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העולם עובר שינויים עצומים. בכך אין שום ספק, כל מי 
על  המעידים  השונים,  למהלכים  עד  בראשו  לו  שעיניים 
שבמרבית  אלא  חיים.  אנו  בו  בעידן  ההיסטורי  השינוי 
שכזו,  בתקופה  החיים  לאנשים  קושי  ישנו  המקרים, 
למקרים  המקובל  וכביטוי  מדוייקת.  בצורה  להגדירה 

תשפוט"  "ההיסטוריה  שכאלה: 
הכלים  את  אין  ולנו  מאחר 
הכוללנית  הפרספקטיבה  ואת 
מעבר  לראות  לנו  שתאפשר 
לנגד  הנשקף  הראיה  לתחום 

עינינו.
כדאי  נכונה,  להבין  בשביל 
בראיית  שניחן  למי  לפנות 
של  ניתוח  המאפשרת  כזו  על, 
מהלכי דור או אפילו יותר מזה. 
הכוונה כמובן לרבי שליט"א מלך 
המשיח, שכמי שמכיל בתוכו את 
לכל  הקשורה  הכללית,  הנשמה 
אנשי הדור, יכול להעיד ולהבהיר 
פשר  מה  ברורה,  בצורה  לנו 
בעולם  המתחוללים  המהלכים 

ומה משמעותם.

סדר עולמי
בשיחת ה'דבר מלכות' של שבת פרשת ויגש, מסביר הרבי 
שליט"א מלך המשיח, כי השינוי המרכזי שעובר על העולם, 
טמון ביחס של אומות העולם כלפי היהודים ובמיוחד כלפי 
שמירת תורה ומצוות. בעוד בעבר )הלא כל כך רחוק( ניתן 
היה לראות ממשלות ומשטרים שהפגינו בגלוי את שנאתם 
כלפי עם ישראל, ואסרו על שמירת תורה ומצוות בתחום 

שיפוטם, הרי שכיום תופעה זו נעלמה לחלוטין.
כיום  מסייעות  אף  רבות  שממשלות  אלא  בלבד,  זו  לא 
ליהודים לקיים את עניני התורה, באופן חסר תקדים בקנה 

מידה היסטורי.
לראות  יכולנו  לכך  ביטוי 
בחג החנוכה האחרון, כאשר 

כמעט בכל עיר מרכזית בעולם, הוצבה החנוכיה המאירה, 
על ידי שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח, כשהם מקבלים 
אישור רשמי לכך מהשלטון המקומי, ולא פעם אף סיוע 
נטלו חלק  ועזרה בהקמת החנוכיה. במקרים לא מעטים 

בהדלקה אישי ממשל ונציגי ציבור נכבדים.
עולמית  תמיכה  של  זו  תופעה 
גורפת בשמירת התורה והמצוות 
הינו חידוש עצום. בעבר התגאו 
היהודים  ברדיפת  הממשלות 
ולמעשה, אם נתבונן, מאז חורבן 
בית המקדש )ואפילו עוד קודם 
בו התאפשר  לכן( לא היה מצב 
לכל היהודים, בכל מקום בעולם 
לקיים תורה ומצוות בגלוי. תמיד 
או  יותר  נרחבים  חלקים,  היו 
פחות, בהם נאסר על עם ישראל 

לחיות או לקיים מצוות בגלוי.
ועברה.  חלפה  זו  מציאות  כיום, 
לא עוד. העולם מתקדם בצעדי 
יתגלה  בו  הנכסף,  לרגע  ענק 
לעין כל הרבי שליט"א מלך המשיח, והם עצמם יבינו את 
ליהודים  ומסייעים  מלכותו,  את  שמקבלים  כמי  ייעודם 
כלפי  התבטלותם  את  מביעים  כשהם  לירושלים,  להגיע 
הנהגתו של מלך המשיח כנאמר בנבואת הגאולה: "ושפט 

בין הגויים והוכיח לעמים רבים".

בלי להתפעל
יכול להתקיים כבר כעת, כאשר כל  זה,  שינוי התנהגותי 
יהודי ביכולתו להחליט כי אין הוא מתפעל מהעולם. כאשר 
מדובר בשמירת מצוות ולימוד תורה, הרי הוא עושה זאת 
בגאון יעקב, ללא שהוא מבקש את אישור העולם להנהגתו, 
ובוודאי שאינו מתחשב עם הפרעות כאלו ואחרות הצצות 

מכיוונים שונים.
הנהגה שכזו, היא המגלה את הכוחות העצומים הטמונים 
בכל אחד, ובכוח זה יכול כל יהודי ויהודיה לפעול ולהביא 

בפועל ממש את הגאולה האמיתית והשלימה - נאו!

