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המלחמה באפגניסטן
והלקח לישראל

המראות שהגיעו השבוע מאפגניסטן ,סימלו את הדרך הקלוקלת שליוותה את פעולות בעלות הברית וחוסר
רצונם למגר לחלוטין את הטרור .רק ציות מוחלט לרבי שליט"א מלך המשיח יביא לשלום עולמי ולגאולה
שוב עדים אנו לקריסת התפיסה השגויה ,כאילו ניתן להכיל
אירגוני טרור ,ואם רק ידברו איתם בהגיון ,אזי הכל יתהפך.
השבוע ,נכבשה מדינת אפגניסטן
בתוך זמן קצר ,ללא מאמץ
מלחמתי ,בידי ארגון הטרור
האיסלמי ,הטאליבן ,שחזרו
לשלוט במדינה ,לאחר  20שנה
בהם ישב הצבא האמריקאי
במדינה .כזכור פלשה ארה"ב
למדינה ,יחד עם בנות בריתה,
מתוך מטרה למגר את שלטון
הטרור שנתן חסות לאלו
שביצעו בתחומה את פיגועי
התאומים שהובילו להריגת
אלפי חפים מפשע .אלא שלמרות
רצנם הטוב של ראשי השלטון
בארצות הברית ,מיד עם נסיגתם
מהמדינה ,צצו ועלו כוחות
הטרור והשתלטו בתוך ימים
ספורים על המדינה כולה.

אלו חסרו בפעולת צבא בעלות הברית ביציאתם למלחמתם
בקיני הטרור .הם לא סיימו את פעולת חיסול הטרור ותומכיו
עד הסוף ,הם לא הבינו את גודל התפקיד שהם נטלו על
עצמם ולא השכילו לכבוש את
המקום לגמרי כדי שהטרור לא
ישוב לשלוט בשטח.
כעת משנפלה אפגניסטן שוב
לידי הטרוריסטים ,הרי שיצטרכו
לפעול בצורה המירבית שלא
לאפשר להם להוציא פעולת
טרור בעולם ,כפי שהיה בעבר.

הדפסת התניא באפגניסטן
לפני כ 12-שנה ,דאג חייל יהודי להדפיס את
ספר התניא גם באפגניסטן ,במסגרת שירותו

הדבר הטוב ביותר שיוצא מכך
בנתיים ,הוא חידוש מלחמת
אפגניסטן כנגד איראן החולקת
איתם גבול משותף והעסקת
שונאי ישראל שילחמו אלו
באלו ,באופן של "למכה מצרים
בבכוריהם".

שלום עולמי

כיבוש מושלם
כאשר מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח ,את הדרך הטובה
ביותר לכיבוש מושלם של מקום ,הוא אומר" :בכדי שעבודת
הכיבוש תהיה בשלימות צריכה היא להיות בכל הפרטים –
הן של הנכבש והן של הכובש( :א) כיבוש הארץ בשלימות
הוא כאשר כובשים את כל הארץ (כפי שהיה בכיבוש ארץ
ישראל) .אם נשאר חלק מהארץ שלא נכבש – הרי הכיבוש
כולו אינו בשלימות (גם של חלקי הארץ שכן נכבשו).
כפשטות הענין ,שאז נשארת סכנה מהאנשים הנמצאים
בחלק הארץ שלא נכבש .ועל דרך זה (ב) מצד הכובש :מתי
הכיבוש הוא בשלימות – ובאופן שניכר בגלוי בהנכבש שהוא
נכבש לגמרי על ידי הכובש – כאשר הכובש מונח בפעולת
הכיבוש בכל כחותיו ,בכל
פרטי המציאות שלו"...
לצערינו מרכיבים חיוניים

