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אחת הפעולות הבסיסיות הנעשות על ידי כל אחד, כמעט  
בלי לשים לב, היא אמירת 'תודה'. בדרך כלל מתוך נימוס, 
ולעיתים מיוחדות - כשהזולת יצא מגדרו לעזור לנו או אם 
קיבלנו משהו שמאוד רצינו - התודה נאמרת באופן עמוק 

יותר, מקרב לב ובכוונה אמיתית 
פשוט  הלב.  רחשי  של  ופשוטה 

תודה. 

למי  תודה  נתינת  בדבר  ומה 
למי  הכל?  את  לנו  שמעניק 
את  החיים,  את  לנו  שנותן 
וגם את המשפחה? כן,  הפרנסה 
האם  העולמים.  לריבון  הכוונה 
לו את התודה  זוכרים לתת  אנו 

המתבקשת?

אי פעם בשטר  כל מי שהתבונן 
בכל  הנפוץ  האמריקאי,  הדולר 
במשפט  הבחין  בוודאי  העולם, 
עליו  המופיע  לקב"ה  התודה 
לו  שהעניק  משפט  בהבלטה. 

את יציבותו המיוחדת בכל כלכלות העולם. ואילו דווקא 
ביותר  העמוקה  התודה  את  לתת  האמורים  אלו   - אצלנו 

- דומה כי מרוץ החיים משכיח מאיתנו פעולה חשובה זו.

הביכורים של הבריאה
נס  על  מעלה  הביכורים,  בעניין  העוסקת  השבוע,  פרשת 
את נושא הכרת הטוב לבורא העולם הנותן לנו את השפע. 
מצוות הביכורים, המתקיימת בזמן בית המקדש, מחייבת 
כל יהודי להביא את הפירות הראשונים הצומחים באדמתו 
לבית ה', שם אומר הוא את מילות ההודיה על כל הטוב 
והחסד שגומל הקב"ה. במצווה זו - מסביר הרבי שליט"א 
מלך המשיח - קיים מסר לכל אחד בכל דור, כי לא מספיק 

להודות לה' רק בדיבור, אלא יש להודות במעשה בפועל.

לברכה  זכרונם  חכמינו 
עם  למעשה,  כי  מגלים 
ישראל עצמו נקרא ביכורים 
הם  כלומר  הקב"ה,  של 

כך  משום  דווקא  עבורו.  ביותר  והיקר  החשוב  הדבר 
תודתם  את  לו  ולהחזיר  ביכורים  לתת  הם  אף  נדרשים 

במעשה בפועל. 

שיחול  באלול  ח"י  לתאריך 
קשר  יש  השבוע,  שני  ביום 
הינו  זה  יום  זה.  לנושא  מובהק 
המאורות  שני  של  ההולדת  יום 
טוב  שם  הבעל  הגדולים, 
ואדמו"ר הזקן - מייסד חסידות 
חב"ד. שני ענקי האור שגילו את 
כמה  ועד  יהודי  כל  של  מעלתו 
הוא חשוב בעיני הקב"ה, עד כדי 
יהודי,  כל  לאהוב  שצריכים  כך 
ואף  ביותר,  הרחוק  את  אפילו 
הוא יקר אצל הקב"ה כבן הנולד 
כאשר  זקנותם.  לעת  להוריו 
באמת  בלב  חשים  זאת,  מבינים 
להושיט  הגדולה  הזכות  את 

עזרה לכל יהודי באשר הוא.

מזרזת את הגאולה
שנה כלכלית סוערת עברה על רבים מעם ישראל. עסקים 
מקומות  לסגור  ואף  פעילותם  את  לצמצם  נאלצו  רבים 
כיצד  רבים  דואגים  אלול,  חודש  בהגיע  וכעת,  תעסוקה. 
יגיעו לתקופת החגים, האם יוכלו לחגוג אותם כיאות? זו 
זכויות ומעשים  ההכנה הנדרשת כיום מכל אחד לצבירת 
להתגייס,  לטובה.  עלינו  הבא  השנה  ראש  לקראת  טובים 
יהיו את צרכי החג  יהודי  - ולדאוג שלכל  במיוחד השנה 
החל  הן,  רבות  הנתינה  אפשרויות  ובשמחה.  בהרחבה 
בתי   - קבוע  באופן  בכך  העוסקים  הידועים  מהארגונים 
חב"ד ומרכזי הפעילות המעניקים בכל ימות השנה לנזקקים 
- ועד לעזרה קטנה - באופן מכבד וממלא בשמחה - לשכן 

קרוב, לבני משפחה ולידידים הזקוקים לכך.

