
שיחת הגאולה
ח י ש מ ה ת  ו מ י ל  ש י  ע ו ב ש ה ן  ו י ל ג ה

ב"ה      ערב שבת קודש פרשת ויקהל-פקודי, שבת החודש      כ"ח אדר ה'תשפ"א )12.3.21(

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

חדשות טובות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

הינה  הארץ,  בדרום  האחרונות  בשנים  החוגגת  ההפקרות 
הנוכחית,  הממשלה  מדיניות  לכישלון  כואבת  הוכחה 
בפחד  שחיים  התושבים  של  לשלומם  באחריות  הנושאת 

ויתור  כי  התברר  שוב  עצום. 
עוד  ומזמינים  מביאים  וכניעה, 
והממשלה  ידי האויב,  כאלו על 
בתחום  "מצטיינת"  הרי  שלנו 

הויתורים ועצימת העיניים.

הגניבות  בסרטוני  להתבונן  די 
את  לקרוא  הצבא,  בסיסי  מתוך 
הדיווחים על כמויות העתק של 
באין  כמעט  הנבזזת  התחמושת 
התושבים  את  לשמוע  מפריע, 
פחד  בצל  חיים  על  מספרים 
הבדואים  הישובים  מתושבי 
הפושטים על מקומות המגורים 
היהודים ובוזזים מכל הבא ליד, 
אף  מגיעים  הדברים  כשלעיתים 
למקרים חמורים מכך, כשכל אלו 

נמשכים ללא תגובה הולמת ונטילת האחריות המתבקשת, 
מצד אלו האמונים על שמירת החוק בישראל.

ההפקרות נמשכת
בעוד ישובים יהודיים ביהודה ושומרון עוברים מעשי הרס 
בטענות  מפוקפקות  תביעות  בחסות  צה"ל  בידי  ועקירה 
קלושות על בעלות עלומה על חלק משטחי הישוב, הרי 
שבדרום הארץ, כל עוד מדובר בערבי, איש לא ימנע ממנו 
מוצהר  באופן  השייכים  כאלו  גם  שטחים,  על  להשתלט 
את  שישמע  מי  אין  אך  מרה,  הזועקים  פרטיים  לאשים 

זעקת הנגזל.

נמשכת  החגיגה  ארץ,  חבל  אותו  של  המערבי  בקצה 
הדולרים  מליוני  תשלומי  איתם  שמביאים  השקט  בחסות 
בעזה.  היושב  לאוייב 
המכשול  בניית  הושלמה 
הניצב לאורך  התת קרקעי, 
עזה,  רצועת  עם  הגבול 

אותם  לבין  ישראל  בין  חדש  גבול  קו  מהווה  ולמעשה 
שטחים שניתנו על ידי מי שהיה חשוד אז בשורת מעשים 
בחלק  תמך  שבשעתו  הנוכחי,  הממשלה  ראש  פלילים. 
ניכר מההצבעות בפינוי ועקירת 
הישובים היהודיים מרצועת עזה 
וצפון השומרון, השלים את חזון 
בהמשך  התת-קרקעי  המכשול 
- כאשר  ברזל'  'כיפת  למדיניות 
הקמים  מול  להתמודד  במקום 
בשיטת  שוב  בחר  להורגנו, 
בנוסף,   וההצטנפות.  הבריחה 
חשף רועי עידן בערוץ הראשון 
כי בבניית הגדר החדשה, צה"ל 
במקומו  אותו  להקים  טרח  לא 
המוכר  הגבול  קו  על   - הראוי 
והידוע, אלא עמוק בתוך שטחי 
ישראל מרחק גדול מקו הגבול. 
שטח  מופקר  בכך  כשלמעשה 
ק"מ,  עשרות  לאורך  נוסף, 
הידועים  המחבלים  לידי  טבע,  ושמורות  שדות  הכולל 
מעזה. מי יתן את הדין על מסירת שטחים זו? מי יהיה זה 
שיעמוד ויזעק כנגד פעולות מסוכנות אלו של הממשלה?

ראש הממשלה הבא
שוב ושוב עולה התשובה הפשוטה: "ימין ושמאל תפרוצי 
את  בדיוק  למעשה  מבצע  הימין  אם  תעריצי".  ה'  ואת 
מאליה  שעולה  הרי  השמאל,  של  הויתורים  מדיניות 
ולתמיד:  אחת  אמת,  לפתרון  האמיתית  והזעקה  התביעה 

ראש הממשלה הבא - משיח צדקנו הרבי שליט"א.

