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זה לא קורה בכל שנה. השבוע ביום שלישי יחול יום "פורים 
קטן" ולמחרתו "שושן פורים קטן". ימים אלו מצויינים רק 
בשנה מעוברת, כמו השנה הנוכחית, בה מכפילים את חודש 

אדר ומוסיפים חודש ללוח השנה.

הסיבה לעיבור השנה, היא מאחר 
את  לחגוג  עלינו  מצווה  והתורה 
חג הפסח בחודש האביב, אך לוח 
מהלך  לפי  פועל  היהודי  השנה 
החמה,  שנת  לפי  ולא  הלבנה 
בכאחת-עשרה  יותר  הארוכה 
שנים  בשלש  פעם  ולכן  ימים, 
ללוח  חודש  להוסיף  צורך  נוצר 
השנה הרגיל, כדי לאזן את שנת 
מה  החמה.  שנת  מול  הלבנה 
שאומר שהשנה הנוכחית מגבירה 
הלבנה  השפעת  של  כוחה  את 
בעולם, ושנת הלבנה ארוכה יותר 
משנת החמה. הרבי שליט"א מלך 
בדברי  ידוע  כי  מסביר,  המשיח 

כן  ועל  ללבנה,  ומונים  ללבנה  דומים  ישראל  עם  כי  חז"ל 
בשנה כזו מודגשת התגברות כוחם של היהודים, המקרינה 

על כל ימות השנה.

זה הקטן גדול יהיה
הפורים  בחג  בעיקר שמחים.  קטן?  בפורים  עושים  מה  אז 
שיחול בעוד כחודש, אנו מחוייבים במצוות היום שכוללים 
לאביונים  מתנות  מנות,  משלוח  המגילה,  קריאת  שמיעת 
ועריכת סעודת משתה. אך בפורים קטן, אנו צריכים בעיקר 
אדר,  חודש  מתחילת  כבר  עושים  אנחנו  זה  ואת  לשמוח. 
כנאמר "משנכנס אדר מרבין בשמחה", ובכל יום שעובר אנו 

מגבירים את השמחה יותר ויותר.

ניתן  היום,  סדר  את  ולקבוע  לשנות  הקטן,  של  כוחו  על 
עצמו,  זה  מיום  גם  ללמוד 
שהתורה  מהעובדה  וגם 
אבינו,  ליעקב  הן  מתייחסת 
אביהם של כל ישראל כקטן 

והן למלך המשיח שעל סביו דוד מלכא  "יעקב קטן הוא", 
משיחא נאמר "ודוד הוא הקטן". לפעמים דווקא הקטן יכול 

לקבוע את סדר היום ולחולל את השינוי הגדול.

זמן קצר לאחר שנבראו המאורות 
נקבע  והירח,  השמש  הגדולים, 
את  למעט  צריכה  שהלבנה 
הקטן.  למאור  ולהפוך  עצמה, 
הוא,  הקטן  המאור  של  מעלתו 
מעצמו,  מגיע  לא  כיום  שאורו 
ומחזיר  מהשמש  מקבל  אלא 
חשיבותו  מכאן  האור.  את  אלינו 
של המאור הקטן, או ליתר דיוק, 
של עם ישראל, הנמשלים ללבנה, 
היישר  כוחם  את  מקבלים  שהם 
ברוך  הקדוש   - הגדול  מהמאור 
את  מאירים  הם  ובכוחו  הוא, 
העולם כולו. עד לשלב בו הלבנה 
שהיתה  כפי  השמש,  כמו  תאיר 
בעת בריאתה, בגאולה האמיתית 
והשלימה, אז תתגלה מעלתה העצמית של הלבנה, שבכוחה 

להאיר לא פחות מהמאור הגדול.

לרקוד ולשמוח
יהודי, אשר ממנו נדרשת העבודה  מכאן גם התשובה לכל 
ועלולה  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת  כולו  העולם  את  להכין 
ליפול במחשבתו השאלה, מה כבר כוחי, אני הקטן, לחולל 
טוב  מעשה  של  ערכו  מה  בעולם?  כזה  וגדול  עצום  שינוי 
אחד שאעשה, מחשבה אחת או דיבור בודד? האם אני יכול 

להפוך את העולם כולו למקום של גאולה?

