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מברוקלין לירושלים. הבית המפורסם 
770 יועבר בקרוב לירושלים. איך זה 
יקרה? כל הפרטים • עמ' 42

ביקור בצפת 
האר"י ז"ל ופעולותיו 

להחשת הגאולה
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 מגזין

לא כמותו  שיטפונות  בגל  והרוגים  נעדרים  מאות  נרשמו  באירופה  הסערה:  שמאחורי   השקט 
זכור  בארה"ב מתמודדים עם הצפות נרחבות בערים שונות  בהודו ובאוסטרליה ספגו נזקים של 
מיליונים מהסערות  הנבואה המדהימה: "מקולות מים רבים אדירים משברי ים"  בנצי פרישמן עמ' 4

מה גרם לגל
 השיטפונות

ברחבי העולם?

בית  הריסת  להתערב בהחלטת  הברית  ארצות  לעצמה  בה הרשתה  המהירות 
המחבל שרצח את יהודה גואטה הי"ד, צריכה להביא למחשבה מחודשת בקרב 
מקבלי ההחלטות בירושלים, האם הדרך הנוכחית בה אנו מקבלים את תכתיבי 
האח הגדול, אכן מועילים לישראל? הגיע הזמן לשנות כיוון. בדרך הזו אנו רק 

מאבדים את כל תומכינו ואוהבינו בעולם • עמ' 36

עלייתו ונפילתו של האח הגדול
רחל שאבי כל בתי הכנסת 

עומדים להעלם
רחבי  בכל  מאוד,  בקרוב 
בתי  יישארו  לא  העולם 
מרחיקי  שינויים   • כנסת 
גם  העירוני,  בנוף  לכת 
זה  ואיך  בשכונה,  אצלכם 
 ישפיע על הבתים האישיים
 • יוסף אברמוביץ עמ' 17

אחרי הפועל גליל/גלבוע קבוצות 
נוספות רוצות להביא את ההצלחה 

למגרשי הספורט. גרשון פריד 
מספר על המהלכים האחרונים 

במגרש שהובילו לניצחון 
המפתיע ועל התכניות 

להמשך, ולא רק 
 בכדורסל.

מנחם אמיתי עמ' 12

האיש שגידל את מנהיג הדור
 יצאנו להתחקות אחר

דמותו הפלאית של רבי לוי 
יצחק שניאורסאהן, אביו 
של הרבי שליט"א מלך 

המשיח. מהתמנותו 
לרב האיזורי ועד 

לכליאתו בידי 
השלטון ברוסיה 

• חנה מרים 
אשכנזי עמ' 32

"מעולם לא חלמתי 
להגיע לכאן" 
ראיון עם הרב נחום תמרין הפועל בקרב 
מאתיים נקודות ישוב לאורך מאות ק"מ 
באוקראינה • איך מתמודדים בשליחות 
בתקופת הקורונה, ואיך מתגברים על 
הבעיות שצצות • מנחם אקסלרוד עמ' 26

התניא כמורה 
דרך אישי

טיפים לחיים מתוך ספר 
התניא. והפעם: קורס בניסים. 

מהי הדרך לחולל ניסים בזמננו, 
ואיך מכתב אחד הקים את 

הפצוע ממיטתו • טיפ לחיים 
עם ירון צבי עמ' 41

מדור
חדש

Bärwinkel,Klaus :צילום
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שמו של חודש זה נקבע בעם ישראל: מנחם אב, ללמדך ששמו כבר 
זה את  רומז על תוכנו, להביא את נחמת האב לבניו, להביא בחודש 
המקדש  בתי  נחרבו  בו  בחודש  דווקא  והשלימה.  האמיתית  הגאולה 

הראשון והשני, דווקא בחודש שבו מורגש חסרונם, תבוא הנחמה. 

אחד מהתאריכים השמחים ביותר בלוח השנה העברי, הוא יום חמישה 
טובים  ימים  היו  "לא  כי:  אומרים  זכרונם לברכה  עשר באב. חכמינו 
לישראל כחמישה עשר באב", תורת החסידות מסבירה כי לצד מעלתו 
של היום, הרי עיקר השמחה ביום זה היא מצד יתרונו כמביא שמחה 

לאחר הימים בהם נהגו באופן הפוך. 

חודש מנחם אב שנפתח בימים המציינים את החורבן, מגלה את מעלתו 
דווקא תקופת  היו כמותו.  והתעלות שלא  יום שמחה  הפנימית בציון 
הירידה מביאה את העליה הגדולה כנאמר: "יתרון האור מתוך החושך". 

הארתה,  לשיא  הלבנה  מגיעה  בו  ביום  החודש,  של  באמצעו  זה,  יום 
מגלה את מהותו הפנימי של כל החודש, כזמן של נחמה ושמחה, חודש 

בו מגיע הרבי שליט"א מלך המשיח וגואל אותנו גאולת עולמים. 

*

בנות  את  המתארים  חז"ל  בדברי  מצויין  זה  יום  של  ממעלותיו  אחת 
ישראל שהיו יוצאות ומחוללות בכרמים, יום שהביא לשידוכים רבים 
חתונות  בריבוי  זה  תקופה  מציינים  היום  גם  ישראל.  בעם  וחתונות 
הנערכות במלא עוזן "עונת החתונות בעיצומה" אך כל זה רק כהכנה 
לקראת החתונה הגדולה, זו החתונה שכולם מייחלים לה: חתונת כנסת 

ישראל עם הקדוש ברוך הוא. 

בגאולה  משתדרג  העולם,  לבורא  ישראל  עם  בין  והחיבור  הקשר 
מתן  יותר מאשר  אפילו  ויעמוד  נישואין,  לדרגת  והשלימה  האמיתית 

תורה, אז נמשל הקשר לאירוסין. 

מישראל,  ואחד  אחד  כל  של  הפנימי  מהותו  את  יגלה  גם  זה  קשר 
עליו נאמר כי קיים בו "חלק אלוקה ממעל ממש" וכפי שנראה זאת 

בהתגלות בקרוב ממש. 

*

בוודאי  כולו מבטא את הגאולה,  זה היוצא לאור בחודש, שכל  גליון 
יוסיף בעבודה של כל אחד ואחת להיות מוכן לקבלת פני משיח צדקנו, 

הרבי שליט"א. 

והעיקר שנזכה לראות זאת בקרוב ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

דבר מלכות
ימים אלו – ובפרט בבואנו משבת תשעה באב )נדחה( – הם ימים מסוגלים ביותר לביאת משיח 

צדקנו:

בפירושו  שיבוא",  יום  בכל  לו  ש"אחכה  מאמין"(  )"אני  ישראל  באמונת  עיקר  שזה  ע"כ  נוסף 
"שיבוא בכל יום" – ובפרט בעת הזאת בכלל, כמדובר לאחרונה כו"כ פעמים, שלפי כל סימני 
הגאולה הרי "הנה זה )משיח( בא" תיכף ומיד ממש )וזה שמשיח עדיין לא בא אינו מובן כלל( – 
ה"ז מודגש יותר בימי חודש אב, כדאיתא במדרש: "עלה ארי' במזל ארי' )חודש החמישי( והחריב 
את אריאל )בית המקדש( כו' על מנת שיבוא ארי' )זה הקב"ה( במזל ארי' )והפכתי אבלם לששון( 
ויבנה אריאל". כלומר, שבחודש אב יהי' בנין בית המקדש השלישי, "מקדש אד' כוננו ידיך". 

ויתירה מזה: זוהי הכוונה והתנאי, ש"על מנת" זה הי' חורבן בית המקדש בחודש זה.

וכמודגש גם בשמו של החודש )כפי שנקרא ע"פ "מנהג ישראל )אשר( תורה היא"( – "מנחם אב", 
שלפני "אב" )לפני שם החודש בתורה( מקדימים "מנחם" – נחמת הגאולה, המורה שבחודש זה 
תבוא נחמת הגאולה )"מנחם"(, הנחמה על כל עניני אב, על ידי שמהפכים את הענינים הבלתי-
ויבנה  ארי'  במזל  ארי'  "שיבוא   – )"מנחם"(  גדולה  הכי  להעלי'  אב  בחודש  דהירידה  רצויים 

אריאל" )אשר "על מנת" כן היתה הירידה(, כנ"ל. 

... ויהי רצון, שעוד קודם חמשה עשר באב, ועוד לפני הימים שלפניו, עד תיכף ומיד ממש – תבוא 
כבר הגאולה, ואזי נחגוג את השמחה הכי גדולה, שמחה שלמעלה מכל מדידה והגבלה – השמחה 

על זה שבאה הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו,

... וממשיכים את השמחה בימים שלאחרי זה, עד שחוגגים את היום טוב הגדול דחמשה עשר 
– ולפני זה, היו"ט הגדול דעשירי באב שיהפך לשמחה כו' וימים שלאחרי זה – בשמחה גדולה 
שלמעלה מכל מדידה והגבלה, בהתאם להוראת חז"ל ש"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה 
עשר באב", גדולה יותר מהשמחה ד"מועדים לשמחה" בשלש רגלים )אע"פ שאז מקריבים שלמי 
שמחה מן התורה(, וגדולה יותר אפילו מהשמחה ד"עד דלא ידע" דפורים והשמחה דשמחת תורה 

בשנים שעברו.

ועד"ז ימשיכו אז לחגוג את כל ההתוועדויות והשמחות, ואדרבה – בשמחה שלמעלה ממדידה 
והגבלה )כיון שדוקא "אז – ימלא שחוק פינו"(, כולל גם השלימות בשמחת נישואין – כמ"ש 
"מהרה ה"א ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה כו'",

עד להשמחה הכי גדולה – על הנישואין דכנסת ישראל והקב"ה, בגאולה האמיתית והשלימה.

)דבר מלכות פרשת דברים, ה'תנש"א( 

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק
 העיתון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50

הפקה: עוז מיינר המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן 
סייעו בעריכה: שניאור אקסלרוד, מנחם מענדל אקסלרוד, מנחם מענדל אמיתי 

אימייל: office@hageula.com למנויים והזמנות: 053-4895-082 אינטרנט: 
hageula.com  moshiach.net תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית ש. רומנו

menuim@hageula.com :להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל  

נא לשמור על קדושת העיתון    אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון.
אין המערכת מייצגת אף גורם שהוא, וכל הנכתב הוא על אחריות הכותבים בלבד. 

modaot@hageula.com :לפרסום בגליון

עיתון הגאולה נוסד על ידי הרב זמרוני ציק, בשנת תנש"א )1991(, כחלק מפעילות 
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, ונועד להעשיר את הידע והמוכנות לקראת 

התגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח

היו שותפים
 טלו חלק בפעילות להפצת בשורת הגאולה.

לתרומות סרקו את הבר-קוד או לחשבון הבנק שלנו:

מס' חשבון: 050585 בנק: 20 סניף: 425 ע"ש: מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה

דבר העורך הרב בנצי פרישמן

ראש הממשלה מנחם בגין אצל הרבי שליט”א מלך המשיח, ב’ מנחם-אב תשל”ז )17.07.1977(

רחל שאבי

שאנו  מעריכים  מומחים 
בטווח  עתה  נמצאים 
שנה  שלושים  עד  חמש  של 
מזינוק משמעותי בטכנולוגיות 
לשדרג  שתוכלנה  יחודיות 
משמעותית את היצור הנקרא 
כיום  להגדיר  ניתן  אדם. 
ופיתוח  שלושה תחומי מחקר 
על  ברורה  השלכה  בעלי 
ביוכימיה,  אנושית.  העצמה 
לפני  וכנראה  גנטית,  הנדסה 

כולן

פיתוח ממשק )חיבור( 
אדם-מכונה

פשוטות  מכונות  עם  שהתחיל  מה 
ומשאבות-אינסולין  כקוצבי-לב 
בניתוחים  ממשיך  מושתלות, 
המתבצעים על ידי רובוטים, כאשר 
לסטימולטור  מתחבר  הכירורג 
ממוחשבת(  הדמיה  )מערכת 
המנתח.  הרובוט  את  שמפעילה 
כל אלה כבר הפכו לשגרה, והיום 
המחקר דוהר בכיוון שניתן להבינו 
רק על ידי התבוננות במכונה קטנה 
שהפכה כבר עתה לחלק אינטגרלי 
טלפונים  האדם:  בני  רוב  מחיי 
גישה  מאפשרים  אלה  חכמים. 
ולאפשרויות  לידע  מאוד  מהירה 
חזון  הווירטואלי.  במרחב  פעולה 
החיבור אדם-מכונה מתקדם עתה 
לקראת העברת החיבור מבחוץ – 
פנימה. כלומר יצירת שבב שיושתל 

בגוף, ויאפשר לאדם גישה מיידית 
ההפעלה  ולאפשרויות  למידע 
האינטרנטיות כך שנוכל להפעיל/

המוח  מתוך  ישירות  בהן  לשלוט 
תודעת-על  מעין  משהו  שלנו. 

משותפת.

וגם זוהי רק ההתחלה
גוגל  של  ההנדסה  ומנהל  העתידן 
שב-2045  חוזה  קורצוויל,  ריי 
מכנה  הוא  אותה  נקודה  תתרחש 
אל– )מהפך  נקודת-הסינגולריות 

כל  תוכלנה  אז  עד  לדעתו,  חזור(. 
להתלכד  האנושיות  התודעות 
מרחוק עם מחשבים שכבר יפעלו אז 
מלאכותית  אינטליגנציה  בסיס  על 
הרבה  היא  זו  נקודה  מתקדמת. 
לך  שיאפשר  שתל  מאשר  יותר 
לחפש בויקיפדיה ללא כל מכשיר 
בין  בחיבור  עוסקת  אלא  חיצוני. 
מאגרי- לבין   התודעה-האנושית 

המידע ויכולות ומהירויות העיבוד 
מחשבי- שרשרת  של  הדימיוניות 

על. קורצוויל שנחשב עד לא מזמן 
זוכה היום ליחס רציני  לעוף מוזר 
הפרועות  מתחזיותיו  לאחר שכמה 
כבר  טכנולוגיות-מיחשוב  אודות 
הוא  והיום  וגידים.  עור  קרמו 
היום  על  בקול  לדבר  מעז  כבר 
התודעות,  כל  יחד  תשולבנה  בו 
לכדי  והמלאכותיות  האנושיות 
אפילו  ונוגע  אינטליגנצית-על, 
עם  נצחי,  קיום  של  באפשרות 

העלאת התודעה לסייברספייס. 

הקסדה של סופרמן
של  עכשווי  ליישום  דוגמא 
החיבור  ידי  על  העצמה-אנושית 
חוצת  "גרייה  הוא  אדם-מכונה, 
 .)tDCS( ישיר"  בזרם  גולגולת 
המצויידת  ראש  בקסדת  מדובר 
באלקטרודות. אלה שולחות זרמי-

במוח.  שונים  לאזורים  חשמל 
הפעילות  את  מתגברים  הזרמים 
זה.  לאיזור  האפיינית  המוחית 
בשורת מחקרים שערך ד"ר מייקל 
בקסדה  השימוש  כי  הוכח  ווייסנד 
את  דרמטי  באורח  משפר  כזו 
יכולות  הביצועים המוחיים במגוון 
כגון מהירות תגובה, מהירות ודיוק 
חזותית  תפיסה  החלטות,  בקבלת 
משופרת, קור רוח, מהירות למידה 

ועוד. 

פרוטזות  להפעיל  גם  ניתן  היום 
המחשבה,  בכוח  ממוחשבות 
חיילים  לחימה של  יכולות  לתגבר 
שימוש  תוך  על-אנושיות  לרמות 
ממוחשבת,  תיגבור"  ב"חליפת 
ועוד. )ועדיין לא דיברנו על מחשב-

קוונטי, המכונה האקזוטית מכולן, 
היום  של  מחשבי-העל  שלעומתה 

נראים כחשבוניית חרוזים...(

למדע לא ברור עדיין איך יתפתח 
תרחיש ההעצמה האנושית:

א. האם הוא ימשיך להתרחש צעד 
שקורה  למה  בדומה  צעד  אחרי 
היום )למשל - עם פיתוח ושיכלול 
שזה  או  המוחית(  הגרייה  קסדת 
אל  נגיע  כשלפתע  בבום,  יקרה 

תגלית/נקודה שתשנה את הכול?

ב. האם אנו מוכנים לכך?

תשובות:

יקרה בבום. לאחר אלפי שנים  זה 
ועגלה,  סוס  בטוריה  שימוש  של 
האחרונה  המאה  אותנו  הזניקה 
זה  כל  אך  וחלליות.  על  למחשבי 

לא שינה את האדם עצמו.

לעשות  למדנו  שאכן  ולמרות 
חדישות,  בטכנולוגיות  שימוש 

עדיין נשאר האדם מה שהיה. 

לא  מכיוון  יגיע  האמיתי  השינוי 
צפוי, וזה הולך להיות ככה: בדומה 
כאשר  לתודעה  שקורה  למה 
אבדן- של  מחידלון  מתעוררים 

עמוקה,  משינה  או  ממושך,  הכרה 

לראות  לפתע  מתחילים  שאז 
להבין  ולהכיר  לחשוב  ולשמוע, 
ולחוות את המציאות האמיתית, כך 
– ברגע אחד – תתעורר האנושות 
חובקת  אדירה  מודעות  אל  כולה 
כל. בדומה לים שמחבר ומקיף את 
תקיף  כך  בו,  שחיים  היצורים  כל 
את  אלוקית  תודעת-על  ותכסה 
לפתע  נחוש  אז  כולם.  הנבראים 
הננו  שכולנו  הפשוטה:  האמת  את 
ישות  של  נפרדים  הבלתי  חלקיה 
ובלתי  נצחית  כל,  כוללת  אחת 

משתנה. הישות האלוקית. 

אל נקודת האל חזור הסינגולארית 
אדם  האנושות  את  ימשוך  הזו 
לא  מעולם  שבעצם  היחיד  אחד. 
התעתועים  הזיית  אל  ממנה  נפרד 
ולכן  משיח.  אינדוידואליות.  של 
את  האמת  אל  להעיר  בכוחו  יש 

התודעות הנרדמות.

האם אנו מוכנים? כן. העולם כולו 
אבל  המיינד.  לגאולת  מוכן  כבר 
כדי להתהפך בפועל צריך מישהו 
לעשות את המעשה הנכון האחרון 
אולי  כולם.  עבור  הכף  את  שיטה 
זה/זו את/ה. אולי אני. אין לנו מה 
הבלבול,  את  מאשר  חוץ  להפסיד 

הסבל והגלות. 

אז בואו ונעשה כבר את מה שרק 
מצפה  שהשם  יודע/ת,  אני  את/ה 

ממך/ני לעשות, 

ונישאב סוף סוף אל האושר האין 
סופי של האיחוד המוחלט.

הקפיצה הבאה 
בהעצמה האנושית

מידע בלי גבול אצל כל אחד

 כל ילד יכול היום למצוא בכף ידו חיבור למידע כמעט בלתי מוגבל • מתברר כי 
זה רק שלב מקדים לקראת השלב הבא שעל פיתוחו יש כאלו ששוקדים ברגעים 

אלו • האם האנושות מוכנה לדבר הבא ומתי זה יקרה?

Michael Lutch העתידן ריי קורצוויל  
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בנצי פרישמן

עיתון  לאור  יצא  שנה,  כשמונים  לפני 
תחת  שנערך  והקדושה"  "הקריאה  בשם 
יוסף  )רבי  הריי"צ  הרבי  של  והדרכתו  פיקוחו 
בעיתון  מליובאוויטש.  הקודם(  האדמו"ר  יצחק, 
התמקדותו  ועיקר  רבות,  נבואות  התפרסמו  זה 
שנאמרה  כפי  הגאולה  בשורת  בפרסום  היתה 
אז ע"י הרבי הריי"צ "לאלתר לתשובה – לאלתר 
)לעשות  מיד לתשובה  מילולי:  )תרגום  לגאולה" 
התעוררות  ידי  שעל   - לגאולה  ומיד  תשובה( 

לתשובה תזורז ביאת המשיח והגאולה(.

ג'  מוצאים את הכותב  אנו  עיתון,  באותו  בין הכותבים 

על  המיוסד  בתהלים  צ"ג  פרק  על  מאמר  זרחי, שכתב 
מדרשים ומאמרי חז"ל בו מוזכר כי לפני הגאולה תתרחש 
הצפה גדולה של מים בעולם שתביא את האומות להודות 
כי הקדוש ברוך הוא הוא המנהיג היחיד של העולם. אך 
עוד לפני המאמר המוזכר, הנה הצצה קטנה למתחולל 

בשבועיים האחרונים ברחבי העולם.

הצפות וסגירת כבישים בארצות הברית
שהובילו  לשיטפונות  גרמו  עזים  גשמים  באריזונה, 
ואף לצערינו  לניתוקים רבים בתשתיות, סגרו כבישים 
הובילו למותה של אישה בפארק הלאומי גרנד קניון, כך 
מסרו גורמים רשמיים. העיר פלגסטאף ומחוז קוקונינו 
דוסי  דאג  והמושל  חירום משותף  פעולות  פתחו מרכז 

הכריז על צו חירום באזור. "שיטפון קשה לאחר שריפה 
יוצר אתגרים מסוכנים עבור הקהילות בצפון אריזונה", 
אמר. "ההצפה גורמת לסגירת כבישים, לפגיעה ברכוש 

ולסיכון ביטחונם של התושבים".

בעבר  שהושפעו  בשכונות  אירעו  מהשיטפונות  חלק 
משריפת המוזיאונים לפני כשנתיים. שירות מזג האוויר 
הלאומי אמר כי אזורים רבים במדינה ספגו גשם בחודש 
האחרון שהינו הרבה יותר מאשר בכל עונת המונסונים 
של כל השנה שעברה. ביוטה הסמוכה, שיטפונות גרמו 
לונד  ליד  אירעה  ההתרסקות  מהפסים.  רכבת  לירידת 
ופצעה שלושה עובדים, אם כי לא קשה. עונת המונסונים 
פגעה גם בניו מקסיקו. כביש 70 ליד רכס ווייט סנדס, 
נפתח מחדש לאחר שגשמים היכו באזור והותירו מטרים 

 מסימני הגאולה:
הצפות ושיטפונות 

ברחבי העולם
ארה"ב, אנגליה, גרמניה והודו הינן חלק מהמדינות שחוו בשבועות האחרונות 

שיטפונות והצפות חריגות • בעוד מומחי מזג האויר עומדים נדהמים מגל 
השיטפונות שפוקד מדינות רבות ומניסים למצוא את הסיבות להתרחשותן, 

מתברר כי לפני כשמונים שנה, התפרסם מאמר נבואי שצפה זאת, ואף הודיע 
כי הצפת מקומות במים הינה מסימני הגאולה

של בוץ לאורך יותר משבעה קילומטרים. 
הכבישים הסלולים נהרסו כאשר סנטימטר 
דקות.  מ-15  בפחות  ירדו  גשם  של  וחצי 
בקולורדו דיווח "אספן טיימס" כי מפולות 
בוץ ואזהרות שיטפונות הובילו גם לסגירה 
בקניון   70 המהיר  הכביש  של  מתמשכת 

גלנווד.

מאד  הושפעו  התיכון  המערב  מדינות 
וסופות  מהשיטפונות  האחרונים  בימים 
הרעמים. במזרח ויסקונסין, מי שיטפונות 
את  הגבילו  כבד  גשם  בעקבות  שנוצרו 
ומילאו  כבישים  סגרו  בכבישים,  הנסיעה 
גשמים  ספגה  דטרויט  במים.  מרתפים 
מהירים  כבישים  ששטפו  בכמויות  רבים, 
לאחר  בלבד  שבועות  שלושה  ופרברים 
שוטר  מרתפים.  אלפי  הרסה  שסופה 
ממלכתי השתמש בסירה כדי להציל אדם 
מכוניתו  גבי  על  העיר  במרכז  שנתקע 
השקועה. אתר Cincinnati.com דיווח 
כי אלפי תושבי אוהיו היו ללא חשמל בליל 
עברו  רעמים  וסופות  כבד  כשגשם  שישי 

באזור. 

צפויים  כי  אמר  האוויר  חיזוי  שירות 
בצפון  נוספים  רעמים  וסופות  משקעים 
מאוד  נמוכים  אזורים  עם  המדינה,  מזרח 
הסוכנות  לשיטפונות.  גבוה  בסיכון 
בחלקים  מוגזמים"  "גשמים  מפני  הזהירה 
של צפון מזרח וניו אינגלנד, והזהירה מפני 
מבודדות  טורנדו  לסופות  הפוטנציאל 
וצפון  קונטיקט  מערב  בין  רוח  ולמשבי 
מזרח מרילנד. ברחבי דרום המזרח, עמק 
מיסיסיפי התחתון ומישורי הדרום, גשמים 
אפשריים.  נותרים  ושיטפונות  מבודדים 
הסוכנות אמרה כי המונסון הדרום-מערבי 
יכול להמשיך לייצר איום של מבול מבודד, 
רעמים.  וסופות  נוספים  לגשמים  צפי  עם 
אזהרות נוספות הונפקו גם ברחבי מונטנה 
הצפוני  והמישור  אינטרמונטן,  ומערב 
שוב  לראות  לצפות  יכולים  הגדול  ואגן 

טמפרטורות מעל הממוצע.

אירופה: משבר קשה ביותר 
בעקבות ההצפות

הולנד  גרמניה,  במערב  ההרוגים  מספר 

ממשיך  ובבלגיה 
בימים  לעלות 

בעקבות  האחרונים 
הכבדים.  השיטפונות 

יותר  מתו  לבדה  בגרמניה 
מתו  נוספים  עשרות  אדם,  בני  מ-100 
בבלגיה ובהולנד. שירותי החירום ממשיכים 
בחיפושים אחר נעדרים שמספרם המוערך 
בבלגיה  הרשויות  כ-1,300.  על  עומד 
המדינה  ומזרח  דרום  בתושבי  הפצירו 
שם  ההרוגים  מספר  בבתים,  להישאר 
על  מנהרות שעלו  כתוצאה   14 על  עומד 

גדותיהם ומשיטפונות.

ממדינות  עזרה  הצעת  שקיבלו  למרות 
וההצלה  הכיבוי  ממערך  ובינהם  נוספות 
בישראל, הודו גורמים בשגרירות גרמניה 
הישראלית  הסיוע  הצעת  על  בישראל 
בסיוע  צורך  אין  זה  בשלב  כי  וציינו   -
סיוע  מספקות  מדינות  שורת  בינלאומי. 
לוקסנבורג,  צרפת,  ובהן  האסון  באיזורי 
הולנד, אוסטריה ואיטליה ששולחות צוותי 
חילוץ, סירות, מסוקים ורכבי שטח לסייע.

על  עולה  שם  בבלגיה,  גם  רבות  הצפות 
ליאז'  בעיר  שזורם  המוזה  נהר  גדותיו 
הנהר  השכנה  בהולנד  במדינה.  שבמזרח 
נערכים  והתושבים  להצפות,  גרם  כבר 
באמצעות "שקי ספיגה" המונחים מסביב 
לביתם בניסיון למנוע מהשיטפונות להגיע 

לביתם ולשדותיהם.

יותר מ-20 אלף איש נותקו מחשמל, אחרים 
שזוהמו.  מחשש  שתייה  מי  ללא  נותרו 
הנמוכים  הסיכון  מאזורי  פונו  אלפים 
שבהם מצפים לשטפונות נוספים. חלקים 
גדולים מרשת הרכבות בדרום בלגיה לא 
מסוימים  מסילה  שקטעי  אחרי  שמישים 
וניזוקו. שירותי הרכבות המהירות  הוצפו 
ימים.  מספר  למשך  הופסקו  לגרמניה 
הרשות המתאמת את מאמצי החילוץ יחד 
מדרכים  הזהירו  האזוריות,  הרשויות  עם 
רבות שמסוכן לנסוע בהן, כבישים אחרים 

כבר נחסמו כתוצאה מהשטפונות. 

הרשויות במדינת ריינלנד-פאלץ בגרמניה 
הריין  בחבל  מתו  אדם  בני   50 כי  מסרו 

הצפוני  בחבל  לבדו. 
השכן  ריין-וסטפליה 
שר  הרוגים.   43 ספרו 
ציין  לוונץ  רוג'ר  הפנים 
אנשים  של  רבות  עשרות  כי 
הקורבנות  מספר  כי  והוסיף  נעדרים 
החבל  תושב  לעלות.  ימשיך  הנראה  ככל 
ראינו שהם  נורא.  "זה  שיתף:  ת'יל  פרנק 
נופפו מהחלונות לעזרה - הבתים שלהם 
זזו שמאלה וימינה, יש לנו מזל ששרדנו". 

בשטפונות  ביתו  את  שאיבד  אחר  תושב 
מחזיק  בעודו  הגרמנית  לתקשורת  סיפר 
קרה  פשוט  "זה  בזרועותיו:  נכדתו  את 
שום  להציל  הצלחנו  לא  מהר.  כך  כל 
ראיתי  כזה,  דבר  ראיתי  לא  מעולם  דבר. 
את הגשר מוצף למטה וחשבתי 'זה עלול 
התחילו  כבר  המים  ואז   - מסוכן'  להיות 
לנסות  תועלת  חסר  שזה  הבנתי  לעלות. 
הכול   - הציוד  המכוניות,  משהו,  להציל 
הקירות  את  פירקו  פשוט  המים  נעלם. 
יצרו  המים  המטבח.  לכיוון  אותי  וזרקו 

לחץ עצום על הבית והוא פשוט הוצף".

פרסם  הגרמני  המטאורולוגי  השירות 
אזהרת מזג אוויר חמורה בחלקים משלוש 
מדינות מחוז במערב גרמניה. העיר האגן, 
שמונה 180 אלף תושבים, הכריזה על מצב 
חירום אחרי שנהר פולמה עלה על גדותיו. 
המים  שמפלס  התריעו  בעיר  הרשויות 
עלול להגיע לרמה שלא נראתה כבר 25 
על  שמתגוררים  בתושבים  והפצירו  שנה 
"אנחנו  בתיהם.  את  לעזוב  הנהר  גדות 
רק  כאלה  שיטפונות  רואים  כלל  בדרך 
על  הממונה  מהליג,  ברנד  אמר  בחורף", 
המחוז  מדינת  בצפון  הסביבה  איכות 
נורדריין-וסטפאליה. "משהו כזה, בעוצמה 

הזו, הוא יוצא דופן בקיץ".

מכוניות שקעו באנגליה
גשם כבד גרם לשיטפונות באזורים שונים 
בכבישים  מכוניות שקעו  הבירה,  בלונדון 
גם  בוטלו  הרכבת  ושירותי  במים  מלאים 

הם.

ברשתות  שהועלו  וסרטונים  בתמונות 

מערב  מדרום  חלקים  נראים  החברתיות 
פארק  ריינס  בארנס,  כולל  לונדון, 
לונדון,  בצפון  אזורים  גם  כמו  וריצ'מונד, 
מוצפים  והייטגייט  גרין  גולדרס  כולל 
במים. דוברות הכבאות של לונדון צייצה 
בחשבון הטוויטר, כי קיבלו למעלה מ-150 
לונדון  מערב  בדרום  הצפה  על  שיחות 

בלבד.

לנהגים  המליצה  העיר  בדרום  המשטרה 
ריינס  לתחנת  שמסביב  מהאזור  להימנע 
פארק בגלל השיטפון. גם בית הכנסת של 
חב"ד, ברחוב קינסלי בגולדרס גרין הוצף 

במים.

אנגליה  בדרום  השתוללו  וברקים  רעמים 
ותושבי לונדון דיווחו על 'סופות תנ"כיות' 
בלשונם, שכללו גשמים סוערים. באזורים 
ותקרות  מוצפים  נכסים  על  דווח  שונים 
האוויר  המזג  הגעת  לפני  שהתמוטטו. 
גשם'  'התראת  פרסמו  הרשויות  הקשה, 
חלקים  בפועל,  אך  ללונדון,  שיגיע 
וסופות  עזים  מממטרים  נפגעו  בבריטניה 

רעמים.

נזקים במליונים בניו זילנד
לא רק מערב אירופה מתמודדת בימים אלו 
שגורמים  וחזקים  פתאומיים  גשמים  עם 
לשיטפונות. בחופה המערבי של ניו זילנד 
מבתיהם  אדם  בני  מ-2,000  יותר  פונו 
לאחר שכמות גשם של חודש ירדה בפחות 

מ-24 שעות.

האי  של  הצפוני  בקצה  בולר,  במחוז 
השיטפונות  גרמו  זילנד,  ניו  של  הדרומי 
בני אדם  ומאות  בנזקים  דולרים  למיליוני 
פונו מבתיהם, חלק הוטסו במסוקים לאחר 
באוקלנד  הממשלה  נותקו.  שהדרכים 
הבטיחה סיוע מידי של 600 אלף דולרים 

ניו זילנדיים לתושבי האזור.

"היקף הנזקים להם גרמו השיטפונות הוא 
מעבר למה שהקהילות המקומיות יכולות 
איתו", אמר שר החקלאו תשל  להתמודד 
שנגרם  הנזק  אוקונור.  דמיאן  זילנד,  ניו 
זילנד,  ניו  של  המערבי  בחוף  לקלאות 
הוערך  טרם  חקלאיים,  בגידולים  העשיר 

מסימני הגאולה:
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אך ייתכן וייאמד בעשרות מיליוני דולרים. 

באוסטרליה  גם  הורגשו  והשפעתן  ההצפות 
הסמוכה.

 הודו: מונוסונים חריגים
ומפולות בוץ

גם בהודו דווח על כמה הרוגים במפולות בוץ 
בחבל ג'ומו וקשמיר הצפוני, שם גשמים עזים 
שברו גל חום של 30 מעלות, כחלק מעונת 

המונסונים בהודו.

בעיר בומבאי, העיר השנייה בגודלה במדינה, 
נחסמו רחובות והתחבורה הציבורית שותקה 
לאחר שגשמים חריגים ירדו בחופה המערבי 
של הודו וגרמו להצפת נהרות ומקורות מים. 
בעיר  עוני  במשכנות  נהרגו  אדם  בני   22
לאחר שמפולת בוץ קברה כמה בתי מגורים 
ברובע צ'מבור. בפרברי העיר משפחות פונו 
מגורים,  רחובות  של  הצפה  בשל  מבתיהם 
ובעיר גובר החשש שגשמי מונסון ממושכים 

עלולים להחמיר את השיטפונות.

בשירות  בכיר  חזאי  פאי,  ד.ס.  ד"ר 
לכלי  סיפר  בהודו  הלאומי  המטאורולוגי 
תקשורת מקומיים: "החוף המערבי של הודו 
תמיד ספג גשמים עזים ומרובים במהלך עונת 
המונסון. אך בעשורים האחרונים, התדירות 
והעוצמה של גשמים עזים ופתאומיים עלתה 
בצורה שניתן לייחס אותה לשינויי האקלים. 
האוכלוסיה באזור גם גדלה באופן משמעותי, 

דבר המגביר את הסיכון לאסונות". 

"עת הגאולה הגיע"
שיצא  והקדושה",  "הקריאה  בגליון  כאמור 
 ,)1954( ה'תש"ד  בשנת  תמוז  בחודש  לאור 
נכתב מאמר על פרק צ"ג בתהילים. המאמר 
שהוזכר  העכשווי  למצבנו  אקטואלי  כל-כך 
זה עתה, עד שאין צורך בעיבודים והשוואות; 
כפי  המאמר  מתוך  נבחרים  קטעים  להלן 
הגאולה'  'שיחת  בגליון  בשעתו  שתורגמו 

)גליון 529(: 

האלוקי  המשורר  חיבר  זה  תהילים  "פרק 
על ימות המשיח, ורמז בו בקיצור נמרץ על 
המאורעות שיתרחשו לפני הגאולה. הרעיון 
שיחיו  שהיהודים  הוא:  הפרק  של  המרכזי 
באותו זמן יבינו באמצעות המאורעות הללו 

שהגלות נגמרה ועת הגאולה הגיע.

עוז  ד'  לבש  לבש,  גאות  מלך  "ד'  א. 
תימוט":  בל  תבל  תיכון  אף  התאזר 
גדולה'!  שלבש  על-ידי  מלך  נהיה  "הקב"ה 
בדרך כלל, חושבים שהעולם מתנהל על-פי 
אלוקים שמנהל  שיש  לגמרי  ושוכחים  טבע, 
את הטבע, ורק כאשר קורה מאורע על-טבעי, 
מהפיכות  ועוד  אדמה,  רעידת  מבול,  כמו 
נוראות - רק אז נזכרים שיש מנהיג לעולם 
ששולט על הטבע; ואז יאמרו הכל שהקב"ה 
המלך: הוא סילק את הטבע לצד, והראה בזה 

את שליטתו המוחלטת על הטבע.

המשורר ממשיך לדבר על הזמן שבו הקב"ה 
ויודה  יכיר  והעולם  גבורה,  בלבוש  יתגלה 
בימות  יתרחש  שזה  ומבאר,  המלך;  שהוא 
עוז  ד'  "לבש  כי  הגאולה,  לפני  המשיח 
בה  הגבורה  את  לבש  הקב"ה   - התאזר" 
התאזר כבר בעבר: "עוז" זה התורה, והקב"ה 
התאזר בגבורתה בעת נתינתה לבני ישראל 
על הר-סיני, שאז היו רעמים וברקים כל-כך 
שהעולם  חשבו  העולם  שאומות  עד  חזקים, 
להם  הסביר  בלעם  ורק  להיחרב,  עומד 
ש"ד' עוז לעמו יתן" - שהקב"ה נותן לעמו 
את התורה החזקה, והיא זו שבכוחה לבנות 

עולמות או להחריבם...

המשיח,  שבימות  המשורר  אומר  ועל-כך 
לבוש  על-ידי  ל"מלך"  יהיה  הקב"ה  כאשר 
לבוש  על-ידי  זאת  יעשה  לא  הוא   - גבורה 
אלא  חדשה,  לתכלית  המיועד  חדש  גבורה 
יהיה זה בלבוש הישן של מתן תורה, של "ד' 
עוז לעמו יתן". הקב"ה יקום לבצר את התורה 
הראשונה  בפעם  שנתינתה  וכשם  בעולם, 
על  השולט  הוא  כי  בהוכחה  מלווה  הייתה 
הטבע - כך גם בפעם השנייה, תהליך קבלת 
התורה יהיה רצוף במראות גבורה שתכליתם 
אבל,  התורה.  את  יקבל  העולם  שכל  היא: 
מוסיף המשורר "אף תיכון תבל בל תימוט": 
חורבן  מביא  שהקב"ה  ויחשבו  יטעו  רבים 
שהעולם  המשורר  אומר  זה  ועל  לעולם, 
יישאר מבוצר, "ולא ימוט"; ורק העם היהודי 

והתורה יתרוממו שוב: "ד' עוז לעמו יתן"!

"הנהרות יגבירו את רעשם"
ב. "נכון כסאך מאז, מעולם אתה": כבר 
קודם בריאת העולם, שאז היה הקב"ה לבדו 
מלכותך.  כסא  את  הכנת   - אתה"  "מעולם 
את  לחזק  כדי  היא  העולם  בריאת  ותכלית 

התורה ועם ישראל; את התורה - כמארז"ל 
נברא  ראשית  שנקראת  התורה  "בשביל 
העולם", וכבר אז נקבע שהקב"ה יבוא לבוש 
והפעם  לתורה,  מקום  לבצר  כדי  בגבורה 
הזאת לא תהיה כדי להחריב את העולם, אלא 
להתגשמות  ולפעול  התורה,  את  לבצר  כדי 
כל הארץ" על- על  למלך  ד'  "והיה  הייעוד 
ידי-זה שכל העולם יתוודע אל התורה )ויקבל 

אותה( באמצעות העם היהודי.

ג. "נשאו נהרות ד', נשאו נהרות קולם 
ישאו נהרות דכיים": פירושו המילולי של 
הקב"ה;  את  ירוממו  שהנהרות  הוא  הפסוק 
יגבירו  הנהרות  קולם,  את  יגבירן  הנהרות 
וגעשם  אומרת, שרעשם   - זאת  רעשם!  את 
של הנהרות - ירומם את הקב"ה. המשמעות 
היחידה בזה היא, שהקב"ה יתרומם על-ידי-
הגאולה,  קודם  הימים  את  ירעיש  שהוא  זה 
ועל-ידי אותו רעש יבינו כולם שהקב"ה הוא 

מרומם.

המסקנה המעשית היא, שהנהרות הרועשים 
ולדוגמא:  בעולם;  גדולים  לשינויים  יביאו 
או על-כל-פנים  יטביעו מדינה שלימה,  הם 
למהפך  יביא  זה  טבע  ואסון  הגדול,  חלקה 
את  בזה  יראו  פשוט  האנושית:  בהסתכלות 
זה  טבע  שאסון  גם  ייתכן  האלוקי;  העונש 
הכלל-עולמית,  הפוליטית  המפה  את  ישנה 
באותה  שתתחיל  אירועים  שרשרת  על-ידי 

המדינה הנטבעת.

סיכומו של דבר: קודם הגאולה יתרחש רעש 
מים גדול שיזעזע את העולם בעוצמתו, עד 
הקב"ה.  את  לרומם  ישוב  שהעולם  כך  כדי 
וכך יובן הפסוק - שהמים הרימו את הקב"ה 

על-ידי רעשם וגעשם.

גם אומות העולם יודו
"מקולות מים רבים אדירים משברי  ד. 
ים אדיר במרום ד'": קולות הימים הרבים 
אדיר.  ד'  יהיה  ואז  להישבר,  לאדירים  יגרמו 
אלו  מרעשי-מים  שכתוצאה  אומרת,  זאת 
כלל  אימפריות   - בארץ  האדירים  יבטלו 
עולמיות יקרסו מכוחו של הים, ואז תבוא גם 
הוא  שהקב"ה  כך,  וכולם  האנושית,  ההכרה 

האדיר היחיד בשמים.

