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תמוז
ה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי . . ִיְהֶיה ְלֵבית  "ֹכּ

ְיהּוָדה ְלָשׂׂשֹון ּוְלִשְׂמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים"  
)זכריה ח יט(

במשך שנות דור, נשא חודש תמוז אופי של אבלות, צער וגלות, היות ובחודש 
זה הובקעו חומות ירושלים ונקבעו בו ימי אבל על חורבן בית המקדש. אלא 

שבדורנו, החודש קיבל תפנית חיובית בגאולתו של רבי יוסף יצחק, האדמו"ר 
השישי בשושלת חב"ד, מגזר דין מוות ויציאתו מרוסיה הסובייטית.

עובדה זו מאותתת לנו, כי בעמדנו על סף הגאולה עלינו להתחיל לראות גם את 
הצד ה"טוב" החבוי בחורבן ובגלות - שנועד להכין אותנו לקראת גאולה אמיתית 
ושלימה. בנושא זה עלינו לעסוק בלהט בימים אלה אשר יהפכו "לששון ושמחה 

ולמועדים טובים" תיכף ומיד ממש.

)מעובד על-פי שיחת-קודש, פרשת בלק תנש"א(

     החודש
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תמונת השער

במבט ראשון, חודש תמוז הוא במידה רבה חודש מדכא. אין בו חגים, הוא חיוור לעומת החודש הקודם – בו חגגנו את 
חג מתן תורה – ויתרה מכך, בי"ז בחודש, מתחילים שלושה שבועות של אבל על חורבן בתי המקדש בירושלים וגלות 

עם ישראל - ממנה טרם התאוששנו עד כה.

אבל כמו תמיד, בחודש הנראה הכי מדכדך - מסתתר הפוטנציאל הגדול ביותר. הוא אמנם מטעה, כמעט כמו מזג 
האוויר הקייצי המתעתע בנו, והאירועים הקודרים אשר התרחשו בו - מחרידים ומזעזעים, אך אל לנו לתת לעובדות 

הפשטניות לשבש את חדות הראייה והמחשבה.

תורת החסידות מעניקה זווית מעמיקה ואקטואלית על אירועי חודש תמוז. אחרי אלפי שנות בכי ותמרורים על 
הגלות ואנו קרובים מתמיד לגאולה. והוענקה לנו היכולת לראות את רגעי החורבן הנוראיים מזווית חיובית - כחלק 

מהליך גדול המקרב אותנו לגאולה.

מעתה נאמר: חודש תמוז – אינו עוד חודש אבלות, אלא חודש של גאולה.

על כך ועוד במגזין המונח לפניכם, חודש טוב וקריאה מהנה.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שלכם,
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  דרוש עיון

והאורות של מתן תורה עקב התרחשותם בחצי 
כדור העליון(, ההפצה, משמעותית והכרחית 
להכנת העולם לימות המשיח הקרבים ובאים. 
הרבי התבטא כי אנו נמצאים על סף התחלת 
ומיד  ותיכף  הגאולה,  התחלת  המשיח,  ימות 

המשכתה ושלימותה.

מפתן  במקום  עמידה  מבטאת  "סף"  המילה 
הדלת, לא ברור אם האדם נמצא בתוך הבית 
אם   - יכריע,  העומד  האדם  לו.  מחוצה  או 
יעמוד עם הפנים לכיוון הבית וכניסתו פנימה 
תהיה מהירה וטבעית יותר. עלינו לכוון אפוא, 
חיובי  לכיוון  ומעשינו  פנינו  את  אלה  בימים 
לימות  בפועל  להיכנס  נזכה  אזי  וגאולתי, 

המשיח תיכף ומיד ממש.

מעינינו.  התכסה  הרבי  תשנ"ד,  תמוז  ב-ג' 
בתורה מופיע כמה פעמים נושא הימצאותו 
נשיא   - דור  בכל  עיקרי,  יהודי  מנהיג  של 
ישראל לקדוש  בני  אשר תפקידו לקשר את 

ברוך הוא.

מביא  הדור,  נשיא  של  תפקידו  להגדרת 
"איש  רבינו,  משה  על  חז"ל  מאמר  את  הרבי 
האלקים – מחציו ולמטה איש, מחציו ולמעלה 
כל  )כמו  רבינו  משה  מבאר:  והוא  האלקים". 
נשיא בדורו( מחבר בשלימות את שני הקצוות 
- רוחניות וגשמיות, בהיותו בטל לגמרי לה', 

וכנשמה בתוך גוף גשמי.

בשל תפקידו של נשיא הדור - לחבר רוחניות 

אדם  להיות  מוכרח  הוא  בשלימות,  וגשמיות 
ומיד עם הסתלקותו עובר  גשמי כאן בעולם, 
הנשיא  כי  מבואר  עוד  הבא.  לנשיא  תפקידו 
מוכן  עומד  והוא  בדורו,  הוא משיח  דור  בכל 

לגאול את ישראל אם יזכה הדור לכך.

הוא הרבי,  נשיא הדור, הלוא  כי  כן  מובן אם 
עובדה   - הזה  בעולם  הגשמי  בגופו  קיים 
חב"ד.  חסידות  בתורת  יסוד  אבן  המשמשת 

דור  הוא  דורנו  כי  הרבי,  כדברי  גם  ברור 
והוא  המשיח  מלך  הוא  דורנו  נשיא  הגאולה, 
ישראל,  עם  את  לגאול  בשליחותו,  החל 

שליחות אשר אין ממנה חזרה. 

על מלך המשיח נאמר "חיים שאל ממך, נתת 
חז"ל:  אומרים  ועד",  עולם  ימים  אורך  לו 
מבקש  "איני  לקדוש-ברוך-הוא  אמר  משיח 
ממך אלא חיים". בחסידות מבואר כי חיי מלך 
המשיח מקורם באור האלוקי האינסופי, ולכן 

חייו נצחיים, ללא מיתה והפסק.

עוד מבואר בחסידות כי דברי חז"ל "דוד מלך 
ישראל חי וקיים" נאמרו על משיח בן דוד. על 
האדם נגזר "עפר אתה ואל עפר תשוב". משיח 
חיים  חי  אשר  בעולם  הראשון  האדם  הוא 
המוות  מציאות  את  מבטל  הוא  כי  נצחיים, 

בעולם, כנאמר: "ובלע המוות לנצח".

שייך  לא   - היחידה  בחינת  היא  משיח  נשמת 
נצחיים.  חיים  חי  והוא  הפסק  או  שינוי  בה 
כי  למות,  יכול  אינו  משיח  הרמב"ן,  לדעת 
והרי  הדעת,  עץ  חטא  בגין  נתחדש  המוות 
כולם מודים כי חטאו ועונשו של אדם הראשון 
יתבטל לימות המשיח, על-כן, עם בוא המשיח 
עצמו  משיח  אצל  אך  מכולנו,  המוות  יתבטל 

הוא בטל לגמרי עוד קודם לכן.

הגאולה,  דור  הוא  דורנו  כי  אנו  בטוחים 
הרבי  יתגלה  ומצוות  בתורה  הוספה  ועל-ידי 
ונכריז  המשיח  כמלך  ומיד  תיכף  שליט"א 
המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי  לפניו: 

לעולם ועד! 

הנשימה האחרונה בגולה
בניגוד לחודשי ניסן וסיוון המבטאים נתינה בלי חשבון, מעמיד אותנו חודש תמוז בפני תקופת זמן 
קשה וכואבת בה עלינו לזחול וללכת בכוחות עצמנו    מכאן ניתן ללמוד על משמעותו הייחודית 
גם   - של החודש, המהווה את סוד קיומו של העם היהודי והאמונה התורשתית בבוא הגואל 

בתנאי הגולה הקשים ביותר

אוריה בר לב

סוף ח לקראת  עלינו  'נוחת'  תמוז  ודש 
והשמש  בשיאו  הקיץ  כאשר  השנה, 
במקרא,  שמו  ראשינו.  על  קופחת 
ניסן(,  הוא  הראשון  )כאשר  הרביעי"  "החודש 
בו  החודש השלישי,  לסיון,  מגיע בהמשך  והוא 
קיבלנו את התורה במעמד עצום אשר לא ישכח 
לעולם. התורה ניתנה לנו, מלמעלה למטה, עם 
בתת  וקבלה,  הקשבה  של  במצב  עמד  ישראל 
ה' לו, משמיים את החמדה הגנוזה. לכן, בסיוון 
מודגשת הנתינה מלמעלה למטה. עתה, בתמוז, 
הזמן לתת מעצמנו, לעמוד על הרגליים!  הגיע 
ללמוד לזחול, ללכת וגם לרוץ בכוחות עצמנו, 
מלמטה  לעלות  יכולת  לנו  יש  כי  להאמין 
למעלה, אם נקיים את הוראות והדרכות התורה 

נוכל לטפס צעד אחר צעד במעלה ההר.

המסמלת  דל"ת,  באות  נרמז  "הרביעי"  החודש 
עולם  הוא  הרביעי,  העולם  את  וגם  דלות 
מעשים.  היא  הדיבור  שפת  שם  העשייה, 
כנגד  והתמודדות  דלות  מרגישים  לא  במעשים 
וברקים  אורות  ולא  בנו  לתעתע  המנסה  החוף 

אותם ראינו בהר סיני.

העצובים  במאורעות  מודגש  בחודש  ההעלם 
אשר אירעו בשבעה עשר בו: משה ירד מן ההר 
ובראותו את העגל והמחולות נשתברו הלוחות 
ראשון  בבית  התמיד  קרבן  בוטל  הראשונות, 
הובקעה  להקריב(,  כבשים  מצאו  לא  )הכהנים 
הרשע  אפוסטמוס  שני,  בית  בחורבן  העיר 
שרף את התורה, הועמד צלם בהיכל, כתוצאה 

בשם  המוכר  הצום  נקבע  התלולות  מהירידות 
"הרביעי" – י"ז בתמוז. 

הנראים  פירושים  שני  'תמוז',  השם  למקור 
תמוז  המושג  מוזכר  יחזקאל  בספר  סותרים: 
אומרים  מאידך,  זרה.  עבודה  של  מסוים  כסוג 
כי מקור המילה תמוז, בארמית  מפרשי התנ"ך 
עוצמת  וגילוי  החום  וחימום,  הסקה  מלשון   -
השמש בימים אלה מורים לנו כי ברוחניות מאיר 
אשר  האלוקית  הדרגה  התוקף,  בכל  ומתגלה, 
מעל מהטבע, ומאירה לנו את הדרך בעבודת ה'.

שמה  בחובו  טומן  החודש  שם  מדוע  נבין  כעת 
של עבודה זרה מחד, ומאידך, בפנימיות, מורה 

על שיא תוקף החום והקדושה. 

אכן באורח חיצוני נדמה כי הירידות והמאורעות 
ההיסטוריים הינם פורענות ועונש מן השמיים – 
בהתאם לפירוש בספר יחזקאל, אבל אם נשכיל 
ללמוד ולהתחבר לפירוש החסידי הפנימי, נגלה 
ומכאן  ה',  גילוי  בתקופה מלאה  כאן  מדובר  כי 
חז"ל  על-ידי  התענית  לקביעת  הפנימי  הטעם 
והמטרה  )בגימטריה(,  טו"ב   = י"ז  בחודש,  בי"ז 
הצומות  של  הפנימי  לתוכנם  להתחבר  ללמדנו 
הכול  כי  ברור  ויהיה  למועדים  יהפכו  אשר 

לטובה, ונעשה למען עם ישראל. 

הם  הללו  המעוררים  ההיסטוריים  התהליכים 
גדול  מלך  "כמשל   , לישראל  ה'  לאהבת  ביטוי 
יחידו  בנו  צואת  ובעצמו  בכבודו  הרוחץ  ונורא 
ברוב אהבתו" כך "רחץ ה' את צואת בנות ציון".

הרבי מלובביץ' בשיחותיו האיר עבורנו באור 
הסבר  ]ראו  המצרים"  "בין  תקופת  את  חדש 
זה[,  בגיליון  בתכלס"  "מה  במדור  מפורט 
והדגיש כי המרחק בזמן מהמאורעות הבלתי 
להתגלות  קרובים  היותנו  על  מעיד   – רצויים 
מלך המשיח וכך גם נחשפת כוונתם הפנימית.

לפני כ90 שנה חל מאורע ניסי ומשמח בחודש 
 – יצחק,  יוסף  רבי  הריי"צ,  אדמו"ר  תמוז. 
חותנו של הרבי מלובביץ' מלך המשיח, ניצל 
ושוחרר ממאסר. אדמו"ר הריי"צ נאסר על-ידי 
היהדות.  הפצת  ב'עוון'  הקומוניסטי  השלטון 
המאסר הדרמטי הרעיד את ליבה של היהדות 
כולה, הטיל פחד על יהדות רוסיה וסביבותיה. 

אותי  "לא  הרבי:  כתב  הניסי  שחרורו  לאחר 
כל  את  אלא  תמוז,  בי"ב  הקב"ה  גאל  בלבד 
וגם  מצוה,  שומרי  הקדושה,  תורתנו  מחבבי 
נשיא  גאולת  יכונה".  ישראל  בשם  אשר  את 
קדימה  נוסף  צעד  העולם  את  הצעידה  הדור 
כאשר  והשלימה,  האמתית  הגאולה  לכיוון 
המועצות  כברית  חזקה  מעצמה  מנהיגי 
מכירים בגדולת נשיא הדור ומודים בצדקתו. 
הכרתם פעלה שינוי בעולם והודעתם באמיתת 
הצדיק ובתורה הקדושה, מצביעה על 'ספיגה' 

מכרעת אשר חלה בעולמנו.

המעיינות  הפצת  את  בעולם  פעלה  גאולתו 
)חצי  באמריקה  גם  חוצה  התורה  ופנימיות 
הגילויים  את  קיבל  לא  אשר  התחתון  כדור 

שני  'תמוז',  השם  למקור 
סותרים:  הנראים  פירושים 
בספר יחזקאל מוזכר המושג 
תמוז כסוג מסוים של עבודה 
זרה. מאידך, אומרים מפרשי 
התנ"ך כי מקור המילה תמוז, 
הסקה  מלשון   - בארמית 

וחימום

בשל תפקידו של נשיא הדור 
וגשמיות  רוחניות  לחבר   -
בשלימות, הוא מוכרח להיות 
עוד  בעולם.  כאן  גשמי  אדם 
דור  בכל  הנשיא  כי  מבואר 
הוא משיח בדורו, והוא עומד 
אם  ישראל  את  לגאול  מוכן 

יזכה הדור לכך.
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        ראיון

עקיביוב,  גיל  המוכשר  המוזיקאי  של  המקורית  היצירה  מאחורי 
הוא הסתמן כאחת   - חייו  סיפור  מילים המגוללות את  מסתתרות 
ההבטחות הגדולות בזירה המקומית ודווקא באולפן בו הקליט את 
אלבום הביכורים, התחולל מהפך בעולמו הפנימי והוא החליט לגנוז 

את האלבום עליו עמל שנים     ראיון אישי

מראיין: שלום בער קרומבי | הביא לדפוס: ש. לוין
צילום: קובי קלמנוביץ  

דרכו ה את  החל   ,46 עקיביוב,  גיל  מוזיקאי 
ילדים  שירי  בפסטיבל  הופיע  אז   ,11 בגיל 
לצד צביקה פיק בשיר "הסבון בכה מאוד". 
בצבא שירת כזמר בלהקת "חילות השדה", גם הפיק 
חיל-האוויר.  של  הווי  צוות  את  מוזיקלית  ועיבד 
כזמר,  חיל האוויר  בסוף השירות הצטרף לתזמורת 
מוזיקלי  בניהול  עסק  השחרור  עם  ומעבד.  פסנתרן 
של להקות נוער, ובד-בבד ניגן עם עוזי חיטמן ז"ל, 

ארז נץ ומני בגר.

