שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח
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צעדת הילדים מול
אויב ומתנקם

נביא דורנו שהזהיר מראש מפני פעולות הרפיסות מול אויבינו ,הודיע כי רק עמידה איתנה היא שתוביל
להחזרת הבטחון והגנה לכל יהודי .הילדים שיצעדו השבוע בתהלוכות הם התשובה למראות האחרונים
פעם עוד היה אפשר לחשוב שהם תמימים או סתם טועים,
אבל אירועי הטרור האחרונים בירושלים ,יפו ועוד,
העצימו באחת את הניגוד המשווע והאפליה בין פעולות
להם מחליטים להגיב בעוצמה,
לעומת כאלו המתקבלים
בעצימת עיניים ,חוסר תגובה
והסכמה שבשתיקה.
מול עשרות אלפי צופים ,עולים
המראות המזכירים לכולם את
שנאתם העזה של שונאינו כלפי
כל מראה וסממן יהודי .לילה
אחד מוארת ירושלים בזיקוקים
המבקשים לקבע אוירה חגיגית
ולמחרת מגיעות מראות אלו
המזעזעות כל נפש ,ומגלות את
אזלת ידה של המשטרה מול
פורעים אלו .גם כאשר מובל
אחד מהם אל בית המשפט ,הרי
הוא עושה צחוק מהשופטים
הממהרים לשחררו .פשוט בזיון!

ביותר ולענות למבצעי הטרור בשפתם הם ,באופן
שיבהיר מה יקרה לכל מי שיבצע מעשי אנטישמיות כנגד
יהודים ,מאפשרים לסרטוני הצחוק והפגיעה להעצים
את המחבלים בעיני חבריהם,
תוך שאלו יודעים כי כל רע לא
יאונה להם.

יחד כל ילדי ישראל  -לקבלת פני משיח צדקנו

ולא שעד עתה היה שקט,
לצערינו קולם של בני ישובי
יהודה ושומרון המדווחים על
ידויי אבנים ונסיונות רצח ,לא
מושמע ,ונעשה נסיון גורף
להשתיק את הטרור המתחולל
באין מפריע .כאשר לכולם ברור
מה יקרה ליהודי שיעיז להגן על
עצמו מול פורעים אלו.

כעת ,משהגיעו מעשים נוראים
ביום ל"ג בעומר ,ישתתפו המוני ילדים ברחבי
העולם בתהלוכות ל"ג בעומר .בתמונה :מול  770אלו ,לתוככי יפו ,סמוך ונראה
לתל אביב ,אולי יתחילו לראות
סוף סוף איזשהו שינוי בקרב מעצבי המדיניות.

התשובה של הילדים

מאז ועד היום
בחודש זה יציינו חמישים וארבע שנים לשיחרור המקומות
הקדושים והעיר העתיקה בירושלים .הטעות הגדולה
שעשו אז בויתור מיידי על השליטה במקומות אלו,
בעצירת בריחת המשפחות הערביות מבתיהם אותם פינו
ברצון ,נמשכת עד היום כאשר מלכתחילה הנחת היסוד
היא שהם האדונים ובעלי המקום.
זעקותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,אז ובשנים שלאחר
מכן ,מהדהדות עד היום ,כאשר אזהרותיו הברורות ,כי
פעולות הממשלה בכיוון כניעה וויתורים לערבים ,יגרמו
להתגברות חוצפתם ולעליית מקרי הטרור.
מאז ועד היום ,לא השכילו
מקבלי ההחלטות לעצור
את ההידרדרות ,ובמקום
להכריז את הדבר ההגיוני

