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בו מרבים בשמחה,  למרות שאנו בעיצומו של חודש אדר, 
הצגה  מתוך  קטע  לא  ואפילו  בדיחה,  אינו  הבא,  הסיפור 

דמיונית. הוא אכן קרה והתרחש במהלך השבת האחרונה.

בדרום הר חברון, בסמוך למעבר 
ב"גדר  פרצה  קיימת  מיתר, 
ההפרדה" דרכה מסתננים ערבים 

שב"חים מזה תקופה ארוכה.

ההפרדה,  גדר  מכיר,  שלא  למי 
הוקמה בתקציב של מיליארדים, 
ישובי  בין  כחיץ  לשמש  מנת  על 
שבתוך  לישובים  ושמרון  יהודה 
להכנס  מבלי  הירוק'.  'הקו 
לנכונות הרעיון, הרי שבממשלה 
נועדה  היא  כי  בבניתה  הבטיחו 
המחבלים  כניסת  את  לעצור 
שמתברר  אלא  הערים.  לתוככי 
פרצות  חורים,  מלאה  הגדר  כי 
יום,  מידי  עוברים  דרכם  ידועות 

תוך  זאת  כל  ישראל,  לתוככי  ערבים  מאות  מפריע  באין 
ידיעת הצבא שלא נוקפת אצבע כדי לעצור את התופעה. 

בדיחה עצובה
קודש.  בשבת  שאירע  הסיפור  לעומת  מתגמד  זה  כל  אך, 
חסות'  'דמי  בסחיטת  רב  נסיון  שלהם  בדואים,  מספר 
למקור  הפכו  אלו  שעסקים  שנים  מספר  מזה  )פרוטקשן(. 
הכנסה נכבד, כאשר מאות אלפים חיים תחת איום הסחיטה 
מול   - בחודשו  חודש  מידי  ותקילין  טבין  משלמים  ורבים 
על  להגן  כדי  מאומה  עושה  שאינה  המשטרה  יד  אזלת 
התושבים. במקרים מסויימים אפילו יעצה המשטרה שמוטב 

לשלם לאותם פושעים...

ביום שבת זה הפתיעו כמה בדואים עם יוזמה עסקית חדשה 
- הם החליטו לנצל את אותה פרצה מדוברת, וביקשו לגבות 
עשרה  של  מעבר'  'דמי 
שביקש  ערבי  מכל  שקלים 

להסתנן דרכה.

הערבים לא אהבו במיוחד את היוזמה ובין הבדואים לערבים 
אבנים  ידויי  גם  היתר  בין  שכללה  אלימה  תגרה  התפתחה 
הסאגה,  הסתיימה  כיצד  תהה  מישהו  אם  פצועים.  ומספר 
כאן מגיע הסוף המפתיע בדיווח 
המלווה בתיעודי וידאו שפורסמו 
הגיעו  הצבא  כוחות  ברשת: 
להסתנן  לערבים  וסייעו  למקום 

בבטחה לשטחי ישראל!

לא  להאמין.  ולא  לקרוא  כן,  כן 
מדובר במתיחה פורימית בסגנון 
של "ונהפוך הוא" אלא במציאות 
מובילה  אותה  ביותר,  עגומה 
שבסופו  זו  הנוכחית,  הממשלה 
החיילים  את  מערבת  דבר  של 
הבלתי  המסתננים  על  להגן  כדי 
חוקיים שלא יאלצו לשלם. סיפור 
ממחיש  שהוא  צד  שמכל  עגום 

את המצב בשטח.

מתוך שמחה
הביטחון שבסופו של  הוא שמעניק את  אדר,  חודש  דווקא 
דבר, כל עצות אויבינו לא יצלחו. בכוחו של מרדכי היהודי 
לזעוק מרה כנגד הגזירות ולהביא גאולה לכולם, וכמו אז גם 
היום, הרבי שליט"א מלך המשיח, שחשף את תוכניותם של 
הממשלות למסירת חלקי ארץ ישראל לידי המרצחים ודרכם 
להשפלת קרן ישראל, הוא המנבא באופן ברור כי אנו זוכים 

תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלימה.

