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בבית-המקדש הראשון הכין שלמה המלך והציב בהיכל עשרה 
שולחנות-זהב נוספים על שולחן-הזהב שהיה מימי משה רבינו. 
ייתכן שכך יהיה גם בבית-המקדש השלישי, שייבנה תכף ומיד ממש.
)שיחת שבת פרשת בראשית תשנ"א )התוועדות ב, לא מוגהת(, סעיף ג(

התרופה    
רבות מהאסטרטגיות והטקטיקות שבהן משתמשות 
כאלו  הן  מוצריהן  לקידום  בארץ  הפארמה  חברות 
– הצגת תמונה רפואית  כ'חרחור מחלות'  המוגדרות 
לא אובייקטיבית עד לא אמינה. כך טוענת ד"ר יפה 
באוניברסיטת  שערכה  דוקטורט  בעבודת  שיר-רז 
אגרסיביות  אסטרטגיות  מתארת  שיר-רז  ד"ר  חיפה. 
לדבריה,  מכירותיהן.  לקידום  החברות  נוקטות  בהן 
מבוססות  לעיתונות  מההודעות  מ-60%  למעלה 
בחזית  העומדים  רפואיים  ואיגודים  רופאים  גיוס  על 
המסרים של החברות, במטרה להעניק להם אצטלה 
ההודעות  נכתבות  למעשה,  אולם  ממסחריות.  חפה 
חברות  של  הציבור  יחסי  איש  ידי  על  ומועברות 
הפארמה. הן מיישמות טקטיקות של הפחדה, הצגה 
היוצרת  ורטוריקה  סטטיסטיים,  נתונים  של  מוטעית 
מודעות"  "ימי  פאניקה. מפברקים סקרים, ממציאים 
חדשים למחלות, וכדומה. הפרסומות כוללות המלצות 
התרופות  של  המאושרות  בהתוויות  נכללות  שאינן 

ובחלק מהמקרים אף המלצות המנוגדות להתוויות.

מתרפאים  ועמותות  רופאים  איגודי  של  הארי  חלק 
עצמם.  משל  ציבור  יחסי  חברות  מעסיקים  אינם 
מסיבות  הפארמה,  חברות  במימונן של  מיוצגים  הם 
ברורות... במקרים רבים, מאדירים רופאי החברה את 
ומתופעות  מסיכוניהן  ומתעלמים  התרופות  יתרונות 
לעיתונות,  בהודעות  צללים"  "כתיבת  קיימת  הלוואי. 
בה רופאים חתומים על מאמרים שנכתבו למעשה על 

ידי פרסומאים של החברות.

בהרבה  חמורות  האשמות  לבד.  איננה  שיר-רז  ד"ר 
משלה נשמעו מפיו של חתן פרס נובל פרופ' סידני 
שאינן  על  התרופות  חברות  את  התוקף  אלטמן, 
יתקשו  שחיידקים  אנטיביוטיקה  בפיתוח  משקיעות 
ללא  בעיניו  שנחשבת  התנגדות  עמידות.  לה  לפתח 

פחות מפשע נגד האנושות.

אינטרסנטיות צרה המתעלמת מצרכיה האמיתיים של 
האנושות אפיינה תמיד גופים שניהלו אותה תוך שהם 
משתמשים במצוקותיה. גם ארגונים שקמו מלכתחילה 
אחרי  שקמו  שלטונות  כמו  טהורות,  ֵשרות  למטרות 
שהם  תוך  הזמן,  עם  הסתאבו   – מוצדקות  מהפכות 
מנצלים באופן מחפיר את אלה שהם אמורים לשרת. 
אנו כה רגילים לזה עד שאיש איננו מזדעזע עוד עם 
לצדק  לבקרים. שאיפה  חדשות  חשיפת השחיתויות 
לנצח  טהורה  שתישאר  ציבורית  ויושרה  אבסולוטי 

ממניעים אנוכיים, נתפשת כלא מציאותית.

