מנהיג
דור
השביעי

בעידן בו כולם מחפשים מנהיג אמיתי ,צצה
ועולה דמותו הפלאית של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,שראשי מדינות ,אישי ציבור והמוני
בית ישראל רואים בו את המנהיג האולטימטיבי.
סקירה לרגל יום הנשיאות  //עמ' 12

שבט תשפ"ב
)ינואר (2022

עכשיו
יותר
מתמיד
"ילד עני החי היום
בעיר עניה בישראל ,חי
חיים הרבה יותר נוחים,
עשירים ובריאים ממה
שחי מלך צרפת לפני
 400שנה" .יזם ההיטק
זוהר לבקוביץ מעניק
הסתכלות מחודשת
על מהלכי התקופה,
היחס לטכנולוגיה ואיך
אפשר לעשות עולם
טוב יותר  //עמ' 4

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

דבר העורך

ח

הרב בנצי פרישמן

ודש שבט הינו חודש משמעותי ביותר בהנהגת
דורנו  -הדור הראשון לגאולה .בחודש זה
עלה לנשיאות לפני  72שנה ,המנהיג
הגדול  -הרבי שליט"א מלך המשיח,
כשבכך נסללה הדרך למהפיכה
הרוחנית האדירה שפרצה ימה
וקדמה ,צפונה ונגבה.

בכ"ב בחודש זה בשנת ה'תשמ"ח (,)1988
נפטרה הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא
ע"ה ,אשתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,ומאוחר יותר הוא גילה בשיחותיו
הקדושות כי בכך התחילה תקופה חדשה
בנשיאותו שלו .תקופה זו ,התאפיינה
בפריצת הדרך הגדולה במוכנות העם
לקבלת פני משיח צדקנו .מאותה תקופה
החל מסע הפרסום הענק ,שעדיין לא
נפסק ,כדי להכין כל אחד לגאולה
האמיתית והשלימה .תקופה שהפכה את
חב"ד ואת העומד בראשה למזוהים ,יותר
מכל ,עם נושא המשיח והגאולה.
יותר משלושים שנה אחרי ,והמשימה הגדולה
עומדת לפנינו .התקופה הסוערת העוברת על
העולם בשנים האחרונות והשינויים העצומים
המשנים את אורח חיינו לבלי היכר ,מכינים
ומרגילים אותנו לשינוי העצום  -גאולה אמיתית
ושלימה ,כזו שבאמת תשנה את חיינו לבלי היכר ,ותחדור
לכל רבדי החיים.
בחודש זה בו אנו מציינים את תחילתו של עידן ,תחילתה של
תקופה ,זה הזמן להוסיף ולהגביר בכל הפעולות והמעשים הטובים
המטים את הכף לטובה ,ובעיקר להגביר את הלימוד בענייני משיח וגאולה.
זה הזמן להוסיף קביעות בשיעורים בנושאים אלו המתקיים בכל מוקדי
חב"ד.

הרבי שליט”א מלך המשיח
בהתוועדות לרגל ט”ו בשבט תשמ”ב
()1982

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

דבר מלכות
יש לי מושג

יטה
ׁ ְש ִמ ָ

\

בשנה זו מציינים בארץ ישראל את שנת השמיטה .התורה מצווה כי
אחת לשבע שנים ,יש לשבות ולעצור כל מלאכה בשדה ,למשך כל
ימות השנה ,ולהפקיר את הצומח לטובת הציבור .בשנים האחרונות ,שבה
ועלתה קיום מצווה זו ,וכיום רבים מן החלקאים ואנשי השדה מקפידים על
קיומה ,בהדרכת מכוני הכשרות והארגונים העוסקים בכך.
לקיום מצווה זו קשר גם לזירוז הגאולה .יציאתם של עם ישראל לגלות
בבל הייתה לשבעים שנה ,תמורת השנים בהן לא שמרו את השמיטה .גם
הגאולה מגיעה בזכות ההקפדה על מצווה זו :במדרש תהילים נאמר על
הפסוק" :רצית ה' ארצך שבת שבות יעקב" " -זהו שאמר הכתוב" :ארץ
אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה" ,בה הופך ומתהפך,
ומסתכל ונותן עיניו בה ,עד זמן שתרצה מעשיה להקב"ה והמצות שנצטוו
ישראל עליה ,אם הוציאו המעשרות ,ועשו את השמיטים והיובלים ,וכל
מצות שנצטוו בה ,אותה שעה מרצה מעשיה להקב"ה ,וכן הוא אומר" :אז
תרצה הארץ את שבתותיה" ,לפיכך" :רצית ה' ארצך"".
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מתוך שיחות הרבי שליט”א מלך המשיח

תפילה לגאולה מתוך שירה

\

 ...בנוגע למעשה בפועל:

 ...והוראה נוספת וגם כן עיקרית בענין השירה בנוגע לעבודת התפלה
(שנקראת גם בלשון רינה (שירה)) באופן של שירה (כידוע שרבינו הזקן היה מתפלל
בקול ושירה) – שנוסף על השירה הקשורה עם העליה מלמטה למעלה ,צריכה להיות
עכשיו (לאחרי גמר כל העליות) השירה שמצד הדביקות וההתכללות בהעליון ,כהכנה
והתחלה ל"שיר חדש" דלעתיד לבוא (כנ"ל ס"ו).

ובמיוחד בנוגע להתפלה על הגאולה האמיתית והשלימה (ובפרט לאחרי שכבר "כלו
כל הקיצין" ,ונשלמו כל עניני העבודה ,כדברי כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא
דורנו) – שנוסף על רגש הכוסף והתשוקה והגעגועים להגאולה (עד עתה) ,צריך
להיות עכשיו גם ובעיקר רגש השמחה מזה שהגאולה באה בפועל ממש ברגע זה
ממש.
 ...ויהי-רצון ועיקר – שעוד לפני חמשה עשר בשבט יהיה גמר ושלימות הצמיחה
של "איש צמח שמו" ,ועליו נאמר "וקם שבט (מלך רודה ומושל) מישראל"" ,ויצא
חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה" – "יעמוד מלך מבית דוד (מינוי מלך)  . .וילחם
מלחמות ה' ("מלחמה לה' בעמלק")  . .ובנה מקדש במקומו" (בנין בית הבחירה).
(משיחת שבת פרשת בשלח ה'תשנ"ב  -מוגה)

תמונת החודש

ב"ה | שבט תשפ"ב )ינואר (2022
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החיים הטובים

זוהר לבקוביץ מספר בריאיון נרחב על
קשריו עם הרבי שליט"א מלך המשיח
ועל חזונו לראות עולם טוב יותר בתוך
המציאות העכשוית
 //בנצי פרישמן ,אריק לוזון

12

דמותו של מנהיג

שלג במרכז חב”ד העולמי  770בברוקלין .צילום :מענדי קריאף

בעולם צמא לדמות של מנהיג שיצעיד את
האנושות קדימה ,עולה דמותו של המנהיג
שהחודש חוגגים  72שנה לנשיאותו
 //מ .פריד

לוח 'היום יום '...הוא הספר הראשון אותו הוציא הרבי שליט"א מלך המשיח,
בשנת ה'תש"ג (( )1943עוד בטרם עלותו לכס הנשיאות ,בבקשתו של
חמיו ,הרבי הקודם ,רבי יוסף יצחק המכונה הרבי הריי"צ.

18

ספר זה ,כשמו ,הוא לוח פתגמים המחולק לימי השנה,
פתגמים אותם ליקט הרבי שליט"א מלך המשיח בעיקר
מתוך אמרותיו של חמיו ,הרבי הריי"צ ,מתורת חסידות
חב"ד בכלל ,אודות דרכי החסידות וכן בשילוב מנהגי
חב"ד .הספר נכתב בלשון-הקודש ובאידיש ויצא לאור
על-ידי הוצאת הספרים 'קה"ת'.

כשהחזיר יחזור

החיה שהפכה בעיני כל יהודי לסמל של
טומאה עומדת להגיע לשוחן האוכל? //
אריה קירשנזפט

בראש כל תאריך ,לפני תחילת הפתגם מופיע סדר
השיעור חת"ת (חומש – כפי שנחלק לימי השבוע,
תהלים – לפי החלוקה היומית שבספר התהלים ,תניא –
כפי שחולק לימי השנה) אותם קבע הרבי הרי"צ ללימוד
קבוע השווה לכל נפש מישראל .יש לציין שלימוד זו מהווה
סגולה להצלחה לכל הדברים הטובים.

20

באר מים חיים

הרב פנחס ממן משלב בין שליחות וניהול
בית חב"ד בקניון הבאר בראשון לציון
להוצאה לאור של מידע בעניני משיח.
איך משלבים בין השניים?  //מנחם מענדל
אקסלרוד

מדורים:
טיפ לחיים <  / 9בזכות נשים < 10
 /אמונה ומדע <  / 11משל ונמשל
<  / 16בנימה אישית <  / 17יש לי
עניין <  / 19יגעת ומצאת < / 22
תחנת מסע < 23
נא לשמור על קדושת הגליון

לוח
'היום
יום'...

ייחודיותו של הלוח החב"די מתבטא בכך שתאריך ההתחלה שלו הוא
י"ט כסלו – ראש השנה לתורת החסידות.
בהקדמה לספר כתב הרבי שליט"א מלך המשיח על ההוספה המיוחדת הנקראת
"שלשלת היחס" – הוספה זו היא סקירה היסטורית מקיפה על נשיאי חב"ד
לדורותם על משפחותיהם ,פועלם וספריהם .הקדמה זו הוגהה בפרטיות על
ידי הרבי מלך המשיח שליט"א ,ובמהלך השנים עם כל מהדורה חדשה שיצאה
לאור הגיה הרבי שליט"א מלך המשיח את עדכון שלשלת היחס עם הפרטים
שנוגעים לפעולותיו במהלך השנים שעברו מאז ההוצאה הקודמת.
עם השנים השתרש המנהג בקהילות רבות ברחבי העולם לקרוא מדי יום לאחרי
תפילת שחרית בציבור את הפתגם היומי .הפתגם הראשון נפתח במילים "יום
התוועדות וקבלת החלטות…" .חסידים דרשו שהמילים הראשונות של הספר
מכוונות כנגד שם הוי"ה ,כפי שעשה גם הרמב"ם בספרו הראשון 'הי"ד החזקה'
אותו פתח במילים "יסוד היסודות ועמוד החכמות".
במהלך השנים תורגם הספר לשפות שונות (אנגלית ,איטלקית ,צרפתית ועוד)
ואף יצא במהדורה מיוחדת עם מראי-מקומות וציונים.

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה יו"ל ע"י :מוסדות חינוך חב"ד בת-ים עיר הגאולה כ"ט בנובמבר  50הפקה :עוז מיינר אימייל office@hageula.com :למנויים והזמנות 053-4895-082 :אינטרנטhageula.com :
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אפשר לקבוע
חד משמעית:

היום הרבה
יותר טוב
מבעבר,
בכל התחומים

יותר ממיליארד ש"ח ,אך רואה את ייעודו
הוא עשה 'אקזיטים' ששוים
וב יותר .יזם ההייטק זוהר לבקוביץ מספר
בהפיכת העולם למקום ט המתחולל בדורנו ,על נקודות מבט חיוביות
מי
בריאיון על השינוי העטולוב וחסד גם בתוך עולם העסקים .וגם על
בכל מצב ,ועל מעשי כזי של קבוצת הכדורסל הפועל גליל עליון,
תפקידו כ'ספונס המר
ותר'בזכות ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח
שזכתה באליפ
שמן ,אריק לוזון צילומים :יהודה רוזנבאום
בנצי פרי
שבט תשפ"ב (ינואר )2022
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את הראיון עם זוהר לבקוביץ ( ,)50יזם
הייטק ואחד המשקיעים הבולטים בתחום
ההון סיכון הישראלי ,אנו עורכים בביתו
שבתל-אביב .מהר מאוד מתגלה ,כי מאחורי
חזות איש העסקים ,עומד אדם מאמין בשינוי
מתחולל בעולם ,הוא רואה את הדברים
באור חיובי ובעצמו פועל ועושה רבות כדי
להפוך את העולם למקום טוב יותר .כשאנו
מציגים לו את העיתון ודברי הרבי שליט"א
מלך המשיח בנושא ,מתברר כי גם פה ניתן
לראות את ההשפעה העצומה שיש למלך
המשיח על תחומים רבים ההופכים לטובים
יותר מבעבר.
לא סוד הוא ,שהתחושה בקרב רבים היא
שהמצב היום לחוץ מבעבר ,והחיים קשים
יותר .אלא שבראייתו האלוקית ,מעיד הרבי
שליט"א מלך המשיח כי אנו חיים בימות
המשיח ,המציאות כולה הופכת לטובה יותר
וצריך לגלות את הגאולה בתוך המציאות
בה אנו חיים .אז איך מסתדרים הדברים?
פנינו לשמוע מזוהר ,שמעורה ברבדי החברה
בישראל ,כיצד הוא רואה את השינויים
המתחוללים בשנים האחרונות בעולם.
כמה מילים לפני שנפתח בראיון .אתה
מוכר כיום כאחד היזמים הבולטים
בתחום ההייטק ,תוכל לשתף קצת
את הקוראים כיצד הגעת לזה?

"אם מבקשים ממני להציג את עצמי ,אז
בכמה מילים :זוהר לבקוביץ ,יזם הייטק
מאז שאני זוכר את עצמי .התחלתי לימודים
אקדמיים בגיל מאוד צעיר .קיבוצניק במקור
(אגב ,הוא מציין כי בשנים האחרונות למד
על המושג 'תינוק שנשבה' ,שמשמעותו
התייחסות הלכתית למי שלא למד מעולם
את התורה ושמירת המצוות) בצבא שירתתי
ביחידה טכנולוגית ,ומאז שסיימתי את
השירות אני יזם הייטק .הקמתי חברות
הייטק ,מכרתי חברות הייטק (נציין כי
אחת החברות נמכרה בסכום של למעלה
ממיליארד ש"ח .ב.פ .וא.ל ).כיום אני מושקע
בהמון חברות".
לפני שנדגיש את ההצלחות ,יש גם
נפילות בעולם ההייטק?

"בוודאי .כל מי שנכנס לתחום הזה ,חשוב
שיזכור שרק אחת מתוך מאה חברות
מצליחה .אז גם לי תמיד היו נפילות ,אבל
הכי חשוב זה להמשיך הלאה ,מיד אחרי
שאתה נופל ,למחרת אתה כבר קם ומנסה
שוב .צריך להתמיד ,ולא להיבהל מכל
נפילה".
כיום ,במה אתה מתמקד?
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"אני חייב להדגיש ,שלאורך כל השנים,
מעבר להייטק ,תמיד היה חשוב לי לעשות
גם דברים שמביאים תועלת .אם ניקח
לדוגמא את החברה האחרונה שלי ,היא
מתמקדת בהקמת חומת הגנה לילדים
הנחשפים לרשת האינטרנט .ואני לא מדבר
רק בישראל אלא בכל העולם כולו.
העולם הזה מלא באנשים שמבקשים לפגוע
בטרף קל ,ואין דבר קל יותר מילד תמים
כדי לנסות ולפגוע בו .הפיתוחים שלנו
איפשרו בשנה שעברה לתפוס בארצות
הברית למעלה ממאה ושבעים אלף אנשים
כאלו ,וברור לנו שזה רק חלק ...מה שאנחנו
עושים זה לאתר אותם באמצעים טכנולוגיים
ולהעביר את המידע ל ,FBI -שעוצרים
אותם .כאשר אנשים כאלו נמצאים בכלא
לשנים ארוכות ,אני מרגיש שתרמתי לנקות
את העולם מפגעים שעלולים לסכן את
כולנו.
החברה הזו מגישה בעבורי כמו סוג של
תיקון אישי .דווקא כמי שתרם לא מעט
לפיתוחים שהצעידו את האינטרנט קדימה
באמצעות החברות שלי בעבר ,הרגשתי
צורך להגיע ו"לתקן" את העולם הוירטואלי
מבעיות שכאלה .חשתי שאם הרווחתי הרבה
כסף מהייטק ,כעת מוטל עלי לעשות את
התיקון המתבקש ולתת לדבר הזה להיות
נקי מתופעות הלוואי של מה שאנחנו ,אנשי
ההייטק ,יצרנו.