בהתאמתות  לראות  ישראל  עם  נוכח  השנים  כל  לאורך 
את  ולאידך  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  אזהרותיו  כל 
במלחמת  הנצחונות  את  בישר  בהם  נבואותיו  התממשות 
ברית  יהודי  עליית  כמו  המפרץ  ומלחמת  הימים  ששת 
אין  יהיה.  שכך  חלם  לא  כשאיש  בהמוניהם  המועצות 
ברכותיו  התממשות  את  בהתרגשות  מציינים  יהודים  ספור 
באמצעות האגרות קודש וזוקפים לזכות ברכתו את הצלתם 
זה  "הנה  נבואתו:  שבגשמות  לראות  נזכה  כך  והצלחתם, 

משיח בא", תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

החודש בעיתון הגאולה

 49 גליון מספר  עיתון הגאולה לחודש אדר, 
העדכני  המידע  כל  את  ומביא  לאור  יצא 
הנוכחי:  בעיתון  והגאולה.  המשיח  הנושא 
תוך כמה זמן יבנה בית המקדש, על המערכת 
החדשה שתעקוב אחרי כל אחד, על הסכסוך 
בין רוסיה לאוקראינה, ועל חוק הגיור החדש. 
במגזין המצורף: ריאיון עם יהורם גאון, טורים 
להזמנות:  ועוד.  קבועים  מדורים  אישים 
12:00- )בשעות   054-3986-770 טלפון 

17:30( או בוואצפ 053-4895-082.

חודש בית חב"ד בחיפה

אירוע  התקיים  א'  באדר  ט'  חמישי  ביום 
במושבה  חדש  חב"ד  בית  של  פתיחה 
הגרמנית בחיפה. את המקום הפעיל בעבר 
הרב בועז קלי שהקים את מטה שבע מצוות 
ארצי  כמרכז  משמש  זה  כשמקום  נח,  בני 
ציון  בן  הרב  משפחת  כעת,  זו.  לפעילות 
ובשמת גגולה תמשיך את פעילותו בהפצת 
היהדות, החסידות, ו-7 מצוות בני נח בקרב 

אומות העולם.

דורשים גאולה

בכפר חב"ד נערך מידי חודש בחודשו, מעמד  
האמיתית  הגאולה  בבקשת  הלבנה  קידוש 
למקום  בסמוך  נערך  האירוע  והשלימה. 
בדרישה  המשיח  למלך  הארמון  יבנה  עליו 

להתחיל בהליך הבניה בהקדם.

המסר המרגע באוקראינה
מול החששות ממלחמה עם רוסיה היל"ת, 

הוצבו שלטים עם המסר "חשוב טוב יהיה טוב"

נס הגאולה בכח 
מרדכי היהודי

המראות שהגיעו מדרום הר חברון, מגלות מחזה שאילולי סיכן את חיינו, יכל להפוך למחזה קומי. כשם 
שראינו בהתממשות אזהרותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח כך נראה התממשות נבואתו הנה זה משיח בא
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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

הכלי היחיד במשכן שמסופר על עשייתו בפרשת השבוע 
ורגליהם  ידיהם  את  רוחצים  הכהנים  היו  בו  הכיור,  הוא 
לפני עבודת הקודש במשכן. אך מדוע מופיע הציווי על 
עשיית הכיור בנפרד, ולא יחד עם שאר הכלים, המתוארים 

בפרשיות הקודמות?

ככל  כלי  היה  שהכיור  שלמרות  מסבירים  המפרשים 
היה שונה מכולם. הכיור  הכלים במשכן, הרי שתפקידו 
שהיו  המיוחדות  העבודות  אחת  עבור  ככלי  שימש  לא 
במשכן, אלא רק ככלי שבאמצעותו היו הכהנים מתכוננים 

לקראת העבודה, על ידי רחיצת הידיים והרגליים.

אמצעי או מטרה
זו גם הסיבה לכך שמיקומו של הכיור לא היה בתוך אוהל 
מועד אלא בחוץ, ולא כמו שאר הכלים - המנורה, 'שולחן 

לחם הפנים' ו'מזבח הקטורת' - שעמדו בפנים.

