שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת וארא

ב' שבט ה'תשפ"א ()15.1.21

1327

 70שנות מנהיגות
לעם ישראל

קריאה זו לאנשי דורנו ,היא שמביאה אלפי שלוחים לעזוב את מקומם וללכת למקומות רחוקים ,כדי לעשות
טובה רוחנית או גשמית לעוד יהודי ולסייע בעדו ,כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש
ביום הכיפורים ,ואחרי התפלה – אין לשער .ולמרות
גודל מעלת מדרגתו ,פשט את בגדי התפילה ,והלך לבית
האחרון שבקצה העיר ,סמוך לשדה ,בשביל לעזור ליולדת
ולולד ,היינו ,לעשות עוד יהודי.

ביום שישי הבא ,ימלאו שבעים שנה לקבלת הנשיאות של
הרבי שליט"א מלך המשיח באופן גלוי .היה זה לאחר שנה
מלאת תהפוכות ,החלה עם הסתלקותו של הרבי הריי"צ,
בי' שבט שנת תש"י (,)1950
כאשר במשך כל השנה שלאחר
סיפור זה מהוה לימוד והוראה
מכן ,הפצירו חסידים מכל רחבי
לכל אחד ואחת על גודל
העולם ,ברבי שליט"א מלך
הנחיצות וההכרח בעבודה עם
המשיח שיקבל על עצמו את
הזולת .ולכן ,צריכים כולנו
הנשיאות .אם בתחילה הביע
לקבל על עצמנו הן בנוגע
התנגדות נחרצת לרעיון ,הרי
לעבודה עם עצמו ,והן בנוגע
שהפצרותיהם של החסידים
לעבודה עם הזולת ,לקרבו
פעלו את פעולתם ,ולבסוף,
לתורת החסידות.
בהתוועדות יום ההילולא
שהתקיימה ב 770-בניו יורק
באור לי"א שבט תשי"א (,)1951
שבעים שנות נשיאות
אמר לראשונה מאמר חסידות,
ניתן למצוא בסיפור זה ,ובמיוחד
"שלמות הנשיאות קשורה עם מספר שבעים
לרבותינו
אמירה השמורה רק
במסר הנלמד ממנו את תפקידו
שנה דווקא" (משיחת שבת שמות תשנ"ב)
על
מקבל
נשיאינו ,כשבכך הוא
המיוחד של דורנו זה ,כפי שבא
עצמו באופן גלוי את הנשיאות.
לידי ביטוי בכל פרט במהלך
שבעים שנות מנהיגותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

לעשות עוד יהודי

באמצע יום כיפור

אחד מהסיפורים המיוחדים שסופרו באותו מאמר מיוחד
ופלאי ,הוא סיפור אודות רבינו הזקן ,רבי שניאור זלמן,
מייסד חסידות חב"ד .למרות שסיפור זה בא בתוך המאמר
בצורה מתומצתת ,הרי שבהזדמנויות אחרות האריך הרבי
שליט"א מלך המשיח לספר ולבאר את פרטיו המלאים של
הסיפור וללמוד ממנו הוראה בעבודת ה':
פעם בעיצומו של יום הכיפורים אחרי תפילת שחרית,
פשט רבינו הזקן את הטלית והקיטל (הבגד הלבן המיוחד
של יום זה) ,והלך לקצה העיר ,וקצץ עצים ובישל מרק
בשביל יולדת שגרה שם.
מסיפור זה מלמד אותנו הרבי שליט"א מלך המשיח
הוראה ,שיש בה כדי ללמד מסר לכל עבודת דורנו:
מדרגתו של אדמו"ר הזקן
בהיותו מעוטף בטלית
וקיטל (דומה למלאך),

