שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת נשא

1345

י' סיון ה'תשפ"א ()21.5.21

תודה על שגרה
של ניסים ונפלאות

אחרי שהיינו עדים לניסים הגדולים המלווים את עמינו בכל השנה המיוחדת שאנו מצויים בה  -שנת פלאות
אראנו ,אין ספק שכעת אנו צריכים להודות לה' מתוך שירה וזמרה ,ומתוך שמחה המביאה את הגאולה
התופעה הייתה מתחילה מידי שנה בחג השבועות ונמשכת
עמוק לתוך ימי הקיץ .שיירות עולות לירושלים כששירה
בפיהן ,כלי נגינה בידיהן ,ובראשן שור שקרנותיו מצופות
זהב .רק מבט מקרוב ,מגלה כי
בין קרניו מצויים סלים קלועים
המכילים ממיטב פירות ארץ
ישראל.

כל חקלאי  -ודווקא את המובחר שבו והעלאתו לה' -
הינו הביטוי הטוב ביותר לאמונה ולאמירה :כל עבודתי
תלויה בברכתו וברצונו של הבורא .הוא אמר וירד הגשם
ובברכתו תצליח פרנסת האדם.
מצווה זו אינה שמורה רק
לחקלאים ורק לבית המקדש.
הצורך להודות לה' צריך להיות
טבוע בחייו של כח אחד.

השיירה ,כמו כדור שלג ,הולכת
ומתארכת ומתעבה ...עוד ועוד
אנשים המבחינים בה בדרכה,
ממהרים להצטרף עם פירותיהם.
כל אלו הם אותם אנשים שגידלו
פירות אלו בכרמם או מטעם
האישי וכעם מעלים הם את
הפירות הראשונים שצמחו,
לירושלים לבית המקדש ,מתוך
כוונה להודות ולהלל לשמו
הגדול של מי שאמר והיה
העולם.

החל מתחילת שנה זו ,התפרסמו
דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
על הרמז שבאותיות פ"א –
הרומזים לשנה זו תשפ"א -
כאותיות שהראשי תיבות שלהן
הוא פלאות אראנו .ואכן ,באופן
ניסים נופלים ברחבי הארץ
מפתיע לגמרי ,העולם כולו עד
באופן לא יאומן ,מטחי ענק של טילים ורקטות
לניסים הרבים המתחוללים לעם
מסתיימים כמעט ללא נפגעים .ניסים ונפלאות
ישראל בכל מקום ובמיוחד
בארץ הקודש" :ארץ אשר . .
תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה".
"וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך "...מתארת התורה את
מילות השבח וההודיה הנאמרים במעמד מרגש זה,
הכוללים דברי הודיה על כל מה שעבר עם ישראל עוד
מתקופת אברהם אבינו ועד לישיבתינו בארץ ישראל.
די אם נציין את הנס המופלא לו עדים העולם כולו ,כאשר
הקורונה כמעט ונשכחה שהייתה פה .סבבי הלחימה מול
המחבלים המאיימים לפגוע בנו מבית ומחוץ ,גם הם
מעידים על שגרה של ניסים מופלאים ,כשמתוך מאות
מצווה חשובה זו ,שנעשית בזמן בית המקדש מידי שנה
נסיונות פגיעה ,אנו רואים את הנפלאות הרבות.
בשנה ,על ידי אלפים ,המחישה את אחד מיסודות היהדות
יחד עם הבקשה מה' יתברך ,שימשיך לשמור עלינו והצער
 התודה לה' .נכון בפי כולם שגור שמו יתברך ,מילים כמועל מי שנפגע ל"ע ,הרי שברור שמדובר בתופעה שאין לה
"בעזרת ה'" ברוך ה'" ו"תודה לא-ל" ,הינן מטבעות לשון
אח ורע .ועל כן מוטלת עלינו החובה והזכות להפגין את
שגרתיות כמעט אצל כל אחד .אך מידי פעם נדרש היהודי
תודתנו להקב"ה השומר ומגן על עמו ישראל.
להביע את תודתו גם במעשה.