מול אלו המנסים לגמד את קומתם של ישראל ,ולהשפיל
את היהודים ,ייצאו השבוע ,ביום ל"ג בעומר ,יום שמחתו
של רבי שמעון בר יוחאי ,מיליוני ילדים יהודים לצעוד
ברחובות הערים בעולם ,תוך שהם יניפו את השלטים
ויכריזו פסוקים וסיסמאות עידוד לשמירת תורה ומצוות.
תהלוכות אלו ,המתקיימות כבר למעלה מארבעים שנה,
יש בכוחם לחולל את המהפיכה הגדולה מול אויבינו,
וכפי שכבר אמר דוד נעים זמירות ישראל" :מפי עוללים
ויונקים יסדת עוז  . .להשבית אויב ומתנקם" .מול אלו
המבקשים למחוק את סממני יהדות ולצמצם את הנוכחות
היהודית כאן בארץ ישראל ובכל מקום ,יצעדו הזאטוטים,
דור העתיד הממשיך את מורשת האבות ,ויקראו לכולם,
לעמוד הכן לקבל את פני הרבי שליט"א מלך המשיח,
להוסיף עוד מצוות ומעשים טובים ולזרז את הגאולה
האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
שומר ישראל
ספרון חדשני הנקרא בשם "שומר ישראל"
יצא לאור השנה לקראת תהלוכות ל"ג
בעומר שייערכו בסימן 'יחד כל ילדי ישראל
– לקבלת פני משיח צדקנו' .בספרון :סיפור
מופת מהרבי מלך המשיח שליט"א ,המראה
כיצד גם כיום ההתקשרות היא אמיתית
עכשווית ואיתנה .הספרון מצטרף אל
יבול ענק של מוצרים ועזרים לל"ג בעומר,
לשלוחים ומארגני תהלוכות הרוצים לשדרג
את התהלוכה שבעירם בענייני משיח
וגאולה ,במגוון המוצרים ניתן לצפות באתר
'ממש'  .www.mamesh.orgלפרטים
נוספים והזמנות :ממש .077-5123-770

אין מצב אבוד
"פסח שני עניינו הוא  -אין "אבוד" ,תמיד
ניתן לתקן" .כך מביא הרבי שליט"א מלך
המשיח בספרו היום יום .לרגל התאריך
יתקיימו התוועדויות במוקדי חב"ד .טלו
חלק.

מחזקים את 'מעלה אהוביה'
כחלק מהתפתחות הישובים ביהודה
ושומרון ,הוקם מעלה אהוביה לזכרו של
הנער אהוביה סנדק .בשבועות האחרונים
פונו התושבים מהמקום ,אך במסירות נפש
לא התפעלו מכך ומיהרו לשוב ולבנות את
הבתים.

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

קודש הקודשים  -לכל יהודי ,בכל זמן
והשלימה:

בעקבות מותם של נדב ואביהו – שני בניו של אהרון
– בקודש הקודשים ,כאשר נכנסו להקריב אש לפני ה',
פותחת פרשת השבוע בהוראותיו של הקדוש ברוך הוא
אל הכוהנים בדבר סדר הכניסה ל'קודש הקודשים'
וההנהגה הנכונה שם.

בהסתכלות שטחית נראה שגלות וגאולה הם שני הפכים
המנוגדים לגמרי ,ובכל זאת ,השם "גאולה" מורכב ברובו
מאותם אותיות ממש של המילה "גולה" ,רק בתוספת א'.
והסיבה לכך היא שזהו תוכן הגאולה:

קודש הקודשים הוא החדר הפנימי בבית המקדש
(והמשכן) בו מונח ארון העדות ולוחות הברית בתוכו.
זהו המקום הקדוש בעולם והשיא של השראת השכינה.
מרוב קדושתו של המקום ,רק אדם אחד מורשה להיכנס
אליו ,והוא – הכהן הגדול ,וגם הוא מורשה להיכנס לשם
רק ביום הכיפורים ,היום הקדוש ביותר בשנה.

