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ביום יו"ד שבט בשנת תש"י )1950( הסתלק האדמו"ר רבי 
שלפני  בתקופה  הקודם.  האדמו"ר  )הריי"צ(,  יצחק  יוסף 
הסתלקותו הוא כבר לא דיבר ברבים, ולקראת כל מועד 
החסידים.  ידי  על  ללימוד  חסידות  מאמר  כתב  הוא  וחג 
לשבת בה הוא הסתלק, הוציא את המאמר "באתי לגני", 

מעמיק  ללימוד  מאז  שנקבע 
מידי שנה ביום זה.

עוסק  זה,  חסידות  מאמר 
כמי  ישראל,  עם  בתפקיד 
המשימה  עליהם  שהוטלה 
הכבירה לגרום לשכינה הקדושה 
לרדת ולשכון בחזרה כאן בעולם 
הקדוש  העולם,  בבריאת  הזה. 
ברוך הוא שכן ונמצא בגילוי כאן 
חטאים  ששבעה  אלא  למטה, 
גרמו לסילוקו מהארץ לרקיעים 
שבעה  שהגיעו  עד  העליונים, 
אבינו  מאברהם  החל  צדיקים 
כאן  חזרה  השכינה  את  והורידו 
שהסתיים  הליך  בעולם,  למטה 
מנהיג  רבינו,  משה  ידי  על  אז 

המשכן,  בהקמת  וביחוד  תורה  שבמתן  השביעי,  הדור 
החזיר את השכינה כאן לעולם הזה.

האוצרות בידינו
במאמר עצמו, אותו מבאר הרבי שליט"א מלך המשיח מידי 
שנה בי' שבט, מובאים פרטים רבים המעניקים לנו, אנשי 
הדור השביעי, את הכלים איתם עלינו להלחם כדי להוריד 
מוחלט  באופן  והפעם  לעולם,  למטה  כאן  השכינה  את 

ונצחי, בגאולה האמיתית והשלמה.
אחד המשלים היותר מפורסמים המובאים שם, מדמה את 
לנצח את האויב הוא  וכדי  היוצא למלחמה  מצבנו למלך 
מוציא מבית אוצרותיו את כל שכיות החמדה אותם אגר 
את  אפילו  חייו.  כל  ושמר 
האוצרות הנדירים שאבותיו 
השיגו  הקודמים  המלכים 
כל  את  משמר.  מכל  ושמרו 

המשאבים והיכולות מעביר המלך לידי החיילים והצבא, 
מי צריך אוצרות, יהלומים וזהב כשהמדינה במלחמה? הכל 

מופנה לחזית, לכלי נשק ולטקטיקות מלחמה.
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  הוא,  ברור  אלינו  הנמשל 
כמשה רבינו מנהיג הדור השביעי דאז )אנחנו כיום בדור 
מאדמו"ר  השביעי  הנשיאות 
להתגלות  כדי  נשלח  הזקן(, 
העולם  את  ולהצעיד  כל  לעין 
האמיתית  לגאולה  כולו 
אנשי  כולנו  אנחנו  והשלימה. 
הנושאים  החיילים  הינם  הדור, 
מוטלת  ועלינו  המלחמה  בנטל 
המשימה לבצעה באופן המושלם 
המלחמה,  נצחון  לצורך  ביותר. 
דברי  של  עצום  שפע  קיבלנו 
החסידות, שכיום מותאמים הם 
לכל אחד. על ידי שימוש ולימוד 
אחד  כל  מקבל  אלו  באוצרות 
לפעול  כדי  הכוחות  את  ואחת 
ולהשפיע  מצוות  לקיים  בעולם, 
את  ולהאיר  בזה,  סביבתו  על 
בעיני  גם  נראה  אותו  נעלה,  רוחני  באור  כולה  המציאות 

בשר, בקרוב ממש.

כנס שמעניק כוחות
על מנת לחזק את עצמו בתפקיד זה, מורה הרבי שליט"א 
מלך המשיח, לנצל את השנה המיוחדת בה אנו נמצאים, 
שנת 'הקהל', כדי לערוך התכנסויות המוניות, בהן מעלים 
על נס את תפקידנו, ובכך מעניקים לכל אחד את הכוחות 

להצליח במשימה הכבירה.
כינוס שכזה, יתקיים בעוד כשבוע וחצי, ביום שלישי ט' 
בראשון  בלוודר  באולמי  בערב  שבע  בשעה   )31.1( שבט 
הרבי  של  הנשיאות  יום  לרגל  המתקיים  כינוס  לציון, 
שליט"א מלך המשיח, י'-י"א שבט, שמטרתו לקבל בפועל 
ממש את פני משיח צדקנו ולקבל את הכלים כדי לחיות 
בפועל ממש את הגאולה האמיתית והשלמה. כולנו נהיה 

שם ונביא את כל ידידנו למעמד זה.