לשיר ולרקוד

לומר תודה

לקיחת הפירות הראשונים הצומחים במטעו הפרטי,
אותו מקום בו השקיע את
כל מרצו ואונו כדי לזכות
לקטוף את הפירות ,לקיחת
היבול העסיסי לו מחכה

זה הזמן להתחיל ולקיים מעמדי וסעודות הודיה מתוך
שיר ושבח .בכל מקום יתאספו אנשים נשים וטף (בהפרדה
כמובן) ,לומר תודה וכמובן מתוך שירה וזמרה ,מתוך
שמחה אמיתית הפורצת את כל הגדרים ומביאה גאולה
אמיתית ושלימה ,תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
גליון שומר החומות
גליון מיוחד ,הופץ לקראת שבת קודש
בכל בתי הכנסת והריכוזים ברחבי הארץ,
בשם "שומר החומות" עם הוראותיו של
הרבי שליט"א מלך המשיח .בגליון מובאת
סקירה מדבריו של הרבי מלך המשיח,
אודות הכניעה לטרור והסכנות שבכנפיה,
לצד הבטחתו ונבואתו לגאולה אמיתית
ושלימה תיכף ומיד ממש .הוראות הבטיחות
לכל אחד כמו אות בספר תורה ,חת"ת בכל
בית ורכב וקופת צדקה וכו' ,תופסות אף הן
מקום מיוחד .גרסה דיגיטלית זמינה להורדה
באתר הגאולה ,הורידו והפיצו.

ספר התורה השמיני
ה"ועד לכתיבת ספר התורה של ילדי
ישראל" מודיע שכל האותיות בספר התורה
השביעי נרכשו על ידי ילדי ישראל בכל
רחבי העולם .ספר התורה השמיני יוצא
לדרך .השבוע נרשמו  5908ילדים ,מתוכם
 3248מחוץ לארץ ו 2660-מארץ הקודש.
הרב שמואל גרייזמן מנהל הועד מוסר:
"כעת אנו ממשיכים במלוא המרץ ברישום
ילדים לספר התורה השמיני של ילדי
ישראל .הרבי שליט"א מלך המשיח חוזר
ואומר' ,שלא יישאר אף ילד יהודי בלי אות
בספר התורה של ילדי ישראל'" .לרישום:
 www.Kidstorah.orgלפרטים טלפון:
Info@kidstorah.org ,03-9607358

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

לברך את עמו ישראל באהבה
פעמים רבות דובר על כך שדרכו של רש"י בפירושו על
התורה היא להיצמד למשמעות הפשוטה של הפסוקים
ולא להסתמך על מדרשי אגדה שאינם מפורשים בכתוב,
אלא אם כן יש קושי המתעורר מהמשמעות הפשוטה.

יבואו עליך שודדים ליטול ממונך" :למרות שהמשמעות
הפשוטה של ברכה זו היא שמירה כללית על היהודי,
בוחר רש"י לשנות ולא לפרש כך כי – שוב – תוכן זה
דומה לכל הברכות שכבר הבטיח הקדוש ברוך הוא
בסוף פרשת בחוקותי ,ולכן הוא מפרש (בהמשך לברכה
"יברכך"  -ריבוי ההצלחה והשפע בנכסים) "שלא יבואו
עליך שודדים ליטול ממונך" ,כי לאחר שיהיה לו שפע
רב כל כל בנכסיו ,הרי זה עלול לעורר תאווה אצל
שודדים שיקנאו בו בגלל העשירות הרבה.

לפי זה יש לשאול בנוגע לדבריו של רש"י בפרשתנו
על ברכת כהנים :את הפסוק "יברכך ה' וישמרך" מפרש
רש"י "יברכך – שיתברכו נכסיך .וישמרך – שלא יבואו
עליך שודדים ליטול ממונך .". .
והדבר אינו מובן :מדוע רש"י בחר לחרוג (לכאורה)
ממנהגו ובמקום לפרש שמדובר כאן על ברכה כללית
הוא מצמצם את משמעות הדברים לברכה נקודתית על
נכסי האדם?

