
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 תרומה, שבת זכור      ז' אדר ה'תשפ"א )19.2.21(

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

לנו  המצפים  הנפלאות  את  לתאר  בבואו  מיכה  הנביא 
בגאולה האמיתית והשלימה, הגדיר זאת במילות הנבואה: 

"כימי צאתך מארץ מצרים - אראנו נפלאות". 

נפלאות  נראה  לבוא  לעתיד 
כאלו, שיאפילו על נפלאות וניסי 
להראות  להם  ויגרמו  מצרים 
כטבעיים ופשוטים. כן, כל אותם 
ים  כקריעת  הוד  רבי  מאורעות 

סוף ועשרת המכות.

מספרים  אותם  הגילויים  אחד 
העשירות  בתיאור  חז"ל  לנו 
ישראל  לעם  שהייתה  האדירה 
בצאתם ממצרים, נאמר במסכת 
ברכות: "בשעת יציאתם ממצרים 
שאין לך כל אחד ואחד מישראל 
חמורים  תשעים  עמו  היו  שלא 
לובים טעונים מכספה וזהבה של 
מצרים". חמורים לובים, מסביר 

רש"י למי שלא יודע, הוא זן חמור עוצמתי המסוגל לשאת 
משא אדיר.

חשבון בלתי נתפס
חשבון פשוט מגלה כי מדובר במספרים אסטרונומיים של 
ממש: היהודי הכי 'נטול מרפקים' יצא עם תשעים חמורים 
עלינו  מזה(,  יותר  בוודאי  אף  היו  הגדול  )לחלקם  לפחות 
להכפיל את מספר החמורים בשש מאות אלף יוצאי מצרים 
)הכוונה רק לגברים מגיל 20 ועד גיל 60(. סך הכל חמישים 

וארבע מיליון חמורים )!( כל זה בהמעטה גדולה כמובן.

ק"ג.  ששים  לפחות  לשאת  מסוגל  ימינו  בן  ממוצע  חמור 
על  שלא  ובטח  החסונים,  מצרים  חמורי  על  דיברנו  לא 
כפול 54,000,000  ק"ג   60 החמורים הלובים המתוארים. 
חמורים הם שלש מיליארד ומאתים ארבעים מליון ק"ג של 
כספה וזהבה של מצרים! טוב, זה קצת יותר מהזהב ששוכן 
המרכזי  הבנק  במרתפי 

בארה"ב…

הכסף  כמות  רק,  ולא 

אלף  מאות  כשש  על  עומדת  כולו  בעולם  כיום  הידועה 
שעדיין  החלק  וגם  וזוקק  הוצא  שכבר  הזהב,  כמות  טון. 
לא, מוערכת בקצת יותר ממאתים אלף טון. שניהם, הכסף 
והזהב יחד: "רק" כשמונה מאות 
הגענו  לא  ועדיין  טון,  אלף 
לכמות הכסף והזהב שהיו אצל 

יוצאי מצרים - פי כמה וכמה!

נחלת  שהיתה  העשירות  אך 
לעומת  מתגמדת  בעבר,  העם 
העשירות שתציף את עם ישראל 
והשלימה.  האמיתית  בגאולה 
עזים  בצבעים  מתאר  המדרש 
בחוצות  לקרות  שעומד  את  
אדם  לבוא,  "לעתיד  ירושלים: 
יש לו שנים ושלשה זהובים חוב 
נלך  לו  אומר  והוא  חבירו,  על 
הולכים  והם  המשיח  מלך  אצל 
אני  מה  לו,  אומר  והוא  אצלו, 
זהובים,  ושלשה  שנים  לך,  חייב 

טול מכאן, שהכסף והזהב לפני מלך המשיח הוא כעפר".

עשירות מופלגה
על מטרת בריאת הזהב בעולם אמרו חז"ל: "לא היה העולם 
ראוי להשתמש בזהב; ולמה נברא? בשביל המשכן ובשביל 
שעתיד  וזה  הקיים  הזהב  של  יעודו  את  בית-המקדש". 
להתגלות בקרוב, נממש עם בניית בית המקדש השלישי, 

שירד מוכן מהשמים ואנו נשלימו.

