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אין כיום כמעט יהודי שלא שמע ומכיר את הרבי שליט"א 
מלך המשיח. השפעתו האדירה על ציבורים שלמים, אינה 
ההתייחסות  את  לראות  ניתן  פעם  ומידי  לעירעור,  ניתנת 

ולפועלו  לאמרותיו  הציבורית 
הכביר בדמות אהדה שאין דומה 

לה.

חשוב  זאת,  כל  שלצד  אלא, 
הרבי  של  השפעתו  כי  להזכיר 
אינה  המשיח  מלך  שליט"א 
בעלת  באימרה  מסתכמת 
או  מהעבר  עמוקה  משמעות 
דורנו  לאנשי  המתאים  במסר 
מדהימה,  תמונה  לצד  המופיע 
קשר  בעלת  באישיות  מדובר 
ובעלת  בדורנו  יהודי  לכל  ישיר 
לכל  הנוגעת  ישירה  השפעה 

אחד ואחד.

השאלה אינה צריכה להיות 'מה 
'מה הוא אומר', בלשון הווה, הרבי  הוא היה אומר' אלא 
מבעבר,  יותר  היום,  אותנו  מנהיג  המשיח,  מלך  שליט"א 
ביטוי  מקבלת  החיים  תחום  כל  על  הישירה  והשפעתו 
מוחשי אצל אלפים ורבבות הכותבים לו ושואלים אותו על 

כל צעד ושעל בחייהם, ומקבלים את הדרכתו.

ככה עושים את זה
המדוייקות  התשובות  קבלת  של  זו,  פלאית  תופעה 
באמצעות האגרות קודש, הפכה לאורח חיים אצל מאות 
הסכמתו  קבלת  ללא  ושעל  צעד  עושים  שאינם  אלפים, 

וברכתו. 

איך עושים זאת? כבכל שאלה או בקשת ברכה, יש ליטול 
הכתב  על  ולהעלות  ברכה,  בלי  לסירוגין,  הידיים  את 
במילים  פותחים  חלק(.  דף  על  )מומלץ  הבקשה  את 
שליט"א  הרבי  "לכבוד 
מכן  ולאחר  המשיח",  מלך 
תוך  השאלה,  את  מפרטים 
שמציינים את השם ואת שם 

האם )לדוגמא: משה בן שרה(. כדאי מאוד לקבל החלטה 
טובה בהוספה בעניני תורה ומצוות. לאחר מכן לוקחים את 
המכתב ומכניסים אותו לתוך אחד מכרכי האגרות קודש, 
ניתן להשיגם בכל מוקדי חב"ד. 
מכריזים  המכתב,  הכנסת  עם 
אדוננו  "יחי  הקודש  הכרזת  את 
המשיח  מלך  ורבינו  מורנו 
לעולם ועד" ואז פותחים באותו 
המכתב  הוכנס  לשם  מקום 
התשובה  לפי  פרטית.  בהשגחה 
את  מוצאים  במקום  הנמצאת 
לשאלה.  התשובה  או  הברכה 
חב"דניק,  לכל  לפנות  גם  ניתן 

שישמח לסייע לכם בענין.

אלפים  כך  על  יעידו  עובד.  וזה 
זכו  ברכתו  בזכות  שרק  רבים 
לחבוק פרי בטן, או למצוא את 
עסקים  בעלי  ספור  אין  זיווגם, 
מספרים בהתרגשות שרק עצתו 
הצילה את עסקם והעלתה אותם על דרך המלך. אין תחום 
כולל שאלות רפואיות  בחיים שלא מושפע מברכות אלו, 

וכאלו הנוגעים לענינים של חיים.

זמין לכל יהודי
זכינו ואת דורנו מנהיג הרבי שליט"א מלך המשיח, הנותן 
את ברכותיו כל אחד ואחד. בדורנו ישנה האפשרות לכל 
אחד - אנשים, נשים וטף לפנות אליו בכל רגע נתון ולקבל 
פועלת  שתמיד  ברכה  לצד  ומדוייקת  מהירה  תשובה 
הרבי  מעניק  יהודי,  לכל  העצומה  באהבתו  פעולתה.  את 
שליט"א מלך המשיח את אפיק ההתקשרות הניסי הזמין 

כל כך ופותר את כל הבעיות.

