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'שער החמישים' הוא שמה של מדרגה רוחנית נשגבת מאוד, שתאיר על כולנו 
בימות המשיח. יש לכך רמז בדברי מיכה הנביא, "כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות": הקדוש-ברוך-הוא מבטיח כי יראה לנו לעתיד לבוא נפלאות – 
נ' פלאות. כלומר: פלאות מהמדרגה הרוחנית 'נ' – השער החמישים.
)על פי זוהר חלק א, רסא, ב(

החיים חזקים יותר
קרינה  של  קטלני  למינון  נחשפים  חיידקים  כאשר 
על-סגולה שהורסת  חלקים מהדנ"א שלהם )החומר 
התורשתי התוך תאי(, הם עשויים להינצל ולהתאושש 
עד מהרה אם מאירים אותם לאחר מכן באור כחול. 
אותה:  שחשפו  מדענים  הפליאה  זו  קסומה  תוצאה 
כלי  בעזרת  כימית?  מבחינה  פועלת  היא  כיצד 
המדידה המגושמים באותה עת בתחום של ביולוגיה 
מולקולארית, הם הצליחו לשֵּבט את הגן המקודד את 
ידי קרינה  לתיקון דנ"א שניזוק על  האנזים האחראי 
על-סגולה, פוטוליאז )photolyase( שמו, וכאן החלה 
העבודה שבסופו של דבר הובילה לזכייה בפרס נובל 

לכימיה.

בנוסף לאנזים פוטוליאז התלוי באור, נמצאה מערכת 
ייל חקרו את  שנייה הפועלת בחושך. באוניברסיטת 
השישים.  שנות  מחצית  מאז  הזו  החושך  מערכת 
נוספים  אנזימים  ולאפיין  לבודד  לזהות,  הצליחו  הם 
נזק  לזהות  יכול  אחד  מופלאה:  בהתאמה  שעובדים 
שני  לבצע  ואז  על-סגולה,  קרינה  ידי  על  שנגרם 
של  צד  בכל  אחד  הדנ"א,  בסליל  מדויקים  חיתוכים 
הפער  את  משלים  פולימראז  האנזים  הפגום.  החלק 
שנוצר כתוצאה מהחיתוך ומתקבל מקטע בריא ללא 

פגם גנטי.

חיתוך'  בעזרת  פגום  נוקליאוטיד  'תיקון  של  המנגנון 
כתוצאה  שנגרמו  דנ"א  פגמי  של  לתיקון  אחראי 
כדוגמת  מסוכנים  מחומרים  או  על-סגולה  מקרינה 
המולקולארי  המנגנון  סיגריות.  בעשן  הנמצאים  אלו 
לתיקון נזקי קרינה על-סגולה בדנ"א אנושי הוא הרבה 
יותר מורכב, אולם, מבחינה כימית, המנגנון הזה פועל 
עזיז סאנג'ר חקר  באופן דומה בכל היצורים החיים. 
את המנגנון בבני אדם ועבודתו זו זיכתה אותו בפרס 

נובל השנה.

פסוק  סוף  איננו  דבר  ששום  מתברר  ושוב  שוב 
החומר  גם  נזק.  כל  לתיקון  מנגנון  יש  בביולוגיה. 
התורשתי האגדי שנחשב למילה הביוכימית האחרונה 
בכל מה שנוגע לחייו של התא, ניתן לתיקון ושיפוץ. 
חייב  בגנים(  )"רשום"  שמקודד  מה  כל  לא  ובכלל, 
את  מובהק  הכי  באופן  מדגימה  הגנטיקה  להתבטא. 
והרשות  צפוי  "הכול  רבי עקיבא:  הנצחי של  מאמרו 
הרשות  ובידינו  אפשרי,  הכול  טז(.  ב,  )אבות  נתונה" 
 – שבעצם  כך  לאו.  אם  האפשרות  את  להגשים  אם 

המציאות בפועל תלויה בנו.

