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כשנה חלפה מאז פרץ הנגיף אל חיינו ושינה סדרי עולם. 
שננקטו  הרבות  והזהירויות  הסייגים  החששות,  התגברות 
על ידי הממשלות יצרו סדר עולמי חדש. זוהי שנה שבה 

יש להעריך מחדש את התקופה 
המופלאה בה אנו חיים - תקופה 
אותה מגדיר הרבי שליט"א מלך 
המשיח".  "ימות  בשם  המשיח 
תקופה בה אפשר לראות במוחש 
בהתנהגות  המופלא  השינוי  את 
לה  דומה  היתה  שלא  האנושית, 

בדורות עברו.

או  עשרות  לפני  עד   - בעבר 
קיצוניים  שינויים   - שנים  מאות 
או  טבע  אסונות  רעב,  של 
ישיר  באופן  הובילו  מגיפות, 
מלחמה  כוננות  להתגברות 
מדינה  כל  העולם.  מדינות  בין 
בעבור  המיטב  את  עושה  היתה 
נכנסת  אותה,  המנהל  השלטון 

להשיג  דרכים  מחפשים  היו  וראשיה  כוחנית  להישרדות 
גם   - מוגברים  שליטה  או  מזון  מימון,  מקורות  ולהרוויח 

במחיר של מלחמה ונזק סביבתי ועולמי.

מאמץ עולמי
כיום, אנו חיים בתקופה שאין דומה לה בהיסטוריה. מדינות 
העולם משלבות ידיים, מספקות מידע חיוני האחת לשניה, 
בעבור   - הקיים  למצב  יותר  טוב  פתרון  למצוא  ומנסות 
תושביהן - אך גם בשביל תושבי העולם כולו. המאמצים 
להמשיך  בעולם  מעבדה  כל  כמעט  מובילים  המשולבים 
ולשקוד כדי לפתח את המענה הטוב ביותר שניתן למצוא 
לבעיה, תוך שיתופי פעולה שלא היו בעבר, מחקרים בין 

לאומיים, במאמץ משותף לעשות עולם טוב יותר.

גם התפתחות הטכנולוגיה בדורנו מסייעת רבות בידי האדם 
ולמצוא  להחליט  הפשוט 
הרפואית  הדרך  את 
בעבור  ביותר  הטובה 
נאלץ  בעבר  אם  מצבו. 

שנאמרים  הדברים  על  עצומות  בעיניים  לסמוך  אחד  כל 
ללא  ולקבלן  המדינות  ראשי  ידי  על  או  התקשורת  בכלי 
לחקור,  אחד,  כל  של  באפשרותו  יש  שכיום  הרי  עוררין, 
ולקבל  נוספים  מקורות  לשמוע 
בעבורו. שלא  החלטה מושכלת 
לדבר על הערך המוסף שהביאו 
עימן כלי ההתקשרות החדישים 
פעולות  לבצע  המאפשרים 
רבות כקניות וכדומה ללא צורך 
ולהחשף למקורות בלתי  לצאת 
מוגנים. אפילו ביקור אצל רופא 

יכול כיום להתבצע מהבית...

השפעה ישירה
רק  סקרנו  אותם  אלו,  שינויים 
הכנה  הינם  המזלג,  קצה  על 
בו  שלב  הבא,  השלב  לקראת 
של  האמיתית  מטרתו  תתגלה 
העולם  כאשר  העולם,  בריאת 
בהתחברות  ורק  אך  ויתמקד  מהרע  לגמרי  יתנתק  כולו 
לקדושה. כפי שכותב הרמב"ם על ימות המשיח: "ובאותו 
הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות 
שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר 

ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד..."

מאיפה כל זה בא? האם העולם פתאום נהיה טוב ורחום? 
מלך  שליט"א  הרבי  לנו  גילה  שנים  עשרות  לפני  עוד 
המשיח כי השינוי התהומי שהתחולל בעולם - שידע אלפי 
מעבודתו  ישירה  תוצאה  הינו   - ומלחמות  כוחניות  שנים 
של מלך המשיח. כך ולא אחרת. וכל זה קרה - כך הסביר 
בעצמו - כאשר פסקו רבנים פסק-דין ברור כי הוא מלך 
תוקף  ולהתגלותו  המתחולל  להליך  והעניקו  המשיח, 
תורני המבוסס על דברי ההלכה. לא נותר לנו אלא לחזות 
יהיו  "...ולפיכך  שם:  הרמב"ם  דברי  המשך  בהתגשמות 
וישיגו  הסתומים  דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל 
דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר כי מלאה הארץ דעה 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה  מכסים",  לים  כמים  ה'  את 

