שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת דברים-חזון

1406

ח' מנחם-אב ה'תשפ"ב ()5.8.22

מתכוננים לעלות
לבית המקדש

כל מי שלמד על בית המקדש ,בוודאי תיאר לעצמו את מעמד העליה לרגל ההמוני ,אז עלו מיליונים למקום
הקדוש ביותר בעולם .כעת זה עומד לשוב ,בכל שבת וראש חודש ,בבית המקדש השלישי ,תיכף ומיד ממש
"אני מאמין בביאת המשיח  . .אחכה לו בכל יום שיבוא" ,כך
נאמר בשלש עשרה העיקרים ,אותם קבע הרמב"ם ליסודות
האמונה היהודית ,כפי שנתקבעו בקרב עם ישראל.

ירושלים ,לשם הגיעו כולם .במרכזה של העיר ,על הר
המוריה ,ניצב בית המקדש .הבית המפואר ביותר בעולם,
המקרין מאורו לכל.

הציפיה הדרוכה להתגלותו
המיידית של הרבי שליט"א מלך
המשיח (בכל יום) ,מקיפה את חיי
היהודי במשך כל ימות השנה,
ופעם אחר פעם מוצאת ביטוי
לאורך חייו האישיים ,השמחות
המשפחתיות ,התפילות ושאר
הפעולות ,בהם שזורות אמירות
ותפילות לביאתו הקרובה.

השהות במקדש ובירושלים
בימי החגים ,כמו בכל השנה
כולה ,לוותה בניסים גלויים
ובהתרוממות רוח מיוחדת
שהקיפה את כל באי המקום
הקדוש ,כשכולם זוכים לינוק
שפע של קדושה וברכה לכל
ימות השנה.

ודומיהם,
אלו
תיאורים
אך כאשר בלוח השנה מופיע
שמאפשרים הצצה חטופה לדרך
חודש מנחם אב ,מתעצמת ציפיה
החיים שליוותה את עם ישראל
זו ,והופכת להשתוקקות עצומה.
בחברון
מתרחבים
במשך אלפי שנה (מזמן הקמת
שמו של חודש זה ,שמבטא את
בחברון,
היהודי
הישוב
לטובת
נרכש
נוסף
בית
המשכן ,ועד לחורבן בית שני,
ההולך ומתרחב ב"ה ,למרות ההפרעות
הנחמה שיביא הקדוש ברוך הוא
למעט תקופת החורבן הקצרה
לעם ישראל  -כמו גם המטרה
בין הבתים) ,היו חלק בלתי נפרד
הפנימית בחורבן הבית שאינה אלא לבנות את הבית השלישי
מחיי עם ישראל .כך היה נראה יהודי בימים ההם ,כך נראתה
בחודש בו נחרבו קודמיו  -מגבירים את השיח סביב נושא
שגרת חייו  -סביב בית המקדש.
זה.

חדשות טובות
ממשיכים בסיומים
על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח,
ממשיכים בעריכת סיומי המסכת בכל יום
בקהילות ישראל ,עד ליום חמישה עשר
באב .פרטים במוקדי חב"ד.

ישיבה ליום אחד
“ישיבה ליום אחד” תיערך כמידי שנה ע”י
מרכז ההפצה ‘ממש'  -יום המוקדש ללימוד
מלא ואינטנסיבי של תורה בענייני גאולה
ומשיח :הרצאות ושיעורים ממיטב הרבנים
והמרצים המקיפים נושאים שונים בנושא.
יתקיים אי”ה ביום רביעי כ' מנחם-אב
ה’תשפ”ב בבני ברק .לפרטים נוספים  -מרכז
ההפצה ממש .077-5123-770

גם היום

המכינה לישיבה בחולון

ואכן ,כהוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,במשך כל
שלשת השבועות עד לתשעה באב ,עוסקים קהילות ישראל
בלימוד אינטנסיבי של עניני בית המקדש ,ההופכים את
האמונה ,לדרך חיים בעלת השלכות מעשיות ,שיבואו לידי
ביטוי ברגעים הבאים.

