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לא פעם, כאשר עולה הצורך בלימוד עניני גאולה ומשיח 
אלו,  בנושאים  העוסקים  בשיעורים  והשתתפות  בתורה 
נתפס הדבר רק כמין "סגולה" כדי למהר את התגלותו של 

הרבי שליט"א מלך המשיח. לא 
אלו  ענינים  בלימוד  הצורך  רק. 
להרגיל  כדי  הוא  קבוע,  באופן 
של  במצב  לחיות  עצמנו  את 

גאולה ולהסתכל נכון סביבנו.

מלך  שליט"א  הרבי  אומר  וכך 
המדובר  דבר  "ועל  המשיח: 
בנוגע  האחרונה  בתקופה 
בלימוד  המיוחדת  להוספה 
 – ומשיח  גאולה  בעניני  התורה 
למהר  "סגולה"  בתור  )רק(  לא 
והגאולה,  המשיח  ביאת  ולקרב 
להתחיל  כדי  ו(בעיקר  )גם  אלא 
וגאולה,  משיח  בעניני  "לחיות" 
ימות  של  הזמן"  עם  "לחיות 
שהשכל  זה  ידי  על  המשיח, 

נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני משיח וגאולה 
ועד  הלב,  ברגש  גם  וחודר  מתפשט  ומהשכל  שבתורה, 
המתאים  באופן  ומעשה  דיבור  במחשבה  בפועל  להנהגה 
לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע 

ש"הנה זה )המלך המשיח( בא"".

פרשה שכולה גאולה
כלומר, כדי שהאדם יתרגל לחיות במצב של ימות המשיח 
בהם אנו נמצאים, נדרש ממנו ללמוד זאת באופן קבוע, ואז 
מוחו מקבל דפוסי חשיבה של גאולה ועיניו רואות את זה. 

בשלב הבא זה ישפיע על הנהגתו. זוהי הדרך.

אפשר לראות זאת בצורה בה מתייחס הרבי שליט"א מלך 
כל  יכול  לכאורה  פנחס.  פרשת  השבוע,  לפרשת  המשיח 
הכנסת,  לבית  להגיע  אחד 
התורה  לקריאת  להאזין 
נושאים  שלל  עם  ולצאת 
אם  אך  בה,  המוזכרים 

יצליח האדם לשנות את הסתכלותו על כל מה שהוא רואה, 
להסתכלות המוצאת גאולה בכל דבר, אזי יראה הוא כיצד 

פרשת השבוע חדורה ומלאה בנושאים המזכירים זאת:

 - הפרשה  של  שמה  ראשית, 
פנחס, עליו כבר אמרו חז"ל כי 
הוא  הלא   - אליהו"  זה  "פינחס 
מבשר הגאולה. כך גם בנושאים 
 - הפרשה  בתוך  המוזכרים 
המתקשר  העם,  ומניין  ספירת 
עם  כל  של  העשירית  לספירה 
ממש  בקרוב  שתהיה  ישראל, 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה 
"בעשרה  במדרש"  שמופיע  כפי 
ואחד   .  . ישראל  נמנו  מקומות 
הארץ,  חלוקת  לבוא";  לעתיד 
חלוקת  את  גם  וכולל  המזכירה 
המשיח,  בימות  שתהיה  הארץ 
 - השלמה  הארץ  תחולק  אז  או 
ארץ עשר אומות, ל-13 שבטים; 
המתקשרים  וסוכות  שבועות  פסח  המועדים,  וקרבנות 
למועדים שיהיו לעתיד לבוא, כאשר נחגוג בבית המקדש 
את הימים שנקבעו לתעניות שיהפכו לימי ששון ושמחה 

ומועדים טובים.

לשנות את החיים
כך, מגלה לנו הרבי שליט"א מלך המשיח, כי אפשר לראות 
בכל דבר את הגאולה, לא רק בפרשת השבוע ולא רק בתוך 
ספרי העיון והלימוד אלא בכל דבר אותו אנו רואים, בכל 
היא  כיצד  לגלות  ניתן  רבה  בקלות  שסביבינו.  המציאות 
העכשווית  המציאות  כיצד  בגאולה,  ומלאה  חדורה  כבר 
היא ימות המשיח בפשטות. אלא שכדי לראות זאת חייבים 

להיות חדורים בכך.

