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 חנוכה שמח
מאירים את 
העולם באור 

הגאולה

הדור,  נביא  קודשו של  בפי  מכונה  כך  האיומה",  "הגזירה 
מיהו  "חוק  האומלל,  החוק  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
יהודי" שיצר את הפרצה הנוראה המאפשרת הכנסת כאלו 
ההגדרות  תחת  ישראל,  לארץ  הלכתית,  יהודים  שאינם 
התבוללות  למכת  והביאה  הנכד",  "חוק  כמו  המעורפלות 

הישוב  בתוככי  כאן  נוראית, 
היהודי.

ההגדרה  היתה  ומעולם  מאז 
ההלכתית, היא ורק היא הקובעת 
את יהדותו של אדם. מי שנולד 
גיור  שעשה  או  יהודיה  לאם 
כהלכה, זכה להסתופף תחת כנפי 
משתייך  שלא  מי  כל  השכינה. 
לא  האפשרויות,  משתי  לאחת 
עלי  ותפקידו  ליהודי,  נחשב 
שבע  את  לקיים  הוא  אדמות 
אומות  מחוייבים  בהם  המצוות 

העולם.
חשוב להזכיר כי אחד הטריגרים 
החשמונאים  מלחמת  לפריצת 
התערבותם  היתה  ביוונים, 

החיצונית בתחומי שמירת ההלכה. הנסיון לכפות על העם 
אורח חיים המנוגד לדרך התורה, הוא שהוביל למרד ולנס 

המופלא אותו אנו חוגגים בימים אלו.

האכזבה הגדולה
שמשהו  היה  נדמה  האחרונות,  הבחירות  מערכת  במהלך 
כלל  לזוז,  מתחיל  העם  שמירת  עניני  חיזוק  בתחום 
המפלגות הדתיות והחרדיות, הודיעו בפומבי כי הפעם הן 

תדרושנה בצורה הברורה ביותר, את תיקון החוק.
הפרסומים השונים בכלי התקשורת, שחשפו כיצד מגיעים 
כאלו  זכאי חוק השבות,  לישראל, מאות אלפי  בכל שנה 
הגדול  כשחלקם  יהודיים,  עצמם  את  מגדירים  שאינם 
נטמעים כיהודים בסביבתם, 
ואחרים  אלו  פירסומים 
הדרישה  את  חיזקו  אף 

הפשוטה, לקבע באופן מוסדר את ההגדרה ליהדותו של כל 
מי שמבקש להשתמש בחוק זה ולנצלו בצורה בלתי ראויה.
אלא, שבנתיים המשא ומתן להקמת הממשלה נמשך עוד 
ועוד, ובכל יום מתפרסמות ידיעות החושפות את הנעשה 

בחדרי הדיונים.
כך התברר השבוע, כי המפלגות 
אלו  והחרדיות,  הדתיות 
יפעלו  כי  וחתמו  שהצהירו 
כרצונו של הרבי  לתיקון החוק, 
שליט"א מלך המשיח, ויתרו על 

דרישתן בנושא זה.
טבעו של משא ומתן, הוא הצבת 
דרישות שונות, חלקן בסופו של 
הצדדים  כל  על  מוסכמות  דבר 
וחלקן לא. כך אנו עדים השבוע 
לבליץ של חוקים שונים, שנועדו 
כדי לאפשר קיום חלקים שונים 
שיסללו  כאלו  ההסכמים,  מתוך 
למינויים  הבטוחה  הדרך  את 
המסתמנת.  הממשלה  שרי  של 
את  אפילו  כן,  גם  אחד  לכל  למשרות  דאגו,  הם  לתיקים 
התקציבים הם לא שכחו, אך בנושא החשוב והבוער, שבכל 

יום מפיל חללים, דווקא עליו ויתרו. 

אין על גביו אלא ה'
אחד מסימני מלך המשיח, אותם מונה הרמב"ם בספר היד 
החזקה, הוא מלחמותיו לחיזוק היהדות בקרב עם ישראל. 
לאורך השנים, נלחם הרבי שליט"א מלך המשיח, לשמירה 
העם  שלמות  התורה,  שלמות  השלמויות,  שלשת  על 
ושלמות הארץ. אם היה מי שחשב שהפתרון נמצא בידי 
ממשלת ימין-דתיים-חרדים, הרי ששוב נוכחנו לראות כי 
אין שום פתרון אחר, מלבד התגלותו של הרבי שליט"א 

מלך המשיח.
רק מי שעליו נאמר ש"אין על גביו אלא ה' אלוקיו בלבד" 
הוא שיביא את הפתרון המיוחל לכל הבעיות העומדות על 

הפרק, בהתגלותו תיכף ומיד ממ"ש.

