
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 נח      ב' מרחשון ה'תשפ"ב )8.10.21(

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

ריצת האמוק הבלתי נתפסת לרמאללה, על ידי שרים בכירים, 
מוזרות  תחרויות  של  רחוקים  מעולמות  מראות  מזכירה 
העלולות להביא לפגיעה בחיי נפש, ובכל זאת, לצורך פרסום 

רגעי, הרי שיש מי שמוכן לקחת 
ולבצע  עצמו  על  הסיכון  את 
הגובלים  מעשים  או  פעלולים 
כאשר  ואם  אחריות.  בחוסר 
הזויות  תחרויות  על  שומעים 
יכולים  רחוקות,  במדינות  אלו 
להסתפק בניע ראש ולצקצק על 
שיעמום העלול להוביל למעשים 
שבפגישות  הרי  אלו,  מטורפים 
עם ראש רשות הטרור ברמאללה, 
מיליוני  המסכן  ב'משחק'  מדובר 

יהודים בעולם.

שרי הממשלה, שעולים לאחרונה 
פגישות  לאותן  קבוע,  באופן 
עיוורים  'מדיניות',  המוגדרות 
ראש  של  המסוכנים  למעשיו 

לפני  רגע  עידוד,  שיחות  לעשות  שמסוגל  מי  הרשות. 
הפגישה, עם משפחות מחבלים שביצעו פיגועי טרור כנגד 
לצד  להצטלם  כך  אחר  ספורות  ודקות  בישראל,  יהודים 

בכירים כאלו ואחרים כשחיוך של נצחון מרוח על פניו.

רוח גבית לטרור
על  שחתום  מי  לישראל.  העויינים  הגורמים  באחד  מדובר 
דוקטורט העוסק בהכחשת השואה, מי שבאופן שיטתי פועל 
למחיקת כל סממן היסטורי שיעיד כי יהודים גרו כאן מאז 
הבין-לאומיים,  הרישמיים  במוסדות  שפעיל  מי  ומעולם, 
כנגד חיילי ומפקדי הצבא בעלילות שונות ומשונות, ומעל 
מידי  המעבירה  משומנת,  מערכת  בראש  שעומד  מי  לכל, 
נתעבים,  מחבלים  שפלים,  לרוצחים  שקלים  מיליוני  חודש 

שפגעו ביהודים חפים מפשע.

שקבעה  קריטוריונים  לפי 
ככל  הפלסטינית,  הרשות 
קשה  פיגוע  יבצע  שמהחבל 

יותר ויקבל עונש מאסר גבוה יותר, הרי שמשכורתו תעלה 
באופן יחסי. יש בכך עידוד ותמיכה בטרור באופן מעשי, ללא 
שננקפת אצבע מצד ישראל לעצירת החרפה. לא זו בלבד, 
השקיעה  ממש,  שלאחרונה  אלא 
ממשלת ישראל חצי מיליון ש"ח 
כאילו  מקריסה.  הרשות  להצלת 

ואין גבול לטמטום האנושי.

מזהיר  הקדושות,  בשיחותיו 
כי  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
הערבים,  עם  הפגישות  בעצם 
גבית  רוח  מעניקות  שהן  הרי 
מעודדת  לפעול,  לטרוריסטים 
פיגועים  לבצע  המחבלים  את 
של  בפעילותו  ותומכת  היל"ת, 
ביהודים  לפגוע  החפץ  הערבי 
אלו,  פגישות  בעולם.  מקום  בכל 
מתקיימות  היו  שלא  היה  מוטב 
תוצאות  את  רואים  וכולנו  כלל, 
בדמות  הטרור,  בראשי  התמיכה 
עליה בפעולות החבלה כנגד שוטרים, חיילים ואזרחים, כפי 

שנעשה בזמן האחרון ממש.

רצף של בעיות
רק כאשר מפגינה ישראל עמידה איתנה מול כל הלחצים, 
ומביעה את עמדתה הצודקת והאמיתית בדבר חוסר כניעה 
לטרור, אפילו בקצת, הרי שאז, ילמדו הם לקח ובמילא יבינו 
שאין טעם בפעולות הטרור בהם הם נוקטים, כפי שמדגיש 

זאת הרבי שליט"א מלך המשיח.