התנהגות  כי  מלך המשיח,  הרבי שליט"א  מורה  ובנתיים, 
היא  ואחת,  אחד  כל  אצל  ברוחניות  עשירות  של  באופן 
ולהרבות  להשתדל  עלינו  בגשמיות.  עשירות  המביאה 
בקיום תורה ומצוות באופן העשיר ביותר, הן באופן קיומן 
קדושה  תשמישי  ברכישת  הכספי  בביזבוז  וגם  בהידור 
המהודרים יותר. הנהגה כזו באופן של שפע בוודאי תביא 
העשירות שכבר  אוצרות  את  ואחת  אחד  כל  אצל  ותגלה 
הרבי  בהתגלות  כל  לעין  שיתגלו  בפועל,  אצלנו  קיימים 
שליט"א מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלימה, ותיכף 

ומיד ממש.

פורים של גאולה
נערכים  ובעולם  בארץ  חב"ד  מוקדי  אלפי 
ביום  שיחול  הפורים  בחג  רחבה  לפעילות 
אפשרות  לספק  במטרה  ו'  וביום  בערב  ה' 
לקיים  ומבודדים,  חולים  כולל  יהודי,  לכל 
את 4 מצוות החג: קריאת המגילה, משלוח 
מנות, מתנות לאביונים ומשתה ושמחה כפי 
האמיתית  לגאולה  בציפיה  חדורים  שהם 
חב"ד  למוקד  פנו  נוסף  למידע  והשלימה. 

באזורכם.

משלוח מנות חסידי
ההפצה  מרכז  משיק  הפורים  חג  לקראת 
פורים  למבצע  העזרים  שלל  בין   - "ממש" 
ויוקרתי הכולל את  - משלוח מנות מהודר 
מהדורת הזהב של רב המכר 'נביא מקרבך' 
וערכת התוועדות ייחודית. לצד המשלוחים 
הסברה,  עלוני  גם  תמצאו  המהודרים 
משלוחים אישיים ומגנטים לרכב. לפרטים 

והזמנות: 077-5123-770.

אקטואליה יהודית
יהודה ליפש,  שיעוריו המומלצים של הרב 
לרמת  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שליח 
היהדות,  בראי  אקטואליה  בנושאי  ג',  אביב 
נקודה מהפרשה, מבט גאולתי ועוד, עולים 
מידי שבוע לערוץ היוטיוב הייעודי. הירשמו 
יהודה ליפש' והשארו  'הרב  ביוטיוב לערוץ 

מעודכנים בסרטונים החדשים. 

בקרוב: עשירות לכל אחד
כל הכסף והזהב שכבר נמצאים היום בעולם, 

לא מתקרבים לעשירות שתתגלה בגאולה

עשירות מופלאה 
שתתגלה בקרוב ממש
מבט אל העבר, מגלה בתיאורי חז"ל שפע עצום של כסף וזהב שהיו בידי כל אחד מיוצאי מצרים. שפע גדול 

מזה - במספרים אסטרונומיים, יתגלה בקרוב בזכות מעשינו ועבודתינו - בגאולה 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  חייגו למוקד הברכות:החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
03-9412-770 
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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

הגליון השבועי
של ימות המשיח זמני
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בפרשת השבוע מקבלים בני ישראל את הוראת הקדוש 
ברוך הוא לתרום למען הקמת המשכן, איש כנדבת ליבו.
אחד הדברים שנצרכו להשלמת הבניה היה עצי שיטים. 
זו  מאיפה היה להם עצים באמצע המדבר? על שאלה 

מתעכבים כמה ממפרשי התורה:

חלק מהמפרשים פותרים את השאלה בתשובה פשוטה 
את  לקחו  ממנו  גדול  יער  היה  סיני  מהר  הרחק  לא   –
תשובה  שמספק  נוסף  פירוש  המשכן.  לבניית  העצים 
את  קנו  ישראל  שבני  הוא  לשאלה  ופשוטה  הגיונית 

העצים מסוחרי המדבר.

האפשרות המורכבת והתמוהה
אבל, למרות שתי אפשרויות פשוטות אלו, בוחר רש"י 
היא  התורה  בפירוש  שדרכו  התורה,  מפרשי  גדול   –
להביא   – הפסוקים  של  יותר  הפשוט  למובן  להיצמד 
הסבר ממדרש שאין לו מקור ברור מהפסוקים: "ומאין 
יעקב  תנחומא:  רבי  פירש  במדבר?  )עצים(  להם  היו 
אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות משכן 
לבניו  וציווה  ונטעם  למצרים,  ארזים  והביא  במדבר 

ליטלם )לקחת את העצים( עמהם כשיצאו ממצרים". 

