בתוך הגליון :מגזין 'עולם
חדש' ,המוסף החודשי עם
כל הראיונות ,הטורים ,מדורי
הפנאי והמדורים הקבועים
خالص Redemption
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טכנולוגיה
אנרגיה סולארית נקיה
מתמיד  /מנחם אמיתי

13

ביטחון
מחאה כנגד מדיניות
ההקפאה  /יוסף עמנואל

19

חינוך
לקראת שינוי אדיר ביכולת
הלמידה  /יוסף אברומוביץ

21

דעות
גאולה איזורית מסביב
ישראל  /שניאור גרנשטט

יש נביא בישראל!
מלחמת ששת הימים ,מלחמת יום הכיפורים ומלחמת המפרץ הינן
רק חלק מהנבואות המדהימות שהתגשמו הרבי שליט"א מלך
המשיח מודיע בנבואה :הנה זה משיח בא בנצי פרישמן עמ' 4

שינוי בעולם הכלכלה

אין הסבר אחר
לטלטלה שעברה
על שוק ההון

העולם משתנה ,במיוחד בתקופה האחרונה,
והשינוי נרגש בראש ובראשונה בעולם
העסקים סיכום השנה האחרונה בכלכלה,
בדו"ח המקיף את כל השינויים
עליות וירידות שהשפיעו על
כולנו ומגלים כי השינוי כבר
כאן מטבעות קריפטו ,מניות
שצמחו מטאורית ,שווקים
שקרסו ואנשים שהתעשרו
בין לילה אריק לוזון עמ' 6

הילדים שכן למדו
בחופש הגדול

מיזם 'יהדודס' הפגיש ילדים בכל קצוות
הארץ במהלך החופשה לימי כיף ,לימוד
וערכים • ההורים משבחים והילדים מגלים
עולם חדש • מושקא רותם עמ' 10

העובדים שלא
חוששים מחל"ת

תלוש המשכורת של כל אחד מאיתנו עומד
להראות שונה לגמרי • דגש מיוחד על
זמני תשלום השכר  -בלי להמתין לעשירי
לחודש • יוסף אברמוביץ עמ' 15

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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חדשות

מול כל התחזיות!
מול כל הפרשנויות!
זכינו שהקדוש ברוך הוא בחר במי שיורה הוראות ויתן עצות לכל אחד ואחת
מאנשי דורנו • לאורך כל שנות נשיאותו מוביל הרבי שליט"א מלך המשיח את
העם כקברניט בים סוער ומנבא מראש את כל האירועים • גם היום מקבלים את
עצתו באמצעות ה'אגרות קודש' • נבואתו העיקרית :הנה זה משיח בא
בנצי פרישמן
מאז היותו לעם ,קמו
לעם ישראל ,לאורך
הדורות נביאי אמת ,שהובילו
את העם וצפו מראש את
העתיד להיות ,הזהירו מפני
המצבים הלא טובים ועודדו
וחיזקו את רוח העם בזמנים
אחרים .אך בתוך כל אלו,
צפה ועולה בדורנו ,דמותו של
הרבי שליט"א מלך המשיח,
שבמשך למעלה משבעים
שנה ,מנבא בצורה מדוייקת
את העתיד לקרות.

ליקטנו כאן ,על קצה המזלג מקצת

מתוך אין ספור נבואות שהתגשמו,
אותם ראו כל עם ישראל .יש לציין
כי מלבד כל זאת ,הרי שמליונים זכו
עד היום לעצתו המדוייקת ,ברכתו
המפליאה ופתירת של שאלותיהם
האישיות באמצעות פניה ישירה
וקבלת עצתו והדרכתו.

תשכ"ז 1967 -

מלחמת ששת הימים
שנת תשכ"ז ( ,)1967סביב גבולות
ישראל התייצבו צבאות גדולים
וחזקים :מצרים ,ירדן ,סוריה ולבנון,
לצד עיראק ,ערב הסעודית ,לוב,
סודאן ,תוניסיה ,מרוקו ואלג'יריה,
כשיחדיו הם יוצרים איום גדול על

עיתון הגאולה נוסד על ידי הרב זמרוני ציק ,בשנת תנש"א ( ,)1991כחלק מפעילות
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה ,ונועד להעשיר את הידע והמוכנות לקראת
התגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק
העיתון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50
הפקה :עוז מיינר המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן
סייעו בעריכה :שניאור אקסלרוד ,מנחם מענדל אקסלרוד ,מנחם מענדל אמיתי
אימייל office@hageula.com :למנויים והזמנות053-4895-082 :
אינטרנטhageula.com moshiach.net :
להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילmenuim@hageula.com :
נא לשמור על קדושת העיתון אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון.
אין המערכת מייצגת אף גורם שהוא ,וכל הנכתב הוא על אחריות הכותבים בלבד.
לפרסום בגליוןmodaot@hageula.com :

שלום תושבי ישראל.
במהלך התקופה שלפני המלחמה,
בעוד הפרשנים בעולם כולו,
מבטאים חששות רבות כלפי הצפוי
לישראל ,הפתיע הרבי שליט"א
מלך המשיח והכריז כי צפויים
להתרחש נסים ונפלאות וכי אין
מה לפחד.
שבוע לפני פרוץ המלחמה ,נאספו
מול  ,770אלפי ילדים למעמד
הקבוע שנערך ביום ל"ג בעומר
במקום זה .באותו יום ראשון ,יצא
הרבי שליט"א מלך המשיח למסור
שיחה בפני הנאספים .בדבריו אמר
שארץ ישראל היא המקום הבטוח
ביותר ,בנוסף הוא הודיע כי בסופו
של דבר יהיה ניצחון גדול.
דבריו של הרבי שליט"א מלך
המשיח שודרו ופורסמו בהרחבה
בעיתונות וברדיו ,ועוררו הד נרחב.

מבצע תפילין
ימים ספורים לפני פרוץ הקרובות,
הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח
על מבצע חדש שמטרתו לעודד
כל יהודי להניח תפילין ,כסגולה
מיוחדת להוביל לנצחונה של
ישראל .בדבריו הביא את פירוש
חז"ל על הפסוק "וראו כל עמי
הארץ כי שם ה' נקרא עליך
ויראו ממך ,ופירושם "אלו תפילין
שבראש" .הנחת תפילין תביא
לפחד ורתיעה אצל האוייב ,הכריז.

כולם יראו את הניסים
בתחילת פרוץ המלחמה ,בעוד כלי
התקשורת הישראלים שומרים על
שתיקה ,ולעומת שידורי הערבים
יצאו בקריאות ניצחון כשהם
מתפארים בכיבוש ערי ישראל,
הרגיע הרבי שליט"א מלך המשיח
ואמר כי בקרוב יראו כולם את
הניסים ואף בישר כי הר הבית
יהיה בידי ישראל.
ואכן ,בתוך ששה ימים מופלאים
הסתיימה המלחמה בניצחון מוחץ
של ישראל ,כיבוש שטחים נרחבים
ושיחרור כל המקומות הקדושים
אליהם התגעגעו יהודים במשך
עשרות שנים.

תשל"ד 1973 -
מלחמת יום כיפור

למרות השאננות שהקיפה את
ראשי מערכת הבטחון והמודיעין,
בעוד עם ישראל אינו מודע לסכנה
האורבת לפתחו ,יצא הרבי שליט"א
מלך המשיח ועורר כי יש לעשות
פעולות רוחניות גדולות כדי לחזק
את בטחונם של ישראל.

צופה למרחוק
בערב חג השבועות תשל"ג יצא
הרבי שליט"א מלך המשיח בקריאה
לדאוג לכך שבחופשת הקיץ יקבל
כל ילד יהודי חינוך תורני .הוא
תבע ,ביקש והתחנן לפעול עם
ילדים בכל דרך אפשרית :בלימוד

תקיפת הכוחות בעיראק

עם החיילים בתעלה

מניחים תפילין ליד הטנק

עולים נרגשים יורדים מהמטוס

הטילים מעל גוש דן .מלחמת המפרץ

טנק ישראלי לוחם במלחמת יום הכיפורים

תורה ,בנתינת צדקה ,הוספה
בקייטנות ובמחנות קיץ ,ריכוזם
ליד הכותל המערבי בימי הסליחות
ובעשרת ימי תשובה ,רישומם
לחינוך על טהרת הקודש ועוד.
כל זה כדי שיפעלו להשבית אויב
ומתנקם כלשון הפסוק בתהלים:
"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז...
להשבית אויב ומתנקם".

לא פתחה במלחמה ,דבר שהתברר
כטעות מצערת שעלתה במחיר
כבד מנשוא .בהזדמנות התבטא
הרבי שליט"א מלך המשיח" :אילו
פתחנו ראשונים במערכה היינו
מנצחים תוך  24שעות".

לפני שלשת השבועות פנה הרבי
שליט"א מלך המשיח במכתב לכל
ילדי העולם וביקש להוסיף בתורה
וצדקה בכדי להשבית את אותו
אויב שמתנקם בעמינו עד היום
הזה .את הוראתו הדחופה ביום ח"י
אלול לרכז ילדים בכותל המערבי
לתורה תפילה וצדקה סיים במלים:
"ועל ידי שיסיימו את השנה באופן
כזה ישביתו אויב ומתנקם...
ויבוטלו כל הענינים הבלתי
רצויים ...וכל הקטרוגים שיכולים
להיות ...וכמו שכתוב ולא אבה ה'
אלוקיך לשמוע אל בלעם ...שיזרקו
את השטן מבית דין של מעלה"...

יום לאחר פרוץ המלחמה ,רואיין
הרבי שליט"א מלך המשיח על ידי
העיתונאי גרשון יעקובסון ונשאל
לתוצאות המלחמה ,הוא הופנה
אותו למכתב כללי שנכתב לפני
יום כיפור ובו מוסבר שתפילתה
של חנה בספר שמואל א' כוללת
את כל המלחמות שיהיו לעם
ישראל עד לביאת המשיח ויסתיימו
בנצחון ישראל ושהעיקר אצל
יהודי מאז ומעולם זו האיכות ,דרך
התורה ,שהיא המגבירה את האור
ומגרשת את החושך .אז הבינו
החסידים את שרשרת הפעולות
בקיץ האחרון.

ביום ו' תשרי ערך הרבי שליט"א
מלך המשיח סיום מסכת והאריך
אודות שייכותם של חלקים
ממצרים ומסוריה לארץ ישראל...
למחרת עמד שעות ארוכות וחילק
מטבעות ,לנתינת צדקה ,לאלפי
ילדים יהודים שהובאו לבית
מדרשו לפי בקשתו.

בשיחה שאמר הרבי שליט"א מלך
המשיח בי"ג בתשרי ,גילה כי "כל
ההתעוררות של 'מפי עוללים
ויונקים יסדת עוז' עליה עוררו
בחודשי הקיץ ,הייתה בשביל
המלחמה".

מתקפת פתע
למרות התחזיות הקודמות ישראל

כיבוש דמשק
במשך המלחמה דחף את הממשלה
לכבוש את דמשק ואף התבטא על
כך" :את דמשק היה אפשר לכבוש

נביא בישראל .הרבי שליט”א מלך המשיח

בו ביום שהתחילו את ההתקפה...
או ביום המחרת .הסורים הרי
ברחו ,לא היו מגינים ,ולא היה צבא
שעמד נגדם ,ואז לא הייתה עיר
הבירה ...ואז סוריה הייתה מסכימה
מיד להסכם שלום .ואז היו נפטרים
מעוד חזית ,היו משחררים 40,000
חיילים מהחזית הזו [=הצפונית]"

ללא שפיכות דמים

בהזדמנות סיפר מר יוסף צ'חנובר
איש מערכת הביטחון באותם ימים
סיפר שקיבל הוראה כזו ממזכירו
של הרבי שליט"א מלך המשיח,
אותה התבקש להעביר לשר
הביטחון משה דיין ,ששקל זאת
אך ענה שאין מספיק כוח אדם
למשימה זו...

התופעה המדהימה שנילוותה
לאותה מהפיכה ,היתה השינוי
העצום שעבר בבת אחד על מאות
מליוני בני אדם ,שינוי שבעבר
התבטא בשפיכות דמים עצום
וחודשים ואף שנים של אי וודאות,
ואילו כאן הכל נעשה באופן
גאולתי ,ללא בעיות מיוחדות.

תש"נ 1990 -

עם התממשות הנבואה ,כנגד כל
התחזיות ,נוכחו כולם לראות כי
אכן ,שוב צדקו דברי הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ובכלי התקשורת
אף הובאו אותן נבואות שצפו
מראש את נפילת מסך הברזל,
לצד המראות המרגשות של מאות
אלפים העולם ברכבת אוירית
לישראל.

התפרקות ברית
המועצות

במשך שנים ארוכות קודם לקריסת
ברית המועצות ,התבטא הרבי
שליט"א מלך המשיח מספר פעמים
כי סופה של מעצמת הכפירה
לקרוס ולהבטל .למרות שבמובנים
רבים ,לא נראה היה שיש סיכוי כי
יכול לקרות משהו כזה.
כשעלה גרובצ'וב לשלטון ,אמר
הרבי שליט"א מלך המשיח לפרופ'
ירמיהו ברנובר שמסך הברזל עומד
להיעלם ,הוא אף הוסיף כי יש
לנקוט בצעדים מעשיים לקראת
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נפילת המשטר הקומניסטי והורה
לבנות שיכוני עולים עבור העולים
הרבים העתידים לעלות לארץ
ישראל בעקבות פתיחת מסך
הברזל .ואכן שיכון שכזה הוקם
בירושלים באותם ימים.

גם נסיון המפיכה שכנגד שנעשה
על ידי הגורמים הקומניסטים שנה
לאחר מכן ,שהוביל לחששות רבות
במערב ואף לעזיבת משפחות
דיפלומטיות את המדינה ,לא
צלחה ,בדיוק כפי שאמר בנבואתו.

לאחר שהגיעו הידיעות הראשונות
על ההפיכה ,פנו ראשי לשכת
"עזרת אחים" אל הרבי שליט"א
מלך המשיח בשאלה כיצד לנהוג,
והוא השיב" :בתמהון הכי גדול
קבלתי השאלה – כפשוט ימשיכו
בכל התכניות שלהם ,כולל
הקייטנות עד גמירא כמתוכנן .וה'
יצליחם ויבשרו טוב".
בעקבות התשובה ,פרסמה לשכת
"עזרת אחים" הודעה בכלי
התקשורת בה נאמר כי המלאכה
הגדולה אכן נמשכת לפי התכניות
והפעילים ממשיכים לשקוד
במרץ על יישום התכניות לקראת
שנת הלימודים הבאה שתפתח
כמתוכנן בעז"ה ,והוסיפו כי "כשם
שחסידות חב"ד החזיקה מעמד
בעצמה והפיצה יהדות בארץ זו גם
בימים הקשים באמת ,כך תמשיך
הפעילות החב"דית ברוסיה ואף
תלך ותגבר בכל מצב".

קיבוץ הגלויות
אגב ,ביחס לעליית המוני היהודים,
באופן המדהים ביותר שזכינו
לראות בדורנו ,אמר הרבי שליט"א
מלך המשיח כי היא חלק מתחילת
קיבוץ הגלויות .בנוסף ,התייחס
להתפרקות ברית המועצות כחלק
מתהליך הגאולה.
בחודש שבט תשנ"ב חתמה ברית

המועצות על הסכם סיום המלחמה
הקרה עם ארצות הברית ועל
צמצום ההוצאות על ייצור הנשק.
הרבי שליט"א מלך המשיח
הקדיש לכך שיחה מיוחדת בה
הסביר שהמאורע הוא טעימה
מהייעוד "וכתתו חרבותם לאיתים"
שיתממש בגאולה.

תנש"א 1991 -
מלחמת המפרץ

למול איומיו המפורשים של הצורר
מבאגדד ,הודיע מראש הרבי
שליט"א מלך המשיח כי יראו
ניסים ונפלאות .לפני המלחמה
עודד את תושבי הארץ ,באומרו
כי ראשי התיבות של השנה היא
"תהא שנת אראנו נפלאות" ,וכי
ארץ ישראל היא המקום הבטוח
ביותר בעולם.

המלחמה
הודעתו מראש של סאדם חוסיין כי
באם יפלשו כוחות הברית לארצו
תגרור מצידו התקפת טילים
כימיים על ישראל הביאה לפחד
איום ונורא .כמיגון מפני הטילים
נושאי הראש הכימי ,בוצעו חלוקות
של ערכות מגן ,שכללו מסכות
אב"כ ומזרקי אטרופין .כל משפחה
התבקשה להכין בביתה חדר אטום,
שבו תשהה בעת מתקפת טילים.
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חדשות
מלך המשיח וכתבתי לו שהמצב
לא טוב ,ואנחנו לא יכולים להוציא
את המערכת כמו שהיא .וקיבלתי
תשובה שהתייחסה ל"רעש" אותו
צריך להסיר .אני לא יכול לפרט
אבל המילים האלו שקיבלתי ,היו
בשבילנו הכוונה ברורה ופתרון
לבעיה שחיפשנו ,לצד ברכה
שהופיעה שם באותם עמודים.

כשהתקשורת טורחת ללבות את
אש הפחדים.
למרות שבמהלך המלחמה שוגרו
לישראל  39טילים כשבכל פעם
מחדש עלה החשש שאלו נושאים
ראשי נפץ קטלניים ,הרי שבסופו
של דבר התברר שלא זו בלבד
שהדבר לא קרה ,אלא שהטילים
עצמם לא יצרו נזק גדול ולא הביאו
לפגיעות קטלניות כפי שקרה
במקומות אחרים בעולם שם נפלו
טילים אלו.

כבר למחרת בבוקר מצאנו את
הפתרון ויצרנו מודל מכ"ם ייחודי
הפועל בצורה שונה מהמקובל,
חדשנית לחלוטין ,מה שהביא
לתוצאה אפילו טובה ממה שציפינו.

"אל תיראו"
הרבי שליט"א מלך המשיח ,ציטט
באותם ימים את דברי המדרש
ב'ילקוט שמעוני' ש"בשנה שמלך
המשיח בא מלך פרס מתגרה במלך
ערבי וישראל מתרעשים ומתבהלים
ואומרים להיכן נבוא ונלך .ואומר
להם הקב"ה כל מה שעשיתי לא
עשיתי אלא בשבילכם."...
דבריו הנחרצים של הרבי שליט"א
מלך המשיח שארץ ישראל הינה
המקום הבטוח בעולם ,פורסמו
בהבלטה בכלי התקשורת.

עוצמת הניסים
כפי נבואת הרבי שליט"א מלך
המשיח ,אכן התרחשו ניסים
ונפלאות .בנינים התמוטטו אך
אנשים יצאו משם חיים ללא פגע.
רק לאחר המלחמה ,וכעבור שנים,
הגיעו גילויים מרעישים מפי גורמי
הביטחון ,על הניסים המופלאים
שהיו באותם ימים .לאחר יותר
מעשר שנים מהמלחמה ,שיחררה
סוכנויות הביטחון של ארצות
הברית הודעה ,כי רק פסע היה בין
סדאם לבין זריקת טילים כימיים
על ישראל ,וסדאם חוסיין שלח
שלשה מטוסים עמוסים בחומרים
כימיים לעבר ישראל ,ובדעתו היה
לפוצצם בישראל .הקלטות שנמצאו
במשרדי סאדם חוסיין ,ופורסמו,
הוכיחו שסאדם פרס ראשי קרב
כימיים ואף נתן הנחייה להשתמש
בהם נגד ישראל אם משטרו יעמוד
על סף קריסה.

הגברת הציפיה
עם סיום המלחמה ובעוד העם כולו
עד לניסים המופלאים ,הודיע הרבי
שליט"א מלך המשיח כי כל אלו
מבשרים על הגאולה האמיתית
והשלימה העומדת להגיע ,וכי
כעת יש להוסיף בפעולות ומעשים
לזירוזה.

תשכ"ז 1967 -
שלימות הארץ

מיד עם סיום מלחמת ששת הימים,
בהם קיבלה ישראל ,באורח ניסי
שטחים עצומים לידיה ,פתח הרבי
שליט"א מלך המשיח במאבקו
העצום לעצירת הדיבורים עם
הערבים על מסירת השטחים.

גם המערכת הייצורית עבדה וגם
המערכת כולה .והגיעה למימדים
של  96אחוזי דיוק!".

היום יותר מתמיד

רואים ניסים ונפלאות
אלפים פונים לקבל ברכתו .דוכן אגרות קודש במירון

בדבריו ציטט פעמים רבות את
פירושו הראשון של רש"י על
התורה" :אמר רבי יצחק :לא היה
צריך להתחיל את התורה אלא
מהחודש הזה לכם ,שהיא מצוה
ראשונה שנצטוו בה ישראל .ומה
טעם פתח בבראשית? משום :כח
מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת
גוים .שאם יאמרו אומות העולם
לישראל :לסטים אתם ,שכבשתם
ארצות שבעה גוים ,הם אומרים
להם :כל הארץ של הקב"ה היא,
הוא בראה ונתנה לאשר ישר
בעיניו ,וברצונו נתנה להם וברצונו
נטלה מהם ונתנה לנו" (רש"י
בראשית א' ,א').

סכנת נפשות
בנוסף ציטט בדבריו את ההלכה
המפורסמת מהלכות שבת הקובעת
(בסימן שכ"ט) כי "נכרים שצרו על
עיירות ישראל ...בעיר הסמוכה
לספר ,אפילו אינן רוצים לבא אלא
על עסקי קש ותבן מחללין עליהם
את השבת ,שמא ילכדו העיר ומשם
תהא נוחה הארץ ליכבש בפניהם".
לאורך השנים התמקד הרבי
שליט"א מלך המשיח באירועים
שונים שפגעו בבטחון ישראל,
כמו הסכם הפסקת האש במלחמת
ההתשה ,והודיע מראש כי המצרים
יפרו את ההסכם ,מה שאכן קרה
תוך  24שעות.

לעצור את הטרור
כאשר חתמה ישראל על הסכמי
קעמפ דיויד ,ובהם הסכימה לנהל
משא ומתן על נתינת אוטונומיה
לפלסטינים ,הבהיר הרבי שליט"א
מלך המשיח כי יש בכך סכנה
עצומה וקרא לבטל את ההסכמים.
בעקבות האינתיפאדה הראשונה
ישראלים
נציגים
התאספו
ופלסטיניים לדון בהסכמים .הרבי
שליט"א מלך המשיח דיבר על

צילום :דובער הכטמן

כך שהשיחות רק מראות לערבים
כי דרך הטרור היא הדרך הנכונה
ושהמחבלים מתעודדים מהשיחות.
לאורך השנים ולאורך כל
הממשלות שקמו מאז ,נוכחו כולם
לראות כי דרך זו של ניהול מו"מ
עם הערבים רק מובילה לתוצאות
הרסניות ביותר ,ועד כמה צודקים
דברי הרבי שליט"א מלך המשיח.
יצויין כי בשנת תשנ"ב (19929
הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח
כי הוא בעצמו ילחם כנגד
הממשלה שתהנל דיבורים כאלו
עם הערבים ,וכפי שקרה הדבר
בפועל בנפילתה.

תשס"ג 2003 -

תפיסת סאדם חוסיין
במהלך ההתוועדויות תוך כדי
ולאחר מלחמת המפרץ בשנת
תנש"א ,דיבר הרבי שליט"א
מלך המשיח דיבורים על כל
מהלך המלחמה ,כאשר על חלק
מהשיחות הורה לא לפרסמם .פעם
אחת דיבר על מפלתו של הצורר
בבצרה ,על יסוד הפסוק "זבח לה'
בבצרה" ,אולם הורה לא לפרסם
חלק זה של השיחה.

קצר לאחר מכן הוא נמצא אשם
והוצא להורג ב"ה.

תשס"ט 2009 -
פיתוח כיפת ברזל

עיני העולם כולו עוקבות בשנים
האחרונות אחרי פרוייקט כיפת
ברזל .הפרוייקט המדובר שהפך
לסמל של הצלחה ,בעיקר בזכות
דיוקו ,שינה לחלוטין את כללי
המלחמה והציל ,ללא ספק את
חייהם של אנשים רבים.
לצד הביקורת שדווקא בזכות
המערכת ,מצליחים מקבלי
ההחלטות להימנע מהצורך
להנחית מכת מוות על ארגוני
הטרור המאיימים על חייהם של
מיליונים ,הרי שלמעשה ,אין ספק
שמדובר בפרוייקט שהצליח מעל
המשוער ב"ה.
באחד מכינוסי גאולה ומשיח,
שנערכו בשנים האחרונות בג'
בתמוז ,בבת ים ,הוזמן הרב משה
בנימין מירושלים ,אחד מאנשי
המפתח בפרוייקט ,לספר על
המופת העצום שהוביל להצלחה
הפלאית.
"תוך כדי הפיתוח של כיפת ברזל,
נדרש מאיתנו לספק פתרון מהיר.
באותם ימים הטילים עפו מצפון
ומדרום והאיום היה מוחשי ומורגש.
אמנם המערכת פותחה כבר לפני
שנים ,אבל הביצוע המדויק שלה
לא היה בהצלחה גדולה ועמד על
 75%סך הכל.

בחבקוק ב' פסוק ג' כתוב ברש"י
על המילים "עוד חזון למועד
"שיגיע יום שיעמוד נביא וינבא
בעוד חזון למעוד מתי תיהיה מפלת
בבל וגאולת ישראל" ,ובמילות
פסוק זה השתמש הרבי שליט"א
מלך המשיח באומרו שעדיין לא
לפרסם דיבורים אודות מפלת
האוייב בבצרה .בשבת פרשת בא
התנש"א אמר הרבי שליט"א מלך
המשיח ש"החריבו את ארמונו של
השליט ,והוא ימ"ש נודד ממקום
למקום ללא קביעות"...

ישבנו וחשבנו כיצד לפתור את
הבעיה ,ואכן גילינו דרך ,אבל
הפתרון הזה גרם לקריסה של כל
המערכות הייצוריות שלנו .במקום
שאנחנו נתקדם אנחנו נסוגנו
אחורה.

רק בשנת תשס"ג עם תפיסתו של
הרודן בבצרה (ולא בעירו) ,הובנו
דברים נשגבים אלו ,וכזכור זמן

בשלב זה היו כל המהנדסים עם
"פה פתוח" ולא יודעים מה לומר.
אני ביקשתי ברכה מהרבי שליט"א

מליוני יהודים נעזרים בקבלת עצה,
הדרכה או ברכה מהרבי שליט"א
מלך המשיח ,גם היום.
כתיבת הבקשה מתבצעת על
ידי כתיבת הבקשה או השאלה
על דף והכנסת המכתב לאחד
מספרי "אגרות קודש" .במכתבים
שבמקום האקראי בו הוכנס הדף,
ניתן למצוא את התשובה למכתב.
נהוג לקבל לפני הכתיבה לרבי
החלטה טובה.
יהודים רבים נוהגים לכתוב לרבי
שליט"א מלך המשיח ,באופן
תדיר או מפעם לפעם ,באמצעות
ה"אגרות קודש" .באירועים
מרכזיים שונים מידי שנה ,כמו
הילולת רשב"י במירון ,והילולת
הבבא סאלי בנתיבות ,מקימים
חסידי חב"ד מרכזים מיוחדים
למטרה זו.
סיפורי ניסים רבים התרחשו
באמצעות הכתיבה לרבי שליט"א
מלך המשיח וביצוע ההוראות כפי
שהרבי הדריך במכתב .סיפורים
כאלו התפרסמו לראשונה בעלון
השבועי שיחת הגאולה ,ולאורך
כל השנים שמאז ממשיך העיתון
בפרסום תדיר של מופתים אלו,
חלק מהסיפורים לוקטו בסדרת
הספרים נפלאות עכשיו.

הנבואה העיקרית
בשבת פרשת שופטים בשנת
ה'תנש"א הודיע הרבי שליט"א
מלך המשיח" :צריכים לפרסם
לכל אנשי הדור ,שזכינו שהקדוש
ברוך הוא בחר ומינה בעל-בחירה,
שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה
מאנשי הדור ,שיהיה ה"שופטייך"
ו"יועציך" ונביא הדור ,שיורה
הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת
כל בני ישראל וכל האנשים דדור
זה.
עד הנבואה העיקרית  -הנבואה
ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד
ממש "הנה זה (משיח) בא".
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רפורמת הכשרות :האם בקרוב
יאכלו בשר וחלב בהשגחת הבד”ץ?

ימים לא שגרתיים עוברים על עם ישראל ,מהפכות קיצוניות בתחומי היהדות מתחוללות  -כאשר מהבולטות שבהן היא
מהפכת הכשרות • לתשומת לב המשרד לשירותי דת :בזמן הקרוב יתעדכנו כללי הכשרות
כמשמעותי במיוחד .לכן בזמן זה
נאסר המאכל מחמת עירוב זה -
שנחשב כטשטוש הגבולות אותם
ברא הקב"ה.

יוסף אברמוביץ
בזמן שהשר כהנא
מנסה להקל את נושא
הכשרות במרחב הציבורי,
מסתבר שכדאי לבדוק מה
עומד להתחולל בקרוב בעולם
הכשרות .כלומר  -מה אמורות
להיות ההשלכות הגדולות
על כללי הכשרות כתוצאה
מהמהפכה שבדרך  -הגאולה
הקרובה מתמיד.

כפי שכולנו יודעים ,בבוא הגאולה
לא יתבטלו מצוות היהדות .אמנם
עם ישראל יקיימן בחשק גדול
יותר ומתוך רצון אישי למלאות
את רצון הבורא ,אך לא יהיה מקום
לפריקת עול  -האנשים גם לא
יחושו צורך בכך" .התורה הזאת
לא תהא מוחלפת" שיננו דורות
של יהודים שמסרו נפשם על קיום
התורה ,ואכן  -גם בגאולה אליה
אנן מחכים כל-כך ,לא יתקיימו
בכללות הקלות רוחביות או ביטול
סדרתי של מצוות.
אך מכל סדרת המצוות שתשארנה
תקפות גם בגאולה ,בולט ושונה
איסור אחד חמוד מאוד שאנו
מכירים כיום ,שמקורות היהדות
מלמדים אותנו כי בקרוב ממש,
בגאולה השלימה ,הוא לא יהיה
תקף כפי שאנחנו מכירים אותו
כיום.

אך בקרוב ,כאשר תגיע הגאולה,
אנחנו נבין שעיקר החשיבות
בבשר ובחלב טמונה בכח הרוחני
אותו הם מסמלים ,במהות העומדת
מאחוריהם ,מזינה אותם ומתבטאת
על-ידם  -לגבי מהות זו ,הערבוב
ביניהם הוא איננו משמעותי כל-
כך ,ולכן בגאולה ,כאשר זו תהיה
החשיבות  -לא נראה בעירוב זה
סיבה לאסור.

הרפורמה מזערית מול שינויים משמעותיים הצפויים בקרוב בתחום הכשרות.

רק כאשר הבשר והחלב נפגשים
יחד ,הם הופכים לאיסור .הערבוב
שלהם ושיתופם למאכל אחד ,הוא
האוסר אותם מאכילה ומהנאה
בכלל.
הטעם הפנימי על פי תורת
החסידות לאיסור הבשר והחלב,
הוא משום שכל אחד מהם מבטא
ענין אחר ומיוחד בפני-עצמו
בעולמות העליונים ,ואם-כן ערבוב
שניהם יחד עלול ליצור מפגש
וערבוב בין שני אלמנטים רוחניים
שאינם אמורים להתערב יחד.

העירוב האסור והבעייתי הוא רק
כאשר החיבור הוא מהותי וחזק,
כך שהוא משפיע באופן ממשי
על הגופים המתחברים .אך כאשר
הערבוב הוא רק טכני ,לא קיימת
בעיה בו ,שהרי הוא איננו חיבור
מהותי שפורץ את גבולות הבריאה
הטבועים העולם בידי הבורא.
זו הסיבה שכיום ,בזמן הגלות,
איסור אכילת בשר וחלב עומד
בכל תקפו ,לעומת השינוי הדרמטי
שיחולל בגאולה ,אז לא תהיה
בעיה זו בערבוב .כיום ,כאשר

המותר הופך לאסור
איסור אכילת בשר בחלב ,איננו
נשאר עומד על כנו בגאולה .וזה
נתון שחשוב לדעת ,לא רק בגלל
שהוא אומר שאולי נוכל להנות
מהמבורגר עם גבנ"צ ,אלא כי
הדבר יכול ללמד אותנו רבות על
מה שאנחנו כל-כך רוצים לדעת
עוד ועוד  -מהותה ותוכנה של
הגאולה.
איסור אכילת בשר וחלב הוא
איסור יחודי .שכן רוב הדברים
אותם אסרה התורה על יהודי ,הם
אסורים מצד עצמם .בשר טרפה,
חזיר ,שרצים ורמשים וכדומה  -כל
אלו הם דברים האסורים לחלוטין,
בכל מתכון ובכל שילוב .אך הבשר,
כאשר הוא לבדו  -הוא מותר אוין
בו כל איסור .כמוהו גם החלב,
איננו אסור מצד עצמו.

סירה ,שופר
וגאולה
אחד השלוחים בעיר ונציה ,שם מתניידים
פעמות רבות באמצעות סירות ,יצא
במיזם מפתיע שנועד לחבר יהודים רבים
לתקיעת השופר הנשמעת בחודש זה:
סירה מיוחדת שעליה מתנופף בגאון דגל
משיח הסתובבה ברחבי העיר כשהשליח
תוקע בשופר ומעורר את היהודים
לקראת ראש השנה.

צילוםArielinson :

אנו מביטים על הדברים כפי שהם
עומדים מול עינינו  -נראה לנו
החיבור שבין בשר וחלב מהותי
וחזק.

ערבוב עדין
לא סתם התנאי ההלכתי לכך
שהחיבור ביניהם יאסור את
המאכל ,הוא רק כאשר הבשר
והחלב נותנים טעם אחד בשני.
רק במקרה כזה נחשב החיבור
כעילה לאסור את המאכל .עירוב
זה ,בתחום הטעם ,נראה לנו כיום

הסיבה שעירוב הבשר והחלב
איננו חמור כל-כך כאשר מדובר
בערבוב עדין ,המייצג את הכוחות
העליונים בלבד הטמונים בהם,
ומותר באכילה  -בשונה מעירוב
אסור כאשר הוא מערב את
הכוחות הבולטים והתחתונים יותר
הנמצאים בבשר ובחלב  -היא כי
כאשר מדובר בכוחות עליונים,
העומדים בצילו של הקב"ה ,אין
חשש שיצא מערבובם דבר שלילי,
שכן הכוחות החשות את הבורא,
כפופות לרצונו ולא ייצרו תוצאות
בעייתיות.

מקורות :רבינו בחיי משפטים כג,
יט; דברים יד ,כא; לקוטי שיחות
כט תצא א.
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גאולה בכלכלה
בעולם שערכם עולה ויורד בכפוף
לעשרות נתונים ומרכיבים.

כסף גדל
על העצים?

ערך הזהב פינה את מקומו לערך
המדינה וערך הכלכלה שלה .ככל
שיש יותר ביקוש למטבע מסוים
על פני מטבעות אחרים כך
שוויו עולה לעומת
מתחריו .השולטת על
הנפקת השטרות
וניהולם בכל רגע
נתון ,היא המדינה
השלוחה
או
לניהול פיננסי
שלה  -הבנק
המרכזי .הם מחליט
כמה שטרות יהיו בכל
זמן נתון .זוכרים שהכסף לא
גדל על עצים? אז כסף לא רק
מיוצר מעץ ,הוא גם גודל עליו,
למדינה יש אפשרות להדפיס כמה
שטרות שהיא מחליטה לנכון.

לכל שנה ,יש סוף שנה .ולכל רבעון יש דו"ח מסכם • שנת ה'תשפ"א
מתקרבת לסיומה והדו"ח צפוף ותפוח ,הגרף מלא עליות וירידות ,והשנה
הזו לא דומה לשום שנה אחרת ממגוון פנים ,ובעיקר בפן העסקי-כלכלי
• מטבעות קריפטו ,מניות שצמחו מטאורית ,שווקים שקרסו ואנשים
שהתעשרו • אין ספק שכל העליות ,המורדות והשינויים המטלטלים קשורים
קשר הדוק לגאולה האמיתית והשלימה העומדת על סף הדלת
אריק לוזון
האירועים
אחד
בשנת
המשמעותיים
תשפ"א היה כמובן שובו
בסערה של הביטקוין .מיותר
לציין שהביטקוין ,ותחת כנפיו
אלפי מכשירי הקריפטו שצמחו
בעקבותיו הינו מהתופעות
השנים
של
המיוחדות
האחרונות .תופעה שמגיעה
לשיאה השנה כשערכו של
ביטקוין בודד הגיע לשווי הזוי
של  63,000$עם שווי שוק של
 1.5טריליון דולר ,יותר 40%
מכלל שוק מכשירי הקריפטו.