התיאורים בדברי חז"ל על מה שמצפה לנו בבית המקדש
השלישי ,אף עולים על המראות מהעבר  -מהבית הראשון
והשני :בית גדול ביותר ,אליו נוהרים בכל שבת וראש חודש
מיליונים על גבי מיליונים ,לצד ביטול אומות העולם למקום
הקדוש ביותר ביקום.

כל מי שנחשף לתיאורים המלבבים המתארים את העליה
ההמונית ,שלש פעמים בשנה לבית המקדש ,העלה בדמיונו
את מראה השיירות העצומות העושות את דרכם מכל רחבי
ארץ ישראל (ואף מחוצה לו )...כשהם צועדים בהתרגשות.
משפחות משפחות עזבו את
בתיהם ושדותם ,והצטרפו
אל עולי הרגל הנרגשים
שצעדו בשירה וזמרה אל

מעין זה ודוגמה לכך ,מתקיים כבר כעת ב 770-שבניו יורק,
מקומו של מלך המשיח ,והמקום בו יתגלה בקרוב ממש בית
המקדש השלישי ,כאשר לאורך כל השנה נוהרים למקום
אלפי יהודים כדי לקבל את ברכתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח .בימים אלו נעשות ההכנות לקליטת ההמונים
בחודש החגים הבא עלינו לטובה ,אז תחל 'שנת הקהל',
במסגרתה יגיעו רבים למקום ,כשכל זה בוודאי יקרה כבר
בבית המקדש השלישי ,בגאולה האמיתית והשלימה.

הרישום למכינה לישיבה בחולון המיועדת
לתלמידים העולים לכיתה ח’ בשיאו.
מטרת המכינה  -לתת את כל הכלים לנצל
ולהשקיע יותר בשנת הלימודים האחרונה
טרם העליה לישיבה .הזדרזו להירשם
בטלפון.058-770-6007 :

אל המקום הקדוש

שבת שכולה משיח
מטה משיח קיים בשבת האחרונה 'שבת
שכולה משיח' למשפחות .במשך כל יום
השבת התחזקו בענייני משיח וגאולה.

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

זמן השיא של האמונה בביאת המשיח
להרבות ביום זה באכילה ושתיה ,וביום זה ההלכה אף
מדגישה שאפילו בסעודה שאוכלים לקראת צאת השבת
"אוכל בשר ושותה יין  . .ומעלה על שולחנו אפילו
כבסעודת שלמה בעת מלכותו" ,שמכל זה רואים כיצד
האבלות של יום זה  -לא רק שמתבטלת ,אלא  -נהפכת
ליום של שמחה ותענוג.

ביאת המשיח והגאולה האמיתית והשלימה היא עיקר
ויסוד באמונה ,וכפי שמקובל ונהוג בקהילות רבות לומר
בכל יום" :אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח . .
אחכה לו בכל יום שיבוא"  -שיבוא בכל יום.
אך בנוסף לאמונה הכללית במשיח ,שקיימת בכל הזמנים
ובכל הדורות ,יש משהו מיוחד ויוצא דופן דווקא עכשיו,
בזמן הנוכחי ובתקופה הזו ,שמהווה נקודת שיא וזמן
מסוגל ביותר לביאת משיח צדקנו:

וההסבר לכך הוא כי בפנימיות הדברים ,יום הצום הוא
"יום רצון להשם" ,וכל כוונתו האמיתית ,כמו של כל
ימי הצומות ,היא לגלות את התוכן הטוב שבהם ולנצל
אותם לתוספת קדושה ,וכפי שזה יהיה בשלימות בגאולה,
כאשר ימים אלו יהפכו לימי ששון ושמחה ,ולכן ,כאשר
תשעה באב חל בשבת ,יש כח מיוחד לגלות את התוכן
הפנימי של יום זה ,מעין ודוגמת ימות המשיח  -שאז
התענית נדחית לגמרי.