לקראת י' שבט 
יום  לקראת  מקום  בכל  רבה  תכונה 
האדמו"ר  של  ההילולא  יום  שבט  י' 
)הריי"צ(  יצחק  יוסף  רבי  הקודם, 
ויום העליה לנשיאות של חתנו הרבי 
שליט"א מלך המשיח. לקראת יום זה 
שמים  בהם  רבים  אירועים  מתקיים 
המלכות"  "קבלת  על  מיוחד  דגש 
בצורה  שהיה  כפי  המשיח,  מלך  של 
זה  ביום  שנה  שלושים  לפני  עולמית 
- בעידודו הנמרץ. אירוע ההתוועדות 
שלישי  ביום  אי"ה  תתקיים  הארצית 
בערב   7 בשעה   )31.1.023( שבט  ט' 
ישראלי  שמעון  רח'  בלוודר,  באולמי 
חלק  יטלו  באירוע  לציון.  ראשון   4
ציבור  אישי  לצד  ומשפיעים  רבנים 
ישראל,  בית  המוני  של  ובהשתתפות 
גם  באירוע שהינו  וטף,  נשים  אנשים 
נוספים:  לפרטים  המוני.  'הקהל'  כנס 

.077-9122-770

בנין חדש לחב"ד אילינוי
ברחוב  שנמצא   1045 מספר  בניין 
על  לאחרונה  נרכש  פארק,  אאוטר 
ידי שליח הרבי שליט"א מלך המשיח 
מענדל  מנחם  הרב  בספרינגפילד, 
בהפצת  בעיר  פעילותו  לטובת  טורין, 
תורה ויהדות. "הבניין, ששימש עד כה 
כמטה רפואי, יהפוך למרכז חב"ד בעיר, 
ויעזור לכל יהודי בגשמיות וברוחניות" 
אמר הרב טורין, וציין כי במקום יוקם 

בית כנסת, ספריה ומסעדה כשרה.

בזבוז האוצרות 
לניצחון המלחמה

ביום שלישי ט' שבט )31.1( יתקיים כנס הקהל ארצי לרגל יום הנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח. כולנו 
נהיה שם על מנת לקבל את הכוחות ולהשתמש באוצרות הנעלים ביותר שקיבלנו בדורנו להשלמת המשימה
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"באתי לגני אחותי כלה"
הרבי שליט"א מלך המשיח, לצד חותנו הרבי 

הקודם, רבי יוסף יצחק



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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בפרשתנו אנו עדים לשבע מכות שמביא הקדוש ברוך 
הוא על המצרים. ניתן להבחין כי לפני הבאת כל אחת 
משבע המכות, נשלח משה רבינו להתרות בפרעה כי 
אם לא ישחרר את בני ישראל הוא צפוי לסבול ממכה 

נוספת.
בדברי ההתראה של משה לפרעה לפני מכת הברד נאמר 
ָכבֵד  ָבָרד  ָמָחר  ָכֵעת  ַמְמִטיר  "ִהנְנִי  יח(:  ט,  )פרשתנו 
ְמאֹד". רש"י מפרש כי בעת שעמד לפני פרעה, שרט 
משה רבינו שריטה בכותל הארמון. בדבריו הצביע על 
שריטה זו ואמר לפרעה, שכאשר יגיעו למקום זה קרני 

השמש ביום המחרת, או אז תחל המכה.

למה לעשות סימן?
כלל יסודי בפירושו של רש"י הוא, כי פירוש זה נצמד 
לפשטות דברי התורה. נשאלת השאלה, אם כן, מנין 
לפרעה,  בדבריו  הסתפק  לא  רבינו  שמשה  לרש"י 
ובנוסף להם הוא מצא לנכון לעשות סימן של ממש 
עיון  המכה?  לתחילת  המדויק  הזמן  את  שיוכיח 
בדברים מעורר תמיהה נוספת: גם אם נאמר שמשה 
גמר בדעתו לקבוע סימן, מדוע הוא לא השתמש בדרך 
אחרת לבירור זמן המכה? הרי היו אז מכשירים שונים 
למדידת זמן, כגון אבן שעות, שעון מים, וכיוצא בזה.

להראות מי בעל-הבית
בני  שיעבוד  על  לפירעון  שמעבר  בחסידות,  מוסבר 
והיא,  נוספת,  מטרה  המכות  לעשרת  הייתה  ישראל, 
על  הבית  בעל  הוא  ה'  כי  ולמצרים  לפרעה  להראות 
העולם, והוא הקובע את סדריו ואת מה שיתרחש בו.