חוגגים דידן נצח
יציינו  טבת,  ה'  הקרוב,  חמישי  ביום 
יום הניצחון במשפט  את "דידן נצח" 
בשנת  שאירע  החב"די  הספרים 
תשמ"ז )1987(. במוקדי חב"ד ייערכו 
המיוחד,  התאריך  לרגל  התוועדויות 
מלך  שליט"א  הרבי  הוראת  פי  ועל 
המשיח, ימכרו ספרי החסידות במחיר 
אחד  לכל  לאפשר  מנת  על  מוזל, 
מיוחד  יריד  לביתו.  ספרים  לרכוש 
גאולה  ספרי  על  בדגש  ספרים,  של 
ומשיח מתקיים במרכז ההפצה ממש, 
ובחנויות  ברק,  בבני   16 רח' מתתיהו 

הספרים המובחרות.

מבצע חנוכה בעיצומו
בכל הערים והישובים ברחבי העולם, 
שלוחי  החנוכה,  ימי  במהלך  פועלים 
מנת  על  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
יהודי.  לכל  החג  דבר  את  להביא 
הדלקות  התקיימו  הערים  במרכזי 

פומביות בהשתתפות אלפים. 

מתאחדים בחנוכה
ביום הראשון של חג החנוכה, התקיים 
שונים  ממוקדים  מיוחד,  שידור 
ביבשות העולם, בהם נראו ההדלקות. 
במעמד  ההדלקה  השידור:  במרכז 
ב-770.  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
במהלך השידור הכריזו הילדים את 12 

הפסוקים ו"יחי אדוננו".

שלשת השלמויות
של מלך המשיח

מאבקיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לאורך כל השנים, לשמירה מוחלטת של שלמות התורה, שלמות העם 
ושלמות הארץ, צריכים לבעור אצל כל אחד. עלינו לעשות הכל כדי לעמוד בתוקף לתקן כל פרצה בהם
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ההדלקה הגדולה בישראל
מול כ-30 אלף איש והמונים בשידור חי, ערך 

הרב קופצ'יק הדלקת נרות באיצטדיון חיפה



רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה

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
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   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 
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בשנה זו, מציינים את שנת הקהל, בה היתה מתקיימת 
בבית  הסוכות  חג  במוצאי  המלך,  ידי  על  זו,  מצווה 
ישראל, לשמיעת  כל עם  נאספים  היו  המקדש, לשם 

קריאת התורה.
בפרשת וילך כתובות שתי המצות האחרונות שבתורה 
הקהל  מצות  והן:  עשה(,  )מצוות  ישראל  נצטוו  בהם 
"מקץ שבע שנים . . בבוא כל ישראל . . הקהל את העם 

גו'", ומצות כתיבת ספר תורה "ועתה כתבו לכם גו'".
שנים(  שבע  )בכל  לזמן  שמזמן  לכך  והצורך  הטעם 
צריכים לחיות מחדש את מעמד הר סיני ב'הקהל', וכן 
"כאילו  זה שכל אחד חייב לכתוב ספר תורה שיהיה 
של  החידוש  שעיקר  משום  הוא  סיני",  מהר  קבלו 
התורה  בלימוד  לא  היה  ומתן-תורה  סיני  הר  מעמד 
מתן-תורה,  לפני  שגם  )ובפרט  ה',  מצוות  ושמיעת 
נאמר כי האבות למדו את התורה(, אלא החידוש הוא 
שאז היה מעמד נתינת התורה באופן של ראיה, כמו 
שנאמר "וכל העם רואים את הקולות גו' אתם ראיתם 
גו'", "הראנו ה' אלוקינו את כבודו גו'", וזה היה "בעבור 
)שעל ידי ראיה זו דוקא באים להשלימות אשר( תהיה 

יראתו על פניכם לבלתי תחטאו".

לראות אלוקות
היא  ששמיעה  לראיה.  שמיעה  דומה  שאינה  כידוע 
מרחוק )ולכן ביכולתה לתפוס רק דבר רוחני כמו קול 
וכדומה בו, ונתפס רק בהבנה והשגה, רוחניות האדם(, 
בדבר  תופסת  ראיה  )ולכן  מקרוב  היא  ראיה  ואילו 
גשמי, וגם פועלת על גשמיות גופו עד שהדבר הנראה 
מתאמת אצל הרואה(, וכך היה בעת מתן-תורה, ש"כל 
העם רואים את הקולות" – כפי שחז"ל מסבירים פסוק 
כל אחד  אצל  נתאמת  ולכן  הנשמע",  "רואים את  זה 

ואחת מעם ישראל ש"אנכי ה' אלוקיך" וכו'.

