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בנוגע לשם החודש – 'תמוז', אנו מוצאים דבר 
והיפוכו: מצד אחד השם תמוז הוא שם של עבודה 

זרה, כנאמר בספר יחזקאל )ח, יד(: "הנשים יושבות 
מבכות את התמוז". אך לאידך, מבואר בתורת 
החסידות שהתרגום המילולי למילה תמוז הוא 

– היסק, שמראה על החום ששורר בחודש תמוז, 
כאשר בפנימיות זוהי הוכחה על גילוי אלוקי מאוד 

נעלה.

גם בנוגע לתוכן החודש אנו מוצאים דבר והיפוכו: 
בכל הדורות היה ידוע חודש תמוז כחודש של 

אבלות, צער וחורבן, היות ובחודש זה נפרצו חומות 
ירושלים ונכנסו האויבים לעיר )בי"ז בתמוז(. מאידך 

גיסא, בדורנו התגלה בחודש תמוז חג הגאולה 
של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן )הרבי 

השישי בשושלת אדמור"י חב"ד(, שנאסר על הפצת 

התורה והיהדות ברוסיה הסובייטית, עד שנפסק 
דינו למיתה, וביום י"ב בתמוז שוחרר לחופשי, אשר 
כתוצאה משחרורו ויציאתו מרוסיה החל שלב חדש 
של הפצה של תורה ויהדות הן ברוסיה ואירופה והן 

בארה"ב לשם הגיע מאוחר יותר.

ההסבר לפרדוקס הקשור בחודש תמוז, נעוץ 
בהתבוננות בפנימיות של המאורעות שאירעו 

בתקופת החורבן. על פניו נראה כי המאורעות 
היו פורענות איומה ועונש מה' לבני ישראל על 

כך שלא שמרו את התורה והמצוות. אמנם, כאשר 
אנו מתקרבים לגאולה האמיתית והשלימה, ניתנה 

לנו האפשרות ע"י תורת החסידות, לראות את 
הפנימיות שבתוך החורבן, שהיא התגלות אהבה 
עצומה של הקב"ה לעם ישראל. תורת החסידות 
מבארת את החורבן ע"י משל מאב רחמן שנאלץ 

להעניש את בנו. הבן באותם הרגעים יכול לבכות 
ולצעוק, אבל מצדו של האבא זוהי התגלות אהבה 
לבן, שלכן מעשי הבן נוגעים לו עד שמתנהג היפך 
טבעו, יותר אפילו מאשר אם היה מעניק לו מתנה 
באותו רגע, אלא שאהבה מתלבשת בלבוש שנראה 

כהיפך האהבה.

בזה נבין מדוע שם החודש מכיל בתוכו משמעויות 
הפוכות, מצד אחד שם עבודה זרה, ומצד שני גילוי 

אלוקי הכי נעלה. בדורנו כאשר אנו עומדים כבר על 
סף הגאולה, התגלה בחודש תמוז חג הגאולה של 

הרבי הריי"צ. זהו התמרור המורה לנו כי הפנימיות 
של ימי בין המצרים היא – חג הגאולה, כפי 

שיתגלה בשלמות בגאולה האמיתית והשלימה, שאז 
נראה גם בגלוי, את התגלות האהבה של הקב"ה 

בימי החורבן.

הרבי שליט"א מלך 
המשיח שליח ציבור 
בתפילת ערבית, בעת 
קריאת שמע

] חידוש החודש [
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תחנות מסע < 23

] 04 [ העולם כבן מוכן!
רבים חושבים ושואלים: הרי גם אם אני אהיה 

מוכן לגאולה ואשתוקק לה בכל נימי נפשי, 
הרי העולם אינו מוכן לזה בכלל? מהי התשובה 

לשאלה זו ומהי הדרך לפעול זאת בחיים 
האישיים // שלום דובער ישראלי

] 10 [ מחלום למציאות
הרב ישראל אריאל הפך לרבים את רעיון בית 
המקדש מחלום רחוק ובלתי מושג, למציאות 

עכשווית שעומדת לקרות בכל רגע. בריאיון 
שהעניק לרגל שלושת השבועות הוא מספר על 

החזון והמציאות // בנצי פרישמן

] 18 [ כשהפירות יגדלו
כמה יין נוכל להוציא מענב בודד בגאולה 

האמיתית והשלימה? דברי המדרש חושפים 
מציאות בלתי נתפסת של מאות ליטרים שיופקו 
מענב בודד, שפע עצום שאנו רואים כעת רק את 

קצהו // אריה קירשנזפט

] 20 [ חזר לקיבוץ, כשליח
הרב יעקב צבי בן ארי, חולש על פעילות עניפה 
המתקיימת בקיבוצים הרבים הפזורים לאורכה 

של ארץ ישראל. מילד שבעצמו גדל בקיבוץ, 
הפך לשליח החדור במטרה – לקבל פני משיח 

נא לשמור על קדושת הגליון// מנחם מענדל אקסלרוד
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להתחבר לעולם של גאולה
תורת הסוד מלמדת כי העולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, בכל רגע מחדש. למה צריך את זה? • איפה 
אפשר לגלות יותר את מציאות הבורא - בטבע או בנס? • המהפך של חודש תמוז בדורנו: מחודש שסימל 
רק רגש של אבילות וחורבן לחודש הגאולה המעניק ציפיה והתרגשות מיוחדת לקראת הגאולה האמיתית 
והשלמה • על שני האלמנטים היוצרים את חישוב הזמן, זה החודשי מול זה השבועי, ואיך אפשר לשלב 
ביניהם • ואיך אפשר לעשות בתוך חוץ לארץ, מציאות של ארץ ישראל, מציאות של קודש בתוך החול?

עיבוד: שלום דובער ישראלי

חיים בזמן

1. העולם משתנה מבפנים
אחת מהנחות היסוד הבסיסיות של אדם מאמין, היא האמונה בכך 
שהבורא נמצא ונוכח בכל פרט ורגע בחיים שלנו. בשונה מיצירות 
מעשה אדם שבהן היצירה אינה זקוקה ליוצר שלה כדי להמשיך 

להתקיים, העולם נברא בשיטה קצת אחרת.

מאז ששת ימי המעשה שבהם הוא נוצר, הבורא מעניק ליקום ולכל 
פרט שבו חיות וכח אלוקי בכל רגע ובכל שבריר שניה, כי לולי 
ולו רגע אחד  ולהתקיים  אין לעולם שום אפשרות להמשיך  זאת 

נוסף.

להבין את הבורא זו שאיפה מעט מוגזמת, אך עדיין אפשר לנסות 
להבין - למה באמת זה כך? לשם מה הקדוש ברוך הוא "מבזבז" 
כביכול את כוחו כדי לברוא את העולם בכל רגע מחדש, הרי בכוחו 
היה לברוא את העולם פעם אחת, עם כח חזק שיבטיח את קיומו 
לעד או לזמן ארוך, וזהו. מדוע יש צורך בחידוש מתמיד בבריאה?

מסתבר שכל זה הוא אך ורק בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל להרגיש 
וליטול חלק בכל המהלך.

לא לשבור את הכללים
ומכוון  אותו  שיצר  קברניט  ללא  כ'מנותק'  נראה  מצידו  העולם 
לגלות  הוא  שלנו  והתפקיד  ושעל,  צעד  כל  ועל  רגע  בכל  אותו 
בפעולה  למשל  כמו  המצוות,  קיום  ידי  על  הבורא  את  ולחשוף 
פשוטה של שתיית כוס מים, שאנו מכריזים לפני השתיה "ברוך 
אתה ה' . . שהכל נהיה בדברו" - כל העולם נברא ומתחדש בכל 

רגע על ידי אלוקים.

הקב"ה.  רבים שחולל  בניסים  עצמו  על  חוזר  בדיוק  רעיון  אותו 
בפעמים רבות הניסים לא קרו בהנחתה אחת ולתמיד, אלא לרוב 

המשחק  כללי  בתוך  ודווקא  שלב,  אחר  כשלב  בא  הנס  תהליך 
המקובעים בDNA של העולם, כי התכלית היא שהנס לא יכה 
את הטבע אלא יחדור ויחלחל בו עצמו, כך שהטבע מצידו יהיה 

שותף לתהליך האלוקי.

הרצון  קיום  ששלימות  לחשוב  ניתן  היה   - בחיינו  גם  הוא  כך 
העליון הוא דווקא בדרך של ביטול המציאות העצמית וכיפופה 
שדווקא  היא  המטרה  אבל  עול".  "קבלת  האלוקי,  הרצון  למרות 
הגוף מצד עצמו יוביל את המציאות שלו למקום של טוב ועשיית 
רצון הבורא, ודווקא מתוך הכוחות הטבעיים שלו. רק כך העולם 

יוכל לחוות שינוי מהותי לקראת הגאולה.

העולם? מוכן!
והגם שלכאורה אפשר עדיין לשאול - מה זה יעזור? איזו תועלת יש 
לפעולות הטובות שאני, האיש הפשוט, עושה, כאשר סביבנו ישנם 
המתרקם?  לתהליך  מחוברים  לא  אנשים שממש  של  מיליארדים 

לכאורה יש צורך 'להתחשב' עם העולם וההגבלות שהוא מציב.

אבל האמת היא שהעולם כבר מוכן, מושלם! כאשר אנחנו נעשה 
את המוטל עלינו - ללא חשבונות וללא הגבלות, אבל כפי שזה 
חודר ומתלבש בגדרי העולם, נראה כיצד העולם כולו מסייע לנו 

להתקדם לגאולה.

והיום זה מוחשי מתמיד. הגויים כיום לא רק שאינם מפריעים לנו, 
אלא הם מעצמם עוזרים בחפץ לב ליהודים בכל מקום לקיים תורה 
ומצוות. אפילו מעצמות אדירות שלא מזמן היו אויב מר ליהדות, 
לשלום ולטוב, מסייעות בעצמן ליהודים לחיות ולהתנהג כרצונם. 
זהו אחד הביטויים המוחשיים לשינוי המתחולל - שהעולם עצמו, 

מצד טבעו, מצטרף לגאולה.

מבוסס על שיחות הרבי שליט"א מלך המשיח, שבתות פרשיות קרח, חוקת, בלק ופנחס ה'תנש"א

המטרה היא 

שדווקא הגוף 

מצד עצמו 

יוביל את 

המציאות שלו 

למקום של טוב 

ועשיית רצון 

הבורא, ודווקא 

מתוך הכוחות 

הטבעיים שלו. 

רק כך העולם 

יוכל לחוות שינוי 

מהותי לקראת 

הגאולה
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המחזור החודשי של הירח, חלק ממציאות הזמן שלנו

2. לשכתב את הזמן
כל  קודם  צריך  בעולם,  אמיתי  שינוי  ליצור  כדי 
ממאפייני  אחד  שלו.  התכונות  ואת  אותו  להכיר 
עוצר,  לא  הזמן  הזמן.  מימד  הוא  בעולם  הבסיס 
תמיד  שבו  המחוגים  אחד,  לאף  מחכה  לא  והשעון 
לה  תחלוף  שניות  שישים  וכעבור  לתקתק  ימשיכו 
דקה, לאחרי עשרים וארבע שעות מתחלף לו היום, 
זה  ככה  לו שבוע.  ייגמר  ימים  ובסיומם של שבעה 

הסדר.

בחישוב הזמן על פי לוח השנה היהודי, קיים חשבון 
מקביל לימי השבוע, הנקבע לפי מהלך הירח, והוא 
חשבון החודשים: כיום לוח השנה העברי הוא בעל 
דפוס קבוע, אבל בעבר התנהל חשבון החודשים לפי 
זמן נצנוץ אור הלבנה מחדש, רגע המכונה בשם - 
"מולד הלבנה". אל בית הדין בירושלים היו מגיעים 
עדי ראיה שראו את רגע המולד, ורק לאחר חקירה 
ודרישה יסודית היו מכריזים על תחילתו של חודש 

חדש.

אורח  על  מעשיות  השלכות  קיימות  זה  לחשבון 
היהודיים  החגים  מועד  על  זה  אם  היהודי,  החיים 
ועוד, והמעניין הוא שהחישוב הזה נקבע דווקא לפי 
שיקול דעתם של בני אדם, וכמתואר במדרש שאפילו 
הקדוש ברוך הוא אומר ל'בית דין של מעלה': "אני 
ואתם נלך לבית דין של מטה" כדי לדעת מתי הם 

קבעו את ראש חודש.

בכוחנו לשנות
אם כן, הלוח היהודי מתמזג לפי שני חישובים: האחד 
שנקבע  השבוע  ימי  חשבון  והוא  לשינוי,  ניתן  אינו 
כך מלמעלה; השני הוא חשבון ימי החודש, הנקבע 
)בכפוף לכללים ההלכתיים( על ידי בני ישראל בבית 

הדין בירושלים.

שני חשבונות אלו הם שני הקווים הכלליים במבט 
שלנו אל העולם: יש את מה שנקבע מלמעלה על ידי 
הבורא, וזה בלתי ניתן לשינוי, אבל יש את מה שכן 
מה  על  "להוסיף"  ואף  ולגלות,  להאיר  שלנו  בכוח 
שברא הקב"ה, וכך להצעיד את העולם לתכליתו - 

לגאולה השלימה.

בניגוד לסטטיסטיקה
קווים  לשני  מתחלקת  התורה  גם  בעולם.  רק  ולא 
אלו: יש את החלק שקיבלנו מלמעלה בהר סיני - 
"התורה שבכתב", שבה לא שייך להוסיף או לשנות; 
אבל למרות זאת, התורה כן מתחדשת כל הזמן על 
ידי לומדי התורה בחלק "התורה שבעל פה" - החלק 
הנעלם שבתורה, וככל שחולף הזמן החלק הזה רק 

מתחדש וגדל.

ולמרבה הפלא, למרות המגמה של "ירידת הדורות", 
הקדומים  הדורות  ענקי  בין  העצום  הרוחני  והפער 
דווקא בחלוף השנים מתגלים  זמננו אנו, הרי  לבין 
עוד ועוד רובדים עמוקים ביותר בתורה, עד לגילוי 
בהם  האחרונות  השנים  במאות  רק  שקרה  האדיר 
נחשפה "תורת החסידות" על ידי "הבעל שם טוב" 
הגנוזים  החלקים  את  שגילו  חב"ד,  חסידות  ונשיאי 

ביותר בתורה, בצורה מופשטת להבנה בשכל.

והתכלית היא לחבר את שני הקווים הללו יחד - כפי 
שזה בתוכינו, שכן כל אדם מורכב גם משני חלקים 
בעבודה  לרתום  היא  התכלית  אבל  ונשמה,  גוף   -
ובלימוד  מצוות  בקיום  יחד,  שניהם  את  היומיומית 
כל חלקי התורה, ודווקא כך ליצור את המאזן הנכון 
הדרך  את  ולסלול  הבורא  רצון  לביצוע  והמושלם 

לקראת הגאולה השלימה.

 .3
לשנות את הראש

ככל שהזמן הזה הולך וקרב דברים משתנים לבלתי הכר. אם 
הוא  ביהודי מלפני מאות שנים  לפגוש  לנו  היו מאפשרים 
היה מגדיר את חודש תמוז, כחודש עצוב למדי. האסוציאציה 
הצליח  בו  היום   - בתמוז  י"ז  היא  לו  שתקפוץ  הראשונה 
בדרך  פנימה  ולהיכנס  ירושלים  חומות  את  לסדוק  האויב 

להחרבת מרכז ליבו של כל יהודי, בית המקדש.

אבל  במנהגי  זו  תקופה  את  הדורות  בכל  ציינו  לחינם  לא 
והשתדלו להמעיט ככל האפשר באירועי שמחה,  ועצבות, 
שקשור  מה  בכל  חד  מפנה  חל  האחרונים  בדורות  אבל 

להסתכלות והגישה לימים אלו.