ענין  הודגש  ברד  במכת  כי  יראה  בפסוקים  המתבונן 

זה במיוחד. בדברי ההתראה על מכה זו אנו מוצאים 
שלפניה:  במכות  מופיעה  שאינה  מיוחדת  הקדמה 
 .  . לְִבָך  ֶאל  ַמֵגפַֹתי  ָכל  ֶאת  שֹלֵַח  ֲאנִי  ַהזֹאת  "ַבַפַעם 
זֹאת  ַבֲעבּור   .  . ָהָאֶרץ  ְבכָל  ָכמֹנִי  ֵאין  ִכי  ֵתדַע  ַבֲעבּור 
ֶהֱעַמדְִתיָך ַבֲעבּור ַהְראְֹתָך ֶאת כִֹחי ּולְַמַען ַסֵפר שְִמי ְבכָל 

ָהָאֶרץ" )פרשתנו ט, יד-טז(.
סימן  זו  במכה  רבינו  משה  עשה  מדוע  מובן  כך,  אם 
המודיע על זמנה המדויק של תחילת המכה. משה רצה 
ברוך  הקדוש  שדברי  בלבד  זו  שלא  לפרעה  להראות 

הוא מתקיימים, אלא שבנוסף לכך הם מכוונים לאותו 
רגע ממש בו הוא קבע שתחל המכה. כאשר יראה זאת 
פרעה, לא יהיה לו ספק בדבר, והוא ייווכח כי אכן יד 

ה' בדבר, והיא זאת שהביאה עליו את המכה.

לא לסמוך על החרטומים
זוהי גם הסיבה מדוע השתמש משה דווקא בסימן של 
שריטה בכותל, ולא בכלי המורה שעות: מאחר שכל 
לפרעה  להראות  על-מנת  הייתה  הזמן  קביעת  כוונת 
לרגע  המכה  את  לכוון  יכול  שהקדוש-ברוך-הוא 
מסוים, לא היה ניתן לסמוך כלי המדידה שהיו בידי 
פרעה וחרטומיו, כי ייתכן שכלים אלו אינם מדויקים, 
שמשה  ויחשבו  בחישוביהם  יטעו  שהחרטומים  או 
במהלך  התלוי  סימן  ידי  על  דווקא  בדבריו.  דייק  לא 
מהו  להוכיח  היה  ניתן  שמים  בידי  המכוונת  השמש 

הזמן המדויק.
על פי זה נוכל להבין מדוע שינה משה מדברי ה' בעת 
התראתו על מכת בכורות, ונקט בלשון "ַכֲחצֹת ַהַליְלָה" 
)שמות יא, ד(, שפירושו 'סמוך לחצות'. מכיוון שמכה 
זו הייתה בלילה, ולא היה סימן שאי אפשר לטעות בו 
)כדוגמת קרני השמש ביום(, נאלץ משה לשנות ולומר 
"ַכֲחצֹת ַהַליְלָה", על-מנת שלא יטעו פרעה וחרטומיו 

ויאמרו כי זמן המכה לא היה מכוון.
לו  'שרט  רבינו  משה  מכך:  הנלמדות  ההוראות  אחת 
שריטה בכותל' מבלי להתפעל מהעובדה שהוא נמצא 
בארמון של שליט העולם. כאשר לא מתפעלים זוכים 
לשבור את כל המחיצות ולהביא את הגאולה האמיתית 

והשלמה מיד ממש.
)מעובד על-פי לקוטי שיחות חלק ל"א עמוד 41(

להראות לפרעה מי בעל הבית

ענינו העיקרי של נשיא הדור 

שבט,  חודש  מברכים  בשבת  בעומדנו 
צריך   – בשבט  העשירי  ובמיוחד  כולל 
ואחד לקבל על עצמו להוסיף  כל אחד 
תורתו  במעשיו,  עוז  וביתר  שאת  ביתר 
מו"ח  כ"ק  ההילולא,  בעל  של  ועבודתו 
הוא  "הנשיא   .  . דורנו  נשיא  אדמו"ר 
מציאותו   – ואחד  אחד  שבכל  הכל", 
וכל ענייניו, בכל מכל כל, נעשים קודש 
שמלאים  זה  על-ידי  הדור,  לנשיא 
וחדורים בקיום שליחותו של נשיא הדור 
הוא  ראשון  גואל  רבינו שבדור,  – משה 
"להביא  – שעניינו העיקרי  גואל אחרון 

