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מפרשת  החל  השבוע,  פרשיות  אחרי  שעוקב  מי  כל 
בראשית דרך פרשת נח ועד לפרשת השבוע לך לך, בוודאי 
בזמן. למעשה שתי  כי מדובר על קפיצה מטאורית  מבחין 

בתורה,  הראשונות  הפרשות 
אלפיים  של  תקופה  על  מספרות 
העולם,  של  הראשונות  השנים 
עם  בפרשתינו  המסתיימות 
אבינו  לאברהם  והציווי  ההוראה 
"לך לך . . אל הארץ אשר אראך".

גם בהמשך, התורה אינה מציינת 
כל פרט ופרט שאירעו לאבותינו, 
אלא רק ענינים מסויימים, חלקם 
וחלקם  נרחב  בפירוט  מובאים 

בקיצור.

של  חייו  סיפור  את  ניקח  אם 
כמי  לדוגמא,  אבינו  אברהם 
לידתו בסוף הפרשה  שסופר על 
בפרשתינו,  ואילו  הקודמת 

בגיל  קיבל  אותו  לך",  "לך  ציווי  אותו  על  התורה  מספרת 
לנו  מגלים  אותם  סיפורים  אותם  כל  "נעלמו"  להיכן   .75

חז"ל במדרשים, כמו היכרותו עם בוראו, מלחמתו העיקשת 
כנגד עולם האלילות והפסלים, התנצחותו עם המלך נמרוד 

והשלכתו לאש באור כשדים?

רק מה שצריך
ומילה  מילה  כל  'הוראה',  מלשון  היא  שהתורה  אלא, 
שנכתבה בתורה, יש בה מסר והוראה לכל יהודי, בכל מצב 
ובכל מקום בו הוא נמצא. לכל פסוק בה, משמעות נצחית 

הנוגעת לחייו ופעולותו של כל אחד.

ואם כך הם הדברים, צפה השאלה, הלא הוראת הקדוש ברוך 
הדרך  את  שפתחה  זו  היא  "לך-לך",  אבינו  לאברהם  הוא 
מתן  ולקראת  אברהם  ידי  על  ישראל  ארץ  קבלת  לקראת 
חז"ל,  שקובעים  וכפי  תורה, 
כי בשלב זה התחילו אלפיים 
שהובילו  תורה,  שנות 
והשבטים  הקדושים  האבות 

ואנחנו  תורה.  מתן  של  הנכסף  הרגע  לקראת  בהכנתם 
ארץ  וקבלת  תורה,  מתן  לאחר  רבות  שנים  כבר  שנמצאים 
ישראל לעם ישראל בכניסתם אז לתוכה, מה עלינו ללמוד 

מההוראה "לך-לך"?

הרבי  שואל  הזו,  התמיהה  את 
ועונה  המשיח  מלך  שליט"א 
עדיין  אנחנו  למעשה  כי  כך  על 
באמצע הדרך. כן, למרות שבעבר 
)ומאז  התורה  את  קיבלנו  כבר 
בכל  לקבלה  ממשיכים  אנו 
'נותן  מברכים  שאנו  כפי  יום, 
נכנסנו  שכבר  ולמרות  התורה'(, 
לארץ ארבעים שנה אחרי יציאת 
השלמנו  לא  שעוד  הרי  מצרים, 
קפיצה  ולפנינו  המלאכה,  את 
משמעותית גדולה בשני הנושאים 
הללו. בתחום קבלת התורה, אנו 
חדשה  ה'תורה  קבלת  לקראת 
שיגלה  התורה   - תצא'  מאיתי 
לקבל  עומדים  אנו  הארץ,  כיבוש  ובתחום  המשיח  מלך 
מאומות העולם בקרוב עוד שטחים לרשותינו, הכוללים את 
בגאולה האמיתית  קיבלנו בעבר,  אותן לא  שלשת הארצות 

והשלימה.

קריאה לכל אחד
במשך שנים, מציב הרבי שליט"א מלך המשיח את המלחמה 
על שלושת השלמויות כמערכה העיקרית שתקבע את עתיד 
עם ישראל - שלימות התורה, שלימות הארץ ושלימות העם. 
לא פלא שבימינו, כאשר ישנם כאלו החושבים להרים ראש 
אמירות  לצידם  קמים  שמיד  הרי  הארץ,  בשלימות  ולפגוע 

שמנסות לפגוע בשלימות התורה והעם.