למעשה מאז ( 2017למניינם) שאז
שווי הביטקוין הגיע ל20,000-
דולר ,אך צנח זמן קצר לאחר מכן
ל 5,000 -דולר (ירידה של ,)75%
מחזיקי המטבע חיכו  3שנים
לחזרתה של התופעה לשיאה ,אך

כנראה לא ציפו להפתעה הנעימה
שחיכתה להם .העלייה המטאורית
בערכו של הביטקוין (שעדיין קשה
להגדיר בדיוק מהו  -מטבע ,נכס,
מכשיר פיננסי ,או בכלל חסר ערך
 סוג של צעצוע פיננסי) ,דורשתמאיתנו לכל הפחות לנסות להבין
ולו במקצת בתופעה המיוחדת הזו.
בתור ילדים ,שמענו לא פעם,
"כסף לא גדל על העצים" .עובדים
עליו קשה ,לא הכל אפשר לקנות.
יש לעמל על מנת להשיג פרנסה.
אך בשנה החולפת ,ובכלל מאז
תחילתה של הקורונה שמסרבת
להיעלם מחיינו  -ועל הדרך
גם משנה סדרי עולם  -יתכן
והמוסכמה הכלכלית הכה פשוטה,
קצת פחות מדויקת מבעבר.
אך תחילה נקדים ונשאל ,מהו
בעצם כסף?

כולנו מכירים וגדלנו על שטרות
עליהם מודפסים דיוקנים ,מוטיבי
מדינות ,ומספר נקוב המציין את
ערכם .אך מה הופך חתיכת פיסת
נייר (שאגב כן מיוצר מעצים),
לשווה ערך כלשהי?

תבואה או בהמות .סחר חליפין
במיטבו .גם אלפי שנים אחרי,
כשמדינות הנפיקו מטבעות
משלהן ,הם עדיין היו עשויים
מאותן מתכות יקרות ונדירות
שערך המטבע נגזר ממשקלן.

קצת היסטוריה

אם נתקדם כמה אלפי שנים
קדימה ,נגלה שכמה חכמים
המציאו שיטה חדשה ,הם גנזו
את הזהב והכסף האמיתיים
בבנקים מבוצרים והנפיקו בשויים
מטבעות ושטרות ששימשו תיעוד
על הפקדת הזהב והיו מגובים
במתכות היקרות השמורות.

כבר בספר בראשית מתועדת
עסקת הנדל"ן הראשונה ,בין אבי
האומה ,אברהם אבינו ,לעפרון
החיתי ,שהסתכמה במילים" ,ארבע
מאות שקל כסף עובר לסוחר".
למעשה בזמנם ,שקל כסף ,הכיל
משקל מסוים של מתכת הכסף.
שקל ,אגב ,הוא מלשון משקל
וסימל מידת משקל בסיסית.
כך סחרו במתכות יקרות ונאות
כגון זהב ,כסף ונחושת כמו גם
בטובין מסוגים שונים כפירות,

אחת הדוגמאות המפורסמות
משמש מבצר פורט נוקס בארה"ב,
שם היה שמור כלל הזהב של
הממשל .כעבור בערך  150שנה,
גם השיטה הזו הפכה למיושנת,
ויחד עם הפרזידנט דאז ,ניקסון,

הוחלט לעשות הפרדה מלאה בין
שטרות הדולרים למטילי הזהב.
בעקבות ארה"ב כך נהגו מרבית
מדינות העולם.
מיד כמובן עולה השאלה ,אם אלפי
שנים ערכם של השטרות הייתה
המתכת היקרה שגיבתה אותם,
מהו ערכם כיום בהעדר הזהב
שמאחוריהם? התשובה המהפכנית
היא ,המדינה עצמה עריבה ומגבה
את הכסף שלה.
שטרות הכסף משמשות מעין
הסכם חוזה שהמדינה המנפיקה
תכבד את השטר בערך הנקוב בו.
נגמר עידן המטבע הערכי ,ברוך
הבא למטבע ההסכמי .החלטה
זו הייתה כמובן בעלת משמעות
מהפכנית שתוצאותיה הובילו
בין היתר לשוק מט"ח מאד פעיל
שבו ניתן לסחור במטבעות שונים

רגע רגע ,אז למה לא להדפיס
כמות אדירה של כסף ולחלק
אותה לאזרחים כדי להפוך את
כולם לעשירים? נשמע טוב ,לא?
רק שלזה קוראים אינפלציה,
איבוד ערך המטבע כי הוא
כבר לא קשה להשגה ואיש לא
רודף אחריו .מה שקרה למשל
במדינות כמו זימבבואה שהגיעה
למצב שבו הנפיקה שטר של
 10מיליארד דולר מקומי שהיה
שווה ערך לדולר אחד אמריקאי,
ומדינת ונצואלה שהנפיקה שטר
של  50,000בלוביאר (המטבע
המקומי) ש 25-שטרות כאלה
היו שווים לדולר אמריקאי אחד.
איך נוצר מצב כזה? שילוב של
מנהיגים דיקטטורים ,חוקי ממשל
גרועים ביותר ,ופגיעה בשוק
החופשי במדינה.
לסיכום ,מדינה מדפיסה כסף
ומגבה בעצמה את הכסף שלה,
הביקוש למטבע שלה קובע את
הערך שלו .מדינה שרמת הייצור,
תרבות הצרכנות של האזרחים,
ופעילותה הכלכלית גבוהות,
תגרום לכך שהביקוש למטבע
שלה יעלה .לא ניתן להדפיס כמות
שטרות אין סופית מבלי שהפעילות
הכלכלית במדינה תגבה את
כמות השטרות המונפקים .חוסר
גיבוי מוביל לקריסת המטבע
ולאינפלציה.

שלום ,קוראים לי ביטקוין
פתאום ,שחקן חדש חדר למגרש

שנה של עליות חדות בביקוש לביטקויין

הפיננסי .תחילה הוא היה נראה
כילדון חסר ערך ,אך הוא עשה
בית ספר לכולם.
עד אז הכיר העולם את מה
שמכונה  - fiat moneyמטבע
פיאט ,כסף מגובה-מדינה .המכנה
המשותף בין כלל מטבעות פיאט,
שנצרך גורם ממוצע על מנת
לבצע עסקה( .מלבד ,כמובן ,השוק
השחור) .כלומר יש צורך בבנק,
או מוסד פיננסי אחר לתת לכסף
את ערכו ולהעביר אותו מאחד
לשני .ממציא הביטקוין הוציא את
הגורם הממוצע ואיפשר לכסף
לעבור בין מבצעי העסקה באופן
ישיר ללא כל גורם ממוצע .מעין
יוזמה חברתית לטובת האזרח,
שבעל כורחו נאלץ לשלם עמלות
ודמי תיווך לבנקים ומוסדות הון.
הביטקוין עצמו הינו קוד דיגיטלי
שמיוצר בתהליך של כריית
נתונים מסובכת לאחר פתרון
חידה אלגוריתמית .אין כל מטבע
או גיבוי פיזי .זוכרים את העצים?
אפילו הם כבר לא חלק מהמשחק.
"המטבע" מועבר מאדם לאדם על
ידי פעולה דיגיטלית המכניסה
ומוציאה מארנקים דיגיטליים
בעלי קידוד מאד מורכב המאפשר
גישה אליהם.
עד כאן נשמע מצויין ,נכון? אבל
מי נותן לזה ערך? זוכרים מתכות
יקרות ושטרי מדינה? כאן אין כלל
שום גוף רשמי או מדינה שמגבה
את ה"מטבע" הזה .בתחילה
באמת ערכו כמעט נשק ל .0-אך
ככל שהתופעה התרחבה וקהילת

צילוםRomaine :

משתמשי הביטקוין גדלה כך זינק
ערך המטבע המבוזר.
אזרחים מכל העולם ,שהאמינו
בעקרון של הוצאת הגורם
הממוצע מהמשוואה התחברו
לקהילת הביטקוין ,והחלו להשקיע
במכשיר שאין לו שום ערך מצד
עצמו מלבד הביקוש שלו בקהילה.
פתגם עממי אומר ,שכרישים
מריחים דם .כך סוחרי שוק ההון
תפסו את ההזדמנות ,עלו על הגל
ונכנסו להשקיע במטבע .הם ייצרו
מניפולציה לרווח מהיר וגדול,
וגרמו לעלייה כפולה ומכופלת
בערך המטבע.

חזרה לכלכלה
הכל טוב ויפה ,אך מה קורה אם
אין כלל פעילות עסקית במדינה,
אם באחת ,המדינה סוגרת את
כל העסקים ומפסיקה לייצר? זו
אמנם שאלה תיאורטית אך היא
הפכה למעשית מאד עם בואה
של הקורונה .על מנת למנוע את
התפשטות הנגיף ,מדינה אחר
מדינה סגרה את שעריה וסגרה
את עסקיה ולמעשה את כל
הפעילות העסקית .אבטלה הגיעה
לגבהים אסטרונומים ,למשל
בתחילת המשבר ,נרשמו בארה"ב
מעל  6מליון מובטלים חדשים
בחודש אחד ,מספרים דומים
נרשמו בחודשים שעקבו .כך גם
נרשמה במרבית המדינות בעולם,
עליה חדה בשיעור האבטלה .ומה
קורה שיש הרבה אבטלה? אין
כסף לאזרחים .אם אין כסף -

אנשים לא קונים .מה שמייצר יותר
אבטלה ופוגע עוד יותר בפעילות
הפיננסית של המדינה ,דבר שיכול
לגרום לקריסה של הכלכלה.
בנוסף ,נרשמו ירידות חדות מאד
בכל הבורסות בעולם .מעל 20
אחוז תוך  3שבועות .בהרבה
מקרים היו אלו כספי פנסיה,
חסכונות והשקעות שצניחתם
היוותה פגיעה קשה ביותר באזרח
הפשוט.
מה הפתרון? קוטפים כסף
מהעצים .ממשלות רבות ,בהן
ארה"ב וישראל ,הזרימו כמויות
אדירות של כסף לשוק האזרחי.
ממש כאילו הוא גדל על העצים.
הכסף חולק לאזרחים חינם בצורה
של דמי אבטלה בתנאים מקילים,
בהארכה של החזר הלוואות או
דחיית מועד התשלום בכמה
חודשים ,בהורדת הריבית לרמה
אפסית (מה שהפחית בהרבה
תשלומי הלוואות ומשכנתאות
וכו') בחלוקה ממשית של מענקים
לכל אזרח ולעסקים קטנים ועוד.
ארה"ב הגדילה לעשות וחילקה
ב 3-פעימות  3200דולר לכל
אזרח הזכאי לכך ועוד כמה
מאות דולרים לכל ילד ,בנוסף על
דמי אבטלה שבועיים שנתקבלו
לתקופה של יותר מ 6-חודשים.
מה קרה עם הכסף ולמה זה היה
טוב לממשלות? כי הכסף חזר
לשוק והחיה אותו ,ועוד ועיקר,
הכסף הוזרם לבורסה והרים
אותה .אדם חכם כנראה היה
עורך תכנית מסודרת של הוצאות

לחודשים הבאים נוכח חוסר
הבהירות שהביאה הקורונה .אך
מה שבא בחינם גם הולך בחינם.
התפתחות המדיה החברתית
והאינטרנט בכלל ,חשפה רבים
לתנודות ותמורות הבורסה
ותחזיות האנליטים .האזרח שכרגע
קיבל כסף חינם לכיסו ,מתוודע
לכותרות מרעישות שמודיעות על
הזדמנות של פעם בעשור (חלק
כתבו פעם בדור) 'לעשות קופה'
מהבורסה שעומדת לנסוק אחרי
ירידה גדולה .כך הכסף שחולק
לאזרח על מנת שיוכל להתקיים,
הוזרם בקצב אדיר לבורסה ולעוד
מכשירים פיננסיים .ולמעשה
בורסת ה( SP 500-מבין 3
החשובות בארה"ב שמורכבת
מ 500-החברות הגדולות בכלל
ענפי המשק האמריקאי ולמעשה
מייצגת את כלכלת ארה"ב) חוזרת
לרמתה לפני פרוץ הנגיף בדיוק
בתחילת שנת תשפ"א.

חזרה לביטקוין
אך זה לא נגמר כאן .הכסף החינמי
והתשואות הגדולות שהניבה
הבורסה תוך חצי שנה ,דחפו את
האזרח לחפש עוד הזדמנויות
דומות ,כפי שנאמר "עם האוכל בא
התיאבון" .זו הייתה שעתו הגדולה
של הביטקוין .שוק הקריפטו
הכולל את "מטבעות" הדיגיטל
למיניהם ,סבל מדכדוך ב 3-שנים
שקדמו לנגיף ועתה קבל משב
רוח חדש בדמות השקעה חוצת
יבשות מאנשים שמאסו במערכת
הפיננסית הקלאסית ופנו לשוק
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חדשות

הקריפטו .תוך חודשיים הביטקוין
מזנק לשווי של מעל  40,000דולר.
מהלכים נוספים כמו החיסונים
שנכנסו לשוק והצפייה לסיום
המגפה העולמית נתנו עוד דחיפה
לשוק ההון והקריפטו ,והם הגיעו
לשיא בחודש אפריל דהשתא.
אך חוקי רגולציה במדינות שונות
כמו סין וארה"ב גרמו לירידה
בקריפטו ,בהמשך ,התפרצות
זן הדלתא של הנגיף וחוסר
הבהירות בעתיד הנראה לעין,
גרמו להרבה אזרחים למשוך
את כספם מהשקעות מסוכנות
ולהשקיע באפיקים יותר בטוחים
ובכך לירידה בערך מכשירי
הדיגיטל ,מרמה של  63,000דולר
בשיאה ,לרמה של  30,000דולר.
כעת עומד הביטקוין על ערך של
 45,000דולר ,נכון לכתיבת שורות
אלו.
אחד מיעודיי הגאולה זה ש'הטובה
תהיה מושפעת הרבה' .כלומר
שהכלכלה העולמית והאישית
תפרח והכל יהיה ניתן להשגה.
ובכן ,אם בעבר הכסף היה כרוך
במתכות יקרות או בכסף ייצוגי
שדרש עמל וזמן לעבוד על מנת
לקבל ,הרי בשנה האחרונה אנו
עדים לתופעה שבה מדינות
מעניקות כספים בחינם ללא עמל
כלל ,שכסף מודפס ומונפק כאילו
גדל על העצים ,ואפיקי השקעה
ווירטואליים הסכמיים נוצרו
מהאוויר ממש .הביטקוין הוא שיא
השיאים בכל הקשור ל'הטובה
מושפעת הרבה' ,תופעה שעוד

חדשות
יותר ויותר פגישות חובקות
עולם מתרחשות באמצעות זום
והכפר הגלובאלי רק נהיה קטן
יותר .אדם נמצא בישראל ומקיים
פגישה עסקית כאילו הוא בניו
יורק ,בנגקוק או אנטוורפן.
תופעה שחדרה גם למכללות
ואוניברסיטאות וגם לחיים
הפרטיים משפחתיים .קורסים
מועברים באופן מקוון ומפגשים
משפחתיים מתרחשים גם בדיגטל.

שילוט ליד מסעדה :כאן מקבלים ביטקויין

לא ברור לאן תוביל ,אך בוודאי
מסמנת את בואה של הגאולה
הקרבה ובאה כאשר מעדנים
מצויים כעפר  -גם תופעה
שצמחה מאוויר יכולה לזנק לערך
של  63,000דולר.

"העולם הגיע לקיצו"
מייסד חסידות חב"ד ,רבי שניאור
זלמן מליאדי ,כותב בחלקו השני
של ספר התניא  -המכונה 'שער
היחוד והאמונה'  -שגדרי העולם
הם  -זמן ומקום .אנו עדים למעשה
לביטול המוחלט של הגדרים של
זמן ומקום במובנם הקלאסי כפי
שהכרנו עד עתה.

מקום הזום אינו מן
המידה
תחילתה של הקורונה וההשלכות
שהגיעו בעקבותיה (סגרים,

צילוםTargaryen :

ביטול כניסות למדינות אחרות
וכדומה) ,הכריחה את האנושות
למצוא פתרונות למצב הקיים.
אחת הנפוצות היא תוכנת הזום
וחברותיה שחדרו לחיינו ושינו את
כללי המפגשים האנושיים .המרחב
והמפגשים הדיגיטליים החלו
כברירת מחדל ,אך מהר מאד תפסו
תאוצה ,וגרמו לשינויים רחבים.
חברות ,משרדים ,ומכללות שינו
את אופי הפעילות שלהם ,פחות
שטחי משרד ענקיים ושכירות
גבוהה ,פחות נסיעות וטרחה,
יותר עבודה מהבית ,יותר פגישות
מקוונות ,ויותר בית ומשפחה.
הקורונה לא רק השפיעה על אופי
התנהלות של חברות ,אלא גם על
פגישות ועסקים בינלאומיים .אם
בעבר כל איש עסקים שמכבד
את עצמו נסע מסביב לעולם ללא
הרף ,בהוצאות גדולות נלוות של
טיסות ,אירוח ומחיה ,הרי שהיום,

כך נוצרו מושגים חדשים של
'שיעור התורה הגדול בעולם'
או 'ההתוועדות הגדולה בעולם'
כאשר ניתן לכנס למפגש
ווירטואלי אלפי אנשים מכל קצווי
תבל בעת ובעונה אחת .וזאת
כאשר בעבר איש לא חשב שניתן
ליצור שיעור או התוועדות מרובי
משתתפים מבלי לשכור אולם ענק
או שטח אדיר.
אמנם אין זה ממש תחליף לפגישה
פיזית כמובן ,אך בחסידות מובא
שהקב"ה איננו עושה ניסים
לחינם .וכל עניין אלוקי צריך
שיהיה לו התלבשות בגשמיות .אין
ספק שתופעה זו שהתגברה ביתר
שאת בשנה האחרונה ,מעידה
על איבוד הגדר של מקום כפי
שהכרנו כתוצאה מגילוי אלוקות
שעומד להתגלות בעולם בגאולה.
תופעת הקורונה הביאה עמה
גם חידוש ברפואה המודרנית
שלא הייתה מעולם .בדרך כלל,
פיתוח של תרופה חדשה או חיסון
חדש למחלה שאך רק התגלתה,
אורך כמה שנים טובות עם ריבוי

הרבי שליטא מה"מ חוזר שוב
ושוב על כך שהגאולה כבר כאן,
העולם זועק שהוא מוכן לגאולה
ומאיתנו נדרש לפתוח את העיניים
ולראות את המצב הגאולתי .כמובן
שלא נסתפק בשינוי השקפתי
ומחשבתי ואנו מצפים בכל העת
להתגלותו המושלמת של הרבי
שליט"א מלך המשיח בפועל
ובגלוי ,אך עד לאותו רגע חובה
והכרח השעה להרגיל את עצמנו
ובני ביתנו בהסתכלות השקפה
וחשיבה גאולתית .ומסיימים
בטוב ,בברכת שנה טובה ומתוקה
לכתיבה וחתימה טובה בגאולה
האמיתית והשלימה.
השתתף בהכנת הכתבה:
מנחם אמיתי

בארגוני החסד נערכים לסייע
למשפחות במצוקה לקראת החגים

אחרי שנה מלאת תהפוכות מוצאות את עצמן משפחות רבות המבקשות עזרה לקראת החגים • מנהג ישראל לעזור
ולסייע לכל משפחה לחגוג את החג כראוי • כל אחד ואחת צריכים להיות שותפים
חיים בן ישראל
לקראת ימי החגים בהם
מתכנסות המשפחות
סביב שולחן החג ,גובר
הביקוש בקרב ארגוני הסיוע
והחסד לסייע לכל מי שאין ידו
משגת לחגוג את החג כראוי.

מנהג הסיוע למשחות מלווה את
עם ישראל מדורי דורות ,ואף נכתב
בספרי ההלכה כחלק מחובתו של
האדם בהכנות לקראת החגים .ימי

חודש תשרי ,המרובים במועדות,
הינם ימים בהם גובר הביקוש ,ובכל
רחבי הארץ ,החלו ההערכויות
לסייע ולעזוק כפי מיטב המסורת.

במסורת חלוקת סלי מזון .אלו כמו
אלו ,קוראים לציבור הרחב לתרום
ביד רחבה ,במיוחד לאחר השנה
האחרונה בה חלק גדול איבדו את
מקור פרנסתם וכעת צריכים עזרה
בצרכי החג הבסיסיים.

עד אשר יתקיים היעוד הגאולתי
בו יהיו כל עם ישראל עשירים
בגלוי כפשוטו ממש ,נקרא כל
אחד להטות שכם ולסייע לארגונים
במלאכתם הכבירה.
בחלק גדול מהמקומות עברו
בשנים האחרונות לחלוקת תלושי
מזון ואילו חלקם ממשיכים

חלוקת סלי מזון במרכז החסד בנתניה

אנרגיה סולארית ‘נקיה’ מתמיד

ניסויים ותהליכי בקרה .עצם
פיענוח המחלה ומציאת התרופה,
עוד קודם הבדיקות ,הינו תהליך
שעלול לארוך כמה שנים.
אך בעידן של ימות המשיח ,הרי
שלמעלה מהזמן מתגלה בתוך
הזמן ,ותוך זמן שיא של  9חודשים
פותח חיסון בטכנולוגיה חדשנית
שכבר נכנס לשימוש .לא היה כדבר
הזה בהיסטוריה .אינני כמובן נכנס
בתוך שלל הטענות בעד או נגד
או תיאוריות וקונספירציות .אך
ניתן לראות את הפלא בתופעות
הלוואי המעטות ובהצלחת החיסון
להפחית מקרי תחלואה קשים.
לא ניתן להסתכל בקלות ראש
על כך שהזמן איבד את הגדרתו
הקלאסית ומה שלקח כמה שנים
נעשה כעת במספר חודשים.

כידוע ,מידי שנה קורא הרבי
שליט"א מלך המשיח לעזור ולסייע
לכל מי שאין בידו להוציא את
צרכי החג .היו שותפים וטלו חלק
בפעילות!
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אנרגית השמש מעולם לא הייתה כה זמינה .מבני ציבור וגגות גדולים בארצנו מתעטרים בקצב מהיר בשורות צפופות
של פאנלים סולאריים שיספקו להם חשמל בשפע לצריכה ואפילו הכנסה שוטפת מהצד .הרובוט החדש של 'בלייד
ריינג'ר' הופך את הסיפור לקל לתחזוקה ,יעיל ומכניס יותר • איך קוראים לזה אם לא גאולה?
צוות התקנה או ידע מיוחד – פשוט
שולחים ללקוח רובוט ארוז בתוך
קופסה ,הלקוח לוחץ על כפתור
והרובוט מתחיל בעבודתו".

מנחם אמיתי
שוב היהודים מארץ
ישראל נמצאים בחזית
המהפכה האנרגטית .לא
רק סולאראדג' שהממירים
המתקדמים שהיא מייצרת
נמצאים בשימוש נרחב
בשדות סולאריים ברחבי
העולם ,לא רק פיתוחי צבירה
ואגירה ,עכשיו גם תחזוקה
רובוטית לפאנלים סולאריים
מבית 'בלייד ריינג'ר'.

תכירו את  ,Plecoרובוט חכם,
מונע באמצעות סוללות ,שתורם
תרומה משמעותית לשוק הפאנלים
הסולאריים שתופס תאוצה גדולה.
בארצנו שטופת השמש ,כמו גם
במדינות רבות בעולם ,השכילו
רבים לנצל שטחי גג להפקת חשמל
מאור וחום השמש .לא רק לספק
חשמל לצריכה ,אלא גם למכירה
לחברות החשמל המקומיות ,כך
מחזירה את עצמה ההשקעה
הגדולה של הקמת המערכת ואף
מייצרת הכנסה שוטפת ללא מאמץ.
אחד הקשיים של המערכת
הסולארית המתפתחת היא לכלוך
ואבק אליהם חשופים הפאנלים.
אבק ולכלוך פוגמים בנצילות
הפקת החשמל ודורשים ניקוי
מתמיד בתדירות גבוהה  -בכפוף
לתנאי מזג האוויר .למעשה ,לניקוי
הפאנלים יש חשיבות אדירה
בהבטחת יעילות אנרגטית והחזר
השקעה מהיר.
איך מנקים מתקנים סולאריים?
פיזית .אנשים חמושים בכלי
וחומרי נקיון שמטפסים על גגות
ומבצעים את המלאכה .כמובן
מדובר בעבודה סיזיפית ומייגעת,

הרובוט החכם בפעולה ,גם מנקה וגם אוסף נתונים .צילום :יחצ

איטית ולעיתים גם מסוכנת
והופכת ליקרה ולא יעילה מספיק
מבחינת החזר עלות הניקוי.
במקום הזה' ,בלייד ריינג'ר' צצה
עם סיוע חכם לבעלי השדות
והמתקנים הסולאריים .הגיע הזמן
להרוויח כמה שיותר מהפאנלים
הסולאריים ולשלם פחות על
תחזוקה ונקיון Pleco .הוא רובוט
אוטונומי לגמרי ,מסתובב עצמאית
על הגגות ובשדות הסולאריים
ומנקה ללא מים את הפאנלים .אם
בזאת הסתיים תפקידו של הרובוט,
דיינו .לא זו בלבד ,הרובוט אוסף
גם נתונים ,באמצעות חיישנים
ומערכת עיבוד מידע ,הוא יכול
לספק אינדיקציה לגבי תקלות
קיימות ועתידיות ולייצר בסיס
נתונים לשימוש עתידי.

פרופ' גל קמינקא ,ממייסדי
בלייד ריינג'ר אמר בראיון לאחד
ממגזיני ההייטק“ :הטכנולוגיה
שפיתחנו מיועדת בעיקר למתקנים
סולאריים המותקנים על גבי גגות
מוסדיים ,מסחריים ותעשייתיים.
בניגוד למתקנים סולאריים
קרקעיים ,שבהם הפאנלים בנויים
שורות-שורות ואפשר לעשות
שימוש במסילות לצורך ניקויים
על-ידי רובוטים ,בגגות ומתקנים
מסחריים רבים מאוד ,אין מקום
למסילות לכל שורה ,שכן השורות
הן קצרות מאוד ולפעמים אף
מכסות את שטח הגג כולו.
יש גם בעיות נוספות בגגות כמו
שיפועים ,מגבלת עומס וכדומה.
הטכנולוגיה שפיתחנו נותנת מענה
לכל אלה .הרובוט מנקה כל פאנל

ופאנל ואינו נזקק למסילה .עובד
יחיד יכול להעביר אותו ללא קושי
משורה לשורה .הוא מתאים לשיפוע
של עד  45מעלות ולמיטב ידיעתי
זהו הרובוט היחידי בעולם שמסוגל
לפעול ברמת שיפוע כזו הודות
למכניקה הייחודית שלו .מעל הכל,
לצד פונקציית הניקוי הוא אוסף
מידע ,מדווח ומתריע – כמה לכלוך
היה ואם נשאר ,מתי והיכן כדאי
לנקות – כל המידע הזה מנותח
ומנותב למפעיל המתקן ומאפשר
לקבל החלטות על תדירות הניקוי.
הרובוט הוא יחידת  IOTשאוספת
דאטה ובאמצעות ממשק אינטרנטי
מעבירה את הדאטה עבור בעלי
המתקן ומפעיליו .מדובר במוצר
ייחודי בעולם ,כלכלי מאוד ,פשוט
להפעלה ולתחזוקה לא מצריך

מגזין 'ניו-טק' מציין בקשר
לפרויקט כי "שוק האנרגיה
הסולארית זהו שוק שנהנה
מיציבות משמעותית ,מאחר והוא
פועל על בסיס חוזים ל 25 -שנה,
צמיחה חזקה ומהכנסות שנתיות
שצפויות לחצות בקרוב את רף
ה 200 -מיליארד דולר .קצב
הצמיחה השנתי של שוק הפאנלים
הסולאריים בשנים 2018-2019
עמד על כ 12% -והערכות הן
שהוא ימשיך לצמוח בשנים
הקרובות בשיעורים דו-ספרתיים
של כ 12% -בממוצע .כדור
הארץ עומד להיות מכוסה ,בשנים
הקרובות ,בפאנלים סולאריים
שצריך לנקות אותם ולאתר בהם
תקלות .מדובר בנישה חדשה שהיא
אוקיינוס כחול אינסופי מבחינת
בלייד ריינג’ר מאחר ולכלוך ואבק
גורמים לירידה של עשרות אחוזים
בנצילות הפקת החשמל וצריך
לטפל בכך".
נזכיר כי המעבר לשימוש באנרגיית
השמש הינה מהלך גאולתי שמנצל
את אחד ממשאבי הבריאה
הגדולים ביותר  -החמה  -והענין
הוזכר בשיחותיו של הרבי שליט"א
מלך המשיח כאפיק אנרגיה מוצלח
וחיובי שניתן כמתנה מאת הבורא.
אין ספק כי מהלך כזה שמקל
ומקדם את השינוי במקורות
האנרגיה הינו מבורך ,ורואים גם
כאן כי בני ישראל בארץ ישראל
זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת
בפיתוחים טכנולוגיים גאולתיים.

על הגאולה
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חדשות

חדשות

שכל ילד ידע להגיד שמע ישראל

משוגעים לדבר שהולכים על כל
הקופה .זה קרה לפני  4שנים,
קומץ בחורים מישיבת חב"ד בצפת
החליט לרדת אל השטח בחופש
הגדול ולהחיות את חוגי היהדות
של חב"ד שפעלו לפני עשרות
שנים.

כיף של יהדות

במקום שהחופש הגדול יהיה מדרון של פורקן ושחרור רסן ,היה מי שדאג להפוך אותו למקפצת ערכים ,יהדות
ומידות טובות • קוראים לו הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח' .יהדודס' הוא מיזם בלעדי ובולט שמבצע
בשטח את אותו מהפך בימי החופשה
מושקא רותם
קראו לו יובל ,הוא עמד
בפתח המועדונית עם
תלתלים גדולים וחיוך נבוך,
'כאן זה הקייטנה של חב"ד?'
הוא שאל .אמא שלחה אותי.
'ברוך הבא!' המדריך קיבל
אותו בחמימות ושמחה וסידר
לו מקום ליד השולחן הגדול
סביבו ישבו כשנים-עשר
ילדים מתוקים' .לי קוראים
יוסי' ,הוסיף.

'היום עושים יצירה בנושא של
צדקה' הסביר יוסי והגיש ליובל
קופת צדקה שעתידה להיות
היצירה המפוארת שלו' .לפני
שהגעת חברים שלך גילו את
הנושא היומי בתושיה רבה ,יובל'
הוסיף המדריך .כן ,כל יום מתחיל,

אחרי  12הפסוקים ,בשעשועון
מדליק בו מתחקים הילדים ומנסים
לגלות בעזרת שאלות ומשימות את
הנושא בו יעסקו היום .הייתה זו
חבילה עוברת ,עטופה ועטיפות
רבות והכילה משימות חשובות,
בפנים בפנים ,גילו הילדים קופת
צדקה.
'אני יכול לקחת את זה הביתה?'
שאל יובל ,שהתברר שהוא בגיל
 ,8והגביה את קופת הצדקה
המקושטת שלו' .לא רק הביתה',
אמר יוסי' ,גם לחדר שלך ,תבקש
מאבא לעשות לך מדף מיוחד .ככה
הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש
מכל הילדים ,שיהיה להם בחדר
קופת צדקה וספרים קדושים'.
היה ניכר ששאר הילדים כבר
יודעים מיהו אותו 'הרבי שליט"א

מלך המשיח' ,אבל יובל שלא
היה בפתיחת התכנית ,רק ידע
במעומעם שזה רב גדול שקשור
לבחורים האלה ,מפעילי החוג.
יובל לא הספיק לתהות עוד הרבה
זמן כי שעת הפעילות הגיעה וכל
חבריו למועדונית כבר יצאו בריצה
אל החצר המקורה ,שם חיכתה
להם הפעילות שהייתה סוג של
מונופול צדקה מרתק.
'שעת סיפור' הכריז שניאור ,חברו
של יוסי לצוות .הילדים כבר הזדרזו
לכסאות ,יובל הסיק שכנראה
מדובר במשהו נחמד מאוד ,והזדרז
גם הוא לתפוס מקום טוב .שניאור
התגלה כמספר מן האגדות ,בטון
חרישי הוא הוביל את הילדים לניו
יורק הרחוקה בסיפור מרתק של
נער שנכנס ליחידות אצל הרבי
שליט"א מלך המשיח לכבוד בר

המצווה שלו.
הנער היה שובב למדי ולא ממש
התמצא בחומר הלימודים ,הפחד
הגדול שלו היה שהרבי שליט"א
מלך המשיח ,כדרכו ,ישאל אותו
שאלות מחומר הלימוד .להפתעתו
הגדולה הרבי שליט"א מלך המשיח
התחיל לשאול אותו שאלות רבות
על משנה אחת ויחידה ,ארוכה,
שאותה לשם שינוי ידע ישר והפוך
לאחר שמורה הטיל עליו ללמוד
אותה בעל-פה כעונש.
אביו שנכח באותו מעמד רווה
נחת וגאווה מתשובותיו הקולעות
של בנו ולאחר המעמד לא חדל
מלהעתיר עליו נשיקות ומחמאות,
'כל זאת בזכות רוח הקודש של
הרבי שליט"א מלך המשיח ואהבתו
ודאגתו הגדולה לכל ילד יהודי'.

יובל ישב פעור פה' ,לא ידעתי
שיש מישהו שכל כך אכפת לו
מכל ילד' אמר בקול .יוסי ושניאור
חילקו להם תמונות רבות של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,פלקטים
צבעוניים ודבק סטיק.
גאיה בת ה 6הייתה ראשונה
לסיים ולהדביק את התמונות על
הפלקט ,אחרי שהיא קישטה את
הפלקט מעשה ידיה היא קראה
בהתלהבות' ,רק את התמונה שלו
אני רוצה בחדר שלי!' .המשפט
צלצל באוזניים של יובל והוא הביט
בפלקט שבידו ובתמונות שנראו
בעיניו כל כך מיוחדות ואמר ,גם
אני רוצה.

מאיפה הכל התחיל
מפעלים גדולים ,נולדים מכמה

בשנה הראשונה זה היה כמעט
ספונטני ,בשנה שאחריה זה כבר
לבש תכנית פעולה ,רשת תיאומים
ופריסה רחבה בעשרות יישובים
ומועצות ,בשנה השלישית כבר זה
כבר חדר עמוק בסיוע בתי חב"ד
ברחבי הארץ מבאר שבע ועד קרית
שמונה ,והשנה זה כבר הקיף קרוב
ל 2,000ילדים ומעל  100סניפים
וכלל גם אתר ייעודי וחומרי לימוד,
הפעלה ויצירה משודרגים.

'חופש'?!
הרבי שליט"א מלך המשיח שולל
את הביטוי 'חופש' ואומר כי
ליהודי לעולם אין חופש מלימוד
תורה וקיום מצוות ,עם זאת ,קורא
לחסידיו לנצל את ימים אלו בהם
בתי הספר הממלכתיים סגורים
כדי להעניק מנת יהדות לילדים
יהודיים בכל העולם.
בארץ הקודש ,לפני עשרות שנים,
התקיימו קייטנות וחוגי חב"ד
כמעט בכל עיר ועיר ,פעילות
שההיקף שלה דעך אט אט  -אך
חזר וגאה ב 4השנים האחרונות עם
ייסודו של יהדודס שמנצל את ימי
החופשה למנת ערכים עשירה.
הפעילות במסגרת המועדונית
נמשכת  3שעות יומיות ומתפרסת
על  9ימים ,כל יום מכירים הילדים
נושא חדש בערכים ומסורת בצורה
מהנה וחוויתית תוך כדי פעילות,
יצירה וסיפור .בין הנושאים אפשר
למצוא :צדקה וחסד ,בית המקדש,
מזוזה ושמירה והגנה ,ספר
תורה ,ארץ ישראל ,שבת ,כשרות
המאכלים ,ברכות ,גאולה ,אהבת
ישראל ,ראש בני ישראל ,משיח
ועוד.
הנושא היומי לא נכתב על פתק או
שלט יבשושי ,אלא נחשף בצורה
מקורית .היום נפתח בתפילה
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שעת חוויה ולימוד באחד מהסניפים

ושעשועון ייחודי שבסופו או
במהלכו יגלו הילדים במה יעסקו
באותו יום .יחד עם הנושא,
מגיעה יצירה מושקעת שעוזרת
לילד לקחת אל חייו את הערכים
החשובים בדמות חפשים אישיים
בהם השקיע ,קישט והתאמץ.
היצירות כוללות צביעה ,הדבקה,
הרכבת מובייל ועוד.

