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חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

המראות המגיעים מ-770, שם מתכנסים בימים אלו אלפי 
שליחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח מכל רחבי העולם, 
מלמדים במשהו על עוצמת המהפיכה היהודית הגדולה מאז 

ומעולם. אין מפעל דומה שהגיע 
ליעדים כה בולטים בתחום הפצת 
החיים  רבים  במקומות  היהדות. 
היהודים הקיימים שם היום, הינם 
רק אודות לאותם חסידים שיצאו 
במסירות עצומה לקיים את רצון 

והוראת המשלח.

כל מי שהזדמן לאותם בתי חב"ד 
יכול שלא  אינו  אי שם,  הפזורים 
כיצד  עצומה,  התפעלות  לחוש 
על  מוותרים  ילדיהם  על  זוג 
חיים מסודרים במדינת מתוקנת, 
הקהילה  חיק  את  עוזבים 
החמימה ויוצאים לאותו מקום בו 
אפילו בית כנסת אין. כיצד בתוך 
באותו  מוקמות  ספורות  שנים 

היהודיים,  המוסדות  ושאר  ספר  בית  גם  מקווה,  גם  מקום 
בהם משתמשים עשרות ומאות מבני המקום.

חיבור בלתי נתפס
שליח  של  המהפיכה  עוצמת  את  לבטא  שיכול  עט  אין 
אחד בודד. אין מי שיוכל למנות כמה יהודים ניצלו חייהם 

הרוחניים )ולא פעם אף חייהם הפיזיים( בזכות השלוחים.

הצפויה,  התפעלותו  את  ומביע  עומד  הממוצע  והקורא 
בהם  בימים  דווקא  הדרה,  במלא  המתגלה  זו  מעצמה  מול 
מתכנסים הם לכינוס השנתי ב-770 אצל הרבי שליט"א מלך 
המשיח, כאן נפגשים הקצוות כולם, אלו הנמצאים בכפרים 
קטנים, לצד אחיהם מהערים הגדולות, אלו ששיג ושיח להם 
עם שועי עולם ואלו הפועלים בקרב בני הנוער שאינו יודע 
חיבור  יהדותו.  על  מאומה 
כל  רבים  אנשים  בין  מופלא 
כך, שעיסוקם יכול להתפרש 
כשונה האחד מרעהו ודווקא 

לכן, מגלה הוא את המכנה המשותף בין כולם - עבודה של 
התמסרות לקיום הוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח 
משיח  פני  לקבלת  מוכן  שיהיה  כולו  העולם  את  להכין 
צדקנו, וכפי שבעצמו ציין שזוהי 

השליחות היחידה שנותרה.

להתייצב בחזית
לב  לשים  חייבים  זאת,  כל  לצד 
למהפיכה האמיתית שמציב הרבי 
שליט"א מלך המשיח לפתחו של 
דורנו. אין לראות רק באותם אלו 
שהחליטו  אלו  או  לכך,  שנבחרו 
להקדיש את חייהם - שהם הינם 

השלוחים, ותו לא.

קורא  שליח",  הינו  יהודי  "כל 
הרבי שליט"א מלך המשיח, נשיא 
הדור וראש בני ישראל שבדורנו. 
למקום  בבוקר,  היוצא  אחד  כל 

עבודתו, הלימודים העיסוקים, הרי הוא שליח!

אל לנו להסתכל על עצמנו כצופים מן הצד בשלוחים, אנחנו 
היננו שלוחים, בביקור במכולת, בשעת תיקון הרכב במוסך, 
במפגש עם חברים, מוטלת עלינו שליחות. אל לנו להשאיר 
השליח,  לכאן  יגיע  שאם  לצפות  או  לאחרים,  העבודה  את 
יאיר הוא את המקום באור רוחני. משימה זו מוטלת על כל 

אחד מאנשי הדור, על כל אחד ואחת כפשוטו.

של  פעולה  להניע  חובה  עלינו  מוטלת  שכזה,  מפגש  בכל 
מעשה טוב וחיובי, להציע הנחת תפילין, שמיעת דבר תורה, 
פעולה  כל  רגע.  באותו  המתאים  דבר  כל  או  צדקה  נתינת 
דורנו  של  העיקרית  בשליחות  חדורה,  תהיה  בוודאי  שכזו 
אף  מובילה  זו  מצוות  כיצד  למטרתה:  אותה  שנקשר  בכך 

היא לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח.

