שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת בחוקותי (בחו"ל :בהר)

י"ט אייר ה'תשפ"ב ()20.5.22
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הדרך שמביאה
שלום אמת לישראל

הבטחת התורה לשלום אמת ,כפי שמופיעה בפרשתנו ,תתקיים בגאולה האמיתית והשלימה .ובנתיים ,צריך
לעצור בתוקף את הסכמי הכניעה השונים והמשונים ,הגורמים לעליית הטרור ופגיעה ביהודים בכל העולם
הפרשה האחרונה בספר ויקרא ,אותה קוראים השבת (בארץ
ישראל) ,היא פרשת בחוקותי ,הנפתחת בתיאור הבטחת
הקדוש ברוך הוא ,לטובה ושפע מיוחדים הניתנים לעם
ישראל כאשר ילכו לפי חוקיו.

לו שני נחשים טובים אחד משגרו לצפון ואחד משגרו לדרום
להביא לו סנדלבונים טובים ואבנים טובות ומרגליות ולא
עוד אלא שמפשילין רצועה תחת זנבו ומוציא בה עפר לגנתו
ולחורבתו".

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי
כך גם אנו מוצאים את הנבואה
תשמרו  . .ונתנה הארץ יבולה . .
על הפיכת האריה לאוכל תבן
וישבתם לבטח בארצכם  . .ונתתי
כמו הבקר ,ועל הנמר אשר
שלום בארץ  . .ונפלו אויבכם
ירבוץ לצד הגדי .לפי חלק
לפניכם לחרב  . .ואולך אתכם
מהדעות מדובר גם במשל על
קוממיות" ,אלו רק חלק מאותן
אומות העולם ,אשר יפסיקו את
הבטחות שזכינו לקבל .ואכן,
עוינותם כלפי עם ישראל ויהפכו
בזמנים עברו זכו בני ישראל,
להיות ידידים ואוהבים .גם
כאשר הלכו הם בדרכי הקב"ה
פרשת השבוע מנבאת על מצב
בצורה מלאה ,לחזות בהתגשמות
זה ,כנאמר " :ונתתי שלום בארץ
ההבטחות ,ותיכף ומיד ממש,
ל"ג שמח עם מלך המשיח
ושכבתם ואין מחריד  . .וחרב
זוכים להתממשותן בצורה מלאה,
הרבי שליט"א מלך המשיח מנופף לשלום
לא תעבור בארצכם" .ביטוי לכך
בגאולה האמיתית והשלימה.
לצועדים בתהלוכת ל"ג בעומר בחזית 770
ניתן לראות כבר היום ,כאשר
מאות אלפים ברחבי העולם ,כבר
קיבלו על עצמם את קיום שבע מצוות בני נח ,בהשפעתו
על אחת מאותן הבטחות" ,והשבתי חיה רעה מן הארץ",
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,וכיום הפכו לאוהדי אמת
דנו חכמינו במשמעותה .האם מדובר בהעלמת כל החיות
של עם ישראל ,החפצים ביקרו ובהצלחתו.
הרעות לגמרי מן העולם ,או שמא מדובר שהחיות עצמן
אמנם יישארו אך הנזק והפגיעה שלהם באנשים ובבעלי
החיים האחרים ,יופסקו לגמרי.
ולצד כל זאת ,חשוב לזכור ולשנן ,כי הדרך האמיתית להביא
ואכן ,הנביא מבטיחנו כי אפילו הנחש יהפוך לחיית משחק
שלום לארץ ישראל "ונתתי שלום בארץ" אינה על ידי דרכים
בעבור תינוקות רכים ,כנאמר בישעיהו" :ושעשע יונק על
מעוותות הנוגדות את ההלכה ואת ההיגיון הבריא ,כדוגמת
חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה" .זאת אומרת
שלעתיד לבוא בקרוב ממש ,אנו כן נראה את הנחשים ,אך
ויתורים וכניעה לאויבינו ,דרך שכבר הביאה עד היום למחיר
אלו לא יזיקו.
דמים יקר מנשוא ,אלא יש לפעול אך ורק כהדרכת התורה,
כולל ציות להוראותיה ,אשר אין לוותר על אף שעל ,ואף
תופעה פלאית זו ,כבר היתה בעבר ,כאשר הנחש היה אחד
לצאת עם כלי נשק ,בעיצומה של השבת ,באם באים אלו
המשמשים החשובים והעיקרים של האדם .כך היה עד
אפילו רק בקצה הגבול ,ואפילו רק על 'עסקי קש ותבן' .קל
לחטא הראשון שגרם את הרוע והסבל בעולם ,חטא עץ
וחומר כאשר הם אינם מסתירים את כוונתם ,לפגוע היל"ת
הדעת .וכפי שאמרו חז"ל
ביהודים נוספים ,ואשר על כן ,יש להיצמד אך ורק לדרך
במסכת סנהדרין" :אלמלא
התורה וכפי שהזהיר מכך הרבי שליט"א מלך המשיח ,יבוא
(לא) נתקלל נחש כל אחד
ואחד מישראל היו מזדמנין
ויגאלנו ,גאולת עולמים ,תיכף ומיד ממש.

