
 

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 ויחי      י"ג טבת ה'תשפ"ג שנת ַהְקֵהל )6.1.23(

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

כאשר לפני יותר ממאה שנים התחוללה הפיכת השלטון 
בתוך רוסיה, הביעו החסידים את דאגתם הגדולה מעליית 
המפלגה הקומוניסטית. המצע שלה היה נשמע חלום ורוד, 
אך הם כבר הבינו שזה הולך לפי פחת. ברור היה, כי חיי 

היהדות והיהודים במדינה הולכים להתמרר כלענה. 
ארוכות  שנים  לאחר  זה  היה 
של התבססות החיים היהודיים 
נרשמה  שבשיאם  ברוסיה, 
הרוחנית-השמיימית  עזרתו 
התניא,  בעל  הזקן,  אדמו"ר  של 
נפוליאון  של  לתבוסתו  שפעל 
בחזית הרוסית כשהוא מנמק כי 
דווקא השלטון הרוסי, שתחתיו 
יגרום  ילקקו דבש,  היהודים לא 
יותר  מחוברים  להיות  להם 
לאבינו שבשמים, מה שלא יקרה 
תחת שלטון צרפת שהוביל רוח 
של מתירנות וחומרנות שגורמים 
בהכרח להתבוללות ולהתרחקות 
מהדת - מה שאכן קרה לצערנו 

באותן שנים בצרפת.

המהפיכה ברוסיה ובצרפת
חסידים מספרים, שבאותה תקופה פנה הרבי הריי"צ )רבי 
יוסף יצחק, הרבי הקודם( לאביו הרבי הרש"ב )רבי שלום 
דובער, הרבי החמישי של חב"ד( ושאלו, מתי יבוא קיצו של 
יבוא  שבעתיד  השיב  והוא  הרודני,  הקומוניסטי  השלטון 

'אברך עם נעליים קרועות' והוא יפיל אותם. 
חלפו שנים והרבי שליט"א מלך המשיח קיבל את הנהגת 
כידוע, באותן שנים, פעל רבות לשמירת גחלת  התנועה. 
נפש.  במסירות  שפעלו  שלוחיו  ידי  על  ברוסיה,  היהדות 
כי הרבי שליט"א  אותן השנים, הבחינו החסידים  לאורך 
מלך המשיח נמנע, מסיבותיו שלו, להחליף את נעליו שהיו 
לאחר  רק  ובלויות.  קרועות 
התפוררות מעצמת הכפירה, 
בחדשות,  נעליו  את  החליף 
לאוזן,  מפה  שעבר  והסיפור 

קיבל מימד אחר.
בימים אלו, מציינים מאה שנה למהפיכה ברוסיה, מהפיכה 
מליוני  כלפי  ביותר,  הקשות  התקופות  לאחת  שהובילה 
שמירת  עם  שלהם  הישיר  הקשר  נגדע  שבאחת  יהודים, 
התורה והמצוות. כיום יכולים כולם לראות מי בסופו של 
זכינו  בדורנו,  ומנצח.  ניצח  דבר 
היהדות,  תחיית  את  לראות 
שתי  בצרפת.  והן  ברוסיה  הן 
המדינות שביטאו בעבר מדיניות 
הפוכה כלפי היהדות, כשבשתיהן 
קמה היהדות לתחיה, כמו מתוך 
המונית  לתנועה  והפכה  האפר, 
בגלוי  השומרים  רבבות  של 
זאת  כל  יהדותם,  על  ובמוצהר 

בגיבוי ובסיוע השלטון.

השפעת מלך המשיח
בשנה האחרונה אנו עדים לשלב 
רוסיה.  של  בהתפוררותה  נוסף 
ניהלו  כנגדה  הגדולה  המעצמה 
נשיאנו מלחמה עיקשת, מתפוררת ומאבדת את  רבותינו 
יצא למבצע  רוסיה  שאריות עוצמתה הצבאית. כשמנהיג 
הצבאי באוקראינה, סברו המומחים והפרשנים שזה יסתיים 
לחיזוק  קפיצה  קרש  ויהווה  מוחץ  בנצחון  ימים  בתוך 
רוסיה ובעלות בריתה כסין ואיראן. אך זה הפך למלחמה 
עקובה והתבוססות עמוקה בבוץ האוקראיני שחשפו לעין 
כל את צבא רוסיה בחולשתו וחוסר מוכנותו למלחמה. גם 
מבחינה כלכלית, העולם התייצב כנגד התוקפנות הרוסית, 
וכחלק מעידן הגאולה, בה העולם מתקדם לשלום וצדק 
משקלן  כובד  את  המערב  מדינות  הטילו  כאן,  גם  ויושר, 
לכלכלה  רוסיה  של  גשריה  את  ושרפו  הנתקף  לטובת 