נראה שגלות וגאולה הם
שתי הפכים המנוגדים
לגמרי ,ובכל זאת ,השם
"גאולה" מורכב ברובו
מאותם אותיות ממש של
המילה "גולה" ,בתוספת א'

מידה שלא נמדדת
מצב מיוחד זה של הכהן הגדול בקודש הקודשים הוא
בדוגמת המצב הנעלה שישרור בגאולה האמיתית
והשלימה :בקודש הקודשים היה את הבלתי אפשרי יחד
– מצד אחד היה זה המקום הכי קדוש בעולם בו האירה
אלוקות בגלוי ממש ללא צמצומים וכיסויים ,אך מצד
שני זה היה מקום גשמי ,והכהן הגדול נכנס אליו בתור
אדם גשמי.
רעיון דומה היה גם אצל כל הכוהנים ,שיחד עם זה שהם
הובדלו מכל העולם והוזהרו לא להיטמא ולהישאר
תמיד בקדושה ,הרי הם אנשים גשמיים וחומריים
שנמצאים בעולם גשמי וחומרי שיש בו אפשרות של
טומאה .כי השלימות היא כששני הדברים הולכים יחד
שלובים זה בזה – קדושה רוחנית בתוך העולם הגשמי.
גם בעת עבודתם של הכהנים בבית המקדש נדרש
מהם – יחד עם העבודה – להיות לבושים בקפידה עם

בגדי הכהונה "לכבוד ולתפארת" ,באופן היפה והמכובד
ביותר ,ועד כדי כך שהגמרא אומרת שכהנים שאינם
לבושים בכל בגדי הכהונה "אין כהונתם עליהם" ,כי
כדי שהעבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר נדרש מהם
לנצל את כל האפשרויות שעומדות לרשותם כולל
ענייני העולם הזה – שהכל יהיה הכי טוב ,יפה ומהודר.

גאולת הגשמיות

אמר רבי אלעזר ,יום הכיפורים לא ייבטל לעולם ,שנאמר
"והייתה זאת לכם לחוקת עולם".

יום הכיפורים אינו בטל לעולם ,גם לעתיד לבוא ,לפי
שאין השמחה מבטלת עינוי ,ואדרבא ,כל מה שיהיה
אדם בשמחה ותענוג ,הוא מרגיש בעינוי יותר .והראיה מן
הפסוק" :והייתה זאת לכם לחוקת עולם".
(שו"ת רדב"ז חלק ב)

(על פי שיחת שבת פרשת אחרי-קדושים ה'תנש"א)

דבר מלך

(עיר גבורים)

לא תשנא את אחיך בלבבך

(קדושים יט ,יז)

מקדש ראשון ,מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו
בו :עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים.
מקדש שני ,שהיו עוסקים בו בתורה ובמצוות וגמילות
חסדים ,מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם.
ללמדך ,ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות ,עבודה
זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים.

איש אמו ואביו תיראו ,ואת שבתותי
תשמרו (קדושים יט ,ג)
אם יאמר לך אביך חלל את השבת ,כלומר עבור על איזו

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

והמסקנה מכל זה בנוגע לפועל :הגאולה תבוא על ידי
ובזכות עבודתם של בני ישראל עתה ,ולכן מובן שעל כל
יהודי מוטל להוסיף בעוד מעשים טובים ,תורה ומצוות
לזירוז הגאולה ,כולל ובמיוחד – לימוד בענייני משיח
וגאולה שכל זה יביא ויגלה תיכף ומיד ממש את הגאולה
האמיתית והשלימה.

עבירה שתהיה ,כמו הטמא ,ואל תחזיר אבידה ,שבעבירות
כאלו תחלל לך ותפסיד את היום שכולו שבת שיהיה
לעתיד ,אל תשמע לו ,שהרי לכך נצטווה לכבד אב ואם ,כדי
שיזכה ליום שכולו שבת ,ואיך ישמע לדברי אביו שאומר
לו לעשות עבירות שיחלל עצמו מן השבת שלעתיד?

(מדרש משלי)

זמני
השבת

ההוראה מכל זה לכל יהודי :כל בני ישראל נקראים
"ממלכת כוהנים" – כהנים גדולים ,כפי שיתגלה בגאולה
האמיתית והשלימה .מזה מובן שכבר כעת יש לכל יהודי
קשר עם אותו מעמד מיוחד של הכהן הגדול בקודש
הקודשים ,ובקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה כל
אחד יוכל להיכנס בכל עת שיחפוץ ל'קודש הקודשים'.