תיכף ומיד ממש.
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מיליון יהודים התחברו
בארץ  ציינו  ראשון  וביום  קודש  בשבת 
 - הקודם  הרבי  של  ההילולא  את  ובעולם 
רבי יוסף יצחק - ואת קבלת ההנהגה בידי 
התוועדויות  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי 
התקיימו בכל מקום ובעיקר ב-770 - מרכז 
חב"ד העולמי אליו נסעו רבים לרגל היום. 
היה  השנה  המשמעותיות  הפעולות  אחת 
גליון 'הדור השביעי' שצורף ל'ישראל היום' 
והביא משיח למאות אלפי בתים ולכמיליון 
לחצו:  הגדול,  במבצע  לשותפות  קוראים. 

www.charidy.com/cmp/ushvat

ראש השנה לאילנות
'לכשיפוצו  שע"י  חב"ד  המעשרות  קרן 
מעינותיך' - הפועל להפצת עומק ופנימיות 
 - השם  מבקשי  לקהל  הגאולה  בשורת 
מזמינה אתכם לרכוש מנוי לרגל ט"ו בשבט 
- ראש השנה לאילנות ולהיות חלק ממפעל 
http://bit.ly/770chabad ההפצה האדיר

התוועדויות מתורגמות
מתחדש  משיח  של  תורתו  להפצת  המכון 
בערוץ יוטיוב חדש ובו יעלה פרוייקט שטרם 
בעברית  מלא  תרגום  והוא  כמותו,  נראה 
מלך  מליובאוויטש  הרבי  התוועדויות  של 
מידי  בוידאו,  הקיימות  שליט"א  המשיח 
לערוץ.  נוסף  סרטון  יעלה  ימים  מספר 

הירשמו כמנוי כדי לא לפספס.

30 שנה לניסי נפלאות אראנו
הרבי שליט"א מלך המשיח ניבא מראש את 

ניסי מלחמת המפרץ. )עמוד 3(

השפעתו של מלך 
המשיח בעולם

השוני הגדול המתחולל בעולם, שהואץ באופן חסר תקדים בשנה האחרונה, מעיד כי אנו חיים ב'ימות 
המשיח' וכי העולם כיום פועל אחרת מבעבר במטרה להפוך למקום טוב יותר בלי מלחמות מיותרות



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
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עמדו  סוף,  ים  בקריעת  שחוו  האדיר  הנס  של  בסיומו 
בני ישראל על שפת הים וראו כיצד נפלטים אל החוף 
חיל  התקשטו  איתם  וזהב,  כסף  של  אדירות  כמויות 
שמרוב  מספר  המדרש  ממצרים.  שיצאו  קודם  פרעה 
הלהט של בני ישראל לאסוף את השלל, משה היה צריך 
ישראל להמשיך לנסוע אל עבר  בני  להכריח בכח את 

היעד הבא.

ונשאלת השאלה: איך יכול להיות שאחרי חוויה רוחנית 
שאפילו   – סוף  ים  קריעת  בעת  שהייתה  כזו  כבירה, 
יותר מגדולי  גילוי אלוקי  זכתה לראות  שפחה פשוטה 
הנביאים – יהיו בני ישראל להוטים אל השלל עד שמשה 

היה צריך 'לסחוב' אותם כדי להתקדם מתן תורה?

דרוכה  בציפיה  הימים  את  ספרו  ישראל  בני  בכלל, 
עליהם  היה  כך  ואם  סיני,  בהר  התורה  קבלת  לקראת 
ולא להתעכב לאסוף  להמשיך ולמהר ללכת להר סיני 

כסף וזהב מחופי ים סוף?!

זה לא אני, זה רצון ה'
נבע  לא  הזהב  שאיסוף  המסקנה  מתבקשת  זה  מכל 

מאינטרס אישי אלא מהמחשבה שזהו רצון השם:

בני  את  יגאל  שהוא  רבינו  למשה  השם  הבטיח  כאשר 
 . . ּה  ֶכְנתָּ ׁ ה ִמשְּ ׁ ֲאָלה ִאשָּ "ְוָשׁ ישראל ממצרים, הוא ציוה 
ם ֶאת ִמְצָרִים". וכפי שאכן  ְלתֶּ ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב . . ְוִנצַּ כְּ
היה בעת היציאה ממצרים שלכל אחד מבני ישראל היו 
ממצרים,  וזהב  בכסף  עמוסים  חמורים  תשעים  לפחות 
המטרה הייתה לרוקן כליל את ארץ מצרים מכסף וזהב.

