
שיחת הגאולה
ח י ש מ ה ת  ו מ י ל  ש י  ע ו ב ש ה ן  ו י ל ג ה

ב"ה      ערב שבת קודש פרשת עקב      כ"א מנחם-אב ה'תשפ"א )30.7.21(

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

דומה כי לא נוצר מעולם פער כה ניכר בין דיבורים למעשים, 
בין מגזרים, בין קבוצה לרעותה. הרעה החולה הזו פושה 
בקרב כל מערכות השלטון, מהממשלה והחלטותיה, דרך 

החוק  ואכיפת  המשפט  מערכת 
ועד לכלי התקשורת.

ספק,  כל  ללא  הבולט,  הסיפור 
הוא סיפור המצור הבלתי סביר 
שביצהר.  אורי  קומי  שכונת  על 
שג'יפים  משנתיים  למעלה  מזה 
חוסמים  הצבא,  של  ומחסומים 
ומונעים  לישוב,  הכניסה  את 
להכנס  תושב  שאינו  מי  מכל 
הם  קרובות  כשלעיתים  למקום, 
חוסמים גם את התושבים עצמם.

אירועים כמו ברית מילה, הבאת 
קרובים  ביקור  או  שמרטפית, 
בשנתיים  הפכו  התושבים  בבתי 
לשיא  רחוק.  לחלום  האחרונות 

מח"ט  של  לפתחו  שמתגלגלים  מקרים  מגיעים  האבסורד 
שומרון רועי צוויג שאינו מטפל בזירות המטענים בביתא 
או בלינצ'ים המתרחשים בכביש חווארה אך מציב באותו 
זמן חמישה )!( ג'יפים כדי למנוע ממניין יהודים להתפלל 

תפילת מנחה בבית הכנסת של "קומי אורי"!

שיורו  ההחלטות  למקבלי  ברורה  קריאה  לצאת  חייבת 
המצור  את  להסיר  בשטח,  הפיקודי  לדרג  מיידי  באופן 
נדרש  שאינו  כבד,  מחיר  שמשלמים  היקרים,  מהתושבים 

מאף תושב בישראל, לשלם על פשעים שנעשו בשכונתו.

איפה ואיפה
ומכאן למערכת המשפט הצבאי, שהחליטה השבוע לשחרר 
שמואל  הרב  של  מכוניתו  על  אבנים  שיידו  הקטינים  את 
של  התמוה,  לשיחרורם  שניתנה  הגירסא  ממעצר.  אליהו 
רצח,  נסיון  שביצעו  מי 
העתיד  נערים,  "הם  היא: 
שלהם לפניהם ולכן הוחלט 
לשחררם". אולי היה אפשר 

צעירים,  בנערים  בצבא  שם  מתחשבים  כה  שאכן  לחשוב 
לינץ'  נערים שעברו  נעצרו שלשה  לכן  קודם  שבוע  אבל 
קשה, ואחד מהם נעצר על ידי השב"כ בלי יכולת לפגוש 
כשהוא  שעות,  במשך  עו"ד 

מוצא ממיטתו בבית הרפואה.

אותה  את  לראות  אפשר  גם  כך 
התנהלות בלתי שוויונית, כאשר 
חברי הקואליציה מדברים מצד 
הקיצוץ  חשיבות  בדבר  אחד 
יהודיים  לילדים  התקציבים 
שני  ומצד  הממשלה,  שיוזמת 
ממלכתי- מנאום  מתמוגגים 
מזוייף על האכלת חתולי רחוב.

התנהלות  על  מדבר  ומי 
את  שכחה  שלפתע  התקשורת, 
עוד  לא  בעבר,  התנהלותה  כל 
שלטונית  שחיתות  על  דיבורים 
שומרי  במגזר  תחלואה  או 
התהדרו  בהם  התוארים  מכל  מוחלט  שינוי  המצוות, 
בעבר העיתונאים כשומרי הדמוקרטיה, שרק מבצעים את 

תפקידם לדווח, ולפתע מתגלים במלא צביעותם.

