שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת האזינו
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המחדל הגדול
בכליאת המחבלים

הטעות החמורה היא בהתייחסות לסיפור בריחת המחבלים כנושא נפרד מהדיון המתבקש לגבי עצם
כליאתם והתנאים המופלגים להם זוכים המחבלים בעודם מרצים את עונשם .יש לערוך שינוי מיידי!
"לאו עכברא גנב אלא חורא גנב" הינו ביטוי מופיע במספר
מקומות בגמרא ,כאשר באים להסביר מיהו האשם במחדל.
לא תמיד העכבר אשם בגניבה ,אלא עצם קיומו של החור
המאפשר לו לברוח או להכנס
למקום הגניבה .זאת אומרת
שפעמים רבות האשם תלוי
במערכת שאיפשרה את ביצוע
הגניבה ,ולא במי שגנב בפועל.
רבים עקבו בדאגה אחרי המרדף
האינטנסיבי בעקבות בריחת
ששת המחבלים מהכלא .אלא
שבתוך בליל הפרשנויות וניתוחי
מסלול בריחתם כמעט ולא
צפה השאלה האמיתית ,והיא
היחס הראוי לאותם רוצחים
שיושבים בבתי הכלא ,שם הם
נהנים מתנאים משופרים בעודם
ממשיכים בפעילותם העוינת גם
בין הסורגים.

עונש מוות למחבלים

משפע עצום של תנאים בלתי הגיוניים ,בעוד המשפחות
חורקות שיניים ומשמיעות את מחאתן שכמעט ואינה
מקבלת תהודה תקשורתית.

למעשה ,עוד לפני שדנים בתנאי
הכליאה השערוריתים ,יש להציף
את הדיון בעצם רעיון הכלא
למחבלים .השכל הישר מחייב
שמחבל החפץ ברצח יהודים
היל"ת ,עליו לקבל עונש מוות!
לא פחות .כל מחבל שכזה,
שנתפס בחיים ומוכנס לבית
המאסר ,הרי זו טעות ,שגוררת
אפשרויות לעוד מפגעים לצעוד
בדרכו ,ולעתים אף מאפשרת
לאותו מחבל בעצמו להמשיך
"כולם נקבצו ,באו לך"
במעשי הפגיעה ,בין אם בהכוונה
מכל רחבי העולם ,הגיעו לחודש תשרי ,לשהות
והוראות מתוך הכלא ,ובין אם
במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח ב770-
בחזרתו לפעילות זו מייד לאחר
שיחרורו (שגם היא לפעמים
מוקדמת בכל מיני עסקאות מסוכנות ,כפי שאירע בעבר).

מזה שנים ארוכות ,שגורמים רבים מתריעים בפני דרך
קלוקלת זו ,המאפשרת לאותם מחבלים ,להנות ממנעמים
רבים ,תנאים משופרים המזכירים לעיתים בית מלון יותר
מאשר תא כליאה ,לימודים ופיתוח כישורים ועוד.
החמור ביותר הוא גישתם הרופסת של מפקדי השב"ס,
המאפשרים לאותם מחבלים נתעבים לדרוש ככל העולה על
רוחם ,ואלו שאמורים לדאוג לתנאי כליאתם ,נכנעים בכל
פעם לדרישותיהם ההזויות ביותר ,שאת חלקם אי אפשר
אפילו לכתוב.
די לציין את זעקתם של בני הזוג הרצל ומירב חג'אג' ,הוריה
של סגן שיר חג'אג' הי"ד ,שלקחו על עצמם במסירות גדולה
להוות פה לאלפי משפחות
שכולות הרואות בעינים
כלות כיצד אותם רוצחים
ומתכנני הפיגועים נהנים