פני  על  זה  פירוש  העדיף  רש"י  מדוע  להבין:  ועלינו 
הפירושים ה'פשוטים' יותר? ובכלל – מה ההיגיון שיעקב 

אבינו יטרח להביא עצים מארץ ישראל עד למצרים?

וההסבר לכך הוא: בציווי ה' לבני ישראל אמר הקב"ה 
ולא  )"ויקחו"  הדברים  מניסוח  תרומה".  לי  "ויקחו 
שציווה  הפריטים  שרשימת  מובן  וכדומה(  "ויביאו" 
הקב"ה להביא למשכן היו דברים שכבר נמצאו ברשותם 
של בני ישראל, ורק נותר לקחת ולתרום אותם למשכן 

ללא הכנה וטרחה גדולה )זהב וכסף, למשל, היה להם 
מהכלים ששאלו מאת המצרים(.

עצים  להם  היו  מהיכן  השאלה  נשאלת  שכך  מכיוון 
שאכן,   – רש"י  ומתרץ  למשכן?  מיידי  באופן  מוכנים 
ביציאת מצרים יצאו בני ישראל עם עצי השיטים שנטע 

יעקב, וכך היה להם עצים מוכנים לבניית המשכן.

עצי שיטים: 200 שנה מראש
היה  מה  לשם  העניין:  עצם  לגבי  להבין  רק  נותר  כעת 

לסחוב  לכן,  קודם  200 שנה  לטרוח  צריך  אבינו  יעקב 
עצים עד למצרים ולנטוע אותם שם, כאשר ידע שבני 

ישראל יכולים לקנות עצים מסוחרי המדבר?

העצים  בנטיעת  נוספת  מטרה  הייתה  שליעקב  אלא 
במצרים: יעקב ידע שכאשר בני ישראל יהיו נתונים תחת 
העצים  את  יראו  הם  כאשר  הרי  הגלות,  ושיעבוד  עול 
ממצרים  לצאת  עתידים  הם  איתם  העצים   – ששתל 
ולבנות את המשכן בבוא הגאולה המיוחלת – הם ישאבו 
נחמה, ביטחון ואמונה מאותם העצים, העומדים כאות 

וכסימן לקיום הבטחה של הגאולה ממצרים.

ולכן יעקב טרח והביא את העצים דווקא מארץ ישראל 
– כדי להעצים את  יותר מכל את הגאולה  – המסמלת 
הביטחון והאמונה אצל בני ישראל שיזכרו וירגישו בכל 
זמן שהם אינם תחת שליטת פרעה, אלא בבוא היום הם 

יצאו ממצרים ויקחו איתם את העצים למשכן.

בכח הנשיא
הדרך לגאולה האמיתית והשלימה נמשלת להליכת בני 
ישראל במדבר, העבודה של כל יהודי היא להקים משכן 
בתוכו לה' על ידי התורה והמצוות. כשם שאת המשכן 
הכח  את  גם  כך  יעקב,  שנטע  מהעצים  הקימו  במדבר 
יעקב  של  מפעולותיו  מקבלים  הפרטי  המשכן  לבניית 
שבכל דור – נשיא הדור שכולל את כל בני ישראל, בכוחו 

מצליחים לגבור ולבנות משכן לה' במדבר הרוחני.

והשלישי  הגדול  למקדש  זוכים  אחד  שבכל  ומהמשכן 
צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית  בגאולה   –

במהרה מיד ממש.

)ע"פ לקוטי שיחות חלק לא עמוד 142(

עצי שיטים, אבל למה מארץ ישראל?

להשתדל להיות עשיר
רק  להיות  וצריכה  הכול,  שסיימו  לאחר 
ודאי   – בפועל  צדקנו  משיח  פני  קבלת 
אחד  כל  מברך  הוא  ברוך  שהקדוש 
וברוחניות,  בגשמיות  בזהב  בעשירות 
ואחד  אחד  כל  לך  ש"אין   .  . לאופן  עד 
חמורים  תשעים  עמו  היו  שלא  מישראל 
לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים". 
מכך ישנה מיד הוראה ברורה – שיהודי 
צריך להשתדל להיות עשיר בפועל בכל 
אלא  עשיר  אין  ברוחניות,  העניינים, 
לקיים  שיוכל  בכדי  ובגשמיות,  בדעת, 
בנתינת  להרבות  ויוכל  ומצוות  תורה 

הצדקה וקיום המצוות בהידור.

