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על התאריך כ"ב שבט, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח כי 
בו, בשנת תשמ"ח החלה תקופה חדשה בנשיאותו. במבט 
כשלושים  שלפני  סוערים  ימים  אותם  קורות  על  לאחור 
השינויים  סדרת  של  להצביע  יכולים  אנו  שנה,  וחמש 
את  שהובילו  המשיח,  מלך  של  בהשפעתו  העולמיים, 

כפי  יותר,  טוב  למצב  העולם 
לימים  בהשוואה  היום,  שהוא 

שקדמו לתקופה זו.
ימי המלחמה הקרה, הביאו את 
ההתנגשות  שיא,  למתח  העולם 
שתי  בין  נמנעת  בלתי  הכמעט 
ארצות  הגדולות,  המעצמות 
זה  התומכות  והמדינות  הברית 
מצד אחד למול ברית המועצות 
והמדינות שלצידה מהצד השני. 
לצפות  התקשו  רבים  מומחים 
כאשר  הבאים,  המהלכים  את 
למשבר  פתרון  שאין  היה  נדמה 
העולמי והנתק בין הצדדים הלך 

והעמיק.

השפעת מלך המשיח
עלותו  מאז  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  פועל  כדרכו, 
בקרב  אף  לפעול  מנת  על  רוחניים,  באמצעים  לנשיאות 
האומות ולהשפיע עליהם. כן ידוע הוא שבאותו לילה בו 
רוסיה,  יהודי  גירוש המוני על  מת סטאלין, ערב הוצאת 
אמר הרבי שליט"א מלך המשיח מאמר מיוחד, וציין את 

השפעת הכרזת החסידים 'הוא רע' שהובילה למותו.
כך היה גם בעת משבר הטילים בקובה, כשהרבי שליט"א 
מלך המשיח מורה בעיצומה של התוועדות שמחת תורה, 
ולרקוד  לעלות  בצה"ל  ושירת  במקום  מי שמשתתף  לכל 
ולאחר כמחצית  כשהוא בעצמו מעודד בעוז את השירה 
בלבד",  בפחד  חובה  ידי  שנצא  רצון  "יהי  אמר  השעה 
הודיע  ימים  כמה  לאחר 
על  המועצות  ברית  מנהיג 
התקפלותו והמשבר העולמי 

בא לידי סיומו המפתיע.

בא  בנשיאותו,  חדשה  תקופה  החלה  בה  תשמ"ח,  בשנת 
הוודאי  בואה  על  הבולטים  בדיבוריו  ביטוי  לידי  הדבר 
שהוא  תוך  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  של  והקרוב 
אומר על עצמו ברמזים ברורים כי הוא מלך המשיח, כפי 

שהדברים פורסמו מאז.
ניתן היה לראות  גם בעולם  אך 
החדשה,  התקופה  השפעת  את 
כפי שציינו דווקא אז בעיצומם 
של ימי המתח העולמיים, החלו 
בעולם.  חדשות  רוחות  לנשב 
על  הוכרז  המועצות  בברית 
כשבמקביל  ה"פרסטרויקה", 
במפתיע  קרסה  ורשה'  'ברית 
הקומוניסטי  השלטון  בנפילת 
שרשרת,  תגובת  ויצירת  בפולין 
וחצי  כשנה  בתוך  שהובילה 
הקומוניסטי,  הגוש  לנפילת 
כנגד  ביותר  המאיים  השלטון 
שמירת התורה והיהדות שלאחר 
לראשונה  התאפשר  נפילתו, 
לארצות  לצאת  יהודים  למליוני 

החופש, ולקיים תורה ומצוות באופן גלוי.

רווחה במקום מלחמה
לפעולה זו, היתה השלכה מעשית על אופן התנהגות העולם 
הנשק  לצמצום  ההסכם  על  החתימה  עם  יותר,  מאוחר 
האטומי בעולם, בהסכמה בין המעצמות, כחלק בהכניסה 
חרבותם  "וכיתתו  חרב"  גוי  אל  גוי  ישא  "לא  בו  לעידן 
האמיתית  בגאולה  ובגלוי  בפועל  שיקרה  כפי  לאתים", 
והשלימה, וכפי שכבר כעת ניתן לראות בפעולות המדינות, 
אשר מאז מפנות יותר משאבים לרווחת האזרחים במקום 

לפיתוח אמצעי נשק להשמדה המונית היל"ת.
רק  לחלחל.  ממשיך  היום,  ועד  מאז  שהתחולל  השינוי 
כדי  אחת  מתגייסות  העולם  מדינות  כיצד  ראינו  השבוע 
חיים,  אנו  בו  המופלא  מהעידן  כחלק  לרעותה,  לעזור 
וכהכנה לקראת התגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך 

המשיח, תיכף ומיד ממש.