ראשית ,כל הסימנים מעידים בבירור כי דורנו הוא דור
הגאולה וכי 'הנה זה משיח בא' תיכף ומיד ממש ,ובנוסף
לכך אנו נמצאים בחודש "מנחם אב" שהינו זמן מסוגל
ביותר לבניית בית המקדש השלישי ,כמופיע במדרש.
בחודש אב עצמו מודגש ביותר עניין הגאולה ביום תשעה
באב ,ובמיוחד השנה  -כאשר הוא חל ביום השבת:

יום תשעה באב הוא יום
לידת משיח צדקנו ,ועניין זה
שב וחוזר על עצמו בכל שנה
ושנה ,ובתשעה באב מתגבר
המזל של המשיח ,ולכן מובן לזעוק ולתבוע את הגאולה
כמה יום זה מסוגל במיוחד
לאור כל האמור מובן שזמן זה הינו מסוגל ביותר
לגאולה האמיתית והשלימה לביאת משיח צדקנו בפועל ממש ,ולכן האמונה בזמן זה

יום לידת המשיח
מסופר בספרים הקדושים שבעיצומו של חורבן הבית
כבר נולד המשיח שעתיד לגאול את עם ישראל ,ואם כן
יום תשעה באב הוא יום לידת משיח צדקנו ,ועניין זה שב
וחוזר על עצמו בכל שנה ושנה ,ובתשעה באב מתגבר
המזל של המשיח ,ולכן מובן כמה יום זה מסוגל במיוחד
לגאולה האמיתית והשלימה.
עניין זה מקבל משנה תוקף בשנה זו במיוחד כאשר
תשעה באב חל בשבת ,כי בקביעות זו כל ענייני האבל
והצער של תשעה באב נדחים מפני שמחת השבת ,ולכן
מה שנותר ביום זה הם רק העניינים החיוביים והשמחים
 יום לידת המשיח ויום מסוגל לגאולה .וכמובן ופשוטשהעניינים הטובים  -לא רק שהם אינם נדחים ,אלא

אדרבה  -הם רק מתחזקים ומתעצמים ,ומקבלים תוקף
מיוחד ביום השבת ,יום הקשור עם המנוחה השלימה
שתהיה בגאולה.

כסעודת שלמה המלך
הדבר שמדגיש במיוחד את מעלת תשעה באב שחל
בשבת הוא האכילה והשתיה ביום זה :כידוע ,בשבת יש
מצווה מיוחדת של "עונג שבת" ,שלכן מצווה על האדם

מתחזקת ומתגברת עוד יותר ,ונותנת כח ליהודי להוסיף
בכל העניינים המביאים את הגאולה השלימה.
בית המקדש כבר עומד בנוי ומוכן למעלה ,וכל העניינים
מוכנים כבתוך תיבה סגורה שהמפתח שלה ניתן כבר לכל
אחד מישראל ,ומה שנשאר הוא שיהודי יתבע שוב ויזעק
שהוא רוצה את הגאולה האמיתית והשלימה ,ועל ידי זה
הוא פועל שמשיח צדקנו בא וגואל את כל עם ישראל
תיכף ומיד ממש.
(על פי שיחת שבת פרשת דברים ה'תנש"א)

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
אלה הדברים אשר דבר משה

להמשיך בסיומים

שבת חזון:

(דברים א ,א)

אלה הדברים ,יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה...
שכל הנסים שעשה לישראל במדבר כך עתיד לעשות להם
בציון ,במדבר כתיב אלה הדברים ,ובציון כתיב (ישעיה מ"ב)
אשים מחשך לפניהם לאור וגו' אלה הדברים עשיתים...