כאשר אנו קוראים בתורה
– בפרשת נשא – על ברכת
כהנים ,מתעוררת השאלה:
איזה חידוש יש בברכת
כהנים אחרי כל הברכות
המנויות בפרשת בחוקותי?

לא 'עוד ברכה'
וההסבר הוא :לפני שתי פרשיות ,בפרשת בחוקותי,
קראנו על ריבוי הברכות שישפיע הקדוש ברוך הוא
על בני ישראל כאשר הם יקיימו את התורה והמצוות
ויתנהגו כראוי .ולכן ,כאשר אנו קוראים בתורה – בפרשת
נשא – על ברכת כהנים ,מתעוררת השאלה :איזה חידוש
יש בברכת כהנים אחרי כל הברכות שהקדוש ברוך הוא
כבר הבטיח בפרשת בחוקותי?
מכיוון שכך ,רש"י לא יכול היה להסביר שמדובר כאן
על הברכות כפי שהן במשמעותן הפשוטה – ברכות
כלליות ,כי אז אין כל חידוש ב'ברכת כהנים' .אלא
הכוונה כאן היא שהקדוש ברוך הוא יברך את הנכסים
של היהודי שתשרה בהם ברכה מיוחדת ,עם שפע אלוקי
שלמעלה מדרכי הטבע.

שתהנה מהשפע

גם היום ,ואפילו בחוץ לארץ קיימת מצוות עשה על
הכהנים לברך את בני ישראל .ומזה מובן שברכות אלו
נמשכות לכל יהודי ויהודי; הברכות שקראנו בפרשת
בחוקותי הובטחו רק באם יקיימו בני ישראל את התורה
והמצוות ,אבל ברכת כהנים ,שהיא ברכה שמקורה
במקום גבוה ביותר ,נמשכת לכל יהודי ויהודי בכל מצב
שהוא ,יהיה מי שיהיה ,כי לגבי דרגה זו שום הבדל אלא
כל יהודי זוכה לקבל את השפע והברכה.

זאת אומרת :ההבדל בין הברכות של 'ברכת כהנים'
לבין הברכות שבפרשת בחוקותי הוא ,שעיקר הברכות
שבפרשת בחוקותי מדברות על ריבוי הטוב שייתן
הקדוש ברוך הוא לבני ישראל על ידי קיום התורה
ומצוות; לעומת זאת ברכת כהנים היא ברכה מיוחדת
שהנכסים שכבר נמצאים ברשותו של היהודי יתברכו
ויתרבו פי כמה וכמה בשפע וברכה מיוחדת.

והעיקר – שנזכה לראות את כל הברכות מתממשות
בפועל ממש ,למטה מעשרה טפחים( ,שהרי הברכה
"יברכך ה' וישמרך" (הברכה הראשונה) היא דווקא
על העניינים הגשמיים) ,ואז יוכל כל אחד להיות פנוי
מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף לעסוק בענייני התורה
והמצוות ,עד למנוחה האמיתית ב"יום שכולו שבת
ומנוחה לחיי העולמים" בגאולה האמיתית והשלימה
מיד ממש.

לפי זה יובן המשך פירושו של רש"י "וישמרך  -שלא
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ניצוצות של גאולה
נשא את ראש

ברכת הגאולה השלימה

דבר מלך

הרב מנחם כהן

(נשא ד ,כב)

בעמדנו בזמן מתן תורה וימי התשלומין שלו  . .ש"עצרת .
 .הוא הזמן המוכשר לעת רצון להתפלל לקרב קץ הגאולה
 . .היינו ,שאז זמן המוכשר להתפלל שיתקרב קץ הגאולה",
"קץ הימים" ו"קץ הימין" ,ובעמדנו בשבת שלאחרי ה"קץ"
דעצרת ,שבת פרשת נשא  . .הרי זה הזמן הכי מוכשר
להחידוש ד"תורה חדשה מאתי תצא" ,ו"השמים החדשים
והארץ החדשה אשר אני עושה" – לא רק בלשון עתיד,
אלא בלשון הוה ,ועד שברגע שלאחרי-זה נעשה כבר
בלשון עבר ,כיון ש"הנה זה בא" ,וכבר בא.

