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770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

ההצעה להגביל את השפעתה הבלתי מרוסנת של מערכת 
המשפט בישראל, הולידה גל של תגובות צדקניות שבטענת 
ההגנה על המיעוט, ביקשו לראות בהגבלת כח השופטים 

כמה שיביא לרמיסת זכויות הפרט. 
כמובן שאלו הן טענות שווא. כולנו זוכרים את התעלמות 

מההשתוללות  המשפט  בית 
שהובילה  המעצורים  חסרת 
לכליאת נערות קטינות ללא דין 
בזמן ההתנתקות והטלת הגבלות 
המחאה  חופש  את  שמנעו 
באותה תקופה. כולנו שמענו על 
העצירים מהם מחלצים הודאות 
המובילות  תנאים,  לא  בתנאים 
סורג  למאחורי  הנאשמים  את 
ביותר.  ארוכות  לתקופות  ובריח 
היה  לא  ודומיהם,  אלו  במקרים 
מצבם  על  כמגן  המשפט  בית 
שימש  אלא  האזרחים,  של 
לגחמות  מגומי  הכשר  כחותמת 
הטענה  והפרקליטות.  החוקרים 
והגבלת  כאילו  כעת,  הנשמעת 

כל  משוללת  הינה  הפרט,  בזכויות  תפגע  השופטים  כח 
יסוד, ואדרבה.

כי גם מנבחרי הציבור לא תצמח  עם זאת, חשוב לזכור, 
הציבור  לנבחרי  המעניקה  הדמוקרטית  השיטה  הישועה. 
מקרים,  ספור  באין  התבררה  כבר  בידיהם,  גדול  כוח 
כאשר  לחלוף  סופה  גם  ומשכך  ממועילה,  יותר  כמזיקה 

תגיע חלופה טובה הימנה.

תיאוקרטיה עכשיו
חסרונות,  ישנן  המחוקקת  למערכת  אם  הפתרון,  מהו 
כמו למערכת השופטת? האם לנצח עלינו לחיות בברירת 

מחדל?
מערכת  היא  לכך,  התשובה 
נוסתה  שכבר  חדשה-ישנה 
בעבר: חזרה לשלטון מלוכני. 

חסותו  תחת  התכנסות  הינו  ישראל,  לעם  הפתרון  כן, 
לו את  כפי שהתורה מעניקה  של מלך שינהיג את העם, 

סמכויותיו הכמעט בלתי מוגבלות.
לא מדובר כאן, במנהיג השואב את כוחו מהערצת ההמון, 
מוחלט  מביטול  נובעת  המיוחדת  שמעלתו  במי  אלא 
שמגדירה  וכפי  העולם,  לבורא 
על  "שאין  ענינו:  את  המשנה 
גביו אלא ה' אלוקיו בלבד". אדם 
הביטול  בתכלית  הבטל  כזה, 
שאין  מי  האלוקית,  למציאות 
כל  אישית, אלא  פניה  בחייו  לו 
כולו התמסרות מוחלטת לקיום 
מוטלת  עליו   - העליון  הרצון 

המשימה להנהיג את העם.
מנהיג שכזה אנו פוגשים השבוע 
בוחר  כאשר  השבוע,  בפרשת 
רבינו  במשה  הקדוש-ברוך-הוא 
העם  את  שיוציא  זה  להיות 
לסמל  להפוך  ובכך  ממצרים, 
לעם  המושלם  למנהיג  ודוגמא 
ישראל במשך כל הדורות. דווקא משה רבינו, שהיה קשור 
במסעו  העם  את  להוביל  שנבחר  זה  היה  הבורא,  לרצון 

ממצרים אל עבר הארץ המובטחת.

הגיע עת שינוי
וכאז גם היום, "גואל ראשון הוא גואל אחרון", זכה דורנו 
למנהיג הגדול מכולם - הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר 
בהזדמנות נדירה העיד על עצמו כי: "מיום הלכי ל"חדר" 
גאולה  ציור  בדמיוני  להתרקם  התחיל  לזה  קודם  ועוד 
העתידה - גאולת עם ישראל מגלותו האחרון . . וכחלק 
מעתיד מזהיר זה וכחלק מגאולה זו יהיה "נשיא זה מלך, לא 

נשיא שבט - אלא שאין על גביו אלא ה' אלקיו"".
את  לקבל  העת  הגיע  המשטר,  שיטת  לשינוי  העת  הגיע 
מלכותו ולדרוש את התגלותו המלאה לעין כל, תיכף ומיד 

ממש, בגאולה האמיתית והשלימה.

