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ביום האחרון של חג הפסח, מאיר גילוי הארת משיח צדקנו. 
כך אומר מורנו הבעל-שם-טוב, ומטעם זה נקבעה הסעודה 
אותה עורכים לפנות ערב )לפני שקיעת החמה( בכל מקום 

בשם "סעודת משיח". בסעודה זו 
ושותים  על מצות,  ידיים  נוטלים 
חל  בה  זו,  בשנה  כוסות.  ארבע 
שישי,  ביום  ישראל  בארץ  החג 
את  לקיים  הנוהגים  רבים  ישנם 
הסעודה גם למחרת, ביום השבת 
קודש, באותה השעה בה עורכים 

את הסעודה בכל העולם.

מטרת הבריאה
למשיח"  אלא  העולם  נברא  "לא 
במסכת  חז"ל  אומרים  כך 
תמצית  מתבטא  ובכך  סנהדרין, 
ומעשנו  העולם  בריאת  ענין 
ועבודתנו כנשמות בגופים לאורך 
כל חיינו. מייד עם עלותו לנשיאות 

את  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הציב  ההנהגה,  ולתפקיד 
המשפט מתוך התניא, המביא את המדרש האומר "תכלית 
דירה  לו  להיות  הקב"ה  שנתאוה  הוא  הזה  עולם  בריאת 

בתחתונים" - כערך עליון המבטא את תפקידנו.

במשפט זה טמונה כל ההסתכלות הנדרשת מהאדם כלפי כל 
מציאותו בתוך העולם - הכל בשביל המטרה שהיא לסיים 
את התפקיד ולהשכין את השכינה בחזרה כאן למטה בעולם, 

בגאולה האמיתית והשלימה.

משום זה, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי עלינו לדעת 
כי העולם כבר מוכן לגאולה, העולם נברא למטרה זו ומשכך 

אין מוכן ממנו כדי לממש את התכלית שלשמה הוא נועד. 

כמגושמים  נתפסים  שהיו  כלים  גם  השנים  לאורך  ואכן, 
כרדיו  תקשורת,  כלי  כמו  תכלית,  מאותה  מאוד  ורחוקים 
עליהם,  והנלווים  עיתונות 
נראים  ראשון  שבמבט 
מחוברים  שאינם  ככאלו 
ידו  על  הוצבו  זו,  למטרה 

כחלק מכלי העזר המסייעים ליהודי להפיץ יהדות ולהביא 
את דברי החסידות להמונים. תופעה שכיום התפשטה בקרב 
שנים,  מספר  לפני  עד  שאם  זה,  בתחום  מהעוסקים  רבים 
ככאלה  כלים  אותם  את  תפסו 
כדי  להשתמש  ניתן  לא  בהם 
להביא את דבר ה', הרי שכיום גם 
הם בעצמם פועלים בדרך זו, בה 
פועלים החסידים, כפי הוראותיו 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של 

במשך עשרות שנים.

בהם  המודרניים,  מהכלים  אחד 
להעביר  כדי  העולם  משתמש 
כללי  באופן  נקרא  מסרים, 
שבמבט  שרת,  כלי  'פרסום', 
ראשוני עלול להתפס ככזה שאינו 
הערכים  עם  אחד  בקנה  עולה 
והסתר.  צניעות  של  היהודיים 
ויותר כי  יותר  אלא שכיום ברור 
הפרסום הינו כלי שרת, המעצים את גילוי האלוקות בעולם, 
כמכשיר המיישר את העולם כולו. וכפי שלימדונו חז"ל אשר 
לשער  עלינו  כן  ואם  שלילית,  ממידה  טובה  מידה  מרובה 
שייכים  שאינם  העולם,  עיסוקי  אותן  כל  אם  ומה  בעצמנו, 
כלי  באמצעות  הכלל  את  להשפיע  מצליחים  הקדושה,  אל 
הפרסום, קל וחומר שאם ישתמשו בכלים אלו כדי להגשים 
את מטרת הבריאה, בודאי שהדברים יפעלו, וכפתגם רבותינו 

נשיאינו "חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם".

העולם מוכן
אומר הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת שבת פרשת תזריע 
להיות  יכול  העולם  אין  דבר  של  "לאמיתו  תנש"א:  מצורע 
בענין  תלויה  העולם  מציאות  שכל  כיון  להגאולה,  מנגד 
הגאולה )מלכות(, כדאיתא בגמרא ׳לא איברי עלמא אלא . . 
למשיח׳". הבה ננצל את כוחותינו כדי להעצים עוד ועוד את 
הפרסום סביב עניני הגאולה אלו הנעשים כחלק בלתי נפרד 

מהפעילות לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח.

