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רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

למה מכת בכורות התרחשה בחצות?
מצד מקבלי האור למטה ,ולכן ,לקראת גילוי כה נעלה
שלמעלה מכל הגיון וסדר ,היו צריכים בני ישראל לעשות
מצדם גם כן מעשים המנוגדים להגיון ולשכל הבריא ,כמו
מצוות ברית מילה וקרבן פסח.

מכת בכורות היתה המכה האחרונה בסדרת המכות
שקיבלה מצרים ובה מתו כל בכורי מצרים .במכה זו ניתן
לראות כמה פרטים שבהם היא חרגה משאר המכות:
לפני בואה של מכת בכורות היו בני ישראל צריכים
לנקוט בצעדי הגנה כדי לא להיפגע ממנה  -למרוח דם
על שני צידי הדלת והמשקוף בכניסה לבית ,ובנוסף,
ציווה עליהם הקדוש ברוך הוא "ואתם לא תצאו איש
מפתח ביתו עד אור הבוקר".

למול את ערלתו של תינוק בן שמונה ימים זו מצווה
שלמעלה מכל הסבר והגיון ,וכן גם לקחת כבש ,שהיה
האליל המצרי ,לקשור אותו ארבעה ימים לרגלי המיטה
ולספר לכולם שהוא הולך להשחט לקרבן פסח ,היה
מעשה בלתי הגיוני המהווה גם סיכון עצום לאומת
עבדים.

כוונו שעונים לחצות

חצות הלילה הוא רגע התפר
להאמין ולהגאל
שבין שני חלקי הלילה ,אז
ובזכות אותם דברים "חסרי הגיון" של בני ישראל
מאיר אור אלוקי נעלה,
במצרים ,יחד עם האמונה והביטחון בבשורת הגאולה
שלגביו אין הבדל בין חסד או של משה  -שהייתה אף היא דבר שלמעלה מהגיון ,שכן
אמונה בכלל היא משהו מופשט שלמעלה מהשכל ,ובפרט
גבורה ,כי הוא נמצא במקום
האמונה ביציאה ממצריים ,שהרי אפילו עבד אחד לא יכל
הרבה יותר נעלה משניהם
אז לחמוק מגבולות המדינה ,וכל שכן עם שלם ,ואף על

דבר שונה נוסף שהיה במכה זו :כאשר בא משה אל
פרעה ,להודיע לו על מכת בכורות ,הוא ציין בפניו גם את
השעה המדויקת שבה תתרחש המכה " -כחצות הלילה".
מכך שמשה ציין גם את הזמן שבו תתרחש המכה (פרט
שלא נאמר בשאר המכות) ,מובן שיש קשר פנימי בין
מכת בכורות ובין שעת חצות ,שלכן טרח משה לציין זאת.
וזהו ההסבר :במכת בכורות האירה דרגה אלוקית כה
גבוהה ,שבה מתגלה האהבה העצמית של ה' לבני ישראל
כאהבת אב לבנו .זוהי אהבה שאינה תלויה בדבר.
דרגה שכזו מתגלית בדיוק בזמן חצות הלילה :הלילה
מחולק לשניים ,כאשר החצי הראשון הוא זמן של דין
וגבורה ,שלכן האור בו הולך ונעלם ,ואילו בחציו השני
של הלילה מאירה מידת החסד ,ולכן מאז האור הולך
ומתחזק .חצות הלילה הוא רגע התפר שבין שני חלקי
הלילה ,ואז מאיר אור אלוקי נעלה כל כך ,שלגביו אין שום
הבדל בין חסד או גבורה ,כי הוא נמצא במקום הרבה
יותר נעלה משניהם ,ולכן דווקא בכוחו ניתן לחבר את
שני חצאי הלילה.

פי כן לא נחלשה האמונה אצל בני ישראל  -ובזכות זה הם
זכו להיגאל ולצאת ממצרים.

במקום בו כולם שווים
זו הסיבה שמשה רבינו ציין לפני פרעה את זמנה של
המכה " -כחצות הלילה" ,כדי לרמז לו שמכת בכורות
תבוא ממקור כל כך גבוה ,ששם האהבה של ה' כלפי עם
ישראל היא אהבה עצמית שלמעלה מסדר ההשתלשלות
ולמעלה מהגיון.

