


למערכת  אלינו  שהגיעו  המקרים  אחד 
מכפר- צעיר  איש  היה  הקודש,  אגרות 
סבא, בשם מנחם. מנחם סיפר שלא מכבר 
והוא  הממארת  המחלה  אצלו  התגלתה 
מבקש ברכת הרבי  שליט"א מלך המשיח 
לרפואה שלימה באורח של ניסים ונפלאות, 
שכן הוא עובר טיפולים ומצבו קשה ביותר. 

לאחר שנוסחה הבקשה והוכנסה ל"אגרות 
מענה  את  שחר  הרב  לו  הקריא  הקודש", 
את  מיקד  הרבי  קודש":  ב"אגרות  הרבי 

דבריו בנושא התפילין. 

האם אתה מניח תפילין? שאל הרב לאחר 
שסיים את קריאת האגרת.

לא. ענה מנחם.
להניח  שיש  הברכה  לבקשת  עונה  הרבי 

תפילין בכל יום חול...הסביר הרב שחר.

עושים,  ומה  עושים  איך  ידע  שלא  למרות 
ללא  תפילין  הנחת  מנחם  עצמו  על  קבל 
כל היסוס והזדרז לבית חב"ד המקומי כדי 
לרכוש אותם. לאכזבתו, המקום היה סגור. 
מנחם לא ויתר וברר על בית חב"ד בקרבת 
מקום. בסופו של חיפוש הגיע לבית חב"ד 
הדרכה  קבל  תפילין,  זוג  קנה  שם  ברעננה 
של  כשניצוץ  שמח  ויצא  להניחם  כיצד 

תקווה מאיר את לבו.
להניח  מתחיל  הוא  שב"ה  לרב  בישר  הוא   

תפילין כל יום.

שנתיים עברו מאז ולמערכת אגרות קודש 
בסופם  והנה  מנחם.  עם  קשר  כל  היה  לא 

של עשרת ימי תשובה, ערב יום הכיפורים, 
מקבל הרב שחר ידיעה - מנחם מכפר סבא 

מגיע עם חברים לקיים מנהג כפרות...

זמן  כבר  מנחם  את  פגש  שלא  שחר,  הרב 
רב, התרגש למשמע הבשורה המשמחת. 
מנחם הגיע עם שניים מחבריו, אף הם זכו 
סוף  כשנפגשו  הקודש.  באגרות  לניסים 
כשחיוך  הרב  לקראת  מנחם  ניגש  סוף,   -
באצבעות  מסמן  וכשהוא  פניו  את  ממלא 

ידיו V – סימן לנצחון.

זה שנתיים שאני מניח תפילין וב"ה יצאתי 
לגמרי מהמחלה. לחיים ולברכה!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
ועד.

לקבלת ברכה פנו לבית חב"ד המקומי או למרכז "אגרות קודש" 
Email: igrot-kodesh@013.net 052-4770362 , 08-9493459

לע"נ: מסעוד בן ימין ורבקה בת מימון ז"ל

אבות א, משנה א

יַני )ממי שנגלה בסיני. אומר אני לפי שמסכת זו אינה  ל ּתוָֹרה ִמסִּ ה ִקבֵּ מֹשֶׁ
מיוסדת על פירוש מצוה ממצות התורה כשאר מסכתות שבמשנה, אלא כולה 
מוסרים ומדות, וחכמי אומות העולם גם כן חברו ספרים כמו שבדו מלבם 
בדרכי המוסר כיצד יתנהג האדם עם חבירו, לפיכך התחיל התנא במסכת זו, 
משה קבל תורה מסיני לומר לך שהמדות והמוסרים שבזו המסכת לא בדו 
ַע,  ִליהוֹשֻׁ ּוְמָסָרּה  אותם חכמי המשנה מלבם אלא אף אלו נאמרו בסיני.( 
לזקנים  הזקנים  ואותם  יהושע  אחרי  ימים  )שהאריכו  ִלְזֵקִנים  ַע  ִויהוֹשֻׁ
אחרים עד שהגיעו לתחלתם של נביאים, שהן עלי הכהן ושמואל הרמתי.(, 
דוָֹלה )120 זקנים היו  י ְכֶנֶסת ַהגְּ ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנשֵׁ
זרובבל שריה רעליה מרדכי בלשן שהיו בימי עזרא כשעלו מן הגולה בבית שני, 
ומכללם חגי זכריה ומלאכי ונחמיה בן חכליה וחבריהם, ונקראו כנסת הגדולה, 
לפי שהחזירו העטרה ליושנה, שמשה אמר האל הגדול הגבור והנורא, באו 
ירמיה ודניאל, ולא אמרו גבור  ונורא, והם החזירום כבתחלה לפי שאמרו הן 
הן גבורותיו הן הן נוראותיו, שאלמלא כן היאך אומה כזו יכולה להתקיים בפני 
)הרבה דברים אמרו, אלא שלשה  ְדָבִרים  ה  לֹשָׁ כמה אומות.( ֵהם ָאְמרּו שְׁ
ין )שאם בא דין  דִּ דברים הללו אמרו שיש בהם קיום התורה(: ֱהוּו ְמתּוִנים בַּ
ושלשתי  ושניתי  לפני  בא  כבר  זה  דין  תאמר  לא  ושלש,  ושתים  פעם  לפניך 
ְוַהֲעִמידּו  הדין.(,  שתפסקו  קודם  ממתינים  כלומר  מתונים,  הוו  אלא  בו, 
)שלא לנהוג כרבן גמליאל שאמר "כל תלמיד שאין תוכו  ה  ַהְרבֵּ ְלִמיִדים  תַּ
כברו אל יכנס לבית המדרש" אלא שמלמדין תורה לכל אדם ואין צורך לבדוק 
אחריו, ובלבד שלא יהיה ידוע מענינו שמעשיו מקולקלים ושומעיו שונאים 
בזקנותו  תלמידים  יעמיד  בבחרותו  תלמידים  העמיד  שאם  כן,  כמו  אותו. 
)גדר שלא  דכתיב בבקר זרע זרעך ולערב על תנח ידך.(, ַוֲעשּׂו ְסָיג ַלתוָֹרה 
יבא לייגע באסור תורה כגון שניות לעריות ושבות לשבת דכתיב ושמרתם את 

