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הכתובת הייתה על הקיר, וצבועה בצבע אדום. כשהנבחרים 
בכנסת הצביעו השבוע על פיזורה והליכה )שוב( לבחירות, 
מכך  ויותר  חלקם,  של  פניהם  על  ההפתעה  אותות  ניכרו 

לחץ וחשש מכך שכנראה הם לא 
ישובו לכהן במושב הבא.

כבר  שם  היו  הסימנים  כל  אבל 
ממשלה  כי  והעידו  לכן  קודם 
את  להמשיך  ראויה  לא  שכזו 
דרכה אפילו לא רגע אחד נוסף. 
עבור  למסוכנת  שהפכה  מרגע 
מרגע  נכון  יותר  או  יהודים, 
הרי  ככזו,  פרצופה  שנחשף 
הלגטימיות  את  איבדה  שהיא 

להמשיך ולכהן.

ההזוי  ברעיון  התחיל  זה 
ישראל  לפיו  שעבר,  בשבוע 
מתנה  שוב  להעניק  מתכוונת 
ולשחרר  חמאס  הטרור  לארגון 
בעבורו עשרות מחבלים שפגעו 

ממשיכים  ולמעשה  עונשם  את  המרצים  כאלו  ביהודים, 
לחיות רק בגלל מערכת המשפט הישראלית, כאלו שסכנת 

שיחרורם ברורה לעין כל.

יש מי שהזהיר
כי  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  התריע  שנים,  לפני  כבר 
לעסוק  הערבים  של  לדירבונם  יגרום  מחבלים,  שיחרור 
ההצבעה  )יום  האחרון  שני  ביום  ואכן  חבלה,  במעשי 
בכנסת( נוכחנו לראות זאת לצערינו עם רציחתה האכזרית 
של הקדושה אסתר הורגן הי"ד. המחבלים שבוודאי שאבו 
רוח גבית מעצם קיום המשא ומתן על שיחרור המחבלים, 

לא היססו לפני ביצוע הרצח.

העצומה  הסכנה  על  בעבר  שהצהיר  ממשלה  ראש  אותו 
עד  שהסביר  אחד  אותו  טרור,  לארגוני  הכניעה  בעצם 
לשחרר  לנו  מסוכן  כמה 
הוא  מחבלים,  אותם  את 
המוביל כעת מהלך מסוכן 

שכזה, שאת תוצאותיו הנוראיות נוכחנו כולנו לראות.

אחראית  לו  שגם  חמור,  אירוע  התרחש  שבת  במוצאי 
בצומת  אבטחה  מעמדת  בצילומים  המדובר  המשלה. 
חייל  נראה  שם  קדומים, 
ערבי,  מחבל  ניגש  שלעברו 
מציתו  תבערה,  בקבוק  המוציא 
ומשליך אותו לעבר החייל תוך 
ומתחיל  לרכבו  חוזר  שהוא 
רבים  שכמו  החייל  לנסוע. 
מחבריו נראה שהיסס האם כדאי 
ולהסתכן  למתרחש  להגיב  לו 
לא   ,"2 עזריה  "אלאור  ולהיות 
עשה מאומה ובכך ביטא בצורה 
הגיע  אליו  השפל  את  מחפירה 
הצבא בפעילותו מול המחבלים 

ביהודה ושומרון.

שכוחות  חשב  מישהו  באם 
כך,  כל  נחלשו  אכן  הביטחון 
התברר ביום שני, כי מול נערים 
יהודיים הם פועלים בנחישות גדולה, גדולה מידי. במהלך 
קבוצה  של  ברכבם  לכאורה  משטרתי  רכב  פגע  מרדף, 
שנחשדה כי חבריה מחו על אזלת היד הממשלתית והביאו 
להריגתו של אחד מהם, תוך שהשוטרים עוברים על החוק 

ומסרבים לאפשר להתקרב לשטח ולבדוק מה אירע שם.

הפתרון היחיד
שהזהיר  מי  ויש  הקיר.  על  היתה  הכתובת  כאמור  אכן, 
של  אוהבם  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  זו:  מהדרדרות 
של  נפשו  להצלת  וקורא  ה'  מלחמות  הלוחם  ישראל, 
עם  ומתן  משא  שתנהל  ממשלה  כי  הודיע  אף  יהודי,  כל 
הערבים, תיפול ולא תסיים את דרכה, הוא שמביא לסיום 

דרכה של ממשלה זו.

