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מוסף עולם חדש:
כל סיפור המאסר והשיחרור של
חג הגאולה י"ט כסלו והלקח של
כל אחד מהחגיגה הגדולה
ﺧﻼص Redemption
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רבבות בברזיל :אנחנו מאמינים בה'
ושומרים על שבע מצוות בני נח
חגים
האם את חנוכה הזה נחגוג
כרגיל?  /יוסף אברמוביץ

אורן רווח ,נשיא קבוצת אסתי
לאודר ,חושף :אנחנו שוקדים
בימים אלו על פיתוח חדשני,
שיהפוך את היחס של כל אחד
לטוב יותר ,מוצר שיאפשר לכולנו
ללמוד רק מהטוב ולהאיר את
העולם  //עמ' 8

העולם חוגג את הגאולה
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פוליטיקה
הפעם בלי אפליות ובלי הבדלי
מעמדות /יוסף אברמוביץ

עובדים על הקמת
רשת חברתית של טוב,
חסד ועזרה לזולת

צבא
נשק חדשני יגרום לנזק
מופחת  /רבקה סופר
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כל מה שרציתם
לדעת על חג
הגאולה של
אדמו"ר הזקן
 //עמ' 12
e

דעות
הלקח מקריסת הרשתות
החברתיות  /שירה לנדאו

הכל על המהפיכה שמובילים שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח במדינה
האדוקה ,ועל המנהיגים שהפכו את אורח חייהם • טובי„ ‰ורון עמ' 12

מה רבו מעשיך ה‘ במספר נקודות בעולם:

שלב מכריע לקראת עולם ללא מחלות

הרפואה
התפרצות
אדירה  -אך מתקדמת
ללא נפגעים לעידן חדש

כאן בישראל :ניתוח נדיר ומורכב
שילב את הפיתוחים החדשים
בתחום ההדפסות התלת-מימדיות
ופתח תקווה חדשה לחולים רבים
• כך התבצע הניתוח להצלת
חיי התאומות הפעוטות •
‡יˆי˜ מרום עמ' 14

באופן בלתי מוסבר ,התפרצו הרי געש
במקומות שונים בעולם ,ב"ה ללא
נפגעים .מדינות מתגייסות לסייע
לעקורים וחסרי הבית •
ומה המסר מתופעת טבע
אדירה זו? • מנחם
‡מי˙י עמ' 6

מהפיכה במטבח:
מזון לכולם

מודאגים מעתיד התזונה? מזון חדשני יגיע
בקרוב וישנה את הרגלי התזונה
• יוסף ‡ברמובי ıעמ' 10

הרב שכבש את
רחובות סעודיה

עוד נקודה לפעילות החב"דית בעולם:
הפצת יהדות גם בלב המדינה האיסלמית
• רחל ˘‡בי עמ' 5

שינויים במפת
גבולות ישראל

הויכוח הישן סביב גבולות ישראל עומד

להסתיים .והפעם  -ללא עוד מלחמות • בנˆי
פרי˘מן עמ' 2

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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צילוםJeffrey Willaims/NASA :

תתרגלו:
שינויים במפת
גבולות ישראל

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 בוואצפ
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

בנצי פרישמן
מז ‰כחמי˘ים ˘נ˘ ‰ניט˘
ויכוח עז ,סביב ˜ביע˙
‚בולו˙י˘ ‰ל י˘ר‡ל .כמובן ˘נוכח
„ברי ˜‰ב" ‰ב˙ור ,‰ברור ‰ו‡
˘˘‰טחים ˘ייכים לעם י˘ר‡ל,
ו‡ין על כך עוררין‡ ,ל‡ ˘מ˙ברר
כי ‰כיבו˘ ‡‰חרון ‡ינו סוף פסו˜,
וב˜רוב ממ˘ ל‡ ר˜ ˘‡נחנו נחזי˜
ב‡ופן מל‡ בכל ˘‰טחים ,לל‡
ערעור מˆ„ ‚‰ויים‡ ,ל‡ ˘‡ף
י˙ווספו עו„ ועו„ ˘טחים‰ ,פעם
לל‡ מלחמו˙ וב‡ופן ˘‰ם בעˆמם
י˙נו לנו חבלי ‡ר‡ ıלו.

כל מי שעקב בשבועות האחרונים
אחרי פרשיות השבוע ,הבחין בהבטחות
החוזרות ונשנות שניתנו על ידי הקדוש
ברוך הוא ,לאבי האומה אברהם אבינו.
מיד עם צאתו של אברהם למסעו
המפורסם לכיוון הארץ המובטחת,
כשהוא יוצא ממולדתו ומבית אביו ,הוא
זוכה לשמוע מילים מפורשות" :וירא ה'
אל אברם ויאמר :לזרעך אתן את הארץ
הזאת"( .בראשית ,י"ב ,ז') .מאוחר יותר,
התורה מעידה על ברית בין הבתרים,
ברית מיוחדת במינה שנכרתה בין
אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא ,שם חזר
הבורא על הבטחתו תוך שהוא מודיע על
הגבולות המפורשים המובטחים לבני
ישראל" :ביום ההוא כרת ה' את אברם
ברית לאמר :לזרעך נתתי את הארץ
הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול
נהר פרת .את הקיני ואת הקניזי ואת
הקדמוני .ואת החיתי ואת הפריזי ואת
הרפאים .ואת האמורי ואת הכנעני ואת
הגרגשי ואת היבוסי( .פרק ט"ו ,פסוקים

משאר שבע הספירות .בזמן הזה,
עיקר פעולתם של עם ישראל היתה
במידות ,אך בזמן הגאולה מתעלים
בני ישראל לדרגא גבוהה יותר ,ואז
כובשים הם גם את ספירות המוחין.

לך תשנ"ב ,כי האומות עומדים
למסור את הארצות הללו מרצונם
הטוב ,ללא מלחמה" :ענין זה נוגע
עוד יותר בדורנו זה ובזמננו זה –
כמדובר כמה פעמים שכבר "כלו
כל הקצין" ,וכבוד קדושת מורי
וחמי אדמו"ר נשיא דורנו הודיע
שכבר עשו תשובה ,וכבר "ציחצחו
את הכפתורים" ,ולפי כל הסימנים
דורנו הוא הדור האחרון לגלות
ובמילא הדור הראשון לגאולה.

"כה אמר ה'  . .גבול אשר תתנחלו
את הארץ לשני עשר שבטי ישראל
יוסף חבלים .ונחלתם אותה איש
כאחיו אשר נשאתי את ידי לתתה
לאבותיכם ונפלה הארץ הזאת לכם
בנחלה .וזה גבול הארץ לפאת
צפונה מן הים הגדול הדרך חתלן
לבוא צדדה .חמת ברותה סברים
אשר בין גבול דמשק ובין גבול
חמת חצר התיכון אשר אל גבול
חורן .והיה גבול מן הים חצר עינון
גבול דמשק וצפון צפונה וגבול
חמת ואת פאת צפון .ופאת קדים
מבין חורן ומבין דמשק ומבין
הגלעד ומבין ארץ ישראל הירדן
מגבול על הים הקדמוני תמדו ואת
פאת קדימה .ופאת נגב תימנה
מתמר עד מי מריבות קדש נחלה
אל הים הגדול ואת פאת תימנה
נגבה .ופאת ים הים הגדול מגבול
עד נכח לבוא חמת זאת פאת ים.
וחלקתם את הארץ הזאת לכם
לשבטי ישראל"( .יחזקאל מ"ז,
פסוקים י"ג-כ"א).

ועל פי זה מובן שזהו ענין שהזמן
גרמא – להתכונן בפועל ל"לך לך
מארצך גו' אל הארץ אשר אראך",
תיכף ומיד ממש ,ויקנו את ארץ
ישראל בשלימותה – כל עשר
הארצות – שהן נחלת עולם של בני
ישראל ,ירושה לנו מאבותינו מאז
ברית בין הבתרים; והחידוש כעת
יהיה – שיקבלו את שלשת הארצות
בדרכי נועם ובדרכי שלום ,כיון
ש"באותו הזמן (בימות המשיח)
לא יהיה שם כו' מלחמה כו' ,אלא
אומות העולם עצמם ימסרו אותן
לבני ישראל ברצונם הטוב".

ימסרו לנו מרצונם
ואכן ,כאשר יחזקאל הנביא מתאר
את גבולות הארץ לעתיד לבוא –
בזמן הגאולה האמיתית והשלימה,
הוא מתאר זאת בפירוט רב:

מפת גבולות הארץ המובטחת לאברהם אבינו בברית בין הבתרים

י"ח-כ"א).
כאן אנו עדים לרשימת הארצות שעתידים
בניו לקבל בעתיד ,רשימה מפורטת של
עשר אומות ,שאת ארצותיהן ,מבטיח
הקב"ה לתת לבני ישראל.

בעל הבית האמיתי
אגב ,הבטחת הארץ על ידי הקדוש ברוך
הוא ,עלולה אולי לעורר תמיהה אצל
כאלו שיטענו :והלא אומות אלו ישבו
בפועל בשטחי הארץ ,בעת שהבטיח
הקב"ה לאברהם אבינו את ארצותיהן.
התשובה לכך מופיעה בפירושו הראשון
של רש"י על התורה" :אמר רבי יצחק:
לא היה צריך להתחיל את התורה
אלא מ"החודש הזה לכם" ,היא מצוה
ראשונה שנצטוו בה ישראל ,ומה טעם
פתח בבראשית? משום "כח מעשיו
הגיד לעמו ,לתת להם נחלת גוים" ,שאם
יאמרו אומות העולם לישראל  -לסטים
אתם ,שכבשתם ארצות שבעה גוים ,הם

אומרים להם :כל הארץ של הקב"ה היא,
הוא בראה ,ונתנה לאשר ישר בעיניו,
ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם
ונתנה לנו".
בעל הבית האמיתי של העולם ,הוא
הקדוש ברוך הוא ,והוא זה שמחליט מה
יעלה בגורלה של כל פיסת ארץ ,והוא
זה שקבע כי ארץ ישראל תנתן בבוא
העת לעם ישראל.
לפועל ,כאשר עלו בני ישראל ממצרים
וכבשו כאן את הארץ ,הרי שמסיבות
שונות ,לא נטלו את ארצות הקיני,
הקניזי והקדמוני ,אלא רק את ארצות
שבע האומות האחרות.
תורת החסידות מסבירה ,כי הטעם
הפנימי לכך שרק לעתיד לבוא יכבשו
בני ישראל את שלושת הארצות ,הוא
מכיון שבעבודה הרוחנית ,שלשת
הארצות מסמלות את העבודה הפנימית
הנעשית עם ספירות ה'מוחין' ,ספירות
חכמה ,בינה ודעת ,הנעלות וגבוהות

הרבי שליט"א מלך המשיח,
מודיע בשיחת שבת פרשת לך

שליטתו הסופית של מלך המשיח,
תהיה לא רק על שטח ארץ ישראל
המתואר לעיל ,אלא על כל העולם
כולו!
השל"ה מגלה כי אין סתירה בדבר,
וכי מדובר על שלבים שונים שיגיעו
האחד אחרי השני ,עד להכרה
של כל העולם במלכותו של מלך
המשיח על ארצם" :עשרה אומות
הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו
ולא נתן אלא שבעה ,ולעתיד עוד

שימו לב :המפה
המסמנת את
הגבולות של ישראל,
עומדת בקרוב
להשתנות דרמטית
ללא היכר • מדובר
על שטחי ענק
שיתווספו לישראל
מצפון וממזרח •
הבטחה היסטורית בת
כארבעת אלפים שנה
עומדת להתממש •
ללא מלחמות ,מתוך
רצון טוב של האומות

שבירושלים ינצנצו עד למרחק 12
מיל ,ומעושרה הרב של ירושלים
יתעשרו גם עם ישראל ,והם יקחו
מהאבנים הטובות והמרגליות שבה
לעצמם .מלבד האבנים הטובות
והיקרות שבירושלים ,אף יקיפו
אותה בחומות זהב וכסף ,ירבו בה
המגדלים ,השערים והגינות.

בלי גבול

דמשק ,בקרוב מתחברת לירושלים

שלושה .וקשה :וכי לעתיד יש גבול
בדבר? הלוא כתיב 'וירד מים עד
ים' ,כי בוודאי ימשול משיח מסוף
העולם ועד סופו!  . .על-כן נראה,
שכל הצלחות הגדולות לא יהיו
תיכף בביאת הגאולה ,רק בהמשך
הזמן ,שתתרבה הדעה בישראל...
אז תתבטל הקליפה מכול וכול
ויתקיים 'וירד מים עד ים'"'( .בית
דוד' לז ,ב) .ואכן מוצאים אנו כי
חז"ל קבעו ש"עתידה ירושלים
להיות כארץ-ישראל ,וארץ-ישראל
ככל העולם כולו" (ילקוט שמעוני
ישעיה רמז תקג).

ירושלים – מרכז העולם
ואם אנו עוסקים בצורתה של
ישראל שתשתנה בקרוב ממש ,הרי
זה המקום להעיף מבט לתוכניות
של עיר הבירה ירושלים ,כיצד זו
תיראה בעתיד הקרוב?

צילוםBernard Gagnon :

ירושלים עומדת להפוך למרכז
העולם כולו ,והעיר העיקרית אליה
יתקבצו מעמים רבים וממלכות
רבות ,וילכו לאורה .כפי שנתנבא
הנביא ישעיה" :והיה באחרית
הימים ,נכון יהיה הר בית ה' בראש
ההרים ונשא מגבעות ,והלכו עמים
רבים ואמרו :לכו ונעלה אל הר ה',
אל בית אלהי יעקב ,ויורנו מדרכיו,
ונלכה באורחותיו ,כי מציון תצא
תורה ודבר ה' מירושלים" .וכן
נביאים נוספים.
בירושלים עומד להתגלות עושר
עצום ,היא עצמה תהיה בנויה
מאבנים טובות ומרגליות .בגמרא
נאמר כי שעריה של ירושלים
יהיו עשויים מאבנים טובות
בגודל עצום ,ובמדרש מובא כי
תהיה בנויה מעשרה סוגים של
אבנים טובות .האבנים הטובות

בנביא נאמר "פרזות תשב
חכמים
ולמדו
ירושלים",
שלירושלים לא יהיה גבול ומידה,
שכן עתידה היא להתרחב בצורה
משמעותית ,כארץ ישראל כולה,
ושעריה יגיעו עד דמשק .יש
מקומות בהם מובא שתגיע עד סוף
כל העולם.
ירושלים תמלא אדם ובהמה,
המביאים קרבנות לבית המקדש.
ויתווספו בה מגדלים ,מבצרים,
ושווקים רבים".
ותהיה גדולה עד שתתחלק לשלשה
מקומות ,וכל אחד מהם ייקרא
ירושלים.
בנוסף ,לעתיד לבוא עתיד הקב"ה
לרומם ולהגביה את ירושלים
מעל הארץ ,ומובא שעתיד הקב"ה
להגביה את ירושלים ג' פרסאות
למעלה ,ולא יהיה צער לעלות,
כי ענני שמים יעלו את הבאים
בשעריה .יש מקומות שנאמר כי
ירושלים תעמוד על שלשה הרים
גבוהים ותוגבה עד כסא הכבוד.

4
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חדשות

חדשות

מס החד פעמי :ההשלכות

עליית מחירי הכלים החד-פעמיים מחייבת אזרחים רבים למצוא פתרונות • ההסתערות על הכלים בימים שקדמו
להחלת המס ,ציידה רבים לתקופה הקרובה • אך גם אלו שמילאו חדר שלם יודו ,מעכשיו הם יחשבו פעמיים לפני
השימוש בחד-פעמי… • האם יתכן שמתי-שהוא נתרגל להסיר מהשולחן אלמנט מרכזי יותר מהצלחת?
גופים גשמיים ללא צורך באוכל
ושתיה?

יוסף אברמוביץ
‰מס ‰מיוח„ על כלים
‰וחל,
ח„-פעמיים
ו‚˙‡‰ר „‚‰ול ˘ל מ˘פחו˙
רבו˙ בי˘ר‡ל יˆ‡ ל„רך.
‡ינטרס כלכלי ˘ל ˘ר ‡‰וˆר,
יח„ עם מ˘נ ‰סביב˙י˙ ˘ל
˘‰ר ‰ל‚‰נ˙ ‰סביב ‰חברו
יח„ למ‰לך „רמטי.

מסתדרים בלי
הסיבה הרוחנית לכך שהקב"ה ברא
את הגוף באופן שיזדקק למאכלים
גשמיים ,היא כי הנשמה שבתוך
הגוף רוצה להתחבר ל"ניצוצי
אלוקות" הטמונים בגשמיות העולם
 -במאכלים גשמיים.

