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עם  השבוע  שהתקיימו  הראיונות  אחד  במהלך  קצר  רגע 
המשפטן הבכיר לשעבר, אהרון ברק, חשף נקודה מהותית 
שצריך לתת עליה את הדעת, בתוך כל אוירת ההתלהמות 
התיקונים  אישור  סביב  ארצנו,  את  השבוע  שפקדה 
הנדרשים, לריסון כוחה של המערכת המשפטית. בדבריו 

הודה ברק, כי אינו מכיר מספיק 
את יסודות תורתנו הקדושה, וכי 
הוא מצר על כך: "אני לא מכיר 
מספיק את המקורות היהודיים. 
הייתי  אני  כך.  על  מצר  אני 
את  יהדות  יותר  שילמדו  בעד 

השופטים שלנו".
לתאר  מטיב  זה,  משפט  דווקא 
הויכוח  מהות  את  מכל,  יותר 
האחרונים  בשבועות  המתחולל 
או  הרפורמה,  אישור  סביב 
השנים  של  הויכוח  את  אפילו 
האחרונות בין חלקי העם. מצד 
לינוק  שזכו  אלו  ניצבים  אחד, 
חינוך שורשי ומחובר למקורות, 
הזהות  את  לחזק  מבקשים  אלו 

אלו  זועקים  השני  ומהעבר  כראוי,  ולהדגישה  היהודית 
שבמשך שנות דור, נמנעה מהם חשיפה ליסודות היהודיים, 
שאת תוצאותיו ההרסניות ביותר, ניתן היה למצוא בדברי 
העידוד שנשמעו לפרובוקציות זולות המתחוללות בשריד 

בית מקדשנו ופגיעה במקום הקדוש.

חינוך יהודי לכל ילד
לפני כחמישים שנה, הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח על 
"מבצע חינוך", במסגרת עשרת המבצעים שנועדו לעורר 
המבצעים  )עשרת  המצוות.  בקיום  להתחזקות  העם  את 
הם: מבצע אהבת ישראל, מבצע בית מלא ספרים, מבצע 
האכילה  כשרות  מבצע  המשפחה,  טהרת  מבצע  חינוך, 
מזוזה,  מבצע  והשתיה, 
קודש,  שבת  נרות  מבצע 
תורה  מבצע  צדקה,  מבצע 

ומבצע תפילין(.

בשיחתו הקדושה, בה הכריז על 'מבצע' זה, הדגיש הרבי 
שליט"א מלך המשיח: "מכריזים על שנה זו כ'שנת החינוך' 
לבנך'  'והגדת  זה קשור לענין של  ו'מבצע חינוך', שעניין 
- ענין החינוך: שלא ישאר בן או בת שלא יקבלו חינוך 
וזוהי ההכרזה, שהשנה תהיה הדגשה לראות שכל  יהודי. 
פי  על  חינוך  יקבל  יהודי  ילד 

יהדות אמיתית".
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
של  חשיבותו  את  הדגיש  אף 
מבצע זה בכך שהוא מהווה את 
היסוד לכל חיי הילדים, ומשפיע 
והגדיר  חייהם,  ימי  לכל  עליהם 
ישאר  שלא  לדאוג  מטרתו  את 
יקבל חינוך  יהודי שלא  ילד  אף 

יהודי כשר.
הרבות  השנים  למרות  לצערינו, 
כדי  די  נעשה  לא  מאז,  שחלפו 
או  בן  ישאר  לא  שאכן  לגרום 
בת שלא יקבלו חינוך יהודי. את 
תוצאות החסר, אנו חווים היום 

בציבוריות הישראלית.

להקשיב לדברי הנביא
ועדיין לא מאוחר. בדומה לכל הוראותיו של הרבי שליט"א 
יסודי בתחום  ניתן עוד היום לחולל שינוי  מלך המשיח, 
זה. אילו היינו מקשיבים אז, ברור שהכל היום היה נראה 
אחרת. הוא שעליו נאמר ראש בני ישראל, חווה ומרגיש 
כל יהודי ודואג לו באופן אישי, הוא שמצביע מראש על 

הנדרש כדי להביא כל אחד למצבו המושלם.
כך גם בנושא הביטחון לכל יהודי ובמיוחד לאלו הדרים 
בארץ הקודש. אחד עשר הנרצחים בשבועיים האחרונים 
הטילים  ירי  שגרת  וחזרת  בירושלים  הקשים  בפיגועים 
נדרש שינוי  לכך, שכיום  נוספת,  בדרום, מהווים תזכורת 
מוחלט בכל הקשור להתנהלות הממשלות בנוגע לשלימות 
עם  בפשרות  לדון  המוכנה  ממשלה  כל  וביטול  הארץ 

הערבים, עדי הגאולה האמיתית והשלימה, נאו.