עולם מתוקן
המשיח,  מלך  ידי  על  שיתבצעו  הגאולה,  מיעודי  אחד 
לתיקון העולם, נאמרה על ידי הנביא ישעיהו: "ושפט בין 
"השופט  כי  מסביר  הרד"ק  רבים".  לעמים  והוכיח  הגוים 
יוכיח  והוא  העמים,  כל  אדון  שיהא   .  . המשיח  מלך  הוא 
תיקון  המעוות".  ישר  העול  בו  שימצא  למי  ויאמר  להם 
הרבי  של  מפעולותיו  הינן  ויושר,  צדק  ועשית  העוולות 
בביטול  כולו,  העולם  את  המתקן  המשיח,  מלך  שליט"א 
גמור לבורא העולם, והפיכת כל המערכות למשרתות את 

גילוי עצמות ומהות בעולם. 

הפסקת העוולות כעת, עשית צדק ויושר בעולם כבר היום, 
ומושלם  מתוקן  עולם  לקראת  המתאימות  ההכנות  הינן 
בגאולה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  בהתגלות  שיהיה 

האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

שותפים ב'דבר מלכות'
את הדבר הזה אסור להפסיק! מידי שבוע 
ומופצות  מודפסות  מלכות'  ה'דבר  חוברות 
החוגים  מכל  יהודים  אלפי  ומחברות  חינם 
שליט"א  הרבי  של  תורתו  שבכתר,  ליהלום 
ימי השותפות  יערכו  מלך המשיח. השבוע 
אב.  במנחם  כ"ד-כ"ו  הימים  בין  במיזם 
או   mcng.link/dm באתר  כעת  תורמים 

במספר: 054-3298-770 )גם בואצפ(.

טנק חדש בפלורידה
באירוע הכנסת ספר תורה שהתקיים לפני 
כשבועיים לבית משיח בפלורידה, נחנך טנק 
מבצעים חדש, לשירות התושבים היהודים 
ולהפצת שבע מצוות בני נח בקרב הגויים. 
נשכח  הבלתי  השליח  לז"נ  החדש  הטנק 
במקביל  יפעל  ענתי,  מרדכי  הרב  במקום, 

למרכזי הפעילות הפועלים במקום.

שנת לימודים חסידית
בעוד גננות ומלמדים רבים נערכים לקראת 
ב'ממש'  הפיקו  הלימודים,  שנת  תחילת 
ערכות יחודיות המספקות מעטפת חסידית 
לכל ימות השנה, הכוללות יצירות, חוברות 
ומגוון  לחגים,  וכתרים  סמלים  צביעה, 
במרכז  להשיג  ניתן  לימוד.  עזרי  של  רחב 
ההפצה, רח' מתתיהו 16 בני ברק, או להזמין 
לפרטים   mamesh.org האתר  באמצעות 

נוספים טל': 077-5123-770.

מצור על בית הכנסת
מספר חיילי מג"ב חוסמים בפני המתפללים  

את הכניסה לבית הכנסת ב'קומי אורי'

להסיר את המצור 
משכונת קומי אורי!

ארבעת המשפחות סובלות ממצור מתמשך קרוב לשנתיים' בזמן שבכבישים מסביב' מסרב הצבא להפסיק 
את הלינצ'ים ויידויי האבנים מצד הערבים. הפסקת העוולות הינן הכנה לגאולה האמיתית והשלימה
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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

כמה  ישנם   – עקב  פרשת   – השבוע  פרשת  של  לשמה 
הסברים: פירוש אחד אומר כי "עקב" הוא מלשון סוף, 
כמו העקב שברגל, והכוונה כמובן לסוף ואחרית הימים 
- תקופת ימות המשיח, הזמן בו בני ישראל מקבלים את 

השכר על קיום התורה והמצוות.

על  מרמז  תשמעון"  עקב  ש"והיה  אומר  אחר  פירוש 
המצוות הקלות, אותן מצוות שלעיתים אנו נוטים לזלזל 
למצוות  יחסית  לב,  שימת  בפחות  אותם  ולקיים  בהם 
חשובות ועיקריות – "מצוות שאדם דש בעקביו", שיש 
ולקיים אותם כפי שצריך, לא פחות מהמצוות  להיזהר 

החשובות וה'חמורות'.

תשלום על מצווה?! 
משמעויות  מבטאים  הללו  הפירושים  שני  לכאורה, 
השכר  על  מדבר  הראשון  הפירוש  כי:  לגמרי,  הפוכות 
שנקבל לאחר קיום המצוות, ואילו הפירוש השני מדבר 
כולם  ועל הזהירות לקיים את  קיום המצוות,  על עצם 
הפוכים  פירושים  שני  כיצד  מובן  לא  כן  ואם  בשווה, 

)לכאורה(, משמשים כפירוש לאותה מילה?