חזון ישעיהו בן אמוץ

(הפטרת השבת)

(מדרש רבה)

מצד הענין ד"מעלין בקודש" ,הרי ,ראיית המקדש דלעתיד
בשבת חזון השתא היא באופן נעלה יותר מראיית המקדש
דלעתיד בשבת חזון דשנה שעברה ,ועל אחת כמה וכמה
לגבי השנים שלפני-זה ,וכן הלאה ,עד לשבת חזון הראשון
שבו הראו את המקדש דלעתיד ,מיד לאחרי החורבן ,שמזה
מובן גודל העילוי דראיית המקדש דלעתיד בשבת חזון זה.

עד עכשיו יש לי להעמיד מלך המשיח ,שכתוב בו כי ילד
יולד לנו ...אמרו ישראל לפני הקב"ה ,רבונו של עולם,
עד מתי משועבדים אנו בידו ,אמר להם עד שיבא אותו
היום שכתוב בו (במדבר כ"ד) דרך כוכב מיעקב וקם שבט
מישראל ,כשיצא כוכב מיעקב וישרוף קשו של עשו...

וע"י ההתבוננות המתאימה בכל האמור  -בודאי יתוסף
בכל פרטי העבודה ד"ועשו לי מקדש" ביתר שאת וביתר
עוז ,בחיות מחודשת ,וכן חידוש כפשוטו ממש ,עד לעילוי
והוספה שבאין-ערוך לגמרי ,כפי שהיה ניתוסף אצלו אילו
ראה את המקדש דלעתיד בעיניו ממש!

(מדרש רבה)

(משיחת ש"פ דברים ,שבת חזון ה'תשמ"ז  -בלתי מוגה)

כי המשפט לאלוקים הוא

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

(דברים א ,יז)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:57
20:11

19:12
20:14

19:05
20:15

19:14
20:13

19:48
20:50

הפטרה :חזון ישעיהו  -ושביה בצדקה (ישעיהו א ,א  -כז) .פרקי אבות :פרק ג

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

בהתאם להסיום דהפטורת שבת חזון
"ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה" –
ש"משפט" קאי על תורה ו"צדקה" קאי
על כללות כל המצוות הנכללות במצות
צדקה – שיוסיפו בימים אלו בלימוד
התורה וקיום המצוות ,ובמיוחד מצות
צדקה ,החל ביום שבת זה (באופן המותר),
ועאכו"כ במוצאי שבת וביום ראשון
ובמוצאי יום ראשון ,ובימים שלאחרי זה
 . .שימשיכו בעריכת "סיומים" גם בימים
שלאחרי זה ,עד חמשה עשר באב ,ועד
בכלל .ולקשר ה"סיום" (ב"משפט") גם עם
נתינה לצדקה.
(דבר מלכות ש"פ דברים ה'תנש"א  -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

עניני בית הבחירה

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

היצמד להוראות וראה ישועות

חידושים בבית
המקדש השלישי
ברזל בבית המקדש
בעת בניית בית בית המקדש הראשון והשני לא השתמשו בכלי ברזל,
ולכן את סיתות האבנים השלימו מחוץ לשטח המקדש והכניסו אותן
כשהן מוכנות לבניה.
הסיבה לכך היתה כי ברזל מסמל את חורבן הבית ,כפי שניתן לראות
בנבואת יחזקאל כי הברזל משמש כסימן למצור על ירושלים.
אולם בזמן הגאולה הברזל כבר לא ישמש לחורבן והרג ,ובכלל לא
יהיה אז מוות ,וכבר לא תהיה סיבה לחשוש מהברזל .לכן את בית
המקדש השלישי יוכלו לבנות גם מברזל ,ואף יהיה צורך בכך  -כדי
להדגיש את מציאותו החדשה של הברזל.
אגב ,לגבי דוד המלך כתוב שהוא הכין כמות עצומה של ברזל לבניית
בית המקדש הראשון .מכיוון שאז הברזל היה אסור עבור בית המקדש,
ישמש ברזל זה בבניית בית המקדש השלישי.

