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ר ב     משיח מבטיח:  כ
"באתי לגני אחותי כלה"

בכ"ג אדר התחיל משה רבינו, בציווי ה', להקים 
במדרש  מחדש.  יום  כל  אותו  ולפרק  המשכן  את 

כבר  מתי  וחששו:  יראו  שישראל  מנחם,  רבי  כך  על  אומר 
משה:  ע"י  הקב"ה  להם  שלח  בנו.  ותשרה  השכינה  תבוא 
משה   – כלה"  אחותי  לגני  "באתי  כבר  יראים,  אתם  מה 

שהוא השביעי משכין את השכינה "למטה בארץ". 
הרבי  אצל  בריאותי  אירוע  היה  תשנ"ב  א'  אדר  בכ"ז 
שליט"א מלך המשיח, אירוע שגרם לאנשים לחשוש האם 
ויביא  המשיח  כמלך  כל  לעיני  יתגלה  אכן  שליט"א  הרבי 
את  הבהיר  עצמו  הרבי  אך  השלמה.  הגאולה  את  לכולנו 
הדברים מראש. בשיחה האחרונה שהוציא הרבי לפני יום 
זה, הביא את דברי המדרש האמורים אודות החשש מפני 
מה שקורה בשבוע האחרון של חודש אדר, ואת דברי רבי 
מנחם: "מה אתם יראים, כבר 'באתי לגני אחותי כלה'", תוך 
"רבי מנחם", רמז למשיח ש"מנחם  הדגשה שאומר זאת 
כי  בולט  ברמז  כאן  מרמז  הרבי  הרבי(.  של  )כשמו  שמו" 
חודש  של  האחרון  בשבוע  שקורה  ממה  לחשוש  מה  אין 
לגני  ש"באתי  מבטיח  שמו",  ש"מנחם  משיח,  כי  אדר, 
אחותי כלה" – "באתי לגני" הוא המאמר הראשון של הרבי 
נמצאים  שאנו  קובע  הוא  בו  נשיאותו,  בתחילת  שליט"א 
בדור השביעי )של אדמו"רי חב"ד(, ובדורנו "מורידים את 

השכינה למטה בארץ" ע"י משיח בגאולה השלימה.
)ע"פ דבר מלכות תצווה )א( תשנ"ב סעיף ו והערה 81(

                                  כ"ט אדר ב' )8.4(
ערב ראש חודש ניסן - חודש הגאולה

ניסי ניסים של ניסן 
את  שמכילה  מילה  בחלומו  שראה  שמי  אומרים  חכמינו 
האות נ' – זהו סימן שנס נעשה לו. ואם ראה בחלומו מילה 
כן,  לו. אם  נעשו  ניסים  ניסי   – נ'  שבתוכה פעמיים האות 

שמו של החודש שאנו מתחילים הערב, "ניסן", עם שני 
נוני"ן, הוא לא רק מלשון נס, אלא הוא מורה על ניסי 

ניסים. מהותו של חודש ניסן היא ניסים. בחודש זה 
הנהגתו של הקדוש ברוך הוא עמנו היא באופן 

בלתי רגיל. ולכן אין חודש מתאים יותר ממנו 
ואכן  השלמה.  ולגאולה  המשיח  לגילוי 

ובניסן  נגאלו  "בניסן  חז"ל  אמרו 
)ע"פ שיחת ש"פ  להיגאל".  עתידין 

צו תש"נ(

ירושלים        זמני השבת    כ"ג אדר ב'  )2/4( 

יגאל דודיאן בן חנה וליז בת חנה 
ומשפחתם שיחיו לשנת ברכה והצלחה 

בגו"ר מיום הולדתו כ"ט אדר ב'
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        שמיני – אור שמעל לטבע
הפרשה  'שמיני'.  פרשת  את  בתורה  קוראים  השבת 
המשכן  הקמת  מהתחלת  השמיני  ביום  כי  מספרת 
הייתה סוף סוף השראת השכינה המיוחלת. השראה 
זו הייתה במעמד קהל גדול בישראל ובעומדנו בשנת 
"ַהְקֵהל" אף אנו מתפללים שבקרוב נזכה ל"קהל גדול 
המקדש  בבית  הקדושה  בשכינה  לחזות  הנה"  ישובו 

השלישי. 
מדוע זה קרה ביום השמיני דווקא - המספר שמונה 
מסמל מצב על-טבעי. העולם נברא בשבעה ימים, ועל 
מידות  שבע  דרך  אלוקי  אור  בעולם  מאיר  הסוד,  פי 
רוחניות. המספר שמונה מסמל את מה שמעל לזה. 
כלומר, את האור אלוקי שלמעלה ממה שמאיר בטבע.

