שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת שמות
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כ"ד טבת ה'תשפ"א ()8.1.21

השביעין חביבין
וזוכים להגאל

בערב שבת זה ,חל יום ההילולא של רבי שניאור זלמן ,מייסד חסידות חב"ד ובעל התניא והשולחן ערוך .שבע
דורות לאחריו ,עומד הרבי שליט"א מלך המשיח ,ומביא את העולם למטרתו  -מקום בו יתגלה ה' לעין כל
השבוע ,עם פתיחת ספר הגאולה ,ספר שמות ,אנו פוגשים
את דמותו של הגואל הראשון  -משה רבינו ,הנולד במצרים
ומתכונן לתפקידו הגדול בשליחות הקדוש ברוך הוא.
במאמרו הראשון של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,שנאמר
בעת קבלת הנשיאות באופן
גלוי (בי' שבט תשי"א,1951 ,
לפני שבעים שנה) מביא הרבי
שליט"א מלך המשיח את
המדרש המציין את מעלתו
של משה רבינו כמביא הגאולה
וכמי שהוריד את השכינה למטה
לעולם ,בעת מתן תורה .המדרש
מציין שם את מעלתו של משה
רבינו ,כמי שהוא השביעי
מאברהם אבינו ו"כל השביעין
חביבין".

של אברהם אבינו התבטאה בכך שהוא לא חיפש מסירות
נפש ,אלא זו היתה אצלו רק כחלק מתפקידו העיקרי -
לפרסם אלוקות לכל העולם( .זאת בשונה מדרכו של
רבי עקיבא ,שאמר לתלמידיו
כשמסר את נפשו "כל ימי
הייתי מצטער על פסוק זה
'בכל נפשך  -אפילו נוטל את
נשמתך' אמרתי מתי יבא לידי
ואקיימנו").

ובגלל דרכו היחודית והמיוחדת
של אברהם בפרסום שמו של
הקב"ה ,זכה לכך שממנו התחיל
ההליך של קידוש ה' הגדול
ביותר ולאחר שבעה דורות
הגיע משה רבינו שהשלים את
כ"ד טבת  -יום הילולת אדמו"ר הזקן
המשימה הכבירה  -בה חזרה
"איני רוצה את הגן עדן שלך ,איני רוצה את
השכינה לשכון בעולם ,בעת
העולם הבא שלך ...אני רוצה אותך בעצמך"
מתן תורה ,כפי שהיה בעת
הבריאה לפני החטא וכפי
שיתגלה בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה.
באותו מאמר מכונן ,עומד הרבי שליט"א מלך המשיח
על כך ,שחלק בלתי נפרד ממהותו של השביעי ,זה שהוא
שביעי לראשון .זאת אומרת שכל ההליך תלוי ומתחיל
שהחל
מהחוליה הראשונה .במקרה שלנו מהצדיק הראשון
בערב שבת זה ,חל יום ההילולא של רבי שניאור זלמן,
לעולם
בהכנה למתן תורה ולהמשכת השכינה בחזרה
מייסד חסידות חב"ד ובעל התניא והשולחן ערוך .שבע
הלא הוא אברהם אבינו.
דורות לאחריו ,עומד הרבי שליט"א מלך המשיח ,ומביא
את העולם למטרתו  -מקום בו יתגלה כבוד ה' לעין כל.
עיקר עבודתו של אברהם אבינו היתה בפרסום האלוקות
"'ויקרא
בעולם .עד כדי כך שהמדרש אומר על הפסוק:
באותו מאמר ,עומד הרבי שליט"א מלך המשיח על תפקיד
ויקריא,
אלא
שם בשם ה' א-ל עולם'  -אל תקרא ויקרא
דורנו :והנה זה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו ,דור
כל
בפי
הקב"ה
מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של
השביעי ,שכל השביעין חביבין .שעם היות שזה שאנחנו
עובר ושב".
בדור השביעי הוא לא על פי בחירתנו ולא על ידי עבודתנו