יצא איכשהו שכאשר הגעתי לניו-יורק כמה
פעמים בעבר ,הלכתי למסור לו "דרישת
שלום" משפחתית .אני יכול לומר שלמרות
שאינני מגדיר את עצמי כאדם דתי ,בארנק
תמיד יש לי את הדולר שקיבלתי מהרבי
שליט"א מלך המשיח
אין לי ספק ,שאיש מאלו שפיתחו את
המוצרים המובילים כיום ברשת האינטרנט,
לא רצו שהכלי שלהם ישמש לדברים
שעלולים להביא למעשים שאינם ישרים
ומתאימים לבני האדם .אך המציאות היא,
שלצד הדברים הטובים ישנם בשוליים גם
תופעות שראוי להיפטר מהן .לפני מספר
שנים הגעתי לגייס משקיעים לחברה .לאותו
אירוע נכנסתי כשבידי מטאטא ויעה ,כשאני
מכריז" :חבר'ה ,כולנו הרווחנו עשרות
מיליונים מהייצור של הבעיה ,בואו ננקה".
אפילו הילד שלי ,בן שש ,יודע שאחרי שהוא
משחק בצעצועים הוא צריך לנקות ולסדר
את החדר חזרה .כך אני רואה היום את
התפקיד שלי בעולם".
כל מי שעוקב אחרי הכתבות

המתפרסמות אצלנו בעיתון ,כבר
יודע שהעולם אינו כל-כך רע כפי
שיש כאלו שמנסים לצייר אותו .כך
גם אנו מכירים את גישתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,לפיה  -כמו
כל דבר שברא הקב"ה בעולמנו  -גם
הטכנולוגיה באה כדי לעזור ולפתח
דברים טובים ,כשכמובן הכל מוביל
לגאולה ,שבה אין רע בכלל .אתה
רואה את הקונפליקט הזה?

"זה חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה.
הטכנולוגיה היא  99%של טוב .רוב הדברים
שהטכנולוגיה מביאה לנו הם נפלאים .זה
מתחיל מהנוחות הפשוטה שלנו כבני אדם.
ניקח לדוגמא את עניין הטיסות לחו"ל:
בפעם הראשונה שטסתי לארצות הברית,

לוואי ,שצריך לטפל בהן.
אתה יודע ,רכבים זה נפלא ,תאונות
דרכים פחות .לקח זמן להבין
שרכבים ,גם מעבר לדבר הנפלא שהם
עושים ,יכולים פשוט להרוג ,ולכן יש
חגורות בטיחות ברכב .אותו דבר
בעניין הטכנולוגיה ,כל טכנולוגיה
שאנחנו מפתחים לוקח לנו קצת זמן
למצוא את החגורות בטיחות שאנחנו
צריכים להוסיף.
הטכנולוגיה שהיום אני מפתח היא
בעצם חגורת הבטיחות לפייסבוק,
לוואטסאפ ,לטלפון כשר ,לטלפון
לא כשר .אגב ,גם בטלפון הכשר
יש מערכות מאוד דומות שמיועדות
לסנן תכנים ,לבקר ולראות שהדברים
לגיטימיים .הטכנולוגיה היא נפלאה,
אבל בכל דבר ,בכל פעולה אנושית
שאנחנו עושים ,צריך "חגורת
בטיחות" . ,גם שאתה רץ ,תיזהר לא
ליפול.

ברשותך ,נדבר קצת על
ההסתכלות האישית שלך על
העולם ,איפה אתה רואה את
העולם כיום .העולם אכן יותר
טוב?

"בוא נתחיל מזה שאני ,בהשכלתי,
מסתכל על החיים יותר מכיוון
המספרים-המתמטיים-הריאליים,
ואפשר לקבוע בוודאות שהעולם
יותר טוב ממה שהוא היה .במספרים
פשוטים :אנשים היום חיים יותר
שנים ,יש הרבה פחות תמותה לילדים
במהלך הלידה ,יש הרבה פחות
פשיעה ,למרות שנראה שיש המון כי
יש לנו הרבה יותר תקשורת אז אנחנו
הרבה יותר חשופים למעשים האלו,
אבל ברור שיש הרבה פחות פשיעה,
יש הרבה פחות אנשים שנפגעים
כתוצאה מפשעים.
ויש גם הרבה פחות מלחמות .אמנם
אנחנו הרבה יותר חשופים אליהן,
אבל עובדתית ,בכל מאה יש הרבה
פחות מלחמות מהמאה הקודמת.
העולם משתפר ,העולם הולך
לכיוון מאוד חיובי .חלק מזה בזכות
הטכנולוגיה ,וחלק בזכות זה שאנחנו
מתבגרים כעולם".

לפני יותר משלושים שנה ,הייתי
צריך לקחת איתי ספר טלפונים של
כל המקומות שאני אמור לעבור
דרכם… חודש לפני הטיסה הייתי
צריך לתכנן את הכל ,לקנות מפות
וכו' .עכשיו כשאתה טס ,יש לך את
כל הניווט בטלפון שלך ,אתה יכול
להסתדר בקלות .אם אתה צריך
להזמין מלון ,יש לך את כל רשימת
המלונות בלחיצת אצבע.

"כל אחד יראה את איך שהוא רוצה.
אני אוהב את הכיוון שהעולם הולך,
אבל יש קשיים בדרך.

הטכנולוגיה עושה המון טוב.
הטכנולוגיה הרפואית מצילה את
כולנו ,תראו את מה שקורה סביב
הקורונה ,זה הכל פשוט  -נס.
הטכנולוגיה עושה הרבה טוב ,אבל
לכל דבר שאנחנו עושים יש תופעות

תראה למשל את מה שקרה עכשיו
מסביב לקורונה .פעם ראשונה שכל
העולם מתאחד סביב נושא אחד.
כולם  -כל הדוקטורים ,כל הרופאים,
כל האמונות השונות ,כולם מתאחדים
סביב דבר אחד.

לא מעט מזה נעשה בכוח
השפעתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח הפועל בעולם ,כפי
שהוא בעצמו אומר בשיחותיו
הקדושות.

אני לא חושב שזה יכול היה לקרות
בעבר .חלק מזה בזכות שיש לנו "אויב
משותף גדול" ,וחלק מזה בזכות
שיש היום הרבה יותר טכנולוגיה
שמאפשרת שיתוף .יש היום יותר
רצון של שיתוף .אני רואה את הכיוון
שאליו העולם מתקדם באור מאוד
חיובי .כמובן שיש תקלות בדרך,
אבל אנחנו צריכים לתקן אותן .וזה
לא יקרה לבד ,אם כל אחד יתקן את
האזור הקטן שלו ,נגיע למצב נפלא".

כל יהודי הוא מאמין .איפה
האמונה תופסת אותך?

"נתחיל מזה שסבא-רבא שלי היה
אדם חרדי .הוא התגורר ברמלה אחרי
שעלה מליטא יחד עם משפחתו .היינו
בקשר די טוב ,למרות שאני קיבוצניק
מהצפון והוא חרדי מהמרכז.
הוא היה עם תפיסה מאוד מיוחדת.
אני זוכר שבאתי אליו לפני הבר-
מצווה שלי ,ושאלתי אותו  -מה
אתה מציע לי לעשות? כאדם מאמין,
מה אתה מצפה ממני? הוא ענה לי:
"תעשה מה שאתה מאמין .תהיה אדם
טוב" .גדלתי תחת האור הזה .לא
משנה מה יש לך על הראש ,כל עוד
אנחנו אנשים טובים ותומכים אחד
בשני אז הכל סבבה.
אחד החברים הכי טובים שלי הוא
הרב שלמה קאליש ,אני נפגש איתו
די הרבה .לא חושב שמספיק מכירים
את הסיפור המדהים שלו :טייס קרב
שחזר בתשובה ,כיום חב"דניק שגם
עוסק הרבה בתחום כמו שלי".
אנחנו נחגוג בשבוע הקרוב את
יום י' שבט ,יום הנשיאות .מה
אתה יכול לספר על הקשר שלך
לרבי שליט"א מלך המשיח?

"היו קשרים משפחתיים בין המשפחה
שלי לבין הרבי שליט"א מלך המשיח.
יצא איכשהו שכאשר הגעתי לניו-
יורק כמה פעמים בעבר ,הלכתי
למסור לו "דרישת שלום" משפחתית.
אני יכול לומר שלמרות שאינני מגדיר
את עצמי כאדם דתי ,בארנק תמיד יש
לי את הדולר שקיבלתי ממנו (מוציא
ומראה את הדולר שקיבל מהרבי
שליט"א מלך המשיח .ב.פ .וא.ל.).
אגב ,יש לי הרבה כאלה דולרים
שקיבלתי ממנו ,ואני חייב לציין,
שלמרות שאני לא מאמין יש לי תמיד
דולר כזה עלי .זה נותן לי תחושה
טובה".
אין כזה דבר מישהו שלא
מאמין.

"כולנו מאמינים שיש איזה כוח ששם
אותנו כאן ,אי אפשר להתכחש לזה.
אולי אנחנו פשוט קוראים לזה שונה".

כל אחד יכול
להבין ,שכיום,
אפילו האדם
"הכי עני"
בבני ברק,
חי יותר טוב
מאורח חייו
של לואי ה-
 14מלך צרפת
לפני 400
שנה .היום יש
מים זורמים
בברזים ,יש
אנטיביוטיקה,
יש חינוך,
הילדים
מתבגרים ולא
מתים בילדות.
את כל זה לא
היה ללואי ה-
14
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מידי חודש ,רואה איך המציאות
הנוכחית היא כבר טובה יותר .מה יש
לך להוסיף בתחום הזה?

"בוודאי .כל אחד יכול להבין ,שכיום ,אפילו
האדם "הכי עני" בבני ברק ,חי יותר טוב
מאורח חייו של לואי ה 14 -מלך צרפת לפני
 400שנה .היום יש מים זורמים בברזים ,יש
אנטיביוטיקה ,יש חינוך ,הילדים מתבגרים
ולא מתים בילדות .את כל זה לא היה ללואי
ה.14 -
אז בואו נזכור שהאדם הכי עני של ימינו,
הוא עשיר ומקבל יותר ממה שמלך צרפת
קיבל לפני  400שנה.
אז אנו כבר רואים איך העולם הולך למקום
טוב .בוא נזכור ,שכל ילד שיש לו היום
טלפון (מכל סוג שהוא) ,יש לו גישה ליותר
אמצעי תקשורת ,ממה שהיה לנשיא ארצות
הברית רונלד רייגן לפני  40שנה.
אם יש לך טלפון 'חכם' ,יש לך גישה ליותר
מאגרי מידע ממה שהיה לביל קלינטון נשיא
ארצות הברית ,לפני  20שנה ,והיה לו את
כל ה FBI -וכל ה CIA -ואת כל גופי
המודיעין שהביאו לו מידע .היום ,כל ילד
שנכנס לגוגל ,חשוף ליותר מידע ממה שהיה
לנשיא ארצות הברית לפני  20שנה.
אנחנו היום נמצאים בעולם ,שכולו ברמת
חיים אחרת לגמרי .אנחנו נמצאים במקום
הרבה יותר טוב ממה שהיה אי פעם
בהיסטוריה.
למשל ,אפשר להסתכל שוב על עניין
הטיסות :לפני מאה שנה (בסך-הכל) לנסוע
מניו יורק לסן-פרנסיסקו ,היה תהליך
שלוקח  7שנים בכרכרה ,בדרך ,אינדיאנים
היו מתנפלים על הנוסעים ,לא פעם מסעות
כאלו הסתיימו במעשי רצח… וזה עוד לפני
המחלות  -כמו דבר  -שאדם היה עלול
להידבק בהן… היום אתה עולה על מטוס,
מתעסק בענייניך ,ואחרי  4שעות אתה בצד
השני של ארה"ב".
אז למה לאנשים יש תחושה שהיום
יותר קשה?

"אנחנו מצפים היום מהעולם יותר ממה
שהסבים והסבתות שלנו ציפו .אם היום,
למשך עשר דקות ,יורדת מהירות ה,Wifi -
כבר נרשמות תלונות נזעמות .מה קרה?!
כאילו מישהו חייב לי משהו.
היום אנחנו מתלוננים על דברים שלפני
 100שנה לא היו טריוויאלים בכלל :המים
הזורמים ,החשמל שמגיע… לסבא וסבתא
שלנו לא היה אוטו ,היה להם סוס לא
מוצלח… אז אנחנו נהיים יותר מפונקים,
למרות שעובדתית ,הכל היום הרבה יותר
טוב.
אפילו תופעת הקורונה יכולה ללמד על
הטוב שיש היום בעולם :לפני מאה שנה,
הייתה מגפה עולמית בשם "השפעת
הספרדית" ,ומיליון אנשים מתו .היום אנחנו
יודעים איך להתמודד ,אנחנו יודעים הרבה
יותר ,אנחנו מבינים הרבה יותר".
זה מאוד מעניין .כי בתפיסה הכוללת,
אנשים לא משתחררים מההסתכלות
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על הקורונה כמשהו שהוא רק רע
ונורא .הם לא מבינים איך אפשר
לראות גם בזה צדדים חיוביים.
ההסתכלות החיובית היא אחת מאבני
היסוד של תורת החסידות ,ומתבטאת
בין השאר במשפט הידוע" :תחשוב
טוב יהיה טוב" .אז אפשר לראות טוב
במצב הנוכחי?

"אנחנו חיים ממש בכמה ניסים לתפיסתי.
בסופו של דבר הקורונה תעזוב אותנו,
והדברים שיישארו אחריה הם דברים
נפלאים .אמרנו כבר שכל דבר טוב עלול
גם ליצור קצת רע ,אך ברור שכל דבר רע
בסופו של דבר מביא לטוב.
הקורונה מקדמת את הטכנולוגיה העולמית
היום בצורה דרמטית .ההתפתחות של כל
הטכנולוגיות ,של  ,ZOOMשל עבודה
מהבית ,זה משנה סדרי עולם .זה הכל בזכות
הקורונה ,כל המסחר האלקטרוני והדברים
הללו ישפיעו על כולנו ,ובסופו של דבר זה
הרבה בזכות הקורונה".
אכן ,ראינו את זה בהיסטוריה,
שאחרי מלחמות עולם מזוויעות,
נוצרה תנופת פיתוח ותיעוש שלא
הייתה קודם לכן.

"העולם יצא מהקורונה עם בתי רפואה
טובים יותר .עם מערך רפואי טוב יותר .עם
תרופה לשפעת! עד היום לא ניסו למצוא
תרופה לצינון פשוט ,אך כל מה שמפתחים
עכשיו יגיע גם לשם.
מלחמות העולם גם הזניקו את חקר החלל.
אגב ,גם פצצות אטום הגיעו לעולם בעקבות
מלחמת העולם".
לגבי פצצות אטום חשוב להדגיש,
שגם מזה הרבי שליט"א מלך המשיח
למד על כוחו של כל יהודי .כיצד
אפשר בלחיצת כפתור לגרום שינוי
כה גדול בעולם .וכך גם השפעתו

כשאני הולך עם החבר'ה של קמא-טק בבני
ברק ,אני נתקל בכל קופות הצדקה ברחוב,
ועבורי זה דבר מטורף :אני יודע שיש אנשים
שאין להם הרבה ,ולא מרוויחים המון ,ולמרות
זאת הם תמיד ישימו שם משהו .הלוואי וכל
העולם היה לומד מהמעשים האלו
הרוחנית של כל אחד היא באין-ערוך
לפעולתו.

או כאלו הזקוקים להשקעה כספית במיזמים
שלהם ,לפרוץ קדימה.

"התקופה הכי שלווה ,הכי שקטה ,עם הכי
הרבה נסיונות לשלום ,הייתה אחרי מלחמת
העולם השניה .אנשים ראו מה מלחמה
עושה והבינו שנשק גרעיני ישמיד את
כולנו .התקופה של השלום העולמי הייתה
אחרי מלחמת העולם השניה ,זה היה בזכות
מה שראינו שם.

הדבר הזה מאפיין את מה שאני מנסה
לעשות יום יום בכל תפקידיי .גם בתחום
מתן האפשרות לאברכים המעוניינים להגיע
לשוק העבודה ,שאנחנו רואים הצלחות
מדהימות בתחום הזה.

זה שהעולם היום משנס כוחות כדי שלא
יהיה נשק גרעיני ,זה בזכות הדברים האלה.
אז נכון שכל אדם צריך ללמוד על עצמו את
היכולות שניתנו לנו ,אבל גם כעולם אנחנו
לומדים".

אנשים רבים מסתכלים עליך ,ורואים
בך דמות של אדם שהצליח ברוך
ה' .מה יש לך לתת מנסיונך לאותם
אנשים?

