מגזין עולם חדש :ריאיון עם
מנכ"ל ידידים על עבר הווה
ועתיד .וגם :הטורים האישיים,
מבט לחגים ,עיון ומדורי הפנאי
ﺧﻼص Redemption
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גאולה
לבית המקדש ברכב
הפרטי  /יוסף אברמוביץ

08

כלכלה
התחזית הכלכלית :שפע
עצום!  /אריק לוזון

17

ספורט
ההתוועדות הביאה לניצחון
במגרש  /מושקא רותם

23

דעות
מאחורי המהפך הפוליטי
 /שניאור גרנשטט

המהפיכה באפגניסטן
מסמלת את העידן
החדש בעולם
רחל שאבי

הלקח של ארה"ב

הלקח שארה"ב צריכה להפיק
ממפלתה המפתיעה באפגניסטן הוא
להפסיק את הלחץ על ישראל .באירופה
כבר הפנימו זאת ומדינות רבות מתחילות
לשנות מסלול( .עמ' )7

מהפיכות פוליטיות הינן
חלק מסימני הגאולה •
בניגוד למצופה השתלטות
הטאליבן על אפגניסטן לא
לוותה במרחץ דמים ב"ה
וזהו חלק מניסי זמן הגאולה
• מנחם אמיתי עמ' 6

האם יופקו
הלקחים מבריחת
המחבלים?

במשך שנים נהנים המחבלים הכלואים בישראל
מתנאים מפנקים במיוחד • בריחתם של ששת
המחבלים מכלא גלבוע הפנתה את הזרקור
לאבסורד ,בו הם נהנים על חשבוננו .האם כעת
ישתנה המצב? • בנצי פרישמן עמ' 19

צילוםVoice of :
America News

הרבי שליט"א מלך המשיח:

פעמי משיח

אמנם ,הפלא הכי גדול הוא  -שאין
איש שם על לב :החיים מתנהלים
להם כסדרם בשלום ובשלווה ,ואין
מרגישים במהפכות הפוליטיות
הגדולות המתרחשות מסביב!...

טוביה דורון

ה"כספת"

אחרי שנים של התעלמות
ותקשורתית
ציבורית
מהאבסורד ,בו מחבלים חוגגים
בתאם ,באישור כל הדרגים
מהקודקודים ועד לאחרוני
הסוהרים ,נוצרה הזדמנות פז
לעצור את החגיגה .האם בממשלה
יש מי שמסוגל לכך? לא בטוח

הנקודה האלוקית שעולם
המדע מגלה לאחרונה

ירושלים או ניו יורק?
בקרוב הדילמה נעלמת!

החגיגות הענקיות שאף אחד לא מוכן לפספס 48 :שעות
רצופות של קדושה ושמחה • בקרוב יועתק מיקום
החגיגות העוצמתיות מניו יורק לבית המקדש בירושלים •
יוסף אברמובי ıעמ' 14
השינוי שעובר על עולם המדע מביא איתו הכרה הולכת וגוברת
במציאותו של הבורא .כיום גם המדענים מגיעים להכרה והבנה:
יש אלוקים! • אחרי ניסיונות הכשל של 'דתות' מזויפות מגיע
תורה של המדע ליישר את הדרך למשיח • רחל שאבי עמ' 12

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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חדשות

חדשות

גם אחרי  20שנה ,קשה להתעלם מהפיגועים הקשים ששינו את
העולם והובילו למערכה עולמית כנגד הטרור האיסלמי • לצד
המראות הקשים הרי שלא מעט יהודים מספרים על ניסים גלויים
שחוו באירוע ,שאף הוא נצפה מראש בדברי חז"ל
הרבי שליט"א מלך המשיח אוחז את עיתון הגאולה גליון מס' 2

עיתון הגאולה נוסד על ידי הרב זמרוני ציק ,בשנת תנש"א
) ,)1991כחלק מפעילות האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה ,ונועד להעשיר את הידע והמוכנות לקראת התגלותו
המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק
העיתון יו"ל ע"י:
מוסדות חינוך חב"ד בת-ים עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50
הפקה :עוז מיינר
המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן.
סייעו בעריכה :שניאור אקסלרוד ,מנחם מענדל אקסלרוד,
מנחם מענדל אמיתי
אימיילoffice@hageula.com :
למנויים והזמנות053-4895-082 :
אינטרנטhageula.com moshiach.net :
להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל:

menuim@hageula.com

נא לשמור על קדושת העיתון
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון.
אין המערכת מייצגת אף גורם שהוא ,וכל הנכתב הוא על אחריות
הכותבים בלבד.
לפרסום בגליוןmodaot@hageula.com :

קראתם את העיתון?
נהנתם? יש לכם שאלות?
צוות הכותבים עומד לרשותכם בכל
שאלה בנושא גאולה ומשיח בואצפ
שמספרו 053.489.5082
רוצים לעזור לנו להגיע אל קהלים חדשים?
חפשו אותנו ברשתות החברתיות והפיצו
למכריכם את בשורת הגאולה
חפשו אותנו בפייסבוק ,טלגרם ,טוויטר
ובשאר הרשתות החברתיות

היו שותפים
טלו חלק בפעילות להפצת בשורת הגאולה.
לתרומות סרקו את הבר-קוד או בהעברה:
מס' חשבון 050585 :בנק 20 :סניף425 :
ע"ש :מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה

הניסים
של

אסון

התאומים
בנצי פרישמן

 20שנה חלפו מאותו
יום בו עצר העולם את
נשימתו והתבונן כלא מאמין
במראות שזרמו מניו יורק.
פיגועי המטוסים שהתרסקו
בזה אחר זה במגדלים
המפורסמים בעולם ובבניין
הפנטגון בוושיגטון ,שינו את
העולם .זה הזמן לחזור ולהזכר
באירוע ,בסימני הגאולה
שנלוו לו ,וגם בכמה מהניסים
שהתגלגלו תוך כדי.

כידוע ,אירועים אלו המוכרים
בשם פיגועי ה 11-בספטמבר
(כ"ג אלול ה'תשס"א) נחשבים
עד היום לפיגועי הטרור הגדולים
והקטלניים ביותר בהיסטוריה.
באותו בוקר ,תשעה עשר מחבלים
הטרור
לארגון
שהשתייכו
"אל-קאעדה"
האסלאמיסטי
חטפו ארבעה מטוסי נוסעים.
החוטפים הטיסו שניים מהמטוסים,
טיסה  175של יונייטד איירליינס
וטיסה  11של אמריקן איירליינס,
וריסקו אותם בכוונה לעבר מגדלי
התאומים שבמרכז הסחר העולמי
שבעיר ניו יורק .שני המגדלים
קרסו בתוך שעתיים .את המטוס
השלישי ,טיסה  77של אמריקן
איירליינס ,ריסקו החוטפים אל
תוך בניין הפנטגון בארלינגטון
שבווירג'יניה .כוונת הטרוריסטים
הייתה לרסק את המטוס הרביעי,

טיסה  93של יונייטד איירליינס,
אל תוך הבית הלבן או הקפיטול
בוושינגטון ,אך המטוס התרסק
לבסוף בשדה פתוח ליד שנקסוויל,
פנסילבניה ,לאחר מאבק בין
נוסעי המטוס לחוטפים2,977 .
אזרחים ,נוסעים וצוות של ארבעת
המטוסים ,נספו בהתקפות אלו.

זוהי המתקפה הגדולה ביותר על
אדמת אמריקה .פיגועים אלו גרמו
למלחמת אפגניסטן ולמלחמה
העולמית בטרור האסלאמי של
הממשל האמריקאי.
ארצות הברית הטילה מיד את
האחריות לפיגועים על ארגון
אל-קאעידה ,שאף מנהיגה הודה
מאוחר יותר באחריותו לפיגועים.
תגובת ארצות הברית לפיגועי 11
בספטמבר הייתה פתיחת המלחמה
בטרור ופלישה לאפגניסטן במטרה
להפיל את שלטון הטליבאן,
פטרונו של אל-קאעידה .בעקבות
הפיגועים השתנה היחס העולמי
לטרור ,ומדינות רבות חוקקו
חוקים חדשים למלחמה בטרור,
וכמו כן הרחיבו את סמכויותיהם,
היקפם וציודם של כוחות אכיפת
החוק .לאחר שנים של מצוד אותר
בן לאדן וחוסל ב"ה.

יצאתי משם בנס
גם היום עשרים שנה אחרי,
מתגלים עוד ועוד פרטים מדהימים
על אלו שניצלו מהאסון בניסים

גלויים .אחד מהם יוסי לנדאו
מאשדוד ששהה במגדל הראשון
בעת קריסתו .הוא ניצל בנס,
וכך גם המתנדבים שהגיעו איתו.
"הייתי בניו יורק במסגרת שמחה
משפחתית" ,סיפר לעיתון "המגזין"
באשדוד" ,אני מתנדב בהצלה גם
בארה"ב ,ובזמן ההתרחשות הייתי
במרחק של שבע דקות נסיעה.
קיבלתי טלפון מהארץ ,מזק"א,
אמרו שקרתה תאונה ,ואני פה ולא
רואה דבר .דקה לאחר מכן קיבלתי
הודעה במכשיר הקשר של ההצלה,
שכל מי שיכול שייצא לשם ,כי
מטוסים נכנסו במגדלים".

יוסי נסע לאזור האסון עם אנשי
הצלה ,וביניהם אחיו ,דודו ובן
דודו ,המתגוררים בניו יורק .בזמן
פעולות החילוץ וההצלה ,קרס
המגדל שבו שהו" .אנחנו היינו
במגדל הראשון שנפגע ,השני
קרס עוד קודם .התחלתי לברוח,
אבל המגדל קרס ,ונלכדתי בכיס
אוויר .הייתי שם בפנים תקוע
בהר של עפר שבע שעות ,אני
ועוד אדם שהתברר שהוא סוכן
 .FBIלא היה הרבה מה לעשות,
התחלתי להתפלל ולהגיד וידוי
ו'שמע ישראל' .הסוכן שאל אותי
מה אני אומר ,ועניתי לו שזו תפילה
שאומרים לפני שמתים .הוא אמר
לי 'אל תדאג ,אתה תתפלל ,ואני
מבטיח שה' יעזור לנו .תתכופף'.
הוא לקח אקדח ,ירה שתי יריות
כדי שיהיה לנו עוד אוויר ,והתחלנו
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לחפור עם הידיים כדי לצאת משם.
הידיים שלי היו גמורות ,הן היו
חבושות במשך שלושה חודשים
לאחר מכן .אחרי שבע שעות של
חפירות ,אחרי שראינו לידנו אנשים
מתים ,הצלחנו לצאת והתחלנו
לרוץ .לא ידענו אם העולם קיים.
היה שם אמבולנס ואנשי הצוות ראו
אותנו ,שטפו אותנו כי היינו מלאים
אבק ולקחו אותנו לאישפוז קצר.
לפני שפינו אותי ביקשתי לחפש את
אחי ואת משפחתי.
הם אמרו לי שאין סיכוי למצוא אותם,
ואני התעקשתי ואמרתי שאני לא
מוותר .קיבלתי שעה חמצן ,והלכתי
לחפש אותם ,כי הטלפונים לא
עבדו .מצאתי את אחי ,הוא גם חיפש
אותי .הסתבר שהוא רץ למים ,קפץ
והייתה שם ספינה קטנה שאספה
אותו ,והחזירה אותו .מצאתי את
אחי ,ולא יכולתי לנשום ,הייתי על
סף עילפון בגלל כל האבק .בן דודי
גם קפץ למים ,והיה יומיים בספינה
עד שחזר ,והדוד שלי נלכד מתחת
לקורה וחילצו אותו .בבית הרפואה
היה לנו איחוד משפחות .אושפזתי
למשך עשרה ימים ,ואחרי זה חזרתי
למקום .ראיתי את ההרס ,ונהיה לי
שחור בעיניים .לא האמנתי שיצאתי
מזה .עם הסוכן אני עד היום בקשר
מאוד חזק .הוא גר בוושינגטון ,והוא
מגיע לפה לשמחות שלי .הוא הזמין
אותי לא אחת להרצות בפני חברי
המחלקה שלו ,ומעריך את זק"א שם
אני מתנדב ,מאוד".

לא יודע מי הציל את מי
ארי שונברון ,יהודי שעבד לפרנסתו
במגדלי התאומים ,היה אמור להיות
באותו זמן במגדל שקרס .בתור
יהודי שומר מצוות ,בחודש שלפני
החגים השתדל שונברון להגיע
מוקדם לעבודתו בחברת הברוקרים
קנטור-פיצג'רלד" .באותה שנה
חגי תשרי נפלו באמצע השבוע,
בימים שלישי-רביעי ,ולכן צברתי
כמה שיותר שעות עבודה במשרד
בשבועות שלפני החגים" ,הוא
סיפר בראיון לישראל היום .הוא
כבר היה בדרך החוצה ,עם תיק
ביד אחת וכוס קפה ביד השנייה,
כשנתקל בעיכוב הראשון באותו
יום" .כבר צעקתי לאשתי 'שלום,
אני אוהב אותך' ,ולילדים 'אני אוהב
אתכם ,שיהיה יום טוב בבית הספר'.
אבל אז אשתי קראה לעברי' :כבר
עזרת לברוך עם העבודה שלו לבית
הספר? אתה לא הולך עד שאתה לא
מסיים עם העבודה שלו".
מטלת הלימודים של ברוך בן

צלצל .אני לא יודע איך זה קרה,
אבל מבחינתי זה היה נס משמיים".
על הקו הייתה אשתו ג'ויס ,שכבר
הספיקה לשמוע בחדשות על
הפגיעה בבניין" .הבטחתי לה
שאתקשר כשאצא משם ,וניתקתי
את הטלפון .הבנתי שהיא מודאגת,
ושמחתי שהיא יודעת שלא נהרגתי".
החבורה הקטנה בהנהגת שונברון
המשיכה במסע למטה ,עד שבקומה
ה 38-התגלה לעיניהם עומס גדול
של אנשים" .מכבי האש עצרו
את כולם ומנעו מהם לרדת ,כדי
לאפשר לכוחות ההצלה לעלות
בלי הפרעה" .בשלב הזה ,הוא נזכר,
"התחלתי לפחד .פחד ממשי .היא
הייתה במצב לא טוב .שאלתי בקול
אם יש פרמדיק באזור ,כי אנחנו
צריכים עזרה .אמרתי שאם אין
מישהו שיכול לסייע לה ,שיתנו לנו
בבקשה להמשיך לרדת כדי שנוכל
להגיע לאמבולנס".

כבאי מביט המום בהריסות הבניינים

השמונה הייתה מונחת על שולחנו
של שונברון במשך כל השבוע ,אבל
השלמתה נדחתה בכל פעם מחדש
בגלל קוצר זמן .הימים ימי תחילת
שנת הלימודים ,ואשתו של ארי,
ג'ויס ,מיהרה גם היא לצאת למקום
העבודה שלה כמנהלת בית הספר
לבנות בית יעקב ברובע קווינס.
שונברון נאנח ,הבין שבאותו בוקר
כבר לא יגיע מוקדם לעבודה,
ובמשך עשרים דקות סייע לבנו
להשלים את שיעורי הבית .רק
בשעה  7:00הוא יצא מהבית.
עיכוב נוסף ברכבת גרם לכך שהגיע
למשרד במגדל הצפוני של מגדלי
התאומים רק בשעה  .8:40הוא נכנס
למעלית האקספרס שהובילה אותו
לקומה ה .78-שם הוא יצא והמתין
למעלית הבאה ,שהייתה אמורה
לקחת אותו למשרדו שבקומה
ה .101-השעה הייתה .8:46
מה שקרה בשניות שלאחר מכן
הפך לאחד האירועים הזכורים
ביותר במאה הנוכחית .טיסה  11של
אמריקן איירליינס מבוסטון ללוס-
אנג'לס התרסקה בעוצמה אל תוך
המגדל הצפוני ,לאחר שחמישה
חוטפים בהנהגת המחבל מוחמד
עטא השתלטו על המטוס ,מסוג
בואינג  .767המטוס פגע בבניין
בין הקומות  93ל ,99-וכל יושביו

צילוםPetdad :

נהרגו במקום .מאות האנשים ששהו
בקומות שבהן פגע המטוס נהרגו
מהפגיעה ומהפיצוץ .ההתרסקות
הובילה לחסימת כל גרמי המדרגות
ופירי המעליות מהקומה ה92-
ומעלה.
שונברון ,בקומה ה 78-של הבניין,
לא ידע דבר על מה שקרה" .חשבתי
שהתפוצצה פצצה במגדל" ,הוא
נזכר" .כל המבנה רעד והתמלא
עשן .התחלתי לצעוק' :מה קרה?
מה קרה?' ואף אחד לא ידע לענות".
לאחר כמה רגעי בלבול ובהלה
נתקל שונברון בעמיתתו לעבודה,
וירג'יניה דיצ'יארה ,שהצליחה
להימלט מהמעלית הבוערת שהוא
עצמו היה אמור להיכנס אליה.
המטוס פגע בבניין בזמן שדיצ'יארה
הייתה במעלית ,וגל ההדף של הדלק
הסילוני הבוער שחלף בעוצמה בפיר
המעלית גרם לה לכוויות קשות.
"באותו רגע הבטחתי לה שאעזור
לה ,לא משנה מה".
הם ירדו במדרגות קומה אחר
קומה .כשהגיעו לקומה ה 75-צלצל
הטלפון הנייד של שונברון ,במה
שהוא תופס כעוד נס קטן" .בדרך
כלל לא הייתה קליטה סלולרית
במגדל ,וביום של הפיגועים על
אחת כמה וכמה .דווקא באותו יום,
במדרגות החירום ,הטלפון שלי

בקומת הקרקע התכוון שונברון
להוביל את דיצ'יארה ליציאה
הקרובה ביותר ,אבל שוטר שעמד
במקום כיוון אותם ליציאה אחרת.
גם כאן שונברון מאמין שלא הייתה
זו יד המקרה" .אם היינו יוצאים
בדרך שבה רציתי לצאת ,היינו
מגיעים לרחוב וסט .היו פזורות
שם גופות של אנשים שקפצו
מהמגדלים .אם הייתי נחשף למראה
הזה ,בטח הייתי משתגע".
מיד כשיצא מהבניין הלך עם
דיצ'יארה אל אחד מהאמבולנסים
הרבים שהמתינו באזור .הוא תכנן
להעלות אותה לרכב ולהמשיך
לצעוד ברגל הביתה ,אבל היא
סירבה לעלות על האמבולנס
בלעדיו" .אמרתי לה' :את לא צריכה
אותי יותר ,אני אתקשר למשפחה
שלך כדי שידעו שאת בסדר
ואמשיך לבד' .אבל היא הסתובבה
לנהג האמבולנס ,והודיעה לו שלא
נוסעים לשום מקום בלעדיי .הנהג
הסתכל עליי ,אני עליו ,ובסוף
החלטנו לעשות כרצונה".
וכך ,דקות אחדות לפני קריסת
המגדל הצפוני ,שונברון כבר שהה
הרחק משם" .וירג'יניה הודתה לי
לא פעם על שהצלתי את החיים
שלה .אני עונה לה תמיד שההפך
הוא הנכון .היא זו שהצילה אותי.
אם הייתי נשאר ליד המגדלים בזמן
הקריסה ,אין ספק שהייתי נהרג".

בזכות התפילין
כשנה אחרי הפיגועים יצא לאור
ספר באנגלית בשם 'אפילו ממעמקי
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חושך' ,המכיל סיפורי ניסים של יהודים
שניצלו באותו אירוע .את הספר כתבו
הד"ר מורי בנק וזאב ברייר.
אחד מהסיפורים המופלאים היה של
איש עסקים חרדי בשם דיוויד מילר,
שהיה אמור לטוס בחברת יונייטד
טיסה  ,175לפגישה עסקית ,הוא נכנס
למנהרה המובילה לכבש המטוס,
כשלפתע הפלאפון צלצל ,הוא הניח
את תיק התפילין שהחזיק בידו על
כסא בצד ,סיים את השיחה ונכנס
למעבה המטוס והתיישב ,הדלת של
המטוס נסגרה.
דיוויד הבחין לפתע שתיק התפילין
איננו ,המטוס התחיל לנוע ,דיוויד
פנה לדיילת "אנא בקשי מהטייס
להמתין לי דקה ,שכחתי את התפילין
שלי בכסאות מחוץ למנהרה" .הדיילת
השיבה שאי אפשר כי יש לוח זמנים
מדויק ,הטייס ,שהגיע עקב המהומה,
הודיע לדיוויד "אני פותח לך את הדלת
אבל אל תחזור" ,דיוויד יצא מן המטוס
לעבר המנהרה ,לקח את התפילין ופנה
בריצה חזרה ,אך המטוס כבר יצא.
אולם למרבה הצער ,טיסת  175של
יונייטד מעולם לא הגיעה ליעדה.
מחבלי 'אל-קעידה' ניווטו אותה לעבר
בנייני התאומים.
לא רק שדיוויד ניצל ,אלא שעפ"י
התוכניות המדויקות היו אמורים שני
המטוסים להיכנס בתאומים באותה
שנייה ממש ,וכך לגרום לדליקה עצומה
בממדים דמיוניים בכדי שהפיגוע יהיה
קטלני הרבה יותר ,כשבמצב כזה היו
אפס ניצולים.
 18דקות נמשך הוויכוח בין דיוויד
מילר העקשן ,לבין צוות המטוס .באותן
דקות קריטיות מן הבהלה עקב פגיעת
המטוס הראשון ,הספיקו להימלט
מן הבניין השני שעדיין ניצב על
תילו אלפי בני אדם ,כאשר אף אחד
לא העלה בדעתו שמטוס שני עומד
להתרסק .רבבת בני אדם ניצלו מן
התופת האימתנית ,בזכות העקשנות
על מצוות תפילין אחת.

צדקה תציל ממות
אחד מסיפורי המופת המדהימים
פורסם בשיחת הגאולה בגליון 364
שיצא כשבועיים לאחר הפיגועים:
פיגוע הטרור במגדלי התאומים ,הותיר
אחריו לצד הנרצחים והנזק גם אלפים
שנצלו ,תודה לא-ל ,בניסים ובניסי
ניסים .כאלה שהיו שם בתופת וזכו
לצאת ממנה וכאלה שנצלו בגלל שלא
הצליחו להגיע באותו יום אל התופת.
באותו יום בשעה  3אחה"צ לערך,

נשמע צלצול הטלפון בביתו של ר'
יצחק פרומר בקרית שמואל .מעברו
השני של הקו נמצא הרב שמולביץ
אליעזר מנהל בית חב"ד באור עקיבא.
בדקות הבאות שמע ר' יצחק סיפור
נוגע ללב ,אודות אברך צעיר חולה
שחייבים להטיסו מיידית לארה"ב.
והבעיה העכשוויות היא ב30,000...

 ,$עלות המבצע! "החלטנו כל חברי
הכתה לשעבר ,לתת כתף ולסייע ,לשם
כך אני זקוק למספר הטלפון של אחיך
דרור בניו ג'רסי ,שיתרום גם הוא את
חלקו" ,סיים שמולביץ.
בניו ג'רסי ,הייתה השעה מעט לאחר
השעה  8בבוקר ,כאשר הטלפון צלצל
בביתו של ר' דרור פרומר ,שכבר

מאירועי זמן הגאולה
מייד עם היוודע דבר הפיגוע בניו-יורק ובוושינגטון ,נזכרו רבים כי בזוהר
ובמדרשי חז"ל  -לפני כאלפיים שנה  -מצויין שאירועים אלה יתרחשו
בעיר הגדולה של רומי ומשם תחל התגלות מלך המשיח .להלן כמה
מהמקורות (תרגום חופשי) כפי שהופיעו בגליון  364של שיחת הגאולה:
כהקדמה :כלל ידוע ברמב"ם (הלכות יסודי התורה) שנבואה לרעה אינה
חייבת להתקיים .וכבר העיד הרבי שליט"א מלך המשיח שדורנו זה זכאי
כבר לגאולה וגם תשובה  -הנדרשת לגאולה  -כבר עשו .אך כשאירוע
מסויים כבר התרחש בפועל ,ואנו מוצאים התייחסות מפורשת
לגביו במקורות ,הרי שיש בוודאי מקום להדגיש ולציין זאת.
וכבר הובטחנו בגאולה מתוך שמחה וטוב לבב.
ביחס לזיהויה של רומי ,הרי ש"רומי" הוא מלשון
"רוממות" .וביחס למדינות ,הכוונה היא ל"מעצמת-
על" שבאותה התקופה .כך גם נזכר במסכת
סנהדרין כי מלך המשיח "יושב בפתחה של רומי".
ובתקופתנו ,הכוונה לרבי שליט"א מלך המשיח
היושב בעיר ניו יורק הנחשבת לעיר המפתח של
ארה"ב  -פתחה של רומי.

הרבה מגדלים יפלו
" ...וביום ההוא יתעורר בעיר רומי הגדולה שלהבת אש
אחת בהשמע קול ההוא שיתעורר בכל העולם .וישרוף כמה
מגדלים וכמה היכלות .והרבה מגדלים יפלו .והרבה נסיכים ושרים יפלו
ביום ההוא ...וכל העולם ימצא בבלבול הדעת מאוד ...לסוף ...יקום שבט
מישראל ,זה מלך המשיח" (זוהר שמות ח ,א).

בהתחלת יום כ"ה לחודש השישי
" ...ובגמר יום השישי יתראה (בהתחלת) יום כ"ה לחודש השישי ...ביום א'
להתגלותו יתראה בעיר רומי .ובאותו יום יפלו ג' חומות גבוהות מאותה
העיר רומי .והיכל הגדול יפול .והשליט של עיר ההיא ימות ..ובזמן ההוא
יעוררו מלחמות גדולות בעולם לכל ד' צדדים ...ואז יתגלה מלך המשיח
בכל העולם .ולו תנתן המלכות( ."..זוהר בלק דף רי"ב).

זבח לה' בבצרה
"ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם .ויתאספו בני אדום
עליהם ויתגרו מלחמה בהם ..וארץ הקדושה לא תמסר לבני אדום ....ואז
יתעורר הקב"ה עליהם זה שכתוב (ישעיהו לד ,ו) "כי זבח לה' בבצרה".
ואח"כ מה כתוב "לאחוז בכנפות הארץ וגו'" ,ויכרית לבני ישמעאל ממנה.
וישבר כל השרים שלהם למעלה ,ולא ישאר שר למעלה על אומות העולם,
אלא השר של ישראל בלבדו( "..זוהר לב א).

ובעת ההיא ימלט עמך
"בני ישמעאל יבואו על רומי ויחריבוה ואז יתגלה משיח בן דוד ותושלם
גאולת ה' ,כמו שכתב דניאל על זה "ובעת ההיא ימלט עמך" ,ואז תהיה
מלחמה גדולה בכרך גדול שברומי ומשם בן דוד יצמח ויבוא לארץ
ישראל"( .אברבנאל  -מיוסד ע"פ הילקוט שמעוני  -ובחיבורו "משמיע
ישועה").

חדשות

היה מוכן ליציאה לעבודה .מידי יום
נהג לנסוע ברכבו מביתו בניו ג'רסי
לעיירה מדיסון ,שם נמצאת תחנת
רכבת מרכזית ומשם הוא נוסע ברכבת
עד לתחנה הנמצאת בתחתית מגדלי
"התאומים" שבמנהטן.
שיחת הטלפון עם שמולביץ דווקא
עניינה אותו ,אך הוא גם ידע כי עליו
להגיע אל "התאומים" בשעה היעודה,
כל איחור עלול לגרום להפסד מרובה.
כבר בתחילת השיחה הביע דרור
את הסכמתו לסייע למבצע הטסתו
של האברך ,אך השיחה נמשכה בכל
אופן עוד מספר דקות ,כשדרור מביט
כל הזמן על שעונו ורואה כיצד הוא
"מפסיד" את הרכבת.
השיחה הסתיימה לאחר שסוכם סכום
התרומה .אלא ששניות לאחר מכן נזכר
לפתע דרור ,כי שמולביץ לא השאיר
לו את מס' החשבון בבנק ,לשם
יוכל להפקיד את תרומתו.
שוב היה זה יצחק
פרומר ששימש
כקשר ונתבקש
לר'
להודיע
שמולביץ לחזור
ולהודיע את
מס' החשבון
ואכן
שלו.
שמולביץ התקשר
התפתחה
ושוב
שיחה ,שדרור מאיץ
בעצמו לקצר ,אך גם הפעם
התארכה השיחה.
מיד עם סיומה" ,טס" דרור למטה
התניע את מכוניתו ונסע במהירות
לכיוון מדיסון .כשהוא מבין שהיום הוא
כבר איחר!
בדרך הספיק לשמוע כי בשעה
 8:45ממש לפני דקות אחדות ,פגע
מטוס בבניין הצפוני של התאומים,
והבניין עשן כולו .דרור עצר מתקשה
להאמין ושומע שוב ושוב את ההודעה
הדרמטית .חלפו מספר דקות ושוב
הודעה דרמטית "מטוס שני פגע
והתפוצץ לתוך הבניין הדרומי של
מגדלי התאומים"!
ההודעות הדרמטיות הלכו ותכפו...
דרור ישב המום .מול עיניו הצטיירה
התמונה היום יומית ,כיצד הוא מגיע
בדיוק בשעה  8:55ברכבת התחתית
ועולה ל"תאומים"  -שכבר קרסו
כשהם קוברים תחתם את מי שעמד
שם באותה שעה.
"נראה ,מילמל לעצמו ,שהרבי שליט"א
מלך המשיח שלח את שמולביץ להציל
אותי בזכות מצוות צדקה".
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למה שלא ניסע עם טסלה
לירושלים?

חג הסוכות מתקרב ,ואיתו גם הגאולה • סוכות זהו זמן השיא של כל השנה בבית המקדש • האם נוכל לעלות לרגל עם
רכב? • והאם בכלל נצטרך לעשות את זה?
אלמלא היינו מוצאים במסכת
פסחים בגמרא תיאור (די אגבי,
ראוי לציין) של עליה לרגל על
"סוסים ופרדים" וגם "גמלים
וקורונות" (עגלות משא) ,ש"היה
מביא בניו ובני ביתו עליהם" .גם
במדרש תהלים מסופר על עליה
לרגל בכרכרות סגורות באופן
הרמטי ,השומרות על נוסעיהן
מרוח ,גשם וחום.

יוסף אברמוביץ
שלוש פעמים בשנה אנו
מצווים לעלות לרגל,
לצאת מן הבית עם המשפחה
המקדש
לבית
ולהגיע
כל
במשך
שבירושלים.
הדורות האחרונים ,עובדה זו
היה בה כדי לעורר בנו געגוע
וערגה לימי האור של פעם,
הזמנים בהם בית המקדש
המפואר היה עומד על תילו
ולעם ישראל היה מקום
אחד יחיד ומיוחד בו אפשר
להתחבר עם הבורא.

אך כעת ,בהתקרב חג הסוכות
ולאחר ששמענו באופן מפורש
את דברי הנבואה של הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א ,על כך שבדורנו ,בקרוב
ממש ,תגיע הגאולה השלימה
 הגיע הזמן לעסוק בהיבטיםהטכניים של החווייה האדירה
שבקרוב נידרש לה  -עליה לרגל
לבית המקדש.

עומס תנועה
סביר להניח שגם אחרי סיום
עבודות התשתית הנרחבות בכניסה
לירושלים ,עדיין העומס של מליוני
יהודים מכל העולם מגיעים לעיר
הקודש בשבוע אחד ,יורגש היטב.
אך השאלה הראשונה בבואנו
לעסוק בשבוע המרומם הצפוי לנו
בחג הסוכות בגאולה ,היא :איך,
למעשה ,מגיעים לירושלים?
התיאורים אותם אנו מכירים מזמן
בית ראשון ושני ,הם על אלפי
אנשים ,נשים וילדים צועדים

כעת כבר אפשר ממש להתבלבל.
מותר או אסור לעלות לירושלים
ברכב? האם חובה לעשות את
המסע ברגל ,או שניתן להשליך על
הגלגלים את העבודה?
ירושלים

בשמחה ובשירה בשבילי העפר
הסלולים בין השדות והכרמים שעל
הרי ירושלים .הסב המבוגר צועד
במקלו ,ומכיר את הדרך היטב מזה
עשרות שנים ,ויחד עם כל הקהילה
מצעיד את משפחתו לכיוון עיר
הקודש והמקדש.
אך האם בשנת ( 2021למניינם)
הדבר נשמע סביר? האם מכל רחבי
הארץ יצעדו ברגלם משפחות
שלימות לכיוון ירושלים ,כאשר
בחנייתן חונה רכב חדיש ,ממונע
וממוזג?
לפני שנבדוק את התשובה לשאלה
זו ,כדאי לברר את יסוד התיאור
הציורי  -האם אכן עלו לירושלים
ברגל דווקא ,ואם-כן ,האם בנוהג
זה היתה חובה או מצווה כל שהיא
 או שמא הדבר נבע מכורחהמציאות ,ואין שום מניעה מצידנו

צילוםPetdad :

לעלות לרגל דרך כביש מספר 1
ברכב המשפחתי.
אנו מוצאים במפרשי המקרא מספר
ביטויים הלומדים מן הפסוקים את
החיוב לעלות לבית המקדש ברגל
דווקא" .שלא יעלו אלא ברגליהם"
לומד המדרש מפסוקים בישעיה
ובשיר השירים .גם רבינו בחיי
מסיק מפסוק בחומש שמות כי זו
"אזהרה לישראל שלא יעלו אלא
ברגליהם".
הרעיון נראה בבירור  -עליה לרגל
לבית המקדש ,היא מצווה הניתנת
לקיום רק בצעידה ברגליים .נשמע
מפרך? מורכב? פחות אטרקטיבי?

סוסים וגמלים
הבה ונבדוק האם אכן כך היה.
הכלל היה יכול להיראות כמוחלט

גדולי התורה בדורות הקודמים
ישבו את השאלה בשני אופנים.
תשובה אחת מוכיחה מהכתובים
כי הציווי לעלות דווקא ברגל,
איננו חל על המסע מהבית בגליל
או בנגב עד לירושלים  -מסע
ארוך זה מותר וראוי שיערך ברכב
נוח ומהיר  -אלא מנהג ההליכה
ברגל חל דווקא על ההליכה בתוך
ירושלים ,אל עבר הר הבית ובית
המקדש .צעדה משפחתית זו,
ראויה להיעשות בנחת ובשמחה -
על שתי הרגליים.

רק למצוא חניה
כל מי שעולה היום ,בזמן הזה
כאשר בית המקדש עדיין איננו
עומד על תילו ,יכול לעמוד ולהביט
במשך שעות על אלפי המשפחות
הפוסעות מחוייכות ברחובות
ירושלים העתיקה ,כאשר ההורים
משתפים את הילדים בסיפורה של
כל סימטה ואבן .אין מחזה מרגש

ומלבב מזה.
כך ,כנראה ,התכוונה גם התורה
כאשר רמזה לנו כי את הדרך בתוך
העיר ,עלינו לעשות יחד  -באוויר
הירושלמי הצלול ,בצעדה רגועה,
אחרי שמצאנו חניה טובה וקרובה
עבור הטסלה (או לכל רכב שאיתו
הגענו יחד עד ירושלים…).
היה אפשר לחתום במסקנה הזו,
לגבי דרך ההגעה לירושלים
בזמן הגאולה ,אלא שלא בטוח
שכל הדיון היה במקומו… על
הפסוק "והיה מדי חודש בחדשו
ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר
להשתחות לפני אמר ה'" ,המתאר
את העליה לרגל בזמן הגאולה -
אומר המדרש" :איך באים בראש
חודש ובשבת מ'סוף-העולם'? אלא
העבים (-העננים) באים וטוענים
אותם ומביאים אותם לירושלים".
זהו היסוד לאמונה ,כי תיכף -
בקרוב ממש  -כלי התחבורה
הנגיש והשמיש ביותר לא יהיה
טסלה ,וגם לא כל כלי תחבורה
התלוי בצומת הפקוקה שליד גשר
המיתרים .את הנסיעה לירושלים
נעשה בכל פעם ,כל המשפחה ,על
עננים .כך מובטח לנו ע"י הקב"ה,
וכך יקרה.