"וברוח שפתיו ימית רשע"
בשבוע זה ,בו ציינו את עשרת ימי תשובה ,ואת יום
הכיפורים ,הרי שניתנת האפשרות לכל יהודי לחזור בו
מפעולותיו הלא טובות ,ולשנות את דרכו למוטב .טוב
יעשו חברי הממשלה באם יפנימו שהגיעה השעה לשנות
את הוראות המעצר למחבלים אלו ,ויש להביאם בפני גזר
דין שיסיים את חייהם בצורה הבלתי מתפשרת .ובנתיים ,יש
לאכוף באופן מיידי את תנאי הכליאה המחמירים ביותר ,לא
לאפשר להם שום פריבילגיות ולהתחייס אליהם כפי שראוי
להתייחס למי שבא להורגינו.
אחד מתפקידיו של מלך המשיח ,כפי שיתגלו בקרוב ממש
בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח הוא "וברוח
שפתיו ימית רשע" כח אלוקי שיביא להשמדתם המיידית
של אותם שונאי ישראל ,וכפי שנזכה בקרוב ממש לחזות
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
סוכות של גאולה
במוקדי חב"ד נשלמות ההכנות האחרונות
לקראת מבצע סוכות .במהלך החג ,יוקמו
במרכזי הערים סוכות לזיכוי הרבים
בנטילת לולב וקיום מצוות החג ,לצד מאות
סוכות ניידות שיקומו על גבי רכבים ויגיעו
לפארקים ,אירועי הענק ,מתחמי הבילוי
ועוד ויאפשרו לכל יהודי לקיים את מצוות
החג .פעילים רבים יפקדו עם סט ארבעת
המינים את בתי הרפואה ,בתי האבות ובתי
הכלא והמעצר כדי לאפשר לכל יהודי לזכות
במצווה.

משקיעים ומקבלים
ארגון התאחדות החסידים יוצא במיזם
השנתי "הפלעדזש" במסגרתו תורמים
והופכים לשותפים פעולות הארגון ,וזוכים
לברכת הקב"ה להגדלת ההכנסות בשנה
הקרובה ,כפי שקובע הרבי שליט"א מלך
המשיחcharidy.com/hisachdus .

לשמוח בימי החג
שמחת בית השואבה מתקיימת על ידי
מוקדי חב"ד ,בכל מקום ,כפי ההנחיות
והוראות הממונים .בניו יורק ,שם נערכים
לשמחת בית השואבה המסורתית ברחובה
של עיר ,במשך כל הלילה ,יעבירו את
השמחה בשידור חי (בימי חול) בערוץ זמן
הגאולה ביוטיוב.

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

כשבני ישראל רצו לעצור את פטירת משה רבינו
ממשה רבינו לעלות אל ההר ובכך לעצור את פטירתו ,כי
הרי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לעלות אל ההר ודווקא
שם למות.

בסוף פרשת השבוע מסופר על פטירתו של משה רבינו
ועל הציווי של הקדוש ברוך הוא אליו" :וידבר ה' אל
משה בעצם היום הזה לאמור ,עלה אל הר העברים הזה
הר נבו  . .ומֹות בהר".

בני ישראל סברו וחשבו שמכיוון שהקדוש ברוך הוא
ציווה רק על משה לעלות אל ההר ,הרי שהציווי חל רק
עליו ולא חל עליהם ,ולכן כאשר הם ימנעו ממנו לגשת
אל ההר ,הרי שלמשה לא תהיה אפשרות לעלות לשם
(ומי שאנוס ,התורה פוטרת אותו מלקיים את המצוות)
וכך הם יצליחו לעצור את הגזירה הקשה של מיתת משה.

רש"י בפירושו על התורה מסביר את משמעות ההדגשה
"בעצם היום הזה" ומציין שבכל מקום בו נאמר בתורה
ניסוח דומה ,הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מודיע
שהוא יעשה זאת למרות שישנם כאלו המתנגדים לכך.
לדוגמא :כאשר ציווה הקדוש ברוך הוא על נח להיכנס
לתיבה ,הוא אמר "בעצם היום הזה" ,כלומר ,נח ייכנס
לתיבה על אפם ועל חמתם של אנשי דור המבול שרצו
למנוע זאת.

