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"בפירושו לבראשית א, כותב רש"י כך: "אמר רבי יצחק, 
הזה  מ'החודש  אלא  התורה  את  להתחיל  צריך  היה  לא 
טעם  ומה  ישראל,  שנצטוו  ראשונה  מצווה  שהיא  לכם', 

'כח  משום  בבראשית,  פתח 
להם  לתת  לעמו  הגיד  מעשיו 
נחלת גויים', שאם יאמרו אומות 
אתם,  ליסטים  לישראל,  העולם 
גויים,  שבעת  ארצות  שכבשתם 
הארץ  כל  להם,  אומרים  הם 
של הקדוש ברוך הוא היא, הוא 
בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, 
וברצונו  להם,  נתנה  ברצונו 
סוף  לנו"  ונתנה  מהם  נטלה 
ויקרא  בספר  רש"י.  של  ציטוט 
כך:  כתוב  כ"ג  פסוק  כה  פרק 
"והארץ לא תימכר לצמיתות, כי 
לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם 
"כי  רש"י:  מפרש  וכאן  עימדי" 
בה,  עיניך  תרע  אל   - הארץ  לי 

שאינה שלך"..." המילים הללו, בציטוט מדויק, נאמרו מעל 
ששכח  )חבל  כסיף  עופר  ח"כ  של  בנאומו  הכנסת,  בימת 
האמת  את  לומר  הצורך  את  שוב  והעלו  כיפה(,  לשים 
לעולם, האמת האבסלוטית היחידה שאין בלתה - האמת 

של תורתנו הקדושה.

ניכרים דברי אמת
קורא  פעם,  לא  הארץ,  שלימות  לשמירת  האיתן  במאבקו 
אותו  את  לשים  בשיחותיו,  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
מנהיגי  אומרים  היו  אם  הדברים.  במרכז  רש"י  פירוש 
ישראל לאומות את האמת הפשוטה הזו, הרי שהיו חוסכים 
לחצים רבים מהם לסגת ולמסור שטחי ארץ לידים זרות. 
שהביאה  היא  יהודי,  כל  אצל  הבוערת  הפנימית  הנקודה 
את אותו ח"כ להביא את הדברים בנאומו בכנסת, ולמרות 
להתנגח  קיווה  שהוא 
כנגד  הדברים  באמצעות 
הטענה הפשוטה לאחיזתינו 
בארץ, הרי שמול האמת של 

התורה אין איש יכול לעמוד, וסוף האמת להיאמר ולצאת. 
ניכרים דברי אמת גם כשהם נאמרים על ידי מי שמבקש 

להשתמש בהם למטרות שונות.

מפלגות  כאשר  אלו,  בימים 
שטחים  בהחזרת  הדוגלות 
מרכיבות את הממשלה ודוחפות 
מסוכנות  פעולות  לביצוע 
היל"ת, כפי שכבר נוכחנו לראות 
את  אליה  שהובילו  בהתקפלות 
שביקשו  באביתר  הישוב  אנשי 
שיש  הרי  מבתיהם,  לפנותם 
שכל  האמת  את  ולומר  לחזור 
שיש  וטוב  היא,  שלנו  הארץ 
לפחות מישהו אחד שעשה זאת.

להשתתף בסיומים
המעשה הוא העיקר, הגיע הזמן 
בית  בנין   - הבא  לשלב  לעבור 
המקדש השלישי בפועל ממש בקרוב ממש, מקדש מיוחד 
שכמובן יירד בנוי ומשוכלל מן השמים, אך גם אנו ניטול 
בו חלק מרכזי. ובנתיים על כל אחד ליטול חלק בבנינו על 
ידי השתתפות בשיעורים בנושא זה המתקיים בכל מקום 

לרגל שלשת השבועות.

לימוד עניני בית המקדש, יש בו כדי ליטול חלק בבנינו, 
כפי שאומר המדרש שבעצם הלימוד מעלה הקדוש ברוך 
של  החשיבות  ומכאן  בבניתו,  עוסקים  אנו  כאילו  הוא 

שיעורים אלו וההשתתפות האישית של כל אחד בהם.