העולמית תוך הטלת סנקציות קשות.
מובילה  אלו  מפתיעים  במהלכים  שהתבוננות  ספק,  אין 
מלך  שליט"א  הרבי  של  השפעתו  ניכרת  כי  למסקנה, 
המשיח הפועל על האומות ומוביל את העולם לטוב ויושר 

עדי הגאולה האמיתית והשלימה.

מתכוננים ליו"ד שבט

של  השבעים-ושלשה  נשיאותו  יום 
י'-  - המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
בשלל  כחודש  בעוד  יצויין  י"א שבט, 
פעולות בכל רחבי הארץ - אירועים, 
בגש  והשנה   - וכנסים  התוועדויות 
מיוחד לרגל 'שנת הקהל'. בנוסף, החלו 
הכנות מאסיביות לקראת אירוע הקהל 
י' שבט המרכזית  ארצי - התוועדות 
ערוכים,  שולחנות  יד  על  שתיערך 
ואישי  משפיעים  רבנים,  במעמד 
ציבור, ביום שלישי ט' שבט )31.1.23( 
 ,1 יצחק  העמית  בלוודר,  באולמי 
הסעות   .19:00 בשעה  לציון,  ראשון 

מכל רחבי הארץ.

חדש בסדרת שיחות קודש

כל  את  כוללת  קודש'  'שיחות  סדרת 
שיחותיו הקדושות של הרבי שליט"א 
לאורך  שנאמרו  כפי  המשיח  מלך 
אור  ראו  עתה  עד  כאשר  השנים, 
המקיפות  כרכים  וחמישה  שלושים 
טבת  ה'  לרגל  כעת,  מהשנים.  חלק 
יום "דידן נצח" ראו אור כרך י"א על 
ל"ח- הכרכים  ובנוסף,  תשכ"א,  שנת 
מ"א על שנת תשל"ו. הסדרה נמכרת 
מפארת  וכבר  למנויים,  מוזל  במחיר 
מקיום  כחלק  רבים  בבתים  ספריות 
לפרטים  ספרים'.  מלא  'בית  מבצע 
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מרכז התגלות בבאר שבע
ברוב פאר והדר, נחנך מרכז התגלות בעיר 

העתיקה בבאר שבע, לקבלת פני משיח



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
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הגמרא מספרת על רב נחמן שפנה אל רב יצחק בעת 
שסעדו יחדיו בבקשה שיאמר דבר תורה, אך רב יצחק 
השיבו שאסור לשוחח בשעת הסעודה מחמת הסכנה 
רב  פתח  הסעודה  לאחר  לווֶׁשֶט".  ַקנֶה  יקדים  "שמא 
יצחק בדבר תורה ואמר "יעקב אבינו לא מת", שאל 
אותו רב נחמן "וכי לחינם ספדו, חנטו וקברו אותו?", 
ענה לו רב יצחק באמצעות פסוק המסמיך את יעקב 
אבינו לזרעו ואמר: "מקרא אני דורש, מה זרעו בחיים 

אף הוא בחיים".
סיפור זה מעלה כמה שאלות ותהיות, ואחד מהם הוא: 
באם אכן קיימת סכנה כאשר משוחחים בסעודה מדוע 
האריך רב יצחק בהסברים על כך, הלא היה עליו לקצר 

ככל האפשר כדי לא להיכנס בעצמו למצב של סכנה?
גם יש להבין: מכיוון שכל דבר בתורה הוא מדויק, צריך 
לומר שרב יצחק לא אמר את האימרה "יעקב אבינו לא 
זה היה בהמשך לדבריו הקודמים  מת" במקרה, אלא 

ש"אין מסיחין בשעת הסעודה".

