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ב"ה

פתח דבר
הקשר האמיץ בין העם היהודי באשר הוא שם ובין העיסוק ביהלומים הפך לעובדה של קבע ולאחד מתחומי
ההצטיינות שלנו בכל הדורות.
עם נע ונד צורר במטפחת את כל רכושו .בהגיעו לארצו ,פורש את המטפחת ,מוציא את תכולתה ,ומקים
ענף יהלומים לתפארת  -תעשייה מודרנית ומתוחכמת ומסחר משוכלל ,מהמובילים בעולם.
כה מובהק זיהויו של העיסוק ביהלומים עם איש העמל והמסחר היהודי ,בכל הדורות ,עד כי כיום ,המילים
המסורתיות המיוחסות לרמב"ם ,החותמות כל עסקת יהלומים " -מזל וברכה" הן הנוסח הנישא בפי כל
היהלומנים ,בני כל הלאומים והדתות ,בכל מקום בעולם.
תורת ישראל על כל רבדיה מזכירה פעמים רבות ובהקשרים שונים ומגוונים את האבנים טובות ומרגליות
החל מחושן המשפט של הכהן הגדול המפורש בתורה שבכתב דרך התלמוד והמדרשים ועד פסקי הלכה
ושו"תים אחרונים העוסקים במסחר באבנים אלו.
קונטרס זה  -המבוסס על נבואתו של הרבי מליובאוויטש בדבר הימצאותם של אבנים טובות ומרגליות
באדמת ארץ ישראל  -נכתב בניסיון לפתוח צוהר מיוחד שלא נבדק ונחקר בעבר בכל הנוגע לדעת התורה
בדבר הימצאותם של האבנים היקרות באדמת ארץ הקודש.

*

*

*

בספר "היום יום" בתאריך י"ז אייר כותב הרבי" :ל"ג בעומר שנת תר"ד  -לערך  -סיפר ה"צמח צדק"
תורת הבעל שם טוב :כתיב "כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות" .כשם שהחכמים הגדולים ביותר
לעולם לא ישיגו את אוצרות הטבע הגדולים שהשם יתברך הטביע בארץ ,ש"הכל היה מן העפר"  -כך
לא יכול אף אחד להשיג את האוצרות הגדולים שחבויים ביהודים ,שהם "ארץ חפץ" של הקב"ה .וסיים
הבעל שם טוב :חפץ אנוכי לפעול שיהודים יתנו יבול כפי ש'ארץ חפץ' של הקב"ה יכול לתת".
יהי רצון שבעומדנו בשנת המאתיים וחמישים שנה להסתלקות הבעל שם טוב מייסד תנועת החסידות
ובשנת ה'פרצת – "יפוצו מעינותייך חוצה" יתגלו אוצרות הטבע הגשמיים והרוחניים בארץ ישראל ובעם
ישראל ונזכה כולנו יחד לגאולה האמיתית והשלימה עם הרבי בראשינו תיכף ומי"ד ממ"ש.

ג' בתמוז ה'תש"ע )(5770
מאה ושמונה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש
מאתיים וחמישים שנה להסתלקות מורינו הבעש"ט הקדוש

כולל אברכים  -אור מנחם
גד מכנס  6נתניה אה"ק
avanimtovot770@gmail.com
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דעת תורה בעניין הימצאותם של אבנים טובות ומרגליות
באדמת ארץ ישראל!
מאמצע שנת תשמ"ו ) (1986ועד כ"ו אדר תשנ"ב ) (01/031992התקיים במרכז חב"ד העולמי ברובע
ברוקלין שבניו יורק מידי יום ראשון מעמד "חלוקת דולרים" בו עמד הרבי מליובאוויטש במשך שעות ארוכות
וחילק שטרות של דולר לצדקה  -לציבור האלפים שהשתרך בטורים ארוכים  -תוך כדי אמירת ברכות ,עצות,
דברי תורה ובהזדמנויות לא מעטות אפילו נבואות של ממש.
בחודש סיוון תשמ"ח ) (06/1988הגיע מר אריה גוראל -ראש עיריית חיפה דאז -למעמד "חלוקת דולרים".
בשיחה שקיים עימו הרבי שעסקה ברובה בענייני חינוך בכלל ובארץ ישראל בפרט ,אמר הרבי משפטים
ספורים אשר לא זכו לתשומת לב רבה של הנוכחים במעמד ,אך בדיעבד ,התבררו כדברי נבואה מפורשים
ופלאיים ,וכך אמר הרבי " :1בחיפה יש ים ואין להתרשם מדבר שהוא עמוק זהו מהעניינים של חיפה
שיש לה ים ושם יש עמק ובעמק נמצאים אבנים טובות ומרגליות והקב"ה עשה דבר פלא הוא הטמין
אותם בעומק הארץ ועל כל פנים בעומק המענה )שדה חרוש(".

