
וביאת משיח בן דוד בפועל.
תמימים',  'תומכי  להקמת  השלישי  הדור  הוא  דורנו 
לאחר שניצחו את כל ההפרעות שהיו לביאת המשיח 
עד עתה. לפיכך נמצאים אנו כבר ממש על סף הגאולה, 

העומדת להתחולל ממש בכל רגע.
)ע"פ דבר-מלכות תצא תנש"א(

                      ט"ו אלול )6.9(

יום ייסוד ישיבת 'תומכי תמימים'
כל בית 'תמים'

'תומכי תמימים' הוא שמה של ישיבת חב"ד שהוקמה 
שההמשך  ישיבה  שנים.   120 לפני  ליובאוויטש  בעיר 
כיום  המונות  בעולם,  חב"ד  ישיבות  כל  הוא  שלה 

עשרות אלפי תלמידים. 
היא  הישיבה  של  ייחודיותה  שלם.  פירושו  'תמים' 
בכך שלמדים בה את התורה 'תמימה' על כל חלקיה, 
בדורנו  שהתגלה  הפנימי,  החלק  וגם  הנגלה  החלק 

בתורת החסידות. 
כמו:  רוחניים.  בנושאים  בעיקר  עוסקת  החסידות 
בבריאת  האלוקית  הכוונה  תכלית  מה  הנשמה,  מהי 
'טעימה'  מהווה  החסידות  לימוד  ועוד.  העולמות, 
מפי  רגע  בכל  לנו  המצפה  הגדול  מהלימוד  והתחלה 
כל  לעיני  בהתגלותו  שליט"א,  מליובאוויטש  הרבי 

כמלך המשיח. 
הרבי קורא לעשות מכל בית 'תומכי-תמימים'. שכל 
בית יהודי יהיה ספוג בלימוד החסידות, נוסף להיותו 
נכין  בכך  חסדים.  וגמילות  תורה  תפילה,  של  בית 
את העולם באופן יסודי ופנימי לקבל את פני משיח 

צדקנו בפועל ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב.
)ע"פ דבר-מלכות תצא תנש"א(

                                        ט"ז אלול )7.9(

'עד מתי?!' - חשבון הגאולה באלול
חודש אלול, החודש המסכם את השנה, נועד לעריכת 
הטעויות  את  לאתר  החולפת:  מהשנה  חשבון-נפש 
עצמנו  על  ולקבל  ה',  בעבודת  שיפור  הטעון  כל  ואת 

לתקן זאת, לקראת השנה  הבאה עלינו לטובה.
את  גם  לכלול  צריך  יהודי  כל  של  הצדק  חשבון 
המסקנה, כי על פי כל החישובים והסימנים שבתורה, 
בעולם  בהנהגתו  לנו  מראה  שהקב"ה  מה  כל  פי  ועל 

השלמה.  הגאולה  לבוא  מזמן  כבר  צריכה  הייתה   –
בו  אלול  בחודש  ובמיוחד  אפוא,  עלינו  מוטלת 

'המלך בשדה', אחריות גדולה, שהיא גם זכות 
עד-מתי?!  מה':  ולבקש  לצעוק  נפלאה, 

– איננו רוצים לחכות יותר. אנו רוצים 
משיח עכשיו, תכף ומיד ממש! 

)ע"פ דבר-מלכות עקב תנש"א(

ירושלים           זמני השבת י"א אלול )2.9(   
      הדלקת נרות שבת

חנה בת חוה ובעלה יוסף כהן בן ליבה 
ומשפחתם שיחיו לרגל יום הולדתה י' אלול 

לשנת ברכה והצלחה בגו"ר

      צאת השבת

חיפהתל-אביב
6.276.436.346.45
7.397.417.417.41

באר-שבע

רגש הלב ועל ההתנהגות בפועל באופן המתאים 
לרגע  להגיע  ומיד  תכף  נזכה  כך  זו.  לתקופה 
הנכסף של קבלת שכר – ביאת הגאולה השלמה.

