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"... בימינו אלה – ימות המשיח – שבהם נמצאים עכשיו... צריכים רק "לפתוח 
את העיניים" ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות, 
וכל בני ישראל... מוכנים... לגשת ולהסב אל השולחן )של סעודת הגאולה(".
)שיחת מוצאי חג הגאולה תשנ"ב(

פתרון יצירתי ולא שיגרתי
אוטיסטים  מאפיינים  של  גבוהה  רמה  בעלי  אנשים 
שגרתיים  בלתי  יצירתיים  רעיונות  לייצר  יכולים 
בסבירות גבוהה יותר מהאוכלוסייה הרגילה. כך עולה 
באוניברסיטת  פסיכולוגים  שערכו  חדש  ממחקר 
מזרח אנגליה. בני אדם בעלי רמה גבוהה של תסמיני 
פתרון  יוצרים  הם  כאשר  פחות  מגיבים  אוטיזם 
איכותיות,  היו  הללו  המעטות  התגובות  אך  לבעיות, 
לא  חשיבה  לבעלי  ואופייניות  ויצירתיות  מקוריות 
 divergent'( מבוזרת  חשיבה  שנקראת  שגרתית 
הקשר  את  הראשון שבחן  המחקר  זהו   .)'thinking

בין תסמיני אוטיזם ותהליך החשיבה היצירתית.

לפסיכולוגיה  מביה"ס  דוהרטי  מרטין  ד"ר 
המביע  "אדם  אומר:  אנגליה  מזרח  באוניברסיטת 
מגוון מוגבל של התנהגויות ומתעניין בפחות תחומים 
מאובחן כאוטיסט. עד כה נחשבו אנשים אלה לבעלי 
שהם  שהרעיונות  שהעובדה  כך  נוקשה,  חשיבה 
מפתחים הם יצירתיים – מפתיעה. כישרון זה אמור 
של  יצירתי  לפתרון  גדולות  השלכות  בעל  להיות 

בעיות".

משימות  באותן  השתמשו  שבהם  קודמים  מחקרים 
את  תחילה  יוצרים  האנשים  מרבית  כי  גילו 
המשימות  כאשר  רק  מאליהן.  המובנות  התשובות 
להיות  התשובות  הופכות  יותר,  לתובעניות  הופכות 
יותר. המחקר החדש הגיע למסקנה שבני  יצירתיות 
ניגשים  גבוהה  ברמה  אוטיזם  תסמיני  בעלי  אדם 
הזיכרון  בעוד  אלו.  מורכבות  לאסטרטגיות  ישר 
עליו  הזיכרון  מבוסס  הנתיב  או  האסוציאטיבי 
הרי  אצלם,  ירוד   – השגרתית  החשיבה  מבוססת 
יכולתם להגיע לתשובות לא שגרתיות עולה על אלו 

של אנשים "רגילים".

את  מתארת  עתיקים  ממקורות  מעניינת  הְקבלה 
המסלול ה"עוקף" חשיבה רגילה יותר מכולם, הלוא 
שיגרתי  לא  במידע  התודעה  הצפת  הנבואה.  הוא 
ועוקף את  ובלתי צפוי, שמגיע מרבדים לא מוכרים 
כל תהליך הסקת המסקנות השגרתי. הנביא מתואר 
תקשורת  מבעיית  סובל  שאיננו  ולבטח  כאדם-על, 
כלשהי. לכן כה מפתיע להיוודע שלאחר חורבן בית-

המקדש נמסרה היכולת הלא שגרתית הזו, הנבואה 
– לשוטים ולקטנים! 