נשאלת השאלה :בנוגע
למיתתו של משה ,איך יכול
להיות שבני ישראל יתנגדו
לכך ,הלא זהו דבר שאינו
נתון בכלל בכוחו של בשר
ודם?

כך גם נאמר "בעצם היום הזה" על יציאת בני ישראל
ממצרים ,זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מבטיח
שבני ישראל יצאו ממצרים חרף התנגדותם של פרעה
והמצרים.

נגד הקב"ה?

וכמה פעמים ,אלא על הדור שעמד להיכנס לארץ שעליו
נאמר "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם" ,דור שהפגין את
דרכו בקיום רצונו של הקדוש ברוך הוא.

אבל נשאלת השאלה :מילא בשני המקרים הללו יכלו
אנשי דורו של נח והמצרים להשלות את עצמם שהם
יצליחו למנוע את קיום רצונו של ה' – על ידי כך שהם
לא יאפשרו לנח להיכנס לתיבה ,או לעצור את בני ישראל
מלצאת ממצרים – אבל בנוגע למיתתו של משה ,איך
יכול להיות שבני ישראל יתנגדו לכך ,הלא זהו דבר שאינו
נתון בכלל בכוחו של בשר ודם?

וההסבר לכך הוא:

וגם לא מובן :איך יכול להיות בכלל שבני ישראל ימרדו
– חס ושלום – בקדוש ברוך הוא ,ויפעלו נגד קיום רצונו?
ובפרט שלא מדובר כאן על דור המדבר שחטא כמה

כשם שאנשי דורו של נח ,וכן המצריים רצו למנוע מנח
ומבני ישראל מעבר ממקום למקום (מעבר אל התיבה
ומעבר אל מחוץ למצרים) כך רצו בני ישראל למנוע

לעצור את הגזירה

ניצוצות של גאולה

יש את הכח להצליח
ואכן ,זו לא הייתה מרידה בקדוש ברוך הוא ,כי עצם
העובדה שהקדוש ברוך הציב תנאי למיתתו של משה
רבינו (רק לאחר שיעלה אל ההר) הרי זו הוכחה שהקדוש
ברוך הוא פתח לבני ישראל פתח כדי שיוכלו למנוע את
קיום הגזירה.
ולמרות שהקדוש ברוך הוא כבר פסק את הדין ,הרי ישנם
כמה וכמה מקרים בתורה שבהם הצליחו לבטל את הדין
בכח התפילה ,ולכן מובן שאכן יש בכוחם של בני ישראל
את הכח לבטל את הגזירה.
ההוראה מכל זה אלינו בעבודת ה' :גם בתוך כל יהודי
יש ניצוץ משה קטן ,חבוי ונעלם ,המחכה לעבודתו של
היהודי שתגלה אותו .העבודה היא לגלות את הניצוץ
הזה ובכח להביא את הגאולה האמיתית והשלימה על
ידי משיח צדקנו – "גואל ראשון הוא גואל אחרון" ותיכף
ומיד ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק יט עמוד )339

דבר מלך

הרב מנחם כהן

לשמח יהודים בשמחת החג

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ
אמרי פי (האזינו לב ,א)

ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה
הזאת באזני העם (האזינו לב ,מד)

"שמים" מצביעים על התורה ,ו"ארץ" – על מצוות .וכיון
שבכל אחד מהם יש מעלה :הדביקות והאיחוד של הנפש
האלוקית עם הקדוש ברוך הוא מושגים בעיקר על ידי
לימוד התורה ,ועשיית העולם לדירה לה' מושגת בעיקר
על ידי קיום המצוות – לכן צריכים להיות אצל ישראל שני
העניינים.