לימות המשיח" בפועל ממש.
)דבר מלכות ש"פ וארא ה'תשנ"ב - מוגה(

וארא אל-אברהם )וארא ו, ג( 
העולם  אומות  שעתידים  עמו,  גוים  הרנינו  אחר  דבר 
גוים עמו,  הרנינו  ישראל, שנאמר  לפני  להיות מקלסים 
ומניין שאף שמים וארץ, שנאמר רנו שמים כי עשה ה' 

הריעו תחתיות ארץ, 
ומניין אף הרים וגבעות, שנאמר ההרים יפצחו לפניכם 
רינה וכל עצי השדה ימחאו כף, ומנין אף אבות ואימהות, 

שנאמר ירונו יושבי סלע ומראש הרים יצווחו... 
אמרת גדולה שירה שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר, ויש 

בה לעתיד לבא, ויש בה לעולם הבא.
)ספרי(

ושילח את בני ישראל )וארא ז, ב( 
שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וגו' )תהלים קכ"א(, 

לפני  הגדול  הר  אתה  מי  ד'(  )זכריה  הכתוב  שאמר  זה 
זרובבל למישור, זה משיח בן דוד, 

האבות,  מן  גדול  שהוא  הגדול,  הר  שמו  נקרא  ולמה 
שנאמר )ישעיה נ"ב( הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה 
ירום  מיעקב,  וגבה  מיצחק,  ונשא  ירום מאברהם,  מאד, 

מאברהם שנאמר )בראשית י"ד( הרמותי ידי אל ה', 
ונשא ממשה, שנאמר )במדבר י"א( כי תאמר אלי שאהו 
א'(  )יחזקאל  שנאמר  השרת,  ממלאכי  וגבה  בחיקך, 

וגבותם מלאות עינים, לכך נאמר מי אתה הר הגדול...
והיכן הוא בא, דרך ההרים, שנאמר )ישעיה נ"ב( מה נאוו 

על ההרים רגלי מבשר וגו', 
באותה שעה יהיו ישראל מסתכלים ואומרים אשא עיני 
ה' עושה שמים  עזרי מעם  עזרי,  יבא  אל ההרים מאין 

וארץ, אמן כן יהי רצון.
)מדרש תנחומא(

זמני
השבת

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

16:41   16:45   16:30  16:41  16:26 	 		הדלקת	נרות	

17:44   17:45   17:41  17:43   17:42 		יציאת	השבת		

הפטרה:	כה	אמר	ה'	-	וידעו	כי	אני	ה'	)יחזקאל	כח,	כה	-	כט,	כא(
שבת	מברכים	חודש	שבט:	המולד	-	מוצאי	שבת	קודש	שעה	11,	56	דקות,	10	חלקים.	ראש	חודש	ביום	שני	

זוהי הסיבה מדוע השתמש 
משה דווקא בסימן של 

שריטה בכותל. דווקא על ידי 
סימן התלוי במהלך השמש 

– המכוונת בידי שמים – ניתן 
היה להוכיח מהו הזמן המדויק



  כ"ז טבת - ד' שבטמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

להתנהג כהוראות התורהפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	גניבה..	בפרקים	אלו.	פרק	א-ג.
פרק	ד-ו.
פרק	ז-ט.

הל׳	גזילה	ואבידה..	בפרקים	אלו.	פרק	א-ג.
פרק	ד-ו.
פרק	ז-ט.
פרק	י-יב.

הל׳	טוען	ונטען.	פרק	טז.
הל׳	נחלות..	פרק	א.

פרק	ב.
פרק	ג.
פרק	ד.
פרק	ה.
פרק	ו.

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

בשר צלוי, עסיס 
רימונים ולחם מן 

השמים
 - הנקראת  גדולה  סעודה  תיערך  והשלמה  האמיתית  בגאולה 

"סעודת שור הבר והלוייתן", ובה יהיו כמה חידושים מעניינים.
ראשית כל, הסעודה תכלול )בנוסף לשור הבר וללווייתן( גם יין 
השירים בשיר  הפסוק  את  יונתן'  ה'תרגום  מתרגם  כך   ופירות. 
)בתרגום  ובלשונו  רימוני"  מעסיס  הרוקח,  מיין  "אשקך  ב(  )ח, 
ונשתה  הלווייתן,  סעודת  את  נסעד  )בגאולה(  "ושם  חופשי( 
ומפירות  העולם,  שנברא  מיום  בענביו  משומר  שהיה  עתיק  יין 
הרימונים שעתידים להיות לצדיקים בגן עדן". כך מובא גם בעוד 

מקומות.
במקומות אחרים מובא, כי הסעודה תכלול גם עוף גדול בשם "זיז 
שדי" שיישחט בסעודה זו, וכמו כן יאכלו אז לחם מן השמים! וכך 
אומר המדרש: "מה גואל ראשון )משה( הוריד את המן, שנאמר 
גואל  אף  ד(  טז,  )בשלח  השמים"  מן  לחם  לכם  ממטיר  "הנני 
אחרון )משיח( יוריד את המן, שנאמר "יהי פיסת בר ]לחם[ בארץ" 