בה  שבת  ניסן,  חודש  את  מברכים  בה  זו,  קודש  בשבת 
מכריזים 'חזק חזק ונתחזק' בבתי הכנסת, בודאי שמקבלים 
עם  שיחד  הגאולה,  חודש  לקראת  חוזקם  את  ישראל  בני 
הפסח  בחג  זה  בחודש  מציינים  אותה  הראשונה  הגאולה 
בוודאי יחגגו גם את הגאולה האמיתית והשלימה, גאולה 
ולהתוועדות  ישראל  לארץ  כולו  ישראל  עם  את  שתביא 

הגדולה שתהיה בבית המקדש השלישי, תיכף ומיד ממש.

מכירת חמץ און-ליין
כמידי שנה מתאפשרת מכירת חמץ באתר 
הגאולה ע"י הרב יורקוביץ, רב קהילת חב"ד 
בלוד. המכירה מאפשרת לבצע את המכירה 
הצריכה להיעשות על ידי כל אחד מישראל. 
מומלץ להרשם מראש כמה שיותר מוקדם 
ביותר  מומלץ  האחרון.  לרגע  להמתין  ולא 
המעונינים  לידידים  הקישור  את  להעביר 
מכירת  לאתר  לכניסה  המצוה.  את  לקיים 

www.chametz.esy.es :חמץ

הרחבה בישיבה בבאר שבע
שבע  בבאר  חב"ד  ישיבת  של  הטוב  שמה 
בחורים  אליה  מביאים  המיוחדת  וגישתה 
מידי  אליה  להתקבל  המבקשים  רבים 
עתה,  מקום.  אילוצי  בשל  נדחים  אך  שנה, 
לאחר שנים של תכנונים נוצרה ההזדמנות 
להרחיב את הפנימיה ולהוסיף קומה נוספת 
ולהמשיך  להתרחב  לישיבה  שתאפשר 
להיות בית לעוד הרבה תלמידים. לתרומות: 

www.charidy.com/ttbeersheva

נערכים לחג הפסח
מלך  שליט"א  הרבי  של  הוראתו  פי  על 
המשיח לקיום המנהג ההלכתי לתת לכל מי 
שאין בידו - את צורכי החג, ובמיוחד בשנה 
נערכים  לכך,  הזקוקים  רבים  נוספו  בה  זו 
מזון  וסלי  תלושי  לחלוקת  חב"ד  מוקדי 

במסגרת 'קימחא דפיסחא'. טלו חלק.

המכשול והכשלונות
השלמת פרויקט המכשול בגבול רצועת עזה 

חושפת את הכשלונות של ממשלת ישראל

בקרוב: פתרון מלא 
לכל המחדלים

יחד עם הגאולה אותה מציינים בחודש זה בחג הפסח, בוודאי יחגגו גם את הגאולה האמיתית והשלימה, 
גאולה מכל המחדלים והבעיות שנוצרו בשנים האחרונות, כולל לתושבי הדרום הזועקים, ותיכף ומיד ממש
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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 

www.igrot.com :או באתר
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 

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

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-יםהשבת
office@sichathageula.com :עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50    המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן    אימייל 

hageula.com  moshiach.net :למנויים והזמנות: 052-6770-778    אינטרנט    studio AG Times  :עריכה גרפית
menuim@sichathageula.com :תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: ש. רומני     להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל

זה  אם   – נפש  האדם חשבון  עושה  רבות  זמן  בנקודות 
בסוף השנה, בסיום החודש וגם מידי יום בקריאת שמע 
קודם השינה – לחשוב ולסכם מה היה עד עכשיו ואיך 

מתקדמים באופן הנכון והטוב ביותר.

עוברים משלב  כאשר  התורה,  סביב  החיים  במעגל  גם 
אחד לשלב נוסף יש לעצור לרגע ולהתבונן כיצד נוציא 
מכך לימוד בעבודת השם, כמו בשבת זו שבה מסיימים 
 – הבא  לשלב  ומתכוננים  שמות,  ספר  כל  את  לקרוא 
ספר ויקרא, יש לערוך חשבון נפש מה למדים מהספר 

שסיימנו עתה וכיצד מתכוננים לספר החדש.

