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עם  של  מזלם  ותקיף  בריא  בו  כי  נאמר  אדר  חודש  על 
ישראל. לנוכח האירועים הקשים וגל האינתיפאדה הקשה 
ישראל, מתעוררים  שפוקד בשבועות האחרונים את ערי 
יהודים רבים, בדרישה מהממשלה לעשות מעשים שיעצרו 
ששמחו  מאלו  רבים  גם  בעוז.  הנשמעות  הטירור  את 

הוקמה  כאשר  קצר,  זמן  לפני 
שהוגדרה  החדשה,  הממשלה 
ימין  כממשלת  ראשיה  ידי  על 
בתביעה  כיום  באים  מלא מלא, 
נחרצת, שלא להסתפק בגינויים 
לעשות  שיכלו  דבר  והצהרות, 
אלא  האופוזיציה,  מספסלי  גם 
יש לפעול בצורה שונה לחלוטין 

מכל מה שהתרגלנו אליו.
הממשלה,  שראש  שנראה  אלא, 
הפסגה  במעלליו.  ממשיך 
השבוע  שהתקיימה  המדינית 
בעקבה, תוך כדי הפיגוע הנורא 
הממשל  והודעת  בחווארה, 
האמריקאי על ההסכמה להקפיא 
ושומרון,  ביהודה  הבניה  את 

מעידים כי אין כל חדש )לצערנו( תחת השמש... אזהרותיו 
עצם  כי  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  התקיפות 
מוכחות  לפיגועים,  הגורמים  הם  הערבים,  עם  הדיבורים 
שוב כצודקות, אך אין מי שיעצור את השיחות המסוכנות.

בימים ההם, בזמן הזה
עמדתם  את  ולהביע  למחות  כדי  השבוע  שיצאו  אלו  גם 
התקיפה כנגד המצב בשטח, כבר לא יודעים מה עוד ניתן 
הממשלה  הקמת  עם  שהיו  התקוות  שכל  לאחר  לעשות, 

הנוכחית, הולכים ומתבררים כתקוות שווא.
גזירת  זו, היו עם ישראל בשעה שיצאה  בדיוק בתחושה 
המן. השבוע, ביום שני בערב וביום שלישי - חג הפורים, 
בכל  ישראל,  עם  יתכנסו 
את  לשמוע  כדי  מקום 
צריך  אותה  מצווה  המגילה, 
בלילה  הן  פעמיים,  לקיים 

ביום  מקיימים  אותם  החג,  מצוות  שאר  לצד  ביום,  והן 
הפורים. קריאת המגילה, מעבירה אלינו מסר, וכפי שפירש 
המגילה  את  "הקורא  המשנה,  דברי  את  טוב,  שם  הבעל 
למפרע - לא יצא" במשמעות שקריאת המגילה, אינה רק 
סיפור שקרה אז "בימים ההם" אלא יש בו מסר אקטואלי 
דומות  תחושות  הזה".  "בזמן 
לאלו המצויים כיום בקרב רבים, 

שררו גם אז בזמן הגזירה.
רבים תלו תקוות במלכה החדשה 
בבית המלך, אסתר, אחייניתו של 
תפעל  שבוודאי  היהודי  מרדכי 
אצל המלך לביטול הגזירה. אלא 
שכאשר פנה אליה דודה בבקשה 
בחרה  היא  המלך,  אצל  לפעול 
המלך.  אל  בואה  את  לדחות 
שהעם  היא  ביקשה  ראשית 
ויתפללו  יצומו  בשושן,  הנמצא 
במשך שלשה ימים. בכך העבירה 
היא את המסר, באמצעות מרדכי 
לא  הגזירה,  שביטול  היהודי, 
תלוי בפעולתה של אשה אחת, 
בכירה ככל שתהיה, אלא רק ברצונו של הקדוש ברוך הוא.
ואכן, כפי שכל אחד מכיר את הסיפור, מרדכי היהודי, כינס 
לתפילה את עם ישראל, עורר בקרבם את נקודת היהדות, 
ובכך נסללה  יהודי לא מוותר בשום מצב,  זו שעליה אף 

הדרך לביטול הגזירה האיומה.