עבודתו של אברהם

שביעי לראשון

נכון שבין פעולתיו הכבירות של היהודי הראשון ,נמנים
גם מעשים הירואיים בהם מסר את נפשו וסיכן את חייו,
בעומדו על אמונתו .כמו במקרה המפורסם בו השליכו
השליט נמרוד אל תוך
כבשן האש בגלל דביקותו
בה' .אך עיקר יחודיותו

ובכמה עניינים אפשר שלא כפי רצוננו ,מכל מקום ,הנה
כל השביעין חביבין ,שנמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא
(= עקבות המשיח ,כינוי לתקופתנו) ,בסיומא (=בסיום)
דעקבתא ,והעבודה – לגמור המשכת השכינה ,ולא רק
שכינה כי אם עיקר שכינה ,ובתחתונים דווקא.

חדשות טובות
חיים משיח בספר הגאולה
ספר שמות שאנו מתחילים ללמדו השבוע
נקרא 'ספר הגאולה' ובו מסופרת יציאת
מצרים .זוהי הזדמנות מצוינת להתחזק
בלימוד שיחות ה'דבר מלכות' על פרשות
אלו ,ולחיות את ימות המשיח' .מטה לימוד
הדבר מלכות' מציע חומרי עזר ,שיעורים
מוקלטים וביאורים וקורא להתחזק בלימוד
זה .לכל הפרטיםbit.ly/shmot70 :

הדפסת ספר התניא
השבוע ,התקיימו  2הדפסות תניא במקומות
מיוחדים ומרגשים .האחת ב'מעלה חלחול'
 אחד המאחזים הטריים בישראל .והשניהב'מעלה אהוביה'  -ע"ש אהוביה סנדק.
בהדפסות השתתפו יהודים רבים שגם למדו
במקום ,מתוך התוועדות ואמירת לחיים ,את
פרק ל"ב ,העוסק באהבת ישראל.

תנופה לפרסום משיח
בימים אלו ,ערב י"א שבט  70 -שנה לקבלת
הנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח,
מושקת מהדורה חדשה ומיוחדת של
כרטיסי ביקור  -משיח .תורגמו למספר
שפות ומגיעים בכמה גרסאות .הם גם
מודפסים בצורה עבה ואיכותית המזכירה
כרטיס אשראי ומחזיקים לאורך זמן.
הכמות מוגבלת ,הזדרזו להזמין .לפרטים
סמסו.051-2584-770 :

והעיקר שזוכים לראות זאת  -עכשיו ממש.

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

מהנשיא הראשון עד האחרון
ישתדרג לעידן נעלה הרבה יותר ,אפילו ממה שהיה
בשעת מתן תורה ,כי אז הטומאה תוסר ותיעלם לגמרי,
רּוח ַה ּ ֻט ְמ ָאה ַא ֲע ִביר ִמן ָה ָא ֶרץ".
כמו שכתוב "וְ ֶאת ַ

תגובת משה רבינו לבקשת הקדוש ברוך הוא ממנו
"ש ַׁלח נָ א
שילך לגאול את עם ישראל ממצרים ,הייתה ְ
ְּביַ ד ִּת ְש ָׁלח" (והמדרש מסביר – ):שלח כבר את הגואל
של הגאולה האחרונה – המלך המשיח ,שיבוא ויגאל
אותם גם עכשיו ממצרים.
בקשת משה אמנם לא התקבלה ,אבל מעצם בקשתו
מובן שיש קשר מיוחד בין משה רבינו ומלך המשיח,
וכמו שאומרים חכמינו "משה הוא גואל ראשון ,הוא
גואל אחרון" כי הגואל האחרון – המשיח – יבוא ויגאל
את בני ישראל אל הגאולה האמיתית והשלימה בכוחו
של משה רבינו ,כח התורה.