יכולים. פנו עוד היום לחב"דניק שבאיזורכם או  גם אתם 
אפילו באמצעות פניה אנונימית מקוונת באתר אגרות.קום, 
וזכו גם אתם לקבל את ברכתו הניתנת מידו המלאה לכל 
וטוב  ומתוך שמחה  ומיד ממש  אחד, עדי התגלותו תיכף 

לבב. 

התוועדויות חג הגאולה
השבוע יחולו ימי חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, 
בהם מציינים את נצחון הרבי הריי"צ כנגד 
את  לעצור  שביקש  הקומוניסטי  השלטון 
התאריך  לרגל  ברוסיה.  היהודיים  החיים 
מוקדי  בכל  חסידיות  התוועדויות  יתקיימו 

חב"ד. הציבור הרחב מוזמן.

מוניות הגאולה בפעולה
בימים אלה החל הקמפיין הענק של מוניות 
הגאולה שע"י ארגון 'ממש' – מרכז ההפצה 
בארץ-הקודש, במהלכו מסתובבות עשרות 
כשהן  הארץ  ברחבי  גדולות  שירות  מוניות 
נושאות בגאון את בשורת הגאולה של הרבי 
מלך המשיח שליט"א ואת קריאתו לעשות 
ככל שביכולתינו כדי לפעול את ההתגלות. 
ב'ממש' יוצאים בקריאה אל כל אחד שיטה 
אמיתי  שותף  ויהיה  הכביר  למאמץ  שכם 
למשרדי  לפנות  ניתן  החשוב.  בקמפיין 
לשלוח  או  בטלפון 077-5123-770.  'ממש' 
הודעת סמס/וואצאפ אל: 054-2248-770.

סיומי הרמב"ם בכל מקום
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, 
נערכים בימים אלו סיומי מחזור הארבעים 
מקומות  בשלל  היומי  הרמב"ם  בלימוד 
השמחה  נחגגה  טרם  בהם  ובעולם  בארץ 
הציבור  את  מזמינים  חב"ד  מוקדי  הגדולה. 

להשתתף בסיומים לכבודה של תורה.

מי פתר את בעיות פיתוח כיפת ברזל?
מפתחי כיפת ברזל קיבלו הכוונות באמצעות 

האגרות קודש. )ראה עמ' 3( צילום: מ. הביטחון

כותבים למלך המשיח 
ורואים ניסים

השפעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על כל אחד מאנשי דורנו, מקבלת ביטוי מוחשי באמצעות הפניה 
אליו לקבלת ברכה או עצה, דרך ספרי האגרות קודש. פנו גם אתם ותראו ניסים ונפלאות בכל המצטרך
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רעיון שבועי מתורתו של משיח
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בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 
ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש 

הוראת מלך המשיח
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לאחר הטעות החמורה בסיפור המרגלים )אותו קראנו 
כל  בעקבותיה   - 'שלח'(  בפרשת   – פרשיות  שתי  לפני 
צפוי  היה  ישראל,  לארץ  להיכנס  זכה  לא  ההוא  הדור 
שבני ישראל יפיקו לקחים ולא ישובו על אותה הטעות. 
תמיהה  מעלים  פרשתנו  מסיום  סיפורים  ששני  אלא 

בדיוק בעניין זה:

מרגלים  שלח  רבינו  שמשה  מסופר  הפרשה  בסיום 
ל"יעזר". המרגלים ששולח משה לא מסתפקים בפעולות 
ריגול בלבד, אלא הם פשוט לוכדים את העיר וכובשים 
אותה. ונשאלת השאלה: הרי כל טעות המרגלים )בפרשת 
ממשה  שקיבלו  מהשליחות  שינו  שהם  הייתה  שלח( 
)לתור את הארץ(, והוסיפו מסקנה "לא נוכל לעלות אל 
העם כי חזק הוא ממנו", ואיך ייתכן שהמרגלים שנשלחו 
ל"יעזר" לא למדו לקח מטעות המרגלים ושינו גם הם 

מהשליחות שקיבלו ממשה רבינו?!