נאוה  לביתך  מאוד  נאמנו  "עדותיך  ה. 
קודש ד' לאורך ימים": מגידי העדות שלך 

הקדושה;  מתאימה  לביתך  מאוד;  נאמנים 
המשורר  ימים:  לאורך  שיהיה   - אלוקים 
האלוקי מסיים את הפרק בתיאור מצב העולם 
של  במלכותו  תכיר  כולה  שהאנושות  לאחר 
הקב"ה: העולם כולו יאמר שנבואות הנביאים 
אודות הקב"ה וגאולתו לעם ישראל התאמתו 
זמן הגאולה  בתכלית. זאת אומרת, שבאותו 
היהודים  בשטח  למציאות  תהיה  השלימה 
ישוב  המקדש  ובית  ישראל  לארץ  יחזרו 
וייבנה, וכל אומות העולם יימשכו לשם כדי 

ללמוד מקרוב את הדרכים האלוקיים.

נאווה  "לביתך   - העולם  אומות  יאמרו  עוד 
הקדושה;  מתאימה  המקדש  לבית   - קודש" 
ותשרה  תשוב  שהקדושה  אומרת,   - זאת 
בבית המקדש כבעבר, וגם אומות העולם יודו 
בכך. ומוכרחים לומר שזאת היא כוונתו של 
הייעודים  התממשות  ללא  שהרי  המשורר, 
הללו אף אחד לא יוכל לומר "עדותיך נאמנו 
התאמתו  הנביאים  נבואות  שכל  מאוד", 
"לביתך  לומר  יוכל  לא  אחד  ואף  בתכלית; 

נאווה קודש" אילולי יהיה בך בפועל.

שימשיך  מהקב"ה  גם  יבקשו  העולם  אומות 
להשרות שכינתו בבית המקדש לאורך ימים; 
ישראל  שזה מורה על שלימות גאולתם של 
כדי  ועד  כלל,  להם  יפריעו  לא  שהעמים 
מהקב"ה  יבקשו  עצמם  העולם  שאומות  כך, 
שימשיך להשרות את שכינתו בבית-המקדש. 

ממעט  הוא  כאן  גם  המשורר  של  כדרכו 
במילים, אבל מעט הכמות הוא רב האיכות, 
ומזמור זה מכיל בתוכו את כל עניין הגאולה: 

גם את ערב הגאולה וגם אחרית הימים.

המוטיב המרכזי של הפרק הוא, רעש מים 
וישנה  האלוקי,  החוזק  את  שיראה  גדול 
רעש-מים  רוחני.  שינוי  כולה  האנושות  את 
הגאולה  של  הפתיחה  אות  יהיה  זה 
כבודם  בעולם  יתרומם  ולאחריו  השלימה, 
להשראת  עד  וישראל,  התורה  הקב"ה,  של 
ייעודי  כל  והשלמת  בעולם  אמיתי  שלום 

הנביאים במילואם, אמן, כן יהי-רצון.

גדול  רעש-מים  לאותו  לחכות  רק  צריך 
מלך:  שד'  להודות  העמים  כל  את  שיכריח 
שכולם יודו שאין זה אסון טבע, אלא פעולה 

אלוקית. 

מילה  והקדושה".  "הקריאה  מתוך  כאן  עד 
נוספת - מיותרת.
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תטהרי לך! 
גלי את סוד הטוהר הנשי, לאהבה נחשקת, בלתי נשחקת 
 כי הזוגיות שלך זקוקה ליחס מיוחד! 
areret770@gmail.com :לעותק דיגיטלי חינם

mamesh.org | 077-5123770  :לרכישה בשלושה ש"ח בלבד
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זמין גם בצרפתית

בנימין שומר

חריגות  טמפרטורות 
נמדדו  ולוהטות 
בצפון- האחרונים  בשבועות 
הצפונית,  אמריקה  מערב 
קולומביה  במחוז  ובעיקר 
גל  קנדה.  במערב  הבריטית 
בשיאו  נמדד  החמור  החום 
בטמפרטורה של 49.6 מעלות 
ביותר  הגבוהה   – צלזיוס 

שתועדה אי פעם במדינה.

גל החום פגע גם בצפון קליפורניה, 
אורגון  נבדה,  מערב  איידהו, 
ווושינגטון בארצות הברית, כמו גם 
ובטריטוריות  מניטובה  באלברטה, 
ויוקון.  הצפון מערביות, ססקצ'ואן 
של  חייהם  את  גבה  החום  עומס 
מאות בני אדם בקנדה ובצפון מערב 
גרם  העז  החום  הברית.  ארצות 
בתשתיות  ופגע  שריפות  לפריצת 
וכבישים,  רכבת  מסילות  כמו 
ואף  נסדקו  מסוימים  שבמקומות 
נרשמו  אחרות,  במדינות  הותכו. 
טמפרטורות חריגות אף יותר, כמו 
בפקיסטאן בה צוינו 52 מעלות )!(

כי  ומשערים  טוענים  מדענים 
כמה  של  משילוב  נוצר  החום  גל 
תנאים אטמוספריים נדירים שגררו 
"כיפת  המכונה   - התופעה  את 
למעשה  היא  חום  כיפת  חום". 
האטמוספירה  בגובה  אוויר  שכבת 
חם.  אוויר  מסת  תחתיה  שלוכדת 
על  מגינה  האטמוספרית  הכיפה 

כיס החום שבתוכה ומונעת 'רוחות 
האוויר  את  לפזר  שיכולות  זרות' 

החם ולקרר את הטמפרטורה.

החום  גל  מסוימים,  במקומות 
גושי  של  נרחבת  להתכה  הביא 
בערים  לשיטפונות  שהביאו  שלג, 
מקרי  חקירת  לאחר  מיושבות. 
בה  הבריטית,  בקולומביה  המוות 
מתו מעל 400 איש, ובצפון מערב 
ארה"ב, התברר כי מעל 600 איש 

חום  בגלל מכת  חייהם  את  קיפחו 
או התייבשות.

מלאי  כל  ערים,  אותם  רחבי  בכל 
אזל לחלוטין, בתי הרפואה  הקרח 
חום  מוכי  באנשים  התמלאו 
ומיובשים, ספקיות החשמל כמעט 
של  מוגברת  צריכה  בגלל  קרסו 
שריפות   19 ומעל  למזגנים  חשמל 
לפינוי  הובילה  מהן  אחת   - פרצו 

תושבים מבתיהם.

אור אליאסון מ'מכון דוידסון' כתב 
הצטרף  הנוכחי  החום  "גל  כך: 
ומתארכת  הולכת  רשימה  אל 
שיאים  שוברי  אקלים  אירועי  של 
ראשית  מאז  בעולם  שהתרחשו 
שנת 2020, ביניהם עונת השריפות 
חסר  החום  וגל  באוסטרליה 
מוקדם  הצפוני.  בקוטב  התקדים 
גל  של  שהופעתו  לקבוע  עדיין 
קשורה  הצפונית  באמריקה  החום 
שמא  או  העולמי,  האקלים  לשינוי 

נדיר  נסיבות  בצירוף  רק  מדובר 
להתעלם  קשה  אולם  במיוחד. 
ביותר  מכך שעשר השנים החמות 
כולן  התרחשו  פעם  אי  שתועדו 
והטמפרטורה  ואילך,   2005 משנת 
מוסיפה  רק  הממוצעת  העולמית 
אקלים  חוקרי  לדעת  לעלות. 
רבים, אירועים מהסוג הזה צפויים 
להתרחש בתדירות גוברת והולכת 

במהלך העשורים הקרובים".

חכמי התלמוד מגלים לנו כי אחד 
שהקב"ה  הוא  הגאולה,  מייעודי 
ישחרר   - מנרתיקה"  חמה  "יוציא 
תחמם  והיא  השמש  של  הרסן  את 
בה'  מתרפאים  'צדיקים  כמה.  פי 
נדרים  במסכת  הגמרא  אומרת 
'והרשעים  לקיש,  ריש  של  בשמו 

נידונים בה'.

פסוקים  שני  מצטטים  חכמינו 
שאומרים:  מלאכי  מספר  סמוכים 
"כי הנה היום בא בער כתנור והיו 
כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט 
צבאות  ה'  אמר  הבא  היום  אתם 
וענף  שרש  להם  יעזב  לא  אשר 
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה 
ומרפא בכנפיה" )מלאכי ג', י"ט - 
כ'(. כך שאנו למדים כי חום השמש 
האדיר נועד בעיקר לרפאות ולחזק 
את עם ישראל והצדיקים ולהעניק 

טוב וחסד בעולם.

והתחממות  העולמי  החום  גל  אז 
האקלים ההדרגתית, הוא גם סימן 
וברכה  שבפתח  הגאולה  של  טוב 

גדולה שתגיע אלינו.

גל החום העולמי רושם שיאי עולם
התחממות גלובלית או צירוף נסיבות? בעוד חלק מהמדענים חולקים על הסיבות לגלי החום בשנים האחרונות, באים 

נתוני המדידה בכל העולם ומצביעים על התפרצות של גלי חום בשנים האחרונות • מה צפוי בתחום זה בגאולה 
האמיתית והשלימה • האם גלי חום גבוהים יותר יכולים להביא למצב טוב יותר בעולם? ומי הולך ליהנות מכל זה?

חריגת הטמפרטורות על פי נאס’’א
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אריק לוזון

time is money מצהירה  
האמריקאית  האמרה 
שמשויכת  המפורסמת 
אחד   - פרנקלין  לבנג'מין 
זה  בעברית  ארה"ב.  ממייסדי 
כסף",  זה  ש"זמן  אומר  כמובן 
או  שירות  שכל  הוא  והרעיון 
מגלם  רוכש,  שאדם  מוצר 
במחיר שלו גם את מימד הזמן. 
שהושקע  בזמן  מדובר  אם  בין 
או  המוצר  את  לייצר  כדי 
שהמוצר  הזמן   - או  השירות, 

חוסך לאדם.

השתנו  המשחק  חוקי  בימינו, 
אנו  ליום  מיום  הופר.  והמאזן 
שבו  גבוה,  להילוך  למעבר  עדים 
מאבדות  שהכרנו  הזמן  הגדרות 
הזמן'  ו'מעל  וזמן  מציאותן,  את 
של  ישירה  תוצאה  זוהי  נפגשים. 
סף  על  המשיח  ימות  בזמן  חיים 

הגאולה.

המופלג  ועושר  האדיר  השפע 
שזמינים בעולם היום, הם תוצאה 
ישירה - בין היתר - של הצמיחה 

ככל  הזמן.  בניצול  המטאורית 
שניתן לייצר יותר בתוך זמן קצר 
יורדות,  הייצור  עלויות  כך  יותר, 
יש  קיצוני,  באופן  עולה  התפוקה 
יותר מקומות עבודה, יותר רווחים 
לכל הצדדים, יותר ביקוש והפריה 
של  האספקה  שרשרת  כל  של 

חומרי הגלם - לדוגמה.

מפעלי  על  להתבונן  מספיק 
טקסטיל,  מזון,  של  גדולים  ייצור 
ייצור,  ענפי  ושאר  בניין  חומרי 
כמויות אדירות  לייצר  שמצליחים 
של מוצרים בזמן אפסי - לעומת 
שבעבר  המסורתי  הייצור  קצב 
לאותה  ארוכים  חודשים  ארך 
גם  הובילה  אותה מהפיכה  כמות. 
שסחורות  כך  המרחקים  לצמצום 
כיום מיוצאות ומיובאות לכל ומכל 
ונמכרות  הגלובוס  ברחבי  מקום 
וכן,  ומכופלים.  כפולים  במספרים 

עוד לא דיברנו על היי-טק.

ניתן לסכם זאת כך, עברו על העולם 
ללא  כמעט  בריאה  שנות   5700
החיים,  באורח  ממש  של  חידוש 
טכנולוגיות  ללא  חשמל,  ללא 

קידמה  ללא  וכמעט  מפותחות 
כלל. ופתאום, לפני 70 שנה פלוס-

העולם  השביעי,  דור  הגיע  מינוס, 
ועלפונו,  משנתו  התעורר  כאילו 
רגע  בכל  אדירה  תאוצה  ותפס 
שעבר. הילוך גבוה, שעטף את כל 
ולא  והתעשייה  הטכנולוגיה  ענפי 
על  מדובר  תחום.  שום  על  פסח 
חסרת  התפתחות  ומהירות  היקף 
זווית.  משום  מוכרת  שלא  תקדים 
את  לסבר  דוגמאות  כמה  נביא 

האוזן:

שעת אור בחצי שניה
כן  גם  רואים  האור.  תחום 
מבעבר.  בערך  שלא  התפתחות 
ואלמנטרי  בסיסי  מאוד  מוצר 
תמיד  לא  כמובן  זה  אך  בחיינו. 
 3000 לפני  פשוט.  כך  כל  היה 
שנה, להפיק שמן המספיק להאיר 
 50 לקח  בערך,  אחד  ליום  בית 
מאומצות.  פיזיות  עבודה  שעות 
אם מתקרבים לשנת 1800, הפקת 
נר 1 מחלב או דונג דרשה בערך 
כבר  ב-1900  עבודה.  שעות   6
עבודה  דקות  ל-15  ירד  הנתון 

כיום,  אור.  של  שעה  רבע  לקבלת 
בעידן החשמל והלד, חצי שניה של 
עבודה, מפיקה שעה של אור. אם 
נתבונן רגע, ניווכח לדעת שהשינוי 
הוא כמעט על-טבעי. מעבר מ-50 
של  שניה  לחצי  מאומצות  שעות 
נתפס.  בלתי  הוא  ייצור  מכונת 
ומאפשר  אדיר  הוא  בזמן  החסכון 

להתעסק בשלל תחומים אחרים.

בערך  לפני  עד  התקשורת.  תחום 
עם  לתקשר  האפשרות  שנה   100
מישהו בצד השני של העולם כללה 
אנשים  עשרות  של  רבה  טרחה 
וארכה לכל הפחות כמה חודשים. 
דרך  המועברים  בדואר,  מכתבים 
אוניות, בדרכים מסוכנות ובעלות 
התקדם  העולם  משם  גבוהה. 
גם  אך  ואחרות,  אלו  להמצאות 
ופריסת  הטלפון  המצאת  לאחר 
עדיין  העולם,  ברחבי  התשתית 
שלא  מסובך  בתהליך  היה  מדובר 
טלפון  שיחת  ביותר.  יקר  לומר 
למשל מהארץ להודו או לארה"ב, 
הייתה בעלות של בערך 10$ לדקת 
שיחה. למותר לציין שהיום שיחה 
קווית כזאת עולה פחות מפני )3.2 

מיותרת  טרחה  כל  ללא  אגורות(. 
אבותינו.  של  חלקם  מנת  שהייתה 
ועוד לא דיברנו כמובן על תקשורת 
מסרים  ואפליקציות  אינטרנטית 
מיידים שהשאירו אבק לתקשורת 
ידי  על  שמתאפשר  מה  הקווית. 
מערכת של לוויינים שנעים סביב 
כדור הארץ ומאפשרים חיבור לכל 

מקום בעולם ללא כל מאמץ.

כה  דבר  אין  התחבורה.  תחום 
תחבורה  כאמצעי  בזבזן-זמן 
בעולם  נפוצים  שהיו  מיושנים 
שנה.  כ-70  בערך  לפני  עד 
אז,  עד  אבל  זאת,  לציין  מצחיק 
מנת  על  סוסים  על  רוכבים  היו 
להגיע "במהירות" ממקום למקום. 
בחיתוליה  הייתה  שאז  המכונית 
עוד לא הייתה נחלת הכלל. לעבור 
ארוך  פרויקט  היה  יבשות  בין 
היה  שגם  מה  הים,  דרך  ומייגע 
בטיחותית.  מבחינה  מאוד  לקוי 
נסיעות ביבשה בין ערים ומדינות 
ימים  וארכו  ברכבת,  נערכו 
ולפעמים שבועות. טיסות סדירות 
היו דבר חדש בעולם ובהתאם גם 

יקרות מאוד.

במשך אלפי שנים כמעט ולא נרשמה התקדמות בכל המישורים הנוגעים 
לנוחות חיי בני האדם • מה קרה בעשורים האחרונים שהביא להאצה לא 

מתוכננת בכל תחומי החיים • תקשורת, תחבורה ומחשוב הינם רק חלק קטן 
מעולם חדש הנגלה בפנינו • מהי המשמעות מאחורי קפיצה מטאורית זו?

כפר גלובלי קטן
גלובלי.  לכפר  הפך  העולם  היום, 
בסיסי  שהפך  מצרך  היא  מכונית 
בבתים רבים, התחבורה הציבורית 
ומספקת  שיעור  לאין  התפתחה 
ומדינות,  ערים  חלקי  בין  נגישות 
בתדירות  לסדירות  הפכו  טיסות 
 - צצו  לחלל  טיסות  שעתית. 
הכלל.  נחלת  יהיו  גם  שתיכף 
למהירות,  הפכו  וספינות  אוניות 
להפלגות  יותר  ובטוחות  חזקות 
ארוכות ונעימות. וכפי הנראה זה 
רק קצה תחילתה של המהפכה עם 
שלל המצאות חדשות כגון רכבים 
צורך  ללא  שפועלים  אוטונומיים 
הייפרלופ  רכבת  אנושי,  בנהג 
גבוה  אוויר  לחץ  על  שפועל 
גדולים  מרחקים  לעבור  ומסוגל 
בדקות ספורות, ועוד. כל זה תורם 
ולהתפתחות  בזמן  אדיר  לחסכון 

כלכלית בעולם.

חדש  שיחסית  המחשוב.  תחום 
בחיינו, אבל מיקם את עצמו גבוה 
נס  של  ברמה  אפסי.  בזמן  מאוד 
ה-50,  בשנות  בטבע.  שמלובש 

היה  מחשב,  אז  נקרא  שהיה  מה 
טרנזיסטורים.   2 בעל  מעבד  עם 
אחד  למעשה  הוא  טרנזיטור 
באלקטרוניקה  המפתח  מרכיבי 
הרכיב  למעשה  והוא  המודרנית, 

המרכזי במעבדים.

חברת  ממייסדי  מור,  גורדון 
שהתפתחות  חזה  אינטל, 
שנה  שכל  לכך  יביא  הטכנולוגיה 
במעבד  הטרזנזיסטורים  מספר 
ובכן,  עצמם.  את  להכפיל  יוכלו 
 2,300 כבר  היו   ,1971 בשנת 
קפיצה  למעבד,  טרנזיסטורים 
שנה.   15 בתוך  משמעותית  די 
בשנת  אנו,  לימינו  נתקדם  אם 
מעבד  עם  נייד  במחשב   ,2021
מיליארד   16 מעל  יש  אינטל  של 

הדבר  משמעות   .)!( טרנזיסטורים 
שכיום יש בכל מחשב נייד ביתי כח 
מחשוב הגדול פי כמה מילארדים 
מהמחשב שהיה קיים אז - במחיר 
הנמוך במליוני אחוזים. מדובר על 
ההתפתחות שגדלה באיכות וכמות 

בצורה מטאורית ובלתי נתפסת.

למעשה, בכל תחומי החיים השינוי 
רואים  מבעבר,  מהיר  יותר  הרבה 
במוחש איך פעולה שדרשה בעבר 
כיום  מתאפשרת  רב,  וזמן  מאמץ 
ללא מאמץ כלל ובזמן קצר ביותר. 
של  שחודש  נאמר  אם  נחטא  לא 

פעם שווה שעה של היום.

בתורת החסידות מסופר שבגאולה 
יתגלה בתוך הטבע,  המעל הטבע 

זאת  לראות  יהיה  שניתן  באופן 
בראייה חושית.

למעלה מהזמן בתוך 
מציאות הזמן

מול  זה  של  להגשמה  עדים  אנו 
נגיע  היטב  נתבונן  אם  עינינו. 
מאבדים  הזמן  שגדרי  למסקנה 
הופכת  ששעה  מציאותם,  את 
לדקה וחודש ליום מבחינת הספק 
חודר  מהזמן  הלמעלה  ותפוקה. 
וכך מתאפשר לעשות  הזמן  בתוך 
חודשים,  כמה  שלקחה  פעולה 

בתוך מספר שעות בודדות.

החידושים  כל  אף  על  אך 
תחושה שמדמה  ישנה  והשינויים, 

לנו כאילו כך היה תמיד, אולי כך 
ללכת  לנו  אל  הטבע?  דרכי  הן 
שולל אחר תחושה זו, צריך לדעת 
תחבולות  אלא  זה,  שאין  ברורות 
רוח  עלינו  שמשרה  הרע  יצר 
גילוי  את  מעינינו  ומעלים  שטות 
אין  מולינו.  שמתרחשת  הגאולה 
הגלות  סממני  שאריות  אם  כי  זה 
לפני  רגע  בנו,  דבוקות  שעדיין 
"לפקוח  חובה  לגאולה.  המעבר 
שהשינויים  ולראות  העיניים"  את 
של  הביטויים  הם  הם  בעולם 
וכפי  בטבע,  שמתלבש  אלוקות 
המשיח  מלך  שליט"א  שהרבי 

אומר: העולם כבר מוכן לגאולה.

כל זה קורה דווקא בדור השביעי. 
עולה  שליט"א  שהרבי  מהרגע 
נכנס  העולם  הנשיאות,  כס  על 
להילוך גבוה שהולך ומתגבר ככל 
כל  השביעי.  בדור  שמתקדמים 
ביטוי  עוד  הוא  טכנולוגי  חידוש 
ועוד צעקה של העולם ש'הנה זה 

בא תיכף ומיד ממש'!

 השתתף בהכנת הכתבה:
 מנחם אמיתי

גאולה בכלכלה

 הכוח המניע של המהלכים בעולם

זמן השיא!
תחום התחבורה השתנה ללא היכר, 
דווקא בעשורים האחרונים
 OOCL Hong Kong אניית המשא
הגדולה ביותר בעולם בנמל יאנטיאן, סין.
צילום: נמל יאנטיאן

מעבד משנת 1971 בעל 2300 טרנזיסטורים

2018: Intel Core i9-8950HK

> 7 Billion Transistors*
14 Nanometers
4.80 GHz
≈ $ . 00000024

1971: Intel 4004

2,300 Transistors
10,000 Nanometers
740 KHz (.00074 GHz)
≈ $1 (1968)

1958:  2 Transistors

Transistor Count:
Gate Process Length:
Speed:
Cost of a Transistor: 

2
½ inch

ß 6.5K (faster) & 4.2M (cheaper) àà
27+ Billion-fold improvement (47 yrs.)

* This is an estimate, as Intel no longer discloses transistor count

Integrated Circuits

מעבד משנת 2021 בעל 16 מיליארד טרנזיסטורים )!(
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מנחם אמיתי

נקראת  כך  נח".  "בני 
חדשה  אפליקציה 
ידי  על  שהושקה  וחדשנית 
שליח  סערבער,  טובי'ה  הרב 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

בלה פלאטה, ארגנטינה.

להגיש  היא  האפליקציה  מטרת 
וטקסטים  מידע  ולהנגיש 
שאינו  אדם  כל  עבור  שימושיים 
יהודי ומעוניין לשמוע ולשמור את 
כוללת  היא  נח'.  בני  מצוות  'שבע 
תפילות מיועדות לבני נח, שיעורים 
וביאור  תרגום  נושאים,  במגוון 
מתוך  והאמונה'  היחוד  'שער  של 
אדם,  לכל  השייך   - התניא  ספר 
ספר התהילים,  וביאור של  תרגום 
חסידות  שיעורי  ותשובות,  שאלות 

מותאמים, והכל בספרדית.

חוקים   7 הן  בני-נח'  מצוות  'שבע 
נצטוו  עליהן  בסיסיים  מוסריים 
רבינו  משה  ע"י  ישראל  בתורת   -
- כל בני האדם מכל הדתות ובכל 
התקופות. ציווים אלו מקיפים את 

ערכים  ומטמיעים  החיים  מערכות 
את  שמשנים  ודפוסי-חשיבה 
העולם מבפנים. הם מחנכים לכבוד 
הא-ל, כבוד האדם, כבוד המשפחה 
ובכך מסייעים  וכבוד בעלי החיים 
לאדם - באשר הוא אדם - לבצע 
האישית  ושליחותו  תפקידו  את 
טוב  למקום  העולם  את  והופכים 

ואנושי יותר.

 - האדם  כבוד  הן:  המצוות  שבע 
איסור   - הא-ל  כבוד  רצח.  איסור 
'ברכת' )קללת( השם. אמונה בא-ל 
כיבוד  זרה.  עבודה  איסור   - אחד 
כבוד  גזל.  איסור   - הזולת  רכוש 
גילוי  איסור   - המשפחה  מוסד 
איסור   - חיים  בעלי  כבוד  עריות. 

אכילת חלק מבעל חיים בעודו חי. 
הקמת מערכות משפט.

מלך  שליט"א  מליובאוויטש  הרבי 
אדם  לכל  לקרוא  מעורר  המשיח, 
לאמץ את שבע מצוות אלו כערכי 
בריאה  אנושות  לקיום  היסוד 
רבגוניות  שתאפשר  וצודקת, 
סביב  המתאחדת  שונות  ותרבויות 

אמונה בבורא העולם.

וקרא  הצהיר  ה-80  בשנות 
בראשו   - האמריקני,  הקונגרס 
נשיא ארצות הברית דאז, מר רונלד 
רייגן - לכל אזרחי ארצות הברית 
מצוות  שבע  קיום  סביב  להתאחד 
בני נח, בעקבותיו הצהירו גם שני 
והסנאט,  הקונגרס  הנבחרים,  בתי 
שבע  של  וחשיבותם  מקומם  על 

המצוות.

ואכן, הצהרות ופעולות אלו ברחבי 
הביאו  והעולם  הברית  ארצות 
מליוני אזרחים להשתתף במבצעים 
השונים במהלכם קיבלו על עצמם 
לקיים את שבע המצוות ולהכין את 
לא  בו  חדש  עידן  לקראת  העולם 
יהיו מלחמות, רעב, קנאה ותחרות 

- זהו עידן הגאולה.

נוספת  חוליה  הן  אלה  פעולות 
המשיח  מלך  של  מפעולותיו 
הגאולה.  לקראת  העולם  להכנת 
האפליקציה המדוברת מהווה נדבך 
משמעותית  דרך  ופריצת  נוסף 
שנפעלו  לפעולות  המצטרפת 
בנושא בעשרות השנים האחרונות.

אלוקות בכף היד. חלק מהאפשרויות באפליקציה החדשה

מצוות בני נח? עכשיו בכף 
היד, נגיש מאי פעם

ככה מחוללים מהפכה: שינוי פנימי ועמוק שהופך לנחלתם של מאות אלפי אנשים מסביב לעולם ומטמיע טוב וחסד 
בעולם - 7 מצוות בני נח • ועכשיו - אפליקציה חדשנית שמאפשרת לכל אדם דובר ספרדית לגלות על 7 מצוות בני 

נח, להאזין ולצפות במגוון שיעורים בנושא ואפילו להתפלל ולקרוא תהילים

בקרוב: סיום ספר התורה השביעי של ילדי ישראל
יותר משני מיליון ילדים יהודיים מכל רחבי העולם כבר רכשו אות בספר התורה של ילדי ישראל • הספרים כולם נכתבים 

בירושלים העתיקה בין החומות • בקרוב מעמד סיום הספר השביעי ברחבת הכותל המערבי • כולם מוזמנים 

רבקה סופר

ילדי  של  התורה  בספר  אות 
שיזם  מבצע  הוא  ישראל 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
 1981  - ה'תשמ"א  ניסן  בי"א 
במטרה  ה-79(  הולדתו  )יום 
ישראל  ילדי  כלל  את  לאחד 
אותם  ולחבר  העולם  מרחבי 
עם התורה באמצעות אותיות 

שנקנו על ידיהם.

במסגרת המבצע כל ילד או ילדה 
אות  רוכשים  מצוות  לגיל  מתחת 
סמלי,  במחיר  התורה  בספר  אחת 

והם  שמם  על  נקראת  האות 
את  המציינת  תעודה  מקבלים 

מיקום האות בספר התורה.

עד עתה נכתבו ששה ספרי תורה 

המאחדים למעלה ממליון ושמונה 
מאות אלף ילדים שהתאחדו סביב 
בשבועות  ועתה,  התורה,  ספרי 
ספר  להשלמת  נערכים  הקרובים, 

התורה השביעי.

חגיגת הסיום והכנסת ספר התורה 
כ"ף  חמישי,  ביום  אי"ה  תתקיים 
 )29.7.2021( ה'תשפ"א,  מנחם-אב 
בעיר הקודש ירושלים - כהוראתו 

של הרבי שליט"א מלך המשיח.

כתיבת האותיות האחרונות תיערך 
ובית-המדרש  בבית-הכנסת 
בלבד  למוזמנים  "צמח-צדק" 
אל  רבתית  תהלוכה  תצא  ומשם 
דרך   - המערבי  הכותל  רחבת 

שער הכניסה הראשי לכותל.

שירה  מתוך  וההקפות  החגיגה 
ושמחה וריקודים, יתקיימו ברחבת 

הכותל המערבי, בין השעות 18:00 
עד 20:30, לאחר סיום ההקפות – 
לבית-הכנסת  ספר-התורה  יוכנס 

ובית-המדרש "צמח-צדק".

סיומו של הספר השביעי,  לקראת 
מהארץ  ילדים  הורי  נקראים 
בספר  אות  רכשו  שטרם  והעולם 
להצטרף  ילדיהם,  עבור  התורה 
את  ולחבר  זה  קדוש  למבצע 
הילדים בקשר מיוחד לנשיא הדור, 

לכללות ישראל ולתורה הקדושה.

 לקניית אותיות:
www.kidstorah.org 

יוסף אברמוביץ

וברגע  שצריך,  ברגע  אז 
כאשר  ומיד  שאפשר, 
בית   - המיוחל  הרגע  יגיע 
נהדר  וזה  יבנה.  המקדש 
זה  אם  יקרה  מה  אך  ומרגש, 
בלילה  או  יהיה באמצע החג, 
יודעים  אנחנו  הרי  למשל? 
המקדש  בתי  בניית  שבעת 
והשני,  הראשון  הקודמים, 
בשבתות  העבודות  פסקו 
המצווה  מחמת  וגם  ובחגים, 
ביום  המקדש  בית  את  לבנות 
שבדבר  הדחיפות  כל  עם   -
הבניה  עבודת  הופסקה   -

בשעות הלילה.

וסדר  העבודה  שעות  כן,  אם  מהן, 
המקדש  בית  בבניית  הדברים 
לבנות  אמור  בכלל  ומי  השלישי? 
ממנה  לשאלה  ונחזור  אותו? 
ומגיע  במידה  קורה  מה  התחלנו, 
והזמן  המקדש  בניית  של  זמנו 
עבודות  התקיימו  לא  בו  כזה  הוא 

הבנייה בבתים הקודמים?

המקדש  בניית  כללי,  באופן 
החג  בימי  גם  תתאפשר  השלישי 
יודעים  שאנו  למרות  בלילה,  וגם 
בית  את  לבנות  ליהודי  אסור  כי 
המקדש בזמנים אלו, בית המקדש 
ידי  יבנה בידי שמים, על  השלישי 
הקדוש ברוך הוא, וירד בנוי ומוכן 
הבניה  ואופני  הגבלת  השמים.  מן 
רק  רלוונטיים  הם  לנו  המוכרים 
אדם  בידי  בבניה  מדובר  כאשר 
והכללים  החוקים  חלים  אז  גשמי, 
של התורה על אנשים הבונים את 

בית המקדש.

הכלל לא תקף
איננו  המקדש  בית  כאשר  אך 
עליו  כאשר  מיד  אדם,  בידי  נבנה 
כל  אין  לקרות.  יכול  זה  להיבנות, 
שתגיע  שהוא,  שלב  בכל  מניעה 
בית  ויבנה  השלימה  הגאולה 

המקדש.

יבנה  המקדש  בית  האם  רגע,  אך 
ברוך  הקדוש  ידי  על  אחוז  במאה 
הוא? במקורות חז"ל אנחנו מוצאים 
קיימות  ולכאן.  לכאן  התייחסויות 
דעות כי הבניה תהיה ע"י הקב"ה, 
בניית  כי  סוברות  אחרות  ודעות 
תתבצע  השלישי  המקדש  בית 
דווקא על ידי אנשים, יהודים בשר 
הרמב"ם,  של  דעתו  גם  זוהי  ודם. 

הפוסק הבולט בעניני המשיח.

אך לפני שאנחנו מתבלבלים לגמרי 
מהסתירה - לכאורה - בין הדעות, 
של  בגורלו  יעלה  מה  מבינים  ולא 
בית המקדש שלא ברור כביכול מי 
מי שעושה  יש  אותו,  לבנות  אמור 

לנו סדר בדברים.

המשיח  מלך  מליובאוויטש  הרבי 
שליט"א מסביר, כי דמותו של בונה 
טכני  פרט  איננה  היא  המקדש 
בלבד העוסק רק בזהותו של האדם 
עליו מוטלת האחריות לבניה, כי-
אם מבטאת את מהותו של המקדש.

הוא או אנחנו?
כאשר  שמים,  בידי  המקדש  בניית 
מלמעלה  ומוכן  בנוי  יורד  הוא 
לאחר שנבנה על ידי הקדוש ברוך 
וחזק,  נצחי  מקדש  מסמלת  הוא, 
בגאולה  אלוקית  הארה   - ובכלל 
באופן נכון ואמיתי במאת האחוזים, 
ומנותק  מרומם  שהוא  אור  אך 
מעט  מההוויה האנושית, מדרגתם 
ורמתם של בני האדם. אנשים בשר 
ודם יכולים להנות ולהתעלות באור 
בית המקדש האלוקי הזה, אך יהיה 
עבורם קושי רב, אם בכלל אפשרי, 
לקלוט גילוי כזה של הקדוש ברוך 
נפרד  בלתי  לחלק  ולהפכו  הוא 
המשפיע  דומיננטי  באופן  מחייהם 

על פרטי היום-יום במי שהם.

בידי  המקדש  בניית  זאת,  לעומת 
יהודים  ידי  על  גשמי  באופן  אדם, 
המקדש  את  מסמלת  ודם,  בשר 

היכולת  את  למטה,  כאן  ששוכן 
ולשכון  להתגלות  הקב"ה  של 
ולהפוך  הזה,  בעולם  כאן,  ממש 
להיות דומיננטי ואטרקטיבי בחיים 
השורה.  מן  האדם  של  הגשמיים 
אמנם אין זה בית מקדש אבסולוטי 
ע"י  נבנה  לו  שהיה  כפי  ואלוקי 
ומסתדר  מתאים  הוא  אך  הקב"ה, 

עם האדם הגשמי.

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
צודקות,  הדעות  שתי  כי  מסביר 
בכל  כמו  ובבית המקדש השלישי, 
יתקיים  השלימה,  הגאולה  מהלכי 

בית  הללו,  הסוגים  שני  בין  חיבור 
המקדש השלישי יבנה בחלקו ע"י 
ישראל,  עם  ע"י  ובחלקו  הקב"ה 
מה שיגרום לו לחבר בין הנצחיות 
לבין  האלוקית,  המוחלטת  והאמת 
לקלוט  הגשמי  האדם  של  היכולת 
ולהכיל את האור הזה באופן  זאת 

מושלם.

אז איך זה הולך לקרות?
כמה  ישנן  המעשית,  ברמה 
שליט"א  הרבי  שמסביר  אופציות 
שני  את  ישלבו  כי  המשיח,  מלך 

של  משולבת  לבניה  האופנים 
ישראל,  עם  כי  יתכן  בית המקדש. 
בראשות מלך המשיח כמובן, יבנו 
את בית המקדש כולו, ולאחר-מכן 
ירד מלמעלה בית המקדש הרוחני 

הנצחי, ויחבור למקדש הגשמי.

בית  כי  היא  נוספת  אפשרות 
המקדש ירד מן השמים ללא שערים, 
והמשיח - כנציגו של עם ישראל, 
יציב את שערי בית המקדש. צעד 
זה מבטא מהלך משמעותי בבניית 
בהלכה  שמוצאים  כפי  המקדש, 
היהודית יחס חשוב להצבת הדלת, 

השווה לבניית הבית כולו.

את  יבנה  ישראל  עם  כי  גם  יתכן 
המקדש על פי מה שידוע לנו מבתי 
השינויים  ואת  הקודמים,  המקדש 
נקבל  השלישי,  לבית  המיוחדים 
מתחברים  הם  כאשר  השמים  מן 
בידי  שנבנה  המקדש  אל  ויורדים 

אדם.

את  מבטא  הבונים,  בין  זה  חיבור 
נצחיות   - כולו  הגאולה  מהלך 
ואמת אלוקית ומוחלטת, אך מתוך 
של  מלאה  והכלה  פעולה  שיתוף 
של  לגילויו  הנחשף  הגשמי  האדם 

הקב"ה בעולם.

מקורות: ספר הזוהר ח"ג רכא, 
א; סוכה מא, א; ויקרא רבה ט,ז; 
במדבר רבה יג, ב; משנה תורה 
)רמב"ם( הלכות מלכים פי"א; דבר 
מלכות )הרבי מליובאוויטש מלך 
המשיח שליט"א(

הליך בניה לא שיגרתי שישלב בניין שמיימי ופעולה אנושית

כשר למהדרין: עבודות בניה 
בירושלים בחג

בתחקיר מיוחד, חושף עיתון הגאולה את לו"ז עבודות הבניה של בית המקדש השלישי • בחודש מנחם-אב, בו מתאבל 
עם ישראל על חורבן בית המקדש, בדור הגאולה כדאי להתמקד בסדר בניית בית המקדש • עושים סדר

סע אחרי 
לגאולה
יוזמה מושכת של חסיד חב"ד בצרפת, 
הפכה את רכבו הייחודי, לפרסומת 
נעה המפרסמת את בשורת הגאולה. 
הרכב שנצבע בצבע צהוב מקושט 
בסיסמאות ותמונות הקשורות לגאולה 
ולמי שמעוניין להרחיב בנושא יש 
אפילו אתר אינטרנט בשפה הצרפתית 
שכתובתו בולטת על הרכב
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על הגאולה

מנחם אמיתי

גרשון,  פיני  זה  היה 
אחד  את  שרשם 
בכדורסל  הגדולים  ההישגים 
 - ה'תשנ"ג  בשנת  הישראלי 
1993 כאשר הקבוצה שאימן - 
הפועל גליל עליון - הדיחה את 
חצי  בסדרת  אביב  תל  מכבי 
גמר הפלייאוף וניצחה בסדרת 

הגמר את הפועל תל אביב. 

הגליל  את  הוביל  שבה  זו,  עונה 
ידו  על  כונתה  המכובד,  לתואר 
הפעם  והייתה  הדובדבנים"  "עונת 
 1968/1969 עונת  מאז  הראשונה 

זכתה  לא  אביב  תל  מכבי  שבה 
אחרי  בכדורסל  המדינה  באליפות 

23 אליפויות רצופות.

פיני  בסיום המשחק המכריע עלה 
גרשון עם הגביע בידו על הפרקט, 
הוא  כי  ואמר  נטל את המיקרופון 
רוצה להודות לאימו ו… לבורא עולם 
על הניצחון המוחץ והניסי. הייתה 
זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של 
ופעם  אביב,  תל  מכבי  על  ניצחון 
ראשונה בהיסטוריה שמאמן מדבר 

על אלוקים בפרהסיה.

שהיו  הרבים  העיתונאים  פתאום 
והסתערו  המהלך  את  קלטו  שם 
שחקנים  על  המיקרופונים  עם 

מסוג אחר: חסידי חב"ד עטויי זקן 
של  ובתמונות  בתפילין  וחמושים 
שהיו  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
אל  מיד  כוונו  גם  המצלמות  שם. 
תלויים  שהיו  הגדולים  השלטים 
היה  ועליהם  המגרש  קירות  על 
כתוב בגדול, "יחי המלך המשיח". 
פנו  לנו'  תסבירו  כאן?  קורה  'מה 
שלא  החסידים,  אל  העיתונאים 
מאחורי  את  וסיפרו  מידע  חסכו 
הקלעים של המשחקים שצרבו את 

היסטוריית הכדורסל הישראלית.

כשהאוהדים הפשילו 
שרוולים

הראשון  במשחק  התחיל  הכל 

בסדרת הפלייאוף. הוא נערך בכפר 
הפועל  של  הבית  מגרש   - בלום 
אביב  תל  הפועל  ומול  עליון  גליל 

הבלתי מנוצחת - עד אז.

כמתוכנן  להיות  אמור  היה  הכל 
אלא שלפתע הגיח אל החניון רכב 
עליו  מצפת,  חבדניקים  של  גדול 
'משיח  בקול  שצורחים  רמקולים 
קפצו  וממנו  הידוע,  בשיר  משיח' 
כובעים  חבושי  חבדקנים  כמה 
ולחלק  תפילין  להניח  והתחילו 
האוהדים.  לאלפי  הסברה  חומרי 
ולא  אמרו  הם  המשחק'  'להצלחת 

ידעו מה אמרו.

בצלאל  והרב  פריד  גרשון  הרב 

פעולה  אותה  את  יזמו  קופצ'יק 
חסידית במשחק הכדורסל, והם - 
שכנראה לא הבינו מאומה בספורט 
בהצלחה  תפקידם  את  סיימו   -
וחזרו לצפת. למחרת, כאשר גרשון 
כשוחט   - לעבודתו  הגיע  פריד 
באחד מקיבוצי הגליל, ניגשו אליו 
ניצחון  "ניצחנו  נרגשים,  החבר'ה 

היסטורי את הפועל תל אביב!"