לי אחד הילדים שבעקבות מה
שלמדנו ביום הראשון ,הוא ואחיו
התחילו לתת צדקה  -מידי יום
הם נותנים צדקה ,מדבריו הבנתי
שהכסף שהם נותנים לצדקה הוא
חלק משמעותי מכספם האישי אבל
זה לא מונע מהם להמשיך ולתרום
מידי יום צדקה – כמו
שלמדנו בסניף".

ילדים הם ילדים ,וילדים צריכים
לרוץ ,לשחק ולהפיג מרץ ,ולכן
גם הצלע הזו מוצאת ביטוי
במועדוניות בדמות משחקי חברה
מרתקים ומאתגרים שגם מהנות
וגם ספוגות בערכים.

ה ת '
מענדי

צבאות ה' שבועי לילדים לא
חב"דניקים ,אבל מדובר בסך הכל
על שעה וחצי שבועית ,אי אפשר
בכלל להשוות לקייטנה יומיומית
של כמה שעות בה הילד נמצא
בחוג ומקבל את התכנים",
"דבר שני – באופן פרטי ,יהדודס
מביאים תכנים מסודרים
עם פעילויות
מותאמות
ויצירות

אחת ההפתעות שכבשו את
הילדים ,הייתה דמותו של אודי,
בובה חייכנית,

יהדודס למעשה ,כרשת סניפים,
מספקים פלטפורמה איכותית אותה
ניתן להפעיל תחת כל בית חב"ד או
מרכז יהדות מקומי .החל מחומרי
לימוד ותכנית פעילות מושקעת,
חומרי יצירה ,פרסים וממתקים,
אתר הרשמה ועדכונים יפיפה ונוח,
ועד למדריכים מנוסים חביבים .מה
שנותר לבית חב"ד המקומי לסדר
זה מקום למועדוניות ,להודיע
לקהילה ולמקורבים שלו ולרשום
את הילדים.

מה רואים? משיח!
ילד יהודי ,גם אם גדל בסביבה
לא שומרת תורה ומצוות ,מחובר
עמוקות בנפשו לבורא עולם" .היום
הראשון של הסניף עסק בנושא
צדקה וחסד ,העברנו את הפעילות
והתכנים והמשכנו הלאה ,לא
חשבתי שמשהו משמעותי קרה
עם זה" מספר הת' מענדי גורליק,
"ביום החמישי של הסניף ,מספר

בוודאי! למרות שלפעמים תוך כדי
תנועה לא הכול הולך 'חלק' ,אך
בסופו של יום הפעולות ניכרות
בשטח .אצלנו בסניף הייתה
כמות גדולה של ילדים ולא תמיד
המדריכים הצליחו להעביר ולנהל
את הפעילות בדיוק כמו שרצו,
התוצאות לא נראו מיידית .אך
בימים האחרונים קיבלתי מאבא
של אחת הילדות הקלטה מרגשת.
בהקלטה הוא מספר שבמוצאי
שבת האחרון הם ביקרו בכותל,
הסבא סיפר לילדה שהיא יכולה
לבקש מה' מה שהיא רוצה כי היא
נמצאת במקום קדוש ,האבא מספר
לי בהתרגשות "הרב אתה יודע
מה היא ביקשה?" ומיד נותן לבת
שלו לספר .הילדה – בגיל חמש –
מספרת בגאווה "ביקשתי שבית
המקדש יבנה ושהגאולה תבוא"...
האבא הנרגש הודה מאוד על
הקייטנה שהכניסה בילדה ערכים
של קדושה ויהדות.

וכמובן ,אין כמו סיפור ,וכשזה
בא עם מצגת ,זה הופך ללהיט
הילדים .כך ערכים כמו צדקה,
אהבת ישראל ,גאולה ונשיא הדור,
קורמות עור וגידים מול עיניהם
הקרועות של הילדים וחוקקות
בנפשם מידות טובות וערכי נצח.

איך יהדודס מתפרסים ברחבי
הארץ?

שראית השפעה על הילדים?

גורליק
מוסיף
ומספר ,שבמהלך
החוג היו ילדים שלא
הפסיקו מלבקש לומר את
הפסוקים ,זמני הפעילות והיצירה
היו מאוד מהנים אבל אותם ילדים
לא הפסיקו מלבקש לומר שוב
ושוב את הפסוקים" .רואים איך
הילדים מתחברים לרבי שליט"א
מלך המשיח בקשר לא רגיל,
כדבריו הקדושים ש'כשמעיפים
מבט על ילד יהודי רואים משיח',
אפשר לראות שהילדים מתחברים
לגאולה בצורה פשוטה וישירה".

תוצאות בשטח
"הייחודיות של יהדודס מתחלקת
לשנים" אומר הרב גיל רז משלוחי
הרבי שליט"א מלך המשיח
לעתלית" ,דבר ראשון – עצם
העניין ,קייטנת קיץ היא כלי
חזק מאוד להעברת מסר .אנחנו
מקיימים פה בשכונה מועדון

להכפיל את הכמות
מושקעות,
שליח
גם
שמארגן קייטנה באופן
עצמאי – מובן מאליו שלא יוכל
להכין תכנים ברמה כזו ,כאשר
על התכנים עבדו צוות של מספר
תמימים ,בסיוע ובהגהת אנשים
מובילים בתחום".
"הנושאים המסודרים לפי ימים
נותנים את היכולת להתמקד
מול הילדים לזמן ארוך בתוכן
היומי .כשמוקצב יום שלם לנושא
אהבת ישראל הילד יכול לקבל
במשך כמה שעות טובות את
הנושא של אהבת ישראל בצורה
ברורה ,חווייתית ומהנה ,בזכות
החבילה המסודרת שמגיעה
מרשת יהדודס היצירות נעשות
מחומרים איכותיים שמספקת
הרשת והתוצר – וממילא ההנאה
של הילד וההתפעלות של ההורה
– בהתאם".
תוכל לספר על מקרים ספציפיים

'שמחנו לעבוד השנה עם כמאה
עשרים שלוחים ברחבי ארץ
הקודש' .אומר שלום נתן ,אחד
ממנהלי המיזם ,ברוך ה' היה
הצלחה רבה ,קצת חששנו מהקיץ
האחרון בגלל החשש מהקורונה
וכל ההגבלות אבל במבט לאחור
– הייתה הצלחה גדולה .נשמח אם
שנה הבאה יצטרפו אלינו לפעילות
עוד ועוד שלוחים ,יישר כוח
גדול לכל מי שעבד איתנו זכינו
השנה להגיע ללמעלה מאלפיים
ילדים שקיבלו חינוך של "א' ב'
של יהדות" ,נקווה שעוד היום
נוכל לעמוד מול הרבי שליט"א
מלך המשיח עם אלפי הילדים
שהשתתפו בחוגים ונזכה לומר:
הנה אלפי הילדים שלך ,אלפי
הילדים שקיבלו חינוך כשר בארץ
הקודש בזמן הקיץ כרצונך הק'.
הילדים שעשו לך נחת וזירזו את
התגלותך לעין כל .שנזכה לזה מיד
ממש.
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חדשות

חדשות

לומדים גאולה ,מביאים משיח

שלימות הארץ

בחזית המאבק לבטחון עם ישראל
כהוראותיו של הרבי שליט”א מלך המשיח

בפעם ה 12התקיים בהצלחה יום העיון השנתי 'ישיבה ליום אחד' שעסק  -כמידי שנה  -בעמקם של נושאי הגאולה
השלמה ומשיח צדקנו • מאות השתתפו והתעוררו • צריך ללמוד כדי להבין ולהאמין • תיעוד
מנחם אמיתי
כדי להכנס לעומק
לנושא זה או אחר ,צריך
להקיף אותו ,להתרכז בו,
לשמוע אותו מכיוונים שונים,
לחקור את ההיבטים השונים
שלו ולהשאב לתוכו .כזה הוא
נושא הגאולה ,שאותו מצווה
הרבי שליט"א מלך המשיח
ללמוד ולהעמיק בו  -ובמיוחד
בפורומים נרחבים שהלימוד
בהם מחדד ,מעשיר  -והעיקר
מעורר את הלב.

יום העיון 'ישיבה ליום אחד'
נולד לפני  12שנים כמיזם שנועד
לרכז את הכוחות סביב לימוד
עניני גאולה ומשיח שהינו 'הדרך
הישרה' להביא את המשיח ,הוא
מתקיים מידי שנה בחודש מנחם
אב ונוכחים בו מרצים ורבנים
שידיהם רב להם בנושאי הגאולה.
"השנה אנו מתרוממים למקום
חדש בלימוד השנתי .אנו הנוכחים
כאן הוטל עלינו להיות אלו שיגלו
כיצד ייראו חיי התורה בתקופת
הגאולה" ,כך פתח המנחה הותיק
הרב יחיאל יהודה קופצ'יק ,מנהל
תלמוד תורה חב"ד בית שמש ,את
יום העיון.
הנושא שנבחר השנה שאף להקיף
את קיום המצוות בגאולה .מה ,איך
וכיצד? האם יחולו שינויים ,האם
יהיו מצוות שיתבטלו כשתבוא
הגאולה ,ומה באשר לסדרי בית
המקדש והקרבת הקרבנות.
המושב הראשון שנשא את
הכותרת 'כמצוות רצונך' נפתח
בלימוד מאמר חסידות המבאר את
הסיבה לדגש המיוחד שנתנו חז"ל
לקרבנות 'תודה' דווקא בגאולה.
את הלימוד הנחה הרב יוסף
יצחק שי' ויצהנדלר ,ר"מ בישיבה
לצעירים בראשל"צ.
האם יהיו עונשים בגאולה? האם
יצטרכו כפרה על העבר? הרב דוד
שי' מיכלאשווילי ,מצוות ישיבת
חב"ד בבית שמש ,הרצה את
הדברים בסגנונו הנעים.
אחד מחלקי היום המרתקים תפס
את הפריים כאשר ניגש הרב
יהושוע כהן ,מראשי מכון 'מעשי
הקרבנות' והרצה והדגים על אופן
הקרבת קרבן מנחה .קרבן זה מוגש
מסולת ,לבונה ,שמן ועוד ,והכהן
קומץ ממנו בצורה ייחודית.
"כל העוסק בתורת עולה כאילו
הקריב ,למונח 'עסק' יש גם

הרב הלפרין

ח"י אלול תשפ"א \ 26/08/2021

13

להחליף את מדיניות
ההריסה במדיניות בניה

דו"ח מיוחד חושף כי מאחורי אישורי הבניה שמאשרת הממשלה לפלסטינים ,מסתתרת תוכנית רחבת
היקף להצר את צעדי היהודים המתגוררים ביו"ש • תנועת מחאה כנגד מדיניות ההקפאה הולכת וצוברת
תאוצה ,תוך קריאה לממשלה ,לחדול מהפסקות הבניה ,ולאפשר תנופת בניה הנדרשת בימים אלה
הדגמה מוחשית :כך עושים את קרבן המנחה בבית המקדש

משמעות מעשית ,אנו נדגים הפעם
כיצד בפועל ממש במקדש עשו
קרבן מנחה" ,אמר המנחה והדגים
במשך שעה ארוכה את כל פרטי
הלכות המנחה והקמיצה תוך שהוא
נעזר במצגת.

איך מתפללים בגאולה?
חלק גדול מהתפילה שלנו כיום,
נסוב אודות הגאולה .אך כשהיא
תבוא ,נמשיך להתפלל? על מה
נתפלל ובאיזה אופן .הרב שלמה
יעקב ביטון ראש הכולל ורב בית
הכנסת 'משכן יעקב' ,פה מפיק
מרגליות ,פתח בהרצאה קולחת
בנושא המורכב תוך שהוא משלב
סיפורים ואפיזודות להארת הנושא
מזוויות נוספות.
בשעת צהריים נפתח המושב
השני – 'תורה חדשה' .את הרצאת
הפתיחה מעביר הרב נחמן לרנר,
ראש הישיבה הגדולה בבית שמש.
עם סיום ההרצאה מוקדש זמן
לדיון ער וסיעור מוחות בנושא
בהנחיית ראש הישיבה .אכן,
למסקנה בגאולה יהיו המצוות ,אך
באופן מרומם הרבה יותר מהיום.
"אי אפשר בשנה מיוחדת כמו זו
שלא לשים על שולחן הדיונים
בישיבה ליום אחד את הנושא
הבוער – השמיטה בגאולה" ,פותח
המנחה הרב קופציק ומזמין את
הרב ישראל יצחק הלפרין – רב
ודיין ומורה צדק בבית ההוראה
בכפר חב"ד .למעלה משעה נחשף

הציבור לתילי תילים של דיונים
בהלכות שמיטה בגאולה כאשר ביד
אמן משרטט המרצה את ההלכות
הנדרשות לדעת גם בתקופה זו.
המושב ננעל בנושא מרתק וסמוי
מן העין – הלא הוא 'דיני ממונות
בגאולה' .הרב יהושע ליפש ,משגיח
בישיבת חב"ד בחיפה ומורה צדק
בעיר ,מציג בפני הלומדים סוגיה
עמוקה לה הוא קורא בנימה
אקטואלית 'חוק מינוי דיינים
בגאולה' .הוא פורש בפני הלומדים
את הדיון ההיסטורי על חידוש
הסמיכה הרבנית והשינויים שהיו
בתקופת הגאונים ובתקופת הבית
יוסף ,תוך הדגשת דעתו הייחודית
של הרבי מלך המשיח שליט"א
בשיחותיו הקדושות .לאור שיחת
ה'דבר מלכות' פרשת שופטים
ה'תנש"א בה עוסק הרבי שליט"א
מלך המשיח בייעודם של שופטים
ושוטרים בגאולה ,הוא מסיק מהי
דעתו הקדושה בנושא זה וכיצד
הדברים יתממשו בגאולה תיכף
ומיד ממש.

מלך הוגה בתורה
המושב נפתח על ידי הרב לוי יוסף
יצחק קראוס מצוות ישיבת חב"ד
'דעת' ברחובות שהציג ברהיטות
ובפרטנות מדוקדקת שלב אחר
שלב באירועי השנים נ"א-נ"ב
( )1992 - 1991בחצרו של הרבי
שליט"א מלך המשיח שאז בישר
את בשורת הגאולה והודיע כי אנו
כבר בימות המשיח .הרב קראוס

הרב קראוס

יוסף עמנואל

התייחס לדברים שאמר הרבי
שליט"א מלך המשיח ,לאירועים
שקרו ,לסדרים שהונהגו ולהפצת
והדפסת שיחות ה'דבר מלכות'
באותה תקופה.
אתנחתא קלה ואז עלה אל הדוכן
הרב משה רוזנבלט ,יו"ר מכון
'הידור מצוה' ,שהתייחס לסיום
ספר הרמב"ם בפעם הארבעים
 כתקנתו הקדושה של הרבישליט"א מלך המשיח  -והציג
בפני הקהל את הסינכרון ומלאכת
המחשבת הגאונית של תורת
ה'הדרנים על הרמב"ם'  -סדרת
שיחות אותן נשא הרבי שליט"א
מלך המשיח ובהן ביאר נושאים
עמוקים בחיבורו של הרמב"ם.
הרב רוזנבלט חתם כי "הרבי
שליט"א מלך המשיח מכין
את העולם לכך ש'ידעו דברים
הסתומים' ,שילכו ברחוב ובמקום
לראות את הצמחים ובעלי החיים
יראו את הכח האלוקי המחיה את
הבריאה".
את ההרצאה החותמת והמסכמת,
נשא הרב שמעון ויצהנדלר,
ראש ישיבת חב"ד בראשון לציון
וממארגני יום העיון השנתי שבמשך
למעלה שזר את כל נאומי והרצאות
אותו יום והעביר בריח תיכון בין
הדברים .במסקנת דבריו הוכיח כי
הרבי מלך המשיח שליט"א התחיל
כבר לממש את קיומם השלם של
המשפטים והמצוות כמו שיהיה
בגאולה האמיתית והשלימה.

ואם לא די בפשע של נתינת דריסת
רגל לערבים בארץ ישראל ,מסתבר
שהמהלך האחרון נתחם בתמורה
להקפאת בניה מאסיבית בכל רחבי
יו"ש .מדובר בקרוב ל2,000-
אישורי בניה (בהם בית ספר
בנחליאל שיועד ל 200-תלמידים)
שנעצרו ברגע האחרון.

אם תעקבו קצת אחרי
קצב הבניה ביהודה
ושומרון ,תוכלו לשים לב
לעוד בתים שצצים פה ושם,
לעוד טרקטורים שמיישרים
כמה דונמים של אדמה ,לעוד
מטעים וכרמים קטנים.

הרב ליפש

מדיבור למעשה
אחת מנקודות השיא של יום
העיון ,היא ההתוועדות המרכזית.
התאריך המיוחד  -אור לכ' מנחם
אב ,יום ההילולא של רבי לוי יצחק
שניאורסון ,אביו של הרבי מלך
המשיח שליט"א ,ועצמת התכנים
שהועברו ,יצרו כימיה ייחודית
של איחוד ורוממות .ההתוועדות
הוקדשה לזכרו של הרב יצחק
פיין שמסר את נפשו ואת כל כולו
להפצת חסידות בבני ברק .הרב
אברהם בן שמעון מעסקני חב"ד
בבני ברק באותם ימים שרטט
ברגש רב את דמותו של ר' יצחק
ומה עלינו לקחת ממנו למעשה
בפועל.
זמן חצות כבר עבר מזמן
והמשתתפים יצאו מחוזקים
ומחודדים ומלאים ברגשות עשיה
ובכוח בעירה לצאת לרחוב
ולהודיע ולפרסם את הבשורה
והנבואה – הנה זה משיח בא!

בין הערים בהם הוקפאו האישורים,
נמצאות הערים עלי ,טלמון ,תל
ציון ,מבוא חורון ,גני מודיעין ועוד.

כל אלו נבנים בהכוונת הרשות
הפלסטינית ,ובתמיכתה הפיננסית.
מנגד ,אך בחודשים האחרונים
הרסו כוחות צה"ל והמנהל האזרחי
עשרות מבנים מתוך מספר שכונות
יהודיות בשטחי יו"ש .כך לדוגמא
נהרסו חמישה בתים בגבעת עוז
ציון ,שבעה בתים בשכונת "בית
דרור" בחברון ,גבעת "משיבת
נפש" ,גבעת "מעלה אהוביה",
ישיבת חומש בצפון השומרון ,פינה
חמה לחייל בבית אל ,גבעה נוספת
שהוקמה סמוך ליצהר ,ועוד מספר
בתים בודדים במקומות נוספים.
נראה כי המדיניות שהחלה מאז
פינוי היישוב החדש "אביתר" ,היא
שלא לאפשר בניה יהודית נוספת
בשטחים חדשים ,כאלו שעדיין אין
בהם התיישבות יהודית חוקית,
ואף להרוס בתים קיימים.

הקפאת בניה מאסיבית
בשבוע שעבר אישרה ממשלת
ישראל לרשות הפלסטינית בנייה
של אלף יחידות דיור בשטחי C
ביהודה ושומרון .מדובר בצעד
חריג שלא נעשה שנים.

הממשלה מסכנת את
המתיישבים
משמרת התמיכ ה

בדו"ח מיוחד שהוציא ארגון 'עד
כאן' נחשף כי האישור לבניה
הפלסטינית ,יגרום נזק בלתי רגיל
להתפחות העתידית של הישובים
ביו"ש ,תוך שהם מפרטים אחד
לאחד את האישורים המבוקשים
וסכנותיהם.
לאור זאת הם הודיעו כי "פריסת
התכנון הפלסטיני במרחב ,ללא
קשר לצרכי הגידול הטבעי
של הכפרים הקיימים ,מסתירה
אסטרטגיה של הפלסטינים
שתכליתה לקבוע עובדות בשטח,
כדי להפוך את הקמת המדינה
הפלסטינית לעובדה מוגמרת.
מכיוון שהפלסטינים הם אלו
שהכינו את התכניות ולא המנהל
האזרחי כמו שהיה מקובל בעבר,
חובה על מקבלי ההחלטות לבחון
את מכלול התכניות ואת ההיגיון

צילום :מועצת יש”ע

העומד מאחורי הפריסה המרחבית
שלהם ,ואת המשמעות לעתיד
ההתיישבות והקמת המדינה
הפלסטינית .אישור נקודתי של
תכנית ועוד תכנית מבלי להבין את
מכלול התכניות ,שחלקן מוסתרות
בשלב זה מהשלטונות הישראלים,
היא עצימת עיניים שמסכנת את
עתיד ההתיישבות".

תוכניות מוסתרות
"לפלסטינים יש תכניות אזוריות
שמוסתרות היטב מעיני המנהל
האזרחי ,כדי להטעות את הצד
הישראלי שמדובר בתכניות
נקודתיות ולמנוע התנגדות
ישראלית .בפועל ,התכניות
האזוריות שהכינו הפלסטינים
מציגות את ההתקדמות של
ההשתלטות הפלסטינית על יהודה

ושומרון במהלך העשור הקרוב,
כאשר שטח היישובים הישראלים
נועד לשמש את הפלסטינים
עצמם .אישור של תכנית נקודתית
היום היא מימוש שלב בתכנית
האסטרטגית הפלסטינית לגרש
את היהודים מיהודה ושומרון,
בין היתר באמצעות מניעת גדילה
של היישובים וגרימה לעזיבה של
מתיישבים באמצעות יצירת סיכון
על הכבישים ביו"ש".
לסיום קראו בארגון 'עד כאן' לראש
הממשלה ,לשר הביטחון ,לחברי
הממשלה ולחברי הכנסת "להבין
את המשמעות הבלתי הפיכה של
אישור התכניות ,להסתכל על
התכנון הפלסטיני כמכלול ולעצור
את השתלטות הפלסטינים על
שטחי ."C

האישור המחפיר של מדינת
ישראל לבניית אלף יחידות דיור
לערבים ,וודאי שמנוגד לדעת
תורה .ההקפאה המאסיבית של
אלפי בתים יהודיים – מהווה סכנה
ביטחונית איומה .ושניהם יחד
גורמים לחילול השם נוראי .כפי
שזעק אינספור פעמים הרבי מלך
המשיח שליט"א ,שנסיגה אחת
מובילה לנסיגה נוספת .וסכנה
נוראית לא רק למתיישבים ביצהר
ואיתמר ,אלא גם למתיישבים בלוד
ועכו ,תל אביב ורמת גן.
הקריאה לממשלה צריכה להיות
ברורה :הפסיקו להתל בארץ
ישראל ,הפסיקו לשחק בביטחון
היושבים בה .רק עמידה איתנה
על פי דעת תורה תוביל לשלום,
שגשוג ופריחה – עדי הגאולה
השלימה.
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חדשות

חדשות

שינוי משמעותי בסידור
התפילה וגם בדירי הצאן

חוששים מחל”ת? בקרוב
יגיע תלוש משכורת מכובד
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פרקי זמן משמעותיים בסדר יומו של היהודי ,שהיו מוקדשים להרגלים בלתי נפרדים מחיי היהדות  -עומדים בקרוב
לעבור שינוי ולנתב את הזמן למטרה אחת חשובה ומשמחת • מילה אחת שתחזור על עצמה ללא הרף :תודה
לעלות ,לעלות ולעלות

יוסף אברמוביץ

הסיבה הפנימית לביטול קרבנות
מכל הסוגים והתמקדות בקרבנות
הודאה בלבד ,היא כמו תמיד
נפלאה ,ואנו לומדים אותה מתורת
החסידות:

אם מקובל היה לחשוב
שעידן הגאולה יאתגר
את היהודים שלא הקפידו על
הידור בקיום המצוות בזמן
הגאולה ,הרי שהתבוננות
מעטה בתהפוכות זמן הגאולה
מאפשרת לנו להגיע למסקנה
כי שומרי התורה והמצוות
יצטרכו בקרוב ,כאשר תגיע
הגאולה שלימה ,להתמודד
עם שינויים משמעותיים
בהרגליהם ובסדר יומם...

ניתן רק לדמיין את הבוקר הראשון
שלאחר בוא הגאולה (לא מדובר
בנקודת זמן רחוקה כלל!) ,כאשר
פותח היהודי את סידור התפילה
ומנסה להתפלל את תפילת שחרית.
מתוך הרגל הוא כמעט מתפלל על
בנין בית מקדש ,ואין בכך צורך -
המקדש נבנה .הוא מנסה להתפלל
על מצבו הכלכלי ,אך הדבר מיותר
 כעת יש לו שפע עצום .הואחושב לבקש עבור חולים אותם
הוא מכיר ,אך זה לא רלוונטי ,כולם
כבר הבריאו.
אם-כן ,האם בקרוב נפרד מהמושג
הנפלא שנקרא תפילה?

קצת יותר מ"כספומט"
כאשר מכירים את מהותה
האמיתית של התפילה ,כפי
שמלמדת אותנו תורת החסידות,
מבינים שאין מדובר בבקשת

מטרת הקרבן ,כמו גם התפילה,
היא איננה רק טכנית לפי המקרה
שקדם להקרבת קרבן זה .המילה
'קורבן' היא מלשון 'קירוב'  -יהודי
המקריב לקדוש ברוך הוא את
קורבנו ,הוא מתקרב לבורא.

האם בגאולה יהיה עבור מה להקריב קורבנות?

צרכים טכנית ,כי אם בזמן מיוחד
ומופלא של התחברות האדם עם
הבורא ,הקדוש ברוך הוא.
קשה לדמיין כיצד אנחנו מוותרים
על הזמן היחודי הזה ,בו אנו
מתפנים מכל עיסוקינו ומתחברים
באופן אישי ופנימי לבורא .ואכן,
אמנן רשימת בקשת צרכינו
האישיים לא רק תתקצר ,כי אם
תעלם כליל ,אך עדיין יהיה לנו דבר
אחד לעסוק בו בשעת התפילה:
להודות לקדוש ברוך הוא על כל
הטסו שעשה עמנו.

מי לא אוהב להגיד תודה לאחר
שנעשתה עבורו טובה? חשוב
לזכור שבימים כתיקונים ,קודם
חורבן בית המקדש וגם בקרוב
ממש ,כאשר תגיע הגאולה
השלימה ,עבודת התפילה אינה
עומדת בפני עצמה ,היא מגיעה
רק כדבר נלווה לעבודת הקורבנות
שבבית המקדש.
אולי המחסור בתפילות מגוונות
יושלם בעזרת קורבנות? הרעיון
הזה איננו אפשרי ,מאחר שגם
רוב מוחלט של סוגי הקורבנות
הוא תוצאה של אירועים שיכולים

להתרחש רק בזמן הגלות .קרבן
חטאת ,קרבן אשם ,קרבן עולה
המוקרב כדי להיטהר מטומאה
וכדומה .קרבנות אלו אינם
שימושיים בזמן הגאולה ,כאשר
מציאות הרוע אינה נוכחת בעולם.
לכן ,הקרבנות שכן ישארו ברשימה
גם לאחר ביאת המשיח ,הם רק
קרבנות מן הסוגים המבטאים
תודה לקדוש ברוך הוא .גם בתחום
הקרבנות ,העיסוק העיקרי יהיה
בנתינת שבח והודאה לבורא
העולם על הגאולה ועל הטובות
הגדולות שעשה עמנו.

דבר זה נעשה באמצעות הקרבה
ומאמץ מיוחדים ,על מנת להתעלות
על המציאות האישית ולהתקרב
לאלוקים .אך בזמן הגאולה ,כאשר
הרוע המבדיל בין בני האדם לבורא
יסור ,הקירבה לקדוש ברוך הוא לא
תהיה עוד אתגר ,כי אם דבר המובן
מאליו.
בעקבות כך מגיע קורבן התודה,
קורבן המבטא הודאה והתבטלות
 רצון להיות חלק ממש ממציאותושל השם .בתחום זה ,יש תמיד
לאן להתקדם ,וגם בגאולה ,כאשר
הקירבה לבורא תהיה ממשית,
תמיד יהיה אפשר לשפר את
הביטול בפניו .קרבנות ותפילות
התודה ,תמיד יקדמו אותנו למקום
טוב יותר.

מקורות :מדרש ויקרא רבה ט,
ז; מדרש תנחומא פרשת אמור;
ירמיה לג ,י-יא; ספר הליקוטים -
קרבנות.
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בתקופה בה הדיבורים על סגר מלחיצים את כל מי שנותר לו מקום עבודה ,והמבט אל חשבון הבנק נהיה דאוג במיוחד
 כדאי לבדוק מה הם זכויות התעסוקה המגיעות לנו וזמני תשלום השכר על עבודה אותה אנחנו מבצעים אלפי שנים...יוסף אברמוביץ
בימים אלו ,בהם שאלת
הסגר מרחפת באוויר,
וזכויות העובדים מהוות
מידע חשוב וחיוני מתמיד,
אפשר להתעודד מהידיעה כי
'בוס' מסוג אחר מסכם בימים
אלו את חשבונותיו ומתעתד
להעניק לנו משכורת נכספת…

לימוד התורה וקיום המצוות ע"י
עם ישראל ,משתווה פעמים רבות
לעבודה המזכה בשכר .הן אמת כי
קיום המצוות הנעלה והרצוי יותר
הוא כזה המתבצע "שלא על-מנת
לקבל פרס" ,אך בסופו של דבר,
השכר המובטח לנו בתורה על
מימוש רצונו של בורא העולם הינו
קיים ,והולך ומתעבה.
מתן השכר על עבודת הבורא ,יקרה
בקרוב מאוד .לאחר שנודענו כי
בקרוב ממש עומדת להגיע הגאולה
האמיתית והשלימה ,בהתגלותו של
הרבי מליובאוויטש כמלך המשיח,
עלינו להיערך לקבלת השכר על
קיום רצונו של הבורא במשך
השנים הרבות שחלפו.

שכיר או קבלן?
כאשר עוסקים בשכר המובטח לעם
ישראל על עבודתו ,אי אפשר שלא
להתייחס לשאלה כיצד יתכן ששכר
העבודה מתעכב זמן רב כל-כך,
אלפי שנים ,בידי מי שציווה בעצמו
שאין לעכב את שכרו של העובד,
ויש לתת את השכר בסיום יום
העבודה?
אלא שהעבודה המוטלת על עם
ישראל ,תמורתה נקבל את השכר
הגדול ,היא איננה נמדדת בשעות
עבודה או בזמן  -איננו עובדים
שכירים ,אלא העבודה היא מילוי
משימה שעלינו להשלים  -אנו
עובדי קבלן.
לכן ,במשך כל זמן הגלות ,השכר
המובטח והגדול עדיין לא מגיע.
שכן עדיין לא הושלמה המשימה
שעלינו לבצע  -לזכך ולטהר את
העולם כך שיהיה ראוי להיות מקום
משכנו של הקדוש ברוך הוא.
המטרה לשמה ברא הקדוש ברוך
הוא את העולם ,היא רצונו לשכון
בתוכו ולהתגלות בו ,דווקא בתוך

סגר רביעי? ההכנסות שלנו לא משפעות מז ה

גבולות הטבע והגשמיות .כדי
שרצון זה יוכל להתממש ,עלינו
למלא את רצונו של הבורא ולהפוך
את העולם למקום הראוי להשכין
בתוכו את הבורא.
לכן ,רק כאשר תתקיים מטרה זו -
בביאת המשיח בגאולה השלימה,
כאשר מציאותו של הבורא תתגלה
בעולם ומציאותו תהפוך באופן
גלוי לחלק בלתי נפרד משגרת
הבריאה ,אז יוכל עם ישראל לסמן
את המשימה ככזו שהושלמה,
ולקבל את השכר על ביצועה.

תנאי העסקה טובים
כאשר אדם מסיים לקיים מצווה
מסוימת ,או אפילו כאשר הוא

צילום :לויוניYL-

מסיים את שליחות חייו ועובר
לעולם שכולו טוב ,עדיין אין זה
עיתוי מושלם להעניק לו את זכרו,
שכן פעולות אלו פרטיות הינן
ביחס למטרה הכללית והמשותפת
של הבריאה ,לתקן עולם במלכות
הבורא ,ולהביא לשכינתו בעולם.
קביעה זו אינה סותרת להענקת
הטובות שהקב"ה מביא לפועליו
בזמן הגלות במהלך שנות עבודתם,
שכן כבעל הבית ,מחוייב הקדוש
ברוך הוא לספק לפועליו את
האפשרות לבצע את תפקידם,
וממילא הוא נדרש להעניק להם
תנאים מתאימים בהם יוכלו לעבוד
כפי הראוי.
דבר מעניין נוסף בהגדרת השכר

אוטובוס
ישיר לגאולה
ביוזמת תלמידים מישיבת חב"ד
בראשון לציון ,עלה בחודש האחרון
קמפיין נרחב להפצת בשורת הגאולה
על גבי האוטובוסים במרכז הארץ.
במסגרת הקמפיין ,הושם דגש מיוחד על
האפשרות לקבלת ברכתו הקדושה של
הרבי שליט"א מלך המשיח בכל תחומי
החיים באמצעות האגרות קודש

המיועד לעם ישראל בקרוב ממש,
הוא כי השכר איננו שכר חיצוני
תמורת עבודת הפועל ,כמו פועל
המספק לבעליו עבודה מסוימת,
אך אין לו רווח מעבודה זו ,רק
שהבעלים נותן לו משכורת עבורו
שאיננה קשורה עם העבודה עצמה.

עצמם ,הרי שלאחר מכן מגיע
שלב בו השכר מגיע רק מלמעלה,
ונוצר ע"י הקב"ה לחלוטין כשכר
מנותק מן העבודה תמורתה הוא
ניתן .שלב זה מתאפשר רק לאחר
התקופה הראשונה ,בה נהנים עם
ישראל מפירות עבודתם.

שכר הגאולה הוא שונה ,הוא נוצר
באופן ישיר מכח עבודת היהודי.
המשכורת אותה מקבל היהודי
בגאולה ,היא פירות עבודתו בזמן
הגלות .העולם אותו הוא תיקן
ובו הקים את האפשרות לשכינתו
של הקב"ה בגבולות העולם,
הוא וההתגלות האלוקית שבו,
שנתאפשרו רק בזכות עבודת
היהודי ,הם השכר הגדול המגיע
ל"פועלים"  -עם ישראל.

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א הסביר ,כי למרות שנראה
כי שכר התקופה השניה הוא פחות
שייך אלינו ,מאחר ואין הוא מגיע
כתוצאה ישירה מעבודתנו ,דווקא
שכר זה הוא מיוחד במינו.

שכר על מי שאתה
בתוך ימות המשיח המתקרבים
ובאים ,קיים חילוק לשני תקופות:
התקופה הראשונה מתקיימת
בהשראת העולם הגשמי של זמן
הגלות ומנהלת כעולם גשמי וטבעי
אך טוב ומזוכך .התקופה השניה
היא רוחנית יותר וכפופה פחות
למגבלות זמן הגלות וגשמיות
העולם.
התקופה השניה היא גם עליית
מדרגה באופי השכר הניתן לבני
ישראל  -אם את השכר המוענק
בתקופה הראשונה יצרו הפועלים

שכן ,קודם תקופה זו מזוהה מעלתם
של עם ישראל רק על-ידי מעשיהם
הטובים והמצוות שהם מקיימים,
אלו הדברים שמזכים אותם בשכר
וכך נמדדת מעלתם.
אך לאחר תקופה זו ,מתאפשר
מצב בו מודגשת מעלתם של
עם ישראל מצד עצמם ,מצד
קדושתם וחביבותם בעיני הקדוש
ברוך הוא .זו היא מהות השכר
בתקופה השניה ,כאשר אין הוא
ניתן במקביל למצוות אותם קיימו
היהודים ,כי אם רק עבורם בעצמם.
אהבה ללא תנאי.