הרבי ,התורה והמדע!
פרופסור ירמיהו ברנובר יו"ר המרכז ל"מגנטו הידרודינמיקה" באוניברסיטת באר שבע כותב :2לפני שקיבל
הרבי מליובאוויטש על עצמו את הנהגת תנועת חב"ד נשלח ע"י חמיו האדמו"ר יוסף יצחק שניאורסאהן ,בין
השאר ,ללימודים באוניברסיטאות מהחשובות בעולם כמו ה"סורבון" בפריז או אוניברסיטת ברלין .הרבי
קיבל באותם ימים לפחות שלושה תארים של ד"ר במקצועות :הפיזיקה ,הפילוסופיה והנדסת מכונות .בכתב
העת היוקרתי) "popular science" :מדע פופולארי( פורסמה כתבה העוסקת בהמצאה צבאית שפותחה
בחיל הים האמריקני במתקן בברוקלין .בקצרה תואר בכתבה שמדובר בטכניקה מיוחדת שאפשרה בזמן
מלחמת העולם השנייה להגן על ספינות אמריקאיות מהתקפת מטוסים מהאוויר ע"י סנוור אור חזק ומיוחד.
בהמשך התברר ,כי בזמן המלחמה מיד עם בוא הרבי לארה"ב הלך הרבי מידי יום לעבודה באותו מתקן
צבאי והוא היה זה אשר פיתח את ההמצאה שקיבלה את שם הקוד " ..."YEHUDIהמדהים הוא שכאשר
פנו קבוצה מחסידי חב"ד לבעלי דרגות גבוהות בחיל הים האמריקני על מנת לקבל פרטים נוספים על
המצאתו של הרבי נענו בשלילה מכיוון שפיתוח ההמצאה הינו סודי ואסור לפרסום! נדיר מאוד למצוא בעולם
טכנולוגיה ששומרת על כוחה ועל משמעותה הצבאית במשך יותר מ 60 -שנה.
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דברים אלו תועדו בוידיאו ורישום סטנוגרמי שלהם מובא בספר הנקרא "זורע צדקות מצמיח ישועות" המכיל לקט נבחר של
אמרות טהורות ,ברכות ,והוראות הרבי בעת "חלוקת השטרות  -שליחות מצווה לצדקה" )עמוד  (104הספר יצא לאור בי"ב תמוז
תשנ"ג ).(1993
2
מתוך חוו"ד מדעית משנת  2002שכתב פרופסור ברנובר בעניין הימצאות יהלומים בארץ ישראל עפ"י נבואות הרבי.
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ואכן התמצאות הרבי במדע העמידה מדענים רבים פעורי פה נוכח ידיעותיו הנבואיות של אדם אשר כמעט
ולא יוצא מביתו אך יודע עד לפרטי פרטים את הנעשה בכל קצווי תבל.
את ההסבר ליכולת הרבי לראות דברים הקורים בעולם הרבה לפני שהתרחשו ,ולהתמצא בכל תחומי המדע
מביא הרבי 3,תוך כדי תירוץ ל"סתירה" כביכול בין המדע לדעת התורה בנושאים רבים ומהותיים .הרבי
מתבסס על דברי המדרש אשר הקב"ה "אסתכל באורייתא וברא עלמא"  -הסתכל בתורה וברא את העולם.
ועל כן ,לא יכולה להיות מציאות בעולם שתסתור את דעת התורה מכיוון שהתורה הינה ה"תכנית" שעל פיה
ברא הקב"ה את העולם ,וממילא כאשר מתגלים סתירות מוכרחים לחקור את תופעות הטבע שוב ושוב על
מנת שיתאימו לדברי התורה ובאם הניסיונות לא הצליחו אין מקום לייאוש מכיוון שאין פלא כלל שנברא בשר
 ודם מתקשה להבין ולרדת לסוף דעת בוראו.ראינו לא אחת שתיאוריות מדעיות אשר היו קונצנזוס בעולם כולו הופרכו והשתנו במשך הדורות מספר
פעמים ,ובמקרים מסוימים הותאמו בצורה מופלאה לדעת התורה אשר נשארה איתנה בדעתה ולא שונתה
כבר יותר מ 3000 -שנה!.
חכמי ישראל במשך הדורות  -מסביר הרבי - 4הסתכלו בתורה ודרכה הבינו את נפלאות הטבע של הבורא
ובכך הקדימו לאין ערוך את מדעני אומות העולם .בשנים  1884-5התגלה ע"י מדענים עורק חדש במוח
המסייע לזיכרון והעמקה .כאשר סיפרו זאת לרבי שלום דובער מליובאוויטש  -מנהיג חב"ד דאז  -לא התפעל
כלל ופתח ספר אשר נכתב שלוש דורות קודם לכן ע"י רבי דובער שניאורי  -מנהיגה השני של תנועת חב"ד
ושם נכתב בפרטי פרטים על אותו "וריד" מיוחד במוח .הוא לא היה פרופסור או מדען גדול  -מסיים הרבי -
הוא ידע זאת משום שהסתכל בסודות התורה וכך למד על העולם.
אף בנושא היווצרות היהלומים יש לרבי דעה מוצקה שעד לפני שנים לא רבות "סתרה" כביכול את תיאוריות
היווצרות היהלומים :התזה המדעית קובעת שיהלומים נוצרים בתהליך התפתחותי של מליוני שנים במעמקי
אדמות "ישנות" אך הרבי כמובן אינו מסכים להנחה זו וקובע בפירוש " :5גם אם נניח שמשך הזמן שנותנת
התורה לגיל העולם ,הינו קצר מדי בשביל תהליך ההתאבנות ,עדיין נוכל לקבל בקלות את האפשרות
שאלוקים ברא מאובנים כתבניתם ,עצמות או שלדים )מסיבות הידועות לו( ,בדיוק כפי שיכול היה
לברוא אורגניזמים חיים ,אדם בשלמותו ,ומוצרים מוגמרים כמו נפט ,פחם ,או יהלומים ,ללא שום
תהליך התפתחותי" .ואכן בשנים האחרונות הוכח שיהלומים נמצאים גם באדמות "צעירות" יחסית כאדמת
ארץ ישראל שגילה אינו תואם את מיליוני השנים הדרושים להיווצרות היהלום.
זכיתי ונוכחתי בעצמי  -מספר פרופסור ברנובר  -בראייתו הנבואית של הרבי .כאשר נכנסתי לרבי בסוף
שנות ה 70 -והגשתי עבודת מחקר מסוימת אשר עבדנו עליה באוניברסיטת באר שבע .הצגתי לרבי בעל
פה משוואות שונות ובסוף דבריי העיר לי הרבי מייד על טעות מהותית שקיימתי במשוואות .שנתיים תמימות
לקח לנו "לעלות" על אותה טעות כאשר הרבי גילה אותה מייד אף ללא דף ועט...
 3שערי אמונה פרק הבריאה ועוד
 4לקו"ש המתורגם ח"ב עמ' 69
 5ממכתב י"ח טבת תשכ"ב  -שערי אמונה עמ' 214
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נוסף לכך ,רבות הם הנבואות המפורסמות של הרבי שחזה את תחילתן של מלחמות ישראל ,והיה היחיד
שעודד והבטיח ניצחון בכל המערכות .בזמן מלחמת המפרץ בשנת  ,1991הבטיח הרבי שלא יפלו בישראל
טילים כימיים ואף לא אחד מתושבי הארץ יינזק ,ואכן כך ארע .חסידי חב"ד בעולם כולו זכו בשנת 1985
לשמוע את הרבי מנבא על התמוטטות ברית המועצות בזמן שאף אחד בעולם לא האמין שדבר זה יקרה
ועוד כהנה רבות.
בימים אלו נוכח העולם כולו לחזות בהתגשמות מופלאה של אחת מנבואות הרבי בקשר להמצאות אוצרות
טבע בארץ ישראל :בשנת ה'תשמ"ח (1988) 6קיבל חסיד חב"ד  -ר' טוביה לוסקין  -את ברכתו של הרבי
מליובאוויטש בנוגע למציאת נפט בארץ ישראל..." :אזכיר על הציון להנ"ל .ויבשר טוב "...עשר שנים
לאחר מכן בשנת  1998תוצאות קידוחי הנפט בישרו טוב בנחלתו של יוסף הצדיק הנמצאת בצפונה של
ראש העין ,ולפי תחזית הגיאולוגים יוכלו לשאוב מהמקום למעלה ממיליארד חביות נפט!.
בשנת ה'תשס"ט (2009) 7התפרסם בכלי התקשורת בעולם כולו שהתגלה מול חופי מפרץ חיפה על ידי
מספר חברות מובילות במשק הישראלי מאגרי גז טבעי בכמויות אדירות שיוכלו לספק אנרגיה גם לדורות
הבאים .על פי חוות דעת המומחים שוויו המוערך של המאגר מגיע לעשרות מיליארדי דולרים.
יש לציין לחוות דעת של הממשל האמריקני שחקר את התופעה והגיע למסקנה חד משמעית כי בארץ
ישראל חבויים מרבצי גז ונפט מהגדולים בעולם...
אשר על כן  -מסכם פרופסור ברנובר  -דברי הרבי בקשר להימצאות היהלומים בעמק זבולון שליד העיר
חיפה אינם נותרים בגדר נבואה גרידא אלא מדע מדויק ואבסולוטי המוכח מעל לכל צל של ספק!.

