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לאורך כל שנות קיומו של העם היהודי, לא תמיד התבלטה 
פיצול  של  תקופות  לכולם.  המשותפת  האחדות  נקודת 
את  בפועל,  פילגו  אף  ולעיתים  איימו,  סוערים  וויכוחים 
משבר  בעת  שתמיד  אלא,  שונים.  למחנות  שנקרע  העם 

וצרה ניתן היה לראות, כבאורח 
פלא, את חילוקי הדעות נעלמים 
קולקטיבית  אחריות  ותחושת 

אופפת את כולם.

עת,  בכל  מתבקשת  זו,  תחושה 
בתורה  הגדול  הכלל  שהלא 
"ואהבת לרעך כמוך", הינו נכון 
ויתירה  מצב,  ובכל  זמן  בכל 
חודש  בימי  מתבקשת  היא  מזו, 
החגים בהם מתכנסים הכל בבתי 
הכנסת לתפילה זכה. אולם דומה 
כי דווקא בשנה זו בה מתבקשת 
שבעתיים האחדות וההתאחדות 
הכללית של הציבור, היא חסרה 
לליכוד  מביאה  ולא  במיוחד 
ניתן  האשמה  את  העם.  חלקי 

לחפש  הזמן  זה  אין  אך  ומשונים,  שונים  בגורמים  לתלות 
אשמים אלא למהר ולמצוא פתרון שיביא לאיחוי השסעים 

וביטול הקרעים.

לגלות את הנסתר
אחת ממעלותיו של חג הסוכות, הינו הבאה לידי גילוי של 
הדברים המכוסים שאפיינו את ימי ראש השנה ויום כיפור. 
מהפסוק: "בכסה ליום חגנו", למדו חז"ל כי ביום חגנו, ימי 
ומכוסה  מוסתר  שהיה  מה  את  לגלות  ניתן  שמחתנו,  זמן 
יהודי את עצם  גילה כל  והתחנונים, בהם  בימי התפילות 

נשמתו בתפילתו.

הדרך להביא לגילוי, היא אחדות. שהיא המאפיין הבולט 
למרות  החג:  של  ביותר 
לברכת  לוקחים  שאנו 
מינים  ארבעה  הלולב 
בתכלית,  מזה  זה  השונים 

כל אחד מהם מייצג חלק אחר בעם ישראל, הרי שרק על 
את  לקיים  ניתן  גמורה,  באחדות  והצמדתם  איגודם  ידי 
המצווה. כאן מתאחדים הן בעלי התורה )טעם( והן אותם 
והן  מזה  הן  בידם  שיש  וכאלה  )ריח(  במצוות  המלאים 
בידם  אין  שעדיין  וכאלו  מזה, 
אחדותם  מצוות.  ולא  תורה  לא 
של כל סוגי עם ישראל יחד, היא 
שלימות  לידי  מביאה  היא  ורק 

המצווה.

בימי חג הסוכות, עוזב כל אחד 
ואת  האישי  ומבצרו  ביתו  את 
השומר  הפרטי  האישי  המרחב 
הסוכה  אל  ויוצא  עליו,  ומגן 
מצווה  זו  למעשה  שבחוץ. 
אופן  כאשר  במינה,  מיוחדת 
הגוף  כל  ידי  על  הינו  קיומה 
כולו. אם במצוות אחרות נדרש 
האדם להפעיל בעיקר את ראשו 
ידי  על  רק  שכעת  הרי  ידו,  או 
יוצא  לסוכה,  כולו  הגוף  הבאת 
הוא ידי חובת מצוות היום. והמסר ברור הוא: הגוף רומז 
כולם  בו  הזמן  זהו  וכעת  ישראל,  בעם  השונים  לסוגים 
בזמן  שאת  וביתר  ובמיוחד  שמחתנו,  זמן  ימי  מתאחדים, 
השמחה והריקודים הנמשכים ומגיעים לימי שמיני עצרת 

ושמחת תורה בסיום חג הסוכות.