)שיחת פרשת תרומה תשנ"ב(

וזאת התרומה אשר תקחו מאתם, זהב 
וכסף ונחושת   )תרומה כה, ג(

ברזל אין כתיב כאן לא במשכן ולא במקדש, למה? שנמשלו 
בו אדום שהחריבו בית-המקדש, ללמדך שמכל המלכויות 

יקבל הקדוש ברוך הוא דורון לעתיד לבוא, חוץ מאדום.
)שמות רבה(

בית  שהחריב   .  . ובמקדש  במשכן   .  . כתיב  אין  "ברזל 
המקדש" – מתייחס לבית ראשון ובית שני שנחרבו על ידי 
ברזל; מה שאין כן מקדש העתיד, בית נצחי שלא שייך בו 
כיון  ברזל שלילי,  בו חשש מעניין של  לא שייך   - חורבן 
וממילא  לבוא תתבטל מציאות הברזל השלילי,  שלעתיד 
יכול וצריך להיות בנינו גם בברזל, כדי להדגיש את העילוי 
והשלימות של הפיכת הברזל שהחריב בית המקדש לברזל 

שנעשה חלק בבניין של בית המקדש. 
)שיחת פרשת ויחי תשנ"ב(

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם   )תרומה כה, ח(
מכיון שהמצות עשה של "ועשו לי מקדש" היא תמידית, 
המקדש,  בבניין  לעסוק  מצוה  תמיד  שישנה  לומר  יש 
והידיעה  הלימוד  בעצם  רק  אינה  המצווה  תוכן  כלומר: 
בתורת הבית, אלא גם – לעשות כל התלוי בישראל שיהיה 
הכול מוכן ושיוכלו לבנות תיכף, עד שזה פועל שאין בנין 
הבית בטל . . וזה גופא פועל שמ"כאילו אתם בונים אותו", 
ידי  על  בגשמיות  כפשוטו  המקדש  בית  בנין  אל  מגיעים 

משיח צדקנו.
)חידושים וביאורים בהלכות בית הבחירה(

ברא הקב״ה את האדם באופן כזה, שמקום השראת הנפש 
בגלוי הוא במוח שבראש דוקא, ומשם נמשך החיות בכל 
מקום בגוף. וכן הוא גם במקדש, שבו השראת השכינה היא 

בגלוי ומשם נמשך החיות בכל העולם. 
)מאמר ועשו לי מקדש ה׳תשמ״ג(

לשם מה היה יעקב אבינו 
צריך לטרוח 200 שנה 

קודם לכן, לסחוב עצים עד 
למצרים ולנטוע אותם שם, 

כאשר ידע שבני ישראל 
יכולים לקנות עצים במדבר?

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

17:18   17:11   16:58  17:08  16:53   הדלקת נרות 
18:18   18:10   18:07  18:09   18:07   יציאת השבת  

הפטרה: כה אמר ה' - אל ביתו גבעת שאול )שמואל-א, טו, ב - לד(
בספר תורה שני קוראים פרשת זכור. את המילה זכר בפעם הראשונה בצירה ובפעם השניה בסגול



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

   ז' - י"ג אדרמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

אותה טענה אפשר לטעון בארה"בפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' טומאת אוכלין. פרק ד-ו.
פרק ז-ט. 
פרק י-יב.

פרק יג-טו.
פרק טז. הל' כלים.. בפרקים אלו. פרק א-ב.

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.

הל' אישות. פרק יט.
פרק כ.

פרק כא.

פרק כב.
פרק כג.
פרק כד.
פרק כה.
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   בנצי פרישמןשיח חסידיםאגרות מלך

נס "וכתתו חרבותם" 
של שנת תשפ"א

החדשותיים,  הדיווחים  בשלל  מורגשת  לא  כמעט  קטנה,  ידיעה 
דיווחה בשבוע האחרון על חתימה בין ארצות הברית לרוסיה, על 
אישרור נוסף להסכם New START - ההסכם לצמצום נשק גרעיני 

שנחתם בין המעצמות.