מצוות הצדקה - החשובה כל כך עד שעליה אמרו "מזרזת 
את הגאולה" - ניצבת וזוהרת במלא עוצמתה בדורנו, הדור 
הזוכה לקבל את פני הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה 

האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.
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ח"י אלול
ביום שני הקרוב יחול יום הולדתם של שני 
המאורות הגדולים, הבעל שם טוב הקדוש 
הזקן'  'אדמו"ר   - מלאדי  זלמן  שניאור  ורבי 
ובתי  בריכוזי  ערוך.  והשולחן  התניא  בעל 
אירועים  זה  מסוגל  ביום  ייערכו  חב"ד 
פי  על  מרכזיות  והתוועדויות  גדולים 
 - הוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח 
המצב.  עקב  וירטואלית  במתכונת  חלקם 
בבית  התעדכנו   - באזורכם  להתוועדות 

חב"ד הקרוב. אל תפספסו. 

ישיבה במרכז ירושלים
לבעלי  ישיבה   - המשיח'  'המלך  ישיבת 
תשובה במרכז  ירושלים - מחזיקה בעיצומו 
תשפ"א  הלימודים  לשנת  הרישום  של 
בתורה  להתחזק  הרוצים  את  ומזמינה 
ויראת שמים. אווירה טובה ותנאים מעולים. 

לתיאום ראיון קבלה: 054-3980-243.

דברי משיח
בשעה טובה ומוצלחת יצא לאור כרך נוסף 
"דברי  המונומנטלית  הספרים  מסדרת 
משיח" שמאגדת את כל דברי הרבי שליט"א 
מלך המשיח במשך השנים. הספר הנוכחי 
'תשמ"ט חלק ה' חותם את כל שנת תשמ"ט 
יצאו  עכשיו  עד  בסדרה,  ה-18  הכרך  והוא 
ותשנ"ב.  תנש"א  תש"נ,  תשמ"ט,  השנים 

להזמנות בארץ: 058-5358-770.

שמפגישתנו תצא טובה ליהודי נוסף
הרבי שליט"א מלך המשיח במעמד חלוקת 

הדולרים לצדקה.

התודה שמביאה 
לגאולה השלימה

דווקא השנה נדרשת התגייסות של כולנו, לדאוג לכל מי שחסרים לו צרכי החג ולהביא להשלמת החסר 
אצל כל משפחות ישראל, פעולה שבוודאי תביא את השכר המיוחל - הגאולה 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 

www.igrot.com :או באתר
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 

ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש 
הוראת מלך המשיח
יש להשתדל ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש, תהילים, ותניא.שהצילה אלפים: 

בדיקת המזוזות והתפילין
 אם לא נבדקו בי"ב

החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח זמני

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-יםהשבת
shageulacom@gmail.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
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ישראל  בני  את  רבינו  משה  מצווה  השבוע  בפרשת 
כאשר  לקיים  יזכו  הם  אותה  וחשובה  מיוחדת  מצווה 
יכנסו לארץ המובטחת – מצוות הביכורים: בכל תבואה 
הראשונים  הפירות  את  מיוחד  בסרט  מסמנים  חדשה 
המקדש  לבית  אותם  מעלים  כך  ואחר  והמשובחים 

שבירושלים כאות תודה לה'.

בני  בפני  רבינו  משה  חוזר  הביכורים  למצוות  בהמשך 
ישראל על הברית הניצחית שנכרתה בהר סיני בין עם 
כל  את  ולקיים  לשמור  החובה  ועל  והקב"ה,  ישראל 

מצוות התורה.

הכל שייך לה'
מכך ששני הנושאים הללו מופיעים ברצף אחד, מסתבר 
שיש ביניהם קשר תוכני. אבל כאשר בוחנים את פרטי 

מצוות הביכורים רואים אי התאמה בין שתי הנושאים:

מאוד  ספציפיים  במקרים  רק  שייכת  הביכורים  מצוות 
)רק פירות מ"שבעת המינים", פירות מקרקע משובחת 
בלבד, רק בארץ ישראל ועוד( ואילו הברית בין ה' ובני 
ישראל היא תוכן כללי ועיקרי וכל ההגבלות הללו לא 
בין  – מה הקשר  כן נשאלת השאלה  ואם  נוגעות אליו. 