מקורות :שמות כג ,יז; מדרש לקח
טוב ,רבינו בחיי ,מהר"ץ חיות
ותורה שלימה על המקום; גמרא
פסחים צד ,א; מדרש תהילים מב,
ה; תלמוד ירושלמי פסחים פ"ד
ה"ז; הגהות עמודי ירושלים על
המקום; הכתב והקבלה; ילקוט
שמעוני רמז תקג על ישעיה סו,
כג.
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חדשות

המהפכה באפגניסטן

רחל שאבי

חסר תקדים :הפיכת הממשל
באפגניסטן במינימום דם

כבר התרגלנו לראות מהפיכות בעולם ,אבל הקצב בו הן מתחוללות חדשות לבקרים בימינו מעיד על קצב אחר
שמשמעותו היא שהגאולה האמיתית והשלימה מגיעה תיכף ומיד ממש • העולם לא ציפה שהפיכת השלטון באפגניסטן
תתחולל במינימום של שפיכות דמים ,בניגוד לכל ההערכות המוקדמות • המשמעות :העולם כבר מוכן לגאולה
מנחם אמיתי

המהפכות מסימני ביאת משיח

העולם כולו עקב בדאגה
החודשים
בארבעת
האחרונים אחר המתרחש
באפגניסטן' .הסכם דוחא'
שנחתם בקטאר בתחילת
השנה שעברה בין ארה"ב
לטליבאן ,הבטיח כי הכוחות
המזוינים של ארה"ב יצאו
מאפגניסטן עד  11בספטמבר
 - 2021עשרים שנה אחרי
אירועי  11בספטמבר שהובילו
לפלישת ארה"ב לאפגניסטן.

בפועל ,יציאת הכוחות הוקדמה
לכ"ג אלול  -סוף חודש אוגוסט
למנינם  -בהשגחה פרטית
מופלאה ,שכן בתאריך העברי הזה
אירע פיגוע התאומים.
מהרגע בו התחילו הכוחות
החל
לסגת,
האמריקניים
הטליבאן להשתלט תוך שהוא
מכניע בקלות את הצבא האפגני
החלש והבלתי מאורגן .ביידן
ניסה לפנות את כוחותיו בצורה
מסודרת תוך השארת הסמכויות
לממשלה האפגנית ,אך בפועל
הוא הותיר אותה ללא כל תמיכה
והיא התקפלה והתמוטטה כמגדל
קלפים.
תוך מספר שבועות השתלט ארגון
הטרור על כ 65%משטחה של
אפגניסטן והרחיב ללא הרף את
שליטתו .אמריקה הגדולה הייתה
עסוקה אך ורק בחילוץ אזרחיה
וחייליה בשלום תוך הפעלת כל
האמצעים.
הטליבאן שעט לעבר עיר הבירה
קאבול .אנליטים אמריקניים
שהעריכו בתחילה שקאבול תוכל
להחזיק בין חודש ל 3חודשים,
העריכו מחדש שהיא יכולה ליפול
תוך  72שעות בלבד .אנשי הממשל
האפגני נמלטו למדינות שכנות

בהתייחסות לתופעה זו אומר הרבי שליט"א מלך
המשיח בשיחת שבת פרשת תולדות ה'תש"נ:
"דובר פעמים רבות ,שתקופתנו היא הזמן של
"עקבתא דמשיחא" ,ואשר שנה זו היא שנת ניסים
במיוחד.
ובכל זאת ישנם כאלה שתמהים ואומרים שהם לא רואים שום "חדשות"
בעולם ,והולכים באופן של "עולם כמנהגו נוהג"  -בה בשעה שאם
רק יפקחו עיניהם לנעשה בעולם ,יראו שבתקופה הכי אחרונה ממש,
התרחשו מהפיכות עצומות וקיצוניות בכל העולם כולו!
הטאליבן חזר ,אבל הפעם לא במרחץ דמים גדול ב”ה

והעיר נפלה כפרי בשל ב15
באוגוסט.
כוחות ארה"ב השתלטו על שדה
התעופה בקאבול וניהלו ממנו את
מאמצי הפינוי ,לצד מדינות נוספות
שחילצו את אזרחיהן .מטוסי תובלה
גדולים הובילו מאות אזרחים זרים
החוצה תוך שאפגנים רבים מנסים
להמלט אף הם מהמדינה ההפוכה
ולטפס על המטוסים 7 .נהרגו
בנסיונות הבריחה והטיפוס על
המטוסים.
ארה"ב השלימה את עזיבתה בכ"ג
אלול ,כאמור ,והשאירה אחריה
כמויות עצומות של נשק ,ציוד
לראית לילה ,ג'יפים ומטוסים
שנפלו בידי הטליבאן.
הפיכות עולמיות הן מסימני
הגאולה .כמו שמצטט הרבי
שליט"א מלך המשיח ממדרש
'ילקוט שמעוני'" ,שנה שמלך
המשיח נגלה בו כל מלכי האומות
העולם מתגרים זה בזה .מלך פרס
מתגרה במלך ערבי."...
אך המיוחד במהפיכה זו שהיא
התרחשה בצורה הרבה יותר

צילוםAfghan government :

דיפלומטית והרבה פחות אלימה
ומדממת ממה שמצופה מארגון
טרור סוני קיצוני.
גם כלפי חוץ .דובר הטליבאן,
מוחמד נאיים ,אמר בראיון לאל-
ג'זירה כי "המלחמה נגמרה
באפגניסטן" ו"הטליבאן השיג את
מבוקשו והם לא יאפשרו לשימוש
בנשק בשטח אפגניסטן כנגד אף
אחד והם לא רוצים לפגוע באף
אחד".
בהשתלטות הטליבאן נהרגו כמה
אלפי אזרחים וחיילים אפגנים ,אך
לא במספרים של מלחמת אזרחים
אלימה .צורה זו של הפיכה עולה
בקנה אחד עם דבריו של הרבי
שליט"א מלך המשיח כי עולמנו
מתקדם לשלום והפיכת כלי
מלחמה לכלי עבודת האדמה.
אין לדעת לאן יוביל שלטונו של
טליבאן את אפגניסטן ,אך ברור
כי אנו עומדים פסע לפני הגאולה,
וגם אירועים אלו אינם אלא סימן
ואיתות לביאת המשיח בקרוב
ממש.
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ומהפיכות אלו מקיפות מדינות רבות בעולם  . .והמדובר במהפיכות
הכי קיצוניות ,מן הקצה אל הקצה! ואף על פי כן זהו באופן שבחסד ה'
וברחמים אין מזה קרבנות בגוף...
ובזה חידוש נפלא  -ואין איש שם על לב:
עיון קל בדברי הימים (היסטוריה) של אומות העולם (שבזה נכללים
גם עם ישראל) מלמדנו על האופן שבו התרחשו מהפיכות בעבר; כל
מהפיכה ,אפילו הקטנה ביותר ,היתה כרוכה עם שפיכות דמים והרג
רב רחמנא ליצלן .ואילו כעת ,בחסדי ה' ,מהפיכות אלו הן בחסד
וברחמים...
ולכן נראה ש"עולם כמנהגו נוהג" ,ועל דרך "אין בעל הנס מכיר בניסו",
וכאשר שואלים מישהו מה חדש  -עונה שאין חדש! אבל באמת זהו
נס הכי גדול ,שלא מצאנו דבר כזה בכל דברי הימים של אומות העולם
(כולל דברי ימי ישראל)...
אמנם ,הפלא הכי גדול הוא  -שאין איש שם על לב :החיים מתנהלים
להם כסדרם בשלום ובשלווה ,ואין מרגישים במהפכות הפוליטיות
הגדולות המתרחשות מסביב!...
מאורעות אלו בעולם מוסיפים הכרה גדולה יותר בגדלות בורא העולם
ומנהיגו (יותר מזמנים קודמים כשהנהגת העולם היתה באופן רגיל
וכו')...
ובמיוחד בתקופה זו של "עקבתא דמשיחא" ,שהסימנים לביאת
המשיח שהובאו בגמרא סוטה ובמדרשים הם  -שבזמן הזה יהיו
מלחמות ומהפכות שונות ושינויים גדולים בעולם .ובמילא ,המהפיכות
הקורות עתה מחזקות את האמונה בביאת המשיח ,ואדרבה  -בחסדי
ה' ,מהפכות אלו הן לטובה ,ובחסד וברחמים ,ופועלות ענינים טובים
בעולם ,שזה מוסיף בהאמונה ו"אחכה לו בכל יום שיבוא".
ואף שישנם הטוענים שאין מלחמות  -הרי באמת ישנן הרבה מלחמות,
באופן שלא היה כמוהו אף פעם! ורק בחסדי ה' זהו באופן פנימי וכו'".

ג'יהאד

הצביעות של ארצות הברית בהטפתה הצבועה לישראל והמכה שהיא ספגה בדיוק בנושא זה באפגניסטן,
צריכה להעניק להם שיעור בצניעות • באירופה כבר מבינים את הנזק שגרמו המוני המהגרים ממדינות ערב
וסוגרים את השערים בפניהם
באחד הגליונות הקודמים התרעמנו
כאן על "גילוי-דעת" מחפיר של
ממשל בידן ,שהתייחס להרס ביתו של
מחבל רוצח ,ופסל את אמצעי-ההרתעה
החיוני הזה בטיעון סדומי קלאסי" :משפחה
שלמה איננה אמורה לסבול ממעשיו של
אדם יחיד" .הזכרנו אז לממשל האמריקאי
שלפני  20שנה הפכו כוחותיו שתי מדינות
ריבוניות (אפגניסטאן ופקיסטן) לעיי-
חרבות .עשרות אלפי הרוגים ומליוני
משפחות שהפכו לפליטים חסרי בית
שילמו את מחיר "מעשיו של אדם אחד"-
הג'יהאדיסט בן לאדן (שאגב ,כמובן שהוא
לא זכה לזיהוי וודאי ו/או משפט הוגן).
כרגיל ,יצאנו מדעתנו למראה המוסר-
הכפול שאיננו "מרשה" ליהודים את מה
שהוא מתיר לכל השאר ,אבל לא חשבנו
שהקב"ה יסגור איתם את הפינה הזאת
מהר כל כך.
לאחר עשרים שנות כיבוש במסווה
ממשלת-הבובות האפגנית שהפעילו
שם ,הודיעו האמריקאים על נסיגה
אידיוטית שנקראה "מבצע פינוי הכוחות"
מאפגניסטאן" .כוחות הביטחון האפגניים"
קרסו במהירות מול טליבאן.
האפגנים ששיתפו-פעולה עם הכיבוש
גדשו את שדה התעופה של קאבול בנסיון
נואש להימלט מזוועות הטאליבן .סרטוני
האימה של בני בריתה של ארה"ב תלויים
מבחוץ על מטוסי הפינוי הנוסקים שלה,
ונופלים אל מותם ,הראו לעולם כולו
משענת קנה רצוץ מהי.
אבל זה לא נגמר בביזיון הזה ,והאימפריה
חטפה שנית.
וגם הפעם ,מדאע"ש .חמישה ימים
לפני סיום הנסיגה הכאוטית ,ספגו שם
מתקפה-רצחנית (מה שנקרא אצלנו
"פיגוע") הדגלים בוושינגטון הורדו לחצי
התורן כאות כבוד לחיילים שנהרגו .ביידן
הגיב בכאב שלא היה שם אז ,בתגובתו על
רצח הישראלי בצומת תפוח .ההומאניות
המזוייפת נמחתה ,והוא נשמע יותר
הגיוני" :אנחנו לא נסלח .אנחנו לא נשכח.
נצוד אתכם ונגרום לכם לשלם ...הוריתי
למפקדים לפגוע בנכסים ,במנהיגים

שכבר החלה):
"הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך – יאבדו,
והגוים חרוב יחרבו".
וכל כך למה? משום שזו משמעותו הפשוטה
של הפסוק הראשון בתורה" :בראשית
ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"
(את העולם כולו) .לפי פרוש רש"י ,כולל
הפסוק הזה גם מידע קריטי אודות מטרת
הבריאה .שכן פירוש המילה "בראשית"
היא" :ב' -ראשית".
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ומתקנים ...נגיב בעוצמה ...כל מה שהם
יצטרכו ,אם הם יזדקקו לעוד כוחות – אני
אתן להם" אמר.

להצהרה נחרצת שאירופה של היום נערכת
למנוע מפליטים הנמלטים מהטליבאן
כניסה לשטחה.

אכן ,ישר והפוך ,חשוב לזכור עתה את
המלצתו המלומדת של מזכיר המדינה
לשעבר ג'ון קרי לנתניהו לפני שנים,
כאשר ארה"ב עדיין שיחקה את תפקיד
השוטר של העולם" :ישראל צריכה
ללמוד ממה שקורה בפקיסטן".

אוסטריה סוגרת את שעריה" .זה לא
יקרה כל עוד אני קנצלר!" פסק קורץ.
ארדואן בונה חומה על הגבול .פוטין
מתנגד לקליטתם במרכז אסיה כי ברור
לו ש"חמושים יתחפשו לפליטים" ,ויוון
מקימה "גדר עם אמצעי הרתעה" בגבולה
המזרחי" .אנחנו לא יכולים לחכות באופן
פסיבי להשלכות האפשריות" ,אמר השר
היווני להגנת האזרחים "הגבולות שלנו
יישארו בלתי-עבירים".

בדיוק בזמן הזה המתין בנט לביידן .הוא
הגיע לארה"ב בכדי להבטיח לו שישראל
תשב בש-ש-שקט ו"לא תקיים קמפיין-
תקשורתי בזמן חידוש הסכמי הגרעין
עם איראן" ,שהיא אירגון הטרור הגדול
בעולם .וכמובן שלא ניצל את המומנטום
הנדיר בו מה שקורה במזרח התיכון כולל
איראן הוא הדאגה האחרונה של ביידן.
ישראל צריכה ללמוד פסיכופתולוגיה.
שכל וויתור שמקורו ברצון לנורמליזציה
ושלום ,נתפס בצד הג'יהאדיסטי כחולשה
והזמנה למתקפה.
הנה תראו איך האירופאים לומדים מהר:
זוכרים את הסלפי של מרקל עם המסתנן?
אבל עכשיו הם מחשבים מסלול מחדש.
כבר מבינים שיש להם עסק עם צורה
מעודנת יותר של ג'יהאד ,ו"חוששים
ממשבר פליטים חדש" .ניסוח מעודן

אוי כמה מהר למדו שם את הלקח ,שאצלנו
טחו עיניהם מראות בשבעים ושתיים
השנים האחרונות.
רק כאן עדיין אסור לחיילים לירות בפורצי
גדרות-ביטחון חמושים.
אבל זה לא ימשך ככה ,כי בקרוב ממש
יקלטו כולם את האמת.
גם הם ,וגם אנחנו.
הג'יהאד יתהפך ,את מקומו תתפוס
מלחמת-מצווה אמיתית.
המצביא יהיה הקב"ה בכבודו ובעצמו.
ולמען הסר ספק ,מודיע הנביא ישעיה גם
מה יקרה בתום המלחמה העתידה (שנראה

מה שאומר שהעולם כולו ,כולל עמים /
האנושות כולה ,נבראו בעבור שתי ישויות
(בגימטריה :ב') שנקראות "ראשית".
הראשון הוא עם ישראל ,והשניה  -תורת
השם .נכון לעכשיו לא רבים מכירים בכך,
אך עם מפץ הגאולה תיווכח בכך האנושות
כולה .שעם ישראל הוא נזר  -הבריאה,
בשבילו נברא היקום .והרבי שליט"א שהוא
מלך המשיח ,קיבל מינוי אלוקי להנהיג אותו
כרצון השם.
נבואות המתארות את רגע ההתגלות,
חוזות שחלק מהאומות תשמחנה לתפוס
את מקומן בהירארכיה החדשה ,ולסייע
לעם ישראל בכל כוחן במילוי תפקידו
כ"ממלכת כוהנים וגוי קדוש".
אלה שימשיכו להתנגד לנו גם לאחר ההארה
שתשטוף את העולם ,ויתעקשו שלא לשתף
פעולה עם התיכנון האלוקי המקורי ,יאבדו
בכך את עצם זכות קיומם .ולא כעונש ,אלא
כתוצאה ישירה מהתנהלותם .מי שאיננו
מכיר באינטרסים של מלכות השם עלי
אדמות ,שומט מתחת רגליו את ההצדקה
הקיומית להמשך קיומו.
האקטואלית שבנבואות מופיעה במדרש
ה"ילקוט-שמעוני" ,והיא אמירה אלוקית
רכה אל כל אחד ואחת מאיתנו ,החיים כאן
היום.
ברגע האחרון לפני שזה קורה:
"בני ,אל תתייראו.
כל מה שעשיתי –
לא עשיתי אלא בשבילכם
הגיע זמן גאולתכם".
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גאולה בכלכלה

והרי התחזית:
ריבית ברצפה
וכלכלה בשמים
מי יעלה ומי ירד • לאן תוביל אותנו השנה החדשה ,שפתיחתה מלווה
בהתפרצות קורונה מחודשת ,במישור הכלכלי • לאן ילכו הריביות ,מה
הסיכון בשוק הנדל"ן ,ומה קורה בבורסה • כשכסף יהיה כמו מים
אריק לוזון
בעומדנו בפתיחת השנה
החדשה ,נהוג לערוך
תחזית על הציפיות מהשנה,
וכמובן לראות איך שלמעשה
תהליכים או ממצאים שנראים
טבעיים לחלוטין ,הינם הגשמת
יעודי הגאולה בפועל ממש.

ללא ספק הגורם הבולט והעיקרי
היום זו מגיפת הקורונה ,שממשיכה
לשלוט במהדורות החדשות בעולם
ולהשפיע בצורה משמעותית על
המצב הכלכלי העולמי .להזכיר
שבתחילת המגיפה ,רוב מדינות
העולם כפו על עצמם סגר ,השבתה
כמעט מוחלטת של הפעילות
הכלכלית של המדינה ,למעט

תחומים חיוניים ,דבר שפגע קשות
בכלכלה .תוצאות הסגרים הנ"ל,
עדיין ניכרות בכלכלות העולם,
שמתקשות לחזור למצב ששרר
טרום הקורונה .בנסיון להתמודד
עם ההאטה של הפעילות
הכלכלית במדינות ,אחד הצעדים
שננקטו על ידי מרבית מדינות
העולם זו הורדת הריבית לרמה
אפסית .בכדי להבין מה משמעותה
והשפעתה של ריבית אפסית,
נצטרך להקדים הסבר קצר.
הריבית (שנקבעת על ידי הבנק
המרכזי של כל מדינה  -הגורם
האמון על המדיניות המוניטרית
או במילים פשוטות – אחראית על
הכסף במדינה) ,זה למעשה מחיר

הכסף .באמצעות הריבית ,הבנק
המרכזי שולט על כמות הכסף
שנמצא בידי הציבור .כאשר הבנק
מעוניין להפחית את כמות הכסף
אז הוא מעלה את הריבית ובכך
"מעודד" את הציבור להפקיד את
הכספים בבנק ,בפקדונות ותכניות
חסכון ובתמורה הציבור יכול
להרוויח את הריבית על הכסף,
דבר הגורם בהמשך ירידה בכמות
הצריכה של מוצרים וכדומה
שצורך הציבור .ולאידך ,כאשר
הבנק המרכזי מעוניין להגדיל
את הכסף בידי הציבור ,הריבית
תרד לרמה כזאת שלא יהיה
כדאי להכניס לחסכון ,ובכך יגדל
הכסף שבידי הציבור שישתמש בו
לצריכת מוצרים.

מה קורה שהציבור מבזבז יותר מדי
כסף? תופעה זו מכונה אינפלציה,
או עליית מחירים .אינפלציה
(במקור באנגלית )inﬂation
פירושה המילולי זה ניפוח ,זו
תופעה שמתרחשת כאשר יש
עלייה בביקוש למוצרים ,או לאידך
מחסור בחומרי גלם בסיסיים אשר
גורמים לעלויות היצור להתייקר
ובכך גם למחיר ,או שניהם יחדיו.
משמעות עליית המחירים היא,
שכח הקניה של הכסף כבר שווה
פחות ,כלומר עם אותו סכום
כסף הצרכן יכול לקנות פחות.
למשל אם  10שקלים היו קונים
מנת פלאפל עם פחית שתייה,
אינפלציה תגרום לכך שעם אותם
 10שקלים תוכל לקבל מנת פלאפל

אבל בלי פחית שתיה ,כלומר כח
הקניה ירד או שווי הכסף נשחק.
לסיכום ,כאשר הציבור צורכים
יותר מדי ,ובכך גורמים לעליית
המחירים ,שלמעשה שוחק את
ערך הכסף ,הבנק המרכזי יפעל
לצמצם את התופעה על ידי עליית
הריבית ,ובכך הציבור יבזבז
פחות והמחירים ירדו .ולאידך,
אם הפעילות הכלכלית מתמעטת,
הבנק ינסה לגרום לציבור לצרוך
יותר על ידי הורדת הריבית ,ובכך
הציבור ימשוך כסף מחסכונות,
ויקנה מוצרים שיצמיחו את
הכלכלה.

השפעות הסגר
אך מה קורה כשאין כלל פעילות

כלכלית ,כמו במקרה של סגר
מוחלט? במצבי קיצון הבנק
יוריד את מחיר הכסף לאפס ,או
לאידך יגדיל מאד את הריבית עם
המחירים עולים מדי הרבה ,על
מנת לבלום את העלייה.

האם הפתרון יעיל?

נשמע טוב ,לא? אלא שאין הכרח
שהציבור יעשה כפי שהבנק
המרכזי מכוון .וכאשר יש לו כסף
נזיל ביד ,יתכן מאד שבמקום
לצרוך מוצרים ולהביא לצמיחה
והנעה של הפעילות הכלכלית
במדינה ,האזרח הפשוט יחפש
להשקיע את כספו על מנת להניב
רווחים נאים לעצמו .את התופעה
הזאת רואים בצורה חזקה מאד
בשני מישורים עיקריים  -השקעה
בנדל"ן ובבורסה  -שעליהם נדבר
בהמשך.
על פי האמור לעיל ,כל זמן
שהפעילות הכלכלית במשק לא
חזרה למצב טרום קורונה או על
כל פנים מראה סימני התחזקות,
צפוי שהבנק המרכזי ימשיך
להשאיר את הריבית ברמה
אפסית .משמעות הדבר שמחיר
הכסף ימשיך להיות זול ,ושניתן
למשל לקחת הלוואות בזול.
וכאמור ,דבר שחלק מהציבור
מנצל בכדי לנסות להניב רווחים
מאפיקי השקעה שונים .אם זאת
חשוב לציין ,שעלייה בלתי צפויה
ברמת האינפלציה יכולה לגרום
לבנק המרכזי לעלות את הריבית
מוקדם מהצפוי ,ובמצב שהפעילות
הכלכלית טרם חזרה לעצמה
בצורה מלאה כמו טרום הקורונה,
בכדי לבלום את עליית המחירים
ושחיקת ערך הכסף .הדבר עלול
לגרום לתגובה של משיכת כספים
באפיקי השקעה שונים כגון
הבורסה וכדומה ,ועלול לגרום
למשבר פיננסי גדול .אך עוד חזון
למועד.

נמצא הפתרון למצוקת
הדיור
כאמור אחד מאפיקי ההשקעה
המושכים ביותר כיום זה תחום
הנדל"ן .יתרונות ההשקעה בנדל"ן,
הם שכמעט בוודאות מדובר
בהשקעה ללא סיכון ,שתמורת
הכסף מקבלים נכס מוחשי ,שניתן
להשכיר לכל המרבה במחיר
וכעבור זמן אף למכור את הנכס
במחיר הגבוה מאשר היה בעת
הקנייה .כלומר מי שמחפש להנות
מרווח נאה מבלי לסכן את כספו,
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המחיר יהיה גבוה .לאידך ,באם
אין כלל ביקוש לדבר ,אז ניתן
יהיה לקבוע מחיר מאד נמוך ,כי
רק במחיר נמוך יסכימו לקנות אם
בכלל.

שרי האוצר האפריקנים באסיפת קרן המטבע

יפנה לתחום הנדל"ן .עד כאן
נשמע מצויין ,למה למעשה לא
כולם עושים כך? מה שמביא אותנו
לאחת החסרונות של השקעה
בנדל"ן ,הסכום הגבוה הנדרש
על מנת לקנות נכס .בישראל,
באם אין לך כמובן את כל הסכום
במזומן לקנות את הנכס ,לרוב
תצטרך לקחת משכנתא (הלוואה
ארוכת טווח בסכום גבוה ובריבית
נמוכה יחסית בגלל שעבוד הנכס).
כמובן שלא נותנים משכנתא על
סך כל שווי הנכס ,ונדרש מהאזרח
הפשוט להביא לכל הפחות 30%
מערך הנכס מהונו האישי .דבר
שלעיתים יכול להגיע לכמה מאות
אלפי שקלים .בהחלט לא סכומים
שיש לכל אחד ,זמין לשימוש .מעבר
לכך ,מחיר הנכס לא יעלה באופן
מיידי ,ונדרש זמן להנות מהפרשי
מחירים בין הקנייה למכירה .דבר
שלעיתים יכול לקחת כמה שנים.
לכן אין רווח מיידי או מהיר בסוג
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כזה של השקעה.
אם נחזור חזרה לריבית אפס ,אז
כאן נכנסים אלה שיש להם כסף
נזיל ויכולים לקחת הלוואות בזול
למטרות השקעה .מכיוון שהם לא
רוצים לסכן את כספי ההלוואה
לכן הם פונים לאפיק הנדל"ן:
קונים נכס ומשכירים אותו כאמור
לכל המרבה במחיר .מכספי
ההשכרה משלמים את תשלומי
המשכנתא ,שלרוב יהיו נמוכים
מגובה השכירות וכך מרוויחים
את ההפרש ,ומחכים ששווי הנכס
יעלה ומוכרים במחיר הגבוה ממה
שקנו.

היצע וביקוש
כאן צריך להכניס למשוואה את
נושא הביקוש והיצע .כמו כל דבר
שמוצע למכירה ,המחיר יקבע על
פי הביקוש לדבר .באם יש ביקוש
גדול מאד ואין הרבה מהמוצר,

כבר למעלה מ 10-שנים ,אנו ערים
לתופעה שמכונה 'מצוקת הדיור'.
הרבה משפחות טריות מחפשות
לרכוש לעצמם דירה למגורים,
אך המחירים של הדירות עלו
מאוד בגלל האמור לעיל ,כך שאין
באפשרותם לקנות בגלל הצורך
בהון אישי גבוה ,כנ"ל .בנוסף ,קוני
הדירות לצורך השקעה ,מגדילים
את רמת הביקוש לדירות ,ובכך
גורמים לעליית המחיר של נכסי
הנדל"ן .כתוצאה מכך ,ראינו
שמחירי הדירות עלו במעל מאה
אחוז ואף בכמה מאות אחוזים
בערים מסוימות.
על מנת להתמודד עם המצב
הנ"ל ,הוצעו ואף בוצעו מספר
הצעות ,מביניהם :תנאים מועדפים
למשפחה ללא דירה בבעלותה או
שזו הדירה הראשונה שהיא קונה,
תכנית מחיר למשתכן שהגביל
באופן כפוי את מחירי הדירות
בפרוייקטים שהיו תחת התכנית,
מענקים שניתנו על מעבר לערים
בפריפריה ,ועוד .אך חרף כל
המאמצים ,מחירי הדירות לא ירדו
ואף עלו.
אך אל יאוש ,נמצא הפתרון
למצוקת הדיור שיוריד את
המחירים!

נחזור לנושא ביקוש והיצע,
אך לפני כן שאלה פשוטה ,מה
עושים כשיש יותר ביקוש מהיצע
ורוצים להוריד מחירים? התשובה:
מגדילים את ההיצע .כל כך פשוט.
למעשה כמות הדירות המוצעות
למכירה מדי שנה בישראל ,לא
מכסה את הביקוש ואף פחות מזה.
לכן יש עלייה גדולה במחירים.
בסך הכל צריך להגדיל את ההיצע
של הדירות שיגבר על הביקוש,
ובכך מחירי הדירות ירדו .נשמע
פשוט ,כן .בטח אתם שואלים ,אז
למה אף אחד לא חושב על זה
קודם?! אז הנה הקאצ' בעלילה.
למעשה כל מי שרכש דירה בשנים
האחרונות ,קנה אותה בדרך
כלל במינוף גבוה ,הכוונה שרוב
הקנייה ממומנת על ידי כספים
חיצוניים (של הבנק וכו') ולא
מהונו האישי .מה יקרה עם ערך
הנכס ירד ,ויהיה פחות משווי
ההלוואה? פשוט מאד  -כבר לא
שווה לשלם על הנכס .האזרח
הפשוט יעדיף להפסיק לשלם כי
מחיר הנכס לא שווה את גובה
ההלוואה .עכשיו אם זו תופעה חד
פעמית לא נורא ,אך כאשר מדובר
באלפי ועשרות אלפי דירות ,הדבר
יביא לקריסה של תחום הנדל"ן,
ולנזק אדיר לכלכלה ,ואף יתכן
לקריסה של בנקים.
האמת לא צריך לדמיין מה יקרה,
כי התופעה כבר קרתה בארה"ב
בשנת  .2008המחירים בשוק
הנדלן בארה"ב עלו שחקים ,כי
היה ניתן לקנות דירה ב100%-
מימון מלא מהבנק ,ואף לקבל
יותר כסף לצורך שיפוץ הנכס,
מבלי שהוצאת שקל אחד (דולר
במקרה זה של ארה"ב) מהכיס.
אך כשמחירי הדירות החלו לרדת,
מה עשו האזרחים? פשוט אמרו
לבנק קח את הנכס אינני מעוניין
לשלם יותר .זה הביא למשבר
אדיר במערכת הבנקאות בארה"ב,
שנתקעו עם נכסים שאף אחד לא
רצה ,מה שמכונה משבר ה'סאב
פריים' .עד כדי כך ,שממשלת
ארה"ב הצטרכה להציל חברות
פיננסיות מקריסה ,בכדי למנוע
אסון ממשי.
לסיכום ,ועל אף התקוות הגדולות,
ניתן לצפות שמחירי הדירות לא
ירדו ואף ימשיכו לעלות ,ואם כן
ירדו לא מעבר לאחוזים בודדים
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חדשות
יחזרו לארץ במילא הביקוש
לגור בארץ יהיה יותר גדול מכל
מקום אחר בעולם ,ועל כן מחירי
הדירות עולות בהתאם לביקוש
האדיר שעתיד להיות .כלומר כבר
עכשיו הארץ מבטאת את העתיד
הקרב ובא במהירות .על כן ניתן
לומר בוודאות שמחירי הדירות לא
יירדו ואדרבה רק צפויים לעלות
עד לגאולה האמיתית והשלימה.

של ממש בגלל המוסבר לעיל,
אבל בטח לא יגיעו לרמה שהיה
לפני  10שנים.

כסף זורם כמים
תחום נוסף שמושפע מאד מריבית
אפס ,זו השקעה בבורסה .למעשה
משמעות המצב של אפס ריבית,
היא שמחד אין איפה לחסוך את
הכסף ,כי לא מקבלים
תמורת החסכון
כלום ,ולכן יש
לחפש
צורך
אפיקי השקעה
אחרים .לאידך,
לקחת
ניתן
הלוואות בזול
הריבית
בגלל
שניתן
האפסית,
לצורך
להשתמש
השקעה ולהפיק רווחים.
הקדמה קצרה .הבורסה זה
למעשה סוג של שוק ,שבו
מרוכזים כל המוכרים וקונים .רק
במקום שהאזרח הפשוט יפנה
באופן פרטי למחזיק מניות של
חברה מסויימת ,ויתן לו הצעת
מחיר ,ויתנהל משא ומתן עד
שתיסגר עסקה אם תיסגר בכלל,
הבורסה עושה את כל העבודה
בשביל האזרח הפשוט .בו מרוכזים
כל ההצעות לקניה ומכירה של
מניות של חברות שעברו את
תנאי ההנפקה של הבורסה .ואכן
מדובר לרוב בחברות אשר יש
להם פעילות עסקית ,ותחזית
לצמיחה וגידול ברווחי החברה.
למעשה האזרח הפשוט יכול דרך
הבורסה לקנות חלק בחברה
ענקית ,ולהנות מרווחי החברה,
ובכך להחזיר לעצמו את ההשקעה
ועוד ברווח.
היתרון הגדול בהשקעה בבורסה
זה שאין צורך בסכומים גדולים
על מנת להשקיע ,להבדיל מנדלן.
ניתן להשקיע אפילו בכמה מאות
שקלים בודדים ,כמובן שהרווח
בהתאם לגודל ההשקעה .חשוב
לציין שלא מדובר בקזינו או
בהימור .קנייה של מניה פירושה,
להיות חלק מבעלי החברה.
כמו בעל עסק לכל דבר ועניין.
יחד עם זאת אם קנית רק מניה
אחת ,מתוך כמה מליוני מניות,
ההשפעה שלך היא אפסית ,אך
אופן ההתנהלות צריכה להיות
כמו עסק לכל דבר .לבדוק דוחות
כספיים ,התנהלות של ההנהלה
של החברה ,תחזית לצמיחה וכו'.
אחרי כל זה ,אם מצאתם שנכון
להשקיע אז ניתן לקנות דרך
הבורסה מניות ממי שמוכן למכור.
כמו בעסק יש אפשרות להרוויח
באם העסק מצליח ,לאידך ,באם
העסק לא מצליח ניתן גם להפסיד.
זה המשמעות של להיות חלק

מסחר בבורסה .על אף שבדרך
הטבע נראה שהמדדים עולים
בגלל פעילות כלכלית של חברות
וכו' ,בהסתכלות ליעד הגאולה
שבה "הטובה תהיה מושפעת
הרבה" ,היכולת להרוויח בקלות
יחסית מבלי להתאמץ בעבודה
פיזית ,בהחלט מתאים ליעוד זה.
למעשה ,אדם יושב בביתו וכספו
גדל בצורה ניכרת ,זאת ללא כל
מאמץ מצידו ,כשבו בזמן הוא
יכול להיות פנוי ללימוד התורה
והתעסקות בענייני קדושה.

קפיצה במחירי הדירות לפי שנים

מהבעלים ,אתה נושא באחריות
ותוצאות העסק.
כאן נכנסת הריבית ,בסביבת
ריבית אפסית ,משמעות הדבר
שיש הרבה מאד כסף נזיל ,שמוכן
לשימוש בכל מיני אפיקי השקעה.
הסכום הנמוך יחסית שנדרש
להשקיע במניה ,ופוטנציאל הרווח
הגדול ויחסית יותר מהיר ,מאפיק
הנדל"ן למשל ,הופך את ההשקעה
לבורסה אטרקטיבית במיוחד .וכאן
ראינו בשנה החולפת עלייה חדה
מאד במדדי הבורסות הגדולים
בעולם ,בחלק מן המקרים בקרוב
למאה אחוז לעומת השנה הקודמת
ואף יותר.
הכסף הזול שמוזרם למדדים
בחיפוש אחר תשואות נאות,
ימשך סביר להניח גם בחודשים
הקרובים לכל הפחות עד סוף
השנה הלועזית ,כמובן בהיעדר
אירוע חריג במיוחד .כל עוד
הריבית נשארת ברמה אפסית,
כלומר היעדר אפיקי השקעה
סולידיים ,אפיק הבורסה ימשיך
להיות מושך למשקיע המזדמן ועל
אחת כמה וכמה למשקיע הותיק.
כמובן מי שאינו בקיא במסחר,
חובה שיעזר ביועץ או מנהל תיקים
עם היסטוריה מוכחת ,ועם תעודות
רשמיות שמעידות על כך שיכול
לנהל תיקי השקעות ,כפי שמונפק
על ידי הרשות לניירות ערך( .יש
לסייג כי חלק מהפוסקים סוברים

נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שטמונה בהשקעה בבורסה מספר
בעיות הלכתיות סבוכות ,וחובה
להתייעץ עם רב פוסק הלכה קודם
ההשקעה בתחום זה).