לישב בסוכה אחת
הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר, כי עיקר ענינה של אהבת 
והשלימה,  כיום, היא טעימה מהגאולה האמיתית  ישראל 
אז כולנו נחיה באחדות גמורה. על תקופה זו אמרו חז"ל 
"ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת" כפי שאכן יתקיים 
של  מעורו  הקב"ה  שעושה  המיוחדת  בסוכה  בפועל, 
הלויתן לסעודת שור הבר לכל עם ישראל. בזכות דרך זו, 
של הסרת המחיצות והפירודים ומציאת נקודת השותפות 
נזכה בפועל ממש להתגלותו של הרבי  יהודי ליהודי  בין 

שליט"א מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלימה.
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שמחת בית השואבה
על-פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, 
מתקיימים מידי לילה בחג הסוכות חגיגות 
וריקודים  בשירה  השואבה'  בית  'שמחת 
המעמד  חב"ד.  בריכוזי  תזמורת  בליווי 
המרכזי מתקיים מידי לילה בשכונת המלך 
לאורך  קינגסטון  ברחוב  הייטס  קראון   -
כל הלילה עד לשעה שש בבוקר.  יצויין כי 
הריקודים מתקיימים גם בימי החג ללא כלי 

נגינה, ובימי החול בליווי תזמורת.

יומני תשרי
תורתו  להפצת  המכון  מבית  נוסף  כרך 
בסדרת  והאחרון  השלישי   - משיח  של 
יומנים  כולל  הספר  בליובאוויטש',  'תשרי 
המתעדים את הנהגות הרבי שליט"א מלך 
המשיח בשנים בהן ראש השנה חל בשבת 
חלק  ה'תשפ"א.   - זו  שנה  כב'קביעות' 
לראשונה. כעת  מתפרסם  מהתוכן   גדול 

להזמנות: 058-5358-770.

קליפ ארץ ישראל
מסירת  אודות  הדיבורים  המשך  בעקבות 
חלקי ארץ ישראל לאוייבינו, ועם התמשכות 
הזמר  יצא  המאה'  'הסכם  של  המגעים 
ג'רופי בקליפ חדש  והיוצר החב"די ישראל 
היהודי.  לעם  ושייכותה  ישראל  ארץ  על 
לצפייה חפשו בערוץ היוטיוב של  ישראל 

ג'רופי: ישראל שלנו. 

"ויהי בישורון מלך . . יחד שבטי ישראל"
הרבי שליט"א מלך המשיח עם ארבעת המינים 

המשולים לסוגים השונים בעם ישראל.

 זמן של אחדות
וגאולה לישראל

חג הסוכות, בכוח האחדות שלו מגלה את כוחו הפנימי של כל יהודי - את עצם נשמתו. הברכה על ארבעת 
המינים השונים המאוגדים יחדיו, מסמלת את איחוד כל סוגי העם כטעימה מהגאולה האמיתית והשלימה



רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה    הרב מנחם כהן

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

ניסים גלויים  חייגו למוקד הברכות:החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
03-9412-770 
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ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש 
הוראת מלך המשיח
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החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח זמני
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בחגך",  "ושמחת   - לשמוח  מצווים  אנו  חג  בכל  אם 
הרי שבחג הסוכות הציווי מקבל משנה תוקף והדגשה 
בחג  לשמוח  הציווי  החגים,  משאר  בשונה  מיוחדת: 
הסוכות נכתב בתורה שלוש פעמים, ואף בנוסח התפילה 

והקידוש מכונה חג הסוכות בשם "זמן שמחתנו".

המקדש  בבית  התקיים  הסוכות  בחג   – הכל  על  ועולה 
מידי לילה מעמד רווי שמחה – "שמחת בית השואבה" 
המזבח,  גבי  על  המים  ניסוך  עבור  מים  שאבו  בו   –
רוקדים  שהיו  ישראל  וחכמי  גדולי  כל  בהשתתפות 
ומפזזים בשמחה עצומה, שעל זה אומרים חכמינו "מי 
שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו".

"לא ראה שמחה מימיו"?
כדי להבין טוב יותר על מה ולמה השמחה הגדולה של 
בפרט,  השואבה"  בית  "שמחת  ושל  בכלל,  הסוכות  חג 
לעיל  שהוזכרו  הגמרא  דברי  על  ולשאול  להקדים  יש 
בית השואבה לא ראה שמחה  ש"מי שלא ראה שמחת 
מימיו", שלכאורה – במהלך השנה יש הזדמנויות רבות 
של שמחה, ואף שמחה המחוייבת מן התורה, איך ניתן 
בבית  השואבה  בית  שמחת  את  ראה  שלא  שמי  לומר 

המקדש כאילו לא ראה כלל שמחה מימיו?!