)ע"פ דבר-מלכות תצא תנש"א(

                                       י"ב אלול )3.9(

מתכון לאמונה
וביזו(  )לעגו  ֵחרפו  "אשר  ביטוי:  ישנו  בתהילים 
עקבות משיחך" )סיום פרק פט(. לחירוף עקבות 
המשיח ישנן משמעויות שונות. אחת מהן קיימת 
בגאולה  שאמונתם  ספר  יודעי  יהודים  אצל 
שמאמינים.  לאלו  לועגים  הם  ולכן  מאוד  חלשה 
הם מנסים לעטות את הלעג בנימוקים תורניים, 
אולם האמת היא שזו פשוט חולשה של אמונה.

התשובה לחולשה הזו נמצאת בתורת החסידות. 
 – באמונה  מתחזקים  חסידות  לימוד  ידי  על 
 – ובמשיח  בגאולה  ובפרט  בקדוש-ברוך-הוא 

והופכים להיות מנושאי דגלה.
)על פי ליקוטי דיבורים חלק ד תשפז, ב(

                                    י"ג אלול )4.9(

יום הנישואין של אדמו"ר הריי"צ 
)רבי יוסף יצחק(, השישי בשושלת חב"ד 

נישואין ואריכות ימים
ובחייה  המתים,  בתחיית  שתקום  אישה 
הקודמים התגרשה ונישאה בשנית – אשתו של 

מי היא תהיה, של הבעל הראשון או השני? 
שיקומו  ואישה  בעל   – חי'  איש  ה'בן  לדעת 
לתחייה, יצטרכו להינשא מחדש. גרושה שנישאה 
פעם שנייה, תינשא לאחר התחייה לבעלה השני. 
ויקומו בתחיית  כל הנ"ל מדובר על אלו שנפטרו 
שליט"א  הרבי  של  דורו  זה,  בדורנו  אך  המתים, 
הפסק  "בלי  ברצף,  לעבור  זוכים  המשיח,  מלך 
בינתיים" - אל החיים הנצחיים בגאולה השלמה.
)שאלות ותשובות רב פעלים חלק ב, שיחת ב' ניסן תשמ"ח(

                                   י"ד אלול )5.9(

חיילי בית דויד
הערב נציין תאריך חשוב לעם ישראל, ט"ו אלול, 
כל  בה   - הראשונה  חב"ד  ישיבת  פתיחת  יום 
המאיר  ל"פנסאי"  כיום  )במיוחד(  נחשב  תלמיד 
את סביבתו באור יהודי חמים ונעים. כינויי נוסף 
)ועיקרי( של תלמיד בישיבות חב"ד הוא חייל בית 
דוד. כינוי זה ניתן על-ידי מייסד הישיבה, אדמו"ר 
בר(, החמישי בשושלת חב"ד.  )רבי שלום  הרש"ב 
תפקידם  הישיבה  תלמידי  כי  הסביר  האדמו"ר 
השליליים  הגורמים  כל  את  ולנצח  להילחם 
התגלות  את  ולפעול  הגאולה,  את  שמעכבים 

                                       י' אלול )1.9( 

קורת' – כלפי מי? 'בִּ
מהחומות  הרבה  הפילה  החסידות  תנועת 
ישראל  בעם  השורות  בין  שניצבו  המלאכותיות 
וקירבה בין הלבבות על-ידי אהבה ואחדות. הרעיונות 
ומלמדים  מחנכים  החסידות  שמלמדת  התורניים 
המילים  על  למשל,  אמיתית.  לאהבת-ישראל 
מסביר  ציפורניה",  את  "ועשתה  השבוע  בפרשת 
הרבי שליט"א מלך המשיח שבכך נרמז כי ראוי לכל 
שבאישיותו  הדוקרני/ביקורתי  בחלק  לטפל  אחד 
)'ציפורניה'=ציפורני האדם עצמו( ולדאוג שלא יהיה 

מופנה כלפי הזולת אלא כלפי עצמו.
הן  לזולת  ואהבת-אמת  נוקבת  עצמית  ביקורת 
הגאולה  אל  אותנו  להביא  שימהר  בטוח  מתכון 

