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חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

"על פי התנאים הטבעיים של העולם היה צפוי, שתהיה זו 
לא רק הכרזת מלחמה וכיוצא בזה, אלא שהמלחמה תגרור 
לתוכה עמים רבים ותתלהט עד כדי מלחמת עולם רחמנא 

מדרך  למעלה  בפועל,  אך  לצלן; 
שנמנעה  בלבד  זו  לא  הטבע, 
שגם  אלא  עולם,  מלחמת 

המלחמה שפרצה – שככה.

הצביעו,  הסימנים  שכל  בשעה 
קשה  למלחמה  לצפות  שיש 
ואדיר,  גדול  צבא  ולהכין 
ודווקא  רבים  בכלֿי-נשק  מצוייד 
מהמתקדמים ביותר – הרי לאחר 
להיערך  כפי שנהוג  כל ההכנות, 
שאמורה  ארוכה  למלחמה 
להתמשך שבועות וחודשים – בא 
קצר  זמן  בתוך  בפועל  הניצחון 

ביותר!

מופלא,  כך  כל  היה  הניצחון 
העולם  אומות  בין  רבה  דמים  שפיכות  רק  לא  מנע  שהוא 
)כפי שחששו תחילה(, אלא הוא אף הביא לידי כך, שהאוייב 
ישחרר, ובצורה טובה, חלק משבויי המלחמה ואפילו חלק 

מאלה שנישבו בעבר.

יש לנו ציווי והוראה בתורתנו: "אל תפתח פה" – להישמר 
רק  יהיו  ולהבא  ושמכאן   – שחורה"  "מרה  של  מדיבורים 

בשורות טובות, בטוב הנראה והנגלה –

יתירה מזו: אלה היודעים את המתרחש "מאחורי הקלעים" – 
המודעים לפרטים חסויים רבים שאינם מגיעים לידי פרסום 
– משיגים עוד יותר ויותר את פלאי הניסים והנפלאות בזמן 

הזה, בימים האלה".

בתוך הטבע
מילים מופלאות אלו, נכתבו 
מלך  שליט"א  הרבי  ידי  על 
כללי  במכתב  המשיח, 
כ"ה  התאריך  את  הנושא 

אדר, לפני 31 שנה, וממוען "אל בני ובנות ישראל בכל מקום 
שהם".

של  המסר  את  לנו  מעביר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
ההסתכלות הנכונה הנדרשת מול 
המתרחשים  עוצמתיים  אירועים 
אז,  שהיה  כפי  בדיוק  בעולם. 
בעת נס פורים, אותו אנו חוגגים 
החודש. נס המלובש בתוך הטבע. 
אירועי  בתיאור  נפתחת  המגילה 
שלש  "בשנת  אחשוורוש,  משתה 
לתאר  עוברת  בהמשך  למלכו", 
המלך  לבית  אסתר  לקיחת  את 
ועד  למלכותו"  שבע  "בשנת 
שתים  "בשנת  הגזירה  לסיפור 
המן  כאשר  למלכותו",  עשרה 
הגזירה  וביטול  הפור,  את  הפיל 
אדר.  בי"ג  מכן  לאחר  שנה 
פני  על  המתפרש  ארוך,  סיפור 
להבחין  היה  ניתן  שלא  עשור, 
מלכתחילה בנס הגדול המתרקם והולך לאורך השנים, עד 

שהדברים כונסו במגילה לסיפור הנס המופלא.

לראות את הטוב
חיינו.  את  האופפים  אלו  הם  בטבע,  המלובשים  ניסים 
הנעשין  במהלכים  ומתבונן  עיני  את  הפוקח  דעת,  בר  כל 
בסביבתו ובמיוחד באלו הארציים והעולמיים, מבין כי אנו 
חיים בתקופה מופלאה שלא היתה כדוגמתה. לצד המראות 
שאנו  מראות  מאוקראינה,  השבוע  שהגיעו  המלחמתיים 
מצפים שיפסקו לגמרי, הרי שתמונות מדהימות של אזרחים 
והחיילים,  הטנקים  את  נשק,  כל  ללא  בגופם,  החוסמים 
נתפסים  שאינם  מראות  אלו  לעצור,  הרוסי  לצבא  וגורמים 
שעומד  מי  כל  הרומסים  לחיילים  שהתרגל  האנושי  בשכל 

בדרכם, במשך כל שנות ההיסטוריה.

