שיחת הגאולה
הגליון השבועי של ימות המשיח

ב"ה

ערב שבת קודש פרשת כי-תבוא
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כ' אלול ה'תשפ"ב ()16.9.22

שבת שכולה
שבח והודיה

שבת שכולה עוסקת במתן תודה להקב"ה ,צריכה להביא לידי ביטוי את חסדיו הגדולים עמנו בעת האחרונה:
רצף הפיגועים שהסתיימו בניסים לצד עצירת פגיעה ביהודים בחו"ל ברגע האחרון .הודיה שמביאה גאולה
ההודיה ונתינת התודה לה' ,הינם טבועים עמוק בתוך חייו
של היהודי .החל מקומו משנתו ,לאורך כל יומו ,לפני ואחרי
שנהנה הוא מטובו הגדול של הבורא ובתחנות השונות
לאורך חייו .מצוות הביכורים,
עימה נפתחת פרשתנו ,הינה
המצווה המביאה את עניין
ההודאה ,משלב הדיבור ,לביצוע
מעשי .זאת כאשר נוטל האדם
מפירות שדהו ועמלו ,ומביא את
הראשונים שבהם לבית המקדש -
מצוות הביכורים.
נוסף על נקודות השבח וההודאה
במהלך חייו של יהודי ,הרי
שכאשר הוא זוכה לראות את
חסדו ושמירתו של הקדוש ברוך
הוא עליו ,הוא נדרש להודאה
מיוחדת  -לברך את ברכת
'הגומל' ואף לערוך 'סעודת
הודיה'.

קדימה ,לראש חודש אלול )27.8( ,גם הפעם מדובר על יום
השבת קודש ,שבמהלכה בוצע ירי לעבר רכב כוחות הבטחון
ביישוב שבי שומרון ,ושוב האירוע הסתיים בלי נפגעים ב"ה.

נס בבקעת הירדן
חורי הירי בחזית האוטובוס .ניתן לראות את
הבנזין שהשפריצו המחבלים במטרה להבעירו

שבוע ויום לאחר מכן ,ביום
ראשון ,ח' אלול ( ,)4.9התרחש
נס עצום ,בבקעת הירדן ,כאשר
קבוצת מחבלים נתעבים ,ירו
לעבר אוטובוס בו נסעו אזרחים
וחיילים .המחבלים לא הסתפקו
בירי והתיזו על האוטובוס חומר
דליק מתוך מטרה להצית אותו.
אלא שחפצם לא עלה בידם,
וכאילו יד משמים סובבה את
חרבם אל ליבם ,מידה כנגד
מידה ,ורכבם שלהם עצמם נדלק
בשריפה שניסו להצית וגרמה
להם לכוויות קשות.

בשבוע שעבר ,נתפס מחבל בתל
אביב .בנס גלוי ,הבחינו חיילים בערבי שעורר את חשדם.
באמתחתו ,נמצאו כלי נשק ומטענים ,בעזרתם התכונן לפגע.

רצף של ניסים
כמעט בלי להרגיש ,עובר עם ישראל ,חודש של ניסים
גלויים .נסיונות הפיגועים שנמנעו בחודש זה רגע לפני
ביצועם ,לצד עצירת הפגיעה ביהודים בחו"ל ,חומקים
מהכותרות הראשיות ,וגורמים לנו שלא לתת את הדעת
להודות להקב"ה על גודל חסדיו.
לפני כחודש ,במוצאי שבת ט"ז מנחם-אב ( )13.8הגיע
מחבל ימ"ש כשבידו כלי נשק ,והחל לירות לעבר אוטובוס
בסמוך לציונו של דוד המלך .שמונה נפצעו אך בחסדי
שמים הסתיים האירוע ללא הרוגים ,כשכולם מעידים
שמדובר בנס .שבוע לאחר מכן ,במוצאי שבת כ"ג מנחם
אב )20.8( ,התרחש שוב פיגוע ירי על אוטובוס ,הפעם ליד
עפרה .שמונה כדורים נורו,
אך בחסדי שמים האירוע
הסתיים בנס ללא נפגעים.
שוב אנו מדלגים שבוע

רשימה חלקית זו ,מצטרפת לדבריו של ראש המוסד השבוע:
"בתקופה האחרונה סיכלנו עשרות פיגועים של איראן נגד
ישראלים בחו"ל ,בקפריסין ,בטורקיה ,בקולומביה ובעוד
מקומות רבים בעולם ,שבכולם המפגעים נתפסו עם אמצעי
ההרג .לטורקיה  -האירנים שלחו  3חוליות חיסול כדי להרוג
ישראלים ללא אבחנה .עמדנו כחוט השערה להגן על בני
עמנו .הכוונות היו על האנשים בפועל .סיכלנו עם הטורקים
פיגועי טרור רגע לפני הלחיצה על ההדק ,והצלנו חיי אדם".