אל לו לאדם להסתפק בדרגתו הרוחנית ,אלא עליו לעזוב
הכל ,וללכת אפילו לבית אשר נמצא בקצה העיר ,שיש בו
כדי ללמוד על דרגה הרוחנית בה שרויים אנשי אותו בית,
הנמצאים בריחוק מקום מן העיר ועד כדי שהם סמוכים
לשדה ,מקום מושבו של עשיו עליו נאמר 'איש שדה',
ודווקא שם לפעול ולסייע ליושבי הבית ולעשות עוד
יהודים.
קריאה זו לאנשי דורנו ,היא שמביאה אלפי שלוחים לעזוב
את מקום מגוריהם ואת המקום בו הם יכולים להתעלות
ברוחניות ,וללכת למקומות רחוקים ,כדי לדאוג לטובה
רוחנית יהודית או גשמית לעוד יהודי ולסייע בעדו .דווקא
כעת ,בדור הזוכה להיות הדור הראשון לגאולה ,מתגלה
מעלתו המיוחדת של כל יהודי ,וזאת על ידי פעולתו
המיוחדת של הרבי שליט"א מלך המשיח המגלה מעלה זו
אצל כל אחד ואחת ,כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה,
תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
הלהיט לילדים בחלק שני
חלק שני ל"קומיקס של התקשרות" מבית
'ממש' – מרכז ההפצה בארץ-הקודש.
הקומיקס החינוכי והחסידי מביא סיפורי
עומק חסידיים מהמשפיע בעל המסירות
נפש ר' מענדל פוטרפאס ע"ה בשפה קלילה,
עם ציורים מרהיבים ועם הוראות בעבודת
ה' .לפרטים והזמנות.077-5123770 :

מתחברים לתומכי תמימים
ערוץ יוטיוב חדש יחבר אתכם לישיבת חב"ד
בבאר שבע וינגיש לכם את כל השיעורים
וההתוועדויות המתקיימים בישיבה .כך
ניתן להתחבר ל"תומכי תמימים" בכל רגע.
חפשו "ישיבת חב"ד באר שבע" ביוטיוב.
לחצו על הרשמה למנוי והישארו מעודכנים
בכל מה שקורה בישיבה.

מלווה מלכה רבתי ב770-
על פי הוראתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח התקיימה סעודת מלווה מלכה
רבתית ב 770-בית משיח במוצאי שבת
פרשת שמות .נוסף לתלמידי התמימים,
השתתפו אנ"ש ,רבנים ומשפיעים שדיברו
אודות ההכנות ליום הגדול י' שבט  -יום
הסתלקות הרבי הקודם ויום קבלת נשיאותו
של הרבי שליט"א מלך המשיח  -שיחול
בשבת הבאה .בסיום הערב פצחו הנוכחים
בריקודי שמחה סוערים.

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

מלחמת עולם למען חיזוק אמונת ישראל
שתצא מכך לבני ישראל .לפי זה מובן גם כאן – שלמרות
שמטרת המכות הייתה כדי להעניש את פרעה ולהכניע
אותו ,הרי שהמטרה העיקרית הייתה כדי שבני ישראל
ידעו ויכירו את גדלו של השם ויספרו זאת לבניהם
ולדורות הבאים.

בכל שבת לאחר קריאת התורה ,קוראים את ה"הפטרה"
 קטע מספרי הנביאים שקשור לנושא המסופר בפרשתהשבוע .בפרשת וארא מסופר על המכות שקיבלו פרעה
ומצרים מאת השם ,ובהקשר לכך מפטירים בנבואת
יחזקאל ,המדברת על העונש שתקבל מצרים ועל
ההבטחה שנבוכדנאצר מלך בבל יכבוש אותה ויכה בה.

זה הקשר שבין הפסוק האחרון בהפטרה לפרשת
השבוע :התממשות נבואת יחזקאל על החורבן שיבוא
על מצרים תהיה אמנם גם כדי ש"יָ ְדעּו ָּכל י ְֹש ֵׁבי ִמ ְצ ַריִ ם
ִּכי ֲאנִ י ה'" ,אך המטרה האמיתית היא בשביל בני ישראל,
שיתחזקו באמונה בנביא .מכל זה מובן שמכיוון שכל
מה שמתרחש בעולם קורה רק למען טובתם של בני
ישראל ,לכן אין מה לחשוש כי אם רק להתחזק בקיום
התורה והמצוות כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.

