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מה  את  בפרוטרוט  מתאר  בפרשתינו  השמיימי  הדיווח 
שהתרחש בעולמות העליונים, עת עלה משה רבינו לשם 
מעשי  אבנים  לוחות  שני  כשבידו  הפעם  הנוספת,  בפעם 
ידיו, עליהם יכתוב בורא העולם שוב, את עשרת הדברות, 
את  שראה  בזמן  משה,  ידי  על  נשברו  שהקודמים  לאחר 

המחולות סביב עגל הזהב.
תוך כדי השיח בין משה לקדוש 
אליו:  הוא  פונה  הוא,  ברוך 
"ויאמר משה, אם נא מצאתי חן 
בקרבנו",  ה'  נא  ילך  ה',  בעיניך 
בעקבות  מגיעה  זו  בקשה 
קודם  הקב"ה  שאמר  הדברים 
ובני  שמאחר  רבינו,  למשה  לכן 
שוב,  להכעיסו  עלולים  ישראל 
עם  בעצמו  הוא  ילך  לא  לכן 
העם, אלא ישלח את מלאכו עם 

העם. 
מתגלה  הדגולה,  בשעה  כעת 
מנהיגותו של משה רבינו, בשעה 
לבורא  ומתחנן  מפציר  שהוא 

שהוא  תוך  חטאתם,  על  לעמו  ויסלח  שימחל  העולם 
מצליח לשנות את רוע הגזירה, ומשתמש אפילו באיומים 

כמו "ואם אין - מחני נא מספרך אשר כתבת"... 

עקשנות למעליותא
בתוך השיח, כאשר משה רבינו מבקש מהקב"ה שאכן ילך 
נא עם העם, הוא מציין את העובדה "כי עם קשה עורף 

הוא - וסחלת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו". 
משפט זה, בו משתמש משה, בגלותו את אחת התכונות 
היסודיות של עם ישראל, כעם שמגלה את תכונת ה'קשה 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  שנותן  המפתח  הינו  עורף', 
האמיתית  הגאולה  להבאת  התפקיד  את  אלינו  במוסרו 
בשיחתו  והשלימה 
ניסן  בכ"ח  המפורסמת 

תנש"א, וכך נאמר שם:

על  היתכן שמבלי הבט  גדולה:  הכי  תמיהה  "...מתעוררת 
כל הענינים - עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל 

ממש?!... דבר שאינו מובן כלל וכלל! 
ירעישו  בני-ישראל  שכל  כדי  לעשות  יכולני  עוד  ...מה 
ויצעקו באמת ויפעלו להביא את 
המשיח בפועל . . הדבר היחידי 
שיכולני לעשות - למסור הענין 
ביכלתכם  כל אשר  עשו  אליכם: 
דאורות  באופן  שהם  ענינים   -
 - דתיקון  בכלים  אבל,  דתוהו, 
בפועל את משיח צדקנו  להביא 

תיכף ומיד ממש!
ויהי-רצון שסוף-כל-סוף ימצאו 
ש"יתעקשו"  מישראל  עשרה 
אצל  לפעול  מוכרחים  שהם 
אצל  יפעלו  ובודאי  הקב"ה, 
עם  "כי  שכתוב  כמו   - הקב"ה 
)למעליותא,  הוא  עורף  קשה 
ולכן( וסלחת לעווננו ולחטאתנו 
את  בפועל  להביא   - ונחלתנו" 

הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש".

בלי לערב את השכל
"לכתחילה  באמרתו  הידוע  שמואל(  )רבי  המהר"ש  הרבי 
יהודית,  עקשנות  אותה  את  מסביר  )מלמעלה("  אריבער 
בהקשר של הוראת המשנה "הוי עז כנמר..." אותה עזות, 
נושא  על  המתעקש  אדם  כמו  היא  הרי  עקשנות,  אותה 
השכל  בכללי  מסתדר  אינו  הדבר  כאשר  אפילו  מסויים, 
דבר  ששום  פנימית  החלטה  שמבטאת  עקשנות  וההגיון. 

שבעולם לא יכול לה.
את  התוקף  במלא  ומבטאים  עומדים  כיום,  אנו  גם  כך 
שליט"א  הרבי  של  הקדושים  בדבריו  התקיפה  אמונתנו 
מלך המשיח, שמנבא ומבטיח בצורה ברורה, שאנו הדור 
הראשון לגאולה, ותיכף ומיד זוכים אנו לראותו בהתגלותו 

לעין כל בגאולה האמיתית והשלימה.

