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מצות "הקהל": "למען 
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ממצרים  סוף  סוף  ישראל  עם  יוצא  השבוע  בפרשת 
מקבילה  רבים  בפרטים  וארוכה.  מרה  גלות  לאחר 
אך  והשלימה,  האמיתית  לגאולה  ממצרים  הגאולה 
הוא  מהם,  ואחד  ביניהם,  שונים  הבדלים  גם  ישנם 
ההבדל בין האופן שבו התרחשה הגאולה ממצרים ובין 

הגאולה האמיתית והשלימה:
כמו  בריחה,  ומתוך  בחיפזון  הייתה  ממצרים  הגאולה 
האמיתית  הגאולה  ואילו  העם",  ברח  "כי  שכתוב 
מתוך  דווקא  תהיה  צדקנו  משיח  ידי  על  והשלימה 
דווקא  אלא  תלכו",  בחיפזון  "לא   - ושלווה  מנוחה 

"בשובה ונחת".
אחד ההסברים השופך אור על ההבדל שביניהם הוא: 
למשך  מראש  ומדודה  קצובה  הייתה  במצרים  הגלות 
הצטמצמה  היא  שבפועל  )אלא  שנה  מאות  ארבע 
למאתיים ועשר שנים בלבד כיוון שהקדוש ברוך הוא 
לעם  היה  לא  ולכן  הגלות(,  קץ  את  כך  לחשב  בחר 
אותה,  ולקצר  לפעול  לנסות  כך  כל  אפשרות  ישראל 

כיוון שכך נגזר מלמעלה.

לא לברוח מהגלות
זו הייתה הסיבה לכך שהגאולה ממצרים הייתה מתוך 
מראש  קבועה  גלות  הייתה  זו  כי  ובמהירות,  חיפזון 
על ידי הקדוש ברוך הוא ולכן הייתה לה אחיזה בעם 
ישראל, ועל כן, מיד עם רגע הקץ הוכרח העם לנוס 

ממצרים ולא לשהות בה אפילו עוד רגע אחד נוסף. 
לעומת זאת - הגאולה האמיתית והשלימה אינה קבועה 
מראש, ומזמן כבר כלו כל קיצי הגלות, ולכן היא יכולה 
לבוא בשעה אחת וברגע אחד, כי על ידי מעשה טוב 
אחד ניתן להכריע ולהטות את כף המאזניים ולהביא 

כה  גלות  היותה  בשל  כולו.  לעולם  והצלה  ישועה 
זמנית ורגעית שיכולה להסתיים בכל רגע, אין לה שום 
בחיפזון  צורך  אין  ולכן  ישראל,  ובעם  בעולם  אחיזה 
בעת היציאה ממנה אל הגאולה האמיתית והשלימה, 

שתהיה דווקא מתוך מנוחה ושלווה.

בכל רגע זה יכול לקרות
מכל זה ניתן להבין נקודה חשובה - לכיוון ההפוך:

חיפזון, אך עם  הייתה מתוך  היציאה ממצרים  אמנם 
זאת, בכל מהלך הזמן שבו היה עם ישראל במצרים לא 
היה מורגש כל כך הצורך בניצול הזמן, שהרי ההרגשה 
הייתה שבין כך ובין כך זמנה קצוב למשך ארבע מאות 
שום  ואין  צורך  אין  ולכן  ועשר(,  מאתיים  )או  שנים 
משמעות לפעולה חיובית כלשהי, שכן הגאולה תבוא 

ביום הקבוע לה מראש על ידי הקדוש ברוך הוא.
לא  שהיא  זאת  עם  הנוכחית,  בגאולה  זאת  ולעומת 
מתוך חיפזון ובריחה אלא מתוך מנוחה, הרי שדווקא 
עוד  להספיק  והחשיבות  היוקר  רגע  בכל  מורגש  בה 
שכן  הגאולה,  להחשת  מצווה  ועוד  טובה  פעולה 
ניתן  אחת  תנועה  ובאמצעות  עין"  כהרף  ה'  "ישועת 

לצאת מן הגלות אל הגאולה.