הרב מנחם כהן

והיתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני
ישראל מכל חטאתם (אחרי טז ,לד)

לפי שעון קיץ

גוי קדוש

כך היא גם (כל גאולה ,ובמיוחד) הגאולה האמיתית

ניצוצות של גאולה

הדלקת נרות
יציאת השבת

הגאולה לא באה לשלול ולבטל את כל מה שהיה עד
עכשיו ,אדרבה – כל הדברים הטובים שהיו בגולה
נשארים וממשיכים גם הלאה ,אלא שהם משתדרגים
למצב הגאולה ומשתחררים מהמצב הגלותי בו הם היו
קודם .ובמילים אחרות :ה"גאולה" היא גילוי והמשכת
הא' של הקדוש ברוך הוא בתוך ה"גולה" ,וכך הגולה
מתרוממת ומשתחררת ממצבה הישן אל גילוי מציאותה
האמיתית והפנימית – הגאולה.

(מסכת יומא)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:38
19:53

18:53
19:55

18:46
19:56

18:55
19:55

19:26
20:28

הפטרה :הלא כבני כושיים  -אמר ה' אלוקיך (עמוס ,ט ,ז  -טו)

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

|

פרקי אבות :ג

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

חשיבות בקשת הגאולה
הלימוד וההוראה מ"פסח שני" :לכאורה
היתה מצוה זו צריכה להינתן על ידי
הקב"ה בעצמו  . .מצווה זו באה רק על
ידי הדרישה והתביעה של ישראל "למה
נגרע" ,שכתוצאה ממנה נתחדש הציווי
של פסח שני  . .ועל דרך זה בעניין בקשת
ותביעת בני ישראל אודות הגאולה :לא
זו בלבד שבקשה ותביעה זו אינה היפך
התורה חלילה ,אלא אדרבה  -התורה
ציוותה להתנהג כן ,על ידי אנשי כנסת
הגדולה ,שתיקנו שכאשר יהודי מבקש
צרכיו מהבורא בעת תפלת העמידה -
יאמר בתפלתו" :את צמח דוד עבדך מהרה
תצמיח  . .כי לישועתך קיווינו כל היום"...
(שיחת פסח שני תשד"מ)

