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פרשת השבוע, מסתיימת בשקיעתם של בני ישראל בארץ 
בתחילת  מסופר  עליו  הנורא  השיעבוד  לפני  רגע  מצרים, 
ספר שמות. ירידתם של יעקב ובניו למצרים, אמנם נעשתה 

יוסף,  כאשר  גדולה,  בנוחות 
פניהם  את  מקבל  למלך,  המשנה 
יהודה  וכאשר  למחסורם,  ודאג 
תלמוד  בית  הקמת  על  מפקח 
אך  התורה.  לימוד  להמשך 
על  קוראים  אנו  הפרשה  בסיום 
ציווי יוסף: "פקוד יפקוד אלוקים 
אתכם, והעליתם את עצמותי מזה 
איתכם", כשהוא מודע לכך שבני 
ישראל כבר אינם יכולים להוציא 
ומבקש  ממצרים,  ארונו  את 
כאשר  העתידה,  הגאולה  שבעת 
ייטלו  מצרים,  מארץ  הם  יצאו 

עימם את ארונו.

מגילות של גאולה
לאורך שנות השיעבוד והקושי, ידעו בני ישראל כי עתידים 
דברי  בעקבות  היתה  למצרים,  ירידתם  גם  להיגאל.  הם 
לו:  נאמר  בין הבתרים, שם  הקב"ה לאברהם אבינו בברית 
כן  ואחרי   .  . זרעך בארץ לא להם  יהיה  גר  כי  "ידוע תדע 

יצאו ברכוש גדול".

במדרש מסופר, שכאשר ירד יעקב למצרים, נטל עימו עצי 
שיטים אותם שתל בארץ גושן, עצים שגדלו לעצי ענק במשך 
השנים. לשואלים מה טיבם של עצים אלו, הוסבר כי עתידים 
בני ישראל לצאת ממצרים, ולקבל ציוויי מהקב"ה, בעודם 
במדבר, בדרכם לארץ ישראל, להקים לו משכן שיורכב מעצי 
כאן  עומדים  לכן  כאלו,  עצים  אין  ובמדבר  ומאחר  שיטים, 
העצים מוכנים לקראת יציאתם, כדי שיוכלו לקיים את רצון 
הבורא. נקל לשער את השפעת מראה העצים, ליהודי הנאנק 
תחת עול שלטון הנוגשים המצריים, בראותו עדות להבטחה 
העת  תגיע  שהנה  הגדולה, 

לגאולה.

שפרעה  מתואר  במדרש 

"מלמד  בגאולה.  ישראל  בני  של  אמונתם  על  קצף  הרשע, 
לשבת  משבת  בהם  משתעשעין  שהיו  מגילות  בידם  שהיו 
לומר, שהקדוש ברוך הוא גואלן", ופרעה ביקש לבטל את יום 
המנוחה, כדי שלא יוכלו העבדים 

לנוח ולצפות לאותה גאולה.

מתקווה  רק  נבעה  לא  זו  אמונה 
יתקיים,  שאולי  בדבר  קלושה, 
יסודות  על  כאמור,  נשענה,  אלא 
לאבות  הקב"ה  הבטחת  איתנים, 
ממשיות  ופעולות  האומה, 
האמונה,  לחיזוק  שתורמות 
ההולכת  למציאות  והפיכתם 

וקורמת עור וגידים עם השנים. 

גם דבריו של יוסף "פקוד יפקוד 
הגאולה,  לסוד  הפכו  אלוקים..." 
ובציפייה איתנה, חיכו בני ישראל 
בשורת  את  להם  שיבשר  לגאול 
הגאולה. ואכן כאשר הגיע משה 
כי  ובשמעם  מגיעה,  הגאולה  הנה  כי  להם  ובישר  רבינו 
משתמש הוא במילים "פקוד פקדתי" ידעו הם שהוא הגואל 

לו הם מצפים כל השנים.

בלי שום עיכוב
המאמר  באמירת  הנשיאות  וקבלת  לנשיאות  עלותו  מאז 
מלך  שליט"א  הרבי  מכריז  תשי"א,  שבט  בי'  לגני"  "באתי 
המשיח כי דורנו זה זוכה לגאולה האמיתית והשלימה. דווקא 
בית  לבנין  יזכה  גמורה,  שבוודאות  זה  הוא  השביעי,  הדור 

המקדש השלישי ולקיבוץ נדחי ישראל.