מקורות :דברים כד ,טו; אבות
ספ"ב; עירובין כב ,א; לקוטי
שיחות כט שופטים ג; לקוטי
אמרים  -תניא פל"ו-ז; רמב"ם
הלכות תשובה פרק ט ,א; ספר
המאמרים מלוקט ח"ג ע' לד.

ביטחון

חדשות
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מערכת החינוך פותחת שנה,
כשפניה לשינוי אדיר ביכולת הלמידה
כמעט שניים וחצי מליון תלמידים בישראל צועדים בימים אלו לפתיחת שנת הלימודים ,לא בטוח שהם ומוריהם מודעים
לשינוי האדיר שעומד להתחולל בקרוב ביכולות ובאפשרויות שלהם ,כילדים צעירים
ילדים קטנים לבין אנשים מבוגרים
בתחום התפיסה הכללית הנכונה
והמדוייקת של מציאותו של
הבורא .בעולם בו קיומו של הבורא
עתיד להיות מוחשי וגלוי בכל פרט
בבריאה  -מדובר בנתון משמעותי
וחשוב.

רבקה סופר
מערכת החינוך כפי
שאנחנו מכירים אותה
מתחלקת לארבע שכבות
מרכזיות :גני ילדים ,בית
הספר היסודי ,חטיבת ביניים
ובית הספר תיכון .חלוקה זו
לא נעשתה בתום לב ,אלא
כדי להבדיל קבוצות גיל
שונות במהלך שנות הלמידה,
כדי להתאים כל מוסד לצורך
וליכולת הלימודית של גילאי
תלמידיו.

בשנה הקרובה הילדים הצעירים עומדים להפתיע גם את עצמם.

באופן כללי ,גם בגאולה תישאר
החלוקה ביכולת השכלית לפי
גילאים .כלומר ,למרות שנהרות
הידע ישפכו בפני בני האדם -
עדיין האפשרות להכילם תהיה
מושפעת באופנים שונים מגילו של
הלומד.

אלא שבקרוב מאוד ,כאשר תגיע
הגאולה האמיתית והשלימה
בביאתו של מלך המשיח  -הרבי
מליובאוויטש  -יחולו תמורות
משמעותיות ביכולות הילדים
הצעירים ותפיסתם .הדבר צפוי
להשפיע עם השלכות רבות על
מגוון תחומי החיים.

א' ב' מסוג אחר

מה הם המאפיינים הבולטים
המיוחד בילדי דור העתיד ,דור
הגאולה?

אך בדבר יחודי לא תהיה אבחנה
בין גילאי האנשים .כל לימוד שהוא
מורכב משני רכיבים מרכזיים:

תפיסת הענין בכללותו  -הידיעה
על מציאותו והתודעה הנכונה
לגביו ,זהו ענין אחד .הפרט הרחב
יותר בלמידה הוא הניתוח של פרטי
הענין ,ההרחבה בו וההעמקה עד
כדי פריסת תמונה רחבה ובהירה,
המתאפשרת רק לאחד התבוננות
בנושא.
יכולת ההעמקה וההתבוננות
במציאותו ורצונו של הקב"ה,
תהיה מושפעת גם בגאולה מגיל
האדם .אך לא יהיה כל הבדל בין

הבסיס של האנושות בזמן הגאולה,
הנחת היסוד הראשונה המשותפת
לכל הנבראים בעולם  -מציאותו
של הקדוש ברוך הוא וגילויו בכל
פרט בעולם  -לא תהיה כפופה
להבדלי גיל ותפיסה שכלית ,אלא
הבסיס הכללי יהיה משותף וקולע
אצל כל בני האדם.
גם בקרב אוכלוסיית התינוקות,
אנחנו נראה שינוי משמעותי כאשר
יכולת התפקוד של הפעוטות
תחולל פלאים ומגבלות שאנחנו
מכירים כיום בשלל תחומים אצל
הגיל הרך ,לא יתקיימו .במספר
מישורים עומדים התינוקות
והפעוטות להדביק את הפער
ולהיות מסוגלים להתנהל כאנשים
בוגרים.

גם קצב הגידול של אוכלוסיית
הילדים יגדל פלאים ,כתוצאה
מכך שאישה תוכל ללדת בכל
יום ,כאשר זמן משך העיבור יארך
פחות מיום .הדבר איננו בסתירה
אפילו לדעות בתלמוד הסוברות כי
בגאולה לא יתרחשו ניסים חדשים
ומיוחדים שלא נראו בעולם קודם
לכן ,שכן אנו מוצאים שבתחילת
ימי העולם ,לאחר הבריאה -
בדורות הראשונים קודם החטאים
ששינו את פני העולם ,ארך הריון
לפני לידה יום אחד.
אם כן ,שינוי זה איננו חידוש מיוחד
המתרחש בעולם באופן ראשוני ,כי
אם חזרה של מצב העולם לקדמותו
ולהתנהלותו הנורמלית ,כאשר
הריון אורך יום אחד בלבד ,ומיד
לאחריו אפשר ללדת ילד נוסף…
מקורות :ירמיה לא ,ז; שבת ל,
ב; נצח ישראל פרק נ; מדרש
בראשית רבה ראש פרק לו; שיחת
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א בכינוס השלוחים תנש"א;
לקוטי שיחות כט ע'  ;14דבר
מלכות פרשת ואתחנן סעיף ח.

קריסה בלבנון  -סימן מבשר טוב

כבר קבעו חז"ל בגמרא כי כאשר תקרוס צור (בלבנון) תקום ירושלים • שורת האסונות שפקדו את המדינה הסרה
למשמעת ארגון הטרור השולט בה ,מבשרים על עידן חדש במדינה שגרמה רעות לישראל
חיים בן ישראל
ההמוניות
ההפגנות
האחרונים
בשבועות
בלבנון ,מבשרים על המשך
המגמה במדינה ,בדרישה
לשינוי יסודי בהתנהלות
הקיימת.

כ 200-בני אדם .הביקוש במדינה
בחודשים האחרונים לדלק הולך
וגובר ,בעקבות מחסור חמור בכל
מוצרי הצריכה הבסיסים ובינהם
גם דלק.

פי הערכות נאגר חומר מזיק,
שיועד לחיזבאללה.
ארגון הטרור המטיף כל העת
לפגיעה כנגד ישראל ,הפך במהלך
השנים לאחר הגורמים השולטים
במדינה ,ומהפיכה אזרחית כמו זו
המתרחשת כעת ,יש בה כדי לאיים
על מעמדו של הארגון כגורם
שימשיך לשלוט במדינה.

גל נוסף בהפגנות נרשם בעקבות
התפוצצות מכל דלק בכפר
א-תליל בצפון המדינה .לפחות 28
נהרגו בפיצוץ ועוד  79בני אדם
נפצעו .בין הנפגעים יש חיילים.

הצבא הלבנוני פתח במבצע נגד
מכירת דלק בשוק השחור ,והחרים
כמויות גדולות של דלק מסוחרים
שעברו על החוק .לבנון ,שנמצאת
בעיצומו של משבר כלכלי אדיר,
סובלת ממחסור חמור בדלק –
ומחוץ לתחנות הדלק יש תורים
ארוכים.

יתכן שפעולת ההפגנות אף
יכולה להביא להרפיית אחיזתו
של הארגון ,בשטחים עליהם הוא
חולש ,ולהביא לביטולו.

עדי ראייה סיפרו שבזמן הפיצוץ
היו בקרבת המכל שהוחרם

כזכור לפני כשנה ,התרחש פיצוץ
גדול בנמל בנמל ביירות ,שם על

יצויין כי חז"ל קשרו בין חורבנה
של צור ,לבין בנייתה של ירושלים.

על הפסוק שנאמר בנביא "יען
אשר אמרה צר על ירושלים :האח!
נשברה דלתות העמים ,נסבה אלי;
אם מלאה זו חרבה זו" (יחזקאל כו,
ב) ,דרשו חכמינו" :אמלאה החרבה
 לא נתמלאה צור אל מחורבנהשל ירושלים; אם מלאה זו חרבה זו,
ואם מלאה זו חרבה זו" (פסחים דף
מב ,עמוד ב ובפירוש רש"י).
בנוסף יש לראות באופן חיובי את
התעסקתם הפנימית של אויבי
ישראל בעניניהם ולא בפיתוח
פגיעות ביהודים היל"ת .כל זמן
שהמחבלים עסוקים בלהלחם אלו
באלו ,הרי שאין להם את הפנאי
להמשיך בפעולות כנגדינו (יצויין

כי רק בחודש האחרון שוגרו טילים
לעבר ישובי הצפון משטח לבנון).
כפי שהיה בעת יציאת מצרים ,אשר
המצרים נלחמו אלו באלו ,נס עצום
שלזכרו מציינים מידי שנה בשנה
את "שבת הגדול" בו התקיים
הפסוק "למכה מצרים בבכוריהם",
כך גם כעת ,אנו עדים למגמה זו
של מלחמות פנימיות אצל שונאי
ישראל.
אין ספק שיש בכך כדי לבשר
ולאמת את בשורת הגאולה
והתגלותו הקרובה של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,תיכף ומיד
ממש.
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דעות

ליבנת סגס

יפה זליגסון

אם לא עכשיו
ממש אז מתי?

צעקת השופר

למה לא מספיק להאמין בלבינו ,אלא יש לצעוק,
לזעוק ולבקש את הגאולה האמיתית והשלמה
"עד מתי?!" צועקים מי שהגלות אינה נסבלת בעיניהם.
צעקה פנימית ,והלוואי שגם כלפי חוץ ,צעקה של בקשת
הגאולה האמיתית והשלמה עכשיו ממש .צעקה של התמסרות
להוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח שמבקש שנעשה
ככל שביכולתנו להביא את הגאולה.
צעקות? צעקות זה מה שיעזור לנו? ועל מה כבר יש לצעוק?
למה לא לעשות עבודה שלווה ,פנימית ,אישית ,איש איש
בביתו עם משפחתו? למה לא להמתין בסבלנות לגאולה? למה
לצעוק? למה ללחוץ? למה לדרוש?
מעטים הדברים בחיים שבאמת צריכים לצעוק בשבילם.
הקב"ה מנהל את המציאות העולמית ,ההשפעה האלוקית היא
אך ורק טוב ,אז ההיתכן ורבים האנשים שרואים שלא טוב?

העולם מצד אחד רועש כמו באתר בנייה ,הכל באלגן אחד
גדול של שברים והריסות ,ומכונות גדולות שמרעישות ,אך
מהצד השני "הזמן קצר ,המלאכה מרובה ,הפועלים עצלים,
ובעל הבית דוחק" (פרקי אבות).

משל ידוע מספר על אותו בן מלך שאבד בדרכים וכשחזר ניסה להכנס לארמון אך השומרים
מנעו זאת ממנו כי לא היכירוהו .מה עשה הבן? ומה יכול כל אחד ללמוד מכך
חודש אלול כבר כאן ומראש-חודש החלו להישמע בבתי
הכנסת קולות תקיעות השופר .בתורת החסידות מוסבר
תוכנה הפנימי של תקיעת שופר כהצעקה הפנימית
שבלב כל יהודי לאביו שבשמים :אבא ,אני שלך!
המשל על כך מספר על בן מלך שאביו שלחו למקום
רחוק בו החל לרדת ממדרגתו והחל נוהג במנהגי שולי
העם השפל .לבסוף ,כשבדרך לא דרך שב הביתה אל
הארמון ,לא האמינו השומרים שהוא אכן בן המלך
ומאנו להכניסו אל הארמון.
הוא הבין את מצבו הנורא עד כמה רחוק הוא מאביו
המלך ,והחל לזעוק מעמקי ליבו" :אבא!!" או אז ניגש
המלך אל שערי הארמון ,הכניסו וקרבו אליו בכל ליבו.
נכון ,לעיתים אנו נופלים ומעשי היום-יום שלנו אינם
כדרוש .אך בהגיע חודש אלול ,על כל יהודי לעצור.
לבדוק את עצמו בכנות .היכן עומד מצב הקשר שלי עם
אלוקיי-מלכי ומצוותיו? כיצד אשפר מעתה את איכות
חיי על ידי שאתמיד ואחזק את הקשר שלי עם השם,

באמצעות לימוד התורה וקיום המצוות?
כמובן שעלינו גם לזכור את המשך המשל ,שלא משנה
מה עשיתי וכיצד אני נראה כעת  -מלוכלך ומטונף
מהעבר ,בן המלך יכול לזעוק לאבא :אני בנך אוהבך-
אהובך! גם אם נפלתי  -אני רוצה לחזור אליך!
לכן דווקא בחודש הזה אנו נוהגים (לשמוע ו)לתקוע
בשופר.
השופר הוא הצעקה שלנו אל אבינו מלכנו ,שאין לנו
מלך אלא הוא .תקיעת השופר בחודש אלול מזכירה לנו
שעלינו לשוב אל האב בצעקה .צעקת השופר.
אבל כמובן שאסור להשאיר את הצעקה הזו ככותרת,
אלא לפרוט אותה למעשים פרקטיים בחיי היום יום:
הוספת עוד מעשה טוב ,מצווה ,או לימוד תורה יומי.
כמובן שכל זה עם הצמדות להוראותיו של הרבי
מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח ,והעיקר  -לפעול
מתוך כוונה להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.

רועי בנימיני

שניאור גרנשטט

כל מה שנשאר לנו זה רק לצעוק בשביל שלא נירדם.
אנחנו נמצאים בתקופה שהנה הנה משיח בא ...תכף ממש גילוי
נשמת משיח בעולם מתרחשת ,התגלות הרבי שליט"א מלך
המשיח ,ואך נשב ספונים בביתנו בשלווה? אין רע בשלווה של
ביטחון ואמונה שלמה בגאולה ,אך עלינו להפוך את העולם
כמו שהוא חוזר ומודיע .עלינו להיות מוכנים!
רבים עומדים שלוש פעמים ביום ,מתפללים על ירושלים
ותקומתה המידית .על קיבוץ הגלויות ותחיית המתים .רבים
מנסים לבנות בתי כנסיות בכל פינה שמתאפשרת בכדי להיות
מחוברים לקדושה .רבים מתחתנים ,מקימים משפחה ,מאחלים
בלב לנצח להישאר יחדו בריאים ושמחים .והיתכן שכדוגמת
הדברים האלו לא נצעק?
העולם הוא אתר בנייה ואנחנו הפועלים .עלינו מוטלת החובה
לבנות בשביל ולמען הגאולה של כולנו .אבל עוד יותר חשוב
מהכל עלינו לזכור בשביל מה אנחנו בונים.
קחו לדוגמא אדם שבונה בית .הוא משקיע בו זמן ,כסף ,ואת
כל כוחו מידי יום ...הוא בונה ובונה ,ולאט לאט תוך כדי הבניה
הוא שוכח למה מתחלתחילה הוא התחיל לבנות .הוא עסוק כל
כך בשלמות של הבית ,במרדף אין סופי שיצא הכי טוב והכי
יפה והוא שוכח בשביל מה נועד הבית.
אומנם הוא פועל חרוץ ,אבל הוא עלול לפספס את המטרה.
תמיד נכון ועדיף לעשות ,וזה תמיד יותר ממי שלא עושה בכלל.
אנחנו כל כך משקיעים ,טורחים ועמלים מידי יום .וגם כאן
לעיתים רק צעקה יכולה להזכיר לנו את התכלית .רק צעקה
יכולה לשמור אותנו בדרך למטרה העיקרית שלשמה כל נשמה
ירדה לעולם.
להפוך את העולם ...לצעוק ולהכריז איפה שלא צועקים עדיין...
שהגאולה האמיתית והשלמה היא המטרה של כולנו.
ועלינו להיות מוכנים להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח
תכף ומיד ממש.

הזמן לקחת פסק זמן

החיים רצים ואנו אחריהם ,משתדלים שאף מקל בגלגלים לא יעצור אותנו .בכל זאת זה הזמן
לעצור ולחשוב .ואולי אם נחשוב קצת על האחר לא יזיק ,יועיל .יאללה לעבודה
העולם ,החיים ,זמן ומקום ,אנו רודפים אותם והם
אותנו ,כל חיינו .הבוקר מתחיל להפציע אנו קמים
ומתחילים במרוץ אחר השמש שמנסים לתפוס ,להספיק
כמה שיותר לפני שהשמש תשקע ותעבור ליום הבא.
מה לעשות התרגלנו לחיים כאלה – בלי מחשבות
יתר ,הכל כתוב בספר ,מה נכון לעשות בזה הרגע ומה
לא ,להכניס עניין חדש לסדר היום אין על מה לדבר,
אנחנו יודעים מה נעשה מחר ומה יקרה מחרתיים,
ובעיננו הצופות למרחוק גם שבועות רחוקים ברורים
לנו ,אין אצלנו הפתעות בחיים ואם יש ,מתעצבנים,
מדלגים ועוברים הלאה הם לא משחקים אצלנו ,הסדר
ימשיך כרגיל והבוקר שיפציע למחרת יהיה בדיוק כפי
שתכננו .טוב ,לא שזה לא טוב ,ועדיף להיות שאננים
וזורמים עם החיים ,סדר צריך והוא חשוב מאוד ,אבל
האם מרוב הלחץ והמהירות בה אנו מתייחסים לחיינו
זה גורם לנו להפסיק לחשוב ,להתבונן ,לעשות סטופ
ולהקשיב ל'אני' הפנימי שלי ,מה לו יש לומר?

אלול – חודש הרחמים והסליחות ,החודש בו נמצאים
עתה .לאחר סיומה של שנה מלאת עליות וירידות,
מקרים פחות טובים שקרו לנו ,ומקרים טובים יותר
שעברו עלינו במשך השנה .זה חודש החותם כל כולו
מכין אותנו לימיים שבאים בסופו ,הימיים הנוראים

והחגים השמחים להם אנו מצפים ומחכים ,ובד בבד
גורם לנו לעצור ולחשוב מה עברנו עד עתה ,לעשות
מין סטופ קטן ולהסתכל אחורה לשנה שסיימנו .זהו
חודש אלול ,לעצור ,לחשוב ,לקחת פסק זמן ממרוצת
החיים הלא נגמרת ולהתבונן מה עברנו בשנה החולפת,
מטוב ועד רע ,מה התקדמנו בקיום התורה והמצוות,
בחינוך ילדנו ,באהבת ישראל עם חברנו ,ובכלל מה
מצבנו הגשמי והרוחני ,זמן לחשוב ,להתפלל ,לבקש
על מה שלא הספקנו בשנה החולפת ,ולהתפלל על
השאיפות שלנו בשנה הקרובה .חודש אלול ,אחת בשנה
נותנים לנו את הזמן לעצור ולחשוב קצת יותר על יעוד
חיינו בעולם הזה ,לא סתם בורא העולם שלח אותנו
לזה העולם ,לכל אחד ואחת מאיתנו יש תפקיד ,יעוד,
אחריות בזמן שחי בעולם ,לחפש ולזכור מה באמת
מטרתו בעולם הגדול.
חודש אלול כאמור הוא חודש חשבון הנפש ,אבל על
לנו להיות אנוכיים ולעשות חשבון נפש על העניינים
הפרטיים רק לנו ,אלא גם על אלו השייכים לכלל
ישראל והעולם כולו – הגאולה האמיתית והשלימה לה
אנו מצפים ומייחלים שתבוא בקרוב ממש עם משיח
צדקנו הרבי מליובאוויטש שליט"א .לעצור רגע ולחשוב
איך אני פעלתי בשנה החולפת לזירוז וקירוב הגאולה,
ואיך הפעל והשפיע בשנה הבאה .שנזכה עוד היום
לגאולה האמיתית והשלימה .בידנו הכח להביא אותה.

השלב המתקדם בגאולה האיזורית מסביב לארץ

דעות

המאורעות האחרונים בארץ ובעולם מביאים הרבה אנשים
ליאוש ,עצב ,וחרדה .יש בלבול רב ותחושת האמת נעדרת .יש
גם מי שנשאב לאדישות ועשייה אוטומטית של פעולות מבלי
להפעיל שיקול דעת.

דעות
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מאות אלפי אזרחי המדינות הערביות נראו נמלטים בחודשים האחרונים מבתיהם כשהם מותירים אותם מרחוק .יש בכל מסר
לכל אחד ותחילת התממשות הבטחת התורה לקבלת עוד שטחים חדשים שיסתפחו לארץ ישראל

מי שעוקב אחר המתרחש בנושא המהפיכות של
זמן הגאולה בעולם במדינות העויינות שמסביבנו
רואה את השלב המדהים שאוחזים בו כרגע;
אם לפני כמה שנים היה מדובר רק על מרד
עממי במדינות ערב שהיה נראה כמצב זמני
שיחלוף ויחזור לקדמותו  -כדוגמת 'האביב
הערבי' שפרץ ועוד,
הרי שכיום רואים את השלב המתקדם ב'אל
חזור' של פירוק אותם רצף מדינות עויינות לעם
ישראל ,אשר מאז מלחמת ששת הימים ויום כיפור
אגרו כמויות נשק אדירות וצבא ועמדו מוכנות
כנגדנו במשך שנים לפתיחה במלחמה נוספת
היל"ת ,ובכך היוו איום תמידי לפי דיווחי גורמי
הביטחון בארץ .וכעת ,בחסדי ה' ממש וללא כל
הגיון מובן בשכל ,מדינות אלו מחסלות את כל
כמויות התחמושת האדירה על מלחמות פנימיות
בינם לבין עצמם ,ומבלי שתידרש התערבות של
ישראל העבודה נעשית מאליה.
 כיום לאחרי ההרס לאחר הרס בקריסת מדינותערב שנחשבו עד לא מזמן לאימפריות  -רואים
במוחש שכתוצאה מהמרד ,המצב הוא שבכמה
מדינות גדולות מתוכם  -הכלכלה האזרחית
קורסת לשפל המדריגה עד שאין לאזרחים מה
לאכול ,וכך גם הדלק שאזל שולל את האפשרות
לתושבים למלאות דלק ברכבים שיצאו מכלל
פעולה ,בנוסף ,גם אין כמעט אספקת חשמל

בחלקים נרחבים של המדינות ,בקיצור דרך ללא
מוצא...
וכאן מגיעים לאחד הענינים המרכזיים בכל
הסיפור:
התוצאה מכל הענין היא ,שכיום מאות אלפי
תושבי המדינות נמלטים מידי יום ממדינות
המהפיכה במזרח התיכון על מנת להגר לאיזור
אירופה ,בזה אחר זה,
וכך ,גם רואים את קיום הנבואה של הרבי
שליט"א מלך המשיח "שימסרו לבני
ישראל את ג' הארצות קיני קניזי וקדמוני
מרצונם הטוב וללא מלחמה" (אם לוקחים
בחשבון את העובדה שהתרבות הערבית היא
לא לוותר על האדמה שלהם בשום מצב ,ואפילו
למות לשם כך ,וכעת הסיפור הזה כבר נמאס
עליהם תוך זמן קצר.)...

ובנוסף ,שנהרות הפליטים (פשוטו כמשמעו)
מגיעים דוקא למקומות באירופה של מדינות
שתמכו במלחמה הערבית כנגד ישראל במהלך
השנים ,וכעת הן עצמם צריכים להראות לעולם
איך הם מכילים את פליטי מדינות ערב שהופכים
איזורים מסויימים באירופה למובלעת טרור
שהמשטרה פשוט חוששת להיכנס לשם  -פשוט
עזה בתוך צרפת בלגיה בריטניה ועוד,
הפתרון הפשוט לכל המצב הוא מה שמבטיח

הנביא שיתקיים הגאולה האמיתית והשלימה
כאשר "אז אהפוך אל העמים שפה ברורה
לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד"  -לשם
זה הולך ,כאשר לקראת הגעת המשיח בגאולה
השלימה העולם פשוט מוקיע מתוכו שלטונים
דיקטטוריים או כל מגמה שהיא שפוגעת בחיי
הפרט  ,זה כבר לא מקובל בעולם!
בתורה הקדושה ובדברי נביאי עם ישראל מובא
שמלך המשיח שיגאל את עם ישראל ואת העולם
כולו ,ינהיג מלוכה ושלטון המבוסס על צדק
ויושר ועזרה הדדית ,מתוך אמונה בא-ל אחד,
ומתוך ידיעה שהוא המנהיג של האנושות כולה
בכל רגע נתון,
לשם זה הולך ,זה הכיוון .וכיום בעמדנו על סף
הכניסה לימות המשיח כפי שהתבשרנו עך כך
מהרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו ,ביכלתנו
כבר לגלות זאת במציאות העולם באמצעות
הפצת שבע מצוות בני נוח לאומות העולם מתוך
הפצת בשורת הגאולה לעולם כולו וההסבר על
העתיד העכשווי שמביא את העולם לידי שלימות
התכלית שלו בעשיית העולם כולו משכן ודירה
לגילוי ה' כאן בכל עצמותו (לא פחות!).
פשוט להעביר את המסר בכל מפגש אפשרי,
אל דאגה אתם תהיו מופתעים עד כמה העולם
רוצה לשמוע על הנושא ופשוט לעבור לעולם
של גאולה...

דעתכם חשובה!
כל אחד יכול להשפיע ,כל
אחד צריך .יש לכם מה
להגיד? טור בעניני השעה,
מסר אודות הגאולה ,מילים
אישיות על מה שקורה
או חיזוק יהדותי תודעתי,
שלחו את טור הדעה
לאימייל:

office@hageula.com
ובעז"ה נפרסם אותו באחד
העיתונים הבאים.
(אין המערכת מתחייבת
לפרסם את כל החומר
שישלח .המערכת שומרת
לעצמה את הזכות לערוך
את המתפרסם בגליון
בהתאם לכללי העיתון)
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מסע לחלל
רחל שאבי //
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קדמי
ביטוחים
סוכנות הביטוח
הומובילה
לשומרי תורה

המרכז הארצי לביטוח

ביטוח בתי חב“ד ⋅ ביטוח בתי כנסת
ביטוח ספרי תורה ⋅ ביטוח ישיבות ות“ת
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יום הולדת כפול
חנה מרים אשכנזי //

17
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על השליחות
בפילפינים
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שילוב מנצח
צבי ונטורה //
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פסיכולוגיה מושלמת
אריה קירשנזפט //

בדרך ה מחה

הרב מיכאל לסרי בריאיון מרתק לרגל חודש אלול :על כוחם של השלוחים
הנמצאים בכל מקום בעולם בחזית הפעולות לזירוז הגאולה האמיתית
והשלימה ,על 'המלך בשדה' וההתקרבות לקדוש ברוך הוא בימים אלו,
ואיך הכל צריך להעשות מתוך שמחה  //עמ' 8
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

דבר העורך

ע

תמונת החודש

הרב בנצי פרישמן

ל חודש אלול כותב אדמו"ר הזקן (רבי שניאור
זלמן ,בעל התניא ומייסד חסידות חב"ד)
בספרו לקוטי תורה:

"משל למלך ,שקודם בואו לעיר יוצאין
אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו
בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל
פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות
ומראה פנים שוחקות לכולם .ובלכתו העירה
הרי הם הולכים אחריו .ואחר כך בבואו
להיכל מלכותו אין נכנסים כי אם ברשות
ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי
סגולה .וכך הענין על דרך משל בחודש
אלול יוצאין להקביל אור פניו יתברך
בשדה".

04

מסע אל חודש אלול
חודש אלול הינו מסע מיוחד אותו חווה
כל יהודי לקראת חודש תשרי ,בדרכו אל
היעד הנכסף .לשם כך צריך הוא לגלות את
כוחותיו הפנימיים הנסתרים ביותר .מסע
מרתק של כל אחד  //שלום דובער ישראלי

משל מפורסם זה ,מגלה לנו טפח
מהעוצמה הרוחנית העצומה של חודש
מיוחד זה בו אנו נמצאים.

08

זה הזמן שלנו להגביר הילוך בכל הנוגע
למעשינו ועבודתינו להחשת הגאולה
האמיתית והשלימה ,ובחודש זה עצמו יש
להרבות בתורה ,תפילה וגמילות חסדים והכל
בקו התשובה מתוך גאולה ,כפי שמסביר זאת
הרבי שליט"א מלך המשיח.

הרב לסרי מדבר
ריאיון עומק עם המרצה המפורסם הרב
מיכאל לסרי ,משמח הלבבות ,שבדבריו
משרטט בהומור רב את מעלתה של
תורת החסידות ואף מצדיע במלוא הכנות
וההערכה לצבא השלוחים  //בנצי פרישמן

זה הזמן להוסיף ולהרבות בפעולות לקבלת פני
משיח צדקנו .עלינו לדעת ולפרסם זאת בסביבתינו
כי כל פעולה הנעשית מתוך כוונה זו ,כל מעשה ,דיבור
ואפילו מחשבה ,יש בכוחה להטות את כף המאזניים לטובה
ולהביא גאולה ,תשועה והצלה לעולם כולו ,הדבר נמצא בידיים
של כל אחד ואחת.

הרבי שליט”א מלך המשיח
בהנחת אבן הפינה להרחבת .770
י”ז אלול ה’תשמ”ח ()30.8.1988

בחודש זה ,בו מאחלים איש לרעהו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה
ומתוקה ,נאחל שתהיה זו שנה של הגאולה האמיתית והשלימה ,בהתגלותו
המיידית של הרבי שליט"א מלך המשיח ,ותיכף ומיד ממש.

ח"י באלול

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

דבר מלכות
יש לי מושג

וּבה
ְּת ׁש ָ

\

בתורת החסידות מתגלה כי עיקרה של התשובה היא תשוב-ה'.
זאת אומרת שמטרתה העיקרית של עבודה זו היא לשוב ולהתחבר
אל הבורא יתברך ,על יסוד הפסוק "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה".
לאור זאת ,עבודה זו שייכת אפילו אצל צדיקים גמורים ,שמעולם לא עברו
חלילה עבירה מימיהם .התשובה היא על עצם ירידת הנשמה למטה לעולם
הזה ,והתרחקותה ממקור חוצבה תחת כיסא הכבוד .שהלא היא "חלק
אלוקה ממעל" וכעת שוהה היא בתוך גוף בעולם השפל ביותר.
תפקיד התשובה הוא להחזיר את היהודי למקורו ושרשו .לגלות איך
כאן ועכשיו יהודי יכול להיות מחובר לאלוקות .לאור זאת יובן מאמר
חז"ל" :משיח עתיד להחזיר את הצדיקים בתשובה" .יצויין כי בשיחותיו
הקדושות ,מדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח כי נסתיימה עבודת התשובה
ועברנו גם את השלב עליו נאמר בגמרא "אין הדבר תלוי אלא בתשובה".
כעת "אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו".

2

אלול תשפ"א (אוגוסט )2021

14

מתוך שיחות הרבי שליט”א מלך המשיח

רואים את הברכה

\

...ובנוגע לפועל :יש לפרסם ולעורר בכל מקום ומקום על דבר העבודה
המיוחדת דחודש אלול המרומזת בחמשת הראשי-תיבות דתורה תפלה
גמילות-חסדים תשובה וגאולה ,ובהדגשה מיוחדת בנוגע לראשי התיבות החמישי,
ענין הגאולה ,כפי שחודרת בכל עניני העבודה ,על ידי זה שחדורים ונעשים ברוחה
של הגאולה (כולל ובמיוחד על ידי לימוד התורה בעניני הגאולה ובית המקדש) ,מתוך
צפיה וודאות גמורה שתיכף ומיד ממש רואים בעיני בשר ש"הנה זה (המלך המשיח)
בא".
ובפשטות :להכריז ולפרסם בכל מקום – בדברים היוצאים מן הלב – שהקדוש ברוך
הוא אומר (על ידי עבדיו הנביאים) לכל-אחד-ואחת מישראל "ראה אנכי נותן לפניכם
היום ברכה" ,ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת הגאולה האמיתית והשלימה.
[ויש להוסיף ולהדגיש שההכרזה והפרסום של כל הנ"ל צריך להיות גם על-ידי אלה
שטוענים שעדיין לא נקלט ענין זה (בשלימות) בהבנה והשגה והכרה שלהם ,שכיון
שגם אצלם ישנו ענין האמונה בשלימות ,יכולים (ובמילא צריכים) הם לפרסם הדברים
לאחרים ,החל מבני ביתו (שבודאי אינם צריכים "לסבול" מזה שעדיין לא הונח
הדבר בשכלו) ,וכל אלה שנמצאים בסביבתו ,כל אחד ואחת מישראל ,ובודאי שעל-
ידי ההשתדלות המתאימה יתקבלו הדברים ויפעלו פעולתם ,כולל גם אצל המכריז
והמפרסם ,שיוקלט אצלו בפנימיות וכו'].
(משיחת שבת פרשת ראה ה'תנש"א)

שני צדיקים ,שתי תקופות ,זה ממשיך את
דרכו של זה ,ושניהם נולדו באותו יום .היום
שחולל את השינוי הגדול ביותר בעולם
היהדות ובו התגלתה לראשונה לעולם דברי
תורת החסידות  //חנה מרים אשכנזי

20

הפסיכולוגיה של המשיח
לאורך השנים ניסו הפסיכולוגים למצוא
דרך להבנת והכרת הנפש ,מתברר
שלגדולי החסידות ישנה הכרה עמוקה
ביותר לנשמתו של היהודי ,הבנה שהגיעה
לשלימות בדורנו  //אריה קירשנזפט

מדורים:
בזכות נשים >  / 12אקטואלי > / 13
יש לי ענין >  / 16משל ונמשל > 17
 /תורת הגאולה >  / 18טיפ לחיים
>  / 19עולם השליחות >  / 22יגעת
ומצאת >  / 23תחנת מסע > 24

מבצע שופר .תלמיד ישיבת חב”ד תוקע בשופר בחודש אלול ,על רקע חומות ירושלים .צילום :דובער הכטמן

שיר לגאולה
החיינו א-ל עד מועד
יתגלה עוזר וסועד
אריאל יקום כלביא
גאולתך לנו להביא
שבותנו להשיב לארץ
תולדתו מבני פרץ
הוא מלך והוא משוח
בעל זרוע וגם איש רוח
והוא בא ועד קט יתעלה
נצחונו חיש יתגלה
חזקנו א-ל עד בואו
יום יחשוף גואל זרועו
שנזכה וכן נשיח
מחבלי המשיח
תקיפים ירדו דומה
אותנו השאיר לאומה
יחיינו מיומיים
בשלישי נמצא חיים

\

פיוט זה ,ראה אור לראשונה בעיתון "הקריאה והקדושה"
שיצא לאור לפני כשמונים שנה ,בהכוונתו של הרבי הריי"צ
מליובאוויטש ,כדי לחזק את האמונה בביאת המשיח בקרוב ממש.
השיר שלפנינו נדפס בגליון הראשון .בתוך השיר שלא חתום בשמו
המלא של מחברו ,משולבים ענינים רבים מעולם המושגים של
הגאולה:
אריאל (בכמה מקומות נרמז הקדוש ברוך הוא לאריאל) יקום
כלביא (יקום כאריה להושיענו ולגואלנו) שבותנו להשיב לארץ
(תשיב לארץ ישראל את שבותנו ,מלשון שבי ,אלו השבויים בגלות),
תולדתו מבני פרץ (מלך המשיח ,שכידוע הינו צאצא לפרץ בנו
של יהודה) בעל זרוע וגם איש רוח (מלך המשיח יפעל בשני
המישורים במקביל ,גם כאיש מלחמה כפי שנאמר עליו "ילחום
מלחמות ה' וינצח" וגם ילמד תורה את כל העם.

חזקנו א-ל עד בואו יום יחשוף גואל זרועו (מבקשים מהקב"ה
שיחזקנו ויעמיד אותנו לחזות ולראות בשלב הניצחון של מלך
המשיח ,כשיפגין את כוחו מול הקמים עלינו) נזכה וכן נשיח
(נזכה לכך ,ואף נשוחח ונדבר על כך) תקיפים ירדו דומה (אותן
אומות תקיפות שעמדו כנגד עם ישראל ,ירדו ,יעלמו ולא ישמעו
מהם  -יהיו בדממה) אותנו השאיר לאומה (ומתוך כל האומות
ישאיר הקב"ה את עמו ישראל לאומה הקיימת ושולטת בעולם)
יחיינו מיומיים בשלישי נמצא חיים (משפט זה המבוסס על
פסוק בספר הושע ,מפורש שם באופן זה על ידי רש"י :יחזקנו
ויבריא אותנו משתי פורעניות שעברו עלינו ,משתי מקדשות
שחרבו ,ויקימנו בבניין הבית השלישי).