הצומות  לזכור:  חשוב  השינוי,  לסיבת  שנכנס  לפני  עוד 
שנקבעו על אירועי החורבן אינם סתם ימי חופשה מהמטבח 
אלא הם "יום רצון להשם" כלשון הנביא, כי הגם שבמבט 
הוא  תוכנם  באמת,  אך  לחורבן,  כסמל  נראים  הם  חיצוני 

הזדמנות לכפרה, תיקון ותשובה.

האבל מתפוגג
ככל שחלף לו הזמן מאז ימי החורבן, התפוגג לו הטעם המר 
של האבלות, ובמקומו נכנס טעם אחר, הטעם הפנימי של 
ימי הצומות, שהם הכנה לגאולה השלימה. זהו תהליך טבעי 

שהלך והתחזק עם השנים.

אבל בדור הקודם התגלה חג חדש בחודש תמוז, שהגביר עוד 
יותר את התחושה של התפוגגות רגש האבלות וחיזוק רגש 
הגאולה: בי"ב תמוז תרפ"ז שוחרר לחופשי הרבי הקודם, 
רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, ממאסרו בכלא הקומוניסטי. 
מאסר זה היה עלול להמיט אסון ולהעמיד בסכנה את כל 
העולם  ביהדות  ולפגוע  רוסיה  יהדות  של  קיומה  המשך 
כולה, ולכן בעקבות השחרור הניסי חוגגים מדי שנה ברחבי 

העולם את היום הגדול, ומציינים אותו כ"חג הגאולה".

בעולם  וסימנים  מאורעות  של  ששורה  הרי  לכך,  בנוסף 
"סימני  על  חכמינו,  דברי  התגשמות  על  בבירור  מצביעים 
הגאולה", ולכן רגש השמחה רק הולך וגואה. הזמן הנוכחי 

הינו ללא ספק רגעי השיא של "סף הגאולה".

ולכן, כאשר לוח השנה מצביע על אותם ימים שבהם התרחש 
החורבן, הרגש שצף ועולה אינו כמו מה שהיה פעם, רגש 
של צער ויגון, אלא דווקא רגש של שמחה ושל סיום תקופת 

האבל, והפיכת ימים אלו לימי ששון ושמחה.

מודעות לתקופה חדשה
לא קל להכיל את המידע הזה שאנחנו בפתחה של תקופה 
אחרת. לו יצויר שנפגוש באדם שבחר להעביר את חמישים 
אמצעי  וללא  ומנותק  בודד  אי  על  האחרונות  השנים 
חידושי  כל  את  לו  להסביר  מאוד  קשה  יהיה  תקשורת, 

הטכנולוגיה ששינו את חיינו מן הקצה אל הקצה.

כך גם אנחנו. הגאולה השלימה מצטיירת אצל רבים כמשהו 
רחוק שיום אחד יבוא, אבל באמת היא כבר נמצאת כאן על 
הסף, ורק נחוץ שנשים לב לעידן החדש שמתרקם, ולשם כך 

עלינו להכיר את מהות התקופה ולהתרגל אליה.

אחת הדרכים הטובות לכך היא הלימוד על תקופת הגאולה 
כאשר  בנושא.  המודעות  את  המגבירה  התורה,  במקורות 
לומדים את נושאי הגאולה והמשיח בתורה אפשר 'לשנות 
את הראש' ולהתרגל למצב המתהווה החדש - סף הגאולה 

וימות המשיח.
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גם התחנה בדרך ליעד, הופכת להיות מטרה בפני עצמה

4. המחר הוא עכשיו
התחנה  לפני  רגע  נמצאים  אנחנו  זה,  לרגע  שנכון  מכיוון  אך 
האחרונה, צריך לברר ולהבין מה מוטל עלינו כרגע, הרי אנחנו 
והיינו  שהלוואי  פרק  בדרך,  הכל  בסך  אלא  'שם',  לא  עדיין 

יכולים 'לדלג' עליו.

'הדרך אל...' ממלאת חלקים רבים מסדר היום שלנו. אלו הם 
ובאם היה אפשר  דקות או שעות שנכפו עלינו בלית ברירה, 
אבל  בשמחה,  זאת  עושים  היינו  אותן  לעקוף  דרך  למצוא 
ביהדות ובקיום התורה והמצוות, הבורא מצפה מאיתנו לרמה 

קצת יותר גבוהה, כי באמת, גם הדרך היא מטרה.

ה'צמח- הרבי  עם  אישית  לפגישה  שנכנס  חסיד  על  מסופר 
מהרבי  ביקש  ובה  חב"ד(  בשושלת  השלישי  )האדמו"ר  צדק' 
בחשבו  ישראל,  ארץ  אל  ולעלות  מרוסיה  לצאת  ברכתו  את 
ששם הוא יוכל לחיות את אורח חייו היהודי בצורה טובה יותר 
ולשקוד שם על התורה והעבודה. הרבי ה'צמח-צדק' השיב לו 

"רצונך לנסוע לארץ ישראל? עשה כאן ארץ ישראל!".

חוץ  הלא  הפירוש?  מה   - השאלה  ונשאלת  הסיפור.  כאן  עד 
לארץ זה לא ארץ ישראל, וארץ ישראל זה לא חוץ לארץ, ואם 
כן מהי המשמעות של תשובת הרבי אל החסיד "עשה כאן ארץ 

ישראל"?

דרך שהיא מטרה
אלא שבתשובתו של הרבי לחסיד טמון אותו הרעיון: הן אמת 
שכאן )ברוסיה( זה לא ארץ ישראל, ונכון שהתשוקה והכמיהה 
המקום   - ישראל  לארץ  לעלות  הייתה  תמיד  יהודי  כל  של 
הנכסף והאידיאלי, אבל מכיוון שעכשיו אנחנו נמצאים כאן - 
בחוץ לארץ, מובן שמטרת חיינו היא גם כן כאן, וממילא מוטל 
עלינו לעשות כאן, בחוץ לארץ, ארץ ישראל, ולהפוך את החול 

לקודש.

בכל מקום, מצב, או זמן בו אנחנו נמצאים, גם אם זה רק רגע 
מעבר או הכנה למשהו אחר, צריכים להתייחס אל אותו הרגע 
כאל המטרה בעצמה, ולשם צריך למקד את כל הכוחות שלנו, 
מנוצל  יהיה  שהכל  המעשה,  וכמובן  הדיבור,  המחשבה,  כח 
כאן  הנוכחית,  המטרה  את  להשלים  כדי  המקסימלית  בצורה 

ועכשיו.

וזה נכון בכל מצב, ובכל מקום שבו אנחנו נמצאים, אפילו אם 
זה רק בדרך לעבודה או לבית הספר, יש לנצל את הדרך עצמה 

ולראות בה כהמטרה עצמה.

להתרגל למצב גאולתי
זהו המענה לשאלה פשוטה שכל אחד יכול לשאול את עצמו 
- מה אני האיש הקטן יכול להועיל למהלך כל כך גדול של 

גאולה עולמית?

והתשובה היא - "עשה כאן ארץ ישראל", כלומר: היכן שאתה 
נמצא, אם זה מקום, מצב או זמן ספציפי מוגדר, גם שם עליך 
מוטל להפוך את החול והשגרה ל"ארץ ישראל", היינו להכניס 
את הגאולה למקום והמצב שבו אתה ניצב ברגע זה, ועל ידי כך 

להפוך את העולם כולו לעולם של גאולה.

במילים פשוטות: ברגעים אלו של ערב הגאולה צריכים להתרגל 
ולהציב את עצמנו במצב ורגש של גאולה, על ידי שאנחנו עושים 

את המוטל עלינו בשיא השלימות במקום והזמן הנוכחיים.

אסור לנו לזלזל בדרך, כי הדרך היא המטרה בעצמה, ולכן יש 
לנצל את הרגע העכשווי והמקום הנוכחי ולהפוך אותם לרגע 

ומקום של גאולה - ברגע זה ממש.

היכן שאתה 

נמצא, אם זה 

מקום, מצב או 

זמן ספציפי 

מוגדר, גם שם 

עליך מוטל 

להפוך את 

החול והשגרה 

ל"ארץ ישראל", 

היינו להכניס 

את הגאולה 

למקום והמצב 

שבו אתה ניצב 

ברגע זה, ועל 

ידי כך להפוך 

את העולם 

כולו לעולם של 

גאולה
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טבע  לבין  נס  בין  ההבדל 
רגיל ושגור הוא התדירות, 
כך אמרה לי פעם מישהי. 
אם השמש לא היתה זורחת 
כל בוקר אלא רק לאחר תקופות ארוכות 
ובאופן אקראי כולנו היינו מעריכים אחרת 

את העניין.

ים סוף היה נקרע  לאידך, אם מידי בוקר 
או כל תופעה פלאית אחרת היתה קורית 
בתדירות קבועה, אף אחד לא היה מתרגש 

מזה.

זו הייתה עוד אחת מיני שגרות רבות שיש 
סביבנו ואיש לא היה מתפלא נוכח הדבר 
נס  איזה  נס.  איזה  "וואו,  אומר  או  הזה 
מטורף, חייבים לעצור להודות ולהלל על 

הנס הזה שקרה פה כרגע".

יש לי נס יום-יום
והודיה  ניסים  על  מדברים  כשאנחנו  אכן, 
אנחנו מדברים בעיקר על מקרי קיצון, על 
מקרים  צירוף  על  הטבע,  מערכות  שידוד 
פלא  על  או  כלל  מקרי  שאינו  מופלא 
שהתרחש לנגד עינינו או חווינו על בשרנו.

יומיומית  מציאות  על  חשבנו  מתי  אבל 
רגילה כעל נס?

רק  לא  מחשבה  הקדשנו  מתי  ולמעשה, 
למה שקורה באופן רגיל ותקין אלא לכל 
נס  בגדר  והם  לנו  קרו  שלא  הדברים 

מוחלט?

פלא - נסתר, נס - גלוי
התאונה שלא קרתה, המחלה שלא הגיעה, 
שלא  הפרידה  לנו,  ניתן  שלא  הדו"ח 
התרחשה... המון המון תסריטים אפשריים 

מסתובבים סביבנו כל הזמן.

יודעים  אנו  אז  ורק  קורים  הם  לעיתים 
להעריך את הזמן שבו הם לא קרו. אז למה 
שלא נעריך בינתיים את הזמן הזה, מתוך 

תקווה ותפילה שהנס ימשך לנצח?

"אראנו  במילים  שנפתח  מכונן  במאמר 
מליובאוויטש  הרבי  מסביר  נפלאות" 
רק  לא  שהקב"ה  המשיח  מלך  שליט"א 
אותן.  לנו  מראה  גם  הוא  נפלאות,  עושה 

אנחנו פשוט צריכים להתבונן.

להגיד  כשרוצים  נסתר.  עניין  הוא  פלא 
"נפלא  אומרים  מבינתנו  נעלם  שמשהו 
דבר  הוא  זאת  לעומת  נס  הדבר",  ממני 

שמתנוסס. גלוי. נראה לעין כל.

מלך  שליט"א  הרבי  מסביר  זה  במאמר 
לנו  מגלה  רק  לא  הקב"ה  כיצד  המשיח 

את הנפלאות שהוא עושה - את הדברים 
לכאורה,  הפשוטים  היומיומיים  הסודיים 
זה  כמה  במוחש  לנו  מראה  ממש  אלא 

מופלא וניסי.

שלילי, ברוך ה'

מחברת  שקיבלתי  אחד  טלפון  זוכרת  אני 
רגיל  פרוצדורלי  הליך  הכל  בסך  ביטוח. 
ושגרתי, לא שום דבר מרעיש ברוך השם. 
הנציגה ביקשה ממני לפנות מזמני כעשר 

דקות על מנת שנוכל למלא שאלון יחד.

יכול  כבר  זה  זמן  כמה  לעצמי,  אמרתי 
לקחת? כולה שאלון בריאותי.

כמה  ישמור,  ה'  שטעיתי.  מסתבר  ובכן, 
יש  בריאות  ובעיות  ותסמונות  מחלות 
לי  מקריאה  היא  דקות  כעשר  בעולם. 
את  לסקור  שאמור  ומפורט  ארוך  שאלון 
מהשאלות  אחת  ובכל  הבריאותי  מצבי 

הללו אני עונה "ברוך השם לא".

כמובן שזה האריך את זמן השיחה בכפליים 
אבל פתאום הבנתי איזה נפלאות ה' מראה 
יכולים  שהיו  מקרים  הרבה  כך  כל  לי. 
לקרות, שהשכיחות שלהם גבוהה וסבירה, 
פה  מה  אז  תדיר.  באופן  סביבי  שנמצאים 

הנס, זה שזה קרה או שלא קרה?

מתישהו בשיחה עצרתי ואמרתי לה "וואו, 
מה קורה", והנציגה עצרה גם היא ואמר: 
"כן. את לא מבינה איזה מקרים עצובים יש 

בעולם. אני כל יום אומרת תודה".

איך שניתקתי את השיחה פתחתי תהלים, 
שמתי צדקה ואמרתי "מזמור לתודה", וגם 
לקחתי על עצמי לעשות משהו טוב עבור 
כך  כל  יש  כי  ראשון  דבר  אחר,  מישהו 
הרבה ניסים שקורים לנו שאנחנו לא תמיד 

יודעים להגיד עליהם תודה.

אבל בעיקר על הנפלאות, אלו שנסתרים 
על  עולה  לא  ואפילו  מאיתנו  ונפלאים 
אותם  לנו  מראה  הקב"ה  וחבל,  דעתנו 
וממתין שנהיה מודעים יותר, שכל רגע הוא 
פלא. כל שגרה היא ברכה, וכל מה שלא 

קרה זו הודיה שלימה לה'. 

להודות על מה שלא קרה 
האם הצלחנו אי פעם לעצור את שטף מירוץ החיים כדי להתבונן ולשים לב לניסים שאופפים אותנו יום יום שעה שעה? 

האם שמנו לב למה שלא קרה לנו?

] בנימה אישית // נעמה טוכפלד [

כשאנחנו מדברים על ניסים והודיה אנחנו 
מדברים בעיקר על מקרי קיצון, על שידוד 

מערכות הטבע, על צירוף מקרים מופלא שאינו 
מקרי כלל או על פלא שהתרחש לנגד עינינו או 

חווינו על בשרנו.

אבל מתי חשבנו על מציאות יומיומית רגילה? 

לראות ניסים גם במציאות הרגילה והאפורה
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אין דבר קדוש יותר בעולם 
יקר  יותר  דבר  אין  הזה, 
בין  לבורא מאשר האיחוד 
אחרי  זהו,  ואישה.  איש 
מקור  הוא  זה  איחוד  החיים.  מעיין  הכול, 
יכול  מה   - החיים  של  והיצירה  הנביעה 
החיים  ממנו  המקור  מן  יותר  יקר  להיות 

מגיעים?

הראשונית  ביצירה  כי   - קדוש  והוא 
הזכר  היו  האנושי  המין  של  המדהימה 
נפרדת  בלתי  אחת  שלמה  יצירה  ונקבה 
אנו  בה  הצורה  זוהי  "אדם".  שנקראה 
יותר  מאוחר  הבורא.  במחשבת  קיימים 
אישיות,  אותה  של  הצדדים  שני  התפצלו 
שהתאחדותם  שונים,  יצורים  לשני  והפכו 
אחד  אף  לכן  אישית.  בחירה  תוך  מושגת 
שלימות  ולחוש  להשיג  יכול  לא  מאיתנו 
המקורית  למציאות  חוזרים  שאנו  עד 

המאוחדת שלנו, בגוף ובנפש.