לפני שני עשורים פילס עקיביוב דרכו אל היהדות, 
לו  התאימו  לא  אשר  הטקסטים  בשל  תקליט  גנז 
הוא  דתי.  כמוזיקאי  להתפתח  והחל  דתי,  כאדם 
מלחין, מעבד, מפיק מוזיקלי, זמר ואף נגן קלידים 
הביכורים  אלבום  את  הוציא  ב-2001  וגיטרות. 
סיקסטיז  רוק  השפעות  הכולל  לעני",  "תפילה 
"נוסעים  האיש",  "אשרי  כמו  ושירים  וסבנטיז 

נוסעים", "תפילה לעני" ועוד.

מחלוצי  לאחד  עקיביוב  נחשב  האלבום  צאת  עם 
לב  אל  בדרכה  היהודית  המוזיקה  של  הדרך 
יצירתו  זכתה   2014 ובשנת  הישראלי,  המיינסטרים 
העשירה להכרה גדולה אף יותר בזכות הלהיט "אנא 
בכוח" אותו הוציא לאור עם שותפו לדרך - המוזיקאי 
כל  על  השתלט  בכוח"  "אנא  השיר  חממה,  עובדיה 

הפלייליסטים של תחנות הרדיו המובילות.

במרוצת השנים הופיע עם האלבום האיכותי "בשורה 
 - חממה  ולעובדיה  לו  המשותף  והאלבום  טובה" 
"הנוצה", לצד שורת סינגלים אשר כבשו את הרשת. 
 - המרשימה  הסדרה  בהפקת  גאוותו,  עיקר  אך, 
חסידות  נשמה של  ניגוני  הכוללת  דניגונא",  "חדווה 
המצליח  ייחודי  מוזיקלי  בעיבוד  לדורותיה,  חב"ד 

לשמור על האותנטיות המקורית של הניגונים.

הרבי הוא
כמו אבא

בשבילי
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שאלתי  הנוכחי(.  הרבי  של  )חמיו  הריי"צ 
בטבעיות של מי הספרים והתמונות, ונדהמתי 
ומי  ולכל אלה?  לך  'מה  כי הם שלו.  לשמוע 
סיפר  והוא  לשאול,  הוספתי  הללו?'  הרבנים 
לי על הרבי, על הרבי הריי"צ וכי הוא מתקרב 
הרבי  על  שמעתי  'כן,  החסידות.  לעולם 

מלובביץ', הגבתי."

"פתאום עברה בי מחשבה מלחיצה - אם ניסים 
"דוס"  חברים...  להיות  נוכל  לא  בתשובה  חוזר 
לי  ניסים סיפר  יכול להיות חבר שלי. אבל  לא 
על הרבי והסביר כי דרכו אחרת. באותה תקופה 
אבל  תפילין,  והניח  כשרות  שבת,  שמר  הוא 

התהליך היה פנימי ולא ניכר בו בחיצוניות.

הקליט  הוא  לאולפן  בהגיעי  הימים  "באחד 
כותב שיר  הבן אדם  נדהמתי:  שיר על הרבי. 
לרבי? לא הסתדר לי, ניסיתי להבין מה מיוחד 

ברבי, מדוע אנשים אוהבים אותו כל-כך?".

שינוי כיוון באולפן ההקלטות
באחד  לגיל  חיכתה  ממש,  של  הפתעה 
נכנס  הוא  סירקין.  בכפר  באולפן  הבקרים 
בחורים  שלושה  שם  ומצא  ההקלטות  לחדר 
טלית  עטור  חב"די,  אברך  וגם  חב"דניקים 

ותפילין שקוע בתפילתו. הם הגיעו להפיק את 
המוזיקאי  היה  האברך  הרבי".  "ניגוני  הקלטת 
אבל  עבודה,  לפגישת  "באתי  פיאמנטה.  אבי 
לא היה לי כלל מושג את מי אני הולך לפגוש. 
עם  והחב"דניק  החסידיים  הבחורים  מראה 
פיאמנטה  אבי  לגמרי.  אותי  הכה  התפילין, 
סימן להם לשאול אותי אם אני מעוניין להניח 
אינני  כי  להם  הבהרתי  אך  הסכמתי  תפילין, 

יודע כיצד.

מידי  תפילין  הניח  מחבריי  אחד  "בצעירותי, 
אותו  ראיתי  בביתי,  ישן  כאשר  ופעם,  יום 
אבל  לכך,  רצון  לי  היה  ודווקא  תפילין  מניח 
התביישתי לספר לו כי אינני יודע איך. כעת, 

הבחורים הניחו איתי והסבירו לי כיצד".

הרגשה  לי  הייתה  התפילין  הנחת  "לאחר 
מיוחדת; הרגשה טובה של משהו נקי. התחלנו 
לשוחח, פיאמנטה התרגש מאוד לראות אותי 
לך  "אין  לי:  אמר  הוא  תפילין,  בהנחת  שמח 
הוא  בשמיים".  בכך  גרמת  נחת  כמה  מושג 
דיבר בחום רב ופתח לי את הצופן. הוא ידע 

איך להגיע אלי באותו הרגע.

ילדות  זיכרון  בי  צף  מדוע,  להבין  "מבלי 
מאד,  קשה  נפצעתי  בה  דרכים  מתאונת 
מהחלמתי  התפעמו  הרופאים  ילד.  בהיותי 

לא  רובם  כי  רפואי,  כנס  מצבי  את  והגדירו 
האמינו כי אצליח ללכת על רגליי.

ניצחתי  כי  לי כל הזמן  "לאחר התאונה אמרו 
משהו  אבל  לחיות,  שלי  הרצון  כוח  בזכות 
בתוכי התקומם. חייב להיות משהו יותר גבוה 
שיחה  כדי  תוך  עתה,  חי.  אני  בזכותו  אשר 
והרגשתי  מהתאונה  הזיכרון  בי  צף   – באולפן 
צורך להודות לאלוקים על הנס. בהחלטה של 
החב"דניקים,  במעמד  עצמי  על  קיבלתי  רגע 

להניח תפילין מידי יום.

"לפגישתנו הבאה באולפן, אחרי שבוע, הבאתי 
איתי את התפילין שלי אך הסתבר כי הן פסולות. 
חדשות  תפילין  לקנות  לי  הציע  אולגן  ניסים 
חב"ד.  מכפר  מהודרות  תפילין  על  והמליץ 
מאיר  מהרב  להשאלה  תפילין  קיבלתי  בינתיים 
להניחן  והתחלתי  בחולון  חב"ד  מבית  הלפרין 
מידי יום. כך התחלתי להתקרב לעולם היהדות, 

אם כי באותו רגע כלל לא הבנתי מה קורה.

לא  אולם  חשבתי,  כך  תפילין,  להניח  "חשוב 
הרגישו  חברי  אבל  גיל,  אומר  לכך",  מעבר 
מתחיל  המבטיח  המוזיקאי  שמא  וחששו 
וניסו  בהלם  היו  מהם  רבים  כיוון.  לשנות 

מכתב  בעקבות  נרקם  הרעיון 
לרבי מלובביץ' מלך המשיח. הוא 
מספרי  באחד  אקראי  באופן  פתח 
"אגרות קודש" בעמוד בו הוא הרבי 
"נראית  אדל:  יצחק  למוזיקאי  כותב 
במאוד ההצעה לעבד מספר שירים חב"דיים 
 "... במקהלות  בהם  שיוכלו להשתמש  באופן 
 – אליו  המכתב  משמעות  את  הבין  עקיביוב 

ויצא לדרך.

ילדות עם אהבה למוזיקה
באולפן  לראיון  פוגש  אני  עקיביוב  גיל  את 
בין  מנוחה  ברגעי  בפתח-תקווה,  שלו  העבודה 
השקט,  באולפן  נוסף.  לראיון  מוזיקלי  עיבוד 
את  כאן  מעבד  וגיל  רגועה,  העבודה  סביבת 
אומנים,  שורת  עם  מנגן  הלהיטים,  מיטב 
ואירועים  במות  על  שיריו  את  שר  ובערבים 
מהשליחות",  "חלק  האישי,  סיפורו  את  ומספר 

מנמק גיל.

את סיפור חייו האישי והתקרבותו לרבי מלובביץ' 
הוא מספר בנונשלנטיות, כאילו אין ענין מיוחד 
חוזר בתשובה  מחונן  ומוזיקאי  יוצר  כי  בעובדה 

והופך לחסיד חב"ד עטור זקן עבות.

מסורתית,  למשפחה  בפתח-תקווה,  נולד  הוא 
הקטן מבין חמישה ילדים. בילדותם בלטו אחיו 
הבוגרים של גיל דווקא בתחום הציור. הבית חי 
אומנות  ומיצגי  ציורים  ותערוכות  ציור  ונשם 
היוו מוטיב בלתי נפרד מהוויית ילדותו. כל אלה 
לא הפריעו לגיל להימשך לאומנות אחרת – של 
לי  הייתה  צעיר  היותי  "מאז  המוזיקה.  עולם 
הזכורים  ילדות  רגעי  למוזיקה.  מיוחדת  אהבה 
אני  מסוימת.  מוזיקה  עם  לרוב  מתחברים  לי, 
בביתו  ברקע".  שיר  עם  וחורף  קיץ  רגעי  זוכר 
אחותו  של  הפסנתר  על  גיל  ניגן  פעם  מידי 
את  הוריו  בו  זיהו  שמונה  בגיל  וכבר  הגדולה, 
ללימודי  אותו  ושלחו  המוזיקלי  הפוטנציאל 

פסנתר מקצועיים.

גם בתחום השירה התבלט הילד הצעיר. "הייתי 
הספר  בבית  באירועים  ושרתי  מוזיקלי,  ילד 
ובכל מיני הזדמנויות". בחתונת אחותו הגדולה, 
והם  הנוכחים,  את  הצלולה  שירתו  הרשימה 
הגיעו כולם לקדמת הבמה למחוא כפיים לילד 
הפלא. קרובת משפחה שנכחה באירוע החליטה 
אותו  ורשמה  המוזיקלי  כישרונו  את  לקדם 
לפסטיבל שירי הילדים, שנערך באותה תקופה. 
כי מאות  "להתקבל לפסטיבל היה ממש חלום, 
גיל, אבל הוא  ילדים נרשמו לבחינות", משחזר 
כשרוני  כילד  בו  בלט  ואף  לפסטיבל,  התקבל 
עם  אז  ביצע  אותם  מהלהיטים  חלק  ומוזיקלי. 

זמרים מוכרים, הפכו ללהיטים מפורסמים.

לו  הציעו  למצוות,  בהגיע  כי  אפוא  טבעי  היה 
הוריו שתי אופציות: לערוך בר-מצווה מפוארת 
באולם אירועים או לחגוג במסיבה פשוטה יותר 
ובכסף לרכוש לו אולפן ביתי. "בחרתי באופציה 
השנייה וקיבלתי מתנת בר-מצווה פסנתר וציוד 
ועיבוד,  הקלטה  לשירה,  מערכת  כולל  אולפן, 
לעבד  מאד,  צעיר  בגיל  למדתי  מכך  כתוצאה 
שירים ולהקליט. כנער כתבתי שירים והקלטתי 
עבדתי  בהמשך  המערכת,  בעזרת  עצמי  את 

בתזמורת בפתח-תקווה ועיבדתי שירים".

ועם  והתפתח  הלך  גיל  של  המוזיקלי  הכיוון 
כסולן  הצבאית,  ללהקה  נבחר  לצה"ל  הגיוס 
אלבום  להקליט  גיל  החל  בבד  בד  מקצועי. 
נבניתי  תקופה  "באותה  כתב.  אותם  שירים  עם 
לא  עולמי.  כל  את  מילא  והתחום  כמוזיקאי 
הייתה לי התעניינות כל שהיא ביהדות, כי פשוט 

עסקתי במוזיקה".

"למה לא כל הדתיים כאלה?"
דרך  היה  חב"ד  עם  גיל  של  הראשון  המפגש 
אז  "עד  בטלוויזיה,  החדשות  בערוץ  כתבה 
ומוזרים.  רחוקים  מאד  לי  נראו  ה"דוסים" 
כל  את  לקיים  "צריכים  חשבתי,  "מסכנים", 
התורה"... אבל בטלוויזיה ראיתי מראה חריג 

'הרבה  אלה  היו  ומבחינתי  רוקדים  חסידים   -
אמרו  הדיווח  במהלך  אבל  רוקדים'...  דוסים 
הצטרף  בוא  הכל,  "עזוב  לכתב  החסידים  
אלינו לריקודים ותגיד לחיים". הכתב עזב את 
החרדים  מי  לשאלתי,  איתם.  ורקד  השידור 
חב"ד.  חסידי  אלה  כי  אמא  לי  ענתה  הללו? 
בספונטניות, הוספתי לשאול, מדוע למה לא 
כל הדתיים כמותם?, אם כולם היו כך העולם 
זיכרון  לי  נותר  מאז  יפה...  יותר  הרבה  היה 

טוב מחסידי חב"ד."

הקמפיין  עם  יצאו  חב"ד  כשחסידי  בהמשך 
"היכונו לביאת המשיח", נתפסה תשומת ליבו 
של גיל. "זכורים לי טנקי המבצעים והשיירות 
ליבי.  את  צדו  מהקמפיין,  חלק  היוו  אשר 
את  זוכר  אני  אבל  מוזר,  לי  נראה  הקמפיין 

השמחה שראיתי על פני החב"דניקים."

אולם, המפגשים האלה היו רק הכנה לקראת 
המפגש האמיתי והוא אירע ממש בדרך אגב: 
באולפני  שלי  האלבום  על  לעבוד  "התחלתי 
אולגן,  סירקין.  בכפר  אולגן  ניסים  המוזיקאי 
בהליך  היה  תקופה,  באותה  מוזיקאי-יוצר 
התקרבות לחב"ד. באחד הימים בבואי לבקרו 
ובסלון  קודש,  ספרי  מלא  ארון  ראיתי  בביתו 
תלויות תמונות של הרבי מלובביץ' והאדמו"ר 

"פתאום עברה בי 
מחשבה מלחיצה 
- אם ניסים חוזר 

בתשובה לא נוכל 
להיות חברים... "דוס" 

לא יכול להיות חבר 
שלי. אבל ניסים סיפר 

לי על הרבי והסביר כי 
דרכו אחרת. באותה 

תקופה הוא שמר 
שבת, כשרות והניח 

תפילין, אבל התהליך 
היה פנימי ולא ניכר 

בו בחיצוניות."
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בתשובה  ותחזור  תיסחף  "אתה  אותו.  להסית 
בסוף", אמרו לו. אך מבחינתו לא הייתה כלל 
בעיה. אם כאן נמצאת האמת, אדרבה, ואם לא 

– ממה יש לפחד?

בתקופה הראשונה הסתפק גיל בהנחת תפילין 
מידי יום, אבל עם הזמן החלו שיחות נפש אל 
תוך הלילה עם ניסים אולגן. "התחלתי לחוות 
והפכנו  שלו  התשובה  תהליך  את  ניסים  עם 
הפסקנו  אחת  לא  קרובים.  מאד  לחברים 

או  מאמר  שיחה,  ללימוד  העבודה  באמצע 
סיפור חסידי יפה". והחלו גם התוועדויות של 
חב"דניקים באולפן. הבחורים מפיקי הקלטת 
ג'רופי  מענדי  הזמר  את  הביאו  הרבי'  'ניגוני 
פיאמנטה,  אבי  עם  באו  וכאשר  בה,  לשיר 
"לחיים"  עם  באולפן  התוועדויות  ערכו  הם 
הגיע  בולטון,  טוביה  הרב  גם  וסיפורים. 

לכפר  הדרך  את  בפניי  פתח  והוא  להקליט 
חסיד  מוזיקאי,  רב  לפגוש  "הוקסמתי  חב"ד. 
רב  איך  הבנתי  לא  וגיטרה.  ארוך  זקן  עם 
עושה כזו מוזיקה, הוא היה חם, לבבי ומעניין 

מאד ונשאבתי לאט-לאט."