השלמה.
)ע"פ התוועדויות תשד"מ ח"א ע' 511(

                          י"א אלול )2.9(

יום הנישואין של אדמו"ר הרש"ב 
)רבי שלום בר(, החמישי בשושלת חב"ד

להתעודד! נמצאים בתקופת בשכר
בשבת זו אנו קוראים, בשחרית, את פרשת השבוע 
"כי תצא למלחמה על אויביך". ובאותו יום, במנחה 
השבוע  פרשת  את  לקרוא  מתחילים  שבת,  של 

הבא, "כי תבוא אל הארץ ... וירשתה וישבת בה".
סותרים  דברים  שני  יום  באותו  קוראים  כיצד 
המנוחה  אל  וביאה  למלחמה,  יציאה   – והפוכים 

והנחלה? 
בכך מלמדת אותנו התורה, שגם בשעה שיוצאים 
כל  ונגד  הרע  היצר  נגד  הרוחנית  המלחמה  אל 
הפיתויים שמפריעים לנו לקיים את רצון הבורא – 
ולדעת  לזכור  תבוא".  ב"כי  חדורים  להיות  צריכים 
בניצחון  תסתיים  המלחמה  דבר  של  בסופו  כי 
מוחלט של הטוב על הרע, וכולנו נבוא "אל הארץ" 
ולא  נילחץ  לא  כך  השלמה.  בגאולה  המובטחת  
נתרגש מכל ההפרעות והמכשולים, ונצליח למלא 

כראוי את תפקידנו במאבק להבאת הגאולה.

של  של  מהסמיכות  מקבלים  נוסף  נפלא  לימוד 
בצאתו  מיד  כי  קולט  יהודי  תבוא".  ו"כי  תצא"  "כי 
לעבודת ה' יש לו כבר בהשיג יד את השכר הנצחי 
העובדה  עצם  כלומר,  השלמה.  הגאולה  של 
שקוראים באותו יום על יציאה )למלחמה( לעבודת 
ה' ובאותו יום גם קוראים על הכניסה לארץ ישראל 
- שזה כעין קבול שכר - מהווה עניין זה  עידוד חזק 
מבקש  כן  ועל  הגאולה.  זמן  לקראת  ה'  בעבודת 
כי  לדעת,  יהודים  על  כי:  לפרסם  שליט"א  הרבי 
ההכנה  עבודת  של  הסיום  בשלב  כבר  נמצאים  אנו 
תשלום  של  ההתחלה  ובשלב  השלמה  הגאולה  אל 

השכר – זו הגאולה השלמה. 
על  ללמוד  עלינו  מוטל  יותר,  זאת  לחוש  מנת  על 
השלישי  בית-המקדש  ועל  הגאולה  על  המשיח, 
לימות  השייכים  בעניינים  המוח  את  ולמלא 
המשיח. חשוב מאוד שהדבר יעשה מתוך שמחה 
על  גם  ישפיע  הדבר  הגאולה.  לזמן  כניסתנו  על  

שאלה במקומה
בעל  לייבוש  מאיר  רבי  ישב  חגיגית  בהזדמנות 
פירוש המלבי"ם עם מקורביו ותלמידיו, וכטוב ליבם 
גדולי ישראל בדורות  שאלו התלמידים: כיצד מצינו 
ואף רבינו אינו מושך  האחרונים שחישבו את הקץ, 
ידו מכך, והרי כבר אמרו חכמינו ז"ל- "תפח רוחם של 

מחשבי קצים?"
חייך המלבי"ם והחל לספר:  המשך הסיפור 

בעמוד הבא



מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לע"נ: מסעוד בן ימין ורבקה בת מימון ז"ל

אבות ב, משנה א

לע"נ:טיטה מונטין בת ערביה ורחמיםז"ל 

ולע"נ:טיטה מונטין בת ערביה ורחמיםז"ל 
 נלב"ע בכ"ג אייר - ת.נ.צ.ב.ה.