כסף  שנותר  וראו  הים  שפת  על  ישראל  בני  וכשעמדו 
וזהב מצרי לרוב, הרגישו צורך ודחיפות להמשיך לקחת 

עוד ועוד זהב. היה ברור להם שזה רצון השם.

לא לסיים את העבודה?
'עבודת  למעשה  זוהי  הדברים,  לעומק  נצלול  אם 
הבירורים' שהייתה מנת חלקנו עד לא מזמן. בכל מקום 
שנפלו  קדושה  של  ניצוצות  טמונים  היו  בעולם  וחלק 
'לברר',  הייתה  היהודים  ועבודת  אלו,  למקומות  וירדו 
לגאול ולהחזיר את הניצוצות האלו לקדושה ע"י שימוש 

נכון בהם. )עבודה זו הושלמה בשנת ה'תשנ"ב(.

קדושה,  של  ניצוצות  היו  המצרים  של  וזהב  בכסף  גם 
הכסף  כל  את  לקחת  ישראל  בני  על  השם  ציוה  ולכן 

והזהב של המצרים, וכך לברר את הניצוצות.

לפיכך, נאמנים לעבודת הבירורים, לא רצו בני ישראל 
לעזוב את שפת הים בלי לסיים את העבודה, בלי לגאול 
את כל כסף וזהב שנפלט מהים והיה שייך למצרים. הם 
גם עוד נותרו תחת ההשפעה של הגילוי המיוחד שזכו 
לגמרי  שקועים  היו  הם  ולכן  סוף,  ים  בקריעת  לקבל 

בקיום רצון השם והתעסקו בהתלהבות באיסוף השלל.

מחכים לפקודה
להמשיך  הוא  השם  רצון  שכעת  שידע  משה,  אבל 
להמשיך  עליהם  ציוה  סיני,  הר  עבר  אל  במסע  הלאה 
רבינו  למשה  צייתו  ישראל  שבני  ופשוט  ולהתקדם. 
והמשיכו לנסוע מתוך קבלת עול, כי כאשר שמעו את 
משה מצווה להתקדם, הם הבינו שכעת הסתיים הציווי 

ם ֶאת ִמְצָרִים". ְלתֶּ של "ְוִנצַּ

כאשר  השם:  בעבודת  יסודית  הוראה  נלמדת  מכאן 
בחיות  זאת  לעשות  עליו  כלשהי,  במצווה  עוסק  יהודי 
מנשיא  הוראה  מקבל  הוא  כאשר  אבל  ובהתלהבות. 
הדור שכעת יש להפסיק עם עניין זה ולהתקדם לעבר 
עבודה אחרת, אז – יחד עם התחושה שכעת הוא עוזב 
את העבודה הישנה "בעל כרחו" – עליו להתקדם במלוא 
המרץ והחיות אל העבודה החדשה, מתוך שמחה וטוב 

לבב.

תורתו של  לקבלת  העם"  ה"ויסע  ומיד מתקיים  ותיכף 
משיח בגאולה האמיתית והשלימה.

)ע"פ שיחת ש"פ שמיני תשל"ד - לקוטי שיחות חלק כא ע' 77(

למה בני ישראל לא יכלו להתנתק מביזת מצרים?

ניסים שקוראים בעיתונים
לא צריך – ושלא יצטרכו – להגיע לנסים 
"טיל"  ירה  שגוי  בעיתונים,  שקוראים 
למעלה, וגוי מחסידי אומות העולם ירט 
יהודים,  – כיון שאצל  וכיוצא בזה  אותו, 
ניסים  ריבוי  יש  הקודש,  בארץ  ובפרט 
בכל יום ויום, ניסים בענינים טובים, בטוב 
בפועל,  מזה  וההוראה  והנגלה.  הנראה 
ובפרט בימינו אלו: יחד עם זאת שיהודי 
צריך לעשות כל התלוי בו בעבודה בכח 
עצמו )על פי דרכי הטבע( – צריך להיות 
לכל יהודי בטחון גמור, בלי שום ספיקות, 
שהקדוש ברוך הוא יתן לו כל טוב, בטוב 

הנראה והנגלה.