הילולת הרבנית
יום  יחול  שבט,  כ"ב  שני,  ביום 
מרת  הצדקנית  הרבנית  הסתלקות 
הרבי  של  רעייתו  ע"ה,  מושקא  חיה 
זה  ביום  המשיח.  מלך  שליט"א 
במיוחד  רבים,  אירועים  מתקיימים 
מעלים  בהם  והבנות,  הנשים  לציבור 
הרבנית,  של  דמותה  את  נס  על 
במוסדות  והתמסרותה.  צניעותה 

החינוך צפויים להערך כנסים לזכרה.

מציינים את נפלאות אראנו
שנת תנש"א קיבלה את ראשי התיבות 
תהא שנת נפלאות אראנו. באותה שנה 
ראינו בהתממשות נבואותיו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח, במיוחד על רקע 
ימי מלחמת המפרץ. על קורות אותם 
ימים סוערים ומתוחים ודברי ההרגעה 
של מלך המשיח, ניתן לקרוא בסדרת 
כתבות שמתפרסמת בימים אלו באתר 
אפרגון,  אבישי  הרב  ידי  על  הגאולה, 
ראש ישיבת 'דרכי תמימים' תל-אביב, 

פרשן לעניני צבא ובטחון.

מאחורי ה'סאטעלייט'
'ואביטה  מבית  מיוחדת  וידאו  הפקת 
שעבר,  בשבוע  לאור  יצאה  נפלאות' 
ומגוללת את אירוע קבלת המלכות של 
בעולם  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
בסרט  לצפיה  תשנ"ג.  שבט  בי'  כולו 

המלא - באתר הגאולה.

התקופה החדשה 
ששינתה את העולם

השבוע יצויין התאריך כ"ב שבט, עליו אומר הרבי שליט"א מלך המשיח כי בו החלה תקופה חדשה בנשיאותו. 
סקירה של המתחולל בעולם, מאז אותו תאריך לפני 35 שנה, מגלה את עומק השפעתו על אומות העולם
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הקהל - מתוך שמחה
חלק מהקהל הרב, בעת הריקודים הסוערים, 

בכנס ה'הקהל' הארצי שהתקיים בשבוע שעבר
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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: 
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כאשר מדברים על מעמד מתן תורה וההשפעה שלו 
לגבינו היום, יכולה להישאל השאלה: כיצד ניתן היום 
ההתלהבות  אותה  ועם  הרושם  אותו  עם  'לחיות' 
שאחזה בבני ישראל בשעת נתינת התורה על הר סיני, 

והלא מאז חלפו למעלה משלושת אלפים שנה?
כל דבר שחווה שינויים של מקום והבדלי זמן משתנה 
ולא נשאר בדיוק כפי שהוא היה במקור, ולכאורה כך 
ומדריגות,  דרגות  אינספור  שירדה  בתורה,  גם  הוא 
מהבורא עצמו ועד לנברא הפשוט ביותר, ואם כן כיצד 
ניתן לדרוש כיום מיהודי שיקיים את התורה והמצוות 
באותו התוקף כמו בזמן קבלת התורה שהייתה במדבר 

ובמצב שונה לחלוטין?

להתעלות מזמן ומקום
לראות  הוא אפשרות  ברוך  הקדוש  לנו  נתן  כך  לשם 
ולצאת  להתעלות  המאפשר  כח  בטבע  קיים  כיצד 
כח  וזהו  הנוכחיים,  והמקום  הזמן  להגבלות  מעבר 
שאי   - ]ובהקדמה  וכדומה  רדיו  כמו  הטכנולוגיה, 
אפשר לומר ש"רדיו" הינו בריאה בלתי רצויה בעליל, 
אלא  בעולם?  קיים  הוא  בכלל  מדוע  כן  באם  שהרי 
מוכרחים לומר שמהרדיו ומכלי הטכנולוגיה אכן ניתן 

להפיק עניינים טובים ורצויים[:
הרי  הרדיו,  גלי  באמצעות  מסר  מעביר  אדם  כאשר 
שדבריו יכולים להגיע למקומות רחוקים שהוא לא יכל 
להגיע אליהם במגבלות המקום שבו הוא נמצא, וכל זה 
יכול להתבצע בתוך רגע אחד, כך שבכל העולם כולו 

ללא יוצא מן הכלל יכולים להאזין לדבריו.
ומכל זה ניתן ללמוד לגבינו כיצד בכל מקום שיהודי 
להגיע  התורה  דברי  יכולים  תבל,  קצווי  בכל  נמצא, 

אליו "ברגע כמימרא" - בתוך רגע אחד ממש!

