שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת ואתחנן (שבת נחמו)
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התקופה הטובה
ביותר לעם ישראל

בחמשה עשר באב התבשרו אנשי דור המדבר הנותרים כי הם זוכים להכנס לארץ הקודש .יום זה נקבע ליום
טוב לדורות .כמותם  -גם אנו זוכים להכנס לגאולה האמיתית והשלימה מתוך חיים נצחיים ,תיכף ומיד.
אחד התאריכים המשמעותיים ביותר בלוח השנה היהודי
ומשנה לטובה את המציאות כולה ,העולם כולו משתנה
יחול השבוע ,כמאמר חכמינו "לא היו ימים טובים לישראל
לנגד עינינו לטובה ' -ימות המשיח'.
את
כחמשה-עשר באב וכיום הכיפורים" .מה שכה מייחד
אין ספק כי גם כל המתחולל כעת הינו חלק מתהליך
התאריך ,הוא השילוב בין האור
זה ,וכשמתקרב ט"ו באב ,זה
המפציע במלוא עוזו מהירח
הזמן להזכיר לעצמנו שדווקא
המלא ,לחודש זה  -מנחם אב.
מתוך תקופה זו ,ניתן לראות
בכלל ,עם ישראל עוקב ומציין
את האור הגדול המאיר ושוטף
באופן מיוחד את מהלך הלבנה
את המציאות כולה .המדדים
היהודי
החודשי .החל מהלוח
והנתונים המתפרסמים בכלי
למעמד
הסובב סביבה ועד
התקשורת ,מעבירים בצורה
'קידוש לבנה' הנערך ברוב עם
הטובה ביותר את המסר
ובשמחה .לעם ישראל ולירח
שהקב"ה שומר באופן מיוחד
"עם
דמיון התנהגותי גדול,
על יושבי ארץ הקודש .דבריו
ומונים
ישראל דומים ללבנה
הקדושים של הרבי שליט"א
להתחדש
ללבנה ועתידים
מלך המשיח שניבא כי "ארץ
"עתידין להתחדש כמותה"
כמותה" ,קובעים חכמינו .הלבנה
ישראל הינה המקום הבטוח
סיהרא באשלמותא ,ירח מלא המסמל את חזרת
נעלמת ,מפציעה בתחילת
ביותר בעולם" מקבלים עתה
ימי האור של מלכות בית דוד בקרוב( .צילום :ויקיפדיה)
החודש ומאירה במלוא אורה
משנה תוקף ,כשלאורך כל
באמצעו ,בט"ו בחודש .תהליך
החודשים האחרונים הקב"ה
ההעלמות והחזרה של הירח רומז ומזכיר לנו ,כי לאחר כל
שומר ומגן באופן מיוחד על יהודי ארץ ישראל.
חושך  -מגיע אור וכל קושי  -מביא שיא חדש.
זאת חשיבותו של יום חמשה עשר במנחם-אב .דווקא
בחודש בו מציינים את הירידה הגדולה ביותר ,את חורבן
שני בתי המקדש ,דווקא אז ,כשמאיר הירח ,מרגישים
וטועמים וצועדים לעלייה הגדולה של עם ישראל "יתרון
האור מתוך החושך" בגאולה האמיתית והשלימה.

שינוי לטובה
תקופה לא פשוטה עוברת על העולם כולו .רבים תוהים
ומנסים להבין את ההליך המתחולל בחודשים האחרונים,
לכולם ברור כי העולם משתנה לחלוטין והולך לעידן חדש.
הרבי שליט"א מלך המשיח מצביע על השינוים המתחוללים
בעולם ומגלה כי אנו חיים בתקופה הטובה ביותר לעם
ישראל .הגאולה עומדת על
הסף ,ניתן לראות בהתגלות
אורו של משיח המקרין