לכאורה  הייתה  הכיור  של  שחשיבותו  עולה  זה  מכל 
פחותה משאר הכלים, אך לעומת זאת מדברי הגמרא על 
הכיור אנו למדים שהייתה בו מעלה מיוחדת שלא הייתה 

באף כלי אחר במשכן:

מן הפסוק "ורחצו ממנו משה אהרון ובניו" לומדת הגמרא 
לשימוש  אפשרות  בו  שתהיה  מחייב  הכיור  של  שגודלו 
עבור ארבעה אנשים בו זמנית )משה, אהרון ושני בניו = 
ארבעה אנשים(. אבל לכאורה עניין זה לא מובן כל כך, כי 
משה רבינו הרי לא שימש בתפקיד כהן, והפעם היחידה 
שהוא השתמש בכיור הייתה במהלך ימי המילואים של 
עבור  רק  הכיור  שימש  מכן,  לאחר  אך  המשכן,  הקמת 

אהרון ובניו.

אלא שמכיוון שכל עניינו של הכיור הוא ההכנה לקראת 

העבודה, לכן גם גודלו היה מותאם לפי הזמן שבו נערכו 
ההכנות להקמת המשכן, שאז גם משה השתמש בו. 

ומכל זה מובן שלמרות שהכיור מהווה רק הכנה לעבודה, 
בו  קיימת בו מעלה על פני שאר כלי המשכן שלכן רק 

היה רמז למשה רבינו.

מראות הצובאות
הניגודיות הזו - שמצד אחד הכיור היה כלי פחות חשוב, 
גם  קיימת   - רבינו  משה  נרמז  בו  דווקא  שני  מצד  אך 

בחומר שבו היה מצופה הכיור, "המראות הצובאות":

נשות  רצו  למשכן,  התרומות  גיוס  שבמהלך  מסופר 
ישראל לתרום את המראות שהיו ברשותן, איתן הן היו 
רצה  לא  משה  אך  במצרים,  בעליהן  עבור  מתקשטות 
בתחילה לקבל את המראות מכיוון שהם "עשויים ליצר 
אלו  "כי  שיקבל  לו  אמר  הוא  ברוך  הקדוש  אבל  הרע", 
חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות 

רבות במצרים", ועם אותן מראות ציפו את הכיור. 

הוא  המשכן  הקמת  רעיון  תכלית  זה:  לכל  וההסבר 
לעשות דירה לה' דווקא בעולם הזה הגשמי, וזאת על ידי 
עבור  למשכן  אותם  והופכים  גשמיים  דברים  שלוקחים 
ה', שעל ידי כך תושלם תכלית הבריאה "נתאווה הקדוש 

ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים". 

ומובן שהשלימות היא דווקא כאשר ה"דירה בתחתונים" 
נעשית מתוך הדברים הנמוכים ביותר, כדוגמת המראות 

ש"עשויים ליצר הרע".

הכי נמוך, הכי גבוה
זוהי ההשוואה בין הדברים: כשם שהמראות היו הנמוכות 
עם  יחד  אך  למשכן,  שתרמו  החומרים  כל  מבין  ביותר 
זאת דווקא הם היו החביבות ביותר בעיני הקדוש ברוך 
הוא, כך בדיוק הכיור, שמצד אחד הוא היה הנמוך ביותר 
בחשיבותו מבין כל הכלים, אך מצד שני דווקא בו נרמז 

משה רבינו.

ממש  בקרוב  תהיה  בתחתונים  הדירה  של  והשלימות 
בגאולה האמיתית והשלימה.

)על פי לקוטי שיחות חלק ו'(

הכיור, הכי חשוב או הכי פשוט?

בשביל העליה הנצחית

אינם שייכים כלל  ישראל מצד עצמם  בני 
הענין  וכל  ושלום,  חס  החטא  לענין  וכלל 
הגדול  בחסדו  שהקב"ה  זה  בגלל  רק  בא 
הכי  לעליה  בני-ישראל  את  להביא  רצה 
גדולה )למעלה ממצבם מצד עצמם(, ולכן 
"עלילה נתלה בו" ונעשית ירידה לפי שעה 
)על-דרך מה שנאמר "ברגע קטן עזבתיך"( 
בכדי  עינים(,  למראית  )רק  ובחיצוניות 
להביא את העליה שלא בערך, ולא רק עליה 
לרגע קטן )כנגד "רגע קטן עזבתיך"(, אלא 
עליה נצחית שאין אחריה הפסק כלל. כפי 

שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה.

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

את אוהל מועד   )תשא לא, ז( 

אמר הקב"ה בעולם הזה עשיתם משכן ומקדש שהיו בחומה, 
ולעתיד אני אבנה את בית המקדש ותהיה מוקפת בחומת 

אש, שנאמר )זכריה ב'( ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש.

