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חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

ראשי  את  שקיבלה  שנה  תשפ"ב,  בשנת  נמצאים  אנו 
בכל, על משקל  פלאות  או  בה,  פלאות  שנת  תהא  התיבות 
ראשי התיבות לפני שלושים שנה, בשנת ה'תשנ"ב, שזכתה 

אז  בכל'. אמר  'נפלאות  לפיענוח 
כי  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 

אלו נפלאות 'בכל מכל כל'. 

עצם  ועד  אז,  לראות  זכינו  אכן, 
בלתי   - ארוכה  שורה  הזה,  היום 
ונפלאות  פלאות  של  נגמרת, 
בימות  חיים  שאנו  המעידים 
מתחוללים  וסביבנו  המשיח 
לטובה  מפליגים  שינויים  בעולם 

שאיש לא צפה.

דווקא התקופה האחרונה מעידה 
פלאות.  אותן  על  מכל  יותר 
בקנה  הדדית  עזרה  של  תופעות 
במהלך  כמוהו  היה  שלא  מידה 
ההיסטוריה, התגייסות של הפרט 

והכלל לסיוע, לצד מערכת בינלאומית להעברת מידע וציוד 
בין מדינות שלא נראתה כדוגמתה בעבר. כל אלו הם רק חלק 
קטן מהשינויים המתחוללים בעולם - שעסק עד לא מכבר 
בהתחמשות, ייצור ופיתוח נשק, ואף במלחמות חמות וקרות 

שגבו חיים של מיליונים.

חינוך תחת מלחמות
תשנ"ב,  משפטים  פרשת  בשבת  מלכות'  ה'דבר  בשיחת 
החדשנית  הגישה  על  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מצביע 
ושואפת  ממלחמות  פוסקת  האנושות  בה  בעולם,  השוררת 
- תוך הפניית המשאבים לחינוך, כלכלה  ויושר  לכונן צדק 
היעוד  קיום  התחלת  זוהי  כי  ואומר   - באזרחים  ותמיכה 
עינינו  מול  לראותו  זוכים  שאנו  לאתים"  חרבותם  "וכתתו 

בכח השפעתו של מלך המשיח.

כי  לדעת  עלינו  בכלל, 
חברתיות  מוסכמות  גם 
כמו  מקובלות,  ומוסריות 
לרצוח,  או  לגנוב  האיסור 

הרי שלמעשה  ההגיון,  מצד  כמחויבות  נראות  שהן  למרות 
מקורם מהתורה, ורק בכח השפעתה בעולם נגרם הקונצנזוס 

האנושי לפעול לפי קודים אלו. 

ממתן  זמן  יותר  שעובר  ככל 
תורה - שמתרחש כל שנה מחדש 
- התורה חודרת ו'נקלטת' בגדרי 
העולם וחוקיה ומשפטיה הופכים 
למוסכמה חברתית אנושית, בלי 
ש'טרנד'  דעתו  על  יעלה  שאיש 
טובים,  מעשים  של  אחר  או  זה 
קשור  ומוסריות,  סולידריות 
מזו,  ויתרה   - ישראל  לתורת 

לצדיק הדור היושב בברוקלין.

שנה,  שלושים  לפני  שקרה  מה 
 - הדור  נביא  של  פסיקתו  הוא 
כי  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
אנו דור הגאולה. פסיקה המגיעה 
פועלת  ולפיכך  התורה,  מתוך 
בעולם בצורה רחבה יותר מכפי שהיתה קודם לכן, ובמקביל 
פסיקה של רבנים המצביעים ומזהים לפי ההלכה את מלך 

המשיח - הרבי שליט"א!

תיכף ומי"ד ממ"ש
שנה,   30 לפני  זו,  בשבת  שנאמרה  מיוחדת  שיחה  באותה 
מוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח, וחושף גילויים מדהימים 
האמיתית  בגאולה  מצפים  אנו  לו  הגואל,  של  זהותו  על 
הפירושים  כל  עם   - ממש  ומיד  תיכף  שתבוא  והשלימה, 
האחרונים  הנשיאים  שלשת  של  תיבות  )ראשי  שב'מיד' 
בשושלת חב"ד, מ-משיח מנחם שמו ]כך נאמר שם במפורש 
הרבי  של  שמו  יצחק,  י-יוסף  ידו[,  על  שהוגהה  בשיחה 
הריי"צ, ד- דובער, שמו השני של הרבי הרש"ב. עוד מוסיף 
שב'ממש'',  הפירושים  'וכל  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
של  התיבות  ראשי  היא  ממש  המילה  חסידים,  אצל  כידוע 
שמו הקדוש! עם כניסתינו לשבת בה מברכים את חודש אדר 
ראשון, אנו כבר מרבים בשמחה, שמחת הגאולה האמיתית 

והשלימה, ותיכף ומיד ממש.