'אל תעבירנו את הירדן'?!
סיפור נוסף: בדרך אל הארץ המובטחת - ארץ ישראל - 
השוכנת ב"ארץ כנען" ממערב לירדן, מגישים בני שבט 
ראובן, גד וחצי שבט המנשה, בקשה חריגה למשה רבינו: 
"אל תעבירנו את הירדן". לשבטים אלו היו עדרים רבים 
שיאפשר  רבינו  ביקשו ממשה  הם  ולכן  ובקר,  צאן  של 
הירדן המזרחי, שהצטיינו  להם להישאר בארצות עבר 
בשדות רבים של מרעה, ולא לחצות את הירדן אל ארץ 

ישראל.

וגם סיפור זה לא מובן כלל: כיצד עלה בדעתם לבקש 
זה ממש  הלא  ישראל,  לארץ  להיכנס  לא   – כזו  בקשה 
אותה הטעות של המרגלים שלא רצו להיכנס אל הארץ 
רבינו  שמשה  יתכן  כיצד   - תמוה  ויותר  המובטחת?! 

הסכים לאותה בקשה?

באנו לתקן
ובוודאי שכל בני ישראל באותו  והביאור הוא: בוודאי 
הדור - שהיה שלם ומוכן לקראת הכניסה לארץ ישראל 
- לא רק שנזהרו שלא לחזור על טעות המרגלים, אלא 
הם אף פעלו לתקן את הפגם שלהם. וזהו ההסבר לשתי 

הסיפורים:

המרגלים ששלח משה ל"יעזר" הבינו שטעות המרגלים 

הייתה שהם הוסיפו על שליחותו של משה באופן בלתי 
החליטו  הם  ולכן  העם",  אל  לעלות  נוכל  "לא   – רצוי 
אבל  משה,  של  השליחות  על  ולהוסיף  זה  את  לתקן 
את  ולכבוש  קדימה  להתקדם   - והחיובי  הטוב  במובן 

יעזר.

כך גם בסיפור שניים וחצי השבטים שביקשו להישאר 
הקדוש  של  המקורית  בהבטחה  המזרחי:  הירדן  בעבר 
ברוך הוא לאברהם אבינו על ירושת ארץ ישראל לבני 
ישראל, הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם "ארץ עשר 
הירדן.  של  שבמזרחו  השטח  את  גם  הכוללת  אומות", 
אלא שבפועל, בני ישראל הורישו רק את ארץ ישראל 
שממערב לירדן - "ארץ שבע אומות", ואילו ההבטחה 
בגאולה  רק  תתממש  אומות"  עשר  "ארץ  ירושת  על 

האמיתית והשלימה.

ארץ ישראל העתידית
וזו הייתה כוונת בני שבט ראובן, גד וחצי שבט המנשה – 
לתקן את חטא המרגלים )שלא רצו להיכנס לארץ( במובן 
החיובי, ולרשת כבר אז את כל ארץ ישראל המובטחת, 

כולל עבר הירדן המזרחי – ארץ עשר אומות.

יוצא אם כן שהירושה של ארץ ישראל השלימה – כפי 
התיישבותם  ידי  על  אז,  כבר  – החלה  בגאולה  שתהיה 

של שניים וחצי השבטים בארצות עבר הירדן המזרחי.

ויהי רצון שמהדיבור בעניין זה נזכה תיכף ומיד לרשת 
בגאולה  בשלימות,  הארצות  עשר  כל  את  בפועל 
ומיד  תיכף  צדקנו  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית 

ממש.

)על פי שיחת שבת פרשת חוקת תש"נ(

לא נחזור על חטא המרגלים

מה פתאום האחרון?!
"רבות  ונעשה  מופתי",  "רבות  ...מתגלים 
מה  יהודי:  שואלים  שכאשר  כך  מופתי", 
משיב:  הוא  שראה?  האחרון  המופת  הי' 
עוד  ויהיו  ישנם  האחרון?!  פתאום  מה 
התורה  בלשון  ו"רבות"  מופתי",  "רבות 
הגבלה.   בלי  עד  ויותר,  יותר  פירושו 
והשלימה,  האמיתית  הגאולה  תיכף  עד 
כמ"ש "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
לנפלאות  בערך  גם  נפלאות  נפלאות", 
והן  הנפלאות  באיכות  הן   – במצרים 

בכמות הנפלאות.