כתיבה וחתימה טובה
ההיסטוריה היהודית מציינת מספר ציוני דרך חיוביים
שאירעו ביום זה .הראשון שבהם אירע במדבר ,רגע לפני
כניסת עם ישראל לארץ הקודש" :כלו מתי מדבר למות".
יוצאי מצרים שעליהם נגזר כליון עקב חטא המרגלים,
חדלו מלמות והנותרים מהם הורשו להכנס לארץ עם כל
העם .ואף כיום ,זוכים אנשי הדור לעבור לגאולה האמיתית
והשלימה מתוך חיים נצחיים בלי הפסק.
זהו גם האיחול "כתיבה וחתימה טובה" אותו מתחילים
לאחל מיום חמשה עשר באב (שאגב ,הגימטריה שלהם
זהה =  .)928איחול שבוודאי פועל באופן מיידי ומשפיע
כבר מרגע זה ממש ,לכל אחד ואחת מבני ישראל ,שפע
של ברכה והצלחה ,בריאות איתנה והוספה בכל עניני טוב
וחסד בכל המצטרך עדי הגאולה האמיתית והשלימה,
תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
תשרי ב770-
מתוך הזהירות הנדרשת ושמירת כל
ההנחיות המפורטות ,רבים נערכים גם
השנה לנסיעה המסורתית לרבי שליט"א
מלך המשיח לחודש החגים הבעל"ט ,מתוך
בטחון שבודאי יהיה זה בבית המקדש
השלישי בגאולה האמיתית והשלימה.

תנופת פעילות בירושלים
'מרכז משיח וגאולה' במדרחוב ירושלים,
מרחיב את פעילותו במיוחד כעת .בימים
אלו ועד ליום ט"ו מנחם-אב ,מתקיימים
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח,
'סיומי מסכת' בהשתתפות עשרות ,בשטח
פתוח .מידי שבוע מתקיימות במקום
התוועדויות עם משפיעים מרחבי הארץ.
הכתובת :סמטת יעב"ץ  8ירושלים.

סדרת 'תשרי בליובאוויטש'
ב"מכון להפצת תורתו של משיח" ממשיכים
בהוצאת ספרי השיחות והיומנים .לקראת
החגים יוצא הכרך השלישי בסדרת "תשרי
בליובאוויטש" .בספר הנוכחי "יום טוב של
ראש השנה שחל להיות בשבת" יפורסמו
יומנים מהשנים תש"י  -תש"נ ,ובנוסף
יומן מיוחד משנת תר"צ .לפרטים נוספים
טלפון 058-535-8770 :או באימייל:
torasmoshiach@gmail.com

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

תורה וקריאת שמע  -מעל ובתוך העולם
בפרשת השבוע מדברת התורה על שתי מצוות חשובות
ועיקריות :מצוות קריאת שמע ומצוות לימוד תורה.
שתי מצוות אלו שונות זו מזו :לימוד תורה היא
אינדיבידואלית ,וקריאת שמע היא אוניברסלית .לימוד
תורה משתנה מאדם לאדם לפי יכולתו ורמת ההבנה
שלו ,יש המסוגלים להעמיק יותר בלימוד התורה ויש
המבינים רק עניינים פשוטים; לימוד התורה גם אינו
שווה בכל הזמנים ,וכמו שאומרת הגמרא שלימוד
תורה בלילה הוא איכותי ומרוכז יותר מאשר ביום.
לעומת זאת ,מצוות קריאת שמע מבטאת את קבלת
עול מלכות שמיים והמלכת ה' בעולם  -תוכן שלא
משתנה לפי זמן או אדם כי על כל אחד ואחד לזכור את
מלכותו של ה' ,תמיד ובכל מקום.
מנגד ,במצוות אלו אנו רואים גם תכונות הפוכות בדיוק,
בזמני הקיום שלהם.
זמן הקיום של קריאת שמע הוא ממוקד ורק "בשכבך
ובקומך" – פעמיים ביום ,בבוקר ובערב .ואילו מצוות
לימוד תורה לא מוגדרת בזמן כלשהו אלא היא חובה
אחת הנמשכת במשך כל היום כולו – הן ביום והן בלילה.
אם כן ,איך עולים בקנה אחד האינדיבידואליות של
התורה עם זמני הקיום ה'פתוחים' שלה ,והאוניברסליות
של קריאת שמע עם זמני הקיום המדויקים שלה?