הנקודה העיקרית של פרשת האזינו כולה כשירה אחת,
מובנת :כל הפרטים שבשירה ,כולל דברי התוכחה שבה,
 לא זו בלבד שהם מבטאים את "הצור תמים פעלו כי כלדרכיו משפט ,אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" ,כנאמר
בתחילת השירה ,אשר זה עדיין אינו גורם לשמחה גלויה של
שירה והודיה ,אלא גם שכל ההתרחשויות של עם ישראל,
אפילו מה שנראה כהיפך הטוב ,נגרמות על ידי הקב"ה
למטרה אחת  -הגאולה האמיתית והשלימה באחרית הימים.

והנביא ישעיהו מדגיש שצריך להיות "קרוב לארץ" ,כי
נבואתו של ישעיהו היא בעיקר על הגאולה העתידה ,שאז
יהיה "מעשה גדול".
(לקוטי שיחות חלק ט שיחה לפרשת האזינו)

כלומר ,כל העניינים הללו הם שלבים בסולם ההתעלות,
המביאים לטובה המושלמת לישראל ,ועל ידי כך תתגלה
לעתיד לבוא מלכותו של הקדוש ברוך הוא בשלימותה.
(לקוטי שיחות חלק כד שיחה לפרשת האזינו)

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:07
19:18

18:22
19:20

18:13
19:19

18:24
19:20

18:43
19:40

הפטרה :וידבר דוד  -עד עולם (שמואל-ב כב ,א  -נא)

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

יש לעורר אודות ההשתדלות לשמח
יהודים בשמחת החג ,כולל ובמיוחד
שמחת בית השואבה  . .כולל גם הנסיעות
בימי חול המועד למקומות רחוקים ,מחוץ
לעיר ,על מנת לערוך שם חגיגות שמחת
בית השואבה ,ולזכותם בקיום מצות ד'
מינים - ,ובאותם מקומות שאין ליהודי
המקום ד' מינים משלהם ,יתנו להם ד'
מינים כדי שיוכלו לקיים המצווה גם בשאר
ימי החג ...ומה טוב שיתנו להם מספר
נוסף של הדסים ,כמנהג חב"ד שמוסיפים
במספר ההדסים ,ולכל הפחות הוספה של
ג' הדסים ,כנגד ג' ההדסים שמעיקר הדין.
(שיחת י"ג תשרי ה'תשנ"ב)

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

ומשיח
אגרות מלך
גאולה

אריה קירשנזפט

נפלאות עכשיו

מתיר אסורים ()2

העולם כבר מוכן
כאשר השם ברא את העולם ,היה כאן גילוי אלוקי ,אך הוא הסתלק
בעקבות חטא עץ הדעת .אחר-כך נעשו ששה חטאים נוספים שסילקו
את השכינה עוד ועוד למעלה ,מרקיע לרקיע ,עד לרקיע השביעי,
העליון ביותר.
אחר כך באו שבעה צדיקים והורידו את השכינה למטה .אברהם אבינו
היה הראשון ,הוא הוריד את השכינה רקיע אחד למטה ,ואחריו המשיכו
להוריד את השכינה יותר ויותר קרוב לעולם :יצחק ,יעקב ,לוי ,קהת
ועמרם .על ידם חזרה השכינה להיות ברקיע הראשון הקרוב לארץ.

סיפורי המופת באמתחתו של הרב משה
אנטיזדה ,רב הקהילה הפרסית בנתניה ,אינם
פוסקים .כמי שכותב עם יהודים רבים מידי
שבוע ,לרבי שליט"א מלך המשיח ,באמצעות
האגרות קודש ,הוא נחשף ללא מעט סיפורי
מופת.
כזה הוא הסיפור הבא ,שהתחיל מסיפור אחר
שהתפרסם במדור זה לפני מספר שנים.

מי שהוריד את השכינה הכי למטה  -היה משה רבינו ,שהוא הדור
השביעי לאברהם אבינו.

"באחד מימי השבוע ,סיימתי כהרגלי את
השיעור אותו אני מעביר בבית כנסת חב"ד
המרכזי בנתניה ,ולמרות שזהו אינו יום
המיועד לקבלת קהל ,הופתעתי לגלות בכניסה
אדם שחיכה לי במיוחד.