יהודי 'קלאסי'
בעבודת  הכללי  והסדר  הקו  את  משקף  שמות  ספר 

היהודי את הקב"ה בחיי היום יום:

דומה  תוכן  למצרים,  ישראל  בני  בירידת  פותח  הספר 
סיפור  הגשמי,  הגוף  וגבולות  למיצרי  הנשמה  לירידת 
גשמיות  את  לזכך  היהודי  לעבודת  רומז  המכות  עשר 
העולם, יציאת מצרים מסמלת את השחרור של הנשמה 
התורה  קבלת  מעמד  )מצרים(,  העולם  של  מההגבלות 
בהר סיני זה קיום התורה והמצוות של יהודי, שעל ידי 
זה הוא מחדיר קדושה בעולם ומכשירו לתכלית – דירה 
להשם, עד לשלימות החדרת הקדושה בגשמיות כאשר 
הקב"ה  ירד  ואז  במדבר  המשכן  את  בנו  ישראל  בני 

והתגלה בתוך העולם הזה.

ומכיוון שהסיום והתכלית של ספר שמות הוא בפרשת 
השבוע ")ויקהל( פקודי" מובן שהמסר המתבקש מספר 

שמות טמון דווקא בסיפור פרשה זו:

בפרשיות  המתוארים  וכליו  המשכן  פרטי  כל  לאחרי 

ומסכמת   – פקודי   – השבוע  פרשת  מגיעה  הקודמות, 
בנית  של  והמפורט  הארוך  הסיפור  את  אחד  בפסוק 
ָנה  ׁ שָּ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון בַּ המשכן עד להקמתו בפועל: "ַוְיִהי בַּ
שרתה  אז  או   – ן"  כָּ ְשׁ ַהמִּ הּוַקם  ַלחֶֹדׁש  ֶאָחד  בְּ ִנית  ׁ ַהשֵּ

השכינה בעם ישראל בשיא השלימות.

הציר הסובב
מרמז  פרשה  באותה  פרטים  הרבה  של  הרחב  הסיכום 
על העבודה שמצד דרגת ה'יחידה' – העצם של הנשמה 

שהיא מאחדת את כל הפרטים ופרטי הפרטים בעבודתו 
– החיבור עם  יהודי אל המכנה המשותף והמאחד  של 

הקב"ה, ואחדות זו חודרת בכל הפרטים של העבודה.

לכאורה, לאחרי השראת השכינה במשכן היו בני ישראל 
נמצאים במעמד כה מושלם, שהיה אפשר לחשוב שכל 
מה שנעשה מספיק ועכשיו אפשר קצת לנוח... על כך 
ֶהָעָנן  "ּוְבֵהָעלֹות  וההוראה מסיום הפרשה:  בא הלימוד 
י ֲעַנן ה'  כֹל ַמְסֵעיֶהם . . כִּ ֵני ִיְשָׂרֵאל בְּ ן ִיְסעּו בְּ כָּ ְשׁ ֵמַעל ַהמִּ
ָכל ַמְסֵעיֶהם". ית ִיְשָׂרֵאל בְּ ן יֹוָמם . . ְלֵעיֵני ָכל בֵּ כָּ ְשׁ ַעל ַהמִּ

חניה? לא כדי לנוח
במשכן,  השם  גילוי  את  להמשיך  שסיימו  אחרי  אפילו 
והמשך  המשכן  מעל  הענן  סילוק  על  התורה  מספרת 
המסעות, כי בזה מלמדת אותנו התורה שאפילו בפסגה 
יש לחתור להמשיך להתקדם  הרוחנית הגבוהה ביותר 

לעבר המסע הבא – לדרגה גבוהה ונעלית עוד יותר.

)"חניה"(,  במנוחה  נמצא  יהודי  כאשר  אפילו  כי  וזאת, 
הבא  לשלב  בהתקדמות  חדור  להיות  צריך  הוא  הרי 

והנעלה יותר.

אל  "ויקרא  ספר  לקריאת  עוברים  שמות  ספר  מסיום 
זוכה  רבינו  שמשה  יותר  עוד  נעלית  דרגא  שזו  משה" 
לקבל, וממשה רבינו זה נמשך לכל יהודי ויהודי, שיכול 
לזכות ולקבל את הגילויים הכי גדולים ואין הדבר תלוי 
שמעלים  מה  כל  את  להסיר  שהכוחות  ברצונו,  אלא 

ומסתיר על ההעלמות וההסתרים.