ובנתיים גם בישראל ,צריך להפנים את הלקח :במשך כל
השנים האחרונות ,מאז שחזרו לידינו באורח ניסי חלקי
יהודה ,שומרון וירושלים ,הרי שגישתה התבוסתנית של
ממשלות ישראל לדורתיהן היתה של חוסר רצון לשלוט
בשטח ולהשלים את הכיבוש ,ומקום כך איפשרו למחבלים
בכל מקום להשאר על אדמתם תוך עצימת עין מפעולותיהם.
רק מלך המשיח יביא איתו את השלום המיוחל לעולם
כולו ,וזאת באמצעות הנחתת מכת מוות על כל שונאי
ישראל בכל מקום שהם ,כולל כיבוש מרצון של כל חלקי
הארץ המובטחת והפיכת ישראל למקום ממנו יוצאת אורה
לאומות העולם כולו .הסרת סממני השקר האופפים את
העולם ,כאילו ויש לרחם על אותם אכזרים ,וקיום ההלכה
הקוראת לצאת ולהלחם אפילו בשבת כנגד מי שבא ללחום
בעם ישראל .רק ציות מוחלט לדבריו של הרבי שליט"א
מלך המשיח יביא שקט ושלווה והעיקר גאולה האמיתית
והשלימה ,ותיכף ומיד ממש.

חדשות טובות
התוועדויות ח"י אלול
השבוע יחול יום ח"י אלול ,יום הולדתם של
הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן .לרגל התאריך
יתקיימו התוועדויות מיוחדות בכל מקום,
ללימוד דרכם של המאורות הגדולים וקבלת
החלטות טובות לקראת השנה החדשה
ולזירוז הגאולה האמיתית והשלימה .פרטים
בכל מוקדי חב"ד.

תשרי של גאולה
מתחילים שנה של גאולה! בהשקעה מרובה
ובהפקה מרהיבה יוצאים לאור בימים אלה
עלוני החגים המהודרים של 'ממש' המביאים
את הרעיונות וההנחיות על החג הקרוב
בשפה בהירה וקולחת ובעיצוב נאה ומושך
עין .העלונים נוחים לשימוש ועם התאריכים
והזמנים המותאמים אשר יסייעו לכל אחד
ואחת מהידידים ,השכנים והמקורבים שלכם
לחגוג חג כהלכה עם ניחוח של גאולה.
הפיצו את האור להזמנות 054-2248-770
או באתרwww.mamesh.org :

שותפים בלימוד התמימים
איגוד תלמידי הקבוצה הפועל בשנים
האחרונות לטובת לימודי תלמידי הישיבה
ב ,770-רכש לאחרונה את בנין הפנימיה
מול  770ויוצא בקריאה לציבור ליטול
חלק בשיפוץ המבנה והתאמתו לשימוש.
לפרטיםwww.charidy.com/749 :

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

המלחמה של היהודי מול העולם
שלפי התורה אסור לכבוש יעדים חדשים?

מכל דבר בתורה צריך להסיק הוראה מעשית כדי ללמוד
ממנה לחיי היום יום .בנוגע לפסוק הפותח את פרשת
השבוע "כי תצא למלחמה על אויבך" מפרש רש"י
שהפסוק מדבר על "מלחמת הרשות" ,וצריך להבין מהי
ההוראה אלינו מכך ,כיום ,כשכבר אין מלחמות כאלו?

אותה השאלה נשאלת כלפי "מלחמת הרשות" בעבודת
ה' :באם התורה ציוותה משהו ,אין ספק שצריך לעשות
זאת בכל מחיר ,אבל לשם מה צריך לכבוש עוד שטחים
ולהרחיב את תחום הקדושה למקומות שהתורה לא
ציוותה עליהם?

ההבדל בין מלחמת רשות למלחמת מצווה הוא :ישנם
מלחמות שהקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה לערוך ,כמו
למשל  -להילחם עם שבע העמים שהיו בארץ כנען
ולהפוך אותה לארץ ישראל.

לשלוט על כל העולם

וזה שהתורה ציוותה לכבוש
רק את ארץ ישראל ,זה בכדי
לתת מקום ליהודי לחדש,
ולהחליט לבדו לצאת מעבר
לגבול ולכבוש שטחים
חדשים ,בתור מלחמת רשות

לעומת זאת ,מלחמת הרשות ,כשמה כן היא – רשות,
ואותה אף אחד לא ציווה לעשות ,אלא היא נערכת כאשר
רוצים "להרחיב גבול ישראל" מעבר לשבעת הארצות.