לא רק הבטחות בלבד, אנחנו זוכים לשמוע, אלא אף לחזות 
ההופכות  הגאולה,  וייעודי  נבואות  בהתממשות  ולראות 
לפקוח  רק  נותר  לנו  ומוחשיות.  למציאותיות  עינינו  לנגד 
את העיניים ולראות את המציאות האמיתית - "הנה משיח 
ושור  דלויתן  ומוכן לסעודה  והנה השולחן הערוך  צדקנו... 
הבר ויין המשומר", בפועל ממש עוד ברגע זה וללא עיכוב 

אפילו לא של הרף עין.

עולם של גאולה

של  בשליחותו  פעילות  שנות  שבע  לאחר 
 7' במבצע  המשיח  מלך  שליט''א  הרבי 
מצוות בני נח', יוצא ארגון 'עולם של גאולה', 
בקריאה לציבור הרחב, ליטול חלק בפעילת 
השוטפת הכוללת: פעילות בישובים ערביים 
חוברות,  מצוות,   7 כרטיסי  הפצת  בארץ, 
בירושלים  העתיקה  בעיר  פעילות  ספרים, 
עם תיירים וערבים. פוסט ממומן בצרפתית 
הייתה  שלא  נח  בני  אלפים  לעשרות  הגיע 
בתכנית:  אליהם.  להגיע  אחרת  דרך  שום 
שליחת סרטון יומי מיוחד לבני נח. לתרומות 

metchy.com/wor7 :לקמפיין

תניא בכפר האימונים

ביוזמת שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח, 
גרשון  והרב  מחיפה,  קופצ'יק  שלומי  הרב 
פריד הפעיל בקבוצות הספורט, הודפס ספר 
של  גלים,  כפר  האימונים  במתחם  התניא 
מועדון הכדורגל מכבי חיפה. התניא המהודר 
לחיזוק  והשחקנים  הקבוצה  למנהלי  יחולק 
לימוד החסידות, כחלק מהפעולות הנעשות 

בתחום הספורט לפרסום בשורת הגאולה.

הנחות ברכישת הספרים

במחירי  ממשיכים  ממש,  ההפצה  במרכז 
ההנחות על כל ספרי ההוצאה לאור, וספרי 
ניתן  טבת.  לכ"ד  עד  שיחות'  להפצת  ועד 
www.mamesh.org :לרכוש דרך האתר

מוצאים נשמות בין ניו יורק לפלורידה
אלפי יהודים התעוררו בטנק המבצעים שנע 
בשבועיים האחרונים לאורך ארצות הברית 

בשורת הגאולה 
מתממשת

מאז עלותו לנשיאות, מבשר הרבי שליט"א מלך המשיח כי דורנו זוכה לגאולה האמיתית והשלימה. כמו אז 
במצרים, שבני ישראל ידעו בוודאות כי נבואת הגאולה תתממש, כך גם היום ניתן לראות זאת בפועל ממש
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רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

ניסים גלויים  03-9412-770החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
www.igrot.com

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

לזכות לוי יצחק שי׳ בן לאה גולדה וזוגתו רונית רוניה רבקה בת רישא רותי ויוצאי חלציהם בצלאל, צינה ובעלה מרדכי ובתם איילה אסתר קנלסקי, מנחם מענדל וחיה מושקא שיחיו ציק

חייגו כעת:

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק    העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
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

מסתיימת  בראשית,  ספר  את  החותמת  השבוע,  פרשת 
בסיפור אודות פטירתו של יוסף הצדיק במצרים. 

ייתכן שסיומו של ספר בראשית  איך  אבל צריך להבין: 
ישנו כלל  והרי  יוסף,  דווקא בסיפור הפטירה של  עוסק 

ש"מסיימים בטוב"?

ובפרט שפטירתו של יוסף מוזכרת שוב בתחילת הפרשה 
הבאה, בספר שמות, מהו אם כן הצורך לספר בסיום ספר 

בראשית אודות פטירתו של יוסף?

מאדם הראשון עד יוסף
מלבד זאת צריכים גם להבין מהו הקשר בין סיום ספר 
בראשית - העוסק בפטירתו של יוסף, לבין התחלת הספר 
- העוסק בבריאת העולם, כידוע שבלימוד תורה נוהגים 
המכנה  בגלל  תחילתו,  עם  הספר  של  סיומו  את  לחבר 

המשותף שקיים ביניהם, וצריך להבין מהו הקשר.