י' שבט - ברוב שירה וזמרה
הארצי  האירוע  לקראת  ההכנות 
הילוך.  מעלות  שבט  י'-י"א  לרגל 
ההתוועדות הארצית תיערך במתכונת 
לרגל  ערוכים  שולחנות  ליד  מורחבת 
וזמרה  גם שירה  ותכלול  שנת הקהל, 
עם אבי פיאמנטה וישראליק בש. יום 
)31.1( בשעה 19:00  שלישי ט' שבט 

באולמי בלוודר ראשון לציון.

שרים אמונה
מקהלת צבאות השם ממשיכה להפיק 
הוציאה  וכעת  ישראל,  לילדי  שירים 
שיר חדש בשם "מיין קינד", המתאר 
המקדש  לבית  העולה  קטן  ילד 
אליו  פונים  זה  אחר  ובזה  השלישי, 
ילד  "כיצד,  בשאלה  הדורות  צדיקי 
והוא  אמונתך?",  על  שמרת  שלי, 
שלמד  בזכות  שבזכותם,  להם,  עונה 
שלהם.  והאמונה  הנפש  ממסירות 

להאזנה והורדה - באתר הגאולה. 

מאמרי 'באתי לגני'
כמידי שנה, נוהגים ללמוד את מאמרי 
מלך  שליט"א  הרבי  של  לגני'  'באתי 
השנה  האותיות.  סדר  לפי  המשיח, 
בשנים  שנאמרו  המאמרים  נלמדים 
הספרים  הוצאת  ותשמ"ג.  תשכ"ג 
המביאה  חוברת  לאור  הוציאה  קה"ת 
מאמרים אלו באותיות מאירות עינים. 

להורדת הקובץ - באתר הגאולה.

שינוי בכל הרשויות 
לטובת עם ישראל

עוד מהלך להגבלת כוחו של בית המשפט בישראל, הוליד גל של תגובות בעד ונגד. מתברר כי הפתרון לויכוח 
הבלתי נגמר באשר לידיים שיחזיקו את הסמכות, הוא שינוי מוחלט ומעבר לשלטונו של מלך המשיח
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מיום הלכי ל'חדר' וקודם לזה
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח מילדותו. 

כבר בגיל צעיר התרקם אצלו ציור הגאולה



רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה

ניסים גלויים  03-9412-770החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
www.igrot.com

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 
ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש 

הוראת מלך המשיח
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש, תהילים, ותניא.שהצילה אלפים: 

בדיקת המזוזות והתפילין
 אם לא נבדקו בי"ב

החודשים האחרונים

לזכות לוי יצחק שי׳ בן לאה גולדה וזוגתו רונית רוניה רבקה בת רישא רותי ויוצאי חלציהם בצלאל ובת זוגתו דבורה קיילא חנה, צינה ובעלה מרדכי ובתם איילה אסתר קנלסקי, מנחם מענדל וחיה מושקא שיחיו ציק

חייגו כעת:

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
o�ce@sichathageula.com :עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50    המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן    אימייל 

hageula.com  moshiach.net :למנויים והזמנות: 052-6770-778    אינטרנט    studio AG Times  :עריכה גרפית
menuim@sichathageula.com :תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: ש. רומני     להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל

ישראל  בני  שמות  בפירוט  נפתחת  השבוע  פרשת 
היורדים למצרים, מהלך שהוביל בסופו לשעבוד קשה 
וממושך במשך מאתיים ועשר שנים. למרות ההקשר 
באופן  המדרש  בוחר  לגלות,  זה  עניין  בין  המתבקש 
מפתיע לקשר את האירוע לגאולה - "על שם גאולת 

ישראל נזכרו כאן".
הרי  היא  הפסוק  של  הפשוטה  המשמעות  רגע,  אבל 
הירידה של עם ישראל לגלות, כיצד ניתן לקשר זאת 
לעניין של גאולה? ובפרט ש"על שם גאולת ישראל" 
כפי  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  את  גם  כולל 
שהמדרש ממשיך ומקשר שם את שמו של יוסף הצדיק 
לגאולה האחרונה, ולפי זה מתחזקת יותר השאלה - 

מהו הקשר בין הירידה לגלות ובין הגאולה השלימה?