כשם שהעליה במתן תורה
הגיעה לאחרי העבודה של
האבות והשעבוד במצרים,
כך גם הגאולה האמיתית
והשלימה תבוא דווקא על
ידי העבודה של בני ישראל

משיח ומשה רבינו
את הקשר בין משיח למשה ניתן למצוא רמוז בפסוק
"עד ִּכי-יָ בֹא
המדבר על מלך המשיח (בפרשת ויחי) ַ
ִׁשיֹלה"" :יָ בֹא ִׁשיֹלה" עולה בגימטריה "משיח" (,)358
ו"ׁשיֹלה" עולה בגימטריה "משה" (.)345
ִ
וההסבר הוא ,שביאת המשיח בפועל ("יָ בֹא ִׁשיֹלה")
תהיה על ידי המשיח ,אבל הכח לזה (לפני שיבוא
המשיח) נמצא אצל משה ,כפי שרמוז במילה "יָ בֹא"
בגימטריה אח"ד ( ,)13לאחד ולחבר את כל העולם עם
מציאותו של הקדוש ברוך הוא.

יותר – בשעת מתן תורה חזר העולם והתעלה שוב ,אלא
שאז – בחטא העגל – חזר המצב לקדמותו והעולם ירד
ממצבו הנעלה ,עד לגאולה האמיתית והשלימה שאז
יחזור העולם ויתעלה מחדש ,לנצח.

העבודה שמביאה גאולה

ומכיוון שהתכלית של כל ירידה היא כדי להגיע אחר
כך למצב נעלה יותר ,מובן שהעליה שהייתה בעת מתן
תורה לא החזירה את העולם רק למצבו הקודם (בשעת
הבריאה) אלא העלתה והביאה אותו לדרגה גבוהה יותר.

וליתר ביאור :מצבם הרוחני של האדם והעולם עברו
עליות ומורדות במהלך ההיסטוריה .בשעה שנברא ,היה
העולם מושלם בתכלית ,אבל כאשר חטא אדם הראשון
בחטא עץ הדעת ירד העולם מדרגתו .אלפי שנים מאוחר

(שמות א ,ה)

(אמרי אש)

(שמות א ,יג)

על כך מובא בזוהר הקדוש" :בחומר דא קל וחומר,
ובלבנים דא לבון הלכתא".
על ידי זה שישראל עוסקים בתורה שבעל פה ,המבוססת
על שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן ואשר

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

מימוש מטרה זו נעשית בכוחו של משה ,שזוהי התורה
שנותנת כח לברר את העולם לקראת הגאולה האמיתית
והשלימה.
זהו הקשר בין משה ומלך המשיח :הגאולה תבוא בפועל
על ידי המשיח כי הוא ישלים ויגמור את בירור העולם,
אבל כל זה יהיה בכוחו של משה רבינו ,כח התורה.
(וכפי שכותב הרמב"ם שאחד הסימנים לזיהוי המשיח
הוא "ואם יעמוד מלך  . .הוגה בתורה").
כשם שהוא בעבודה הכללית של עם ישראל ,כך הוא גם
בעבודה האישית של כל יהודי ויהודי ,שעל ידי השלמת
הזיכוך של חלקו הפרטי בעולם – בכוח התורה (כוחו
של משה רבינו) ,מגיעה הגאולה האמיתית והשלימה על
ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.
(ע"פ לקוטי שיחות חלק יא ע' )8

דבר מלך

הרב מנחם כהן

אילו מלך זה היה יודע ומכיר את יוסף ,את עברו ופרשת
חייו ,אז היה לומד לקח מזה ,שדווקא כל האמצעים
שהופעלו כדי להביא עליו רעה ,הן על ידי האחים והן על
ידי פוטיפר  -הם הם היו הדרכים אשר הובילוהו אל פסגת
ההצלחה והגדולה ,וממילא היה חושש לענות ולהציק
ליהודים ,פן יגרום על ידי כך לגאולתם ועלייתם לגדולה.

וימררו את חייהם בעבודה קשה

כח הבירור שבתורה

כך יהיה גם בגאולה האמיתית והשלימה ,שמצב העולם

ניצוצות של גאולה
ויקם מלך  . .אשר לא ידע את יוסף

מזה מובן שהדרך להגיע אל המטרה הנכספת (מתן
תורה והגאולה) צריכה לעבור דווקא דרך ה"ירידה"
המכינה את בני ישראל והעולם כולו לקראת השלב
הבא :כשם שהעליה במתן תורה הגיעה לאחרי כל
העבודה של האבות הקדושים ,והשעבוד של בני ישראל
במצרים ,כך גם הגאולה האמיתית והשלימה תבוא
דווקא על ידי העבודה של בני ישראל לברר ולהאיר
את העולם ,עד שהעולם מצד עצמו יתעלה ויהיה מזוכך.