הגיע הזמן להפוך לשלוחים, הגיע הזמן להצטרף למהפיכה, 
הגיע הזמן לשנות את החשיבה לכזו שתציב אותנו בחזית 
ולהביא בפועל ממש את הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף 

ומיד ממש, מתוך שמחה וטוב לבב.

השלוחים מתכנסים

ביום השבת קודש, בשעה 1:30 בהתוועדות 
ב-770  יפתח  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
השלוחים  אלפי  העולמי.  השלוחים  כינוס 
ידונו בימי הכינוס בדרכים להוספה בהפצת 
בשורת הגאולה וישתתפו בסדנאות ואירועים 
פני  לקבלת  הדרך  את  יתוו  בהם  מיוחדים 

משיח צדקנו בכל העולם.

התוועדות ראש חודש כסלו

ההתוועדות הגדולה לרגל יום הבהיר ראש-
כ”ט  חמישי  ביום  אי"ה  תערך  כסלו  חודש 
חשון ה’תשפ”ב )4/11/21(. מסביב לשולחנות 
משפיעים,  רבנים,  ובהשתתפות  ערוכים 
לגברים  מיועד  האירוע  רב.  וציבור  שלוחים 
רח’  ‘ממש’  באולם  חופשית.  והכניסה  בלבד 
19:30.לפרטים  בשעה  ברק  בני   16 מתתיהו 

שלחו הודעה לוטסאפ 054-2248-770.

שבוע המאמרים החב"די 2

עורך  משיח  של  תורתו  להפצת  המכון 
הרבי  מאמרי  כל  ענק:  מבצע  אלו  בימים 
סדר  ע"פ  מסודרים  המשיח  מלך  שליט"א 
כרכים(   26( השנה  ומועדי  השבוע  פרשיות 
פתח  עד  חינם  משלוח  הכולל  מוזל  במחיר 
כ"ט   – כ"ה  הימים  בין  יערך  המבצע  הבית. 
חשוון תשפ"ב. ניתן לרכוש את הסט באתר 
במוקד  או   mamarim.com המכירות: 

המבצע: 052-840-6770.

מכל העולם יחד: "יחי אדוננו"
ממראות כינוס השלוחים. יחד מכל העולם כולו 

שרים "יחי אדוננו . . מלך המשיח לעולם ועד"

המהפיכה האמיתית 
כבר כאן

לא מספיק להתפעל ולהביע הערכה לפועלם של שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח בכל העולם. עלינו 
לראות בכל אחד ואחת - שליח. כל אחד מאיתנו מגוייס למשימה: הבאת הגאולה האמיתית והשלמה
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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

לזכות לוי יצחק שי׳ בן לאה גולדה וזוגתו רונית רוניה רבקה בת רישא רותי ויוצאי חלציהם בצלאל, צינה ובעלה מרדכי ובתם איילה אסתר קנלסקי, מנחם מענדל וחיה מושקא שיחיו ציק

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

של  לבנו  שידוך  למצוא  אליעזר  של  השליחות  בסיפור 
אברהם אבינו, יש משהו קשה ולכאורה לא הגיוני:

אברהם  לו  נתן  שליחותו,  למסע  אליעזר  יצא  כאשר 
העבד  "ויקח  בפסוק  וכמתואר  רכושו.  כל  את  אבינו 
בידו"  וכל טוב אדוניו  וילך,  אדוניו  מגמלי  גמלים  עשרה 
- והמפרשים מסבירים כי היה זה שטר בעלות שמסר לו 
אברהם על כל רכושו, כדי שיוכל לבצע את השליחות על 

הצד הטוב ביותר.

מעשה זה ממש תמוה ומעורר שאלה: באם אברהם אבינו 
שייתן  מספיק  היה  נכבד,  בסכום  עבדו  את  לצייד  רוצה 
לו חלק מן הרכוש או אפילו את רובו, ולשם מה נתן לו 

אברהם את כל מה שיש לו?

אפילו בנוגע למצוות צדקה נפסק להלכה שאסור לנדב 
דעת  על  עובר  כך  שעושה  ומי  לצדקה,  הרכוש  כל  את 
נתן את הכל למען  כן, שאברהם  ייתכן אם  הכתוב. איך 
השליחות ולא השאיר לעצמו כלום – ובפרט שאברהם חי 
אחר כך במשך שלושים וחמש שנה נוספות, שבהם הוא 
היה זקוק לכסף ונכסים על מנת לחיות – ואם כן איך נתן 

אברהם את כל רכושו לאליעזר?!