"המילים כבר לא דיברו אלי"
לעומק  ולהכיר  ללמוד  גיל  החל  הזמן  עם 
של  היסוד  ספר   - "התניא"  רעיונות  את 
מעמיק  לימוד  ואחרי  חב"ד,  חסידות  תורת 

הרבי.  על  וסיפורים  התוועדויות  גם  הגיעו 
וככל שהעמיק  חסידות  ללימוד  גיל התמסר 
נשבה יותר בקיסמה. "האש החלה לתפוס בי. 
כיום  אומר  הוא  נפשי",  שאהבה  את  מצאתי 

על הימים ההם.

כי לא היה  כיפה  "באותה תקופה לא חבשתי 

לי אומץ לצאת בהכרזה ולהגיד "אני דתי", מן 
חשש של "יותר מדי"...  וחברי, גם כך נבהלו 
לאיבוד  תלך  שלי  המוזיקלית  הקריירה  שמא 
בשל החזרה בתשובה, אבל החלטתי בנפשי כי 

אם כאן האמת אלך איתה עד הסוף".

גיל  ברמת-אביב,  חדשה  ישיבה  אז  נפתחה 
שמע והחליט לבקר בה, בניסיון למצוא מקום 
הימים  אלה  היו  ללימוד.  להתמסר  יוכל  בו 
נערכו  והשיעורים  הישיבה  של  הראשונים 
הישיבה  את  לפקוד  החל  גיל  שכורה.  בדירה 

ובמקביל המשיך את עיסוקיו בתחום המוזיקה.

"כאמור,  המוזיקלי.  השינוי  גם  הגיע  ואז 
לעבוד  המשכתי  ובמקביל  בישיבה  למדתי 
על אלבום שירים משלי. אך פתאום היכה בי 
הרעיון כי משהו בחיים שלי השתנה והשירים 
הרגשתי  לא  לי,  מתאימים  אינם   – האלה 

אבל  מצוינת,  אמנם  המוזיקה  אליהם.  מחובר 
הייתה  המשמעות  אלי,  דיברו  לא  המילים 

רחוקה ממני".

נפרד  הוא  כי  להבין  לגיל  פשוט  היה  לא 
אחרי  והלחין.  כתב  אותו  הראשון  מהאלבום 
בתקליט,  אדירה  והשקעה  עבודה  של  שנים 
הוא החליט להניח את החומרים בצד ולחשב 
שירים  במקום  האומנותית.  דרכו  את  מחדש 
ליצור  החל  הוא  הקודמים,  מחייו  בחוויות 
תהליך  היה  הפעם  שיריו  ותוכן  חדש,  אלבום 
התשובה אותו חווה. כך נולד אלבומו הראשון 
"תפילה לעני", שזכה להצלחה חסרת תקדים 
ונחשב עד היום לאחד האלבומים היוקרתיים 

בז'אנר המוזיקה היהודית-אלטרנטיבית.

גם  לגעת  המצליחה  מוזיקה  יוצרים  איך 
ההתאמה  מבחינת  וגם  מוזיקלית  מבחינה 

לטקסטים?

של  הנושא  שיר  משלו.  סיפור  שיר,  "לכל 
האלבום הראשון "תפילה לעני" נולד ביום בו 
תקופה  לאחר  החדשות.  התפילין  את  רכשתי 
תפילין  הזמנתי  מושאלות,  תפילין  הנחתי  בה 
ובבואי לקחתן רכשתי גם סידור  מכפר חב"ד 
שמע.  וקריאת  ברכון  תהלים,  עם  ה'  תהילת 
התפילין  את  והנחתי  בשמחה  קמתי  למחרת 
החדשות. ההרגשה היתה מאד מרוממת - יש 
לי משהו חדש ההולך ללוות אותי כל החיים. 
קראתי את נוסח קריאת שמע והרגיש לי מאד 
פתחתי  להתפלל.  משהו  עוד  חיפשתי  קצר, 
את ספר התהלים והוא נפתח לי במזמור ק"י, 
לראשונה בחיים קראתי את המילים – "תפילה 
לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו, ה' שמעה 
תפילתי ושוועתי אליך תבוא.".. המילים פשוט 
'אלה  בפליאה  לעצמי  אמרתי  אותי.  טלטלו 

מילים מדהימות!'.

אל  נשאבתי  המזמור,  קריאת  כדי  "תוך 
תוכנו, וכך עם הטלית והתפילין התיישבתי 
לתוך  אותם  לנגן  והתחלתי  הפסנתר  ליד 
הלחן  ונוצר  לי  התנגנו  פשוט  המילים  לחן. 
לשיר  בהמשך  שהפך  לעני",  "תפילה  של 
אליהם  בראיונות  היום  עד  באלבום.  הנושא 
השיר  את  שר  אני  בטלוויזיה  מוזמן  אני 
תמיד  האנשים,  ותגובות  לעני",  "תפילה 

מאוד חמות ומרגשות".

מתוך  נוצרו  באלבום  הנוספים  השירים  גם 
לגני'  'באתי  השיר  "את  האישי.  חיבורו 
את  הרבי,  של  המאמר  לימוד  אחרי  הלחנתי 

השיר 'אשרי האיש' או 'מזמור לדוד' הלחנתי 
כשאמרתי תהלים והמילים נגעו בי."

מתבייש לחבוש כיפה? 
אתה יהודי!

אדם   – אבא  הביתה,  בשובי  הימים  "באחד 
בכיס.  כיפה  אני מסתיר  כי  הבחין   – דתי  לא 
"מדוע אתה מתבייש לחבוש  הוא שאל אותי 
גיל  הוציא  רגע  באותו  יהודי!",  אתה  כיפה? 
המוסתרות  הציציות  את  החולצה  מתוך 
האחרון  הנדבך   - לראשו  הכיפה  את  והחזיר 

במהפך בחייו.

ילמד  הפעם  כי  והחליט  לישיבה  חזר  גיל 
לפרסם  החל  לימודיו  לצד  מלאה.  במסגרת 
החדש,  מהאלבום  סינגלים  הרדיו  בתחנות 
גם  נולדו  התהלים,  מספר  לשירים  בנוסף 
המוזיקאי  של  כתיבתו  מתוך  חדשים  שירים 
שירים  ליצור  המחשבה  חממה.  עובדיה 
התשובה  עולם  את  המתארים  טקסטים  עם 
כשעובדיה  נולדו  החיים,  במסע  והחיבוטים 
רק  שירים  מלחין  הוא  מדוע  גיל  בפני  תהה 
שלך  'השירים  התהלים.  מתוך  לטקסטים 
בעבר היו פתוחים אומנותית, מדוע היום אתה 
מגביל את עצמך?' תמה, 'המשך לומר ולספר 
אתה  שבו  החדש  המקום  מתוך  במוזיקה, 
מתוך  שליחות,  מתוך  הגיעה  התהייה  נמצא'. 

חשיבה כי יש לנצל כל תחום לתיקון העולם.

לדברי גיל "היו לנו הרבה שיחות ודיברנו על 

את  לתקן   - נחשון  ברוך  לצייר  הרבי  הנחיית 
את  גם  לתקן  אפשר  כלומר,  בעולם.  הציור 
של  תוכן  על-ידי  הישראלית,  המוזיקה  עולם 
את  לי  נתן  הרבי  של  הכיוון  וגאולה.  תשובה 
החב"דית  הרוח  עם  לעובדיה  להגיע  הכוח 
ללחנים  מילים,  עבורי  לכתוב  ממנו  ולבקש 
שלי,  התשובה  דרך  את  המכיר  כאחד  שלי. 
השיר  התהליך.  על  לכתוב  ממנו  ביקשתי 
הראשון היה "נוסעים, נוסעים", והמילים שלו 

מתארות את מסע התשובה."

מתגלגלים,  השיר.  במילות  לטעות  אפשר  אי 
היכן  ושואלים,  בוהים  תוהים,  נופלים,  קמים 
נוסעים  נוסעים,  בחיים  דרכינו  העברים,  מכל 
קסמים,  במעגל  שבויים  מגיעים,  לא  נוסעים, 
נשברים?  שבליבנו  הגלים  של  החוף  היכן 
כנראה שלא נדע, עד שלא ניגע, ובאש עצמה 
– עד שלא ניפול, לא נקום לתחייה, עלילותינו 
המבוך  אל  הידועות,  הדרכים  אל  נמשכות 
רקיע  קו  על  שיירות,  ואחרינו  מובילות  הן 
איך  יום,  לא  כבר  לילה,  לא  עוד  זה  ערפילי, 

נגלה את המטמון ללא מפה, ללא צפון?

המוזיקה  בעולם  הכירו  לא  ימים,  באותם 
מוזיקה  של  החדשני  הסגנון  את  החסידית 
רנד  שולי  טרום  של  בתקופה  אלטרנטיבית. 
משב  גיל  של  המוזיקה  הייתה  גת  והאחים 
החסידית.  המוזיקה  שירי  בין  חדש  רוח 
ההשמעה  רשימות  את  תפסו  השירים 
את  אהבו  הם  הדתיות  הרדיו  בתחנות 
המוזיקה המקורית, המשלבת סגנון ישראלי 
האיש",  "אשרי  השירים  יהודי.  תוכן  עם 
"באתי לגני" ו"תפילה לעני" הפכו ללהיטים 

מוכרים באלפי בתים יהודיים.

להשמיע  חששו  הגדולות  בתחנות  אבל 
עם  לראיון  פעם  "הגעתי  "דוסית".  מוזיקה 
הדיסק  את  למפיק  והבאתי  חממה  עובדיה 
הדיסק  מבחינתו  מאד,  התלהב  הוא  שלי. 
אותו  להשמיע  חששו  אבל  מהפכני.  היה 
מולם  ראו  שדרנים  גלגלצ.  של  בפלייליסט 
דוס עם זקן, ומשהו לא התחבר להם למוזיקה 
הזו. היום השתנו הדברים ומשמיעים מוזיקה 

יהודית בכל התחנות".

אנא בכוח – הלהיט שכבש 
את הרדיו

ועבר  התחתן  גיל   ,2000  – תש"ס  בשנת 
על  לעבוד  והמשיך  חב"ד,  בכפר  להתגורר 

"באותה תקופה לא 
חבשתי כיפה כי לא היה 
לי אומץ לצאת בהכרזה 

ולהגיד "אני דתי", מן 
חשש של "יותר מדי"...  

וחברי, גם כך נבהלו שמא 
הקריירה המוזיקלית שלי 
תלך לאיבוד בשל החזרה 

בתשובה, אבל 
החלטתי בנפשי כי 

אם כאן האמת אלך 
איתה עד הסוף". "לאחר התאונה 

אמרו לי כל הזמן 
כי ניצחתי בזכות כוח 

הרצון שלי לחיות, אבל 
משהו בתוכי התקומם. 
חייב להיות משהו יותר 
גבוה אשר בזכותו אני 

חי. עתה, תוך כדי שיחה 
באולפן – צף בי הזיכרון 

מהתאונה והרגשתי 
צורך להודות לאלוקים 

על הנס".
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מגוון  "בשורה טובה" הכולל   - נוסף  אלבום 
עוסק  בהם  מרכזי  וחלק  ולחנים,  שירים 
והנבואה  בפרסום הבשורה על בוא הגאולה 

העיקרית של הרבי ש"הנה זה משיח בא".

לאחר התקליט "בשורה טובה" הוציא גיל 
כולו   - דניגונא"  "חדווה   - שלישי  תקליט 
ניגוני חב"ד. גם הוא כקודמיו זכה לחשיפה 
טלוויזיה  ובתוכניות  הרדיו  בתחנות 
הביא  התקליט  במוזיקה.  העוסקות 
בעיבודים  חב"ד,  ניגוני  מעשרה  למעלה 
האותנטיות  על  שמירה  תוך  חדשניים, 
בניחוח  החסידי,  הניגון  של  והמקוריות 

המזכיר התוועדות חסידית.

"אנא  הלהיט  בעיבוד  השותפות  גם  והיתה 
בכוח" אשר כבש את תחנות הרדיו. כל אלבום 
שלו או של עובדיה, מספר גיל, נוצר בשיתוף 
ביצירת  לחברו  סייע  אחד  כל  מלא,  פעולה 
למצוא  ניתן  גיל  של  באלבומים  האלבום. 
וכך  שיר  בכל  כמעט  עובדיה  של  שמו  את 
ביצירות.  שותף  גיל  עובדיה,  של  באלבומיו 
תקופת  לאחר  נוצר  השניים  בין  החיבור 
יחד  לעבוד  החלו  כאשר  גיל,  של  השירות 
האומנותי  החיבור  מוזיקליים,  פרויקטים  על 

והאנושי בין השניים, היה מיידי.

שיר  על  לי  סיפר  עובדיה  הימים,  "באחד 
אמר  עליו"  לעבוד  חייב  "אתה  מיוחד. 
והוסיף, כי כל יום אומר בתפילה את המילים 
בנינו  אותם.  להלחין  והחליט  בכוח"  "אנא 
יחד את העיבוד המוזיקלי לשיר והצעתי לו 
טהרת  על  שלו  החדש  האלבום  את  להוציא 
יהפוך  האלבום  כי  אז  ידענו  לא  הקדושה. 

ללהיט בזכות השיר "אנא בכוח."

הבנתם שיש לכם ביד
חומר נפץ?

והוא  השיר  עוצמת  את  קלטנו  לא  "בתחילה 
כאשר  בתקליט.  האחרון  השיר  היה  אפילו 
לשחרר  עובדיה  התחיל  מוכן,  היה  התקליט 
השירים  אבל  הרדיו,  לתחנות  סינגלים 
בתקליט לא הצליחו לתפוס מקום ברשימות 
ההשמעה. הצעתי לו להוציא את השיר "אנא 
המוזיקאי  פרטית,  בהשגחה  כסינגל.  בכוח" 
אהוד בנאי נענה אז להצעה להצטרף כעשירי 
לפי  לנהוג  –החלטנו  המילים  לשירת  במניין 
את  ולהקליט  זצ"ל  אליהו  מרדכי  הרב  עצת 
לשיר  מקובל  כך  עשרה,  של  במנין  השיר 
תשעה  היינו  אז  עד  בכוח".  "אנא  שירת  את 

היינו  אהוד  של  הצטרפותו  ועם  מוזיקאים 
עשרה בדיוק."

"השיר נחשב לארוך מאד ולכן לא היה הגיוני 
מחפשים  שם  הרדיו,  בתחנות  ייתפס  כי 
דקות.  מארבע  פחות  של  קצרים  שירים 
הרדיו  ובתחנות  נקלט  השיר  הפלא  למרבה 
השיר  קצר  זמן  תוך  המון.  אותו  השמיעו 
אנשים  המוני  עצומה,  להשפעה  טריגר  הפך 
בקשר  להיות  אפשרות  ונוצרה  אלינו  פנו 
להפיק  נרתמתי  עליהם.  ולהשפיע  איתם 
אליהם  במקומות  ולהופיע  בכוח"  "אנא  את 
יחד  עצמי  את  מצאתי  אותו.  לשיר  הוזמנו 
עם עובדיה, יד ביד בכל ההפקה אותה ראינו 

כשליחות.

עבדו  להפקה,  הפקה  בין  תקופה,  באותה 
אלבום  הפקת  על  חממה  ועובדיה  גיל 

משותף לשניהם. 

"במילא אנחנו עובדים יחד - אמרתי לעובדיה 

הגיע  אז   – ואני מעבד עבורו  לי  כותב  הוא   –
הזמן להוציא יחד אלבום".

לאחר עבודה מאומצת של מספר שנים, ראה 
בתקליט  השירים  כל  אור,  "הנוצה"  האלבום 
של  "שמו  לבואה.  ובציפייה  בגאולה  עוסקים 
מצוה  אפילו  כי  לבטא  בא  "הנוצה",  התקליט 
כולו  העולם  את  להכריע  בכוחה  אחת  קטנה 
ולהביא את הגאולה. עובדיה אמר  זכות  לכף 
נקדיש  יחד,  כי אם אנחנו עושים אלבום  מיד 

אותו לגאולה." 