הראשונה שבהן היא "קל וחומר" ,ועוסקים בבירור הלכות
התורה  -ניתן להם הכוח והעוז להחזיק מעמד גם בקשיי
החומר והלבנים של הגלות.
(הגאון רבי מנחם זמבה זצ"ל)

עתה תראה אשר אעשה לפרעה

הגאולה באה בהיסח הדעת  -כך אמרו חכמינו .והנה בני
ישראל במצרים כבר התייאשו מהגאולה ,מחמת קושי
גורלם ,אבל משה עצמו עדיין היה מצפה לגאולה .אבל
כאשר התחיל גם משה להסיח דעתו וצעק ,כי המצב הורע
והחמיר יותר ,אמר לו השם יתברך :עתה הגיעה השעה
לגאול את ישראל.
ככל שמחמיר המצב וככל שמתגבר הייאוש  -מתקרבת
יותר הגאולה.
(פרדס יוסף)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

16:16
17:32

16:30
17:34

16:20
17:31

16:35
17:36

16:28
17:32

הפטרה :הבאים ישרש  -ואת אלוקי ישראל יעריצו (ישעיה כז ,ו  -כט ,כג)
שבת מברכים חודש שבט  -המולד :אור ליום ה' שעה  35 ,5דק' ו 3-חלקים .ראש חודש ביום חמישי

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

(שמות ו ,א)

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

לימוד הלכות מלך המשיח
בקשר עם יום ההילולא של הרמב"ם ,יש
לחזק ולהוסיף בלימוד ספר משנה תורה
להרמב"ם ,כולל – על ידי ההשתתפות
 . .בלימוד הרמב"ם של כמה וכמה מבני
ישראל ,שלוש פרקים ליום ,או פרק אחד
ליום ,או ספר המצוות ,ובפרט  -בספר
הרמב"ם עצמו  -הלכות מלך המשיח,
הפרקים האחרונים של הלכות מלכים
בסיום ספר משנה תורה .ונוסף ללימודו
בזה ,להשפיע גם על עוד מבני ישראל
מסביבתו ,אנשים נשים וטף ,באופן של
"העמידו תלמידים הרבה" ,ומהם יראו
וכן יעשו רבים.
(שיחת שבת פרשת שמות תשנ"ב)

הגליון השבועי
של ימות המשיח
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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ניסים גלויים

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת
ברכה ,עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770
או באתרwww.igrot.com :

והממשלה
הראש מלך
אגרות

משיח פרידמן

וְ יָ כֹף ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל .הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל  -להנהגת השלטון בארץ