וכשם שכך היה ביציאת מצרים ,כך יהיה בגאולה
האמיתית והשלימה ,שבאה בזכות האמונה והביטחון
של עם ישראל .את האמונה במשיח אסור להשאיר רק
ברמה החיצונית ,אלא יש 'להוריד' ולהפנים אותה בשכל,
מתוך הבנה והשגה פנימית ,כאשר הדרך הטובה ביותר
לעשות זאת היא על ידי לימוד תורת החסידות ,המכינה
את היהודי לגאולה האמיתית והשלימה שתבוא תיכף
ומיד ממש.

לכל גילוי אור שבא מלמעלה ,צריך להיות תקדים והכנה
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לפי זה נוכל להבין גם מדוע נצטוו בני ישראל למרוח על
משקוף הדלת את דם קרבן הפסח וברית המילה:

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
עד מתי יהיה זה לנו למוקש

אתה אל תירא עבדי יעקב

(בא י ,ז)

ויאמרו עבדי פרעה עד מתי וגו'" ,עד מתי יהיה זה"
בגימטריא "מרכבה שלימה" ,שהוא ארבע מחנות שכינה,
"עד מתי יהיה זה" בגימטריא "משיח בן יוסף"" ,זה לנו
למוקש" בגימטריא "יונה בן אמיתי".
(ילקוט ראובני)

והיה כי יביאך

(בא יג ,ה)

עיקר הבקשה מצד הגוף

(הפטרת פרשתינו)

וזה שאמר המלך חזקיה בתפלתו ויחי מחליו ,דורי נסע
וניגלה מני כאהל רעי קפדתי כאורג חיי מדלה יבצעני מיום
עד לילה תשלימני ,כי חזקיה היה ניצוץ ממשיח ,כמאמר
רז"ל ראוי היה חזקיה לעשות משיח וכו' ,והכוונה שבכל דור
ודור שולח הקב"ה ניצוץ אחד ממשיח ,או לגאול אם יחזרו
בתשובה ,או לקיום העולם כדורו של שמד ,או להאיר לעולם
בגלות באור תורתו שלא יאבד העולם לגמרי,

...הכניסה לארץ ("והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני וגו'")
בשייכות למצוות תפילין – שהשלימות דמצוות תפילין ,וכן
השלימות דכל המצוות" ,הוקשה כל התורה כולה (מצוות
התורה) לתפילין" ,תהיה בהכניסה לארץ בגאולה הנצחית

וחזקיה היה ניצוץ ממנו כנזכר חז"ק י"ה ,שמשבט יהודה,
וקרני ראם קרניו ,בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ ,שהם
חבלי משיח ,שיהרג את כל העמים וכו' .והוא אמר בתפלתו
ודורי נסע ונגלה מני כאהל רועי ,שבכל יום ויום נוסעים
אותו ממקום למקום ,כך אני אבא בגלגול בכל דור ודור
לראות אם הגיע הקץ...
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(ילקוט ראובני)

זמני
השבת

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת
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הפטרה :הדבר אשר דיבר  -ונקה לא אנקך (ירמיה מו ,יג  -כח)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

דובר כמה פעמים ,שכבר "כלו כל הקיצין"
וכבר סיימו הכל ,והגאולה היתה צריכה
לבוא כבר מזמן ,ומפני טעמים שאינם
מובנים כלל וכלל עדיין לא באה .מזה מובן,
שעל כל פנים כעת ,צריכה הגאולה לבוא
תיכף ומיד ממש .ובלשון העולם :זהו זמן
השיא ("העכסטע צייט") לגאולה האמיתית
והשלימה!  . .עיקר הבקשה והגעגועים
לגאולה  . .מצד גשמיות הענינים של הגוף,
שם בעיקר נרגש ההעלם והסתר ,ובמילא –
הרי זה מעורר את הגעגועים לגאולה באופן
חזק עוד יותר.
(משיחות שבת פרשת בא ה'תשנ"ב  -מוגה)

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 אימיילoffice@sichathageula.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 באימיילmenuim@sichathageula.com :

ניסים גלויים

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

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 כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

