שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת חוקת (בחו"ל :קורח)

1401

ב' תמוז ה'תשפ"ב ()1.7.22

כולנו
לעצרת האמונה

ביום ראשון הקרוב ,בשעה  19:00נתאסף יחד ,אנשים נשים וטף באמפי בבת ים ,על מנת להביע את אמונתנו
התקיפה בכל דברי קודשו של הרבי שליט"א מלך המשיח ובהתגלותו המלאה תיכף ומיד ממש!
מאז היותו לעם ,חווה עם ישראל שוב ושוב נסיונות,
שהעמידו אותו במבחן האמונה .הצצה לפרשות השבוע
שקראנו בשבתות האחרונות ,מגלה את פרשת המרגלים,
פרשת קורח ועוד ,כשבכולן
נעמדו מספר אנשים ,רבים או
מעטים וביטאו את ספקותם
במנהיגם של עם ישראל  -משה
רבינו.

ליבנו את חסרונו הבולט של הדור ,נמצא את התשובה במה
הכי חשוב להשקיע ולתקן  -להקשיב למשה רבינו ,להתבטל
לחלוטין להוראותיו ולקיים את כל דבריו ללא שום עוררין.

מיהו אותו משה רבינו? קובע
הזוהר הקדוש כי בכל דור קיים
משה רבינו ,ולא רק באופן
מטאפורי ,אלא באופן מעשי
כאשר הנשמה המיוחדת של
"וינסו אותי זה עשר פעמים,
משה רבינו ,נכנסת אל אותו
ולא שמעו בקולי" ,קובע הקדוש
מנהיג רוחני הניצב לעמו .אך
ברוך הוא בתורתו .התורה אינה
לא בכל הדורות היתה דמות
ספר שמטרתו כדי ללמד אותנו
שכזו שניצבה להוביל בגאון את
היסטוריה ,אלא מטרת נתינת
העם כולו בדרך התורה ,בדורות
התורה לבני ישראל ,היא כדי
האחרונים זכינו להנהגתם של
שילמדו ממנה הוראות לחיי היום
רבותינו נשיאנו ,החל מהבעל שם
לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח
יום ,בכל תקופת זמן .ונשאלת
טוב לפני כשלש מאות שנה דרך
מאות נטלו חלק בהכנסת ספר תורה לבית
השאלה ,כאשר אנו קוראים על
כל ממשיכיו ועד לדורנו ,כאשר
חב"ד בת ים ,לזכות הרב זמרוני ציק
אותם מקרים על אותם נסיונות,
לפני למעלה משבעים שנה ,עלה
מה ניתן ללמוד מכך לימינו אנו?
לנשיאות הרבי שליט"א מלך
המשיח .באופן ברור וללא כל עוררין ,מנהיג הוא את כל
אנשי הדור ,בדאגה אמיתית לכל יהודי בגשמיות וברוחניות,
על ידי שלוחיו הפזורים בכל מקום בעולם ובאמצעות
מסתבר שקיים קשר הדוק ,בין המקרים ,אז ,לפני יותר
ברכה ,עצה והכוונה אותה הוא מעניק לכל פונה ,באמצעות
משלשת אלפים שנה ,אי שם במדבר בדרך אל הארץ
האגרות קודש.
המובטחת ,לבין המציאות העכשווית .מובא בכתבי האריז"ל
שדורנו הוא הדור שבו מתגלגלות נשמות יוצאי מצרים.

בין הדור הראשון לאחרון

מגיעים לעצרת הגאולה

חלק מהמטרה לשמה מתגלגלת נשמה ושבה לעבוד בעולם,
היא על מנת לתקן ולהשלים את עבודתה ,במיוחד שאותם
ענינים בהם לא פעלה כפי שצריך .ואם כן ,מוטלת עלינו
חובה כפולה להתבונן ולברר לעצמינו את הדבר החשוב
הדורש תיקון והשלמה.

בשיחותיו הקדושות מגלה הרבי שליט"א מלך המשיח כי
נשיא הדור הוא זה שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא ,למלך
המשיח ,עלינו לקבל מלכותו ,ובנוסף מודיע כי חייו ימשכו
בנצחיות ללא שום הפסק ,לגאולה האמיתית והשלימה.