מצוות הפורים
וכאז גם היום. הדרך הבטוחה ביותר והיחידה לפעול את 
עצירת הטירור, היא ציות מוחלט לדברי נביא הדור - הרבי 
שליט"א מלך המשיח, רק ציות מוחלט לכל עצותיו יביא 

לשקט המיוחל ולגאולה האמיתית והשלימה.
הבה ננצל את חג הפורים, לקיום כל מצוות החג, המתחילות 
באות מ"ם - מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים 
 - המיוחל  המ"ם  את  לקבל  נזכה  ובכך  ושמחה,  ומשתה 
התגלותו של מלך המשיח )"מנחם שמו"(, תיכף ומיד ממש.

פעילות פורים של גאולה

ההכנות  נשלמות  חב"ד  במוקדי 
לקראת 'מבצע פורים' במסגרתו יגיעו 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  בהוראת 
במצוות  לזכותו  מנת  על  יהודי,  לכל 
אי"ה  יתקיימו  הערים  במרכזי  החג. 
לשעון,  מסביב  המגילה  קריאות 
בתי  הצבא,  בסיסי  הרפואה,  ובמרכזי 
פעילות  תתקיים  הכלא  ובתי  האבות 
שתכלול חלוקת משלוחי מנות וקיום 

מצוות מתנות לאביונים. 

מחזקים באוקראינה

במלאת שנה למתקפה של רוסיה על 
חב"ד  מוקדי  ממשיכים  אוקראינה, 
אלפי  מאות  לרווחת  לפעול  במדינה 
רוחני,  חיזוק  לצד  במקום.  היהודים 
הם מסייעים לכל אחד בציוד חימום 
לחורף, השגת דברי מזון כשרים וסיוע 

בשינוע ממקום למקום לפי הדרישה.

מתכוננים לי"א ניסן

המשיח'  'המלך  ישיבת  ביוזמת 
יצא לאור כרטיס להפצה,  בירושלים, 
בתהלים,  קכ"ב  פרק  את  המביא 
אותו מתחילים לומר החל מי"א ניסן 
הקרוב, יום הולדתו של הרבי שליט"א 
לפנות  ניתן  להזמנות  המשיח.  מלך 

בטלפון: 058-4028-770.

סוד ההצלחה
של עם ישראל

 מקריאת סיפור המגילה, ניתן ללמוד על הדרך היחידה בה מצליח עם ישראל לעצור את המתקפה כנגדו.
לא באמצעות הסתמכות על הנציגים בשלטון, בכירים ככל שיהיו, אלא רק על ידי ציות מוחלט לנביא הדור!
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ליהודים היתה אורה ושמחה
הרבי שליט"א מלך המשיח, אוחז בידיו הק' את 

המגילה בתוך נרתיק הכסף, בסיום התפילה



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
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סיפור ההצלה של חג הפורים מכיל בתוכו ניגוד בלתי 
הגיוני: תקופה זו הייתה התקופה הטובה ביותר בדברי 
היהודי  מרדכי  שכן  בגולה,  בהיותם  ישראל  עם  ימי 
"ראש הסנהדרין" היה בין שרי המלך היושבים בשער 
מצב  המלך,  של  אשתו  הייתה  המלכה  ואסתר  המלך, 
שלא היה לו אח ורע בתולדות עם ישראל - שאשת 
התקופה  הייתה  זו  למעשה  ישראל.  בת  היא  המלך 
דרכי  פי  על  ישראל  עם  של  לקיומו  ביותר  הבטוחה 

הטבע.
ומנגד, דווקא בתקופה טובה זו באה הגזירה "להשמיד 
להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים 
יותר  בחומרתה  תקדים  חסרת  גזירה   - אחד"  ביום 
בתולדותיו.  ישראל  לעם  שהייתה  אחרת  גזירה  מכל 
מעולם לא נשקפה סכנה קיומית לעם ישראל כמו זו 

שבגזירת המן הרשע.

אין לאן לברוח
מרוכזים  היהודים  כל  היו  לא  הגלויות  כל  לאורך 
במקום אחד, ולכן לא היה מצב שבו עם ישראל כולו 
יעמוד בפני סכנת קיום, כי בעת צרה ניתן תמיד לברוח 
היה  לא  כאשר  פרעה,  בגזירת  אפילו  אחרת.  למדינה 
ניתן לברוח ממצרים, לא הייתה הגזירה על העם כולו 
אלא רק על הזכרים. לעומת זאת בגזירה זו היה כל עם 
ישראל נתון תחת מלכות אחשוורוש, ולא הייתה שום 

אפשרות לברוח, שכן הוא שלט על העולם כולו.
מדוע באמת נגזרה גזירה איומה שכזו? אומרת הגמרא 
אחת  זוהי  רשע".  אותו  של  מסעודתו  שנהנו  "מפני 
הברורה  העובדה  את  ביותר  הממחישות  הדוגמאות 
שכן  הטבע,  דרכי  פי  על  מונהג  אינו  ישראל  שעם 
מבחינת הטבע הייתה זו התקופה הבטוחה ביותר לעם 

ישראל, ולמרות זאת דווקא אז נגזרה הגזירה הקשה, 
מפני שהם התרחקו מדרך התורה ומקיום המצוות.