כדי להבין את כל זה נחוץ להקדים את תוכן פירוש רש"י 
על הפסוק הראשון בתורה. וכך אומר רש"י:

מצד ההיגיון, התורה הייתה צריכה לפתוח קודם במצווה 
שלבני  כדי  אך  ישראל,  בני  את  ציווה  שה'  הראשונה 
ישראל יהיה מה להשיב לטענת אומות העולם על ארץ 
העולם,  בריאת  בסיפור  דווקא  התורה  פתחה  ישראל, 
כדי להראות שכל הארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, והוא 

מחליט כטוב בעיניו למי היא שייכת.

אבל לכאורה תמוה ביותר: כיצד יתכן שהתורה, שניתנה 
אומות  של  טענה  בגלל  )כביכול(  תשתנה  ישראל,  לבני 
רק  אינה  לטענה  שהתשובה  לומר  מוכרחים  העולם? 
יסוד גם בחיי  בשביל להשיב לאומות העולם, אלא היא 

עם ישראל!

גם גוי מבין
וההסבר לכל זה הוא: גם הגויים יודעים ומכירים במעלתם 
של בני ישראל שנבחרו על ידי ה' להיות "העם הנבחר", 

ובדיוק לכן הם באים וטוענים:

ייתכן  כיצד  ומיוחד,  נעלה  עם  הוא  ישראל  שעם  מכיוון 
באים  הם  ולכן  גשמית?  ארץ  עם  קשור  יהיה  שהוא 
כל  תפיסתם,  לפי  כי  אתם",  "לסטים  לישראל  וטוענים 

העניין של בני ישראל הוא עבודת השם רוחנית בלבד.

והמענה לזה הוא: "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת 
שאר  אצל  כמו  אינה  ישראל  לעם  הארץ  נתינת  גויים": 
האומות, אלא היא חלק מהעבודה של עם ישראל, לעשות 

דירה לה' דווקא בתוך הארץ הגשמית.

זוהי הסיבה שהתורה פותחת דווקא בנושא יסודי זה, כדי 
להם  ניתן  וכיצד  ישראל,  בני  של  העבודה  מהי  להבהיר 
הכח לשלוט על העולם בכדי להפוך אותו לקדושה. זהו 
על  השולט  הוא  שה'   - בראשית  ספר  של  הכללי  תוכנו 
העולם, והוא מסר את העולם לבני ישראל כדי שיחדירו 

בו אלוקות.

לרדת ולא להיות מושפע
כעת יובן תוכן סיומו של ספר בראשית: סיומו של הספר 
זאת  ולמרות  למצרים,  יורדים  ובניו  יעקב  כיצד  מספר 
הם אינם מושפעים מהירידה למקום נמוך יותר, אלא הם 

יושבים שם בשלווה ובמנוחה.

לגלות  הכניסה  לפני  ישראל  בני  את  לחזק  כדי  ולבסוף, 
מצרים )בספר שמות(, מספרת התורה על בשורת הגאולה 
פקוד  ש"אלוקים  ישראל  לבני  מבטיח  שהוא  יוסף,  של 
יפקוד אתכם", ולכן הוא נקבר דווקא במצרים, כדי לתת 
להם את הכח לא להתפעל מהקושי של השיעבוד, ושעל 

ידי זה הם יזכו לצאת ממצרים.

מארץ  צאתך  "כימי  יהיה  ממש  שבקרוב  לנו,  תהיה  וכן 
מצרים אראנו נפלאות" בגאולה האמיתית והשלימה על 

ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

 )על פי לקוטי שיחות חלק ל' עמוד 249(

יוסף הצדיק קורא: ארץ ישראל לעם ישראל

החלטה שמביאה גאולה

על-דבר  עצמה  שההחלטה  ויהי-רצון 
זריעה  של  באופן  אחת"  "מצוה  הוספת 
)עוד לפני קיומה בפועל( תהיה ה"זריעה" 
ממש,  בפועל  הגאולה  צמיחת  שתביא 
זה,  השבת-קודש  ביום  ממש,  ומיד  ותיכף 
שבת חזק דספר הראשון שבתורה, שכולל 
ספרי  וכ"ד  החומשים  חמש  דכל  החיזוק 
באצבעו  מראה  וכל-אחד-ואחת   .  . קודש 
כ"ק  הנה  צדקנו,  משיח  הנה  זה:  ואומר 
אלקינו  "הנה  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
זה גו' זה הוי'", והנה השולחן הערוך ומוכן 

לסעודה דלויתן ושור הבר ויין המשומר...