הקריאה בפרשתינו "לך-לך" נועדה לאוזניים של כל אחד: 
הלאה,  ולהתקדם  ללכת  יש  פשוט   - במקום  תעמוד  אל 
לעלות מעלה ולפעול במלא המרץ לבטל את כל הדיבורים 
על פגיעה בארץ, בעם או בתורה ולהביא בפועל ממש את 

הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

קידושי לבנה המוניים

בהתאם להוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, 
עם,  ברוב  לבנה,  קידוש  במעמד  להוסיף 
ברחוב ובבגדים נאים - מתוך כוונה לקבלת 
שבת  במוצאי  יתקיימו  צדקנו,  משיח  פני 
המוניים  מעמדות  חב"ד  במוקדי  זה,  קודש 

עם כלי שיר וריקודים. הציבור הרחב מוזמן.

נערכים לכינוס השלוחים

השלוחים  כינוס  יחל  כשבועיים  בעוד 
מברכים  בשבת  בעז"ה  שיתקיים  העולמי, 
לאוקטובר(   30( חשון  כ"ד  כסלו,  החודש 
שיעמיד במרכזו את המשימה שהטיל הרבי 
שליט"א מלך המשיח - 'השליחות היחידה': 
צדקנו  משיח  פני  לקבלת  העולם  הכנת 
במתכונת  יתקיים  הכינוס  ממש!  בפועל 
בשכונת  השנים,  כל  שהיה  כפי  הרגילה 
יתקיים  המרכזי  והאירוע  הייטס  קראון 
ב-770. בהתאם לכך נפתחה ההרשמה עבור 

www.kinus.info השלוחים, באתר

תניא 'למבקשי השם'

ארגון  ומאומצת,  רבה  עבודה  לאחר 
כי  להודיע  שמחים  מעיינותיך'  'לכשיפוצו 
בימים אלו יורד למכבש הדפוס ספר התניא 
גדולי המשפיעים:  שקיבל כבר את המלצת 
הסט  השם.  למבקשי  ביאור  עם  תניא 
בלימוד  מהפיכה  בעז"ה  יחולל  המדובר 

החסידות לכלל הציבור החרדי.

בזכות ברית מילה אני גואל אתכם
עם ישראל ממשיך את שרשרת הדורות, עד 

לאברהם אבינו. עוד ברית מילה לתינוק שנולד.

הקריאה לכל יהודי: 
אל תעמוד במקומך

שלימות התורה, שלימות העם ושלימות הארץ, כרוכות זה בזה, במאבקו של הרבי שליט"א מלך המשיח. 
בפרשתנו נקרא כל אחד: לך לך, צא והתקדם קדימה במעשיך להבאת הגאולה האמיתית והשלימה

1364



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

המעבר החד מחודש תשרי עמוס החגים אל חודש חשון 
הקדוש  הסדר שקבע  זהו  מדוע  מעלה שאלה:  האפרורי 

ברוך הוא בעולם? 

הרוחנית שאנו  כל ההתרוממות  הן אמת שהתכלית של 
השגרה,  של  היומיומית  המציאות  היא  בחגים  חווים 
במהלך  רוחניים  כוחות  אוגרים  אנחנו  בשבילה  ובדיוק 
חודש תשרי, אבל למרות זאת, מדוע המעבר חייב להיות 
מרכזיים  וחגים  בחגים,  מרובה  מחודש   – קיצוני  כך  כל 

וחשובים, אל חודש ללא חגים בכלל?

למה ירדה הנשמה?
החסידי  הפירוש  לפי  ליישב  נוכל  הזו  התמיהה  את 

לפרשת השבוע – פרשת לך לך:

מארצך  לך  "לך  לאברהם  הוא  ברוך  הקדוש  של  הציווי 
בתורת  נמשל  אראך"  אשר  הארץ  אל   .  . ומולדתך 
היוצאת  היהודית,  הנשמה  של  לסיפורה  החסידות 
ממקורה ושורשה הרוחני בעולמות הרוחניים לעבר עולם 

גשמי, המלא ביצרים ותאוות.

לעבור  צריכה  הנשמה  מדוע   – השאלה  עולה  כאן  וגם 
אל  ועליונה  רוחנית  הנאה  של  ממצב  מהותי  כה  מהפך 
עולם גשמי שבו בכלל לא רואים ולא חשים בגילוי אלוקי?