סעודת משיח

בבתי הכנסת ברחבי הארץ והעולם, נערכים 
ולאפשר  משיח  סעודת  תקנת  את  לקיים 
לכל אחד ליטול חלק באירועים המתקיימים 
לפני צאת החג. מי שנבצר ממנו להגיע לבית 
יכולים  וילדים  נשים  או  זה,  בזמן  הכנסת 
לערוך זאת בביתם, באמצעות אכילת מצה 

ושתיית ארבע כוסות יין.

אגרות קודש הרבי הרש"ב ו'

מסדרת  נוסף  כרך  לאור  יצא  לראשונה 
אגרות קודש של הרבי הרש"ב )הרבי חמישי 
לאור  יוצא  הספר  ו'.  כרך  חב"ד(,  בנשיאי 
קה"ת. שע"י  החסידים  אוצר  מערכת   ע"י 

בפרסום  רבים  מכתבים  מובאים  בספר 
לרכישה  לראשונה.  אור  הרואים  ראשון 

בווצאפ: 164-6770-3589+

שופץ קבר יוסף

לאחר שפורעים ערבים חיללו את ציון יוסף 
שעבר  בשבוע  נכנסו  בשכם,  אשר  הצדיק 
האיזורית  המועצה  מטעם  פעילים  קבוצת 
שניזוק  הציון  את  לשפץ  מנת  על  שומרון, 
קשות. הכניסה בוצעה לאור יום, תוך שהם 
מאובטחים על ידי החיילים. רבים הביעו את 
ההתפתחויות,  לאור  כי  ומחאתם,  תקותם 
היהודית  הנוכחות  את  בהקדם  להשיב  יש 
לפני  עד  שהיה  כפי  והישיבה,  הקבועה 

כעשרים שנה.

השלט הגדול מפרסם משיח
כחלק מקמפיין 'משיח' הארצי של מרכז 

ההפצה ממש, מתנוסס שלט פרסום באיילון

 לא נברא העולם 
אלא למשיח

אם חברות מסחריות ודומיהן מצליחות לחולל שינוי בדעת הקהל באמצעות הפרסום, הרי שבוודאי יש לנו 
את הכח לחולל שינוי חברתי עצום בענין העיקרי: קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, ותיכף ומיד 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

הגאולה ממצרים,  חג שמציין את  הוא אמנם  חג הפסח 
הגאולה  עם  פחות  לא  קשור  גם  הוא  זה  עם  יחד  אבל 

האמיתית השלימה:

בכללות ידוע שהחג הראשון של פסח מוקדש לציון נס 
עם  יותר  קשור  האחרון  החג  ואילו  ממצרים,  הגאולה 
בקריאת  ביטוי  לידי  בא  שזה  וכפי  השלימה,  הגאולה 
המלך,  דוד  שירת  אודות  פסח  של  בשביעי  ה'הפטרה' 
שזה קשור עם המשיח שבא מזרעו של דוד, וכן בהפטרה 
שקוראים )בחוץ לארץ( ב'אחרון של פסח' אודות המלך 
המשיח וייעודי הגאולה כמו "וגר זאב עם כבש", קיבוץ 

נידחי ישראל ועוד.

מצות וארבע כוסות
בדורות האחרונים התגלה, כי בנוסף לקריאת ההפטרה, 
פסח  של  האחרון  החג  בין  יותר  וחזק  נוסף  קשר  ישנו 

והגאולה השלימה:

מאיר  פסח  של  האחרון  שבחג  גילה  טוב"  שם  "הבעל 
ייסד הבעל שם טוב  גילוי של משיח, ואשר לכן  בעולם 
עורכים  אותה  המשיח"  "סעודת  את  חב"ד(  )ונשיאי 
בכל תפוצות ישראל בחג זה, ונוהגים לאכול בה מצות, 

ולשתות ארבע כוסות של יין. 

סעודה זו מאפשרת לנו להחדיר בתוך גופנו הגשמי – על 
ידי אכילה ושתיה – את הגילוי הנעלה המאיר בחג זה.

לא הסעודה  היא  "סעודת משיח"  כי  לנו  מגלה  קל  עיון 
היחידה הקשורה עם המשיח. בכל מוצאי שבת עורכים 
סעודת "מלווה מלכה" הנקראת גם בשם "סעודתא דדוד 

מלכא משיחא".