כמו  קטן",  "פורים  נקרא  שאמנם  זה,  מיום  לכך  והתשובה 
יעקב אבינו ומלך המשיח שנקראו "קטנים" אבל ערכם גדול 
מכל האחרים. דווקא הקטן יש בכוחו לשנות את המציאות 
העולם  לראות את  כפי שפסק הרמב"ם שעל האדם  כולה. 
שקול על כף המאזניים, כאשר כל מעשה יכול להכריע את 
הגאולה  את  מביאה  אחת  מחשבה  או  דיבור  ואפילו  הכף, 

האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

חגיגות מאה ועשרים שנה

הגדולות  החגיגות  לקראת  רבה  תכונה 
שייערכו בכל מקום בעולם, בעוד כחודשיים, 
לרבי  ועשרים  המאה  ההולדת  יום  לרגל 
אירועים  שורת  המשיח.  מלך  שליט"א 
היום  בשורת  את  יביאו  מקומיות  והפקות 
תתקיים  ישראל  בארץ  הציבור.  לתודעת 
בתל  בלומפילד  באיצטדיון  מרכזית  חגיגה 
בתוכנית   )7.4( ניסן  ו'  חמישי  ביום  אביב, 
שתכלול כנס לחיילי צבאות ה' ומיד לאחר 
יגיעו  לשם  יורק,  בניו  הגדול.  המעמד  מכן 
רכבים  שיירת  תתקיים  היום,  לרגל  המונים 
בהנחות  יהודים  יזוכו  שבמסגרתה  למנהטן 

תפילין ופרסום על חג הפסח.

בית חב"ד חדש בסלנטו

לאחרונה  פתחו  פרידמן  ולאה  שמואל  הרב 
בית חב"ד חדש בסלנטו שבקולומביה, ובכך 
האמיתית  לגאולה  בדרך  יעד  עוד  נכבש 
בעמק  השוכן  כפר  הינו  סלנטו  והשלימה. 
הקפה של קולומביה ומושך אליו מטיילים 

רבים, ביניהם גם יהודים המתיירים במקום.

מחאה על עקירת חומש

הארץ  רחבי  מכל  נוער  בני  לאלפיים  קרוב 
יפו  מרחוב  שעבר  חמישי  ביום  צעדו 
בירושלים אל הכותל המערבי, במפגן מחאה 
ישיבת  את  לעקור  הממשלה  תכנוני  נגד 

חומש שבצפון השומרון.

'משיח משיח' גם בחרמון
מניחים תפילין ופורצים בריקוד שמחה. ליד 

ה'טנק' שפעל השבוע בכניסה לחרמון

פורים קטן,
שמחה גדולה

עוצמה מיוחדת ניתנת לעם ישראל דווקא ביום פורים קטן שיחול השבוע, ובעיקר לימוד והוראה לכל אחד, 
מה כוחו של הקטן, ומה ערכה של פעולה אפילו קטנה - להביא את הגאולה האמיתית והשלימה
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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

ז' באדר - יום פטירתו של משה רבינו, חל כמעט תמיד 
הרמזים  אחד  לה.  הסמוכים  בימים  או  תצווה  בפרשת 
המסבירים זאת הוא העובדה שפרשת תצווה היא הפרשה 
היחידה בתורה, מאז לידת משה )ועד לספר דברים( שלא 

מוזכר בה שמו של משה רבינו.

אבל צריך להבין: שמו המפורש של משה רבינו אמנם לא 
מוזכר בפרשה, אך לאורך הפרשה כן מוזכר ומדובר על 
הפרשה  בתחילת  למשל  כמו  רבות,  פעמים  רבינו  משה 
)משה(  "ואתה   - המנורה  הדלקת  על  ה'  ציווי  אודות 

תצווה את בני ישראל", וכן בעוד מספר פעמים.

נוכח מתמיד
כדי להבין זאת יש להקדים את דברי הזוהר הקדוש אודות 
דאתפטר,  "צדיקא  בזוהר  נאמר  וכך  צדיק.  של  פטירתו 
ובעברית: צדיק  יתיר מבחיוהי",  בכולהו עלמין  אשתכח 
בחייו  מאשר  יותר  עוד  העולמות  בכל  נוכח  שנפטר, 

הגשמיים.