בנוסף, החל משבת זו, ראש חודש מנחם אב ועד לחמישה 
- כהוראת הרבי שליט"א מלך  יש להרבות  עשר בחודש, 
של  שמחה  המוסיפים  סיומים  מסכת.  בסיומי   - המשיח 
יהודים  שיותר  כמה  להביא  השתדלות  מתוך  מצווה. 
כולל  בתי הכנסת,  בכל  הנערכות  אלו  בחגיגות  להשתתף 
הבאת ילדים קטנים שיטלו חלק במעמד זה. ובזכות שמחה 
זו בוודאי נזכה תיכף ומיד לשמחה הכי גדולה - התגלותו 

של הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.

משתתפים בסיומי מסכת
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, 
מתקיימים בימים אלו, החל משבת זו ראש 
עשר  חמישה  ליום  ועד  מנחם-אב,  חודש 
וברוב  מקום  בכל  מסכת  סיומי  בחודש, 
עם בהשתתפות ציבור רחב - כדי להוסיף 
אלו.  בימים  במיוחד  מצווה  של  בשמחה 
סיומים מיוחדים אף נערכים בתחנות הרדיו 

השונות לזיכוי הרבים.

מכינה לישיבה בחולון
בשורה משמחת לתלמידי כיתות ח' ברחבי 
הארץ: נפתחה ההרשמה למכינה לישיבה, 
תחת ניהולו של הרב זושא פויזנר, בה יוכלו 
ראויה  הכנה  המחפשים  צעירים  תלמידים 
ע"י  לישיבה,  הכניסה  טרם  אישי  וליווי 
לימוד פרטני, יחס אישי, בתוך אווירה ביתית 
לפרטים  גשמית.  והנאה  בכיף  משולבת 

והרשמה: 058-770-6007.

משיח בספורט
משיח  פעילות  מנהל  פריד  גרשון  הרב 
במסגרת  לאחרונה  רבות  פעל  בספורט, 
במשחקיהם   תלו  שאף  עליון'  'גליל  קבוצת 
שלטים המכריזים על זהות הגואל ומבשרים 
חתמו  המשחק,  לקראת  הגאולה.  בא  על 
המאמן והשחקנים על בקשת ברכה מהרבי 
שליט"א מלך המשיח. על המכתב חתם גם 

ראש מועצת גליל עליון מר גיורא זלץ. 

"וראו כל עמי הארץ ויראו ממך"
הנחת תפילין עם כוחות הביטחון בישוב אביתר, 

לפני פינויו בשבוע שעבר

הנאום שצריך 
להשמע בכל העולם

למרות שאותו ח"כ התכוון להוציא דברים מהקשרם, הרי שדברי רש"י בפירושו הראשון לתורה, שצוטטו על 
ידו, צריכים להיות במרכז הדברים הנאמרים לאומות העולם ובכך להדוף כל נסיון למסירת שטחים היל"ת
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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

השם המוכר של התקופה שבין י"ז בתמוז לתשעה באב 
בתורה  דבר  שכל  ומכיוון  השבועות",  "שלושת  הוא 

ובמנהגי ישראל הוא מדויק, צריך להבין:

קביעות  תוקף  וביהדות, מסמל  בתורה  המספר שלוש, 
ונצחיות, ולפי זה כלל לא מובן איך ייתכן שזמן כזה – 
נקרא בשם   – ישראל  בני  הירידה של  זמן שמסמל את 

"שלושת השבועות" - שם המבטא חוזק?

שכל  מכיוון  בפשטות:  זאת  להסביר  נוכל  נרצה,  אם 
"שלושת  בתקופת  גם  לכן  עליה,  לצורך  היא  ירידה 
השבועות", המבטאת את הירידה, נרמז המספר שלוש 

כדי לציין את העליה שתבוא לאחר הירידה.

התאמה  חוסר  שקיים  רואים  יותר  כשמתבוננים  אבל 
המספר  שמייצג  ומה  השבועות  שלושת  בין  מוחלט 
שלוש, כי המספר שלוש מבטאת את שלב העליה שבא 
היא  "שלושת השבועות"  ואילו תקופת  הירידה,  לאחר 
חוזרת  כן  ואם  עצמה.  הירידה  שלב  כן,  שלפני  השלב 
השאלה – איך יכול להיות שתקופה של 'ירידה' נקראת 

בשם "שלושת השבועות"?

יהודי? תמיד בעליה!
זהו  בעליה.  נמצא  הזמן  כל  יהודי  הוא:  לכך  וההסבר 
 - בטוב  ולהרבות  להוסיף  ה',  בעבודת  הרגיל  הסדר 
עליה  של  הקבוע  הסדר  מלבד  אבל  בקודש".  "מעלין 
מדודה ומסודרת, כמו עליה בסולם - דרגה אחר דרגה, 
יש סדר של "קפיצה" ועליה בלתי רגילה. זוהי העליה 
שבאה דווקא אחרי ירידה – כי הירידה היא לצורך עליה 

גדולה יותר.