בן דוד בא  -עכשיו
בשבת זו ,בה אנו קוראים על המצווה המבטאת את ההודיה
להקב"ה ,ניתן שבח והודיה על כל ניסיו ,נפרסם אותם,
כמעשה המזרז את הגאולה האמיתית והשלימה ,והמביאה
את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח בפועל ממש,
עוד עכשיו ,כמאמר חז"ל במסכת סנהדרין( ,דף צז ,א):
"במוצאי שביעית בן דוד בא" ,תיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
מתכוננים ל'הקהל'
שנת 'הקהל' עומדת בפתח ,ובמוקדי חב"ד
נערכים לקראת הפעילות המיוחדת שתלווה
את השנה הבאה עלינו לטובה .במסגרת
פעילות מטה הקהל שיוקם בכל מקום,
יחולקו כרטיסים מיוחדים ,המיועדים למילוי
אישי על ידי כל אחד ,ייערכו כנסים מיוחדים
המיועדים לציבור הגברים ,הנשים והילדים
(בהפרדה מתוך כללי הצניעות) ואף יתקיימו
שיעורים בנושא 'הקהל' .אתר הגאולה פרסם
השבוע סרט וידאו העוסק בנושא זה מכמה
זויות אקטואליות .לצפיה באתר הגאולה.

ספר חדש :ימי משיח
סדרת הספרים הפופולרית "דברי משיח"
בהוצאת 'המכון להפצת תורתו של משיח'
השיקה כרך נוסף בסדרה :הספר 'ימי משיח'
המכיל יומן מפורט מחלקה הראשון של
שנת תשנ"ג ,שנה רצופה בעידודי שירת
ה'יחי אדוננו' על ידי הרבי שליט"א מלך
המשיח .להזמנת הספר.054-7430-472 :

הכתרת הרב באקוודור
במעמד חגיגי ,הוכתר לפני כשבועיים הרב
מענדי פריד לרבה של הקהילה היהודית
באקוודור .באירוע נטלו חלק שלוחים
מהמדינות הסמוכות ,הרב הראשי לישראל
ובני הקהילה הנרגשים .הרב פריד אמר כי
הוא ימשיך בפעילותו לקבלת פני משיח.

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

לבוא אל הארץ  -לקדש את הקבע הגשמי
הרבים ,אלא זו מצווה מיוחדת הבאה להודות על עניין
ספציפי ,והוא  -על המנוחה וההתיישבות בקביעות בארץ
ישראל.

תחילת הפרשה עוסקת במצוות הבאת הביכורים לבית
המקדש .בכל שנה מצווה היהודי להביא את הפירות
הראשונים  -הטובים והמובחרים ביותר  -ולהניחם לפני
ה' ,ובכך להודות לו על כל הניסים שעשה עם אבותינו,
ועל שהביאנו לארץ ישראל.

רק כאשר היהודי יושב לבטח ומתוך מנוחה ,כאשר הוא
יכול "לאכול מפריה ולשבוע מטובה" של ארץ ישראל ,רק
אז הוא יכול להביא לפני ה' ממבחר פירותיו ,ובכך לבטא
את רגש ההודאה.

אך צריך להבין :נאמר בפסוק שכאשר מביא הביכורים
מגיע אל בית המקדש ,מונה הוא שני ניסים עיקריים
שקרו לאבותינו .הראשון הוא הצלת יעקב אבינו מידי לבן
הארמי ,והשני הוא יציאת עם ישראל משיעבוד מצרים
לגאולה ,ולאחריה  -הכניסה אל הארץ המובטחת.