עליה  אחד  מצד  חלה  מסתלק,  צדיק  כאשר  כלומר: 
בדרגתו הרוחנית, כי כאשר נשמתו הייתה מלובשת בגוף, 
האור שלו היה מוגבל ומדוד בכפוף להגבלות הגוף, ואילו 
ומתעלה  הגוף  את  עוזבת  הצדיק  של  שנשמתו  לאחר 
ופנימי  עצמי  הוא  שלה  שהאור  הרי  האמיתי,  למקורה 

יותר.

אך מצד שני, יחד עם אותה ההתעלות הרוחנית למעלה 
בעולמות הרוחניים, הרי שנוכחותו הרוחנית של הצדיק 
בעולם הזה הגשמי נהיית חזקה יותר, אפילו יותר מאשר 

בחייו הגשמיים. 

אל תקראו לי
כעת נוכל להבין מדוע אי הזכרת שמו של משה היא הרמז 

לפטירתו בז' באדר:

זקוק  לא באמת  חיצוני שהאדם  פרט  הוא  שם של אדם 
לו. כל תפקידו של שם נועד בעיקר עבור הסובבים את 
תינוק  כל  כמו  כלשהו.  בשם  לו  לקרוא  שיוכלו  האדם, 
מקבל  שהוא  עד  ימים  מספר  עוברים  נולד,  שעכשיו 
"מי שברך"  באמירת   - ולילדה  לילד,  מילה  בברית  שם, 

בקריאת התורה הסמוכה ללידתה.

אך כאשר מדברים עם האדם בעצמו, ופונים אליו בגוף 
פנימית  הכי  בנקודה  נוגעים  אז  או  "אתה",   - ראשון 

ועצמית של האדם, שבה אין צורך בשם.

כך הוא גם לגבי משה רבינו. שמו של משה לא מצביע על 
מציאותו הפנימית, ובפרט, שהשם 'משה' לא ניתן לו על 
ידי הוריו, אלא על ידי בתיה, בת פרעה, שקראה לו בשם 

זה "כי מן המים משיתיהו".

ואתה תצווה
גבוהה  לדרגה  התעלה  הוא  הסתלק,  משה  כאשר  ולכן, 
הדרגה  שזוהי  ה'שם',  מדרגת  שלמעלה  יותר,  ופנימית 
שמו  תצווה  בפרשת  ולכן  משה,  של  מציאותו  עצם  של 
של משה לא מוזכר, כי בפרשה הזו מודגשת בעיקר עצם 
כלפיו  שהביטויים  הסיבה  זו  רבינו.  משה  של  מציאותו 
על  יותר  פנימית  בצורה  המצביעה  בלשון  הם  בפרשה 
פנימיותו ועצמותו - "ואתה תצווה . . ויקחו אליך", בלשון 

נוכח.

זו של פרשת תצווה המצביעה על עצם מציאותו  דרגה 
מציאותו של  עצם  בין  הדרגה המקשרת  היא  של משה, 
היהודי עם עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא, באופן 
שזה מעורר אצל היהודי את המציאות האמיתית שהוא 

והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד ממש.

יהודי הוא דבר אחד  יתגלה כיצד כל  זו, שבה  ומציאות 
ממש עם הבורא, תתגלה בקרוב ממש בתכלית השלימות, 
בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, תיכף 

ומיד ממש.

)על פי לקוטי שיחות חלק כ"ו ע' 204, ש"פ תצוה תשמ"ג(

במקום בו אין שמות

גאולה עכשיו

יצטרכו  שלא   – העיקר  והוא   – רצון  ויהי 
ניסן,  לחודש  עד  חדשים  שני  להמתין 
להגאל",  עתידין  ובניסן  נגאלו  ש"בניסן 
 .  . ראשון  אדר  חודש  שבהתחלת  כיון 
ובנין  והשלימה  האמיתית  הגאולה  תהיה 
בפועל  וחנוכתו  השלישי  בית-המקדש 
שישנם  העיבור  שבשנת  ולהוסיף,  ממש. 
עוד  ניתוסף  יום,  ששים  אדר,  חדשי  שני 
ניסן  לחודש  והגעגועים  בהתשוקה  יותר 
במשך  להגאל(  עתידין  ובו  נגאלו  )שבו 
ומזרזים  ממהרים  שעל-ידי-זה  יום,  ששים 
עוד  ניסן  חודש  דעניני  הגילוי  יותר  עוד 

בהתחלת חודש אדר.