מרבים בשמחה
צפויים  אדר,  חודש  ימי  פתיחת  עם 
חב"ד  במוקדי  ערב  מידי  להתקיים 
מוסיקלי,  בליווי  שמחה  ריקודי 
המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  כהוראת 
ב-770  הוא  המרכזי  השמחה  מוקד 
יום  מידי  מובאים  לשם  יורק,  בניו 
במשך  הקהל  את  המרקידים  נגנים 

שעה ארוכה.

מוסיפים במיגון וביטחון
האדמה,  רעידות  מפני  החשש  לנוכח 
הקורא  בקמפיין  חב"ד  במוקדי  יצאו 
הבית  את  למגן  הרחב,  לציבור 
באמצעים הבטוחים ביותר - קביעת 
הבית  חדרי  בקירות  צדקה,  קופת 
חזקה,  הדבקה  או  בורג  באמצעות 

כהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח.

כרטיס משיח ברוסית
משיח  כרטיס  הופק  שבט,  י'  לקראת 
בשורת  להפצת  הרוסית,  בשפה 
ברית  מדינות  יוצאי  בקרב  הגאולה 
"מלך  המילים  בישראל.  המועצות 
המשיח" בכרטיס מעוצבות עם תבליט 
זהב, ובגב הכרטיס ניתן למצוא ברקוד 
ובנושאי  בחסידות  לשיעורים  המפנה 
גאולה ומשיח ברוסית. את הכרטיסים 
באמצעות  הפצה  במחיר  לרכוש  ניתן 
וואטסאפ  או  סמס  בהודעת  פניה 

למספר 058-770-6003.

להעניק חינוך יהודי 
לכל ילד וילדה

כחמישים שנה חלפו מהכרזתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על "מבצע חינוך" במסגרתו כל ילד וילדה 
יהודיים יקבלו חינוך על פי יהדות אמיתית. עכשיו הזמן להכריז על קיום הוראותיו ולהביא למהפיכה הערכית
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קבלו את פני משיח
ביוזמת נשי חב"ד, פרסום בשורת הגאולה, 

בכבישי מנהטן, וחשיפה לכמיליון איש ביום



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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מלבד קריאת פרשת השבוע, יקראו השבת בכל בתי 
החיוב  על  המדברת  שקלים',  'פרשת  את  גם  הכנסת 
המוטל על כל אחד מישראל להביא את 'מחצית השקל' 

עבור קרבנות הציבור שמקריבים בבית המקדש.
ממצווה זו של נתינת מחצית השקל עולה דבר נפלא 
הציבור  קרבנות  בכל  חלק  לקבל  יכול  יהודי  שכל   -
תמורת סכום מועט וחסר ערך של עשר גרה - מחצית 

השקל בלבד!
מחצית  של  שוויו  שהרי  ביותר,  תמוה  זה  לכאורה 
השקל אינו מכסה אפילו עלות של קרבן ציבור אחד, 
שהרי לקרבנות הציבור יש סכום קבוע, כפי שמפורט 
בגמרא לגבי שווי של כבש, שור או בני יונה, ובפרט 
עם  יחד  נסכים,  גם  מביאים  אלו  לקרבנות  שבנוסף 
כל שאר העניינים הנלווים לקרבן כמו שמן, סולת יין 
עצים וכן הלאה, ולמרות זאת אומרים שכאשר יהודי 
נותן "מחצית השקל" הרי הוא מקבל חלק בכל קרבנות 

הציבור!
ואין מדובר כאן בחלוקת השווי של הקרבנות בין כל 
כל  כאשר  הש"ס  בחלוקת  הנהוג  דרך  על   - ישראל 
אחד לומד מסכת אחת וביחד מסיים הציבור את כל 
הש"ס - כי כאן כאמור כל אחד נותן פחות משוויו של 

קרבן ציבור אחד!

לא פחות, גם לא יותר
הדין הוא ש"העשיר  ובפרט שבנוגע למחצית השקל, 
לא ירבה והדל לא ימעיט", זאת אומרת שאפילו אם 
מישהו רוצה לתרום סכום גדול יותר, לא מקבלים זאת 
מספר  את  מחשבנים  זו  מצווה  באמצעות  כי  ממנו, 
אותו  את  נותנים  כולם  ולכן  ישראל,  בעם  הנפשות 

הסכום במדויק.