איך  להבין:  כל  קודם  נצטרך  השאלה,  את  ליישב  כדי 
שכר  לנו  מובטח  המצוות  קיום  שבעבור  בכלל  ייתכן 
וכמה  בפז,  יסולא  לא  המצוות  של  ערכן  והלא  גשמי? 
נוגע בכלל בקצה  זה  שלא נקבל שפע וטוב גשמי, אין 

המעלה הנפלאה והעצומה של התורה והמצוות?

השכר  כלומר:  מצווה",  מצווה,  "שכר  שבאמת,  אלא 
ידי  על  כי  המצווה,  עצם  הוא  מצווה  כל  של  האמיתי 
קיום המצוות זוכה יהודי לקבל את הדבר הכי יקר שיש 
בעצמו,  הוא  ברוך  הקדוש  עם  ומחובר  קשור  להיות   –

כידוע ש"מצווה" זה מלשון "צוותא וחיבור".

המקדמה והתשלום המלא
כל ההבטחות שבתורה על שפע גשמי והצלחה, באים 
המצוות  את  לקיים  פנוי  להיות  ליהודי  לעזור  כדי  רק 
ושלימות  הגשמיים.  בצרכיו  ועסוק  טרוד  להיות  מבלי 
עצום,  שפע  יהיה  שאז  המשיח,  בימות  תהיה  השכר 
כדי  ותחרות,  קנאה  מלחמה,  תהיה  לא  הזמן  ובאותו 
שבני ישראל יוכלו להיות פנויים לגמרי, ומתוך מנוחה 

ושלווה אמיתית, לעסוק בתורה ובמצוות.

זהו הקשר בין שני הפירושים במילה "עקב": השלימות 
)הפירוש  המצוות  קיום  בעבור  השכר  של  האמיתית 
הראשון: עקב – סוף הזמן( הוא המצוות בעצמן )הפירוש 

השני: עקב – מצוות קלות(.

עקב - בלי חשבונות 
כעת רק נותר להבין - למה דווקא המצוות ה'קלות' הם 

תכלית ושלימות השכר?

דווקא  היא  ה'  בעבודת  שהשלימות  הוא,  וההסבר 
כאשר עובדים את ה' מתוך ביטול אליו, על ידי קבלת 
עול פשוטה בלי חישובים. ולכן, צריכים לקיים את כל 
המצוות באופן שווה בלי חילוקים בין מצוות חשובות 
המלך  רצון  את  מקיימים  כאשר  כי  'פשוטות',  ומצוות 
לא עושים חשבונות – מה יותר חשוב, ומה פחות – אלא 
עושים את כל מה שהמלך מצווה לעשות – באותה מידה 

ממש.

כמו  המצוות  את  לקיים  מיהודי  נדרש  לא  שני,  מצד 
שום  ללא  לו  שנותנים  הפקודות  את  המקיים  רובוט 
מהי  וידע  יבין  שיהודי  צורך  יש  ולכן  הבנה,  או  רגש 
המשמעות של כל מצווה, ומהם ההבדלים שבין המצוות 

ה'חמורות' והמצוות ה'קלות'.

בין  הבדלים  שישנם  ומבין  יודע  שיהודי  ולמרות 
באותו  בשווה,  המצוות  כל  את  מקיים  הוא  המצוות, 
המצוות  שכל  יודע  הוא  כי  הזהירות,  ובאותה  ביטול 
הם רצונו של הקדוש ברוך הוא. ודווקא על ידי זה הוא 
מתחבר ומתקשר עם הקדוש ברוך הוא בשיא השלימות, 

ובקרוב – בגלוי, בגאולה האמיתית והשלימה

)על פי שיחת שבת פרשת עקב ה'תשמ"ט(

בשביל מה צריכים את העקב?

תנועה אחת של הקב"ה
מוכנים  ועומדים  הקיצין"  כל  "כלו  כבר 
זה,  ובזמננו  זה  בדורנו  ובפרט  לגאולה. 
קדושת  שכבוד  פעמים,  כמה  כמדובר 
והודיע, שכבר  וחמי אדמו"ר העיד  מורי 
גמרו את כל העניינים, וגמרו גם "לצחצח 
שנשאר  היחידי  והדבר  הכפתורים"  את 
הוא - התנועה אחת של הקדוש ברוך הוא 
שיוציא את בני ישראל מהגלות ולהביאם 
אל ארץ הקודש... ולכן מבקשים וצועקים 
יהודים עוד הפעם ועוד הפעם - ועכשיו 

עוד יותר בתוקף מפעם – "עד מתי"?!... 