כמו שדורו של משה רבינו נקרא "הדור השביעי" ,כך גם דורנו נקרא
"הדור השביעי" ,כיון שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא האדמו"ר
השביעי מהאדמו"ר הזקן .וכמו שמשה רבינו הביא את השכינה לעולם
במתן תורה  -כך הרבי שליט"א הוא הגואל  -מלך המשיח שמביא את
השכינה לעולם בשלימות.

הוא אומר לי" :כבוד הרב ,אני הגעתי במיוחד
כעת מבאר שבע .אני יכול לשבת איתך? יש
לי צרה צרורה".

במהלך הדורות עבדו בני ישראל בקיום התורה והמצוות ,כדי שעל ידי
זה תחזור השכינה להתגלות בעולם הזה .אבל מי שמסיים זאת בפועל
זה הדור השביעי ,כפי שהיה על ידי משה רבינו.

וכמו ששמענו מהרבי מלך המשיח שליט"א אמר פעמים רבות "דורנו
הוא דור האחרון לגלות ודור הראשון לגאולה".

מה שגרם לזיכוך העולם
במקורו ,העולם אינו ראוי לגילוי כה נעלה שהקב"ה נמצא בו בשלימות.
כי עולם הוא מלשון העלם ,והוא מעלים ומסתיר על הקב"ה .אבל עם
הזמן העולם מתקדם ונעשה מוכשר לכך ,ובדורנו העולם כבר מוכן
לקבל את גילויי הגאולה.
המוכנות של העולם נעשתה על ידי לימוד תורה וקיום המצוות של
עם ישראל במשך הדורות .את המצוות מקיימים בדרך כלל בכל מיני
דברים גשמיים שבעולם ,ולאו דוקא בדברים שהיו קדושים מלפני כן.
למשל ציצית עשויה מצמר ,תפילין עשויים מעור של בהמה ,צדקה
עושים בכסף גשמי ,ועוד.
כשמקיימים מצוה בדבר גשמי  -מכניסים רוחניות וקדושה בתוך
הגשמיות .כך הופכים את העולם הגשמי למזוכך יותר ,עד שבסוף יוכל
להתגלות בו הגילוי הרוחני הגדול ביותר.
בדורות האחרונים קיבל תהליך זיכוך העולם האצה משמעותית על ידי
גילוי תורת חסידות חב"ד .אדמו"ר הזקן גילה את התכנים העמוקים,
שעל ידם האלוקות מובנת בשכל .על ידי לימוד החסידות ,מבין המוח
הגשמי שלנו דברים רוחניים ,וכך מתחברת הרוחניות עם הגשמיות
בצורה חזקה.

סיימנו

שאלתי אותו" :איך הגעת אלי?" והתברר
כי הוא קרא סיפור מופת אחר ,שהייתי ב"ה
שותף בו ,שהתפרסם בגליון  871של שיחת
הגאולה ,במדור זה של "נפלאות עכשיו" תחת
הכותרת "מתיר אסורים".
"מה הבעיה שלך?" שאלתי אותו ,והוא התחיל
לספר" :אני עומד מספר ימים לפני משפטי,
ואני עלול לקבל עונש כלא מספר שנים".
"בעוד כשנתיים בלבד אני אמור לסיים את
עבודתי במג"ב ולצאת לפנסיה מוקדמת
כמקובל (בגיל  .)45ולאחרונה בזמן שהיינו
עסוקים במעצר מחבלים ,היה מישהו שצילם
את המעצר ,וקלטו שנתתי בעיטה לאותו
מחבל עצור .הדבר עורר רעש גדול בכל הארץ.
הצילומים התפרסמו בחדשות ,כשהם
מבליטים את הסיפור ,ומדגישים כשמחבל
היה עצור.
במשך שבוע שלם נערך על כך דיון בכל כלי
התקשורת ,כשהם מדברים בגנותי".
"מייד עם התפרסם המקרה ,פוטר מיועדנו
מהצבע ,תוך שהורידו לו את הדרגות ושללו
ממנו את קבלת הפנסיה אותה הוא עמד לקבל
מאוד בקרוב ,והפסקת עבודתו באופן מיידי,
זאת לצד העמדתו למשפט כשהוא בסכנת
קבלת עונש מאסר.