ראש שצריך להיות בבני קהת ,צריכה להיות הנשיאת ראש
גם בבני גרשון  . .וזהו עבודת המשכן  . .בתור שלוחי כל
עם ישראל ,בהקרבת התמיד בכל יום שחרית ובין הערבים,
הנה על דרך זה גם עכשיו שצריך להיות אצל כל אחד
עבודת המשכן והמקדש  . .וכל זה נעשה הכנה והקדמה
קרובה לבנין בית המקדש השלישי ,ושם נעשה לפניך כו׳
כמצות רצונך ,בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.
(ספר המאמרים במדבר א' ,מאמר נשא ה׳תשל״ו)

ויהי ביום כלות משה

(נשא ז ,א)

(דבר מלכות ,שבת פרשת נשא ה'תנש"א)

ילמדנו רבנו :כמה דברים קדמו למעשה בראשית? כך שנו
רבותינו :שבעה דברים נבראו עד שלא נברא העולם .אלו
הן :כסא הכבוד ,והתורה ,ובית המקדש ,ואבות העולם,
וישראל ,ושמו של משיח ,והתשובה.

וזהו נשא את ראש בני גרשון גם הם ,דנוסף על הנשיאת

(מדרש תנחומא)

נשא את ראש בני גרשון

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

(נשא ד ,כב)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:58
20:15

19:13
20:18

19:06
20:19

19:14
20:16

19:47
20:53

הפטרה :והיה מספר בני ישראל  -וידעת את ה' (הושע ב ,א  -כב)

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

|

פרקי אבות :א

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

זמן לחדש בתורה
כיון שיום השבת שלאחרי זמן מתן תורה,
פרשת נשא ,דשנת אראנו נפלאות ,הוא
הזמן הכי מוכשר ומסוגל להתגלות
ד"תורה חדשה מאתי תצא" – מובן
שההוראה למעשה לפועל שהזמן גרמא
היא בהכנה (מעין ודוגמא ומביאה בפועל
ממש) לקיום היעוד "תורה חדשה מאתי
תצא" .ובפשטות – התחדשות והוספה
בלימוד התורה מתוך חיות ותענוג עד
שמחדש חידושים בתורה ,הן בנוגע
לעצמו ,והן בנוגע להפעולה על הזולת,
"העמידו תלמידים הרבה"...
(דבר מלכות נשא תנש"א  -מוגה)

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

מדוע משיח הוא
מעיקרי האמונה?

עד מהרה ירוץ דברו

ביאת המשיח היא אחת מיסודות האמונה היהודית .פוסק ההלכה
המפורסם "הרמב"ם" כתב שישנם "עיקרים" (דברים עיקריים) בהם
כל יהודי חייב להאמין.
יש הרבה מצוות והרבה דברים שכתובים בתורה ,ובכולם צריך
להאמין ,אך שלושה עשר דברים אלו הם היסודות שעליהם עומדת
כל התורה .אם מישהו חס ושלום אינו מאמין בהם הוא כאילו לא
שייך לעם ישראל.
בין העיקרים ,לדוגמא ,נמנים :להאמין שאלוקים בורא ומנהיג את
העולם בכל רגע ,שאין לו גוף ואינו מושפע מהטבע ,להאמין בדברי
הנביאים ואחד המרכזים :האמונה בביאת המשיח.