הביטקוין
כמובן אי אפשר מבלי להזכיר
את הביטקוין ושוק המטבעות
הדיגיטליות .הריבית האפסית
דוחף חלק מהציבור להשקעות עם
סיכון מאד גבוה ולאידך פוטנציאל
לרווחים גדולים במיוחד ,כמובן
באם צדקו בהשקעה.
כעת הביטקוין ושאר מטבעות
הדיגיטל ,עדיין מאד תנודתיות,
ולא יציבות דיים על מנת לבסס
איזה פעילות כלכלית רציפה
על גביהן .על כן בטווח הנראה
לעין ,סביר להניח שימשיכו
למשוך תשומת לב על ידי ציבור
ההרפתקנים שמחפש חידוש
בעולם השקעות ,ומוציאים אותו
במטבעות הקריפטו.
כמו כן ,יותר ויותר מדינות בוחנות
את ההשלכות של אימוץ רשמי
של מטבעות הקריפטו כסוג של
אמצעי תשלום ,וככל שהבחינות
הללו יהפכו לאימוץ ממשי ,ערך
המטבעות יעלה .כמובן שמשתמשי
הקריפטו השרשיים ,מתנגדים
בתוקף להפיכת המטבעות לכלי
בידי הבנקים או ממשלות ,כי זה
נוגד את עצם הרעיון של המטבעות
הדיגיטליות ,שמאופיינות חוסר

ריכוזיות ,ביזור ,ויכולת העברה
ישירה בין משתמשים ללא גורם
אמצעי.
סביר להניח שנראה המשך
התנודתיות וחוסר יציבות בערך
המטבעות גם השנה .ברור
שבטווח הרחוק כנראה שוק
מטבעות הדיגיטלי יביא לשינוי
מהפכני בכל העולם הפיננסי ,אך
עדיין מוקדם מדי לראות במוחש
שזה קורה.

רואים גאולה בכלכלה
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר
פעמים רבות שהעולם מוכן
לגאולה וצריך רק לפתוח את
העיניים ולראות את זה בפועל .על
כן באם נתבונן בשלשת המקרים
הנ"ל ,נוכל לראות את יעדי
הגאולה מתהווים מול עינינו.
נדל"ן .אחד מיעדי הגאולה הינו
קיבוץ גלויות ,חזרתו של עם
ישראל לארץ ישראל .כמובן,
מיליוני היהודים העולים ארצה
יצטרכו מקומות מגורים ,עד כדי
כך שארץ ישראל נקראת ארץ
צבי ,כי ביכולתה להמתח עוד ועוד
ובכך לאפשר מקום לכולם .בדרך
הטבע נראה שמחירי הדירות
שמדובר לעיל ,עלו בגלל מחסור
בהיצע הדירות לעומת הביקוש,
אך באם נסתכל במשקפיים
גאולתיות ,ניתן לומר שזה ביטוי
של יעד הגאולה ,שכל בני ישראל

מטבעות דיגיטליות .כל דבר
שיהודי רואה או שומע ,יש בו
הוראה לגביו בענייני עבודת ה',
על כן לא ניתן להתעלם מתופעת
מטבעות הדיגיטל שקמו בעיצומו
של תהליך הגאולה .לכל לראש,
המטבעות החדשות כבר מתוכננות
לבצע תהליכים של חוזים ופעולות
בין שני צדדים באופן אוטומטי
מבלי שאף אחד מהצדדים נצרך
לעשות פעולה פיזית כלשהו .הכל
נפעל על ידי המטבע ,כלומר האדם
פנוי לחלוטין מכל העיסוק בזה,
וכך יכול להשקיע זמנו בענייני
קדושה .בנוסף היכולת לכרות עוד
ועוד סוגי מטבעות ,במאמץ הכי
קטן ,בהחלט יביא למצב שיהיה
כסף מהאוויר ממש .כלומר בלי
שהאדם נדרש מצידו לעשות כל
מאמץ להשיג את הכסף ,וכך תהיה
עשירות מופלגה לכלל האנשים.
ככל שנתבונן יותר ויותר על
התהליכים שקורים בעולם ,באופן
של "פתיחת העיניים"  -גילוי
הרובד הפנימי בתוך המתרחש
ונחפש לראות איך שהעולם כבר
מוכן לגאולה ,כך נמצא בצורה
מוחשית וברורה שכל החידושים
בכלכלות העולם ,הם למעשה
סימנים מובהקים לביאת הגאולה
בפועל ממש .הטבע יוצא מגדרו
ומכיל מציאות שלא הייתה
קיימת  5700שנים ,מאז בריאת
העולם ,היום יש כבר מציאות של
שפע אדיר ,מעדנים כעפר וטובה
מושפעת הרבה ,על מנת שבני
ישראל יוכלו להיות פנויים לקבל
את פני הרבי שליט"א מלך המשיח
תיכף ומיד ממש!
השתתף בהכנת הכתבה:
מנחם אמיתי
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חדשות
הטבע ,נבער ואכזר.
רק קבוצה אחת הפכה את עצמה
חזרה מיש לאין ,והגיבה בביטול לא
אנושי" :נעשה ונשמע".
עם ישראל קיבל את הישות
וההוראה האלוקית כפי שהן,
והתחייב לחיות את חייו כמתחייב
ממנה  -לנצח .עם העבדים שברח
ממצריים הפוליתאיסטית רק
חמישים יום קודם ,הפך ליחידת-
עילית שהתנדבה להעיר את
האנושות כולה להארה החדשה.
לאמונה בבורא .ומאז ועד היום,
בין במודע ובין שלא ,אנו עובדים
על זה.

זה לא מניח להם .לא יכולים
לעבור ככה לסדר היום • בניסיון
להבין זאת הם בנו את המכונה
הגדולה והיקרה ביותר בעולם •
טובי המוחות בעולם מאלפי מוסדות
ומכוני מחקר עושים הכל כדי לשער,
לגלות ולהוכיח  -תיאוריה בלי חורים!
• כזו שתסביר ותאחד את הכל • שתהיה
מסוגלת לענות על השאלה...

 1300שנים לאחר מתן-
תורה

הגדולה של חיי" .כלומר ,היקום
כן התחיל להופיע  /להתפוצץ /
להיות  /להתפשט  -להיברא -
ברגע אחד ,מנקודה של ..של מה?!

רחל שאבי
מאיפה איך ממה ומה-
פתאום – התחיל הכל?!
במאי-ıחלקיקים אימתני בסרן
על גבול שווי-ıצרפת ,בחום
של עשרה טריליון מעלות,
שזה פי מליון מהטמפרטורה
במרכז השמש ,ובמהירות
של  99.9999991%ממהירות
האור )!( מטיחים פיזיקאים
של
אלומות
קדחתניים
חלקיקים תת-אטומיים זה
בזה .הם מקווים שכאשר
יתפצחו ,יווצרו מהם אותם
רכיבים יסודיים מסתוריים,
שמהם )כך הם משערים( אי אז
בשחר הזמן  -החל להתפתח
היקום .לשם כך מנסים בסרן
לחקות את התנאים ששררו
אז לדעתם ,בנקודה שבה החל
הכל.

למה שקרה ברגע ההוא הם קוראים
"המפץ הגדול".
מאז זה עלה (ועולה) הון עתק.
משתף ממשלות ,אלפי מדענים
ומוסדות-מחקר יוקרתיים ונושא
מטען כה כבד של תקוות מהעולם
כולו ,עד שלא רבים מוכנים להודות
בכך ,אבל למען האמת די נבוכים
שם מהעובדה שעד עתה זה לא
קרה" .הפיזיקה החדשה" שכולם
מצפים לה בכליון עיניים עוד לא
יצאה משם ,ומה שהכי מביך – הם
עדיין אינם יכולים להסביר איך
העולם נברא.
ובכל זאת ,יש כאן התקדמות

וכאן התחיל בליץ מטורף של
מה
ש"מסבירות"
תאוריות
היה (יכול להיות) שם ,בנקודה
המיסתורית ההיא ,שהרי "סוס-
קטן חייב להיות כאן".

מקטע קטן מתוך פרויקט מאיץ החלקיקים

גדולה שאולי לא שמנו אליה לב.
שחוץ מהמאמינים בתורת משה
 האמינו כולם שהיקום הוא"קדמון" .כלומר ,שהוא תמיד היה.
ככה כפי שהוא היום .וממילא
ששום דבר אחר לא קדם לו/ברא
אותו .מאז עידן יוון העתיקה ועד
לפני  92שנה ,הכתיבה הפילוסופיה
של אריסטו את הפרדיגמה
המדעית .אפילו איינשטיין סבר כך.
וכאשר זה לא הסתדר לו עם שיטת
היחסות הכללית ,הוא פשוט שיפץ
את החישובים ("הוסיף קבוע") כדי
להתיישר עם הנתון שלא היו עליו
עוררין לאמור :היקום הוא נצחי,
ונמצא כאן מאז ומעולם.

מהפך חשיבתי
וכרבות

מהמהפכות

המדעיות

צילוםJuhanson :

– לא בכוונה .בשנת  1929גילה
אסטרונום בשם האבל שהגלקסיות
ביקום מתרחקות זו מזו .ואם לא
די בכך ,נראה שמהירות הבריחה
גוברת ככל שהמרחק גדל ,כמו
צימוקים בעוגה התופחת בתנור.
הכתובת היתה על הקיר ואי אפשר
היה להתעלם ממנה :הגלקסיות
מתרחקות זו מזו והיקום מתפשט
במהירות מואצת ,וזה אומר ש(הנה
עכשיו זה מגיע) -
שאם נסובב לרגע את הראש ונריץ
את הסרט הזה אחורה ,אל העבר,
נראה את היקום מתכווץ .ומתכווץ
עד ...שיגיע לנקודת אפס .מה
שאומר ש ...שפעם הוא התחיל!
איינשטיין המזועזע טס מיד
לקליפורניה .הציץ בטלסקופ של
האבל ,והודה" :זו היתה השטות

אולי אין-סוף צפיפות  +אין-סוף
אנרגיה? מרק דחוס של חלקיקים
מעוכים? (בכל זאת ,הרי מה
שהתפשט משם ,נהיה יקום אדיר
בן מאה מיליארד גלקסיות ,שכל
אחת מהן מכילה מאה מיליארד
שמשות )..הגיון הסוס-קטן מחייב
שכל זה היה צריך להיות ארוז שם
איכשהו ,קומפקטי ,בנקודה ההיא,
לא?! איך מתנהגת מציאות שקרסה
לאין-סוף-אפס מקום? ולמה זה
התפוצץ בכלל? "מתי" הופיעו
מימדים נפרדים ,זמן למשל? האם
היקום שלנו עתיד להמשיך להתפשט
לאין סוף עד שילך לאיבוד בחלל ,או
שהתהליך הפיך ונמצא את עצמנו
יום אחד מתכווצים בחזרה אל "נקודת
האם"? האם ישנם או היו מפצים
 /יקומים נוספים במימדי-מציאות
אחרים שאינם יוצרים אינטראקציה
(יחסי גומלין) עם היקום שלנו?
ואם הם קיימים ,איזה חוקי-טבע
שוררים בהם? האם יש גם בהם
חיים  /תבונה?
אכן ,היתה זו מהפכה תודעתית
אדירה שיצרה המון שאלות
ענקיות...

ומאז החלה הפיזיקה-
התאורטית להשתולל
פער גדול ומטריד נפער בינה לבין
הפיזיקה הניסיונית ,זו המגובה
בהוכחות תצפיתיות .לכן בנו את
המאיץ ,שאמור לספק הוכחות
לתיאוריות שמנסות להסביר מה
קרה.

מחלחלת האמת בעולם .עם ישראל
מקדם את בני-האדם שסביבו
לדרגה רוחנית שמאפשרת לפחות
להקטין את השקר .כבר לא
מאמינים  /סוגדים בהכרח לכל
חיה רוח גשם כוכב ,וכבר מסוגלים
להסכים שיש בורא לכל המורכבות
הזו .אבל תסמונת הסוס-קטן
עדיין בועטת ,ומארגנים לבורא
קואליציה עם עוד שני "שותפים"
משתחווים ומקטירים לצלמים של
השקר .אמנם הבורא כבר בתמונה,
אבל העבודה היא עדיין עבודה
זרה .ובקיצור – הנצרות מופיעה
בעולם.
בנקודת זמן זו ,נפוץ עם ישראל
לגלות שהיא שליחות בשלש
יבשות ,וממשיך לשאוב אור אל
העולם העתיק .האנושות גומלת לנו
רעה תחת טובה ,אבל האור הולך

אבל מה שבאמת קרה ,זה שסוף
סוף גילה המדע האנושי ,בכלים
(מערכת-המושגים) שלו ,את
מושג הבראשית שאכן מוגדר
במקורותינו הקדושים באופן לגמרי
בלתי מתקבל על הדעת האנושית,
כ"-הוצאת ה-יש ,מן האין".

בקרוב זה יקרה
זה התחיל במהפכה שפרצה לפני
 4,000שנה .נבטה בתודעתו של
אברהם אבינו והמשיכה במפץ
שנקרא "מתן תורה" .אז נפרצו
גבולות התודעה האנושית ,והבורא
התגלה אל בני-האדם.
ההזדמנות ניתנה לכולם ,אך
לא כל בני-האדם היו מוכנים
 /מסוגלים לרצות ולהכיל את
האמת המוחלטת ללא תנאים .הם
דרשו לדעת מראש מה כתוב בה,
וסרבו להצעה .העולם נשאר בשלו,
הולך בשרירות ליבו .סוגד לכוחות

יום אחד הגיעה שמועה אל הכפר :בעיר הגדולה
המציאו עגלה כזאת שנוסעת בלי סוסים! וויכוחים עזים
התלקחו מייד בין הטיפוסים הרציונאליים ,לבין מי
שחשב שזה אולי בכל זאת יכול להיות .הצעקות הרקיעו
שחקים .יום אחד נשמעה צפירה ושיקשוק גלגלים.
אנשי הכפר אצו לקראתה והרכבת עצרה בתחנה .כולם
היו אחוזי תדהמה -אכן -נוסעת בלי סוסים! ואז היא
צפרה שוב ושוב ,עד שממש בכח היו צריכים לגרור
משם את איוואן שזחל מתחת לקטר כשהוא ממלמל
בעקשנות" :לפחות סוס קטן חייב להיות כאן"..
ומתפשט ,ואחרי עוד אלף ושבע
מאות שנים קשות במיוחד עוברות
על כוחותינו ,אבל המשימה הושגה
והעולם כבר מוכן לשלב השלישי
והאיסלם מופיע עלי אדמות.
עם דחיפה קטנה ("דת מוחמד
בסייף") מסוגלים עתה שלש מאות
מליון בני אדם לקבל שאין אלוקים
מבלעדי אללה.
האלילות נעלמת .כבר אין לבורא
שותפים ולא משתחוים לפסלים.
אמנם האסלם איננו עבודה זרה,
אבל ...ה"נביא" הוא עדיין נביא
שקר.

כולם כבר מודים
עוד אלף ושלש מאות שנים
חולפות והג'יהאד מתפשט כמו אש
בעולם .כפי שניבא דניאל ,מאזן
הכוחות מתהפך עתה .ההיג'רה

המודרנית כובשת את אירופה,
ערש הנצרות שהפכה לפולקלור.
הטאליבאן מניס את המערב המובס
מעולם הפונדמנטליזם האסלאמי,
רק עשרים שנה אחרי הכחדת
התאומים.
התנגשות הציוויליזציות איננה
פוסחת אפילו על "דת המדע"
הפוסט-מודרני ,שכאמור כבר
 92שנה נאלץ להודות שמשהו
 /מישהו שאין ולא יכול להיות
למדע מושג בו – נמצא שם לפני
הכל ,וממילא מודים בעל כורחם,
כי מאמיתת מציאותו נמצאו כל
הנמצאים.
התקופה שהחלה עם מיגור האיוולת
הגדולה של המדע לדורותיו ,מניף
מרכז-הכח של הקדושה את עצמו
אל יבשת חדשה ומתעצם .כבר לא
בנחושתיים ,ודווקא מתוך מודעות
למשימתם הקריטית ,מתמקמים

שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח
בכל מקום עלי-אדמות לקראת
ביצוע המשימה האחרונה.
שתי הדיברות הראשונות מהדהדות
זה מכבר באוויר העולם .אמונה
באלוקים – יש .שלילת עבודה
זרה – יש .נגמרה כבר כמעט כל
העבודה.
לקראת הזינוק הבא שהוא שלא
בערך לקודמיו ,וכבר עומד בפתח,
צריך העולם להיגמל עתה מ(רק)
עוד צמד שטויות :מנביא-שקר
וממשיח-שקר.
איך? חושך לא מגרשים עם אבנים
ומקלות .רק מדליקים את האור!
ככה :צריך לפרסם לכל אנשי הדור
הזה ,מיהו נביא האמת ,שהוא הוא
גם המשיח האמיתי .הנביא והמשיח
של כ-ו-ל-ם.

לפרסם
שהדבר הכי טוב שאת/ה יכול/ה
לעשות בשביל עצמך ובעבור
יקיריך זה לשמוע בקולו.
שזה בדיוק מה שאנו עושים כאן
בשלושים השנים האחרונות.
חשיפת זהותו של המשיח.
זה הכל .את כל השאר כבר עשו
מזמן .מסע של  4,000שנים עומד
להסתיים במפץ אינסופי של
מודעות צרופה .כי דרך האיש הזה
יתגלה האלוקים אל כל נבראיו,
והפעם – לנצח.
ואם מישהו יתבלבל ,אפשר לספר
לו שמשיח-השקר ונביא-השקר
שסחפו מאות מיליוני בני אדם,
בעצם רק הכינו את השטח לקראת
משיח-השם ,כפי שמעיד הרמב"ם:
"וכל הדברים האלו שלישוע
הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד
אחריו ,אינן אלא לישר דרך למלך
המשיח"*.
להכין את השטח לקראת הרבי
שליט"א מלך המשיח מליובאוויטש.
 מניין לנו?– שאלה טובה .והתשובה עוד
יותר .פשוט בואו ללמוד קצת דבר-
מלכות**.

*"משנה תורה" ס .שופטים
הל' מלכים פ.י"א ד'.
)לפי המופיע ב"מורה נבוכים
לרמב"ם נראה לומר שזה חל גם
על אריסטו(.
**"דבר מלכות" הוא אוצר
שיחותיו של הרבי מליובאוויטש
שליט"א מלך המשיח משנת

נס בחולון :בנין קרס יום לאחר
שפונה לחלוטין מיושביו

הוא נקרא אין משום שאין לשכל
יכולת לתפוס בו .שאיננו דומה לשום
דבר שאפשר לחשוב עליו בכלל.
בינתיים.
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תקופה של ניסים גלויים ,ללא שום ספק • יום לפני שהבנין כולו קרס בקול רעש גדול לעיני עשרות עוברי אורח,
הוחלט לפנותו בפעילות חירום של מכבי האש • קשה לחשוב מה היה קורה אילו...
רעשים מחשידים מקירות הבנין.
המבנה נסרק ונמצאו בו סדקים
וליקויים חמורים .מכבי האש
הודיעו מיד לדיירים שעליהם
לפנות את הבניין לאלתר.

מושקא רותם
חבלי הכביסה עוד היו
עמוסים בבנין שקרס
ביום ראשון ו' תשרי ברחוב
סרלין מול עיניהם הנדהמות
של הדיירים שהתגוררו בו עד
לפני שבת שובה.

יום קודם התקבלה פניית חירום
במוקד מכבי האש של חולון.
דיירים בבנין לא הצליחו לפתוח
את דלת הדירה שלהם ושמעו

בבנין התגוררו  36משפחות שפונו
מיד ,כוחות הכיבוי ניתקו תשתיות
גז וחשמל שעלולות לגרור סיכונים
חלילה בזמן קריסה.

הבניין שקרס בחולון

צילום :כיבוי אש

אחרי הצהריים של יום ראשון ו'
תשרי ,למול מצלמות של דיירים,
שכנים ועוברי אורח ,קרס הבנין

מעצמו כמגדל קלפים והפך
לערימת שברי בלוקים  -בחסדי
ונסי ה' ללא נפגעים.
חייהן של  36משפחות ניצלו בנס
כאשר פונו מבעוד מועד .יום זה,
ו' תשרי  -הינו יום מיוחד ,יום
הילולת הרבנית הצדקנית מרת
חנה שניאורסון ,אמו של יבדלחט"א
הרבי שליט"א מלך המשיח .ללא
ספק זכויותיה הרבות ומסירות
נפשה עמדו לאותם דיירים וחוללו
את הנס.

14
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חדשות
ב"ה

החוויה הרוחנית המסעירה
ביותר  -בדרכה לישראל

ערוץ
אלף

ילדים
דים
ילד
רו ים
ר
טוב
ב
טו
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ממש עוד מעט ,כולנו נחגוג את חג שמחת-תורה • רגע לפני הגאולה השלימה ,אין הזדמנות טובה מזו להכיר מעט את
המושג 'שמחת תורה אצל מלך המשיח' • יומיים של התעלות בלתי נשכחת ,שכבר יותר משבעים שנה ברצף נחגגים
בברוקלין • לקראת היום בו החגיגה הגדולה עוברת לירושלים ,כדאי לכם לקרוא את הכתבה הבאה ולהכיר היטב את
האירוע • מתי כל התרחשות ,איפה כדאי לתפוס מקום ,ומה אסור לפספס...
יוסף אברמוביץ

מנצח על השמחה

רגע השיא

כל מי שביקר בבית
המדרש של הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א  -בנין מספר 770
בברוקלין שבניו-יורק ,מכיר
כבר את קצב ההתרחשויות
המיוחד במחיצתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח.

לאורך הדרך הרבי שליט"א
מלך המשיח מעודד את השירה
בתנועות ידיו ,עולה על מקומו,
ומתחיל משם לנהל את השמחה
האדירה שתתנהל במחצית הלילה
הקרוב .פסוקי "אתה הראת
לדעת" ,אותם מכריזים לפני
ההקפות ,נקנים בסכומים מכובדים
לטובת ישיבת חב"ד ובית המדרש.
הקונים ,מעניקים לרבי שליט"א
מלך המשיח את אמירת הפסוק
בקול  -כאשר הקהל כולו חוזר
אחריו משפט אחר משפט.

אלא שגולת הכותרת של מעמד
ההקפות ,היא ההקפה בה מכובד
הרבי שליט"א מלך המשיח .אין
אפשרות אמיתית לתאר בכתב,
אבל בסופו של דבר  -בשביל
זה אנחנו כאן ,אז ננסה :בהקפה
הראשונה והשביעית הוא בעצמו
מכובד .כך זה מתרחש :אדם שקנה
את הזכות המיוחדת במאות אלפי
דולרים ,נוטל מארון הקודש את
ספר התורה הפרטי המפורסם
(ספר עתיק ומיוחד בן מאות שנים),
עולה אל בימתו ומגיש לו את ספר
התורה.

במקום בו פועל צדיק הדור ,מלך
המשיח ומי שניבא כי הגאולה
עומדת להגיע ממש בקרוב ,שום
דבר כבר לא שגרתי…
אמנם כל יום במקום המיוחד הוא
יום מיוחד ,בוודאי שבת קודש -
אז מתקיימת התוועדות גדולה
עם הרבי שליט"א מלך המשיח
במרכז בית המדרש בה לומדים
החסידים את תורתו ושרים יחד
בשמחה ובעוצמה .החגים ב770-
(שמספר זה שווה בערכו לגימטריה
של המילים 'בית משיח') הם כבר
חוויה מיוחדת בפני עצמה ,אך
אל מול כל ימי השנה החקוקים
בלבו של כל מי שהגיע לבקר אצל
מלך המשיח  -עומדים שני ימים
כמלכים הבלתי מעורערים של קצב
האירועים המרגש במחיצתו  -חג
שמחת תורה.

 48שעות עוצמתיות
כדאי שנדגיש שני דברים חשובים
לפני שניכנס ללו"ז :דבר ראשון,
מי שלא היה  -לא יבין .לא סתם
גודלת תכולת החוגגים מידי שנה
בקצב של אלפים ,כי רק מי שחווה
על בשרו את השהיה לצד עבודת
הקודש של הרבי שליט"א מלך
המשיח בחג המיוחד הזה ,יכול
לשחזר את ההרגשה .אותיות,
כמה שיהיו עשירות ומפורטות,
אין בכוחן להעביר את הצמרמורת
שחשים מול האירועים הללו .דבר
שני ,בחו"ל נחוג חג שמחת תורה
על פני שני ימים  -הראשון שבהם
נקרא 'שמיני עצרת' ,והשני 'שמחת
תורה' .בואו נתחיל…
מחמת כמות החוגגים הגדולה
הגודשת את בית המדרש ,כבר
כאשר נכנסים ל 770-בליל החג
מרגישים את ההבדל :המרחב

מעודד את השירה מעל גבי הבימה

הענק כולו חף מספסלים (לטובת
המון הרוקדים) ,לצד קירות האולם
ניצבות טריבונות בנויות היטב
(אחת מהן מיועדת לילדים בלבד),
בימתו המפורסמת של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,בקידמת בית
הכנסת ,מוגבהת פי שניים משאר
ימות השנה (לטובת הקהל הרב,
שיוכל לחזות במראות הנדירים),
ועוד בימת עץ מיוחדת ומבוצרת
היטב עומדת במרכז החלק הקדמי
(בה נערכות ההקפות עם ספרי
התורה).
לאחר כניסת החג ,מתקיימת
תפילת ערבית חגיגית ,כאשר
הקהל והאולם ערוכים כבר לשמחה
הגדולה שתהיה כאן עוד מעט.
לקראת סיום התפילה ,בחריגה
מהמקובל כל השנה ,מתפזר
האירוע .ההקפות עוד לא היו ,אבל
בדיוק בגלל זה יוצא הקהל העצום
מבית הכנסת הענק לסוכות אירוח
גדולות מימדים ,שם מקיימים
המתפללים קידוש וסעודה קלה.

שותים אך במידה
הסיבה שזה קורה לפני מעמד
ההקפות ,היא כדי שהקהל יוכל
"לתדלק" לקראת השמחה באמירת
לחיים ,וכדי שהחגיגה תוכל
להתנהל באריכות עד שעות הלילה
הקטנות  -מבלי שהרעב מציק
בבטן .בהקשר הזה חשוב לציין

כי בלילה הראשון עדיין אוכלים
בסוכה בלבד ,מה שמונע שתיית
'לחיים' ואכילה במהלך האירוע
המתנהל בתוך בית הכנסת .לכן
הקהל יוצא כדי לסעוד בסוכה.
דבר נוסף ומעניין הוא 'תקנת
המשקה' הידועה עליה מקפידים
ב 770-ובכל מוקדי חב"ד ,לאורך
השנה ובמיוחד בשמחת תורה -
אין לשתות ,במצטבר ,יותר מכוסית
אחת של אלכוהול .אמנם בחסידות
מייחסים חשיבות רבה לאמירת
לחיים המקרבת בין יהודים
ופותחת את הלב ,אך הדבר מותנה
בהגבלה קשיחה של כמות השתיה.
כשעה לאחר מכן ,בית הכנסת כבר
מלא שוב עד אפס מקום .הרחבה
הענקית  -מלאה לגמרי; הטריבונות
("פירמידות") מאוכלסות לאורך
כל האולם; הבימה ,עליה הכסא
האדום והמלכותי עם הפודיום,
מוכנה בגובה רב לכניסתו; זקני
הרבנים ואישי ציבור מפורסמים
עומדים על הבימה התחתונה,
בסמוך לבימה; בבת אחת ,בשעה
הקבועה  ,20:55הקהל כולו פוצח
בשירת 'יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד' במנגינה
מיוחדת השייכת רק לשמחת תורה,
בתוך ההמון הצפוף נבקע באחת
'שביל' לאורך בית הכנסת ,ו… הנה
הוא נכנס בחיוך רחב.

בהמשך ,מקבלות קבוצות שונות
בקהל את הזכות להכריז פסוק
 כהנים ,ילדים ,שליחים ברחביהעולם ,אורחים ממדינות שונות,
אנשי צה"ל ,חברי המזכירות,
רבנים וראשי ישיבות ,וכדומה.
בסיום כל סדרת פסוקים  -פוצחים
בניגון שמח במיוחד ,כאשר הקהל
העצום שר כמעט בשאגה ורוקד
בעוז על מקומו .הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ממרומי בימתו ,מניף
את ידו בסיבובים להגברת קצב
השירה מתוך חיוך רחב .כאשר
הוא מחווה את העידוד כלפי איזור
מסויים בבית הכנסת  -אי אפשר
לתאר את זינוק השירה האדירה
מאותו מקום ,כמו גם את עוצמת
הריקוד המתפרצת .האדמו"ר
הקודם ,רבי יוסף יצחק ,היה אומר
כי מיומיים אלו שואבים שמחה
לכל השנה כולה .ואכן  -הוא לא
חדל מלהעלות את עוצמת השמחה
באולם ,וזה פשוט קורה.
הריקודים ובמיוחד העידודים,
הכרזות הפסוקים והשירה האדירה,
הם רק הקדמה קלה למה שקורה
מיד לאחר מכן  -ההקפות עצמן.
בכל הקפה מכובדים מספר אישים,
המקבלים את ספרי התורה מארון
הקודש וצועדים אל בימה יעודית
מיוחדת במרכז החלק הקדמי של
בית הכנסת ,שם הם רוקדים עם
ספרי התורה כאשר הקהל כולו
שר ורוקד ניגון אותו הרבי שליט"א
מלך המשיח מתחיל ומעודד ללא
הרף.

הרבי שליט"א מלך המשיח פוסע
עם הספר אחרי החזן המקריא את
פסוקי ההקפה ,על שביל מיוחד
המגיע אל בימת ההקפות במרכז.
אז ,לאחר אמירת פסוקי ההקפה,
נדרך האולם כולו ומגיע רגע השיא:
הוא מניף את ספר התורה אל-על,
ופוצח בשירת מארש שמחת תורה
של אביו  -רבי לוי יצחק .הקהל
כולו שר ,ובמרכזו הוא מתחיל
לרקוד בהתלהבות כנער צעיר ,עם
ספר התורה בידו  -במרכז הבימה.

תנו לילדכם את הטוב ביותר!

המראה ברגעים אלו ,שמור לשמחת
תורה בלבד .הקהל כולו רוקד ושר
בעוז ,ולא מתיק את עיניו מהמחזה
המופלא .הרבי שליט"א מלך
המשיח ,כמו משה רבינו בדורו,
הוא נציגו של אלוקים כאן בעולם.
ומחזה שכזה ,הוא גילוי שכינה
ממשי .אין זה מחזה אופייני בכלל,
ריקוד אדיר שכזה .כאשר הוא,
שכל כולו קדושה ,רוקד כך  -זוכה
האדם הקטן הנמצא בבית המדרש
להרגיש ,ממש לחוש ,את קרבת
אלוקים.
זהו לילה אחד מתוך יומיים עמוסים
בגילויים חד פעמיים .הלילה
שלאחר מכן מתאפיין במעמד
הקפות דומה ,אך בשמחה גדולה
פי כמה .במשך שנים נוסעים אלפים
מישראל למשך יומיים ,להיות עם
הרבי שליט"א מלך המשיח ב"חג
של הרבי" .בקרוב ממש ,הוצאות
הכרטיס יהיו מיותרות ,והאירוע
האדיר הזה יקרה כאן ,בירושלים,
ליד בית המקדש.

ערוץ אלף
ערוץ מדיה ענק ומרתק של
תוכניות ,סרטים וסדרות לילדים,
ערכיים וחינוכיים,
מידי שבוע פרקים ותכנים חדשים

הצטרפו עכשיו!

מבצע מנויים > חודש ראשון ב 8-ש"ח בלבד!

TH770.CO.IL/ALEF
חפשו אותנו
ערוץ אלף

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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איחוד האמירויות :ליקוי חמה מרהיב

משיח במגרשי הספורט

תיעודים מרהיבים מליקוי חמה מלא שנצפה מעל האמירויות מעלות את השאלה :מה ליקוי זה מסמל ולמי? • האם יש
לעם ישראל מה לחשוש מתופעה זו ומה קורה בזמן שיש ליקוי לבנה? • והאם בגאולה האמיתית והשלימה עדיין העולם
יראה תופעות כמו ליקוי חמה או לבנה

חכמינו אומרים כי ליקוי מאורות
הוא אות זעם ,כאשר החמה לוקה
– הדבר מרמז על אסון שיבוא
על אומות העולם ,וכאשר הירח
לוקה – הדבר מהווה סימן לא
טוב ,חלילה ,לעם ישראל – המשול
ללבנה.

מנחם אמיתי
תמונה מרהיבה שהפכה
לוויראלית
לאחרונה
ברשת החברתית טוויטר,
תיעדה ליקוי חמה יפיפה
באיחוד האמירויות ,בחמישי
לאוגוסט.

ליקוי חמה מופיע כאשר כדור
הארץ ,הירח והשמש נמצאים על
אותו ציר .כך על פי אנציקלופדית
חכמת ההמונים .המסלולים
מצטלבים אחת לשישה חודשים
בערך ,ואירוע זה מכונה "עונת
הליקויים" .במהלך הליקוי,
המתרחש בעת מולד הירח (תחילת
החודש בלוח העברי) ,הירח נמצא
בין כדור הארץ והשמש ,ומסתיר
את השמש או את חלקה מעיני
צופים הנמצאים על כדור הארץ.
ליקוי מלא מתרחש במקום כלשהו
על פני כדור הארץ בממוצע כל 18
חודשים ,וכל נקודה על פני כדור
הארץ תזכה לליקוי חמה מלא אחת
ל 370-שנה .לפחות פעמיים בשנה
(ולא יותר מחמש) מתרחש ליקוי
חמה במקום כלשהו בעולם.
כשהירח מכסה את השמש כולה
זהו ליקוי חמה מלא .ליקוי חלקי
קורה כאשר הירח אינו קרוב דיו
לציר שמש-ארץ ,ולכן אינו חוסם
באופן מוחלט את אור השמש.
גם כאשר מתרחש ליקוי מלא,
הוא נראה במלואו רק באזור צר
לאורך כדור הארץ ,ורק למשך

אחד מפרשני הגמרא הגדולים,
המהרש"א ,מסביר כי אמונות
שונות באומות העולם מתייחסות
אל השמש כאליל ורואות בה
מקור החיים .עצמתה של השמש
והעובדה כי מהלכה אינו משתנה
משמש עבורם כסימוכין לקיומן
שלהן עצמן ,כשמש האלמותית.
הסימן הרע שבליקוי החמה מסמל
כי גם השמש עלולה להסתתר
מאחורי הירח ומזכירה להן כי יש
בורא לעולם.

אז למי זה טוב? ליקוי חמה

דקות ספורות .בעת ליקוי מלא
ניתן לראות את עטרת השמש.
מכיוון שמרחק הירח מכדור הארץ
משתנה מעט ,לעיתים מתרחש גם
ליקוי טבעתי ,שבו בשיא הליקוי,
במקום שהירח יסתיר את כל
השמש ,נראית סביבו טבעת זוהרת.
ליקוי חמה יכול להתרחש אך ורק
סמוך מאוד לתחילתו או לסופו של

”הושענא למענך
גואלנו הושענא”
כמידי שנה ,אלפים מכל רחבי העולם ,הגיעו
לחודש תשרי ,לבית רבינו שבבבל 770 ,בית
משיח בניו יורק ,על מנת לחגוג יחד עם הרבי
שליט"א מלך המשיח את החגים .על זכות זו הם
אינם מוכנים לוותר ,ובכל שנה מספר החוגגים רק
הולך וגדל ב"ה .בתמונה :חלק מהקהל בעת אחת
התפילות השגרתיות ביום חול במהלך החודש.
צילום :דובער הכטמן

צילום :ג׳ושוע קריפס

החודש העברי ,משום שרק במועד
זה הירח יכול לעבור סמוך לקו
הדמיוני המחבר את כדור הארץ
עם השמש .עד כאן חכמת ההמונים.

מה משמעותו של ליקוי
חמה?
בתלמוד ,במסכת סוכה נאמר" :תנו

רבנן ,בזמן שהחמה לוקה סימן
רע לכל העולם כולו" ,בהמשך,
מסבירים חכמינו" ,תנו רבנן ,בזמן
שהחמה לוקה  -סימן רע לעובדי
כוכבים ,לבנה לוקה  -סימן רע
לשונאיהם של ישראל ]ביטוי
המתייחס לישראל בלשון 'סגי
נהור'[ מפני שישראל מונין ללבנה
ועובדי כוכבים לחמה" .כלומר,

ליקוי חמה ולבנה מופיעים בדברי
נביאי עמנו בנבואות הגאולה
שלהם .כמו שאומר הנביא עמוס,
"וְ ָהיָ ה ביום ַההוא ,נְ אוֻ ם ה' אלוקים,
בצ ֳּה ָריִ ם ,וְ ַה ֲח ַש ְכתי
אתי ַה ֶש ֶמש ָ
וְ ֵה ֵב ִ
אָרץ ְביום אור…" (עמוס ח' פסוק
ָל ֶ
ט').
או כמו שאומר ירמיהו הנביא" ,כה
אָמר ה' ֶאל ֶד ֶרַ הגויִ ם אַל ִת ְל ָמדו,
ַ
שמיִ ם אַל ֵת ָחתו ,כי יֵ ַחתו
ֵומאותות ַה ַ
ַהגויִ ם ֵמ ֵה ָמה" (ירמיהו י' פסוק
ב') .הגמרא מסבירה כי "בזמן
שישראל עושין רצונו של מקום
אין מתייראין מכל אלו ,שנאמר,
"ומאותות השמים אל תחתו".