השמש שאבד

אפילו על קש ותבן

חדשות טובות
שיחת הגאולה ברוסית
לאור התרחבות הפעילות בקרב דוברי
השפה הרוסית ,הוגדלה הדפסת שיחת
הגאולה ברוסית .כעת במבצע מיוחד
לשלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח,
במחיר מסובסד כל שבוע! להזמנות חייגו:
 058-326-3652או בוואטסאפ (הודעות
בלבד) +1856-843-4572

רישום לישיבה בתל אביב
בישיבת 'דרכי תמימים' בתל אביב הרישום
בעיצומו .בישיבה סדרי לימודים מלאים,
גמרא וחסידות ,בתוספת לימודי שחיטה,
סופרות סת"ם ,וסמיכה לרבנות למעונינים.
תנאים גשמיים מעולים ,חדר מחשבים
ומוזיקה ,ומתקני כושר .הצוות החינוכי
בישיבה שם דגש על אווירה משפחתית
חמה וחסידית .לפרטים .054-7281-770

פותחים שיעורי חסידות
בהמשך למבצע שנערך לכבוד י"א ניסן
–  120שנה לרבי שליט"א מלך המשיח –
שבמהלכו נפתחו עשרות שיעורים חדשים,
יוצאים כעת ב'מרכז את"ה בארץ הקודש'
במבצע נוסף .כלל מוסרי השיעורים שידווחו
על שיעוריהם יקבלו במתנה את הספר
החדש "דמות של חסיד" ובנוסף – ייכנסו
להגרלה הגדולה עם  72זוכים! הזדרזו לדווח
על השיעור שלכם.058-5577-066 :

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

גאולה אחת ,שתי תקופות
אך לאחרי תקופה זו תגיע תקופה נוספת בימות המשיח,
שבה יתרחשו בוודאי שינויים לרוב בטבע העולם ,ואז
יקרו כל אותם ייעודים נפלאים הכתובים בתורה ,כמו
"ועץ השדה יתן פריו" המופיע בפרשתנו ,תחיית המתים
וכן הלאה.

בפרשת השבוע מופיע רמז על אחד מיעודי הגאולה:
ב'תורת כהנים' נאמר על הפסוק "ועץ השדה יתן פריו":
"ומנין שאף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות?
תלמוד לומר ועץ השדה יתן פריו".
פסוק זה מציב שאלה על שיטתו של הרמב"ם בכל הקשור
לימות המשיח ,שכן הוא כותב בהלכות 'מלכים ומלחמות
ומלך המשיח' כי" :אל יעלה על הלב שבימות המשיח
יבטל דבר ממנהגו של עולם ,או יהיה חידוש במעשה
בראשית ,אלא עולם כמנהגו נוהג".