לא לקפוץ על סכנות
והביאור בזה: מעשייה זו מובאת בגמרא בהמשך לרצף 
סיפורים הממחישים את ההנהגה הניסית שמנהיג ה' 
את ישראל )ולדוגמא: הסיפור שהתרחש בימי יואל בן 
ימים,  עשר  אחד  בתוך  התבואה  צמחה  שבה  פתואל 
מה שלוקח בדרך כלל שישה חודשים( ובהמשך לזה 

מביאה הגמרא את סיפור זה.
כעת יובן הדו-שיח בין שני האמוראים: רב נחמן ידע 
שאסור לדבר בעת הסעודה, אך חשב שכלל זה אינו 
חל בעת שעוסקים בדברי תורה, ולכן האריך רב יצחק 
לבאר לו את הסכנה שבדבר, כי למרות שהתורה מגינה 

ומצילה, עדיין אסור לאדם להכניס את עצמו במודע 
למצב של סכנה.

להתחשב בחוקי הטבע?
לדבר  לו  )שלכן אסור  לכללי הטבע  יהודי  היחס של 
בעת הסעודה( יכול להתפרש בשני אופנים: ניתן לומר 
שאת כללי הטבע ברא הקב"ה ולכן גם היהודי כפוף 
אליהם, אך ניתן לומר שהיהודי אינו כפוף כלל לחוקי 
הטבע, אלא שמוטל עליו להתחשב בהם משום שכך 

רוצה הקב"ה.
יצחק  רב  יצחק:  ורב  נחמן  רב  וזוהי המחלוקת שבין 
בא להדגיש שכללי העולם אינם חלים על עם ישראל, 
ולכן אמר "יעקב אבינו לא מת", להראות שיהודי הוא 
למעלה מהעולם, שלמרות שלפי חוקי הטבע מוכרח 
האדם למות הרי שיעקב אבינו לא מת אלא חי הוא 
לעולם. אבל רב נחמן - שהבין קודם ש"אין מסיחין 
בשעת הסעודה" משום שכללי הטבע כן מגבילים את 
וקברו?",  ספדו  לחינם  "וכי  הקשה   - היהודי  הנהגת 
רואים  אנו  התורה  לפי  שגם  הייתה  שאלתו  שכוונת 
שכן מתחשבים בכללי הטבע, שלכן ספדו, חנטו וקברו 

את יעקב אבינו.

נפתח ספר ונראה
ועל זה ענה לו רב יצחק "מקרא אני דורש": לגבי יהודי 
נמדדת המציאות רק על פי מה שנכתב בתורה ולא לפי 

מראית העיניים, שלכן יעקב אבינו לא מת.
זאת אומרת: אמנם המצרים קברו וספדו וכו' מכיוון 
בעיניים  שנראה  מה  לפי  נמדדת  לגביהם  שהמציאות 
לגבי עם ישראל המציאות נקבעת רק  הגשמיות, אך 

לפי התורה, שלכן יעקב אבינו לא מת.
יהודי,  כל  לגבי  גם  כך  ביעקב,  הוא  זה  שעניין  כשם 
מגבלות  הכולל  הזה  בעולם  נמצא  שהוא  שלמרות 
שולט  אינו  הטבע  דבר  של  שלאמיתו  הרי  והגדרות, 
בו. ועל ידי זה ניתן הכח ליהודי לזכך ולברר את גופו 
המתים  לתחיית  ומיד  תיכף  זוכים  ידו  שעל  הגשמי 

בגאולה האמיתית והשלימה.
)על פי לקוטי שיחות לפרשת ויחי תנש"א, חלק ל"ה(

מציאות? רק התורה מכתיבה!

חזק חזק ונתחזק 

"יעקב אבינו לא מת", "מה זרעו בחיים 
אף הוא בחיים" - שחיי יעקב הם חיים 
נצחיים על–ידי–זה שנמשכים אצל זרעו 
"זרעו  הדורות,  כל  סוף  עד  זרעו  וזרע 
בחיים", חיים אמיתיים ע"י לימוד וקיום 
של  ענינו  ימינו",  ואורך  "חיינו  התורה, 
ביעקב  עדות  "ויקם  כמו–שכתוב  יעקב, 
קריאת  ובסיום  בישראל".  שם  ותורה 
וחותמים  מסיימים  שבה  ויחי  פרשת 
"חזק  מכריזים  שבתורה  ראשון  ספר 
חזק ונתחזק" )כמנהג ישראל( – ש"ויחי 
יעקב" מהוה חיזוק על העבודה דכל בני 

–ישראל עד סוף כל הדורות.
)דבר מלכות ש"פ ויחי ה'תשנ"ב - מוגה(

ויקרבו ימי ישראל למות )ויחי מז, כט( 

אמר הקב"ה בעולם הזה אין המות מניח לאדם שישמח, 
אבל לעולם הבא )ישעיה כ"ה( "ובלע המות לנצח".

