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ערב שבת קודש פרשת חוקת ,כ"ט סיון ,ה'תשע"א )(1.7.11

על ניסי הגאולה
ברוב שירה וזמרה

ביום שלישי הקרוב ,ג׳ תמוז ,יתאספו המוני בית ישראל באמפי׳ של בת ים עיר הגאולה ,לשמוע מתורתו,
לספר על נבואותיו ,לשבח ולהלל וברוב שירה וזמרה להשי״ת ,על ניסי ונפלאות הגאולה האמיתית והשלימה
מצב הלוחמה .הניסים נעשו למציאות נצפית
ומתועדת .כיום כאשר רבבות יהודים ,ולהבדיל
גם שאינם יהודים ,זוכים לברכותיו הקדושות
של הרבי שליט"א מלך המשיח ורואים ניסים
ונפלאות בפניה אליו באמצעות ה"אגרות קודש",
הרי שהניסים והנפלאות הינם חלק מאורח החיים
היום-יומי של הפרט והכלל.

יש שאלות שקשה להבין מהיכן הן צצות .כך למשל,
לפני שנים ,פנה פעם יהודי במכתב אל הרבי
שליט"א מלך המשיח ,בשאלה :האם נכון ללמד
ולחנך ילדים להאמין בניסים ?
קשה להבין מהיכן זה צץ ,שהרי עצם קיומו של
עמנו בנוי על נסים וניסי ניסים ,החל מאברהם
אבינו אבי האומה שחב את חייו להצלתו הניסית
מכבשן האש ע"י הקב"ה ,יצחק אבינו שנולד
לאמו האמונה הטהורה
שרה בגיל תשעים לאחר שנים של עקרות ,יציאת
בימים אלה עם כניסתנו לחודש תמוז "חודש
מצרים ,מתן תורה וכיבוש הארץ .כך גם לאחר
הגאולה" ,הרי שאנו זוכים לעליית מדרגה ,בכל
חורבן הבית ,נס פורים ,נס חנוכה וכל קיומנו
ככבשה בין שבעים זאבים .אז מה השאלה בכלל ?! הקשור לגילוי העל טבעי בטבע ,וביותר בהגיענו
ליום ג' תמוז ,יום שכולו גאולה ,ניסים ונפלאות.
ואכן ברוח זו עונה לו הרבי שליט"א מלך המשיח
לראשונה נודעה
)בתרגום חופשי(:
סגולתו העל-טבעית
לא מגרשים יהודי .נקודה
"קודם כל אני חייב
של יום זה ,בשעה
לומר  -ואני מקווה
שעצר יהושע את
שתסלח לי על כך -
מהלך השמש והירח
שלא עולה על דעתי,
במלחמתו כנגד מלכי
שאתה לא מאמין
האמורי" :שמש בגבעון
בנסים !  ...בזמננו,
דום וירח בעמק
כאשר יהודי יאמר,
איילון".
שהוא אינו מאמין
בלמעלה מהטבע ,זו
שנים רבות לאחר
אשליה עצמית  ...אם
מכן ,התגלתה סגולת
רק עיניו פתוחות והוא
היום ,עם יציאתו של
אינו נתון תחת השפעת
האדמו"ר הקודם ,רבי
אמונות טפלות ,הרי
יוסף יצחק שניאורסון
שהוא אינו צריך
מבית המאסר .היתה
"להאמין" בניסים,
חיילים מגדוד  13של חטיבת גולני הביעו את מחאתם על השימוש בצבא לגירוש זו אתחלתא דגאולה,
היות והוא רואה אותם אחים והצהירו :״גולני נלחמים באויבים  -לא מגרשים יהודים״) .צילום :מרים צחי( לקראת שיחרורו המלא
בעיניו הגשמיות".
בי"ב-י"ג תמוז.
בשלישית ,התגלתה במלוא עוזה ביום זה ,אצל
הניסים שנעשו לאורח חיים
רבבות שלומי אמוני ישראל ,האמונה הטהורה כי
בשנת
את זה כתב הרבי שליט"א מלך המשיח,
הרבי שליט"א מלך המשיח ,חי וקיים בגוף גשמי
תשכ"ב לפני כ ! 50-שנה.
כפשוטו ממש ,והוא הוא זה שיבוא ויגאלנו תיכף
ומיד ממש .ביום שלישי הקרוב ,ג' תמוז ,יתאספו
כיום בעומדנו ב"ימות המשיח" ,לאחר ניסי
המוני בית ישראל באמפי' של בת ים עיר הגאולה,
מלחמת המפרץ ,התפרקות מעצמת הכפור
לשמוע מתורתו ,לספר על נבואותיו ,לשבח ולהלל
והכפירה רוסיה
וברוב שירה וזמרה להשי"ת על הניסים והנפלאות
הסובייטית ,הסכמי
שבימים ההם ובזמן הזה ועד לנס הגדול בהתגלותו
המעצמות לצמצום
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף ומיד ממש.
הנשק הגרעיני והפסקת