ידי קביעות בלימוד עניני משיח וגאולה,  זאת עושים על 
שיעורים המתקיימים בכל מוקדי חב"ד בכל ימות השבוע 
אחד  לכל  היכולת  את  ומעניקים  יהודי  לכל  ומותאמים 
לחיות ולראות כבר עכשיו את הגאולה האמיתית והשלימה.

עיתון הגאולה 41
יצא לאור גליון 41 של "הגאולה האמיתית 
לצד  חדשותיות  כתבות  בגליון:  והשלימה". 
פרשנות, טורי דעה וסיפורים אישיים. ניתן 
להזמין במחיר מוזל למפיצים או למנויים עד 
פתח הבית. לפרטים נוספים ניתן להתקשר 
למוקד ההזמנות: 054-3986-770 )בשעות 
12:00-17:30( או בוואצפ 053-4895-082, 

office@hageula.com :דוא"ל

אפליקציה לבני נח
חדש: אפליקציה "בני נח" על ידי הרב טוביה 
סערבער, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח 
תפילות  הכוללת  ארגנטינה,  פלאטה,  בלה 
השבוע,  פרשת  לאור  שיעורים  נח,  לבני 
והאמונה  היחוד  בשער  מותאמים  ביאורים 
ותשובות  שאלות  תהילים,  ביאור  בתניא, 
הספרדית.  בשפה  הכל  חסידות,  ושיעורי 

להורדה בחנויות האפליקציות.

מועדוניות הקיץ - יהדודס
את  מזמינה  יהדודס  רשת  שנה,  כמידי 
כיף  של  לשבועיים  הספר  בתי  תלמידי 
חב"ד  של  קיץ  מועדוניות  בעשרות  והנאה, 
בפריסה ארצית. יחד הם ילמדו על המסורת 
ומהנה,  מאתגרת  פעילות  דרך  והערכים 
לילדים  שיקנו  מושקעות  יצירות  בשילוב 
מקורית.  יהודית  וחוויה  ומרתק  עשיר  ידע 

yaadudes.com :פרטים באתר

גם ילדים בונים
במסגרת לימודי בית המקדש בימים אלו, 

משתתפים גם הילדים בשיעורים מותאמים

 לחיות גאולה
כאן ועכשיו

לא פעם תוהה האדם, איך אפשר לראות גאולה במתרחש סביבנו, כאשר לעינינו נראית מציאות שונה 
התשובה: לימוד עניני גאולה ומשיח מעניק משקפיים נכונות והופך אותנו ל'רואים גאולה' כבר עכשיו
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה    הרב מנחם כהן

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

ניסים גלויים  03-9412-770החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
www.igrot.com

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 
ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש 

הוראת מלך המשיח
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש, תהילים, ותניא.שהצילה אלפים: 

בדיקת המזוזות והתפילין
 אם לא נבדקו בי"ב

החודשים האחרונים

חייגו כעת:

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
office@sichathageula.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
menuim@sichathageula.com :תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: ש. רומני     להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל

לאחר שפנחס הרג את זמרי - נשיא שבט שמעון - יחד 
עם המדיינית, הקדוש ברוך הוא מברך אותו ואף נותן 
פנחס  זכה  לא  אז  עד  עולם.  כהונת  אחריו  ולזרעו  לו 
להיות כהן, מכיוון שכאשר הבדיל הקדוש ברוך הוא את 
ולבניו  נתן את הכהונה רק לאהרן הכהן  הוא  הכהנים, 
אבל  מכן,  לאחר  שנולדו  לצאצאיו  וכן  אז,  שנמשחו 
פנחס )שכבר נולד קודם לכן( לא זכה להיות כהן, ורק 

לאחר שהרג את זמרי, קיבל גם הוא את הכהונה.

בתור  לקבל  אפשר  אי  הכהונה  את  השאלה:  ונשאלת 
שניתן  גבוהה  דרגה  איננה  כהונה  כי  למשהו,  תמורה 
רוחניות,  וכך מצוות או דרגות  להגיע אליה לאחר כך 
אלא זו בחירה שבחר הקדוש ברוך הוא באהרון ובזרעו, 
ואם כן כיצד זכה פנחס – שלא היה כהן קודם – לקבל 

את הכהונה?