להתחבר למתן תורה
דור  שלאחרי  שהדור  שבכדי  הטעם  שזהו  לומר  ויש 
אלוקיהם  ה'  את  "יראו  הבאים  והדורות  מתן-תורה 
לא   – הזאת"  התורה  דברי  כל  את  לעשות  ושמרו 
מספיק רק לזכור מעמד הר סיני בלבד – כזכירת דבר 
אלא  מהדבר;  בריחוק  הוא  האדם  שאז  בעבר,  שהיה 
'הקהל', שכל ישראל,  צריך להיות ענין מיוחד, מצות 

אנשים נשים וטף, נקהלים יחד כמו במעמד הר סיני. 
עצמו  "ויראה  זו,  מצווה  על  הרמב"ם  שפוסק  וכפי 
כאילו עתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה שהמלך 

שליח הוא להשמיע דברי הא-ל".
אותו ענין מוצאים אנו במצווה השניה בפרשה, מצוות 
את  כותב  האדם  כאשר  דוקא  ספר-תורה,  כתיבת 
שלו,  המעשה  ועל  עליו  פועל  זה  אז  בעצמו,  התורה 
שהוא יהיה במעמד ומצב "כאילו קבלו מהר סיני", כפי 
שנאמר לגבי הראיה של מתן תורה ש)גם( הגוף הגשמי 

של האדם - היה באימה וביראה וברתת ובזיעה.

כל אחד צריך
מצות  קיום  אין  בית-המקדש  שאין  שבזמן  למרות 
הקהל כפשוטה, הרי מובן, שכפי שהוא בכל הדברים 
וכו'( - שמקיימים אותם  )קרבנות  התלויים במקדש 
גם עתה ברוחניות, וכפי שאומרים חז"ל 'תפלה במקום 

קרבנות תקנום', ומעין זה ישנו גם במצות הקהל.
על-ידי ההוספה וחיזוק בהתעוררות שעושה כל אחד 
ואחת – על ידי שמקהיל אנשים נשים וטף השייכים 
אליו, ומעוררם על עניני לימוד התורה וקיום המצות, 
פועל  זה  הרי  אלוקיכם",  ה'  את  "ליראה   - ובכלל 
הימים  כל  ליראה   - ונעשים"  "נזכרים   - בהנקהלים 
כאילו עתה נצטווה בה מפי הגבורה בתוקף הראיה של 
מתן-תורה. ועד שזה ממהר ומזרז קיום היעוד ותחזינה 
עינינו בשובך לציון ברחמים ולירושלים בית מקדשך 
בית-המקדש השלישי, בביאת "המלך המשיח" שיקרא 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה  הזאת,  התורה  את  בו 

ובמהרה בימינו ממש.
)על פי לקוטי שיחות תשמ"ז פרשת וילך, כרך ל"ד(

המצווה שמזכירה את מתן תורה

אמונה, תשוקה וצפיה 

חיזוק האמונה התשוקה והצפיה לביאת 
כך, שנרגש אצלו שכל  כדי  המשיח, עד 
זמן שמשיח צדקנו עדיין לא בא בפועל 
ועיקר:  ועוד   .  . חסרים  ימיו  ובגלוי, 
להוסיף בלימוד והפצת פנימיות התורה 
שמן  יעקב(,  של  ענינו   – בכלל  )ותורה 
)רזין דרזין( שבתורה, באופן שמאיר "על 
מעינותיך  "יפוצו  מבחוץ",  ביתו  פתח 
דתרמודאי".  רגלא  דכליא  "עד  חוצה", 
חנוכה  במבצע  ההוספה   - וכפשוט 
התוועדויות  עריכת  גם  כולל  כפשוטו, 
המנהג  בקיום  והוספה   .  . שמחה  של 

דנתינת מעות חנוכה וכיו"ב.
)דבר מלכות ש"פ מקץ ה'תשנ"ב - מוגה(

ויהיה מקץ שנתיים ימים )מקץ מא, א( 
כשיהודי  מיד  חנוכה:  בשבת  שקוראים  לפרשה  בנוגע 
שומע בקריאת התורה את המילה "מקץ" – מתעורר הוא: 
אהה! זה מרמז על קץ הגלות, וקץ הימים וקץ הימין. קץ 

הגאולה!
 – ההפטרה  את  ושומע  קורא  הוא  כאשר  מכן  לאחר 
מיד  שומע  הוא   – גו'"  כולה  זהב  מנורת  והנה  "ראיתי 

שמדובר בנוגע לגאולה העתידה!
)ספר השיחות, ש"פ מקץ תנש"א(

מעט ורעים היו ימי שני  )מקץ מז, ט( 
יש לומר הביאור בזה – ש"ימי שני מגורי . . מעט" )אף 
אף  כלומר,  באיכות,  הוא  שנה"(  ומאת  "שלושים  שהם 
שבכמות רבים הם, מועטים הם באיכות, להיותם ימים 

מלאים  ימים  שפירושו  בימים",  ד"בא  )היפך  חסרים 
ושלמים(, מפני החסרון בטובה )שאינם מלאים בטובה(, 
ב"ויחי  נשלם  זה  וענין  היו",  ש"רעים  מזה,  ויתירה 
ימיו  יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה", "כאילו כל 
בטובה" )ויש לומר, שעל ידם השיג גם שנות חיי אבותיו, 
שבקמ"ז )147( שנותיו הגיע לתכלית השלימות, כולל גם 

השלימות דק"פ )180( שנה(.