השפעה עד היום

עבור  היה  לא  ליצחק  השידוך  מציאת  לכך:  וההסבר 
חתונה פרטית בין יצחק ורבקה, אלא עבור מטרה הרבה 
עצם  עד  כללית  השפעה  בעלת  וחשובה,  קריטית  יותר 

היום הזה.

כל  הושתת  שעליו  היסוד  הייתה  ורבקה  יצחק  חתונת 
ובעצם  אלה,  לימינו  עד  ישראל  עם  של  הקיום  המשך 

אבינו.  אברהם  של  חייו  ומטרת  התכלית  כל  זו  הייתה 
ומכיוון שכן, לא ייתכן שאברהם ישאיר לעצמו פרט או 
נתן  ולכן הוא  יהיה חלק מאותה מטרה,  חלק קטן שלא 

לשם כך את כל רכושו ללא יוצא מן הכלל.

חיבור קצוות

חתונת יצחק ורבקה מסמלים את העבודה של בני ישראל 
חיבור  שהיא  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  להבאת 

הגשמיות והרוחניות, ובמונחי הקבלה: ייחוד מ"ה וב"ן.

גם שליחותו של אליעזר הייתה בעצמה מודל דומה של 
איחד  שליח,  כל  כמו  אליעזר,  כי  הקצוות,  שתי  חיבור 
הוא  השליח  אחד  מצד  מנוגדות:  תנועות  שתי  בתוכו 
האישית,  דעתו  לשיקול  נתון  השליחות  וביצוע  עצמאי, 
המשלח  של  לרצונו  בטל  להיות  חייב  הוא  לאידך  אבל 
חדל  הוא  אחרת  עליו,  מצווה  שהוא  מה  את  ולעשות 

להיות שליח.

זהו גם הרעיון של שליחותו של היהודי לעולם הזה: מצד 
אחד טמונה בקרבו של היהודי נשמה, שהיא חלק ממשי 
מעצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני היא 
מלובשת בתוך גוף גשמי ובעולם גשמי, ודווקא כך – על 
ידי קיום המצוות בעולם הזה – יכולים לפעול את החיבור 

ולמלא את השליחות.

העבודה הסתיימה
לגאולה  מוכנים  עומדים  ישראל  בני  לאחר שכל   – כיום 
השלימה, הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח שהשליחות 
של השלוחים הסתיימה ונותר רק משהו אחד לעשות כדי 

להביא את הגאולה בפועל.

והוא: לקבל את פני משיח צדקנו בפועל ממש כדי שיוכל 
כל  את  ולהוציא  מהבורא  שקיבל  שליחותו  את  לקיים 

ישראל לגאולה האמיתית והשלימה.

להיות  צריכים  השליחות  בעבודת  הפרטים  כל  ולכן, 
פני משיח  זה מוביל לקבלת  כיצד   – זו  חדורים בנקודה 
לכל  מעניק  הוא  ברוך  הקדוש  גם  אברהם,  וכמו  צדקנו. 
יהודי את "כל אשר לו" כדי שיוכל לבצע את השליחות 

ולהביא את הגאולה תיכף ומיד ממש.

)על פי דבר מלכות חיי שרה ה'תשנ"ב(

הכל למטרה אחת

להיות מוכנים בפועל

...כבר עשו תשובה גם כן, עד שכבר סיימו 
את כל ענייני העבודה )אפילו "לצחצח את 
פני  ועומדים מוכנים לקבלת  הכפתורים"( 
והשליחות  העבודה  הרי   – צדקנו  משיח 
עכשיו היא: להיות מוכנים בפועל לקבלת 
פני משיח צדקנו בפועל ממש! מזה מובן, 
העולמי  השלוחים  כינוס  של  שהמטרה 
להתדבר   – זו  בנקודה  מתבטאת  הנוכחי 
מנת  על  טובות  החלטות  ולקבל  ביחד 
כיצד לבצע את השליחות  לקיימן בפועל, 
המיוחדת של הזמן שלנו: קבלת פני משיח 

צדקנו.