כאשר מביא הביכורים מגיע
אל בית המקדש ,מונה הוא
שני ניסים עיקריים שקרו
לאבותינו .הצלת יעקב אבינו
מידי לבן הארמי ,והשני הוא
יציאת עם ישראל ממצרים,
והכניסה אל הארץ

רק שני ניסים?
מדוע מבין כל הניסים הגדולים ,מזכיר מביא הביכורים
דווקא את שני ניסים אלו ,והלא היו עוד ניסים רבים
וגדולים ,כמו קריעת ים סוף ,מלחמת עמלק ,וכן כל
הניסים שקרו במהלך ארבעים השנים במדבר ,כירידת
המן ,באר המים הניסית וענני הכבוד; מדוע אם כן
מזכירים אך ורק את שני הניסים של הצלת יעקב מבית
לבן ויציאת מצרים?
אפילו אם ננסה לומר שדווקא שני ניסים אלו הם ניסים
כלליים ,בהיותם ניסים שבהם עם ישראל כולו ניצל
מאבדון (יעקב אבינו ומשפחתו מידי לבן ,ועם ישראל
כולו מידי המצריים) ואילו שאר הניסים הם רק המשך
או הסתעפות מניסים אלו ,עדיין קשה ,שכן קרו לאבותינו
עוד ניסים שבהם הייתה סכנת אבדון ,כמו ההצלה
מידי עשיו הרשע ,וכן הנס שאירע ב"אשד הנחלים"
בדרך לארץ ישראל ,ואם כן חוזרת שוב השאלה  -מדוע
מזכירים רק את שני הניסים הללו בעת הבאת הביכורים?

תודה על המנוחה
אלא מוכרחים לומר ששני ניסים אלו קשורים בצורה
ישירה לתוכן מצוות הביכורים ,קשר שאינו קיים בכל
שאר הניסים האחרים.
והביאור :עם ישראל התחייב במצוות הביכורים רק
לאחר שסיימו להשלים את כיבוש הארץ ולהתיישב בה
מתוך מנוחה וקביעות ,והסיבה לכך היא מכיוון שמצוות
הביכורים איננה עוד מצווה שבה מודים לה' על חסדיו

דירה קבועה בתחתונים
לפי זה מובן מדוע מזכירים בעת הבאת הביכורים דווקא
את שני ניסים אלו ,כיוון ששניהם קרו לעם ישראל
בהיותם במצב קבוע ,וששם  -במקום הקבוע שבו הם
היו ,לא היה להם טוב אלא אדרבה  -הם היו בסכנה
ממשית של כליון ואבדון חס ושלום ,אלא שהקדוש ברוך
הוא הצילם ועשה עמהם חסד והביאם אל מצב קבוע של
מנוחה בארץ ישראל.
כן היה בבית לבן ,כאשר יעקב אבינו שהה שם באופן
קבוע במשך עשרים שנה ושם הקים את רוב משפחתו,
וכן היה בארץ מצרים כאשר עם ישראל ישבו שם
מאתיים ועשר שנה.
ההוראה מכל זה היא שאל ליהודי להסתפק בעלייתו
הרוחנית בשעת התפילה או לימוד התורה ,אלא אפילו
בענייני החול שבהם הוא מתעסק מתוך קביעות ,גם שם
עליו להמשיך את האור האלוקי ,ולהפוך אותם לקדושה
וטוב ,שכך משלימים את תכלית הבריאה " -לעשות לו
יתברך דירה" בעולם הזה  -בגאולה האמיתית והשלימה
תיכף ומיד ממש.
(על פי לקוטי שיחות חלק יד עמוד )93

דבר מלך

ניצוצות של גאולה
כי תבוא אל הארץ

(תבוא כו ,א)

בנוגע לעצם הענין ד"כי תבוא"  -זהו דבר ברור שזה יהיה:
בכלל אומרים ש"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת
הטוב" וההיפך מזה ,ואצל יהודים צריך להיות "ובחרת
בחיים"; אבל בנוגע לענין ד"כי תבוא אל הארץ" בגאולה
העתידה  -זה לא נתון לבחירת האדם ,אין לו בזה ברירה
כלל ,זהו דבר בטוח שיהיה "כי תבוא אל הארץ" בגאולה
העתידה ,כיון שלא ברצוננו הלכנו לגלות ולא ברצוננו נצא
מהגלות ,אלא הקב"ה יוציא אותנו משם ומי יאמר לו מה
תעשה;
אבל כיון שהכוונה היא שעבודת האדם תהיה בדרך הטבע,
לכן נותנים ליהודי רגע להתכונן לזה " -כי תבוא" לשון
עתיד ,אבל "תבוא" לשון עתיד הוא אפילו לגבי הרגע
שלפני-זה ,זאת-אומרת ,שמיד לאחרי הרגע האחרון של
ההכנה וחינוך נהי' "תבוא אל הארץ" .וכאמור  -אין על כך