להרחיב את הגבולות
כעת נוכל להבין מהי ההוראה אלינו מתחילת פרשת
השבוע :גם בעבודת ה' יש כמה תחומים .יש את תחום
הקדושה והרוחניות ,ויש את ההתעסקות עם העולם.
בהתעסקות עם העולם – יש את מה שהקדוש ברוך הוא
ציווה במפורש בתורה ,שזה בדומה ל"מלחמת מצווה",
אך יש את מה שיהודי רוצה לעשות מעבר למה שכתוב,
"להרחיב גבול ישראל" – "מלחמת הרשות" .הוא אינו
מסתפק במה שנמצא בתחום גבולות הקדושה אלא הוא
מעוניין לכבוש עוד יעדים כדי לקדש אותם.
כדי להבין זאת טוב יותר ,צריך להקדים שאלה כללית
בנוגע ל"מלחמת הרשות":
ידועה הטענה של אומות העולם כלפי בני ישראל
– "לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים" .את
התשובה לטענה זו אומר רש"י בתחילת פירושו על חומש

בראשית "כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא ,הוא בראה
ונתנה לאשר ישר בעיניו .ברצונו נתנה להם (לגויים),
וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו (לבני ישראל)".

מותר לכבוש?
ולכאורה ,מילא בנוגע לארץ ישראל הרי יש תשובה
לטענת הגויים ,אבל בנוגע ל"מלחמת הרשות" ,באיזה
זכות הולכים להרחיב ולכבוש מעבר לגבולות הארץ?
ובמילים אחרות :מכך שהתורה לא ציוותה לכבוש
שטחים נוספים אלא רק את ארץ ישראל ,מובן (לכאורה)

ניצוצות של גאולה

על זה באה פרשת השבוע ומלמדת "כי תצא למלחמה
על אויבך" – במלחמת הרשות .אף על פי שהתורה לא
ציוותה ,הרי הכוונה היא שבסופו של דבר כל העולם
יהיה שייך לקדוש ברוך הוא ולתחום הקדושה.
וזה שהתורה ציוותה לכבוש רק את ארץ ישראל ,זה בכדי
לתת מקום ליהודי לחדש ,ולהחליט לבדו לצאת מעבר
לגבול ולכבוש שטחים חדשים ,בתור מלחמת רשות.
ואפילו שזו מלחמה שהוא בכלל לא מצווה עליה,
ולכאורה הרי הוא מעמיד את עצמו בסכנה ,למרות זאת
הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכח להצליח ולנצח .וכמו
שאומר הפסוק "כי תצא  . .על אויבך" ,כי המציאות של
היהודי היא מעל האויב ,מאחר והיהודי הוא מאוחד
בתכלית עם הקדוש ברוך הוא.
והעיקר הוא ,שעל ידי זה זוכים לגאולה האמיתית
והשלימה על ידי משיח צדקנו ,שעליו אומר הרמב"ם
"ילחום מלחמות ה' וינצח" ,ועד שמגיעים לשלימות בזה –
מלחמה מלשון "לחמי לאישי" שזה עניין הקרבנות בבית
המקדש – תיכף ומיד ממש.
(על פי שיחת שבת פרשת כי תצא ה'תש"נ)

דבר מלך

הרב מנחם כהן

כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה'
אלוקיך בידך ושבית שביו (תצא כא ,י)

שלעת עתה נמצא "בשביה" ,לאחר שברשות הקדוש ברוך
הוא היצר הרע הצליח להביא גרזן ולהחריב את הבית –
יחזור מהשביה ויבנה.