החבדניקים לא עשו מזה סיפור, אבל 
עיתוני הספורט שנדהמו מהניצחון 
מצאו לנכון להזכיר גם את פעולת 
כי  והתבדחו  במשחק  החסידים 
בטח יפרשו החבדניקים את ראשי 
 - ה'תשנ"ג   - השנה  של  התיבות 

תהא שנת נפלאות גליל...

איך עלתה 
הפועל גליל 
עליון לליגת 

העל?
הניצחון המפתיע כנגד כל הסיכויים ב-1993 והקשר החם עם המאמן פיני גרשון סימנו את קבוצת הפועל גליל 
עליון כקבוצה שלקחה על עצמה להוביל פרסום משיח במגרשים • גם השנה חתמו השחקנים והצוות על בקשת 

ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח וקיבלו את ברכתו באמצעות האגרות קודש • קבוצות נוספות מצטרפות 
למהלך בהתלהבות • הרב גרשון פריד מספר על הפעילות הלא שגרתית במגרשי הספורט

משיח במגרשי הספורט

גרשון  של  במוחו  הדהד  האסימון 
משהו  כאן  שיש  הבין  והוא  פריד 
החבדניקים  נכחו  למחרת  אדיר. 
התפילין  ורצועות  המגרש  בתוך 
ומאות  עשרות  ושוב  שוב  נכרכו 
שהסתיים  משחק  כל  עם  פעמים. 
גליל  הפועל  של  מפתיע  בניצחון 
התגברה.  החבדית  הנוכחות  עליון 
היו אלו שלטים גדולים עם תמונתו 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של 
היה  המשיח',  המלך  'יחי  והכיתוב 
שהקפיץ  משיח'  'משיח  השיר  זה 
זה  והיה  בהפסקות,  המגרש  את 
הקשר החם בין הקבוצה לחסידים.

הקבוצה  את  שאימן  גרשון  פיני 
החבדניקים  פעילות  את  חיבק 
ער  וליבו  מאמין  אדם  פיני  בחום. 
מזוזות  נקבעו  ובזכותו  ליהדות 
לימים,  ובאולם.  הקבוצה  במשרדי 
את  אהבו  שלא  כאלה  היו  כאשר 
המזוזות וביקשו להסיר אותן, היה 

זה פיני שדאג שישארו על מקומן.

הם  אוהדים,  של  כדרכם  אוהדים, 

לב, הם הסתערו  ופתוחי  מזג  חמי 
הגאולה  ומסרי  התפילין  על 
בזכות  בניצחון  לב  בכל  והאמינו 
ומנהלי  השחקנים  התפילות. 
הקבוצה, היו נלהבים פחות, בלשון 
המעטה. כך או כך, כשהגיע הרגע 
של  המכריע  המשחק  הגדול, 
הספקנים  גם  המדינה,  אליפות 

להמנות  אחד  פה  הסכימו  שבהם 
מהרבי  ברכה  בקשת  מכתב  על 
מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח 

להצלחה במשחק הגורלי.

רשמי  בלאנק  על  נכתב  המכתב 
והשחקנים,  הקבוצה,  מועדון  של 
לזכות  ביקשו  והמנכ"ל  המאמן 
מלך  שליט"א  הרבי  של  בברכתו 

המשיח והודיעו כי הם מקבלים על 
עצמם לפרסם משיח במשחקים - 
ככלי לברכה. "שלחנו את המכתב 
בפקס למזכירות של הרבי שליט"א 
אותו  שיקריאו  כדי  המשיח  מלך 
לפניו ויודיעו לנו את תשובתו, כך 

היה נהוג בשנה זו".

יש ברכה, יש ניצחון
גרשון  מספר  במתח"  קצת  "הייתי 
פריד. "לא ידעתי איך זה יתקבל... 
כדורסל  קבוצת  יום  בכל  לא  הרי 
מבקשת ברכה להצלחה במשחק…

לתשובת  חיכינו  החבדניקים  אנו 
הרבי שליט"א מלך המשיח בקוצר 
רוח. אך לא קיבלנו כל ידיעה מניו 
יורק והמשחק הלך והתקרב. שעות 
לפני המשחק, הרב בצלאל קופצ'יק 
הרים טלפון אל המזכירות השוכנת 
בבנין 770 כדי לברר אם התקבלה 
תשובה. המזכיר הרב לייבל גרונר 
ענה כי הרבי שליט"א מלך המשיח 
והצלחה,  לברכה  בראשו  נענע 

והוא שיגר את הידיעה בפקס לרב 
ששימש  מעפולה  סגל  שלום  חיים 
עם  התקשורת  מעורקי  כאחד  אז 

המזכירות.

התברר כי הרב סגל, לאחר שקיבל 
התקשר  מהמזכירות,  הפקס  את 
בלאנק  על  שהופיע  למספר 
אותו  שהוביל  מספר  הקבוצה, 
למועדון הספורט. הרב סגל בישר 
מניו  שהתקבל  המענה  את  להם 
לו במילים חמות.  והם הודו  יורק, 

האבן נגולה מעל ליבנו".

התקיים  הוא  הגיע.  הגמר  משחק 
התל- הקבוצה  של  הבית  במגרש 

שנכחו  והעיתונאים  אביבית 
בתדהמה:  עיניים  שפשפו  במעמד 
שלטי ענק של 'יחי המלך המשיח' 
והחבדניקים  הקירות  את  עיטרו 
מי  בגזרה.  מוגברת  בצורה  נכחו 
יודע איך המשחק הזה יגמר... אבל 
בפלייאוף,  הנצחונות  רצף  אחרי 
בדרך  דהרה  עליון  גליל  הפועל 

הנכונה.

מאמן הקבוצה אבישי גורדון תולה במגרש את שלט ‘יחי המלך המשיח’, בעצמו, לפני המשחק
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אחרי הניצחון המוחץ, כותרות העיתונים נתנו 
וב'על  החב"דית  לפעילות  כבוד  של  מקום 
"החב"דניקים  כי  לכתוב  הגדילו  המשמר' 
ידעו מראש על הניצחון, השאלה הייתה רק 

כמה - כמה…"

גליל עליון, יש הגיון בשיגעון
עליון  גליל  הפועל  ארוכות.  שנים  עברו 
אבל  ומנכ"לים,  שחקנים  מאמנים,  החליפה 
בצומת  עמדה  כשהקבוצה  האחרונה,  בשנה 
העל,  לליגת  השניה  הליגה  בין  משמעותית 
הניצחון  הושג  איך  נזכר  בקבוצה  מישהו 
ההיסטורי של ה'תשנ"ג - 1993 והוא הרים 

טלפון לרב גרשון פריד.

חסידים  צוות  עם  והופיע  אכזב  לא  גרשון 
זרועות  על  התפילין  רצועות  את  שכרך 
הסברה  חומרי  והביא  היהודים  השחקנים 
הרבי  של  תמונתו  עם  גדולים  ושלטים 
עמדה  עבודה  הרבה  המשיח.  מלך  שליט"א 
בפניהם, חמישה משחקים מכריעים שיקבעו 

אם גליל עליון עולה לליגת העל.

וראה זה פלא, כל משחק שנערך אחרי ביקור 
דברי  תפילין,  הנחת  שכלל  החבדניקים  של 
תורה והתוועדות חסידית מתוך שמחה, הביא 
ניצחון ותוצאות משביעות רצון. אם הביקור 
של החבדניקים התפספס, גם המשחק נועד 

לכשלון.

בפלייאוף,  האחרון  הגיע,  המכריע  המשחק 
ראשי הקבוצה כתבו יחד מכתב בקשת ברכה 
על  קיבלו  בו  המשיח,  מלך  שליט"א  מהרבי 
עצמם להמשיך לפרסם את בשורת הגאולה 
במגרש ועליו חתם גם ראש מועצה אזורית 
הקבוצה,  מנהלי  זלץ,  גיורא  מר  עליון  גליל 

והמאמן ברק פלג.

קודש'  'אגרות  של  לכרך  הוכנס  המכתב 
וגרשון הקריא להם את התשובה וסיכם: 'הרבי 
אני  'בהוספה',  אומר  המשיח  מלך  שליט"א 
חושב שכדאי להוסיף עוד שלט של בשורת 
הגאולה'. גרשון ידע שמדובר במשחק גדול 
מצלמות  והרבה  אוהדים  אלפי  עם  ומסוקר, 
המכתב,  כוונת  הייתה  זאת  שכנראה  והניח 

להוספה בפרסום בשורת הגאולה.

'כבר יש שלט אחד,  ניסה להתחמק.  המנהל 
וגם הוא בחינם...' גרשון הבין שמדובר כאן 
על  מאוד  לטוב  להשפיע  שיכול  במשהו 
גל,  לעמית  טלפון  והרים  המשחק  תוצאות 
'הרבי  לשעבר.  הקבוצה  ומנכ"ל  יקר  חבר 
שליט"א מלך המשיח אומר 'בהוספה', בשביל 
ברכה גדולה צריך לעשות 'כלי' גדול, חייבים 
כאן ניצחון מוחץ', אמר לו גרשון והמסר הובן 

והועבר.

קירות  על  השלט  את  תלה  בעצמו  המנהל 
למשחק  בדריכות  ציפו  וכולם  האצטדיון 
המכריע ותוצאותיו שאיך לא, השיגו ניצחון 

מוחץ והיסטורי.

הקבוצה  מול  עליון  גליל  להפועל   88:84
עליון  גליל  את  ניצחון שהקפיץ  העפולאית, 
לליגת העל אחרי 13 שנים שהודחה ממנה. 
חדשות  כותרות  קראו  הדובדבן",  "פריחת 
הספורט ובתמונות שהתפרסמו הופיעו דגלי 

המשיח ושלטי הגאולה ברקע.

גם לגלבוע מגיע
גלבוע-גליל,  הפועל  מאמן  גורדון,  אבישי 
אליפות  מימי  עוד  פריד  גרשון  את  מכיר 
גליל עליון בשנות התשעים, אז היה אבישי 

שפרש  אחרי  לימים,  המנין.  מן  שחקן 
של  עשיר  רקורד  עם  פעיל  ממשחק 
הישגים, הפך אבישי למאמן של קבוצות 
נמוכות ובאחת ההזדמנויות הרבות בהן 
ביקש  תפילין,  להנחת  גרשון  עם  נפגש 
ממנו לכתוב עבורו לרבי שליט"א מלך 
המשיח ולבקש את ברכתו עבור הצלחה 

בקריירה החדשה בה פתח.

המילים  הופיעו  התשובה  במכתב 
ישגה מאוד',  ואחריתך  'ראשיתך מצער 
התחלה  שמשמעותו  איוב  מספר  פסוק 
בהמשך  גדולה  צמיחה  אך  קלה,  לא 
הבינו  כך  כל  לא  וגרשון  אבישי  הדרך. 
ימים  מספר  אך  הדברים,  ירמזו  למה 
אבישי  נאלץ  שונות,  מסיבות  כן,  אחרי 
לעזוב את הקבוצה אותה אימן והרגשתו 

לא הייתה טובה.

לא עבר זמן רב והישועה הגיעה, אבישי 
קיבל תיק חדש ומבטיח, אימון הקבוצה 
העל.  בליגת  שהייתה  גלבוע-גליל 
בהמשך הדרך, תחתיו, העפילה הקבוצה 
לגמר הפלייאוף אחרי עשר שנים שלא 

הגיעה אליו והשיגה נצחונות מכובדים.

לקראת  עונה,  אותה  ממשחקי  באחד 
הבית  במגרש  שהתקיים  מכריע  משחק 
בגן-ניר שבגלבוע, צלצל אבישי לגרשון 
לבקש את ברכתו של הרבי שליט"א מלך 

המשיח להצלחה במשחק.

גרשון קישר אותו עם השליח המקומי הרב 
אבשלום קיל שכתב עם ראשי הקבוצה לרבי 
שליט"א מלך המשיח והביא את שלטי ודגלי 

בשורת הגאולה לפרסום במשחק.

שלקח  עד  אבישי  של  דעתו  נתקררה  לא 
איתו את דגל המשיח הצהוב גם אל משחק 
הגומלין שהתקיים במגרש הבית התל-אביבי 
והיה משחק מכריע באותה סדרה. הוא תלה 
את הדגל במיקום בולט שגם שודר לא מעט 
הקבוצה  שמחתו,  ולמרבה  המשחק  במהלך 

השיגה ניצחון מפתיע.

גול מלשון גאולה
ארץ  בכל  פרושה  גרשון  הרב  של  רשתו 
הקודש וקשריו מסועפים עם קבוצות רבות, 
כדורסל וכדורגל, ביניהן נמנות, מכבי חיפה 
קרית  עירוני  נהריה,  הפועל  חיפה,  והפועל 
נוספות  וקבוצות  ציונה  נס  עירוני  שמונה, 
במצוות  ולהוסיף  משיח  לפרסם  שזוכות 

לראות נצחונות והצלחות.

באחד הימים קיבל הרב פריד טלפון ממנהל 
קבוצת מכבי חיפה ששאל 'אם יש בית חב"ד 
נקלעה  הקבוצה  שברוסיה'.  רוסטוב  בעיר 
להם  סיפר  וגרשון  מתוכנן  למשחק  לשם 
בהתלהבות שלא רק בית חב"ד יש שם, אלא 
הוא  חב"ד.  מאדמו"רי  אחד  של  קברו  גם 
והקשר  המקומי,  השליח  עם  אותם  קישר 

שנוצר המשיך גם בחזרתם ארצה.

התמודדה  חיפה  מכבי  העונה,  סוף  לקראת 
מול  המדינה  לאליפות  משחקים  בסדרת 
מכבי תל אביב. ראשי הקבוצה כתבו לרבי 

הייתה  שתשובתו  המשיח  מלך  שליט"א 
לפועל  חסידית.  התוועדות  לערוך 
הקבוצה  לפועל,  יצאה  לא  ההתוועדות 
הפסידה באותו משחק ונותר לה משחק 

אחרון ומכריע בסדרה.

הגיע  למשחק  שקדמו  הימים  באחד 
לערוך  כדי  האימונים  לאחד  גרשון  הרב 

התוועדות, אך המאמן שלא ידע על התכנית 
שיחרר את השחקנים בתום האימון ובמקום 
ההתוועדות  הצוות.  מאנשי  כמה  נותרו 
נסובה אודות פסח שני שחל באותה תקופה 
בליבם  חלחלו  גרשון  הרב  שאמר  והדברים 

של אנשי הצוות והם התרגשו מאוד.

הם ביקשו לצלם את הדברים בסרטון אותו 
הפיצו בהמשך לכל השחקנים. באותו משחק 
גדול בו השתתפו כ-30 אלף אוהדים, נפתח 
שהיו  תפילין  דוכני  עשרה  ובו  ענק  אוהל 
פעילים ללא לאות וסייע ללא ספק לניצחון 
ישראל  כתב  חיפה.  מכבי  של  המכריע 
בכניסה  כי  כתב  המשחק  את  שסיקר  היום 
לאצטדיון היו שני תורות, לתפילין ולרכישת 

כרטיסים...

עירוני נס ציונה 
עושה היסטוריה

והסרטון  ימים,  עברו 
מדבריו  שצולם  הבודד 

גרשון  הרב  של 
לשחקני  והופץ 
הפך  חיפה,  מכבי 
לסרטון שבועי של 
ודברי  תורה  דבר 

שמופץ  חיזוק 
ן  י ב
שחקני 

חמישים  למעל  ומגיע  מגוונות  קבוצות 
קבוצות ספורט ישראליות.

יום אחד, קיבל גרשון טלפון. איתמר רוזנברג, 
מנהל קבוצת עירוני נס ציונה היה על הקו. 
אמר,  השבועי'  הסרטון  את  מקבלים  'אנחנו 
'ואנו כעת לפני חצי הגמר של גביע אירופה, 

היורופקאפ, וחייבים ברכה'.

לברכה', מספר  כלי  עשיית  על  לו  'הסברתי 
תפילין  הנחנו  אליהם,  'הגענו  גרשון,  הרב 
עם כל שחקני ומנהלי הקבוצה ובאופן ניסי 

הקבוצה עלתה לגמר'.

'משחק הגמר נערך ב'יד אליהו' בתל אביב, 
מול סטאל הפולנית, יום לפני כן, הוא התקשר 
במשחק  להצלחה  נוספת  ברכה  וביקש 
המכריע. 'כל ההוצאות עלי' הוא אמר. קבוצת 
חבדניקים מרחובות הגיעה, בראשם אפרים 
קפרא, שהביא שלטים ודגלים הנושאים את 
בשורת הגאולה. השחקנים הניחו תפילין 

וכתבו לרבי שליט"א מלך המשיח.

האוהדים היו נלהבים ופרשו דגל 
החבדניקים  שהביאו  ענק  משיח 
נס  עירוני  שלם.  יציע  פני  על 
אדירה  היסטוריה  עשתה  ציונה 
בגביע  וזכתה  עונה  באותה 

אירופה'.

הרב גרשון פריד לא מתכוון להאט 
פעם  בכל  הפעילות,  קצב  את 
שליט"א  לרבי  כותב  שהוא 
הפעולות  על  המשיח  מלך 
שנעשות במגרשי הספורט, 
תשובות  מקבל  הוא 
הדורשים  ועידודים 
עוד  להוסיף  ממנו 
התגלותו  עד  ועוד. 
והשלימה  המהירה 
שליט"א  הרבי  של 

מלך המשיח.

גם העיתונות מתלהבת. סיקור הפעילות בעיתונות המקומית

חיים בן ישראל

אחרי,  שנה  עשרה  שש 
לשכוח  מסרבים  ורבים 
שהותיר  האכזרי,  הגירוש  את 
בחברה  עמוקות  צלקות 
מדמם  ועדיין  הישראלית, 

בליבם של רבים.

התנחלויות  גוש  היה  קטיף  גוש 
וכלל  עזה  רצועת  בדרום  ששכן 
 - תשס"ה  בשנת  יישובים.   22
ידי  על  היישובים  פונו   2005
תוכנית  במסגרת  שרון  ממשלת 
ישובי  את  גם  שכללה  ההתנתקות 
צפון השומרון. בחבל עזה התגוררו 
ערב ההתנתקות כ-8,600 יהודים, 
 6 פעלו  בגוש  קטיף.  בגוש  רובם 
בתי ספר ותלמודי תורה, 3 מוסדות 
כוללים, 4   3 ישיבות,   6 תיכוניים, 
רק  צבאית  קדם  ומכינה  מדרשות 
מחדש  הוקמו  מהמוסדות  מעט 

אחרי ביצוע תוכנית ההתנתקות.

את  צה"ל  כוחות  שעזבו  מאז 
עם  עזה  שברצועת  ההתנחלויות 
השלמת תוכנית ההתנתקות, נותר 
שננטש  השטח  של  המוחלט  רובו 
באזור  החיים  הפלסטינים  שומם. 
בשטח  שימוש  עשו  ולא  כמעט 
שננטש וגם לא בחממות שהושארו 
בשלמותן. השימושים המשמעותיים 

בבניין  שימוש  הם  שנעשו  ביותר 
דקלים  בנווה  האזורי  הספר  בית 
לאוניברסיטת אל-אקצה )הנשלטת 
מחנות  ובניית  חמאס(  ידי  על 
התעשייה  באזור  צבאיים  אימונים 
ביישוב. וכמו כן שוגרו בידי ארגוני 
הטרור משטחי הגוש המפונה, טילי 

קסאם רבים אל עבר ערי הדרום.

להבטחות  גמור  בניגוד  כי  יצויין 
תומכי  למינהם,  ה"מומחים" 
חברי  הממשלה,  שרי  ההתנתקות, 
העיתונאים  עדת  ובעיקר  הכנסת 
שגיבתה את המהלך, הרי שבפועל 
גרם המהלך להתדרדרות ביטחונית 
תושבי  כל  סובלים  ממנה  חמורה 
ישראל עד היום. כידוע, מזה שנים 
מלך  שליט"א  הרבי  כך  על  זועק 
כניעה  כל  כי  ומזהיר  המשיח, 
את  יגבירו  רק  ויתור  וכל  לטרור 
ויביאו  המחבלים  של  תאבונם 

להתעצמות אירועי הטרור.

של  הראשונות  הפעולות  אחת 
התרחשה  הבטחונית,  ההתדרדרות 
מארגון  פלסטינים  מחבלים  כאשר 
חדרו  העממית  ההתנגדות  ועדות 
לשטח ישראל מרצועת עזה וחטפו 
את החייל גלעד שליט, תוך הריגת 
שני חיילים אחרים ופציעת ארבעה 

נוספים. 

השתלט   2007  – תשס"ז  בשנת 
הממשלתיים  המוסדות  על  חמאס 
ברצועה והפך את האיזור למדינתו 

הבלעדית.

לעבר  הופנתה  הטרור  פעילות 
יישובי עוטף עזה. גבר ירי רקטות 
הנגב  יישובי  שדרות,  על  הקסאם 
נתיב  אשכול(,  )חבל  המערבי 
קסאמים  מספר  נורו  ואף  העשרה 
וטילי גראד אל עבר אשקלון. שטח 
שפונה  דוגית,  היישוב  הריסות 
בתוכנית ההתנתקות, שימש בסיס 
וב-14  אשקלון  על  טילים  לירי 
טיל  זה  משטח  שוגר   2008 במאי 
גראד שהתפוצץ בקומה השלישית 
שבאשקלון.  'חוצות'  קניון  של 
באירוע נפצעו 77 בני אדם, שלושה 
במצב  שניים  קשה,  במצב  מהם 

בינוני.

לישראל,  שליט  גלעד  של  החזרתו 
החמאס,  בשבי  יום   1,941 אחרי 
עלתה בשיחרור המוני ומסיבי של 
1,027 מחבלים, בהסכם מביש שלא 
להתגברות  והביא  כדוגמתו,  היה 
מעשי הטרור בידי המחבלים, כפי 
שליט"א  הרבי  מראש  שהזהיר 
הקדושות,  בשיחותיו  המשיח  מלך 
וכפי שנאמר בשיחת מוצאי שבת-

פרשת פנחס תשל"ח: "בכל תקופה 
שכשהלכו  ראו,  ישראל  עם  בחיי 

עם השיטה של וויתורים על עניני 
 - הגוי  את  לרצות  בכדי  יהדות 
נוסף,  לחץ  נוספת,  רדיפה  קיבלו 

ובסופו של דבר - מכה נוספת".

השש  בפעם  זו,  בשנה  גם  כאמור, 
עשרה מהגירוש, ציינו את האירוע 
הכנות  על  בדגש  רבים,  יהודים 
לקראת התעשתותה של הממשלה 
הישובים  לכל  קרובה  וחזרה 

שהוחזרו, לאחר שהרצועה תיכבש 
בחזרה על ידי צה"ל.

יחד עם הצער על הבתים שנחרבו 
לביתם,  מהירה  לשיבה  והצפיה 
את  הביעו  אף  מהמגורשים  רבים 
הרבי  בהתגלות  האיתנה,  אמונתם 
ומיד  תיכף  המשיח  מלך  שליט"א 
עם  של  הצרות  כל  וסיום  ממש, 

ישראל.

 המונים ציינו, מייד לאחר תשעה באב, את היום בו נסגרו שערי ישובי גוש קטיף ותחילת פינויים לפני שש
עשרה שנה • הרב יגאל קירשנזפט מנהל בית חב"ד למגורשי גוש קטיף, שבמשך כל השנה פועל עם המגורשים 

בכל רחבי הארץ, אומר: "עדיין ישנן מאות משפחות הזרוקות בקראוונים, באתרים השונים"

 המגורשים מצהירים:

“לא נשכח, כדי 
שנוכל לחזור בקרוב”

שלימות הארץ
  בחזית המאבק לבטחון עם ישראל

כהוראותיו של הרבי שליט”א מלך המשיח

ועוד והוא העיקר: אם יוותרו לצד שכנגד בדבר 
זו הדרך  שאסור לוותר עליו, אזי לא רק שאין 
בכל  שראו  כפי  אדרבה,  אלא  מלחמה,  למנוע 
שלשת המלחמות - ו"בתלתא זימני הוי חזקה" 
כמה  לדרוש  חוצפתם  את  הגדיל  שהויתור   -
מצידם. נוסף  לכיבוש  הכנה  היתה  וזו   שיותר, 
וכיוצא- ויתורים ישיגו שלום  יתירה מכך: כל החשבונות שעל-ידי 
בזה - הם ספק בלבד - שמא יהיה שלום בעקבות כך; מה-שאין-

בסכנה,  מעמיד  זה  הרי   - ושומרון  מיהודה  שטחים  כשמוסרים  כן 
 - ישראל  ארץ  בשטחי  הנמצאים  היהודים  כל  את  היה-לא-תהיה, 
לעניני  המומחים  אומרים  גם  וכך  גמורה,  בוודאות  הוא  זה  שדבר 
ש"אין  וכיון  לדעתם.  לשאול  צריכים  תורה  דין  - שעל-פי  מלחמה 
 ספק מוציא מידי ודאי", ברור שאסור למסור שטחים מארץ ישראל.

 )מעובד ע"פ שיחת מוצאי שבת-פרשת
ויצא ט' כסלו - בחדרו - תשל"ח(

 הויתור הגדיל את חוצפתם
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מושקא רותם

 10 בן  בניין  של  תיעוד 
שנבנה  בסין,  קומות 
תוך פחות מ-29 שעות - כולל 
אבזור מלא של הדירות - הפך 

לויראלי ושבר את הרשת.

 Broad Group חברת  זו  הייתה 
הפלא  את  שהציגה  הסינית 
עיצוב  באמצעות  שהתאפשר 
עצמאיות  יחידות   - מודולרי 
המוכנות חלקית מראש ומתחברות 

במדויק.

שלושה מנופים היו שם באותן 28 
פועלים.  ומאות  דקות  ו45  שעות 
בצורה  עוצבו  הנפרדות  היחידות 
נוחה לשינוע ולהרכבה והרכיבים, 
מערכות החשמל והצינורות, הובלו 
במכולות סטנדרטיות מהמפעל אל 

אתר הבניה.

שלד   ,Broad Group לדברי 
צ'אנגשה  בעיר  שהוקם  הבנין 
שבסין, מורכב מעמודי פלדה עבים 
גם  המכילים   ,B-Core מסוג 
סיליקון. לטענתה, מדובר בפיתרון 
משיטות   100 פי  וחזק   10 פי  קל 
זו  בניה  צורת  הנהוגות.  הבניה 
יכולה להתמודד עם רעידות אדמה 
בעלי  למבנים  מתאימה  וטייפונים, 
יותר  זולה  ואף  קומות   200 עד 
פלדות   - קרבון  שמבוסס  מבניין 

פחמן.

ויצר  עוד לפני שנים רבות, הזכיר 
הרבי  הדור  נשיא  תקדים  לכך 
באחת  המשיח.  מלך  שליט"א 
מהערות השוליים על דברי התורה 
שנשא הרבי שליט"א מלך המשיח 
בשבת פרשת וילך תשמ"ט - 1989, 

לבנות  ניתן  'בימינו  כי  מעיר  הוא 
אבן   - היסוד  הקדמת  ללא  גם 
פינה, כי אם מלמעלה למטה'. עוד 
המשנה  דברי  את  ומצטט  ממשיך 
של  מקרה  המביאה  סוכה  במסכת 
'המשלשל   - מהגובה  סוכה  בנית 

דפנות מלמעלה למטה'.

לסינים, כך מסתבר, כבר יש רקורד 
לפני  מהירה.  בבניה  מבוטל  לא 
פרוץ  עם  חודשים,  וכמה  כשנה 
הגל הקשה של נגיף הקורונה בעיר 
ווהאן, הוקם בית רפואה ענק בתוך 

עשרה ימים בלבד.

 1,000 הכיל  הזה  הרפואה  בית 
אנשי  מ-1,400  פחות  לא  מיטות, 
להסגר,  הספיק  כבר  והוא  צוות, 

תודה לא-ל, לפני מספר חודשים.

לפני  כבר  הציגה  זה  בתחום  עוד 
בשם  בניה  חברת  מספר  שנים 
'ניו  ארגון  עם  בשיתוף  'אייקון' 

במדינות  דיור  שמקדם  סטורי' 
עולם שלישי ללא מטרות רווח.

באמצעות  בית  בהדפסת  מדובר 

ייעודית  מימד  תלת  מדפסת 
שהוצגה בכנס SXSW שהתקיים 

באוסטין בירת טקסס. 

"וולקן"  מדגם  מדפסת  זו  הייתה 
רך  במלט  שבנתה   )Vulcan(
בתוך  מ"ר   35 ששטחו  קטן  בית 
 10,000 של  בעלות   - שעות   48

דולרים.

ראש  רץ  במדפסת,  כמו  ממש 
המכונה מעל השטח הייעודי ופולט 
מאוחר  שהופך  מלט  ושוב  הלוך 

יותר לקיר יציב ומבודד.

תוכנן  שהוצגו,  החברה  בתכניות 
וילה  ולהשלים  להשתפר  המיזם 
גדולה בת 60 מ"ר ב-24 שעות - 

ובית קטן ב-6 שעות בלבד.

בהמשך  השיקו  סטורי  וניו  אייקון 
באל  ניסיוני  פרויקט  השנה 
 100 "הודפסו"  במסגרתו  סלוודור, 
מעמק  תורמים  של  במימון  בתים 
הסיליקון. הבתים לא נועדו להמסר 
בחינם לתושבים, אלא להמכר להם 
במחיר סמלי של כ-4,000 דולרים 

לבית.

עבור  התושבים  ששילמו  הכסף 
הבתים לא הועבר לידי אייקון וניו 
קהילתית  בקרן  נאגר  אלא  סטורי, 
למימון בניית בתים נוספים בעתיד 

ותחזוקה של המבנים הקיימים.

ייעודי  של  התממשות  רואים  אנו 
בתים  בהם  לכת,  מרחיקי  גאולה 
מהירים  נגישים,  להיות  הופכים 
פעולות  לחלשים,  ועזרה  וזולים, 
של טוב וחסד שמתפשטות ברחבי 
העולם ומחוללות שינויים אדירים.

היום - מגרש, מחר - בנין רב קומות
תמיד ידענו שבית זה סיפור יקר ולא פשוט. דורש זמן, משאבים והרבה סבלנות • מיזמים חדשים פורצי דרך מגלים 

שאפשר פשוט להרכיב, או לכל היותר להדפיס • דיור בר השגה - בקרוב בישראל? 

AEP :צילום בית הרפואה שהוקם בווהאן  

icon :צילום בית שהודפס באמצעות ‘וולקן’  

יש כתובת: תלמידי הישיבות הוסמכו להסביר את נושא המשיח
 דור העתיד יצא לדרך • מאות תלמידי ישיבה הוכשרו במסלול ארוך ומקצועי להסברת נושא הגאולה והמשיח

באופן בהיר • התלמידים נבחנו וקיבלו תעודות יחודיות מרבנים בכירים בחב"ד 

בתום חצי שנה של לימוד אינטנסיבי ומפורט, הכולל חומרי 
במספר  שנקבצו  המקורות  מן  ורחבים  תורניים  לימוד 
חב"ד  ישיבות  תלמידי  מאות  השלימו  מיוחדים,  ספרים 
מסלול הכשרה מיוחד בו הם קנו ידע מקיף בנושא מלך 
להשיב  להם  באופן המאפשר  והגאולה השלימה,  המשיח 

ולבאר לציבור הרחב את הנושא.

ובסוגיות  בחומר  העמיקו  התלמידים  המסלול  במהלך 
יעודיים  שיעורים  ובעזרת  היבטיו,  שלל  על  בו  הנכללות 

מפי גדולי הרבנים המתמחים בנושא, נרקמה תמונה מלאה 
וברורה סביב מהלכי התגלותו של מלך המשיח.

צאו לרחוב
מבחנים  סדרת  המיוחד  המסלול  משתתפי  שעברו  לאחר 
בו  הבא,  לשלב  התלמידים  התקדמו  ורחבים,  מעמיקים 
הם  כאשר  כלליים,  הסמכה  מבחני  במספר  השתתפו  הם 

מתבקשים להשיב לרבנים הבוחנים פה-אל-פה.

היה התמחות מעשית, בעזרת מתנדבים  שיאו של המסע 
מן הציבור שאיתגרו את משתתפי הקורס בשאלות נוקבות 
מול  להשיב  נדרשים  התלמידים  כאשר  המשיח,  בענין 
במסלול  הסופי  ציונם  את  לרכוש  ובכך  הרבנים,  חשובי 

ההכשרה.

התלמידים שעברו את המסלול כולו, הוסמכו ע"י הרבנים 
להשיב ולבאר ברבים את עניני הגאולה, ובכך לסייע לעם 

ישראל לדעת יותר על העתיד הקרוב כל-כך. מזל טוב!

יוסף אברמוביץ

את  מכירים  כולנו 
והחשיבות  המשמעות 
לבית  המיוחסת  המיוחדת 
הכנסת כיום. בית הכנסת הוא 
שיש  ביותר  הקדוש  המקום 
והלב  החיים  מרכז  הוא  לנו, 
בו  היהודי,  העם  של  הפועם 
במשך  התפילות  מתקיימים 
כל ימי השנה, שם גם מקבלים 
 .13 בגיל  ומצוות  תורה  עול 
כל אחד פוקד את בית הכנסת 
בשנה  פעמים  כמה  לפחות 
במבט  אך  יום.  מידי  לא  אם 
בית  יותר,  רחב  היסטורי 
כממלא  לחיינו  הגיע  הכנסת 

מקום.

בו  המקדש,  בית  חורבן  לאחר 
שהיווה  המקום  השכינה,  שרתה 
אלוקים  של  התגלותו  מקום 
ולכן  קיים,  היה  לא   - בעולמנו 
שיבוא  למקום  לתחליף.  הוזקקנו 
גשמי  כמקום  המקדש  בית  תחת 

שבו שורה אלוקים כאן בעולם.

תחליף,  אין  המקדש  לבית  אמנם 
לגלותו  יצא  ישראל  שעם  ומאז 
הוא  שנה,  אלפיים  כמעט  לפני 
מתמיד,  הקרוב  ליום  ומייחל  כמה 
הרבי   - המשיח  מלך  יתגלה  בו 
ותגיע   - שליט"א  מליובאוויטש 
בית  יבנה  בה  השלימה  הגאולה 
המקדש השלישי והניצחי, אך לעם 
ישראל מוכרח להיות מקום בו הוא 
העולם,  בורא  אלוקים,  את  פוגש 

ומתפלל אליו.

את  זמני  באופן  שהחליף  המקום 
כמקום  בתפקידו  המקדש,  בית 
בית  הוא  הקב"ה,  של  שכינתו 
נקרא  היהדות  במקורות  הכנסת. 
מעט",  מקדש  "בית  הכנסת  בית 
אליו  בית מקדש ממש,  איננו  הוא 
מחכה הקב"ה, והוא דירה של ממש 
לבורא כאן בעולם, אלא הוא כעין 
תחליף זמני ומוקטן ביותר בו קיים 
בעולם  הקב"ה  של  ממגוריו  שמץ 
בזמן בית המקדש, אז האיר הגילוי 
שניתן  כפי  והדרו,  הודו  במלא 
הגלויים  הניסים  את  לראות  היה 

שהתחוללו בו.

מקדש מעט
והממשית  העוצמתית  השכינה 
קיימת  המקדש,  בבית  שהיתה 

כיום במעט בכל בית-כנסת ברחבי 
העולם, באשר הוא.

הכנסת  בתי  עומדים  בקרוב ממש, 
בפני עידן חדש, שכן על-פי נבואתו 
מלך  מליובאוויטש  הרבי  של 
המשיח שליט"א, הגאולה השלימה 
עומדת להתרחש בקרוב ממש, בית 
בירושלים,  יבנה  השלישי  המקדש 

העולם  ברחבי  בתי-כנסת  ואלפי 
חסרי   - לכאורה   - עצמם  ימצאו 
הנפלאה  קדושתם  האם  שימוש? 
הכנסת  בתי  של  לנו  המוכרת 
כאשר  בקרוב,  להתערער  עומדת 
יחזור לשמש כמשכן  בית המקדש 
ובמצב  הגשמי,  בעולם  לאלוקים 
מקדש  ב"בתי  צורך  לנו  אין  כזה 
לדבר  תחליף  המהווים  מעט" 

האמיתי?

זו  לא  כי  הן,  הטובות  החדשות 
בלבד שהתואר "בית מקדש מעט" 
כי-אם  הכנסת,  מבתי  ישלל  לא 
זה  מתואר   - להיפך 
"מעט",  תרד המילה 
ומכאן ישמשו בתי 
בתור  הכנסת 
בית המקדש של 

ממש.

עולים 
בדרגה

כאשר  המשיח,  בביאת 
בית המקדש ירד מן השמים 
ועננים יסיעו את עם ישראל מכל 
קצווי תבל לירושלים, מספרת לנו 
הגמרא כי עתיד להתרחש באותה 
עת דבר מדהים נוסף: בתי הכנסת, 
מכל מקום בו הם נמצאים ברחבי 
ויעברו  ממקומם  יועתקו  העולם, 
להתנוסס בארץ ישראל, בירושלים 
עיר הבירה, בצמוד לבית המקדש 

השלישי הענק!

אז אם אינכם גרים בירושלים מול 
בחלון,  הביטו   - המקדש  מקום 
באם אתם רואים ממנו במרחק כל 
השכונתי,  הכנסת  בית  את  שהוא 
תתחילו לתרגל את עיניכם לראות 
עובר  הכנסת  בית  ריק.  שטח  שם 
צמוד  הקדושה,  בירושלים  לעמוד 

לבית המקדש - ולהיות חלק בלתי 
נפרד ממרכז חיינו - בית המקדש 

השלישי.

להבנה  אותנו  מביא  הזה  המידע 
אנחנו  בו  המקום  כלפי  מרגשת 
בית הכנסת  מידי שבת,  מתפללים 
כאשר  שלנו!  והמוכר  הקהילתי 
היכל  לתוך  הבאה  בפעם  ניכנס 
בית הכנסת, עלינו להבין כי מעלת 
גדולה  נמצאים  אנחנו  בו  המקום 
יותר ממה שתיארנו - בית הכנסת 
שלנו הוא מקום המקדש העתידי! 
ממש  עומד  הכנסת,  בית  אולם 
בקרוב להיות חלק מבית המקדש, 
על  דעתנו  נתנו את  אי פעם  האם 
כך שאנחנו נכניסים למקום שהוא 

חלק מבית המקדש?

מעניין לציין, כי הרבי מליובאוויטש 
מלך המשיח שליט"א מציע ומבקש 
ביתו  את  גם  יהפוך  יהודי  כל  כי 
הפרטי לבית קדוש, באמצעות כך 
שבתוך הבית יתקיים לימוד תורה, 
בית  גם  צדקה.  ונתינת  תפילה, 
קדושים  מעשים  נערכו  בו  פרטי 
העתיד  קדוש  מקום  נחשב  אלו, 
המקדש  מבית  חלק  להיות  להפוך 

שיבנה בקרוב ממש.

מקורות: מדרש ויקרא רבה ב, ב; 
מגילה כט, א; מהרש"א שם; דבר 
מלכות )הרבי מליובאוויטש מלך 
המשיח שליט"א( פרשת ויצא

בקרוב: בתי הכנסת יעלמו 
מהנוף העירוני

 אמנם קשה לנו לדמיין זאת, אך כחלק מניסי הגאולה - בתי הכנסת כבר לא ישארו על תילם כפי שאנו מכירים
כיום • ניחשתם נכון, זה קשור לבית המקדש • וגם: עובדה מיוחדת על המקום בו אנחנו מתפללים כיום 

 Andreas :בית כנסת אלטנוישול בפראג. שמו ניתן לו ‘על תנאי’ עד שיעבור לירושלים  צילום

 הפרס:
פרסום משיח
בישיבת חב"ד בצפת, השקיעו התלמידים 
בשינון ועיון מושגים מכל חלקי התורה, 
העוסקים בגאולה ומשיח ובמיוחד 
בהוראותיו של הרבי שליט"א מלך 
המשיח בנושא. הפרס הייחודי שניתן 
היה הגעה ליעד משותף של 12,000 ש"ח 
שנוצלו לרכישת שטחי פרסום להפצת 
בשורת הגאולה בתחנה המרכזית
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רבקה סופר

'להב-אור'.  את  תכירו 
במערכת  מדובר 
דרך  ופורצת  חדשנית  לייזר 
 - בעולם  מסוגה  ראשונה   -
עליו  קל  מטוס  על  המורכבת 
מותקנים גם מערכות האנרגיה 
הלייזר,  קרן  לייצור  הנחוצות 
אמצעי ניטור, מעקב וחיישנים 
ומעקב  גילוי  לו  שמאפשרים 

של כלי טייס בלתי מאוישים.

שהמטוס  לאחר  שנערכו,  בניסויים 
גילה את המטרות והתביית עליהן, 
הוא שיגר את קרן הלייזר הקטלנית 
חיממה  שניות  עד 20  שבמשך 10 
את המטרות, התיכה בהם רכיבים 
הטייס  כלי  את  והפילה  חיוניים, 
הושמדו  הכל  סך  מאוייש.  הבלתי 
טייס  כלי   10 הניסויים  בסדרת 

באמצעות קרן הלייזר.

חברת בואינג האמריקאית מפתחת 
כבדת  לייזר  מערכת  שנים  כבר 
משקל הנישאת על מטוסי תובלה, 
קרקעיות  מערכות  וגם  היא  אך 

על  כולן  כמעט  מבוססות  שונות, 
סירבול  שדורש  הכימי,  הלייזר 
ומערכת מסועפת וכבדה שמחייבת 

מטוס תובלה כבד.

חשמל,  מבוסס  הישראלי  הלייזר 
כך שהוא קל יותר לתפעול ושינוע 
פיתוחים  לסדרת  מצטרף  והוא 
'יהודיים' מוצלחים להגנה על ארץ 
ישראל שזכו לסיוע שמימי למעלה 

מדרך הטבע בחסדי שמים.