לדבר בשפה של הגזירה
לעם  הישועה  באה  גם  כך  הגזירה,  באה  שכך  כשם 
ישראל: כאשר מרדכי ואסתר שמעו על גזירת המן, הם 
לא פנו לנקוט במאמצים דיפלומטיים לביטול הגזירה, 
במגילה  וכמסופר  ובתענית,  בתפילה  פתחו  הם  אלא 
שהצעד הראשון שאסתר עשתה הוא לבקש ממרדכי 

"לך כנוס את כל היהודים . . וצומו עלי".
ונערותי  "גם אני  יתירה מכך: אסתר הוסיפה ואמרה 
שהיא  בכך  בהתחשב  הגיוני  לא  מעשה  כן",  אצום 
לבטל  ממנו  ולבקש  אחשוורוש  בפני  להופיע  עתידה 
את הגזירה, וברור ש'צום שלושת ימים' לא יוסיף בחן 

שלה בעיני אחשוורוש, אלא אדרבה.
הייתה  לא  הגזירה  לביטול  הדרך  גם  הגזירה  וכמו 
באופן טבעי, כי מרדכי ואסתר ידעו שביטול הגזירה 
יהיה כאשר עם ישראל יתחזק ויוסיף בקשר שלו עם 

הקדוש ברוך הוא.

לא לסמוך על דרכי הטבע
זוהי ההוראה לגבינו, ובמיוחד בימים אלו:

לשמירת  שהאמצעי  וחושבים  הטועים  כאלו  ישנם 
דיפלומטים  באמצעים  היא  ישראל  עם  של  קיומו 
ובדרכי הטבע. אך יש לדעת שטענה זו כופרת בקיומו 
של עם ישראל, כי קיומם של עם ישראל אינו על פי 
הטבע כמו שאר אומות העולם אלא הוא קשור לקיום 

התורה והמצוות.
על  לסמוך  אין  ושלום,  חס  צרה  עת  באה  וכאשר 
ההשתדלות מול הגויים וכדומה אלא יש לערוך חשבון 
נפש ולמלאות את החסר בקיום התורה והמצוות, ועל 

ידי כך תועיל גם ההשתדלות הטבעית.
את  אבל  הטבע,  בדרכי  הכלים  את  להכין  אמנם  יש 
זאת יש לעשות מתוך ידיעה שהעיקר הוא הסיוע מאת 
והמצוות, עדי הגאולה  ידי קיום התורה  ה' שבא על 

האמיתית והשלימה.
)על פי לקוטי שיחות חלק א' עמוד 213(

לא להשתחוות למוסכמות העולם

חודש של התגברות המזל

אדם  של  הולדתו  שביום  הידוע  ע"פ 
"המזל השולט ביום ההוא עוזר לו", היינו, 
שהמזל דהיום עוזר להאדם ש"מזלו )של 
האדם( גובר" . . יש לומר, שביום הולדתו 
וישראל  ישראל  הוא  "משה   – של משה 
הם משה . . נשיא הדור הוא ככל הדור כי 
)וכיון ש"אתפשטותא  הנשיא הוא הכל" 
כולל משה את  ודרא",  דרא  בכל  דמשה 
כל בני ישראל עד סוף כל הדורות( – גובר 
בנוגע  גם  מובן  ומזה  ישראל.  של  מזלם 
בו  שנולד  שבחודש   – דהחודש  להמזל 
של  המזל  עוזר  ישראל"(  )"הוא  משה 