מוכרחים לומר שהרמב"ם
סובר שישנם שתי תקופות
בימות המשיח .בתקופה
השניה יתרחשו שינויים
לרוב בטבע העולם ,אז יקרו
כל אותם ייעודים

במילים אחרות :הרמב"ם סובר שבימות המשיח לא
יתחולל בעולם שום שינוי ,אלא הטבע ימשיך להתנהל
בדיוק כפי שהיה ,אם כי בצורה טובה ומתוקנת ללא
מלחמות ,גזל ושחיתות .ונשאלת השאלה :כיצד יכול
הרמב"ם לסבור כך כאשר ישנו פסוק מפורש בתורה
המעיד על כך שעצי סרק עתידים לתת פירות ,שזהו ללא
ספק שינוי בטבע העולם?

מתי יחיו המתים?
השאלה על דברי הרמב"ם מתחזקת עוד יותר לאור
דברי הרמב"ם בעצמו בנוגע לתחיית המתים :לפי שיטת
הראב"ד והרמב"ן (וכך גם נפסקה ההלכה) ,תחיית המתים
תתרחש בשלב מאוחר יותר ,לאחר תקופת ימות המשיח,
ואז תהיה תכלית ושלימות השכר של הגאולה.
אך לפי שיטת הרמב"ם ,תחיית המתים תתרחש מוקדם
יותר ,בימות המשיח ,כי לשיטתו תחיית המתים היא לא
התכלית ולאחריה יעלו כולם לעולם הבא ,שבו יש רק
נשמות ללא גוף ,ואז  -בעולם הבא  -יזכו כולם לשכר
והתכלית של הגאולה.

לפי זה לא מובן כיצד אומר הרמב"ם שבימות המשיח
הטבע ימשיך להתנהל כרגיל ללא שינויים בשעה שהוא
עצמו סובר שהמתים יקומו אז לתחיה?

כל דבר בזמנו
לפי כל זה מוכרחים לומר שהרמב"ם סובר שישנם שתי
תקופות בימות המשיח .בתקופה הראשונה אכן לא
יתרחש שום שינוי במעשה הבריאה והנהגת העולם ,אלא
"עולם כמנהגו נוהג".

אך עדיין נותר להבין :תיאור הגאולה לפי שיטת הרמב"ם
הוא התיאור ההלכתי ה'יבש' ,זה שיקרה בכל מקרה
אפילו ללא הנהגה רצויה מצד עם ישראל .מה אם כן
מחייב שלאחר התקופה הראשונה של ימות המשיח (שבה
לא יתרחש שום שינוי בעולם) ,תבוא תקופה נוספת של
ניסים ונפלאות?

זכינו או לא?
והביאור :בגמרא מופיעים שני מצבים של ביאת המשיח
 "זכו" ,ו"לא זכו" .זאת אומרת ,כאשר עם ישראל יהיהבמצב ראוי עם מספיק זכויות ,הגאולה תתרחש בצורה
ניסית והמשיח יבוא על "ענני שמיא" ,אך באם עם ישראל
לא יזכה ,הגאולה תבוא בצורה טבעית ,והמשיח יגיע על
חמור .כך הוא גם בנוגע לשאר ענייני הגאולה ,שכאשר
עם ישראל יהיה זכאי ,הם יתרחשו בצורה ניסית.
לפי זה מובן מדוע מוכרחת להגיע התקופה השניה של
ימות המשיח ,כי לאחר ביאת המשיח (אפילו אם ח"ו "לא
זכו") כאשר עם ישראל יהיה פנוי מכל טרדותיו ויהיה
עסוק בתורה ובחכמתה ,הרי שזה מיד יביא אותם למצב
של "זכו" שזה מיד יביא את התקופה השניה שתהיה
מלווה בהנהגה ניסית ובהתממשות כל יעודי הגאולה
האמיתית והשלימה – והעיקר שכל זה יהיה תיכף ומיד
ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק כ"ז ע' )191

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ונתתי שלום בארץ

(בחוקותי כו ,ו)

...ואף לעולם הבא כשיחזור הקב"ה לירושלים ויחזור כל
הגליות לתוכה בשלום הוא מחזיר ,שנאמר "שאלו שלום
ירושלים"...
(מדרש אגדה ויקרא ז ,ג)

וחרב לא תעבור בארצכם

(בחוקותי כו ,ו)

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

(מדרש תנחומא)