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
ביום ג׳ :עצרת הגאולה

תכונה רבתית ,לקראת קיום "עצרת
גאולה ומשיח" המאורגת ע"י האגודה
למען הגאולה האמיתית והשלימה,
ביום שלישי הקרוב ,בשעה  7בערב
באמפיתאטרון בבת ים .בין הנואמים:
הרב בנימין אדרעי ,שליח הרבי שליט"א
מלך המשיח ביפן ,שיספר על הניסים
המפעימים שליוו את הוחדשים
האחרונים מרעידת האדמה שזיעזעה
את המדינה .הסעות מכל רחבי הארץ.
לפרטים מוקד ארצי.03-658-4633 :

דיסק לצפיה :ההתגלות

בימים האחרונים יצא לאור ,דיסק
חדש לצפיה המביא את סרטון וידאו
"ההתגלות" שצולם בכ"ה חשון תשס"ז
ב ,770-בעריכה מיוחדת לצד קטעי
וידאו נוספים של הרבי מלך המשיח
שליט"א עם הרב מרדכי אליהו והרב
כדורי ועוד .להזמנות054-840-2373 :
052-711-8459

מחאה על המעצר

הפגנות סוערות התקיימו השבוע,
במחאה על מעצרו המביש של הרב
דב ליאור ,רבה של קרית-ארבע,
שנעצר והובל לחקירה פוליטית על
הסכמה שנתן לספר "תורת מלך".
המעצר התקיים בצורה מבישה לכוחות
המשטרה ,שדלקו אחרי רכבו לעוצרו.

כולנו

לעצרת גאולה ומשיח
ג' תמוז ה'תשע"א

נא לשמור על קדושת הגליון

השינוי שתיקן את טעות השינוי
בסיום פרשתנו ,לאחר שמסופר איך משה ועם
ישראל נלחמים ומנצחים את סיחון מלך האמורי,
שולח משה לרגל את יעזר.
אלא שכאן מתרחש דבר בלתי צפוי לכאורה,
כאשר מרגלים אלה אינם מסתפקים בשליחותם
"לרגל" אלא גם כובשים בעצמם את האיזור כולו.
וכך נאמר" :וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו
בנותיה ויורש את האמורי אשר שם" )חקת כא ,לב(,
ומפרש רש"י" :המרגלים לכדוה ,אמרו לא נעשה
כראשונים ,בטוחים אנו בכח תפלתו של משה
להלחם".

ואמרו גם מסקנה משלהם " -לא נוכל לעלות אל
העם כי חזק הוא ממנו" )שלח לא(.
ואיך יתכן אם כן ,שמרגלים אלה הנמצאים יחד
עם בני ישראל בסיום שנות הארבעים ובערב
הכניסה לארץ ,ובשעה בה הם יודעים על אותו
קלקול שאירע כבר בעבר ע"י ההוספה אצל
המרגלים הראשונים ,ויתרה מזה הם בעצמם
מזכירים זאת ואומרים ש"אמרו לא נעשה
כראשונים"  -הנה בכל זאת הלכו ושינו והוסיפו
גם )"כראשונים"( על שליחותו של משה
בפעולותם שלכדו את יעזר ,דבר עליו כלל לא
נצטוו?!