איך עולים בקנה אחד
האינדיבידואליות
של התורה עם זמני
הקיום ה'פתוחים' שלה,
והאוניברסליות של קריאת
שמע עם זמני הקיום
המדויקים שלה?
ומצוות (למשל – הנחת תפילין מעור של בהמה או
ציצית מצמר) הוא מזכך את הגשמיות של העולם ומכין
והופך אותו ל"דירה" לה' ,שתהיה בשלימות בגאולה
האמיתית והשלימה.
כך גם בנוגע לחייו של היהודי :החיים של היהודי
מורכבים מימים ,וכל יום מחולק ליום ולילה .כדי לאחד
את כל החיים של יהודי ולרתום אותם למען המטרה –
לעשות מהעולם הגשמי "דירה לה'" – יש צורך לחבר
את היום והלילה (המסמלים את האור והחושך) ולאחד

מה המטרה?
המטרה הסופית שלשמה ברא ה' את העולם היא
"לעשות לו דירה בתחתונים" :כרגע ,מלכותו של ה'
לא מוחשית וגלויה בעולם שלנו ,המציאות האלוקית
מורגשת רק בעולמות העליונים והרוחניים .כאשר
יהודי משתמש בחפצים גשמיים כדי לקיים תורה

ניצוצות של גאולה
מי יתן והיה לבבם זה
להם ליראה אותי

הרב זה הקדוש ברוך הוא ,אמר" ,מי ייתן והיה לבבם
זה להם" ,והתלמיד זה משה ,אמר" :ומי ייתן כל עם
ה' נביאים" (במדבר יא ,כט) .לא דברי הרב ולא דברי
התלמיד מתקיימים בעולם הזה ,אבל לעולם הבא שניהם
מתקיימים .דברי הרב מנין? שנאמר "ונתתי לכם לב חדש"
(יחזקאל לו ,כו) .דברי התלמיד מניין? שנאמר "אשפוך
את רוחי על כל בשר ,ונבאו בניכם ובנותיכם" (יואל ג ,א).
(מדרש תהילים יד ,ז)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

לעומת זאת – התורה לא מבטאת את החיבור הזה ,כי
היא מרוממת ונעלית ולא משתנית לפי תנאי התקופה
או הלך הרוח של העולם ,ולכן לימוד התורה לא מוגבל
או מוגדר בזמן כלשהו כי הוא גבוה ונעלה למעלה
מגדרים של יום ולילה.
כיוון שהאור האלוקי אינו מאיר בגלוי בעולם הזה
יכול להיות אצל יהודי לעיתים חולשה מכך ,ולכן עליו
לשאוב כח מקריאת שמע ,המסמלת את עבודת ה' הן
ביום והן בלילה מבלי להתפעל מהשינויים ,שזו דרגת
התורה שנמצאת למעלה מגדרי יום ולילה או כל שינוי
אחר.
ועל ידי קבלת כוחות אלו זוכים למלא את המטרה,
לעשות דירה לה' בעולם הזה – כפי שיהיה בשלימות
בבית המקדש השלישי בגאולה האמיתית והשלימה
תיכף ומיד ממש.
(ע"פ לקוטי שיחות חלק י"ד ע' )21

דבר מלך

(ואתחנן ו ,ט)

משער נקנור ושלפנים ממנו ,ושל לשכת פרהדרין ,מפני
שהלשכה הזאת היתה בית דירה לכהן גדול בשבעת ימי
ההפרשה.
(רמב"ם הלכות מזוזה ו ,ו)

ונגלה כבוד ה'

(ישעיה מ ,ה  -מההפטרה)

לעתיד לבא יהיה מצב של "ונגלה כבוד ה' ,וראו כל בשר
יחדיו כי פי ה' דיבר" ,ועד כדי כך שהתאנה תזעק שלא
יעשו בה מלאכה ,ולא ילקטו אותה בשבת.
ואם כך ,לא יהיה צורך בלימוד הלכות שבת כדי למנוע
מעשה כזה ,כשם שילד פעוט אינו מכניס ידו אל תוך
האש ,וכשם שהבהמה אינה קופצת אל תוך האש.
(לקוטי שיחות כרך כ"ה עמוד )263

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

19:01
20:15

19:16
20:18

19:09
20:19

19:17
20:17

19:54
20:57

הפטרה" :נחמו נחמו עמי  -איש לא נעדר" (ישעי' מ ,א-כו)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

יש להשתדל ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ותניא.