)דבר מלכות שיחת פרשת עקב התנש"א(

כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ 
נחלי מים, עינות ותהומות יוצאים בבקעה 

ובהר. ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה 
ורימון, ארץ זית שמן ודבש   )עקב ח, ז-ח(

כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, מליאה מזונות. וכן 
היא ארץ נחלי מים. עד שבסיבת ריבוי המים יש בה זרעים 
וזהו ארץ חיטה ושעורה. ולא תאמר שאף  ופירות רבים. 
על פי שיש בה ריבוי לחם, היא ארץ עניה ודלה. שיש לך 
לחם.  בה  תאכל  במסכנות  ולא  עשירה  ארץ  שהיא  לידע 
והרריה  ברזל,  הם  עד שהאבנים שלה  בה,  כל  לא תחסר 

נחושת.

)צרור המור(

ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, 
לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל, 

ומהרריה תחצוב נחושת   )עקב ח, ט(

ששם  תחשוב  אשר  במקום  כי  ברזל,  אבניה  אשר  טעם 
כי  ובישרם  יוקח.  מעפרה  כי  ברזל,  תמצא  שם  אבנים, 
גדול  צורך  שהם  וברזל,  נחושת  מחצב  ישראל  בארץ 
ליושבי הארץ, ולא תחסר כל בה. אבל מוצא הכסף והזהב 

איננו חסרון בארץ. 

פרזלא",  היך  ברירן  "דאבנהא  ראיתי,  ירושלמי  ובתרגום 
רצונו לומר שהכתוב משבח הארץ שימצאו בה מחצבים 
מהם  לבנות  גזית,  אבני  יקרות  אבנים  גדולות  אבנים  מן 
וחומות ומגדלים, לא כארץ מצרים וארצות רבות,  בתים 

שהם שוכני בתי חומר, ונעשים ליושביהם קבריהם.
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המשיח, שאז יהיה שפע 

עצום, כדי שבני ישראל יוכלו 
להיות פנויים לגמרי, ולעסוק 

בתורה ובמצוות מתוך 
מנוחה ושלווה אמיתית
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   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

  כ"א-כ"ז מנחם אבמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

אם היינו מיישביםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' שבת. פרק ל. הל' עירובין.. פרק א-ב.
פרק ג-ה. 
פרק ו-ח.

הל' שביתת עשור.. בפרקים אלו. פרק א-ג. 
הל' שביתת יו"ט.. בפרקים אלו. פרק א-ג. 

פרק ד-ו.
פרק ז-ח. הל' חמץ ומצה.. פרק א.

הל' תרומות. פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.

הל' מעשר. פרק א.
פרק ב.

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

המשיח שבכל יהודי
מכל מדורה ניתזים המון ניצוצות קטנטנים. כל ניצוץ הוא למעשה 
חלק קטן מהמדורה הגדולה. נשמתו של הרבי שליט"א מלך המשיח 
- כולה קדושה ואלוקות, והיא כמו המדורה הגדולה. הניצוץ הקטן 

שבלב כל יהודי, הוא חלק מהמדורה הגדולה - נשמתו של המשיח.

הניצוץ שיש בנשמת היהודי נקרא "יחידה". הנשמה של הרבי שליט"א 
מלך המשיח שממנה באים כל ה"יחידות", נקראת "יחידה הכללית".

מהי יחידה
כדי להבין מהי אותה יחידה שנמצאת בעומק הנפש שלנו, נתבונן בעל 
שמות הנפש ונבין את המשמעות שלהם. שמות הנפש הם: נפש, רוח, 
נשמה, חיה, יחידה. נפש - עשיה למען השם. רוח - רגש להשם. נשמה 
- שכל המתעסק בהבנת השם. חיה - לרתום להשם את כל הרצונות.  

יחידה - התמסרות מוחלטת להשם.

את  מבטאת  שבנפש  ה"יחידה"  כך  "יחיד",  נקרא  שהשם  כמו 
ההתמסרות המוחלטת להשם. בדרגה הגבוהה שלה, תגרום היחידה 
ליהודי למסור את נפשו וחייו למען השם. הוא כל כך מסור, עד כדי 

כך שהוא מסכים להניח את החיים שלו!