מתורתו של משיח
הגאולה'.  'שיחת  מבית  חדש  ספר 
מקבץ רעיונות משיחות הרבי שליט"א 
לפרשיות  מחולקים  המשיח,  מלך 
שני  עיניים.  מאיר  בעימוד  השבוע, 
כרכים המכילים למעלה משבע-מאות 
כל  על  למצוא  ניתן  בהם  עמודים, 
פרשה חמישה עיבודים מתוך שיחות 
מהמדור  נלקטו  הרעיונות  הקודש. 
משיח,  של  מתורתו  שבועי  רעיון 

המתפרסם מידי שבוע בגליון זה. 

ממשיכים לפעול בפרו
המהפיכה  מנסיון  החששות  למרות 
סדר  הפרות  שגרר  פרו,  במדינת 
נרחבות. בבית חב"ד המקומי מדווחים 
על שגרת פעילות שוטפת, ומתן מענה 
מהקהילה  פונים  למאות  מתוגבר 
החנוכה  בחג  ומטיילים.  היהודית 
האישורים  כל  התקבלו  האחרון 
העיר,  במרכז  החנוכיות  להקמת 
כשיהודים רבים משתתפים בהדלקות 

ובמסיבות החנוכה.

מרכז התגלות בבאר שבע
בעיר   חדש  חב"ד  בית  נחנך  השבוע 
נטלו  באירוע  שבע.  בבאר  העתיקה 
על  ציבור, שהעלו  ואישי  רבנים  חלק 
הרב  מסירותם של השלוחים  נס את 
סנגאווי  אליהו  והרב  לוטקין  יגאל 
לפתיחת המקום, ברח' טרומפלדור 55.

העולם כבר מוכן 
לגאולה! מה איתך?

מהפך אדיר עובר על העולם כולו בשנים האחרונות: לא עוד רדיפה כנגד עם ישראל ואי מתן אפשרות 
לשמירת תורה ומצוות, אלא עזרה וסיוע ליהודים בכל מקום. שלב מכריע לפני הגאולה האמיתית והשלמה
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מאירים בכל מקום
בין אלפי הדלקות המרכזיות: הדלקה בפתח 

החנות היפר כשר שבצרפת
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בפרשת השבוע מסופר כיצד יהודה ניגש אל יוסף - 
ובתוקף  ודורש ממנו בעזות  המשנה למלך מצרים - 
להתפרש  יכול  זה  סיפור  הצעיר.  בנימין  את  לשחרר 
ניתן  מהן  אחת  שמכל  שונות,  משמעויות  בשלוש 

להסיק הוראה בעבודת ה':
יהודה  מנקודת מבטו של  היא  הראשונה  ההסתכלות 
)לפני שנודע לו שהעומד למולו הוא לא אחר מאשר 
מצרים  מושל  כאל  יוסף  אל  שהתייחס  אחיו(  יוסף 
ולבקש  להשתדל  עליו  ושכעת  פרעה,  של  ובא-כוחו 

ממנו שיואיל בטובו לשחרר את בנימין.
שכאשר  האמיתי,  הסיפור  היא  השנייה  ההסתכלות 
יהודה ניגש אל יוסף, לא היה מדובר בשליט מצרי רע 

ואכזרי, אלא ביוסף הצדיק בכבודו ובעצמו.
שהוא  כפי  הסיפור  שורש  היא  נוספת  הסתכלות 
ברוחניות העניינים, כנאמר בזוהר ש"ויגש אליו יהודה" 
רומז על הזמן שבו ניגש כל יהודי לפני בורא העולם 

בזמן התפילה.

ללמוד גם מהסברה המוטעית
ה'  בעבודת  הוראה  מכך  ללמוד  שניגשים  לפני  אך 
גם  הוראה  וללמוד  להתעכב  עלינו  מדוע  לשאול  יש 
יהודה  של  במחשבתו  שהצטיירה  כפי  מהסיטואציה 
)לפני שנודע לו שזהו אחיו יוסף(? הרי בסופו של דבר 
התברר ליהודה שמדובר ביוסף ולא בשליט מצרי, ואם 
מכך  וללמוד  זו  במשמעות  גם  להתבונן  יש  מדוע  כן 

הוראה בעבודת ה'?
אלא שמאחר וכל פרט בתורה הוא נצחי, אפילו כזה 
שנותר רק בגדר של סברה ראשונית, לכן גם ממחשבתו 
של יהודה יש ללמוד הוראה בעבודת ה', ולא עוד אלא 

שעיקר ההוראה מסיפור זה נלמדת דווקא מהמצב כפי 
שהיה במחשבתו של יהודה בהתחלה, לפני שנודע לו 

שזהו יוסף אחיו, וכדלקמן.