נמצאים  אנו  כי  ולראות  העינים  את  לפקוח  רק  נותר  לנו 
לגאולה  זוכים  ממש  ומיד  ותיכף  בפשטות  המשיח  בימות 

האמיתית והשלימה, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח.

ממשיכים בשליחות

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שלוחי 
עם  בפעילותם  ממשיכים  באקוראינה, 
התושבים היהודיים המקומיים. גם במדינות 
חב"ד  בתי  מועד  מבעוד  נערכו  השכנות, 
לקליטת הבים מתוך המדינה. אישים רבים 
נס  על  העלו  השלוחים  למסירות  שנחשפו 
את העומדים בחזית במשך כל השנה הרחק 
מאור הזרקורים, כדי לממש את רצון הרבי 

שליט"א מלך המשיח.

ריחניות משיח

על  משיח  למוצרי  עצום  ביקוש  לאחר 
לאחרונה  יוצרו  המגוונות,  צורותיו  שלל 
המשיח  דגל  בצורת  לרכב,  ריחניות  אלפי 
המפורסם. את הריחנית ניתן לתלות ברכב, 
ולהפיץ  צדקה,  וקופת  חת"ת  ספר  לצד 
ברכב גם ריח נהדר וגם את בשורת הגאולה! 
למספר: ואצפ  הודעת  שלחו   להזמנות 

.+1 )831( 3081770

מתכוננים לי"א ניסן

התלמידים  אלפי  מתכוננים  חב"ד  בישיבות 
לקראת יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך 
המשיח - 120 שנה. בשבועות אלו הקודמים 
לי"א ניסן, נערכים מבצעי לימוד בהם מושם 
גאולה  בעניני  ועיון  ההתקשרות  על  דגש 
קטעי  מוקרנים  מההכנות  כחלק  ומשיח. 

וידאו מיוחדים ומוגברת פעילות ההפצה.

כוחו של אדם בודד
תיעודים שמגיעים מאוקראינה, חושפים את 

עצירת כלי המלחמה, ללא אלימות

הניצחון המופלא 
שחשף את הניסים

"אלה היודעים את המתרחש "מאחורי הקלעים" – המודעים לפרטים חסויים רבים שאינם מגיעים לידי 
פרסום – משיגים עוד יותר ויותר את פלאי הניסים והנפלאות בזמן הזה, בימים האלה"
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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

את  רבינו  משה  מברך  המשכן  הקמת  מלאכת  סיום  עם 
העוסקים במלאכה: "וירא משה את כל המלאכה . . ויברך 
אותם משה", ומפרש רש"י: "אמר להם, יהי רצון שתשרה 

שכינה במעשה ידיכם, ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו".

להיצמד  היא  התורה  על  בפירושו  רש"י  של  דרכו 
שבהם  במקרים  מלבד  הכתוב,  של  הפשוטה  למשמעות 
את  לשנות  רש"י  בוחר  שאז  בפסוק,  קושי  מתעורר 

המשמעות כדי לתרץ את השאלה המתעוררת.

לעיל:  הנזכר  רש"י  פירוש  על  שאלה  מעורר  זה  כלל 
את  נתן  שמשה  היא  הפסוק  של  הפשוטה  המשמעות 
ואילו  במלאכה,  העוסקים  לכל  כח'  'ישר  ומסר  ברכתו 
רש"י בוחר לשנות את המשמעות הפשוטה ולפרש שברכת 
משה לא הייתה ברכה רגילה, אלא תפילה מיוחדת - "יהי 
רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם", וצריך להבין מדוע 

בחר רש"י לפרש כך את הפסוק?

למה הוא חיכה? 
שהתעורר  הקושי  מהו  שנבין  ידי  על  תתורץ  זו  שאלה 
לרש"י בפסוק זה, שלכן הוא נאלץ לשנות את משמעותו 

הפשוטה:

המשכן  הקמת  מלאכת  סיום  עם  באה  משה  ברכת 
זה  לפי  חכמים.  של  מצומצם  מספר  רק  השתתפו  שבה 
ומדוע  ישראל,  אוהב  היה  הרי  - משה  מתעוררת שאלה 
אם כן הוא מברך רק את אלו שהשתתפו בהקמת המשכן 
ולא את כל עם ישראל, שהרי כולם ללא יוצא מן הכלל 
היו שותפים בנדבות המשכן, ומדוע משה לא מברך גם 

אותם?