את  לעשות  יתנגדו(  )ואף  יסכימו  לא  הרגש,  או  לדוגמה,  השכל 
הפעולה הזאת. היחידה כן.

למעלה מיחידה
במחשבה ראשונה נראה שהיחידה היא הפסגה. שהרי מה יכול להיות 

יותר מכך שאדם מסכים לתת את כל החיים שלו לה'?!

ואכן זהו שיא יחסית לכל הכוחות האחרים. כי הרגש מתמסר להשם 
אחד  כל  וכך  מבין,  הוא  כאשר  רק  והשכל  מרגיש,  הוא  כאשר  רק 
מהכוחות מתמסר רק לפי מה שמתחשק לו ומתאים לו. אבל ליחידה 

יש את התכונה להתמסרות מוחלטת. 

אך עדיין היחידה אינה המצב הכי נעלה. כי העובדה שהיא מתמסרת, 
כלומר,  ממנה.  חלק  שלא  למשהו  היא  שלה  שההתמסרות  מוכיחה 
כאשר אתה מתמסר, זה למשהו או למישהו - ואם כן סימן שהדבר 

הזה אינו אתה.

לדבר  מהיחידה.  גם  נעלה  משהו  בפנים  אחד  לכל  שיש  נבין  ומזה 
הזה קוראים "עצם הנשמה". שם מתגלה השם בעצמו ממש. בשונה 
מהיחידה שהיא ההתמסרות ברמה הכי גבוהה, עצם הנשמה חש את 

המציאות האלוקית כחלק ממציאות האדם. 

השלם.  האיחוד  את  מבטאת  כשלעצמה,  הנשמה  עצם  חווית  אך 
לומר  אפשר  נפרדות.  יש  עוד  כל  היא   )- היחידה  )של  התמסרות 
עצם  מתמסרת.  היא  אבל  גבוהה,  הכי  ברמה  מתמסרת  שהיחידה 

הנשמה חווה אותו בעצמו כפי שהוא. כמובן העצם נעלה יותר.

מגלים את המשיח
"עצם הנשמה" שבכל יהודי זהו "הניצוץ" שבכל אחד. ועל ידו אנחנו 

נעשים למציאות אחת עם השם והמשיח שליחו.

הוא  שלנו  התפקיד  מורגש.  ואינו  כלל  בדרך  מתחבא  שבנו  המשיח 
שהמציאות  הזמן  כל  ומרגישים  שרואים  למצב  להגיע  אותו,  לגלות 
היא אכן מציאות של משיח. ולא רק שאני מתמסר אליו )יחידה(, אלא 

שהוא ואני אחד )עצם הנשמה(.

שמתעוררים  מיד  בבוקר  במיוחד  הנשמה,  עצם  את  בעצמנו  נגלה 
מהשינה ונכריז "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".  

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

מכוון דרך לכולם

ברור שמסירת  דבר  לעניני בטחון אמרו  לעיל, שכל המומחים  וכאמור 
שטחים מקשה )אינני רוצה להשתמש בביטויים שהם השתמשו - ביטויים 
הרבה יותר קשים מהביטוי "מקשה"( על מצב הבטחון של כל היהודים 

הנמצאים בירושלים, בתל-אביב, בבני-ברק, בכפר-חב"ד וכו'.
)כ' מנחם-אב תשל"ו- בלתי מוגה(

ניו  ר' נפתלי פלדמן היה יהודי חרדי תושב 
לחב"דניק  עצמו  את  החשיב  לא  הוא  יורק. 
של  לעולמה  מאוד  קרוב  היה  הוא  אולם 
חסידות חב"ד ועסק רבות בלימוד תורתו של 

הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.

בנגיף  נדבק  הוא  כסלו,  בחודש  השנה, 
וירידות  עליות  חלו  זמן  משך  הקורונה. 
הוא  תשפ"א  שבט  ב'  שביום  עד  במצבו, 

החזיר את נשמתו לבוראה.

גדול.  היה  וידידיו  משפחתו  בקרב  הצער 
בסיום ה"שלושים" של ימי האבילות הוחלט 

לכתוב ספר תורה לעילוי נשמתו.