ככה יהודי צריך להתנהג
הוא,  המצרי  לשליט  יהודה  של  מהגישה  המסר 
שכאשר יהודי זקוק לפעול איזה עניין כלשהו, ולצורך 
עליו  העולם,  מאומות  וסיוע  לעזרה  זקוק  הוא  כך 
לעמוד בתוקף ומבלי להתפעל )כפי שהיה אצל יהודה 

וניגש אל  במחשבתו הראשונה שלא חישב חשבונות 
יגלה שבאמת  הוא  זה  ידי  ועל  יוסף במלוא התוקף(, 
השולט על הארץ אינו אלא "יוסף" )כפי שהיה בסיפור 

האמיתי, ששליט מצרים היה יוסף בכבודו ובעצמו(.
האמיתית  לגאולה  שקודם  במצב  שגם  כלומר, 
והשלימה, יהודי צריך לנהוג כ'בעל הבית' על העולם, 
ובכוחו לפעול שהנהגת העולם תהיה כרצונו. והכח לזה 
 - יהודה"  אליו  "ויגש  של  הרוחנית  מהמשמעות  בא 
החיבור של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, שעל ידי כך 
בכל מקום שהוא הולך, הרי הוא יחד עם הקדוש ברוך 
חוקי  את  ולשנות  לפעול  יכול  הוא  זה  ידי  ועל  הוא 

המדינה שיתנהגו כפי הרצון של הקב"ה ועם ישראל.

תוקף יהודי מביא גאולה 
הנהגה זו של יהודי מהווה גם הכנה לקראת הגאולה 
הנסיון  עיקר  הגלות  במצב  והשלימה, שכן  האמיתית 
הגלות,  ושיעבוד  קושי  למרות  מעמד  להחזיק  הוא 
אבל כאשר יהודי מצליח דווקא בתוך הגלות להתנהג 
בהרחבה ומתוך רגש של 'בעל הבית' על העולם, הרי 
על ידי זה הוא הופך את הגלות עצמה למצב של גאולה.
שזהו  מכיוון   - שלנו  בדור  במיוחד  מודגש  זה  עניין 
שמתקרבים  ככל  ולכן  הגאולה,  של  הראשון  הדור 
ישראל.  עם  של  זו  הנהגה  ומתחזקת  הולכת  לגאולה 
וכפי שרואים כיום כיצד מדינות גדולות שבעבר לחמו 
ישראל  לעם  היום  מסייעות  ומצוות  תורה  קיום  נגד 
לחיות מתוך הרחבה דווקא, שכל זה קורה ומתרחש 
האמיתית  לגאולה  ממש  בסמיכות  שעומדים  מפני 

והשלימה.
)על פי שיחת שבת פרשת ויגש תנש"א(

ללמוד מיהודה התנהגות יהודית

העולם תובע לחיות גאולה 

בדורנו זה ובזמננו זה, רואים בפועל שלא 
ואומות- שבעבר,  הבלבולים  קיימים 
העולם מאפשרים לבני-ישראל להתנהג 
כרצונם . . על פי הודעת כבוד-קדושת 
כבר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מורי-וחמי 
וכעת  לגאולה,  ההכנות  כל  את  סיימו 
צריכים רק להמשיך את הגאולה בפועל 
)חומריות  העולם  וחומריות  בגשמיות 
בשר.  לעיני  בגלוי  לגשמיות(,  שנעשית 
צריך רק לפתוח את העיניים,  היום   .  .
שכל  תובע  העולם  שכל  איך  ולראות 
אחד ואחת מישראל יהיה כבר בהמעמד 

ומצב דגאולה האמיתית והשלימה.
)דבר מלכות ש"פ ויגש ה'תשנ"ב - מוגה(

אני יוסף )ויגש מה, ג( 
בזכות  מי,  בזכות  י"ב(,  )דניאל  עמך  ימלט  ההיא  ובעת 
כיוסף,  בהם  ואין  בכולן  מביט  עושה  הקב"ה  מה  יוסף, 
שהרי יוסף לא שמע לאדונתו, שנאמר ולא שמע אליה, 
ומנין שנקראו על שם יוסף, שנאמר יחנן ה' אלקי צבאות 