מלכותו  מאד.  בקרוב  להסתיים  עומד  זה  כל  אך 
את  "תדביק"  המשיח  מלך  מליובאוויטש  הרבי  של 
האנושות כולה בתביעה בלתי מתפשרת לטוב, צדק 
תיעלמנה  והשחיתות  התחרותיות  עם  יחד  ויושר. 
גילויה  על  שעובדים  "תרופה"  הפיזיות.  המחלות  גם 
והיא  כבר אלפי שנים עומדת לפרוץ לשוק בסערה, 
יקבלו  כולם  עין.  כהרף  כולן  למחלות  מזור  תביא 
ממנה ויבריאו מיד: הגאולה האמיתית והשלמה. "דף 
מידע למשתמש" עדכני ממתין לכל אחד בבית חב"ד 

הקרוב למקום מגוריו.

לזכות החייל בצבאות-השם לוי יצחק בן רותי שיחי' ענבר, לרגל הולדתו בכ"ח אלול לאורך ימים ושנים טובות

'ליישר' את העולם 
נאמר בקהלת )ז, כט(: "אשר עשה האלוקים את האדם 
ישר". מעבר לפירוש הפשוט של הדברים, יש להם גם 
הקדוש-ברוך- שבה  הדרך  זו  'אלוקים'  עמוק:  פירוש 

הוא נוכח בטבע בצורה נעלמת )'א-להים' בגימטרייה 
שהקדוש- פירושו,  האלוקים'  עשה  'אשר  'הטבע'(. 

ברוך-הוא בחר לברוא את העולם על-ידי שם 'אלוקים' 
– באופן שנוכחותו אינה גלויה בו, והמטרה היא – 'את 
האדם ישר'. שהאדם הוא זה שיביא לכך שהעולם יהיה 
ששוררת  הגבוהה  האלוקית  שההארה  כלומר,  'ישר'. 
בעולמות העליונים תאיר ישירות גם בעולם הזה, ולא 

'תתעקם' ותתעלם.

התורה  קיום  ידי  על   – זה?  את  עושה  האדם  כיצד 
והמצוות.

השם,  צדיק  "כי  ז(:  )יא,  בתהלים  גם  רמוז  זה  רעיון 
צדקות אֵהב, ישר יחזו פנימו". 'צדקות' זהו כינוי לכלל 
שמקיים  )צדקות(  המצוות  את  אוהב  השם  המצוות. 
האדם, משום שעמם הוא מביא לכך ש'ישר יחזו פנימו' 
– שגם בעולם הזה יוכלו לחזות בצורה 'ישרה' ב'פנים 

האלוקיות'. 

כיצד המצוות פועלות את הדבר?

חי  האדם  כאשר  מהבורא.  ציווי  היא  מצווה  כל 
הוא  הבורא,  ציוויי  לפי  חייו  את  ומנהל  הזה  בעולם 
הוא  עליהם.  שציווה  מי  אל  התבטלותו  את  מבטא 
והוא  הקובע  הוא  שהקדוש-ברוך-הוא  מסר  מביע 
רצונו  להתגלות  גורם  הוא  בכך  הבלעדי.  המחליט 
וחכמתו של הבורא כאן בעולם הזה, ובמילים אחרות: 
וזהו אפוא המצב המדובר  לגילוי הנוכחות האלוקית. 
יהיה  "שלמטה  החסידות:  ובלשון  'ישר'.  בפסוקים 

הגילוי כמו למעלה". 

גילוי זה יהיה בשלמות לעתיד לבוא, עם התגלותו לעין 
כול של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח. אז, כתוצאה 
הפסוק:  יתקיים  הדורות,  בכל  שלנו  המצוות  מקיום 
"כי עין בעין יראו בשוב השם ציון". העין הגשמית של 
הנבראים תראה את גילויי האלוקות בדיוק כמו שהעין 

של הקדוש-ברוך-הוא כביכול רואה אותם.