והעיקר שכל זה יהיה מתוך שמחה וטוב לבב בגאולה 
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

)ע"פ שיחת ש"פ פקודי תשמ"ט(

חזק ונתחזק - ונתקדם

לצפות בקוצר רוח
 - פסח  קרבן  אכילת  מאופן  ההוראה 
ציווי  את  קיימו  ישראל  בני  שכאשר 
הבשר  את  "ואכלו  הוא  ברוך  הקדוש 
מרורים  על  ומצות  אש  צלי  הזה  בלילה 
יאכלוהו", קיימו זאת באופן של "מתניכם 
ומקלכם  ברגליכם  נעליכם  חגורים 
בקיום  הסתפקו  שלא  כלומר,  בידכם", 
ציווי  ובפרט  הוא,  ברוך  הקדוש  ציווי 
הקשור עם ענין של חירות )אכילת קרבן 
ציפו  "צלי אש"(, אלא  ובאופן של  פסח, 
שבו  הנכסף  לרגע  רוח  בקוצר  והמתינו 
יגאלו ויצאו ממצרים, עד שעמדו מוכנים 
– "מתניכם חגורים . . ומקלכם בידכם" - 

להיגאל ולצאת ממצרים.

)משיחת שבת פרשת החודש תשמ"ה(

וביום השביעי יהיה לכם קודש   )ויקהל לה, ב(
בעת ביאת משיחנו במהרה בימינו אמן, שיהיה יחוד שמו 
יתברך בשלימות, לא יהיו צריכים לשום מלאכה. ואפשר 
חסר  ארבעים  מלאכות  'אבות  באמרו  התנא  כוונת  שזהו 
כל  שייכים  מלאכות,  הל"ט  אלו  שכל  לרמז  רצונו  אחת', 
זמן ש'חסר אחת', היינו שלימות האחדות שמו יתברך, אבל 
בעת שיהיה הייחוד בשלימות, לא יצטרכו לשום מלאכה, 
כי כבר יהיה נתקן הפגם ותצא הארץ מקללותיה, ויעשה 

מל"ט מלאכות ט"ל, ואז יהיה שמו יתברך כטל לישראל.

)קדושת יום טוב(

ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר 
נדבה רוחו אתו   )ויקהל לה, כא(

לפי שהתנדבו בכל לבם ובכל רוחם, לפיכך עתיד הקדוש 

ברוך הוא לחדש להן לב ורוח. וכן הוא אומר )יחזקאל לו, 
כו( "ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם". 

)מדרש הגדול(

 ויעשו על החושן שרשרות גבלות 
מעשה עבות   )פקודי לט, טו(

ישראל  שבני  שאפילו  לומר  "בגלות",  אותיות   - "גבלות" 
ועוד  הוא.  ברוך  הקדוש  של  ליראתו  נקשרו  הם  בגלות, 
יהיו  ישראל,  ארץ  לגבולות  כשיבואו   - "גבלות"  פירוש 
ס,  )ישעיה  שנאמר  כענין  אותם,  טוענים  והעננים  העבים 
ח( "מי אלה כעב תעופינה", וזהו "מעשה עבות" - על ידי 
עבות ועננים, כמו שנאמר )שמואל ב כג, ד( "וכאור בקר 

יזרח שמש בקר לא עבות". 

)רמזי רבנו יואל מבעלי התוספות(

לכאורה, היו בני ישראל 
במעמד כה מושלם, שהיה 

אפשר לחשוב שכל מה 
שנעשה מספיק ועכשיו 

אפשר קצת לנוח... על כך בא 
הלימוד מסיום הפרשה

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

17:42   17:27   17:15  17:24  17:09   הדלקת נרות 
18:41   18:25   18:23  18:24   18:22   יציאת השבת  

הפטרה: כה אמר ה' - עולת תמיד )יחזקאל מה, יח - מו, טו( ומוסיפים פסוק ראשון ואחרון מ'מחר חודש'
מברכים חודש ניסן - המולד: מוצש"ק שעה 7, 3 דק', 5 חלקים. ראש חודש: ביום ראשון



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

   כ"ח אדר - ה' ניסןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

אחיזה בתורה מביאה שלוםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' נזקי ממון. פרק יב-יד.
הל' גניבה.. בפרקים אלו. פרק א-ג. 

פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

הל' גזילה ואבידה.. בפרקים אלו. רק א-ג. 
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

הל' יבום וחליצה. פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.

פרק ח.
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   מהוראות הרבי שליט"א מלך המשיחיין מלכותאגרות מלך

מנהגי יום הולדת

לעלות לתורה ביום השבת שלפני יום ההולדת, וכשיום ההולדת  א. 
חל ביום הקריאה – גם ביום ההולדת עצמו.

וכשיום  ומנחה,  שחרית  תפלת  לפני  הצדקה  בנתינת  להוסיף  ב. 
ההולדת חל בשבת או ביום-טוב – ליתן בערב שבת או יום-טוב )ומה 

טוב – גם לאחריו(.