לחטוף כל מה שאפשר
מזה מובנת ההוראה בנוגע לכל אחד ואחת, שאל לו 
מאוחר  למועד  הטובות  הפעולות  את  ולדחות  לנוח 
לפני  האחרונים  הרגעים  הם  שאלו  ייתכן  כי  יותר, 
הגאולה השלימה, ואז כבר לא תהיה כל כך משמעות 
למעשיו הטובים מאחר שאז יעביר ה' מן העולם את 
רוח הטומאה ולקיום המצוות לא תהיה משמעות כפי 
המשמעות שלהם כיום, ולכן דווקא עכשיו עליו לנצל 
ולייקר כל רגע ורגע ולמלאות אותו בתוכן מתאים של 

קיום תורה ומצוות ועבודת ה'.
ודווקא מרגעים גורליים אלו לוקחים את הכח לבטל 
את כל המניעות והבלבולים עד שמביאים בפועל את 
משיח צדקנו - "למטה מעשרה טפחים", בקרוב ממש 

ותיכף ומיד ממש.
)על פי שיחת י"ב תמוז תשח"י(

ממצרים - בורחים, את הגלות - גואלים

הזמן הכי נעלה לגאולה 

צריכה  כעת,  שעל-כל-פנים  מובן,  מזה 
הגאולה לבוא תיכף ומיד ממש. ובלשון 
העולם: זהו הזמן הכי נעלה )"העכסטע 
והשלימה!  האמיתית  לגאולה  צייט"( 
נעלה"  הכי  "הזמן  שבלשון  ולהעיר, 
)"העכסטע צייט"( מרומז תוכן הגאולה 
והגבלה  מדידה  עם  הקשור  ש"זמן"   –
הכי  ")הזמן(  נעשה  ועתיד(,  הווה  )עבר 
הימנו.  למעלה  שאין  באופן  נעלה", 
בלי  נעשה  עצמו  )זמן(  שהגבול  כלומר, 
גבול )הכי נעלה(, עד שמתאחדים ממש, 
על דרך המדובר לעיל בעניין "אתפריעו 

כל נהורין".
)דבר מלכות ש"פ בא ה'תשנ"ב - מוגה(

)בא י, ב(  ואת אותותי אשר שמתי בם
...ונשבע להם שכשם שפדה אותנו ממצרים כך הוא יפדה 
אותנו מאדום, ולא עוד אלא שיהיו גדולי המלכות רואין 
קטן מישראל ומתאווין לכרע לפניו בשביל השם שכתוב 

על כל אחד ואחד...
)מדרש רבה(

)בא יב, לא(  ויקרא למשה ולאהרון
אמר הקב"ה בעולם הזה הייתם נושעים על ידי בני אדם, 
במצרים על ידי משה ואהרן... ועל ידי שהיו בשר ודם 
הייתם חוזרין ומשתעבדין, אבל לעתיד לבא אני בעצמי 
גואל אתכם ושוב אין אתם משתעבדין, שנאמר ישראל 

נושע בה' תשועת עולמים.
)ילקוט ראובני(

)בא יב, מא( יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים
למעני  למה  אעשה,  למעני  למעני  הכתוב  שאמר  ...זה 
במצרים  כשהייתם  הקב"ה  אמר  פעמים,  שני  למעני 
גאלתי אתכם בשביל שמי שלא יתחלל בגוים, הדא הוא 
איני עושה אלא  ה', אף מאדום  אני  כי  וידעתם  דכתיב 

למען שמי, שנאמר ויושיעם למען שמו...
)ילקוט שמעוני(

בעצם היום הזה הוציא ה' )בא יב, נא( 
כי אני אני הוא וגו', מה ראה הקב"ה לומר ב' פעמים אני, 
אלא אמר הקב"ה אני הוא בעולם הזה, ואני הוא לעולם 
הבא, אני הוא שגאלתי אתכם ממצרים, אני הוא שעתיד 

לגאול אתכם...
)פרקי דרבי אליעזר(

זמני
השבת

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

16:49 16:51 16:37 16:47 16:33 	 נרות	 		הדלקת

17:52 17:51 17:47 17:49 17:48 השבת 		יציאת

כח( - יג מו, )ירמיה אנקך לא ונקה - אשר הדבר הפטרה:

לעומת זאת בגאולה הנוכחית, 
עם זאת שהיא מתוך מנוחה, 

הרי שדווקא בה מורגש 
בכל רגע היוקר והחשיבות 
להספיק עוד פעולה טובה 

ועוד מצווה להחשת הגאולה
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השפים שיכינו
את סעודת הגאולה

הקודם,  בגיליון  דובר  עליה  והלווייתן,  הבר  שור  סעודת  אודות 
אומר הרמ"ע )הרב מנחם עזריה( מפאנו, כי הטבחים שיכינו את 
הסעודה יהיו מלאכים: המלאך גבריאל יהיה הטבח, המלאך רפאל 
– האופה, והמלאך מיכאל – שר המשקים. זו תהיה התמורה לאירוח 
שקיבלו בבית אברהם אבינו, שאירח את שלושת המלאכים בזמנו.