החידוש של המשיח
למרות הקשר שבין שני סעודות אלו, קיימים ביניהם גם 
הבדלים רבים, אם זה בזמן בו עורכים אותן )בכל מוצאי 
שבת, או פעם אחת בשנה(, במקור ההלכתי שלהן )מנהג 
שתיקן הבעל שם טוב, או דין ב'שולחן ערוך'( וגם בשם 

הסעודה )סעודת "משיח", או סעודת "דוד המלך"(.

הבדלים אלו מבטאים את שני הקוים הכלליים של הנהגת 
פי  על  ומדודה  טבעית  הנהגה   - הבורא  ידי  על  העולם 

חוקי הטבע או הנהגה ניסית ועל טבעית:

והטבעי  הקבוע  הסדר  את  מייצגת  מלכה  מלוה  סעודת 
שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן היא נערכת בצורה 
משיח  סעודת   – זאת  לעומת  שבועי;  בסיס  על  קבועה 
מייצגת קו של חידוש ו'על טבעי', כי היא נערכת רק אחת 

בשנה.

זהו גם ההבדל בשם הסעודה: החידוש של משיח צדקנו 
על פני דוד המלך )כמו גם על פני שאר המנהיגים שהיו 
לעם ישראל במהלך הדורות( הוא, שהמשיח לא יפעל רק 
על עם ישראל לשמור ולקיים את התורה והמצוות, אלא 
הוא יכוף אפילו את הגויים לקיים את שבע מצוות בני נח, 
ומתוקף תפקידו הוא יתקן את העולם כולו. כל זה נובע 
שלכן  הטבע,  מדרך  למעלה  היא  המשיח  שהנהגת  מכך 

היא גם תהיה רצופה בניסים ונפלאות לאורך כל הדרך.

להצית את הניצוץ
יהודי  יהודי: בכל  ניתן ללמוד הוראה עבור כל  זה  מכל 
קיים ניצוץ מנשמתו של המשיח הכללי, ולכן מובן כיצד 
גם כל יהודי יכול וצריך לגלות בעבודתו את כח המסירות 
התורה  לקיום  להתמסר  טבעית',  ה'על  וההנהגה  נפש 
והמצוות, וכן לתקן ולהחדיר ענייני קדושה בכל סדר יומו.

כמו כן, כשם שתפקידו של המשיח הוא גם השפעה על 
הגויים, מובן שעל כל יהודי מוטל התפקיד להשפיע על 
וגילוי  נח'.  בני  מצוות  'שבע  את  לקיים  העולם  אומות 
ניצוץ המשיח הפרטי שבכל יהודי ימהר ויזרז את הגילוי 
ומיד  – תיכף  – משיח צדקנו  בפועל של המשיח הכללי 

ממש.

)על פי שיחת אחרון של פסח תשמ"ח(

הסעודה שמבטאת את האמונה

סעודה )עם( המשיח

משיח  דסעודת  שההמשך   – ובפשטות 
בהתוועדות זו יהיה ביחד עם משיח צדקנו, 
ועל אחת כמה וכמה ברכת המזון שבסיום 
משיחא,  מלכא  דוד  ע"י  שתהיה  הסעודה 
לסעודה  )בנוגע  ז"ל  רבותינו  כמאמר 
ושותין  שאוכלין  "לאחר  לבוא(  דלעתיד 
נותנין . . כוס של ברכה לברך . . אומר לו 
ולי  אברך  אני  להן  אומר  וברך,  טול  לדוד 
נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם 
ה' אקרא", "כסא דדוד לעלמא דאתי מאתן 
ועשרין וחד לוגא מחזיק, שנאמר כוסי רוי', 

רוי' בגימטריא הכי הוי׳".

)אחרון של פסח )בסעודת משיח( ה'תנש"א - מוגה(

 ביום אחרון של פסח מאיר 
גילוי הארת משיח צדקנו   )הבעל שם טוב( 

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וגו' )תהלים קכ"א(, זה 
שאמר הכתוב )זכריה ד'( מי אתה הר הגדול לפני זרובבל 
למישור, זה משיח בן דוד, ולמה נקרא שמו הר הגדול, שהוא 
גדול מן האבות, שנאמר )ישעיה נ"ב( הנה ישכיל עבדי ירום 
ונשא וגבה מאד, ירום מאברהם, ונשא מיצחק, וגבה מיעקב, 
ה',  אל  ידי  הרמותי  י"ד(  )בראשית  שנאמר  מאברהם  ירום 
שאהו  אלי  תאמר  כי  י"א(  )במדבר  שנאמר  ממשה,  ונשא 
בחיקך, וגבה ממלאכי השרת, שנאמר )יחזקאל א'( וגבותם 
מלאות עינים, לכך נאמר מי אתה הר הגדול, וממי הוא יוצא, 
מזרובבל... עד ודליה וענני שבעה )דה"א ג'(, ומהו ענני, זה 
משיח, )זכריה ד'( כי מי בז ליום קטנות שבעה, אלה שנאמר 
)דניאל ז'( חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר 
אנש אתה הוא, וענני שבעה, מהו שבעה, מה שכתוב במלך 
המשיח, כי מי בז ליום קטנות שבעה אלה, לכך נאמר מי 