מצוות ביכורים לעניין כה כללי ועיקרי ביהדות?

וההסבר הוא: ההודאה לה' היא ערך עליון וחשוב בחייו 
של היהודי. מיד בקומו מהשינה מודה יהודי לה' ואומר 
בתפילותיו,  גם  כך  וקיים",  חי  מלך  לפניך  אני  "מודה 
לפני ואחרי כל אכילה ובהזדמנויות נוספות הוא מברך 
להודות  נהוג  העולם  אומות  אצל  ואפילו  לה',  ומודה 

ולברך את ה'.

של  יותר  ועמוק  חזק  ביטוי  יש  ביכורים  במצוות  אבל 

הודאה, כי במצווה זו היהודי לא מודה לה' רק בדיבור 
אלא הוא מבטא את זה במעשה בפועל – הוא לוקח את 
הפירות הראשונים והמשובחים שהוא גידל, מביא אותם 

לבית המקדש ומניחם לפני ה'.

במעשה זה הוא מצהיר שלא רק שהוא וכל מה שיש לו 
בא בזכות ברכת ה', אלא עוד יותר מכך – "להשם הארץ 

ומלואה", הכל שייך לקדוש ברוך הוא.

נקודה זו מובילה להכרה שכל פרט הכי קטן בחיי היום 
יום שלו שייכים לה': 

שהפירות  כשם  "ביכורים",  נקראים  ישראל  בני 
הראשונים נקראים "ביכורים" כך גם בני ישראל שקדמו 
לכל הבריאה נקראים "ביכורים" והם התכלית הפנימית 
לפני  מניחים  הביכורים  וכמו שאת  כולה.  של הבריאה 
"לפני  תמיד  נמצא  יהודי  כל  גם  כך  בבית המקדש,  ה' 
ה'" והוא קשור אליו בקשר ניצחי שלא מתנתק לעולם.

אבן יסוד לכל התורה
קשר חזק זה מתבטא בכל פרט ופרט בחיי היהודי, לא 
כמו  ורוחניים  קדושים  בדברים  עסוק  שהוא  מתי  רק 
קיום המצוות ולימוד תורה, אלא גם בזמן הנותר שהוא 
ביטוי  לידי  בא  אז  שגם  וכדומה,  הפרנסה  עבור  עובד 

הקשר עם הקב"ה. 

העולם,  נברא  שלשמה  התכלית  הוא  שהיהודי  ומכיוון 
לכן אפילו מחשבה, דיבור או מעשה "סתמי" שלו הם 
חלק מה"ביכורים" המונחים לפני ה', כי כל פרט בחיי 
גם  ולכן  העולם,  נברא  שלשמה  התכלית  הם  היהודי 

הפרט הכי שולי בחיי היהודי הם חלק מהקב"ה ממש.

לפי כל זה מובן למה מצוות הביכורים היא מצווה כה 
חשובה ועיקרית, כי היא מהווה אבן יסוד לכל התורה 
והמצוות, והיא מסמלת את הקשר החזק של בני ישראל 
התורה  בקיום  למטה  ביטוי  לידי  שבא  הקב"ה  עם 

והמצוות.

מצוות  את  לקיים  זוכים  ומיד  שתיכף  הוא  והעיקר 
בגאולה  השלישי  המקדש  בבית  בשלימות  הביכורים 

האמיתית והשלימה.

)ע"פ דבר מלכות ש"פ כי תבוא ה'תנש"א(

תודה במעשה בפועל

מעשה טוב בפועל
אלול  ח"י  של  לחשוב שהעבודה  יכולים 
רוחניים  בעניינים  להתבטא  צריכה 
ונעלים, כלומר, התעסקות בלימוד תורת 
המאורות  "שני  של  תורתם  החסידות, 
טוב  שם  הבעל  של  תורתו   - הגדולים" 
ועל   .  . וכן תורתו של אדמו"ר הזקן   .  .
זה באה ההוראה - שאפילו הענינים הכי 
במעשה  ולהתבטא  לבוא  צריכים  נעלים 
בפועל בעולם הזה הגשמי, כלומר, שאין 
להסתפק בלימוד תורת החסידות באופן 
שתהיה  בהכרח  אלא  והשגה,  הבנה  של 

גם העבודה במעשה בפועל. 