גם אם נאמר שהכוונה בפסוק היא שמשה בירך את כל 

ולא רק את החכמים, לא מובן, שהרי התרומות  ישראל 
ומדוע המתין מלברך  לכן,  היו כחצי שנה קודם  למשכן 

אותם עד עכשיו?

ברכה מיוחדת 
רגילה,  ברכה  איננה  כאן  שהברכה  לומר  מוכרחים  אלא 
המשכן.  להקמת  במיוחד  הקשורה  מיוחדת  ברכה  אלא 
ולומר  הפסוק  משמעות  את  לשנות  רש"י  בוחר  ולכן 
שמשה לא בירך אותם אלא התפלל להצלחת המלאכה, 
וכלל  והוא אף הוסיף  ידיכם",  "שתשרה שכינה במעשה 

כל  כי  עלינו",  כוננה  ידינו  "ומעשה  בתפילה  עצמו  את 
הקמת המשכן נקראת על שמו של משה.

מכל זה אנו למדים הוראה בעבודת ה':

גם לאחר כל הטרחה הרבה של הקמת המשכן מהחל ועד 
המלאכה  את  להשלים  ישראל  בני  יכלו  לא  עדיין  כלה, 
כדרוש והוצרכו לתפילתו של משה כדי שתשרה השכינה.

מאמין במשה - מאמין בה' 
כך הוא הדבר בנוגע לעבודתו של כל אחד ואחד: אפילו 
כאשר אדם מגיע לשיא השלימות בעבודתו, עליו לדעת 
של  לכוחו  זקוק  הוא  בליבו  לה'  משכן  להקים  שבכדי 
משה רבינו שבכל דור ודור, כי רק בכוחו תשרה השכינה 
ישראל  נשמות  בין  המחבר"  "הממוצע  בהיותו  במשכן, 

לאביהם שבשמים.

דבוק  להיות  מישראל  אחד  כל  על  פשוטות:  ובמילים 
שרק  הדור,  נשיא  שזהו  הדור,  של  רבינו  למשה  ומחובר 
וכנאמר  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  להתקשר  אפשר  דרכו 
הוא  בזה  עבדו" שהפירוש  ובמשה  בה'  "ויאמינו  בפסוק 
הוא  הרי  במשה  שמאמין  מי  שכל  ה'מכילתא'(  )כדברי 

מאמין בה'.

כל  של  להשתתפותו  גם  זקוקים  לכך  שכהקדמה  אלא 
התורה  בקיום  בעבודה  חלקו  את  ימלא  שהוא  יהודי, 
והמצוות ובעבודת ה', ועל ידי כך תשרה השכינה במשכן 
שבליבו יחד עם האמונה במשה רבינו, ועד בקרוב ממש 
עיר  בירושלים  השלישי  המקדש  בבית  השכינה  תשרה 

הקודש, בגאולה האמיתית והשלימה. 

)על פי לקוטי שיחות חלק י"א עמוד 169(

ברכה לכולם

כולם לקודש הקדשים

ובפשטות – שהיום שלאחרי-זה יהיה היום 
ע"י  והשלימה  הגאולה האמיתית  שלאחרי 
משיח צדקנו, כיון שיבוא תיכף ומיד בלילה 
זה, ויקבץ את כל בני ישראל מכל קצוי תבל, 
ובבנותינו",  בבנינו  גו'  ובזקנינו  "בנערינו 
"קהל גדול ישובו הנה", לארצנו הקדושה, 
לירושלים עיר הקודש, להר הקודש, לבית 
בכל  שלכן,   .  . הקדשים  ולקודש  המקדש 
יועבר  העולם,  בקצה  יהודי  שימצא  מקום 
תיכף ומיד לקדש הקדשים להתחבר עם כל 
בני ישראל, ע"י משיח צדקנו, ויתירה מזה, 
בכבודו  הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  ע"י 

ובעצמו!

)משיחות כ"ף אדר תנש"א - בלתי מוגה(

אלה פקודי המשכן   )פקודי לח, כא( 

זה שאמר הכתוב, "כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו" 
"מכון  אומר,  הוא  וכן  מקדשנו.  מכוון  שם  יב(,  יז,  )ירמיה 
לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך" )שמות טו, יז(. וכן 
של  ירושלים  כמו  למעלה  מכוונת  שירושלים  מוצא,  אתה 
מטה. מרוב אהבתה של מטה, עשה אחרת למעלה, שנאמר, 
"הן על כפים חקותיך, חומתיך נגדי תמיד" )ישעיה מט, טו(. 