ומשיח
גאולה
אגרות מלך

אריה קירשנזפט

אל תגעו במשיחי

בכל דור ודור
המשיח נולד
ביום קייצי לפני שנים רבות ,חרש יהודי את שדהו עם פרתו הרתומה
למחרשה .לפתע היא געתה ,וערבי עובר אורח ששמע אותה אמר לו:
"התר את פרתך ואת מחרשתך ,כיון שחרב בית מקדשכם" .היהודי
התעצב מאוד .אחר כך געתה הפרה שוב ,אמר לו הערבי :המשך
לחרוש ,כיון שכעת נולד המשיח ,מושיען של ישראל!
המשיח שנולד ביום החורבן ,ט' באב ,היה המשיח של אותו דור .מאז
יש בכל דור צדיק משבט יהודה ,מבית דוד ,הראוי להיות משיח .ברגע
שחרב בית המקדש ,הקב"ה נתן את תשובת המשקל ,שמיד תהיה
בעולם אפשרות להבאת גאולה .שתהיה בעולם מציאות של אדם הראוי
להיות משיח ,בכדי שאם יזכה העם  -הקב"ה ישלח אותו מיד להביא
את הגאולה.
פעמים רבות צדיק הדור בעצמו אינו יודע שהוא זה הראוי להיות
משיח ,כי הקב"ה אינו מגלה לו .רק כאשר מגיע הזמן לגאולה ,מקבל
הצדיק את האות והוא יוצא לפעול את שליחותו.
כאשר הדור אינו ראוי לגאולה" ,המשיח שבדור" נפטר ומיד מתחיל דור
חדש עם "משיח שבדור" חדש .אם הדור הבא יזכה  -המשיח של הדור
יביא את הגאולה ,אם לא  -יעבור דור נוסף.
דורות רבים עברו מאז חורבן הבית ,ובכל דור היה משיח שבדור.
הדורות לא זכו לגאולה ,ושרביט ה"משיח שבדור" עבר מדור לדור בין
אנשי הדורות הצדיקים מזרע דוד המלך.

מצפה לגאול
מסופר בגמרא שרבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא ושאלו מתי
יבוא משיח .ענה לו אליהו שילך וישאל את משיח בעצמו" .היכן נמצא
הוא?" שאל רבי יהושע" .על פתחה של העיר רומי" ,ענה אליהו" ,שם
הוא יושב בין עניים סובלי חולאים".
אליהו נתן לרבי יהושע סימן כיצד לזהות את משיח בין כל העניים :כל
העניים מנקים את פצעיהם ומחליפים את תחבושותיהם בכמה מקומות
בגוף יחד .מורידים כמה תחבושות ,מנקים את כל הפצעים במקומות
שהורידו ,ואז חובשים אותם מחדש.
אך משיח נוהג אחרת :הוא מוריד רק תחבושת אחת ,מנקה את הפצע
ומחליף אותה ,ורק לאחר מכן עובר לעשות זאת בתחבושת נוספת .הוא
אינו מוריד כמה תחבושות ביחד .הסיבה לכך ,כיון שהוא מצפה בכל
רגע לקבל את השליחות לגאול את ישראל ,וחושש שיצטרך להתעכב
עד שיקשור את כל התחבושות שהוריד.
רבי יהושע בן לוי אכן הלך לשם ,מצא את משיח ושאל אותו "מתי יבוא
אדוני"  -מתי תבוא כבר לגאול את עם ישראל? ענה לו המשיח "היום!"
לאחר שעבר היום ומשיח לא בא ,בא רבי יהושע לאליהו והתלונן
שמשיח 'מרח אותו' כשאמר שיבוא באותו יום .ענה לו אליהו כי משיח
התכוון "היום אם בקולו תשמעו" ,כלומר  -אם בני ישראל ישמעו בקולו
של הקב"ה.
סיפור זה מלמד אותנו שהמשיח נמצא איתנו ,ושהוא ממתין ומצפה
לרגע שבו הקב"ה ישלח אותו לגאול את עם ישראל! הלא הוא הרבי
שליט"א מלך המשיח.

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

ג' פרקים ליום
הל' טומאת צרעת .פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טז.
הל' מטמאי משכב ומושב .פרק א-ג.
פרק ד-ו.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

ו'-י"ב שבט
פרק אחד ליום
הל' חגיגה .פרק ב.
פרק ג.
הל' בכורות .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.