)משיחת שבת פרשת חיי שרה תשנ"ב - מוגה(

אחותנו את היי לאלפי רבבה   )חיי שרה כד, ס( 

ולהוסיף, שמאז מתן תורה דתורת החסידות, ניתוסף ריבוי 
הכי גדול בעבודה של ״יפוצו מעיינותיך חוצה״ ]עד – באופן 
ובלשון הברכה לרבקה בפרשתנו: ״ויברכו את רבקה ויאמרו 
המשך  גם  )כולל  גו׳״  רבבה  לאלפי  היי  את  אחותנו  לה 
כו׳(,  הענינים הבלתי-רצויים  והפיכת  ביטול  אודות  הכתוב 
זה  ידי  שעל  מישראל[,  ואחד  אחד  לכל  נמשך  זה  וממנה 
ממהרים ומזרזים עוד יותר את קיום ההבטחה ״אתי מר דא 

מלכא משיחא״.

)משיחת שבת פרשת חיי שרה ה'תש"נ - בלתי מוגה(

ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן 
אברהם מתנות   )חיי שרה כה, ו( 

עם  לעורר  ישמעאל  בני  באו  מוקדון  אלכסנדרוס  בימי 

רעות,  משפחות  שתי  עמהן  ובאו  הבכורה,  על  ישראל 
כנעניים ומצריים. אמרו: מי הולך ודן עמהם? אמר גביעה 
בן קוסם: אני הולך ודן עמהן. מרו לו: הזהר שלא תחליט את 
ארץ ישראל. אמר: אני הולך ודן עמהן; אם נוצח אני, הרי 
מוטב; ואם לאו, הרי אתם אומרים: מה הגרוע הזה שיעיד 

עלינו? הלך ודן עמהן. 

אמרו  מי?  מיד  תובע  מי  מוקדון:  אלכסנדרוס  להם  אמר 
בני ישמעאל: אנו תובעין מידן, ומתורתן אנו באים עליהם. 
לו פי שנים",  יכיר לתת  בן השנואה  "כי את הבכור  כתיב: 
בן  גביעה  לו  אמר  שנים.  פי  שיטול  הוא  בדין  וישמעאל 
קוסם: אדוני המלך! אין אדם עושה חפצו בין בניו? אמר לו: 
הן. אמר לו, והכתיב: "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק". 

"ולבני  לו:  אמר  קטורה?  לבני  נותן  הוא  והיכן  לו:  אמר 
ונסתלקו  מתנות";  אברהם  נתן  לאברהם  אשר  הפילגשים 

משם בבושת פנים... 

)ילקוט שמעוני(

מציאת השידוך ליצחק לא 
היה עבור חתונה פרטית 

בין יצחק ורבקה, אלא עבור 
מטרה הרבה יותר קריטית 

וחשובה, בעלת השפעה 
כללית עד עצם היום הזה

זמני
השבת

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

17:37   17:35   17:21  17:31  17:17   הדלקת נרות  

18:36   18:32   18:29  18:30   18:29   יציאת השבת  

הפטרה: והמלך דוד - יחי אדוני המלך דוד לעולם )מלכים-א א, א - לא(
מברכים חודש כסלו - המולד: ליל ו' שעה 12 בלילה, 55 דק', 13 חל'. ר"ח ביום השישי



נפלאות עכשיו

  כ"ג-כ"ט חשוןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

יהודים לא מורשים לגור בחברוןפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' מעשר שני ונטע רבעי. פרק ח-י.
פרק יא. הלכות בכורים.. פרק א-ב.

פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-יא.
פרק יב. הל' שמיטה ויובל.. פרק א-ב.

פרק ג-ה.

הל' מעשה הקרבנות. ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.

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

אליהו כבר מכריז
תפקידו העיקרי של אליהו הוא לבשר על הגאולה. בנוסף הוא יעשה 

לפני הגאולה עוד כמה דברים חשובים: 

א. אם ישנה משפחה שיש עליה הרבה שאלות הלכתיות וכולם יודעים 
שהיא אינה משפחה כשרה, אך בגלל שיש להם הרבה כח הם הצליחו 
להיות כמו משפחה רגילה ולחיות בתוך שאר היהודים - אליהו ירחיק 

אותם. 

ב. גם להיפך - אם ישנה משפחה יהודית כשרה, אך אנשים אחרים שלא 
אוהבים אותם העלילו עליהם דברים לא טובים ובגלל זה אף אחד לא 

רוצה להתחבר אליהם - אליהו יקרב אותם. 