אחד  הוא  תיקון  בר  הינו  שהכול  הגדול  העיקרון 
מעקרונות היהדות. הרבי מליובאוויטש מלך המשיח 
נחתמות  אלה  משיחותיו.  ברבות  זה  עיקרון  מדגיש 
לתיקון  שיובילו  לפעולות  ברורה  בהוראה  תמיד 
אמתית  גאולה  של  למצב  עד  העולם,  והשלמת 
ושלמה. תורת-החיים מבטיחה גם שבאופן שלא הובן 
מדעית, גם המוות הינו "בר תיקון". הבטחה זו מבטאת 
את שיא האמונה היהודית – השלושה-עשר והעוצמתי 
מאמין  "אני  הרמב"ם:  שניסח  האמונה  עיקרי  מי"ג 
שהמתים עתידים לֵהחיות". והרבי מבהיר שחיים אלו 

יהיו ביולוגיים למהדרין.

לזכות החיילת בצבאות-השם דבורה לאה בת חיה מושקא שתחי' דרחי, לרגל יום הולדתה בי"ד כסלו, לאורך ימים ושנים טובות

קדושתנו בהווה וקדושתנו בעתיד 
נאמר בגמרא: "עתידין צדיקים שאומרים לפניהם 'קדוש' 
– כדרך שאומרים לפני הקדוש-ברוך-הוא. שנאמר: 'והיה 
)ישעיה  לו'  ֵיאמר  קדוש  בירושלים  והנותר  בציון  הנשאר 
נוספות  רבות  באמרות  כמו  זו,  חז"ל  באמרת  ג(".  ד, 
'צדיקים' לכל  המתייחסות לעתיד לבוא, מתייחס התואר 
עם ישראל. וכמו שנאמר: "ועמך כולם צדיקים" )ישעיה ס, 
כא(. לעתיד לבוא נתעלה כולנו למדרגת קדושה כזו גבוהה, 

שכביכול תשתווה לקדושתו של הקדוש-ברוך-הוא.

הזוהר  עם אמרה אחרת מספר  יפה  זו משתלבת  אמרה 
על הפסוק "קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם" 
)ויקרא יט, ב(. המשמעות הפשוטה של הפסוק היא הוראה 
לנהוג בקדושה. אלא שאם כן היה צריך להיכתב 'קדושים 
ֶהיו' ולא 'קדושים תהיו'. המילה 'תהיו' אינה מילת ציווי אלא 
קביעת עובדה עתידית: אתם תהיו קדושים! וכיצד? – 'כי 
השכינה  קדושת  של  מכוחה  אלוקיכם'.  השם  אני  קדוש 

וברמתה של אותה קדושה.

הצדיקים?  לפני  'קדוש'  האמירה  של  המשמעות  מה 
של  פשוטם  שאכן  מוסבר  יעקב"  ל"עין  הרי"ף  בפירוש 
יהודי,  כל  לפני  צדיק,  כל  לפני  יכריזו  כמשמעם.  דברים 
סיג  מכל  ומזוקק  מזוכך  יהיה  היהודי  הגוף  קדוש.  שהוא 
של טומאה – כמו גופו של אדם הראשון לפני שחטא בעץ 

זאת  יזהו  והכול  ומוחשית,  גלויה  תהיה  קדושתנו  הדעת. 
ויכריזו על כך בקול גדול.

קדושה זו תהיה גם הגורם לכך שנחיה ונתקיים לנצח – כמו 
הקדוש-ברוך-הוא. וכמו שנאמר: "צדיקים שעתיד הקדוש-

ברוך-הוא להחיותן – אינם חוזרים לעפרם )אינם מתים(, 
שנאמר: 'והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש ֵיאמר 
לו'... מה קדוש )הקדוש-ברוך-הוא( לעולם קיים, אף הם 

לעולם קיימין". 