להיות  יכולה  הירידה  מתוך  שבאה  העליה  גם  אבל 

בצורה מסודרת וכ"חלק מהתוכנית", למשל: ביום השני 
של בריאת העולם נבראה המחלוקת בין המים העליונים 
היום  בא  הזו  מה"ירידה"  וכתוצאה  התחתונים,  והמים 
הירידה  טוב".  כי  בו  "הוכפל  נאמר  שעליו  השלישי 
אכן הביאה בסופו של דבר עליה, אבל זו הייתה עליה 

מתוכננת וידועה מראש, כחלק מתהליך הבריאה.

ככה עולים באמת
כדי להגיע לעליה אמיתית ולא מוגבלת, צריך שהירידה 
תהיה גם כן ירידה חזקה ואמיתית. למשל: על ידי שאדם 

חוטא )חס ושלום( הוא זוכה להגיע לעליה הרבה יותר 
גדולה ממה שהוא יכל להגיע אליה באמצעות העבודה 

הרגילה.

לפי זה נוכל להבין מדוע נקראת תקופה זו בשם המסמל 
עליה – "שלושת השבועות": באם רוצים להגיע לעליה 
האמיתית  הגאולה  של  זו  כמו  ואינסופית  אמיתית 
והשלימה, יש צורך לעבור קודם לכן ירידה, אבל ירידה 
נקרא  זה  ולכן  אמיתית,  ירידה  כן  גם  להיות  צריכה  זו 
העובדה  על  מצביע  שזה  השבועות"  "שלושת  בשם 
שמדובר כאן על שיא הירידה, עם חוזק ותוקף – המספר 

שלוש.

 גאולת נצח
בני  על  שעברו  הגלויות  מכל  שבשונה  שרואים  כפי 
ללא  שהיא  בכך  התייחדה  האחרונה  הירידה  ישראל, 
קצבת זמן )שלא כמו גלות בבל שמראש הייתה רק ל-70 
שנה בלבד( ולאורך כל השנים לא ידעו בני ישראל מתי 
את  לשמוע  זכינו  וכעת  מוחלט,  באופן  תסתיים  היא 
הנבואה שכבר הגיע זמן הגאולה ו"כלו כל הקיצין" ואנו 

מחכים לראות את הגאולה האמיתית והשלימה.

מזה מובן שכאשר יהודי רואה בעיניו ירידה, הוא צריך 
לא להתייאש, אלא אדרבה – להתחזק עוד יותר, ביודעו 
ארוך  כך  כל  זמן  לאחרי  מתוכננת  ענקית  עליה  איזו 

שהקדוש ברוך הוא היה נסתר בעולם.

מוכנים  עומדים  מזמן  כבר  ישראל  שבני  הוא  והעיקר 
לצאת אל הגאולה האמיתית והשלימה, נשמות בגופים, 

מתוך ריקוד, שמחה וטוב לבב תיכף ומיד ממש.

)על פי שיחת שבת פרשת מטות-מסעי ה'תש"נ(

הגאולה בתוך שלשת השבועות

לאחד רבים בסיומי מסכת
נוסף על כללות המנהג של עריכת סיומים 
בשמחה  להרבות  כדי  הימים  בתשעת 
תורה",  של  לגמרה  "שמחה  תורה,  של 
רואה  "כשאני  מסכת,  בסיום  ודוגמתו 
שלו,  המסכת  את  שמסיים  חכם  תלמיד 
גם  כולל  לחכמים",  טוב  יום  אני  עושה 
ההוספה בצדקה ש"מקרבת את הגאולה" 
– יש להשתדל במיוחד בשנה זו בעריכת 
לאחד  מלך",  הדרת  עם  "ברוב  הסיומים 
רבים מישראל בשמחה לגמרה של תורה, 
שייכים  אינם  שעדין  הקטנים  גם  כולל 

להבנה והשגה.