מכיוון ש"הכל הולך אחר החיתום (הסיום)" צריך להבין
כיצד סיום ההפטרה מתקשר עם סיפור הפרשה; בפסוק
החותם את ההפטרה אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל
"בּיֹום ַההּוא ַא ְצ ִמ ַיח ֶק ֶרן ְל ֵבית יִ ְש ָׂר ֵאל ְּולָך ֶא ֵּתן ִּפ ְתחֹון
ַּ
תֹוכם וְ יָ ְדעּו ִּכי ֲאנִ י ה'" – לאחר שכל הנבואות
ֶּפה ְּב ָ
יתממשו ,לא יהיה ספק יותר אצל בני ישראל שיחזקאל
הוא נביא אמת ,נביא השם.

מכל זה מובן שכל מה
שמתרחש בעולם קורה רק
למען טובתם של בני ישראל,
לכן אין מה לחשוש כי אם
הפעולה הקטנה  -גדולה
רק להתחזק בקיום התורה
ויותר מכך :בעת נבואה זו היה יחזקאל כבר נביא במשך
והמצוות כהכנה לגאולה
זמן רב ,ורוב בני ישראל כבר האמינו בו ,ואף על פי

פסוק זה ,לכאורה ,מדבר על נושא בפני עצמו שלא
קשור כל כך למכות שתקבל מצרים ,וצריך להבין מה
הקשר בין סיום ההפטרה לפרשת השבוע.

למען תספר
כדי להבין זאת יש לחקור תחילה מה הייתה התכלית
שלשמה קיבלו המצרים עשר מכות :מטרת המכות
שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים מתחלקת לכאורה
לשתי מטרות( :א) כדי לגרום לפרעה לשמוע לדברי
השם ולשחרר את בני ישראל( .ב) כדי להעניש את
המצרים על הצרות שעשו.

ֶאת ִלּבֹו וְ ֶאת ֵלב ֲע ָב ָדיו ְ . .ל ַמ ַען ְּת ַס ֵּפר ְּב ָאזְ נֵ י ִבנְ ָך ֶּובן
ִּבנְ ָך ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְת ַע ַּל ְל ִּתי ְּב ִמ ְצ ַריִ ם  . .וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי ֲאנִ י ה'" –
המטרה העיקרית של המכות לא הייתה העונש למצרים,
אלא הייתה בשביל בני ישראל שיתחזקו באמונה בה'.

האמינו בנביא!

אבל ,מלבד הענישה לפרעה ישנה מטרה נוספת
ועיקרית שהייתה במכות שאינה קשורה בכלל לפרעה
ולמצרים:

באופן כללי יותר ,העולם כולו על שלל הברואים
שבו ,נברא בשביל בני ישראל ,ולכן כל המאורעות
שמתרחשים בעולם גם הם קורים אך ורק למען התועלת

"כי ֲאנִ י ִה ְכ ַּב ְד ִּתי
בתחילת פרשת בא אומר הקב"ה למשה ִּ

ניצוצות של גאולה
והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים

(וארא ו ,ו)

(חדושי הרי"מ)

וידעתם כי אני ה' אלוקיכם
המוציא אתכם (וארא ו ,ז)
כאן הבטיח השם יתברך הבטחה נאמנה ,שלא זו בלבד
שבני ישראל ייגאלו ממצרים ,אלא גם יכירו וידעו ,שהשם
יתברך גאל אותם ,ושהגאולה תגביר ותעמיק בהם את

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון חורף

ומזה מובן כמה חשוב להשתדל לקרב אפילו מספר
קטן של יהודים לתורה ומצוות ,וכפי שממשיל הרמב"ם
את מצב העולם למשקל מאזניים שווים ,חצי חובות
וחצי זכויות ועל ידי מצווה אחת מטים את הכף לזכות
ומביאים את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד
ממש.
(ע"פ לקוטי שיחות פ' וארא תנש"א)

דבר מלך

הרב מנחם כהן

הצעד הראשון לקראת הגאולה הוא זה ,שהגלות נמאסת
בעיני בני ישראל ,והם לא יכולים עוד לסבול את הגלות
ואת מצרים .כי כל זמן שאפשר עוד לסבול את הגלות,
הגאולה יכולה להתעכב .וזהו מה שאמר הכתוב:
"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים"  -אוציא אתכם
מתוך הסבלנות שיש בכם כלפי מצרים ,ואמאיס בעיניכם
את הגלות ,עד שלא תוכלו לשאת אותה עוד.