החודש להתגברות המזל דישראל.
)דבר מלכות ש"פ תצוה ה'תשנ"ב - מוגה(

זכור את אשר עשה לך עמלק )קריאת 'זכור'( 
מזלזלים  שהם  רב(,  הערב  )של  חמישי  מין  הם  ענקים 
)דהיינו בישראל  וענקים לגרגרותיך,  באלו שנאמר בהם 
הם  אף  יחשבו  רפאים  נאמר  ועליהם  התורה(,  מקיימי 
כענקים, שקולים זה כזה, אלו הם שמחזירים את העולם 
ובהו... תכף כשיבא האור לישראל שהוא הקב"ה  לתהו 

ימחו מן העולם ויאבדו, 
אבל גאולת ישראל אינה תלויה במחייתם אלא במחיית 
עמלק, עד שימחה אותו שבו היא השבועה, דהיינו הכתוב 

כי יד על כס י-ה וכו'.
)זהר בראשית רלא(

תמחה את זכר עמלק )קריאת פרשת 'זכור'( 
ואמר הקב"ה אני גואל אתכם ואעשה לכם נסים ואתם 

ממרים אותי. בא וראה ז' גאולות שגאלתי אתכם והייתם 
י'(  וכן הוא אומר, )שופטים  ז' פעמים,  חייבים לשבחני 
פלשתים  ומן  עמון  ומבני  האמורי  ומן  ממצרים  הלא 

וצדונים ועמלק...
)במדבר רבה פרשה כ, ה(

תמחה את זכר עמלק )קריאת פרשת 'זכור'( 
לרעה...  נפשו  מסר  עמלק  כי  עמלק...  זכר  את  תמחה 
ולכן זה שכרו שלא יהיה לו חלק בקדושה... לכן נשבע 
הקב"ה שלא יהיה תיקון השלם שיכירו כל האומות את 
כבודו ושמו הגדול ב"ה עד שימחה זכר עמלק, כדי שלא 
יהיה עמלק בכלל ולא יזכה לראות האמת, ולכן כפי מה 
זה  כפי  בעולם,  ית'  כבודו  ומתברר  הגאולה  שמתקרבת 

השיעור נמחה שמו של עמלק...
)שפת אמת זכור תרל"ז(

זמני
השבת

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

17:31   17:20   17:08  17:17  17:02 	 		הדלקת	נרות	

18:31   18:18   18:16  18:17   18:16 		יציאת	השבת		

הפטרה:	כה	אמר	ה'	-	גבעת	שאול	)שמואל-א	טו,	ב	-	לד(
בקריאת	זכור	אומרים	פעמיים	את	המילה	'זכר',	בפעם	הראשונה	בצירה	)ֵזֶכר(	ובפעם	השניה	בסגול	)ֶזֶכר(

גם הדרך לביטול הגזירה לא 
הייתה באופן טבעי, כי מרדכי 
ואסתר ידעו שביטול הגזירה 

יהיה כאשר עם ישראל יתחזק 
ויוסיף בקשר שלו עם הקדוש 

ברוך הוא



  י'-ט"ז אדרמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

על ידי זה יתבטלו כל הגזירותפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	שכירות.	פרק	ד-ו.
פרק	ז-ט.
פרק	י-יב.

פרק	יג.	הל׳	שאלה	ופקדון..	פרק	א-ב.
פרק	ג-ה.
פרק	ו-ח.

הל׳	מלוה	ולוה..	בפרקים	אלו.	פרק	א-ג.

הל׳	עדות.	פרק	ה.
פרק	ו.
פרק	ז.

פרק	ח.

פרק	ט.
פרק	י.

פרק	יא.
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 קבלת המלכות –
מה זה אומר?

כפי שהוזכר בגיליונות קודמים, קבלת המלכות של מלך המשיח 
היום, היא בעצם יישום של ציווי התורה "שום תשים עליך מלך". 
כיום ברוך ה' אנו כבר בשלב בו אנו יכולים, ויש לנו את הזכות 
והחובה להמליך עלינו את המלך המשיח, ובכך לזרז את גאולה 

השלמה.
בכך ש -  בכלל, מתבטאת  מהי קבלת המלכות? קבלת המלכות 
כדברי הרמב"ם - "תהא אימתו )של המלך( מוטלת עליך, ושהוא 
למעלה  שאין  והרוממות,  והגדולה  הכבוד  בתכלית  בליבנו,  יהיה 
ממנה )לשום אדם(, עד שיהיה מעלתו אצלנו, גדולה ממעלת נביא 
מבין הנביאים . . וכשמצווה המלך הזה איזה ציווי שלא יהיה סותר 