)דבר מלכות, פרשת מטות מסעי תנש"א(

 אלה מסעי בני ישראל אשר 
יצאו מארץ מצרים לצבאתם   )מסעי לג, א(

למה זכו להיכתב בתורה כל המסעות האלו? על שקבלו 
שכרם,  להם  לתת  הוא  ברוך  הקדוש  עתיד  ישראל,  את 
לה,  )ישעיה  ותגל"  תפרח  פרח   .  . וציה  "מדבר  שנאמר 
א-ב(, ומה מדבר כך על שקבל את ישראל, המקבל תלמיד 

חכם לתוך ביתו על אחת כמה וכמה. 

את מוצא שעכשיו אין אילנות במדבר, ועתיד להיות שם 
)ישעיה  והדס"  שטה  ארז  במדבר  "אתן  שנאמר  אילנות, 
מא, יט(. ועכשיו אין שם דרך שכולו חול, והשיירה אינה 
דרך,  להיות שם  ועתיד  המזל,  לאור  בלילה  אלא  מהלכת 
שנאמר "אשים במדבר דרך" )שם מג, יט(, וכתיב "והיה שם 

מסלול ודרך, ודרך הקדש יקרא לה" )שם לה, ח(.

)מדרש תנחומא(

 וירד הגבול הירדנה, והיו 
תוצאותיו ים המלח   )מסעי לד, יב(

קורא  יחזקאל  בגבולי  אבל  המלח,  ים  אותו  קורא  כאן 
עתיד  שאז  לפי  המלח,  ים  ולא  הקדמוני,  ים  בשם  אותו 
להתרפאות ים המלח, כמו שכתוב )יחזקאל מז, ח( "ונרפאו 

המים". 

ותחת כי עתה אין בים המלח שום בעל חי, יהיה שם לעתיד 
לבוא דגים רבים מאוד, כמו שכתוב )יחזקאל מז, ט( "והיה 

הדגה רבה מאוד, כי באו שם במים האלה וירפאו וחי", 

שמה,  ויפלו  המקדש  מן  יוצאים  שיהיו  המים  ידי  על  כי 
ירפאו המים ויהיו שם דגים רבים. 

)שמנה לחמו(

עלינו להבין איך ייתכן 
שזמן כזה – זמן שמסמל 

את הירידה של בני ישראל 
– נקרא בשם "שלושת 

השבועות" - שם המבטא 
חוזק ותוקף

זמני
השבת

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

20:10   19:28   19:20  19:28  19:12   הדלקת נרות 
21:17   20:30   20:33  20:32   20:29   יציאת השבת  

הפטרה: שמעו דבר ה' - ובו יתהללו )ירמיה ב, ד - ד, ב( ומוסיפים פסוקים מהפטרת ראש חודש: כה אמר 
ה', והיה מידי חודש, ויצאו וראו, וכופלין פסוק והיה מידי חודש  |  פרקי אבות: ב



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

  כ"ט תמוז - ו' מנחם אבמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

למחות ולהכריז שזה לא דעת התורהפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

פרק יד-טו. הל' תפילין ומזוזה וס"ת.. פרק א. 
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י. 

הל' ציצית.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
הל' ברכות.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

פרק ד-ו.

הל' כלאים. פרק י.
הל' מתנות עניים.. פרק א.

פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.

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

לוקחים אחריות

להביא  לחוף,  מחוף  להסתובב  בעולם?  שינוי  לחולל  כדי  צריך  מה 
איזו בשורה, לסחוף המונים. מינימום, לא? לא. פצצת האטום מלמדת 
אותנו שאפשר גם לשבת בחדרון קטן, ללחוץ לחיצה קטנה על כפתור, 
ולגרור שינוי אדיר בקצה אחר של העולם ובחייהם של אלפי אנשים. 
אפילו  כי  לומדים  אנו  ומכך  יותר  אף  זאת  ממחיש  האינטרנט  עידן 
פעולה קטנה של יהודי יכולה לגרום שינוי בכל העולם ולהביא את 

הגאולה מיד.

זועק הרבי מלך המשיח שליט"א  ניסן,  כ"ח  הידועה" של  ב"השיחה 
הגאולה  להבאת  האחריות  כי  ומבהיר  ביכולתכם",  אשר  כל  "עשו 
אנשים  וילדים,  – מבוגרים  ואחת מאיתנו  לכל אחד   – אלינו  עוברת 

ונשים.

את הדבר הזה אנחנו צריכים לדעת - לכל אחד יש אחריות אישית. לך 
ולי ולכל יהודי. הרבי שליט"א מלך המשיח הטיל עלי את האחריות 
להביא את הגאולה. זו משימה שאי אפשר להעביר אותה לאף אחד 
אחר. כל אחד צריך לחשוב מה הוא יכול לעשות, ולעשות בפועל עד 

שהגאולה תגיע.