פורים של גאולה בכל מקום

פורים,  ושושן  הפורים  חג  ימי  את 
מבצע  להפעלת  חב"ד  מוקדי  ניצלו 
שליט"א  הרבי  של  כהוראתו  פורים, 
עלונים,  אלפי  מאות  המשיח.  מלך 
החג,  מוצרי  ושאר  מנות  משלוחי 
הרפואה  בתי  צה"ל,  בבסיסי  חולקו 
ועוד. בכל מרכזי הערים נערכו קריאות 

מגילה המוניות בהשתתפות רבים. 

פעילות פסח עם הילדים

בשבועות  מפעילים  חב"ד  במוקדי 
הקרובים את מאפיות המצות לילדים, 
תהליך  את  המשתתפים  חווים  בהם 
אפיית המצות, לומדים על ענינו של חג 
הפסח וחשיבות ההקפדה על שמירת 
אף  מהמקומות  בחלק  החג.  עניני  כל 
מגיע צוות עם מאפיה ניידת למוסדות 

החינוך המבקשים זאת.

פעילות משיח במירון

ויום  הולדתו  יום  אדר,  ז'  יום  לרגל 
ההילולא של משה רבינו, פקדו המונים 
'בית  צוות  במירון.  הרשב"י  ציון  את 
ופעל  למקום,  הגיע  הילולות'  חב"ד 
עם הציבור הרחב. במקום נפתח דוכן 
המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  לכתיבה 
כשרבים  קודש,  האגרות  באמצעות 
והזמן  המקום  את  מנצלים  מהבאים 

המיוחד לבקש את ברכתו.

עקשנות שמביאה
את הגאולה

את אותה תכונה, עליה מצביע משה רבינו בדבריו לקדוש ברוך הוא, "כי עם קשה עורף הוא", מבקש מאיתנו 
הרבי שליט"א מלך המשיח לגלות אצל עצמנו, ובכך נצליח להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה
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בני נח חיים גאולה
בברזיל נחתם עוד כינוס למאות 'בני נח' שלמדו  

מהשלוחים על הגאולה האמיתית והשלימה
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שכאשר  מסופר,  תשא  כי  פרשת  על  חז"ל  במדרשי 
החלו לאסוף זהב לצורך עשיית העגל, הלכו הגברים 
לנשותיהם וביקשו מהן את תכשיטי הזהב, אך הנשים 
סירבו ולא הסכימו ליטול חלק במעשה העגל. לעומת 
זאת בעת אסיפת הכסף והזהב למען עשיית המשכן, 
וכנאמר  התרומות,  בהבאת  החלוצות  הנשים  היו 
בפסוק "ויבואו הנשים על האנשים" כלומר - הנשים 

באו לפני הגברים.
זוהי אגב הסיבה שבראש חודש מצוות הנשים לשבות 
ממלאכה, כי יום זה ניתן להם בתור שכר על כך שלא 

רצו לתרום למעשה העגל - מה שאין כן האנשים.
עובדות  ציון  אינם  בתורה  הכתובים  הסיפורים  כל 
בלבד, אלא הם מהווים הוראה עבורנו, ובמיוחד בדור 
לפני  האחרון  הדור   - שלנו  הדור  שעל  מכיוון  זה, 
הגאולה השלימה - נאמר בכתבי האריז"ל שזהו גלגול 
אלו  כולל  מדבר,  בדור  שהיו  ישראל  בני  נשמות  של 
שהיו בבניית המשכן ובמעשה העגל עם כל מה שהיה 

כרוך בזה.

האחריות של האשה
ומזה יש ללמוד הוראה לגבינו:

ישנן נשים הסבורות שמאחר וכלכלת הבית מוטלת על 
הגבר לכן כל שאר העניינים צריכים להתנהל על ידו, 
תפקידו  כלפי  טפלים  הם  העניינים  כל שאר  ובמילא 
של הגבר. ועל כך באה ההוראה שתפקיד הנשים הוא 
לבנות משכן לה', כלומר - לעשות את ביתן בית שבו 

יוכל לשכון הקדוש ברוך הוא.
וכשם שבדור המדבר היו אלו הנשים שעמדו על כך 
עגל  לעשיית  חלילה  ולא  למשכן  רק  יינתן  שהזהב 

הזהב, כך גם עכשיו מוטל על הנשים לוודא שהכסף 
מנוצל רק לענייני קדושה ולא חלילה להיפך.