רק להתחבר
הוראה נוספת שניתן ללמוד מה"רדיו":

בפני האדם עומדת הבחירה האם להפעיל את הרדיו 
לשמוע  ולא  כבוי  להשאירו  או  בחדשות,  ולהתעדכן 
כל  בפני  לגבינו:  והנמשל  בעולם.  מהמתרחש  כלום 
יהודי ניצבת האפשרות לבחור, "ראה נתתי לפניך היום 

מכך,  ההיפך  את  גם  וחלילה  הטוב"  ואת  החיים  את 
והברירה נתונה בידו: הוא יכול 'להפעיל את הכפתור' 
ולשמוע את דברי הקדוש ברוך הוא, אך נותרה בידו 
גם הברירה לעשות את ההיפך הגמור, חס ושלום, נגד 

רצון ה'.
של  דבריו  את  לשמוע  שלא  בוחר  הוא  אם  גם  אבל 
שקיים  אומר  זה  אין  ושלום,  חס  הקדוש-ברוך-הוא 
או  בגלל המקום  ה'  דבר  ובין  בינו  או מחיצה  הפסק 
הזמן שבו הוא עומד כעת, כי בכל רגע נתון הוא יכול 

להפעיל את המכשיר ולהתחבר לקדוש ברוך הוא.

מתן תורה ב'לייב' 
זהו המענה לשאלה האמורה לעיל: בכל רגע יש בידו 
ולקיים את המצוות  יהודי את האפשרות לחיות  של 
בדיוק כמו בשעת מתן תורה, וכאשר הוא מקיים מצווה 
"אימה  באותו  עומד  הוא  הרי  תורה,  דבר  שומע  או 
ויראה" כמו בעת קבלת התורה, מכיוון שהקדוש ברוך 

הוא, נותן התורה, נמצא איתו כאן ועכשיו.
מכל זה ניתן גם להבין את גודל החשיבות של הפצת 
החסידות באמצעות כלי הטכנולוגיה, שכן באמצעות 
בבת  כולו  העולם  כל  את  מאירים  הטכנולוגיה  כלי 

אחת, כך שלא נותר שום שטח לחושך.
אלו,  בכלים  בהפצה  ולהרבות  להוסיף  שיש  ובוודאי 
בכל  התורה  פנימיות  גילוי  את  פועלים  זה  ידי  שעל 
ובאים  הגלות  חושך  את  מבטלים  וכך  כולו  העולם 
האמיתית  בגאולה  יאיר"  כיום  "לילה  הייעוד  לקיום 

והשלימה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.
)על פי שיחת פורים תשכ"א(

להתחבר למתן תורה בכל רגע נתון

ראשי תיבות מי"ד

וכן יש לומר בנוגע לדורנו זה – שבאותו 
מ'   – השלשה  דכל  הגילוי  ישנו  הדור 
)ראשי-תיבות משיח ]הערה 96: להעיר 
י'  ב([(,  צח,  )סנהדרין  שמו  שמנחם 
דכבוד- שמותיו  ד-ב'  )ראשי-תיבות 
קדושת מורי-וחמי אדמו"ר( וד' )דורם(; 
)כבוד-קדושת  שבדורנו  משה  עם  יחד 
מורי-וחמי אדמו"ר נשיא דורנו(, בחינת 
גילוי  גם  כולל  בשבט(,  )עשירי  עשר 
)מעינות הבעש"ט( על  תורת החסידות 
ידו, ישנו גם הגילוי דבחינת אחד עשר, 
דוד  אחרון",  גואל  הוא  ראשון  "גואל 

מלכא משיחא.
)דבר מלכות ש"פ יתרו ה'תשנ"ב - מוגה(

והאלוקים יעננו בקול )יתרו יט, יט( 
ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים - הם תכלית 

ושלימות בריאת עולם הזה שלכך נברא מתחילתו...
וגם כבר היה לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה, כדכתיב 
"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו" 
רואים  העם  "וכל  כדכתיב  חושית,  בראיה  ממש  הראת 
את הקולות" - רואים את הנשמע ופי' רז"ל 'מסתכלים 
וכן לארבע  כו''.  יוצא אנכי  ושומעין את הדבור  למזרח 