כעת, כשפתרון מעשי להרכבת ממשלה שתשמור על חיי 
את  ולדרוש  לבקש  הזמן  זה  באופק,  נראה  אינו  יהודים 
הפתרון היחיד: התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, 

תיכף ומיד ממש בגאולה האמיתית והשלימה.
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הכנסת ספר תורה
ביום חמישי האחרון, נר שביעי של חנוכה, 
ספר  הכנסת  משיח  בית  ב-770  התקיימה 
והדר.  פאר  ברוב  משיח  פני  לקבלת  תורה 
לאחר מכן הוטס הספר לבית כנסת 'היכלו 

של משיח' בביתר עלית.

על המפה: מעלה חלחול 
גרעין  עלו  החנוכה  ימי  סיום  לקראת 
עציון  שבגוש  חלחול'  ל'מעלה  משפחות 
בסמוך לקריית ארבע והפעם כדי להישאר. 
הקפאת  במדיניות  להלחם  היא  מטרתם 
על  דגש  ולשים  הממשלה  של  הבנייה 
תנועת  הירוק.  לקו  מעבר  חדשים  יישובים 
את  ולחזק  לבוא  לציבור  קוראת  'נחלה' 

המתיישבים החדשים במקום. 

ראשל"צ: מלחמת קיום
ישיבת תומכי תמימים חב"ד בראשון לציון 
פותחת בקמפיין התרמה היסטורי להצלת 
הבחורים  לימודי  קיום  והמשך  הישיבה 
בנין  שנסגר  לאחר  זאת  דוד,  בית  חיילי   -
הלימודים הקודם. בחסדי שמים נמצא כבר 
והתאמתו  שיפוצו  עלות  אך  חדש,  מקום 
הזמן  זה  רב.  הון  עולה  התמימים  ללימודי 
לכל  ולזכות  התורה  בקיום  חלק  ליטול 
חלק  ולקיחת  נוספים  פרטים  הברכות. 
לימים  שנפתח  המיוחד  ההתרמה  באתר 

www.charidy.com/rashlatz :אלו

אסור שמראות כאלו יחזרו
מחבל משליך בקבוק תבערה לעבר חייל שלא 

מגיב לו. צילום מתוך מצלמות האבטחה

הכתובת הייתה
על הקיר!

הרבי שליט"א מלך המשיח אוהבם של ישראל, הלוחם מלחמות ה' וקורא להצלת נפשו של כל יהודי, הודיע 
כי ממשלה שתנהל משא ומתן עם הערבים, לא תסיים את דרכה, הוא שמביא לסיום דרכה של ממשלה זו.



רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה    הרב מנחם כהן

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

ניסים גלויים  חייגו למוקד הברכות:החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
03-9412-770 
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ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש 
הוראת מלך המשיח
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש, תהילים, ותניא.שהצילה אלפים: 

בדיקת המזוזות והתפילין
 אם לא נבדקו בי"ב

החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח זמני
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לאחר שהשבטים מבשרים ליעקב את הבשורה הטובה 
כתוב  מצרים,  ארץ  בכל  מושל  והוא  חי"  יוסף  ש"עוד 
ִחי רּוַח  ַלח יֹוֵסף . . ַותְּ ר ָשׁ ְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶשׁ בפסוק "ַויַּ

ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם".

משא,  או  רכב  כלי  סתם  היו  לא  יוסף  ששלח  העגלות 
המדרש מספר שהם היו סימן ששלח יוסף ליעקב: הדבר 
האחרון שיעקב לימד את יוסף היה דין "עגלה ערופה", 
וכאות וסימן לכך שלמרות כל האירועים שחווה ועלייתו 
לגדולה בארץ מצרים הוא עדיין זוכר באיזה עניין הם 
עסקו יחד בלימוד התורה, שלח יוסף את העגלות, ואכן 
בראות יעקב את הסימן נחה דעתו – "ותחי רוח יעקב 

אביהם".

ידינו לא שפכו את הדם? 
פרטים  ובפרט  מדויק,  הוא  בתורה  דבר  שכל  מכיוון 
שקשורים לאבות והשבטים הקדושים, צריך לומר שיש 
קשר בין דין "עגלה ערופה" ובין ההודעה ששלח יוסף 

שהוא עדיין נותר נאמן לדרך אביו.

גופת אדם  "עגלה ערופה" עוסק במקרה שנמצאה  דין 
יוצאים  כזה  אותו. במקרה  הרג  מי  יודעים  ואין  בשדה 
הנחל,  עבר  אל  עגלה  עם  הסמוכה  העיר  ושופטי  זקני 
ם  ְפכּו ֶאת ַהדָּ עורפים את ראשה ומצהירים "ָיֵדינּו ֹלא ָשׁ
ה ְוֵעיֵנינּו ֹלא ָראּו". המטרה של טקס זה היא לפרסם  ַהזֶּ

את המאורע ולהבטיח שהוא לא יקרה שוב.