)דבר מלכות, ש"פ חוקת ה'תנש"א(

ויקחו אליך פרה אדומה תמימה   )חוקת יט, ב(
יושלם לגמרי התיקון על חטא העגל,  לעתיד לבוא, שאז 
כמו שכתוב "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", לא שייך 
יעשה אהרן את הפרה, שהרי,  בוודאי  וממילא,  זה,  טעם 
כהן גדול, "כל עת שירצה להקריב מקריב כל מה שירצה". 
של  העבודה  על  ושלום,  חס  יוותר,  לא  שאהרן  ופשיטא 
שעבודת  ירצה  ענוותנותו,  למרות  שכן,  הפרה,  עשיית 

הפרה תהיה בתכלית השלימות על ידי עבודתו.

)שיחת פרשת תשא תשמ"ז(

 ולקחו לטמא מעפר שרפת 
החטאת, ונתן עליו מים חיים   )חוקת יט, יז( 

"ולקחו" לטמא - בלשון רבים, משום "הבא לטהר מסייעין 
אבל  הטהרה.  לידי  לבוא  אותו  מסייעים  הכל   - אותו" 

"ונתן" עליו מים חיים - בלשון יחיד, כי להשפיע עליו מים 
חיים מן הדעת העליונה יכול רק "יחידו של עולם", והוא 
"וזרקתי  ככתוב  הקרובה,  בגאולה  בשלמות  זאת  ישפיע 

עליכם מים טהורים וטהרתם".

)מעינה של תורה(

 והפשט את אהרן את בגדיו, 
והלבשתם את אלעזר בנו   )חוקת כ, כו( 

לכאורה, כיצד רשאי היה אהרן ללבוש את בגדי הכהונה 
אך  עבודה?  בשעת  שלא  זה  היה  והלא  פטירתו,  לפני 
ההסבר הוא, שהלא אמרו חכמינו כי מיתת צדיקים מכפרת 
כקרבן, ואם כן הרי עלייתו של אהרן אל הר ההר על מנת 
ולכן רשאי  בגדר עבודה של הקרבת קרבן,  הייתה  למות 

היה ללבוש את בגדי הכהונה. 

)שער בת רבים(

זו הייתה כוונת בני שבט 
ראובן, גד וחצי שבט המנשה 

– לתקן את חטא המרגלים 
במובן החיובי, ולרשת כבר 

אז את כל ארץ ישראל 
המובטחת, כולל עבר הירדן

זמני
השבת

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

20:12   19:28   19:20  19:27  19:12   הדלקת נרות 
21:20   20:31   20:34  20:33   20:30   יציאת השבת  

הפטרה: ויפתח הגלעדי - מפני בני ישראל )שופטים יא, א - לג(  |  פרקי אבות: ה



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

  א'-ז' תמוזמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

האמת תנצחפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

ספר המדע. הל' יסודי התורה. פרק א-ג. 
פרק ד-ו.

פרק ז-ט. 
פרק יו"ד. הל' דעות.. בפרקים אלו. פרק א-ב.

פרק ג-ה.
פרק ו-ז. הל' תלמוד תורה.. פרק א.

פרק ב-ד.

הל' נזירות. פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

הל' ערכין וחרמין. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.

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

מדוע שנצליח היכן 
שכולם נכשלו?

להתמקד בשליחות האישית 
ההיסטוריה שלנו רצופה בדורות מפוארים של ענקי עולם ודמויות 
אנו  רק  הגאולה.  את  להביא  הצליחו  לא  מאמציהם  שלמרות  הוד 
נקראים 'דור ראשון לגאולה' ואנו משלימים את המשימה - אבל רגע, 

אנו אנשים פשוטים כל כך, מדוע שנצליח היכן שכולם לא? 

הרבי מלך המשיח שליט"א מסביר את מקומנו ותפקידנו האסטרטגי 
אך  קרסוליו,  את  מגרד  בקושי  הוא  ענק  לצד  עומד  כשננס  במשל: 
כאשר הננס על כתפי הענק, הוא יכול הוא לראות, לנגוע ולבצע מה 

שהענק לא הצליח.