כ' תשרי תשפ"ב \ 26/09/2021
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הודפס ספר התניא במתחם
האימונים של מכבי חיפה

הפעילות במגרשי הספורט מניבה תוצאות ,ולאחרונה נקבעה עוד נקודה בה יש יהודים והודפס ספר התניא • מתחם
האימונים אירח את חסידי חב"ד ומכונת הדפסה שפלטה את דפי התניא • במקום נערך שיעור בדפים הטריים
הקבוצה .היה זה ביוזמתו של הרב
גרשון פריד שידיו רב לו בהפצת
יהדות ומשיח בין קבוצות הספורט
בצפון ובגליל ואף במרכז ופועל
בתחום מזה עשרות שנים בעידודו
של הרבי שליט"א מלך המשיח.

רבקה סופר
ליבם של יהודים ער
לתורה ולמצוות ,ומצפה
לגאולה השלימה .גם שחקני
מכבי חיפה זוכים לביקורים
של אנשי חב"ד ,לקיים מצות
תפילין ,לשמוע דברי תורה
ולהתחזק .באופן פלאי ,הם
גם רואים קשר ישיר בין
התחזקות בתורה ומצוות לבין
הצלחה במשחקי הכדורגל.

בשלהי חודש אלול ,נערכה הדפסת
תניא במתחם האימונים של

החב”דניקים ומנהלי הקבוצה לצד מכונת הדפסת התניא

במעמד השתתפו השלוחים הרב
שלומי קופצ'יק ,שליח הרבי
שליט"א מלך המשיח בשכונת נאות
פרס בחיפה ,והרב עמי פייקובסקי
הפועל אף הוא בקרב שחקני
הכדורגל .הרב שלומי הסביר בטוב
טעם את ענינה של הדפסת התניא,
ההופכת את מקום ההדפסה עצמו
לגנרטור של הפצת חסידות.

לאחר מכן למדו השחקנים יחד עם
הרב שלומי את פרק ל"ב בתניא
מתוך הגליונות הטריים .פרק ל"ב
מהווה את ה'לב' של התניא והוא
עוסק באהבת ישראל אמיתית
ובלתי מותנית בין כל יהודי.
הרב שלומי חתם בתקיעת שופר
שהדהדה במועדון וחדרה אל ליבם
של השחקנים והצוות שחלקם
עצמו עיניים בהתרגשות.
הרב עמי פייקובסקי חילק
לשחקנים ולמאמן ברק בכר ,קופסת
שי מהודרת לקראת חגי תשרי ,והם
מצידם ביקשו להתברך ולזכות
בהצלחה במשחקים הקרובים.

ההתוועדות שהבקיעה 4:0

שלש שעות לפני תחילת המשחק ,מקבל השליח הרב גרשון פריד הוראה מפתיעה מהרבי שליט"א מלך המשיח :יש
לערוך התוועדות • הפתרון :שימוש בכלי הטכנולוגיה להתוועדות מצולמת שגרמה להתעוררות רבתית
מושקא רותם
ח"י אלול הוא יום מיוחד
וחגיגי בעם ישראל .ביום
זה נולדו שני מאורי
החסידות הגדולים  -רבי
ישראל בעל שם טוב מייסד
החסידות הכללית ,ורבי
שניאור זלמן מליאדי ,מייסד
חסידות חב"ד .ביום זה נהוג
לערוך התוועדות ולהתחזק
בתורה ובמצוות.

הרב גרשון פריד פועל בשליחותו
של הרבי שליט"א מלך המשיח
בענף הספורט .הוא בקשר הדוק
עם קבוצות כדורסל וכדורגל
ברחבי הארץ ,מניח תפילין עם
השחקנים והצוות ,מלווה אותם
לקראת חגי ישראל ,ומבקש עבורם

את ברכתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח להצלחה במשחקים.
לכן ,כשמכבי חיפה ניגשה ביום
חמישי ח"י אלול ( )26.08למשחק
מכריע מול נפטצ'י באקו במסגרת
הקונפרנס ליג ,הרב גרשון הזדרז
לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח
ולבקש את ברכתו הקדושה
להצלחת המשחק.
זה היה בשעה  4אחה"צ ,בעוד
המשחק עתיד להתחיל ב 8בערב.
תשובת הרבי שליט"א מלך המשיח
באגרות הקודש הכילה הוראה
לערוך התוועדות.
"הייתי ממש נבוך ,מספר הרב גרשון
פריד ,כי ידעתי שכשההוראה היא
לעשות התוועדות  -זה המפתח
לניצחון ,ואם לא עושים ,התוצאות

לא טובות… קבוצות שקיימו את
ההוראה ניצחו ,קבוצות שחיפשו
תירוצים הפסידו ובענק .מלוא
האחריות הייתה על הכתפיים שלי.
התחלתי לחשוב איך מוציאים את
הענין לפועל ,עם הקבוצה לא שייך
לדבר על זה ,כרגע 3 ,שעות לפני
משחק ,הם בשיא ההתארגנות.
ואז נפל לי רעיון :אני משתדל
מידי שבוע לצלם ולהפיץ סרטון
קצר בקרב השחקנים ואנשי ענף
הספורט בנושאי יהדות וגאולה
שנקרא 'אימון לנשמה'' .נעשה
התועדות מצולמת' אמרתי .ישבתי
וצילמתי סרטון בו אני מדבר על
הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן מייסד
חסידות חב"ד ,ועל תפקידה של
החסידות בעולם ואיך היא מובילה

לגאולה האמיתית והשלימה.
בסופו של הסרטון שילשלתי מספר
מטבעות לקופת צדקה שעמדה
מולי על השולחן ,וכך שלחתי
את הסרטון למנהל הקבוצה ,גיל,
והסברתי לו שזו הוראה של הרבי
שליט"א מלך המשיח לעשות
התוועדות" .בוודאי זה יביא
הצלחה במשחק" ,אמרתי לו.
'רבינו גרשון ,אני שולח עכשיו את
הסרטון לכל השחקנים!' קיבלתי
ממנו הודעה בחזרה והוכתי
בתדהמה .לא האמנתי שהוא יענה
לי בשעות הלחוצות של טרום
משחק גדול ועוד ישלח לאלתר את
הסרטון לכל השחקנים".
המשחק הסתיים בניצחון מוחץ של
מכבי חיפה  - 4:0 -ניצחון שהחזיר

אותה לשלב הבתים של הקונפרנס
ליג האירופי אחרי שמונה שנים
שהיא נעדרה ממנו.
מאוחר יותר שם לב הרב גרשון
להשגחה פרטית מופלאה .הוא
צפה בשנית בהתוועדות המצולמת
ששלח לשחקנים וגילה כי אל
הקופה הוא שלשל לא פחות ולא
יותר מ 4מטבעות 4 .מטבעות,
 4שערים .השגחה פרטית של
התוועדות ח"י אלול כהוראת הרבי
שליט"א מלך המשיח.
"ההשגחה הפרטית הזו ,אומר הרב
גרשון ,מחזקת אצלי את הענין
הגדול והמשימה להציב קופת
צדקה בכל מועדון קבוצת ספורט
בכל רחבי הארץ".
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שלימות הארץ

טוביה דורון

בחזית המאבק לבטחון עם ישראל
כהוראותיו של הרבי שליט”א מלך המשיח

”כוכבי ,שנה את
הוראות הפתיחה
באש!”

בנצי פרישמן
צילום :יחידת דובר צה”ל

חיים בן ישראל

האם נפתח גל
אינתיפאדה חדש?

חבריו ליחידה של בראל העידו בכלי
התקשורת כי לאחרונה הוחמרו מאוד
נוהלי הפתיחה באש אל מול אותם מחבלים
המבקשים לפגוע בחיילים.
בעקבות פרסום המידע ,נערכה "צעדת
אמהות" אליהם הצטרפו רבים שקראו
להחזיר את ההרתעה ולתת לחיילים בחזרה
את האפשרות הפשוטה והמתבקשת  -להגן
על חייהם.
הצעדה יצאה בשעות הבוקר מצומת עד
הלום והגיעה בשעות הערב לצומת יד
מרדכי .אחת מיוזמות הצעדה צופיה נהון,
אמרה" :אנו דורשות מהרמטכ"ל :אַפשר

גל של פיגועים ברחבי הארץ ,מלמדים כי משהו השתנה (שוב) בתפיסת הערבים •
הרבי שליט"א מלך המשיח מזהיר כי עצם הדיבור עם הערבים ,הם הגורם לפיגועים
• הדיבורים על שיחות השלום מצד הממשלה ,צריכים להפסק באופן מיידי
סמ”ר בראל חדריה שמואלי

צילום :משטרת ישראל

לכל חייל לפתוח באש נגד מחבל בלי להיות
כפוף למשפטנים או למח"טים".
ארגון תורת לחימה ,שנטל חלק עם עוד
ארגונים בארגון העצרת שנערכה בסיום
הצעדה ,מסר כי "ימים ספורים לפני
הירצחו של הלוחם בראל שמואלי הי"ד
מטווח אפס על ידי מחבל חמאס ,קראנו
לרמטכ"ל כוכבי יחד עם מעל  100משפחות
שכולות ,לחדול מהחמרת הפקודות
וההוראות הבלתי מוסריות אשר כובלות את
ידי הלוחמים .לרמטכ"ל יש אחריות .חובתו
להביא את צה"ל להכרעה ולשמור על חיי
הלוחמים".

בנימין שומר
אזהרותיו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,כי הדיבורים
עם הערבים ויוזמות המשא-ומתן
יובילו להתגברות חוצפת הערבים
וביצוע פיגועים ,הולכת ומתממשת
לצערינו.

במקביל לפרסומים על פגישת שר הבטחון
עם ראש הרשות הפלסטינית והאיתותים
מצד ישראל כי הם חפצים לחזור ולדון
עימם על ארץ ישראל ,נפגש ראש
הממשלה עם נשיא מצרים ,כשבפגישה זו
צפה ועלתה הסוגיה המסוכנת.
שורת פיגועי דקירה מסוכנים ,שיצאו

בדיעבד ,יש לומר שבריחת המחבלים הרוצחים מכלא
גלבוע בין כסה לעשור ,עשתה טוב בחשיפת בטיחות
ה"כספת" של השב"ס .אם זו הכספת ,איך נראה הבנק .אם
כך מתנהל הכלא השמור ביותר לרוצחים במאסר עולם
(שישוחררו בעיסקה הבאה רח"ל) ,כך נראה הבנק שמעל
הכספת :השב"ס ,השב"כ ,המשטרה ,וצה"ל.

בריחת המחבלים מכלא גלבוע ,העמידה באור הזרקורים את בעיית
חגיגות האסירים השפלים בכלא ,על חשבוננו • גורמים רבים קראו
לאור הבריחה ,להחמיר ביותר את אכיפת חוקי הכלא ,ולא לאפשר להם
להמשיך בחגיגות

זעם ציבורי רחב בעקבות פגיעת המחבלים באש חיה בלוחם בראל חדריה שמואלי הי"ד • אמהות ארגנו צעדת
מחאה בקריאה לצבא להחזיר את ההרתעה ולשנות את נוהלי הפתיחה באש • "אפשר לכל חייל לפתוח באש נגד
מחבל ,בלי להיות כפוף למשפטנים"

השאלה המתבקשת היא מדוע התאפשרה
גישתם של המתפרעים הערבים עד לגדר
עצמה .ומדוע לא ננקטו צעדים מתבקשים
לעצירת ההפגנות הרבה לפני גלישתם
לשטח המסכן את חיילנו.

השב"ס נחשף
במערומיו

האם כעת יהיה סוף
לחגיגות המחבלים
בבתי הכלא?

צעדת המחאה:

זעם ציבורי נרחב ,בעקבות
הרצחו של החייל בראל חדריה
שמואלי הי"ד ,בגבול רצועת עזה ,זאת
לאחר שהתפרסמו התמונות בהם
נראים המחבלים כשהם מתקרבים
עד לגדר עצמה ומצליחים לירות
לעברו מבעד לחרכי ירי.
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לביצוע בתוך ימים ספורים ,העלו את
החשש כי מדובר בגל של פיגועים חדש,
במסגרתו שואבים הערבים עידוד מכניעת
ישראל ויוצאים לפגוע ביהודים .למרבה
הפלא ,למרות המלצת המשטרה להאריך
את הסגר על יו"ש ולא לאפשר לערבים
כניסה לישראל ,החליט ראש הממשלה
לקצר את הסגר.
גם בכבישים ברחבי הארץ ,נרשמה עלייה
מסוכנת בכמות זריקות האבנים ,כולל
פגיעת סלע ברכה חולף ,בגשר בעיר לוד.
אזרחים רבים הביעו את כאבם מול
התופעה המסוכנת וקראו לממשלה
לחדול מייד מדרך זו של ניהול מו"מ עם
הערבים ,ולטפל ביד קשה במחבלים.

למחבלים ב"כספת" הרי יש להם הכל .שלא לדבר על סכינים
ואתים מחבתות וסירים לצורך הכנת הסלומון ,הסלטים,
ופילה בשר יום יום.

מחבלים
ששה
הצליחו בצעד
לברוח
מפתיע
בכלא
מתאם
גלבוע ,באמצעות
מנהרה שחפרו
מתאם ,אל מחוı
הכלא
לגדרות
ב"ה ,הם נתפסו
בתוך ימים ספורים.

לאחר שהתפרסמה דבר
הבריחה התגלה כי המחבל זכריה
זביידי ,הועבר רק יום קודם לבריחה,
לתא שממנו הוא נמלט ,ללא שהדבר
הדליק נורת אזהרה .בנוסף התפרסם
כי הסוהרת שהייתה מוצבת במגדל
השמירה מעל פיר המנהרה נרדמה
במהלך המשמרת.
המעבר של זביידי לתא החדש
באותו יום חריג מאוד והיה אמור
להדליק נורה אדומה .בשב"ס קיים
נוהל של הפרדת אסירים בהתאם
לארגונים שאליהם הם משוייכים.
זביידי משתייך לארגון הטרור פת"ח
ואילו חמשת האסירים הנוספים
ששהו בתא וברחו עמו משתייכים
למחבלי ארגון הג'יהאד האסלאמי.
באופן מפתיע – בקשתו לעבור לתא
קיבלה אישור ולא הדליקה נורה
אדומה.
השר לבטחון פנים ,גילה כי כבר בעת
בניית הכלא נעשו שגיאות חמורות
שאיפשרו את מבצע הבריחה.
בדבריו לתקשורת אמר כי "התברר
לי שכלא גלבוע נבנה בשנת
 ,2004כנראה במהירות רבה לאור
הצורך בכליאת עצורים בעקבות

השב"ס כולו מסריח מהראש ועד הזנב ,מהמודיעין ועד
אחרוני הסוהרים ,מהמשטרה שלא התייחסה לפניה באמצע
הלילה ,לטלפון המקולקל במשרד הכלא ,והעיקר  -השיטה.
הסוהרים בשטח שמתוקף תפקידם חייבים להיות חברים
נחמדים לרוצחים .מפקדי השב"ס והשרים מאפשרים
לרוצחים חיי הוללות מופקרים שקשה לדמיין בין כתלי הכלא
בידיעת כל גורמי הביטחון .סוהר שעיניו ראות וכלות ,חייב
לשתף פעולה עם המחבלים .אם לא ,או שהמחבלים יתנקמו
בו ,או שהמחבלים יתלוננו עליו והסוהר יועבר מתפקידו.
מפקד הכלא יידע את מחליפו מדוע הסוהר שלפניו הועבר
למקום פחות נעים .קח בחשבון.

הדברים האלה ידועים ומפורסמים לכל ,במשך שנים .מפעם
לפעם צעקות בתקשורת ,ואז בממשלה ובכנסת מקימים
"וועדות" על מנת להשתיק את הענין ולא לפעול כלום.
העגלה ממשיכה לנסוע כרגיל.
המחבלים השפוטים למאסרי עולם ,נהנים ממתקני ספורט
וכושר ,טלוויזיה .אף אחד לא עושה בידוק בחדרי האוטונומיה
האם הוכנס לשם סלולרי לתקשר עם "חברים לעבודה".
וכולם יודעים את זה!

המנהרה ממנו נמלטו המחבלים

האינתיפאדה השנייה .בכדי לחסוך
בזמן ובכסף נבנה הכלא על גבי
'קונסטרוקציה' שהרימה אותו
במעט מעל לפני הקרקע ויצרה
מעין תעלות מתחת לרצפת הכלא.
"ב 2014-היה ניסיון בריחה
מהכלא באמצעות אותם מעברים
תת קרקעיים .בעקבות כך הוקמה
ועדת בדיקה שאת מסקנותיה
והמלצותיה יש לבחון האם מומשו.
המחבלים שיצאו מהכלא הבוקר
ניצלו את אותן תעלות תת קרקעיות
ובאמצעותן יצאו מעבר לחומת
הכלא ,חפרו מעט כלפי מעלה ונסו
לנפשם .מה קרה בין רגע יציאתם
עד לרגע שהתברר שאסירים ברחו
 יש לברר ונברר".בריחת המחבלים גרמה להתססת
השטח על ידי הערבים בירושלים
וביהודה ושומרון .האירוע החריג
ביותר נרשם בכיכר איו"ש שבגזרת

צילום :שב”ס

רמאללה ,שם בוצע ירי חי לעבר
חיילים ,שהסתיים בחסדי שמים ללא
נפגעים .כך גם בביר אל-באשא
בג'נין ,כפרו של אחד המחבלים
הנמלטים .גם כאן ב"ה לא היו
נפגעים מהירי .באחד מהאירועים
אוטובוס של חברת אגד שעבר סמוך
לשער שכם בירושלים בדרכן לכותל
המערבי ,כשהוא עמוס נוסעים ,נרגם
באבנים.
כצפוי ,ארגוני הטרור ביהודה
ושומרון וברצועת עזה קראו
לערבים בירושלים וביו"ש להתעמת
עם כוחות צה"ל .לאחר בריחת ששת
המחבלים מהכלא ,בארגוני הטרור
מאיימים לפעול נגד ישראל ובבתי
הכלא קציעות ורמון הציתו מחבלים
תשעה תאים ,אך הסוהרים נחלצו
לעזרתם כשהם מחלצים אותם
ופועלים לכיבוי האש.

ב"ה היו המחבלים כל כך טיפשים להסתכן בבריחה בלי
תיאום עם חברים מבחוץ ,במקום להשתחרר רח"ל בכבוד
גדול בסבב הבא .הביזיונות של כל המערכת ,החרפה
של כוחות הביטחון לעיני כל העמים והשרים ,הפאשלה
שמבחינתם אי אפשר לכפר ,זה טוב מאד ליהודים ,אבל האם
ישתנה משהו? בכלל לא בטוח:
ראש ממשלת החידלון הביזיוני נפתלי בנט שותק .כמו דג.
אם יאמר משהו נגד המחבלים ,מיד שותפו לממשלה מחמוד
עבאס יפרוש ,ואין ממשלה .הוא ,יאיר לפיד ,וליברמן ,רק
עכשיו התחילו "להתחלק" על המילארדים ולשים אנשים
שלהם במקומות הנכונים .והם לוחשים לבנט – עזוב .חכה
שבוע הכל יירגע .אז הוא שותק ,עם כל הממשלה .ועוד שבוע
שבועיים ,תהיה פרשה חדשה בתקשורת ,ועולם כמנהגו נוהג.
ואי אפשר בלי מילה על מצבם של העצורים היהודיים ,אותם
אסירים "מסוכנים" שאת "הודאתם" הוציאו אנשי שב"כ
בשיטות מפוקפקות .אלו יושבים במאסרם ,ללא תנאים
בסיסים הניתנים לשאר האסירים ,ובעיקר ללא שום השוואה
למצבם של המחבלים כאמור.
אלה הפנים של המדינה .כבר שנים רבות מאד ,ירושה
מנתניהו בעל השיטה .אבל זה טוב ליהודים שזה נחשף
ומתגלה .בפרוס עלינו שנת תשפ"ב תהא שנת פלאות בכל
מכל כל ,גילוי האמת זה אכן פלאות" ,אמת מארץ תצמח"– .
מארץ ישראל שלא יכולה להחזיק שקר.

ביטחון

חדשות
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מהגג לגלגלים :פיילוט סולארי
חדשני לטעינת רכב חשמלי

שוק התחבורה הפרטית דוהר לכיוון החשמלי ומסמן עידן חדש בעלויות אחזקת הרכב והנסיעה • קונספט חדש
מערכות סולאריות בשילוב עמדות טעינה לרכב חשמלי צפוי להוזיל עלויות ולקדם את המעבר • האם יבוא יום שלא
נשלם יותר על דלק?
מתאים לעבור לחשמל סולארי.

בנימין שומר

אם רבים נמנעים ממעבר לרכב
חשמלי בגלל משוכת עמדות
הטעינה ,הרי שעתה המיזם פותח
אפשרויות חדשות ומאפשר הקמת
עמדות בשלל בנינים.

נתוני מסירות הרכב
החשמלי באר ıזינקו
בחודשים האחרונים .בעיקר
בשל הגעתה של טסלה ,אחת
המשמעותיות
השחקניות
והבולטות בתחום .בחודשיים
האחרונים נמסרו למעלה
מ 2,300-רכבים חשמליים,
ויותר ממחצית מתוכם -
טסלה מודל .3

מיזם חדש ומשותף של  2חלוצות
אנרגיה בארץ ,חברת האנרגיה
הסולארית וולטה סולאר וחברת
הטעינה  EV-Edgeמקבוצת
יוניון מוטורס ,נועד לעודד אנרגיה
ירוקה ,להרחיב את אפשרויות
הטעינה לרכב חשמלי ואף להוות
מקור הכנסה לוועדי בנינים ובעלי
נכסים.
מדובר בקרן השקעות וגוף מימון

רכבים חשמליים הינם זולים
יותר לאחזקה  -בהיעדר מאות
חלקים מכניים נעים הקיימים
ברכבי הבעירה הפנימית  -ונטולי
פליטות .עלות טעינה חשמלית
הינה כ 20%-מתדלוק בנזין.

עידן חדש בתחבורה

שתקים מערכות סולאריות על
גגות בתים פרטיים ובניני מגורים
בשילוב עמדות טעינה לרכב
חשמלי במודל ליסינג ייחודי ללא
כל עלות מצד הדיירים ,ועד הבית
או בעלי הנכס .בהמשך הדרך ,אף
יקבלו בעלי הנכס או ועד הבית
תמלוגים על החשמל העודף

שימכר לחברת החשמל.
הכרזה על צעד זה מהווה מקפצה
של ממש בתחומי האנרגיה
והטעינה החשמלית .אם עד כה
האדם הממוצע נרתע ממחשבה על
מערכת סולארית שעלות ההשקעה
בה גבוהה וארוכת טווח ,הרי
שעתה המיזם מאפשר לכל בנין

כך על פי אתר  EVמגזין :טעינה
מלאה של האיוניק  - 5לדוגמא -
תעלה לכם כארבעים שקלים בלבד
מעמדת טעינה ביתית ,ולפי טווח
של  350-400קילומטרים לטעינה
תקבלו עלות חשמל של 10-12
אג' לקילומטר (לעומת  45עד 60
אגורות דלק לרכב בנזין באותו
הגודל).

בנסיעה ממוצעת של 18,000
קילומטרים בשנה תוכלו לחסוך
באיזור ה 8,000-שקלים בשנה
על הוצאות אנרגיה ביחס לרכב
בנזין ,ויחד עם אגרת רישוי נמוכה
לרכבים חשמליים (כ 550-שקלים),
ועלויות טיפולים נמוכות יותר
תוכלו להגיע לחיסכון של כעשרת
אלפים שקלים בשנה בבחירה של
האיוניק .5
וכאשר מדובר על שימוש
באנרגיית השמש ,מתהפכים פני
הקערה לגמרי ונשאלת השאלה,
האם יתכן שהעולם מתקדם לעבר
תחבורה חינמית לגמרי שתנוע
בכח סולארי? התשובה היא ,כן.
הרבי שליט"א מלך המשיח אמר
כבר לפני  40שנה כי יש לעבור
לאנרגיות זולות וזמינות יותר
ולהתנתק מהתלות בנפט .כיום,
לקראת הגאולה ,אנו זוכים לראות
בהתגשמות הדברים.

למה הגולן ריק ממטיילים בסוכות?

נחלים ,מסלולי הליכה ,פארקים ומוזיאונים? תשכחו מכל מה שידעתם על החוויות של חג סוכות .יש מקום אחד בו הכל
קורה בחג הזה • אז איך יראה עוד מעט חג הסוכות שלנו?
יוסף אברמוביץ
לפני שעם ישראל יצא
לגלות והתפזר בין
האומות ,היה מקום אחד
שהיווה את מרכז החיים
היהודיים :בית המקדש.
בקרוב ממש ,כאשר תגיע
הגאולה האמיתית והשלימה,
יבנה שוב המקדש ויאפשר
לעם ישראל לחוש ולהתקרב
ממש לאלוקים.

הזמן העמוס ביותר בשנה בבית
המקדש הוא חג הסוכות ,רצף
האירועים והמצווה המיוחדת
להגיע לבית המקדש דווקא בחג
הסוכות ,גרמו לכך שזמן רב קודם

חג הסוכות כבר עסקו פועלים
בהכשרת הדרכים מכל רחבי
הארץ לכיוון ירושלים ,עבור מליוני
העולים לרגל.
כדי לאפשר מעבר בטיחותי
ברחובות העיר במהלך החג ,היו
תושבי ירושלים בונים סוכות
מתקפלות ,ומקימים אותם רק
בלילה עבור לינת החג .סימן מיוחד
היה נתלה על כל בית ירושלמי
בשעות בהן ניתן לאורחים להיכנס
בחופשיות .במהלך חג הסוכות,
בנוסף על קרבנות עולי הרגל
הפרטיים  -הקריבו  70פרים ,כנגד
שבעים אומות העולם.
בכל יום ,היו נוטלים כולם את

לולביהם ,ומקיפים איתם את
המזבח תוך שירת ההלל .וכאשר
מגיע הערב  -השמחה אדירה.
החל מרדת החשיכה החלו ברחבת
המקדש ריקודי שמחה המוניים,
כאשר במיוחד עבור כך מותקנות
מרפסות צפיה המיועדות לנשים.
מקהלת ענק של מאות לוויים
הופקדה על הנגינה ,ועם ישראל
רקד בהמוניו בשמחה רבה ,גדולי
הרבנים היו מבצעים להטוטי אש
על-מנת להרבות בשמחה ,שבחג
הסוכות היא מצווה של ממש מן
התורה.
ריקודים אלו הם הכנה למעמד
שמגיע עם עלות השחר ,אז מריעים

הכוהנים בחצוצרות וההמונים
צועדים יחד תוך שירה אדירה
במורד העיר אל בריכת השילוח,
שם שואבים מים מן המעיין ,עבור
קיום המצווה בתורה "ניסוך המים",
השאיבה מתבצעת בשמחה רבה,
ומכאן שמה של השמחה " -שמחת
בית השואבה".

בן חנניה ,העיד כי בימי החג בבית
המקדש "לא ראינו שינה בעינינו".
במשך כל היום היו מקיימים
את יתר מצוות המקדש של חג
הסוכות ,ובכל הלילה רקדו ושרו
בשמחת בית השואבה .הגמרא
מסבירה כי בין לבין היו החוגגים
מנמנמים אחד על כתפו של השני…

כאשר האור כבר מאיר ,חוזרים
כולם עם המים שנשאבו על-ידי
הכוהנים אל בית המקדש ,אז -
לאחר הקרבת קרבן התמיד של
הבוקר  -מנסכים הכוהנים את
המים עם יין על המזבח ,תוך שירה
גדולה.

השנה ,לקראת חג הסוכות ,כדאי
לישון כמו שצריך ,ולאגור כח
לשמחה הגדולה שתהיה בעזרת
השם ,בחג שלאחר ביאת המשיח.

אחד מגדולי התנאים ,רבי יהושע

מקורות :דברים טז ,טז; פסחים סד,
ב; סוכה ירושלמי ב ,ב; תוספתא
ברכות ד ,ח; מסכת סוכה )נ  -נה(;
ישעיה יב.
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דעות

ליבנת סגס

רועי בנימיני

שנה טובה ומתוקה
דווקא

במה תבחר?

הרבי שליט"א מלך המשיח מברך כל אחד ואחת בברכת שנה
טובה ומתוקה .מה הסיבה לכך?

כבר בתחילת חודש אלול אנחנו נוהגים להתחיל לברך איש את רעהו בברכת
שנה טובה ומתוקה .כולנו בציפייה לחודש תשרי ולשמחה הגדולה שהוא
מביא איתו .טעמים מתוקים של רימון ,תפוח בדבש ,מחממים את הלב .אויר
של התחדשות שנותן תקווה והשראה טובה .המון הכנות לסעודות שגורמות
לנו להיות ביחד ...וכמובן התפילות .התפילות שנשמעות מכל פינה ,במגוון
הרחב של המנהגים היפיפיים של קיבוץ הגלויות.
והכל קורה כאן בארץ ישראל היפה שלנו.
כל החגיגיות הזאת ,כל מה שהתרגלנו אליו ,הכל היו בעבר נבואות .עד ממש
לא מזמן 70 ,שנה בערך ,כולנו היינו פזורים בגלות .היו יהודים שחלמו לזכות
לחגוג חגים מיוחדים וקדושים בארץ ישראל  -ארץ האבות הקדושים  -ארץ
הגאולה של כל העולם כולו.

אם היו אומרים לכם שכל מה שאתם צריכים הכי הרבה זה להקפיד ולדקדק
בשמחה?
האופטימים יגידו שזאת משימה פשוטה יחסית בשביל לזרז עלינו את הגאולה
האמיתית והשלמה .הפיסימים יתקשו ,הם יגידו שלא תמיד קל לשמוח,
שהחיים לא פשוטים ,שקשה מאוד ,ששורדים בקושי.
צריך ללמוד רבות על שמחה בכדי להצליח לשמוח .מי שקל לו לשמוח ,לא
תמיד זאת שמחה אמיתית .מי שקשה לו לשמוח ,תאמינו או לא גם לו יש
שמחה בלב.
בחסידות השמחה היא המובילה ,היא העניין והדבר שאחריו צועד החסיד .כל
חסיד יודע ,שללא שמחה ,לא ניתן לתפוס דבר ,לא לימוד מחכים ולא תפילה
בכוונה .אנחנו חייבים אותה ,והאמת שהיא גם חייבת אותנו.
כשאנחנו בשמחה אמיתית ,זוהי שמחה שלא תלויה בדבר ,לא בבשורות
הטובות ולא בבשורות הרעות ,אנחנו שמחים מעצם הקיום שלנו ,ובזכות
שניתנה לנו כיהודים לקדש את העולם הגשמי שבו אנחנו חיים ולהכניס
לתוכו רוחניות ,להכניס אור ,לחבר את השכינה הקדושה מלמטה למעלה.
אנחנו כולנו כלים של אלוקות ,ואיפה שיש שמחה אמיתית שם יש אלוקות
בהתגלות .בגלוי אי אפשר שלא לשמוח ,זאת שמחה פורצת גבולות.
הרבי שליט"א מלך המשיח מברך בשנה טובה ומתוקה דווקא.
מתוקה זה בגילוי ...זה לא רק שהשנה טובה ,אלא זה שאנחנו מצליחים גם
להרגיש בזה בעזרת החושים שלנו .שהטוב גלוי לנו תמיד ובכל מצב.
כולנו רוצים שנה טובה ומתוקה .שנה שלא רק שהיא באמת תהיה טובה ,אלא
אנחנו גם נרגיש בכל הטוב שלה .נחווה את הטוב ,כמו חוויה של אכילה של
משהו מתוק .בתשרי מרגישים שמשמים מגישים לנו את השמחה ,וזאת בכדי
שנדע להוקיר אותה ולאמץ אותה לכל השנה.
וכך ,מידי שנה מברך הרבי שליט"א מלך המשיח את כולנו בשנה טובה
ומתוקה .לנו נשאר להכין כלי טוב לברכה ,כלי שלם לשמחה ,לשמחה
אמיתית.
חודש תשרי זו ההזדמנות שלנו להשפיע על היהודים שאנחנו .להיזכר בזהות
היהודית שלנו מבלי להתחשב בדבר ,לחפש להתקרב אל התורה והמצוות,
לבקש להשתנות .לרצות להשתנות .הרצון הוא המפתח שפותח את השמחה.
הרצון לעשות טוב ,לעלות ולהתקדם.
בתקופה בה אנחנו נמצאים חשוב מאוד לשמור על השמחה ,לחזק את
האמונה והביטחון בקב"ה .לדעת שהכל לטובה ,הכל מושגח ,ושיש לנו חלק
בזה ,לשמוח ולהתפלל על הגאולה האמיתית והשלמה תכף ומיד ממש.
כולנו צועדים בגאון השנה שמחים ,מבורכים ,אחרי הרבי שליט"א מלך
המשיח שמכריז ואומר שהגיע זמן גאולתינו.
קחו לכם למטרה השנה לזכות בשמחה יהודית אמיתית ,שמחה של אמונה
שלמה.

ְּת ַקע ְּב ׁשו ָֹפר
ָּגדוֹל ְל ֵחרוּ ֵתנוּ

לחטוף ולרוץ או לעצור ולחשוב .לקרוא מהר ולהספיק כמה שיותר ,או לעשות
הכל לאט גם בזמן שמתפספס דברים אחרים .לחיות באיזי או ...תחשוב לבד
ראש השנה .זה מתחיל בזמן בו כולם מאחלים
לכל אחד מחברינו הקרובים והרחוקים שנה
טובה ומתוקה ומבקשים את סליחתם אם אי
פעם נפגעו מאמירה שיצאה מפינו ,ומתכוננים
ליום הדין באימה וביראה ,הרי זה יום לפני רגע
ההכרעה .מיד בצאת החג שמים לנו סטופר –
עוד עשרה ימים אתה נמצא בשיאה של השנה,
יש עשרה ימים להתכונן ליום הגדול בתשובה,
תפילה וצדקה ,ויש כותרת' ,עשרת ימי תשובה',
יאללה תתחיל לרכז את חושיך לכאלו רציניים
וברוח של תשובה וחרטה ,למה? אתה שואל,
כי היום נקבע גזר דינך לשנה הקרובה .היום
הקדוש נכנס ואנו נכנסים אליו בכובד ראש
ובאמונה שלימה שגזר דיננו יקבע לחיים טובים
ולשלום ,כל היום שרויים בצום ותפילה וברגש
עז לכל מילה שיוצאת מפינו ,יום כיפור שם היום.
כשהוא יוצא הוא מביא מיד לאחריו את מוצרי
האדמה הקדושה ,מעשבים קטנים ,עד ענפים
ועצים גדולים ,אלו שמגיעים מהשיחים הנמוכים
ואלו מהגבוהים ,אלו שליד נהרות המים הזורמים
ואלו שנמצאים הרחק ממקור מים חיים ,והכל
באגודה אחת חיבור מושלם ,מי היה מאמין
שאלו ואלו יתנענעו כאחד תחת סוכה בת
ארבעה דפנות ועליה ענפים מסודרים להפליא,
בזו האחרונה אנו גם אוכלים תחתיה שבעה ימים
בהם חוגגים את חג הסוכות.
כמובן שלא שכחנו את הלילות הארוכים שבהם
רוקדים את שמחת החג ברחובות העיר ,אלו
לילות 'שמחת בית השואבה' ממש שמחה של
מצווה ,וכשאחרון הלילה מסתיים בעודנו הולכים
לישון עוד מחכה לנו בימים שלמחרת ,שמחה של

ממש ,יום שלם של ריקודים עם תורתנו הקדושה
זאת שניתנה לנו עם ישראל במעמד מתן תורה,
שמחים ומודים לקב"ה על שנתן וזיכה אותנו
בזכות הגדולה ,התורה הקדושה ,ואיך לא נרקוד
ונקפץ לאחר קבלת מתנה כה גדולה .זה היום,
שמחת תורה.
כזה הוא חודש תשרי בו נמצאים עתה.
נראה מלחיץ .חג רודף חג ואנו בריצת מרתון
להספיק כמה שיותר ובמאת האחוזים ,לא
מסתכלים ימין ושמאל אלא בעיניים ישירות
ובלב בוטח ליעד ,החג הבא ,זה זווית אחת
להסתכל על חודש החגים בתחילתו של השנה.
ומזווית שונה ,זהו חודש גדול וקדוש ,אנחנו לא
רודפים אחר כל חג שבא ,אלא חיים את אותו
זמן בו אנו נמצאים ,לא מסתכלים אחורה על מה
שלא הספקנו או קדימה על איך ומה יהיה אז,
אלא חיים את הרגעים בהם אנו נמצאים.
החודש שלנו יראה אחרת אם נחייה כל רגע
ורגע בקדושתו ורוממותו הנעלית ,נרגיש
אחרת ,נקבל את השפע והכוחות שיורדים
עלינו באהבה ובשמחה מתוך מנוחה ,שלווה
ובביטחון גמור שהגענו לחג מוכנים וראויים
ולא לחוצים וחוששים שמא איזה דבר קטן
שכחנו או לא קיימנו כמו שצריך ,אנחנו
חיים בחודש תשרי את ה'עכשיו' .לא ניתן
לאבד את החודש שנמצא בקדמת חייו של
כל יהודי המחובר לעם ישראל .חודש שמח.
שווה בדיקה.