הכל חלק מהתהליך
אינה  לגלות  הירידה  כל  שאכן  היא  ההסבר  נקודת 
זהו  דבר  של  לאמיתו  כי  בלבד,  חיצונית  ירידה  אלא 
חלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה, ולכן אומר המדרש 
גאולת  שם  "על  השבטים  נזכרו  למצרים  שבירידה 

ישראל", כי גם סיפור זה הינו חלק מהעליה לגאולה.
עניין זה מתקשר עם המשנה במסכת ברכות העוסקת 

במצוות זכירת יציאת מצרים:
עזריה  בן  אלעזר  רבי  עסק  לנשיא  שהתמנה  ביום 
בנושא זה, וציטט את דברי בן זומא הלומד מהמילים 
"תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" שיש 
לזכור את יציאת מצרים הן ביום והן בלילה. לעומתו, 
חכמים לומדים ממילים אלו שהמצווה היא לזכור את 

יציאת מצרים הן בעולם הזה והן בימות המשיח.
החידוש שבדברי חכמים הוא שבמילים "כל ימי חייך" 

שלמרות   - נוסף  וחידוש  המשיח,  ימות  גם  נכללים 
שבגאולה השלימה כבר לא יהיה צורך לכאורה בזכירת 
הגאולה ממצרים, שהרי הגאולה השלימה נעלית שלא 
מצרים  יציאת  את  יזכירו  זאת  למרות  ממנה,  בערך 

בגלל המעלה שהיא תפעל גם בגאולה.

יציאת מצרים מאז ולתמיד
וההסבר הוא: הגאולה ממצרים הייתה פתיחת הדרך 
לגאולה, וממנה השתלשלו אחר כך כל הגאולות לאורך 

יותר מכך:  הדורות, עד לגאולה האמיתית והשלימה. 
אילו זכו, היה עם ישראל יוצא אז לגאולה השלימה, 
אלא שבעקבות עניינים צדדיים לא יצא זה אל הפועל.
יציאת מצרים  זה מובן שהתוכן האמיתי של  לפי כל 
הוא ימות המשיח והגאולה השלימה, וכן מצד שני - 
התוכן הפנימי של ימות המשיח הוא הגאולה ממצרים, 
ביניהם,  הפסקה  נוצרה  צדדיות  סיבות  שבגלל  אלא 
יציאת  את  לזכור  צריך  שבינתיים  הזמן  בכל  ולכן 

מצרים ואת תוכנה הפנימי - ימות המשיח.
והחידוש שבדברי החכמים הוא שב"ימי חייך" בעולם 
הזה נכללים גם ימות המשיח, כלומר שבכוחו של יהודי 
כבר בזמן הזה להכניס את ימות המשיח, שעל ידי זה 

תבוא השלימות בזה - הגאולה האמיתית והשלימה.

המשימה - לגלות את הגאולה
מזה מובן הלימוד וההוראה לדורנו זה ולזמננו הנוכחי:
כל  את  סיימו  כבר  ישראל  שבני  רבות  פעמים  דובר 
העבודה הדרושה לגאולה, ומה שנדרש הוא שהקדוש 
שיראו  ישראל  של  עיניהם  את  יפתח  הוא  ברוך 

שהגאולה האמיתית והשלימה כבר נמצאת.
הייתה  למצרים  הירידה  בשעת  כבר  מובן שאם  ולכן 
"גאולת ישראל", הרי על אחת כמה וכמה עכשיו,  זו 
בעולם  חייך"  שמ"ימי  בתורה  גמורה  הבטחה  ישנה 
ולחיים  לימות המשיח  כלל  ללא הפסק  עוברים  הזה 
המצב  כיצד  לגלות  היא  עכשיו  והעבודה  נצחיים, 
הנוכחי עצמו הוא "גאולת ישראל", על ידי שמתכוננים 

ומכינים אחרים למצב של ימות המשיח.
)על פי דבר מלכות שבת פרשת שמות תשנ"ב(

לצאת ממצרים אל הגאולה האמיתית והשלימה

להוסיף בלימוד הרמב"ם 

בקשר עם יום ההילולא דהרמב"ם – על–
ספר  בלימוד  ומוסיפים  שמחזקים  ידי 
על–ידי   – כולל  להרמב"ם,  תורה  משנה 
ההשתתפות )או להוסיף חיזוק בזה, אם 
דכמה– הרמב"ם  בלימוד  כבר(  משתתף 
ליום,  פרקים  ג'  מבני–ישראל,  וכמה 
המצוות,  בספר  או  ליום,  א'  פרק  או 
ובפרט – בספר הרמב"ם עצמו – הלכות 
האחרונים  הפרקים  בשני  המשיח,  מלך 
דהלכות מלכים בסיום ספר משנה תורה. 
ונוסף ללימודו בזה, ידאג להשפיע גם על 
נוספים מסביבתו, אנשים נשים  יהודים 

וטף...
)דבר מלכות ש"פ שמות ה'תשנ"ב - מוגה(

ועלה מן הארץ )שמות א, י(
יושב עמהם  ליפרע מאדום  ...ואף מלך המשיח שעתיד 
במדינה, שנאמר )ישעיה כ"ז( שם ירעה עגל ושם ירבץ 