משמרתי, עשו משמרת למשמרתי.(

התכונות הנדרשות 
התנא מלמדנו חמש תכונות נפשיות הנדרשות בלימוד התורה:

הגדולה,  ענוותנותו  היא  לתורה  בקשר  המיוחדת  מעלתו  משה:  א. 
וכמו שאמרו רז"ל שמפני שמיעט את עצמו נקראת התורה על שמו. 

ותכונה זו מכשירה את האדם להיות "כלי" לתורה.
שהיה  היינו  האהל",  מתוך  ימיש  "לא  נאמר  יהושע  על  יהושוע:  ב. 
מסור ונתון לתורה בלבד. וכך צריכה להיות גישתו של כל אחד, כי גם 
שום  לו  אין  כאילו  יהיה  שלומד  בזמן  הנה  אומנתו,  תורתו  שאין  מי 
"אומנות" אחרת – תורתו אומנותו. לאחר שתי תכונות אלו, הנדרשות 
לעצם  השייכות  תכונות  שלוש  התנא  מפרט  התורה,  ללימוד  כהכנה 

הלימוד.
ג. זקנים: אמרו רז"ל "זקן – זה שקנה חכמה" בכדי שהתורה תהיה 
קנינו העצמי של האדם )על דרך הקונה דבר בממונו( עליו להשקיע 

בה עמל ויגיעה.
אליבא  שמעתתא  "לאסוקי  של  באופן  אדם  כשלומד  נביאים:  ד. 
, זקוק הוא  דהלכתא" )להסיק מלימוד העניין פסק הלכה למעשה( 
לסיעתא דישמיא שיכוון לאמיתת ההלכה. ענין "סייתא דשמיא" כפי 

שהוא בדור שלם – מתבטא בדור הנביאים.
היה  הגדולה  כנסת  אנשי  של  תפקידם  הגדולה:  כנסת  אנשי  ה. 
שההלכה  הלומד  של  ידיעתו  תקנות.  ולתקן  למעשה  הלכה  לפסוק 
נוגעת למעשה בפועל, מעוררת אצלו עיון רב ומיוחד, מחמת היראה 
שמא לא יכוון אל האמת, ועל ידי עיונו זה – הרי הוא מכוון אל האמת.

הם אמרו שלושה דברים: מצד בחינת אנשי כנסת הגדולה, שענינם 
הלכה למעשה, ותיקון תקנות, נתחדש שיש שלושה דברים.

דהנה, כל עוד שלא הגיע אדם להוראה למעשה )בחינת אנשי כנסת 
נותן   – בלבד  דברים"  "שני  נמצאים  שלגביו  לומר  ביכלתו  הגדולה(, 
התורה יתברך והאדם לומד תורה. אבל משהגיע להוראה, עליו לדעת 
שישנם "שלושה דברים": נותן התורה, האדם הלומד, והעולם - עליו 
חלים פסקי התורה. כלומר עבודתו היא לברר ולזכך את העולם על ידי 

פסקי התורה.

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לזכות: ציון לוי בן אסתר ואיריס בת מרים   
ומשפחתם שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר מיום הולדתו כ"ח ניסן בגו"ר

התפילין
     והמחלה

המשך עניין מיום שניי כ"ח ניסן
לאחר שיחה מעוררת זו התאספו החסידים והחליטו באמונה ובנחישות שיש לפעול 

עם כל האמת ובכל הכוחות להביא את משיח צדקינו בפועל ממש.
החסידים גם הסכימו שבמכלול העבודה להביא לגלויו של מלך המשיח ישנה עבודה 
ולא למלך המשיח.  מיוחדת שהיא "קבלת המלכות" אשר שייכת דווקא לעם ישראל 
בכל הדורות שהמליכו מלך מבית דוד הכריזו דווקא העם מעצמם, ברצון ובשמחה "יחי 
המלך". ולכן פשוט ומובן כשהרבי אומר "מוסר אני את העניין אליכם" – פרושו עניין 
שלא יכול להתבצע על ידי המלך אלא דווקא על ידי העם. וכפי שהתבטא הרבי במפורש 

בשיחת ב' ניסן תשמ"ח ועוד.  
הרבי  של  הנכסף  גלויו  את  להביא  מוחלטת  באמת  לפעול  עצמינו  על  נקבל  הבה 
ידי  על  ובעיקר  טובים  ומעשים  בתורה  בהוספה  המשיח  מלך  שליט"א  מליובאוויטש 

קבלת המלכות בהכרזה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".