ג. להוסיף בתפלה – בכוונת התפלה, התבוננות בגדלות הא-ל וכו', וכן 
באמירת )ספר( תהלים )על כל פנים – ספר אחד(.

ד. ללמוד המזמור תהלים החדש שמתחיל לומר ביום ההולדת ]נוסף 
בתהלים שהוא מסומן  )=פרק(  .. מהקאפיטל  חודש  ראש  בכל  "ללמוד  המנהג  על 
– "פסוק אחד". "ואם הוא מרובה בפסוקים אזי לומדים שנים  במספר שנות חייו" 
או יותר". ואם הקאפיטל מחזיק פחות מי"ב פסוקים .. אזי כופלים" באופן ש"יעלה 
כמספר חדשי השנה" )אגרות קודש כבוד קדושת אדמו"ר מוהריי"צ חלק ה א'שלט([ 
]מ"יחידות" לחתני בר-מצוה – ראה לקוטי שיחות  – בהתאם למספר שנותיו 

חלק כ עמוד 578. חלק כ"ו עמוד 347. ועוד[.

להוסיף שיעור נוסף בתורת הנגלה ובתורת החסידות – נוסף על  ה. 
השיעורים הקבועים, שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא השוים 

לכל נפש, ושיעור היומי ברמב"ם.

]במקום שלבו  - חסידות(  )=דברי אלוקים חיים  ללמוד מאמר דא"ח  ו. 
ז  חפץ, אבל, אדעתיה דנפשיה – אגרות קודש אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חלק 
ב'צז )וראה הערה הבאה([ בעל פה )כולו או חלקו(, ולחזור אותו בחבורה 
ביום  ובפרט  הקרובה,  בהזדמנות  או  עצמו,  ההולדת  ביום  )ברבים( 

השבת קודש שלאחריו )בזמן סעודה שלישית(.

ז. להוסיף בפעולה על הזולת – הפצת התורה והמעיינות חוצה, מתוך 
אהבת ישראל.

לצייר  ב'רכו:  הנ"ל  קודש  אגרות  ]ראה  זכרונותיו  ולהעלות  להתבודד  ח. 
מתורתו[  ללמוד  כך  ואחר  לו  שענו  ומה  ששאל  מה  היחידות  אחת  במחשבתו 
כלומר,  ויתקנם,  ישוב  ותשובה  תקון  והצריכים  בהם,  ולהתבונן 
להתבונן באופן הנהגתו בשנה שעברה, ולקבל החלטות טובות לשנה 

הבאה עלינו לטובה.

)לפי  פרטי  בענין  נוסף  הידור  או  נוספת  זהירות  עצמו  על  לקבל  ט. 
הנ"ל  קודש  אגרות   – בדא"ח  שיעור  בהוספת  בזה  להתחיל  ]ויש  כמובן(  ערכו, 
]ידוע אשר מהנכון לקבל איזה זהירות נוספת בראש  ב'סו[, כמו בראש השנה 
השנה, ויש ללמוד מזה גם כן על ראש השנה הפרטי דכל אחד, היינו יום ההולדת, 
שאז מתחלת שנה חדשה הפרטית )ראה שיחת אחרון של פסח תשמ"ח הערה 33( – 

אגרות קודש הנ"ל[.

– שבח  וידידיו  ביתו, חבריו  בני  לערוך התוועדות של שמחה עם  י. 
והודיה להקב"ה )ובאם אפשר – לברך "שהחיינו" על פרי חדש או בגד 
חדש(, מתוך שמחה של תורה ושמחה של מצוה ]שיחות: כ"ה אדר, אחרון 

של פסח )ועוד( ה'תשמ"ח[.

* המנהגים נדפסו - מוגה - בספר השיחות תשמ"ח חלק ב'. עמ' 406 )מלבד אלו 
 .81 ע'  ניסן. ספר המנהגים חב"ד  י"א  יום"  נלקטו מ"היום   – בפני עצמם(  שצויינו 
אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חלק ו אגרות: א'תקמח. א'תתנח. 

חלק ז: א'תתצט. א'תתקכט. ב'כב. ב'סו. ב'צז. ב'קטז. ב'קמו. ב'רי. ב'רכו. ועוד.    