יתכן שבימים הקודמים ,לפני התחלת חודש אלול שבו
"המלך בשדה" ,כאשר עמדו בחודש רגיל ,ובפרט החודש
שבו נחרב בית המקדש ,היה מצב שבו היצר הרע בא לילד
היהודי ואמר לו – רואה אתה שבית המקדש חרב ועדיין
נמצאים בגלות ואפילו בארץ ישראל עוד לא נבנה המקדש,
ועל ידי זה הצליח היצר הרע שבאיזה עניינים יהיה "ושבית
שביו",

שהרי כל ענייני הבריאה יצאו מהשביה ,וכולם יראו בגלוי
ש"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" ,ובכלל
זה שכולם יראו בגלוי ,למטה בארץ ,את "מקדש אדנ-י
כוננו ידיך" ,מקדש בנוי ומשוכלל עומד על תילו ,על הר
הבית ,בירושלים עיר הקודש ,בארץ ישראל ,שתתפשט בכל
הארצות.
(שיחת ז' אלול תש"נ)

הנה על זה באה ההבטחה בפרשת השבוע ,שלכל לראש
יהודי נמצא "על אויבך" ,והאמת היא שביכולתו לנצח את
היצר הרע וללמוד תורה ולקיים מצוות מבלי להתפעל
מהיצר הרע כלל ,ולנצל כל רגע פנוי ללימוד התורה וקיום
המצוות,

כאשר תצא למלחמת היצר מתוך ביטחון שהקב"ה אכן
עומד לימינך לעזור לך ,הנה עצם היציאה ,אפילו לפני
שהחלה המלחמה עצמה ,כבר תהיה באופן ד"על אויביך"
 -למעלה מהאוייב.

ונוסף על זה יהיה גם "ושבית שביו" ,כולל גם שבית המקדש
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הפטרה :רני עקרה  -אמר מרחמך ה' (ישעיהו נד א  -י) | פרקי אבות :א-ב
בקריאת התורה (תצא כה ,יט) אומרים פעמיים את המילה 'זכר' .בראשונה בצירה ובשניה בסגול

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

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

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

לפרסם בכל מקום ומקום
שעומדים בסיום וחותם של מעשינו
ועבודתנו ,ובהתחלת התקופה של
תשלום השכר" ,מתן שכרם של צדיקים",
ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה גם
בעניינים השייכים לימות המשיח ,החל
מלימוד התורה בענייני משיח וגאולה
ובית המקדש ,ועוד ועיקר – מתוך מנוחה
והתיישבות ,שמחה וטוב לבב ,כולל גם על
ידי עריכת התוועדויות של שמחה  . .מעין
ודוגמא והכנה לקיום הייעוד "אז ימלא
שחוק פינו" ,אשר ,בדורנו זה  . .נעשה
העניין של "ימלא שחוק פינו" בלשון הווה.
(דבר מלכות שבת פרשת תצא ה'תנש"א)

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
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ומשיח
אגרות מלך
גאולה

אריה קירשנזפט

אמונה שמביאה הצלחה

הגרים בגאולה

כל העולם

בגיליון הקודם דיברנו על מצב הגויים בגאולה .אלא שהציקו לנו
ימותו ,ואלו שלא הציקו יישארו .כעת נתעסק עם עניין נוסף :הגרים
בזמן הגאולה.
נאמר בהלכה על זמן הגאולה" :לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת
את השם בלבד" .יש לשים לב שהלשון אינו "לא יהיה עסק עם ישראל
אלא לדעת את השם" .אלא "לא יהיה עסק "כל העולם" .ומזה מובן שגם
הגויים יעסקו בגאולה בלימוד התורה וידיעת השם.
בזמן הגלות ,גוי שלומד את דיני התורה של עם ישראל חייב מיתה .אבל
גוי שלומד את הדינים וההלכות של שבע מצוות בני נח ,מותר לו והוא
אפילו מקבל על כך שכר גדול.
אבל בגאולה ,לא רק שהגויים ילמדו את הדינים שנוגעים למעשה
לקיום בפועל של המצוות שלהם ,אלא הם יעסקו בהבנת גדולתו של
השם ובמשמעות הפנימית של המצוות שלהם.
מי שיעשה את העבודה החשובה והאחראית הזו ,הוא כמובן מלך
המשיח ,הרבי שליט"א .מתוקף תפקידו הוא ילמד אותם את כל מה
שהם צריכים לדעת.