זמני
השבת

לפי שעון קיץ

הדלקת נרות
יציאת השבת

ברירה כלל; יש בחירה מה לעשות לאחרי ה"תבוא" ,אבל
על עצם הענין של "תבוא"  -אומר הפסוק בפשטות ,הודעה
פשוטה" :כי תבוא אל הארץ"!
(משיחת שבת פרשת כי תבוא ה'תשמ"ו  -בלתי מוגה)

ואולך אתכם ארבעים שנה

אמר רשב"י בנוהג שבעולם אדם אם יש לו בן נותנו לשפחה
שתניקהו ואם אין לו שפחה נותנו למניקה וכמה היא מניקה
אותו ב' וג' שנים כביכול הקב"ה אינו כן אלא (ישעיה מו ,ד):
"ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול וגו'" אמר להם
הקב"ה :בני חייכם כשם שגידלתי אתכם בעולם הזה כך אני
מגדיל ומייקר אתכם לעתיד לבוא .מנין שנאמר (ירמיה לא,
יט)" :הבן יקיר לי אפרים וגו'".
(מדרש רבה)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

ניו-יורק

18:08
19:19

18:23
19:21

18:15
19:21

18:26
19:22

18:45
19:42

הפטרה :קומי אורי  -בעתה אחישנה (ישעיהו ס ,א  -כב) .פרקי אבות :פרקים ג-ד

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

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

(תבוא כט ,ד)

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

זמן שכל אחד קרוב להקב"ה
לענין הנ"ל יש שייכות מיוחדת עם חודש
אלול – הזמן דחשבון הנפש על השנה
שעברה וההכנה לשנה הבאה :חודש אלול
– ראשי תיבות "אני לדודי ודודי לי" – הוא
זמן שבו כל אחד ואחת מישראל מרגיש
קרוב להקב"ה ,וקירבה הקשורה עם אהבה
וחיבה ,כמודגש בהביטוי "דודי" .וכמשל
הידוע של אדמו"ר הזקן ,שבחודש אלול
הקב"ה הוא כ"מלך בשדה"" ,ואז רשאין
(ויכולים) כל מי שרוצה להקביל פניו והוא
מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה
פנים שוחקות לכולם" ,וכל אחד יכול לבקש
ממנו כל מה שהוא צריך.
(דבר מלכות ש"פ כי-תבוא ה'תנש"א  -מוגה)
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במלאות  85שנה לפסק הדין שקבע שאסור לוותר על אף שעל מארץ
ישראל .משיחת מוצאי שבת-פרשת משפטים ה'תשל"ח