מה הסוד מאחורי המהפך העולמי?

הגיע הזמן שנתחיל לצרוך חדשות ממקורות מהימנים ובטוחים יותר ,כל מי שלומד את תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח
מגלה התסכלות חדשה על כל המתרחש בעולם .כל המציאות כולה הולכת ומכריזה :הנה זה משיח בא .אבל לא מספק לקרוא
על כך או ללמוד ,צריך ליישם זאת בפועל בחיים
מאיפה שרק נסתכל על הקורה בעולם לאחרונה,
לא נוכל להתעלם מהזעזועים והמהפיכות בכל
תחום אפשרי בחיים  -דבר שממש נראה כסימן
משמים עבור האנושות כולה ,ומיום ליום זה רק
הולך ומתגבר...

גל דדון

אחד המאחד

אז מה בעצם רוצים לומר לנו?

ארבעה סוגים לא קשורים מתחברים יחד לאגודה אחת שבוע ימים .עם ישראל
אותו סיפור ,עם אחד מפוצץ בדעות שונות ומגוונות ומחובר חזק .מה הסיכוי?
לזה הראשון יש טעם וגם ריח ,השני רק טעם ודי,
אחריו בתור  -ריח זה מעלתו ובזה היא מסתכמת
ונגמרת ,ואחרון חביב גורנישט  -כלום לא טעם
ולא ריח .עכשיו תארו לעצמכם את ארבעת
ה'לא קשורים' מתחברים לשבוע שלם לעבודה
משותפת ביחד .נשמע הזוי ובכלל לא קשור 'מה
הסיכוי' כזה .זהו אז הנה החדשות ,זה קורא אחת
בשנה אצלנו  -העם היהודי בשיאו של חודש
תשרי נמצא החג האהוב על כולנו  -חג הסוכות.
במרכזו של החג מככבים 'ארבעת המינים' זהו
כותרתם של ה'לא קשורים' .הראשון נקרא
אתרוג אחריו לולב ,הדס ,והערבה .הם מתאגדים
סביב הלולב הגבוהה מבין כולם ושוהים אחד
לצד השני שבוע ימים .בכל יום הם קמים לנענוע
ראשוני וקצר לפני תפילת השחר .וכך לפי סדר

שניאור גרנשטט

היום הם מקבלים עוד כמה וכמה נענועים
לארבעת כיווני הרוח .ותאמינו לי שכמה שהם
שונים ולא שווים הם חיים זה לצד זה באחדות
נפלאה תחת סוכה בת ארבעה דפנות וסכך,
במשך שבעת הימים.

דעות

מאוד חשוב לשמוח בחודש תשרי ,זהו חודש שממנו אנחנו יוצאים אל השנה
החדשה .לכולנו ניתנה הזכות לאגור שמחה לכל השנה בכדי שתהיה לנו שנה
טובה ומתוקה.

דעות
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בשבת פרשת תולדות תש"נ התייחס לכך בצורה
ברורה הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו כאשר
התייחס לשאלה הטבעית שקיימת אצל הציבור:
איך אפשר לראות את עניני תקופת זמן הגאולה
בעולם ,לאחר שהובטחנו ש"דורנו זה הוא דור
הגאולה השלימה" ,וכעת הוא "זמן סף הכניסה
לגאולה" ,אך לכאורה הדבר לא בא לידי ביטוי
ב"חדשות" המתחוללות בעולם?

יש בנו בלי סוף סוגים שונים ,אנחנו העם הכי
מגוון ומעניין ,מלא פלגים ומפלגות יש בתוכנו.
דעות שונות וכאלו גם הזויות נמצאות רק אצלנו
 עם ישראל .אלו למעלה ממש כמונו כל מרכיבמארבעתם דומה לנו  -בני ישראל ,ולמרות
השוני ביננו אנחנו מאוחדים וקשורים על עצם
היותנו יהודים  -בניו של הקדוש ברוך הוא.

הרבי שליט"א מלך המשיח עונה על כך בפשטות
שהיא הנותנת ,דוקא במה שמתרחש בעולם
אפשר לראות את יד ה' וכך גם את הגאולה
שמביא כעת לעולם לאחר שעם ישראל השלים
את העבודה בגלות שעל זה הבטיחה כבר
התורה ,ובמיוחד בזמננו בו התבשרנו בנבואה
מהרבי שליט"א מלך המשיח ש"הנה זה משיח
בא ,ותיכף ומיד ממש".

אשרינו שזכינו.

דוקא הסחרור שעובר במהירות הבזק על העולם

כולו מכל הבחינות האפשריות מגלה את יד ה'
ואת אהבתו לעם ישראל במיוחד ,ומגלה למי
שלא שם לב "מי הוא בעל הבית על העולם."...
זאת אומרת ,שבאמצעות התבוננות מתאימה
והסקת המסקנות הנכונות נגיע לחיזוק האמונה
בדברי הנביא שהודיע כי אנו בדור הגאולה
ובתקופת ימות המשיח.
ולכן ,בודאי שאי אפשר לומר שאין זה מענינו של
יהודי לעסוק בזה  -מאחר והרי הוא צריך כמובן
להיות שקוע אך ורק בתורה ,אלא ,יחד עם זאת
על יהודי לשים לב לניסים שה' עושה בעולמו
ולהודות לה' על חסדו המיוחד לעם ישראל,
שזה בעצם מגלה שהעולם נברא וקיים אך ורק
למטרת גילוי כבוד ה' יתברך בעולם.
(זה מזכיר את הסיפור על הלמדן המופלג שישב
ולמד אודות הלכות נתינת צדקה לעני ,ובדיוק אז
הגיע איש עני לבקש ממנו צדקה ,בתגובה לכך
ביקש ממנו הלמדן לצאת ולא להפריע לו ללמוד
אודות ה'צדקה'.)...
אז בעצם זה בסך הכל המטרה שמסתתרת מאחורי
ה'קרוסלה' העולמית למי ששאל ...שיהודי יקיים

את התכלית הנדרשת ממנו להודות לה' על
הניסים והחסדים והידור בשמירת תורה ומצוות
והאמונה והשמחה ש"הנה זה משיח בא"  -פשוט
לדעת לייקר את התקופה שחיים בה ולשדר על
הגל!
במילא ,ברגע שהמסר מובן מצדנו  -כבר לא
צריך ללכת סחור סחור אלא פשוט שה' ישלח
לנו גואל צדק ,משיח צדקנו במהרה בימינו ממש
 שאז תתגלה מלכות ה' ומבלי שהעולם יפריעלכך בכל מקום שהוא.
אז במקום להיות המומים או מבולבלים
מהמציאות בעולם פשוט ניגש להבין וללמוד את
נושא ה"משיח וגאולה" במקורות היהדות בצורה
טובה ובהוספת העובדה של הבטחת נבואת
הגאולה בדורנו נפרסם את הידיעה הטובה ביותר,
כי זה עכשווי יותר מאי פעם ,ממש עכשיו...
החדשות האמיתיות מתגלות רק בתוך התורה,
רק מי שלומד מבין ורואה את המציאות האמיתית
ההולכת ומתרקמת לעינינו!
איך עושים את זה? פשוט מאוד ,הכנסו היום לכל
בית כנסת או מוקד של חב"ד בסביבת מקום
מגוריכם ושאלו מתי השיעור הקרוב בעניני
משיח וגאולה .ומכאן הכל תלוי בכם .בהצלחה

דעתכם חשובה!
כל אחד יכול להשפיע ,כל
אחד צריך .יש לכם מה
להגיד? טור בעניני השעה,
מסר אודות הגאולה ,מילים
אישיות על מה שקורה
או חיזוק יהדותי תודעתי,
שלחו את טור הדעה
לאימייל:

office@hageula.com
ובעז"ה נפרסם אותו באחד
העיתונים הבאים.
(אין המערכת מתחייבת
לפרסם את כל החומר
שישלח .המערכת שומרת
לעצמה את הזכות לערוך
את המתפרסם בגליון
בהתאם לכללי העיתון)

מגזין
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12
סימני משיח
הרב מנחם כהן //
תשרי תשפ"ב
)ספטמבר (2021

13
ריקוד מנצח
הרב ירון צבי //

14
בנועם ובתוקף
מלי קופצ'יק //

16

שליח אחד,
שני בתי חב"ד

עסקה בטוחה
נעמה טוכפלד //

השליח רוני ארד עונה
לשאלון של מנחם מענדל
אקסלרוד • עמ' 22

17
אחרי החגים
צבי ונטורה //

19
על חינוך ואוכל
מעיין ציזיק //

ידיד אמת

אין ישראלי שלא שמע על 'ידידים' ארגון ההצלה הלא רפואי הגדול
בישראל .ישראל אלמסי מנכ"ל הארגון והאיש שאחראי במידה רבה על
התפתחותו ,מספר על הצמיחה המטאורית של הארגון ועל התכניות
לעתיד .מחלום לחזון  //עמ' 8
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

דבר העורך

ת

תמונת החודש

הרב בנצי פרישמן

קיעת השופר הנשמעת בבתי הכנסת (ובכל מקום
בו נמצאים יהודים ,כהוראת הרבי שליט"א
מלך המשיח) ,מסמלת בין היתר את קבלת
מלכותו של מלך העולם ,הקדוש ברוך
הוא ,על ידי המתפללים.

04

כך גם בנוסח התפילה העובר מדור לדור ,אנו
מתפללים ומתחננים" :מלוך על העולם כולו
בכבודך ,והנשא על כל הארץ ביקרך ,והופע
בהדר גאון עוזך ,על־כל־יושבי תבל ארצך,
וידע כל פעול כי אתה פעלתו ,ויבין כל
יצור כי אתה יצרתו ,ויאמר כל אשר נשמה
באפו ה' אלקי ישראל מלך ,ומלכותו בכל
משלה".

מתחילים ברגל ימין

עם ישראל מתחיל את השנה ,מתוך שמחה
כשהוא בטוח בנצחונו במשפט בו עומדים
כל יצורי עולם ,התעלמות מהמציאות
או דווקא הכרה בו? "לכתחילה אריבער"
בחיים האישיים  //שלום דובער ישראלי

הבה נתבונן רגע במשמעות התפילה
והבקשה ,ניצבים יהודים בכל העולם,
ביום בו נקבע עתיד השנה הבאה .יום זה
נקרא בשם ראש השנה ,כי הוא כמו ראש
האדם שמכתיב את התנהגות הגוף כולו,
וכך גם יום זה קובע את עתיד השנה כולה.
ובמקום לעמוד ולבקש על צרכיו האישיים,
מבקש היהודי את בקשתו העיקרית :אנא
התגלה במלוא תפארתך ומלוך על העולם כולו.
אנא הראה כבר לעולם כולו את גודלך בגאולה
האמיתית והשלימה.

08

ידיד בדרך אליך

בין קריאה לחילוץ ,התיישב מנכ"ל ידידים
ישראל אלמסי לדבר על הצלחת הארגון
שהפך להיות הגדול ביותר מסוגו ,על
השימוש בטכנולוגיה להצלת חיים ובעיקר
על החזון והתוכניות לעתיד  //בנצי פרישמן

תקיעת השופר ,מזכירה לכל אחד את קול השופר לו
אנו מצפים .חז"ל מסבירים כי תקיעת השופר בקרן של
איל ,נועדה להזכיר זכות אבות ,ולהעלות את זכרו של האיל
שזימן הקדוש ברוך הוא לאברהם לעלות לעולה במקום של יצחק
בעת העקידה .מאותו איל ,כך מספרים חכמינו ,עשה הקב"ה שתי
שופרות ,בראשון השתמש במתן תורה ,אז נאמר "ויהי קול השופר הולך
וחזק" ואילו השני שמור לתקיעת השופר של מלך המשיח ,כפי שאנו
מתפללים בכל יום" :תקע בשופר גדול לחרותינו".

הרבי שליט”א מלך המשיח אוחז
בידיו את ארבעת המינים בתפילת
שחרית .חול המועד סוכות תשמ”ח ()1987

הסוכה של כולם

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

דבר מלכות
יש לי מושג

ש ְמ ָחה
ִׂ
\

אחד מפרקי התהילים המוכרים ביותר ,נפתח במילים "שיר
המעלות ,בשוב ה' את שיבת ציון  . .אז ימלא שחוק פינו" .מכאן
למדו חז"ל כי רק בגאולה ,מתגלית השמחה האמיתית של עם ישראל.

הרבי שליט"א מלך המשיח ,מסביר כי כבר הגיעה זמנה של שמחה זו,
ואף אומר כי דרך זו של הבאת הגאולה האמיתית והשלימה מתוך שמחה
עדיין לא נוסתה ,ואם ינסו זאת אז יראו את התוצאות" :יש בשמחה סגולה
מיוחדת להביא את הגאולה ...המדובר כאן אודות השמחה להביא את
המשיח הוא  -על השמחה כשלעצמה ,שמחה בטהרתה ,עבודה של שמחה
לשם מטרה ותכלית של ביאת המשיח ...והשמחה תביא את המשיח".
לא לחינם המילה ישמח ,דומה באותיותיה למילה משיח .אז ,בגאולה
האמיתית והשלימה ,נדע מהי שמחה אמיתית ,שמחה כפי שהיתה בזמן בית
המקדש כאשר מידי ליל חג הסוכות ,היו רוקדים בהתלהבות ,לאורך כל
הלילה ,בחצר המקדש ,וכפי שנזכה גם בשנה זו .אמן.
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מתוך שיחות הרבי שליט”א מלך המשיח

מה רואים? משיח!

\

החינוך של תינוקות של בית רבן צריך להיות באופן שהתינוקות נעשים
חדורים לגמרי תוך תוכם עם הענין והנקודה של "משיח" ,כך ,שכאשר רק
מביטים על ילד יהודי ,מה רואים? – משיח!
כל מציאותם היא "משיח" – הגילוי ד"אתה הראת גו' אין עוד מלבדו".

ויש לקשר זה גם עם העובדה שבשמחת-תורה – הקשורה במיוחד עם משיח כנזכר-
לעיל – מצינו הדגשה במנהג ישראל ,שגם תינוקות-של-בית-רבן חוגגים ורוקדים
עם התורה (ועל-ידי השמחה הגדולה שלהם בשמחת-תורה – מתגלה עוד יותר איך
שהם "משיחי").
ואדרבה :כיון שעיקר השמחה דשמחת תורה אינה על-ידי לימוד התורה ,אלא דוקא
באמצעות ריקוד עם התורה – ריקוד עם ספרי התורה כפי שהם מכוסים במפה
ומוכתרים בכתר תורה ,שאז בכלל לא שייך ללמוד בה – הרי מובן ,שאז מודגשת
בעיקר השייכות של התורה לכל בני-ישראל – מהגדולים ועד הקטנים והכי קטנים
– בשוה ממש.
ויש לומר ,שזה גם קשור עם השייכות והגילוי המיוחד של משיח בשמחת תורה –
שאודות ימות המשיח כתוב ש"לא ילמדו עוד איש את רעהו גו' כי כולם ידעו אותי
למקטנם ועד גדולם"; ולכן גם ההנהגה בשמחת תורה היא מעין ודוגמת זה.
(משיחת ליל שמחת תורה קודם הקפות ה'תשנ"ב)

מחזה שלא מהעולם הזה :קרב איתנים בין
שור הבר הענק ביותר לבין הלווייתן היחיד
מסוגו מסתיים בסעודת ענק עם יין בן
למעלה מ 5780שנה  //מנחם גבעתי

20

שליחות בשני בתי חב"ד

הרב רוני ארד מנהל שני בתי חב"ד
בקביעות במשך השנה ,יחד עם הגולשים
העוברים מחוף אחד לשני בסרי לנקה ,הוא
נודד עם משפחתו  //מנחם אקסלרוד

מדורים:
תורת הגאולה >  / 12טיפ לחיים
>  / 13בזכות נשים >  / 14אמונה
ומדע >  / 15בנימה אישית > / 16
משל ונמשל >  / 17יש לי עניין >
 / 19יגעת ומצאת >  / 22תחנת
מסע > 23

שמחת בית השואבה ברחובות ברוקלין .לא מפסיקים לרקוד גם תחת הגשם .צילום :חיים טויטו

שיר לגאולה
ובכן מה נהדר היה כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש כאוהל הנמתח בדרי מעלה ,מראה
כהן .כברקים היוצאים מזיו החיות ,מראה כהן .כגודל גדילים בארבע קצוות ,מראה כהן .כדמות הקשת
בתוך הענן ,מראה כהן .כהוד אשר הלביש צור ליצורים ,מראה כהן .כורד הנתון בתוך גינת חמד ,מראה
כהן .כזר הנתון על מצח מלך ,מראה כהן .כחסד הניתן על פני חתן ,מראה כהן .כטוהר הנתון בצניף
טהור ,מראה כהן .כיושב בסתר לחלות פני מלך ,מראה כהן .ככוכב הנוגה בגבול מזרח ,מראה כהן.

\

פיוט זה הנאמר בקהילות רבות בעיצומה של תפילת מוסף ביום כיפורים בבית הכנסת ,מתאר
את מראהו נורא ההוד של הכהן הגדול בצאתו מעבודתו הקדושה בקודש הקודשים ביום זה.
המקום הקדוש ביותר בעולם הינו קודש הקודשים ,לשם אסורה הכניסה כליל ,לכל בני האדם ,במשך
כל ימות השנה .רק פעם אחת בשנה ביום הקדוש ביותר נכנס בחיל ורעדה הכהן הגדול ,לאחר
שהתאמן לכך מבעוד מועד כדי להקטיר את הקטורת במקום זה .האיש הקדוש ביותר ,ביום הקדוש
ביותר במקום הקדוש ביותר.
מאחר והכניסה לקודש הקדשים מיועדת רק למי שראוי לכך ,הרי באם היה נכנס כהן גדול שאינו
ראוי( ,כמו אלו שרכשו את הזכויות להיות כהן גדול בכספם מהשלטון הזר ששלט בחלק מתקופת בית
שני בארץ ישראל) היה הוא מת במקום ,ונאלצו להוציאו ממקום זה כשהוא אינו בחיים.
לאידך ,כהנים גדולים הראויים לתוארם היו נכנסים בשלום ויוצאים בשלום ,כשביציאתם היו מלווים
על ידי המוני העם בשירה ובשמחה.
פיוט זה מתאר בדימויים מרהיבים הלקוחים ממושגים שונים את מראהו של הכהן המזוכך ,עם סיום
עבודתו הכבירה ביום גדול זה ,ונאמר בבתי הכנסת ,כאמור ,עם סיום קריאת תיאור עבודתו של הכהן
בבית המקדש.
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.3

חיים בזמן

רק דבר אחד

הכוח החזק ביותר

האמת היא ,שכבר לפני אלפי שנים חווינו חוויה דומה .היה
זה בסיומם של חמישים ימי המתנה ארוכים מאז היציאה
ממצריים ועד לאותו אירוע מכונן בלב המדבר – מעמד
קבלת התורה – שבו כל הנשמות שלנו גם זכו להשתתף .אז,
בהר סיני ,ירד הבורא בכבודו ובעצמו לראשונה בהיסטוריה
אל תוך העולם הגשמי.

האם האופטימיות האופפת את עם ישראל בתחילת השנה ובמיוחד בראש השנה היא נכונה; מה
חייבים בית דין של מעלה לפסוק בראש השנה לכל יהודי; "לכתחילה אריבער"  -קודם כל מלמעלה,
המשפט של הרבי המהר"ש שהפך לדרך חיים; הדרך שעבר עם ישראל ממעמד קבלת התורה בהר סיני
ועד לחגיגות בבית הכנסת בשמחת תורה; והשבת המיוחדת ,האחרונה של חודש תשרי ,שיש בכוחה
להשפיע ולשנות את כל השנה הבאה עלינו לטובה
מאת :שלום דובער ישראלי

.1

פותחים שנה עם בונוס

החודש שפותח את השנה הוא פרק זמן מורכב .את תחילתו
אופפת אווירה רצינית של תשובה ורצון של כל אחד
להשתפר ,ולמולו החצי השני חגיגי ושמח ,עם חג הסוכות
ושמחת תורה.
את החצי הראשון מעבירים המוני בית ישראל בבתי הכנסת,
בניסיון להקשיב לקול השופר ,לבקש מחילה על מה שהיה
בשנה החולפת ולהבטיח שהשנה הקרובה תהיה הרבה יותר
טובה.
אבל הרבי שליט"א מלך המשיח מגלה זווית הסתכלות
נכונה על התקופה הזו ,באמצעותה נוכל לקבל יחס חדש על
המצפה לנו בתום ימי הדין והמשפט.

כל אחד מלך
לרוב ,אופטימיות היא טובה אבל לא נכונה .הביטחון המופרז
ש"הכל יהיה בסדר" מגיע לפעמים בתור צורך להדחיק לצד
איזה חשש מהשלכות של מצב שאליו נקלענו.
אך לא כן הוא בנוגע למצב הרוח האופטימי של עם ישראל
בהתקרב מועד המשפט .מיד עם הנקישות הראשונות של
ראש השנה במפתן אנחנו לובשים בגדי חג ,אוכלים ,שותים
ושמחים ,ובטוחים שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו לטוב,
ולכף זכות.
זו איננה אשליה .כל יהודי עומד בראש השנה בדרגה של
מלך ,וכמו שלא יעלה על הדעת שהמלך ייאלץ לטרוח כדי
לממש את רצונו ,כך כל יהודי זכאי וראוי לקבל מאת הבורא
את כל מה שמגיע לו ,ללא השתדלות או מאמץ כלשהו מצידו.
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כל יהודי נמשל לבן יחיד שנולד להורים זקנים לאחר שנים
ארוכות של המתנה .נתאר לעצמנו איזו אהבה ותשומת לב
מעניקים זוג הזקנים שהפכו להורים טריים ,לבנם היחיד.
כך ויותר ,היא האהבה של הבורא יתברך לכל יהודי ,ולכן אין
ספק שכל אחד אכן זוכה לקבל בראש השנה את פסק הדין
הטוב ביותר ,לשנה טובה ומתוקה.

מצב אידאלי?
אם ננסה לפרט בצורה מדויקת יותר מהו פסק הדין הכי טוב
שנוכל לקבל ,נגיע למסקנה שחיים טובים ומאושרים ,פרנסה
ברווח ,ילדים ובריאות זה לא הכל .אלו הם רק פרטים לעומת
השלימות האמיתית.
אפילו יהודי שחי היום בארץ ישראל ,עם בית גדול וחיים
נוחים ,נמצא עדיין רחוק מלהיות במצב האידאלי של יהודי,
שלכן גם הוא מבקש בכל הזדמנות את בוא המשיח והגאולה
השלימה.
בגאולה השלימה לא יחסר לנו כלום .אז כולנו נוכל לחזות
באורו של ה' ובגילוי מלכותו בעולם ,יחד עם שלימות של כל
מה שאנחנו צריכים בגשמיות.
הגילוי של ה' בעולם יופיע בצורה מוחשית עם גילוי מלכותו
של מלך המשיח ,שדווקא בו ודרכו יתגלה הקדוש ברוך הוא
בעולם ללא שום מסך או מפסק .הוא בעצמו ממש.
המשימה של ראש השנה היא להכתיר את ה' עלינו ולקבל
את מלכותו מחדש ,מתוך בטחון איתן שאנו זוכים לשנה הכי
טובה ומתוקה שיש – בגאולה האמיתית השלימה.

מיד עם הנקישות
הראשונות של ראש
השנה במפתן אנחנו
לובשים בגדי חג,
אוכלים ,שותים
ושמחים ,ובטוחים
שהקדוש ברוך הוא
ישפוט אותנו לטוב,
ולכף זכות.
זו איננה אשליה .כל
יהודי עומד בראש
השנה בדרגה של
מלך ,וכמו שלא יעלה
על הדעת שהמלך
ייאלץ לטרוח כדי
לממש את רצונו,
כך כל יהודי זכאי
וראוי לקבל מאת
הבורא את כל מה
שמגיע לו ,ללא שום
השתדלות או מאמץ
כלשהו מצידו.

ראש השנה .עם ישראל חוגגים (צילום :דובער הכטמן)

.2

לפרוץ את תקרת הזכוכית

הגישה הוודאית הזו שללא צל של ספק אנחנו זוכים
במשפט היא גישה קצת יומרנית ,כי הרי מי מאיתנו
לא נפגש ביום יום עם המציאות ועם כל האתגרים
הרוחניים? לו רק יכולנו לדמיין אפשרות כזו שבה
אנחנו מצליחים לעבור את כל הניסיונות בלי ליפול.
אז מהיכן באמת מגיע אותו ביטחון בזכאות בדין?
ההסבר לתופעה נעוץ בפתגמו המפורסם של הרבי
המהר"ש (רבי שמואל מליובאוויטש ,הרבי הרביעי
בשושלת נשיאי חב"ד) האומר" :העולם סבור
שכאשר אי אפשר ללכת מלמטה הולכים מלמעלה,
ואני סבור שמלכתחילה צריכים ללכת מלמעלה".

עוקפים מלמעלה
משמעותו של הפתגם :אם הולכים לפי המבט השטחי,
עם המושגים וההנחות המקובלות ,אז כמובן שלא
הכל ורוד ,כי בסוף אנחנו בני אדם ולא אחת אנחנו
נופלים .קודם כל צריך לנסות להתמודד עם הבעיות
הקטנות והאישיות ,ורק אחר כך  -באם מתאפשר –
אפשר לחפש דרך לדלג מעל המכשולים.
אבל אצל יהודי ,הגישה היא מלכתחילה מלמעלה,
ובלשונו של הרבי המהר"ש (באידיש)" :מלכתחילה
אריבער!" – לקפוץ ולעבור מעל כל הבעיות
מלכתחילה כמו גשר שעובר מעל כל הפקקים ,כי
מצד השורש העליון שלנו המושרש במקום הכי
גבוה ,איזה קשר יש לנו בכלל עם חטאים או קשיים
בעבודת ה'?! הכל קטן עלינו.
הבורא מצידו מכיר ויודע שאין לנו שום שייכות
לדברים לא רצויים ,אלא שלפעמים הוא רוצה
להעלות את היהודי למדרגה גבוהה יותר ולשם כך

הוא מציב בפניו ניסיון בשעת מבחן ,אותו הוא צריך
להצליח לעבור בבטחה ובשלום.
גם ימי הרחמים והתשובה בחודש תשרי  -כמו יום
כיפור ועשרת ימי תשובה  -לא באו כהזדמנות לכפר
על חטאים שעשינו ,כי הרי ליהודי אין שום קשר לזה
בכלל ,אלא הם כמין אפשרות שניתנה ליהודי להגיע
לרמה גבוהה יותר של תשובה ,תשובה של צדיקים.

רף גבוה
"לכתחילה אריבער" הוא דרך וקו חשיבה שחייב
לפרוץ מתוכנו החוצה ולהפוך את העולם כולו –
שכל היקום יהיה חדור בידיעה אחת שלעומתה הכל
מתגמד – שאין עוד שום מציאות מלבד הבורא.
גם בכל פרט בחיינו ,בקיום המצוות ובחיי היום-יום,
צריך לשאוף ולרצות מלכתחילה את הפסגה ,את
הרף הגבוה ביותר  -למעלה ממדידה והגבלה.
הכוחות האדירים הללו היו שמורים בעבר רק לענקי
הדורות ,כמו משה רבינו ונשיאי ישראל שליוו את
עמנו במהלך ההיסטוריה ,אבל היום נשיא הדור
מבזבז עלינו את כל האוצרות ומוריש לכל אחד
מאיתנו את אותה תנועה שבכוחה אפשר לדלג על
כל המכשולים.
ולאחר שברור לנו שאנחנו מלכתחילה מדלגים על
כל הבעיות וצועדים מלמעלה ,אפשר לקיים את
רצון הבורא בשלימות ולמלא את המשבצת הריקה
שמחכה לנו ,זו שהוא השאיר לנו מבריאת העולם –
להמשיך לעולם ולכל הבריאה כולה את השלימות
המיוחלת שיכולה לבוא רק על ידינו – הגאולה
האמיתית והשלימה שתבוא תיכף ומיד ממש.

מן התיאור במדרשים ובמקורות על אותו יום עולה תמונה
שבה העולם כולו עצר מלכת ,אפילו ציפור בקצה העולם
הפסיקה לצייץ מחמת גודל השעה ,כי בעולם כולו האיר
האור האלוקי בצורה מוחשית .כולם הכירו וראו מי הבורא
ושאין עוד שום דבר אחר זולתו.
תמצית התיאור של אותו אירוע מסתכמת במשפט המפורסם,
אותו אנחנו אומרים בחג שמחת תורה " -אתה הראת לדעת
כי ה' הוא האלוקים  -אין עוד מלבדו" .זו הייתה טעימה
של המצב הגאולתי העומד בפתח שבו תחום העניין של
האנושות כולה יהיה רק הבורא.
אלא שאז זו הייתה רק טעימה .החידוש שיהיה בגאולה על
פני מעמד קבלת התורה הוא שאז הגילוי האלוקי יחדור
בעולם בצורה מושלמת ,והעולם יוכל לקלוט את הגילוי הזה
ללא שום ממוצע או שלב ביניים ,אלא כמו שהוא ,ממש.

מוזמנים להתחיל
ימים אלו של פתיחת השנה החדשה הם ימים כלליים
המשפיעים ישירות על כל מה שיהיה איתנו במשך השנה
הקרובה ,ולכן באם כבר עכשיו נתחיל לחיות בהתאם
לתקופת ימות המשיח ,הרי שזה ישפיע על אורח חיינו למשך
השנה הקרובה ,שתהיה חדורה יותר באווירת הגאולה.
שמחת תורה זו הזדמנות מצוינת להתחיל להתנהג כבימות
המשיח ,כי זהו חג שבו נושא המשיח עומד במרכז העניינים:
משמעות הפסוק "אתה הראת" הפותח את סדרת הפסוקים
שאומרים בבית הכנסת לפני ריקודי ההקפות עם ספרי
התורה ,היא ,שכמו בהר סיני  -שכולם חשו שאין כלום חוץ
מאלוקות – ככה גם אנו נזכה בקרוב לחזות בשלימות גילוי
זה בגאולה האמיתית והשלימה.

חג גדול לילדים
באם נרצה כבר היום לראות דוגמא חיה למציאות שכזו
 שבה מה שלא אלוקות לא מעניין  -אפשר להתבונןבתמימות הטהורה השמורה לילדים הקטנים:
לילד אין דאגות או אינטרס מעורב בכל דבר אלא החיים
אצלו הרבה יותר פשוטים ומאירים .חכמינו מכנים את
הילדים לא פחות ולא יותר בשם  -משיח ,כלשון דוד המלך
בתהילים "אל תגעו במשיחי" – אלו הילדים " -תינוקות
של בית רבן".
את הילדים צריך לחנך היום לרצות אלוקות במוחש ,עד
שכל מי שרק יעיף עליהם מבט מיד יראה משיח ,כי באמת
זו כל מהותו של הילד – שהוא והקדוש ברוך הוא זה דבר
אחד ממש ,וחוץ מזה אין שום דבר.
משמחת תורה אפשר וצריך לקחת איתנו אל המשך השנה
את ההנהגה הגאולתית בהתאם למצב החדש – ימות
המשיח – שבו כל העולם כולו מכיר שאין שום דבר מלבד
הקדוש ברוך הוא.
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שואבים שמחה לכל השנה (צילום)AMOS BEN GERSHOM :

.4

לבחור נכון

כשם שלא קל לקפוץ ישר למים העמוקים ככה יהיה קשה
מאוד להמשיך את כל מה שהצטבר אצלנו בחודש החגים אל
ימי השגרה האפורים של השנה .חייבת להיות תחנה כלשהי
שתחבר את החגים עם שאר ימות החול.
נרצה או לא ,יש בתוכנו שני סוגי מצבים שכמו שומרים
מרחק ביניהם :יש את איך שאנחנו בחודש תשרי ובזמנים
מיוחדים נוספים שבהם אנחנו על סטטוס רוחני יותר .כל
אחד ברמה האישית שלו חש איזושהי התרוממות מעל
העולם ,לפחות כמה טפחים מעל הקרקע.
אבל יש את הרגע שבו צריך לנחות בחזרה אל המציאות
ואל מסלול החיים הרגיל והמשעמם ,ואז אנחנו רואים ששום
דבר לא השתנה ,ובעצם נשארנו אנשים רגילים בדיוק כמו
קודם לכן.
מאוד היינו רוצים ליצור חיבור בין השתיים ,ולהצליח לשמר
את הרושם הרוחני של החגים בכל השנה ,ובדיוק לשם
כך ניתנה לנו תחנה נוספת ,מעין תחנת מעבר בין החגים
ובין חודש חשוון הפותח את חודשי השגרה – זוהי 'שבת
בראשית'.

דווקא בשגרה
תפקידה של שבת זו היא לגלות כיצד היהודי הרוחני שנמצא
בבית הכנסת ביום כיפור ממשיך להיות מיוחד דווקא בתוך
החיים הרגילים .כאשר הוא נמצא בימי האור וההתעלות
הרוחנית זה לא חכמה לראות אותו קשור עם הקדוש ברוך
הוא ,אלא דווקא בחיי היום יום ובתוך חיי החומר ,בבית,
בעבודה או בלימודים ,דווקא אז מתגלה בו המיוחדות שלו.
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ובמושגי גוף ונשמה :זה שהנשמה שלנו היא דבר טמיר
ונשגב ,שקדם לכל – זה לא חידוש גדול .עיקר החידוש הוא
שאפילו הגוף שלנו – זה שבמבט חיצוני נראה אחד לאחד
בדיוק כמו גוף של גוי ,שאוכל ,שותה ,ישן ומתנהל בצורה
זהה – דווקא בו אלוקים החליט לבחור.
טהרת הבחירה היא לא מתי שיש לבוחר עדיפות כלפי צד
מסויים ,אלא דווקא כשהוא בוחר אחד מתוך שני חפצים
זהים לחלוטין ,דווקא אז זו בחירה אמתית שלמעלה מהגיון
או סיבה.
לכן ,הבחירה של אלוקים בעם ישראל לא הייתה בנשמה,
כי כאן ברור שהנשמה של יהודי הרבה יותר גבוהה שלא
בערך מהגוי ,אלא הבחירה של אלוקים הייתה בגוף היהודי
– זה שזהה לחלוטין לגוף של גוי ,דווקא בו התגלתה בחירתו
העצמית של הבורא שלמעלה מכל סיבה.

לנצל את ההזדמנות
זו מטרתה של התחנה הממוצעת בין החגים לשאר השנה
– לגלות איך הקדושה והאלוקות טמונים דווקא בגוף
ובגשמיות של היהודי ,ואיך הרמה הרוחנית של מועדי תשרי
מתגלים דווקא בתוך הימים הפשוטים של השנה.
את ההזדמנות האדירה של חודש תשרי לא נפספס ,אלא
ננצל אותה עד תום כדי להחדיר לחיינו את המציאות
האמיתית שהנה אנחנו עומדים כבר בפתח הגאולה השלימה,
ולנו רק נשאר לקלוט ולהפנים זאת ולהתנהג בהתאם – עד
להתגלותו הקרובה והמושלמת של משיח צדקנו – הרבי
שליט"א מליובאוויטש – בקרוב ממש.