)שיחת פרשת בשלח תנש"א(

אז ישיר משה ובני ישראל )בשלח טו, א(
רבי מאיר אומר, מנין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר 
"אז ישיר משה ובני ישראל", שר לא נאמר אלא ישיר, מכאן 
לתחיית המתים מן התורה. כיוצא בדבר אתה אומר, "אז 
יבנה, מכאן  יהושע מזבח לה'", בנה לא נאמר אלא  יבנה 

לתחיית המתים מן התורה. 
)מסכת סנהדרין(

הנני ממטיר לכם לחם מן השמים )בשלח טז, ד( 
מה גואל ראשון הוריד את המן, שנאמר "הנני ממטיר לכם 
לחם מן השמים", אף גואל אחרון יוריד את המן, שנאמר 

"יהי פיסת בר )לחם( בארץ" )תהלים עב, טז(.
)קהלת רבה(

היום לא תמצאוהו בשדה )בשלח טז, כה(
מוצאים  אתם  אין  הזה  בעולם  אומר,  חסמא  אלעזר  רבי 

אותו, אבל אתם מוצאים אותו לעולם הבא. 
)מכילתא(

כבר ידעת כי העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, 
אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם וניזונים מזיו 
מתולדת  המן  כי  שביארנו,  כמו  הוא  הענין  רק  השכינה, 
האור העליון, שנתגשם ברצון הבורא יתעלה. ועל כן אמרו 
כי לעתיד לבא יחזור לנו, כי קיום אנשי העולם הבא יהיה 
מזיו השכינה, כענין משה בהר ואליהו, אך לא יתגשם כענין 
המן, כי יגיע מעלתם ליהנות תמיד מזיו השכינה כמלאכי 
עליון, למעלה ממעלת אנשי דור המדבר, ואף כי הם בגוף, 

כן אין הקדוש ברוך הוא חפץ בביטול צורת האדם.
)רקאנטי(

כשעמדו בני ישראל על 
שפת הים וראו שנותר כסף 

וזהב מצרי לרוב, הרגישו 
צורך ודחיפות להמשיך 

לקחת עוד ועוד זהב. היה 
ברור להם שזה רצון השם

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

16:52   16:53   16:39  16:49  16:35   הדלקת נרות 

17:54   17:53   17:49  17:51   17:50   יציאת השבת  

הפטרה: ודבורה אשה נביאה - ארבעים שנה )שופטים ד, ד - ה, לא(



נפלאות עכשיו    מענדי ליפשאגרות מלך

   ט"ז - כ"ב שבטמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

יהי רצון שיתבטלו התוכניותפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' פרה אדומה. פרק ה-ז. 
פרק ח-י.

פרק יא-יג.
פרק יד-טו. הל' טומאת צרעת.. פרק א.

פרק ב-ד.
פרק ה-ז. 
פרק ח-י.

קידוש מגילה. פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

נשים, הל' אישות. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
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   הרב אבישי אפרגוןשיח חסידים

30 למלחמת המפרץ 
– נסים ונפלאות 

עם  הראשונה.  המפרץ  למלחמת  שנים   30 אנו  מציינים  אלו  בימים 
העיראקי,  הצורר  מול  רבות  מדינות  התייצבו  לכוויית,  הפלישה 
שאיים לתקוף אותן ואת ישראל בנשק לא קונבנציונלי. רגשות המתח 
והחרדה גברו במיוחד בשל סכנת הנשק הכימי משום שהיה ידוע כי 
עיראק השתמשה בנשק זה בעבר – דבר שגרם לגינויים רבים בעולם. 

בארץ הוחלט לחלק מסכות גז והחרדות התגברו. מול זרם האיומים 
וההפחדות נשמע קולו הנבואי והמרגיע של הרבי מליובאוויטש מלך 
המשיח שליט"א שהבטיח כי "לא יהיה צורך במסכות הגז" ומול קהל 
הם  האירועים  וכי  ונפלאות,  נסים  יארעו  במלחמה  כי  ניבא  אלפים 
התממשות מדרש חז"ל בילקוט שמעוני אשר לפיו זהו חלק מתהליך 

הגאולה אשר תבוא בקרוב ממש. 

השתמשה  עיראק  כי  לזכור  יש  כנכונים.  התבררו  אז  החששות 
באינטנסיביות בנשק כימי ב- 8 שנות מלחמתה באיראן, וכ- 100,000 
זה! עיראק גם תקפה בנשק כימי עשרות  נפגעו מנשק  חיילי איראן 

אלפי כורדים )שמרדו בסדאם(. 

לאחר מלחמת המפרץ הראשונה האו"ם נטרל עשרות מפעלים שלהם 
יכולת ייצור של 2000 טון גז בשנה! ע"פ נתוני האו"ם וע"פ הודאת 
פריטי   30,000 הראשונה  המפרץ  במלחמת  לרשותה  עמדו  עיראק, 
חימוש כימי, ביניהם 4000 פצצות כימיות וכן 50 טילי סקאד כימיים!