פסק דין מחייב
ידוע פסק-הדין של רבנים וגדולי ישראל ,עד לפסק-דין הברור
שנפסק ב״כנסיה הגדולה" ,שנאמר בפרסום במעמד של כמה וכמה
עשיריות מישראל  -שאסור למסור אפילו שעל אחד מכל ארץ ישראל
לגבולותיה.
ופלא גדול מדוע לא מפרסמים ומכריזים בפרסום הכי גדול פסק-דין
זה .שהרי כולם מודים שאלו שהיו שם היו גדולי ישראל .ועד כדי כך
שאלו האומרים שהם כעת מנהיגי ישראל ,מחזיקים עצמם 'גדולים'
בכך שהם הולכים לפי הוראות גדולי ישראל שהיו ב״כנסיה הגדולה".
וזה שישנם כאלו הרוצים להסתיר עובדה זו ,ומפרשים ומסלפים
פסק זה  -הרי זה לא יעזור להם משום שזה ככל "דבר ה' זו הלכה"
שודאי יקויים .ובפרט שמדובר בפסק-דין שנפסק על ידי מנהיגיהם,
רבותיהם ,מלמדיהם והראשי-ישיבות שלהם  -הרי דבר ברור שזה
פסק-דין ברור גם אצלם ,ובמילא זה נוגע למעשה בפועל שלהם.
והנה ,היות שפסק זה של ה"כנסיה הגדולה" ,מיוסד על פסק-דין של
תורתנו האמיתית והנצחית ,ומכיון ש״מאן מלכי  -רבנן״  -הרי ודאי
שפסק זה תקף גם כלפי אלו שנציגיהם לא היו ב״כנסיה הגדולה".
ותקף אפילו לכאלה יהודים שהיו אז במעמד ומצב הנקרא כעת
"חילוניים"  -היות ואצל יהודים אין ״חילוניות״ ,חול; כיון שבמתן
תורה נהיו כל היהודים חלק מה״גוי קדוש״  -אמנם יש להם בחירה
כיצד להתנהג במעשה דיבור ומחשבה  -אבל את מה שהם בעצם,
אינם יכולים לשנות .שמהותם היא שהם "גוי קדוש" ,וקדושה היא
ההיפך מ"חילוניות".
ויהי רצון שיפסיקו לפחד מ"צל ההרים" ,על אחת כמה וכמה שהם
אינם "הרים"; הם רק "קול עלה נדף"  -עלה תלוש שאינו נמצא על
האילן הנותן לו חיות .כלומר :כשגוי רוצה לקחת מיהודי דבר השייך
ליהודי ,הנה  -אם כשלוקח הוא מגוי דבר השייך לו ,הרי שאז עבר
על אחת משבע מצוות בני נח  -הרי כל-שכן וקל-וחומר כשלוקח
דבר מיהודי .וכשעושה זאת ,הוא מתנתק ממקור חיותו ,וממילא הוא
כ"עלה נדף" בלבד.
ועל זה מבהיר הפסוק ,שיתכן מצב בו יהיה יהודי המפחד מ"קול
עלה נדף" ,רחמנא-ליצלן .והפחד יהיה כל כך גדול עד שהוא ישכנע
יהודים נוספים שגם הם יפחדו מ"קול עלה נדף"  -ולכן מבהירים:
אסור ליהודי לפחד מ"קול עלה נדף"!
אלא יש לנהוג בהתאם לפסק-הדין הברור של השולחן-ערוך המדובר
לעיל ,שפסק-דין זה הוא היסוד להחלטתם של גדולי ישראל ב"כנסיה
הגדולה"  -שכל תלמידיהם וההולכים בעקבותיהם [ואפילו אלו שאינם
תלמידים שלהם ,אלא הם תלמידים של גדולי ישראל אחרים  -אבל
הרי הפסק-דין שלהם מיוסד על פסק-דין תורתנו הקדושה] צריכים
להתנהג לפי פסק דין זה.
וכאמור לעיל :יש ליישב מיד את כל גבולות ארץ ישראל מכל ארבעת
הצדדים ,ולא להתחשב באף אחד .והרמאים הטוענים שאם יישבו ,הרי
שאז יצטרכו לפנות ערבים ממקומם  -הנה די בכך שלפי-שעה יישבו
ביהודים את כל המקומות הפנויים שבהם אין ערבים!
יש ליישב את השטחים ,וכלל לא להתחשב במה שאמר בשר-ודם,
היות ומאחר והתורה היא זו שמצווה ליישב את כל ארץ ישראל
לגבולותיה  -ועל כל פנים את המקומות הפנויים...

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

ג' פרקים ליום
הלכות כלאים ..פרק ו-ח.
פרק ט-י .הלכות מתנות עניים ..פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
הלכות תרומות ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד-ו.