שארית יוסף...
)ילקוט המכירי, ישעיה מג, ז(

כי למחיה שלחני אלוקים )ויגש מה, ה( 
רבי שמואל בר נחמן פתח, )ירמיה כ"ט(, כי אנכי ידעתי 
את המחשבות, שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף, 
עסוק  היה  וראובן  ובתעניתו,  בשקו  עסוק  היה  ויוסף 
אשה,  לו  ליקח  עסוק  היה  ויהודה  ובתעניתו,  בשקו 
והקב"ה היה עוסק בורא אורו של משיח. ויהי בעת ההיא 

וירד יהודה )ישעיה ס"ו(, בטרם תחיל ילדה, קודם שלא 
נולד משעבד הראשון נולד גואל האחרון.

)מדרש רבה(

ודוד עבדי נשיא להם לעולם )מן ההפטרה( 
צדיק  אם  שאפילו  הידוע,  הזקן  אדמו״ר  מאמר  על-פי 
אחד עושה תשובה מיד משיח בא, והרי אדמו״ר הזקן 
מישראל  ואחד  אחד  וכל  הגבלות,  שום  בזה  נותן  אינו 
יכול להיות צדיק תיכף ומיד . . ועל-ידי-זה לקבל מיד 
את הגאולה, ואין צריך לזה שום עבודות, אלא הרי זה 
ברגעא חדא ממש. וזהו תוכן נקודת כל הענינים ונקודת 
כל הנקודות, דנקודת כל הענינים היא שיהיה ודוד עבדי 
זה  היא שענין  הנקודות  כל  ונקודת  לעולם,  נשיא להם 

יהיה בפועל ממש ובקרוב ממש...
)מאמר ויגש אליו יהודה תשמ"ו(

זמני
השבת

ניו-יורק באר שבע  תל אביב   חיפה  לפי שעון חורף    ירושלים 

16:19   16:28   16:13  16:23  16:09 	 		הדלקת	נרות	

17:24   17:29   17:24  17:27   17:25 		יציאת	השבת		

הפטרה:	ויהי	דבר	ה'	-	מקדשי	בתוכם	לעולם	)יחזקאל	לז,	טו	-	כח(

המסר מהגישה של יהודה: 
כאשר יהודי זקוק לפעול איזה 

עניין כלשהו, ולצורך כך הוא 
זקוק לעזרה וסיוע מאומות 
העולם, עליו לעמוד בתוקף 

ומבלי להתפעל



  ו'-י"ב טבתמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

לא ככל העמים והמקומותפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	טומאת	אוכלין.	פרק	ז-ט.
פרק	י-יב.

פרק	יג-טו.
פרק	טז.	הל׳	כלים..	בפרקים	אלו.	פרק	א-ב.

פרק	ג-ה.

פרק	ו-ח.
פרק	ט-יא.

הל׳	מלוה	ולווה.	פרק	כב.
פרק	כג.
פרק	כד.
פרק	כה.
פרק	כו.
פרק	כז.

הל׳	טוען	ונטען..	פרק	א.

ת.ד. 6132 צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ המטה להצלת העם והארץ 

הפצת מעיינות 
החסידות נשלמה!

בשבועות הקודמים הבאנו, כי תורת החסידות מהווה הכנה לביאת 
המשיח. בזה עצמו ההדגשה היא בעיקר על ההפצה "חוצה". האדם 
יכול להסתפק בכך שהוא לומד חסידות לעצמו, אלא עליו  אינו 
שאין  ל"חוצה  עד  ויגיעו  יופצו  החסידות  שמעיינות  לכך  לדאוג 
חוצה הימנו" שהרי כך השיב מלך המשיח לבעל שם טוב בתשובה 
"לכשיפוצו  כבודו(?  יבוא  )=מתי  מר"  קאתי  "אימתי  שאלתו  על 
לכל  תגיע  הגאולה  גם  כי  היא,  לכך  והסיבה  חוצה".  מעיינותיך 

מקום בעולם, ולכן ההכנה לכך צריכה להיות בהתאם.
במובן  הן  "חוצה",  המעיינות  בהפצת  ניתוסף  לדור  מדור  ואכן, 
שהדברים  זה  במובן  והן  "חוצה",  בבחינת  שהם  אלו   - הפשוט 
מתקבלים יותר ויותר בשכלו של האדם, ובדורנו הגיעה ה'הפצה' 