וההסברה בזה ]הסיבה שבק"ל )130( שנות יעקב לא היה 
הענינים  בפנימיות  באברהם[  כמו  בימים"  ד"בא  הענין 
ומשנולד  הגאולה,  יעקב הוא-ענין  – שכיון שענינו של 
יוסף היה מוכן לחזור מבית לבן לארץ מגורי אביו, לישב 
בפועל  הגאולה  באה  לא  שעדיין  זמן  כל  הרי,  בשלוה, 
)"קפץ עליו רוגזו של יוסף"(, נחשבו אצלו ימי שנות חייו 
"מעט", ימים חסרים, כיון שחסר בהם העיקר )הגאולה(.
)דבר מלכות ש"פ מקץ ה'תשנ"ב(

זמני
השבת

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

16:15   16:23   16:08  16:19  16:05 	 		הדלקת	נרות	

17:19   17:24   17:20  17:22   17:21 		יציאת	השבת		

הפטרה:	רני	ושמחי	-	חן	חן	לה	)זכריה	ב,	יד	-	ד,	ז(	ומוסיפים	פסוקים	ראשונים	ואחרונים	בהפטרת	ר"ח	ומחר	
חודש.	את	נרות	החנוכה	ביום	שישי,	מדליקים	לפני	הדלקת	נרות	שבת.	במוצאי	שבת,	רק	לאחר	צאת	השבת

לא מספיק רק לזכור את 
מעמד הר סיני – כדבר שהיה 
בעבר, אלא צריך להיות ענין 

מיוחד, מצות 'הקהל', שאנשים 
נשים וטף, נקהלים יחד כמו 

במעמד הר סיני



  כ"ט כסלו - ה' טבתמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

מאירים את העולםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	שאר	אבות	הטומאות.	פרק	ו-ח.
פרק	ט-יא.
פרק	יב-יד.
פרק	טו-יז.
פרק	יח-כ.

הל׳	טומאת	אוכלין..	בפרקים	אלו.	פרק	א-ג.
פרק	ד-ו.

הל׳	מלוה	ולוה.	פרק	טו.
פרק	טז.
פרק	יז.

פרק	יח.

פרק	יט.
פרק	כ.

פרק	כא.

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

כיצד נחגוג את חג 
החנוכה בגאולה 

האמיתית והשלמה
האם נחגוג את חנוכה גם בגאולה? הגאון רבי יוסף חיים מבגדד 
אחר  נוהג  אינו  חנוכה  בנר  שעושים  "הנס  כותב:  חי'(  איש  )'בן 
ביאת המשיח, שאין מדליקים נר חנוכה עוד". ומסביר שם שלזה 
רמזו חז"ל באמרם "מצוותה. . עד שתכלה רגל מן השוק" דהיינו 
עד ביאת המשיח שאז לא יצטרכו בני ישראל להסתובב בשוק, כי 
את העבודות הגשמיות יעשו עבורם שאר העמים. כך גם משמע 
מהרמב"ם שכתב ש"ימי הפורים לא יבטלו לימות המשיח", משמע 

שחנוכה כן יתבטל.
כמוהו  לעולם.  יתבטלו  לא  חנוכה  נרות  כי  כותב  הרמב"ן  מנגד, 
שליט"א  הרבי  לפועל  פוסק  גם  וכך  נוספים,  פוסקים  סוברים 

מליובאוויטש מלך המשיח. 

כיצד יהיה סדר הדלקת הנרות בגאולה?
כיום אנו מדליקים את הנרות בסדר עולה: ביום הראשון נר אחד, 
ביום השני שני נרות וכן הלאה - כדעת בית הלל. בגאולה תיקבע 
ההלכה כבית שמאי והדלקת הנרות תהי' בסדר יורד: ביום הראשון 
בתקופה  )בהמשך,  הלאה.  וכן  שבעה  השני  ביום  נרות,  שמונה 
יחד,  גם  הלל  וכבית  שמאי  כבית  ההלכה  תהי'  יותר,  מתקדמת 
והדלקת הנרות תיעשה בסדר עולה ובסדר יורד גם יחד - באופן 

ניסי(.  