מומחה,  סת"ם  סופר  אצל  הוזמן  אכן  הספר 
חסיד חב"ד, והעבודה בכתיבת הספר הלכה 
הבחין  אחד,  בהיר  שביום  אלא  והתקדמה. 
אחד מבני המשפחה בעניין שיכול להעיב על 

שמחת הכנסת ספר התורה:

יש מילה אחת בתורה בה יש מחלוקת רבת 
המילה  לכותבה.  הנכונה  הדרך  מהי  שנים 
נאמר  בו  תצא,  כי  בפרשת  בפסוק  נמצאת 
"לא יבוא כרות שפכה ופצוע דכא בקהל ה'". 
נכתבת  "דכא"  המילה  האם  היא  המחלוקת 

באות א' או באות ה'. 

וכן היה מנהג  למנהג חב"ד, מנהג התימנים, 
 – עברו  בדורות  האשכנזים  קהילות  שאר 
באל"ף.  "דכא"  לכתוב  הוא  הנכון  הנוסח 
אשכנזים  של  קהילות  בכמה  לעומתם 

וספרדים נהגו לכתוב "דכה" באות ה'. 

יכתבו  אם  הבעיה:  התעוררה  בדיוק  וכאן 
ייתכן  חב"ד,  כמנהג  בא',  התורה  ספר  את 
לא  נפתלי  ר'  מתפלל  היה  בו  הכנסת  ובית 
שני,  מצד  אך  התורה.  ספר  את  לקבל  ירצו 
ר' נפתלי בעצמו מן הסתם היה רוצה שספר 
התורה ייכתב כמנהג חב"ד. בני המשפחה היו 

בהתלבטות גדולה שטרדה את מנוחתם.

בבית  להתארח  הגיע  הימים  באותם  בדיוק 
הקודש  מארץ  וותיק  ידיד  פלדמן  משפחת 
הציבור  מרבני  דרדק,  ישראל  הגאון  הרב   –
הליטאי בעיר מודיעין עילית. בני המשפחה 
סיפרו לו על הדילמה שטורדת את מנוחתם, 
את  להכריע  כיצד  רעיון  לו  היה  לא  אך 

השאלה החשובה מתוך מנוחת הנפש.

למחרת בבוקר הבחין הרב דרדק כי בספריית 
הרבי  של  קודש  אגרות  ספרי  המשפחה 
ששמע  נזכר  הוא  המשיח.  מלך  שליט"א 
רבות אודות האופן הפלאי בו ממשיך הרבי 
אליו  לפונים  לענות  המשיח  מלך  שליט"א 
באמצעות ספרי האגרות קודש וחשב שיהיה 
זה רעיון טוב לשאול את הרבי שליט"א מלך 
"בוא  התורה.  ספר  עם  לעשות  מה  המשיח 

נבדוק האם גם אני, בתור יהודי שאינו חסיד 
קודש",  באגרות  תשובה  לקבל  אזכה  חב"ד, 

אמר הרב דרדק לבנו שהיה יחד איתו.

הבן נטל באקראי את אחד הכרכים, אמר פרק 
תהילים לתוספת סייעתא דשמייא, ופתח את 
הרבי  של  המדויקת  תשובתו  למראה  הספר. 

שליט"א מלך המשיח הוא הוכה בתדהמה:

עניין  אודות  כותב  בו  מכתבו,  על  "במענה 
מחובתי   .   . וסיומה  תורה  הספר  כתיבת 
רבינו  של  הדין  פסק  בכאן  להזכיר  וזכותי 
דכא  פצוע  לכתוב   .  . התניא  בעל  הזקן, 
באל"ף לבסוף". בהמשך המכתב מציין הרבי 
תורה  ספרי  למספר  המשיח  מלך  שליט"א 
עתיקים ומיוחסים, כמו ספר התורה שמיוחס 
לפני  ישראל  )מגדולי  מרוטנבורג  למהר"ם 
שנמצא  עתיק  תורה  ספר  וכן  שנה(  כ-700 
עזרא  של  הגהה  שעבר  שמקובל  בפראג 
באל"ף.  "דכא"  כתוב  נמצא  ובכולם  הסופר, 
יד  כרך  קודש  אגרות   – במכתב  שם  )ראה 

עמודים קסח-ט(.