ג. אליהו יפתור את כל המחלוקות שישנם בדברי התורה והגמרא. 

ד. יעשה שלום בעולם. 

יבשר  ושם  ובמיוחד בטבריה,  יתגלה בגליל,  במדרשים כתוב שאליהו 
את בשורת הגאולה. אך בשיחה אישית מיוחדת של הרבי שליט"א מלך 
המשיח עם הרב מרדכי אליהו, אמר הרבי כי לאף אחד לא יהיה אכפת 
ורק  עצמו...(  שלו  משכנו  )מקום  בברוקלין  תחילה  יתגלה  משיח  אם 

לאחר מכן יבוא לטבריה.

האם אליהו יכול לבוא תמיד
בגמרא כתוב כי מי שנודר שיהיה נזיר ביום שיבוא משיח - אסור לו 
לשתות יין בכל ימות החול, שמא ביום זה יבוא משיח ולנזיר הרי אסור 

לשתות יין.

מכיון  יין.  לשתות  לו  שמותר  הגמרא  אומרת  זאת,  לעומת  בשבתות 
שאליהו לא מגיע בערבי שבתות ובמילא משיח לא בא בשבתות עצמם, 

כיון שאליהו צריך לבוא יום אחד לפני המשיח. 

הסיבה לכך שאליהו אינו בא בערבי שבתות היא בכדי לא להעמיס על 
בני ישראל הטרודים בהכנות לשבת. 

עוד כתוב בגמרא, שיתכן שגם בשבת עצמה לא יכול אליהו לבוא, כיון 
שבשבת יש איסור תחומין )שאסור ללכת מרחק של אלפיים אמה מחוץ 

לעיר(, ובמילא אליהו לא יכול ללכת הרבה כל כך.

יוצא לכאורה שבימים שישי ושבת לא יכול  מדברים אלו של הגמרא 
אליהו לבוא, ובמילא משיח אינו יכול לבוא בימים שלאחר מכן.

אך הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שמכיון שיהודים מחכים לגאולה 
שתבוא בכל יום ומשיח צריך כבר לבוא, אז יתכן שאליהו יבוא אפילו 
בשבת. ומכיון שאליהו יתרץ את כל השאלות והספיקות - הוא יתרץ 
גם שאלה זו - כיצד יתכן שהוא בא ביום כזה שמהגמרא מובן שהוא 

לא יבוא בו...

אליהו כבר מכריז
יותר מכך: מכיון שמשיח צריך כבר להגיע בכל יום, והרי ביום שלפני 
ביאתו צריך אליהו לבוא ולבשר על הגאולה - הרי שאליהו הנביא מגיע 
זוכים  ויהודים שמחכים למשיח הם  ויום לבשר על הגאולה.  יום  בכל 

במיוחד לקבל את הבשורה הזו של אליהו.

נקשיב גם אנחנו ומיד נשמע את הכרזתו של אליהו הנביא הנשמעת 
בכל יום, ונראה את הרבי שליט"א משיח צדקנו בא וגואל אותנו מיד 

ממש!   

   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

איחור בכוונה תחילה

בחברון!  להתיישב  ליהודים  מניחים  לא  לחברון,  בנוגע  נוהגים  גם  כך 
ולחיות  להתיישב  ליהודים  יניחו  לא  האמנם   - היתכן?!   - וכשהרעישו 
בחברון עיר האבות?! - 'נפלה' להם המצאה, שיניחו ליהודים להתיישב ליד 

חברון, ואף נתנו לזה שם - "קרית ארבע".
)משיחת שיחת שבת-פרשת נשא תשל"ו - בלתי מוגה(

שמרבה  מוכשר  מוזיקאי  הוא  גרוסברג  ברק 
הארץ.  רחבי  בכל  שלו  הגיטרה  עם  להופיע 
כיום ברק הוא חסיד חב"ד חייכן ומלא בחיות, 
אולם לא תמיד היה ברק בצד הזה של המפה. 
ומצוות.  תורה  שומר  שאינו  בבית  נולד  ברק 
אביו הקים את מועדון מוזיקת הרוק הראשון 
מלאים  היו  ובחרותו  ילדותו  אביב.  בתל 
שיום  עד  מוזיקאיים.  ובאירועים  בהופעות 
אחד הניצוץ היהודי שבו התעורר והוא החל 
סייע  ה'  לחיים.  ומשמעות  תשובות  לחפש 
את  ולגלות  בתשובה  לחזור  זכה  והוא  בעדו 

מהותו האמיתית של עם ישראל. 