הרבי  משיחת  למדים  אנו  זה,  הסכם  של  האמיתית  משמעותו  על 
הוא  שם  ה'תשנ"ב,  משפטים  פרשת  בשבת  המשיח  מלך  שליט"א 
אותן  בין   )1992( זמן  באותו  שנחתם  להסכם  בהרחבה  מתייחס 
זה, כך  START 1(. הסכם  מעצמות בנושא צמצום הגרעין )הסכם 
גילה באותה שיחה, מלמד על כך שהאומות כבר מתחילות בפועל 
לקיים את היעוד שנאמר על הגאולה האמיתית והשלימה: "וכתתו 
חרב  גוי  אל  גוי  ישא  לא  למזמרות  וחניתותיהם  לאתים  חרבותם 
הסיבה  אף מתגלה  קודש  באותה שיחת  עוד מלחמה".  ילמדו  ולא 
 - המדינות  בין  מלחמתי  ממצב  האומות,  בקרב  גדול  כה  לשינוי 
לדיבור וכריתת הסכמים מתוך מטרה למנוע מלחמות, כפי שקרה 
לא פעם בחסות האו"ם. הסיבה לכך היא השפעתו של מלך המשיח 
על העמים הגורמת להם לחשוב מעצמם כך. תוקף השפעתו גובר 
שליט"א  הרבי  כי  שחתמו  הרבנים  של  הדין  פסק  בעקבות  בעולם 

הוא מלך המשיח.

השנה, באירוע החתימה על ההסכם שממשיך את אותו הסכם משנת 
תשנ"ב, מתגלים שורת ניסים גלויים שהובילו לחתימה כעת, בשנה 
מיוחדת זו - פלאות אראנו ב'ימות המשיח'. יודגש כי ההסכם עומד 
מוגזם  ולא  הגרעיניים,  הנשק  כלי  לצמצום  העולמי  השינוי  בראש 
המדינות  כל  בקרב  זה  תחום  על  ישירה  השפעה  לו  יש  כי  להניח 

בעולם, עם השלכות הנוגעות לכלכלות כל המדינות ואזרחיהן.

בהסכם  המסורת  את  ממשיך  זו,  בשנה  ההסכם  באישרור  הצורך 
שנקבע  כפי  שנים,  למספר  אחת  מתחייבות  המדינות  בו  הקודם, 
מראש, לחדש ולהאריך את קיום ההסכם. בשנה זו, כאמור נדרשו 
המדינות לחתום, אלא שנשיא ארה"ב הקודם, מר טראמפ בתחילה 
סירב להודיע כי יחתום על הארכת ההסכם במועדו ורק מאוחר יותר 
הסכים לפתוח בשיחות מול רוסיה, תוך שהוא מציב תנאים שלא היו 

מקובלים עליהם ונראה היה כי ההסכם יתבטל.

לאחר קבלת תוצאות הבחירות )השנויות במחלוקת( בארה"ב, הודיע 
שכעת  אלא  ההסכם.  על  יחתום  כי  ביידן  מר  הנכנס  ארה"ב  נשיא 
נראה היה כי רוסיה תערים קשיים - בעקבות מחלוקת מדינית עזה 
הפנים  ב"עניני  אמריקה  של  התערבותה  סביב  ארה"ב  לבין  בינה 
של רוסיה". גם כאן נוכחנו לראות את הנס, כאשר בניגוד לחילופי 

ההאשמות בין המדינות הן הסכימו לחתום על הסכם זה.

מיותר לציין, כי בניגוד לעבר, בו חתימתה של רוסיה היתה מובנת 
לא  כיום  הרי שמדיניותה  למדינות המערב,  להתקרב  רצונה  לאור 
זה, ולמרות זאת, אנו עדים לכח השפעתו של הרבי  נראית בכיוון 
יותר  כיום,  המוכן  העולם  ועל  האומות  על  המשיח  מלך  מתמיד, לגאולה האמיתית והשלימה.  .שליט"א 

הניסים והנפלאות בחתימת ארצות 
הברית ורוסיה על ההסכם לצמצום 

הנשק הגרעיני בשנה זו

הצלה ברוח הקודש

ולהושיב  מוושינגטון  הברית  ארצות  נשיא  את  לגרש  גם  זה אפשר  לפי 
באו  שכבר  למרות  ברם,  לו?!  שייכת  היתה  שוושינגטון  אינדיאני,  שם 
בה.  להתחשב  הדעת  על  כלל  עולה  אין   - זו  תביעה  לטעון  אינדיאנים 

ההבדל הוא, בזה שכאן ישנה "ברית בין הבתרים"...
)פורים תש"ל )מוגה(

משתולל  עז  ניו-יורקי  קור  הלילה.  אמצע 
ישיבה  בחור  אז  טל,  חיים  הרב  ברחובות. 
ב-770 שבניו יורק - בית מדרשו המפורסם 
מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי  של 
כבר  הוא  הלילה.  לשנת  התארגן   – המשיח 
היה במיטה ועיניו כבר כמעט נעצמו לאחר 
הסלולרי  רטט  כשלפתע  ומתיש,  ארוך  יום 

שלו.