בספר היום יום, בי"א ניסן כותב הרבי שליט"א מלך 
המשיח: "ביום ההולדת, על האדם להתבודד, ולהעלות 

זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תיקון ותשובה – 
ישוב ויתקנם", עם הכרזת מבצע יום הולדת בכ"ה אדר 
תשמ"ח )88'( הונהגו גם המנהגים המיוחדים ליום זה:

אין טעויות

כאשר היהודים אוחזים בתורה אז יהיה ש"ה' עוז לעמו יתן" כפשוטו - 
יברך את עמו בשלום",  "ה'  יהיה  ואז  יוצא מידי פשוטו",  ש"אין מקרא 
כפי שמסופר במדרש )שלא רק שיהודים יודעים מזה, אלא( שכל אומות-

העולם שמעו ש"ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".
)ליל א' דראש-חודש אייר תשל"ו(

משפחת טנג'י מהיישוב דלב שבשומרון היא 
אבי  חיים.  שמחת  ומלאת  נחמדה  משפחה 
וחסון  בריא  אדם  הוא  פינחס,  המשפחה, 
שקם מידי בוקר ליום עמוס בעבודה. אולם 
לא  בדברים  מלאה  חיים  אנו  בה  התקופה 
צפויים. כך גם פנחס גילה יום אחד להפתעתו 

שהוא נדבק בנגיף הקורונה.

"ברוך השם  נורא", אמר פנחס לעצמו,  "לא 
אני איש חזק. בוודאי אעבור את זה בקלות". 

אך מסתבר שהנגיף לא ממש הלך להתייעץ 
להתפרץ  עליו  עוצמה  באיזה  פינחס  עם 
הוא  ליום.  מיום  ונחלש  הלך  פנחס  הפעם. 
היה מרותק למיטה וסבל מכאבים בכל חלקי 
גופו. הויטמינים שלקח כדי לחזק את הגוף 

לא הצליחו להחזיר אליו את כוחותיו.

חש  כבר  בנגיף  שנדבק  לאחר  ימים  מספר 
פינחס קושי גדול בנשימה. הוא פונה לבית 
הרפואה איכילוב בתל-אביב לטיפול ולסיוע 
נשימתי. פנחס חובר למחולל חמצן, זהו שלב 
והנשמה השם ישמור...  אחרון לפני הרדמה 
משפחתו של פינחס החלו להיכנס ללחץ. הם 
לא רצו לחכות שהמצב יחמיר עוד יותר. הם 

מוכרחים לפעול ובזריזות!

שמואל  הרב   - ובעלה  פינחס,  של  אחותו 
מחפוץ, מנהלים יחד את בית חב"ד בשכונת 

נווה עופר בתל אביב. 

הרבנית  מיד  הזדרזה  במצב,  ההחמרה  עם 
מליובאוויטש  שליט"א  לרבי  לכתוב  מחפוץ 
מלך המשיח ולבקש ברכה לרפואה שלימה 

עבור אחיה היקר.

היא העלתה את בקשתה על הכתב וביקשה 
מעומק ליבה ברכה לרפואה שלימה וקרובה! 
את מכתבה הכניסה בין דפי סדרת האגרות 
שם  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  קודש 

בכרך יד עמוד תכב הופיעה התשובה:

"במענה על מכתבו מיום ד' אד"ר. בעת רצון 
אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון 
הקדוש של כבוד-קדושת מורי-וחמי אדמו"ר 
במה   .  . לכתבו  מתאים  להם  להמצטרך   .  .
 .  . שכותב אודות בנו שיחיה – מהנכון היה 
שהתפילין יהיו בדוקים כשרים לכל פרטיהם 
. . בטוחני שזה יביא שינוי לטוב . . ויצליח אז 
ידי רופא מומחה   הטיפול בדרך הטבע על- 

. . המחכה לבשורות טובות בכל הנ"ל".

בני המשפחה התעודדו מהמכתב והבינו כי 
יש לבדוק את התפילין של החולה. התפילין 
חיכו  המשפחה  ובני  לבדיקה  נשלחו  אכן 
ימים חלפו  במתח להגעת התוצאות. מספר 
היתה  לא  אולם  הגיעו.  הבדיקה  ותוצאות 
היו  התפילין  מרעישה:  בשורה  כל  בהם 

קלים  תיקונים  כמה  למעט  וטובות.  כשרות 
בתגי האותיות שאינם פוסלים את התפילין, 

לא היה שום פגם בתפילין.

בני המשפחה האמינו שהרבי שליט"א מלך 
המשיח התכוון לעוד דבר נוסף. 

הרב  הגיס,  של  במוחו  רעיון  נצנץ  לפתע 
'אודות  כתוב  במכתב  רגע,  מחפוץ:  שמואל 
מה  זה  הבן!  של  התפילין  את  לבדוק  בנו', 

שעלינו לעשות...

הבן  של  התפילין  גם  נשלחו  מהר  חיש 
התפילין  התוצאות:  הגיעו  והנה  לבדיקה, 

פסולות!