נעולות,  בתיבות  נשמרים  יקרים  דברים 
ורדים מתחבאים מאחורי סבך קוצים. ישנם 
ולפעילות  לעבודה  לובשת  שאת  בגדים 
אירובית, אבל קיימים גם אוצרות במלתחה 
רק  מּוצאים  שהם  ויקרים,  יפים  כה  שלך, 
מסוימים.  תנאים  תחת  מיוחדים,  בעתים 
הם יוצרים אווירת חשיבות וכבוד, כי איננו 

מבזבזים אותם על אירועים של מה-בכך.

יקר,  מאוד  הוא  לאישה  איש  בין  האיחוד 
אבל אם מתייחסים אליו בסתמיות שגרתית, 
ללא תנאים או הגבלות, הוא הופך להיות 
לעיתים לאקט נמאס ואף דוחה. הוא צריך 
ואצילי,  יקר  שנותר  משהו  להיות  ויכול 

והוא אכן כזה ברגע שכך מתייחסים אליו.

עונג מתמשך
דרך החיים היהודית מנתבת במעגליות את 
הקשר הפיזי בין האיש והאישה: איחוד - 
הפרדה - איחוד. כי דברים יקרים, נותרים 
יפים, אך אם ממלאים אחר הוראות היצרן 
לחיים  מכניסה  הטהרה  מצוות  שלהם. 
מרכיב של התחדשות והתרעננות תמידית, 
ומפחיתה את השחיקה והשעמום הנוצרים 

עם השגרה.

זה גם מסביר לנו מדוע המוסד הכי חשוב 
מקווה  הוא  הבית,  לצד  היהודיים,  בחיים 

הטהרה הניצב במרכז המעגל.

הטבילה במימיו יוצרת מעין אקט של לידה 
בראשיתית  לנקודה  מגיע  הגוף  מחדש, 

הנקראת 'טהרה', שהיא התחברות מחדש 
לנשמה בלי חסמים, מתוך מודעות חדשה 

ונקייה.

לגוף  נותנים  הרצויים,  החיבור  רגעי  בין 
ואז  מחדש.  להיטען  פסק-זמן  ולנפש 
המדובר  שאין  והיות  אסור,   - כשאסור 
בגחמה של אחד מבני הזוג, אין גם תחושת 
שאי-הקירוב  משום  הזנחה;  או  דחיה 
הרגשה  זו  להיפך,  מציווי.  נובע  הגופני 
לחיים  השותף  כאשר  ומחזקת  מעצימה 
להתחדש  שלך  והחובה  הצורך  את  מכבד 

ולאסוף כוחות.

וכשמותר, זו מצווה! באופן טבעי יש יותר 

נוצרת  הרפיון  מן  ההפוגה.  אחרי  קרבה 
חיובי  מתח  המחוללת  והמתנה,  ציפייה 
ומוכנות נפשית המותאמת למועד המסוים, 

ושניכם מרוצים.

שטהרת  חשש  עולה  שטחית  בחשיבה 
אך  הפיזי,  הקשר  את  מחלישה  המשפחה 
הריחוק  אותו.  מטפחת  אך  שהיא  מוכח 
אהבה  קשר  לפתח  אתכם  מרגיל  הגופני 
אהבה  הפיזי.  במגע  דווקא  תלוי  שאינו 
כזו מעשירה את הנישואין ואף את הקשר 

הפיזי עצמו.  

זו הסיבה שחניוני המקוואות הפכו להיות 
מלאים בעשורים האחרונים, כי יותר ויותר 

מצות  את  לעצמם  אימצו  צעירים  זוגות 
הטהרה כחלק אינטגראלי מחייהם. מתוכם 
אף כאלה שזהו הביטוי הפורמאלי היחיד, 

עליו הם מקפידים, באורח החיים היהודי.

יש, בנוסף גם סיבה מאד פרקטית לשמירת 
הדברים  את  מותירים  הם  אלו:  חוקים 
עם  שחיה  אפילו  הכול  אחרי  זוהרים. 
אם  למשעממת  להפוך  יכולה  דולפינים, 

היא חלק מהשגרה היומית...

כשהיא  סתמית,  אבן  אפילו  שני,  מצד 
מושא  הופכת  מושגת,  ובלתי  נדירה 
ותקופת  הצניעות  ונחשקת.  למשיכה 
ההפרדה התורנית שומרים על יחסים חיים 
ומרגשים, צעירים, עמוקים ואציליים יותר.

לעיתים קרובות, מדווחים זוגות על צמיחה 
להיצמד  שהחליטו  לאחר  שלהם  בזוגיות 

לחוקי הטהרה.

יש דברים נסתרים!
משום  שומרים  המשפחה  טהרת  דיני  את 
בורא  ציווי  ובראשונה,  בראש  שהם, 
העולם ומנהיגו המופיע בתורתו הקדושה 
אינסופי,  הוא  שהבורא  כשם  והנצחית. 
כך מצוותיו מכילות עומק ופנימיות בלתי 

מוגבלים, הנעלים מיכולת התפיסה שלנו.

גם בשטחים אחרים אנחנו לא מצפים להבין 
הכול. כאשר את פונה לרופא, הרושם לך 
תרופה מסוימת - את נוטלת אותה מבלי 
לחקור בדיוק ממה היא מורכבת ואיך גילו 

אותה, כי את סומכת על הרופא. 

על אחת כמה וכמה יש לתת אמון בבורא, 
כמו  היא,  שגם  חיים,  נשמת  לנו  שהעניק 
המזון  והזנה.  טיפוח  צריכה  הפיזי,  הגוף 
ואנו  היצרן",  "הוראות  המצוות,  הן  שלה 
ביותר  הטוב  את  משקפות  הן  כי  בטוחים 

עבורנו.

קיימות אמנם מצוות, בעיקר בשטח שבין 
אדם לחברו, להן יש גם נימוקים הגיוניים, 
הטהרה  מצוות  אך  ומוסריים.  חברתיים 
שייכת לקבוצת מצוות המוגדרות "חוקים" 

- שאינן ניתנות להסברה בהגיון אנושי. 

השלכות  יש  הטהרה  לחוקי  זאת,  עם 
רפואיות ופסיכולוגיות חיוביות ומועילות. 
הם אמנם לא הסיבה - אך רווח משמעותי 
בקהילייה  בכירים  הוביל  שאף  בהחלט, 
מודל  בהם  לראות  בעולם,  הרפואית 

לחיקוי. 

צוהר לטוהר 
 גלי את סוד הטוהר הנשי, לאהבה נמשכת,

בלתי נשחקת כי הזוגיות שלך זקוקה ליחס מיוחד!

דרך החיים היהודית מנתבת במעגליות את הקשר הפיזי 
בין האיש והאישה: איחוד - הפרדה - איחוד. כי דברים 

יקרים, נותרים יפים, אך אם ממלאים אחר הוראות 
היצרן שלהם. מצוות הטהרה מכניסה לחיים מרכיב של 
התחדשות והתרעננות תמידית, ומפחיתה את השחיקה 
והשעמום הנוצרים עם השגרה. זה גם מסביר לנו מדוע 

המוסד הכי חשוב בחיים היהודיים, לצד הבית, הוא מקווה 
הטהרה הניצב במרכז המעגל

המצווה ששמרה על עם ישראל, לאורך הדורות

] בזכות נשים // מלי קופצ'יק [
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ירון אברהם נולד למשפחה 
בן  כשהיה  בלוד.  ערבית 
תשע נרצחה אחותו בחדר 
הסמוך על ידי אחיה/אחיו 
זעקותיה  מהקניון.  לשוב  שאיחרה  משום 
הנוראות מהדהדות באזניו עד היום. הילד 
ששאל מדי הרבה שאלות על האירוע נשלח 
לחינוך מחדש במסגד עזתי. שם עברו עליו 

שבע שנים נוראות.

מוח  שטיפת  מתרכזת  האלה  במקומות 
המוות.  קידוש  פולחן  סביב  מאסיבית 
בתרגול  התרכז  במסגד  הילדים  "חינוך" 
והפנמת התפיסה שהחיים הם תהליך רווי 
הגואל  במוות  רק  וכי  טעם,  וחסר  סבל 
הילדים  אינסופיים.  ואושר  עונג  נמצאים 
שכנוע  תוך  פתוח  בקבר  לשכב  תורגלו 
שהמקום נוח מאד וכמה טוב ונעים לשכב 
כך. מכות הרצח שספג שם אכן שכנעו את 
ירון שמוות איננו הדבר הכי גרוע. המכות 
ופחד  בכאב,  לחוש  שהפסיק  עד  נמשכו 

המוות הטבעי אכן נעקר ממנו.

הם  שהיהודים  להאמין"  "חונכו  הילדים 
מקור הרוע בעולם ומקומם בים או בקבר. 
בדם  משתמשים  שיהודים  להם  סיפרו 
נרצחים פלסטינים לצרכי פולחנים דתיים, 
מותנית  המוחלטת  בהשמדתם  רק  וכי 

גאולת הפלסטינים מכל בעיותיהם.

לא  קבוע,  בסיס  על  רצח  מכות  למרות 
של  בתזה  משהו  הסחורה.  את  הילד  קנה 
עם  לו  הסתדר  לא  האסלאמי  הג'יהאד 
המעורבת.  בעיר  מילדותו  שהכיר  יהודים 
לאחר שבע שנים נוראות חזר ירון הביתה, 
רק על מנת לגלות שהוא איננו רצוי שם... 
רעב  ובימים  קברות  בבית  ישן  בלילות 

ללחם.

מי שהוציא אותו ממעגל האימים של חייו 
אחד  כיפה.  חובש  יהודי  היה  הקודרים, 
מאלו שחונך להאמין שהם הגרועים ביותר 
)מהטקסים הפגאניים דלעיל...( ירון מתאר 
גווע  בו הגיע אליו כנער ערבי  את הרגע 

ברעב, בוכה ומתחנן למזון.

זעקת  את  שמע  אותו,  האכיל  היהודי 
העזרה, והבין מיד מה צריך לעשות. הסיע 
בתל  המרכזית  האוטובוס  לתחנת  אותו 
ובכסף  נסיעה  בכרטיס  אותו  צייד  אביב, 
ושלח אותו לאילת, המקום הכי רחוק מכל 
חברים  הנער  רכש  שם  אותו.  שרדף  מה 
של  האמיתי  עולמם  את  וגילה  ועבודה, 

היהודים.

מבטן  שיהודים  כך  על  מיצר  הוא  היום 
ומלידה לא תמיד מכירים באיכות הנדירה 
שהדברים  משום  פשוט  הזה,  העם  של 
נראים לנו כה ברורים מאליהם... הנדיבות, 
היחס  "אחי",  לזה  זה  שקוראים  החברים 
וקדושת  ישראל  אהבת  לנשים,  ההוגן 

החיים.

כל אלו הדהימו אותו, ופתחו בפניו עולם 
מופלא שלא היה מסוגל אף לדמיין. הנער 
ורוצה  האור  אל  נשאב  שהוא  חש  הערבי 

בכל מאודו להתחבר אל הפלא שגילה.

אינם  יהודים  איך  מבין  איננו  היום  עד 
מתרגשים מהיופי הזה שנולדו לתוכו. אינם 
דתיים  בהם,  שנמצא  הטוב  את  מעריכים 
כחילונים. חשוב לו שכל יהודי יעריך את 
עצמו ואת העם המופלא שאין דומה לו. את 
קדושת הארץ הזאת. לשם כך הוא שוקד 
על כתיבת ספר חדש ומרצה ברחבי הארץ.

מאיר,  במכון  וגיור  בצה"ל  שירות  לאחר 
ובעל  מצוות  שומר  תורה,  לומד  כיהודי 

הרע  לכל  הפיצוי  היא  )"אשתי  משפחה 
מפעימה  הכי  הברכה  בחיים"(,  שעברתי 
שממלאת אותו באושר, היא ברכת "ברוך 

. . שלא עשני גוי".

שנשמעים  שהסיפורים  לו  ברור  היום 
של  חייהם  כישלון  סיפור  הם  במסגדים, 
הערבים. כל מה שהם חולמים להגיע אליו 
ללא הצלחה, הוא בעצם סיפור חייהם של 

יהודים מעצם הווייתם.

בכישלון  מקורה  שהשנאה  יודע  הוא 
להצליח "להיות כמו היהודים".

נשמע נדיר? אכן, אבל חשוב מאוד לדעת: 
כזה  מהפך  להתחולל  עומד  מאוד  בקרוב 
בתפיסת המציאות של כל בני האדם שאינם 
שחלחלה  ההכרה  העולם.  בכל  יהודים 
יחידי  גרי הצדק,  ונבחרת  ירון  בליבו של 
סגולה אנשי אמת נדירים כמותו - הכרה 
האנושות  של  במודעותה  באחת  תאיר  זו 

כולה.

של  משמעותה  את  כ-ו-ל-ם  ידעו  לפתע, 
היהדות כדת היחידה שמייצגת את האמת 
השם  שליח  הוא  שיהודי  יבינו  האלוקית. 
עבור  האלוקי  המסר  נושא  אדמות,  עלי 
את  לקיים  סוף  סוף  יסכימו  כולו.  העולם 
שניתנו  המצוות  שבע  בבריאה:  חלקם 

עבורם בתורתנו הקדושה.

)משנה-תורה  הרמב"ם  שפוסק  כפי 
לרמב"ם ספר שופטים הלכות מלכים פרק 

י"א הלכה ד'(:

באמת..  המשיח  המלך  "וכשיעמוד 
ויודעים,  חוזרים  כולם  הם  מיד 
ושנביאיהם  אבותיהם,  נחלו  ששקר 

ואבותיהם היטעום".

האמת  את  סוף  סוף  נחווה  אנו)!(  אפילו 
תמיד,  בקרבנו  נטועה  שהייתה  האלוקית 
"..ממלכת  באמת:  אנחנו  ומה  מי  ונדע 

כהנים וגוי קדוש" )שמות י"ט ו'(.

אגב, אז לא יהיה ניתן להתגייר עוד. כמה 
טוב שבאת הביתה בזמן... ברוך הבא, ירון 

אברהם. 

הכתבה מבוססת על כתבת דוקו של כאן 
11 "מהג'יהאד הקיצוני לציונות".