לצערינו, במהלך יותר משלושים השנים האחרונות, צעדו כל 
והאובדנית,  בדרך העקומה  זה  בזה אחד  ישראל,  ממשלות 
זאת.  שיעצור  מי  ואין  מפשע,  מחפים  לפגיעה  המובילה 
ופירוק  סיום  הינה  זו,  עגומה  למציאות  היחיד  הפתרון 
הרבי  של  והתגלותו  דומותיה  וכל  הנוכחית  הממשלה 
שליט"א מלך המשיח, ראש הממשלה הבא, זה שיביא את 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה  האמיתי,   - המיוחל  השלום 

ותיכף ומיד ממש!

קידושי לבנה חובקי עולם

בחו"ל  ישראל  וקהילות  הארץ  רחבי  בכל 
מעמד  לעריכת  מיוחדת  תכונה  ניכרת 
קידוש לבנה שמח ומיוחד במרחשוון בכוונה 
לזירוז  צדקינו  משיח  פני  לקבלת  מיוחדת 
המיוחדת  ההתעוררות  לרגל  וזאת  הגאולה. 
מלך  שליט"א  הרבי  של  הנוקבות  והמילים 
המשיח בדבר קידוש לבנה שזה נוגע "למשיח 
צדקנו עצמו" וכי עניין זירוז  הגאולה מתבטא 
לבנה.  קידוש  במצוות  וזהירות  בהוספה 
)"דבר מלכות" פ' נח תשנ"ב( הגרלת ענק בין 

המשתתפים. לפרטים: 054-2158086.

"ויעקב הלך לדרכו"

במוצאי  הכנסת  בבתי  הכריזו  המנהג  לפי 
שבת בראשית "ויעקב הלך לדרכו", בהכרזה 
זו עוברים מימי החג לימי החול וממשיכים 
שהצטברו  הנעלות  ההשפעות  כל  את 

במהלך החודש הנעלה, לתוך ימי החולין.

חוזרים מבית משיח

בית  את  שפקדו  האורחים  חזרו  אלו  בימים 
רבינו שבבבל 770 בניו יורק, למקומם. ברחבי 
קבלת  לאירועי  בקהילות  נערכים  העולם 
הפנים וההתוועדויות בהם מספרים השבים 
והאירועים  הנעלות  הרוחניות  החויות  על 
המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  במחיצת 
אלו  אירועים  יערכו  הקרובים  בשבועות 

במתכונת המותאמת לפי ההנחיות.

פותחים שנה סוערת - 120 שנה
מעמד 'צאתכם לשלום' לאורחים ב-770 בסימן 

120 שנה להולדת הרבי שליט"א מלך המשיח

לעצור את הפעולות 
המסוכנות לישראל

התמונות מרמאללה, בהם נראים חברי ממשלת ישראל מצטלמים מחוייכים לצד ראש הרשות התומכת 
הכספית הגדולה ביותר בפעולות הטרור, צריכים להפסק מיידית, מאחר והן מסכנות את שלום הציבור
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה

   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

בזוהר הקדוש נאמרה נבואה מעניינת בקשר עם המבול, 
המדברת על התקופה שלפני הגאולה האמיתית והשלימה:

בפרשתנו נאמר "בשנת שש מאות שנה לחיי נח . . נבקעו 
כל מעיינות תהום רבה וארובות השמיים נפתחו", ועל כך 
אומר הזוהר כי בשנת שש מאות לאלף השישי )כלומר: 
החל משנת ה' אלפים ת"ר – לפני כמאה ושמונים שנה( 
יתחיל  והעולם  החכמה,  מעיינות  כל  וייפתחו  ייבקעו 
בגאולה   – השביעי  לאלף  כניסתו  לקראת  להתכונן 

האמיתית והשלימה.

חכמת  התפתחות  על  רק  מדברת  אינה  הזוהר  נבואת 
התורה שתפציע החל מאותה תקופה, אלא גם על חכמות 
מעיינות  כל  נבקעו  תקופה  אותה  מאז  ואכן  העולם. 
והן  החסידות,  והפצת  התורה  סודות  בגילוי  הן  החכמה 
ושינו  העולם  את  ששטפו  והטכנולוגיה  המדע  בתגליות 

אותו לבלי הכר.

הכל בשביל מטרה אחת
יתגלו  התורה  שסודות  העובדה  מילא  להבין:  יש  אבל 
בימות  שכן  וברור,  מתבקש  דבר  זה  הגאולה  לקראת 
המשיח ובגאולה השלימה תתגלה תורתו של משיח, ולכן 
מתאים מאוד שבתור טעימה מאותה תקופה יתגלו סודות 
העולם  חכמות  גילויי  בין  יש  קשר  איזה  אבל  התורה. 