'ליל שישי' בבני ברק הוא חוויה מיוחדת.
בחורי ישיבות רבים נוהגים להישאר ערים
בלילה שבין חמישי לשישי ,ליהנות מצלחת
חמין מהבילהֵ ,מ ִׂש ַיח חברים ושחרור הנפש,
ומלימוד פורה ומעמיק אל תוך הלילה.
ארגון 'יפוצו' ,העוסק בהפצת בשורת הגאולה
בתוככי המגזר החרדי ,חולש מידי שבוע על
פעילות הפצה עצומה של גיליון 'אחרית
הימים' בהיכלי בתי הכנסת והישיבות .הרב
חיים טל ,מנהל הארגון ,מספר את הסיפור
המפעים הבא:
בליל שישי לפני שלושה שבועות ,יצאו מספר
בחורים מישיבת חב"ד בראשון לציון למבצע
הפצה של גילונות 'אחרית הימים' .בדרכם הם
הגיעו גם לישיבה ליטאית אדוקה ,בה נותר
עדיין רושם מההתנגדות העזה לחסידות חב"ד
שהיתה בקרב חלקים של הציבור הליטאי
בעבר הרחוק .אבל אור החסידות צריך להגיע
לכל עם ישראל ,ולכן הבחורים החב"דיים
הניחו את גליונות דברי החסידות גם בהיכל
ישיבה זו .כשיצאו מהישיבה ,יצאו אחריהם
כמה בחורים שניסו לחטוף מידיהם את שאר
הגליונות על מנת לבזות את דברי החסידות
ולהשליכם לאשפה ,חס ושלום...
אחד מבחורי הישיבה עשה מעשה שלא יעשה:
הוא היכה את הבחור החב"די מספר פעמים
בידו ,על מנת לקחת ממנו בחוזקה את גליונות
דפי החסידות .לעומתו ,הבחור החב"די ,זכר
את תפקידו להפיץ אור ואת מי הוא מייצג,
ולא הרים יד חלילה להכות יהודי.
התגרה הזאת ערכה שניות ספורות .לאחריהם
כבר נרגעו הרוחות והבחורים עברו לוויכוח
והתנצחות מילולית .משך כמה דקות נמשכה
השיחה בין שני הצדדים ,בסיומה נתן הבחור
החב''די את מספר הפלאפון שלו לתלמידי
הישיבה ,על מנת שיוכלו להזמין אותו  -אם
ירצו  -ללמוד עימם חסידות .הסערה נרגעה
והבחורים החב"דיים המשיכו במסע ההפצה.
הימים חלפו והבחורים חזרו לעסוק בענייני
השגרה .ביום שלישי ,בשבוע שלאחר התקרית,
צלצל מכשיר הפלאפון של הבחור החב"די .על
הקו הבחור הליטאי שהיכה" .אני מתנצל על
שהיכיתי אותך" ,פתח הבחור בחוסר נעימות.
"למדתי על בשרי כמה חמור להכות ולהפריע
למי שעוסק בהפצת החסידות".
והבחור המשיך וסיפר" :זמן קצר אחרי
שעזבתם את המקום ,התחלתי להרגיש כאב
ביד בה היכיתי אותך .בתחילה ניסיתי להתעלם
ולחשוב שזה יעבור תוך רגעים ספורים .אבל
הכאב לא נעלם ,הוא רק הלך והתגבר...

הרב חיים טל

הלכתי למרפאה
כדי לבדוק את פשר
הכאב הפתאומי,
אולם הרופא לא
מצא דבר .ואז שמתי
לב שהיד החלה
לכאוב מיד אחרי
שהשתמשתי בה כדי
להכות אותך...
לאחר שבת הלכתי למרפאה כדי לבדוק את
פשר הכאב הפתאומי ,אולם הרופא לא מצא
דבר .ניסיתי לחשוב כיצד התחיל הכאב ואז
שמתי לב שהיד החלה לכאוב מיד אחרי
שהשתמשתי בה כדי להכות אותך ...פניתי
להתייעץ עם אחד הרבנים החשובים בישיבה.
גם הוא אמר שבוודאי זה עונש משמים על
שהכיתי בחור שרצה להפיץ חסידות .לכן
אני מתקשר אליך כעת לבקש סליחה" ,סיים
הבחור בתחינה.
"אני ,מצידי ,מוחל לך בלב שלם" ,אמר
מיד הבחור החב"די בגבורה" ,אולם אני
חושב שעליך לבקש סליחה גם ממי ששלח
אותנו להפצת החסידות  -מהרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח".
בליל שישי הקרוב ,שוב הגיעו הבחורים
החב''דיים להיכל הישיבה הליטאית .הם
הביאו עימם גם כרך של אגרות קודש .הבחור
המכה ישב וכתב ברצינות לרבי שליט"א מלך
המשיח בקשת סליחה על שהפריע להפצת
החסידות והיכה את שליחיו .במענה ,באגרות
הקודש ,נאמר שעליו להתעסק בעצמו בהפצת
תורת החסידות בקרב חבריו וידידיו ,וזה עצמו
יהיה התיקון על הנהגתו הלא רצויה...
ומה עם היד? היא הפסיקה לכאוב מיד אחרי
בקשת הסליחה.
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כבד לב פרעה
"כבד לב פרעה" הוא לא בכח הגוי עצמו ,חס-ושלום ,אלא מכיון ש"אני
הכבדתי את לבו" ,והמטרה היא "למען שתי אותותי אלה בקרבו" .והפסוק
מתקיים על-ידי-זה שיהודי יודע את האמת ש"כבד לב פרעה" הוא רק
נסיון ,והקב"ה הוא זה שמנהיג ומושל על כל פרט ופרט בעולם.
(שיחת מוצאי שבת-פרשת וארא תשל"ח  -בלתי מוגה)