"ושנביאיהם ואבותיהם היטעום" 
אחרי שנים של חיים בלב הכפר הערבי, אחרי סבל והתעללות, גילה הילד את העולם השונה, מנער שהתחנך במסגד עזתי החליט 

לעבור צד ולהצטרף לעם הסגולה, אותו ידע רק לשנוא

] אקטואלי // רחל שאבי [

במקומות האלה מתרכזת שטיפת מוח מאסיבית סביב 
פולחן קידוש המוות. "חינוך" הילדים במסגד התרכז 

בתרגול והפנמת התפיסה שהחיים הם תהליך רווי סבל 
וחסר טעם, וכי רק במוות הגואל נמצאים עונג ואושר 

אינסופיים. הילדים תורגלו לשכב בקבר פתוח תוך שכנוע 
שהמקום נוח מאד וכמה טוב ונעים לשכב כך. מכות הרצח 

שספג שם אכן שכנעו את ירון שמוות איננו הדבר הכי 
גרוע. המכות נמשכו עד שהפסיק לחוש בכאב, ופחד 

המוות הטבעי אכן נעקר ממנו

צילום: צילום מסך ערוץ 7 ירון אברהם 
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הרב ישראל אריאל, מקדיש את כל זמנו להנחלת 
עניני בית המקדש בקרב שדרות העם. מי ששימש 
כרבה של ימית וראה בחורבנה הבין כי הגיעה העת 

לצעוד קדימה. מי שנטל חלק מעשי בשחרור 
העיר העתיקה והר הבית, פועל כעת באופן 

מעשי לקראת הרגע הנכסף בו יוקרבו הקרבנות 
בבית המקדש השלישי. אין לו בעיה עם הארגונים 

המתחרים שקמו לו, הוא עד למוכנות הציבורית כיום 
לקראת בנין הבית, ושומע את הקריאות גם מקרב גויי 

האומות המצפים לבית המקדש השלישי בירושלים

והשב 
העבודה 

לדביר ביתך

בנצי פרישמן
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עם  בה  התופעה  את  איתם  מביאים 
המקדש.  בית  ענייני  סביב  עסוק  ישראל 
מלך  שליט"א  הרבי  של  קריאתו  פי  על 
שיעורים  אלו  בימים  מתקיימים  המשיח, 
מצלים  כשרבים  מקום,  בכל  אלו  בנושאים 
ובעיקר  הידע  את  להעמיק  ההזדמנות  את 

את המוכנות לקראת בנינו בקרוב ממש.
של  מהפכה  הביאו  האחרונות  השנים 
ממש בתחום זה. אם עד לפני כמה עשרות 
שנים, לא היתה מודעות מינימלית לנושאים 
הסבוכים, למראה המדויק של כלי המקדש, 
השונים,  הקורבנות  הקרבת  לצורת  או 
גם  כמו  השונות,  הלשכות  מיקומי  ואפילו 
ההבדלים בין בתי המקדש, היו נחלתם של 
אי אלו מעיינים ולומדים בתוככי המשניות 
העוסקות בתחומים אלו, הרי שכיום אפילו 
לפי  הכלים  את  ויזהו  יצביעו  רכים  ילדים 
מגלים  כבר  רבים  שאלפים  תוך  מראיהם, 

בקיאות מדהימה בפרטים השונים.
הנחלת  על  שחתום  אלו  מאותם  אחד 
הידע בתחום, הוא הרב הגאון ישראל אריאל 
שליט"א, מייסד וראש "מכון המקדש" וראש 
לעיתון  להתראיין  שניאות  המקדש,  ישיבת 

'הגאולה'.
הרב אריאל, כיום בשנות הגבורות לחייו, 
הזרם  של  ביותר  הנחשבות  בישיבות  למד 
ומראשוני  הבית  הר  ממשחררי  היה  הדתי, 
שחרורו  עם  המערבי  לכותל  המגיעים 
במלחמת ששת הימים, בעודו משרת כחייל 
ימית  העיר  של  כרבה  שימש  בצנחנים. 
כרבה  ואף  נחרבה,  יותר  שמאוחר  בסיני 
של המועצה האזורית עמק יזרעאל והמושב 

שדה יעקב.
בשנים האחרונות הוא התפרסם בעיקר 
מוצריו  שלל  על  המקדש,  מכון  בזכות 
ובעיקר בקרב מאות האלפים שכבר ביקרו 
רחוק  לא  העתיקה,  בעיר  הממוקם  במכון 
מהכותל המערבי ומקום המקדש. ההמונים 
המגיעים למקום, נחשפים לראשונה ליופיים 
כלי המקדש, שחלקם שוחזרו בעבודת  של 
לומדים  משהם  פחות  לא  מדהימה,  אמנות 
אצל  אך  השונים.  הכלים  של  תפקידם  על 
הרב אריאל אין זה לימוד גרידא, ולא ניסיון 
להתרפק על העבר, אלא הכל נעשה בראיה 
מעשית הרואה את בנין בית המקדש, בקרוב 
בקרוב  יהפוך  זה,  וידע  שלימוד  כך  ממש, 

מאוד לפרקטי ומוחשי.

� � �

הריאיון עמו נפתח דווקא בנושא זה.
הרב ב"ה פעיל הרבה שנים בנושא 
הטמעת נושא המקדש בכלל, על ידי 
הרעיונות  שאר  וכל  המקדש  מכון 
שחל  רואה  אתה  האם  הלימודיים. 
זה במשך  ישראל בתחום  שינוי בעם 

השנים?
מדובר.  'מעגלים'  באיזה  כמובן  תלוי 
ישנה  הרחוק  במעגל  שגם  לומר  אפשר 
המעגל  על  מדבר  כשאני  אבל  התעוררות, 

הקרוב יותר, בלי ספק ישנה התקדמות.
שנוסף  מה  החינוכית,  במערכת  נתחיל 
עם צמיחת "מכון המקדש", היו שני דברים 
שיש  התערוכה  זה  ראשון  דבר  שהתחדשו. 
עשרות אלפים שמגיעים מדי שנה לתערוכה, 
אולפנות,  ישיבות,  ספר,  בתי  של  כיתות 
מדובר  פרטיים.  ואנשים  חינוך  מוסדות 
בעשרות אלפים מידי שנה, וגם מחו"ל, אז 
זה עצמו כבר כלי שקירב את נושא המקדש 

ללא מעט אנשים.
במיוחד  הפרסומים,  זה  השני  הדבר 
הפרסומים שיצאו בליווי תמונות וציורים, זה 
הנגיש את נושא המקדש. כי בלי ציורים זה 
היה נושא מופשט ואף אחד לא הבין על מה 
מדברים. במשך שנים ארוכות למדו אנשים 
את המשניות ללא שתהיה להם תפיסה של 

הכתוב, אבל אחרי שהוצאנו את המשניות 
על המסכתות פסחים, יומא וסוכה, מסכתות 
שלמות עם הסברים ותמונות, זה נכנס לבתי 
)בעיקר(  ואפילו  הכנסת  ולבתי  המדרש 

לבתי ספר ותלמודי תורה. 
כשאני הייתי בבית ספר, אפילו בישיבה, 
מה  יומא,  מסכת  זה  מה  בדיוק  ידעתי  לא 
ספר  בבית  ילדים  היום  פסחים.  מסכת  זה 

יודעים יותר טוב מהרבה רבנים…

ומסכת  תענית  מסכת  אפילו  לדוגמא 
מידות, היו נחשבים לדברים מסובכים, מה 
וכל  והמזבח?  וההיכל?  העזרה?  בדיוק  זה 
השאר… התמונות 'פתחו את הראש'. יצויין 
בית  הלכות  את  חב"ד  עם  גם  שהוצאנו 
הבחירה ברמב"ם, זה גם פרץ דרך להרבה 

אנשים.
פונים  מוסדות  שהרבה  היא  העובדה 
אלינו "אפשר להשתמש בתמונה הזאת, או 

הדבר השני זה הפרסומים, במיוחד הפרסומים 
שיצאו בליווי תמונות וציורים, זה הנגיש את 

נושא המקדש. כי בלי ציורים זה היה נושא 
מופשט ואף אחד לא הבין על מה מדברים. 

במשך שנים ארוכות למדו אנשים את 
המשניות ללא שתהיה להם תפיסה של הכתוב

הרב ישראל אריאל על רקע ציור המראה את בית המקדש בתפארתו

ימי 
שלושת 

השבועות
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זה  אם  בשיעורים,  זה  אם  הזאת"  בתמונה 
בהרצאות, אם זה בהוצאת חוברות וכדומה. 
המקדש  נושא  את  הנגיש  ספק  בלי  זה  אז 
 - לזה  שנקרא  במעגלים  אותו  והעמיד 

מתפללים בבתי הכנסת".
בתי  'מתפללי  במעגלי  זה  כל 
כשאנו  אך  שהגדרת,  כפי  הכנסת' 
האם  הכללי,  הציבור  בקרב  מדברים 

גם שם יש שינוי?
אפשר לומר שגם בקרב הציבור הכללי 
הבית  והר  המקדש  נושא  פעם  שינוי.  יש 
היום  הציבור,  את  עניין  פחות  בכללותו 
לפחות נפתח הויכוח, במיוחד סביב כל מה 
שעשו  במשאל  הבית.  הר  סביב  שמתחולל 
בקרב הציבור שנשאל האם אתם בעד קיום 
החוק  בלשון  נקרא  שזה  כפי  או   - תפילה 
"קיום פולחן חופשי" - בהר הבית, ענו 75% 

ש"אנחנו בעד".
תרבה  סופרים  ה"קנאת  על  נדבר  שלא 
מכוני  קיימים  כיום  הרי  כידוע  חכמה". 
לימוד והסברה בנושא בקרב המגזרים של 

החב"דניקים,  החרדים,  הדתיים,  הציוניים 
שאמרו  כאלה  יש  והליטאים.  החסידים 
"תשמע, מכון המקדש, זה קצת 'ציוני דתי'". 
ספרות  עשו  חיקויים.  לעשות  התחילו  אז 

דומה, הציעו ציורים דומים.
ואתם רואים בזה דבר מבורך?

שנושא  העיקר  הבעיה?  מה  בוודאי. 
המקדש מתקדם.

לעשות  התחלנו  אנחנו  זה.  רק  לא 
תרגילים - תרגיל של קרבן פסח, תרגיל של 
מנחות,  עשיית  של  תרגיל  התמיד,  הקרבת 
תרגול  לאירועי  )הכוונה  דברים  מיני  כל 
כל  את  המשתתפים  חווים  בהם  המוניים, 
מעשית  בהמחשה  הקרבן,  הקרבת  שלבי 
כך  כל  לא  שזה  אנשים  היו  אז  ב"פ(.   -
בווייז שלהם, אז הם התחילו  הסתדר להם 
לעשות גם פעולות דומות - התחילו להקים 
כוללים, שגם עושים תרגילים וכדומה. יפה 
זה  מתרחבת.  שהתודעה  העיקר  אז  מאוד. 
עוד רחוק ממה שזה צריך להיות, אבל אין 

ספק שהרבה מאוד התקדם".

� � �

ביום  אבל  זאת,  יודעים  רבים  לא 
תשכ"ז,  בשנת  הבית  והר  הכותל  שחרור 
שליח הציבור של תפילת מנחה, אז בפעם 
בית  שריד  ליד  שנים,  מזה  הראשונה 
מקדשנו, היה הרב ישראל אריאל. אני בוחר 
לשאול אותו האם לשחרור העיר העתיקה 
ששת  במלחמת  ישראל,  ארץ  חלקי  ושאר 
הציבורית  המגמה  בשינוי  חלק  יש  הימים, 

עליה הוא מצביע:
לא  הנושא  שבעבר  מקודם  ציינת 
לתאר  אפשר  האם  במודעות.  היה 
את שחרור ירושלים העתיקה על כל 

חלקיה, כנקודת מפנה בנושא זה?
אין שום ספק שלפני שחרור הר הבית, 
החלומות של הציבור הסתיימו בכותל, הר 
הבית לא היה בעברית. למרות שכל הספרות 
התורנית מלאה מזה, אבל זה לא היה מושג 
להגיע  שנזכה  היה  החלום  עליו.  שמדברים 

לכותל.
לצערנו  הימים  ששת  במלחמת  גם  לכן 
במקום לעשות בית המקדש, כמו שהיה עם 
החשמונאים ש"אחר כך באו בניך . . ופינו 

את היכלך…", רצו כולם אל הכותל.
מששת  בהחלט  הוא  הרציני  המהפך 
על  עלה  הבית  הר  של  שהנושא  הימים, 
על  היה  לא  אפילו  זה  כן  לפני  השולחן. 
זה  הכותל  במודעות,  היה  לא  זה  השולחן, 

היה סוף העולם.
יום  בליל  שלומד  מי  דוגמא:  אביא  אני 
ידע  לא  אחד  שאף  יומא,  מסכת  כיפור 
כמובן, בלי התמונות, על מה מדובר. אז אתה 
לשכת  גדול,  כהן  לשכת  גדול,  כהן  שומע 
פלהדרין, הציבור היה קורא את זה כתרנגול 
בבני אדם, ככה היו מסתכלים על זה. היום 
זה לא ככה. היום מסכת יומא מסכת מאוד 
שרים  )אפילו  אותה,  יודעים  פופולארית, 
יש  אז  גדול"(.  כהן  היה  נהדר  "מה  אותה, 
בכל זאת דברים שהתחדשו, בלי שום ספק".
נשאלת השאלה, מדוע רק אז קרה 

הרב ישראל אריאל על רקע ציור המראה את בית המקדש בתפארתו

שחזור של מזבח הזהב, עליו הקטירו את הקטורת

המהפך הרציני הוא 
בהחלט מששת 

הימים, שהנושא של 
הר הבית עלה על 

השולחן. לפני כן זה 
אפילו לא היה על 

השולחן, זה לא היה 
במודעות, הכותל זה 

היה סוף העולם

באים אלינו גויים 
מכל העולם, לומדי 
התנ"ך מכל העולם. 
הם באים לתערוכה 

בעשרות אלפים 
בשנה, ויש להם 

שאלה אחת - מתי 
תבנו את המקדש? 

למה אתם לא בונים 
בית המקדש? אז 
גם המודעות של 
"מאמיני התנ"ך" 

גדילה, גם הם 
מצפים, גם שם יש 
תזוזה גדולה בעניין
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לא מפסיק מלהאמין. הרב אריאל על רקע מקום המקדש

נדרש  היה  לכאורה  הלא  השינוי. 
לענייני  מודעות  תהיה  שליהודים 
ששת  מלחמת  לפני  גם  המקדש  בית 
הימים. עם כל הקושי שבדבר, הייתה 
מסכת  לנושא.  מודעות  להיות  אמור 
זאת  ובכל  אז,  רק  נכתבה  לא  יומא 
של  הנושא  בכל  בכללות  שינוי  נוצר 
בית המקדש דווקא בשנים האחרונות 

יותר.
בפועל  אבל  קשה.  שאלה  בהחלט  זו 
בציבור  ההתקדמות  ואת  גוברת  המודעות 
באים  אצלנו,  בתערוכה  גם  רואים  אנחנו 
אלינו גויים מכל העולם, לומדי התנ"ך מכל 
העולם. בארה"ב יש את מה שנקרא "חבורת 
התנ"ך", ובכלל יש מודעות לנושא התנ"ך 

בארצות רבות בעולם.
אלפים  בעשרות  לתערוכה  באים  הם 
בשנה, )עכשיו בגלל הקורונה הייתה קצת 
להם  ויש  חוזרים(,  הם  עכשיו  אבל  ירידה 
המקדש?  את  תבנו  מתי   - אחת  שאלה 
גם  אז  המקדש?  בית  בונים  לא  אתם  למה 
גם  גדילה,  המודעות של "מאמיני התנ"ך" 
הם מצפים, גם שם יש תזוזה גדולה בעניין".
אנחנו  באב  בתשעה  אחר,  בנושא 
התחיל  שבו  היום  את  גם  מציינים 
הגירוש של גוש קטיף וצפון השומרון. 
הרב  איך  ימית.  של  הרב  היה  הרב 
הגירוש  נושא  כל  את  כיום  רואה 

ותוצאותיו?
מפורשת  גמרא  לנו  יש  זה  בשביל 
במסכת ברכות בפרק הרואה שם נאמר כי 
רב הונא ורב חסדא הלכו בדרך, ופתאום רב 
חסדא התחיל להיאנח. שואל אותו רב הונא 
על מה אתה מתאנח? אומר לו תשמע אתה 
לא רואה פה איזו חורבה גדולה של שרידים 
של בניין גדול? על זה אני בוכה. אומר לו 
מה הבכייה? אומר לו שם היו תנורים, והיו 
לעניים,  תנורים  מ-60  לחם  שם  מחלקים 
היו באים מכל הסביבה כולה. מקום שכולו 
אתאנח.  לא  אני  איך  אז  נחרב,   - צדקה 
חורבן  שמיום  לך,  תדע  הונא  רב  לו  אמר 
של  בתיהם  על  גזירה  נגזרה  המקדש  בית 
שיהא  לעבד  "דיו  ולמה?  שיחרבו.  צדיקים 
בבית  לדור  יכול  לא  העבד  כלומר,  כרבו". 
אם לרב אין בית. להקב"ה אין בית, נהרס, 
ואתה רוצה לגור בבית יפה? אז לכן בתיהם 
של צדיקים נחרבים, כדי להזכיר לנו שצריך 

לבנות את הבית של הקב"ה.
הנס הגדול של ששת הימים, כל העולם 
כולו מחא כפיים, כל כדור הארץ. וזו הייתה 
שמחה לא רק ליהודים, אפילו הגויים ראו 
פה הזדמנות לשינוי. אבל לא השכלנו לנצל 
ירושלים  ובמקום לכונן את  את ההזדמנות 
אתם  מה  אז  סיני.  את…  לבנות  רבים  פנו 
תגורו  ואתם  בית  בלי  אהיה  אני  חושבים? 
סיני,  את  הורסים  אז  יפות?  בוילות  שם 
ואת גוש קטיף, ואת חומש. ה' ישמרנו. זה 
והארץ קשורים  קשור אחד בשני. המקדש 
בניין להקב"ה, אז גם  אין  ואם  אחד בשני. 
הבניינים שלנו בסכנה, לצערנו. ה' ישמרנו.