אלול תשפ"א (אוגוסט )2021

3

.3

חייםבזמן

משמעותה של פעולה

הכוח החזק ביותר

כעת ,לאחר שאנו יודעים קצת יותר פרטים על מעמדה
האמיתי של הנשמה ,נפרסת לפנינו תמונה ברורה של סדר
העדיפויות בבריאה ,בה היהודי ממוקם בחשיבות העליונה
ביותר ,למעלה מכל מציאות אחרת בעולם ,כי העולם כולו
נברא רק בשבילו.

לאן ייעלמו השוטרים בגאולה ומי ימלא את התפקיד של הנגשת דברי השופט; האם אנחנו עובדים את
עבודתינו רק כעבדים או גם כאדונים; ואיך הכוח הנסתר הטמון בתוך כל יהודי מעניק לו את הנדרש
כדי להצליח בעבודתו; הקשר שיש ליהודי עם הבורא שלמעלה גם מהקשר המתגלה באמצעות התורה;
ומי יגרום בפועל את המלכת הקדוש ברוך הוא למלך על כל העולם בראש השנה?

שוטרי משטרת התנועה ייתמקדו בהכוונת הדרך ולא באכיפה .צילוםOri :

מאת :שלום דובער ישראלי

.1

יש יועצים בירושלים

יש דברים שלא קל לעכל ,אחרי אלפי שנים שבהם המשטרה
ממלאת תפקיד הכרחי בשמירת הסדר ואכיפת החוק,
התפקיד הזה מתחיל להיות מיותר ,ובקרוב הוא יעלם כליל.
נשמע קצת מופרך? אולי .אבל את המשטרה יחליף בקרוב
גוף חדש והרבה יותר יעיל ,נכון וחכם ,שהמודל שלו קיים
כבר עכשיו בעולם שלנו ,וצריך רק לאמץ אותו ולהיות
ממושמעים אליו.
אז איך זה עובד? בעולם של תחרות ,קנאה ואינטרסים ,הרי
שהרשות השופטת נטולה כל ערך באם אין מי שיאכוף את
ההחלטות שלה .מספיק רק להעיף מבט למדינות בהם אין
משטרה אמיתית ,שם איש הישר בעיניו יעשה.
הסיבה שקשה לנו לדמיין עולם ללא משטרה היא בגלל
שאנחנו לא מכירים משהו אחר .אבל ברגע שיעלם האגו
וטבע הנצחנות (בקרוב ממש בגאולה השלימה) ,הרי
שתפקיד המשטרה יהיה פחות רלוונטי ,כי אנשים כבר לא
יחפשו איך לעקוף את החוק או להתחמק ממנו ,אלא הם
פשוט יצייתו לו ,מרצונם ומבחירתם החופשית.

בגובה העיניים
הגורם המרכזי שמביא בכנפיו את השינוי ,הוא היועץ.
בתיאורי הנביא ישעיה על הגאולה הוא מכניס שחקן חדש
לתמונה – "אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה".
היועץ הוא לא כמו השוטר המאיים שבא להכריח את האזרח
ליישר קו עם החוק ,אלא הוא מסביר כחבר וידיד טוב,
כשהמטרה שעומדת לנגד עיניו הוא טובתו של מקבל העצה.
בדרך כזו ,הרבה יותר קל לנו להתחבר ולהזדהות עם המסר.
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אף אחד לא עומד לנו על הראש ומכריח אותנו לשמוע למה
שציווה השופט ,להיפך ,ההבנה מחלחלת בתוכנו בצורה
פנימית ואמיתית ,עד שאנחנו בעצמנו מעוניינים לנהוג כך,
כי זוהי הבחירה הנכונה והטובה ביותר.

ממלכת השופטים והיועצים
זהו עידן הגאולה .שופטים המנחים את הדרך ,ויועצים
המורידים את דבריהם לכלי השכל שלנו.
אבל כדי שנוכל להתרגל לעתיד המתהווה של ימות המשיח
והגאולה השלימה ,צריך לדעת שכבר עכשיו מתחיל להתחולל
השינוי בעולם ,כולל גם בתחום השוטרים והיועצים.
זהו החידוש של הדור הנוכחי :במשך אלפי שנים המציאות
כפתה את תפקידו של השוטר ,להכריח את העם ללכת בדרך
הישרה .אבל כיום ,אנו עומדים כבר בפתח תקופת היועצים,
ובמילא אין זקוקים כבר לשוטרים ,כי הגיע זמן הגאולה.
על כל אחד לפרסם ולבשר לכולם שזכינו שבדורנו יש את
נביא הדור המגלם בתוכו את תפקיד השופט והיועץ – הלא
הוא הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח – שמחד ,נותן
הוראות בתור שופט ,ומצד שני מעניק לאינספור יהודים עצה
טובה והדרכה על כל צעד ושעל בחיי היום יום ,והוא אשר
מודיע בתור נבואה ברורה ש"הנה זה משיח בא" ושדורנו
הוא הוא הדור הראשון לגאולה.
כאשר מצייתים להוראותיו הקדושות ,מתוך ידיעה גמורה
שזוהי הבחירה הנכונה ביותר ,מגשימים כעת את המצב
הגאולתי  -דרך הבחירה האמיתית ,ללא שוטרים.

בעולם של תחרות,
קנאה ואינטרסים,
הרי שהרשות
השופטת נטולה
כל ערך באם אין
מי שיאכוף את
ההחלטות שלה.
מספיק רק להעיף
מבט למדינות בהם
אין משטרה אמיתית,
שם איש הישר בעיניו
יעשה .הסיבה שקשה
לנו לדמיין עולם
ללא משטרה היא
בגלל שאנחנו לא
מכירים משהו אחר.
אבל ברגע שיעלם
האגו וטבע הנצחנות
(בקרוב ממש בגאולה
השלימה) ,הרי
שתפקיד המשטרה
יהיה פחות רלוונטי

.2

דע את זכויותך

המעבר מדרך הכפייה אל הבחירה האישית ,מתחבר
לדרך ההסתכלות שאיתה צריך כל יהודי לגשת
לעבודתו בעולם ,למילוי המטרה שלשמה ירדה
נשמתו כאן למטה.
כל שכיר או קבלן מברר לפני כל פרויקט שהוא
מקבל ,מה הם פרטי ותנאי העבודה ומה הם הזכויות
המגיעות לו.
כך גם בעבודת ה'  -עלינו לדעת מי אנחנו ,מה
מטרתנו ומהיכן באנו ,ולשם מה בכלל ירדה הנשמה
שלנו ממקורה הטהור והרוחני אל מעגל בלתי פוסק
של התמודדות עם ניסיונות.
מקובל לחשוב – ובמובן מסוים זה אכן כך – שמעמדו
של היהודי כלפי הבורא הוא כמו עבד לאדונו .המושג
של עבד אמיתי לא מוכר לנו כל כך בעולם המודרני,
אבל בעבר הלא רחוק היו העבדים כרכושם הפרטי
של אדוניהם .חירותו של העבד ועצמאותו משוללת
לגמרי ,ולכן לא שואלים אותו אם הוא מעוניין לבצע
את המטלות שדורשים ממנו או לא ,אלא הוא פשוט
מוכרח לעשות את כל מה שאומרים לו .כל מציאותו
שייכת לאדון.
וכך גם בחובתו של היהודי למלא את תפקידו בעולם.
בהסתכלות שטחית פשוטה ,הוא מחויב לקיים את
רצון ה' ,בין אם הוא מבין ובין אם לאו ,כי אין לו
מציאות אחרת מלבד קיום רצון ה' ,וכנאמר במשנה
"אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני".

דמיון מודרך
אלא שבאמת ,יהודי הוא הרבה מעל ומעבר לזה.
הנשמה מגיעה מהמקום הכי גבוה שיש – חלק ממש

מעצמותו ומהותו של הבורא ,בכבודו ובעצמו .משם
ירדו נשמותיהם של בני ישראל עד למקום הנמוך
ביותר – עולמנו הגשמי.
מבחינה זו ,הרי שבני ישראל קדמו בכלל לכל מושג
של עולם ,גשמי או רוחני ,וליקום כולו .זו הסיבה
שכאשר ניגש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם
הוא נמלך והתייעץ קודם עם נשמותיהם של ישראל,
וכמו נטל מהם רשות על כך ,כי הם ממש חלק ממנו.
גם ירידת הנשמה למטה נעשתה מלכתחילה ברשותו
ובהסכמתו של היהודי ,כי היהודי מצידו נעלה לגמרי
מהעולם והוא קיים עוד הרבה לפני הבריאה ,ולכן
ירידת הנשמה למטה היא לא רק כמו פועל שבא
לסייע במילוי רצון הבורא ,אלא גם כשותף.

סיומה של ההצגה
עם נקודת פתיחה שכזו ,כל אתגר שניצב לפנינו
 אפילו הקשה ביותר ,לא תופס מקום אמיתי ,כיכל הקשיים הם כמו הצגה אחת גדולה ,שבסיומה
מורידים את האיפור והתלבושות מאחורי המסך,
וחוזרים אל מה שאנחנו באמת – חלק מהקדוש
ברוך הוא ממש.
כאשר מזמן לזמן אנחנו נתקלים בקושי מסוים,
אנחנו רק צריכים לזכור מאיפה באנו ומי אנחנו
באמת .הניסיון העומד לפנינו הוא אתגר שבו מובטח
לנו ניצחון מראש.
לכן ,כבר עכשיו הכל נעשה מתוך מנוחה פנימית
ושלווה אמיתית ,והיום מתחילים לקבל את השכר
המגיע לנו ,השכר של סיום ההצגה ,עד לשכר
המושלם בגאולה השלימה.

לא לחינם אומרים חז"ל ש"כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי
נברא העולם" ,כי בני ישראל הם המטרה והתכלית שעבורה
ברא ה' את העולם ,כולל כל העולמות הגבוהים והרוחניים.
כמעט כל מה שקיים בעולם ,נמצא כאמצעי עבור תועלת
אחרת ,אבל יהודי לא קיים למען תועלת כלשהי ,אלא הוא
עצמו המטרה של הבריאה.
זהו אחד ההסברים לדברי הנביא הושע ,המכנה את בני
ישראל בשם "ביכורים" ,כי כאמור ,הנשמות שלנו היו כאן
הרבה לפני כולם  -כמו פירות ה"ביכורים" ,המובחרים
והראשונים בשדה  -ובדומה לביכורים ,אותם מניחים לפני
ה' ,ככה גם אנחנו ,בני ישראל.
למרות שנדמה כי נשמתו של היהודי כבולה וסגורה בתוך
גוף גשמי ,ובעולם חומרי ,הרי באמת בכל מצב היא קשורה
ומחוברת אל הבורא ,והקשר הזה אינו מוגבל בשום דבר.

מי המטרה?
הדרך לגלות את הקשר הניצחי הזה הוא על ידי התורה,
אותה העניק לנו הקדוש ברוך הוא כדי שנוכל להיות תמיד
קשורים אליו ,אפילו בעולם הגשמי שבו ההוויה האלוקית
איננה מוחשית.
אבל בנוסף לנתיב הרגיל שבאמצעות התורה ,ישנו נתיב
עוקף נוסף ,שאינו תלוי בשום תנאי ,אלא הוא מקשר
ישירות ביננו ובין ה' אפילו ללא מציאותה של התורה ,כי
זהו קשר פנימי ועמוק שלמעלה מכל דבר.
זו הסיבה שאפילו יהודי שאינו שומר לעת עתה על התורה
והמצוות ,כמו גם תינוק קטן שרק נולד זה עתה ,הרי הם
מחוברים עם הקדוש ברוך הוא בכל מקרה ,כי הקשר
העצמי הזה לא מותנה בשום דבר.
אלא שלמרות שהקשר קיים וישנו תמיד גם ללא התורה,
הרי מכיוון שכל יהודי קשור אל התורה ש"היא חיינו ואורך
ימינו" ,הרי דווקא על ידה הוא יכול לגלות את המעלה שלו
והקשר עם ה' בצורה יותר חזקה וגלויה.

הכח לתבוע
לאור האמור – שהיהודי הוא עצמו המטרה שלשמה קיים
הכל – מובן שזוהי אמנם נקודת זכות ענקית לכל אחד
מאיתנו ,אבל גם אחריות גדולה ותפקיד חשוב ומרכזי ,כי
כמו סל הביכורים ,כך גם אנחנו – מונחים לפני ה' ,וקשורים
אליו בכל מקרה ,ולכן כל פרט בחיינו ,ולו הפרט הקטן
ביותר הופך להיות גם הוא חלק מתכלית הבריאה.
כל תזוזה קטנה ,וכל שכן מחשבה ,דיבור או מעשה של
יהודי ,הם התכלית של הבריאה ,ורק עבור אותה תנועה
קלה נברא כל העולם .ומזה ניתן לשער כמה גדול הוא
כוחו של כל אחד ,וכמה נחוץ לנצל אותו לדרוש ולתבוע
מאת ה' את הגאולה האמיתית והשלימה שתתגלה במובן
הכי פשוט שיש ,בעולם הגשמי שלנו ,על ידי הרבי שליט"א
משיח צדקנו.
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תפוח בדבש .לשנה טובה ומתוקה

.4

לדעת מראש את התוצאות

ככה צועדים בביטחון ובראש מורם לקראת יום הדין השנתי
 ראש השנה .בשונה מכל משפט אחר שבו הנאשם צועדלו אל דוכן הנאשמים מתוך חשש גדול מה יפסוק השופט,
הרי שיום המשפט שלנו אצל שופט העולם הוא שונה לגמרי,
כי לנו אין ספק שסיומו של המשפט חתום מראש לטובתנו,
ממנו נצא זכאים ומנצחים.
כיצד הפך ראש השנה ליום כל כך מיוחד? הרי אם נביט
אחורה ,היסטורית ,היום שבו החלה הבריאה לא היה א'
בתשרי ,אלא כמה ימי קודם לכן ,בכ"ה באלול ,ולכאורה אולי
אז היה מתאים לקבוע את תחילת השנה?
אלא שמלבד יום בריאת האדם וסיום מלאכת הבריאה ,ראש
השנה מבטא רעיון הרבה יותר מופלא .היום הזה מסמל
את ייחודיותו של הנברא והכח הטמון בו להשלים ,ואפילו
להוסיף ,על מה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יצר
וברא.

מפתח השלימות
העולם שברא אלוקים הוא טוב ,יפה ומושלם ,אבל למרות
זאת ישנו פן נוסף הדורש עבודה מצידו של הנברא כדי
להביא את העולם לידי שלימות אמיתית ,כי האור האלוקי
הקיים בעולם הינו מדוד ומוגבל ,וכדי להמשיך כאן אור
עליון יותר זקוקים לפעולתו של האדם.
מהרגע שבו עמדו רגליו של אדם הראשון על הקרקע ,החלה
העבודה החדשה להשלים את הבריאה .ביום השישי – יום
ראש השנה – קם אדם וקרא לכל הבריאה להצטרף אליו
ולקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא עליהם .הפעולה
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הקטנה הזו הייתה הרגע הכי משמעותי בבריאה ,כי אז
לראשונה ,התגלתה מלכותו של הקדוש ברוך הוא על היקום,
וזאת – בכוחו של הנברא.
הגשמת המטרה של הבורא למלוך על העולם תלויה במידה
רבה מאוד בפעולה של כל יהודי ויהודי .מאז אדם הראשון
ועד לגאולה השלימה ,זו המטרה שלשמה יהודי נמצא כאן
למטה – לגלות את מלכותו של ה' בעולם וכך להשלים את
הבריאה .כלומר :למרות שללא ספק העולם נברא כתוצר
מוגמר ומושלם מאין כמוהו ,יש ליהודי ביד את המפתח
להוסיף על הבריאה של הקדוש ברוך הוא ,ולהביא אותה אל
תכליתה הסופית – גילוי ה' למטה באופן מושלם ,בגאולה
האמיתית השלימה בקרוב ממש.

ללא תנאי
אלא שלמרות שזוהי העבודה המוטלת על היהודי ,תוצאות
המשפט שלו בראש השנה לא תלויות ברמת הביצוע ,כי כל
בני ישראל ,הם בני אברהם יצחק ויעקב ,ומצד עצמם הרי
מגיע להם את כל הטוב שבעולם ללא שום תנאים או מדידות
והגבלות.
בכל מצב שלא יהיה ,ברור שהמסקנה הסופית של יום הדין
תהיה רק לטובת עם ישראל – לשנה טובה ומתוקה ,ובמיוחד
לאחר כל התעוררות התשובה בחודש אלול ,שאז ללא ספק
נהפכו כל החובות לזכויות ממש ,ולכן נותן הקדוש ברוך הוא
לכל יהודי את כל מה שהוא צריך ,מתוך הרחבה ,שמחה וטוב
לבב ,בגאולה האמתית והשלימה על ידי הרבי שליט"א מלך
המשיח ,ותיכף ומיד ממש.

כיצד הפך ראש
השנה ליום כל
כך מיוחד?
הרי אם
נביט אחורה,
היסטורית ,היום
שבו החלה
הבריאה לא
היה א' בתשרי,
אלא כמה ימי
קודם לכן ,בכ"ה
באלול ,ולכאורה
אולי אז היה
מתאים לקבוע
את תחילת
השנה? אלא
שמלבד יום
בריאת האדם
וסיום מלאכת
הבריאה ,ראש
השנה מבטא
רעיון הרבה
יותר מופלא

"אנשים צריכים
לדעת ,שאין תשובה
ללא שמחה!
אם לא תוסיף
את השמחה אתה
תיפול מכל
התשובה שעשית"
במשך כל ימי השנה ,ניתן למצוא את הרב מיכאל לסרי מתרוצץ מקצה
הארץ לקציה ,בעוד שיעור ,הרצאה או נאום בפני קהלים שונים ומגוונים.
המשותף לכולם הוא החיוך הגדול איתו הם יוצאים מהאולם או בית הכנסת.
לא שייכת אצלו הרצאה בלי לשלב בהם את ההומור המופרסם שלו.
לרגל חודש אלול ,הגענו אל ביתו של הרב לסרי כדי לשמוע ממנו על קו
העבודה מתוך שמחה המובילה לגאולה.
ראיין :בנצי פרישמן | צילומים :מענדי סגל
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רב לסרי ,חודש
בפתח.
אלול
הרב ידוע בקו
השמחה הבולט
ב ה ר צ א ו ת י ו.
ואילו חודש זה,
המאופיין בקו
התשובה ,לא
מתקשר אצל
לקו
הציבור
השמחה .איך מכניסים שמחה לתוך
עבודת התשובה?

"קודם כל ,למה שמחה קשורה לתשובה?
תשובה מצטיירת אצלינו כטקס של 'אוי
ואבוי' מה עשינו?!' ואנשים לא מבינים את
הדרך של העבודה הנדרשת מהם.

"היו פעם שני אנשים שהגיעו אל הרב עם
רשימת העוונות שעשו וביקשו ממנו דרך
תשובה .שמע הרב בסבלנות את פירוט
חטאיהם ואמר להם :עליכם לעמוד על
רגליכם במשך כל יום כיפור ,ללא הפסקה,
כשבתוך נעלי הקרוקס שתנעלו תניחו
גרגירי חומוס שיכאיבו לכם ויזכירו לכם
את מצבכם .ואכן כך הם עשו ,אלא שלאחד
מהם התנפחו הרגלים עד שמצא את עצמו
בצהרי היום מתעלף ומובהל לבית הרפואה
בעוד לחבירו לא קרה מאומה .כשהוא שאל
אותו :איך זה יכול להיות שאני סבלתי כל
כך ואילו אתה לא חשת בסבל ולא אירע
לך מאומה? ענה לו חבירו :אכן ,גם אני
כמוך שמתי את גרגירי החומוס ,אלא שאני
בישלתי אותם לפני כן...
אנשים צריכים לדעת ,שאין תשובה ללא
שמחה! אם לא תוסיף את השמחה אתה
תיפול מכל התשובה שעשית".
 -למה השמחה קשורה לתשובה?

"יש פירוש חסידי על הפסוקים "הזורעים
בדמעה ברינה יקצורו .הלוך ילך ובכה
נושא משך-הזרע ,בוא יבוא ברינה נושא
אלומותיו".
לפי אותו פירוש חסידי יש לקרוא את
הפסוק" :הזורעים בדמעה ברינה" – יש
אנשים הזורעים עבודת ה' ,באופנים שונים,
יש כאלה הזורעים בדמעה ויש כאלו
שעושים זאת מתוך רינה.
"יקצורו" – שניהם יקצרו את תוצאות
עבודת ה' ואת השפעת התשובה" .אך איך
תיראה עבודת ה' של זה שעשה זאת בדמעה
ואיך תיראה של זה העושה זאת ברינה?
"הלוך ילך ובכה" – זה שלא עשה זאת
בשמחה "נשא משך הזרע" – כמה שזרע
זה מה שיקבל .אך מי ש"בא יבוא ברינה",
אותו אחד העושה את ביאתו אל הקדוש
ברוך הוא ברינה" ,נושא אלומותיו" לא רק
עם מה שהוא זרע ,אלא עם פי כמה וכמה".
 לפי דברים אלו ,מובן שהקדוש ברוךהוא רוצה שישמחו כל הזמן ,מה
הסיבה לכך?

"המילה שמח נקראת גם באופן של שתי
מילים :שם-מוח .המוח לא פה ,הוא שם.
מי שהמוח שלו נמצא בתוך הבעיות שלו,
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בבלאגנים ,עליו להיות עצוב .שמח זה
אחד שמסתכל קדימה ,רואה הלאה ,רואה
גאולה .לא רואה את העכשיו אלא את
העתיד.
העולם מלא תאוות רבות ,אך הוא עולם
עצוב ביותר .ניתן לראות זאת בכך שרוב
רובם (תשעים ושמונה אחוז) של השירים
הם שירי דיכאון (הרב עוצר את שטף
דיבורו כדי להדגים את שירת הדיכאון:
"נשארתי ל-ב-ד ...אני ג-ל-מ-ו-ד )"...מה
קרה? הרי יש לך את כל התאוות ,את כל
מה שאתה רוצה ,בבקשה תהנה ,תשמח.

שלו מדוע אתה עצוב? ענה לה הילד:
"חשבתי לעצמי כשמשיח יבוא עכשיו הוא
לא ימצא אותי במקום הנכון".

על מופת מיוחד שהתחולל שם,
הרב יוכל לספר את הסיפור לקוראי
העיתון?

 הרבי שליט"א מלך המשיח אומרשאכן אדם צריך להעמיד את עצמו
במעמד ורגש של גאולה.

"קודם אני צריך לספר לך משהו ,היה פעם
איזה ישראלי שנסע לפיליפינים ,התקשר
משם הביתה ,אמא שלו שואלת אותו :נו
איך שם? ,אז הוא ענה לה :אל תשאלי ,כולם
פה עובדים זרים...

"נכון מאוד .וזה מה שמפעיל את החסידים
לפעול רבות בזיכוי הרבים .מי מוכן ללכת
בפינות העולם
להסתובב

אנשים לא שמחים ,כי הם
מתעסקים רק עם חלק אחד
של הגוף .כמו שאחד כל
היום יתעסק רק עם
האצבע שלו ויתעלם
מכל שאר אברי
הגוף ,הלא זה
מעיד על בעיה.
יש לו כזה
גוף גדול ,כזו
עוצמה גדולה,
והוא עסוק רק
באצבע ,הוא
לא קולט מה
יש לו מסביב...
כך הוא בנמשל,
היחס של האדם
רק לצרכי הגוף,
מבלי לתת את הדעת
על צרכי הנשמה
העוצמתית  -במילא הוא
עצוב כי הוא לא מגלה מה
יש לו באמת".

לעניינינו ,הגיע לשם שליח ,חסיד חב"ד
(הרב יוסף יצחק לוי ,ב.פ ).והתחיל
להתמקם במקום .תוך כדי שהוא מתארגן,
הוא מקבל טלפון ,מחסיד בעלזא על
הקו :אל תשאל ,עד שהשגתי את
הטלפון שלך ,שמעתי שהגעת
שמעתי
לפיליפינים,
שאתה השליח שם ,אני
רוצה שתעזור לי .יש
לי בעיה עם הבן
שלי.

היה
פעם איזה תייר
שאינו יהודי שהגיע
לישראל ,ובכל מקום מרכזי
אליו הגיע הציעו לו להניח תפילין,
כשהוא רואה איך מניחים תפילין
בכל מקום .באותו יום אשתו מתקשרת
אליו ושואלת אותו איך בישראל? הוא
עונה לה :דואגים פה לבריאות משהו
מיוחד ,מודדים לחץ דם גם ביד
וגם בראש ,לפחות ארבע
פעמים ביום...

הבכי של הבאבא סאלי
לאורך כל הראיון עימו ,יושב הרב לסרי,
ליד שולחן השבת הארוך שבסלון ביתו.
השולחן מגלה טפח מביתו מלא החיות
שב"ה זכה לגדל יחד עם רעייתו (אחד עשר
ילדים כן ירבו) .הרב עצמו בן  ,60יושב
מחוייך ומאיר פנים ,בדבריו בראיון כמו
בהרצאותיו הרבות משלב הוא דברי הומור
ובדיחות.
סטטוס שמחת ההמונים ,כבר הפך מכבר
לסמלו המוכר .מידי שבוע מופיע הוא
בעשרות מקומות ברחבי הארץ ,ותוך זמן
קצר ניתן לראות את היושבים בהרצאות,
כאלו שבאו לשמוע רב ,מגלים שהם
מתגלגלים מצחוק ושמחה.
 נשאלת השאלה ,הרי אנשיםעוברים חוויות קשות ,דברים לא
נעימים .גם אתם בעצמכם חוויתם
דברים כאלו .איך אפשר לקחת כוח
לשמוח בכלל בחיים האלו?

ולקחת את אשתו ולהגיע למדינות רחוקות,
כמו הפיליפינים ,בשליחות?
כל זה כדי לעזור ליהודים לקיים את
המצוות ,בנטילת לולב ,ישיבה בסוכה.
ואנשים אלו משנים את כל אורח חייהם,
בגלל שהם חדורים בגאולה ועסוקים בזיכוי
הרבים.
הייתי פעם במחנה קיץ של חב"ד וברסלב,
ואלו כמו אלו ביקשו בדיחה ,החבדניקים
אמרו לי תספר בדיחה על ברסלב,
והברסלבים אמרו לי להיפך .תלמיד חכם
צריך לצאת ידי חובת שניהם .אמרתי
להם אתה יודעים מה ההבדל בין ברסלב
לחב"ד? הברסלבים מוצאים בכל יהודי
נקודה ,והחבדניקים מוצאים בכל נקודה
בעולם יהודי.
אם אתה באמת רוצה את הגאולה ,אתה
צריך לעסוק בזיכוי הרבים .זה הדבר לו
ממתין ומחכה הקדוש ברוך הוא ,שנכניס
עוד יהודי ועוד יהודי".

"אנשים לא מתאמנים!" פוסק הרב לסרי
בחדות" .אמונה מלשון אימון ,להתאמן .לא
מספיק להגיד אני מאמין .הרי אדם מגיע
לתפילה ואומר "כי לישועתך קיוינו כל
היום" ,האם אתה מקווה כל היום?

נס בפיליפינים

הבאבא סאלי ,פעם כשהיה ילד בן חמש,
יצא מהשירותים עצוב ,שאלה אותו אמא

 הזכרת את הפיליפינים ,זכור לישבזמנו פירסמתם בכלי התקשורת

מה הבעיה עם
הבן שלך? עונה
לו הקול מעבר
לקו :לצערי
בני שהיה חסיד
שמים
וירא
עזב לפתע את
הכל וקיבלתי
שהוא
מידע
נסע לפיליפינים,
לנקודה מסויימת.
מאחר ואתה הגעת
לשליחות שם אני רוצה
שאתה תתעסק בזה ותחזיר
את בני הביתה.

השליח ניסה בתחילה להסביר
לדובר כי הדבר בלתי אפשרי בתקופה
זו ,ועליו לדאוג לבית חב"ד .אך אותו אחד
התעקש שבכל זאת ,על השליח לנסוע
לחפש את הבן .משמסר האב את הכתובת
שבידו ,אמר לו השליח :אני רואה שזה
במרחק של יותר מיומיים נסיעה ברכב!
האבא ענה לו :נו .זה הבן שלי !...תעשה
משהו בבקשה .השליח ענה לו" :אני צריך
לשאול את הרבי שליט"א מלך המשיח".
האבא לא האמין למשמע אוזניו :איך תשאל
אותו? והשליח השיב לו" :אנחנו שואלים
ומקבלים תשובות באמצעות האגרות
קודש .תתקשר מחר ואגיד לך מה היתה
התשובה" .ואכן כך עשה השליח ,כתב על
דף את השאלה האם לעזוב הכל ולעזור
לאותו אב ,או להשאר במקומו? את המכתב
הכניס לתוך כרך אגרות קודש ,ופתח
באותו עמוד שם במקום היה כתוב" :אין
צריך לנוסע למרחקים בשביל זה ,כי קרוב
אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".
למחרת התקשר האבא :נו נו ...מה היה
כתוב? השליח הקריא לו את התשובה
ואמר לו שהמסקנה שלו שלא צריך לנסוע
והעזרה בוודאי תגיע ממקום אחר.
האבא כעס ביותר :מה פתאום? למה אתה
מקבל החלטות ככה? זה לא הגיוני ...וניתק
בכעס את השיחה.

נורא ואיום ...ב.פ ).ואפשר לעשות את
הימים האלו לשמחים .זה תלוי בהסתכלות
האישית.

המשיך השליח בשגרת עבודתו ,ולאחר יום
נזקק לבטריות .הלך לרחוב הסמוך כדי
לקנות את הבטריות ,בעודו לבוש בכובע
החב"די המזהה אותו למרחוק.

הרי מתי בן אדם שמח הכי הרבה? כשהוא
הולך לפגוש את המלך בתוך הארמון והוא
נאלץ לעבור דרך כל הפרוצדורות ולהכין
את עצמו בצורה המיטבית ותובענית ביותר
עם כל ההכנות ,או כשהמלך מגיע אליו
שאז הוא לא צריך את כל גינוני הכבוד
וכללי הטקס הנוקשים .הרי ברור שמי שיש
לו אפשרות להגיע אל המלך ישירות יהפכו
ימים אלו לשמחים במיוחד בעבורו ,כמו יום
חג.

איך שהוא נכנס לחנות ,בא אליו מישהו,
נראה תלוש מהעולם ,מדבר איתו בעברית:
אתה חסיד חב"ד? ,עונה לו השליח ,כן ,מה
אתה עושה פה? ,עונה לו אותו אחד :אני
מטייל מפה לשם .השליח מיהר להזמין
אותו לביתו לאכול משהו ולנוח מעט.
תוך כדי שהם יושבים ומשוחחים ,שואל
אותו השליח ,מהיכן הוא והוא משיב
מירושלים .השליח הציע לו להניח תפילין.
אגב ,אני חייב לעצור באמצע כדי לציין
שהנושא של דוכני הנחת התפילין בכל
מקום במסגרת "מבצע תפילין" יש לו
השפעה ענקית .כתוב שה"מאור שבתורה
מחזירו למוטב" וזו הדרך האמיתית להחזיר
בתשובה ,לא פעם חושבים שזה נפעל על
ידי הרצאה טובה מתובלת בבדיחות ,זה
הכל שטויות .מה שמחזיר בתשובה זה
פסוקים מהתורה ,כאשר אדם מניח תפילין
וקורא את דף שמע ישראל ,והפסוקים
האלו עם שמותיו של הקדוש ברוך הוא,
וברגע שהוא קורא נכנס בו מאור ומחזירו
בתשובה ,ויתכן שהוא ישכח בהמשך את
אותה הנחת תפילין וכל זה קרה לו בזכות
אותה הנחת תפילין אי פעם שהדליקה לו
את הניצוץ.
היה פעם איזה תייר שאינו יהודי שהגיע
לישראל ,ובכל מקום מרכזי אליו הגיע
הציעו לו להניח תפילין ,כשהוא רואה איך
מניחים תפילין בכל מקום .באותו יום אשתו
מתקשרת אליו ושואלת אותו איך בישראל?
הוא עונה לה פה דואגים לבריאות משהו
מיוחד ,מודדים לחץ דם גם ביד וגם בראש
ארבע פעמים ביום לפחות...
חזרה לסיפור עם השליח ,אותו מטייל
שואל אותו :למה הגעת לפיליפינים?
והשליח מסביר לו על השליחות ומטרתה
ותך כדי התחיל לדבר על ליבו של המטייל
שעליו לתפוס את עצמו ולהתחיל למצוא
תכלית לחייו.
לפתע הגיב המטייל :באמת כבר מיציתי
את הטיול וחשבתי לחזור הביתה ...והתחיל
לספר על כל מה שעבר עליו ,תוך כדי עלו
דמעות בעיניו מהתרגשות.
השליח שהבין שמדובר כאן במשהו לא
רגיל ,התחיל לשאול אותו מה הסיפור.
ענה לו המטייל :אני הייתי חסיד בעלזא...
באותו רגע השליח התחיל להבין שמשהו
פה קורה ...מיהר לשאול אותו :איך קוראים
לך? ענה לו אותו אחד את שמו .באותו רגע
השליח תפס אותו וחיבק אותו בהתרגשות.
השליח שאל אותו :תגיד ,לא היית במקום
זה וזה? והוא ענה לו :נכון ,הייתי שם ולפני
יום הגעתי לפה ...השליח סיפר לאותו בחור
את השתלשלות הענינים כולל התשובה
המדהימה שקיבל באמצעות האגרות קודש.
לא חלפו אלא רגעים אחדים והם ערכו
שיחת טלפון מרגשת אל האב המופתע

אמשיל לך את הדבר :פעם איזה מישהו נסע
במדבר ונתקע לו הרכב ,והוא היה צריך
ג'ק כדי להרים את הרכב ...הסתכל סביבו
בנסיון לאתר מאין יוכל להביא ג'ק ,והנה
מבחין הוא מרחוק בבית שם יוכל לשאול
האם יש להם ג'ק.
לגלות את נקודת השמחה אצל כל יהודי .הרב לסרי בעת הריאיון

אנשים לא שמחים ,כי הם מתעסקים רק
עם חלק אחד של הגוף .כמו שאחד כל היום
יתעסק רק עם האצבע שלו ויתעלם מכל
שאר אברי הגוף ,הלא זה מעיד על בעיה.
יש לו כזה גוף גדול ,כזו עוצמה גדולה ,והוא
עסוק רק באצבע ,הוא לא קולט מה יש לו
מסביב ...כך הוא בנמשל היחס של האדם רק
לצרכי הגוף ,מבלי לתת את הדעת על צרכי
הנשמה העוצמתית  -במילא הוא עצוב כי
הוא לא מגלה מה יש לו באמת
שלא מצא מילים כדי לתאר את התרגשותו,
ובמיוחד לאור העבודה שבנו האובד נמצא
בבית חב"ד ,היכן שמלכתחילה היה כתוב
באגרות קודש .בצעקות הוא אמר לשליח:
"דבר אחד אני רוצה להגיד לך  -עכשיו אני
רואה שהרבי חי! הוא חי!"

עם האגרות קודש
הרב לסרי ,אינו חסיד חב"ד מוצהר באופן
רשמי ,הוא נולד בקזבלנקה שבמרוקו ובגיל
 7עלה עם בני משפחתו לארץ הקודש.
בצעירותו למד בישיבת 'נווה ארץ' בבאר
יעקב ,ולאחר מכן בישיבת 'פורת יוסף'
בירושלים.
לאחר חתונתו עם רעייתו מרת עמליה ,קבע
את מגוריו בבני ברק והחל לפעול מטעם
ארגון 'ערכים' במסירת שיעורים והרצאות
שכאמור מתובלים בהומור יהודי עשיר.
למרות כל זאת ,אצלו בבית ניתן תמיד
לראות את ספר האגרות קודש ,הרב מספר
לנו כי זהו ספר מבוקש ביותר על ידי בני
הבית ,השואלים תדיר ומבקשים הכוונה

בכל צעד שהם עושים בחייהם ,את הספר
הוא מניח לידו בחיבה ,תוך שהוא מסביר
כי גם הוא עצמו נוהג לשאול את הרבי
שליט"א מלך המשיח מידי פעם.
אחת ההרצאות הנצפות שלו ביוטיוב ,היא
זו שהוא מסביר בצורה נפלאה את סימני
הרמב"ם לזיהויו של מלך המשיח ואיך
הם מתקיימים אחד לאחד ברבי שליט"א
המנהיג את כל עם ישראל גם כעת" ,והוא
חי וקיים!" כפי שאומר שם הרב לסרי.
 חודש אלול זה זמן שבו אנו יודעיםשהעבודה היא "אני לדודי ודודי לי",
ומוסיפים ואומרים לנו כי בזמן זה
'המלך בשדה' .מה זה אומר?