למילוי  מוכנים  חימוש  פריטי   100,000 כ-  לרשותה  עמדו  בנוסף 
ב- 214,500 ק"ג גז! במשך 8 שנות פעילותו נטרל האו"ם את הנשק 
הכימי. בשנת תשנ"ח גירשה עיראק את פקחי האו"ם ולכן האשימה 
אותה ארה"ב כי היא מסתירה נשק כימי, ולכן פרצה מלחמת המפרץ 
תשס"ג,  )בשנת  עיראק  שנכבשה  לאחר  שנחשף  ממידע  השנייה. 
2003( עולה כי הטילים הכימיים אכן הוכנו לשיגור לעבר ישראל! כך 
גם לגבי הפצצות הכימיות שכבר הועמסו על 15 מפציצי סוחוי! רק 

בחסדי שמים לא נעשה בנשק זה שום שימוש. 

העיראקי,  הטילים  חיל  מפקד  עם  מראיון  עולה  נוסף  מדהים  נס 
כימי  בנשק  ישראל  את  מיידית  לתקוף  לו  הורה  סדאם  כי  שסיפר 
במידה וינותקו קווי הקשר בינו לבין בגדאד. בצבא ארה"ב לא ידעו 
על ההוראה הסודית, ולכן ניסו לאורך כל המלחמה לפוצץ את קווי 
המשגיח  הבורא,  בחסדי  אך  מהאוויר,  והפצצות  קומנדו  ע"י  הקשר 
אזי  מצליחים  היו  )לו  הצליחו  לא  וזמן,  מקום  בכל  ישראל  עמו  על 
כשנשאל  לישראל(.  כימיים  טילים  עשרות  מיידית  משוגרים  היו 
מפקד הקואליציה הגנרל שוורצקופף מדוע לא השתמש סדאם בנשק 
הכימי, אמר: "אינני יודע את התשובה. אני רק מודה לאלוקים שהם 

לא השתמשו בזה"!

ב"ה, שבחסדיו הנפלאים ונסיו הגלויים לא נעשה שום שימוש בנשק 
נורא זה, כפי שהבטיח וניבא הרבי מלך המשיח שליט"א!

האמונה  את  לחזק  עלינו  וחסדיו,  הקב"ה  נסי  על  ההודאה  עם  יחד 
את  שניבא  המשיח,  ומלך  הדור  נביא   - שליט"א  לרבי  וההתקשרות 
 .  . "בני אל תתיראו  הנ"ל  דברי המדרש  וביקש לפרסם את  הניסים 
לזכור את  עלינו  האיום האיראני,  מול  גם  כך  גאולתכם!".  זמן  הגיע 
כי "ארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר בעולם", להוסיף  דבריו 
ושמחה נגיע כולנו יחד לגאולה בקרוב ממש!  .בלימוד התורה וקיום המצוות, ומתוך בטחון בה', הודאה על הניסים 

)המידע בטור זה מבוסס על מקורות גלויים! הכותב שירת בעבר בתפקיד מסווג(.

תפנית במשרדי הרווחה

דבריו  "מגיד  כתוב  שהרי  זאת,  ימלא  שהקב"ה  )וודאי  רצון  יהי 
לאחרים  מצווה  שהוא  ו"מה  לישראל",  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב 
לעשות" - הוא עושה בעצמו...(, שיתבטלו כל התכניות הקשורות, 

היל"ת, בערעור שלימות התורה, שלימות הארץ ושלימות העם...
)מוצאי שבת פרשת תצוה תשל"ט - בלתי מוגה(

הרב דורון אורן מירושלים, הוא חסיד חב"ד 
וגאולה במדרחוב  ומנהל מרכז משיח  נלהב 
עולה  יהודי,  הינו  המרכז  מבאי  אחד  בעיר. 
אחד  יום  אברהם.  בשם  מרוסיה,  חדש 
כשפניו  וגאולה  משיח  למרכז  אברהם  הגיע 
אליו  פנה  עצוב?",  אתה  "מדוע  נפולות. 
בהתעניינות הרב אורן. "מחר עומדים לקחת 
תוך  אברהם  פלט  מהבית",  ילדים  שני  לי 

שאנחה כבדה פורצת מליבו.