בלי יסודות אין בנין
'עיקר' פירושו 'יסוד'  -בסיס הדבר כולו  -כמו יסודות בניין המוכרחים
להיות איתנים ויציבים.
יכול לבוא מישהו ולומר שאינו מאמין חלילה בכל מיני דברים
שכתובים בתורה .למשל  -שאינו מאמין במצוות ציצית .כמובן
שמוכרחים להאמין במצוות ציצית כמו בכל מצוה ,אך למרות שיהודי
זה אינו מאמין במצוה זו ,יכול הוא להמשיך ולהאמין בכל התורה.
כמו קומה עשירית ,שיכול להיות עליה דיון האם לבנותה או לא,
ושאר הבנין יכול להישאר כפי התכנון הראשון .ליהודי זה חסרה
אמנם אמונה בדבר אחד ,וזה חסרון גדול ,אך מצוה זו אינה עיקר
ויסוד שעליו עומדת כל התורה ,והוא יכול להמשיך ולהאמין בכל
התורה.
אך אם יבוא מישהו ויאמר שהוא (חס ושלום) אינו מאמין במציאות
הבורא ,ברגע זה נשמט בסיס האמונה שלו בתורה .כי אם אין אלקים
אז אין מצוות (כי מי מצווה?) ,אין תפילה (כי למי נתפלל?) ,ואין תורה
(כי מי נתן אותה?) .חסר לו "יסוד" ו"עיקר" שעליו עומדת כל התורה.
כמו שאי אפשר לבנות בנין ללא יסודות ,כך אי אפשר להאמין בתורה
בלי היסודות.

האמונה במשיח היא יסוד
מדוע משיח הוא מעיקרי האמונה?
כי התורה היא נצחית ,ולא יכול להיות בה שום שינוי .כל מצוות
התורה נשארות קיימות לתמיד ,ואנו מצווים לעשותם כל הזמן.
תפקידו של המשיח להביא לעולם מצב שבו מתקיימים בעולם
בשלימות כל התורה והמצוות .בזמן הזה לצערנו לא כולם מקיימים
תורה ומצוות ,וגם אם נרצה ,עדיין יש מצוות שלא ניתן לקיים היום
אלא רק בגאולה השלימה.
הרבי מלך המשיח שליט"א הוא זה שדואג היום שכל היהודים יקיימו
תורה ומצוות ,והוא גם יביא לכך שיהיה ניתן לקיים את כל המצוות
ללא יוצא מן הכלל.
חסרון האמונה במשיח ,כמוהו כחסרון אמונה בשלימות ונצחיות
התורה הקדושה .בכך שאנו מאמינים במשיח ,אנו מאמינים שיבוא
יום שבו ציוויי התורה יתקיימו בעולם בשלימות.
אם כן ,האמונה במשיח מבטאת את האמונה בנצחיות קיומה של
התורה  -שמצוות התורה יתקיימו בעולם .ולכן משיח אינו "עוד
משהו" אלא מיסודות היהדות.
העיקר שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש והרבי שליט"א
מלך המשיח בראשנו!

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

ג' פרקים ליום
הל' סנהדרין .פרק י-יב.
פרק יג-טו.
פרק טז-יח.
פרק יט-כא.
פרק כב-כד.
פרק כה-כו .הל' עדות ..בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב-ד.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

י'-ט"ז סיון
פרק אחד ליום
הל' שבועות .פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