ההגדרה "הנשאר בציון והנותר בירושלים" מתייחסת לאלו 
שיקומו בתחיית המתים בציון ובירושלים. הקמים לתחייה 
מכונים כאן בתארים 'הנשאר' ו'הנותר' משום שבכך בדיוק 
תישקף ייחודיותה של הקדושה המיוחלת: נכון להיום, לא 
הצדיקים  על  אפילו  שמו  את  הקדוש-ברוך-הוא  מייחד 
באופן  לדעת  אפשר  אי  שכן  ישראל,  שבעם  הגדולים 
מוחלט וודאי שהצדיק יישאר בצדקתו לנצח. אך לעתיד 
לבוא, כאשר לא תהיה יותר טומאה בעולם ולא יהיה עוד 
חשש שניכשל בעבירות, נישאר וניוותר לנצח. ולפיכך ְיַיחד 

עלינו הקדוש-ברוך-הוא את שמו, ויקראו לפנינו "קדוש". 

מקורות: תלמוד בבלי בבא בתרא עה, ב. סנהדרין צב, א. וראה פירוש 
י"ז.  הרי"ף ל"עין יעקב". זוהר חלק ג, פא, א. תניא איגרת הקודש סימן 
איגרות קודש לרבי מליובאוויטש מלך המשיח כרך ח עמוד קעב. וראה 

רש"י בראשית כח, יג.

שנה113 שנת 'הקהל'

להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



זה קרה באמת נקודה למחשבה

בעל עסק,
מקום זה יכול להיות שלך!

לפרסום בעלון, חייג: 03-9607700

מהותו של י"ט בכסלו
)"אדמו"ר  מלאדי  זלמן  שניאור  רבי  חב"ד,  חסידות  מייסד 
הזקן"(, נאסר ברוסיה, באשמת מרידה וסיוע כלכלי לאויב 
הטורקי. מקורה של אשמת השווא היה תמיכה שנהג לגייס 

עבור עניי ארץ ישראל, שהייתה אז תחת שלטון טורקי.

שהתעורר  מקטרוג  כתוצאה  האשמה  נולדה  למעשה, 
בשמיים על הגילוי הנרחב של תורת החסידות, שבמקורה 
אל  התגלו  המאסר  שבעת  מסופר  אנוש.  מבינת  נשגבה 
אדמו"ר הזקן רבותיו, רבי ישראל בעל שם טוב ורבי דוב בר 
המגיד ממזריטש, והוא נועץ בהם האם עליו להפסיק ללמד 
חסידות. השניים השיבו, שלא יפסיק אלא אף יוסיף ללמד 

יותר.

קטרוג דומה התעורר כבר דור אחד קודם, והיה זה רבי שניאור 
זלמן בעצמו שביטל את הקטרוג. הוא השתמש במשל לבן 
מלך שחלה אנושות, והדרך היחידה להצילו הייתה לשחוק 
את האבן היקרה שבכתר המלך, ולתת מהאבן השחוקה לפיו. 
האבן היקרה, הסביר הרבי, היא תורת החסידות, שמעטרת 
את כתרו של מלך מלכי המלכים ולא נועדה להיות נגישה 
יחידו של מלך  לכל אדם. אך במצב חריג, בעת שבנו 

המלכים  מלכי 
בסכנה  נמצא 

האב  שמוכן  ודאי   – קשה  רוחנית 
כדי  אותה  להשחית  וכביכול  היקרה  באבן  להשתמש 

להציל את בנו – את עם ישראל.

הסבר זה הצדיק גילוי מועט של החסידות – למען הצלת 
זלמן  שניאור  רבי  החל  כאשר  והתעורר  שב  הקטרוג  הבן. 
רחבים  בהיקפים  החסידות  תורת  את  ולהפיץ  לחשוף 
ועמוקים מעבר לנדרש להצלה, במטרה להוסיף בבריאותו 
הרוחנית של הבן, של עם ישראל. אך כאמור, גם קטרוג זה 

בוטל.