אזרחים רבים הביעו דרכים שונות
ומגוונות להתמודד עם המחיר
הגבוה החדש .רשתות המזון
הגדולות דיווחו על זינוק אדיר
בביקוש של מוצרי החד-פעמי
בסניפים ברחבי הארץ .כך הצטיידו
רבים לקראת עליית המחיר.
אחרים אמרו כי מעתה אכן
ייאלצו להפחית את השימוש
הסדיר והיום-יומי בבית בכלים
חד-פעמיים .ראשי משפחות
נוספים סברו כי העליה במחיר
אינה משמעותית כל-כך בשביל
להפסיק את השימוש בכלים ,והם
מעתה יוסיפו בתשלום אך ימשיכו
בצריכת הכלים.
כך או כך ,ודאי שמטרת המס
החדש משיגה מאופן כללי את
מטרתה ,ומאלצת את רוב הציבור
לסגל לעצמו הרגלי צריכה חדשים
ביחס לשימוש בכלים אלו.

שינוי הרגלים
אך בתקופה בה אנו יודעים על פי
הבטחתו של הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א כי בקרוב
ממש עומדת להגיע הגאולה
האמיתית והשלימה ,ניתן בהחלט
להניח כי הסתגלות לסגנון חיים

הנשמה רוצה להפריד אותם
מהקליפה הגשמית והחומרית בה
הם מכוסים ,ולהעלות את ניצוצות
האלוקות הללו חזרה למקומם
האמיתי ,לקדושה ,וכך להבעיר
שוב את התחושה בכל פרט בעולם
כי הוא מנוהל ע"י הבורא .לכן גוף
האדם בנוי באופן בו הוא מוכרח
לאכול.

המס החדש ייאלץ אותנו להתרגל לאכילה אחרת

שונה לא מוכרחת להיות נטל
מכביד.
ואם כבר עוסקים במה שקורה
לנו על שולחן האוכל ,הגיע הזמן
לשאול  -נניח ואת כלי החד-פעמי
מחליפים כלים רגילים ,האם לנצח
אנחנו נמשיך לאכול? בגאולה
הקרובה נאכל כרגיל?
התשובה לשאלה זו אינה אחידה,
מאחר שהגאולה עצמה אינה
אחידה .התקופה לה אנו מחכים
אלפי שנים ,ועומדת להתחיל
בקרוב ממש ,מורכבת באופן כללי
משלוש תקופות שונות.
התקופה הראשונה של ימות
המשיח היא תקופה טובה אך
טבעית לחלוטין .אז ,ודאי שימשיכו

לאכול ולהתנהל על-פי חוקי
הטבע ,כאשר השינוי הגדול הוא
עולם מתוקן ,נכון ,צודק וחיובי.

הרוחניות  -ובתקופה זו יתקיים
שיא החיבור של העולם עם הרצון
האלוקי.

התקופה השניה כבר תחרוג מחוקי
הטבע אותם אנו מכירים כיום,
אך עדיין תתקיים באופן עקרוני
בתוך גבולות העולם הגשמי.
זוהי התקופה של תחיית המתים
והתחוללות ניסים גדולים כמרכיב
משמעותי בחיים.

במשך שתי התקופות הראשונות,
הנקראות בהגדרתן 'ימות המשיח',
תמשיך האכילה והשתיה להיות
הכרחית עבור בני האדם.

התקופה השלישית
לאחר שתי תקופות אלו תגיע
התקופה הנקראת 'עולם הבא' .זו
תקופה בה אמנם נישאר כנשמות
בתוך גופנו הגשמי ,אך אז יגיע
שלב בו הגשמיות מתאחדת עם

אך לגבי התקופה השלישית נאמר
"עולם הבא אין בו לא אכילה ולא
שתיה" .הדבר לא נשמע מובן,
בהתחשב בכך שגם אז ימשיך
להתקיים הגוף הגשמי כאן בעולם
הזה .תקופה זו היא ממש לא עולם
הנשמות הרוחני שקיים כיום אחרי
חיי האדם.
אם כן ,כיצד הגיוני להתקיים בלי
אכילה ושתיה? האם אכן יחיו

אך בגאולה ,הנפש כבר לא תזדקק
לחיות מניצוצות אלוקיים החבויים
במאכלים .בגאולה יתגלה אורו של
הקב"ה בעצמו בגשמיות העולם
ובאופן גלוי .כך הנשמה תחוש
כי היא ניזונת ומקבלת את כוחה
מהאלוקות שבגוף הגשמי בו היא
מלובשת.
לכן נראה ,כי במקביל להפחתת
השימוש בכלים החד-פעמיים כדאי
לזכור כי אנו עומדים כעת בפתחה
של תקופה מופלאה  -ימות המשיח
 תקופה שבסיומה אנחנו עשוייםלמצוא את עצמנו ללא אוכל .לא
בגלל מחסור ,אלא כי לנו לא יהיה
חפץ בו…
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שליח בלב הממלכה האיסלמית

חדש בסעודיה :רב
מקומי מפיץ יהדות
זה עתה התבשרנו כי רב מקומי התחיל לפעול לאחרונה
בסעודיה • מעצמת הפטרודולרים שתיחזקה והידקה את טבעת
החנק של צבאות ערב סביבנו עד לא מזמן ,זה מה שמעניין
אותם עכשיו :שיהיה גם להם  -רב ראשי! • כל זה במרחק של
חצי שעה טיסה מאילת...

רחל שאבי

נכון להיום הקהילה הלא
רשמית צומחת במהירות.

הרב יעקוב ישראל הרצוג
נראה בצלומים שפורסמו
לאחרונה בכלי התקשורת
בעולם כשהוא מסייר בממלכה
ומתקבל בכל מקום בשמחה.
מבחינתו ,מטרת שליחותו היא
"להשפיע על אומות העולם
לקדם את שבע מצוות בני
נח .היום עדיין אסור
לקיים תפילה
או בתי

‡ז מ˜ ‰ר‰
ל‰ם פ˙‡ום?!

יהדות חצי האי ערב היא קהילה עתיקה .מסורות מרחיקות
את היווסדה לימי הבית הראשון .חלקם נהרגו ומרביתם
גורשו מחצי האי בעקבות עליית מוחמד והאסלאם במהלך
המאה השביעית לספירה .שלש עשרה מאות לאחר מכן בשנת
 ,1932עם הקמת ממלכת סעודיה ,ניתנו ליהודים שתי אפשרויות:
להתאסלם או לחצות את הגבול לתימן .החיים היהודיים באזור
שהתקיימו מסוף תקופת בית ראשון  -נעלמו.
לאחר שנים ארוכות של חינוך לשנאה כלפי ישראל והיהודים,
שלטונות סעודיה מנסים כעת לשנות את המצב .השלטון
מנסה להוציא את הרעל שהוחדר על ידי הסתה ,ואת הדימוי
השלילי שהודבק ליהודים" .יש עדיין כמה משכילים שאוחזים
בנרטיב הפלסטיני ,אבל הם המיעוט .רבים מהם מבינים שהעניין
הפלסטיני מעכב אותם כבר  70שנה" ,כך מציינים מומחים.

למרו˙ ˘בסעו„י‰
‡ין כלל ‡זרחי
˜בע י‰ו„ים ,וכמ ‰מ‡ו˙
‰י‰ו„ים ˘נמˆ‡ים ב‰
‰ינם חיילים ‡מרי˜‡ים
‰פזורים בבסיסי ˆב‡,
„יפלומטים מ˘‚רירויו˙
זרו˙ ו‡נ˘י עס˜ים .בˆע„
בעל מ˘מעו˙ רב‰ ,‰סיר
ל‡חרונ ‰בי˙ ‰מלוכ‰
‰סעו„י ‡יסור „ר˜וני על
חיים י‰ו„יים בממלכ.‰

רק כדי לעמוד על גודל הנס:
בזמן מלחמת המפרץ התעקשו
הסעודים שחיילים יהודים
מצבא ארה"ב לא התפללו על
אדמת סעודיה ,אלא אך ורק
בתוך אניות הצי האמריקאי
שעגנו במי הנמלים .היום
מקיים שם הרב החדש שהוא
גם מוהל ,בריתות-מילה וטקסי
בר-מצווה אורטודוקסיים עם
עליה-לתורה לחיילים שזוכים
להניח תפילין לראשונה
בחייהם ומתכנן להקים מערכת
כשרות שתשרת גם את
היהודים באמירויות .ובקיצור,
רבנות ריאד למהדרין.

רחל שאבי

צילום :פרטי

הרב יעקב הרצוג.

כנסת ,אך לי אישית יש אישור
מהרשויות לקיים תפילות עד
 120איש .השלב הבא הוא
שנקבל שטח לבית כנסת,
ואני מאמין שבעוד שנתיים־
שלוש הסעודים יבנו ביוזמתם
מרכז יהודי מפואר בדומה לזה
שנבנה באיחוד האמירויות".
"כשהתחלתי את הקשר שלי
עם הסעודים המצב שם כלפי
ישראל והיהודים היה שונה",
מספר הרב" .הם היו עמוק
בנושא הפלסטיני ...והמון
איבה .אבל הדברים השתנו.
אם בתקופת מלחמת המפרץ
יהודים לא יכלו לדרוך שם
כיוון שהיו צריכים להצהיר
בבקשת אשרת הכניסה
את דתם ,כיום ביטלו את
הבקשה להצהרה על דת,
ויהודים יכולים להיכנס
למדינה בלי בעיה".
ומה

לגבי

היחס לישראל?
"זו שאלת מיליון הדולר" עונה
הרב הרצוג" ,אני אינני מעורב
בנושא הפוליטי בכלל .אני
רב שמייצג את היהדות ולא
את מדינת ישראל .אבל אין
ספק שיש כאן התפתחויות
שמזכירות מה שהיה בדובאי
לפני כמה שנים .מתחילה יתירו
לישראלים להיכנס בשקט
למדינה ,עד שהמצב יתקדם
בעזרת ה' קדימה".
כחסיד חב"ד ,הוא רואה את
פעילותו כחלק מפעילות
השלוחים הידועים הנמצאים
בכל פינה ברחבי הגלובוס.
"הרצון שלי לצאת
ולפעול ,נובע מהדרך
של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ואני
מקווה שבעתיד ,עם
התפתחות הדברים,
אף יפתח כאן סניף
רשמי של בית חב"ד".

ואכן ,העסקים פורחים ,מטוסים ישראלים טסים מעל שמי
סעודיה וכן חברות זרות בטיסות ישירות לישראל .סעודיה
הפסיקה להעביר סיוע כספי לפלסטינים .נראה שמדינות ערביות
נוספות (בנוסף לאמירויות) מבינות סוף סוף שהיתה זו טעות
מרה להתנגד לארץ-ישראל ולתמוך בפלסטינים .אלה עדיין
מעדיפים להמשיך לילל ולשחק את תפקיד העשוקים הנצחיים,
ולשאוב מאחיהם מיליארדים אל בור ללא תחתית ,שהומצא
ומתוחזק במיוחד למטרה זו .אך נראה שגם זה מתחיל להימאס
כבר לכולם .מלחמה בדרך של שלום ,אמרנו כבר?
בשבת פרשת חיי שרה תשנ"ב הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח
כי ניתן כבר לראות את פעולותיו ,מלחמותיו ונצחונותיו של
מלך המשיח בעולם .המשיח מנהל את הקרבות בדרך בלעדית
שאיננה מוכרת לאנושות עדיין" :מלחמה באופן של שלום".
באותה שיחה שנאמרה לפני כשלושים שנה בתקופה שלאחר
תבוסתו של סאדם ,הוא מצביע על שינויים שחלים "במדינות
הערביות" .אז – לא היה ברור מדובר על "מדינות" לשון רבים.
לא נראה שלתקדים העיראקי עומד להיות המשך .אך לאחר יותר
מחמש עשרה שנים מאז ,עם פרוץ ה"אביב הערבי" ,אפשר היה
להתחיל להבין מה הנביא ראה כבר אז.
עוד הצביע הרבי שליט"א מלך המשיח על חידוש עולמי מהדהד
שלא רבים הבחינו בו :מהפכות אדירות מתחוללות היום בעולם
– בשקט .תהליכים שבעבר הלא רחוק היו כרוכים במלחמות
ממושכות ועקובות מדם ,מסתיימים עתה כמעט ללא נפגעים
ובמהירות מדהימה .ראו את סיום המלחמה הקרה וקריסת
ברית המועצות .אירועים חובקי עולם שהסתיימו מבלי שתיפול
שערה מראשו של אדם אחד .והכי חשוב :תמיד שילמו היהודים
את מחיר ההפיכות הפנימיות .ועתה ,דווקא הם הרוויחו בגדול
מההתרחשויות ,והשתחררו סוף סוף מהמקום הנורא ההוא לאחר
דורות של יסורים תחת עריצות הצאר לדורותיו ,ובהמשך רמוסים
תחת המגף הקומוניסטי וכלואים מאחורי מסך-הברזל .עד שיום
אחד התהפך הכל ,ומטוסים של חברת התעופה הלאומית של
בריה"מ לשעבר הביאו אותם ישר הביתה ל ...נתב"ג.
ולא רק הפיכות מהסוג הזה .תראו את דובאי .תראו את סעודיה.
כבר אמרנו .משיח נלחם בעולם .נלחם במלחמות .באופן של
שלום .ומנצח.
לא יכול להיות לזה כל הסבר אחר.
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חדשות

האיים הקנריים
ויפן :התפרצויות
הרי געש
ורעידות אדמה
ההתפרצות הארוכה ביותר שידעו האיים הקנריים,
לא גבתה ולו קרבן אחד • חבילת סיוע
ממשלתית ,איתני טבע מתפרצים גם
ביפן ובאוקיינוס השקט והרבה
כבודו של הקב"ה שהתגלה
מסביב לגלובוס •
"שכוחו וגבורתו מלא
עולם"

חדשות

מנחם אמיתי
˘בוע 'רוע„' במיוח„ לפני כחו„˘
וחˆי ב‡י ‰ספר„י ל ‰פלמ,‰
‰בי‡ בסופו ל˙‰פרˆו˙ ‡„יר˘ ‰ל ‰ר
‚ע˘ ב„רום ‡‰י ,ברכס ‚ע˘י ˘ממו˜ם
בפ‡ר˜ ‰ל‡ומי ˜ומבר ‰וייח .‰ב‡ו˙ו
˘בוע „ווח על פעילו˙ ססמולו‚י˙ ער‰
ול‡ פחו˙ מ‡ 22 -לף רעי„ו˙ ‡„מ‰
ב„ר‚ 3.8 ‰ב‡זור ‰פ‡ר˜ ‰ל‡ומי.

החקלאות
קרסה,
התיירות
מתגברת

ההתפרצות החלה בערב חג הסוכות ,ב19
בספטמבר ,מאז עבר יותר מחודש והיא לא
הראתה סימני דעיכה ,נכון לזמן כתיבת
שורות אלו  -תחילת חודש כסלו  -היא עוד
ממשיכה.

ההתפרצות האחרונה בפארק הלאומי
קומברה וייחה הייתה בשנת  ,1971וגם אז
היא לא גבתה חיי אדם ,מלבד צלם שניסה
להנציח את ההתפרצות הגעשית ונספה.

ענן האפר הגעשי שנפלט מההר,
אגב ,הגיע לגובה של  4.5ק"מ,
כך על פי המכון הגיאוגרפי
הספרדי ,ובהמשך רוחות עזות
פיזרו אותו על פני כל האזור ואף
אזורים מרוחקים כוסו בשכבה
עבה של אפר.

ההתפרצות שעודנה בעיצומה מזרימה כמות
אדירה של לבה ,ומעיפה לשמיים ענני אפר
געשי שחוזר ארצה ומכסה את האי ולאורכו
מורגשים גם רעשי אדמה חזקים בעוצמה 4
  5שמשפיעים גם על איים סמוכים.צוותים מוגברים של המכון
הגיאוגרפי הספרדי ,עוקבים
כל העת אחרי מצב הר הגעש
בראיון
וההתפתחויות.
לסוכנות הידיעות  APאמר
אסטבן גאזל ,גאוכימאי
מאוניברסיטת קורנל
במעקב
שעוסק
אחר הפעילות
באי ,כי זוהי
התפרצות
בלתי

כלומר ,שהתנהגות נאותה של
בני האדם ממשיכה ברכה על
העולם ותושביו .גם אם מגיעה
רעידת אדמה או התפרצות הר
געש ,זה לא עונש ,זו תזכורת
שנועדה להעיר את בני האדם
ולהזכיר להם מי מנהל את העולם
ושעליהם להיטיב את דרכיהם.

רגילה שקשורה לרבדים עמוקים
בכדור הארץ וכי צוותי המחקר
יכולים רק לעקוב ,אך לא
לחזות איך וכיצד זה
יגמר.

התיירות,
שבתחילת
ההתפרצות נפגעה,
שבה וגאתה עם כ-
 10,000תיירים וצלמים שבאו
לחוות מקרוב את איתני הטבע
ונפלאות הבריאה בעוצמתם.
באחד התיעודים ,נראים תיירים
עומדים במצפה ומחזיקים
מטריות המסוככות עליהם
מהאפר הוולקני היורד ארצה
כגשם ומכסה את האי.