אלא שדווקא על ידי הירידה שנאלצת הנשמה לעבור, היא 
זוכה להגיע ולהתרומם למקומות גבוהים יותר – מה שלא 

היה באפשרותה להגיע לולי התלבשותה בגוף גשמי.

לך-לך אל עצמך
 .  . "לך לך  ה' אל אברהם  מלבד הפירוש הפשוט בדבר 

אל הארץ אשר אראך" – כלומר, שה' יראה לו את המקום 
שאליו הוא צריך ללכת, ישנו פירוש פנימי יותר המפרש 
ואגלה  "אראה  אברהם,  את  אראה   - "אראך"  כך:  זאת 
אותך בעצמך", היינו שבזכות נדידתו של אברהם אבינו 
יזכה אברהם לגילוי  מבית הוריו אל המקום שציווה ה', 

עצם כוחותיו ופנימיות נשמתו.

וככה בדיוק קורה גם בשליחותה של הנשמה שלנו מאיזור 
כאשר  הגשמי:  הזה  העולם  אל  למעלה  שלה  הנוחות 
הנשמה נמצאת למעלה לא ניכר בגלוי הכוחות העצומים 
המעלה  העליונים,  בעולמות  בהיותה  כי  בה,  שטמונים 

כאשר  דווקא  האלוקי שמאיר.  האור  בזכות  קיימת  שלה 
הנשמה יורדת למטה ובכך )כביכול( מתנתקת מהעולמות 
הרוחניים, דווקא אז מתגלה העצם שלה, שגם למטה היא 

מצליחה לבצע את השליחות למרות כל הקשיים.

מלבד הסיפור הכללי של ירידת הנשמה למטה, כל אחד 
חווה בחייו שינויים לרוב שביניהם קיימות לפעמים עליות 
או ירידות, והכוונה בכל זה היא כדי לראות ולגלות אצל 
יהודי מיהו באמת, וכיצד הוא יכול ומסוגל להתמודד עם 

שינויי הזמן והמקום וכו'.

לצאת כדי להתגלות
נוחתים  אנחנו  תשרי  מחודש  מדוע  להבין  נוכל  כעת 
ימים  או  חגים  שום  ללא  חודש   – חשון  לחודש  היישר 

מיוחדים – ללא שום ממוצע או מעבר הדרגתי:

את  לגלות  כדי  היא  הזה  במעבר  האמיתית  הכוונה 
מציאותו האמיתית של יהודי, "אראך", כי בחודש תשרי 
כאשר אנחנו מוקפים בחגים ומועדים, מציאותו האמיתית 
של יהודי אינה נמצאת בגלוי, כי הוא נתון תחת ההשפעה 
של ימי הקדושה הרבים של חודש תשרי; דווקא בחודש 
חשון שבו אין שום חג אפשר לגלות ולדעת מיהו היהודי 
באמת, ולראות כיצד הוא יכול ויודע לנצל את הכוחות 

שקיבל בחודש תשרי בתוך העבודה בעולם.

וההוראה מזה אלינו: כדי להביא את הגאולה האמיתית 
הנוכחי  ממקומו  לצאת  אחד  כל  צריך  והשלימה, 
לזירוז  ועשיה  פעולה  בעוד  לך",  "לך  הלאה,  ולהתקדם 

הגאולה, שתבוא על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

)על פי שיחת שבת פרשת לך לך תשמ"ט(

לך לך אל הגאולה

לכל אחד יש חלק בארץ

אל  גו'  מארצך  לך  "לך  לאברם  הציווי 
ההתחלה  את  מציין  אראך"  אשר  הארץ 
 .  . בעולם  האדם  בעבודת  חדש  סדר  של 
יתירה  ועד  לבנים,  סימן  אבות  ומעשה 
בארץ- דאברהם  החזקה  של  בכוחה  מזו: 
אראך"  אשר  "הארץ  נעשית   - ישראל 
מבני  אחד  לכל  אבינו  אברהם  של  ירושה 
הזאת"),  הארץ  את  אתן  )"לזרעך  ישראל 
רק  )ולא  בפשטות  ארצו  נעשה  שזה  ועד 
אחד  שלכל  כידוע  עתיד(,  לשון  "אראך" 
מבני ישראל )עד סוף כל הדורות( יש חלק 

בארץ-ישראל.