אנו ננסים לצד הדורות הקודמים, אך נולדנו על האוורסט, על כתפי 
הדורות הקודמים, אחרי כל הפעולות והמצוות הגדולות שהם עשו. 
אנחנו בפסגה, במקום הנכון והמכריע שבו מספיק להושיט יד ולסיים 

את המשימה.

כל יהודי צריך לחשוב כאילו כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב – 
שווה בשווה, כמו מאזניים שעליהן משקל שווה בשני הצדדים. פעם 
אחת אמר הרבי שליט"א מלך המשיח שיתכן שנתינת כמה מטבעות 
לצדקה, היא הדבר היחיד שחסר בשביל הבאת הגאולה. כי ככה זה – 

אפילו פעולה אחת קטנה יכולה לפעול את הגאולה.

כל אחד בתפקידו 
משתוקק  הוא  כי  לו  וסיפר  צדק  הצמח  הרבי  אל  חסיד  נכנס  פעם 
ענה  ה'.  עבודת  ועל  התורה  על  שם  ולשקוד  ישראל  לארץ  לעלות 
ידי  על  ישראל.  ארץ  לארץ(  )בחוץ  כאן  לעשות  צריך  כי  הרבי  לו 
שעובדים את ה' במקום זה, הופכים מקום זה למקום קדוש בדומה 

לארץ ישראל .

לכל  נתן  ה'  לגאולה:  בקשר  מאוד  חשוב  דבר  לומדים  זה  מסיפור 
יהודי את הכשרונות שלו ואת הדברים בהם הוא מתעסק. יש אנשים 
שמתעסקים בללמד תורה, יש שמתעסקים בקירוב יהודים, יש שהם 
מנהלי מוסדות גדולים, ויש שהם יהודים טובים שעובדים לפרנסתם 

ומקיימים מצוות. 

הזה?  בדבר  רק  מתעסק  אני  מדוע   – עצמו  את  לשאול  יכול  יהודי 
כיצד אני יכול להביא את הגאולה כאשר אני מתעסק רק בדבר אחד 
מסויים? הרי בשביל להביא את הגאולה צריך לתקן את כל העולם. 
ואולי אם הייתי מתעסק בדבר אחר הייתי מצליח לפעול יותר? ואולי 

אם הייתי במקום אחר זה היה מוצלח יותר?

יהודי  של  עבודתו  ישראל".  ארץ  כאן  "עשה  ההוראה  באה  כך  על 
הוא  שבו  ובדבר  כעת  נמצא  שהוא  היכן   – "כאן"  להתמקד  צריכה 
מתעסק כעת. במקום זה עליו לעשות "ארץ ישראל", בדברים בהם 
בצורה  להכניס את הקדושה, להתנהג בהם  עליו  כעת  הוא מתעסק 

טובה ונכונה ולהכניס בהם חיות של משיח. 

וכאשר יהודי עושה "ארץ ישראל" )קדושה( ממקומו ומצבו הפרטי 
זה הוא באה  ידי  ועל  גם על כל העולם,  ומשפיע בכך  – הוא פועל 

גאולה שלימה .  

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

סוד הדיוק של כיפת ברזל

האמת,  תפרוץ  ישראל  שמארץ   - תצמח"  מארץ  "אמת  סוף-כל-סוף 
בין אם אותם מוגי-לב יסכימו ובין אם לא - האמת תנצח, ויראו שארץ 
ישראל שייכת לעם ישראל, באופן שהיא "נחלת עולם", היות והיא ניתנה 

לנו - על-ידי התורה - מ"אלקי עולם". . ולכן לא יכולים לשנות זאת.
)מוצאי ש"פ בלק, תשל"ח - בלתי מוגה(

עיני העולם כולו עוקבות בשנים האחרונות 
הפרוייקט  ברזל.  כיפת  פרוייקט  אחרי 
בעיקר  הצלחה,  של  לסמל  שהפך  המדובר 
כללי  את  לחלוטין  שינה  דיוקו,  בזכות 
של  חייהם  את  ספק  ללא  והציל,  המלחמה 

אנשים רבים.