)תהלים עב, טז(".
הרמ"ע )הרב מנחם עזריה( מפאנו מוסיף, כי בשיאה של סעודת 
הגאולה יאכלו גם מהשקדים שצמחו על מטה אהרן בזמן המדבר, 
ומצנצנת המן )שנשארו קיימים עד היום, וגנוזים עם ארון הברית(.
הלווייתן  ומין:  מין  שבכל  המובחר  את  כן  אם  תכיל  זו  סעודה 
- המובחר שבדגים, שור הבר - המובחר שבבהמות, זיז שדי - 
והיין  שבמזון,  המובחר   - השמים  מן  לחם  שבעופות.  המובחר 
"למען  ובלשון הרמ"ע מפאנו  המשומר - המובחר שבמשקאות. 
תוכלל צורת האדם שהוא עולם קטן, מכל החי מכל בשר... וגם 
)פסולת  פרש  מוציאה  שאין  בסעודה,  עמו  שלימות  יקבלו  המה 

הגוף( כלל".
יש המבארים, שזו גם הסיבה והטעם לכך שמקפידים לאכול בשבת 
'לחם משנה' )אף שהמן לא ירד בשבת(, כנגד המן שיירד בגאולה. 
לפי זה הם מבארים, שגם היין, הבשר והדג שאוכלים בשבת, הם 

כנגד שור הבר והלווייתן ויין המשומר שיאכלו בגאולה.

כמו קרבן פסח
הרבי שליט"א מלך המשיח מוסיף, כי בשר שור הבר )והלווייתן( 
ובלשונו  צלי.  לקרבן פסח שנאכל  בדומה  דווקא,  צלויים  ייאכלו 
"הפסח קשור עם גאולת מצרים, אשר, "כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות". ו"אינו נאכל אלא צלי" – על דרך ש"מתנות כהונה 
זה  דרך  ועל  אוכלים",  שהמלכים  כדרך  צלי...  אלא  נאכלות  אין 
לעתיד לבוא, שתהיה אכילת הבשר של שור הבר )ויש לומר גם 

בשר הלווייתן( באופן של צלי דווקא".
שייך  זה  עניין  כי  ומדגיש,  מוסיף  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
לגאולה דווקא "מה שאין כן בזמן הזה, כולל גם ביום השבת – 
אינני יודע אם ישנם כאלו שאכלו היום בשר צלי, ועל כל פנים, 

בוודאי ישנם כמה וכמה שלא אכלו בשר צלי".  
מקורות: תרגום על שיר השירים ח, ב. ברכות לד, ב. תורת חיים על מסכת 
עירובין ס"ט. מדרש חכמים. אבן עזרא על דניאל יב, ב. קהלת רבה פ"א י. 
שמו"ר פכ"ה ח. מדרש חכמים. הרמ"ע מפאנו - מאמר שבתות ה'. חולין 

קלב, סע"ב. התוועדויות תש"נ ח"ג עמ' 388 ואילך.

   הרב מנחם כהןחיים גאולה   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

סבל מתמשך שהסתיים ברגע

"באור	 של	 באופן	 להתנהג	 שצריכים	 ערוך	 בשולחן	 ברור	 פסק-דין	 ישנו	
פניך	יהלכון"	-	שלימות	התורה.	וכשיתנהגו	בצורה	כזו,	ויעשו	בדיוק	כפסק	
השולחן	ערוך	ש"יוצאים	עליהם	בכלי	זיין"	-	הרי	עצם	ה"תרועה"	נגד	האויב	

-	כבר	תפחיד	אותו	ולא	יצטרכו	כלל	למלחמה.
)על-פי	שיחת	מוצאי	שבת-פרשת	וארא	תשל"ח	-	בלתי	מוגה(

דוד זיגרון מבאר שבע היה איש רגיל ככל 
האנשים, עובד ומפרנס את משפחתו ביושר 
מיגיע כפיו. אך ביום לא בהיר אחד התהפך 
עליו לפתע מזלו והוא מצא את עצמו ללא 
תהליך  של  בפתחו  שונות  מסיבות  עבודה 
ללא  ממושכת  תקופה  של  ומייסר  כואב 

פרנסה ראויה. 
חייו הפכו לקשים ומייסרים. כבודו האישי 
הושפל פעמים רבות כשנאלץ לספר באזני 
וזקוק  עבודה  ומכריו שהוא מחוסר  חבריו 

