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חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

כמובן  הוא  האחרונים,  בשבועות  ביותר  המדובר  הנושא 
בקריאה  השבוע  שעברה  המשפטית'  'הרפורמה  סביב 
בית  של  כוחו  את  לצמצם  שנועדה  בכנסת,  ראשונה 
הרפורמה  רעיונות  יתר  בין  החוקים.  בפסילת  המשפט, 
עומדת גם הדרישה להכתיב מחדש את התנאים לעבודתם 

של היועצים המשפטיים.
צורך  אין  המהלך,  נחיצות  על 
נסיון  שלפי  עוד  מה  להרחיב, 
שחוקים  בטוח  לא  כלל  העבר, 
אלו, יצליחו אכן לשנות במשהו 
אך  הממשלות.  החלטות  את 
עוד חזון למועד. די לראות את 
ראש  של  הלקונית  ההודעה 
עבר  בו  יום  באותו  הממשלה, 
החוק, בו הוא מודה כי הוא נכנע 
כמה(  יודע  המי  בפעם  )שוב, 
לתכתיבים מאמריקה, המגבילים 
ארץ  ברחבי  יהודים  מגורי  על 
זכתה  שלא  הודעה  הקודש. 
חברי  מצד  רפה  לגינוי  אפילו 
שכל  וכפי  הימנית.  הממשלה 

ביטוי  לידי  באה  במה  כך,  עצמו, אם  דעת שואל את  בר 
ההחלטה להשיב את כוח ההחלטה לידי הממשלה, כשהיא 
בעצמה אינה רוצה לבצע את המדיניות אותה היא אמורה 

לבצע.

החזון מתממש
השופט  של  דמותו  בנושא  העיסוק  להט  כל  בתוך  אך 
של  ההתייחסות  נשכחה  כי  נדמה  היועץ,  של  ותפקידו 
התורה לתפקידים חשובים אלו. וכפי שהגדיר זאת הנביא 
כבתחלה,  ויועציך  כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה  ישעיהו: 

אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה".
הרבי שליט"א מלך המשיח, בשיחתו המפורסמת שנאמרה 
שופטים  פרשת  בשבת 
תנש"א, מתייחס לנבואה זו, 
המוזכרת גם בתפילה אותה 
נושא כל יהודי שלש פעמים 

בכל יום: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה", 
שופטים  לשים  שיש  נאמר  בתורה  הרי  כך,  על  ושואל 
ושוטרים בכל עיר, אם כן להיכן ייעלמו לעתיד השוטרים 

ומהיכן יצוצו היועצים?
השופטים  הגאולה.  חזון  את  הנביא  מציב  שבכך  אלא, 
שואבים את כוחם מכוח התורה 
לדון  הזכות  את  להם  המעניקה 
היה  בעבר  כלליה.  לפי  ולשפוט 
שאלו  מנת  על  בשוטרים,  צורך 
יאכפו את קיום פסק השופטים, 
כאשר היו כאלו שלא רצו בקיום 
ואילולי  השופט,  פסק  דברי 
מי  היה  שלא  הרי  השוטרים 
שיאכוף את קיום הפסקים. אלא 
והשלימה,  האמיתית  שבגאולה 
ויחפוץ  ירצה  אחד  כל  הלא 
וזאת  השופט,  דברי  את  לקיים 
משום שהוא יבין עד כמה כדאי 
התורה,  דברי  את  לקיים  לו 

בזכות פעולת היועץ.
הרי  מ'למעלה',  הדין  את  הפוסק  לשופט  בניגוד  היועץ, 
שהוא מייעץ לאדם מ'למטה', ומסביר לו עד כמה חשוב 

לציית לדברי התורה.
מיהו השופט והיועץ המיוחד הזה? הלא הוא נביא הדור, 
הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר הינו גם השופט, המעביר 
דואג  שני,  ומצד  יהודי,  לכל  הוא  ברוך  הקדוש  דברי  את 

כיועץ שכל אחד ירצה ויחפוץ לקיים דברים אלו.