יהלומים באדמת ארץ ישראל!

ֲשר יְהוָה ֱאלֹהֶ ָ
על ארץ ישראל אומרת התורה" :אֶ ֶרץ ,א ֶׁ
יך דּ ֵֹר ׁש א ָֹת ּהָ ּ :ת ִמידֵ ,עינֵי יְהוָה
ֱאלֹהֶ ָ
יך ָּב ּה ֵמ ֵר ִ ׁשית הַ ּ ָׁשנָ ה ,וְ ַעד אַ ח ֲִרית

שנָ ה ".8
ָׁ

על פסוק זה מסבירים המפרשים בתמצית ,ככללו של דבר ,כי כיוון שארץ ישראל חביבה ויקרה בעיני
הקב"ה ,הוא בעצמו משגיח עליה )ולא על ידי שליח( לתת לה כל צרכיה.
המהר"ל מפראג 9מעמיק בהסברו על הפסוק ואומר" :ראויה הייתה ארץ ישראל להיבראות לבדה על פני
האדמה אך מכיוון שבלתי אפשרי שקדושה ושפע כה רב יושפעו במקום אחד בלבד ,פיזר הקב"ה את חסדו,
וברא ארצות רבות אחרות ,אך דא עקא ,העולם כולו ניזון מארץ ישראל ,וכשבורא העולם יורד להשפיע