מרבים בשמחה

שישים  נפתחים  ראשון,  אדר  חודש  פרוס 
הימים בהם מרבים בשמחה. על פי הוראת 
מידי  יתקיימו  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
בה  זו,  בשנה  ובמיוחד  שמחה,  ריקודי  ערב 
אפשר לבטל את כל הענינים הבלתי-רצויים, 
בפי- מתבטלים  שדברים  האומרת  )כהלכה 

ברבים  יתקיימו  כאלו  ריקודים  שישים(. 
של  הכנסת  ובית  חב"ד,  וישיבות  ממוקדי 
הרבי שליט"א מלך המשיח - 770 בניו יורק.

מפיצים נש"ק

במבצע  יוצאים  ממש,  ההפצה  במרכז 
כי  ומודיעים  שנה',   120' ניסן  י"א  לקראת 
כל מי שתזמין ותפיץ עד לתאריך זה 1000 
ערכות של נרות שבת קודש, תיכנס להגרלה 
בד  משבוץ  שבכריכתו  תהילם  ספר  על 

מהרבנית חיה מושקא ע"ה.

נלמד ונגאל

במבצע  יצא  מלכות  הדבר  לימוד  מטה 
 - )ה'תשנ"ב  משפטים  מלכות  דבר  לימוד 
לפני 30 שנה(, בו מבאר הרבי מלך המשיח 
מלך  פעולת  את  כבר  שרואים  שליט"א 
'וכתתו  היעוד  בקיום   - העמים  על  המשיח 
הגרלה   - הלומדים  בין  לאתים'.  חרבותם 
הפרטים:  לכל  ל-770.  טיסה  כרטיס   על 
בוואצאפ:  )או   bit.ly/mishpotim1

)+1234-40-50-770

חיילים בצבא הגאולה
תנועת הנוער צבאות ה' כינסה בשבת שעברה 

את ה'חיילים' לשבת שכולה גאולה

תהא שנת פלאות
בכל מכל כל

בשנים האחרונות, שינתה האנושות את השיח שלה ללא היכר. לעזרה הדדית, כלכלה משולבת ותנאים 
משופרים. השינוי, כך מסתבר, נובע מפסק-דין תורני המזהה בבירור את דמותו של מלך המשיח
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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

613 מצוות התורה מתחלקות לשלוש קטגוריות מרכזיות: 

חוקים, עדות ומשפטים.

וטעמן  סיבתן  הן מצוות שאי אפשר להבין את  החוקים 
ואנו מקיימים אותן רק בגלל ציווי ה' - כדוגמת מצוות 

פרה אדומה, דיני טומאה וטהרה ועוד.

אך  בשכל,  טעמן  את  להבין  שאפשר  מצוות  הן  העדות 
לולי הן נכתבו בתורה לא היינו מקיימים אותן - כשמירת 
שבת, המועדים ומצוות נוספות שאנו מקיימים לזכר נס 

או לציון הקשר שלנו עם הבורא.

וחברה  מתוקן  לעולם  השייכות  מצוות  הן  המשפטים 
בריאה וכל אדם מבין שצריך לקיים גם לולי ציווי התורה. 
כדוגמת איסור גניבה, כיבוד הורים, איסור רצח וכדומה - 
בסוג הזה בעיקר מתמקדת פרשת השבוע שלנו - פרשת 

משפטים.

דע לפני מי
אשר  המשפטים  "ואלה  הפסוק  על  הסבר:  דרוש  וכאן 
על  המתעכבים  פירושים  כמה  ישנם  לפניהם"  תשים 

משמעות המילה "לפניהם": 

הפירוש הראשון אומר: "לפניהם" - לפני בני ישראל ולא 
לפני עובדי כוכבים. כלומר, כאשר רוצים להכריע בין שני 
יהודים, יש לפנות אל דייני ישראל ולא למערכות המשפט 
של הגויים, אפילו באם כללי הפסיקה שלהם זהים לחוקי 
להם  לשים  מלשון   – "לפניהם"  נוסף:  פירוש  התורה. 
והסבר. כלומר, כאשר מלמדים את הלכות  "פנים", טעם 
היטב,  ההלכה  טעמי  את  ולבאר  להסביר  צריך  התורה, 
כדי שהיא תיקלט אצל הלומד בצורה הטובה ביותר, ולא 
לומר לו: כך היא ההלכה, ואת הטעם עליך לחפש בעצמך.