ציות לנביא
ו"יועצייך"  ה"שופטייך"  את  ומינה  בחר  שהקב"ה  זכינו 
ונביא הדור, שמורה הוראות ונותן עצות בעבודת כל בני־
ישראל וכל האנשים של דור זה, בכל עניני תורה ומצוות, 
נבואתו העיקרית של  היום־יום הכללים.  חיי  בעניני  וגם 
הרבי שליט"א מלך המשיח היא ש"לאלתר לגאולה" ותיכף 
ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא"! ציות להוראותיו מזרז 

ומביא את הגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

ביום רביעי: קונגרס משיח
'קונגרס  יתקיים   הקרוב  רביעי  ביום 
על  המאורגן  הקודש'  בארץ  משיח 
האמיתית  הגאולה  למען  האגודה  ידי 
בדרכי  לדון  צפויים  בכינוס  והשלמה. 
הגאולה  בשורת  לפרסום  הפעולה 
והגואל, הפצת שיחת הגאולה, פרסום 
מעגל  הרחבת  נח,  בני  מצוות  שבע 
המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  הפונים 
פעילות  קודש,  האגרות  באמצעות 
עם בני הנוער, תנופה וחיות בפעילות 
יתקיים  האירוע  ועוד.  'הקהל'  שנת 
ביום רביעי, ח' אדר תשפ"ג )1.3.23( 
באולמי שלום ורעות, שד' העצמאות 
17 בת ים עיר הגאולה, החל מהשעה 

17:00 ועד להתועדות בשעות הערב.

פורים של גאולה
השלוחים  עוסקים  אלה  בימים 
הפורים. על- לחג  בהכנות  והפעילים 
מלך  שליט"א  הרבי  של  הוראתו  פי 
המשיח לצאת ולשמח את כל היהודים 
הנמצאים במדינות המלך, ולתת להם 
את האפשרות לקיים את מצוות החג 
אלפים  יצאו  הקרובה  הגאולה  ברוח 
כדי לקיים את מצוות המלך. כמידי חג 
הוציא  ממש'   – ההפצה  ‘מרכז  ומועד 
עזר  ואמצעי  הסברה  חומרי  לאור 
להפצת בשורת הגאולה ומצוות החג, 
שלטים,  פוסטרים,  מעלונים,  החל 
לפרטים  ועוד.  מגילות  רעשנים, 

והזמנות: 077-5123-770.

לבחור את השופט, 
להקשיב ליועץ

העיסוק ההולך וגובר במהות תפקידם של השופטים, ובעיצוב דמותם של היועצים, הינו רק שלב ההכנה 
לקבלת העצות וההדרכות של השופט והיועץ של דורנו - נביא הדור, הרבי שליט"א מלך המשיח

1435

יום הולדת 102 בבית חב"ד
היהודי ששמו  מלך, נזכר בשמו היהודי אחרי 

95 שנה, כשעלה לתורה לרגל יום הולדתו



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@hageula.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

ביותר  והחשוב  המשמעותי  הכלי  המשכן,  כלי  מבין 
הוא "ארון הברית" הנקרא גם "ארון העדות", ובהתאם 
הקדוש  במקום  היה  מיקומו  גם  הרבה  לחשיבותו 

והפנימי ביותר בבית המקדש - "קודש הקודשים".
בבית המקדש, מסבירה  מרכזי  כה  כלי  היותו  עובדת 
דווקא  המקדש  כלי  פירוט  את  פותחת  התורה  מדוע 
בציווי "ועשו לי ארון", על אף שמיקומו היה, כאמור, 
בתוך תוכו של המקדש ובחלק הפנימי ביותר, כי מאחר 
שארון הברית מהווה עיקר במשכן ובמימוש ותכלית 
ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הוא  ברוך  הקדוש  ציווי 

בתוכם", לכן דווקא איתו בוחרת התורה להתחיל.

ארון הברית - לא תמיד נכח
למרות קדושתו הרבה ותפקידו החשוב בבית המקדש 
אנו רואים מנגד דבר פלא: ידוע שבית המקדש השני 
היה פחות בדרגת הקדושה לגבי הבית הראשון, והיו 
חסרים בו חמישה דברים שביניהם הוא ארון הברית. 
אפילו בבית הראשון לא היה הארון קיים בגלוי במשך 
עשרות  הארון  את  גנז  המלך  יאשיהו  שכן  הזמן,  כל 

שנים קודם החורבן בקרקעית האדמה.
ואף  בבית השני  היה  לא  כן שארון הברית  יוצא אם 
בבית הראשון הוא לא נכח תמיד, וההזדמנות היחידה 
במשכן  הייתה  הזמן  כל  במשך  בגלוי  היה  הוא  שבה 
המקדש  בבית  גם  כן  יהיה  כך  ואחר  במדבר,  שנבנה 

השלישי והניצחי.
מזה נוכל להבין גם לגבי המקדש הפרטי הנמצא בתוך 
ויהודי: כמו המקדש שנחלק לשלוש רמות  יהודי  כל 
גם  כך  והעזרה(,  ההיכל  הקודשים,  )קודש  קדושה 
ודרגות )הראש, הגוף  היהודי נחלק לשלושה מדורים 

וכשם  שלו.  לחיצוניות  ועד  הלב  מפנימיות  והרגל(, 
יהודי  של  תוכו  בתוך  גם  כך  המקדש  בבית  שהדבר 
קיים ארון הברית בכל עת ובכל מצב, שזהו העניין של 

הלוחות והתורה - "זכרו תורת משה עבדי".