יום רביעי בלילה .אור לי' אייר תשפ"א.
קריית מלאכי ,ארץ הקודש.
ר' ראובן בבאי ,אברך צעיר ונמרץ שמשתדל
לנצל את מרצו לקרב את הנוער לעבודת
ה' ולדרך החסידות ,היה עייף ומותש
בשעה זו של הלילה ,אולם מספר דברים
דחופים שעמדו על הפרק טרדו את שלוותו
והוא הרגיש צורך לפנות לרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח לקבל עצה
והדרכה.
ענין אחד שעמד על הפרק היה בנוגע ליהודי
מסויים שר' ראובן הבטיח לעזור לו להשיג
כסף לקנות תפילין כשיטת רבינו תם ,כפי
שנוהגים להניח חסידים ויהודים יראי שמים
 בנוסף להנחת התפילין כשיטת רש"יהמחוייבת על פי הלכה .ר' ראובן היה מלא
ברצון טוב להשיג לו כסף לתפילין ,אולם
בפועל הוא לא ראה סייעתא דשמיא בגיוס
הסכום.
בנוסף ,רצה ר' ראובן לפתוח מרכז ללימוד
תורה לצעירים .על הפרק עמדה הצעה
לשכור מבנה מסויים אולם לפתע ההצעה
נהייתה פחות רלוונטית ור' ראובן התלבט
כיצד עליו להמשיך כעת.
עניין נוסף שהטריד את ר' ראובן באותם
ימים היה מצב פרנסתו שהלך ונעשה דחוק...
ר' ראובן נעמד בביתו מול תמונתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח וביקש הנחייה מה עליו
לעשות .הוא פתח את ספר האגרות קודש
(שנפתח בהשגחה פרטית בכרך ז עמוד שי)
וראה התייחסות ברורה לשאלותיו.
הייתה שם ברכה לתוספת ברכה משמים
בזכות התעסקותו בהפצת היהדות לנוער,
כמה מילים בנוגע להתחלת הנחת תפילין של
רבינו תם ,גם בנוגע למבנה לפעילות ובנוגע
למצב הפרנסה היתה התייחסות ברורה.
אולם את עיניו של ר' ראובן צדו לפתע
מילים מיוחדות של הרבי שליט"א מלך
המשיח לקראת סוף המכתב:
"בסעיף ב' וג' במכתבו ,כיון שבא לכאן בשבוע
הבא עלינו לטובה הרי נמשיך בזה בבואו
הנה".
הרבי שליט"א מלך המשיח כותב לר' ראובן
ששבוע הבא הוא יהיה אצלו ,ב 770-בניו
יורק" .איך אהיה אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח בשבוע הבא?" ,חושב ר' ראובן
לעצמו" ,הרי מצבי הכלכלי דחוק כעת מאוד
ובכלל לא תכננתי לנסוע"...
כשקם ר' ראובן בבוקר הזדרז לספר לאשתו

ר' ראובן בבאי

את עיניו של ר' ראובן
צדו לפתע מילים
מיוחדות לקראת סוף
המכתב" ...איך אהיה
אצל הרבי שליט"א
מלך המשיח בשבוע
הבא?" ,חושב ר'
ראובן לעצמו" ,הרי
מצבי הכלכלי דחוק
כעת מאוד ובכלל לא
תכננתי לנסוע"...
את התשובה המופלאה של הרבי שליט"א
מלך המשיח מאתמול בלילה .גם היא לא
הצליחה להבין איך זה יתכן .אבל כך הרבי
שליט"א מלך המשיח כתב .ור' ראובן האמין
בכל ליבו שהדבר יקום ויהיה!
בשעה  9:30בבוקר מצלצל הפלאפון של ר'
ראובן .על הקו ר' זלמן ברנשטיין מארגון
'התאחדות החסידים'" .שלום ר' ראובן .אני
רוצה לאחל לך מזל טוב!"" .מזל טוב?!",
מתפלא ר' ראובן" ,מזל טוב על מה?"" .מזל
טוב על זכייתך בגורל בכרטיס טיסה לרבי
שליט"א מלך המשיח!"...
שבוע לאחר מכן ,בל"ג בעומר ,ר' ראובן אכן
זכה להיות בניו יורק אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח.
"יש רבי בישראל ואין הוא נכנס בהגבלות
הטבע" .כשהולכים עם אמונה פשוטה בדברי
הרבי שליט"א מלך המשיח ,זוכים לראות
בעיניים גשמיות את התממשות ברכותיו,
גם כשבתחילה לא רואים לכך שום היתכנות
בדרך הטבע.
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לתקן את הנסיגות שנעשו
ויהי רצון ,שהמחאה תועיל שעל-כל-פנים יצאו ידי-חובה בענינים של
הנסיגה והנפילה שהיו עד עתה ,שזה יכריח  -מכיון ש"מצוה גוררת
מצוה"  -שיתחילו לתקן גם את הנסיגות והנפילות שעשו עד עתה.
(מוצאי ש"פ במדבר מבה"ח וער"ח סיון תשל"ט  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