רוחות ולמעלה ולמטה...
ז"ל  רבותינו  כמאמר  ממש  במציאות  בטלים  היו  ולכן 
'שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו' אלא שהחזירה הקב"ה 
להן בטל שעתיד להחיות בו את המתים והוא טל תורה 
תורה  טל  בתורה  העוסק  'כל  כמארז"ל  עוז'  שנקרא 

מחייהו כו''.
)תניא פרק לו(

 דבר אתה עמנו ואל ידבר
עמנו אלוקים פן נמות )יתרו כ, טו( 

בני-ישראל  שיציאת  מאחר  השאלה:  נשאלת  לכאורה 
שכתוב  כמו  התורה,  את  לקבל  כדי  היתה  ממצרים 
על  האלקים  את  תעבדון  ממצרים  העם  את  "בהוציאך 
גדול"  ל"רכוש  יש  וערך  חשיבות  איזה   - הזה"  ההר 
שהוציאו בני-ישראל ממצרים לגבי כללות העילוי דמתן 

תורה, שאז "פרחה נשמתן"?!
אמנם, לפועל מודגש הענין ד"רכוש גדול", כיון שעל-ידי 
ה"רכוש גדול" יכלו לקיים את הציווי של נדבת המשכן - 

"כל נדיב לב יביאה גו'".
ש"כל   - העתידה  לגאולה  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 
המעדנים מצויים כעפר", ובאופן נעלה יותר שלא בערך 

מהגאולה דיציאת-מצרים, "אראנו נפלאות".
)התוועדויות תשמ"ב חלק ב עמוד 869(

זמני
השבת

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

17:07   17:04   16:50  17:00  16:45 	 		הדלקת	נרות	

18:08   18:02   17:59  18:01   17:59 		יציאת	השבת		

הפטרה:	בשנת	מות	המלך	-	זרע	קודש	מצבתה	)ישעיה	ו,	א	-	יג(
בשעת	קריאת	עשרת	הדיברות	עומדים	עם	הפנים	לספר	התורה

בפני כל יהודי ניצבת 
האפשרות לבחור, "את החיים 

ואת הטוב" וחלילה גם את 
ההיפך מכך, והברירה נתונה 

בידו: הוא יכול לשמוע את 
דברי הקדוש ברוך הוא



  י"ט-כ"ה שבטמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

לא מדברים אפילו בשם עצמםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	מכירה.	פרק	טז-יח.
פרק	יט-כא.
פרק	כב-כד.
פרק	כה-כז.
פרק	כח-ל.

הל׳	זכיה	ומתנה..	בפרקים	אלו.	פרק	א-ג.
פרק	ד-ו.

הל׳	סנהדרין.	פרק	י.
פרק	יא.
פרק	יב.
פרק	יג.
פרק	יד.
פרק	טו.
פרק	טז.
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ממתי מקבלים את 
מלכות המשיח

והרי  מלכות,  בכתר  זכה  דוד  שנמשח  ש"כיון  פוסק  הרמב"ם 
נכון  יהיה  "כסאך  שנאמר  עולם,  עד  הזכרים  ולבניו  לו  המלכות 
עד עולם"". ואכן מאז דוד המלך, במשך דורות, עמד לישראל מלך 

מבית דוד, שירש את המלוכה מאבותיו.
הראוי  דוד  לבית  נצר  היה  תמיד  הגלות,  שנות  כל  לאורך  גם 
לדוד  אם  בקדשי  נשבעתי  "אחת  הבטיח  שהקב"ה  כפי  למלוכה. 
אכזב - זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי" )תהלים פט, לו-לז(. 
כך אנו אומרים גם בברכות ההפטרה: "שמחנו ה' אלוקינו באליהו 
הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על 
כסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קדשך 

נשבעת לו - שלא יכבה נרו לעולם ועד".