כמה ימים יימשך חג החנוכה? 
לדעת בעל "מנחת חינוך" קיימת אפשרות תיאורטית כי במקומות 
כידוע,  חנוכה.  ימי  תשעה  הגאולה  בזמן  יחגגו  בעולם  מסוימים 
פי עדים שראו את מולד  בזמן שקבעו את ראשי החודשים על 
הירח, היו מקומות שחגגו בכל חג – גם בחנוכה ופורים - יום-
טוב שני של גלויות, מפני הספק בתאריך, המותנה בקביעת ראש 

החודש בארץ ישראל.
חוגגים  בתאריך,  ספק  כל  ואין  קבוע  השנה  שלוח  למרות  כיום, 
בחוץ לארץ יום-טוב שני של גלויות – כדי לשמור על המסורת. את 
המסורת תיקנו לשמר רק בחגים שהינם מן התורה, ולכן בחנוכה 
לבוא,  לעתיד  אך  נוסף.  יום  חוגגים  לא  מדרבנן,  שהינם  ופורים, 
כאשר יחזרו לקבוע ראשי חודשים על פי עדים, יחגגו יום נוסף 

גם בחנוכה, באותם מקומות שלא ידעו מתי נקבע ראש החודש.
שמציין  כפי  לפועל,  בלבד.  תיאורטית  אפשרות  זו  כאמור  אולם 
בכל  מיד  ידעו  הטכנולוגיה  בזכות  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
'יום  העולם מתי נקבע ראש החודש בירושלים, כך שכל המושג 

טוב שני של גלויות' לא יהיה קיים אפילו בחגים שמן התורה.  

מקורות: תלמוד בבלי שבת כ"א, ב. משנה תורה לרמב"ם הלכות מגילה 
סוף פרק ב, הלכות חנוכה פרק ג הלכה ג. אגרת הטיול דרוש אות מ. ספר 

החיים חלק ג תחילת פרק ז. בן איש חיל חלק ב דרוש א לשבת תשובה דף 
ב. מגיד מישרים פרשת ויקהל. מנות הלוי בהקדמה. שיחות הרבי שליט"א 

מליובאוויטש מלך המשיח: קונטרס 'תורה חדשה מאתי תצא', שבת פרשת 
בראשית תנש"א, קונטרס 'הלכות של תורה שבעל פה'. ליקוטי שיחות חלק 
כ עמוד 456, וחלק ה עמ' 172. ערב חנוכה תש"נ. ספר התודעה עמ' א'שמג.

   הרב מנחם כהןחיים גאולה   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

נס של פעם בחמישים שנה

ועל-ידי	שהיהודי	עומד	על	פתח	ביתו	מבחוץ	ומאיר	את	ה"נר	הוי'	נשמת	
אדם"	.	.	הדלקת	נרות	החנוכה	-	על-ידי-זה	רואים	זאת	גם-כן	מעבר	לגבול	
וזה	פועל	את	הענין	של	"כליא	ריגלא	דתרמודאי".	כלומר,	שהרעיון	למרוד	

בהקב"ה	שנתן	את	כל	ארץ	ישראל	לכל	היהודים	-	יתבטל	לגמרי!
)על-פי	שיחת	מוצאי	שבת-פרשת	מקץ	תשל"ח	-	בלתי	מוגה(

בימי החנוכה במיוחד אנו עוסקים בניסים 
בעבר,  ישראל,  לעם  עושה  שה'  הגדולים 
בהווה ובעתיד. זו גם ההזדמנות להיזכר בנס 

אדיר שהתרחש לפני שנים אחדות:
הבחור  תשע"ו.  הפסח  חג  לאחר  זה  היה 
החב"דניק שניאור זלמן אוריאן הגיע למכון 
כושר ביישוב רמת ישי, להניח תפילין עם 
זלמן", פנה אליו מאמן  העובדים. "שניאור 
התאונה  על  "שמעת  קוך,  ארנון  הכושר 

הקטלנית שאירעה במנהרות הכרמל?"
"בוודאי! מי לא שמע על התאונה? כל הארץ 
השיב  הזו!",  הנוראית  התאונה  על  מדברת 
שניאור זלמן. "ובכן", אמר ארנון כשדמעות 
ביותר  הקשה  "הפצועה  עיניו,  את  מציפות 

בתאונה זו אישתי"...
אוטובוס   .)21/04/2016( תשע"ו  ניסן  י"ג 
קו 101 של חברת אגד נסע בכביש מנהרות 
ברגע  בנוסעים.  עמוס  כשהוא  הכרמל 
מהכביש,  הנהג  של  דעתו  הוסחה  מסויים 
האוטובוס  קטלנית:  לתאונה  שגרם  מה 
התנגש במהירות בקיר המנהרה. 54 פצועים 
פונו מהזירה. אחת מהן לא החזיקה מעמד 