לבד - אי אפשר
ומזה מובנת ההוראה הנלמדת ממצוות מחצית השקל: 
של  בידו  שיש  הכח  יוקר  ביטוי  לידי  בא  זו  במצווה 
כל אחד ואחד מישראל, שבאמצעות חלק מזערי של 
רכושו הוא יכול לקבל חלק בכל קרבנות הציבור של 

כל השנה כולה.

הוראה נוספת הנלמדת ממצווה זו, הנוגעת להנהגה בין 
אדם לחבירו:

החלק של "בין אדם למקום" הוא כאמור - שבאמצעות 
יהודי חלק בכל קרבנות  נתינת מחצית השקל מקבל 
הוא  יכול  אבל  המקדש,  בבית  שמקריבים  הציבור 
לחשוב שבכך הוא עשה את שלו וכעת מגיע לו לקבל 
את חלקו. על כך באה ההוראה שבכדי לקבל את חלקו 
בקרבנות הציבור מוכרח הוא להתאחד עם יהודי נוסף, 
שכן עם המחצית שתרם אי אפשר לרכוש אפילו קרבן 
ציבור אחד, ומוכרחים לאיחוד של כמה וכמה יהודים 

כדי להקריב את קרבנות הציבור.

רק באחדות
לרעך  "ואהבת  מצוות  כאן  נוגעת  כמה  רואים  ובזה 
חסר  ובאם  שלם,  להיות  חייב  קרבן  שהרי  כמוך", 
ממילא  גם  חסר  לחבירו,  אחד  יהודי  בין  באחדות 
באחדות של הכסף שממנו נקנה הקרבן, ויוצא שחסר 
גם בשלימות הנדרשת על מנת להקריב את הקרבן על 
גבי המזבח! והיות וצריכים להקריב קרבן שלם דווקא, 
וכן הלאה,  או שלושה  ולא שני חצאים  "כבש אחד" 
הרי שבכדי שיהודי יקבל את חלקו בקרבן, הוא מוכרח 

להתאחד עם יהודי שני.
ישראל  עם  כל  של  ההתאחדות  באמצעות  דווקא 
"כופר  נעשה  השקל,  מחצית   - זהה  סכום  בנתינת 
נפשותיכם" עבור כל עם ישראל, וזה ממהר עוד יותר 
אזי  תשובה",  עושין  "ישראל  שכאשר  ההבטחה  את 
"מיד הם נגאלים" כפשוטו, בביאת משיח צדקנו יבוא 

ויגאלנו תיכף ומיד ממש.
)על פי שיחת מוצאי שבת פרשת משפטים תשל"ט(

נגאלים עם מחצית השקל

פרשה שעוסקת בגאולה

אדם  בין  הדינים  פרטי   – "משפטים" 
שלילת  )ופשיטא  שלום  מתוך  לחבירו 
האחרון(,  הגלות  סיבת  ביטול  הפכו, 
חז"ל  כמאמר  הגאולה,  באה  שעי"ז 
נבנית,  ציון  ש"בו  המשפט  במעלת 
שנאמר ציון במשפט תפדה", וכן צדקה 
חסדים,  וגמילות  בצדקה"(  )"ושביה 
את  תלוה  כסף  "אם  בפרשתנו  כמפורש 
גמילות חסדים  "גדולה  העני",  עמי את 
"גדולה  ומהעיקר,   .  . הצדקה"  מן  יותר 
שנאמר  הגאולה,  את  שמקרבת  צדקה 
כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי 

קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות".
)דבר מלכות ש"פ משפטים ה'תשנ"ב - מוגה(

כי תקנה עבד עברי )משפטים כא, ב( 
ונראה לפרש פרשה זו דרך רמז, על פי דבריהם )תנחומא 
ברוך  הקדוש  אלא  סתם  איש  שאין  שאמרו  ד(  מצורע 
עוד  ואמרו  מלחמה  איש  ה'  ג(  טו,  )לעיל  דכתיב  הוא, 
לא זז ה' מחבב לכנסת ישראל עד שקראה בתו. ומצינו 
שכינה הכתוב ענין הגלות בשם מכירה, דכתיב )שופטים 
וגו' והנה לפי מה שקדם וצוה  וימכור אותם ביד  ד, ב( 
הכתוב על הקונה עבד עברי, שלא יעבוד אלא שש שנים, 
לזה קובל הכתוב בעד עם בני ישראל, למה נשתנה דינה 
מדין העבדים היוצאים בשש, והוא אומרו וכי ימכור איש 
את בתו לאמה, למה תגרע מדין העבדים אשר צוית שש 
שנים וגו', והוא אומרו לא תצא כצאת העבדים בשביעית, 
ולמה נמכרה בגלות המר הזה זה לנו אלף ותרע"ב, ואנחנו 