מרגיש שהרבי איתי.
אינני לבד

עליה.  ננעל  הוא  מטרה  מזהה  גיל  כאשר 
"אני  הגאולה,  בנושא  נגע  כשהוא  גם  כך 
היא  היהדות  תכלית  כגאולה.  הכל  את  רואה 
מילה  אולי  היא  'גאולה'  השלמה.  הגאולה 
מעט מפחידה בעולם שלנו... לכן בתקשורת, 

אלבום "הנוצה" שווק כתיקון העולם".

כך היה גם כאשר החליט לצאת עם השלאגר 
המבוסס  הדור"  אנשי  לכל  לפרסם  "צריכים 
על מילים אותן אמר הרבי. "למדתי את דברי 
מבקש  הרבי  אם  כי  לעצמי  וחשבתי  הרבי 
המשיח,  ביאת  על  הדור  אנשי  לכל  לפרסם 
לקהל  האלה  המילים  את  לפרסם  חייבים 
אותו  והשמיעו  השיר  את  הלחנתי  הרחב. 
בהופעות  אותו  שר  אני  ברדיו,  רבות  פעמים 
והוא סוחף. המסר עובד והעם מוכן לגאולה".

חיי.  כל  מורה.  אבא.  "הוא  מבחינתו,  הרבי, 
היא  כמוזיקאי  עבודתי  כלום.  אני  הרבי  בלי 
למעשה שליחות, דרכה אני מעביר את גדולת 
כמו  הוא  חסיד  השליחות,  בלי  ומסריו.  הרבי 

גוף בלי נשמה ותכלית", הוא אומר.

העובדה כי לא רואים את הרבי 24 שנים, לא 
ממש משנה מבחינתו. "אכן ניסיון גדול. אינני 
הגאולה  אמונה!  חדורי  אנו  אבל  אותו,  מבין 
אני  והניסיונות.  הקשיים  כל  למרות  פה  כבר 
באמצעות  מהרבי  מדהימים  מכתבים  מקבל 
ח"י,  בכרך  לדוגמא  קודש".  "אגרות  ספרי 
עמוד קנ"ו, הרבי כותב למוזיקאי אשר יש לו 
מגע עם הנוער והוא יכול לסייע 'לטהר' אותו 
גלי האתר, אומר הרבי,  באמצעות לחניו. על 
במקומה  וחבל.  טהורה  מוזיקה  מושמעת  לא 
הרבי  וטפלים.  מזיקים  שירים  משמיעים 
בהחלט מעודד ומחזק, יודע את הלבטים ואני 

מרגיש עד כמה הרבי איתי. אינני לבד!  

"הרבי הוא אבא.  
מורה. כל חיי. 
בלי הרבי אני 

כלום. עבודתי כמוזיקאי 
היא למעשה שליחות, 
דרכה אני מעביר את 
גדולת הרבי ומסריו. 
בלי השליחות, חסיד 

הוא כמו גוף בלי נשמה 
ותכלית".

השירות הלאומי-אזרחי: הדרך שלי לתרום לחברה 

לאלפי המתנדבים,
לאלפי הגופים המפעילים,לגופים המוכרים,

לרכזות ולכל המגזרים הנוטלים חלק בשירות
רשות השירות הלאומי-אזרחי אומרת

תודה!
קיבלתם פטור מצה"ל? 

הצטרפו אלינו והיו שותפים בתרומה משמעותית
למדינה ולחברה במגוון תחומי עשייה.

תודה על התרומה למדינה ולחברה!
תודה על שותפותכם באירועי שבוע ההצדעה, בניהם, טקס 

מצטייני השירות הלאומי-אזרחי במשכן נשיא המדינה.
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הפקס של ראש עירית הרצליה
בוקר   .2013 בנובמבר   5  - תשע"ד  כסלו  ב' 
בכנפיו  והביא  הרצליה  על  האיר  בחירות 
לתושבי  ממש  של  והפתעה  מסעירות  חדשות 
העיר. משה פדלון, מתמודד אשר הסקרים לא 
הבטיחו לו יותר ממקום שלישי, העפיל כהרף 
מתושבי   16,673 ומאחוריו  הנכסף,  לכסא  עין 
העיר המהווים 61.3 אחוזים מקולות הבוחרים 

ויריבים אפופי אבק.

הכריז  הזה",  לזמן  והגיענו  וקיימנו  "שהחיינו 
משה פדלון במיקרופון, אל מול מאות תומכים 
של  בסופו  העיר  במרכז  שלו  במטה  נלהבים 
יום, הוא בקושי הצליח להגיע לבמה שנבנתה 
נתנו  לא  ותומכים  פעילים  המדרכה,  באמצע 
לגעת  להסתכל,  לרגע  רצו  כולם  לעבור,  לו 
כיסא  את  קטף  ייאמן,  הבלתי  את  במי שעשה 
העיר  ראש  יסעור,  מיהונתן  העירייה  ראש 
לנעליה  ונכנס  הדר,  צביקה  וסגנו,  הקודם 
בגרסא השרונית של  דווח  כך  גרמן".  יעל  של 
אתר YNET במסגרת כתבה שלמה בה הוסיפו 
פעילותו  ואת  ילדותו  משחר  חייו  את  וסקרו 

הציבורית רבת השנים.

אך  ונצורות,  גדולות  לו  ניבאה  לא  התחזית 
תושבי העיר בחרו דווקא בו. "בגלל המעורבות 
בתקשורת  להסביר  מיהרו   - שלו"  והעממיות 
הרצליה  איש  פדלון,  משה  אכן,  המקומית. 
במלוא  הציבור  נציג  משמש  ילדותו,  משחר 
שפ"ע  אגף  כראש  תפקידו  בימי  המובן. 
אישית  בצורה  אנשים  לעשרות  עזר  בעיריה 
בירוקרטי,  סיוע  על-ידי  השתאות,  מעוררת 
הקטנים,  לפרטים  עד  שכולה  למשפחה  דאגה 
אלה  סיפורים  ניהל.  אותם  רבים  ופרויקטים 
חשבו  כך   - והיו  הרצליה  של  בימיה  נצרבו 

כולם - מצע לצמיחתו הגדולה

›››
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כשבועיים  נחשפו  יותר  עמוקים  רבדים  אבל 
לאחר מכן, בהתוועדות חג הגאולה י"ט כסלו 
המרכזית בהרצליה. ראש העיר הוזמן לאירוע, 
גולל  הנוכחים  מאות  ולתדהמת  דברים  נשא 
סיפור ניסי מרתק. את דבריו פתח בלא-פחות 
מהכרזת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד" - המשך דבריו הבהיר מעל לכל 

ספק מדוע בחר לפתוח בהכרזת 'יחי'.

את הצעד הראשון לפני הריצה לראשות העיר 
ישראל  הרב  של   - חב"ד  בית   - בביתו  עשה 
הראשי  והשליח  חב"ד  קהילת  רב  הלפרין, 
בעיר. שם העלה על הניר את המתרחש וביקש 
שליט"א.  המשיח  מלך  מהרבי  וברכה  עצה 
פקס רוחני הוא קרא לכך. אגרותיו הקדושות 

של הרבי.

ומפתיעה.  מדויקת  הייתה  הרבי  תשובת 
בתנאי  אבל,  העיר.  ראשות  על  להתמודד 
אחד, עליו לקבל על עצמו לשמור על הצביון 

היהודי בעיר, אם יחליט כן, נצחונו מובטח!

משה לא היסס, והשאר היסטוריה.

אחרי  הראשונות  הניצחון  מתחנות  אחת 
הבחירות הייתה בביתו של הרב הלפרין, אליו 

הגיע להודות לרבי על ההצלחה המוחצת.

על  בנאומו,  וסיפר  העיר  ראש  הוסיף  עוד 
של  הלא-בהירים  בימים  מופלאה  אור  קרן 
חבריו  עם  מאייש  בעודו  ההתשה.  מלחמת 
ימי החנוכה  את מוצב המזח, בעיצומם של 
פתאום,  הופיעו  במיוחד.  נמוך  ובמורל 
חנוכה  דמי  חילקו  החב"דניקים,  מאין,  יש 
אמונה  מורל,  והזריקו  רקדו,  שרו,  מהרבי, 

ושמחה.

העניק  והערכה,  הוקרה  לאות  דבריו,  בסיום 
לו הרב הלפרין דולר מידו הקדושה של הרבי.

חוצה מגזרים
סיפורו של ראש עירית הרצליה אינו אלא אחד 
השופכים  מופת  סיפורי  ורבבות  אלפים  מיני 
אלומת אור וממקדים זרקור על תופעה מיוחדת 
מלובביץ'  לרבי  כתיבה  קודש',  'אגרות  במינה: 
כרכי  עשרות  באמצעות  שליט"א  המשיח  מלך 

מכתביו אשר הודפסו במשך השנים.

מכל  יהודים  ונשים,  אנשים   - כותבים  כולם 
חסידים,  האוכלוסיה.  וחתכי  העדות  החוגים, 
בציבור  המונים  ספרדים,  אשכנזים,  ליטאים, 
ציבור  נבחרי  אינם-יהודים.  ואפילו  הכללי 

עסקים,  ואנשי  ספורט  שחקני  עם,  ופשוטי 
אנשי חינוך ונערים מתלבטים.

מאות מוקדי כתיבה לרבי פזורים בבתי חב"ד 
סביב העולם, בבתים פרטיים, בחנויות ובבתי 
עסק שונים ואף ברשת המקוונת מספרים על 
נפקדו,  עקרות  נרפאו,  חולים  ניסים.  מיליוני 
מדויקות,  תשובות  ואינסוף  נמצאו  זיווגים 

מבהירות-דרך ומנחמות.

אשר   – לתופעה  נחשפו  אדם  בני  אלפי  מאות 
מידה  בקנה  והתפשטה  חב"די  כמנהג  החלה 
עולמי - פוקדים את המוקדים, מבקרים באתר 
האינטרנט 'igrot.com' , או מחזיקים בביתם 
של  ברכתו  את  ומבקשים  הסדרה  כרכי  את 
ספרי  בחיים.  משמעותי  צעד  כל  לפני  הרבי 
לאנגלית,  בחלקם  מתורגמים  קודש  אגרות 

רוסית וצרפתית.

תמיכת רבנים לא מעטים בכתיבה המיוחדת 
שלה  לפופולריות  רבות  תרמה  לרבי, 
ראש  מאזוז,  מאיר  הרב  שונים.  במגזרים 
ישיבת 'כסא רחמים'. הרב שמואל אליהו, רב 
וראש  מקובל  בצרי,  יצחק  הרב  צפת.  העיר 
ישיבת "ישיבת השלום", הורו לשומעי לקחם 

כי טוב העניין ונכון.

התופעה  של  היקפה  על  להתחקות  אפשר  אי 
הפעילים  המוקדים  אחד  את  להזכיר  מבלי 
ביותר בתחום - בית חב"ד בת-ים. הרב זמרוני 
ציק, שליח הרבי לעיר שהלך לעולמו בחודש 
ובעלי  המומחים  מגדולי  אחד  היה   - האחרון 
להביא  יהודים  לאלפי  סייע  הוא  הוותק, 
בתקופת  הרבי.  אל  ובקשתם  שאלתם  את 
הבחירות האחרונות לעירית בת-ים, היה ברור 
תחילה  עוברת  לכיסא  הדרך  כי  למתמודדים 
לרבי.  מכתב  לכתיבת  ציק  הרב  של  במשרדו 

הם התייצבו שם בזה אחר זה...

את  רואים  ציבור  אישי  כי  לחשוב  תטעו  אל 
עבור  רק  קודש"  ב"אגרות  לרבי  הכתיבה 
עכו,  העיר  מראש  בקשו  הפוליטיים.  צרכיהם 
על  לכם  יספר  והוא  לנקרי,  שמעון  שנה,   15
פוריות  טיפולי  שנות   6 כאשר  אישי,  מופת 
הם  בטן,  בפרי  נפקדה  לא  וזוגתו  הועילו  לא 
את  ביקשו  הקודש,  לאגרות  מכתב  הכניסו 

ברכת הרבי ובאורח ניסי זכו להיריון. 

כשאמנון לוי בדק את התופעה..
"חרדים"  פרקי  את  שידר  לוי  אמנון  כאשר 
אמיתיות"  "פנים  הדוקומנטרית  בתוכניתו 
תשפיע  היא  כמה  ידע  לא  הוא   ,10 בערוץ 

חרדים  לעניני  וותיק  כתב   - עליו  אפילו 
ושועל טלוויזיה מנוסה.

להד  גרמו  והן  עובדות  נחשפו  בתוכנית 
עיתונאי  ווינר,  ישי  רחבים.  בקהלים  עצום 
סיפורו  את  וסיפר  התראיין  ליטאי,   - חרדי 
האישי: "סיפרתי לבן דודי החב"די, אהרל'ה, 
על הצעה לקניית דירה. מאוד התלבטתי. לא 
ידעתי מה לעשות. הוא הציע לי לשאול את 
הרבי. התבלבלתי. בתחילה לא הבנתי למה 
שמעתי,  ואז  כבר..  הרבי  הרי  מתכוון,  הוא 

לראשונה בחיי, על המושג 'אגרות-קודש'.

מאוד  לא  ישיבה   - פוניבז'  ישיבת  כבוגר 
אוהדת חב"ד - ניסיתי להביע התנגדות, אך 
לאחר דין ודברים השתכנעתי. למחרת היום 
נסענו להתפלל שחרית ב- 770, ושם מצאתי 
את עצמי, אני, תלמיד פונביז', יושב בבית-

ומבקש  מליובאוויטש  הרבי  של  מדרשו 
בה  הדרכים  בצומת  לפנות  לאן  עצה  ממנו 
לאו.  אם  ומזל,  מקום  לשנות  האם  עמדתי: 
את הדף עם הבקשה הכנסתי לאחר מכרכי 
וכמעט  פתחתי  המתנתי,  ה'אגרות-קודש', 
כאילו  נראה  האמנתי.  לא  נשמתי!  פרחה 
שם  הייתה  עבורי.  במיוחד  נכתב  המכתב 
ברכה  עם  דירה,  קניית  על  מדהימה  ברכה 
להצלחה ולרוב נחת מהילדים. הייתי בהלם 

ועברתי הרבה בחיים...".

סיפורו של ווינר עורר סערה בציבור הליטאי 
ממנו בא וגרם להתעוררות רבה. התעוררות 
באלפי  לרבי  הכתיבה  מוקדי  את  הציפה 
וצולם  נצפה  עצמו  לוי  אמנון  אגב,  פניות. 
ימים מספר לאחר שידור התוכנית בבנין 770 

בכפר חב"ד מעיין בספר אגרות קודש...

פקס רוחני בחדר הפרופסור
של  המיתולוגי  המנהל  סורקין,  אליהו  פרופ' 
מחלקת טיפול נמרץ בבית הרפואה 'איכילוב', 
מנהל - מאז יצא לפנסיה את המחלקה במרכז 
בימיו  עוד  משרדו  הישועה'.  'מעיני  הרפואי 
באיכילוב שימש כאחד ממוקדי אגרות הקודש 

החשובים ביותר.

לקבל  בחדרו  היושבים  המטופלים  למשפחות 
 - מייעץ  הוא  המאושפז  יקירם  על  מידע 
ולהוסיף  להתפלל  הרפואי,  לטיפול  במקביל 
במעשים טובים, כי יהודי מורכב מגוף ונשמה 
- כך מסביר להם הרופא המזוקן בטוב טעם, 
ומוסיף כי כדאי לכתוב לרבי מלובביץ' ולקבל 
מעטרת  הרבי  של  גדולה  תמונה  ברכתו.  את 
של  שלם  סט  המדף  ועל  המשרד,  קירות  את 

ממשפחות  אחת  תרמה  אותו  קודש,  אגרות 
המטופלים אשר ניסתה והתלהבה.

סורקין  פרופ'  כאשר  האחרונים,  בחודשים 
ע"ה,  שטיינמן  ליב  יהודה  אליעזר  ברב  טיפל 
לייעץ  כדי  יורק,  לניו  בדחיפות  נקרא  הוא 
 - בטיפול הרפואי המוענק לאדמו"ר מויזניץ' 
מונסי, המאושפז במרכז הרפואי 'מאנוט סיני' 

במנהטן, במצב קשה.