הוספה בחיים
לפרסם ולהכריז בכל מקום ומקום את
הוראת חכמינו ז"ל ש"מחמשה עשר
באב ואילך דמוסיף לילות על הימים
לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו" .החל
מה"הכרזה ופרסום" בעצמו ,שזה יעורר
אצל כל אחד הוספה בלימוד התורה,
בכמות ואיכות ,וכמו כן לפרסם ולעורר
את בני ביתו ,וכל יהודי שיכול להשפיע
ולעורר אותו  . .בהדגשה – עם הוספה
שעל ידי זה "יוסיף חיים על חייו" ,היינו
שישנה ההבטחה דתורתנו הקדושה ,תורת
אמת ,שעל ידי זה יתוסף אריכות ימים
בפשטות אצל המוסיף בלימוד התורה!
(דבר מלכות דברים ה'תנש"א סעיף י"ג)

כל השערים שהיו במקדש לא היה להם מזוזות ,חוץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

תורה  -למעלה מהעולם

הרב מנחם כהן

(ואתחנן ה ,כו)

וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך

אותם למציאות אחת המשרתת את רצון ה'.
וזוהי העבודה של מצוות קריאת שמע "שמע ישראל
 ..ה' אחד" המסמלת את החיבור של כל הקצוות (א'
– ה' שהוא אחד ,ח' – שהוא יחיד בשבעת הרקיעים
ובארץ ,ד' – בארבעת הכיוונים של העולם) ,לגלות את
המציאות האלוקית כאן בעולם הגשמי.
ולכן קוראים קריאת שמע בבוקר ובערב ,כדי להדגיש
שכל היום של היהודי – הן היום והן הלילה – מחובר
ומאוחד סביב מטרה זו.

פרקי אבות :פרק ד' (בחו"ל :ג')

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
עיר הגאולה כ"ט בנובמבר  50המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן אימיילshageulacom@gmail.com :
עריכה גרפית studio AG Times :למנויים והזמנות 052-6770-778 :אינטרנטhageula.com moshiach.net :
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילsubscribers.sg@gmail.com :

ניסים גלויים

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת
ברכה ,עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770
או באתרwww.igrot.com :

הראש והממשלה

משיח פרידמן

וְ יָ כֹף ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל .הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל  -להנהגת השלטון בארץ