מה גרם שהגוי בא
לבקש לעשות שלום
חלק משיחת הרבי מלך המשיח
שליט"א בהתוועדות כ"ד טבת
תשל"ח (מוגה):
ועל-דרך זה רואים מהמאורע שהיה לאחרונה בארץ הקודש -
שבגלל שהוא שמע שהיהודים עומדים בתוקף ,זה פעל עליו לבוא
ולבקש מהיהודים לעשות שלום...
ולאחרי כל זה ישנם עדיין יהודים שמסונוורים ,רחמנא ליצלן ,עד-
כדי-כך שהם צועקים שאסור להסתכסך עם הגוי ,ואסור לומר שום
מילה גבוהה ,אלא שצריכים לרדוף אחריו ולומר לו שתומכים בו
 למרות שיודעים שזה ענין הקשור עם פיקוח-נפש של היהודיםהנמצאים בארץ הקודש .ולא כאלו הטוענים שאם יעמדו כנגד
הגוי בתוקף וכו'  -זה יקלקל ,כי-אם אדרבה ,דוקא על-ידי העמידה
בתוקף פועלים על הגוי .ולכן ,מכאן ולהבא לא צריכים להתפעל
מהגוי אלא צריכים לעמוד בתוקף המתאים ,שזה גופא יפעל על
הגוי.
וכפי שרואים זאת גם מההנהגה של אדמו"ר הזקן (בעל ההילולא):
אחת מהטענות העיקריות שטענו על אדמו"ר הזקן  -ואשר בגללה
הוא נאסר  -היתה על כך שהוא משגר כספים לארץ ישראל .כיון שאז
היתה מלחמה בין רוסיה ותורכיה ,והרי אדמו"ר הזקן שלח כספים
לארץ הקודש עבור ה"כוללים" שהיו שם  -ומשום כך העלילו עליו
שהוא משגר כספים לתורכיה כדי שהם יוכלו ללחום במלכות רוסיה.
ואם-כן ,לאחר שחרורו ,היה עליו לכאורה להפסיק להרעיש אודות
משלוח הכספים ל"כוללים" בארץ ישראל (על-כל-פנים מכאן
ולהבא) ,כיון שזה-עתה יצא מסכנת היפך החיים [באופן נסי לגמרי,
כפי שאדמו"ר הזקן כותב במכתבו" :הפליא ה' והגדיל לעשות
בארץ"] שהיה נתון בה עקב שיגור הכספים לארץ הקודש.
אבל בפועל ,מיד לאחר שחרורו המשיך אדמו"ר הזקן לשגר כספים
ל"כוללים" בארץ הקודש ,ואדרבה :הוא כתב במכתבו ש"צדקת ארץ
ישראל ( -שיגור הכספים ל"כוללים" בארץ ישראל) היא שעמדה לנו
לפדות חיי נפשנו כו'"  -זה גופא הצילו מהמאסר ,ובזכות זה הוא
נגאל ,יחד עם הענין של "יפוצו מעינותך חוצה".
שמזה מובן ,שכאשר בא יהודי ואומר שאסור לעמוד נגד הגוי,
אפילו כאשר הגוי דורש את הכותל המערבי [ואין זה סוד  -אמרו
בפירוש שרוצים למסור את ירושלים העתיקה ,ומה שהפסיקו לדבר
על כך ,זהו מצד היהודים שלא פחדו מהגוי] ,מכיון שאם יעמדו
כנגד הגוי ,זה יקלקל  -יש לדעת שזה בדיוק להיפך :דוקא על-ידי
עמידה בתוקף המתאים פועלים על הגוי ,ופועלים את מה שרוצים,
עד שנעשה "ורב יעבוד צעיר" ,כנ"ל בארוכה.
ויהי רצון ,שלא יצטרכו לכל הענינים הנ"ל ("יוצאים עליהם בכלי-
זיין וכו'") מכיון שיהי' "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד".
ועל-ידי-זה שמתנהגים באופן כזה  -מתבטלת המציאות של מלחמה,
ואדרבה :הוא ,מהצד השני ,עושה את הצעד הראשון לבוא ולבקש
שלום.

.

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

ג' פרקים ליום
הל' חגיגה .פרק ב-ג .הל' בכורות .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח .הל' שגגות .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
פרק ט-יא.

כ"ד טבת  -א' שבט
פרק אחד ליום
הל' קידוש החודש .פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