מחל  הוא  ברוך  הקדוש  הכיפורים  ביום  בזה:  והביאור 
וסלח לבני ישראל על חטא העגל, ולכן נאמר "לא היו 
כתוצאה  כי  הכיפורים"  כיום   .  . לישראל  טובים  ימים 
ממחילת הקב"ה על חטא העגל הייתה שמחה כה גדולה 

כשמחת חתונה בין בני ישראל והקב"ה.

וכנאמר בשיר השירים "ביום חתונתו וביום שמחת ליבו" 
השניות  והלוחות  התורה  לנתינת  היא  בזה  כשהכוונה 

והשמחה שבאה כתוצאה מכך ביום הכיפורים, ועניין זה 
נמשך מידי שנה ביום הכיפורים.

שיא השמחה
)ובשיא  ואז  הסוכות,  חג  מגיע  הכיפורים  יום  לאחר 
- בשמיני עצרת ושמחת תורה( מתגלים כל  השלימות 
ההמשכות והגילויים שנמשכו על ידי העבודה שהייתה 
בראש השנה וביום הכיפורים, ואז פורצת בגלוי השמחה 

הגדולה של יום הכיפורים.

השמחה  היא  וכלה  חתן  של  נישואין  ששמחת  וכשם 

בשמחת   – מכך  יותר  ועוד   – הוא  כך  ביותר,  הגדולה 
הנישואין של בני ישראל והקב"ה שאז אין קץ לשמחה, 
היא חודרת ומשפיעה גם בגוף הגשמי של היהודי כאן 

למטה בעולם הזה.

האמיתית  בגאולה  תהיה  השמחה  של  השלימות 
בני  של  הנישואין  שלימות  תהיה  גם  שאז  והשלימה 
ישראל והקב"ה, ואז יושלם התהליך שהחל במתן תורה.

שמחה גוברת ברחובות
בית  שמחת  את  מתארים  חכמינו  מדוע  מובן  זה  לפי 
מתגלה  הסוכות  בחג  כי  גדולה,  כה  כשמחה  השואבה 
כדוגמת  הקב"ה  עם  ישראל  בני  של  והחיבור  הקשר 
שמחת חתונה, והקשר בא לידי ביטוי דווקא בחג הזה 
– לקראת שמחת תורה – כי התורה היא הגורם המאחד 

והמחבר בין הקב"ה ובני ישראל.

להשתדל  יהודי, שעליו  לכל  הוראה  זה מתקבלת  מכל 
למעלה  הסוכות  בחג  ולשמוח  עצמו'  את  'להרים 
משתתף  שהוא  זה  ידי  על  ובמיוחד  והגבלה,  ממדידה 
עיר  של  ברחובה  השואבה"  בית  "שמחת  בחגיגות 
ומתוך שמחה, ובהוספה מידי יום על היום הקודם, עד 

לשלימות השמחה בשמיני עצרת ושמחת תורה.

כך  העולם  גדרי  יפרצו  גדר"  פורצת  "שמחה  ידי  ועל 
והשלימה  האמיתית  הגאולה  תבוא  ממש  ומיד  שתיכף 
בבית  השואבה"  בית  "שמחת  חגיגות  את  ימשיכו  ואז 
המקדש השלישי מתוך שמחה וטוב לבב כיאה לשמחת 
תיכף  זה  וכל  והקב"ה,  ישראל  בין  הנישואין  שלימות 

ומיד ממש.

)ע"פ שיחות הלילות הראשונים, חג הסוכות ה'תש"נ(

חג הסוכות - והיית אך שמח

שמחה שקשורה לגאולה!
לשמחת  בנוגע  עיקרי  ענין  להוסיף  יש 
בית השואבה בשנה זו - שצריכה להיות 
עם  הקשורה  גדולה  הכי  שמחה  מתוך 
ששמחים  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 

ורוקדים לקבל פני משיח צדקנו! 

לרקוד  ח"ו  להתבייש  שאין  ופשוט, 
לריקוד  ועד  ישראל",  כל  "לעיני  בגלוי, 
ברחוב לעיני כל באי עולם, לקבלת פני 
מישהו  כשבא  ואדרבה:  צדקנו,  משיח 
ישיבו  עושה",  זה  מה  "לשמחה  וישאל: 
בעיתונים  שנדפס  יודע  אינך  וכי  לו: 

שמשיח כבר בא?! 