משיח שבכל דור
כך גם אמרו חכמינו ז"ל: "בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה, 
שהוא ראוי להיות משיח לישראל" אותו אחד ממשיך את שושלת 
מלכות דוד הנצחית וכוח המלכות קיים בו, אם כי בשלב זה הוא 
אינו חייב להיות מלך בפועל על עם, אלא מלך בפוטנציאל בלבד, 
אך כבר בשלב זה הוא מתואר כ'מלך', כיון שהוא מזרע דוד, והוא 

מלך מבטן ומלידה.
אמנם, כאשר ישנו מנהיג מזרע דוד, צדיק גדול בתורה ובמצוות, 
שמשפיע על עם ישראל להתחזק בתורה ובמצוות, והוא משפיע 
לעסוק  לישראל  יפריעו  לבל  העולם  אומות  על  גם  בפעולותיו 
המשיח  מלך  הרבי  אצל  היום  רואים  שאנו  כפי  ומצוות,  בתורה 
שליט"א, אזי הוא כבר לא רק "ראוי להיות משיח" אלא – כדברי 
יעמוד  "אם  המשיח:  ומלך  ומלחמות  מלכים  בהלכות  הרמב"ם 
מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה 
שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם 

מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח".

לתת את הכח למלך המשיח
נבנה  טרם  המקדש  השלימה,  הגאולה  על  מדובר  לא  עדיין 
בירושלים וישראל מפוזרים בגולה, ומלך המשיח מנהל מלחמות 
כדי למלא את משימותיו. אך כבר בתקופה זו מלך המשיח מגלה 
את כוח המלכות הקיים בו, ומוציאו לידי פועל בהנהגתו את עם 

ישראל.
זהו השלב בו אנו נמצאים היום. זהו השלב בו נדרש מאיתנו להכיר 
במנהיג זה כמשיח, ולקבל אותו למלך. אז מתקבצים העם סביבו 
ועושים אותו למלך 'רשמי' על פי ההלכה, שכל דיני המלכות חלים 
עליו, ועל ידי זה נותנים לו את הכוח להמשיך בפעולותיו לשלב 

הבא המתואר ברמב"ם:
מקדש  ובנה  שסביביו,  האומות  כל  וניצח  והצליח,  עשה  "אם 
את  ויתקן  בודאי.  משיח  זה  הרי   – ישראל  נדחי  וקיבץ  במקומו 
העולם כולו לעבוד את ה' ביחד". זהו המצב של הגאולה השלמה. 

גאולה בכל המובנים.  

מקורות: רמב"ם הלכות מלכים. פירוש הברטנורא למגילת רות בתחילתו. 
שיחות הרב מלך המשיח שליט"א שבת פרשת תזריע מצורע תנש"א. לקוטי 

שיחות חלק כ"ז עמוד 253. חלק כ"ח עמוד 110.

נפלאות עכשיו    הרב מנחם כהןחיים גאולה

בשעה טובה ומוצלחת

שלחו	 מיד	 	- ניסי	 באופן	 השטחים	 את	 במתנה	 הביא	 שהקב"ה	 בשעה	
יש	 בחזרה!	 השטחים	 את	 שיקחו	 מהגויים	 והתחננו	 ביקשו	 אשר	 שלוחים	
בשם	 לא	 ואפילו	 ישראל	 כלל	 בשם	 מדברים	 אינם	 אלו,	 שאנשים	 	- לדעת	

יחידים	מישראל,	ואפילו	לא	בשם	עצמם	-	וזאת,	מכיון	ש"יצרם	אנסם"!
)על-פי	שיחת	י"ג	תשרי	תשל"ד(

בשבוע  שהתקיים  הארצי,  ההקהל  כנס 
שעבר, לרגל י' בשבט, היה הזדמנות להעלות 
על נס את נושא המופתים המתגלגלים מידי 
מלך  שליט"א  לרבי  הפונים  לרבבות  יום, 

המשיח, באמצעות ה'אגרות קודש'.
היה  זה,  בנושא  שעסקו  מהדוברים  אחד 
הרב יוסי קליימן, שליח הרבי שליט"א מלך 
המשיח בישוב נעלה ובישובי מערב בנימין.

לענות  הרב  מתנדב  תפקידו,  במסגרת 
לפונים  היממה,  משעות  בחלק  יום,  מידי 
אלפי  לטובת  אגרות.קום.  אתר  באמצעות 
רשימה  מופיעה  האתר,  באמצעות  הפונים 
הנשים  )לטובת  ומשפיעים  רבנים  של 
ומשפיעות(  רשימת שליחות  ישנה  הפונות 

המסייעים לפונים להבין את התשובה.
"היה זה לפני כחצי שנה, פתח הרב קליימן 
וסיפר, באחד הימים אני מקבל שיחת טלפון, 
מאדם שמצא את המספר שלי באתר. נימת 
קולו העידה כי האדם שרוי בלחץ, קולו אף 