)שבת פרשת לך לך ה'תש"נ - מוגה(

לך לך מארצך   )לך לך יב, א( 

רבי אליעזר אומר: חמש אותיות נכפלו, וכולן לשון גאולה. 
ך"ך, שבו נגאל אבינו אברהם מאור כשדים, שנאמר: לך לך 
מארצך. ם"ם, בו נגאל אבינו יצחק מיד פלשתים, שנאמר: 
"לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד". ן"ן, בו נגאל אבינו יעקב 
ישראל  נגאלו  בו  ף"ף,  נא".  "הצילני  שנאמר:  עשו,  מיד 
לגאול  הקב"ה  עתיד  בו  ץ"ץ,  פקדתי".  "פקד  ממצרים, 
שמו  צמח  "איש  שנאמר:  רביעית,  מלכות  בסוף  לישראל 

ותחתיו יצמח". 

)ילקוט שמעוני(

את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני   )לך לך טו, יט( 

עשר אומות יש כאן ולא נתן להם אלא שבעה גוים והשלשה 
אדום ומואב ועמון והם קיני קניזי וקדמוני עתידים להיות 

ובני עמון  ידם  ירושה לעתיד שנאמר אדום ומואב משלוח 
משמעתם )ישעיהו יא(.

)רש"י(

רפאים  מביא  הוא  לפיכך  החוי  כאן  מזכיר  שאינו  ...לפי 
תחתיהם רבי חלבו בשם רבי אבא בשם רבי יוחנן כך עלה 
בדעתו של מקום להנחיל להם לישראל ארץ עשרה עממים 
את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני ולא נתן להם אלא ז' את 
הכנעני  ואת  האמורי  ואת  הרפאים  ואת  הפרזי  ואת  החתי 
. וראשית בני עמון   . ואת הגרגשי ואת היבוסי הרי שבעה 
הם הג' שלא נתן להם בעולם הזה אדום שנאמר )דברים ב( 
כי לא אתן לך מארצו ירושה כי ירושה לעשו נתתי את הר 
שעיר ובמואב כתיב )שם( אל תצר את מואב ואל תתגר בם 
ומואב  מעמון  הוא  וקדמוני  קיני  מעשו  הוא  קנזי  מלחמה 
אבל לימות המשיח יחזרו ויהיו לישראל כדי לקיים מאמרו 
ז(  )שם  שנאמר  להם  נתן  שבעה  עכשיו  אבל  הקב"ה  של 

שבעה גוים רבים ועצומים ממך. 

)בראשית רבה(

דווקא כאשר הנשמה יורדת 
למטה ומתנתקת מהעולמות 
הרוחניים, דווקא אז מתגלה 

שגם למטה היא מצליחה 
לבצע את השליחות למרות 

כל הקשיים

זמני
השבת

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

17:57   17:49   17:37  17:46  17:31   הדלקת נרות  

18:54   18:45   18:43  18:66   18:43   יציאת השבת  

הפטרה: למה תאמר יעקב - בקדוש ישראל תתהלל )ישעיהו מ, כז - מא, טז(



נפלאות עכשיו

  ט'-ט"ו חשוןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

יכריזו כאן - וכן יקוםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' מתנות עניים. פרק ה-ז.
פרק ח-י.

הל' תרומות.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

פרק יג-טו.

הל' כלי המקדש. פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.

הל' איסורי מזבח. פרק א.
פרק ב.
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המשיח והחמור
כל  לכך  אין  אך  לבן,  יהיה  לחשוב שחמורו של משיח  בעולם מקובל 

מקור תורני. מניין הגיעה הטעות?

מחכמי  לאחד  פנה  המלך  "שבור".  בשם  גוי  מלך  היה  התלמוד  בזמן 
ישראל וטען בציניות: "אתם סוברים שמשיח יבוא על חמור, אולי אשלח 
יבוא המשיח בצורה מכובדת  וכך  והנאה שלי,  לו את הסוס המסורק 

יותר"? 

בצורה  יבוא  שהמשיח  מהעובדה  לצחוק  המלך  התכוון  זו  בשאלתו 
פשוטה כל כך. החכם היהודי לא נשאר חייב וענה לו מיד: "החמור של 
המשיח יפה מאוד, יש לו מאה גוונים שונים של צבע, האם אתה בטוח 

שיש לך סוס כזה?..."

המפרשים מבארים כי לאו דוקא שאכן צבעו של החמור יהיה יפה כל 
כך, אלא תשובתו של החכם היתה כדי לדחות את לגלוגו של המלך.

