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הגליון השבועי של ימות המשיח
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ג' חשוון ה'תשפ"ג ,שנת ַה ְק ֵהל ()28.10.22

ראש הממשלה הבא:
משיח צדקנו!

כפי שאומר זאת הרבי שליט"א מלך המשיח" :אני אינני מתערב בפוליטיקה ,ועוד והוא העיקר ,אני מקווה
שתיכף ומיד יהיה ראש הממשלה שם משיח צדקנו" ,תיכף ומיד ממש ,ומתוך שמחה וטוב לבב
הסבב המתקרב של הבחירות ,כבר גרם לעייפות גוברת ביותר" :עמדתי מאז ומקדם זה כמה עשיריות שנים  -וגם
והולכת בקרב ציבורים בעם ,שלא מוצאים פתרון בחגיגה נתפרסם כמה-וכמה פעמים במשך שנים אלה  -שמטעמי
הדמוקרטית המתמשכת ללא סיום הנראה לעין מאחר פיקוח נפש (מן הערבים) אסור לתמוך במפלגה המנהלת
וההצבעה נתפסת כפעולה שאינה מביעה את עמדתם משא ומתן עם הערבים על דבר החזרת שטחים מארץ
הקודש (יש"ע – יהודה ,שומרון ,עזה) להערבים  -במפלגה
בפועל.
בעת בחירות ,ואיסור תמיכה
בנתיים מנצל ראש הממשלה
במנהיגיה בנוגע לארגון והקמת
הזמני את שהותו בלשכה ,על
ממשלה ,כי אז בדרך ממילא זוהי
מנת למסור בפועל חלקים
תמיכה באחריותם נגד הערבים,
השייכים לעם ישראל ,ומאפשר
החזרת השטחים  -יש"ע ועוד
גישת מחבלים מלבנון לתוך
 פיקוח נפש דבני ישראלהגבולות הבטחוניים הימיים
שליט"א ,ועמדתי זו לא נשתנתה
של ישראל ,פעולה עליה נאמר
כלל וכלל" (השיחה במלואה
בשולחן ערוך בסימן שכט:
נדפסה בדברי משיח תש"נ חלק
"נכרים שצרו על עיירות ישראל
ג עמ' .)309
 . .ואם באו על עסקי נפשות,
כמו בכל צעד בחיים ,אין לנו
ואפילו באו סתם ,ויש לחוש
אלא דברי התורה הקדושה,
שמא באו על עסקי נפשות,
ואפילו עדיין לא באו אלא התניא הודפס באיי-סיישל
הפוסקת בצורה ברורה ,כי
ביוזמת בית חב"ד ,הודפס ספר התניא במדינה,
שאלת היחס לעניני השיחות עם
ממשמשים לבוא ,יוצאים עליהם
ובימים הקרובים יופץ לתושבים והמטיילים
הערבים ,הינה שאלה של פיקוח
בכלי זיין ומחללין עליהם את
נפש כפשוטו .כך צריך להתייחס
השבת .ובעיר הסמוכה לספר
אפילו אינן רוצים לבוא אלא על עסקי תבן וקש ,מחללין לענין ,ורק כך יש לגשת לפעולות הנעשות בענין זה.
עליהם את השבת ,שמא ילכדו העיר ,ומשם תהא הארץ
נוחה ליכבש לפניהם" .ולא שקודמו בתפקיד התנהל
בצורה טובה יותר .דבריו בעד חלוקת הארץ לשתי מדינות
(היל"ת) נאמרו קבל עם ועולם ,ולא מותירים ספק באשר מוטלת עלינו האחריות והחובה ,להביא את הפתרון
לתוכניותיו .על זה כמו על זה ,אומר הרבי שליט"א מלך הטוב ביותר לידיעת כולם  -התגלותו המיידית של הרבי
המשיח בי' שבט תשנ"ב ,כי " לא יתכן שיהודי המאמין שליט"א מלך המשיח ,וכפי שהוא בעצמו אומר זאת "אני
בה' ובתורתו יהיה ח"ו שותף לעניינים כאלו ולתת חתימה אינני מתערב בפוליטיקה ,ועוד והוא העיקר ,אני מקווה
שתיכף ומיד יהיה ראש הממשלה שם משיח צדקנו .אבל
לעניין כזה .ולפי זה עדיף שהממשלה תתבטל".
במשך הרגעים עד שיבוא משיח ,אזי צריך שתהיה השיטה
כפי שהיתה השיטה שלו ,שכל השטחים ,אף שעל ,אי
אפשר לוותר ,ולעשות זה בדרכי שלום ,כי דווקא על ידי
אז מה הפתרון? שואל את עצמו כל אזרח ,המבקש לשמוע זה יהיה שלום במדינה ובסביבות המדינה ,מה שאין כן
מהי עמדת ההלכה ,מהי שיתחילו לוותר ,אין לדבר סוף ,וכמה שיתנו ,יהיה התיאבון
עמדתו הברורה של הרבי של שונאי ישראל שיתנו עוד ועוד ,וזה יביא דווקא
שליט"א מלך המשיח ,שאכן לתוצאות של היפך מנוחת הנפש ,והיפך השלום" .שנזכה
אומר זאת בצורה הברורה לראות בראש הממשלה האמיתי והנצחי תיכף ומיד ממש.