לפני כשלושה שבועות זכה ברק לראות בעיניו 
ההתרחשויות  את  מכוון  עולם  בורא  כיצד 
שקורות לנו בחיים, כך שגם הדברים שנראים 
יש  ושיבושים, לאמיתו של דבר  לנו כתקלות 

בהם תועלת ורווח במימוש כוונת הבורא.

סיפורו  את  ולספר  להופיע  הוזמן  ברק 
גני  ביישוב  חב"ד  בבית  מיוחד  בערב  האישי 
יצחק  אברהם  הרב  השליח  בראשות  יוחנן, 
פרודנשטנסקי. מבעוד מועד הוא תכנן היטב 
אולם  בזמן.  לאירוע  שיגיע  כך  צעדיו  את 
ברק  נסע  בה  הרכבת  אחרת.  תכננו  משמיים 

איחרה משום מה בעשרים דקות... 

הרב  לו  המתין  כבר  הרכבת  לתחנת  מחוץ 
פרודנשטנסקי. הם הזדרזו להעמיס יחדיו את 
כל הציוד ולעלות לרכב. בדיוק אז, רגע לפני 
עם  בחור  הרכב  אל  ניגש  בנסיעה,  שפתחו 
מכנסיים קצרות, ללא כיפה, ועם תרמיל גדול. 
הבית  לנסיעה?  איתכם  להצטרף  יכול  "אני 
שלי ממש קרוב". "כן, בשמחה", משיב לו הרב 
ותוך רגע הבחור והתרמיל כבר היו על הרכב.

להציע  ברק  הספיק  כבר  הקצרה  בנסיעה 
לבחור לבוא להופעה שלו הערב בבית חב"ד 
גני יוחנן. "דווקא נשמע מעניין", השיב הבחור. 
"יש לי חבר בשם זיו שמגיע הרבה לבית חב"ד 
יוחנן. אבדוק איתו ואם הוא פנוי הערב  בגני 

אולי נבוא יחד להופעה".

הרכב עצר ליד הכתובת המבוקשת. הם נפרדו 
לשלום ממנו והזדרזו להגיע לבית חב"ד.

הופיעו  ההתוועדות  שהחלה  לאחר  כשעה 
יחד עם חברו,  לפתע הבחור מתחנת הרכבת 
כשברק  בדיוק  להתוועדות  הצטרפו  הם  זיו. 
שחווה  המשמעותי  התהליך  על  לספר  החל 
כשנכנס ללמוד בישיבת חב"ד ברמת אביב – 

המותאמת לבעלי תשובה.

סיפור רודף סיפור והאווירה הולכת ומתלהטת 
רצון  של  תשובה,  של  אווירה  ועוד.  עוד 

להתקרב לה'.

האירוע.  הסתיים  מאוחרת  לילה  בשעת 

המשתתפים התפזרו לבתיהם בטעם של עוד, 
להיפרד  התקשו  בקהל  אנשים  שני  אולם 
מתחנת  הבחור  אלו  היו  הביתה.  וללכת 
הרכבת וחברו זיו. "וואו! הסיפורים מדהימים! 
ישיבה!",  בכזו  להיות  שזכית  לך  כיף  איזה 
אמר הבחור מתחנת הרכבת לברק. "האם גם 
אני אוכל ללכת ללמוד תורה בישיבה שאתה 
למדת בה?". ברק הופתע מהבקשה הישירה. 
רוצה  קצרות  במכנסיים  כיפה,  ללא  בחור 
להגיב  שהספיק  לפני  עוד  לישיבה...  ללכת 
נחתה עליו ההפתעה השניה: "האמת שגם אני 
אשמח מאוד ללכת ללמוד בישיבה!". היה זה 

זיו, החבר השני...