לה פלמה הוא אי בשליטה ספרדית הממוקם
קרוב יותר למרוקו ,הצפון מערבי ביותר
בארכיפלג האיים הקנריים באוקיינוס
האטלנטי ,ופרנסתם של תושביו ,שמספרם
כ 82,000 -איש ,מבוססת על גידול בננות,
פירות טרופיים וטבק.
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הלבה הזורמת הרסה אלפי מבנים
ומטעי בננות והחישה את פינויים
של כ 7000 -אנשים .האי סווג
בידי ממשלת ספרד כאזור אסון,
מהלך בירוקרטי שיאפשר לה
להעביר אליו סיוע חירום  -כולל
תקציב סיוע ראשוני של 10.5
מיליון אירו .מתוך התקציב יופנו
כחמישה מיליון אירו לרכישת
בתים ,והשאר לרהיטים ומוצרי
בית חיוניים  -כך אמרה דוברת
הממשלה איזבל רודריגס.
נתוני לווייני האיחוד האירופי
מדווחים כי הלבה כיסתה
למעלה מ 10 -קמ"ר והגיעה עד
האוקיינוס האטלנטי ,שם היא
מתמצקת תוך שהיא מעלה ענני
עשן לבן מהמפגש עם המים
ומשנה את קו החוף.
בחסדי שמים ,איש לא נפגע
בהתפרצות ,אך
חלקים

בהמשך מסביר הרבי שליט"א מלך
המשיח שזוהי למעשה השלימות
שתעטוף את עולמנו בגאולה.
נידע ונכיר בעיניים פתוחות שכל
העולם נועד להראות את כבודו
של הקב"ה ,שהוא תכלית הטוב
והוא מעניק לנו מידו המלאה
הפתוחה הקדושה והרחבה.

הלבה המתפרצת שוטפת את סביבתה

נרחבים מהאי הפכו לעיי חרבות,
כולל מטעי בננות ושטחים
חקלאיים שמהווים את ענף
הייצוא העיקרי של המקום.

ענן האפר הוולקני הענק ,נחת
מאוחר יותר על עיירות הסביבה
וכיסה את הבתים ,הרחובות
והמכוניות.

לפני שהחרידה את איראן רעידת
אדמה אדירה בעוצמה של 7.7
בסולם ריכטר בה נספו כ 35-אלף
בני אדם.

ההתפרצות הנוכחית היא
הארוכה ביותר שתועדה בלה
קודמת
התפרצות
פלמה:
ב 1949-נמשכה אז  47יום ,ואילו
ההתפרצות האחרונה שפקדה את
האי ב ,1971-נמשכה  24יום.

אי חדש נולד

היה זה בשיחה שנשא מול קהל
עשרות אלפים ,בעת תהלוכת
ל"ג בעומר בניו יורק  -הגדולה
בעולם  -שעברה מול בית מדרשו
 770שאז דיבר על אחדות ואהבת
ישראל ,ובין היתר אמר:

בצד השני של הגלובוס
כחודש אחרי שההר בלה פלמה
ירק אש ועשן ,התעורר גם הר
הגעש אסו בקיושו ,יפן ,אחד
מהרי הגעש הגדולים והמתויירים
בעולם ,ופלט מטח אפר אדיר
לגובה של כ 3.5 -קילומטרים
ברדיוס ענק.
ההתפרצות הגעשית דורגה
 3מתוך  5והרשויות הזהירו
מהתקרבות לאזור והתריעו מפני
סכנת נפילה של סלעים וזרימת
לבה ברדיוס של קילומטר סביב
אזור ההתפרצות.
הירוקאזו מאצונו ,מזכיר הקבינט
היפני ,אמר לתקשורת כי הרשויות
בודקות את מצבם של מספר
מטפסים שהיו על ההר בזמן
ההתפרצות ,אך מלבד זאת ,לא
היו דיווחים על נפגעים
או לכודים.

פוקוטוקו-אוקנובה ,הוא הר
געש תת-ימי באוקיינוס השקט
שהתפרץ מתחת למים ,ויצר אי
חדש מעל פני המים .יחד עם
רצועת היבשה ,עלו מעל פני
המים  24ספינות טרופות מאחד
הקרבות הקשים ביותר בזמן
מלחמת העולם השניה.
האי שעלה מעל פני המים,
החל בתהליך שקיעה ועתיד
כנראה להיעלם .הספינות
שהתגלו הן ככל הנראה ספינות
יפניות שהוטבעו על ידי נחתים
אמריקנים בקרבות איוו ג'ימה
כחלק ממלחמת העולם השניה.
באותו קרב שהתרחש באי סמוך,
 70,000נחתים אמריקנים נלחמו
כנגד  20,000חיילים יפניים
שמוקמו בבונקרים באי .דם רב
של עשרות אלפי חיילים נשפך
באותו קרב ובסופו הוטבעו
הספינות היפניות  -גם במטרה
ליצור שובר גלים כדי לאפשר
עגינת ספינות משא באי.
באופן נבואי ומפתיע ,דיבר הרבי
שליט"א מלך המשיח על רעשי
אדמה בשנת ה'תש"נ ,1990 -
כחודש וחצי

"ועל ידי זה שהנהגת בני האדם
בעולם היא מתוך שלום ואחדות,
מתוך הכרה בבורא העולם
ומנהיגו ,מקור הטוב והחסד -
אזי נתוסף עוד יותר בהמשכת
ברכותיו של הקב"ה בעולם...
יתרה מזו ,לא צריכים לפחד
מעניינים בלתי רצויים  -רעידות
אדמה וכיוצא בזה  -שכן ,גם אם
בעבר היו רעידות אדמה ,הרי
הכוונה האמיתית בהם היתה
כדי להזכיר לאלה שמאיזה סיבה
שתהיה שכחו או לא ידעו -
שישנו בורא העולם ומנהיגו  -על
ידי זה שמפחידים אותם לרגע
באמצעות רעידת אדמה.
כדי להרעיד אותם מהטעות
שחיו בה עד עתה ,שמכאן ולהבא
ידעו שהעולם נברא ומתנהג ע"י
הקב"ה ,מקור הטוב ,שלכן צריך
להיות וישנו ריבוי טוב בעולם,
ועד לריבוי כזה שיש בכוחו
לשתק ולהעביר את הענינים
הבלתי רצויים שבעולם".

שנתיים אחרי ,בדבריו של הרבי
שליט"א מלך המשיח שפורסמו
בשבת פרשת קורח ה'תשנ"ב -
 ,1992נכתב בהערה :55
"ובדוגמת זה בברכות הראיה על
מעשי בראשית – "ברוך עושה
מעשה בראשית"" ,ברוך שכחו
וגבורתו מלא עולם" – ]ברכות
שמברכים על ראיית איתני הטבע
כברקים ,רעמים ,רעידות אדמה
והרי געש[ שעל ידי זה מגלים
מעשי בראשית אלו כבודו של
הקב"ה ,ביחס לכל הבריאה כולה
(מעשה בראשית) – .ולהעיר
שלאחרונה שמענו וראינו בעיר זו
רעמים וברקים ,עליהם מברכים
ברכות אלו  . .ולהעיר ,שלאחרונה
היה גם התפרצות "הר-געש"
ורעידת האדמה (חידוש ושינוי
בטבע העולם) במקום רחוק
בעולם ,אשר על ידי ברכתם של
כמה יהודים שם "שכחו וגבורתו
מלא עולם" מגלה ה"הר-געש"
כבודו של הקב"ה ובכל העולם
כולו ("מלא עולם") .ובפרט בנוגע
לאלו הגרים בארצות הברית ,כיון
שאנשי הצבא שלה נמצאים שם
ועוסקים בהצלת הניזוקים כו'".
כלומר ,התפרצויות הרי געש
ורעידות אדמה ,מגלות לעולם את
כבודו של הקב"ה ועוצמת מעשי
בראשית אותם ברא בששה ימים.
זכינו שהתפרצויות אחרונות אלו,
בזמן זה של ימות המשיח ,לא
גבו כלל קרבנות ורק פרסמו את
כבודו של בורא העולם .בעיקר
כאשר צוותי המדענים עמדו
מבולבלים ואמרו פה אחד כי 'איש
אינו יודע מתי וכיצד זה יגמר'.
אין זאת אלא סימן נוסף מסימני
הגאולה.
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”המוציא לחם מן ...השמים“

הארוחה
החדשה

השבת .יום השבת הוא יום בו
מאיר אורו של הקדוש ברוך הוא
באופן גלוי ומוחשי ,זהו יום בו
גובר האור על החומריות
הטבעית של העולם,
וביום כזה לא
מ ת ב צ ע ת
ההמרה היום-
יומית שנעשית
ב מ ה ל ך
השבוע ,כאשר
אלוקי
אור
הופך
נעלה
להיות מזון גשמי.
תהליך יצירתו של המן,
מאור רוחני ועליון למזון גשמי,
לא תואם את מאפייני יום השבת,
בהם העולם נדרש לעלות לרמה
אלוקית מתאימה לאור ,ולא האור
יורד ומיסב את עצמו לחומר
טבעי ופיזי.

האקלים בגלובוס שלנו משתנה ,והדבר יוצר שלל תחומים בהם עלינו לחשב
מסלול מחדש • לקראת המצב החדש בעולם ,כדאי להכיר את הלהיט של עולם
התזונה הבא • עד לפני תקופה היינו יכולים רק לחלום על דבר כזה ,שעומד
לשדרג את חיינו באופן דרמטי…
יוסף אברמוביץ
˙מורו˙ רבו˙ חלו˙
בעולם ˘לנו .מומחים
רבים מב‰ירים כי י˘
לח˘וב ‰יטב כיˆ„ עלינו
ל˙‰נ‰ל ‡ -ם ברˆוננו
ל‰מ˘יך ל˜˙‰יים כ‡ן,
על כ„ור ‡‰ר .ıז‡˙ בעו„
˘ור˙ מומחי מ„ע סבורים
כי ˙ב‰ל˙ ˜‡‰לים כול‰
‰י‡ מיו˙ר˙ וחסר˙ ˘חר,
ו‰מˆב ‡ינו מ‰וו ‰כלל סיב‰
ל˘ינויים מרחי˜י לכ˙.

ארגוני סביבה כאלו ואחרים
משכנעים אותנו ,ומשקיעים
בכך לא מעט משאבים ,כי עלינו
לשנות בתפנית דרסטית את
האוכל שנמצא אצלנו בצלחת.
אכילת דגים ,הם טוענים ,היא
תמיכה בשוק הדיג המסוכן לכדור
הארץ.
אכילת מזון נוסף מן החי ,לדעתם,
היא נתינת יד לפגיעה אנושה
במבנה האקולוגי השברירי גם כך
בגלובוס ,ומסכנת בצעד נוסף את
מאזן הטבע המאפשר את החיים
על פני כדור הארץ.
כך ,מקדמי אג'נדת משבר האקלים

ממשיכים לשווק את דבריהם
ולשנן באוזנינו את ההשלכות
המעשיות מהתמורות הדרמטיות
שלדעתם עוברות על העולם,
כאשר למולם ניצבים אנשי מדע
שמרנים יותר הטוענים כי אין
בסיס להיסטריה והמצב איננו
בעייתי כלל.
אך נראה כי אין זה משנה כל-כך
איזה צד אנחנו נתפוס בוויכוח .גם
אם נרצה להסב את המזון בצלחת
לירוק וידידותי יותר לסביבה ,וגם
אם נבוז לאלו המחפשים בעיות
שאינן קיימות ונמשיך באורחי
חיינו המוכר ,לא בטוח שאנחנו
היחידים המתכננים כאן את מה
שיקרה…

ארוחה אחרת
בקרוב ממש ,עומדת פירמידת
המזון שלנו לקבל תפנית חדה,
והרגלי האכילה שלנו יותאמו
במדויק למצב החדש .לא ,לא
מדובר על אתגר מורכב בפניו
נצטרך לעמוד .אין מדובר במחסור
המאיים להשתלט על הכדור
ולהסיר מוצר נוסף מרשימת
מצרכי המטבח שלנו.

בדיוק להיפך ,מדובר בשינוי ענק
העומד להתרחש בתוך תחום
המזון שלנו ,לקראתו אנו נשוש
ונשמח להחיל אותו על תכנית
התזונה שלנו .קל יותר ,בריא יותר,
טעים יותר.
כולנו זוכרים את סיפורי התורה
על בני ישראל ,שבדרכם מארץ
מצרים אל הארץ המובטחת -
ארץ ישראל  -מצאו עצמם ללא
אוכל וללא מוצרים בסיסיים
להתקיים באמצעותם.
אז ,התערב הקדוש ברוך הוא
באופן בוטה בעלילה ,והעניק להם
מתנה בלתי נתפסת  -מן .מן הוא
שמו של המזון הפלאי אותו העניק
הקדוש ברוך הוא לבניו בדור
המדבר ,הוא ניתן להם מן השמים
בכל לילה ,והיה מזין אותם באופן
על-טבעי.
הם לא היו צריכים להתאמץ
עבורו ,לעבוד כדי להשיגו ולהכין
אותו במאמצים מרובים .הוא
היה מגיע בטריות ומוכן לאכילה
בכל בוקר לפתח בתיהם של בני
ישראל ,הוא היה טעים במיוחד
ומותאם באופן אישי לטעם
המועדף אצל האדם האוכל.

באמת היה רוצה לאכול פיצה או
פלאפל בדמות כדור לבן קטן כפי
שהיה נראה המן?...

לא בשבת
המן היה מושלם ומתאים במיוחד
לצורך היהודים שאכלו אותו .כך
למשל הוא נבלע ונספג באיברי
גוף האדם ,באופן כזה שאחרי
האכילה לא נזקק האדם האוכל
לנקביו ,לפנות את פסולת האוכל
מהגוף.
המן היה יורד בכל יום מששת ימי
השבוע ,אך לא בשבת .ביום שישי
היתה יורדת מנה כפולה עבור כל
אחד .הוא היה טרי וראוי לאכילה
רק עבור היום בו הוא ירד ,ורק
המנה הכפולה של יום שישי
בבוקר נשמרה בטריותה עד ליום
השבת ,כדי שיוכל להיאכל באופן
טוב.
אותו מן פלאי ,שאנו מכירים
מסיפורי התורה על דור המדבר,
עומד בתקופה הקרובה לחזור
ולרדת שוב  -בגאולה השלימה
שתגיע בקרוב ממש.
על מזון מופלא זה אנו צפויים
לברך ברכה מיוחדת במינה,
שכיום אין לנו הזדמנות בה
מתאפשר לברך ברכה זו" :ברוך
אתה ה' אלוקינו מלך העולם

המוציא לחם מן השמים"...
אך ישנו שינוי משמעותי בכללי
המן ,שיחול בגאולה הקרובה;
נוהל שלא היה קיים בעת ירידת
המן בזמן המדבר  -המן שירד
בזמן הגאולה ,ירד גם ביום
השבת ,בשונה מהמן של דור
המדבר ,שמעולם לא ירד בשבת.

מאור לאוכל
את הסיבה המעניינת במיוחד
לשינוי מסקרן זה אנו מוצאים
בפשר ענינו של המן .המן הוא
איננו כלחם רגיל ,הוא מכונה
"לחם מן השמים" .הוא מתאפיין
בקריטריונים מיוחדים ופלאיים,
ומחזיק בשורת כללים משלו.
לכן ,המן מהווה בעצם גילוי אור
אלוקי ,בהמרה למזון גשמי לגוף
האדם .בשונה מהלחם ,שאין בו
אלא גשמיות מושלמת ,הנועדה
לאפשר לאדם להתקיים ולחיות
באופן פיזי וטבעי  -המן הוא
איננו כזה .הוא אור נעלה ואלוקי
שיורד לרמת המזון והאוכל
הגשמי ,כדי שיוכל להשביע
ולהרוות את האדם החומרי.
זו הסיבה שהמן לא ירד ביום

משהו פה חסר
משקל חשוב ומשמעותי ותענוג
האדם מהאוכל הוא לא רק
הטעם ,אלא גם הנראות .לכן,
טעמו של המן לא היה הפתרון
המושלם לצורך בני ישראל -
מכיון שחוויית האכילה של דבר
שאיננו נראה כפי הטעם אותו
הוא מעביר ,גורמת לאדם תחושת
ריחוק מסויימת ויוצרת "געגוע"
לדבר האמיתי  -המאכל המקורי.

אכילת בשר? הויכוח יחלוף מהעולם

ביום השבת ,כי אז כבר לא תהיה
שום סתירה או ניגודיות בין
הפיכת אור אלוקי לאוכל כמו
המן ,לבין שבת קודש  -היום בו
מורגש אורו של הקדוש ברוך הוא
בעולם.

מסיבה זו ,לא ירד המן בדור
המדבר ביום השבת .השבת והמן
ביטאו שני הפכים שאינם ניתנים
לגישור  -וקיום שניהם במקביל
לא היה אפשרי.
אך בקרוב ממש ,כאשר תגיע
הגאולה ושוב ירד מן ,המן ירד
גם ביום השבת .ובסיבה לכך
אנו מוצאים למעשה את הרעיון
החשוב כל-כך שמאחורי של
ענינה של הגאולה.