זכות ואחריות אישית

העמדה של מלך המשיח

חדשות טובות
נערכים לכינוס הארצי
מטה הקהל שעל ידי האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה ,נערך
בימים אלו לקראת כינוס ההקהל
הארצי הראשון שייערך בסימן ברוכים
הבאים מ– 770ביום שני ,כ' מרחשון
( .)14.11לקראת ההשתתפות הגדולה
הצפויה נשכרו אולמי רוקח בגני
התערוכה בתל אביב .פרטים נוספים
מתפרסמים באתר הגאולה.

עיתון הגאולה על הקהל
יצא לאור עיתון הגאולה מס' 58
המכיל עשרות עמודים העוסקים
בצורה מקיפה בעניני שנת הקהל.
בגליון המיוחד ,ניתן למצוא כתבות
חדשותיות על ׳הקהל׳ בעבר ,בהווה
ובעתיד ,ועל ההוראות המיוחדות
לשנה זו לצד טורים אישיים בנושא.
להזמנות.053-489-5082 :

חדש :מטריות משיח
לקראת עונת הגשמים יוצרו מטריות
מיוחדות עם הדפס הלוגו המוכר
"משיח" .ארבעה סוגי מטריות זמינות:
מידת ילדים ומידת מבוגרים ,בצבעים
שחור וצהוב .המטריות איכותיות
במיוחד ומחזיקות בגשם היטב.
לרכישה (בארץ ובניו יורק) ניתן
לשלוח הודעת וואטסאפ למספר:
+1831-308-1770

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

המסר של פרשת נח :עם ישראל מוכן לגאולה
עם תום תקופת החגים מגיעה תקופת השגרה שבה
עלינו לתרגם את הכוחות שקיבלנו בחודש תשרי
למעשה בפועל בעבודת ה' .אמנם "שבת בראשית"
(השבת שקוראים בתורה את פרשת בראשית) היא
השבת הפותחת את העבודה בעולם ,אך "שבת נח"
היא השבת שחותמת בפועל את השבוע הראשון
לעבודה בשנה ,שלפי זה מובן עד כמה שבת זו היא
שבת כללית.
המשותף לפרשיות בראשית ונח הוא שבשניהן מסופר
אודות בריאת העולם וקיומו .בפרשת בראשית מסופר
על תהליך הבריאה על ידי הקדוש ברוך הוא ,ובפרשת
נח מסופר על שבועת הקב"ה שלא להחריב עוד את
העולם.
אלא שבכל זאת קיים הבדל גדול ביניהם :קיומו של
העולם בפרשת בראשית אינו מובטח בפועל ,שכן
כאן מדובר על בריאת העולם על ידי ה' לפי "התכנית
המקורית" .באם (חס ושלום) העולם אינו מתקדם על
פי הצו האלוקי ובני האדם לא יקיימו את רצון ה',
אזי לכאורה העולם צריך להיחרב ולחזור לאין ואפס
כבתחילה.
לעומת זאת בפרשת נח מדובר על קיומו של העולם
מצד עצמו ,כך שגם אם חלילה העולם יורד ממדריגתו
על ידי חטאים ,ניתן הכח לברר אותו ולזככו ולהשלים
את כוונת הבריאה.