המערכת,  בזכות  שדווקא  הביקורת  לצד 
מצליחים מקבלי ההחלטות להימנע מהצורך 
הטרור  ארגוני  על  מוות  מכת  להנחית 
הרי  מיליונים,  של  חייהם  על  המאיימים 
בפרוייקט  שמדובר  ספק  אין  שלמעשה, 

שהצליח מעל המשוער ב"ה.

באחד מכינוסי גאולה ומשיח, שנערכו בשנים 
הרב  הוזמן  ים,  בבת  בתמוז,  בג'  האחרונות 
משה בנימין מירושלים, אחד מאנשי המפתח 
בפרוייקט, לספר על המופת העצום שהוביל 

להצלחה הפלאית.

בהגנה  הטיפול  ממערך  חלק  "בהיותי 
לפעול  נתבקשנו  ישראל,  של  המרחבית 
בצורה מהירה ביותר לייצר מערכת שתוכל 
יכול  שגודלה  מרגמה,  או  ברקטה  לפגוע 
להגיע לגודלו של בקבוק - דבר שהוא בלתי 

אפשרי כמעט.

העצומה  המהירות  את  לזה  מחברים  אם 
זזה המרגמה, הרי זה כמעט כמו לפגוע  בה 

במחט בערימת שחת, דבר מורכב ובעייתי.

מה שמותר לגלות לגבי המערכת, זה שהיא 
מהאויב,  יוצא  שהוא  מרגע  הטיל  את  מגלה 
מקום  באיזה  לזהות  מתחיל  המכ"ם  כבר 

הטיל אמור ליפול.

מאוד  חישובית  בקרה  במערכת  מדובר 
מסובכת המצליחה "לדעת" היכן הטיל אמור 
זאת,  לחשב  שצריך  הסיבה  )היל"ת(.  ליפול 
היא מאחר וכל טיל שלנו מאוד יקר )עשרות 
אלפי דולר( לעומת פצצה שעולה כמה מאות 

שקלים.

ברור שבמקרה של פגיעה עדיף לירות טיל 
ותביא  בבנין  תפגע  מאשר שחלילה הרקטה 

לפגיעות חמורות בממון וחמור מכך.

באותם  מהיר.  פתרון  לספק  מאיתנו  נדרש 
ימים הטילים עפו מצפון ומדרום והאיום היה 
מוחשי ומורגש. אמנם המערכת פותחה כבר 
לא  שלה  המדויק  הביצוע  אבל  שנים,  לפני 
היה בהצלחה גדולה ועמד על 75% סך הכל.

ישבנו וחשבנו כיצד לפתור את הבעיה, ואכן 
לקריסה  גרם  הזה  הפתרון  אבל  דרך,  גילינו 
במקום  שלנו.  הייצוריות  המערכות  כל  של 

שאנחנו נתקדם אנחנו נסוגנו אחורה.

זה היו כל המהדסים עם "פה פתוח"  בשלב 

ברכה  ביקשתי  אני  לומר.  מה  יודעים  ולא 
לו  וכתבתי  המשיח  מלך  שליט"א  מהרבי 
שהמצב לא טוב, ואנחנו לא יכולים להוציא 
תשובה  וקיבלתי  שהיא.  כמו  המערכת  את 
אני  להסיר.  צריך  אותו  ל"רעש"  שהתייחסה 
לא יכול לפרט אבל המילים האלו שקיבלתי, 
לבעיה  ופתרון  ברורה  הכוונה  בשבילנו  היו 
באותם  שם  שהופיעה  ברכה  לצד  שחיפשנו, 

עמודים.

הפתרון  את  מצאנו  בבוקר  למחרת  כבר 
בצורה  הפועל  ייחודי  מכ"ם  מודל  ויצרנו 
מה  לחלוטין,  חדשנית  מהמקובל,  שונה 

שהביא לתוצאה אפילו טובה ממה שציפינו.

המערכת  וגם  עבדה  הייצורית  המערכת  גם 
כולה. והגיעה למימדים של 96 אחוזי דיוק!

וכל זה בזכות הברכה של הרבי שליט"א מלך 
המשיח, שעד היום אנחנו לא מבינים איך זה 

פרץ קדימה.

הצוות,  כל  אצל  להלם  גרם  פשוט  הפתרון 
שהגיעו  וכו',  ופיזיקאים  פרופסורים  חלקם 
לשאול אותי על הספר "אגרות קודש" ולבקש 

תמונות של הרבי שליט"א מלך המשיח".  