האיר  שבירושלים  המקדש  ובבתי  שבמדבר  במשכן 
אור אלוקי זה שלמעלה מהטבע, ואף הקרין משם לכל 
העולם. אולם בשיא עוצמתו יאיר האור האלוקי הזה 
לכל  יקרין  גם  ובהתאם  השלישי,  בבית-המקדש  רק 

העולם. 
המשיח.  אצל  גם  ביטויו  את  מוצא  שמונה  המספר 
כפי שאמרו חכמינו ז"ל כי הוא אחד מ"שמונה נסיכי 
אדם". גם הכינור שיהיה בבית המקדש השלישי יהיה 

"כינור בן שמונה נימין" )מיתרים(.  
)ע"פ דבר מלכות שמיני תנש"א(

להיטהר לבד 
עוסקת  זו,  בשבת  היא  גם  הנקראת  פרה"  "פרשת 
את  לטהר  כדי  האדומה  הפרה  מן  אפר  בהכנת 
שלפני  בשבת  תמיד  נקראת  זו  פרשה  הטמאים. 
לכך  הטעם  פסח.  בקורבן  העוסקת  החודש"  "פרשת 
גאולת  התחלת  היא  החודש  שפרשת  משום  הוא 
בהכנה  צורך  יש  לכך  וכהכנה  ניסן,  בחודש  מצרים 

הכוללת גם ִהיטהרות באפר הפרה האדומה.
האמיתית  הגאולה  סף  על  עומדים  כשאנו  אנו,  גם 
ְמָאה  והשלמה - אל לנו לסמוך על הנאמר "ְוֶאת רּוַח ַהטֻּ
ָהָאֶרץ", שה' בעצמו יבטל את הטומאה מן  ִמן  ַאֲעִביר 
לטהר  עכשיו  כבר  עלינו  אלא  המשיח.  בימות  העולם 
את עצמנו ככל יכולתנו לקראת הגאולה הקרובה, בה 
יעשה  אותה  העשירית  האדומה  מאפר  כולנו  ִניַטֵהר 

מלך המשיח "מהרה יגלה, אמן כן יהי רצון!"
)ע"פ לקוטי שיחות כרך א' ע' 222(
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שריפת הגלות
מעיין  במי  האפר  את  ערבו  האדומה,  הפרה  בשריפת 
המדרש  פי  על  טמאים.  לטהרת  בתערובת  והשתמשו 
)ילקוט שמעוני, תחילת פרשת חוקת(, רומזות הפרה 

פרה אדומה
לפני שנים אחדות אחזה התרגשות את הציבור בארץ כאשר 

נולדה עגלה אדומה ברפת הפרות שבמושב קוממיות.
מת,   טומאת  כטמאי  היהודים  כל  נחשבים  כיום  כידוע, 
ובתור שכאלו אין אנו רשאים להיכנס אל תחומי המקדש. 
לעתיד לבוא כשתבוא הגאולה וייבנה המקדש נוכל להיטהר 
מטומאה זו רק על ידי אפר של פרה אדומה. משום כך ראו 

רבים בלידת עגלה זו סימן לבוא הגאולה.
כשהגיעה השמועה....

ראה/י המשך הסיפור מעבר לדף

והלכותיה לכל הגלויות שעברו על עם ישראל. שריפת 
הפרה מסמלת את 'שריפת הגלות'. וכפי שהתבטא 
רבי  קדושת  כבוד  הגלות  סיום  של  זו  תקופה  על 
יוסף יצחק, האדמו"ר השישי מליובאוויטש: "השם 

יתברך הצית את חומת הגלות".
)ספר המאמרים 'מלוקט' חלק ה עמוד שכו(
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יום הולדתה של רעיית הרבי מליובאוויטש 
שליט"א מלך המשיח, הרבנית חיה מושקא. 