)משיחות שבת פרשת תצוה ה'תשנ"ב - מוגה(

ואלה הבגדים אשר יעשו חושן   )תצוה כח, ד( 

אמרו רבותנו זכרונם לברכה  ש"חשן" אותיות "נחש" – נחש 
)מבעלי  אפרים  רבי  בשם  מבואר  גיסא  ולאידך  הקדמוני. 
ה'תוספות'( ש"חשן" בגימטריה "משיח". והנה בזמן הגלות 
. . הרי ענין ה"נחש" הוא בגילוי, והחשן )בגימטריא משיח( 
אלא  הגלות  בזמן  גם  ה"חשן"  שישנו  והיינו  בהעלם;  הוא 
הגלות  בזמן  עבודתינו  היא  וזאת   – בהעלם  נמצא  שהוא 
עד  )בגימטריה משיח( מהעלמו,  החשן  את  ולגלות  לפענח 
וענינו  פעולתו  שתתגלה   – משפט"  "חשן  בבחינת  שיהיה 

בעולם.

ועל ידי זה הנה "חשן" הוא בגימטריה "משיח" שגילוי החשן 
)בבחינת "חשן משפט"( מביא לידי גילוי המשיח – ובקרוב 

ממש.

)לקוטי שיחות חלק י"א עמ' 138(

וזה הדבר אשר תעשה להם   )תצוה כט, א( 

...ירד משה מן הרקיע ב"זה", שנאמר: "קום רד מהר מזה" 
)דברים ט, יב(, ולא נתכפר לישראל אלא ב"זה", שנאמר: "זה 
יתנו" )שמות ל, יג(, ולא נתכפר לאהרן אלא ב"זה", שנאמר: 
"זה קרבן אהרון ובניו" )ויקרא ו, יג(, וישראל מקוים ל"זה", 
שנאמר: "ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה" )ישעיה כה, ט(, 
ואינו נפרע מאדום אלא ב"זה", שנאמר: "מי זה בא מאדום" 

)שם סג, א(.

)מדרש הגדול(

תעשה להם לקדש אותם לכהן לי   )תצוה כט, א( 

לקדשם בעולם הזה בשבעת ימי המלואים, לכהן לי בעולם 
הבא.

)שפתי כהן(

שמו של משה לא מצביע 
על מציאותו הפנימית, 

ובפרט, שהשם 'משה' לא 
ניתן לו על ידי הוריו, אלא 

על ידי בתיה, בת פרעה, 
שקראה לו בשם זה

זמני
השבת

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

17:08   17:05   16:51  17:01  16:46   הדלקת נרות  

18:09   18:03   18:00  18:02   18:00   יציאת השבת  

הפטרה: אתה בן אדם - נאום ה' אלוקים )יחזקאל מג, י - כז(



  י'-ט"ז אדר א'מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

על ידי זה יתבטלו כל הגזירותפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' נזקי ממון. פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק ט-יא.
פרק יב-יד. 

הלכות גניבה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.

הל' טומאת מת. פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
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גאולה זה משיח
דוקא על ידי משיח

המילים "משיח" ו"גאולה" מופיעות כל הזמן יחד. המשיח שמביא את 
הגאולה, והגאולה שבאה על ידי המשיח. האמת שאי אפשר להפריד 
או  וגאולה"  "משיח  המילים  צמד  את  ומדברים  שומעים  אנו  ביניהם. 

"גאולה ומשיח" תמיד יחד כי הם קשורים בקשר בל ינתק. 

את  שמביא  האיש  הוא  משיח  מהם?  אחד  כל  אומר  בעצם  מה  אז 
הגאולה. משיח הוא הפועל, וגאולה היא המפעל. 

יבוא  "אין משיח לישראל". כלומר, לא  בגמרא מופיעה דעה האומרת 
אדם שיביא את הגאולה אלא הקב"ה בעצמו יביא את הגאולה. דעה זו 
לא התקבלה ולא נפסקה להלכה. יותר מכך: על מי שאמר את הדברים 
נאמר ביטוי חריף: שהשם יסלח לו על דבריו אלו. הרמב"ם פסק להלכה 
יכולה להיות באופן  והיא לא  ידי משיח,  דווקא על  כי הגאולה תבוא 

אחר. ומי שחס ושלום אינו מאמין במשיח - הרי הוא כופר בתורה. 

את  יביא  איש  דווקא  מדוע  אלו?  דברים  מאחורי  העומד  הרעיון  מה 
הגאולה ולא השם בעצמו?