כ'-כ"ו אלול
פרק אחד ליום
הל׳ מכירה .פרק יג.
פרק יד.
פרק טו.
פרק טז.
פרק יז.
פרק יח.
פרק יט.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

המפתח לכל הישועות
שעת אחר הצהריים חמה בפאתי העיר פתח
תקווה .כמידי יום ,ניצב הרב לוי דורון בבית
חב"ד במרכז המסחרי של שכונת נווה דקלים-
שיפר ,מקום שליחותו ,וקיבל בברכה את פני
הבאים לבית חב"ד.
האחד מחפש לרכוש תפילין לבר מצווה של
הבן ,השני מברר מתי יתקיים השיעור השבוע
והשלישי מתעניין אודות אפשרות להכשרת
המטבח.
בין הבאות בשערי הבית חב"ד אותו יום,
הייתה גם חדווה ,תושבת השכונה שמזה זמן
רב מתחזקת ביהדות ופוקדת את בית חב"ד
לעיתים קרובות.
הפעם היא הייתה נראית מעט מוטרדת .לא
לקח זמן רב עד שהיא סיפרה את אשר מעיק
על ליבה:
"יש לי רגש והנאה גדולה בעבודה עם ילדים.
אני רואה את עצמי מתאימה לחינוך כמו
כפפה ליד .לפני מספר שבועות ניגשתי לאחד
מבתי הספר כאן בעיר וביקשתי להתקבל
לעבודה כמורה בבית הספר .המנהלת שאלה,
בררה ,והתרשמה לטובה.
"רק שדבר אחד ,מאוד משמעותי ומרכזי,
מפריע לקבלתי לעבודה בבית הספר :אין לי
עדיין תעודת הוראה .המנהלת מסרה שאינה
יודעת אם תוכל לקבל אותי לעבודה ללא
התעודה .הם יבחנו את המצב לפי הנתונים
ויחזירו תשובה בהמשך.
"בעוד שבוע מתחילה שנת הלימודים ועוד לא
קיבלתי תשובה .אני ממש חולמת על העבודה
הזאת ,זו שאיפה עמוקה שלי להתעסק בחינוך
ילדים ,וגם די חוששת לגבי מקור הפרנסה
שלי בשנה הקרובה"...
הרב דורון הבין למצוקתה וידע מיד לאן
להפנות אותה" :יש רבי בישראל" ,אמר לה,
"כתבי לרבי שליט"א מליובאוויטש מלך
המשיח ובקשי את ברכתו! ברכה של נשיא
הדור לא שבה ריקם!"
חדווה עשתה את ההכנות הרוחניות לפני
הכתיבה ,נטלה את ידיה ,קיבלה על עצמה
החלטה טובה בלי נדר ,נתנה צדקה והתיישבה
להעלות על הכתב את צומת הדרכים בה היא
עומדת .בסיום ,הביטה בתמונתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,כמו שהסביר לה הרב
דורון ,קראה את מכתבה והכניסה אותו היכן
שנפתח בין דפי סדרת אגרות הקודש.
לאחר הצהרת קבלת מלכותו של מלך המשיח
באמירה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
לעולם ועד" ,היא פתחה את הספר במקום בו

הרב לוי דורון

"יש כאן תשובה
ברורה!" ,אמר לה
בהתפעלות הרב דורון,
"את תיראי שהכל
יסתדר ותשתלבי
בחינוך .במשרה
שרצית לקבל ,או
במשרה אחרת ,אבל
מורה את בוודאי תהיי"
הוכנס מכתבה והחלה לקרוא את התשובה
(אגרות קודש כרך טו עמוד קפד):
"היה מועיל ביותר באם היו ממציאים לו
האפשריות לעזור לחלשים הימנו ,להיות
מנהיגם או מדריך בכיתה".
"יש כאן תשובה ברורה!" ,אמר לה בהתפעלות
הרב דורון" ,את תיראי שהכל יסתדר ותשתלבי
בחינוך .במשרה שרצית לקבל ,או במשרה
אחרת ,אבל מורה את בוודאי תהיי!".
מעודדת ושמחה יצאה גברת חדווה את שערי
הבית חב"ד .למחרת כבר הגיעה הבשורה
המיוחלת ,טובה ומוצלחת בהרבה מהמשרה
אותה ביקשה:
למרבה הפלא ,יצרו איתה קשר מבית ספר
אחר ,אליו כלל לא ניסתה להתקבל ,והציעו
לה מיוזמתם משרת מורה בכיתת חינוך
מיוחד .מבחינתה ,המשרה הייתה טובה אף
יותר מהקודמת שכן מדובר בכמות תלמידים
מצומצמת מול כיתה רגילה ,ועבודה בעלת
אופי מיוחד עם ערך מוסף ...עליה היא לא
חלמה.
גברת חדווה הגיעה שוב בשערי בית חב"ד.
הפעם כדי להודות לרבי שליט"א מלך המשיח
על ברכתו שהתממשה מיד ,בצורה טובה יותר
ממה שציפתה.
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נס משמים
כאשר ישראל רצתה להחזיר את השטחים מיד לאחר מלחמת ששת הימים,
היה נס ,והערבים לא רצו לקחת את השטחים בחזרה ,כי הם פחדו שמא
מרמים אותם .אך הסיבה האמיתית היא ,היות שכך היה רצונו של הקב"ה,
היות ולגויים אין בחירה.
(ע"פ שיחת יום שמחת-תורה תשל"ו  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