נפעמו מרוח הקודש הגלויה.  בני המשפחה 
חדשות  תפילין  זוג  לבן  להזמין  הזדרזו  הם 

ומהודרות.

הפסול  שהתגלה  מרגע  פלא:  זה  וראה 
החל  החדשות,  התפילין  והוזמנו  בתפילין 
ולהרגיש שכוחותיו חוזרים  האב להתאושש 

אליו.

ימים לאחר מכן, בראש חודש אדר  שלושה 
ערב שבת קודש, החודש אותו הזכיר הרבי 
השתחרר  במכתב,  המשיח  מלך  שליט"א 
להשם  מודה  כשהוא  הרפואה,  מבית  פנחס 

על הניסים והנפלאות.  

פנחס טנג'י 

חיש מהר נשלחו 
גם התפילין של 

הבן לבדיקה, והנה 
הגיעו התוצאות: 

התפילין פסולות! 
בני המשפחה נפעמו 

מרוח הקודש הגלויה. 
הם הזדרזו להזמין 
לבן תפילין חדשות



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד

modaot@sichathageula.com :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

מתורת  פתגמים  ליקוט  הכולל  יום'  'היום  בספר 
מלך  שליט"א  הרבי  כותב  החסידים,  ודרכי  החסידות 
נותן ליבו  המשיח: "חסיד אחד או תלמיד אחד, כאשר 
בעיר  ישועות  פועל  וחיזוקה,  התורה  על  ונפשו  דעתו 
מדרך  מלמעלה  בדרך  והוא  העיר,  עניני  בכל  גדולה 

הטבע בזכות אבות העולם".

רבות  פעמים  רואים  אנו  זה,  לפתגם  חיה  הוכחה  כמו 
מפורסמים  מוסדות  ברשותם  שאין  אנשים  ישנם  כי 
לגיוס  מסודרת  מערכת  לא  ואף  מסועפים  ארגונים  או 
משאבים, אך ברגע שהיהודי "נותן ליבו דעתו ונפשו על 
להופיע  מתחילות  מאליהן  כמו  אכן  וחיזוקה",  התורה 

הישועות והנפלאות.

ספר תורה חדש
בכל יום רביעי מתאספים כעשרה אנשים בבית הכנסת 
לשיעור  מוצקין,  בקרית  שלי'  התורה  'אש  ברסלב  של 
תניא אותו מוסר הרב אלירן שמר. השיעור מתקיים כבר 
3 וחצי שנים, כמעט מיום הקמתו של בית הכנסת. הרב 

שמר מספר כיצד הכל התחיל:

בעל  יהודי  שמואל,  בקרית  כאן  חב"ד  מחסידי  "אחד 
לב חם בשם ר' יצחק קריספיל, כתב ספר תורה לעילוי 
נשמת רעייתו. הוא חשב להיכן להכניס את ספר התורה, 
וחיפש בעיקר מקום בו יקראו בספר מידי שבוע. באותה 
בקרית  שלי'  התורה  'אש  הכנסת  בית  נוסד  תקופה 
לספר  זקוקים  היו  והם  ברסלב,  אנשי  ידי  על  מוצקין 
קריספיל  בין  לקשר  הובילה  העליונה  ההשגחה  תורה. 
ששמח לתת את ספר התורה למקום שבאמת זקוק לו, 
לאנשי בית הכנסת ששמחו לקבל ספר תורה ל'מקדש 

מעט' החדש שהקימו".

ר' יצחק לא הסתפק בהענקת ספר התורה, וחשב כיצד 
לרב  פנה  הוא  נוספים.  בתחומים  ולסייע  לעזור  יוכל 

הכנסת  בבית  תורה  שיעור  למסור  ממנו  וביקש  שמר 
הצעיר. הרב שמר נענה לבקשה, ומלבד שיעור התניא 
שלישית',  'סעודה  בזמן  שבת  בכל  מגיע  הוא  הקבוע 
להעביר דבר תורה בקשר לפרשת השבוע בראי תורת 

החסידות. 

כרטיס טיסה במתנה
"ישנו מנהג יפה בבית הכנסת", משתף הרב שמר, "ולפיו 
לרבי  דיווח  המשתתפים  כל  כותבים  שיעור  כל  בסיום 

שליט"א מלך המשיח על השיעור שהתקיים. את המכתב 
קוראים  ואז  קודש',  ה'אגרות  מכרכי  לאחד  מכניסים 
יחד את התשובה שהתקבלה. מדהים לראות בכל פעם 
מחדש כיצד הרבי שליט"א מלך המשיח מתייחס לנושא 
שנלמד בשיעור, ואף לאירועים פרטיים של המשתתפים 

החלים באותו שבוע כמו שמחות משפחתיות ועוד".