ברובד הרוחני מסמלת מצווה זו הוראה בעבודת השם: 
ה"חלל" )גופת המת( שנמצאה בשדה משקפת מצב של 
כ"מת"  נחשב  והוא  מי ש"התנתק" מהקשר עם הקב"ה 
ברוחניות. במצב זה מוטלת האחריות על זקני ושופטי 

העיר, שהם חכמי וצדיקי הדור, לעשות כל מה שאפשר 
אותו מלכתחילה,  למנוע  ולדאוג  המצב  את  לתקן  כדי 
על ידי שמספקים לכל יהודי צידה לדרך ומזון רוחני – 

תורה ומצוות וענייני יהדות.

עוז ותעצומות להתמודדות 
ולכן הדבר האחרון שלימד יעקב את יוסף היה דווקא 
הדור  ושופט  חכם  בתור   – יעקב  כי  ערופה",  "עגלה 
שעליו מוטלת האחריות לגורלו הרוחני של כל יהודי – 
רצה להטעין את יוסף בכוחות חזקים שיסייעו לו לעמוד 

בכל הניסיונות הרוחניים בהצלחה.

חי  עוד  שהוא  ליעקב  לבשר  רוצה  יוסף  כאשר  וכעת, 
את  דווקא  שולח  הוא  וצדיק,  נאמן  נותר  עוד  ושהוא 
למסור  כדי  ערופה"  "עגלה  על  המרמזות  העגלות 
לנגד  "עגלה ערופה" עמדה  לאביו את הסימן שפרשת 
עיניו בכל העת ובכח זה הוא התמודד בהצלחה עם כל 

הניסיונות שעבר.

חלוציות וכיבוש רוחניים
ההשרדות  רק  לא  הוא  יוסף  של  העיקרי  החידוש 
הרוחנית במקום טמא כמצרים, כי אם אדרבה – החידוש 
יעדים  ועוד  עוד  ולכבוש  יוסף(  )מלשון  להוסיף  הוא 

רוחניים גם במקום הטומאה.

במרעה  עסקו  ויעקב  יצחק  אברהם  הקדושים,  האבות 
להם  יפריעו  העולם  שטרדות  רצו  לא  הם  כי  צאן, 
לדבוק  הצליח  יוסף  ואילו  השם.  בעבודת  להידבק 
בהשם בתכלית הדביקות גם בהיותו משנה למלך, והוא 
לא הסתפק בכך אלא אף הצליח לשלוט על הטומאה, 
המלך  של  לתפקידו  )בדומה  מצרים.  שליט  בהיותו 
המשיח שלא רק שיבסס את חומות הקדושה, אלא הוא 

ילך ויתקן את כל העולם להכרה בהשם אחד(.

זו הדרך שסלל יוסף עבור הדורות הבאים: לא להסתפק 
בהשרדות רוחנית אלא אדרבה – להוסיף ולכבוש גם את 

הצד השני לקדושה ולעבודת השם.

עד  בהפצה  יוסף  של  בעבודתו  שמוסיפים  ידי  ועל 
את  ומיד  תיכף  מביאים  ביותר,  הרחוקים  למקומות 
הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו שיתקן 

את העולם כולו, תיכף מיד ממש.

)ע"פ לקוטי שיחות חלק ל עמוד 222(

לצאת מהשרדות לכיבוש וצמיחה

הסיוע מ'יוסף' וממלך המשיח
יכולים  ישראל  שבני  איך  כיום  רואים 
התוקף  כל  עם  היהודים  בעניני  לעמוד 
והבעל הבית'יות גם על אומות העולם – 
ואין הדבר תלוי אלא ברצונם – כי היות 
שעומדים מיד לפני הגאולה, שבה יתגלה 
להם  נשיא  עבדי  "ודוד  כיצד  בפועל 
לעולם", וידעו הגוים כי אני ה'" – לכן זה 
משתקף בפועל במצב של דורנו, כהכנה 
האמיתית  לגאולה  ישירות  המוליכה 
והשלימה על ידי משיח צדקנו . . שיחד 
יוסף  של  העבודה  תוקף  של  הסיוע  עם 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק   – שבדורנו 
יהודה",  אליו  ה"ויגש  את  גם  יש  דורנו, 

משיח שיבוא בקרוב ממש.