מי יבנה את בית המקדש
במספר מקורות כתוב שבית המקדש השלישי ייבנה על ידי הקדוש
ברוך הוא ויירד מוכן מהשמים .מצד שני כתוב שייבנה על ידי בני
ישראל ,כמו שפסק הרמב''ם שמלך המשיח בונה את בית המקדש.
יש כמה דרכים לתווך בין הדעות השונות:
א .הבנין עצמו ייבנה בידי אדם ,ובתוכו יירד וישכון המקדש הרוחני
משמים.
ב .אכן יירד מקדש פיזי מהשמים ,אך ללא דלתות או שערים ,שטבעו
בארץ בזמן החורבן .אלו יעלו ויתגלו ויועמדו במקומם על ידי מלך
המשיח כנציגם של כלל ישראל ,וכך ייחשב שהבנין כולו נבנה בידי
אדם.
ג .החלק המבואר במקורות אותו מובן כיצד לבנות ייעשה בידי אדם,
והפרטים שאינם מבוארים ומובנים יתגלו משמים.

מקום התגלות בית המקדש
גם בזמן הגלות כאשר בית המקדש חרב ,הקדוש ברוך הוא משרה את
שכינתו בעם ישראל ,ובמיוחד בבתי הכנסת .הגמרא מלמדת כי מבין
כל בתי הכנסת ישנו אחד מיוחד שבו שורה עיקר השכינה.
ברגע הגאולה הקב"ה שב עם ישראל מהגלות לירושלים ,ולכן גם כל
המקומות בהם שרתה השכינה בחו"ל ,כלומר בתי הכנסת ,ייעקרו
ממקומם ויעברו לירושלים ויתחברו לבית המקדש השלישי ,בו תחזור
לשרות השכינה בגילוי.
מכיוון שהשכינה חוזרת יחד עם ישראל מהגלות ,לכן בית המקדש
יתגלה ויירד משמים תחילה לבית הכנסת בו שרתה עיקר השכינה
בסוף זמן הגלות  770 -שבניו יורק ,בית הכנסת של נשיא הדור -
ומשם ישוב לירושלים .דברים מופלאים אלו התבארו באריכות בגמרא
ומהרש''א מסכת מגילה ומסכת ברכות ,וביתר פירוט בקונטרס 'בית
רבינו שבבבל'

מחלקת יילודים בבית הרפואה וולפסון
בחולון הייתה כמרקחה .אחיות ורופאים החלו
להתרוצץ במסדרונות המחלקה .הלחץ הורגש
באוויר .תינוק קטן וחמוד שנולד אך לפני יום
אחד בלבד ,החל לפתע לאבד נשימה .ברוך
השם שהבחינו בכך מיד והספיקו להזעיק
עזרה רפואית ,לפני שיהיה מאוחר מידי.
בעניינים כאלה כל שנייה היא קריטית!
התינוק הקטן חובר מיד לאינקובטור ,לסיפוק
חמצן .הרופאים החלו בסדרת בדיקות ,לברר
ולהבין מדוע התינוק מתקשה לנשום ,אך כל
מאמציהם עלו בתוהו .הם לא מצאו קצה חוט
לשורש הבעיה.