למה לשנות מהשליחות?
שינוי זה של המרגלים דורש הבהרה .כיון שמשה
שלח "לרגל את יעזר"  -למה שינו מרגלים אלה
משליחותו של משה והוסיפו ולכדוה?
יתירה מזה :השינוי וההוספה משליחותו של משה
הוא הרי חטאם של המרגלים הראשונים! משה
הרי שלח אותם רק "לתור את הארץ" )שלח יג ,טז(,
כנאמר "וראיתם את הארץ גו' ואת העם גו' החזק
הוא הרפה גו' הבמחנים אם במבצרים וגו'" )שלח
יח-יט( ואילו הם שינו משליחותו של משה בזה
שהוסיפו על תיאור מצבה של הארץ והעם היושב
בה" ,עז העם גו' והערים בצורות גו'" )שלח כח(

תשובת המשקל
ויש לומר הביאור בזה :דור זה שבסיום שנות
הארבעים ,העתיד להכנס לארץ בוודאי היה שלם
באמונ תו "כולם שלמים ועומדים להכנס לארץ"
לאחרי שנשלמה קיום הגזירה של חטא המרגלים
זה לא מכבר  -ובודאי נזהרו בתכלית שלא לחזור
ח"ו על הטעות של אבותיהם שנשארו במדבר.
ויתירה מזה  -מסתבר שהשתדלו לתקן את
הקלקול שנעשה ע"י חטא המרגלים.
ולפי זה יש לבאר את הנהגת המרגלים ששלח

משה לרגל את יעזר ששינו והוסיפו על שליחותו
של משה בלכידתה של יעזר:
באמירתם "לא נעשה כראשונים" היתה כוונתם
)נוסף על הזהירות מהנהגת המרגלים הראשונים(
גם לתקן את הנהגת המרגלים הראשונים.
וכיון ששלימות התיקון הוא ע"י ענין דוגמתו
 ועל דרך שמצינו בענין התשובה " -איזוהיא תשובה גמורה ,זה שבא לידו דבר שעבר בו
ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה" )רמב"ם הל'
תשובה פרק ב(.

בטוחים להלחם ולנצח
לכן ,כשם שחטא המרגלים הראשונים היה השינוי
והוספה על שליחותו של משה באופן בלתי-
רצוי באמרם "לא נוכל לעלות גו'" ,שינו והוסיפו
גם המרגלים שבפרשתנו אבל באופן טוב ורצוי
)שינוי למעליותא( שאף שמשה שלחם רק לרגל
את יעזר ,הוסיפו ולכדוה ,ואדרבא דוקא ע"י שהיו
"בטוחים ..בכח תפלתו של משה להלחם".
מכאן גם יובן מדוע הדברים נאמרים בפרשת
"חקת" ,כיון ש"חקת" הוא לשון חקיקה )לקוטי-
תורה פרשתנו( בדוגמת אותיות החקיקה
שבלוחות " -חקת התורה" ,שהם דבר אחד ממש
עם האבן שנחקקו בו ,ואי אפשר להפריד ביניהם,
כך גם אי אפשר להפריד בין ישראל לארץ ישראל,
ואי אפשר להפריד בין ישראל למשה רבינו,
שלכן היו בטוחים בכח תפילתו של משה להלחם
ולנצח.
)על פי שיחת שבת פרשת חוקת ה׳תנש״א(

לוח השבת

פרשת חוקת
פרקי אבות :ד
הדלק"נ

מוצש"ק

לפי שעון קיץ

ירושלים 7:13
תל-אביב 7:29
7:22
חיפה
באר-שבע 7:29
ניו-יורק 8:13

8:31
8:34
8:35
8:32
9:21

 כה אמר ה' השמים כסאי
)הפטרת ראש חודש( ומוסיפין פסוק
ראשון ואחרון מהפטרת "מחר חודש".
יו"ל ע"י :האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילhageulacom@gmail.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