לא נושענו, ותן לנו משפט עבד עברי הרשום בכתוב.
)אור החיים(

וברך את לחמך ואת מימיך . . והסירותי 
מחלה מקרבך . . לא תהיה משכלה 

ועקרה בארצך )משפטים כג, כה-כו( 
ועקרה  משכלה  תהיה  לא  הן,  אלו  הבטחות  שלשת 
בארצך: המשך אחד. ובפשטות: כאשר האקלים היבשתי 
)לחם( ומזג האויר )מים( במצב טוב - הרי האדם יהיה 

בריא יותר, ואז - לא תהיה משכלה ועקרה בארצך.

את  ויטהר  עצמו  על  יעבוד  האדם  כאשר  וברוחניות: 
האויר הרוחני - הנה אז יסיר הקב"ה ממנו את המחלה, 
היא גסות הרוח הבאה כתוצאה מהזוהמה שהטיל נחש 
הקדמוני. וכאשר לא תהיה באדם הזוהמה הזאת - הנה 
אז יתקיים בו הייעוד דלא תהיה משכלה ועקרה כו' - 

שיהיה קיום לאהבה ויראה שלו.
)האדמו"ר האמצעי, תורת חיים עמוד תמב, ב(

זמני
השבת

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

17:15   17:09   16:56  17:06  16:51 	 		הדלקת	נרות	

18:15   18:08   18:05  18:07   18:05 		יציאת	השבת		

הפטרה:	ויכרות	יהוידע	-	לכהנים	יהיו	)מלכים-ב	יא,	יז	-	יב,	יז(
שבת	מברכים	חודש	אדר:	המולד	-	יום	שני,	שעה	12,	40	דקות,	11	חלקים.	ראש	חודש	ביום	שלישי	ורביעי

אפילו אם מישהו רוצה 
לתרום סכום גדול יותר, לא 
מקבלים זאת, כי באמצעות 

מצווה זו מחשבים את מספר 
הנפשות בעם ישראל, ולכן 

כולם נותנים את אותו הסכום



  כ"ו שבט - ב' אדרמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

לא להתחשב במה שאומרים האנשיםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל׳	זכיה	ומתנה.	פרק	ז-ט.
פרק	י-יב.

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

פרק	יג-יד.	הל׳	שלוחין	ושותפין..	פרק	א.

הל׳	סנהדרין.	פרק	יז.
פרק	יח.
פרק	יט.
פרק	כ.

פרק	כא.

פרק	כב.
פרק	כג.

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

פגישות פרטיות
בשנות נשיאותו הראשונות, נהג הרבי שליט"א מלך המשיח לקבל 
אנשים לפגישות פרטיות בחדר העבודה שלו, אך בשל העומס הרב 
שהצטבר, נפסקו פגישות אלה, המכונות 'יחידות', בתחילת שנות 
המ"מים )80'( ובמקומן, מאוחר יותר, החל נוהג חלוקת הדולרים 

מידי יום ראשון.
פרטית  ל'יחידות'  להיכנס  הזכות  להם  שהיתה  מאלה  רבים 
מעידים כי הייתה זו נקודת מפנה בחייהם. באותם רגעים נעלים, 
הרגישו כי רק הם קיימים בעולם, והוא ממש מדבר אל נשמתם, 
אל עולמם הפנימי ביותר מבעד לקליפה החיצונית, מרגיש וחש 
כאבא רחום ורועה נאמן את מצבם הרוחני והנפשי ומציע דרך, 
פתרון ונתיב להצלחה ולשמחה. אנשים מספרים כי גם שנים רבות 
לאחר ה'יחידות' הם זוכרים כל פרט, ולו הקטן ביותר מן המפגש, 
ונוכחים שוב ושוב לדעת כי כל מילה שנאמרה להם שם מלווה 

אותם כל חייהם ומאצילה גם על סביבתם.
החלטות גלובאליות ולצידן אישיות ופרטיות נתקבלו שם בחדר 
הלא גדול במרכז חב"ד העולמי. שאלות מדיניות וטקטיות הנוגעות 
לעם ישראל כולו, החלטות של חיים, ניתוחים, עסקאות חובקות 
תבל, ועד לעידוד של ילד קטן להתמיד בלימודיו ולהתנהג כראוי.