מפלורידה.  וותיק  ידיד  משה,  היה  הקו  על 
אמצע  להתקשר?  מתי  לך  מצאת  "משה, 

הלילה כאן", הזכיר חיים לבן שיחו... 

"אכן אתה צודק. לא נעים לי להטריח אותך 
בשעה כזאת אבל מדובר בעניין חשוב שיכול 
להיעשות רק עכשיו", אמר משה בהתנצלות.

"יש לי חבר ישראלי שהכרתי כאן בפעילות 
עכשיו  נוסע  הזה  החבר  בפלורידה.  חב"ד 
לו  יש  עכשיו  וממש  לישראל  מפלורידה 
מגיע  הוא  יורק.  בניו  קצרה  ביניים  נחיתת 
בלבד.  שעה  חצי  למשך  ב-770  לבקר  כעת 
האם תוכל לקבל את פניו ולעשות לו סיור 

הדרכה במקום הקדוש?"

את  לבש  מהמיטה,  קם  לבקשה.  נענה  חיים 
בגדיו, וחזר לבניין 770 המפורסם לקבל את 

פני האורח. 

לבסוף הסתבר שלחבר המדובר הצטרפו עוד 
חיים  לארבעה.  יחד  שהפכו  חברים  שלושה 
המיוחד,  הכנסת  בבית  לסיור  אותם  הוביל 
האולמות,  אודות  להם  והסביר  הראה 
במקום,  החשובים  התורה  וספרי  האגפים 
ולבסוף הציע להם לנצל את ההזדמנות שהם 
בקשת  ולכתוב  קדוש  כה  במקום  נמצאים 
ברכה לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות 

האגרות קודש.

"אספר לכם מעט על התופעה המופלאה של 
אגרות הקודש", אמר חיים. אולם עוד לפני 
שפתח את פיו לספר, עצר אותו לפתע אחד 
הם  מה  לכם  אספר  "אני  והכריז:  מהחבורה 

אגרות הקודש"!

טניה  בשם  צעירה  עם  חייתי  תקופה  לפני 
כהן. בדרך כלל הסתדרנו זה עם זו עד שיום 
שהביאה  חריפה  מריבה  בינינו  פרצה  אחד 

את הקשר בינינו לנקודת משבר. 

החיים סירבו לחזור למסלולם הקודם והמצב 
העכור בינינו מאוד הפריע לי. 

החלטתי לגשת לבית חב"ד הסמוך ולשאול 
הרבי שליט"א מלך המשיח מה  בעצתו של 

לעשות.

הבקשה  את  העליתי  חב"ד,  לבית  הגעתי 
אגרות  ספר  דפי  בין  והכנסתי  הכתב,  על 

המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  של  הקודש 
התשובה שהתקבלה הייתה מדהימה! הייתה 
אישה  עם  חי  שהיה  ליהודי  התייחסות  שם 
שאינה יהודיה, והרבי שליט"א מלך המשיח 
יהודי שעליו להיפרד  כתב בחריפות לאותו 

מהאישה שאינה יהודיה תיכף ומיד.

במקום,  שהיה  חב"ד  שליח  לי  אמר  "ראה", 
אני  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  "מתשובת 
עליך  יהודיה.  אינה  הזאת  שהאישה  מבין 

להיפרד ממנה".

הרי  יהודיה!  אינה  שהיא  להיות  יכול  "לא 
שם משפחתה הוא כהן!", אמרתי בהשתאות. 
את  לבדוק  ללכת  לי  הציע  השליח  אבל 

הנושא לעומק. 

"הלכתי לבדוק ולאחר בירור קצר גיליתי את 
הסיפור האמיתי: אמה של הצעירה התגיירה 
עצמה  הצעירה  רפורמי.  בגיור  שנים  לפני 
הייתה אז ילדה ואפילו גיור רפורמי היא לא 
עברה, אבל בכל מקרה היא בעצם ממש לא 
הייתה יהודיה! וזאת למרות שאביה אכן היה 

כהן"...