לשובע
בקרוב ,בזמן הגאולה ,טבע
העולם וחומריותו לא יהוו סתירה
או ניגוד לאור אלוקי ורוחניות.
אם פעם ,בזמן המדבר ,כדי להסב
אור אלוקי לאוכל גשמי היה
נדרש לבצע תהליך "הסבה" של
האור הרוחני לאוכל פיזי ,הרי
שהחידוש הגדול של הגאולה הוא

אוכל מסוג אחר .בתמונה שדה חיטה

בכך שהעולם יהיה מזוכך ונעלה
כל-כך ,עד שיגיע למצב בו האוכל
אינו סותר או מקשה על קיומו
של האור האלוקי.
לכן ,המן של זמן הגאולה לא
יצטרך להיות אור שוויתר על

משיח גם
במגרשי הספורט
במסגרת פעילות פעילי חב"ד במגרשי
הספורט ,בראשות הרב גרשון פריד ,הוצב
שלט גדול עם הכיתוב יחי המלך המשיח
במשחק כדורגל במגרשי הספורט .התמונה
זכתה לכיסוי רב במסגרת שידורי הספורט
שהביעו התעניינות באהדה שהפגינו
כל משתתפי המשחק )צילום :מאור
אלקסלסי(

מקומו על-מנת להפוך לאוכל.
אלא האור האלוקי ישתלב בעולם
באופן טבעי כל-כך ,עד שהוא
ישביע את הגוף הגשמי ,וירצה
את צרכיו הפיזיים של האדם.
לכן בזמן הגאולה ירד המן גם

ובעצם ,כל תקופת הגאולה כולה
נקראת בתלמוד "יום שכולו
שבת ומנוחה לחיי העולמים"
 האלמנט השבתי של הזיכוךוההתאמה לרוחניות ואלוקות,
ילווה אותנו בגאולה לא רק יום
אחד בסוף השבוע ,אלא יהפוך
לשגרה יום-יומית של אלוקות
מענגת ומשמחת ,בדיוק כמו אוכל
טוב וטעים…
בגאולה יתרחש שינוי נוסף
ומיוחד הקשור עם אכילת המן.
אמנם היכולת לטעום את הטעם
המועדף עליך במאכל זהה
נשמעת חלומית ומיוחדת ,אך מי

הדבר מסמל על חיבורם של
עם ישראל עם הקדוש ברוך
הוא בזמן הגלות ,על ידי לימוד
התורה .כאשר בזמן הגלות למדו
יהודים על מציאותו של הבורא,
באמצעות תורת החסידות ,הם
יכלו להבין את הענין בשכלם
באופן מיושב לחלוטין  -בדיוק
כפי שניתן להרגיש את הטעם
הרצוי במן.
אך דווקא ההבנה במציאות
הבורא ,ללא יכולת לראות אותו
ולהרגישו באופן מוחשי לחלוטין,
יוצרת געגוע וריחוק מורגש יותר.
ככל שלומדים ומכירים יותר את
מציאותו של הבורא ,גובר הרצון
העז לחוש את מציאותו בגלוי.
לכן ,חוויית אכילת המן תהיה
מושלמת בגאולה .מאותה הסיבה
של גם הקשר עם הקדוש ברוך
הוא יהיה מושלם ,ויבוא לשלימותו
כאשר מציאותו של הבורא תהיה
מורגשת ומוחשית  -כך שאת
הגעגוע הגדול לקרבת השם,
יחליף תענוג עצום מהרגשת אורו
הגדול.

9

10

חדשות

י"ט כסלו ה'תשפ"ב \ 23/11/2021

חדשות

תם הטקס

מעמד הדלקת נרות החנוכה אהוב על כולנו ,אך עוד מעט הוא ייראה שונה לחלוטין • כל ילד יהודי מכיר את הסדר
העולה במספר הנרות ,עד שמגיע היום השמיני בו החנוכיה מלאה באור • יתכן מאוד שהשנה תיפסק המסורת ,ונדליק
את נרות חנוכה כמו שמעולם לא הדלקנו…
בדור המשנה) ,ההלכה נפסקת כפי
בית הלל.

יוסף אברמוביץ
חו„˘ כסלו בעיˆומו
ובעו„ ימים ספורים
מ‚יע ‰ח‚ ˘כולנו ‡ו‰בים.
‡„י
‰סופ‚ניו˙,
ריח
‰טי‚ונים ו‡‰וויר‰ ‰חמ‰
ו‰מ˘פח˙י˙ .ח‚ ‰חנוכ‰
מ‚יע ב„יו˜ בזמן ,מעט ‡חרי
˘˘˜ענו כמעט ל‚מרי ב˘‚ר.‰

החלק המרגש והאהוב ביותר
בחג ,הוא הרגע בו כל המשפחה
מתכנסת יחד ומדליקה את נרות
החנוכיה .נר ראשון ,נר שני ,בכל
לילה מוסיפים נר נוסף ,ובלילה
השמיני  -שמונה נרות מרצדים על
החנוכיה באור יקרות.
אך בקרוב ממש ,כאשר תגיע
הגאולה האמיתית והשלמה אותה
הבטיח הרבי שליט"א מלך המשיח,
חנוכה כבר לא ייראה אותו דבר.
וכדאי שהחנוכיה שלכם כבר
תתכונן לזה
אמנם ישנן דעות בקרב חכמי
ישראל כי לא נחוג את חג החנוכה
בגאולה .דעה זו נרמזת בדברי
ההלכה על כך שמצווה זו זמנה עד
שיתרוקן השוק .פוסקי הלכה אלו

אך בגאולה ,הסדר משתנה -
וההלכה אז תיפסק כפי דעתם של
בית שמאי .הדבר משפיע באופן
ישיר על נראותו של חג החנוכה;
בית שמאי סוברים כי את החנוכיה
יש להדליק בדיוק הפוך מדעתם
של בית הלל ,ובעצם בדיוק הפוך
מכפי שאנחנו מכירים.

הדלקת נר חנוכה .הטקס עומד לשנות את פניו לחלוטין

אמרו כי זהו רמז לזמן הגאולה,
בו כבר לא נצטרך לצאת לשוק
העבודה ונהיה פנויים לעסוק
בתורה.
אך דעת רוב פוסקי ההלכה היא,
שחג החנוכה יחוג גם בעתיד,
בגאולה השלימה ,אם כי תחת
שינוי משמעותי במיוחד.
כיום ,אנחנו מדליקים את נרות

החנוכה בסדר עולה :בלילה
הראשון של החג אנחנו מדליקים
נר אחד בחנוכיה .בלילה שלמחרתו
מודלקים כבר שני נרות .כך ,בכל
ערב ,אנו מוסיפים לחנוכיה נר
נוסף  -עד שבלילה השמיני של
החג מגיעה החנוכיה לשלימות
ויופי של אור :שמונה נרות
מרצדים מול עינינו ,ולא משאירים

צילום Mark Neyman :לע“מ

אותנו אדישים לפלא המדהים של
נצח עם ישראל ,וההודאה על ניסי
חג החנוכה.
אך בקרוב ,בגאולה ,לא כך יהיה
סדר ההדלקה .זאת מאחר שההלכה
אז תיפסק באופן שונה מהיום.
כיום ,בכל מחלוקת הלכתית שבין
בית שמאי ובית הלל (שני בתי
מדרש בראשות גדולי הפוסקים

לדעת בית שמאי הדלקת החנוכיה
מתבצעת בסדר יורד ,כלומר -
בלילה הראשון מדליקים שמונה
נרות בחנוכיה ,בלילה שלמחרתו
מפחיתים נר אחד ומדליקים
שבעה נרות בלבד .כך ,בכל לילה
מלילות החג מפחיתים נר נוסף ,עד
שבלילה השמיני של החג דולק נר
אחד בלבד בחנוכיה…
נשמע מופרך? לא מוכר? בקרוב,
כאשר תגיע הגאולה האמיתית
והשלימה ,כך יהיה סדר ההדלקה
 מלמעלה למטה .כפי דעתם שלבית שמאי .בדיוק כפי שהיום אנו
מצווים להדליק באופן של הוספה,
בגאולה המצווה תהיה להדליק
באופן של הפחתה.

ברוכים הבאים מ770-

מאות השתתפו בהתוועדות הארצית לרגל יום כ' חשון ,שהוקדשה כמידי שנה
לקבלת פני השבים מחודש תשרי ב 770-בית חיינו • אלפים נוספים הצטרפו
לכינוס בצפיה ישירה
בנימין שומר
‡˙ ‰כינוס ‰נח ‰עו"„ ‡לון עמר,
במ‰לך ‰ערב נ˘‡ו „ברים‰ :רב
מנחם מענ„ל ‡˜סלרו„ ˘ליח ב˜י˘ינב
מול„וב‰ ;‰רב בנˆי פרי˘מן על ח˘יבו˙ו
˘ל בי˙ רבינו ˘בבבל ל‡ור ˜‰ונטרס
˘יˆ‡ לפני ˘לו˘ים ˘נ‰ ;‰רב ˘מו‡ל
מחפו˘ ıליח בנו ‰עופר ˙ל ‡ביב ,על
ר˘מים מחו„˘ ˙˘רי ב 770-ו‰רב חיים
ˆי˜˘‰ ,ליח לב˙ ים ˘נ˘‡ „ברים בנו˘‡:
לחיו˙ עם ‰רבי ˘ליט"‡ מלך ‰מ˘יח
ול˜בל ‡˙ פניו בפועל ממ˘ ב‚‡ול‰
‡‰מי˙י˙ ו˘‰למ.‰

במהלך הערב ,הנעימו את האירוע הזמן החסידי
חיים נחמן לצד הקלידן אהרל'ה ליפסקר,
שהקפיצו את הקהל בריקודי שמחה .לאורך

האירוע שולבו קטעי וידאו מתיעוד חודש החגים
בבית משיח  770בניו יורק.
נאום מיוחד נשא חבר מועצת עיריית ירושלים,
יהונתן יוסף ,ממובילי המאבק על צביונה ועתידה
של שכונת שמעון הצדיק בירושלים .בדבריו הוא
תיאר בצבעים חיים את המאבקים על השכונה
במשך יותר ממאה שנה ,מאז נקנתה בכסף
מלא ובמחיר מופקע ,ע"י הרבנים הספרדים
והאשכנזים בירושלים העתיקה שאספו את הכסף
לרכישה במשך שנים ארוכות.
הקהל נחשף בין הדברים לסיפורי מסירות הנפש
על המקום מאז ועד היום ,כשהדובר חושף על
ההתקדמות החיובית שחלה ,במסגרת תפקידו
בעיריה ,בנושא הבניה בירושלים ,ומקבל
מחיאות כפיים סוערות מהקהל שפוצח בריקוד
של התרגשות אחרי נאומו הנלהב.

משיח בפסטיבל מידברן

אחרי הפסקה בפעילות הפסטיבלים ,עם שובם
של האירועים ההמוניים ,חזרו צוות משיח
בפסטיבלים בראשות הרב מיכאל קדלבורג
לפעול עם משתתפי הפסטיבלים השונים.
מתברר שליהדות וגאולה יש ביקוש עצום
גם באירועים אלו )בתמונה :מאהל הפעילות
שהוקם במקום(
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אלפים מצהירים על אמונתם בה‘

˘בע ‰מˆוו˙
˘ל כל
‡‰נו˘ו˙

מהפך בברזיל:
הגויים מקבלים
את שבע המצוות

עשרות אלפי גויים השתתפו בשנים האחרונות באירועים
וסמינרים ללימוד קיום שבע מצוות בני נח • מנהיגי קהילות
מצהירים בגלוי :אנו עוזבים את אמונתנו ומהיום מאמינים רק בה'
• עוד שלב בהכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו
טוביה דורון
ברזיל‰ ,מ„ינ„‚‰ ‰ול‰
ב„רום
ו‰מ‡וכלס˙
‡מרי˜ ,‰עובר˙ ב˘נים
‡‰חרונו˙ מ‰פך ‡מוני ˘ל
עזיב˙ ‰נˆרו˙ ,ו˙‰כח˘ו˙
)‰כוונ‰
‡‰י˘
ל‡ו˙ו
ל‡מונ˙ם במייס„ ‰נˆרו˙(.

רובם
בברזיל
המאמינים
לנצרות,
עצמם
משייכים
בעיקר "אוונגליסטים" ,בדומה
בארה"ב,
לאוונגליסטים
ו"משיחיים" ,מדובר על מיליוני
גויים שזוהי אורח חייהם.
אצל
בגאולה
האמונה
האוונגליסטים היא כיום בעוצמות
גבוהות במיוחד עד כדי כך,
שכומר מנהיג אחת הקהילות
במדינה השקיע לפני מספר שנים
מאתיים וחמישים מיליון דולר
בבניית כנסיה ענקית שבנויה
בצורה חיצונית המזכירה את בניין
בית המקדש (להבדיל אלף אלפי
הבדלות בין הקודש לטומאה).
לעומתם כת ה"משיחיים",
מחשיבים עצמם ליהודים ,אבל,
גם הם מאמינים ב'אותו האיש'
כגואל ,וכמובן שטועים לחלוטין
בכל עניני אמונתם ,ובמובנים
הלכתיים נחשבים כעובדי עבודה
זרה.

לפני מספר שנים הודיע המנהיג חזון ונכשלו" (דניאל יא יד).
הנוצרי החשוב ביותר בברזיל וכי יש מכשול גדול מזה? שכל
שהנצרות אינה אמת ,והשאיר הנביאים דיברו שמשיח גואל
אחריו חלל ענק
ישראל ומושיעם,
באמונה .אמנם
ומקבץ נדחיהם
הוא לא הפנה
ומחזק מצוָ תן;
את המאמינים
וזה גרם לאבד
ליהדות ,רק אמר
ישראל בחרב,
שהוא עוזב ,כי
ולפזר שאריתם
גילה שהנצרות
ולהשפילם,
אינה אמת.
ולהחליף התורה,
ולהטעות רוב
• שבע מצוות בני נח •
הזה
התהליך
העולם לעבוד
של התכחשות
אלוה מבלעדי".
ל נ צ ר ו ת

אמונה
אוניברסלית

והתכחשות לאותו האיש כפי
שכותב הרמב"ם ,ממשיך לתפוס
תאוצה ,כאשר חלק גדול מהם
מתקרבים לשמירת שבע מצוות
בני נח על פי התורה ,בהדרכת
השליחים המקומיים בינהם הרב
יעקב גרנשטט ,הרב שמעון ברנד,
הרב דור ליאון עטר והרב מיכאל
טבציניק.
יצויין כי בספרו כתב הרמב"ם כי
גם אמונתם הנוצרים והמוסלמים
אחרי מנהיגיהם ,נועדה ליישר
דרך למלך המשיח .ובלשונו (כפי
שנדפסה בספרו לפני צינזורם של
הגויים)" :אף ישוע הנצרי ,שדמה
שיהיה משיח ונהרג בבית דין,
כבר נתנבא בו דניאל ,שנאמר:
"ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד

אבל מחשבות בורא העולם –
אין כוח באדם להשיגם ,כי לא
דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו
מחשבותיו .וכל הדברים האלו של
ישוע הנצרי ,ושל זה הישמעאלי
שעמד אחריו ,אינן אלא לישר דרך
למלך המשיח ,ולתקן העולם כולו
לעבוד את ה' ביחד ,שנאמר" :כי
אז אהפוך אל עמים שפה ברורה,
לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם
אחד" (צפניה ג ט).
כיצד? כבר נתמלא העולם מדברי
המשיח ומדברי התורה ומדברי
המצוות ,ופשטו דברים אלו באיים
רחוקים ובעמים רבים ערלי לב,
והם נושאים ונותנים בדברים אלו
ובמצוות התורה .אלו אומרים:
מצוות אלו אמת היו ,וכבר בטלו

שבע מצוות בני נח הן שבעה ציוויים תנ"כיים מוסריים,
אשר על פי ציווי הבורא תוקפם אוניברסאלי וחייבים בהם
כל בני האדם .מצוות אלה ניתנו לכל בני האדם ,צאצאיו של נח
מאז המבול.
הרבי שליט"א מלך המשיח קורא לכל יהודי להפיץ את רעיון שבע
המצוות בקרב אומות העולם ,וזאת על פי פסק ההלכה שכתב
הרמב"ם ש"צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי עולם
לקבל מצוות שנצטוו בני נח" .אין הכוונה לכפייה בכח ,אלא
בהסברה מתאימה ,להסביר לכל אחד כי שבע מצוות אלו הם
ערכי היסוד לקיום אנושות בריאה וצודקת ,שתאפשר רבגוניות
ותרבויות שונות יחד עם אחדות סביב האמונה בבורא העולם.
פעולות אלה הן חוליה נוספת מפעולותיו של מלך המשיח להכנת
העולם לקראת הגאולה האמיתית והשלימה ,ורק בדורנו ,לקראת
הגאולה ,מתאפשר ליהודים לראשונה להפיצם בקרב הגויים,
לאחר שנים ארוכות של חוסר אפשרות לפעול ולהשפיע בזה.
המשיח.
הוא אינו המשיח בן דוד ,וגם לא
משיח בן יוסף ,בכל האלפיים
שנים האחרונות העם היהודי צדק
וצודק.