)מדרש תנחומא(

המלאך הגואל אותי )ויחי מח, טז( 

מדת אדנ"י פועל הגאולה בשליחות א-ל ח"י ומצילתם 
וגואלת אותם מכל פגע רע ומחלה ואותה שעה נקראת 
אלא  לגאול  פעולה  פועלת  שאינה  לפי  הגואל,  המלאך 
שליחות א-ל חי, זה שאמר יעקב "המלאך הגואל אותי 
מכל רע יברך את הנערים", כי מדה זאת היתה הולכת עם 

יעקב לגאול אותו מכל פורענות.
)ילקוט ראובני(

הקבצו ושמעו בני יעקב )ויחי מט, ב( 

)בראשית  זהו שאמר הכתוב  ב'(  )מיכה  "אסוף אאסוף" 
מ"ט( "הקבצו ושמעו וגו'", אף על פי שאינו ידוע אימתי 
הדין, אלא הרי אני אומר לכם כשתאספו ותקבצו אותה 
שעה אתם נגאלין, שנאמר אסוף אאסוף יעקב כלך, מיד 

)שם( "ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם".
)אגדת בראשית פרק פב(

גור אריה יהודה )ויחי מט, ט( 

ארי"ה  גו"ר  וגו'",  עלית  בני  מטרף  יהודה  אריה  "גור 
בגימטריא משי"ח בן דוד, מטרף בני עלית, ראשי תיבות 

מנחם בן עמיאל.
)ילקוט ראובני(

זמני
השבת

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

16:26   16:33   16:18  16:28  16:14 	 		הדלקת	נרות	

17:29   17:34   17:29  17:32   17:30 		יציאת	השבת		

הפטרה:	ויקרבו	ימי	דוד	-	ותיכון	מלכותו	מאוד	)מלכים-א	ב,	א	-	יב(

באם אכן קיימת סכנה כאשר 
משוחחים בסעודה מדוע 

האריך רב יצחק בהסברים 
על כך, הלא היה עליו לקצר 

ככל האפשר כדי לא להיכנס 
בעצמו למצב של סכנה?



  י"ג-י"ט טבתמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

הארץ שייכת רק לעם ישראל פרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	כלים.	פרק	יב-יד.
פרק	טו-יז.
פרק	יח-כ.

פרק	כא-כג.
פרק	כד-כו.

פרק	כז-כח.	הל׳	מקוואות..	בפרקים	אלו.	פרק	א.
פרק	ב-ד.

הל׳	טוען	ונטען.	פרק	ב.
פרק	ג.
פרק	ד.
פרק	ה.
פרק	ו.
פרק	ז.

פרק	ח.
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החידושים בתחום 
הצומח

יבול  ירודה של  בתפוקה  האדם  נענש  הדעת,  עץ  בעקבות חטא 
האדמה, ובצורך להתאמץ ולהזיע כדי ליהנות מהתנובה: "ארורה 
האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח 
לך, ואכלת את עשב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל 

האדמה כי ממנה לוקחת" )בראשית ג, יז-יט(. 
בגאולה השלימה יתוקן חטא עץ הדעת, ובהתאם לזה יתבטלו כל 
העונשים שבאו בעקבותיו, והאדמה שוב תתחיל להצמיח פירות 

כמו לפני החטא, ואף יותר.
לפי המובא בדברי חכמינו ז"ל, יהיו בגאולה לפחות חמישה סוגי 

חידושים בתחום הצומח:
א. הפירות יהיו גדולים מאוד בכמותם ובאיכותם. שיבולת החיטה 
למשל, תגדל לגובה דקל של ימינו, ואילו גרגיר חיטה בודד יהיה 

גדול כמו שתי כליות של שור גדול. 
גם הענבים יהיו גדולים מאוד ומלאים יין איכותי ועסיסי. הגמרא 
בודד  שענב  )-יין(",  חמר  תשתה  עינב  "ודם  מהפסוק  דורשת 
יהיה גדול כל כך עד שיישתו ממנו יין כמו ששותים היום מחבית 
גדולה. ועל איכותו של היין נאמר "חכלילי עיניים מיין" – "כל חיך 

שטועמו, אומר: לי לי!".
ב. כפועל יוצא מכך, לא יהיה אז כל צורך במאמץ לבצור ולדרוך את 
הענבים מכיוון שכאמור יישתו את היין ישירות מן העינב. כך גם 
לגבי החיטים – לא יהיה צורך בקצירה וכדומה, מכיוון שרוח תבוא 
מאת ה' ותוריד את הסולת שבחיטים לאדמה, והאדם יצטרך רק 

לאסוף את התבואה.