בכל אופן, מסתבר שהטעות אודות החמור הלבן השתרשה בעקבות כך 
שבסיפור הגמרא על שיחתם של החכם והמלך, מופיעה בקשר לצבעו 
של החמור המילה "חיוור", ו"חיוור פירושו גם "לבן". אך באמת אין זו 
המשמעות שם, אלא "חיוור" פירושו "מאה", עפי שראינו שהחכם אמר 

למלך שצבעו של החמור יורכב ממאה גוונים שונים.

בקיצור, החמור אינו לבן וגם אינו צבעוני.

הזכיה הגדולה
מקור אחר אומר שהמשיח יבוא על עננים. ואם כן, האם יבוא על חמור 
או על ענן? התשובה היא שתלוי במצבם של בני ישראל, אם 'לא זכו' - 

יבוא משיח על חמור, ואם 'זכו' - הוא יבוא על עננים.

עם  של  הרוחני  המצב  את  המתארים  ביטויים  הם  זכו"  ו"לא  )"זכו" 
ישראל. 'זכו' - מצב רוחני טוב, 'לא זכו' - מצב רוחני נמוך(.

והגאולה  בצורה פשוטה,  על חמור  יבוא  זכו', המשיח  'לא  במצב של 
תתרחש בצורה טבעית ורגילה, בלי ניסים ונפלאות המשנים את מנהגו 
הרגיל של העולם. ובמצב של 'זכו', לא רק שהמשיח יבוא במהירות ועל 
עננים, אלא גם כל הגאולה תתרחש בצורה על-טבעית ובניסים ונפלאות 

המשנים את מנהגו של עולם.

זכינו!
של  במצב  כבר  נמצאים  שבדורנו  הודיע  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי 
'זכו', ובמילא הגאולה שתבוא תיכף ומיד ממש - תהיה גאולה נעלית 

ביותר, עם הרבה ניסים ונפלאות ובמהירות. 

אנחנו נראה את הרבי מלך המשיח שליט"א מגיע על ענן, וכשהוא יסע 
יהיה זה בקאדילק, או ברכב אחר. בכל אופן, לא נראה אותו רוכב על 

חמור, כי רק במצב של 'לא זכו' זה יכול לקרות. 

חמור מלשון חומריות. הכוונה לדברים הגשמיים הנמצאים בעולם הזה, 
העשויים מ"חומר" גשמי. אנחנו נמצאים בעולם, בכדי לברר ולזכך את 

ה"חומר" ואת הגשמיות, ולהפוך אותם לקדושים. 

מבחינת המשמעות הרוחנית, המשיח רוכב על החמור. רכיבה זו מסמלת 
את הרכיבה על החומריות. הוא לוקח את החומריות של העולם, "רוכב 

עליה" ומשתמש בה לקדושה. מיד ממש!   

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

שכנוע מגבוה

ובמילא, כשהיהודים הנמצאים כאן יכריזו שאסור למסור שום שטח מארץ 
ישראל - ובפרט כשנמצאים במקום קדוש, בית-כנסת ובית-מדרש, ובפרט 
שהכרזה זו נעשית בד' אמותיו של הנשיא כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר 

- דבר ברור הוא ש"כן יקום"!
)משיחת י"ג תשרי תשל"ד(

הנוראים  הימים  תפילות  את  נערוך  היכן 
זוכים  אנו  במוחי.  השאלה  ניקרה  השנה? 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  כשליחי  לשמש 
בשכונת מגדל המים בבית שמש, וכמידי שנה 
אנו מחפשים מקום גדול לתפילות ראש השנה 
ואז  רבים.  יהודים  שמושכות  הכיפורים  ויום 
עלה רעיון נועז: העירייה ממוקמת ממש מול 

הבית חב"ד ולובי הבנין מרווח דיו.