)שיחת י"ג תשרי ה'תשנ"ב - בלתי מוגה(

)אמור כג, מב( כל האזרח בישראל ישבו בסוכות 
של  עורו  בסוכת  )וליהנות(  לישב  ממש  בקרוב  שנזכה 
נמצאים  ובה  להתגלות.  מוכנה  היא  עתה  שכבר  לוויתן. 
 – גדולה  הכי  שמחה  ומתוך  הנכונה,  בבריאות  כולנו 
"זמן  של  ומהשמחה  השואבה,  בית  משמחת  אפילו  יותר 

שמחתנו".

  )שיחות קודש תשנ"ב(

)ראה טז, יד-טו(  ושמחת בחגך . . והיית אך שמח 
אמר רבי יהושע בן חנניה: כשהיינו שמחים בשמחת בית 
השואבה בזמן בית המקדש, לא ראינו שינה בעינינו. כיצד? 
לתפילת  משם  שחר,  של  תמיד  הקריבו  ראשונה  שעה 
שחרית. משם לקרבן מוסף, משם לתפילת המוספים, משם 
לבית המדרש, משם לאכילה ושתיה, משם לתפילת מנחה, 

משם לתמיד של בין הערביים, מכאן ואילך לשמחת בית 
השואבה.

  )סוכה נג, א(

והיה כל הנותר מכל הגויים . . ועלו מידי 
שנה בשנה להשתחוות למלך ה' צבאות 

)זכריה יד, טז(  בחג הסוכות 
ההפטרה  את  קוראים  אנו  סוכות  של  המועד  חול  בשבת 
ממלחמות גוג ומגוג, כי כל הגויים אשר יישארו אז ימאסו 
במשיחם,  אמונתם  את  וישליכו  ועצביהם  אליליהם  את 
כל  על  ה' למלך  והיה  לה' המלוכה  והייתה  בה',  ויאמינו 
הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. ולפי שזה יהיה 
יחוגו כל העמים הנשארים בעולם את  בחג הסוכות, לכן 
חג הסוכות, לזכר נפלאות השם יתברך אשר עשה עמהם. 

  )שמנה לחמו(

לשמוח בחג הסוכות 
למעלה ממדידה והגבלה, 
ובמיוחד על ידי זה שהוא 

משתתף בחגיגות "שמחת 
בית השואבה" ברחובה של 

עיר ומתוך שמחה

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

18:17   18:05   17:53  18:02   17:47   הדלקת נרות 
19:14   19:00   18:59  19:00   18:58   יציאת השבת  

הפטרה: הנה יום בא - ביום ההוא )זכריה יד, א - כא(



נפלאות עכשיו    משיח פרידמןהראש והממשלה

ְוָיֹכף ָּכל ִיְׂשָרֵאל. הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל - להנהגת השלטון בארץ

   מענדי ליפש

   י"ד-כ' תשרימורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

בפיקוח נפש אין חשבוןפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' נערה בתולה .. בפרקים אלו. פרק א-ג.
הל' סוטה .. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד. הל' איסורי ביאה.. פרק א-ב.

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.

הל' תפילין ומזוזה. פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

הל' ציצית.. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.

הל' ברכות.. פרק א.

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

מי מטפל באנשי הפשע?  הטעות הגדולה:
אי כיבוש דמשק!

בימי מלחמת יום כיפור בשנת תשל"ד - 1973, היה צ'חנובר היועץ 
טלפון  שיחת  מקבל  הוא  לפתע  הביטחון.  מערכת  של  המשפטי 
מפתיעה, מר' בנימין קליין, מזכירו של הרבי שליט"א מלך המשיח, 
שאומר לו: הרבי שליט"א מלך המשיח רוצה לומר לך משהו. והוא 
שומע את קולו הקדוש על קו הטלפון כשהוא אומר לו: לך למשה 
ממנה  ולעשות  דמשק  את  לכבוש  לו  ותאמר  הביטחון(,  )שר  דיין 

כעפרא דארעא )=כעפר הארץ(.

זה כבר ביום החמישי או השישי למלחמה. בימים הראשונים  היה 
הגלגל  הסתובב  מכן  לאחר  אבל  מאוד,  קשה  הייתה  המלחמה 
וישראל הצליחה מאוד, כשחיילי צה"ל התמקמו כשלושים–ארבעים 

קילומטר מדמשק. ולמעשה לא היה קושי להיכנס לשם. 