וגו'..
)מדרש רבה(

כי אנכי שלחתיך )שמות ג, יב(
מהו שאמר לו כי אנכי שלחתיך, אמרו רבותינו ז"ל סימן 
לגאולה ראשונה שבאנכי ירדו אבותינו למצרים, שנאמר 
)בראשית מ"ו( אנכי ארד עמך, ובאנכי אני מעלה אתכם, 
וסימן לגאולה האחרונה שבאנכי מתרפאין והן עתידים 
את  לכם  שולח  אנכי  הנה  ג'(  )מלאכי  שנאמר  להגאל, 

אליה...
)מדרש רבה(

אהיה אשר אהיה )שמות ג, יד(
דבר אחר דומה דודי לצבי, אמר רבי יצחק אמרו ישראל 
לפני הקב"ה רבון העולמים את אמרת לנו את אתי לגבן 
וחוזר  נגלה  הזה  הצבי  מה  לצבי,  דודי  דומה  תחילה, 
ונכסה, כך גואל הראשון נגלה ונכסה. רבי ברכיה בשם 

רבי לוי אמר כגואל הראשון כך גואל האחרון...
)מדרש רבה(

בני בכורי ישראל )שמות ד, כב(
רבי נתן אומר, אמר הקב"ה למשה, כשם שעשיתי יעקב 
בכור, שנאמר )שמות ד'( בני בכורי ישראל, כך אני עושה 
למלך המשיח בכור, שנאמר )תהלים פ"ט( אף אני בכור 

אתנהו....
)מדרש רבה(

זמני
השבת

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

16:33   16:39   16:24  16:34  16:20 		הדלקת	נרות	

17:37   17:39   17:35  17:37   17:36 		יציאת	השבת		

הפטרה:	הבאים	ישרש	-	ואת	אלוקי	ישראל	יעריצו	)ישעיה	כז,	ו	-	כח,	כג(

הגאולה ממצרים הייתה 
פתיחת הדרך לגאולה, וממנה 

השתלשלו כל הגאולות, עד 
לגאולה האמיתית והשלימה. 

יותר מכך: אילו זכו ישראל היו 
יוצאים אז לגאולה השלימה



  כ'-כ"ו טבתמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

כשעומדים בתוקף התורהפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	מקוואות.	פרק	ה-ז.
פרק	ח-י.

פרק	יא.	ספר	נזיקין..	הל׳	נזקי	ממון..	פרק	א-ב.
פרק	ג-ה.
פרק	ו-ח.

פרק	ט-יא.

פרק	יב-יד.

הל׳	טוען	ונטען.	פרק	ט.
פרק	י.

פרק	יא.

פרק	יב.
פרק	יג.
פרק	יד.
פרק	טו.
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ייעודי הגאולה - 
כפשוטם או משל 

וחידה?
בגיליון הקודם הוזכרו ייעודי והבטחות הנביאים אודות ההשפעה 
נשאלת  כך  ועל  הצומח.  לתחום  הקשור  בכל  בגאולה  שתהיה 
השאלה – האם אכן נבואות אלו יתקיימו כפשוטם, או שהם רק 

משל לדברים רוחניים?
ובכן: לדעת ה"עץ יוסף" )וכך משמע גם מהשגות הראב"ד – רבי 
אברהם בן דוד על הרמב"ם, ועוד(, כל הייעודים האלו יתקיימו 
אכן כפשוטם. ולדבריהם אין בכך פלא: "באמת ניתן בטבע הארץ 
שתוציא פרי מבושלת בלי פסולת מאומה, וכן גדולה מאוד מכמו 
אדם  חטא  בסיבת  האדמה  נתקללה  כך  שאחר  רק  עתה,  שהיא 

הראשון", ולכן בזמן הגאולה "יתוקן הכול כבראשונה".
כמנהגו  "עולם  המשיח  בימות  כי  בפירוש  כותב  הרמב"ם  אמנם, 
נוהג" ו"לא יבטל דבר ממנהגו של עולם", והדבר היחידי שיתחדש 
יהיה ביטול השעבוד של מלכי הגויים על ישראל, וכמובן בנין בית 

המקדש וכדומה. אך שינויים ממנהג העולם – לא יהיו.
מסביר  מהאדמה,  ייצאו  ובגדים  שעוגות  חז"ל  לדברי  ובנוגע 
לא  שהאדם  רק  אלא  כפשוטו,  ממש  כוונתם  שאין  הרמב"ם 
מאוד  נקל  יהיה  הימים  "באותם  מחייתו:  בשביל  לטרוח  יצטרך 
על בני האדם למצוא מחייתם עד שבעמל מועט שיעמול האדם 
שתוציא  ישראל  ארץ  "עתידה  שאמרו  וזהו  גדול.  לתועלת  יגיע 
גלוסקאות וכלי מילת", לפי שבני אדם אומרים, כשימצא אדם דבר 