לאכול את העץ עצמו
התבואה  וגם  יום,  בכל  פירות  האילנות  יוציאו  הגאולה  בזמן  ג. 
חורש  "וניגש  הפסוק  כך מסביר המדרש את  יום.  באותו  תצמח 
בקוצר" )עמוס ט, יג(, שעוד בהיות החורש בשדה לאחר החרישה, 
כבר תהיה הצמיחה והוא יפגוש בקוצר שיבוא לקחת את היבול 

שצמח מידית מחרישתו וזריעתו.
יהיו  לאכילה,  היום  ראויים  שאינם  הצומח  ממין  דברים  גם  ד. 
העצים  ראויים לאכילה בזמן הגאולה: חכמינו ז"ל אומרים שגם 
עצמם יהיו ראויים לאכילה, וכפי שהיה בתחילת הבריאה, שהבורא 
ציוה שיהיה "עץ פרי" – "שיהא טעם העץ כטעם הפרי" )בראשית 
א, יא ורש"י שם(, וגם אילני סרק יוציאו פירות טובים וטעימים. 

יש לציין, כי לחידושים אלו יש גם השפעה הלכתית משמעותית: 
התורה קובעת כי אסור להשחית אילני מאכל ו"רק עץ אשר תדע 
כי לא עץ מאכל הוא – אותו תשחית וכרת" )שופטים כ, כ(. אם 
כן בזמן הגאולה יהיה אסור להשחית כל עץ כיון שכל העצים יהיו 

עצי מאכל.
ה. רבן גמליאל דרש על הפסוק "יהי פיסת בר בארץ" )תהלים עב, 
טז( – "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת" כלומר, 

האדמה עתידה להצמיח דברי מאפה ובגדים מוכנים.

מקורות: ויקרא רבה פרק י"ז, כתובות קיא, ב ואילך, שבת ל, ב. תורת כהנים 
על ויקרא כו, ג. לקוטי-שיחות חלק כ"ז בחוקותי עמוד 191. בבא-קמא צא, 

סוף עמוד ב. רמב"ם הלכות מלכים פרק ו' הלכה ח' וט'

   הרב מנחם כהןחיים גאולה   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

כשצדיק אומר 'בקרוב ממש'...

אי-אפשר	לוותר	על	זה,	היות	שהקב"ה	נתן	זאת	ליהודים,	באופן	של	"לזרעך	
בארץ	 קיום	 להיות	 יכול	 לא	 	- אחרת	 אומה	 ולשום	 עולם"	 אחוזת	 אחריך	
ישראל.	וזה,	גם	כשארץ	ישראל	"שממה"	-	כפי	שהיה	לאחרי	חורבן	בית-

המקדש.
)על-פי	שיחת	יום	ב'	דחג-השבועות	תשל"ז	-	בלתי	מוגה(

ורבקה הורוויץ מחיפה,  ר' אהרון  בני הזוג 
באו בברית הנישואין בשעה טובה ומוצלחת 

בקיץ תשע"ד. 
כמו כל זוג נשוי, ייחלו גם בני הזוג הורוויץ 
הברכה  מה  משום  אך  בטן,  בפרי  לזכות 
שנה,  ועוד  חלפה,  שנה  מלהגיע.  בוששה 
נראתה  לא  המיוחלת  והלידה  שנה  ועוד 

באופק.
לדרוש  העת  כבר  שזו  הבינו  הזוג  בני 
ברופאים והם פנו לבדיקות, לאתר בסייעתא 
דשמיא את שורש הבעיה ואת הפתרון. הם 
הרפואיות,  בבדיקות  ממושך  זמן  השקיעו 

כמו גם תקוות וציפיות רבות. 
בסופו של התהליך הממושך נקראו בני הזוג 
לחדרו של הפרופסור הראשי שטיפל בהם 
לשמיעת מסקנותיו. "ראו", פתח הפרופסור, 
הבדיקות  אבל  מוזר,  לכם  ישמע  אולי  "זה 
מבחינה  בעיה!  שום  לכם  שאין  מראות 
רפואית זה בלתי מוסבר מדוע לא נכנסתם 