פרופ' סורקין התלבט כיצד לנהוג, אם להישאר 
בארץ ולהמשיך לטפל ברב שטיינמן או לנסוע 
לרבי  כתב  הוא  האדמו"ר.  של  במצבו  ולסייע 
הכתובות  והמילים  הקודש  אגרות  באמצעות 
אותו  השאירו  המכתב,  את  הניח  בו  בעמוד 
בארץ: "אינו מעשי להתעניין ע"ד רבנים מחו"ל 

– כ"א אך ורק ברבנים הדרים בארץ הקודש".

לכך  והסיבה  סורקין  של  הטיסה  ביטול  סיפור 
חוללו הד נרחב במרחב התקשורת החרדי והכללי, 

וגרם להעצמת התופעה בכל שכבות הציבור.

בכל הפלטפורמות
אגרות  בתחום  והמפתיעה  האחרונה  המילה 
על  המנוהל   'igrot.com' אתר  הוא  הקודש 

האתר  חב"ד.  מכפר  לוגוב  שלום  הרב  ידי 
20 שנה ומשתדרג כל העת, הוא  קיים מעל 
מונה מעל 1500 כניסות ביום מ127 מדינות 
ברחבי הגלובוס, ומספק שירות כתיבה לרבי, 
ללא תמורה, לכל דורש. האתר זמין בארבע 

שפות: עברית, אנגלית, רוסית וספרדית.

להקליד  זה  שצריך  מה  כל  בכך,  למעוניינים 
לנסח  הבית,  בעמוד  האם  ושם  פרטי  שם  את 
תציג  והיא   – למערכת  לשגר  השאלה,  את 
טלפוני  מוקד  גם  ישנו  במיידי.  התשובה  את 
מספק  מתנדבים,  על-ידי  רבות  שעות  זמין 
של  במקרה  סיוע  וגם  הכתיבה  שירות  את 
תשובה כתובה ביידיש או הסבר תשובת הרבי 
בגרסה  כמו  מדהימות  התוצאות,  נדרש.  אם 
המודפסת. מאות סיפורים מופלאים מתגלגלים 
חלקם  'אגרות.קום',  של  פי.  האיי.  תחת 

משוכתבים ונאגרים במאגר תיעוד ייעודי.

לרבי, אין בעיה לענות גם מעל גלי המרשתת.

אגרות  'מרכז  פועל  דומה,  בפלטפורמה 
בורוכוב  הרצל  הרב  על-ידי  המנוהל  קודש' 
הטלפון  קו  מרחובות.  שחר  אלימלך  והרב 
שם זמין ברוב שעות היממה והמרכז שלהם 
מספק אפילו כתיבה לרבי, דרכם, באמצעות 
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נטילת ידים
לפני כתיבה לרבי נהוג ליטול ידיים, 
מתוך ספל, שלוש פעמים לסירוגין - 

ללא ברכה.

מיקוד
"כמו שכותבים כך מקבלים תשובה", 
כותבים  למי  לדעת  עלינו  כך  לשם 

ולהתייחס ברצינות הראויה.

החלטה טובה
המהווה  טובה'  'החלטה  לקבל  יש 
פלטפורמה  כלומר,  לברכה,  'כלי' 
משמים.  חדש  שפע  להכלת  ראויה 
כל  להיות  יכולה  טובה  החלטה 
הוספה במצוות ובתורה, כגון הוספה 
התחזקות  צדקה,  בנתינת  בתפילה, 
או  המשפחה,  ובטהרת  בכשרות 

קביעת עיתים ללימוד התורה.

כתיבה
מעלים על הכתב את אשר על ליבנו, 
או  שאלה  עצה,  או  ברכה  בקשת 
עברי  בשם  חותמים  טובה,  בשורה 
באקראי  ומכניסים  האמא  ושם  מלא 

לאחד מכרכי 'אגרות קודש'. 

מוצעת  לרבי,  ווירטואלית  כתיבה 
גם  המותאמת   ,igrot.com באתר 

לנייד.

כתיבה לרבי,
איך עושים את זה?
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המרכז  צוות  הפופולרי.  ה'וואצאפ'  ישומון 
מציע את עזרתו בכתיבת הבקשה ובפיענוח 

התשובה, בהתנדבות מלאה, כמובן.

הפארק של הרבי
לשעבר  שטנצלר,  אפי  מר  של  סיפורו 
הקיימת  הקרן  ויו"ר  גבעתיים  עיריית  ראש 
באגרות  הנוסף  הצד  את  מגלה  לישראל, 
מסרים  להעברת  הרבי  של  כשופר   - קודש 
קק"ל  כיו"ר  כהונתו  בשלהי  ולציבור.  ליחיד 
חב"ד  בכפר  יפהפה  פארק  שטנצלר  הקים 
המהלך,  מאחורי  הרבי".  "פארק  נקרא  והוא 
קיבל  אותה  הרבי  הוראת  עומדת  מסתבר, 

באמצעות אגרות קודש.

שנה לפני כן, נערך מפגש בין יו"ר קק"ל לרב 
דלהי אשר  בניו  הרבי  שמוליק שארף, שליח 
טוכפלד.  מתי  היום"  "ישראל  וכתב  בהודו 
לכתוב  לשטנצלר  הציע  הפגישה  במהלך 
לרבי באמצעות אגרות הקודש ולבקש ברכה 
סבלה  ימים  באותם  עניניו.  בכל  והצלחה 
ארגונים  מצד  ושיימינג  מהכפשות  קק"ל 
נגדה  פורסמו  תחקירים  מספר  מסוימים, 

והמצב הכללי הידרדר.

שטנצלר, כך מסתבר, ידע היטב כתיבה לרבי 
גבעתיים  עירית  כראש  כהונתו  בתקופת  מהי. 
הרב  בעיר,  הרבי  שליח  עם  הדוק  בקשר  היה 
עמו  משתתף  ועודנו  בקרמן,  יצחק  יוסף 
לרבי  כתב  הוא  שבוע.  מידי  חסידות  בשיעור 

ונדהם מהתשובה.

היו שם הוראות מדויקות לפיתוח כפר חב"ד. 
אותן  מגירה  ולתוכניות  רוחו  והן קלעו להלך 
הכין במשך זמן רב, פרויקט ענק בכפר סמוך 

ל- 770. יו"ר קק"ל עיין בתשובת הרבי במשך 
למעלה מחצי שעה, ושאב ממנה דרכי פעולה 

ופרטים ברורים וגם... עוז ותעצומות!

בביקורו הבא בכפר, הוא שטח בפני יו"ר ועד 
דן  שדות  מועצת  ראש  וסגן  דאז  חב"ד  כפר 
הנוכחי, בנימין ליפשיץ, את תוכניותיו להקמת 
הפרויקט. ליפשיץ המופתע מרצונו הטוב של 
לשגרתי, שאל  מעבר  הרבה  שהיה  קק"ל  יו"ר 

אותו מאין 'רוח הקרב' האוחזת בו...

שטנצלר הזכיר את שמו של טוכפלד וליפשיץ 
אז  ענין.  של  ראשיתו  את  לברר  אליו  טלפן 
קיבל  אותה  התשובה  על  לראשונה  לו  נודע 
שטנצלר באגרות קודש כמה ימים קודם לכן. 
הפרויקט  ופתיחת  העבודות  נדחו  טכנית, 
ובהגיע  במועצה,  ביוקרטיים  עיכובים  מחמת 
לעוד  הפארק  הקמת  נדחתה  השמיטה  שנת 

שנה - עד סיום השמיטה.

בביקור תנחומים בבית משפחת רבו של כפר 
חב"ד, הרב מרדכי אשכנזי ע"ה, אמר שטנצלר 
את  להוציא  נחוש  הוא  העיכובים  למרות  כי 
להוראת  בהתאם  הפועל  אל  הפארק  הקמת 
הרבי. הפארק הושלם ונחנך בימי כהונתו של 

דני עטר כראש קק"ל, בכ' סיון תשע"ו.

"הכאבים הולכים ומתמעטים"
מסתבר שתקשורת עם צדיק באמצעות ספריו 

לא התפתחה מליל אמש.

המשפחה  מרופא  קיבל  שאלתיאל  כשיצחק 
כבר  לחשוש.  החל  הוא  למיון,  דחופה  הפניה 
במיון,  בבטן.  מכאבים  סובל  הוא  ימים  כמה 
חדרים  בין  אותו  הבהילו  בקושי,  הגיע  אליו 

ומחלקות, מדובר בפנדציט במצב קשה המסכן 
את חייו, הסבירו לו.

לאחר  התורן  הרופא  הכריז  דחוף!"  "ניתוח 
בדיקה. יצחק נכנס להמתנה של מחצית השעה 
ההמתנה  בזמן  חירום.  ניתוח  יעבור  ובסופה 
חב"ד  וחסיד  בעברו  רופא  אחיו,  אל  התקשר 
כיום, וסיפר לו על מצבו. "חתמתי, הכל. תיכף 

נכנסים לניתוח".

לרבי  אכתוב  רגע,  לי  "תן  לו,  אמר  אחיו 
באגרות". - "אוקיי, תודה".

לאחר כמה דקות הוא שב אליו ובפיו תשובת 
יהיה  הכל  הביתה,  לחזור  כתב  "הרבי  הרבי, 
- "מה? כבר  ויתמעטו".  ילכו  בסדר, הכאבים 
חתמתי, הרופא מתארגן לניתוח!" - "התשובה 
של הרבי, היא כי לא צריך ניתוח, אתה יכול 

ללכת הביתה".

יצחק לא ידע את נפשו. מחד דעתם הנחרצת של 
הרופאים, אם לא ינותח מיידית, התוספתן עלול 
מאידך,  חייו,  את  ולסכן  רגע  בכל  להתפוצץ 

תשובתו הברורה של הרבי, לא צריך ניתוח.

מחתימתו  בו  לחזור  וביקש  החליט  יצחק 
ניסו  והאחיות  הרופאים  לניתוח.  והסכמתו 
אבל  הסכנה,  את  לו  להסביר  אותו,  לשכנע 
יצחק היה איתן בדעתו עקב תשובתו הברורה 
של הרבי. הכאבים פחתו. החזירו את הטפסים, 
וכי  בניתוח  מעונין  איננו  כי  חתם  יצחק 

האחריות עליו, לבש את בגדיו וירד לחניה.

הרגשתי  יצחק,  מספר  במדרגות,  הירידה  עם 
איך הכאבים פוחתים עוד, ממש כברכת הרבי, 
לא  כבר  לחניה,  בהגיעי  ומתמעטים.  הולכים 
כאבים'!  'אין  לאישתי  אמרתי  כלום,  הרגשתי 

היא אמרה לי, "יצחק, בוא נראה איך ילך.."

באותו לילה ישן יצחק כתינוק בעריסתו ומאז 
ועד היום - כ15 שנה - הוא בריא ושלם. 

התפתחות המנהג
באמצעות  צדיק  עם  תקשורת  כי  מסתבר 
ספריו לא התפתחה מליל אמש. ככלל, תורת 
ישראל, מהווה הרבה יותר מטקסטים, משיטה 
סדורה או חכמה נעלית. טמונה בה ישותו של 
המחבר  מבעבע  חלקיה  מכל  התורה',  'נותן 

אשר הכניס בה את עצמו ועצמותו.

מהגותו  ממשנתו,  יותר  הם  צדיק,  ספרי 

ממש,  עצמו  אותו  מכילים  הם  מתורתו,  או 
בעקבותיו  להולכים  צינור-כוחות  משמשים 

וחיבור עימו, עבור חסידיו ומקושריו.

לנהוג  הרבי  הורה   )1951( תשי"א  בשנת 
הקודם  הרבי   - חותנו  אל  מכתב  לכתוב  כך, 
המכתב  מספריו,  אחד  דפי  בין  ולהכניסו   -
'מגיע' אליו אמר, והוא יברך וימצא את הדרך 

לענות אם צריך.

 :)1989( הרבי אמר על כך בשנת תשמ"ט 
הן  מישראל,  וכמה  דכמה  המנהג  "וכידוע 
וכן  פשוטים,  אנשים  והן  ישראל,  גדולי 
מסויימת,  פעולה  עשיית  לפני   - נשים 
במקום  ומסתכלים  קדוש,  ספר  פותחים 
לראשונה  מבט-עין  ונפל  הספר  שנפתח 
יפתח  היכן  לראות  רצו  הרי,  במכוון,  )לא 
זה  פי  ועל  ]ה[עליונה(,  ההשגחה  פי  על 
כאשר  ולדוגמא:  לפועל,  בנוגע  החליטו 
או  תפתח",  "פתח  בפסוק  להם  נפתח 
"סימן  להם  היה  וכיו"ב,  תשמח",  "שמח 
בדבר  רבה  הצלחה  תהיה  כי  מלמעלה" 
פי  על  הבינו  או  לעשות,  עומדים  אותו 
הסימן להימנע מעשיית הדבר, או לדחותו 

לאחר זמן, וכיו"ב".

בספר  מצוטט  למנהג,  יותר  קדום  מקור 
דוכמן:  זלמן  שניאור  הרב  של  אוזן'  'לשמע 
אדמו"ר הרש"ב - הנשיא החמישי של תנועת 
חב"ד -  אמר: "כאשר קורה משהו אצל יהודי, 
יש בכוחו לפתוח את ספר התניא ולומר: רבי, 
עזרו לי! כנראה, לכן נהוג להכניס פדיון לתוך 

ספר התניא".

תקשורת ישירה
ואכן  לדעת  כדי  חב"ד  חסיד  להיות  צריך  לא 
עיניו  אחר.  משהו  הוא  הרבי  מודים:  כולם 
שונה  שלו  והפרספקטיבה  למרחוק  רואות 
התמודדויות  טעם  שטעמו  אנשים  ורחבה. 
וסיוע עליון הם  כי ברכת שמים  בחיים למדו 
בריאות,  בפרנסה,  מ'נצרכים'  יותר  הרבה 
שלום-בית וחינוך ילדים. הן גם אם פעלת 'לפי 
ובצורה  במקום  כספך  את  השקעת  הספר', 
קראת  טובים,  הכי  לרופאים  הלכת  הנכונים, 
ונטלת קורסים למיניהם,   עשרות ספרי חינוך 
המאמצים,  ומירב  הכוחות  מיטב  את  מיצית 
עלולה  המציאות  להצלחה,  ערובה  בכך  אין 
לטפוח על פניך, גורמים בלתי צפויים עשויים 
עלולים משבי  ולפרקים  תוכניותך  לשבש את 

רוח מתפרצים לחבל במאמציך ובסיכוייך. יש 
צורך בברכת שמים!

ואיך  מה  הרבי,  את  שואל  חכם,  אדם  כן,  על 
זוג  בן  עם  להתחתן  לעסק?  להכנס  לעשות, 
ספציפי פלוני או פלונית? כיצד ואיפה לחנך 
לא  מכאן,  רואים  אשר  את  כי  הילדים?  את 

רואים משם...

ברכה  לבקש  כדי  בעבר,  מתמיד:  יותר  היום, 
פקס  או  מכתב  לשלוח  עלינו  היה  מהרבי, 
ימים,  שעות,  להמתין  ב-770,  למזכירות 
תשובה.  לקבלת  וחודשים,  שבועות  ולעיתים 

ולא תמיד זכו לקבל מענה...

הרגעים   – בגלל  ואולי   - למרות  אלה,  בימינו 
האחרונים בגלות, עידן אשר לא היה כדוגמתו 
מראות,  עינינו  כהו  בו  החסידות,  בתולדות 
הגלות האפילה עלינו ואיננו רואים את הרבי, 
ישוב  כי דבר מדבריו לא  נאחזים באמונה  רק 
ריקם, עומדים כחומה בצורה ויודעים כי הגענו 
לניסיון האחרון והוא יתפוגג עוד רגע קט בבוא 
מתמיד,  יותר  עתה,  דווקא  השלימה.  הגאולה 
ניתנה לנו המתנה הגדולה - אולי כאיזון וככוח 
עזר להתמודדות הקשה - תקשורת ישירה עם 

הרבי באמצעות אגרותיו הקדושות.