והמדע לבין הגאולה השלימה?

הוא  ברוך  הקדוש  שברא  מה  "כל  הוא:  לכך  וההסבר 
מה  שכל  אומרת  זאת  לכבודו",  אלא  בראו  לא  בעולמו, 
לו  ולעזור  היהודי  את  לשמש  כדי  נברא  בעולם  שקיים 

לעבוד את ה' ולקיים תורה ומצוות.

אחד מייעודי הגאולה הוא "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר 

שכל  רק  שלא  היא  הייעוד  משמעות  דיבר".  ה'  פי  כי 
שהעולם  אלא  אותו,  וידעו  בה'  יאמינו  בעולם  האנשים 
בעצמו יגלה ויראה את מציאותו של ה', "וראו כל בשר", 

שהבשר עצמו יראה את האלוקות.

ללמוד מכל דבר
כעת נוכל להבין כיצד התפתחות חכמות העולם מהווה 
הכנה לקראת הגאולה והתממשות הייעוד "וראו כל בשר 
להפצת  הטכנולוגיה  כלי  את  מנצלים  כאשר  כי  יחדיו", 
ייעוד שבו העולם  תורה ויהדות, הרי זה טעימה מאותו 

בעצמו מגלה ומראה אלוקות.

רובדים.  בכמה  להגיע  יכול  מכך  שנובע  והסיוע  העזר 
ברובד החיצוני אפשר לנסות להפיק הוראה בעבודת ה' 
מכל דבר, כמו למשל: העובדה שהקדוש ברוך הוא מביט 
ואוזן שומעת"(  )"עין רואה  ומשגיח על כל תנועה שלנו 
לא הייתה מוחשית יותר מאשר בתקופה שלנו שבה ניתן 
לקבל המחשה מפיתוחי הטכנולוגיה )כמו מצלמה, טלפון 
ניתן במקום אחר לדעת עלינו  וכן הלאה( שבאפשרותם 

הכל, מה אנחנו עושים, מדברים ועוד.

נותנת לנו אפשרות להפיק לימוד לחיי  זו אמנם  דוגמא 
היום יום  מחכמות העולם אבל הפקת תועלת בלבד לא 
ממצה את הכוונה שלשמה הן נבראו, כי בסופו של דבר 
יש את חיי התורה והמצוות ואילו שאר הדברים שקיימים 

בעולם נשארים מחוץ לתמונה.

מציאות של אלוקות
ומעיינות  התורה  מעיינות  הזוהר,  שבנבואת  ומכיוון 
חכמת העולם באות יחד, צריכים לומר שבחכמות העולם 
עצמן יש תועלת לענייני תורה ומצוות, ועד שכל הסיבה 
בזה  להשתמש  כדי  ורק  אך  היא  התגלו  אלו  שחכמות 

לעבודת ה'.

הזמן  שעובר  שככל  העובדה  הוא  לכך  הדוגמאות  אחת 
ריבוי  רק  אינו  שהעולם  למסקנה  המדע  חכמי  באים 
פרטים שונים )כפי שחשבו בעבר( אלא תמצית מציאות 
העולם בנויה על חיבור )כמות ואיכות( שזה קשור למה 
מציאות  הוא  כולו  שהעולם  השלימה  בגאולה  שיתגלה 

אחת של אלוקות, תיכף ומיד ממש.

)על פי לקוטי שיחות חלק טו עמוד 42(

חכמות העולם מסייעים לתפיסת האלוקות

העליה השלישית - בשבת

ואחת  אחד  כל  אצל  שיהיה  רצון,  ויהי 
בזמן  מישראל שני הענינים: שתי העליות 
הזה, ומיד אחר-כך יתעלו בעליה השלישית 
לעתיד לבוא, בקרוב ממש, בבית המקדש 
נח נח״ שתי   . ומ״אלה תולדות   . השלישי 
 – השלישית  לעליה  מיד  נכנסים  פעמים 
״לך לך . . אל הארץ אשר אראך״, בגאולה 
האמיתית והשלימה, כפי שהולכים לקרוא 
אז  עד  אם  ואפילו  מנחה.  בתפילת  תיכף 
לפעול  יספיקו  לא  אולי  הקריאה(  )עד 
וע״י  פנים אחרי  כל  על  יהיה  – שזה  זאת 

הקריאה, עוד ביום השבת זה. 