חיים שלווים ורגועים
האומרת  נטיה  חלילה  ניכרת  שבאם  אומרת  זאת 
שבשביל כסף יש לכופף עניין כלשהו ביהדות ובקיום 
ולזעוק  בתוקף  להתייצב  האישה  צריכה  המצוות, 
הוא,  ברוך  לקדוש  משכן  להיות  צריך  והבית  שהיות 
שעליו יוכל הקב"ה לומר "ושכנתי בתוכם", אין לכופף 

שום עניין ביהדות!
ואף שזהו לכאורה ניסיון לא קל שהרי ניתן לשאול מה 
יהיה עם כסף, פרנסה וכו', הרי המענה לכך הוא שכל 
עניינו של הכסף הוא בכדי שהאדם יוכל לקנות איתו 
את כל מה שהוא זקוק לו, כמו אוכל, ביגוד וכדומה, 
או  נכונה,  לא  בצורה  מרוויחים את הכסף  אך כאשר 
על  לבסוף  הכסף  ילך  טוב,  לא  שימוש  בו  שעושים 
שונים  מיסים  לרופא,  תשלום  כמו  אחרים  עניינים 

ומשונים וכיוצא בזה.
לצורך  ורק  הכסף,  עם  ביושרה  נוהגים  כאשר  אך 
עניינים טובים, נחסכים כל העניינים הללו, וכך נהיים 
כל  וללא  יותר  ובריאים  יותר  ורגועים  שלוים  חיים 

עוגמת נפש.

לא ליפול בניסיון
הזהב  עגל  ואת  הצליחו,  שהנשים  אז,  שהיה  וכשם 
שרפו וטחנו לבסוף, ואילו המשכן נבנה, כמו כן הוא 
בדור זה )שהוא כאמור, גלגול של הדור שהיה במדבר(, 
שבידי הנשים מסור ונתון הכח לא לאפשר את הנפילה 
בניסיון "עגל הזהב" - שהוא העבודה לכסף והזהב על 
ידי פשרות בענייני יהדות, אלא אדרבה - לעמוד על 

כך שהכסף ינוצל לעשיית משכן לה' בתוך הבית.
לתורה  הילדים  את  ולגדל  לחנך  זוכים  זה  ידי  ועל 
לחופה ולמעשים טובים ומתוך בריאות ושמחה, בית 
בגלוי,  בו אלוקות  ובית שמח שתהיה  חי  ובית  בריא 
תיכף  צדקנו  משיח  פני  את  לקבל  ללכת  כך  ידי  ועל 

ומיד ממש.
)על פי שיחת י' שבט תשט"ז(

הכח הנשי לבניית המשכן

גילוי בעולם

בבירור  יהודי  של  עבודתו  ועל-ידי 
כפי  שגם  פועל,  הוא  העולם  וזיכוך 
לקבל  יוכל  הוא  בעולם  נמצא  שיהודי 
את הגילוי ד"קרן עור פניו", כפי שיהיה 
בשלימות בגאולה האמיתית והשלימה 
והיו  מוריך  עוד  יכנף  "ולא   – )גימ"ל( 
בבני-ישראל  מוריך"  את  רואות  עיניך 
עם  ומתעסקים  שנמצאים  כפי  גם 
גם  יהיה  שעל-דרך-זה  עד  העולם, 
בעולם עצמו – "ונגלה כבוד ה' וראו כל 
בשר יחדיו", "אבן מקיר תזעק", הגילוי 

דכח הפועל בנפעל.
)דבר מלכות ש"פ כי תשא ה'תשנ"ב - מוגה(

כי תשא את ראש בני ישראל )כי תשא ל, יא(
תחילת הפרשת "כי תשא את ראש בני ישראל", הוא רמז 
על גאולתם של ישראל שאז תרום קרנם של ישראל באופן 
גלוי, עד שגם כל האומות יראו ויכירו שהקב"ה מנשא את 

ישראל למעלה מכל עם ולשון.
)התוועדויות תשמ"ז חלק ב', עמוד 256(

ויעשהו עגל מסכה )כי תשא לב, ד(
ויאמר אל אהרן קח לך עגל וגו', פירש"י להודיע שמכפר 
לו הקב"ה על מעשה העגל שעשה, ואינו מובן למה האריך 
ולא פירש בפשיטות לכפר על מעשה העגל... ונראה דהא 
דאמרינן ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון 
הוא רק בעוד העון עדיין יש בו ממש, אבל העון שנמחל 
לגמרי עד שלא נשאר רושם חטא לא שייך זה, אדרבה 