)שבת פרשת תבוא ה'תשד"מ(

)תבוא כו, יט(  ולתתך עליון על כל הגוים 

נותנים  והמלאכים  יושב,  הוא  לעתיד לבוא הקדוש ברוך 
כסאות לגדולי ישראל, והם יושבים ודנים לעובדי אלילים 
ביחד עם הקדוש ברוך הוא . . באותה שעה נעשה הקדוש 
צבאות  ה'  "ויגבה  שנאמר  בעולמו,  גבוה  הוא  ברוך 

במשפט".

)ילקוט שמעוני(

)תבוא כט, ד(  ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר 

אחד  נצרך  לא  במדבר,  ישראל  שהיו  שנה  ארבעים  כל 
מהם, לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה. אלא, 

העבים מאירים – היו יודעים ששקעה החמה, הלבינו – היו 
יודעים שזרחה החמה. ואף לעתיד לבוא כן, שנאמר "לא 

יהיה לך השמש עוד לאור עולם".

)ברייתא דמלאכת המשכן(

)הפטרת פרשת תבוא(  מי אלה כעב תעופינה  

ירושלים להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל  עתידה 
מסוף  ושבת  חודש  ראש  באים  הם  והיאך  כולו.  העולם 
ומביאים  אותם,  וטוענים  באים  העננים  אלא,  העולם? 
אותם לירושלים . . והוא שהנביא מקלסם: "מי אלה כעב 

תעופינה".

)פסיקתא רבתי(

כמו שאת הביכורים 
מניחים לפני ה' בבית 

המקדש, כך גם כל יהודי 
נמצא תמיד "לפני ה'" והוא 

קשור אליו בקשר ניצחי 
שלא מתנתק לעולם.

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

19:05   18:41   18:30  18:39   18:23   הדלקת נרות 
20:03   19:37   19:37  19:37   19:35   יציאת השבת  

הפטרה: "קומי אורי - בעיתה אחישנה" )ישעיהו ס, א - כב(        פרקי אבות: פרק ג-ד

•   לזכות ר' מנחם מענדל ופעסיע גרומך, לרגל הולדת הבת - חנה, י"ט מנחם אב תש"פ. יגדלוה לתורה, לחופה ולמעשים טובים   •



נפלאות עכשיו    משיח פרידמןהראש והממשלה

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

   מענדי ליפש

   ט"ו - כ"א אלולמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

כל שעל שייך ליהודיםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' שופר וסוכה ולולב. פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

הל' שקלים.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד. הל' קידוש החודש.. פרק א-ב.

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.
פרק ט-יא.

הל' תשובה פרק ט.
פרק י.

ספר אהבה. הל' ק"ש א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.

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

חשבון צדק מהו הפתרון לבעיית 
ישראל והערבים?

 המשך תשובותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח

לשאלות בראיון עיתונאי בשנת תשי"ח:

מעניין לשמוע מה דעת הרב על פתרון בעיית ישראל-ערב?  

"הדרך הטובה ביותר" - משיב הרבי - היא למשוך את הדבר, תוך 
וימצא הפתרון.  ויבוא המשיח  יחזרו בתשובה  תקווה שבני ישראל 
דבר אחד ברור: זוהי בעיה התלויה בתנאים שמחוץ לארצות הללו. 
ישראל נמצאת על פרשת דרכים שבה מתנגשים אינטרסים של שני 

הגושים, שאין לא לישראל ולא למדינות ערב כל השפעה עליהם. 

"נפלא הדבר, שבורא העולם הציב את ארץ ישראל על פרשת דרכים 
הקדוש-ברוך-הוא  רצה  בעצמה.  להתקיים  יכולה  שאיננה  בצורה 
שלא יוכלו להתקיים על דרך הטבע, ותמיד היו התנגשויות: אשור-

מצרים, בבל-כוש, ותמיד היתה ארץ ישראל בין הסדן והפטיש. 