חוקת
זאת חוקת התורה

)חוקת יט ,ב(

"חוקת"  -הוא לשון חקיקה  ..ודוגמתו
בנוגע להכניסה לארץ  -ששייכותם של
בני-ישראל לארץ ישראל כולה" ,כח
מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים",
היא ,באופן של חקיקה ,שאי אפשר
להפריד ביניהם...
...ובזה נכללת גם העמידה בתוקף על
שלימות הארץ שכבר נתן הקב"ה בידם
של בני-ישראל בפועל ממש  -על ידי
זה שיודעים ומכריזים בגלוי לעין-כל
)גם לאומות העולם( ש"כח מעשיו הגיד
לעמו לתת להם נחלת גוים" ,ובפרט שגם
בלאו-הכי יודעים זאת אומות העולם
בעצמם ,ועד שהם בעצמם קורין לשטח
זה של כדור הארץ בשם "ארץ ישראל",
ולא רק "ארץ ישראל" ,אלא "ישראל"
)כפי שנקרא באופן רשמי בכמה ארצות

היום יותר מתמיד ,רואים

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

חייגו למוקד הברכות1900-508-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

ברכת מזל טוב
למשפחת ר' אלימלך ורבקה שיחיו

טהאלער

להולדת הבן החייל בצבאות ה' שיחי'
יזכו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך
נחת והרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

ממשלות דאומות-העולם( ,ישראל -
על-שם "כי שרית עם אלקים ועם אנשים
ותוכל"; והעמידה בתוקף על שלימות
הארץ הקשורה בשלימות התורה והעם
 נעשית גם הכנה המתאימה לירושתכל ארץ-ישראל שהבטיח הקב"ה בברית
בין הבתרים )עשר אומות( ,מתוך מנוחה,
דרכי נועם ודרכי שלום) .ש״פ חוקת תש״נ(

זאת חוקת התורה

)חוקת יט ,ב(

בפרשת חוקת  ..מדובר אודות המעמד
ומצב דבני-ישראל בסוף שנת הארבעים,
ש"כולם שלמים ועומדים להכנס לארץ",
כולל גם הכיבוש והכניסה לארץ עמון
ומואב שטיהרו בסיחון ,מעין ודוגמא
והכנה לשלימות הכיבוש והכניסה לארץ
בגאולה האמיתית והשלימה... .בודאי
ובודאי ש"כולם שלמים ועומדים להכנס
לארץ" ,לארץ ישראל בשלימותה ,ארץ
)ש״פ חוקת תש״נ(
עשר אומות.
הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

בדיקת המזוזות והתפילין -
אם לא נבדקו בי"ב החודשים האחרונים

דבר מלך
 
    
    
    
     
     
    
   
    


    

לזכות נשמת
ר' משה בן ויקטוריה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.
והקיצו ורננו שוכני עפר ,והוא בתוכם ,בהתגלות
הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף ומיד
בגאולה האמיתית והשלימה

נפלאות עכשיו

שיח חסידים
מתוך מאמרו של הרב ישבעם סגל ,משפיע בכפר חב"ד

"מצוה לגלות זאת החכמה"

בדורנו כבר מוסכם ומקובל שעל אף שבעבר חל איסור
לגלות סודות התורה ,משום כבוד אלקים הסתר דבר ,הנה,
עתה  -בדורות האחרונים ,מאז דורו של האריז"ל החי –
נשתנו הדברים עפ"י קביעתו שעתה " -מצוה לגלות זאת
החכמה" ,ביחוד מאז התגלות הבעש"ט ,שהגאולה תלויה
הרב ישבעם סגל בכך ש"יפוצו מעינותיך חוצה".
יתר על כן ,מאז יסוד תנועת חב"ד ע"י הוד כ"ק אדמו"ר הזקן ,אשר
פעל במסירות נפש דרך חדשה בעבודת ה' – להמשיך ולהחדיר אלקות
בפנימיות הנבראים בחכמה בינה ודעת ,ולא להסתפק באמונה בלבד
בבחינת מקיף ,מני אז החלה הפצת המעינות עד "חוצה" – גם לאנשים
רחוקים ,בכדי שמוחם ושכלם מהנפש הבהמית – אף הוא יהי' חדור
בדברי אלקים חיים .וביחוד עתה בנשיאות נשיא דורנו הוד כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שיל"ו ,שהורה וציוה להפיץ ולגלות תורת החסידות בהיקף
חסר תקדים ,ובהנהגתו הגיעו ומגיעים דברי אלקים חיים לכל העולם כולו
בלי שום הגבלה כלל.
הפצת המעינות כרוכה גם בציון שמו ובהאדרתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח כהסמכות העליונה בכל הקשור בהתגלות תורת החסידות
ובחיזוק האמונה בו.
כי עצם ועיקר ענינה של תורת החסידות ,אינה ההשכלה והחקירה
שבה ,זו אינה אלא לבוש לעצם מהותה ,והלומד חסידות אך ורק בשביל
השכלתנות והחקרנות שבה הריהו בגדר "ונוקב שם הוי'" ח"ו ,וכידוע
הפירוש החסידי בזה .אבל מהותה האמיתית של החסידות היא המסר
האלקי שבה – גילוי עצמותו ית' ,ודבר זה מושג אך ורק ע"י ההתקשרות
והאמונה ברבי המגלה את פנימיות התורה בעולם ,זן ומפרנס את האמונה
בלב כל ישראל.