לכבוד יום זה הכריז הרבי על "מבצע יום הולדת" 
לניצול יום ההולדת האישי של כל אחד כיום 

התעלות וקבלת החלטות טובות.

חיה מושקא - חיות ותענוג
מלשון  גם  הוא  "מושקא",  הרבנית,  של  השני  השם 
עם  בושם  הכינו  שמדמו  בעל-חיים  ק",  ַהמוֹשְׁ "ֵאיל 
ריח נפלא, המענג ומשיב את הנפש, וגורם גם תענוג 
ונעשה  שאמרתי  לפני  רוח  "נחת   - הקב"ה  אצל 
רצוני" . כלומר, מהשם הראשון של הרבנית, "חיה", 
והמצוות  התורה  את  לקיים  עלינו  כי  למדים  אנו 
"מושקא",  השני,  ומהשם  והתלהבות.  חיות  מתוך 
למדים אנו לקיים זאת מתוך תענוג, ובכך לפעול גם 
נביא  בכך  הקדוש-ברוך-הוא.  אצל  ותענוג  רוח  נחת 
היא  ממעלותיו  שאחת  המשיח,  מלך  של  לגילויו 
"מורח ודאין" - הוא יוכל  לשפוט  על  פי  חוש  הריח      

  )ע"פ דבר-מלכות כ"ב שבט תשנ"ב(            הרוחני.
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להיות בשמחה תמיד
שהרי  כולה.  השנה  בכל  בשמחה  להיות  היהודי  על 
כמו  ה',  מעבודת  נפרד  בלתי  חלק  היא  השמחה 
שעבודת  ומכיוון   . שְִׂמָחה"  בְּ ֶאת-ה'  "ִעְבדּו  שנאמר: 
חייבת  השמחה  גם  הרי  האדם,  חיי  בכל  נעשית  ה' 
האדם  על  כלומר,  האדם.  חיי  משך  בכל  להיות 
חייו  במשך  נתקל  הוא  בהם  המצבים  בכל  לשמוח 
בעולם. בנוסף לציווי תמידי זה של שמחה, ישנו ציווי 
מיוחד על השמחה בחודש אדר. בחודש זה הרבינו 
בשמחה מעבר לשמחה הרגילה של כל השנה. ומיום 
ליום מוסיף והולך ואור ושמחה. היות ש"הכל הולך 
במיוחד  בשמחה  להרבות  יש  לכן  החיתום"  אחר 
בימים אלו של סיום החודש. שמחה זו תפרוץ את כל 
גדרי הגלות ותביא אותנו במהרה לשמחת הגאולה. 
)ע"פ שיחת ש"פ תרומה ב' אדר תשנ"א(
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בן כמה אתה נער?
לבוא.  לעתיד  ישתנו  כיום  לנו  הידועים  הזמן  מושגי 
כך שכאשר אדם ימות בגיל מאה, יתייחסו אליו כאל 
ישעיה:  הנביא  שאומר  כפי  בצעירותו.  שמת   – נער 
ָנה ָימּות" . ראוי לציין כי הגמרא  ן-ֵמָאה שָׁ ַער, בֶּ י ַהנַּ "כִּ
מפרשת שפסוק זה נאמר רק לגבי הגויים, אשר יזכו 
אמנם לאריכות ימים, אך ימותו בסופם. אולם אצל 
עם ישראל, לא יהיה מצב של מוות כלל, ואנו נזכה לחיים 

)ע"פ סנהדרין צא, ב ורש"י שם( נצחיים – בגאולה הקרובה.



מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

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

המשך הסיפור מהעמוד הקודם
כשהגיעה השמועה להגאון המפורסם רבי משה פיינשטיין שהיה ידוע באמונתו וציפייתו 

הגדולה לביאת המשיח – לא התפעל כלל כיתר האנשים, באומרו:
-"הרי ידוע כי כדי שאפרה של הפרה יהיה ראוי לשימוש עליה להיות לפחות בת שנתיים, 
ומה יהיה אם משיח יבוא היום? שמא יעלה בדעתכם שנצטרך לחכות שנתיים ימים כדי 

שנוכל להיטהר?... יש למצוא בזריזות פרה אדומה בוגרת יותר..." פסק.

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

לע"נ: מרת מרגריט בת יצחק מעתוק ז"ל

ל " ז ק  ו ת ע מ ק  ח צ י ת  ב ט  י ר ג ר מ ת  ר מ : נ " ע ל ו
ה  " ע ש ת ' ה ז  ו מ ת ד  " י ב ע  " ב ל נ

ויתקיים בה "הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם". 
תגן ותמליץ טוב בעד כל משפחתה שיחיו ובתוכם 

רמי  הכהן ומשפחתו שיחיו

ל " ז ק ח צ י ו ן  ו ת ח ת  ב ה  ב י ב ח  : נ " ע ל ו
ו  " ע ש ת ה ט  ב ש  ' ו - ב ע  " ב ל נ

ויתקיים בה "הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם". תגן ותמליץ טוב בעד 
כל משפחתה שיחיו ובתוכם: בעלה יוסף בן חלאוו לאריכות ימים ושנים 

טובות מתוך בריאות טובה. וילדיה: הרצל, שולמית, נחמה, גדעון, סימון 
ויצחק בני חביבה שיחיו לברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

היה זה אמצע הלילה שבין יום שני לשלישי, 
הוציא  כשלפתע  תשכ"ט,  בתמוז  ח'  ליל 
המשיח  מלך  שליט"א  מליובאוויטש  הרבי 
כשהיא  המזכירות  חדר  אל  השיחה  את 
מוגהת, והורה להכין את הקונטרס בזריזות 

כדי שיוכלו להביאו להדפסה... 

הרבי   מחולל  בהם  המקרים  הם  רבים  לא 
המשיח  מלך  שליט"א  מליובאוויטש 
מודה  אף  מכן  ולאחר  שמיימי,  "מופת" 
הסיפור  המופת.  למעשה  האחראי  שהוא 

הבא, הוא כזה... 
הפסח  חג  לאחר  תשכ"ט.  בשנת  זה  היה 
ביקש הרבי שליט"א כי יכניסו אליו להגהה 
של  אחרון  בהתוועדות  שאמר  השיחה  את 
ומיהרו  השיחה  את  רשמו  ה'חוזרים'  פסח. 
שבועות  עברו  אך  הקודש,  אל  להכניסה 
וחודשים, ומשום-מה הרבי לא הגיה אותה. 

היה זה אמצע הלילה שבין יום שני לשלישי, 
הוציא  כשלפתע  תשכ"ט,  בתמוז  ח'  ליל 
הרבי את השיחה אל חדר המזכירות כשהיא 
מוגהת, והורה להכין את הקונטרס בזריזות 

כדי שיוכלו להביאו להדפסה... 
הוסיף  הרבי  כי  המזכיר  הבחין  כך,  בתוך 
בשיחה.  שנאמרו  דבריו  על  שלם  קטע 
כשהתבונן היטב, ראה כי הרבי הוסיף בתוך 
שאחרי  הידועים  רז"ל  דברי  את  הדברים 
הרבי  הורה  מכן  לאחר  מתעשרים;  שריפה 
את  הקונטרס  בסוף  להוסיף  בכתב-ידו 
אגרותיהם של הרביים, כ"ק אדמו"ר הזקן, 
כ"ק אדמו"ר האמצעי וכ"ק אדמו"ר הצמח-
הבאה  העשירות  בענין  המדברות  צדק, 

בעקבות השריפה. 
השיחה  לתוכן  שייכים  היו  לא  הדברים 
ומופלאים.  תמוהים  נראים  והיו  עצמה, 
אחר  להרהר  ליבו  ערב  אשר  מיהו  אולם 