כביש עוקף-הגיון
אודות  ההסבר  לאחרי  להבין  נוכל  לכך  התשובה  את 
והשלימה:  האמיתית  בגאולה  שיתגלה  האלוקי  הגילוי 
מאז ומקדם, האור האלוקי ששרר בעולם היה מצומצם 
ומותאם לעולם כדי שהעולם יוכל להצליח להכיל אותו, 
אבל בגאולה תתגלה עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך 
הוא בעצמו, ללא שום ממוצעים או צמצומים – אור אין 

סוף.

שתי דרגות אלו )אור מצומצם ואור אינסופי( נמצאים 
)בקטן( גם בתוך כל יהודי: לכל יהודי יש נשמה אלוקית 
נשמה,  רוח,  נפש,   -( דרגות  ארבע  בעלת  והיא  בתוכו, 
חיה(. אבל מעל זה יש את דרגת ה'יחידה', שהיא עצם 

הנשמה, והיא פועלת למעלה מהסדר הרגיל בעולם.

למשל: בכל הדורות מסרו יהודים את נפשם ומתו על 
קידוש ה' ובלבד שלא להמיר )חס ושלום( את דתם. הכח 
לעשות מעשה כה לא-הגיוני נובע מעצם הנשמה שהיא 

למעלה מטעם ודעת.

מסירות נפש טוטאלית
קידוש  על  מיתה  של  פעולה  רק  אינה  נפש  מסירות 
של  לרצונו  התמסרות  של  בנפש  תנועה  היא  אלא  ה', 
הקדוש ברוך הוא בכל מצב ובכל מחיר. יש מי שמוסר 
את נפשו בכל פרט ופרט - אבל זה מדוד ומוגבל לפי 

כללי השולחן ערוך, ויש את תנועת המסירות נפש שהיא 
ללא שום חשבון והיא נעלית למעלה מטעם ודעת.

אומרת  הגמרא  פנחס:  של  הנפש  מסירות  הייתה  כזו 
אותם  לשאול  ישראל  לחכמי  הולך  היה  פנחס  שאם 
והמדיינית, הם  זמרי  וראוי להרוג את  נכון  קודם האם 
היו משיבים לו שלא, כי באמת לפי כללי ההלכה לא היה 
חיוב לעשות את זה, אבל פנחס לא ערך חישובים, אלא 
ברוך  הקדוש  של  כבודו  בשביל  נפשו  את  מסר  פשוט 

הוא. 

מסירות נפש כזו שלמעלה מכל חשבון, היא תביא את 
הגילוי האלוקי בגאולה שלמעלה מכל צמצום.

להיות כלים
דוגמא לגילוי אלוקי כזה הייתה אמנם ב'מתן תורה', אבל 
אז העולם לא הצליח להכיל את זה, ולאחר הסתלקות 
ולכן מיד  סיני ללא קדושה מיוחדת  נותר הר  השכינה 
יכלו כולם לעלות על ההר כרגיל. החידוש  לאחר מכן 
של הגאולה יהיה בכך שהעולם עצמו יהיה כלי לקבלת 

האור העצום של 'אור אין סוף'.

היה  עצמו  מצד  פנחס  הכהונה:  את  פנחס  קיבל  וכך 
ממשפחת הכהנים אבל הוא לא היה כהן. לאחר הפעולה 
שלו – שנעשתה כאמור, למעלה מטעם ודעת – הוא זכה 

לקבל את הכהונה "לו ולזרעו עד עולם".

בקרוב ממש יבוא "פנחס זה אליהו" ונשמע את בשורתו 
המבשרת ומודיעה על בוא הגאולה האמיתית והשלימה 

תיכף ומיד.

)על פי לקוטי שיחות חלק ד' עמוד 1070(

כהונה לא קונים בכסף

להתרגל לגאולה
לכל אחד ואחד מישראל ישנה האחריות 
 .  . להביא את הגאולה לכל העולם כולו 
יש בכוחו להפכו ל"ארץ ישראל", ועל ידי 
השלמה  הגאולה  את  ולהביא  לפעול  זה 
בכל העולם! ובאותיות פשוטות: בעמדנו 
קרוב ממש לפני הגאולה – צריך כל אחד 
ולהציב  ואחד מישראל להתרגל לגאולה 
על  גאולה,  של  ורגש  במצב  עצמו  את 
גאולה  ל"יום  הפרטי  יומו  הפיכת  ידי 
 – הפרטי  מקומו  והפיכת  )פרטית(", 
את  שעושה  זה  ידי  על  ישראל",  ל"ארץ 
העבודה שלו ברגע זה ובמקום זה בתכלית 

השלמות, במחשבה דבור ומעשה.