בעירייה,  חב"ד  נציג  מנדלסון,  ישראל  ר' 
אישור  להשיג  כדי  קשריו  את  להפעיל  ניסה 
לקיום התפילות במתחם אך כל מאמציו עלו 
שאין  חשתי  השנה,  ראש  לפני  יום  בתוהו. 
מוצא והחלטתי לעשות מעשה. עליתי לבניין 
העירייה והגעתי ללשכתו של מר אסף מטרי, 
ניסיתי  הסמכות.  נתונה  שבידיו  הבניין  מנהל 
קיום  אותו בחשיבות  ולשכנע  ליבו  לדבר אל 
התפילות במתחם. הזכרתי לו שזה לא מיועד 
עבור המתפללים הרגילים של בית חב"ד, אלא 
לעשרות תושבי השכונה שפחות פוקדים את 
בתי הכנסת. ניסיונות השכנוע לא עזרו. אסף 
נשאר איתן בדעתו שלובי הכניסה לעירייה לא 

אמור להפוך להיות בית כנסת...

לקראת סיום השיחה הוא התרכך מעט ואמר 
שבאם מנכ"ל העירייה יאשר - יסכים אף הוא. 
יצרתי קשר עם המנכ"ל שאמר שיבדוק ויחזיר 
תשובה, אבל מחוגי השעון המשיכו להתקדם 

והאישור המיוחל לא הגיע.

באופק.  נראה  לא  ופתרון  ירד  כבר  הערב 
עמדתי מחוץ לבית חב"ד, כשלפתע אני שומע 
הסתדרתם  מענדי,  "הרב  קריאה:  מאחורי 
"לא  אסף.  את  וראיתי  הסתובבתי  בסוף?", 
הסתדרנו", השבתי לו, "בינתיים אין פיתרון"...

"תראה", שטח בפני אסף את מחשבותיו, "אני 
לא רוצה להיות זה שימנע את קיום התפילות 
חושש  אני  אבל  כיפור,  ויום  השנה  ראש  של 
מאוד לתת לאשר. בבניין יש ציוד ורכוש בשווי 
עשרות מליוני שקלים! עשרות מסכי פלאזמה 
ענקיים, ציוד מיחשוב יקר מאוד, לשכת גזבר 
העירייה, מוצגים ארכיאולוגיים ועוד. מדרגות 
חוק  פי  על  מוכרחות  הבניין  שבתוך  החירום 
גישה  יש  שמהלובי  תמיד,  פתוחות  להישאר 
הציוד  על  הביטוח  רק  הבניין.  קומות  לכל 
בבניין הזה עולה 150,000 ₪ בשנה. לא יעזור 
נזק  יקרה  אם  כי  פיקדון,  צ'ק  שתיתן  גם  לי 
בבניין הצ'ק שלך לא יתחיל לגרד... לכן אינני 
מעיז לקחת על עצמי לאשר תפילות בלובי"...

שאלה  אכן  גדולה,  בהתלבטות  שהוא  ראיתי 
אבל  בפי.  מילים  היו  ולא  הפרק,  על  גדולה 
לפתע נפל לי 'רעיון משמים': "אסף", אמרתי 
לו, "ההתלבטות שלך היא אכן גדולה וקשה! 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  את  תשאל  בוא 

באגרות הקודש מה עליך לעשות"...

חב"ד,  לבית  ניגשנו  הרעיון.  על  שמח  אסף 
אסף התבונן בתמונתו של הרבי שליט"א מלך 
את  הוא פתח  ושטח את התלבטותו.  המשיח 
שניות,  מספר  בו  קרא  קודש,  האגרות  ספר 
מחר  אלי  תעלה  בעיה!  "אין  לי  אמר  ומיד 

בבוקר למשרד ואתן לך את המפתח!"...

בי.  בערה  והסקרנות  לב  מקרב  לו  הודיתי 
פניתי  לאחריה  ומיד  ערבית  לתפילת  ניגשנו 
למצוא את המכתב - מה שהיה קל כי הספר 
שנפתח  י"ח  כרך   - השולח  על  פתוח  נשאר 

בהשגחה פרטית בעמוד רפח.

המכתב שנפתח יועד במקורו לאישה ששלחה 
המחאה להעביר לצדקה, ובמכתבה ציינה שזה 
גם בתור הבעת תודה על מה שהרבי שליט"א 
נכתב:  במענה  למענה.  פעל  המשיח  מלך 
נעלית על- "בידה להביע הודאה בצורה עוד 
כל  תפקיד  באמת  שהוא  בעבודתי,  העזר  ידי 
היהדות  הפצת  והוא  הישראלים,  ואישה  איש 
קירוב ליבן של בני ישראל  והחזקתה, על-ידי 
. . לאבינו שבשמים". )ההדגשות אינן במקור(.