המתגלגלים  הניסים  סיפורי  לפני  עוד 
הרבי  ברכות   - הקודש  אגרות  באמצעות 
המתקיימות - ישנן ה'הדרכות', שאלות החיים 
התלבטות,  לנו  המספקות  הסטנדרטיות 
מקום  לימודים,  מקום  של  דרכים  פרשות 
יהודי  מגורים.  מקום  זוג,  בת  או  בן  עבודה, 
אינו  לשאלות,  כתובת  יש  כי  ויודע  המבין 

מרים ידו ורגלו בלי להיוועץ תחילה עם הרבי, 
כי הוא יודע מה טוב לנו.

אדם  ומופת,  כנס  מתבררת  'הדרכה'  וכל 
השואל את הרבי האם ללמוד במוסד לימודים 
ובצידה  ברורה  תשובה  ומקבל  אחר  או  זה 
הוא  ונפעם.  משתומם  יוצא  להצלחה,  ברכה 
יחזור שוב ושוב ויבקש ברכה אם יקלע למצב 

או עסק ביש.

ממש  של  ומופתים  ניסים  על  לדבר  שלא 
חולים   - בדבר  הנוגעים  את  בהלם  שהיכו 
תיקים  נפקדו,  עקרות  נס,  בדרך  הבריאו 
ואינספור  הטוב,  צידם  על  באו  משפטיים 

ישועות 'קטנות'.

עבור כל יהודי היודע כי הרבי - כנשיא ישראל 
ורועה אמיתי - חושב עליו, דואג ואכפתי בכל 
חסידיו  את  ומפזר  שלוחיו  את  שולח  רגע, 
כדי לספק כתובת לכל אחד, אגרות קודש הן 
הרבה יותר מ'כתובת לעזרה במקרה הצורך', 
הן הקשר שלו עם הרבי. כמו בן השמח לבשר 
על  הצלחותיו,  על  ורבו,  ומורו  לאביו  טוב 
לאין  ומוקיר  הטובים  מעשיו  ועל  התקדמותו 
הברכה  הטובה,  המילה  התמיכה,  את  שיעור 
הלאה.  מתפשרת  הבלתי  והדחיפה  המנחמת, 
הרבי  של  הקדוש  חיוכו  את  לדמיין  רק  נוכל 
את  או  וחיובי  לוהט  ד"ש  למשמע  המתרחב 

דאגתו לנו ברגעי קושי.

המופת הגדול הוא המסר הישיר אותו מעביר 
לאנשים  נכתבו  אשר  במילים  אלינו,  הרבי 
אחרים לפני שנים רבות! נחמה מלטפת, עצה 

טובה, הדרכה מעשית, ונגיעה בלב. יש רבי! 

מידי יום, פרק הדוור הניו יורקי שקי מכתבים 
גדולים בפתח הראשי של 770 - מרכז חב"ד 
העולמי. מכל העולם, בכל נושא ומכל גווני 
מוסדות  ושאינם,  יהודים   - האנושות  קשת 
ואישי ציבור, סופרים ואנשי רוח, פשוטי עם 
ושועי ארץ. הרבי קורא הכל, פותח מעטפה 
אחר מעטפה, עיניו הקדושות רצות בזריזות 
המקליד  למזכירו  מקריא  הוא  הכתוב.  על 
במכונת כתיבה את התשובה, לפעמים מציין 
ומעיר על המכתב עצמו, מותח קווים, מסמן 
לוקח  המכתבים  את  ומדריך.  עונה  מילים, 
חמיו,  של  ציונו  אל   - יותר  מאוחר   - איתו 
יוסף יצחק שניאורסון, שם קורא אותם  רבי 

ומעתיר בתפילה.

 - הרבי  הורה   )1987( תשמ"ז  שנת  בחורף 
החבדית,  הספרים  להוצאת   - נדיר  בצעד 
של  במתכונת  מכתביו  את  להדפיס  קה"ת, 
עשרות  בת  סדרה  אט  אט  נולדה  כך  ספר. 
כרכים המכילים אלפי מכתבי של הרבי בשלל 
נושאים. אוצר בלום המהווה הצצה נדירה אל 
דעתו של הרבי בכל נושא אפשרי. מיסודי דת 
ויהדות עמוקים, תשובות הלכתיות, למדניות 
הנחיות  בריאותיות,  עצות  ועד  והשקפתיות, 
בשלום בית, פרנסה, ניהול וכלכלה. משאלות 
פוליטיות,  מערכות  ניתוחים,  גורל,  הרות 
ודיונים פילוסופיים, עד מצוקת נפש קלה של 
נער צעיר, החלטה טובה של ילד קטן ובקשות 

ברכה של יהודי פשוט.

מהן 'אגרות קודש'?
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מצרים,  יציאת  לאחר  חודשים  כמה 
אשר  המרגלים',  'סיפור  התרחש 
בתהליך  אחרון  כשלב   - שמחה  תחילתו 
מסתבך,  סופו  אבל  ישראל,  לארץ  הכניסה 
מערער את מרקם החברה היהודית של אותם 
ארוך  לסיבוב  ישראל  בני  את  ומוציא  ימים 
ָּכל- ַעד-ֹּתם  סיני,  במדבר  שנה  ארבעים  של 

ַהּדֹור, ָהֹעֶׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ה'.

מתן-תורה',  'אפטר  של  הזמן  בנקודה 
כמה  לפני  אך  מובנת.  לא  כעם  התנהגותינו 
אדמת  על  האחרונה  בפעם  דרכנו  חודשים 
משאירים  לחזור,  לא  תקווה  מתוך  מצרים 
מאחורינו את האימפריה המצרית - מעצמת 
בשרשרת  ומדממת.  פצועה   - ההוא  העולם 
העולם  בורא  גאל  ניסים  של  על-טבעית 
עפר,  עד  מצרים  גאוות  את  וריסק  עמו,  את 
ללא  בה  והיתל  הרודנית  במצרים  התעלל 
הרף, הפך את מימיה לדם, התסיס נגדה כל 
להציק  או  להזיק  היכול  חיים  בעל  של  סוג 
- מכינים עד פילים, דרך מעופפים משמידי 
השליך  נשמה.  מוציאי  וצפרדעים  תבואה 
הרג  ולבסוף  השמים  מן  קטלני  ברד  עליה 
את כל בכוריה למעט פרעה אשר נשאר כדי 

לחוות על בשרו את הניסים.

באמצעות   - עולם  בורא  הוביל  הבא  בשלב 
משה עבדו - את בני ישראל מחוץ למצרים, 
חלק  המצרים  משכניהם  קיבלו  בטרם  לא 

נכבד מאוצרותיהם, כספם וזהבם.

במסע הכומתה המדברי, הוליך הקב''ה את 
ה'בניוחיד' שלו עטוף בצמר גפן של ניסים. 
מה תרצה מתוק שלי, בוא, אני קורע עבורך 
רעב?  אתה  תירטב.  לא  אפילו  הים,  את 
כמוהו  טעמת  לא  משמים  לחם  לך  מוריד 
צמא?  בדוק.  טעים,  שמו.  ''מן''  מעולם, 
מיד תהיה לך באר בלתי נדלית, בארה של 
מרים. וגם מיזוג נייד לחום המדברי - ענני 
הכבוד שהפכו את כל הסיפור ללוקסוס של 

עשירים.

בני ישראל היו, איפוא, מלומדים בניסים. מה 
כאשר  קרות  רגליים  לקבל  להם  גרם  אם-כן 
על  וסיפרו  בארץ  מהביקור  שבו  המרגלים 
יופיה וטובה, אבל גם על תושביה הגיבורים 

הענקיים, על חומותיה הבצורות ועל הקושי 
לכבוש אותה. אין, לא נצליח.

מה קרה? מה גרם לעם ולמרגלים - נשיאי 
לפקפק    - נאמנים  ציבור  ואנשי  השבטים 
מדהים  ניסים  רצף  אחרי  הבורא  ביכולות 

כל כך?
 

קולמוסין רבים נשתברו על מעשה המרגלים 
בעיניו  אך  הדורות.  מפרשי  בו  ונתחבטו 
המשיח  מלך  מלובביץ'  הרבי  של  הטהורות 

שליט''א, מקבל הסיפור אור חדש:

במדבר,  רק  קורים  המרגלים,  טענו  ניסים, 
במצרים, בשלב בו אלוקים התערב במערכות 
על-טבעיים.  אחרים  מהלכים  והוביל  הטבע 
אבל בארץ ישראל, בחיים האמיתיים, בשגרת 
היום יום של עבודת האדמה וחיי החומר, אין 

מקום לניסים.

פריצה  של  בראש  שהולכים  כאשר  לדעתם 
אפשרי,  הבלתי  ביצוע  של  מצרים,  ויציאת 
אין מקום להתחשבות בחוקי הטבע. ומנגד, 
וריאלי,  שפוי  בראש  נורמליים,  חיים  כינון 
בהגיון,  נדבר  "בוא  לניסים.  מקום  אין 

אינמצב לכבוש".

וכאן, הם לא טעו. בורא עולם הוא 'כל יכול' 
הטבע  לא  המושג.  של  פשוט  היותר  במובן 
וחוקיו מגבילים אותו וגם לא הגדרות ניסים 
הוא  הטבע  יוצר  על-טבעית.  התנהלות  או 
לא  גם  הטבע,  לחוקי  כפוף  ואינו  הנס,  יוצר 

לחוקי הניסים.

כי  רוצה  אני  היקרים,  ישראל  בני  הבינו, 
שלכם.  השגרה  חיי  לתוך  יחלחל  העל-טבעי 
והתחילו  האדמה  את  עיבדו  לארץ,  היכנסו 
הנס.  את  תגלו  הטבעית  במערכת  שגר.  חיי 
את  החומר,  חיי  מעל  אשר  הרוח  חיי  את 

החיבור לבורא-עולם האינסוף.

בסדר, נעשה ונשמע.

העניין,  על  עובדים  אנחנו  היום  ועד  מאז 
לגלות  חיינו,  לתוך  עולם  בורא  את  להביא 
במערכות הטבע את הנס הגלום בהן ולחבר 
ארץ ושמים. אוטוטו נזכה לכך, מסיימים את 

הג'וב, הגאולה מגיעה והצ'ק השמן בדרך  

הצ'ק השמן בדרך

עבודת הבירורים
בצלאל עמית

ניסים, טענו המרגלים, 

קורים רק במדבר, 

במצרים, בשלב בו 

אלוקים התערב 

במערכות הטבע 

והוביל מהלכים אחרים 

על-טבעיים. אבל 

בארץ ישראל, בחיים 

האמיתיים, בשגרת היום 

יום של עבודת האדמה 

וחיי החומר, אין מקום 

לניסים.

חודש תמוז תשע"ח 22

להשתחרר מהמבט המעוות

מחשבות טובות
בונן קשוט

שלוש מ אלו  העולם'.  תיקון  '..מפני 
תוך  השבוע  נתקלתי  בהם  מילים 
כדי נסיון להעמיק באותיות קטנות 
עגולות, ומכאן כבר לא ראיתי את השורות 

הבאות.

- "מה זה אומר? יש לטיעון הזה תוקף מעשי?"

- "ברור. על זה הוא נסמך בפסיקה שלו".

מצריך  מעורפל,  לי  נשמע  בתחילה   -
מחשבה נוספת ואז מעורר רושם.

- "מה אתה מתפעל", שואל אותי ה'חברותא' 
ללימוד הלכה, "זהו מושג שחוזר על עצמו 

עשרות פעמים !??"

כאדם  בו  נתקל  שאני  ראשונה  "פעם   -
חושב", עניתי.

רב,  יושב  עיניו.  לנגד  עמד  מה  מראה  "זה   -
או  בעיראק,  שם  אי  מדרש  בבית  בר-סמכא, 
יוצאת  שמכאן  ויודע  ומשוכנע  אירופה  מרכז 
הלכה והיא הולכת להשפיע על העולם. הרב, 
פוסק ההלכה, ראה את זה בעיניים של מנהיג. 
שהוא  חש  בדור.  אחד  של   רחבה  בהשקפה 
נושא על כתפיו את אחריות תיקון העולם ))!( 

לא החברה, לא הדת(".

אם נחשוב שאלו דברים של גוזמא נאמר, מחר 
קם אדם עם רעיון לסטארט-אפ, אפליקציה - 
משקיעים  חוצפה,  מעט  מגייס  תקדים,  חסרי 
עד  שהכרנו  הגישה  כל  את  ומשנה   - ומימון 
בה  לדרך  זה.  את  שעשינו  ואיך  ְלמה  היום 
 ,Bל  A מנקודה  הגענו  מידע,  בינינו  החלפנו 
מונית..  עצרנו  או  ולרופא  לדואר  תור  הזמנו 
או  בתור,   עומד  הדואר,  למשרד  אדם  נכנס 
נכון יותר לא עומד, ניגש לפקידה ומקבל את 
'אבל  מתרעם  ידו  על  המבוגר  המען.  חבילת 
לו,  מסביר  הוא  בחיוך  אז  לפניך',  כאן  הייתי 
כך את הדברים, סבא,  עושים  לא  כבר  "היום 

עושים כך"... משנה עולם.

  

ולא מעמיק  חיצוני  רואים בהלכה, במבט  רבים 
ניתן לומר, מעין משנה דקדקנית, הרואה צורך 
אורח  איזה  להכתיב  ומחפשת  פרטים  להכביר 
חיים מגביל. כביכול. הציטוט הנ"ל מופיע תחת 
דיון בנישואין של איש לאישה, ויש בו כדי לפתוח 
פוסקי  של  הנכוחה  ראייתם  על  וללמד  צוהר 
ההלכה. ובנושא זה, אם תרצו, 'רגישות' שטוותה 

ביד בוטחת את מעמד האישה וזכויותיה בזמנים 
שעוד טרם נוצרו מילים כמו 'פמיניזם' ו'שוויון'. 
הקלעים  ומאחורי  היבשים  הכללים  תחת  וזאת 
של הלוגיקה ההלכתית. כי הדת היהודית, ארשה 
ניכרת  שהשפעתו  מוסרי  וָסּת  היא  לומר,  לי 
ומתפשטת הלאה, חוצה יבשות, וביטויה מחלחל 

עד ובתוך תרבויות העמים. אור לגויים.

ומונחה  עמוק  אחריות  שרגש  אלא  זאת  אין 
מתמצה  הוא  אין  אשר  כזה,  מניעם.  מטרה 
'איש הלכה'. אלא ההלכה  ממבט 'מצומצם' של 

- הליכות עולם, והראייה, בעיניו של נשיא דור. 

  

'נשיא דור' מהו? נראה שבשם התואר בלבד יש 
ללמד על מהותו. על נושאהו. צמד שמאגד בו 
ניגוד. נשיא.  שתי תכונות, שעל פניהם מהוות 
תכונות  מעצם  מרומם  ומעלה.  משכמו  אדם 
אישיותו. נישא על, ומעל. שכל עיסוקו בנעלה. 
הארצי.   – שלטת  תרבות  זמן.  תקופת  דור. 
המתלבט,  ומתרחש,  הגועש  כל  על  הוראתו 
הפועלות.  הנפשות   - ובעצם  ומניע.  חוסם 
שולחן  על  להן  מעלה  שהעידן  הדילמות 
דעת  מובילי  למן  הטאצ';  מסך  ועל  הדיונים 

הקהל ואנשי הרוח, ועד צעירי הנוער.

על- בעיקר  אך  עליהם,  נישא  שהוא  זהו,  אז 
ומכאן תוקף עליונותו   - ידם. הפכיּות אמרנו 
היטב  נטועות  ורגליו  בשמים  ראשו  וכוחו. 
הבוערים  לנושאים  נדרש  המציאות,  בקרקע 
אחור  נהלך  גם  אם  נגלה  כך  הפרק.  שעל 
לאורך ההסטוריה נחקור ונתחבט בין מנהיגים 
עולמי.  או  מקומי  שינוי  שחוללו  דרך  ומורי 
כך בדורם ובכל דור ועד לשאלת נשיא-דורנו 

אנו. ה'משה שבדור'.