לתורת החסידות יש תפקיד – להכין את עם ישראל לגאולה 
השלמה. בזמן הגאולה יתגלו סודות התורה הנשגבים ביותר 
ויהיו מובנים לכול. החסידות מהווה טעימה מאותם סודות 
ולפיכך ההכנה הראויה לגאולה היא הנחלת החסידות להמוני 

העם, מוסברת בכל רמה אפשרית ומתורגמת לכל שפה.

)ליקוטי שיחות חלק ל עמוד 170(

עושה השלום 
חב"ד  לבית  הסמוך  הדלפק  מאחורי  עמד  מנחם 
דּודּו,  ים. כעת סיים לחלוץ את התפילין מעל  בבת 
חב"ד.  לבית  פעם  מדי  נחמד שמגיע  ישראלי  צעיר 
והעניק לו עלון לקריאה בשבת  מנחם נפרד מדודו 
תפילין.  להניח  לו  להציע  כדי  נוסף  ליהודי  ופנה 
באותם רגעים נגשו לבית חב"ד שתי נשים, כשאחת 
נראתה תשושה  הנתמכת  זו  נתמכת בחברתה.  מהן 
וחסרת כוח. הן לא נראו כאילו הגיעו לרכוש תפילין 
נראתה מוטרדת באופן  מזוזות. התשושה שבהן  או 

מיוחד.

הגיעה  התשושה  טובות.  חברות  מסתבר שהשתיים 
כדי לבקש את ברכתו של הרבי מליובאוויטש מלך 
המשיח. "שמעתי על האפשרות לכתוב אל הרבי. אם 
זה לא יעזור"... עצרה את המשפט ולא המשיכה. היא 
פכרה את אצבעות ידיה ופניה הביעו תסכול עמוק. 

ניכר עליה כי היא על סף איבוד עשתונות.

כמה  והחלה לספר. מזה  חזרה לעצמה  רגע  כעבור 
היחסים  מערכת  בביתה.  האווירה  עכורה  חודשים 
בינה לבין בעלה הולכת ומתערערת. לדבריה, עוברת 
עניין  מגלה  לא  לגמרי  בעלי   " בעלה.  על  רעה  רוח 
רבות  שעות  מהבית  נעדר  הוא  שבינינו.  בקשר 
רפה  בשפה  לשאלותיי  משיב  הוא  נמצא  וכשכבר 
זה  בשלב  בבית".  רע  מרגישה  אני  עניין.  ובחוסר 
המחשבות  כיצד  תיארה  היא  בבכי.  האישה  פרצה 
על כך מלוות אותה ביום ובלילה. היא איבדה טעם 
בדברים שאהבה לעשות ולאט לאט שקעה בדיכאון. 
"כבר אינני מנקה או מבשלת כמו שהייתי רגילה. כל 
פעולה קטנה הפכה אצלי למטלה מעיקה. דבר איננו 

מעניין אותי", אמרה בקול מרוסק.

בבית  ביחסים  המשבר  כי  וסיפרה  הוסיפה  חברתה 

לטיפוס  נחשבה  היא  תמיד  כלי.  לשבר  אותה  הפך 
אך  וידידות.  חברות  עם  לשוחח  שמרבה  חברותי, 
והולכת  ידידות  מחברת  מתרחקת  היא  לאחרונה 
מגיעה  איננה  כבר  "היא  עצמה.  בתוך  ומסתגרת 
או  להליכות  יוצאת  אינה  חברתיים,  לאירועים 

לקניות". דאגה כנה נשמעה בקולה של החברה.

מנחם הנהן בראשו והחווה בידו כלפי סדרת ספרים 
"אלו  הגדולה.  בספרייה  המדפים  אחד  על  שנחה 
איגרות הקודש של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח. 

את  מכניסים  לרבי.  באמצעותם  כותבים  אנו  כיום 
החופפים  ובדפים  הספרים,  לאחד  לרבי  הפִניה 
למכתב מוצאים תשובה". מנחם הדריך את האישה 
מטבע  לשלשל  תהילים,  מעט  לומר  ידיים,  ליטול 

לצדקה – ולהתיישב לכתוב.