שעת הכושר לשנות
את החיים בישראל
במכתבו לבן גוריון (אגרות קודש כרך ח"י ,אגרת ו'תשטו) פותח
הרבי מלך המשיח שליט"א בהקדמה על גורליות התקופה שהיא
"הרת עולם בחיי עמנו בני ישראל" ועל האחריות והזכות האדירה
המוטלת על כל אחד ,ובפרט על בעלי תפקיד והשפעה ציבורית -
כראש הממשלה "המציאות שהנני רואה  -שלכבודו השפעה הכי
גדולה בעיצוב המצב בארצנו".
"בשנים מלפנים שגור היה ,בחוגים מסוימים ,הפתגם אשר סתם בני
ישראל הדרים בחוץ לארץ מוכרחים לדת ישראל ועניניה  -כתריס
בפני הטמיעה בעמים וכו' ,אבל אלו שימציאו "תריס" אחר במקום
הדת ,וביחוד  -כל אלו שיסתדרו בארץ ישראל במסגרת משלהם
איזו שתהיה ,שהאווירה והשפה והמסגרת (לכאורה) תריס למופת
הם  -יכולים לוותר על דת ישראל ,או בנוסח עקבי יותר  -מה להם
ול"מעמסה" זו שבחייהם ,מעמסה יום יומית ובדבר גדול ובדבר קטן.
אבל מהלך והתפתחות הענינים בארץ ישראל במשך השנים
האחרונות  -מבליט יותר ויותר את הנקודה ,אשר כמה שלא יהיה
גדול ההכרח בדת ועניניה לבני ישראל אשר בחוץ לארץ ,מוכרחים
הם עוד יותר וחיוניים לבני ישראל אשר בארץ ישראל .ואחד
הטעמים היסודיים:
בארץ ישראל דוקא נראית סכנה אשר דור השני יקים טיפוס חדש,
אשר בשם בני ישראל ידגול ,אבל זר יהיה לעברו של עמנו על כל
ערכיו הנצחיים והעצמיים ,וגם מנגד לו  -בהשקפת עולמו ,בתרבות
שלו ובתוכן חייו היום יומיים .מנגד למרות אשר עברית ידבר ,בארץ
האבות ידור וגם לשמע התנ"ך יתלהב.
איני רוצה להאריך בנקודה כאובה זו כלל וכלל מטעמים מובנים
(ובפרט שאיני רואה צורך באריכות) .ואחד הטעמים ,כי רוצה הנני
לקוות אשר לא תקום פעמיים צרה ,וסוף סוף גם מתוך בני הדור
האמור יתריעו בקול גדול על סכנה האמורה וישמע הקול ויפעול
פעולתו לקדם פני הרעה בעוד מועד .והרי דוקא בשנים האחרונות
מורגשת תסיסה חזקה בחוצה לארץ ובארץ ישראל לדרוש ולתבוע
תוכן רוחני בחיים ,ואם להתעמק בזה ,הרי הכמיהה היא אחרי משהו
למעלה משכל האדם.
ובודאי שלא ירוו צמאונו של הנוער והצעירים של עמנו הנצחי  -על
ידי הסברות ושיטות מעשה ידי אדם היום ,ואשר גורלם יהיה כגורל
השיטות שנתחדשו אתמול ולא תמצאינה עוד בין החיים .וכאן
המקום לדת משה וישראל ,שבכתב ושבעל פה ,ערכינו העצמיים
מיום עמוד עם ישראל לפני ה' אלקינו בחורב ונשמע קול הגדול ולא
יסף :אנכי ה' אלקיך גו' לא יהיה לך אלקים אחרים גו' .ציווי והוראה
 אבל בסגנון שפירושו גם הבטחה.ומובן שאין כלל הכוונה לדתיות תיאורטית ,כהשקפת עולם עיונית
בלבד וכנושא להרצאות בימי חג ומועד ,אלא אורח חיים בפועל
ובמעשה ,גם בימות החול וגם בענינים הנקראים בפי העולם ענינים
חילוניים; והרי דתנו  -בעיקרה מעשית היא.
שעת הכושר היא עתה מאין כמוה להטות ולשנות את כל רקע
החיים בארץ ישראל לפרטיו  -בכיוון האמור ,ושעת כושר זו דופקת
על פתחו ,כי ביד כבודו האפשריות והזכות לנצלה באופן הכי יעיל.
זכות ואפשריות שלאו כל אדם זוכה להם ,ושלא היו כמותן משך
ועשיריות בשנים".

.

לתגובות הערות והארותmf7709@gmail.com / 053-820-6628 :

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הל' תפילה וברכת כהנים .פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טו .הל' תפילין ומזוזה וס"ת ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

י' מנחם אב  -ט"ז מנחם-אב
פרק אחד ליום
הל' יסודי התורה .פרק י.
הל' דעות ..פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.