ספר  )מחבר  הזקן  אדמו"ר  מבאר  אותו  שלישי,  פירוש 
התניא(: "לפניהם" מלשון "לפנימיותם". כלומר, להמשיך 
עד  היהודי,  של  פנימיותו  אל  ולחברם  התורה  חוקי  את 

לנקודות הפנימיות ביותר של הנשמה.

להפנים את המובן מאליו?
לפי כל פירושים אלו צריך להבין: מדוע התורה מדגישה 
דווקא  איתן  ולהתחבר  המצוות  את  להבין  הצורך  את 
יותר  הרבה  הזה  הצורך  לכאורה,  משפטים?  בפרשת 
אפשר  אי  שאותן  ב'חוקים'  שכן  וכל  ב'עדות'  מתבקש 

ולהזדהות.  להתחבר  קשה  יותר  הרבה  וממילא  להבין, 
מבין  כבר  האנושי  השכל  ב'משפטים'  זאת,  לעומת 
ומתחבר בכל מקרה, ומדוע דווקא כאן התורה מדגישה 

ואומרת "אשר תשים לפניהם"?

וההסבר הוא: דווקא במצוות הללו, שאותן אפשר להבין 
שאנו  ולהדגיש  לחזור  צורך  יש  התורה,  ללא  גם  בשכל 
מקיימים אותן רק בגלל שכך ציווה ה'. זהו הפירוש של 
הפסוק "אשר תשים לפניהם" - לפנימיות הנשמה. התורה 
באה לחדד ולהדגיש שאפילו את המצוות ההגיונית, שכל 
ההיגיון  מצד  עליהם  לשמור  החובה  את  מבין  בנאדם 
מהר  קיבלנו  שכך  בגלל  לקיים  צריך  אותם  גם  הפשוט, 
הסיבה  גם  וזו  מבינים.  אנחנו  שכך  בגלל  רק  ולא  סיני, 
בבתי המשפט של  התורה  דיני  את  ולדון  ללכת  שאסור 
אומות העולם, כי קיום המצוות מוכרח שיהיה מצד ציווי 

ה' ולא מצד חיוב השכל האנושי.

להתנהל בקוד אלוקי
באם קיום המצוות יהיה תלוי בשכל ולא בציווי התורה, 
הרי בכך מנתקים )חס ושלום( את המצווה מהקדוש ברוך 
לאחר  המצווה.  בקיום  חסר  יהיה  האלוקי  והרגש  הוא, 
שקיום המצוות חודר ונוגע בפנימיות נשמתו של היהודי, 
מתוך  ויתבצע  ייקלט  גם  המצווה  שקיום  וצריך  אפשר 
קיום  שכן  תענוג,  מתוך  פנימית,  ובצורה  אישית  הבנה 
המצוות צריך להיות בשמחה ובטוב לבב, עד לגילוי כח 
התענוג אצל כל יהודי שיתגלה תיכף ומיד ממש בגאולה 

האמיתית והשלימה.

)ע"פ לקוטי שיחות חלק ג' עמוד 895(

הרכיב האלוקי במערכת החיים

כל הפירושים ב-מיד ממש

שהגאולה   – העיקר  והוא  ויהי-רצון 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו תבוא 
בפועל ממש תיכף ומיד ממש, ובודאי שאין 
עד  לא  וגם  ניסן,  חודש  עד  להמתין  צורך 
חודש אדר הסמוך לניסן, וגם לא עד חודש 
אדר הסמוך לשבט, כיון שמשיח צדקנו בא 
בשבת מברכים חודש אדר ראשון, בסיומו 
של חודש שבט, ז"ך שבט . . כן תהיה לנו 
כל  עם  ממש,  ומיד  ותיכף  ממש,  בפועל 
הפירושים  וכל   .  . שב"מיד"  הפירושים 
שב"ממש", ולכל לראש מיד ממש כפשוטו, 

ממש ממש ממש.

)משיחות שבת פרשת משפטים ה'תשנ"ב - מוגה(

ואלה המשפטים   )משפטים כא, א( 

הדא היא דכתיב )ישעיה נו, א(: "כה אמר ה' שמרו משפט 
אלה  "גם  כג(:  כד,  )משלי  הכתוב  זהו שאמר  צדקה"  ועשו 

לחכמים הכר פנים במשפט בל טוב"...