אם כך, הבה ונחזור לנושא המרכזי 
כל  אחרי  המקדש.  בית  והוא  שלנו, 
בנושא  מתעסקים  שאתם  השנים 
להרחיב  מה  עוד  יש  האם   - הלימוד 
בנושא? האם יש למכון המקדש עוד 

תוכניות לעתיד?
השבת קראנו את פרשת פנחס, שם יש 
קרבן  התמיד,  קרבן   - הקרבנות  כל  את 
שבועות,  פסח,  חודש,  ראש  קרבן  מוסף, 
סוכות וכו'. אז זה עבר ליד האוזניים. אך זה 
זו תורה שאנחנו  לא צריך להיות כך, הלא 
קיבלנו בהר סיני, אמרנו נעשה ונשמע, ולא 
בצורה  נלמדת  לא  הזאת  שהתורה  ייתכן 

מעשית.
אז ברור שכדי שזה יהיה - "גדול תלמוד 

לימוד  שיהיה  בלי  מעשה".  לידי  שמביא 
ויגיעה לא תבוא העשייה. ככל שנלמד ונדע 
תורה  שזו  יבין  כולו  הציבור  גם  אז  יותר, 
ככל התורה, זה 200 מצוות, שליש ממצוות 
התורה, שמתקיימות בהר הבית, ולא ייתכן 

שאנחנו נזניח שליש ממצוות התורה.
המצוות  של  החיוניות  את  להבין  צריך 
אין  ואם  עומד,  העולם  העבודה  על  הללו. 
רואים  אם  מתערער.  העולם  אז  עבודה 
כנראה  משהו  אז  לשם  פה  בין  מלחמות 
מעורער, וזה הכל מתחיל מפה. צריך שיהיה 

לימוד  להוסיף  זה  שצריך  שמה  פה  ברור 
וידיעה, ואף לעשות עד היכן שידינו מגעת.

למשל, אנו עובדים כרגע על פרויקט של 
בגולן,  לנו פרות אדומות  יש  פרה אדומה, 
)לצערנו לא מספיק "מהודרות", נקרא לזה 

הכרובים שהיו ניצבים מעל ארון הברית. שחזור

כהנים מביאים את לחם הפנים. ציור
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לא מפסיק מלהאמין. הרב אריאל על רקע מקום המקדש

ארצה  לייבא  אפשרות  כרגע  לנו  יש  ככה. 
לאחרונה  יצא  אדומות(.  אדומות  פרות 
שולחן ערוך של פרה אדומה, כל ההלכות 
ומאיזה  הצבע,  איך  לעשות,  בדיוק  איך   -
מקום שורפים את הפרה בהר המשחה ובהר 

הזיתים, כל ההלכות כולן, הוציא את זה הבן 
שלי, הרב עזריה אריאל.

כן  גם  לשים  צריך  הפרה  של  בשריפה 
ועץ ארז. אז צריך ללמוד איך  תולעת שני 
לעשות את זה. כאן נכנסים לתמונה תלמידי 
את  ללקט  נערים  יצאו  המקדש",  "ישיבת 
הארץ  של  מסוימים  באזורים  שני  התולעת 
)אותה אפשר למצוא רק שבועיים-שלושה 
לקחו  לישיבה,  וחזרו  זו(,  בתקופה  בשנה, 
צמר, טוו, ועשו בתוך התמיסה, עשו תולעת 
שני. זה לא בא לבד, זה גם משהו מקצועי. 
ולצבוע  שני  התולעת  את  לגלות  אמנם 
מערכת  כל  אבל  קטן,  פרט  רק  זה  אותה, 

המצוות של המקדש זו מערכת אדירה.
זה  את  שגם  התכלת,  נושא  את  גם  יש 
שאנחנו  שאלות  מיני  כל  לפתור.  צריך 
של  גלות  הייתה  מחדש.  להחיות  צריכים 
אלפיים שנה, וצריך להחיות מחדש, זה לא 

יבוא לבד.
תכניות  לגבי  לשאול  רוצה  אני 
פה  ציין  הרב  הספר.  לבתי  לימודים 
שלכם  התלמידים  לגבי  מדהים  דבר 
מפעים  באופן  שוקדים  ה'  שברוך 
 - השאלה  נשאלת  אך  אלו.  בנושאים 
ללמוד  עם הציבור הרחב שזקוק  מה 

תכנים אלו?

שמגיעים  כאלו  ויש  הרצאות,  יש 
גם כיתה  לקבל אצלנו הרצאות. אבל 
שעה-שלושת  לחצי  לפה  שמגיעה 
רבעי שעה, זה אמנם יפה מאוד, אבל 
זה רק טיפה בים. להביא למודעות זו 
קביעות, קביעות בלימוד. זה ים שלם. 
שני  ישנם  הש"ס  סדרי  שישה  מתוך 

טהרות  וסדר  קדשים  סדר   - סדרים 
שליש  ברמב"ם,  גם  כך  בזה,  שעוסקים 

בערך מהרמב"ם.
זה  את  ויודעים  זה  את  לומדים  אם 
ומשננים את זה - רק ככה זה יחזור ויחיה. 
אותו  להחיות  שמצווה  מצווה"  "מת  זה 

מחדש אחרי אלפיים שנה.
ירצה  שמישהו  ייתכן  ואומר:  אפריז 
הגדול.  השינוי  זה  ללמוד  אבל  לבנות. 
צריך  תורה,  ללמוד  אסור  באב  בתשעה 
השאר.  וכל  וקינות  עצובים  דברים  ללמוד 
אבל אם אנחנו באמת רוצים לבנות מקדש, 
אז היה צריך לפחות לקבוע את היום הזה, 
של  למשל  לימוד,  של  ליום  באב,  תשעה 

הלכות בית הבחירה ברמב"ם.
בגלל  זה  ללמוד  שלא  שקבעו  מה  כל 
כיום אתה  שאנחנו באמת בחורבן, בגלות. 
הר  יש  הכותל  מאחורי  הכותל?  אל  בא 
הבית. מה אתה בוכה? מה אתה עושה שזה 

יחזור? לפחות תלמד.
קצת  באופן  מנוסחות  הקינות  אגב, 
את  שם  יש  אבל  הפיוטים,  כל  כמו  קשה, 
הכל  תמיד,  מסכת  כל  מידות,  מסכת  כל 
נמצא בתוך הקינות. אז אל תבכה את זה, 
פיוט  תיאור,  למשל  שם  יש  זה.  את  תלמד 
פיוט שלם  יש  הכהונה,  על משמרות  שלם 
על הכלים, על השולחן ועל המנורה. אבל 
שוב, במקום ללמוד את זה, אנשים 'מריצים' 
זה  את  שכתב  מי  אבל  כלום,  כמו  זה  את 
הבין שזה גם חומר לידיעה, ללימוד, לא רק 
לזה  כהכנה  נועדה  הזאת  הבכייה  לבכייה. 
למדתי  המנורה?  על  למדתי  "אה,  שאנחנו 
על משמרות הכהונה? אה אז צריך להקים 
את זה". זה לא רק בכייה על מה שהיה, זה 
בעתיד.  להיות  שצריך  מה  לקראת  לימוד 

צריך לעשות איזשהו מהפך.
הייתי מעיר עוד דבר. אם מותר לי לומר, 
אני לא מומחה גדול, לא עשיתי סקר גדול, 
כיוון שאני נמצא סמוך לכותל, בעיר  אבל 
העתיקה, אני רואה את השינוי. רבותי, אם 
אנחנו לא נבנה את עצמנו נכון מחדש, כעם 
שחזר לירושלים, יתפתח פה דבר מאוד לא 
רצוי. למה אני אומר זאת? דבר ראשון מי 
אם  הכנסת,  בבתי  שקורה  מה  את  שמכיר 
לראות  אפשר  כיום  אז  נכון,  מרגיש  אני 
רואה  אתה   - ברגליים  מצביעים  שאנשים 
הקינות.  מאמירת  ופוחת  שהולך  ציבור 
למה? אי אפשר לכפות על הציבור לבכות 
למציאות  שחזרנו  מרגיש  שהוא  בשעה 

חדשה.
לראות  הכותל,  אל  לבוא  יכול  לא  אני 
 - אנשים  אלפי  לראות  פרוז'קטורים, 
ולהתחיל לבכות. על מה אתה בוכה? אתה 
רואה פה כמעט עלייה לרגל. אז מה קורה? 
שים לב, וזה קורה כבר כמה שנים - כבר 
פתאום  באב  תשעה  שבליל  שנים  כמה 
נפתחים מעגלים בכותל ושרים. שרים! רק 

"גדול תלמוד שמביא 
לידי מעשה". בלי 

שיהיה לימוד ויגיעה 
לא תבוא העשייה. 
ככל שנלמד ונדע 

יותר, אז גם הציבור 
כולו יבין שזו תורה 

ככל התורה, זה 
200 מצוות, שליש 

ממצוות התורה, 
שמתקיימות בהר 
הבית, ולא ייתכן 

שאנחנו נזניח שליש 
ממצוות התורה

אנשים חושבים 
שהמשיח יחלק 

מתנות. כתוב 
שהמשיח יכוף כל 
ישראל ויחזק את 
בדקה של התורה. 

יעמיד אותנו בשורה 
- למה לא עשיתם, 

למה לא הכנתם, 
למה לא למדתם? אז 

צריך להתכונן
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מה? לא סתם שרים שירים מהרחוב. שרים 
אנשים  אבל  ירושלים.  שירי  קודש,  שירי 
רוקדים.  ואפילו  ושרים,  מהרצפה  קמים 
לא ריקוד של שמחת תורה, ברוך ה', אבל 
זה ריקוד של דביקות וקדושה, מתוך שירי 
ירושלים. וכל זה מדוע? כי כאשר רואים את 
רואה  אתה  כאשר  דולקים,  הפרוז'קטורים 
לשבת  סתם  יכול  לא  אתה  הקהל,  כל  את 

על הרצפה.
מת  איזה  לא  זה  שבמקדש  המצוות 
שמתאבלים עליו, המצוות הן חיות, "כי הם 
להחיות  רוצים  אנחנו  ימינו",  ואורך  חיינו 
אותן. אז אי אפשר לבכות על זה כמת שעבר 
"גזירה  העולם.  מן  משתכח  וכאילו  זמנו 
נגזרה על המת שישתכח מן העולם", פה זה 
מצווה חיה, שקוראים אותה, לומדים אותה. 
אז לכן פה מוכרחים לעשות איזשהו מהפך 
כאיזה  רק  לא  באב  התשעה  את  שהופך 

לנו  שהיה  כמו  בכייה  יום 
בפולין,  היה  כשיהודי 
במרוקו, בתימן או בסיביר. 
צריכים  אז  לארץ,  באנו 
איך  אז  קדימה.  להסתכל 
הופכים את התשעה באב 
הבית.  לבניין  הכנה  כיום 

מחורבן לבניין!
לציין  חייבים 
את  הזה  בנושא 
הרבי  של  הקריאה 
המשיח  מלך  שליט"א 
הלכות  את  שילמדו 
בימי  הבחירה  בית 
השבועות,  שלושת 
הרב בוודאי מכיר את 

הקריאה הזו…
בהחלט.  ודאי  כן,  כן 
מהרצאה  עוברים  אנחנו 
יש  זה.  רק  לא  להרצאה. 
את  שלקחו  מרצים  היום 

החומרים שלנו ומרצים, ב"ה.
עם  ביחס של  זה הרי ממש מהפך 
כזמן  השבועות  לשלושת  ישראל 

מעצים לבניית בית המקדש…
וקובע  יודע  היה  ישראל  שעם  הלוואי 
עיתים לתורה בנושא זה והיה לו את הידע 
כפי שיש לחב"דניקים ולכל הסובבים אותם 
בלי  ספק.  שום  בלי  המקדש.  נושא  סביב 
שום ספק, מהבחינה הזאת זה מהפך חשוב 

מאוד!
כבר  שאתם  הפעולות  לכל  מעבר 
של  לעתיד  התוכניות  מה  עושים, 
ההתפתחות  מבחינת  המקדש  מכון 

וההתרחבות של הפעולות?
"ישיבת  את  כיום  לנו  יש  ראשון  דבר 
ותתרחב,  שתלך  מקווים  שאנחנו  המקדש" 
וזה העתיד של הפעילות בתחום. בישיבה זו 
יש כיום ב"ה אברכים, ויש בחורים צעירים…
המקדש?  ישיבת  שמאחורי  הרעיון  מה 
אבל  המקדש',  'מכון  על  לשמוע  התרגלנו 
מה  המקדש'?  'ישיבת  את  צריך  מה  לשם 

מטרתה?
ישיבת המקדש היא "הזרוע המבצעית" 
מחקר,  מכון  יותר  הוא  המכון  המכון.  של 
אבל התלמידים ממלאים את הצורך המעשי. 

כדי  לשטח  לצאת  צריך   - שתיארתי  כפי 
לעשות ניסויים, לדוגמא של תולעת שני.