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

חייגו כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

מלכותמלך
ייןאגרות

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח

יש על מי לסמוך

פסח שני :אין מצב
אבוד ,אפשר לתקן
בריבוי שיחות קודש מסביר הרבי מלך המשיח
שליט"א את ענינו של יום פסח שני בכך שתמיד אפשר
לתקן .הוראות ליום זה ,מתוך לוח המעשה הוא העיקר
פסח שני עניינו הוא  -אין "אבוד" ,תמיד ניתן לתקן .אפילו מי שהיה
טמא ,מי שהיה בדרך רחוקה .ואפילו "לכם" ,שזה היה ברצונו ,מכל
מקום אפשר לתקן.
(היום יום)
א .יש לעורר ולהרעיש אצל כל בני ישראל שבכל מקום ומקום,
שינצלו את הנתינת-כח של פסח שני – שמורה ונותן כח לתקן את כל
עניני העבודה בתורה ומצוות – (גם) בנוגע לתיקון החסרון כפשוטו
(במצב הכי ירוד).
ב .הנתינת-כח של פסח שני לתקן ולהשלים את העבר ,היא (נוסף על
הנוגע לעבר בסמיכות זמן ,ימים ,שבועות וחדשים האחרונים ,שנה
האחרונה ,וכיוצא בזה) גם בנוגע לכל העבר ,מאז שנעשה בר-מצוה.
ג .ואפילו לפני בר-מצוה (כמו שכתב רבינו הזקן בשולחן ערוך) ,ועד
שמצינו כמה וכמה סיפורים מגדולי ישראל שתיקנו גם ענינים שהיו
לפני שבאו לכלל הבנה ,עד לגיל היניקה ,ובתחילת היניקה ,ומרגע
יציאתם לאויר העולם.
ד .צריך להשתדל לתקן ולהשלים גם חסרון לגבי שלימות נעלית יותר,
אשר ,גם בהתבוננות קלה ושטחית בודאי יגיע כל אחד ואחת למסקנה
שהיה יכול לעשות כמה וכמה ענינים בשלימות נעלה יותר.
ה .ההתבוננות צריכה להיות הן בנוגע לעבודתו בעצמו ,והן בנוגע
לפעולה עם הזולת ,החל מבני ביתו ,ואפילו לאחרי כמה וכמה שנים,
שבניו ובנותיו הם לאחרי הגיל ד"חינוך לנער" (עד גיל  ,)24ויש להם
בעצמם בנים ובנות.
ו .ההוראה הנ"ל כוללת ובמיוחד מורים ומדריכים ,משפיעים ,רבנים,
וכו' ,בנוגע לתלמידים שכבר גדלו ונעשו בעצמם מחנכים ומדריכים –
יוכל למצוא דרכים להוסיף ולהשלים בהשפעתו שהיתה צריך להיות
בשנים שלפני זה.
ז .הוראה זו שייכת גם לטף ,שגם להם קל להסביר שכמה וכמה ענינים
היו יכולים לעשות בשלימות נעלית יותר ,עד שיתעוררו מעצמם
לתקן ולהשלים באופן נעלה יותר ,עד כדי טענה "למה נגרע" – ביחס
לשלימות נעלה יותר.
ח .ההוראה על דבר תיקון ושלימות עניני העבר צריכה להיות גם
(ובעיקר) בהענין של אהבת ישראל – הן בנוגע לתיקון הענינים
הבלתי-רצויים ,ולהוסיף עוד יותר באהבת ישראל ואחדות ישראל,
בהנהגה יומית במעשה בפועל.
ט .כדאי ונכון שההתעוררות בכל הנ"ל תהיה (תחילה) במעמד
הציבור" ,ברוב עם הדרת מלך" ,אשר" ,איש את רעהו יעזורו ולאחיו
יאמר חזק" ,מתוך אהבת ישראל ואחדות ישראל.
י .בכל מקום יערכו התוועדות חסידית מיוחדת (בימי סגולה שבין
פסח שני לל"ג בעומר ,ובימים הסמוכים) שבה יעוררו אודות תיקון
ושלימות כל עניני העבודה ,מתוך שמחה וטוב לבב – בהתוועדות
של שמחה.

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

ג' פרקים ליום
ספר משפטים ,הל' שכירות ..פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג .הל' שאלה ופקדון ..פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

י"א  -י"ז אייר
פרק אחד ליום
הל' מאכלות אסורות .ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.