להריון עדיין"...
מהולה  בשמחה  מהרופא  יצאו  הזוג  בני 
בעצב. שמחה על כך שאין להם שום בעיה 
רפואית, ועצב ודאגה מהמבוי הסתום אליו 

הגיעו. מה עושים מכאן?
לפעול  הזוג  בני  ניסו  הרוחני  במישור  גם 
עשו  ומקובלים,  לרבנים  פנו  הם  ישועה. 
תהילים  פרקי  וקראו  עתיקות  סגולות 
בתפילה חמה. אך שנה נקפה שנה והישועה 

טרם הגיעה.
רבקה משמשת כמורה למוזיקה בבית ספר 
היא  החופשי  בזמנה  אך  בחיפה,  ממלכתי 
מתעסקת גם בכוריאוגרפיה ובהדרכת מחול 

וריקוד לנשים ובנות. 
להפיק  רבקה  נקראה  האחרון  אדר  בחודש 
מופע מוזיקלי של בנות בית ספר חב"ד 'בית 

חיה' בקרית שמואל הסמוכה לחיפה. 
ולא  בעבודתה  להתמקד  השתדלה  היא 
בסיפורה  נוספות  נשים  לשתף  חיפשה 
הקול'  את  הוליך  השמים  'עוף  אך  הכאוב, 
על  המורות  צוות  בקרב  נודע  ואיכשהו 
מועקתה הגדולה וציפייתה הממושכת לפרי 

בטן.
לייבל  הרב  לרבקה  ניגש  הימים  באחד 
בחיפה,  חב"ד  מוסדות  מנכ"ל  שילדקרויט, 
הציע  הוא  צרתה.  על  ששמע  לה  וסיפר 
שליט"א  הרבי  של  ברכתו  את  לבקש  לה 
לישועה.  המשיח  מלך  מליובאוויטש 

"בוודאי, בשמחה!", היא הגיבה מיד. 
חב"ד'  'בית  למתחם  ניגשו  הם  בזריזות 
שבתוך בית הספר ורבקה העלתה על הכתב 
עליהם  שעוברים  הייסורים  מסכת  כל  את 

מאז חתונתם לפני למעלה משבע שנים. 
הברכה,  לקבלת  יותר  ראויה  להיות  כדי 
ולעורר  לפעול  להתחיל  עצמה  על  קיבלה 
הספר  בבית  התלמידים  אמהות  את 
הממלכתי שבו היא עובדת אודות חשיבות 

קיום מצוות טהרת המשפחה.
באחד  באקראי  מכתבה  את  הכניסה  היא 
שליט"א  הרבי  של  הקודש  אגרות  מכרכי 
מלך המשיח. כשהחלה לקרוא את העמוד בו 
הוכנס מכתבה )כרך יד עמוד קסא(, נפערו 

עינייה בתדהמה:
"בנועם ובשמחה קבלתי את מכתבו מערב 
חוזר  אשר  במכתבו  וכסיומו  קודש,  שבת 
יהי  הנה  ה',  מלאכת  זוהי  בחינוך  לעבודתו 
רצון מה' שימלא משאלות לבבו ולבב זוגתו 
תחיה לטובה לזרעא חיא וקיימא )-זרע חי 

וקיים( בקרוב ממש".
וואו! הברכה היתה מדהימה! אבל המימוש 

שלה היה מדהים עוד יותר… 
הורוויץ  הגברת  נכנסה  בלבד  שבוע  תוך 
להיריון! תשעה חודשים לאחר מכן, אחרי 
כסלו  בי"ג  נישואין,  שנות  וחצי  שמונה 
בשעה  בן  הורוויץ  הזוג  לבני  נולד  האחרון 

טובה ומוצלחת!
פרסום  שבזכות  אחד  יהודי  יהיה  "אם 
לרבי  בהתקשרות  יתחזק  הזה  הסיפור 
שכרי",  זה  והיה  המשיח,  מלך  שליט"א 

מסיימת הגברת הורוויץ בהתרגשות. 