תמיד קיים, לא תמיד גלוי
זמנים  ויש  "גלוי",  הארון  שבהם  זמנים  שיש  אלא 
קיימת  הארון  של  מציאותו  אך  "גנוז",  הוא  שבהם 
תמיד בפנימיות ליבו של יהודי, ללא הבט על מעמדו 

עם  כאשר  החורבן,  בזמן  אפילו  שכן  הרוחני,  ומצבו 
ישראל היה במצב של "חטא" וגלות, נותר הארון קיים 

ניצחי בשלימות.
גבוה,  רוחני  במעמד  ישראל  עם  היה  המשכן  בזמן 
ועל דרך זה יהיה גם בקרוב ממש בגאולה האמיתית 
והשלימה, כאשר רוח הטומאה תחלוף מן הארץ, ולכן 
בשתי תקופות הללו )זמן המדבר וזמן הגאולה( עומד 
ארון הברית בגלוי, אבל גם בזמן החטא והגלות נותר 

הארון שלם.

בלי חשבונות
והכח לגלות את הארון - את קיום התורה - הפנימי, 

מגיע מהמדבר )המשכן, המכונה "מקדש המדבר"(:
שלמעלה  מצב  מבטא  המדבר  היישוב,  מקום  לעומת 
מסדר וגבולות. ובעבודת ה' רומז המדבר על ה"מסירות 
נפש". כלומר: יש את אופן העבודה המדוד והמסודר 
"בכל  נאמר  זה  שעל  כלל,  בדרך  היהודי  עובד  שבו 
לבבך", אך בנוסף לזה ישנם מצבים שבהם נדרש ממנו 
 - נפש  מסירות  ומתוך  והגיון  מסדר  למעלה  לפעול 
"בכל מאודך". המילה "מאד" היא אותם האותיות של 
המילה "אדם" רק באופן שונה, והשוני בא לידי ביטוי 
בכך שבמילה "אדם" המילה פותחת באות א' המורה 
על מחשבה והתבוננות, ואילו המילה "מאד" פותחת 
במעשה  לפעול  יש  שקודם  כך  על  המורה  מ',  באות 

בפועל למעלה מכל חשבון.
הפנימי  הברית  ארון  את  לגלות  ניתן  זו  בדרך  דווקא 
שתהיה  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  את  ולהביא 

בקרוב ובפועל ותיכף ומיד ממש.
)על פי שיחת ערב ראש-חודש מנחם-אב תשל"ו(

התמסרות בלי חשבונות שמביאה גאולה

מרבים בשמחה

בכל  יוסיף  מישראל  שכל-אחד-ואחד 
עניני שמחה, הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע 
לשמח את הזולת )כידוע ששלימות ענין 
הזולת(,  עם  ביחד  דוקא  היא  השמחה 
ולכל לראש – ע"י ההוספה ב"פקודי ה' 
ישרים משמחי לב", לימוד התורה, נגלה 
דתורה ובפרט פנימיות התורה, ותלמוד 
גדול שמביא לידי מעשה – קיום המצוות 
שע"י   – עיקר  וגם-זה  ועוד  בהידור. 
יתבטא  בתורה-ומצוות  בשמחה  מרבין 
הדבר גם במרבין בשמחה בפשטות, גם 
כהוראת   .  . ידם  ועל  גשמיים  בענינים 

השולחן ערוך.
)דבר מלכות ש"פ תרומה ה'תשנ"ב - מוגה(

ועשו לי מקדש )תרומה כה, ח( 
בזמן  אנו  נמצאים  אלה  שבימינו  ולפרסם  להכריז  יש 
)ומקום( מיוחד, אשר לא נותר בו אלא ענין אחד ויחיד – 
וחייב אדם לומר בלשון רבו, בלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר: 
"עמדו הכן כולכם לבנין בית המקדש העתיד בביאת דוד 
מישראל,  ואחד  אחד  כל  על  ובמילא,  משיחא".  מלכא 
מוטלת השליחות להביא ולגלות את בית-המקדש העתיד 
– ש"בנוי ומשוכלל" בשמים, וצריך רק לירד ולהתגלות 
לכל  שייך  זה  עניין  וכאמור,  ממש.  ומיד  תיכף   – למטה 
"בנערינו   – וטף  נשים  אנשים,   – מישראל  ואחד  אחד 
שהרי  מימיך",  שואב  ועד  עציך  מחוטב  גו'  ובזקנינו 
מהמפורש  ונעתקים  מיוסדים  לעיל  האמורים  הדברים 
המובן  באופן  שבעל-פה,  ותורה  שבכתב  תורה  בתורה, 