זמן לחשבון אמיתי
מאחר שזו שבת כה כללית ועיקרית ,שבה מסתיים
השבוע הראשון לעבודה בפועל בעולם ,מובן שזהו
הזמן לערוך חשבון צדק על העבודה  -לבחון ולראות

לאידך ,ישנה שיטה נעלית יותר שבה לא מתעכבים
על הפרטים יתר על המידה ,אלא מוסיפים בטוב עד
שהאדם מונח כל כולו בדרגה נעלית יותר ,וכך כל
הדברים הבלתי רצויים נדחים מאליהם .אך גם כאן
ישנו חיסרון שהרי לא מתעכבים בכדי לתקן את כל
הפרטים הדורשים תיקון.

לשלב לשלימות

ידיעה זו  -שכבר סיימנו את
כל העבודה  -נותנת לאדם
כח גדול יותר לסיים את מה
שחסר אצלו מתוך שמחה,
ביודעו שתיכף ומיד ממש באה
הגאולה האמיתית והשלימה
האם השבוע הראשון לעבודה בשנה (הכולל בתוכו את
כל השנה כולה) היה כראוי בתכלית השלימות.
כאשר עורכים חשבון צדק ,ניתן לעשות זאת בשתי
גישות שונות .הגישה הראשונה אומרת שיש לפשפש
ולחקור בכל פרט האם הוא התבצע כראוי או לא ,שהרי
רק כך ניתן באמת לתקן ולהשלים את כל הפרטים .אך
מכיוון שזה נעשה בהתאם למעמדו ומצבו של האדם
באותו הזמן שבו הוא עשה או פעל את הדברים ,הרי
שה'חשבון צדק' הינו מוגבל ומדוד בהתאם לכוחותיו.

ולכן השלימות האמיתית היא בשילוב שתי הדרכים.
אמנם יש לעצור ולתקן כל פרט ופרט ,אך את זאת יש
לעשות מתוך תנועה של התעלות ועליה לדרגה גבוהה
יותר ,שחודרת אחר כך בכל הפרטים ומתקנת אותם.
כאשר עושים חשבון צדק בנוגע לדורנו ,הרי שמסקנת
חשבון הצדק היא שתיכף ומיד ממש צריכה לבוא
הגאולה האמיתית והשלימה ,שכן נשיא דורנו הודיע
שכבר סיימו את כל העבודה ועומדים מוכנים לקבל
את פני משיח צדקנו ,ולכן אין שום סיבה או ביאור
לעיכוב הגאולה.

עם ישראל כבר מוכן
אפילו אם אדם חושב שיש אצלו חיסרון בפרט כזה
או אחר ,אין זה סותר חלילה לעדותו של נשיא דורנו
שהסתיימה העבודה ,שכן זה דומה למכה או מיחוש
קל שאינו פוגע בשלימות הגוף הכללי של עם ישראל
שכבר עומד ומוכן לגאולה .ואדרבה ,ידיעה זו  -שכבר
סיימנו את כל העבודה  -נותנת לאדם כח גדול יותר
לסיים את מה שחסר אצלו מתוך שמחה ,ביודעו
שתיכף ומיד ממש באה הגאולה האמיתית והשלימה.
(על פי דבר מלכות ש"פ נח ה'תשנ"ב)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
נבקעו כל מעיינות תהום רבה

(נח ,ז ,יא)

על הפסוק "בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' נבקעו
כל מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו"  -איתא
בזהר שבשנת הששת מאות לאלף השישי יפתחו מעיינות
החכה מלמעלה ומי החכמה מלמטה .היינו ,שהתחלת
המבול ("נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות השמים
נפתחו") רומז להתחלת גילוי פנימיות התורה בדורות
האחרונים ,לאחרי חצות דאלף הששי" ,כמו שכתב
האריז"ל שדוקא בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה
לגלות זאת החכמה" ,עד לגילוי באופן ד"יתפרנסון",
הבנה והשגה ,בתורת חסידות חב"ד ,ובאופן ד"יפוצו
מעיינותיך חוצה" ,עד לשלימות ההפצה חוצה בדורנו זה.
וענין זה נעשה לשלימות הגילוי דפנימיות התורה -
"תורה חדשה מאתי תצא" ,לימוד פנימיות התורה על
ידי משיח צדקנו ,שאז יקויים היעוד "כי מלאה הארץ
דעה את ה' כמים לים מכסים" ,דיש-לומר ,שדוגמת זה