)שיחת שבת פרשת ויגש תשנ"ב, מוגה(

ויגש אליו יהודה )ויגש מד, יח(  

שהיו  בשעה  יונתן,  רבי  אמר  נחמן  בר  שמואל  רבי  אמר 
יהודה ויוסף מתווכחים זה עם זה, אמרו מלאכי השרת זה 
לזה, בואו נרד למטה ונראה שור וארי מתנגחים זה עם זה. 
בנוהג שבעולם שור מתיירא מפני ארי, ועכשיו שור וארי 

מתנגחים ועומדים, והקנאה ביניהן עד שבא משיח. 

)מדרש תנחומא(

 ולא עמד איש אתו, בהתודע יוסף אל 
אחיו, ויתן את קולו בבכי )ויגש מה, א-ב(

- רמז לכך שכשתבוא  יוסף  ולא עמד איש אתו בהתודע 
הגאולה, היא תבוא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו 

שאמר אנכי ולא מלאך. 

ויתן את קולו בבכי - לא נאמר וישא קולו ויבך, אלא אמר 
בבכי, רמז להם על גלות אחרון, שנאמר בו "בבכי יבאו". 

)שפתי כהן(

 רב עוד יוסף בני חי, אלכה 
ואראנו בטרם אמות )ויגש מה, כח(

השלום,  עליו  אבינו  יעקב  בדברי  המתים  לתחיית  רמז 
אמות.  בטרם  ואראנו  אלכה  חי  בני  יוסף  עוד  רב  שאמר 
עכשיו  עד  אמר,  כך  אלא  מיותר?  אמות  בטרם  לכאורה, 
סברתי שיוסף איננו בזה העולם, ואם כן אראנו רק אחר 
מותי, היינו בתחיית המתים בגוף ונפש, אמנם כעת מתברר 
אמות  בטרם  האופן  בזה  ואראנו  אלכה  חי,  עוד  הוא  כי 
דווקא, וגם אחרי מותי ומותו אראנו בגוף ונפש, בתחיית 

המתים.  
)אור פני משה(   

כאשר יוסף רוצה לבשר 
ליעקב שהוא נותר נאמן 
וצדיק, הוא שולח דווקא 

את העגלות המרמזות על 
"עגלה ערופה" 

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

16:16   16:25   16:10  16:20  16:06   הדלקת נרות 
17:20   17:26   17:21  17:24   17:22   יציאת השבת  

הפטרה: ויהי דבר ה' - בהיות מקדשי בתוכם לעולם )יחזקאל לז, טו - כח(



נפלאות עכשיו    מענדי ליפשאגרות מלך

   י' - ט"ז טבתמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

מעשה שאין לחזור בופרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' פסולי המוקדשין. פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.

פרק יא-יג.
פרק יד-טו. 
פרק יז-יט.

הל' עבודת יום הכיפורים. פרק א-ג.

הל' שופר ולולב. פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

פרק ח.
הל' שקלים. פרק א.
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   משיח פרידמןהראש והממשלה

ְוָיֹכף ָּכל ִיְׂשָרֵאל. הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל - להנהגת השלטון בארץ

האכפתיות   - העיקר 
וה'אש' של הנוער 

"הגברת חישבה כמה מאות ואלפי שעות יקרות, כמה "שעות נוער" 
נעורים היא שעה שאפשר  יום לאבוד? הלוא שעה של  יום  הולכות 
לחולל בה נפלאות, שקולה כנגד כל השעות. המנהיגים, במקום לצוות 

- נואמים, אז הנוער הולך לבתי קפה ומאבד את שעותיו ועולמו. 

גברתי זוכרת את הנוער במבצע סיני, איך קם כאיש אחד מפני שהיה 
לו מפקד ומפני שהפקודה שניתנה לו היתה כזו שלה הוא חיכה, גם 
אם לא ידע קודם לקרוא לה בשם? תני לו פקודה כמו במבצע סיני 
- לא. לא חשוב הפרטים, חשוב שתדליק אצלו משהו כמו שהדליקה 
במבצע סיני - וגברתי תראה איך בחמישה רגעים יעלו כל הכוחות 

שהיו חבויים וכבויים בו...