)ילקוט ראובני(

ואת כל כלי האוהל  )תשא לא, ז( 

אמר ר' חנינא הגדול והקטן שוים לעולם אל יהא אדם מניח 
וכן המקדש שלמה  נעשה  אלו  בצרו המשכן בשני שבטים 
בצריך  ואין  חומותיך  שנעשה  אחר  דבר  וחירם...  מיהודה 
אלא חומה כמו שנאמר )ישעיה כה( ומבצר משגב חומותיך 
לבוא  וכן לעתיד  לכם  חומה  אני  הזה  בעולם  אמר הקב"ה 
ואני  ב(  )זכריה  שנאמר  חומה  לה  נעשה  אני  ציון  כשיבנה 
אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה וכן 

קראתי בשמך לי אתה.

)מדרש רבה(

ויגש אליהו אל כל העם   )מהפטרת השבת( 

במאמר  חז"ל  ובלשון  הגאולה,  מבשר  הוא  הנביא  אליהו 
הנביא  "אליהו  וחותמו  שסיומו  סוטה  מסכת  בסוף  הארוך 
הוא  זה  שמאמר  ולהעיר,  ויגאלנו".  יבוא  לטוב...  זכור 
הוא  העיקריים  שמענייניו  יאיר,  בן  פינחס  דרבי  בברייתא 
אשר  הגלות.  עניין  דכללות  מהשבייה  החל  פדיון-שבויים, 
גם כשנמצאים בחסדי ה' במלכות של חסד, הרי זה מעמד 
ומצב של "שביה" ביחס למקומו האמיתי של כל אחד ואחת 
מישראל, סמוך על שולחן אביו המלך, מלך-מלכי-המלכים 
הקב"ה, ולכן צריך להיות תיכף ומיד העניין ד"פדיון שבויים" 
)עניינו של רבי פנחס בן יאיר( – שבא "אליהו הנביא זכור 

לטוב" ומבשר שמשיח צדקנו "הנה זה בא".

)משיחת שבת פרשת כי תשא תנש"א - בלתי מוגה(

זו גם הסיבה לכך שמיקומו 
של הכיור לא היה בתוך 

אוהל מועד אלא בחוץ, ולא 
כמו שאר הכלים - המנורה, 
'שולחן לחם הפנים' ו'מזבח 

הקטורת' - שעמדו בפנים

זמני
השבת

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

17:16   17:10   16:57  17:07  16:52   הדלקת נרות  

18:17   18:09   18:06  18:08   18:06   יציאת השבת  

הפטרה: וישלח אחאב - ה' הוא האלוקים )מלכים-א יח, כ - לט(



  י"ז-כ"ג אדר א'מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

מזמן הוחלט להחזיר את יהודה ושומרוןפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' גזילה ואבידה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

פרק י-יב. 
פרק יג-טו.
פרק טז-יח.

הל' חובל ומזיק.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

הל' טומאת מת. פרק ט.
פרק י.

פרק יא.

פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
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וילחום מלחמות ה'
במשך שנים ארוכות התריע הרבי שליט"א מלך המשיח מפני הפרצות 
מה  החוק,  לנוסח  'כהלכה'  המילה  הוספת  ואי  יהודי'  'מיהו  בחוק 
שאיפשר פירצה חמורה והכנסת מאות אלפי גויים במסווה של יהודים 
לתוככי ארץ ישראל. עם ההתעוררות בנושא זה, לאור ההקלות הנוספות 
הצפויות בחוק הגיור מצד הממשלה, ראוי להדגיש את דעתו הברורה, 
אשר רק תיקון החוק באופן הנכון, הוא הפתרון היחיד למניעת המשך 

ההתבוללות.

כיום נוכחים כולם לראות עד כמה צדקו דבריו בנושא זה. וכי תיקון 
החוק אז, היה מונע בכיה לדורות ומצב בו היתה האפשרות למנוע כל 
הידרדרות בהמשך הפגיעה בשלימות העם. מתוך מאות ואלפי שיחות 
שבת  משיחת  חלק  בזה  מובא   - האיומה"  "הגזירה  לנושא  שהוקדשו 

פרשת חיי שרה תשל"ב:

החיוב לבטל את הגזירה מיד
ארץ-ישראל  להיות,  יכול  שלא  דבר  שזהו  מכיון  השאלה:  ...נשאלת 
תקיא מתוכה את הגויים, וישנם גבולות בין ישראל לעמים, בדוגמת מה 
שכתוב “בוקר ויודע ה’ את אשר לו“, שבדיוק כמו שאי אפשר לשנות 
את הגבולות שבין בוקר וערב, כך לא יכולים לשנות את הגבולות שבין 
גויים בתור  יהודים לגויים, - מדוע עושים רעש שלם מכך שרושמים 

יהודים, דבר שאינו יכול להיות ובודאי יסתדר?