)דבר מלכות, פרשת פנחס תנש"א(

פינחס בן אלעזר   )פנחס כה, יא(
לנחם  שיבא  לומר  נחמו",  "נחמו  בגימטרייה  "פינחס" 
ז(  נב,  )ישעיה  כמו שכתוב  הגאולה,  על  לישראל  ולבשר 
כג(  ג,  וכתיב )מלאכי  נאוו על ההרים רגלי מבשר",  "מה 
"הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בוא יום ה' 

הגדול והנורא".  

)פענח רזא(

 לכן אמר הנני נותן לו את 
בריתי שלום   )פנחס כה, יב(

הוא הברית שכרת הבורא עם האבות, לתת להם ארץ עשר 
אז  כי  שלום'  'ברית  יקרא  וזה  השלימה,  בגאולה  אומות 
ז-ט(  יא,  )ישעיה  שכתוב  כמו  העולם",  בכל  "שלום  יהיה 
זה  ישחיתו". ברית  ולא  ירעו  . לא   . ודוב תרעינה  "ופרה 

יהיה לו לפנחס זה אליהו, כי הוא זה אשר יעשה את הדבר 
"הנה אנכי  וכמו שכתוב  בנים על אבות,  והשיב לב  הזה, 
שולח לכם את אליהו הנביא", ולזה דקדק לומר "הנני נותן 
ברית  אמר  כך  ואחר  זרעו,  עמו  שתף  ולא  בפרטות,  לו" 

הכהונה – "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם".

)אור החיים(

והיתה לו ולזרעו אחריו   )פנחס כה, יג( 
על פי מה שכתבתי במקום אחר באריכות, שהשם יתברך 
בשביל  הוא  העכבה  רק  הגאולה,  להביא  מכבר  מוכן 
ישראל, שרוצה שלא ידח ממנו נדח, וזה שכתוב "והיתה 
 - אחריו"  "ולזרעו  רק  הישועה,  כבר  היתה  מצדו   - לו" 
העיכוב והאיחור שלו הוא בעבור זרעו, עם ישראל, שלא 

ידח ממנו נדח. 

)קול יעקב(

הלא את הכהונה אי אפשר 
לקבל בתור תמורה למשהו, 
אלא רק מתוך הבחירה של 

הקדוש ברוך הוא, ואם כן 
כיצד זכה פנחס לקבל את 

הכהונה?

זמני
השבת

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

20:12   19:29   19:22  19:29  19:13   הדלקת נרות 
21:20   20:32   20:35  20:34   20:31   יציאת השבת  

הפטרה: דברי ירמיהו - נאום ה' )ירמיהו א, א - ב, ג(  |  פרקי אבות: א
שבת מברכים חודש מנחם אב: המולד ליל ש"ק שעה 9, 59 דק', 9 חל'. ראש חודש: ביום השבת קודש



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

  כ"ב-כ"ח תמוזמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

אין צריך לשאול אף אחדפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

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

הזכות לדרוש 
ולבקש שוב ושוב

לפחות ארבע פעמים ביום אנו מבקשים "שיבנה בית המקדש במהרה 
המהווים  רבים  משפטים  אומרים  אנו  התפילות  במהלך  בימינו". 
מארבע  לשלום  "והביאנו  כמו  הגאולה,  את  להביא  מהקב"ה  בקשה 

כנפות הארץ", ועוד. 

והעיקר: בתפילת שמונה-עשרה, יותר משליש מהברכות מבקשות את 
הגאולה: "מחיה המתים", "גואל ישראל", "מקבץ נדחי עמו ישראל", 
"השיבה שופטינו כבראשונה", "בונה ירושלים", "את צמח דוד עבדך 

מהרה תצמיח", "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים".

בחיי  מאוד  חשוב  דבר  היא  הגאולה  על  שתפילה  מבינים  כבר  אנו 
היהודי.