ויתקיים בה: " הקיצו ורננו שוכני עפר" והיא בתוכם. תגן ותמליץ 
טוב בעד כל משפחתה ובתוכם ירון, רמי, שקד, אריה, אורי חיים, 

גבריאל, מלכה ואילנית שיחיו ויבדלו לחיים טובים וארוכים - 
לברכה והצלחה בגו"ר

ולע"נ: ר' שלום בן חיים ונעומיז"ל 
 נלב"ע בכ"ח מנחם אב - ת.נ.צ.ב.ה.

ויתקיים בו: " הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם. 
יגן וימליץ טוב בעד כל משפחתו ובתוכם יצחק בן גאולה ומרב 

בת רות וילדיהם: כרמל, נאווה ונויה  שיחיו ויבדלו לחיים טובים 
וארוכים - לברכה והצלחה בגו"ר

לזכות  בנימין פריינטי בן רחל ושמחה בת רחל 
ומשפחתם שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר מיום הולדתו ט"ז אלול

לאחר חצות ליל בסיומו של ערב נשים עמוס וגדוש, 
נכנסו לפתע למרכז 'אגרות קודש' ברחובות זוג צעיר, 

מספר הרב בורכוב, מנהל המרכז.
 

ר' משה וקארין נשואים כשמונה חודשים וניכר כי בני 
הזוג מתחזקים, אך טרם נפקדו בילדים. 

שנה  שחלפה  למרות  קארין  את  זיהתה  מיד  זוגתי 
למרכז  ים  בת  מהעיר  אלנו  הגיעה  מאז  ומחצה 
ברחובות, לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח ולבקש 

את ברכתו לזיווג. 
 

קארין כתבה אז לרבי כי לא מזמן חזרה ארצה מיוסטון 
ר'  לה  להנשא  אמור  שהי'ה  ומי  ארה"ב  שבטקסס 
משה מנס ציונה, נפרדו דרכם והוא נשאר בטקסס... 

עתה היא מבקשת מהרבי ברכה לזיווג מתאים.
 

שליט"א  הרבי  את  לשאול  צריך  כי  לה  אמרה  זוגתי 
מלך המשיח דוקא לגבי הבן זוג שנשאר בטקסס! 

לשון  הקודש'  'אגרות  באמצעות  הרבי  במענה  ואכן 
בעלי'ה  עסקה  בבד  ובד  לנישואין  ברכה  היתה  הרבי 
לארץ הקודש ת"ו. מענה שהותיר את קארין במבוכה.

 
הנמצא  למשה  להתקשר  ממנה  בקשה  זוגתי 
היכן  למשה  והסבירה  חייגה  היא  רצון  באי  בארה"ב. 
היא נמצאת והסיבה לטלפון הזה. משה המופתע ענה 
בהתרגשות כי ברגע זה ממש הוא נמצא ב-770! כן, 

בבית המדרש של הרבי שליט"א בברוקלין! 

לאחרונה  כי  ממנו  ושמעתי  הטלפון  את  לקחתי  כאן 
שביוסטון  חב"ד  מבית  הרבי  שליח  עם  הקשר  נוצר 
וכך התחזק בשמירת המצוות ועתה הגיע עם השליח 
ללא  וכי  לקארין  הרבי  מענה  על  לו  סיפרתי  ל-770. 
ספק עפ"י מענה הרבי עליו לשוב ארצה ולקבוע מיד 
והכשרה  הכנה  חייבים  כי  הדגשתי  לחתונה.  מועד 
לישיבת  להכנס  החתונה  מועד  עד  כי  לו  והצעתי 
וקארין  ברחובות  דעת  ישיבת  או  אביב  רמת  חב"ד 

לקבלת ברכה פנו לבית חב"ד המקומי או למרכז "אגרות קודש" 
Email: igrot-kodesh@013.net 052-4770362 , 08-9493459

תוכל לקבל הכנה אצל אשת הרב זימרוני ציק שי' 
בבת- ים. 