עוד ראש עיר שחתם על אמונתו בה‘ וקיום שבע מצוות בני נח

בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות.
ואלו אומרים :דברים נסתרים יש
בהן ואינן כפשוטן ,וכבר בא משיח
וגילה נסתריהם .וכשיעמוד המלך
המשיח באמת ,ויצליח וירום
וינשא ,מיד הם כולם חוזרים
ויודעים ששקר נחלו אבותיהם,
ושנביאיהם ואבותיהם הטעום"
(הלכות מלכים ומלחמותיהם
ומלך המשיח ,פרק יא ,הלכה ד).

מהפך אמוני
מנהיגי הקהילות ובתי התפלה של
ה"משיחיים" נקראים "פאסטור",
]=רועה[ .אחד מהם ,בשם
אברהם
מרקוס
די אנדריאדי,
היה מנהיג
של עשרים
וחמישה
מרכזים
קהילתיים
ברחבי ברזיל
שנקראו

בשם "בית א-ל" ונהג לפרסם את
"משנתו" לתלמידיו הרבים דרך
סרטים ברשת האינטרנט.

לא קיים יותר בשבילנו את
המשיחיות ההיא ,אלא רק את
היהדות האמיתית ,ואנו נקבל
הדרכה שלהם ,כדי להתאים
את חיינו ואת בתי הכנסת שלנו
בהתאם להלכה".

המהפך האמוני העובר על כל
ברזיל לא פסח עליו ,ולפני מספר
שנים ,לאחר שהוא הגיע מעצמו
לסתירות הברורות בספרם
הידוע ,סתירות אותם לא הצליח
ליישב ,החליט ללמוד מה אומרים
היהודים על צליבת אותו האיש
ועל כל הנושא.
לאחר קריאה ולימוד מעמיק
באתרים יהודיים שדנים בענין
בפורטוגזית ובאנגלית ,הוא
הגיע למסקנה חד
משמעית שהנצרות
הינה שקר ,והחל
לפרסם את זה לבני
קהילתו ,בלי לפחד
ובלי להתבלבל.
אחד הסרטים שלו
ביוטיוב תחת הכותרת
"משיח לא ברומא" ,עבר
את ה 300,000צפיות.
בסרטים נוספים
בשם "ישוע הוא
לא המשיח",
הוא מסביר
בפורטוגזית
מדוע האמונה
הנוצרית
באותו האיש

מבקשים אמונה

בכנס השנתי של מנהיגי בני נח בברזיל

היא שקר .מעניין לציין ,שסרטי
ההתכחשות בנצרות מתחילים
באותו פתיח ו"לוגו" של סרטי
הנצרות המשיחית שאותם הוא
פירסם בשנים שלפני כן ,רק
שכעת התוכן שונה לגמרי ,ב"ה.
עיקר מטרתו בפרסום הסרטים
הוא כדי להשפיע על עוד נוצרים
לעזוב את האמונה באותו האיש.
באחד מהסרטים הוא מספר:
"עשינו סרטון שאומר שהברית
החדשה אינו ספר קדוש ,וכבר לא
יכולתי לבטא את השם של אותו
האיש .לא יכולתי להגיד את השם
הזה יותר בתפילה ,נו ,זה צרם
לי ,לא התאים לי ,עד שלמדתי
ולמדתי ,ויום אחד אמרתי ,לא! אני

חייב להסתכל בצד השני ,לבדוק
את הטענה ההפוכה( .ביהדות).
אתה יודע למה? כי השינויים
באמונה שלנו לא היו שינויים
הנובעים מאיזה התגלות .השתנינו
דרך הלימוד ,כל שינוי זה היה
בגלל שלמדנו .וזה לא היה רק
שינוי שעשיתי לבד .פעמים רבות
חברי הקהילה באו אלי ואמרו
שזה לא בסדר ,שאני משתנה לבד.
תמיד היה לנו את האומץ לשנות.
היום לא נשנה יותר] ,את האמונה
בקהילות[ כי הגענו לאמת .היום
יש לנו את האמת ,האמת היא
היהדות .נתאים את עצמינו
ליהדות ,ולא נשנה עוד.
ביחד עם זאת ,איבדתי את הפחד

הזה של "אאבד את נוכחות
אלוהים אם אכחיש את יש"ו“,
וכאשר הפחד הזה עזב אותי,
אמרתי לעצמי ,אלמד את היהדות.
ואז הלכתי ללמוד באתר שהוא
"יהודי ליהדות" בפורטוגזית,
ואתר מקביל באנגלית.
כשהתחלתי ללמוד הייתי המום.
כאשר נוכחתי שכל הנבואות
(בברית החדשה) הן שקר .כל
הנבואות .כל נבואה שתמכה בכך
שהוא המשיח ,כולן שקר.
אמנם ,למשך איזה זמן ניסינו
לשמור על הפרדיגמה הזו וניסיתי
בכל הכוח שלי ,לא הבנתי שאני
תקוע בזה ,אבל אני מצהיר בזאת
לכולכם בשפה ברורה :ישוע אינו

מרקוס הלך מהר לכיוון היהדות,
ומצא את עצמו עושה עוד מהפך
משמעותי בחייו ,תוך כדי שהוא
משאיר אחריו את בני קהילתו
שרוצים לשמוע ממנו ,כאשר
הוא עצמו התגייר ,קיבל את השם
מרדכי ,ועלה לארץ הקודש.
הרב יעקב גרנשטט שליח הרבי
שליט"א מלך המשיח בפאולו,
קורא לכל השלוחים בארצו
להתגייס בהמוניהם לפעילות.
"הכוונה שלי פשוטה ביותר,
היות שעשרות או מאות אלפים
מחפשים אמונה ,ורק מעט מהם,
באופן יחסי ,מגיעים לאמונה
וקיום שבע מצוות בני נח ,פשוט
כי אין מי שיספר להם" ,הוא אומר
לעיתון הגאולה השבוע.
הרב גרנשטט ,מוסיף ומדווח
שהוא עצמו היה בקשר עם
מרקוס – מרדכי ,ולאורך השנים
שהוא עשה את המהפך בחייו,
הוא התייעץ איתו רבות.

הרב גרנשטט משפיע על אותם
נוצרים לא להתגייר ,אלא לקבל
שבע מצוות בני נח עם כל
הסעיפים שלהם .ב"ה הוא רואה
הצלחה בפעילותו והם עצמם
הקימו כמה מרכזים ללימוד וקיום
שבע מצוות בני נח .אחת התופעות
המופפלאות הם חתונות בני נח
בהם מקבלים על עצמם הזוג את
קיום שבע מצוות ,כמו כן הוא
נפגש עם ראשי ערים החותמים
על האמונה בשבע מצוות ,וכיו"ב.
הרבי שליט"א מלך המשיח כותב
בדבר מלכות ויצא ה'תשנ"ב,
שהעולם מוכן לגאולה ,כולל
"קליפת עשו הוא אדום" .בפרי
עץ חיים (שער ר"ח חנוכה
ופורים) מובא ,שעשו התגלגל
באותו האיש" ,נמצא במקום אחר
כתיב עשי"ו=] ,עם יוד[ כי להיות
שנתגלגל בישוע" (עשיו אותיות
ישוע) .שם באותה שיחה מסביר
הרבי שליט"א מלך המשיח
שקליפת אדום כבר מתוקנת,
וכפי שרואים זאת בגלוי במקומות
שונים בעולם ,ובהם ברזיל
יצויין כי מרכז האמונה בשבע
מצוות בני נח ,הוא האמונה
בגאולה האמיתית והשלמה ע"י
הרבי שליט"א מלך המשיח .כל
כנס של בני נח ברזיל בנוגע
לקיום שבע מצוות ,צבוע בדגלי
משיח ,ובשיר "יחי אדוננו מורנו
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד",
כשכולם מקבלים על עצמם להכין
את סביבתם לקבלת פנוי תיכף
ומיד ממש.
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פיתוחים חדשים מצעידים את עולם הרפואה קדימה

שתי תאומות,
נס אחד
רפואה
בעידן
החדש

הניתוח הנדיר
שהתקיים לאחרונה
בבאר שבע מגלה
תחום מרתק ועתידני
ברפואה :הדפסות תלת
מימד • זה מתחיל
ממודלים לתרגול ,ואיש
אינו יודע עד היכן
זה יגיע • דבר אחד
בטוח ,הגאולה שכבר
בפתח מביאה רפואה
וברכה לעם ישראל
איציק מרום
לפני מספר ˘בועו˙,
˘וחררו מבי˙ ‰רפו‡‰
סורו˜ ‰בב‡ר ˘בע זו‚
˙‡ומו˙ ˘נול„ו מחוברו˙
בר‡˘ן ל‡חר ני˙וח נ„יר
ומורכב ˘‰וכ˙ר בˆ‰לח‰
 בחס„י ˘מים‰ .כו˙רו˙רע˘ו˘ ,כן ני˙וח ˘כז ‰בוˆע
ר˜  20פעמים בכל ‰עולם
ו‰ו‡ נח˘ב ל‡ח„ ‰ני˙וחים
‰מורכבים ו‰ר‚י˘ים ביו˙ר.

ניתוח זה כה מורכב משום
שחלק מכלי הדם במעטפת
המוח של התאומות היו משותפים
לשניהן או מלופפים אחד בשני,
מה שדרש יצירת מיפוי מדויק
ומפורט של נקודת החיבור בין
התאומות.
ד"ר מיקי גידון ,מנהל
נוירוכירורגיה ילדים בסורוקה
שפיקד על ה'מבצע' ,אמר:
"במקרה הזה היה מדובר
בשתי תאומות המחוברות
בראשן ,וגם בחלל

התוך-גולגולתי ובקרומי המוח
ובכלי דם מוחיים .האתגר המרכזי
היה להבין אילו כלי דם חשובים
לכל תאומה – ולשמר אותם".

ניתוח מפריד
התאומות מבאר שבע,
נולדו בקיץ הקודם
ומאז גדלו מחוברות
ביניהם תחת מעקב
מתמיד.
רפואי
המיוחד
הניתוח
התבצע על ידי
צוותי בית הרפואה
סורוקה יחד עם
מומחים בינלאומיים
שנערכו יחד חודשים
ארוכים.
התאומות

המחוברות ,שבמשך שנה לא ראו
אחת את השניה ונמנעו מישיבה,
התהפכות או זחילה ,עוברות
תהליכי פיזותרפיה להשלמת פער
ההתפתחות שפספסו והרופאים
אופטימיים ומעריכים שיוכלו
להתנהל בחייהן כאחד האדם.
אחד העזרים הייחודים שבדרכי
הטבע סייע מאוד להצלחת
הניתוח היו מודלי תלת מימד
מודפסים שדימו במדויק את
ראשן של התינוקות המחוברות
יחד עם כל הרקמות ,כלי הדם,
עצמות הראש וקרומי המוח ועליו
התאמנו המנתחים וקבעו את
מהלך הניתוח ,שארך ,אגב12 ,
שעות ועלותו נאמדת בכ 7 -מיליון
שקלים.

שימוש בהדפסות תלת מימד
בעולם הרפואה ,איננו תוצר של
השנה האחרונה ,כבר לפני עשר
ועשרים שנה החל שימוש זה
להתרחב ,אך בשנים האחרונות
הוא הופך לפורץ דרך ומשמעותי
אף יותר.
על פי תחזיות בענף ,צפויים
 21%מתעשיית הדפסות התלת
מימד לשמש לצרכים רפואיים.
החל מהדפסת ציוד רפואי
חיוני ,סימולציות בדוגמת מקרה
התאומות בסורוקה ,ועד לשתלים
וחלקי גוף שמודפסים מתאי גזע
של המטופל עצמו.

למה לאלתר?
לימור חביב ,שהקימה לפני
מספר שנים את חברת 3D4OP
שמתמחה בהדפסת מודלים
להכנה כירורגית ,היא שיצרה
את מודל ראשן של התינוקות
המחוברות ומרגישה סיפוק ענקי
בעקבות הצלחת הניתוח.
המוטו שלה הוא' ,למה לאלתר
אם אפשר לתכנן מראש? בעיקר
כשמדובר בחיי אדם' .באחד
הראיונות שהעניקה ,היא מספרת
על תפקידו הקריטי של המודל
המודפס בתכנון הניתוח:
”המודל המודפס של התאומות
איפשר לערוך דיונים על תוכנית
הניתוח בין הדיסציפלינות
השונות והכירורגים הרבים שהיו
מעורבים בניתוח .המנתחים
הפלסטיים בדקו את גודל החתך
שהם צריכים לבצע בעור ומדדו
כמה עור ועצם הם צריכים
כדי לשחזר את
גולגולות התינוקות
לאחר הפרדתן.
ה נ ויר וכיר ורגים
בדקו על המודל
מהיכן
ותכננו
כדאי להתחיל את
הניתוח ,בגישה
או
קדמית
אחורית ,מה
גודל

החלון בגולגולת אותו יצטרכו
להוציא כדי להגיע לכלי הדם
הרלוונטיים ולבצע את ההפרדה
של מעטפת הגולגולת (הדורה).
הצוות בדק באיזה אופן הכי
נכון להשכיב את התינוקות בזמן
הניתוח ,איך כדאי להחדיר את
מכשירי ההנשמה ,כיצד לקבע
את ראשיהן על מיטת הניתוחים
והתאים את העזרים הנכונים
– והכל לפי המודל המודפס.
המודל שימש את הכירורגים גם
בזמן הניתוח לוודא שהם מנתחים
בדיוק לפי התכנון הקדם ניתוחי.
בעזרת מדפסות התלת מימד
המתקדמות של סטרטסיס (()J850
והטכנולוגיה החדשנית ((digital
anatomy printing DAP
)anatomy
ניתן להדפיס את חלקי המודל
במרקם ובקשיחות דומה לאיבר
האמיתי.
הגולגולת למעשה הודפסה
מחומר הדומה במאפייניו
המכניים לעצם ,כלי הדם הודפסו
בחומרים גמישים ,הדורה
(מעטפת המוח) הודפסה מחומר
גמיש ושקוף שאיפשר לבצע את
הסימולציה בדיוק כמו שהניתוח
יתבצע בפועל".
באמתחתה של חביב סיפורים
נוספים למכביר על הזכות
שנפלה בחלקה להיות שותפה
להצלת חיים באמצעות המודלים
המודפסים שלה .למעשה ,תכנון
מקדים ואימון על מודל מודפס
מדויק מייתר את הצורך בשימוש
באמצעים שהיו נהוגים עד כה
שכללו לעיתים נתיחת גופות -
למרבה הדאבון  -או בעלי חיים.
המיפוי והלימוד התבססו גם על
סוג נוסף של מודל ,מלבד הפיזי
המודפס ,גם על וירטואלי מתקדם
שנוצר באמצעות מציאות רבודה.
כדי ליצור את המודלים נדרשה
סדרה ארוכה של סריקות CT
ו-
ו MRI-של המוח ואף צנתור
מוחי למיפוי כלי הדם.

רפואה מודפסת?
תחזיות של בכירים בענף
הרפואה מעריכות כי הדפסות
תלת מימד עתידות לתפוס
מקום חשוב ברפואה מתוך
אינדיבידואלית
תפיסה
שתהיה איכותית ויעילה
יותר למטופלים ולצוותי
הרפואה .כך למשל
העידו רופאים בריטים
שנעזרו במודלי תלת מימד
מותאמים אישית כי זמן הניתוח
שערכו התקצר בכ-
בכ 4-שעות ,מה

שגם הוזיל את עלותו שמתומחרת
ב 5,000ליש"ט לשעה.
הדפסה תלת מימדית צפויה
להיות שמישה גם בבתי מרקחת,
שם יוכל מטופל לקבל כדור
מודפס מרוכז שיכיל את כל
התרופות שהוא זקוק להן לפי
מרשם אינטרנטי.

רקמות ואברים
הדפסה ביולוגית היא תחום
חדש יחסית ומעוררת ענין רב.
לפני מספר שנים הציגו חוקרים
מאוניברסיטת תל אביב לב פועם
מיניאטורי  -שגודלו כ 2.5ס"מ
כלב ארנבת  -אותו הדפיסו
במדפסת תלת-מימד מתאי שומן
לאחר תהליך של הנדסה גנטית.
כבר כיום משמשת טכנולוגיה זו
ודומות לה להתאמת שסתומים,
כלי דם ורקמות פגועות .החומר
ממנו יודפסו הרקמות נלקח
מגוף המטופל כדי לאפשר איחוי
מושלם ללא דחייה ,והטכנולוגיה
הוכיחה את עצמה במגוון מקרים.
העוסקים בתחום נושאים עיניהם
לחזון עתידני בו יודפסו אברים
שלמים ומורכבים שיעניקו
בריאות מיטבית וחיים ארוכים
למטופלים.