"כיום ,אחד מהתפקידים שלקחתי על עצמי
הוא לשמש כמנטור ומשקיע ,באמצעות
תוכנית שנקראת "הכרישים" ,שמעניקה
אפשרות למפתחים ויזמים בתחילת דרכם,

אני הצלחתי מגיל מאוד צעיר ,ואני מזכיר
לעצמי כל הזמן ,שהרבה מההצלחה שלי זה
לא רק בזכותי ,אלא גם בזכות אנשים טובים
שעזרו לי .ואני מנסה כל הזמן לעזור הלאה,
להעביר את מה שעזרו לי לעוד אנשים.
אם זה לעזור ליזמים צעירים בתחילת דרכם,
אם זה באין-סוף פגישות ,באין-סוף עזרה,
אם זה פיננסי או לא פיננסי ,אם זה לנסות
לקרב בחורים צעירים להייטק .אני חושב
שזה יעשה להם חיים טובים .יותר נוחות
בחיים".
עוד מילה קטנה בנושא הביזנס .לא
פעם אנשים חושבים שככל שהם
יהיו רעים לסביבתם הם יצליחו יותר
בעסקים .מה יש לך להגיד על זה?

"אני חושב שמה שהופך עסקים לענקיים,

זה שיתוף פעולה ,וזה בדיוק ההפך מלהיות רע.
יש מחקר מעניין שנעשה על מרכזי ההייטק בארצות הברית .בשנות השמונים
התחילו שני מרכזי הייטק ,אחד בבוסטון והשני בקליפורניה .בשנים המאוחרות
יותר ,עשו מחקר למה דווקא בקליפורניה הצליח מרכז ההייטק לעומת בוסטון.
המחקר גילה שהסיבה היא פשוטה :בבוסטון יש חוקי עבודה נוקשים ,למשל אדם
שעזב חברה אחת לא יכול לעבוד בחברה דומה לה במשך שלוש שנים .לעומת
זאת בקליפורניה אין חוקים כאלו .המחקר מראה שהסיבה שההייטק בקליפורניה
פרץ וגדל היא ששם יש שיתוף מידע מלא ,וזה יצר אקוסיסטם ותעשייה בריאה
הרבה יותר.
מכל זה אפשר להסיק ולהבין ,שלהיות רע משמעותו להיות בודד ,וזו לא הדרך
להצלחה .דווקא שיתוף הפעולה יסייע לך לבנות שוק ביחד .לעזור ולהיעזר
במתחרים שלך יעזור לך הרבה יותר".
ואפשר לשלב גם עשיית טוב ומעשי חסד בתוך עולם שכזה?

"אני מנסה בכל חברה שלי לעשות טוב .למשל ,החברה האחרונה שהקמנו ,אותה
הזכרתי בתחילת דברי ,חברת 'לייט' ששומרת על ילדים מהתחלואים של הרשתות.
במקור ,הקמתי אותה בשביל לעשות טוב ,ובדיעבד גם גילינו שזה ביזנס מטורף,
אבל לא בשביל זה הקמתי את זה.
ואני באמת משתדל בכל מה שאני עושה לשלב דברים של טוב.
אפשר להגיד שאם הייתי תורם למקומות שונים מאלו שאני תורם בדרך כלל,
באזורי הפריפריה החברתית בישראל ,הייתה לי יותר הצלחה .אבל חשוב לי
לתרום דווקא לשם ,כי זה עושה טוב.
בזמנו תרמתי לרב פירר את כל ה'מיילים' שהיו לי בטיסות (תוכנית צבירת נקודות
תמורת טיסות ב.פ .וא.ל ,).היו לי בערך שישה מיליון מיילים בלופטהנזה .כשנתתי
את זה לרב פירר ,לופטהנזה הכפילו את זה ל 12 -מיליון מיילים .בזכות זה הצליחו
להטיס ילדים יחד עם ההורים שלהם לטיפולי מחלות בארצות הברית .זה נתן לו
משהו כמו  150כרטיסי טיסה של הורה וילד.
בתחום הזה אני די מקנא בעולם החרדי ,שאצלם זה משהו מובנה וחלק מאורח
החיים ,וזה מדהים .בציבור הכללי זה נמצא הרבה פחות .אבל ברור שכולנו מנסים.
כשאני הולך עם החבר'ה של קמא-טק בבני ברק ,אני נתקל בכל קופות הצדקה
ברחוב ,ועבורי זה דבר מטורף :אני יודע שיש אנשים שאין להם הרבה ,ולא
מרוויחים המון ,ולמרות זאת הם תמיד ישימו שם משהו .הלוואי וכל העולם היה
לומד מהמעשים האלו.
כולנו יכולים להיות הרבה יותר טובים.
אם דיברנו על השקעות בפריפריה ,לפני שנה וחצי בשיא הקורונה ,הפכתי להיות
הספונסר הראשי של קבוצת הכדורסל 'הפועל גליל עליון' ,ולא כי זה תחום
שמעניין אותי ,אלא כי עבור הגליל זה הפך לאבן שואבת שמרכזת חינוך ותרבות,
וזה מחייה את הגליל".
הזכרת את הפועל גליל עליון ,מה שמחזיר אותנו לימיה הגדולים
בניצחון ההיסטורי בשנת תשנ"ג ) ,(1993בזכות ברכתו המיוחדת של
הרבי שליט"א מלך המשיח.

"החיבור עם חב"ד נמשך עד היום .התמונה הראשונה שלי בהפועל גליל עליון
לפני שנה וקצת ,הייתה בהדלקת נרות חנוכה עם חב"ד .החיבור של הקבוצה עם
חב"ד זה חיבור ממש עוצמתי.
במקור אני יליד אחד הקיבוצים בגליל ,ואני זוכר שבאותה שנה ,לפני שלקחו את
האליפות ,הגיעו אנשי חב"ד והציעו לתושבי קיבוץ כפר בלום ,הקיבוץ שבו אולם
הכדורסל ,לשים מזוזות בפתחי הבתים ,כדי להוסיף בזכויות .למרות שכמעט אף
אחד לא הגדיר את עצמו כאדם מאמין ,כולם לקחו ושמו מזוזות!".

לסיום ,המסר שלך לקוראים.

"חשוב לזכור שעובדתית ,העולם היום הרבה יותר בטוח ,הרבה יותר מאפשר .כל
ילד היום ,לא משנה מאיפה הוא מגיע  -יש לו עתיד .ואולי הכי טוב לסיים בנימה
אופטימית :ילד שנולד היום ,לפי הסטטיסטיקות והמחקרים הנוכחיים ,יחיה עד
גיל מאה .דבר שאנחנו כמעט לא תופסים עדיין…

טיפ לחיים

הרב ירון צבי

לצאת מהמגבלות
מספרים על אחד הצדיקים שהמלך רצה לבחון את חוכמתו ושאלו" :לעיר
יש חומה ובה  4שערים ,אחד לכל כיוון – אמור לי מאיזה שער אני יוצא
מהעיר?" .הצדיק כתב משהו על פתק ,נתן למלך ואמר לו" :צא מהיכן
שתרצה ולאחר מכן פתח את הפתק" .המלך הורה לעבדיו לפרוץ בחומה
שער חמישי ויצא דרכו מהעיר .לאחר שיצא ,פתח את הפתק בו נכתב:
"מלך פורץ גדר!".
אנחנו עסוקים עם גדרי העולם ,מגבלות החיים הכוללות התמודדות
יומיומית עם העלמות ,הסתרים וקשיים העומדים בדרכנו .אנחנו בעצם
צריכים למצוא את אותו 'מלך פורץ גדר' שבתוכנו!
משיח בא מפר \\ ıהמלך האולטימטיבי הוא כמובן הרבי שליט"א מלך
המשיח ,גואלם הסופי של עם ישראל מהגלות .משיח הוא צאצא של דוד
המלך דרך שלמה ,ועוד קודם לכן ,הוא נצר לשבט יהודה דרך פרץ בנו,
דבר המורה על כך שמשיח פורץ את גדרי העולם .עולם הוא מלשון העלם
והסתר ,שמסתיר על האמת האלוקית וכל כולו הגבלה ,והנה המלך המשיח
משנה את הכללים ומגלה את האלוקות הלא מוגבלת!
לא רק זה ,אלא שמשיח מגלה לנו שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו ישנו
את כוח הבלי-גבול! יש בנו נשמה אלוקית שהיא 'חלק אלוקה ממעל
ממש' ,כלשון אדמו"ר הזקן בתניא ,והיא מלובשת בגוף גשמי .כאשר אנחנו
מתחברים דרך תורה ומצוות לנפש האלוקית שלנו ,לנשמה כפי שמלובשת
בגוף ,אזי אנחנו מחדירים את הבלי-גבול [אור הנשמה] בגבול [גוף] ומגלים
שגם אנחנו  -במובן מסויים  -חסרי מגבלות.
להיות עובד אלוקים \\ אדמו"ר הזקן מסביר בתניא ,שישנו יהודי כזה
שנחשב ל'עובד אלוקים' ,כאשר עבודתו היא בעצם זה שהוא עמל ויגע
להתבונן באלוקות ולעורר בתוכו אהבה ויראה כלפי הקב"ה ברגש הלב ,או
על כל פנים להביא לגילוי את האהבה הטבעית שקיימת בו בהסתר ,ובכוח
אהבה זו הוא שומר שכל מחשבה ,דיבור ומעשה שלו יהיו בקדושה ולא
ישרתו את האופוזיציה של הקדושה.
היהודי הזה מכונה 'בינוני'  -אחד שיש בו גם נפש אלוקית וגם נפש בהמית,
שנמצאות במלחמה תמידית ,אלא שהאלוקית תמיד גוברת .ה'עמל' שלו
הוא ללחום ולצאת מטבעו ,מהבהמיות שלו והמשיכה לעניינים שהם היפך
הקדושה .בכוח העבודה הזו של יציאה מתמדת ממגבלות עצמו ,הוא מושך
את התגלות הבלי-גבול האלוקי בעצמו ובעולם ,ופורץ את גדרי הגלות,
הפרטית והכללית.
אחד ,עשר ,אחד עשרה \\ ב -י' שבט תש"י הסתלק הרבי הריי"צ,
האדמו"ר השישי של שושלת חב"ד .ב -י"א שבט תשי"א ,קיבל על עצמו
את הנשיאות על הדור השביעי הרבי שליט"א מלך המשיח באמירת
המאמר המכונה 'באתי לגני'.
במאמר מוסבר ,שאנו דור שביעי לאדמו"ר הזקן ,ותפקידנו הוא לסיים את
התהליך ולהיות דור אחרון לגלות וראשון לגאולה האמיתית והשלימה .כל
'בינוני' שכופה את נפשו הבהמית לעבוד את ה' ,או צדיק שכבר הפך את
נפשו הבהמית לקדושה ,בעצם פועלים את המשכת הבלי-גבול [כתר ,י"א,
 ]11בגבול [י' ספירות ]10 ,ומגלים את האחד ,הקב"ה.
כאשר אנחנו מתקשרים לנשיא הדור ,לרבי שליט"א מלך המשיח ,הוא
מחדיר בנו כוח לגלות את הניצוץ משיח שבנו ,את הבלי-גבול שבתוכנו,
ולפרוץ את מגבלות העולם.
מעשה שקרה באמת \\ נערה מחב"ד הפסיקה לפתע לדבר .ב'יחידות',
אמר לה הרבי שליט"א מלך המשיח שהיא היתה אמורה להיוולד ללא
יכולת דיבור ,אלא שאבותיה שבשמיים צעקו על כך ובזכותם היא קיבלה
יכולת דיבור ,אלא שהזכות הזו נסתיימה! אבל ישנה דרך לתקן זאת ,באם
היא תיקח על עצמה לחזק נערות וילדות בסביבתה ביהדותן .היא הנהנה
בראשה לאות הסכמה ,אך הרבי שליט"א מלך המשיח אמר לה" :תגידי
שאת מסכימה" ,ומיד היא חזרה לדבר!
שיעורי תורה וחסידות בווצאפ 0543817738 :וביוטיוב :ערוץ 'הישיבה הוירטואלית'.

זה רק קצה הקרחון ,כי בקרוב ממש ,בגאולה האמיתית והשלימה,
נראה שכולם ימשיכו לחיות לנצח .אמן.
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בזכות נשים

מלי קופצ'יק

תוף כבר הכנת?
התורה מספרת על היציאה מהעבדות המצרית ששיאה התבטא בשירת הים · דמותה הרב־גונית של מרים ,מנהיגת הנשים
ההירואית ,מעניקה את הדרך להשלמה עם קונפליקט הרגשות ,ודמות דבורה הנביאה מדגישה את הנדרש כאן ועכשיו!
היא דבורה המכונה "אשת לפידות" .גם היא הייתה נביאה ,ואנחנו
יכולות ללמוד ממנה את שני העניינים העיקריים והמהותיים
שבעבודתנו הנשית ,שבזכותם מחישים ומביאים את
הגאולה:

היה הייתה פעם במצרים ילדה קטנה אחת ששמה מרים .למה קראו
לה בשם כזה מוזר? על שם המרורים ,כי בפרק הזמן שבו היא
נולדה גברו השעבוד ,הסבל והייסורים מצד המצרים כפי
שנאמר "וימררו את חייהם גו' בפרך" (שמות א ,יד),
וכך ,הוטבעה בשמה העובדה המצערת הזו.

 .1דבורה מכונה "אשת לפידות" על שם העובדה
שהיא הייתה מכינה פתילות עבור המקדש.
וכתוב שבזכות פועלה הטוב היא זכתה
לנבואה ול'אורה של תורה' ,עד שהייתה
השופטת של העם בזמנה!

עוד בהיותה פעוטה ,זכתה מרים הקטנטונת
לנבואה ואמרה (מגילה יד ,א)" :עתידה אימי
שתלד בן שיושיע את ישראל" .ואכן כך
קרה ,ונולד הבן המיוחד הזה  -משה,
אבל כשמגיע הרגע שכבר מסוכן
להחזיקו בבידוד בבית ,המעקבים
מצד הבולשת המצרית מתגברים
ואין ברירה אלא לשים אותו בתיבה
ביאור ,טופח עמרם ,האב ,על ראש
בתו ושואל אותה בהתרסה ובכאב:
"בתי ,היכן נבואתך?!"

המקבילה הרוחנית להנהגה זו היא
פעולתנו בהדלקת נרות שבת וחג.
הדלקה המאירה את כל המקדש
הפרטי שלנו  -ביתנו  -ועל ידו
את הסביבה והעולם כולו ,כמו
פתילותיה של דבורה שהאירו
במקדש ש"ממנו אורה יוצאה
לעולם" (ירושלמי ברכות פ"ד).

אבל היא לא מתרשמת או
מתייאשת ,היא בטוחה בעתיד
האופטימי והמזהיר שחזתה ,ואפילו
אינה חוזרת הביתה כמו אמה ,אלא
ניצבת מרחוק לראות מה יקרה עם
נבואת הגאולה שלה.

" .2והיא יושבת תחת תומר דבורה":
עמדת המשפט של דבורה הייתה
ממוקמת תחת עץ דקל .דבורה הייתה
יושבת בחוץ ,מתחת לעץ גבוה שאין
לו צל או ענפים נמוכים ,כדי לשמור
על צניעותה .שלא יקרה מצב בו תשהה
לבד באין־רואים יחד עם גבר זר ותעבור על
איסור 'יחוד'.

ובדיוק אז ירדה בתיה להתרחץ ביאור
והסוף מוכר לכולנו.
כבר מאז ,מגיל ארבע ,במשך שנים ציפתה
וייחלה לגאולה .ויחד עם זאת ,ככל שהגלות
נמשכה היא התמרמרה יותר על המצב (כידוע ששמו
של דבר בלשון הקודש מורה על מהותו) ,ועל ידי המרירות
הזו מחד ,והציפייה והתשוקה לגאולה מאידך ,זכו ישראל לצאת
לבסוף ממצרים ולהפוך לבני חורין על כל המשתמע! עד כדי כך
שחכמינו ז"ל אומרים" :גואל ,זו מרים על שם המירור".
[אגב ,רואים את תנועת הנפש הזו גם אצל דמות מופת נוספת בהיסטוריה
היהודית  -רחל אמנו .כשעם ישראל יוצאים לגלות בבל  -לאחר חורבן
הבית ,רחל יוצאת ,בוכה בכי תמרורים ומבקשת על הבנים החוטאים
רחמים כפי שמציין הנביא (ירמיה לא ,יד)" :קול ברמה נשמע" ...עד
שאלוקים עונה לה" :יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם"].