הדלקת נרות
יציאת השבת

כן עשה הקב"ה מלחמת ענק בין שתי מעצמות חזקות
(נבוכדנאצר ומצרים) ,מלחמה עם רבבות חיילים רק
בשביל התועלת שתצא מכך עבור כמה יהודים שגם הם
ישמעו את דברי הנחמה של הנביא יחזקאל.

ההכרה והאמונה באלוקים .שכן זוהי התכלית של כל
הגאולות והישועות ,להכיר ולדעת על ידן את הבורא
יתברך ,הגואל והמושיע האמיתי.
(שפת אמת)

אצמיח קרן לבית ישראל

ישועת ישראל דומה לצמח ,מה הצמח מתחיל לנבוט
ולצמוח רק כאשר הזרעים מתחילים להירקב באדמה ,עד
שדומה כי אין להם עוד תקווה  -כך גם ישועת ישראל באה
בשעה שהם נתונים בשפל המדרגה ודומה חלילה כי אבדה
מהם כל תקווה של קיום .לפיכך אמר הכתוב" :אצמיח קרן
לבית ישראל" .וזו גם הכוונה במה שאנו אומרים בתפילת
שמונה עשרה" :מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה" -
צמיחת הצמח אחרי הריקבון המוחלט הינה הוכחה לתחית
המתים ,כי אף על פי שהמתים הופכים לעפר ,בכל זאת
יקומו לתחיה בבוא המועד.

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

16:22
17:38

16:37
17:39

16:26
17:37

16:41
17:41

16:36
17:39

הפטרה :כה אמר ה'  -וידעו כי אני ה' (יחזקאל כח ,כה  -כט ,כא)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

נוסף על העיקר ,שבני ישראל צריכים
לידע שכל מה שנעשה בעולם ,אפילו בין
אומות העולם ,הכל הוא בשביל ישראל,
וכמו שכתוב בילקוט שהקדוש ברוך הוא
אומר לבני ישראל "בני אל תתיראו כל
מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם",
ולכן אין לבני ישראל לירא אלא להתחזק
בבטחונם בה' ,ולהתאמץ יותר בשמירת
התורה ומצוות בפועל ממש כהכנה
לגאולה העתידה לבוא בקרוב ממש,
למדים מההפטרה כיצד יש להשתדל
אפילו בשביל מתי מספר מבני ישראל,
לקרבם לתורה ומצוות  . .לקרב אפילו
עוד אחד שיניח תפילין.
(ליקוטי שיחות כרך לו ,לפרשת וארא)

(אבני אזל)

ניו-יורק

יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

(הפטרת פרשת וארא)