ה"נורמאלי"  החשיבה  תהליך  עוד  שכל  משום  אולי 
מניח  ואיננו  המקום"  את  "תופס  הוא  הרי  מתפקד, 
לתהליכים שעובדים אחרת להתבטא. וכך מתקבלת 
חשיבה כבולה וחסרת מעוף. הדמיון וחופש המחשבה 
המאפיין ילדים – מתפוגגים, והמון דברים שבהחלט 
היו יכולים להיות, מקבלים תווית של שיגעון והופכים 
והגאולה.  נושא המשיח  כל  לגיטימיים. למשל,  ללא 
שהרי גאולה בסדר גודל כזה עדיין לא קרתה מעולם 

וממילא אין כאן "חשיבה מבוססת זיכרון"...

תמיד כדאי להתעלות מעל לדוגמטיות, ולפתוח את 
הראש גם ללא שיגרתי. אך בענייני הגאולה זה ממש 

קריטי, ויכול לזרז אותה כך שתגיע רגע אחד קודם.

לזכות החייל בצבאות השם לוי בן נחמה דינה שיחי', לרגל הולדתו בט"ז מרחשוון ה'תשע"ו, לאורך ימים ושנים טובות

קדושה גבוהה מקדושת המלאכים 
תהיה  לבוא  לעתיד  כי  חז"ל,  דברי  הובאו  שעבר  בגיליון 
בצדיקים )ולמעשה בכל עם ישראל, כי "ועמך כולם צדיקים" 
יכריזו  ולפיכך  וניכרת,  מוחשית  קדושה  כא((  ס,  )ישעיה 

לפנינו כמו שמכריזים לפני הקדוש-ברוך-הוא: 'קדוש'.

מי אלו שיכריזו לפנינו? – המלאכים. תהיה בנו קדושה גבוהה 
יותר מזו של המלאכים, ולפיכך הם יעריצו כל אחד מאתנו 
עת  להיות  עתיד  "עוד  רש"י:  שכותב  וכמו  'קדוש'.  בתואר 
כעת הזאת, אשר תגלה חיבתן )של בני ישראל( לעין כול, 
תורה  ולומדין  הקדוש-ברוך-הוא(  )של  לפניו  יושבין  שהן 
מפיו, ומחיצתן )המתחם שאליו הם מורשים להיכנס יהיה( 
לפנים מ)זה של( מלאכי השרת, והם )המלאכים( ישאלו להם 
)יבקשו מידע מבני ישראל(: 'מה פעל א-ל'" )במדבר כג, כג(.  

של  הגדולה  ההערצה  שלמרות  מציין,  מפראג  המהר"ל 
המלאכים אלינו הם כמובן לא יתייחסו אלינו באותה צורה 
אומרים  השם  לפני  לקדוש-ברוך-הוא.  מתייחסים  שהם 
קדוש  קדוש,  "קדוש,   – 'קדוש'  פעמים  שלוש  המלאכים 
השם צבאות". אך לפני עם ישראל הם יאמרו רק פעמיים 
'קדוש'. הקדושה השלישית שמורה לקדוש-ברוך-הוא בלבד, 
ב, ב(. "קדושתי למעלה  "אין קדוש כהשם" )שמואל א  כי 

מקדושתכם".

המהר"ל מקשר זאת לתיאור הבא המופיע במדרש: "משל 

לבני מדינה שעשו שלוש עטרות למלך. מה עשה המלך? 
יום  בכל  כך  בניו.  של  בראשם  ושתיים  אחת,  בראשו  נתן 
ג'  להקדוש-ברוך-הוא  מכתירין  )המלאכים(  העליונים  ויום, 
אחת  בראשו  נותן  עושה?  הקדוש-ברוך-הוא  מה  קדושות. 

ושתיים בראשן של ישראל". 

בתורת החסידות מבואר, שהתואר "קדוש" פירושו "נבדל". 
זה מתייחס לכל הארה  ונעלה. תואר  נשגב, מרומם  משהו 
להכילה.  יוכל  הגשמי  שהעולם  מכדי  שמרוממת  אלוקית 
באופן כללי ישנן שלוש הארות כאלה, זו מעל לזו. לעתיד 
לבוא יתאחדו בני ישראל עם שתיים מתוך שלוש ההארות 

האלה, ולכן יאמרו לפניהם פעמיים 'קדוש'. 