ונשבע ששכינתו לא יכנס בשל מעלה, עד שיבנה של מטה. 
שכן  ומנין.  הוא.  ברוך  הקדוש  לפני  ישראל  חביבין  כמה 
כתיב, "בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר" )הושע יא, ט(. ואומר, 
נב,  )ישעיה  לוקח עמי חנם"  כי  ה'  נאם  לי פה  "ועתה מה 
ה(. רצונו לומר, ועתה מה לי פה נאם ה', מה אני מבקש פה 
לא  בה,  בחנם שאבוא  עמי ממנה.  בירושלים אחר שלוקח 

אבוא. יהי רצון שיבנה במהרה בימינו.

)מדרש תנחומא(

ויביאו את המשכן   )פקודי לט, יג( 

"ואת עלית על כלנה" - למה? שעשו את המשכן ולא היו 
יודעין ליישבו. מה עשה? נטלו כל אחד ואחד מלאכתו ובאו 
כיון  בריחין".  הרי  קרשים,  "הרי  ואומרים  משה  אצל  להם 

שראה משה אותם מיד שרתה עליו רוח-הקודש והקימו.

נסים  בו  נעשו  המשכן  אלא  העמידו.  משה  תאמר  ]ולא 
ועמד מעצמו שנאמר "הוקם המשכן". ואם תמה את על זה 
- הרי שלמה כשבנה בית המקדש הוא נבנה מעצמו. אמר 
רב הונא בשם רבי יוסי הכל מסייעין אותו כשבנה את בית 
ז(:  ו,  )מלכים-א  שכתוב  מנין?  והרוחות  הבריות  האלהים. 
"והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל 
נבנה,  היה  מעצמו   - בהבנתו"  בבית  נשמע  לא  ברזל  כלי 
לפיכך במעשה נסים נבנה. וכן כשהוקם המשכן - במעשה 

נסים עמד[.

)מדרש רבה(

משה הרי היה אוהב ישראל, 
ומדוע אם כן הוא מברך 
רק את אלו שהשתתפו 

בהקמת המשכן ולא את כל 
עם ישראל, שהרי כולם היו 

שותפים בנדבות המשכן?

זמני
השבת

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

17:32   17:21   17:09  17:18  17:03   הדלקת נרות  

18:32   18:19   18:17  18:18   18:16   יציאת השבת  

הפטרה: ותשלם כל המלאכה - מארץ מצרים )מלכים-א ז, נא - ח, כא(



  א'-ז' אדר ב'מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

כשמדברים בתקיפות נפסקים הלחציםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' מכירה. פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.

פרק יג-טו. 
פרק טז-יח.
פרק יט-כא.
פרק כב-כד.

הל' טומאת מת. פרק כג.
פרק כד.
פרק כה.

הל' פרה אדומה. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

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

הצגה שמתאימה
... בפורים ישנה הדגשה מיוחדת — על פי "מנהג ישראל" — לשתף את 
הקטנים והקטנות בכל עניני פורים )"וזכרם לא יסוף מזרעם"(, וכמנהג 
ישראל שהילדים "מכים" את "המן" בעת קריאת המגילה, וכיוצא בזה. 

ובכמה מקומות נהוג שהילדים עורכים "הצגת פורים" — שבה ממחישים 
את כל סיפור המגילה. ולכן, כשם שצריכים מישהו שישחק ויציג את 
צריכים  כן  כמו  בזה,  וכיוצא  חרבונה,  ואסתר,  מרדכי  של  התפקיד 
"המן" — לדבר את דבריו של  ויציג את התפקיד של  מישהו שישחק 

המן, וכיוצא-בזה.

וכאשר שואלים את הילד או הילדה: היתכן שהנך ממלא תפקיד כזה 
ב"הצגה" — לדבר את דבריו של "המן", בה בשעה שהנך קורא לו בשם 

"המן הרשע"?! 

אזי משיב הילד — שיודע הוא שדיבורים אלו )דבריו של המן שמציג 
ב"הצגת פורים"( אינם שייכים ל"יהודי" חס ושלום. אבל אף על פי כן, 
מכיון שמבטיחים לו "פרוטות אחדות" עבור דבר זה, מוכן הוא לחרוג 

ממציאותו — למשך זמן קצר בלבד — ולחזור על דבריו של המן! 