בקשתה  הדברים.  בניסוח  בחברתה  נעזרה  האישה 
הייתה 'פשוטה': שלום בית. המכתב הוכנס על ידה 
בעמודים  פתח  ומנחם  קודש',  'איגרות  כרך  לתוך 

שביניהם הוכנס המכתב והחל להקריא בקול:

עניינים  לה  שנדמה  כותבת  מה  "אודות 
ותחבולותיו  מעצתו  זה  הרי  רצויים,  בלתי 
של היצר הרע הרוצה למנוע מיהודי לקיים 

תורה ומצוות".

המילים  נדהמות.  בזו  זו  הביטו  הנשים  שתי 
וישירות. אכן, המחשבות שהציפו  היו ברורות 
הרבי  כראוי.  מצוות  לקיים  ממנה  מנעו  אותה 
והנהגות  מצוות  מספר  המכתב  בהמשך  הזכיר 
טהרת  ביניהן,  התחזקות.  הדורשות  מסוימות 
המשפחה, נתינת צדקה ואמירת תהילים בכל יום. 
הנהגות  אלו  חליפות.  והחווירה  האדימה  האישה 
שבעבר הקפידה עליהן מאוד, אך לאחרונה גילתה 

רפיון וחדלה מלשמור עליהן.

שברירית  הייתה  לא  חב"ד  מבית  שיצאה  האישה 
מעט  הזדקף  גווה  לשם.  שנכנסה  כפי  ומדוכאת 
חברתה.  תמיכת  ללא  רגליה  על  צעדה  כבר  והיא 
דרכה  כעת  בהירה.  אור  קרן  אליה  שלח  הרבי 
אותן  כל  על  לשמור  תשוב  היא  לפניה.  סלולה 
מצוות שהזניחה, ותחדל מלפתח מחשבותיה שווא 
גבי שעות של  ודמיונות. מה שלא עשו שעות על 
 – טובתה  דורשות  ושכנות  חברות  מצד  הסברים 

פעלו כמה שורות שכתב הרבי גם בשבילה...

חב"ד  בבית  מנחם  קיבל  כך  אחר  שבועות  כמה 
שיחת טלפון. מנחם לא זיהה את קולה של האישה. 
וכי איך יכול לזהות? אז היה זה קול עצוב ושבור. 
כעת נשמע קול חיוני ונמרץ. האישה שמחה לעדכן 
המחשבות  לבד:  שיער  שכבר  במה  מנחם  את 
הסוררות חדלו להטריד אותה ושלום הבית הושב 

על כנו.

לאן כל זה מוביל 
"התנגשות ציוויליזציות" הוא שמה של תיאוריה מדעית. 
ודתית  תרבותית  שזהות  הוא  התיאוריה  של  עיקרה 
תהיה המקור העיקרי של הסכסוכים בעולם שלאחר 
המלחמה הקרה. תיאוריה זו הוצעה מיד עם תום אותה 

מלחמה, לאחר נפילת חומת ברלין שסימלה אותה.

התיאוריה המדעית לא ממש מקורית. בתחילת פרשת 
השבוע )וישלח( מספרת התורה על מפגש שהיה כמעט 
עשיו  האחים  בין  הפגישה  ציוויליזציות.  להתנגשות 
ויעקב מתוארת במדרש כמה שהיה על סף מלחמת 
עולם בין שתי תרבויות. מה שמנע את המלחמה הייתה 
הצהרתו של יעקב לעשיו – אתה השליט כעת. העולם 
לא יכול להתקיים עם שתי מעצמות מושלות בכיפה, 

ובאותה עת היה תורו של עשיו לשלוט.