 6נתונים מאתר החברה www.givot.co.il
 7נתונים מאתרי החדשות
 8דברים י"א י"ב
 9גור אריה עה"ת עמ' נ"ב
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פרנסה לארץ הקודש ,מפרנס הוא בדרך אגב את שאר הארצות עמה .וכמו הלב שניזון מחלק הדם הטוב
ביותר בגוף ושאריות הדם יורדים לאיברים השונים ,כך העולם כולו מתפרנס מהשפע הרב של ארץ ישראל!”

באותה פרשה אומרת התורהּ ִ " 10:כי יְהוָה ֱאלֹהֶ ָ
יךְ ,מ ִביא ֲָך אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹ בָ ה :אֶ ֶרץ ,נַ חֲלֵ י ָמיִם
ותאֵ נָ ה וְ ִר ּמוֹ ן; אֶ ֶרץ זֵית
המֹת ,י ְֹצ ִאים ַּב ִ ּב ְק ָעה ּובָ ָהר .אֶ ֶרץ ִח ָּטה ּושְׂ ע ָֹרה ,וְ גֶ פֶ ן ּ ְ
ות ֹ
עֲ ָינֹת ּ ְ
ֲשר
ֲשר לֹא ְב ִמ ְס ּ ֵכנֻת ּתֹאכַ ל ָּב ּה לֶ חֶ ם לֹא ֶת ְח ַסר כּ ֹלָּ ,ב ּה; אֶ ֶרץ א ֶׁ
ֶׁש ֶמןְ ּ ,ודבָ ׁש .אֶ ֶרץ ,א ֶׁ
ֹשת".
יה ּ ַת ְחצֹב נְ ח ֶׁ
ומהֲ ָר ֶר ָ
אֲבָ נֶיהָ בַ ְרזֶלֵ ּ ,
על פסוקים אלו אומר המדרש" 11:הראה להם משה רבינו את מעלת ארץ ישראל שהיא מעולה מכל הארצות
ומושלמת בכל הדברים .שיש ארצות שמגדלות הרבה דגן אבל אינן עשירות בכסף וזהב ,ויושביהם עמלים
בזיעת אפם להרוויח לפרנסתם ,ויש ארצות שהן עשירות בהרבה כסף וזהב ,וכנגד זה אין להן דגן ,וארץ
ישראל כשם שיש בה הרבה דגן ופירות כפי שנאמר קודם ,כן עשירה היא במחצבי כסף וזהב וברזל ונחושת
כמו שנאמר בפסוק הזה".
מבאר האור החיים הקדוש" :אנשים בעלי ממון מחביאים כספם ומצמצמים הוצאותיהם מפחד שמא יקרה
להם אסון חלילה וייאבדו כספם או מפחד צרות עיני שכניהם ,אך בארץ ישראל אין כל חשש לכך מכיוון
שעושרה של הארץ מגיע מתוכה ולא ממקומות אחרים וממילא כל יושביה עשירים .וכדברי הפסוק" :לא
במסכנות תאכל בה לחם ...כי לא יחסר כל בה!”...
הרמב"ן ורבנו בחיי מסבירים את הסיבה שבגינה לא שיבחה התורה בפירוש את אדמת ארץ ישראל בכסף
זהב ואבנים טובות :מכיוון שלא רצתה התורה לשבח את הארץ בדברים שאינם הכרחיים לקיום האדם אך
ודאי שהארץ מלאה גם באוצרות אלו!.
גם בדברי הרבי עצמו מצינו התייחסות ברורה ומיוחדת להימצאות יהלומים בארץ ישראל :בט"ו בשבט
תשנ"ב ) (1992באר הרבי מליובאוויטש
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בשיחה מיוחדת לכבוד ראש השנה לאילנות את תורתו של

הבעל שם טוב על הפסוק" :כי תהיו אתם ארץ חפץ" .בני ישראל משולים לארץ בה טמונים אבנים טובות
ומרגליות אלא שיש צורך לחפור במקומות מיוחדים ולחפש בעומק האדמה על מנת למצוא אותם .היגיעה
אמנם קשה אך המציאה גדולה הרבה יותר ...בסיום השיחה אמר הרבי" :יהי רצון שנלך לארצנו הקדושה
ארץ ישראל בשלמותה וארץ מלאה באבנים טובות ומרגליות."...
מכל הנ"ל מוכח אשר אין כל ספק שבאדמת ארץ ישראל קיימים כל אוצרות הטבע שבעולם ,כולל ובמיוחד
אבנים טובות ומרגליות .אלא שעל פי הדברים שיובאו לקמן יובן שהשטח בו טמונים האבנים היקרות
מצטמצם לאזור מיוחד בארץ ישראל.

 10דברים ח,ז.
 11ילקוט שמעוני
 12התוועדויות תשנ"ב חלק שני
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יהלומים בנחלת שבט זבולון!