אבל ישנו סיפור מבהיל בגמרא )תענית כא, א( שסיפר נחום איש גם 
והיה עמי משוי שלשה  “פעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי,  זו: 
חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה, ואחד של מיני מגדים, בא 
עד  לו, המתן  פרנסני, אמרתי  רבי  לי,  ואמר  בדרך  לי  ועמד  אחד  עני 
שאפרוק מן החמור, לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו 
כו'“, ולכן הוא קיבל על עצמו כל מיני סיגופים ויסורים רחמנא-לצלן 

כמסופר שם.

שצריכים  צדקה  הלכות  בתחילת  ערוך  בשולחן  גם  הובא  זה  ...וענין 
יכול  זה  שאם-לא-כן  מיד,  צדקה  לתת  וצריכים  בצדקה  מאד  להזהר 

להביא לשפיכות דמים “כעובדא דנחום איש גם זו”.

ולכאורה זהו דבר בלתי רגיל לגמרי, נחום איש גם זו היה צדיק גמור 
עוד לפני זה, והרי זה דבר ברור שכשהעני ביקש ממנו משהו לאכול, 
הוא לא התעכב רגע מיותר, רק שהוא רק לא זרק הכל וחטף לתת לו, 
אלא הוא עשה זאת כדרך הטבע במתינות, וברגע שלקח לו למצוא דבר 
רגילה לגמרי,  יצתה כבר נשמתו של העני, שזוהי מציאות לא  מאכל, 
ובכ”ז לומדים מזה פסק-דין שצריך להיזהר לתת צדקה מיד, שאם לא-

כן יכול להיות שכבר יהי’ מאוחר לתת,

בתור  גויים  שרושמים  מקרים  ישנם  יום  בכל  בענינינו:  גם  הוא  וכך 
לא  מיד  ואם  על-ידי-זה,  שמגיעים  תערובת  הנישואי  כל  עם  יהודים 

יבטלו את החוק, בעוד זמן קצר יהיה כבר מאוחר לתקן משהו בזה,

יתן  לא  הוא  שאם  לעני,  צדקה  לנתינת  בנוגע  הדין  כמו  לא  זה  וכאן 
מיד, זה ספק - יכול להיות שיהיה מדי מאוחר, אלא כאן יודעים ברור 
ובאופן  יהודים,  גויים בתור  שישנם כבר מאות מקרים כאלו, שרשמו 
כזה שכבר עכשיו קשה לברר מי יהודי ומי גוי, ועל-אחת-כמה-וכמה 
אם יעבור עוד קצת זמן באופן כזה, יהיה כבר מאוחר לתקן ולא ידעו 
גוי!.. שמזה רואים לפי פסק-דין  ומי הוא  יהודי  רחמנא-לצלן מי היא 
השלחן-ערוך שצריכים לבטל את הגזירה האיומה של מיהו יהודי מיד, 

שאם-לא-כן, יהיה מידי מאוחר!  

נפלאות עכשיו    מענדי ליפש משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיחיין מלכותאגרות מלך

לטובת מי עובד השעון?

ומה שטוענים הם שהבטיחו להם עבור כניסתם לממשלה שלא יחזירו את 
יהודה ושומרון )בלי משאל עם( - לא דובים ולא יער!!! מאחר שהם כבר 
מזמן החליטו להחזיר חלק מיהודה ושומרון, רק שיכול להיות ש'עדיין' לא 

סיפרו זאת לנציגים הדתיים. 
)משיחת שיחת שבת-פרשת תשא, שושן פורים, תשל"ד - בלתי מוגה(

הרבי  של  השליחות  שיטת  מיסודות  אחד 
שליט''א מליובאוויטש מלך המשיח, הוא שעל 
ולחבר  בללמד  מרצו  את  להשקיע  אחד  כל 

יהודים נוספים לתורה. 