מהווה  )שחיטה  שוחט  גבריאל  הטבחים  שר  "יהא  ובלשונו: 
וגבורה,  לדין  רומז  גבריאל  והשם  רוחנית,  העלאה  של  פעולה 
ובאותה סעודה  הואיל   – האופים  ורפאל שר  שמהותה העלאה(, 
מרפא לנו ממחלותינו, ומקלקול האכילה הראשונה )של חטא עץ 
הדעת( שהביאה תחלואים רבים ומיתה לעולם; ומיכאל יהיה שר 
המשקים. הם שלושה אנשים שאכלו בבית אברהם באלוני ממרא 
עומד  'והוא  המילה(  מצות  את  שקיים  לאחר  ביקרוהו  )כאשר 
עליהם' )משרת אותם( – דין הוא שישלמו לו ולבניו שכר פעולתו".

סעודה גשמית ורוחנית
במובן  גם  להתרחש  עתידה  הזו  הסעודה  הפוסקים  רוב  לדעת 
הגשמי וגם במובן הרוחני. כלומר: הסעודה אמנם תתרחש בפועל 
ממש, בגשמיות, אך מטרתה לא תהיה להנאת החך וכדומה כלל 
ועיקר, מכיוון שבתקופת הגאולה השלמה לא יתאוו לאכילה ושתיה 
הגדול  התענוג  יהיה  וזה  הבורא,  בידיעת  יתעסקו  אלא  גשמיים, 
רוחנית  השגה  לידי  להביא  בכדי  תהיה  הסעודה  ומטרת  ביותר, 
נעלית בבורא ובקיום התורה והמצוות, כפי שתהיה בזמן הגאולה.

ובלשון "רבינו בחיי": "אין להרחיק להיות לצדיקים לעולם הבא 
ואין  והגדות.  לרבותינו במדרשים  כפשט הדברים שבאו  סעודה, 
תכלית הכוונה באותה סעודה כוונת המאכל והמשקה בלבד, למילוי 
הכרס ולהנאת הגוף והגרון, שאין זה עניין העולם הבא. ואפשר, 
שאותם המאכלים זכי הטבע מאוד, הוכנו מתחילת הבריאה להיות 
להשכיל"   – העץ  "ונחמד  שכתוב  כעניין  בטבע.  השכל  מרבים 

)בראשית ג, ו(".

רעבים לסעודת שור הבר והלוויתן
צריך  יהודי  כי  זו,  סעודה  על  אומר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
כדי  עד  המשומר,  ויין  הבר  ושור  הלווייתן  "לסעודת  להשתוקק 
כך שגם לאחרי הסעודה נשאר רעב לסעודת הלווייתן ושור הבר 
יכול  שאינו  הוא  ברוך  לקדוש  הוא  טוען  ובמילא,  המשומר,  ויין 
יושיבנו  לאמיתתה, עד שהקב"ה  וברכת"  "ואכלת ושבעת  לקיים 
הקב"ה  ממלא  ומיד  ותיכף  לבוא,  דלעתיד  לסעודה  שולחנו  על 

בקשתו".
ועוד אומר הרבי שליט"א מלך המשיח אודות סעודה זו, כי בזמננו 
איך  רואים  ומיד  כדבעי,  העיניים  את  לפתוח  רק  "צריכים  זה 
שהכול מוכן, כולל גם שהכול מוכן לסעודת הלווייתן ושור הבר 
ויין המשומר, ועד שאין צורך אפילו להתיישב על השולחן, שכן 
יושבים כבר ליד השולחן... וצריכים רק לפתוח את הפה ולאכול... 
וכמו כן לפתוח את שאר רמ"ח איברים שיהיו חדורים בקדושה".

והעיקר שנזכה לראות זאת מיד ממש. 

מקורות: שיחת ט"ו אב תשמ"ג סעיף כ"ו. שיחות ה'תשנ"ב: ויצא – בלתי 
מוגה. וירא - מוגה. ספר שבילי אמונה נתיב יו"ד פ"ב. רבינו בחיי בראשית 

א, כא. כד הקמח. הרמ"ע מפאנו – מאמר שבתות ה'.