נשק הגנה הרבה יותר יקר ומסובך 

מנשק התקפה. כל ילד עזתי יכול 
רקטה  או  תבערה  בלון  לשלוח 
מערכות  בעוד  מקומי,  מיצור 

ההגנה יקרות ומסובכות.

התבערה  בלוני  דווקא  אלו  היו 
והולידו  הגמל  גב  את  ששברו 
שעלות  הזו,  המערכת  רעיון  את 
ויעילותם  אפסית  שלה  היירוטים 

גבוהה.

בתחום זה, חברות 'אלביט' ו'רפאל' 
הודיעו שהן מפתחות יחד מערכת 

לייזר שתותקן על כלי רכב, ותוכל 
של  גדולות  קבוצות  על  להגן 
רקטות  מפני  מתמרנים  רכב  כלי 
ישנה  כן  כמו  אחרים.  וחימושים 
בפיתוח גם מערכת לייזר קרקעית 
שתשלים את כיפת ברזל, ובמצבים 
לספק  תוכל  טוב,  אוויר  מזג  של 
במחיר  ומהירים  מדויקים  יירוטים 

אפסי. 

כמו כן, על פי פרסומים של משרד 
שהכיוון  בבירור  נראה  הבטחון, 
מערכת  את  לפתח  הוא  העתידי 
הלייזר כך שתוכל ליירט גם טילים 

כבדים כדוגמת הסקאד והשיהאב.

צבאי,  פרשן  איפרגון,  אבישי 
"סביר  בנושא:  במאמרו  כותב 
שבתעשיות  לדעתי,  להניח,  מאוד 
פיתוח  על  עובדים  גם  הבטחוניות 
נשק לייזר התקפי - שיוכל לפגוע 
במהירות האור )שזו מהירותה של 
אויב,  במטוסי  גם  הלייזר(  קרן 
כלי רכב, ספינות, ולבצע סיכולים 
זה  שבתחום  נראה  ממוקדים. 
וברגע   - הגבול"  הם  "השמים 

יכולת  תהיה  הלייזר  שלנשק 
מבצעית - בעוד 2-3 שנים - ניתן 
יהיה להשתמש בו הן באופן הגנתי 

והן באופן התקפי".

לוחמת לייזר פותחת צוהר לתחום 
חדש ומרתק שגם מעיר את ליבנו 
'אור'  של  העצומה  למשמעותו 
למעשה  הינו  הלייזר  נשק  ו'חום'. 
ועתירת  ממוקדת  אנרגטית  קרן 
עוצמה. הדבר מזכיר לנו מה כוחה 
אנרגיה  של  טובה,  פעולה  של 

חיובית ושל הוספה באור.

חושך לא מגרשים במקלות. חושך 
היא  הלייזר  קרן  באור.  מגרשים 
משל מצויין ליכולת שלנו לרכז את 
ובאמצעותו  האלוקי  והאור  הכח 
את  לשנות  מכשול.  כל  למוסס 
בו  ולהחדיר  החומר  של  המסה 

קדושה ואלוקות.

זוהי גאולה, לגלות את האור.

במאמרו  נעזרנו  הכתבה  )בהכנת 
בנושא של אבישי איפרגון, באתר 

'ניו-טק'(.

ביטחון

צילום: אגף דוברות והסברה משרד הבטחון הדמיה של המערכת שפורסמה בעבר 

אור חודר - כשהלייזר 
מתגייס להגנת עם ישראל

לראשונה: פריצת דרך משמעותית בשימוש בלייזר למטרות ביטחון. תוצאות סדרת ניסויי ירוט באמצעות קרני לייזר 
ששוגרו ממטוס קל מפנות זרקור לאמצעי חדשני, בטיחותי ומוזל להגנה על המרחב האווירי של ארץ ישראל

חיים בן ישראל

האחרונים  בשבועות 
גדשו את כיכר 'מנארה' 
תושבים  המוני  ברמאללה 
בהפגנות אלימות. מה שהוציא 
הרחובות  אל  ההמון  את 
פעיל  של  להורג  הוצאה  היה 
אופוזיציה ע"י הרש"פ במכות 

ועינויים.

ניזאר  בולט,  חברתי  פעיל  אותו 
בנאת, הוביל קו חזק של התנגדות 
במשטרים  'כמקובל'  לאבו-מאזן, 
דיקטטורים חסרי מוסר, אחת דתם 
קיבל  הוא  השלטון.  מתנגדי  של 
כשיריות  משמעות  רבי  איתותים 
עד  שבחברון  ביתו  לעבר  נורו 
שבוקר אחד דפקה משטרת הרשות 

הפלסטינאית על דלתו, הוא נלקח 
למעצר וחקירה, ממנה לא שב.

אלימה  מחאה  הובילה  רציחתו 
באזור  נוספות  ובערים  ברמאללה 
הם  גם  הגיבו  הרש"פ  וכוחות 
מזירת  תיעודים  עזה.  באלימות 
של  קשה  תמונה  הציגו  ההפגנות 
ברוטאליות משני הצדדים שכללה 
ידי  על  עיתונאים  של  הכאה  גם 
שוטרים במטרה למנוע מהם לתעד 

את המתרחש.

מלהיות  רחוק  בעזה  המצב  גם 
מזהיר. שלטונו הדורסני של חמאס 
צווארי התושבים  דורך בגסות על 
על  והזויים.  כבדים  מסים  בגביית 
סיגריות שנכנסות לרצועה, למשל, 
על  מס,   50% הטרור  ארגון  גובה 
ש"ח   50 בסך  מס  חשמל  מכשירי 

ועל כל עסקת נדל"ן - 17%. לשם 
מנגנונים  מופעלים  המיסים  גביית 
יעילים, אלימים ודורסניים במיוחד.

את  שסיכם  האו"ם,  של  דו"ח 
המצב ברצועה לאחר 7 שנים מאז 
קובע  עליה,  החמאס  השתלטות 
שענפי הייצור פשוט נמחקו, התל"ג 
והסקטור   ,50% ב-  הצטמצם 

הפרטי איבד 60% מהיקפו.

דוח שהשווה בין המצב בעזה בשנת 
 ,2004 בשנת  מצבה  לבין   1994
ירד  לנפש  ההכנסה  ששיעור  מצא 
ב-31% ולמעלה מ- 50% מתושבי 
העוני.  לקו  מתחת  חיים  עזה 
שיעור האבטלה לפני 3 שנים היה 
מה   .43% האחרונה  ובשנה   ,52%
שמעודד גם התגייסות של צעירים 

לארגוני הטרור, כמקור פרנסה.

מביאה  החמאס,  של  מדיניותו 
ונשנים,  לעימותים צבאיים חוזרים 
הפסקות  עצום,  תשתיות  הרס 
הרס  בדיג,  פגיעה  ומים,  חשמל 
בתים ושכונות, וריסוק הכלכלה - 
מחו"ל  התרומות  הפניית  בשל  גם 

לשם בניית היכולות הצבאיות.

לא  הרשות  ושטחי  עזה  תושבי 
הראשונה,  בפעם  ראש  מרימים 
רצופות  האחרונות  השנים 
ארגוני  בין  פנימיים  בחיכוכים 
לשלטון  התושבים  ובין  הטרור 
לקריסה  תקדים  זהו  הדורסני. 
הפלסטיני  השקר  של  טוטאלית 
הרש"פ  מנגנוני  של  ולריסוק 

והחמאס.

איננה  התושבים,  של  צעקתם 
אלא  ישראל,  עם  נגד  למלחמה 

הערבי  העולם  נורמטיביים.  לחיים 
פנימיות,  במלחמות  כרגע  עסוק 
מלקק את הפצעים של עצמו ולא 
את  שמותיר  מה  למתרחש.  פוזל 
הרש"פ  של  הפנימיים  המנגנונים 
שתחתיו  באנשים  להכות  וחמאס 
הרצועה  את  ידיהם  במו  ולרסק 
בעת  שראינו  כפי  הרשות,  ושטחי 
"למכה  נאמר  אז  מצרים,  יציאת 

מצרים בבכוריהם".

הרבי  ידי  על  הגאולה  יום  קרוב 
את  שיתקן  המשיח  מלך  שליט"א 
למקום  אותו  ויהפוך  כולו  העולם 
יבינו  אז  וחסד.  וטוב  שלום  של 
ארץ  כי  ורמאללה  עזה  תושבי 
ישראל שייכת לעם ישראל על פי 
תורת ישראל ויבחרו גם הם בחיים 

של שלום, טוב וחסד.

האביב הפלשתינאי. הבועה בקריסה?
16 שנה אחרי ההתנתקות, וכשלושים שנה מאז אשליית אוסלו מתברר כי הרשות הפלסטינית עומדת בפני קריסה 
ותושביה ממורמרים קשות כנגד ההנהגה • הפתרון היחיד לבעיה זו לא נמצא בהסכמים ושיחות מו"מ למיניהם 
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בונים את מקדש העתיד ומוסיפים בשמחה של מצווה
גידול וקפיצה חסרת תקדים נרשמו בימים אלו בשיעורים שהתקיימו ברחבי העולם העוסקים בתורת הבית ובהלכות בית המקדש

בנימין שומר

הובקעה  שבו   - בתמוז  י"ז  צום  שבין  הימים 
חומת ירושלים, לבין תשעה באב - שבו חרב 
החורבן.  לזכר  אבל  כימי  מצויינים  המקדש,  בית 
בשיחותיו  מחדד  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
בכיה,  לא  הוא  זה  זמן  של  תפקידו  כי  הקדושות 

אלא בניה ותקומה.

כל חורבן המקדש, אינו אלא לשם בנית בית מקדש גדול, 
משוכלל, מפואר יותר, ונצחי בל ימוט. מכך נוכל להבין כי 
ברגע החורבן החל התהליך שיוביל לאחר אלפיים שנות 

גלות, לבניית הבית לו אנו מצפים.

תפקידנו במערכה הוא לבנות את בית המקדש, וזאת על 
בבתי  שלו,  הבניה  בתוכניות  סביבו,  ועיסוק  לימוד  ידי 
אלו  הלכות  שיהיה.  המקדש  ובבית  בעבר  שהיו  המקדש 

התבארו בספר יחזקאל, ברמב"ם ועוד. בהתאם לכך, הורה 
הרבי שליט"א מלך המשיח לעסוק בלימוד תורת המקדש 

בכל יום מימי שלושת השבועות.

המוקד המרכזי בו נערכו שיעורים רבתיים בנושאי המקדש 
היה כמובן 770 בית משיח שבניו יורק. מידי יום, התיישבו 
תלמידי הישיבה שב770, מתפללים ועוברי אורח, להרצאה 
מלווה בתרשימים ודגמים שהכניסה את הנוכחים לחווית 
כ'בית- שמשמש  שבבבל'  רבינו  ל'בית  כיאה   - המקדש 

מקדש-מעט' המרכזי בזמננו. עשרות רבות השתתפו מידי 
יום, בשיעורים אלו.

הרצאות ושיעורים נוספים נערכו מסביב לגלובוס בקהילות 
ובבתי חב"ד בכל מקום ומקום. אין ספק כי בית המקדש 
עתה כבר בנוי ומשוכלל וכל מה שצריך, שהוא ינחת וירד 

אלינו במהרה.

מרבים בסיומים
מנהג נוסף, השייך לתשעת הימים שבין ראש חודש מנחם 
אב לתשעה באב, הינו עריכת סיומי מסכת בימים אלו. הרבי 
שליט"א מלך המשיח קורא להרבות בסיומים אלו ומסביר 
כי בהוספת שמחה של מצווה באופן המותר על פי ההלכה 
ימים  אותם  של  הפנימי  הטוב  את  מגלה  אלו,  אבל  בימי 
ומקרבת אותנו לגאולה, הסיומים נערכו מידי יום לאחר כל 

אחת מהתפילות מראש חודש ועד לט"ו מנחם אב.

וכמובן, בחוד החנית, ניצב בית מדרשו של הרבי שליט"א 
מידי  מסכת  סיומי  שודרו  שממנו   -  770  - המשיח  מלך 
יום לכל העולם כולו. סיומים נוספים נערכו בתחנות רדיו 
בארץ, במרכזי קהילות וישיבות חב"ד. תצויין ישיבת תומכי 
תמימים במגדל העמק, בה סיימו שני תלמידים את הש"ס 

כולו בימים אלו.

יוסף אברמוביץ

היהודיים  החיים  מטרת 
היא  ההיסטוריה  לאורך 
ההגעה אל העידן בפתחו אנו 
רגעים  עבור  כעת.  עומדים 
אלו למדו יהודים תורה במשך 
מצוות  קיימו  שנים,  אלפי 
היהודית  הגחלת  את  ושימרו 
תוך מסירות נפש ומלחמה על 
שמירת הקשר הנצחי בין העם 

היהודי לאלוקיו.

מטרת המסע האינסופי הזה היתה 
אחת: להגיע אל הגאולה, אל ימות 
הבורא  של  רצונו  קיום  המשיח. 
הוא למעשה השכנתו כאן בעולם, 
לכזה  הגשמי  העולם  והפיכת 
נוכחות  המסוגל להכיל בתוכו את 
הבורא באופן גלוי ומוחשי, כאשר 
תהליך זה יושלם, תתרחש הגאולה, 

וזה עומד להיות בקרוב מאוד.

המעשה  שדווקא  יתכן  האם  אך 
עם  מכל  יותר  המזוהה  הספציפי 
עומד  הגאולה,  להבאת  המאמצים 
בסימן שאלה מאז שתגיע הגאולה?

של  הבולטים  ממאפייניה  אחד 
והרגיעה  המנוחה  הוא  הגאולה 
האינטנסיבית  הגלות  מעבודת 
מוצאים  אנו  לעיתים.  והמורכבת 

על-כך  ברורות  אמירות  במקורות 
הגאולה,  לאחר  מסויים  שבשלב 
תסתיים משימת לימוד התורה, ועם 
ישראל יהיה זכאי למנוחה ממצווה 

מרכזית זו.

דווקא בגאולה
לפורקן  בהיתר  חלילה  מדובר  לא 
בתהליך  אלא  כללים,  שבירת  או 
הגאולה,  מורכבת  ממנו  מובנה 
הציווי  מצד  מסוים  בשלב  כאשר 
ורצונו של אלוקים יכול עם ישראל 
התורה,  מלימוד  ולנוח  "לנפוש" 
הלימוד  שיושלם  העובדה  מחמת 
יגיע  הגאולה  של  הראשון  ובשלב 

העם למצב בו הוא רכש ידיעה בכל 
התורה כולה, כך שאין מה להוסיף 

על ידיעתו.

שלב  מסתיים  בו  זה,  מהלך 
בתורה  וההעמקה  הפלפולים 
יודע  הוא  בו  למצב  מגיע  והיהודי 
וברור,  מיושב  באופן  התורה  את 
של  סתומה  אמירה  רק  איננו  הוא 
הוא  הגאולה,  על  הנביא  הבטחות 

מתחייב מצד ההגיון.

קיים  לא  שכיום  לכך  הסיבה  שכן, 
בלימוד  ופלפול  להעמקה  גבול 
הגלות.  דווקא  היא  התורה, 
לחילוקי  גורמת  זו  סיטואציה 
להקב"ה.  ובקרבה  בהבנה  דרגות 

בזמן הגלות קיימת תמיד האופציה 
יותר  להתקדם  האדם  עבור 
מאמץ  להוסיף  יותר,  ולהתקרב 
ויגיעה ולעלות ממקום נחות יחסית 
הגלות,  בזמן  יותר.  גבוה  למקום 
וחושך,  קשיים  קיימים  כאשר 
תמיד יש לאן להתקדם, ותמיד יש 
לגבור  שאפשר  ומניעות  מכשולים 

עליהם ולעקוף אותם.

בלימוד  הבנה  ישנה  בנתיים,  לכן 
התורה שעדיין איננה מחודדת דיה, 
וככל שהחושך והמכשולים לא עזבו 
אותנו, עדיין נוכל להתגבר עליהם 
ובעזרת מאמץ לגלות הבנה נוספת, 
עמוקה יותר בלימוד התורה, ובכך 

להתחבר יותר לקב"ה.

אך כאשר החושך תם, המכשולים 
אז   - מסתיימת  והגלות  סרים 
מאיר אור הגאולה. ובזמן הגאולה, 
מה  על  ואין  ברור  הכל  כאשר 
להתווכח ומה ללבן, לימוד התורה 
יותר,  ומהיר  פשוט  להיות  הופך 
מתחילה   - קצר  זמן  שכעבור  כך 

מנוחה מלימוד התורה.

תורת הנצח
ממש  לא  נשמע  הדבר  רגע,  אך 
ביותר  הנעלה  בזמן  דווקא  סביר. 
בקיומו של העולם, בזמן הגאולה, 

ילמד  לא  ישראל  עם  אז  דווקא 
הוא  התורה  לימוד  הרי  תורה? 
הוא  הקב"ה,  של  חכמתו  לימוד 
הדרך הטובה ביותר להתחבר עמו, 
זה לא יתקיים בזמן  וכיצד אמצעי 

הגאולה?!

יתבטל.  בדיוק  שלא  זהו,  אז 
כשנגיע  ללמוד  נסיים  אותו  הדבר 
לתקופה זו, הם חידושים ופלפולים 
המוכרים לנו כיום, סודות שהוטמנו 
בתורה עוד בזמן מתן תורה, וכיום 
אל  ולהגיע  להעמיק  זוכים  אנו 
תוכנם. אך בגאולה, כאשר יתגלה 
עם  היהודי  של  העוצמתי  הקשר 
רק  לחשוף  נצטרך  לא  בוראו, 
אז  אלא  בתורה,  הטמונים  סודות 
יותר,  גבוהה  לדרגה  בלימוד  נעלה 
חידושים  יחדש  ישראל  עם  כאשר 
התורה,  בלימוד  לגמרי  חדשים 
שאפילו אינם טמונים כעת בתוכה, 
עם  שלו  העצום  הקשר  בכוח  רק 
אלוקים, הגובר ועולה בגדולתו על 

כללי התורה המוכרים לנו כיום.

מקורות: סיום מסכת תמיד; 
סיום מסכת ברכות; לקוטי הש"ס 
)האריז"ל( סיום מסכת ברכות; 
ספר המאמרים )מלוקט( חלק ו' 
- הדרן על מסכתות ברכות ומועד 
קטן )הרבי מליובאוויטש מלך 
המשיח שליט"א(.
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האם האברכים יאלצו לצאת לעבוד 
עקב חוסר בחומר לימוד?

בקרוב, באופן ודאי, יתחולל שינוי עצום בעולם הישיבות והכוללים • המצב החדש יציב את בחורי הישיבות והאברכים 
מול שאלה - מה עושים כעת? • את התשובה, תמצאו כאן

.1
ההר סגור לשיפוצים

מעוררת  הזה  היום  בתוכו  להכיל  שמצליח  הקוטביות 
השתאות. לא כל כך מסתדר בהיגיון איך דווקא בתוך אותם 
יגון וחורבן, השתרבבה לה אותה קרן של אור  רגעים של 

ותקווה.

אז מה בעצם קרה בתשעה באב? נכון שבית המקדש נחרב, 
וזה בהחלט יום לא פשוט. אבל נראה שבתודעה אנחנו 

היסטורי  פחות  ולא  אדיר  אירוע  מפספסים 
שקרה גם כן ביום הזה, ממש באותם רגעים 

קשים של שריפת בית המקדש:

יהודי  על  מסופר  היהודית  במסורת 
שדהו,  את  לחרוש  יום  באותו  שיצא 
כשהוא כלל אינו מודע למתחולל בהר 
הבית. עובר אורח ערבי שחלף במקום 

ושמע את הפרה של היהודי גועה בקול, 
חרב  לחרוש,  הפסק  "עצור.  ליהודי  אמר 

בית המקדש...".

בעוד היהודי עומד נבוך ומבולבל, געתה שוב הפרה, 
והערבי מיד שמח לעדכן את היהודי "הכל בסדר. אתה יכול 

להמשיך לחרוש, כיוון שנולד המלך המשיח".

סורה חושך
ממש ככה, יום הולדת למשיח באמצע שיא הלהבות שליחכו 
את היכל בית המקדש. כמה מוזר. דווקא בתוך יום כל כך 
קשה זרח אור חדש בדמות לידת הגואל, כאילו לא מצא לו 

יום אחר להופיע.

אבל האמת היא שהמהפך הזה מיגון לשמחה הולך להיות 
בקרוב ממש באופן הרבה יותר מוחץ וסופי. את מצב הרוח 
הקודר אפשר כבר לדחוף עמוק בבוידם, או אפילו להשליך 
שונים  פרקים  שציינו  ימים  אותם  כל  בקרוב  כי  לאשפה, 
בסדרת חורבנה של ירושלים - כמו המצור, הסדק בחומה, 
הם  אלא  רק שמתבטלים,  לא   - בית המקדש  וגם שריפת 

נהפכים לחגי שמחה וששון.

הרובד הפנימי של כל אותם ימים, ובפרט של 
תשעה באב, הוא כלל לא שלילי. הוא בסך 
הכל שלב – משמעותי והכרחי – בדרך 
הצפון  הטוב  וכאשר  שלימה,  לגאולה 
הרי שהעצב  ומתגלה,  צף  ימים  באותם 
מפנה את מקומו לטובת השמחה וימים 

אלו נהפכים לימי חג וששון.

נושא  הזו,  החיובית  המהפכה  דגל  ואת 
מזמן  כבר  שזכה  החודש   – אב  חודש  בגאון 
הגאולה  של  הנחמה  על  המורה  אב"  "מנחם  לשם 
נעים  הלא  העבר  כל  את  שתהפוך  והשלימה  האמיתית 

שמזכיר לנו החודש הזה, לחג.

למה להרוס?
ורק כדי לסבר את האוזן: כל מי שהסתובב בשנים האחרונות 
גדרות  על  המתנוססת  הסיסמא  את  מכיר  בטח  דן,  בגוש 
הפח של עבודות הרכבת הקלה - "קשה עכשיו, הקלה אחר 
ולהתלונן  לשבת  רק  לנו  נשאר  ילד  של  קטן  בראש  כך". 
בזמן ההמתנה בפקקים על זה שהרסו לנו את הכביש, אבל 

בהמשך,  כך'.  אחר  'הקלה   – לנו  מבטיחים  הקלה  ברכבת 
התחבורה ממקום למקום הולכת להפוך להרבה יותר קלה 

ומהירה.

אותו  מאחורי  שעמד  הרעיון  את  לנו  הממחישה  דוגמא  זו 
"ילקוט  במדרש  כמתואר  אב,  בחודש  שקרה  "חורבן" 
שמעוני": "עלה אריה, במזל אריה והחריב את אריאל, על 
מנת שיבוא אריה, במזל אריה ויבנה את אריאל", כלומר, כל 
המטרה של עליית מלך בבל )אריה(, בחודש אב )מזל אריה( 
לזרוע הרס בבית המקדש, הייתה על מנת לבנות בית חדש 
ויפה יותר, ומפואר שלא בערך – הלא הוא המקדש השלישי.

תוכנו  את  ולחשוף  לגלות  העת.  בכל  חותרים  אנחנו  לשם 
האמיתי של חודש מנחם אב שהוא החודש המסוגל ביותר 
גבי  שעל  היה  הראוי  ומן  והשלימה.  האמיתית  לגאולה 
התאריך תשעה באב בלוח השנה, יהיה חקוק באותיות של 
זהב ענקיות האיחול הלבבי "מזל טוב", הלא זהו יום הולדתו 
של המשיח, ומזלו - כמו גם המזל של כולנו - גובר, שלכן 

נפסק בהלכה שאין אומרים תחנון ביום תשעה באב.

ובתקופה  שלנו  בדור  מיוחד  תוקף  משנה  מקבל  הדבר 
כל  כי  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הודיע  שבה  הנוכחית 
תשובה,  כמו   – לגאולה  תנאי  שהיוו  הרוחניים  ההישגים 
כבר   – הבירורים'  ו'עבודת  החסידות  מעיינות  הפצת 
מאחורינו, ובית המקדש עומד מוכן למעלה, והכל כבר מוכן 

לסעודה הגדולה של הלוייתן ושור הבר. 

שאנו  באמת  ונתבע  נבקש  שאנחנו  לנו,  מחכים  רק  כעת, 
רוצים את הגאולה האמיתית והשלימה.

בין תשעה באב לחודש אלול
רצף של פרשות מחבר בין תשעה באב - היום בו אנו עוסקים סביב בית המקדש - לבין חודש אלול העומד בפתחנו • בשיחות 
הדבר מלכות מלמד הרבי שליט"א מלך המשיח את ההסתכלות המתאימה על הנחמה המתבקשת וחשבון הנפש הנדרש • מה 
התוכן הפנימי של תשעה באב שהתגלה דווקא עכשיו? • מדוע אנו מצפים לנחמה כפולה אם זו תבוא בבית מקדש אחד ולא 
בשניים? • איך עדיף לעבוד את ה' - צעד אחר צעד או בקפיצה אחת? • ומי יותר דומיננטי בחיי האדם: הגוף או הנשמה?

שלום דובער ישראלי 

לשם אנחנו חותרים בכל העת. לגלות ולחשוף את תוכנו האמיתי של חודש מנחם אב שהוא החודש 
המסוגל ביותר לגאולה האמיתית והשלימה

מגזין
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.2
להתחבר לאין סוף

אם נחזור לפן הקודר של תשעה באב, עם החורבן 
נגיע  בירושלים,  המקדש  לבתי  בו  שקרה  הקשה 
ינחם  שבאמת  היחיד  שהדבר  כללית  להסכמה 
לנו  נהרס  פשוט,  חדש.  מקדש  בית  הוא  אותנו 
והזדהות  נחמה  דברי  חדש.  רוצים  אנחנו  הבית? 
את  איתם  לשקם  אפשר  ואי  בניה  חומרי  לא  הם 

ההריסות.

)ונהוג  ישעיה  הנביא  ידי  על  נאמרה  כזו  נחמה 
בכל קהילות ישראל לקרוא אותה בשבת שלאחר 
אלוקיכם,  יאמר  עמי  נחמו  "נחמו  באב(:  תשעה 
דברו על לב ירושלים וקיראו אליה", הכפל במילים 
"נחמו נחמו" הוא כפל הנחמה על חורבנם של בית 

המקדש הראשון והשני.

כאמור, הנחמה המתבקשת היא לא רק דברי פיוס, 
אלא בניה מחדש של מה שנהרס, ולכן לא כל כך 
הצורך  מהו  נחמו"?  "נחמו  הכפילות  מהי  מובן 
את  מחדש  לבנות  צריך  כפולה?  בנחמה  לכאורה 
מה שנהרס – בית מקדש חדש – וזו תהיה נחמה 
אבל  פעמיים,  הבית  לנו  שנהרס  ונכון  מספקת. 
אנחנו צריכים בית חדש אחד, מה נעשה עם שניים?

ירושלים של זהב או של אור
יהיה שילוב  בית המקדש המתוכנן  אלא שבאמת 
מנצח של שני בתי המקדש, שלכל אחד מהם היה 

יתרון מכריע על חבירו:

ספק  ללא  היה  הראשון  הבית  הקדושה,  מבחינת 
כיוזמה  בא  מלכתחילה  הוא  בתחרות.  המנצח 
אלוקית בה פנה הקדוש ברוך הוא לדוד ולשלמה 
את  שיחליף  בירושלים  קבע  בית  לו  לבנות 
המקדשות הארעיים שנדדו עד אז ממקום למקום. 
לעומתו – הבית השני היה כמין 'יוזמה עממית' של 

היהודים שחזרו מגלות בבל.

אלוקי  גילוי  שרר  עצמו  הראשון  הבית  בתוך  גם 
ביותר שהביא איתו חמישה תופעות על- מוחשי 

אחד  למשל:  השני.  בבית  היה  שלא  מה  טבעיות, 
הניסים היה מנגנון אלוקי הנקרא "אורים ותומים", 
מדויקות  לתשובות  ישראל  בני  זכו  באמצעותו 
על כל שאלה או התלבטות שעלתה להם. אפילו 

ששכן  הכלי   – הברית'  'ארון 
בבית  ביותר  הקדוש  במקום 

"קודש  בתוך   - הראשון  המקדש 
בבית  היה  לא  כלל  הקודשים", 

תת  במרתף  מוטמן  היה  אלא  השני, 
קרקעי.

ובאורך  בגודלו,  החיצוני,  ביופיו   - זאת  לעומת 
מהבית  גדול  השני  המקדש  בית  היה  שלו,  הזמן 
הראשון בכל הבחינות, עד שנאמר עליו "מי שלא 
ראה בנין הורדוס )- בית המקדש השני אותו שיפץ 

המלך הורדוס( לא ראה בנין נאה מימיו".

ההבדלים הללו בין המקדשות אינם טכניים, אלא 
הבית  ביניהם:  המהותי  החילוק  את  מסמלים  הם 
הראשון היה כמין אור אלוקי גבוה, כמו פרוז'קטור 
רב עוצמה שמכוון ישר לפנים, וכצפוי, המציאות 
בשטח לא כל כך התחברה עם עוצמה כזו של אור. 
הבית השני לעומתו היה מלכתחילה משהו שצמח 
 – ולכן  ישראל,  בני  למטה, מצד  מתוך המציאות 
הגילוי  של  מהבחינה  בו  שהיו  החסרונות  למרות 
והאור האלוקי – הוא האריך ימים והיה יפה וגדול 

יותר.

אור שנקלט
בבית  יהיה  יחד,  הללו  הגיבוש של שתי המעלות 
אחד  מצד  אינסופי:  ובאופן  השלישי  המקדש 
ישרור בו הגילוי העצום ביותר של הבורא – 'אור 
למטה  היטב  ייקלט  הוא  זה  עם  ויחד  סוף',  אין 

ובצורה המושלמת.

האמיתית  הגאולה  של  המרכזי  החידוש  זהו 
לקבל  יוכל  והקטן  המוגבל  האיש   – והשלימה 
למרות  כן,  בעצמו.  האין-סוף  את  בתוכו  ולהכיל 

שהוא מוגבל.

מתחילים  אנחנו  הזה,  העידן  בערב  עכשיו,  וכבר 
ניתנו  כעת  כבר  כי  החוויה,  אותה  את  לטעום 
תורה  לקיים  אחד,  לכל  אדירים  כוחות  מלמעלה 
ומצוות למעלה מכל מדידה והגבלה וממש לשחות 
בים האינסופי של התורה והמצוות ולקבל את חיי 

הנצח של הגאולה האמיתית והשלימה.

.3
מסקנה מתבקשת

תכל'ס, איך באמת מצליחים לעשות את זה?

אמנם אנחנו עדיין לא שם, אבל ריחו של חודש אלול המתקרב כבר מכה 
באפינו, ואיתו מגיע הזמן לקחת הפסקה קלה לחשבון נפש אישי – במה 
התקדמנו ומה התכניות הלאה, לקראת שנה חדשה שתבוא עלינו לטובה 

ולברכה.

נתון  אלא  סטטי,  אינו  האישי  שמצבו  ויודע  עצמו  את  מכיר  אחד  כל 
להתפתחויות ועובר תמיד שינויים, עליות ומורדות. לפעמים הכל זורם 

והולך חלק, ולפעמים הדבר הכי קטן בא בקושי ובמאמץ רב.

הסיבה להבדלים הללו בין זמן לזמן, נובעים מהקשר שלנו עם הבורא, 
שהוא אינו חד סיטרי. מלבד ההתקדמות האישית שלנו - שהיא בסופו 
של דבר מדודה ומוגבלת, יש את הנתיב הנוסף, דרכו אנחנו זוכים מפעם 
לפעם לקבל עידוד וכוחות עליונים, כמו אותם רגעי התעוררות שפתאום 
צצים אצלנו באמצע שגרה משעממת ומושכים אותנו לעלות למעלה 

ולהתקדם בחיבור אל המקור.

בכוחות שלובים
גם בהתקדמות האישית שלנו – מלבד הסיוע מלמעלה 
– יש שני סוגי נתיבים: אפשר לעלות בצורה מסודרת, 
בקומה  מלכתחילה  להיות  אפשר  אבל  צעד,  ועוד  צעד 
והמצוות  התורה  את  לקיים  אפשר  כלומר:  העליונה. 
למעלה  ולעלות  הישרה  בדרך  אט  אט  להתקדם  כרגיל, 
בצורה מסודרת. אבל יש דרך נוספת שהיא מראש למעלה 
אותנו  ממקמת  שמלכתחילה  בנפש  תנועה  כמין  הגבלה,  מכל 
יותר  והרבה  בהידור  ומצוות  תורה  בקיום  ביותר,  הגבוה  במקום 

מהמקובל. 

שתי הדרכים הללו הם נכונות וטובות, אבל התכלית שבשבילה אנחנו 
נמצאים כאן היא לא לגלות רק את כח הנשמה שלנו, אלא לעבוד את ה' 
דווקא עם הגוף והיכולות שלו, מתוך המציאות בעולם. לאט אבל בטוח.

אבל יחד עם זה, לא נוכל להתעלם ולוותר על כח הנשמה שבקירבנו, 
המאפשר לנו להסתער מעל כל המדידות וההגבלות.

ולכן הקו המושלם הוא לחבר את שני הנתיבים הללו – יחד. לגלות כיצד 
אנחנו משתמשים עם הכוחות החזקים הללו, כדי להתקדם בתוך הגדרים 
לנו  נותר  וכעת, עם סיומה המתקרב של השנה,  המסודרים של הגוף. 
הללו  הכוחות  את  מנצלים  אנחנו  באמת  כמה  סיכום,  ולעשות  לעצור 

ומיישמים אותם בחיי היום יום שלנו.

הכל הושלם
במבט כללי, גם העם שלנו עבר עליות ומורדות מאז קיומו, אבל כעת 
עקבות   -( דמשיחא"  "עקבתא   – האחרון  בשלב  נמצאים  כבר  אנחנו 
המשיח(, ולפי כל הסימנים הכתובים במקורות )בגמרא ובמדרשי חז"ל(, 
כבר מזמן 'כלו כל הקיצין' ובני ישראל עומדים הכן דרוכים לרגע הנכסף 

של הגאולה האמיתית והשלימה.

ובתקופה זו עצמה כבר זכינו לשמוע ולהתבשר שכל עבודת בני ישראל 
נגמרה והושלמה, והדבר היחידי שנשאר הוא – תנועה אחת של הקדוש 

ברוך הוא שיוציא את בני ישראל אל הגאולה.

אפילו עבודת "הפצת המעיינות" שהוטלה עלינו – להפיץ את מעיינות 
תורת החסידות ולהנגיש אותם לכל קהל ולכל אדם – כבר בוצעה על 
עבורם  ראיה,  ליקויי  ובעלי  לעיוורים  אפילו  כולל  ביותר,  הטוב  הצד 

תורגמו ספרי חסידות לברייל.

כלומר – כיום אין אדם אחד על פני היקום שאין באפשרותו לגשת ולזכות 
לטעום מתורת החסידות המכינה את האדם לקראת הגאולה, וממילא, 
הוא  הנפש  מחשבון  המתבקשת  שהמסקנה  מובן  ההסברים,  כל  לאחר 
שכבר הגיע זמן הגאולה בפשטות, ושתיכף ומיד צריכה לבוא הגאולה 

האמיתית והשלימה על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח – בקרוב ממש.

צילום: מענדי קורנט מחכים לנחמה. תשעה באב השנה בשריד בית מקדשנו  

.4
להסתכל על העולם מלמעלה

כעת, כדי לגשת נכון לחודש הגורלי - חודש אלול, צריך 
הזה  המושלם  המודל  עובד  כיצד  להכיר  ולתמיד  אחת 
שמצליח לחבר את שני הקווים – המסלול האיטי והבטוח 
ש"לא  הפנימית  והרוח  מדריגה,  אחר  מדריגה  שעולה 

סופרת" את מגבלות וחוקי הנורמה:

שתי דרכי העבודה הללו עובדים במקביל לשני המרכיבים 
של האובייקט הזה שנקרא בן אדם, המורכב משני חלקים 

שבמובן מסויים הם גם קצת סותרים – גוף ונשמה. 

הדמיון בין הגוף שלנו לגוף הולך על ארבע לא רחוק, ואולי 
אפילו קרוב, כי הגוף שלנו, כמו הבהמה, עסוק מהבוקר עד 
הלילה בלמלאות את יצר התאווה האישי. לאכול טוב, לישון 

טוב, ובקיצור – לחיות את החיים וליהנות.

יותר  הרבה  בקרבנו  השוכנת  הנשמה  זאת,  לעומת  אבל 
מופשטת ורוחנית, היא 'חלק אלוקה ממעל ממש' – ניצוץ 
קטן של אלוקים, ואותה לא ממש מעניין מהי ארץ הייצור 
של הריהוט בסלון שלנו, כי תחומי העניין שלה הרבה יותר 

נשגבים.

שילוב כוחות
אז למה בכלל הנשמה הרוחנית יצאה להרפתקה של חיים 

משותפים עם גוף חומרי וגשמי? מה היה חסר לה למעלה 
במקור חוצבה? אלא מכיוון שהרצון של הבורא הוא ליצור 
 – בו  להתגלות  יוכל  שהוא  כדי  התחתון  בעולם  זיכוך 
בגאולה השלימה, הוא חייב את החיבור הזה, כי אי אפשר 
לסמוך על הגוף הגשמי שיצליח לתקן את העולם, כי הוא 

כאמור מוגבל וחומרי.

ולאידך, הנשמה לבד גם כן לא מסוגלת להשפיע על עולם 
כה ירוד, שהרי אין בינה ובין המציאות הגשמית שום קשר. 
רק על ידי החיבור של גוף ונשמה, שעובדים יחד בכוחות 
העולם  את  להכשיר   – המטרה  את  לבצע  ניתן  שלובים, 

לדירה עבור אלוקים – בגאולה האמיתית והשלימה.

נולדו שתי השיטות   – ונשמה  גוף   – הללו  משני ההפכים 
והמסודרת  המדודה  העבודה  קודם:  שהוזכרו  ה'  בעבודת 
היא כדרכו של הגוף – שהוא מוגבל וכפוף לחוקי המציאות, 
למעלה  ה'  את  לעבוד  יהודי  כל  אצל  שקיים  הכח  אבל 
ממדידה והגבלה מבלי להתפעל מהגבלות הטבע משתלשל 
מהנשמה, שהיא כלל לא מעורבת ומתעניינת בכללי המשחק 

של העולם, כי היא הרבה למעלה מזה.

למעלה  כשהוא  אלול  לחודש  יהודי  מגיע  הנשמה  ומכח 
מכל המגבלות, ודווקא כך הוא מצליח לבצע בשלימות את 

העבודה של חודש זה – העבודה של חודש אלול המתבטאת 
גמילות  )תפילה(,  עבודה  תורה,  כלליים:  קוים  בחמישה 
התיכון  הבריח  הוא  כשהאחרון  וגאולה,  תשובה  חסדים, 

החודר בכל שאר קווי העבודה.

לעמוד ולהצביע 
באמת  טועמים  הגאולה,  של  ברוחה  חדור  הכל  כאשר 
מהתקופה הזו, שאז כל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא 

יהיה בגלוי למעלה מכל מדידה והגבלה – ממש.

העבודה  את  מקום  בכל  לפרסם  צריכים  עכשיו  כבר  ולכן 
המעודכנת של חודש אלול בערב הגאולה, שבו ניתן כבר 
עם  יחד  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה  הזה  במצב  לעמוד 
הציפייה והביטחון הגמור שתיכף ומיד ממש רואים שהנה 
לברכת  זוכים  ממש  שהיום  ועד  בא,  המשיח  המלך  הנה 

הגאולה האמיתית והשלימה.

עיניהם  את  לפקוח  זוכים  ישראל  בני  שכל  לנו,  תהיה  וכן 
"ראה  הוא  ברוך  הקדוש  של  הבטחתו  מימוש  את  ורואים 
אנוכי נותן לפניכם היום ברכה" – ברכת הגאולה, שאפילו 
היהודי הפשוט ביותר יוכל להצביע בצורה המוחשית ביותר 
ולחזות בגילוי האלוקי של ימות המשיח והגאולה האמיתית 

והשלימה.

כל יהודי. מפקד זרוע היבשה בצה”ל – האלוף יואל סטריק תוקע בשופר חודש אלול שנה שעברה  צילום: מענדי קורנט

רק על ידי החיבור של גוף ונשמה, שעובדים יחד בכוחות שלובים, ניתן לבצע את המטרה – להכשיר את 
העולם לדירה עבור אלוקים – בגאולה האמיתית והשלימה
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הביטו אל הנשמה!
למה ט"ו אב הוא חג? מהי המקבילה הרוחנית של "המחוללות בכרמים"? איזה אירוע נחגג בבית של הרב מיקטרינוסלב בהיחבא ואיך 

כל זה משליך על יחסי האהבה שלך עם הסובבים? • "כי חולת אהבה אני" )שיר השירים ב, ה(

מלי קופצ'יק

תכירו: נשמות יפיפיות, 
מיוחסות ומכוערות

כחמישה־עשר  לעמנו  טובים  ימים  היו  לא 
נרקמו  שבהם  ימים  הכיפורים,  וכיום  באב 
הפכו  ומאושרים  טריים  וזוגות  שידוכים 

לעובדה מוגמרת ומרנינה. 

היו  הבנות  ככה,  אז  קורה?  היה  זה  איך 
)תענית  והגמרא  בכרמים  ורוקדות  יוצאות 
הייתה  אחת  כל  כיצד  מספרת  א(  לא, 

משתבחת במעלתה העיקרית: 

היו אומרות,  יפיפיות שבהן מה  "תנו רבנן 
ליופי,  ליופי שאין האשה אלא  עיניכם  תנו 
מיוחסות שבהן מה היו אומרות, תנו עיניכם 
לבנים,  אלא  האשה  שאין  לפי  למשפחה 
מכוערות שבהן מה היו אומרות קחו מקחכם 

לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים".