"הימים האלה נקראים אצל רבים ימים
נוראים ,אבל באמת מי שמכין את עצמו
בחודש אלול בעבודה של שמחה ויודע
שהמלך נמצא בשדה ,הוא קורא לימים
האלו ימים טובים.
יש אפשרות שהימים יהיו אצל האדם
ימים נוראים (הרב פורץ בקריאה אוי זה

בעודו פוסע בחולות לכיוון הבית בחום
המדבר הנורא ,מתחיל האדם לחשוב
לעצמו :אם הוא יגיד לי שאין ,ולא יסכים
להביא לי? הא ,אני מבין למה הוא גר
במדבר ,בגלל שכולם שונאים אותו ,כי הוא
לא רוצה להשאיל ג'ק" ,אין לי ג'ק ,מה יש
לך? בן אדם תקוע לא תוכל לעזור לו??"
כך הוא מהרהר לעצמו בעודו צועד לכיוון
הבית.
תוך כדי שהוא מהרהר ככה ומתעצבן ,הוא
מגיע לפתח הבית ,דופק בדלת ,וכשהיא
נפתחת והוא נשאל למבוקשו הוא משיב
בעצבים :שתיחנק עם הג'ק שלך!
למה זה קרה לו? הכל היה בכלל רק
במחשבות שלו ,כל מה שעבר עליו הוציא
לו את החשק לבקש כמו בן אדם .כך זה
גם עלול לקרות למי שהולך לארמון לבקש
מהמלך ,רק המחשבות ולחץ והפרצדורות
שעברות עליו יכולות לשבש אצלו את
שיקול הדעת .שונה הדבר כאשר הוא
בשדה במקומו והמלך מגיע אליו .לכן ימים
אלו הם ימים טובים.
כשאתה פוגש את המלך זה יום טוב! לא
שולחים אותך ממשרד למשרד ואתה
נאלץ לבקש ולהתחנן למעט פרוטקציה.
זו המעלה של חודש אלול .יש חודש אלול
שאתה חודש ב'לול' ,ויש חודש אלול שאתה
ב'מסלול' אל המלך ואפילו לא צריך לחפש
אותו!"
 בכל זאת ,אם אפשר לבאר אתעבודת התשובה בהקשר של אני
לדודי ודודי לי?

"הבעיה הכי חמורה של האדם היא הגאווה!
ברגע שאתה מוריד את זה ,אתה מוריד את
רוב הבעיות שיש לו .למה? כי אז אף אחד
לא פוגע בו ,האדם לא חש צורך להיפגע
ולא חש את עצמו כזה גדול וכמי שצריך
להפגע ממישהו .כמו שאומר הבעל שם
טוב ,כך היא הדרך להפוך את האני לאין.
אז האדם הופך להיות דבוק בקדוש ברוך
הוא.
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בזכות נשים

מלי קופצ'יק

“בקשו פני את פניך”

ממריאים

חודש אלול ,ימי הסליחות וראש השנה  -יום המלכת מלך העולם  -איפה ימים אלו פוגשים אותך? האם את ושאיפותייך במרכז
העניינים או האלוקים? ואיך פותרת חנה את הדילמה הזו? • מזל בתולה

המולטי מיליארדר ג'ף בזוס הוא מייסד ומנכ"ל אמאזון והאיש העשיר בעולם .עלה לפני מספר ימים על חללית מתוצרת חברת בלו-
אוריג'ין שבבעלותו ו-טס לחלל .בזוס ועמיתיו עלו אל קצה גבול האטמוספרה ,וחוו שיחרור מ"כוח המשיכה" שמדביק את כולנו למטה

הבתולה ואת!

כך נבין גם את נדרה המיידי ,שאם "ונתת
לאמתך זרע אנשים" ,אז "ונתתיו לה' כל
ימי חייו" :כל חייו יהיו מוקדשים לה' כיון
שבקשתה לילד איננה לצרכיה שלה ,אלא
למען האלוקים.

חודש אלול הינו ירח הקשור במיוחד
לנשים ובנות ,משום שמזלו בתולה .על פי
תורת הסוד "הבתולה" מסמלת את "כנסת
ישראל" כפי שעמנו מכונה "בתולת ישראל"
(ירמיהו לא ,ג ועוד).

מכך ,אומר הרבי שליט"א מלך המשיח ,יש
לכל יהודי הוראה לעבודת ה' שלו בתפילת
ראש השנה:

הדבר נרמז גם בפשטות במזל בתולה -
שמשמעותו היא שקבוצת כוכבים עומדים
יחד ויוצרים דמות בתולה  -והרי עם ישראל
שנמשלו לכוכבים" ,דרך כוכב מיעקב"
 עומדים בצורה ומצב של בתולה ,זאת־אומרת שמתכוננים ל(שלימות) הנישואין עם
הקב"ה אהובם( .כמבואר באריכות ב"שיר
השירים" על "שאהבה נפשי"  -אהבתה של
כנסת ישראל לבורא ואהבת הבורא לכנסת־
ישראל ,שם מופיע גם הפסוק "אני לדודי
ודודי לי") .ואכן במדרש כתוב שבימות
המשיח יהיו הנישואין באופן של "שמח
תשמח רעים האהובים" ,בשמחה עצומה
ובשיא השלימות.

לא מספיק שפנימיותו של היהודי תהיה
כמו שצריך ,אלא יש להביא פנימיות זו לידי
גילוי.
לכן ,כשמבקש היהודי בראש השנה
על צרכיו הגשמיים ,ואפילו הרוחניים,
מתעוררת בנפשו זווית של "עלי הכהן"
הטוענת כלפיו" :עד מתי תשתכרין" :איזה
מקום יש להרהורים בענייני העולם הזה
וצרכים עצמיים עכשיו ,בראש השנה  -עת
הכתרת המלך?!

ולמרות שהאנשה הזו נאמרה על כנסת-
ישראל בכלל  -היא מודגשת יותר בנשי
ובנות ישראל ,שהן ה"בתולה" שבתוך
כנסת-ישראל.
אגב ,גם בנוגע לנישואי הבורא עם "בתולת
ישראל" מודגשת מעלת הנשים דוקא  -כי
במתן תורה ,המכונה "יום חתונתו" ,קדמו
הנשים לגברים" :כה תאמר לבית יעקב",
"אלו הנשים" ,ורק אחר־כך "ותגיד לבני
ישראל" ,האנשים.
כמה מתאים הזמן האלולי למפגשים נשיים
 מכיון שהחודש מזלו "בתולה" ,מזלן שלנשי ובנות ישראל (על פי שיחה לנשים
ובנות .התוועדויות תשמ"ז ,כ' ד' ,עמ' 367
והלאה).
בכל בתי חב"ד מארגנים בימים אלו כנסי
הכנה מעוררים ,מלאי חיות והעצמה
לשנה החדשה (חלקם במתכונת 'זום') ,לא
תשתתפי?

מה זה 'סליחות'?
למייסד חסידות חב"ד ,האדמו"ר הזקן ,היה
חסיד מיוחד שאת צדקותו ומעלתו הסתיר
תחת מעטה של הומור קונדסי ,היה זה הרב
שמואל מונקס .פעם כשהלך ר' שמואל לרבו
עבר דרך אכסניה מסוימת וישן בה .היו
אלו ימי אלול ובלילה קמו בעל האכסניה
ואשתו ללכת למעמד ה'סליחות' בבית
הכנסת שבכפר הסמוך .משראו שר' שמואל
ישן העירו אותו כדי שיצטרף אליהם .שאל
אותם ר' שמואל" :מה הן 'סליחות'?"
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שחזור משוער של מיקומו ומידותיו של משכן שילה ,המקום בו הגיעה חנה להתפלל.

הופתעה בעלת הבית" ,אדם הנראה רב,
לא יודע מה הן 'סליחות'? טוב ,אסביר לך:
'סליחות' זה שהיהודים הולכים לבית כנסת
ומבקשים מהשם יתברך שתהיה השנה
תבואה טובה ושיהיה מה לאכול ושתהיה
פרנסה בשפע".
"מגעיל!" השיב לה ר' שמואל" ,בושה
וחרפה שאנשים זקנים יקומו באמצע הלילה
ויבקשו אוכל"! ("אגרות קודש" אדמו"ר
הריי"צ חלק ה' ,עמ' תלז).
זה באמת קטע רציני לבוא למעמד בקשת
סליחה על טעויותינו בשנה החולפת
ולחשוב שהכל נועד כדי שבסוף נקבל אוכל
וצרכים פיזיים מה"כספומט האלוקי" .אותה
כפרית פשוטה ופרימיטיבית הבינה לבסוף
מהן 'סליחות' ,אך מה איתנו? האם אנחנו
לא שקועות  -בבקשת צרכים אישיים?!
אז לבקש בקשות אישיות או לא?
הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר מדוע
נקבע שקריאת ה'הפטרה' (=קטע מהנביא

צילום :יאיר דב

אותו קוראים לאחר הקריאה בתורה בשבת
וחג) בראש השנה תהיה אודות תפילת חנה
העקרה ,כולל דברי עלי הכהן שגוער בה
"עד מתי תשתכרי"...
מה טען עלי? שכשניצבים במשכן האלוקי
"לפני ה"' " -לפני קודש הקדשים" ,אין
לחשוב על שום דבר ,אלא על כך שעומדים
"לפני ה'" .אין אז מקום לבקשות על עניינים
גשמיים ,ואפילו לא לבקשה כמו "ונתת
לאמתך זרע אנשים" ,ובודאי לא בצורה של
"הרבתה להתפלל" .לדעתו זוהי "שכרות"
הרצון  -שהוא אמנם טוב ,אבל רצון עצמי.
רצונה עז כל כך עד שאינה שמה לב היכן
היא נמצאת" .לפני ה'"!
על כך ענתה לו חנה" :ואשפוך את נפשי
לפני ה'" :לא רק שבקשתי "זרע אנשים"
איננה "שכרות" של רצונות עצמיים אישיים
חלילה ,אלא להיפך ,זוהי השתפכות של
פנימיות הנפש ,וזה קורה דוקא בעומדה
"לפני ה'" ,כפי שנאמר "בקשו פני (כי) את
פניך ה' אבקש" .ולפנימיות הנפש אין רצון
עצמי ,היא כל-כולה "חבוקה ודבוקה בך"
בבורא וברצונו.

אך למרות כל זאת ,צריך הוא להביא לפני
המלך משאלות אלו! ודווקא בכך מתבטאת
תשובת חנה .אפילו יהודי שבינתיים חושב
על צרכיו בגלל אנוכיותו ,הרי בעומקה של
בקשתו ,אי־שם בפנימיותו ,חבוי העניין של
"ואשפוך את נפשי לפני ה'"  -השתפכות
פנימיות נפשו ,שהיא "חבוקה ודבוקה בך",
מאוחדת עם עצמות הבורא .כמו בתולה
שנישאה שרצונה הוא רצון חתנה.
וכשם שתשובת חנה ביטלה לחלוטין את
טענת עלי ,עד כדי כך ,שהוא הסכים עמה
ואף נתן לה ברכה והבטחה "ואלקי ישראל
יתן את שלתך אשר שאלת מעמו"  -כך
ממלא גם אלוקים את בקשתו של כל יהודי,
לשנה טובה ומתוקה ,כפשוטה ,בטוב נראה
וגלוי ,בבנים ,חיים ומזון (ובכולם) ברווח.
(משיחת יום ב' דר"ה תשל"ו ליקוטי שיחות
מתורגם כרך י"ט )318-319

שנה חדשה? ערכי שינוי!
שנה דנדשה .אומר המלך המשיח (בכ"ז
אלול ה'תשי"ג) ,ששנה חדשה אין פירושה
רק בזמן – שעוברים משנת תשפ"א
לתשפ"ב – אלא היא גם התחדשות באופי
החיים ,ושינוי לטובה במובן הפיזי והרוחני,
חיים יותר יפים וטובים אצל כל אחד ואחת,
בעצמה ,במשפחתה ובעבודתה.
"ובזכות השינוי לטובה  . .עוזר הקב"ה
בענינים הגשמיים ,ומברך אותן בכתיבה
וחתימה טובה בגשמיות וברוחניות ,אותן
ואת משפחותיהן ,בנים ובני בנים ,בכל
המצטרך" .אמן!

ומאות אלפי דונמים של יערות בתורכיה
מתפחמים .בדרום מזרח המדינה נמדדה
הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה
מאז תחילת מדידות הטמפרטורות ,החום
הגיע ל 49-מעלות והאש יצאה משליטה.
במקומות אחרים בעולם נמדדו השבוע גם
 59מעלות .חום מטורף ושרפות גם בסיביר,
ובברזיל  -שלג! בחוף המערבי של ארה"ב
הצפת ענק מוגדרת כ"אסון בקנה מידה
תנכ"י".

המסע כולו מההמראה ועד הנחיתה
המוצלחת ארך כעשר דקות .במהלכן
חוו ארבעת הנוסעים את התרוממות-
הרוח המסתורית שחש כל מי שיוצא מכח
המשיכה של כדור הארץ .זה נשמע כפרץ
צרחות משולהבות של שמחה שהגיעו אל
חדר-הבקרה מ"למעלה".
תשעה ימים בלבד לפניו ,השלים מתחרהו
המושבע ריצארד ברנזון האנגלי אף הוא
מסע תענוגות מוצלח בחלל.

בהחרפה-אקלימית
ממשי
איום
קטסטרופלית מרחף באוויר.

מה קרה פתאום? אמנם בני אדם משוטטים
בחלל כבר עשרות שנים ,אבל עד כה היו
"הנוסעים" אסטרונאוטים יחידי סגולה
שעברו הכשרה מפרכת .רק מעצמות
השתתפו ב"מרוץ אל החלל" ,ששאב הון
עתק מכיסו של משלם המיסים.
החידושים הנכחיים הם שניים .הראשון,
שהעניין עבר סוף סוף לידיים פרטיות .ומי
שרוצה דווקא לנחות על הירח ,שבמחילה
יממן זאת בעצמו .והשני ,שביזמות פרטית
אין מניע מדיני ,מדעי-צבאי או מפלגתי
(כבחירות קרובות ,למשל).
וממילא זו התקדמות נוספת בביטול
הבלעדיות של מדינות "העולם-הישן"
ומעצמות בפרט ,על פרוייקטים מגלומניים
שהאזרח הפשוט ,לא ממש נהנה מהם.
העולם המסוכסך הופך ל"כפר-הגלובאלי".
מקום שמאפשר לכל אדם להגשים את
עצמו ,להגיע להכיר ולהתחבר לכל אדם
אחר מבלי שמרחק גאוגרפי ,תרבות שפה
או עויינות בין מנהיגים  -ימנעו זאת .צעד
קטן לבזוס וגדול לאנושות שמתקדמת
לקראת עולם משוחרר מפטרונות נצלנית.
תזוזה נוספת לקראת "מדינת-העולם"
הנכספת .שלטון של צדק ויושר שמטרתו
האחת היא להיטיב עם כל תושבי כדור
הארץ.
שילטונו הריכוזי של מלך המשיח ,שייצג
נאמנה את מלכות-השם עלי אדמות,
וישחרר את כל בני-האדם מ"כוח המשיכה"
 כל מה שכובל את בני-האדם ומושךאותם "למטה" ,אל גלות ושיעבוד לשליטה
אנוכית ,מבולבלת ,אינטרסנטית .אף אחד
לא ישאר כבול" .כולם ישתחררו והכל
ישתחרר" ,הובטחנו.

"כספת יום הדין"
הוא שמו האקזוטי של מתקן מורכב שנבנה
בעומק של יותר ממאה מטרים בליבו של
הר-קרח ,קרוב מאד לקוטב הצפוני .המתקן

אבל העולם לא השתגע
התנ"ך מנבא כי בזמן ביאת המשיח ישרור
בעולם חום קיצוני.

צעד קטן לבזוס וגדול לאנושות שמתקדמת לקראת עולם משוחרר

"לא היו לנו תכניות לגבי מצב שבו הקרח
הנצחי לא יהיה שם" הודתה דוברת-המדינה
של נורווגיה" .האקלים משתנה באופן דרמטי
ואנחנו נדהמים מהמהירות שבה הכל קורה"
הוסיף מנהל המכון המטראולוגי של אוסלו
נועד לשמר זרעים של אלפי סוגי צמחי-
המאכל הקיימים על פני האדמה .הכספת
מיועדת לשחזר את את שרשרת-המזון
במקרה של אסון בסדר גודל פלנטארי,
שעשוי להשמיד ח"ו את הצמחיה על פני
האדמה .הוא מכיל זרעים של תפוחי אדמה
חצילים חסה אורז תירס כל מיני התבואה
הידועים וזרעי עצי-פרי ושיחים .הכספת
מתוכננת לפעול מאות שנים ללא מגע יד
אדם ,ולכן ניבנתה באיזור-הארקטי שמשמש
כמקרר טיבעי .הזרעים נשמרים שם
בטמפרטורה של  18מעלות מתחת לאפס.
הוא אמור להיות עמיד בפני סופות ,רעידות
אדמה ואסונות טבע מכל סוג שמתכנניו
יכלו לחשוב עליהם בזמן בו תוכנן וניבנה.

אבל על זה הם לא חשבו..
השנה האחרונה היתה החמה ביותר שזכורה
אי פעם באיזור-הארקטי" .קרחוני עד" נמסו

בצפון נורווגיה כמו ארטיקים בשמש התל
אביבית ,והמיים זוחלים כבר כ 15-מטרים
מהתעלה שמובילה אל עמקי הכספת.
הפרוייקט כול בסכנה.
"לא היו לנו תכניות לגבי מצב שבו הקרח
הנצחי לא יהיה שם" הודתה דוברת-
המדינה של נורווגיה" .האקלים משתנה
באופן דרמטי ואנחנו נדהמים מהמהירות
שבה הכל קורה" הוסיף מנהל המכון
המטראולוגי של אוסלו.

התדהמה
נראה שהעולם השתגע.
בנוסף לקורונה המכה בכל מקום בו נמצאים
בני אדם ,עדיין לא יבשו המיים ומפלי
הבוץ שהותירו ההצפות המטורפות סביב
הגלובוס ,וכבר שריפות ענק משתוללות
באירופה .שמי אתונה שחורים מעשן-סמיך

ליתר דיוק ,נאמר כי "עתיד הקב"ה להוציא
חמה מנרתיקה" .יש גם דיון מצמרר פי כמה
יהיה יותר חם ..לשמחתנו סרט האימה נגמר
בהפיאנד ,ומוסבר גם בשביל מה זה טוב:
"צדיקים מתרפאין בה ,ורשעים נידונין בה"
בחום השמש הקופחת .ומיהם ה"צדיקים"
הנרפאים? גם זה כתוב" :ועמך (עם ישראל)
כולם צדיקים" .כלומר – יום הדין הגדול
והנורא איננו מיועד ליהודים ,שכן במהלך
ההסטוריה העקובה מדם שלנו כבר חטפנו
מספיק והזדככנו.
נשמע דמיוני ,אך למרבה הפלא זה נכון
מבחינה אסטרונומית .השמש אכן נמצאת
במעטפת .שכבה חיצונית "קרירה" יחסית
בטמפרטורה של ששת אלפים מעלות בלבד,
בולמת את החום שגועש בליבת השמש
ומוערך בחמש עשרה מיליון מעלות(!).
ועכשיו תאמינו או לא :מעל המעטפת הזו,
נמצאת האטמוספירה-החיצונית של השמש,
שנקראת  -איך לא  -קורונה.

מה עוד אפשר לומר
אחרי כל הדברים והאמת האלה לא נותר
לנו אלא לאחל לכל באי-עולם לעלות על
הרכבת ומהר .חודש אלול הוא פרץ אדיר
של סליחות ורחמים אלוקיים .הזדמנות
מופלאה לתקן הכל .השם מחכה לתשובה
ו"איננו חפץ במות הרשע ,כי אם בשובו
אליו ,וחיה".
הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש לפרסם
לכל מי שחי כאן ,על הפלנטה הכחולה שלנו,
שתפילה ,תורה ,גמילות חסדים ,תשובה
וגאולה – זה מה שצריך לעשות עכשיו.
דחוף.
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מיוחד יותר הוא יום
לידתו של מנהיג .בלידתו של מתווה דרך
ותנועה ,יום הולדתו הוא גם יום ההולדת
של משנתו ודרכו כולה .באותו היום בו
נולד העולל שבעתיד חייו יהיה למנהיג
וענק ,נולד גם השינוי והחידוש אותו יגלה
בדרכו ועבודתו לכשיגדל.
ביום השמונה-עשר בחודש אלול ,חל יום
כזה .יום הולדתם של שנים מענקי הדורות
שללא כל ספק שינו את מפת ההיסטוריה
כולה בעבר ,בהווה ובעתיד.
הראשון הינו רבי ישראל ,המכונה ה"בעל-
שם-טוב" .הוא זה שייסד את תנועת
החסידות והחל ללמד לרבים את חלקה
הפנימי של התורה ,תורת הנסתר ,אשר
עד לדורו הייתה נחלת המקובלים ויחידי
סגולה בלבד.
השני שנולד בי"ח באלול עשרות שנים
לאחר מכן הוא רבי שניאור זלמן ,ה"אדמו"ר
הזקן" – הראשון בשלשלת אדמו"רי חב"ד.
הוא היה תלמידו הצעיר של רבי דוב בער,
"המגיד ממזריטש" ,שהיה ממשיך דרכו של
רבי ישראל הבעל-שם-טוב .הוא זה שלקח
את דרכו של הבעל-שם-טוב ,הרחיב,
פיתח והנגיש אותה לקהל בשפה פשוטה
ומובנת ליישום בחיי היום-יום.
הבעל-שם-טוב – מייסדה של תנועת
החסידות הכללית ,והאדמו"ר הזקן -
מייסד חסידות חב"ד ,נולדו שניהם באותו
יום מיוחד ומסוגל ,בהפרש של  47שנה.
אין יותר מתאים מללמוד מהנהגותיהם,
תורתם וממעשיותיהם של שני ענקי עולם
אלו בימים הסמוכים לתאריך מיוחד זה
ולהורידם אלינו לחיי היום-יום.
בכתבה שלפנינו ניסינו לגעת מעט מזעיר
בתולדות חייהם ובדמותם ,בתקווה שאכן
נצליח להוציא מהסיפורים והעובדות את
ההוראות לפעולה ממשית ולהוספה בחיינו
בתורה ובמצוות בדרכם ,עד לביאת משיח
צדקנו תיכף ומיד ממש.

נשמה נסתרת
בעיר צפת שלפני  450שנה חי יהודי פשוט
שלא ידע דבר מלבד להתפלל לאלוקיו ,אך
עם זאת היה תמים במעשיו והצנע לכת.
באחד הלילות שמע נקישות על דלת הבית
והעומד בפתח הזדהה כאליהו הנביא.
כשנפתחה הדלת והתמלא הבית כולו
אור ,פתח האורח את פיו ואמר" :נשלחתי
משמים כדי לגלות לך את שנת ביאת
המשיח ,אך בתנאי אשר תגלה איזה מעשה
טוב עשית ביום בו נהיית לבר-מצווה".
היהודי הפשוט ענה לאליהו הנביא
בתמימות" :מה שעשיתי ,עשיתי לכבודו של
הקדוש ברוך הוא לבדו והוא יודע זאת .אך
לאחרים ,לא אגלה גם בעבור שלא אזכה
לגילוי סוד נפלא זה".
אליהו שב בחזרה למעלה ובעולמות
העליונים נעשה רעש מתשובתו של
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שני מאורות ,שני מאורעות

לידה הינה תמיד מאורע
מרגש .מאורע המסמל
התחלה והתחדשות וכי
משהו חדש מתחיל.

בתאריך י"ח באלול חל יום הולדתם של שתי
דמויות הוד ,מנהיגים רוחניים יוצאי דופן ומתווי
דרך מהפכניים בשיטתם :רבי ישראל "בעל שם
טוב" מייסד תנועת החסידות הכללית ,ורבי
שניאור זלמן מליאדי "האדמו"ר הזקן" ,מייסדה
של חסידות חב"ד .אספנו נקודות ציון ומעשיות
מחייהם המרתקים של שני ענקי עולם אלו
לרגל היום הגדול ,המכונה בפי חסידים כיום
הולדתם של "שני המאורות הגדולים" ,בו עורכים
התוועדויות עם אמירת 'לחיים' ומספרים על
הצדיקים בעלי יום ההולדת .לחיים ולברכה!
מאת :חנה מרים אשכנזי
אותו יהודי פשוט .בית הדין של מעלה
פסק שעל אליהו הנביא לרדת שנית אל
היהודי וללמדו סודות נעלמים .כן היה ,עד
שנהיה היהודי הצפתי ליחיד בדורו בדרגת
הקדושה אליה הגיע.
אך בבוא היום ,נפטר היהודי לבית עולמו
ולא ידע איש על היותו צדיק נסתר ורם
מעלה .בשמים החליטו כי שכרו של היהודי
יהיה לרדת אל העולם הזה שנית ,כאשר
הפעם כן יתגלה אל העולם ועל ידו תתגלה
דרך חדשה בעבודת השם.

להישאר ללון בביתו במוצאי השבת ,וביום
ראשון למחרת היה מלווה אותם לדרכם.
בעוד רבי אליעזר מלווה את אורחו לדרכו,
גילה האורח כי הוא הוא אליהו הנביא זכור
לטוב ,שנשלח מן השמים כדי לנסות את
הכנסת האורחים של רבי אליעזר .אליהו
המשיך ובישר לו כי אכן עמד בניסיון,
ובעבור כך ייוולד לו בן.
ואכן ,כעבור זמן ,ביום ח"י באלול שנת
תנ"ח ,נולד לרבי אליעזר ושרה בן זכר
ונקרא שמו – ישראל.

נשמה זו של היהודי הצפתי – היא נשמתו
של הבעל שם טוב הקדוש.

לימוד עם הנביא

לארח מחלל שבת?!

אך בקושי הספיק הילד ישראל לגדול,
ובהגיעו לגיל חמש נתייתם מאביו ומאמו.

בית הוריו של רבי ישראל בעל שם טוב
היה רועש מחד ,אך שקט מאידך .ביתם של
רבי אליעזר ורעייתו שקק אורחים ועוברי
דרכים כל העת ,אך השקט שרר בבית עקב
העובדה שבני הזוג היו עקרים וטרם זכו
לפרי בטן.
באחת השבתות לאחר סעודת היום ,נכנס
אל הבית עובר אורח ,שהיה ניכר עליו
שהגיע מחוץ לעיר .ואם אכן נכון הדבר –
וודאי חילל הוא את השבת.
אך רבי אליעזר לא שם ליבו לכך ומיד הציע
לאורח יין לקידוש וערך לו את השולחן
לסעודה .שאר האורחים לא ראו זאת בעין
יפה ,והחלו לקנטר את רבי אליעזר -
הייתכן להכניס הביתה מחלל שבת שכזה,
ועוד לערוך לפניו שולחן?!
המארח הצדיק חש צער רב מטענותיהם
של אורחיו ,פנה לחדר צדדי ופרץ בבכי.
אך כשנזכר שמא לאורחו לא יהיה נעים
לשבת לבדו ,שב לחדר האורחים וכיבדו
אף יותר מאשר קודם .וכן עשה גם בסעודה
שלישית ,בה כיבד את האורח מחלל השבת
עוד יותר מחבריו.
מנהגו של רבי אליעזר היה להציע לאורחיו

כשנפל למשכב ומצבו הלך והידרדר ,ממש
בהיותו על ערש דווי ,קרא רבי אליעזר
לבנו ואמר לו בקול חלוש את דברי צוואתו
האחרונים" :אל תירא מאף אדם ומשום
דבר ,אלא רק מהקדוש ברוך הוא .אהוב
כל יהודי בכל לבבך ונפשך ,מי שיהיה ומה
שיהיה".
דבריו האחרונים של רבי אליעזר לישראל
בנו הקטן ,על יראת השם ואהבת ישראל,
היו כצידה לדרך לכל ימי חייו הנדירים
והדברים עמדו למול עיניו תמיד.
בגיל ארבע עשרה הצטרף רבי ישראל
לחבורתם של הצדיקים הנסתרים .הייתה זו
חבורה של צדיקים קדושי עליון אשר כלפי
חוץ היו נראים כבעלי מלאכה פשוטים
שאינם יודעים אפילו ללמוד תורה ,אך
בדרכם המיוחדת קרבו וחיזקו את היהודים
הפשוטים לעבודת השם וקיום המצוות,
בחמימות מיוחדת ובמאור פנים .הייתה זו
תחילת דרכה של החסידות ,אלא שבאותו
הזמן היו הצדיקים נסתרים בקדושתם מעין
כל והדרך המיוחדת לא התפרסמה כלל.
ביום הולדתו ה 26-התגלה אל הבעל שם
טוב אחיה השילוני ,שהיה מיוצאי מצרים

והגיע כעת כדי ללמד את רבי ישראל בעל
שם טוב את סודות התורה כפי שנלמדת
בגן עדן ,ולהיות למורו ורבו.

התעוררות
מספר שנים לאחר מכן ,כשהסתלק לעולמו
הצדיק רבי אדם "בעל-שם" ,שהיה מנהיג
החבורה הקדושה ,ירש את מקומו רבי
ישראל בהנהגת החבורה ונקרא רבי
ישראל ה"בעל שם טוב" .לאחרי תקופה בה
הושלם לימודו של הבעל שם טוב עם רבו
אחיה השילוני ,הגיעה העת עליה הוחלט
בשמים ורבי ישראל בעל שם טוב הצטווה
להתגלות לעם ישראל ולהנהיג בעולם את
דרכו החדשה – דרך החסידות.
דרכו של הבעל שם טוב היתה לעורר את
היהודים לתשובה ולקיום התורה והמצוות.
כך לדוגמא היה בפעולותיו יחד עם חבריו
הנסתרים כנגד תופעת המגידים :היו אלה
דרשנים שלצורך פרנסתם היו משוטטים
בעיירות ובישובים והיו מדברים בפני
היהודים הפשוטים שהינם חוטאים
גדולים ועליהם לשוב בתשובה  -על אף
שהיו יהודים תמימים שעבדו את בוראם
באהבה – כיוון שאש הגיהינום כבר בוערת
וממתינה לבואם ,וכי אלוקים כועס עליהם
עקב חטאיהם הרבים...
הטפות אלו גרמו לצער רב בקרב היהודים
הפשוטים ,שהיו פורצים בבכי לשמע
הדברים ,ובעיני הבעל שם טוב וחבריו
הייתה דרכם זו של המטיפים והדרשנים
פסולה ושלילית ומשפילה את רוחם של
בני ישראל.
בדרכו המיוחדת ,קירב הבעל שם טוב
את היהודים הפשוטים ודיבר עמם בשפה
פשוטה וקלה ,על כך שהינם בניו של מלך
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וכיוון שכן
עליהם לשמוח מכך שמחה רבה .וכך היה
מרומם את רוחם ומעוררם לעבוד את השם
מתוך שמחה.
תלמידיו היו אומרים שנשמתו הגדולה של
רבם ירדה לעולם על מנת לעורר את עם
ישראל מהעילפון הרוחני בו היה שרוי,
כיוון שאחת הדרכים לעורר אדם מעלפונו
היא קריאה בשמו הפרטי ,המעוררת את
המתעלף ומשיבה אותו למוטב .אם
כן ,אמרו ,שמו של הבעל שם טוב -
"ישראל" ,הוא כשם העם אותו עורר
לחיים בפעולותיו ובדרכיו המיוחדות.

"לכשיפוצו מעיינותיך חוצה"
באחת השנים ,בעיצומו של יום ראש-
השנה ,עשה הבעל שם טוב עליית
נשמה .נשמתו הטהורה עלתה לשמי
רום ושוטטה בין ההיכלות ,עד אשר
הגיעה אל היכלו של מלך המשיח.
לא יכול היה הבעל שם טוב שלא
לשאול את המשיח – "אימתי קאתי
מר?" [=מתי יבוא האדון] .ענה לו
המשיח" :לכשיפוצו מעיינותך חוצה"
 כשתורתך ,תורת החסידות ,תתפשטותופץ בכל רחבי תבל לכל היהודים,
או אז יבוא מלך המשיח .ראש השנה
ההוא הינו נקודת ציון משמעותית

בתולדות החסידות ,שכן מאז ועד היום
מופצים מעיינות החסידות בכל המקומות,
בכל האופנים ובכל השפות ,ובוודאי שכבר
הגיעו אל ה"חוצה"...
את הבעל שם טוב סבבו תמיד ה"חבריא
קדישא" – תלמידיו
הגדולים ,אשר
למדו את
תורת

מנחם מענדל מויטבסק ועוד .תלמידיו של
"המגיד" המשיכו בבוא העת בלימוד תורתו
של רבם ובשיטתו ,כאשר כל אחד נוהג
בדרכו שלו בעבודת השם.
הצעיר מבין כל תלמידיו של המגיד
ממזריטש ,היה רבי
שניאור זלמן .אך
על אף היותו
הצעיר

חמישים
ושלושה ימים היה
אדמו"ר הזקן נתון במאסר
בבית הכלא הרוסי .כנגד
אותם ימים חיבר אדמו"ר
הזקן את  53הפרקים אשר
בספר התניא  -ספר היסוד
של תורת החסידות .בספר
זה כתב רבי שניאור זלמן את
הדרך הנכונה בעבודת השם
ובהתמודדות כנגד היצר,
כמובן ,על פי דרכה של
תורת החסידות

החסידות
מפיו והיו גם עדים
למעשי המופתים הרבים
שחולל חדשים לבקרים .גדול תלמידיו היה
רבי דובער ,שנקרא "המגיד ממזריטש",
והוא ישב לימים על כסאו של רבו הבעל
שם טוב והנהיג את תנועת החסידות לאחר
הסתלקותו ביד רמה.
גם לרבי דובער היו תלמידים רבים,
חלקם מוכרים יותר וחלקם פחות .בין
המוכרים אפשר למנות את רבי לוי יצחק
מברדיטשוב ,רבי נחמן מברסלב ,רבי

מכולם,
ח ב ר י ו
הגדולים העידו
עליו כי "כולנו אכלנו
מאותה הצלחת ,אבל את השמנת –
לקח הוא" [פירוש הדברים :כולנו למדנו
מפיו של המגיד ממזריטש ,אך את החלק
המשובח ביותר נטל רבי שניאור זלמן]...
ואכן ,דרך חדשה הנהיג רבי שניאור זלמן
בתנועת החסידות .דרך שלימים תהיה
דרכה המרכזית של החסידות כולה והיא זו
אשר תביא להתגלותו של המשיח .אך בל
נקדים את המאוחר.