המסר היה ברור – להקפיד לכתוב את המילה 
"פצוע דכא" באל"ף דווקא. למשפחת פלדמן 
סרה ההתלבטות ויחד איתה גם באה מנוחת 

הנפש והשלווה…  

הגאון הרב ישראל דרדק

הוא חשב שיהיה זה 
רעיון טוב לשאול 

מה לעשות עם ספר 
התורה. "בוא נבדוק 
האם גם אני, בתור 
יהודי שאינו חסיד 
חב"ד, אזכה לקבל 

תשובה באגרות 
קודש", אמר הרב 

דרדק לבנו



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

אנחנו חיים בזמן הגאולה, כך מבשר לנו הרבי שליט"א 
מלך המשיח. כעת עלינו להתקדם לשלב הבא: לא לתת 
לידיעה הזו לשקוע לעמקי התת מודע ולהמשיך בשגרת 
החיים כרגיל, אלא להפנים זאת ולראות את התוצאות 
בחיים שלנו. לשם כך נדרש לייצר מציאות של גאולה 
לימוד  באמצעות  לעשות  ניתן  זאת  את  היומיום.  בחיי 
דבר  בתורה,  שמופיע  כפי  והגאולה  המשיח  נושא 
ויסייע  הסתגלנו,  אליהם  ההרגלים  לשינוי  לנו  שיגרום 

לנו להכיר ולהרגיש את הימצאות הגאולה.

'יפוצו  ארגון  בפני  העומדות  המטרות  אחת  זו 
אחת  החסידות.  תורת  להפצת  הפועל  מעיינותיך', 
הפצת  היא  הארגון  את  ביותר  המאפיינות  הפעולות 
פנימיות  את  שמביא  הימים'  'אחרית  השבועי  העלון 
בעולם.  והישיבות  המדרש  בתי  הכנסת,  לבתי  התורה 
בנוסף דואג הארגון להגביר את לימוד ענייני הגאולה 
נעשה  הדבר  החרדי.  הציבור  בקרב  בעיקר  והמשיח, 
באמצעות הקמת בתי מדרש ייחודיים לחסידות שבהם 
קבצים  ובאמצעות  זה,  נושא  על  מיוחד  דגש  ניתן 
מנקודת  השם,  בעבודת  נושאים  המקיפים  תורניים 
תקופתיים  בירידים  גם  החסידות.  תורת  של  המבט 
המתקיימים מזמן לזמן מוצעים לציבור ספרי חסידות 

וגאולה, במחירים מוזלים ושווים לכל נפש.

לחיות עם הזמן
יוזמה חדשה של הארגון, המפיצה את השיח הגאולתי 
מגזין  תאוצה:  תופסת  התורה  לומדי  ציבור  כלל  אל 
כתבות  חודש  מידי  לקורא  המביא  הזמן',  'ובאותו 
לצד  והשלכותיו.  הגאולה  תהליך  על  ייחודיות  צבע 
והגאולה  בענייני המשיח  עיוניות  סוגיות  מוגשות  זאת 

הכתובות בשפה תורנית אך פשוטה כאחד.

מועדי השנה ואירועים נוספים מודגשים במגזין מזווית 

ימות המשיח, שם מגלים הקוראים כיצד ניתן לחיות את 
הגאולה בתוך ההתרחשויות האקטואליות, וכיצד הדבר 
ניתן  לכך  בנוסף  והמצוות.  התורה  בקיום  גם  מתבטא 
המציגים  מתחלפים,  ותחקירים  כתבות  במגזין  למצוא 
עכשוויות,  התרחשויות  גם  כמו  היסטוריים  אירועים 

כציוני דרך וכתמרורים המציינים את התגלות המשיח.

חשיבה תורנית
'רועי  את  למנות  ניתן  הפופולריים  המדורים  בין 

לגאולה  הציפייה  חודש  מידי  נסקרת  בו  האמונה', 
והאמונה במשיח של אחד מגדולי ישראל. ישנם כאלו 
שהיו מפורסמים בכך, אך קיימים גם רבנים וגדולי תורה 
אחרים שהתפרסמו כסמכות תורנית אולם ייתכן ופן זה 

היה פחות מוכר באישיותם.