נפלאות הקודש?! 
התמים  של  חתונתו  נערכה  לילה  באותו 
החתונה  גילו.  בת  עם  גייסינסקי  אלחנן 

נערכה באחד האולמות שבעיר בוסטון. 
מחבריו  תשעה  החליטו  החתונה,  לכבוד 
ב- 770  העת  באותה  שלמדו  התמימים 
לייב  אריה  אלה:  היו  החתונה.  אל  לנסוע 
יוסף  ארוכים  לחיים  ויבדלו  ע"ה  קפלן 
מינקוביץ', שלמה מאעיסקי, שמואל לייט, 
אליהו  סמיולס,  יוסף  לויטין,  שלום-בער 

הכט, מאיר מינקוביץ והירשל מרוזוב. 

בחזרה  בדרכם  יצאו  החתונה  לאחר  מיד 
הפנימיה  לבנין  להגיע  במטרה  לניו-יורק 
לפנות בוקר, ולהספיק לחטוף שינה קצרה 

בכדי להגיע בזמן לסדר חסידות של הבוקר. 
ישבו  הבחורים  טובה.  היתה  ברכב  האווירה 
חסידית".  חולין  "שיחות  ביניהם  ושוחחו 
הכבישים היו ריקים והנסיעה היתה חלקה. 
לפתע נשמעה מאחור חבטה אדירה. מבלי 
שרכבם  חשו  קורה,  מה  להבין  שהספיקו 
מתגלגל במעוף מהיר פעמים אחדות ולאחר 
מכן מוטח קדימה עשרות מטרים. התברר כי 
במכונית,  פגעה  )"טריילר"(  כבדה  משאית 
מדקה  פחות  בתוך  רב.  מרחק  הועפו  והם 
החלו צינורות הדלק לבעור, והאש התקרבה 
במהירות אל מיכל הדלק, שהתפוצץ לפתע. 

לבת אש אדירה הקיפה את המכונית. 

זה היה ענין של שבריר רגע. התמימים ניסו 
לחלץ את עצמם מבעד לדלתות. הבחורים 
דרך  מהרכב  לצאת  מיהרו  מקדימה  שישבו 
את  לחלץ  הצליחו  האחרונים  הדלתות. 
שנופצה  האחורית  לשמשה  מבעד  עצמם 
שישבו  התמימים  שלושת  אולם  לרסיסים, 
שלום  מינקוביץ'  יוסף  התמימים   - באמצע 
ברכב  נתקעו   - קפלן  ולייבל  לויטין  בער 
את  לפתוח  ניסו  הם  להיחלץ.  יכולת  מבלי 
כפתור הדלת, אלא שזה הומס מחום האש 
גופם,  את  ללחך  החלו  האש  להבות  הכבד. 
והם ראו את מר המוות לנגד עיניהם... אלא 
עוז  לייט  שמואל  התמים  אזר  רגע  שבאותו 
ופתח  ללהבות  מאד  סמוך  רץ  והוא  בנפשו, 
באפם  נשמתם  בעוד  וכך,  הרכב;  דלת  את 
נמלטו החוצה, כשהם אפופים בטבעות אש 

לוהטות...

השעה היתה ארבע לפנות בוקר. רכב שעבר 
במקום לקח אחדים מהם לבית הרפואה.

בהכנת  עסקו  בה  שעה  באותה  זה  היה 
הקונטרס להדפסה - - - 

התאונה,  לאזור  להגיע  שמיהרו  השוטרים 
"מעולם  ומשתוממים;  נדהמים  עמדו 
שמישהו  מחרידה,  כה  תאונה  ראינו  לא 
מהנוסעים נותר בחיים"... העידו בלב נפעם. 
מנחה,  תפילת  לאחר  שלישי,  יום  בצהרי 
הרב  המזכיר  אצל  שליט"א  הרבי  התעניין 
יהודה לייב גרונר, אודות התאונה ומצבם של 

הנפגעים. הרבי הקשיב, ולאחר מכן אמר: 
נתנו  שעבורם  "כנראה  מיידיש(  )בתרגום 
להוציא לאור אתמול בלילה את השיחה עם 

ההוספות בהם מדובר בעניין השריפה"....