)שבת פרשת נח ה'תשמ"ט - בלתי מוגה(

והיה בענני ענן על הארץ   )נח, ט, יד( 

מאים  שהעננים  שאף   - שמיא"  ד"ענני  הדיוק  לבאר  ויש 
)"ואד יעלה מן הארץ"( מכל מקום, נעשים ענני  מן הארץ 
שמיא", על דרך ובדוגמת ענין ה"קשת", שנעשה מהשתקפות 

קרני השמש בעננים. 

)הערה 100 בשיחת שבת פרשת נח ה'תשנ"ב(

אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ 
כן נשבעתי מקצוף עליך   )הפטרת פרשתנו( 

 . זמינא האי קשת לאתקשטא  גלותא  מן  ישראל  יפקון  כד 
דכתיב  מנלן,  למשיח,  ליה  צפי  וכדין   .  . נהירין*  בגווני   .
וראיתיה לזכור ברית עולם . . ידכר קב"ה להאי ברית דאיהו 
בגלותא ויקים לה מעפרא, הדא-הוא-דכתיב ובקשו את ה' 
אלקיהם ואת דוד מלכם . . ודא הוא דכתיב אשר נשבעתי 

מעבור מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך ומגער 
בך" )=כאשר יצאו עם ישראל מהגלות יביא את אותה קשת 
היפה... בצבעים בהירים... ואז צפה לו למשיח, מהיכן אתה 
יזכור  עולם...  ברית  לזכור  וראיתיה  שנאמר  זאת?  יודע 
הקב"ה לאותה ברית שהם בגלות ויקים אותם מעפרם, זהו 
שנאמר ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם... וזה הוא 

שנאמר אשר נשבעתי מעבור מי נח... תרגום חופשי(.

*( ומה שכתוב "לדרת עולם", "נכתב חסר שיש דורות שלא 
)פירוש רש"י ט,  הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו" 
יב( - קאי )= נאמר( על קשת על דרך הרגיל שהיא סימן שלא 
יהיה עוד מבול" )כפשטות הכתוב( ובלשון הזהר "דאתחזייא 
בגוונין חשוכין מתחזא לדוכרנא שלא ייתי מבול" )= שכאשר 
נראת הקשת בגוונים חשוכים הרי זה לזכור שלא יביא מבול. 
תרגום חופשי(. )הערה על דברי הזוהר בדבר מלכות ש"פ נח 

תשנ"ב, הערה 100(

)זוהר פרשתנו עב, ב(

העובדה שהקדוש ברוך הוא 
מביט ומשגיח על כל תנועה 

שלנו לא הייתה מוחשית 
יותר מאשר כיום )מצלמה, 

טלפון וכו'( בו מתאפשר 
לראותנו מכל מקום

זמני
השבת

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

18:08   17:57   17:45  17:54  17:39   הדלקת נרות  

19:05   18:53   18:51  18:52   18:51   יציאת השבת  

הפטרה: רני ושמחי - אמר מרחמיך ה' )ישעיהו נד, א - י(



נפלאות עכשיו

  ב'-ח' חשוןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

בכוח התורהפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' ערכין וחרמין. פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

פרק יג. הל' נזירות.. בפרקים אלו. פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-י. הל'.. פרק א.

הל' כלי המקדש. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

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

טכנולוגיה לגאולה
נאמר בספר הזוהר שבשנת שש מאות שנה לאלף השישי יפתחו שערי 
החכמה למעלה ומעיינות החכמה למטה והעולם ייעשה מוכן להיכנס 

אל האלף השביעי – לגאולה.

לנבואת  ואכן, בהתאם  ה'תר.  היא שנת  לאלף השישי  שנת שש מאות 
הזוהר, באותה תקופה חלה התפתחות מדהימה בשני תחומים בעולם. 
שני התחומים עליהם מדבר הזוהר הקדוש, הם התחום התורני, והתחום 

הטכנולוגי.

בתחום התורני, חלה התפתחות גדולה בגילוי תורת החסידות על ידי 
אדמו"ר הצמח צדק, התפתחות זו התבטאה גם בהדפסת הספר החשוב 
"לקוטי תורה" ובו מאמרים חשובים של אדמו"ר הזקן, שהם מאמרים 
"פתיחת  הזוהר  קורא  אלו  לגילויים  החסידות.  בתורת  מאוד  יסודיים 

שערי החכמה למעלה", כיון שזו תורה עליונה.