ממוצע המחבר
הגאולה היא מצב שבו הקב"ה מתגלה בעולם בשלימות הגדולה ביותר. 
הגשמיות והרוחניות מתחברים ונעשים מציאות אחת. חיבור זה יתגלה 

באופן נצחי וישאר כך לעולם.

לכאורה  הם  לגמרי.  מזה  זה  שונים  דברים  שני  הם  וגשמיות  רוחניות 
אינם יכולים להתחבר, ובטח שלא לתמיד. גם אם ממשיכים אור אלוקי 
בעולם, הוא יכול להסתלק ממנו. בכדי לחבר אותם באופן נצחי - צריך 

משהו )מישהו( מיוחד שיש לו את היכולות לכך.

מה שיכול לחבר את הרוחניות עם הגשמיות, את האלוקות עם העולם, 
באופן שזה לא ישתנה אף פעם הוא "ממוצע המחבר".

ממוצע הוא משהו שהוא "גם וגם" ועל ידי זה הוא מחבר. נשתמש במשל: 
טבעת של מחזיק מפתחות שהיא בין שתי המפתחות, היא באמצע אבל 
אינה מחברת ביניהם אלא מפסיקה, כי עדיין ניכר שהטבעת היא דבר 

בפני עצמו וכל אחד מהמפתחות הוא דבר בפני עצמו.

עם  וגם  האחד  המפתח  עם  מוחלט  באופן  תתחבר  הטבעת  אם  אבל 
שתי  שמחברת  באמצע  טבעת  שיש  בכלל  נראה  לא  אנחנו  השני, 

מפתחות. נראה רק דבר אחד מאחד.

זה הפירוש "ממוצע המחבר". ממוצע זה כמו "אמצע". הוא נמצא בין 
השניים ומחבר ביניהם, כי הוא ממש דבר אחד עם כל אחד משניהם.

מישהו  צריך  לגשמיות,  רוחניות  בין  לעולם,  הקב"ה  בין  לחבר  כדי 
את  ולהכניס  לחבר  שיוכל  זה  והוא  האלו,  הדברים  שני  את  לו  שיש 
הקב"ה בעולם בצורה אמיתית ונצחית, לעשות דירה אמיתית לקב"ה 
האלו  ההפכים  שני  בין  לחבר  היכולת  את  לו  שיש  האיש  בתחתונים. 
הוא מלך המשיח. מכיון שבמשיח עצמו יש את שני הדברים. הוא רוחני 

מאוד ומאוחד לגמרי עם הקב"ה, וגם יש לו גוף גשמי.

בוודאי שהשם יביא את הגאולה, אך יהיה זה על ידי הרבי שליט"א מלך 
המשיח ולא באופן אחר, כי בשביל לגלות את האלוקות בעולם צריך 
את האופן המתאים לעשות זאת. מי שמחובר בעצמו - יכול לחבר את 

כולם!  

נפלאות עכשיו    מענדי ליפש   אריה קירשנזפטגאולה ומשיחאגרות מלך

מושך בחוטים

ובקרוב ממש, כשיראו שהגוי לא מעוניין לקבל, שוב לא יחזרו על הטעות, 
אלא יחזיקו בכל חלקי ארץ ישראל ועל-ידי-זה יתבטלו כל הגזירות. והנהגה 
זו תהיה באופן של "אל תירא עבדי יעקב". היינו, שסיבת ה"אל תירא" היא, 

מפני שהוא עבד של הקב"ה, שהוא 'בעל-הבית של בירה זו'. 
)משיחת מוצאי שבת-פרשת תצוה ה'תשל"ט - בלתי מוגה(

הרבי  משלוחי  הינו  ביטון  מאיר  שמעון  הרב 
שליט''א מלך המשיח בעיר לוד, תלמיד חכם 

גדול שמאיר פנים לכל אדם באשר הוא.

הכנסת  מבתי  אחד  רב  ציבור,  איש  בהיותו 
הרבנות,  בעולם  ניסיון  ובעל  בלוד  הגדולים 
הגיש הרב ביטון את מועמדותו למשרת הרב 
שגורמים  לתדהמתו  גילה  אך  לעיר,  הראשי 
את  למנוע  לבג"ץ  עתירה  הגישו  מסויימים 

מועמדותו לרבנות העיר.