בצדק  ושפט  י"א(  )ישעיה  בו  שכתוב  זה  הגדול,  הר  אתה 
רב  לטור  הות  לצלמא  מחת  די  ואבנא  וכתיב  וגו'...  דלים 
ומלאת כל ארעא )דניאל ב'(, לכך נאמר מי אתה הר הגדול, 
והיכן הוא בא, דרך ההרים, שנאמר )ישעיה נ"ב( מה נאוו על 
ההרים רגלי מבשר וגו', באותה שעה יהיו ישראל מסתכלים 
ואומרים אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי, עזרי מעם ה' 

עושה שמים וארץ, אמן כן יהי רצון.

)תנחומא, תולדות יד(

ועושה חסד למשיחו   )הפטרת שביעי של פסח( 

..ובשלשתן עתיד ליתן שלש מתנות טובות לישראל, שנאמר 
כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה, ושלשתן כפולות נתנו 
למלך המשיח, שנאמר )ישעיה י"א ב'( ונחה עליו רוח ה' רוח 

חכמה ובינה וגו'. 

)פרקי דרבי אליעזר ג(

המשיח לא יפעל רק על עם 
ישראל לשמור ולקיים תורה 
ומצוות, אלא הוא יכוף אפילו 

את הגויים לקיים את שבע 
מצוות בני נח. הוא יתקן את 

העולם כולו

זמני
השבת

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

19:23   18:53   18:44  18:52  18:36   הדלקת נרות  

20:27   19:54   19:55  19:54   19:52   יציאת השבת  

הפטרה - שביעי של פסח: וידבר דוד - עד עולם )שמואל ב, כב(
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לעשות מעשה - ליישב בכל הארץפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
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שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
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סעודת משיח 
באחרון של פסח

מהו המקור ל"סעודת משיח"?
הבעל שם טוב תיקן לערוך סעודת משיח ביום האחרון של פסח לפני 
צאת החג )ליטול ידים לסעודה לפני השקיעה ולהמשיכה לתוך מוצאי 
החג(, והרבי הרש"ב )רבי שלום דובער שניאורסון( אדמו"ר החמישי של 
חב"ד, הנהיג גם לשתות ארבע כוסות יין בדוגמת ליל הסדר כנגד ארבע 
והרבי  "ולקחתי",  "וגאלתי"  "והצלתי"  "והוצאתי"  גאולה:  של  לשונות 

שליט"א מלך המשיח הפך מנהג זה לנחלת כלל ישראל.

הציפיה לביאת המשיח היא אחד משלושה עשר העיקרים של הרמב"ם, 
מלהביע  חדל  אינו  ישראל  עם  ישראל.  עם  באמונת  חשוב  יסוד  והיא 
את כיסופי נפשו לגאולה האמיתית והשלימה בתפילות בברכת המזון 
יגיע  שאז  חגיגית.  הזדמנות  ובכל  יום,  היום  בחיי  ובחגים,  בשבתות 
העולם לתכלית בריאתו, לעולם שכולו טוב, בו יתגלה הקדוש ברוך הוא 
בכל עצמותו, עם ישראל ישוב לארצו, בית המקדש יהיה בנוי לתלפיות, 
ילמדנו תורתו של משיח  ה' אלוקיו,  ומלך המשיח, שאין מעליו אלא 
שכולה אלוקות, עד שלא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, 

ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.   

למה דוקא ב"אחרון של פסח"?
הבעל שם טוב אומר שביום האחרון של פסח מאיר אורו של משיח. 
ואכן בשביעי של פסח היתה השלימות של יציאת מצרים בנס "קריעת 
ים סוף", על ידי שמשה היטה את מטהו על ים סוף. הים נקרע לשניים 
והמים עמדו כחומה משני צדדיו, ועם ישראל הלכו בחרבה בתוך הים. 
לעתיד לבוא יתרחש נס בקיעת הנהר על ידי שמלך המשיח יניף ידו על 

הנהר ויבקע אותו ודרכו יעברו יהודי הגולה לארץ ישראל.