בריאות וחיים ארוכים
לעם ישראל
התמונה העולה מאוסף הנתונים
הזה פורשת את המצב המיוחד בו
אנו נמצאים עתה ,בימות המשיח.
כשרונותיהם של בני ישראל,
'אומת הסטארט-אפ' ,מנותבים
לאפיקי טוב וחסד ,בריאות
ושלום.
הרפואה נגישה ,זולה וטובה
יותר מאי פעם ,ותוחלת החיים
מתארכת .כל זה כהכנה לקיום
הייעוד בגאולה האמיתית
והשלימה אותו מתאר הנביא
ישעיהו" :אָז ִת ָּפ ַּק ְחנָ ה ֵעינֵ י
ִעוְ ִורים וְ אָזְ נֵ י ֵח ְר ׁ ִשים ִת ָּפ ַּת ְחנָ ה :אָז
יְ ַד ֵלּג ָכּאַיָ ּל ִפ ֵּס ַּח וְ ָתר ֹן ְלשׁוֹן ִא ֵלּם
ִכּי נִ ְב ְקעוּ ַב ִמ ְּד ָבּר ַמיִ ם וּנְ ָח ִלים
ָב ֲּע ָר ָבה".
העוורים יראו ,החרשים ישמעו,
הפיסח ידלג כאייל והאילם יפתח
את פיו .מלך המשיח מתגלה
בעולם ומביא רפואה ,שלום
וברכה לעם ישראל ולעולם כולו.
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צונאמי של עליית מחירים

קץ הדמוקרטיה כבר כאן?

י"ט כסלו ה'תשפ"ב \ 23/11/2021

בעוד הקיצוץ שיזם ליברמן בסיוע במעונות נגע רק לאברכים חרדיים ,הרי שעליית מחירי הכלים החד פעמיים גרמה
לעוד כמה וכמה אזרחים למשמש בכיסם • אך מסתבר שזהו קצה הקרחון של שרשרת התייקרות מחירים שנובעת
משלל סיבות שהמרכזית שבהן היא התקופה בה אנו נמצאים ' -עקבתא דמשיחא'  -פסיעה לפני הגאולה

י"ט כסלו ה'תשפ"ב \ 23/11/2021

האם בקרוב ייפסק שוויון הזכויות המקודש כל-כך? האם לא כל יהודי יזכה להיות חלק מתחיית המתים ועולם הבא?
ספוילר :לא .ממש לא • כל עם ישראל יזכה להיות בגאולה • אבל… בהתחשב בכל מה ש(לא) עשינו ,איך זה הגיוני?
אותם יהודים ,לא זכו לצאת
ממצרים ,ונשארו שם לנצח .אך
גם הדבר הזה לא ישנה על עצמו
בגאולה הקרובה.

יוסף אברמוביץ
מנחם אמיתי

בעי„ן ‰נוכחי‡ ,ין
יל„ ˘ל‡ ‚„ל על
ע˜רון ˘‰וויון‰ .רעיון לפיו
‡ין חילו˜י מעמ„ו˙‚ ,רם
לפולמוסים רבים ומ‰וו ‰ע„
‰יום נו˘‡ מרכזי ב„יון כיˆ„
על חבר ‰מ˙ו˜נ˙ ל˜יים ‡˙
חיי ‰ב‡ופן ˆו„˜ ו‚‰יוני.

'˘י‡ ˘ל ע˘ור בזינו˜
‰מחירים' כך על פי
וע„˙ ‰מזון ו‰ח˜ל‡ו˙ ˘ל
‡‰ו"ם‰ .י ‰ז ‰לפני פחו˙
מחו„˘ ,מחירי ‰מזון ‡‰מירו
ב 30%-ב˘נ‡‰ ‰חרונ,‰
ברמ˘ ‰ל‡ ניכר ‰מ‡ז .2011
בין ‰סיבו˙ ‡ו˙ן ‰סבירו
‡‰נליסטים ˘ל ‡‰ו"ם‰ ,י‰
בי˜ו˘ ‚בו ‰מול יבול חל˘,
˘‰על ˙‡ ‰מחירי חומרי
‚‰לם  -חיט˘ ,‰מן ˆמחי ועו„.

החיטה ,שגדלה בעולם בשטחי
אדמה עצומים ,העלתה את מחירה
ב 5%-מאחר ומספר מדינות הפיקו
פחות יבול השנה .לצד החיטה
טיפסו גם מחירי השעורה ,האורז,
התירס ועוד מגוון קטניות שהובילו
לעלייה גם במחירי הירקות
העולמיים .בעיות בשרשרת
האספקה הסינית הוסיפה שמן
למדורה והמחירים עלו עוד ועוד.

לא רק לאכול,
גם לנסוע יקר
שיא של  3שנים נרשם במחירי
הדלק שהאמיר ב 24אגורות ל6.63
שקלים לליטר אוקטן .זאת לאחר
שבשנה האחרונה מחירו של הדלק
זינק במעל לשקל לליטר.
למחיר הדלק השפעה ישירה על
מחירי השוק והמזון כי הוצאות
השינוע תופחות בסכומים ניכרים
 אותם ישלם האזרח הקטן בסופהשל 'שרשרת המזון'.
אם מישהו תיכנן לתדלק בנוזל
אחר ,הרי שמס יושת גם על בקבוקי
שתיה מתוקה ויוסיף כשקל וחצי
לבקבוק .כך גם המיץ-ענבים
איתו רבים נכבדים את השבת.
מחירי הכלים החד פעמיים כמעט
והכפילו את עצמם בעקבות מס
שכבר נכנס לתקפו בשיעור של 11
שקלים לק"ג על צלחות ,קערות,
כוסות ,קשיות ,סכינים ,מזלגות,
כפות וכפיות חד-פעמיים העשויים
מפלסטיק או המכילים פלסטיק.
אם כל זה לא מספיק ,הרי שמחירי
הארנונה הועלו ב 2%ושיטת
החישוב של צריכת החשמל נועדה
להשתנות בתחילת השנה האזרחית
הקרובה במהלך שייקר את מחיר
החשמל ב.2.5% -
עליית המחירים לא נעצרה כאן,
וממקום אחר ולא צפוי ,הודיעה

בואה הקרוב של הגאולה ,מעורר
לעיתים חשש שמא אז תתרחש
מעין "סלקציה" בתוך חלקי העם.
חלק מן היהודים יזכו להיות חלק
מהחגיגה ,בשל זכויותיהם ,והחלק
השני יודר מתחיית המתים ועולם
הבא ,בשל חובותיו.

שר האוצר אביגדור ליברמן

טסלה בפעם הרביעית על העלאת
המחיר של הדגם הבסיסי שלה
אותו היא משווקת בארצנו  -מודל
 3סטנדרט ריינג'  -בכ9,000-
שקל .המחיר החדש הוא 201,332
שקל .המחיר המקורי איתו נכנסה
טסלה לארץ הקודש ,עמד על 180
אלף שקל.
מחירי הדירות השלימו בחודשים
האחרונים עליה של קרוב ל10%
משנה שעברה לדירות יד שניה.
דירות חדשות מקבלן העלו יותר
מ .11%כך על פי נתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
כל אלו ,יוצרים אינפלציה .שגואה
בחודשים האחרונים והגיעה לשיא
שלא נרשם מזה  11שנים .מדד
המחירים לצרכן עלה ב0.2%-
בחודש ספטמבר  2021ומאז תחילת
השנה למנינם העלייה צוברת גובה
של  2.5%ומקרבת עליית ריבית
של בנק ישראל כנראה במחצית
הראשונה של שנת .2022
המרכזית
הלשכה
מנתוני
לסטטיסטיקה עולה כי עליית
מחירים בולטת במיוחד מעבר
למצופה נרשמה בסעיף ירקות
טריים שעלה ב ,9.5%-מה שמצדיק
עוד יותר את פתיחת הענף לבוא
במסגרת הרפורמה הכלולה בחוק
ההסדרים.

קרדיטPreiss /MSC :

כדי לדעת מה יעלה בגורלו של
כל יהודי בקרוב ממש ,בגאולה
השלימה  -ללא הבדלים הקשורים
במעשיו עד אז ,עלינו לדעת מה
היא למעשה משמעותו של היהודי.

מחקר שערכו מספר גופים וכלל
נתונים מ 2000משקי בית העלה
עליה תלולה בהוצאות החודשיות,
בשיעור של מאות שקלים בחודש.
אם הוצאות ממוצעות של משפחה
עמדו על  - 4,100לקניות והוצאות
מלבד שכירות ,הרבי שעתה סכום
זה מטפס ל 4,700ויותר.
'בעקבתא דמשיחא' ,לקראת
הגאולה ,אומרים חכמינו' ,היוקר
יאמיר' .זהו אחד מסימני הגאולה
שנמנו במסכת סוטה ביניהם מונים
חכמינו גם :החוצפה תרבה ,הגפן
תתן פריה והיין רק ייתייקר .האמת
תהיה נעדרת ולא יכירו בה ,נערים
פני זקנים ילבינו ,ועוד שורת
סימנים שמתארים מצב של כאוס
 לכאורה  -שמוביל לנקודה אחתויחידה של ביאת המשיח.
בהתוועדות בשנת תשמ"ז ,אמר
הרבי שליט"א מלך המשיח" ,לפי
כל הסימנים שנאמרו בסוף מסכת
סוטה ,זמננו הוא קרוב ביותר
לאחרית הימים ,קרוב שלא שייך
קרוב יותר ,כיוון שמעולם לא
התקיימו כל הסימנים בפועל כמו
בימים אלו"
כלומר שבימים אלו רואים בצורה
מוחשית את התממשותם של סימני
גאולה אלו .החל מהחוצפה שגברה
במגוון סיטואציות בשנה האחרונה

האם אכן כך הם פני הדברים?
הנחת יסוד זו מקובלת ומוטמעת
באופן שורשי בציבור ,אך יצאנו
לבדוק האם היא אכן נכונה וכיצד
מתייחסת התורה בעצמה למעמדו
של היהודי בגאולה ,הנובע מעצם
היותו יהודי.

אהבה של אבא

לאן כל זה הולך?

הקשר בין יהודי לקדוש ברוך

אמנם ביציאת מצרים היה הקשר
בין עם ישראל לאביהם שבשמים
חזק ועוצמתי ,אך לאחריו קרה
מאורע משמעותי מאוד  -מתן
תורה במעמד הר סיני .מעמד זה ,בו
התחייבו בני ישראל בפני הקדוש
ברוך 'נעשה ונשמע' ,צרב בנשמתו
של היהודי את המחוייבות והקשר
העמוק יותר כלפי הבורא.

האם שוויון הזכויות יימשך גם הלאה?

הוא הוא יחס מיוחד כמו של אב
ובנו .הנשמה של היהודי היא מעין
חלק קטן מתוך מציאותו הגדולה
של הבורא ,ובאופן פנימי ואמיתי
 היהודי והקדוש ברוך הוא הםמציאות אחת מאוחדת.
אצל אבא ,הבן אהוב ורצוי תמיד.
גם אם הוא מצער את אביו ,עובר
על רצונו ואף מתעלם ממנו -
האהבה האמיתית קיימת וחזקה
אצל האבא ,ואף מעשה של הבן לא
יוכל לשבור אותה.
כך גם ביחסו של הקדוש ברוך
הוא לבניו  -עם ישראל; למרות

צילום :לע“מ

שמצד סיבות רבות היה יכול
הקדוש ברוך הוא להחליט שאינו
גואל יהודים רבים ,עקב מעשיהם
והתנהגותם בזמן הגלות ,חישובים
אלו מתאימים ליחסי עובד ומעביד.
אך אצל אבא ובן ,רצונו של האב
הוא להיטיב ככל האפשר עם בנו,
ולכן הקדוש ברוך הוא לא ירצה
להתחשב בסיבות להחמיר עמנו,
ויתן לנו את הטוב ביותר שיש -
את הגאולה השלימה ,לכולנו.
גם ביציאת מצרים ,אהבת הקדוש
ברוך הוא לבניו עם ישראל היתה
אהבת אב ,ולכן גם אז נגאלו

יהודים רבים שפשעו ולא קיימו
את רצונו .בכל זאת ,מחמת אהבתו
האין סופית אל בניו ,גאל הקדוש
ברוך הוא את כל היהודים ממצרים.
כל היהודים ,כמעט…

לא רוצים לצאת
קבוצה אחת של יהודים לא נגאלה
ממצרים .היו אלו בני עם ישראל
שהתנגדו באופן ממשי ליציאה
ממצרים .הם לא רק פעלו באופן
שאינו מתאים לרצון השם ,אלא
לא הסכימו להיגאל; לא ראו צורך
בצעד הזה.

מאז ,גם כאשר נכנע היהודי
לתאוות ולרצונות שאינם מתאימים
לרצונו של הקב"ה ,אין הוא מבטא
במעשים אלו את רצונו האמיתי,
אלא זוהי מעידה ונפילה שמגיעה
מצד יצרו הרע.
היהודי ,מאז מתן תורה ,איננו
רוצה לעבור על דברי התורה.
וגם אם הוא לא מרגיש זאת ,זה
מפני דברים המעלימים על רצונו
האמיתי.
לכן ,בגאולה הקרובה שתגיע תיכף
ומיד ממש ,כל עם ישראל יגאל,
ובשונה מגאולת מצרים ,אפילו אלו
האומרים כי אינם רוצים בגאולה,
והם מתנגדים בתוקף לרעיון
הגאולה ,גם אלו יגאלו .מפני שאת
רצונם הפנימי והאמיתי ,יודע בורא
העולם.

הטריליונר הראשון בדרך?

שני יזמים מחלוצי התעשייה המודרנית מתמודדים על תואר 'האיש העשיר ביותר בעולם' מזה חודשים .הקרב הצפוף שובר את שיאי העושר
המוכרים ומסמל עידן כלכלי חדש
מושקא רותם

היוקר מורגש בכל תחומי החיים

אותה אפשר לנצל כדי לגלות את
עוצמת של הצעירים למעליותא,
עבור דרך עליית המחירים
והאינפלציה הגואה ,ועד 'האמת
תהיה נעדרת'.
יחד עם סימנים אלו ,ניכרים הרבה
יותר סימני תחילת הגאולה ,בשפע
הגדול הקיים בעולם ,במדד העושר
העולה כל העת ושובר את השיאים
של עצמו ,בהתעוררות שעוטפת
את כל חלקי העם וקוראת לו
לשוב ולהתחבר לאלוקיו ובניסים
המתגלגלים חדשים לבקרים.
במסכת סנהדרין אומרים חכמינו,

'ואין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה
מן הכיס' .בתורת החסידות מוסבר
שאחד הפירושים לפתגם זה הוא
שבן דוד יבוא כאשר אנו נכלה
מכיסנו את כל הפרוטות וניתן אותן
לצדקה .אי לכך ,נוכל להתחזק
במידת הצדקה ,לתת פרוטה ועוד
פרוטה ,מידי יום לפני תפילת
שחרית ומנחה  -כמנהגו הקדוש
של הרבי שליט"א מלך המשיח
ובכך לקרב את הגאולה האמיתית
והשלימה  -שתבוא תיכף ומיד.
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‡ילון מ‡ס˜ ,מייס„ חבר˙
‰חלל ‰פרטי˙ 'ספייס˜‡-ס'
ונ˘י‡ טסל ,‰ממ˘יך לחרוך ‡˙
‰זיר‰ ‰כלכלי˙ כ˘‰ו‡ ˘ובר ˘וב
ו˘וב ˘י‡י עו˘ר .מולו מ˙מו„„ ‚'ף
בזוס ,מייס„ ‡מזון ,כ˘‰ם מ˙חלפים
מפעם לפעם במ˜ום ‰ר‡˘ון
ו‰נח˘˜ ,ע„ ˘בחו„˘ים ‡‰חרונים
י„ו ˘ל מ‡ס˜ על ‰עליונ ‰ו‰ו‡
מרחיב ‡˙ ‰פער.

הונו של מאסק הוערך לאחרונה על ידי
מגזין פורבס ב 321 -מיליארד דולר ,בעוד
שבזוס בסביבות  240מיליארד .מאסק זינק
מטאורית למקום הראשון לאחר שב2020-

דא עקא ,שבתנועות שוק המניות ,איש
אינו יודע מה ילד יום .כך או כך ,אילון
מאסק מהווה דוגמה לעושר של ימינו ,מ0-
ל 100-בשנים אחדות ,מה שמוכיח שוב
כי בורא עולם הוא המוריש ומעשיר ,והוא
המרים מאשפתות אל היכלי שן.