במלחמות  הורגל  לא  שמעולם  ביטון,  הרב 
משפטי  למאבק  לצאת  נאלץ  ומאבקים, 
לטיהור שמו הטוב והמשך מועמדותו לרבנות 
העיר. המאבק עלה לו בבריאות. בלילות רבים 
להירדם  הצליח  לא  והוא  מעיניו  שנתו  נדדה 

על משכבו.

נפש  כוחות  כמה  ראתה  הרבנית,  רעייתו 
וטרדה גוזל המאבק מבעלה והציעה לו לפנות 
לרבי שליט"א מלך המשיח ולבקש את ברכתו 

הקדושה. 

התשובה שהתקבלה באמצעות האגרות קודש 
היתה מדוייקת ומופלאה: היה זה מענה ליהודי 
שכתב אודות חברו שלא מצליח לישון היטב 
לו  כתב  המשיח  מלך  שליט''א  הרבי  בלילה. 
שהוא שולח לו ספר תניא, שישים אותו בתוך 
לו  יביא  זה  ובוודאי  ליד מיטתו,  כיסויים  שני 

מנוחה ושלווה.

ונדודי  תניא  ספר  להניח  ברור:  היה  המסר 
מספר  בבית  היו  ביטון  לרב  יחלפו.  השינה 
ספרי תניא, אולם הוא רצה לקחת ספר תניא 
בבית  אצלו  שהודפסה  מיוחדת  ממהדורה 

חב"ד. 

התשובה באגרות קודש התקבלה בערב שבת. 
ביטון  הרב  הספיק  לא  והטרדות  הזמן  בלחץ 

להביא את ספר התניא מבית חב"ד.

מקבלת  בצהריים  ראשון  ביום  חלפו.  יומיים 
חבילה  כאן  לי  "יש  מאביה:  טלפון  הרבנית 
שתבואו  אשמח  לכם,  להעביר  מיוחדת 
הרבנית  הזדרזה  יום  באותו  כבר  בהקדם". 
החבילה  את  לקחת  הוריה  לבית  לגשת 

החשובה. ומה היתה החבילה? ספר תניא!

בהיותי  האחרונה,  "בשבת  אביה:  סיפר  וכה 
בשכונת  התימנית  העדה  של  הכנסת  בבית 
הרב  הכנסת,  בית  רב  אלי  ניגש  בלוד,  חב"ד 
ב"בית  שנדפס  תניא  ספר  ובידו  תעיזי,  דוד 
הרב  ירושלים".  הקודש  עיר  העליון,  משפט 
תעיזי פונה אלי ואומר לי: 'שנים רבות שאני 
מתפלל כאן ומעולם לא ראיתי את ספר התניא 
הזה. דווקא היום נתקלתי בו בהשגחה פרטית, 
ואני בטוח שהספר הזה צריך להגיע לחתנך, 
הרב ביטון, שיהיה לו להצלחה במשפט בבית 

הרבי  שכתב  כפי  בדיוק  העליון'".  המשפט 
הרב  אל  שולח  שהוא  המשיח,  מלך  שליט''א 

ביטון ספר תניא במיוחד...

בסמוך  התניא  ספר  את  הניח  ביטון  הרב 
למיטתו ושלוות הנפש חזרה אליו מיד. בנוסף, 
מאותו לילה החלה רוח הדיונים בבית המשפט 
להשתנות לטובה. היה ניכר שמישהו מלמעלה 

מכוון את הדברים...

בית  לאור:  יצאה  והאמת  רב  זמן  חלף  לא 
המשפט פסק שאין כל רבב בדמותו של הרב 

ביטון והוא רשאי לכהן פאר כרב העיר.

הבחירות  התקיימו  כך  אחר  ארוך  לא  זמן 
לרבנות. ימים ספורים לפני הבחירות זכה הרב 
שליט''א  הרבי  תשובת  את  שוב  לקבל  ביטון 
מלך המשיח באמצעות האגרות קודש )כרך ד 
עמוד רעא(: "חבל אשר כנראה ממכתבו נפלה 
רוחו . . כי כבר הורגלו כל עם ישראל בעליות 
וירידות במשך דברי הימים שלהם . . ובפרטי 
היו  לזמן  מזמן  פרטיות עדת החסידים, אשר 
והסתרים.  והעלמות  מכשולים  כמה  להם 
בכל זה הנה סוף כל סוף דידן נצח )= הניצחון 

שלנו(". 