ר' משה בנימין נואם בעצרת הגאולה

ישבנו וחשבנו כיצד 
לפתור את הבעיה, 

ואכן גילינו דרך, 
אבל הפתרון הזה 

גרם לקריסה של כל 
המערכות הייצוריות 

שלנו. במקום 
שאנחנו נתקדם 

אנחנו נסוגנו אחורה, 
בשלב זה אף אחד 

לא ידע מה לומר



אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

modaot@sichathageula.com :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

ומשיח,  גאולה  אירוע שכבר הפך למסורת, עצרת  זהו 
המתקיימת מידי שנה בג' תמוז בבת ים. לאחר למעלה 
משנה ללא אירועים המוניים, נראתה השנה התרגשות 
מיוחדת לקראת העצרת. בשעות הערב של יום ראשון 
את  שמילאו  באלפים  להתמלא  האמפי  מתחם  החל 

מרחבי הדשא, ואת הכיסאות שהוכנו מראש.

נתניה,  משיח  מטה  מנהל  פרץ  אלעזר  הרב  המנחה 
בו מתחזקת  ג' תמוז,  יום  אודות מעלת  פותח בדברים 
ומתחדשת האמונה בנשיא הדור ובחייו הנצחיים. הוא 
הרב  עלית  בביתר  החסידית'  'הספריה  רב  את  מזמין 
לגילו  התואם  התהילים  פרק  לקריאת  רוזנבלט,  שאול 

של הרבי שליט"א מלך המשיח, כנהוג.

שמחה של גאולה
לאחר הרב רוזנבלט ניגש אל הפודיום מנהל בית חב"ד 
בראש העין הרב בנימין עקיבא. בשם כל באי העצרת, 
להשתתף  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  את  מזמין  הוא 
של  האמנותי  החלק  נפתח  מסיים  הוא  כאשר  בכנס. 
הערב בידי הזמר יוני שלמה, המלווה במקהלת ידידים 
העולמית ובתזמורתו של דוידי נחשון, ויחד הם מכניסים 
שיר  הגאולה.  שמחת  של  לוהטת  לאווירה  הקהל  את 
רודף שיר, והקהל מתלכד למעגלי ענק ופורץ בריקודים.

עם סיום הקטע המוזיקלי, מוזמנים בזה אחר זה הילדים 
והכרזת  הפסוקים,   12 לאמירת  השם',  צבאות  'חיילי 
'יחי אדוננו'. אל הבמה מוזמן שליח הרבי שליט"א מלך 
המשיח לשכונת נווה דקלים בפתח תקוה הרב לוי דורון, 
חסידית  מבט  נקודת  ומגיש  מלכות'  ב'דבר  שפותח 

אודות חג הגאולה והעמידה בתוקף על קיום המצוות.

מוקרן  בסיומו  סוערים,  שמחה  ריקודי  של  נוסף  סבב 
על  מדבר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  בו  וידיאו  קטע 
על שלימותה.  וההכרח בשמירה  ישראל  חשיבות ארץ 

המנחה מזמין את ממלא מקום ראש העיר בת ים וידיד 
בשבח  חמים  דברים  שנושא  בוסקילה,  אורי  ר'  חב"ד 

פעילות השלוחים להפצת היהדות ברחבי העולם.

מלך המשיח לא נשאר חייב
הרבי  שליח  המיקרופון  את  נוטל  לכך  בהמשך  כמו 
עקיבא  הרב  שבהודו  בדלהי  המשיח  מלך  שליט"א 
שהתנהלה  בפעילות  הקהל  את  משתף  הוא  סודרי. 
בברכת הרבי שליט"א מלך המשיח בתקופת הקורונה, 

ומתבל באפיזודות מרתקות. הזמר אבי בן ישראל עולה 
לבמה, וטרם שהוא סוחף את הקהל למחרוזת שמחה, 
להופיע  הסכים  הוא  פרטית:  השגחה  על  מספר  הוא 
הוא  ספורים  ימים  כעבור  והנה  בהתנדבות,  בעצרת 
שחשב  מהסכום  כפול  ובה  מעטפה  במפתיע  מקבל 

לבקש על ההופעה!