מוכן ומזומן: "פלוני מצא פת אפוי ותבשיל מבושל"".
הרדב"ז )רבי דוד בן זמרא( מבאר, שאמנם שינוי מנהג העולם בכל 
העולם לא יהיה, אך בארץ ישראל כן יהיה שינוי מנהגו של עולם: 
"הדברים הם גם כפשוטם בארץ ישראל. אבל בשאר ארצות, עולם 
יתקיים הפשט  ישראל  ובארץ  והכתובים הם משל.  נוהג  כמנהגו 

והמשל".
הרבי שליט"א מלך המשיח מתייחס לנושא זה בהרחבה, ומבהיר, 
כי גם לדעת הרמב"ם אי אפשר לומר שלא יהיו כלל שינויים, שהרי 
תחיית המתים בודאי תהיה כפשוטה, וזהו אחד מעיקרי האמונה! 
אלא כוונת הרמב"ם היא שבקשר עם ביאת משיח לא יהיו שינויים 
על טבעיים, כיון שאין זה תפקידו של המשיח. כיון שתפקידו הוא 
רק להביא את התורה והמצוות כולם, לידי שלימות מקסימאלית 

ותו לא.
ולכן: כל מה שמובא בחז"ל ובנביאים אודות ניסים שיהיו בקשר 
עם ביאת המשיח )כמו "וגר זאב עם כבש" שבא בהמשך ל"ויצא 
חוטר מגזע ישי" – מלך המשיח. וכמו "עתידה ארץ ישראל שתוציא 
בארץ"  בר  פיסת  "יהי  מהפסוק  הוא  לכך  שהמקור  גלוסקאות" 
שנאמר בפרק עב בתהילים, המדבר על מלך המשיח( – הם בהכרח 
יוציאו  סרק  מה שאילני  )כמו  הדברים  אבל שאר  בלבד.  משלים 
המופיעים  וכדומה(,  מהירה  והצמיחה  נאכל  יהיה  ושהעץ  פירות 
בכל  כפשוטם  יתקיימו  אכן  אלו   – בגאולה  שיהיה  מצב  כתיאור 

העולם בתקופה מאוחרת יותר.  

מקורות: עץ יוסף ועין יעקב על שבת ל, ב. רמב"ם הלכות מלכים פרק י"ב 
בתחילתו ורדב"ז שם. פירוש המשניות לרמב"ם הקדמה לפרק חלק. ליקוטי 

שיחות חלק כ"ז עמוד 191 )בחוקותי א'(.

   הרב מנחם כהןחיים גאולה   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

מחזה פלאי בלב הג'ונגל

בשעה	שהיהודים	משלימים	את	השנה	"ביד	רמה".	כלומר,	שאוחזים	בתורה	
ומצוותיה	עד	לאופן	בו	מתאחדים	עם	נותן	התורה	ומצווה	המצווה	.	.	-	אזי	
כשאומרים	שזהו	הפסק-דין	של	התקיף	)ובעל	היכולת	ובעל	הכוחות	כולם(	

הקב"ה	-	או	אז	הכל	יהיה	כפי	שיהודים	צריכים	בטוב	הנראה	והנגלה.
)על-פי	שיחת	ליל	כ"ט	אלול	תשל"ז	-	בלתי	מוגה(

אין ברירה. זה המוצא היחיד להינצל. הרב 
סכין  את  הוציא  הוא  פעמיים.  חשב  לא 
של  לגרונו  אותו  הצמיד  הענק,  השחיטה 
הנהג הרשע וצעק בסערה: עצור או שאני 

הורג אותך!...
*  *  *

אורן  הרב  בראשות  בדימונה,  משיח  מרכז 
רומנו, מלא בעשייה רבה בכל ימות השנה. 
תקופה  מידי  במקום  מתקיים  השאר,  בין 
קורס ללימוד כתיבת סת"ם )-ספרי תורה, 
רב  מעביר  הקורס  את  ומזוזות(.  תפילין 
מסויים, סופר סתם מומחה, שבקיא בהרבה 