ובפרט — ממשיך הילד להצטדק — שהוא עדיין לפני "בר-מצוה" )או 
"בת-מצוה"(, ואם כן, אין לבוא אליו בטענות, ויתירה מזו — טוען הוא 

— מהכסף שיקבל עבור מילוי תפקידו ב"הצגה" יתן חלק לצדקה!...

להקפיד על חינוך הקטנים
ועדיין ממשיכים לשאול אותו: אם אמנם משחק אתה את תפקידו של 
"המן" אך ורק כדי לקבל פרוטות אחדות — מדוע הנך "מונח" בזה כל 

כך, ועושה זאת מתוך חיות, בליווי תנועות ידים ורגלים וכיו"ב?!

עונה הילד: כאשר "ישחק" את תפקידו של "המן" בחיות וב"שטורעם", 
כי  וחבריו,  "כבוד" מהוריו  יזכה לקבל   — חיות  ומתוך  ויפה  רם  בקול 
כולם יראו שהוא "שחקן" טוב שיכול לשחק ב"תיאטרון", מכיון שהוא 
שהצליח  עד  ביותר,  טובה  בצורה  "המן"  של  תפקידו  את  "שיחק" 
להפחיד את קהל השומעים, מכיון שדיבר את דברי המן )היפך הברכות 
וכו'( בחיות ולהט גדול ביותר, שכולם יכלו לתאר לעצמם שכך דיבר 

המן הרשע בעצמו, רחמנא ליצלן!

ולכן מעוניין הוא "לשחק" את תפקידו של המן מתוך חיות וכו' — כי 
רק אז יקבל "כבוד" מכולם על היותו "שחקן" מעולה; מה שאין כן אם 
ישחק את התפקיד רק כדי לצאת ידי חובתו, בקול ענות חלושה, כך 

שיכירו בדבריו שאינו מתכוין לדברים שאומר!

הרי   — וכו'  ושאלות  בטענות  אליו  באים  מדוע  לטעון:  הילד  ומוסיף 
המלמד והמורה-דרך שלו יודע שהוא קיבל על עצמו לשחק ב"הצגה" 
עול  כל  שאין  מובן  בעדו,  מיחה  שלא  ומכיון  "המן",  של  תפקידו  את 
בכך — מדשתיק אודי לי'! )=משתיקתו ניתן להבין שהוא מסכים לכך( 

ובפרט — שברוב הפעמים הודה לו בפירוש.

ומזה מובן עד כמה צריכים להקפיד על חינוך הקטנים — שאפילו אם 
מישהו ידבר על לבם שבשביל כסף )ובפרט אם יתנו חלק ממנו לצדקה( 
וכבוד כדאי להם להתנהג )אפילו לפי שעה בלבד( באופן שאינו מתאים 
ליהודי, ידעו שאין מה להתפעל מהצעה כזו! ועוד ועיקר — שלא ישאר 

עליו שום רושם כלל וכלל מדיבורים אלו וכו'.

וכאשר משתדלים לחנכו באופן כזה בעודו צעיר לימים, "חנוך לנער" — 
אזי בטוחים שגם "כי יזקין לא יסור ממנה"!

)משיחת תענית אסתר )מוקדם( תשמ"ג(

   משיחות קודש הרבי שליט״א מלך המשיחיין מלכותאגרות מלך   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

נגד כל הסיכויים

הרי זה בדיוק להיפך: כשנותנים להם עוד קצת זה בשבילם ראיה מוכחת 
שהלחץ מועיל, ועל-ידי-זה מזמינים על-עצמם לחץ נוסף, והם לוחצים עוד. 

ואילו כשמדברים בתקיפות - הרי אז הם מפסיקים ללחוץ.

)משיחת שיחת מוצאי שבת-פרשת ויקהל-פקודי תשל"ט - בלתי מוגה(

סיפורם של שטרות הדולרים מהרבי שליט"א 
לאורך  ומפרסמים.  ידועים  המשיח,  מלך 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מחלק  השנים 
או  אותם  לתת  שטרות  ראשון  יום  מידי 
חילופם לצדקה. כשרבים בוחרים לשמור את 
לצדקה  ולהעביר  בסגולותיו  הידוע  השטר 
שטר חלופי. שטרות אלו חוללו במשך השנים 

מופתים רבים.