הכרעה  התקבלה  הבחירות  תהליך  בסיום 
ברוב  נבחר  ביטון  מאיר  שמעון  הרב  ברורה: 

קולות לתפקיד רב העיר לוד!  

הרב ביטון )צילום מענדי קורנט(

לרב ביטון היו בבית 
מספר ספרי תניא, 

אולם הוא רצה לקחת 
ספר תניא ממהדורה 

מיוחדת שהודפסה 
אצלו בבית חב"ד. אך 
בלחץ הזמן והטרדות 

לא הספיק להביא את 
ספר התניא



אור החיים   אבישי איפרגון

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

modaot@sichathageula.com :נא לשמור על קדושת הגליון      אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון      לפרסום בגליון

בשיחת שבת פרשת משפטים תשנ"ב הרבי שליט״א מלך 
המשיח דיבר באריכות על התקופה החדשה שהתחילה 
תקופת  ולסיום  לגמר  השאיפה  "ניכרת  שבה  בעולם, 
קיום  של  חדשה  תקופה  והתחלת  בעולם,  המלחמות 

העולם על פי צדק ויושר, שלום ואחדות..."

של  הנאום   .1 אירועים:  לשני  התייחס  שיחה  באותה 
נשיא ארה"ב דאז שהכריז על צמצום כלי נשק והפניית 
המשאבים לכלכלה - הדגיש הרבי שליט״א מלך המשיח 
שהנאום היה ביום שלישי בלילה, שזה כבר יום רביעי על 
פי התורה, שהוא כבר נחשב כהקדמה לשבת. 2. הפגישה 
של מנהיגי המעצמות דאז )בוש וילצין( - שהייתה ביום 
ששי, ערב שבת קודש, ובה הם הכריזו על "תקופה חדשה 
מלחמות...  של  מצב  ביטול   - העולם  מדינות  ביחסי 

שיתבטא גם בצמצום וביטול כלי נשק".

סדרת  על  בפועל  חתמו  ורוסיה  ארה"ב  היה,  כך  ואכן, 
הסכמי צמצום של נשק גרעיני, שהביאו לצמצום הארסנל 
נשק  כלי  אלפי  עשרות  מכמה  המעצמות,  של  הגרעיני 

גרעיניים, לכמה אלפים.

בהשגחה פרטית
כאשר  עכשיו,  גם  ומדהימה,  גלויה  אלוקית  בהשגחה 
שהיה  ביותר  המתוח  במצב  נמצאות  ואוקראינה  רוסיה 
ביניהן אי פעם, קרו בימי רביעי באותו שבוע, וכן בחמישי 
המתיחות,  להפגת  קשורים  שכולם  אירועים  וששי, 

ולשלום עולמי:

מזה  לראשונה  נפגשו,   ,)26.1( שבט  כ"ד  רביעי  ביום 
לשיחות  ואוקראינה,  רוסיה  נציגי  ארוכים,  חודשים 
וגרמניה, במה  נעשתה בשיתוף צרפת  בצרפת. הפגישה 
ארוכות  שעות  ארכו  השיחות  נורמנדי".  "פורמט  שכונה 
ועסקו בעימות הקיים כבר כמה שנים במזרח אוקראינה 
בין הפרו-רוסים, שמנסים להתנתק מאוקראינה, לבין צבא 

בין  הגורם המרכזי למתיחות  הוא  זה  עימות  אוקראינה. 
רוסיה לבין אוקראינה, היות שרוסיה, מבחינתה, מוכנה 
לפלוש לאוקראינה כדי "להגן" על הרוסים הנמצאים שם.

מוכנים לשלום
לאחר השיחות ביום רביעי, יצאו שני הצדדים בהצהרה 
על  לשמור  הצדדים  לכל  קראו  הם  שבה  משותפת, 

"הפסקת אש". 

- שר החוץ  חיובית  עוד התפתחות  הייתה  ביום חמישי 
התשובות  את  קיבלה  שארצו  אמר  לברוב  סרגיי  הרוסי 
הוסיף  לברוב  נאט"ו.  וברית  מארה"ב  שדרשה  בכתב 
שדרישותיה העיקריות של ארצו לא נענו, אבל יש מקום 

למשא ומתן על הדרישות המשניות.