מקצועות קודש.
המומחה  הסופר  שנכנס  הראשונה  בפעם 
הרב  המנהל  הבחין  משיח,  מרכז  בשערי 
בחרדת  נישק  הסת"ם  שסופר  רומנו,  אורן 
שליט"א  הרבי  של  תמונתו  את  קודש 
נראה  היה  זה  המשיח.  מלך  מליובאוויטש 
קצת מעניין... הרב רומנו ניגש לשאול את 
מתרגש  כך  כל  הוא  מדוע  ישירות  הסופר 

למראה התמונה.
"מדוע אני מתרגש?", הגיב הסופר בפליאה, 
את  הציל  המשיח  מלך  שליט"א  "הרבי 
חיי!". הרב רומנו לא היה צריך לדחוק הרבה 
וסיפר את  בסופר הסת"ם עד שהלה פתח 

סיפורו המופלא:
"בין שאר מקצועות הקודש, אני עוסק גם 
בקיא  כבר שנים שאני  במלאכת השחיטה. 
רבות  בשחיטות  כבר  והייתי  זו  בעבודה 
נסעתי לשחיטה  לפני מספר שנים,  בחו"ל. 
גדולה של בקר במקסיקו. העבודה נמשכה 
העת  הגיעה  טובה  ובשעה  שבועות  מספר 
הטיסה  לפני  סבירה  בשעה  הביתה.  לחזור 
עליתי לבדי על מונית לכיוון שדה התעופה.
אך  כשורה,  התנהלה  הנסיעה  בתחילה 
וירד  ממסלולו  הנהג  סטה  הדרך  באמצע 
לקצר  מחפש  שהוא  חשבתי  צדדי.  לכביש 
הנסיעה  אך  התעופה,  לשדה  הדרך  את 
הנוף  גם  והתארכה.  הלכה  הצדדי  בכביש 
שנשקף מהחלון השתנה לאחר מספר דקות 
נסיעה. מנוף רגיל של איזור מיושב התחלתי 
וג'ונגלים לא  יערות עצומים  לראות לפתע 

מיושבים. משהו החל להראות לי חשוד...
פניתי לנהג בהיסטריה: "אשלם לך את כל 
הכסף שיש לי! רק תוציא אותי מכאן וקח 
אותי כעת לשדה התעופה!". אך הנהג אפילו 
לא טרח להסתכל עלי. הוא המשיך להתרכז 
"זה  באדישות:  מפטיר  שהוא  תוך  בנהיגה 
בסדר, תשאיר את הכסף אצלך. הסרט שלך 

עומד להיגמר תיכף"...
הבטתי על הנהג והבחנתי לפתע בפני רוצח 

אחזה  אדירה  חלחלה  חמלה.  וחסר  אכזרי 
בי. הבנתי שסופי קרב. אין לי סיכוי לגבור 

לבדי על הנהג הגברתן...
פרצתי בזעקה מעומק ליבי: שמע ישראל ה' 
אלוקינו ה' אחד! ואז אירע הפלא... לפתע 
אני רואה לידי במכונית את הרבי שליט"א 
מלך המשיח! הרבי חייך לעברי חיוך מלא 
שלווה  מיד  לי  שנתן  מה  ורוגע,  שלווה 

ובטחון להיות חזק בעצמי ולא לחשוש.
מלך המשיח  הרבי שליט"א  סימן  באגודלו 
על המושב מאחורי. הסתכלתי על המקום 
המזוודה  את  שם  היה  הצביע.  הוא  עליו 
בסכין  נזכרתי  אחת  בבת  לטיסה.  שהכנתי 
שנמצא  גסות  בהמות  של  הגדול  השחיטה 
הסכין  כלל  בדרך  המזוודה.  בפתיחת  מיד 
אותו,  לפתוח  זמן  שלוקח  כך  היטב  ארוז 
אבל הפעם הזדרזתי לצאת לטיסה והכנסתי 

את הסכין למזוודה בלי כל האריזה...
שלפתי מיד את הסכין מהמזוודה והצמדתי 
"עצור או  הנהג.  לגרונו של  בזריזות  אותה 
עליו  צרחתי  עכשיו!",  אותך  הורג  שאני 
ועצר  רציני  שאני  הבין  הנהג  גדול.  בתוקף 
מוצמדת  עוד  כשהסכין  הרכב.  את  מיד 
אז  או  מהאוטו,  לצאת  לו  הוריתי  לגרונו 
עם  משם  ונמלטתי  ההגה  את  אני  תפסתי 

הרכב כל עוד נפשי בי...
"עכשיו אתה מבין למה אני מתרגש למראה 

תמונתו של הרבי שליט"א מלך המשיח"? 