ושייך לכל אחד ואחד מישראל...
)שיחת שבת פרשת ויגש תשמ"ז, התוועדויות עמוד 203(

ושכנתי בתוכם )תרומה כה, ח( 
ודאי שהקב"ה מברך כל-אחד מישראל בעשירות בזהב 

בגשמיות וברוחניות...
מכך ישנה מיד ההוראה – שיהודי צריך להשתדל להיות 
עשיר בפועל בכל הענינים, החל מעשירות ברוחניות, אין 
עשיר אלא בדעת, להיות עשיר בתורה ומצוות, ועד גם 
ומצוות  תורה  לקיים  בכדי שיוכל  בגשמיות,  – עשירות 
במנוחת הנפש ומנוחת הגוף )כפסק-דין הרמב"ם(, ויוכל 
להרבות בנתינת הצדקה וקיום המצוות בהידור, והידור 
לפנים מהידור וכו', ובכלל – לנצל את העשירות )"זהב 
משכן  הפרטי  מביתו  לעשות  כדי  וגו'"(  ונחושת  כסף 
ומקדש לה' )ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחת(, כולל 
– גם ע"י נתינה לצדקה לבניית בית הכנסת ובית המדרש 

כפשוטו, "מקדש מעט".
)דבר מלכות שבת פרשת תרומה תשנ"ב(

זמני
השבת

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

17:23   17:15   17:02  17:12  16:57 	 		הדלקת	נרות	

18:23   18:13   18:11  18:12   18:10 		יציאת	השבת		

הפטרה:	וה'	נתן	חכמה	לשלמה	-	את	עמי	ישראל	)מלכים-א	ה,	כו	-	ו,	יג(

כשם שהדבר בבית המקדש 
כך גם בתוך תוכו של יהודי 
קיים ארון הברית בכל עת 

ובכל מצב, שזהו העניין של 
הלוחות והתורה - "זכרו תורת 

משה עבדי"



  ג' -ט' אדרמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

לא להתפעל מהגויפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	שלוחין	ושותפין.	פרק	ב-ד.
פרק	ה-ז.
פרק	ח-י.

הל׳	עבדים..	בפרקים	אלו.	פרק	א-ג.
פרק	ד-ו.
פרק	ז-ט.

ספר	משפטים..	הל׳	שכירות..	פרק	א-ג.

הל׳	סנהדרין.	פרק	כד.
פרק	כה.
פרק	כו.

הל׳	עדות..	פרק	א.
פרק	ב.
פרק	ג.
פרק	ד.

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

זמן )נ(שיא
רבים בוודאי מתעניינים לדעת מהו סדר יומו של הרבי שליט"א 

מלך המשיח.
הרבי שליט"א מלך המשיח עובד קשה מאד. ספק אם בכל העולם 
רחב  כה  ומגוון  רב  כה  עומס  מוטל  שעליו  אחד  אדם  יש  כולו 
של תפקידים כמוהו. ספק אם עוד אדם בעולם עובד שעות כה 
מרובות. הוא מעולם לא יצא לחופשה. יום אחרי שלקה בהתקף 
לב, כבר ערך התוועדות, אמר שיחה, השיב למאות מכתבים וברך 

חסידים שעברו על פניו.
הרבי שליט"א מלך המשיח ממעיט מאוד בשינה. איש אינו יודע 
נוכח  פשוט,  חשבון  שעושה  מי  אך  ישן.  הוא  זמן  בדיוק  כמה 
היותר.  לכל  ביממה  שעות  ארבע  או  בשלוש  מדובר  כי  לדעת 
גם באכילה ושתייה. בצהרי השבת הוא מגיע  הוא ממעט מאוד 
להתוועדות ושם הוא עושה קידוש וטועם פרוסת עוגה. עד לסיום 
ההתוועדות, סמוך לצאת השבת, הוא אינו אוכל עוד מאומה. זאת 
אומרת, שבמשך יום השבת כולו אין הוא אוכל יותר מאשר סעודת 

הערב בלילה ופרוסת עוגה ביום.
מדי יום ביומו מגיעים אליו לא פחות מאלף מכתבים ובהם בקשות 
ושאלות מיהודים ברחבי העולם: מהם חסידי חב"ד, מהם יהודים 
שומרי מצוות ומהם כאלה שכבר רחקו מכל והוא עבורם הקשר 
היחיד עם היהדות. גם גויים רבים כותבים אל הרבי שליט"א מלך 