ישנה הוראה לפרסם

בשנת ה'תנש"א ש"פ שופטים ביאר הרבי מלך המשיח שיל"ו את ענין
גילוי פנימיות התורה בדור זה – דור האחרון לגלות והראשון לגאולה,
כי תורת החסידות היא תורתו של משיח ,והרבי נשיא הדור המגלה
ומלמד את פנימיות התורה ,הוא מלך המשיח שנביא גדול הוא "קרוב
למשה רבינו" )הלכות תשובה פ"ט ה"ב( ,ובתנחומא )ס"פ תולדות( משמע שהוא
נביא גדול ממשה ,שעל-ידו "תחזור הנבואה לישראל" – כלשון הרמב"ם
באגרת תימן ,ועוד שם" :ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח".
ובכדי שיוכלו לקבל את הגילויים האלקיים דימות המשיח באופן פנימי,
צריכה להיות ההתחלה בזה בעבודה עתה – בזמן הזה – גילוי פנימיות
התורה בחכמה בינה ודעת ,ע"י נשיא הדור שהוא נביא הדור ,ועיין שם
באריכות.
והמסקנה שם בלשונו הקדושה" :ישנה ההוראה כנ"ל שצריכים לפרסם
לכל אנשי הדור ,שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה ,שמצד עצמו
הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור ,שיהי' ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא
הדור ,שיורה הוראות ויתן עצות וכו' עד הנבואה העיקרית – הנבואה
ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא" .ובהמשך
שם..." :ועפ"ז ישנו גם המענה על השאלה ששואלים על כך שמדברים
לאחרונה שהגאולה באה תיכף ומיד ממש.
לכאורה ,כיצד זה יכול לעבור ולהצליח בצורה חלקה כל כך ? כיצד יגיבו
בני הבית על זה ומה יאמר העולם על כך ?! והמענה הוא ,שאילו היו עניני
הגאולה חידוש ,אולי הי' מקום לשאלה ,אבל היות שהגאולה אינה חידוש
דבר אלא כל עניני הגאולה התחילו כבר ,וכבר נמשכו ונתקבלו בעולם הזה
הגשמי התחתון שאין תחתון למטה ממנו ,לא יהיה פלא כאשר הגאולה
באה תיכף ומיד ממש".
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

לא קיימו הבטחות

הרוצים לומר ש"שלום עכשיו" )היות וחתמו
על נייר שידברו ויבטיחו )כשיגיע הזמן ,ועל פי
התנאים שיתדברו אז(( עליהם לדעת שהבטחה כגון זו כבר היתה
בעבר בנוגע ליהודים ,ולא קיימו את ההבטחה.
)ש"פ ראה תשל"ח(