ונפטרה לאחר מספר שעות…
של  רעייתו  טבעון,  מקריית  קוך  אתי 
ישי,  ברמת  הכושר  מחדר  המאמן  ארנון, 
נותרה הפצועה הקשה ביותר בתאונה. היא 
שכבה בבית הרפואה 'כרמל' בחיפה כשהיא 
מורדמת ומונשמת. במהלך התאונה נקרעה 
בטנה והיא איבדה כמויות עצומות של דם. 
בבית הרפואה נלחמו על חייה והעניקו לה 
דם.  ומרכיבי  מנות  כ-500  של  שיא  כמות 
נציין  הזו,  נתפסת  הבלתי  הכמות  להבנת 
שבגוף האדם כולו יש כ-5 ליטר דם. מנת 
דם אחת מכילה כמות של קרוב לחצי ליטר 
דם, כך שגברת קוך קיבלה עירוי של קרוב 
ל-250 ליטר דם! פי 50 מכמות הדם שמכיל 

הגוף כולו…
להצלת  הרבים  המאמצים  לאחר  גם  אולם 
הכרה,  מחוסרת  קוך  הגברת  נותרה  חייה, 

מורדמת ומונשמת, בין חיים למוות. 
הסיפור.  לשמע  הזדעזע  זלמן  שניאור 
"מוכרחים לבקש מיד את ברכתו של הרבי 
לו  המשיח!  מלך  מליובאוויטש  שליט"א 
יש את הכח להושיע אותה!". הוא  בוודאי 
אימה  ושם  את שמה  השבור  מהבעל  לקח 
בקשת  את  לכתוב  והזדרז  רעייתו  של 

הברכה. 
קודש  האגרות  באמצעות  שקיבל  התשובה 
טובות  לבשורות  מפורשת  ברכה  הכילה 

ול"דידן נצח" )-נצחון והצלחה שלנו(.
כשהמציאות  לבעל  כזה  מסר  אעביר  'איך 

חיים  בין  שוכבת  שרעייתו  היא  בפועל 
לבין  בינו  זלמן  שניאור  התלבט  למוות?', 
הצינור  רק  'אני  הכריע:  לבסוף  אך  עצמו, 
מלך  שליט"א  הרבי  הברכה.  את  להעביר 
דבריו  על  אחריות  לוקח  בעצמו  המשיח 

הקדושים שכל דבריו יקויימו במילואם!'. 
ברוח זו ניגש שניאור זלמן לארנון והעביר 
רק  נותר  עתה  המפורשת.  הברכה  את  לו 

לחכות לניסים. והם אכן הגיעו…
חודשיים וחצי לאחר התאונה, כשהרופאים 
הגברת  התעוררה  מחייה,  התייאשו  כבר 
כולו  הרפואי  הצוות  לחיים.  וחזרה  קוך 
שמאז  ציינו  הרופאים  הרגליים'.  'על  היה 
קודם  שנה  כחמישים  וייטנאם,  מלחמת 
שהתפרסם  רפואי  אירוע  התרחש  אז  לכן, 
בכל העולם, בו חייל שנפצע במלחמה קיבל 
כמות אדירה של מנות דם והצליחו להחזירו 
על  ידוע  לא  מלחמה  אותה  מאז   - לחיים 
אדם שקיבל כמויות גבוהות כל כך של דם 

והצליח לחזור לחיים!
אכן ניסים מתרחשים.

)שיחת  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  כותב 
צריך  חנוכה  בימי  תשנ"ב(:  וישב  שבת 
כולל  שזה  לומר  ויש  ניסא.  פרסומי  להיות 
)של  החנוכה  ונס  המלחמה  נס  את  רק  לא 
פך השמן(, אלא פרסומי ניסא בכל הניסים 
 - ישראל  לבני  עושה  הוא  ברוך  שהקדוש 

"בימים ההם בזמן הזה". 

ארנון קוך

גברת קוך קיבלה 
עירוי של קרוב ל-250 
ליטר דם! אך גם לאחר 

המאמצים הרבים 
להצלת חייה, היא 

נותרה מחוסרת הכרה, 
מורדמת ומונשמת



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

במקומות רבים בחסידות מופיעות מילותיו של שלמה 
לחכמה  יתרון  שיש  אני  "וראיתי  קהלת  בספר  המלך 
מן הסכלות כיתרון האור מן החושך". הכל יודעים כי 
האור עדיף מן החושך, אולם כאשר ישנו חושך ולאחר 
מכן מגיע האור, או אז מורגש יתרונו של האור הרבה 
יותר. בהקשר הזה מוזכר גם הפתגם המיוחס למייסד 
האומר  טוב  שם  בעל  ישראל  רבי  החסידות,  תורת 
בו  במקום   – החושך"  מן  הרבה  דוחה  אור  "מעט  כי 
שוררת חשכה, הדרך הטובה ביותר להניס אותה היא 
על ידי הדלקת אור. אפילו נר קטן ביכולתו לגרש חושך 
גדול, ואכן כך חוזר ואומר הרבי שליט"א מלך המשיח 

פעמים רבות.