• לזכות התינוקות רבקה שיר הלל גרומך ושירה גאולה גרומך  -ויזכו לגדלן לתורה ,לחופה ולמעשים טובים לנחת הרבי שליט"א מלך המשיח •

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

ב'ידיעות אחרונות' נערכים לביאת המשיח
שקיבלה גב' מוזס ,מבעלות העיתון .ואכן ביום שישי
האחרון התפרסמה מודעה גדולה בעיתון בה נכתב כי
"מקום זה שמור עבור הידיעה החשובה ביותר" .בקטן
גם הופיעה תמונה מהביקור של מוזס אצל הרבי שליט"א
מלך המשיח עם מילות ההוראה המיוחדת שקיבלה ,לצד
ההכרזה 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם
ועד'.

זה קרה לפני  30שנה ,בח' בטבת ה'תשנ"ב ()15.12.1991
הגיעה גב' ג'ודי (יהודית) שלום ניר מוזס אל הרבי
שליט"א מלך המשיח במעמד חלוקת הדולרים הידועה,
המתקיימת מידי יום ראשון .הרב יקותיאל ראפ הציג
אותה בפני הרבי שליט"א מלך המשיח ,וגב' מוזס אמרה:
"אתה בירכת אותי לפני שנה ,ומאז שבירכת אותנו,
העיתון רק מצליח וגדל והולך."...
להפתעת כולם הרבי שליט"א מלך המשיח ענה" :הסוכנות
שלך נקראת 'ידיעות אחרונות' – מה שיהיה באחרית כל
הימים ,שיבוא משיח צדקנו ,אזי תכיני מקום פנוי בעיתון
הכי קרוב ,היות וזה גופא יקדים את הביאה שלו ,כיון
שיידע שכבר מוכן הפרסום ,שיסלול לפניו הדרך" ,ונתן
לה דולר נוסף באומרו" :הצלחה רבה ,זה בשביל ידיעה
האחרונה האמורה בקרוב ממש".

המקום השמור בעיתון "ידיעות אחרונות" (משמאל)

שלושים שנה אחרי
ההוראה המפתיעה:
בידיעות אחרונות מכינים
מקום לפרסום הידיעה על
חיבור מיוחד
ביאת המשיח ,ביום שישי
"אני מרגישה אליו חיבור מיוחד" ,הוסיפה וסיפרה ג'ודי
(יהודית) שלום ניר מוזס" ,ואני יכולה לציין שלפני מספר
התפרסמה מודעה בה נכתב
חודשים חוויתי משבר קשה מאוד בחיי האישיים .בדיוק
כי "מקום זה שמור עבור
באותם ימים הגעתי לסופר מרקט ענק הנמצא בבעלותו
הידיעה החשובה ביותר".
של ידידי ,ושם יש תמונה ענקית שלו על כל הקיר.

זכו בתחרות
הוראה מפתיעה זו ,כמעט ולא זכתה למענה במהלך
השנים שחלפו מאז .כידוע ענין פרסום ביאת המשיח
בעיתונים ,הינו נושא שעלה כבר בדבריו של רבי שניאור
זלמן ,האדמו"ר הראשון של חסידות חב"ד שאמר
ש"כשיבוא משיח – יכתבו אודות כך בעיתונים" .ומאז
פורסמו לא מעט כתבות ומודעות פרסום בנושא המשיח,
הגאולה והתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח,
בעיתונים רבים .אך הוראה מיוחדת זו ,לא זכתה למענה,
כאמור.

היתר גם על קו המידע 'נחייג ונשמע' שמהווה פורטל
תוכן טלפוני עשיר בנושא המשיח והגאולה.