אין ספק ,שדור יוצאי מצרים ,עליהם נאמר שהיו "דור דעה"
דור שזכה לגילויים וניסים ועד לאירוע המכונן של מתן
תורה ,בהתגלותו של הבורא
בעצמו על הר סיני ,הוא דור
שנמצא ברמה רוחנית גבוהה
ביותר ,אך כאשר נשים אל

עלינו מוטל להאמין בזה ,לפרסם זאת בסביבתנו ,להסכים
ולהכריז כי לא רק "ש'הגיע זמן גאולתכם' ,אלא שישנה
כבר הגאולה בפשטות" ,כדבריו הק' .נושא זה יעמוד אי"ה
במרכזו של עצרת גאולה ומשיח ביום ראשון הקרוב בבת
ים ,ועל כן מובנת החובה להביא אנשים נשים וטף להשתתף
באירוע זה ,ולהביא לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד.

חדשות טובות
שבת שכולה אמונה
יום האמונה הטהורה ,ג' תמוז ,החל בשנה
זו בשבת ,יצויין במוקדי חב"ד בהתוועדויות
ביום השבת ,לפניו ולאחריו ,בהם יעלו
הדוברים את האמונה בדבריו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,בחייו הנצחיים
ובהתגלותו המיידית לעין כל .הציבור הרחב
מוזמן ליטול חלק בהתוועדויות אלו.

ביום א' :העצרת המרכזית
נשלמות ההכנות לקראת עצרת גאולה
ומשיח השנתית ,שתתקיים אי"ה ביום
ראשון הקרוב ,בשעה  19:00באמפי בת
ים .בתוכנית :סיום הרמב"ם המרכזי ,ניסים
ונפלאות ,שלימות הארץ ובטחון עם ישראל
ועוד .הופעה מיוחדת של יוני שלמה ואיציק
אשל ,לצד מקהלת ידידים בליווי תזמורתו
של דוידי נחשון .כרטיסים בכניסה לאמפי.

עיתון הגאולה 54
יצא לאור גליון  54של עיתון הגאולה .גם
החודש :מבחר ידיעות מהנעשה בעולם
בראיה גאולתית ,לצד דיווחים על פעולות
בנושא הגאולה .במגזין עולם חדש המצורף
לעיתון מידי חודש ניתן לקרוא ריאיון עומק
עם העיתונאי בועז ביסמוט לצד שלל טורים
ומדורים .להזמנות :טלפון 054-3986-770
(בשעות  )10:00-16:00או בהודעה לוואצפ
שמספרו .053-4895-082

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

מדוע לא הסכים רבי יוסף יצחק לצאת מבית הכלא?
מצב של פיקוח נפש וסכנה ממשית ,וכיצד מסתכן הרבי
ומעמיד את עצמו במצב שכזה? ובפרט שהיה זה ביום
חמישי ולא היה זה חילול שבת מיידי ,ומה גם שייתכן
מאוד שבשבת היו עוצרים את הנסיעה ,ואם כן מדוע
התעקש הרבי כל כך?

חג הגאולה ג' תמוז מציין את העמידה הבלתי מתפשרת
של הרבי הריי"צ על קיום התורה והמצוות.
לאחר שהרבי נאסר ב"עוון" הפצת יהדות נגזר עליו עונש
מוות (רחמנא ליצלן) .בניסים גדולים העונש הקשה בוטל,
ובמקומו הוחלט לשלוח את הרבי לגלות מרוחקת למשך
שלוש שנים .ביום ג' בתמוז שוחרר הרבי מבית המאסר
ונשלח לגלות ,ולאחר עשרה ימים ,שוחרר לגמרי ומאז
נקבעו ימים אלה ל"חג הגאולה" לדורי דורות.

אלא שהסיבה לכך לא הייתה רק בגלל חילול שבת אלא
בגלל החילול ה' שייווצר מכך ,שכן כל מטרת המאסר
הייתה מלחמה בהפצת היהדות ,ולכן אם הרבי היה
מסכים לנסוע לגלות ,היה זה "נצחון" עבורם ,שכביכול
הרבי "הסכים" לנסוע בשבת ,ולכן הרבי לא ציית להם
בשום אופן ,אפילו אם לבסוף לא היה נגרם מכך חילול
שבת.