בבית משפחת שפירא בבית שמש השמחה
היתה רבה .ההכנות לחתונה של בתם
השלישית היו בעיצומן .מידי יום התרוצצו
בני המשפחה ובמיוחד האם והכלה בין
חנויות בגדים ורשימת מטלות ארוכה כדי
להספיק את כל הסידורים הרבים העומדים
על הפרק בימים שלפני החתונה.
אך פתאום ,משום מקום ,הופיעו כאבים
מדאיגים ובשורה מצמררת :האם ,מרים,
נמצאה חולה ב'מחלה ההיא' .בגופה החל
לקנן גידול ממאיר ומסוכן.
בני המשפחה חשו עצמם לפתע במצב מביך
ומבלבל .שמחת החתונה המתקרבת מחד,
ופחד ומועקה אדירים מאידך...
בימים אלו היתה זקוקה גברת שפירא לסימן
של עידוד משמים .משהו שייתן לה כח
להמשיך לנהל את חייה במרץ ובשמחה,
למענה ולמען ילדיה.
יומיים לפני החתונה ,בתאריך ח''י אלול,
השתתפה גברת שפירא בהתוועדות חסידית
לנשים .במהלך ההתוועדות נערכה בין
המשתתפות הגרלה על כרטיס טיסה לניו-
יורק ,לרבי שליט"א מלך המשיח .גברת
שפירא אפילו לא טרחה לקנות כרטיס
הגרלה .והנה מודיעים על הזוכה המאושרת:
מרים שפירא...
מסתבר שאמה ,שאגב כלל לא נכחה
בהתוועדות ,קנתה לה כרטיס השתתפות
בהגרלה ,וכעת ,בהפתעה גמורה ,היא זכתה.
היתה זו נתינת כח גדולה משמיים של עידוד
ותקווה ,של אמונה גדולה שהכל יסתדר,
ובמיוחד כשהזכייה המדהימה היתה בכרטיס
טיסה למקומו של נשיא הדור ,מקום שמשם
נמשך לעולם שפע וברכה!
חודשיים לאחר מכן עברה גברת שפירא
ניתוח להוצאת הגידול .הניתוח הסתיים ברוך
השם בהצלחה ,אך היה זה רק השלב הראשון
בטיפול במחלה .לאחר הוצאת הגידול
מהגוף מגיע השלב הקשה והמתיש יותר
– סדרה ארוכה של טיפולים כימותרפיים
ורדיותרפיים להכחדת תאי הדם החולים
שנותרו בגוף לאחר הוצאת הגידול.
בדיקות שנעשו גילו שכמות התאים
המסוכנים בדם של גברת שפירא הינה
גבולית .הרופאים המליצו בכל זאת לעשות
את הטיפולים כדי שלא לקחת סיכון .גברת
שפירא ובעלה הרב אלישע היו נבוכים
ומבולבלים .האם אכן כדאי להיכנס לכל
סדרת הטיפולים הארוכה והמתישה
כשבעצם הסיכון מהופעת המחלה בשנית

השליח ,הרב אלישע שפירא

מסתבר שאמה ,שלא
נכחה בהתוועדות,
קנתה לה כרטיס
השתתפות בהגרלה,
וכעת ,בהפתעה
גמורה ,היא זכתה.
היתה זו נתינת כח
גדולה משמיים של
עידוד ותקווה ,באמונה
גדולה שהכל יסתדר
הינו נמוך ואולי אפסי...
גברת שפירא כתבה בקשת ברכה ועצה
לרבי שליט"א מלך המשיח .המענה באגרות
הקודש (כרך ג עמוד רצז) הביא אותה ואת
בעלה לבכות מרוב התרגשות...
"נצטערתי לשמוע אשר מרגיש הוא חלישות
בבריאותו ,ונוסף על זה אינו זהיר בציווי
הרופא  . .הודיעונו רבותינו ז"ל שניתנה
רשות לרופא לרפאות ,ואם כן הרי עושה
הרופא ברשות ובציווי התורה .ובמילא ברור
שאף אם לפי שעה מבטלין ,על ידי ששומעין
לקול הרופא ,קיום מנהג טוב או הידור . .
הרי התורה לא נשארת בעלת חוב ,ועל ידי
ביטול מנהג והידור וכו' לזמן קצר ,תהיה
היכולת בידו להוסיף אומץ בתורה ומצוות
כמה פעמים ככה לאריכות ימים ושנים
טובות .באיחול רפואה שלימה".
ממש חשנו והרגשנו כי הרבי שליט"א מלך
המשיח חי איתנו! נותן ברכות מדוייקות
וכוחות מיוחדים להצליח להתגבר על כל
הטרדות והקשיים!
הטיפול נעשה והצליח ב"ה ומשפחת שפירא
חזרו לחיות בשמחה ,ברוגע ובשלווה.
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ארץ ישראל מקיאה אותם
נראה להם שממסירת שטחים תבוא טובה למישהו .אך האמת היא שלא
תצא מכך טובה ,לא ליהודים ולא לאומות-העולם ,מכיון שכתוב בפרשת
אחרי ובפרשת קדושים שארץ ישראל אינה 'סובלת' את אומות-העולם
ומקיאה אותם ,ודבר זה הוא בטבע ארץ ישראל.
(מתוך שיחת אור ליום ו' ערב-שבת-קודש פרשת-במדבר ג' סיון תשל"ז)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

שליחות יכולה להתחלף אך לא להיפסק
השאר השתתפו בו ארבעה כמרים .לאור ההצלחה
מתחיל כעת המחזור השני.