נרצה או לא,
יש בתוכנו שני
סוגי מצבים
שכמו שומרים
מרחק ביניהם:
יש את איך
שאנחנו בחודש
תשרי ובזמנים
מיוחדים נוספים
שבהם אנחנו
על סטטוס
רוחני יותר .כל
אחד ברמה
האישית שלו
חש איזושהי
התרוממות מעל
העולם ,לפחות
כמה טפחים
מעל הקרקע.
אבל יש את
הרגע שבו צריך
לנחות בחזרה
אל המציאות

פיצחנו ב"ה
את שיטת
ההתנדבות
של זמננו
בתוך שנים ספורות ,מנכ"ל ידידים ישראל אלמסי הביא את הארגון לשורת
הישיגים .כשמאחוריו  36,000מתנדבים הוא מציב את היעדים קדימה:
"אנחנו נגיע לרבע מיליון מתנדבים .אין שום סיבה שזה לא יקרה" הוא מצהיר
ומפרט מה יקרה לארגון כשכולם יגיעו לבית המקדש
ראיין :בנצי פרישמן | צילומים :אברהם קטנוב

א

ם מחפשים דוגמא לשינוי בולט ,שעובר על עם ישראל (ועל העולם כולו) ,בדורנו ,דור הגאולה ,דומה כי המיזם
המפעים של "ידידים" ,מספק זווית ייחודית ומשקף שינוי לכל נושא האחדות ואהבת חינם.
כידוע ,הרבי שליט"א מלך המשיח ,מורה כי כיום עיקר קיום ענין אהבת ישראל ,צריך להעשות לא משום הסיבה
הידועה שנועדה לבטל את הגלות (סיבת היציאה לגלות היתה מפני חוסר באהבת ישראל ,וכנאמר בחז"ל שזוהי
סיבת חורבן בית המקדש השני) ,אלא במיוחד כטעימה מעידן הגאולה האמיתית והשלימה ,אז תתגלה
מעלתו של כל יהודי וכולם ירצו לעזור ולסייע האחד לשני .אם כן ,קיום אהבת ישראל כיום ,הינו
כטעימה מהגאולה האמיתית והשלימה.

אי אפשר לפתוח ראיון שכזה בלי "גילוי נאות" .מקובל שכאשר מגיעים לראיין אישיות כל שהיא,
על הכותב והמראיין להצהיר על קשריו עם המתראיין .אלא שהפעם דומה כי הגילוי הנאות
שמייד אתן כאן ,הינו מיותר .כן ,גם אני ,כמו רבבות אין ספור ,נהנה לא פעם אחת מפעילות הארגון הנפלא "ידידים",
מספרם שמור באין ספור מכשירים הפונים לעזרה בעיתות מצוקה .ולא רק שנעזרתי בעצמי ,אלא שפעמים כאשר
ניסיתי להושיט עזרה למכוניות בצד הדרך ,וגיליתי שאין באפשרותי ,מיד שלפתי ונתתי את המספר המפורסם
(המופיע כאן במסגרת הכתבה) .מדוע אותו גילוי נאות מיותר? מאחר וזה לא יהיה כל חידוש שנעזרתי ,ואין
בכך שום 'סוד' ,כמו שבוודאי רבים מקוראי העיתון נעזרו בהם.
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את הראיון עם ישראל אלמסי ,אנחנו
קובעים בביתו בגבעת שמואל .שם מאחד
החדרים הקטנים ,שהוסב למשרד ,מתפעל
ישראל חלק גדול מפעילותו.
למרות קוצר הזמן ,מאחר ומדובר לאחר
שסיים את יום עבודתו כרגיל (כן ,הוא "רק"
מתנדב בידידים ולפרנסתו עובד בחברת
אשראי) ,כשבדרכו לראיון עוד הספיק
לעצור ולסייע בחילוץ ילדה שננעלה
ברכב ,הוא מתיישב לראיון כשכולו חיוני
מאיר פנים .לא קשה לראות את הסיפוק
והאושר על פניו כשמבקשים ממנו לדבר
על "ידידים".
מאחוריו עשרות ראיונות של כלי תקשורת
מכל הגוונים והסוגים שביקשו לשמוע ממנו
על המיזם היחודי .אך מצידו כשמדובר
בהבאת הרעיון לעוד קוראים ,הוא עושה
זאת בחדווה ,ואולי גם בתקווה שאחרי
הראיון ימצאו עוד כמה מתנדבים...
בא נתחיל בהיכרות קצרה ,מה אתה
יכול לספר על עצמך?

"החיים שלי מתחלקים לשני כובעים.
בכובע אחד אני מנהל לפרנסתי בתחום
האשראי ,בכובעי השני אני ֶמ ַמנכ"ל את
הארגון שאני מגדיר אותו "הכי מרגש
בעולם" .ארגון ידידים פועל למעלה מעשור
בכל מה שקשור לעזרה ראשונה בלתי
רפואית ,בעיקר בדרכים ובבתים :כבלים,
החלפת גלגל ,רכב נעול .ילדים נעולים
ברכב ,זה חוד החנית של המלחמה היום-
יומית שלנו".
הראיון אמנם רק התחיל ,אבל הוא מיד
קוטע אותו בהתרגשות ושולף את מכשיר
הסלולרי מכיסו כדי להראות תמונות
טריות שצילם זמן קצר קודם לכן" :לפני
שעתיים זכיתי לחלץ ילדה .תראה איזה
תחושת סיפוק אדירה! זה התמונות .תראה
איך היא מזיעה ...היא רטובה ברמה...
היא הייתה "רק"  10דקות ...תראה את
החיוך של האמא"( .על המסך ניתן לראות
את האם מחזיקה בביתה הרטובה ,וחיוך
ענק של תודה על פניה .מאחר והתמונות
אישיות לא הבאנו אותן כאן בעיתון .ב.פ).
הוא מספר שאת הקריאה הוא קיבל
בהשגחה פרטית ,לאחר שכבר חשב שהוא
לא יגיע בכלל לאירוע" :האירוע הזה
בכלל יצא עם מיקום של מגדלי עזריאלי,
אני קראתי את ההודעה באפליקציה
"יש ילד נעול ברכב בקניון עזריאלי".
אני הייתי בדרכי ,על רחוב אבא הלל
ברמת גן ,ועשיתי חישוב שהמיקום רחוק
ממני ,הבחנתי ששלשה כוננים קיבלו את
הקריאה והודיעו כי יצאו בדרכם למקום.
פתאום המוקד מעדכן את המיקום ומודיע
כי האירוע מתקיים בצומת של איילון (תוך
כדי שיחה עם הפונה הנסער ,מקבלים
פרטים מדוייקים ומעדכנים את הפרטים
לטובת הכוננים) ואני נמצא במרחק פסיעה.
פשוט לעשות שמאלה ושוב שמאלה ואני
תוך שלושים שניות כבר הייתי במקום,
ותוך דקה וחצי הילדה כבר הייתה אצל
אמא שלה .אין סיפוק יותר גדול .זו תחושה
אדירה שאי אפשר לספר אותה במילים".
כמה קריאות כאלו מתקבלות ביום
במוקד ידידים?
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"בין חמישה לשמונה כל יום!"
ברשותך ,בא נחזור לנושא .מה
תפקידך בארגון ידידים?

"כאמור ,אני היום מנכ"ל ארגון ידידים.
ב"ה בסייעתא דשמיא גדולה ,זכיתי למסד
את הארגון בצורה של צבא .יש היום
היררכיה ארגונית מאוד ברורה .היום
אנחנו עם שלושים וששה אלף מתנדבים
ומתנדבות בכל נקודה על המפה .לצידי יש
את הסמנכ"ל ליזי שטרן.
חילקתי את הארגון לארבעה מחוזות:
ירושלים ,מרכז ,צפון ודרום .יש ארבעה
מנהלי מחוזות וסגנים ,תחתם מנהלי
מרחבים וסגנים .תחתם מנהלי סניפים
וסגנים ותחתם מנהלי מתנדבים וסגנים.
זאת אומרת יצרנו קהילות של התנדבות
בכל נקודה על המפה ,מדן ועד אילת.
רק בשביל להמחיש עד כמה רשת
המתנדבים שלנו פרוסה היטב בכל הארץ:
לפני כחודש וחצי ירדתי למועצה איזורית
אילות ושם יצרנו רשת ביטחון ,שרשרת
שתעניק ביטחון לכל אלה שיורדים לאילת.
בכל הישובים בערבה ,יש לנו מתנדבים
ומתנדבות .אבל בסופו של דבר ,אני חושב
שהערך המוסף המשמעותי ביותר שיש
בידידים ,זה האיחוד בין קהלים – כולם
יחד כאיש אחד בלב אחד למען מטרה
אחת :באהבת חינם וערבות הדדית אין
סופית.
כמו שהתחלתי לומר על ההיררכיה
האירגונית ,כך גם המוקד מנוהל בצורה
דומה .יש ארבעה מוקדים שבהם מנהלים
אחמ"שים (אחראי משמרת) .במקביל
אגפים מאוד מסודרים :טכנולוגיה ,דוברות,
לוגיסטיקה ,קשרי קהילה ,קשרי ממשל,
נגישות ,הדרכות ,ציוד וכן הלאה".
כולם בהתנדבות?

"זה לא משנה כמה תשאל ,ומאיפה תשאל,
כולם מהטפחות ועד למסד ,בהתנדבות

מלאה .וזה הדבר שאני חושב שהוא הכי
מרגש בעולם .שהכל על בסיס ועל טהרת
ההתנדבות.
המוטו שלנו הוא :השירות כרוך בחיוך!
החינוך שלנו זה שאסור לקחת כסף.
אסור לקחת שום תגמול מאף אדם .כי
אנחנו רוצים לשמור על הנתינה הטהורה
והאמיתית .כי אין שני לה!
אגב ,עולים מידי יום ברשתות החברתיות,
בין  20ל 30-פוסטים ,שכולם מספרים
את אותו סיפור ,והקו המשווה בין כולם
זה" :רציתי לתת לו כסף והוא לא הסכים
לקחת" .זה פשוט מדהים .כל פעם אתה
שומע את זה מחדש.
אין לי אפשרות לעקוב אחרי המתנדבים,
ואין לי צורך כמובן .אני לא שם אחריהם
מעקבים או רחפן ...הם עושים את זה
מעצמם .הם מבינים שיש פה משהו מאוד
טהור ,מאוד אמיתי ואסור לחלל אותו".
אצלכם בארגון כל המתנדבים
הינם אנשים שיוצאים לעבודה או
ללימודים מידי יום ,ויש להם שגרת
חיים רגילה .איך אתם מצליחים
לגרום להם לצאת מעצמן ולהקדיש
זמן יקר כדי לעזור לאנשים אחרים?

"אני אומר את זה בצניעות גדולה .יש שתי
תשובות לשאלה הזו :האחת ,אנחנו פיצחנו
בסייעתא דשמיא את שיטת ההתנדבות של
" "2021היום אנשים לא אוהבים להתחייב.
אפילו לא לחצי שעה בשבוע לא לדקה
בחודש ולא לשניה בשנה .אנשים פשוט לא
רוצים! אנחנו מדברים באותה שפה :אתה
לא חייב שום דבר לאף אחד! אתה לא חייב
כלום .אתה יכול – תצא .אתה לא יכול –
אל תיקח את האירוע .אנחנו נגיד לך תודה
על זה שאתה מחובר .על זה שהתחברת
לאפליקציה ,מתי שאתה יכול.
אני אומר פה משהו ,בסופו של דבר
ה D.N.A-של ידידים ,זה חיבורים.
חיבורים בין הצורך
ליכולת ,חיבורים
בין כל גווני
הקשת.

אתה
לא חייב
כלום .אתה
יכול – תצא.
אתה לא יכול
– אל תיקח את
האירוע .אנחנו נגיד
לך תודה על זה
שאתה מחובר .על
זה שהתחברת
לאפליקציה,
מתי שאתה
יכול

חיבורים בחברת הישראלית .כל הזמן
חיבורים.
אני אתן דוגמא דווקא מתקופת הקורונה,
אנחנו כעת במה שמוגדר הגל הרביעי,
אני רוצה לקחת אותך ממש להתחלה,
לפני יותר משנה וחצי ,הקורונה בכלל
לא הגיעה לארץ ,היא הייתה בסין ,ראינו
סרטונים ,אנשים נופלים ברחובות .באותם
ימים התקיימה ישיבת צוות דחופה בפיקוד
העורף .זומנתי לפגישה הזאת ,אז תמיר
ידעי ,אלוף הפיקוד ,מציג את הדברים
ואומר" :תקשיבו אנחנו הולכים לקראת
שנתיים לא פשוטות "...אני מסתכל עליו
ובמוחי חולפת מחשבה' :מה קורה לו? הוא
מבלבל את המוח? והוא ממשיך ואומר:
"תקשיבו ,עוד מעט אנשים יפחדו לצאת
לרחובות" .ואני חושב לעצמי :הוא בא
להפחיד אותנו .מה קורה פה?
ואז כשהגיע תורי להציג את עצמי בישיבה,
הצגתי את מערך הפעילות של ידידים .אז
היינו עם עשרים אלף מתנדבים ,והצגתי
את מה שאנחנו יודעים לעשות וכו' .והוא
אמר לי" :תקשיב ,ישראל אנחנו צריכים
אתכם .אמנם אנחנו עוד לא יודעים בדיוק
מה הולך להיות ,אבל ברור שנצטרך
אתכם" .באותו רגע ,למרות שעוד לא היה
ברור לקראת מה אנחנו הולכים ,החלטתי
לקחת על עצמי את המשימה .אמרתי לו:
"המטרה שלי זה להגיד כן ,והאתגר זה
לעמוד ב'כן' שאמרנו!".
התוצאה הייתה מטורפת ,אנחנו מדברים
רק על הקודמת ,ארבע מאות אלף אירועי
קורונה! ואנחנו ניצבנו בחזית הפעילות
עם שינוע של מאות אלפי מנות מזון
למבודדים וקשישים ,כולל לפני פסח,
הבאת תרופות ,הבאת משחקים ומחשבים
לילדים במשפחות נזקקות ,בעצם באנו
ואמרנו לאזרחי ישראל :אנחנו נמשיך לתת
לכם את השיגרה בתוך החירום שאנחנו
כולנו נמצאים בו.
מה שעשינו זה לזהות צורך ולתת לו מענה
מידי!
אני רק רוצה להסביר ,אני יצאתי אז
מהפגישה ,ומיד זימנתי פגישת הנהלה,
וכשהצגתי בפניהם את המשימה ,הם חשבו
שאני לא נורמלי ,אבל לא ויתרתי .גייסנו
מייד את כל ההון האישי שלנו .כשהתחיל
הסגר כבר היינו ערוכים לפעול בשטח".
רגע ,אני רוצה להבין ,כשהתחלנו
את הפגישה הצגת את ידידים עם
 36,000מתנדבים ,והנה אתה
אומר שלפני שנה וחצי הייתם רק
 20,000מתנדבים .זה פער לא
מבוטל.

"אנחנו עולים כל הזמן בכמות
המתנדבים ,ולא רק בזמן הקורונה.
וזו התשובה השניה לשאלה הקודמת
ששאלת .כפי שאמרתי קודם בראש
ובראשונה אנחנו מדברים בשפה של
חוסר מחויבות שיוצרת מחויבות גדולה
ביותר! זה בדיוק העניין ,זה הפוך על
הפוך ממש פרדוקס שיוצר מכפיל כח .זו
התשובה הראשונה.
התשובה השניה היא שבדרך כלל ,ואני
אומר את זה בצניעות גדולה ,שבעוד

שנכנסתי לארגון ,הייתי רואה אדם בעל
חזות חרדית הייתי רוצה ממש לפגוע בו,
היה בא לי להביא לו מכות .ומאז שנכנסתי
לארגון הזה אני מסתכל על הכל אחרת".

ורוב העמותות נאנקות תחת עול גיוס
המתנדבים ,ולא מצליחים לגייס מתנדבים,
וגם לא יודעים לשמר מתנדבים .אצלנו
ברוך השם אין את הבעיה הזו .אנחנו
קולטים בכל חודש ,שים לב ,ממוצע של
אלף מתנדבים בחודש! והגלגל פה מתגלגל
במהירות ,רק בגלל שאנחנו לא מבקשים
מהנעזר שום דבר בתמורה .השירות כרוך
בחיוך .והוא אומר לעצמו רגע ,באו עד אלי,
אני ניסיתי לשלם והם לא רצו אז אני גם
רוצה להיות חלק מזה .ואז אנחנו יוצרים
גלגל שהולך ומתגלגל ומתעצם מיום ליום
והופך למעצמה אחת גדולה.

נו ,אתה כבר הגדרת את זה קודם
"גאולה".

"זה גאולה! נקודה .אין פה משחקים".
אם כבר מדברים על גאולה בתוך
החיים שלנו ,אנחנו רוצים שתתן
לקוראים עוד פן נוסף של גאולה
בתוך פעילות הארגון .אני מדבר
על הפן הטכנולוגי שפר ıלחיים של
כולנו בשנים האחרונות ושינה אותם
לחלוטין ,הרבי שליט"א מלך המשיח
מלמד אותנו לראות בכל זה חלק
מהגאולה ובמכשירים אלו  -כלים
שנועדו לסייע ליהודי בעבודתו .עד
כמה השינוי הטכנולוגי משמעותי
בעבור ארגון ידידים?

אני רוצה להבהיר ,אתה אולי מסתכל על
שלשים וששה אלף המתנדבים ואומר וואו!
לי זה מאוד רחוק .היעד שלי הוא חצי
מיליון מתנדבים! ואין שום סיבה שבעולם
שלא נגיע לשם!
החשבון הוא מאוד פשוט :יש היום למעלה
מארבע מיליון נהגים בישראל ,כולם
בסוף נתקעים .אנחנו מבקשים בסך הכל
דבר אחד קטן ,לא משנה בדרך לאן אתה,
לעבודה ,הביתה ,לאירוע או לכל מקום
שהוא ...שים לב ,לא רק אתה בדרך ,אלא
גם האנשים שלידך עושים את דרכם ממש
כעת גם הם לאירוע או הביתה וכדומה.
אנחנו נמצאים היום בעולם בו אנשים
חושבים יותר על עצמם .כמה לייקים
קיבלתי ,כמה צפיות ,כמה אני אני ואני...
ואיך אני נראה .החינוך שלנו הוא החוצה –
תסתכל על השני תסתכל על האחר ,תקבל
את האחר תקבל את השונה".
וזה עובד? אנשים באמת משתכנעים?

"בשביל להמחיש לך עד כמה ,אני חייב
לספר לך ,אתמול בלילה הייתי בהרמת
כוסית לקראת השנה החדשה ,במזרח
ירושלים עם מתנדבי ידידים מהמגזר
הערבי! אני אפילו לא יודע עד כמה הם
דוברי עברית ,אבל את המילה ידידים הם
כבר יודעים לומר .לא יודע עד כמה לפני כן
הם ראו את עצמם מגיעים ומסייעים ליהודי
במצוקה היכן שלא יהיה ,בלשון המעטה,
והיום מתחולל מהפך ענק בתחום זה!
ואני יושב שם ,אפילו לא מבין את השפה,
ואני שומע את המספרים ומתפעל .ההוא
לקח כבר  100אירועים וההוא  ...200והם
רבים ביניהם מי לקח יותר אירועים .מה
קורה פה? תגיד לי אתה אם זה לא גאולה...
(קולו מתלהב בהתרגשות .ב.פ ).אתה מבין
מה קורה פה?"
אכן מדהים ,ממש חלק מקיום נבואות
הגאולה בדבר הסיוע שיגישו אומות
העולם ליהודים .כמה מתנדבים
מהמגזר הערבי יש בארגון כיום?

"אתמול עשינו ערב ראשון מסוגו לראשונה,
הגדרתי את זה שם כהנחת אבן הפינה .זה
ממש בשלבי פיתוח רציני .אמנם כבר יש
לנו המון מתנדבים ערבים בשורות הארגון,
ברהט ,מלא דרוזים ,מוסלמים ,בדואים,
אבל ממש טקס של הרמת כוסית במזרח
ירושלים עוד לא היה לנו עד היום.
משם יצאנו למפגש עם אברכים מקהילות
חסידיות בבית שמש ,ממש לעבור מעולם
לעולם ,אבל זה בדיוק הדי.אן.אי שלנו.

ישראל ,ברגע של מנוחה אחרי עוד סיוע בשטח

הוא אמר לי משפט מצמרר ששווה לחיות
בשבילו חיים שלמים :ישראל ,עד שנכנסתי
לארגון ,הייתי רואה אדם בעל חזות חרדית
הייתי רוצה ממש לפגוע בו ,היה בא לי להביא
לו מכות .ומאז שנכנסתי לארגון הזה אני
מסתכל על הכל אחרת
החיבורים בין כל גווני החברה בישראל
בלי לשאול שאלות ,נתינה טהורה ,אמיתית
ושלימה .זה ידידים".
דיברנו על שיגרה ,ועל תקופת
הקורונה .איפה הציבור פוגש את
ידידים בעוד מקומות?

"אני רוצה לקחת אותך חודשיים אחורה
למבצע שומר החומות .מה היה לנו באותו
מבצע? שבוע וחצי של לחימה .מייד
כשנודע שישראל מותקפת ,עשינו ישיבת
צוות מהירה ,ואני שואל את סגני ליזי,
איפה אנחנו ידידים בתוך סבב הלחימה
הזה? אנחנו מוגדרים עזרה ראשונה לא
רפואית .החלטנו שאנחנו מתמקדים
בדברים שיש להם זיקה ישירה להצלת חיי
אדם :החשוב ביותר זה שחרור וסגירה של
חלונות ממ"דים ,יש מקומות שזה קשה ויש
בנינים שזה בכלל בלתי אפשרי לסגור את
החלון! כל אירוע כזה זה שעתיים-שלש
של עבודה .זה לא שניה .למעלה מ6000-
אירועים של ממ"דים בשבוע וחצי!
למה אני מספר את כל זה? הרי כבר נגמר
כל הסיפור של שומר החומות ב"ה אני בסך
הכל מסביר את התפקיד לנסות בסייעתא
דשמיא לעשות חיבורים בין הצורך ליכולת,
לזהות מאוד מהר את הצורך ולתת לו מענה.
גם כעת ,בעומדנו בגל תחלואה חדש ,אני
יצרתי קשר עם מד"א והתברר שהם צריכים
עזרה בסיוע במערך הבדיקות ,תאר לעצמך
איך נראה מקום בו מגיעות בבת אחת כמה
משפחות על ילדיהם לבדיקת קורונה.
לוקח שם לפעמים שלש-ארבע שעות .הם

קורסים"!
אתה יכול לפרט בבקשה ,מה אתם
יכולים לעזור בכזו סיטואציה?

"אנחנו רוצים לקצר את כל משך הזמן
הזה ,לשעה ואפילו לחצי שעה ,באמצעות
סיוע עקיף בתחומים שאינם דורשים ידע
או ניסיון רפואי .אנחנו נעשה את כל
הבירוקרטיה ,רישומים וכו' ,והם יעשו את
כל הדגימות בפועל ,ואת כל החלק הרפואי
ואנחנו נספק את המעטפת .גם רעיונות כמו
חלוקת מים לממתינים ,ארטקים וסוכריות
לילדים ,ננעים לאנשים את הזמן וככה נוכל
להראות מה זו אהבת חינם ומה זו נתינה,
כמו של ידידים .ממש עכשיו אנחנו מרימים
את הפרויקט.
אגב ,מי שמוביל חלק עיקרי בפרויקט הוא
מנהל סניף מתל אביב ,אדם שמכריו אולי
היו מגדירים אותו "חילוני" (כמובן שאין
יהודי חילוני ואין יהודי ששייך לחולין ,אלא
כולם קדושים וטהורים ,גם אם לעת עתה
אינם מקיימים תורה ומצוות בשלימות,
כדברי הרבי שליט"א מלך המשיח .ב.פ).
אדם שפשוט משתגע לנתינה ולתת עוד
ועוד.
אני רוצה להמחיש לך עד כמה הנתינה
משנה את הגישה של כל אחד .הייתי בשבוע
שעבר ב'שבעה' אצל סגן מנהל סניף בתל
אביב ,אדם ששמו מרקו מדרום תל אביב,
ושם הוא אמר לי משפט מצמרר ששווה
לחיות בשבילו חיים שלמים :ישראל ,עד

"אנחנו בקדמת הטכנולוגיה ,בכמה
מישורים .המישור המרכזי כיום זה
האפליקציה של ידידים .היום ידידים
בסייעתא דשמיא ,יש מכפיל כוח משמעותי,
לפני שנתיים עברו עלינו כמה נקודות
דרך ששינו אותנו לחלוטין ,אז השקנו את
האפליקציה ,והשנה קיבלנו את המספר
המקוצר מטעם משרד התקשורת .היום
המספר שלנו  .1230עד אז היה לנו מספר
שיותר קשה לזכור .במקביל זכינו ב"ה
בכמה אותות הערכה מכל הציבור הרחב.
האפליקציה גרמה לנו לשינוי מוחלט.
עד אז היינו מתנהלים עם קרוב ל1000
קבוצות וואצאפ .רק בבני ברק היו לנו 5
קבוצות ,בתל אביב  8קבוצות ,מלא מלא
קבוצות שהקשו על ההתנהלות .אחד
החסרונות הבולטים לאותה התנהלות
הייתה ,שאם אני גר בגבעת שמואל,
ומחובר לקבוצה המקומית שם אני מתנדב,
אך נמצא כעת במיקום אחר ,אין באפשרותי
לקבל את הקריאה ,מאחר והיא לא הייתה
מופיעה אצלי ...כיום המצב שונה לחלוטין.
האפליקציה מזהה איפה שאני .רק לדוגמה
הבוקר הייתי בכפר חב"ד ,לפתע אני מקבל
'פוש' על קריאה לעזרה ,מתברר שהוא
נמצא ממש לידי והוא צריך כבלים להתניע
את האוטו .בשניה אחת יכולתי לעזור לו.
בעבר ,לא הייתי יכול לדעת בכלל שהוא
צריך ,כי לא היה שייך להיות מחובר בכל
הקבוצות ולעקוב אחרי כל מי שצריך ,היום
זה ממש קלי-קלות".
אני רוצה לחדד איתך ,האם ידידים
יכל להתקיים ולפעול כמו שהוא בלי
הטכנולוגיה?

"לפני הוואצאפ עבדנו עם מירסים ,זה
היה מאוד קשה להתנהל ,אין סיכוי
שהיינו מגיעים לאן שהגענו היום בלי כל
ההתפתחות של קידמת הטכנולוגיה .לקחנו
את הטכנולוגיה והכשרנו אותה.
אני אגיד לך יותר מזה .תראה מה זה
ללמוד מכל דבר  -השגחה פרטית :לפני
שנה בדיוק יצא לי להזמין פיצה מחברה
גדולה ,קיבלתי  SMSהמעדכן אותי במצב
הפיצה .כעת היא בתנור ,עכשיו באריזה,
כבר יוצאת אליך ...ואז אני אומר לעצמי,
רגע ,אני הזמנתי בסך הכל פיצה ואני צריך
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לדעת מה קורה איתה? עוד שעה דופקים
בדלת מביאים ושלום ,אבל אני גיליתי שזה
ממש מסקרן אותי ואני עוקב אחרי הפיצה
איפה היא וכו' .אדם שמזעיק אותנו ומחכה
לנו ,מן הסתם הרבה יותר ירצה לדעת מה
קורה עם הכונן שבדרך.
באותם רגעים הרמתי טלפון למנהל אגף
טכנולוגיה ,אמרתי לו :תקשיב טוב ,אני
רוצה שבראשון לתשיעי אנחנו נעלה
לאוויר עם אפשרות לכל אחד לקבל מידע
זמין על 'מצב אירוע' ,האמת היא שהצוות
הפתיע אותי ובאמצע חודש שמיני כבר

העלינו לאוויר את האפשרות .והיום כל
אזרח שפותח קריאה מקבל  SMSעם מצב
האירוע" :מאתרים לך ידיד"" ...ידיד בדרך
אליך"...
ברגע זה הוא עוצר לרגע משטף הדיבור
ומחפש מכתב מיוחד שקיבל ממש אתמול,
מכתב אותו הוא גם דאג לשלוח לאגף
הטכנולוגי כדי שיבינו את כוח השפעתם,
והוא מציג לי את המכתב ,אליו היה מצורף
תרומה צנועה של  150ש"ח .המכתב מאשה
שקיבלה סיוע בשבוע קודם לכן:
לכבוד אגודת ידידים .ברצוני להודות לכם

מקרב לב על העזרה אותה קיבלתי בשעת
מצוקה ,כאשר נתקעתי ...נזכרתי בכתבה
ששודרה על המעשים הטובים ,ניסיתי את
מזלי ואכן לא התאכזבתי .קיבלתי הדרכה
סובלנית מהמוקד ,עם עזרה בהגדרת
המיקום בו רכבי נמצא .לאחר מכן קיבלתי
מסרון שממש ריגש אותי בו נמסר :ידיד
בדרכו אלייך .ואכן הגיע העזרה ,ידיד בשם
איציק שביצע את המשימה במקצועיות.
אין מילים להודות .מצו"ב תרומה צנועה.
"תבין איזה נס .אף אחד לא דיבר איתה
בטלפון ואמר לה מישהו בדרך אלייך,

פשוט הודעה קצרה ,האפליקציה זיהתה
שכונן לקח את האירוע ומדווח לה .זה
הכל לעשות חיבורים בקדמת הטכנולוגיה
ולהביא את זה לאותו אזרח בקצה .זה
מדהים".

הוא מזדרז לסיים את השיחה ולחזור אלינו" :דבר נוסף שעשינו ,אני הבנתי
שאין לנו שום מידע מה קרה במהלך האירוע .נכון שהגיעה קריאה ואכן כונן
יצא וסייע לאזרח ,אך אין לי דרך לדעת מה היה שם בפועל ,מה קרה בשטח.
איך אני אדע אם אותו מתנדב התנהג כיאות ,אולי הוא לא היה מספיק סבלן...
אולי קרה משהו אחר?

כאילו כדי להמחיש לי עד כמה ישראל הוא
בסך הכל מתנדב ,נכנסת לו באמצע שיחה
דחופה במסגרת עבודתו ,שרק מדגישה עד
כמה שהאיש הוא כמו כל אחד מקוראי
העיתון ,יוצא למשרדו מידי בוקר ,משיב
לפניות הציבור ,ובזמנו החופשי מתנדב
בארגון ,כפי שכל אחד יכול לעשות.

לכן כל ערב בשעה  7בערב ,כל מי שפנה באותו יום ,מקבל סמס עם סקר "איך
היה האירוע? הצלחנו לעזור? אם לא הצלחנו לעזור ספר לנו מה קרה שנוכל
לשפר את השירות" .אני יכול לומר לך ש 99אחוז מכלל ה"מאוכזבים" הם אלו
שחיכו למעלה מרבע שעה".

מאת :הרב מנחם כהן ,רב קהילת חב"ד באר שבע

במונח "הוגה" אנו נפגשים
בפרק הראשון שבספר
תהילים (פסוק ב)" :כי
אם בתורת השם חפצו,
ובתורתו יהגה יומם ולילה"
חכמינו ז"ל מפרשים על הפסוק
כי הכוונה היא למי שמעיין ומחדש
בתורה ,לאחר שכבר רכש ידיעה מקיפה בכל
חלקיה .ומכאן ,שהשימוש שעושה הרמב"ם
במילה 'הוגה' בא לומר כי המשיח בקיא
ומעמיק בתורה.
כך מצינו גם אצל דוד שאמר "כי ברית עולם
שם לי ,ערוכה בכל ושמורה" (שמואל ב' כ"ג,
ה ).ואמרו על כך חכמינו ז"ל ש"אמר דוד ,ברית
כרותה לי שאני אהיה בקי במקרא ובמשנה
בהלכות ובאגדות  . .ושמורה ,שיהיו דברי
תורה שמורה בי לעולם ולעלמי עולמים".
גם דורנו זכה לגדלות בקיאות ועמקות
עצומה בכל חלקי התורה כולה .ואמנם יש
גדולי תורה שעיקר גדלותם בהלכה למעשה,
יש המצטיינים באמירת שיעורים בש"ס ,יש
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אין ספק כי מלך מבית דוד
זה ,החובק את כל התורה
כולה ,חזקתו שהוא
משיח ,שילמד תורה את
כל העם ,ויזכך את העולם
כולו בכוח התורה.
השלישי בשורת הסימנים שכותב
הרמב"ם לזיהוי האיש שיתגלה כמלך
המשיח הוא היותו "עוסק במצוות כדויד
אביו" חכמינו ז"ל מבארים כי עוסק במצווה,
פירושו טורח בעשיית המצווה ,מלך המשיח
צריך להתעסק ולהתאמץ בקיום המצוות מעבר
לנדרש ,מעבר גם לרמת ההידור הרגילה.
הלשון "עוסק" גם מורה על התמסרות
מוחלטת כאילו מדובר בעסק פרטי .כלומר ,לא
רק התמסרות לקיום עצמי של המצוות ,אלא
גם התמסרות לקיומן על-ידי הזולת  -כמו
אדם שנתון כל כולו למכירת סחורתו.
והנה ,למרות הענווה המופלגת של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,מן המעט שנתגלה אנו
רואים אצלו את ה"עוסק במצוות" ובהידור:

בספר "ימי מלך" מסופר ,כיצד כשהיה באירופה
בזמן מלחמת העולם השנייה ,טרח להשיג פת
ישראל וחלב ישראל לו ולכל היהודים שסביבו
בתנאים של מסירות נפש ממש! כיצד מסר
את נפשו עבור אפיית מצות לפסח ,השגת
"כרפס" לליל הסדר והשגת אתרוג מהודר גם
בזמנים הכי קשים!
וידוע לכל שאין בדורנו עוד מי שעוסק במצוות
באופן כזה שכל חייו מוקדשים להפצת
קיום המצוות על ידי כל בני ובנות ישראל
בעולם כולו ועל זה מדבר כל ימיו ,היכן יש
עוד מנהיג בישראל כזה ,שהנחת תפילין של
יהודי בניו זילנד ,או הדלקת נרות שבת של בת
ישראל בהונג קונג נוגעים לו בפנימיות נפשו
כל כך עד שעושה הכול למען זה.
הרי לנו דוגמא נפלאה של "עוסק במצוות כדוד
אביו" ,שכן דוד המלך דאג שכלל עם-ישראל
יעסקו במצוות וישובו אל השם ,וכך הרבי
שליט"א מלך המשיח עוסק בהפצת המצוות
לכל יהודי באשר הוא ,וברור שאליו התכוון
הרמב"ם באומרו "הוגה בתורה ועוסק
במצוות כדוד אביו".
מקורות :סוכה כה עמ' א' ובפירושי רש"י ור"ן
שם .ע"ז ה עמ' א' ,ילקוט שמעוני שמואל ב'
כ"ג א' ,משנה תורה לרמב"ם הלכות מלכים
תחילת פרק יא .ספר "ימי מלך" חלק ב ,וראה
אבות פ"ד משנה י' .ליקוטי שיחות חלק י"א
שמות ב' ,ע"ז י"ט עמ' א' ורש"י שם ,תדא"ר
פרק ג' ,דבר מלכות שופטים נ"א ,תולדות
לוי"צ עמ'  ,155ימי מלך עמ'  ,154וראה אג"ק
ח"א מכתבים אל הרגוצ'ובי.

תורת הגאולה

הפעם נלמד על הסימן השני והשלישי שהציב הרמב"ם לזיהויו של מלך המשיח .מי
הוא שחידש בכל חלקי התורה על כל רבדיה? ומה עשה הרבי שליט"א מלך המשיח
על מנת להשיג מצות לליל הסדר ואתרוג בזמן מלחמת העולם?
השני בשורת הסימנים שכותב הרמב"ם לזיהוי
האיש שיתגלה כמלך המשיח הוא היותו "הוגה
בתורה ...כדויד אביו" .הזיכוך של העולם כהכנה
לגאולה נעשה בכוח התורה ,ומי שמשלים
את תהליך הזיכוך והמעבר מגלות
לגאולה  -מלך המשיח – חייב
אפוא להיות מישהו ששקוע
בתורה בכל הווייתו .להיות
אדם ש"הוגה בתורה".