ומכיון שהיום הראשון של פסח הוא יום שמחתו של משה רבינו, והיום 
האחרון של פסח הוא יום שמחתו של מלך המשיח, לכן לאחר שציינו 
הרי  הסדר",  ב"ליל  החג  בתחילת  ידי משה  על  הגאולה ממצרים  את 
הזמן  זהו  השקיעה  לפני  פסח  של  אחרון  של  מנחה  תפילת  שלאחר 
ובדיבור  וגאולה במחשבה  יתבוננו בענייני משיח  ישראל  הראוי שעם 
בא".  משיח  הנה  ש"הנה  חזקה  באמונה  סעודה  ובתוך  שמחה  מתוך 
והלימוד והדיבור בענייני הגאולה יתחברו עם האכילה הגשמית וייהפכו 
מופשטת  אמונה  של  מחויה  וייהפכו  הסועד  של  ובשרו  מדמו  לחלק 

לדבר מוחשי.

זה הזמן להתחזק בהתגשמות הנבואה
בנבואה  הבטיח  וכבר  הגאולה  נביא  הוא  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
הנה  ו"הנה  לגאולה",  ראשון  ודור  לגלות  אחרון  "דור  שאנו  ודאית, 
משיח בא". הוא גם נתן לנו הוראות מדוייקות איך לקרב את הגאולה, 
ובעיקר, על ידי לימוד ענייני גאולה ומשיח, והתקשרות לרבי שליט"א 
וסעודת  הוראותיו;  ומילוי  וקבלת  תורתו  לימוד  ידי  על  המשיח  מלך 
ולהתחזקות  אלה,  בדברים  להתבוננות  ביותר  הטוב  הזמן  היא  משיח 
בהתקשרות למלך המשיח. ומובטחים אנו שהציפיה למשיח והאמונה 
בו ודוקא בסעודה זו יקרבו את הגאולה שתהיה מיד ממש. יחי אדונינו 

מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!  

   שביעי ואחרון של פסחהלכה ומנהג   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

רפואה לא טבעית

ובפרט אם בנוסף לכך יעשו גם מעשה בפועל, והוא, שיישבו יהודים בכל 
יהיו  ואז  כבר לאחר מעשה.  יאמרו שזה  מכן  ולאחר  ישראל,  שטחי ארץ 
שיפסיקו  הערביות  למדינות  ויאמרו  מכך,  מרוצים  מאוד  הברית  ארצות 

להרעיש על כך מאחר שזה לא בידיהם, היות והדבר נעשה כבר.
)משיחת מוצאי שבת-פרשת ויצא, ט' כסלו תשל"ח - בלתי מוגה(

"לא, אני לא צריך את המספר של הרב פירר, 
זה לא יעזור. בדיוק אותו מצב רפואי היה גם 
אצל אמא שלי לפני מספר שנים ולצערנו היא 
נפטרה מזה. אין לזה שום עצה רפואית. הדבר 
היחיד הוא רק להתפלל לבורא עולם שיעשה 

נס"...

שמתגורר  ישראלי  בחור  כהן,  מתן  זה  היה 
בינו  קשר  נוצר  שנים  מספר  לפני  בניו-יורק. 
לבין הרב מענדי ידגר - אז בחור בישיבת חב"ד 
מליובאוויטש  שליט״א  הרבי  אצל  המרכזית 
יורק, וכיום שליח בשכונת  מלך המשיח בניו 
התקשר  כחודש  לפני  שמש.  בבית  ד'  רמה 
טוב  מענדי,  "הרב  למתן.  ידגר  מענדי  הרב 
רציתי  "בדיוק  מיד,  מתן  אמר  שהתקשרת", 
להתקשר אליך: אחותי הגדולה לקתה באירוע 
אמא  הכרה.  ללא  מאז  מאושפזת  והיא  מוחי 
עולה  אני  בדיוק...  דבר  מאותו  נפטרה  שלי 
תוכל  אם  לארץ.  יורק  מניו  לטיסה  עכשיו 

לדאוג שיתפללו עליה – רויטל בת שרה".

הוא  כבד.  בלב  השיחה  את  סיים  ידגר  הרב 
רצה בכל מאודו לעזור למתן אך מה הוא יכול 
לעשות? הוא נזכר בדבר שבוודאי יכול להיות 
שליח  ידגר,  יצחק  הרב  סבו,  לישועה:  צינור 
הרבי שליט"א מלך המשיח ביישובי התענכים 
מלך  שליט"א  מהרבי  קיבל  הארץ,  שבצפון 

המשיח רשות לענות ולברך אנשים בשמו!