למצוא  הצלחתי  לא  לארץ  שהגענו  "מאז 
עבודה טובה שתספק לי ולמשפחתי פרנסה 
חודשים  מספר  לפני  פנינו  לכן  בהרחבה. 
למשרדי הרווחה שיעזרו לנו. הם אכן שלחו 
לנו עזרה, אולם גם הכניסו לנו הביתה עובדת 
סוציאלית שתפקח על מצבינו. לאחרונה היא 
נאותים  תנאים  אין  שלנו  שבבית  החליטה 
לגידול ילדים ולכן הרווחה רוצים להוציא לי 
שני ילדים מהבית. זומנתי להשתתף בוועדה 
הרווחה שתתקיים מחר  מיוחדת של משרד 
ותדון בענייננו. וכנראה הם יחליטו לקחת לי 

את הילדים"...

המצב  אכן  התכרכמו.  אורן  הרב  של  פניו 
לא נעים ולא פשוט בכלל. הוא החליט לכל 
הסיפור,  פרטי  את  בעצמו  לבדוק  לראש 
כך  כל  צעד  דורש  אכן  המצב  האם  לראות 
פנה  הוא  מהבית.  הילדים  כהוצאת  חמור 
וגילה  אברהם  של  בביתו  לבקר  בעצמו 
וצפוף  קטן  בבית  חיה  אמנם  שהמשפחה 
אולם הילדים בבית שמחים וחכמים ויודעים 

היטב את חומר הלימודים בכיתתם.

שליט"א  לרבי  המצב  אודות  כשכתב 
לקבל  זכה  המשיח,  מלך  מליובאוויטש 
תשובה באגרות הקודש )חלק ג עמוד שמה(: 
 .  . על  טוב  מזל  רגשי  לו  להביע  בזה  "הנני 
ותכונן,  תבנה  הקודש  בארץ  הילדים  הצלת 
ובלי ספק חלק גדול מזה הוא עבודת כבודו 

שיחיה, ושכרו כפול מן השמיים". 

הרב אורן הבין שהרבי שליט"א מלך המשיח 
את  להשאיר  לאברהם  לעזור  אותו  מכוון 
מיוחדת  דשמיא  בסייעתא  בבית.  הילדים 
כניסה  אישור  לארגן  אורן  הרב  הצליח 

לוועדה המדוברת.

אברהם,  לוועדה  יחד  הגיעו  בבוקר  למחרת 
הרב  בשם  נוסף  חב"ד  וחסיד  אורן,  הרב 
הקריאה  הוועדה  אחראית  שמידע.  שלמה 
בקול את מסקנותיו של הפסיכיאטר שראה 
בדרך  אבוד.  נראה  היה  המצב  הילדים.  את 
הטבע לא היה שום סיכוי לשכנע את אנשי 

הוועדה להשאיר את הילדים בבית. 

תקווה,  כל  נראה שאפסה  אז, כשהיה  אולם 
"אני  עצמו:  את  והציג  שמידע  הרב  פנה 

ומסייע  העיר  במרכז  חב"ד  בבית  מתנדב 
עצתו  את  לבקש  לאנשים  קבוע  באופן 
מלך  שליט"א  הרבי  של  הקדושה  וברכתו 
הנושא  הקודש.  אגרות  באמצעות  המשיח 
הנדון כאן הוא ללא ספק נושא רגיש ואחראי, 
שאת,  הנכון  מן  זה  שיהיה  חושב  אני  ולכן 
אחראית הוועדה, תשאלי את הרבי שליט"א 
לנהוג  צריך  לדעתו  כיצד  המשיח  מלך 

במקרה הזה!".

מופתעת  נראית  הייתה  הוועדה  אחראית 
רבות  שמעתי  מה?  יודע  "אתה  מהרעיון. 
אני  הקודש!  אגרות  של  המיוחד  כוחם  על 
שליט"א  הרבי  של  דעתו  את  לשאול  רוצה 
פתחה  האחראית  עכשיו!".  המשיח  מלך 
של  ברשותו  שהיה  קודש  האגרות  ספר  את 
התשובה  את  לקרוא  והחלה  שמידע  הרב 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שם.  שהופיעה 
כתב שם לאבא שהיו לו בעיות בחינוך ילדיו 
למרכז  בשבוע  פעמים  מספר  ללכת  שעליו 
הדרכה  ולקבל  מגוריו  למקום  הקרוב  חב"ד 

כיצד לחנך את ילדיו בדרך החסידות. 