ההתאחדות עם שתי ההארות הקדושות מתאפשרת מכוחן 
אחת  קדושה  עם  מחברת  )התורה  והמצוות  התורה  של 
והמצוות עם קדושה שנייה(. כיום, כאשר יהודי לומד תורה 
מפני  הקדושה(,  )את  מרגשת  נפשו  "אין   – מצוות  ומקיים 
מסך החומר הגופני שלא נזדכך, ומחשיך עיני הנפש מ)ל(

ראות מראות אלוקים". אך לעתיד לבוא יזדכך הגוף ויחדל 
מלהפריע לנשמה, ולפיכך נחוש ונזהה את הקדושה באופן 

מובהק. 

מקורות: ויקרא רבה כד, ח. "חידושי אגדות" למהר"ל מפראג על בבא בתרא 
עה, ב. תניא פרק מו. אור התורה נ"ך חלק ב עמוד תשסא.
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להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



זה קרה באמת נקודה למחשבה

התפרצותו של המשיח
בפרשת וישב מתוארת הלידה החריגה של פרץ וזרח – 
התאומים של יהודה ותמר. אחד התאומים הוציא את 
ידו מבטן אמו, והמיילדת הזדרזה לקשור על ידו חוט 
אדום לסמן שהוא הבכור. בשלב זה הוא החזיר את ידו 
פנימה, ואז הקדימו אחיו ונולד לפניו. שמותיהם  של 
התאומים תיארו את ההתרחשות: זרח הוא מי שנכרך 
להיוולד  שהתפרץ  זה  הוא  ופרץ  זורח,  חוט  ידו  על 

הראשון. 

)ספר קבלה קדום( מובא שהשמות  ב"ספר הבהיר" 
זרח ופרץ מזכירים את השמש והירח. זרח מזכיר עצם 
הירח,  את  מזכיר  ופרץ  השמש,   – בקביעות  שזורח 

שמתפרץ ומאיר מחדש מדי חודש.

הזריחה הקבועה של השמש מסמלת את עבודת השם 
של הצדיקים, שנמצאים תמיד בדרגה רוחנית גבוהה 
ויציבה. התמורות שבהארת הירח מסמלות את עבודת 
הולך  שאורו  הירח  כמו  התשובה.  בעלי  של  השם 
ונעלם ואז שב ומתגלה בשיאו – כך בעלי התשובה 

בתהליך  היו 
ולאחריו  ירידה 

עלייה  אצלם  )"פרץ"(  התפרצה 
גדולה. 

מעניין הדבר, שדווקא מזרעו של פרץ הגיעה מלכות 
בעלי  אצל  המשיח.  אצל  בשיאה  שתהיה  דויד,  בית 
התשובה מוכח כי לאחר ירידה גדולה מגיעה עלייה 
יכולה  לא  אחרת  עלייה  שאף  כזו  במידה  עצומה 
להשתוות אליה. וכמו שאמרו חז"ל: "במקום שבעלי 
תשובה עומדים – אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד". 
תהליך  מתוך  דווקא  הגאולה:  מתרקמת  בדיוק  וכך 
ומתגלה  "מתפרצת"   – הגלות  של  הגדולה  הירידה 

מלכותו של המשיח בגאולה השלמה. 

יעניק  בגאולה השלמה  כי  הזוהר,  בספר  נכתב  ואכן 
המשיח גם לצדיקים את המעלה הנשגבה של חזרה 

בתשובה.

)ליקוטי שיחות חלק ל עמוד 188(

כנגד כל הסיכויים 
תל  הרפואה  בית  אל  בדרכו  היה  כהן  דניאל  הרב 
השומר. את הדרך מהצומת אל תוך המרכז הרפואי 
עשה ברגל. לפתע עצר לידו רכב, ונהג אדיב הציע לו 

להיכנס לרכב ולחסוך מעצמו הליכה רגלית בחום.