לב אחד חצוי
בעצם ,מרים איחדה בתוכה קונפליקט לבבי של שתי תנועות נפש
הופכיות :מצד אחד ,רגשי צער ומרירות גדולים על המצב הגלותי בו
עמה נתון ,ומצד שני ,ציפיה ותשוקה עוצמתיים לגאולה ,ו… בזכות שתיהן
זכו ישראל לגאולה!
מרים הנהיגה את קהל הנשים ,וככל שמרירותן על הגלות גדלה יותר
(תארנה לעצמכן כאב של אימהות שתינוקן נתלש מידיהן באכזריות
ומושלך ליאור) ,כך השמחה על הגאולה ,כשזו סוף-סוף הגיעה ,הייתה
רבה יותר!

מהנהגתה נלמד על מעלת הצניעות ,וכפי שמוזכר
בשירתה " -מנשים באוהל תבורך" .ואומר הרבי
שליט"א מלך המשיח ,כי הצניעות היא היסוד עליו נשען
קיום כל בית ישראל!
תוף המוכן לגאולה נמסר לרבי
שליט"א מלך המשיח

תכל'ס ,מבחינה רוחנית ,אם נקפיד יותר על נרות שבת וצניעות נגרום
לשלום ושקט בארצנו הסוערת ולגאולה השלימה ,כסיומה של שירת
דבורה במילים" :ותשקוט הארץ"  -עידן שקט ושלום אליו כולנו
מייחלות.

בזכות נשים
תכל'ס ,מבחינה רוחנית,
אם נקפיד יותר על
נרות שבת וצניעות
נגרום לשלום ושקט
בארצנו הסוערת ולגאולה
השלימה כסיומה של
שירת דבורה במילים:
"ותשקוט הארץ"  -עידן
שקט ושלו אליו כולנו
מייחלות

הפתרון לכל הבעיות מצוי בידינו  -הנשים .חכמינו ז"ל קבעו כי כמו אז
גם היום ,הגאולה מגיעה בזכותנו ,הנשים ,וכשכר על פועלנו!
אומר הרבי שליט"א מלך המשיח ,שכשם שאז "מובטחות היו צדקניות
שבדור שהקב"ה עושה להם נסים והוציאו תופים ממצרים"  -כבר ברגעי
הגלות האיומים הן נאחזו בתקווה ובנבואה והכינו תופים ,כלי נגינה
פיזיים ,שיהיו מוכנים לשעת הגאולה שבוא תבוא,
 כך גם היום הבטיחו לנו ,ואנו בטוחות שתיכף ומיד באה הגאולה,וכבר ברגעי הגלות האחרונים אנו מתחילות לשיר ולרקוד עם תופים
על בואה.
במילים פשוטות :יחד עם התפילה ,הבקשה והדרישה מאלוקים שיביא
כבר את הגאולה ,מתוך תחושת צער ומרירות המתבטאת בצעקה:
"עד מתי?!" אנו חדורות גם ובעיקר(!) ברגש של שמחה גדולה ביותר,
המתבטאת בשירה ,מצד הביטחון הגדול שהנה המשיח בא ,וכבר בא!

כפי שרואים על שפת ים סוף ,כשהאויב המצרי מת ובטלה האימה מפניו
 הגברים ,בראשות משה ,הסתפקו בשירה ,ואילו הנשים ,שבראשןניצבה מרים ,הוסיפו לשירתן גם נגינת דרבוקות קצבית ואף יצאו
במחולות! כמו שכתוב" :ותקח מרים גו' את התוף בידה  . .ותצאנה כל
הנשים אחרי' בתופים ובמחולות".

בתנ"ך מוזכרות תשע שירות .אולם ,היום בו נשיר כולנו את השירה
העשירית עליה נאמר" :שירו לה' שיר חדש"  -קרב ובא!

אישה מהפכנית נוספת בהיסטוריה היהודית ,שגם היא שרה שירה,

המאמר מבוסס על שיחת שבת פ' בא־בשלח תשנ"ב
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אמונה ומדע

רחל שאבי

הטלסקופ של נאס”א ובלון נפוח
מה מחפשים החוקרים ששיגרו השבוע את הטלסקופ המשוכלל והיקר ביותר? את האמת · אלא שבדרך לשם הם צריכים
להשתחרר מתיאוריות מלאות חורים ולהתחבר למקור המידע המעודכן ביותר · וזה התפקיד שלנו
מיליארדי שנים דמיוניות שנרקמו מניתוח "שינוי" אורך הגל  /הצבע
 /ההסחה  -לאדום של קרני-אור .ערך שמבטא את הזמן או
המרחק ("שנות אור") שעברו קרני אור אלה לכאורה,
מהנקודה ממנה באו בראשית התרקמות היקום  -ועד
הגיען צלחה אל עדשת הטלסקופ.

זה הצליח! אמנם באיחור של עשרים שנה והשקעת-עתק של עשרה
מיליארד דולר ,אבל הנה סוף סוף הוא מרחף בשמיים ומשגר
לכאן תמונות מה-זה איכותיות של החלל ,מה נאמר  -לא
בא כבושם הזה.
"הטלסקופ של נאס"א" קוראים לו ,גאווה
אמריקאית טיפוסית (למרות עשרים מדינות
נוספות שחברו לפרויקט) .אם תשאל אדם
מהרחוב בשביל מה צריך תמונות נוספות
מהחלל ,או אם ומה תוסיף לו גלקסיה
חדשה שתתגלה אי שם ,סביר להניח
שלא ידע ,למרות שזה זלג מהכיס
שלו… לכן לא נערוך משאל-עם
אלא ניגש ישר למומחים .המדענים
שהשקיעו את מיטב שנותיהם
ומוחותיהם בהרמת העסק הזה
לאוויר.

וכל זאת ,בהנחה שהפיזיקה בראשית היקום
(בהנחה שהיתה שם פיזיקה בכלל),
כלומר  -התנאים ששררו אז ,כמו לחץ
וטמפרטורות מטורפות ,עיוות של
המרחב-זמן (בהנחה שהיו "אז"
מימדים בכלל) בהנחה שבתנאים
ההם התנהג הכל כמו ביקום השונה
לגמרי של היום .תנאים בלתי
ידועים שהמדע עצמו טוען שהיו
שונים לחלוטין מאלה של היום.
מדע או השערה?

ומה שהם אומרים הוא שהטלסקופ
הזה הוא בעצם מכונת זמן.
איך? פשוט מאוד .לאור השמש,
למשל ,לוקח בערך שמונה דקות
להגיע מהשמש אל כדור הארץ .כך
שמה שרואים כאשר מביטים עכשיו
בשמש ,הוא מצבה של זו כפי שהייתה
לפני שמונה דקות .כך שאם ברגע זה
תיעלם השמש פתאום חס ושלום ,אנחנו כאן
נמשיך "לראות" אותה ולהתחמם לאורה גם בזמן
שהיא כבר לא תהיה ,עוד שמונה דקות תמימות.
לדבריהם ,מסוגל הטלסקופ לקלוט אור שיצא לדרכו
מקצה הקוסמוס "לפני  13.8מיליארד שנים" וממילא ,הוא
יכול לתרום לנו אינפורמציה (תמונות) על איך נראה היקום ברגעים
הראשונים לקיומו כנ"ל.
כל זה יכול היה להיות מעניין מאוד ,לולא היה מבוסס על תיאוריות
מלאות חורים .כמו האופן שבו קובעים את "גילה" של קרן-אור ,ועוד שלל
ההנחות בדבר התנהגותו של ה(אין לו שם) מה שהיה שם לפני שנהייתה
"הפלזמה-הדחוסה" " /כדור-האש" ושאר המיסתורין הקדמונים ,זה
שהיווה לכאורה את מה שהיה לפני ש"נהיו" מרכיביו המוכרים של
"היקום-המוכר" (האומנם מוכר?) כמו זמן ומרחב (מהירות) ,שדות
אנרגיה (אור) ,גלים ,חלקיקים ,חומר רגיל וחומר אפל.
איך ,מתי ,והכי חשוב  -ממה נוצרו כל אלה ,ומה הם היו לפני ה"תאריך"
בו החל הכל? כל אלה הינם נושאים שאין לנו שום אפשרות לחקור
ברצינות ,משום שלא ניתן ליצור או אפילו לתאר היום ,את התנאים
הפיזיקליים ששררו אז.
להבדיל מתחומי ההנדסה והטכנולוגיה ,שהם דברים שתכל'ס עובדים
בשטח (אם התיאוריה נכונה) או לא עובדים (אם היא לא נכונה) ,את
ההשערות הנוגעות לגיל היקום ,או מה היה שם לפני שהוא פתאום נהיה
 אין כל אפשרות מדעית אמיתית להוכיח.מה שכן אפשר לעשות ובקלות ,הוא להוכיח עד כמה יומרניות וחסרות
ביסוס הן השערות אלה.
דוגמא שאי אפשר להתווכח עימה ,סיפק הרבי שליט"א מלך המשיח
בתשובה פשוטה וגאונית למדענים שהתכתבו עימו ,כאשר נשאל אודות
הפער העצום בין התיאוריות בדבר "גיל היקום המדעי" (אגב ,ישנן
כמה כאלה) ,לבין כמעט ששת אלפי שנות קיום העולם כמדווח בתורה.

תארו לעצמכם ,אמר הרבי שליט"א
מלך המשיח ,אדם שעובר ורואה
ברז מים מטפטף לתוך דלי .הוא
מונה את מספר הטיפות המטפטפות
במהלך דקה .לאחר מכן מחשב את
נפח הדלי המלא במים ואת נפח כל
טיפה ,וכך ,ללא כל טעות בחישובים ,הוא
מגיע למסקנה ברורה שהטפטוף הזה נמשך
לפחות שלוש עשרה שעות.
אבל אז מגיע לשם מישהו ,נוטל את הדלי וכמעט
ממשיך בדרכו כאשר מונה-הטיפות מעיר את תשומת
ליבו אודות הברז שמטפטף בגינתו כבר שלוש עשרה
שעות!
הטלסקופ ג'יימס וב בשלבי הבניה
האחרונים (צילום נאס"א)

מחפשים את האמת.
אפקט תיאוריות-המסננת
מוליד (ויכוחים בין
המדענים ו)תיאוריות
עם חורים חדשים .בין
החורים וגם בתוכם
משייטת "מכונת-הזמן"
התיאורטית ,שובת הלב.

"לא לא ידידי" ,צוחק בעל החצר" ,זה אני שהייתי כאן לפני אולי שש
דקות ,פתחתי את השיבר עד הסוף והוא התמלא בשש שניות .אחר כך
סגרתי אותו ונכנסתי הביתה לרגע .בדיוק אז הגעת אתה עם החשבונות
שלך"" .אבל אני ראיתי את הטפטוף! וחישבתי הכל" ,טוען האורח-
לרגע" .שטויות" ,אומר בעל הבית" ,הדלי הזה התמלא בשניות ,ואתה
חישבת את  13.8מיליארד שנות האור שלך רק על סמך מה שראית
בדקה האחרונה ,כשטיפטף קצת ממה שנשאר בצינור".
מחפשים את האמת .אפקט תיאוריות-המסננת מוליד (ויכוחים בין
המדענים ו)תיאוריות עם חורים חדשים .בין החורים וגם בתוכם משייטת
"מכונת-הזמן" התיאורטית ,שובת הלב.
ובכל זאת  -כל הכבוד להם .כי בכלים שלהם  -אבודים בחלל  -הם
פשוט מחפשים לדעת את האמת .והאמת היא ,שגם אם הם אינם יודעים
זאת עדיין  -הם פשוט מחפשים לדעת את אלוקים .איך נוצר הכל? מי /
מה ברא את היקום ואותנו ,למה ,והכי נוגע  -איך אפשר לראות אותו?
כלומר  -איך יוצרים עימו קשר? בטלסקופ גדול יותר? עם מיקרוסקופ
חזק יותר? מאיץ עוצמתי יותר? איך?!
וכאן אנחנו נכנסים לתמונה ,לא יותר חכמים או מוצלחים יותר מאף אחד.
רק ברחמי השם עלינו  -רק יודעים יותר .והמינימום שאפשר לעשות כדי
להחזיר לרבי שליט"א מלך המשיח מ-ש-ה-ו זה פשוט לספר להם ,לכל
מי שעדיין מחפש את הדבר הנכון במקום הלא נכון.
לספר שיומן אובייקטיבי למסע-בזמן מספק רק ספר "בראשית".
ושלראות מקצה היקום ועד קצהו ועוד הרבה יותר רחוק וגם קרוב –
נראה ברגע הראשון של הגאולה.
שבט תשפ"ב (ינואר )2022
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בי' שבט אנו חוגגים  72שנה לעליית וזריחת מלכותו של נשיא ומנהיג דורנו ,רבי
מנחם מענדל שניאורסון  -מלך מבית דוד ,הוגה בתורה ועוסק במצוות ,המחולל
מהפכה עולמית בהפצת היהדות וקירוב עם ישראל ,נלחם את מלחמות ה'
למען קיום העם ובטחונו ,ומתקן את העולם כולו לדרך האמת והצדק כרצון
הבורא • מלכותו ,הנהגתו והשפעתו הולכת ומתפשטת משנה לשנה בכל רחבי
תבל ,אך ביום זה אנו מסמנים את היעד והמטרה אליה כולנו שואפים ופועלים:
שהעולם כולו יכיר וידע במנהיגותו המופלאה וכל אנשי הדור יקבלו עליהם את
מלכותו כמלך המשיח

חוגגים
 72שנות
נשיאות
למנהיג
דורנו
מ .פריד
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בעידן האכזבה
מהפוליטיקאים
 לאנושות מגיעמנהיג אמיתי.

האם ישנם עוד מנהיגים בעולם? האם ישנם עוד מלכים השולטים
באמת בעמם ובמדינתם? ככל שמדובר על מדינות המערב
והדמוקרטיות המודרניות התשובה היא כמובן לא .בשנה האחרונה,
התפרקו גם ממשלות טראמפ ונתניהו ,הפוליטיקאים האחרונים שעוד
שיחקו והציגו מראית עין מסוימת של שליטה ומנהיגות עם נוכחות
משמעותית.

בממשלות העולם כיום שולטים אסופת פקידים ומשפטנים אפורים,
פוליטיקאים קטנים ואופורטוניסטים הבוחשים בעמדות הכוח ,למען
אינטרסים צרים ואישיים.
תחושת משבר המנהיגות  -משותפות כיום כפי הנראה לרוב אזרחי
מדינות העולם .כ 200 -שנה מתחילת עידן הדמוקרטיות ובעיני רבים
הן מצטיירות ככישלון .אמנם בחלק ממדינות העולם ,שיטת הממשל
הזו שיפרה והסדירה באופן סביר את ניהולה הטכני של המדינה
והיחסים בין הממשלה לאזרחים בתחומים מסוימים ,אך היא בוודאי
לא הצליחה להצמיח אף מנהיגות מרשימה ומבטיחה.
אזרחי רוסיה אולי מפחדים להתלונן ,אך בסתר ליבם הם בוודאי לא
חשים רגשי אהבה או הערכה לולדימיר פוטין ,כמוהם גם אזרחי סין
ומדינות אפריקה .אזרחי מדינות אירופה אולי מעדיפים את שיטת
הניהול הכלכלית-חברתית של מנהיגי מדינותיהם ,אך מעבר להיבט
הטכני ,אין בליבם שום סנטימנט רגשי עמוק כלפיהם (אולי מלבד
האנגלים ,שלצד הממשל הדמוקרטי ,מחזיקים כתחביב 'בית מלוכה'
היסטורי ,שגם הוא משמש כפולקלור ומוקד תיירותי ולא באמת
כמוקד הנהגה).
אזרחי הדמוקרטיה הגדולה והמהוללת ,ארצות הברית ,חצויים בין
שתי מפלגות וחלקם אמנם יותר מעורבים רגשית וחרדים לגורל
מדינתם וכיוון הנהגתה ,אך אפילו המוני מעריצי דונלד טראמפ
הנלהבים ,שהריעו לנאומיו בהתרגשות  -לא באמת רואים בו דמות
מופת של מנהיג אמיתי לחייהם הפרטיים ,אלא בסך הכל מבטאים
את תמיכתם בדרך בה הוא ניהל את הכלכלה ,הביטחון ויחסי החוץ
של מדינתם .עלינו ,אזרחי ישראל ועל משבר המנהיגות בה ,אין צורך
להכביר מילים.
אם נסכם ,המשותף לכל מנהיגי מדינות העולם  -אף אחד מהם לא
מעורר השראה ולא מוביל דרך וחזון אמיתי  -ששווה לחיות בשבילו,
ששווה לקום כל בוקר מחדש ,לעבוד ולהתאמץ כדי להגיע אליו .זו
אסופה של מנהיגים טכניים ,ללא אף מנהיג אחד לחיים .בעצם ,הם
כלל לא מנהיגים ,סתם פוליטיקאים.
וזו האכזבה הגדולה של האנושות ,הכמהה ומשוועת למנהיג אמיתי.
מאות בשנים חיפשנו את המנהיג הזה בשדות הדמוקרטיה,
בפרלמנטים ובממשלות למיניהם ,בין פוליטיקאים וראשי מפלגות.
כיום ,מבינים כולם כי לא משם יצמח לנו המנהיג .כעת ,כשברור לנו
ששם לא הכיוון ,נוכל לחפש ולמצוא את הכיוון הנכון.