החלטה בעקבות הנס
ישראל  עם  ערב  לקראת   .)2003( תשס"ד  כסלו  ל' 
פיצוץ  חנוכה.  של  השביעי  הנר  להדלקת  מתכונן 
ברק.  בני  לעיר  בכניסה  גהה  צומת  את  מחריד  אדיר 
לאחר תקופה של שקט, מחבל מתאבד התפוצץ סמוך 
הנורא  בפיגוע  גהה.  לגשר  מתחת  אוטובוס  לתחנת 
נרצחים ארבעה, ומלבדם מפונים לבתי הרפואה עוד 

24 פצועים בדרגות שונות.
בבני  חב"ד  מקהילת  יצחק  לוי  ובנו  גוביץ  פנחס  ר' 
 164 מקו  "ירדנו  הרצחני.  מהפיגוע  בנס  ניצלו  ברק, 
צפונה",  לנוסעים  אגד  תחנת  פני  על  רגלית  וחלפנו 
חלקם  בנוסעים,  מלאה  הייתה  "התחנה  מספר.  הוא 
ארע  מטרים  כמה  עוד  שעברנו  לאחר  ואז  חיילים, 
הפיצוץ. הדף הפיצוץ היה חזק מאוד, האזור התמלא 
עשן ומיד הבנתי שזה פיגוע. בדקתי את עצמנו וברוך 
השם נוכחתי שהכול בסדר. כבר בדרך הביתה חלפה 
במוחי המחשבה כי מזה זמן רב שאני חושב על הצורך 
בהקמת חנוכיה גדולה בצומת, והנה אולי זה הסימן... 
ענקית  חנוכיה  להקים  נדר  בלי  עצמי  על  קיבלתי 

שתאיר את צומת גהה בשנים הבאות בחנוכה.

"להאיר את חושך העולם"
בהגיעו לביתו כתב ר' פנחס לרבי שליט"א מלך המשיח 
ועל ההחלטה להקים שם חנוכיה ובתשובה  על הנס 

שהתקבלה באגרות קודש נאמר: 

"ובמילא מוטלת עלינו האחריות הגדולה להתאזר בכל 
 .  . יתרון האור  ידי  על  לדחות את החושך  כוחותינו 

להשלים את הכוונה העליונה להאיר את חושך העולם 
ולקרב על ידי זה את היעוד 'והיה לעת ערב יהיה אור 
לאור  נתהפך  גופא  הגלות  יאיר', שחושך  כיום  ולילה 
בני  בתוככי  החסידים  ואור  חום  להוסיף  בברכה   .  .

ישראל".
חנוכיה,  לארגן  הצליח  הוא  שישי  ביום  למחרת  כבר 
שנבנתה על ידי התמים מנחם מענדל ריבק והודלקה 
על ידי אחיו התמים יוסי ריבק. הדלקת החנוכיה אף 
ר'  צולמה ושודרה באמצעי התקשורת. בהמשך רכש 
פנחס חנוכיה של קבע שתאיר את הצומת מידי שנה.

הדלקה במקום הפיגוע
מאז נערכת במקום מידי שנה הדלקה מרכזית, בארגון 
בית חב"ד בניהולו של הרב חנניה קורקוס משיכון ה' 
בבני ברק הסמוך למקום הפיגוע, יחד עם הרב מנחם 
קוטנר הפועל עם נפגעי הטרור. בטקס משתתפים גם 
נציגי המשפחות, ואת החנוכיה מדליק מר מנחם פישר, 

אביה של אדוה פישר אשר נרצחה בפיגוע. 
של  מחאתו  את  הדוברים  משמיעים  הטקס  במהלך 
הקיימת  הסכנה  אודות  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
ישראל  מארת  שטחים  מסירת  על  בדיבורים  אפילו 
לאויבינו, וכן מושמעת ברמה בשורת הגאולה של הרבי 

שליט"א מלך המשיח.
שליט"א  הרבי  שליחי  עסוקים  בהן  הפעולות  "אחת 
מלך המשיח בימים אלו הוא הבאת אור החנוכה לכל 
פינה,  ובכל  צומת  בכל  מוצבות  ענק  חנוכיות  יהודי. 
לוקחים  אנו  גם  ניסא'.  'פרסומי  ידם  על  ומתקיים 
וכאן  לחיים,  האור  את  להכניס  והחובה  הזכות  את 
קורקוס,  הרב  אומר  יותר",  עמוק  ממד  מקבל  הדבר 
ובקרוב ממש נזכה להגיע מאור החנוכה לאור הגאולה 

האמיתית והשלימה.  