לשיא נוסף:
בכך  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  האריך  ההתוועדויות,  באחת 
ביותר.  המושלמת  בצורה  נעשתה  חוצה  המעיינות  שהפצת 
החסידות חדרה לכל המקומות הנידחים ביותר, ואפילו בשפות של 
אומות העולם תורגמו עניינים מתורת החסידות. מה אפוא חסר 

עוד? שאל הרבי שליט"א מלך המשיח. ואמר:

הכל כבר מושלם
"כיוון שלאחר ריבוי הפעולות של רבותינו נשיאינו משיח עדיין 
לא בא, מסתבר אולי לומר שישנו עוד סוג יהודים שאליהם הפצת 

המעיינות עדיין לא הגיעה.
עדיין  שבו  הכתב  אותיות  סוג  עוד  שיש  סברה,  בדעתי  ועלתה 
לא הגיעו מעיינות תורת החסידות. עבור אנשים לא עלינו שאין 
]=עיוורים,  נהור"  "סגי  בהיותם  ליצלן  רחמנא  לראות  ביכולתם 
"ברייל",  המדינה  בלשון  שנקרא  מיוחד  כתב  המציאו  בארמית[, 
נהור  סגי  שהוא  אדם  שגם  באופן  בולטות  הכתב  אותיות  שבו 
רחמנא ליצלן יכול למשש ולהרגיש באצבעותיו את האותיות, ועל 
ידי זה לדעת מה כתוב שם. ומובן מאליו שזהו מעמד ומצב גמור 
של "חוצה" ויתירה מזה "חוצה" שאין חוצה הימנו". ואולי, אמר 

הרבי שליט"א מלך המשיח, זוהי הסיבה שמשיח לא בא.
אבל, המשיך, גם זה כבר נשלם: "עכשיו ניתווסף חידוש שבימים 
האחרונים הודפס ספר התניא ב"ברייל" שעל ידי זה נפעל חידוש 
בהפצת המעיינות שזה הגיע גם לסוג חדש של "חוצה" עבור "סגי 
בהפצת  זה  עניין  גם  פעלו  שכבר  )לאחר  עכשיו  הרי   .  . נהור"! 
שתיכף ומיד ממש צריכה כבר לבוא  המעיינות חוצה( דבר ברור 

הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו"!
נפסק  "כבר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  אומר  אחרת  ובשיחה 
ונסתיים הזמן של הפצת המעיינות חוצה שהתחיל בי"ט  ונקצב 
כסלו . . ומוכנים כבר לקיום ההבטחה שכשיפוצו מעיינותיך חוצה 

אתי מר דא מלכא משיחא".
אך עדיין חשוב ומוכרח להתעסק בהפצת מעיינות החסידות, כי 
כיום, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, לאחר שכבר סיימו את כל 
העניינים, לימוד החסידות והפצתה מוכרח להיעשות בכדי לפקוח 
את העיניים ולחוש את הגאולה האמתית והשלימה בפועל ממש!

מקורות: נדרים כ, א. כתר שם טוב בתחילתו. המשך תרע"ב חלק א עמ' 
ערה. לקוטי שיחות חלק ל"ו. ויקרא רבה פרשה ל"ד, י"ג. שיחות 'דבר 

מלכות שבת פרשת וישב תשנ"ב, עקב תנש"א; ויצא תשנ"ב.

   הרב מנחם כהןחיים גאולה   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

אור בתוך החושך

ויחד	עם-כל-זה	יש	לדעת	ש"לא	כוחי	ועוצם	ידי	עשה	לי	את	החיל	הזה"!	
-	ארץ	ישראל	אינה	עוד	מדינה	שנתווספה	בין	לבנון,	מצרים,	וירדן!	-	זוהי	
"ארץ	אשר	.	.	תמיד	עיני	ה'	אלקיך	בה	מרשית	השנה	ועד	אחרית	שנה"	-	

כיון	שארץ	הקודש	יקרא	לה.
)על-פי	שיחת	י"ג	תמוז	תשכ"ט	-	בלתי	מוגה(

שומר  לא  בבית  גדל  מצפת,  שמש  אליהו 
ערכי  על  בילדותו  התחנך  ולא  מצוות 
לרכב  רגיל  היה  הוא  בשבתות  היהדות. 
אך  הים.  בחוף  ליהנות  וללכת  סוסים  על 
ההשגחה העליונה הביאה אותו להכיר את 
של  הגדול  אורו  ואת  הדתי  החיים  אורח 

הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.
הכל החל בתחילת שירותו הצבאי, עת שמע 
'אגרות  המיוחד  הספר  על  חברים  מכמה 
קודש'. אליהו רכש את הספר, מבלי לדעת 
הספר  עמד  וכך  איתו,  עושים  מה  בדיוק 

במדף ללא שימוש.
רעייתו  את  הכיר  אליהו  חלפו,  השנים 
לבקר  הכלה  הגיעה  הימים  באחד  לעתיד. 
בבית  הבחינה  כשלהפתעתה  חתנה,  בבית 
בספר האגרות קודש. הכלה, שהגיעה מבית 
חב"ד,  ספר  בבית  למדה  ובילדותה  דתי 
דווקא כן ידעה מה עושים עם הספר. היא 
לרבי  לפנות  האפשרות  על  לחתנה  סיפרה 
ברכתו  את  ולבקש  המשיח  מלך  שליט"א 
הקדושה בכל ענין באמצעות ספר האגרות 
לכתוב  השניים  החליטו  במקום  בו  קודש. 

ולבקש ברכה לקראת החתונה. 
קודש  האגרות  בספר  שקיבלו  התשובה 
יהודי  בית  ולהקמת  לחתונה  ברכה  הכילה 
והכלה  החתן  והמצוות.  התורה  יסודי  על 

התפעלו שניהם מהתשובה המדוייקת.
על  'נחתה'  החתונה  לאחר  בודדים  ימים 
אליהו בשורה קשה: חבר קרוב שלו מהצבא 
נהרג. אליהו קיבל את הבשורה בצער גדול. 
הוא לא הצליח להתאושש. מצב רוחו הפך 
עם  יחסיו  גם  זמן,  באותו  ושפוף.  למדוכא 
מפקדיו בצבא הפכו לעכורים, מה שהעצים 

עוד יותר את הקושי הנפשי שלו.
רעייתו התקשתה לראותו במצב רוח כל כך 
עגום. כשחלפו חודשיים ובעלה עוד לא חזר 
לעצמו, החליטה לכתוב עבורו בקשת ברכה 
התשובה  המשיח.  מלך  שליט"א  מהרבי 
הכילה  קודש  האגרות  באמצעות  שקיבלו 
הדאגות  את  לנטוש  והכוונה  עידוד  דברי 
חיובית,  בהסתכלות  ולהתחזק  והחרדות 
ולדעת שבקרוב יקבלו מתנה גדולה משמים. 
המדוייקות  אליהו התחזק מאוד ממילותיו 
של הרבי שליט"א מלך המשיח. זה נתן לו 
כח לחזור לשמחת החיים שלו. זמן לא ארוך 
לאחר מכן הגיעו הבשורות הטובות: רעייתו 

בישרה לו שהיא בהיריון...
האישה  הלכה  להיריון  השישי  בחודש 
גילו  בסיומם  מקיפות,  בדיקות  לעשות 
הרופאים ממצאים ממש לא טובים: העובר 
שבבטן סובל מבעיות התפתחות חמורות - 
מה שיגרום בוודאות שהוא יוולד עם פיגור 

או  ורגליים,  ידיים  ללא  שיוולד  או  שכלי, 
שלא יצליח לחיות יותר משנה אחת...

הבדיקות,  תוצאות  את  שראו  הרופאים 
הפלה  לעשות  אחד,  פה  כולם  המליצו 
ופנו  נבוכים  היו  ורעייתו  אליהו  )רח"ל(. 
המשיח.  מלך  שליט"א  לרבי  שוב  לכתוב 
מפורשת  ברכה  הכילה  שקיבלו  התשובה 
להצלחת ההיריון וללידת ילד בריא ושלם. 
ממשיכים  שהם  לרופאים  הודיעו  הזוג  בני 
שנערכו  בבדיקות  הסוף.  עד  בהיריון 
כחודשיים לאחר מכן, גילו הרופאים )כצפוי( 
שהכל הסתדר באופן פלאי והעובר מתפתח 
בצורה תקינה לחלוטין... אליהו ורעייתו זכו 

לחבוק בן בריא ושלם.
בעקבות כל התשובות המיוחדות הללו חזר 
אליהו בתשובה שלימה וכיום הוא רואה את 