בשבת שלאחר שיחה זו, כשכולם היו נרעשים בעקבות השיחה וחשבו 
מה לעשות כדי להביא את משיח, נעמד אחד החסידים בפני הרבי 
 – מקיים"  והקב"ה  גוזר  ש"צדיק  כיון  ואמר:  המשיח  מלך  שליט"א 

מבקשים שהרבי יגזור שהגאולה תבוא מיד.

בשיחה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  אמר  אלו,  לדברים  כתגובה 
שלאחר מכן:

עליו  מה  בעצמו  יחליט  אחד  בכדי שכל  זו  הזדמנות  לנצל  "במקום 
לעשות, מנצלים זאת לחיפוש אולי ימצאו בשבילי עבודה חדשה...

"רבי,  ואמרה:  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  לפני  בכתה  אחת  אשה 
סמכנו עליך כל השנים שאתה תביא את המשיח, ומה קרה עכשיו? 

המשימה כבדה מדי בשבילנו, אנחנו רוצים שתביא את המשיח". 

הרבי שליט"א מלך המשיח ענה: "אם זה דבר בלתי אפשרי עבור כל 
כלל ישראל, אז איך זה יכול להיות אפשרי עבורי? אני רק אדם אחד, 
ואתם כאן..." )והראה באצבעו הקדושה על האנשים שעמדו מסביב(.

האשה: "אבל אתה הרבי. אתה האבא שלנו. ואתה צריך להביא לנו 
את משיח".

הרבי שליט"א מלך המשיח: "אם אני רבי, אז דיברתי באופן ברור, שזה 
צריך להיעשות על-ידי כלל ישראל, ואת בכללם, ואדם זה בכלל, ואדם 

זה בכלל" )והראה באצבעו הקדושה על האנשים שעמדו מסביב(.

האשה: "אתה צודק, אבל אנחנו עדיין סומכים עליך שתביא לנו את 
המשיח".

הרבי שליט"א מלך המשיח ענה בתקיפות: "אם את סומכת עלי כרבי 
אז קיבלת את תשובתי באופן ברור, שזה צריך להיעשות על ידך, ועל 
ידך, ועל ידך )והראה בשוב באצבעו על הנוכחים(. ושיהיו לך בשורות 

טובות".

לנו  יש  אחריות,  לנו  יש  כי  רגע  בכל  לזכור  עלינו  יקרים!  יהודים 
כוחות, ומחכים לפעולה שלנו. עלינו "להבעיר מנועים" לא לנוח ולא 

לשקוט עד שנביא את הגאולה בפועל. זה בכוחנו, אנחנו יכולים!  

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

ביקשת? קיבלת!

עניננו הוא למחות - שזה לא דעת תורה! זה ענין של היפך התורה, והיפך 
פסק-דין גלוי בשולחן ערוך הלכות שבת שצריך ליטול נשק ולא להניח 
להם להתקרב לעיר הסמוכה לגבול, ואפילו אם זה בחו"ל, אין לזה קשר 
לאיסור של "לא תחנם"... וכן אין לזה קשר לג' השבועות ולכל הענינים,

)מוצאי ש"פ מטות-מסעי תשל"ט - בלתי מוגה(

שליט"א  מהרבי  והצלחה  לברכה  דולר 
מליובאוויטש מלך המשיח – מעולם לא היה 
שליט"א  מהרבי  בדולר  כסף.  של  שטר  רק 
מלך המשיח יש סגולה וברכה גדולה. סיפורי 
מופת רבים הקשורים בדולרים פלאיים אלו 
מתגלגלים ברחבי העולם. במכירות פומביות 
לא  נכבדים,  בסכומים  אלו  דולרים  מוכרים 
ויותר.  פעם מדובר בסכום של חמש ספרות 
מכמה  פחות  לא  בעולם  מתגלגלים  כיום 
זאת,  ולמרות  כאלו,  דולרים   )!( מיליוני 

הביקוש להשיג דולרים כאלו הולך וגובר.

המתגורר  חב"ד  חסיד  זמר  הוא  עמרן  איתי 
בראש העין. לא תמיד היה איתי חסיד חב"ד. 
הנמנים  במוסדות  והתחנך  למד  הוא  בעברו 
על הזרם הליטאי בציבור החרדי. הוא הצליח 
ועשה חיל בלימודיו, אולם ברבות השנים הוא 
גדולה,  תורנית  לדמות  זקוק  שהוא  הרגיש 
הסתכלות  ודרכי  כוחות  לשאוב  יוכל  ממנה 

ברורות ומאירות לכל תחום בחיים.