מצווה מן התורה – חובה לקיים את פקודתו".
זהו אם כן הדין העיקרי של מינוי מלך, להאמין ברוממותו ולקיים 
מלכים  בהלכות  המלך  דיני  כל  מפורטים  באריכות  ציווייו.  את 

לרמב"ם.
דברים אלו אקטואליים ומעשיים לדורנו, ובלשון הרבי שליט"א 
מליובאוויטש מלך המשיח: "זכינו, שהקדוש ברוך הוא בחר ומינה 
הדור,  מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד  בחירה,  בעל 
שיהיה ה"שופטייך" ו"יועצייך" ונביא הדור, שיורה הוראות וייתן 
עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל וכל האנשים שבדור זה, בכל 

ענייני תורה ומצוות, ובנוגע לחיי היום יום הכלליים". 
מאנשי  אחד  לכל  "יש  שליט"א:  המשיח  מלך  הרבי  אומר  ועוד 
וה"יועצייך",  ה"שופטייך"  את  עצמו  על  לקבל  האחריות  דורנו, 

ולציית להוראות ולעצות טובות שלו".

להכריז "יחי המלך"!
כאשר מדובר אודות מלך המשיח, ישנו דין נוסף הנוגע כיום לכל 
אותנו  ויגאל  זה שיבוא  הוא  לדעת שאותו אחד   – אחד מאיתנו 
גאולת עולמים, ועל אותו אחד נאמר שיש לו "יתרון וכבוד ומעלה 
על כל המלכים שהיו מעולם, כפי מה שניבאו עליו כל הנביאים".

קבלת המלכות מתבטאת גם ובעיקר בהכרזה שלנו: "יחי המלך", 
המלך  "יחי  הכריזו  העם  שכל  שלמה  הכתרת  בזמן  שהיה  כפי 
זמן  אודות  בנביא  שמובא  וכפי  לד-לט(,  א,  א  )מלכים  שלמה" 
ה'  "וביקשו את  מלך המשיח:  יבקשו את  ישראל  הגאולה, שבני 

אלוקיהם ואת דוד מלכם" )הושע ג, ה(.
באחת השיחות הזכיר הרבי מלך המשיח שליט"א מפורשות שיש 
"כמודגש  ובלשונו:  המשיח,  מלך  על  המלך"  "יחי  היום  להכריז 
גם בהכתרת המלך, שהעם מכריזים "יחי המלך" )כפי שמצינו גם 
במלכות בית דוד( . . והמעשה הוא העיקר – יש לסיים ולהשלים 
את "מעשינו ועבודתינו" – כולל גם הבקשה והדרישה "עד מתי", 
גדולה,  הכי  בזריזות   – משיחא  מלכא  דוד  המלך"  "יחי  וההכרזה 
הקשורה עם שמחה וחיות". מה שהפך לאחר מכן לשירת חסידים 
אדירה בעידודו של הרבי שליט"א מלך המשיח: "יחי אדוננו מורנו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"!   

מקורות: פירוש המשניות להרמב"ם הקדמה לפרק חלק - היסוד השנים עשר. 
מצודת דוד על הושע ג, ה. שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח שבת פרשת 

שופטים תנש"א. ב' ניסן תשמ"ח

   הרב מנחם כהןיועץ דורנו   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

ב''ה העסק תקוע!

ובקרוב	ממש,	כשיראו	שהגוי	לא	מעונין	לקבל,	שוב	לא	יחזרו	על	הטעות,	
אלא	יחזיקו	בכל	חלקי	ארץ	ישראל	ועל-ידי-זה	יתבטלו	כל	הגזירות.	והנהגה	
זו	תהיה	באופן	של	"אל	תירא	עבדי	יעקב".	היינו,	שסיבת	ה"אל	תירא"	היא,	

מפני	שהוא	עבד	של	הקב"ה,	שהוא	'בעל-הבית	של	בירה	זו'.
)על-פי	שיחת	מוצאי	שבת-פרשת	תצוה	תשל"ט	-	בלתי	מוגה(

'אני כבר לא יכול יותר! זה גדול עלי! אולי 
ואסתלק  חפצי  את  שאארוז  הזמן  הגיע 
מכאן', חשב לעצמו הרב חיים מינץ, שליח 

חב"ד בבל-אייר שבקליפורניה.
הרב מינץ פועל במקום שנים רבות בהפצת 
הלכה  השנים  עם  והחסידות.  היהדות 
ביתו  סלון  יפה.  קהילה  סביבו  והתרקמה 