במשך דורות רבים יהודים קיימו תורה ומצוות ,כך זיככו את העולם
עוד ועוד .עד שבזמננו ,לאחר כל כך הרבה שנים של קיום תורה ומצוות
ולימוד חסידות ,העולם הגיע למצב שהוא כבר מוכן לגילוי הקב"ה בו.
כעת עלינו לפתוח את העיניים ולראות את האור האלוקי שנמצא כבר
בעולם.

הוא הדגיש לי עד כמה מסוכן בעבורו ,אפילו
יותר מאדם רגיל להגיע למאסר" :הרב בוודאי
מבין שהכנסתו של גורם כמוני שהיה עוצר
אנשים ,לתוך כלא יחד עם אלו האסורים,
עלולה להביא לפגיעה בי חלילה.

שנזכה מיד ממש!

אני כבר לא מדבר על הפנסיה ועל המשכורת
והזכיות האחרות ,אלא על הצלתי מסכנת

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

ג' פרקים ליום
הל' מאכלות אסורות .פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טז.
פרק יז .הלכות שחיטה ..פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

מענדי ליפש

י"א  -י"ז תשרי
פרק אחד ליום
הל' שמיטה ויובל .פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.
פרק יב.
פרק יג.
הל' בית הבחירה .פרק א.

הרב משה אנטיזדה

"אני כבר לא מדבר
על הפנסיה ועל
המשכורת ,אלא
על הצלתי מסכנת
המאסר המרחפת
מעל ראשי" סיים
בבכי אותו חייל
שראה את העליהום
נגדו בתקשורת
המאסר המרחפת מעל ראשי" סיים בבכי.
במקביל העיתונות ליבתה את העליהום כנגדו
וקראו לשימו בכלא לשנה ושנתיים "למען
יראו ויראו"...
כתבנו יחד לרבי שליט"א מלך המשיח
וביקשנו ברכה בעבורו.
בתשובה ענה הרבי שליט"א מלך המשיח
לקחת עורך דין ,לבדוק את המזוזות וללמוד
חת"ת מידי יום בסיום נאמר שם "ויבשר
בשורות טובות".
יום לפני המשפט הוא צלצל שוב ,והכנסתי
בעבורו שוב בקשה לברכה והרבי שליט"א
מלך המשיח ענה שוב "בשורות טובות".
כשהוא הגיע בפני בית המשפט ,הודיע השופט
כי מדובר בפעולה שנעשתה במהלך מעצר
מחבל ,ולכן אין מה לבוא בטענות ללוחם.
החזירו לו את הדרגות ואת הפנסיה וכו' והוא
נדרש לשלם רק חמש מאות ש"ח כקנס.
הדבר היה לפלא עצום .מאחר והפסיקה
עמדה מול כל התחזיות ובעיקר מול כלי
התקשורת ,שלא פעם משפיעים על הלך
רוחם של השופטים ,ואילו כאן הוא ממש ניצל
מהעונש שריחף מעל ראשו.
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למה לספוג בזיונות?
הרי בסופו של דבר הקב"ה יעשה כרצונו ,ותהיה שלימות הארץ לגבולותיה
 אז מדוע צריכים לחקות את פרעה מלך מצרים?!  -לספוג בזיונות על-ידיגרימת צער ליהודים בכך שגירשו אותם מגפנם ותאנתם  -לא מתירים
ליהודים לגור בירושלים העתיקה ובחברון עיר הקודש.
(משיחת י"ג תשרי תש"מ  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

שליח אחד ,שני חופים ,שני בתי חב"ד
מזה מספר שנים שהרב רוני ארד ,מנהל את בתי חב"ד
בארוגם-ביי ובהיקדואה ,שני חופים קסומים בסרי לנקה,
בהם עוברים מידי שנה אלפי מטיילים מישראל .חצי שנה
הוא ומשפחתו פעילים בחוף אחד ,ועם הגעת החורף
ומעבר המטיילים לחוף השני ,הם עוברים לפתוח את בית
חב"ד בחוף המקביל.