הרב אורן רומנו

הנהג אפילו לא טרח 
להסתכל עלי. הוא 

המשיך להתרכז 
בנהיגה תוך שהוא 

מפטיר באדישות: "זה 
בסדר, תשאיר את 

הכסף אצלך"...
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אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

בספר 'היום יום' כותב הרבי שליט"א מלך המשיח אשר 
על כל אדם לעסוק בעבודה הרוחנית המתאימה לו לפי 
מהותו ומעלתו. לדוגמה, מי שיש בידו לדלות מרגליות 
או ללטש אבנים טובות אך הוא עוסק בעבודת מלאכת 
אפית לחם, למרות שזו עבודה חיונית מאוד, בכל זאת 

לחטא יחשב לו. 
פתגם זה מזכיר את הצורף החסידי ר' יצחק דאיזאדה, 
הזהב  באמנות  למעשה  הלכה  יום  מידי  עוסק  אשר 

והכסף וליטוש אבני חן.

להגיע לאוסטרליה
החן.  אבני  לעולם  משיכה  חש  הוא  צעיר  מגיל  כבר 
השיבוץ  אמנות  ואת  התחום  את  להכיר  רצה  הוא 
בתכשיטים, ואחרי הצבא למד את מלאכת הצורפות. 
שהיה  ילדות  חלום  להגשים  יצאתי  תקופה  "באותה 
מאוד  סיבות  שתי  לי  היו  לאוסטרליה.  להגיע   – לי 
מסוימות לכך, האחת כדי לצלול באתרי צלילה מאוד 
יפים שיש שם, והשניה כדי להביא משם אבני אופאל, 
הקשת",  צבעי  בכל  הזוהרת  מיוחדת  חן  אבן  שזוהי 

הוא מספר. 
"לפני הטיסה היו רבים שהזהירו אותי לא לנסוע כי 
האוסטרלים לא חיבבו את הישראלים באותה תקופה, 
לעומת זאת המליצו לי לנסוע ליפן, אמרו לי כי בתחום 
למרות  כסף.  הרבה  שם  להרוויח  אוכל  שלי  העיסוק 
הכל היה בי רצון חזק להגיע לאוסטרליה דווקא, מה 
ליפן. במשך כל הטיסה הייתי  ויזה  גם שלא קיבלתי 
בכניסה  בעיות  לי  יעשו  שמא  ונורא  איום  בפחד 
את  איתי  לקחתי  כי  העובדה  לאור  במיוחד  למדינה, 
כלי העבודה שלי וכן יצירות שונות. עשיתי תנאי עם 
הקדוש ברוך הוא שאם אצליח להיכנס בשלום - אלך 

לבית כנסת".

התפלל ובכה
הוא הגיע לנקודת הבדיקה של המכס. למרבה החרדה 
עצרו אותו והורו לו לפתוח את התיקים. מהר מאוד 
גילו הפקידים את התכולה שנשא איתו וקראו למנהל, 
שבא לראות את הרכוש המדובר ובעצמו קרא לאחראי 
בעולם  מטייל  "אני  להגנתו:  להם  הסביר  הוא  נוסף. 
מה  כל  נמצא,  אני  בהם  מהמקומות  השראה  ומקבל 
שאני יוצר אני עושה להנאתי", והתעקש שאינו מוכר 
את העבודות שהוא מוציא מתחת ידיו. בשלב מסוים 

קראו לחוקר בכיר, שאמר לו לבסוף: 'קח את הדברים 
לתיקים,  סדר  בחוסר  הכל  "דחפתי  ותתקדם'.  שלך 
בגדים עם כלי צורפות, העיקר כדי לצאת משם כמה 
שיותר מהר", הוא נזכר. כעבור יומיים נזכר בהבטחה 
להיכנס לבית כנסת. הוא מגיע ממשפחה מסורתית בה 
שמרו את חג הפסח ויום כיפור, אך לא מעבר לכך. הוא 
יצא לרחוב והחל  לא הכיר כמעט דבר ביהדות. הוא 
לחפש בית כנסת, ולבסוף לאחר הליכה ארוכה מצא 
את מבוקשו. היתה זו שעת צהריים והבנין היה ריק. 
"פגשתי שם יהודי אחד דובר עברית ואמרתי לו שאני 
רוצה להתפלל. הוא נתן לי סידור, ואני נעמדתי באיזו 
פינה בבית הכנסת הענק והתחלתי להתפלל ולבכות. 
לא הבנתי למה. אמרתי לעצמי 'הייתי צריך להתרחק 
עשרת אלפים ק"מ מהבית כדי להיכנס לבית כנסת'? 

ומאז התחלתי להתקרב לדרך התורה והמצוות". 