אחד החידושים של מייסד תנועת החסידות רבי ישראל
בעל שם טוב (ה'תנ"ח-ה'תק"כ ,)1698-1760 ,היא
העובדה שהעולם מונהג בהשגחה פרטית ,כלומר שכל
פעולה ותנועה כאן בעולם מוכתבת מאלוקים .ההדגשה
היא שהדבר נכון לא רק כלפי מין המדבר – האדם ,אלא
גם לגבי החי ,הצומח והדומם ,כל הנבראים בעצם.
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שהמאמין בהשגחה
פרטית יודע ,כי משמים מוליכים אותו להיכן שעליו
למלא את תפקידו בעולם .הידיעה הזו ,יחד עם
המוכנות המוחלטת למלא את רצונו של המשלח –
הרבי שליט"א מלך המשיח – נתנה את הכוח לרב מוטי
גרומך ומשפחתו להמשיך בשליחות גם בסיטואציה לא
פשוטה אליה נקלעו ,כאשר בשל סיבות בירוקרטיות לא
היה באפשרותם לשוב למקום השליחות שלהם בעיר
האמפי בהודו ,בדיוק זמן קצר לאחר שחנכו שם מקווה
טהרה חדש ומפואר לעילוי נשמת בתם בת השנה.

הרב גרומך בחלוקת מצות ויין לקראת פסח

בעקבות כך פנה הרב גרומך
לעסוק יותר בנושא של שבע הקרבה אישית
מצוות בני נח .הוא פתח
לא מזמן התחתן אחיו הצעיר ביותר של הרב גרומך.
קורס לימוד עיוני בנושא,
במיוחד בשל כך הם מאוד רצו לנסוע לארץ לחתונה,
אך הבינו כי בעקבות מצב הטיסות והחיוב בבידוד הם
המגיש ללומדים את סיפורי
לא יוכלו להיות עם הקהילה בפורים ,וספק גם לגבי
התורה בצירוף מוסר השכל
פסח .בהחלטה אמיצה הם נשארו ביפן ושמחו עם
והוראות לחיים
המשפחה מרחוק ,ואכן ארגנו ליל סדר מרכזי אליו

שליחות חדשה
בתקופה הזו הציע להם השליח בטוקיו הרב בנימין
אדרעי לבוא לשליחות בעיר קיוטו שביפן .תחילה
הם סרבו ,שכן מול עיניהם עמדה מטרה אחת –
לשוב לשליחות בהודו ,אולם לבסוף הסכימו לנסוע
לתקופה של כמה חודשים .לאחר ששבו לארץ לשמחה
משפחתית ,כתבו לרבי שליט"א מלך המשיח על המצב,
ולאור התשובה המפתיעה שקיבלו ,הבינו כי אכן נועדה
עבורם שליחות חדשה.

הגיעו קרוב ל 100-יהודים!

את העיר מכל רחבי העולם" ,אומר הרב מוטי.

בר מצווה בגיל 60
כמו בכל העולם ,גם בקיוטו פחתה כמות התיירים בשל
מגפת הקורונה ,בעקבות כך פנה הרב גרומך לעסוק
יותר בנושא של שבע מצוות בני נח .הוא פתח קורס
לימוד עיוני בנושא ,המגיש ללומדים את סיפורי התורה
בצירוף מוסר השכל והוראות לחיים .המחזור הראשון
של הקורס כלל שבעה מפגשים במשך חצי שנה ,ובין

"בקיוטו יש המון מבנים היסטוריים ואתרים עתיקים,
מה שהופך אותה לעיר מאוד תיירותית .בנוסף לכך גרים
בה מספר לא מבוטל של יהודים ,וכן סטודנטים יהודים
רבים לומדים באוניברסיטאות המפורסמות שלה .בשל
כך ,ידינו מלאות עבודה ,עם כל סוגי היהודים הפוקדים