אחד מאותם שטרות, הוא שטר הנמצא בידיו 
של הרב ניר גבריאל, שליח הרבי שליט"א מלך 

המשיח בשכונת פלורנטין בתל אביב.

בעבר,  התפרסם  כבר  השטר,  של  סיפורו 
כשהוא ניתן לבחורה בשם רלי, שביקשה את 
ברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לשידוך 
שלמה",  "לרפואה  שטר  וקיבלה  בעבורה, 
היא  כי  שוב  והדגישה  שבוע  לאחר  כשחזרה 
נוסף  שטר  קיבלה  שוב  לשידוך,  ברכה  צריך 
מלך  שליט"א  שהרבי  תוך  שלמה"  "לרפואה 
את  להעביר  יכולה  שהיא  לה  אומר  המשיח 

השטר לכל מי שזקוק לברכה לרפואה.

הבינה  פלאי,  באופן  ניצלו  שחייה  לאחר  רק 
למה כיוונו דבריו, ובמשך הזמן הגיע שטר זה 
לידיו של הרב גבריאל, המעבירו למי שזקוק 
לרפואה, תוך שהדבר משולב בנתינת צדקה, 

כפי שהורה לה, הרבי שליט"א מלך המשיח.

מאחר והשטר היקר, עובר במהירות אצל רבים 
המבקשים להחזיקו, לא תמיד מספיק הרב ניר 
בעצמו, לעמוד על פרטיו של כל מקרה. שיחת 
טלפון מפתיעה שקיבל לפני שבועיים, חשפה 

אחד מהמופתים שנקשרו בשטר המסוגל.

ממנו  שביקש  יובל,  בשם  אדם  היה  הקו  על 
להשיג תמונה של הרבי שליט"א מלך המשיח.

מאלו  אחד  אני  אותי,  זוכר  לא  בטח  "אתה 
וחצי  ארבע  לפני  השטר  את  ממך  שקיבלו 

שנים ורציתי לשתף אותך במה שאירע לי. 

הכל התחיל כשהייתי בנסיעה שגרתית בדרכי 
הבחנתי  לפתע  שבשומרון,  לאלקנה  הביתה 
כדי  והאטתי  ברכב,  תקלה  לה  שיש  באישה 
לצאת  הספקתי  לא  עוד  לה,  ולסייע  לעצור 
ענקית,  משאית  חלפה  ובמקום  מהרכב, 
בנו  שהתנגש  ערבי  ידי  על  בפראות  נהוגה 
כשהנהגת  בכוונה(,  אפילו  )אולי  בעוצמה 
נהרגת במקום, ואילו אני מועף דרך השמשה 

הקדמית, למרחק עצום של כארבעים מטר!

נפלתי לנתיב הקדמי, כשהפנים שלי 'נמרחות' 
על הכביש ל"ע, אמבולנס שהוחש למקום פינה 
אותי לבית הרפואה, כששם קובעים הרופאים 
כי מצבי מוגדר אנוש. הרופאים אמרו לאשתי 

שאני לא אשרוד יותר מ-72 שנה.

מכיוון  אך  לניתוח,  להכניסו  רוצים  "אנחנו 
שמצבו קשה ביותר, אנו מבקשים שתחתמי כי 
לא יהיו לך שום תביעות באם הוא לא יצא חי 

מחדר הניתוח", הוסיפו.

חב"דניק  למקום  הזדמן  המתוחות,  בשעות 
הדולר  על  אותנו  יידע  והוא  מכירו,  שאני 
הקשר  איתך  שנוצר  לאחר  ואכן  שברשותך, 
כשכולם  שלימה,  לרפואה  השטר  הובא 

מתפללים ומקווים לנס.

התחילו  ומכאן  ב"ה,  שרדתי  הניתוח  את 
וחצי  חודש  כשבמשך  וטיפולים  ניתוחים 
לאחר  ורק  מלאה,  בהרדמה  הושארתי 
אותי  להעיר  והתאפשר  מצבי  התייצב  מכן, 

למציאות חדשה...

בהשתלת  מדובר  בפרטים,  אתכם  אלאה  לא 
בתאונה,  קשה  בצורה  שנפגעו  בפנים,  עור 
ובנוסף עין אחת שחדלה מלראות, אך לעומת 
המעטים  ההחלמה  וסיכויי  הראשוני  מצבי 
שהיו לי, אין ספק שעצם זה שאני עומד היום 
על רגלי ומתפקד בצורה רגילה, זה פשוט נס.