המהפך שמתחולל בחייהם של יהודי גואיאקיל
מגוונים ,גם לקבוצות וגם באופן של חברותא – לימוד
אישי 'אחד על אחד' .תחום נוסף בו אנחנו עוסקים הוא
החינוך היהודי ,המאתגר במיוחד אצלנו בשל העובדה
שאין בנמצא בית ספר יהודי .במסגרת זו מתקיימים
שיעורי יהדות חווייתיים עבור ילדים יהודיים בזמנים
שלאחר שעות הלימודים".

קורה לעיתים ,כי למרות העובדה שאנו חיים בדור
הגאולה ,קיים קושי תודעתי להבין ולהפנים זאת,
ובמיוחד לנהוג ולחיות בהתאם למצב זה .הרבי שליט"א
מלך המשיח מתייחס בעצמו לתופעה ,וקבע שהיא
מתרחשת מכיוון שהתרגלו לחשוב ולנהוג בהתאם
לכך .בשיחותיו הקדושות הוא גם מביא את הפתרון
לכך :ללמוד תורה בנושאים הקשורים למלך המשיח
ולגאולה .לתורה יש כוח מיוחד לשנות את התודעה
ולסייע ליהודי לעבור למצב החדש – מצב גאולה.

הרב פריד (מימין) בשיעור עם יהודים מהקהילה

הנחת היסוד מובנת מאליה – מול הרצון הכללי הקיים
בעם ישראל לסיים את תקופת הגלות על צרותיה,
ולהביא לעולם באופן סופי ומושלם את הגאולה ,קיים
צורך לדעת מה עלינו לעשות .הדבר המתבקש ביותר
הוא להבין מהי הגאולה ,ובהתאם לכך לפעול למען
הבאתה .לשם כך יש דבר אחד מחויב המציאות ,והוא,
ללמוד את נושא הגאולה כפי שהוא מופיע בתורה ,וכך
להתוות את דרכי הפעולה הנדרשות.

הדבר שמחולל מהפך
בחייהם של רבים הוא
לראות את המקורות
לימוד פורה בנושא המשיח
הדבר שמחולל מהפך בחייהם של יהודי גואיאקיל הוא
והגאולה .לפתע אנשים
הלימוד הפורה סביב נושא המשיח והגאולה .השיעורים
מתקיימים גם לקהל וגם באופן אישי .אנשים שומעים
מבינים מה שהם שמעו
מושגים אלו במשך כל חייהם ,אבל למרבה הצער לא
במשך כל השנים .מושגים
תמיד מבינים על מה מדובר .כאשר יושבים ללמוד זאת
שהיו רחוקים הופכים לחיים
ברצינות ,לפתע אנשים מבינים מה שהם שמעו במשך

קהילה קטנה
מאז קריאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לעסוק
בלימוד התורה בנושאי המשיח והגאולה ,התחולל
שינוי בעולם .כיום ניתן למנות מאות שיעורים קבועים
במקומות שונים המוקדשים במיוחד לנושא חשוב זה.
הלימוד לא נשאר רק בריכוזים חסידיים-חרדים-דתיים
אלא פרץ גבולות והגיע למרחקים ,גם למדינת אקוודור
שבדרום אמריקה ,למשל.

שמקורן הוא בעיקר מיהודים שהיגרו לאקוודור בשל
מאורעות השואה .במשך זמן ארוך חיפשה הקהילה
רב שינהיג אותה ,עד שהרב מנחם מענדל פריד הגיע
למקום יחד עם משפחתו וזכה בתפקיד.