•    לזכות החיילת בצבאות ה' דבורה לאה בת מנחם מענדל וחיה מושקא קורנט, ויזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים    •

התינוק הניסי. ישראל מרדכי הלוי הורוויץ

זה אולי ישמע לכם 
מוזר, אבל הבדיקות 

מראות שאין לכם 
שום בעיה! מבחינה 

רפואית זה בלתי 
מוסבר מדוע לא 

נכנסתם להריון עדיין
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אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

אחד מיסודות תורת החסידות אשר גילה רבי ישראל 
הבעל שם טוב הקדוש, הוא עיקרון 'השגחה פרטית', 
לפיו כל דבר בעולם מנוהל באופן פרטי על ידי הקדוש 
מגולל  מירושלים  ויברמן  אורי  ר'  כאשר  הוא.  ברוך 
את סיפורו, אין צורך להתאמץ כדי להבחין ב'השגחה 

פרטית' המלווה אותו.

למי לשלוח את המכתב
סיפורו מתחיל לפני כארבעים שנה, עוד בשנות ה-80'. 
לחזור  החל  מסוים  ובשלב  בפריז,  אז  התגורר  הוא 
אז  לו  היו  תפילין.  להניח  להתחיל  והחליט  בתשובה 
את התפילין אותן קיבל לבר מצווה, אך במשך כ-15 
לבדיקה  הן עמדו ללא שימוש. הוא שלח אותן  שנה 

אצל סופר בארץ והתברר שהן כשרות בהחלט.
והייתי  טובות,  הצעות  כמה  לי  היו  תקופה  "באותה 
צריך לקבל החלטה בחיים האם אני נשאר בפריז או 
לשאול  לי  המליץ  "מישהו  מספר.  הוא  לארץ",  חוזר 
על כך את הרבי שליט"א מלך המשיח. היה לי חשוב 
 – לברר את השם המדויק שיש לכתוב על המעטפה 
עבור מי ממוען המכתב, ולשם כך התקשרתי למשרד 
המזכירות של הרבי שליט"א מלך המשיח בניו יורק. 
מהעבר השני של הקו השיב מישהו בקול קצר-רוח: 
"יום שישי כעת, תיכף נכנסת שבת, זה מה שדחוף לך 
לשאול"? עם תשובה צוננת כזו הייתי יכול לסגור את 
הטלפון בכעס. אני רוצה להתקרב לדת, יש לי שאלה 
חשובה בחיים, וכך מקבלים אותי?! למזלי לא נרתעתי, 

ולבסוף גם קיבלתי את המידע שביקשתי".

כיצד זה יתכן?
ללא  מאז ששלח את המכתב חלפו שלושה שבועות 
מענה. הוא כבר לא ציפה לקבל תשובה, עד שיום אחד 

שמע דפיקות על הדלת ובפתח עמד הדוור והגיש לו 
מעטפה של דואר אוויר מניו יורק. הוא פתח בסקרנות 
את המכתב לו הוא כה ציפה, אך גילה כי הרבי שליט"א 

מלך המשיח כלל לא השיב על שאלתו. 
כי אם הוא חפץ בברכה להמשך  היה  תוכן התשובה 
חייו, הרי שזה תלוי בשמירת תורה ומצוות, ואין זה 
משנה היכן הוא יקפיד על קיומן. בשולי המכתב צוין 

כי מן הנכון יהיה שיבדוק את התפילין שלו.
"התפלאתי לקרוא את סיום המכתב, משום שלא מזמן 

התפילין חזרו מבדיקה כשהן כשרות לחלוטין", הוא 
אומר. 

ישראל.  מארץ  מומחה  סופר  לפריז  הגיע  אחד  "יום 
כי הבחין  כך  והוא תמה על  לו את התפילין  מסרתי 
שליט"א  הרבי  כי  לו  אמרתי  לאחרונה.  נבדקו  שהן 
מיד  והוא  שוב,  אותן  לבדוק  לי  הורה  המשיח  מלך 
באחת  אות  חסרה  כי  מצא  הוא  בבדיקה  זאת.  קיבל 
הפרשיות! לא הבנתי כיצד זה יתכן, הרי לא מזמן סופר 
אחר אמר שהן כשרות?! הוא הסביר לי כי אכן בבדיקה 
הקודמת הן היו עדיין כשרות, אך זהו קלף 'משוח' ולכן 
בשעת קיפול הפרשיות והכנסתן לבתים נפלה האות, 
כך שהסופר הקודם לא יכול היה לדעת על כך! היה זה 

המופת הראשון שראיתי".