להם  אמר  ישועה  תהיה  אימתי  לבלעם  ישראל  שאלו  כך 
)במדבר כד(: "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב". אמר לו 
יורד  בלעם  יודעין שסוף  אין אתם  היא דעתכם  זו  הקב"ה 
לגיהנם ואינו רוצה שתבא ישועתי אלא היו דומים לאביכם 
לישועה  צפה  ה'"  קויתי  "לישועתך  מט(:  )בראשית  שאמר 
ישועתי  קרובה  "כי  נו(:  )ישעיה,  נאמר  לכך  קרובה  שהיא 

לבא". 

דבר אחר "כי קרובה ישועתי לבא" כי קרובה ישועתכם אינו 
אומר אלא ישועתי יהי שמו מבורך אלולי שהדבר כתוב אי 
אפשר לאמרו. אמר להם הקב"ה לישראל אם אין לכם זכות 
בשבילי אני עושה. כביכול כל ימים שאתם שם בצרה אני 

עמכם שנאמר )תהלים צא,(: "עמו אנכי בצרה" ואני גואל 
לעצמי שנא' )ישעיה, נט(: "וירא כי אין איש וישתומם וגו'". 
וכן הוא אומר ) זכריה ט,(: "גילי מאד בת ציון הריעי בת 
ירושלים הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע" ומושיע אין כתיב 
כאן אלא ונושע. הוי אפילו אין בידכם מעשים עושה הקב"ה 

בשבילו שנאמר )ישעיה, נו(: "כי קרובה ישועתי לבא".

)מדרש רבה(

אם כסף תלוה את עמי   )משפטים כב, כד( 

אם כסף תלוה את עמי, שאם עברו על המצות, אני ממשכנן 
שתי משכונות, שנאמר, אם חבל תחבל. אמר לו משה רבינו, 
עד מתי. אמר לו, עד בא השמש, עד שיבא משיח, שנאמר, 

וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה )מלאכי ג כ(.

)מדרש תנחומא(

המשפטים הן מצוות 
השייכות לעולם מתוקן 

וחברה בריאה וכל אדם מבין 
שצריך לקיים גם לולי ציווי 

התורה. בסוג הזה מתמקדת 
פרשת משפטים

זמני
השבת

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

16:51   16:52   16:38  16:48  16:34   הדלקת נרות  

17:53   17:52   17:48  17:50   17:49   יציאת השבת  

הפטרה: הדבר אשר היה - אשיב את שבותם וריחמתים )ירמיה לד, ח - לג, כו(
מברכים החודש אדר ראשון - המולד: יום שלישי, שעה 3, 7, דק', 13 חלקים. ראש חודש ביום שלישי ורביעי 



  כ"ו שבט - ב' אדר א'מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

כך מפסיקים את הלחץפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' טומאת אוכלין. טו. הל' כלים. פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח. 

פרק ט-יא. 
פרק יב-יד.
פרק טו-יז.
פרק יח-כ.

הל' שגגות. פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.

הל' מחוסרי כפרה.פרק א.
פרק ב
פרק ג.
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השפעה של משיח
בשיחת ה'דבר מלכות' של פרשת משפטים תשנ"ב, מגלה הרבי שליט"א 
מלך המשיח, את המקור לכל המאורעות בעולם: ידוע שכל המאורעות 
בעבודת השם.  הוראה  ללמוד מהם  ויש  פרטית  הם בהשגחה  בעולם, 
בוודאי כאשר מדובר במאורעות כלליים, של מדינות חשובות שבהם 

נמצאים רוב היהודים.

הגדולות  המעצמות  שתי  נשיאי  התאספו  שבת,  בערב  שנה,  באותה 
)ארה"ב ורוסיה( והחליטו על ביטול מצב המלחמה בין המדינות ועל 
ועזרה לטובת  - החלטות המובילות לשלום, אחדות  נשק  כלי  צמצום 
האנושות כולה. ענינים אלו קשורים להנהגה של צדק ויושר, מתאימים 
למצוות המופיעות בפרשתינו 'משפטים', מצוות שאפשר להבינם בשכר 

האדם ומתקבלות גם בדעתם של אומות העולם.