הפך לאולם תפילות ביום השבת קודש.
כטבעם של דברים טובים, כמות המתפללים 
הסלון  וגדלה.  הלכה  מינץ  הרב  של  בביתו 
הביתי כבר נהיה צפוף ובנוסף, ילדיו הקטנים 
התרוצצו  בביתם,  ששיחקו  מינץ  הרב  של 
המצב  לתפילה.  והפריעו  המתפללים  בין 
הוחלט שמוכרחים  נסבל.  לבלתי  הפך  כבר 

למצוא משכן קבע לבית הכנסת.
רבות  וטרח  הקורה  לעובי  נכנס  מינץ  הרב 
אך  לרכישה,  מתאים  נכס  אחר  בחיפושים 
הצליח  לא  הוא  לשווא:  היו  טרחותיו  כל 
כבר  פעמים  מספר  מתאים.  מבנה  למצוא 
היה נראה שהנה נמצא הנכס הראוי להיות 
השתבש  משהו  פעם  בכל  אך  כנסת,  בית 

והעסקה לא יצאה לפועל. 
הבשילה  כמעט  שעסקה  השלישית  בפעם 
נשבר  כבר  נפלה,  האחרון  וברגע  לחתימה 
הרב מינץ. מן הצד האחד היה לו שברון לב 
נכס  בחיפוש  הרבים שהשקיע  מהמאמצים 
מתאים ולבסוף ירדו לטמיון, ומן הצד השני 
חברי  של  הערכה  וחוסר  מרמור  חש  הוא 
מספיק  עושה  לא  שהוא  שחשבו  הקהילה, 
בשביל למצוא מקום טוב לקהל המתפללים. 
שהוא  עליו.  גדול  שזה  הרגיש  מינץ  הרב 
לכרסם  החלו  ייאוש  מחשבות  מסוגל.  לא 
במוחו, שאולי אכן הוא לא האיש המתאים 
בשביל להיות שליח ראוי למקום הזה. אולי 
הגיע הזמן שיפנה את מקומו לטובת מישהו 

אחר שכן ידע לעשות את העבודה...
הכוונה  לקבל  מוכרח  שהוא  הרגיש  הוא 
האם  המשיח,  מלך  שליט"א  מהרבי  וסימן 
עליו להמשיך בשליחותו. בלב כבד ומיואש, 
על  הגדולה  מצוקתו  את  מינץ  הרב  העלה 
האגרות  כרכי  בין  באקראי  הכניס  הכתב, 
קודש ופתח את הספר. היה זה כרך יח עמוד 

רסו-ז.
במהירות,  העמודים  על  עבר  מינץ  הרב 
בצד  כתב.  עליו  לנושא  התייחסות  מחפש 
בצד  הנושא,  על  דבר  ראה  לא  הוא  ימין 
שמאל הופיע מכתב למישהו שאושפז בבית 
רפואה. הוא הרי לא מאושפז, אז לכאורה – 
הוא חשב – גם זה לא קשור אליו. הוא כבר 
התחושה:  כשבליבו  הספר  את  לסגור  פנה 
'הרבי שליט"א מלך המשיח לא ענה לי. זה 
כבר סימן ברור באיזה כיוון עלי להמשיך'...

אך רגע לפני שסגר את הספר, משהו פנימי 
עצר אותו. הוא הסתכל שוב על הדף ולפתע 
הבחין: המכתב הינו מתאריך י"ב אדר שני 
תשי"ט – התאריך המדוייק של יום הולדתו! 
אם  אליו.  שמכוון  משהו  פה  יש  כן  אז  נו, 
כך אז צריך להסתכל שוב, אולי ימצא מה 
רוצה  המשיח  מלך  שליט"א  שהרבי  המסר 

להעביר לו.
מתחילתו.  המכתב  את  לקרוא  החל  הוא 
עיכוב  אודות  כותבת  בו  למכתבה  "במענה 
יקויים  בזה  גם  ובודאי   .  . הרפואי  טיפול 
הפתגם הידוע כל העכבה לטובה . . בברכה 
הרב  צהל  המסר!'  'הנה  טובות".  לבשורות 
יהיו  ובקרוב  לטובה  הוא  'העיכוב  מינץ, 
סוף  סוף  חש  מינץ  הרב  טובות!'.  בשורות 