בקשה מהקב"ה
התפילות שאנו אומרים כחלק מהסדר הרגיל – הן טובות וחשובות, 
וצריך להתכוון בהם. אבל אם אנו באמת רוצים את הגאולה, עלינו 
להתפלל ולבקש אותה מהקב"ה כל היום, לא רק בזמן שכתוב בסידור 

להגיד זאת.

יכול פשוט לפנות לקב"ה ולבקש  כמו כל דבר שיהודי צריך, שהוא 
אותו, כך גם בנוגע לגאולה, צריכים פשוט לבקש מהקב"ה שיביא את 
הגאולה. לכן אנו צועקים "עד מתי???", אנו זועקים לקב"ה: עד מתי 

נסבול??? צריך כבר שתבוא הגאולה!

צעקת "עד מתי" צריכה להיות לא רק "מפני הציווי", כי לימדו אותנו 
כי  מאיתנו,  לפרוץ  צריכה  הזו  הזעקה  אלא  ולבקש,  לזעוק  שצריך 
להמשיך  מוכנים  לא  אנו  באמת  לגאולה,  מחכים  כך  כל  אנו  באמת 

להיות במצב הנוכחי, עד מתי!!!

הצעקה  לו,  כואב  כי  צועק  הוא  צועק.  הוא  מכה  מקבל  כשמישהו 
צריכה  היא  מתי",  "עד  זעקת  להיות  גם  צריכה  כך  ממנו.  מתפרצת 

לפרוץ מאיתנו כי אנו מרגישים שלא ניתן להמשיך להיות בגלות.

שיהודי  כך  על  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שדיבר  הפעמים  באחת 
כך:  הזמן את הגאולה, אמר  כל  ולבקש  ולא לשקוט  לנוח  לא  צריך 
היהודי  על   – וכדומה  המיטה  שעל  שמע  קריאת  התפילה,  "בשעת 
לצעוק "שמע ישראל", אך בשאר הזמנים עליו לצעוק כל הזמן "משיח 

נאו"!

השלימות של היהודי - בגאולה
רצונו האמיתי של כל יהודי הוא שיהיה בעולם גילוי אלוקות, שיראו 
יהודים שמה  נראה שיש הרבה  בגילוי. למרות שבפועל  את הקב"ה 
שכל רצונם זה הרבה כסף ובית גדול, אך הרצון האמיתי של כל יהודי 

באמת, הוא שיהיה בעולם גילוי אלוקות. 

לכן יהודי לא מסתפק בשום דבר שיש לו כעת, כי כל עוד אין בעולם 
גילוי אלוקות, כל עוד אין בעולם גאולה אמיתית ושלימה, הוא אינו 
אלוקות  גילוי  שאין  מכך  מזועזע  כולו  הוא  כזה.  מצב  לקבל  מוכן 
להביא  מהקב"ה  ודורש  ומבקש  שביכולתו  מה  כל  ועושה  בעולם, 

גאולה.

אנו נמשיך לדרוש את הגאולה ללא הרף ובזכות כך נזכה מיד ממש 
מלך  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  עם  והשלימה  האמיתית  לגאולה 

ביופיו, בבית המקדש השלישי!  

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

לא הגיוני. ואז מה?

הדין הוא: שאם מגיע מומחה לעניני צבא והגנה ואומר שבאם יפתחו את 
הארץ בפניהם, כדי לתת להם תבן וקש - אזי תשאר פירצה, והאוייבים 
יוכלו לעשות ר"ל ככל העולה על דעתם - אז הדין הוא שצריך ליטול 

נשק, ואין צורך לשאול אף אחד!
)ט"ו תמוז תשל"ט - בלתי מוגה(

לפני 18 שנה, בשנת תשס"ג, הוקמה ביקנעם 
שכונה חדשה, גבעת האלונים שמה. בעקבות 
כך נוצר צורך מיידי בפתיחה של גני ילדים 

חדשים לילדי השכונה. 

מועצת יקנעם ניסתה לפתוח בשכונה גם גן 
דתי, בכדי לספק מענה לכל סוגי התושבים 

בשכונה, אולם לא היה לכך מספיק ביקוש. 

אי מי עורר את תשומת ליבו של שליח הרבי 
נועם  הרב  ביקנעם,  המשיח  מלך  שליט"א 
דקל, שלמועצה יש כעת ענין להקים בשכונה 
לפתוח  לנסות  מיוחדת  הזדמנות  וזו  דתי  גן 

בשכונה גן חב"ד.