עצמו כחסיד חב"ד. 
מיוחד:  במסר  סיפורו  את  מסיים  אליהו 
של  התשובות  כמה  בעיני  שראיתי  "לאחר 
הרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש 
ואור  כח  ונותנים ממש  וברורות  מדוייקות 
בתוך הקשיים והחושך שאנו חווים בחיים, 
'מדוע שאשמור את האור  לעצמי:  חשבתי 
לאנשים  אספר  שלא  מדוע  לעצמי?  הזה 
יכולים  הם  העצום שגם  האור  על  נוספים 
למעשה  וממחשבה  הם?',  לחייהם  להכניס 
את  שיפיץ  ארגון  חודשיים  לפני  הקמתי   –
 .)052-704-0965( הקודש  אגרות  נושא 

להביא לאנשים את האור הביתה!". 

•    לז"נ חי' מושקא ע"ה בת ר' יבלחט"א יוסף יצחק שיחי' ליפסקר. הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם, תיכף ומיד ממש    •

אליהו שמש

הוא לא הצליח 
להתאושש ומצב רוחו 

הפך למדוכא. באותו 
זמן, יחסיו עם מפקדיו 
בצבא הפכו לעכורים, 
מה שהעצים עוד יותר 

את הקושי הנפשי



אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

modaot@sichathageula.com :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

רבים מכירים את האימרה של מייסד חסידות חב"ד 
רבי שניאור זלמן מליאדי 'יש לחיות עם הזמן'. פחות 
ידועה היא העובדה כי החסידים יגעו משך זמן ולא 
הבינו את משמעותה, עד שנודעה להם כוונתו של 
כי  הסביר  הוא  לייב.  יהודה  רבי  אחיו,  דרך  הרבי 
'לחיות עם הזמן' פירושו לחיות עם פרשת השבוע. 
לא רק לקרוא או ללמוד, אלא ממש 'לחיות' איתה 
מידי יום ויום במשך השבוע. הוראה זו של האדמו"ר 
ורבים  חב"ד,  בחסידות  יסוד  לאבן  הפכה  הזקן 
האדמו"ר  של  הקודש  ושיחות  החסידות  ממאמרי 
עד  מכן,  שלאחר  בדורות  מקומו  ממלאי  וכל  הזקן 
לרבי שליט"א מלך המשיח, סובבים והולכים סביב 

תוכנה של הפרשה בשבוע בו הם 
נאמרו.

 הגיליון של
ימות המשיח

 )1991( תנש"א  ניסן  כ"ח  ביום 
נשא הרבי שליט"א מלך המשיח 
חריג,  באופן  דיבר  בה  שיחה 
והעביר את האחריות על הבאת 
החסידים  ציבור  אל  הגאולה 
וכלל עם ישראל. "הדבר היחידי 
"למסור  שיכולני לעשות", אמר, 
אשר  כל  עשו  אליכם:  הענין 
ביכולתכם – ענינים שהם באופן 
בכלים  אבל,  דתוהו,  דאורות 
את  בפועל  להביא   – דתיקון 
משיח צדקנו תיכף ומיד ממש"! 
שיחה  אותה  לאחר  קצר  זמן 

ידועה, הקים השליח הרב זמרוני ציק מבת-ים את 
אשר  והשלמה',  האמיתית  הגאולה  למען  'האגודה 
באופן  לאור  הוצאה  כולל  בפעולותיה  עיקרי  חלק 
עקבי ומסודר של פרסומים בענייני משיח וגאולה, 
אשר בראשם עומדים עיתון 'הגאולה' והעלון 'שיחת 

הגאולה' – הגליון השבועי של ימות המשיח.
מידי שבוע, במשך כשלושים שנה, יוצא לאור העלון, 
במוכנות  הקהל,  דעת  על  עמוקות  להשפיע  וזכה 
העולם כולו לקבלת משיח צדקנו. בימה זו של שיחת 
הגאולה, נושאת בגאון את בשורת הגאולה, כשעם 
ליטול חלק בצבא  השנים סוללת היא דרך לרבים, 
אל  המלך  דבר  את  המביאים  הנאמנים  החיילים 
ההמון, כפי ההוראה של הרבי שליט"א מלך המשיח 
חיי  פרשת  משבת  בשיחה   )1992( תשנ"ב  בשנת 
שרה: "כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את 

משיח  פני  לקבלת  ובעירו  במקומו  בני-ישראל  כל 
ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח,  צדקנו, על 
ובתורה שבעל פה, באופן  כמבואר בתורה שבכתב 
והבנתו,  שכלו  לפי  ואחד  אחד  כל  אצל  המתקבל 
כולל במיוחד – על ידי לימוד עניני משיח וגאולה".