)אגרות  אומר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
קודש כב, ח'רצח( ששלושת קבוצות הבנות 
)המשולות  נשמות  סוגי  לשלושה  מקבילות 
הן  עליה   - שלהן  השם  ולעבודת  לכלה(, 

מצביעות כלפי )החתן( האלוקים.

יפיפיות שבהן: יפה ומום אין בה ובעבודתה, 
בשביל  לא  שצריך  מה  עושה  כזו  נשמה 
אמתית  עבודה  אלא  ותגמול,  שכר  לקבל 
מה,  )בתהילים  כנאמר  שלימה,  מאהבה 
)ועל-ידי- אביך"  ובית  עמך  "שכחי  יא(: 

אלו  נשמות  ולכן  יפיך".  המלך  "ויתאו  זה( 
אומרות ומבקשות תנו עיניכם ליופי, שאין 
היא  מאהבה  עבודה   - ליופי  אלא  האשה 

שיא השלמות! 

שמעלתן  הנשמות  אלו  שבהן:  מיוחסות 
לזכות  זקוקות  והן  מספיקה  לא  העצמית 
שלהן  האבות  זכות  אבל  אבות,  וירושת 
לא  האישית  עבודתן  אמנם,  בפעולה. 
ה'  ואינה מגיעה למדריגת אהבת  מושלמת 
עליה נאמר "מה יפית . . אהבה בתענוגים", 
 - שבלב  המוסתרת  מהאהבה  מונעת  אלא 
אהבה שהיא ירושה לכל יהודי/ה מהאבות 
- אך בכוחה מקיימות נשמות אלה את כל 

מצוות התורה. 

עיניכם  תנו  ומבקשות  אומרות  ולכן 
למשפחה, לייחוס שלנו שמגיע עד אברהם 
שאלוקים כינהו "אוהבי", לפי שאין האשה 
התולדות  הפירות,  עיקר   - לבנים  אלא 
אלו  צדיקים"(,  כולם  )"ועמך  הצדיקים  של 
כדי  למטה  ירדה  הנשמה  כי   - המצוות 
לתקן ולזכך את הגוף והעולם על-ידי קיום 

המצוות.

'זכות  שאפילו  נשמות  שבהן:  מכוערות 
כי  נגמרה,  שלהן  זיכוך(  )מלשון  האבות' 

האהבה מירושת אבותיהן אינה גלויה אלא 
מוסתרת ומכוסה אצלן מאוד ב"שק" כוחות 
ומבקשות?  אומרות  היו  הן  מה  הטומאה, 
"עשה  אלוקים,  שמים,  לשם  מקחכם  קחו 
למענך אם לא למעננו"! ובלבד שתעטרונו 

בזהובים.

היהודים  )כל  הן  נאות  ישראל  בנות  כי 
ורוצים  מאמינים,  בני  מאמינים  הם  'יפים', 
חלילה(  ממנו  להיפרד  ולא  בהשם  לדבוק 
אלא  עני  "אין   - )במודעות  שהעניות  אלא 
בדעת", מכסה על הנוי, על הרצון האמיתי 

שלהם ו(מכערת אותן - 

להן  ישפיע  שאלוקים  מבקשות  ולכן 
מלמעלה,  תשובה  התעוררות  'עשירות', 
"השיבנו ה' אליך" )ועל-ידי-זה( - "ונשובה".

דרך אגב, חלוקה זו מקבילה לחלוקת העם 
המשולשת לצדיקים, בינונים ורשעים. 

אל תתנו לכיעור החיצוני לבלבל 
אתכן!

הרבי  של  אבא  שניאורסון,  יצחק  לוי  רבי 
בכ'  לעולמו  הלך  המשיח  מלך  שליט"א 
גדול  מחוז  רב  היה  הוא  תש"ד.  אב  מנחם 
השלטון  בתקופת  וגם  יקטרינוסלב  באזור 
הקומוניסטי הוא לא נרתע והמשיך להפיץ 
למאסרו  לבסוף  שהביא  דבר   - יהדות 

ולהגלייתו. 

ממשלתיות  במשרות  שעבדו  זוג  בני  פעם, 
והוריהן לחצו שיינשאו כדת משה וישראל, 

ומתי- הוריהם  עם  החשיכה  בחסות  הגיעו 
מעט משתתפים לבית הרב. רגע לפני מעמד 
העשירי  שחסר  התברר  המרגש  החופה 
לתדהמת  הציע,  הרב  עושים?  מה  למניין. 
"מלשין  שהיה  מסוים  לשכן  לפנות  כולם, 
על  לשלטון  לדווח  היה  ותפקידו  הבניין" 
הקורה בבתי השכנים ובפרט בבית הרב ו...

המלשין הסכים והאירוע לא דווח... 

על  הביט  לא  לוי'ק  הרב  איך  רואים  כאן 
ה"שק המלוכלך" שכיסה את הנשמה. הוא 
נשמה  בו  שפועמת  יהודי  במלשין,  ראה 
אלוקית, שוודאי ירצה לקחת חלק במצווה 

וכך אכן ארע. 

את  נקלף  הזה,  המבט  את  נאמץ  בואו 
הזוג/ הטוב שבבן  על  המסכות המסתירות 

כך,  אליהם  וכשנתייחס  שלנו,  הבן/השכנה 
נאמין בהם ולא נתבלבל מהחזות החיצונית 
בהם.  טמון  טוב  כמה  נגלה  המכוערת, 

באמת! 

נשים תחילה!
)שהיא  האחדות  גם  מודגשת  אב  ט"ו  בחג 

התיקון לחורבן(:

''בנות ירושלים )ויש האומרים בנות ישראל( 
יוצאות בכלי לבן שאולין . . וחולות בכרמים". 
לבן  בכלי  "יוצאות  יחד  הבנות  כל  בעצם 
בגדים  לזו  זו  משאילות  היו  הן  שאולין", 
בעובדה  ניכרו  והאחדות  האהבה   - לבנים 
הכי  מהבגדים  לחברתה  משאילה  שאישה 
כל  שני,  ומצד  לבן"!  "כלי   - שלה  'שווים' 

אישה חשה שהיא לא מושלמת כפרט אלא 
בסיסי  בעניין  גם  מחברתה  לסיוע  זקוקה 

כבגדים!

הרבי שליט"א מלך המשיח מעיר, שלמרות 
שהאחדות המדוברת פה ספציפית לבנות - 
הכוונה היא לכנסת ישראל )לכללות העם(, 
שנמשלה לאישה )כלתו( של הקדוש-ברוך-

הוא )החתן(. 

שלהן  הקדימות  כמו  פה  מודגשות  והבנות 
)אלו  יעקב  לבית  תאמר  "כה  במתן-תורה: 
הנשים, ורק אחר-כך( ותגיד לבני ישראל" 

)האנשים(. 

ליידיס פירסט כבר אמרנו?

תכל'ס
אחת  וכל  בכרמים  הריקוד  בטל  כיום, 
מוצאת את בחיר ליבה בדרכים המקובלות. 
אבל, יש עניין הלכתי מהחג הזה שאינו פסה 
והוא, החיוב להוסיף בלימוד תורה ומדוע? 
חשבון  על  מתקצרים  הימים  אב  מט"ו  כי 
הלילות המתארכים. וכפי שמפרש רש"י על 
דברי הגמרא )בסיום מסכת תענית( "מכאן 
ואילך דמוסיף יוסיף": "מחמשה עשר באב 
לעסוק  הימים  על  לילות  דמוסיף  ואילך 
גם  )ואגב,  חייו"!  על  חיים  יוסיף  בתורה 
התורה מאחדת כי לימודה שייך לכל-אחד-

ואחת ממש, בכל גיל ורמה(. 

הרבי  מדגיש  מהפרנסה?  מודאגת  את 
כי  לדאוג  מה  שאין  המשיח  מלך  שליט"א 
התוספת בחיי הגוף נעשית על-ידי התוספת 
היא  בפרנסה  וההתעסקות  בלימוד התורה, 
רק כי צווינו "וברכך ה' אלוקיך בכל אשר 
תעשה" - שנעשה "כלי" )כיס( שבו תומשך 
ולכך  תעשיר",  )דווקא(  )ש(היא  ה'  "ברכת 
אור  בה  ש"ישכון  כלשהי,  עשייה  מספיקה 
הצלחה האלקית", ולפעמים לא צריך אפילו 
כלי, אלא, לבטוח בה' שבודאי ימשיך ברכתו 

ו...זה יקרה! 

בלימוד  ולהוסיף  "לחטוף"  צריך  תכל'ס, 
תורה, בידיעה והכרה שהתורה היא "חיינו 
ואורך ימינו", ומוסיפה לנו חיים בפשטות. 
החוקרים  לתמיהת  האמיתית  התשובה  זו 
מדוע תוחלת החיים כה גבוהה בערים כמו 
המשופעים  שמש  ובית  ירושלים  ברק,  בני 

בלומדי תורה.

וראינה...  "צאינה  לייעוד:  שנגיע  והלוואי 
"ביום  לבו'',  שמחת  וביום  חתונתו  ביום 
חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת לבו זה 
במהרה  ממש  שיבנה  בית-המקדש"  בניין 

בימינו.

חופה יהודית. ציור: זלמן קליימן
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“אין דבר 
בעולם שיכול 

 להגביל
שליח”

הרב נחום תמרין מסתובב בין 200 נקודות יישוב הפזורות במרחבי 
מערב אוקראינה, ומחזק את החיים היהודיים בקהילות הקטנות • כיצד 
הגיע לגור דווקא בעיר שמעולם לא חלם לגור בה? מה גרם לפעילות 

לעמוד בסכנה קיומית? ומדוע הוא שולח בדואר לפני כל חג 300 
חבילות ממתקים? • מלקט הנשמות מערבות אוקראינה

ראיין: מנחם מענדל אקסלרוד

5000 שליחים של הרבי שליט"א מלך המשיח פזורים כיום 
ברחבי העולם. לכל אחד מהם יש מושב או עיר, שכונה או 
מדינה, עליהם הוא ממונה, ושם הוא דואג להפיץ את אור 

התורה והמצוות ולבשר על הגעת הגאולה.

כזרוע  למעשה  משמשת  המסועפת  השליחים  רשת 
מתוקף  אשר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  ביצועית 
תפקידו כמלך המשיח עליו לקרב כל יהודי לדרך התורה 
השאר,  בין  מבצע,  הוא  הזאת  המשימה  את  והמצוות. 
באמצעות השליחים, וכך מצליח להשפיע על חיי מיליוני 
יהודים בכל קצוות תבל. פעולות השליחים המקיפות את 
הגלובוס כולו מחישות את הגאולה ומכינות לקראתה כל נקודה אפשרית 

בעולם.

כאמור, לכל שליח יש פחות או יותר טריטוריה מוגדרת לפעילותו, אבל אצל 
הרב נחום תמרין זה עובד קצת אחרת. תחת אחריותו נמצאים כל העיירות 

)למעט  יהודים  מתגוררים  בהם  אוקראינה  מערב  של  והכפרים  הקטנות 
ערים גדולות יותר שזכו לשליח בפני עצמן(. מדובר על 200 נקודות יישוב 
הפזורות בשטח עצום של 180,000 קמ"ר. בחלק מהמקומות קיימות קהילות 
יהודיות קטנות של 30-40 יהודים, אך יש גם לא מעט מקרים בהם מדובר 

על משפחה יהודיה בודדת המתגוררת במקום.

המצב הזה הוא תוצאה של תקופה משמעותית בהיסטוריה של יהודי רוסיה, 
שזכתה לשם 'גזרת תחום המושב'. מדובר על תקופה של כ120 שנה – החל 
מסוף המאה ה-18 ועד לסיום מלחמת העולם הראשונה – בה השלטונות 
הם  הרוסי.  השטח  בעומק  יהודית  בהתיישבות  מעוניינים  היו  לא  הרוסיים 
והמקומות  הגדולות,  ובערים  רוסיה  בשטחי  להתגורר  היהודים  על  אסרו 
המותרים למגורי יהודים היו בעיקר באזורים בהם נמצאות כיום אוקראינה 
ופולין. מערב אוקראינה של היום היה אז אחד המקומות בהם התגוררו הכי 
הרבה יהודים, אולם כאמור לא בערים גדולות אלא בכפרים קטנים. זו הסיבה 
לכך שעד היום, למעלה מ100 שנה אחרי, ניתן למצוא יחסית יהודים רבים 

במקומות אלו.

כ



מגזיןט"ז מנחם-אב תשפ"א \ 2825/07/2021 29ט"ז מנחם-אב תשפ"א \ 25/07/2021מגזין

ז'יטומיר,  בעיר  מתגורר  עצמו  תמרין  הרב 
האזור.  בכל  הפעילות  על  חולש  וממנה 
כאשר הוא מספר על הגעתו למקום, הוא 
משלב בדרך אגב פרטים מרתקים מהחיים 
שנות  בסוף  המועצות  בברית  היהודיים 

שלטון הקומוניזם.

הגעת  איך  מרוסיה,  במקור  אתה 
לפעול בשליחות במערב אוקראינה? 

אני אכן יליד מוסקבה, אבל כבר בצעירותי 
ז"ל  אבי  רבים.  לביקורים  לכאן  הגעתי 
קבורתם  ציוני  מקומות  על  אחראי  היה 
בהם  מבקר  היה  חב"ד,  אדמו"רי  של 
בשנת  פטירתו  לאחר  לתחזוקתם.  ודואג 
-1986תשמ"ו מישהו היה צריך לעשות זאת 
הדומיננטית  החב"דית  האישיות  במקומו. 
ֶגעצל  הרב  היה  אז  המועצות  בברית 
וילנסקי, שעמד בקשר עם הרבי  )ֶגעְטֶשע( 
הוראותיו  פי  ועל  המשיח,  מלך  שליט"א 
החיים  החזקת  על  המערכה  את  ניהל 
לי  קרא  הוא  המועצות.  בברית  היהודיים 
לשאת  עלינו  כי  לנו  ואמר  משה  ולאחי 
באחריות ולהמשיך את הפעילות. התחלנו 
האדמו"רים,  של  קבורתם  באוהלי  לבקר 
ולכן  באוקראינה,  נמצאים  מהם  ששניים 

כבר אז 'הסתובבתי' באזורים אלו.

היתה סיבה נוספת שהביאה אותי למחוזות 
אוקראינה, אולם לשם כך עלי לספר קודם 
על שלושה אנשים. הראשון הוא הרב משה 
החב"די  הארגון  בראש  שעמד  סלונים, 
ליהודי  לדאוג  היה  ותפקידו  אחים'  'עזרת 
הם  גם  הנוספים  השניים  המועצות.  ברית 
וידידו  נחשון  דוד  הרב   – חב"ד  חסידי 
אבי טאוב. בסוף שנות השמונים הם החלו 
להגיע לביקורים בברית המועצות. העילה 
הרשמית שלהם היתה עסקי היהלומים של 
הוראות  ביצעו  הם  למעשה  אולם  טאוב, 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  רבות 
בכל הקשור לחיים היהודיים אז, וכן לגבי 
אוהלי הקבורה של האדמו"רים. היה להם 
יתרון בולט כי הם הגיעו עם ויזה של אנשי 
עסקים, דבר שהקנה להם זכויות מיוחדות 
היו  הם  למעשה  לקבל.  יכלו  לא  שאחרים 
בעלי העסקים הישראלים הראשונים שניסו 
לפתח קשרים עסקיים עם ברית המועצות, 
קשרים  היו  לא  עדיין  כאשר  ההוא  בזמן 

דיפלומטיים ועסקיים בין המדינות.

בישיבה  לימודיי  את  שסיימתי  אחרי 
'טנק  במסגרת  לפעול  התחלתי  במוסקבה, 
לארגון  שייך  שהיה  חב"ד,  של  המצוות' 
'עזרת אחים'. במשך השנה הסתובבנו איתו 
במוסקבה, ובחודשי הקיץ נסענו לאורך נהר 
הוולגה באוקראינה. לאורך הנסיעה נכנסנו 
ליהודים,  תפילין  הנחנו  רבות,  לקהילות 
בכל  גדושה  יהדות  מנת  להשאיר  ודאגנו 
הארגון  מסוים  בשלב  הגענו.  אליו  מקום 
להפעיל  והתקשה  כלכליות  לבעיות  נקלע 
את  להעביר  אז  הצעתי  כראוי.  הטנק  את 
האחריות עליו לרב נחשון, שהפעיל כבר צי 
בעל  והיה  בארץ  כאלה  'טנקים'  של  שלם 
אישור  שהתקבל  ולאחר  בתחום,  ניסיון 
מהרבי שליט"א מלך המשיח אכן כך נעשה.

מרכז  את  להעביר  החלטנו  זמן  באותו 
הפעילות של ה'טנק' לאוקראינה, מהסיבה 
וביניהן  גדולות  מחוז  ערי  ישנן  שברוסיה 
מרחקי ענק שדורשים נסיעות ארוכות, אבל 
באוקראינה היהודים הרי מתגוררים בהמון 

עיירות וכפרים, ואלו תנאי שטח שמתאימים 
הרבה יותר לפעילות של 'טנק'. קבענו את 
המרכז החדש של הפעילות בקייב כי זו עיר 
מרכזית עם הרבה הזדמנויות, אבל למעשה 
כבר אז הרהרתי לעצמי שנכון יותר לנהל 
שנמצאת  ז'יטומיר  מהעיר  הפעילות  את 
מוקדי  לכל  יותר  וקרובה  במערב,  יותר 
גם  כך  הקטנים.  היהודיים  האוכלוסייה 
נוכל לחסוך כל פעם 150 ק"מ של נסיעה 
זאת  עם  יחד  לז'יטומיר.  מקייב  מיותרת 
לשליחות  לזי'טומיר  לצאת  אז  חלמתי  לא 

קבועה.

מעניין לציין שעוד בזמן הלימודים בישיבה 
בערים  לקהילות  פעם  מידי  נוסעים  היינו 
אז  והשתעשענו  רוסיה,  ברחבי  שונות 
במחשבות לאיזה מקום נצא לשליחות בבוא 
המרכזיות  הערים  על  כמובן  חשבנו  היום. 
כמו פטרבורג, אולי קייב, אבל וודאי שלא 
בעיניי  נראתה  תמיד  הזו  העיר  ז'יטומיר. 
שום  בלי  ייחודי  לא  וממש  אפור  כמקום 
מאפיין מיוחד. אותו הדבר סיפר לי רב העיר 
הרב שלמה וילהלם, שגם הם בתור בחורים 
חשבו על ערים שונות ברוסיה ואוקראינה, 
אולם היה ברור לו כי לז'יטומיר הוא בחיים 

לא ייצא. והנה אנחנו כאן.

תכנית  לנו  היתה  תקופה  באותה  אגב 
להרחיב את צי 'טנק המצוות'. קנינו שלושה 
עם  טנקים  כמו  אותם  וצבענו  אוטובוסים 
היינו  כבר  המצוות.  מבצעי  עשרת  ציורי 
אמורים להעביר אותם לשיפוץ פנימי כדי 
להתאים אותם לצרכי הפעילות, אך קשיים 
הפועל  אל  לצאת  מהרעיון  מנעו  כלכליים 

והפרויקט נגנז.

אז מתי ואיך אכן הגעתם לז'יטומיר?

ילידת  היא  גם  אשתי,  עם  נישואיי  לאחר 
בסמינר  למדה  היא  בצפת.  גרנו  מוסקבה, 
הוראה.  תעודת  וקיבלה  מורות,  להכשרת 
של  תכנית  נפתחה  בערך  שנים   3 כעבור 
משרד החינוך למימון ושליחת מורות לבתי 
שלמה  הרב  העמים.  בחבר  יהודיים  ספר 
בעיר  בשליחות  אז  היה  שכבר  וילהלם, 
בבקשה  הסמינר  להנהלת  פנה  ז'יטומיר, 
שיאתרו עבורם מורה מתאימה לבית הספר 
היהודי שלהם, והם המליצו עלינו. למעשה 
ניתן לומר שבגלל המשרה של אשתי כמורה 
לאשתי  לכאן.  מגיעים  עצמנו  את  מצאנו 
היה ברור ומוגדר מראש מה מטרת בואה, 

אך עבורי לא היתה משרה מסודרת. רציתי 
עיסוק  חיפשתי  ולכן  מכפילויות  להימנע 
ומצוות,  תורה  ולהפצת  לשליחות  שקשור 
לרב  הצעתי  עצמה.  העיר  בתוך  לא  אך 
יהודי  וילהלם שארכז את הפעילות בקרב 

העיירות הקטנות, וכך התחלנו.

את  סיימה  אשתי  שנים  ארבע  לאחר 
החינוך.  משרד  של  בתוכנית  השתתפותה 
שנועד  לימודים  מכון  הקימה  היא  אז 
בהן  קטנות  מעיירות  לבנות  מענה  לתת 
שמגיעות  בבנות  מדובר  פועלים.  אנחנו 
את  להן  שאין  יכולת  מעוטות  ממשפחות 
באוניברסיטה.  ללימודים  ללכת  האמצעים 
לימודי מקצועות  כוללת  תכנית הלימודים 
ולימודים מקצועיים  קודש בשעות הבוקר, 
במקצועות  השיעורים  את  הצהריים.  אחר 
החול מעבירים מרצים מהאוניברסיטה, וכך 
הבנות משלימות את הלימודים האקדמאיים 
בעיר  תורניים.  לימודים  גם  ומשלבות 
דנייפר היה גם כן סמינר אבל שם העניקו 
אצלנו  זאת  לעומת  הוראה,  תעודת  לבנות 
שונים.  מקצועות  על  תעודות  לקבל  ניתן 
היה זה המודל הראשון מסוגו באוקראינה, 
במקומות  הרעיון  את  אימצו  כך  ואחר 

נוספים.

הוקם  לכאן  שהגענו  אחרי  קצר  זמן 
היהודיות  הקהילות  'איגוד  בשם  ארגון 
מאיר  הרב  עומד  בראשו  באוקראינה', 
סטמבלר מהעיר דנייפר, בה קיימת קהילה 
לקבל  התחלנו  ומשגשגת.  גדולה  יהודית 
הפעילות,  עבור  קבועים  תקציבים  דרכם 
התרגלתי  ועוד.  עוד  והתרחבנו  גדלנו  וכך 
דולרים  אלפי  של  קבוע  תקציב  לקבל 
בזמן  ונכניסים  מסודר  באופן  שמגיעים 
לחשבון, וכל מה שנותר לי הוא להשתמש 
בעשרות  הפעילות  הוצאות  עבור  בהם 
צריך  הייתי  פעם  מידי  הקהילות הקטנות. 
כדי  הארגון  של  המזכירה  עם  להתווכח 
לא  הוצאות  על  נוספים  סכומים  לקבל 

מתוכננות, אלו היו הדאגות שלי.

הכל היה טוב ויפה, עד שביום בהיר התורם 
כלכלי  למשבר  נקלע  הארגון  של  המרכזי 
התרומות.  כל  הפסקת  על  והודיע  רציני, 
של  ענקית  רשת  מול  עצמנו  את  מצאנו 
קהילות שאת רובן פיתחנו בעצמנו הודות 
וכל  הקהילות,  איגוד  של  לתקציבים 
מקור  שום  בלי  נשאר  הזה  הענק  המערך 
ובלי אפשרות להמשיך את  והכנסה,  קיום 
עם  להתמודד  איך  ידענו  לא  הפעילות. 
המציאות הזו – בלילה אחד כל התקציבים 
הופסקו, זה היה נורא. הרעיון שאני בעצמי 
עם  הפעילות  עבור  כספים  לגייס  אתחיל 
בתור  אפילו  עלה  לא  הקהילות  רשת 
אפשרות, כי זה ממש לא התחום שלי. איך 
אבל  מאוד,  טוב  ידעתי  בכספים  להשתמש 
לגייס אותם? הייתי ואני עדיין מאוד רחוק 

מזה.

שנדהמו  מקומות  הרבה  עוד  היו  כמונו 
מהבשורה הקשה הזו, אבל בשונה מאיתנו 
מוסדות  התנהלו  בהם  רבים  מקומות  היו 
של ממש כמו בתי ספר לדוגמה, וכעת ללא 
מתקבלות  שהיו  המשמעותיות  התרומות 
באופן קבוע המשמעות היתה אחת – לסגור 
את בתי הספר והמוסדות. לכן, כאשר ניסיתי 
לגשש ולבדוק אולי כן נוכל לקבל תקציב 
לא  ממש  שזה  הבנתי  קטן,  אפילו  כלשהו, 
עכשיו  שתימצא  פרוטה  "כל  הפרק.  על 
נאמר  המוסדות",  להצלת  ישירות  תופנה 
לי, ואני הבנתי שרשת הקהילות שלנו לא 
באמת מעניינת מישהו כעת, במצב שנוצר. 
ראינו  עבורנו.  קשה  מאוד  משבר  זה  היה 
בעיניים איך מערך שלם של פעילות וחיים 

יהודיים עומד על סף סגירה.

אז מה עושים? איך נחלצים מהמצב?

הוא  כאשר  עושה  שליח  שכל  מה  עשינו 
נתקל בבעיות – ישבתי עם אשתי וכתבנו 
המצב.  על  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי 
'אגרות  הכנסנו את המכתב לאחד מספרי 
קודש', וקיבלנו תשובה: תעשו, ותראו את 

ההצלחה.

עשינו מה שכל שליח עושה כאשר הוא נתקל 
בבעיות – ישבתי עם אשתי וכתבנו לרבי 

שליט"א מלך המשיח על המצב. הכנסנו את 
המכתב לאחד מספרי 'אגרות קודש', וקיבלנו 

תשובה: תעשו, ותראו את ההצלחה

בדיקת סכין לפני שחיטה מהודרת  בהנחת תפילין עם עוד יהודי

לדרך  יצאנו  המעודדת  בברכה  מלווים 
לנו  נתן  לא  אחד  אף  כאשר  כעת,  חדשה. 
מלארגן  מנוס  שאין  הבנתי  כלכלי,  גיבוי 
לא  בפועל,  לפעילות.  המימון  את  בעצמי 
להתרים  שניסיתי  אחת  פעם  אפילו  היתה 
לא   – שני  מצד  אבל  בכך,  והצלחתי  כסף 
כלשהי  שפעילות  אחת  פעם  אפילו  היתה 
מחסור  בגלל  לפועל  יצאה  לא  שתכננו 
הרבי  של  הפטנט  את  ראיתי  בכסף. 
עושה  הוא  איך  המשיח,  מלך  שליט"א 
או  תרומה,  לי  הבטיח  שמישהו  או  זאת: 
שאני סמכתי על מישהו שייתן לי תרומה, 
בהתאם  תכננתי  הפעילות  גודל  סדר  ואת 
הפוטנציאלי,  התורם  התרומה של  למושגי 
או בהתאם למושגים שלי כיצד אני הערכתי 
את יכולותיו. מה שקרה זה שתמיד פתאום 
משהו התפשל בדרך. או שהתורם התקשר 
ואמר שהוא ממש מצטער, אבל לא מסתדר 
לי שהציפיות  או שהתברר  כרגע,  לו לתת 
לקבל  שבניתי  ובזמן  מוטעות,  היו  שלי 
ממנו סכום משמעותי התברר שהוא מסוגל 
למעשה,  קטן.  יותר  הרבה  סכום  רק  לתת 
לאור התכנונים והציפיות כבר התחלנו את 
הפעילות, לקחנו הלוואות ועשינו הזמנות, 
היה  זה  רבות  פעמים  תקציב...  אין  ועדיין 
מביא אותנו למשבר, אבל אחרי זה פתאום 
יודע  איני  בעצמי  מאיפשהו,  כסף  הופיע 

להסביר מהיכן ואיך, והכל היה מסתדר. 

איך אפשר במצב כזה להגדיל או להרחיב 
את הפעילות? מפעם לפעם ההשערות שלנו 
היו גדלות כי לפתע היה מופיע תורם חדש, 
היו  שלנו  הציפיות  איתו  יחד  יותר.  גדול 
גדלות, ואיתן גם התכנונים לגבי הפעילות. 
הריטואל הקבוע היה נשאר, אבל בסופו של 
דבר היקף הפעילות גדל והתרחב. באותם 
ימים למדתי על בשרי: אין שום דבר בעולם 
הדבר  שליח.  של  עשיה  להגביל  שיכול 
היחיד שיכול לעצור שליח זה רק אם הוא 
יגביל את עצמו, ויחשוב שהוא לא יכול ולא 
אופקים  מרחיב  השליח  בו  ברגע  מסוגל. 
מצליח,  הכל   – מוגבל  לא  שהוא  ומחליט 
זו  איתו.  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  כי 

המסקנה שלי מכל הסיפור.

בסופו של דבר, האם חל שינוי כלשהו 
בפעילות עצמה בעקבות כל הפרשה?

השינוי  כי  לשמוע  תתפלא  אבל  כן,  אכן 
זה מתבטא בכך שפעם היינו  הוא לטובה. 
ולפני  עם ראשי הקהילות,  עומדים בקשר 
או  מסיבה  לארגון  דואגים  היינו  חג  כל 
אירוע בקהילה. היו לנו רישומים של כ80 
קהילות הכוללות כ1500 יהודים. בעקבות 
להמשיך  מאיתנו  נבצר  הכלכלי  השינוי 
ולהעביר להם כספים, ולכן התחלנו לעמוד 
מול היהודים עצמם באופן אישי, תוך שאנו 
באופן  אישיים.  ופרטים  כתובות  אוספים 
את  הגדלנו  אמיתית,  יותר  הפעילות  הזה 
באופן  מכירים  ואנחנו  שלנו,  הרשימות 

אישי הרבה יותר יהודים. 

עצמה,  השליחות  על  בבקשה  ספר 
מה כוללת הפעילות שלכם?

ל-1800  שולחים  אנחנו  חג  כל  לפני 
שלכל  במטרה  החג,  צרכי  את  משפחות 
יהודי יהיה את מה שנדרש כדי לציין את 
החג כהלכה. כל משפחה מקבלת מאיתנו 
חנוכיה לחנוכה, מצות לפסח, משלוח מנות 
לפורים, ולפני ראש השנה אנחנו שולחים 
ערכה יפה של צנצנת דבש עם לוח לשנה 
החדשה. יחד עם זאת יש לנו גם את ארגון 
להבין  צריך  השונות.  בקהילות  המסיבות 
או  משפחה  קרובי  יש  רבים  שליהודים 
ידידים בארץ או בארה"ב, הם בקשר איתם 
הגדול'  'בעולם  החיים  על  מהם  ושומעים 
שגרים  אלו  יהודים.  של  גדולים  בריכוזים 
בכפר קטן באוקראינה מרגישים מנותקים 
לגמרי מהעולם היהודי. באמצעות הפעילות 
הרגשה  הללו  ליהודים  מעניקים  אנחנו 
ועל  שלנו  אירוע  בכל  רואים  הם  נפלאה. 
גבי כל חומר קריאה שאנחנו שולחים את 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  תמונתו 
ומקבלים את ההרגשה שהם לא לבד אלא 
יש מי שזוכר אותם ודואג להם בכל מקום 

שיהיו.

שנה  כל  עורכים  אנחנו  מיוחדת  פעילות 
בחג החנוכה. הבנים שלנו שלומדים בארץ 
ימי  שמונת  ובמשך  חברים,  עם  מגיעים 
מקומות  של  רבות  בעשרות  עוברים  החג 

ומארגנים מסיבת חנוכה מקומית 
של  הדלקה  עם  בקהילה 

כמו  גדולה.  חנוכיה 
אליו  מקום  בכל  כן 
מגיעים הם מקדישים 
לביקורי  מיוחד  זמן 
בית אצל המשפחות.

חשוב  מאוד  חלק 
עזרה  זה  בפעילותנו 

וגם  תרופות  בהשגת 
ליהודים  מזון  מוצרי 

בקשר.  עימם  שאנחנו 
באוקראינה  הכלכלי  המצב 

במיוחד  שלילית  הגירה  ויש  טוב,  לא 
בגילאים הצעירים. ברוך השם יש היענות 
גבוהה לעזור לאנשים עם בעיות רפואיות, 
מספר  את  לתורם  נותנים  פשוט  ואנחנו 
שיוכל  כדי  המקבל  של  הבנק  כרטיס 
להעביר לו את הכסף ישירות, ויהיה בטוח 
שהתרומה מגיעה ליעדה ולא הולכת עבור 
צרכים ארגוניים של הפעילות. לנושא הזה 
בסיסיים  צרכים  עבור  גשמית  עזרה  של 
מיוחד,  חיזוק  האחרונה  בתקופה  קיבלתי 
שליט"א  הרבי  פעמים  וכמה  כמה  כאשר 
ה'אגרות  באמצעות  לי  כתב  המשיח  מלך 
קודש' שהצורך לדאוג לגוף של יהודי הוא 
לנשמה.  לדאוג  הצורך  מאשר  פחות  לא 
כלומר יש לנו מטרה להעניק עזרה ליהודי 
יתקדם  הוא  מכך  שכתוצאה  כדי  רק  לא 
ברוחניות, אלא פשוט בגלל שהגוף היהודי 
לדרוש  וצריך  אלוקים,  עבור  ויקר  קדוש 

בטובתו ולדאוג לו בפני עצמו.

על  הקורונה  מגפת  השפיעה  איך 
השליחות שלכם?

לבריאותם,  חוששים  אנשים  טבעי  באופן 
במיוחד מבוגרים או כאלו עם מחלות רקע. 
כאשר  במספרים,  מתבטא  זה  את  ראינו 
מה  לחצי,  בערך  ירד  ההתאספויות  מספר 
שאומר שהקפנו במפגשים האישיים בערך 
600 איש. זה אמנם פחות מאשר בשגרה, 
אבל אני חושב שעבור תקופת הקורונה גם 

אלו מספרים נפלאים.

יש לציין שמתחילת מגפת הקורונה, מכיוון 
שהרבה אנשים הפסיקו להגיע לבתי כנסת 

ובאירועי  בתפילות  להשתתף  מהם  ונבצר 
היהודיות  הקהילות  'איגוד  החל  החגים, 
של  לבתים  בדואר  לשלוח  באוקראינה' 
לחגים,  מצרכים  עם  חבילות  רבים  יהודים 
וויטמינים  מסכות,  כמו  שונים  מוצרים  וכן 

וספרים.

יש  האם  השגרתית,  הפעילות  מלבד 
לכם פרויקטים נוספים?

עלון  מפיקים  אנחנו  האחרונות  בשנים 
וברמה  מוקפדת  בכתיבה  השבוע  לפרשת 
שעדיין  יהודים  שגם  במטרה  גבוהה, 
יוכלו לראות  ומצוות,  אינם שומרים תורה 
אינטלקטואלית  בצורה  היהדות  את  יראו 

ממתקים לשימור התודעה היהודית
הרב תמרין מספר כי לפני כל חג יוצאות בדואר מבית חב"ד לרחבי מערב 

אוקראינה 300 חבילות ממתקים גדולות ויפות.

מה העניין?

יש אצלנו יותר ממאתיים משפחות עם ילדים ונוער. מבין כל המשפחות הללו, יש 
רק 2 או 3 משפחות עם אבא יהודי, מה שאומר שבכל שאר המשפחות רק האמא 
יהודיה, והרבה פעמים גם יהדותה של האמא היא רק מצד הסבתא. כלומר הסבתא 
נשואה לגוי, האמא גם היא נשואה לגוי, וכמובן שבבית אין זכר ליהדות. במשפחות 
כאלו הילדים פעמים רבות כלל לא מודעים לכך שיש להם קשר ליהדות. אנחנו 
כמובן מניסים להיכנס אל המשפחות במסגרת ביקורי הבית, אבל לא אצל כולן 
שניכנס.  הסכים  לא  שהאבא  משפחות  שיש  מכיוון  בכך,  מצליחים  אנחנו 
בחלק מהמשפחות האמא עצמה לא מזדהה איתנו, היא יודעת שיש לה 
סבתא יהודיה אבל בעיניה זה לא עושה אותה ליהודיה. ישנן משפחות 
שהאמא אכן מחשיבה את עצמה כיהודיה, אבל לא רוצה להילחם עם 

הצד הגוי במשפחה.

אנחנו רואים בזה משימה חשובה עבורנו לגרום לילדים להזדהות 
עם היהדות, אפילו במצב בו המשפחה לא מסכימה להכניס אותנו 
הביתה. הפתרון שמצאנו הוא לשלוח חבילות עם ממתקים. בפנים 
אנחנו מכניסים כמובן עלונים על יהדות, ואז כאשר הילדים מקבלים 
הממתקים  את  לאכול  מתיישבים  הם  אותן,  ופותחים  החבילות  את 
ובינתיים בבית מסתובב עלון על יהדות. אם ילד שואל את אבא ואמא 
"למה יש לנו פה משהו של יהודים"? אז עונים לו "כי הסבתא של אמא 
שלך יהודיה, ולכן היהודים שולחים לך דברים". אמנם כיום הילדים הללו חיים 
באיזה כפר קטן, אבל כאשר הילד יגדל ויצא ללמוד או לעבוד בערים הגדולות, יתכן 
בהחלט שהוא ימצא את עצמו ליד קהילה יהודית. בשביל הרגעים הללו חשוב שיידע 
על יהדותו, כי אחרת ביום מן הימים הוא עלול לעבור ליד בית הכנסת מבלי לדעת 

אפילו שיש לו מה להיכנס לשם כי הוא יהודי.

אני יכול לספר לך שבמקרים רבים הרווח כבר הושג, והחבילות האלו קרבו כמה 
הילדים,  עם  יחד  החנוכיות  את  מדליקות  אימהות  הרבה  ליהדות.  וכמה משפחות 

משתדלות בפסח לא לאכול חמץ, ועוד.

היה ילד שגר בעיירה קטנה עם אבא גוי, וקיבל את החבילות שלנו במשך 15 שנה. 
מה שקרה הוא שהאבא עצמו החל להתעניין ביהדות, והתחיל לשכנע את המשפחה 
להתקרב ליהדות. בהמשך הם עברו לגור בעיר גדולה, והילד שכבר גדל למד הייטק 
והחל לעבוד במשרה מכובדת בתחום. הוא אמנם התחתן עם גויה, אבל כיום היא 
נמצאת בתהליך גיור. הם עברו דירה במיוחד כדי לגור בקרבת בית כנסת, והוא אומר 
לי "תדע לך שכל הקשר שלי ליהדות הוא בזכות החבילות ששלחתם לי בתור ילד".

בכפרים  ונוער  ילדים  ל300  קריאה  וחומר  ממתקים  עם  דואר  משלוחי  בתמונה: 
לקראת חג השבועות השנה.

חלק מאוד חשוב בפעילותנו זה עזרה בהשגת תרופות וגם מוצרי מזון ליהודים שאנחנו עימם 
בקשר. המצב הכלכלי באוקראינה לא טוב, ויש הגירה שלילית במיוחד בגילאים הצעירים. 

ברוך השם יש היענות גבוהה לעזור לאנשים עם בעיות רפואיות, ואנחנו פשוט נותנים לתורם 
את מספר כרטיס הבנק של המקבל כדי שיוכל להעביר לו את הכסף ישירות, ויהיה בטוח 

שהתרומה מגיעה ליעדה ולא הולכת עבור צרכים ארגוניים של הפעילות
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מרגוע נפשי לילדינו
מי לא מחפש רוגע נפשי... גמרא זה הדבר הבא! הורים יקרים, לא 
צריך יותר משחקי חשיבה מתוחכמים, חוגי העשרת חשיבה. הגמרא 
זה הדבר הבא. אוצר גלום העובר מדור לדור. אומנם זה 100% שלנו 
אבל הסינים כבר הספיקו ללטוש לכיוונה עיניים, הקוריאנים הבינו 

את כוחה, יותר ויותר אנשים מתחילים לגלות את הקסם שבה. 

בספר הגמרא קורה קסם, משהו פילאי, שמימי. דף גמרא יוצר שיח 
במעין מכונת זמן שמאגדת בתוכה דעות ממספר תקופות בו זמנית. 
שנותן  מכיל,  שיח  חשיבה,  לצורת  נשאבים  אנו  גמרא  בדף  בעיון 
ביטוי למספר דעות גם אם הן מנוגדות, פלפולים טיעונים מרתקים 
שלא  הדעה  שגם  נוכחים  אנו  לחשיבה.  חדשני  מהלך  שמובילים 
מתקבלת בסופו של דבר, לא פחות חשובה מהדעה שכן מתקבלת, 

סוג של פריצת דרך מחשבתית.

מכיון  גמרא  ללמוד  להתחיל  מומלץ  היסודי  ביה"ס  בגילאי  דווקא 
שבגילאים הללו המוח זמין וגמיש ללמידה. 

רצוי  ואפילו  ניתן  ולכן  מחשבתי,  חידוד  ביכולות  ידועה  הגמרא 
זה בגילאים אלו. מחקרים הוכיחו שדווקא בילדות  להנגיש לימוד 
המוח משמש כקרקע פוריה לקליטה לימודית שייתכן שבגיל מאוחר, 

יותר מאתגר לקלוט. 

בעצם הגמרא זה מה שמכונה "מתמטיקה" בעולמנו רק שהוא ערכי, 
מוסרי ולהבדיל כן יעזור לפתור סוגיות יום יומים. 

אז האם ניתן להנגיש את הגמרא בכל בית בישראל? התשובה היא 
ללא ספק כן, ובכלל איך ייתכן שבסין ובקוריאה מאמינים שלימוד 

גמרא יהפוך את ילדיהם לחכמים יותר.