המשיח )כיום נעשה הדבר באמצעות ה'אגרות קודש'(.
מה שואלים אנשים אותו? מה לא... 'עמך ישראל' שואלים בענייני 
בריאות ופרנסה. תלמידי חכמים- בענייני תורה והלכה. מדענים 
שואלים בענייני אמונה ומדע. אנשי עסקים מבקשים עצה והדרכה 
בפניו  שוטחים  ופוליטיקאים,  שרים  העולם,  ומנהיגי  בעסקיהם, 

בעיות מדיניות סבוכות.
מעניין הדבר, שלהבדיל מפוליטיקאים או מנהלים למיניהם, הקשר 
בין הרבי שליט"א מלך המשיח לכל יהודי - יהיה מי שיהיה, אפילו 
פשוט שבפשוטים ואפילו ילד - הינו ישיר ואינו תלוי בבירוקרטיה  
שלא  'קטנות',  שאלות  אין  עבורו  סף'.  'שומרי  או  פקידים  של 
לכבודו לענות עליהן. כל שאלה - חשובה בעיני הכותב, ועל כן 
ראויה למלוא תשומת הלב שלו. כך קורה שבתוך דקות הוא יכול 
לענות הן על שאלה פעוטה כביכול של ילד קטן והן לשאלה של 

מדינאי הנוגעת לענייני ניהול המדינה.
היא  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  תשובותיו  את  המאפיין 
ההחלטיות שלהן. כל החלטה מתקבלת מייד. אין הוא מתייעץ עם 
איש. שיקוליו נערכים במהירות הבזק. עוד בטרם סיים לקרוא את 

הפנייה-התשובה כבר מוכנה.
יתרה מזאת: הוא עונה לכל פונה בסגנון שלו וברמה שלו. כאשר 
נוכח הרבי שליט"א מלך המשיח כי הפונה הוא אדם פשוט - הוא 
אדם  של  מכתבו  מגיע  כאשר  מאידך,  הפשטות.  בשיא  לו  יענה 

משכיל, יענה לו בהתאם לרמתו.
יש לו שליטה עצמית נדירה. מימיו לא נראה יוצא מגדרו, ומעולם 
לא ניהל שיחה בטלה. מעולם אין נראים על פני הרבי שליט"א 

מלך המשיח סימני עייפות. 
אישיים'.  'אינטרסים  לו  שאין  כולו  בעולם  היחיד  לכל.  "ומעל 
ומכאן שאין גם זמן משל עצמו ועבור עצמו. זה מה שקובע גם 

את סדר יומו".  

להרחבה - בספר "נביא מקרבך" בהוצאת 'ממש'.

יועץ דורנו   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

שליחות מצילה חיים

ומזה	יהודי	צריך	ללמוד	הוראה,	שהוא	לא	ישא	חן	בעיני	הגוי	על-ידי	רדיפה	
אחריו,	ובדיוק	להיפך	-	כאשר	הגוי	רואה	שהיהודי	מתפעל	ממנו	עד	שהוא	
יושב	וחושב	מה	לעשות	כדי	שלא	יחשבו	שהוא	יהודי	-	בזה	הגוי	מרגיש	

שיש	לו	שליטה	על	היהודים,	חס-ושלום.
)על-פי	שיחת	יום	שמחת-תורה	תשל"ו	-	בלתי	מוגה(

ביתר  אורני, חסיד חב"ד תושב  חיים  הרב 
חב"ד  תורה  תלמוד  בשערי  נכנס  עילית, 
בבית שמש. הוא הגיע לראיון עבודה. צוות 
המנהל  בראשות  תורה,  התלמוד  הנהלת 
התרשמו  קופצ'יק,  יחיאל  הרב  המסור 
מכישרונותיו והודיעו לו שהם ישמחו לקבלו 
ו' בשנת הלימודים  להיות מחנך של כיתה 
שמח  כשהוא  מהמתחם  יצא  הוא  הבאה. 
וטוב לב על הדרך החדשה שנפתחת בפניו.