במבט על ההיסטוריה האנושית ,בפרספקטיבה רחבה של אלפי שנות
קיומנו בעולם  -ניתן להבחין בצמיחתם של כמה מנהיגים בולטים,
שעוררו השראה בקרב מיליונים ,חוללו מהפכות בלתי נתפסות
והותירו חותם מרכזי ומשמעותי על האנושות  -הם עשו זאת מבלי
שכיהנו כראשי מדינה או ממלכה טריטוריאלית ומבלי שעמדה
לשירותם מעצמה צבאית של חיילים דרוכים לקרב .המנהיגים הללו
התחככו וקיימו קשרים עם מדינות וממלכות העולם ,לעיתים אף
לחמו נגדם ,אך תמיד ניצבו גבוה מעליהם.
אברהם אבינו נולד לתוך עולם נבער של עובדי
אלילים ,אך משגילה את האמת והכיר את בוראו לא
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היסס להתייצב מול
העולם כולו וחולל
את מהפכת האמונה
בא-ל אחד .הוא יצא
למסע פרסום ותעמולה ,קיבץ
סביבו המונים והקים בעולם
משפחה היודעת את ה'.
משה רבינו גדל בארמון פרעה
לתוך מציאות בה עמו משועבד
בגלות ועבודת פרך מאות בשנים,
אך משהתגלה אליו ה' בסנה והטיל
עליו את התפקיד להוציא את העם
ממצרים  -הוא נלחם וניצח את
המעצמה החזקה בעולם והוביל את
העם בין קרעי ים סוף לעבר מעמד
הר סיני ההיסטורי בו חזו מיליונים
בהתגלות הבורא ,ממנו קיבל משה
את התורה ומסרה מדור לדור.
דוד המלך שהחל למלוך בחברון
כאשר רק מיעוט קטן בעם מכיר
במלכותו  -זוכה לבסוף לבסס
את מלכותו בירושלים והופך
אותה לנצח לבירת העם היהודי.
הוא מחזיר אליה את ארון הברית
ומסמן בה את המקום בו יבנה
המקדש  -ביתו ומשכנו של הבורא
בעולם .הוא מגדיר את מודל
המלוכה והמנהיגות היהודית.
מזרעו וצאצאיו קמה משפחת
מנהיגים ,מלכי בית דוד.
על רקע שושלת הפאר של מנהיגי
העם היהודי ,עזרא הסופר ,רבי
יהודה הנשיא ,רשב"י ,הרמב"ם,
ועוד ,בולטת במיוחד מנהיגותם
של מלכי בית דוד בכ 250-השנים
האחרונות  -שושלת האדמו"רים
נשיאי חב"ד :מבעל התניא רבי
שניאור זלמן מליאדי ,ממשיך בבנו
רבי דובער ,באחיינו בעל ה'צמח
צדק' ,בנו רבי שמואל ,בנו רבי
שלום דובער ובנו רבי יוסף יצחק.
ואת שושלת הזהב הזו של מנהיגות
אמיתית ,חותם הרבי הנוכחי,
פלא הדורות ,שלא קם עוד כמוהו
בתולדות עמנו .בכתבה זו נסקור
מעט את דמותו וממלכתו של
הנשיא השביעי ,מלך המשיח ,רבי
מנחם מענדל שניאורסון ,שביום
רביעי י' שבט ,נחגוג  72שנה
למנהיגותו המופלאה  -לאורך
ימים ושנים טובות.
מ .פריד

"הרגשתי
ששווה
לחיות
בשביל
האיש הזה"

במילים אלו ביטא צעיר חיפאי בשם ראובן
דונין את תחושתו העמוקה ברגע המפגש
הראשון שלו עם הרבי שליט"א מלך המשיח
 -רגע מכונן שהוביל למהפך מוחלט בחייו:

מאותו יום הפך ראובן מנער שפרק עול
תורה ומצוות  -לחסיד אדוק ,מסור ונאמן.
בתום תקופה קצרה של התחזקות ולימוד
ב 770 -כבר נשלח לפעול בעיר חיפה,
מאז במשך ארבעה עשורים  -קירב וחיבר
ראובן אלפי יהודים לנשיא הדור ,רבים מהם
גם חזרו בתשובה ועלו על דרך התורה
והמצוות ,עם משפחותיהם.
סיפורו של ראובן ,הוא אחד מני אינספור
עדויותיהם של רבבות ,על המהפך שחולל
בחייהם המפגש לו זכו עם הרבי שליט"א
מלך המשיח  -עבור חלקם זהו מפגש פנים
מול פנים ,אך לרבים מהם מתרחש המפגש
באמצעות צפייה בתמונותיו או בסרטוני
וידיאו ממנו ,קריאה ולימוד בתורתו ,או
בקשת עצה וברכה ב"אגרות הקודש" שלו.
רבים תוהים ושואלים :כיצד זה אותו מנהיג
שנאומיו ופקודותיו נישאים בפני המונים
ומופצים למיליונים בעולם כולו ,בהיקף,
בעוצמה ובתהודה חסרת כל תקדים .מנהיג
שמחולל מהפכה כלל-עולמית באמצעות
אלפי שלוחיו ומשפיע על מיליונים בתורתו
ובמבצעיו,
אך יחד עם זאת הוא מצליח לקיים בעצמו
קשר אישי ובלתי אמצעי עם רבבות אנשים
ונשים ,מבוגרים וצעירים ואף ילדים רכים
 באינספור מכתבים ,מפגשים ורגעיםמיוחדים ,בהם הוא מעניק לכל אחד ואחת
את התחושה העמוקה כי הוא כאן רק
בשבילם ,להקשיב להם ולהבין לליבם?
כיצד מצליח מנהיג אחד להאיר באור כה
גדול את חייהם של כל כך הרבה אנשים
השואבים ממנו השראה וטעם לחיים?

זריחת שמשו של המנהיג
י' שבט .זהו היום בו זרחה שמשו של נשיא
ומנהיג דורנו ,הרבי שליט"א מלך המשיח.
זריחת השמש היא אכן משל נהדר
למאפיין המובהק ביותר במנהיגותו
המופלאה.
זהו משל המבהיר לנו את החידה
המיוחדת במינה :כיצד יתכן שאותו
מקור אלוקי ,יחיד ומיוחד ,יקרין סוג
שונה של השראה על כל אחד ואחת?
כיצד קורה שמיליוני אנשים חשים את
אותה השפעה אלוקית ,במדה זו או אחרת,
אך כל אחד ואחת מהם יקלוט אותה ויתייחס
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אליה באופן שונה?
התשובה היא :כמו השמש ,המאירה לארץ
ולדרים עליה ,וממחישה לנו כי עוצמתו של
אור גדול מאד היא בכך שהוא אכן מאיר
על הכל ,ולא מונע את אורו משום פרט
בבריאה ,אך יחד עם זאת הוא מעניק לכל
דבר וכל יחיד את האור המתאים לו וטוב
עבורו .כך היא השפעתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,זורחת ומקרינה על העולם
בכללו ,אך גם מותאמת אישית לכל אחד
ואחת.

מטרת הדור:
הורדת השכינה למטה
בנאומו הרשמי הראשון כמנהיג ,אמר הרבי
שליט"א מלך המשיח "מאמר חסידות"
הסוקר את תולדות סילוק שכינתו של
ה' מהעולם והמאמצים להורדת השכינה
בחזרה לעולמנו על ידי צדיקי ומנהיגי העם
בכל דור .את נאומו חתם במילים המדהימות
הבאות:
"וזה תובעים מכל אחד ואחד מאיתנו דור
השביעי ,דכל השביעין חביבין ...שנמצאים
אנחנו בעקבתא דמשיחא ,בסיומא דעקבתא,
והעבודה  -לגמור המשכת השכינה..
ובתחתונים דווקא" במילים אלו הגדיר את
תפקיד וייעוד דורנו  -לסיים את המשכת
השכינה למטה בגאולה השלימה.
ואכן ,מאותו יום ואילך ,במשך עשרות שנות
הנהגתו הוא מתמקד ומוביל את החסידים
ועם ישראל כולו להגשמת מטרה זו :בשלל
'מבצעי המצוות' שייסד ,באלפי שלוחים
ששיגר לכל קצוות תבל לפתוח בתי חב"ד
ולעסוק בקמפיין אדיר ומתמשך של הפצת
יהדות מאסיבית לכל יהודי ,בכל מקום ובכל
הכלים האפשריים  -חולל הרבי מהפכה
ותחייה יהודית עצומה ,ממנה צמחה
והתפתחה כל "תנועת התשובה" בארץ
ובעולם מאז ועד היום.

אבא של כולם
ישנם בעם ישראל אלפי רבנים ,אדמו"רים
ומנהיגי קהילות ,כולם כבודם במקומם ,אך
רק נשיא הדור ,רק ראש בני ישראל  -קשוב,
דואג ,אכפתי ומתמסר לכל יהודי ויהודיה
באשר הם ,מבלי אף הבדל מגזר ועדה,
מראה ומבטא ,גיל ושפה ,מקום והשתייכות.
בחגי ומועדי ישראל מפרסם הרבי שליט"א
מלך המשיח בקביעות בעמודי העיתונות
הישראלית והעולמית "מכתב כללי" הממוען
"אל כל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם".
בין שלל אגרות הקודש שלו ניתן למצוא
מכתבים הממוענים לגאוני עולם וגדולי
התורה ,למדינאים ואלופי צה"ל כמו גם
ל"ילדי הגן בחולון" (ראה מסגרת) ול"בנות
בית הספר" .בין הרבבות שזכו למפגש איתו
ניתן למצוא את הרב מרדכי אליהו והרב
יצחק כדורי ,סנטורים וראשי ממשלות,
הזמר בוב דילן והשחקן חיים טופול ,הסופר
אלי ויזל ומלכת היופי של ישראל בשנת
 .1991את כולם הוא מקבל ומברך ,מדריך
ומייעץ ,מסייע ומנחם ,מעודד ומרומם.
אלפי שלוחיו של הרבי פזורים ב"בתי חב"ד"
בכל רחבי תבל ,וכמו הרבי שליט"א מלך

המשיח  -מקבלים כל יהודי במאור פנים
ומחברים אותו לנשמתו וליהדותו .ברחובה
של עיר ,במנהטן ובפריז ,ביוהנסבורג
ובדלהי ,בסידני ובתל אביב  -מסתובבים
השלוחים ומציעים לכל יהודי\ה להניח
תפילין ,להדליק נר שבת ,לקיים עוד מצווה
ולהצטרף לשיעור תורה.

ה'מצפן' של ראשי ממשלות
ישראל
כך הגדיר זאת מי שכיהן כראש ממשלה
אריאל שרון ,שאמר כי כאשר פעל בהתאם
להוראותיו ,אך גם כאשר עשה להיפך -
תמיד זכר שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא
ה'מצפן' ,הוא קול האמת ,החף מטעויות
ונקי לחלוטין מכל שיקול פוליטי ודיפלומטי,
שרק טובתם ובטחונם של היהודים בארץ
ישראל  -עומדים תמיד לנגד עיניו.
"הרבי אמר לי :אתה הולך לאו"ם ,יש שם
ואפלה .זכור,
אולם שבו יש שקר נצחי ,חושך ֵ
באפלה
כשאתה מדליק נר אחד של אמת ֵ
הדלק נר
הגדולה ביותר  -החושך מגורשֵ .
של אמת!" כך סיפר ראש הממשלה לשעבר
בנימין נתניהו בנאומו מעל במת העצרת
הכללית של האו"ם ב 24-בספטמבר .2011
נתניהו הוא לא הראשון מראשי ממשלות
ישראל שקיימו קשר הדוק של מפגשים
והתכתבויות עם הרבי שליט"א מלך המשיח.
למעשה ניתן לומר כי זוהי המסורת
המשותפת הרחבה ביותר לרוב ראשי
ממשלות ישראל ולרבים מהשרים וחברי
הכנסת ,לצד רבים מאלופי צה"ל ,בכירי
השב"כ ומערכת הביטחון  -כולם שיחרו
לפתח ביתו שבברוקלין ,נפגשו ,התכתבו
וביקשו את עצת והדרכת מנהיג העם
היהודי .טרם החלטות גורליות ,בלב סערת
המלחמות וגם לעת שגרה ,הם ידעו את
הכתובת לעצה הנכונה.

עלייה גדול מברית-המועצות .הוא התריע
על הצורך לבנות דירות ולהכין מקומות
תעסוקה .הוא אף יזם הקמת שכונה מיוחדת
בירושלים ולצידה מפעלי תעשייה "עבור
העולים שיבואו" .איש לא הבין על מה הוא
מדבר ,אבל הוא עמד על שלו ,וכמובן צדק.
נפילת ברית המועצות :ערב שנת 1990
דיבר על הצורך להתכונן לניסים גדולים
שיתרחשו בעולם .הוא פירש את תש"נ
כראשי-תיבות :תהיה שנת ניסים .הוא אף
התבטא שיהיו אלה "ניסים שהעולם כולו
יראה" .כשהחלו ההתרחשויות המפתיעות,
ציין ,שבניגוד לאירועים דומים בעבר ,עתה
יקרו הדברים בלי שפיכות-דמים.

הגיע זמן הגאולה ,להתכונן
לקבלת פני משיח
מלחמת המפר :1991 ıבמלחמה זו
נוכח כל העם עד כמה קלעו דבריו של
הרבי שליט"א מלך המשיח .הוא קבע כי לא
יהיה צורך להשתמש במסכות-גז .הוא שלל
את היציאה מן הארץ וקרא לתיירים יהודים
להוסיף לנסוע לישראל .סמוך לתחילת
המלחמה אמר ,כי היא תביא ישועה גדולה
לעם-ישראל .ואכן ,הניסים המדהימים שקרו
במלחמה זו וחיסול עוצמתה של עיראק,
הוכיחו את אמיתות נבואותיו .גם את תאריך
סיום המלחמה ,בחג הפורים  -ניבא מראש.

