
    בס"ד

 אדר א וכ – א יוםהלכה יומית, 

כל  –אתן רוצות רופה. רוסיה פלשה לאוקראינה ואם יאכן. מלחמה פרצה בא
 לכם פרטים נוספים. מהדורת חדשות או אתר אינטרנט ייתנו

 מעניין?למה זה 

כי אין לנו מושג מה עתיד לצמוח מהאירוע הזה. מלחמה בסדר גודל  .א
  שנה.. 80רופה לא התרחשה כבר יה על אדמת אזשכ

להתפלל לדאוג להם,  ועלינוכי יש שם יהודים לא מעטים, אחינו הם  .ב
 ולעשות ככל יכולתנו כדי לסייע. לשלומם

כי עם ישראל לא חושב רק על עצמו. יש תהליכים כלליים בעולם ועם  .ג
 אמור להיות חלק מהם. "תלב באומו"כישראל 

 אז מה יצא מהמלחמה הזאת?אוקי, 

אבל יש כלל שטבע אותו מרן הרב קוק זצ"ל לפיו מאוד לדעת.  מוקדם
". את המשפט הזה כתב כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח"

מליון בני  16הרב קוק בזמן מלחמת העולם הראשונה שנהרגו בה למעלה מ
מלכויות ת אם ראי"על דברי חז"ל לפיהם  התבסס בדבריורב קוק ה אדם...

, כלומר תהליכים דרמטיים עולמיים לרגלו של משיח"צפה  –מתגרות זו בזו 
 תהליכי גאולה. מניעים  –

 ?ולמה זה בכלל קשור מה המשמעות של כח משיח

יד המשיח יגיע מאין הכוונה שיש כאן הבטחה ששאלה טובה. קודם כל, 
כשתסתיים המלחמה. זה הרי לא מה שקרה בסיומה של מלחמת העולם 

משמעות היא שיש האצה של תהליכים גאוליים. כוחות חדשים ה.. היהראשונה וגם לא השני
. בל נשכח שמלחמת העולם הראשונה הניע את מתעוררים בעולם ודוחפים אותו לקראת תיקונו

ההכרזה על מתן בית יהודי לעם ישראל )כלומר, הצהרת בלפור( ושלוש שנים לאחר מלחמת 
 שנה בה לא היתה לנו מדינה..  2000מדינת ישראל אחרי קמה  –ה יהעולם השני

 בין הדברים הללו??  אבל מי אמר שיש קשר

ותהליך דרמטי כזה סביר להניח שלא קורה "סתם". גם  כי העולם מונהג היטב על ידי בוראו
מתנהלת דרמה עולמית בלי ששם ה' נזכר בכלל  –במגילת אסתר שנקרא בעוד שבועיים בפורים 

בל ברור שהוא זה שמסתתר עמוק בפנים וכל התהליך כולו מכוון לגאולת פורים במגילה, א
 ולהנעת תהליך בניין המקדש.

רצינית? סה"כ רוסיה פלשה לא קצת מוגזם לתת משמעות כזאת  זה

 נה לא הרבה מעבר לזה..לאוקראי

. מה שבטוח ה המשמעות של האירוע הזהיכול להיות. וכמו שאמרתי בתחילה, מוקדם מדי לדעת מ

. ֹתאוּפוְר אֵֹרּוב. ֹתעוּושְי ַיחְִמצַמ. ֹתקוָדְצ ֵַעֹרזו. מותְָחִלמ ַלַעּב" –הוא שכמו שאמרנו היום בתפילה 

 –ותפילתנו היא שמכח המלחמות הללו ". הקב"ה הוא בעל המלחמות. ֹתאוְָלפִַּנה ןֹדוֲא. ֹתּוִלְהת אָרֹנו
 גם יצמיח לכולנו ישועות, וישלח רפואה שלמה לעולם כולו.הוא 

 שבוע טוב ובשורות טובות!