מאהבה  תשובה  כי  זכות,  מזכיר  אלא  עון  מזכיר  איננו 
זדונות נעשים כזכיות, ועל כן לא מצינו זה בחטא שנמחל 
אלא בחטא העגל שלא נמחל לגמרי, דכתיב "וביום פקדי 
ופקדתי" וגו', אך הא גופא צריך להבין, הרי ישראל עשו 
תשובה גדולה מאד . . למה באמת לא נמחל לגמרי, ומשה 
רבינו ע"ה למה לא פעל ועשה תיקון לזה... והנה ידוע 
שמקום שמשם בא התיקון צריך להיות במדרגה גבוהה 
פגם  חטא  כן  ועל  החטא,  ידי  על  שנפגם  המקום  מן 
המוח הוא קשה יותר להתתקן, מה גם אלו דסליקו גוונא 
דרעותא מיניה, שהוא פגם הרצון שהוא עוד יותר נעלה 
מהשכל, כי הרצון הוא בגלגולת המקיף על המוח, על כן 
התיקון קשה מאד. וידוע שמשה רבינו ע"ה זכה לבחינת 
שהיא  יחידה  לבחינת  יזכה  ומשיח  בחכמה,  שהיא  חיה 
בכתר, על כן גם משה רבינו ע"ה לא היה יכול לתקן את 
שיזכה  משיח  עד  וגו',  פקדי  וביום  לגמרי,  הזה  החטא 

לבחינת יחידה, הוא יעשה תכלית התיקון.
)שם משמואל שמיני תרע"ד(

זמני
השבת

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

17:39   17:25   17:13  17:23  17:08 		הדלקת	נרות	

18:39   18:23   18:22  18:22   18:21 		יציאת	השבת		

הפטרה:	ויהי	דבר	ה'	-	דיברתי	ועשיתי	)יחזקאל	לו,	טז	-	לו(

בידי הנשים נתון הכח לא 
לאפשר את הנפילה בניסיון 

"עגל הזהב" - העבודה לכסף 
והזהב על ידי פשרות בענייני 

יהדות, אלא שהכסף ינוצל 
לעשיית משכן לה' בתוך הבית



  י"ז-כ"ג אדרמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

אפילו לא משהופרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	מלוה	ולוה.	פרק	ד-ו.
פרק	ז-ט.
פרק	י-יב.

פרק	יג-טו.
פרק	טז-יח.
פרק	יט-כא.
פרק	כב-כד.

הל׳	עדות.	פרק	יב.
פרק	יג.
פרק	יד.
פרק	טו.
פרק	טז.
פרק	יז.

פרק	יח.

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

זמן של נשיא
הרבי שליט"א מלך המשיח ענה בכל יום למאות מכתבים שהגיעו 
אבל  שלם.  לצוות  מלאה  תעסוקה  כשלעצמה  שזו  ביום,  אליו 
עבורו זהו רק חלק מהעבודה. )כיום כותבים לו מידי יום אלפים 
רבים ומקבלים את עצותיו וברכותיו באמצעות האגרות קודש, אך 
בכדי לעמוד על היקף השפעתו וזמנו המוקדש לכל יהודי בעולם, 

נתייחס לסדר העבודה במזכירות, כפי שהיה בשנים הקודמות(.
ניתוח  עוברת  ילדה  מלצלצל:  הפסיקו  לא  במזכירות  הטלפונים 
ברכה.  מבקשים  הוריו   - בתאונה  נפצע  ילד  ברכה.  מבקשים   -
ולהבדיל, זוג עומד להנשא ומבקש אף הוא הסכמה וברכה. בדרך 
כלל הן נרשמו על- ידי המזכירים על-גבי פתקים. פעמיים בשבוע 
יצא הרבי שליט"א אל ה'ציון' - קבר חמיו הנמצא במרחק חצי 
שעה של נסיעה. שם שהה ביחידות ובמקום זה נהג הוא לקרוא את 
כל המכתבים והפתקים ולהתפלל עבור אלו שביקשו את ברכתו. 
למעמד זה הוא מתכוון כאשר הוא כותב בתשובותיו: "אזכיר על 
חלץ  הוא  בגפו.  הקבר  ליד  הוא  ניצב  שעות  ושבע  שש  הציון". 
את נעליו ועמד שם בנעלי בד. בחום הקיץ, בצינת החורף ובשלג. 