במקביל, באותן שנים חלה התקדמות עצומה בחכמת המדע והטכנולוגיה 
העולמית. אז הומצא המנוע הראשון ובעקבותיו כל המכונות וכלי הרכב 
שאנו מכירים כיום, מה שהביא לרווחה כלכלית משמעותית לבני האדם, 
שכבר לא היו צריכים ללכת ברגל ממקום למקום, להתאמץ רבות לבצע 

מלאכות ידניות קשות. 

התקדמות זו מכונה "פתיחת מעיינות החכמה למטה", שהרי זוהי חכמת 
העולם הגשמי והנמוך.

כיצד כל זה מכין את העולם להיכנס אל הגאולה?

בנוגע לגילוי החסידות ברור. שהרי בימות המשיח יעסקו כל בני ישראל 
בידיעת השם ובלימוד פנימיות התורה, ומובן שההכנה הכי טובה לזה 

היא לימוד תורת החסידות.

ומה בקשר להתפתחות הטכנולוגית? כיצד היא מכינה אותנו לגאולה? 
מבאר הרבי שליט"א מלך המשיח: על זמן הגאולה נאמר "וראו כל בשר 
יחדיו כי פי ה' דיבר", כלומר שבגאולה גם הבשר והעולם הגשמי יוכלו 

לחוש ולהרגיש אלוקות. בעניין זה מסייעת לנו הטכנולוגיה כבר כיום.

הטכנולוגיה מסייעת
שאדם  מה  שכל  ייתכן  כיצד  להבין  קשה  היה  הדורות  בכל  לדוגמה: 

עושה, אפילו בחדרי חדרים, נצפה על ידי הקב"ה. 

אולם כיום – כולנו יכולים להבין זאת בקלות. אנחנו כבר רגילים שבכל 
ובתוך שניות  יכולים להיות מצולמים במצלמה משוכללת  רגע אנחנו 
התמונות מגיעות לכל מקום בעולם. זה עוזר לנו להרגיש שגם הקב"ה 

רואה אותנו בכל מקום בו אנחנו נמצאים.

התורה  להפצת  בפועל  מסייעת  הטכנולוגיה  התקדמות  מזו:  יתירה 
ומגיעים  ברדיו  הנמסרים  תורה  שיעורי  ישנם  למשל  כך  והיהדות. 

לעשרות אלפי יהודים. 

הדורות  של  המדעית  ההתפתחות  שבעקבות  הוא,  העיקרי  והחידוש 
האחרונים, המדע עצמו מתקרב יותר ויותר להשקפת התורה. כך למשל 
המדענים מבינים היום את הרעיון התורני, לפיו כל החומרים וכוחות 

הטבע פועלים יחד ויש קשר עמוק ביניהם. 

המדע עדיין לא גילה מהו אותו כוח שמחבר את הכל יחד, שזהו כמובן 
הקב"ה שבכוחו האין סופי מחיה את הבריאה כולה בכל רגע מחדש.

אך  ואחראית.  מבוקרת  בצורה  בטכנולוגיה  להשתמש  שעלינו  כמובן 
בשורת  את  להפיץ  מנת  על  האפשרויות  בכל  בה  להשתמש  עלינו 

הגאולה ואת זהותו של הרבי שליט"א המשיח.   

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

ויזה למלך המשיח

וכשמסביר לגוי את "כח מעשיו. ." )מתוך פירוש רש"י הראשון על התורה, 
בפרשת בראשית(, צריך הוא לומר לו שיודע זאת מהתורה, ולא-זו- בלבד, 
אלא אף מסביר הוא לגוי את הטעם למה התורה מתחילה מ"בראשית ברא 

אלקים את השמים ואת הארץ".
)משיחת מוצאי שבת-פרשת בראשית תש"מ - בלתי מוגה(

העולם  רחבי  מכל  ב-770,  תשרי  חודש 
יורק,  בניו   770 בבית משיח  נאספים המונים 
לעשות את ימי החגים במחיצת הרבי שליט"א 

מלך המשיח.

ערב  ערב  יושבים  הם  קבוצות  קבוצות 
בלתי  לחלק  שהפכו  התוועדיות  ומתוועדים, 

נפרד מהנוף ה'תשראי' המוכר.