אין גרים
מעניין לציין ,כי למרות שבגאולה תהיה לגויים הטובים חשיבות
מסוימת ,והם גם יעבדו את השם וילמדו תורה ,בכל זאת לא תהיה
אז את האפשרות להתגייר .וכמו שנאמר "אין מקבלים גרים לימות
המשיח".
הסיבה הפשוטה לכך היא ,כיוון שלא מקבלים גרים כל כך בקלות.
כאשר מגיע גוי שרוצה להתגייר ,עלינו לבדוק היטב את מטרתו
וכוונותיו .לראות שאכן יש לו כוונות רצויות ,שהוא רוצה להתגייר רק
משום שהוא מאמין בהשם ,ולא שהוא בא אלינו מפני אינטרס מסוים
שהוא רוצה להרוויח.
בגאולה ,כל הגויים יראו בבירור את השכר והטוב הגדול שיקבלו בני
ישראל ,ויש חשש רציני שאותו גוי שרוצה להתגייר עושה זאת רק עבור
השכר ,ולכן לא נוכל לקבל כלל גרים בימות המשיח.

אין מה לברר
בתורת החסידות מופיע על כך ביאור נוסף ומעניין מאוד:
כאשר גוי בא להתגייר ,הסיבה הפנימית לכך היא ,שבתוך גוי זה נמצא
ניצוץ אלוקי נעלה ,וניצוץ זה צריך להתברר ו'להיגאל' ולחזור לקדושה.
כיון שעבודת הבירורים והעלאת הניצוצות שייכת רק לזמן הגלות,
והגאולה תבוא לאחר שיתבררו כל ניצוצות הקדושה בעולם .לכן ,אין
יותר סיבה לקבל גרים לעתיד לבוא  -כי כבר לא יהיו יותר ניצוצות
קדושה המצפים וצריכים להיגאל ולהצטרף לקדושה.
לסיכום ,הגויים הטובים שיישארו בגאולה יכירו בגדולת השם .לא
יתקבלו גרים כי סביר להניח שמטרותיהם תהיינה נגועות באינטרס,
וגם משום שכבר לא יהיה מה לברר כי הכול הושלם.
כעת הזמן שכל אחד יקבל על עצמו החלטה טובה להוסיף בהתעסקות
עם הגויים .לחלק כרטיסים ופרסומים של שבע מצוות בני נח ,לתלות
שלטים ,לפרסם במדיה ,ועוד.

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

ג' פרקים ליום
הל' תעניות ה .הל' מגילה וחנוכה .פרק ב-ג.
פרק ג-ד .הל' אישות ..בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טז.

נפלאות עכשיו

מענדי ליפש

י"ב  -י"ח אלול
פרק אחד ליום
הל' מעשר שני .פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.