להעניק חינוך יהודי

בעיר הבירה קיטו פועל מזה שנים רבות בית חב"ד
בראשות הרב תומר רותם ,אולם במדינה קיים בית
אקיל ( )Guayaquilשמספר
גּואיָ ִ
חב"ד נוסף ,בעיר ַ
התושבים בה כפול מעיר הבירה קיטו .במקום קיימת
קהילה יהודית קטנה המונה כמה עשרות משפחות,

"תפקידנו מתבטא בעיקר בפעילות עם יהודי הקהילה
היקרים" ,אומר הרב פריד" .יש לנו כאן בית כנסת פעיל
בו מתקיימות התפילות ,וכמו כן נערכים שיעורי תורה

עצה והדרכה

כל השנים .פתאום מושגים שנשמעו להם מאז ומתמיד
מאוד רחוקים ,הופכים להיות חיים ומוחשיים.
"ישנו יהודי שאני לומד איתו בקביעות ,ובסיום כל
שיעור לאחר הלימוד הוא מודה לי במילים חמות על
כך שהעשרתי את ידיעותיו בנושא החשוב והאקטואלי",
מספר הרב פריד" .מרגש לראות בכל פעם מחדש את
ההתלהבות וההבנה כאשר אנשים נחשפים למקורות
ורואים בעיניהם את דברי הגמרא והרמב"ם אודות
משיח .זה מעניק להם הבנה נכונה ,ובוודאי שגם ממריץ
להוסיף בתורה ומצוות ולנקוט בפעולות ממשיות כדי
לזרז את ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח".

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לשוחח עם רעהו על מצבו
לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום השני ,בו כותב
על דבר העליות וירידות שהיו אצלו במשך שנה העברה,
ואיך שזה פעל עליו וכו' ושמכמה סיבות לא דיבר עם איש
על דבר זה וכו'.
מובן שלפלא הנ"ל ,שהרי בודאי למד כמה פעמים ספר
תניא קדישא ,אשר משם מובן וגם פשוט ,איך שענין היאוש
וכיוצא-בזה מופרך לגמרי ,יעוין שם באר היטב ,שלכן לא
אאריך בזה בכתבי לרוב פשיטות הדבר ,ושם ימצא גם כן
אופני תיקון ,וכן מובן משם גם כן שהתקון הוא צעד אחר
צעד ולא בקפיצה בפעם אחת.
וגם הענין השני הנ"ל פלא הוא ,שהרי מפורסם פתגם והודעת

נא לשמור על קדושת הגליון

נחיצות החינוך היהודי מורגשת במיוחד כאשר הילדים
מגיעים לגיל מצוות .במקרים אלו זוכה הילד או הילדה
להדרכה אישית והכנה לקראת כניסתו בעול המצוות
בבר או בת המצווה .מלבד זאת מקדיש הרב פריד זמן
לשיחות עם אנשי הקהילה ,שרואים ברב דמות בה ניתן
להיוועץ במגוון מצבים כדי לקבל הכוונה ועצה טובה.

כ"ק אדמו"ר האמצעי ,אשר כששנים מבני ישראל מתדברים
בעניני תורה ומצות (שמובן שכן הוא הענין הן בהקו דועשה
טוב והן בהקו דסור מרע ,הרי אז הם שתי נפש האלקית על
נפש טבעית אחת ,והפועל יוצא מובן ,וכיון שזכה שנכנס
ללמוד בישיבת תומכי תמימים ,אשר רבותינו נשיאנו הק'
מסרו נפשם על התיסדותה הנהלתה ורוחה ,ודברי צדיקים
קיימים לעד ,בודאי אשר סייעתא דשמיא ישנה ביותר וביותר,
ובלבד שגם התלמיד יעשה התלוי בו בקו החיוב וישלול
את הענינים אשר בקו השלילה (ובזה כמובן ענין היאוש
והעצבות וכו') ,ואז תהיה ההצלחה גם למעלה מהמשוער,
וזכות פעולותיו שהנקודה הפנימית בהם קירוב לבם של בני
ישראל לאבינו שבשמים תרבה הצלחת הנ"ל מדה כנגד מדה
גם בהנוגע אליו.
(אגרות קודש חלק טז עמוד לז)
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