אלי ויזל, חתן פרס נובל לספרות, כותב: "עוד לא ראיתי פנים עזי 
מעודד  ומרגיע,  מחריד  כח  בהן  יש  כאלה.  ועיניים  כאלה  הבעה 
לקרב את  דומה שמבט שלו עשוי  בהן.  יש  פלדה  ורצון  ומנחם. 
הקץ. מאידך, ניבטת מהן גם עצבות יוקדת. ימים לאחר שאני חוזר 
צעד  בכל  אותי  מלוות  שעיניו  הרושם  תחת  מתהלך  אני  משם, 

וקוראות כל אחת ממחשבותיי".
דיפלומט אחד נזכר שהרבי שליט"א מלך המשיח ניתח מצב מסוים 
ביותר.  העדכניים  המודיעינים  הדו"חות  עיניו  לנגד  עמדו  כאילו 
מדען גרעין מפורסם כתב: "הרבי בקיא בפיסיקה גרעינית כאילו 
היה פרופסור מן המניין באוניברסיטת פרינסטון". תא"ל )מיל'( רן 
פקר נדהם כאשר הוא נשאל על ידו מדוע מטוסי קרב ישראליים 
הכיפורים  יום  במלחמת  הסוריים  התעופה  שדות  את  הפציצו 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  אחרת.  ולא  מסוימת  בזווית  דווקא 
חיווה את דעתו כי זווית ההפצצה היתה שגויה, ולרן פקר- לשעבר 

סגן מפקד חיל האוויר- לא הייתה ברירה אלא להסכים עמו.
פרופסור להנדסת פיסיקה, סיפר לרבי שליט"א מלך המשיח על 
הוא  מסובכים.  בחישובי מחשב  הכרוכה  מסוימת  מדעית  תגלית 
הציג בפניו סדרה של מספרים אופייניים שהופיעו במהלך המחקר. 
את  זה  סותרים  מהמספרים  שניים  כי  לו  העיר  הוא  תקות  תוך 
על- נעשו  החישובים  כל  כי  ואמר  חיוך  הבליע  הפרופסור  זה. 
התוכנית  וכי  הגדולות,  האוניברסיטאות  באחת  מחשבי-על  ידי 
מלך  שליט"א  הרבי  ביותר.  הבדוקות  לתאוריות  בהתאם  נבנתה 
המשיח חייך גם הוא ואמר, כי למרות ההערכה הרבה שהוא רוחש 
למומחים, הוא עודנו עומד על כך ששני המספרים אכן סותרים זה 
את זה. כתוצאה מכך, החלה קבוצה שלמה של מדענים לחפש אחר 
וחלפו שנתיים עד שהתגלה פגם באחת  מקור הטעות האפשרי, 

הנוסחאות הראשוניות של הפרוייקט.
שאפשר  אלו  כל  ואצל  עצמו  אצל  לפרסם  מבקש  המשיח  מלך 
להגיע אליהם- שצריכים לקבל על עצמם ולקחת על עצמם )ביתר 
חוזק( את ההוראות והעצות- של שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא 

דורנו.  

להרחבה - בספר "נביא מקרבך" בהוצאת 'ממש'.

נפלאות עכשיו יועץ דורנו

יש עוד אח?

וכלל	לא	להתחשב	במה	שאמר	בשר-ודם,	היות	 יש	ליישב	את	השטחים,	
ומאחר	והתורה	היא	זו	שמצווה	ליישב	את	כל	ארץ	ישראל	לגבולותיה	-	ועל	
כל	פנים	את	המקומות	הפנויים	-	אזי	ודאי	שזה	לא	היפך	הענין	של	"אל	

תתגרה	בגוי	קטן".
)על-פי	שיחת	מוצאי	שבת-פרשת	משפטים	ה'תשל"ח	-	בלתי	מוגה(

הרבי  שליח  ציפורי,  יגאל  הרב  מספר 
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח בקרית 

שמונה:
אחיות  שתי  אלי  צלצלו  שנים  כמה  לפני 
הציגו  הן  אתא.  מקרית  ו-23,   20 בגיל 
את עצמן כבנות חרדיות, רווקות, וביקשו 
שאעשה מאמץ לקרב לתורה יהודי מסויים 
)שם  דוידוביץ  משה  בשם  שמונה  מקרית 
בדוי(. הכרתי מעט את הבחור המדובר. כבר 
לפני כן הוא ביקר מספר פעמים בבית חב"ד 

