תשע"ט -ראשי תיבות :תהא שנת עשרה טבת

יום הדין הגדול בעשרה בטבת

בית דין של מעלה ישבו בעשרה בטבת וידונו על...
איום ונורא!! נתבונן בכתבי קודשו של מרן החת"ם סופר על חשיבותו של יום עשרה

בטבת לגבי
כלל ישראל ,מה אפשר לזכות בו ומה אפשר להפסיד .נא לפרסם דבריו בכל העולם היהודי ובכל השפות.

"כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו .נמצא שבכל שנה ושנה נתחדש חורבן
חדש .וזהו בכל פעם שמגיע אותו יום של עשרה בטבת שהתחיל אז למעלה משפט החורבן  ,כמו כן
בכל דור ודור יושבים בית דין של מעלה וגוזרים החורבן של כל שנה ושנה" (תורת משה דרוש ל-ז' אדר)
יהודים יקרים! נתבונן ונשיב אל הלב את דברי החת"ם סופר זי"ע שהיה רבן של כל בני הגולה בדורו ואשר שמו
נישא בחרדת קודש עד היום כגאון וקדוש ,איש אמת ותורתו אמת .והיוצא מדברי קדשו :שבכל עשרה בטבת
בכל שנה ושנה וגם בחודש טבת זה ביום שלישי פרשת ויחי ישבו בית דין של מעלה וידונו ויפסקו האם תהיה
זו שנת גאולתנו ופדות נפשנו? האם תהיה זו השנה של ביאת משיח צדקנו בה יתקדש שם שמים עד אין קץ
ובריאת העולם תגיע סוף סוף לתכליתה כמ"ש כל ימי חייך להביא לימות המשיח ויבנה בית המקדש השלישי.

או ח"ו ימשך החורבן ,הגלות ואיתה הסבל והשקר ומעל הכל חילול ה' הגדול והנורא בעולם!
האם ימשיך לשלוט שלטון הרשע והפשע בארץ ובעולם וצדיק ורע לו ורשע וטוב לו?
פסק הדין שינתן ביום שלישי עשרה בטבת תלוי בנו ובכל אחד ואחת מאתנו וא"כ כיצד אנו מחשים?איך אנו שותקים
ולא מרעישים עולם ומלואו .חוב קדוש על כל בר ישראל באשר הוא להתעורר ולעורר אחרים ,בכל כוחו .וגם החלש
יאמר חזק אני .ראשית! לשוב בתשובה שלימה .וידוי ,חרטה וקבלה לעתיד לתקן מעשיו ושלא יהיה הוא/היא
ממעכבי ביאת משיח והגאולה השלימה .שנית! לבקש מעומק הלב בכל יום ויום ,ובפרט בעשרה בטבת:

א .מלכות שמים ב .מלכות בית דוד ג .בנין בית המקדש
כמו כן חובה לעורר אחרים על כך ולהרעיש בכל כוחו על מעלת וכח היום הקדוש הזה המסוגל להביא משיח
וגאולה שלימה .כי בעבר היה היום הזה השורש והתחלה שהביאה לחורבן ירושלים ובית המקדש ,ויום זה
עתיד להיות השורש וההתחלה שתביא לגאולה השלימה ולבנין בית המקדש בעזרת השם ב.ב.א .וכן מובא
בדברי הרה"ק מאוסטרופולי באיגרת וז"ל" :במה שהקב"ה מכה ,בו מרפא הגלות"
ואפשר שעשרה בטבת התשע"ט הוא היום הגדול והשורש שממנו תצמח הגאולה והכל תלוי בנו.
כמובן שעלינו להזהר באמירת תיקון חצות בלילה הזה יותר משאר הלילות .כמו"כ כולנו יודעים שבית
המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם ובודאי עלינו לעשות כל שביכולתנו לתקן עוון זה שלא נסבול חינם.
קבלת עול מלכות שמים :בכל העולם ביום שלישי עשרה בטבת .נקבל כולנו ,כל בית ישראל בארץ הקודש ובעולם
כולו :עול מלכות שמים ע"י אמירת פסוק שמע ישראל ,ה' הוא האלקים ,ה' מלך ...אמירת הפסוק 'השיבנו השם אליך
ונשובה' וכו'( ..ומה טוב אם יתכנסו עם ישראל בבתי כנסת והרב ידרוש בנושא זה ,ויקבלו על עצמם תשובה מתוך אהבת
כל ישראל .ובשום אופן לא לשנוא אף יהודי ולהתרחק ממחלוקות עד הקצה האחרון.

שלוש עצרות מרכזיות יתקיימו בירושלים עיה"ק ביום עשרה בטבת:

<נא לשים לב לשינויים ולזמנים המעודכנים>

א .עצרת מרכזית תתקיים אי"ה בירושלים עיר הקודש ביום שני ,אור לעשרה בטבת.ב  17:00בערב .בבית הכנסת של
הרב מרדכי אליהו זצ"ל .רח' ריינס  ,17גבעת שאול ירושלים .בהשתתפות כמה מצדיקי הדור שליט"א.
ב .עצרת התעוררות -ביום שני אור לעשרה בטבת בשעה  ,20:00בישיבת חוט של חסד ,בראשות הרה"צ הרב שלום
ארוש שליט"א ובהשתתפותו .רח' שמואל הנביא  13ירושלים.
ג .כמו"כ תתקיים עצרת תשובה ותפילה מרכזית למחרת ביום שלישי בשעה  .15:00בקבר דוד מלך ישראל
ושאר מלכי בית דוד.
בכל העצרות ישתתפו כמה מהרבנים והצדיקים שבדור וכל בית ישראל מוזמנים להשתתף.
ויהי רצון שבמהרה יבנה בית המקדש עיר ציון תמלא ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה.
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