למרות שבאותם ימים איש לא העלה בדעתו שהשחרור
של הרבי מהכלא והיציאה לגלות הוא התחלה של גאולה,
אך מכיוון שלמפרע כך התברר ,נקבע גם יום זה ל"חג
הגאולה".

אחד הסוהרים הודיע לרבי
שבאם הוא לא יסכים לנסוע
עכשיו הוא לא ישוחרר
כשזה חקוק בנפש
כלל מהכלא ,אך הרבי לא
ג' בתמוז חל לעולם בסמיכות לפרשת חוקת ומוכרחים
התרשם והשיב שהוא מוכן
לומר שיש קשר ביניהם :חוקת זה מלשון חקיקה.
להישאר בכלא כמה שיידרש ההבדל בין אותיות הכתובות בדיו על הקלף לבין אותיות
החקוקות בסלע הוא ,שדיו על הקלף הוא חיבור בין שני
והעיקר שלא לנסוע בשבת
דברים שונים ,ולכן הם יכולים להיפרד או להימחק .מה

במהלך כל סיפור המאסר והשחרור נהג הרבי הריי"צ
בקו ברור ומוחלט שלא להתחשב כלל בסוהרים ובהנהלת
בית הכלא.
הנהגה זו לא הייתה רק בנוגע לקיום תורה ומצוות ,אלא
אפילו בנוגע לדברים פשוטים ,כמו סדרי ההתנהגות
בכלא ,לא ציית הרבי ולא התחשב בהם כלל .ולכאורה
נשאלת השאלה ,מדוע נקט הרבי בקו זה תוך שהוא
מעמיד את עצמו בסכנת נפשות?

לא אסע בשבת!

והתעקש לצאת מבית הסוהר רק ביום ראשון (ג' תמוז).
אחד הסוהרים הבכירים הודיע לרבי שבאם הוא לא
יסכים לנסוע עכשיו לגלות הוא לא ישוחרר כלל מהכלא,
אך הרבי לא התרשם והשיב שהוא מוכן להישאר בכלא
כמה שיידרש והעיקר שלא לנסוע בשבת.

שאלה זו מתעוררת במיוחד לגבי סיפור שחרורו של הרבי
בג' תמוז :ביום חמישי ל' סיון ,כאשר הודיעו לרבי על
שחרורו מהכלא ונסיעתו לגלות ,שאל הרבי מתי יגיע
לעיר המרוחקת והשיבו לו כי הוא יגיע בשבת.

נצחון הרוח

בעקבות כך סירב הרבי ודחה לחלוטין את השחרור

ונשאלת השאלה :כל רגע שהרבי נותר בכלא הרי זה

שאין כן אותיות החקוקות באבן הם דבר אחד ממש עם
האבן והם אינם יכולות להימחק לעולם.
כך הייתה עבודת ה' של הרבי ,במסירות נפש ללא שום
חישובים ,כי עבודת ה' הייתה חלק מעצם מציאותו (כמו
אותיות החקיקה) ולכן לא היה ניתן להפריד ביניהם בשום
מצב .זו הסיבה שהרבי מסר את נפשו על כל פרט ופרט
במהלך המאסר ,כי בעצם מהותו לא יכל הרבי 'להיכנע'
בפני האנשים שנלחמים בהפצת התורה והיהדות.
(על פי לקוטי שיחות חלק כ"ח ע' )124

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
ויקחו אליך פרה אדומה

(חוקת יט ,ב)

"אדמה"  -לעתיד כשיקיצו ישני אדמה יטהרם באפר פרת
משה ,שנאמר "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"
(יחזקאל לו ,כה) ,וזהו "אדמה תמימה" ,תמימה אותיות
המתים ,כשיחיו המתים" .אשר אין בה מום"  -ישראל
שנאמר "כלך יפה רעיתי ומום אין בך" (שיר השירים ד ,ז).
אין בה אותיות הנביא.
(רמזי רבינו יואל)

ויקחו אליך פרה אדומה

(חוקת יט ,ב)

פרשת השבוע פותחת בדינים של פרה אדומה ששימשה
לטהרה מטומאת מת .כאשר מביא הרמב"ם את ההלכות
העוסקות בענין זה ,הוא כותב עוד מספר מילים בנושא:
"תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו עד שחרב