כ-100  השתכנע...  ואסף  ברור.  היה  המסר 
יהודים ויהודיות זכו להשתתף בתפילות בלובי 
ה'  לפני  התפילות התקבלו  ובוודאי  העירייה, 

ברצון.  

•    לזכות החתן הת' מנחם מענדל והכלה חיה מושקא שיחיו קורנט, לרגל נישואיהם - ז' חשון ה'תשפ"ב. יהא ביתם בנין עדי עד    •

השלט על התפילות בכניסה לבניין העירייה

רק הביטוח על 
הציוד עולה 150,000 
ש"ח בשנה לא יעזור 

לי גם שתיתן צ'ק 
פיקדון, כי אם יקרה 

נזק בבניין הצ'ק שלך 
לא יתחיל לגרד... לכן 

אינני מעיז לאשר 
תפילות בלובי

   מענדי ליפש



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

כבר לפני למעלה משלושים שנה הבהיר הרבי שליט"א 
ביותר להביא  והמהירה  מלך המשיח, מהי הדרך הקלה 
את הגאולה – ללמוד תורה, ולהתמקד במיוחד בקטעים 
המשיח.  מלך  של  ובדמותו  הגאולה  בתקופת  העוסקים 
הרבי שליט"א מלך המשיח  ציין  מכן  רב לאחר  לא  זמן 
הגאולה,  לזירוז  סגולה  בחובו  טומן  רק  לא  הלימוד  כי 
אלא הוא גם פועל כחומר משנה תודעה, וגורם לכל אחד 
העוסק בלימוד זה להבין ולהרגיש כי אנחנו כבר בימות 

המשיח.

הגאולה  נושאי  בלימוד  וגם  אינסופית,  הרי  היא  התורה 
דווקא  ניתן  כבוד  אולם מקום של  שבה אפשר להאריך, 
ה'תנש"א-ה'תשנ"ב  מהשנים  מלכות'  'דבר  לשיחות 
)1991-1992(. מעבר לכך שנושאי הגאולה ומלך המשיח 
נידונים בהן רבות, הרי אלו שיחות שנאמרו כבר בתקופה 
על  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הכרזת  לאחר  החדשה, 
התגלות מלך המשיח. לפיכך יש בהן משמעות אקטואלית 
ועכשווית נדירה שאינה קיימת בדברי תורה רבים אחרים.

בתשרי ובכל השנה
החשיבות המיוחדת של השיחות הללו כבר גרמה לרבים 
להקדיש תשומת לב מיוחדת ללימוד שלהן, אולם יש מי 
שמעוניין להנחיל זאת לקהלים רחבים יותר. עבור כך קם 
'מטה לימוד הדבר מלכות', שמטרתו היא לעורר בציבור 
את  ולהעניק  השיחות,  לימוד  לחשיבות  המודעות  את 

הכלים לעשות זאת.

ניתן  מיוחד  דגש  אולם  סביב מעגל השנה,  פועל  המטה 
לכך  הסיבה  תשרי.  חודש  תקופת  במהלך  הפעילות  על 
הכנסת  בית   –  770 את  אורחים  אלפי  פוקדים  אז  כי 
ובית המדרש של הרבי שליט"א מלך המשיח בניו יורק, 
למען  זאת  לנצל  הדעות  לכל  ביותר  טובה  הזדמנות  וזו 

המטרה החשובה.

זוכה בכרטיס טיסה
– הכרזת מבצע  היא  אחת משיטות הפעולה של המטה 
התפרסמו  השנה  ראש  לקראת  פרסים.  נושא  לימוד 
מודעות הקוראות לקהל ללמוד בהמוניו את השיחה על 
השנה.  במעגל  האחרונה  השיחה  'נצבים-וילך',  פרשיות 
באותו אופן נערכה תעמולה מיוחדת לקראת סיומו של 
החודש סביב לימוד השיחה על פרשת בראשית – התחלת 

מחזור חדש של לימוד, לפי סדר פרשיות התורה.

במטה מציינים בסיפוק היענות רבה למבצעים אלו. בדרך 
אחד  במסגרת  אולם  קודש,  ספרי  הינם  הפרסים  כלל 
המבצעים שנערך קודם חודש החגים )על לימוד השיחה 
לפרשת שופטים( התקיימה הגרלה על כרטיס טיסה לרבי 
תלמיד  הוא  בכרטיס  שזכה  מי  המשיח.  מלך  שליט"א 
נסע  אפרגון, שאכן  מנחם מענדל  בנתניה,  חב"ד  ישיבת 

לחודש תשרי ל-770.