שטף  את  עוצרים  לא  הסוכות  חג  ימי  גם 
התוועדויות ואפילו מגבירים אותן, גם הגשם 
הפוקד את האיזור בקביעות במהלך החג, אין 
יחד"  גם  אחים  ה"שבת  את  לעצור  כדי  הוא 

ומתוך "לגימה שמקרבת"...

חלק בלתי נפרד מאותן התוועדויות, זה כמובן 
סיפורי המופת, כדי להודות לה' יתברך על כל 
הניסים שהוא עושה איתנו, ובראשם המופתים 
ברכה  לבקשת  הכתיבה  בזכות  המתגלגלים 

מהרבי שליט"א מלך המשיח.

נושא  היה  השנה,  הבוערים  הנושאים  אחד 
קבלת הויזה - אשרת הכניסה לארצות הברית. 
מאחר ובמהלך השנה וחצי האחרונים פועלת 
ישראל,  בארץ  האמריקאית  הקונסוליה 
האחראית על הנפקת האשרות במתכונת מאוד 
מצומצמת, עקב הגבלות גורמי הבריאות, הרי 
שנוצר תור של למעלה משנה וחצי כדי לקבל 

ראיון לקבלת האשרה.

באחד  נשמע  הללו,  המופת  מסיפורי  אחד 
הלילות, מאחד הבחורים הפעילים אצל הרב 
דודי כפלין בבית חב"ד בקוזומל, שבמקסיקו:

"אני רוצה לספר לכם, איך גלעד, אחד החבר'ה 
ויזה. אמנם זה קרה בפועל לפני  שלנו, קיבל 

מספר חודשים, אבל מדובר בנס גלוי.

לפני כשנה וחצי הוא התחיל ב"ה בתהליכים 
הזמן  כל  במשך  בתשובה.  חזרה  של  מהירים 
הרבי  של  המופתים  על  סיפורים  שמע  הוא 
שליט"א מלך המשיח המתרחשים באמצעות 
לזה  התחבר  לא  בעצמו  אך  קודש,  האגרות 

באופן אישי.

הגיע  הוא  חב"ד,  בבית  אצלנו  תקופה  אחרי 
בירושלים,  'ופרצת'  לישיבת  ונכנס  לארץ 
תוך שהוא נכנס לאוירה. לקראת י' שבט, יום 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  הנשיאות 
התקיים בישיבה מבצע הכנה רוחני, במסגרתו 
"באתי  מאמר  על  להבחן  הבחורים  נדרשו 
שליט"א  הרבי  של  הראשון  המאמר  לגני" 
הוכרז  הלימוד  את  לעודד  כדי  המשיח.  מלך 
כי מצטייני הלימוד יכנסו להגרלה על כרטיס 

טיסה לניו יורק ל-770.

שמו  עלה  ההגרלה  ובערב  קרה,  יאומן  הלא 
של מיודענו כזוכה בהגרלה, בעוד ההתרגשות 

סביבו גואה, נזכר גלעד כי אין לו ויזה לארצות 
הברית...

בהחלטה של רגע הוא החליט לכתוב על כך 
ידיו,  את  נטל  המשיח.  מלך  שליט"א  לרבי 
העלה את בקשתו על הכתב ונטל אחד מתוך 
הכרכים. בתשובה שנפתחה לו בכרך ה' בעמ' 

רמה נכתב: 

"במענה על מכתבו . . בו מודיע על דבר המצב 
בענין הוויזות שלו ושל בני ביתו שיחיו.

הכל  שיהיה  יתברך  מהשם  רצון  יהי  הנה 
יתברך  והשם  ובזמנו  בעתו  ובנקל  כשורה 
כמו-שכתוב  האמיתי  חפצם  למחוז  יביאם 
מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ ויבואו אל 

המנוחה ואל הנחלה בקרוב.

יו"ד  חגיגת  עליהם  עבר  איך  לדעת  אתענין 
שבט ..." )ההדגשות אינן במקור(.

וואוו... גם ברכה מפורשת שענין הויזה יסתדר 
וגם התעניינות בפרטים עניני י' שבט, המבצע 

במסגרתו זכה גלעד בכרטיס.