אומות  להנהגת  הנוגעים  והשלימה  האמיתית  הגאולה  מיעודי  אחד 
ישעיה:  בנבואת  מופיע  צדקנו,   משיח  ידי  על  לפועל  שיצאו  העולם 
גוי  אל  גוי  ישא  לא  למזמרות.  וחניתותיהם  לאתים,  חרבותם  "וכתתו 

חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה". 

פעולת שלום זו תתרחש בפעולתו של מלך המשיח, כמו שניתן לראות 
זאת בתחילת הפסוק: "ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים" ועל כך 
מסביר רבי דוד קמחי, מגדולי הפרשנים: "השופט הוא המלך המשיח 
שיהא אדון כל העמים. והוא יוכיח להם ויאמר למי שיימצא בו העוול 
ישר המעות. ומפני זה לא תהיה מלחמה בין עם לעם כי הוא ישלים 
כלי  מהם  לעשות  אותם  וכתתו  מלחמה,  לכלי  יצטרכו  ולא  ביניהם. 
לעבודת האדמה" זאת אומרת שלפעולת השלום והאחווה בין באומות, 

קודמת השפעה ממלך המשיח המשנה את הסתכלותם.

כיום רואים אנו את התחלת פעולתו של מלך המשיח על העמים. על ידי 
זה שהקב"ה נותן בלב מנהיגי אומות העולם, להחליט ולהכריז יחדיו על 

המצב החדש של "וכתתו חרבותם לאתים".

למה רק עכשיו?
הפסקת המלחמות בין האומות וההבנה כי עדיף להפנות את המשאבים 
המובן  עניין  הינו  מיותרות,  למלחמות  במקום  המדינה  אזרחי  לטובת 
בשכל האדם. חלק מקיומו של העולם על פי צדק ויושר. ולמרות זאת 

התנהלו ריבוי מלחמות ועד מלחמות עולם!

מדוע פתאום מפסיקות המלחמות וישנה שאיפה עולמית לשלום וצדק 
אמיתי? הסיבה האמיתית לכך היא מפני שמתקרבים לזמן עליו הכריזה 

התורה "וכתתו חרבותם לאתים".

לשלב העולמי החדש, הגענו בעקבות פסקי דין הלכתיים, שיצרו את 
מלך  שליט"א  הרבי  של  בהכרזה  ראשית  בעולם.  החדשה  המציאות 
המשיח ש"הנה זה משיח בא". פסק-דין הקובע שנגמרה עבודת ההכנה 

וכעת מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו.

בנוסף לכך - פסק הדין של מורי הוראה ש'הגיע זמן הגאולה'. ופסק 
בו נאמר כי לאור דברי הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד", אנו רואים כי 
התקיימו כל הסימנים המופיעים שם ברבי שליט"א מלך המשיח. הוא 
פעל את כל הפעולות, עד שהוא "בחזקת משיח" - חזקה של תורה - 

חזקה נצחית שאינה מתבטלת לעולם.

ומי שנפסק עליו 'בחזקת משיח' חייב להיות 'משיח וודאי', כפי שאומר 
שם הרבי שליט"א מלך המשיח "וכן הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה 
בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו' בחזקת שהוא 

משיח" ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי"".  

נפלאות עכשיו    מענדי ליפש   יהושע וייסשיח חסידיםאגרות מלך

מזוזה טובה – הכל טוב

 - היהודית  ההתיישבות  את  שמשהים  רגע  בכל  פעמים:  כמה  וכמדובר 
מזמינים על עצמם לחץ נוסף. ולכן, הדרך היחידה להפסיק את הלחץ היא 

על ידי-יישוב הגבולות - מעשה בפועל!

)משיחת מוצאי שבת-פרשת משפטים ה'תשל"ח - בלתי מוגה(

א'  גילה  בשכונת  חב"ד  מבית  גנני  שי  הרב 
טלפונים  היום  במשך  לקבל  רגיל  בירושלים, 
רבים בעניינים מגוונים של הפצת היהדות, אך 

הטלפון באותו ערב היה שונה...

על הקו היה הרב הגאון שאול סילם שליט''א, 
בהול  נשמע  שהיה  בגילה,  חב"ד  קהילת  רב 
את  מוכרח  אני  גנני,  "הרב  מיוחד:  באופן 
בתה  כאן  איתי  נמצאת  בדחיפות!  עזרתך 
מתקרבת  ארוך  זמן  שכבר  יהודיה  אשה  של 
מהארץ  לאחרונה  נסעה  האמא  ליהדות. 
לצרפת, שם תקף אותה לפתע נגיף הקורונה 
והיא אושפזה בבית הרפואה. בינתיים מצבה 
מורדמת  כבר  היא  וכרגע  ומדרדר  הולך 
גם  כעת התגלתה אצלה  עלינו.  לא  ומונשמת 
בעיה חמורה בלב שמצריכה ניתוח מיידי, עוד 
כשהיא מורדמת ומונשמת. זה מצב של סכנת 

נפשות ממש!