"אלו דברים שאין להם שיעור :הפאה"...
כוחה של אמונה לציות לדברי הרבי
בהודיה לה' יתברך על כל הטובה
שליט"א מלך המשיח ,ושפע הברכה
שעשה לך עד היום ,ותאמיני לי,
למקיימי הוראותיו ,ניתן ללמוד
שבכל מצב אפשר למצוא את אותן
מהסיפור הבא ,אותו מספר הרב
נקודות אור" .הסבירה לה רעייתי.
גבריאל בקוש מירושלים:
"לאחר מכן ,כדאי לקבל החלטה
"במסגרת פעילותי ,אני מפעיל יחד
טובה אותה אנו מגדירים כ'כלי'
עם רעייתי מנוחה רחל שתחי',
לקבלת הברכה.
לדוברי
אתר אינטרנט המספק מידע
אפשר לדוגמא לקבל לומר בכל יום
צרפתית.
ברכות השחר ולומר את קריאת
באנר פרסומי בולט בצד האתר,
שמע מידי יום" ,האשה הביעה
מזמין כל מי שמבקש לפנות אלינו,
את הסכמתה ,כשלאחר ההחלטה
על מנת לקבל עזרה וסיוע בכתיבה
הטובה היא ציינה את בעייתה
לרבי שליט"א מלך המשיח בכל
וביקשה את ברכת הרבי שליט"א
המצטרך.
מלך המשיח.
ביום ז' ניסן ,קיבלנו פניה לאתר,
את מכתבה הכנסנו בעבורה לתוך
מאשה בשם אסתר ,המתגוררת
אחד מכרכי האגרות קודש.
בצרפת ,שביקשה שניצור איתה
בביתנו מספר מכרכי
קשר באמצעות האינטרנט,
אגרות קודש ,כפי שהם
כי היא צריכה עזרה.
תורגמו לשפה הצרפתית,
כמובן שרעייתי יצרה
הכנסנו את המכתב לתוך
איתה קשר ,והם "שוחחו"
כרך שכזה ,כשאנו סורקים
ביניהן בהתכתבות
את התשובה ושולחים לה
וירטואלית.
על מנת שתקרא אותה.
השיחה איתה ,העלתה
במכתב ,שתורגם במקורו
הרב גבריאל בקוש
שמדובר במצוקה קשה
מלשון הקודש )אגרת
שמלווה אותה משך זמן.
ד'שעב( ,נכתב על
חשיבות כיסוי הראש בפאה נכרית.
"שמי אסתר ,וראיתי שיש אפשרות
כשהמכתב מיועד )במקורו( לחתן
לקבל את הברכה של הרבי שליט"א
שיסביר לכלה את חשיבות הענין.
מלך המשיח .אני ממש צריכה את
זה" .כך היא פתחה את שרשרת
"עליך לקבל על עצמך לקיים את
ההתכתבות.
ההוראה הזו  -כמו "נעשה ונשמע"
אמרה לה אשתי ,כשאסתר מצידה
אט אט נחשף סיפורה.
מנסה להסביר כי שנים היא לא
מתברר כי מזה חצי שנה בעלה
רצתה לעשות זאת.
נפרד ממנה .היא מתקשה לתפקד,
בנוסף נכתב לבדוק את התפילין,
המצב הכלכלי התדרדר ,והיא
דבר שהיא אכן אמרה שתבקש
מצאה את עצמה ,יחד עם שני
מבעלה לעשות ,וברכה להקמת בנין
ילדיה עוברת להתגורר אצל הוריה,
עדי עד על יסודי התורה והמצוה.
כשמצבה המוראלי הולך ופוחת.
השיחה נסתיימה ,כשמאז לא
"אני מרגישה שאין לי את הכוחות
שמענו ממנה עד ליום רביעי לפני
להתגבר על זה" כך היא תיארה,
כשבועיים.
"האמת היא שכבר חשבתי אולי
לעלות לארץ ישראל ,אבל במצב
"שלום וברכה ,היא כתבה בקצרה,
הנוכחי אינני רואה את עצמי עושה
אכן רכשתי פאה וכיסיתי את
את הצעד .מה אני יכולה לעשות?"
ראשי כהלכה ,עשינו גם את שאר
סיימה ,כשאפילו האותיות היבשות
ההוראות ,אי אפשר לתאר את
על המסך שיקפו את מצוקתה.
השינוי העצום שהתחולל .חזרתי
ב"ה לחיות יחד עם בעלי ,ובעזרת
רעייתי הסבירה לה את צורת הפניה
ה' אנחנו מתכננים בקרוב לעלות
כיום לרבי שליט"א מלך המשיח
ארצה .אני מודה לכם על כל
באמצעות האגרות קודש ,תוך
העזרה .כל טוב ויחי המלך המשיח"
שהיא מדריכה אותה כיצד לכתוב