מכאן והלאה הכל התגלגל במהירות מפתיעה. 
וכשהחזיק  זמין,  תור  לו  נקבע  קצר  זמן  תוך 
בו,  מתנוססת  שהויזה  הדרכון  את  בידיו 
ובזכות  בישראל,  נביא  יש  הוא, אשר  גם  ידע 

ברכותיו אפשר לפתור הכל!  

גלעד בפתח הישיבה

הלא יאומן קרה, 
ובערב ההגרלה 

עלה שמו של גלעד 
כזוכה בהגרלה, בעוד 

ההתרגשות סביבו 
גואה, נזכר גלעד כי 
אין לו ויזה )אשרת 

כניסה( לארצות 
הברית



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

הרבי  הקים  תשמ"א  שנת  של  סוכות  המועד  בחול 
השם'  'צבאות  הילדים  ארגון  את  המשיח  מלך  שליט"א 
והכריז על סיסמת הארגון – "אנו רוצים משיח עכשיו". 
שם הארגון לקוח מספר שמות, שם נקרא כל עם ישראל 
מקובל  אכן  השם'.  'צבאות  בכינוי  מצרים  מארץ  היוצא 
אולם  השם,  בצבאות  כחיילים  דווקא  לילדים  להתייחס 
ומחויב  אלוקים  של  כחייל  משמש  יהודי  כל  למעשה 
למלא את הוראותיו. יחד עם זאת, ישנם כאלה שהכינוי 
צבי  הרב  הוא  כזה  נוספים.  במובנים  גם  אותם  הולם 
עשרות  במשך  כמכונאי  שעבד  לציון,  מראשון  רוכוורגר 
שנים בבסיס פלמחים של חיל האוויר, וניצל זאת להפצת 

יהדות וחסידות בקרב כל באי המקום, החיילים והסגל.

התוועדות בבסיס הצבאי
עברה  ילדותו  חב"ד.  כחסיד  נולד  לא  רוכוורגר  הרב 
הבימה",  לתיאטרון  דיזנגוף  כיכר  "בין  אביב,  בתל  עליו 
ובהמשך  8 שנים,  ביל"ו  "למדתי בבית הספר  כהגדרתו. 
קצרה  תקופה  ולמדתי  טכניים  כישורים  כבעל  אופיינתי 
לישיבה  המשכתי  משם  נתניה.  ליד  צבאית  בפנימיה 
לחב"ד  להתקרב  התחלתי  תקופה  ובאותה  גן,  ברמת 

ולהגיע ללימודים בכפר חב"ד".

בתחילה מילא את שירותו הצבאי בבסיס צריפין, ואז החל 
את פעילותו הענפה בצבא במסגרתה היה מניח תפילין 
ממועדי  אחד  בכל  ודואג  חיילים,  לעשרות  יום  מידי 
הוא  הבסיס.  באי  בקרב  החג  מצוות  לקיומן של  ישראל 
קבוע  באופן  מביא  והיה  חב"ד  לכפר  הקירבה  את  ניצל 
רבנים ומרצים שידברו בפני החיילים. כאשר נאמר לו כי 
יהיה  הבין ששם  כי  סירב,  פלמחים  לבסיס  לעבור  עליו 
לו קשה יותר להמשיך בפעילות החב"דית. לבסוף לאחר 
התייחסות חיובית מהרבי שליט"א מלך המשיח למעבר, 

ניאות לכך ואכן המשיך בפעילותו בבסיס החדש.

הכרזה שבועית
על  לדבר  החל  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  כאשר 
מיוחדת  תעמולה  מתנהלת  סביבן  )מצוות  'המבצעים' 
למען קיומן(, החליט לרתום לכך את רכבו הפרטי. בהיותו 
ברכב  התקין  ועוד,  באלקטרוניקה  ומתמצא  טכני  איש 
מערכת הגברה וסיגל לעצמו מנהג – לנסוע בימי שישי 
להדליק  ולנשים  תפילין  להניח  הגברים  לציבור  ולקרוא 

נרות שבת.

"הפעילות הזו מתנהלת עד היום", הוא מספר. "הרכבים 
גם  אולם  השנים,  במהלך  רבות  פעמים  התחלפו  אמנם 
כיום מתנוססים על הרכב ציורי המבצעים, וזמני הדלקת 
נרות שבת המתעדכנים מידי שבוע. לעיתים אני אף קובע 
מוצג כלשהו על הרכב, כמו בתקופה האחרונה בה לכבוד 
חודש אלול ולקראת ראש השנה נסעתי עם דגם של שופר 

על הגג".