שנה טובה ומתוקה גם בקיבוצים
ימים אלו של ערב ראש השנה ,משמשים כימי הכנה
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה ,כמו גם ימים
בהם ניתן לתקן את אשר החסרנו בשנה החולפת .זהו
גם הזמן המתאים לקיים את מנהג ישראל לברך זה את
זה בברכת 'כתיבה וחתימה טובה' לשנה טובה ומתוקה,
ולהוסיף איחול מסורתי זה בסיום שיחות טלפון ומכתבים
(בימינו – הודעות אימייל ,סמס ,וואטסאפ ,ועוד) .בנוסף
קיים גם המנהג לשמוע מידי יום את תקיעת השופר,
ובכך להתעורר מתוך שמחה לשוב בתשובה ולקבל את
המלכות.

גם לפני ראש השנה לחלוקת לוח שנה ומתנה וברכת שנה
טובה ,ומאז הכל היסטוריה".
הרב בן ארי יוצא פעמיים בכל שנה למסלול ,שלוקח לו
שבועיים בצפון ושבוע נוסף בדרום" .לאחר הסיבובים
הללו ,בכל שנה מצטברת אצלי רשימה של כ 50-איש
המעוניינים לקבל דבר תורה שבועי באמצעות האימייל
ובהמשך קשר רציף" ,הוא אומר.

בתקיעת שופר והנחת תפילין באחד הקיבוצים

קול השופר

מתוקף שליחותו הוא
מנצל את העיתוי של ערב
ראש השנה למסע ארוך
מגנט משיח
ומתמשך של כשלושה
מלבד הפעילות בקיבוצים ,מוכר הרב בן ארי גם כמי
שבועות ,במהלכם הוא גומא
שמפיץ את דגל המשיח המפורסם במשך קרוב ל30-
שנה .זמן לא רב לאחר שיצא הדגל ,הפיק לראשונה גם
קילומטרים רבים ועובר
סיכת משיח ,לענידה על דש הבגד .במשך השנים מאז
ב 180-קיבוצים בצפונה
הפיק עוד עשרות פריטים עם העיצוב של דגל המשיח,
ובדרומה של ארץ ישראל
כאשר בין השאר הוא מקפיד תמיד על איכות מוקפדת

הדברים הללו מעסיקים כעת את הרב יעקב צבי בן ארי
שעות נוספות ,או למען הדיוק שבועות נוספים .הוא
משמש כשליח הרבי שליט"א מלך המשיח לקיבוצים
בארץ הקודש ,ומתוקף שליחותו הוא מנצל את העיתוי
של ערב ראש השנה למסע ארוך ומתמשך של כשלושה
שבועות ,במהלכם הוא גומא קילומטרים רבים ועובר
ב 180-קיבוצים בצפונה ובדרומה של ארץ ישראל .בכל
מקום אליו הוא מגיע הוא מעניק ערכה המכילה בין
השאר דבש וברכה לשנה טובה ומתוקה ,וכמובן מזכה את
הגברים בהנחת תפילין ,ואת הציבור כולו בשמיעת קול
השופר .טרם יציאתו לדרך דואג הרב בן ארי להצטייד
בכמות גדולה של מאות עיתוני 'הגאולה' ,וגם אותם הוא
מפיץ ומחלק בדרכו.