 
הזוג.  מבני  לילה  באותו  רק  שמענו  ההמשך  על 
אכן כעצת הרבי משה חזר ארצה, ואף נקבע מועד 
בישיבת  ללמוד  נכנס  משה  בינתיים,  לחתונה. 
דעת חב"ד ברחובות וקארין קבלה הכנה לחתונה 
אצל אשת הרב זימרוני שי'. בני הזוג נשאו בשעה 
טובה ודרים בנס ציונה, מזה כשמונה חודשים מאז 
הנישואים.  רצונם העז לזכות בילדים הביא אותם 

בשעה כה מאוחרת אל 'מרכז אגרות הקודש'.
 

בקשת  כולל  המכתב  על  הכל  העלה  משה  ר' 
בהתאם  התקבלה  הרבי  ברכת  לילדים.  ברכה 
כשהיא נושאת תאריך מחודש אייר. בהמשך היתה 
התועדות חסידית בביתם בהשתתפות הר' בורכוב 
ובסביבות  החסרים.  במקומות  מזוזות  והושלמו 

חודש אייר נפקדה קארין.

ההורים  זכו  ים  בת  הגאולה  לעיר  שעברו  לאחר 
ההורים המאושרים לחבוק ילד נוסף.

 
אכן הרבי הי'ה השדכן!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

מלך המשיח
    השדכן

המשך הסיפור הקצר מהעמוד הראשי
בהיותי ילד נלויתי פעם אל אבי בנסיעה לעיר רחוקה. כמה דקות לאחר שיצאנו את העיר כבר פקעה סבלנותי 
ופניתי אל אבי בשאלה: "אבא, מתי כבר נגיע למחוז חפצנו?" גער בי אבא ואמר "שב נא בני בסבלנות, הדרך 

לפנינו עוד רבה וארוכה". חתמתי איפה את פי ושתקתי. 
ושואל אותה  פונה לבעל העגלה  נסיעה מעייפת בעגלה, לפתע שמעתי את אבא  רבות של  לאחר שעות 
שאלה שעליה נגערתי בתחילת המסע. השיב העגלון: "רואה אני את אורות הבתים מתנוצצים באופק, ועוד 

מעט קט ניכנס בשערי העיר".
לא התאפקתי ופניתי אל אבא בקושיא: "והרי בתחילת הנסיעה שאלתי אותה שאלה, ודחיתני בכעס, וכעת 

אתה עצמך שואל אותה שאלה?!"
חייך אבא והשיב בסבלנות: "כשרק יצאנו את העיר, אכן אין מקום לשאלה שהרי הדרך עוד ארוכה. אבל כעת, 

לאחר הנסיעה הממושכת השאלה במקומה עומדת"...
אף אנו כך – סיים המלבי"ם – בתחילת מסע הגלות, הזהירו חכמנו ז"ל תפח רוחם של מחשבי קצים, וזאת 
כדי למנוע תקוות שווא, שאם לא תתגשם חלילה נבואת הקץ, יגרום הדבר לאכזבה רבה. אבל עתה, כשכבר 

ממש הגענו לסוף הגלות המרה ובאופק מתנוצצים אורות הגאולה – יש מקום לחישוב קץ הגאולה...
)מלוקט מ"מביא גואל" למנחם זיגלבוים שליקט מ:  אוצרות אחרית הימים(