שבוע ימים לאחר מכן, ביום שישי, כשירד 
בו  פגע  באוטובוס  מנסיעה  אורני  הרב 
הוא  מופרזת.  במהירות  שנהג  חולף  רכב 
לבית הרפואה כשהוא מחוסר הכרה,  פונה 
סובל מחבלת ראש קשה, שברים בגולגולת 

ודימום תוך גולגולתי...
הרופאים היו פסימיים לגבי סיכוייו לשרוד 
אורני  הרב  הראשונה.  השבת  את  אפילו 
היה מורדם ומונשם, מחובר לריבוי מכונות 
רפואיות. לאחד מבני המשפחה שהיה צריך 
להמתין.  הרופאים  המליצו  לחו''ל,  לנסוע 
כאן עם המשפחה  להיות  "ייתכן שתצטרך 
לא  ביום  לו...  אמרו  הם  הקשה",  בשעתם 
מערכות  קריסת  הרופאים  זיהו  אחד  בהיר 
הנשימה  מערכת  אורני.  הרב  של  בגופו 
ראו  הרופאים  לתפקד.  חדלו  כבר  והריאות 
מבין  להם  בורחת  במצב  השליטה  כיצד 
לבוא  לאשתו  קראו  כבר  הם  האצבעות. 
גופו  ניסי,  באופן  בפועל,  ממנו...  להיפרד 
מחובר  בחיים,  נשאר  והוא  לשרוד  המשיך 

למכשירי ההנשמה.
מנשוא.  קשה  היה  המצב  המשפחה  עבור 
בבת אחת עצרו החיים ממסלולם. במקום 
במוסדות  הילדים  את  לפזר  בבוקר,  לקום 
החינוך ולרוץ לעבודה, נאלצה אשתו לרוץ 
גברת אורני לא  מידי בוקר לבית הרפואה. 
הצליחה להתמודד עם עומס החיים הגדול 
בטיפול  להמשיך  גם   – כעת  עליה  שנפל 
לילדים,  והדאגה  הבית  בענייני  השוטף 
בבית  בעלה  של  מיטתו  לצד  לשהות  גם 
מהרופאים  העת  כל  ולהתעדכן  הרפואה 
מה המצב ומה אפשר לעשות, וגם להמשיך 
בעבודתה בחינוך כגננת בגן חב"ד – היו מעל 
מוכרחת  שהיא  הרגישה  היא  לכוחותיה. 
לעזוב בינתיים את העבודה כדי להיות יותר 

שעות ביום לצד בעלה.
המשיח  מלך  שליט''א  לרבי  כשכתבה  אך 
ורצונה  בעלה  של  החמור  מצבו  אודות 
לקחת לבינתיים הפסקה מעבודתה בחינוך, 
תשובה  קודש  האגרות  באמצעות  קיבלה 
בחינוך!  עבודתך  את  תפסיקי  אל  ברורה: 
זוהי  ביום.  מועט  זמן  לפחות  בכך  המשיכי 

זכות חשובה ואין לוותר עליה!
גדול עבורה.  נפשי  וקושי  זו הקרבה  היתה 

וללכת  בבוקר  לקום  לאישה  פשוט  זה  אין 
לעבודה, כשהיא יודעת שברגעים אלו ממש 
בעלה נאבק על חייו... אבל הרבי שליט''א 
מלך המשיח כתב שזה מה שעליה לעשות, 
להתמסר  המשיכה  היא  רב  מאמץ  ומתוך 

לעבודה בחינוך ילדי ישראל.
היה זה לקראת סוף שנה, ימים בהם ידיהן 
מכל  יותר  בעבודה  עמוסות  הגננות  של 
השנה, בהכנות הרבות למסיבת סיום השנה 
אנושיים,  על  בכוחות  אורני,  הגברת  בגן. 
והנפשיים  הגופניים  כוחותיה  את  הקדישה 

בהתמסרות גדולה להצלחת המסיבה.
הבחינה  המוצלחת,  המסיבה  סיום  עם 
נענו  שלא  שיחות  במספר  אורני  הגברת 
מבית הרפואה. ליבה החל להלום בפראות. 
היא הזדרזה כל עוד נפשה בה להגיע לבית 
הרפואה... וכשהגיעה לבית הרפואה הוכתה 
ללא  מיטתו  על  שכב  בעלה  בתדהמה. 
פניו כבר  המכשירים הרבים שהסתירו את 
חודש ימים. "מה זה אומר?", פנתה מהוססת 
לצוות הרפואי שנכח סביב. "גברת", השיב 
לה הרופא בחיוך נרגש, "בעלך התעורר! הוא 

נושם כעת בכוחות עצמו"...
תוך זמן מועט הישתקם הרב אורני לחלוטין 
ממצבו הרפואי וחזר לשליחותו בחינוך ילדי 

ישראל, השליחות שהצילה את חייו.  