מצווה גוררת מצווה

הוא משחזר כיצד הכל התחיל" :בחג החנוכה תש"נ (סוף
 )1989זכיתי לעבור לפני הרבי שליט"א מלך המשיח בעת
חלוקת הדולרים לצדקה .באותה תקופה כבר חשבתי
להגדיל את הפעילות שערכתי ,ולפעול בקיבוצים באופן
עצמאי ונרחב ,וביקשתי ברכה 'להפצת יהדות בקיבוצים
באופן של ניסי ניסים' .הרבי שליט"א מלך המשיח השיב
'אמן .הצלחה רבה בכל הענינים שם' .זו היתה ההתחלה".

הוא חזר לארץ ,קנה רכב והחל להתארגן .סמוך לפסח
רכש כמות גדולה של מצה שמורה ויצא לדרך" .לקחתי
מפה והכנתי מסלול נסיעה שעובר בין  140קיבוצים
מצפון הארץ ועד חדרה .בכל מקום הענקתי סט של
שלוש מצות למזכיר הקיבוץ וסט נוסף לעורך ליל הסדר
הכללי ,ובנוסף ערכנו מכירת חמץ .בהמשך הוספתי
למסלול עוד  40קיבוצים בדרום ,ויצאתי לסיבוב נוסף

של המוצרים.

עצה והדרכה

אחת ההפקות האחרונות בתחום היא מגנט משיח עגול
המותאם להדבקה על רכבים בדומה ללוגו מסחרי של
חברות ,ואף יוצר במיוחד בהתאמה לגודל המכסה של
פתח מיכל הדלק .בראשו של הרב בן ארי כבר קיימים
רעיונות להפקות נוספות ,שבעזרת השם יצאו לאור כבר
עמוק בגאולה ,לאחר ההתגלות של הרבי שליט"א מלך
המשיח מיד ממש.
לפרטים והזמנות052-3284220 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

אי אפשר להשלים חוסר בתורה
כותב אודות השיפור במצב הגשמי וגם אודות השיעורים
שיש לו בתורה ,שלצערו הם עדיין לא במלוא המידה לעת
עתה כפי שהיו צריכים להיות ,אבל תקותו להיטיב זאת.
אבל מבואר באריכות בספרים רבים ,שענין תלמוד תורה לא
שייך להשלים את החסר בעתיד ,כי כל יום ,כמה שילמדו
בו ,הרי זה מספיק רק ליום זה עצמו ,במילא אין בזה אף
רגע מיותר ,שעמו ניתן לפצות על חסרון העבר ,גם ידוע
פירוש רבותינו ז"ל שרש"י מביא על הפסוק אם בחקותי
תלכו ,שתהיו עמלים בתורה וכו' ונתתי גשמיכם בעתם וגו'
וכל הברכות האמורות שם ,שמזה מובן בפשטות ,שאין מקום
לומר שכאשר הפרנסה תשתפר יקבעו שיעור לתורה ,שכן
אדרבה ,הטבת הפרנסה יכולה להגיע ,בזריזות ,דוקא ע"י

נא לשמור על קדושת הגליון

"כיום לאחר קרוב לשלושים שנות פעילות מדובר כבר
בכ 1,500-משפחות שנמנות על מעגל הפעילות .בכל בית
אני שואל מהם תאריכי יום ההולדת של בני המשפחה,
ולאחר מכן ממיר את התאריך הלועזי לעברי .לקראת יום
הולדת אני שולח מכתב עם איחולי ברכה בצירוף הסבר
כיצד חוגגים יום הולדת יהודי".

שיעורים בתורה ,ומה שהפרנסה לעת עתה אינה כראוי ,הרי
זו דוקא סיבה נוספת שיוסיפו בתורה ומצות ,ואף שלימוד
זה יכול לכלול בתוכו ענין של לא לשמה ,הרי ידוע מרז"ל
לעולם ילמוד אדם וכו' שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
(אגרות קודש חלק טז עמ' קיט  -תרגום)

לתרום לצדקה מראש
הנני מניח ,שבענין אודותו כותב ,אין בזה שום ענין של
השגת גבול ,ואם כן הוא ,שיהיה זה בשעה טובה ומוצלחת,
ומהנכון ,שיכניס סכום מסויים בקופה של צדקה על חשבון
הרווחים העתידיים ,וזה יתחיל את העסק החדש מלכתחילה
ע"פ ציווי השי"ת עשר תעשר וכמ"ש ובחנוני נא בזאת וגו'.
(אגרות קודש חלק טז עמ' קלט  -תרגום)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