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
ועד.

ה ח י ש ה
בבא בתרא כה, ב  שהצילה

י ֱאִליֶעֶזר אוֵֹמר: עוָֹלם ְלַאְכַסְדָרה הּוא  ְנָיא ַרבִּ "תַּ
מרפסת   – לאכסדרה  דומה  הזה  )העולם  דוֶֹמה 
פתוח(  אחד  צד  ורק  צידיה  משלושת  המוקפת 
הצד  הוא  צפון  )וצד  ְמסּוֶבֶבת  ֵאיָנה  ְצפוִֹנית  ְורּוַח 

הפתוח(".

          רוח צפונית

מדוע יש דברים לא מושלמים
"רוח  ממנו,  חלק  במיוחד  הותיר  העולם,  את  הוא  ברוך  הקדוש  כשברא 
לכך  שהסיבה  אמרו  ז"ל  חכמינו  כראוי.  מושלם  שאיננו  באופן  צפונית", 
וירצה  מישהו  יבוא  שאם  העולם.  שבבריאת  הפלא  את  להראות  כדי  היא 
כוחך  את  אתה  הראה  אדרבה.  לו:  יאמרו  שבבריאה,  הפלא  את  להכחיש 
ונסה להשלים את הרוח הצפונית. כמובן שהדבר אינו ניתן לביצוע, וממילא 
ידי  על  רק  שנעשה  פלא,  כולה  הבריאה  היות  בעובדת  להודות  ייאלץ  הוא 

הקדוש ברוך הוא.
ולכאורה הדבר תמוה: כיצד ייתכן שאדם יחשוב שאין פלא בבריאה? אלא, 
כדי שתהיה לאדם בחירה חופשית, נתן הקדוש ברוך הוא ליצר הרע רשות 
שבריאת  משונות,  כה  בסברות  אפילו  האדם  בני  את  ולהטעות  לפתות 

העולם אינה פלא.
אולם העלם זה נועד בכדי שאנו נפעל בעולם, ונגלה בו את החיות האלוקית 
העולם  את  הוא  ברוך  הקדוש  יצר  לפיכך  אותו.  ומנהיגה  מחיה  שבוראת 
באופן שיש בו פרט בלתי מושלם, הגורם לנבראים לנסות ולהשלים פרט 
זה בכוח עצמם. וכאשר הניסיון להשלים את מעשי הבריאה לא יצליח, יבינו 

הנבראים כי העולם כולו הינו מעשי ידי ה' ולא מעשי אדם.
משום כך, כאשר אנו מנסים להשלים ולבצע דבר מסוים, ואנו רואים שהדבר 
אינו מצליח בשום פנים -  זה אומר שעלינו להתחזק יותר באמונה ובביטחון 
בה'. שכן כל הסיבה שאותו פרט מסוים נוצר באופן שאינו מושלם, היא אך 
ורק כדי לגרום לנו לנסות ולתקנו במו ידינו, ולהיווכח בעצמנו שאין ביכולת 
האדם להשלים פרט זה, אלא הדבר נתון רק בידיו של הבורא בעצמו. וכאשר 
נבצע את המטרה, והדבר אכן יביא אותנו להתחזק באמונה בה' – זה יביא 

לכך שהקדוש ברוך הוא בעצמו ישלים גם את הפרט החסר.
הוא,  ברוך  בקדוש  באמונה  וההתחזקות  ההתגברות  הכללי,  במובן  וגם 
תזרז   - מושלמים  לא  פרטים  בבריאה  שיהיו  לכך  הביא  הוא  ורק  שהוא 
ותמהר את הגאולה, שאז ישלים הקדוש ברוך הוא אף את ה"רוח צפונית" 

והבריאה כולה תהיה מושלמת, בקרוב ממש.

: ת ו כ ז ל ש  ד ק ו מ ד  ו מ י ל ה
יששכר לוגסי בן חנינא 

ומשפחתו שיחיו להצלחה בבריאות, ילדים ופרנסה בגו"ר 
לרגל יום הולדתו הסמוך לניסן