)משיחות שבת פרשת ויחי ה'תשנ"ב - מוגה(

ויחי יעקב בארץ מצרים   )ויחי מז, כח( 

 .  . ועל-פי-זה יש לבאר השייכות דשם הפרשה עם תוכנה 
שהתוכן דרוב הפרשה הוא בנוגע לחיי בניו )ובני בניו( של 
– "איש אשר כברכתו  יעקב )כמודגש בברכות יעקב לבניו 
ברך אותם", "ברכה העתידה לבוא על כל אחד ואחד" )מט, 
כח ובפרוש רש"י( במשך חייהם וחיי זרעם בדורות שלאחרי-
זה(, ואף-על-פי-כן נקראת על-שם חיי יעקב )"ויחי יעקב"( 
– כיון שאמיתת חיי יעקב, חיים נצחיים, מתבטא בחיי בניו, 

"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים".

)דבר מלכות פרשת ויחי, הערה 16(

ויחי יעקב בארץ מצרים   )ויחי מז, כח( 

מצרים"  בארץ  יעקב  ד"ויחי  שמהעניין  הוא,  העיקר  אבל 
באים תיכף ומיד ממש לשלימות העניין ד"ויחי" – בארץ-

ישראל, בגאולה האמיתית והשלימה.

ומכיוון שכן, הרי בוודאי ובוודאי שמשיח צדקנו צריך לבוא 
תיכף ומיד, בשעתא חדא וברגעא חדא, "משיח נאו", "ארו 
בני- זקוקים  לא   – דבר  של  ולאמיתתו  שמיא",  ענני  עם 
ישראל ל"ענני שמיא", שהרי בני-ישראל הם בדרגה נעלית 
יותר מ"ענני שמיא", כך ש"ענני שמיא" הם אלו שזקוקים 

לבני-ישראל!

)התוועדויות ה'תשמ"ו כרך ב, עמ' 279 – בלתי מוגה(

גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב   )ויחי מט, יט( 

כלומר כשהגואל הבא בעקב הוא מגד, זה שהוא בא בעקב, 
כג(,  ג,  )מלאכי  הנביא"  אליה  את  לכם  שולח  אנכי  "הנה 

שהוא משבט גד, לכך נאמר: "יגוד עקב".

)מדש תנחומא(

והמענה לזה: נתינת הארץ 
לעם ישראל אינה כמו אצל 

שאר האומות, אלא היא 
חלק מהעבודה של עם 

ישראל, לעשות דירה לה' 
דווקא בתוך הארץ הגשמית

זמני
השבת

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

16:12   16:21   16:06  16:16  16:02   הדלקת נרות  

17:16   17:21   17:17  17:19   17:18   יציאת השבת  

הפטרה: ויקרבו ימי דוד - ותיכון מלכותו מאוד )מלכים-א ב, א - יב(



  י"ג - י"ט טבתמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

לא להזיק לגוי - לא לתת לו מארץ ישראלפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' שגגות. פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-יא. 
פרק יב-יד. 

פרק טו. הל' מחוסרי כפרה.. פרק א-ב.
פרק ג-ה.

הל' תמורה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

הל' עבודת יו"כ. פרק ד.
פרק ה.

הל' מעילה. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
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כוח מלוכה
פחד  מבניו,  אדוניה,  במיטתו,  ושכב  זקן  היה  כבר  המלך  דוד  כאשר 
שאחד הבנים האחרים יקח את המלוכה ובעקבות זאת החליט לקחת 

את המלוכה לעצמו עוד בחיי אביו. 

אדוניה דיבר עם כמה מאנשי הצבא החשובים של דוד, לקח אותם איתו 
כדי שיעמדו לצידו וישכנעו את עם ישראל שהוא המלך הבא.

המלך  דוד  של  רצונו  כי  ידע  דוד,  של  מהנאמנים  שהיה  הנביא,  נתן 
שדווקא בנו שלמה ימלוך אחריו. וכאשר ראה את ההתפתחויות ואת 

מזימותיו של אדוניה, הלך מיד אל בת שבע )אמו של שלמה(.

נתן סיפר לבת שבע מה עשה בנה אדוניה, ושניהם הלכו יחד אל המלך 
כי  שבע  לבת  הבטיח  דוד  לכך  בתגובה  הדברים.  את  לו  וסיפרו  דוד 
"יחי אדוני המלך דוד  שלמה ימלוך אחריו. בת שבע שמחה והכריזה 

לעולם".