הלא  אבל  ניחא.   - ובגלויות  ישראל  בארץ  מתוקן  הכל  היה  "ואם 
הדברים לא מתוקנים. כל האידיאלים והאלים הכזיבו. רק משהו קטן 
נתגשם. קטן מאוד. מעולם, במשך 3500 השנה שעם ישראל חי, לא 
היתה תקופה שכולה אפרוריות. לא היה רגע שהיה בלי אפשרויות, 
אלא שפעם האפשרויות נוצלו ופעם לא. אבל עור לא היתה תקופה 
גדולות  כך  כל  אפשרויות  בה  שהיו  כתקופתנו,  ישראל  עם  בחיי 

וניצול אפשרויות כל כך קטן… 

בעשר  לעשות  גדול. מה שבגלות אפשר  הפסד  זה  יום שעובר  כל 
ימים. רק  ישראל אפשר לעשות עם הנוער בעשרה  - בארץ  שנים 
אם יגיעו אל הניצוץ. אש יכולה לכבות, אבל ניצוץ לעולם לא יכול 
לכבות. הנוער ישן ולא יודע שהוא ישן. ואלה שנואמים אליו נאומים 
מתפלאים שהוא לא שומע. אם הנוער לא שומע את המלים שלו, 

הוא ישן לכל המלים האחרות.

מה הן בדיוק המלים שלו? אני לא יודע, המלים יבואו יחד עם הכוח 
הפנימי של הפקודה. המלים צריכות לבוא מבפנים. העיקר שתהיה 
הדגל.  לבוא  אחריה  יכול  חלוציות  יש  אם  חלוציות.  התעוררות, 

עכשיו יש הרבה דגלים - מה שווים דגלים בלי חלוציות? 

הנה אותם בחורי ישראל שזורקים אבנים בשומרי השבת - אני מאמין 
חלילה  אותם  מזמין  אינני  להם.  בוער  משהו  חלוציות,  בהם  שיש 
לזרוק אבנים בשבת הבאה, אבל אני מרגיש שבוער להם, ואם איכפת 
להם - זה העיקר. אחר כך אנסה לשכנע אותם שהמלים שלהם לא 

נכונות, אחר כך אנסה להפוך את האש מאש זרה לאש קודש...

ללמוד  לארץ,  לחוצה  מארץ-ישראל  שבאים  הבחורים  אבל 
בחוץ  ללמוד  יכולים  הם  מה  חלוציות.  לא  זו   - באוניברסיטאות 
לארץ, שלא יכולים ללמוד בארץ הקודש? אם אדם נוסע ממקומו 
למען  בסכנה  חייו  את  ומעמיד  ההרים  על  מטפס  הצפוני,  לקוטב 
לחקור ולדעת - וזו חלוציות. אם בחור נוסע מפה מברוקלין, לנגב 
אבל  חלוציות,  זו   - הגבול  על  בסכנה  חייו  את  ומעמיד  בישראל, 
לעזוב את ישראל כדי ללמוד באוניברסיטאות ברוקלין - זו נוחיות, 

המשך וסיום הדברים ב'יחידות' - במדור בשבוע הבא בעז"ה.   .זו לא חלוציות… 

המשך דברי הרבי מלך המשיח 
שליט"א ביחידות לעיתונאית וחברת 

הכנסת גאולה כהן - אודות מצב 
הנוער בארץ הקודש: 

כוחה של אמונה

בו...  לחזור  שאין  מעשה  שעשו  בפועל:  המעשה  הוא  שנוגע  מה 
וכעת  )=מאסר(,  מהתפיסה  אותם  ששחררו  וכמה  שבעים  מסרו 
הם נמצאים במקום שליבם חפץ. והעיקר - לאחר ש"פתחו את כל 

הארץ לפניך" - יכול אתה להתווכח על מה שאתה רוצה!
)מוצאי ש"פ במדבר מבה"ח וער"ח סיון תשל"ט - בלתי מוגה(

סוף  של  שגרתית  צהריים  בשעת  זה  היה 
החל  הקורונה  נגיף  האחרון.  אדר  חודש 
שגרם  מה  העולם,  ברחבי  בעוצמה  להכות 
שעת  באותה  רבים.  אצל  גדולה  לבהלה 
צהריים שגרתית בבית משפחת פבזנר החלו 
המשפחה  אם  כבדים.  חששות  להתעורר 
היה  ָּבֵריאֹות.  חזקים  כאבים  לחוש  החלה 
'הצלה'  צוות  בנגיף.  נדבקה  שהיא  ברור 
בדם  החמצן  שרמת  קבעו  אותה  שבדקו 
עדיין תקינה, אולם המליצו לפנות לבדיקות 
מחשש  הרפואה  בבית  יותר  מעמיקות 

שהכאבים בראות קשורים לפגיעת הנגיף.