מקורות: תלמוד בבלי פסחים נו, א. זוהר חלק א יח, ב. עץ חיים שער 
כה )שער דרושי הצלם( סוף דרוש ב. תניא שער היחוד והאמונה פרק ג. 
ליקוטי תורה שלח מ, ג. ראה כג, ד ואילך. מאמר "ואתה ברחמיך" תרח"צ 
של אדמו"ר הריי"צ. הרבי מליובאוויטש מלך המשיח: התוועדויות חלק ט 

עמוד 146. קונטרס ו' תשרי תנש"א.

המולד: יום ג' 5:51 בבוקר ו- 10 חלקים. ראש חודש:  ימים שלישי ורביעי שנה113

להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



זה קרה באמת נקודה למחשבה

לנצל כל רגע
בפרשת השבוע מתוארת בריאת העולם בשישה ימים. 
אלא שסיפור הבריאה מסתיים במילים "ויכל אלוקים 
לכאורה  משמע  עשה".  אשר  מלאכתו  השביעי  ביום 
שבריאת העולם הסתיימה רק ביום השביעי – בשבת 
הבריאה  שמלאכת  רש"י,  כך  על  מסביר  עצמה?! 
הסתיימה בדיוק בשבריר הרגע שבו הסתיים יום שישי 
נראה כאילו הבורא סיים את  זה  ולכן  ונכנסה השבת, 

מלאכתו בשבת עצמה.

מדוע אכן היה חשוב לסיים את הבריאה ברגע האחרון? 
בנחת  לשבת  ולהיכנס  יותר  מוקדם  לסיים  לא  למה 
לנצל  חשוב  כמה  עד  ללמדנו  השם  בא  בכך  ורוגע? 
השבת  כניסת  שלפני  האחרונה  לשנייה  גם  רגע.  כל 
הבורא  ניצל  אותה  גם  ולכן  תכלית,  הייתה  הראשונה 

ומילא את תכליתה – המשך הבריאה.

כיום אנו נמצאים באלף השישי לבריאה, בשנת תשע"ו 
חז"ל אומרים שכל  דהיינו, ברבע האחרון שבו.   .)776(
אלף שנים מקבילות לאחד מימי הבריאה, ועל פי זה 
אנו נמצאים כעת בתקופה שמקבילה לסיומו של 

יום שישי. אנחנו 
לקראת המעבר 

לגאולה השלמה – ה"יום שכולו 
שבת ומנוחה לחיי העולמים".

מימי  רגע  כל  ניצל  שהקדוש-ברוך-הוא  העובדה 
הבריאה, גם בסיומו של יום שישי, צריכה ללמד במיוחד 
אותנו עד כמה חשובים מעשינו ופעולותינו. אסור לנו 
להיתפס למחשבות שגויות כאילו לאחר עבודת-השם 
הנשגבה של כל גדולי ישראל בעבר – אין ערך למעשינו. 
עלינו לזכור שכשם שהשם לא הסתפק בכל העשיות 
הנשגבות של ימי הבריאה והמשיך לנצל גם את הרגעים 
האחרונים שלפני השבת – כך גם אנו לא יכולים לוותר 
הגלות,  של  האחרונים  הרגעים   – 'שלנו'  הרגעים  על 
ומוטל עלינו לנצלם כראוי. דווקא הפעולות הפעוטות 
כביכול שלנו הן אלו שמשלימות את העבודה של כל 
והן שמביאות אותה לידי תכליתה – הגאולה  הדורות, 

השלמה, שתבוא תכף ומיד ממש.

)ליקוטי שיחות חלק ה עמוד 24(

דמי שדכנות 
מיוחדים 

כך  לאדם.  ביותר  הקשים  הניסיונות  אחד  היא  עקרות 
קבעו חז"ל, ויחזקאל זובער הזדהה בכל נימי נפשו עם 

הקביעה הזו.