"היום אנחנו בזמן טיפול( ,לא זמן תגובה) של עשרים ושמונה דקות .היעד שלי
בעזרת השם להוריד את זה ל 13-דקות.
איך עושים את זה? יש הרבה תוכניות ,אספר לך על אחד מהם שממש קרתה
לאחרונה .יש חברה גדולה להשכרת קורקינטים חשמליים בתל אביב בשם
 .birdכל מתנדב שלוקח היום אירוע בערים בהם הם פועלים ,מקבל קוד גישה
אוטומטי (שוב הטכנולוגיה) לפתיחת קורקינט אותה הוא מזין לאפליקציה
שלהם ,ויכול לקחת את הכלי לשעתיים נסיעה.

תורה ומצוות
העוסקים בתורת הסוד ויש בפירוש המקרא.
אך בקיאות ועמקות עצומה בכל הש"ס כולו
עם כל מפרשיו הראשונים והאחרונים ,בהלכה
ובקבלה ובתורה על כל רבדיה ,יש רק אצל
הרבי שליט"א מלך המשיח .וכדוד
אביו – אין שכחה לפניו ,כי
התורה שלומד ערוכה היא
בכל ושמורה לעד.

כמה זמן לוקח לכם לענות לכל קריאה?

למה זה כל כך חשוב ,מאחר ודווקא בתל אביב אנחנו נתקלים בתופעה בה
מתנדבים חוששים לקחת אירוע ,מצוקת החניה והעלות היקרה של מציאת
חניה חדשה לאחר הקריאה ,עלולה לגרום לרבים מהם להסס בטרם לקיחת
הקריאה .באמצעות שיתוף הפעולה החדש ,אנחנו פתרנו להם את הבעיה ,כעת
הם יכולים בקלות להגיע לכל קריאה באזורם ,ללא צריך בשימוש ברכבם.
ככה מצמצמים זמן בטיפול באירוע.
אחד מהדברים המדהימים שעשינו ועזרו לנו לזנק קדימה ,זה תחום השיתופים
עם החברות העסקיות .תחום עליו אני מופקד בארגון .אני מאמין גדול בשיתופי
פעולה .כך אנחנו מחברים את המגזר העסקי עם פעילות ההתנדבות .היום אני
יכול לומר שברוך ה' שחברת פז תורמת לנו בעיקר תיקי ציוד ,כך גם ביטוח
ישיר ,הנה הערכה שאיתה היום חילצתי ילדה הייתה בערכה שקיבלנו מהם
בתרומה .זה מרגש אותי ושלחתי להם תמונה איך בזכותם חיים ניצלו היום.
תראה ,בסופו של דבר ,כולם בסוף נתקעים וכולם יכולים להתנדב .זה מדהים.
זו שליחות אדירה".
מה התוכניות לעתיד? כמובן חו ıמקיצור זמן טיפול ויעד החצי
מיליון מתנדבים עליו סיפרת?

"קודם כל ,יחידה אווירית ויחידה ימית ,זה בתוכניות .יש צורך בזה ,וצריך לתת
לו מענה" .לראיה הוא שולף לי סרטון קצר שצילם אחד המתנדבים ,עליו אפוד
זוהר של ידידים ,כשהוא נוטל חלק באירוע חיפוש נעדר בסיכון גבוה ,ומסתייע
בכלי התעופה הקטן שלו" .תראה מה זה יחידה אווירית .על זה אני מדבר .אני
יודע שנגיע לשם לאותן יחידות בעתיד".
לרגע דעתו של ישראל מוסחת ,קריאה מגדרה על ילד נוסף שנמצא נעול ברכב
מקפיצה את ליבו ,ובשניות הקרובות הוא עוקב לראות שאכן יש מתנדבים
באזור שלקחו את הקריאה.
תראה ידידים הופך להיות ארגון חירום ארצי לכל דבר ,אנחנו
מכירים את דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח כי לעתיד לבוא
 תיכף ומיד ,השוטרים יהפכו להיות כאלו המסייעים לאזרח במילוירצון ה' .איפה ידידים מתכננים להיות אז?

"קודם כל ,כתוב שבדרך לבית המקדש היו מתקנים את בורות המים לטובת
העולים לרגל .אז אנחנו נעשה את זה בעידן המודרני .בדיוק אתמול הייתה לי
שיחה מאוד מעניינת עם חסיד חב"ד בשם חוני יקונט ,ואני אמרתי לו שאחד
הדברים הכי מסקרנים אותי ,זה לגלות את ההשתלבות של הטכנולוגיה מסביב
לבית המקדש ,שהלא אין ספק שהרבה מהפיתוחים שנוצרו בשנים האחרונות,
יכולים לסייע ליהודים בעבודת ה' ,לפחות מסביב לבית המקדש".
נכון ,זה משתלב עם הגישה של הרבי שליט"א מלך המשיח לכך
שכל דבר בעולם נוצר על ידי הקב"ה בשביל היהודי ועבודתו .כך
גם הטכנולוגיה נועדה לעזור לנו לשמור תורה ומצוות ובוודאי שגם
בגאולה האמיתית והשלימה היא תשאר כדי לעזור לנו הרבה יותר,
בית המקדש לא יעלים את העולם אלא יעלה את העולם וכל עניניו.

"חד משמעית .שנזכה לראות זאת בקרוב ממש".
לסיום ,מה נאחל לך ולידידים לשנה החדשה?

"שנזכה תמיד להיות בצד הנכון ,שנסתכל בעיניים של אמונה ובטחון על כל
דבר ,שנזכה לאחד ולקרב את כולם אחד לשני ולהרבות אהבת חינם וערבות
הדדית וכך נביא את הגאולה".

טיפ לחיים

הרב ירון צבי

שמחה פורצת גדר
חודש תשרי ,מורכב מהאותיות 'רשית' ,שכן הוא מהווה את ראשית
השנה .כאילו לקחו זמן של שנה שלימה וכיווצו אותו לתוך יום אחד –
ראש השנה  -שבו נתנו את הברכות לכל הזמן של שנה תמימה.
ההבדל בין היהודים והעולם ,ניכר גם בכך שאצלנו החודש הראשון
הוא ניסן (תשרי הוא השביעי) ,הכולל פעמיים נ'  -הנהגת עם ישראל
שקשורה בנסי נסים .אנחנו עם שכל התהוותו והנהגתו היא מעל הטבע,
בשליחות הקב"ה להביא את הגאולה האמיתית והשלימה לעולם! ואילו
תשרי מבטא את התחדשות הבריאה ,ההנהגה הטבעית של העולם.
מוסבר בחסידות שרצונו הפנימי של הקב"ה הוא שיהודי יפעל את
הגאולה האמיתית והשלימה על ידי עיסוק בתורה ומצוות ובהפצת
מעיינות החסידות בעולם הזה ועבור תכלית זו נברא העולם .אם כן,
העולם נחשב כביכול רצונו החיצוני של הבורא! נובע מכך שהעולם
לא באמת יכול להפריע ליהודי בשליחותו! רק לסייע!
יהודי צריך לזכור תמיד ,שהוא במעמד ומצב של מעל העולם ,אלא
ששליחותו להחדיר אלוקות בעולם.
לנצל את תשרי \\ מוסבר בחסידות ,כי החגים של תשרי הם כלליים,
כלומר הם ממשיכים עניין מסוים (כל חג לפי עניינו) על השנה כולה!
באופן כללי ,מעמדנו בראש השנה ממשיך לכל השנה עניין של קבלת
עול ויראת שמיים ,מעמדנו ביום הכיפורים ממשיך ונותן כוח לעניין
התשובה במהלך כל השנה ואילו מעמדנו בסוכות ושמחת תורה ,ממשיך
לנו שמחה לכל השנה כולה.
אם כן ,מה העבודה בכל חג? \\ ראש השנה – בערב החג ,מבקרים
בקברי צדיקים לבקש שימליצו עלינו טוב .נוהגים לקרוא בחג את כל
ספר התהלים לפחות פעמיים ,סה"כ  300פרקים ,גימטריא "כפר".
ממעטים בדיבור ובשינה ומתרכזים בתפילות ובמצוות היום – לשמוע
שופר .מאחלים בלב שלם איש לרעהו ואישה לרעותה כתיבה וחתימה
טובה לשנה טובה ומתוקה.
יום הכיפורים – צמים כמובן .מרבין בצדקה לפני כניסת החג ,כמו
כן לפני יום הכיפורים .נכנסים לאווירת התפילות ,שכן נמצאים ב"יום
שמחויב בחמש תפילות" .בערב ,לאחר כל נדרי וערבית ,אומרים את כל
התהלים וכמובן חשוב להזכיר את סדר התהלים שקבלנו מהבעל שם טוב
המופיע בסידורים.
סוכות ושמחת תורה – העבודה היא להיות בשמחה ובריקוד .הרבי
שליט"א מלך המשיח הנהיג "שמחת בית השואבה" בשכונת המלך –
קראון הייטס .יהודים שם רוקדים בסוכות לילה-לילה עד אור הבוקר!
האדמו"ר הקודם ,רבי יוסף יצחק שניאורסון (הריי"צ) ,אמר שבשמחת
תורה אוספים "דליים של שמחה" לכל השנה ועל כן לא ראוי להפסיק
לרקוד! כמובן בנוסף למצוות החגים – סוכה ,נטילת ד' מינים ,הקפות.
סיפור שקרה באמת \\ כתוב ש"שמחה פורצת גדר" ,כוח השמחה יכול
לפרוץ את גדרי העולם ,כלומר להוציא את האדם ממייצרים והגבלות
בעולם  -בעיות שונות בגשמיות וברוחניות.
באחד מחגי שמחת תורה ב ,770מרכז חב"ד העולמי בברוקלין ,רקד
בהקפות יהודי מארץ הקודש שהגיע במיוחד לחודש החגים עם משפחתו.
לפתע יצא מהריקודים ופניו הראו שהוא לא שמח .ניגש אליו יהודי ושאל
מה קרה .הלה הסביר ,שחשב על ההלוואה שלקח כדי להגיע עם כל
משפחתו לחגים ,בסך  9,000$שיצטרך להחזיר .היהודי ששמע את המצב,
הרגיע אותו ודרבן אותו לחזור לרקוד ,באמרו שזה זמן שמחה ושמחה
מסדרת את כל העניינים והיהודי ה"בעל חוב" אכן חזר לרקוד בשמחה!
אחרי החג ,ניגש אליו אותו יהודי – ר' שלום מרדכי רובאשקין ,ונתן לו
צ'ק של  10,000דולר .הוא אמר; שנתן לו סכום שיכסה את ההלוואה ועוד
ישאר לו מקדמה של  1,000דולר לנסיעה של שנה הבאה.
שיעורי תורה וחסידות בווצאפ 0543817738 :וביוטיוב :ערוץ 'הישיבה הוירטואלית'.
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בזכות נשים

מלי קופצ'יק

תורה היא לא מסחרה

מה מחבר את הכל?

התורה והעיסוק בה שווים יותר מכל סחורה זה ברור .אך מה נורא בלעגל קצת פינות ,בלבחור רק מצוות ש"מדברות אליי"? מה
הבעיה בלהפסיק לקיים הלכות כדי...להרגיז מישהו? • ובכלל ,מה הסיפור של החג הזה שחותם את סדרת חגי תשרי?

בניגוד למה שאנו מרגישים כשצפוף לנו ,מדענים טוענים שהיקום הוא מרווח מאד ויש מקום לכולם • החשיבה המדעית הקלאסית גורסת שלא רק
מרחבי החלל "מלאים" בוואקום ענק ומבהיל .אלא גם במיקרו ,חומר שנראה סולידי ודחוס כאבן או מתכת ,מורכב ברובו המכריע מ...כלום?

לאחרונה נסענו עם איש יקר ,נהג מונית
שסיפר שאינו שומר תורה ומצוות " -זה
לא באשמתי ,אלא כך חונכתי מילדותי .עוד
בטורקיה אמא הייתה נותנת לנו לחם מרוח
בחמאה ונקניק ...אבל בארץ' ,קלקלו' אותי
עוד יותר" סיפר" .שבועיים אחרי שעליתי
ארצה בגיל עשרים ,שוכנו באחד מקיבוצי
'השומר הצעיר'" וכאן נקב בשמו" ,כמובן
שערכנו סעודה בערב יום הכיפורים אך
למחרת בבוקר ,חדר האוכל היה מלא מפה
לפה .היה לנו מאוד מוזר שבארץ ישראל לא
צמים! ואז הגיע הצהריים וניחוחות מדיפים
החלו עולים מחדרי הקיבוץ .היינו אני ועוד
ארבעה חבר'ה שעלינו מטורקיה ,הבטנו
אחד בשני ' -מה ,אנחנו נהיה הדתיים
היחידים בארץ ישראל?!' וכך גם את יום־
כיפור הפסקנו לשמור".
ניסיתי לעורר אותו לשמור השנה את היום
הקדוש אך הוא בשלו" :לי יש את הדרך
שלי .אני אדם מבוסס כלכלית ,כמעט את כל
ההכנסות מהמונית אני תורם לנצרכים(!)
אני חושב שאם יום אחד אגיע למעלה ,יהיה
לי מקום טוב"...
יש אנשים החושבים שתורה הם ישמרו לפי
איך שהם מבינים לנכון  -רק ישימו דגש
על עזרה לנזקקים וכדומה .או גרוע מכך,
הם ישמרו תורה במצבים לא מחייבים וכפי
שהיא משרתת ומשמחת אותם  -כקיום
מנהגי אכילת סופגניות נוטפות שמן ,אוזני
המן משוקלדים ,עוגות דבש וגבינה וכל מה
שאחלה לאווירה.
אבל ,זה לא עובד ככה .בבראשית רבה
(א ,א) מופיע כי התורה היא ה'דיפתראות
והפינקסאות'  -לא פחות מהתוכנית
ההנדסית שלפיה ברא האלוקים את העולם:
"אסתכל באורייתא וברא עלמא"!
וכפי שלכל מכשיר יש הוראות יצרן ,כך
גם לחיים בעולם יש הוראות .ומי ששומר
עליהן ,החיים שלו יותר מאושרים גם במובן
הפיזי ,ראי ערך טהרת המשפחה למשל.

הפוך על הפוך?!
"תורה היא וללמוד אני צריך" אמר רבי
עקיבא והגיע הזמן שגם אנחנו שכה פתוחות
לתיאוריות ניו אייג' נתחיל גם להעמיק
בתורה שלנו השייכת לכל אחת מאיתנו.
למשל ,אגרות הקודש של הרבי שליט"א
מלך המשיח הינן אוצר בלום של דברי
תורה ,תכנים ,השקפות ,פתרונות לבעיות
של אינספור אנשים .סדרה המנגישה את
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הדעת שלה יהיה מכוון יותר לאמת כפי
שממשיך ואומר:
"והתאמת ההנהגה להוראת נותן התורה
ממשיכה ברכות נותן התורה על הנוהג
כן ,אשר בברכות אלו נכלל גם כן שיקול
הדעת ישר הבנה והערכה נכונה של המצב
בו האדם נמצא ,והחלטות מתאימות לאושרו
האמיתי ,וכנוסח התפלה שלוש פעמים ביום,
שבקשת צרכי האדם מתחילה בתפילה חננו
מאתך חכמה בינה ודעת ,ומכלל הן אתה
שומע לאו ,שחלישות הקשרים בין האדם
לבוראו על ידי הנהגה הפכית ,מפריעה בכל
האמור ,ושוללת מאיתו עניין עיקרי וחיוני
בכל הזמנים ,ובפרט בתקופה שרוצה היא
לפתור שאלות מסובכות ועקרוניות".
אז גם שכל מקבלים כבונוס!

התורה המאחדת

לאגד יחד את כל הסוגים .בשוק ארבעת המינים

עצותיו הפרקטיות והגאוניות של מנהיג
תנועת ליובאוויטש המהפכנית .המכתבים
שלו מעניקים הצצה מדהימה להשפעתו
הכבירה על מאות אלפי אנשים ונשים.
לפניכן שתי דוגמאות הנוגעות לעניינינו:
באגרת ד'תתנ (שבכרך יד) ישנו מכתב
מעניין שנמענו הוא יעקב אליעזר הרצוג
ממלבורן שבאוסטרליה ששאל איך לתקן
את ה'פשלה' שאירעה כאשר אנשים הגיעו
בשמחת תורה לבית הכנסת באמצעות
רכבים.
"התיקון בזה פשוט ,ולפלא שגם בשנה זו
לא עשו זה ,והוא שאיזה ימים לפני מועד
כהנזכר־לעיל ידפיסו מודעה בעיתונים
(ומה טוב ביחד עם ההודעה על־דבר זמני
ההקפות וכיוצא בזה) ,אשר בודאי פשוט
וידוע איסור נסיעה במכונית בשבת ויום־
טוב ,והסתירה שמניה וביה להשתתף בעניין
תורני באופן היפך התורה".
במילים שלנו ,זה אומר שעם כל הרצון
לטעום מאווירת החג בבית הכנסת זה לא
הגיוני להשתתף בעניין של תורה בצורה
שהפוכה מהוראותיה!
(ובמאמר מוסגר ,זה אותו עניין של תפילה
בבית כנסת ללא מחיצה  -אתה מגיע

צילוםAmos Ben Gershom :

לבקש בקשות מאלוקים ובאותה העת
בעצם מתריס כלפיו" :אבל ,לא אכפת לי
מההוראות שלך!").

ככה לא מתגרשים!
נעבור לדוגמה נוספת .האיגרת הבאה
עוסקת במכתב לאישה שרצתה להתגרש
וסיפרה שהיא עושה הרבה כדי להחריף
את היחסים בינה לבעלה על מנת להתפטר
ממנו...
המכתב השלם מלמד הרבה בנוגע לגישה
הכללית לגירושין אבל מקוצר היריעה
נצטט רק מה שנוגע לענייננו:
"מה שהתמיה אותי בהתיאור אודות
פעולותיה וההנהגה בה אחזה ,אשר למרות
שהיא דתית וגם קיבלה חינוך דתי וכו'
והשקפת עולמה דתית ,בכל זה אחזה
בהנהגה להיפך ,במטרה להפסיק על ידי זה
היחסים ביניהם וכו' ,ובודאי למותר לבאר
אשר הנהגה מתאימה להוראת תורתנו
תורת חיים אין זה עניין למסחר ולהשתמש
בו לעניינים של לחץ וכו' ,כי אם זהו ערך
בפני עצמו ועניין יסודי בהיחסים שבין
האדם לבוראו ומנהיגו".
בעברית ,דרך התורה אינה מסחרית ויותר
מכך ,אם תנהג בדרך התורה גם שיקול

בחג הסוכות מאגדים יחד את ארבעת
המינים המסמלים את הסוגים השונים בעם
ישראל (והמצוה אינה מושלמת ללא חלק
מסוים מהעם!) החג בעצם הופך את כולם
לאגודה אחת " -ויעשו כולם אגודה אחת
לעשות רצונך בלבב שלם".
אבל ,אז מגיעים ימי החול ואלוקים פוחד
שתחושת האחדות תפוג ותעלם ,תתפרק עם
הסוכות המפורקות והוא אומר "קשה עלי
פרידתכם" (לא פרידתנו  -הפרידה שלי
ושלכם ,אלא הפרידה שלכם עצמכם!).
את המצב הזה פותר שמיני עצרת־שמחת
תורה ,בחג זה האחדות אינה מורכבת
מפרטים שרואים את ההבדלים ביניהם
אלא היא איחוד מושלם .בשמחת תורה
כולם רוקדים ולא רואים מי חכם או גדול
יותר .כולם רוקדים וכולם שווים ומאוחדים
סביב התורה המאחדת את כולם .ורוקדים
ברגליים ,לא בראש המסמל שינויים בהבנה
וברמת הלימוד ,אלא רוקדים בלי קשר
להבנה בתורה .רוקדים כי יודעים שהתורה
היא הדבר הכי יקר ושמחים איתה כולם
בשווה.
זו אחדות אמיתית בה כל פרט מבטל את
מציאותו ומתאחד עם כל העם .זו פעולת
היום הזה להביא לאחדות ביננו  -כזו שלא
יבוא פירוד לאחריה.
ובתום החג האיחוד נמשך ואז אנו ראויים
לקבלת ברכות מהבורא כבקשתינו בתפילת
העמידה" :ברכנו אבינו (כאשר) כולנו
כאחד" עד שנקבל מיד ממש את ברכת
הגאולה השלימה.

מוסר כפול

ומושרשים כולם רק באחד המאוחד שהוא
אתה)

למשל :אם נדמה גרעין של אטום למשהו
בגודל של זבוב מעופף במרכזו של איצטדיון
גדול ,אזי האלקטרון שלו (חלקו השני של
האטום ,קטן לאין שיעור מהגרעין) יסתובב
אי שם בגבהי שורת היציע האחרונה..
וביניהם? ריק .וכך גם פנימה יותר אל
החלקיקים האלמנטריים (יסודיים) יותר
שמרכיבים את תת-חלקיקי-הגרעין ,גם
שם מצויים ביניהם מרווחים ריקים אדירים
ביחס לגודלם.

אוקי ,אז מה עושים עכשיו?
עכשיו חשוב לדעת שהזמן הוא ישות
רבגונית ובעלת איכויות שונות .לפני שלש
מאות שנה לערך הסביר רבי שניאור זלמן
מחולל חסידות חב"ד את הפוטנציאל
הפנטסטי הגלום ביחידת-הזמן המוכרת לנו
כחודש אלול ,במשל פשוט ועמוק.
בזמן הזה .אומר הרבי שליט"א מלך המשיח,
שימו לב :המלך נמצא בשדה!

אחת השאלות העתיקות ועדיין הכי בוערות
בפיזיקה (תיכף אחרי זו ששואלת – אז ממה
אנחנו עשויים בעצם?!) היא שאלת ה-אז מה
מחבר בין חלקיו  -הכה מרוחקים זה מזה -
של האטום? מה שומר על קשר בין מרכיביו
השונים ומונע מהם לעוף לכל הכיוונים,
מה מונע מהחומר להתפרק  /להתאיין?
מה שומר על "הכוכבים במסילותיהם" /
במסלוליהם המדוייקים?
הפיזיקאים קוראים לדבר הזה "הכח-
הגרעיני  /החזק" ,ו"גרוויטציה".

אבל מתן שם לתעלומה איננו
פותר אותה
והשאלה הזו הניבה מגוון תיאוריות
עתיקות וחדישות .היוונים הקדמונים
האמינו שהיקום מלא בתווך מסתורי (אתר).
תפיסתם זו נזנחה לפני כ 400-שנה לערך,
כאשר בעקבות תקרית התפוח המפורסמת
ניסח איזיק ניוטון את חוקי-הכבידה שלו
בו הוא קובע שגופים בעלי מסה (חומרים)
נמשכים זה לזה ממרחק ,גם ללא מגע /
רצף של תווך שיעביר את "כוח המשיכה"
ביניהם .הרעיון גרם למהפכה של ממש
בתפיסה המדעית של ימי הביניים ששללה
עד אז אפשרות של השפעה מרחוק ללא
מדיום (לפחות איזה חוט!) שיעביר את
ההשפעה הזו.
פיזיקאים של היום כבר הפכו את הכל
מחדש (הסבר תיכף) אבל האמת היא
שהחידוש איננו שלהם.
ארבע מאות שנה לפני ניוטון תאר הרמב"ם
"חומר-זך" ("שקוף" ,בלתי נראה) ביטוי
שמתאר מציאות פיזיקאלית שממלאת את
היקום ומכילה גם את החומר המוכר לנו
(כוכבים) כחלק ממנה .למבנים היסודיים
שלה הוא קורא "גלגלים" ,משום שהם
אנרגטיים ,נעים ומניעים זה את זה וממילא
את גרמי השמיים ה"קבועים" בתוכם
(מופיע ב"ספר המדע" שלו).

ואם לא די בתעלומה מה לירום-הודו לרדת
מכס מלכותו אל השדה היבש ,ועוד מוותר
שם על כל גינוני המלכות ,ובין הפלאחים
המחוספסים צרובי הפנים מפגין לבביות
וסימפאטיה .וכל מי שרוצה רשאי לגשת
אליו ולבקש ,ומתקבל בסבר פנים יפות
וללא כל תנאים.
בתוך כל פרט בבריאה נמצא האלוקות

למרבה הפלא ,דבריו הם תיאור מדוייק של
מה שנקרא היום בפיזיקה מודרנית "שדות".
תיאוריות אחרונות מדברות על שניים-עשר
סוגים של שדות ,מאלקטרומגנטיים ועד
קוואנטיים ,למרות שתאורטיקנים רואים
גם אפשרות שקיים בעצם רק שדה אחד,
שאנו מתייחסים אליו מזוויות שונות .השדה
"מורכב" ביסודו מארבעת מימדי המרחב-
זמן (תאורטיקנים מדברים כבר על עשרה
מימדים) ואכן נחשב היום למבנה היסודי
של היקום הפיזי .איש איננו יודע להגדיר
מהו "שדה" ,אך ברור שהוא "עובד":
התנועתיות המדהימה שלו (של מה שנקרא
עד היום "ריק"!) היא שמניעה את הכוכבים
ואת חלקיקי החומר במסלוליהם .אבל זה
עוד לא הכל .תיאוריות חדישות רואות את
עצם קיומו של החומר כ"ערור" (מצב או
התרחשות ,תנודה) של השדה עצמו.
(כן ודאי ,הרמב"ם אמר כבר שהם ישויות
חיות ותבוניות ,אלא מה)

ועכשיו ממריאים ,תחזיקו חזק
פנימיות-התורה (תורת חסידות חב"ד)
מגדירה את היקום המוכר של חומר וכוחות
פיזיקליים בשם" :עולם העשיה הגשמי" או:
שדה.
כן ,שמעתם טוב.

קרדיטLucas Taylor / CERN :

משלים מסוג זה מדווחים בלשונו של עולם
נמוך ,על התרחשויות שנקלטות רק בעל
מודע .עם זאת הם מצליחים לתאר מציאות
אובייקטיבית בדיוק נמרץ.

את תעלומת מהותו של ה"שדה" המסתורי
המאחד וכולל כל ,פותר לא אחר מאשר
אליהו הנביא בחיבורו "פתח אליהו" ,שהוא
אחד המקורות הקדומים ביותר של תורת-
הקבלה והחסידות ,ומופיע בספר הזוהר
הקדוש:

כאן מכוון הנמשל כלפי מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא ,שבנקודת אלול במימד
 הזמן בוחר לחצות את הפער האינסופיבין הבורא לנבראים ,ולהתגלות אליהם
ב"שדה" שלהם.

"ריבון עלמין ,דאנת הוא חד ולא בחושבן"...
(אדון העולם ,אתה הוא האחד ,שאיננו
בחשבון עשר הספירות  /סך כל האפשרויות
המוכרות ,אלא האחד שמאחד את כולן ואת
הכל  -בו).
"לית מחשבה תפיסה בך כלל" (המחשבה
 /השכל האנושי והעל-אנושי אינם יכולים
לתפוס  /לקלוט שום דבר ממך כלל)...
"אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין" (אתה הוא
שהוצאת  /בראת עשרה תיקונים  /מימדים,
שהם כמו כלים המשמשים אותך)
"לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא אתגליין
ועלמין דאתגליין" (על מנת להנהיג בהם את
העולמות  /יקומים שאינם גלויים לנו ,ואת
העולמות  /יקומים הגלויים)
"ואנת הוא דקשיר לון ,ומייחד לון" (ואתה
הוא שקושר אותם זה לזה ,ומחבר  /מאחד
 /מייחד אותם כך ,שלמרות שהם נראים
כמורכבים מחלקים שונים וכוחות שונים,
הם קיימים ופועלים וחיים ומאוחדים

ביסוד המודעות המטושטשת שכפויה על
הנשמה ,בעודה נעולה בתפיסות המגושמות
גוף חומרי-ביולוגי ,בשדה ה"עולם" הפיזי.
כאן  -עולם מלשון העלם ,מה שמעלים על
העובדה שהמציאות היחידה הקיימת באמת
היא מציאותו יתברך .שכל מה שקיים ,ונראה
כאין סוף פרטים נבדלים ,הכל "קשור אליו,
הכל ממנו ובו".
העולם מעלים על המציאות הפשוטה שהכל
זה אלוקות ואלוקות זה הכל.
והסיבה לטיול האלוקי המוזר הזה אל השדה
היא רחמים .אינסוף רחמים ואהבה ללא
תנאי .רצון כן להיטיב להעלות ולהשיב את
המיינד שלנו  -אליו יתברך .איננו יכולים
לעשות זאת בעצמנו ,לכן הוא מגיע אלינו.
הנוכחות האלוקית בחיי היום יום במהלך
שלושים ימי החודש הזה היא הצעה שאי
אפשר לסרב לה ,צ'אנס אדיר לפרוץ את
גבולות היוניברס הקשוחים ,ליצור מפץ
גדול ולצאת אל המרחב העצמי .אל שדה
חדש של גאולה פרטית וכללית.
וזה קורה עכשיו .הוא כאן .רוצו!
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בנימה אישית

נעמה טוכפלד

עסקים עם אלוקים

החלוץ המרכזי

ימי החודש הראשון בשנה ,הינם זמן בו כל אחד עושה את השיקולים והתחזיות מה הוא רוצה שיהיה לו בשנה הבאה .יש לך את
האפשרות לעשות עסקה עם הקדוש ברוך הוא ולהחליט מראש כמה כסף יכנס לך השנה לחשבון .זה עובד? אני ניסיתי וגיליתי

יצא לכם פעם להרגיש מאוכזבים או מתוסכלים מעצמכם.
אז זהו .השנה זה הולך להסתיים.יותר נכון :זה הולך להתחיל אחרת!

רבותיי וגבירותי ,האם פעם יצא לכם לסגור
עסקה עם הקב"ה?

בבקשה ,סיפור .בשניה השניה שבה ערכנו
פלעדזש בעלי שליט"א החליט שהוא מפריז
עוד קצת .בכל חודש אלף שקל לצדקה,
טבין ותקילין .אבל מאיפה ,זעקתי? אתה
מאופס על עצמך? הרבי מבטיח הרבי
יקיים ענה .הוא חותם ביד יציבה על 12
צ'קים עם הסכום האגדי .שתקתי ,אבל בלב
פרפרתי מפחד .השנה עברה ביעף ,עוד רגע
שוב אלול .ביום ההולדת שלי ישבנו באיזו
שיפודיה .יש לי משהו בשבילך ,הוא מצהיר.
חשבתי איזו טבעת ,הוא שולף נייר .תפתחי.
פותחת -מכתב מביטוח לאומי.

לא ,אני לא מתכוונת לאיזה מקום חניה
ממש טוב בתל אביב ,או לאיזה נס קטן
שיציל אתכם מאיחור לגן אלא עיסקה ממש
גדולה ,נקרא לה אפילו עסקה שנתית? לא?
חבל.
תדעו לכם שאתם מפסידים המון .הקב"ה
הוא בעל הבית שהכי נחמד לעשות איתו
עסקים ,ואסביר.
פרוייד טוען שיש לאדם שני דחפים עיקריים
המניעים אותו :עונג וכאב.

מה זה?
תקראי.

תנועה אחת באה מתוך כאב .יראה .פחד.
שאולי יקרה לי משהו ,שאולי איענש או
תיגזר עלי גזירה רעה ,שאצא מן המשחק.
כאב הוא מניע חזק מאוד לעשיה ויעיל
ביותר .הבעיה היא :שהוא בא מתוך הכרח
חיצוני ולא מתוך רצון פנימי .ברגע שיפוג
הכאב ,יעלם גם הדחף לעשות.

קוראת
ביטוח לאומי מתכבדים להודיעני כי מזכים
את חשבוני בסכום של  13,000אלף שקלים
ישראלים חדשים.

תנועה שניה היא כאמור ,עונג .הרצון
לסיפוק עצמי ,להגשמת חלומות ,מילוי
תאוות תקראו לזה איך שבא לכם ,יצר
לב האדם רע מנעוריו והוא עובד שעות
נוספות .והיטב .אך גם כאן ,התוקף מוגבל,
כי כשמשיגים את העונג  -כבר רודף הרצון
לעונג הבא .ולעולם לא נהיה מסופקים
באמת.

בראש השנה ,כך הוא מסביר לנו בשיחה
מיוחדת יש לנו אפשרות להגדיל לעצמנו
את צינורות השפע הגשמי וגם הרוחני,
בפעולה פשוטה מאוד.
כיצד?
אנו עורכים 'הצהרת כוונות' כלפי הקב"ה
ביחס לצדקה למשל ,שניתן .אם עד כה נתנו
סכום מסוים לצדקה באופן קבוע או אקראי,
בהתאם להכנסותנו והיתרה שבחשבון,
מציע הרבי שליט"א מלך המשיח לעשות
הפוך .לקבל החלטה ,וגם לתעד אותה ,לגבי
גובה הצדקה שנרצה לתת .לא מה שנוכל,
אלא מה שנרצה .כמה? השמיים הם הגבול,
בעצם גם הם לא .כי אם אנחנו גומרים
אומר בנפשנו להפריש לצדקה סכום גבוה
בהרבה מיכולתנו העכשווית הרי בעצם אנו
תשרי תשפ"ב (ספטמבר )2021

איך? יש בורא לעולם! ואם הרבי שליט"א
מלך המשיח נותן מתכון אז עושים ונושעים.
מדהים ,אני ממלמלת ,אבל רק דבר אחד
חסר לי .בשנה יש  12חודשים אם כן הסכום
צריך להיות  12אלף ולא ?13

הקונפליקט המוכר

הרבי שליט”א מלך המשיח מכניס מטבע בקופת הצדקה של בית חב”ד בת ים

אומרים לקב"ה -הנה ,אנו נכונים להגדיל
את מעשר הכספים שלנו ,לתת צדקה ביד
רחבה ,לעשות עוד חסד ועוד אהבת ישראל,
רק מה? צריכים את הכלים לכך .צריכים
שתרחיב לנו את צינורות השפע כדי שנוכל
לתת ,ולתת הרבה .הרבה יותר.
לזה הוא קורא באותה שיחה בשם 'פלעדזש'.
כתב התחייבות .ערב ראש השנה ,ואפשר
גם בין כסה לעשור ,הכי מאוחר  -עד שבת
בראשית אנו עורכים כתב התחייבות בינינו
לבין בוראנו ,ביננו לבין עצמנו ומחליטים
מראש כמה כסף ניתן כל חודש לצדקה.

כמה? יותר .יותר ממה שחשבנו ותכננו.
צריך להעז פה ללא ספק .צריך לעצום
עיניים ולקפוץ מבלי לפחד להתרסק.
ולכתוב ,הכי חשוב לכתוב .ולא בטלפון או
באיזו אפליקציה .על נייר .אפשר על גבי
פנקס צ'קים או בכרטסת הנהלת חשבונות
לא משנה מה .העיקר שלהחלטה שלנו יהיה
אופי חוזי .הנה הקב"ה ,כתבנו וחתמנו את
סכום הצדקה שברצוננו להפריש ,אנא
השלם חלקך בעיסקה ותן לנו את השפע
הכלכלי לעשות זאת.
חושבים שאני צוחקת או מגזימה?

וואו.
זה הרגע שהבנתי שאפשר לעשות ביזנס עם
הקב"ה בלי צחוק .ממש אבל.

לעולם ,אבל לעולם אסור ליהודי להיות
מובל אחרי מה שמכתיב לו העולם ,חברה
אנושית בלתי ראויה או יצריו הטבעיים
 חייבים תמיד להיערך ולהיות מוכניםלתרחישים שעלולים להיווצר זמן ניכר לפני
שהם מאתגרים אותנו את יתרון ההתקפה
אנו חייבים לשמור לצד הקדושה ולא
לאפשר לצד שכנגד להיות הקובע הראשי
ש"מרשה" לנו ברוב חסדו להוציא את הרגל
מהעיגול ולהתגונן.

אך לתקופת חגי תשרי הייתה לאפי
חיבה יתירה .הוא מאוד התחבר למסרים
העוצמתיים שמעביר כל חג בפני עצמו
וכולם ביחד .מעבר לסעודות החג הדשנות
והמפגש המשפחתי המלטף ,גם הגיוון
החוויתי של המסרים הנלמדים קרץ לו לא
פחות.

אבל במסתרי ליבו ,שם עמוק עמוק בפנים,
הוא ידע את האמת המרה...