  

ניכרות  תכונות מזהירות אלו, ועולות עליהן, 
באופן מובהק באישיותו של הרבי מלובביץ'. 
שנדמה  עד  כך,  כל  מובהקות  נראה,  לעתים 
ולהשתאות  פנים  להסב  טורחים  הכל  אין  כי 
מסועפת  קשרים  במערכת  עמידתו  עליהן. 
משיכה  בתחומם.  ובכירים  ממשל  אנשי  עם 
כלכליות,  בטחוניות,  סוגיות  וקידום  בחוטים 
רפואיות וחינוכיות כמומחה מעודכן בשטחן, 
אישי  ויחס  מענה  מתמדת,  התכתבות  לצד 
והענקת שעות ארוכות מזמנו לאנשים ונשים 

פרטיים, צעירים וילדים.

כמובן  אצלו  שוכנים  והפרטי  האישי  האוהד, 
ולפני  עולם.  וחובק  גורל  ההרה  לצד  מאליו 
כל זה הרי הוא רבי לחסידים וליהודים באשר 
בכירים  צורך  לעצמם  ראו  מה  ומעמדם.  הם 
בשנת  להכריז  אמריקנים  ממשל  ומנהיגי 
תושב  של  יום-הולדתו  על   1978  - תשל"ח 
לעילא,  כדתי  המזוהה  יהודי  יורק,  ניו  העיר 
של  החינוך  יום  כעל  מלובביץ',  הרבי  הוא 
אחר  שנה  חוזרים  זו  הצהרה  ועל   !? ארה"ב 

שנה בתאריכו העברי עד שנתינו אנו.

ואולי אין איש היום עומד ומשתאה. שאלת 
הכל.  על  מרחפת  והבאטם-ליין  התכל'ס 
הרבי:  היא משנתו-בקשתו של  ככזו  ואמת, 
תבע  חזר,  המעשה'  אלא  העיקר  'אין  עשו. 
בכל  והניח  גיבש  אלה  מטבעות  את  וטבע. 
מפעל  ולצידם,  מאמריו  משיחותיו,  אחת 
העולם  ברחבי  כיום  המרושת  השליחּות 
איננו  העולם'  'תיקון  כי  למעשה  וממחיש 
אותה  של  ובא-כוח  יוצא  אלא  תלוש,  חזון 
נולדה  ושוב  טופחה  נמסרה  אשר  משנה 

בבית המדרש.

כל יהודי, מניח הרבי וגם מוכיח, מעצם היותו 
לקדם.  להוביל.  מנהיגות.  רוח  בו  יש  יהודי, 
לים,  מעבר  בטיול  העסק,  בבית  להשפיע. 
בלימודים. בממשל ובמשפחה, ברחוב ובבית 
באשר  אחד,  כל  יהודי,  אומר,  הווי  הפרטי. 
שגריר  כזו.  גישה  לאמץ  צריך  יהודי,  הוא 

פרטי במקומו.  

נשיא דור מהו? נראה 

שבשם התואר בלבד 

יש ללמד על מהותו. על 

נושאהו. צמד שמאגד בו 

שתי תכונות, שעל פניהם 

מהוות ניגוד. נשיא.
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שייקים מרעננים בטעמים חלומיים

אם אתם מחפשים משהו בריא ורענן לבוקר, או מבקשים 
זריקת אנרגיה בצהרי היום, שייק הוא פיתרון אידיאלי. הכנה 
- 3 דקות בלבד, מתנקה ביעילות ושילובי הטעמים חלומיים!

בוטנים, בננה ושוקולד
רכיבים:

כוס חלב מכל סוג שהוא

1 כף חמאת בוטנים

2 כף אבקת קקאו לא ממותקת

בננה אחת, חתוכה לגושים וקפואה

1 כפית סוכר או ממתיק טבעי 

הכנה:

מניחים את כל החומרים בבלנדר ומעבדים עד לקבלת מרקם חלק.  

תה ירוק, בזיליקום ותותים
רכיבים:

1 כוס תותים קפואים

שליש כוס תה ירוק 

1 כף דבש

1 כף מיץ לימון

2 עלי בזיליקום

הכנה:

מניחים את כל החומרים בבלנדר ומעבדים עד לקבלת מרקם חלק.

לבריאות!  

ָצִרים" ין ַהמְּ "ְיֵמי בֵּ
שלושת השבועות בין צום שבעה עשר בתמוז; היום בו הובקעה חומת ירושלים, 
ָצִרים" ומציינים  ין ַהמְּ לצום תשעה באב; היום בו חרב בית המקדש - מכונים "ְיֵמי בֵּ

את "ימי הצרה והמצוקה".

באירועים  ממעטים  בית-המקדש,  וחורבן  ירושלים  חורבן  על  בהם  מתאבלים 
חגיגיים ומשתדלים להוסיף בפעולות חיוביות לזירוז הגאולה.

בתקופת אבל זו נמנעים מ:

תספורת וגילוח מכל סוג שהוא.
 

האזנה למוסיקה )שירה ללא כלי נגינה מותרת(.
 

רכישת או לבישת בגד חדש.
 

עריכת חתונות, חגיגות ואירועים הכוללים ליווי מוסיקלי 
 

ברכת "שהחיינו" על פרי חדש. 
 

סיום וחגיגת הכנסת ספר-תורה. 
 

טיולים והליכה באתרים שיש בהם חשש סכנה.
 

טיפולים רפואיים הסובלים דיחוי.
 

בתקופה אבל זו מוסיפים ב:

בית  לבנין  הקשורים  בנושאים  מיוחד  באופן  התורה,  לימוד 
 

המקדש שיבנה במהרה בימינו.

מדרש  בתי  כנסת,  לבתי  תרומה  על  בדגש  צדקה.  נתינת 
 

וישיבות הקרויים 'בית-מקדש מעט'.

האבלות  דיני  באב,  לתשעה   - אב  חודש  ראש  בין  הימים"  ב"תשעת 
הולכים ומחמירים, )בנוסף לנהוג בימי "שלושת השבועות"(:

מסמלים  אלה  מאכלים  ויין.  עוף(  )או  בשר  מאכילת  נמנעים 
 

שמחה וחגיגות )למעט בשבת(.

המתלכלכים  ילדים  בגדי  למעט  בגדים  מלכבס  נמנעים 
 

בתדירות גבוהה.

נמנעים מקניית פריטים, העשויים לגרום לנו שמחה.
 

נמנעים משיפוץ הבית, או מנטיעת עצים חדשים.
 

משתדלים להימנע ממשפט עם אדם לא יהודי.
 

אז מה בתכל'ס?
שם: 

רבקה קדוש.

מקום מגורים: 

קריית מלאכי. 

במה אני עוסקת: 

הפעלת סדנאות חווייתיות לילדים, נערות ונשים. 

כמה מילים על המקצוע שלי: 

קצב  כמו:  סדנאות  במגוון  עוסקים  אנחנו 
חינוכיות  הצגות  סבונים,  שוקולד,  ותיפוף, 
הזמן  כל  חשוב  בו  בתחום  מדובר  ועוד. 
להתחדש ולהשתדרג כדי להיות יותר מקצועי, 

יותר חוויתי ולעניין ולמשוך את הילדים. 

סדר היום שלי: 

מיוחד  יום  כל  קבוע,  יום  סדר  אין  לעצמאים 
בפני עצמו. פעמים רבות אני כבר ב-6 בבוקר 
חגיגת  אחרי  הביתה  חוזרת  או  לצפון,  בדרך 
מבלה  ולעיתים  בלילה,   1 לקראת  מצוה  בת 
מאתגרת  בתכנית  היער  באמצע  לבן'  'לילה 

לתלמידות תיכון.

הילדים  את  בבוקר  שולחת  אני  כללי,  באופן 
לבית הספר ולגנים ומתפללת. אם יש הפעלה 
בימים בהם ההפעלות  אני מתארגנת בהתאם. 
בבוקר או יש לי יום חופשי, אני נהנית בשעות 
מתעסקת  וגם  הילדים,  עם  הצהריים  אחר 
על  חושבת  או  תכניות,  ושיפור  בשדרוג 
רעיונות חדשים ויצירתיים ומנסה להמציא את 

הגלגל מחדש.

מה נותן לי העיסוק:  

את  שלי,  הפוטנציאל  את  מגשימה  אני 
טובה  הרגשה  אין  וגם,  בעולם,  שליחותי 
יותר מלשמח אנשים אשר חיי היומיום קשים 
השפתיים,  על  חיוך  להם  לעלות  עליהם, 
לשחרר לחצים ולספק להם רגעי כיף והנאה.

מה העיסוק שלי נותן לאחרים:  

לקהל  טוב  ועושים  מותאמים  המופעים 
והם  ילדים  או  נערות  נשים,  שלנו;  היעד 
אוהבים  הם  אותם  בתחומים  לחוויה  זוכים 
המובנים  בכל  נהנים  הם  בלב!  להם  ושמח   -
חושי  בכל  כמעט  נוגעות  שלנו  ההפעלות  כי 

הנפש.

נקודת חיבור חסידית: 

יהודיים  תכנים  להחדיר  היא  שלנו  המטרה 
ואנחנו  חווייתית,  בצורה  חינוכיים  ומסרים 
מתמחים בכך גם בדברים הכי פשוטים בהם 

נדמה כי התוכן "דל" ואין מה 'למכור'.

תוכן  אין  כי  נראה  למשל,  שוקולד,  בסדנת 
מלמדים  אנו  אך   – שונות  צורות  להכין  רק 
כי מקור השוקולד הוא אבקת הקקאו, והיא 
מספר  להוסיף  וניתן  בטבעה,  מאוד  מרה 
חומרים אשר יהפכו את המר למתוק, טעים 

ונעים לחיך.

את  מקשרים  אנחנו  סבונים,  בסדנת  גם  כך 
הרוחני,  במובן  לריח  החומרי  במובן  הריח 
ובמצוות,  טובים  במעשים  הוספה  היא  ריח 
רוח  השראת  משמעותה  טוב,  ריח  הפצת 

טובה ואנרגיות חיוביות על הסביבה.

בסדנאות הקצב והתיפוף אנחנו משתדלים 
נמצאים  אם  גם  כי  למשתתפים  להזכיר 
עלינו  לנו,  טוב  לא  לעיתים  בחושך, 
בשמחה  ולהיות  מהמרירות  להתנער 
נגלה  השמחה  באמצעות  רק  כי  אמיתית, 
את הכוחות הטמונים בנו כדי להתגבר על 

אתגרי החיים.

טיפ בנימה אישית: 

חזון  בנו  יש  אם  בחיים,  תכלית  יש  אם 
יעדים,  לעצמנו  קבענו  אם  ושאיפות, 
ואנחנו באמת רוצים להשיג אותם – בעזרת 
ברכה  רואה  אני  אישי  באופן  נצליח!  השם 
בעקביות. לא לזגזג, להיות עקביים ולעולם 

לא להתייאש!

בפני  העומד  דבר  "אין  אומרים:  חז"ל 
הרצון". גם אם נדמה כי לא ממש הצלחנו, 
נמשיך  ידיים,  להרים  לא  ליותר,  ציפינו  כי 
ומוטיבציה,  מטרה  חדורי  נהיה  בעקביות, 
נצליח   – חזק  הרצון  אם  השם,  ובעזרת 

למעלה מן המשוער! 

המקצוענים

המטרה שלנו היא להחדיר 
תכנים יהודיים ומסרים 

חינוכיים בצורה חווייתית, 
ואנחנו מתמחים לעשות את 
זה גם בדברים הכי פשוטים 
שעל פניו נראה שאין בהם 

יותר מדי תוכן 'למכור'.

למצוא משמעות בכל חוויה
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משמעות החיים

במכתב לצעיר המביע דאגתו לעתיד אחותו השוקלת להינשא ב"תערובת" לאדם לא-יהודי, הרבי מנמק 
את גודל האסון אשר הפך למין 'שואה שקטה'    כלפי חוץ איש אינו מספר, רק סובל בתוכו פנימה, אבל 

כולם יודעים את האמת: מדובר בטרגדיה עבור שני בני הזוג, היהודי והלא יהודי. 

המהיר. ה מכתבך  קבלת  מאשר  נני 
כל  מתאים  אינו  הסוכות  חג  ערב 
אענה  אך  מכתבים,  לחלופת  כך 
בקצרה ככל האפשר לאור חשיבות הענין 
לשיקול  משאיר  אני  המובנת.  ודאגתך 
דעתך אם להראות את מכתב זה לאחותך, 

או למסור לה את תוכנו.

אינו  עם  נישואין  היהודי,  לעם  בן  עבור 
יהודי הם אחד האסונות הנוראים ביותר, 
בנוסף,  הדתית.  המבט  מנקודת  רק  ולא 
רק  אישי  באופן  המשפיע  ענין  כאן  אין 
נישואים  שכן  בו.  שמעורב  האדם  על 
וישנם  כולו,  היהודי  לעם  נוגעים  כאלה 
העם  כל  על  המשפיעים  בודדים  חטאים 
ישמור.  ה'  תערובת,  נישואי  כמו  היהודי 
של  הבסיסי  יושרו  כנגד  גם  הוא  החטא 
בן  כלפי  הוגן  לא  מאוד  כמעשה  האדם, 
הטובים,  חבריהם  וכלפי  האחר,  הזוג 

מאושר  יקירם  את  לראות  המייחלים 
לאורך ימים, לא אחרת. 

בכלל,  נישואים  כי  צוין  קרובות  לעיתים 
אפילו בין אנשים בעלי רקע דומה, כרוכים 
והתאמה.  הסתגלות  כגון  מסוים  בסיכון 
ערובה  אינה  טווח,  ארוכת  היכרות  גם 
לגבי טיב היחסים כאשר ההיכרות תהפוך 
קורת  אל  יחדיו,  'יושלכו'  והם  לנישואים 
יום  ביממה,  שעות   24 למשך  אחת,  גג 

אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, וכך הלאה.

אולם כאשר הרקע שונה לגמרי, וההבדל 
והפך  השתרש  רבים,  דורות  במשך  קיים 
להתאמה  הסיכויים  באופיו,  ונצחי  עמוק 
בלתי  כדי  עד  זעומים  הינם  ולתיאום 
הינו  השונה  כאשר  במיוחד  אפשריים. 
כפי  עוין,  וטבע  ברורה  ניגודיות  בעל 
בכל  ורדיפות  פוגרומים  ידי  על  שהוכח 
באלפיים  התגוררו  יהודים  בה  מדינה 

המדע  מכך,  יתרה  האחרונות.  השנים 
של  התורשתי  בטבעם  מכיר  המודרני 
שורשים  בעלי  במיוחד  אופי,  תכונות 

עמוקים לאורך דורות.

לפיכך, אם אדם הינו אמיתי – במשמעות 
ירצה  לא  הוא   – המילה  של  הפשוטה 
אשר  יחסים  מערכת  לתוך  מישהו  לגרור 
אוהב  הוא  ואם  מלכתחילה.  נחרץ  גורלה 
אנוכית,  בדרך  ולא  באמת,  השני  את 
וללא  אסון,  עליו  להביא  ירצה  לא  וודאי 
להנאה  הסיכוי  על  יוותר  היסוס  כל 
ממנו  לחסוך  כדי  מועד  וקצרת  מיידית 
אחרת,  נמנעת.  הבלתי  התוצאה  את 
אנוכיות  אלא  איננה  המוצהרת  האהבה 

ואגואיזם.

גורם חשוב נוסף הוא הטרגדיה של ילדים 
הנאלצים  תערובת,  מנישואי  הנולדים 
בין  תמידיים  לחיכוכים  עדים  להיות 

נישואי
תערובת:

טרגדיה דו-צדדית

הרבי מכתבי  והדרכות  עצות 

וגרוע  טבעי,  באופן  הקיימים  הוריהם, 
מכך, אין צורך לפרט בנושא הכאוב.