ורוסיה  הברית  ארצות  ורוסיה,  טורקיה  בין  גבולות  קיימים  הנה 
 - ישראל  ארץ  ואילו  התנגשויות.  על  שומעים  ואין  )באלסקה(, 
מעולם היתה מיועדת לפורענות. מאז היות ממלכות בעולם. אינני 
מאמין שלערבים יש עמדה מיוחדת בכך, ואין זו אלא הסתה. אינני 

רואה כל התנגשויות בין עם ישראל ובין העם הערבי". 

"ומה בקשר לטענת הערבים, שמטרת הציונות ליישב את כל היהודים 
בארץ ישראל, לפי הגבולות המורחבים: האין בכך כל התנגשות?" 

אפשר  בנגב.  יהודית  להתיישבות  נרחבים  שטחים  ישנם  ולא.  "לא 
לא  אם   - לכך  יסכימו  והערבים  ערב,  האי  בחצי  יהודים  ליישב 
יפריעו לאינטרסים של אילי הנפט מטקסס. כמובן, שכוונתו היתה: 

התיישבות יהודית תחת שלטון... ערבי. גולה נוספת... 

לשאלתי: האם יש לדעתו להחזיר את הפליטים הערביים לישראל? 
הוא משיב כי אין להחזירם, לפי דעתו, כיון שהדבר יסכן את שלומם 

של היהודים היושבים בארץ ישראל, אך, כמובן שיש לפצותם. 

הבעיה הבאה אשר שאלתי, היתה בעיה המסעירה את הישוב בארץ: 
בעיית השילומים והיחסים עם גרמניה. האם יש איזו נקודת השקפה 

דתית בנידון? האם יש לגרמניה דין עמלק? 

שאלת  דתית.  ולא  מוסרית  היא  השאלה  עמלק.  היא  אין  "לא, 
את  קיבלו  כאשר  לעובדה.  הפכה  גרמניה  עם  והיחסים  השילומים 
וכי  "מצווה"...  גוררת  "מצווה"  כי  ברור,  היה  המארקים הראשונים 
הדבר יביא לקשירת יחסים. אם כן, מיותר להביע דעה שלא תוכל 

לשנות את המצב". אך מובן היה שאין דעת האדמו"ר נוחה מזאת. 

זה עברנו לענייני דת. לשאלתי, מה דעתו על שינויים בדת  מנושא 
ידי  על  ניתנו  אשר  חוקים  לשנות  הנמנע  מן  כי  השיב  וריפורמה? 
בורא העולם. התורה היא תורת חיים, שניתנה עד סוף כל הדורות 
ובה יש למצוא את הפתרון לכל השאלות ה"מודרניות" המתעוררות. 

הרבי מחלק את הלא-דתיים ל-3 סוגים: א. המקבלים את הדת, אך 
אינם עומדים בנסיון. ב. השוללים את הדת. ג. העושים דת משלהם, 

מנצלים רגש דתי למטבע מזוייפת. 

היהודי המאמין, אך מתוך שיצרו הרע מתגבר עליו הריהו עובר על 
המצוות, עדיף, לדעת האדמו"ר, על הראביי הרפורמי, שהוא עצמו, 
מסית  הריהו  שכן  בדת.  לשינויים  מטיף  אך  מצוות  שומר  אישית, 
ומדיח - הופך את הרע לאידיאל. ואילו הראשון - יש עדיין סיכויים 

שיחזור בתשובה".  

על-פי האמור לעיל מובן היוקר של כל שעל, כל טפח ואפילו 
"משהו" מארץ ישראל, ועד כמה זה קשור עם כל יהודי ועם כל 
בנ"י, עד שכל יהודי וכל בני ישראל הם ה"בעלי-בתים" על כל 
)ח"י אלול תשל"ח( שעל, כל טפח וכל "משהו" מארץ הקודש. 

הרב שי שורוק מתל אביב, פעיל שנים רבות 
עזיזה,  דוד  הרב  של  המדרש  בית  במסגרת 
הפועל עם צעירים בלב העיר. על נס שאירע 

להם הוא מספר:

"זה קרה לפני ארבע שנים, כשהיינו בעיצומה 
התאריך  של  בבוקרו  שחרית  תפילת  של 
מצויים  ובאזורינו  מאחר  באב.  ט"ו  המיוחד 
להתפלל  בקביעות  המגיעים  יהודים  פחות 
את  מזכים  אנחנו  פעם  שמידי  הרי  במנין, 
העוברים והשבים להצטרף לתפילה בעשרה.