לעזרתם במציאת פרנסה מתאימה עבורו.
בלשכת  קבע  של  אורח  נהיה  כבר  דוד 
האדיבים  הפקידים  בבאר שבע.  התעסוקה 
יכולתם למצוא לו עבודה  ניסו ככל  דווקא 
בתוהו.  עלו  ניסיונותיהם  כל  אך  מתאימה, 

המשרות כאילו ברחו מפניו.
עבודות  למצוא  דוד  הצליח  פעם  מידי 
מזדמנות, אך גם עבודות אלו היו בתדירות 
במקביל,  מידי.  נמוך  ובשכר  מידי  נמוכה 
ניסה דוד את כוחו להתקבל למספר חברות 
גדולות, אך אפילו אחת מהן לא טרחה לחזור 
אליו לאחר ששלח אליהן קורות חיים. דוד 
הרגיש שמתייחסים אליו כאילו היה אוויר. 

תחושתו האישית הייתה נוראה…
מייגעת  תקופה  עברה  ומשפחתו  דוד  על 
לשדר  המשפחה  ניסתה  חוץ  כלפי  וקשה. 
היה  האמיתי  המצב  אך  כרגיל',  'עסקים 
שפעמים רבות לא היה להם מאיפה לשלם 

גם בשביל הלחם והחלב במכולת…
4 שנים של סבל נוראי עברו על המשפחה. 
עד שלילה אחד, בשיטוט סתמי במרשתת, 
)אגרות.  Igrot.com לאתר  דוד  התגלגל 
אפשרות  את  שמנגיש  אתר   - קום( 
שליט''א  מהרבי  הברכה  ובקשת  הכתיבה 
באמצעות  המשיח  מלך  מליובאוויטש 
על  אז  עד  שמע  לא  דוד  הקודש.  אגרות 
אגרות הקודש וסגולתם המיוחדת, אך הוא 
לבקש  אפשרות  כשגילה  לרגע  היסס  לא 
הוא  הקשה.  למצוקתו  הדור  מצדיק  ברכה 
העלה על הכתב את המצב הנורא בו שרויה 
הלב  מעומק  בתחינה  וחתם  המשפחה 

לברכה וישועה בקרוב ממש.
מלך  שליט''א  הרבי  של  תשובתו  צילום 
המשיח דרך אגרות הקודש - הופיע מיידית 
הרבי  לו  כתב  הראשון  בעמוד  המסך.  על 
מכתבו,  את  שקיבל  המשיח  מלך  שליט''א 
ולהבא כדאי שיכתוב בצורה מפורטת יותר. 
בהמשך הופיעו ברכות מיוחדות לרגל חתונת 
צמרמורת  כסלו.  בחודש  שתתקיים  הבן 
חלפה בכל גופו של דוד: הוא עצמו כלל לא 
להתקיים  שעתידה  בנו  חתונת  את  הזכיר 
המשיח  מלך  שליט''א  הרבי  והנה  בקרוב 

מוסיף מעצמו ברכות לרגל חתונת הבן! הוא 
ניגש לבדוק מתי באמת התאריך העברי בו 
תחול חתונת בנו, ומה רבה היתה הפתעתו 
להתקיים  עתידה  אכן  שהחתונה  כשגילה 

בחודש כסלו…
לא  בצילום  שהופיע  השני  המכתב  את 
התקשר  הוא  מעצמו.  להבין  דוד  הצליח 
ששמו  חב"ד  חסיד   - ברוכמן  יעקב  לרב 
הופיע באתר כמתנדב שמוכן לעזור בהבנת 
התשובות שמתקבלות מהרבי שליט''א מלך 

המשיח.
הרב ברוכמן הסביר לדוד כי על פי התשובה 
מצוות  בקיום  ה'  אל  יותר  להתקרב  עליו 
צדקה מידי בוקר וקריאת התהילים היומי, 
 - מעשיות  מצוות  בקיום  להתחזק  ובכלל, 
מה שיהווה כלי להמשיך את ברכות ה'. דוד 
וכן  ההוראות  את  לקיים  עצמו  על  קיבל 

להתחיל כל בוקר בהנחת תפילין.
שלושה ימים לאחר מכן החלו לפתע להגיע 
אל דוד הצעות עבודה רבות! ממצב בו אף 
להתקבל  בקשותיו  על  כלל  הגיב  לא  אחד 
לעבודה, עבר לפתע דוד למצב בו הוא מוצף 
ולבחור  להחליט  ועליו  עבודה  בהצעות 

באיזו הצעה הוא הכי מעוניין מביניהם…
דוד חזר לפרנס את משפחתו בכבוד, והוא 

לא שוכח לרגע כיצד הגיעה הברכה. 