*

בזיכרון.  ומכה  הקרה  המלחמה  שבה  האחרונה  בעת 
את  מטרידה  בסוריה  בנעשה  רוסיה  של  מעורבותה 
בארצות  האינטרנט  מאתרי  באחד  העולם.  מנוחת 
הברית כבר פורסמה קריקטורה של אדם ששומע את 
 – הקרה  המלחמה  לימי  להתגעגע  ומתחיל  החדשות 

טרם פרוץ גל הטירוף האסלאמי.

בין  ויכוחים  פעם  מדי  נשמעים  האחרונות  בשנים 
פובליציסטים שונים ברחבי העולם. אלו אומרים שגל 
הטרור של האסלם הקיצוני שאנו חווים כעת מהווה 
כך  על  תוכיח  ציוויליזציות.  התנגשות  של  התגלמות 
שאיפתם המטורפת של לוחמי הח'ליפות האסלמית. 

אינו  שהטירוף  אומרים  ואלו 
מסוימת,  מציוויליזציה  מגיע 
כל מקום  זה פושט על  אלא 

אפשרי בגלובוס.

כל  לדידם של  או אחרת,  כך 
העולמי  המצב  ה'מומחים', 
מלפני  לחלוטין  שונה  כיום 
עשרים וכמה שנים. אז הייתה 
ושמתחת  שמעל  המלחמה 

המעצמה  תואר  על  כבוד  מלחמת  השטח  לפני 
הגדולה ביותר. או מהיבט אחר – זו הייתה מלחמה בין 
היום  הדמוקרטית.  מול  הקומוניסטית  אידיאולוגיות: 

מדובר במלחמת דת.

מול  לעמוד  סיכוי  ואין  כוח  באמת  אין  למוסלמים 
המערב בקרב ישיר. לכן הם נוקטים בפעולות טרור. 
של  התורפה  נקודת  את  היטב  לנצל  יודעים  גם  הם 
העולם המערבי – הדמוקרטיה, בשביל להשתלט עליו 

מבפנים. אבל אין זה לאורך ימים.

*

ולמלחמת  הקרה  המלחמה  לסיום  משותף  מכנה  יש 
נצפו  שניהם  לאחריה:  בעולם  שמתרחשת  הטרור 
כמובילים אל הגאולה המתקרבת. הרבי מליובאוויטש 
הקרה  המלחמה  של  סיומה  כי  ציין  המשיח  מלך 
הוא  בעקבותיו  שנחתם  הנשק  ביטול  והסכם 
לאתים  חרבותם  "וכתתו  הנבואה  של  קיומה  ראשית 
החימוש  מרוץ  נעצר  מאז,  למזמרות".  וחניתותיהם 
העולמי שהגיע בשיאו עד לכדי אפשרות להחריב את 
העולם מיליוני פעמים, היו לא תהיה. משאבי העתק 
שהוקדשו לחרבות ולחניתות הוסבו למטרות כלכליות 

וסוציאליות – אתים ומזמרות.

ובאשר לטרור האסלמי המתגבר – גם כאן מתגשם חזון 
בדרך לאחרית הימים. בספר הזוהר נאמר כי עתידים 
עד  העולם,  בכל  חזקים  קרבות  לעורר  ישמעאל  בני 
שיתקבצו עליהם כל בני אדום למלחמה סמוך לארץ 
יצאו  הזו  ישראל. מהמלחמה 
כל העמים מוחלשים ופגועים, 
מלבד עם ישראל. זה יהיה זמן 
בו תתקיים הנבואה על שעת 
הנקם והתשלום, "זבח להשם 
בבצרה". או אז יוכר כוחו של 
השם  בחר  שבו  ישראל,  עם 
וכל  סגולה,  לעם  לו  להיות 
להשם  כי  וידע  יכיר  העולם 

המלוכה – תכף ומיד ממש.

    יש מכנה משותף 
לסיום המלחמה הקרה 

ולמלחמת הטרור 
שמתרחשת בעולם 

לאחריה: שניהם 
נצפו כמובילים אל 
הגאולה המתקרבת