להם לקחת  הורה  לכמה מאנשיו החשובים,  דוד המלך  קרא  בהמשך, 
את שלמה, להרכיב אותו על הפרדה של המלך, להוריד אותו אל הנחל 
ושם למשוח אותו למלך. כך אכן עשו, משחו את שלמה למלך והכריזו 

"יחי המלך שלמה".

"יחי  לפניו  מכריזים  מלך  מכתירים  שכאשר  ללמוד  ניתן  זה  מסיפור 
המלך". אך הסיפור מעורר תמיהה גדולה ביותר: כיצד יתכן שמינו את 
שלמה למלך בחיי דוד אביו, הרי אי אפשר שיהיו שני מלכים משמשים 

באותו זמן?

מלך,  של  בתפקיד  שימש  לא  עדיין  המלך  הוא ששלמה  לכך  ההסבר 
אלא הוא רק קיבל את המינוי של מלך. אצל זרע דוד קיים כח פנימי 
של מלכות, וכשמשחו את שלמה למלך והכריזו בפניו "יחי המלך", גילו 

אצלו את כח המלוכה שבו.

ולכן הוא כבר נקרא מלך, למרות שעוד לא שימש בתפקיד של מלך. 
לאחר  ורק  בפועל,  כמלך  ששימש  זה  הוא  דוד  עדיין  זמן  באותו 

הסתלקותו של דוד שימש שלמה בתפקיד זה.

עניין זה של "כוח מלוכה" נמצא בהעלם בנפשו של כל מלך מזרע דוד. 
עד  בהעלם  זה  עניין  קיים  היה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  אצל  גם 

"התגלות מציאותו". 

הגאולה  את  פעל  לא  שעדיין  למרות  בעולם,  מציאותו  כאשר  היום, 
האמיתית והשלימה ויש לו )ולנו( עוד דברים לעשות - בוודאי שהתגלה 
גלוי, העם  "כוח המלוכה". כלומר, הוא כבר נקרא משיח באופן  אצלו 
דברים  ועוד  לשלמה,  שהכריזו  כמו  המלך"  "יחי  לפניו  מכריזים  כבר 

נוספים המעידים שכוח מלכותו מפעם בנפשו.

כעת אנו בציפיה עצומה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יפתח לנו את 
זה  כאשר  בפשטות.  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  ונראה  העיניים 
ויבואו אליו כולם.  יראו כל באי עולם בפועל את כוח המלכות  יקרה 

והיה השם למלך על כל הארץ, תיכף ומיד ממש!

זהו הניצוץ משיח הקיים  נוסף הקשור אף הוא לכוח המלוכה,  מימד 
בתוך כל אחד ועלינו לגלותו ולהציפו על פני השטח. כאשר נגלה את 
לו את  יהיה  זה  ידי  ועל  המשיח שבתוכנו נתאחד עם המשיח הכללי 
הכוחות להתאחד ולהיכלל עם המשיח הכללי ולהביא את הגאולה מיד 

ממש!  

נפלאות עכשיו    מענדי ליפש   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

שווה לציית

יהודי צריך לדעת דבר ברור שיהודים קיבלו את ארץ ישראל בברית בין 
הבתרים. ואת ירושלים העתיקה לא לקחו מהגוים - אלא זוהי ארצינו וזוהי 
אדמתינו . . וכל זה צריך להיות באופן של "אל תתגרה בגוי קטן". כלומר, 

שכשמביאים לגוי חניה בארץ, הרי זוהי התגרות בו - מאחר שזה מזיק לו.
)משיחת יום ב' דחג-השבועות תשל"ז - בלתי מוגה(

הרב יהושע שארף מביתר עילית היה במצב 
שידוך  הצעת  עמדה  הפרק  על  מרומם.  רוח 
של  וכדרכם  שלום.  הת'  לבנו  מתאימה 
לרבי  לכתוב  שארף  הרב  התיישב  חסידים, 
שליט''א מלך המשיח אודות ההצעה ולבקש 
כרכי  בין  הכניס  הוא  מכתבו  את  ברכה. 
ובכרך ד עמוד פב הוא קיבל  האגרות קודש 

את המענה )להלן בתרגום מיידיש(:

את  עצמו  על  שקיבל  שמח  מאוד  "הנני 
ההצעה שהצעתי . . שיעמיד אלף דולר עבור 
עבודת הרבי חמי באפריקה . . זה שהתאמץ 
לשלוח את הכסף בזמן, למרות שהיה בחוסר 
במזומנים, עוד מגדיל את זכותו, זה גם מתאים 
רעה  ביום  דל  אל  משכיל  ''אשרי  לפסוק 
שבזמן  גם,  הוא  בזה  שהפירוש  ה''',  ימלטהו 
שמישהו מצומצם בכסף והוא במובן זה ''דל'' 
ונותן  בעצמו, ולמרות זאת אינו מתחשב בזה 
צדקה יותר מכפי היכולת שלו באותו זמן", אזי 

מתקיים בו ''ביום רעה ימלטהו ה'''.