צ'חנובר מספר שהוא חשב לעצמו: משה דיין לא יודע בכלל מיהו 
הרבי שליט"א מלך המשיח. הוא לא היה בקשר גלוי עם כל עניני 
בדרום, ששם  בחזית  היה  הוא  בנוסף,  כלום.  לו  לא אמר  זה  הדת. 
איך אפשר לבוא  נמשכה שם,  היו אבדות קשות במלחמה שעדיין 
אליו ולספר לו שצדיק מניו יורק נותן לו עצות איך להילחם ואיפה 
להילחם?! "הייתי בטוח שזה יהיה הסוף שלי". אבל הרבי שליט"א 

מלך המשיח אמר. מה עושים?

"באותו ערב מגיע משה דיין משדה הקרב, והוא מגיע עייף וטרוד, 
נכנס  אני  דף.  כמו  רועד  אני  בשליחות.  ואני  לו,  הייתה  לא  נחת 
לחדרו, הייתה לי דלת פתוחה אצלו, ואני אומר לו: משה, תשמע, יש 
לי שליחות שאני חייב להעביר אותה. אחרי זה תעשה מה שתרצה 
ואני אבין אותך. תזרוק אותי מהחלון – אני אבין אותך. תזרוק אותי 
הזה".  להתפרק מהמשא  לי  תן  אבל  אותך.  אבין  אני   – הדלת  דרך 
כאן סיפר לו אודות שיחת הטלפון המפתיעה מהרבי שליט"א מלך 
המשיח שביקש באופן מיוחד והציע שהצבא ייכנס לדמשק ויעשה 

שם מה שיעשה...

"להפתעתי, משה דיין לקח את זה ברצינות. הוא חשב רגע ואמר לי: 
תחזור אליו טלפונית, ותגיד לו שאני מודה לו על המחשבה, אבל 
לתוך  הצבא  את  לקדם  כרגע  להסכים  יכול  לא  אני  הגדול  לצערי 
להאכיל  אצטרך  אני  בבוקר  למחרת  כי  בסוריה.  מיושבים  אזורים 
ולפרנס 4 מיליון ערבים, ונוסף לכך אצטרך את כל הצבא להעביר 
הצבא  כל  את  כרגע  לרתק  יכול  אינני  בדרום?  יהיה  ומה  לדמשק, 
דיין  מצטער".  שאני  לו  תאמר  בדרום.  הסדר  על  לשמור  בשביל 

הדגיש כי חשוב שנימוקיו יוסברו לרבי שליט"א מלך המשיח.

בעודו מבצע את השליחות שהוטלה עליו, שומע צ'חנובר את קולו 
הקדוש של הרבי שליט"א מלך המשיח המגיב: "א גרויסע טעות" - 

טעות גדולה, אתם עוד תצטערו על כך... 

כמה  עד  תמיד,  כמו  היטב,  הוכיחו  מאז  שחלפו  השנים  צודקים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח. המשך יבוא.  .מאורעות 

של  חשבון  אודות  כשמדובר  מדיני  חשבון  שעירוב  לדעת  יש   -
אודות  כשמדובר  השולחן-ערוך!  דעת  היפך  זהו   - פיקוח-נפש 

פיקוח-נפש אסור לחשוב על שום חשבון מדיני.
)י"ג תשרי תשל"ט - בלתי מוגה(  

מה הייתם עושים אם יום אחד הייתם מגלים 
למאורת  הפך  מתגוררים  אתם  בו  שהבניין 
פשע של כנופיית פושעים מסוכנת? זה בדיוק 
בתל  התקווה  משכונת  חגית  שגילתה  מה 
אביב. התגלית חלחלה לתודעתה בשבועות 
הפכו  כשחייה  הבאים,  הארוכים  והחודשים 

לסיוט נוראי ומתמשך...

בארץ  מהמסוכנות  פשע  משפחות  שלוש 
להשתלט,  דיוק,  ליתר  או  להתגורר,  בחרו 
בבניין  המקלט  ועל  הראשונה  הקומה  על 
השכנים  ליום  מיום  מתגוררת.  חגית  בו 
ובטוחים  מוגנים  יותר  הרגישו  הפושעים 
שלהם  הפשע  ומעשי  שלהם  החדש  במרחב 

כבר הפכו לרשמיים וגלויים לעין כל.