יודע לפתור הכל ברגע
הרב מיכאל ורעייתו קדלבורג פועלים
מזה  18שנה בהפצת היהדות והחסידות
בפסטיבלים .לפני כשנה הזדמן לבני הזוג
קדלבורג לטייל בשכונת עין-כרם בירושלים,
ולגלות שמדובר במקום פסטורלי ומיוחד
שמושך אליו תיירים רבים .בליבם עלה רעיון
לפתוח מרכז חסידי עבור תושבי המקום,
התיירים והמקורבים הרבים.
לאחר חיפוש קצר מצאו הזוג בהשגחה
פרטית בית להשכרה מיוחד ביופיו שממוקם
בלב השכונה .כשכתבו אודות הרעיון לרבי
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ,זכו
לקבל תשובה ברורה באגרות הקודש (חלק
טז עמוד רנז)" :נעם לי לקבל מכתביו בם
כותב אודות התחדשות השיעורים בעין
כרם" .בו במקום החליטו בני הזוג לשכור
את הבית למרות כל קשיי המעבר לשליחות
חדשה והשכירות הגבוהה בעין כרם.
הם אכן נכנסו לדירה והחלו לארגן שיעורי
חסידות ,תפילות ,התוועדויות והכנסת
אורחים במשך השבוע .אך מיום שנכנסו
לדירה ,התהפך ליבו של בעל הבית והוא
החל להתנכל לפעילות בכל כוחו .כשראה
שבני הזוג תלו בכניסה לבית שלט ותמונה
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,הוא ניגש
ותלש את השלטים והתמונות שוב ושוב...
הייתה זו שנה עם נסיונות וקשיים רבים
מצד אחד ,ומצד שני פעילות הפצה שהולכת
וגוברת .בכל אותה תקופה עודד הרבי
שליט"א מלך המשיח את בני הזוג באמצעות
תשובותיו באגרות הקודש שלא ליפול
ברוחם מהקשיים ,ולהיות בטוחים אשר סוף
סוף "יד החסידים תהיה על העליונה".
לקראת סיום השנה הראשונה לחוזה
השכירות ,התגלע וויכוח בין בעל הדירה
לבני הזוג אודות האפשרות להאריך את
השכירות בשנה נוספת ,בעל הדירה לא
הסכים לכך ועמד על כך שיפנו את הדירה
בסיום השנה .למרות היחס ,הסירוב,
האיומים וההפחדות הרבות מצד בעל הבית,
הזוג לא נרתע והמשיך לפעול להשגת שנה
נוספת .לבסוף בתו של בעל הבית התערבה
בענין וקבעה איתם פגישה.
המתיחות בפגישה רק הלכה וגאתה ושני
הצדדים לא הגיעו להסכמות בנושא .לאחר
שעתיים של שיחות ודיונים ללא שום תועלת,
אמר להם הרב קדלבורג" :תשמעו ,הסיבה
האמיתית שאנחנו מתעקשים להישאר כאן
היא בגלל ברכות מפורשות שקיבלנו מהרבי
שליט"א מלך המשיח באגרות קודש .ולכן
אין לנו את האפשרות לעזוב כרגע".

הרב מיכאל קדלבורג

"הסיבה האמיתית
שאנחנו מתעקשים
להישאר כאן
היא בגלל ברכות
מפורשות שקיבלנו
מהרבי שליט"א מלך
המשיח .ולכן אין לנו
את האפשרות לעזוב
כרגע"...
בעל הבית ובתו היו מופתעים לחלוטין .הבת
הביעה מיד את רצונה לכתוב גם היא לרבי
שליט"א מלך המשיח אודות נושאים אישיים
שלה .במכתבה לא הזכירה הבת מילה אחת
אודות הוויכוח לגבי המשך השכירות ,אולם
כשפתחה את ספר האגרות קודש עמדה
בהלם לנוכח התשובה החריפה והברורה
בנושא (חלק יח עמוד תפח):
"למותר להאריך עד כמה הייתה המסירות
נפש של רבותינו על הפצת המעיינות חוצה
 . .שמזה מובן כמה מופרך בהחלט כל ענין
המנגד ולוחם נגד הפצה  . .שההפצה היא
הצלת נפשות ישראל ,כפיקוח נפש  . .ובפרט
שגם אני מעורב בתוך כל העניין ושכל הנ''ל
נדבר על-ידי-זה שבחרו בו בשליחות למדינה
פלונית בשליחות מיוחדת שלי" .המסר היה
ברור :פעולותיכם לסגירת הפעילות במקום
זוהי מלחמה נגד התורה ונגד רבותינו
אדמו"רי חב"ד ,ועליכם לחדול מכך מיד!
הבת הזדעזעה למקרא התשובה .היא פנתה
מיד לאביה" :אבא ,אסור לנו להפריע
להם .אנחנו חותמים עכשיו הארכה לחוזה
וסיימנו" ...שנה שלימה של מלחמות
והתכתשויות הסתיימה ברגע אחד ,מעל
הטבע ,כשהדיון עבר מהתנצחויות שכליות
לידיו של הרבי שליט"א מלך המשיח...

.