הרב אורני בכיתת הלימוד

ביום לא בהיר אחד 
זיהו הרופאים קריסת 

מערכות בגופו של 
הרב אורני. מערכת 

הנשימה והריאות כבר 
חדלו לתפקד. הם ראו 

כי השליטה במצב 
בורחת להם מבין 

האצבעות
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אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

פעמים רבות חוזר ואומר הרבי שליט"א מלך המשיח כי 
במאבק על שלימות ארץ ישראל וביטחון עם ישראל, 
יש חשיבות עליונה לבצע את הפעולה הבסיסית ביותר 
– ליישב את שטחי הארץ בהקמת יישובים חדשים כמו 

גם בחיזוק וביסוס היישובים הקיימים.
לא כולם יודעים, אך לצד הפעולות המתמידות בעניין 
זה על ידי ציבור אוהבי ארץ ישראל, המוסרים נפשם 
ומקימים עוד ועוד נקודות התיישבות, למרבה הצער 
בעלת  היקף  רחבת  ערבית  יוזמה  גם  במרץ  פועלת 

אותה המטרה – תפיסת שטחי ארץ ישראל.

100 דונם ביום
פיאד,  סאלם  שם  על  פיאד',  'תכנית  מכונה  היוזמה 
אותה.  שהגה  הפלסטיני  הממשלה  ראש  לשעבר 
והעיקרון  שנה,  עשרה  שלוש  כבר  קיימת  התכנית 
עם  ומתן  למשא  להמתין  לא  הוא  מאחוריה  העומד 
ואכן  בשטח.  עובדות  לקבוע  אלא  וארה"ב,  ישראל 
אדמות  על  משתלטים  הם  זאת.  עושים  הערבים 
כבישים,  סלילת  חקלאיות,  חלקות  עיבוד  באמצעות 

בניית בתים, ועוד.
"התכנית עובדת באופן מסודר ושיטתי", אומר אלישע 
ירד, פעיל מוכר בתחום ההתיישבות ויועץ פרלמנטרי 
יום  בכל  משתלטים  "הם  מלך.  הר  סון  לימור  לח"כ 
ב-365  זה  את  נכפיל  אם  בממוצע.  דונם  כ-100  על 
יום בשנה, וב-13 השנים בהן פועלת התכנית, נקבל 

נתונים שהם קטסטרופה ממש".

הקמת מדינת טרור
ניסיונות  נעשו  האחרונות  השנים  עשרות  במהלך 
רבים לגזול חבלי אדמה מארץ הקודש, השייכת לעם 
ישראל על פי ציווי הקדוש ברוך הוא. הרבי שליט"א 

מלך המשיח משמיע קול זעקה ומחאה על כל ניסיון 
שכזה, מהסיבה הבסיסית ביותר – מסירת חלקי ארץ 
לאויב, ואפילו הדיבורים על כך, מהווים סכנת נפשות 
יצאו  לא  הללו  מהתכניות  חלק  השם  ברוך  ליהודים. 
מארץ  חלקים  נמסרו  שבהן  הפעמים  אולם  לפועל, 
ישראל לערבים, גרמו למרבה הצער לשפיכת דם יהודי.

טריטוריאלי-ערבי",  רצף  ליצור  היא  "המטרה שלהם 
מסביר אלישע ירד, "והתוצאה של מהלך זה ברורה – 
מעבר לכך שזו השתלטות עוינת על ארץ ישראל, זהו 
גם מצע נוח לגידול פעילות טרור. העובדות מוכיחות 

זאת. לדוגמה, משפחתי ואני גורשנו מצפון השומרון. 
השטח הזה הפך כיום להיות חלק ממדינת טרור בלב 
על  בוצעו  לאחרונה  שאירעו  רבים  פיגועים  הארץ. 
ידי מחבלים שיצאו משכם או ג'נין. מדוע? כי יש שם 

שליטה ערבית חופשית, יהודים לא נמצאים שם".

לפעול לפתרון היחיד
להתעשת  צריכים  בממשלה  ההחלטות  "מקבלי 
ובוודאי  הערבית,  ההשתלטות  לעצירת  ולפעול 
היהודית.  להתיישבות  ההתנכלות  את  לעצור  לדאוג 
היא  המסוכנת  לתכנית  ביותר  המתאימה  התשובה 
מגרון,  ברמת  אצלנו  בשטח.  יהודית  היאחזות  כמובן 
באמצעות בניה, חקלאות ומרעה, אנחנו חולשים על 
שטח של 2,500 דונם. עלינו לתפוס עוד הרים חדשים 
ועוד גבעות שוממות, משום שמקום בו לא יתיישבו 
לנו  אין  כי  להזכיר  חשוב  ערבי.  לכפר  יהפוך  יהודים 
הנעזרת  הפלסטינית  מהרשות  בשונה  עתק,  תקציבי 
בתקציבים של עשרות מיליארדי יורו בשנה ממדינות 