סדרת  פבזנר  לגברת  עשו  הרפואה  בבית 
בדיקות מעמיקות, בסיומם הבהיר לה הצוות 
"ראי,  המצב:  את  רבה  בחומרה  הרפואי 
לא  בריאות  שהכאבים  נראה  מהבדיקות 
קשורים להידבקות בנגיף, אולם אנו חוששים 
שהכאבים מגיעים בגלל קריש דם בגוף. ואם 
זו אכן הסיבה, הרי שאת נמצאת כרגע בסכנת 
חיים אמיתית! במצבים כאלה אנו ממליצים 
לערוך מיד בדיקת CT לבדיקת הסכנה. אנו 
שאת  הדם,  בדיקת  תוצאות  לפי  גם,  רואים 
שבגילו  לדעת  עליך  בהריון.  כרגע  נמצאת 
הצעיר של העובר, הבדיקה הזו תפגע בעובר 
במאת האחוזים, אולם אנו מוכרחים לעשות 
המצב.  את  בבירור  לדעת  כדי  הבדיקה  את 

יש חשש שאת בסכנת חיים אמיתית"...

מהדברים  מאוד  נלחצה  פבזנר  גברת 
המפחידים. היה עליה למסור בתוך שעה את 
תשובתה האם היא מסכימה לפגיעה וודאית 

בעובר כדי להציל את חייה שלה...

ממישהו  הכוונה  מוכרחים  כאלה  במצבים 
מהרבי   – לעשות  נכון  מה  יודע  שבאמת 
שליט"א מלך המשיח! היא פנתה במחשבתה 
את  לבקש  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי 
עצתו וברכתו הקדושה, ופתחה את כרך ט' 
שנפתח  ברשותה,  שהיה  קודש  אגרות  של 

בהשגחה פרטית בעמוד רכו.

יתברך  "...והשם  כתוב  היה  שנפתח  בדף 
יצליחם שיבשרו טוב בכל הנ"ל ובמילא גם 
במילוי משאלות לבבם בזרעא חייא וקיימא". 
הייתה כאן התייחסות ברורה ללידת ילדים, 
את  פבזנר  גברת  מצאה  לא  עדיין  אולם 
ההכוונה האם לעשות את הבדיקה או לא. גם 
הזוג  התשובה.  את  להבין  הצליח  לא  בעלה 
זמן  באותו  בארץ  בחו"ל.  מתגוררים  פבזנר 
כבר הייתה השעה ארבע לפנות בוקר, אולם 
ברירות.  הרבה  הותיר  לא  הרציני  המצב 
גברת  של  לאביה  מיד  להתקשר  הוחלט 
כרב באחת מקהילות חב"ד  פבזנר המשמש 

בארץ, שינסה להבין את התשובה. 

אמר  התשובה",  מה  שמצאתי  חושב  "אני 
באגרת  ממושך  עיון  לאחר  האבא-הרב 
"מה  נאמר  כאן  העמוד  בתחילת  הקודש. 
הקו  בהמשכת   .  . תורה  בלקוטי  שהעיר 
מאור אין סוף". "אור הקו" הוא מושג בתורת 
מאוד  אור  של  הורדה  שמבטא  החסידות 
שהוא  עד  וממושך  ארוך  בתהליך  גבוה 
מגיע לעולם שלנו. בהקשר שלנו זוהי בעצם 
המשמעות הפנימית של הבאת ילד לעולם – 
לקחת נשמה אלוקית שמגיעה מדרגה מאוד 
נעלית, ולהוריד אותה בתהליך ארוך של כל 
שלבי ההריון, עד שהיא יורדת לגמרי לעולם 

בתוך תינוק גשמי כאן בעולם.

"לכן", המשיך הרב, "אני מבין שהכוונה היא 
שלא להפריע לתהליך הורדת נשמה לעולם, 
את  לעשות  שלא  הדברים  פירוש  וממילא 

הבדיקה המדוברת!"

גברת פבזנר הודיעה לרופאים בצורה ברורה 
הבדיקה.  את  לעשות  מעוניינת  אינה  שהיא 
זה  מרגע  שלך!  החיים  על  לחתום  "עליך 
אמרו  כתפיך!",  על  מוטלת  האחריות  כל 
על  חתמה  היא  אמונה  מלא  בלב  הרופאים. 

המסמך המפחיד ושוחררה מבית הרפואה. 