והניח תפילין.
מה  מוזרה.  מאוד  היתה  השיחה  אבל 
הזה,  הבחור  עם  הללו  הנערות  של  הקשר 
אותו  לקרב  שאתאמץ  להן  חשוב  שלכן 
ושאלתי  התאפקתי  לא  ומצוות?  לתורה 
לי הנערות  ישירות. הסיפור שסיפרו  אותן 

בתגובה היה מעבר לכל דמיון...
"כבר זמן רב שאנו מייחלות למצוא לנו בני 
זוג", פתחו הנערות, "אך עוברת שנה ועוד 
מתמהמה.  עדיין  המיוחל  והשידוך  שנה 
ברכתו  את  ולבקש  לפנות  לנו  יעץ  מישהו 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  הקדושה 
באמצעות האגרות קודש. ניגשנו לבית חב"ד 
בקרית אתא, וכתבנו את הבקשה. התשובה 
שקיבלנו באמצעות האגרות קודש )כרך ד, 

אגרת תתכה(, הייתה תמוהה מאוד:
"מה שמזכיר במכתבו על דבר אחיו הבכור 
מר... שי' שהוא כבר בגיל שלשים שנה ולא 
לו,  ימסור  הנה  עתה,  עד  בנשואין  הצליח 
יום  בכל  בתורה  שיעורים  לו  יקבע  אשר 
ויום, ועל אחת כמה וכמה ביום שבת קדש, 
המתאים  שידוך  בחיפוש  במרץ  וישתדל 
לפניו. . וזכות קביעות העתים לתורה יעזור 
זיווג   .  . לפניו  המתאימה  אשה  למצא  לו 

קיימא, ויתברך בדור ישרים מבורך".
"אכן  האחיות  סיפרו  בהלם",  "היינו 
התייחסות  הכילה  קודש  באגרות  התשובה 
הרבי  אך  שידוך,  מציאת  לנושא  ספציפית 
שליט"א מלך המשיח כותב שם אודות אח 
בכור ואילו אנחנו מעולם לא שמענו שיש 

לנו אח בכור"...
הבנות חיו עם אימן בקרית אתא. האב ניתק 
קשר מהמשפחה וכבר שנים רבות התגורר 
 – לאמא  וגם  האחיות  לשתי  אביב.  בתל 
בכור. אך הרבי  ידוע על שום אח  היה  לא 
למסור  שצריך  כתב  המשיח  מלך  שליט"א 
לאח הבכור שיתחזק בלימוד תורה ובזכות 
זה יגיע השידוך, והבנות הבינו שזהו המפתח 

גם עבור השידוך שלהן...
אחרי שנים רבות של נתק מוחלט, התקשרו 
באות  שהן  לו  והודיעו  אביהן  אל  הבנות 
לבקר אותו. לאחר מספר שאלות נימוסים, 

ניגשו הבנות לשאלה הישירה: "אבא, האם 
יש לנו אח בכור?"... "מה פתאום!" התנער 
האב, "מהיכן הגיע לכן הרעיון המוזר הזה?", 
הוא גער בהן. האב היה נחוש בדעתו שאין 
התייאשה  אחות אחת  בכור.  אח  שום  להן 
מהשיחה וחזרה הביתה, אך האחות השניה 
נשארה איתנה באמונה שהרבי שליט"א מלך 
המשיח לא כתב זאת לחינם, והיא המשיכה 

להפציר באב שיספר.
לאחר הפצרות מרובות, בשעה אחת לפנות 
בוקר, 'נשבר' האב וגילה לבתו שאכן יש לה 
אח בכור... לפני שהתחתן עם אימן הוא היה 
נשוי לאישה אחרת, ממנה נולד לו בן אחד 
משה  ושמו  שמונה  בקרית  כיום  שמתגורר 

דוידוביץ...
עם התגלית המרעישה בידן, הזדרזו הבנות 
לפנות אל הרב ציפורי מחב"ד קרית שמונה, 
לתורה  משה  אחיהם  את  שיקרב  לבקשו 
ומצוות. הרב ציפורי נענה לבקשה והשקיע 

במשה כוחות ומאמצים מיוחדים.
גם  גם משה,  וכל השלושה -  חלפה שנה, 
הצעירה  האחות  וגם  המבוגרת  האחות 
בתים  והקימו  זיווגם,  את  מצאו  –כולם 

כשרים ונאמנים בישראל..
מאת  חב"ד',  מבית  'סיפורים  הספר  )ע"פ 

הרב יעקב שמולביץ(  

הרב יגאל ציפורי

לשתי האחיות וגם 
לאמא – לא היה ידוע 
על שום אח בכור. אך 

הרבי שליט''א מלך 
המשיח כתב שצריך 
למסור לאח הבכור 

שיתחזק בלימוד 
תורה ובזכות זה יגיע 

השידוך
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אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