כי  לב  הוא שם  הרכב  אל  דניאל  הרב  כשנכנס  מיד 
מבע פניו של הנהג מוטרד באופן בולט. הוא שיער 
כי הדבר קשור במקום שאליו מועדות פניהם. והוא 

לא טעה.

הנהג סיפר שהוא בדרך לבקר את אשתו במחלקת 
יולדות, אך לא מזל טוב ושמח ממתין לו שם, אלא 
הייתה  היא  בסדר  היה  הכול  אילו  כאובה.  אישה 
אמורה ללדת בעוד שלושה חודשים, אך נוצרו בעיות 
ואת  העובר  עתיד  את  שמסכנות  מהותיות  רפואיות 
חיי האישה גם יחד. הנהג עצר לרגע את הרכב. הוא 
"הרופאים  נהיגה.  כדי  תוך  כך  על  לדבר  התקשה 
ממליצים באופן חד משמעי על הפלה", אמר בסערת 

רוח.

כאבו של האיש נגע ללבו של הרב דניאל. הוא רשם 
שיוכל להתפלל  בכדי  היולדת  לפניו  את שמה של 

עליה.

הנהג החנה את המכונית בחניה פנויה והשניים עמדו 
נזכר  הדלת  טריקת  לפני  רגע  לדרכו.  איש  להיפרד 
לפתע הרב דניאל בהוראתו של הרבי מליובאוויטש 
התערבות  נדרשת  בהם  למקרים  המשיח  מלך 
בהזדמנויות  ממליץ  מליובאוויטש  "הרבי  רפואית. 
רופאים מומחים שאינם  זה להתייעץ עם שני  מסוג 
עובדים יחד", אמר לנהג. הוא איחל מקרב לבו רפואה 

שלמה ובשורות טובות והמשיך הלאה.

למחרת נסע הרב דניאל ברכבו שלו עם ידיד. אותו 
ידיד המליץ לו להאזין לתחנת רדיו חרדית שהייתה 
חרדי",  רדיו  יש  סוף  "סוף  תקופה.  באותה  חדשה 

התרגש.

הרב דניאל מעולם לא נמנה על חובבי הרדיו. מכל 
מקום הוא נענה בנימוס להמלצת הידיד. תכנית רדיו 
כלשהי נשמעה בחלל הרכב, ולפתע לכד את תשומת 
השדרנים.  אחד  שאמר  משפט  דניאל  הרב  של  לבו 
צעירה,  אישה  של  לרפואתה  להתפלל  ביקש  האיש 
שאת שמה הוא שמע גם אתמול – מהנהג עמו נסע 
לבית הרפואה. מסתבר שמצבה לא השתפר, בלשון 

המעטה.

מיד כשהגיע לביתו התיישב הרב דניאל לבקש מהרבי 
ברכה עבור אותה אישה. את הבקשה הכתובה הוא 
הכניס לאחד מכרכי 'איגרות קודש' )סדרה המכילה 
וייחל לברכה. לאחר מכן,  אלפי מכתבים( של הרבי 
והחל לקרוא מה כתוב  פתח הרב דניאל את הספר 
תשובה  שם  הייתה  בקשתו.  על  החופפים  בעמודים 

מדהימה לפנייתו:

יום  יש להמתין שלושים  חי  העובר  אם  לדעת  "כדי 
לכל הפחות ויש מקרים שעד תשעים יום...". המכתב 
תשעה  להימשך  צריך  טבעי  שהיריון  לכך  התייחס 

של  לפתגם  בהפניה  והסתיים  חודשים, 
דבר  "אין  כי  מליובאוויטש,  הקודם  הרבי 

אבוד ותמיד אפשר לתקן". 