חלפו מספר חודשים. לפני שלושה שבועות, 
תינוקת  פבזנר  גברת  ילדה  בכסלו,  בט''ו 
לאמא  בריאה  תינוקת  טוב.  במזל  חמודה 
בריאה  לעולם  שהגיעה  תינוקת  בריאה. 
הרבי שליט"א מלך המשיח.  .ושלמה בזכות האמונה הטהורה בדבריו של 

התינוקת הבריאה. בזכות האמונה

"עליך לחתום על 
החיים שלך! מרגע זה 
כל האחריות מוטלת 

על כתפיך!", אמרו 
הרופאים. בלב מלא 

אמונה היא חתמה על 
המסמך המפחיד



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד
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זה בליל חג שמחת תורה לפני כ-30 שנה, כאשר  היה 
בתחום  חשוב  יסוד  הניח  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
החינוך בדור הנוכחי. חינוך הילדים צריך להיות בדרך 
עם  תוכם  בתוך  לגמרי  חדורים  – שהם  אמר  כך   – כזו 
עניין המשיח, כך שכאשר רק מביטים על ילד יהודי מיד 
יכול לשמש דוגמה טובה  'משיח'. הסיפור הבא  רואים 
ליזום  ילדים  של  בכוחם  שגם  להמחיש  ובנוסף,  לכך, 

פעולה משמעותית להבאת הגאולה.

מאיר  האחים  כאשר  שנים,  כעשר  לפני  החל  הסיפור 
הרבי  של  בתמונה  נתקלו  ים  מבת  ביסמוט  ושמעון 
שליט"א מלך המשיח, ולצידה מתנוססת השאלה "מה 
כי  הרגישו  הילדים  הגאולה?".  להבאת  היום  עשית 
השאלה מופנית אליהם באופן אישי, וחשבו מה באמת 
הרעיון  הגאולה.  את  להביא  כדי  לעשות  יכולים  הם 
הקרוב,  המשחקים  לגן  לצאת   – פשוט  די  היה  שהעלו 
הם  כך  פסוקים.  איתם  ולומר  לילדים  ממתקים  לחלק 
ששמחו  ילדים,  כעשרה  לאסוף  והצליחו  עשו,  אכן 

להשתתף בתכנית.

וגם  ביסמוט  האחים  גם  מרוצים,  היו  הצדדים  שני 
עצמה  על  חזרה  הפעילות  וכך  המשתתפים,  הילדים 
שחר  ליוזמה  התוודע  בהתחלה  די  נוספות.  פעמים 
צוברי, והחליט להירתם לעניין. הוא החל לגייס ממתקים 
ופרסים מושכים יותר, והפעילות נכנסה לסדר קבוע של 
עם  בצהריים.  בשבת  הפסוקים  ו-12  תהילים  אמירת 
הזמן התפרסם הדבר בין ילדי השכונה, וכיום משתתפים 

בפעילות כ-200 ילדים מידי שבת )!(.

לא רק בשבתות
הציבורי  בגן  הוא  הפעילות  של  הקבוע  המקום 
הטיילת  ליד  ים,  בבת  העצמאות  שדרות  שבתחילת 
בלב  שבת  מידי  מתאספים  הילדים  והאמפיתיאטרון. 

העיר  וברחבי  והפסוקים,  התהילים  לאמירת  השדרה 
התפרסמה הפעילות בשם 'התהילים בשדרה'. גם שחר 
עצמו כבר מוכר בעיר הודות לפעילות, והוא אף מוזמן 
בתור 'שחר מהתהילים בשדרה' להופיע ולספר סיפורים 

באירועים ומסיבות לילדים.

גם בהאדיטש
ניצל שחר את  ובחגים  והפעילות התרחבה,  הזמן חלף 
מסיבת  נרחב:  בהיקף  'מבצעים'  לפעילות  האפשרות 
השנה,  בראש  עגולה  שעה  בכל  שופר  תקיעת  חנוכה, 
בניית סוכה גדולה עבור אמירת התהילים בחג הסוכות, 

וחלוקת דגלים לילדים בשמחת תורה.

תושבים  נחשפים  הים,  לחוף  הקרוב  למיקום  הודות 
מקרה  על  לספר  אוהב  שחר  היפה.  לפעילות  רבים 
מהים,  שחזרה  אישה  לידינו  חלפה  אחת  "שבת  שכזה: 
ספסל  על  התיישבה  היא  במעשינו.  מאוד  והתעניינה 
בשבת  הפעילות.  סוף  עד  בנו  והביטה  מעט  מרוחק 
בו  יותר,  עוד  הולם  בלבוש  הגיעה,  שוב  היא  הבאה 
תהילים.  הקוראים  לילדים  קרוב  לשבת  בנוח  הרגישה 
החלה  היא  מכך  וכתוצאה  ליבה  את  שבה  המראה 
להתחזק, וכעבור תקופה החליטה לרשום את בתה לגן 

חב"ד".