שני מפקדים
במסיבת הפרישה שערכו לכבודו עם סיום שירותו בצבא, 
בה שיבחו אותו על עבודתו בחריצות ובהצטיינות, אמר 
מפקדו בבסיס חיל האוויר פלמחים, רב סרן איגור: "אני 
רוצה לומר לכם מי זה צביקה. אני עומד מאחוריו והוא 
לא מתפעל וממשיך להניח תפילין לחבר'ה". לאחר מכן 
מהיכן  הסביר  הוא  עצמו  רוכוורגר  הרב  דיבר  כאשר 
שני  לי  היו  בצבא  "למעשה,  לכך:  הכוח  את  שאב  הוא 
מפקדים", אמר. "היה לי מפקד שעבדתי תחתיו בהאנגר 
עבודתי  את  לבצע  שעליי  וידעתי  האפאצ'י,  מסוקי  של 
שהוא  מפקד,  עוד  לי  היה  אבל  ביותר.  הטובה  בצורה 
בכלל זה שנתן לי את ההוראה להיכנס לצבא, ואף הדריך 
אותי לעשות הכל כדי שכל אלו שבסביבתי יניחו תפילין, 
זהו כמובן הרבי  יזכו להצלחה ולשמירה מיוחדת.  ובכך 

שליט"א מלך המשיח".

גם כיום לאחר שחרורו מצה"ל פועל הרב רוכוורגר בעיר 
רכבו  עם  שבוע  מידי  נוסע  הוא  לציון.  ראשון  מגוריו 
מפיץ  וגם  שבת,  נרות  הדלקת  על  ומכריז  העיר  במרכז 
את גיליונות 'שיחת הגאולה' במספר בתי כנסת בסביבה. 
לשמש  ממשיכים  הברוכים  וכישרונותיו  היצירתי  מוחו 
אותו בביצוע המטרה החשובה – קבלת פני הרבי שליט"א 

מלך המשיח תיכף ומיד ממש.  

לא להמנע מעשיה חיובית
במענה למכתבך מכ"ו תשרי, בו אתה שואל:

אודות,

א( מחשבות לא רצויות.

צריך  ולכן  חושך,  הרבה  דוחה  אור  מעט  לזה,  העצה  ידועה 
להיות שקוע במחשבות של תורה ותפילה ולהיות בקי בעל פה 
פרקים משניות, פרקים תניא, ומה טוב לפחות מאמרי חסידות 

קלי ההבנה, שכל זה מסייע להפטר ממחשבות לא טובות.

ב( מה לעשות, שכל דבר נעשה עם פני' )= עם חשיבות עצמית(.  

היצר  כאשר  רבות,  פעמים  כי  זהיר,  מאוד  להיות  צריך  בזה 
הרע רוצה לעכב יהודי מלעשות דבר טוב, הוא מנסה בדרך זו, 

להשלותו, שהוא עושה זאת בגלל פני', במילא עדיף, שכלל לא 
יעשה זאת, וזהו היפך פסק רבותינו ז"ל לשעולם יעסוק בתורה 
כן,  ועל  לשמה,  בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה  שלא  ומצות 
מבלי הבט על כך שכמובן צריך לפעול בעצמו שסוף כל סוף 
ייעשה כל דבר ללא פני', אבל בנתיים, אם זהו דבר טוב אין 

להמנע ח"ו מלעשותו, וכנ"ל.

ובכלל לסייעתא שמיא בהנ"ל, מסייע רבות כאשר משפיעים 
ולחסידות  בכלל  ליהדות  יותר  לקרבם  והסביבה  חברים  על 
תרומם  וצדקה  נאמר  זה  ועל  ברוחניות,  צדקה  שזוהי  בפרט, 

גוי, וכמבואר בתורה אור ריש )= תחילת( פרשת בראשית.

בברכה לתלמוד תורה מתוך שמחה ויראת שמים.

)אגרות קודש חלק יב עמ' לט - תרגום( 

חסיד בצבא, חסיד בשגרה 

עם 'טנק המבצעים' שלו ליד בנין 770 בכפר חב''ד

פעילות זו מתנהלת עד היום, 
הרכבים אמנם התחלפו 

פעמים רבות במהלך השנים, 
אך גם כיום מתנוססים 

על הרכב ציורי המבצעים, 
וזמני הדלקת נרות שבת 
המתעדכנים מידי שבוע