עליך   - מועטות  בתורה  ידיעותיך  אם  גם 
למצוא יהודי שעדיין לא יודע את מה שאתה 
כן יודע וללמד אותו את מה שאתה כבר יודע 

בתורה.

נעלה. לא  בישוב  חייל המתגורר  לוי הוא  נס 
מכבר החל את צעדיו הראשונים בהתקרבות 
כאחד  מרגיש  כבר  הוא  אך  התורה,  לעולם 
להפצת  המשיח  מלך  שליט''א  הרבי  משלוחי 

אור התורה בכל מקום אפשרי. 

הוא גם זכה, לפני כחודש, לקבל מענה מיוחד 
באגרות קודש, בו כותב לו הרבי שליט''א מלך 
רק  לא  נפש  במסירות  לנהוג  שעליו  המשיח 
לתועלת הצלחתו האישית בעבודת ה', אלא גם 
נוספים  ליהודים  התורה  אור  הבאת  לתועלת 

ומורה לו להתעסק בהפצת התורה. 

התארגן  כן,  אחרי  מיד  פרטית,  בהשגחה 
מאוד  ששמח  נס,  חבריו.  של  כיתתי  מפגש 
על ההזדמנות לפגוש את חבריו הטובים, גם 
הבין שיתכן מאוד שההוראה שקיבל מכוונת 
למפגש הזה וכבר צפו בו דברי תורה וחסידות 

שהיה שמח לחזור בפני חבריו.

תוכניות  לו  היו  בפניו,  עמדה  דילמה  אך 
נס  מוסר  הפנוי  בזמנו  ערב.  לאותו  אחרות 

שיעורים פרטיים לתלמידים מתקשים. 

ללמוד  תכנן  הוא  המפגש  לפני  רב  זמן  כבר 
את  צריכים  שהיו  תלמידים  עם  ערב  באותו 
עזרתו. הלימוד עימם כבר נדחה מספר פעמים 
מסיבות שונות ולכן הוא הרגיש חוסר נעימות 

להודיע לדחות שוב את הלימוד.

על  נס  של  בליבו  התפשטה  החמצה  תחושת 
פספוס ההזדמנות לקיים את ההוראה שקיבל, 
וקיווה שהוא לא טועה כשהחליט לקיים את 

שיעורי העזר באותו הערב.

ביום  משלה.  חוקים  הפרטית  להשגחה  אך 
הוא  בו  מהבסיס  כהרגלו  נס  יצא  המפגש, 

משרת, לכיוון ביתו. 

גילה  תדיר,  נסע  בה  הרכבת  לתחנת  כשהגיע 
כי יש עיכוב בלתי צפוי, הרכבת הגיעה לתחנה 

באיחור של רבע שעה.

לפתע  אך  היחיד,  העיכוב  שזה  קיווה  הוא 
והרכבת  בתוכניות  שינוי  יש  כי  הכרוז  הודיע 
תסיים את מסלולה בתחנת שדה התעופה, ולא 

במודיעין בה היה עליו לרדת.

הבאה  הרכבת  כי  העלתה  מהירה  בדיקה 

למודיעין תגיע רק בעוד שעה ובצר לו הבין 
נס שהוא יגיע לביתו באיחור גדול. לא נותרה 
התלמידים  להורי  התקשר  והוא  ברירה  לו 

לבטל את שיעורי התגבור שקבע.

באותו רגע, החל לפתע הזמן לעבוד לטובתו... 
חמש דקות אחרי שירד בתחנת שדה התעופה, 

כבר הגיעה במפתיע הרכבת לכיוון מודיעין. 

הקבוע  שהאוטובוס  גילה  מהרכבת  כשירד 
הביתה,  הרכבת  מתחנת  יום  מידי  נוסע  עליו 

ממתין לו עדיין בתחנה...

למרבה הפלא נס הגיע הביתה בשעה הרגילה 
בה הוא מגיע לביתו מידי יום... הוא ראה בזה 
אותו  המכוונת  עליונה  ויד  פרטית  השגחה 
למפגש החברים בו מוטל עליו תפקיד מהרבי 
שליט"א מלך המשיח - להטעים אותם מאור 

התורה והחסידות. 

והחברים? הם שתו את דברי התורה בצימאון 
והודו לו מקרב לב על שהכניס תוכן משמעותי 

במפגש...