ִשכּ ֹן וְ ּ
בברכת יעקב אבינו לשבט זבולון נאמר " 13:זְ ּ
הוא ְלחוֹ ף אֳנִ ּיֹת וְ י ְַרכָ תוֹ ַעל
בולֻ ן ְלחוֹ ף י ִַּמים י ְ ׁ
ִצידֹן " .כשהוא מרמז על נחלת השבט בארץ ישראל.

ישי
ואכן כאשר חילקו את הארץ לשבטים לאחר כיבוש יהושע מספרת התורהַ " 14 :ו ּי ַַעל הַ גּוֹ ָרל הַ ְּ ׁש ִל ִ ׁ
בולֻ ן ְל ִמ ְ ׁש ְּפח ָֹתם ַוי ְִהי ְ ּג ּ
ִל ְבנֵי זְ ּ
ופגַ ע
ומ ְרעֲ לָ ה ּ ָ
בולם לַ יּ ּ ָָמה ּ ַ
בול נַ חֲלָ ָתם ַעד שָׂ ִריד .וְ ָע ָלה גְ ּ ָ
ֲשר ַעל ְּפנֵי י ְָקנְ ָעם .וְ ָׁשב ִמ ּשָׂ ִריד ֵק ְד ָמה ִמזְ ַרח הַ ּ ֶׁש ֶמ ׁש ַעל
ופגַ ע אֶ ל הַ ַ ּנחַ ל א ֶׁ
ְ ּב ַד ָּב ֶׁשת ּ ָ
ְ ּג ּ
ומ ּ ָׁשם ָעבַ ר ֵק ְד ָמה ִמזְ ָרחָ ה ִ ּג ּ ָתה חֵ פֶ ר
יעִ ּ .
בול ִ ּכ ְסלֹת ּ ָתבֹר וְ יָצָ א אֶ ל הַ דָּ ְב ַרת וְ ָעלָ ה י ִָפ ַ
תאָ ר הַ ּנ ֵָעה .וְ נָ ַסב אֹתוֹ הַ ְ ּג ּ
תן וְ הָ יוּ ּת ְֹצא ָֹתיו ֵּגי
בול ִמ ְ ּצפוֹ ן חַ נָ ּ ֹ
ִע ּ ָתה ָק ִצין וְ יָצָ א ִר ּמוֹ ן הַ ְּמ ֹ
י ְִפ ּ ַתח אֵ ל .וְ ַק ָּטת וְ נַ הֲלָ ל וְ ִ ׁש ְמרוֹ ן וְ י ְִדאֲלָ ה ּובֵ ית ָלחֶ ם ָע ִרים ְ ׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה וְ חַ ְצ ֵריהֶ ן .זֹאת
נַ חֲלַ ת ְ ּבנֵי זְ ּ
בולֻ ן ְל ִמ ְ ׁש ְּפחוֹ ָתם הֶ ָע ִרים ָהאֵ לֶּ ה וְ חַ ְצ ֵריהֶ ן".
על פי מפות מפרשי המקרא :זבולון שכן בחבל ארץ שבין ים כנרת לים התיכון – בין היתר באזור הנקרא
כיום עמק זבולון השוכן למרגלות הר הכרמל והעיר חיפה.

 13בראשית מ"ט י"ג
 14יהושע י"ט י'
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בולֻ ן אָ ַמר שְׂ ַמח זְ ּ
תכונותיו של שבט זבולון וחלקו בארץ מתוארים בברכת משה ככתוב" 15:וְ ִלזְ ּ
בולֻ ן
ִשָׂ שכָ ר ְ ּבא ָֹהלֶ ָ
או ָׁשם יִזְ ְ ּב ּ
יךַ .ע ִּמים הַ ר י ְִק ָר ּ
חו זִ ְבחֵ י צֶ ֶדק ִ ּכי ֶׁש ַפע י ִַּמים יִינָ ּ
קו
ְ ּבצֵ ֶ
את ָך וְ י ּ
ּושְׂ פֻ נֵי ְטמוּנֵי חוֹ ל".
רש"י על הפסוק מסביר שמשה רבנו כרך את שבט זבולון ויששכר בברכה אחת כי שני שבטים אלו עשו
שותפות ביניהם כאשר בני יששכר יושבים באוהלה של תורה ומזכים בלימודה את שבט זבולון בעוד הם
יוצאים לעסוק במסחר ובאחריותם לפרנס את בני שבט יששכר.
האור החיים הקדוש מדייק ואומר" :מכיוון שאין אדם יודע בצאתו למסחר האם יצליח או לא ,לכן מברך משה
את זבולון ואומר :שמח זבולון כבר בצאתך כי בוודאי תצליח מכיוון שיששכר באוהלך ,ושליח מצווה אתה לזון
לומדי תורה".
אם כן מובן שבני שבט זבולון נצרכו לברכת עשירות מיוחדת מאת הקב"ה .בולט הדבר במיוחד על פי דברי
הגמרא במסכת מגילה  16המתארת דו שיח בין שבט זבולון לקב"ה כאשר בני השבט טוענים מדוע לאחיהם
ניתנו אדמות פוריות המוריקות שדות וכרמים ואילו להם ניתנו הרים וגבעות ימים ונהרות? עונה להם בורא
העולם :העם כולו זקוק לאוצרות הטבע שבגבולכם שנאמר" :ושפוני טמוני חול".
מסבירים המפרשים את דברי הפסוק:
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ישנם אוצרות טבע אדירים הטמונים בים וביבשה בחלקו של