מזוזות  את  בזריזות  לבדוק  מוכרחים  "אנו 
המזוזה  של  התקינות  המשפחה.  של  ביתם 
האשה  של  בתה  חיים!  של  עניין  להיות  יכול 
הגיעה אלי כעת הביתה עם המזוזות של הבית 
שלהם. אני מוכרח שתיקח כעת את המזוזות 

ותבדוק אותם מיד, ללא שום השתהות!"

גנני, ותיכף  "בוודאי, כבוד הרב!", השיב הרב 
יצא מביתו להזדרז לקחת ולבדוק את המזוזות.

תפילה  המשפחה  בני  שאר  ערכו  בינתיים 
מבני  שאחד  תוך  האם,  לרפואת  משותפת 
שליט''א  לרבי  לכתוב  התיישב  המשפחה 
מליובאוויטש מלך המשיח ולבקש את ברכתו 
ידעו  הם  קודש.  האגרות  באמצעות  הקדושה 
שברכה של הרבי שליט''א מלך המשיח יש בה 

כח עצום לפעול ישועות וניסים.

בני  נדהמו  הברורה  התשובה  למראה 
. השם יתברך   . "ב"ה, ט''ו בשבט  המשפחה: 
הענינים  בכל  לטובה  לבבה  משאלות  ימלא 
. כדאי לבדוק התפילין של בעלה   . שכותבת 
טוב  שתבשר  רצון  ויהי   .  . בביתם  והמזוזות 
למילוי  ברורה  ברכה  כאן  היה  האמור".  בכל 
ניתוח  על  היה  מדובר  והרי  לבבה,  משאלות 
לב. ובנוסף – הוראה ברורה בדיוק על בדיקת 

המזוזות.

מתקשר  גנני  והרב  ארוכות  דקות  חלפו  לא 
את  כעת  בודק  אני  הרב,  "שלום  סילם:  לרב 
המזוזה הראשית של הבית, ומצאתי כאן מילה 
בי"ת  האות  לבבכם"  "בכל  במילים  בעייתית: 
צריך  כ"ף.  אות  כמו  לכאורה  נראית  השניה 
היא  תינוק'  'שאלת  תינוק!".  שאלת  לעשות 
הוא  כיצד  לראות  קטן  ילד  ששואלים  שאלה 
קורא אות מסויימת במוצרי סת''ם כשיש ספק 
ספק לגבי כשרות האות. על פי תשובת הילד 

נקבעת הפסיקה לגבי כשרות האות.

הרב גנני הגיע לביתו של הרב סילם, שם הראה 
את האות לאחד הילדים הקטנים, והנה הילד 
נפסלה!  המזוזה  כ"ף.  כאות  האות  את  קרא 
במכתב  שגם  הנוכחים  הבחינו  מעשה  לאחר 
מלך  שליט''א  הרבי  השתמש  קודש,  באגרות 
"ימלא  לשון:  מטבע  באותה  בדויק  המשיח 
השם יתברך משאלות לבבה לטובה", עם שני 

ביתי"ם...

ומהודרת  גדולה  חדשה,  מזוזה  רכשה  הבת 
שלחה  גם  יותר  מאוחר  לבית.  הכניסה  עבור 
את התפילין של אביה לבדיקה. לאחר שקיימו 
את הוראת הרבי שליט''א מלך המשיח היו בני 

המשפחה רגועים יותר.

לניתוח  הוכנסה  הדברת  הניתוח?  עם  ומה 
ומורכב.  ארוך  לניתוח  נערכים  כשהרופאים 
לגלות  הרופאים  נדהמו  הניתוח  שבתוך  אלא 
ש... הבעיה בלב נעלמה כלא הייתה! לרופאים 

לא היה שום הסבר הגיוני כיצד קרה הדבר...

הכרה.  מחוסרת  הגברת  נותרה  בינתיים  אך 
יום  שבט,  בי"א  והנה  עברו,  ימים  מספר 
המשיח  מלך  שליט''א  הרבי  קיבל  בו  סגולה 
וחזרה  הגברת  התעוררה  חב''ד,  נשיאות  את 
תאריך  שזהו   - בשבט  ט"ו  לאחר  להכרה! 
המכתב שהתקבל באגרות קודש – השתחררה 

האישה מבית הרפואה!  