לנוכח  מופתעים  היו  בחדר  הנוכחים  כל 
שליט"א  הרבי  הוראת  הברורה.  התשובה 
מלך המשיח נרשמה על בלאנק רשמי בתור 
שמח  לביתו  הלך  והאב  הוועדה,  ונרגש על ההצלה הפלאית...  .מסקנות 

הרב דורון אורן

"הנושא הנדון הוא 
רגיש ואחראי, ולכן 

אני חושב שיהיה 
זה מן הנכון שאת, 
אחראית הוועדה, 
תשאלי את הרבי 

שליט"א מלך המשיח 
כיצד לדעתו צריך 

לנהוג במקרה הזה!"



אור החיים
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הנביאים,  בספרי  הנאמרו  הגאולה  ייעודי  מבין  רבים 
בימות  העולם  אומות  של  ותפקידם  במצבם  עוסקים 
ְמָלִכים  "ְוָהיּו  הפסוק  הוא  שבהם  הידועים  מן  המשיח. 
שרי  נכבדי  כי  המספר  ֵמיִניקַֹתִיְך...",  ְוָׂשרֹוֵתיֶהם  אְֹמַנִיְך 
פחות  לא  מפורסמת  ישראל.  בני  את  ישרתו  העמים 
ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  ְלִאִּתים  ַחְרבֹוָתם  "ְוִכְּתתּו  הנבואה  היא 
המלחמות,  דרך  את  הגויים  ינטשו  לפיה  ְלַמְזֵמרֹות", 
זו  נבואה  על  האדמה.  לעבודת  הנשק  כלי  את  ויסבו 
החלה  כבר  כי  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  העיד  אף 
בעולם  שונים  באירועים  לראות  שניתן  כפי  להתקיים, 

בשנים האחרונות.

אולם עם כל זאת, באף אחת מנבואות הגאולה בתנ"ך 
לא נאמר כי יבוא יום בו אומות העולם יפתחו עמדות 
במצווה  ישראל  בני  את  לזכות  כדי  תפילין  להנחת 
השייכת  התרחשות  כבר  זו  הנראה,  ככל  זו.  חשובה 

לחלוטין לדור הגאולה בו אנו נמצאים.

פניה מפתיעה
הסיפור מתחיל בשבועות האחרונים, כאשר הרב אמיר 
בפרויקט  יוצא  בעפולה  'אתחלתא'  חב"ד  ממרכז  הלוי 
מיוחד בתור מתנה לרבי שליט"א מלך המשיח לכבוד 
– פריסה של עמדות להנחת תפילין  נשיאות  71 שנות 
בבתי עסק ומוסדות ברחבי העיר. מי שפועל יחד איתו 
בארגון המיזם הוא ידידו אביחי מזלתרים, המקדיש את 
הפעולה הזו לעילוי נשמת אביו. היוזמה תפסה תאוצה, 
מרגשת  כאלה.  עמדות   12 הונחו  כבר  העיר  וברחבי 
במיוחד היתה יוזמתם של חיילי פלוגה ב' מגדוד 13 של 
גולני, להציב עמדה כזו בפתח התחנה מרכזית החדשה 

בעיר, לעילוי נשמת חברם.

גם  להציב  בבקשה  אלינו  פנו  עסקים  בעלי  "עשרות 
אצלם עמדה כזו לזיכוי הרבים", מספר הרב אמיר, "אך 

פנו  בהפתעה.  אותי  תפסה  השבוע  שקיבלתי  הבקשה 
אליי בני משפחת שיְּבלי המתגוררים בכפר שיְּבלי ליד 
'קופיקס'  בסניף  תפילין  להציב עמדת  וביקשו  עפולה, 
שבבעלותם, הנמצא בפתח מרכז רפואי 'העמק'. מדובר 
במקום הומה אדם, והמשפחה הביעה את רצונה לזכות 

את היהודים הרבים החולפים שם".

תפילין להנצחת החבר
מכפר  מוסלמית  למשפחה  מה  הסתקרן.  אמיר  הרב 

בני  עם  שוחח  הוא  תפילין?  עמדת  ולהצבת  שיבלי 
הפניה  פשר  את  לברר  כדי  ומוחמד  הילאל  המשפחה 
מצידם, ואז נגלה בפניו סיפור מרגש של חברות אמת, 
שיבלי  למשפחת  האחים  לזולת.  עזרה  ושל  חסד  של 
עבדו בסניף הזה עוד כשהיה בבעלות יהודי יקר בשם 
שבתאי אברהם, ושררה ביניהם חברות אמיצה. שבתאי 
היה בעל משפחה ואב לילדים קטנים, אדם צעיר וחיוני 
שרוב חייו עוד לפניו, אך בערב שבת אחד נפטר לפתע 

מדום לב, והשאיר אשה וילדים שעולמם חרב עליהם.