שבט זבולון .אוצרות אלו כוללים חילזון נדיר שמדמו עושים את צבע התכלת לציצית ואבנים טובות
ומרגליות  -יהלומים  -לרוב שהניבו עשירות עצומה לארץ ישראל בכלל ולשבט זבולון בפרט!
בשפע זה השתמשו בני שבט זבולון למסחר לא רק עם תושבי הארץ אלא גם ובעיקר עם אומות העולם
שהגיעו מקצווי תבל לארץ ישראל לסחור עם בני זבולון בעוד הם מנצלים את המפגש עם הגויים להבאתם
לירושלים ולפרסום דרכי היהדות עד כדי גיורם של הסוחרים הנכריים.

 15דברים ל"ג י"ח ,י"ט
 16מגילה ו' ע"ב
 17מעם לועז דברים ח"ד
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היהלום ,שבט זבולון וחושן המשפט!
קשר נוסף וחזק ישנו בין שבט זבולון לאבן היהלום :בפרשיות המשכן וכליו מסופר על בגד מיוחד שלבש
הכהן הגדול ושמו :חושן המשפט .בגד זה היה מורכב בין השאר מ  12 -אבני חן יקרות ונדירות כשעל כל
אבן נחרת שמו של אחד מ  12 -השבטים מתאים לתכונותיו ומאפייניו המיוחדות של כל שבט.

ֹשב ְ ּכ ַמעֲ שֵׂ ה אֵ פֹ ד ּ ַתעֲ שֶׂ ּנוּ ז ָָהב ְּתכֵ לֶ ת
ֹשן ִמ ְ ׁש ּ ָפט ַמעֲ שֵׂ ה ח ֵׁ
ית ח ֶׁ
וכך נאמר בתורה" 18:וְ ָעשִׂ ָ
בוע י ְִהיֶה ָּכ ּ
פול ז ֶֶרת אָ ְרכּ וֹ וְ ז ֶֶרת ָר ְחבּ וֹ .
וְ אַ ְר ָ ּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ָׁשנִ י וְ ֵׁש ׁש ָמ ְ ׁשזָר ּ ַתעֲ שֶׂ ה אֹתוֹ ָ .ר ּ ַ
טור א ֶֹדם ִּפ ְט ָדה ּובָ ֶר ֶקת הַ ּ ּ
ּ
טור הָ אֶ חָ ד.
טורים אָ בֶ ן
את בוֹ ִמ ּלֻ אַ ת אֶ בֶ ן אַ ְר ָּב ָעה ּ ִ
ומלֵּ ָ
ִּ
ישי לֶ ֶׁשם ְ ׁשבוֹ וְ אַ ְח ָל ָמה .וְ הַ ּ ּ
טור הַ ּ ֵׁשנִ י נֹפֶ ְך ַס ִּפיר וְ יָהֲ לֹם .וְ הַ ּ ּ
וְ הַ ּ ּ
יעי
טור הָ ְר ִב ִ
טור הַ ְּ ׁש ִל ִ ׁ
ש ָּב ִצים זָהָ ב י ְִה ּיו ְ ּב ִמ ּ ּ
ֶין◌ ַעל ְ ׁשמֹת ְ ּבנֵי
לוא ָֹתם .וְ ָהאֲבָ נִ ים ִּת ְהי ָ
ָשפֵ ה ְמ ׁ ֻ
יש וְ ׁש ֹהַ ם וְ י ְ ׁ
ּ ַת ְר ִ ׁש ׁ
ֶין◌ ִל ְ ׁשנֵי ָעשָׂ ר
יש ַעל ְ ׁשמוֹ ִּת ְהי ָ
יִשְׂ ָראֵ ל ְ ׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ַעל ְ ׁשמ ָֹתם ִּפ ּת ּוחֵ י חוֹ ָתם ִא ׁ
ָׁ
שבֶ ט" .

 18שמות כ"ח ט"ו
תמונת חושן :אבני חן הוצאת סברדמיש ,א .משיח
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על פי סדר תולדות השבטים נחרת שמו של שבט זבולון על אבן היהלום .את הסיבה לכך מסבירים חז"ל:

19

ובראשם המקובל רבי אליהו הכהן מחכמי איזמיר במאה ה 17,18-בספרו "מדרש תלפיות" העוסק בעיקרו
באסופת מדרשים מן התלמוד הבבלי והירושלמי כאשר הוא מנתחם על פי תורת הקבלה :אבן היהלום הינה
היקרה והחשובה ביותר בעולם כולו .סימן חשוב להימצאות היהלום בשטח מסוים הינה אבן נוספת הנמצאת
בקרבתו והיא זכוכית לבנה הנקראת "קפישטאלינו" שהיא דומה מאוד בתכונותיה לאבן היהלום) .יש לציין
שהאבן היחידה שידוע עליה בעולם שקרובה בתכונותיה לאבן היהלום היא ה"מואסניט"  -אבן חן נדירה
ביותר שגודלה המרבי שנמצא עד כה בעולם אינו עולה על מילימטרים ספורים ומשקלה ,קשיותה ]9.5
לעומת יהלום  [.10 -ואפילו רמת הבוהקות שלה קרובים עד תואמים לאבן היהלום! המו"ל (.אמנם יש עוד
סוגים הקרובים ליהלום אך רק שני האבנים :יהלום וקפישטאלינו הינם חזקים כל כך עד שיגברו על מכת
פטיש ולא יחמו באש ...שלכן נקראת האבן יהלום על שם שהולמת ושוברת את כל שאר אבני החן.
סגולות היהלום הם שהאדם הנושא אבן זו על זרועו השמאלית יוכל לנצח את אויביו ואפי' הם גיבורים,
ענקים וחיות רעות .כמו כן יעזור להסיר את הפחדים והכישופים שבאופן טבעי הם נחלתם של סוחרים
בכלל ויורדי ים  -שבט זבולון – בפרט .תכונות בני השבט תאמו גם את תכונות האבן בכך ששבט זה ישב על
חוף הים בקרבת מים מלוחים ולכן אנשיו היו בריאים וזכו לאריכות ימים ושנים ממש כמו אבן היהלום שלא
נפגמת שנים רבות.
כמו כן ניתן היהלום לזבולון מפני שהיה עשיר .עשירותו של זבולון נבעה מברכתו של משה רבינו לשבט זה:
"כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול" .כאשר מלבד עסקי המסחר הרגילים עם יורדי ים מארצות רחוקות
כוונת משה רבינו במילים ושפוני טמוני חול לרמז על מרבצים עשירים וכמויות עצומות של אבני היהלום
והזכוכית הלבנה – קפישטאלינו )מואסניט .המו"ל (.שטמונים בשטחו ההררי של שבט זבולון ובהם
סחרו בני השבט והתעשרו רבות.
יש לציין שבנחלת שבט זבולון התרחשה 21אחת המלחמות המפורסמות של עם ישראל בימים עברו המכונה
בתנ"ך "כמלחמת סיסרא" בה ניצחו לבסוף היהודים על ידי עזרה  -בין היתר  -מהנחל המרכזי העובר בעמק
 נחל הקישון ,שכפי המסופר ב"שירת דבורה" עלה על גדותיו וגרף את הצבא הכנעני על כל רכושו שכללמרכבות עמוסות בזהב ,תכשיטים וכסף לרוב.

 19מדרש תלפיות ,רבנו בחיי ,שלטי גיבורים
 21שופטים ד' ד'
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יהלומים בימות המשיח!
בפרקי אבות נאמר:

22

"כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו "...ומכאן לומדים חז"ל אשר

כל נברא בעולמו של הבורא יתברך יש בו תכלית ומטרה קדושה שתתגלה עם השנים ובעיקר בגאולה
העתידה .גם בכל הקשור לאבנים טובות ומרגליות מלבד השימוש בהם בעבר בחושן המשפט של הכהן

הגדול גילו לנו הנביאים וחז"ל את תפקידם בימות המשיח.
נביא הגאולה ישעיהו מנבא בספרו את תקומת ישראל ועושרו לאחר הגלות הארוכה והקשה .בין שלל
נבואות אחרית הימים אומר הנביא:

23

יס ְד ִּת ְ
" ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ַמ ְר ִ ּביץ ַּב ּ ּ ְ
יךַּ ,ב ּ ַס ִּפ ִירים.
פוך ,אֲבָ נַ י ְִך ,וִ ַ

וש ָע ַרי ְִך ְלאַ ְבנֵי אֶ ְקדָּ ח; וְ כָ ל גְ ּ
בולֵ ְךְ ,לאַ ְבנֵי
וְ שַׂ ְמ ִּתי ַּכ ְדכֹד ִ ׁש ְמ ׁש ַֹתי ְִךׁ ְ ּ ,
מסבירים על כך חז"ל ופרשני המקרא:

24

חֵ פֶ ץ".

עתיד הקב"ה לבנות את בית המקדש השלישי וירושלים כולה

מאבני חן יקרות הבוהקות כאש עד כדי כך שמרגליות יקרות ערך יתגלגלו ברחובות ירושלים כאבן שאין
לה הופכין...
ממשיך המדרש ואומר:

25

"אמרו רבותינו אותו יום שנתקרבה מיתת משה רבינו ,העלהו הקב"ה לשמי

מרומים והראה לו מתן שכרו ומה שעתיד להיות ,וראה את הקב"ה בונה בית המקדש באבנים טובות
ומרגליות ,ובין אבן לאבן זיו השכינה שהוא טוב מן המרגליות ...והבין משה רבינו כי הבית שיבנה
הקב"ה בידו בשמים ,באבנים טובות ומרגליות ובזיו השכינה הוא הבית אשר יעמוד לישראל לעולם
ולעולמי עולמים עד סוף כל הדורות".
בתלמוד מסופר

26

על רבי יוחנן שהיה דורש בבית מדרשו בעיר ציפורי על כך שהקב"ה יבנה את שערו

המזרחי של בית המקדש על שני פשפשיו ממרגלית אחת יקרה שגודלה כ 30 -אמה ) 18מטר!( ממשיך
המדרש ומספר:

27

הלך יהודי חסיד בחוף ימה של חיפה )!( והרהר בליבו האם ייתכן שיימצאו אבנים יקרות

כה גדולות לבניין המקדש וירושלים? נעשה לו נס ונפתח הים ,וראה את מלאכי השרת חוצבים אבנים
עצומות בגודלן לבית המקדש.!...