נשמה חדשה
אביו של רבי שניאור זלמן היה רבי ברוך,
שהיה מתלמידיו של הבעל שם טוב .שנים
מספר לא זכו הוא וזוגתו להיפקד בילדים,
אך בברכתו של הבעל שם טוב זכו ונולד
בנם הבכור.
היה זה ביום רביעי ,ח"י אלול תק"ה.
במרחק גדול ממקום לידתו של הילד,
במז'יבוז' עיירתו של הבעל שם טוב,
הבחינו התלמידים כי מעת חזר
רבם מהטבילה במקווה
שמחה
הטהרה
נסוכה
פלאית
על פניו .בעת
התפילה,
נעמד הבעל
שם טוב
בעצמו
לפני עמוד
ה ח ז ן ,
התפלל
במנגינת
ת פ י ל ו ת
ניגן
החגים,
ניגוני שמחה רבים
ואף לא אמר תחנון
כביום טוב .ולתלמידים נראו
הדברים כתעלומה.
לאחר התפילה הזמין הבעל שם טוב את
תלמידיו לשולחנו והיה שרוי בשמחה רבה.
בדבריו בעת הסעודה אמר הבעל שם טוב
כי ביום הרביעי לבריאת העולם נבראו
המאורות ,השמש והירח .אך ביום רביעי
זה "ירדה נשמה חדשה לעולם שתאיר
את העולם כולו בתורת החסידות ובתורת
הנגלה ,ותצליח עד ביאת המשיח!"
וכך שרוי היה הבעל שם טוב בשמחה
גדולה בכל משך שמונת הימים הבאים
– ימי הברית של הרך הנולד ,כשאיש
מתלמידיו לא ידע מדוע .רק ברבות הימים,
כאשר התגלה לכל שרבי שניאור זלמן
מליאדי ,ה"אדמו"ר הזקן" ,נולד באותו יום
ח"י באלול ,הובנה לכל סיבת שמחת הבעל
שם טוב הקדוש.

הסבא המופלא
בהגיע יום הולדתו השלישי של שניאור
זלמן ,החליטו הוריו כי אין מתאים יותר
מהבעל שם טוב עצמו לגזוז את שערותיו
של הילד ,כמנהג ישראל שלא לגזור את
שערות ראש הילד עד הגיעו לגיל שלוש
שנים .אמו ודודתו נסעו עמו בעגלה רתומה
לסוסים אל עיירתו של הבעל שם טוב
מז'יבוז' ,ונכנסו אל חדרו הקדוש.
עוד קודם הנסיעה הורה הבעל שם טוב
לרבי ברוך ורעייתו שלא לספר לילד כלל
אודות קיומו ,כיוון שנשמתו המיוחדת
שייכת לתלמידו – רבי דובער ,המגיד
ממזריטש .הבעל שם טוב אכן גזז את
שערות ראשו של שניאור זלמן הקטן
והותיר לו שתי פאות בצדי הראש .לאחר
מכן הניח את ידיו הקדושות על ראשו
ובירכו ,כשמיד הורה לאמו לנסוע ללא
שהות וכמובן לא לספר לילד מיהו האיש
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שגזר את שערותיו .וכששאל – נענה שהיה
זה "סבא"...

בקרב החסידים כחג הגאולה וכראש
השנה של החסידות.

לימים אכן היה האדמו"ר הזקן מכנה את
הבעל שם טוב בכינוי "סבא" ,כיוון שרבו
 "אביו הרוחני" ,היה המגיד ממזריטשואזי רבו של המגיד ,הלוא הוא הבעל שם
טוב ,הוא סבו.

חמישים ושלושה ימים היה אדמו"ר הזקן
נתון במאסר בבית הכלא הרוסי .כנגד
אותם ימים חיבר אדמו"ר הזקן את 53
הפרקים אשר בספר התניא  -ספר היסוד
של תורת החסידות .בספר זה כתב רבי
שניאור זלמן את הדרך הנכונה בעבודת
השם ובהתמודדות כנגד היצר ,כמובן ,על
פי דרכה של תורת החסידות.

כבר מגיל ינקות התגלו אצל הילד שניאור
זלמן כישרונות תפיסה ושכל נדירים ואף
על אנושיים .בגיל שלוש ידע לדקלם
פרקי תהילים בעל פה ובגיל חמש כבר
היה נחשב כרב .כשהיה בן שמונה שנים,
החל הילד שניאור זלמן לכתוב ביאור על
כל התורה .בפירושו כלל את פירושיהם
של מפרשי התורה הנודעים :רש"י ,האבן
עזרא והרמב"ן .בביאור זה היה מספיק די
עבור הלימוד הפשוט וכלל לא היה צורך
בביאוריהם של שאר המפרשים.
שנתיים לאחר שהחל בכתיבת הביאור
המופלא ,חלם חלום מטלטל :בחלומו הוא
ניצב בפני בית דין של שלושה דיינים
עטופי טליתות ,ולמולם עומדים שלושה
דמויות בעלות הדרת פנים מיוחדת.
הדיינים בישרו לשניאור זלמן כי המפרשים
רש"י ,האבן עזרא והרמב"ן תובעים אותו
לדין עקב פירושו המיוחד ,שלכשיתפרסם
וודאי ימנע מהם את הזכות שעם-ישראל
ילמדו מתורתם וביאוריהם על התורה.
שניאור זלמן השיב בחלומו שהוא מוכן
לשרוף את הביאור שכתב ,ובעבור זה
בירכו אותו שלושת המפרשים שיצליח
בלימודו ,יחדש חידושי תורה ודרכי עבודת
השם אשר לאורו ילכו אלפים ורבבות
מעם-ישראל עד ביאת משיח צדקנו.
בהתעוררו מהחלום ,הצטער צער רב על
כי עליו לשרוף את פירושו המיוחד .אך
כששוב חזר החלום ונשנה ,קם הילד
הגאון ושרף את החיבור.

חג הגאולה
האדמו"ר הזקן הנהיג את קהל חסידיו
במשך עשרים וחמש שנים ,במהלכם נרדף
על ידי המתנגדים לדרך החסידות ואף
נאסר ב"עוון" הפצת החסידות.
היום בו יצא אדמו"ר הזקן ממאסרו היה
ביום י"ט בכסלו ,יום שעד ימינו נחגג

שרשרת הדורות
הנהגתו המיוחדת של רבי שניאור זלמן
כבשה רבבות ,ורבים מיהודי רוסיה
ואירופה נהיו לחסידיו ולמעריציו .אך
ביום כ"ד בטבת תקע"ג נגדעה הנהגתו
המופלאה.
בהסתלק רבי שניאור זלמן לשמי רום
הותיר את כיסא הנהגת חסידות חב"ד
ריק ומוכן עבור הנהגתו של בנו ,רבי
דובער  -שנקרא על שם רבו המגיד
ממזריטש ,ואשר מילא את תפקידו נאמנה
כרועה דורו .גם בדור שלאחריו לא נותר
הדור מיותם חלילה ואת מקומו של רבי
דובער ,המכונה "אדמו"ר האמצעי" ,ירש
רבי מנחם מענדל ה"צמח צדק" .וכך דור
אחר דור רעו אדמו"רי חסידות חב"ד את
צאן מרעיתם נאמנה ,עד כי הגיע הדור
השביעי ,החוליה התשיעית בשלשלת
תנועת החסידות.
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שיחיה
לעולם ועד ,נשיא הדור השביעי מאדמו"ר
הזקן והעשירי מהבעל שם טוב ,הוא
חותמה של השלשת המיוחדת הזו .שלשלת
שכל עניינה הוא להביאנו אל הגאולה
האמיתית והשלימה  -מגיעה לשלימותה
בדור שלנו ,דור הגאולה.
הרבי מלך המשיח שליט"א הודיע שהדור
שלנו ,הדור השביעי ,הוא הדור האחרון
של הגלות והדור הראשון של הגאולה.
בדורנו זה אנחנו זוכים להגיע לשלימות
של כל הדורות כולם ,השלימות אליה
חשקו כל הדורות הקודמים להגיע.
שלימותו של העולם כולו על ידי השליח
של בוראו ,המלך המשיח ,מהרה יתגלה
אלינו בגאולה האמיתית והשלימה ותיכף
ומיד ממש.

הספר שגילה את תורת הבעל שם טוב
ספר התניא שזכה לפרסום רחב בתור ה"תורה שבכתב של תורת החסידות"
נכתב על ידי האדמו"ר הזקן ,והינו הספר המקיף ביותר שנכתב בשעתו על תורת
החסידות ,דרכה ,והשפעתה על עבודתו של היהודי.
בשער ספרו ציין אדמו"ר הזקן ,כי הספר "מלוקט
מפי ספרים ומפי סופרים" ,כשכוונתו כמובן בראש
ובראשונה ,לבעל שם טוב והמגיד ממעזריטש ,מהם
קיבל את כל עניני תורת החסידות.
בדורנו זכה הספר לפרסום נרחב ביותר ,בהדפסת קרוב
לשבעת אלפים מהדורות בכל פינה בעולם ,כהוראת הרבי
שליט"א מלך המשיח ,להביא את "הפצת המעיינות"
ל"חוצה" ובכך לזרז את הגאולה האמיתית והשלימה.
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יש לי עניין

עם
מעיין
ציזיק

משל ונמשל

רק הקודקוד יכול!

אותיות מאירות עיניים

כמה משקל יש לדברים שאנו רואים ,קוראים ,שומעים במהלך
היום על הנפש ,על מהלך חיינו ועלינו כבני אדם .ישנן שאלות שיש
בהם אנו
לשאול אותם ולתת עליהם את הדעת ,במיוחד בימים אלו ְ
עדים לרצון העז לצדק ,למוסריות.
על הילדים בוודאי שיש לכך השלכות ארוכות טווח ,על עיצוב
אישיותם ועל תפיסת עולמם כדור העתיד .האם יש באפשרותנו
לסלול עוד שביל בדרך לעולם מתוקן יותר על ידי צריכת תוכן
חכמה?
אתחיל בוידוי קטן :אחיזה (כן ,רק אחיזה )...בעיתון "הגאולה"
נותנת לי תחושה של התרוממות של סנטימטר מעל פני האדמה.
שלא לדבר על קריאה .ניתן לקשר תחושה זו למבט החיובי
והגאולתי ,האופטימי שאופף כל פינה בעיתון .האם יש לכך הסבר
מדעי?
אחת התשובות לכך מורכבת מחומר טבעי שמופרש במוח בשם
אנדורפינים .מצב של חשיפה לתכנים משמחים ,מעודדים ,מחזקים
וחיונים ,יכולים להוביל לשחרור חומר טבעי במוח בעל יכולת
לשפר מצב הרוח.
אם נתעמק בקו מחשבה זה גם בנוגע לחינוך ילדים ניתן להסיק
מסקנה שיש חשיבות רבה בתכנים המועברים לילדינו במהלך היום
ועל היכולת להוות כלי לעיצוב אישיותם .תכנים חינוכיים ,חיובים,
ערכיים ומוסרים לא רק שיכולים להשפיע על מצב הרוח אלא גם
להותיר רושם מחשבתי רצוי מלהבדיל הרושם שנוצר מחשיפה
לתכנים חסרי משמעות לחלוטין וגרוע מכך תכנים בעלי מסרים
מעוותים על החיים שייקח הרבה זמן לנתק אותם אותם מהתת
מודע .לכן בכל מקום צריך לשים לב לצרוך ידע איכותי .בדיוק
כמו מזון גשמי  -יש רצון לשמור על בריאות נכונה ,כך גם במזון
הרוחני  -שנקלט בתחילה דרך הפה הרוחני  -העין (המצלמה
הטבעית שלנו) ומתעכל ב"קיבה" המוחית של ילדינו .איך שלא
נסתכל על כך ,יש ביכולת של תוכן להותיר רושם במוחנו
לילדים יש יכולת ציפיה חזקה אך אין בידם תמיד את הכלים
לפרש ולכן צריך לדאוג להחדיר בהם מידות טובות בכל האמצעים
העומדים לרשותינו ,לסובב אותם באינפורמציה אינטלקטואלית
ובעלת ערך מוסף ותכנים שיתנו יעילות חברתית ומוסרית בין אדם
לחברו ובין אדם למקום וייקנו במוחם דעות ישרות .יש ביכולת
החשיפה לתוכן חינוכי וחיובי להותיר אנרגיה טובה ,מחשבות
טובות שרק יכולות לתרום ולהועיל .לנו כהורים יש כוח לעודד
תכנים מוסרים בכך שנהווה צרכנים חכמים ונדרוש איכות עבור
ילדינו אם זה במסרים פרסומיים שמציפים אותנו וילדינו חשופים
אליהם בכל פינה ,או בתכני קריאה או צפייה בדיגיטל כל אלו יש
בכוחם לחזק או להחליש אותנו כחברה.
דוגמא מופלאה למנהג בעל תוכן מוסרי שמעביר מסרים חינוכיים
הוא קריאת פרקי אבות בשבתות הקיץ ,ממש ממתק לנשמה שווה
נפש לילדים ולמבוגרים כאחד .זו גם הזדמנות חוויתית לזמן איכות
עם הילדים ,להתאגד יחד סביב השולחן בקריאת פרקי אבות.
אפשר ורצוי לתבל עם קצת כיבוד ושתיה ומובטחת הנאה מרובה.
הכוח הטמון בהעברת מסרים אלו לילדינו הוא לא רק בערך מוסף
אלא הוא ממש הכנה לגאולה השלימה .עוד חיבור לתוכן מעורר
התרוממות נפשית הוא אמירת  12הפסוקים שהרבי שליט"א מלך
המשיח יצק בקרב ילדי ישראל ובכך חשף אותם לתוכן אמיתי
ואיכותי מאין כמוהו .מדובר במעין  12כללים מנחים שנאמרים מפי
הילדים בכל גן חב"ד .ממש צידה זמינה ומזינה לכל עת וזמן מתוך
אהבה עצומה לכל ילד וילדה.
פסוקים אלו נוצרים בתוכם כללי אתיקה לעולם טוב יותר ,מתוקן
יותר ומוכן לקבלת פני משיח צדקנו.

הרב צבי ונטורה • משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח ברמת גן

שתי קבוצות עובדות במרץ רב ליצירת אבני החן המושלמות ,אלא שמריבה שפרצה בעיצומה של מסיבה שיגרתית איימה להשבית
את כל הפרוייקט • מיהו זה שמסוגל לחבר בין הקצוות ולאחד את כולם סביב המטרה הנכספת
וכאשר צד אחד מוכן להכניע את הגאווה
האישית שלו וללמוד להעניק לשני את
היחס המכבד ,להבין את החשיבות של
יכולות הראיה החדה ,הדקדוק בפרטים
והמוטוריקה העדינה שלו ,ולהשלים בכך
את פעולתו שלו .והצד השני מסכים לשים
בצד את הדימוי האישי השחצני שמעכב
אותו  -ולאפשר לעצמו להקשיב בדרך-ארץ
הראויה לרעהו שבורך במסוגלות למידה,
העמקה וזיכרון מפותח  -ובכך לשדרג
בזה גם את סגנון חייו שלו עצמו – אז ,ורק
אז ,כשיתחולל החיבור המדהים ,והקצוות
יתאחדו נגלה לנגד עינינו מחזה מדהים
שלא היה כמוהו לעולמים.

מלכיאל ניגב במטפחתו את מצחו המיוזע.
ישיבת הצוות הייתה נראית הפעם מייגעת
מתמיד ,הרגשת התסכול ,פספוס והחמצה
הורגשה היטב באוויר .כי לא היה מצב שאין
להשיג את החומרים הנדרשים או כח האדם
הנחוץ אז הבעיה לא הייתה מתחילה .בעצם
שום דבר לא היה מתחיל .אבל כאן כשהכל
כבר עומד לפניך ,מוכן ,ורק מחכה שמישהו
יניע אותו ,וזה לא קורה אז אתה מרגיש
כבול.
כן ,זה כבר סיפור של כמה שנים ,הוא
והחברה שבבעלותו עבדו על פרויקט מדהים
כאשר הדבר המבוקש באמת הוא אך ורק
היעד הרצוי להשגת התוצאה המדהימה .כל
הישג ביניים ,כל הצלחה זמנית גדולה ככל
שתהיה ,תוגדר כחידלון של הבל וריק לגבי
המטרה המיוחלת .מלכיאל החליט לממש
רעיון אדיר ,רעיון שהוא הוגה בו כבר משחר
ילדותו :נודע לו כי במקומות שונים ברחבי
הגלובוס מצויים מרבצי יהלומים מסוגים
נדירים ביותר "ליגה אחרת" מהמושגים
המקובלים בעולם בקשר לאבני חן .לשם כך
הוקמה חברת "שוהם  -אתרי ארץ חפץ",
טובי המוחות מן השורה הראשונה בכל
התחומים גויסו לצורך המשימה .התפקיד
שהוטל עליהם היה ,לזהות את המקומות
הרלוונטיים לאוצרות שאמא אדמה יודעת
להעניק.

הוא לא יחכה לרגע האחרון שבו תסיים
חברת "שוהם" את מלאכתה באיתור וחילוץ
המחצב הנדיר מן הקרקע .כבר עכשיו הוא
החל לאמן את חברי צוות ישפה בטכניקות
ליטוש מתקדמות ובבניית מחרטות אמן
אפקטיביות שיגרמו לאוצרות הגלם
המשובח שהוא מפיק מן הקרקע שהם אכן
גם יראו כלפי חוץ ככאלו.

עשרות ישיבות צוות של סיעור מוחות נערכו
על ידם ,וכן ,יגעת ומצאת תאמין ,שיתוף של
ידע בגיאוגרפיה המקומית בשילוב הבנה
מעמיקה בסוג הקרקע והאקלים ביחד עם
היכולת לזהות תהליכים כימיים והכרת
ההיסטוריה של המקום הביאו לתוצאות
המיוחלות .תפקידה של חברת שוהם.
הסתכם ,איפוא ,בכך שהיא הצליחה לחשב
את האפשרויות הרצויות ובעקבות זה לאתר
את השטחים הפוטנציאליים לשם ביצוע
המשימה.

ואכן ,לאחר חודשים רבים של עבודת הזיהוי
המחושבת וכריית המחצבים המאומצת ,זה
הגיע! וכמו תמיד ,אז ,כשהכל כבר נראה
בהישג יד והמשאיות עם שקי העושר
הפוטנציאלי עמדו להגיע .אז ,כמיטב
המסורת של מרפי זה נתקע .סתם איזה
מריבה ילדותית באיזה מסיבה אוילית
שאירגן צוות הקוקפיט של מלכיאל לחיזוק
המוראל וציון לשבח של מיישמי הפרויקט
עקב הרגשת האושר לקראת מה שמצפה
להם .הגאווה ,הורסת המסיבה.

האגו כגורם משתק

קודקוד-עבור

במקביל ,מלכיאל ,לא נח לרגע ,הוא ידע
היטב שפעולות זיהוי המקומות הרלוונטיים
והחפירה הן רק שלב ראשון במשימה.
את הדרך לשדרוג חומרי הגלם המופקים
ממעבה האדמה לאבני חן ויהלומי יוקרה
יבצעו טכנאי שטח חרוצים ואמני יישום
עם "ידי זהב" המאופיינים בסבלנות אין
סופית ברמת מיומנות מפליאה ליצירה
בסטנדרטים הגבוהים ביותר .לצורך זה
הוקמה חברת "ישפה  -פיתוחי שי למלך".
מלכיאל ,ששבע כבר ,מניסיונו ,ידע שהפעם

להתחבר לקודקוד
יהלומים ואבני חן .רק הקודקוד יכול לשלב בין העובדים להפקת המוצר המוגמר

וכמו ממקום בלתי צפוי הופיעה הישועה...
שלמה בצלאל .אישיות מיוחדת בפני עצמה
אין דברים כאלו ,לא סתם בצלאל זכה
לתואר "הקודקוד" .זה היה מגיע לו כולם
ידעו .וכשמלכיאל ,ידידו הטוב ,היה אובד
עצות באותה ישיבת צוות שהוזכרה בתחילת
דברינו ,הוא קלט מהר מאד שהיחידי שיוכל
לגשר על הפערים יהיה דווקא הוא .וכעת
זהו הזמן לרתום אותו למשימה המיוחדת
הזו.
בצלאל שלמה היה אמין במידה שווה על

שתי הקבוצות שהכירו בו כמנהיג שרק
את טובתם הוא רואה לנגד עיניו" .יש לנו
כאן הזדמנות פז" הוא ממנף את הבעיה
"הזדמנות פז לשלב ידיים ולעבוד ביחד"
כאשר כל אחד מאיתנו ישים לרגע את
האגו שלו בצד וינסה לראות איך הוא תורם
ביכולותיו וכישרונותיו להצלחת הפרויקט
אנחנו נצליח ,סיים בצלאל .מיותר לציין
שבמצב כזה של ביטול והכנעה מחד ולאידך
מימוש היכולות הפרטיות של כל אחד בפני
עצמו ,ההצלחה מובטחת.

משלוש יוצא אחד
בשני המאמרים הקודמים הבאנו את שני
מקרי הקיצון :את לייזרק'ה שזוכה למתנת
שמים מעל אבל ,נעבעך ,הוא לא מצליח
להנות ממנה עקב העקשנות האנוכית שלו
לעסוק באגירה בלבד ללא שום רצון כלל
"להפריט" את האוצר שניתך עליו לפסים
מעשיים.
ולאידך עומדים תלמידי רוברטו שבאמת
ניחנו בחיבור חזק אל הפרטים המעשיים
וכשרוברטו העביר להם את חומר הלימוד
בשלבים ובמתינות על כל מרכיביו השונים
הם היו אמורים להיחשף לרמת הסתכלות
חדשנית שיכלה לגרום להם למהפכה
חשיבתית-תודעתית שהייתה אמורה לפעפע
בכל אורח חייהם אך עקב גודש ההערכה
העצמית שהם רכשו לתפיסת המציאות
החזותית-שטחית שלהם הם בזו לכל מה
שאינו משתלב ומתקבע ,הדק היטב ,עם
ריבוע המשבצת האישית שלהם.

וככל הדברים והמשל הזה כך ממש הוא
בדרכנו לגאולת עולמים.
כשהשפע האלוקי הכביר שזכינו לו במתן
תורה  -יתקבל אצלנו בפנימיות באהבה
ובשמחה מבלי להחמיץ בתפעולו של אף
צינור  -חיבור אחד מתוך כל שלל קווי
החיבור בין עליונים לתחתונים.
זה יקרה  -כאן ועכשיו וכל העולם יהפוך
למכון לשבתו יתברך בעולם הזה על כל
מרכיביו .אבל ,וכאן אנו מגיעים ,אל נקודת
הבסיס של כל העניין ששום דבר לא ממש
באמת יכול לזוז בלעדיה :ללא ההתבטלות
אל הקודקוד ,אל האדם שמגלם בדמותו
את הביטול האמיתי אל הקב"ה ,משה
רבינו שבדור ,אותה "נשמה כללית" שכמו
הראש בגוף האדם שמכיל את כל האברים
הפרטיים שלו גם הוא כ"ר'אש ב'ני י'שראל"
יכול להלוך ברוחו ולחבר את כל האברים
אבר אבר לפי מזגו ותכונתו ,ללא כל זה
לא נוכל בכוחות עצמו לפעול את החיבור
המיוחל רק כשנתבטל אל זה שפשטות היא
המאפיין שלו ואינו מאובחן באף צבע פרטי
(אך כמו בפריזמה שקופה  -מכיל בקרבו את
כל הספקטרום) ראש השנה  -זמן המלכת
המלך בראשיתה של שנה חדשה טובה
ומתוקה ,זהו בדיוק הזמן להיות "(בטלים)
לראש ולא לזנב"  -לקבל על עצמנו
להסכית לשמוע את דברי נבואתו של "איש
האלוקים" ש"שכינה מדברת מתוך גרונו" -
מלכנו משיחנו שליט"א – זה שהקב"ה בורא
העולם ומנהיגו בחר בו להיות גואל אחרון
 שיחבר את כל קצוי תבל להכריז קבל עםועולם" :בואו נשתחווה ונכרעה  -נברכה
לפני ה' עושנו"
רק הקודקוד יכול  -כבר אמרנו?
שקוף ,כן שקוף שזה הפתרון.
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מטרת כתיבת סימני מלך המשיח ,בספר ההלכות של הרמב"ם נועד לתת לנו כלים
לחפש ,למצוא ולזהות את מלך המשיח עוד קודם הגאולה האמיתית והשלימה .האם
אפשרי שכיום יעמוד מלך מבית דוד לעם ישראל?

תורתהגאולה

יעמוד מלך עכשיו
מאת :הרב מנחם כהן ,רב קהילת חב"ד באר שבע

בהלכות העוסקות בהתגלות מלך המשיח,
מונה הרמב"ם שורת סימנים שעל פיהם ניתן
לזהות מי האיש שעתיד להתגלות כמשיח.
ראשית חשוב להבין ולדעת ,כי לאחר
שתתחולל הגאולה כבר לא
יהיה צורך בסימנים מי הוא
המשיח ,כי המציאות תדבר
בעד עצמה ,כל ילד יוכל
לדעת מיהו מחולל ומביא
הגאולה ,בפשטות .לפיכך
ברור כי המטרה הפשוטה
של כתבת ופירוט הסימנים
בספרו של הרמב"ם על
ידו ,היא להבדיל כבר בזמן
הגלות בין המשיח האמיתי לבין
משיחי שקר מתחזים (ניתן להשוות
זאת לסימני הכשרות שנועדו להבדיל בין בעלי
חיים טהורים לבין בעלי חיים טמאים).
במילים אחרות :עצם מניית הסימנים על-ידי
הרמב"ם מלמדת כי על פי ההלכה צריך כבר
בזמן הגלות לחפש ולמצוא מי הוא האיש שאכן
יתגלה כמלך המשיח .שאם לא כן ,לשם איזה
צורך נכתבו סימנים מפורטים כל כך ,בספר
שכל כולו נועד רק להעביר את ההלכות ,ולא
להפליג בנושאים אחרים.

הסימן הראשון הוא שעל המשיח להיות "מלך
מבית דוד" .כיום אין אנו מכירים מלך של ממש.
מאחר וכבר נפסק כי מינוי של מלך חדש צריך
להיעשות בהשתתפות הסנהדרין הגדולה -
בית דין המורכב מ 71-דיינים שיש
בידם הסמכה ייחודית ,שכיום
אין אותה לאף אדם .מה
שאומר ,במילים פשוטות,
כי אין כיום שום אפשרות
להתמנות מלך בישראל,
ואם כן כיצד יכול לקום
"מלך מבית דוד"?
אמנם ,כבר גילה לנו הרמב"ם
ש"ראשי הגלויות שבבבל -
במקום מלך הם עומדים" ,כלומר,
שבזמן שישנו יהודי תלמיד חכם
(שהרי כבר נאמר בחז"ל "מאן מלכי – רבנן"
= המלכים האמיתיים הם החכמים כנאמר על
התורה "בי חכמים ימלוכו") ,בעל כוח והנהגה
על רבים מבני ישראל הרי שזהו "יעמוד מלך"
אמיתי.
בזמן שישנו יהודי כזה שהוא צאצא ישיר של
דוד המלך שאז יש בו את תכונת המלוכה
בעצם ,כפי שנאמר בתהילים "גם בניהם עדי
עד ישבו לכסא לך" ובלשון הרמב"ם "מלכי
בית דוד הם העומדים לעולם" ,הרי שזהו "מלך

מבית דוד".
אם כן למסקנה ,יש אפשרות כיום שיקום אדם,
מנהיג תוני ,מצאצאי דוד המלך ,ויענה על
ההגדרה הראשונה שנותן הרמב"ם בסימני מלך
המשיח" :יעמוד מלך מבית דוד".
הרבי שליט"א מלך המשיח עומד בהנהגה
מלכותית לבלי חת מאיש ("מלך הוא שאין על
גביו אלא השם אלוקיו") ,הוא מחזק את כל
עם ישראל בכל מקום שהם בעצמו ועל ידי
שלוחיו להוסיף בקיום התורה והמצווה ,וכל
דבריו מתקבלים כ"דבר מלכות" ממש! שושלת
היוחסין שלו מגיעה עד המהר"ל מפראג שעל
מצבתו רשום עד היום שהוא מיוחס לדוד בן
ישי.
אין ספק כי בכך מתקיים בדיוק מפליא
הסימן של "יעמוד מלך מבית דוד" ועלינו
לקבל את מלכותו עלינו .זהו גילוי אדיר
של מלכות בית דוד כהכנה לחזרת המלוכה
בגאולה השלימה.
מקורות :רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ד' הלכה
י"ג ,הלכות מלכים פרק א' הלכה ז' ופרק י"א
הלכה ד' ,הלכות מאכלות אסורות פרק א'.
לקוטי שיחות ח"ח עמ'  ,364הקדמת "היום
יום" ,מנחת חינוך מ"ע ק"ז הוריות דף יא
סע"א .תהילים פרק קל"ב פסוק י"ב( .מ"ע
קעג ברמב"ם)

תטהרי לך!

גלי את סוד הטוהר הנשי ,לאהבה נחשקת ,בלתי נשחקת

כי הזוגיות שלך זקוקה ליחס מיוחד!

לעותק דיגיטלי חינםareret770@gmail.com :

זמין גם בצרפתית
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הרב מיכאל לסרי

המשך מעמוד >>> 11

שים לב ,אם תראה בן אדם מדבר בטלפון ,כמה פעמים הוא חוזר על המילה
"אני"( ...הרב מדגים שיחת טלפון :הלו ..תראה אני ,תקשיב ,אז אני ..אז אני ...אני
אמרתי לך ,אני דיברתי איתו ואני אמרתי ,שאם אני בא אז אני בא ,ואם אני לא
בא אז אני לא בא ...תראה אני ..אני ..אני ...הוא מגמגם באני ...אני דיברתי ,אני
עשיתי) חודש אלול מסבירה תורה החסידות ,זה אני לדודי ,תקח את הגאווה,
את האני ותתן אותו לדוד ,ואז מי שישפוט אותך זה רק הדוד בעצמו!
כי כל השופטים חייבים לשפוט רק לפי החוק ,גם אם הם מבינים את הנסיבות
וכו' ,אבל אצל הקדוש ברוך הוא ,הוא שופט כמו אבא ,הוא בעל החוקים ומעל
החוק ואז הוא יכול להוציא את בנו זכאי (דודי לי).

טיפ לחיים

הרב ירון צבי

לזכות לשנת עשירות!
לחיות עם הזמן \\ כאשר האדמו"ר הזקן ,מייסד חסידות חב"ד ,היה
תלמיד של המגיד ממזריטש ,ביקש המגיד להפכו ל"בעל קורא" שלו ,האדם
שקורא בתורה בשבתות .כדי לבדוק אם הוא ראוי ,שאל אותו המגיד שלוש
שאלות :א" .האם אתה רואה את הקשר בין הפרשה לשבוע?" ב" .האם אתה
רואה את הקשר בין החומש היומי ליום בשבוע?" ג" .האם אתה רואה את
הקשר בין היהודי שעלה לתורה לעליה שעלה?" השיב האדמו"ר הזקן על כל
השאלות תשובה חיובית ,מה שמעיד על רוח קדשו וכך קבע המגיד שהוא
ראוי לתפקיד.

אם אתה מקיים "מאין באת" ,כי כולך זוכר את האין ,ו"לאין את הולך" וזוכר
כי כל מה שתעשה הכל הוא אין ,אז "לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא"!

בהמשך ,לימד אדמו"ר הזקן את חסידיו עיקרון מיוחד לחיים " -לחיות עם
הזמן" ,כלומר :לחיות עם פרשת השבוע .לעתים אנו עסוקים מידי במציאות
העולם ,החדשות מושכות ,הסנסציות שהתקשורת מבליטה תופסות מקום,
אבל באמת החדשות הכי אקטואליות זה פרשת השבוע ,בתוכה נמצאים
אירועי הזמן הנוכחי במבט פנימי יותר ,כחלק מתכלית אלוקית כוללת.

 לפני סיום נשמח לשמוע על המסר בעניני הגאולה .אנשים שואליםאת עצמם איפה אני והגאולה ומה אפשר לעשות להביא את הגאולה?

חדשות אמיתיות ,המלך בשדה \\ המסקנה היא ש"מגידי החדשות"
הכי רלוונטיים הם הרבי שליט"א מלך המשיח וחסידיו ,שנותנים מבט פנימי
על המציאות ומראים שבעצם העולם מתקרב לייעודו – הגאולה האמיתית
והשלימה! כדוגמת העיתון שאתם קוראים ברגע זה ממש בהשגחה פרטית.

כך נוכל להבין למה אנחנו צריכים להיות שמחים בחודש אלו ,כי השופט שלנו
זה האבא".

"קודם כל צריך להבין את ההבדל בין הגלות לגאולה .יש כאלה החושבים
שגלות זה עונש שניתן לנו .בהרצאות שלי אני שואל אנשים איפה היתה הגלות
הכי קשה? אנשים מנסים לענות כל מיני שמות של מקומות ,ואני משיב להם
שהגלות הכי קשה היה כשהנשמה שהיתה תחת כסא הכבוד ,מקבלת את כל
סוגי התענוגים הרוחניים ,ולוקח אתה הקדוש ברוך הוא ,לאן? לתוך איזה
חתיכת בהמה שנקראת בן אדם .תגיד לי אם אתה מכיר גלות גדולה מזו?
ואז אתה שואל את הקדוש ברוך הוא למה? מה זו הגלות הזו? והתשובה היא
שהחכמה של כל בריאת העולם כי כדי שהנשמה תאיר מתוך הגוף .אני צריך
שתרדי למטה ודווקא שם תגלי את הקדוש ברוך הוא .הגלות היא הגאולה וכל
מטרתה של הגלות מלשון גילוי נועדה כדי לגלות את הקב"ה בתוך העולם.
ולכן מי שקולט את ענין הגאולה הפנימי אצלו ,הוא זה שקולט את המסר הכי
חשוב ,שהתפקיד שלו זה לגלות את אלוקים ,ולהכין את העולם לגילוי הזה .לכל
יהודי יש את כל הכוחות לעשות את זה ולגלות את הגאולה.
המסר שלנו שאתה צריך לעשות ולכן כל מעשה שאתה עושה אתה צריך לראות
איך אתה מגלה בזה את הקדוש ברוך הוא ,והדבר החזק ביותר לזה – זה זיכוי
הרבים .ואין לך זיכוי הרבים יותר גדול ממה שעושים השלוחים "במקום שאין
איש  -היה איש" ולהגיע לכל מקום לשבת עם יהודים ולחזק אותם ,בדרך
שעשה הבעל שם טוב .חסידי חב"ד הם האנשים היחידים שמוכנים ללכת ,לא
אחד ולא שתיים ,לכל מקום .ולמה? כדי לגלות את ה' .בכל מקום בעולם ,ממש
בכל פינה ,וככל שיגלו את ה' יותר כך תבוא הגאולה מהר יותר .זיכוי הרבים
יביא בוודאי את הגאולה .לא סתם ראשי התיבות של חב"ד זה חייבים בן דוד.
אפשר לחבר את זה עם נושא שלומדים בתיאוריה לנהיגה ,אם יש רכב שעולה
ומולו מגיע רכב שיורד ,יש זכות קדימה לרכב העולה ...כשהקב"ה רואה שכולם
מדברים וחיים גאולה ,אז הוא יביא את הגאולה ,כמו שלמדנו כעת שיש זכות
קדימה לרכב העולה  -אם כולם יהיו בעליה זה יגבר על הכל והגאולה תגיע.
אך יש כאלו שחושבים שהם אינם ראויים לגאולה ,ומפחדים מהגאולה ,מה יהיה
ואיך יהיה? אז הם צריכים לדעת שכשתבוא הגאולה ,הקדוש ברוך הוא יסנגר
בעצמו עליהם ויחשיב את מצבם כאילו פעלו ועשו את הכל ויפסוק עליהם
לטובה".
 -מה המסר והאיחול של הרב לקוראי עיתון הגאולה?

אני רוצה לאחל לכל קוראי 'הגאולה' ,חלק מהתכוננות לגאולה זה לקרוא
ולהתעניין ,ואני מאחל להם שהקדוש ברוך הוא יביא לכל עם ישראל גאולה
כללית לכולם ביחד ,ויתן לכולם את הגאולות הפרטיות שלהם ,כל אחד בגאולה
הפרטית שלו ,וכך מתוך כל הגאולות הפרטיות תיעשה ותהיה גאולה גדולה.
אני רוצה לאחל להם :תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה .תכלה שנה
ומינוסיה בבנק ותחל שנה ופלוסיה בבנק .תכלה שנה עם כל הבעיות והמגיפות
שלה ,ותחל שנה עם כל הישועות והברכות והדברים הטובים ועיקר העיקרים
זה גאולה שלימה".