"לכבוד רבי שניאורסון המכובד" פתח
ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון
את מכתבו "אני פונה אל כבודו בעקבות
החלטת ממשלת ישראל  . .נהיה אסירי
תודה אם כבודו יואיל לחוות דעתו כיצד
עלינו לנהוג ברישום ילדי נישואי תערובת".
שני מכתבים ארוכים הקדיש הרבי שליט"א
מלך המשיח במענה לבן-גוריון ,בראשון
השיב בפרוטרוט לשאלתו ובשני פורס את
מצעו לביסוס הנכון של יסודות המדינה.
"הרבי יושב כאן בברוקלין ויודע היטב
את כל הנעשה מאחורי הקלעים אצלנו
בישראל" אמר בהתפעלות ראש הממשלה
השני משה שרת ,בצאתו מפגישה אישית
בחדרו הפרטי .בהזדמנות נוספת התבטא
שרת "בדורנו ,מעטים האנשים החובקים
באישיותם זרועות עולם .הרבי מלובביץ'
הוא אחד המעטים האלה".
גם שאר ראשי הממשלה ,רבין ,בגין ,שמיר
ופרס נפגשו והתכתבו איתו וביקשו את עצתו
והדרכתו" .הרב שניאורסון הוא אחד מגדולי
דורנו וזקניו .בישראל לא רק שמכירים
אותו ,אלא שומעים בקולו ונשמעים לעצתו.
לפני יציאתי לוושינגטון לשיחות עם נשיא
ארצות הברית ,הרגשתי הכרח להיוועץ בו
ולקבל את ברכת האדמו"ר מליובאוויטש"
אמר מנחם בגין בהצהרה לתקשורת בפתח
פגישתו ב.770-

כל מילה  -מתגשמת במדויק
על משה רבינו נאמר במדרש כי "שכינה
מדברת מתוך גרונו של משה" .כל מילה
שלו מדויקת לחלוטין  -וכמוהו גם ממשיכיו
 הצדיקים הנושאים בתפקיד "נשיא הדור"בדורות הבאים ,עד לנשיא דורנו זה ,הרבי
מלובביץ' מלך המשיח שליט"א.
סוֹדי ַה ָדּתֵ ,ל ַידע ֶשׁ ָה ֵאל ְמנַ ֵבּא ֶאת ְבּנֵ י
"מיְּ ֵ
ִ
אָדם" כותב הרמב"ם בספרו ההלכתי
ָה ָ

מלחמה זו הגשימה במדויק את תחזית
חז"ל (במדרש 'ילקוט שמעוני' רמז תצ"ט)
ל"שנה שמלך המשיח נגלה בה"  -ואכן,
במהלך המלחמה ועם סיומה נחשפה זהותו
של הרבי מלובביץ' שליט"א כמלך המשיח,
שהחל להתגלות בעולם .בחודשים הבאים
בישר הרבי כי הגאולה קרובה מתמיד
ואנו הדור שיזכה לראותה .הוא הכריז את
נבואתו "הנה זה משיח בא" והורה לפרסמה
לכל אנשי הדור.
כפי שנוכחנו לדעת ,הוא צדק תמיד בכל
תחזיותיו .הוא בוודאי ידע מה ניבא כשהכין
את לב כולנו לקראת בוא הגאולה בקרוב.
הבה נאמין ונתכונן!
'משנה תורה' (הלכות יסודי התורה ז ,א) .על
דבריהם של נביאי האמת אנו אומרים מידי
שבת בברכות ההפטרה "וְ ָד ָבר ֶא ָחד ִמ ְד ָּב ֶרי
אָחוֹר א יָ שׁוּב ֵר ָיקם" .בפתק מיוחד בכתב-
יד-קודשו הוא מלמדנו אשר "מילה של רבי
זהו "דבר הוי' דיבר בי ומלתו על לשוני".
כל מי שעוקב אחר דבריו במשך  72שנות
הנהגתו נוכח ,כי כל דבריו ותחזיותיו -
תמיד הוכיחו את עצמם והתגשמו עד הפרט
האחרון .לא פעם נראו דבריו כתמוהים
ובלתי-מציאותיים ,אך בסוף המציאות
הוכיחה כי הרבי תמיד צודק .הנה כמה
דוגמאות שהעם כולו היה עד להן:
מלחמת ששת הימים ,יוני  :'67ערב
המלחמה ,כאשר העם בישראל ובעולם היה
שרוי במתח ובחרדה וכל מומחי הביטחון
חזו אסון נורא ,שיגר מברקי עידוד ותמיכה,
בהם כתב" :ודאי לא ינום ולא יישן שומר
ישראל ויבשרו טוב" .לתלמידי ישיבה מחו"ל
הורה להישאר בארץ ,וכתב" :אין לפחד ואין

להפחיד" .ארבעה ימים לפני פרוץ הקרבות
נשא דברים לפני רבבת ילדים ,בתהלוכת
ל"ג בעומר והבטיח ישועה והצלה לתושבי
ישראל .הוא ניבא מראש כי גם הכותל יהיה
בידינו.
מלחמת יום הכיפורים ,אוק' :'73
לעומת האופטימיות שהקרין ערב מלחמת
ששת הימים ,בחודשים שלפני מלחמת
יום-הכיפורים הראה הרבי שליט"א מלך
המשיח סימני מתיחות ודאגה .כמה פעמים
קרא במפתיע לכנס ילדים ליד הכותל
המערבי ודיבר על כוחם "להשבית אויב
ומתנקם" .בברכתו המסורתית בערב יום-
הכיפורים השתמש בביטוי "עם-ישראל
ינצח במלחמה" ,וזאת בשעה שבארץ שררה
שאננות מוחלטת .אולם מיד עם פרוץ
המלחמה ניבא כי הפעם תהיה לערבים
מפלה גדולה יותר מהפעם הקודמת.

העלייה מרוסיה :בשנת  1987קרא
לממשלת ישראל להיערך לקראת גל

הרבי שליט"א מלך המשיח קורא לכולנו
להתכונן לקראת הגאולה הקרובה על ידי
לימוד והכרה של הנושא בחלקי התורה
השונים ,ובייחוד בתורת החסידות ,מוּדעות
לעובדת היותנו בימים של ערב הגאולה,
הוספה בתורה ,במצוות ובמעשים טובים
לקבלת פני משיח ,והעיקר  -לקבל עלינו
את מלכותו של הרבי שליט"א כמלך
המשיח ,בהכרזה" :יחי אדוננו מורנו
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".
זהו המנהיג אליו כדאי לכל אחד ואחת
מאיתנו להתחבר ולהתקשר  -בקריאה
ולימוד מתורתו ,בצפייה קבועה בסרטי
הוידאו ממנו ,בבקשת ברכתו הקדושה,
באמצעות ה'אגרות קודש'.
זהו המלך מבית דוד ,מזרע יהודה  -שמזה
 72שנה זוכים אנו להנהגת מלכות האמת
והצדק שהוא מכונן בעולמנו ,ההולכת
ומתפשטת וגדלה מיום ליום ומשנה לשנה
 עדי התגשמות הייעוד המופיע במדרש(פרקי דרבי אליעזר ,י"א)" :מלך המשיח
עתיד למלוך מסוף העולם ועד סופו".
שבט תשפ"ב (ינואר )2022
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משל ונמשל

צבי ונטורה

בביתו של הממציא הדגול
גם ההמצאות המשוכללות ביותר ,מדהימות ככל שיהיו ,אינן שוות אם בסופו של דבר לא טורחים לשלם את חשבון
החשמל .האם נשכיל לחבר את עצמינו למקור האנרגיה?
מתוחכם שכאשר ליפפו אותו על אחת מאצבעות הידיים נשלח לעבר תא
מרכז המידע שלו דיווח בריאותי מלא של האדם.

על פרופסור זיגפריד מועלם כבר שמעתם? זה השכן האינטלקטואל
מהוילה המפוארת בצפון המושב ,שתמיד נראה מהורהר
ומתעמק בהמצאות טכנולוגיות מסובכות.

המוצר הרביעי היה סוג של מדפסת תלת מימד שיכולה
לשכפל בנקל כל חפץ על פני היקום בתנאי שיהיה
בגודל המתאים.

כן ,אי אפשר להתבלבל .זיגפריד הוא הדמות לחיקוי
שכל אמא מצויה מאחלת לעצמה לראות את בנה
כשיגדל ,ולא רק בגלל רכב השרד המהודר
ומקום המגורים האקסקלוסיבי.

האורחים התפעמו והתלהבו .אין ספק שמדובר
במשהו בהחלט בלתי רגיל.
ואז לפתע זה קרה .ברגע אחד ,ללא
הודעה מוקדמת ,נכבה האור והמכונות
קרסו ודממו .כן ,האזהרה החמורה
של סעדיה באוזניו של זיגפריד
בדבר חשבון החשמל שזיגפריד
מאן לשלם זה כחודשיים ,למרות
הנדנודים החוזרים ונשנים של
סעדיה וההתראות האדומות של
חברת החשמל ,התממשו ברגע
אחד.

פרופ' זיגפריד הוא מומחה מהשורה
הראשונה לבניית ותיפעול מוצרי
אלקטרוניקה מהסוג המתוחכם
והמורכב ביותר ,עד שזיגפריד מונה
לשמש כזה שכותב את הוראות
היצרן עבור כל מוצר היוצא לשוק.
ועוד לא נגענו בכישרון ויכולות
ההמצאה המהפנטות שיכול להפיק
הראש הגאוני הזה.

השלימות בהתגלמותה?

"מה חשבת שיקרה?" זעק סעדיה,
"שהמכונות יפעילו בעצמם את
עצמם?"

לא פלא ,איפוא ,שכל מי שהורשה
אי פעם לבקר במעצמת הטכנולוגיה
הראשית שלו בקומת המרתף של
ביתו/ארמונו/מבצרו ,עמד נדהם ולא
יכל להישאר אדיש .כי כשרואים מבנה
כה מדהים שמסוגל להכיל עשרות מוצרים
כל כך איכותיים ומוצלחים ,מבינים שהמוח
של זיגפריד הוא בהחלט מתנת שמיים אמיתית.

נכלם ומבויש עמד לפניהם זיגפריד
והתנצל על הטרחה הכרוכה בהגעה
אל המקום" :רציתי לשמח אתכם ילדים,
ולהפגין את יכולותי המדעיות .אך ביהירותי
לא שעיתי לאזהרות הפועל המסור שלי
ושכחתי שללא החיבור למרכז הכח אזי אין שום
משמעות לכל ההמצאות שלי ,חכמות ככל שיהיו".

כל פריט ומוצר חדש שזיגפריד פגש או המציא,
עבר בחינה מדוקדקת של כל מרכיביו .אין מצב שתקרה
איזושהי פשלה או מחדל הקשור במוצרים אלו.

החודש המכונן :דע מאין באת

זהירות :היהירות מסממת!
אבל אנחנו ניגע דווקא באירוע סטנדרטי ואיזוטרי .מדובר בכינוס
הקשור במשפחות חברי הכיתה של יוסי מכיתה ג'  -הבן של זיגפריד -
שחפצן היה עז להגיע ולהיחשף באופן אישי ובלתי אמצעי אל המוצגים
המתקדמים שרק מתי מעט מקהיליית המדענים ידעה על קיומם.
ראשית ,הם הוזמנו לקומת הכניסה ,שם התכבדו בשתיה קלה ומאפים
טריים .אך לא רבים שמו לב כיצד באותם רגעים פרץ בסערה אל האולם
איש התחזוקה של הבית  -סעדיה סבטלנוב  -ולחש באוזניו של זיגפריד
משהו כשזיגפריד מחווה באצבעו בתנועת ביטול יהירה.
לאחר מכן ,הם נקראו אל האולם הענק ששכן כאמור מתחת לקרקע,
ולאחר כמה מילות הקדמה כלליות ביקש מהם זיגפריד לבחור ארבעה
מוצרים מכל המבחר המרשים ,והם אכן נבחרו והובלו אחר כבוד לעבר
קידמת בימת המיצגים.

כשהבסיס נשמט!
המוצר הראשון ,הוא אביזר לראייה ותצפית כהחידוש בו הוא היכולת
לצפות מבעד לעדשה בכל הנעשה מעבר לקיר הבטון הסמוך.
המוצר השני היה נראה כשילוב של בועת קוקפיט שקופה המכילה תא
מושב וגוף היגוי ביחד עם כדור פורח ומתנייע שמאפשר לנוסע בתוכו
להגיע לכל מקום שליבו חפץ ,כאשר עליו רק מוטלת המשימה הפשוטה
להקליד את הנ.צ .על המסך ולהפעיל את המנוע.
המוצר השלישי היה מיצג בריאותי שכלל חוט המחובר לגוף חשמלי
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אי אפשר בלי החשמל
צילוםMILNER MOSHE :

"רציתי לשמח אתכם
ילדים ,ולהפגין את יכולותי
המדעיות .אך ביהירותי
לא שעיתי לאזהרות
הפועל המסור שלי
ושכחתי שללא החיבור
למרכז הכח אזי אין שום
משמעות לכל ההמצאות
שלי ,חכמות ככל שיהיו"

זה קורה בדיוק עכשיו ,בחודש שבט .זו התקופה שהקב"ה בחר
להזכיר לכל אחד ואחד מאיתנו ששום דבר לא יכול לזוז ולהתקיים ללא
החיבור אל המקור והמנוע הבסיסי שמניע אותו.
זה נכון לא רק לגבי החיבור של המכונות של זיגפריד לתחנת הכוח .זה
נכון גם לגבי החיבור של אדם אל הוריו ,עמו ומורשתו ואל נקודת החיים
הראשונית שלו.
זה קורה בדיוק עכשיו ,כשמזכירים לנו את נשיא הדור ומלך המשיח -
הרבי שליט"א מליובאוויטש ,שבעשירי לחודש הזה ,לפני  72שנה ,הוא
זמן עלייתו לכס הנשיאות .הזמן שבו הוא הופך להיות ר'אש ב'ני י'שראל
בפועל ממש .אין אחד מאיתנו שלא חש את הנוכחות המאסיבית של
הרבי באחד השלבים של חייו.
כי אין יכולת לאף איבר שבגוף הגדול הזה של עם ישראל להתקשר אל
אבינו שבשמיים  -הקב"ה ,מבלי להיות מחוברים היטב לראש (=משה
רבינו) של כל הגוף הזה  -של עם ישראל (= הגוף של הבן בנמשל) .משה
רבינו הוא זה ש"עומד בין ה' וביניכם להגיד לכם את דבר ה'" ,וכמו שכל
התורה אינה ספר היסטוריה ,אלא חיה וקיימת גם כאן ועכשיו -
כך גם נמשך משה רבינו בכל דור ודור ,ונמצא ומלובש בגופו של נשיא
הדור .האדם נמשל לעץ השדה .אז כאן ועכשיו כדאי וחשוב להתחבר אל
השורש שמחובר אל מקור הכוח של אמא אדמה .הגזע ,הענפים ,העלים,
הפרחים והפירות לא ישרדו ללא הקשר הבסיסי הזה ,שעכשיו הזמן
לחזקו .כן ,זיגפריד הגדול .רוץ לשלם את חשבון החשמל שלך...
יש לך עוד הרבה מה ללמוד מסעדיה הפועל הפשוט שזלזלת בו ביהירות
מתנשאת .ותזכור תמיד :אין חשמל  -לא מעניין!

בנימה אישית

נעמה טוכפלד

היכן נמצא האושר?
עושר בהכרח מביא אושר? מה אפשר ללמוד מסטפן תומאס ,שאיבד את הקוד למליוני הדולרים שבבעלותו? היכן נמצא את
האושר האמיתי בחיינו?
מה אתם הייתם עושים עם  245מיליון דולר? ככל הנראה ,זה מה
ששואל את עצמו יומם ולילה סטפן תומס ,שהונו אמנם קרוב
אליו ,אך גם רחוק יותר מאי פעם.

יש לפיד אור שהולך לפני המחנה .אור אמיתי ,לא כזה מלאכותי
הניבט ממסכים ופיקסלים .יש מי שמבין אמת נצחית מהי
ואושר אמיתי מהו .לא מזוייף ,לא מפוקסל ,לא כזה שניתן
לריטושים ופילטרים.

שני ניסיונות אחרונים .זה מה שנותר לו ,למתכנת
הגרמני שחי כיום בס .פרנסיסקו כדי למצוא את
הסיסמא לכספת שבה נמצא הונו הדיגיטלי
בשווי מאות מיליוני דולרים .שמור ומוחבא
בכספת הרחק מהישג ידו.

אושר אמיתי ,שמחמם ומרחיב את הלב ,שמביא
נחת ושמחה פשוטה לנשמה ,שמשביע
ומספיג את הנפש והגוף.
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר,
שנחת יהודי אמיתי נמצא בהקמת
בית ומשפחה ,בגידול ילדים וחינוכם
על אדני התורה והמצוות ,בהענקה
לזולת ובהקמת סביבה חיובית
ותומכת .העולם המודרני סבור,
שמה שמביא את האושר הוא
 המירוץ אחרי כסף ,קריירה,חשיפה ופרסום ,ובעידן הזה עוד
יותר מאי פעם  -השגת פופולריות
בכל מחיר ,והתבלטות מאולצת
הדורשת פילטרים מוגזמים והצגת
מציאות דמיונית כמעט.

שמונה מתוך עשרת הנסיונות של
תומס ,למצוא את הסיסמא שלו לארנק
הדיגיטלי ,שם מוחזקים מטבעות
ביטקוין בשווי של  245מיליון דולר
 ירדו לטמיון.תומס ,שרשם את הסיסמא על
נייר לפני יותר מ 10 -שנים ,איבד
אותו ,וכעת חייו מוקדשים לניסיון
פיענוח הסיסמא שאבדה לו ,ניסיון
שעד כה עלה בתוהו 245 .מיליון
דולר שייכים לו ,והוא לא יכול
להשתמש אפילו בסנט שחוק מתוכם.
וזה לא המקרה היחיד.
ג'יימס האוולס ,הציע  65מיליון דולר
(בקירוב) לעיריית ניופורט ,באם זו תאפשר
לו לחפש במטמנת הזבל העירונית את הכונן
הקשיח שזרק פעם בטעות ,ובו מוכמנים פרטי
הארנק הדיגיטלי שלו 7,500 ,ביטקוין ,שערכם
הנוכחי הוא יותר מ 260 -מיליון דולר .הסכום הזה נזרק
לפח ברגע של היסח הדעת ,וחייו של האוולס הפכו לתסכול
גדול ומתמשך.
בעידן הדיגיטלי ,המרחק בין האושר כפי שהוא מוגש לנו באמצעות
תמונות ,סרטונים ,פוסטים וסטוריז לבין המציאות ,מעולם לא היה גדול
יותר.
לא מזמן התפרסם על זוג ידוענים ,כאלו ששידרו זוגיות אוהבת ונוצצת,
חיוכים עד אין סוף ,חופשות מפנקות ,טיולים משפחתיים בנופים
אקזוטיים ושפע רב ומנקר עיניים ,כשבאותם רגעים ממש הסתירו
מאחורי הקלעים מסמך גירושין ההולך ומתגבש ,ובעוד הם מוליכים
שולל את עוקביהם ומעריציהם ,משדרים עסקים כרגיל ברשתות
החברתיות עם תמונות מנקרות עיניים  -במציאות הזוגיות מתפוררת,
הבית מתפרק והילדים הרכים נאלצים לחוות קריעה קשה מהוריהם.
פעם פה ופעם שם.
אם כן ,מסתבר כי גם הממון הרב שצוברים אנשים ,הנכסים הגשמיים
והזוגיות הנוצצת  -הם בסך-הכל מצג שווא שמאחוריו אומללות גדולה
ותסכול מתמשך ,בדידות ושברון לב.
ונשאלת השאלה :אז למה אפשר להאמין היום? היכן נמצא האושר
האמיתי?
כדי לקבל תשובה בעידן כה מבלבל ,מהיר ומיידי ,שבו הכל מונח על כף
היד ,צריך להוציא את הראש מהמסך.