שהוא מתמלא עידוד ותקווה.
זמן קצר לאחר מכן, הופיע נכס חדש בשוק 
גדול  בניין  למכירה:  המוצעים  הנכסים 
לכן  קודם  שנים   25 שווה  שהיה  במיוחד 
2,000,000 דולר! אלא שסיבות שונות הביאו 
לכך שבעלי הנכס לא הצליח להשתמש בו 
תקופה ארוכה ולכן הוא הסכים למכור אותו 
במחיר הפסד - 550,000 דולר בלבד! כרבע 

משוויו האמיתי של הבניין...
המשיח  המלך  וברכת  לטובה!  העכבה  אכן 

לבשורות טובות – התקיימה.  

הרב חיים מינץ

בפעם השלישית 
שהעסקה כמעט 

הבשילה לחתימה 
וברגע האחרון נפלה, 
כבר נשבר הרב מינץ. 

היה לו שברון לב 
מהמאמצים הרבים 

שהשקיע ולבסוף ירדו 
לטמיון
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אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

ולפתע  קריר,  מעט  האויר  מזג  רגיל,  ירושלמי  לילה 
שם  מאי  הרחוב,  מקרן  נשמעים  מקפצים  צלילים 
באי הרחוב,  לכל  מופיעה קבוצת חסידים שמזכירים 
בו "מרבים  כי אנו נמצאים בעיצומו של חודש אדר, 
עשרות  כמה  עוד  מצטרפים  דקות  תוך  בשמחה", 
בהתלהבות  מונפים  משיח  דגלי  הריקודים,  למעגלי 

והשמחה מרקיעה שחקים.
השוכנת  המשיח"  "המלך  ישיבת  תלמידי  הם  אלו 
במרכז העיר ירושלים, כשהם בדרכם לפעילות הקבועה 
הנעשית מידי שבוע ביום חמישי )"ליל שישי"( בהם 
ב...רחוב,  יוצאים להתוועדות ספונטנית הנערכת  הם 

עם העוברים והשבים.
אברך  לישה,  יקיר  הרב  הוא  חסידים,  מאותם  אחד 
מתן  על  רשמי,  באופן  לא  אם  גם  המופקד,  צעיר, 
מעט  להתעניין  מי שמבקש  לכל  מעמיקות,  תשובות 

יותר.

חיבור פנימי
לחזור  תיכננתי  לא  שבכלל  מספר,  הוא  היא,  "האמת 
בתחום  עסק  בעל  הייתי  ימים  באותם  בתשובה... 
השחיה והחלטתי ללמוד קואצ'ינג, דווקא בתוך העולם 
הזה, גיליתי את ספר התניא וזה חיבר לי את כל מה 
שלמדתי באימון האישי עם היהדות. זה נתן לי כלים 

ומנוע להכנס 'פנימה'.
תוך כדי התקופה הזו, אבי נפטר. פה הגיע לידי ביטוי 
השפעת ספר התניא, בזכותו עברתי את זה מתוך חוסן 

נפשי ואף מצאתי חיזוק לחיי. 
לפני כעשר שנים, נכנסתי ללמוד בישיבה. בתחילה היה 
זה באחת מהישיבות בתל אביב, אך לא מצאתי שם 
את מה שחיפשה נפשי, ביקשתי לחיות גאולה, ושם זה 
לא האיר לי מספיק. משם הגעתי לישיבת חב"ד ברמת 

אביב, פה הרגשתי מיד חיבור עם התלמידים בישיבה 
שיש להם חיות מיוחדת בכל נושא משיח וגאולה".

עשרה עקשנים
באותם ימים התחבר יקיר למילותיו של הרבי שליט"א 
תנש"א:  ניסן  מכ"ח  הידועה  בשיחתו  המשיח,  מלך 
"הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: 
עשו כל אשר ביכולתכם – ענינים באופן שהם אורות 
דתוהו, אבל בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו 

. . ויהי רצון שסוף כל סוף ימצאו  תיכף ומיד ממש! 
לפעול  מוכרחים  שהם  ש"יתעקשו"  מישראל  עשרה 
להביא   .  . הקב"ה  אצל  יפעלו  ובוודאי  הקב"ה,  אצל 
ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  בפועל 
ממש.. ואני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא תעשו אתם 

כל שביכלתכם".
מילים אלו הפכו אצלו לרעיון מרכזי בחייו, במסגרתם 

הוא פועל להשפיע על סביבתו.