דוד זיגרון

צמרמורת חלפה 
בכל גופו של דוד: 

הוא עצמו כלל לא 
הזכיר את חתונת בנו 

שעתידה להתקיים 
בקרוב והנה הרבי 

שליט''א מלך המשיח 
מוסיף מעצמו ברכות 

לרגל חתונת הבן!



modaot@sichathageula.com :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

כיצד  רואה או שומע, עליו ללמוד  דבר שיהודי  מכל 
יותר. הרבי שליט"א מלך המשיח  ה' טוב  לעבוד את 
ניתן ללמוד ממשחק הכדורגל, בו כל  אף מסביר מה 
קבוצה צריכה לבעוט את הכדור אל תוך השער כאשר 
הקבוצה היריבה לא עושה 'חיים קלים': העולם שהינו 
בספר  שכתוב  )כמו  יהודי  לכל  ניתן  כדור  כמו  עגול 
קהלת 'גם את העולם נתן בליבם'(, ועל היהודי מוטלת 
לתוך  העולם  את  להכניס   – שער'  'להבקיע  החובה 

'שער המלך' – כלומר, שהעולם יתנהל כפי רצון ה'.

נרות חנוכה באצטדיון
הדרומיים  במבואות  הנמצאת  פרס'  'נאות  בשכונת 
המארח  עופר'  'סמי  אצטדיון  נמצא  חיפה,  העיר  של 
מלך  שליט"א  הרבי  שליח  גדולים.  כדורגל  משחקי 
פעילות  מנהל  קופצ'יק  שלומי  הרב  בשכונה  המשיח 
ובמסגרת  הקבוצות,  והנהלת  השחקנים  עם  מבורכת 
נערכה הדפסת ספר התניא במועדון הקבוצה.  זו אף 
במשחקים המתקיימים בעונת הקיץ ניצב הרב קופצ'יק 
בפתח האצטדיון עם מתנדבים ויחד מציעים לקהל הרב 
להניח תפילין. מאות אנשים נענים להצעה ומקיימים 
את המצווה. רק בחג החנוכה האחרון התפרסם מעמד 
הדלקת נרות החנוכה הגדול בארץ שנערך במקום לפני 

התחלת משחק מול 30,000 צופים.
"את כל זאת אנחנו מקיימים לצד הפעילות בשכונה 
לאורך כל ימות השנה, שהיא למעשה החלק המרכזי 
בשליחות שלנו", אומר הרב קופצ'יק. "אנחנו מארגנים 
לגברים  תורה  שיעורי  לילדים,  מיוחדים  אירועים 
ולנשים, לימודי הכנה לבר מצווה לנערים, ביקורי בית 
וגם  שמחה  בזמני  המשפחות  וליווי  התושבים,  אצל 
אותנו  מזמינים  בשכונה  חדשים  דיירים  אבל.  בזמני 
לאירועי 'חנוכת הבית' ואנו משמשים כתובת לכל ענין 

יהודי".

התחלה נמרצת
משפחת קופצ'יק יצאו למקום בשליחות הרבי שליט"א 
מלך המשיח לפני כ-3 וחצי שנים. הוא נזכר איך הכל 
מהרגע  בצפת.  התגוררנו  החתונה  "אחרי  התחיל: 
הראשון היה ברור לנו שנצא לשליחות, אולם התחלנו 
לעבוד במשרות חינוכיות במוסדות חב"ד בעיר, במשך 
המיוחלת  והשליחות  ילדים,  שלושה  לנו  נולדו  הזמן 
התעכבה. שנה אחת הכיתה אותה חינכתי לא נפתחה 
שלי  המשרה  במוסד.  התלמידים  במספר  שינוי  בשל 

יציאה  של  הנושא  עלה  שוב  ואז  התייתרה,  כמחנך 
בית  ממנהל  אז  קיבלנו  פרטית  בהשגחה  לשליחות. 
לעבור  ההצעה  את  גינזבורג  דובי  הרב  בחיפה  חב"ד 
לשכונת 'נאות פרס' ולפעול בה. 'יש בחיפה עוד שכונה 

המצפה לגאולה', נאמר לנו".
הישר  'נחיתה'  שאומר  מה  בקיץ,  לשכונה  הגיעו  הם 
התחלה  זו  היתה  החגים.  ולתקופת  תשרי  לחודש 
אינטנסיבית, שכללה בין השאר חלוקת ערכות 'שנה 
השנה  בראש  שופר  תקיעת  מבצע  ומתוקה',  טובה 
לשמחה  ועד  הסוכות,  בחג  המינים  ארבעת  ומצוות 
תורה.  בהקפות של שמחת  אמיתית  חסידית  יהודית 
גרם להם מיד בתחילת הדרך  עומס הפעילות הגדול 
למפגשים והכרויות עם תושבים רבים, ששמחו לפגוש 
את שליחי הרבי שליט"א מלך המשיח שהגיעו לשכונה.