הכל בשביל ישראל

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

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

חסידים
אגרות מלך
שיח

הרב אבישי אפרגון

הילולא של ניסים

המהומות בארה"ב
והגאולה השלימה
ארה"ב כולה עדיין בהלם מהאירועים,
וגם העולם כולו משתאה – זוהי
אמריקה? מובילת העולם החופשי?
בספרים הקדושים כתוב ריבוי פעמים על כך שלפני הגאולה יפלו גם
אדום וגם ישמעאל ,ואח"כ יתגלה המלך המשיח.
אדום וישמעאל ,הן שתי האומות המרכזיות שמנהיגות את העולם.
ע"פ תורת החסידות 2 ,אומות אלו הן "כללות" אומות העולם,
דהיינו שהן כוללות בתוכן את שאר האומות.
ישמעאל – אלו כמובן מדינות ערב ומדינות האסלאם .אדום –
המדינות השייכות לנצרות – בדגש על ארה"ב ,אירופה ,וגם רוסיה
(הדגל האדום).
במלחמת המפרץ ,למשל ,כאשר הרבי שליט"א מלך המשיח ציטט
את מדרש הילקוט שמעוני ,שבו כתוב שהמלך הערבי [כוויית]
מבקש עזרה מ'ארם' ,הסביר אז ש'ארם' זה המעצמות – שהן רמות
ונישאות ,גדולות וחזקות .ובהערה ,הביא גירסא שבה כתוב במקום
'המילה ארם' את המילה 'אדום' – דהיינו שכוויית ביקשה עזרה
מ'אדום' – שאלו מעצמות המערב ,ובמיוחד ארה"ב שכידוע עמדה
בראש המלחמה מול עיראק.
ומעניין לציין שהשותפה המרכזית של ארה"ב אז הייתה בריטניה,
וכיום אנו רואים בבירור את נפילת אדום – נפילת בריטניה ,וגם
ארה"ב נופלת.
כמובן שאנו רואים מאוד חזק גם את נפילת ישמעאל – נפילת
העולם הערבי כולו בשנים האחרונות ,באירועי ה'אביב הערבי',
וגם את ירידת קרנו של העולם המוסלמי ,לאחר שהעולם כולו ראה
את תנועות הטרור וההרס שצמחו מתוכו – במיוחד אל-קאעידה
ודאעש.
ברוך ה' שהנפילה של ארה"ב אינה מתבטאת במלחמה ח"ו ,או
בנפילה כלכלית .פעמים רבות הרבי שליט"א מלך המשיח מבטיח
לנו שהגאולה תבוא בחסד וברחמים ,ולכן לא שייך שתהיה מלחמת
עולם.
הרבי שליט"א מלך המשיח גם מתבטא פעמים רבות שבגאולה יהיה
'כספם וזהבם איתם' – דהיינו שהגאולה לא תבוא מתוך התפרקות
כלכלית ח"ו .ולכן ,בחסדי שמים ,אנחנו לא רואים באמריקה מלחמת
אזרחים ,וגם המצב הכלכלי שם רק הולך ומשתפר בשנים האחרונות.
הנפילה של ארה"ב מתבטאת בכך שכולנו רואים ,ביחד עם
האמריקנים ,את נפילת השקר שנקרא 'מובילת הדמוקרטיה'
העולמית .זה נגמר .האליל הדמוקרטי נופל ,ביחד עם נפילת אלילים
נוספים שנפלו בדורנו – כמו הקומוניזם ודומיו.
הנפילה הזו של האלילים ,מכשירה את העולם כולו לקבל את אור
הגאולה האמיתית והשלימה.
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וכמו שכתוב בתפילת 'עלינו לשבח'' :והאלילים כרות יכרתון  . .והיה
ה' למלך על כל הארץ – ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד'!

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

ג' פרקים ליום
הל' שגגות .פרק יב-יד.
פרק טו .הל' מחוסרי כפרה ..פרק א-ב.
פרק ג-ה.
הל' תמורה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד .ספר טהרה .הל' טומאת מת ..פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

ב'  -ח' שבט
פרק אחד ליום
קידוש החודש .פרק יב.
פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
פרק טז.
פרק יז.
פרק יח.