יום  פועלו.  על  לרב שמר  הערכה  רוחשים  המתפללים 
אחד ניגש אליו אחד מהמשתתפים ואמר: "שמענו ממך 
רבות על החשיבות והמעלה של הנסיעה לרבי שליט"א 
לזכות  ההזדמנות  את  לך  לתת  וברצוננו  מלך המשיח, 
בכך", ובאומרו זאת הניח בידו של הרב שמר מעטפה 

עם סכום כסף הנדרש לקניית כרטיס טיסה...

השכנים מסייעים
הכנסת,  בתי  סגירת  עקב  האחרונים  החודשים  במהלך 
קבוצות   – החצרות'  'מניני  לתופעת  הציבור  נחשף 
יחד  מתאספים  רחוב,  באותו  המתגוררים  תושבים 
לתפילות. גם בסמוך לביתו של הרב שמר התארגן מנין 
שכזה, ויחד עם השתתפותו בתפילות לא חסך אף מהם 

את אורה של החסידות ובשורת הגאולה.

"למעשה כבר הרבה לפני ערכנו בחצר הבנינים פעילות 
 – שבת'  'מסיבות  על  "מדובר  מספר.  הוא  לילדים", 
'יחי  והכרזת  הפסוקים   12 לאמירת  הילדים  התכנסות 
תהלוכת  כגון  השנה,  מעגל  סביב  פעילות  וכן  אדוננו', 
כינוסי  בשבועות,  הדברות  עשרת  קריאת  בעומר,  ל"ג 
יצוינו לשבח משפחת  וכדומה.  ופורים,  ילדים בחנוכה 
בן דהן שמסייעים תמיד לפעילות, ואפילו בזמן הסגר 
כאשר נדבקנו ושהינו בבידוד, הם נטלו על עצמם את 
וקיימו את הפעילות. על ביתנו, למעשה על  האחריות 
דירתם של השכנים, מתנוסס דגל משיח, המזכיר תמיד 

לנו ולתושבים שאנחנו מוכנים לקבל פני משיח".  

יהודי – רק על ידי גיור כהלכה
במענה על מכתב כבודו בשאלה לחוות דעתי, בנוגע לרישום 
ילדי נשואי תערובת כשהאב יהודי והאם לא יהודייה, ולא 

התגיירה קודם לידת הולד: 

ולמסורת המקובלת  דעתי ברורה בהחלט, בהתאם לתורה 
להצהרה  תוקף  כל  אין  כאלה  בעניינים  כי  דורות,  מדורי 
בדיבור על הרצון להירשם בתור יהודי, ואין בכח הצהרה 

זו לשנות את המציאות. 

על פי התורה והמסורת של דורי דורות, הקיימת וחיה עד 
היום הזה – יהודי, או - בסגנון שונה אבל בתוכן שווה - שייך 
או  יהודייה  מאם  שנולד  זה  ורק  זה  הוא  ישראל,  בני  לעם 
גר שנתגייר באופן גירות מדויק, אשר פרטי סדר גירות זה 

ישראל, מדור  בית  דינים של עמנו  מבוארים בספרי פסקי 
לדור ועד לשולחן ערוך. 

האמור במלוא תקפו לא רק בנוגע לילדים שהוריהם או מי 
שהוא אחר מצהיר על רצונו לרשום אותם בתור יהודי, אלא 
גם בנוגע לכל מי שיבוא להצהיר על עצמו שרוצה לשנות 
מעמדו ומצבו כדי להיכנס לכלל ישראל, שאין בהצהרה כזו 
ולא כלום אלא אם כן יקיים בפועל, או שכבר קיים בפועל, 
סדר הגירות מתאים למסורה וכמפורט בספר השולחן ערוך. 

בכבוד ובברכה. 

אינני מציין המקורות - כי בעניין הגירות הלכות פסוקות, 
ברורות ומפורטות ברמב"ם, טור, שולחן ערוך, ועוד.

)אגרות קודש חלק חי עמוד רט(

לקרב את הגאולה 'ליד הבית'

הרב אלירן שמר בשיעור התניא

אחד המתפללים ניגש 
אליו ואמר: "שמענו 

ממך רבות על החשיבות 
והמעלה של הנסיעה לרבי 

שליט"א מלך המשיח, 
וברצוננו לתת לך את 

ההזדמנות לזכות בכך"