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

הבית בשנייה .ראשונה עשה משה רבנו ,שנייה עשה עזרא,
ושבע מעזרא עד חורבן הבית .והעשירית יעשה המלך
המשיח ,מהרה יגלה ,אמן כן יהי רצון"  . .הסיבה להבאת
התוספת העוסקת בתפילה "מהרה יגלה "...נועדה כדי
ללמדנו הלכה ,שגם כאשר נושא הגאולה עולה כבדרך אגב,
זה צריך לעורר רגשות עזים אצל היהודי של השתוקקות
ועד לנשיאת תפילה "מהרה יגלה אמן כן יהיה רצון".
(על פי לקוטי שיחות כרך כח ,עמ' )131

עשה לך שרף

(חוקת כא ,ח)

יש ללמוד תחיית המתים מקל וחומר מנחש הנחשת ,ומה
נחש הנחשת שהטילו מיתה עשה בו הקב"ה חיים שנאמר
והביט אל הנחש וחי ,תחיית המתים שכולו חיים על אחת
כמה וכמה.
(ילקוט ראובני)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

19:13
20:31

19:29
20:34

19:22
20:35

19:30
20:32

20:13
21:21

הפטרה :ויפתח הגלעדי  -מפני בני ישראל (שופטים יא ,א  -לג) .פרקי אבות :פרק ד

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

לדאוג לחינוך גם בקיץ
בבואנו מג' תמוז אל ובתוך ימי הגאולה
די"ב-י"ג תמוז  . .צריך כל אחד ואחת
להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל
הפעולות דהפצת התורה והיהדות והפצת
המעינות חוצה ,ובאופן של זריזות ,ומתוך
ההכרה – שהעולם עצמו יסייע ליהודי
בעבודתו .ובמיוחד – בעמדנו בזמן הקיץ –
כאשר ילדים הולכים למחנות-קיץ ,צריכים
להשתדל שילדי ישראל ילכו למחנות קיץ
שמיוסדים על חינוך הכשר ועל טהרת
הקודש; ואלו המתעסקים בחינוך הילדים –
צריכים לדאוג לנצל את זמן הקיץ בתכלית
השלימות ,ובתכלית הזריזות...
(דבר מלכות ש"פ קורח 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
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שיח חסידים

הרב ישבעם סגל

לקבל את השליחות

חיים נצחיים במלך
המשיח
יסוד ענין החיים הנצחיים במלך המשיח הוא ממה שנאמר "חיים
שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד" ,ואמרו רבותינו ז"ל שמשיח
בן דוד ישאל ויבקש על החיים ,וה' יבטיחו ,ועל ידי זה "נתת לו",
שיחיה ל"אורך ימים עולם ועד" – חיים נצחיים .לא כמו דוד שהוצרך
לקבל חיים מאדם הראשון והאבות ,הנה משיח "ירום ונשא וגבה
מאד" – מא"ד אותיות אדם .ודבר זה ניתן לו ,לא רק כשכר וגמול טוב
(במובן המקובל) בעבור תורתו ומעשיו הטובים (וכדברי המהרש"א
אודות רבינו הקדוש ש"הי' ראוי לפי תורתו ומעשיו להיות חי וקיים
לעולם") ,אלא שענין זה הוא עקרוני בענין אפשרות הגאולה האמיתית
והשלימה ,ובלי החיים הנצחיים של מלך המשיח – לא תתכן הגאולה
האמיתית והשלימה ,המיוחלת.
שהרי ענינה של הגאולה הוא להמשיך ולגלות את "נצח ישראל"
בעולם הגשמי ,באופן של גאולה נצחית שאין אחריה גלות ,ועל ידי
זה יהיה "בלע המות לנצח" ,שלא יהיה עוד מוות ח"ו בעולם ,שיחיו
חיי נצח .והיינו ,ע"י שהמשיח יתקן את חטא עץ הדעת ,אשר גרם
והביא את המוות לעולם ,ובהתבטל הסיבה יתבטל המסובב .כמאמר
רבותינו ז"ל על הפסוק "חרות על הלוחות" – חירות ממלאך המוות,
שבמתן תורה כשפסקה זוהמתן – זוהמת חטא עץ הדעת ,ניתנה
נצחיות בישראל ,ואלמלא חטא העגל לא היתה יותר מיתה בעולם.
ודבר זה – להביא את העולם לחיים נצחיים ,יכול להתבצע רק ע"י מי
שהוא בעצמו חי בחיים נצחיים.