ההשגחה העליונה סובבה שהוא החל להכיר 
מלך  שליט"א  הרבי  של  הענקית  דמותו  את 
המשיח. מאז החל לשתות בצמא את דבריו 

ולהתקרב עוד ועוד לאורו הגדול.

איתי השתוקק מאוד שיהיה לו דולר לברכה 
והצלחה מהרבי שליט"א מלך המשיח. בכמה 
כזה  דולר  לבקש  ניסה  הזדמנויות  וכמה 
אולם  אלו,  שטרות  ברשותם  שיש  מאנשים 
מאוד  מייקרים  שאנשים  לדעת  נוכח  הוא 
את הדולרים של הרבי שליט"א מלך המשיח 
להיפרד  מאוד  קשה  האנשים  ולמרבית 

מדולר כזה...

בהתוועדות  איתי  השתתף  שבועיים  לפני 
)רבי  הריי"צ  הרבי  של  הגאולה  חג  לרגל 
תמוז.  בי"ב-י"ג  מליובאוויטש  יצחק(  יוסף 
במהלך ההתוועדות העלה בפני הנוכחים את 
מספר  כזה.  דולר  להשיג  הגדולה  משאלתו 
אחד  אליו  פנה  ההתוועדות,  לאחר  ימים 
עקיבא,  בנימין  הרב  של  בנו  המשתתפים, 
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בראש העין 
ולחש באזנו כממתיק סוד: "לאבי יש מספר 
דולרים לברכה שזכה לקבל מהרבי שליט"א 
אותך.  מחבב  מאוד  גם  ואבא  המשיח  מלך 

לדעתי שווה לך לבקש ממנו"...

הרב  לשליח  טלפון  איתי  הרים  במקום  בו 
הדולר  בעיה!  "אין  מיד:  לו  שאמר  עקיבא, 
עבורך נמצא אצלי. אתה מוזמן לקחת אותו"..

תמוז.  י''ח  שני  ביום  שעבר,  שבוע  זה  היה 
עקיבא  הרב  את  איתי  פגש  בבוקר  למחרת 
הדולר.  את  רבה  בהתרגשות  ממנו  וקיבל 
זכה  מתי  עקיבא  הרב  כתב  השטר  בשולי 
שם  שהופיע  התאריך  הדולר.  את  לקבל 

היה מדהים: י"ח תמוז תשמ"ח. בדיוק אותו 
לו  שיביא  עקיבא  הרב  לו  הודיע  בו  תאריך 

דולר מהרבי שליט"א מלך המשיח...

גם בשנה שבה התקבל הדולר, שנת ְּתַׂשַמ"ח, 
ראה איתי רמז מיוחד עבורו, כאחד שעבודתו 

היא לשיר ולשמח אנשים...

באותו יום התיישב איתי לכתוב מכתב תודה 
המתנה  על  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי 
הנפלאה שזכה לקבל. הוא הכניס את המכתב 
ולמראה  קודש  האגרות  סדרת  דפי  בין 
עמוקה  בהתרגשות  שוב  נאחז  התשובה 
בתשובה  המופלאה.  האלוקית  מההשגחה 
שהתקבלה בכרך יז עמוד רנג, כותב לו הרבי 
שליט"א מלך המשיח: "ב"ה. י"ח תמוז תשי"ח 
. . מאשרים קבלת מכתבם . . מהתוועדות י"ב 

וי"ג תמוז, ימי הגאולה".

שהעלה  לאחר  הדולר  את  לקבל  זכה  איתי 
תמוז  י"ג  י"ב  בהתוועדות  משאלתו  את 
והנה הרבי שליט"א מלך המשיח מציין את 
ומציין  המיוחדת,  בהתוועדות  ההשתתפות 
והיום  הדולר  לו  הובטח  בו  היום  את  שוב 
שרשום על הדולר – י''ח תמוז. גם כאן ראה 
כלומר   – תשי"ח  השנה,  במספר  רמז  איתי 

תשיח ותספר לאנשים את המופת...  