נפלאות עכשיו

מנחם מענדל ליפש

התמונה שהצילה את החנות
יעקב קיידניאן הוא איש עסקים מצליח
מניו-יורק .הוא הקים חנות מותגי יוקרה
ברובע ברונקס ,ההצלחה האירה לו פנים
ורכושו הולך וגדל עם השנים .באותם ימי
צמיחה ,הוא התקשה מאוד בשמירת שבת.
אמנם השתדל לשהות בביתו בשבת ולא
לצאת לנסיעות ,אבל כשמישהו הרים אליו
טלפון בעניני עסקים ,בעיקר כאלו הטומנים
הזדמנויות קורצות ,היה עונה גם ביום
השבת-קודש עם לא מעט נקיפות.
באחד הימים הופיעו בחייו שני בחורים,
'תמימים' הם קראו לעצמם ,וסיפרו כי הם
לומדים בבית מדרשו של הרבי מליובאוויטש
שליט"א מלך המשיח שבבנין  770המפורסם
ברובע ברוקלין .היו אלו התמימים לירון
שוורץ ושמואל אושקי ,הם החלו להגיע אליו
מידי יום שישי ,לשוחח עימו ולחזקו בתורה
ומצוות .בהשפעתם קיבל החלטה אמיצה -
לפני כשלושה חודשים  -להקפיד לחלוטין
על שמירת השבת.
שבת אחת התקשר ליעקב איש עסקים אחד
 אינו יהודי  -שרצה לקבוע פגישה דחופהכדי לקדם רעיון עסקי מעולה .להפתעתו
הרבה ,הוא התקשר פעם ,פעמיים ושלוש,
וידידו היהודי לא ענה לטלפון.
במוצאי שבת התקשר יעקב חזרה אל איש
העסקים" .מדוע לא ענית לי היום לטלפון?"
התפלא האיש .יעקב השיב לו בפשטות:
"שבת הוא יום קדוש ליהודים .ביום זה יש
לנו ציווי מאלוקים לעזוב את הכל ולנוח.
בשבת אני לא מתעסק כלל בעבודה אלא
הולך לבית הכנסת להתפלל ואוכל את
סעודות השבת ביחד עם משפחתי" .נימת
הפליאה של הביזנסמן התחלפה בתדהמה
ובהערכה" :ככה ,אתה לא עונה לטלפונים
בגלל שאתה מכבד את אלוקים? אני ממש
מתפעל! עם אנשים כאלה אני רוצה לעשות
עסקים .נקבע את הפגישה מתי שרק יהיה
נוח לך"...
וכך זכה יעקב לראות בעיניו את ההשגחה
האלוקית ,כיצד שמירת השבת הביאה לו
תוספת ברכה בעסקים.
הימים חלפו ויעקב זכה לראות את יד
ההשגחה האלוקית פעם נוספת .היה זה לפני
כחודש וחצי .ברחבי ארצות הברית פרצו
כזכור מהומות גדולות בעקבות הריגתו
האכזרית של ג'ורג' פלויד  -אפרו-אמריקני
 על-ידי שוטר לבן .השחורים ברחביאמריקה יצאו להפגנות מחאה אלימות כנגד
התנהלות המשטרה ,כשבדרכם הם מבעירים

פורצים ובוזזים חנויות במהומות בארה''ב

במהלך המהומות
כל החנויות ברחוב
נפרצו ,ביניהן גם חנות
גדולה של תכשיטים
שנפרצה ורוקנה
לחלוטין מכל הסחורה
היקרה .אך החנות
היחידה שלא נפגעה
כלל – היתה חנותו של
יעקב קיידניאן.
צמיגים ,פורצים ובוזזים חנויות ,ומעלים
בניני משטרה באש.
חנותו של יעקב הממוקמת בלב רובע
ברונקס  -הרובע העמוס ביותר בשחורים
בכל רחבי ניו יורק  -הייתה יעד מתבקש
לביזה והרס .חלון הראווה שלה היה מלא
בחליפות ושעוני יוקרה ,ובתוכה  -סחורה
בשווי עצום .מלבד פריטי היוקרה ,עמדה
בחלון הראווה גם תמונה גדולה של הרבי
שליט"א מלך המשיח .כשפרצו המהומות
פנו אליו בבהלה כמה מידידיו ודחקו בו
שיסיר את תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח
מחלון הראווה ,כדי לא לעורר אנטישמיות
מיותרת וסיבות נוספות להשחית את החנות.
אולם יעקב בחר לעשות ההיפך :את הסחורה
היוקרתית שעמדה בחלון הראווה פינה לחדר
אחורי ,ואילו את תמונתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח השאיר מתנוססת בגאווה
במרכז החלון .ומה קרה אחר כך? במהלך
המהומות כל החנויות ברחוב נפרצו ,ביניהם
גם חנות גדולה של תכשיטים שנפרצה
ורוקנה לחלוטין מכל הסחורה היקרה .אך
בין כל החנויות ,היחידה שלא נפגעה כלל –
היתה חנותו של יעקב קיידניאן...