הנפלאה  ההזדמנות  על  שמח  דקל  הרב 
שבעיה  אלא  התורה,  בדרך  החינוך  לחיזוק 
משמעותית שעמדה על הפרק הטילה סימן 
מהיכן  הפרוייקט:  היתכנות  על  גדול  שאלה 

משיגים מבנה לגן החדש?

עבור  למבנים  דואגת  המועצה  בעיקרון 
יש  כאשר  ולעיתים,  המועצה,  הגנים שתחת 
מבנים פנויים, יכולה המועצה לתת מבנים גם 

לגנים פרטיים. 

חמור  מחסור  היה  החדשה  בשכונה  אולם 
שכך  וכיון  המועצה,  לגני  אפילו  במבנים 
שאינו  חב"ד  גן  עבור  מבנה  לקבל  הסיכוי 
תחת המועצה – היה אפסי, על גבול הבלתי 

אפשרי...

על  לוותר  דקל  לרב  הציע  הידידים  אחד 
לעבוד  זה  ובמקום  עצמאי  חב"ד  גן  פתיחת 
על פתיחת גן דתי מטעם המועצה. אמנם זה 
לא יהיה גן חב"ד, אבל עדיין תהיה לרב דקל 

איזושהי השפעה על האווירה והתכנים בגן.

הרב דקל מצא את עצמו בהתלבטות רצינית. 
אך  חב"ד,  גן  הקמת  על  לוותר  לו  חבל  היה 
היה  חב"ד  גן  הקמת  של  הרעיון  שני  מצד 

נראה כתלוש מהמציאות...

כחסיד אמיתי וכשליח אמיתי ידע הרב דקל 
שאין לו להכריע בהתלבטות חשובה כזו על 
דעת עצמו, אלא יש לשאול על כך את דעתו 

של המשלח – הרבי שליט"א מלך המשיח. 

המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  כך  על  כשכתב 
והתרגש  הופתע  הוא  קודש,  האגרות  דרך 

למקרא התשובה האלוקית...

פרטית,   בהשגחה  מכתבו  הונח  בו  במקום 
הופיע מכתב תשובה של הרבי שליט"א מלך 
המשיח ליהודי שהחל להתקרב לתורה אולם 
משפחתו לא קיבלו זאת בעין יפה. כיון שכך, 
על  כרגע  לוותר  כדאי  שאולי  היהודי  חשב 
להפר  שלא  כדי  והמנהגים  מההלכות  חלק 

את השלום בבית. 

במכתבו, עונה לו הרבי שליט"א מלך המשיח, 
שאין לעשות שום פשרות וקולות באף אחד 
כשיעשה  ודווקא  והמנהגים,  מההלכות 
זו  המשפחה.  בקרב  גם  סוף  סוף  יצליח  כך 
כאשר  דקל  נועם  לרב  שנפתחה  התשובה 

הכניס את מכתבו.

דווקא  לפתוח  ברורה.  הייתה  ההקבלה 
ההלכות  על  לוותר  מבלי  ממש,  חב"ד  גן 
והמנהגים, ודווקא כך זה יצליח. הגיוני? לא 
ממש. אבל זו ההוראה של מלך המשיח... זו 

ההוראה של המשלח!

הרב דקל קבע פגישה עם ראש המועצה. "אני 
רוצה לבקש ממך משהו שהוא לא מציאותי 
ולא הגיוני, אבל אין לך ברירה ואתה מוכרח 
המועצה...  לראש  דקל  הרב  אמר  להסכים", 
עם  חב"ד  גן  לפתוח  לי  שתאשר  צריך  "אני 
מבנה מהעירייה!". דממה נפלה בחדר. ראש 
מספר  לאחר  ומופתע.  נבוך  היה  המועצה 
שניות של דממה מתוחה אמר ראש המועצה: 
 25 של  רשימה  לי  תביא  שבוע  תוך  "אם 

ילדים שיבואו לגן חב"ד – אתן לך מבנה"...

לראש  דקל  הרב  הגיש  מכן  לאחר  שבוע 
המועצה רשימה של 26 תלמידים... וגן חב"ד 

אכן קם והיה לעובדה!  