והקימותי את בריתי אתכם

דבר אחר "וקראת אליה לשלום" ,מדבר במלך המשיח,
שפותח להם לשלום( ,זכריה ט) "ודבר שלום לגוים ומשלו
מים עד ים"" .והיה אם שלום תענך" ,שהם כופתים את עצמן,
שנאמר (ישעיה ב) "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם
למזמרות ,לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".
"והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך" ,שיהיו
מביאין לו דורון ,שנאמר (תהלים סה) "יאתיו חשמנים

הדלקת נרות
יציאת השבת

מני מצרים ,שהם חשים ובאים במנחתם ,כוש תריץ ידיו
לאלקים" ,שהן רצים ובאים במנחתם" .ואם לא תשלים
עמך" ,רוח תזזית נכנסת בהם והם מורדין במלך המשיח,
מיד הורגם ,שנאמר (ישעיה לא) "והכה ארץ בשבט פיו
וברוח שפתיו ימית רשע" ,ואין משייר אלא ישראל ,שנאמר
(דברים לב) "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר".

אמר לו משה ,רבש"ע ,אתה קראתני "משה עבדי"" ,לא כן
עבדי משה" (במדבר יב) ,אני עבד ולויתן עבד ,אני מתחנן
לפניך והוא מתחנן לפניך ,שנאמר "הירבה עליך תחנונים"
(איוב מ) ,תחינת לויתן שמעת וכרת עמו ברית וקיימתו,
שנאמר (שם) "היכרות ברית עמך תקחנו לעבד עולם"...

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

18:57
20:14

19:12
20:17

19:05
20:18

19:13
20:15

19:53
20:59

הפטרה :ה' עוזי ומעוזי  -כי תהילתי אתה (ירמיה טז ,יט  -יז ,יד) .פרקי אבות :פרק ד

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

א" .להקהיל קהילות בכל שבת להכנס
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ללמוד בהם
תורה לרבים" (כולל גם באופן ד"העמידו
תלמידים הרבה") ,אשר ,אם הדברים
אמורים בכל שבת ,בשבת שממנו מתברך
"זמן מתן תורתנו" על אחת כמה וכמה.
ב .לעורר ולזרז בכל מקום ומקום שבקריאת
עשרת הדברות ב"זמן מתן תורתנו" יהיו
בבתי-כנסיות כל ילדי ישראל (גם הקטנים
ביותר ,ועד לתינוקות שבעריסה) שהם
ה"ערבים" לקבלת התורה" ,בנינו עורבים
אותנו".
(דבר מלכות ש"פ בהר-בחוקותי ה'תנש"א  -מוגה)

(מדרש תנחומא הקדום)

ניו-יורק

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

(בחוקותי כו ,ט)

כולם לעשרת הדברות

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

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
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שיח חסידים

נפלאות עכשיו

ילד של משיח

מחאה נמרצת
מאז הקמתה של הממשלה הנוכחית ,עד העם כולו למלחמתה העצומה
כנגד דברים שבקדושה .החל מצירוף אויבי ישראל לתפקידי ההנהגה,
וכלה בקבלת החלטות הפוגעות בכל קודשי ישראל ובראשם מלחמה
ישירה בשלושת השלימויות :שלימות התורה ,שלימות העם ושלימות
הארץ:
הויתור לאויבי ישראל בנגב ובגליל ונתינת האפשרות להשתלטות על
אדמות נוספות ,מהוות סכנה מוחשית להתעצמותם ופגיעתם ביהודים;
המשך הויתור והכניעה לפעולות הטרור מצד ארגונים שונים ,מהווה
תמריץ ודחיפה נוספת לפעולות אלו; ההוראה שלא להכנס לתוך הר
הבית מול מתקפות מסוכנות ,מאפשרות את הפיכת המקום לבסיס
פעילות עויינת ,ומקרינה על מעשים אלו בכל הארץ; המשך מתן
אמצעים לארגון החמאס והעברת הכספים; מניעת התרחבות הישובים
היהדיים ברחבי יהודה ושמורון והריסת נקודות יישוב; הריסת חומות
היהדות ,ביטול מנגנוני הכשרות הנהוגים מימים ימימה ופעולות
להחרבת המחיצות המבדילות בין ישראל לעמים; כל אלו ועוד
הינן מקצת מהפעולות שעושה הממשלה הנוכחית (כהמשך ישיר
לקודמותיה).
בשבוע שעבר ,הוסיף מר בנט ,חטא על פשע ,כאשר ציטט את הוד
כבוד קדושת אדמו"ר הרש"ב נ"ע" :אין לנו לשמוע להם לדבר הזה
לעשות גאולתנו בכוח עצמנו .לצאת מהגלות בזרוע .אין אנו רשאים .כל
ציפיתינו ותקוותינו הוא שיביא הקדוש ברוך ה' לנו את משיח צדקינו
במהרה בימינו אמן ,ותהיה גאולתנו על ידי הקדוש ברוך ה' בעצמו"
(עכ"ל) .ובנימת זילזול התבטא בנט כנגד דברים אלו בצורה בלתי
הולמת ,ופער את פיו כנגד גדולי ישראל.