יהודים  שני  לנו  חסרים  היו  בוקר  באותו 
את  התחלנו  זאת  למרות  שחרית.  למנין 
התפילה, קיווינו שבנתיים - תוך כדי 'פסוקי 
דזמרה' אותם ניתו להתחיל ללא מנין - יגיעו 
לומר  שכדי  'ישתבח',  ברכת  לפני  החסרים. 
את ה'קדיש' ו'ברכו' שאחריה זקוקים למנין, 
מתנדבים  לחפש  החוצה  לצאת  נאלצתי 
של  זה  בחלק  כי  יצויין  אלינו.  שיצטרפו 
התפילה אין להפסיק בדיבור, כך שהבקשה 
והברות  פנטומימה  של  בצורה  נעשית 

ה'מסבירות' את המצב למי שפגשתי.

לפתע שמעתי קול חבטה עזה. אני מסתובב 
שנפלו  מזגנים  מנועי  שני  ורואה  במהירות 

מהגג על הרצפה.

ליהודים  לקרוא  והמשכתי  התעלמתי 
מאחורי  שהגיחו  חבר'ה  לשני  פניתי  למנין, 
להכנס  מייד  הסכימו  הם  ולהפתעתי 

ולהשלים מנין.

מהחלון  התפילה.  לאחר  גדלה  ההפתעה 
מנועי  את  מעמיסים  יוצאים,  בהם  הבחנו 
ל... חב"ד  בית  של  מהגג  ש"נפלו"  המזגנים 
רכב שלהם ומתכוונים למעשה להתנדף עם 
שלף  המתפללים  אחד  מאוד.  היקר  הציוד 
ניסינו  במנוסתם,  אותם  שתיעדה  מצלמה 

לרוץ אך לא הספקנו לעצור בעדם.

למשטרה  התיעוד  הועבר  יום  באותו  עוד 
בתחנת  אותם.  ולעצור  לאתר  שמיהרה 
להסדר  להגיע  ביקשו  הם  המשטרה 
נגדם. התלונה  תבוטל   במסגרתו 

לאחר התייעצות, הגענו איתם להסדר. פנינו 
אליהם ושאלנו: "כמה כח סוס רציתם לגנוב? 
כעת תצטרכו לפצות את בית חב"ד ולהביא 
מנוע למזגן בכוח סוס כפול ממה שלקחתם 
נאלץ  אחרת  גנוב,  ולא  גזול  לא  וכמובן 

להשאיר את התלונה!".

בצר להם, הסכימו להסדר ובית חב"ד קיבל 
מנועים חדשים.

הסיפור הלא שגרתי התגלגל לאולפן הרדיו. 
השדרן החסידי ר' אורי רווח, פנה לרב עזיזה 

לספר  'חזק'  משהו  לו  יש  האם  אותו  ושאל 
בתוכנית לרגל היום - ט"ו באב - והרב עזיזה 

הפתיע את המאזינים בסיפור הטרי.

בכך לא תם הסיפור.

התברר כי באותו יום שהה בארץ - בהשגחה 
פרטית - השליח מפלורידה, הרב מוטי ענתי 
אב.  בי"ט  אביו  של  לאזכרה  שהגיע   ע"ה, 

את  ושמע  לשידור  האזין  נסיעה  כדי  תוך 
השדרן ר' אורי רווח פונה לרב עזיזה ושואל 
 אותו: "אז אני מבין שכעת הכל בסדר אצלכם?"

הרב עזיזה ענה: "האמת שלא, יש לנו חשבון 
חשמל גדול לשלם ואנחנו ממש לפני ניתוק".

בבית  התייצב  מיד  זאת  ששמע  מוטי  הרב 
כרטיסי  שני  הוציא  ערב,  באותו  עוד  חב"ד 
אשראי ושילם את החשמל, בסכום גדול של 
השלוחים  לתדהמת  ש"ח.  מ-6,000  למעלה 
במקום שהתפלאו על התרומה הלא צפויה, 

הוא מיהר להסביר:

פתחתי  בבוקר  היום  פשוט  בסדר.  "הכל 
שליט"א  הרבי  לי  כתב  ושם  הקודש  אגרות 
החשמל".  את  "לשלם  המשיח:  מלך 
חשבון  שיש  ונאמר  הסיפור  את  כששמעתי 
המשיח הורה לי.  .חשמל לשלם. הבנתי מה הרבי שליט"א מלך 