היה זה לפני שש שנים בשנת ה'תשע"ה ,אז
חל יום השנה של הבבא סאלי ביום השבת
קודש .המוני בית ישראל עלו לציון הצדיק
במוצאי שבת וביום ראשון ובהם גם הרב
דורון שוורץ ,חסיד חב"ד שגר בנחליאל
שבשומרון ונוהג מידי שנה לפקוד את ציון
הצדיק .עם צאת השבת הזדרז ויצא עם אחד
מחבריו לכיוון העיר נתיבות.
כשפנה לצאת מביתו ,מבלי לחשוב יותר
מידי ,לקח עימו הרב שוורץ את הפלאפון
של בנו.
לאחר כשעתיים נסיעה כשהיו כבר ממש
בקרבת הציון ,צלצל לפתע מכשיר הפלאפון.
"שלום ,זה מענדי שוורץ?" ,נשמע הקול
מעבר לקו" .לא ,זה אבא שלו .האם אוכל
לעזור?" ,השיב הרב שוורץ" .כן ,בוודאי
תוכל לעזור לנו!" ,אמר הבחור מעבר לקו,
"אנחנו קבוצת בחורים מישיבת חב"ד
בצפת ,נמצאים כרגע בהילולת הבבא סאלי
בנתיבות .פתחנו כאן דוכן חב"ד לזיכוי
העולים הרבים לציון ,אולם המשטרה
טוענת שאין לנו רישיון ורוצה לסגור מיד
את הדוכן .תוכל לעזור לנו מול המשטרה?".
"למען האמת אני לא מכיר איש במשטרה,
אבל בדיוק אני בדרכי להילולא .תיכף אגיע
ואנסה לעזור" ,השיב הרב שוורץ.
שלוש דקות אחר כך כבר הגיע הרב שוורץ
למתחם ההילולא .הוא ניגש יחד עם הבחור
האחראי על דוכן חב"ד לקצין המשטרה
במקום" .ראה ,הדוכן המדובר הוא לא
דוכן למטרות רווח .זה דוכן חב"ד לזיכוי
יהודים במצוות ולכתיבה לרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח .תהיה לך זכות
גדולה אם תאשר את הקמת הדוכן!" ,אמר
הרב שוורץ.
לרב שוורץ יש זקן על פי מידותיו והדרת
פנים ויחד עם החבר שהצטרף עמו לנסיעה
ועמד כעת לידו ,היה נראה כרב גדול ולצידו
עוזר .מראהו המכובד יחד עם הדברים
האמיתיים שיצאו מליבו ,שכנעו את קצין
המשטרה והוא אישר מיד את הקמת הדוכן.
הדוכן אכן עמד כל ההילולא ושקק חיים
מסביב לשעון בזיכוי הרבים אדיר.
כשחזר הרב שוורץ מההילולא החל לשחזר
לעצמו את אירועי הערב ,כשלפתע משהו
לא הסתדר לו בכל הסיפור' :איך בכלל
הבחורים של הדוכן ידעו לפנות אלי? אינני
מכיר אותם משום מקום! ומאיפה ידעו שאני
בדיוק בדרך להילולא?'.
המחשבות לא נתנו לו מנוח ,ודרך בנו מענדי,

הרב דורון שוורץ

משהו לא הסתדר
לו בכל הסיפור:
'איך בכלל הבחורים
של הדוכן ידעו
לפנות אלי? אינני
מכיר אותם משום
מקום! ומאיפה ידעו
שאני בדיוק בדרך
להילולא?'
שלמד גם הוא באותה עת בישיבת חב"ד
צפת ,הצליח להגיע לבחור שהיה אחראי
על פעילות הדוכן" .כיצד ידעת לפנות אלי?
מאיפה אתה מכיר אותי בכלל" ,תמה הרב
שוורץ.
"אכן לא הכרתי אותך כלל" ,השיב הבחור.
"כמה דקות לפני שהגעת הגיעו השוטרים
לדוכן והבהירו לנו שאם לא נקפל את הדוכן
תוך עשר דקות הם יחרימו לנו את כל הציוד
היקר .אני נלחצתי ומיד כתבתי על כך לרבי
שליט"א מלך המשיח .בתשובתו באגרות
קודש ,חלק ה עמוד כח ,כתב הרבי שליט"א
מלך המשיח "שידברו עם הד"ר שווארץ".
מכיוון שהאיש היחיד שאני מכיר בשם
שוורץ הוא רק הבן שלך שלומד איתי יחד
בכיתה בישיבה ,לכן התקשרתי לבן שלך
במחשבה שאולי יש לו איזה קרוב משפחה
שיוכל להפעיל קשרים במשטרה ,וכך הגעתי
אליך"...
השגחה אלוקית מדהימה! בורא עולם סובב
שהרב שוורץ יקח בדיוק את הפלאפון של
הבן שלו ,שהרבי שליט"א מלך המשיח יכתוב
לבחורים לדבר עם שוורץ ,ושהרב שוורץ
יגיע למתחם בדקות האחרונות – הכל כדי
שיוכל לעמוד על תילו דוכן חב"ד בהילולת
הבבא סאלי...
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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".
(מוצאי ש"פ מקץ תשל"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