המטה להצלת העם והארץ ת.ד 6132 .צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ

שלום  -דוקא על ידי תוקף
וזה מביא לפירוש השני ב"שלם"  -לשון שלימות :שלימות העם,
שלימות התורה ושלימות הארץ ,וזה מביא לפירוש השלישי
ב"שלם"  -מלשון שלום  . .שהדרך היחידה לזה היא  -לא ע"י
ויתורים אלא דוקא ע"י תוקף ,שאז יהיה "ושכבתם ואין מחריד".

• לזכות גוטא פערל בת יהודית ליבא שתחי' לרפואה שלמה וקרובה בתוך שאר חולי ישראל •

(מוצאי ש"פ מקץ תשל"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

חיים גאולה בבירה הבריטית
שמותאמת אליהם .הפעילות כוללת הפצת בשורת
הגאולה בבתי הכנסת הרבים ,יחד עם חלוקת שיחות
ומאמרי חסידות של הרבי שליט"א מלך המשיח.
בשבתות הארוכות של הקיץ ,ילדי השכונה משתתפים
ב'מסיבות שבת' חדורות במשיח .בקיץ האחרון אף
החלו ביוזמה חדשנית – הוצאה לאור של מגזין לילדים
המנחיל את בשורת הגאולה יחד עם תוכן חסידי יהודי.

בעולם ,מוכר האופי האנגלי כקריר משהו ,אך מסתבר
כי גם בעלי מזג שכזה מוכנים לקבל את בשורת הגאולה
של הרבי שליט"א מלך המשיח .ואכן ,ברובע 'סטמפורד
היל' שבעיר לונדון ,מן המפורסמות והמשפיעות שבערי
העולם ,שוכן 'בית משיח לונדון' – בית כנסת ומרכז
חסידי שוקק חיים במשך כל שעות היום ,האמון על
הפצת בשורת הגאולה לתושבי המקום.
ראשיתו של 'בית משיח' במניין התפילה של המשפיע
החסידי המפורסם ר' מענדל פוטרפס לפני כ 30-שנה.
מזה כבר למעלה מ 20-שנה שהוא שוכן במקומו הנוכחי
ברחוב 'אולד היל' .מייסד 'בית משיח' ומנהלו במשך
שנים רבות הוא הרב חיים יצחק כהן ,שגם החל את
מסורת 'קונגרס משיח האירופאי' המתקיים במקום מידי
שנה בהשתתפות רבנים ומשפיעים מרחבי העולם .כיום
מופעל המקום על ידי הרב שניאור רייניץ ומשפחתו.

הרב רייניץ במבצע תפילין ברחובות לונדון

שבוע לאחר מכן ,כאשר
שמעתי על ריבוי הנדבקים
בניו יורק ,חששתי מגודל
האחריות .החלטתי לשאול
שוב ,והפעם המענה היה:
"בטח יערוך התוועדות בב'
ניסן"  -שחל באותו שבוע

בשורת הגאולה מהמקור
"את בית משיח בלונדון הכרתי בתקופת לימודי ב,"770-
מספר הרב רייניץ" ,כאשר הגעתי לשם לתקופת
שליחות ,ובפנינו נגלה כר נרחב לפעילות בהפצת
בשורת הגאולה וזהות הגואל .בביקורי השני שם כבר
עלה הרעיון לבוא ולפעול במקום באופן קבוע ,אך
הדבר לקח עוד כמה שנים .לאחר נישואינו שאלתי את
הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות ה'אגרות קודש',
אודות שליחות בעיר ראשון לציון שם מתגוררים הוריה
של זוגתי ,והוספתי גם את הרעיון לשליחות בלונדון.
המענה שקיבלנו היה מכתב לחסידי חב"ד בלונדון...
לקח עוד קצת זמן ויצאנו לשליחות".

שעות היום אנשים נכנסים ללמוד או לטעום משהו,
ועל הדרך ,צופים במראות קודש מהרבי שליט"א מלך
המשיח ושומעים את בשורת הגאולה מהמקור .במהלך
ימי השבוע אף מתקיימים שיעורים בענייני משיח,
והתוועדויות בתאריכים חסידיים.