כך היא סיימה את מכתבה.
את בקשת הברכה.
"ראשית מומלץ לפתוח את המכתב

מצטרפים עכשיו
הצטרפו למאות מנויים שכבר מקבלים את
"שיחת הגאולה" מידי שבוע לאימייל
הרשמו בדף הבית של אתר הגאולה
)מתחת לחלון המבזקים(

www.hageula.com
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חיים גאולה בהאמפי
כשחושבים על "בית כנסת" פתוח ,מדמיינים
עשרות מכל הסוגים שבעם ישראל ,הגודשים
אותו בשעות התפילה ...בכפר "האמפי" שבהודו,
לקחו השלוחים את המשפט ,ומדגימים מהו בית
כנסת פתוח ,לא רק בגלל הבאים בשעריו ,אלא
גם בגלל צורתו ומיקומו  -עמודי עץ עליהם
פרושות יריעות היוצרות כמין אוהל שהכניסה
אליו היא מכל כיוון.
אחרי קרוב למעלה מעשרים ערים בהם פועלים
שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח ברחבי
מדינת הודו ,דומה כי כמעט ולא נשאר מה
לחדש בתחום .זוג חב"דניקים ,היוצאים לחיות
בתנאים-לא תנאים ,תוך שהם מאירים אלפי
נשמות של מטיילים .מה עוד יש לספר?
אלא שמפגש עם בני הזוג השלוחים בהאמפי,
הרב מוטי וליבי גרומך ,מספק פרטים מיוחדים
על עבודת השליחות עימה מתמודד כל שליח
באופן עצמאי ,קל וחומר כאשר מדובר בכפר
נידח ורחוק בינות לסבכי הג'ונגל.

ישיבה בג׳ונגל
כך למשל ,בחג הפסח האחרון ,הם נאלצו לייצר
עשרות ליטרים של יין מהודר במו ידיהם.
מיקומו של הכפר שלל את האפשרות לשינוע יין
מבחוץ והם מצאו את עצמם ,מסתייעים בשני
תלמידים מהישיבה ב 770-שבניו יורק ,שהגיעו
לסייע בפעילות ,מכינים את היין ,כשבנס הם
מצליחים להשיג קרוב למאה ק"ג של ענבים
שנשלחו ברכבת.
מעבר לקבלת הפנים המאירה ,הארוחות החמות
מידי יום והתפילות ,הם גילו שגם בכפר קטן
אפשר לפתוח מוסדות לימוד .וכך נפתחו "ישיבת
תומכי תמימים חב"ד" ומדרשיית לימוד לבנות:

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

מי נקרא יהודי ומי ישראלי

...לדעתי ההצעה להעמיד את התואר "יהודי"
)באיזה שם לויי שיהיה( ברשותם של בני אומות
העולם ,שמסורתנו מסורת אלפי שנה זיהתה אותם
בהחלט בתור בני נכר ]ועד שמותרים לעבור על
כל התורה כולה )לבד ז' מצוות בני נח( ואין מוחה
בידם ,וקידושיהן אין תופסים וכו' וכו'[ ,הרי עושים
בזה פרצה לתהום וקרע שאין לשער התוצאות,
ואף אם להגביל את התואר "יהודי" בתוספת כינוי
"בלתי מזדהה" ,הרי יש מי שידגיש את התואר
ויש מי שידגיש את הכינוי ,אבל הצד השוה שבזה
הוא שהתואר "יהודי" יצא מרשות היחיד של עמנו
לרשות הרבים ,ובעליו אין עמו כו'.
 ..ודרך אגב ,לדעתי נעשה עוול גדול בזה שבחרו

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

השיעור התקיימה סדנת תופים מקצועים ע"י
הודי מקומי ,כשאחר כך ,כל אחת קיבלה לעצמה
"תוף הגאולה" אותו קישטה בעצמה בסיסמאות
על הקשר של הנשים לגאולה.