מציאות המשיח – דירה בתחתונים
נצחיות חיי הרבי שליט"א מלך המשיח מצד תפקידו כמלך המשיח,
היא משום שפעולתו היא להמליך את השם ית' בכל הבריאה ,ע"י
שמגלה ומחדיר את נצחיות עצמותו בכל הנבראים ,ועל ידי זה מביא
את הבריאה לביטול והתאחדות עם השם ית' ,וכל בני ישראל חוזרים
בתחיית המתים לחיים נצחיים ,ודבר זה יכול להעשות אך ורק ע"י
מי שהוא בעצמו דבק בעצמותו יתברך – "נצח ישראל" בתכלית ,וחי
בחיים נצחיים ,ועומד ומוכן בכל רגע לגאול את ישראל.
והביאור בזה ,ובהקדמה :ציוה הקב"ה בתורתו "ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם" ,כי הכוונה הפנימית היחידה שלמענה ברא השם ית'
את העולם היא ש"נתאוה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים" –
גילוי עצמותו יתברך בעולם התחתון שאין תחתון למטה הימנו ,ולכן
נצטווינו לעשות מקדש שבו קדש הקדשים ,שם תשרה השכינה ,ומשם
תתפשט לכל הבריאה כולה .העבודה בעשיית "דירה בתחתונים" ,היא
ע"י עם ישראל ומתחיל ממנו ,ולפיכך בחר הקב"ה בתחילה במשה
רבינו – ראש בני ישראל ,שהוא צדיק יסוד עולם ,שבשבילו קיום כל
הבריאה – שהוא יהיה דירה לו יתברך בתחתונים ,והוא נצטווה ובנה
מקדש לשכן שם ה' בעולם ,בשלב ראשון משכן ,ובשלב המשלים –
בית מקדש (ע"י שלמה המלך) בירושלים ,עד בית המקדש השלישי,
בנינא דקוב"ה ,שיבנה המלך המשיח.
ולפיכך מציאות זו של "אבן השתי'" וכן משה רבינו ,ואתפשטותא
דמשה שבכל דור ,עד מלך המשיח שבו מתממשת ונשלמת הכוונה
העליונה – גילוי עצמותו יתברך בגדרי הנבראים ,הוא יסוד קיום
העולם ,והרי זו מציאות נצחית בכל דור ודור ,שבלעדיו אין יסוד וקיום
לכל הבריאה.

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

ג' פרקים ליום
הל׳ שבת .פרק כא-כג.
פרק כד-כו.
פרק כז-כט.
פרק ל .הלכות עירובין ..בפרקים אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
הלכות שביתת עשור ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

ב'-ח' תמוז
פרק אחד ליום
הל׳ מקוואות .פרק ט.
פרק י.
פרק יא.
הל' נזקי ממון .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