   הרב מנחם כהןחיים גאולה   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

סבל מתמשך שהסתיים ברגע

צריכים לכן - החופשית הבחירה את היהודים אצל שמשאירים וכיון
הבחירה, בעל שהוא והקב"ה לבחור. דרך באיזו לבד להחליט היהודים
של הברורות הוראותיה לפי ויתנהגו בחיים שיבחרו מהיהודים מבקש

חיים". "תורת הקדושה תורתינו
מוגה( בלתי - תשל"ח שבט י' שיחת )על-פי

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

מליובאוויטש,  יצחק  יוסף  רבי   - השמש"  "ובא 
'אדמו"ר  בכינויו  הידוע   – מחב"ד  הקודם  הרבי 
הריי"צ' סבל ייסורים רבים במהלך חייו, רובם נבעו 
מישיבתו בכלא על הרבצת התורה והיהדות ברוסיה 
בשבת   ,)1950( תש"י  שבט  י'  ביום  הסובייטית. 
האראלים  ניצחו  בבוקר,  שמונה  בשעה  בא  פרשת 
את המצוקים ונשבה ארון הקודש נשמתו של נשיא 

הדור ומנהיגו עלתה בסערה השמיימה. 
זה  של  שמשו  שקעה  שלא  "עד   – השמש"  "וזרח 
להסתדר  יכול  לא  העולם   - זה"  של  שמשו  זרחה 
כן  יהודי העולם, אם  לכל  כללי הדואג  ללא מנהיג 
ברור איפה שתקופת ההנהגה של הרבי שליט"א מלך 
המשיח החלה כבר מאז הסתלקותו של חמיו, הרבי 
הריי"צ, בי' שבט תש"י. במשך השנה הראשונה סירב 
הרבי שליט"א מלך המשיח לקבל זאת באופן רשמי, 
אך בפועל הנהיג ביד רמה את כל ענייני החסידות, 

קיבל מכתבי בקשות ואף בירך ברכות.

תחילתה של מהפכה
עוד טרם פטירת אדמו"ר הריי"צ יזם את השליחות 
הרב  השליח  את  בחר  אף  הריי"צ  הרבי  למרוקו, 
מיכאל ליפסקר שיהיה השליח הראשון במרוקו, אך 
הדבר עוד לא יצא לפועל. מי שלקח את העניינים 
לידיים היה הרבי שליט"א מלך המשיח שעוד בימי 
ליפסקר  מיכאל  הרב  את  שלח  חמיו  על  השבעה 
רשת  תחת  תורניים  מוסדות  שם  לייסד  למרוקו, 
'אהלי יוסף יצחק' - על שם חמיו הקדוש. זו בעצם 
הייתה יריית הפתיחה - השליח הראשון יצא לדרך 
מפעל  את  בתוכו  להכיל  החל  כבר  כולו  והעולם 

השליחות העולמי של הרבי שליט"א מלך המשיח.
במוצאי י' שבט תשי"א )1951(, בשעה 21:45, נכנס 
יום  לרגל  להתוועדות  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

בעת  הריי"צ.  הרבי  חמיו,  של  הראשון  ההילולא 
ההתוועדות התייחס ברמז לעניין קבלת הנשיאות, 
איזה  בפתיחת  הברית  בארצות  הנוהג  על  כשדיבר 
"הצהרה"  נתן  לכך  ובקשר  "הצהרה",  לומר   - ענין 

בעניין אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל.

קבלת הנשיאות
כשעה אחרי תחילת ההתוועדות, נעמד אחד מזקני 
חסידות  למאמר  צמא  "העולם  והכריז:  החסידים, 

מאמר  חסידות"!  מאמר  יאמר  שהרבי  מהרבי. 
הנשיאות,  בקבלת  רשמית  הכרה  מסמל  חסידות 

כיוון שמאמר נאמר רק על ידי רבי.

בשעה עשר וארבעים דקות פתח הרבי שליט"א מלך 
לגני",  "באתי  המתחיל  דיבור  המאמר  את  המשיח 
הריי"צ  הרבי  לאור  שהוציא  המאמר  על  המבוסס 
לקראת יום הסתלקותו שנה קודם לכן. במאמר זה 
 - דורנו  והחסידות את תפקיד  לפי המדרש  הסביר 
הפצת  את  לפעול  חב"ד,  לאדמו"רי  השביעי  הדור 
ממשיכים  כך  ידי  שעל  כולו,  העולם  בכל  היהדות 
את השכינה למטה, לעולם הזה וכך יהיה הוא הדור 

שיביא את הגאולה.