שליט''א  שהרבי  כן  אם  הבין  שארף  הרב 
מלך המשיח מורה לו לתרום 1,000$ לחב''ד 
שארף  הרב  היה  ימים  באותם  באפריקה. 
מהיכן  לו  היה  ולא  במזומנים  דחוק  עצמו 
הוא  אולם  לצדקה,  לתת   1,000$ להוציא 
התברך באמונה חסידית חזקה וב'קבלת עול' 
מידיד  לקחת  הזדרז  יום  באותו  ועוד  פשוטה 
הלוואה על סך 1,000$ כדי להעבירה לחב"ד 

באפריקה...

איך מעבירים את הכסף? בנו של הרב שארף, 
עתיד  הוא  ערב  שבאותו  נזכר  שמואל,  ר' 
גם  להשתתף  צפוי  ובה  בחתונה  להשתתף 
מלך  שליט''א  הרבי  שליח  חביב,  אליהו  הרב 

המשיח באתיופיה. 

ר' שמואל לרב חביב  ניגש  בשמחת החתונה, 
קיבל  שיחיה  "אבי  המעטפה:  את  לו  הושיט 
המשיח  מלך  שליט''א  מהרבי  הוראה  היום 
הרב  לצדקה".  הזה  הסכום  את  לך  להעביר 
חביב הסתכל עליו במבט מיוחד. "אינך יודע 
שותף  אתה  מדהימה  פרטית  השגחה  לאיזו 
לישראל  מאפריקה  שיצאתי  לפני  עכשיו. 
אודות  המשיח  מלך  שליט''א  לרבי  כתבתי 
אלי  שישלח  נכתב  במענה  לארץ.  הנסיעה 
הנסיעה.  בהוצאות  כהשתתפות  כסף  סכום 

והנה זה הגיע"...

ההשגחה היתה מדהימה. אולם המשך הסיפור 
הותיר את כולם פעורי פה.

למחרת בשעות הצהריים, יצא הבן הת' שלום 
הנערה.  עם  להיפגש  מנת  על  צפונה  לנסיעה 
הוא נהג לבדו ברכב שהשאיל מאחיו ובעודו 
6, איבד לרגע קצר את תשומת  נוסע בכביש 

הלב בנהיגה והתוצאה היתה נוראית...

מסוג  בטנדר  העוצמה  במלוא  נכנס  הוא 
ספג  והאוטו  לפניו  שנסע  היילקס  טויוטה 
לזירת  שהגיעו  תאונות  חוקרי  קשה.  ריסוק 
יצא חי מהרכב  האירוע לא האמינו שמישהו 
מהתאונה  יצא  דווקא  שלום  הת'  אבל  הזה, 

בריא ושלם, ללא שריטה!

או אז הבינו בני המשפחה את פשר הוראתו 
כן  לפני  יום  המשיח  מלך  שליט''א  הרבי  של 
לאביו לתת 1,000$ לצדקה, תוך שהוא מציין 
שהוא  אפילו  צדקה  לתת  מתאמץ  שכשאדם 
בו  הרי שמתקיים  דחוק,  כלכלי  במצב  נמצא 

הפסוק "ביום רעה ימלטהו ה'"...

שלוקח  החסיד  אחד.  בסיפור  פלאות  שלושה 
- רק  הלוואה כדי לתרום סכום גדול לצדקה 
בגלל שהוא מאמין בכל מילה מתשובתו של 
קודש.  באגרות  המשיח  מלך  שליט''א  הרבי 
ההשתתפות בהוצאות הנסיעה שהגיע לשליח 
הגדול  ההצלה  ונס  בזמן.  בדיוק  מאפריקה 
בתאונה שללא ספק אירע בשל הוראת הרבי 
רפואה  שהקדימה  המשיח  מלך  שליט"א 

למכה.