תפילין מרגשות
עברו מאז יותר מ-30 שנה, הוא הפך לחב"דניק וזכה 
להקים משפחה. חסידי חב"ד נוהגים להניח מידי יום 
זוג תפילין נוסף לפי שיטת 'רבינו תם', אך עבור ויברמן 
כזה.  זוג  לעצמו  לרכוש  הזדמן  לא  השנים  כל  לאורך 
באופן מרגש ובהשתדלות של בחור חב"די צעיר, ממש 
ציק,  חיים  מהרב  כאלו  תפילין  לקבל  זכה  לאחרונה 

שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לבת ים. 

נפשי  שקט  חש  התפילין,  את  לראשונה  הניח  כאשר 
ושמחה שלא ניתן לתאר. לאחרונה יצא לפנסיה, ונכנס 
תניא,  שם  מלמד  הוא  ומעמיק.  עיוני  בכולל  ללמוד 
כן  כמו  החסידות.  ובתורת  בחב"ד  מתעניינים  וכולם 
הוא מלמד שיעורים נוספים בגאולה ומשיח, ומכין את 
סביבתו לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח בקרוב 

ממש.  

ספר תורה לתומכי תמימים
. . שאפשרתם לכתוב ספר-תורה  שמחתי 
"תומכי- לישיבת  אותו  והכנסתם  חדש 

תמימים" ליובאוויטש במונטריאול. מיותר 
להדגיש את החשיבות והקדושה של מצות 
כתיבת ספר- תורה, בפרט הכנסתו למקום 
בו יודעים איך להעריך קדושה של ספר- 
תורה, שהוא הדבר הקדוש ביותר שיש לבני 
ישראל. זהו הרי התוכן של ישיבת תומכי-

תמימים - להעמיד תלמידים שידעו כיצד 
להעריך את הקדושה של התורה ושל נותן 
בתוכם  ולאחד  הקדוש,  העם  ושל  התורה 
ואהבת  התורה,  אהבת  השם,  אהבת  את 

ישראל בחיי היום יום.
להם,  תעמוד  הקדושה  המצוה  זכות 
תביא  אחת  מצוה  מצוה,  גוררת  שמצוה 
שניה ובאופן דמוסיף והולך, וזה יביא להם 
ולכל אשר להם את ברכות הקב"ה באופן 
בנרות  מרומז  שהדבר  כפי  והולך,  דמוסיף 
חנוכה, שמדליקים באופן של מוסיף והולך, 
להחדיר יותר ויותר אור של תורה ומצוות 

בבית היהודי ובסביבתו.
)אגרות קודש חלק יח עמוד קטו - תרגום(

דווקא במצוות מעשיות
על יסוד המבואר במקומות רבים בתורתנו 
הקדושה, שכל ענין, כאשר הוא קשור גם 
בדבר של פועל, זה מחזק יותר את הוודאות 

שהענין יתקיים במלוא המידה.
שבזה מוסברת גם החשיבות הכי גדולה של 
מצות מעשיות דוקא . . על יסוד זה האמור 
שדברנו,  מה  על  כהוספה  רצוני  לעיל, 

לרשום זאת גם בכתב:
השם יתברך יתן לו ולכל אחד מבני ביתו 
המידה  במלוא  והצלחתו  ברכתו  שיחיו 
והן  רוחניים  בענינים  הן  הנחוץ,  בכל 
בענינים גשמיים, ובענין הכי חשוב, לקבל 
נחת אמיתי, שזהו נחת יהודי חסידי מכל 
זאת  ולקבל  שלו,  והנכדים  מהילדים  אחד 
מה  וזכות  לבב.  ובטוב  ובשמחה  בבריאות 
שלהבא יוסיף לעשות במידה גדולה בהרבה 
ביחוד,  וגמילות-חסדים  צדקה  בעניני 
בארבע  הן  בכלל,  ומצוות  תורה  ועניני 
אמות שלו והן בכל הסביבה, תהיה הצנור 
הטוב והרחב, לקבל את ברכות השם יתברך 

בטוב הנראה והנגלה.
)אגרות קודש חלק יח עמוד קעז - תרגום(

מענה מפתיע ומופת מיוחד בפריז

ר' אורי ויברמן

הרבי שליט"א מלך המשיח 
הורה לי לבדוק את התפילין 

שוב. בבדיקה נמצא כי חסרה 
אות באחת הפרשיות! לא 

הבנתי כיצד זה יתכן, הרי לא 
מזמן סופר אחר אמר שהן 

כשרות?!