לעתים הוא נסע לקבר יותר מפעמיים בשבוע. 
בנוסף לזה עוברים אלפי חסידים, נשים, ילדים ואורחים על פניו 
של הרבי שליט"א מלך המשיח מדי יום ראשון בשבוע. הוא מחלק 
לכל אחד מהם שטר של דולר לצדקה. כדי שיהיה 'שליח מצוה'. 
אלפי אנשים עומדים בתור במשך שעות ארוכות כדי לזכות במבטו 

הקדוש, בברכתו הקצרה ובדולר שהוא מעניק להם במו ידיו.
כפי שהתברר, מפגש חטוף עם צדיק אפשר שיהיה יעיל באותה 
מידה כמו פגישה ארוכה. כך מדגים סיפורה של הגב' צינה )איידה( 
גיטמן: "אתה רואה איך אני נראית עכשיו? - זו תוצאה ישירה של 
רגע קצרצר במחיצתו. חייתי יחד עם בעלי ושתי בנותיי בבואנוס-
אמנם  ואני  בעלי  במקצועי.  אדריכלית  אני  שבארגנטינה.  איירס 
ראשון  ביום  'מתבוללת'.  לחלוטין  היתה  משפחתנו  אך  יהודים, 
הודיעו מארחינו שנוכל ליהנות מהזדמנות נדירה להיפגש פנים אל 
פנים עם אדם מהולל - הרבי שליט"א מלך המשיח - ולקבל ברכה 
ועצה וגם שטר של דולר לצדקה. נלקחנו לעמוד בקצהו של תור 

ענק שנמשך לאורך בלוק שלם של בניינים. 
דבר  של  בסופו  לבניין.  לבסוף  נכנסנו  המתנה  של  שעות  אחרי 
יפהפיות  פנים  רגילה.  בלתי  קדושה  שהקרינו  פניו  מול  נעמדתי 
שיכלו לשמש התגשמות של הגדולה האנושית. הוא נעץ בי את 
עיניו במבט נוקב ויודע כל אך גדוש נדיבות אבהית. איבדתי כל 
תחושה של זמן ומקום. כמו מתוך ערפל ראיתי את שפתיו נעות. 
שמעתי את קולו אך לא הבנתי מילה אחת ממה שנאמר. הוא נתן 

לי שטר של דולר. הרגשתי כאילו חלפו מאות שנים; 
משהו בלתי רגיל התרחש בתוכי. הרגשתי כאילו ה'אני' שלי הוא 
שאני  משוכנעת  והייתי  נוראית  חולשה  הרגשתי  חיצוני.  משהו 
לקחה  מישהי  מאחור.  בי  תמכה  אחותי  אך  להתעלף,  עומדת 
הייתי  המיטה.  על  לי  ונשכבתי  התארחנו  הדירה שבה  אל  אותי 
ביום השלישי קמתי  יומיים!  ומטושטשת במשך  מחוסרת הכרה 
לצלצל  הוא  שעשיתי  הראשון  הדבר  לגמרי.  מאוששת  והרגשתי 
לבעלי בבואנוס - איירס. ללא כל דברי הקדמה אמרתי לו לארוז 
מייד, לקחת את שתי הבנות ולהגיע לכאן: אנחנו עוברים לקראון-
יהודים  כמו  ומצוות  ומתחילים בחיים חדשים של תורה  הייטס 

אמיתיים וחסידים של הרבי שליט"א מלך המשיח. 
מבט אחד - הציל ארבעה יהודים מהתבוללות!  

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

נפלאות עכשיו יועץ דורנו

פיצה בהשגחה פרטית

פשוט	הדבר	שבתורה	ישנו	פסק-דין	ברור	בנוגע	לכל	עניין	שבעולם,	ועל-
וכפי	שאכן	פסקו	הרבנים,	שאסור	 ישראל.	 בנוגע	לארץ	 אחת-כמה-וכמה	
למסור	שום	שטח	מארץ	ישראל	-	הארץ	שאותה	הקב"ה	"נתנה	לנו"	באופן	

של	"נחלת	עולם"	-	אפילו	לא	שעל	אחד	.	.	לא	אצבע,	ואפילו	לא	'משהו'.
)על-פי	שיחת	ליל	שמיני-עצרת	בעת	ההקפות	תשל"ט	-	בלתי	מוגה(

בקונגרס  שעלו  המרכזיים  הנושאים  אחד 
הכתיבה  ענין  היה  שעבר,  בשבוע  משיח 
כיום  הנעשית  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי 

באמצעות האגרות קודש.
הרב אברהם בן שמעון העומד בראש אתר 
אגרות.קום, שיתף את הקהל בסיפור מופת 

מיוחד לו נחשף לאחרונה:
"לפני זמן קצר, נסעתי לשמחה משפחתית 
אצל בני הגדול, בני, הגר באיסלה מוחרס. 
הרב  השני,  בני  גם  מתגורר  מקום  באותו 
יוסי, הפועל בעיר בשליחות הרבי שליט"א 
הסיפור  את  לי  סיפר  והוא  המשיח,  מלך 