לאחר חתונתם התגוררו ר' מענדי וזוגתו דהן
מבאר שבע בדירה שכורה שהתאימה לזוג
צעיר ,אולם עם התרחבות המשפחה נוצר
צורך לעבור לדירה גדולה יותר.
אחד החסידים הבולטים בבאר שבע הוא
ר' אהרל'ה קופצי'ק ,חסיד נמרץ ושמח
שמשתדל תמיד לעזור ככל יכולתו לאחרים.
כששמע הרב קופצ'יק שבני הזוג מחפשים
דירה חדשה ,החל לעורר את הבעל ,ר' מענדי,
שעליהם להשתדל לקנות בית משלהם ולא
להמשיך לגור בשכירות.
באותם ימים ,כתב ר' מענדי לרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח על החיפושים
אחר דירה חדשה וזכה לקבל מענה באמצעות
האגרות קודש אודות החשיבות של רכישת
הבית.
בני הזוג דהן היו נבוכים .בדרך הטבע מצבם
הכלכלי היה דחוק ולא היה נראה סיכוי ממשי
במצב כזה להצליח לרכוש דירה .אך עובדה
היא שהרבי שליט"א מלך המשיח הורה להם
להתעניין ברכישת בית ,וכשהרבי שליט"א
מלך המשיח אומר – הוא יודע מה שהוא
אומר...
בכח האמונה בדברי הצדיק ,החלו בני הזוג
דהן לחפש דירה לרכישה .כעבור זמן מה הם
מצאו דירה שהתאימה לצרכיהם וגם המחיר
היה יחסית נמוך .אך באופן טבעי קינן בליבם
חשש אולי הדירה לא בדיוק מתאימה עבורם.
הם פנו שוב לקבל עצה והכוונה מהרבי
שליט"א מלך המשיח .התשובה שקיבלו
באגרות קודש היתה מדהימה (כרך יח עמוד
רא):
"נתקבל מכתבו ,ותוכנו ,באיזה מקום לקנות
דירה  . .ומהנכון שיהיה זה במקום שנמצאים
אנ"ש ( -אנשי שלומנו ,חסידי חב"ד) ,בכדי
שבשיתוף פעולה עמהם יוסיפו בעניני חב"ד
בכלל ובנקודה הפנימית הפצת המעינות
ביחוד  . .ויהי רצון שאיך שיחליטו ,יקויים
בדירה החדשה דברי חז"ל שדירה נאה
מרחיבה דעתו של אדם".
הדירה המיועדת אכן היתה בסמיכות לקהילת
חב"ד מרכזית בבאר שבע .הזוג דהן הרגישו
שממש מוליכים אותם משמים .אולם כעת
נותרה המשימה הגדולה – להצליח לארגן כסף
לרכישה כשלכאורה אין מאיפה להביא אותו...
סכום הרכישה היה קרוב ל .₪ 700,000-הזוג
דהן קיבלו אישור עקרוני מהבנק להלוואת
משכנתא בסך של  75%מהעסקה .אך נותר
להם להצליח להשיג בכוחות עצמם 25%

הרב קופצ'יק

בני הזוג היו נבוכים.
מצבם הכלכלי
היה דחוק ולא היה
נראה סיכוי להצליח
לרכוש דירה .אך
כשהרבי שליט"א
מלך המשיח אומר –
הוא יודע מה שהוא
אומר...
מהעיסקה – סכום לא מבוטל.
בחתימת החוזה הראשוני היה עליהם להביא
 10%משווי העיסקה .בני הזוג רתמו את
קרובי המשפחה והצליחו במאמץ גדול להביא
מהם הלוואות על סך .₪ 70,000
אך מאיפה משיגים עוד  15%נוספים? הזוג
התעניינו על לקיחת הלוואה של 100,000
 ₪מבנק אחר בריבית גבוהה (על פי 'היתר
עיסקא' כמובן) .אולם הרב קופצ'יק ששמע
על כך התרה בהם שלא יעשו זאת מפאת
התשלומים הגדולים שיכבידו עליהם.
"ומאיפה נשיג את הכסף?" ,תמהו בני הזוג,
"מיצינו כבר את כל האפשרויות כדי להשיג
כסף לרכישה"" .תשיגו!" ,אמר להם הרב
קופצ'יק בבטחון ובשלווה" .אם ה' רוצה,
תצליחו להשיג את הכסף גם כשזה לא נראה
הגיוני"...
בפועל ,בסייעתא דשמיא גילו בני הזוג בנק
שמוכן לתת הלוואה של  ₪ 50,000ללא ריבית
כלל .ממקור נוסף שמעו על ארגון שסייע להם
בהלוואה של  30,000נוספים ,ומספר ידידים
השלימו יחד את ה 20,000-הנותרים .והנה
בדרך פלא הגיע כל הסכום.
עם אמונה חזקה – חלומות מתגשמים.
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כל הארץ שייכת ליהודים
שלימות הארץ באה לידי ביטוי בכך שיהודים מיישבים את כל ארץ
לגבולותיה  -כיון שארץ ישראל כולה שייכת ליהודים  -כל שטח מארץ
ישראל אפילו טפח ועל-אחת-כמה-וכמה אמה וארבע אמות שייכים לבני-
ישראל.
(י"ג תשרי תשל"ח  -בלתי מוגה)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