לנוכח התנהגותו ודבריו של ראש הממשלה
הרינו מוחים על פי דין תורה!
וקוראים להתפטרותו המיידית מתפקידו
חזור בך מן הדברים הקשים! חזור בך ממלחמתך כנגד כל גדולי
ישראל! כפי שאמרו חז"ל" :והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה .שנשיכתן
נשיכת שועל ,ועקיצתן עקיצת עקרב ,ולחישתן לחישת שרף ,וכל
דבריהם כגחלי אש" (פרקי אבות ב ,י).
חזור בך מהנהגתך הנלחמת ברבי שליט"א מלך המשיח ומלחמותיו
למען שלימות התורה ,שלימות העם ושלימות הארץ.
זכור את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח (י' שבט תשנ"ב)" :לא יתכן
שיהודי המאמין בה' ובתורתו יהיה ח"ו שותף לעניינים כאלו ולתת
חתימה לעניין כזה .ולפי זה עדיף שממשלה תתבטל ולא תהיה ממשלה
יהודית שהרי לא מדברים אודות אלו אלא אך ורק בגלל לחץ אומות
העולם (כפי שהם בעצמם אומרים) ,אז באם כך הוא המצב הרי לפי זה
עדיף שיקימו – רחמנא ליצלן ממשלה של אומות העולם בארץ-ישראל
והם יחליטו לכתחילה מה לעשות עם ארץ-ישראל ,ולכל הפחות אז לא
יהיו יהודים שיחתמו על עניינים כאלה...
ממילא אם אנשים שלא מאמינים בקב"ה היו עושים את זה היה אפשר
להבין ,אבל אנשים שמאמינים בקב"ה שמהם יבוא חתימה אודות
מסירת חלקים מארץ-ישראל הרי זה חילול ה'...
באם ימשיכו בכיוון זה אודות דיבורים כאלה אזי אני מנחם מענדל
יהיה הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכוחות שלי נגד  . .שתתפרק
הממשלה!"
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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

ג' פרקים ליום
מצוות עשה :א .מצוה ראשונה " ...ובן אין לו".
מצוות לא תעשה :א .מצוה  ...ובין לא תעשה.
מניין המצוות :...וראיתי לחלק  ...בעזרת ש-די.
ספר המדע ..הל׳ יסודי התורה ..פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק יו"ד .הל׳ דעות ..בפרקים אלו .פרק א-ב.

מענדי ליפש

י"ט-כ"ה אייר
פרק אחד ליום
הל׳ טומאת אוכלין .פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
פרק טז.
הל׳ כלים ..פרק א.