של  קבוע  למוקד  הפכה  השקטה  השכונה 
ומכות,  קללות  בלילות,  אימים  צעקות 
מידי  ולתוספת,  חמורים,  ומעשים  אלימות 
פעם נשמעו קצת יריות... כל אנשי השכונה 
אך  המסוכנת,  החבורה  מפני  מפחד  רעדו 
את  לגרש  כדי  דבר  לעשות  בכוחם  היה  לא 

כנופיית הפשע.

ומה עם המשטרה? השוטרים דווקא הביעו 
תמיד נכונות לבוא ולטפל בבעיה החמורה, 
כתובת  את  בו הם שמעו  לרגע  עד  זאת  אך 
סירבו  השוטרים  האם  ברור  לא  האירוע... 
לעצור  יוכלו  שלא  שהבינו  מכיון  להגיע 
את חבורת הפשע, או משום שכמו כל אדם 
נורמלי, גם הם העדיפו שלא לסכן את חייהם 

ואת חיי משפחתם...

והמסוכן,  המפחיד  הזה,  בבניין  ובדיוק 
נאלצה חגית לעלות ולרדת בכל פעם שרצתה 
לסיוט  הפכו  חייה  מביתה.  ולצאת  להיכנס 
כל  יישותה.  לכל  חלחלה  החרדה  מתמשך. 

רשרוש קל כבר היה מקפיץ אותה משנתה.

במצב נואש זה דרכו יום אחד רגליה של חגית 
בחנות היודאיקה של בית חב"ד בשכונה. את 
יפות המוכר החביב  פנים  קיבל בסבר  פניה 
הת' יניב חזות. חגית סיפרה לו על המצוקה 

הנוראה בה היא שרויה.

יניב היה נבוך ומופתע. רק רעיון אחד היה 
 – הנוראה  מהמצוקה  להיחלץ  כיצד  לו 
מלך  מליובאוויטש  שליט"א  לרבי  לכתוב 
המשיח באמצעות אגרות הקודש. בתשובתו, 
שליט"א  הרבי  התייחס  הקודש,  באגרות 
מדליקים  בהם  חנוכה  לנרות  המשיח  מלך 
מידי יום נר נוסף, מה שמסמל את התגברות 
כל  ואת  החושך  את  לסלק  שבכוחו  האור 
שליט"א  הרבי  כתב  בהמשך  המפריעים. 
מלך המשיח אודות נרות שבת. יניב הסביר 
לחגית שלהבנתו המכתב מורה לה, שתקפיד 
להדליק נרות שבת וזה יסלק את כל החושך 

והדברים הלא טובים.

חגית לא הבינה מה הקשר בין הדלקת נרות 
האמת,  הנוראה.  המצוקה  לפתרון  שבת 
או  שמשהו  האמינה  ממש  לא  גם  שהיא 
הפושעים  חבורת  את  לסלק  יצליח  מישהו 
היא  תמימה  עול  בקבלת  אבל  מהשכונה. 
שליט"א  הרבי  הוראת  את  לקיים  החליטה 
מלך המשיח. אם כך אמר, ככה עושים. ואכן 
בשבת הקרובה בשעת הדלקת הנרות האירו 

נרות השבת באור נעים את ביתה של חגית.

גדולה  תכונה  נשמעה  שבת  אותה  במוצאי 
ידעה  כבר  חגית  בבניין.  הפשע  מקומת 
שעדיף לא לשאול ולא להתעניין. רק לסגור 
את החלונות והדלתות ולקוות שהכל יעבור 
בשלום. אולם למחרת בבוקר דממה מוזרה 
לא  הפושעים  מקומת  הבניין.  את  עטפה 
נשמע כל רחש. השעות חלפו, יום שלם עבר, 
וגם היום השני בעקבותיו. המחשבה שהחלה 
אט  אט  התאמתה  חגית  של  בראשה  לנקר 
קמו  הפושעים  וודאית:  לעובדה  והפכה 

ועזבו את הבניין…

הייתה  לא  גם  וחגית  למה,  הסביר  לא  איש 
את  שגרש  הוא  הנרות  אור  הסבר,  צריכה 
מלך  שליט"א  הרבי  של  וברכתו  המשיח שכוונה את דרכה. .החושך 