הרבי שליט"א מלך המשיח

באותו זמן ממש ,גברת אילנה יגודייב מבת-
ים ,דודה של האם היולדת ,הגיעה בשערי בית
הרפואה כדי לבקר את אחייניתה והתינוק.
היא עודכנה על המצב הקריטי ונלחצה .היא
הבינה שהתינוק נמצא בסכנת חיים .במצב
כזה הדבר הנכון הוא להזדרז לבקש את ברכת
הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח
לרפואה שלימה של התינוק .היא הזדרזה
להתקשר לשליח הרבי שליט"א מלך המשיח
בבת-ים ,הרב חיים ציק ,לבקש שיכתוב עבור
התינוק לרבי .הרב ציק לא היה זמין באותה
עת ,אך היא הצליחה לתפוס את בנו ,הבחור
דובי ,שיתיישב מיד לכתוב את בקשת הברכה.
התינוק נולד ביום השבת קודש ובשל כך אם
התינוק בריא גם ברית המילה צריכה להתקיים
ביום השבת קודש שלאחריו .גברת יגודייב
החלה להרהר האם יזכו להכניסו בברית ביום
השבת הקרובה או שחגיגת הברית תצטרך
להידחות .בינתיים חוזר אליה דובי ציק:
"כתבתי לרבי שליט"א מלך המשיח ,אולם אני
לא מבין את פשר התשובה" ,הוא אומר לה.
"המכתב כאן מדבר אודות החשיבות בעריכת
התוועדות חסידית ביום השבת קודש"" .נו,
הרי זה ברור!" ,הזדעקה הגברת יגודייב" ,זוהי
אמירה שנוכל לעשות את הברית ביום השבת
קודש ,יחד עם התוועדות חסידית".
הגברת יגודייב סיימה את השיחה בתחושת
עידוד ותקווה .היא התקשרה מיד לאם
התינוק בשביל לעדכן אותה בתשובת הברכה
שקיבלו ,אולם אם התינוק היתה עוד יותר
אובדת עצות ושבורה ממקודם" .העבירו אותו
כעת לטיפול נמרץ! המצב רק הולך ומחמיר.
לרופאים אין קצה חוט" ,אמרה האם בבכי...
אם התינוק עובדת בעצמה כאחות בבית
הרפואה שיבא ,מה שאומר שהיא הבינה היטב
את מצבו הרפואי של בנה ובשל כך היתה
בסערה ומצוקה גדולה ביותר.
גברת יוגדייב לא הייתה רגועה .היא הגיעה

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

ג' פרקים ליום
הלכות גרושין .פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג .הלכות יבום וחליצה ..פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
הלכות נערה בתולה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

ח'-י"ד מנחם אב
פרק אחד ליום
הל׳ גזילה ואבידה .פרק י.
פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
פרק טז.

כשהתקשרה אל האם,
היא שמעה" :העבירו
אותו כעת לטיפול
נמרץ! המצב רק הולך
ומחמיר .לרופאים
אין קצה חוט" ,אמרה
האם בבכי ...היא היתה
בסערה ומצוקה גדולה
ביותר
למשרד בית חב"ד בבת-ים וביקשה מהרב חיים
ציק שיכתוב עבורה שוב בקשת ברכה מהרבי
שליט"א מלך המשיח .התשובה באגרות קודש
הכילה מסר על חשיבות לימוד התורה ברבים
דווקא ,וכן הכילה הוראה לרשום את התינוק
לישיבת תומכי תמימים – ישיבת חב"ד.
שני ההוראות קויימו מיידית .גברת יגודייב
יצרה קשר עם מזכירות ישיבת תומכי תמימים
בראשון לציון ורשמה את התינוק ללימודים
בישיבה ,לכשיגדל ...גם המסר על חשיבות
לימוד התורה ברבים – קויים מיד במלואו .עוד
באותו ערב התקיים בביתה של גברת יגודייב
שיעור תורה בהלכות בית המקדש ,בהם
עוסקים במיוחד בימים אלו של 'בין המיצרים'.
למרות ההתראה הקצרה ,כ 15-נשים השתתפו
בשיעור המיוחד.
הבוקר שלמחרת נפתח בבשורות טובות:
התינוק הקטן השתחרר ממחלקת טיפול
נמרץ! מצבו הבריאותי השתפר באחת כאילו
דבר לא אירע! יתירה מכך ,הרופאים הודיעו כי
הוא משוחרר הבייתה ושאין כל מניעה לקיום
ברית המילה בזמנה...
ואכן ,בשבת האחרונה הוא הוכנס בבריתו
של אברהם אבינו ,יחד עם חגיגת התוועדות
חסידית גדולה .ונקרא שמו לציון הנס :רפאל
 -לאריכות ימים ושנים טובות.
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ליישב את כל הגבולות
וכל אחד מהם יעשה את מה שצריך לעשות כדי לקיים את הפסק-דין
הברור בשולחן ערוך אורח-חיים הלכות שבת  . .ליישב את כל הגבולות כדי
שלא יכנסו אוייבים ,חס-ושלום ,אפילו לא "על עסקי תבן וקש" ,ושזה יהיה
בעגלא דידן ובדרכי נועם ודרכי שלום ובשמחה וטוב לבב.
(ע"פ שיחת אור ליום ו' ט"ו באב תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