יחזקאל מתגורר בניו-יורק. הוא שומר תורה ומצוות ולא 
יחזקאל  היה  שנים  גבי  על  שנים  חסיד.  לעצמו  קורא 
בילדים. את ההשתדלות שלו  זכה להתברך  ולא  נשוי, 
לזכות בילדים עשו הוא ואשתו גם מבחינה רפואית וגם 
מבחינה רוחנית. הם כיתתו רגליים הן בין רופאים והן 

בין רבנים דגולים.

ישועה.  שום  נראתה  לא  ובאופק  וחלפו  הלכו  הימים 
חבריו של יחזקאל שראו בצרתו ניסו להציע לו, בעדינות 
כמובן, עצות מעצות שונות. סגולות, תפילות מיוחדות 
קונבנציונאליים  שונים,  מסוגים  טיפולים  ולהבדיל, 
בשמחה  להוסיף  לו  הציעו  חלקם  ואלטרנטיביים. 
שמיים  ששערי  עד  לבכות  דווקא  לו  הציעו  ואחרים 
בשקט  ונשא  מאלו  כמו  מאלו  שבע  יחזקאל  ייבקעו. 

ובדומייה את הניסיון הקשה.

החברים אט אט הרפו ממנו. אבל חבר אחד היה שונה 
מהשאר. הוא פשוט לא התכוון לוותר לו. "אתה חייב 
לגשת לרבי ולבקש ממנו ברכה", התעקש הרב רסקין 
מקראון הייטס. הוא התכוון כמובן לרבי מליובאוויטש 

מלך המשיח.

מליובאוויטש,  לרבי  הכבוד  כל  עם  היסס.  יחזקאל 
שרסקין נמנה עם חסידיו הנלהבים, הרי שלו, ליחזקאל 
זובער, אין כל קשר אליו. הוא מכבד מאוד את החסידים 
אך דרכו אינה דרכם. הוא ממש לא ראה את עצמו ניגש 
אל רבי חסידי ומבקש את ברכתו. אולם רסקין התגלה 
כעקשן שלא נרתע מתגובה שלילית. הוא פשוט רואה 

בה אבן נגף קלה לפני התשובה החיובית...

יחזקאל  ובערב אחד מצא  ריקם  חזרה  לא  התעמולה 
את עצמו ממתין כאחד החסידים להיכנס לרבי לפגישת 
הדמויות  של  הצבעוני  הפסיפס  את  כשראה  'יחידות'. 
שהמתינו לתורן, החל להרגיש קצת יותר בנוח. מסתבר, 

שלא רק חסידים מגיעים לרבי...

לא  הרבי  לפני  שעומד  מי  כל  שאופפת  ההתרגשות 
ואך  הרבי  נעמד בחדרו הקדוש של  הוא  עליו.  פסחה 
בקושי מצא עוז בנפשו לפצות פה ולבקש ברכה לילדים.

יחזקאל שיער כי בצורה זו או אחרת יברכו הרבי ב"זרעא 
חיא וקיימא" )זרע חי וקיים(. הסבירו לו מראש כי גם 

ייתכן שהרבי יבקש ממנו לקבל על עצמו החלטה טובה 
שתהווה כלי רוחני להכלת הברכה. אולם הוא לא דמיין 

איזה 'כלי' מעניין יידרש ממנו...

בחדרו הקדוש של הרבי שרר שקט סמיך. יחזקאל נבוך 
מעט והתלבט בינו לבין עצמו מה נדרש ממנו לעשות 
לאחר ששטח את בקשתו. הרבי נעץ מבטו בחלון וקרע 
לשידוך  "דאג  ציווי:  ספק  בקשה  בספק  הדממה  את 

לנמני ותזכה לילדים".

יחזקאל יצא מחדרו של הרבי מבולבל לגמרי. למצוא 
שידוך לנמני?

בקהילייה  מוכר  מבוגר,  רווק  היה  נמני 
החרדית בניו-יורק. הבעיה הגדולה שלו הייתה 
מספר צלקות מכוערות שעיטרו את פניו ויצרו 
יחזקאל  הוא,  איך  במיוחד.  דוחה  מראה  לו 
זובער, יצליח בדיוק לעזור לו? אם שידוך של 
אדם רגיל השוו חז"ל לקריעת ים סוף, מה הם 

יאמרו על שידוך לנמני?