הוא  הקוראים  את  חודש  מידי  המרתק  נוסף  מדור 
'הלכתא למשיחא', בו עולה מידי חודש סוגיה תורנית 
ייחודית ומסקרנת הנוגעת לדור הגאולה. המדור נועד 
מנת  על  הלכה למעשה,  התורנית  את החשיבה  לעורר 
שנוכל לפתור מראש תסבוכות הלכתיות שעלולות לצוץ 
בגאולה. למשל, אלמנה שנישאה בשנית ובעלה הראשון 
קם בתחיית המתים, האם יכולה לחזור אליו כבתחילה? 
לתחייה  שקמו  סבים  או  הורים  בו  מקרה  לגבי  מה  או 

ידרשו לקבל בחזרה את חפציהם ורכושם מהיורשים?

מתרגלים לגאולה
רבים  בשטף.  למערכת  זורמות  וחיוביות  רבות  תגובות 
עיניהם  את  פקח  הזמן'  'ובאותו  מגזין  כי  מעידים 
בקיום  לגאולה  ולהתרגל  להתחיל  רבות  להם  וסייע 
התורה והמצוות, ובחיי היום יום. זאת מלבד החשיפות 
למקום  שזוכים  התיעודיים  והמחקרים  ההיסטוריות 
הבירורים  לצד  החרדית,  העיתונות  בעולם  כבוד  של 
דיונים תורניים  והסוגיות העיוניות שעוררו  ההלכתיים 

ערים בבתי מדרש רבים.

לאור  לצאת  החל  מאז  שחלפו  בחודשים  כי  ספק  אין 
המגזין המדובר, גברה בציבור החרדי הציפייה לגאולה 
המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  פני  לקבלת  והמוכנות 
עבור  או  אישי  מנוי  להזמנת  או  המגזין  לרכישת 
בחנויות  ההפצה  למוקדי  לפנות  ניתן  ומכרים,  ידידים 
בטלפון:  הראשי  ההפצה  למוקד  חייגו  או  המובחרות, 

  .053-712-5168

הייאוש – מתחבולות היצר
במענה על מכתבו מיו"ד לחדש אייר, בו מבקש תיקון על . . 

ואופן איך להילחם נגד זה בעתיד, הייאוש תוקף אותו.

אחד  הוא  הייאוש  אשר  מקומות,  בכמה  מבואר  והנה 
התחבולות והדרכים של היצר הרע, להפיל את האדם ברשתו, 
הרע,  היצר  לנצח  בידו  יהיה  שלא  שכיון  ההסברה  ידי  על 
ומובן  נגדו,  במלחמתו  ותועלת  תכלית  אין  הרי  ושלום,  חס 
האמונה,  היפך  ליצלן  רחמנא  אפיקורסות  הוא  זה  שרעיון 
אשר השם יתברך הוא בורא כל העולם והאדם בכללו, ולית 

אתר פנוי מניה. 

ואמר לו בתורתו הקדושה, בראתי יצר הרע בראתי לו תורה 
תבלין, אלא שכל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין 

לו, וכבר ידוע פסק רבותינו ז"ל אשר חס ושלום לא זכה, הרי 
רחמנא ליצלן יכולה להיעשות לו סם מיתה )כמבואר במסכת 
יומא עב, ב(, לכן מוכרחת התפלה לפני אדון כל שהיא בקשת 

צרכי האדם, והצלת נפשו על אחת כמה וכמה. 

וכדי שתהיה התפלה מקובלת, צריכה להיות בטהרה ובפירוש 
ותכופות  קרובות  לעתים  טוב  ומה  פנים,  כל  על  המלות 
בנתינת קודם התפלה איזה פרוטות לצדקה, וכדברי רבותינו 
ז"ל על הפסוק אני בצדק אחזה פניך, ויתנהג בכל הנ"ל ויאמר 
כפי  תהלים  השיעור  יום  בכל  שחרית  של  התפלה  לאחר 
שנחלק ספר תהלים לימי החודש. וכשיעשה את כל זה - אף 
כי כמנהג ישראל צריך להיות בלי נדר - אזי לאט לאט תקל 

עליו המלחמה, ומעט מעט יגרש את היצר הרע מגבולו...

)אגרות קודש כרך יא עמ' קג(

המגזין החודשי של אחרית הימים

שערי המגזינים בחודשים האחרונים

יוזמה חדשה של הארגון 
תופסת תאוצה: מגזין חודשי 

בשם 'ובאותו הזמן', המביא 
לקורא מידי חודש כתבות 

צבע ייחודיות על תהליך 
הגאולה והשלכותיו, סוגיות 

וכתבות בנושא הגאולה