אני זוקף את נס ההצלה שלי לברכתו של הרבי 
אני  בזכותו  ספק  ללא  שליט"א מלך המשיח, 
את  בביתי  לתלות  מבקש  אני  וכעת  חי,  כיום 
בעתיד".  גם  בברכה  תוסיף  שבוודאי  תמונתו 

סיים יובל את דבריו.  

הרב ניר גבריאל

עוד לא הספקתי 
לצאת מהרכב, 
ובמקום חלפה 

משאית ענקית, נהוגה 
בפראות על ידי ערבי 

שהתנגש בנו בעוצמה, 
כשאני מועף דרך 

השמשה הקדמית, 
למרחק עצום



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

ימי  בתוך  הבולטות  האור  מנקודות  אחת  רבים,  בעיני 
מלך  שליט"א  הרבי  שלוחי  הם  באוקראינה,  הלחימה 
המשיח, שלא נטשו את עמדתם ונשארו לפעול יחד עם 

בני קהילתם במסירות עצומה.

רבות  מדינות  של  המהירה  ההתארגנות  רקע  על 
ביותר  בולטת  לחילוץ אנשי השגרירויות למקום מפלט, 
המתסרותם של השלוחים ומשפחותיהם. "הגענו לפה כדי 
מלך  שליט"א  הרבי  בשליחות  הקהילה,  בני  עם  לפעול 
המשיח, ואנו מחוייבים בראש ובראשונה לזה, אפילו לפני 
נוחות אישית", נשמעו שלוחים מספרים השבוע בגאווה 
לכלי התשורת השונים, שסיקרו בהתפעלות את התופעה. 

עיירה לפליטים
בעיירה אנטבקה שבאוקראינה נערך מבעוד מועד, רבה 
של אוקראינה ושליח הרבי שליט"א מלך המשיח לקייב 
המצב  עקב  יהודים.  אלפי  לקליטת  אסמן  משה  הרב 
הקשה השורר באוקראינה אלפי יהודים מרחבי אוקראינה 
העקורים מבתיהם נוהרים לכיוון אנטבקה. במקום נערכו 
לקלוט את העקורים שמגיעים למקום ומכינים כל העת 

עוד כמויות גדולות של אוכל אמצעי חימום ומזרונים.

"אנו  השבוע:  סיפר  במקום  הנמצא  אסמן  שמואל  הרב 
ללא  מבתיהם  שנמלטים  יהודים  אלפי  לקליטת  נערכים 
אמצעי מזון וללא מקומות לינה. המצב כרגע הוא שישנם 
חימום  אמצעי  וללא  מגורים  מקום  ללא  יהודים  המוני 
ליהודים  ארוחות  אלפי  חילקנו  עכשיו  עד  מספיקים. 
המשיכו  שבת  לקראת  לכאן.  ובאו  מבתיהם  שנמלטו 
לזרום לכאן אנשים ואנו עושים כל מאמץ כדי לתת את 

המיטב האפשרי לכל אחד".

ידי  על  שנבנה  יישוב  הוא  אנטבקה,  המדוברת,  העיירה 
הקהילה היהודית במחוז קייב, כפרויקט המיועד לפליטים 
לפני  התקיימה  החגיגית  הפתיחה   . אוקראינה.  ממזרח 

קלט  חירום,  מצבי  של  אירועים  במספר  ומאז  שנים,   6
כל  ישנם  יהודים שביקשו מקום מפלט. בעיירה  המקום 
השירותים כמו בית כנסת, מקווה טבילה, בית ספר ושאר 

המוסדות לרווחת הציבור.

תשובות מעודדות
רבים,  פליטים  נהרו  לשם  במולדובה,  לגבול,  מעבר  גם 
לקליטתם.  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שלוחי  נערכו 

הרב מנחם מענדל אקסלרוד, משלוחי הרבי מלך המשיח 
"אנחנו  כי  בראיון  סיפר  מולדובה,  למדינת  שליט"א 
דברי  את  המצב  על  אותנו  מי ששואל  כל  בפני  חוזרים 
נביא דורנו, כפי שמופיעים בעשרות שיחות: הקדוש ברוך 
הוא שומר ומגן על בניו, וכל המלחמות שמתרחשות בין 

אומות העולם הם מסימני הגאולה"!

בהתרגשות הוא מספר, כי רעייתו קיבלה אף היא תשובות 
מהרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש, כי 

אין לחשוש, והקב"ה שומר ומגן על עמו ישראל.