המיוחדים  הרגעים  לנסות.  החליט  יחזקאל 
במחיצתו של הרבי נתנו לו להבין שהרבי לא הזכיר לו 
את נמני כדי לדחות אותו, אלא כדי לעזור לשניהם גם 

יחד. לנמני בשידוך ולו בילדים.

יהודייה  תוכנית בדמות  ליחזקאל בראש  הייתה  כבר 
מצרפת. זו האחרונה הכירה את משפחת זובער, ולא 
פעם ולא פעמיים ביקשה שיעזרו לה למצוא שידוך. 
בהזדמנות המתאימה הראשונה הציע לה יחזקאל את 

נמני.

מיד לאחר שהציע את הרעיון הוא נרתע מעצמו. כיצד 
שכזה?  בחור  עם  להיפגש  אותה  שולח  הוא  בדיוק 
מעצם  מוסברת  הלא  מהתלהבותה  נרתע  במיוחד 

העניין שהוצע לה שידוך, מבלי להתעניין בפרטים.

יחזקאל לא    – האמת היא, שגם אם הייתה שואלת 
לצלקות שהיוו מבחינתו  לה. מעבר  לעזור  יכול  היה 
את כרטיס הביקור של נמני, הוא לא ידע עליו מאומה. 
הוא הציע לה את השידוך רק בגלל הרבי. כלומר, בגלל 

האינטרס שלו עצמו...

של  אחיה  את  בהצעה  לשתף  החליט  יחזקאל 
יניע  סמויה שהאח  תקווה  מין  לו  הייתה  הצרפתייה. 
את אחותו מהרעיון וכך תיחסכנה ממנו נקיפות מצפון. 
שמנהל  זה  הוא  שהקדוש-ברוך-הוא  מסתבר  אבל 
את העולם ולא יחזקאל... השידוך קם והיה לעובדה 

מוגמרת. הזוג נישא וחי בשמחה.

שהוא  לציין  מיותר  השדכן?  של  בסופו  היה  ומה 
קיבל מהרבי את 'דמי שדכנות' שהובטחו לו. יחזקאל 

ורעייתו הפכו להורים שמחים ומאושרים.

עקרונות לא נתונים לשינויים 
מעשה-בראשית.  על  קוראים  אנו  בפרשת-השבוע 
במשך שש יממות ברא הקדוש-ברוך-הוא את העולם, 

ואת היממה השביעית – השבת – הקצה למנוחה.

הימים  מניית  על  בעקביות  בני-האדם  שומרים  מאז 
במחזורים של שביעיות. מחזוריות שמקובלת על כל 
האנושות, על בני כל האומות והגזעים, לא משנה מהי 
קיימות  או השנים  במניית החודשים  תפיסת-עולמם. 
כולם.  שותפים  השבועות  למניית  אך   – שונות  צורות 
אף אחד אינו מונה את הימים בקבוצות של שישה או 
שמונה. כולם – גם אלה שמתכחשים לסיפור הבריאה 
 – זהה  חלוקה  לפי  הימים  את  מחשבים   – שבתורה 

החלוקה השבועית.

בסיס  שום  אין  הזו  החישוב  שלצורת  למרות  וזאת, 
מלבד מעשה-הבריאה. אין אף עילה למנייה הזו מלבד 
כך  העולם.  נברא  בו  הזמן  משך  של  מחזורי  שימור 
של  הודאה  מין  מסוים  במובן  מהווה  הזו  שהספירה 

כלל-האנושות בסיפור הבריאה.