הפעם זה לתמיד
הגואל  מנהיג  אותו   – השביעי  דורנו  של  תפקידו 
הגואל  רבינו  משה  של  מתפקידו  נלמד  האחרון 
הראשון. משה היה שביעי לאברהם אבינו אשר על 
ותפקידו  חביבין"  השביעין  "וכל  המדרש  אומר  כך 
תורה  במתן  למטה  השכינה  את  להמשיך  היה 
זה  היה  לא  שאז  אלא  לאחריו.  שהקים  ובמשכן 
באופן נצחי, אך זכה דורנו להגיע למצב בו העולם 
כבר כלי לגאולה בה יתגלה אור ה' לכל יהודי באשר 

הוא לעד ולנצח נצחים.  

ומאז אכן שלח הרבי שליט"א מלך המשיח שלוחים 
הניצוץ  את  עורר  הוא  בכך   – בעולם  מקום  לכל 
היהודי החבוי בתוך כל יהודי – מתאים לסימן אותו 
נותן הרמב"ם על מלך המשיח "ויכוף כל ישראל לילך 
בה )בדרך התורה( ולחזק בדקה". כעת עם ציון יום 
נשיאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח – בטוחים 

אנו שנבואתו על דורנו תתקיים מיד ממש! 

הברכה שבהחלטה
על גידול הזקן

במה שכותב אודות ענין גידול זקן.
לעשות  שצריך  שצודק  מאליו  מובן 
כמו  להתפעל,  ולא  קבוע,  באופן  זאת 
חיים  אורח  ערוך  ושולחן  בטור  שכתוב 
ומובא בשולחן-ערוך אדמו"ר הזקן "ולא 

יתבייש מפני המלעיגים".
גם  )היינו  שניהם  בהסכמת  זה  ואם 
כמה  עד  משער,  והוא  תחי'(  זוגתו  של 
שאדם יכול לשער, שיש לו את התקיפות 
הנחוצה, והרי אנו נמצאים בימי ספירת 
העומר, וכמו-שכתוב וספרתם לכם, אשר 
על  מיוסד  הזקן  אדמו"ר  פירוש  כידוע 
ספרי קבלה, וספרתם, להאיר, לכם, אצל 

עצמו,
בפועל,  והיישום  בזה  ההחלטה  שתהיה 
יהיו  והקשיים  ומוצלחת,  טובה  בשעה 

הרבה יותר קלים ממה שמשער.
במכתבו  שמזכיר  לאנשים  בנוגע  גם 
שבקשר  תקותי  בחריפות,  זאת  שיקבלו 

המשפחה  בחיי  בקרוב  הטובה  לבשורה 
יוסיף  אלוקים   - הצלם  ושודאי  שלהם, 
בברכות מהשם יתברך, והצלחתו בכל מה 
שנחוץ, גם תגובתם תהיה חלשה הרבה 
יותר ממה שמשער. והשם-יתברך יצליחו 

לבשר בשורות טובות גם בזה.
)אגרות קודש חלק יח עמוד שנז - תרגום(

טלית מירושה שאין
ידוע למי שייכת

...הרב הכט שליט"א כותב לי גם, שדואגת 
בנוגע לטלית שהשתמשו בה עבור בעלה 
ע"ה. שספק אצלה האם היא היתה שלו.

אם יודעת שהיא היתה שייכת למישהו, 
אפשר להחזיר לו את שווי הטלית, ואם 

אין זה אלא חשש )בלתי מבוסס(, 
שווי  לתרום  יכולה  בטחון,  ליתר  הרי 
טלית לבית כנסת בו מתפללים כל יום, 
או לתת במתנה טלית לבית כנסת כזה, 
שהחזן או מתפללי בית הכנסת ישתמשו 

בה.
)אגרות קודש חלק יח עמוד שעד - תרגום(

"ובא השמש וזרח השמש"

הרבי שליט"א מלך המשיח לצד הרבי הריי"צ

בשעה עשר וארבעים דקות 
פתח הרבי שליט"א מלך 

המשיח את המאמר דיבור 
המתחיל "באתי לגני", במאמר 

זה הסביר את תפקיד דורנו 
- הדור השביעי - הוא הדור 

שיביא את הגאולה