היה זה בשנת תשל"ד, כאשר הרב יצחק ידגר, 
 – שהיה כבר אז בשליחות ביישובי התענכים 
פעם  שלא  המשיח,  מלך  שליט"א  לרבי  כתב 
צריכים  נתקל באנשים המתלוננים שהם  הוא 
מלך  שליט"א  הרבי  של  ועצתו  ברכתו  את 
מכתב  שמגיע  עד  אולם  בדחיפות  המשיח 
מידי  רב  זמן  כבר  חולף  יורק  מניו  התשובה 
מלך  שליט"א  הרבי  הדואר.  עיכוב  בשל 
המשיח השיב לו על כך: "יענה בשמי לכל אלו 
שפונים אליו, בנוסף )לכך( שמעביר שמותיהם 
מצוות  עצמם  על  שיקבלו  להם  ויאמר  אלי, 
בכל  ברכה  ושפע  לצינור  להם  ויהפך  וכו', 
המצטרך להם". מאז, כשפונים אל הרב יצחק 
מכוון  הוא  לישועה,  הזקוקים  אנשים  ידגר 
מברך  להתחזק,  עליהם  מצווה  באיזו  אותם 
אותם בשמו של הרבי שליט"א מלך המשיח, 

וברכותיו מתקיימות!

לבקש  לסבו  לפנות  החליט  ידגר  מענדי  הרב 
מיד  ברך  הסבא  ידגר  הרב  וישועה.  ברכה 
הוסיף  הוא  וקרובה.  שלימה  רפואה  שתהיה 
ואמר שבני המשפחה יתרמו לישיבה ולתלמוד 
תורה סכום כסף השווה לגימטריא של שמה 
ושם אמה של החולה, בנוסף גם הורה לבדוק 

את המזוזות בביתה.

תורה  ולתלמוד  לישיבה  מיד  נתרם  הכסף 

היום  באותו  עוד  נלקחו  הבית  ומזוזות 
הזדרז  המסוכן  הרפואי  המצב  בשל  לבדיקה. 
הגיעו  היום  באותו  עוד  הבדיקה.  עם  הסופר 
אך  כשרות  אמנם  כולן  המזוזות  התוצאות: 
לפחות  לקנות  ממליץ  "אני  שבדוחק.  בדוחק 
אמר  ומהודרת",  טובה  מזוזה  הראשי  לפתח 
הרב  בהכוונת  המשפחה,  בני  הסת''ם.  סופר 
הבית  מזוזות  כל  את  החליפו  ידגר,  מענדי 

לחדשות ומהודרות.

למחרת נחת מתן בנמל התעופה בארץ. הרב 
מענדי ידגר הזדרז להתקשר אליו: "מה שלומך 
אחותי  השם!  ברוך  "כן,  חדש?".  יש  מתן? 
התעוררה ושבה להכרה! הרופאים בדקו אותה 
מעל  נס  ממש  מוחית.  פגיעה  שום  לה  ואין 

הטבע!", אמר מתן בהתרגשות...

לצינתור  רויטל  הוכנסה  מכן,  לאחר  יומיים 
ומסוכן  עדין  טיפול  הוא  מוח  צינתור  מוח. 
בקשת  עבורה  כתב  ידגר  מענדי  הרב  מאוד. 
המענה  המשיח.  מלך  שליט''א  לרבי  ברכה 
שהתקבל באגרות קודש הכיל ברכה מדוייקת: 
"רצוני גם בכתב לכפול ברכתי שיהיה הטיפול 
להצלחה לרפואה קרובה, ולאורך ימים ושנים 
טובות". הברכה הייתה ברורה וגם הטיפול אכן 
של  הברורות  ברכותיו  מרובה.  בהצלחה  היה 

מלך המשיח החזירו את רויטל לחיים.  

הרב יצחק ידגר

בשל המצב הזדרז 
הסופר לבודקן ועוד 

באותו היום הגיעו 
התוצאות: המזוזות 

כולן אמנם כשרות אך 
בדוחק שבדוחק. "אני 
ממליץ לקנות לפחות 
לפתיח הראשי מזוזה 
טובה ומהודרת", אמר
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   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה
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בליל הסדר ישבנו כבני מלכים וערכנו את הסדר בשמחה 
המרובות,  וההכנות  המיוחדים  המנהגים  ובחגיגיות. 