'כולנו מקדשים ב-770'
לאחר תקופה חזר לארץ ונכנס ללמוד בישיבת חב"ד 
בצפת, ובהמשך התחתן וגר כמה שנים בצפת ולאחר 
הציג את עבודותיו,  בה  גלריה  לו  היתה  באילת.  מכן 
אשר שימשה לו גם בית חב"ד. כיום הוא מתגורר בלוד, 
לקידוש.  וגביעים  תכשיטים  ומייצר  בצורפות,  עוסק 
הוא משלב הרבה מוטיבים חסידיים בעבודתו, למשל 
הוא יצר תכשיט 'אור אין סוף' שמגלם את הרעיון של 
הוא  ובחסידות.  בקבלה  המוסבר  השתלשלות'  'סדר 
מכין גם גביעים עם הכרזת הקודש 'יחי אדוננו', ואחד 
הפריטים הפופולריים שלו הוא גביע עם תבליט בנין 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  מדרשו  בית   –  770
– מוצר אשר הפך ללהיט לא רק בקרב חסידי חב"ד. 
גם  כי  לומר  בהחלט  ניתן  מוצריו  את  רואים  כאשר 

תחום הצורפות והתכשיטנות מוכן לגאולה. 
להזמנות: 058-7702607.  

לפעול בקרב יהודים
מכתבו מיום ג' שהוכפל בו כי טוב, בו מתאר 
את מצב אלו שהתיישבו בכפר ארגנטינה, 

ושגם הוא היה אחד מהמייסדים.
חוב  מוטל  שעליו  להאריך,  למותר  בטח 
לחזק  ויותר,  האפשרי  כל  לעשות  קדוש, 
שם את היהדות בכל הפרטים, שאם כל-

יותר  הרבה  הרי  בזה,  מחוייב  אחד-ואחת 
בהתיסדות.  לו חלק  מי שיש  בזה  מחוייב 
וכמאמר לפום גמלא שיחנא, זאת-אומרת 
כדי  כחות  אחד  לכל  נותן  יתברך  שהשם 
להשלים,  עליו  שמוטל  מה  את  לעשות 
לא  רק  צריך  הכחות,  ניתנו  לו  גם  בטח 
להתעייף מלעשות פעם ופעמיים ופעמים 
ושלום  נועם  בדרכי  עושים  וכאשר  רבות, 
רבותינו  מאמר  ההבטחה  ישנה  ובלבביות, 
נכנסים  הלב  מן  היוצאים  שדברים  ז"ל 
עם  כשמתעסקים  ובפרט  השומע,  לב  אל 
נאמר,  יהודים, שעל כל-אחד-ואחת מהם 
שלמרות שאני ישנה, בגלותא, בגלל עניני 
שיבוא  עד  מקום  בכל  שקיימים  הגלות 
כל  עם  כולנו,  אותנו  ויפדה  בקרוב  משיח 
זאת ולבי ער, כפי שהמדרש מפרש, חמימות 

צריך  ולמצותיו,  לתורתו  להקב"ה  וקירבה 
המתאימות  במילים  אליהם  לבוא  רק 
אהבת  של  ובלבביות  הנחוצה  וחמימות 
ישראל, ואז זה גורם מהפיכה לטובה, עוד 
יותר מכפי שמשערים, והשם-יתברך יעזור 

שיבשר בשורות טובות בכל האמור לעיל.
)אגרות קודש חלק יח עמוד רפח - תרגום(

לא לבזבז הוצאות לחתונה
כותב אודות  בו  ה',  במענה למכתבו מיום 
הסברה לנסוע לחתונה של בנו שי' בשעה 

טובה ומוצלחת.
כזו  נסיעה  לעשות  מובן:  אינו  ולכאורה 
שכרוכה בכאלו הוצאות כספיות )בהוספה 
נמצא  הכסף  אם  שאפילו  הזמן(,  על  גם 
במזומן, הרי לפי מצב החתן והכלה, אפשר 
גם  שבטח  להסתדרותם,  בכסף  להשתמש 

סכומים גדולים יותר יביאו להם תועלת.
שטוב  כפי  שיחליט  יעזור,  יתברך  והשם 
באמת. ולאריכות ימים ושנים טובות יהי' 
מכל  חסידי  ונחת  אמיתי,  יהודי  נחת  לו 

ילדיו שיחיו..
)אגרות קודש חלק יח עמוד קצד - תרגום(

ליצור את 770 מכסף וזהב

גביעים עם תבליט 770 והכרזת 'יחי אדוננו'

כעבור יומיים נזכר בהבטחה 
להיכנס לבית כנסת. הוא 

יצא לרחוב והחל לחפש בית 
כנסת, ולבסוף לאחר הליכה 

ארוכה מצא את מבוקשו. 
היתה זו שעת צהריים והבנין 

היה ריק...