עצה והדרכה

הרב גרומך אומר" :מלבד הפעילות הקבועה שלנו,
שמתבטאת גם בחלוקת נרות שבת ,חלות ויין לאנשים
רבים מידי שבוע לקראת שבת ,עידן הקורונה גילה
בפנינו את האפשרויות למסור שיעורי תורה ולערוך
אירועים באמצעות  .ZOOMמגבלות המרחק כבר לא
רלוונטיות וכך ייסדנו עוד שיעורים רבים .בנוסף ,מידי
שבוע מתקיים שיעור לנשים יהודיות מכל רחבי יפן,
שיעור המונה לעיתים קרוב ל 50-נשים .כמובן שבכל
הפעילות ,הנושא שאינו יורד מסדר היום הוא בשורת
הגאולה ,וקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

קיום המצוות במיוחד בארץ ישראל
שגור היה ,בחוגים מסויימים ,הפתגם אשר סתם בני
ישראל הדרים בחוץ לארץ מוכרחים לדת ישראל וענייניה
 כתריס בפני הטמיעה בעמים וכו' ,אבל אלו שימציאו'תריס' אחר במקום הדת ,וביחוד  -כל אלו שיסתדרו בארץ
ישראל במסגרת משלהם ,איזו שתהיה ,שהאווירה והשפה
והמסגרת וכו' (לכאורה) תריס למופת הם  -יכולים לוותר
על דת ישראל .או בנוסח עקבי יותר  -מה להם ול'מעמסה' זו
שבחייהם ,מעמסה יום יומית ובדבר גדול ובדבר קטן.
אבל מהלך והתפתחות העניינים בארץ ישראל במשך השנים
האחרונות  -מבליט יותר ויותר את הנקודה ,אשר כמה שלא
יהיה גדול ההכרח בדת וענייניה לבני ישראל אשר בחוץ
לארץ ,מוכרחים הם עוד יותר וחיוניים  . .בארץ ישראל.

נא לשמור על קדושת הגליון

"מכיוון שאנו עוסקים הרבה עם תיירים ,קיימת אצלנו
מודעות גבוהה לאתר יהודים בכל הזדמנות" ,הוא
מספר" .אשתי יצאה פעם עם הילדה הקטנה לקניות,
ובדרך הילדה התעקשה לשאול את העוברים ושבים
האם הם יהודים ,גם כאשר כלל לא היה נראה שכך.
בזכות התעקשות הילדה הם מצאו סטודנט יהודי
מהונגריה עם אביו בן ה .60-הזמנו אותם לבית חב"ד
לארוחה כשרה ,ואז התברר ששניהם מעולם לא הניחו
תפילין! כמובן שמיד חגגנו להם בר מצווה בהתרגשות
גדולה".

ואחד הטעמים היסודיים :בארץ ישראל דווקא נראית סכנה
אשר דור השני יקים טיפוס חדש ,אשר בשם בני ישראל
ידגול ,אבל זר יהיה לעברו של עמנו ,על כל ערכיו הנצחיים
והעצמיים ,וגם מנגד לו  -בהשקפת עולמו ,בתרבות שלו
ובתוכן חייו היום יומיים .מתנגד למרות אשר עברית ידבר,
בארץ האבות ידור וגם לשמע התנ"ך יתלהב.
איני רוצה להאריך בנקודה כאובה זו כלל וכלל מטעמים
מובנים .ואחד הטעמים ,כי רוצה הנני לקוות אשר לא תקום
פעמיים צרה ,וסוף סוף גם מתוך בני הדור האמור יתריעו
בקול גדול על סכנה האמורה ,וישמע הקול ויפעל פעולתו
לקדם פני הרעה בעוד מועד .והרי דווקא בשנים האחרונות
מורגשת תסיסה חזקה בחוצה לארץ ובארץ ישראל לדרוש
ולתבוע תוכן רוחני בחיים...
(אגרות קודש חלק חי עמוד ריג)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