עושים את החג הזה למיוחד באופן שאין שני לו. 

ישראל מנקה את הבית הפרטי  בו בזמן שרוב עם  אבל 
ודואג למצרכים הפסחיים האחרונים, ישנם כאלו שסדר 
בבתי  לגמרי.  שונה  אצלהם  הללו  הפעולות  של  הגודל 
מראש  חודשים  כמה  כבר  נערכים  ובעולם  בארץ  חב"ד 
מיועדים  אלו  המפורסמים.  הציבוריים  הסדר  ללילות 
אנשים  סתם  וגם  יכולת  למעוטי  או  ליהדות  למתקרבים 

שרוצים לחוות את אווירת הסדר 'ברוב עם הדרת מלך'.

של  בהוראתו  תשמ"ו.  בשנת  לראשונה  החלו  הסדרים 
תנופה  וצברו  הלכו  ומאז  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי 

במשך השנים.

ללא תנאי
בעת ביקור הרבנים הראשיים לישראל דאז, הרב מרדכי 
מלך  שליט"א  הרבי  עורר  שפירא,  אברהם  והרב  אליהו 
הושמו  הדגשים  הפומביים.  הסדרים  עריכת  על  המשיח 
על כך שלא יהיו אלו 'סדרים ציבוריים', שאז ייתכן שיהיו 
אלא  יבואו.  ולא  נצרכים  להראות שהם  שיתביישו  כאלו 
שיהיו אלו 'סדרים פומביים', בהם הרב האזורי או שליח 
חב"ד המקומי מזמין את הציבור לערוך את הסדר ביחד 
איתו ועם משפחתו. וכך יהיו כאלו שיגיעו אפילו מתוך 

סקרנות.

הרבי שליט"א מלך המשיח הורה גם להודיע, כי הסדרים 
בעצמו  והוא  כספית.  תמורה  או  תנאי  כל  ללא  ייערכו 
ישתתף בהוצאות, והסביר כי יצאו מכך רווחים עתידיים: 
"כתוצאה מעריכת 'סדר פומבי' שבו יבואו פנים חדשות, 
יוכלו  אזי  כו',  והוריהם  הילדים  עם  היכרות  ותהיה 
להמשיך בזה גם לאחרי הפסח בנוגע לכמה וכמה עניני 

יהדות ותורה ומצוותיה".

כנגד ארבעה סדרים
לראשונה  הסדר  את  שערכו  רבים  מקומות  ישנם  השנה 
רבים  פומביים  סדרים  גם  כמו  הקורונה.  נגיף  מפרוץ 
אחד  באוקראינה.  מהמלחמה  הפליטים  עבור  שנערכו 
מהמקומות הקרובים לאזור הקרבות לשם נמלטו פליטים 

יהודיים רבים, היא מדינת מולדובה.

שליט"א  הרבי  שליח  סיפר  החג,  בערב  שנערך  בראיון 
מלך המשיח בעיר הבירה הרב מנחם מענדל אקסלרוד על 
ההיערכות והאתגרים של השנה. בקישינב עצמה נערכו 
לקהילה  המקומית  בשפה  אחד  פומביים,  סדרים  שני 

והישראלים  למטיילים  נוסף  וסדר  ולפליטים.  המקומית 
נוספים  סדרים  שני  הקודש.  בלשון  באזור  השוהים 
נערכו בערים סמוכות בהם גם נמצאים יהודים מקומיים 

ופליטים.

הרב אקסלרוד מספר גם כי מלבד כמות המזון הנוספת 
המלחמה  בעקבות  הרבים,  הפליטים  עבור  שנדרשה 
המזון  באספקת  גם  רבים  ושיבושים  קשיים  התעוררו 
להגיע  אמורות  שהיו  המצות  לדוגמה  הסדירה. 
עם  משאית  נשלחה  ולכן  הגיעו,  לא  כמובן  מאוקראינה 
אספקת  גם  הונגריה.  דרך  מוינה  מיוחד  במשלוח  מצות 

מזון מארץ הקודש התעכבה ועוררה קשיים לוגיסטיים.

אף יהודי לא יישאר רעב
לא  יהודי  אף  אקסלרוד,  הרב  מבטיח   - דבר  של  בסופו 
יישאר רעב במולדובה בליל הסדר. כל מי שיגיע וירצה 
לערוך את הסדר יקבל את כל הדרוש, החל במצות ויין 
שאין  פליטים  זה  אם  מתיקה.  ומיני  דגים  בבשר  וכלה 
או  ליהדות  המתקרבים  יהודים  בכיסם,  מצויה  הפרוטה 
אפילו סתם אנשים שחפצים לעשות את הסדר עם חב"ד.