ההתפתחויות החיוביות נמשכו ביום ששי, כ"ו שבט:

אינה  שארצו  הצהיר  לברוב  סרגיי  הרוסי  החוץ  שר 
רדיו  לתחנת  בראיון  אוקראינה,  נגד  במלחמה  מעונינת 
זה  עוד  כל  מלחמה.  תהיה  "לא  לברוב:  הבטיח  רוסית 
פוטין  במלחמה".  נפתח  לא  הרוסית,  בפדרציה  תלוי 
בעצמו יצא בהצהרה, שלמרות שארה"ב ונאט"ו לא נענו 

לדרישות הרוסיות: "מוסקבה מוכנה להמשיך בשיחות".

חי וקיים
היא שכל הסימנים  זה,  בכל  הגלויה  ההשגחה האלוקית 
החיוביים הללו, שהם בוודאי פתח להפגת המתיחות בין 
שהרבי  וכפי   - ששי  עד  רביעי  בימים  קרו  המעצמות, 
בשנת  קודשו  בשיחת  מדגיש  המשיח  מלך  שליט"א 
תשנ"ב, שימים אלו שייכים ליום שבת קודש, שהוא היום 
של המנוחה, ושל הגאולה: "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי 
מן  נשק(  כלי  גם  )כולל  מזיקין  'משבית  שבו  העולמים, 
ד'יום  ומצב  המעמד  שבת  בערב  כבר  נעשה   ... העולם' 

שכולו שבת', ' משבית מזיקין מן העולם".

אנו רואים אם כן, כיצד דבריו הינם נצחיים, חיים וקיימים, 
ופועלים גם עכשיו - וכפי שבאותה שנה )תשנ"ב( סימני 
הסמוכים  בימים  דווקא  היו  לרוסיה  ארה"ב  בין  השלום 
לאחר  שנה   30 השנה,  גם  כך  משפטים,  פרשת  לשבת 
 - לאוקראינה  רוסיה  בין  הראשונים  השלום  סימני  מכן, 
הם דווקא בימים הסמוכים לשבת פרשת משפטים! וכפי 
- חי  - אף הוא - מלכנו משיחנו  וקיימים  שדבריו חיים 

וקיים!  

במלון - הזדמנות ללמד חסידות
- חבל  ותוכן הלימודים שם  היותו במלון,  מה שכותב אודות 
ומצער שלא יישם את מחשבתו הטובה ללמוד לפניהם חסידות 
ואדרבה, מה שראש המדברים  חיים(,  - דברי אלוקים  )דא"ח 
זו הוראה באצבע, שהוא  הרי  לזה,  רגיל  אינו  אמר שהציבור 
הראשון לגלות לפניהם חלק בתורה, וראש המדברים ניבא ולא 
לעיתים  לאנשים  הצער  למרבה  שקורה  וכפי  ניבא,  מה  ידע 

קרובות מאוד.

לכאלה  רגילים  שלא  כטענה,  נראה  המדברים  שלראש  מה 
לימודים, השאלה הזו כבר קיבלה מענה וביאור באריכות לפי 

ערך בקונטרס לימוד החסידות.

)אגרות קודש חלק יד עמ' מד - תרגום(

העצה לשלום בית - להתעלם
כותב אודות היחסים המשפחתיים.

בשנים  שקורים  כאלה,  במקרים  מהנסיון  רואים  כלל,  בדרך 
הראשונות לאחר החתונה, שהדרך הטובה ביותר כדי להחליק 
ולייצב שלום לשנים רבות, לשביעות רצון שניהם - היא ע"י 
העדר שימת לב לאי ההסכמה, שבטח היא רק דבר זמני, וככל 
שממעטים להתייחס לזה, וכל אחד מצידו ממשיך עם הטוב, 

כך ממהרת לבוא היציבות ומשתווים.

... וידוע מה שכתוב, כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, 
ובפרט שמדובר בין איש לאשתו, וחז"ל אמרו שהאשה דמעתה 
מצוי', יש להיות זהירים ביחס אלי', להיות מתון ובדרכי נועם...

)אגרות קודש חלק יד עמ' סב - תרגום(

"וכתתו חרבותם לאתים" בין רוסיה לאוקראינה

חיילים מצבא רוסיה בעת כיבוש האי קרים 

קשה לדעת בשלב זה האם 
יפרוץ עימות בין רוסיה 

לאוקראינה, אבל כבר כעת 
ניתן להבחין בהשגחה 

פרטית המלווה את האירוע 
המצביעה על השפעתו של 

מלך המשיח על העמים 
למנוע מלחמות