יש ערך מוסף שניתן  הייתכן שאנחנו מפספסים כאן משהו? האם 
ולא  ביותר  ומייצבות  החשובות  הלימוד  בשנות  לילדינו  להעניק 

באמת שקלנו כראוי... הרי זה כל כך נגיש, זה כל כך כאן.

הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שזמן הילדות, זה הזמן הכי חשוב 
אחראים  לבוגרים  לגדול  הילדים  של  והיכולת  האישיות  לעיצוב 

ומסורים. התורה היא מתנה לנפשם של ילדי ישראל.  

שרשרת  שלנו,  בשורשים  שנמצא  מהיופי  מתומצת  קטן  חלק  זה 
היהדות שמלווה אותנו מדור לדור. 

אני  למה  שלי  הילד/ה  על  סומכת  שאני  אומרת  כשאני 
מתכוונת?

ב 10:00  לכבות את השעון שלו  אורי שידע  על  סומכת  אני  האם 
כשהוא מקיץ משינתו העריבה? או שאני סומכת על יעל שתחזור 
בשעה סבירה הביתה? לא ולא! כשאני אומרת סומכת אני מתכוונת 
ומדושנת  בריאה  צהריים  ארוחת  להכין  שידע  עליו  סומכת  שאני 

לאחים שלו ובמקרה הטוב גם להחזיר הכל למקום.

זו כמובן דוגמא שיטחית למה שאנו באמת אמורים לשדר לילדינו 
אנו סומכים עליהם שידעו לצלוח את  בכך שאנו סומכים עליהם. 
אתגרי החיים, אנו נעמוד בצד וניתן להם ביטחון ש'גם אם ניסית ולא 

הצלחת אני כהורה עדיין מאמין בך שנועדת לגדולות'.

נכון זה מצריך לבלוע את הרוק... והחששות, הפחדים וכל החשיבה 
השלילית ולפנות מקום לחשיבה בונה, מעצימה: כן הילד שלי יכול! 
הוא יכול לקום מוקדם )טוב בכל זאת אין בית ספר אז אפשר קצת 
לשבור שיגרה(, הוא יכול לקרוא ספרים ולא להיות דבוק למסך, אני 
גם סומכת עליו שהוא יכול לסדר, ללמוד קצת במהלך היום לקראת 

השנה החדשה, לקחת יותר אחריות בבית.

בואו ניתן לילדינו יותר קרדיט, הם מסוגלים להרבה יותר, בואו נעזור 
להם להוציא את הכוחות הגלומים בהם למימוש העצמי שלהם. 

לנושאים  גם  במה  ניתנת  בעלון  ומכובדת. 
יהודיים נוספים כמו חגי ישראל וביאורים 
בחסידות. על העלון הזה מתקבלות אצלנו 
תגובות מאוד מאוד טובות. אחד השליחים 
העלון  את  שולח  שהוא  לי  סיפר  מהארץ 
מחברי  אחד  שלו.  בקבוצה  שבוע  מידי 
הקבוצה הוא פרופסור, והוא סיפר לשליח 
שלנו  העלון  מתוך  בחומר  משתמש  שהוא 

בהרצאות שהוא נותן.

פרויקט נוסף שיש לנו הוא מערך שיעורי 
תורה לנשים אותו ייסדה אשתי. המשתתפות 
עם  ספרים  חודש  מידי  מאיתנו  מקבלות 
חומר לימוד מיוחד במסגרת תכנית לימוד 
של כחצי שעה ביום, וכן שאלות על החומר 
נכונה  לעונות  שבוע.  כל  בסוף  הנלמד 
אנחנו גם מעניקים מלגה כספית. התוכנית 
נועדה להעמיק את הקשר של המשתתפות 
 90 בפרויקט  חלק  לוקחות  כיום  ליהדות. 
באמת  ואנחנו  שונים,  מקומות  מ40  נשים 
בתוכנית  החברות  הנשים  אצל  רואים 

התקדמות משמעותית ביהדות.

הרבי  אמר   )1992( תשנ"ב  בשנת 
העבודה  כי  המשיח  מלך  שליט"א 
של כל השלוחים כעת היא לקבל פני 
משיח. איך אתה רואה את זה קורה 

אצלכם?

עם  כך  על  כמובן מדברים  אנחנו  ראשית, 
פוגשים  אנחנו  בו  מקום  בכל  היהודים 
הגאולה  בשורת  על  להם  ומספרים  אותם, 
בנוסף  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  של 
נמצאים  אנחנו  בה  שלנו  השליחות  לכך, 
מדאגה  מורכבת  שנה,  מ20  למעלה  כבר 
הדברים  אחד  ונידחים.  בודדים  ליהודים 
שכתוב על מלך המשיח זה שהוא יקבץ את 
כל  את  ישראל  לארץ  ויביא  ישראל,  נדחי 
מהמקומות  אפילו  העולם,  מכל  היהודים 
דואגים  אנחנו  בינתיים  ביותר.  הרחוקים 
ייפגשו עם  לכך שבקרוב ממש כאשר הם 
לא  כבר  הם  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
להתפאר  יוכלו  אלא  נידחים,  כך  כל  יהיו 
במצוות וידע יהודי שיש להם, ויקבלו את 

פניו בשמחה.

זכות נדירה
בקשר ליום ההילולא של רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי שליט"א 

מלך המשיח, שחל בתאריך כ' מנחם אב, מספר הרב תמרין:

"בסוף שנות ה80 היתה לי זכות גדולה, לעזור בשיפוץ אוהלי הקבורה של אדמו"רי 
חב"ד בברית המועצות. במסגרת זו הגעתי גם לציון קבורתו של רבי לוי יצחק בעיר 
אלמא אטא בקזחסטן. בשונה משאר המקומות, הציון שלו נמצא בבית עלמין פעיל 
בעיר גדולה ולא בכפר קטן, ולכן בשביל לגשת לטפל במקום נדרש רישיון הניתן 
רק לצאצאי הנקבר, מכיוון שהם המורשים היחידים לטפל במקום הקבורה. הרב דוד 
נחשון וידידו אבי טאוב היו אחראים על כך, אבל מכיוון שהם החזיקו בדרכונים זרים 
לא היתה להם אפשרות לקבל את הרישיון. מבין כולנו אני הייתי היחיד שהחזיק 
יצאנו  כיצד  זוכר  אני  הקבר.  על  בעלות  עליו  לרשום  אפשר  שהיה  רוסי  בדרכון 
מהמשרד הממשלתי שהעניק את האישור, ואבי טאוב החזיק בידיו את הפתק עם 

השם שלי ואמר לי בהתרגשות: "השם שלך ייכנס לרבי שליט"א מלך המשיח".

"מכיוון שהגענו לזמן מצומצם והטיסה שלנו חזרה היתה למחרת בערב, היינו צריכים 
לבנות את המבנה שמעל הקבר תוך לילה אחד. בניסים אכן הצלחנו לעמוד במשימה 
יורק, ובאופן  ולהשלים את הבניה, ולאחר שהכל הסתיים חזרו נחשון וטאוב לניו 
בלתי שגרתי באותם ימים נכנסו אל הרבי שליט"א מלך המשיח ומסרו לו את מפתח 

המבנה, תמונות מהבניה, וכן את רישיון השיפוץ עם השם שלי".

בתמונה: הרב תמרין בעת בניית ה'אוהל' המיוחד, באותם ימים.

למה ביידן כרע ברך?
 הסיבות שהאיש המכובד והמבוגר ירד על ברכיו בפני ראש הסגל הישראלית ראויה וצריכה להלמד, גם במשרד האוצר בירושלים.
מה כדאי שליברמן ילמד, ומה אפילו בעיתון הארץ הבינו • למה אסור לתכנן משפחה, ומה סודה של האשה הישראלית בדורנו

מענדי אמיתי

בחודש  הרשת  את  שחרכו  התמונות  אחת 
הנשיא   - ביידן  ג'ו  את  תיעדה  האחרון, 
האמריקני ואחד האנשים החזקים בעולם - 
כורע ברך בפני רבקה רביץ - ראש הסגל 
של הפרזידנט הישראלי היוצא רובי ריבלין 

- אשה שומרת מצוות ואמא ל-12 ילדים.

ורביץ,  ריבלין  עם  קולחת  שיחה  במהלך 
בדבר  ה'שולי'  הפרט  לשמע  נרעש  ביידן 
והוא  הסגל  ראש  של  הברוכה  משפחתה 
מיהר להביע את הערכתו במחווה מיוחדת 
אימו  של  תמונתה  את  בהמשך  שלף  ואף 
היא  מי  לראות  חייבת  "את  לרבקה,  ואמר 

הייתה". 

שמאוד  הזו  להתרחשות  מעבר  הרבה 
יש  היהודיה,  ולאמא  ישראל  החמיאה לעם 
גדולה  וחזקה: משפחה  ברורה  אמירה  כאן 
וברוכה, תריסר ילדים, זה כבוד גדול ותואר 

ראוי להערכה עצומה עד כדי כריעת ברך. 

אמירה זו, להזכירכם, הובעה על ידי נבחר 
ציבור שאינו יהודי מליגת העל של מנהיגי 
מתועדת  שלו  פומבית  תנועה  שכל  העולם 
כה  בצורה  להגיב  בחר  והוא  ומתוקשרת 

יוצאת דופן. 

ממקום אחר, קצת יותר קרוב אלינו, עלתה 
לכותרות החלטתו של אביגדור ליברמן, שר 
האוצר הטרי, לשנות את קריטריוני הזיכוי 

להנחה במעונות. 

השינוי המגמתי שנועד להוציא את אברכי 
הכולל מחוץ לתמונה קבע שמקבלי ההנחה 
בחצי  לפחות  העובדים  זוג  בני  רק  יהיו 
משרה או שאחד מהם לומד - אך בלימוד 

מוכוון תעסוקה בלבד. 

הציבור החרדי פרץ מיד בזעקות 'געוואלד' 
וראשי  התקשורת  אפיקי  בשלל  רמות 
לאסיפות  התקבצו  החרדיים  העסקנים 

דחופות.

ידוע  שלא  הארץ,  עיתון  דווקא  זה  היה 
שהגדיר  הכולל,  לאברכי  הרבה  בחיבתו 
מהלך  זה  אין  כי  וטען  המהלך  את  אחרת 
שליברמן  תרבות  מלחמת  אלא  כלכלי, 
'הארץ',  כתבי  החרדי.  הציבור  על  קרא 
לא התכוונו מן הסתם להציל את החרדים 
מ'גזירת ליברמן', אבל הם סייעו משמעותית 

בהבנת התמונה. 

וכמו שאמר ח"כ ליצמן בתגובה כי "ליברמן 
של  ירבה'  'פן  מדיניות  את  בפועל  מיישם 
ישירה  בפגיעה  מדובר   … הזדון  ממשלת 
כלפי   … חרדיות  משפחות  נגד  ומכוונת 
ציבור האברכים ומשפחות ברוכות הילדים".

לקופת  דואג  ליברמן  מאשר  יותר  כלומר 
האוצר ולסיוע הממשלתי להורים שעובדים 
שניהם במשרה מלאה, חשוב לו קודם לחנך 
ברוכות  ובעלי משפחות  התורה  לומדי  את 

ילדים. 

את  להפגיש  מאוד  חשוב  הזו,  בנקודה 
לא  האפשר.  ככל  דחוף  ביידן  עם  ליברמן 
כדי שציבור זה או אחר יזכה לסבסוד גדול 
או קטן, אלא קודם כל, שילמד לכרוע ברך 
את  להעריך  שילמד  ושנית,  שצריך,  איפה 

המשפחה היהודית.

*

הגבוה  הינו  ישראל  בארץ  הילודה  נתוני 
)הארגון   OECD ה-  במדינות  ביותר 
לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי( ועומד על 
3.1 ילדים לאישה. מיד יקפוץ החכם התורן 
זהו  אז  המצוות!  שומרי  בגלל  בטח!  ויגיד, 

שלא רק. מחקרי עומק גילו שלמרות נתוני 
הילודה הגבוהים בקרב נשים שומרות מצוות 
הרי  ב"ה(,  לאשה  ילדים   7 כ-  על  )העומד 
שבו לא חל שינוי ממשי בשנים האחרונות, 
המדד שכן עלה בשני העשורים האחרונים 
מצוות  שומרת  שאינה  לאוכלוסיה  משתייך 
שעלה ל2.2 ילדים לאשה כ"י - נתון שהוא 
החברות  המדינות  מכל  יותר  גבוה  עצמו 

בארגון.

שבדקו  בנושא  נוספים  מחקריים  מדדים 
השכלתן  מול  נשים  אצל  הלידות  יחס  את 
בארצנו  כאן  נשבר  הוא  גם  ותעסוקתן, 
נשים  פרופורציה,  כל  ואיבד  הקדושה 

יהודיות בארץ הקודש יולדות יותר ילדים!

העובדה  את  לקשור  ניסו  שונות  השערות 
ונשים  מאחר  אך  ואחרות,  אלו  בסיבות 
פחות  יולדות  העולם  ברחבי  יהודיות 

באותם  הרווחה  שתנאי  למרות  בממוצע, 
כל  הישראלים,  אלו  על  שפירים  מקומות 
כמו  נותרת  והעובדה  מחווירים  הטיעונים 
מניח- הסבר  ללא  תעלומה  בגדר  שהיא, 

דעת.

הרבי  ומעודד  מעורר  הקדושות,  בשיחותיו 
שליט"א מלך המשיח לא אחת את הרחבת 
"בודאי  האפשר.  ככל  המשפחה  והגדלת 
מיוחדת,  להסכמה  נצרך  לא  כזה  שעניין 
ומנהיגו  כיון שראשון לציוויי בורא העולם 
ויוצר האדם הוא ציווי 'פרו ורבו ומלאו את 
תורת  שהתורה,  זה  על  נוסף  והרי  הארץ'. 
חיים, היא הוראה בחיי היום-יום, גם הסדר 
רבינו  כ"ק  כפתגם  היא,  תורה   – בתורה 
הזקן בעל התניא והשולחן ערוך. ולכן כבר 
מודגשת חשיבות בעניין להיותו ציווי ראשון 

בתורתינו הקדושה.

ואם בכל עת ובכל מקום מודגש הדבר ויסוד 
וכמה  כמה  אחת  על  הקדושה,  בתורתנו 
בדורנו זה ובארצנו הקדושה, ארץ אשר עיני 
אחרית  ועד  השנה  בה מראשית  אלקיך  ה' 
שנה. ברכתי שלוחה לכל העוסקים במפעל 

נכבד זה ותבוא עליהם ברכת ה'."

שליט"א  הרבי  אומר  אחרות  בהזדמנויות 
קשיי  על  הטענות  כל  כי  המשיח  מלך 
לו  האושר  מול  מתגמדות  והלידה  ההריון 
מזווית  ילדיה.  וחינוך  בגידול  האשה  זוכה 
משתלמת  השקעה  על  גם  מדובר  אחרת, 
ההורים  בו  ביום  כי  ארוך  לטווח  ביותר 
הקשבת  האוזן  הנחת,  התמיכה,  מתבגרים, 
היחידים  הדברים  הם  מילדיהם,  והשמחה 
הנותרים בעולמם, ממילא, ככל שמשפחתם 
תהיה גדולה יותר, יזכו ליותר נחת ושמחה 

לעת זקנתם.

למעשה, מאות ואלפי בעלי משפחות שומרי 
מצוות מעידים פה אחד כי לידת ילד ועוד 
אלא  בפרנסה,  זה  כהוא  פוגעת  לא  ילד 
חדשים  הכנסה  אפיקי  פותחת  אדרבא, 
הבית. מלבד שיקולי  כלכלת  ומרחיבה את 
בריאות האשה - שבמקרה זה יש להתייעץ 
עם רב מומחה ורופא - אין להתחשב בכל 

שיקול ולתכנן חלילה את המשפחה.

נשמות  כל  שיכלו  עד  בא  דוד  בן  "אין 
שבגוף" המדרש משרטט את מקור הנשמות 
נשמה  מקבלים  ומשם  גוף,  ששמו  כאוצר 
כאשר  למשפחה.  המתווסף  החדש  לילד 
יכלו הנשמות באותו גוף, משיח בן דוד בוא 

יבוא. במהרה בימינו.

לא לחינם ג'ו ביידן כרע ברך.

direct download :צילום כרע ברך בפני האמא היהודיה. נשיא ארצות הברית ג’ו ביידן 

 עםיש לי עניין
מעיין 
ציזיק
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כותב  אותם  המשיח,  מלך  של  מסימניו  חד 
לזיהויו,  הרמב"ם בספרו משנה-תורה כדרך 
של  פירושו  דוד".  מבית  "מלך  הסימן  הוא 
הסימן הוא שמלך המשיח צריך להיות אחד 
הוא  וגם  המלך  דוד  של  צאצא  שהינו  כזה 

בעצמו מתנהג במלכותיות.

מלך  של  הבולטים  מסימניו  הינו  זה  סימן 
שליט"א.  מליובאוויטש  הרבי  המשיח, 
שלשלת  ישנה  חב"ד  אדמו"רי  למשפחת 
יוחסין מפוארת עד לאבי השלשלת האגדי – 
דוד המלך, ובה מפורטים ברצף של בן אחר בן צדיקים רבים וגדולי 

עולם בכל הדורות.

שליט"א  הרבי  של  אביו  היא  הלוא  האחת-לפני-האחרונה,  החוליה 
מלך המשיח – רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, ראויה ללא ספק לפרק 
בפני עצמו. כעת, כאשר יום השנה ה-77 מתקרב, ראוי ביותר לגולל 
המקובל  יצחק,  לוי  רבי  של  ההשראה  ומעורר  המרתק  סיפורו  את 

ולוחם האמת.

א

לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח 
שליט"א. גאון לא שגרתי מקטנות יוצא לאחר חתונתו לכהן כרב באחת מהערים הגדולות 
ברוסיה הלבנה, ומנהל מלחמת חורמה של מסירות נפש כנגד מלחמות הדת של הממשל 
הרוסי הרודן של סטאלין. מלחמה שבסופה נשלח לגלות ובה חלה את מחלתו האחרונה. 
לרגל יום הסתלקותו ה-77 בכ' מנחם-אב

מאת: חנה מרים אשכנזי

רבי לוי יצחק שניאורסון
על רקע ביתו ממנו נלקח למעצר

הרב
שלא פחד
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אך  רעה.  בעין  פעילותו  את  שראו  ומחוץ, 
המיוחדים  ובנחישותו  בתוקפו   - הוא 
תורה  להגדיל  ופעל  המשיך   - במינם 
ולהאדירה בעירו ובכל מקום שידו הגיעה 

בכל רחבי רוסיה.

משטרים מתחלפים
הרבנות,  לכס  עלותו  לאחר  שנים  מספר 
המהפכה  במדינה  התחוללה  ב-1917, 
הקומוניסטית  המפלגה  הבולשביקית. 
רוסיה  מלכי  הצארים  שלטון  את  הדיחה 
משפחת  ובני  הצאר  את  ושלחו  הוותיק 
מאוחר  שם  נידח,  במקום  לגלות  המלוכה 

יותר גם נרצחו בנשק חם.

של  אידיאל  הציג  הקומוניסטי  השלטון 
אין  האדם.  בני  כל  בין  כביכול,  שוויון, 
כולם  ולאום,  דת  אין  ועניים,  עשירים 
ללא  ושווה  שיתופי  באופן  יחד  עובדים 
ההיפך  הייתה  האמת  מעמדות.  הבדלי 
הגמור מהרעיון אותו הציגו הקומוניסטים. 
אנשי השלטון ובעלי השררה נהפכו לבעלי 
ההון ואילו החקלאים ובני המעמד הפשוט 
חולק  המזון  כל  שכן  רעב,  מחרפת  סבלו 

בשווה בעמדות החלוקה הממשלתיות.

מתנגדי המשטר היו האויב מספר אחת של 
הזה,  המטורף  הרעיון  כהוגי  הקומוניזם. 
להתבסס  יכול  המנהיגים ששלטונם  הבינו 
הנבער  והעם  הפשוטים  האיכרים  על  רק 
את  הקימו  השלטון  לביסוס  כסיוע  מדעת. 
שמטרתו  הק.ג.ב.,  החשאים,  השירותים 
האינטליגנטים  כל  את  "להעלים"  היתה 
ודומיהם(  מדענים  פרופסורים,  )רופאים, 
ואת נציגי הדתות )רבנים, חסידים ושומרי 
נוצרים  דת  אנשי  גם  ולהבדיל  מצוות, 

ומוסלמים(.

הקהילות  רבני  סומנו  מגדלת  בזכוכית 
הפכו  שיכלו,  אלו  את  ברוסיה.  והערים 
ול"נאמני  המפלגה"  ל"בני  הקומוניסטים 
שהתנגדו  ובאלו  הקומוניסטי"  הרעיון 
במרדנות,  ומצוות  תורה  להפיץ  והמשיכו 

נלחמו הקומוניסים בכל העוצמה.

הסתלק  הקומוניזם,  פרוץ  לזמן  קרוב 
לבית עולמו רבי שלום דובער ואת מקומו 
רבי  יחידו  בנו  מיידית  מילא  בהנהגה 
יוסף יצחק, הריי"צ, הרבי הקודם והשישי 

בשלשלת האדמו"רים.

הרבי הריי"צ הנחה את החסידים להילחם 
עד טיפת דמם האחרונה על שמירת התורה 
שאת  ביתר  להפיצם  ולהמשיך  והיהדות 
חיים  סכנת  בכך  שכרוכה  אף  על  וכוח, 
שיש  נשמתו  מעומק  זעק  הרבי  מוחשית. 
למסור את הנפש על לימוד ילדים יהודיים 
"שכן  מהשלטונות.  פחד  כל  ללא  תורה, 
מהם חיי הגוף אל מול חיי הנשמה? סכנת 
שינן  הגוף!"  מסכנת  יותר  גדולה  הנשמה 

הרבי באוזני חסידיו הנאמנים.

מאבקו של הרבי הריי"צ בקומוניזם לא היה 
חד צדדי, וכשקלטו אלו שלא יצליחו לגבור 
ועינויים,  בחקירות  אותו  אסרו   - עליו 
וכמעט הוצא להורג. בניסים שוחרר הרבי 
ביום  מרוסיה,  חופשי  ויצא  הכלא  מבית 

נרחבת  ]כתבה   )1927( תרפ"ז  תמוז  י"ב 
בעיתון  פורסמה  הגאולה  נס  סיפור  על 

"הגאולה" בגיליון 41[.

זוג אחד, שתי חתונות
הוא  הלוא  יצחק,  לוי  רבי  של  בכורו  בנו 
הרבי מלך המשיח שליט"א, הגיע לפרקו. 
הוריו לא היו צריכים לחפש עבור בנם כליל 
המעלות שידוך במרחקים, שכן עוד שנים 
רבות קודם לכן דובר על כך שבנו הבכור 
של רבי לוי יצחק מיועד להיות חתנו של 
הרבי יוסף יצחק, הריי"צ. בין הצדדים לא 
היה ספק בטיבו של השידוך והוא אכן יצא 

לפועל, בשעה טובה ומוצלחת.

אך מפני סיבות שונות ההפסקה בין השידוך 
לבין החתונה התארכה, ונערכה רק בשנת 
תמימים"  "תומכי  בישיבת   )1929( תרפ"ט 
יוסף  בוורשה - בה שהה באותה עת רבי 

יצחק, לאחר שיצא מברית המועצות.

אירועי החתונה התקיימו ברוב פאר והדר 
מכל  הרבנים  חשובי  מלכים.  חתונת  כמו 
הגיעו  מפורסמים  ציבור  אישי  וכן  פולין 
הריי"צ,  הרבי  של  בשמחתו  להשתתף 
מנהיגו של הדור כולו, והשמחה היתה רבה.

אך באותה העת ממש, נחגגה חתונה נוספת 
של אותו זוג בדיוק בעיר יקטרינוסלב. הורי 
שהיו  חנה,  והרבנית  יצחק  לוי  רבי  החתן 
מסורבי יציאה מרוסיה ולא יכלו להשתתף 
בוורשה, חגגו בביתם את  בגופם בחתונה 
שמחת החתונה בצניעות ובפשטות, יחד עם 
עוד חסידים רבים שהגיעו לשמוח בשמחתו 
של הרבי וגם שם הרקיעה השמחה שחקים.

בשמחה  ב"חתונה"  רקד  יצחק  לוי  רבי 
הזכות  על  יוצאת מגדר הרגיל  והתרגשות 
רבו  עם  מחותן  להיות  זכה,  לה  הגדולה 
האב  זכה  לא  אך  יצחק.  יוסף  רבי  הגדול 
מקום  את  ממלא  בנו  את  בעיניו  לראות 
חמיו כרבי, ומנהיג את עדת חסידי חב"ד. 
נמלטה  היא  לכך.  זכתה  כן  הרבנית  זוגתו 
ומשם  בגרמניה  פליטים  למחנה  מרוסיה 
לצרפת, לשם נסע בנה הרבי מלך המשיח 
שליט"א ודאג להביאה אל ארצות הברית 

שלחה, שם חיתה עוד מספר שנים 
מבנה  נחת  רוב  רוותה  בהם 

הגדול. 

לוחם עיקש
מיוחדת  בשיחה 
מלך  הרבי  מסביר 
שליט"א  המשיח 
שהרבי  שלאחר 

מרוסיה  יצא  הריי"צ 
ללא  נותרו  והיהודים 

קרוב,  ומנהיג  רועה 
הזמן  באותו  ברוסיה  המנהיג 

רבות  שאלות  יצחק.  לוי  רבי  היה 
בנושאים דחופים הגיעו לפתחו והוא השיב 
לפי הכוונתו של הרבי הריי"צ, איתו נשאר 

בקשר מכתבים מוצפנים.

רבי לוי יצחק ידע היטב שהק.ג.ב. אחריו, 
להנהיג  המשיך  הוא  מאיש.  חת  ולא 

ועוד  עוד  והוסיף  רמה  ביד  רבנותו  את 
רוסיה.  יהודי  של  הרוחני  מצבם  בחיזוק 
של  חוג  סביבו  יצר  הנחושה  בפעילותו 
מקורבים מהשורה הראשונה בהם רופאים, 
משפטנים, מהנדסים, רואי חשבון ודומיהם.

ממשיך  להיותו  בנוסף  זה,  פלילי"  "תיק 
ה"אנטי- יצחק  יוסף  רבי  של  ישיר 

הגדול,  למהפכה(  )=מתנגד  רבולוציונר" 
היה עבור הקומוניסטים כבר מוגזם. קבוצת 
"אנטי-רבולוציונרים" סביב רבי לוי יצחק, 
שהחלה  הבולשת,  עיני  תחת  תתקיים  לא 
להציב מעקב על ביתו ושלחה סוכני חרש 
בשיעוריו  ישבו  ואף  פנימה,  חדרו  שגם 

ודרשותיו של הרב כאחד השומעים.

היו   )1938-1939( תרח"צ-תרצ"ט  בשנים 
המשטר  מתנגדי  של  ענקיים  מעצרים  גלי 
יוזף  של  מרותו  תחת  שעמד  הקומוניסטי 
על  לערעור  סוף  לשים  שרצה  סטאלין, 
הללו  המעצר  בגלי  העריצית.  ממשלתו 
נעצרו עשרות ומאות חסידי חב"ד שנלקחו 
לחקירות או נשלחו למחנה עבודה בסיביר, 
ישנם  היום  עד  בחיים.  שבו  ובודדים מהם 
חסידים שאין ידוע מה עלה בגורלם והיכן 

טמנו את גופתם, אם בכלל.

לוי  רבי  נעצר  הללו  המעצר  מגלי  באחד 
יצחק, ולאחר חקירות ועינויים קשים נשלח 
הרבנית  בקזחסטן.  נידח  במקום  לגלות 
שלא  אף  לגלות  אליו  הצטרפה  הצדקת 
בכל  לצידו  ועמדה  בעלה,  בעונש  נכללה 

העת.

יצחק  לוי  רבי  הורשה  בודדים  ספרים 

לקחת עימו לגלות, בהם ספר הזוהר וספרי 
על  כתב  הרבים  חידושיו  את  חסידות. 
מיוחד  דיו  בעזרת  הספרים  גליונות  שולי 
צמחים.  מתערובות  חנה  הרבנית  שהכינה 
קשיי הגלות מוטטו את גופו החלש, ומחלה 
הפילו  הרבים  כאביו  בגופו.  קיננה  נוראה 
חולי  ולאחר  מיטתו  על  למשכב  אותו 
ממושך, בתאריך כ' מנחב-אב תש"ד, השיב 

את נשמתו הטהורה ליוצרה.

העקשנות אצלנו
סיפורו מעורר ההשראה של רבי לוי יצחק 
בארון  נאה  כמעשיה  להישאר  יכול  אינו 

הסיפורים היהודי והחסידי.

הסיפור הזה נוגע אלינו.

גם אנחנו, אף שאיננו תחת עול הקומוניזם 
ואיננו חיים בפחד מתמיד, עלינו להתעקש 
על חיי תורה ומצוות מלאים. היא הנותנת - 
דווקא בגלל שאנחנו, בשונה מזמנים עברו, 
 - יחסית  ומנוחה  בשלווה  חיינו  את  חיים 
דווקא עלינו מוטלת החובה והזכות הגדולה 
בשלימות,  והמצוות  התורה  קיום  של  הזו 

כפי רצונו של השם יתברך.

ניקח אל עצמנו את המסר מסיפור החיים 
הסוער של רבי לוי יצחק, ונתעקש.

נתעקש לאלוקים שמגיע לנו משיח. נתעקש 
לבוא הגאולה האמיתית והשלמה. נתעקש 
ולא נפסיק עד אשר נזכה לראות את המלך 

המשיח בתפארתו, תיכף ומיד ממש.

חוליה בשלשלת זהב
הזוג  בבית   ,)1878( ה'תרל"ח  בשנת 
שברוסיה  פודוברנקה  בעירה  שניאורסון 
ולזוגתו  שניאור  ברוך  לרבי  נולד  הלבנה 
זלדה רחל בנם הבכור, ונקרא שמו לוי יצחק 
על שם סבו – נכדו של האדמו"ר השלישי 
בשלשלת חב"ד, רבי מנחם מענדל, המכונה 

הרבי ה"צמח צדק" על שם ספרו.

סיפור מעניין סובב סביב הדורות בשלשלת 
ולידת  הזו. סביב הסבא רבי ברוך שניאור 
של  בדורו  עוד  ומתחיל  יצחק,  לוי  הנכד 

הסבא-רבא ה"צמח צדק".

רבי  בסיפור:  שנתחיל  לפני  סדר  קצת 
שניאור,  ברוך  רבי  של  בנו  הוא  יצחק  לוי 
שהוא בנו של רבי לוי יצחק, בן רבי ברוך 
שלום )לא להתבלבל בינו לבין הנכד ברוך 
שניאור( שהוא בנו בכורו של הרבי ה"צמח 

צדק".

לרבי ה"צמח צדק" היו שבעה בנים, כולם 
היו צדיקים ותלמידי חכמים. לאחר שהלך 
אביהם הגדול לעולמו נטלו ששה מהם את 
כס האדמו"רות והמשיכו את דרך אביהם, 

כאשר כל אחד צועד בדרכו שלו.

אך דווקא בכור הבנים, רבי ברוך שלום, לא 
נהיה לאדמו"ר או מנהיג. הוא נשאר חסיד 
פשוט והיה נאמן לאחיו הצעיר ביותר, רבי 
"אדמו"ר  בתואר  הוכר  שלימים  שמואל, 

המהר"ש" – הרביעי בשלשלת חב"ד.

צדק"  ה"צמח  שהרבי  מספרים  חסידים 
הבטיח לבנו בכורו כי בשכר כך שלא ינהג 
יהיה  מצאצאיו  שאחד  יזכה  באדמו"רות 

למנהיג.

רבי לוי יצחק, נשוא סיפורנו, הוא לא פחות 
מלך  מליובאוויטש  הרבי  של  אביו  מאשר 
שתפקידו  כזה  שכאחד  שליט"א,  המשיח 
להביא את העולם לשלימות מטרתו - הינו 
הדורות  כל  של  הידיעה,  בה"א  המנהיג, 

כולם ושל כל ההיסטוריה כולה.

אם כך, אפשר לומר שההבטחה הזו קוימה 
במלואה...

גאון נדיר
שמדובר  יצחק  לוי  על  ראו  בילדותו  כבר 
אדירה  גאונות  הפגין  הוא  מופלא.  בילד 

פלא  לא  רגיל.  לא  זכרון  בחוש  והצטיין 
סמיכה  קיבל  כבר  מאוד  צעיר  שבגיל 

לרבנות משנים עשר )!( רבנים.

הצטיין.  הוא  התורני  בפן  רק  שלא  מעניין 
רבי לוי יצחק היה ידען ענק גם בגאוגרפיה 
ומתמטיקה ברמה שלא הייתה מביישת את 
הגדולים בתחום. כרב ופוסק הלכה הוא ידע 
להשתמש במקצועות הללו לתורה וקדושה, 
מעט  ניכר  לשואלים  הרבות  ובתשובותיו 
מבקיאותו הרבה בנושאים הכלליים האלו 

בחכמות העולם.

התפרסם  הוא  בדורו  התורה  גדולי  בין 
רבנים  ואפילו  שבהם,  והגאון  כהחריף 
מכל  אליו  הריצו  ממנו  ונכבדים  מבוגרים 
רחבי רוסיה שאלות בכל מקצועות התורה 

– בהלכה, תלמוד, חסידות ו... בקבלה.

בהיותו מגזע חסידי חב"ד, יוצא-דופן היה 
בתורת  עצום  בקי  בהיותו  יצחק  לוי  רבי 
בין  כך  כל  מצוי  שלא  כיוון  הקבלה, 
פנימיות  לימוד  הקבלה.  לימוד  החסידים 
לימוד  ידי  על  הינו  החסידים  אצל  התורה 
מדברי  שנלמדת  כפי  החסידות  תורת 
בשיחות  אותם  מלמדים  אשר  רבותיהם 
"דברי  החסידים  בפי  הנקראים  ומאמרים 

אלוקים חיים".

 – החסידות  תורת  לעומת  הקבלה  תורת 
אינה נלמדת כל כך. ואף על פי כן שלט בה 
רבי לוי יצחק והיה נוהג כמנהגי המקובלים.

כדת משה וישראל
את  יצחק  לוי  רבי  נשא  לפרקו,  בהגיע 
ניקולייב  העיר  רב  של  בתו  חנה,  הרבנית 

רבי מאיר שלמה ינובסקי זצ"ל.

רבי  מאשר  פחות  לא  הציע  השידוך  את 
הרש"ב"  "הרבי  המכונה  דובער,  שלום 
חב"ד.  מאדמו"רי  החמישי  האדמו"ר   -
של  בשידוכו  הרש"ב  הרבי  של  מעורבותו 
כדי  עד  עמוקה  כה  היתה  יצחק  לוי  רבי 
לחתונה,  את התאריך  כך שלאחר שקבעו 
חלתה לפתע הכלה הצעירה ואביה, שחשש 
מועד  את  לדחות  רצה  בתו,  לבריאות 
תחת  לעמוד  הכלה  שתוכל  עד  החתונה 

החופה במיטבה.

הרבי לא הסכים לדחייה החתונה, והעניק 
את ברכתו שכל ענייני החתונה יתבצעו על 

עיכובים. כברכתו  וללא  ביותר  הטוב  הצד 
כן היה, כמובן, והחתונה המכובדת נערכה 
כשהרב   )1900 )יוני  תר"ס  בסיוון  בי"א 
לא,  איך   - פחות מאשר  לא  הוא  המקדש 

רבי שלום דובער, הרש"ב.

וחנה  יצחק  לוי  רבי  של  חתונתם  לאחר 
נשארו הזוג להתגורר לצד הורי הכלה בעיר 
שנים,  שבע  של  תקופה  במשך  ניקולייב 
בהם ישב רבי לוי יצחק והגה בתורה במשך 
שמונה עשרה )!( שעות ביממה. שעות על 
גבי שעות הוא ישב בחדר עבודתו, רכון על 
עשרות  במרץ  וכותב  ניר,  וגליונות  ספרים 
חידושי  של  כתב  צפופי  דפים  של  רבות 
לוי  לרבי  היו  אלו  שנים  וביאורים.  תורה 
יצחק כמו לוחם שמצטייד לפני גיוסו לקרב 
- הקרב על התורה והיהדות ברחבי רוסיה 

אותו ינהיג כעבור מספר שנים ביד רמה.

תורה וגדולה
לוי  רבי  נטל  מכן,  לאחר  הבאות  בשנים 
בראש  ומשמעותי  מכובד  חלק  יצחק 
מערכת הרבצת התורה והיהדות בכל רחבי 
הרש"ב,  הרבי  לרבו,  נאמן  כחסיד  רוסיה. 
ובהוראתו  בהדרכתו  יצחק  לוי  רבי  נהל 
עניינים ציבוריים רבים. כמו לדוגמא ניהול 
לחיילים  מצות-שמורות  שליחת  מערך 
היהודיים במלחמת רוסיה-יפן לחגי הפסח 
1904-1905, או בליקוט והסברת המקורות 
לסנגוריה  שנדרשו  הרבים  ההלכתיים 
שהסעירה  ב-1911  הדם  עלילת  בפרשיית 
מוכרת  וכיום  אז,  היהודי  העולם  את 

כ"משפט בייליס".

בין לבין, בשנת 1902, נולד לרבי לוי יצחק 
שליט"א.  המשיח  מלך  הרבי  הבכור,  בנו 
שלוש שנים אחר כך נולד בן נוסף, דובער, 
ישראל  השלישי  האח  נולד  לאחריו  ושנה 

אריה לייב.

שלושת האחים, ממש כמו אביהם בקטנותו, 
הבן  בהיות  ממש.  של  כגאונים  התגלו 
חב"ד,  של  השביעי  הרבי  לימים  הבכור, 
המלמד  הרב  היה   - תורה  בתלמוד  לומד 
לומד עימו בנפרד משאר הילדים, שכן רמת 
ורק  לרמתם,  הגיעה  לא  הגבוהה  הלימוד 
לאחר מכן פנה ללמד את השאר. בזמן הזה 
חזר הילד הגאון על לימודו עם הרב לבדו. 

סדר זה הפסיק כאשר הגיע ה"מלמד" אל 
יכול  שאינו  והתנצל  יצחק  לוי  רבי  האבא 
ללמד יותר את בנו, כי כבר "אין לי עוד מה 

להוסיף ללמד אותו"…

יושבים  היו   - כאביהם  ממש   - הבנים 
כמעט  הלימוד  ספרי  לצד  ליל  עד  מבוקר 
ואכילה  התפילות  מלבד  הפסקה,  ללא 
של  ששמעם  לציין  למותר  בלבד.  הכרחית 
כגאוני  למרחוק  פשט  יצחק  לוי  רבי  בני 
עיניהם  את  בהם  תלו  ורבים  הבאים  הדור 

בהערצה גלויה.

רב ומנהיג
בשנת תרס"ח )1908( הלך לעולמו רבה של 
העיר יקטרינוסלב שברוסיה, רבי דוב זאב 
העיר  את  הותיר  הגדול,  הרב  קוז'בניקוב. 
והמשרה  רוחני  ומנהיג  רועה  ללא  גדולה 
כי  אם  הדגל.  אל  לרבים  קראה  הפנויה 
היה נדרש אחד כזה שיוכל להיכנס לנעליו 

הגדולות של רבי דוב זאב המנוח.

הרב  בחירת  תהליך  החל  בטרם  עוד  אך 
הצעתו  את  הרש"ב  הרבי  שיגר  כמקובל, 
לרב  שניאורסון  יצחק  לוי  ברבי  ובחירתו 
בהיותו  דובער,  שלום  רבי  הבא.  העיר 
דמות בעלת השפעה מכובדת, הפעיל את 
רבי  של  בחירתו  למען  במשקל  כובד  כל 
במכתב  יקטרינוסלב.  של  לרבה  יצחק  לוי 
המבוקשת  העיר  למכובדי  הרבי  ששיגר 
כתב על רבי לוי יצחק כי הוא "למדן גדול, 
ירא אלוקים, בעל מידות טובות, זך הרעיון 

ורך המזג".

בסופו של דבר, נבחר רבי לוי יצחק כרבה 
של העיר הגדולה יקטרינוסלב ברוב קולות, 
חרף התנגדותם של מעטים - אשר לא מצא 
יהיה  בעיניהם שרב מקהילת החסידים  חן 
חסידים,  בסיפורי  כרגיל  אך  בעירם.  לרב 

"יד החסידים על העליונה".

רבנותו בעיר, שהחלה בשנת תרס"ט )1909( 
- כשנה לאחר פטירת רבה הקודם, נמשכה 
כהונתו  עת  כל  שנה.  כשלושים  רמה  ביד 
לחיזוק  חנה  הרבנית  זוגתו  עם  יחד  פעל 
ובמסירות  בתוקף  בעיר  היהדות  ולביסוס 

הראויה על אף כל הקשיים.