נישואי  אחוז  כי  ל'טענה'  מודע  אני 
כך  ורבים,  משמעותי  הינו  התערובת 
אין  וודאי  אולם  מעמד.  מחזיקים  נראה, 
משתדלים  נשואים  אנשים  כי  לציין  צורך 
'מאושרים',  נישואים  של  רושם  ליצור 
ולגלות  בכישלון  להודות  מתביישים  הם 
בנישואי  והסבל.  הכעסים  החיכוכים,  את 
גדולה  אפילו  האשמה  תחושת  תערובת 
רבים  חברים  כי  הידיעה  לאור  יותר, 
הזהירו אותם, והם טענו כי אצלם זה יהיה 
ומבחינה  דבר  של  לאמיתו  אולם  אחרת. 
והגירושים  הפרידות  אחוז  סטטיסטית, 
גדול לאין ערוך בהשוואה לנישואים אשר 

אינם נישואי תערובת.

של  המכריע  ברובם  נוספת.  נקודה 
בנישואי  נישאו  אשר  אלה  המקרים, 
אם  רגשית.  מעורבים  מאוד  תערובת 
אחרים  לגבי  אישית  אותם  שואלים  היו 

ייעצו  הם  כאלה,  נישואים  השוקלים 
להימנע מצעד העלול להביא על כל אחד 
בדרך  דעתם,  אומללים.  חיים  הזוג  מבני 
רוח  הלך  מתוך  נישואים  כי  היא  כלל 

רגשי, זה צעד חסר אחריות.

בהלכה  להוסיף:  ברצוני  צדדית  כהערה 
האמא.  לפי  נקבע  הילד  זהות  היהודית 
האבא  אם  גם  יהודיה,  האמא  כאשר  לכן, 
כל  בקיום  ומחויב  יהודי  הינו  הילד  לא, 
לקבל  ניתן  נוספים  פרטים  וכו'.  המצוות, 

מכל רב שהוא.

מנחם שניאורסאהן  

בתאריך  באנגלית  במקורו  נכתב  אשר  מכתב 
והוא   ,1966 בספטמבר   28 תשכ"ז,  תשרי  י"ד 
מתורגם בעיבוד חופשי מתוך סדרת הספרים 

"מכתבים מהרבי"

המקרים,  של  המכריע  ברובם 
אלה אשר נישאו בנישואי תערובת 
אם  רגשית.  מעורבים  מאוד 
לגבי  אישית  אותם  שואלים  היו 
כאלה,  נישואים  אחרים השוקלים 
העלול  מצעד  להימנע  ייעצו  הם 
להביא על כל אחד מבני הזוג חיים 

אומללים
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כבר בעת החורבן נבט הזרע שיצמיח את הגאולה השלמה. לעתיד לבוא נראה את הדברים אל 
נכון ולכן יהפכו ימי החורבן לימי ששון ושמחה ולמועדים טובים

אריה יהודה

חודש ב כל  מאופיין  היהודי  השנה  לוח 
– חג  בניסן  ידי החג המרכזי שבו.  על 
הלאה.  וכן  חנוכה,   – בכסלו  הפסח, 
ומעניק  הטון  את  נותן  המרכזי  החג  תמיד 

משמעות מיוחדת לכל החודש.

מעט  שהם  בשנה  חודשיים  ישנם  אולם 
שהאירועים  משום  הזה,  בהקשר  מבלבלים 
משמעות  להם  מעניקים  שבהם  המשמעותיים 

סותרת והם – תמוז ואב.

חג הגאולה בחודש תמוז

בית  חורבן  יום  את  מציינים  אנו  אב  בחודש 
ואבל  צום  של  יום  הוא  באב  תשעה  המקדש. 
לעם היהודי – היום העצוב ביותר בלוח השנה 
חוגגים  אנו  מכן  לאחר  ימים  שישה  היהודי. 
היו  שלא  נאמר  עליו  באב  חמישה-עשר  את 
לישראל ימים טובים כמוהו )וכיום הכיפורים(.

גם השנה  הזה  הניגוד  נחווה את  בחודש תמוז 
אם חלילה תתעכב הגאולה, נציין את תחילתם 
 – בתמוז  בשבעה-עשר  המצרים'  בין  'ימי  של 
חיילי  בידי  נפלה  וירושלים  החומה  נבקעה  בו 
נציין חג משמח במיוחד  לפני  ובשבוע  האויב, 
י"ב  – חג הגאולה  ששייך דווקא לדור האחרון 
הקודם  האדמו"ר  השתחרר  בו  היום  תמוז. 

)הריי"צ(  יצחק  יוסף  רבי  מליובאוויטש 
שניאורסון מהכלא הסובייטי.

המשטר  ידי  על  נאסר  הריי"צ  הרבי 
ועמד בראשה של  הקומוניסטי, משום שהקים 
ברחבי  שפעלה  ענפה  מחתרתית  התארגנות 
בתי-כנסת  ישיבות,  והקימה  ברית-המועצות 
ראה  הקומוניסטי  ומקוואות חשאיים. השלטון 
למוות.  נידון  והוא  בגידה  הרבי  של  במעשיו 
אולם בניסי ניסים, לאחר מאמצים רבים שכללו 
הומר  המערב,  מדינות  מצד  אדירים  לחצים 
ימים  כעשרה  ולאחר  כפיה  לעבודות  עונשו 
הוא שוחרר לגמרי ואף ניתנה לו הרשות לצאת 

מברית-המועצות.

חג הגאולה הוא חגה של היהדות, חגו של כלל 
ישראל. וכפי שהרבי הריי"צ בעצמו כתב כי זו 
גאולתו  אלא  בלבד,  שלו  פרטית  גאולה  אינה 
אחרי  יכונה".  ישראל  בשם  אשר  "כל  של 
אלפיים שנה בהן היה מזוהה תמוז כחודש של 

אבל וחורבן הוא הפך לחודש של גאולה.

אותו רעיון – רבדים שונים

חדש  רוחני  רעיון  כל  כי  מסבירים  חז"ל 
בהר  רבינו  למשה  ניתן  כבר  לעולם  שיורד 
שבו  המדויק  בזמן  נחשף  שהוא  אלא  סיני, 

חנוכה  פורים,  עם  היה  כך  להתגלות.  עליו 
גם  וכך  בתנ"ך.  הוזכרו  שלא  החגים  ושאר 
הגאולה  כחודש  תמוז  חודש  של  הרעיון 
התגלה רק בדורנו, כיוון שאנו מתקרבים אל 

הגאולה.

להתייחס  אותנו  המרגילה  החסידות,  תורת 
מלמדת  הדברים,  של  הפנימית  מהותם  אל 
סותרים  מסרים  נושאים  אינם  ואב  שתמוז 
ומבלבלים כי אם אלו רבדים שונים של אותו 

רעיון – רעיון הגאולה.

על צומות החורבן אומר זכריה הנביא שהם 
טובים'.  ולמועדים  ולשמחה  לששון  'ייהפכו 
שבזמן  מובן  תמיהה.  מעוררים  הנביא  דברי 
בכל  אולם  ונתאבל.  עוד  נצום  לא  הגאולה 
האומה  בנשמת  בדם  נצרבו  אלו  ימים  זאת, 

וכיצד זה יהפכו לששון ולשמחה?

היא  בפנימיותה  הוא, שהגלות  ההסבר  אלא 
זאת  ממשילה  החסידות  הגאולה.  תחילת 
תשובה  למצוא  כדי  בחדרו  המסתגר  לרב 
התלמיד  יושב  זמן  באותו  תלמידו.  לשאלת 
רבו  מדוע  ותוהה  גדול  בצער  לחדר  מחוץ 
האהוב מסרב לצאת אליו וללמדו כבכל יום. 
לו ידע התלמיד שבאותם רגעים בהם ממש 
עומדת דמותו שלו לנגד רבו ובאהבתו אליו 

חיים גאולה
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מה הסתתר
בצחוק רבי עקיבא?

כל  בלימודו,  לו  לסייע  בניסיון  הוא מתייגע 
התחושה שלו הייתה משתנה לגמרי.

הסתר  הם  והגלות.  החורבן  גם  בדיוק  וכך 
השם  של  מאהבתו  נובע  כולו  שכל  פנים 
אותנו. בעת החורבן נבט הזרע שיצמיח את 
הגאולה השלמה וככל שמתקרבים אליה גדל 

הצמח ונחשף.

בדרכו של רבי עקיבא

מי שמעניק לנו השראה והמחשה לגישה זו, 
עקיבא,  רבי  האגדי,  מהתנא  אחר  לא  הוא 
סוג של אופטימיסט  היה  ניתן לראות  שכפי 
בתלמוד  הגמרא  מתארת  וכך  תקנה,  חסר 
התרחש  אשר  את  כד(  מכות,  )מסכת  בבלי 

בעת שחרב בית המקדש:

גדולי חכמי ישראל, רבן גמליאל, רבי אלעזר 
צעדו  עקיבא  ורבי  יהושע,  רבי  עזריה,  בן 
יחד ליד בית קודשי הקודשים וצפו בחילול 
מבית  יוצא  טמאה,  חיה  שועל,   – הקודש 
קודשי הקודשים! הם פרצו בבכי תמרורים, 

אבל רבי עקיבא החל לצחוק.

אמרו לו חבריו: "מפני מה אתה מצחק?"

אמר להם: "מפני מה אתם בוכים?"

השיבו לו: "מקום שכתוב עליו "והזר הקרב 
יומת", ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה?!"

השיב להם: לכך אני מצחק.

רבי עקיבא הסביר שהוא רואה בשועל זה את 
מילוי נבואתו של אוריה "ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש", 
של  נבואתו  במילוי  בטוח  הוא  עכשיו  ולכן 
ִּבְרחֹבֹות  ּוְזֵקנֹות  ְזֵקִנים  ֵיְׁשבּו  "עֹד  זכריה 
ם". על כך אמרו לו: "עקיבא ניחמתנו,  ְירּוָׁשלִָ

עקיבא ניחמתנו".

שהוא  תוך  לחורבן,  עקיבא  רבי  של  יחסו 
מפגין צחוק ושמחה, היה יחס ייחודי ביותר, 

בעיני  לראות  מסוגל  היה  כבר  שהוא  היות 
החורבן  מתוך  שתצמח  הגאולה  את  רוחו 

הגדול.

לנו יש הרבה מאוד מה ללמוד מכך לימינו. 
בדורנו, כאשר אנו עומדים על סף הגאולה, 
הרבי  של  הגאולה  חג  תמוז  בחודש  התגלה 
כי  לנו  המורה  התמרור  זהו  כי  הריי"צ. 
המצרים'  בין  ו'ימי  החורבן  של  הפנימיות 
בשלמות  שיתגלה  כפי  הגאולה,  חג   – היא 
גם  נראה  והשלימה, שאז  בגאולה האמיתית 
בגלוי, את התגלות האהבה של הקב"ה בימי 

החורבן. את הצמיחה הגדולה. 

בין  ימי  מגיעים  שכאשר  הסיבה  גם  זאת 
מהרגשת  ברוחנו  ליפול  לנו  אל  המצרים, 
החורבן והחושך השוררת בימים אלו. ההיפך 
הוא הנכון: עלינו להעמיק בימים אלה בתוכן 
בלהט  לעסוק  והחורבן,  החושך  של  הפנימי 
וכך  המשיח,  ומלך  הגאולה  נושאי  בלימוד 
נבין את הפנימיות של ימי בין המצרים, כפי 
את  כולם  יראו  אז  לבוא,  לעתיד  שיתגלה 
כבר  אותם  שראה  כפי   – נכון  אל  הדברים 

ברגעי החורבן הראשונים, רבי עקיבא.

לימי  יהפכו  הצער  ימי  כי  הנביא  אמר  לכן 
ששון ושמחה ולמועדים טובים.  

רבי  של  והאופטימי  השמח  יחסו 
ייחודי  יחס  היה  לחורבן,  עקיבא 
לראות  היה מסוגל  הוא  כי  ביותר, 
אשר  הגאולה  את  רוחו  בעיני 
הגדול.  החורבן  מתוך  תצמח 
הרבה  מכך,  ללמוד  ביכולותינו 
מאוד לימינו. בדורנו, כאשר אנו על 

סף הגאולה
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החודש לפני...

ביום ראשון ו' תמוז תשל"ו )ה-4 ביולי 1976(, 
הצליחו חיילי צה"ל בחסדי שמיים להוציא אל 
הפועל את אחד המבצעים ההירואיים לשחרור 
טרוריסטים  ידי  על  שנחטפו  יהודים   105
מישראל  טיסתם  במהלך  ופלסטינים,  גרמנים 

לצרפת ונלקחו בשבי למדינת אוגנדה.

הרבי מלובביץ' מלך המשיח שליט"א התייחס 
לגודל הנס ודבריו עוררו הד רב, גם בעיתונות. 
בעיתון 'הצופה', למשל, תחת הכותרת "הרבי 
מליובאוויטש מביע 'ישר כח' למשחררי חטופי 

אנטבה", נכתב:

הרבי  אמש  שקיים  חסידית  בהתוועדות 
ללקחים  השאר  בין  התייחס  מליובאוויטש, 
שיש להפיק מן המאורע האקטואלי של פרשת 

מחצרו  חי  בשידור  הועברו  הדברים  אנטבה. 
כולל  תבל,  ברחבי  נקודות  ל–49  הרבי  של 

ריכוזי חב”ד בישראל.

המעשיים  ללקחים  בהרחבה  התייחס  הרבי 
הוא  המטוס,  חטיפת  מפרשת  להפיק  שיש 
שנועד  כמאורע  ההצלה  מבצע  את  הגדיר 
לזעזע ולהסעיר את האנשים המאמינים בחוקי 
הטבע ולהראות להם את ההשגחה וההשפעה 

האלוקית שבתוך המציאות הטבעית.

לכל  עמוקה  ותודה  כח'  'יישר  הביע  הרבי 
זה  עם  ויחד  החילוץ,  בפעולת  שעסקו  אלה 
איחל להם מעומק הלב שיסיקו את המסקנות 
שהוכח  כוון  היום–יומיים,  בחייהם  הדרושות 

על  האיכות  הגברת  לידי  להגיע  בכוחם  שיש 
הכמות, וקרא להם לקיים תורה ומצוות.

בדבריו הדגיש הרבי, כי כשבני ישראל הולכים 
מגויים  להירתע  להם  אין  הקב"ה  של  בכוחו 
ממזימות  לא  מ'מתנקמים'  ולא  מאויבים  לא 
הגויים  של  ודיבורים  מדיונים  ולא  ומעשים 
נמצאים  כשהם  וגם  במספר   140 כשהם  גם 

ב"ארמון זכוכית" ]הכוונה לבניין האו”ם[.

לסכנה,  נתונים  שהיו  אלה  לכל  קרא  הרבי 
המזוזות  את  שיבדקו  שניצלו,  החטופים 
בבתיהם, הרבי אמר שתוצאות הבדיקות הללו 
ודאי  יביאו  ברבים,  ויפורסמו  לכשיבוצעו 

להתעוררות רבתי לקיום מצוות מזוזה.  

42 שנה ל'מבצע אנטבה'

30 נציגים יתנו לכם:

והעיקר
בבית

מרגישים!

רכב • דירה • בריאות • חיים • עסק • פנסיה

ב"ה

מחירים הכי זולים!

תנאים הכי טובים!

לכל ענפי הביטוחים!

מתקשרים
2770*ומרוויחים

קדמי
ביטוחים



ב"ה

נופך
שייכת לשבט יהודה

האבן של חודש

www.shefayamim.com

שפע ימים בע“מ

חפירה באדמה שמטרתה,
חיפוש אוצרות של אבנים יקרות,
דורשת יגיעה גדולה ועצומה

עם זמן וסבלנות,
אך בהתאם לכך גם המציאה היא

באין ערוך לגמרי.
(מעובד משיחת הרבי מליובאוויטש - ט"ו בשבט תשנ"ב)

תמוז

להתקדמות החיפושים אחר האוצרות ולממצאים שהתגלו עד עתה כנסו לאתר החברה