להפיץ גאולה עם מוזיקת 'רוק'
"החלטתי לבדוק כמה שיטות ,דווקא על היהדות לא
חשבתי בהתחלה .התפנית חלה יום אחד כאשר ישבתי
בבית ושמעתי פתאום את אבי פיאמנטה שר .הכרתי
אותו כי עבד עם אבא שלי ,ויצאתי לחפש מהיכן מגיעים
הקולות .מצאתי אותו מופיע בבית חב"ד 'ממעל ממש'
בהתוועדות חסידית ,ושם כבר דאגו לתפוס אותי'.
בהמשך גם עודדו אותי לנסוע לרבי שליט"א מלך המשיח
ל ,770שם נפלו לי סופית כל האסימונים והבנתי שזהו
זה ,אני צריך להיות חסיד".

אחת מפעולותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח היא
הפצת הרעיון של  7מצוות בני נח – המצוות שאותן
צריכים לשמור כל בני האדם ,גם אינם יהודים .זוהי
חוליה נוספת בשרשרת הפעולות של הרבי שליט"א מלך
המשיח להכנת העולם לגאולה ,אז יהיה העולם מאוחד
סביב האמונה בבורא העולם ,כמו שכתוב "ביום ההוא
יהיה השם אחד ושמו אחד".
במהלך השנים נעשו פעולות רבות בתחום זה ,שנועדו
לפרסם את נושא שבע המצוות ,ולהביא להכרה עולמית
נרחבת בהן ובצורך לקיימן .הפצת הרעיון הגיעה
למקומות רבים ,החל מבין כותלי בנין האו"ם בשדרה
הראשונה במנהטן ,ועד לכפרים דרוזים וערביים ברחבי
הארץ .כחלק מהפרסום נעשה שימוש בעלוני הסברה,
שלטי חוצות ,ועוד ,אולם בחודשים האחרונים גם תחום
המוזיקה נרתם לסייע בפרסום שבע המצוות.

ברק גרוסברג .מתוך הקליפ

הוא המשיך להתקדם
ולהתפתח בעולם המוזיקה,
היה חלק מלהקה וניגן
בבמות נחשבות בתל אביב,
עד שבגיל  20בערך חש
מיצוי מכל החיים הנוצצים
שיש לתל אביב להציע

רוק מגיל צעיר
מי שנטל את היוזמה להפיץ את שבע מצוות בני נח
באמצעות המוזיקה ,הוא ברק גרוסברג ,גיטריסט רוק תל
אביבי שמאחוריו סיפור מעניין .אביו הוא שאול גרוסברג,
מפיק מוזיקלי ידוע בתחום הרוק בשנות השבעים ,שעבד
עם להקות וזמרים נחשבים ומפורסמים" .מגיל אפס
גדלתי בסביבה של הופעות ,אמנים ,ועיסוק אינטנסיבי
במוזיקה הזו .גם החברים שלי היו בנים של אמנים
ומוזיקאים ידועים" ,הוא מספר.

ההתוועדות חוללה תפנית

הם התגוררו בלב ליבה של תל אביב ,דבר שהוסיף רבות
לאווירה ולסגנון החיים .בגיל  12החליט ברק להיכנס גם
הוא לעולם הנגינה ,והחל ללמוד לנגן בגיטרה" .נכנסתי
לזה בבת אחת 'עד הסוף' .קניתי גיטרה חשמלית ,למדתי
אצל מורה ידוע ,השקעתי מאוד בלימודים האלה וניגנתי
הרבה .בגיל  13כבר הופעתי על במה בטקס הסיום של

הוא המשיך להתקדם ולהתפתח בעולם המוזיקה ,היה
חלק מלהקה וניגן במקומות רבים ,כולל במות נחשבות
בתל אביב ,עד שבגיל  20בערך חש מיצוי מכל החיים
הנוצצים שיש לתל אביב להציע בשעות היום והלילה
ללא הפסקה .הוא הרגיש חייב למצוא מימד נוסף לחיים
בעל ערך רוחני כדי שיוכל להמשיך לנשום.