הרבי  בחר  בה  השבת  היא  משפטים  פרשת  שבת 
מלך  של  המינוי  כי  להודיע  המשיח  מלך  שליט"א 
המשיח כבר בוצע, על ידי הקדוש ברוך הוא, וכעת עם 
ולחזק את הקשר  מלכותו  לקבל את  צריכים  ישראל 
אליו. הודעה זו באה על רקע הנאמר במקורות היהדות 
כי מלך המשיח אינו נתון לבחירה כלשהי, אלא הוא 
זה  בשלב  אולם  אלוקים,  ידי  על  ישיר  במינוי  נבחר 
לעם יש תפקיד מכריע – לקבל עליהם את מלכותו כדי 

שתוכל להתממש בפועל.

יום קבלת הנשיאות
בתאריכים  השנה  במשך  משופעת  חב"ד  חסידות 
חסידיות  בהתוועדויות  החסידים  מציינים  אותם 
בקהילותיהם. לפני כשבועיים ציינו ביום י' בשבט את 
יום ההילולא של האדמו"ר הקודם של החסידות רבי 
יוסף יצחק שניאורסון זצ"ל, כאשר במוצאי היום הזה, 
בתאריך י"א בשבט, גברה האווירה החגיגית בשל ציון 
72 שנה ליום קבלת הנשיאות בגלוי, קבל עם ועדה של 

האדמו"ר הנוכחי - הרבי שליט"א מלך המשיח.
השנה ציינו בריכוזי חב"ד את ההילולא בהתוועדויות 
ההתרגשות  אך  חסידי,  תאריך  בכל  כמו  ואירועים 
תיעודי  דוקומנטרי  סרט  חשיפת  בשל  שיאים  שברה 
מבית היוצר של מכון המדיה "ואביטה נפלאות" החושף 
לראשונה שרשרת אירועים היסטורית שאירעה לפני 
כ-30 שנה בדיוק, במסגרת האירוע המתוקשר ביותר 

בהיסטוריה סביב מינויו וקבלתו של מלך המשיח. 

סיקור תקשורתי נרחב
)ינואר  תשנ"ג  שבט  י'  ביום  אירע  המדובר  האירוע 
השתתף  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  כאשר   ,)1993
באירוע חסר תקדים אותו כינו כלי התקשורת בתור 

"הכרזה על מלך המשיח", מה שזכה לסיקור תקשורתי 
בכלי התקשורת וערוצי הטלוויזיה המובילים בארצות 
הברית, בישראל ובעולם כולו. האירוע אורגן על ידי 
חסידי חב"ד בבית מדרשו של הרבי 770, וזכה לגיבוי 
ותמיכה נרחבת מרבני שכונת קראון הייטס החב"דית 

ומבכירי רבני חב"ד בישראל ובעולם.
ובירכו  דברים  נשאו  הרבנים  בכירי  בפתיחת המעמד, 
את הרבי שליט"א מלך המשיח לרגל 43 שנות הנהגתו, 
כאשר בשיאו של האירוע קיבלו החסידים לראשונה 

מלך  שליט"א  הרבי  של  מלכותו  את  פומבי  באופן 
המשיח בהכרזת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
מלך  של  ההלכתית  להגדרה  בהתאם  ועד",  לעולם 
 – 'היד החזקה  בספרו  כותב הרמב"ם  אותה  המשיח, 

משנה תורה'.

המעשה הוא העיקר
שמו  לראשונה,  השנה  נחשף  שכאמור  הסרט,  מפיקי 
בפרסום  רובם  השונים,  התיעודים  הבאת  על  דגש 
חסידים  של  וזכרונות  ראיונות  לצד  ובלעדי,  ראשון 
להבין  "צריך  העוצמתי.  באירוע  נוכחים  שהיו  רבים 
שקדמו לאירוע זה הכנות רבות הן בפן הפנים-חרדי, 
שהתפרסם  דין  פסק  על  חתמו  רבנים  מאות  כאשר 
בריש גלי ובו הם קובעים כי הרבי שליט"א מלך המשיח 
הינו "בחזקת משיח" על פי ההלכה, דבר שעורר סערה 
חברי  מספרים  והחרדי",  הדתי  הציבור  בקרב  רבה 
מערכת 'ואביטה נפלאות'. "כל האמור לעיל קרה בד 
בבד לצד הכנות רבות בסיקור התקשורתי. צריך להבין 
והנחשבים  הגדולים  והעיתונים  הטלוויזיה  שערוצי 
לסקר  וכתבים  צילום  צוותי  שלחו  ובעולם  בישראל 
את האירוע. אפשר לומר שהיה זה האירוע היהודי הכי 