נשנק בבכי.
והוא השיב: "אני  "מה קרה" שאלתי אותו 
אשתי  הרפואה,  מבית  כעת  איתך  מדבר 
את  לבקש  פניתי  ואני  פה,  מאושפזת 
מצבה  קודש.  האגרות  באמצעות  הברכה 
הוא ששלשה רופאים כולל מנהל המחלקה, 
קיסרי...  ניתוח  לעבור  צריכה  שהיא  קבעו 
אבל אשתי אומרת שהיא לא מעוניינת, 'אני 

אנוח קצת והכל יסתדר' כך היא טענה".
תוך כדי השיחה, אני שואל את אותו דובר 
אומרת  זאת  אלי?  הגעת  "איך  לקו:  מעבר 
איך הגעת לכתוב דרך האתר?" והוא משיב 
ובדרך  התהלים,  ספרי  לעמדת  "הלכתי  לי: 
נתקלו עיני במדבקה 'כותבים למלך המשיח 
האתר,  של  הכתובת  עם  ניסים'  ורואים 
לאחר  ואכן  להכנס.  לעצמי ששווה  אמרתי 
כתבתי  מדובר,  מה  על  באתר  שקראתי 
את  להבין  לי  שתעזור  רוצה  ואני  בעצמי 

התשובה שיצאה לי".
המכתב שנפתח לו היה בשפה האידיש, ואני 
תרגמתי לו את הכתוב. במכתב אומר להם 
הרבי שליט"א מלך המשיח שכיום הרפואה 
מספיק  יש  וכבר  מבעבר,  מתקדמת  הינה 
צורך  ואין  העצבים  עם  להתעסק  דרכים 

לעשות ניתוח!
אני אומר לו: "חביבי, יש לכם ברכה מהרבי 
צורך  יהיה  שלא  המשיח  מלך  שליט"א 
הרגש  עם  שתלך  לאשתך  תגיד  בניתוח, 

שלה, שלא תעשה ניתוח".
אלי  מתקשר  הוא  שעות  חמש-שש  אחרי 
שאלה  אותך  לשאול  אפשר  "הרב,  שוב: 
קודש?"  אגרות  של  לענין  קשורה  שלא 

השבתי בחיוב, והוא שאל: "איך עושים זבד 
הבת?"... )למי שלא מכיר את המושג, אציין 
בקרב  השם  קריאת  מעמד  על  מדובר  כי 

קהילות בעם ישראל(.
אני עוצר אותו בהתפעלות, ואומר לו: "רגע, 

קודם תספר את הסיפור. מה היה?"
"מיד אחרי אותה שיחת טלפון, הוא מספר 
לדחות  החלטתנו  על  לרופאים  הודענו  לי, 
הם  הניתוח.  את  לעשות  המלצתם  את 
בהם  טפסים  עשרות  על  אותנו  החתימו 
ואנו  להחלטתנו  מודעים  אנו  כי  הצהרנו 
נוטלים על עצמנו את האחריות על שלומה 

של היולדת והוולד. 
אחרי  הכל.  על  וחתמה  היססה  לא  אשתי 
שלש שעות היא נכנסה לחדר הלידה, שם 
נולדה בשעה טובה ומוצלחת ביתנו, כשהיא 

בבריאות איתנה ושלום לה ולאם"."
בקריאה  קליימן,  הרב  חתם  הסיפור,  את 
הארצית,  ההתוועדות  משתתפי  לציבור 
אשר עלינו לדעת כי רבים מצפים ומחכים 
נחשוף  הברכות,  למקור  אותם  שנחבר 
לרבי  ההתקשרות  אפיק  את  בפניהם 
האגרות  באמצעות  המשיח  מלך  שליט"א 
קודש, אם באמצעות פניה בבתי חב"ד ואם 
דרך האתר הזמין לכל פונה במשך כל שעות 

היממה ומכל מקום בעולם.  