סיום הרמב"ם
הופעתו  את  הסוקר  מיוחד  סרטון  מופיע  המסכים  על 
המחודשת של עיתון הגאולה האמיתית והשלימה, הרב 

יצחק רחימי, מפיק האירוע, מספר על הקמת העיתון.

בער  שלום  הרב  לדבר  מוזמן  הארץ  שלמות  בנושא 
בשומרון.  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  משלוחי  כלפון, 
הוא מספר על הדפסת ספר התניא, לימוד 'דבר מלכות' 
אביתר,  החדש  ביישוב  שהתקיימו  חסידית  והתוועדות 
ובכל מקום.  זמן  בכל  ניתן לצאת לשליחות  כי  ומזכיר 
בלימוד  ה-40  המחזור  סיום  הוא  בכנס  מרכזי  חלק 
הרמב"ם, אותו מתכבד לערוך רב מרכז העיר כפר סבא 
הרב אברהם הרוניין, המקשר את דבריו לעידוד החיות 
בעניני משיח וגאולה. להתחלת המחזור החדש בלימוד 

הרמב"ם מוזמן המשפיע הרב נועם ישראל הרפז.

ברכה  בדברי  מתכבד  ברוט  צביקה  ים  בת  העיר  ראש 
ולאחריו  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  לשלוחי  ומודה 
קטעי שירה נוספים מאת יוני שלמה ומיילך קאהן. ראש 
קורא  ויצהנדלר  שמעון  הרב  בראשל"צ  חב"ד  ישיבת 
למעשה בפועל – להפיץ את בשורת הגאולה ובמיוחד 
את עיתון 'הגאולה'. הרב חיים ציק, שליח הרבי שליט"א 
מלך המשיח לבת ים נושא דברי סיכום וחותם עם קבלת 
המלכות בהכרזת 'יחי אדוננו'. מחרוזת שמחה של יוני 
ההתגלות  עד  נשלם  שלא  האירוע,  את  חותמת  שלמה 

השלמה של הרבי שליט"א מלך המשיח.  

עצה לזיכרון
הפסוק  על  רז"ל  מאמר  ידוע  לזיכרון,  תרופה  במה ששואל 
שהלימוד  אומרת,  זאת  נד(,  )עירובין  ושמורה  בכל  ערוכה 
היצר  מפיתוי  להתפעל  שלא  ופשיטא  בחיות,  להיות  צריך 
המחפש תחבולות וערמומיות איך למנוע את האדם מעבודתו 

לקונו. 

ואחת הדרכים שלו היא, להטיל עצבות על האדם ולפתותו 
עליו  וירעיש  כשירעים  אבל  ומצוות,  בתורה  מצליח  שאינו 
ולא ישמע לדבריו כלל וכלל, מתבטלים הפיתויים ההעלמות 

וההסתרים, וכמבואר כל זה בספר תניא קדישא.

)אגרות קודש חלק יד עמוד דש(

ללמוד מה שליבו חפץ
במה  הנה  שמיני,  קודש  שבת  מערב  מכתבו  על  במענה 
שכותב אודות הזיכרון שלו, הנה בעניינים כמו אלו אין כדאי 
להקל  אדרבה  אלא  הזיכרון,  על  להעמיס  היינו  להתעקש, 
כח  גם  שאז  חפץ,  שלבו  במקום  ללמוד  זאת  ועוד  מעליו, 
התענוג מסייע לכח הזיכרון, ובמילא סוף כל סוף חוזר הוא 
לאיתנו. ובפרט שבטח אצלו הוא גם ענין הקשור בניערווען 

)= עצבים(. 

ולמותר לעוררו על מה שמבואר בכמה מקומות על ההכרח 
הגמור לשמור בריאות הגוף, ובמילא לשמוע להוראת הרופא.

)אגרות קודש חלק ח עמוד שב(

התפרצות של שמחה בעצרת הגאולה 

מעגלי השמחה השבוע בעצרת

אחרי יותר משנה ללא 
אירועים המוניים, התקיימה 

ביום ראשון עצרת גאולה 
ומשיח בהשתתפות אלפים 

שביקשו את הגאולה 
האמיתית והשלימה, ברוב 

שירה וזמרה