כל אחד יכול
"בשנים האחרונות אני עוסק בעיקר בהקמת קבוצה 
לפעול  המשתתפים  את  מעורר  אני  בהם  ייעודית, 
החברים  הגאולה.  להבאת  שביכולתם  כל  ולעשות 
על  ודחיפה  מעורר  מסר  יום  מידי  מקבלים  בקבוצה 

מנת שכל אחד יפעל בסביבתו להפצת הרעיון.
מדהים לראות איך אפשר לקבץ יחדיו אנשים מרקעים 
מנהג  הרעיון.  סביב  הקצוות  מכל  ותפקידים  שונים 
שותפים  יחד  כולם  ופקידים  מורים  דרך  אוטובוס 

לאותו רעיון.
לצורך כך אני מנצל את הכלים שיש לי כמאמן אישי 
הפנימית  הנקודה  את  אחד  כל  אצל  לגלות  מנת  על 
'שאלון  מקבל  אלי  שפונה  מי  כל  בתוכו.  שקיימת 
דרך  את  אחד  כל  אצל  למצוא  שמטרתו  התבוננות' 
הפעולה הנכונה בעבורו, כשמהטרה היא שבסופו של 
דבר כל אחד יפתח קבוצת הפעלה כזו משל עצמו ובכך 
ישפיע על מעגלים רחבים יותר, כאלו שאין לאחרים 

את הגישה אליהם.
בשלב הבא אני מתכוון לעסוק בנושא 'קבלת המלכות' 
על עצמם את  יהודים שיקבלו  שיותר  לכמה  ולגרום 
ליצור  ניתן  מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח" 

קשר בטלפון: 050-257-0997.  

נוסח המברק שהואיל 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
המשיח לשלוח לאנ"ש שי' 
בכל מרחבי תבל לקראת 

ימי הפורים, ה'תשנ"ב
והתוועדויות  שלום  ושבת  שמח  פורים 
ויקר  וששון  ושמחה  אורה  ומתוך  באופן 
זו  באורה  ומוצלחות  טובות  ובהחלטות 

תורה וכו' ככל פירושי חז"ל
וכפליים לתושי' בתורה ומצות.

זה  פורים  גאולת  ממש  תיכף  ולמסמך 
ידי  על  והשלימה  האמיתית  לגאולתנו 

משיח צדקנו,
ותקויים תפלת משה ויהי נועם ה' אלקנו 
ומעשה  עלינו  כוננה  ידנו  ומעשה  עלינו 

ידינו כוננהו, בבנין בית המקדש השלישי.
לחיים, לחיים ולברכה.

/מקום החתימה/

צריך לרצות עשירות
במענה למכתבו מערב-שבת-קודש, אודות 

הרחבת הלול.
בכלל נכון הדבר להרחיב את המשק בכלל, 
ואין מה לפחד שבינתיים צריך ללוות כסף, 
אלא, שאם זה יהיה בשטח הלול או בשטח 
אחר, יש להתייעץ עם אלו שיכולים לשער 
את התוצאות בנוגע לפרנסה, בשטח הלול 

או באפשרויות אחרות של משק.
מה ששואל, האם צריך בכלל לרצות יותר 
ריוח - על כך ישנו כבר מענה, שלצדקה 
חומש,  המובחר  מן  ומצוה  מעשר  נותנים 
ועל פי אגרת התשובה והקודש של אדמו"ר 
שכאשר  מובן  הרי  יותר,  עוד  זה  הזקן 
והנחיצות  להוספה,  זקוקים  המוסדות 
להיות  צריכה  הצדקה  הרי  והולכת,  גדלה 
ההכנסה.   - ובמילא  יותר,  וגדולה  רבה 
וכהוספה בענין, גם זה שאנ"ש שי' צריכים 
להיות בהרחבה גם בגשמיות, וזה יוסיף גם 

בהרחבה ברוחניות, וקל-להבין.
)אגרות קודש חלק יט עמוד נז - תרגום(

לגלות את הנקודה הפנימית

הרב יקיר לישה

בשנים האחרונות אני עוסק 
בעיקר בהקמת קבוצה 

ייעודית, בה אני מעורר את 
המשתתפים לפעול ולעשות 

כל שביכולתם להבאת 
הגאולה, מדהים לראות את 

התגובות החמות

בס״ד