 22פרקי אבות פ"ו משנה י"א
 23ישעיהו נ'ד י"א ,י"ב
 24תרגום יונתן ,רש"י רד"ק מצודות
 25אוצר המדרשים ,אייזנשטיין ,עמוד ב
 26בבא בתרא ע"ה ע"א
 27ילקוט שמעוני
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התגשמות נבואות הרבי!

בחדשים האחרונים התפרסם בעיתונות הכלכלית בישראל על חברת "שפע ימים" העוסקת בחיפוש אבנים
יקרות באדמת ארץ ישראל ונמצאת כרגע בשלבי הנפקה בבורסה הישראלית לניירות ערך.
מעיון באתר האינטרנט של החברה עולה כי בשנת ה'תשנ"ט

30

) (1999הקימו קבוצת חסידי חב"ד בראשות

ר' אברהם )אבי( טאוב  -את חברת שפע ימים )א.ט.מ (.בע"מ ששמה לעצמה כמטרה לאתר את מיקומם
המדוייק של האבנים טובות ומרגליות  -בהתבססם על דבריו המפורשים של הרבי לראש עיריית חיפה דאז
מר אריה גוראל"31:בחיפה יש ים ואין להתרשם מדבר שהוא עמוק זהו מהעניינים של חיפה שיש לה ים
ושם יש עמק ובעמק נמצאים אבנים טובות ומרגליות והקב"ה עשה דבר פלא הוא הטמין אותם בעומק
הארץ ועל כל פנים בעומק המענה )שדה חרוש(".

החברה מרכזת את חיפוש האבנים טובות ומרגליות לאורך אפיק נחל הקישון שבעמק זבולון ,רכס
הכרמל ובאזור רמות מנשה.
במסגרת הקידוחים שבוצעו והמדגמים שנבדקו ,התגלו ממצאים רבים ומופלאים ובהם :סלע המקור של
יהלומים )קימברלייט( 77 ,יהלומים בגדלים שונים )מיקרו-מקרו( ,מאות אלפי מינרלים אינדקטורים הנלווים
ליהלומים לרבות אבני חן :ספיר ,רובי ו -מואסניט )) (moissaniteאבן יקרה ונדירה מסוגה שלאחרונה
התגלתה בגודל של  3.5מ"מ שלטענת מומחים היא הגדולה מסוגה בעולם(.
לאור הממצאים המופלאים מתרכזת עתה החברה באיתור מיקומם המדויק של המרבצים לצורך פתיחת
מכרה והוצאת האוצרות הטמונים באדמת ארץ ישראל.

 30נתונים מאתר החברה www.shefayamim.com
31
דברים אלו תועדו בוידיאו ורישום סטנוגרמי שלהם מובא בספר הנקרא "זורע צדקות מצמיח ישועות" המכיל לקט נבחר של
אמרות טהורות ,ברכות ,והוראות הרבי בעת "חלוקת השטרות  -שליחות מצווה לצדקה" )עמוד  (104הספר יצא לאור בי"ב תמוז
תשנ"ג ).(1993

13

המעשה הוא העיקר!
בשבת פרשת אחרי  -קדושים תשנ"א )(1992

32

מסביר הרבי מליובאוויטש שלקראת בואה של הגאולה

מתגלים עניינים גשמיים ורוחניים אשר היו מוסתרים בעבר .בין השאר ,מציין הרבי שנמצאו אבנים טובות
ומרגליות  -יהלומים  -במקומות שונים בעולם ,בברכתו של הקב"ה ,במטרה שישמשו להוספת צדקה טוב
וחסד בעולם ולהבאת הגאולה האמיתית והשלימה.
בימים שהעולם כולו מיטלטל בסערות כלכליות ,דברי התורה ,המדרשים והמפרשים וכמובן נבואותיו
המדויקות של הרבי מליובאוויטש שהתגשמו במלואן מהדהדות ברחבי תבל ולא משאירות מקום לספק!.
וכדברי הרבי עצמו ביום כ"ד מנחם אב תשנ"א ) (04/071991במעמד חלוקת דולרים ליו"ר קרן ההשקעה
לישראל בארה"ב מר מרדכי דוד סגל:

"ארץ ישראל היא המקום הבטוח בעולם ופירוש הדבר שכל מי שמשקיע
את נכסיו  -את כספו  -בארץ ישראל זוהי השקעה ב"בנק" הבטוח ביותר
הקיים בדורנו זה.!"...

 30התוועדויות תשנ"א חלק שלישי