לאורך כל תקופת האבלות וגם לאחריה, משפחת שיבלי 
תמכה בכל דרך באלמנתו של שבתאי וביתומים. כעת, 
זה  שיהיה  החליטו  התפילין,  עמדות  מיזם  את  כשראו 
של  נשמתו  לעילוי  עמדה  להקדיש  ומכובד  ראוי  דבר 
רינת,  לעולמו.  ימיו  בדמי  שהלך  נפשם  וידיד  חברם 
היוזמה  על  שמעה  שבתאי,  של  הצעירה  אלמנתו 
התפילין  זוג  את  בעמדה  להציב  והציעה  המבורכת, 

המהודרים של בעלה זיכרונו לברכה.

מפה מתעדכנת
בשבוע שעבר נפגשו כולם בפתח הסניף, ובטקס מרגש 
בני  בין  כבוד  על  "שוחחנו  הדוכן.  את  חנכו  במיוחד 
האדם, ועל כך שלכולנו יש תפקיד בעולם הזה, להכין 
חסד  באמצעות  והשלימה  האמיתית  לגאולה  אותו 

ומעשים טובים", מספר הרב אמיר בהתרגשות.

'מבצע  במסגרת  הדוכנים  יוזמת  מתרחבת  בינתיים 
ובשבועיים  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  תפילין' 
הקרובים צפויות להיפתח עמדות נוספות ב-10 מיקומים 
מקוונת  מפה  מפרסם  אף  'אתחלתא'  מרכז  חדשים. 

המתעדכנת על בסיס יומי בדוכנים חדשים ומיקומם.

הרב   052-5449307 לזכותכם:  תפילין  דוכן  אמיר.  .לתרומת 

קיום מצוות בפועל – סוד ההצלחה
המזון  בתועלת  הוא  ולילה שמאמין  יומם  ידבר האדם  אם 
ורוצה הוא לקבלו ולאכלו, הנה כל זמן שלא יאכל בפועל 
עד  יחלש,  לזמן  ומזמן  לגופו,  מדיבורו  תועלת  תהיה  לא 
שלבסוף לא יהיה לו כח לדבר על דבר תועלת המזון, וכמו 
לפעמים  שידבר  שאף  הנשמה,  לחיי  בנוגע  הוא  ממש  כן 
ואודות תועלת המצות  תכופות שרוצה לקיים את המצות 
וכיוצא בזה, הרי כל זמן שלא יעשה זה בפועל אין הנשמה 
מתחזקת, וכיון שחסרה לה עניניה הרי נחלשת מזמן לזמן, 

וככל המדובר לעיל בהנוגע להגוף. 
הצלחה  להעדר  סיבות  עוד  לחפש  צריך  אין  וממילא 
בענייניו, כי הרי גם העדר קיום המצות מספיק לבאר העדר 
מקיימים  שאינם  אנשים  כמה  אנו  שרואים  ואף  ההצלחה, 

מצוות ובכל זה מצליחים, הרי אין אנחנו יודעים חשבונותיו 
ולמי  במוקדם  השכר  את  משלם  ולמי  יתברך,  השם  של 
שבעצמו  וכיון  בזה.  השינוי  וטעם  במאוחר,  השכר  משלם 
כותב במכתבו שהוא מאמין בתורה, הרי כבר כתוב בתורה 
והשכר  שבת  שמירת  של  הכרח  אודות  הדברות  בעשרת 
הקשור בזה, וכן גם בנוגע לשאר המצות מעשיות אף שאין 

מזכיר אודותם במכתבו. 
ואם לעצתי ישמע, הרי תיכף ומיד יבדקו את כל המזוזות 
בכל  תפילין  להניח  ויתחיל  כדין,  כשרות  שיהיו  בדירתם 
ושמונה  שמע  קריאת  פנים  כל  על  ויתפלל  כדין,  חול  יום 
עשרה, וינהיג תיכף מאכלי כשר בביתם, וכל זה הוא נוסף 

על שמירת השבת.
)אגרות קודש כרך ט עמוד רנח(

להניח תפילין אצל הילאל ומוחמד

הרב אמיר הלוי לצד בני משפחת שיבלי ודוכן התפילין

"עשרות בעלי עסקים פנו 
אלינו בבקשה להציב אצלם 

עמדה לזיכוי הרבים, אך 
הבקשה שקיבלתי השבוע 
תפסה אותי בהפתעה. פנו 

אליי בני משפחת שיְּבלי, 
וביקשו עמדת תפילין"...