לוֹ  )שיבחר(  בוֹר  יָּ שֶׁ ָרה  ְישָׁ ֶרְך  דֶּ ִהיא  ֵאיזוֹ  אוֵֹמר:  י  ַרבִּ
ִמן  לוֹ  ְוִתְפֶאֶרת  יָה  ְלעֹשֶׂ ְפֶאֶרת  תִּ ִהיא  שֶׁ ל  כָּ  – ָהָאָדם? 
לשבחו(.  לסביבה  תגרום  וגם  לו  שתועיל  )דרך  ָהָאָדם 
ן  ה יוֵֹדַע ַמתַּ ֵאין ַאתָּ ַבֲחמּוָרה, שֶׁ ה כְּ ִמְצָוה ַקלָּ ְוֱהֵוי ָזִהיר בְּ
ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה )הפסד כספי,  ל ִמְצוֹת. ְוֱהֵוי ְמַחשֵּׁ שְָׂכָרן שֶׁ
)השכר  ָכָרּה  שְׂ ֶנֶגד  כְּ המצווה(  מקיום  שנגרם  למשל, 
ַכר  העצום על קיומה הצפוי בעולם הזה ובעולם הבא( ּושְׂ
ֶהְפֵסָדּה  ֶנֶגד  כְּ קיימת(  שאולי  הזמנית  )ההנאה  ֲעֵבָרה 
)הפסד רוחני עצום, שיקבל ביטוי מודגש לעתיד לבוא(. 
ע  דַּ ַעֵבָרה:  ִליֵדי  ָבא  ה  ַאתָּ ְוֵאין  ָבִרים  דְּ ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ ל  כֵּ ִהְסתַּ
ְך – )1( ַעִין רוָֹאה )2( ְואֶֹזן ׁשוַֹמַעת )3(  ַמְעָלה ִממָּ ַמה לְּ

ִבים. ֵסֶפר ִנְכתָּ יָך בְּ ְוָכל ַמֲעשֶׂ

הדרך הישרה לגאולה
רבי  של  המקוצר  כינויו  הוא  המשנה  את  הפותח  "רבי"  התואר 
כי אם  בין חכמי-ישראל בדורו נאמר,  יהודה הנשיא. בדיון שנערך 
המשיח הוא מאלו שחיים עכשיו – בוודאי זהו רבי יהודה הנשיא, 
משום שהיה "חסיד גמור", שעבודתו הייתה בשלמות. וכמי שראוי 
לתפקיד המשיח, הייתה בוודאי כוונת אִמרתו של רבי קשורה גם 
לגאולה השלמה. לאמור: "איזו היא הדרך הישרה, הקלה והמהירה, 

שהאדם יבחר בה להבאת הגאולה בפועל?".

מן  לו  ותפארת  לעושיה  תפארת  שהיא  "כל  כך:  על  והתשובה 
האדם". "תפארת" הוא שמה של ספירה רוחנית עליונה המסמלת 
בה  בתורה,  לדוגמה,  כמו,  ניגודים.  בין  משילוב  שנוצר  הפאר  את 
 – לעושיה"  "תפארת  הפוכות:  רוחניות  תנועות  שתי  משתלבות 
אל  ה"עושה",  אל  למעלה,   – בה  העוסקים  את  מקרבת  התורה 
כלומר,  למטה.  הנמצאים  מן   – האדם"  מן  לו  ו"תפארת  הבורא. 
מהעולמות  רוחניים  אורות  של  השפעה  מעורר  התורה  לימוד 

העליונים אל העולם הזה.

הגאולה,  לקירוב  המרכזי  הכלי  הוא  ה"תפארת",  התורה,  לימוד 
משום שתפקידו המרכזי של הגואל קשור בתורה: המשיח מגלה 
את סודות התורה ומביא את חוקי התורה לקיום מושלם. במיוחד 
והדור  הגאולה,  לקראת  הנדרש  כל  את  סיימנו  כאשר  זה,  בדורנו 
כולו נמצאים במצב של  "חסיד גמור" )התואר שנאמר על "רבי"(, 
עבודת השם בשלמות. כי כל הפגמים שנותרו הם רק בחיצוניות, 

אך בפנימיות ובאמת הכול כבר מוכן לגאולה.

סגולה מיוחדת בעניין יש ללימוד הסוגיות העוסקות במלך המשיח 
ב"מאמרים   – ובפרט  התורה,  מקצועות  בכל  הפזורות  ובגאולה, 
ודוגמא  "מעין  הוא  כזה  לימוד  דורנו".  נשיא  של  שיחות  וליקוטי 
פנימיות  העם  לכל  שילמד  משיח...  של  תורתו  ללימוד  והכנה 

התורה".