ותלמידים מהישיבה שבאים לסייע בפעילות.
בארוגם-ביי פועלים השלוחים במבנה הנמצא למרגלות
החוף ובו כעשרה חדרי אירוח ומסעדה כשרה המאכילה
מידי יום כ 70-מטיילים ישראלים מזון כשר למהדרין.

השגחה פרטית

למי שלא שמע ,סרי לנקה ,הינה אי גדול המוקף חופים
המושכים אליהם מאות אלפים בשנה ,בעיקר כאלו
המחפשים מקום בו יוכלו לגלות את כשרונם בגלישה
על הגלים ,ולא רק .ארוגם ביי והיקדואה הינם יעדים
פופולאריים במיוחד ,בשל יופיים המרהיב ואפשרויות
הגלישה המפורסמות ביותר בעולם.

הרב רוני ארד בהנחת תפילין עם מטייל

לא חלפו אלא מספר דקות,
ולסוכה נכנס צעיר ישראלי.
התברר כי הוא ראה על כלי
התחבורה של אחד העודים
בבית חב"ד את הסטיקר
"ברוך הבא מלך המשיח" וכך
הצליח להגיע אלינו

לפני כארבע וחצי שנים ,יצאו בני הזוג ארד ,יחד עם
ילדיהם לשליחות ,אחרי שקיבלו את ברכת הרבי
שליט"א מלך המשיח" .במשך תקופה ארוכה חשבתי
שנגיע לשליחות דווקא בהודו ,הוא מספר ,אבל לא
הצלחנו למצוא מקום מתאים פנוי בהודו ,חבר ששמע
על כך קישר ביני לבין הרב שניאור מיידנצ'יק השליח
בבירת סרילנקה ,וכך מצאנו את עצמינו מבקשים מהרבי
שליט"א מלך המשיח את ברכתו לשליחות וזוכים למענה
מדוייק שכיוון אותנו לפתוח את שני בתי חב"ד במקביל.
בין היתר נכתב שם" :ובוודאי ינצלו ככל הדרוש למלוי
רצון רבותינו נשאינו לבנות בתים בגשמיות וברוחניות גם
יחד" (אגרות קודש ,כרך יט עמוד שלה)

שגרתית .בית חב"ד נודד זה הינו מהיחידים בעולם.

מזון כשר בסרילנקה

מהיחידים בעולם

בהיקדואה שכרו השלוחים ושיפצו בניין רחב ידיים בן
שלוש קומות במקום מרכזי באי והפכו אותו למגדלור
יהודי חסידי .המטיילים הרבים שמגיעים לאי בבואם
בשעריו נחשפים לפעילות המתקיימת בו .המבנה כולל
בית כנסת ,חדרי אירוח ,אולם התכנסויות ,מסעדה
בכשרות מהודרת ,וכן דירה המשמשת את השלוחים

נולד למשפחה שומרת מסורת ולאחר סיום מסלול
לימודיו ושירותו הצבאי התקרב לחב"ד ,חזר בתשובה,
ונכנס ללמוד בישיבת חב"ד ברמת אביב.
לאחר נישואיו עם רעייתו מרת נעמי ,יצאו כאמור
לשליחות בבתי חב"ד הפעילים בצורה מאוד בלתי