להעניק אפשרות אישית
במהלך החודש דאג צוות המטה להפיץ מהדורה מודפסת 
מהשיחות הרלוונטיות בהתאמה לימי החגים והמועדים, 
כדי להעניק לקהל הרב את ההזדמנות ללמוד את השיחות 
לבתי  צועדים  בו  תורה,  שמחת  חג  בערב  החשובות. 
אליהם  גם  להביא  כדי  מרוחקות  בשכונות  רבים  כנסת 
את שמחת החג, אף הוקם דוכן מיוחד שמטרתו לאפשר 
לצועדים להצטייד בחוברות של השיחות, במטרה לחלקן 

בבתי הכנסת הרבים.

פעולה דומה יזם המטה גם עם סיומו של החודש, כאשר 
הדפיס בכמות גבוהה את השיחה לפרשת נח, וקרא לאלפי 
נסיעתם  טרם  הללו  את השיחות  עימם  ליטול  האורחים 
ובמטרה  חסידית,  רוחנית  לדרך'  'צידה  בבחינת  חזרה, 
להביא את ה'דבר מלכות' לכל עיר ולכל שכונה. "לא ניתן 
של  והמושלמת  המלאה  ההתגלות  ללא  הצלחה  לסכם 
הרבי שליט"א מלך המשיח", אומרים צוות המטה, "אולם 
בהחלט זכינו לפעולות בהיקף נרחב, והכל למען המטרה 
החשובה – הגברת הלימוד בשיחות המיוחדות, המביאות 
את בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח בכלי 
לזרז  ואחת  אחד  לכל  ומאפשרת  הלומדים,  אל  ראשון 
באופן אישי את הגאולה, ולהתחיל לחיות באופן המתאים 

לימות המשיח".  

לנצל את האנלית להשפיע בסביבה
ברצוני לנצל את ההזדמנות ולהדגיש, שכיון שהוריך הסכימו 
שתלמד אנגלית באופן פרטי, אתה מצידך צריך להשתדל בזה 
ולכתוב  לדבר  שתוכל  אומרת  זאת  בהצלחה,  יהיה  שהלימוד 
את שפת המדינה כראוי, וכמו כל ענין של לימוד נאמר על כך 
יגעת ומצאת, ובטח עם הזמן יהיה אפשר לנצל את הידיעות 
לא רק בענינים של פרנסה גשמית, אלא גם בענינים של פרנסה 
הסביבה  על  הפועלים  כאלו  שישנם  במוחש  וכנראה  רוחנית, 
זה  ידי כך שהם שולטים בשפת המדינה כדבעי, שבנידון  על 
הכוונה לאנגלית, ותקותי לשמוע ממך שאתה עושה כן ולומד 

את השפה והדבר מתקדם כראוי.

)אגרות קודש חלק יב עמ' עד - תרגום(

זכות התיקון בענין חלב ישראל
אודות  כותבת  בו  חשון,  מי"א  מכתבה  לקבל  שמחתי 
ההשתדלות בנוגע לחלב ישראל, והאפשרויות השונות שישנן 
בזה, והשם יתברך יעזור שלא תחלש בעבודה זו, ואז זה יהיה 
בהצלחה, כמובטח לחסידים ואנ"ש שבכל ענין של תורה יראת 
שמים ומדות טובות יצליחו )קיצורים והערות לתניא סוף עמוד 

קכ"ב(.

קידוש  גם  יהיה  זה  זה, אשר חוץ מעצם הדבר  בענין  ובפרט 
עלה  חב"ד  ובנות  ונשי  עזוב  היה  הענין  כל  השם, שעד עתה 
ולכל  לה,  תעמוד  והזכות  הגדול,  התיקון  את  לעשות  בידן 

העושים בזה, לכל המצטרך לה בגשמיות וברוחניות.

)אגרות קודש חלק יב עמ' עט - תרגום( 

הארגון שמפיץ את ה'דבר מלכות'

שלט בכניסה ל-770, ביוזמת המטה

בערב שמחת תורה, בו 
צועדים לבתי כנסת בשכונות 
מרוחקות, הוקם דוכן מיוחד 
שמטרתו לאפשר לצועדים 

להצטייד בחוברות של 
השיחות, במטרה לחלקן 

בבתי הכנסת הרבים