לפני כשלושה חודשים התקיימה תחרות מיוחדת מטעם
עיתון ידיעות אחרונות בה התמודדו עסקים קטנים
על פרס כספי גדול .להפתעת כולם זכתה חברת 'ימות
המשיח' ,חברה העוסקת במערכות טלפוניות ובהנגשת
פתרונות תקשורת דיגיטליים לציבורים גדולים .בראש
החברה עומד הרב יעקב לנ'צנר מרחובות ,האחראי בין

הידיעה החשובה ביותר
עם זכייתם בפרס ,זכיה הכוללת חבילת פרסום בידיעות
אחרונות ,עלה בדעתו של הרב לנצ'נר ,יחד עם ר'
שמוליק ינקוביץ' מבכירי החברה ,לנצל את הזכייה כדי
לפרסם בידיעות אחרונות ומטעמם את אותה הוראה

עצה והדרכה

נעמדתי מול התמונה שלו ,ופשוט הרגשתי צורך לפרוק
את כל מה שעובר עלי ולבקש ברכה .מיותר לציין שהכל
הסתדר".
"החיבור הזה ,בין פעולתם של חברת ימות המשיח ,לבין
ידיעות אחרונות ,בוודאי מוסיף בקיום אותה הוראה
מפתיעה שקיבלתי אז ,לפני שלושים שנה ,ואין ספק
שתורם לביאת המשיח בקרוב ממש .בעיניי זו סגירת
מעגל מקסימה .אני מקווה שכולם ירבו באהבת ישראל
ובכך יקרבו יותר את ימות המשיח".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לתרום לפיתוח התורה  -קודם
בנוגע לכתבו ,לסייע לאחינו בני ישראל אשר בארצנו הקדושה
תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו ,ידועים דברי דוד מלך
ישראל  -שהוא  -חי וקיים( ,תהלים קכ"ז) שכאשר ה' יבנה
בית ,וה' ישמר עיר ,אזי עוזרת הבני' והשמירה של בשר ודם,
ולכן חייבים ,ראשית כל ,לראות שהשם יתברך יעשה את
האמור ,שאת זה פועלים  . .ע"י לימוד תורתנו הק' ולימודה
ביראת שמים ועל טהרת הקדש שם בארצנו הק' ,ולמרבה
הצער מעטים הם המסייעים בזה ,וגם אלו שכן מסייעים
אין זה במידה הנחוצה ,ולכן כל יהודי חובבי תורה ומצוות
החדורים באהבת ישראל ,שאהבת ישראל אמיתית היא ע"י
אהבת התורה ואהבת השם ,צריכים הם לתמוך במוסדות הנ"ל
בארצנו הקדושה תבנה ותכונן בכמות אחרת לגמרי.

נא לשמור על קדושת הגליון

בריאיון שהעניקה השבוע לרגל הפרסום היא חזרה
וסיפרה על המפגש שהותיר אותה המומה" :לא היתה
זו הפעם הראשונה שלי אצלו" ,כך גילתה .היא סיפרה
ששנה קודם לכן היא היתה אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח וקיבלה את ברכתו" .למעשה ,הפגישות שלי באו
בהמשך לפגישה שהיתה להורי ,במשך חמש שעות ,לילה
שלם ,בה הם סיפרו על כל פעולתם בעיתון ובכלל".

ואם יטענו כלפיו ,מפני מה לא ניכרת נדבתו במגביות השונות
 יכול הוא לענות להם שאינו חס על הממון אדרבה הוא נותןעוד יותר לפי ערך (ובפרט ,שכסף זה ותורתה מקטין גם את
הסכנה ובמילא ההוצאות בענינים גשמיים וד"ל),
ולהוסיף גם שעל פי פסק רבותינו ז"ל ענייך קודמין ועניי
עירך קודמין ,אנ"ש ומקושרים ושייכים ,התובעים ,ושואלים
אותי ,הנני מורה להם לתרום למוסדות חב"ד בארצנו הקדושה
תבנה ותכונן שהעבודה שם ,בהתאם לדרישת השעה ,הולכת
וגדלה ,והנני מקווה שבכפר חב"ד ,היכן שהיתה השריפה אשר
שרף ה' ,תתגלה שם כעת מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת
החסד שלפני' ,נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה,
וכהוראת רבנו הזקן רבנו האמצעי וכ"ק אדמו"ר הצמח צדק,
כי שם ציוה ה' את הברכה עד העולם.
(אגרות קודש חלק יג עמ' קכח  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