את  לתפוס  מיהר  פרודנשטנסקי  הרב 
רכבו  על  כולם  את  העלה  הוא  ההזדמנות. 
ויחד הם נסעו בזריזות לישיבה ברמת אביב. 
הם הספיקו לתפוס לשיחה נעימה את אחרון 
הלימודים  באולם  ער  נשאר  שעוד  הבחורים 
מהחיות  טעימה  הרגישו  ממנו  הישיבה,  של 
בישיבה. האחד  המיוחדת השוררת  והאנרגיה 
השני  ואילו  לישיבה  לכניסה  בתהליך  עדיין 

למחרת בבוקר כבר נכנס בפועל לישיבה...

הכל מדוייק מלמעלה. בזכות הרכבת שאיחרה 
מתחנת  ביציאה  הבחור  את  פגשו  וברק  הרב 
הרכבת, ובזכות זה שני בחורים החלו תהליך 

של חזרה בתשובה.  

ברק גרוסברג

ברק הוזמם להופיע 
בבית חב"ד, מבעוד 
מועד הוא תכנן את 

צעדיו כך שיגיע 
לאירוע בזמן. אולם 

משמיים תכננו 
אחרת. הרכבת בה 
נסע איחרה משום 

מה בעשרים דקות...

   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

והפכה  אזורי  כאירוע  שנים   38 לפני  שהחלה  המסורת 
כעבור שנים ספורות לכנס עולמי, שוב חוזרת על עצמה 
בגדול, וכמו תמיד, יותר מהפעם הקודמת. המדובר הוא 
כמובן על הכינוס השנתי של שליחי הרבי שליט"א מלך 
בשבוע  שנה  מידי  העולם שמתקיים  רחבי  מכל  המשיח 

זה, בימים הסמוכים לשבת שלפני ראש חודש כסלו.

מעמד  שזהו  למרות  זה,  על  נסתכל  לא  שרק  מאיפה 
באירוע  מדובר  ספק  ללא  שנה,  מידי  עצמו  על  שחוזר 
איש  דרכם  את  עושים  השלוחים  אלפי  ועוצמתי:  מכונן 
איש מעירו וממדינתו, רבים מהם חוצים את האוקיינוס 
וחלקם גם את קו התאריך, כשפניהם מועדות למקום אחד 
יחיד ומיוחד – המקום ממנו הם יצאו לשליחות חייהם – 
בנין 770 שבניו יורק, בית הכנסת של הרבי שליט"א מלך 

המשיח, מרכז חב"ד העולמי.

פריצת דרך
הרבי  ידי  על  אישי  באופן  נבנה  השליחות  פרויקט 
הראשונים  נשיאותו  מימי  החל  המשיח,  מלך  שליט"א 
ממש. המדינה הראשונה שזכתה לשלוחים היתה מרוקו, 
כבר בתחילת שנת תש"י – 1950. אלו שהיו שם בוודאי 
זוכרים את הרגעים. בכל זאת, לא כל יום נשלחים רבנים 
ועוד מוסלמית, ללא הקצבת  חסידים למדינה מרוחקת, 
פרק זמן כלשהו לשהותם במקום. היתה זו פריצת הדרך 
המשמעותיות ביותר שעתידה לשנות את פניו של העם 

היהודי.

בשנים הבאים שלח הרבי שליט"א מלך המשיח שלוחים 
נוספות,  ולמדינות  לאוסטרליה  לאיטליה,  לארגנטינה, 
וכך הלך ונבנה מערך השליחות ברחבי העולם. המעניין 
מוסד  חווה  בהתפתחותו  המשמעותי  הזינוק  שאת  הוא 
באופן  כאשר  האחרונות,  השנים  ב-20  דווקא  השליחות 
בלתי מידתי מספר השלוחים ברחבי העולם הכפיל את 

ב-5  מדינות  בכ-100  חב"ד  בתי  פזורים  כיום  עצמו. 
יבשות, ועדיין כמעט מידי שבוע יוצאת משפחה נוספת 

לשליחות.

במחיצת המשלח
חלקם  העולם,  ברחבי  השנה  במשך  פזורים  השלוחים 
ולעיתים טיסה  נסיעה  נידחות הרחוקות שעות  בנקודות 
מהקהילה היהודית הקרובה ביותר. ימי הכנס השנתי הם 
ההזדמנות שלהם לראות את חבריהם לספסל הלימודים, 

אלו שלפני שנים מעטות או רבות חבשו איתם יחד את 
העולם.  נמצאים בקצה אחר של  וכיום  הישיבה,  ספסלי 
לוחמים'  'אחוות  מין  מיוחדת,  ידידות  שוררת  ביניהם 
הקיימת בין כאלו המבצעים את אותה המשימה, אפילו 

אם במרחק של אלפי קילומטרים האחד מהשני.