ומה עם שנה מעוברת? הוא שואל בחיוך
רחב ,שכחת את אדר א' הנחמד שהיה לנו?

את לוח הזמנים וסדר ההתרחשויות ,קובעים
רק הקב"ה ,משה עבדו וישראל עמו הקדוש.

אך מעבר לזה ,אפי ידע והוא חש זאת היטב
על בשרו ,לא פעם ,שאין לו בהחלט מה
לצפות מעצמו .אפי כבר הכיר את עצמו,
וידע היטב מנסיונו שאחרי כל החלטה טובה
מגיע מפח הנפש .ובסופה של כל התלהבות
סוחפת ,שם בקצה ,ממתין לו בסבלנות
מדרון תלול של ייאוש מתסכל הישר
להתרסקות אל קרקע המציאות המביכה...

מה מה? מה זה .מבט הניצחון הזחוח על
פניו ענה במקומו.

אבל אבל ,אני נדהמת כליל אבל איך?....

הבית" שעל פיו יישק כל דבר גם כעת וגם
מכאן ולהבא ,יש כאן גם בהחלט לימוד
חשוב ומחייב הקשור לעבודתו בהמשך
הדרך:

אפי פון-דרייטער לא היה מזוהה בדרך כלל
עם קבוצת בעלי -החוליות ועמוד השדרה
היצוק .אמנם הוא השתדל לשמור על מקום
עבודה קבוע וקשרים יציבים-פחות או יותר
 -עם בני-משפחתו וחבריו.

לאפי לא הייתה שום בעיה כלל לחוש
התרגשות עמוקה ומטלטלת בתפילות
הימים הנוראים ,להיפך הוא אהב את
תחושת ההתעלות שבתקיעת השופר
והשירה הנוגעת ללב .הצום והבגדים
הלבנים היו בשבילו בהחלט חוויה סוחפת
ואפילו מענגת.

פלעדזש ,זוכרת? רשמנו כל חודש סכום
לצדקה ואת פחדת שלא נעמוד בו ,הנה.
קיבלת הכל חזרה על השקל.

אם כן ,חייבת להיות שיטה שלישית.
וכאן נכנס הרבי שליט"א מלך המשיח
מליובאוויטש לתמונה ומציע אלטרנטיבה
טובה בהרבה ,לאין ערוך .פעולה מתוך אמון.
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משל ונמשל

צבי ונטורה

כן ,בסיום תקופת השובע המתוקה הזו הוא
שוב יחזור אל המעביד שלו עם פניו חמורות
הסבר ,מקבל אותו בגערות כשהוא מחווה
בידיו לעבר השעון עם המסגרת האפורה
המוצב כמתריס בכניסה למפעל..
שוב הוא יוזמן לפגישה דחופה עם המחנכת
של הילדה על הטיפול המוזנח שהוא מעניק
לה ,החל מהבאלגאן השורר בתיק הלימוד
וחפציו ,המשך בשעות המאוחרות המוזרות
שהיא נוהגת לפקוד את הכיתה וכלה כמובן
בנושא שהיא כלל אינה מודעת לו :הכנת
שיעורי הבית...

לא נותנים מתוך אינטרס ,אמר לי מישהו
פעם ,נותנים כי ה' ציווה .נכון .לא חייבים
לנו כלום .אבל כשהמוטיבציה הרגילה שלנו
נעה בין עונג לכאב ,מעלה הרבי שליט"א
מלך המשיח את הרף ואומר לנו ,יהיה לכם
גם זכות רוחנית וגם תשואה גשמית ,יש
יותר טוב מזה?

בסוף זה הגיע ,הקש ששבר את גב הגמל..
כן ,זו היתה השיחה המטלטלת של הרב
שניאור ,רב הקהילה.

ואגלה לכם סוד קטן :הקב"ה מאוד אוהב
לעשות איתנו 'עסקים' .מאוד מאוד מאוד.
נסו ,ותיווכחו.

הוא הסביר שחודש תשרי נועד להיות
הקטר המוביל של שאר החודשים ,ושאם
הכל נשאר שם ,בהתלהבות הרגעית ,ולא

לפתוח את המגירה!

היוזמה וההערכות הראשונית היא תנאי
עיקרי וחשוב לא רק בפתיחתה של שנה
אלא גם ובעיקר בהמשך שיבוא לאחרי זה.

כמו קטר שסוחב אחריו את כל הקרונות

צילום :מלי קוך

מוליך למשהו יציב ופנימי אז פשוט ,חבל
על הזמן..

שמיים יקרה ואהובה מוקדשים לבורא
העולם ומנהיגו.

בתחילה הוא האזין והנהן בראשו "מילים
בעלמא" חלפה המחשבה במוחו .הנסיקה
המדהימה והנחיתה המאכזבת זה כבר
ריטואל שנתי קבוע ומולחן מראש...

איך מתחיל יומו של יהודי? איזה חפץ
משמעותי מוטבע לו מיד בכניסה לביתו?
איזה מילים כותב כל אחד מיד בתחילתו
של כל מסמך או נייר עבודה? איך מתבצעת
התחלת החניכה של תינוק שזה עתה נולד
ומצוי בראשית עריסתו? ולאיזה כיוון -
מעתה  -יוקדשו שנות חייו הראשונות?

"אבל ,אולי לא?" הוא נדלק לפתע "מה כבר
יכול להזיק אם אפתח לפני הרב את סגור
לבבי ואשים את הדברים כמות שהם על
השולחן?"
וממחשבה למעשה ,התור נקבע ואפי פון
דרייטער שוטח את כל תכולת הבעיה לפני
הרב!

את פתח לו!
"הקושי שלך" אומר לו הרב "הוא דבר די
מצוי אצל כולנו ,במידה זו או אחרת"
"אבל אם תשאל לדעתי ,יש לחודש תשרי
הרבה מה לומר גם בקשר לאתגר שמתעורר
לאחריו ,האתגר שפרסת זה עתה לפני:
הרי לא לחינם אחד הדברים שמאוד בולט
ביהדות זה כיצד ראשיתו של כל מסע,
התחלתה של פעולה ,ה"סיפתח" של כל
פרויקט חדש או ביכוריה של כל מתנת

ראה כיצד מצווים בני ישראל לנהוג מיד עם
הכניסה לארץ והצבת אבני הזכרון בגריזים
ובעיבל ועוד לפני זה בנהר הירדן עצמו?
כיצד נוהג יהודי בכניסתו לבית חדש? או
כאשר הוא זוכה לאחוז בידו פרי חדש
מביכורי אדמתו?
אפילו נשמתו של יהודי החצובה מתחת
כסא הכבוד לפני ירידתה לעולם עוברת
תהליך השבעה עמוק ויסודי להישאר
נאמנה למקורה ,בדיוק כמו חיילי הצבא
שזוכים לדברי חיזוק והתעוררות מהכהן
המשיח ערב יציאתם למלחמה.

יתרון ההתקפה
מעבר להבעת הנאמנות וההכרזה שיש בזה
להצהיר בריש גלי מי כאן באמת הוא "בעל

לניהול הבית ,כמו לאופן ההגעה לעבודה
ואירגונה המעשי ,לתשומת הלב המירבית
בחינוך הילדים ,ואפילו לתחזוקה השוטפת
של בית המקדש הפרטי שלך.

קח פיקוד!
אתה חייב ומוכרח להיות בעל הבית
(במשמעות החיובית כמובן) במלוא מובן
המילה ,כזה שכבר ערב קודם עיניו בראשו
הוא מכין את עצמו ,מחשב את דרכו
ומשתדל בכל יכולתו לבצע את המטרה
בצורה המועילה ביותר .כי הוא ורק הוא
יהיה זה שדואג שהדירה ל-ה' תהיה בכל
הפרטים מוכנה ומאירה גם בגשמיות וגם
ברוחניות.
"ולתתך עליון" ,אפי ,רק אתה תהיה זה
שתקבע תשפיע תוביל ותגרור ,לא כמתגונן
המשיב מלחמה שערה אלא כיוזם פעיל
קובע שנותן את הטון .מגורם חסר אונים
המאזין לחדשות בחריקת שיניים תהיה
אתה זה שיקבע לעיתונאים על מה לדווח,
ולשכנים על מה לרכל.
יהודי הוא מעל הטבע ,מכריז ואומר מלכנו
משיחנו שליט"א משה רבינו שבדור  -ר'אש
ב'ני י'שראל ,כשהוא יקבע ,ינווט ויחליט
יזכה העולם סוף סוף לגאולת עולמים שאין
אחריה גלות!
זכור! מי שיקדים ויעשה את הפסיעה
הראשונה ברגל ימין ,הוא ורק הוא יזכה
להיות זה שיצחק אחרון ושלא יבוש ולא
יכלם גם לומר את המילה האחרונה!
תשרי תשפ"ב (ספטמבר )2021
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יש לי עניין

עיון

הסוכה
שאלוקים
בונה לנו

בעידן של ערב הגאולה ,אין דבר שלא מזכיר לנו את ביאת המשיח
הקרובה .כל חג ,אירוע או סיטואציה  -מעלים עבורנו את ההקשר
הגאולתי הטמון בו .מצוות הסוכה היא הזדמנות פשוטה יחסית עבור
כך :בחג הסוכות אנו מתפללים שהקב"ה יושיב אותנו בסוכה הגדולה
שיבנה עבורנו בגאולה השלימה .קצת על הסוכה והרבה על מה
שיתרחש בתוכה ,בכתבה שלפניכם
מאת :מנחם גבעתי
חג הסוכות מגיע,
עסוקים
כולנו
במצווה
בחביבות
והמיוחדת
היקרה
שקיבלנו פעם בשנה
 כבר כמה ימים לפני חג הסוכות אנועמלים במרץ על בניית הסוכה  -הבית
הזמני אליו נעבור למשך שבעה ימים
כרצונו של הקדוש ברוך הוא.
אין זמן מתאים מזה להכיר קצת
את הסוכה שבקרוב ממש ,בגאולה
האמיתית והשלימה ,כולנו נשב בה.
אחד מן האירועים המרכזיים והדרמטיים
בפתיחתה של הגאולה ,הוא בניית הסוכה
המיוחדת לעם ישראל .סוכה הנבנית על
ידי בורא העולם.
חכמי התלמוד מספרים לנו כי בבוא
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הגאולה יערוך הקב"ה סעודה גדולה
עבור הצדיקים .בסעודה זו יוגשו שור-
הבר ,הלווייתן והיין המשומר .כאשר
מעיינים במקורות התורה ,ובפרט בספרי
הקבלה והחסידות  -מתברר כי בדברים
אלו טמונה משמעות עמוקה הקשורה
במהות הפנימית של הגאולה.
זוהי סעודה הנזכרת פעמים רבות בדברי
חז"ל .בגמרא (בבא-בתרא עה ,א) נאמר:
"עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים
מבשרו של לווייתן" (ובהמשך לכך נאמר:
"עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים
מעורו של לווייתן") .במדרש (ויקרא-
רבה יג ,ג) מתואר ה'קרב' שיתנהל
לקראת אותה סעודה בין ה'בהמות'
(שור-הבר) ללווייתן – "בהמות נותץ
ללווייתן בקרניו וקורעו ,ולווייתן נותץ

לבהמות בסנפיריו ונוחרו".

יין ישן נושן
הגמרא במקור נוסף (פסחים קיט ,ב)
אומרת ,שבתום הסעודה ,כשיגיעו
הצדיקים לברכת-המזון ,תועבר הכוס
מצדיק לצדיק ,וכל אחד ואחד מהם יטען
שאין הוא ראוי לברך ,עד שיגיעו לדוד
המלך והוא יברך .מדוע יחששו האבות,
משה רבנו וכו' לברך? פחדם נובע מכך
שהיין שבכוס הוא "יין המשומר בענביו
מששת ימי בראשית" (ברכות לד ,ב) ,והם
מוצאים בעצמם פגם שמונע מהם לברך
על היין הנעלה הזה.
רק כשיציע הקב"ה לדוד המלך לברך,
יענה הוא :אני אברך ולי נאה לברך,
שנאמר (תהילים קטז ,יג) 'כוס ישועות

החינוך שבאכילה

אשא ,ובשם ה' אקרא׳.
במקום אחר בגמרא (יומא עו ,א) אומרים
חז"ל" :כסא דדוד לעלמא דאתי ,מאתן
ועשרין וחד לוגא מחזיק" (=כוסו של דוד
לעולם הבא ,מחזיקה מאתיים עשרים
ואחד לוגין); ואת הראיה לכך מביאה
הגמרא מהפסוק (תהילים כג ,ה) "כוסי
רויה" " -רויה" בגימטרייה מאתיים
עשרים ואחד.

אם היו אומרים לכם שישנה מציאות כזו שאומרים לילד בן 7
שהרגע סיים ארוחה בשרית דשנה ומשביע שאת החטיף החלבי
הוא יקבל בעוד 6 ...שעות ,מה הייתם חושבים?
יתרה מזו ,הייתם שומעים את התשובה של הילד שמסתכמת "בסדר
אמא/אבא" ייתכן שהייתם חושבים שלא שמעתם טוב .אך לא .זו
לא המצאה ,זו גם לא ממש שיטה או טכניקה "טרנדית".
זו כשרות ,איסור שמופיע בתורה "לא תאכל גדי בחלב אימו",
מעבר למסר המוסרי והמצפוני שעומד כאן יש גם ערך בריאותי.

אגב ,חשבון קל מעלה כי מדובר בכמות
ענקית לכוס מיוחדת מאוד .כיום לפי
המידות המקובלות בעולם ,ניתן לחשב
כל 'לוג' שווה ערך ל 344-מ"ל ,חשבון
פשוט שיכפיל מאתיים עשרים ואחד לוג
לכמות המאימה לחישובי הליטרים ,יוצא
יותר מ־ 75ליטר (!)

מחקרים רבים הוכיחו את הנזקים העצומים בבריאות בשילוב בשר
וחלב ועל שיבוש הספיגה התזונתית של שני יסודות חשובים אלו
כאשר אין ביניהם הפרדה מסודרת ( 6שעות בין בשר לחלב ושעה
בין חלב לבשר) ישנו גם בונוס גדול בהפרדה של אכילת בשר
וחלב והוא הקניית כלים לילדים לדחיית סיפוקים ,שליטה בתאוות
וסדר מסויים שאנו מצווים עליו גם באכילתינו ,מה מותר ,מה אסור
ומתי.

קצת יותר ממשל
מוכרח להבהיר שאי-אפשר לפרש
עניינים אלה רק כמשל לסודות נעלים.
בספרים המבארים את עניינה הרוחני
של סעודה זו מודגש שאכן זו תהיה
סעודה גשמית ,עם בשר לווייתן ,שור-
הבר ויין המשומר .כך כותב המהרש"א
(חידושי אגדות לב"ב עד ,ב)" :דע ,כי יש
לנו להאמין בכל הדברים האלו בפשטן,
ואף שהמפרשים האריכו בדרוש הזה לפי
כוונתם ...אין הדברים יוצאין ממשמען".
אך עדיין ,ברור עם זאת שאין מדובר
ַבלווייתן ובשור-הבר המּוכרים לנו.
מדברי הגמרא (בבא-בתרא עד ,ב) עולה
שמלווייתן זה נבראו שני פרטים בלבד,
זכר ונקבה ,ואף הם לא נשארו חיים,
אלא הקב"ה "סירס את הזכר והרג את
הנקבה ומלחּה לצדיקים לעתיד-לבוא".
כך גם שור-הבר – "סירס הזכר וצינן
הנקבה ושמרּה לצדיקים לעתיד-לבוא".
גם על היין המשומר נאמר הפסוק – "עין
לא ראתה" (ברכות שם) .מדובר אפוא
בדברים שאיננו מכירים את מהותם ,והם
יתגלו בבוא שעתם.

משמעות נוספת
ניתן להבין בקלות יותר את הענין כפי
שהוא מבואר בתורת החסידות  -שסעודת
הלווייתן ,שור-הבר ויין המשומר ,מבטאת
את עבודתו של עם-ישראל בתקופת
הגלות .הלווייתן ,שחי בים ,מסמל את
העולמות הרוחניים ,הנסתרים ,השרויים
בתוך הגילוי האלוקי האין-סופי .שור-
הבר ,שחי על-פני היבשה ,מסמל את
העולם הזה התחתון ,הגלוי לעינינו.
השניים מייצגים אפוא את שתי הבחינות
המרכזיות בעבודת-ה' – הפעולות
הרוחניות הנעשות בעולמות העליונים
על-ידי עבודת האדם ,והקדושה והזיכוך
שהאדם יוצר בתוך המציאות הגשמית

עם
מעיין
ציזיק

אנחנו לא נשמור  6שעות לפני גיל חינוך ,אבל כן ניצור פסק זמן
מסויים בין המאכל החלבי לבין המאכל הבשרי שאכל קודם לכן
ולהיפך וכשניתן על זה את הדגש באופן מסודר וקבוע ,זה יהפוך
להיות מהר חלק מהרגלו של הילד וידוע שהרגל הופך להיות טבע.
בכך הילד ילמד לדחות את סיפוקיו והדבר יקנה בסיס וכלים
פרקטיים לדחות גם סיפוקים מסוג אחר בגילאים מאוחרים יותר.
מכיון שאצל רוב רובם של הילדים הגבולות מאוד מטושטשים
ואחד הדברים שכלולים בחינוך הילד היא לייצב את הגבולות
ולהקנות לילד סדר מסויים שבא לביטוי גם באכילה ,ובהרגלי
אכילה בריאים .ההפרדה נעשית לא רק בין המאכלים עצמם אלא
גם בין הכלים.

יין מששת ימי בראשית

אחרי כל זאת יינתן גילוי חדש שכמותו
"עין לא ראתה" – זה היין המשומר .יין זה
רומז לסודות הכמוסים ביותר ,שמעולם
לא נתגלו ,והם יינתנו רק לאחר השלמת
כל העבודה ,בזמן הגאולה
בעולם הזה.

הגאולה.

שני התחומים הללו בעבודת ה' בונים
את הגאולה .כשתסתיים עבודה זו –
כאשר יושלמו הפעולות הרוחניות
וכשיושלם הזיכוך של העולם הגשמי
– תבוא הגאולה .לכן הביטוי לכך יהיה
בסעודת שור-הבר והלווייתן ,שבתוכם
יתלבשו כל האורות הרוחניים הנפלאים
שנוצרו על-ידי שני סוגי העבודה
הללו .אכילת שור-הבר והלווייתן על-
ידי הצדיקים ,תהיה שיאה ושלמותה
של העבודה שעשו.

בין גדולי המפרשים והפוסקים ניטש
דיון ער האם סוכה זו ,במובנה הפשוט,
יכולה להוות סוכה כשרה גם בחג
הסוכות .קיימת דעה כי אפשר להבין
שעורו של הלוייתן כשר לסכך סוכה
של חג הסוכות .דעה נוספת גורסת כי
סוכה זו איננה כשרה למצוות סוכה.

אחרי כל זאת יינתן גילוי חדש שכמותו
"עין לא ראתה" – זה היין המשומר.
יין זה רומז לסודות הכמוסים ביותר,
שמעולם לא נתגלו ,והם יינתנו רק
לאחר השלמת כל העבודה ,בזמן

הדעה שנתקבלה יותר היא שעור
הלוייתן ישמש רק להגנה מהשמש
באופן טכני ,ובנוסף אליו יעמוד גם
סכך טבעי וכשר שיאפשר אכילה
בסוכה בחג הסוכות.
כל הדעות יתקבלו על-ידינו בשמחה,
בחג הקרוב ,בו תקוותנו חזקה מאי-
פעם שנזכה לשבת בסוכה זו.

ילד יהודי יודע שגם במטבח היהודי יש הפרדה גם בין הכלים
החלביים לבין הכלים הבשריים .ישנם גם מאכלים שהם ללא בשר
וחלב ונקראים פרווה אותם ניתן לאכול בכל זמן.
הרבי שליט"א מלך המשיח יצא במבצע "כשרות" ,מבצע שכולל
בתוכו את כל ענפי הכשרות במטבח היהודי ,החל ממה שאנו
אוכלים ומה המרכיבים שהמזון מכיל.
בנוסף הוא גם מגלה כי המאכלים הופכים להיות חלק מגופינו.
המאכלים הלא כשרים כמו בעל חי עם תכונות אכזריות ,ישפיעו
ממש על נפש האדם בכך שאותו אדם שאכל את המאכל מקבל את
תכוונותיו של בעל החי שאכל.
ניתן להבין מכך את הכוח העצום שיש למזון ולהשפעתו הרוחנית
והגשמית על נפשינו ובטח על נפשם של הילדים הזכים והטהורים.
ילד שמודע למציאות הזו ,מסגל לעצמו סדר מחשבתי ,סדר תזונתי
שמעניק לו ערך מוסף ,אחריות ושייכות לשורשיו האתניים
שמלווים אותו דור אחרי דור ומותיר חותם עז לגבי המשמעות שלו
כאן בעולמינו .הילד מבין שצריך להתייחס לגוף ולנשמה בכבוד.
לכן בשביל ליצור נפש בריאה בגוף בריא צריך להטוות כלים כבר
מילדות כי האחד תלוי בשני .גוף בריא הוא משכן לנפש בריאה.
רואים את ההשפעה גם בלימודים כאשר יותר קל לילד והקליטה
וההבנה שלו הרבה יותר חדים וברורים .מה שאין כן במאכלים
שמכילים מאכלות אסורים חס ושלום ומעפילים על המוח עד כדי
שיבושים בחשיבה ועלולים ליצור עיוותים מחשבתיים שלוקח לגוף
הרבה זמן להתנקות מהם.
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עולם השליחות

מנחם מענדל אקסלרוד

בנימה אישית

חופי סרי לנקה
ארוגם ביי והיקדואה

סדר יום //

"בית חב"ד
מתנהל סביב קבלת ואירוח
המטיילים ,ולכן סדר היום דינמי.
מניני התפילה לא מתקיימים
בימי החול אלא בשבתות וחגים,
ועיקר זמני מוקדש לניהול
המסעדה וחדרי האירוח ,וכמובן
להיות אוזן קשבת למטיילים
וליצור לימוד תורה משותף".

ספר ביד //

"אוהב ללמוד
עם המטיילים בעיקר תניא
ומאמרי חסידות של הרבי הריי"צ
(רבי יוסף יצחק שניאורסון,
השישי בשושלת חב"ד .מ.א).
בנוסף ,שיחות יסודיות של הרבי
שליט"א מלך המשיח בנושאי
בסיס ביהדות ,כמו יציאת
מצרים ,קריעת ים סוף ,אמונה
וביטחון באלוקים ,ועוד .בלימוד
עצמי  -מאמרים ושיחות של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,כולל
שיחות 'דבר מלכות'".

שבת קודש //

"הזדמנות
מיוחדת לשיחות עם המטיילים.
בסעודות שבת שאנחנו עורכים
משתתפים בין  100ל250-
אורחים .שמנו לב שדווקא בשבת
אנשים פחות ממהרים אלא נוטים
יותר להישאר בסיום הסעודה.
זה זמן פורה לשיחות אל תוך
הלילה ,לעיתים כמעט עד אור
הבוקר".

הרב רוני ארד ,בן  38נשוי לנעמי ואב לארבעה ,שליח ומנהל בית חב"ד בארוגם ביי ובהיקדואה ,סרי לנקה
ילדות //

נולד וגדל בשכונה הצפון-תל-אביבית צהלה.
"אמא עסקה בטיפול ,ייעוץ זוגי ,אמנות ,ועוד .זה היה בית
עם אווירה חזקה של נתינה ודאגה לאחר".

כמעט ספורטאי //

בתור ילד נמשך לספורט,
והתאמן רבות בכדורגל" .ניבאו לי עתיד בתחום ,אמרו
שאהיה שחקן מחונן .למעשה לא ראיתי הצלחה בכניסה
למגרש המקצועי ,וכך נטשתי את החלום".

חיפוש עצמי //

מגיל צעיר הבין כי הוא מחפש
מהות עמוקה ופנימית יותר לחיים" .במשך שנים התגלגלתי
באינספור מקומות ,מפסטיבלים למוזיקה ועד לחוות
אקולוגיות .הרגשתי רעב רוחני פנימי ,אבל למרבה
האירוניה לא חלמתי שאוכל למצוא את מבוקשי ביהדות".

המפנה //

בגיל  26בעת שעבד כמדריך טיולי גמלים
הכיר שני אנשים שומרי שבת ,ונחשף באופן אישי לשמירת
השבת" .תמיד חיפשתי חופש ,ולפתע גיליתי את המנוחה
האמיתית .שמתי לב שגם כאשר אני בחופש ,אני עסוק כל
הזמן בחיפוש אתגרים והנאות ,לעומת שומר השבת שכל
זמנו בידו ,הוא לא חושב על העסקים או דאגות אחרות,
אלא פנוי כולו למנוחת השבת".

שמירת שבת //
20

הוא סיים את העבודה ויצא לטיול
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של שבעה חודשים בדרום אירופה ומרוקו ,כאשר במהלך
הטיול הזה הוא התחיל 'לשמור שבת'" .אי אפשר לקרוא
לזה באמת שמירת שבת ,אך על מעט הדברים הבסיסיים
שידעתי  -הקפדתי .זה היה בעיקר לא לעשן ,לא להשתמש
בכסף ,לא לנסוע .הייתי יכול לשבת עם חבר במסעדה,
לא כשרה כמובן ,והוא היה משלם עליי ,אז עבורי זה היה
נחשב ששמרתי שבת".

לא מובן //

גם בהמשך כשלמד מעט וידע קצת יותר,
הוא התקשה להבין את הלוגיקה שעומדת מאחורי מגוון
החוקים וההלכות של שמירת השבת ,אבל בכל זאת
השתדל לקיימם" .מצד אחד זה היה עבורי דבר שמעל
ההיגיון ,אבל מצד שני נוכחתי לראות שזה פשוט עובד.
הרגשתי וחוויתי את מנוחת השבת".

חבר טלפוני //

בשלב מסוים נזכר בחבר ילדות שחזר
בתשובה ונהיה חב"דניק ,והחליט לנסות ליצור עימו קשר.
"זכרתי את מספר הטלפון בבית הוריו בעל פה .התקשרתי
אליהם ואימו סיפרה לי שהוא הקים משפחה ומתגורר
בצפת".

דבר איתי //

החבר אמר לו :רוני ,לפני שאתה חוזר
בתשובה  -דבר איתי" .הוא באמת עזר לי לעשות את זה
נכון .שוחחתי איתו במשך כמה שעות ,ואחד המשפטים
שהוא אמר וזכור לי עד היום היה 'כדי למצוא משמעות

בחיים צריך ללמוד תניא' .בהמשך הוא כיוון אותי בעצות
מעשיות איך להתקדם ולרכוש ידע בסיסי בשמירת שבת
וכשרות ובתפילות".

שינוי אמיתי //

הוא נכנס לישיבת חב"ד ברמת אביב
לתקופה של חצי שנה ,ואז נסע לרבי שליט"א מלך המשיח.
"הגעתי ל 770-ונשארתי שם לשלושה חודשים .זו היתה
תקופה מדהימה שבה התרחש אצלי שינוי אמיתי .חזרתי
לארץ כאשר הרב שלי אמר לי שהגיע הזמן להקים בית
בישראל".

החצי השני //

נעמי ,נולדה וגדלה בבית דתי
והתקרבה לחב"ד במהלך טיול בהודו" .אחיה טייל בהודו
והגיע לפושקר ,שם החל לחזור בתשובה בבית חב"ד
אצל הרב שימי גולדשטיין .מאוחר יותר כשנעמי הגיעה
לפושקר הרב שימי זכר את האח ובעקבותיו דאג 'לתפוס'
גם אותה .היא חזרה לארץ ולמדה תקופות קצרות בצפת
ובירושלים ,אך את דרכה לחב"ד עשתה בעיקר בשיעורי
'דבר מלכות' של הרב יוסי גינזבורג במדרשת 'פנימיות'
ברמת אביב".

שליחות //

לאחר החתונה קבעו את ביתם בצפת,
ובמקביל חיפשו מקום אליו יוכלו לצאת לשליחות" .בסופו
של דבר מצאנו את סרי לנקה ,בה קיים בית חב"ד בעיר
הבירה קולומבו ,שהוקם על ידי הרב מענדי קרומבי

לפני  18שנה .הוצע לנו להקים שני בתי
חב"ד בעיירות החוף היקדואה וארוגם
ביי ,המפורסמות בחופי הגלישה שלהן
ומושכות אלפי מטיילים ישראלים מידי
שנה".

בית חב"ד כפול //

עונת התיירות
בחופים אינה מתקיימת במקביל בשני
המקומות ,והיא תלויה במזג האוויר.
"בעצם לקחנו על עצמנו משימה ייחודית
 להפעיל בית חב"ד אחד במשך חמישהחודשים ואז לעבור לבית חב"ד השני
לחמישה חודשים נוספים .התלבטנו הרבה
האם להיענות להצעה ,ומה שהכריע
לבסוף היתה תשובתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח באמצעות ה'אגרות קודש'
שלא הותירה מקום לספק .קיבלנו ברכה
ועידוד ,ויצאנו לדרך".

יצאו לדרך //

הם נסעו לסרי לנקה
לפני חמש שנים עם שני ילדים קטנים,
ופתחו בפעילות" .התמקמנו במבנה
ששכרנו והתחלנו לקבל אורחים באמצע
שבוע ובשבת .ערכנו סעודות גדולות.
בחגים היו אצלנו בין  300ל 400-איש.

כמות המטיילים הביאה אותנו להבנה
שצריך להתרחב".

להתרחב //

בארוגם ביי הם שכרו
מבנה סמוך לחוף ,החלו להציע חדרי
אירוח ופתחו מסעדה כשרה המאכילה
כ 70-איש בכל יום .העובדה כי בעבר
ניהל מסעדות סייעה לו בהכנת המזון
שיהיה גם כשר וגם טעים לחיך .בהיקדואה
הם השקיעו אף יותר" .שכרנו בנין בן
שלוש קומות במקום מרכזי וערכנו בו
שיפוץ מקיף .כיום הבנין כולל בית כנסת,
אולם ,מסעדה כשרה וחדרי אירוח .זו
היתה השקעה כספית גדולה מאוד ,אבל
גם כאן קיבלנו תשובה חיובית מהרבי
שליט"א מלך המשיח באמצעות ה'אגרות
קודש' והחלטנו 'ללכת על זה' בביטחון.
לא הפסדנו מכך".

ביטחון //

בעקבות מתקפת הטרור
שחוותה סרי לנקה בשנת תשע"ט (,)2019
התקבלו התראות ממוקדות גם לגבי
בתי חב"ד באי ,שכמעט השביתו את
הפעילות" .הבנתי שצריך להשיג מענה
לאיום הביטחוני ,ויצאנו בקמפיין התרמה

למימון רכישה והתקנה של אמצעי מיגון
ואבטחה לבית חב"ד .הדבר היפה ביותר
הוא שמטיילים רבים שביקרו אצלנו
בעבר התגייסו גם הם להתרמה ,ואכן
הצלחנו להגיע ליעד שהצבנו לעצמנו -
כמיליון וחצי ש"ח נאספו .זה נתן לנו את
האפשרות לרכוש אמצעי מיגון הולמים,
להתחיל להשתמש בשירותי אבטחה
ישראליים ומקומיים ,ובכך לאפשר
שגרת פעילות בבית חב"ד לטובת כלל
המבקרים".

תוכניות לעתיד //

הוא מבחין
בשינוי בין המטיילים של פעם להיום.
"לפני  10-15שנים אנשים היו יוצאים
לטייל ובאמת מתנתקים מהמציאות
וההוויה הישראלית התוססת .היום כולם
עם סמארטפון ומחוברים בכל מקום ,כך
שגם בזמן הטיול אנשים פחות פתוחים
לשמוע .לעומת זאת כאשר שבים לארץ,
מנסיוני יש יותר נכונות לשמור על קשר
ולהתקדם .לכן אני מתכנן להקדיש בעתיד
יותר זמן לשמירה על קשר עם המטיילים
שביקרו אצלנו בבית חב"ד ,ולהשקיע
בארגון מפגשים ,שבתות וסדנאות".

המשפחה //

"הילדים
(שלושה נולדו בארץ ,אחד בסרי
לנקה) מעורבים בשליחות באופן
פעיל ,כמו למשל באמירת 'שנים
עשר הפסוקים' עם האורחים
או בסיפורי התורה על פרשת
השבוע והחגים .הם יוצרים
קשרים ייחודיים וחיוביים עם
המטיילים באופן שלהם .בסופו
של דבר המשפחה ,הזוגיות
והשליחות בבית חב"ד  -הכל
חלק מהשליחות הכללית שלנו
בעולם ,כך שהתחומים השונים
הללו משתלבים ומסייעים זה
לזה".

איחול //

"ההתגלות של
הרבי שליט"א מלך המשיח
והגאולה השלימה .ועד אז ,שכל
אחד ואחת יזכו לצאת מהגבלות
החוסמות ומעיקות ,ולהתחבר
לנקודה הבלתי מוגבלת
שבנשמה ,באמצעות הנשמה
הכללית של נשיא הדור ,הרבי
שליט"א מלך המשיח".
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תחנות מסע

יגעת ומצאת

סודוקו

תשבץ הגאולה
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צרפת
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המדינה שעברה את המהפך הרוחני הגדול בדורנו
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www.sudoku.name

אברהם פלג
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#8055

www.sudoku.name
www.word-square.com/he/
קשה
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6

4
7

1
8
מאוזן
 .4נשלח על ידי הקב"ה לבשר על ביאת
משיח
 .5אחד החומרים בהם ישתמשו לבניית בית
המקדש
 .7ירד בנוי מהשמים
 .9ההכרזה שמוסיפה חיות במלך
 .11אורך תקופת החיים לעתיד לבוא
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מאונך
 .1אותו יאכלו בסעודה לעתיד לבוא
 .2מלך המשיח הוא מצאצאיו
 .3שלשה ערים כאלו יתווספו לעתיד לבוא
 .5יעמוד מחובר לבית המקדש
 .6אותם ישמידו עם ישראל
 .8מעורו יעשו סוכה לכל עם ישראל
 .10אותו יבנה מלך המשיח במקומו המדוייק
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2
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3

www.sudoku.name
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מלחמה רוחנית

ניגון האדרת והאמונה

המילה צרפת מוזכרת בנביא בקשר ליציאה לגלות "וגלות החל הזה לבני ישראל  . .עד צרפת".
במשך מאות שנים נחשבה המדינה לרחוקה לגמרי מכל עניני יהדות ,ורבים מיהודיה התבוללו
והתרחקו מהיהדות .גם אדמו"ר הזקן פעל באופן רוחני לגרום למפלתה של צרפת כאשר זו
יצאה למלחמה נגד רוסיה והסביר את הסכנה שיש בחיים תחת צרפת.

בשמחת תורה תשל"ד ,הרבי שליט"א מלך המשיח התחיל לנגן את מנגינת ההמנון הצרפתי
על המילים "האדרת והאמונה" ...שנה אחר כך ,נשיא צרפת הביע את רצונו בשינוי ההמנון
לרגוע יותר .הרבי שליט"א מלך המשיח הסביר את הסיבה לשינוי ,שלאחרי שהעלו את הניגון
לקדושה ,הרגיש זאת למעלה השר של צרפת ,וזה גרם למטה לשנות את הניגון ,מאחר והניגון
עבר לתחום הקדושה.

מהפיכה
7
#13871

לפני כשמונים שנה פעלו הרבי שליט"א מלך המשיח והרבנית פעולות רוחניות לטיהור
המדינה .מאוחר יותר יצאו שלוחים לפעול במדינה ובתוך זמן קצר ראו ברכה בעמלם :מאות
אלפי בעלי תשובה וביקוש למאות מוסדות חינוך ,בהתעוררות אדירה שלא נראתה כדוגמתה.
באחת ההזדמנויות אמרה הרבנית לאחד השלוחים "אנחנו חרשנו וזרענו ואתם קוצרים".

פרצת
בשיחה מיוחדת דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על מהפיכת הקדושה במדינת צרפת .בין
היתר הזכיר כי צרפת אותיות 'פרצת'( ,המילה עולה בערך המספרי  )770וכי מהפיכה זו
מסמלת את השינוי בעולם כולו המוכן כיום לגאולה .בשיחה זו אף אמר כי שינוי הניגון על ידי
מדינת צרפת הינה נס גלוי שאפשר לראותו בימינו אנו.
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