זמן  ולאחר  מהצעירה.  נפרד  אכן  הבחור 
בברית הנישואין כדת משה וישראל.  .הכיר בת ישראל כשרה ונאמנה ויחד הם באו 

חבורת הישראלים כותבים ב-770

החיים סירבו לחזור 
למסלולם הקודם 

והמצב העכור בינינו 
מאוד הפריע לי. 

החלטתי לגשת לבית 
חב"ד הסמוך ולשאול 

בעצתו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח 

מה לעשות



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה
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עם  להיכרות  שנה  מלאות  אלו  בימים  מציינים  רבים 
'נגיף הכתר', שהפך לדבר מוחשי המכתיב סדרי עולם 
שנוצרה,  המציאות  בעקבות  כשנה.  לפני  אדר  בחודש 
עברו  פנים  אל  פנים  מתקיימות  שהיו  רבות  פעילויות 
להיות  הפך  'זום'  והשם  הוירטואלי,  במרחב  להתנהל 
מילה שימושית אצל אחוזים גבוהים באוכלוסיה, מנער 

ועד זקן.

הערימו  ציבורית,  התכנסות  על  שהוטלו  ההגבלות 
לעיתים קשיים בדרכם של החפצים לקיים את הוראת 
הרבי שליט"א מלך המשיח ללמוד עניני משיח וגאולה 
להתאסף  פשוט  אפשר  היה  מזמן  לא  עד  אם  ברבים: 
המצב  שכעת  הרי  בצוותא,  וללמוד  אחד  שולחן  סביב 
החדש אינו מאפשר זאת. באופן טבעי, רבים מצאו את 
המאפשרות  שונות,  טכנולוגיות  בדמות  לכך  הפתרון 

'להיפגש' זה עם זה מול המסך בבית.

מחשבה מקורית
מנחם מענדל פרידמן,  רבים אמרנו, אך לא כולם. הרב 
יהודה,  אור  לעיר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שליח 
במחשבה  ניחן  פרידמן  הרב  אתגר.  בכך  ראה  דווקא 
יצירתית ומקורית, ובעבר נרשמו על שמו הפקות רבות 
של מוצרים ייחודיים בנושא משיח. גם כאן, הוא התאמץ 
לחשוב כיצד ניתן להתגבר על הקושי דווקא באמצעות 

פתרון שיאפשר למידה ויזואלית ומפגש בלתי אמצעי.

המרכזי  העיסוק  בה  המצרים'  'בין  בתקופת  זה  "היה 
הוא סביב צורתו של בית המקדש", מספר הרב פרידמן. 
שמצאתי  הרעיון  את  זה  לנושא  להתאים  "החלטתי 
איתם  ולהתנייד  המקדש  כלי  של  מודלים  לבנות   -
ניתן  באמצעות נגרר מתאים המתחבר לרכב. כך יהיה 
וכליו  המקדש  על  וללמוד  מבוקש  מקום  לכל  להגיע 
בליווי המחשה מיטבית. הרכב עם הנגרר יעמדו בשטח 

פתוח, וכך גם מבחינת הגבלת ההתכנסות לא תתעורר 
כל בעיה".

לראות את בית המקדש מהמרפסת
אחד מידידיו של הרב - נגר במקצועו - נרתם לסייע, 
וכעבור זמן קצר קמו כלי המקדש והיו לדבר מוגמר. זה 
לצד זה ניצבו מזבח העולה והכיור, שולחן לחם הפנים 
פרידמן  הרב  הברית.  וארון  הקטורת  מזבח  והמנורה, 
ולהשלמת  המותאם,  הנגרר  על  הכל  להעמיס  דאג 

התפאורה הוסיף את הרכש החדש בו הצטייד זמן לא 
הניתן  המקדש  היכל  של  מתנפח  דגם   - לכן  קודם  רב 
לקשירה אל גג הרכב ומתנשא לגובה ורוחב של שלושה 

מטרים. תופס את העין ומרשים בהחלט.

בארץ  להסתובב  החלה  הניידת  המקדש  תערוכת 
לא  בצורה  המקדש  בית  את  לציבור  ולחשוף  הקודש, 
מוזיקה  השמיעה  נלווית  הגברה  מערכת  שגרתית. 
פרידמן  הרב  של  להסבריו  ואיפשרה  שמחה,  חסידית 
להישמע למרחקים. כמה רחוק? עד שגם דיירי הקומות 
הגבוהות של מגדלי המגורים יוכלו להאזין לכל הפרטים 

ממרומי המרפסות. והיו מאות )!( כאלה.