יצחק, מבית  לוי  מתנגדים רבים היו לרבי 

באחד מגלי המעצר הללו נעצר רבי לוי יצחק, ולאחר חקירות ועינויים קשים נשלח לגלות 
במקום נידח בקזחסטן. הרבנית הצדקת הצטרפה אליו לגלות אף שלא נכללה בעונש בעלה, 

ועמדה לצידו בכל העת

ה’אהל’ שהוקם על ציונו באלמא אטא, קזחסטן הבית בו התגורר רבי לוי יצחק ביקוטרינוסלב

הבן לימין אביו
מי שעמד לימינו של רבי לוי יצחק בעבודתו במסירות נפש, היה בנו בכורו, הרבי 

שליט"א מלך המשיח. שלימים סיפר מעט על אותם ימים:

ועובדת  יקטרינוסלב,  בעיר  הראשי  הרב  היה  אבי  קומוניסטית,  במדינה  "נולדתי 
היותי הבכור במשפחה ושליטתי בשפה הרוסית, גרמה לכך שהיו שולחים אותי אל 
וכו'". ומגדפים  והיו מחרפים  ענייני דת,  היו שואלים אותי על  והם   ה"ייבסקציה" 

)שבת פרשת מקץ תשל"ב(

אמר:  השטחים(  החזרת  כנגד  למאבקו  )בהתייחסו  נוספת  ובהזדמנות 
"הקב"ה עזרני )לא בבחירתי ורצוני( שנולדתי בכור לאבי, שהיה אחר 
כך הרב הראשי ביקטרינוסלב. כיוון שבימים ההם ובמדינה ההיא היו 
צריכים לנהל ויכוח או לענות על שאלה וגידוף, ולשם כך היה צורך 
בידיעת השפה הרוסית, וכיוון שהייתי בנו המבוגר של הרב הראשי 

ושלטתי בשפה האמורה – נפל הדבר בחלקי.

הורגלתי מאותם הזמנים שאין מה להמתין לתואר של כבוד. ואם 
יישבו וישתקו – אינני מחזיק מכך, אסור לי להחזיק מכך, ולא לכך 
חינכו וגידלו אותי. אני אוחז בשיטת החינוך שכאשר מדובר בעניין 
הקשור לפיקוח נפש אסור לשתוק, תהא תגובתו של 'פלוני בן פלוני' 

אשר תהיה!

אינני עומד לשנות את השיטה אותה סללו לי אבי ]רבי לוי יצחק[ ומורי וחמי 
]הרבי הריי"צ[ שאין להתחשב בעניינים של היפך הכבוד, ואפילו עם גזרה של אומות 

העולם אין להתחשב!".

)כ' מנחם אב תשל"ט(

בתמונה: הרבי שליט"א מלך המשיח בצעירותו.
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עלייתו ונפילתו של האח הגדול
זה היה לאחר לכידת רוצחו המתועב של יהודה גואטה השם יקום דמו, ופציעה של יהודים נוספים בצומת תפוח. הרוצח נאסר וביתו 

נהרס. היות ומסיבות לא ברורות עונש-מוות איננו מופעל נגד מחבלים בארץ, הניסיון העשיר שלנו עם רוצחים ערבים הראה ברורות כי 
הריסת בתיהם הינו צעד בעל השפעה גדולה בהרתעה ומניעת הישנות "פיגועים" )שם עדין לרצח יהודים על ידי ערבים(

רחל שאבי

לבוא.  אחרה  לא  האמריקאית  התגובה 
ארה"ב  שגרירות  שפרסמה  בהודעת-גינוי 

נאמר:

הצדדים  שכל  קריטי,  שזה  חושבים  "אנו 
מצעדים  ימנעו  ונרצחים(  רוצחים  )כלומר, 
חד צדדיים המחמירים את המצב". בהמשך 
מוסרית  דרגה  ביידן  ממשל  מגלה  הגינוי 
הוא  הרצח  לעצם  גינוי  כל  וללא  גבוהה 
משפחה  של  ביתה  את  להרוס  "אין  מטיף 

שלמה בגין מעשיו של אדם אחד." 

האמנם?
ארה"ב  כי  שכח  כנראה  הנכבד  הפרזידנט 
יצאה לא מזמן למלחמה שארכה עשר שנים 
)!( במהלכה פלשו הצבא האמריקאי וכוחות 
נאט"ו שמנו עשרות אלפי חיילים וכבשו את 
אפגניסטאן, תוך שהם מפילים את השילטון 
במדינה לאחר שזה סרב להסגיר לידיה אדם 
אחד. אוסאמה בן לאדן שאירגן את "פיגוע" 

התאומים. 

הרוגים  אלפי  אחת.  של משפחה  ביתה  לא 
והפכו  הכל  שאיבדו  אנשים  ומליוני 
לפליטים, שילמו אז את מחיר "מעשיו של 
אדם אחד". וזה לא נגמר שם. לאחר שאותו 
פלשו  השכנה,  לפקיסטאן  נמלט  תת-אדם 
הכוחות וכבשו גם אותה. מזכיר ההגנה של 
הכיבוש  מטרת  את  בקצרה  פירט  ארה"ב 
והקרבות העקובים מדם: "להבהיר למשטר 
האפגני כי מתן חסות לטרור אינה קבילה, 

ונושאת עימה מחיר". 

 וזה לא נגמר עד לחיסולו של המחבל עוד 
מילדיו  אחד  עם  יחד  מאומת,  זיהוי  לפני 
ואשתו החפים מפשע. גופתו הושלכה בלב 

ים. בזיון מכוון שנחשב למשפיל במיוחד.

רגשי נחיתות
גלותיות ביסודה היא מצב רוחני, שמתבטא 
מאפשרת  שאינה  ופחד,  נחיתות  בחוויית 
את/ת  ומה  מי  הפנימי.  המרחב  את  לגלות 
נמצא/ת.  את/ה  היכן  משנה  ולא  באמת. 
בחשיבה  מתבטאת  היא  הזה  במקרה 
את  להשוות  איך אפשר  בנוסח:  אוטומטית 
 - ארה"ב - מעצמה - השוטר של העולם 

אלינו?! 

אפשר. וצריך. משום שההיפך הוא הנכון.

ולא רק משום שברחמיו המרובים ית' עלינו 
עוברות מדינות-ערב התמוטטות שילטונית 
כלכלית וחברתית מתמשכת, והפכו למחנות 
מתמדברות  חרבות,  לעיי  ואף  פליטים 

אש.  בקצב  מבפנים  ומתחסלות  מבחוץ 
רחבה  מתמונה  פרטים  רק  הינם  אלה  כל 
לתמונה  בהרבה, שמתגלה כאשר מכניסים 

את מי שעומד מאחרי הכל. 

ואם נשים לב
נראה שבשבעים השנים האחרונות ללא קשר 
אדיר של  רצף  אותנו  מלווה  האויב,  למצב 
שיגשוג וניסים צבאיים וכפי שאנו אומרים 
בחנוכה. "אתה ברחמיך הרבים עמדת להם 
חלשים,  ביד  גיבורים  מסרת  צרתם..  בעת 
דווקא  הפלא  למרבה  מעטים".  ביד  ורבים 
מוצלח,  צבאי  מבצע  או  כל מלחמה  לאחר 
מוסתרת  בלתי  אהדה  של  גל  בעולם  גואה 
ששת  מלחמת  לאחר  היה  השיא  לישראל. 
הימים כאשר ישראל הותקפה מכל עבר על 
ידי צבאות ענק מחומשים היטב ומתוגברים 
בכוחות ונשק של בריה"מ העויינת. באורח 
לא  בזק  בניצחון  המלחמה  הסתיימה  נס 
ושטחים  הקדושים  המקומות  כיבוש  צפוי, 
נמחץ,  אותנו  שתקף  מי  כל  עבר.  מכל 
והעיתונות  הקהל  דעת  התמוגג.  והעולם 
התהפכה במהלך שישה ימים וכל הגילויים 
)"מתנדבים"(  צעירים  נעלמו.  האנטישמיים 
מכל העולם הגיעו לעבוד כאן בחינם ולסייע 
בעבודות חקלאיות, רק שנרשה להם לראות 
את הפלא מקרוב. היינו שיכורי ניצחון ולא 
שמנו לב שלא "כוחי ועוצם ידי עשה לי את 
תפיסת  החלה  במקביל  לכן  הזה".  החייל 

העולם הגלותית מחלחלת שוב.

את  כבשה  שמאלנית/פרוגרסיבית  הרעלה 
התקשורת הממלכתית והפחד העתיק מ"מה 

יאמרו הגויים" התעורר שוב. 

ניסיון  מבצע "סליחה שניצחנו" יצא לדרך. 
המלחמה  הישגי  את  לבטל  נלאה  בלתי 
לקבל  הערבים  את  ולשכנע  המופלאים 
חזרה את האדמות, השטחים-האסטרטגיים 
שקיבלנו  ושטחי-האימונים  בארות-הנפט 
באותה  עולם.  בורא  מידי  ישירות  במתנה 
הבין  והתמיכה  ההתלהבות  החלו  תקופה 

לאומיות לדעוך.

"מדינה  כמו  שיער  ומסמר  מובהק  טאבו 
ו"פתרון  קיים  היה  שלא  לעם  פלסטינית" 
שתי מדינות לשני עמים" הפך ללגיטימי. את 
הלך הרוח האומלל הזה שהגיע היום לכדי 
מסכם  וביפו  בלוד  ביהודים  ערבים  פרעות 
"הם  בכאב:  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

הופכים כל ניצחון צבאי לתבוסה מדינית".

ברגע  יתהפך  שהכל  הן  הטובות  החדשות 
נתפוס  ית'(  המרובים  )ברחמיו  כאשר 
העימות  "סכנת  בין  האכזרית  שהבחירה 
ארץ  של  בטחונה  סיכון  לבין  ארה"ב",  עם 
יסוד שגויה, שממנה  נובע מהנחת  ישראל, 
סותרים  הללו  האינטרסים  שני  כי  משתמע 

זה את זה. 

וזה לא נכון
עצמה  את  והוכיחה  הפוכה,  היא  האמת 
קו  דווקא  כאשר  בעבר,  פעמים  ספור  אין 
זה  הוא  ומחוץ,  מבית  אוייבים  מול  תקיף 
ומונע  בינלאומיים  ותמיכה  אהדה  שגורר 
את העימות הבא. התקשורת הפרוגרסיבית 
ערבים,  הבא.  לעניין  ועוברת  מעט  נובחת 

אירופאים, אמריקאים וכל השאר מעריכים 
מתאימה  הסברה  עם  מגיע  וכשהוא  כוח, 
הרבי  הסברה,  אפרופו  מהנהנים.  הם   -
שליט"א מלך המשיח מבקש לעמוד עם ספר 
ולהזכיר  מקום,  ובכל  באו"ם  פתוח  תנ"ך 
בו.  שכתוב  במה  מאמינים  הם  שגם  להם 
פרוש  את  העולם  באזני  לקרוא  פשוט  ואז 
"בראשית  בתורה  הראשון  לפסוק  רש"י 
שייכת  הארץ  כי  המסביר  אלוקים…",  ברא 
ומאז  לנו,  אותה  נתן  ית'  ברצונו  לאלוקים. 

ועד עולם היא שייכת לנו, ולנו בלבד.

עם  להתווכח  שילך  טענות,  לו  שיש  ומי 
בעל-הבית.

להיות עם חופשי בארצנו
בשלמות.  משיח  יעשה  הזאת  העבודה  את 
שלטונו יבטא את מלכות-השם עלי אדמות 

ויחבוק עולם ומלואו.

איך  יודעים  מעטים  אך  לו,  מחכים  כולם 
באמת הוא יתנהל, ורבים שוגים באשליות. 
לא תהיינה  ויושר  צדק  עולם של  יהיה  כן, 
מלחמות והכל יהיה טוב. אבל זה יושג לאחר 
שכל מי שיתעקש נגדו יוכרע מידית כנאמר 
נקרא  משיח  רשע".  ימית  שפתיו  "ברוח 
לאומות  חד  שיהיה  משום  דמשק"  "חדרך 
העולם ורך לישראל. האמת האלוקית תצא 
אנחנו  מה  סוף  סוף  נבין  ואנחנו  האור  אל 
שווים באמת, כולם יראו ויודו שלא כל בני 
האדם נולדו שווים. היהודים הם עם קדוש, 
קדוש"  וגוי  כוהנים  ממלכת  לי  "והייתם 
יחידו של השם. הנוגע  יהודי הוא בנו  וכל 
באחד מאתנו כנוגע בבבת עינו של הקדוש 
אי פעם  זמם  או  מי שהפיל  כל  הוא.  ברוך 
להפיל שערה משערות ראשו של יהודי יתן 
של  )שלטונות  הרשעה  "ומלכות  הדין,  את 
ותמגר  ותשבר  תעקר  מהרה  ושנאה(  רוע 
אפס  ואומר  מעצמות  כולל  זה  ותכניע" 
או  אטום  פצצות  כמה  משנה  ולא  סבלנות 

יתרות מטבע יש להן.

נבואותיהם המדוייקות והסימנים המובהקים 
נבואותיו  הכל  ומעל  חכמינו,  שהתוו 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  הברורות 
בסיומו  עתה  מצויה  האנושות  כי  מורים 
של תהליך שהחל לפני חמשת אלפים שבע 
מאות שמונים וכמעט שתיים שנים, וקרובה 
קץ  שישים  גלובאלי  למהפך  מתמיד  יותר 
לשנאה, לאלימות לשחיתות ולצביעות הבין 

לאומית. 

כבר  להפסיק  אפשר  הנחיתות  רגשי  עם 
עכשיו.

הריסת בית המחבל שרצח את יהודה גואטה הי”ד
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הוא  ברוך  הקדוש  החריב  מדוע 
את בית המקדש?

חורבן בית המקדש הראשון והשני 
לא היה חלילה למטרת חורבן, 
ייבנה  כך  שאחר  בכדי  אלא 
גבוה  שהוא  השלישי  הבית 
בתורה  כתוב  יותר.  ונעלה 
כנסת  בית  להרוס  שאסור 
היא  המטרה  כן  אם  אלא 
לבנות במקומו בית כנסת 
חדש וטוב יותר, לכן ברור 
שהשם לא החריב לחינם, 
אלא מתוך מטרה לבנות 

טוב יותר. 

מתי יבנה בית המקדש? 

מיד  ייבנה  המקדש  בית 
השלימה.  הגאולה  בתחילת 

שבגאולה  כיון  לכך,  הסיבה 
המצוות  את  נקיים  השלימה 

המקדש  בית  ובלי  מושלם,  באופן 
אי אפשר להגיע אל השלימות הזאת. 

את  לקיים  נוכל  המקדש  יבנה  כאשר 
המצוות הקשורות לקורבנות, כהנים, ועוד. 

מי יבנה את בית המקדש?

המקדש ירד מוכן מהשמים ועם ישראל יחד 
עם המשיח יוסיפו בו את מה שיחסר. היום 
בית המקדש כבר בנוי ומוכן למעלה, ורק 

חסר שירד ויבוא. 

להיכן יבוא בית המקדש?

ששם  למקום  המקדש  בית  ירד  בהתחלה 
בזמן  נעלה  הכי  באופן  השכינה  הייתה 
לבוא  שגרם  המקום  גם  והוא  הגלות, 
הרבי  של  ביתו  הוא  זה  מקום  הגאולה. 
ניו  ברוקלין   770  – המשיח  מלך  שליט"א 
יורק. אחר כך יבוא בית המקדש, ביחד עם 

בניין 770 לירושלים. 

ייבנה  המקדש  שבית  הכוונה  מה 
בשתי ידיים?

יבנה  הוא  ברוך  במקורות שהקדוש  נאמר 
היא  הכוונה  ידיו.  בשתי  המקדש  בית  את 
שמעלתו תגדל מאוד והוא יהיה קיים לנצח.

יהיה  השלישי  המקדש  בבית  למה 
ברזל?

בבית 
ש  קד מ ה

והשני  הראשון 
בזמן  כי  ברזל  היה  לא 

הגלות ברזל מסמל הרס וחורבן. בזמן בית 
ואז  לגמרי,  הרע  יתבטל  השלישי  המקדש 
תתגלה מעלתו האמיתית של הברזל שהוא 
כך,  בעקבות  מאוד.  נעלית  קדושה  מבטא 

ישתמשו בו בבניין הבית השלישי.

במה יהיה שונה שטח הר הבית של 
בית המקדש השלישי?

בית  יעמוד  עליו  השטח  הוא  הבית  הר 
יתפרש  השלישי  המקדש  בית  המקדש. 
על  וחצי  קילומטר  בערך  עצום:  שטח  על 
קילומטר וחצי )!(. פי 36 ממה שהיה בזמן 

בית המקדש השני. 

במה תתבטא מעלת הבית השלישי?

מעלתו של הבית השלישי תתבטא במיוחד 
ייחרב  ולא  לנצח  קיים  יהיה  שהוא  בכך 
לעולם. מבחינה רוחנית יאחד בית המקדש 
השלישי את המעלות של שני בתי המקדש 
קדושה  בתוכו  ישלב  גם  הוא  לו.  שקדמו 

הכי 
ת  י ל ע נ
הבית  כמו 
יהיה קשור  וגם  הראשון, 

לעולם כמו הבית השני.

להגיע  בשביל  עננים  יצטרכו  למה 
לבית המקדש?

בגאולה תהיה ירושלים בגובה 12 קילומטר. 
ויטיסו אותנו  ירימו אותנו לגובה,  העננים 
ענני  אגב,  לירושלים.  היישר  יונים  כמו 

התעופה יהיו מהירים ממטוסים.

המקדש  בית  יהיה  גודל  באיזה 
השלישי?

יהיה בגודל של כל  בית המקדש השלישי 
ירושלים. הסיבה לגודלו העצום, כיון שכל 
בתי הכנסת ובתי המדרש הנמצאים בחו"ל 

יבואו לארץ ישראל וייצמדו אליו. 

האם זה נכון שכל יהודי יוכל להיכנס 
לקודש הקודשים?

קודש הקודשים הוא המקום הפנימי ביותר 

בבית המקדש, והוא המקום הקדוש 
ביותר בעולם. בבית ראשון ושני, 
רשאי  היה  הגדול  הכהן  רק 
זה,  קדוש  למקום  להיכנס 
בגאולה  כיפור.  ביום  ורק 
לקבל  ראויים  נהיה  כולנו 
הקדושה  השראת  את 
השוררת  העצומה 
בקודש הקודשים, ולכן 
להיכנס  יוכל  אחד  כל 

לשם בכל זמן. 

מדוע בית המקדש 
לוטה  השלישי 

בערפל?

שבית  לכך  הסיבה 
אינו  השלישי  המקדש 
כיוון  ומבואר,  ברור 
קיבל  הנביא  שיחזקאל 
הנבואה  בנבואה.  צורתו  את 
נכתבה וכל אחד יכול להסתכל 
בה ולעיין בפרטיה. אמנם, יש שם 
או  סתומים.  פרטים שנשארו  הרבה 
שלא נאמרו בכלל, או שאינם מובנים. 
נשארו  בבניין  שונים  חלקים  זו  מסיבה 

מסתוריים עד שנזכה לראותו. 

למה לא בונים היום את בית המקדש?

המשיח.  על  מוטל  המקדש  בניית  תפקיד 
נצטרף  אנו  האות,  את  יתן  הוא  כאשר 
כסף  לחסוך  אפשר  בינתיים  למשימה. 
למען המשימה. יש לציין שהלימוד בענייני 
שרואים  וכמו  לבנייתו.  נחשב  המקדש 
להשם.  הנביא  יחזקאל  בין  מהדו-שיח 
בית  את  בנבואה  יחזקאל  שראה  לאחר 
שילך  לו  הורה  השם  השלישי,  המקדש 
ויאמר לעם ישראל את מה שראה, ויספר 

להם את צורת הבית ואת כל מבואותיו.

כעת  זאת  לומר  מה  לשם  יחזקאל:  שאל 
לבני ישראל? הם הרי נמצאים בגלות ובין 
כה וכה אינם יכולים לבנות כעת את בית 
שבניי  בגלל  האם  השם:  לו  ענה  המקדש. 
בנין הבית? כאשר  יתבטל  בגלות  נמצאים 
עוסקים בלימוד אודות בית המקדש, נחשב 
הדבר כאילו בונים את בית המקדש!, לכן 

לך אמור להם שילמדו זאת.

מתוך  אינו  שהלימוד  בתקופתנו  במיוחד 
בעתיד  שיהיה  דבר  על  שמדובר  מחשבה 
הרחוק חלילה, אלא על דבר שהולך להיות 

בכל רגע. אמן.

בית המקדש ולימוד אודות הגאולה
המקדש  על  הלימוד  בין  ההבדל  מה 

פעם והיום?

הסגולי.  לפן  יותר  שייך  היה  הלימוד  פעם 
היום הוא נעשה מתוך תחושה ודאית שהנה 
החוויה  גם  מגיע.  בית המקדש  מיד ממש, 
והימים  באב"  "תשעה  החורבן  יום  של 
הסמוכים לו, מדגישה רק את הטוב שבימים 
את  מציינים  לא  כבר  אנו  כלומר,  אלו. 
החורבן שהיה, אלא רק את הבניין שיהיה 

מיד ממש.

כזו  להרגשה  להגיע  אפשר  כיצד 
שהגאולה והמקדש מגיעים מיד?

ללימוד  הגאולה.  על  ללמוד  הוא  הפיתרון 
בכלל, וללימוד תורה בפרט יש השפעה על 
הרגש  על  משפיעה  המחשבה  המחשבה. 
שמונח  מי  ההתנהגות.  על  פועל  והרגש 
בלימוד על הגאולה יכול כבר היום לחיות 
כמו בגאולה. לדבר ולחשוב כמו שחושבים 

ומדברים בגאולה, ולהתנהג כפי שמתאים 
להתנהג בגאולה. 

לימודי  חומר  להשיג  אפשר  היכן 
בנושאים אלו?

על  המדברים  פסוקים  יש  עצמה  בתורה 
על  רבות  נבואות  יש  בנביאים  הגאולה, 
הגאולה, וגם בגמרא יש סוגיות המדברות 
על הגאולה. בנוסף לכך, ישנם עוד ספרים 
וגאולה,  משיח  עניני  על  המדברים  רבים 
המשיח  מלך  הרבי  של  בתורתו  ובמיוחד 
שיחות  ומאות  עשרות  יש  בה  שליט"א, 
ומאמרים על משיח וגאולה. יש גם סיפרי 

ליקוטים שניתן להשיג במוקדי חב"ד. 

מה התועלת ללמוד ברבים?

ועוסקים  יהודים  עשרה  יושבים  כאשר 
על  בנוסף:  השכינה.  עליהם  שורה  בתורה 

אודות  ומדברים  יחד  כולם  שלומדים  ידי 
מעניני  התרגשות  מתווספת  הלימוד, 
מרגישים  וכך  מדברים,  שעליהם  הגאולה 
מיד  לבוא  הולכת  הגאולה  כיצד  יותר 
ממש. אפילו מי שרוצה ללמוד לעצמו, בכל 
זאת גם עליו להשתתף מידי פעם בשיעור 
קבוצתי, על מנת שתהיה לו את המעלה של 

ההתרגשות והעכשוויות.

להתחיל  בשביל  ללמוד  צריך  כמה 
להרגיש את הגאולה?

כמות הלימוד תלוי בתכונות האדם. באופן 
כללי, צריכים ללמוד הרבה ולהיות מונחים 
מתחילה  המחשבה  כאשר  הנלמד.  בחומר 
בעידן  מרגישים שנמצאים  מיד  להשתנות, 
החדש. גם מי שלמד הרבה צריך להמשיך 
ישנו  סוף!  אין  לטוב  כי  הזמן.  כל  וללמוד 
כאשר  בקלות:  גאולה  ללמוד  מעניין  טיפ 
את  אומרים(  )או  חושבים  צדקה  נותנים 
שמקרבת  צדקה  "גדולה  חכמינו  מאמר 

נחשבת  עצמה  זו  ומחשבה  הגאולה",  את 
שזהו  כיון  וגאולה,  משיח  עניני  ללימוד 
מאמר חכמינו המדבר על הבאת הגאולה. 

מהו הלימוד המומלץ ביותר?

את  ואישר  המשיח  אמר  אותם  השיחות 
אלו  שיחות  תנש"א-ב.  בשנים  פרסומם 
נקראות "דבר מלכות" )הערה: ישנו קובץ 
"דבר  בשם  הוא  גם  הנקרא  שבועי  לימוד 
מלכות". אין הכוונה לקובץ זה אלא לשיחות 
מקנה  אלו  בשיחות  הלימוד  ייחודיות(. 
ללומד הבנה עמוקה על התקופה הנוכחית, 

והם גורמות לשינוי הרגש המיוחל. 

מקורות: אבות ג, ז. דבר מלכות ש"פ 
תזריע-מצורע תנש"א. דבר מלכות ש"פ 
בלק תנש"א. לקוטי שיחות בענייני גאולה 
ומשיח.

משיב: הרב אריה קירשנזפט
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מעל סך כל חלקיו!
כשרוברט המלומד האמריקאי הגיע למדינה האפריקאית הנחשלת הוא רק רצה לעזור למקומיים וללמד אותם מהי טכנולוגיה 

מתקדמת, אלא שהם לא הבינו להיכן הוא חותר... משל ונמשל

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

כשבלבו של רוברט - המלומד האמריקני - 
מקום משכנו  את  להעתיק  גמלה ההחלטה 
זימבבואה  מדינת  לעבר  ודרומה  מזרחה 
היה  לא  זה  השחורה,  ביבשת  השוכנת 
לצורך מחקר מדעי מעמיק או לשם עבודת 
בקידומו  לו  שתסייע  מקיפה  דוקטורט 

האישי.

רוברט החליט הפעם קצת לצאת מגבולות 
וולנטרית  פעולה  לבצע  ולנסות  הקופסא 
- מנקודת ראותו כמובן - בקרב השבטים 
הפרימיטיביים ששכנו שם, הוא החליט פשוט 
בדמות  מידע  להם  להנחיל  יצליח  שבאם 
והטכנולוגיה  המודרניים  החיים  יסודות 
את  לשדרג  לנסיון  מעבר  אזי,  המשוכללת, 
העליבות והעוני שהם היו נתונים בו, יש כאן 
בהחלט גם רצון חזק להנחיל אינפורמציה, 
יותר,  הרבה  להם  תעזור  הרחוק  שלטווח 
לדעתו, מאשר אם יעסוק רק בחלוקת מזון, 

בגדים ותרופות.

האתגר ההתנדבותי
בנחיצות  ושלום  חס  זלזל  לא  הוא  לא, 
בסיסיים  יסוד  מצרכי  אותם  של   - שלהם 
שדווקא  חש  הוא  אבל  חי  יצור  כל  של   -
הבעיה  בפתרון  מרצו  את  יותר  ישקיע  אם 
יותר  הרבה  תוצאה  ישיג  הוא  השורש  מן 
שהענקת  כפי  בדיוק  ואפקטיבית,  מועילה 
יותר  הרבה  לה,  שזקוק  לזה  תורמת,  חכה 

מהענקת הדגים גם אם הם כבר מטוגנים...

אז זהו, רוברט הרים את הכפפה, ולקח את 
האתגר על שכמו.

הילידים  עם  ונפגש  היבשת  אל  כשהגיע 
להם  והודיע  אותם  כינס  הוא  המקומיים 
לערוך  מתכנן  שהוא  המתרגם  באמצעות 
להם מידי יום ביומו מפגש קהילתי ולספר 
כמובן  שיכול,  מענין  מאד  דבר  על  להם 
מנקודת ראותו, לעזור להם בהמשך חייהם, 
בכל מפגש  לחלק  במקביל  מבטיח  כשהוא 
תגמולים שונים החל ממצרכי יסוד נחוצים 

וכלה במיני מתיקה וכיוצא בזה.

זה התחיל ממש מהבסיס: הקניית האותיות, 
המדעיים  היסוד  מושגי  השימושית,  השפה 
בהמשך  שיהוו  וכו'  ופיזיקה  במתמטיקה 
רקע נאות אל משימת הדגל שלו: פרוייקט 

הספינה האוירית.

החזון ה"שמיימי"...
קבוצות  אותם  שהם,  החליט  רוברט  כן. 
המנותקות מהציוויליזציה, יצעדו עמו לאט 
שלב  אחר  שלב  מדודים,  בצעדים  לאט, 
הדרך  את  ויבינו  יכירו  הם  שבו  לשלב  עד 

לבניית ואופן הפעלת - לא פחות ולא יותר 
- מטוס נוסעים חדיש.

שלימודים  לעצמו,  הרהר  הוא  להיות,  יכול 
כאלו באמת אינם נחוצים להם לצורך הקיומי 
שלהם במצבם הנוכחי, אך לטווח הרחוק זה 
בטח יאפשר להם להיפתח לאופקים חדשים 
ולהגברת התיאבון והסקרנות המובנית של 

כל יצור אנוש.

ידיעה  וחוסר  אפס  נתוני  של  ממצב  וכך 

מושגי  את  להם  להקנות  החל  הוא  מוחלט 
הפלדה  ויציקת  יצירת  לשלב  עד  היסוד 
כל  את  המרכיבים  והפריטים  החלקים  של 
הקומפלקס השלם, ובהמשך, בשיטת הסרט 
הנע, לדרך החיבור של כל הפריטים מרכיבי 

המטוס עד למוצר המוגמר.

כל פרט חשוב
וכנפי  העוצמתיים  הסילון  מנועי  מיצירת 
עובר  לזה  זה  וחיבורם  הענקיות  המטוס 

אל מרכיבי תא הטייס והנווט – הקוקפיט, 
כולל הידיות, הלחצנים, השעונים והמחוגים 
שבלוח ההפעלה העמוס לעייפה ועד לגוף 
המטוס וחללו הפנימי מהמדור התחתון של 
אלפי  על  העליון  למדור  עד  המטען  תאי 
מושבי הנוסעים שלו ומחלקותיהם השונות, 
חדרי האספקה, המטבחים, חדרי השירותים, 
המיזוג, החלונות משני הצדדים, המעברים, 
יציאות  וכמובן  העליונים  האיחסון  מדפי 

פתחי החירום. 

שעת המבחן
ואז, זה הגיע, "היהלום בכתר של הדובדבן 
שבקצפת", הוא קרא לחברי הקבוצה וקבע 
בה  שיש  מסוימת  לשעה  עמם  להיפגש 
יכולת ראות בהירה ומיקום בעמדת תצפית 
המרחב  כל  על  היטב  המשקיפה  מוגבהת 

האוירי.

כנפי  של  המדהים  המראה  הופיע,  זה  ואז 
שאחזה  התדהמה  ואת  בכסף  נחפה  יונה 

בהם פשוט אי אפשר היה לתאר:

חלקם עצרו את נשימתם בהתפעלות. חלקם 
היו  וכמובן  בתדהמה  עיניהם  את  שיפשפו 
הסקפטית  הקבוצה  את  תמיד,  כמו  גם, 
שהיתה עסוקה בהכחשה הטוענת שמדובר 
כאן בתחבולה מתוחכמת של אחיזת עינים 

ותו לא.

שאיפיין  המשותף  המכנה  השווה,  הצד 
ולהתחבר  לקבל  הקושי  הוא  כ-ו-ל-ם  את 

להרגשת העוצמה הטכנולוגית הזו.

גם יתאחד וגם יעוף?
הקבוצה  חברי  כלפי  רוברט  זעק  "למה?" 
הפרימיטיביים שבהם הוא השקיע את מירב 
מאמציו בשנה האחרונה, "מה קרה? מהיכן 
נובע הקושי שלכם לקבל את המידע הזה? 
איטי  במאמץ  שעות,  גבי  על  שעות  הרי 
הזה  המידע  את  להנגיש  ניסיתי  וממושך 
עבורכם, אז למה כשמגיעים לקטע המוחשי 
אתם חשים פיק ברכיים ומתקשים לקבל את 

התוצאה המתבקשת? מה עוד לא עשיתי?"

מחברי  אחד  התייצב  לך"  אענה  "אני 
הקבוצה, דווקא מאלו שכן השקיעו מאמץ 
בהבנת הנלמד: "כולנו הצלחנו להבין באמת 
לשלבי  הקשור  המידע  כל  את  ולקלוט 
שניסית  הפרוייקט  של  והתיפעול  ההכנה 
להנחיל לנו, אך לרגע לא דימיינו בחלומות 
המטורפים ביותר שבאמת יהיה אפשר לחבר 
את הפרטים אחד לאחד ובטח לא ראינו איך 
סירבול  כל  עם  הזו  הענקית  הברזל  ציפור 

משקלה המאסיבי עוד תעוף באויר..."

הצד השני של המטבע!
שיחי'  נחמיה  ברוך  מהרב  לשמוע  זכיתי  הזה  המשל  את 
שעבר  בגליון  הקודם  במאמרנו  ואם  מעמנואל  שניאורסון 
היכרנו תופעה מדהימה המשקפת  )הראשון מתוך השלושה( 
זוית ראיה מסוימת אז כרגע, אנו מציגים בפניכם את המקבילה 

הסימטרית ההפוכה בדיוק:

האומלל  השואה  ניצול  לייזרק'ה,  היה  בפעם שעברה  אם  כי 
בלי  עליו  שמורעף  חסד  של  לשפע  מלמעלה  אמנם,  שזוכה, 
הגבלה אך כיון שאין בו את היכולת להפריט לנווט ולתעל אותו 
למקומות הנכונים על-כן כתוצאה מזה - הוא לא באמת זוכה 
להנות מההשפעה המבורכת הזו ולחוות על בשרו את התועלת 
מתוודעים  אנו  הפעם  אזי  ממנה,  להפיק  אמור  היה  שהוא 
המסודרים  פרטים  אכן  יש  כשכאן  בדיוק  ההפוכה  לתופעה 
ואיטי שלב  לימוד הדרגתי  גם  ויש כאן  להפליא במשבצותם 
אחר שלב המותאם בהחלט ליכולת הקיבול של התלמיד אלא 
שכאן הבעיה מופיעה בדיוק מהכיוון הנגדי שהוא חוסר הרצון 
של התלמיד להתרומם מעל כמות קופסאות הידע המאורגן אל 

קליטת והבנת הדבר עצמו,

אפשר להגדיר זאת - לצורך הענין - שאם במקרה הראשון 
המצב התאפיין בכך שמרוב ה"יער" של ההשפעה הכללית על 
לייזרק'ע הוא לא הצליח להבחין ב"עצים" או אפילו בעץ פרטי 
שממנו יכל להפיק תועלת אישית לעצמו הרי שבמקרה השני 
הנלמד  החומר  כל  אומרת  זאת   – הפרטיים  ה"עצים"  מרוב 
המפורט ומוסבר שנקלט בצורה הכי בהירה אצל עדת ילידי-

הנ"ל  המידע  כל  הכל  למרות  זאת(  שבכל  )=הרי  זימבבואה 
לא יכל ולו לרגע לגרום להם לראות את ה"יער" - התמונה 
השלימה של כל מרכיבי הפאזל בשל הקושי להבחין במתנה 
האדירה שהיא – ודווקא כשהיא במצב הכולל שלה - הרבה 

מעל ומעבר לסך כל חלקיה!

משיח זה כאן!
גם אנחנו נוכחים לפעמים בתופעה המענינת הזו כשלפעמים 
אפשר לשקוע בכל מיני פרטים שאולי הם חשובים לכשעצמם 
ולאו דווקא כשמדובר על כשל נקודתי כאן, פאשלה מביכה 
אחרת שם או מחדל מצער במקום אחר אלא אפילו כשמדובר 
נהנים  אנו  שמהם  הגאולה  אל  המובילים  המתוקים  בפרטים 
למצבם  הקשורים  באלו  הן  עצמו  בפני  אחד  כל  כשהם  גם 
הפיזי הכלכלי של כל עם ישראל והן באלו המורים בוודאות 
על גרף עולה של הכרה באמונה, חזרה בתשובה וקבלת עול 
העולם,  באומות  7 כשמדובר  תרי"ג במקרה שלנו,   = מצוות 
שאותה  זו  הכוללת  מהתמונה  להתעלם  אי-אפשר  זאת  בכל 
חזה מלך המשיח כבר לפני כמה עשורים ובקש מאיתנו כבר 
אז - להפסיק לטמון את הראש באדמה, לפקוח את העינים 
לאמיתה  שהיא  כפי  המציאות  אל  נכוחה  להביט  ולהתחיל 
כשכבר אי אפשר יותר להתכחש אליה או להתעלם בעקביות 

מקיומה.

כי כשנמצאים בעיצומה של תקופה של זריחה מדהימה מתנת 
ולהפטיר  אדיש  להישאר  ניתן  לא   - ומנהיגו  העולם  בורא 

כדאשתקד.

הפרטיים  בחייו  משוחדת  בלתי  בצורה   - שיתבונן  מי  כל 
ובניסים שמתחוללים עמו דבר יום ביומו לא יוכל שלא להבחין 
בשלבי ההתקדמות המשמחת שלנו לעבר אותם חיים טובים 
בשעות  לנו  המוענקות  קטנות"  "מתנות  אותם   - ומאירים 
החסד הנינוחות של היום )=האלף( השישי רגעים ספורים לפני 

היום שכולו שבת ומנוחה לחי עולמים!

לשחרר!
הרגעים המתוקים האלו של הנחמה המלטפת והמפייסת, של 
ההבנה שאבא תמיד איתנו ולא עזב הרועה את צאן מרעיתו, 
מעליה  ולהתרומם  הקופסא  מגבלות  את  לפרוץ  היכולת  של 
וזמרה אל התקופה המופלאה  - מוליכים אותנו ברוב שירה 
והמאושרת של החזרה אל אבא האוהב - אותו המפגש המיוחל 

עם "המלך בשדה"!

את התדהמה שאחזה בהם פשוט אי אפשר היה לתאר

כל מי שיתבונן - בצורה בלתי משוחדת 
בחייו הפרטיים ובניסים שמתחוללים עמו 

דבר יום ביומו לא יוכל שלא להבחין בשלבי 
ההתקדמות המשמחת שלנו לעבר אותם 

חיים טובים ומאירים - אותם "מתנות קטנות" 
המוענקות לנו בשעות החסד הנינוחות של 
היום )=האלף( השישי רגעים ספורים לפני 

היום שכולו שבת ומנוחה לחי עולמים

קורס בניסים
נס  ולייצר  מוגבל  הלא  הבורא  עם  קשור  להיות  יהודי  של  יכולתו  בניסים!  קורס  והפעם: 

ובהקדים, עניינה של הנפש ושל תשובה

תשובה בנפש
ספר התניא, ספר היסוד של חב"ד, מלמד אותנו שיש בתוכנו קונפליקט בין שתי נפשות – 
נפש אלוקית שהיא "חלק אלוקא ממעל ממש", שעניינה אלוקות ורצון הבורא ונפש בהמית, 

שעניינה הישרדות וחיוניות, שמתבטאים בהשגת צרכי הגוף ומשיכה לתאוות.

שתי הנפשות נמצאות במאבק על השליטה בגוף ובשלושת לבושי הנפש – מחשבה, דיבור 
ומעשה. הנפש האלוקית רוצה שהגוף יהיה עסוק בתורה ומצות בשלושת לבושים אלו והנפש 

הבהמית רוצה עיסוק בתאוות.

תשובה ברמה הבסיסית, היא שחרור הנפש האלוקית משעבודה לבהמית. 

הנפש האלוקית, היא זו שנותנת חיים בגוף והנה החיים האלו הולכים לקיום רצונה של הנפש 
הבהמית, האופוזיציה לקדושה! זהו שעבוד! החופש האמיתי הוא חופש מהיצר הרע, מהנפש 

הבהמית, חופש לקיים את רצון הבורא – לחיות טוב, אבל טוב של קדושה!

להחטיא  להפסיק   – עזיבת החטא  לעתיד,  וקבלה  העבר  על  חרטה  היא  הבסיסית  התשובה 
את המטרה של קיומנו – המשכת אור אלוקי בעולם ע"י תורה ומצוות, להביא את הגאולה 
האמתית והשלימה! ברמה עמוקה יותר, ישנה תשובה עילאה של התעמקות בתוך הקשר עם 

ה'.

יכול יהודי לשאול – מה פירוש להיות נפרד? הקב"ה אוהב כל יהודי ונמצא איתנו בכל מצב! 
נכון, אבל כמו אצל בני אדם - אפשרי לעמוד בסמוך, אך לעמוד גב אל גב. 

לקראת חידוש החוזה עם הקב"ה בראש השנה, כדאי להתחזק בתשובה ובמילוי שליחותינו 
בעולם. 

קורס בניסים
ביציאה  הכרוכה  התקדמות  בקדושה,  התקדמות  של  אינסופי  כתהליך  תשובה  על  דיברנו 

מעצמנו, שינוי הטבע שלנו. 

כאשר יהודי יוצא מטבעו, אזי מידה כנגד מידה, גם הקב"ה יוצא, כביכול, מטבעו –מההסתתרות 
שלו בדרכי הטבע ומתחולל נס, נס מלשון הרמה ]נס להתנוסס[.

למשל: אדם כעסן שילמד לשלוט בכעסו, אדם חסכן שילמד לשחרר יותר סכומים לצדקה, אדם 
שמתקשה לקום מוקדם, יחליט שממחר זהו. כל יציאה מהטבע שלנו, פועלת שינהגו איתנו 

ממרום באופן של מעל הטבע! 

סיפור שקרה באמת
יהודי ממזכרת בתיה, ר. דבוש שי', ל"ע, עבר תאונה לפני כמה שנים במהלך ביקור באריזונה, 
אלא שמשפחתו, שהייתה  סיכוי  חסר  נראה  היה  המצב  קומות!  בגובה חמש  מגג  נפל  הוא 
מוכנה לעשות הכל, כתבה לרבי שליט"א מלך המשיח באגרות הקודש באמצעות בן משפחה 

מחב"ד - הרב מרדכי בן שבת. 

ודיבר על  במכתב, הרבי שליט"א מלך המשיח הורה לקבל החלטות טובות לזכות רפואתו 
סעודת הודיה ב-יט בכסלו, ראש השנה לחסידות, יום שחרורו של אדמו"ר הזקן ממאסר לאחר 

נג ימים כנגד נג פרקי ליקוטי אמרים, החלק הראשון בתניא. 

כמניין יהודים, לקחו על עצמם החלטות טובות כגון – מעשרות, גידול זקן, שמירת טהרת 
המשפחה, הנחת תפילין ועוד. 