הפרה.  שריפת  של  ניסוי  עשו  למשל, 
שמשתמשים  מסוימים  עצים  מונה  המשנה 
שיצא  כדי  כי  למה?  האפר.  להכנת  בהם 
מהעצים  דווקא  שיצא  צריך  הנכון  האפר 
אז  כמה.  ועוד  תאנה  עץ  והאלו,  האלו 
פרה  איזו  לקחו  בשטח.  ניסוי  ועשו  הלכו 
שרפו  וכדומה,  חולה  שהייתה  אדומה, 
איך  לדעת  כדי  הנכונים  העצים  עם  אותה 
כותשים  ואיך  האפר  את  אוספים  כך  אחר 
את העצמות ואת האפר עד כדי שזה נהיה 
לימוד  כדי  תוך  מתאים.  אדומה  פרה  אפר 
מעשי זה, אף מצאנו שיש שעושים איזו גת 
מסוימת, מין בור גדול ששם זה נשרף. אז זה 

ניסוי שאנשים צריכים לעשות אותו.
כאמור, התלמידים הם הזרוע הביצועית. 
הכל  זה.  את  עושים  סתם  לא  הם  אבל 

יומא  במסכת  ביותר  מעמיק  לימוד  מתוך 
ובמסכת פסחים, אותם הם לומדים לעומק, 
וכל דבר נלמד הלכה למעשה. אם לומדים 
מסכת פסחים, אז עולות השאלות הנכונות, 
לדוגמא: כמה אנשים יכולים להיכנס לעזרה, 
ואיך זה מתבצע עם שלוש כיתות שנכנסות 
ואיך בדיוק צולים את הכבש, איך  לעזרה, 
לעשות  אפשר  והאם  שלם  כבש  עושים 
שאלות  חשמליים.  בתנורים  היום  זה  את 

ממשיות שעולות על הפרק.
חוקר  איזה  ידי  על  רק  יבוא  לא  זה 
באוניברסיטה, זה חייב להיות אנשים שחיים 
את המסכת הזאת, מעלים את השאלות וגם 
עושים את הניסויים. כך שהישיבה היא חלק 

מהפעילות הכללית שלשמה הוקם המכון.
מקדש.  יודעי  יותר  כיום  צריכים  אנו 
כמו אנשי חב"ד שמקדישים במיוחד בימים 
אלו כדי ללמוד ולדעת יותר את העניין של 
הלכות בית הבחירה. יש צורך להרחיב את 
זבחים  יומא,  פסחים,  כמו  במסכתות  הידע 

ותמיד.
איך  ניסויים  עשינו  ואף  למדנו  למשל 
לשדה  יצאו  התלמידים  העומר.  את  עושים 
וקצרו את השעורה, לאחר מכן צריך לנפות 
את זה ב- 13 נפה, ולקלות את זה. כשאתה 

קורא את זה במשנה אז הכל נשמע פשוט, 
אבל בשטח זה לא עובד ככה. בשטח אתה 
צריך  ואתה  מסובך,  שזה  להבין  מתחיל 

לתרגל נכון, אחרת זה לא יהיה. 
אז התלמידים של "ישיבת המקדש" הם 
הזרוע הביצועית שגם לומדת את העניין וגם 

עושה את הניסויים בשטח.
נגיד אם עושים מנחות, אז כל אחד קורא 

אישה  אפילו  הפנים.  לחם  עושים  כיצד   -
לשאול  הולכת  עוגה  לאפות  כדי  רגילה, 
ולפעמים  מצליח  לפעמים  וזה  השכנה  את 
לא מצליח. אבל פה זה הרבה יותר מסובך. 
עושים  שעורה  ואיזו  עושים  חיטה  מאיזו 
לא  שזה  עושים  ואיך  אופים,  תנור  ובאיזה 
לאפות  צריך  הפנים  לחם  את  חמץ.  יהיה 
צורה  עם  טפח  בעובי  לחמים  עשר  שנים 

כך היו נראים כלי השיר ששימשו את הלויים בזמרתם

דגם של בית המקדש השני

גם כיתה שמגיעה לפה לחצי 
שעה-שלושת רבעי שעה, זה 
אמנם יפה מאוד, אבל זה רק 
טיפה בים. להביא למודעות זו 
קביעות, קביעות בלימוד. זה ים 
שלם. מתוך שישה סדרי הש"ס 
ישנם שני סדרים - סדר קדשים 
וסדר טהרות שעוסקים בזה, 
כך גם ברמב"ם, שליש בערך 
מהרמב"ם. אם לומדים את זה 
ויודעים את זה ומשננים את זה 
- רק ככה זה יחזור ויחיה
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פקיחת עיניים
הוא  תמוז  חודש  של  החוש  שלנו.  מהחושים  כנגדו  חוש  יש  חודש,  כל 
נכון  ולראות  חוש הראיה! בתמוז דורשים מאיתנו לפתוח את העיניים 

את המציאות.

מה קרה ב-ג' בתמוז \\ אחד הניסים המפורסמים בהיסטוריה אירע ביום 
ג' תמוז. יהושע בן נון עצר את השמש! "שמש בגבעון דום וירח בעמק 
כמו  בצדיק  מדובר  כאשר  במיוחד  הטבע,  מעל  בהיותו  יהודי,  אילון". 
יהושע, יכול לעצור את השמש! אך הדבר מלמד אותנו משהו עמוק יותר: 
בכל דור, ישנו נשיא דור.  נשי"א - ראשי תיבות: ניצוץ של יעקב אבינו. 

הנשיא נקרא גם הרבי של הדור, רבי - ראשי תיבות: ראש בני ישראל.

נאמר על התחלפות נשיא הדור שעד שלא הסתלק הנשיא הקודם, לא 
מקבל את הנשיאות הנשיא הנכנס. יהושע בן נון נכנס לתפקיד רק לאחר 
"ובא  מכונה  הזו  התפקידים  החלפת  מהעולם.  רבינו  משה  הסתלקות 
השמש וזרח השמש" - עד ששמש לא שוקעת, שמש של מחר לא זורחת. 

אלא שכאן אירע דבר פלא, יהושע עוצר את שקיעת השמש!

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שמביא  עניין  עוד   \\ פרח  אהרון  מטה 
בשיחותיו הקדושות לגבי ג' תמוז הוא הנס של מטה אהרון שפרח. מקל 
סתם שאינו מחובר לאדמה פתאום פורח לפי תהליך הצמיחה הרגיל עד 
שיוצא ממנו שקד! ולא עוד אלא שזה קרה בין-לילה, וזה קרה עם מקל 

שמנותק מעץ כלשהו!

של  כהונתו  על  לחלוק  ניתן  שלא  להוכיח  כדי  זה?  נס  ה'  עשה  מדוע 
אהרן ומלכותו של משה רבינו, מינוי שנעשה על ידי הקב"ה! קרח ועדתו 
ביקשו לערער על כך ולכן נעשה הנס הזה שהוכיח שתפקידיהם של משה 

ואהרן אינם מינוי פוליטי אלא אלוקי!

מחיים לחיים נצחיים \\ עוד אירוע שקשור עם ג' תמוז הוא נס שאירע 
לנשיא הדור הקודם - הרבי הריי"צ ]רבי יוסף יצחק שניאורסון[. כתוצאה 
מקטרוג על הפצת היהדות על ידו, נוצרה עלילה כנגדו והוא נעצר ונפסק 
והוחלט  נס  אירע  ר"ל. אלא שב-ג' תמוז  ביריה  מוות  היפך החיים!  לו 
להמיר את עונשו לגלות בכפר שנקרא קאסטראמא ועד שבהמשך, ב-י"ב/

י"ג תמוז הוא שוחרר לחלוטין.

להיכן מובילים הדברים? הכל מוביל אל הרבי מלך המשיח שליט"א נשיא 
דורנו, הדור השביעי לאדמו"ר הזקן מייסד חב"ד, דור אותו מכנה הרבי 
"דור אחרון לגלות וראשון לגאולה". ב-ג' בתמוז תשנ"ד, אירע עוד נס 
לחיים  מחיים  עבר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מכולם:  מופלא  והפעם 
אלא  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  בקרוב  נחיה  שכולנו  כמו  נצחיים, 

שאצלו זה כבר עכשיו ככה! רק שאין לנו עדיין עיניים לראות זאת.

בשיחותיו הקדושות הביא הרבי מלך המשיח שליט"א את הניסים הנ"ל 
לא במקרה, אלא כאמירה ברורה. הנס של עצירת השמש מראה עליו 
לא  החיים,  היפך  של  עניין  כלומר  "שקיעה",  היתה  לא  שכאן  עצמו 
התחלף נשיא דור! אנחנו עדיין דור שביעי, שהוא הדור הסופי של הגלות 
והראשון של הגאולה עם אותו נשיא דור. הנס של פרח מטה אהרן הראה 
ששום קורח לא יכול לחלוק על המינוי שהקב"ה מינה את הרבי להיות 
מלך המשיח שליט"א, כולל קורח בני זמננו. הנס של הרבי הקודם, מראה 

כפשוטו את עניין החיים אצל נשיא הדור!

לחדור בטבע \\ נשאלת השאלה: מדוע איננו רואים את הרבי שליט"א 
מלך המשיח אם כך? התשובה גם היא טמונה בכל הנסים הנ"ל. רואים 
עוצר את  ה'   - לסייע בתהליך טבעי  כדי  על טבעי  נס  שהקב"ה עשה 
השמש כדי שימשיכו במלחמה טבעית. ה' מצמיח את מטה אהרן אבל 
בסדר הגידול הטבעי, ה' מציל את הרבי הריי"צ אבל עדיין ישנה גלות 

וזקוקים לשחרור מוחלט.

גם הנס של החיים נצחיים אצל נשיא דורנו, עדיין לא גלוי לנו כי זה טרם 
חדר בטבע. עלינו לעבור תהליך של פקיחת עיניים לראות את המציאות 
העל טבעית. ככה זה לגבי כל פרט בחיים, ה' מסייע בניסים כדי שנבצע 

את השליחות לגלות אותו בתוך העולם!

ֿשיעורי תורה וחסידות בווצאפ: 0543817738 וביוטיוב: ערוץ 'הישיבה הוירטואלית'

 הרב ירון צביטיפ לחיים

שבוע  להחזיק  צריך  וזה  מסוימת 
שלם ולא להתעפש.

חיטה  של  סוגים  מיני  כל  יש 
חיטה  מאיזו  עשו  הם  אז  בעולם, 
שיש לה כח עמידה לתקופה יותר 
לבד.  לא בא  כזה  דבר  כל  ארוכה. 
אז לכל מי שמצפה לביאת המשיח, 
 - בתביעה  אלינו  יבוא  המשיח 
למה לא למדתם? למה לא עשיתם? 
יחלק  שהמשיח  חושבים  אנשים 
כל  יכוף  שהמשיח  כתוב  מתנות. 
ישראל ויחזק את בדקה של התורה. 
לא  למה   - בשורה  אותנו  יעמיד 
עשיתם, למה לא הכנתם, למה לא 

למדתם? אז צריך להתכונן.
בירושלים,  היא  הישיבה 
ברובע היהודי, כמה תלמידים 

יש בישיבה?
מדובר  היהודי.  ברובע  כן, 
זה לא הרבה  בכעשרים תלמידים. 
הדברים  מטבע  אבל  תלמידים, 
אנחנו מצפים להרבה יותר. חלק זה 
ישיבה  זו  צעירים.  חלק  אברכים, 
צעירה, עוד בתחילתה, אבל צריך 
שיהיו אלפים, אלפי לומדים. החפץ 
את  שחידש  זה  הוא  בזמנו,  חיים 
לימודי המקדש בתוככי הישיבות, 

וגם כתב את הספר ליקוטי הלכות.
ללמוד  אנשים  משדל  כשאני 
חושבים,  אתם  מה  אומר:  אני 
כשיבנו את המקדש, את מי ישאלו, 
אורח  למדו  הרבנים  הרבנים?  את 
חיים, יורה דעה, הם לא הבינו את 
ההלכות שבמקדש. אז צריך לגדל 
צריך  המקדש.  של  הידענים  את 
לבד.  בא  לא  זה  זה,  את  לעשות 
תורה היא וצריכה לימוד, זה לא בא 
להיות מקצועי,  צריך  זה  באקראי, 
אנשי  יש  אחר.  דבר  בכל  כמו 
אנשי  ויש  שבת,  בהלכות  מקצוע 
מקצוע בהלכות גיור, ויש בהלכות 
נידה, אז צריך שיהיו אנשי מקצוע 
בענייני המקדש. זה לא בא לבד. אז 
לומדים  שלא  ישיבה  להקים  צריך 
רק את הדף היומי או משהו שטחי, 
זה  בזה.  להתמקצע  באים  אלא 
רואים  שאנחנו  התפקידים  אחד 

לעצמנו".
ולראות  לזכות  לרב  נאחל 
בבנין הבית, בקרוב ממש, יחד 
בהתגלות  ישראל,  עם  כל  עם 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

תיכף ומיד ממש.

כך היו נראים כלי השיר ששימשו את הלויים בזמרתם



www.hageula.com   18           תמוז ה׳תשפ"ב )יולי 2022(

היה  עברו  בשנים 
שפע  ישראל  בארץ 
חייא,  רב  עצום. 
התלמוד  מחכמי 
היה  זמן  באותו  שחי 
לא  אחת  פעם  קטנים.  לילדים  מורה 
ימים.  שלושה  במשך  לעבודתו  הגיע 
חברו:  אותו  שאל  לבסוף,  הגיע  כאשר 
הגעת  ולא  ימים  שלושה  נעדרת  מדוע 
השאיר  שלי  אבא  לו:  ענה  לתלמידים? 
בצרתי  הראשון  ביום  אחד,  גפן  ענף  לי 
 300 השני  ביום  אשכולות,   300 ממנה 
וביום השלישי עוד 300, וכל  אשכולות, 

מה שנשאר הפקרתי...

היית  לא  אם  החבר:  לו  ענה  בתגובה 
התורה,  מלימוד  התלמידים  את  מבטל 
היתה הגפן שלך עושה עוד יותר, ובגלל 
שביטלת מלימוד התורה לכן היא עשתה 

מעט.

החכמים  אחד  עם  קרה  דומה  סיפור 

ברק  בני  לעיר  שהלך  הזמן,  באותו 
הקדומה. החכם ראה שם עיזים האוכלות 
תחת עצי התאנה. הוא ראה איך הדבש 
נוטף מן התאנים והחלב נוטף מן העזים, 
בזה.  זה  מתערבים  והחלב  הדבש  והיו 
אמר על כך החכם: הנה התקיים הפסוק 

"ארץ זבת חלב ודבש".

ועוד בעניין דבש תאנים, סיפר רבי יעקב: 
פעם אחת השכמתי בבוקר והלכתי מלוד 
תאנה  עצי  שם  והיו  מקום(,  )שם  לאונו 
לי  עולה  הדבש  והיה  דבש,  מהם  שנטף 

עד הקרסוליים.

וכן מסופר על שני חכמים שהגיעו למקום 
בגודל  אפרסק  לפניהם  והגישו  אחד 
לסיים  יכלו  לא  החכמים  גדולה.  קערה 
שליש,  אכלו  גודלו.  מרוב  האפרסק  את 
הפקירו שליש, ועוד שליש נתנו לבהמות.

רבי יהושע בן לוי הזדמן לגולן, ראה שם 
אשכולות גדולים בגודל עגלים. חשב רבי 

יהושע שהאשכולות הם עגלים העומדים 
כיצד  המקום  אנשי  את  ושאל  בכרמים, 
את  להם  יזיקו  חוששים שהעגלים  אינם 
האשכולות. אמרו לו המקומיים, אין אלו 

עגלים אלא אשכולות ענבים.

כל השפע הזה, שכבר היה בעבר בארץ 
העצומות  לכמויות  מגיע  אינו  ישראל, 
בגאולה  להם  לזכות  עתידים  שאנו 
השלימה תיכף ומיד ממש. וכמו שאמרו 
שתוציא  ישראל  ארץ  עתידה  חכמינו: 
יהיו  האם  משובחים.  משי  ובגדי  עוגות 
בגדי  יהיו  האם  המידות?  בכל  בגדים 
מותגים? זאת איננו יודעים - אך בוודאי 

שיהיו עוגות ובגדים על העצים.

ועוד נאמר אודות השפע העצום של זמן 
ותצמח  שתעלה  חטה  עתידה  הגאולה: 
בגובה, כמו עץ דקל! וגם תצמח בראש 
לצמוח  מדרכה  זה  שאין  למרות  ההרים 
קושי  יהיה  לא  דאגה,  אל  הרים.  בראש 
ההר,  בראש  החיטה שתצמח  את  לקצור 

רוח  יביא  הוא  ברוך  שהקדוש  כיוון 
מיוחדת שתעשה את הפעולות הנדרשות. 
כל שיישאר לנו לעשות הוא רק לאסוף 
שתעוף  לאחר  המשובחת  הסולת  את 

מוכנה מהחיטים.

יהיו  מהחיטה  שיעופו  הקמח  כמויות 
בכמות ענקית, כי כל חיטה תוציא גרגיר 

בגוגל שתי כליות של שור גדול!