מגזין חדש

'בית משיח' פתוח בכל מהלך היום ומבקרים בו
יהודים מכל החוגים .במקום פינת קפה ומיני מאפה,
ומתקיימים בו מנינים לתפילה בכל יום .במשך כל

כיון ש'בית משיח' נמצא בלב שכונה חסידית ,מטבע
הדברים זהו הקהל העיקרי בפעילות השכונתית,

עצה והדרכה

הכוונה ברורה
"במהלך הסגר שהיה פה ,זכיתי להכוונה ברורה מהרבי
שליט"א מלך המשיח" ,חושף הרב רייניץ" .אחרי פורים,
בעקבות חילוקי דעות שהיו בין הרבנים בלונדון אודות
הזהירות הנדרשת מפני הנגיף ,ביקשו ממני לשאול
באמצעות ה'אגרות קודש' ,האם לסגור את 'בית משיח'
או להשאירו פתוח .תוכן התשובה היה" :גודל מעלת
השלום בין אנשי שלומנו…" .לפיכך ,החלטנו לסגור
את הכניסה הקדמית בכדי שהמקום יראה סגור ,מפני
השלום ,אך פתחנו כניסה אחורית .שבוע לאחר מכן,
כאשר שמעתי על ריבוי הנדבקים בשכונת 'קראון
הייטס' בניו יורק ,חששתי מגודל האחריות .החלטתי
לשאול שוב ,והפעם המענה היה" :בטח יערוך התוועדות
בב' ניסן" – שחל ביום חמישי של אותו שבוע! למחרת,
ביום שישי ,שאלתי שוב ,וקיבלתי את המענה" :להמשיך
בפעולות" .כמובן ש'בית משיח' המשיך לפעול בכל
משך תקופת הסגר עם שיעורים והתוועדויות ,בזהירות
הנדרשת וכהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח".

.

לתמיכה בפעילות ניתן לפנות למספר +447384182971
(וואטסאפ).

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לא להיכנע להשפעת הסביבה
לא תמיד קל להיות שונה מהרוב ,אבל גם לא תמיד קל
להתנהג על פי צדק ויושר ,ולא לעבור על לא תחמוד
ולא תגנוב ,גם כאשר הוא נזהר מלא תגזול ,בגלל פחד
מהמשטרה ,ובכל זאת איש לא יאמר שיש לבחור באותם
דברים שבאים בקלות.
דוגמה לכך אפשר להביא גם משנות הילדות ,שכל ילד
מעדיף לשחק מאשר ללמוד ולשנן שנים ברציפות ,ורק
עתה  -בשנים המאוחרות יותר  -רואים את ההבדל ,מה היה
קורה אילו היו בוחרים בדרך הקלה ,של לשחק וכו'.
הטענה ,שאחרי רבים להטות הוא כלל נכון תמיד ,הביא גם
את הגרמנים ההגונים תחת היטלר ,לטענה :כיון שעשרות

נא לשמור על קדושת הגליון

מלבד הפעילות עם תושבי השכונה ,במשך ימי השבוע
יוצאים פעילי 'בית משיח' לפעילות ברחבי העיר לפרסם
את בשורת הגאולה ליהודים ,ולהבדיל ,גם לגוים.

מיליוני גרמנים שורפים יהודים באושוויץ ,לשם מה הוא
יהיה שונה ,הרי "אחרי רבים להטות".
אינני רוצה להאריך בענין האמור ,כי סבורני שאדם צעיר
איננו זקוק להוכחות שלא זהו תפקיד החיים ,לחפש דבר
של מאמץ הפחות ביותר ,ולהתערב בסביבה מה שיותר מהר.
ידוע גם המשל הנוסף :דומם (אבנים וברואים דומים) הם
במספר גדול יותר מצומח וצמחים הם במספר גדול יותר
מחי ,וחי הוא במספר גדול יותר ממדבר (בני אדם) ,ובמדבר
עצמו עמים אחרים הם במספר גדול יותר מיהודים ,ובין
יהודים עצמם וכו' ,ובכל זאת איש לא יאמר ,כי התפקיד
והמטרה של הצומח הוא להיות דומם ,והמדבר ישאף
להיות חי ,וכו'.
(תרגום מאגרות קודש כרך יח עמוד שט)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