עצה והדרכה

כשמבקשים ממנו לספר על אחד מהמופתים להם הוא
זכה ,הוא מספר על אירוע שקרה להם בדיוק בזמן
הזה בשנה הראשונה להגעתם למקום" :בכל שנה ,עם
סיום עונת הקיץ ,ומעבר המטיילים לארוגם ביי אנחנו
מתחילים לבדוק את האפשרות למעבר שלנו ומתחילה
השאלה ,מתי הכי טוב לעשות זאת ,לפני שמחת תורה
או אחרי .באותה שנה ,אמרתי לבחורים שאיתי בשליחות,
שאפילו שבסוכות כבר אין לנו מנין ,אנחנו נשאר ולו
בשביל יהודי אחד.
אחד הבחורים שטען שאנחנו צריכים לעבור עוד לפני
שמחת תורה ,פתח בשבת חול המועד ספר אגרות קודש,
ושם קיבל תשובה ברורה שעלינו להשאר בכל זאת עד
לאחרי שמחת תורה .לא חלפו אלא מספר דקות ,ואל
הסוכה נכנס יהודי מישראל שסיפר כי הוא עומד בראש
קבוצת צעירים שהגיעו למקום ומחפשים היכן לחגג בחג.
התברר כי הוא ראה על כלי התחבורה של אחד העודבים
בבית חב"ד את הסטיקר "ברוך הבא מלך המשיח" וכך
הצליח להגיע אלינו ,בדיוק כשקיבלנו את התשובה
להשאר .השגחה פרטית אחת מיני רבים שמובילה אותנו
בשליחות עדי הגאולה האמיתית והשלימה.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
להיות הבוחר מרצונו הטוב ובבחירתו חופשית.

התעסקות בחינוך – זכות גדולה
אפילו אם תמצא לומר שהעצבות יסודה במה שלעת עתה לא
עלתה בידו לשפר החינוך האמור ככל הדרוש ,הרי נוסף על
המבואר בתניא ובכמה מקומות שבכל אופן העצבות מופרכת
ואינה אלא מזיקה ,הרי ידוע הוראת נשיאנו הקדושים טובה
פעולה אחת מאלף אנחות ,ובפרט שבטבע האדם שכשהוא
מתאנח מרגיש קצת שביעת רצון שמצטער על הדבר ואין זה
מוסיף מרץ בפעולות למלאות הגרעון.
מובן שבכל האמור לא לדרשה באתי ,אלא להביע דעתי ברורה
ומוחלטת ,שזכות גדול ביותר הוא מה שפעולותיו הן בשטח
החינוך ,כי לא כל אדם זוכה לזה ,ובפרט בתקופתנו זו ,אלא
כי בכל העניינים של תורה ומצוה נותנים מלמעלה היכולת
והכוחות ומצווים גם כן ובחרת בחיים ,אבל סוף סוף על האדם

נא לשמור על קדושת הגליון

סיפורי המופת המתגלגלים בבית חב"ד הינם רבים ביותר.
כבר כשהגיע הרב ארד לבדוק את המקום לקראת צאתם
לשליחות הוא זכה להציל נפש מישראל אליה הגיע
בהשגחה פרטית בביקור הקצר שלו ,תוך שהוא זוכה
להחזירו לחיים כפשוטו.

(אגרות קודש חלק יג עמ' קצט ואילך)

לקט עצות לזוג שביקש ברכה לילדים
 ...נוסף על שיבדקו התפילין שלו וכן המזוזות בביתם שיהיו
כולן כשרות כדין ,ושמירת דיני וחוקי טהרת המשפחה כדרישת
תורתנו תורת חיים ,צריך היה לברר אם לא היה בשידוך שלהם
פגיעה בכבודו של בן או בת ישראל ,ואם נזהרים במניעת
שבועה אפילו שבועה של אמת ,ופשיטא משבועה בחיי מי
שהוא ,וכדאי היה שיתעניינו שניהם בעניינים של אהבת ישראל
בכלל ובנוגע להכנסת אורחים להאכילם ולהשקותם כפשוטו
בפרט ,ויהי רצון מהשם יתברך שיקבל תפלתם וימלא בקשתם.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

(אגרות קודש חלק יא עמ' קכו)

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