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

ירושלים

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

18:29

היה גם בזמן המבול ,שהעולם כולו היה מכוסה במים . .
על דרך ובדוגמת תכלית השלימות ד"כמים לים מכסים"
לעתיד לבוא.
(על פי ספר השיחות תשמ"ח)

ויולד את אברם

יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה שבחר
בישראל משבעים אומות כמו שנאמר כי חלק ה' עמו
יעקב חבל נחלתו (דברים ,לב) ונתן לנו את התורה בכתב
ברמז צפונות וסתומות ופרשום בתורה שבעל-פה . .
שהיא קשה ללמוד ויש בה צער גדול שהוא משולה
לחשך שנאמר העם ההולכים בחשך ראו אור גדול
(ישעיה ,ט) ,אלו בעלי התלמוד שראו אור גדול שהקב"ה
מאיר עיניהם באיסור והתר בטמא ובטהור ,ולעתיד לבא
ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (שופטים ,ה).

תל אביב

חיפה

17:18
18:31

17:33
18:29

17:23
18:32

הפטרה :רני עקרה  -אמר מרחמך ה' (ישעיהו נד ,א  -י)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

...כשעושים חשבון-צדק בסיומו של
השבוע הראשון לעבודה בעולם בשנת
ה'תשנ"ב" ,הי' תהא שנת נפלאות בה",
ובאים למסקנא שאין הדבר תלוי אלא
במשיח צדקנו עצמו  . .צריך הדבר
להתבטא בתוספת זהירות והידור
בקידוש לבנה" ,שהם עתידים להתחדש
כמותה" ,בגאולה האמיתית והשלימה
ע"י דוד מלכא משיחא" ,דוד מלך ישראל
חי וקיים"  . .ועוד ועיקר  -קידוש לבנה
מתוך כוונה מיוחדת למהר ולזרז ולפעול
תיכף ומיד ביאת דוד מלכא משיחא ,ע"י
ההוספה בדרישה ובקשה על הגאולה...
(דבר מלכות ש"פ נח ה'תשנ"ב  -מוגה)

(מדרש תנחומא)

באר שבע

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

(נח ,יא ,כו)

הידור בקידוש לבנה

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

ניו-יורק

17:39
18:38

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 :
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מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח

חודש חשוון מסוגל
לבנין בית המקדש
מסופר במלכים (א' ו ,לח) שבניין בית-המקדש הראשון על-ידי
שלמה המלך היה במשך זמן ארוך " -ויבנהו שבע שנים" ,וסיומו
היה בחודש חשון" :ובשנה האחת-עשרה בירח בול הוא החודש
השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו".
וזוהי ההוראה הנלמדת מסיפור התורה שבניין בית-המקדש
נסתיים בחודש חשוון  -עד כמה צריכים לייקר ולהעריך את הזמן
דחודש חשוון ,מפני היותו חודש שישנה בו ברכה מיוחדת ונעלית
ביותר  -חודש שבו זכו בני ישראל לסיים את בניין בית-המקדש!
ומובן שזהו עניין השייך לכל אחד ואחת מישראל  -כי בניין
בית-המקדש על-ידי שלמה המלך (לאחרי ההכנה שהיתה על-ידי
דוד המלך) היה בעזרתם ובהשתתפותם של כל ישראל ,בדוגמת
המשכן שנבנה על-ידי משה רבינו (לפני הכניסה לארץ) שהשתתפו
בו כל בני ישראל על-ידי נדבותיהם עבור בניין המשכן.
ומכיון שבחודש חשון נסתיימה פעולתם של בני ישראל בבנין
בית-המקדש הראשון  -מובן ,שחודש חשוון הוא מסוגל ביותר
לבניין בית-המקדש השלישי (ראה גם ילקוט שמעוני מלכים רמז
קפד).
ובזה יכול (וצריך) להשתתף כל אחד ואחת מישראל  -על-ידי זה
שהוא מוסיף בכל ענייני קדושה ,הוספה בלימוד התורה ובקיום
המצוות בהידור ,הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לסביבה כולה ,כלומר,
שמהוא מפיץ את אור הקדושה בכל הסביבה כולה [שזהו עניינו
של "בית-המקדש"  -בית קדוש ,שממנו מתפשטת ונמשכת
קדושה בעולם כולו] ,וזוהי ההכנה המתאימה לבניין בית-המקדש
השלישי.
...נוסף על האמור לעיל אודות כללות חודש חשוון – ישנם בחודש
חשוון ימים מיוחדים שהם מסוגלים ביותר לכל הנ"ל:
שבעה בחשוון :ז' חשוון הוא היום שבו היה מגיע ה"אחרון
שבישראל לנהר פרת" ,בלכתו מירושלים (לאחרי שעלה לרגל)
לשוב לביתו.
כלומר :כאשר בני-ישראל היו עולים לרגל לירושלים ולבית-
המקדש כדי לחגוג שם את חג הסוכות (כולל שמיני-עצרת
ושמחת-תורה) ,הנה לאחרי זה היו שבים לבתיהם " -ביום
השמיני שלח את העם  . .וילכו לאהליהם גו'" ,בקחתם עמהם
את הקדושה של בית המקדש ,והשמחה שהיתה בבית-המקדש -
"ושמחתם לפני ה' אלקיכם"  -על כל השנה כולה.
וענין זה (ההליכה של כל אחד ואחד מישראל מבית-המקדש
לביתו) היה נמשך עד ז' חשון ,שאז היה מגיע ה"אחרון שבישראל
לנהר פרת" .כלומר בז' חשון היה כבר כל אחד-ואחת מישראל
במעמד ומצב של ישיבה "לבטח" בביתו .ובזמן הגלות  -ישיבה
"לבטח במובן הרוחני ,ביחס לעניני יהדות.
ולכן ,כאשר מגיע התאריך דז' חשוון ,הרי זה מזכיר ומעורר
לכל אחד ואחד מישראל שזה הזמן שבו צריכים להתחיל לפרק
את המטען הרוחני שנאסף במשך חודש תשרי ,החל מהעניין
ד"תמליכוני עליכם" (בראש-השנה) ועד לכללות עניין השמחה
("זמן שמחתנו") – על כל השנה כולה.
(התוועדויות ה'תשמ"ג א ,עמ'  ,409בלתי מוגה)

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

ג' פרקים ליום
הלכות ערכין וחרמין .פרק ה-ז.
ספר זרעים .הלכות כלאים ..פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-י .הלכות מתנות עניים ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

ג'  -ט' חשוון
פרק אחד ליום
הל׳ כלי המקדש .פרק ט.
פרק י.
ה הלכות ביאת המקדש .א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

המת שקם לתחייה (ב)
"אני לא מאמין שאני חוזר לזה! לא יכול
להיות! אין לי כוחות לעבור את זה שוב"...
נתן לוי ,חסיד חב"ד תושב בית שמש,
סיים את שיחת הטלפון עם הרופא הבכיר
כשהוא מרגיש שעולמו חרב עליו .ייאוש
גדול השתלט עליו ובבת אחת הוא הרגיש
כאילו הזקין בחמישים שנה לפחות...
לפני כחצי שנה (בגיליון  ,)1393תחת
הכותרת ''המת שקם לתחייה'' ,הבאנו את
סיפורו המרגש של נתן שנדבק בקורונה
בחודש טבת שעבר .מצבו הדרדר והוא
חובר למכשיר האקמו מורדם ומונשם.
אחרי חודש וחצי של הרדמה ,הגיעו
הרופאים למסקנה שכבר אין לו סיכוי
לחזור לחיים .הם הודיעו למשפחה שיבואו
להיפרד ממנו לפני שמנתקים אותו לנצח
ממכשירי ההנשמה...
אבל אמו בחרה שלא לאבד תקווה!
היא הזדרזה לכתוב אל הרבי שליט''א
מליובאוויטש מלך המשיח ולבקש בתחינה
שיעורר רחמי שמים על בנה .התשובה
שקיבלה באמצעות אגרות הקודש הכילה
ברכות מפורשות שבנה יחזור לאיתנו ויזכה
לגדל את ילדיו לתורה ,לחופה ולמעשים
טובים!
למחרת חלה התפנית במצבו של הבן:
רופאה מומחית הצליחה לגלות את הסיבה
לכך שגופו של נתן לא מייצר חמצן .היא
בנתה עבורו טיפול תרופתי שהצליח בתוך
ימים ספורים להחזיר לנתן את היכולת
לנשום בכוחות עצמו .נתן חזר לחיים!
הרופאים כולם היו תמימי דעים שהוא חזר
לחיים בנס.
אך בשבוע שעבר התרחש פרק ב' של
הסיפור :לאחר ששוחרר נתן מבית הרפואה,
הוצע לו לערוך צילומי  .C.Tמורחבים כדי
לדעת בבירור אם לא נשאר רושם מהמחלה.
התוצאות שהגיעו מספר ימים לאחר ראש
השנה האחרון ,היו לא טובות כלל...
פרופסור ג .א ,.מנהל יחידת מכון הריאות
בבית הרפואה שערי צדק ,התקשר לנתן
והבהיר לו את הממצאים החמורים" :יש
לך בריאות צלקות וגם גודש מים .זהו
מצב מורכב שמעמיד אותך בסכנת חיים.
אתה מוכרח להיכנס שוב לאשפוז במרכז
הרפואי".
נתן לא היה מסוגל לזה .הוא לא יכל לחשוב
על חזרה לאשפוז ולטיפולים המתישים
בבית הרפואה .הוא קרס למיטתו בבית ולא
היה מסוגל לצאת משם....
בערב היתה התוועדות בבית הכנסת.
במאמצים גדולים הצליח נתן להתגבר על