בני הנוער חלוצי הגאולה
שבת קודש עבור הבנות .ליה מצידה הוסיפה גם דפי
תפילה עם נוסח 'ברכות השחר' ,וכבר למחרת עמדת
התפילה החלה שוקקת חיים .תלמידים רבים שמחו
על ההזדמנות לנצל את זמן ההפסקה לתפילה ,ואחד
התלמידים אף סיפר כי הודות לדוכן החדש הוא חזר
להניח תפילין בקביעות מידי יום ,לאחר תקופה ארוכה
שלא עשה זאת.

"העיקר הם הנוער .הנוער מחכה שידברו אליו ,הדיבור
שהנוער מחכה לו זו פקודה .שעה של נעורים היא שעה
שאפשר לחולל בה נפלאות ,שקולה כנגד כל השעות.
מה שבגלות אפשר לעשות בעשר שנים ,בארץ ישראל
אפשר לעשות עם הנוער בעשרה ימים".
את הדברים הללו אמר הרבי שליט"א מלך המשיח
לח"כ גאולה כהן לפני קרוב לארבעים שנה ,כאשר דיבר
איתה לגבי הכוח האדיר הטמון בבני הנעורים ,ועד
כמה נחוצה מנהיגות שתניע את הנוער לפעולה בהתאם
לתורה ולמצוות .הדברים פורסמו בהרחבה בשבועות
האחרונים מעל גבי גיליון זה ,ואכן השבוע התפרסם
מקרה מעורר השראה שמראה הלכה למעשה את כוחו
של הנוער כאשר הוא מנותב לענייני יהדות.

הדוכן בפעולה

תלמידים רבים שמחו על
ההזדמנות לנצל את זמן
מצווה גוררת מצווה
ההפסקה לתפילה ,אחד
לאחר ביצוע הפרויקט של עמדת התפילה והתפילין,
התלמידים סיפר כי הודות
יש גם תוכניות נוספות :המורים בבית הספר מכינים
לדוכן הוא חזר להניח תפילין לעיתים קרובות כריכים וטוסטים עבור התלמידים.
ישנם המכינים סנדוויצ'ים עם גבינה צהובה וישנם
בקביעות מידי יום ,לאחר
המעדיפים דווקא כריך עם נקניק בשרי ,אך בבית הספר
תקופה ארוכה
קיים רק מכשיר טוסטר אחד ובו משתמשים כולם ...ליה

הבטחת בחירות יהודית
התמונות ששותפו ברשתות החברתיות סיפרו על
דוכן חדש להנחת תפילין שהוקם בבית הספר התיכוני
'נעמת' בחולון .האישיות שעומדת מאחורי היוזמה אינה
רב מקומי או דמות נושאת תפקיד תורני ,אלא חברת
מועצת התלמידים של בית הספר ,תלמידת כיתה י"א
בשם ליה ניסן" .תפקידה של מועצת התלמידים" ,היא
מספרת" ,הוא ליזום ולקדם רעיונות ותהליכים למען
בית הספר והתלמידים .מכל כיתה נבחרים שניים
או שלושה נציגים ,המצהירים לפני הבחירות אילו
שיפורים הם יכניסו בחיי בית הספר ,כדי לשכנע את
התלמידים לבחור בהם .אני מההתחלה אמרתי שאפעל
להכניס מסורת יהודית בסיסית ,לא בכפייה אלא מרצון
ואהבה בלבד".

לשימוש בה .כעת נותר להשיג זוג תפילין לתועלת
ציבור התלמידים.