ארוך  תהליך  דורש  בזמננו  היין  ייצור 
המחליף  המודרני  המכשור  גם  וממושך. 
עדיין  המיושנת,  הענבים  דריכת  את 
הצרכנים,  ואנחנו,  ומאמץ,  זמן  לוקח 

צריכים לשלם את המחיר.

תקופה  במשך  להסתפק  נוכל  בגאולה 
קל  יהיה  לא  בלבד!  אחד  מענב  ארוכה 
גודלו  מפאת  הבודד  הענב  את  להביא 
ומשקלו העצום, אך כאשר הוא כבר יהיה 
בבית, נוכל לשתות ממנו בהנאה במשך 
זמן רב. התפוקה מענב אחד תהיה בערך 
ליטר  של  שישיות  כ-43  ליטר)!(,   390
וחצי. למרות גודלו העצום של הענב, היין 
ביותר  ומשובח  טעים  יהיה  ממנו  היוצא 

ומשכר את השותים.

בשדרות  היום  הנמצאים  סרק  אילני  גם 
פתוחים  אזורים  ובשאר  בגינות  ההרים, 
בכמות  פירות  ויוציאו  אותנו  יפתיעו   -

ענקית.

יהיה  הצומח  בתחום  הזה  העצום  השפע 
השם  אור  מהתגלות  ישירה  כתוצאה 
כוח  גם  בעולם,  דבר  כל  כמו  בעולם. 
הצומח מגיע מכוחו האין סופי של בורא 
בשלימות,  יתגלה  כוחו  וכאשר  עולם, 
כמו  בהתאם.  תהיה  הבריאה  התנהגות 

שהיה בעבר, ועוד הרבה יותר.

הרי  להבין:  לנו  נשאר  אחד  דבר  רק 
כולם  בו  המושלם  הזמן  זהו  הגאולה 
שנעלה  בשעה  השם.  את  עובדים 
המלחמות,  יגמרו  המקדש,  לבית  כולנו 
המריבות והפוליטיקות למיניהן - יעניין 
אך  נחמד,  שזה  נכון  מהיר?  מזון  אותנו 

האם זו התכלית.

רוצה  הוא  ברוך  הקדוש  שכן.  זהו,  אז 
שהגאולה תבוא לידי ביטוי בתוך החיים 
שלנו. הרבי שליט"א מלובביץ', המשיח, 
הוא  דוגמה מאדם שמח. אם  לכך  מביא 
השמחה  את  עליו  יראו  לא  קצת  שמח 
מבחוץ. כאשר הוא שמח יותר יראו עליו 
חיוך, כאשר הוא שמח עוד יותר הוא ימחא 
כפיים, ואם הוא בשמחה גדולה מאוד, הרי 
בוודאי שיתחיל לרקוד. לכאורה השמחה 
מקומה בראש ולא ברגליים, אבל דווקא 
התבטאותה ברגליים, במקומות הנמוכים 
- מוכיחה שהיא חזקה מאוד בראש עד 

שהגיעה גם למטה.

הגאולה,  של  הגשמי  בשפע  רעיון  אותו 
אין זה רק שכר או גירוי עבורנו שנחפוץ 

עיון

 תושיט
את היד 
ותיקח

השפע הגדול שהיה בעבר בארץ ישראל, 
מתואר בפרוטרוט בדברי חז"ל שהיו עדים 
לכך • אך כל זה מתגמד לעומת מה שמצפה 
לנו בקרוב ממש • אתם מוכנים? הנה זה מגיע

מאת: אריה קירשנזפט



תמוז ה׳תשפ"ב )יולי 2022(             19 www.hageula.com

השתתפות  הזו.  הנפלאה  בתקופה 
מוכיחה  האלוקית  בהתגלות  העולם 
על הפנמתו והתאחדותו עם אור השם 
שישרור בעולם, והשפע יהיה ניכר גם 

בו עצמו ובתפוקה שיספק לנו.

אין  אלו,  שורות  כתיבת  לרגע  נכון 
האמיתית  הגאולה  בזמן  מצויים  אנו 
נגלים  הייעודים  כל  כאשר  והשלימה, 
לציין  ראוי  אמנם  בשלימותם.  לפנינו 
ותיכף  בעולם  נמצאת  כבר  שהגאולה 
ושלימותה.  המשכתה  תהיה  ומיד 
החלו  יעודים  כמה  גם  לכך  בהתאם 
בייעודי  להתבונן  ותפקידנו  כבר, 
הולכים  הם  כיצד  ולראות  הגאולה 

ומתממשים במציאות.

כל  יזכה  להם  העבדים  למשל  כמו 
הנה  שלובש,  הציצית  תמורת  יהודי 
אפשר לראות שכבר היום גויים רבים 
במעלתנו.  ומכירים  אותנו  משרתים 

למרות שעדיין אין בגדים וחטיפים על 
העצים, ניתן לראות בבירור את השפע 

האדיר השורר היום בעולם.

כשנכנסים היום לחנות ומעיפים מבט 
על מדפי המעדנים, רואים כאלו שלא 
מה  ומתלבטים  מעולם  בהם  נתקלנו 
העולם  רבות  לא  שנים  לפני  לקחת. 
עדיין סבל ממחסור וצמצום ואין ספק 
השפע  את  לראות  להתחיל  שאפשר 
החיים  לתוך  וחודר  ההולך  העצום 
לחיי  החיים  סגנון  את  ומשנה  שלנו 

גאולה.

בהתממשות  השלימה  לאמונה  בנוסף 
נבואות הגאולה אודות השפע הגשמי 
להתחיל  גם  עלינו  בעולם,  שישרור 
מהצמצום  לצאת  בפועל.  ככה  לחיות 
בהרחבה  לחיות  ולהתחיל  הגלותי 
גאולתית. והעיקר שנזכה לשפע השלם 
בגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש!

מה עושים ב"חופש הגדול"
כמו ילד קטן, שלמרות שניסה ולא הצליח, מבקש 
ומתחנן מאיתנו - אנא ראו את הנסיון והמאמץ 
שהשקעתי כדי להגיע לתוצאה, התחשבו בה 

והעריכו אותה. כך גם אנו פונים כלפי ריבונו של 
עולם בתחינה ובקשה: תן לנו את הנחמה שאנו כל 

כך מצפים, אמור נא לצרותינו די!

אני ממש מנסה להתנהג  רואה?  אמא, באמת שאני מנסה... את לא 
המשבצת  את  לתפוס  נהנה  באמת  לא  אני  אני,  לא  באמת  זה  יפה. 
הזו כל פעם מחדש. אני כל כך משתדל... ולא תמיד יוצא. אני באמת 

משתדל.

אמא, גם לי נמאס להיות הילד המעצבן, זה מעייף גם אותי. אני יודע 
שכשאת מסתכלת לי בעיניים את רואה איזה ילד טוב אני, כמה לא 

רציתי להכביד ולהתיש. אמא, את יודעת מי אני באמת.

להיסחף  מותר  כן,  השמש".  ששזפתני  שחרחורת  שאני  "אל־תראוני 
עם הרגש, נחמו נחמו עמי. אנחנו בפתחו של חודש הרחמים, בו אנו 
לנו, אבל  יוצא  - שלא תמיד  אנו באמת  מי  יתברך  מזכירים להשם 

באמת אבא שלא התכוונו, אתה יודע מי אנחנו באמת.

הרי אתה יכול לראות לבפנים. אנחנו מבקשים נחמה. אנא תדון אותנו 
מתוך רחמים מנחמים.

ונדרוש  נרפה  לא  אנו  שבהם  השבועות  שלושת  של  בתקופה  אנו 
מאבינו שבשמיים שיסתכל לנו מבעד לעיניים, ישר לנשמה הטהורה 
שמבקשת "נחמו-נחמו עמי" הגיע הזמן לנחמה האמיתית, ולשלמות 

העולם לרגע שלשמו הגענו לכאן.

אנו זכאים לקיים את הייעוד שלנו ולקבל את הנחמה שהובטחה לנו 
- וזה ביאת מלך המשיח.

לשרה המתוקה שכל כך מתגעגעת לאמא, לרחל ואברהם שרק רוצים 
אחרי  שב  לא  שבנו  לעופר  מהמלחמה,  שב  שלא  בני'ה  את  לחבק 
יום  התאונה, לאפרת שאיבדה את אחותה, לירון שמחכה לאבא כל 

שיכנס בדלת, וכן הלאה שרשרת ארוכה של כאב, יסורים ומירורים.

לא עוד! הגיעה שעת הרחמים, הגיע זמן גאולתכם. ברצוננו לראות 
פני מלכנו, לצעוק יחד משיח עכשיו.

נחם את עמי, מנחם שמו.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 עם יש לי עניין 
 מעיין
ציזיק

אותו רעיון בשפע הגשמי של הגאולה, 

אין זה רק שכר או גירוי עבורנו שנחפוץ 

בתקופה הנפלאה הזו. השתתפות העולם 

בהתגלות האלוקית מוכיחה על הפנמתו 

והתאחדותו עם אור השם שישרור בעולם, 

והשפע יהיה ניכר גם בו עצמו ובתפוקה 

שיספק לנו

לחבק ולהעריך את הילדים

שפע אדיר בהישג יד, כבר היום
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עולם השליחות

ילדות // נולד בקיבוץ מעין צבי שבכרמל, למרגלות 
זכרון יעקב, לאבא מורה לצרפתית ואמא עקרת בית. 

"נקראתי יעקב צבי בהתאם לשמות היישובים, אך לא רק. 
את השם יעקב קיבלתי גם לזכר דודי יעקב שנרצח עם 

כלתו בהתקפת מטוסים מצריים על התחנה המרכזית בתל 
אביב, ארבעה ימים אחרי ה' באייר תש"ח".

מעבר // הוא לא הספיק לגדול הרבה זמן בנופי 
הקיבוץ, שכן בגיל צעיר עברה המשפחה לבאר שבע. 
"מתוקף תפקידו של אבא כמורה לצרפתית הוא החל 

לעבוד בקריה למחקר גרעיני בדימונה כמתרגם, שכן צוות 
המדענים שבנה את הכור היו צרפתים כידוע. המשרה 

החדשה שלו אילצה אותנו לעזוב את הקיבוץ, אולם אני 
המשכתי לשמור על קשר ובהמשך הייתי מגיע בקיץ לעבוד 

בענפי הקיבוץ, בעיקר במדרגה".

שירה // בעת לימודיו בכיתה ט' נחשף לכתביו ושיריו 
של חיים נחמן ביאליק, והתפעל מאוד מסגנונו ומהשירים 

שכתב. "אהבת התורה וארץ ישראל שמצאתי בשיריו תפסו 
אותי, והתחלתי לכתוב בעצמי שירה ברוח ביאליק. במהלך 
השנים הבאות, עד הגיוס לצבא, עסקתי בזה שעות על גבי 

שעות וכתבתי מאות שירים".

חיפוש // לאחר הצבא נסע לטייל באירופה, ואחת 
ממטרותיו היא למצוא רוחניות. "אמרו לי 'אתה אוהב 

שירה ורוחניות? סע לסקוטלנד, שם תמצא את מה שאתה 

מחפש', אז כך עשיתי. מצאתי מנזר להתארח בו, ומאוד 
מצא חן בעיניי השקט והשלווה שהיו במקום. אט אט 

התחלתי להתווכח עם הכמרים הצעירים שם ומצאתי את 
עצמי מנצח אותם על אף מעט הידע שהיה לי ביהדות. דויד 

הכומר הראשי לא אהב את זה והוא קרא לי ואמר 'מצאנו 
לך עבודה טובה במסעדה כלשהי, ישלמו לך יפה וגם יתנו 

לך מגורים', מה שפיתה אותי לעזוב את המנזר לטובת 
המסעדה".

מסעדה // הוא התקבל בעבודה החדשה בזרועות 
פתוחות. "הגויים שם סיפרו לי שהם מדרום אפריקה 

והחברים הכי טובים שלהם שם הם יהודים ובכלל, הם מאוד 
 The Holy Man from אוהבים את ישראל. הם קראו לי
the Holy Land )האיש הקדוש מארץ הקודש(. העבודה 

שם הניבה לי כסף יפה, שהספיק לי כדי להמשיך את הטיול 
באירופה, ואף לחזור לארץ עם סכום מתאים להוצאה לאור 

של ספר שירים מהודר".

מפגש // אמא של חבר שעסקה בהו"ל לימדה אותו 
את רזי המקצוע. "הייתי המו"ל של עצמי כדי לחסוך בכסף 

ועבדתי על הספר כמה חודשים. יום אחד בהיותי בדפוס 
)מייל לא היה אז..( הגיע לשם יהודי מזוקן שהציג את עצמו 

בשם הרב סופר, רב הקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון, הוא 
הזמין אותי לביתו ונוצרה בינינו ידידות. בהמשך הלכתי 

לשיעורים שמסר ואט אט התחזקתי ביהדות".

מצווה // בשלב מסוים אמר לרב סופר שהוא מתכנן 
לנסוע שוב לסקוטלנד, להרוויח עוד כסף ולהמשיך לטייל. 

"הוא אמר לי אז שני דברים, האחד היה 'קח לך מצווה 
אחת קלה שתלך איתך', אמרתי לו שאני לא מספיק מכיר 

את המצוות כדי לדעת באיזו לבחור אז הוא המליץ לי 
על תפילין ואכן למסע שני זה כבר לקחתי איתי תפילין 
והקפדתי להניח אותן, ומשום שלא ביררתי מספיק את 

הפרטים מראש, הייתי מניחם גם בלילות, שבתות ובחגים... 
ובכלל, זה עשה לי מאוד טוב".

מכתב // הדבר השני היה – לכתוב לרבי שליט"א מלך 
המשיח ולבקש ברכה למסע. "הוא הבהיר לי מראש: 'לא 

בטוח שתקבל מענה במכתב חוזר, אבל את התשובה והברכה 
אתה תראה כבר בשטח…'. כאשר הגעתי לסקוטלנד ניגשתי 

לבצע זאת. קניתי עט מזהב טהור לרגל המאורע, כתבתי 
מכתב לרבי שליט"א מלך המשיח, ושלחתי אותו לניו יורק".

תשובה // פי שנאמר לו מראש, מכתב תשובה הוא 
לא קיבל, אבל תשובה בשטח הוא בהחלט קיבל. "כמה ימים 

אחרי שליחת המכתב ישבתי ואכלתי במסעדה בה עבדתי, 
כאשר לפתע נכנסה בעלת המקום ואמרה 'מה זה, מה אתה 
אוכל'?! אמרתי לה 'מה שתמיד אכלתי, מה הבעיה'?! והיא 

השיבה 'אתה Holy Man from Holy Land, יהודים 
לא אוכלים בשר כזה, אתה יכול לאכול בשר פרה, הודו, 

עוף או כל דבר אחר אבל לא את הבשר הזה!'. זמן לא רב 
לאחר המקרה הזה, שבת אחת היא נכנסה למסעדה ומצאה 

הרב יעקב צבי )קובי( בן ארי, בן 65, נשוי לסימה ואב לעשרה, שליח  לקיבוצים

הקיבוצים
ארץ ישראל
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    מנחם מענדל אקסלרוד

הרב יעקב צבי )קובי( בן ארי, בן 65, נשוי לסימה ואב לעשרה, שליח  לקיבוצים

אותי במקום. קודם העירה לי על כך שיהודים לא עובדים 
בשבת, ואז קראה לשף, הצביעה עלי ואמרה לו: 'תדאג 

לכך שהוא יקבל תמיד יום חופשי בשבת, ושלא יאכל בשר 
לא כשר', ואכן כך היה, הגויה הזו נשלחה לשמור עלי…".