סיוע ליולדות
"אשתי מנהלת כאן פעילות גדולה של 'שפרה ופועה' 
חב"ד",  של  ליולדות  הסיוע  פעילות  של  זהו שמה   –
הוא מספר. "אנחנו מחלקים ארוחות בוקר מושקעות 
נוספת  תמיכה  גם  מציעים  ובנוסף  בשכונה,  ליולדות 
מתאימה.  תכנית  עם  יולדות  של  מפגשים  ומארגנים 
זהו פרויקט מבורך ומדובר בשכונה, המשפחות ממש 
הילדים  עם  גם  פועלים  אנחנו  בנוסף  כך.  על  מודות 

בגנים ובבתי הספר".
בתכנון  אולם  אב,  בתי  כ-2,000  כיום  מונה  השכונה 
העירייה להגדיל אותה ולבנות כ-6,000 דירות חדשות, 
התושבים.  כמות  את  משמעותי  באופן  שיגדיל  דבר 
תושבי  עם  מיוחד  מחיבור  נהנים  אנחנו  השם  "ברוך 
השכונה, ומגדילים את הפעילות משנה לשנה. אנחנו 
כל התושבים לקבל  לצעוד עם  מקווים בקרוב ממש 
את פני הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה האמיתית 

והשלמה".  

לחזק את המנין שחסרים 
בו אנשים

הכנסת  בבית  הקישוים  דבר  על  ...כותב 
לא  זמן  משך  ולכן  שמה,  שמתפלל  חב"ד 
עתה  וגם  חזר  ואחר-כך  במקום  התפלל 

הקישוים וכו'.
הטענות  שכל  נניח  אם  גם  אופן,  בכל 
צודקות, גם אלו שאינו כותב, העצה אינה 
לעזוב את בית הכנסת חב"ד, בזה שיש פחות 
מתפללים לא נוסף בתקון של בית הכנסת, 
ענינים  שישנם  סבורים  אם  אדרבה,  אלא 
שנחוץ לתקן, דרוש לא רק שלא יהיו פחות 
מתפללים, אלא למשוך עוד מתפללים שאז 
יותר  וקל  ועוד,  עוד  פוחתות  ההפרעות 
במקום  והקדושה  הרוחניות  את  להגביר 
קדוש זה. ובודאי האריכות בזה אך למותר, 

ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב.
בעבר  יתברך  השם  חסדי  ראה  וכאשר 
בבנו  וכן  בחורף  המצב  בהשוואת  ובפרט 
ובשאר  פה  הנמצאים  שיחיו  ובני-ביתו 
הענינים, בטח יוסיף לברך בהודאה לבורא 
עולם ומנהיגו, שקרבנו תודה הוא להגדיל 
רוחניות וקדושה בכל מקום שיכול להגיע 

ועל-אחת כמה-וכמה במקום שמתפלל זמן 
חשוב, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

)אגרות קודש חלק יח עמוד שנ - תרגום(

מנצחון לנצחון
עם  ד'  מיום  מכתבו  קבלת  מאשר  הריני 
המשפט  בית  של  דין  פסק   - המצורף 

העליון, והנצחון.
והשם יתברך יעזור, שילכו מנצחון לנצחון, 
ולשגשג מעלה מעלה בעניני תורה ומצוות 
ויהדות אמיתית, לא דלילה וקטועה, אלא 
כזו כפי שניתנה למשה מסיני, שדוקא בדרך 
עוזר  המצות,  ומצוה  התורה  נותן  דרך  זו, 
השם יתברך שסוף סוף מנצחים בהחזקת 

והתפשטות היהדות.
ומובן מאליו, שככל שחזקים יותר בבטחון 
ופועלים ביתר לבביות וחמימות, חמימות 
גדולה  במידה  כך  נפש,  ומסירת  חסידית 
מארץ  אמת  כיצד  רואים  ובקרוב,  יותר 
ה'   - שכן  תיראום,  אל  אתנו  וה'  תצמח, 

ילחם לכם.
)אגרות קודש חלק יח עמוד תו - תרגום(

אורו של מלך המשיח ב'נאות פרס'

הרב שלומי קופצ'יק בהדלקת נרות חנוכה באצטדיון 

"אנחנו נהנים מחיבור מיוחד 
עם תושבי השכונה, ומגדילים 

את הפעילות משנה לשנה. 
אנחנו מקווים בקרוב ממש 

לצעוד עם כל התושבים לקבל 
את פני המלך המשיח בגאולה 

האמיתית והשלמה"