איתי עמרן

הוא פנה אליו ולחש 
באוזנו כממתיק סוד: 

"לאבי יש מספר 
דולרים לברכה 

שזכה לקבל מהרבי 
שליט"א מלך 

המשיח ואבא גם 
מאוד מחבב אותך. 

לדעתי שווה לך 
לבקש ממנו"...

כמה כוח נמצא בידיו של כל אחד? 
ועל מי מוטלת האחריות להביא את 

המשיח תיכף ומיד?



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

אחד המבצעים הבולטים עליהם הכריז הרבי שליט"א 
מלך המשיח הוא מבצע נש"ק – נרות שבת קודש. עיקרי 
המבצע הם שכל אישה ובת יהודיה תדליק נרות שבת 
שגם  כך  על  ישנו  מיוחד  דגש  שבת.  ערב  בכל  קודש 
להדליק  וצריכות  יכולות  קטנות  ילדות  ואפילו  בנות 
ובהן  ערכות  מונפקות  זה,  ממבצע  כחלק  בעצמן.  נר 
שתי נרות בצירוף הסבר קצר, והברכה אותה יש לומר 
ובנות  לנשים  מחולקות  אלו  ערכות  ההדלקה.  לאחר 
בכל סוף שבוע במקומות הומי אדם, במרכזי קניות כמו 
גם במרכזים רפואיים. כך מצטרפות נשים ובנות רבות 

למעגל המצווה, ומפיצות בעולם אור של גאולה.

הקפדה על היופי
לדוברי  חב"ד  בית  שוכן  לציון  ראשון  העיר  במרכז 
רוסית, אותו מנהל מזה 15 שנים הרב עובדיה לייבמן. 
ותוסס  מרכזי  במקום  דוכן  מציב  הוא  שישי  יום  בכל 
לאנשים,  תפילין  מניח  שעות  כמה  ובמשך  במדרחוב, 
הסברה  חומרי  ומפיץ  שבת,  נרות  של  ערכות  מחלק 
וגם בעברית אודות בשורת הגאולה של הרבי  ברוסית 
את  המייחדים  הדברים  אחד  המשיח.  מלך  שליט"א 
הפעילות הזו, היא חלוקת נרות שבת בכמויות גבוהות 

במיוחד.

מחלק  "אני  המספרים:  היקף  את  חושף  לייבמן  הרב 
נרות, כך שבמשך השנים  כל שבוע כ-770 ערכות של 
נרות   )1,000,000( ממיליון  למעלה  בעצמי  חילקתי 
שמדובר  הבנתי  כאשר  מסוים  בשלב  קודש.  שבת 
בכמויות גבוהות, התחלתי לייבא מסין באופן אישי את 
הנרות. אני מקפיד להזמין נרות יפים למרות שהעלות 
וההדר  יותר, כדי לתת למצווה את הנוי  גבוהה  שלהם 
הראויים לה. גם את הדפסת הקופסאות עבור הנרות אני 

מזמין באופן הזה".

הניתוח שנחסך
זה,  במבצע  מיוחד  מרץ  לו  שמעניקה  הסיבות  אחת 
בחג  אחת  פעם  זה  היה  שחווה.  אישי  לסיפור  קשורה 
השואבה'  בית  'שמחת  באירוע  שנים,  לפני  הסוכות 
עד  ברגלו,  חזק  בכאב  חש  הריקודים  במהלך  כאשר 
שבקושי הצליח לחזור הביתה. הוא פנה לכמה רופאים 
מומחים, וכולם נתנו את אותה חוות הדעת – לדבריהם 
הוא שבר את הברך, וכעת עליו לעבור ניתוח להחלפת 
מפרק הברך בשתל פלסטי. הוא כבר לא היה צעיר כל 

כך, וממש לא רצה לעבור את הניתוח.

שהיה  פרידמן  שמעון  הרב  את  פגשתי  ימים  "באותם 
מכונה 'שמעון הצדיק'. לאחר ששמע את הסיפור אמר 
לי: כתוב בתהילים 'נר לרגלי', תתחיל לחלק נרות שבת 
הנמרצת  בחלוקה  מאז התחלתי  והרגל תתרפא.  קודש 
ולאחר כמה חודשים חזרתי אל  נרות שבת קודש,  של 
הרופא, שלא האמין למראה עיניו, ורק ביקש לדעת היכן 
ערכתי את הניתוח. מיותר לציין כי גם הכאבים נעלמו".