בית הספר" ,הוא מספר.

עצה והדרכה

שמור על הסדר
אחרי החזרה בתשובה לא עזב את העיסוק המוזיקלי,
בהתאם להוראות הרבי שליט"א מלך המשיח לאמנים
מתחומים שונים כי אין לזנוח את הכשרונות והעולם
הקודם בו חיו ,אלא להשתמש בידע ובתחומים הללו
להפצת יהדות וחסידות .הוא החליט לכתוב שיר על
שבע מצוות בני נח ,ועשה זאת דווקא באנגלית כדי
שיהיה נגיש עבור כל העולם .במהלך ההפקה ראה את
יד השם מסייעת בצורה מיוחדת ,ותוך כמה חודשים יצא
השיר עם קליפ וידיאו מקורי .השיר נקרא Keep The
( Orderשמור על הסדר) התפרסם מהר מאוד ,ולאור
ההצלחה הוא כתב שיר נוסף על 'ואהבת לרעך כמוך'
מתוך היהדות והחסידות.
"כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא ,אפילו דברים שנראים
לא חיוביים ,זה כדי להוסיף קדושה בעולם" ,אומר ברק.
"ישנם אנשים רבים שסתם כך קשה לקרב אותם לתורה
ומצוות ,אבל באמצעות מוזיקת רוק אפשר לעורר את
הנשמה שלהם ,לקרב אותם אל הרבי שליט"א מלך
המשיח ולהכין אותם לגאולה האמיתית והשלימה"
לתיאום הופעות בבתי חב"ד ואירועים.054-5859343 :

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

השמיטה – שביתה מענייני הארץ

זו ,וכן עשו ,ובדרך זו חי עמינו עם ישראל זה יותר משלושת
אלפי שנה.

השנה הממשמשת ובאה היא שנת השמיטה ,שנה אשר "שנת
שבתון יהיה לארץ שבת לה' (לשם הוי')  . .והייתה שבת הארץ
לכם לאכלה  . .ולבהמתך וגו'" .אין מקרא יוצא מידי פשוטו.
אבל נוסף על זה ,הנה רמז גדול רמזה תורתנו הקדושה ,ותכנית
מפורטה לשנה הבאה עלינו לטובה הכינה לנו:

והייתה שבת הארץ לכם לאכלה  . .ולבהמתך – שביתת
החומריות והשגת הרוחניות אין תכליתן רק בעת התפילה
ולימוד התורה ,ואחר זה ,הנה יאמר בלבבו :בעסקי ,באכילתי
וכיוצא בזה הנה ככל הגויים בית ישראל,

שבת שבתון יהיה לארץ – שביתה מכל ארציות וחומריות,
אשר בחיינו היום יומיים ובפעולותינו.
שבת לה' ,לשם הוי' – ולא לשם דעות כוזבות והשקפות
זרות ,מטעות ומדיחות את האיש הישראלי מדרכו המקורית
והעצמית ,היא דרך הוי' ,אשר עליה מסר נפשו אבינו הראשון
– אברהם ,והוא ציווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך

נא לשמור על קדושת הגליון

 לא זוהי דרכנו .א-ל אחד ותורה אחת לעם ישראל ,גוי אחדבארץ .אחדות ושלימות מוכרחה להיות בחיינו ,חיים אחידים,
מיוסדים וחדורים רעיון אחד ,והוא :ישראל אורייתא וקודשא
בריך הוא כולא חד.
שבת הארץ שבת לה' מוכרחת להיות בכל ענייננו ,גם לאכלה
גם לבהמתך.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

(אגרות קודש כרך ה עמוד רכ)

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