רעיון שבועי
שבוע  מידי  מתפרסם  בעלון,  המדורים  שאר  בין 
עיבוד מתומצת של שיחה מתורתו הרחבה מיני ים 
של הרבי שליט"א מלך המשיח. מדור זה, שקיבל את 
אל  מביא  מתורתו של משיח',  'רעיון שבועי  השם 
הקוראים טעימה מדרכו, מגישתו ומנקודת מבטו של 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
ולמועדים  השבוע  לפרשת 
השנים  במשך  הפרק.  שעל 
מדורים,  מאות  התפרסמו 
ומהם הצטבר חומר מגוון בעל 
פרשיות  כל  אודות  רב  תוכן 

השבוע ומועדי ישראל.
דרישה  של  שנים  לאחר 
ובקשה, עמלו במערכת העלון 
הללו  השיחות  את  לקבץ 
השפע  מתוך  כרכים.  לשני 
על  שיחות  חמש  נבחרו  הרב 
רעיונות  חמישה  פרשה,  כל 
משקפיים  יחד  היוצרים 
פרשה  כל  על  גאולה  של 
רהוטה  בשפה  וזאת  ופרשה, 

המותאמת לכל אדם. 

כלי שימושי
חב"ד  נשיא  של  אימרתו  יחד  להם  מתמזגים  כאן 
הראשון יחד עם הוראתו של הנשיא השביעי הנוכחי, 
הזמן'  עם  'לחיות  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי 
ולהגות בפרשת השבוע, מתוך נקודת מבט ייחודית 
המותאמת לזמן המיוחד בו אנו נמצאים כעת – ימות 
צמד  והשלימה.  האמיתית  הגאולה  ערב  המשיח, 
הכרכים המונה למעלה מ-700 עמודים, מפאר את 
ארון הספרים היהודי, והוא מהווה כלי שימושי עבור 
מורים ומרצים, רבנים ודרשנים, ולמעשה עבור כל 
יהודי המבקש לעיין או לומר רעיון חסידי מקורי על 

פרשת השבוע. 
ניתן להשיג בחנויות ברחבי הארץ, או במוקד הפצת 

ספרים בוואצאפ שמספרו: 1-646-770-3589+.

חינוך גם אחרי בר-מצווה
היא  ממכתבה,  שנראה  שכפי  אותי,  מפליא 
אפשר  טובים,  יהודיים  ילדים  שלחנך  סבורה 
בתלמוד-תורה  ללמוד  במסירתם  להסתפק 
זה רחוק מאד  ועריכת בר מצוה. מובן מאליו, 
לאחר  גם  להיות  צריך  יהודי  וחינוך  ממספיק, 
בר מצוה, לא פחות חשוב מאשר לפני בר מצוה 
ועוד יותר, ולכן מוכרחים ללמוד בישיבה, וילדה 
בית  או  רבקה  בית  ספר  בבית  ללמוד  צריכה 
וצרות  רבים  קשיים  מסלקים  זה  וע"י  יעקב, 

בשנים המאוחרות יותר, הן לילדים והן לעצמם. 
וכמה שרק יבטאו זאת במילים חזקות ותקיפות, 
אין זה מספיק בהשוואה לנחיצות הרצינית הכי 

חשובה, של המשך חינוך יהודי כאמור לעיל.
שלה,  והבת  הבן  אודות  מזכירה  שאינה  וכיון 
כחובתי  מוצא  הנני  מקבלים,  הם  חינוך  איזה 
ולהוסיף  ולחזק  לעיל,  האמור  את  להדגיש 
באמת,  וכשרוצים  לעיל.  האמור  את  ברצינות 
משפיעים על עצמה, על הילדים ועל הבעל שי'.
)אגרות קודש חלק יח עמוד שי - תרגום(

 רעיון שבועי מתורתו
של משיח, וכעת הספר

צמד הכרכים המונה 
למעלה מ-700 

עמודים, מפאר את 
ארון הספרים היהודי, 

ומהווה כלי שימושי 
עבור מורים ומרצים, 

רבנים ודרשנים, 
ולמעשה עבור כל 

יהודי המבקש לעיין 
או לומר רעיון חסידי 

מקורי על פרשת 
השבוע