הרב דניאל קרא את התשובה המיוחדת פעם 
ופעמיים, תוך שהוא חוכך בדעתו כיצד ימצא 
דברי  את  לו  ויעביר  האישה  של  בעלה  את 
הרבי. לא היו לפניו ברירות רבות. הוא צילם את 
מכתבו של הרבי מהספר ושם את פעמיו אל בית 

הרפואה תל השומר.

לאחר חיפושים ובירורים הגיע למחלקה המבוקשת 
ומצא את האיש מסתובב במסדרונות נבוך ומודאג. 
הולכים  הפלה  לבצע  עליהם  הרופאים  של  הלחץ 
וגוברים. הם מנפנפים בנימוקים רפואיים ומנבאים 
כי ביקש את ברכת  לו  דניאל סיפר  שחורות. הרב 
מהעמודים  הרבי  של  מכתבו  את  לו  והראה  הרבי, 

בספר שחפפו לבקשה הכתובה שהכניס.

נכנס  אחר  ושוב,  שוב  הדברים  את  קרא  האיש 
את  לה  גם  והראה  אשתו  של  לחדרה  הצילום  עם 
היה  הזוג  בני  של  מבטיהם  נפגשו  כאשר  הדברים. 

ברור לשניהם מהי מסקנתם.

הרופאים המשיכו לבצע בדיקות שונות, ודעתם לא 
התנגדות  הביעו  ובעלה  המאושפזת  אך  השתנתה, 
אילצו  הם  הפלה.  לביצוע  משמעית  וחד  נחרצת 
מלהתערב  להימנע  להסכים  הרופאים  את  כביכול 
ולהשאיר את האישה תחת השגחה בבית הרפואה. 
על  האישה  של  בהחתמתה  זאת  התנו  הרופאים 

מסמך כי היא עושה זאת על אחריותה בלבד.

טלפון  דניאל  הרב  קיבל  כך  אחר  חודשים  כמה 
משמח, כי לאותם הורים נולד בן בריא ושלם.

לטעום ללא הגבלה 
בימים שלישי ורביעי ציינו חסידי חב"ד ועמהם רבבות 
מבית ישראל את 'חג הגאולה' – יום שחרורו של רבי 
מהכלא  חב"ד,  חסידות  מייסד  מלאדי,  זלמן  שניאור 
הרוסי. הרבי נאסר בעקבות עלילה כי תורת החסידות 

שאותה מפיץ מעודדת מרידה במלכות הצאר. 

תשלומים  הייתה  ביותר  לכאורה  המפלילה  הראיה 
שאותם העביר אדמו"ר הזקן, כפי שמכונה רבי שניאור 
תחת  אז  הייתה  ישראל  ישראל.  ארץ  לעניי  זלמן, 
הכספים  ומשלוח  ברוסים,  שנלחמו  הטורקים  שלטון 
ציטוטים  היו  נוספות  ראיות  באויב.  כתמיכה  נתפס 
מסולפים או שהוצאו מהקשרם מתוך כתבי החסידות, 
שבאמצעותם ניסו התובעים להוכיח כי אדמו"ר הזקן 

קורא למרי בממשל הרוסי.

שמיים  בחסדי  מוות.  עונש  היה  המסתמן  העונש 
התחולל נס גדול ובי"ט בכסלו שוחרר הרבי לחופשי. 
רשמית  גושפנקא  כעת  ניתנה  החסידות  להפצת 

וחוקית.

*

תוצאה  זו  הגשמי  בעולמנו  אירוע  מתרחש  כאשר 
הדבר  עליונים.  בעולמות  שמתרקם  רוחני  מתהליך 
נכון לגבי כל מאורע קטן, וכמובן שכך גם במאורעות 
עם  כלל  על  השפעה  להם  שיש  וחשובים,  גדולים 
השתנתה  שבו  יום   – כזה  יום  היה  כסלו  י"ט  ישראל. 
ההיסטוריה היהודית לבלי הכר. וכפי שכבר נכתב על 
יום זה מאות שנים קודם לכן בספר "שאלות ותשובות 
מן השמים" )תשובות מן השמיים לשאלותיו של רבי 

יעקב הלוי ממרויש, מבעלי התוספות(: "יום בשורה".