•    לזכות החייל בצבאות ה' שניאור זלמן שיחי' בן מנחם מענדל והודיה קדוש, ויזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים    •

הרב קליימן בנאומו בכינוס

הלכתי לעמדת ספרי 
התהלים בתוך בית 

הרפואה, ובדרך 
נתקלו עיני במדבקה 
שבה נכתב: 'כותבים 

למלך המשיח ורואים 
ניסים' עם הכתובת של 
האתר, אמרתי לעצמי 

ששווה להכנס
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אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

פסוק  הנה".  ישובו  גדול  קהל   .  . אותם  מביא  "הנני 
לכך שזוהי  זו בקשר  רבות בשנה  זה המוזכר פעמים 
ביטוי  האחרון  שבט  י'  בתאריך  קיבל  'הקהל',  שנת 
נוסף, כאשר המונים גדשו את מתחם אולמי 'בלוודר' 
וההתוועדות  הארצי  ההקהל  לכינוס  לציון,  בראשון 
המרכזית המאורגנת מידי שנה על ידי האגודה למען 
הגאולה האמיתית והשלימה, לרגל יום קבלת הנשיאות 

של הרבי שליט"א מלך המשיח, י' - י"א שבט.
למרות מזג האויר הסוער ביותר ממנו הזהירו החזאים, 
הרי שבתוך האולם שוררת אוירה חמה ולבבית, בעוד 
הקהל הרב ממלא את המקומות הרבים שהוכנו מבעוד 
מועד, וצוות ההפקה בראשותו של מפיק כנסי הגאולה 
הרב יצחק רחימי עמל בסידורים האחרונים. ובמקביל, 
עוד כשעה לפני האירוע נפתח באולם אחר במתחם 
וגאולה,  והפקות משיח  מוצרי  כל  למכירת  ענק  יריד 
דבר שהפך לאחד הסממנים הבולטים לכינוסים אלו, 
בהם התרוממות הרוח באירוע מתורגמת באופן מיידי 

ומעשי להפצת בשורת הגאולה בכל רחבי הארץ.

ניצוצות נדלקים
הרב  פרישמן.  בנצי  הרב  המנחה  ידי  על  נפתח  הכנס 
יהודה לייב וייסגלס מהישיבה-קטנה תומכי תמימים 
הרבי שליט"א  פרק התהילים של  ראשל"צ קרא את 
מלך המשיח, ומנהל בית חב"ד במדינת אקוודור הרב 
שליט"א  לרבי  ההזמנה  נוסח  את  קרא  רותם  תומר 
ויתגלה עוד ברגעים אלו. לאחר  מלך המשיח שיבוא 
מחרוזת שירה וריקודים עם הנגן ישראליק בש והזמר 
החסידי אבי פיאמנטה, ניגשים הילדים חיילי בצבאות 

ה' להכריז את 12 הפסוקים.
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לנעלה וישובי מערב 
בסיפורי  הקהל  את  משתף  קליימן,  יוסי  הרב  בנימין 
ה'אגרות  באמצעות  שהתרחשו  מדהימים  מופתים 

קודש'. הרב רחמים נמני יו"ר ארגון "תורה וחסד" ורב 
יעקב בתל אביב, מספר על מקרים מיוחדים  קהילת 
גאולה  מאיר  הראפר  היהודי.  הניצוץ  התעוררות  של 

מבצע שיר חדש בנושא 'הקהל'.

'יחי אדוננו' בשידור חי
בנושא שלמות הארץ וביטחון עם ישראל נושא דברים 
אלישע ירד, נציג הישובים החדשים ביהודה ושומרון. 
בת  העיר  לראש  המשנה  משמיע  קצרים  ברכה  דברי 

ים מר אורי בוסקילה. לדברי התעוררות חמים בנושא 
שאול  הרב  מוזמן  הגאולה  טרם  הנדרשת  האמונה 
בגבעת  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שליח  אקסלרוד 
אולגה – הגאולה. לברכת כהנים על פי הוראת הרבי 

שליט"א מלך המשיח עולה הרב בן ציון כהן.
בקשר עם מלאות שלושים שנה למעמד המיוחד של 
עידוד 'יחי אדוננו' על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח 
בחשיפה תקשורתית נרחבת ובשידור חי לעולם כולו, 
רוטשילד מישיבת תומכי תמימים  מדבר הרב אביחי 

בראשון לציון, כמי שהיה עד לאירועים.

מופתים מתגלגלים
'התמים' מנחם מענדל שלום אלהרר שהיה בשליחות 
במספר מקומות בשנים האחרונות, משתף את הקהל 
במופתים מיוחדים מהרבי שליט"א מלך המשיח. הרב 
צביקה רוכוורגר מהפעילים הבולטים ב'מבצעים', עולה 
לספר אף הוא מספר עובדות לא מוכרות על השפעתו 
הכבירה של הרבי שליט"א מלך המשיח בעולם כולו. 
לסיום ודברי סיכום מוזמן שליח הרבי שליט"א מלך 
המשיח לבת ים עיר הגאולה הרב חיים ציק, המחבר 
את הפתיחה לסיום, בנקודות מתוך מאמרי 'באתי לגני' 
 - עבודתו  את  ולהגביר  להוסיף  אחד  לכל  וההוראה 

קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.
לכל  בחזרה  יוצאות  ההסעות  בעוד  נשלם.  ולא  תם 
רחבי הארץ, נצפים הקונים האחרונים בדוכני המכירות 
שביריד גאולה ומשיח, כשהם מוסיפים לעגלתם עוד 
מוצרים  שלל  לצד  וכיפות  תופים  עלונים,  מדבקות, 
שיסייעו לכל אחד בעבודתו להכין את העולם לקבלת 
פני משיח. באולם מנגנת התזמורת את מחרוזת הסיום, 
כשהקהל תופס ריקוד נוסף בהנחייתו של הזמר אבי 
האמיתית  לגאולה   - תצאו"  בשמחה  "כי  פיאמנטה, 

והשלימה, תיכף ומיד ממש.  

לשון הרע על חב"ד?!
אתה  בו  א',  מיום  למכתבך  במענה 
אודות  שונים  דברים  לך  שסיפרו  כותב 
ליובאוויטש, ואתה רוצה לברר אם זו אמת, 

ומאד אכפת לך לדעת זאת.
האנשים שאתה מזכיר, ממה ששמעת מהם 
אתה מבין שהם אף פעם לא היו קרובים 
הדיבור  מאופי  שנראה  וכפי  לליובאוויטש 
איתך, הם עושים הפוך ממצות תורה, ולא 
מה'כלל-גדול- אלא  סתם,  ממצוה  רק 
)ירושלמי  כמוך'  לרעך  ואהבת  בתורה, 

נדרים פ"ט ה"ד(.
לומר  הגיון  כל  שאין  מובן,  גם  מכך  אך 
מאמינים  במה  יודעים  כאלו,  שדוקא 
לא  עצמה  שבליובאוויטש  בליובאוויטש, 
יודעים מכך, והדברים שאתה כותב, שהם 
בהיותי  שמעתי  לא  פעם  אף  לך,  סיפרו 
הם  )אם  מהם  יותר  הרבה  בליובאוויטש 

יודעים בכלל אודות ליובאוויטש(.
שאינם  מה  הוא  יותר  הרבה  שכואב  מה 
רבים  במקומות  שכתוב  מה  את  יודעים 
בש"ס, ונפסק ברמב"ם ושולחן ערוך וכו', 
שהם  שמה  כך,  על  להם  שתמסור  וכדאי 

רבותינו  כבוד-קדושת  אודות  מדברים 
ישנו  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  הקדושים 
בנוגע  א(  יט,  )ברכות  בגמרא  דין  פסק 
להנהגתם הטובה )בלשון סגי נהור( ]והפסק 
לשון  א'(  הלכה  פ"א  )פאה  בירושלמי  דין 
הרע כנגד כולם, וכן שם שאינו אומר לה"ר 
ע"א  טו,  ערכין  א.  מב,  סוטה  ש"ס  וכו'[, 
שנראה,  כפי  ואם,  ובכ"מ.  בארוכה.  ושם 
לכל  שיאחזו  מליובאוויטש,  אוחזים  אינם 
להחזיק  ולא  חיים,  חפץ  מהספר  הפחות 
אותו - את הספר - עבור הזולת או עבור 
הכרה,  לידי  לבוא  אלא  הספרים,  ארון 
יחוס  יתברך  והשם  אליהם.  אכן  שהכונה 
וירחם עליהם ויצילם ממצבם הנוכחי, ויהי 

רצון שיהיה זה בחסד וברחמים.
)אגרות קודש חלק יח עמוד תסא - תרגום(

בר מצוה - התחלה חדשה
בטח בנם יודע שחגיגת בר המצוה מציינת 
כאשר  חדשה,  תקופה  של  ההתחלה  את 
מלוא  עם  המובנים,  בכל  שלם  יהודי  הוא 

האחריות וכן הזכות שזה מביא עמו.
)אגרות קודש חלק יח עמוד תמב - תרגום(

חגיגת קבלת הנשיאות ברוב עם ובשמחה

מתוועדים יחד ביום הנשיאות

האווירה הסוחפת הביאה 
להתרוממות הרוח בקרב 
המשתתפים שקיבלו על 
עצמם להתחזק בהפצת 
בשורת הגאולה ולקשר 

יהודים נוספים לרבי שליט"א 
מלך המשיח