קברו  לציון  מאורגנת  נסיעה  שחר  ארגן  כשנה  לפני 
 – התניא  בעל  זלמן  שניאור  רבי   - הזקן  האדמו"ר  של 
בעיר האדיטש שבאוקראינה. על הקבוצה נמנו כ-100 
הקבועים  מהמשתתפים  רבים  ילדים  ביניהם  נוסעים, 
ב'תהילים בשדרה'. גם שם סמוך לציון של בעל התניא 
בדיוק  משותפת  ופסוקים  תהילים  לאמירת  התארגנו 

כמו בשדרה, דבר שריגש את כולם.

בכל מצב
הסגר המוחלט שהוטל בארץ עם תחילת התפשטות נגיף 
הקורונה איים להשבית את הפעילות המבורכת, אולם 
להשתתף  הזדמנות  ליצור  "החלטנו  נרתע.  לא  שחר 
מהבית באמצעות הטלפון )לא בשבת כמובן(. פרסמנו 
זינק  המשתתפים  מספר  ההפתעה  ולמרבה  כך,   על 

לכ-400, אף מערים אחרות ברחבי הארץ", הוא מספר. 
התכנסויות  לגבי  חדשות  הנחיות  התפרסמו  "כאשר 
בפורמט  הפעילות  את  לקיים  שבנו  פתוח,  בשטח 
הרגיל, כשאנחנו מחלקים את הילדים ל'קפסולות' כפי 
וכמובן  תהילים  לקרוא  ממשיכים  הילדים  ההוראות. 
את  מזרזים  ובוודאי  פעם,  בכל  אדוננו'  'יחי  התגלותו הקרובה של הרבי שליט"א מלך המשיח".  .להכריז 

אודות אמונה פשוטה
איך  חסידות,  בספרי  וביחוד  הקדושים  בספרים  מבואר 
בשלימות אצל כל אחד ואחת מבני ישראל,  שנמצאת היא 
שכל אחד ואחת נקראים בן אברהם יצחק ויעקב ובת שרה 
רבקה רחל ולאה, אלא שלפעמים היצר הרע מטריד את כח 
אחרים,  בענינים  לחשוב  האדם  את  מטעה  וגם  המחשבה, 
ולפעמים גם בעניינים הפוכים, ולזה מועיל המבואר בספר 
רע  אתה  לו  ולומר  הבהמית  נפש  על  לרגוז  קדישא  תניא 

ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול וכו' )תניא פרק כ"ט(.
ועוד דרך בזה והיא מעולה יותר, והוא היסח הדעת לגמרי, 
וכשבא היצר בפיתוייו, עונים לו, שאין לו עתה פנאי לכך, 
כי צריך ללמוד וצריך לקיים מצוה ולהתפלל. וביחד עם זה 
להפריש לצדקה פרוטות אחדות בכל יום חול בבקר קודם 

ותניא  תהלים  חומש  השיעורים  שלשת  ושמירת  התפלה, 
הידועים, ועוד ועיקר התמדה ושקידה בלימוד התורה, והרי 

אפילו מעט אור דוחה אפילו הרבה חשך.
)אגרות קודש כרך כ עמוד סט(

הלימוד מהליך החיסון 
אשר  האחרונה,  בתקופה  הרפואה  חכמת  בתגליות  ידוע 
הנה  עלינו,  לא  תקיפות  מחלות  בפני  יעמוד  שהגוף  בכדי 
זה  ידי  ועל  זו,  ממחלה  קלושה  ודוגמא  מעין  בו  זורקים 
יוצר הגוף כלי נשק וכלי מלחמה נגד המחלה שלא תבוא 
ידי  על  הנפש,  ברפואת  הוא  זה  דרך  ועל  בגבולו,  כלל 
העלם מדומה וקלוש, יוצרת הנפש כלי נשק וכלי מלחמה 

שמבטלים העלמות והסתרים אמיתיים.
)אגרות קודש כרך יא עמוד נח(

מה שקרה מ'תהילים בשדרה'

שחר צוברי עם ילדי 'התהילים בשדרה' בציון אדמו"ר הזקן

האחים ביסמוט נתקלו 
בתמונה של הרבי שליט"א 

מלך המשיח, ולצידה 
השאלה "מה עשית היום 

להבאת הגאולה?"