הרב מוטי ענתי

כמה כח סוס רציתם 
לגנוב? כעת תצטרכו 
לפצות את בית חב"ד, 

ותביאו מנוע למזגן, 
אבל בכוח סוס כפול 

ממה שלקחתם וכמובן 
לא גזול ולא גנוב, 

אחרת נאלץ להשאיר 
את התלונה
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היה זה לפני כ-30 שנה, כאשר הרב שאול אקסלרוד עוד 
חדרה.  שבעיר  אולגה  גבעת  בשכונת  חדש  תושב  היה 
המשפחות  אחת  עבור  עזרה  בקשת  קיבל  אחד  יום 
מצבם  בשל  אך  בהריון,  היתה  המשפחה  אם  בשכונה. 
הרב  הפלה.  לבצע  החליטה  נוספות  וסיבות  הכלכלי 
לסייע  נקרא  כל(  בפי  בשכונה  נקרא  הוא  )כך  שאול 
לתמוך  אשתו  עם  יחד  דאג  תקופה  במשך  למשפחה. 
חשוב  פחות  ולא  לילדים,  לארגן שמרטפית  במשפחה, 
- לעודד, לחזק, ולהרים את המורל. הודות לכך דחתה 
ובסיום תקופת  אם המשפחה את מחשבתה הראשונה, 

ההריון ילדה בן בריא ושלם בשעה טובה ומוצלחת.

את  להכשיר  הטרקטור  עלה  לראשונה  כאשר  השבוע, 
השטח עבור בניין חדש לפעילות חב"ד, התברר לפתע 
ילד,  אותו  מאשר  אחר  לא  הוא  הטרקטור  מפעיל  כי 

שנולד אז לאחר העזרה והסיוע שניתנו למשפחה...!

פעולה נמשכת
כאשר הרב אקסלרוד חיפש מקום אליו יוכל לצאת עם 
עלו  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  בשליחות  משפחתו 
פעם  לו  הזדמן  תקופה  באותה  רעיונות.  כמה  בראשו 
לעיר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שליח  את  לשמוע 
בדבריו  קופצ'יק  הרב  קופצ'יק.  קלונימוס  הרב  חדרה 
קבל ואמר שחסידים יוצאים בשליחות למקומות רבים, 
שמע  אקסלרוד  הרב  מגיע.  אינו  אחד  אף  לחדרה  אך 
לשליחות  לצאת  ההחלטה  גמלה  ובליבו  הדברים  את 

בחדרה.

"הדברים התנהלו כך שבסופו של דבר הגענו לשכונת 
תפקידנו   - ברורים  הדברים  בעיניי  אולגה.  גבעת 
הרב  אומר  הגאולה",  לגבעת  השכונה  את  להפוך  הוא 
שיזמנו  הראשונות  הפעולות  אחת  "לאחר  אקסלרוד. 
המשיח.  מלך  שליט"א  לרבי  דיווח  שלחנו  בשכונה, 

מאז,  נמשכת".  פעולה  "ותהא  היה  שהתקבל  המענה 
פעילותנו כאן נמשכת וגדלה, ברוך השם".

ישיבה ייחודית
בית  ונפתח  יפה,  קהילה  במקום  קמה  השנים  במהלך 
מהודרת  מקווה  גם  נבנתה  זאת,  מלבד  חב"ד.  כנסת 
בהתאם לשיטת חב"ד, לפיה הבור בו נשמרים מי הגשמים 
ההתפתחות  לצידו.  ולא  הטבילה  לבור  מתחת  הינו 
הודיע  בהיר  וביום  הללו,  בהישגים  נעצרה  לא  במקום 

קהל  מכוון  "באופן  ישיבה.  פתיחת  על  אקסלרוד  הרב 
היעד של הישיבה הם בחורים שלא מצאו את מקומם 
ותוכנית  יום  סדר  בנינו  'הרגילות'.  הישיבות  במסגרת 
לימודים בהתאמה עבורם, וראינו הצלחה מיוחדת. נכון 
להיום הישיבה העמידה כבר מאות בוגרים", הוא אומר.