"אלוקינו ואלוקי אבותינו ,קיים את הילד
הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל:
מנחם מענדל!" .רבים מהנוכחים הרימו גבה
בפליאה .מאיפה הגיע השם הזה ?..מהיכרותם
עם הורי התינוק זה לא ממש 'נדבק' עליהם.
כולם חיכו לשמוע את הסיפור ,הוא לא איחר
להגיע.
הכל החל כשבע שנים קודם לכן .גיל ,צעיר
דתי ממרכז הארץ ,החל להגרר למחוזות
אפלים ולהתחבר עם אנשים מפוקפקים .הוא
עזב את דרך המצוות ונכנס לעולם הפשע.
חייו הפכו לשגרה של מסחר בנשק וחומרים
אסורים והוריו רואים ועיניהם כלות.
למרות עיסוקיו בעולם התחתון ,רצה בכל
מאודו להקים בית נורמטיבי ובגיל ,30
כשעדיין לא מצא את זיווגו ,הרגיש שהוא חייב
'ברכה משמים'.
כמו כל אחד ,ידע גם הוא היטב להיכן צריך
לפנות  -לבית חב"ד! גיל ניגש לבית חב"ד
בבת-ים וכתב יחד עם השליח במקום ,הרב
זמרוני ציק ,בקשת ברכה לרבי שליט"א מלך
המשיח .לאחר קריאה בעיון של התשובה
באגרות קודש ,אמר לו הרב זמרוני בבירור:
יש לך ברכה! בזמן הקרוב תמצא את זיווגך!
ואכן ,שלושה חודשים אחר כך מצא גיל את
בת זוגו .קראו לה מלכה ,דתיה מבית שומר
מצוות ובריא ,אך למרות הפערים ,הם מצאו
חן אחד בעיני השני והחליטו להקים יחד בית
בישראל.
לא עבר זמן רב עד שגילו הורי הכלה את
משלח ידו של החתן המהולל והם קיבלו
החלטה נחושה :יהיה מה שיהיה .הוא לא
יתחתן עם הבת שלנו!
החתן והכלה החליטו להתקדם בעצמם
לחתונה ללא הסכמת ההורים ,אלא שאחרי
שהם קבעו תאריך לחתונה וסגרו אולם ,הם
גילו לתדהמתם שלא אולם ולא קייטרינג,
'האירוע בוטל' ,אמר להם מנהל האולם
ביובש' ,הורי הכלה התקשרו לבטל ,אמרו
שאתם לא מתחתנים בסוף'...
 3פעמים קבעו החתן והכלה מועדים
לחתונה בחשאיות וכולם בוטלו על ידי הורי
הכלה .החתן והכלה כבר היו ממש שבורים
ומיואשים ,הם לא ציפו לכזו מלחמה קשה...
יום אחד ,כשהם ישבו מיואשים בביתו של
גיל ,התבונן גיל בתמונתו הגדולה של הרבי
שליט"א מלך המשיח שהייתה תלויה בסלון
ביתו ולפתע עלה במוחו רעיון" .בואי ניקח
על עצמנו נדר" ,פנה למלכה" ,שאם אנחנו
מצליחים להתחתן ,נקרא לבן הראשון שיוולד

הרב זמרוני ציק

אחרי שהם קבעו
תאריך לחתונה
וסגרו אולם ,הם גילו
לתדהמתם ש'האירוע
בוטל' ,כך אמר להם
מנהל האולם ביובש,
'הורי הכלה התקשרו
לבטל ,אמרו שאתם
לא מתחתנים בסוף'...
לנו מנחם מענדל!"" .מסכימה" ,אמרה מיד
הכלה ללא היסוס.
מכאן החלה התפנית .הורי הכלה שינו את
עורם ,הביטו אל מעלותיו וליבו הטוב של
גיל ונתנו לפתע את הסכמתם לחתונה.
שהתרחשה זמן קצר אחרי.
לא עברה תקופה ארוכה וכבר התחולל שינוי
מפליג במעורבותו של גיל בעולם הפשע
המקומי .מלכה השפיעה עליו לטובה והוא
משך את ידו מהעסקים המפוקפקים ופנה
לאפיקים הגונים.
הם הפכו להורים והתחזקו יחד בשמירת
התורה והמצוות ,למפרע התברר כוחו הנבואי
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,שנתן את
ברכתו לנישואין אלו שהביאו לתוצאות
נפלאות.
ארבעה ילדים נולדו לבני הזוג אך הנדר
החשוב אודות קריאת השם פרח מזכרונם.
כשנולד הילד החמישי נזכרו לפתע בני הזוג:
הנדר! בטקס ברית המילה קיימו השניים את
נדרם וקראו לתינוק בשמו של הרבי שליט"א
מלך המשיח.

המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ

אין ברשותם למסור את ארץ ישראל
וכיון שהקב"ה הוא זה שהביאה לנו  -לכן גם אין ברשותם של היהודים
למסור זאת לגויים! כיצד הנכם רוצים למסור חתיכה מארץ ישראל?!  -זה
כלל לא שלכם!  -הקב"ה נתן לכם זאת!
(ע"פ שיחת י"ג תמוז תשכ"ט  -מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

גם גדולי הרבנים מקבלים את המלכות
במשך אלפי שנים מחכים בני ישראל למלך המשיח
שיביא את הגאולה האמיתית והשלימה .לפי המבואר
במקורות ,המשיח הינו לא רק מלך ,אלא גם רב הבקי בכל
רזי התורה ,שילמד את חכמת התורה לכל עם ישראל .כך
לדוגמא מתבטא הרמב"ם" :שאותו המלך שיעמוד מזרע
דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה [המלך ,החכם מכל
אדם] ,ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו .ולפיכך ילמד
כל העם ויורה אותם דרך ה' .ויבואו כל הגוים לשמעו".
במקומות נוספים מוסבר כי מלך המשיח ילמד תורה
חדשה ,כלומר יגלה סודות תורה שאף פעם לא נודעו
לאיש .כמו כן מבואר כי לאור גדולתו התורנית של מלך
המשיח ,יבואו ללמוד תורה מפיו אף האבות הקדושים –
אברהם יצחק ויעקב – ואף משה רבינו.

הרב גגולה (מימין) בפתיחת בית חב"ד בחיפה

מאז נפגש הרב גגולה עם גדולי הרבנים ,ביניהם הרב חיים
קנייבסקי ,הרב אריה לייב שטיינמן ,הרב ראובן אלבז,
הרב מאיר מזוז ,האדמו"ר מתולדות אהרון ,האדמו"ר
מתולדות אברהם יצחק ,האדמו"ר מויז'ניץ ,ועוד ,וזכה
לקבל מהם תגובות חמות על הדברים שהציג.

שמעתי על המקרה והבנתי
כי לא ייתכן שאדם תלמיד
חכם יתייחס כך לנושא.
הרב משפיע על הקהילה
אין זה אלא מפני דעות
"במקרים רבים אנו רואים איך הרבי שליט"א מלך המשיח
קדומות המפריעות לקבל
מברך רבנים שהגיעו אליו ,בברכת "יאריך ימים על
החלטה אובייקטיבית ,ולכן
ממלכתו" ,כלומר באיחול וברכה שימשיכו להנהיג את
עדתם וקהילתם לאורך ימים ושנים טובות .זאת אומרת
יש לעשות עבודת שטח
שכאשר רב ומנהיג קהילה מקבל את מלכותו של הרבי
ולהראות להם את המקורות
שליט"א מלך המשיח ,הרי הדבר משפיע על כל בני

מאות רבנים בפסק דין הלכתי
כאשר גדולי הרבנים ותלמידי החכמים מתוודעים
לדמותו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,לומדים את
תורתו ומכירים בגדולתו ומלכותו ,ללא ספק זוהי הכנה
טובה ללימוד תורה עימו ,שיתקיים בקרוב ממש בגאולה
השלימה .אם ישנם כאלה שעדיין לא נחשפו לכך ,הרי
ברגעים אלו האחרונים שלפני הגאולה זהו זמן טוב
לעשות זאת .את המשימה הזו נטל על עצמו הרב בן ציון
גגולה ,שכבר הספיק לקצור הצלחות רבות בתחום.

קהילה ושומעי לקחו" ,אומר הרב גגולה.

משמעות עמוקה.