נשארים בשליחות
לפליטים  "בנוסף  מוסיף:  הוא  בשטח,  להיערכות  בנוגע 
שכבר הגיעו, אנשים מתקשרים אלינו מאוקראינה שהם 
רוצים להגיע. זה עיתוי מורכב, וזה חייב אותנו לתת מענה 
ולהיערך. ב"ה מנכ"ל הקהילה הרב זושא אבלסקי הנחה 
אותנו להיערך מראש, קנינו מצרכים רבים וההכנות כאן 

בעיצומן".

שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח במולדובה, הרב מענדי 
גוצל והרב שמואל זלמנוב, מסייעים בקליטת הפליטים. 
הרב זלמנוב הוסיף: "על פי ההערכות הגיעו לעיר מאות 
מכינים  חב"ד  בית  במטבח  ישראלים.  רובם  יהודים, 
דגים  חלות,  מזון,  של  גדולות  כמויות  לשעון  מסביב 
וסלטים כדי לתת את המענה לכולם. נסייע גם במקומות 
לינה עד כמה שנוכל". הרב גוצל הוסיף: "אנחנו בעצמנו 
שאנחנו  ייתכן  כי  רוסית,  מפלישה  חוששים  במולדובה 
שליט"א  הרבי  של  השליחים  הכל,  למרות  הבא.  היעד 
ובתקווה שהמלחמה  בתפילה  פה  נשארים  מלך המשיח 

תסתיים בהקדם".

זו לעולמם של השלוחים, מאפשרת ללמוד מעט  הצצה 
פני  לקבלת  העולם  בהכנת  כך השנה  העוסקים  אלו  על 

הרבי שליט"א מלך המשיח.  

פתרון למחשבות המבלבלות
במענה על מכתבך מיום ב', בו אתה כותב שלמרות שהמצב 
השתפר, עם-כל-זה מזמן לזמן יש מחשבות המבלבלות, ומהו 

התירוץ הכללי על כך.

הכללי  המענה  בפרט,  ובתניא  בחסידות  המבואר  פי  על 
והאמיתי על זה הוא, שאין זמן להתפלפל בזה, כי יהודי עסוק 
וצריך להתעסק בתורה ומצוות, ובדרך ממילא זה מחליש את 
הצד שכנגד, ובפרט כשלוקחים בחשבון שמלבד הצורך לעשות 
עם עצמו צריך לעשות גם למען השני, וכמה שכתוב ואהבת 
יצליח  יתברך  והשם  בישיבה,  החברים  ובפרט  כמוך,  לרעך 

אותך שתלך מחיל אל חיל ולהיות ירא שמים חסיד ולמדן.

)אגרות קודש חלק יד עמ' קצח - תרגום(

ללמוד בלי דאגות
מובן מאליו שאין מה לדאוג אודות פרנסה, כמבואר בספרים, 
שהדאגה אודות פרנסה, לא זו בלבד שאינה מועילה לפרנסה 
כלי,  גם  ישנו  שכבר  ובפרט  ומקשה,  מפריעה  אדרבה  אלא 
עליך  ולדעתי  שנה,   19 לך  מלאו  שבחנוכה  כתיבתך  וכפי 
לקבל החלטה תקיפה ללמוד לכל הפחות עוד שנה בהתמדה 
ושקידה, ופשוט ללמוד שעות ארוכות ללא שום מחשבה אודות 
ענינים אחרים מלבד לימוד, ומובן מאליו שלימוד התורה הרי 
המוסיפה  החסידות,  תורת  ולימוד  הנגלה  תורת  לימוד  הוא 
תורה  בעניני  וחיות  האמונה,  ענין  הבטחון,  במדת  תוקף 
להתייעץ  הבע"ל  תשרי  וחודש  השנה  ראש  ולאחר  ומצוות, 

אודות הסדרים להבא והשם יתברך יצליחו.

)אגרות קודש חלק יד עמ' רנז - תרגום(

השלוחים בחזית

הרב אסמן עם ציוד שנרכש לסיוע לאזרחים

עקב המצב באוקראינה 
אלפי יהודים העקורים 
מבתיהם נוהרים לכיוון 

אנטבקה. במקום נערכו 
לקלוט אותם ומכינים כל 
העת עוד כמויות גדולות 
של אוכל אמצעי חימום 

ומזרונים