האיחוד האירופי ואפילו מארה"ב".
שכתוב  כמו  הערבי,  מהאויב  ללמוד  יש  זה  בעניין 
מלא.  באופן  מגויסים  כולם  אצלם  ְתַחְכֵמנִי".  "ֵמאֹיְבַי 
כל כפר, כל תושב, כולם פועלים במרץ למימוש בניית 
מדינת הטרור. גם כל יהודי שארץ ישראל וביטחון עם 
לשבת  אסור  בעניין.  לעזור  יכול  לו  חשובים  ישראל 
בחיבוק ידיים. בנוסף לכך, בטח שעל כל יהודי ויהודי 
מוטלת גם החובה לפעול מידי יום ויום להוסיף בקיום 
צדקנו, שכן  פני משיח  לקבלת  ומצוות  תורה  והפצת 
לכל הדעות המצב כיום מוכיח כי הפתרון היחיד הוא 
משיח בן דוד. התגלותו המלאה והמושלמת של הרבי 
שליט"א מלך המשיח תפתור את הבעיה הבוערת, אז 
נשב "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" בגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש.  

משיח ומשה רבינו
יהיה  מה שמזכיר אודות המאמר, שמשיח 
רבים,  במקומות  נזכר  זה  רבינו,  משה 

כמצויין בשולי-הגליון כמה מהם.
משיח  שהרי  בזה,  החזקה  השאלה  מובנת 
בחז"ל,  המקומות  בכל  כרגיל  מדוד,  בא 

משיח בן דוד או בן דוד סתם.
ובפרט  האדם,  שעיקר  הוא,  בזה  הביאור 
כתוב  שעליהם  צדיקים  ובפרט  יהודי, 
שחיי  בביאור,  ז"ך,  סימן  הקדש  באגרת 
חיים  כי-אם  בשרים  חיים  אינם  הצדיק 
כו',  ואהבה  ויראה  אמונה  שהם  רוחנים 
כך,  על  כותב  הזקן  ואדמו"ר  עיין-שם. 

כנודע - כענין שידוע היטב -
זהו  משה,  נשמת  שנמצאת  במקום  הרי 

עיקר משה, זהו משה.
נקרא  הרי  שהגוף  גם,  הוא  לכך  דוגמא 
משנה  לא  הרי  האדם  ואצל  לנפש,  לבוש 
שהוא  כיון  שלו,  הלבושים  נמצאים  היכן 
עצמו כאן, - מובן שההשוואה אינה דומה 
לגמרי, שהרי הגוף מתאחד עם הנשמה וכדי 
להזדקק  מוכרחת  הנשמה  מצוה  לעשות 

אבל  אותם,  שמקשר  מה  הרי  וזה  לגוף, 
הבנה בענין הנ"ל זה נותן.

)אגרות קודש חלק יח עמוד תקטו - תרגום(

פרנסה מחוץ לאמריקה
ולו היו שומעים רק בקולי, היו 99% אורזים 
מאמריקה,  ויוצאים  החבילות  את  מחר 
לצרפת או אנגלי' וכדומה, שתקותי ששם 
גם  אלא  ברוחניות,  רק  לא  ישתפר,  זה 
בגשמיות. וכאמור לעיל, כן הוא לא רק אצל 
יחידים )לומר שהוא בטלן, או לא מספיק 
מלבד  כולם,  אצל  כמעט  אלא  מרץ(,  בעל 
יחידים ממש. יתכן שלא נאה להם לכתוב 
הצער  למרבה  אבל  הנ"ל,  המציאות  את 
אין זה משנה את המצב כפי שהוא. ומובן 
חזקה,  אזהרה  להיות  צריכה  שזו  מאליו, 

לאלו שמחפשים מדינה היכן להסתדר.
והשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחת 
אותה  גם  ינהיג  בטח  פרטית,  בהשגחה 
באופן שתסתדר דוקא במקום טוב, ודוקא 
בשליחות טובה הן בגשמיות והן ברוחניות.
)אגרות קודש חלק יח עמוד תקלה - תרגום(

לעצור את סכנת תכנית ההשתלטות הערבית

אלישע ירד בכינוס 'האגודה למען הגאולה'

"מקבלי ההחלטות בממשלה 
צריכים להתעשת ולפעול 

לעצירת ההשתלטות הערבית, 
ובוודאי לדאוג לעצור את 

ההתנכלות להתיישבות 
היהודית... עלינו לתפוס עוד 

הרים ועוד גבעות..."