מספר הרב אברהם יצחק פרודנשטסקי ,שליח
הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח
במושב גני יוחנן :לאחר חתונתי ,ישבתי
ולמדתי להוראה בכולל של הרב מאיר אהרון
ע"ה ברחובות .יום אחד הודיע לי ה'חברותא'
שלי שכדאי שאחפש לי מישהו חדש ללמוד
איתו ,כי הוא מתכנן בקרוב לצאת לשליחות
ביישוב כלשהוא ברחבי הארץ .ימים מספר
לאחר מכן הופיע בשערי הכולל הרב אריה
גרינברג ,שליח הרבי שליט"א מלך המשיח
ביישוב מזכרת בתיה .הוא התיישב בפינה
צדדית לשיחה עם החברותא שלי .הבנתי
שהם מדברים על אפשרות שהחברותא שלי
יצטרף לעבודת השליחות אצלו.
לפתע אני מבחין בחברותא שמצביע עלי
ואומר בקול שקט" :אולי הוא מוכן" ...הסתבר
שלבסוף לא הסתדר לו לצאת כעת לשליחות
לשם .אך הרב גרינברג פנה מיד אלי והציע
שאבוא לעזור לו בעבודת השליחות ביישוב
מזכרת בתיה .אמרתי לו שיש על מה לדבר,
אך רק בעוד כחודשיים ,לאחר שאסיים ללמוד
ולהיבחן ברבנות הראשית לישראל בהלכה.
ואכן ,כחודשיים לאחר מכן ,מיד לאחר
המבחן ,התייצבתי אצל הרב גרינברג מלא
במרץ ושמחה לבצע את כל התפקידים שיטיל
עלי .הרב גרינברג שלח אותי בתחילה לעבור
בבתי מזכרת בתיה ולהציע לאנשים לבדוק
מזוזות .אך תוך ימים ספורים ראה שיש לי
כשרון והצלחה בביקורים בבתי התושבים,
והוא החליט מיד לשדרג לי את העבודה
למשימה גדולה יותר:
זמן מה טרם בואי ,קיים הרב גרינברג אירוע
הדפסת ספר התניא בבית הכנסת המרכזי של
היישוב הסמוך – גני יוחנן .הספר הודפס אך
לא נותר כסף כדי לעשות את הכריכה ולהביא
לידי כך שיוכלו ללמוד בספר בפועל .הוא
הציע שאעבור בבתי מושב גני יוחנן ,ואציע
לתושבים לתרום מהונם כדי להשתתף בזכות
המיוחדת של הדפסת התניא ביישוב שלהם.
בפעם הראשונה בה צעדתי רגלית ממזכרת
בתיה לגני יוחנן ,כשאך נכנסתי בשערי
היישוב ,עוצר לפתע לידי רכב" :סליחה ,אתה
חב"דניק? תוכל לבוא אלי הביתה לקחת את
מזוזות ביתי לבדיקה?" ...הרב פרודנשטסקי
עמד נדהם .פעם ראשונה בחיים שהוא נכנס
ליישוב הזה ומיד ניגשים אליו תושבים
בבקשת עזרה בענייני יהדות ...הוא הרגיש
בזה סימן ברור משמיים לכך שכאן נמצאת
השליחות שלו בעולם.
הרב פרודנשטסקי החל לפעול במקום תחת
אחריותו של הרב גרינברג .מיום ליום הלכה

הרב אברהם יצחק פרודנשטסקי

פעם ראשונה בחיים
שהוא נכנס ליישוב
הזה ומיד ניגשים אליו
תושבים בבקשת עזרה
בענייני יהדות ...הוא
הרגיש בזה סימן ברור
משמיים לכך שכאן
נמצאת השליחות שלו
בעולם
הפעילות וגדלה ,עד שלאחר מספר חודשים
כבר הרגיש שהוא רוצה לעבור לגור במקום
ולקבל את משרת השליחות שם באופן קבוע.
בתחושת אחריות ורצינות לצעד המשמעותי
שהוא עושה כעת בחייו ,ניגש הרב
פרודנשטסקי לכתוב על כך לראש כל
השלוחים ברחבי העולם – הרבי שליט"א מלך
המשיח .התשובה שקיבל באגרות קודש היתה
מדוייקת (כרך י עמוד קסב)" :לשמוע להנהלת
המוסד הקדוש  . .וזוהי הדרך להצלחה  . .ויהי
רצון שיהיה שליח טוב לבשרני טובות בכל זה.
בברכה".
הרב פרודנשטסקי ראה בזה הכוונה וברכה
ברורה שיזכה להיות שליח טוב ביישוב גני
יוחנן! אך במכתב גם היה כתוב שעליו להציע
את הרעיון להנהלה ולעשות ככל שהם יורו לו.
הוא הבין שהכוונה היא לרב גרינברג ,אך חשב
כיצד להציג את הדברים בפניו .לא עברו יותר
משעתיים ,והנה ,שיחה נכנסת מהרב גרינברג:
"מה שלומך? רציתי להציע לך לעבור דירה
ולבוא להיות השליח הקבוע בגני יוחנן .מה
דעתך?"...
ומאז הכל היסטוריה ,הרב פרודנשטסקי פועל
בהצלחה כשליח בגני יוחנן ,בעשייה הולכת
וגדלה להכנת המושב והסביבה לקבלת פני
משיח.
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מפחדים מהגוי בגלל החינוך שקיבלו
יכולים ליישב את הגבול "בשעתא חדא וברגעא חדא" על-ידי ששני האנשים
(שבהם זה תלוי) לא יניחו לעצמם להתפעל מאלה שנפלו לפני הגוים  -שכל
זה שמפחדים מהגוי ,זה בגלל החינוך שקיבלו ,או מצד סיבות אחרות ,ולכן
לא יכולים לעמוד בתוקף שיהודי צריך לעמוד בו...
(ע"פ שיחת מוצאי שבת-פרשת צו תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