נתן לוי (צילום :יעקב לדרמן)

הבדיקות מראות
שהריאות שלך עברו
שיפור עצום מאז
הבדיקה שלפני ראש
השנה ועד עכשיו!
אתה לא זקוק לאשפוז.
מספיק טיפול תרופתי
ותלך הביתה
מצב רוחו הירוד וללכת להתוועדות ,שם
סיפר לחברי הקהילה את הבשורות הלא
טובות .חבריו עודדו אותו בכל כוחם" .הרי
הרבי שליט''א מלך המשיח כבר ברך אותך
לפני מספר חודשים ,וממילא בוודאי שאתה
בריא!" ,הכריזו כולם פה אחד.
אחד מחברי הקהילה ,ר' שמואל גרומן,
התנדב לכתוב עבורו בקשת ברכה מהרבי
שליט''א מלך המשיח .התשובה שהתקבלה
בין דפי האגרות קודש היתה מדהימה (כרך
ז עמוד שמ)" :נצטערתי להוודע אשר שוב
סובל הנהו מרגלו והרופא מטפל בו .ובטח
אף שישמור הוראת הרופא ,הנה לא ישים
לבו לזה  -למה שהוא מכביד על הלב,
וכידוע פתגם כ''ק אדמו"ר הצמח צדק
בפירוש מאמר רבותינו ז''ל "התורה נתנה
רשות לרופא לרפאות"  -שזה נתינת רשות
וכח לרפאות ,אבל לא לעשות קשה על הלב.
ואחכה לבשורות טובות ממנו  . .בברכה
לרפואה קרובה" .הברכה היתה ברורה .נתן
התמלא ברוגע ותקווה.
ביום חמישי שעבר ,הגיע נתן לבית הרפואה
שערי צדק לסדרת בדיקות ריאה מדוקדקות
ומתישות .בסיומם הודיע לו הפרופסור
הבכיר בפליאה" :הבדיקות מראות שהריאות
שלך עברו שיפור עצום מאז הבדיקה
שלפני ראש השנה ועד עכשיו! אתה לא
זקוק לאשפוז .מספיק טיפול תרופתי ותלך
הביתה"...
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גבולות הארץ שיעשה מלך המשיח
עד לשלום שיעשה משיח  -שלא מתפעל ,לא מדמוקרטיה ,לא מגויים
ואף לא מיהודים  -אלא "יכוף כל ישראל" ,ויעשה הגבולות כפי שכתובים
בברית בין הבתרים ,ויהיה "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד",
"ואולך אתכם קוממיות"  -שאין להתפעל מהגויים...
(ע"פ שיחת שבת פרשת נח תשל"ד  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