נקודה מעניינת היא שלקראת פסח וליל הסדר, התעורר 
על  ידעו  לא  חב"ד  שבבית  רבות  משפחות  עם  קשר 
בלמצוא  טרודים  והיו  הגבול  את  פליטים שחצו  קיומם. 
מנוח ומשען, לקראת פסח התעורר הניצוץ היהודי והם 

יצרו קשר על מנת להשתתף בליל הסדר.

פירורים  רק  לא  הוא  החמץ  כי  להזכיר  חשוב  לסיום 
שנדרש לנקות. אלא הוא מסמל את החמץ הפנימי כמו גם 
את כלל הרוע בעולם, שצריך 'לנקות' ולבער. ואז כמאמר 
חז"ל 'בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל'. הרבי שליט"א 
מלך המשיח יגאל אותנו גאולת עולמים ונכריז לפניו: יחי 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!  

הוספה בלימוד תפתור הבעיות
כל  בפרט,  ישיבה  ובני  בכלל  שיהודים  להדגיש  מיותר  בטח 
וכמו  ומצוות,  תורה  של  בענינים  בהנהגתם  תלויים  עניניהם 
שכתוב . . ואת מצוותי תשמרו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם וגו' 
ורז"ל מדייקים בלשון, עמלים בתורה, פירוש, שאיזה כשרונות 
שרק יהיו, ניתן להגיע למילוי הציווי ע"י עמל, וכמאמר רז"ל 
יגעת ולא מצאת אל תאמין, וגם מצד שני, גם בעל הכשרונות 
הטובים ביותר . .  מוכרח גם הוא להוסיף בהתמדה ושקידה 

עד שגם אצלו תהיה ההנהגה דעמלים,

ובפרט כאשר ישנה בקשה מיוחדת אודות עצמו ובנוגע לבני 
בית, הרי ההוספה בכל האמור הכרחית מכל שכן וקל וחומר.

הנני מקוה שבהוספה לשיעורים שיש לך, אתה שומר גם את 

שלושת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, וגם על-פי 
מאמר רז"ל . . אתה נותן בכל יום חול לפני התפילה בבוקר 

כמה סנט לצדקה.
)אגרות קודש חלק יד עמ' תלא - תרגום(

לא להתערב בשלום בית של הילדים
מה שכותבת אודות עצה, עדיף בנדון שמתארת לא להתערב 
ואפילו אם  ישתוו,  סוף  כל  סוף  ובעלה שיחיו, שאז  בין הבת 
לא  עדיף  עדיין  אחרים,  של  ההתערבות  את  למנוע  ניתן  לא 
זאת,  לעשות  יפסיקו  האחרים  גם  שאז  בעצמה,  זאת  לעשות 
קל  תמיד  שלא  יתכן  זאת.  עושה  אינו  השני  שהצד  בראותם 
מן  הבת,  טובת  שזוהי  כשמבינים  אבל  בעצמה,  זאת  לפעול 

הסתם יהיה אפשר לקיים זאת.
)אגרות קודש חלק יד עמ' תסה - תרגום(

בפומבי: עושים סדר בדרך לגאולה

הכנות לליל הסדר בבית חב״ד אתיופיה

פליטים שחצו את הגבול 
והיו טרודים בלמצוא מנוח 

ומשען, לקראת פסח 
התעורר הניצוץ היהודי והם 

יצרו קשר על מנת להשתתף 
בליל הסדר

הננו קוראים בזה לציבור הרחב לקיים את המנהג הקדוש שייסד מורנו הבעל-שם-טוב, לקיים את

סעודת המשיח בחג האחרון-של-פסח, לפנות ערב
נוהגים לקיים סעודה זו באחרון-של-פסח, בבית הכנסת, לאחר תפילת מנחה

נוטלים ידיים לסעודה על מצות, וגם נוהגים לשתות ארבע כוסות של יין כפי שתיקן כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בשנת תרס"ו
אכילת סעודה זו מחזקת בלב כולנו את האמונה בביאת המשיח ואת הציפיה לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש

"סעודות משיח" נערכות ברוב עם בכל אחד מבתי-הכנסת של חב"ד ברחבי תבל ובבתי-כנסת רבים נוספים. נשים וילדים יכולים לערוך בבית
בהתאם להוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, אנו קוראים לציבור להשתתף ולהנהיג סעודות כאלה בכל מקום