להכיר את בית המקדש ברמה אחרת
הבית ,ועל צורתו של מבנה ההיכל .בתחום זה מצאתי
חוסר ידע נרחב ,ואף ציורים ודגמים בהם אלמנטים
שונים שמקורם בתרבויות ובדתות אחרות חלילה .לאור
זאת נרתמתי למשימה להעמיד דברים על דיוקם ולפרסם
את צורתו האמיתית של בנין הבית".

ימים אלו מזכירים לכל אחד ואחת את בית המקדש,
ומגבירים את הגעגוע והציפייה לבנינו .בהתאם להוראת
הרבי שליט"א מלך המשיח ,מגבירים בזמן זה את העיסוק
והלימוד על בית המקדש ,ואכן ניתן לראות כי במקומות
רבים בארץ ובעולם מתקיימים שיעורים והרצאות בנושא
זה .הלימוד הוא כמובן לא מתוך צער ואבלות אלא מתוך
השתוקקות לבית המקדש השלישי ,ובידיעה שזהו לימוד
מעשי ועכשווי שכן בעוד רגע נבנה בית המקדש.
לצד לימוד שלל המקורות בתחום המקדש ,החל
מהפסוקים המתארים את הקמת המשכן במדבר ,דרך
ספר מלכים המספר על בניית בית המקדש הראשון,
ועובר למשנה במסכת מידות ולהלכות בית הבחירה של
הרמב"ם המעניקים שפע של מידע על בית המקדש השני,
ניכרת תנופת לימוד גם בפסוקי נבואת יחזקאל המתארים
את בית המקדש השלישי .בית זה יהיה שילוב של בנייה
פיזית וגשמית עם בנין אלוקי ושמיימי ,דבר שיעניק לו
מעמד ייחודי וקיום נצחי.

הרב יהודה לביוב על רקע דגם בית המקדש שבנה

לצד המחקר והכתיבה הוא הוזמן להרצאות בכל רחבי
הארץ ,בעיקר בימי שלושת השבועות שבין שבעה עשר
בתמוז לתשעה באב ,אך לא רק .בהשקעה מיוחדת הוא
למד בניה ממוחשבת והדמיה בתלת ממד ,ויצר דגם של
בית המקדש בשחזור אותנטי ,המשלב את הדיוק ההלכתי
יחד עם תיאורי ההיסטוריונים מאותה תקופה ,ממצאים
ארכיאולוגיים ,טופוגרפיה של הר הבית ,ועוד.

כבר מילדותי נמשכתי
לנושא ,כילד בניתי מאבני
גם בגאולה
לגו דגם מפורט של בית
"כיום לאחר  22שנים של עיסוק יומיומי בנושא ,המכון,
המקדש ,בגיל  14נתקלתי
הממצאים המרתקים שהגענו אליהם במהלך המחקר,
בחוברת שעסקה בנושא
והדגם המיוחד שיצרנו ,עומדים בשורה הראשונה בתחום
צורתו של בית המקדש,
חקר המקדש .זה דבר שתופס מאוד את הציבור ,כאשר
והרגשתי שאני פשוט 'נשאב' רואים את הדיוק והירידה לפרטים ,ביחד עם שילוב
ההלכה והמקורות המדעיים" ,אומר הרב לביוב.
לזה ,ומאז הכל היסטוריה...
לצד ההרצאות המגוונות אליהן נחשפו לאורך השנים

להשלים את החוסר
הרב יהודה לביוב הוא ראש מכון 'פאר המקדש' ומרצה
ותיק בתחום" .כבר מילדות חשתי משיכה לנושא
זה ,ובתור ילד בניתי מאבני לגו דגם מפורט של בית
המקדש" ,הוא מספר" .בגיל  14נתקלתי בחוברת שעסקה
בנושא צורתו של בית המקדש ,והרגשתי שאני פשוט
'נשאב' לזה ,ומאז הכל היסטוריה ...בשנים שלאחר מכן
למדתי במרץ את הנושא של בית המקדש תוך עיון
בפרטים ובהשקעה גדולה".