להביא את הגאולה במעמד 'קידוש לבנה'
"עבדו את ה' בשמחה" ,אומר הפסוק ,ואכן אצל
יהודים קיומה של כל מצווה כרוך בשמחה ובהתלהבות
מיוחדת ,הנובעת מעצם הזכות לקיים את רצון הבורא,
ולזכות להתחבר ולהתאחד עימו על ידי קיום המצווה.
יחד עם זאת ,כאשר מגיע לידינו הזדמנות לקיים
מצווה או מנהג הקשורים עם הגאולה ,הרי השמחה
וההתלהבות גוברות אף יותר ,שכן כל דבר המזכיר
ליהודי את הגאולה ואת ביאת המשיח זוכה הרי ליחס
מיוחד .מבין הדברים הקשורים בקשר מיוחד למשיח,
הוא 'קידוש לבנה' (או 'ברכת הלבנה') ,מעמד המתקיים
אחת לחודש ,בחציו הראשון של החודש.

הקשר לגאולה
הקשר המיוחד מקורו ראשית כל בעובדה שעם ישראל
נמשלו לירח – כמו שהירח לעיתים גדול ולעיתים
קטן ,כך מצבם ומעמדם של עם ישראל עובר שינויים.
בנוסף ,בנוסח 'קידוש לבנה' מופיע המשפט המפורסם
"דוד מלך ישראל חי וקיים" ,והלא מלך המשיח
הוא צאצא של דוד המלך ,וכפי שהוא מכונה בספר
הרמב"ם" :מלך מבית דוד" .ובסיום הנוסח מופיעות
המילים המיוחדות "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד
מלכם ,אמן".
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ביישוב מעגלים
הרב ליאור מלכה ,פועל במרץ בנושא זה של קידוש
לבנה .הוא מספר את הרקע לדברים" :בשבת פרשת
נח של שנת תשנ"ב (סוף  )1991דיבר הרבי שליט"א
מלך המשיח על חשבון צדק אותו עורכים בשבוע זה,
ומגיעים למסקנה שכבר כלו כל הקיצין שנאמרו לגבי
הגאולה ,וכבר עם ישראל חזרו בתשובה ,וכעת הדבר
תלוי רק במשיח צדקנו עצמו .בהמשך לכך אמר כי יש
להוסיף בזהירות והידור ב'קידוש לבנה' ,בשל הקשר
המיוחד למשיח".

עצה והדרכה
לא להגביל לימוד חסידות
כותב האופנים שיכול להמשיך בלימוד
החסידות ולהתנהג בהדרכותיה ומנהגיה,
והם שלא יהיה ידוע כל-כך ,על-דבר-זה
שלא יוצרך ללמוד שעה או שתים בספרי
חסידות בכל יום.
והנה בהענין הראשון עליו להחליט על-
דבר-זה בעצמו ,היינו לשער באיזה אופן
יתקדם יותר ביראת שמים ובחסידות
ולהתנהג באופן כזה ,אבל בהנוגע לענין
השני שמגביל זמן לימודו בדברי אלקים
חיים ,פנימיות התורה ,הנה אף שמובן
שכמה שילמוד זהו יותר טוב מאשר לא
ללמוד כלל ,אבל עצם הגישה לתורת ה'
שמגבילים את עצמו שלא ללמוד זמן כל
כך באיזה חלק מתורתנו הק' הוא בגדר
דהיפך ח"ו מכבוד התורה ,ואף שאין הכרח
שכל אחד ואחד ילמוד כמה שעות ביום
דוקא בספרי חסידות ,וכמאמר רז"ל הידוע
בהנוגע להתורה בכללותה ,שאלו דאניסי
יוצאים ידי חובתם בפרק אחד שחרית
ופרק אחד ערבית ,אבל גם הם צריכים
לדעת שזה רק מצד האונס אשר מצד

"אחד הדברים המופיעים לגבי 'קידוש לבנה' הוא,
לערוך את המעמד מתוך שמחה וריקודים ,כמו
בשמחת חתונה" ,אומר הרב מלכה" .בהתאם לכך
אנחנו מארגנים מידי חודש אירועי 'קידוש לבנה' עם
תזמורת ,וכך מזכים מאות יהודים לקיים יחד את
הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח בהידור .כמו כן אנו
מפעילים פרסום ותעמולה לעשות כך בכמה שיותר
מקומות ,וברוך השם מצליחים בכך .בין השאר אנו
עורכים הגרלות פרסים בין המארגנים והמשתתפים
באירועים אלו".