העמדה התקבלה בברכה
ליה הגיעה אל 'בית משיח' בת ים אותו מנהל הרב
מאיר אבוטבול ,אשר לאחר ששמע על היוזמה החדשה,
הודיע לשמחתה הרבה כי את זוג התפילין הראשון הוא
יתרום .בנוסף לזוג התפילין הוא צייד אותה בכיפות,
דפי 'קריאת שמע' ,קופת צדקה ,וכן ערכות של נרות

ליה נבחרה ברוב קולות ,וניגשה לממש את חזונה עליו
דיברה מלכתחילה .היא רכשה מכספה עמדה להנחת
תפילין ,ויחד עם מנהלת בית הספר נוסחו כללים

עצה והדרכה

מתכוונת לדאוג לרכישת מכשירים חדשים ,וכך תהיה
אפשרות להקצות כאלו עבור טוסטים חלביים ,ובנפרד
מכשירים עבור טוסטים בשריים.

כבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה כי "מצווה גוררת
מצווה" ,וגם כאן מעשה טוב מצטרף למעשה נוסף.
ליה החלה לסייע בפעולות נוספות של 'בית משיח' בת
ים ,כגון חלוקה של חלות לפני שבת והפצה של 'שיחת
הגאולה' בשכונה ,וכך הפעולות למען היהדות לא
מסתכמות רק בין כותלי בית הספר ביוזמות המהוות
חלק ממבצע תפילין ומבצע כשרות של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,אלא מוסיפות והולכות.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

המכנה המשותף ליהודים בכל הדורות
בכל ויכוח בנוגע ליהדות .ראשית כל צריך להניח את היסוד
לדיון שרוצים לנהל ,שאם הנחה זו מתקבלת ,אז מחייבת
היא את המסקנות . .
ובענייננו ,לדוגמא ,אם מתחילים את הויכוח במשפט ,שאין
להכחישו ,היינו ,שיהדות קשורה בחברת אנשים המכונים
יהודים ,אז כדי להגדיר מה זה "יהדות" צריך למצוא את
הענין העקרי והצד השוה שעושה את היהודים ל"יהודים".
ואם נסקור את דברי ימי עמנו במשך שלושת אלפים
וחמש מאות שנה ,מאז היינו לעם ,ואת כל אשר עבר עלינו
במקומות שונים ובתנאים שונים מן הקצה אל הקצה ,הן
בנוגע לסביבה הרוחנית והן בנוגע לסביבה הגשמית,

נא לשמור על קדושת הגליון

כתוצאה מתבקשת מהשימוש ההולך וגובר בדוכן ,נוצר
צורך להשיג זוגות תפילין נוספות .הרב אבוטבול הודיע
כי הוא תורם זוג נוסף ,ועוד שני זוגות נתרמו על ידי
בית כנסת 'בית א-ל' בבת ים .בהמשך נתרם זוג נוסף,
וכיום הדוכן מאובזר כבר בחמישה זוגות תפילין.

מוכרחים אנו להסיק  -שלא השפה ,ולא הארץ ,ולא
טריטוריה מסויימת ,ואף לא שיטה פילוסופית ,הוא אשר
איחד את היהודים ,וזיהה אותם (ושמר על קיומם) ,אלא
הדבר היחידי שלא נשתנה ,והוא הצד השוה בכל המקומות
ובכל התנאים ,הוא קיום מצוות מעשיות.
וכיוו שזו  -המציאות ההיסטורית ,הרי כל חוקר שאין רצונו
מטעה את שכלו מוכרח להכיר את האמת לאמתו מתאים
למציאות ,אם אפילו אינו יכול להשיג את הדבר בשכלו,
או שהמסקנות אינן לפי רוחו ורצונו ,או שאינן לפי רוח
השקפות עולם של פלוני ,או אינן ברוח שיטה פילוסופית
פלונית ,שהרי המציאות מחייבת את המסקנות ,ואין
מסקנות קדומות משנות את המציאות.
(אגרות קודש כרך טו עמוד מג)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :
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