הרב נועם דקל

דממה נפלה בחדר. 
ראש המועצה היה 

נבוך ומופתע. לאחר 
מספר שניות של 

דממה מתוחה אמר 
ראש המועצה: "אם 
תוך שבוע תביא לי 

רשימה של 25 ילדים 
שיבואו לגן חב"ד – 

אתן לך מבנה"



אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה
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בשושלת  החמישי  הרבי  ייסד  מאז  חלפו  שנים   124
חב"ד רבי שלום דוב בער שניאורסון את ישיבת 'תומכי 
שהעיסוק  היה  החדשה  בישיבה  החידוש  תמימים'. 
עד  הרשמיים.  הלימוד  מסדרי  חלק  יהיה  בחסידות 
מהרה נכחו הכל לראות את הצלחתה של הישיבה, ואת 
הייחודיות שהיא מקנה. בשנים שחלפו מאז נפתחו עוד 
עשרות רבות של סניפים לישיבה זו. למעשה, כמעט כל 

ישיבה חב"דית נושאת את השם 'תומכי תמימים'.

שליט"א  הרבי  לוקח   – השביעי  הדור   – אנו  בדורנו 
קדימה,  נוסף  צעד  הישיבות  מהפכת  את  המשיח  מלך 
בכל  תמימים'  'תומכי  ישיבת  להקים  יש  כי  בהכרזתו 
עיר, וכי כל בית יהודי בעצם צריך להיות מעין ודוגמת 
ישיבת 'תומכי תמימים' על ידי שלומדים בו את תורת 
שנה  בכל  ולשמוע  לראות  ניתן  לכך  הדים  החסידות. 
ישיבה  פתיחת  על  הכרזה  מתפרסמת  כאשר  כמעט, 

חדשה, סניף נוסף לרשת הישיבות העולמית.

ניסים בתהליך ההקמה
מהגדולות  באחת  שוכנת  יחסית,  צעירה  שכזו,  ישיבה 
שבערי ישראל – חולון. הקמתה הגיעה בעקבות ביקוש 
מי  אישי.  ויחס  ייחודית  גישה  בעלת  חדשה  לישיבה 
שנטל לידיו את המושכות ועמד מאחורי תהליך ההקמה 
גוצל, שזכה לראות מקרים רבים של  הוא הרב מיכאל 
התהליך.  כל  את  שליוו  קטנים,  ניסים  פרטית,  השגחה 
כמובן שכל זאת לצד ברכות שהתקבלו מהרבי שליט"א 

מלך המשיח באמצעות ה'אגרות קודש'. 

"לאכלוס הישיבה מצאנו בעיר חולון מקום מתאים ומוכן 
שיוכל לענות על כל הצרכים הנדרשים, ולפני כשנתיים 
תלמידים,  של  קבוצה  עם  הישיבה  את  פתחנו  וחצי 
ממדינות  מחו"ל,  במיוחד  כך  לשם  הגיעו  אף  חלקם 
חבר העמים לשעבר", מספר הרב גוצל. פתיחת הישיבה 

גם  שניכרה  מיוחדת,  ובהתמסרות  בלהט  התאפיינה 
כאשר נודע על התפשטות נגיף הקורונה. במקום לסיים 
התכנסה  לביתם,  הבחורים  את  ולשלוח  הלימודים  את 
הישיבה ל'קפסולה' סגורה, והמשיכה לנהל את כל סדר 

היום ואורח החיים כרגיל בתוככי המסגרת הסגורה.

גישה חיובית מיוחדת
הישיבה  מלווה  קיומה,  זמן  כל  ובמשך  החל מהקמתה 
על ידי משפיעים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה. בין 

משכונת  ברוקמן  משולם  הרב  היה  שבהם  הבולטים 
פויזנר,  זושא  הרב  גם  מלאכי.  בקרית  חב"ד  הר  נחלת 
בפתיחת  מאוד  תמך  מפורסם,  חינוך  ואיש  משפיע 

הישיבה, ומגיע בקביעות להתוועד ולמסור שיעורים.