הבא.
למקום,  פעם  מידי  המגיע  המטיילים  אחד 
הינו בחור ישראלי, המתגורר כיום בארצות 
הביקורים  באחד  עסקיו.  לצורך  הברית 
במוצאי  הם  החליטו  אשתו,  עם  יחד  שלו 
שבת לצאת ולאכול פיצה באחת המסעדות 
המקומיות. הדחף והחשק היו גדולים והוא 
ממש חש צורך למצוא חנות פיצה פתוחה 

בשעה זו.
ידי  על  הרחוב  נחסם  נסיעתו  במהלך  אך 
משאית זבל, שבמשך רבע שעה לא הצליחה 
שכבר  חש  שהוא  עד  הכביש,  את  לפנות 
לאשתו  אמר  הוא  בפקק,  לעמוד  לו  נמאס 
'אני מחנה את הרכב בצד, ונלך רגלית לחנות 
הפיצה'. באותו רגע שבו הוא פתח את דלת 
הרכב, התקרב לעברו קטנוע, עליו היה רכוב 
עושה  אתה  מה  נשמע?  "מה  השליח.  בני 
השיב:  והוא  יוסי,  הרב  אותו  שאל  פה?" 
"כבוד הרב, אני בדרך לאכול פיצה. אין לך 
כשר  לאכול  אמשיך  זה  אחרי  לדאוג,  מה 

בבית חב"ד...".
הרב יוסי מיהר להשיב לו: "אתה לא יודע 
הגישו לשולחן  זה,  ברגע  מה אתה מפסיד. 
עובד  "אתה  חמות!".  פיצות  חב"ד,  בבית 
עלי? אתה סתם מנסה לי לגרום לוותר על 
הפיצה?" שאל אותו אדם. "לא ולא, השיב 
הרב יוסי, בכל מוצאי שבת מגישים אצלנו 
ואותו  חב"ד  לבית  משהגיעו  ואכן  פיצות". 
במקום  בו  החליט  הפיצות,  את  ראה  אחד 

לתרום תנור משוכלל לאפיית הפיצות.
ברכישת  הצורך  עלה  חודשים,  מספר  לפני 
בניין לטובת פעילות בית חב"ד. הבנין עצמו 
עלה מיליון וחצי דולר, כשחצי מיליון נדרש 
מספר  בתוך  החתימה,  למעמד  עד  להשיג 

שבועות.
בברכות הרבי שליט"א מלך המשיח, חתם 
מבין  כשהוא  הבנין,  רכישת  על  יוסי  הרב 
שעליו לגייס כעת במהירות סכום שיא של 
חצי מיליון, ולאחר מכן, את המיליון הנוסף 

יוכל לגייס מהציבור הרחב. 

על  שיקחו  עשירים  מספר  פה  נדרשים 
ביותר.  משמעותי  סכום  אחד  כל  עצמם 
כך חשב לעצמו תוך שעולה בדעתו לפנות 
מאה  לבקש  תיכנן  הוא  ממנו  אדם  לאותו 

אלף דולרים.
והסביר  לביתו,  הגיע  הוא  כאשר  אך, 
למיודענו על רצונו, הגיב הוא: "תשמע כבוד 
הפיצות,  עם  בשעתו  אותי  הפתעת  הרב, 
ונתתי אז מה שיכולתי, אבל אין כרגע מה 

לדבר על תרומה נוספת".
בני ששמע על כך, הגיב: "בסדר גמור, אבל 
אני צריך את עזרתך. אמש כשכתבתי לרבי 
לגייס  רוצה  שאני  המשיח,  מלך  שליט"א 
קודש  באגרות  תשובה  לי  יצאה  תרומות, 
שעלי לפנות לאדם בשם מיסטר ג'ונסון. אני 
צריך שתנסה להפגיש אותי עם אדם בשם 
זה. אני בטוח שכאשר אפגוש בו יהיה הוא 

השליח לתת תרומה משמעותית".
"מיסטר  המילים  את  אדם  אותו  כששמע 
ג'ונסון", קפץ בהפתעה: "הרי אתמול בלילה 
שהייה,  אשרות  לקבלת  טפסים  מילאתי 
והחלטתי  קליט,  שם  שאבחר  וביקשו 
כמה  אדם.  אותו  הוא  אני  ג'ונסון.  לרשום 
חשבת לבקש ממני?". ואכן, ברגע אחד הוא 
הפך את החלטתו ותרם מאה אלף דולרים 

לרכישת מבנה בית חב"ד.  