להנחיל את נושא המשיח
יהודה  אור  צפת,  מגדל,  רחובות,  שמש,  לבית  "הגענו 
כמובן, ועוד. עצרנו בשכונות מגורים ובמקומות נוספים 
כגון גני ילדים, ובכל מקום התאסף סביבנו קהל תוך זמן 
קצר", אומר הרב פרידמן ומשתף באפיזודה משמעותית: 
באחד המקומות הבחנתי בילד מצביע על היכל המקדש 
ושואל את אביו "מה זה"? האב השיב במשיכת כתפיים 
"אינך  הנאספים:  אחד  ידי  על  ננזף  ואז  יודע,  שאינו 
הבן  אייפל  ומגדל  הלבן  הבית  נראה  כיצד  מתבייש? 
שלך יודע, דווקא איך נראה בית המקדש שלנו הוא לא 

יודע"?!...

באמתחתו של הרב פרידמן אף קיימת תכנית לפרויקט 
המזבח  דגם  עם  לצאת   - הפסח  חג  עם  בקשר  דומה 
וכליו ואף עם כבׂש, ולהסביר על סדר הבאת קרבן פסח. 
נושא  את  ש'נחיה'  רוצה  המשיח  מלך  שליט"א  "הרבי 
לייצר  צורך  יש  הזמן  כל  ולכן  הפסקה,  ללא  המשיח 
'גימיקים' שיסייעו בכך", הוא אומר. "עלינו לפעול למען 

לפרטים: 054-7770-811.  .הנחלת נושא המשיח בצורה מוחשית".

חיסון מיוחד נגד רוחות רעות
לשם  בא  שבת  ושמדי  לומד,  שבה  הישיבה  אודות  כותב 
אחד מחסידי חב"ד ומלמד שיעור ב'תניא', ומסופק הוא אם 
להיכנס ללמוד ה'תניא', ויש גם מחשבה אצלו ללמוד זאת 
של  והסתר  העלם  גדול  כמה  ועד  ארבעים.  גיל  אחרי  רק 
בכמה  המובא  אחרי  אשר  דמשיחא',  ב'עקבתא  הזו  הגלות 
התורה  פנימיות  לימוד  של  ההכרח  אודות  בזה,  מקומות 
שישנה  עד  בזה  בספק  עומדים  עדיין  אלה,  בדורותינו 

מחשבה להתחיל הלימוד בהגיע לגיל ארבעים שנה! 
וביותר תגדל הקושיה על יסוד מה שרואים בפועל, שבכדי 
הרבים  בעוונותינו  אשר  מצויות  בלתי  רוחות  נגד  לעמוד 
מנשבים ברחוב, לעתים קרובות מוכרח חיסון מיוחד, ולא 
די החיסון שבדורות שלפנינו, ועל דרך הודעת חכמינו ז"ל 

תרופות  דרך  ועל  גדר',  בה  וגדר  מצא  בקעה  'רב  הידוע 
בחולי הגוף שכשמתחדשת רחמנא ליצלן מחלה חדשה, לא 
מסתפקים בסממני רפואה הישנים, הנה כן הוא גם בחולי 
הנפש, אשר ב'עקבתא דמשיחא' החוצפה גדלה, אי אפשר 
להסתפק בלימוד חלק הנגלה שבתורה, אפילו אם מצרפים 
אליו גם לימוד תורת המוסר, ומוכרח הלימוד של פנימיות 
והשגה  הבנה  של  באופן  נתגלתה  בדורותינו  אשר  התורה, 

רק בתורת חב"ד, וכנראה במוחש. 
ויטאל  חיים  הרב  בדברי  קלה  לשעה  אפילו  ובהתבוננות 
דמשיחא',  ל'עקבתא  בנוגע  ההקדמות  לשער  בהקדמתו 
חיים,  עץ  קונטרס  בדברי  קלה  לשעה  אפילו  ובהתבוננות 
הרי תיכף יתחיל ויתמיד בלימוד זה, וכל המקדים בזה הרי 

זה משובח.
)אגרות קודש כרך טו עמוד רפג(

בית המקדש וכליו בחוצות הערים

הרב פרידמן מסביר לילדים על בית המקדש

תערוכת המקדש הניידת 
החלה להסתובב, ולחשוף 

לציבור את בית המקדש 
בצורה לא שגרתית. 

מערכת הגברה איפשרה 
למוסיקה חסידית 

להשמע לצד ההסברים