הוא עוד דורג באזור מקום  .31ברשימת
המיליארדרים ,אגב ,נמצאים לא פחות מ-
 2275עשירים ,מתוכם  660מיליארדרים
חדשים שנוספו השנה.
טסלה ,החברה שמרבית מניותיה בבעלותו
של מאסק ,עברה בחודשים האחרונים את
שווי הטריליון דולר ובכך הפכה לחברה
הצעירה ביותר שחצתה את השווי הזה.
לשם השוואה ,לאפל לקח  42שנה להגיע
לשווי של טריליון ,לאמזון לקח  24שנה,
לגוגל  ,21ולטסלה ,כלת השמחה18 ,
שנה בלבד .קפיצת השווי אירעה לאחר
זינוק המניה במעל  40%ב 12-החודשים
האחרונים ובמאות אחוזים בשנים
האחרונות.

אילון מאסק

צילום :נאס“א

אנליסטים מחברת מורגן סטנלי מעריכים
כי אילון מאסק מתקדם לעבר הון אישי
של לא פחות מטריליון דולר ,ובכך עלול
לרשום שיא היסטורי של כל הזמנים .אך

תקופתנו זו של ימות המשיח מאופיינת
בשפע אדיר ,צמיחת רשימת המיליארדרים
והבקעת שיאי העושר מעידים על כך
כמאה עדים .הרבי שליט"א מלך המשיח
אומר בשיחותיו הקדושות כי הגאולה כבר
נמצאת כאן בעולמנו ,עלינו רק להיות
מוכנים לקבל אותה ,עלינו רק לפקוח
את העיניים ולחזות בה .זאת נעשה כאשר
נרגיל את עצמנו לחיים של גאולה ,ללימוד
תורה וקיום מצוות בשמחה ובהידור.
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שלימות הארץ

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

מי יגן על תושבי מעלה זיתים? אוזלת
יד חמורה נוכח התקפות המחבלים

מהפכה בהוראות הפתיחה באש:

מותר לירות
בגנבים בבסיסים
ובשטחי אש

מוקד טרור חדש בשכונת מעלה זיתים בירושלים • שורת התקפות מתואמות של ערבים כנגד התושבים
היהודיים • המשטרה לא עושה די כדי להחזיר את הבטחון

בנצי פרישמן

חיים בן ישראל
לאחר שנים ארוכות
של גרירת רגליים
שהביאה לסיכון משמעותי
לחיי החיילים ואף הובילה
לא פעם לפגיעה בהם,
הודיע המטכ"ל על שינוי
הוראות הפתיחה באש.
מעתה ,מותר לירות לעבר
הגנבים הפורצים לבסיסים
ולשטחי אש .בנוסף, ,יתבצע
ירי גם לעבר מבריחי הגבול
החוצים ממצרים .ההחלטות
אושרו על ידי הרמטכ"ל
רא"ל אביב כוכבי.
הנהלים החדשים לפתיחה
באש יופצו במהלך הימים
הקרובים לכלל חיילים
בגזרות השונות ,והם
אמורים להיכנס לתוקף כבר
בימים הקרובים.
כזכור ,בעבר דיווחנו על
צעדת האמהות שקראו
לרמטכ"ל לשנות את הוראות
הפתיחה באש ,וכעת אנו
מתבשרים על שינוי חיובי
ראשון בתחום זה .השינויים

תנועת אם תרצו ,המלווה את
צעדת האמהות וממובילות
המחאה הציבורית לשינוי
הוראות הפתיחה באש
מסרה'' :מברכים על השינוי
החשוב בהוראות הפתיחה
באש ,סוף סוף חיילי צה''ל
יוכלו לעצור את גניבת
הנשקים מבסיסי צה''ל.
עם זאת ,הדרך עוד ארוכה
להשבת ההרתעה :כל עוד
חיילנו מופקרים בגבול עזה
עם הוראות פתיחה באש
שביניהן ובין הגנה על חיי
הלוחמים אין שום קשר ,הרי
שחייהם עדיין בסכנה .כמי
שמלווים את צעדת האמהות
נמשיך ללחוץ ולקרוא לדרג
הצבאי והמדיני לתת לחיילי
צה''ל כלים להגן על עצמם".

ישראל גילתה :אלו ארגוני טרור

אחרי שגורמי הטרור החביאו את פעילותם תחת מסווה של ארגונים הומוניטארים ,הכריז שר הבטחון על הוצאת
ששה ארגונים המשמשים אותם לקידום פעילות עויינת ,כארגוני טרור.
בנימין שומר
˘ר ‰ביטחון בני ‚נı
‰כריז על ˘י˘‡ ‰ר‚ונים
˘ל ‰חזי˙ ‰עממי˙ בי‰ו„‰
טרור.
כ‡ר‚וני
ו˘ומרון
‰‰חלט˜˙‰ ‰בל ‰ל‡חר
פעילו˙ מ˘ו˙פ˙ ˘ל ˘ב"כ
ו‰מט ‰ללוחמ ‰כלכלי˙
על-י„י
ו‡ו˘ר‰
בטרור,
‚‰ורמים ‰מ˘פטיים.

זרוע של הנהגת הארגון ,שמטרתה
השמדת ישראל תוך נקיטת פעולות
טרור" ,נמסר ממשרד הביטחון.
"הארגונים שהוכרזו נשלטים על
ידי בכירי החזית העממית לשחרור
פלסטין ומעסיקים פעילי חזית
עממית רבים בתפקידי שטח וניהול,
לרבות פעילים אשר היו מעורבים
בפעילות טרור.

לפי משרד הביטחון ,ארגונים
אלה הם חלק מרשת של ארגונים
הפועלים בכיסוי בזירה הבינלאומית
מטעם ארגון החזית העממית ,על
מנת לתמוך בפעילות הארגון ולקדם
את מטרותיו.

גופים אלו משמשים כיסוי לקידום
פעילות ארגון החזית העממית
ולמימונו .בהתאם להנחיות מפקדת
הארגון ,שיוכם לארגון מוסתר
מסיבות ביטחוניות הנוגעות לחשש
מפני נקיטת צעדי אכיפה על-ידי
גופי ביטחון בארץ ובעולם".

"ארגונים אלו פעלו בכסות של
'ארגוני חברה אזרחית' ,אולם
משתייכים הלכה למעשה ומהווים

משרד הביטחון מסר גם כי בהיבטי
המימון ,ארגונים אלה ,הנשלטים על-
ידי החזית העממית ,משמשים מקור

במוצאי שבת ט' כסלו ()13.11
התחולל ערב שכלל מספר
אירועים אלימים .במהלך הערב
נרשמו זריקת אבנים ,בקבוקי
תבערה ,ירי זיקוקים ואף תקיפת
משפחה באבנים כשהייתה
במכוניתה ,משפחה שניצלה רק
אודות לפעולתו של אב המשפחה,
שנאלץ להגן על חיי אשתו ואבעת
ילדיו בנשקו האישי ,חלקם של בני
המשפחה פונו לטיפול רפואי בבית
הרפואה.

˙ו˘בי ˘כונ˙ מעל‰
בירו˘לים,
זי˙ים
סובלים ל‡חרונ ‰מ˜˙‰פו˙
פרועו˙ כנ‚„ם ‰מסכנו˙ ‡˙
חיי‰ם‡ ,ך ‰מ˘טר ‰מסרב˙
לע˘ו˙ ‡˙ ˙פ˜י„ ‰ל˘‰יב
‡˙ ‰ביטחון ול‚‰ן עלי‰ם.

לאחר מחאה המונית וצעדת האמהות הוחלט במטכ"ל לשנות את הוראות הפתיחה באש • בארגוני המחאה
מברכים ומקווים שההוראות החדשות יוסיפו בהגנה על החיילים
יחולו גם בגזרת איו"ש ,שם
כידוע מנצלים המחבלים את
ההוראות הישנות על-מנת
לפגוע בחיילי צה"ל ,כשאלו
מגיבים לפעילות העויינת
בהתאם.

ורצחניות.

מרכזי עבור מימון פעילות הארגון
בכללותו ונוטלים תפקיד משמעותי
בבניין הכוח והתעצמות ארגון
הטרור .הארגונים שהוכרזו קיבלו
סכומי כסף גדולים ממדינות אירופה
וארגונים בינלאומיים ,תוך שימוש
במגוון דרכי זיוף ומרמה .כספים
אלו שימשו את החזית העממית
לתשלומים למשפחות אסירים
ביטחוניים ,משכורות לפעילים,
גיוס פעילים ,קידום פעילות טרור
והתעצמות ,קידום פעילות החזית
העממית בירושלים והפצת מסרים
ואידאולוגיה של הארגון.
צעד חיובי ,בדרך למיגור וסילוק
כל ארגוני הטרור ,יש להמשיך בקו
זה ,ולגלות תקיפות רבה יותר ,נוכח
הניסיונות של מדינות שונות לגבות
את אותם מחבלים בפעילותם כנגד
ישראל.

חודשים סופרים אחרי הטענות
הקשות שעלו כנגד אזלת ידה
של המשטרה בערים המעורבות,
ובמיוחד בעיר לוד ,שם לא עשתה
מאומה כדי להגן על התושבים
היהודיים מפגיעת הערבים ,שוב
עולות טענות דומות ,הפעם

נקודות התקיפה בשכונה .עיצוב :ישראל שלי

מתושבי שכונת מעלה זיתים,

שסובלים

מהתקפות

פרועות

המטרה מצידה סגרה את הכביש
המוביל לשכונה ,תוך שהשוטרים

בשטח מסבירים כי אין להם
כוחות כדי להתמודד עם המפגעים
הערבים .כשאחת התושבות
שהגיעה לכביש עם ילדיה ,פנתה
על השוטרים בטענה שיעשו את
תפקידם ויגנו על התושבים ,השיב
לה השוטר" :מה את רוצה שנעשה?
יש שם בלגן רציני ,אל תעברי
בחוסר אחריות ועוד עם ילדים,
לכי לישון במקום אחר" ,השיב לה
השוטר.
התושבים קראו למשטרה ולממונים
עליה להחזיר מייד את הבטחון
ולמצות את הדין עם כל המפגעים
המסכנים את חיי התושבים.

האם ישראל העבירה לרשות את כספי הטרור?
"כספי הטרור" שמשלמת הרשות
הפלשתינית למחבלים ,זאת בניגוד
לחוק ולהצהרת שר הביטחון.
כך עולה מניתוח דו"ח רשמי של
הרשות שנשלח למדינות המערב,
שבוצע על ידי מכון המחקר "מבט
לתקשורת פלשתינית".

חיים בן ישראל
לפני כ˘נ˙יים וחˆי
‰ועבר בכנס˙ ‰חו˜
ל˜‰פ‡˙ כספי ‰טרור .בר˜ע
ל‰חלט˙ ‰חו˜ ‰י‡ פעילו˙‰
˘ל ‰ר˘ו˙ ‰פלסטיני˙
לעי„ו„ ‰פי‚ועים ב‡מˆעו˙
מענ˜ים כספיים למחבלים
ומ˘פחו˙י‰ם.

על פי המדיניות הפלסטינית
המעוגנת בחוקת הרשות ,ערבי
שנאסר או נפגע כתוצאה מפעילות
טרור כנגד יהודים בישראל ,זכאי
לקצבה לו ולמשפחתו; משפחה
שאחד מבניה נהרג כתוצאה
מהפעילות האמורה זכאית גם כן
לקצבה .הכלל המנחה בתשלומים
אלה הוא שככל שהעונש או
הפגיעה חמורים יותר (בעקבות
נזק או פגיעה חמורים יותר שגרם),
כך גדל התשלום שהם זכאים לו.
החוק קובע ששר הביטחון יביא

שר הביטחון בני גנץ

לאישור הקבינט ,בתום כל שנה,
נתונים בדבר סך הכספים ששילמה
הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור,
באותה שנה .בהתאם לדו"ח זה,
לאחר אישורו בקבינט ,יוקפא
בכל חודש ,מתוך כספי המיסים
שמעבירה ממשלת ישראל לרשות
הפלסטינית ,סכום השווה לחלק

השנים עשר מסך הכספים ששילמה
הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור
בשנה הקודמת.
אלא שלהפתעת רבים ,לאחר
שבקיץ האחרון נערכה פגישה בין
שר הביטחון לבין יו"ר הרשות אבו
מאזן ,התברר כי ישראל הפשירה
מאות מיליוני שקלים מאותם

יצויין כי בישראל ניסו לטעון כי
מדובר בכספים אותם העבירו
כמקדמה על חשבון כספים
עתידיים ,אלא שבדו"ח הפלסטיני
האמור ,אוזכרו גם אותם חצי
מיליארד שקלים ,אך  400מיליון
מתוכם הוגדרו בדו"ח הרשות
ככספים שהיו "מגיעים" להם
מ"החודשים הקודמים" ,קרי החזר
חוב ,ולא על חשבון גבייה עתידית.
 100מיליון השקלים הנותרים אכן
הוגדרו כ"מקדמה" על חשבון
גביית מסים עתידית .במילים
אחרות ,הרשות מבהירה בדו"ח
רשמי כי אין בכוונתה להחזיר
לישראל  80%מחצי מיליארד

השקלים שהועברו אליה.
אם דו"ח הרשות הפלשתינית
משקף את המציאות ,המשמעות
היא כי ממשלת ישראל רוקנה את
חוק הקיזוז מתוכן והעבירה לרש"פ
קרוב לשליש מהכספים שהוקפאו
 זאת למרות המשך התשלומיםלמחבלים מצד אבו מאזן.
חשוב להזכיר ,כי בשיחותיו
הקדושות עומד הרבי שליט"א מלך
המשיח ,על כך שעצם הפגישות עם
הערבים יש בהם כדי לסכן יהודים
ולתת רוח גבית לטרור ,המקבל
אישור להמשך הפעילות במפגשים
אלו .כעת אנו נוכחים לראות ,כי
למרות ההצהרות כאילו ולא סוכמו
דברים בפגישות אלו ,הרי שבפועל
ישראל מעבירה כספים ,בניגוד
לחוק ,ולמטרות הכי נפשעות
 כעידוד מעשי טרור ופגיעהביהודים.

חדשות
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חדש :נשק שפחות יזיק לאוייב

עד כמה שהכותרת נשמעת לא מהעולם הזה ,מתברר שכיום חלק מהצבאות הגדולים בעולם ,שוקדים על פיתוח וייצור
של פצצות שיזיקו פחות לאוייב ,וייצרו הרתעה ,אך כזו שתגרום לפחות הרוגים
טון .מדובר בכשליש מהעוצמה של
הפצצה שהונחתה על הירושימה
בסוף מלחמת העולם השנייה,
כ 15-קילו-טון.

רבקה סופר
‡ח„ מסימני ‡‚‰ול,‰
‰ו‡ ‰יעו„ "וכ˙˙ו
חרבו˙ם ל‡˙ים ,וחני˙ו˙י‰ם
למזמרו˙ ,ל‡ י˘‡ ‚וי ‡ל ‚וי
חרב ,ול‡ ילמ„ו עו„ מלחמ."‰

כבר כיום ניתן לראות בפעולות
מסויימות של האומות ,את
תחילת התגשמות הנבואה ,כאשר
לנוכח פעולותיו של מלך המשיח
והשפעתו בעולם ,הצטמצמו
משמעותית המלחמות ,וכיום ישנה
נכונות רבה מאי פעם לפתור בעיות
שלא בדרך הצבאית המביאה סבל
רב.
הרמב"ם ,תיאר תקופה נפלאה זו
בספרו היד החזקה" :ובאותו הזמן,
לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה,
ולא קנאה ותחרות ,שהטובה תהיה
מושפעת הרבה ,וכל המעדנים
מצויין כעפר .ולא יהיה עסק כל
העולם אלא לדעת את ה' בלבד.
ולפיכך יהיו ישראל חכמים
גדולים ויודעים דברים הסתומים,
וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם,
שנאמר :כי מלאה הארץ דעה את
ה' כמים לים מכסים".
ארצות הברית שוקדת בשנים
האחרונות על פיתוח של כלי נשק
חדשני שיגרום נזק מופחת אצל
האוייב .למרות שבוודאי גם בו לא
יעשו שום שימוש ,מאחר ובגאולה
האמיתית והשלימה ,לא יהיו
מלחמות כלל ,הרי שעצם החשיבה

צילוםOfficial White House photo :

נשיא ארצות הברית לשעבר דולנאד טראמפ

על צמצום הנשק ,שאמור לפגוע
במדינות אחרות ,יש בו כדי ללמד
על אורח החשיבה בחדש בעידן
הנוכחי.
לפני כשלש שנים הורה ממשל
טראמפ על פיתוח ראשי קרב בעלי
פוטנציאל הרסני חדשים ,במקום
אלו שכיום מורכבים שעוצמתם
מוערכת בכ 100-קילו-טון.
הפנטגון סירב לחשוף את עוצמתו
המדויקת של הנשק החדש והחלש
יותר ,אך מומחים מעריכים כי
ייתכן שעוצמתו נעה סביב  5קילו-

מראות שלא יחזרו על עצמם

ג'ון רוד ,תת-מזכיר
לענייני
ההגנה
מדיניות ,אמר
בראיון לסוכנות
הידיעות AP
הנשק
כי
החדש יפחית
הסיכויים
את
למלחמה גרעינית.
בנוסף הוא הדגיש
כי הצבת הנשק החדש
לא מפרה את מחויבותה של
ארה"ב תחת אמנת הגרעין New
 ,STARTשמגבילה את מספר
ראשי הקרב המבצעיים שיכולות
ארה"ב ורוסיה לפרוש .לדברי
רוד ,כל ראש קרב גרעיני מוחלש
שיותקן על גבי טילי הטריידנט
יחליף ראש קרב קיים וחזק יותר.
כפי שפורסם בעיתון 'הגאולה',
בימים אלו ,שוקדים צוותים
מארה"ב ומרוסיה ,על ניסוח מחדש
של האמנה הבין-לאומית לצמצום
נוסף בכל כלי הנשק הגרעיניים.
יעד אותו מגדיר בשיחותיו ,הרבי
שליט"א מלך המשיח ,כחלק
מהתגשמות חזון אחרית הימים
בהם יוסבו כליהנשק לטובת
האזרחים ,וכפי שכבר מתקיים
בימינו אלה.
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דעות

דעות

ליבנת סגס

שירה לנדאו

מה נשמע?