הרב גנני )בקטן: המילה 'לבבכם' במזוזה(

אנו מוכרחים לבדוק 
בזריזות את מזוזות 

ביתם של המשפחה. 
התקינות של המזוזה 
יכול להיות עניין של 

חיים! אני מוכרח 
שתיקח כעת את 

המזוזות ותבדוק אותם 
מיד, ללא השתהות



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

אחד מהיסודות המובאים בתורת החסידות, הוא חידושו 
של הבעל שם טוב כי העולם מונהג על ידי הבורא באופן 
הקטנה  ולו  פעולה,  כל  כלומר  פרטית',  'השגחה  של 
ובהכוונתו  ביוזמתו  נעשית  בעולם,  המתרחשת  ביותר, 
המלאה של הקדוש ברוך הוא. כאשר מודעים לכך, ניתן 
לראות זאת על כל צעד ושעל. במיוחד העוסקים בתחומי 
המדע השונים יכולים להעיד כיצד גם דרך פרטי הבריאה 
הקטנים ביותר ניתן להיווכח בהנהגתו של הבורא ולגלות 

את כבודו בעולם.

תגלית שהשפיעה
מסתבר כי לעיתים המדע עצמו ותגליותיו השונות מניעים 
לפעולה מעשית בשמירת התורה והמצוות, ומהווים את 
הגורם להתקרבות אל היהדות ולהתחיל לחיות חיים של 
יעקב מינס, כימאי וחסיד חב"ד  ר'  גאולה. כך קרה עם 
מבאר שבע. "אני מגיע מבית שאפילו לא היה מסורתי, 
וגדלתי באופן רחוק מאוד משמירת תורה ומצוות", הוא 
השירות  כולל  נעוריי,  שנות  כל  עליי  עברו  "כך  מספר. 
לארץ  חזרתי  כאשר  להודו.  שאחריו  והטיול  הצבאי 
עברתי לירושלים והתחלתי ללמוד באוניברסיטה העברית 
בגבעת רם. הושפעתי מעצם השהות בעיר הקודש, ובנוסף 
העיסוק במדעים ולימודי הכימיה עצמם הפגישו אותי עם 
מושגים כמו האטום והחלקיק האלוקי, דברים שגרמו לי 

להתחיל לחשוב מחדש".

הנחשב  בשר  אכילת  בעת  כי  גילה  תקופה  באותה 
כדי  חומציים  חומרים  מפרישה  הקיבה  'כבד',  למאכל 
ורצוי  מתאים  שאינו  מצב  המאכל,  את  לעכל  להצליח 
הוא  ויסודיים.  לעיכול מאכלים חלביים הנחשבים קלים 
אכילת  על  בתורה  המופיע  לאיסור  מההתאמה  התפעל 
"ביקשתי  כך.  על  לשמור  להתחיל  והחליט  בחלב,  בשר 
מאימי שכאשר היא מכינה 'מוסקה' בשרית, שלא תוסיף 
מלמעלה גבינה צהובה. היא לא הבינה מדוע אבל כיבדה 

המיועד  התבשיל  חצי  על  רק  גבינה  והניחה  רצוני,  את 
עבורה, אך לא על החצי שהכינה לי"...

היהודי המושלם
כאשר  היה  ומצוות  בתורה  עבורו  הבא  המעשי  הצעד 
מהבית  איתי  "לקחתי  תפילין.  להניח  להתחיל  החליט 
מצה"ל.  כשי  פעם  שקיבלנו  תפילין  זוג  לאוניברסיטה 
בשאלות  לי  יציקו  לא  בו  שקט  במקום  להניחן  רציתי 

נכנס  הייתי  יום  מידי  'אידיאלי':  פתרון  ומצאתי  שונות, 
לאחד מתאי השירותים, סוגר את מכסה האסלה ומסדר 
שמע  וקריאת  התפילין  הנחת  לאחר  התפילין.  את  יפה 
הייתי מקפל ומכניס חזרה לתיק, ויוצא מהשירותים בלי 

שאף אחד יטריד אותי בשאלות"...