"על צוות הישיבה נמנים גם הרב אביחי רוטשילד, הרב 
רוני עזרא, הרב ישעיה ברוסלובסקי והרב ישראל דורון, 
גדולה  הבחורים מתאפיינת בהתמסרות  עם  שעבודתם 
אודות  ומרחיב  גוצל,  הרב  אומר  מיוחדת",  ובהשקעה 
למען  שקמה  מסגרת  "זוהי  הישיבה:  של  הייחודיות 
התלמידים, ואנשי הצוות הם כאלו המבינים היטב למה 
זקוק כל בחור. שמנו דגש על כך שהכל יתנהל בגישה 
מאוד חיובית. כך למשל אנו מעניקים לתלמידים מלגות 
על הנהגתם והצטיינותם בלימודים, ואם מתעורר צורך 
שהישיבה  העובדה  מהמלגה.  מסוים  סכום  מנכים  אז 
שוכנת במבנה המשרה אווירה ביתית מסייעת לתחושה 

הטובה והיחס האישי לו זוכים התלמידים".

'מבצעים' ובשורת הגאולה
התושבים  עם  גם  פועלים  התלמידים  טבעי,  באופן 
הרבי  של  הגאולה  בשורת  את  ומשמיעים  בסביבה, 
יום  בכל  יזומה  מיציאה  החל  המשיח.  מלך  שליט"א 
והדרכת  לליווי  ועד  ישראל,  ומועדי  בחגי  ובמיוחד 
מבקרים אשר מצטרפים למניני התפילה וסדרי הלימוד 
שנת  פתיחת  ולקראת  אלו  בימים  הישיבה.  בבנין 
הלימודים הבאה, ולאור המצב בשנה החולפת בה רבים 
ידי צוות הישיבה הכנות  נעשות על  החסירו לימודים, 
עבור  לישיבה'  'מכינה  שתהווה  חדשה  כיתה  לפתיחת 
אישי  וליווי  ראויה  הכנה  המחפשים  צעירים  תלמידים 

טרם הכניסה לישיבה.

לפרטים והרשמה: 058-7006007.  

טוב שלום גרוע ממריבה קלה וטובה
הנה  סיון,  ה'  ומיום  חודש  מראש  מכתביה  על  במענה 
הוטבו  לא  עדיין  שכנראה  במכתביה  לראות  הצטערתי 
היחסים בביתם, וידוע הכלל ששלום אפילו גרוע טוב יותר 
ממריבה אפילו קלה וטובה, והרי מובן ששלום אינו גרוע טוב 
עוד יותר. ולאחרי כל מה שכותבת במכתביה אינני רואה דבר 
וממילא  בביתם.  הלבבות  לפירוד  סיבה  שישמש  ממש  של 

עומד אני בדעתי מאז מה שאמרתי לה כשביקרה אצלי. 

אפשר  אולי  לסבול,  קשה  העכשווי  המצב  ואם  כיון,  אבל 
שכפי הצעת בעלה הרב שיחיה, אף כי בשינוי קצת, שיציעו 
שניהם טענותיהם לפני אחד או שנים מבין אלו שהם ידידים 
שלה ושל בעלה הרב שיחיו, ולפעמים הרי העומד מן הצד 
מבהיר את המצב ומראה מוצא איך ליישב העקמימות שבלב 

אף שאלו הנוגעים בדבר אינם רואים אותו מפני ההתרגזות 
והנגיעה בדבר.

)אגרות קודש חלק ט עמ' ק(

להעביר על המידות ולהתאפק
כותבת . . היחסים המשפחתיים בביתה, במצבים כאלו רואים 
במוחש, אשר דברי ידידים ומכירים פועלים יותר מאשר של 
ומכירים שידברו  ידידים  את  צריכים לבקש  ולכן  הקרובים, 
הבקשה.  באה  שממנה  ייוודע  לא  אשר  באופן  ומובן  בזה 
ומובן גם כן . . לא להקפיד אפילו על עניינים אשר לפי דעתה 
ובפרט  השלום  גדול  והרי  אחוז,  במאה  בהם,  היא  צודקת 
ולהתאפק  המידות  על  מעבירה  להיות  שכדאי  בית,  שלום 

ובלבד להחזיק השלום.
)אגרות קודש חלק חי עמ' קיט(

הישיבה שלא נסגרה

הרב זושא פויזנר בשיעור לתלמידי הישיבה

פתיחת הישיבה התאפיינה 
בלהט ובהתמסרות מיוחדת, 

שניכרה גם כאשר נודע על 
התפשטות נגיף הקורונה, 

התכנסה הישיבה ל'קפסולה' 
סגורה, והמשיכה לנהל את 
כל סדר היום ואורח החיים