בית חב"ד בלב ה'מיין בזאר'
אחד מסימניו של מלך המשיח אותם כותב הרמב"ם ,הוא
שמדובר ביהודי שעושה כל מאמץ לקרב את עם ישראל
לדרך התורה והמצוות ,אלו שעדיין אינם שומרים מצוות
– שיתחילו בכך ,ואצל אלו שכבר שומרים ומקפידים –
לעורר על פרטים שעדיין דורשים תיקון ושיפור.

היהדות ,זהו רגע קצר אך מכונן שמותיר רושם ויוצר
שינוי לכל החיים".

בהזדמנות מסוימת כאשר זכה הרב גוטניק מאוסטרליה
לפגישה אישית – 'יחידות' – אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח ,הוא שאל על כך :כיצד יכול אדם אחד לקרב את
עם ישראל שמפוזר בכל רחבי העולם? והתשובה שקיבל
היא ,שכמובן מלך המשיח שולח שליחים לעשות זאת
בשמו ,וכך למעשה נחשב שהוא מקרב כל יהודי ויהודי,
מכיוון שפעולות אלו נעשות בשמו.

בית חב"ד דלהי עבר במהלך השנים גלגולים רבים.
הוא החל לפעול מתוך חדר שכור בתוך 'גסט-האוס'
קטן (מלון אורחים פשוט) ואירח את המטיילים הרבים
בצפיפות רבה אך מכל הלב ,כשהוא מאוייש בתורנות
על ידי תלמידים מישיבת חב"ד המרכזית ב 770-שבניו
יורק .לפני כ 15-שנים עבר להתגורר במקום השליח
הרב שמואל שארף ,ואף שכר בנין עבור בית חב"ד ,אך
במהלך ביקור בארץ בתקופת מבצע 'עמוד ענן' נהרגה
אשתו מירה מפגיעה ישירה של רקטה .הרב עקיבא סודרי
ומשפחתו התגייסו ונטלו על עצמם את המשך השליחות
במקום ,בברכת הרבי שליט"א מלך המשיח.

הרב סודרי עם מטיילים בבית חב"ד

ראינו שיש אנשים שמגיעים
לבית חב"ד לסעודת שבת
או חג ,ופשוט מסתובבים
כל תרומה משמעותית
ויוצאים כי לא מצאו כיסא
"ראינו שיש אנשים שמגיעים לבית חב"ד לסעודת שבת
או חג ,ופשוט מסתובבים ויוצאים כי לא מצאו כיסא
פנוי ,והחלטנו כי חייבים
פנוי ,והחלטנו כי חייבים לשנות את המצב ,ולהביא לכך
לשנות את המצב ,ולהביא
שבית חב"ד יהיה במקום יפה ומרווח שיכיל את כל המוני
המטיילים .בניסים ממש מצאנו הזדמנות מדהימה – שטח
לכך שבית חב"ד יהיה
רחב ידיים על הרחוב הראשי – ויצאנו בפרויקט לבנות
במקום יפה ומרווח
בנין מתאים לבית חב"ד".

מקום לכל יהודי
בדורנו ידוע ,שבכל רחבי העולם ניתן למצוא בתי חב"ד,
ולקבל בהם את המענה לכל עניין יהודי .אחד מבתי
חב"ד אלו שוכן מזה כ 30-שנה בהודו ,באזור ה'מיין
בזאר' שבעיר הבירה דלהי .הודו היא כבר מזמן יעד נפוץ
בטיולים ומסעות של רבים ,אשר מבקשים להתנתק קצת
מהוויי החיים המערבי האינטנסיבי ולצאת 'לנקות את
הראש' במזרח הרחוק .עבור רבים מהם ,היעד הראשון
מיד לאחר הנחיתה הוא ה'מיין בזאר' המפורסם – אזור
צפוף והומה אדם השוכן בליבה של דלהי .בדרך כלל
לאחר שהיה קצרה והתארגנות ,יוצאים מכאן להמשך
הטיול ברחבי הודו הענקית.