הרב גגולה לא נולד חסיד חב"ד ,ובצעירותו אף למד
בישיבות המשתייכות לזרם הליטאי ,שם אף שמע דעות
שונות לגבי הרבי שליט"א מלך המשיח ,דעות שלא
כולן עולות בקנה אחד עם המקורות התורניים וההלכה
הפסוקה .כאשר גילה את תורתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,את ההסבר ההלכתי לעובדת היותו מלך המשיח,
ואת פסק הדין של מאות רבנים מכל החוגים כי הוא נביא
ויש לציית לכל אשר יאמר ,הוא הבין כי לנושא זה יש

להציג את המקורות
"החלטתי להרים את הכפפה" ,הוא מספר" ,ולהיפגש
עם רבנים ידועים מכל החוגים ,כדי לדון איתם בסוגיה.
החלטה זו באה לא מעט בעקבות מקרה שאירע ,בו
ישבתי במשך שלוש שעות עם בחורי ישיבה ליטאית
ופרסתי בפניהם את החומר בנושא .הבחורים קיבלו את

עצה והדרכה

בתקופה האחרונה חידש הרב גגולה את פעילותו של
בית חב"ד התיירותי במושבה הגרמנית בחיפה ,ובמקביל,
לאור ביטויים שונים של הרבי שליט"א מלך המשיח
בשיחות קודשו ,הוא פועל ביוזמה ייחודית לאיחוד רבני
ישראל מכל החוגים והזרמים לבין דין סמוכים ,באופן
שיביא לתוספת בהפצת בשורת הגאולה והגואל ,ובזירוז
הגאולה האמיתית והשלימה שתבוא תיכף ומיד ממש.
ליצירת קשר (גם בוואטסאפ).054-5510770 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
ליום ,מתרבה הטוב בעולם ,והלא טוב מתמעט ,פחות ופחות.

כל אחד יכול לעשות טוב
כותבת ,שנדמה לה כאילו מטפסים על סולם ,ואם עושים
צעד לא נכון ,לא לכל אחד ישנה האפשרות לעשות זאת טוב.
הדבר מפליא אותי ,איך בכלל יכולה אשה שהתחנכה בבית
חסידי ,לחשוב כך ולכתוב זאת ,לאחר שכל הרעיון החסידי
הוא שלכל דבר תשובה מועלת .ומה שעוד יותר חשוב לדעת
הוא ,שסוף כל סוף כל אחד עושה תשובה ,רק שיש לעשות
מה שיותר מוקדם ,שאז מרויחים זמן .ותשובה אין הכוונה
רק לאמירת אשמנו בגדנו וכו' אלא שהחסרון הזמני שהי'
יתמלא ,שלא ישאר רושם מזה.
הנני מקוה שקראה גם את מכתבי הכללי לראש השנה השנה,
בו נתבאר הרעיון ,אף כי בקיצור ,כיצד משנה לשנה ומיום

נא לשמור על קדושת הגליון

הדברים אך רצו לשמוע גם את הסכמתו של רבם .אולם
להפתעתם כאשר פנו אליו עם הידיעות ושלל המקורות
הוא ביטל את הכל בכל מכל .שמעתי על המקרה והבנתי
כי לא ייתכן שאדם תלמיד חכם יתייחס כך לנושא .אין
זה אלא מפני דעות קדומות המפריעות לקבל החלטה
אובייקטיבית ,ולכן יש לעשות עבודת שטח ,להפגיש
את הרבנים עם המקורות והעובדות ,ובכך לאפשר להם
להכיר במציאות ההלכתית העומד מול עינינו ,לפיה הרבי
שליט"א הוא מלך המשיח".

(אגרות קודש חלק יד עמ' תקלד  -תרגום)

מעבר דירה  -לטובה
כותבת אודות מצב רוחה ובריאותה ,ומזכירה גם אודות
מעבר לדירה חדשה ,ומביטה על כך כעל דבר קשה .מפליא
אותי מאוד ,בזכרי מה שכתבה פעם אודות דירתם הנוכחית,
זה הי' צריך לשמש לה כהוכחה שהמעבר טוב עבורה ועבור
בעלה שי' ,ולכן יש להיות שמחים מכך .והקשיים שרואה
בנוגע לריהוט הלא מודרני או ריהוט לא טוב ,אין לזה כל
יחס לעומת הטובה שבמעבר מהשכונה הנוכחית ,וודאי
שבמשך הזמן תשיג שם מכרות ,ובהמשך גם ידידות.
(אגרות קודש חלק יד עמ' תקכ  -תרגום)
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