.

נוסף הענין של פיקוח נפש
דובר לפני-כן על השייכות של ארץ ישראל לעם ישראל -
וכמדובר כמה פעמים שבמצב העכשווי נוסף עוד עניין שאין
לו שייכות לבעלות על ארץ ישראל ,אלא שהיא שאלה פשוטה
(כ"ף מנחם-אב תשל"ח)
בנוגע לעניין של פיקוח-נפש.
המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

להתחזק בצניעות ,להתכונן לגאולה
חכמינו זכרונם לברכה העידו שעם ישראל יצא ממצרים
בזכות נשים צדקניות שהיו באותו דור .בנוסף הם
גילו לנו כי גם הגאולה הקרובה תהיה בזכות הנשים
הצדקניות שבדור זה .בימים אלה בהם אנו מצפים בכל
רגע לגאולה ,בולט יותר הקשר שלה לנשי ישראל ,מה
שמקרין גם על פועלן והמצוות המיוחדות השייכות
להן .אחד הדברים המשויכים לנשים היא השמירה
על הצניעות ,כאשר חלק נכבד תופסת צניעות הלבוש
וכיסוי הראש.
מי שהגיע לעסוק בנושא הוא הרב יפתח לוזיה ,שליח
הרבי שליט"א מלך המשיח בקיבוץ מחניים והסביבה,
שבשנים האחרונות מקדיש מזמנו בכדי לכתוב
ולהרצות על המעלה המיוחדת בחבישת פאה נכרית
דווקא ככיסוי ראש ,ולא כובע או מטפחת.
"מנהג נשות ישראל מאז ומקדם ,ובמיוחד בדור האחרון,
לכסות את ראשן בפאה נכרית" ,הוא פותח ומסביר,
"אולם למרבה הצער ,כמו לכל דבר טוב ומבורך,
גם למנהג זה קמו מתנגדים הטורחים לנהל קמפיין
אגרסיבי בגנות חבישת הפאה ,ובהפחדת חובשות הפאה
מכלל החוגים והציבורים".

לפי כל המקורות
הוא אישית נחשף לתופעה לאחר שנתקל בפרסומים
מעין אלו ובהשלכותיהם .באחת הפעמים ניגש אליו
מישהו ואמר" :אתה יודע מה מפריע לי? שני דברים –
שמשיח לא מגיע ,ושהנשים הולכות עם פאה "...הדברים
קוממו אותו.
כחסיד חב"ד ידע תמיד את דעתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח בעניין ,אשר חבישת פאה עדיפה באופן מוחלט
על כל כיסוי ראש אחר .ההסבר פשוט ,פאה מכסה את
כל שערה של האישה ,ומטפחת או כובע לא מכסים
לחלוטין ועלולים לזוז או לרדת במקרים קיצוניים  -כמו

עצה והדרכה

הרב יפתח לוזיה

הרב לוזיה כבר הספיק
להתכתב בנושא עם רבנים
ידועים ,במקביל החל למסור
הרצאות בתחום ,והתגובות
ממשיכות וזורמות .לאחרונה פאה עדיפה תמיד
קיבץ את החומר ופתח את
בתור אחד הרבנים התומכים ביותר בחבישת פאה
העמוד 'פאה נכרית  -האמת' .הוא מציין את הרב שלום משאש ,מי שהיה רבה של
קזבלנקה ולאחר מכן רבה של ירושלים ,מגדולי רבני
מקומות בהם נדרשים להסיר כובעים .הוא החל לקרוא
ספרים בנושא ועיין בעצמו בכל המקורות התורניים
הקשורים לכך ,החל מהמשנה והגמרא דרך גדולי
הראשונים ועד לפוסקי זמננו.