תקופה קצרה ביותר לאחר שהתחיל להניח תפילין, נפגש 
לראשונה עם אשתו לעתיד. זמן לא ארוך לאחר שהכירו 
היא הבחינה אצלו בארנק בתמונה של הרבי שליט"א מלך 
והוא,  באוזניו,  תמהה  זה"?  "מה  פעם.  שקיבל  המשיח 
של  תמונה  בארנק  שם  מדוע  הסבר  מוצא  לא  שבעצמו 

'רב', ענה לה במפתיע "זהו היהודי המושלם".

כימאי חסידי
העובדה כי אשתו הגיעה מבית דתי הקלה עליו, והוא החל 
לשמור שבת יחד איתה. לאחר החתונה הם נסעו לטיול 
שם  שבע,  בבאר  להתגורר  עברו  לארץ  ובחזרה  בהודו, 
פגש חסידי חב"ד שהשפיעו עליו ועל התקדמותו לחיים 
והרב  למד,  איתו  טוויטו  יוחאי  הרב  ביניהם  חסידיים, 
משה דיקשטיין, אצלו התוודע להכנסת אורחים שגרמה 
לו להתפעל. כאשר רצו לעבור דירה לשכונה אחרת, כתב 
לראשונה לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות 
מזל,  משנה   – מקום  "משנה  ברור:  מענה  וקיבל  קודש, 

לטובה ולברכה".

ופיתוח באחת  ככימאי במחלקת מחקר  עובד  הוא  כיום 
החברות הגדולות במשק, ובמקביל מנהל בית חסידי. יחד 
עם אשתו הם כבר יוזמים ומארגנים בעצמם פעילות של 
הפצת יהדות וחסידות כמו שיעורים ועוד. "הרבי שליט"א 
הוא  הדברים  לכל  השער  כיום  כי  אומר  המשיח  מלך 
כתוב,  כך  כי  לא  גאולה  לדרוש  עלינו  פני משיח.  לקבל 
אלא מתוך הרגשה אישית. זה עצמו יסייע לנו לפקוח את 

העיניים ולראות זאת תיכף ומיד ממש".  

הלימוד מהקטר והקרונות
ישנה  - על פי הפתגם הידוע של הבעל-שם-טוב שבכל ענין 
עליו  כדבעי  אינו  הענין  ואם  יתברך,  השם  בעבודת  הוראה 

לשמש כהוכחה לשינוי במעשה...

- הקטר בעבודה הוא הנפש האלקית שעליה אומרים, נשמה 
יחד  זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך  כו', כל  בי  שנתת 
עם הנפש הבהמית והגוף, ובכללות האדם זהו הראש והשכל. 
והכלל הוא - שצריך להיות מוח שליט על הלב, אבל העבודה 
לא צריכה להיות באופן של תוהו, להכות ולשבור, אלא כדברי 
הבעש"ט, עזוב תעזוב עמו, כמבואר בלוח היום יום על הפסוק 
כי תראה חמור )היום יום כ"ח שבט ה'תש"ג(, וע"י עבודה יום-
מעט  יום  כל  כי  קרונות,  ולהשליך  במנוע  להכות  אין  יומית, 
מעט אגרשנו ע"י קיום מה שכתוב בתורה ומצוות ובחסידות, 

ועל כך נאמר גם לא בשמים היא כי קרוב אליך הדבר מאוד 
כמבואר ע"י רבנו הזקן. והתורה היא נצחית אשר כן הוא אצל 

כל יהודי ובכל מקום וזמן שרק נמצאים.

)אגרות קודש חלק יג עמ' רצה - תרגום(

צדקה בכל הזמנים
מה שכתבו לה לתת צדקה בזמנים מסויימים כיון שהם ברי-
מזל במיוחד, שהשם יתברך יקיים ויקבל את הבקשה, הרי גם 
אף-על-פי-כן  אחרים,  בזמנים  צדקה  הרבה  נותנת  היא  אם 
תעשה זאת בהדגשה בזמנים האמורים, וזה יכול להיות גם 'פני' 
או שניים, והשם יתברך ויתעלה יצליחה לבשר בשורות טובות 

אודות עצמה ואודות הילדים שלה שיחיו.

)אגרות קודש חלק יג עמ' רמה - תרגום(

החיים החסידיים שהחלו משיעורי הכימיה

בחלוק המעבדה במחלקת מחקר ופיתוח. ר' יעקב מינס

הוא לא חלם שאי פעם 
ישמור תורה ומצוות, 

אבל תגלית אליה נחשף 
במהלך לימודי הכימיה 
באוניברסיטה גרמה לו 

להתחיל לשמור מצוות, עד 
שלבסוף הפך לחסיד של 

הרבי שליט"א מלך המשיח