הרב ליאור מלכה

לגלות את משיח עצמו

ארגון אירועי 'קידוש לבנה'
מקבל משמעות נוספת
במיוחד בשנה זו שהיא 'שנת
הקהל' ,וכל מעמד כזה בו
יהודים מתכנסים ומתאספים
יחד זו הזדמנות טובה לקיים
'מעמד הקהל׳ לזירוז הגאולה
כמו בשמחת חתונה
בשיחה מציין הרבי שליט"א מלך המשיח פרטים
שונים ,כיצד ניתן להוסיף ולהדר ב'קידוש לבנה' –
לקיים את המעמד כאשר לבושים בבגדים חשובים
ונאים ,לערוך זאת ברחוב ,ולאסוף קהל רב שיקיימו
זאת יחד .כמו כן יש לדייק בזמן המתאים לכך ,לאחר
שחלפו  7ימים מעת מולד הלבנה .לפרטים נוספים
מפנה הרבי שליט"א מלך המשיח לעיון בספרי ההלכה.

בין השאר הפיק הרב מלכה עזרים שונים עבור מארגני
אירועי 'קידוש לבנה' ,כמו ברכונים מהודרים עם נוסח
הברכה ,שלט מרכזי לתלייה ,חומרי פרסום ,מחרוזת
שירים לריקודים ,ועוד" .ברוך השם זכינו לקבל
מהרבי שליט"א מלך המשיח הוראות רבות ,אולם
ביטויים מיוחדים כמו שנאמרו אודות 'קידוש לבנה'
אנו לא מוצאים ביחס לדברים אחרים" ,הוא אומר.
"ניתן להסביר זאת בעובדה שכאן מדובר על משהו
שלא רק מהווה סגולה לקירוב הגאולה וכדומה ,אלא
נוגע למשיח צדקנו עצמו .מי שרוצה לגלות את הרבי
שליט"א מלך המשיח עצמו עליו לפעול בנושא זה של
קידוש לבנה".
ארגון אירועי 'קידוש לבנה' מקבל משמעות נוספת
במיוחד בשנה זו שהיא 'שנת הקהל' ,וכל מעמד כזה
בו יהודים מתכנסים ומתאספים יחד זו הזדמנות טובה
לקיים 'מעמד הקהל' ולעורר את המשתתפים ליראת
שמים ולהתחזקות בתורה ומצוות ,לזירוז הגאולה
האמיתית והשלמה ולקבלת פני הרבי שליט"א מלך
המשיח תיכף ומיד ממש.
לפרטים.052-8572770 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
ההשגחה העליונה לא זכו עדיין שיהי' להם
יותר זמן פנוי לעסוק בחכמתו ית' ,אבל
לומר ח"ו שזהו רצונם והסדר שלהם וכו'...
(אגרות קודש חלק יב עמ' נז)

מובטח הניצחון על היצר
כותב אשר נמצא במלחמה פנימית עצמית
וכו' .הנה נכון יהיה לבו בטוח בבורא
העולמים אשר הוא היוצר יחד לבם ולפניו
נגלו כל תעלומות אשר הנצחון במלחמה
זו מובטח הוא ואין זה אלא שאלת הזמן,
כי באם יעשה בזה ככל יכולתו ינחל נצחון
מידי ,ובאם לאו יתמשך ח"ו ,אבל כבר
הובטח כל אחד ואחת מעמנו אשר בל ידח
ממנו נדח ,כי הרי בכולם מתפאר הבורא
שהם מעשי ידיו להתפאר ,אלא שניתנה
בחירה חפשית לכל אחד ואחת בכדי
שינסה כחותיו ויגלה נקודה הפנימית אשר
בו בכחות עצמו ,ועצם ההכרה וההתבוננות
אשר הנצחון בטוח הוא ,מוסיפה כח ועוז
בהנהלת מלחמה זו ובגמרה בהקדם ,ותודה
אם יבשר טובות בהאמור לעיל לקרוב.

נא לשמור על קדושת הגליון

(אגרות קודש חלק יב עמ' מ)
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