תוצאה של 'שיחת הגאולה'
"לא כולם יודעים" ,הוא מגלה" ,אך דעתם של רוב
הפוסקים מכל החוגים היא להעדיף חבישת פאה,
מטעמי צניעות כמובן .אישה ההולכת עם פאה היא

יהדות מרוקו .הרב משאש כותב בספריו במפורש
שכיסוי הראש בפאה עדיף בהרבה על כובע או מטפחת.
הוא מציין כי "לפי גדולי הרבנים ,העדיפות לפאה היא
בכל מצב ,כי בעת שאישה חובשת פאה כל שערות
הראש מכוסות כראוי ,אך כאשר חובשת מטפחת,
המציאות מוכיחה שיוצאות שערות או שהאישה נוטה
יותר להסיט את המטפחת מסיבות של נוחות או בושה.
העובדה שאנחנו נמצאים בזמן הגאולה ,ומצפים
להתגלות המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,מדגישה את הצורך לעודד דווקא כעת את
נשות ישראל בשמירת הצניעות כנדרש".

מדברי נשיא הדור הרבי שליט"א ,משיח צדקנו

להיות תמיד בשמחה
בטח זוכר ,ורצוני להדגיש כאן שגם יקיים ,את מה שכבוד
קדושת מורי וחמי אדמו"ר אמר לו וחזר ואמר ,שצריך
להיות תמיד בשמחה.
בטח זוכר גם את שיחתנו ,שהעולם אינו הפקר ח"ו ,אלא
כשם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו ,כך הוא מנהיג אותו גם
כעת ,בכל עת ובכל שעה; שום דבר לא נעשה ללא השגחה
פרטית .זוהי אמונה פשוטה של כל בני ישראל ,מאמינים
בני מאמינים.
כולם גם מאמינים שהקדוש ברוך הוא הוא תכלית הטוב,
לכן בטוח ,שכל מה שהוא עושה הוא לטובה .כשזוכרים
זאת ,ומזמן לזמן מתבוננים בזה ,יותר קל להבין הרבה
התרחשויות בחיים ,והדבר העיקרי הוא ,שזה נותן את

נא לשמור על קדושת הגליון

מחמירה ,לעומת הגישה המקלה הטוענת שניתן
להסתפק גם בכיסוי ראש אחר".
הוא החל להפיץ מסרונים והודעות בנושא ,עד
שלאחרונה קיבץ את החומר שהצטבר ופתח עבורו
חשבון ייעודי ברשת החברתית 'פייסבוק' ,תחת השם
"פאה נכרית  -האמת" .למרות שמדובר בנושא תורני,
לאורך כל הדרך הוא מקפיד על כתיבה פשוטה וקולחת
המובנת לכל .כמות הצופים והתגובות הרבות מוכיחות
לו כמה חשוב היה המהלך ,ועד כמה הציבור מחפש
את האמת בנושא .הוא כבר הספיק להתכתב בנושא עם
רבנים ידועים ,ובמקביל החל למסור הרצאות בתחום,
והתגובות ממשיכות וזורמות.
"את הדחיפה הראשונית לפעול בנושא קיבלתי דווקא
ב"שיחת הגאולה" ,לאחר שפורסם לפני כשנתיים שאני
מעביר הרצאות בנושא .לאחר מכן קיבלתי זרם של
תגובות ופניות ,ועד עתה הנושא אינו יורד מסדר היום".

הבטחון האמיתי בחיי היום יום ,כפי שדוד המלך אמר" :ה'
רועי – במילא  -לא אחסר . .כי אתה עמדי".
(תרגום מאגרות קודש כרך ד עמוד קסה)

איך לגרש את מידת העצלות
יתבונן ומה טוב שילמוד בעל פה במה שכתוב בספר תניא
קדישא ריש פרק מ"א (נו ,א) עד ריש עמוד ב' תיבת המלך.
יעבור על הענין או גם על הלשון מזמן לזמן ,אם בדבור או
על כל פנים במחשבתו ,וכשיהיה הענין חקוק במוחו ועד
ללבו  -בודאי שזה יוסיף במדת הזריזות.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

(אגרות קודש כרך יח עמוד רו)

לפרסום בגליוןmodaot.sg@gmail.com 050-422-9777 :

.