סטפן תומאס ,ימצא את העושר?
(מתוך הטויטר)

אך מסתבר שלא כך .הנתונים המדאיגים
מתחום בריאות הנפש ,מראים על אחוזים
הולכים וגדלים של תופעות דיכאון וחרדה,
הפרעות שונות ונטילת תרופות להפחתת לחץ נפשי,
והתופעות חמורות שבעתיים בקרב בני נוער ומתבגרים.
במדינות מסוימות בעולם הוקדש מינוי מיוחד לתפקיד שר או
שרת הבדידות ,על מנת לפתור מצוקה שהיתה קיימת  -ככל הנראה
 מאז ומעולם ,אך הוחמרה והוחרפה מאוד עם פרוץ העידן הדיגיטליוהמסכים שמכסים את עינינו האחד מפני השני.
אבל התרופה לכל זה היא פשוטה ,כך אומר הרבי שליט"א מלך המשיח.

התרכזו בבניית הגרעין
המשפחתי שלכם.
העניקו לילדיכם חינוך
טוב ואיכותי שיונק
ממעיינות מים חיים,
ומעניק להם כלים איתנים
להתמודד עם אתגרי
העולם המטורף שסביבם

הניחו למטבעות הקריפטו ,לעוקבים הרבים ולתמונות המלוטשות
והמרוטשות  -והביטו פנימה .התרכזו בבניית הגרעין המשפחתי שלכם.
העניקו לילדיכם חינוך טוב ואיכותי שיונק ממעיינות מים חיים ,ומעניק
להם כלים איתנים להתמודד עם אתגרי העולם המטורף שסביבם .טפחו
פינה חמימה ומשפחתית ,אל תשכחו את הוריכם המבוגרים ,את החלשים
יותר בחברה ,תשאלו כמה אתם יכולים לתת ,ולא רק מה יכולים לתת
לכם.
שם ,נמצא האושר האמיתי .אושר נצחי ,אושר מתמשך ולא חד פעמי,
כזה המלווה כל שלב בחיים .אמנם ,הוא מצריך מאיתנו מאמץ לא קטן,
וויתורים ,הרבה כוח רצון ,והרבה דם ,יזע ודמעות ,אך תסכימו איתי
שזו מטרה טובה בהרבה לאין-ערוך להשקיע בה ,מאשר לנסות לחפור
את כל המזבלה של ניופורט כדי למצוא את הסיסמא לארנק הדיגיטלי
שאבדה לך.
שבט תשפ"ב (ינואר )2022
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עיון

היכונו
לחזרת
החזיר

במשך כל הדורות יהודים מסרו את נפשם שלא להכניס
חזיר לפיהם ,ולא סתם .כשחזיר נעץ את ציפורניו
בחומת ירושלים ,הוא גרם לזעזועה של כל ארץ
ישראל! אז איך ייתכן שאותו בעל חיים טמא ומשוקץ
יהיה מותר באכילה? או שאולי זה רק רמז ומשל?
מאת :אריה קירשנזפט
לאחרונה נוכחו תושבי
הצפון בהתנהגותו
הברוטלית של החזיר.
אבל לא צריכים
לראות זאת מקרוב
בשביל להשתכנע .מאז ומתמיד ,זו חיה
שעוררה קונוטציה שלילית ודחייה.
במיוחד כאשר מסתכלים על ההנאה
הגדולה שלה להתבוסס ברפש וליהנות
מזוהמה.
בגמרא נאמר "עשרה קבים נגעים ירדו
לעולם  -תשעה נטלו חזירים ,ואחד כל
העולם כולו" .וזה מכיוון שהם נגועים
בצרעת ובמחלות רבות נוספות .כתוב גם
שהם כל-כך מסריחים ,עד שכאשר חזיר
מהלך ברחוב זה כאילו צואה עוברת,
ולכן יש בעיה לומר לידו דברי תורה
ותפילה.
ביהדות נזהרים שלא לומר את שמו,
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אחרי הרקורד העשיר הזה ,מפתיע מאוד
לשמוע שעוד מעט ,בגאולה ,החזיר
הארור והמזוהם יהפוך להיות מותר
לאכילה! אמנם ,בעת כתיבת שורות אלו
אנו עדיין לא בגאולה השלימה ,והחזיר
טרם הותר ,אך מיד ממש נגיע לתקופה זו
ונוכל לשחוט את החזיר ולאוכלו .חכמינו
אף מצאו רמז לעניין זה בשמו" :למה
נקרא שמו חזיר? שעתיד לחזור ולהיטהר
לעתיד לבוא"!
[חשוב לציין ,שקיימת מחלוקת בין
פרשני התורה על הנושא .יש המפרשים
כי אין הדברים כפשוטם ,והחזיר לא יותר
לאכילה ממש .לשיטתם ,זהו משל על
עניין רוחני מסויים .לדוגמה  -אומות
העולם נמשלו לחזיר ,ו"עתיד להיטהר"
פירושו שהאומות יפסיקו להציק לעם
ישראל ,ורק יסייעו להם .אגב ,את
הייעוד הזה אנו יכולים לראות מתממש
כבר היום .אומות העולם מסייעים לנו
בקיום תורה ומצוות ,שלא בערך למה
שהיה בעבר.
אמנם ,מפרשים אחרים סבורים שהכוונה
ב"עתיד להיטהר" היא אכן כפשוטה,
ובגאולה יהיה מותר לאכול את החזיר.
גם תורת החסידות גורסת שהדברים יהיו
בפשטות ,ואכן החזיר יותר לאכילה].
אם כן ,בקרוב ממש נוכל לשבת בחצר
הבית ולמנגל סטייק חזיר .לא שזה כל-
כך מגרה ,רק חשוב לדעת את העובדות...
אבל למען האמת ,כל החיות הטמאות
יותרו באכילה .אז למה עושים סיפור
דווקא מהחזיר? והתשובה מפתיעה:
החזיר יהיה מותר כבר בתקופה הראשונה
של הגאולה ,ואילו שאר החיות יותרו
בתקופה מאוחרת יותר.

וקוראים לו בכינוי "דבר-אחר" .יש
המרחיקים עוד ונותנים ראשי תיבות
לכינוי .הם קוראים לו רק בשם "דלת,
אלף" (ראשי התיבות של 'דבר אחר').

בית המקדש .היה זה בזמן המצור של
הרומאים על ירושלים ,טרם התרחש
החורבן בפועל .העבודה בבית המקדש
לא פסקה ,ובכללה גם עבודת הקורבנות.
מחוסר בהמות להקרבה ,הגיעו להסכם
עם הרומאים  -בכל יום היהודים שלשלו
מעבר לחומה החוצה ארגז מלא דינרים,
ובתמורה ,הרומאים העלו להם חיות
כשרות ,כדי שיוכלו להקריבן כקורבנות
על המזבח בבית המקדש.

חשוב לדעת :הרבי מלך המשיח שליט"א
הודיע לנו ,כי נמצאים אנו כבר ב"ימות
המשיח"! אך חשוב לדעת ,שהמושג
"ימות המשיח" כולל תקופות רבות,
בעלות רבדים שונים ברמת הגילוי
האלוקי בעולם .ימות המשיח שבהם
אנו נמצאים כעת ,עדיין אינם מתירים
את אכילת החזיר .אך בהחלט ניתן לומר
שאנו קרובים לכך מאוד ,ותקופה נפלאה
זו צריכה להתרחש בכל רגע ממש!

על אסתר המלכה מסופר שאחשוורוש
רצה לאונסה לאכול בשר חזיר ,אך
אסתר הצדקת נמנעה מלאכול כמובן .יש
מפרשים שמשמיים שלחו ׁ ֵש ָדה שתאכל
במקום אסתר ,ויש מפרשים שהגישו
לפניה מוח של דג הנקרא "שיבוטא"
שטעמו זהה לטעם החזיר.

כאשר הבינו הרומאים שעבודת
הקורבנות מגינה על היהודים ,החליטו
להתחכם .יום אחד ,במקום להעלות
להם חיה כשרה הראויה להקרבה על
המזבח ,העלו להם חזיר .כאשר הגיע
החזיר לחצי החומה נעץ את ציפורניו
בחומה ונזדעזעה כל ארץ ישראל .באותה
שעה אמרו חכמינו" :ארור האיש שיגדל
חזירים!".

הרעיון ההלכתי העומד מאחורי טהרתו
של החזיר ,קשור לדיני ה"סימנים".
בתורה מובאים שלושה סימני זיהוי לחיה
טהורה" :מעלת גרה"" ,מפרסת פרסה"
ו"שוסעת שסע":

האיסור המופיע בתורה לא לאכול את
החזיר  -ידוע לכל ,והוא נתפס בעיני
אנשים כמעט כמו החיוב לצום ביום כיפור.
גם אנשים שאינם מקפידים בינתיים על
אורח חיים דתי מלא ,יודעים שזהו 'קו
אדום' שאותו לא עוברים לעולם.

אחת הסיבות לתיעוב הגדול כל-כך של
החזיר ,היא ההשתתפות שלו בחורבן

העלאת גרה הוא תהליך עליית האוכל
מהמעיים אל הפה ללעיסה חוזרת .כפי
שניתן לראות אצל עיזים בפינת-חי וגני-
חיות ,שלאחר הבליעה הן מחזירות את

יש לי עניין

עם
מעיין
ציזיק

קדושים תהיו
כבר ביום שישי בבוקר ניתן לחוש קדושה זוחלת לאיטה לאטמוספירת
העולם .ימי החול מסיימים את משמרתם ,הקדושה נכנסת אט אט,
תופסת את מקומה באוויר העולם וממלאה אותו בקדושה .את
התחושה הזו ניתן לחוש כיוון שבורא העולם קידש ,בירך ובחר ביום
השבת לקדשו ,ואנו כיהודים קיבלנו את הזכות לשמור ולזכור את
השבת הקדושה.
בשמירה נכונה של קדושת השבת אנו זוכים להתקדש ,וככל שאנו
מצליחים בכך אנו נעשים שותפיו של בורא עולם במעשה בראשית.
וזאת כיוון שהשבת מקיימת את העולם כולו לששת הימים הבאים,
ולכן מי שזוכה ומקדש את השבת ,בזכותו העולם כולו ממשיך
להתקיים ,ועל כך נקרא שותף.
אך שונה השבת משאר המצוות ,בכך שהיא קדושה מעצמה ,גם ללא
פעולת היהודי .וזאת בשונה משאר הדברים שבעולם ,שהקדושה לא
חלה עליהם ,אם אין האדם עושה מעשה המקדש את החפץ .כלומר
 בשביל להשכין קדושה על חפץ כלשהו ,האדם חייב לפעול כראויועל ידי פעולתו הוא מחיל את הקדושה על החפץ.

בקרוב במנגל?

צילום ,OHAYON AVI :לע”מ

האיסור המופיע בתורה לא לאכול את החזיר
 ידוע לכל ,והוא נתפס בעיני אנשים כמעטכמו החיוב לצום ביום כיפור .גם אנשים שאינם
מקפידים בינתיים על אורח חיים דתי מלא ,יודעים
שזהו 'קו אדום' שאותו לא עוברים לעולם
האוכל לתוך הפה ולועסות אותו שוב.
תהליך זה חוזר על עצמו כמה פעמים
עד שהאוכל נטחן היטב .מהי פרסה -
מיותר להסביר ,כולנו מכירים אותה
מתחתית רגלי הסוס וכן חיות נוספות.
אבל אם תסתכלו טוב יש פרסות
שונות .חלקן שלימות וחלקן סדוקות.
זהו פירוש המילה "שסע" ,שהפרסה
מחולקת לשניים .החיות שיש להן את
כל שלושת סימני הטהרה  -טהורות,
ואלו שלא  -טמאות ואסורות באכילה.
לחזיר יש גם "פרסה" עם "שסע".
כלומר ,הפרסה שלו שסועה .אבל אין
לו את הסימן השלישי ,הוא איננו
מעלה גרה .אגב ,כאשר הוא יושב,
דרכו להניח את הרגליים קדימה,
כאומר "ראו ,אני כשר ,יש לי פרסה
שסועה" .מה לעשות ,חזיר.
כאשר יותר החזיר תיפתר בעיית
הסימנים ,כיוון שטבעו ישתנה והוא

יתחיל גם להעלות גרה.
כידוע ,לכל דבר בעולם יש שורש רוחני
וכוונה נסתרת .גם לתופעה זו של
העלאת גרה ישנה משמעות רוחנית
נעלית :תפקידנו בעולם הוא להעלות
את הגשמיות לקדושה ,וכאשר אנו
משתמשים עם הדברים בעולם באופן
נכון ,הם מתעלים ומתקדשים .כשם
שהבהמה לועסת את האוכל שוב
ושוב עד שהוא מושלם לבליעה ,כך
אנו 'לועסים'  -מבררים ומזככים את
העולם ,עד שהוא מוכן לגאולה.
אפילו החזיר ,המסמל את הטומאה
הגדולה ביותר  -יעלה גרה ויהפוך
לטהור ,ויחד איתו כל העולם יתברר
ויעלה לקדושה בשלימות .היום העולם
כבר מבורר ,ורק נשאר לפתוח את
העיניים על ידי לימוד תורת הגאולה,
ולראות שזו אכן המציאות! מיד ממש.

האמת שכשחושבים על כך  -מדובר ב"סטארט-אפ" גאוני ששמור
רק לנו העם היהודי .אנחנו מעין מכונת קדושה שלא נגמרת לעולם,
שביכולתה לקדש את העולם סביבנו בכל רגע נתון על ידי הפעולות
שאנו עושים ,כגון נטילת ידיים ,ברכת המזון ,ברכה לפני אכילה ,ועל
ידי זה גם אנו זוכים להתקדש.
גם בגילאי החינוך ניתן לראות ,שכשמרגילים ילד למעשים טובים,
באפשרותינו לקדש ולזכך את הגשמיות שלו בכל הרבדים -
במחשבה ,בדיבור ובמעשה.
מחשבה :על ידי המחשבה ילד יכול להבדיל ולייחד משהו לקדושה,
לדוגמא  -תכנון קניית ממתק לכבוד שבת.
דיבור :על ידי שהילד מברך לפני האכילה ,הוא מקדש בכך את
פעולת האכילה.
מעשה :על ידי פעולה גשמית ,כמו נטילת ידיים לפני סעודה.
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" .כשילד יהודי יודע שהוא שייך לעם
הקדוש ,הוא יודע שגם אדמת ישראל היא קדושה ,ושבית המקדש
השלישי שאנו מצפים לו כל כך ,הוא המקום הקדוש ביותר לעם
היהודי .כך הוא גם מכיר בחשיבות הערכית בעצם היותו ילד יהודי.
אנו אפופים בקדושה ,ועל ידי ההתקדשות וההבחנה לדעת להבדיל,
הילד רוכש מחשבה צלולה וברורה ולומד להבדיל בין קודש לחול,
בין ישראל לעמים ,בין היום השביעי לששת ימי המעשה.
בכך ניתן לתת כלים על-מנת להבדיל בין דקויות שלא תמיד ברורות,
וישנה כאן הזדמנות פז לרכוש מיומנות שמגיעה על-ידי אורח חיים
תורני .בעצם גדלים עם המציאות הזו .כפי שצויין ,את הקדושה
אוספים בדיבור ,במחשבה ובמעשה ,ואת תוצאותיה ניתן לראות על
פניהם של ילדי ישראל הטהורים.
על ידי כך שילד גודל בדרך זו הוא מקבל ריגוש ,סיפוק ושמחה דרך
דברים נורמטיביים ,ולא במרדף אינסופי אחר ריגושים בלתי פוסקים
שרק הולכים ומתגברים .הריגושים הלא-טובים נובעים מכך שהנפש
הבהמית שקיימת בכל אחד ואחד מאיתנו ,אף פעם לא שובעת.
להיפך ,היא רק הולכת ומתגברת .אחרי כל ריגוש כבר מחכה הריגוש
הבא ,מעין מרדף בלתי פוסק.
מנגד ,ישנה את הנפש האלוקית שלנו שכל כולה אלוקות ,והעיסוק
שלה באלוקות מרווה את נקודת הצימאון האמיתי שלנו וגורם לה
לעונג אמיתי .התורה והמצוות מאפשרים לנו להתקדש" ,והייתם לי
קדושים" ,כפי שבורא עולם דורש מאיתנו .בגאולה והתגלות הרבי
שליט"א בתור מלך המשיח ניתן יהיה לראות את הקדושה האלוקית
בעולם ללא מחיצות והפרעות למיניהן.
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עולם השליחות

נאות שקמה
ראשון לציון

הרב פנחס ממן ,נשוי למירי ואב לתשעה ,שליח בשכונות קרית ראשון ונאות שקמה ,ראשון לציון
תחילת הדרך //

נולד וגדל בקרית ים ,בבית
מסורתי אך לא שומר שבת" .היינו עושים קידוש ,וזהו
פחות או יותר .הרגשנו את הקשר לדת אך לא שמרנו".