הדבר שהכי בולט בזמן הנוכחי ,הוא האווירה האלולית המיוחדת .ראשי
תיבות הכי ידועות של החודש הם אני לדודי ודודי לי ,מהדקים קשר עם
הבורא .הקבלה מסבירה שהקב"ה מגלה בו את יג מידות הרחמים ואדמו"ר
הזקן מסביר זאת במשל פשוט לפיו המלך [הקב"ה] נמצא בחודש אלול
בשדה ,בפשטות  -נגיש וקרוב לכל יהודי וזאת לעומת המצב בראש השנה,
שאז המלך בעיר ,בארמון ולא כל אחד יכול להיכנס לכל חדר שם .הרבי
שליט"א מלך המשיח מסביר שנותנים לנו כעת עת רצון להתחזק בחיבור
עם הבורא ולזכות בשנה טובה ומתוקה!
העבודה באלול \\ בחודש אלול אנחנו בעצם מתכוננים ל"חידוש החוזה"
עם הקב"ה בראש השנה .אנחנו בעולם כדי להביא את הגאולה האמיתית
והשלימה ,יש לנו שליחות! בראש השנה נקבל "ויזה" לעוד שנה של שליחות,
עם יותר משאבים ,אפשרויות ויכולת להביא גאולה ,אור חדש יורד לעולם.
לפני חידוש החוזה ,צריכים להראות שאנחנו רציניים ומתנהגים בהתאם
לרצון המשלח ,גם ב"סור מרע" וגם ב"עשה טוב" ,לעשות תשובה .חסידות
מסבירה שבאלול על האדם לתקן את השנה שהייתה ולהתכונן לשנה
שנכנסת על-ידי התחזקות בשלושת הקווים של תורה ,עבודה [תפילה]
וגמילות חסדים [צדקה] וכל זה מתוך תנועת נפש של תשובה במגמה להביא
את הגאולה!
סיפור שקרה באמת \\ אחת ההנחיות של הרבי שליט"א מלך המשיח
בתחום הצדקה ,היא לקבל על עצמנו ,בלי נדר ,החלטה לתת צדקה בשנה
הנכנסת מעבר ליכולתנו!
הרי הקב"ה בורא את העולם כדי שנקיים בו מצות ,אז בוודאי שאם נחליט
לתת צדקה ,מצווה נעלית ביותר ,ברמה מוגברת ,אזי העולם ,המנוהל על-
ידי ה' בהשגחה פרטית ,יסייע בכך .בעצם ,בהחלטה זו ,אנו מייצרים צינור
המשכה לעשירות ,ככתוב "עשר בשביל שתתעשר".
לפני שנים ,לא עלינו ,נפטר קרוב משפחה שלי והיו צריכים ₪ 1,000
לשלם כדי שיאמרו עליו קדיש במשך שנה .הייתי אז בחור ישיבה והייתי
במינוס .כתבתי לרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש על העניין והוא
ענה שכאשר יהודי מחליט לתת צדקה מעבר ליכולת שלו בהווה ,אז יפסקו
בשמיים איך זה כן ביכולת שלו .נתתי .באותו שבוע קרו שני דברים – .1
קיבלתי  1,000ש"ח מתנה מסבתא שלי ע"ה ליום הולדתי דאז .2 ,יהודי שכר
אותי ב 10,000-ש"ח ,פי עשר ממה שנתתי ,לעשות עבודת מחקר באינטרנט
על הרבי שליט"א מלך המשיח.
שיעורי תורה וחסידות בווצאפ 0543817738 :וביוטיוב :ערוץ 'הישיבה הוירטואלית'.

אלול תשפ"א (אוגוסט )2021

19

עיון

מסע אל
הנפש

פגישות ייעוץ ,טיפול ,אימון ,סדנאות והרצאות ,ספרי הדרכה -
הפכו להיות חלק בלתי נפרד מנוף החיים של ישראלי ממוצע.
לכולם ברור שאי שם בעומק הרוחניות ,מסתתרת התשובה
האמיתית .בתוך מבול השיטות ,ניצבת איתנה שיטתו של הרבי
מלך המשיח שליט"א .במיוחד לקוראי הגאולה  -תמצית השיטות
השונות ,והמיוחדות בשיטתו של המשיח
מאת :אריה קירשנזפט
בהערה
נתחיל
השורות
חשובה:
הבאות אינם באות
מסמרות,
לקבוע
או לחלק ציונים
לשיטות השונות .מטרתנו רק להראות
את המיוחדות של תורת הנפש כפי
שהיא מופיעה בתורתו של המשיח .כמו
כן ,לא חיפשנו להעניק לתוכן ניסוח
מדעי מובהק .אדרבה ,ניסינו להעביר
את המסר בשפה פשוטה ומובנת .כך
לדוגמה :במקום "פסיכה אינה סובלת
תיחום" ,יופיע ניסוח פשוט" :הנפש
יכולה לבוא ולהופיע בכל מצב".

מדע מדויק
תורת הנפש כפי שהיא בעולם (ובשמה
המוכר "פסיכולוגיה") ,הינה עתיקה
מאוד .אין תאריך ברור להצביע מתי
התחילה ,אך מסתבר שהאדם תמיד חקר
ובדק ,וניסה להבין את עצמו.
אנו קוראים לה 'תורה' בלשון המושאל
כמובן ,כי אינה משמים אלא בידי אדם.
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עקרונותיה מבוססים על מחקר וניסיון
באנשים ובעלי חיים .ועל אוסף מסקנות
שנרשמו על ידי מטפלים שונים והועברו
לדורות הבאים .בהתאם לכך נבנו
עקרונות השיטה וכלליה.

לא נכנס כעת לשיטות השונות בתוך
שיטה זו גופא ,גם כי רבים הם ואי-אפשר
לפרטם ,וגם אין לנו כל ענין בזה .מה
שבטוח ,הדיון-ויכוח הזה הינו רלוונטי,
כמו כל מעשי אנוש ותחבולותיו.

בין הרופאים עצמם ישנם דיונים
וויכוחים רבים האם היא עונה לגדר
"מדע מדויק" .כלומר ,האם אפשר לומר
בוודאות "כאשר תעשה כך וכך  -יהיה
כך וכך" .כמו בפיזיקה לדוגמא ,שאם
תוסיף נפח מסוים ,ממילא הוספת משקל.
או כמו רפואת הגוף ,שחומר כלשהו
גורם למוח תגובה מוגדרת .ולעניין מדע
הנפש :כאשר מישהו אומר ,מדבר ,עושה,
האם אפשר לדעת בוודאות מה המניעים
שלו? או הפוך ,האם נוכל לומר בוודאות
שאמירה מסוימת שתאמר למישהו
תגרום לתגובה צפויה מראש?

בשונה מכך הבדל של שמים וארץ "תורת
הנפש החסידית" .יסודותיה בהררי קודש,
הנחיותיה יצוקות במעמקי האדמה,
ואמרותיה אש שלהבת .הבעל-שם-טוב,
האדמו"ר הזקן ,ושאר האדמו"רים ממלאי
מקומם  -לא שאבו את הידע שלהם
ממחקרים וניסיונות .הם ראו את הנפש
רוח ונשמה מהמקום שמשם הגיעה.
מאותה נקודה ראשונה שמשם התחילה
את המסע הארוך אל הגוף .כאשר
האדמו"ר הזקן כתב בהקדמה לתניא שבו
יש את כל התשובות לכל השאלות ,הוא
התכוון לכך ברצינות .בקיצור :חסידות
הינה מדע נפש מדויק!

המתנגדים להגדרת הדיוק במדע זה
סוברים שכל ההוכחות מבוססות על
זמנים ,אזורים ,מינים ,וגילאים  -ולכן
אין בהם כדי להוכיח .המאמינים טוענים
שישנם מספיק הוכחות.

קוים וצבעים
בבואנו להכיר את ההבדל המהותי בין
שיטות הנפש ,עלינו להכיר בתחילה את

הצבעים ,כלומר את ה'קוים' .כפי שמוסבר
בחסידות ,הנפש נחלקת לקווים ,בהתאם
ל'קוים' שבעולמות העליונים ,שמקורם
ב"כתר" העליון .כל אחד מהקוים הינו
בעל אופי ,תוכן ומשמעות משלו.
בהקבלה לנפש ,הכתר הנעלה הוא ה'על
מודע' ,והקוים היורדים ונמשכים ממנו
זו כבר ההופעה ב'מודע' .כלומר ,כאשר
נבין את מהות הקווים בשרשם ,נכיר
את הנפש מבפנים ,החל מהמקומות
העמוקים ביותר שלה.
במינוח הקבלי המקורי נקראים הקווים
"ימין ,שמאל ,אמצע" .בחסידות הם
מוזכרים בדרך כלל בשמות "רצון",
"תענוג" ו"רדל"א" .כדי להקל על
ההבנה ,צבענו את הקווים בכחול ,אדום
וצהוב .קו ימין  -כחול ,קו
שמאל  -כחול ,קו אמצע -
צהוב( .ראו תרשים) .מכאן
ואילך ,נשתמש בצבעים
לתיאור הנפש ותכונותיה.

ריק ומלא
הצבע הכחול מסמל 'מילוי' ,זאת אומרת
שקיימת בנפש יכולת לחוש מלא .הצבע
האדום מסמל את ה'ריק' ,את היכולת
להרגיש חסר ולרצות להתמלא .הצהוב
הוא למעלה משניהם ומבטא את עומק
הנפש כפי שנראה בהמשך.
בשביל להבין את ההבדל בין הצבעים,
נתבונן בסוגי התנהגות המונחים על
ידם .אדם שכולו 'כחול' ,הכול טוב לו,
הוא מבסוט ,מרוצה מהחיים ,לא חסר
לו כלום .לתנועת נפש זו יש מעלה
וחיסרון .המעלה מובנת ,מי שמלא וטוב
לו ,מרגיש את הטוב של החיים .אין לו
דאגות ,הוא נטול חרדות ,נהנה ושמח.
מצד שני יש חסרון להיות רק 'כחול'.
כי בחיים צריכים להתקדם ,ואם הכחול
כל כך חזק ,אז אין חיפוש להתקדם ,אין
מוטיבציה ,ואין יעדים וחזון.
האדום נותן את מה שחסר לכחול .הוא
מגיש את החסר ,ולכן דוחף כל הזמן
למלא את מה שאין .האדום הוא מנוע
אדיר הדוחף את האדם קדימה ללא
הפסקה .אך כמובן גם לאדום יש חיסרון,
שהוא מביא אותו תחושת חוסר מנוחה,
חוסר סיפוק ,וריקנות .בקיצור :יתרון
הכחול לחוש את מה שיש ולהנות ממנו,
והחיסרון הוא חוסר מוטיבציה להתקדם
עוד .והאדום הפוך.
השלימות היא בשילוב שניהם יחד .על
ידי איזון בין הכחול לאדום ,אדם יכול
להיות מבסוט מעצמו וממעשיו ,ויחד
עם זאת הוא בשאיפה מתמדת להתקדם.
ההתקדמות נעשית מתוך המקום השלם.
בצורה כזו גם ההרגשה טובה ורגועה,

וגם תמיד חותרים קדימה לעבר היעד.
דוגמה לכחול ,אדום ,ואיזון :אדם מקבל
מיליון דולר ביד .הכחול ישתמש עם
הכסף וייהנה ממנו .האדום יחשוב כיצד
הוא יכול להכפיל את הסכום .המאוזן
ידע להנות ולא ישכח גם לחסוך.
תחומי החיים שלנו שייכים אל הצבעים.
לכל תחום יש את הצבע האידיאלי,
וכמובן צריכים גם את האיזון .לדוגמה
עבודה וכסף שייכים לאדום כיוון שהם
באים ברצון ושאיפה .מי שאצלו הכסף
בכחול סביר להניח שלא יצא לעבוד.
יחד עם זאת ,צריך להוסיף כחול ולדעת
להנות מהעבודה ולחוש סיפוק .אחרת
אפשר להגיע למצב שמשתעבדים
לעבודה ולכסף ולא שבעים לעולם.
בריאות וטיפוח לדוגמה ,שייכים אל
הכחול .כי אדם בריא (מלא  -כחול),
רוצה להיות בריא .אם זה היה אדום
לגמרי ,הוא היה רוצה להיות בריא רק
משון החשש שמא יקרה לו משהו לא
טוב .וכמובן כמו תמיד צריך את האיזון
הנכון בין הכחול לאדום.
עד כאן הכרנו בקצרה את הצבעים .חשוב
לציין שהם אינם טוב ורע ,אלא תחומי
עבודה .לכל אחד מהם מעלה וחיסרון,
ותפקידנו לבצע את האיזון הנכון ביניהם.
ישנם אנשים שנוטים חזק לאחד הצבעים
ועליהם לעשות עבודה חזקה עם עצמם.

שיטות
חוקרי הנפש ב'עולם' ,אלו שהחלו
לפרסם חומרים בנושא והדפיסו ספרים,
היו חכמי יוון .רובם סברו שהאדם הוא
יצרני( .ראו תרשים).

הפסיכולוגיה הקדומה .האדם יצרני

אם נחזור לצבעים ,הם הבינו שיש
לאדם צדדים בנפש ,אלא שהביטו
עליהם כיצרים .את הכחול הם הגדירו
כטבע האדם להנות ולספק את יצריו.
ואת האדום כרצון לסיפוק עצמי ומילוי
תאוות .השיטה בכללות טוענת כי
האדם יצרני .גם אם אינו שם לב ,מעשיו
בעולם הזה סובבים ומקיפים את היצרים
והתאוות ,וכולו ממוקד אך ורק במטרה
זו  -להשיג את תאוותו.
אחד המפורסמים בדור האחרון ,הידוע
כמייסד שיטות טיפול מודרניות ,הינו

פרויד .הוא היה יהודי ,שבכתביו נמצאו
התבטאות המשקפות את הקשר שלו
להשם ולעם ישראל .למרות שמבחינה
מקצועית ,הוא לא חשב כך( ,על כל פנים
לפי מה שאמר ופרסם).
פרויד ותלמידיו ,עשו מאמצים רבים
לקבוע הגדרות ,למצות את המחקר,
ולהפוך את התיאוריה לפרקטיקה.
גם פרויד ותלמידיו ,למרות הקידומים
הרבים שעשו בתחום ,נשארו עדיין
בהנחה שאדם פועל מתוך מקום יצרני
ואגואיסטי .פרויד ראה את מבנה הנפש
כדבר מורכב מקודמיו ,ואף השכיל את
רעיון הכחול והאדום (במושגים משלו).
סוף דבר ,כל פעולה שהאדם עושה נובעת
מאחד מאלו .ולכן  -הסיק פרויד  -האדם
אגואיסט ,אינטרסנט .או שהוא פועל
מתוך הנאה ,או להשלים את החסר לו.
אבל תמיד הוא המרכז ,הוא הנושא ,והכל
בשבילו ולעצמו.

פרויד .האדם אינטרסנט

הרבה הגיעו אחרי פרויד ,הסכימו ,חלקו,
חידדו והוסיפו .המפורסם שבהם הוא
בוודאי פרנקל .כעת כבר נעשה חידוש
אמיץ ,ושבירת מוסכמות .פרנקל חלק
לא רק על פרויד עצמו ,חבריו ותלמידיו,
אלא על כל אנשי המקצוע והמדענים
שקדמו לו .פרנקל טען בלהט ,שיש
"מעבר לצבעים" .כלומר ,אי-אפשר לומר
שהנפש מתחילה ומסתיימת באגואיזם
ואינטרסנטיות ,אלא יש לומר שיש לאדם
אפשרות לפעול מתוך מקום נעלה יותר.
מקום של שליחות ,יעד ,ומימוש.
פרנקל שהיה יהודי ,נלקח למחנות
ההשמדה .בתחילה שימש כרופא
במרפאת המחנה .מאוחר יותר כאשר
גילו הנאצים ימ"ש את כשרונו בתחום
הנפש ,מינו אותו לשוחח עם היורדים
מהרכבות ,וליישב אותם על מנת שלא
יאבדו עצמם .הוא בעצמו שרד על ידי
חוויות שונות שפיתח לעצמו בהתאם
לשיטתו המיוחדת .ב"ה הוא שרד את
המלחמה ופרסם את רעיונותיו בעולם.
ההוכחות לשיטתו לקוחות מהזוועות
שראה בעיניו במחנות .פרנקל קובע
נחרצות כי לא יתכן שהאדם מנוהל רק
על ידי אינטרס .עובדה שישנם אנשים
שפועלים ממקום נעלה יותר .את עבודתו
הוא מסכם בכך ,שעיקר המניע האנושי

טמון בכך שאדם מציב לעצמו יעד נעלה,
שליחות ,ומשמעות.
כאשר יש לאדם משמעות בחייו ,הוא
יפעל גם אם לא יצא לו מכך כל רווח,
וגם אם הוא אינו מרגיש שהדבר הזה
חסר לו .פרנקל גילה את הצהוב.
האדמו”ר הזקן .האינטרס האלוקי

האדמו"ר הזקן מסכים עם העובדה
שהאדם אינטרסנט ,אולם זהו מצד הנפש
הבהמית והיצרים .מצד הנפש האלוקית
 האדם אינטרסנט לאלוקות.פרנקל .משמעות

גילוי ההחסידות
מהי אותה משמעות מיוחדת שאדם יכול
לחיות לפיה ,ומניין היא נובעת בנפש?
כיצד יתכן שאדם יפעל ללא אינטרסים?
את התשובות לפרנקל היו הסברים
מעניינים אך הוא לא מיצה את הנושא
עד הסוף .מהי אותה משמעות אנו יודעים
מהבעל שם טוב הקדוש ,שגילה לנו שכל
יהודי הוא חלק מהשם.
החלק האלוקי שנמצא בתוך כל אחד,
הוא גורם ההתעלות מהאני ,וזהו המקום
שמחפש שליחות ומשמעות .מצד החלק
האלוקי יכול יהודי להתמסר לדברים
נעלים ,לאהוב את הזולת ,ולעשות גם
דברים שאינם תואמים לשכלו והבנתו
באותו רגע .כי המשמעות היא הכוח
האלוקי ,וכאשר מתחברים אליו ,מתעלים
מהיצרים ומתחברים אל האמת הפנימית.
הבעל שם טוב הגדיר היטב את הנדבך
העמוק בנפש :האדם מחפש משמעות
אלוקית .זה המניע שלו ,זאת מהותו ,משם
הוא מגיע ולשם הוא חותר תמיד.

גאולה
השלימות של הכול בגאולה האמיתית
והשלימה מיד ממש .הרבי מלך המשיח
שליט"א ממשיך עם הרעיון של האדמו"ר
הזקן וממשיכיו ,אך הוא מחדש דבר
נפלא .בשיחותיו ומאמריו ,ובפרט
מהשנים תנש"א-נ"ב ,ניתן לראות
בבירור את העמדה הברורה של ניצול
העולם לקדושה .זו כבר לא אפשרות
ופתיחת דרך לכבוש גם את המקומות
החשוכים ,מדובר על גילוי אלוקי נעלה
הגורס שדווקא שם הכול נמצא .בלי
הגולה לא תהיה גאולה .הצהוב ,הכחול
והאדום ,כולם שטח העבודה שלנו -
וכולם מתאחדים כאחד.
באותם מקומות שיש קשיים ,אתגרים
וכדומה  -שם נמצא האור הכי גדול .והוא
זה שמגלה בנו (ומורה לנו לגלות) את
"עצם הנשמה" ,ועל ידי זה אפשר לחבר
את העליון עם התחתון שכל הכוחות
הנעלים יבואו ויופיעו בתחתונים ויהפכו
לדבר אחד ממש .ובלשון הידוע :ישראל
אורייתא וקודשא בריך הוא  -כולא חד!

הבעל שם טוב .משמעות אלוקית

הרבי שליט”א מלך המשיח .שלימות הכול!

האדמו"ר הזקן קידם את כל העניין שלב
נוסף ועיקרי .בעוד הבעש"ט הרים על נס
את המשמעות האלוקית ,האדמו"ר הזקן
אינו מוותר על שאר הצדדים שבנפש.
הוא מסתכל על האדום והצהוב כשטח
עבודה ,ומבקש לכבוש גם אותו .לא סתם
חרט הוא על דגלו את שלשת חלקי השכל
חכמה-בינה-דעת ,כי מגמתו להכניס את
הבלי גבול בגבול .לקחת את המשמעות
האלוקית עליה דיבר הבעש"ט ,ולהביא
גם אותה לתוך המציאות הנמוכה.

אותה נקודה פנימית שגורמת לאיחוד בין
כל חלקי הנפש ,זאת הנקודה הנקראת
בחסידות "עצם הנשמה" .בזמננו זה ,זמן
הגאולה ,כל יהודי יכול וצריך לגלות את
עצם הנשמה שלו ולהביאו לידי ביטוי
בכל הכוחות הגלויים .שכל המחשבות
הדיבורים והמעשים יהיו להשם לבדו!
והעיקר שנזכה לגאולה האמיתית
והשלימה מיד ממש ומלאה הארץ דעה
את השם.
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עולם השליחות

מנחם מענדל אקסלרוד

בנימה אישית

מנילה,
פיליפינים

סדר יום //

"בדרך כלל קם
בשעה  5:30ולומד במשך כשעה
שיעור חסידות בטלפון עם
השליח בקלארק הרב שמואל
לוזון .בשעה  9:00מנין לתפילת
שחרית ,אחר כך ארוחת בוקר
ולימוד קבוע עם הילדים.
שעות היום מוקדשות לפעילות
בעיר ולשגרת הניהול של בית
חב"ד ,אם בעבודה מהמשרד
או בפגישות .לעיתים יוצא
למשימות השגחה עבור מתן
כשרות למפעלים .בשעה 18:00
מתקיימת תפילת מנחה ,ואז
שיעורים בתניא ובהלכה ,תפילת
ערבית ,ולימוד גמרא".

ספר ביד //

הרב יוסף יצחק לוי בן  ,38נשוי לתפארת ואב לשישה ,מנהל בית חב"ד במנילה ,פיליפינים
ילדות //

נולד וגדל למשפחה חב"דית יחידה במושב
החרדי-חסידי קוממיות ,הילד הצעיר מבין  8אחים ואחיות
במשפחה" .לצערי לא למדתי בבית ספר חב"ד אלא
בתלמוד תורה המקומי .דבר טוב שיצא מזה ועזר לי הרבה
הוא שלמדתי אידיש".

הפצת המעיינות //

מגיל צעיר היה פעיל ,ונסע
מידי שבוע קילומטרים באופניים לחלק את עיתון 'הגאולה'
ובהמשך את 'שיחת הגאולה' בבתי הכנסת ביישובים
הסמוכים" .קיבלתי את זה מהבית ,מהאחים ,ומאבא כמובן.
הוא היה הרופא האזורי במרפאות של שירותי בריאות
כללית ,ולאנשים שהיו באים אליו להתייעצות או לקבלת
מרשם לתרופה היה אומר לבקש ברכה באמצעות ה'אגרות
קודש' מהרבי שליט"א מלך המשיח".

לימודים //

עשה את המסלול החב"די הרגיל שכולל 3
שנים 'ישיבה קטנה' ועוד  3שנים 'ישיבה גדולה'" .למדתי
בישיבה בשכונת 'נחלת הר חב"ד' בקרית מלאכי ,ולאחר
מכן בצפת .השהות בישיבה חשפה אותי למושגים חדשים,
ובעקבות כך גם הגדלתי את הפעילות".

הגדלת הפעילות //

היה מארגן במושב התוועדויות
בתאריכים מיוחדים ,תהלוכה בל"ג בעומר ,ופעילויות
לילדים" .אני זוכר את הרב משה דיקשטיין מגיע עם 'טנק
המבצעים' ומביא לי פרסים וממתקים עבור הפעילות.
בהמשך דאגתי שהטנק יחנה ביישוב במהלך השבת כדי
שיהווה מוקד ל'מסיבות שבת' שעשינו".
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 100תהלוכות //

לרגל שנת המאה להולדת הרבי
שליט"א מלך המשיח החליט להעניק מתנת יום הולדת
בדמות תהלוכות ל"ג בעומר ב 100-יישובים בסביבה.
"אספתי תרומות ,וארגנתי בחורים מישיבת חב"ד בצפת
בה למדתי שהתחלקו לצוותות והתפרסו בכל היישובים.
זה היה פרויקט לא פשוט בכלל ,אבל יצא דבר אדיר".
אגב ,היוזמה הזו פתחה למעשה פעילות קבועה ביישובים
שנמשכת עד היום בחנוכה ,פורים ול"ג בעומר.

קבוצה //

כפי המנהג בחב"ד ,עם סיום  6שנות לימוד
'קבּוצה'
ֶ
בישיבות נסע למה שמכונה בעגה החב"דית
(במלעיל) – שנת לימודים בחצרו של הרבי שליט"א מלך
המשיח בניו יורק ,בישיבה הנמצאת במרכז חב"ד העולמי
" .770השנה הזו משפיעה עליך עד עצם הנפש .השהות
ב 770-מעצבת את החיים ,ומעניקה חיּות בלתי נגמרת" .גם
לאחר תום השנה הוא נשאר ב 770-לעוד  4שנים נוספות.

הישראלים //

בשנים אלו פיתח פעילות ענפה עם
הישראלים בניו יורק" .בכל יום שישי יצאנו ל'מבצע
תפילין' בחנויות ועסקים ,משם הכרתי הרבה ישראלים
ופיתחתי איתם קשר אישי .הייתי מבקר אצל הרבה מהם
בבתים ועורך שיעור תורה או התוועדות ,כנראה שזה
היה מוצלח .המידע עבר מפה לאוזן ונוצר קשר עם המון
ישראלים .ארגנתי תורנות בין החברים מהישיבה ,וערב
ערב היינו יוצאים לביקורי בית ושיעורי תורה".

החצי השני //

קוראים לה תפארת והיא מפלורידה,

למרות שלא חשב להתחתן עם אמריקאית אלא עם
ישראלית כמוהו" .רציתי לנסוע לארץ ,אולם הרבי שליט"א
מלך המשיח שלל זאת בכל פעם שכתבתי לו על כך
באמצעות ה'אגרות קודש' .לבסוף הרב שלי אמר לי 'אוקיי,
תחפש מישהי שם' .הכרנו בשידוך כמובן".

השידוך //

התנאי הראשון שהציב ,עוד לפני שנפגש
איתה לראשונה ,היה שהבחורה מסכימה לצאת לשליחות
בכל מקום בעולם" .עצם העובדה שנפגשנו זה אומר שהיא
הסכימה ,אז היה בכלל על מה לדבר הלאה".

שליחות //

בשנה הראשונה לאחר החתונה גרו
בשכנות ל ,770-ואשתו עבדה כמורה" .לקראת סוף השנה
שאלו אותה האם היא ממשיכה גם בשנה הבאה .היא כתבה
לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות ה'אגרות קודש',
שענה במכתב כי הוא שמח לשמוע שעוזבים את ברוקלין
ויוצאים לשליחות במקום רחוק ליד אוסטרליה .באופן
מפתיע תוך כמה ימים לאחר שקיבלנו את התשובה הזו,
ניגשו אלי כמה אנשים שונים ושאלו אותי למה אין בית
חב"ד בפיליפינים".

פיליפינים //

הם הבינו שזהו מקום השליחות שלהם,
והתחילו להיערך לנסיעה" .ארגנתי ערב תמיכה והתרמה
לטובת הקמת הבית חב"ד החדש ,והזמנתי את הידידים
והמקורבים הישראלים הרבים .עשינו את זה על ספינה
במנהטן ,ובאותו אירוע גם התחלנו לכתוב ספר תורה לבית
חב"ד .הישראלים אמרו לי 'קודם תיסע לבד לבדוק את
השטח ואחר כך תביא את אשתך' ,במיוחד לאור העובדה

שהיא היתה אז בהריון ראשון .אבל תכננו
לנסוע בכל זאת ,ולחזור ללידה".

הלידה //

הם כתבו לרבי שליט"א
מלך המשיח שהם רוצים לנסוע לפלורידה,
להיות ליד ההורים שלה בלידה" .הרבי
שליט"א מלך המשיח כתב לנו להישאר,
ואשתי ילדה את הבת הראשונה לבד,
בפיליפינים ,בלי אף אחד לצידה".

ההתחלה //

הם התגוררו תחילה
במלון ,וחיפשו לשכור בית שיתאים
למגורים ולבית חב"ד" .כמו כל ההתחלות,
זה לא היה קל בכלל .היו קשיים מאוד
גדולים ,גם בתחום הכספי .היו שבועות
שלא היה לי כסף לקנות ירקות לשבת.
באותה תקופה נכנסתי לחובות של
 30,000דולר ,סכום שאז היה ענק בעיניי.
נסעתי לניו יורק במיוחד כדי לגייס
כספים .יחד עם זאת הפעילות גדלה
והתפתחה .בשבת הראשונה ישבנו סביב
שולחן אחד ,בשבוע שאחרי כבר חיברנו
שני שולחנות ,כל שבת הוספנו שולחן.
הכרנו אנשים חדשים והבית חב"ד החל
להיות צר מלהכיל את הקהל".

צר מלהכיל //

הם כבר החלו לשכור
אולמות לצורך סעודת השבת ,והבינו

שצריך לעבור למקום גדול יותר" .חיפשנו
מבנה מתאים ובכל פעם שמצאנו מקום
כתבנו לרבי שליט"א מלך המשיח ,אך
לא קיבלנו אישור לעבור .תמיד קיבלנו
תשובה לגבי בניית בנין .חשבתי לעצמי:
'אין לי כסף לשלם שכירות ,מאיפה יהיה
לי כסף לבנות בנין'? אבל יחד עם זאת
הרבי שליט"א מלך המשיח כתב לחפש
הלוואה".

 7מצוות //

מאז שהגיעו לפיליפינים,
במקביל לפעילות בקרב היהודים
והישראלים ,הוא עסק גם בהפצת הרעיון
של  7מצוות 'בני נח' אותן מחויבים
הגויים לשמור" .הייתי מעביר שיעורים
בנושא לעיתים קרובות .פעם ראיתי
שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר כי
שליח שיעסוק בנושא תהיה לו ברכה
בגשמיות ממש .החלטתי להשקיע בזה
יותר ,ופתחתי שיעור קבוע שהתקיים בכל
יום ראשון .היו זמנים שהשתתפו בו בין
 50ל 100-איש".

הלוואה שכזו //

ישראלי בעל
דוכן מזון בשוק הכיר לו בני זוג סינים
שהתעניינו ברוחניות וחיפשו לפגוש רב
יהודי" .אמרתי להם שהם צריכים לשמור

את 7
המצוות,
ובהמשך לכך
נפגשנו עוד כמה פעמים
כדי ללמוד על הנושא .עם הזמן הבנתי
שמדובר באנשים אמידים ,והעזתי לבקש
שייקחו עבורי הלוואה מהבנק בשביל
הבנייה ,ואני אחזיר להם את הכסף במשך
עשר השנים הקרובות .להפתעתי הם
הסכימו ,ומצאנו שטח מתאים עבור הבנין.
יום לפני העברת הכסף למוכר נפגשתי
איתם כדי לוודא שאין בעיות של הרגע
האחרון ,ודיברתי גם על החזרת ההלוואה
בתשלומים חודשיים .הם אמרו לי' :אין
צורך ,החלטנו לתת זאת כתרומה' .מדובר
בסכום של למעלה מחצי מיליון דולר".

 770בפיליפינים //

הבנייה יצאה
לדרך ,כאשר תוך כדי הוא מתייעץ עם
ידידים ומרחיב את התוכניות" .הרמנו בנין
של  9קומות שכולל בתוכו מקווה ,אולם,
גן ילדים ,חנות ,מסעדה ,בית כנסת ,חדרי
אירוח ,ועוד .מהרגע שעברנו לבנין החדש
ראינו שדרוג של ממש בפעילות .את הבנין
כולו בנינו בצורת  770המקורי שבניו
יורק ,זה היה ברור לי מהרגע הראשון".

התרחבות //

מלבד הבית חב"ד שלו
בבירה מנילה ,כיום קיימים בפיליפינים
עוד ארבעה בתי חב"ד – בסבו ,קלארק,
בורקאי ,ואל נידו" .במהלך השנים ביקרתי
במקומות שונים ,וראיתי את הצורך
והדרישה בבתי חב"ד נוספים .ברוך השם
שעלה בידינו להביא לפתיחת מקומות
נוספים".

תוכניות לעתיד //

"לבנות עוד
בנינים בתבנית  770עבור המוסדות של
בית חב"ד ,בית הספר וגני הילדים ,וגם
בסניפים הנוספים .לפתוח עוד בתי חב"ד
בפיליפינים ולהגדיל את הקיימים".

"בגדול העדפה
ללימוד חסידות .לאחרונה
התחלתי קביעות בגמרא
ובינתיים סיימתי כמה מסכתות".

שבת קודש //

"בשבילי
שבת תמיד היתה יום של
התוועדות מאחרי התפילה ועד
הערב .כאן אין לי את זה כמו
שהייתי רגיל בישיבה או ב.770-
בכנס השלוחים האחרון קיבלתי
החלטה להקדיש את השבת
ללימוד שיחת ה'דבר מלכות'
השבועית בהעמקה ועיון ,עם
פיענוח מראי המקומות .אנחנו
מחלקים את הלימוד ומתחילים
בערב שבת ,ממשיכים בבוקר,
ומסיימים לקראת צאת השבת.
בכל מקרה ,שבת זה 'האירוע
המרכזי' של השבוע בבית חב"ד
– אנחנו עורכים סעודות עם
הרבה אורחים ,ומתוועדים יחד".

המשפחה //

"חלק בלתי
נפרד מהפעילות .הנוכחות של
הילדים מאוד משפיעה בבית
חב"ד .הגדולה בת  12וחצי כבר
חצי גננת ,עורכת פעילויות
לילדים בעצמה .אשתי פעילה
עם נשות הקהילה והמטיילות
בצורה מדהימה".

איחול //

"להיות כבר בעיר
הקודש ירושלים ,בבית המקדש
השלישי ,לראות את הרבי
שליט"א מלך המשיח מעודד
את שירת 'יחי אדוננו מורנו
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד'
ומתוועד עם כולם".
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תחנות מסע

יגעתומצאת

סודוקו

תשבץ הגאולה
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אברהם פלג

בית מדרשו של הבעל שם טוב ,מזיבוז’
בית הכנסת ובית המדרש בו לימד הבעל שם טוב את תלמידיו ,בחודש זה מציינים את יום הולדתו ויום התגלותו לעולם – ח"י אלול
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מצפים שירד מוכן מהשמים
וכתתו ____ לאתים
מספרו של בית המקדש שיבנה
היום שמשיח יבוא
בקרוב יפסקו
משמותיו של משיח
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המקום הקדוש ביותר בעולם
עליו מקריבים קרבנות
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מחכים לו שיבוא
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התעוררות

לכשיפוצו מעיינותיך

רבי ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט) ,נולד ביום ח"י אלול שנת ה'תנ"ח (לפני  232שנה)
והתפרסם בזכות דרך החסידות שהנחיל לעולם .על לידתו נאמר כי זו נועדה לעורר את עם
ישראל מעלפונו ,כאדם המתעלף וקוראים באוזנו את שמו בחוזקה ,כך גם נשמה זו קיבלה את
השם ישראל ,ועוררה את עם ישראל לעבודת הבורא.

לאורך כל השנים הפציר בו מורו ורבו להתגלות ,עד שבגיל  ,36באותו יום ,הוא התחיל
להתגלות .עיקר התגלותו באה בעקבות עליית נשמתו השמיימה בראש השנה בשנת תק"ז,
שם פגש את מלך המשיח ושאלו" :אימתי אתי מר"? (= מתי יבוא כבודו) ,וענה לו מלך המשיח
"לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" .התגלות והפצת תורת החסידות נועדה כדי להביא את קיום
הבטחה זו.

מורה משמים
ביום הולדתו העשרים ושש נתגלה אליו מורו ורבו אחיה השילוני ,דמות מהנביאים שקמו לעם
ישראל בדורות הראשונים ,מי שאף נטל חלק בשרשרת העברת התורה .הנביא אחיה השילוני
לימדו את כל סודות התורה כפי שהיא נלמדת בגן עדן ,במשך עשר שנים ובמשך בזמן הפציר
בו להתגלות בעולם.

מכאן יצאה אורה
במשך רוב השנים התגורר הבעל שם טוב ופעל מהעיירה מעזיבוז ,שם גם הוקם בית מדרשו,
שנחרב בשנות המלחמה אך בשנים האחרונות הוקם מחדש ונעשה מאמץ לשחזרו .בבית מדרש
זה למדו גדולי תלמידיו ובהם ממשיך דרכו המגיד ממעזריטש ,מורו ורבו של רבי שניאור זלמן
בעל התניא.
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