השקט שאחרי הצלצול

כששואלים מה נשמע ,יש לכך תשובה ברורה :ברוך
ה' .כשמתרגלים לעשות את מה שהבוס רוצה ,אז
אפשר להתקדם

לחטוף ולרוץ או לעצור ולחשוב .לקרוא מהר ולהספיק כמה שיותר ,או לעשות הכל לאט גם
בזמן שמתפספס דברים אחרים .לחיות באיזי או ...תחשוב לבד

תמיד שנפגשים אחד עם השני משתדלים לשאול מה נשמע? לכל
אחד תשובה משלו ,ולרוב כולם עונים ברוך השם! ברוך השם על
כל מה שנשמע!

לאחרונה צפינו בעוד אחת מהדוגמאות המשקפות
את שינוי המציאות בעולם בדוגמת קריסת הרשתות
החברתיות באחת למשך שעות ארוכות ,אירוע שגרם
לנזק בסכומי עתק לחברות עולמיות ,כמו גם מליארדי
המשתמשים שנתפסו לא מוכנים לתרחיש שכזה
ששיבש את סדר יומם.

מכל החושים אותם קיבלנו במתנה מהקב"ה ,חוש השמיעה ,הוא
החוש עם הכי הרבה כוח .שמיעה זה החותם ,זה השיא בהבנת
וקליטת גירויים.

כמובן ,בסיפור הזה כמו בשלל האירועים והמהפיכות
בעידן הנוכחי ,נראה שלמרות עידן שיא היציבות
האנושית במשך שנות קיום עולם לכאורה ,הרי
שמיום ליום צץ אירוע חדש שמשנה את הסדר בעולם
מקצה לקצה ,וכאן עומד יהודי ותוהה איזה מסר טמון
באירועים שבודאי מנוהלים לפרטי פרטים באמצעות
ההשגחה העליונה ע"י הקב"ה בורא עולם ומנהיגו.

שאלתם את עצמכם פעם מה המשמעות של נשמע? האם כל חיינו
סובבים סביב שמיעה? ומה עם כל מה שאנחנו רואים למשל? למה
לא שואלים מה נראה?

השמיעה כאן קשורה ללימוד התורה .החקירה היסודית אחרי
הרצון העליון .חקירה שמטרתה לעלות ברמה את העשיה האישית
והכללית לכבוד הקב"ה ,בכל יום מחדש ,לעלות במדרגות הקדושה.
ניקח כדוגמה עובד במקום עבודה .כאשר הוא הגיע לראיון
העבודה ,הוא הסכים לכל הדרישות שביקשו ממנו על מנת להתקבל
לעבודה .כאשר הוא מתחיל לעבוד ,מתוך ציות לבוס ,ומתוך רצון
לרצות .לאט לאט ככל שעוברים הימים הוא גם מתחיל ללמוד
ולהבין ,כיצד הכי טוב לעשות את מה שנדרש ממנו ,הוא מתחיל
לזהות מה גורם לבוס שמחה ונחת מהעבודה שמוטלת עליו .ואתם
יודעים אך זה ...כשהבוס שמח ,אז גם העובדים שמחים ,ולהפך.
לכן כששואלים מה נשמע? וכשעונים ברוך השם! זה מתקשר
לדוגמה שהבאנו .אצל כולם הכל ברוך השם! הכל תלוי ב"בוס"!
אצל כולם ,כל למידה ,הפנמה ,התקדמות ,שינוי ,היא תוצאה של
נעשה ונשמע .קודם עושים בעולם  -נעשה… ואז גם מבינים את
העולם  -נשמע...
כשיהודי בוחר לקיים תורה ומצוות ,הוא עושה ,על מנת לשמוע...
הוא עושה כי הוא יודע שזה הכי טוב בשבילו ,הכי טוב בעולם! והוא
גם מבקש לעצמו ללמוד ולדעת על מקור הטוב הזה .ואם נחזור
לדוגמה ,הוא רוצה במשרה הכי טובה שקיימת ,זאת שמשמחת
ומפרנסת אותו הכי טוב ,והכי בקלות .והוא רוצה להצטיין במשרה
הזאת ,ולהתקדם איתה ,בכדי לא לאבד אותה לעולם.
אז מה נשמע? ברוך השם! ש"הבוס" של כולנו יהיה תמיד ורק
השם!
לא מעט פעמים מכוון הרבי שליט"א מלך המשיח לשים בראש את
האחריות היהודית שמוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו .התגייסות
מלאה לצבאות השם! הוא יודע שההתגייסות הזאת הכי טובה,
ורק איתה ניתן לרוץ קדימה בקלות! בשביל מה ללכת סחור סחור,
לדמיין שיש בעולם מעסיקים שונים ומגוונים? המעסיק היחיד
הוא הקב"ה! היצמדות לדרך ולקדושה תלמד אותנו את האמת,
כל פעולה תעשה כפי שצריך ותסב לנו המון שמחה ,כי אנחנו
משמחים את הקב"ה.
החודש ,חודש כסלו ,חודש שיש בו גם כיס (פרנסה) וגם לב
(שמחה) ,נתגייס כולנו לצבאות השם ,נתחיל לעשות ,נתחיל
לשמוע את האמת ונזכה בחיים של אור גדול.
חג החנוכה ,חג שבו פח שמן קטן שמר על הקדושה של עם ישראל,
כאשר היו מי שביקשו לטמא ולהשמיד את העם היהודי הקדוש,
החג הזה מזכיר לכל אחד ואחת מאתנו מי "הבוס" האמיתי ואיפה
נמצאת האמת.
קדימה לעבודה!

את נקודת ההסתכלות על הענין רואים בסיפור
מקבוצת סטודנטים יהודים שבאחת השנים נכנסו
למפגש יחידות אצל הרבי שליט"א מלך המשיח יחד
עם הפרופסור שלימדם באוניברסיטה ,ומשניתנה
הרשות פתח הפורפ' ושאל כיצד הגיוני להסביר לפי
היהדות את האמונה שתיתכן מציאות בה מלך המשיח
יבוא לגאול את עם ישראל וימלוך בעולם כולו?

הסביר לו הרבי שליט"א מלך המשיח דוגמא לדבר
מאדם שימציא את הנשק הכי חזק בעולם ,הרי ברור
שבבת אחת כל העולם ירצה בקירבתו ויצטרך לעזרתו,
ובמילא ,מאיש פרטי יהפך למי שכל העולם נמצא
בידיו.
כך אותו דבר אצל מלך המשיח שיביא את הגאולה
לעולם כולו ע"י גילוי אור ה' ("אור אין סוף"  -בלשון
הקבלה והחסידות)  ,מבלי צורך למלחמה אנושית
באמצעות נשק וכד' ,וכשיש אור החושך נדחה ממילא.
כך ,מבלי להפעיל מנפולציות או מאבקים למיניהם,
מביאים גאולה ואת שלימות הטוב לעולם במציאות
הקיימת כאשר כל אחד במקומו הוא מגלה את מציאות
ה' באמצעות קיום התורה והמצוות ולימוד תורת
חסידות חב"ד שהיא הטעימה מסודות התורה שנלמד
בגאולה האמיתית והשלימה ממלך המשיח בעצמו,
וכמובן ללמוד ולהבין את נושא המשיח והגאולה
באופן ברור ומובן בתורה בכלל ובחסידות בפרט.
כך בעצם ,הופך יהודי לכח עצום שמושך את העולם
להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה מיד
ממש.

אופיר יוסף

משה פרידמן

יש על מה לשמוח

מרגישים בדיכאון? יש אנשים שכבר גילו את הדרך למצוא את השמחה בכל מצב.
המשפיע שנאסר ברוסיה סיפר איך עושים זאת
ידוע ומפורסם שעיקר גדול בעבודת השם היא השמחה.
סיפור מפורסם לכך ישנו על ר' מענדל פוטרפאס,
שהיה חסיד נאמן לרבי שליט"א מלך המשיח ,וגם
כשהיה בכלא ברוסיה הסובייטית (על 'עוון' הפצת
יהדות) ועונה בעינויים קשים על ידי הצוררים ימ"ש,
לא וויתר והיה כל הזמן בשמחה ומשב רוח עליז.
לאחר שנים כשזכה בניסים גדולים לצאת מאחורי
מסך הברזל ,שאלו אותו :כיצד הצלחת להיות תמיד
בשמחה גם ברגעים הכי קשים? ענה להם ר' מענדל:
זכיתי להאסר על שפירסמתי יהדות ,וזה מה שה' רוצה,
ואם כן איך לא אשמח? הרי נאסרתי על כך שעשיתי
מה שה' רוצה ממני! אין דבר יותר משמח מכך ,גם
לעשות את רצון השם ,ולזכות לקבל על כך..
בריבוי מכתבי עצה ב'אגרות קודש' ,כותב הרבי
שליט"א מלך המשיח לאנשים שששואלים מה לעשות
במצבים של עצבות .פעמיןם רבות התשובות של
הרבי לאנשים כאלו סובבות סביב הנקודה שיתבוננו
בעניין זה שה' נמצא איתם בכל מקום ובכל רגע ובכל
מצב .וכשהאדם מתבונן בזה שה' אתו בכל רגע ורגע
בחיים שלו – אין דבר יותר משמח מזה! לזכות לקרבת
אלוקים.
ואולי נמשיל לכך דוגמא מאבא שבנו הילד התלכלך

דעות

כשעם ישראל קיבל את התורה הוא אמר לקב"ה :נעשה ונשמע!
עם ישראל ראשית כל התחייב לעשות את כל מה שהקב"ה מצווה.
ואחר כך הוא ביקש לשמוע .נעשה ונשמע ,זאת רמת ביטול
מוחלטת לקב"ה .כל האישיות של האדם מבוטלת לרצון של
הקב"ה  ,ועוד יותר מכך ,היא גם שואפת להבין את הרצון ,היא
רוצה לשמוע.
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בבוץ וטינף את כל בגדיו ,אז עדיין אבא שלו אוהב
אותו בכל מצב שהוא לא יהיה כי הוא בנו.
אדמו"ר הזקן  -מייסד חסידות חב"ד כותב בספר
התניא שאי אפשר לנצח את היצר הרע כי אם על ידי
שמחה.
איזה שמחה? שמחה על כך שה' בחר בנו דווקא מכל
העמים להיות העם שלו ,ונתן לנו תורה ומצוות שעל
ידם אנחנו זוכים להתחבר אליו.
כשהאדם שמח  -הוא יוצא מהגבולות העצמיים שהציב
לעצמו ,ופתאום הוא רואה שהוא מצליח לעשות יותר
ממה שחשב.
כשאתה קם לעבודה 'על רגל ימין' ,אז כשתגיע למשרד
תראה שהכל מתקתק .אבל כשאתה עצבני ולא ישנת
טוב ,אז גם העובדים יראו ויגיבו בהתאם..
ואומר הרבי שליט"א מלך המשיח שעיקר השמחה
בזמן הזה צריכה להיות מעצם זה שדורנו הוא דור
הגאולה ,ודווקא בדור שלנו מגיעה הגאולה האמיתית
והשלימה ,אותו יעד נכסף שכל השנים חיכינו לו!
וממילא אומר הרבי שליט"א מלך המשיח  -צריך
כל יהודי פשוט רק לשמוח מכך שהנה הנה מגיעה
הגאולה!

כנגד כל הסיכויים

 223שנה אחרי שיחרורו ועדיין יש לנו מה לחגוג בשמחתו של אדמו"ר הזקן ,עדיין המסר מהגאולה נשאר אקטואלי
ותובעני לכל אחד .הבה ונבצע זאת

הבעל שם טוב הקדוש מייסד דרך החסידות
הכללית ,בהיותו בן שלוש ,עמד אביו להשיב
את נשמתו ליוצרה ,ברגעים נשגבים אלו ,פנה
אליו אביו ואמר לו :ישראל ,רק דבר אחד יש
לי לומר לך ,ותזכור אותו לכל החיים :אהוב כל
יהודי בלהט נשמתך ,ואל תפחד מאף אחד חוץ
מה' אחד! אלו המילים האחרונות אותם שמע
הבן מאביו ,ואת המסר הזה לקח הוא לחיים.
וזה קשור עם החודש בו אנחנו נמצאים :חודש
כסלו (החודש הנוכחי בלוח העברי) נקרא בפי
כל חודש החסידות  -חודש הגאולה.
בחודש זה יצא רבה הראשון והמייסד של
חסידות חב"ד המכונה 'בעל התניא' מבית הכלא,
שם נאסר ב"עוון" הפצת יהדות .הוא הסביר
שלא היתה זאת יד המקרה ,אלא היה כאן מאבק
רוחני שהתחולל בשמים ,על שגילה תורה כבירה
כתורת חסידות חב"ד לעולם כולו.
וגאולתו של בעל התניא מהכלא נגד כל
הסיכויים ,ביטאה את האישור והניצחון על
פרסום תורה זו לעולם כולו.
חסידות חב"ד מסבירה בפרטיות ליהודי כיצד
לפעול עם ובתוך העולם ובמאורעות חייו בכל

פרט ופרט.
ראשית הבהרת יסוד בסיסית היא שאלוקים ברא
את העולם ,וכפי שמביא הרבי שליט"א מלך
המשיח באחד ממכתביו דוגמה לשואל להמחיש
עד כמה אבסורדי לומר אחרת( :תוכן דבריו הק')
כשם שיבוא אדם ויאמר על ספר שהודפס בבית
דפוס ,שהאותיות נוצרו מכך ש'פתאום' נשפך
דיו על הדפים ..הרי זה נשמע מגוחך לחלוטין!
כי כשאנחנו רואים ספר מודפס ,ברור לנו שהוא
נדפס על ידי מדפיס.
כך בדיוק יהיה אבסורדי לומר שהעולם נוצר
מעצמו .כאשר מתנהל בו סדר כל כך מופתי ,זה
עצמו מכריח שיש מישהו שמנהל אותו.
וכמפעל שיש שם עשרות מכונות שפועלות
שוודאי יש שם מישהו שיושב על מערכת הבקרה
להפעילם ואין הם פועלים מעצמם.
אחרי הבהרת יסוד זו שאלוקים ברא את העולם,
מוסיף הבעל שם טוב הקדוש ,שכמתואר
בתחילת חומש בראשית שה' ברא את עולמו
על ידי דיבורו ,כך גם לא רק כאירוע חד פעמי,
אלא בכל רגע ורגע על ידי דיבורו של ה' מתהווה
הבריאה מחדש .וברמה הכי פרקטית  -ברגע

שחס ושלום ה' יחליט שלא להוות עוד את
העולם ,היקום כולו יתבטל וכל מציאותו תחזור
לאפס ,כי הבורא הוא הבעל הבית היחיד לכל
הקורה בעולמו.
ולכן אמר אביו של הבעל שם טוב לבנו שלא
יפחד אלא רק מה' אחד ,כי כל שאר האנשים
בעולם מנוהלים הם רק ברצון ה' ,וממילא מה
לו להתפעל מתגובות הסובבים אותו (תגובות
הבאות לקררו ממעשיו) ,כאשר יודע שהולך
בדרך הנכונה ...כי היחיד שצריך לתת לו דין
וחשבון – זה רק ה'.
ומסקנה נוספת מכך היא שאם הבורא שהוא
תכלית הטוב ,הוא האחראי והמנהל כל פרט
בחיינו.
ואזי כל הקורה אתנו הוא טוב בתכלית ,גם אם
רואים ההפך לגמרי ,כי ראייתנו צרה היא לעומת
ראייתו של הבורא ,ומצדו באמת הכל טוב,
וכעת באמת אין אנו יכולים להבין כזה דבר ,ורק
בגאולה אלוקים יעשה שנצליח לקבל את אותה
פרספקטיבה כשלו ,ולראות איך בעצם הכל היה
טוב מוחלט ,יהי רצון שיהיה זה בקרוב ממש.

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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