גם כאשר צצו ועלו שיטות הנצרות והאסלאם, מתוך 
מגמה מוצהרת לסלף ולעוות את מתכונתה המקורית 
ה"מיושנת" של תורת ישראל – לא סטו מחוללי אותן 
החישוב  של  שבשורשו  היסודית  מהאמת  שיטות 
השבועי. אמנם הם הזיזו את יום המנוחה אל יום ראשון 
או יום שישי – כדי שמכל מקום יינתן ביטוי לחידושיות 

שבדרכם – אבל במחזוריות השבועית הם לא נגעו.

*

אי-אפשר  הזמן,  מניית  בסוגיית  עוסקים  כבר  אם 
והשנים  החודשים  מניית  של  מהשלמות  להתעלם 

צורות  לעומת  היהודית 
לוח-השנה  האחרות.  המנייה 
מתחשב  )הנוצרי(  האזרחי 
בלבד  השמש  במהלך 
ומתעלם ממהלך הירח. בלוח 
זה אין לחלוקה לחודשים שום 
משמעות. לעומתו, לוח-השנה 
מתעלם  )המוסלמי(  הירחי 
ומחושב  השמש  ממהלך 
לפי שנים-עשר מחזורים של 
שנה  שיוצרים  הירח  מהלך 

)למה דווקא שנים-עשר? – אין שום תשובה הגיונית(. 
רק בלוח-השנה היהודי מתואמים יחד מהלכי השמש 
והירח בהרמוניה מושלמת. החודשים הם חודשי ירח, 
ומוסיפים  השנה  את  מעברים  לשנתיים-שלוש  ואחת 
לה חודש כדי להיצמד לעונות-השנה המתחלפות לפי 

השמש.

שיטה  ליצור  חייבים  היו  למיניהם  המחדשים  כל 
אבל,   – ייחודיים  להיות  כדי  הזמן,  לספירת  משלהם 
וכל  תחליף,  אין  ישראל  שבתורת  לשלמות  כאמור, 

סטייה ממנה לוקה בהכרח בחסר.

*

ובחזרה לספירה השבועית: למרות שאסכולות הגויים 
השבועית,  החישוב  צורת  את  לעצמן  אימצו  לסוגיהן 
להתחיל  חכמי-ישראל  של  בדעתם  עלה  לא  מעולם 
להיראות  שלא  במטרה  אחרת  הימים  את  למנות 
כביכול כהולכים בחוקות הגויים. השימור בתודעה של 
 – בתורה  ובסיסי  יסודי  עיקרון  הנו  מעשה-בראשית 
ועיקרון לא נתון לשינויים. גם אם הוא הועתק לעיקרון 

בתורות שבדו גויים מלבם.

הינה  זו  אמונה  במשיח.  לאמונה  בנוגע  הדבר  והוא 
הצרופה.  אמונת-ישראל  עיקרי  משלושה-עשר  אחד 
העובדה שאימצו אותה גויים לעצמם )בצורה מסולפת 
כמובן( – לא צריכה להעיב כהוא זה על אמונתנו אנו 

במושגים הנכונים על המשיח.

גם ההצבעה על דמות ספציפית כתואמת להיות  כך 
ישראל  חכמי  השתמשו  קדמוניים  בדורות  המשיח. 
בחרו  הגויים  בריאה.  לאמונה  כמודל  כזו  בהצבעה 
זאת  והעתיקו  אותנו  לחקות 
אולם  התפלה.  לאמונתם 
נחביא  ולא  נשנה  לא  בגללם 

את אמונתנו המתוקנת.

וגם  במשיח,  להאמין  נמשיך 
שבדורנו  המשיח  על  נצביע 
זו  כי  מליובאוויטש,  הרבי   –
ותכף  המתוקנת.  האמונה 
ומיד נזכה להתגלותו לעין כול 

בגאולה השלמה.

    בדורות קדמוניים השתמשו 
חכמי ישראל בהצבעה על דמות 
מסוימת כמשיח, כמודל לאמונה 

בריאה. הגויים בחרו לחקות אותנו 
והעתיקו זאת לאמונתם התפלה. 

אולם בגללם לא נשנה ולא 
נחביא את אמונתנו המתוקנת