הצעת השידוך, אגב, יצאה לדרכה והת' שלום 
טובה  בשעה  נישאו  נפגש  איתה  והבחורה 
והקימו בית בישראל להכין עוד חלק מעולמנו 

לביאת המשיח.  

הרב שארף על רקע הרכב לאחר התאונה

למחרת, יצא שלום 
לנסיעה צפונה. 

הוא נהג לבדו ברכב 
שהשאיל מאחיו 

ובעודו נוסע בכביש 
6, איבד לרגע קצר 

את תשומת הלב 
בנהיגה והתוצאה 

היתה נוראית



אור החיים   מנחם מענדל אקסלרוד

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

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

מלך  שליט"א  הרבי  של  השליחות  ממהפכת  כחלק 
המשיח, נשלחים מפעם לפעם תלמידי ישיבות חב"ד גם 
למקומות שעדיין לא זכו לשליח קבוע, כדי לסייע בקיום 
המצוות ולהפיץ את בשורת הגאולה גם ליהודי המקומות 
הללו. הרבי שליט"א מלך המשיח הסביר לא פעם כי כל 
שליחות שכזו מוכתרת בהצלחה, גם אם לא רואים מיד 
את תוצאותיה החיוביות, ובתור דוגמה סיפר את הסיפור 

הבא:

הבחין  שידע,  ללא  קטנה.  לעיירה  נסע  התלמידים  אחד 
בו אחד התושבים במקום, והתפלא לשמוע שבאמריקה 
זו  עובדה  ומצוות.  תורה  שומרי  יהודים  ישנם  היום  של 
יותר  לתת  החל  והוא  דופן,  יוצאת  בצורה  עליו  השפיע 
צדקה ולהתחזק בשמירת כשרות ובקיום מצוות נוספות. 
הבחור חולל מהפך בחייו של יהודי אחר מבלי שבכלל 

פגש אותו.

מטקסס לקליפורניה
בכך,  מורגלים  כבר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שלוחי 
במקרה  גם  הכוח.  בכל  השליחות  למשימת  יוצאים  והם 
יודעים  הם  לפעולה,  חיובית  תוצאה  מיד  ניכרת  שלא 
איזה  יודע  מי  ועכשיו.  כאן  רואים  – לא את הכל אנחנו 
מהפך חוללנו בחיים של יהודי או יהודיה, אפילו מבלי 
לאחרונה,  ממש  התרחש  שכזה  מובהק  סיפור  ידיעתנו! 

בחג החנוכה.

 770 העולמי  חב"ד  במרכז  הישיבה  מתלמידי  כמה 
ל'טנק  אותו  והסבו  נייד  קראוון  שכרו  שבברוקלין 
היה  נסיעתם  מסלול  החנוכה.  ימי  למשך  המבצעים' 
בקניונים  עברו  בדרך  כאשר  לקליפורניה,  מטקסס 
של  גדול  ריכוז  עובדים  בהם  הגדולים  הקניות  ומרכזי 
צעירים ישראליים. בכל מקום אליו הגיעו הביאו את אור 
הגאולה, הדליקו את ניצוץ המשיח שבכל אחד וגם את 

אור החנוכה. הם ערכו הדלקת נרות חנוכה עם הצעירים 
שפגשו, וסיפרו להם על נשיא הדור הרבי שליט"א מלך 

המשיח ועל ניסי החג.

"חוללתם נס בחיי"
"באחד המקומות בטקסס", מספרים יוסף יצחק אברביה 
וסיכמנו  עדן,  בשם  נפלא  בחור  "פגשנו  איתן,  ושניאור 
באזור.  הישראלים  כל  עבור  חנוכה  מסיבת  לערוך  איתו 

הגיעו כ-25 איש, ובסוף האירוע דיברנו על כך שצריכים 
על  קיבלו  מהמשתתפים  כמה  טובות.  החלטות  לקבל 
עצמם להניח תפילין וכמה מהמשתתפות קיבלו על עצמן 
להדליק נרות שבת קודש. הצענו למשתתפים למסור לנו 
על  להם  להזכיר  נוכל  וכך  שלהם,  הטלפון  מספרי  את 
חנוכה,  ערב שבת  ביום שישי,  קיום ההחלטה שקיבלו". 
נשלחה לרשימת המספרים הודעת תזכורת: "שבת שלום! 
מאחד  התקבלה  בתגובה  נרות".  להדליק  לשכוח  לא 