בימי הכינוס נערכים דיונים וסדנאות המקנים לשלוחים 
כלים שונים שנועדו לסייע להם במלאכתם. צוות מומחים 
ושלוחים בעלי ניסיון מדריכים כיצד למסור שיעור תורה 
הקהילה,  את  מגדילים  כיצד  מקווה,  בונים  איך  מוצלח, 
כל  עבור  מכל  החשוב  הדבר  כספים.  לגיוס  טיפים  וגם 
שליח, הוא כמובן עצם השהות בימים אלו במחיצת מי 
המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי   – לשליחות  אותו  ששלח 
הנפש  כוחות  את  לשלוחים  מעניקים  אלו  ספורים  ימים 
משימת  למלא  המבקש  אחד  מכל  הנדרשים  המיוחדים, 

שליחות שכזו. 

משימה חדשה
משימתם  להגדרת  שנה   30 השלוחים  מציינים  זו  בשנה 
מחדש. הכוונה היא לשיחת יסוד אותה נשא הרבי שליט"א 
מלך המשיח בפני השלוחים בעת מעמד הפתיחה הרשמי 
של הכינוס, בה הצהיר והודיע כי הסתיימה עבודתם של 
השלוחים. כעת מוטלת עליהם משימה חדשה – לקבל את 
פניו של משיח. כל שליח צריך להסביר לכל יהודי עירו 
אודות מלך המשיח והגאולה, ובזה צריכות להיות חדורות 

כל הפעולות המתקיימות.

בתום ימי הכינוס, יוצאים השלוחים בסיסמת 'יחי אדוננו 
ומרץ  חיות  עם  ועד',  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו 
 – מטרתה  את  ולהשיג  השליחות  את  למלא  מחודשים 
והמושלמת  המלאה  ההתגלות  את  ממש  בפועל  להביא 

של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.  

להביט רק בעין טובה
... כשמדובר אודות עצמה, הרי כשהיא עצמה תתבונן בענינים 
שבזה,  ימין  הצד  את  ולראות  בזה  להתבונן  כותבת,  אודותם 
אזי יוצא חשבון אחר לגמרי, ולדעתי, הוא אכן החשבון הנכון, 

כלומר:

כך  על  הבט  ומבלי  טובים,  בילדים  אותה  חנן  יתברך  השם 
מקבלים  ישראל  מילדי  קטן  אחוז  שרק  יורק,  בניו  שנמצאת 
חינוך תורני, נתן לה השם יתברך את האושר שהילדים שלה 
חסידי  חינוך  גם  אלא  סתם,  תורני  חינוך  רק  לא  מקבלים 
בישיבה שנוסדה ע"י נשיאי ישראל, ומבלי הבט על כך אשר 
- ככתבה - בעלה כו', הרי הוא לא הפריע לחינוך כזה, אלא 
אדרבה, הוא עוד מסייע, גם אם לא במידה הנראית לה שהיה 
עליו לסייע, ומבלי הבט על כך שבעלה הוא איש עסקים בניו 

יורק, ולמרבה הצער ידוע כיצד עוברים שבתות וימים טובים 
אצל רובם, ובמה הם מבלים את זמנם הפנוי, במועדוני הלילה 
וכו'. השם יתברך הצליחה, שבעלה מקדיש חלק מזמנו לצרכי 
ציבור בני ישראל, ומובן מאליו שלא על מנת לקבל פרס. וכך 
שבטח  טוב,  היותר  מהצד  החשבון  את  להמשיך  היא  יכולה 
יודעת היא פרטים רבים יותר, שאינם ידועים לי, וכשתעשה את 

הסך הכל מכל זה, תראה כבר בעצמה מה התוצאה.

והשם יתברך יגרום לה אושר, שמעתה ולהבא תביט רק בעין 
טובה על בעלה ועל ילדיהם - שיחיו - ועל כל הסביבה, שאז 
תראה בעצמה עד כמה אפשר לשמוח ולהודות להשם יתברך 
עם כל הלב על חסדיו בעבר, ועל החסדים - ובמידה רבה עוד 

יותר - בעתיד.

)אגרות קודש חלק יב עמ' קנה - תרגום(
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