כל  ענפה.  פעילות  למוסדות, מתנהלת בשכונה  בנוסף 
התושבים מכירים את 'הרב שאול' מחב"ד, ועם משפחות 
רבות בשכונה - שהולכת וגדלה בשנים האחרונות - הוא 
שומר על קשר אישי וחם. אחד האירועים המסורתיים 
הוא ליל הסדר עם חב"ד, אותו מעביר הרב אקסלרוד 
בחג  דווקא  "כי  מספר,  הוא  לציין",  "מעניין  בעצמו. 
לראשונה  ילדיי  חוו  המצב,  בעקבות  השנה,  הפסח 

בחייהם את ליל הסדר בבית".

בנין 770
יהודי שחי עם אשתו, מבלי  "באחת השנים הכרנו כאן 
מספר  וקידושין",  חופה  של  דתי  בטקס  איתה  שנישא 
תאריך  כסלו,  י"ד  לקראת  זה  "היה  אקסלרוד.  הרב 
בהתוועדות  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  של  החתונה 
שנערכה בבית חב"ד הוחלט לציין את התאריך המיוחד 
בחתונה של ממש. תוך זמן קצר ארגנו את כל הפרטים 
והזוג  המעגל  נסגר  המיועד  ביום  ואכן  הנדרשים, 

המאושר בא בברית הנישואין, כדת משה וישראל".

בנין  הקמת  היא  הפרק  על  שעומדת  הבאה  התכנית 
לצעירים,  מרכז  ילדים,  גן  חסד,  מרכז  בתוכו  שיכלול 
ובית מדרש ללימוד תורת הגאולה. חזית הבנין - מיותר 
לציין - תיבנה בהתאמה לצורת ביתו של הרבי שליט"א 

מלך המשיח, 770 שבברוקלין, ניו יורק.

 www.charidy.com/olga .להשתתפות בהקמת הבנין הכנסו לאתר הקמפיין:

ה'מוסר השכל' מראיית ניסים
שמחתי לקבל את מכתבך - ללא תאריך - בו אתה מתאר 
יתברך  והנסים שהשם  בימי המלחמה  כל מה שעברת  את 
עשה עמך, והנני שמח עוד יותר מכך שאתה מבין שאלו הם 
השכל  שהמוסר  מקוה  ואני  פרטית.  והשגחה  גלויים  נסים 
מזה יישאר לך לכל החיים לאריכות ימים ושנים טובות, כדי 
לזכור תמיד ושתמיד יהיה לנגד עיניך שהשם יתברך מנהיג, 
מאתנו  פרט  כל  גם  אלא  בכלל,  הגדול  העולם  את  רק  לא 
בכל פרטי חייו, במילא יש לבוא להחלטה והכרה שהדרך 
היחידה המוליכה לאושר האמיתי, היא לימוד התורה וקיום 
מצוות ביראת שמים, והשם יתברך יעזור לך שתוכל להביא 

את ההחלטות שלך בקלות בחיי היום יום.
)תרגום מאגרות קודש כרך ו עמוד שכט(  

 ח"י אלול – יום התוועדות
וסיפורי צדיקים

אלול  בחודש  יום השמונה עשר  נתפרסם אשר  מעת אשר 
הוא יום ההולדת של הבעל שם טוב ושל רבינו הזקן – נהגו, 
בכמה מקומות ובפרט בבתי כנסיות חב"ד, לעשות אותו יום-
החסידים  בדרכי  חיזוק  צדיקים,  מעשי  בסיפור  התוועדות 
בכלל ואהבת ישראל בפרט וקבלת החלטות בקביעות עתים 
מיוחדה  בהתעוררות  והנסתר.  הנגלה   – התורה  ללימוד 
דברי  אומר  והאדמו"ר  הרב  בבית  זה  הולדת  יום  חוגגים 

התעוררות בתורה ועבודה ולפעמים – גם מאמר חסידות.

)אגרות קודש כרך א עמוד רל(  

מעגלים נסגרים בגבעת הגאולה

הרב אקסלרוד בהתוועדות חסידית בבית חב"ד

כאשר עלה הטרקטור 
להכשיר את השטח עבור 
בניין חדש לחב"ד, התברר 

לפתע כי מפעיל הטרקטור 
הוא לא אחר מאשר אותו 

ילד, שנולד אז לאחר העזרה 
והסיוע שניתנו למשפחה...!