החיים  את  לדמיין  קשה 
תורת  בלי  כיום  היהודיים 
את  שהחייתה  החסידות, 
על- והמצוות  התורה  קיום 
רגשות  להם  שהעניקה  ידי 
יראת  השם,  אהבת  של  עזים 
לכול  ומעל  שמחה  שמיים, 
שאינם  יהודים  גם  אמונה.   –
חסידים,  עצמם  את  מגדירים 
שלא  או  במודע  מושפעים 
הרוחניות  מהעוצמות  במודע 

של תורת החסידות.

בתקופה שקדמה לגילוי החסידות חשב השטן כי הוא 
היהודית מקיום התורה  לצנן את ההתלהבות  מצליח 
חלילה,  אותנו,  לדרדר  לפניו  פתוחה  והדרך  והמצוות, 
מדחי אל דחי. פתאום התגלה לו כי הוא מותקף בנשק 
לא קונבנציונאלי. תורת החסידות מעוררת ומלבה את 
להבות הרגש והאמונה שהוא עמל כל כך קשה לצנן 
החסידות  גדול:  בקול  קטרג  הזועם  השטן  ולכבות. 
רק  להתגלות  שאמור  בתורה  הנשגב  לחלק  שייכת 
הטמיר  שהסוד  ייתכן  אפוא  כיצד  השלמה.  בגאולה 

דלף החוצה ונחשף בראש כל חוצות?

לצעד  הזה  בעולם  כאן  היתרגם  השטן  של  קטרוגו 
שנועד לעצור את הפצת החסידות, וכך נולדה ההלשנה 
על גדול המפיצים של תורת החסידות – אדמו"ר הזקן.

היום שבו נדחתה ההלשנה סופית הוא היום שבו בוטל 
הקטרוג למעלה. בי"ט כסלו התקבלה ההחלטה בבית 
דין של מעלה כי ניתן להמשיך ללמד ולהפיץ את תורת 

חסידות חב"ד, ואדרבה – ביתר שאת ויתר עוז. 

*

והשנים  השבת,  ליום  נמשלה  השלמה  הגאולה 
לשעות   – המשיח  חבלי  שנות   – לגאולה  שקודמות 
החסידות  שייכת  כאמור,  השבת.  לכניסת  הסמוכות 
השלמה,  בגאולה  אלינו  שיתגלו  התורה  למטעמי 
והתגלותה של החסידות בשנים שלפני הגאולה מהווה 
טעימה מקדימה מאותם מטעמים מופלאים. לימודה 
המנהג  של  מיוחד  קיום  אפוא  מהווה  החסידות  של 

היהודי העתיק לטעום בערב שבת ממאכלי השבת. 

אנו  השבת  ממאכלי  שישי  ביום  טועמים  אנו  כאשר 
לא  עצמנו  את  מגבילים 
את  להשאיר  כדי  להפריז, 
עיקר האכילה לשבת עצמה. 
מתורת  בטעימה  אולם 
שנגביל  צורך  אין  החסידות 
ש"נאכל"  כמה  עצמנו.  את 
לא  תישאר  זו   – ועוד  עוד 
יותר מטעימה ממה שיתגלה 
מפיו  השלמה,  בגאולה  אלינו 
הרבי   – המשיח  מלך  של 
ומיד  תכף   – מליובאוויטש 

ממש.

     בטעימה מתורת 
החסידות אין צורך 
שנגביל את עצמנו. 

כמה ש"נאכל" עוד ועוד 
– זו תישאר לא יותר 

מטעימה ממה שיתגלה 
אלינו בגאולה השלמה 