ראה לנכון לתת ביטוי נרחב יותר לשיטת הרמב"ם ,דבר
שהיה חסר בזמנו ,ולשלב את תורתו וביאוריו של הרבי
שליט"א מלך המשיח בנושא.

דגם ייחודי

לפני  17שנה החליט להקים את מכון 'פאר המקדש',
לאחר שהבחין כי למרות שישנם כמה גופים שפועלים
בתחום ,עדיין קיים חוסר גדול בזמינות של חומרי למידה,
עיון והמחשה ,ובעיקר בחקר המקדש .בנוסף לכך הוא

"המלאכה לא היתה קלה בכלל" ,הוא אומר" .התחלתי
לחקור היטב את הנושא ובין השאר ערכתי מחקר מקיף
על זיהוי אבני החושן ,על מיקומו של בית המקדש בהר

עצה והדרכה

עשרות אלפי אנשים ואף יותר ,הוא מדבר על המשך
התוכניות לעתיד – הוצאה לאור של ספרים מהודרים
בנושא ,מקום של קבע לפעילות המכון ,ואף הקמת
מרכז מבקרים שיעניק לבאים לימוד וידע באופן חוויתי
ומוחשי ,זאת בהתאם להשגת המימון הדרוש .פעולות
אלו מגבירות את הציפיה להתגלות הרבי שליט"א מלך
המשיח ,וכדבריו גם אז לאחר בניית בית המקדש השלישי
ימשיך הלימוד והעיסוק בבנין הבית ובצורתו ,כבר בזמן
הגאולה האמיתית והשלימה שתגיע תיכף ומיד ממש.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לימוד הלכות מעשיות

להתחזק בביטחון בה'

שמחתי לקבל ,לפחות ,סקירה קצרה אודות עבודתן בעבר,
והנני מקוה שיותר ממה שנכתב נעשה ,והעיקר שבעתיד
ירחיבו את העבודה בכל האופנים האפשריים.

במענה על מכתבה מיום ג' עם הבשורה הטובה שמרגישה
יותר טוב למרות שאין זו רפואה שלימה ,והשם יתברך יעזור
שעם תחילת הבשורות הטובות תמשיך שבריאותה משתפרת
ומשתפרת.

הנני מקוה גם ,אף שאינן מזכירות על כך ,שבין הענינים
הנלמדים ,ישנו גם לימוד חוקי ודיני טהרת המשפחה ,עם
הנשים הנשואות או כלות העומדות להתחתן ,וגם הדינים
הקשורים בכשרות האכילה ,שאת האחרונים ניתן ללמוד גם
עם בנות .ועד כמה שאני זוכר ,דינים אלו נמצאים כליקוט
בסידור קרבן מנחה ,בתקוה שלמי מהנשים יש סידור כזה,
ובאם לאו ישלחו להן אותו.

אבל העיקר הוא ,שעליה להיות חזקה בבטחון בהשם יתברך
רופא כל בשר ומפליא לעשות ,וככל שהבטחון יהיה חזק
יותר ,כך רואים מהר יותר את הברכות מהשם יתברך במה
שנחוץ.

(אגרות קודש חלק טו עמ' תכ  -תרגום)

(אגרות קודש חלק טו עמ' תד  -תרגום)

נא לשמור על קדושת הגליון

מה שכותבת אודות אוושה וכו' עליה לשאול רופא האם
מתאים עבורה  Nicotinic Acidאו תערובת של זה.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