הת' יניב חזות

לא ברור האם 
השוטרים סירבו 

להגיע מכיון שהבינו 
שלא יוכלו לעצור 

את חבורת הפשע, או 
משום שכמו כל אדם 

נורמלי, גם הם העדיפו 
שלא לסכן את חייהם 

ואת חיי משפחתם

חלק שני מסיפור פגישותיו של 
מר יוסף צ'חנובר, מבכירי מערכת 

הביטחון הישראלית - עם הרבי 
שליט"א מלך המשיח



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד
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ניתן היה לחשוב כי רק אנשים מסוימים או  אם בעבר 
תורה  להפצת  שליחים  להיות  יכולים  כישרונות  בעלי 
ויהדות, בא הרבי שליט"א מלך המשיח ושינה את אופן 
החשיבה. "כל יהודי הוא שליח" זהו אחד היסודות של 
דורנו, כאשר המטרה היא להפיץ כמה שיותר. אין צורך 
להיות מורם מעם או אישיות מיוחדת, פשוט יש ליטול 
יוזמה ולנקוט בפעולה. דוגמה מובהקת לכך ניתן למצוא 
בספר הילדים החדש 'בשביל הגאולה' מאת הגב' יפית 
יחזקאל, שעד לפני כמה שנים לא העלתה על דעתה כי 

אי פעם תוציא ספר.

בה  בתקופה  שנים,  כעשר  לפני  למעשה  החל  הסיפור 
החלה גב' יחזקאל להתקרב לחב"ד. בהזדמנות מסוימת 
באמצעות  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  כתבה  כאשר 
בחשיבות  העוסקת  תשובה  קיבלה  קודש',  ה'אגרות 
הוצאת ספרים, אך עדיין לא חשבה כי מדובר בהוראה 

היכולה להתבצע על ידה.

חסרון מורגש
הרבי  של  הקודש  במבצעי  פעילה  אני  השנים  "במשך 
שליט"א מלך המשיח", מספרת גב' יחזקאל, "ובמיוחד 
במסגרת  ישראל.  ילדי  עבור  שבת'  'מסיבות  במבצע 
סיפורי  המגישים  ילדים  בספרי  הצורך  את  הרגשתי  זו 
צדיקים. השוק אמנם רווי בספרי ילדים, אך רובם ספרי 

קומיקס כאלה ואחרים, ולא בסגנון שאני חיפשתי".

"פעם השתתפתי בכנס של נשות חב"ד, ובאחד מדוכני 
לילדים.  סיפורים  של  שמע  דיסק  רכשתי  המכירות 
יהודי   – ציג'  'הירשל  על  היה  בדיסק  הראשון  הסיפור 
חסד  גומל  והיה  טוב  שם  הבעל  בתקופת  שחי  פשוט 
ממש  שאני  והרגשתי  אותי,  שבה  הסיפור  נזקקים.  עם 
חיה עימו. או אז החלטתי לכתוב אותו ולהוציאו בספר. 
בעיניי", מסבירה גב' יחזקאל, "מסמל 'הירשל ציג' את 

לעזור  המתמסרים  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שליחי 
לזולת, ולמעשה את כל יהודי הגומל חסד עם הזקוקים 

לכך".

לחוות את הסיפור
בעיכובים  ולווה  ממושך,  היה  הספר  הוצאת  תהליך 
על  לוותר  עדיף  כי  נדמה  היה  שאף  רגעים  היו  רבים. 
תשובות  התקבלו  הדרך  כל  לאורך  אולם  הרעיון, 
שאל  אף  בחלקן  קודש',  ה'אגרות  באמצעות  מופלאות 

הרבי שליט"א מלך המשיח מתי כבר ייצא הספר. יצויין 
במיוחד ר' אבי אקרמן מבת ים אשר במשך הזמן מאוד 

עודד ודחף להביא זאת לידי פועל.

לצד הסיפור מובאים בספר גם מסרים גאולתיים, והוא 
חן  ובעלי  גבוהה  באיכות  נפלאים  בציורים  מעוטר 
אמנים  בידי  מושקעת  בצורה  בוצעו  הציורים  מיוחד. 
מחו"ל, והם כמו נותנים לסיפור חיים מחדש, עד אשר 

נדמה כי הכל קם ומתרחש מול העיניים.