כשיהודי מקבל הוראה מנשיא הדור, ההשגחה 
כדי שיוכל לעשות את  הפרטית מנהלת הכל 

המוטל עליו ולקיים את שליחותו.  

נס לוי

נס, שמח על 
ההזדמנות לפגוש 

את חבריו הטובים, 
גם הבין שההוראה 

שקיבל, מכוונת 
למפגש הזה וכבר צפו 
בו דברי תורה וחסידות 

שהיה שמח לחזור 
בפני חבריו



אור החיים   אבישי איפרגון

   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

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת שחווה העולם בעשרות 
השנים האחרונות, עוררה לא פעם את השאלה כיצד נכון 
להתייחס מבחינה תורנית למיטב החידושים הטכנולוגיים 
בתחומים השונים, כמו התקשורת למשל. הרבי שליט"א 
נועדו  הללו  האמצעים  כל  כי  בדעה  דוגל  המשיח  מלך 
לסייע בהפצת מעיינות תורת החסידות וגילוי כבודו של 
הקדוש ברוך הוא בעולם, כפי שכתוב בסוף מסכת אבות: 
"כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא 
לכבודו". כך גם מובא בנוגע לזהב, כי כל מטרת בריאתו 
היא כדי שיוכל לשמש בבנין בית המקדש, ומכיוון שהוא 
לצורך  האדם  בני  בו  משתמשים  אזי  בעולם  קיים  כבר 

מטרות נוספות.

הענקת כלים לשליחות
גישה זו היא דומיננטית ומעשית בישיבת חב"ד שבשכונת 
כמתבקש  תורניים  לימודים  לצד  אביב.  בתל  צדק  נווה 
הנוגעים הן בחלק הנגלה שבתורה כדוגמת לימודי גמרא 
והלכה, והן בפנימיות התורה – תורת החסידות – משלבת 
הישיבה שליחות של הרבי שליט"א מלך המשיח בשכונה. 
בית  בהפעלת  בשליחות  פעיל  חלק  נוטלים  התלמידים 
מדרש ומערך שיעורי תורה לטובת התושבים, בפעולות 
במבצעים  בשכונה,  הגאולה  ובשורת  חסידות  הפצת 

שונים סביב מעגל השנה וחגי ישראל.

אולם מעבר לכך קיימת בישיבה מגמה ייחודית – הענקה 
מספר  כך  על  לתלמידים.  עתידית  לשליחות  כלים  של 
שכל  תפיסה  "מתוך  דוד:  יקיר  הרב  הישיבה  משפיע 
מבקשים  אנחנו  פוטנציאלי,  שליח  למעשה  הוא  תלמיד 
תחומים  במגוון  התלמידים  של  יכולותיהם  את  להעשיר 
פעילות  בניית  לצורך  חשובים  כיום  בעולם  שבמציאות 

מקיפה ומשפיעה".

למצוא את היציבות
חברתית,  מדיה  יזמות,  ניהול,  כגון  נושאים  על  מדובר 
רק  לא  התלמידים  ועוד.  תכנים,  של  והפצה  כתיבה 
בעשייה  משתלבים  גם  אלא  הנדרש  הידע  את  רוכשים 
בפועל בפרויקטים קיימים בתחומים אלו. הישיבה פועלת 
במסגרת בית מדרש חב"ד של השליח הרב אבי קלי, בנו 
של הרב בועז קלי שעסק בהפצת התכנים של שבע מצוות 

בנושא  עוסקים  אכן  מהפרויקטים  חלק  בעולם.  נח  בני 
את  לראות  "מדהים  פעיל.  חלק  נוטלים  והתלמידים  זה, 
דוד,  הרב  אומר  עוברים",  הפנימי שהתלמידים  התהליך 
הכנה  גם  כאן  מקבלים  הם  לכך  שבנוסף  שמחים  "ואנו 
לשליחות – אם לפתיחת בית חב"ד ואם לעיסוק בענינים 

של הפצה – בכל הכלים הקיימים".