תפנית //

לאחר שסיים את שירותו הצבאי ,תכנן
לנסוע לאירופה ללימודי תקשורת" .הכל כבר היה סגור,
סיכמתי עם חבר שהתגורר בגרמניה שאני מגיע .זמן קצר
לפני הנסיעה עברתי ליד בית חב"ד והחלטתי להיכנס
לשאול כמה שאלות .פגשתי שם את הרב שמואל פרומר,
והוא שמע על התוכניות שלי לגבי הלימודים והמליץ
לי להיפגש קודם עם מכר שלו שמעביר כבר הרבה
שנים תוכניות ברדיו ,שידריך אותי ויכניס אותי לעולם
התקשורת .היה זה אברהם זיגמן ,עורך ברשת ב' וברשת ג',
ואכן נסעתי לירושלים להיפגש איתו".
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התקדמות //

הקשר עם הרב פרומר הוביל אותו
להצטרף מספר פעמים לשיעורים שמסר ,והוא הרגיש
שמצא משהו משמעותי שמדבר אליו" .התהליך שעברתי
היה מהיר מאוד ,ותוך כמה חודשים כבר הגעתי לשלב של
להיכנס ללמוד בישיבה .היעד היה ישיבה לחוזרים בתשובה
במוריסטון ,ניו ג'רזי ,אבל הם היו מקבלים בדרך כלל
תלמידים מארצות אחרות ,פחות מישראל .לאחר שקיבלתי
תשובה על כך מהרבי שליט"א מלך המשיח ,זו כבר לא
היתה שאלה ,ונסעתי לארה"ב ללמוד בישיבה .למדתי שנה
במוריסטון ועוד שלוש שנים בישיבה המרכזית ב,770 -
בית המדרש של הרבי שליט"א מלך המשיח בניו יורק".

חתונה //

אשתו לעתיד הגיעה אז ל 770 -להעביר
שם את חגי חודש תשרי" .עם סיום תקופת החגים
היא שאלה את הרבי שליט"א מלך המשיח האם היא

יכולה לדחות את חזרתה לארץ כדי לשהות בחצרו עוד
כחודשיים .הוא הפנה אותה לרב המקומי ,שפסק כי הדבר
אפשרי .בתקופה הזו הכירו בינינו ונפגשנו כמה פעמים,
וכך הבחור מקרית ים והבחורה מראשון לציון סגרו שידוך
בניו יורק".

מגורים //

היה לו ברור כי למרות שגם הוא וגם
היא ישראלים ,הוא רוצה להישאר לגור שם אחרי החתונה.
"ביררתי והבנתי שבדרך כלל הרבי שליט"א מלך המשיח
לא בעד ,כי זו הסתדרות לא קלה עבור זוג צעיר להתחיל
את החיים המשותפים ללא הורים ומשפחה תומכת לידם,
כאשר הם צריכים להתקיים ממלגה זעומה של מוסד
ה'כולל' ללימודים תורניים .למרות זאת קיבלתי בקשר
לכך הכוונה חיובית ברורה מאישיות חסידית מפורסמת
הרב יצחק שפרינגר ,מכיוון שגם אני וגם אשתי חפצנו בכך.

מנחם מענדל אקסלרוד

בנימה אישית
עבודה בתחום ההוצאה לאור" .הפניתי את השאלה לרבי
שליט"א מלך המשיח ,שפסק – שניהם .זו היתה הפתעה.
איך אפשר לשלב את שני התחומים ,גם לנהל בית חב"ד
וגם להקדיש זמן למלאכת ההוצאה לאור? עד היום אני לא
יודע את התשובה ,אבל עובדה שזה עובד".

ראשון לציון //

הם קיבלו הצעה להגיע לראשון
לציון ונענו ,ושובצו בתור השליחים במערב העיר ,בימים
שעוד הייתה שם רק שכונה אחת" .אמרו לנו שזה מקום לא
דתי ,בתחילה לא כולם ראו בעין יפה את הפעילות שלנו,
אפילו בית כנסת לא היה ,היינו מתפללים במקלט של בית
הספר .היום ברוך השם בית חב"ד שוקק חיים ,יש מניינים
לתפילה כל שבת ,וגם באמצע השבוע".

פעילות //

הם פתחו גן ילדים ,וכמובן פועלים
סביב מעגל השנה" .גם בתקופת הקורונה המשכנו בהתאם
להגבלות .יצאנו למרחב הפתוח וערכנו שמחת בית
השואבה ,הקפות שניות ,ואפילו טקס הדפסת ספר התניא.
קיימנו שיעורים לנשים ברחבה שליד בית חב"ד ,הגיעו
עשרות נשים".

אגרות קודש //

רבים באים לבית חב"ד כדי
לפנות אל הרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת עצה או
ברכה" .נכנסה אישה בחודשי הריון מתקדמים וביקשה
סגולה ללידה קלה .מסתבר שכבר מחודש שלישי הרופאים
אבחנו מום מסוים והמליצו לעשות הפלה ,אך משום
מה היא התעקשה שלא ,גם בניגוד לדעת המשפחה
משני הצדדים .היא שטחה במכתב את מצבה והכניסה
לאחד מספרי 'אגרות קודש' .בתשובה שקיבלה נאמר כי
במקרים רבים הרופאים צפו דברים מסוימים אך לבסוף
התבדו ,לא צריך להתפעל מתחזיות קודרות אלא להתחזק
בביטחון באלוקים שישמור עליה .לאחר שלושה שבועות
נפגשנו בבנק באקראי .ברגע שהבחינה בי הגיעה בריצה,
ובהתרגשות בלתי מוסתרת סיפרה כי נולד לה בן בריא
ושלם".

הוצאה לאור //

בסופו של דבר חווינו ניסי ניסים ומצאנו דירה קרובה עם
ריהוט חדש במחיר זעום .גרנו שם שנה וחודשיים".

תשורה //

לקראת החתונה ערך חוברת עם קטעים
משיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא הגאולה,
אותה חילק כשי למשתתפים בשמחה" .במהלך עבודת
העריכה נחשפתי לכך שקיים המון חומר בנושא ,והחלטתי
להמשיך בפרויקט לאחר החתונה ולהפוך את החוברת
לספר .התוצאה הייתה מדהימה – ספר 'תורתו של משיח'
שהוא למעשה האנציקלופדיה של שיחות הרבי שליט"א
מלך המשיח בנושא מאותה תקופה".

השליחות //

לאחר שהתוודע לכך כי הוא ניחן
בכישרון ליקוט חומר ועריכה ,החל להתלבט מה תפקידו
בחיים ,פתיחת בית חב"ד חדש כפי שחשב בתחילה ,או

לאחר ההצלחה עם הספר
הראשון 'תורתו של משיח' החל להפיק חוברת חודשית
עם פתגם יומי בנושא גאולה ומשיח" .בתחילה זה שווק
בעיקר בתוך חב"ד ,אבל אני רציתי לפרוץ החוצה .פניתי
למשרד פרסום מקצועי ויצרנו מגזין חודשי ברמה גבוהה.
הקופירייטר מצא לזה שם נהדר ורב משמעות – 'אזרחים
במדינת המשיח' .זה יצא בתפוצה רחבה ,ואפילו מקומון
'ערים' של ידיעות אחרונות הקדישו לכך כתבת שער,
צילמו אותי נשען על גדר וכתבו בכותרת 'בראשון לציון
ייסדתי את מדינת המשיח'."...

פתגם יומי //

הוא לקח את החומרים שערך ,ונתן
לכל פתגם עיצוב גרפי מתאים" .זה מופץ מידי יום לאלפי
אנשים ,שנהנים לפתוח את הבוקר עם פתגם קצר ומעניין
בנושא הגאולה והמשיח".

סדר יום //

"היום חייב להיפתח בלימוד.
אישית אני מנסה 'לטעום מהכל' וכולל בלימוד
גם את שיחות ה'דבר מלכות' ,גם מאמרי
חסידות ,וגם חוברות השיחות של הרבי
שליט"א מלך המשיח שיצאו לאור בשנה
שלמדתי בחצרו ב ,770-ויש לי אליהן חביבות
מיוחדת .מעבר לכך אני מקפיד לשבת בעצמי
לקבלת קהל בבית חב"ד בשתי השכונות ,גם
בקרית ראשון וגם בנאות שקמה ,שלוש פעמים
בשבוע בשעות אחר צהריים .יש לכך חשיבות
רבה בעיניי כי תמיד צריך להיות בשטח,
להרגיש את הקהל וליצור עימו מפגשים
ישירים .גם בימי שישי אני נמצא בבית חב"ד,
יוצא החוצה להזמין אנשים להניח תפילין,
ומסייע למי שצריך בכתיבה באמצעות ה'אגרות
קודש' לרבי שליט"א מלך המשיח".

ספר ביד //

"יש את הלימוד האישי שכולל
גמרא ,חסידות והלכות ברמב"ם ,ויש לימוד
עבור הכנת השיעורים שאני מוסר ,בשיחות
'דבר מלכות' ובספר התניא .לימוד תורה בכלל
על כל סוגיו הוא דבר יסודי מאוד בעיניי,
זה הסוד של הדור שלנו .כאשר משקיעים
בלימוד התורה זוכים לסיוע מיוחד משמיים ,כל
הבעיות ייפתרו מעצמן".

שבת קודש //

"תקופת הגאולה מכונה
במשנה 'יום שכולו שבת' .עבורי שבת נותנת
להרגיש ממש את אווירת הגאולה .זהו יום
שמתעסקים בעיקר ברוחניות ,ובנוסף יש יותר
זמן לשבת עם אנשים ,עם האורחים ,לדבר,
להשקיע בקשר".

המשפחה //

"הילדים נולדו לתוך
השליחות וחיים את השליחות .הבית תמיד
מלא אורחים ,השולחן בסעודות השבת תמיד
מלא ,אז ממילא כל המשפחה שותפה .מעבר
לזה הילדים גם ממלאים תפקידים בפעילות
הבית חב"ד ,בת אחת אחראית על ניהול חוגי
'צבאות השם' לילדים ,בת נוספת לקחה על
עצמה את הארגון של מסיבת חנוכה הגדולה.
אשתי עוסקת בפעילות עם אוכלוסיית הנשים,
וזהו תחום מאוד פעיל ומפותח אצלנו .יש
אצלנו חמישה שיעורים שבועיים לנשים,
סדנאות ,קורסים ,התוועדויות ,ועוד .כתוב
שהגאולה ממצרים הייתה בזכות נשות ישראל
הצדיקות ,וכך גם יהיה בגאולה הקרובה.
אצלנו רואים את זה במיוחד".

איחול //

"לראות את הרבי שליט"א מלך
המשיח תיכף ומיד ממש".

תוכניות לעתיד //

"לתרגם את הפתגמים
היומיים לכמה שפות .להעלות פרסום חוצות של
הפוסטרים החדשים שהפקנו לאחרונה .בעצם ,אין שום
תוכניות ,רק לעשות פעולה קטנה והרבי שליט"א מלך
המשיח מגיע".
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סודוקו

יגעת ומצאת
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תפזורת הגאולה
3
6
8
5

בחמישה עשר בשבט ,ראש השנה לאילן ,נוהגים לאכול
מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
אחד מיעודי הגאולה היא צמיחה שלא היתה כדוגמתה
של פירות ענק שעתידים לגדול בארץ ישראל בקרוב
ממש.
בתיאורי חז"ל אנו מוצאים ביטויים לכך באמירות:
"עתידה חיטה שתיתמר כדקל ועולה בראש הרים"...
"עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור הגדול" "אין
לך כל ענבה וענבה שאין בה שלושים גרבי יין" .גם אופן
הגדילה והצמיחה עומד להשתנות כנאמר בנבואת הנביא
עמוס" :הנה ימים באים נאם ה׳ ונגש חורש בקוצר ודורך
ענבים במושך הזרע ,והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות
תתמוגגנה".
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מחולל תשבצים
התפזורת את שמות שבעת המינים
מצאו בתוך
שנשתבחה בהם ארץ ישראל :חיטה ,שעורה ,גפן,
תאנה ,רימון ,זית ,תמר (ניתן לנוע לכל הכיוונים).

13:16 ,7.1.2022

הקלד כותרת ראשית כאן
הקלד כותרת משנית כאן
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תחנות מסע

אברהם פלג

טבריה
מקום מושב הסנהדרין בפעם האחרונה

בית הדין הגדול

מכאן הכל חוזר

הסנהדרין ,הוא בית דין של שבעים ואחד דיינים המוסמכים לדון בדיני נפשות .בנוסף ,הם
הפוסקים הלכה לכל ישראל בכל המחלוקות המתעוררות בדיני תורה ,ועל פי תורת ישראל,
חייבים הכול לעשות על־פי הוראתם .בנוסף הם האחראים על קידוש החודש ,עיבור השנה,
מינוי כהן גדול ,מינוי "סנהדרי קטנה" בכל עיר ועיר ,ועוד.

אחד מיעודי הגאולה הוא חזרתם של בית דין הגדול וחזרת הסמיכה ,כדברי הנביא "והשיבה
שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה" .הרבי שליט"א מלך המשיח מבאר כי חלק מגדרו
ההלכתי של מלך המשיח הוא ,החזרת הסנהדרין למקומה בלשכת הגזית .כפי שהמקום האחרון
אליו גלתה הסנהדרין היה טבריה ,כך גם המקום הראשון בו תתחדש הסנהדרין יהיה בטבריה,
משם תעבור הסנהדרין ע"י מלך המשיח למקומה בלשכת הגזית.

התחנה האחרונה
מקומם הקבוע של הסנהדרים היתה בלשכתם בבית המקדש .עם חורבן הבית יצאו הסנהדרין
לגלות ממקום למקום .הגמרא במסכת ראש השנה מונה את המקומות בהם הם התמקמו במשך
הזמן" :מלשכת הגזית לחנות ומחנות לירושלים ,ומירושלים ליבנה ,ומיבנה לאושא ,ומאושא
ליבנה ,ומיבנה לאושא ,ומאושא לשפרעם ,ומשפרעם לבית־שערים ,ומבית־שערים לציפורי,
ומציפורי לטבריא"( .ראש השנה ,דף ל"א ,עמוד א-ב).

מברוקלין לטבריה
"במדרשי חכמינו ז"ל מצינו שמשיח צדקנו (אליהו הנביא) יתגלה תחילה בגליל ,ובגליל גופא
– בטבריא ,ש"טובה ראייתה" ,אבל ,איש לא יקפיד גם אם אליהו הנביא יבוא בחוץ לארץ,
אפילו בברוקלין ,ולמחרתו יבוא משיח לטבריא" ,כך קובע הרבי שליט"א מלך המשיח.
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HOME DESIGN
טפטים וחיפויים

טפטים וחיפויים לכל חלל בבית • עיצוב לקיר סלון
חדרי ילדים • חללי עבודה • חיפוי וחידוש מטבחים
חידוש דלתות  -טפט עבה ואיכותי

המרכז הארצי במחירים זולים
חייגו עכשיו • 058.770.2929 :כולל שירותי התקנה