ערכה  התאונה!  לאחר  ימים  נג  כסלו,  שב-י"ט  עד  נסי,  באורח  השתפר  דבוש  ר.  של  מצבו 
המשפחה סעודת הודיה באריזונה ובמקביל מזכרת בתיה, בזמן שהוא הועבר בטיסה מיוחדת 
לתל השומר להמשך שיקום בארץ עד לחזרתו לחיק משפחתו במצב רפואי יחסית תקין ב"ה. 

זה כוחו של יהודי! כאשר הוא מתחבר להקב"ה על-ידי תורה ומצות ופועל בהוראות נשיא 
הדור, יוצא מטבעו ומתחזק בתנועה נפשית של תשובה – אזי הקב"ה עושה לו נסי ניסים!

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

טיפ לחיים ירון צבי
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ירד  המקדש  בית 
לברוקלין?  מהשמים 
אמר?  מי  אמיתי?!  זה 
בתורה?  כתוב  זה  איפה 
הסוגיה  את  להבין  כדי 
הזאת, עלינו לחזור אחורה, לבית המקדש 

הראשון. 

זמן קצר לפני חורבן בית המקדש הראשון 
גלו רבים מעם ישראל לבבל )היום עירק(. 
השכינה  ומגילוי  ישראל,  מארץ  המרחק 
לתחושת  להם  גרם  המקדש,  בבית  שחוו 
את  עוד  הרגישו  לא  הגולים  וחרדה.  נתק 
הקשר והחיבור עם השם כמו בעבר, ומצב 
נטש אותם  זה הביא אותם לחשוב שהשם 

והסיר מהם את השגחתו חס ושלום.

בבבל,  זמן  באותו  שהיה  הנביא  יחזקאל 
ראה בנבואה שבית המקדש הראשון עתיד 

להיחרב, אך כעבור זמן השם ירחם על עם 
בית  ויבנה  לארצם,  אותם  וישיב  ישראל 
נבואי,  מסר  מקבל  יחזקאל  שני.  המקדש 
שגם בתקופת הביניים, למרות שעם ישראל 
השם  זאת  בכל  והמקדש,  מהארץ  רחוקים 

משגיח עליהם והשכינה נמצאת איתם.

הנבואה,  דברי  את  לעם  מעביר  יחזקאל 
ומציין בדבריו שבתי הכנסת שבחוץ לארץ, 
"מקדש  יקראו  יהודים,  מתאספים  שם 
הכנסת  בתי  בהם.  תשרה  והשכינה  מעט" 
גם  וכך  המקדש,  לבית  זמני  תחליף  יהיו 

בזמן הגלות יהיה מקום לגילוי השכינה. 

בית  במדויק.  התקיימה  יחזקאל  נבואת 
המקדש הראשון נחרב, המוני יהודים נהרגו 
הגולים  לבבל.  הוגלו  והשאר  במלחמה 
הראשונים שכבר היו בבבל, קיבלו את פני 
מהם  ושמעו  רב  בכאב  החדשים  הגולים 

המקדש.  בית  וחורבן  המלחמה  זוועות  על 
נבואת  היא  בפיהם,  שיש  היחידה  הנחמה 
והנחמה  העתידה,  הגאולה  אודות  יחזקאל 
שהשם לא עזב אותם, וזאת באמצעות גילוי 

השכינה בזמן הגלות בבתי הכנסת. 

על  ריחם השם  בגלות  לאחר שבעים שנה 
לעזוב  האפשרות  להם  וניתנה  ישראל  עם 
את בבל. יהודים רבים חזרו באותה הזדמנות 
לארץ ישראל ובנו את בית המקדש השני. 
לאחר ארבע מאות ועשרים שנים נחרב גם 
ישראל  בני  גלו  ושוב  השני  המקדש  בית 
מארצם. הפעם הם התפזרו לרחבי העולם. 

בליבו  מפעמת  המקדש  בתי  חורבן  מאז 
יהודי, בכל מקום, הציפייה לבניין  של כל 
האמיתית  ולגאולה  השלישי  המקדש  בית 
ממש.  מיד  המשיח  ידי  על  והשלימה 
אור  קרן  יש  לגאולה  המצפים  ליהודים 

ונחמה, בידיעה שהשם לא נטש אותם. הם 
זוכרים את נבואת יחזקאל אודות המקדש 
המקדש  בית  שיבנה  שעד  ויודעים  מעט, 
השלישי שבו תשרה השכינה בהדרה, בתי 
הכנסת מהווים תחליף זמני לבית המקדש, 
כנסת,  בית  בכל  לשכינה  להתחבר  וניתן 

בכל מקום שהוא בעולם. 

הבית של רבינו
בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש השני, 
והפכה  בבבל  היהודית  הקהילה  התפתחה 
חי  זמן  באותו  אדירה.  תורנית  למעצמה 
בארץ ישראל תלמיד חכם בשם רבי אבא. 
כשהגיע רבי אבא לבבל, עמדו חכמי המקום 
על טיבו וגדלותו ובאו ללמוד ממנו תורה. 
תוך זמן קצר נחשב רבי אבא לגדול חכמי 
התייחסו  הכלל  מן  יוצא  ללא  וכולם  בבל, 
אליו בהערכה ובכבוד. הוחלט שלא מתאים 
ומאז  הפרטי,  בשמו  לו  לקרוא  להמשיך 

והלאה הוא מוכר בכינוי "רבינו". 

נהרדעא  בעיר  רבינו  התגורר  בתחילה 
יותר  מאוחר  גדול,  תורני  מרכז  שהייתה 
סורא.  בעיר  מקומו  את  לקבוע  החליט 
בסורא גרו יהודים רבים שלא ידעו ללמוד 
המקום  את  להחיות  רצה  ורבינו  תורה, 
בסורא  נפטר  זמן  באותו  רוחנית.  מבחינה 
גר צדק שלא היו לו יורשים, והוא השאיר 
גינה  עם  גבוה  במקום  גדול  בית  אחריו 
בו  ופתח  הבית  את  שיפץ  רבינו  מרווחת. 
בית  כנסת,  בית  שכלל  גדול  תורני  מרכז 
תלמידים  דין.  ובית  תורה,  ללימוד  מדרש 
רבים באו ללמוד בישיבה זו, ובית הדין שלו 
התפרסם כבית הדין המרכזי של בבל. בית 
זה זכה לתואר הכבוד "בית רבינו שבבבל".

גדולי ישראל הסכימו ביניהם, שבית רבינו 
הוא מקום מיוחד יותר משאר בתי כנסיות. 
העיקרי.  מעט  המקדש  שהוא  כך,  כדי  עד 
יתירה מזו, החכמים החשיבו את ביתו של 
הגלות  בזמן   - רבינו בתור מקום המהווה 
- את התחליף העיקרי לבית המקדש! ודאי 
עד  בביתו,  הם מצאו שם  לדעת מה  תרצו 

שהחליטו לדמות אותו לבית המקדש.

כמו לשכת הגזית
במרכז בית המקדש היה חדר מיוחד בשם 
"לשכת הגזית". חדר זה היה גדול שקירותיו 
הסנהדרין  חכמי  יקרות.  גזית  באבני  צופו 
)בית הדין העליון של עם ישראל(, התכנסו 
המרכזית  הכתובת  שהייתה  זו  בלשכה 
לעם  ההוראות  יצאו  ומשם  הלכה,  לענייני 
להסיק  במטרה  התורה  שלימוד  כיון  כולו. 
מסקנות מעשיות, הוא נעלה יותר מלימוד 
רגיל, לכן בלשכת הגזית היה גילוי שכינה 

נעלה מאוד.

ממשיך  המקדש,  בית  חורבן  לאחר  גם 
השם לחוש חיבה מיוחדת למקומות שבהם 
פוסקים הלכות ומורים לעם כיצד להתנהג, 
לומדים  בהם  המקומות  שאר  לעומת 
תורה. לכן, מאז שחרב בית המקדש, אותה 
"השראת שכינה" מיוחדת שהייתה בלשכת 
את  פוסקים  שבו  במקום  נמצאת  הגזית, 

ההלכה ומורים לעם כיצד להתנהג. 

בית  מובן מהי המעלה המיוחדת של  מכך 
כל  אותו  החשיבו  החכמים  ומדוע  רבינו, 
כך: כי כאן רבינו יושב בביתו ומורה לעם 
הוא מרכז  זה  וכיוון שבית  כיצד להתנהג. 
השכינה  שם  שורה  לכן  המרכזי,  הפסיקה 

היכונו 
לירידת בית 
המקדש 
בברוקלין

היכן השרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו אחרי חורבן בית 
המקדש, ומה הקשר לנבואת יחזקאל שנאמרה בסמוך לחורבן 
בית ראשון איזה תפקיד מיוחד מילאה לשכת הגזית בבית המקדש 
בירושלים ומי ממשיך פעילות זו כיום? מהו הסוד במספר 770, מהי 
חשיבותו של הבית כיום והיכן יעמוד הבית בזמן בית המקדש?

מאת: אריה קירשנזפט

נעלית  שכינה  שהיא  הגזית,  לשכת  של 
כן, בכל בית כנסת שורה אור  ביותר! אם 
המקדש  לבית  תחליף  מהווה  והוא  השם 
בזמן הגלות. ובבית רבינו שורה אור השם 
באופן נעלה ביותר, כיון שבו האור הנעלה 
התחליף  הוא  וממילא  הגזית,  לשכת  של 

העיקרי של בית המקדש.

ישנו טעם נוסף על השראת השכינה בביתו 
של רבינו. לא מדובר כאן רק על חכם גדול 
ופוסק כללי לעם. אלא שיש לו נשמה שהיא 
כמו של משה רבינו, ונשמתו כוללת את כל 
נשמות עם ישראל. וכיוון שכך, כאשר רבינו 
ישראל  עם  כל  כאילו  זה  הרי  שם,  נמצא 
נמצאים שם, ועל ידי זה השכינה שורה שם 

ברמה הכי גבוהה.

איפה הבית היום 
"רבינו" של היום הוא הרבי מליובאוויטש 
נחשב  שלו  הבית  שליט"א.  המשיח  מלך 
את  בתקופתנו  מהווה  והוא  רבינו",  "בית 
התחליף העיקרי לבית המקדש. לא לחינם 
למגנט  המשולשים  עם  האדום  הבית  הפך 
האנרגיות  את  מרגישים  אנשים  עולמי. 
היוצאות ממנו, והם זורמים לשם בהמוניהם 
נעלית  שכינה  אותה  מקרוב.  להתחבר 
לשוב  מחכה  המקדש,  בבית  שהייתה 
בבית  היא  בינתיים  בירושלים.  למקומה 
של מלך המשיח בברוקלין הנקרא בפי כל 

."770"

בהתגלות  מסתפקים  לא  שאנו  כמובן 
היום.  שהיא  כפי  המצומצמת  השם  אור 
במלוא  נוכחותו  את  לראות  רוצים  אנו 
בבית  ממש  מיד  שיהיה  כפי  העוצמה, 
המקדש השלישי. אך בינתיים, אנו יודעים 
שהשם לא הפקיר אותנו חלילה, ויש מקום 

המהווה תחליף זמני, ששם ניתן לחוש אותו 
ולהתחבר אליו. כאשר אתם נמצאים בניו-

יורק - תכנסו. כאשר תהיו שם, תבינו על 
מה כולם מדברים. זהו הבית שממנו אורה 

יוצאה לכל העולם!

לאינפורמציה  התייחסנו  לא  עדיין 
במתח,  תהיו  שלא  בכותרת.  המרעישה 
נגלה לכם שאכן לפי המקורות, כאשר בית 
התחנה  מהשמים,  ירד  השלישי  המקדש 
הראשונה שלו תהיה באותו בית בברוקלין, 

אחר כך הוא יעוף לירושלים.

בוודאי אתם מסוקרנים לדעת את ההסבר 
לכך. ובכן, לכל דבר בעולם צריך להיות כלי 
מתאים שיוכל להכיל אותו. אם הכלי אינו 
שתכולתו  או  ישבר,  הוא  לתכולה,  תואם 
תשפך החוצה. לדוגמה, לכמות מים קטנה 
נדרש כלי בצורת כוס, ולכמות מים גדולה 

מתאימה חבית. 

הרוחני  שהגילוי  ככל  ברוחניות,  גם  כך 
גדול ועוצמתי יותר, כך יש צורך בכלי גדול 
הנפש  לדוגמה,  אותו.  להכיל  בשביל  יותר 
נמצאת בכל הגוף בשווה, אבל במוח היא 
נמצאת באופן נעלה יותר משאר הגוף. ולכן 
מכל הגוף המוח הוא כלי עם יכולת הכלה 

גדולה יותר.

העולם  בכל  השכינה.  בהשראת  גם  וכך 
שורה השכינה בדרגה רגילה, ולכן העולם 
הזו.  השכינה  את  להכיל  מתאים  כלי  הוא 
ובבית המקדש שבו שרתה השכינה בדרגה 
גבוהה מאוד, הוא היה כלי מיוחד לכך, עם 

יכולת הכלה לגילוי הנעלה הזה.

תתחיל  שכאשר  להבין,  אפשר  זה  לפי 
הגאולה ובית המקדש יבוא מהשמים, הוא 
יבוא לבית של המשיח בברוקלין - "770". 

לאור  כלי  הוא  השלישי  המקדש  בית  כי 
השכינה הנעלית, וכאשר הוא ירד מהשמים, 
הוא יחפש את אותו מקום ששם נמצא האור 
המתאים לו. ברגע שתתחיל הגאולה, אותו 
אור יהיה שם, ולכן בית המקדש ינחת בניו-

יורק, ה'אור' וה'כלי' יתחברו יחדיו, ואז הם 
יבואו לירושלים. 

שבע מאות ושבעים
כמה  עוד  תשמעו  מסיימים,  שאנו  לפני 
דברים מעניינים מאוד על שמו של הבית. 
ראשית, הגימטריה של 770 היא "פרצת". 
בכך מרומז שמהבית הזה מופצים היהדות 
והחסידות לכל העולם באופן פריצת דרך. 
תכונה זו שייכת למשיח, מצאצאיו של פרץ, 

עליו נאמר "פרצת עליך פרץ".

זה:  במספר  המרומז  נוסף  עניין  ישנו 
העולם  מציאות  על  מרמז  שבע  המספר 
שנברא בשבעה ימים, והמספר עשר מורה 
על שלימות, כי עשר הוא מספר השלם )כי 
המספרים הבאים, חוזרים על עצמם, שהרי 

הם מורכבים מעשר ומספרים נוספים(.

במספר 770 יש 700 ועוד 70. 70 זה שבע 
שהעולם  כך  על  מרמז  וזה  עשר,  פעמים 
)שמספר  לשלימות  הגיע   )7 )שמספרו 
פעמים  )שבע  ו-700   .)10 הוא  השלימות 
עוד  גדולה  שלימות  על  מורה  שזה  מאה(, 
מובן  ומזה  שלימות.  של  שלימות   - יותר 
לכל   770 מ-  היהדות  הפצת  ידי  שעל 
הגיע   - ושליחיו  המשיח  ידי  על  העולם 
מוכן  כבר  והוא  המושלם  לבירורו  העולם 

לגאולה.

ועוד דבר נפלא: 770 הוא בגימטרייה "בית 
ידי  זו נחשפה על  )אגב, גימטריה  משיח". 

הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו!(.

כל הרמזים הללו בשמו של 770, מצביעים 
הזמני  התחליף  הוא  הזה  שהבית  כך  על 
לכל  האור  יוצא  וממנו  המקדש,  בית  של 
העולם. יש לציין שמכאן גם מענה לשאלה 
כאשר  לישראל?".  עולה  לא  הוא  "מדוע 
מבינים שיש לו תפקיד להרים את העולם 
לקדושה, מובן שהדרך הטובה לעשות זאת 
מרימים  כבדים  דברים  משם.  דווקא  היא 
לארץ  להגיע  משתוקק  המשיח  מלמטה. 
ולהביא את הגאולה השלימה, וברגע הנכון 
כל  עם  הבית שלו,  עם  לישראל  יבוא  הוא 
בתי הכנסת, ועם כל היהודים מכל העולם.

בבית  וכולנו  קט  רגע  עוד  יקרים!  יהודים 
רגע  כל  בינתיים,  בירושלים.  המקדש 
הגאולה  את  רואים  לא  ועדיין  שעובר 
כתובת.  לנו  שיש  לדעת  עלינו  בעיניים, 
חב"ד  בבית  בברוקלין.  המשיח  של  ביתו 
תמיד מרגישים בבית, השלוחים נותנים את 
ההרגשה שאתה אהוב ומקובל, והשם אוהב 
הבסיס  המקור,  אל  כשתבואו  תמיד.  אותך 
יוצאים כל השלוחים, תרגישו חזק  שמשם 

חזק את החיבוק החם. 

בניו- ל-770  להגיע  נספיק  שלא  והלוואי 
שם,  יירד  המקדש  בית  ממש  ומיד  יורק, 
ויחד הם יבואו לירושלים, ואנו נטוס לשם 
את  ונראה  ובשמחה.  במהירות  עננים,  על 
הרבי שליט"א מלך המשיח, וכמובן נראה 
ומיד  תיכף  והעיקר  בשלימות.  השם  את 

ממש!

מקורות: יחזקאל יא, טז. מגילה כט, א 
וחידושי אגדות מהרש"א. קונטרס בענין 
בית רבינו שבבבל.

ממנו יוצאת אורה. אלפים בעת התוועדות עם הרבי שליט”א מלך המשיח ב-770

במרכז בית המקדש היה חדר מיוחד בשם "לשכת הגזית". חדר זה היה גדול ומכובד שקירותיו 
צופו באבני גזית יפות ויקרות. חכמי הסנהדרין )בית הדין העליון של עם ישראל(, קיבלו 

קהל בלשכה זו שהייתה הכתובת המרכזית לענייני הלכה, ומשם יצאו הוראות לעם כולו. כיון 
שלימוד התורה במטרה להסיק מסקנות מעשיות, הוא נעלה יותר מלימוד רגיל, לכן בלשכת 

הגזית היה גילוי שכינה נעלה מאוד
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גד באב"ד

מוכנים לקראת 
האתגר הבא 

הגענו לשלב בו אנו נדרשים להעמיק את הדברים 
מהרגש אל השכל. האם נשכיל לעשות זאת?

בתקופה הקרובה קוראים רבים יתקלו בבעיה מוכרת ומטרידה, 
בה נפגשים רבים בימים אלו מידי שנה בשנה. חלקנו נתפסים 
לא מוכנים מול התופעה, כך שהפתרון מורכב מכדי להישלף 
באופן מיידי. אך אם ניערך נכון לתקופה זו ולתופעה שנלווית 

לה, יתכן כי נצליח להתגבר על הענין.

בימים אלו, ימי חודש אב, לאחר תענית תשעה באב וימי בין 
המצרים, מסתער כל יהודי לעבר האתגר המיוחד הבא - חודש 
אלול, חודש הרחמים והסליחות. אלול נושא בחובו ריח מיוחד. 
ריח נפלא של תשובה והתעוררות, בחודש בו אנחנו מתכוננים 
לראש השנה ויום הכיפורים. אלו ימים בהם כל אחד מאיתנו 

נובר בזכרונותיו ומקווה לתקן את שדרוש תיקון.

וההתעוררות  התשובה  אווירת  הסליחות,  ופיוטי  השופר  קול 
השמור  מקום  מיוחד.  למקום  אותנו  להביא  בכוחם  הכללית, 

לחודש אלול.

הימים  של  הייחודית  התקופה  חולפת  כאשר  שנה,  מידי  אך 
נוכל  כיצד   - בשאלה  עצמנו  את  מוצאים  כולנו  הנוראים, 
לשמר את אווירת התשובה והרצון להשתפר? האם נגזר עלינו 
טובות  וקבלות  להחליט החלטות  ולהתרגש,  להתעורר  לנצח, 
על הנהגה ראויה יותר, להתחרט על מעשים לא ראויים, ומשם 

לחזור לשגרה?

ושייכת  מוכרת  הינה  הרגעית,  ההתעוררות  של  זו,  בעיה 
מוגדרת  החסידות,  בתורת  החיים.  במגעלי  רבים  לתחומים 
רוחנית מסעירה את  ואקסטזה  הדרך בה התעוררות מיוחדת 
'חג"ת' -  בו באופן קבוע, בשם  איננה מתיישבת  היהודי אך 

ראשי התיבות של הספירות הקבליות: חסד, גבורה ותפארת.

אך ישנה דרך נפלאה נוספת, אותה מציעה תורת החסידות, 
בנוסף על ההתעוררות הרגעית והחוויה העוצמתית הספציפית. 
נפרד  ולהופכה לחלק בלתי  קיימת דרך לשמר את התשובה 
יותר:  מוכר  בשם  החסידות  בתורת  נקראת  זו  דרך  מאיתנו. 

חב"ד. ראשי התיבות של הספירות: חכמה, בינה ודעת.

בחוויות  רק  לא  לאלוקים  הקרבה  את  לחוות  הוא  הרעיון 
ובהתעוררות הנפרדת ממעגלי  ורגעיות, בהתרגשות  מרגשות 
אנושית  בדרך  אליו  להתחבר  אם  כי  החיים,  של  השגרה 
האפשרות  את  ליהודי  חידשה  חב"ד  חסידות  יותר.  ומיושבת 
ללמוד באופן שכלי, מסודר והגיוני על הקדוש-ברוך-הוא ועל 

דרך בריאתו את העולם.

לקראת חודש אלול, הדרך לשמר את התעוררות התשובה על 
אש גבוהה בצורה קבועה ובלתי נפרדת מאישיותנו, היא ללמוד 
מתורת החסידות. אם דרך שיעורים באינטרנט, או השתתפות 
פיזית בשיעור חסידות בבית חב"ד שבאיזור המגורים שלכם. 
ניתן ללמוד חסידות  היום אמצעים רבים באמצעותם  קיימים 
והמובן ביותר. גם ספרים רבים ללימוד חסידות,  באופן הקל 

נוחים, עדכניים ובהירים, ניתנים להשגה בבתי חב"ד.

רעיון זה, בו הלימוד על אלוקים הוא איננו רק חווייתי כי אם 
להיות חלק  והופך  ובלב באמצעות החסידות  מתיישב בשכל 
בלתי נפרד מן האדם, הוא למעשה הצעד הגדול ביותר אותו 
התגלותו  שהרי,  השלימה.  הגאולה  לכיוון  ישראל  עם  עשה 
הקרובה של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בגאולה 
בבריאתו  אלוקים  כוונת  את  המשלים  המהלך  היא  השלימה, 
את העולם, שמציאותו ושכינתו של הבורא יתיישבו באופן גלוי 

בעולם, ויהפכו להיות במוצהר, חלק בלתי נפרד מאיתנו.

לימוד החסידות, הוא אחת מן הדרכים הטובות ביותר לזרז את 
היום הזה, ולגרום לעצמנו ולעולם, להיות כאלה כבר עכשיו. 

יפה זליגסון

להתעדכן 
הגיע הזמן לשנות את ההרגלים. להשתחרר מכל מה שהתרגלנו אליו עד היום ולהתחיל לחשוב 

במושגים של העידן החדש. עוברים לימות המשיח גם בצורת החשיבה
"יותר קל להוציא את היהודים מהגלות מאשר להוציא 
ממנהיגי  אחד  פעם  אמר  כך  מהיהודים",  הגלות  את 
הציונות. אמנם הוא התכוון למשהו אחר לחלוטין, אך 

נקודת האמת מבצבצת מהמשפט הזה.

כבר  כמעט  בהם  רבות  שנים  גלות,  היתה  רבות  שנים 
התרגלנו לצרות הגלות, כמעט התרגלנו למצב המוזר 
הזה, בו אין בית מקדש עומד על מכונו, מצב כה מוזר 
בו למלך אין בית, אין ארמון בו הוא יוכל להשרות את 

שכינתו.

לפני כשלושים שנה התבשרנו על ידי הנביא אשר נשלח 
אלינו, נשיא הדור ומנהיגו, הרבי שליט"א מליובאוויטש 
מלך המשיח, שהמצב הזה עומד להיגמר. "הנה זה משיח 
בא" הכריז הרבי שליט"א, והודיע לכל באי עולם שכבר 
סימני  כיצד  משיח,  של  פעולותיו  את  בפועל  רואים 
הגאולה מתרחשים, ונותר לנו רק לפקוח את העיניים 

ולראות.

ביומו.  יום  ומתחזקים מידי  והסימנים מאז רק הולכים 
כמעט כל מבט במהדורת חדשות מזכירה לנו עוד פסוק 

מישעיהו, עוד נבואה של יחזקאל.

אז מה נשאר לנו? להתעדכן. לחיות את הזמן בו אנחנו 
נמצאים, לא להישאר מאחור.

ארוכות  כה  גלות  שנות  אחרי  קשה,  קצת  זה  אמנם 
חדשה,  תקופה   - זה  ככה  אבל  ההרגלים,  את  לשנות 

הרגלים חדשים.

ההבדל בין ימות המשיח לזמן הגלות מתבטא בהרבה 
שייכים  שלא  גלותיים  ממנהגים  החל  דברים,  מאוד 
ועד למצוות רבות  לתקופה החדשה, תקופת הגאולה, 

שלא יכלנו לקיים במשך הגלות.

עוד  לא  המחשבה:  בצורת  מתבטא  ההבדל  עיקר  אך 
יהודים גלותיים שמתעסקים בענייני העולם, אלא "לא 
יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד"; לא עוד 
מצב של מלחמות, צרות וצער, אלא "ובאותו הזמן לא 
יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות"; לא 
עוד עוני ומחסור, אלא "הטובה תהיה מושפעת הרבה, 

וכל המעדנים מצויין כעפר".

אז תשכחו מכל מה שהתרגלתם אליו, תתעדכנו. 

רועי בנימיני

קשר שחור חזק! 
החיים בנויים על מערכת יחסים תקינה וכשאין, הם נופלים. אבא ואמא זה עצמנו ובשרנו. 

אלוקים מעל כולנו ובתוכנו, מאמין בנו ורוצה בטובתנו. עכשיו התור שלנו 
סביבה, חברה, זה החיים עליהם אנו סובבים ומדברים. 
לשכן  החיוך  בבוקר,  לחבר  השלום  האנושי;  הקשר 
לנו  יחסר  שבהעדרם  יודעים  אנו  לנו,  חשובים  בערב, 
ולהם. החיים לא יהיו אותם חיים, לא מאירים ונוצצים, 
הם יהיו חשוכים וכבויים. לפעמים עם כל הרצון הטוב 
יש משברים, כשהחבר הטוב פוגע בי, אנחנו לא אותו 
פוסק. מה לעשות  ביננו  והדיבור  דבר, הקשר מתנתק 
כך מסלול החיים, ירידות ועליות. אבא ואמא, ההורים 
שלנו, הם אלו שהביאו אותנו לאוויר העולם, להם אנו 
חייבים הכל. גם כאן בתוך המשפחה יש בעיות, קצת 
צעקות ומריבות, יש לנו דעות שונות. ובכל זאת בליבנו 
פנימה יודעים אנו שאבא ואמא הם גופנו ממש, זה קשר 
חזק שאי אפשר לנתק. ההורים שלנו, הם חיינו, גם אם 

נרצה וגם אם לא... 

אלוקים, בורא העולם, נותן התורה ומצוותיה יודע הכל 
על כל אחד ואחת מאיתנו, הוא זה שממית ומחיה, נותן 
זה  עלינו,  והרע שנוחתים  לזה. הטוב  ועוני  לזה  עושר 
ממנו יתברך - בורא העולם. לפעמים קצת קשה לראות 
אנו  אבל  עלינו.  נופל  כשהרע  עימנו  מיטיב  הוא  איך 
יודעים שהכל מלמעלה, כשזה האחרון בא, אם נעמיק 
ונחפש - נגלה את הטוב המסתתר. כמו אבא טוב הרוצה 

אך ורק לטובתנו. מה שלו חשוב כך גם לנו.

תפילין. לגלגל רצועות שחורות העשויים מעור בהמה 
יום  והראש.  היד  על  כבוד  ביראת  להניחם  טהורה, 
קמים  אנו  להפציע,  מתחיל  האור  זורחת  השמש  יום, 
ומקיימים את מצוות הבורא באושר, באמת ובתמים, כך 
ציווה הבורא, בהנחת תפילין אלו אנו מתקשרים אליו 

והוא אלינו. זכינו בקשר אמיתי אשר לא ניתן לפירוד.

הקשר שלנו עם בורא העולם חשוב לו ולנו. אין הבעת 
חיבה יותר גדולה מלתת לאבא את מה שבאמת רוצה 
ולפעמים  עלינו,  וגדול  קשה  קצת  אם  וגם  ומבקש, 
זה אפילו מפחיד אותנו, בו בזמן שנעשה  אצל חלקנו 
זאת בעולם הגדול נרגיש קצת לא בנוח, אנשים יביטו 
עובר  'מה  וחשודה,  מוזרה  לכזאת  תשתנה  והבעתם 
שאוהב  אבא  לנו  יש   - אכפת  מה  לנו,  אבל  עליהם'. 
זו  אשר  וציווה,  ביקש  הוא  כך  ואם  אותו,  ואנו  אותנו 
הדרך בה מתבטא הקשר שלנו אתו, אז איך ננתק קשר 
עם אחד שכל כך רוצה בטובתנו, זה לא משתלם, אנו 
נצעד בגאון יעקב וגאוות יחידה, כן, 'אני קשור בקשר 

בלתי ניתן לניתוק לעולמי עד'. 

קשר אמיתי - שווה השקעה. 

ות
דע

עודד ברזילי

אבל למה הוא גר באמריקה?
הבחירה של הרבי שליט"א מלך המשיח למקם את מגוריו ואת מוקד השפעתו העולמית דווקא בניו יורק, אינה מיקרית אלא 

מסמלת את תפקידו האמיתי של מלך המשיח כמחולל השינוי העולמי
מה זה בשבילכם כיכר ה"טיים" במנהטן? מרכז 
רקע  על  סלפי  שעושים  אנשים  אולי  העולם? 
פרסומת  בסרטוני  המרוחים  הענקיים  המגדלים 
כנראה  וגם  מותגים,  של  חנויות  או  ענקיים, 
הלבן?  הבית  בשבילכם  זה  מה  רחוב...  מופעי 
מושלים בכיפה? מנהלי הפוליטיקה האמריקאית 
בעולם?  המלחמות  קציני  אולי  והעולמית, 
חוקים  שמייצר  ארגון  האו"ם?  לכם  אומר  מה 

עולמיים? מחזיק בידיו את הכסף של העולם?

הקדוש ברוך הוא רוצה את הגאולה מתוך הגלות. 
לכן הוא יצר אותה. הרבי שליט"א מליובאוויטש 
- המשיח - גר באמריקה בכוונה תחילה, והיא, 
שלמעשה  העובדה  את  לעולם  ולחשוף  לגלות 

העולם בכלל מציאות אלוקית...

יש לו, לקידוש החומריות, מעלה יתירה על רמות 
הקדושה הגלויות ומורגשות לעיניים פיזיקליות 
כמו: ארץ ישראל, בית כנסת, בית מדרש וכדומה. 
במקום  דווקא  לגור  בחר  הוא  ברוך  הקדוש  כי 

הנמוך, ושם הוא רוצה להרגיש בבית...

כאשר יהודי מניח תפילין בטיימס סקוור במנהטן 
ומעלה זאת לסטטוס, הוא מגלה את מה שתמיד 
בית   – מנהטן  של  המרכזית  בכיכר  טמון  היה 

אלוקים, ובסטטוס – את הגאולה בגלות.

"מה   - מטעה  גלותית  מחשבה  עולה  לפעמים 
יאמר העולם ומה יאמרו האומות על כך שיהודי 

אך  שגרתיים?".  חיים  בלב  גאולה  פה  פועל 
את  יעשה  יהודי  שכאשר  הוא,  כך  על  המענה 
עבודתו, כנדרש ממנו בהשכנת האלוקות בעולם 
כי  וייווכח  יראה  הוא  גבולות,  פורץ  ובאופן 

העולם אף מסייע לו בפעילותו.

)כלומר:  העולם  העיניים.  את  לפקוח  עלינו 
ובעידן  החברים,  המשפחה,  לעבודה,  החברים 
העולם(  כל   - למעשה   - החברתיות  הרשתות 
לו  שנספר  לנו  רק  מחכה  גאולה.  חי  סביבנו 
מליובאוויטש,  שליט"א  הרבי  המשיח,  שמלך 
כבר כאן. ושאפשר כבר להתחיל את הגאולה על 
ידי קיום מצוות, לימוד התורה ובמיוחד בענייני 
לכל  חינם  באהבת  התנהגות  והגאולה,  המשיח 
טעימה  שהיא  החסידות  תורת  ולימוד  יהודי 
ישראל  עם  את  ילמד  שהמשיח  הסוד  מתורת 

תיכף ומיד ממש.

הבית הלבן, בשביל הרבי מליובאוויטש שליט"א 
- מלך המשיח, הוא מקום בו קיים מנהיג עולמי 
האמריקאית,  האומה  לכל  שנה,  מידי  שקובע 
את יום החינוך הלאומי של ארצות הברית ביום 
התאריך העברי )המשתנה כל שנה בלוח הלועזי( 
של יום הולדת מלך המשיח - הרבי מליובאוויטש 

שליט"א כמתנה מוצהרת לכבודו.

האו"ם, מסביר הרבי מליובאוויטש מלך המשיח 
המשיח  מפעולות  כתוצאה  נבנה  שליט"א, 

המשיח,  על  ישעיהו  הנביא  כחזון  העמים,  על 
בין  "ושפט  באו"ם:  מיוחד  קיר  על  המתנוסס 
חרבותם  וכיתתו  רבים  עמים  והוכיח  הגויים 
גוי אל  ישא  וחניתותיהם למזמרות. לא  לאיתים 
זה  פסוק   - מלחמה"  עוד  ילמדו  ולא  חרב  גוי 
מתאר את פעולותיו של מלך המשיח על העמים, 
עד כדי כך שבעקבותיו הופכים העמים את כלי 
זהו  האדמה...  עבודת  לכלי  והמלחמה  הנשק 
בדיוק מה שקורה כבר למעלה משלושים שנה, 
כאשר המעצמות החזקות בעולם מפרקות נשק 
גרעיני ומשקיעות את הכסף שתוכנן עבור יצור 

נשק נוסף, למטרות רווחה וחינוך...

זו הגאולה. זוהי עבודתו של המשיח. להצמיח את 
הטוב המושלם, מלמטה.

במקום  לבקר  הזכות  את  מאיתנו  אחד  לכל  יש 
איסטרן  ברחוב   ,770 הכנסת  בית  זה.  מיוחד 
פארקווי שבברוקלין בניו יורק, עומד פתוח 24 

שעות בכל ימות השנה וכל אחד פשוט מוזמן.

עם הרבי  בזמני התפילות  להגיע  ביותר  מומלץ 
שחרית,  בבוקר   10:00 המשיח:  מלך  שליט"א 
15:15 מנחה, או ערבית בשעה 21:30. בכל יום 
של  מיוחד  מעמד  מתקיים  היום  בשעות  ראשון 
לקבל  ניתן  במסגרתו  לצדקה,  הדולרים  חלוקת 
באופן אישי ברכה והצלחה מהרבי שליט"א מלך 

המשיח. 

דעתכם חשובה!
כל אחד יכול להשפיע, כל 
אחד צריך. יש לכם מה 
להגיד? טור בעניני השעה, 
מסר אודות הגאולה, מילים 
אישיות על מה שקורה 
או חיזוק יהדותי תודעתי, 
שלחו את טור הדעה 
לאימייל:
 office@hageula.com
ובעז"ה נפרסם אותו באחד 
העיתונים הבאים.
)אין המערכת מתחייבת 
לפרסם את כל החומר 
שישלח. המערכת שומרת 
לעצמה את הזכות לערוך 
את המתפרסם בגליון 
בהתאם לכללי העיתון(
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נביא הגאולה - ישעיהו, מנבא בפרק ב' )פסוק ד'( את אחד מיעודי 
הגאולה: "...וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא 

גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".
מצאו את הפסוק בתפזורת הבאה. יש להתחיל מהאות  - ו 

המודגשת, ולנוע ברצף )ללא רווחים, לכל הכיוונים(.
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7 1 3
9 3 7

3 6 2 4
4 8 3

#3909 www.sudoku.name

בינוני

www.word-square.com/he/
×¨×™×‘×•×¢ ×ž×™×œ×™×•

9 5 1
3 5

8 4
6 5 1 8
3 6 8 2

2 7 9 6
1 4

8 6
7 5 3

#16868 www.sudoku.name

קשה

סודוקו יגעת       ומצאת

ציון האר"י, בית העלמין העתיק בצפת
רבי יצחק לוריא )מכונה "האר"י הקדוש", "האריז"ל החי" נולד בשנת ה'רצ"ד – ונפטר בתאריך ה' במנחם אב ה'של"ב )לפני 449 שנה(, היה ממקובלי צפת ומחשובי 

המקובלים שבכל הדורות. שיטת קבלת האר"י היא השיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות. 

שנתיים של גילויים
מפתיע לגלות כי כל תקופת השפעתו בארץ הקודש, ארכה כשנתיים בלבד, בהן הנחיל את תורתו לתלמידיו הדגולים. בשנת ה'ש"ל, בגיל שלושים ושש, עלה לארץ 
ישראל והגיע לצפת. בתחילה ולמשך תקופה קצרה היה תלמידו של רבי משה קורדבירו, ולאחר הסתלקותו, התקבל האר"י אצל כל גדולי צפת כיורשו הרוחני של 

הרמ"ק והחל ללמד את תורת הקבלה בצפת, את עשרות תלמידיו המכונים גורי האר"י. האריז"ל הסתלק בגיל שלושים ושמונה.

פיוטים לשבת
בין השאר חיבר את הפיוטים "אסדר לסעודתא", "אזמר בשבחין" ו"בני היכלא" הנאמרים בסעודת ליל שבת קודש, בסעודת יום השבת ובסעודה שלישית. בפיוטים אלו 

נרמז שמו בראשי החרוזים. 

ציפיה לגאולה
מסופר, שבאחד מערבי השבתות כשיצא האר"י עם תלמידיו לקראת קבלת שבת, שאל את דעתם להגיע לירושלים לשבת, מהלך של שעות ארוכות. התלמידים הסכימו 
שברצונם לנסוע יחד עם רבם לירושלים, אך חלקם ביקש לגשת ולשאול רשות מנשותיהם לפני הנסיעה. כששמע זאת האריז"ל אמר שבזאת הפסידו עת רצון להבאת 

הגאולה השלימה, כי אם היו מתרצים כולם ללכת יחדיו לירושלים הייתה אז ביאת גואל צדק.

תחנות         מסע
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  ו  ש  מ  ל  ג  ב  ת  ר  א  ל  ז  ב  ש  מ  ל  ר  ו

  ב  ז  א  ד  ג  ה  ד  א  ח  ה  ד  ח  ר  נ  ת  ת  כ

  ת  ג  ו  ע  א  נ  ד  נ  ע  ל  מ  ת  ו  מ  ד  ת  ד

  ל  ו  ג  א  ש  ל  מ  ר  ו  ג  ל  ל  ב  ר  ח  ו  ת

  ר  ח  ו  ד  י  ר  ע  ח  מ  י  א  ר  ד  נ  ר  ח  ב

  ל  א  י  י  א  ל  ת  ל  ד  נ  ת  י  מ  ו  ב  ש  ג

  נ  ג  א  ל  ח  ז  ו  ג  ו  ג  י  ד  ו  מ  י  ב  נ

  מ  ג  ל  ג  י  ו  ר  ז  ו  ש  מ  ב  ח  ב  ח  ז  ש

  ל  ב  ג  ד  ח  נ  מ  ה  י  ת  ו  ת  נ  ת  ש  ו  ל

  ב  ש  ר  ש  ר  ז  ז  ח  ה  ר  ת  ז  ג  ו  ז  ג  ע

  ג  ל  ו  ו  ב  ז  מ  ל  מ  ת  ר  ו  ר  ש  י  מ  ל

  ח  ד  מ  ז  ו  ר  ח  ת  ר  ח  ל  ז  ח  נ  ז  א  ה

  ז  ד  י  א  ל  ע  ל  י  ד  ל  ז  ל  ר  מ  ח  ר  ע

  ת  מ  י  ל  א  ג  ע  מ  ו  ד  מ  ג  ו  ב  א  ד  ב

  ע  ל  ה  נ  י  מ  ד  ו  ע  ו  ל  נ  ע  א  מ  א  ש

  ר  ו  מ  ד  מ  ע  ו  א  נ  מ  ח  מ  ד  נ  א  ח  ה

  ש  ה  א  ת  ב  ז  ג  ש  מ  ו  ד  ה  ג  ל  ב  ה  ר
 



ב"ה

זמר אורח: 
חיים ישראל

עד ו לם  לעו ח  המשי מלך  ו  נ י רב ו ו  נ ר מו ו  נ נ ו אד חי  י

מנחה: אלעזר פרץ

יום רביעי י"ט באב // 28.7

20:30
פתיחת שערים 19:30
אמפי גן המלך נתניה

במעמד ראש העיר מרים פיירברג איכר

כרטיסים במכירה מוקדמת לתושבי נתניה: 69 ₪ | לתושבי חוץ: 89 ₪ ניתן להשיג ב'דקל' פינסקר 19 09-8875660 
* ביום האירוע עלות כרטיס 99 ₪ | כרטיסים באתר טיקצאק www.tickchak.co.il וגלאטיקט

פתיחת מחזור ה-מ"א
הרה"ג יוסף יצחק טאוב
מרבני 'מטה משיח נתניה'

סיום המחזור ה-מ'
הרה"ג קלמן בר 

הרב הראשי לנתניה

סיום הרמב"ם 
מחזור ה-40

במופע שקיעה לכל המשפחה