הוא  קיימת",  הרגילה  הפעילות  מסגרת  שגם  "כמובן 
לימוד  שיעורי  מחזיקים  למבצעים,  יוצאים  "אנו  מוסיף, 
אישי )חברותא( עם תושבים מהשכונה, ועוד. בלילות חג 
הדלקת  ועורכים  הבילוי  במקומות  מסתובבים  החנוכה 
נרות, בפורים עוברים בית בית עם משלוחי מנות ומצוות 
החג. מדהים לראות כיצד אנשים מקבלים אותנו, מחכים 
למפגש איתנו, אנחנו לא נתקלים בשום התנגדות. קיימת 
אנשים  אך  וכדומה,  ברוחניות  רחבה  התעניינות  כיום 
מה  לכל  והתשובה  האמיתית  היציבות  את  כי  מבינים 
שקורה במציאות שלנו ניתן למצוא רק אצל הרבי שליט"א 
מלך המשיח. זה שינוי שהתרחש ממש בשנים האחרונות, 

שמראה באופן מוחשי כי העולם מוכן לגאולה".

סטארט-אפ חדש
בישיבה מוקדש כמובן יחס מיוחד ללימוד עניני גאולה 
'דבר מלכות' של הרבי שליט"א  ומשיח בכלל, ולשיחות 
מלך המשיח המסבירות את מצב העולם כיום ומעניקות 
יקיר  כעת. הרב  כבר  גאולה  לחיות  את הכלים להתחיל 
דוד חושף כי במסגרת הפרויקטים עליהם עמלים בישיבה 
בשיתוף התלמידים כגון הפקת סרטונים להפצה במגוון 
שפות, הם עוסקים גם ביזמות וכעת עובדים על פיתוח 
סטארט-אפ חדש: מערכת שתציע כלים חדשניים ותסייע 
עולמי.  מידה  בקנה  הגאולה  ובשורת  חסידות  להפצת 
מדובר בחידושים של ימות המשיח, שיסייעו לכל שליח 
וקבלת  הגאולה  בזירוז  יהודי,  לכל  ולמעשה  ולכל חסיד, 

פני הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.  

להודות לה' על כל מה שהיה
כותבת אודות מצב הבריאות ודעת הרופא.

את  ישמרו  שאם  אומר   - הרופא   - שהוא  שמכיון  הוא,  מובן 
יותר,  או  שנתיים  שנה  ניתוח  ללא  להסתדר  אפשר  הדיאטה, 
אין מקום לחשוב על ניתוח, ובפרט שמזמן לזמן נוספות דרכים 
חדשות בטיפול במצב כזה, ולכן יתכן מאוד מאוד שכלל לא 
לא  שלה,  העצמית  בשליטה  תלוי  וזה  בניתוח,  צורך  יהיה 
להתרגז ולשמור פחות או יותר את הדיאטה ובאופן כללי את 

הוראות הרופא המומחה, 

שנים  לפני  היו  מקומות  באלו  קצר  לזמן  ולו  תתבונן  ואם 
אחדות, ומאות אלפי יהודים נמצאים שם גם היום, מצבם שם 
ושלה כאן, אזי ימים שלימים לא יספיקו להודות להשם יתברך 

על חסדו, ואז רואים איזה מקום קטן תופסים הקשיים שישנם 
ובטוחני  לעיל,  האמורים  יתברך  השם  חסדי  לעומת  כעת 

שבהחלט מיותר להרחיב הביאור בזה.

)אגרות קודש חלק יד עמ' קנא - תרגום(

מעלת האנשים הפשוטים
עופות  בתור שוחט  הידיעה שלו שהסתדר  אלי  הגיעה  בעתו 
וגם ללמוד עם ילדים ולהיות מנהיג רוחני בבית הכנסת, והשם 
ישראל  יעזור שיצליח בכל האמור לעיל בהרמת קרן  יתברך 
סבא ע"י החזקת היהדות והפצתה . . מה שכותב שהם איכרים 
פשוטים, הרי ידוע פתגם הבעל שם טוב ששמענו מכ"ק מו"ח 
אדמו"ר, אשר פשיטות של איש פשוט מגעת לפשיטת העצמות.

)אגרות קודש חלק יד עמ' קנט - תרגום(

פעילות, חדשנות וכלים לשליחות בלב תל אביב

הרב יקיר דוד בהתוועדות בישיבה

באחת מהשכונות היקרות 
בישראל פועלת ישיבת 
חב"ד ייחודית המפיצה 
אור בסביבה ומעניקה 

לתלמידיה כלים כגון ניהול, 
יזמות, ועיסוק במדיה, לצורך 

הכשרתם כשלוחים של 
הרבי שליט"א מלך המשיח