מפגש ראשוני ומכריע
"בית חב"ד שלנו מתאפיין בפעילות מאוד דינמית ובלתי
צפויה ,במהלך יום רגיל נכנסים אלינו מאות מטיילים",
מספר הרב סודרי" .בשל התנאים המחפירים השוררים
ב'מיין בזאר' הסואן והצפוף ,אנשים רבים מחפשים את
בית חב"ד אפילו רק כדי למצוא אי של שפיות ופינה של
שקט .כמובן שזו רק ההתחלה .עבור רבים מהאורחים,
הכניסה לבית חב"ד היא המפגש הראשון בחייהם עם

"בדיוק במקום זה אנחנו מחכים להם" ,אומר הרב עקיבא
סודרי מבית חב"ד בדלהי" .אנחנו מספקים למטיילים
הרבים שנכנסים אלינו מקום לשבת ולהניח את התיק,
ארוחה חמה ,אפשרות ליצירת קשר עם ההורים בארץ,
והעיקר – הנחת תפילין ומידע על הרבי שליט"א מלך
המשיח ,בתוספת חיוך וחיבוק חם".

עצה והדרכה

בימים אלו מתקיים קמפיין גיוס המונים לטובת השלב
האחרון בבניה ,כדי שעד חודש החגים הבנין החדש כבר
יעמוד על תילו וישמש את הפעילות הברוכה .הרב סודרי
פונה בקריאה" :הצטרפו אלינו ותנו יד כדי שנוכל לעמוד
ביעד .העזרה של כל אחד ואחת היא משמעותית מאוד,
ובזכות התרומה שלכם יקום בית של מצוות ומעשים
טובים ,לזירוז הגאולה ולקבלת פני הרבי שליט"א מלך
המשיח תיכף ומיד ממש".
לתרומה ושותפותwww.charidy.com/delhi/770 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לדעת לפעול לבד כשצריך

להתמסר לחינוך הילדים

לאחר הפסקה ארוכה שמחתי לקבל את מכתבו
מיום ד' ,והתקוה שיש בידו העתקים ממכתביו הקודמים,
ובהשוואתם עם מכתב זה ותוכנו ,הנני בטוח שגם הוא יסכים
למה שכתבתי לו פעמים אחדות ,שאפשר לפעול רבות,
ואפילו אחד ,ואפילו כאשר נראה שאף אחד אינו עוזר למרות
שביכולתו לעזור .אינני רוצה להאריך בזה ,כדי שלא יאמרו
שאני מסוג זה שטוענים :אהא ,אני אמרתי זאת אתמול ,והנני
מזכיר את זה רק כדי לעורר אצלו יותר חשק בנוגע להבא
בעבודה לחזק יהדות אמיתית בכל מקום שרק אפשר ,ולא
להתבונן כמה אנשים מצטרפים (אם מההתבוננות יש חשש
שזה יכול להחליש בנקל את המרץ בעשיה)...

...בתור וכחלק מהתיקון שהיה צריך להתחיל לעשות בזה
ובהקדם האפשרי ,הוא ,לעשות במלוא המסירות בתחום
החינוך על טהרת הקדש של ילדי ישראל ,בנים ובנות עד
למסירות נפש בזה ,ובכל יום חול לפני התפילה בבוקר לתת
לצדקה למוסד הקשור בסוג חינוך כזה,

ולעשות כל התלוי בו ,לקרב לבבות ילדי ישראל לאבינו
שבשמים.

(אגרות קודש חלק טו עמ' שכה  -תרגום)

(אגרות קודש חלק טו עמ' שכה  -תרגום)

נא לשמור על קדושת הגליון

ובכל יום לאחר התפילה בבוקר ,גם בשבת ויום טוב ,לומר
את שיעור התהלים החודשי  -כפי שהתהלים נחלק לימי
החודש -

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