הרב יוסי בן שמעון

"לא ולא, השיב הרב 
יוסי, בכל מוצאי 

שבת מגישים אצלנו 
פיצות". ואכן משהגיעו 
לבית חב"ד ואותו אחד 

ראה את הפיצות, 
החליט בו במקום 

לתרום תנור משוכלל 
לאפיית הפיצות
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אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

ופעילים  שלוחים  עשרות  התכנסו  שעבר,  בשבוע 
ידי  על  שנערך  הקודש',  בארץ  משיח  ל'קונגרס 
במהלכו  והשלימה.  האמיתית  הגאולה  למען  האגודה 
תוך  הגאולה  בשורת  הפצת  להרחיב את  הצורך  עלה 
התמסרות מחודשת לקיום הוראת הרבי שליט"א מלך 
. להביא להביא   . ביכולתכם  המשיח: "עשו כל אשר 

בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!".
למשך  הפך  המתחם  האירוע.  נפתח  היעודה,  בשעה 
שילוט  עם  מכובד,  קונגרסים  לאולם  שעות  מספר 
ממותג בנושאי הקונגרס. כל משתתף מקבל בכניסתו 
על  כתשורה.  העמודים,  מאות  בן  השליחות'  'ספר 

הפקת האירוע הופקד הרב יצחק רחימי. 

כל אחד יכול
המנחה הרב בנצי פרישמן פותח ומזמין את הרב שי 
שמעון הכהן כהן, רב קהילת חב"ד בתל ציון, לפתוח 
מסוג  הרצאה  נערכת  מכן  לאחר  מיד  מלכות.  בדבר 
ייחודי, כאשר על הבמה מתיישבים השליח הרב איתי 
גבאי מיפו מול השחקן אסף הרץ, בשיחה על משמעות 
החיים, חזרה בתשובה ותגובת הסביבה. אסף מספר על 
נסיעתו הנוכחית לרבי שליט"א מלך המשיח לאחרונה.

ציק  שניאור  הרב  הבא,  המשא  גם  נערך  זה,  בסגנון 
מנתניה מתיישב "לראיין" את המוזיקאי והיוצר חיים 
בחייו,  שחווה  ניסים  על  שמספר  בנסימיאן,  נחמן 
היצירות שכבשו, המסר של בשורת הגאולה והקריאה 

לכל אחד לפעול בתחומו בנושא זה.
הרב דורון אורן, מנהל מרכז משיח וגאולה בירושלים, 
מעלה על נס את חשיבות הפעילות בקרב בני הנוער 
והצעירים. עיונים בתורתו של משיח ובירור הגדרתו 
על פי הרמב"ם, מעלה הרב יהושוע ווייס מבני ברק, 

שבמשך שעה ארוכה פורס ביאורים בנושא זה.

מפיצים את שיחת הגאולה
לאורך האירוע מוצב דגש מיוחד על העיסוק בכתיבה 
לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש. 
הרב אברהם בן שמעון, מנהל אתר אגרות.קום מספר 
על פעילות והתפתחות האתר. לצד זאת הוא סוקר את 
דרכי הפניה המומלצים ומציע 'טיפים' לסיוע לכותבים.

בנתיים מתאפשר לשלוחים לגשת לדוכנים המכירות 
בשורת  להפצת  האחרונות  ההפקות  את  המציעים 

הגאולה, לצד עלונים שראו אור בתקופה האחרונה.

ההפצה  מערך  והגדלת  הרחבת  הינו  הבא  הנושא 
בפני  פורס  זוהר,  בר  ירון  הרב  הגאולה.  שיחת  של 
המשתתפים את דרכי הפעולה והוא קורא לכל אחד 
לקחת חלק ולהזמין בעצמו גליונות להפצה במקומו. 

במקום נרשמו עוד שלוחים למערך ההפצה.
כאלו  כולל  שיעורים,  באמצעות  הפצה  חשיבות  על 
מדבר  השונות,  המסרים  העברת  בתוכנות  הנמסרים 
קולחת  שבשפה  וותק,  בעל  מרצה  דפנה,  אסף  הרב 
ותוך שימוש בדוגמאות, מגלה על הדרכים למשוך את 

תשומת הלב של הציבור לנושא חשוב זה.