מסוקר שהיה ב-50 השנים האחרונות".
וגם  מקומות,  במספר  הוקרן  החדש  התיעודי  הסרט 
פורסם באינטרנט. ניתן למצוא אותו באמצעות חיפוש 
רושם  מותיר  הסרט  הסאטעלייט'.  'מאחורי  המילים 
אחד  השבוע  שאמר  כמו  אך  בו,  הצופים  על  מיוחד 
המשתתפים בהקרנת הסרט: "העיקר זה לא להישאר 
הסרט  מעשית.  פעולה  לנקוט  אלא  צופה  בעמדת 
המלך,  הכתרת  של  הפעולה  נחוצה  כמה  עד  מדגיש 
וכיצד הרבי שליט"א מלך המשיח נותן לה 'אור ירוק' 
ומעודד אותה. תם זמן השאננות. העם צריכים להכתיר 

את המלך ולהכריז: יחי המלך המשיח"!  

לבקש פנינים - אבל נכונים
ויותר,  יותר  ויגדל  ילך  ויהי רצון שהשינוי 
ועוד  השעה,  ודרישת  לנחיצות  מתאים 
והצלחה  הברכה  ערך  לפי  העיקר  והוא 
האחרון.  בזמן  ובפרט  מלמעלה,  שנותנים 
ולא כטעות העולם )מלשון העלם והסתר, 
שרואים  במה  גם  לטעות  אפשר  שבמילא 
אינו  ופרצת,  שמדובר  שמה  בשר(  בעיני 
נוגע כל כך בפועל, כי הענין הוא - בפועל, 
והלואי היו עושים רק את הכלים לזה, לא 
עם כמה סנטים, אלא עם אלפי פונט ]כידוע 
מה שכתוב במדרש, שישנן מראות קטנות 
אדם  אותו  שזה  ולמרות  גדולות,  ומראות 
ואותו ענין המשתקף בהן לפרטיו, אבל יש 
בזה הרי הבדל, ומן הקצה אל הקצה, כידוע 
המשל, הפתגם מכבוד-קדושת מורי-וחמי 
ששניים  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 
מבקשים פנינים )"פערל"( שחסרות להם, 
אלא  בקשתם,  את  ממלא  יתברך  והשם 
דייסת-גריסים  פנינים של  שזה ביקש על 
על  ביקש  והשני  סמיכה,  יותר  שתהיה 
מחרוזת פנינים על הצואר שתהי' 'סמיכה' 

יותר. וק"ל[.

ועוד נוסף על כל הענין, שכן הוא לא רק 
בענינים רוחניים, אלא גם בענינים גשמים, 

רק שהא בהא תליא.
)אגרות קודש חלק יח עמוד תקא - תרגום(

לעילוי נשמה
השנה  יום  אחרי  עד  תמיד  נר  להדליק  ג( 
הראשון, בכלל זהו דבר נכון, ומה שחשוב 
כמה  ילמדו  יום  שבכל  הוא,  יותר  עוד 
חול  יום  ובכל  הנשמה,  לזכות  משניות 
בבוקר לפני התפלה לתת ח"י סנט לצדקה, 
צריכים  הדברים  ששני  )ומובן  זו  למטרה 

להיות בלי נדר(.
בענין האמור  עוד לעשות  ד( בשאלה מה 
- ראוי להדפיס קונטרס מאמרי חסידות, 
ובקונטרס  רבים,  במקומות  נלמד  שיהיה 
שאז  אביו,  ושם  ע"ה  הנפטר  שם  יוזכר 
תודה  הכרת  חשים  בקונטרס,  הלומדים 
למי שאיפשר הדפסת הקונטרס, וזה פועל 
עליה בנשמה, - באם אפשר, נכון להדפיס 
על  אחד  חסידות,  מאמרי  קונטרסי   2

חשבונה, ואחד על חשבון הילדים שיחיו.
)אגרות קודש חלק יח עמוד תקי - תרגום(

הסרט הדוקומנטרי שלא מותיר את הצופים רגועים

מאות צופים בסרט במהלך ההקרנה בניו יורק

סרט דוקומנטרי תיעודי 
מבית היוצר של מכון המדיה 

"ואביטה נפלאות" חושף 
לראשונה שרשרת אירועים 

היסטורית שאירעה לפני 
כ-30 שנה בדיוק, סביב מינויו 

וקבלתו של מלך המשיח