Kippur Day // יום אחד נכנסה 
בעלת המסעדה ואמרה בהתלהבות, "שבוע הבא יחול 

'ִּכיּפּוְרֶדיי'". "כשהיא אומרת את זה במהירות עם מבטא 
אנגלי מתגלגל, ואני לא מבין למה היא מתכוונת. היא 

הביטה בי כלא מאמינה: 'זה היום הכי קדוש בשבילכם', 
אמרה. ביקשתי ממנה להגות שוב את שם החג, ולפתע 
הבנתי למה היא מתכוונת, 'יום כיפור', כשהיא מצידה 

מסבירה לי שעליי לצום ושהם יכינו לי אוכל עבור ערב 
הצום וסיומו, ואף נתנה לי מספר טלפון של רב חב"די 

מקומי שאוכל ליצור איתו קשר והוא יסביר לי כבר כיצד 
מקיימים את החג".

ישיבה // הוא סיים לעבוד, ערך עוד טיול, שב 
לארץ, נכנס לקורס דיילים באלעל, סיים, עזב, ונרשם 
לבסוף לאוניברסיטת באר שבע ללימוד מדעי החברה, 

 שלא מן המנין.
"כאן, פגשתי שוב את הרב סופר, הגעתי לשיעורים 

בהשקפה יהודית ובתניא שמצאו חן בעיניי, ואחרי תקופה 
נסעתי לראות חיים חסידיים בכפר חב"ד. לא שהיתי שם 

זמן רב אבל זה הספיק, שהחזור הביתה עם כיפה על 
הראש. בהמשך עזבתי את האוניברסיטה ונכנסתי ללמוד 

בישיבת חב"ד בצפת ואח"כ בכפר חב"ד למשך כשנתיים, 
במהלכן נסעתי פעמיים לרבי שליט"א מלך המשיח 

לברוקלין, ניו יורק".

החצי השני // קוראים לה סימה, היא נולדה 
בברית המועצות, ומשפחתה עלתה לארץ באמצע שנות 
השבעים. "לאבא שלה היה חשוב שהילדים יקבלו חינוך 

יהודי, והוא רשם אותם לבתי ספר של חב"ד. היא המשיכה 
במסלול הלימודים החב"די וסיימה לימודי חינוך לגיל 

הרך. הכירו בינינו בשידוך ולאחר כמה פגישות החלטנו 
שזה מתאים".

שליחות // לאחר החתונה שימשו כשנה בשליחות 
באשדוד תחת בית חב"ד המקומי. בהמשך עברו לצפת, 
וגם שם עסק בעבודות שהיו למעשה שליחות. "יומיים 
בשבוע היית עורך ביקורי בית אצל משפחות הילדים 

שלמדו בגני חב"ד, יומיים נוספים ב'מכון אלטא' - מוסד 
מיוחד לחוזרות בתשובה, כשאני מקנה להן רקע והשקפה 

יהודית חסידית. היום האחרון בשבוע היה מוקדש 
לנסיעות בין הקיבוצים בצפון הארץ במטרה לייסד בהם 

שיעורי תורה ולפעול עם התושבים".

ברכה // הוא העלה יוזמה לארגן קבוצה של הורים 
מגני חב"ד לנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח. "היה זה 
בחג החנוכה תש"נ. באותה תקופה כבר חשבתי לפעול 

בקיבוצים באופן עצמאי ונרחב יותר. בעת חלוקת הדולרים 
לצדקה עברתי לפני הרבי שליט"א מלך המשיח וביקשתי 

ברכה 'להפצת יהדות בקיבוצים באופן של ניסי ניסים', 
כשהרבי משיב: 'אמן, הצלחה רבה בכל הענינים שם'. זו 

היתה ההתחלה".

התחלה // הוא חזר ארצה, קנה רכב והחל 
להתארגן. סמוך לפסח רכש כמות גדולה של מצה שמורה 

ויצא לדרך. "לקחתי מפה ובניתי מסלול נסיעה שעובר 
בין כל 140 הקיבוצים שמצפון הארץ ועד חדרה. בכל 

מקום הענקתי סט של שלוש מצות למזכיר הקיבוץ וסט 
נוסף לעורך ליל הסדר הכללי, בנוסף, ערכנו מכירת חמץ. 

בהמשך הוספתי למסלול עוד 40 קיבוצים דרומיים עד 
אילת, ויצאתי לסיבוב נוסף גם לפני ראש השנה לחלוקת 

לוח שנה, מתנה וברכת שנה טובה".

המשך // מאז ועד היום, למעלה משלושים שנה, 
הוא יוצא פעמיים בכל שנה למסלולו, בן השבועיים בצפון 
ושבוע בדרום. "לאחר הסיבובים הללו, בכל שנה מצטברת 

אצלי רשימה של כ-50 איש חדשים המעוניינים לקבל 
דבר תורה שבועי באמצעות המייל ובהמשך קשר רציף. 

כיום, אחר למעלה משלושים שנות הפעילות, הגענו ל 
1,500 משפחות, הנמנות ברשימת המקורבים".

יום הולדת // הוא מיישם עם המשפחות את 
הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לחגוג יום הולדת 

כראוי. "בכל בית אני שואל מהם תאריכי יום ההולדת 
של בני המשפחה, לאחר מכן מזין את הנתונים לתוכנה 

ייעודית, והמחשב ממיר את התאריך הלועזי לעברי. 
לקראת יום הולדת של כל אחד ואחת המופיעים ברשימה 

אנחנו שולחים מכתב עם איחולי ברכה, בצירוף פרק 
התהלים האישי שלו המותאם לגילו החדש".

ביקור // חלק מרכזי בפעילות אלו הביקורים 
האישיים בבתי המשפחות. "ביקורי הבית זה ההובי שלי, 

זה אהבת חיי, המפגש הבלתי אמצעי עם המקורבים 
האהובים, להם אני כמו חלק מהמשפחה, אוהב ודואג 

 תמיד. לא שוכח אף פעם ב"ה, חגים ושמחות.
עם הזמן הכשרנו לכך זוגות רבים – 'איש וביתו' – 

מקהילת חב"ד בצפת בעיקר, וכיום יש לנו עשרות צוותות 
שיוצאים לביקורים יום-יומיים, מתוזמנים לתאריכי יום 

ההולדת ולא רק, יושבים עם בני המשפחה באווירה טובה, 
מרימים כוסית 'לחיים', מדברים ומתחזקים בלימוד תורה 
ושמירת המצוות ומקבלים החלטות טובות. על הפרויקט 

הנפלא הזה מנצח כיום הרב דובער חביב מצפת".

בטלפון // פרויקט מיוחד נוסף שנולד כתוצאה 
מהקשר האישי שנרקם במהלך הפעילות, הוא מערך 

שיעורי תורה בטלפון. "אנחנו מפעילים את זה בשיתוף 
עם ישיבת חב"ד בצפת, שהקצתה חדר במתחם הישיבה 

עבור כך. מידי יום נכנסים תלמידים מהישיבה ומתקשרים 
לאנשים לפי רשימות מסודרות. מופיע אצלנו ליד כל שם 
באיזו שעה ויום בשבוע הוא רוצה שיתקשרו אליו, ואיזה 

נושא הוא מעוניין ללמוד. מדובר על עשרות שיעורים 
טלפוניים מידי שבוע".

חגים // הפעילות אכן החלה סביב חג הפסח 
וראש השנה, אך כיום היא מתנהלת גם בשאר המועדים. 
"לרגל כל חג, כמו חנוכה, פורים, פסח ל"ג בעומר ראש 
השנה ועוד, מצטרפות למעגל הפעילים עשרות משפחות 
מקהילת חב"ד בצפת, היוצאות לקיבוצים באופן מאורגן 

ומתואם מראש לקיום מצוות החג בצוותא, ולפעילות 
יהודית חסידית בהתאם לתכני המועד והחג".

דגל // הרב יעקב צבי מוכר כמי שהמציא את "דגל 
המשיח" המפורסם של חב"ד לפני קרוב לשלושים שנה. 

"הייתי בהפגנה נגד מסירת שטחים מארץ ישראל לערבים, 
והבחנתי שרבים מהמשתתפים נושאים דגלים בידיהם. 

חשבתי לעצמי, למה אין דגל שיזוהה עם המסר של הרבי 
שליט"א מלך המשיח אותו נוכל להניף בגאון? יצרתי 

קשר עם יצרן דגלים גדול ויחד הפקנו את "דגל המשיח" 
המפורסם בעל הרקע הצהוב, הכתר הכחול, והכיתוב 

'משיח' באדום. לשמחתי זה התקבל בציבור באהדה רבה 
ונתן חיזוק לפרסום בשורת הגאולה, וכיום ניתן לומר כי 

אין מי שלא מכיר את הדגל".

דגלון // זמן לא רב לאחר המצאת הדגל פנתה 
אליו גברת טאוב, שבעלה אבי עסק ביהלומים ואבני חן 

ועמד בראש חברה גדולה. "היא רצתה סמל אישי כלשהו 
בתבנית הדגל שיוכל למתג את מדי עובדי החברה. ניסיתי 
לחשוב מה ניתן לעשות ופניתי להתייעץ עם יצרן הדגלים. 

הוא התפלא על עצם השאלה, והראה לי קיר שלם של 
סיכות הנצמדות לדש הבגד עם סמלי היחידות בצה"ל 

ודגלי מדינות שונות. 'כזה אתה צריך' הוא אמר, והפקנו 
לראשונה "סיכת משיח", המכונה בפי כל "דגלון", אותו 

עונדים היום אלפים ואלפים בכל רחבי תבל. מאז, הספקתי 
להפיק עוד עשרות מוצרים עם מוטיב הדגל".

תוכניות לעתיד // "מבחינת בית חב"ד 
– להגדיל את מעגל אנשי הקשר שלנו בקרב תושבי 
הקיבוצים, וכן ובעיקר את מספר ביקורי הבית שם. 

מבחינת "דגל משיח" – לתת לכלל המוצרים הפצה רחבה 
הרבה יותר, עד שבכל בית יהיה מגנט משיח על המקרר".

איחול // "מאחל לעצמי להוסיף יותר שעות לימוד 
תורה במהלך סדר היום העמוס שלי, להצליח לפעול עם 
תושבי הקיבוצים יותר לעומק, ולהגיע עם מוצרי "דגל 
המשיח" לקהל רחב הרבה יותר. מאחל לכולנו שהרבי 

שליט"א מלך המשיח יתגלה ויגאל אותנו עוד לפני פרסום 
הריאיון הזה".
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סודוקו יגעת ומצאת

תשבץ בית המקדש
בימים אלו מוסיפים בלימוד הלכות בית המקדש. בבית המקדש השני היו מספר לשכות הידועים לנו 

מדברי החכמים. להלן מופיעים שמותם עם תיאור קצר על מטרתם:

 לשכת הנזירים - יועדה לנזירים שסיימו את תקופת נזירותם;
 לשכת מצורעים - נועדה לטהרת המצורעים, טבילתם בשמיני לטהרתן;

לשכת העצים - שם היו מכינים את העצים לאש התמיד הדולקת בקביעות על מזבח הנחושת; 
לשכת השמנים - שמשה לאכסון של השמן והיין שנצרך לעבודות בית המקדש.

לשכת עושי חביתין - במקום זה היו מכינין "חביתין" לכהן הגדול, להקריב את עשירית האיפה; 
 לשכת פנחס המלביש - בלשכה זו אוכסנו בגדי כהונה;

 לשכת עושי לחם הפנים - בלשכה זו היו מכינים ואופים את לחם הפנים;
 לשכת בית המוקד - בלשכה זו היו שתי מדורות;

 לשכת החותמות - בלשכה זו היו מאוכסנים החותמות של בית המקדש;
לשכת הטלאים - בלשכה זו היו נשמרו הטלאים שכבר נבדקו ונמצאו נקיים ממום וראויים להקרבה.

בית הניצוץ – שם הייתה כעין קומה שניה בה היו שומרים כהנים שעדיין לא הגיעו לגיל העבודה; 
 לשכת הפרוכת – שם היו אורגים את הפרוכת שהייתה מפרידה בין הקודש לקודש הקדשים;

 לשכת הפרהדרין – לשם היו מפרישין קודם יום הכפורים את הכהן הגדול מביתו; 
לשכת הגולה - בלשכה זו היה גלגל גדול שבעזרתו שאבו מים לתחזוקת בית המקדש.

 לשכת הגזית- שימשה כמקום מושב הסנהדרין;
 לשכת הפרווה – שם מלחו את עורות הבהמות שהוקרבו;

לשכת בדק הבית - לא ידוע איפה שכנה הלשכה; 

לשכת חשאין - לשכה בה היו נותנים כסף לצדקה בחשאי עבור הכהנים ועניי ירושלים.

מלאו בתשבץ את שמות הלשכות הבאות: עושי לחם הפנים, הפרהדרין, בית 

המוקד, הנזירים, העצים, החותמות, הגולה, חשאין, הטלאים, הפרווה, השמנים, 

הגזית, בית הניצוץ, בדק הבית, המצורעים, הפרוכת, פנחס המלביש, עושי חביתין

מאונך
1. אחד מלשונות הגאולה

2. משם יצאנו
3. הגואל הראשון
4. הגואל האחרון

6. השתא עבדין, לשנה הבאה...
8. מוזגים לו כוס בליל הסדר

9. מצפים לאכול ממנו
12. אחד מלשונות הגאולה

10:52 ,18.7.2022 מחולל תשבצים
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שמן זית למקדש
הר הזיתים ממוקם מול הר הבית, בצידו המזרחי, וניתן לצפות ממנו על מקום המקדש. 

מיקומו בסמוך למקום המקדש, והזיתים הרבים שגדלו בו, הפכו אותו למקור של מכירת 
וסיפוק שמן לבאי בית המקדש, לצורך הקרבנות. השמן יוצר בטהרה כמובן.

מחוץ לעיר, מול הפתח
חשיבות מיוחדת נודעה להר זה, בזמן בית המקדש, כאשר על הר זה, נערך טקס שריפת 
הפרה האדומה, שהייתה נעשית לצורך טהרה מטומאת מת. את הפרה יש לשרוף מחוץ 

למחנה, כנאמר בתורה, ויחד עם זאת זה צריך להיעשות מול פתח אהל מועד או פתחו של 
האולם, שבמרכזו של המקדש. לאחר שחיטת הפרה, לפני שריפתה, היה הכהן מזה מדמה מול 

הפתח. באפר היו משתמשים לצורך הטהרה. החומה המזרחית של הר הבית נבנתה באופן 
נמוך משאר צידיה, על מנת לאפשר את ראיית פתח האולם בזמן קיום המצווה.

כשההר ייבקע
הר זה אף נוטל חלק נרחב בהליך הגאולה האמיתית והשלימה, כנאמר בנבואת הנביא זכריה: 
"ועמדו רגליו ביום־ההוא על־הר הזיתים . . ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה 

מאד . . ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה . . והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה 
ה' אחד ושמו אחד". תורת החסידות מבארת באריכות גדולה את הסוד הטמון בנבואה זו, 

הרומזת על גילוי מיוחד, כפי שהשמן יוצא מהזית על ידי הכתישה.

יוצאים מתוך ההר
גם בתחיית המתים, יטול המקום חלק ייחודי, כנאמר בילקוט שמעוני ישעיה, רמז תסט: 
"הקב"ה עושה להם מחילים מחילים מלמטה, והם הולכים בהם עד שהם באים תחת הר 

הזיתים שבירושלים, והקב"ה עומד עליו והוא נבקע, והם עולים מתוכו כמו שאיתא )=שנאמר( 
זכריה: ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם ונבקע הר 

הזיתים".

הר הזיתים
מקום שריפת הפרה האדומה ובו יקומו המתים
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