אוירה מחשמלת

השולחן כבר ערוך .הרב מוטי גרומך רגע לפני החג

אם תכנסו לבית חב"ד בהאמפי ,באמצע יום
שיגרתי ,ממש בכניסה תראו כילה )נגד יתושים(
המכילה בתוכה כ 15-בנות לומדות חסידות.
בהמשך תוכלו לפגוש שלישיות או אפילו
חמישיות של בחורים שהגיעו להנחת תפילין.
כשבשולחן המרכזי מתקיים שיעור עם הרב
ומאחורי הוילון יושבים חברותות בכל נושא
יהודי-חסידי כשהכל קשור לגאולה.

שמחה פורצת גדר

גם הקופים ושאר היצורים המסתובבים בין
הרגלים לא יכולים להפריע לפעילות .הרב מוטי
מספר בחיוך על מקרה שאירע באחת השנים,
כאשר לאחר ליל הסדר נעלם ה"זרוע" שהיה על
הקערה ,אותו שמרו לליל הסדר השני ,מאחר
ועופות אין בנמצא ,ביום השני ,הם נאלצו בקושי
להסתפק בשאריות.
לצד השיעורים הרגילים ,מפתיעים כל הזמן עם
רעיונות מקוריים :לכבוד שבת שירה נערך ערב
לבנות ,בסימן "בזכות נשים צדקניות נגאל" .לצד

בתואר "ישראל" ו"ישראלים" ובמילא נכללו בזה
הערבים והנוצרים וכו' בתור נתיני "ישראל"
ו"ישראלים" ,וטעמי מובן מהאמור לעיל.

)מאגרת ו׳תשלג(

נאומים למעשה בפועל

נהניתי מהנאומים אשר כותב אודותם ומתוכנם
והעיקר שממשיך )ציהט צו( את הנאום לענין של
מעשה בפועל ומצות מעשיות ,ואפשר היה מקום
שירשום ראשי פרקים מנאומיו למען יוכלו להשתמש
בזה גם במקומות אחרים ,ואף שאינו דומה המדבר
מעצמו להחוזר על נאום ראשי פרקים ששמע מאחר,
אבל ידוע הסיפור ,שנשאר עוד מקום לכל אחד ואחת
להוספה מדיליה )=משלו( ,וקל להבין.

)מאגרת ו׳תשכח(

דגש מיוחד ,שמים השלוחים על פתיחת
הפעילות לעזרה וסיוע מצד המטיילים בעצמם,
שלא רק מקבלים אלא מוצאים את ההזדמנות
להשתלב בעבודות המטבח ,להכין סעודות
לעשרות משתתפים ותוך כדי ללמוד הרבה על
כשרות ,פרשת שבוע ועוד.
הרב גרומך מספר כי "קשה לתאר את האוירה
המחשמלת של שבת בהאמפי ,ותחושת
"שבת אחים גם יחד" השוררת במקום .ביומני
המטיילים או בספר האורחים תוכלו למצוא
ביטויים כמו "זו החוויה הכי עוצמתית שעברתי
במזרח" ,או "ישבתי עם עוד  150חבר'ה ,ושרנו
זמירות שבת .זו פעם ראשונה שהרגשתי שבת
אמיתית .זה היה מדהים "...זו הזדמנות לגלות
עד כמה אנו "עם אחד"; עד כמה רב המשותף
בינינו; עד כמה ניתן להתעלות מעל השיגרה,
ולגלות שיש בנו נשמה; להבחין שיש באמת
משהו מיוחד בעם שלנו ,ולשאוב גאוה יהודית
טבעית להמשך הטיול ...כוחה של אחדות".
עוד פרוייקט יחודי למקום ,הוא כינוס ילדי
השלוחים בהודו מידי שנה ,ל"קעמפ" חוויתי של
שבוע מנוחה ,לימודים וכיף.
החום העז השורר בתקופה זו של השנה ,אמנם
מבריח את כל המטיילים ,והשלוחים מנצלים את
ההפוגה למילוי המצברים ולגיוס כספים לעונת
הפעילות הקרובה .לתרומות :בנק מסד ,46-סניף
 ,505ח-ן  .9099לפרטים.054-8094-318 :