המספרים ההודעה הבאה:

מהיהדות.  מאוד  מנותקת  הייתי  האחרונה  "בתקופה 
שאני  מצוות  ואין  שנים  הרבה  כבר  בשאלה  חוזרת  אני 
שומרת. לא כשרות, לא צומות, ממש כלום. פה בדאלאס 
הייתי בקשר עם בחור נוצרי, והקשר נעשה רציני והייתי 
בצעדים של לעבור לגור איתו. לפתע, באתם משום מקום 
לקניון, הכנסתם בי שמחה ואור גדול, הבנתי פתאום שאני 
ולהיות עם  כך מהדרך  יכולה לסטות  לא  ושאני  יהודיה 
מישהו שאינו יהודי. סיימתי איתו את הקשר, למרות שזה 
היה לי מאוד קשה, אבל אני יודעת שזה היה הדבר הנכון 
משהו  יהודיה,  שאני  לי  שהזכרתם  לכם,  תודה  לעשות. 
חלק  להרגיש  לי  שנתתם  לכם,  תודה  לשכוח.  שנטיתי 
משרשרת הדורות שמגיעה עד אברהם אבינו. אתם ממש 
חוללתם נס בחיי, נס חנוכה. חג שמח, שבת שלום, ויחי 

המלך".

הראש מרגיש
בין  כי  לדעת  יכלו  לא  הם  שלהם,  את  עשו  הפעילים 
המשתתפים נמצאת נשמה שעומדת על סף התבוללות, 
אך ראש בני ישראל הלא הוא הרבי שליט"א מלך המשיח 
חש ומרגיש כל יהודי ויהודיה באשר הם, ודאג למסיבת 
שתזכה  יהודית,  נשמה  להציל  בכדי  בקניון  החנוכה 
האמיתית  לגאולה  ממש  בקרוב  ישראל  בני  כל  עם  יחד 

והשלימה.  

עצה לשלום בית
כותב אודות מצב השלום בית.

בזה,  יתערבו  יש להשתדל שידידים אמיתיים  במקרים כאלה 
צריך  מצידו,  שהוא  מאליו  מובן  בית',  ה'שלום  את  להחזיר 
לקחת על עצמו, לא רק להבטיח אלא אכן גם לקיים בפועל, 
יהיו  ואם  שלה.  הצודקות  שבדרישות  הדברים  כל  על  לוותר 
דברים שאינם מבוססים בצורה די ברורה, שיסמכו על דעתם 
נוכחת  האשה  כאשר  רבים,  ובמקרים  נייטרליים  אנשים  של 
ומוכן  לשלום  וברצינות  באמת  מתכוין  שהוא  בבעל,  לראות 
חז"ל  ממאמרי  וכידוע  הדעת,  לקירוב  גורם  עצמו  זה  לוותר, 
לפנים  וגם  רבים  ענינים  על  לוותר  כדאי   - כך  שלשם  רבים 
משורת הדין. והשם יתברך יעזור שיוכל לבשר בקרוב בשורות 

טובות בהאמור לעיל.

בהקדם  לפועל  יבוא  שזה  דשמיא  הסיעתא  את  לקבל  וכדי 
את  יאמר  שחרית  תפילת  לאחר  יום  שכל  מהנכון  האפשרי, 
השיעור תהלים - כפי שהתהלים נחלק לימי החודש ובכל יום 
חול לפני התפילה לתת כמה סנט לצדקה ולהמשיך כך - בלי 

נדר - עד ראש השנה הבא-עלינו-לטובה.

)אגרות קודש חלק יב עמ' שצז - תרגום(

לעשות מגשמיות - רוחניות
והנני  ...שמחתי לקרוא במכתבו אודות הטבת מצב הפרנסה, 
מקוה שיקויים הרחב פיך ואמלאהו, והוא מצידו יקיים כפתגם 
רבנו הזקן, שהשם יתברך נותן לבני ישראל גשמיות והם עושים 

מגשמיות רוחניות.

)אגרות קודש חלק יב עמ' תכא - תרגום(

לחולל מהפך בלי לדעת

באחד הקניונים - במהלך הפעילות

"לפתע, באתם משום מקום 
לקניון, הכנסתם בי שמחה 

ואור גדול, הבנתי פתאום 
שאני יהודיה ושאני לא 

יכולה לסטות כך מהדרך 
ולהיות עם מישהו שאינו 

יהודי... תודה לכם שהזכרתם 
לי שאני יהודיה..."