להסתכל חיובי
במענה למכתבה מ-13/12, בו מתארת את 
עברו,  שי'  ובעלה  שהיא  השונים  המצבים 
ועושה סך הכל, שתמיד היה לא טוב וגם 
מובנת השקפתה  ומזה  וכו',  טוב  לא  כעת 

בנוגע לעתיד.
שכזה,  לסך-הכל  מסקנתה  אותי  מפליאה 
שמכל  כותבת  הרי  עצמה  שהיא  בשעה 
המשפחה נותרו רק בודדים והיא ביניהם, 
גם כותבת אודות חסרונות ומחלות שונים 
שעברו, גם אודות בעלה שי' כותבת, שלא 
שיערו וכו' והוא עסק בענינים וכו', ושניהם 

נמצאים בדירה וכו'.
ולא  שמתרחש,  מה  בכל  בהתבוננות 
שנעשה  במה  גם  אלא  בחיצוניות  רק 
זה  הוא  שהסך-הכל  היתכן,  הבית,  בתוך 

שכותבת?!
שיהיה  יתברך  מהשם  לבקש  שצריך  מובן 
יותר טוב ועוד יותר טוב, שהרי הוא עצם 
הטוב, ומטבע הטוב להיטיב, אבל גם אין 
להתעלם מהחסדים של השם יתברך שכבר 
חסדים  ראו  שכותבת  שכפי  ובפרט  ראו, 

גלויים, ונסים גלויים.

בזה  לומר  בכוונתי  שאין  להדגיש,  רצוני 
שאין לשים לב למה שנחוץ, וגם אין כוונתי 
לומר שלא חסר לה בענינים עיקריים הנ"ל, 
רצוני רק להדגיש את הטוב, וטוב במידה 

מרובה, שהיא ובעלה ראו גם בעיני בשר.
פחות  איננה  )ואשר  בזה  נוספת  נקודה 
הקדושה,  בתורתנו  המבוארת  חשובה(, 
אשר מדת הברכות מהקב"ה תלויה, במידה 
אותם,  מקבל  שהאדם  באופן  מסוימת, 
בחסדים,  והכרה  לזה  בהתאם  והנהגה 
את  לקבל  והכלים  הצנור  את  מרחיבה 

חסדיו בעתיד הקרוב ובעתיד בכלל.
מהעצות היעוצות לזה, כאשר רוצים לקבל 
הוספה בברכות מהשם יתברך, היא לעשות 
טובה ליהודי נוסף בגשמיות או ברוחניות, 
צורך  היא  בגשמיות  צדקה  שנתינת  וכשם 
של כל אחד, היינו שלכל אחד ישנה יכולת 
בזה, כך גם בעשיית טובה ברוחניות, וככל 
בברכות  מוסיף  זה   .  . בזה  שמוסיפים 
מהשם יתברך, נוסף כאן גם הסיפוק הנפשי, 
שרואים פרי טוב בעמלו, ואשר זה משפיע 

ישירות ובעקיפין...
)אגרות קודש חלק יח עמוד קלז - תרגום(

להאיר את העולם ולהביא גאולה

ליד החנוכיה והשלט עם סיפור ההדלקה

התחנה הייתה מלאה 
בנוסעים, חלקם חיילים, 

ואז לאחר שעברנו עוד כמה 
מטרים ארע הפיצוץ. הדף 

הפיצוץ היה חזק מאוד, האזור 
התמלא עשן ומיד הבנתי שזה 

פיגוע

כרטיס ַהְקֵהל
הנני מצטרף בזה לאחדות עם ישראל, במפעל ה"הקהל", שמטרתו 
אהבת  מתוך  ומצותיה  התורה  קיום  ה',  ויראת  האמונה  חיזוק 
ישראל. ואשתדל לפעול בלי נדר, בזה, לזירוז הגאולה האמיתית 

והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח.

שם פרטי:____________________________________ שם האם:_______________
שם משפחה:___________________________________________ גיל:___________
Email:_________________________________ טלפון:_____________________ 
כתובת:________________________________________________________________

סמן את הסעיפים המתאימים לך, מלא את פרטייך האישיים.
    אבקש להזמינני לכנסי "הקהל" שיערכו אי"ה במהלך השנה.

    אני מוכן לאסוף מזמן לזמן את הקרובים אלי, ולהפעיל את השפעתי 
עליהם, להתחזק יחד בערכים של "הקהל".

    אשמח שתתקשרו אלי אחת לחודש לקבל פרטים על הפעולות.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מס'  ישוב רח'   

 על פי בקשת הרבי שליט״א מלך המשיח, יש להרשם ל״הקהל״
באמצעות הכרטיס )״טפח על טפח״( המצורף בזה.
ניתן לצלם כרטיס זה ולזכות בו יהודים נוספים.

 נא למלא את הפרטים ולשלוח למטה הקהל שע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה.
בפקס: 03-657-3816 או בדואר: ת.ד. 3084 בת-ים עיר הגאולה.