ניסים מתגלגלים
פרויקט נוסף עליו עמל הרב לייבמן הוא שיעורי תורה 
אני  מדען,  אני  שבמקצועי  "מכיוון  הרוסית.  בשפה 
"התחלתי  מספר.  הוא  לעומק",  ולימוד  חקירה  אוהב 
עם שיעורים על התהילים, ובהמשך על חמשה חומשי 
השיעורים  לסיומם.  מתקרב  כבר  אני  וכעת  תורה, 
ממדינות  רבות  לצפיות  וזוכים  באינטרנט  מתפרסמים 
שונות. היה אף מקרה בו מישהו פנה אליי דרך האימייל 
התכתבותנו  במהלך  השיעורים.  בעקבות  שאלות  עם 
לאור  לשיעורים  שמאזין  בכומר  מדובר  כי  לי  התברר 
המלצת הפטריארכיה הרוסית שאמרה כי אלו השיעורים 

הטובים ביותר על התהילים בשפה הרוסית"...

הרב לייבמן משתף בנס טרי: "אחד המתפללים הוא אדם 
נוסף. הוא קנה בשמחת  בבן  לזכות  לא צעיר אך חלם 
'כל הנערים' בסכום גבוה ואמרתי לו  תורה את עליית 
'בעוד תשעה חודשים בי"ט תמוז יוולד לך בן'. השבוע 
בכניסה  תמוז".  י"ט  ב...  שנולד  לתינוק  הברית  נערכה 
השבועית  ובפעילות  משיח,  דגל  מתנופף  חב"ד  לבית 
ו'יחי  הפסוקים   12 את  מכריזים  הילדים  הקבועה 
אדוננו'. האנשים הפוקדים את המקום כותבים בקביעות 
לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות ה'אגרות קודש', 

ומובן שבמקום כזה הניסים מתגלגלים.  

כמה יקר בעיני ה' גופו של יהודי
הנה ידוע עד כמה שיקר בעיני ה' בריאותו של גוף ישראל, 
אדמו"ר,  וחמי  מורי  קדושת  מכבוד  ששמענו  מה  פי  ועל 
שפעם הנה אביו כבוד קדושת אדמו"ר גלה את זרועו ואמר 
תורה  כמה  יצקו  הנה  שבשבילו  הגוף,  ערך  גודל  ראה  לו, 
בריאות  על  לשמור  הוא  שצריך  פשוט  וממילא  ומצות, 
גופו, וכיון שזהו מהעניינים שהתורה מסרה לרופא להורות 
 .  . כהוראתם  לעשות  צריך  וכו'  ושתיה  באכילה  הסדרים 
ידוע באחרונים וכן פסקו נשיאינו הקדושים שבמקום הנצרך 
מצוה  ואדרבה  התפלה,  קודם  לטעום  מותר  הגוף  לבריאות 
וחובה הדבר, ובפרט על פי פתגם הצמח צדק, שטוב לאכול 

בשביל התפלה מאשר תפלה בשביל האכילה. 

)אגרות קודש חלק ז עמ' שכב(

כשהם עולים – עולים לכוכבים
שמחתי ביותר לקבל מכתבו מט' אדר כתוב בכתב ידו, ועל 
עולים  עולים,  א( כשהם  טז,  )מגילה  ז"ל  רבותינו  פי מאמר 
לכוכבים, הרי בטח גם אצלו ילך מצב בריאותו הלוך וטוב, 
ותשואות חן על הבשורות טובות בזה. וידוע מנהג נשיאינו 
שבברכותיהם  יומיים,  היום  בחיים  הוראה  שזהו  הקדושים, 
הוא הלשון 'בגשמיות וברוחניות'. היינו, מקשרים ומקדימים 
בגשמיות  הבריאות  הטבת  הנה  כן  ואם  לרוחניות,  גשמיות 
ברוחניות,  הבריאות  הטבת  ומיד  תיכף  גורמת  כי  מוכרחת 
וכפסק הרמב"ם בהלכות  ובפרט שגם מצד עצמו ענין הוא, 

דעות )ראש פרק ד( שהיות הגוף בריא מדרכי ה' הוא.

)אגרות קודש חלק ז עמ' קפט(

נרות שבת קודש בכמות גבוהה

הרב לייבמן

"במשך השנים חילקתי 
בעצמי למעלה ממיליון 
)1,000,000( נרות שבת 

קודש. בשלב מסוים כאשר 
הבנתי שמדובר בכמויות 

גבוהות, התחלתי לייבא מסין 
באופן אישי את הנרות"...