כמה  יצאו  הספר  הדפסת  לפני  עוד  לכך,  כהשלמה 
סרטונים המגישים את הסיפור, כאשר על המסך רואים 
את הציורים בהנפשה מקצועית הנותנת להרגיש ולחוות 

את הסיפור באופן בלתי רגיל.

הספק ופתרונו
האם  יחזקאל  גב'  התלבטה  הספר  הוצאת  לקראת 
'יחי אדוננו מורנו ורבינו  להדפיסו עם הכרזת הקודש: 
ועד'. מצד אחד הדבר היה חשוב  מלך המשיח לעולם 
בתפוצה  יתפרסם  הספר  כי  רצתה  שני  מצד  אך  לה, 
רחבה, גם בקרב קהלים שאינם מודעים עדיין לחשיבות 
מדהימה  תשובה  לקבל  זכתה  זה  בנושא  גם  ההכרזה. 
הבנה  אי  אצלי  "יש  המשיח:  מלך  שליט"א  מהרבי 
ומבוכה מהולה בצער, על אשר ידידנו . . מהסס דווקא 
בהגשמת הסיסמה בה דגל כל ימיו . . הכל יודעים וברור 
לכל אשר מחודש לחודש ואולי גם מיום ליום מתרבים 
אומות  מבין  רק  ולא  זו,  סיסמה  להגשמת  המנגדים 
העולם אלא גם מבין אחינו בני ישראל, ואפילו גם מבין 
מפלגתו הוא". בהמשך המכתב מגדיר זאת "עניין עיקרי 
ממש".  נפשות  פיקוח  של  עניין  שהוא  מודים  שהכל 
לאור התשובה סרו כל הספקות, והספר הודפס עם 'יחי 

להשגת הספר ליחידים ולמפיצים: 058-5611770.  .אדוננו' כמובן.

יש רבי בישראל!
לעבודת  שייך  אינו  ממקומו,  לברוח  שהוכרח  אחד  אברך 
וכו'  זקן  חתימת  בלא  עובד,  ולא  משכיל  לא  אינו  התפלה, 
בישיבה  ולא  תמימים  בתומכי  לא  למד  לא  ומעולם  וכו', 
בעניני  הן  במקום  הן  ביותר  רחוקה  למדינה  נדד   - בכלל 
ונשים  מאנשים  להגיע  התחילו  זמן  איזה  וכעבור  יהדות, 

משם מכתבים לכבוד-קדושת מורי וחמי אדמו"ר שליט"א.

חנות  לשכור  לה  בעלת עסק שמציעים  - מאשה  ולדוגמא 
ודירה בחלק אחד של העיר או בחלק אחר. ושואלת החלט 

כבוד-קדושת אדמו"ר שליט"א מה תעשה. 

- מעולם לא ראתה אותו, ויודעת שמעולם לא היה כבוד-
קדושת מורי וחמי אדמו"ר שליט"א לא רק בעירה אלא גם 

בכל מדינתה, אינה מאנ"ש וכנראה גם לא מגזע אנ"ש.

אבל כששמעה מהאברך דברים היוצאים מן הלב: יש רבי 
ללכת  והרוצה  הטבע,  בהגבלות  נכנס  הוא  ואין  בישראל, 
את  ירים  לא   - וכו'  הבית,  בהנהגת  במסחר,  דרכו  לבטח 
ידו מבלי לשאול את פי הרבי, והכירה בהאברך שפיו ולבו 
הנ"ל,  השאלה  לכתוב  ציותה  אמת,  דברי  ניכרין  כי  שווין, 
בהוצאות  השתתפות  מעמד,  )=דמי  לנפנה  ממילא  שייכת 

האישיות של הרבי ע"י החסידים(, ומתקרבת ליהדות, 

וטהרת  בכשרות  ביתה  הליכות  יהיו  הימים  בקרב  ובטח 
פשוט  אברך  פעולות  מתולדות  אלה   - וכו'.  המשפחה 
ושעושה כל-זה לא מצד מסירות נפש וקבלת עול, כי אין זה 

אצלו היפך השכל, גם לא היפך שכלו האנושי.

)אגרות קודש כרך ג עמוד נד(

שליחות אישית בספר הילדים החדש

אחד הציורים בספר

במסגרת פעילותי 
ב'מסיבות שבת' הרגשתי 
את הצורך בספרי ילדים 

המגישים סיפורי צדיקים. 
השוק אמנם רווי בספרי 

ילדים, אך רובם לא 
בסגנון שאני חיפשתי