תנופה להבאת ההתגלות
בירושלים,  המשיח  המלך  מישיבת  לישה  יקיר  הרב 
מדבר על דרכים לחיבור הציבור הרחב, להוראתו של 
עקשנים"  "עשרה  שיהיו  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

שיפעלו להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.
הרב חיים ציק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לבת 
סיכום  לקראת  דברים  ונושא  עולה  הגאולה,  עיר  ים 
הדריכות  חשיבות  על  הוא  עומד  בדבריו  האירוע. 
להבאת  שותף  להיות  אחד,  מכל  הנדרשת  האישית 

הגאולה האמיתית והשלימה.
לפני סיום עולה הרב שמואל הנדל, יו"ר מטה משיח 
בארה"ק אשר מעלה זכרונות מהפעילות בעניני משיח, 
כמו כן קורא להתחזקות בלימוד שיחות הדבר מלכות.

הרב יעקב צבי בן ארי, מציג מוצרים חדשים הנושאים 
את סמל "משיח" על חולצות, מחזיקי מפתחות ועוד.

להתוועדות  השלוחים  מתיישבים  התפילה,  לאחר 
טובות,  החלטות  קבלת  עם  הלילה,  לתוך  חסידית 
מלך  שליט"א  הרבי  של  המיידית  התגלותו  להבאת 

המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה, נאו.  

כל אחד יכול
קבלתי את מכתבכם . . בו אתם מבקשים 
לשלוח לכם מדריך, עדיף מוסמך להוראה, 
להיות  הנחוצה  הסמכות  לו  שתהיה  כדי 

מנהיג, וכו'.
את  לברר  רציתי  כי  התעכב,  שלי  המענה 
האפשרות למצוא מועמד מתאים. למרבה 
הצער עדיין לא נמצא אדם כזה עד עתה 
לתנאים  מתאים  פחות-או-יותר  שיהיה 
סיבות  מפני  קהילתם,  של  ולדרישות 
יותר את  שונות. לכן החלטתי לא לדחות 
המענה שלי, כי אולי יש לכם דרכים אחרות 

כיצד להשיג מועמד מתאים.
יעבור,  אם  שגם  להוסיף,  מוכרחני  אבל 
מועמד  שישיגו  עד  זמן  משך  בהכרח, 
מתאים, מוכרחים הם להשתדל שבינתיים 
הקהלה.  של  החיוניים  הצרכים  יסבלו  לא 
הקדש.  טהרת  על  לחינוך  במיוחד  כוונתי 
לנו,  מבטיחים  לברכה,  זכרונם  חכמינו, 
לאפשרויות  בהתאם  דורש  שהקב"ה 
לבצע. כיון שחינוך על טהרת הקדש הוא 
מהחובות הבסיסיים והכי נחוצים, וכן גם 
לימוד התורה בכלל גם למבוגרים וזקנים, 

מוטל על הקהלה חוב קדוש למצוא בקהלה 
את  יחד  שימלאו  אנשים  כמה  עצמה 
התפקידים האמורים, עד שימצא המועמד 
המתאים שיקח על עצמו את כל התפקיד. 
וכאמור, כיון שזוהי חובה ונחיצות חיונית, 
בטח ימצאו דרכים לבצעה, אם יעשו את 

המאמצים המתאימים לזה.
)אגרות קודש חלק יח עמוד תקלז - תרגום(

השפעה על הבן
ובנוגע לבנה שי', לכל לראש יש להשתדל 
להשפיע עליו, שהמשחק יהי' רק בסכומים 
הרצון  את  יקטין  שזה  )סנטים(,  קטנים 
ויתן בהירות במוח, להתבונן בהעדר  לזה, 
פעם  בזה  התבוננות  וע"י  שבדבר.  הברכה 
ועוד פעם, זה יחליש את הרגילות עד שזה 

יתבטל לגמרי.
של  בישיבה  תלמיד  להיות  שזכה  ובפרט 
הק',  תורתנו  דין  פסק  ידוע  הרי   .  . חמי 
ואינם  נצחיים,  הם  ומצות  תורה  שעניני 
להשאיר  ומוכרחים  לאיבוד  ללכת  יכולים 

רושם שסוף סוף משפיע בחיי היום יום.
)אגרות קודש חלק יט עמוד עז - תרגום(

קונגרס משיח בתנופה להתגלות

אחד על אחד. השחקן אסף הרץ בשיחה עם הרב גבאי

עשרות שלוחים נטלו חלק 
בשבוע שעבר, בקונגרס 

משיח. במשך שעות האירוע 
עלו דוברים רבים שהציבו 
על סדר היום את העשיה 
והפעולות לזירוז הגאולה 

האמיתית והשלימה


