למה אין מצווה להאמין במשיח? היכן
כתובה הגאולה בתורה? מדור שאלות
עם כל התשובות • עמ' 40 - 41
خالص Redemption
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פרשנות
מזרח תיכון חדש? בהחלט
 /רחל שאבי

08

חדשות
דין שדרות כדין תל אביב? זעם
בעקבות הסכם הפסקת האש

32

מגזין
בין שמים לארץ
במחלקת הקורונה

18

חדשות
טכנולוגיה בשירות הגאולה :דיווח
מכנס גאולה ומדע השנתי

ישראל בדרך לסיום
הפלונטר הפוליטי
נמצאה הדרך להציב ממשל שיפתור את כל הבעיות עמ' 14

גל של מדינות הנותרות ללא תושבים יהודים

העליה הגדולה לישראל
צפויה להגיע לשיא בקרוב

תימן הודיעה לאחרונה :היהודים האחרונים עזבו את גבולות המדינה אחרי גלי העליה הקודמים בהם
עלו מליונים לישראל ,בקרוב יגיעו לארץ ישראל כל היהודים מכל העולם ,והפעם לתמיד! עמ' 4
מבצע שומר החומות עמודים 7 - 9

ניסים ונפלאות

מכיפת ברזל ועד לאוטובוס
בחולון ובעוטף עזה • עם
ישראל מודה על המופתים

לקראת שינויים
מרחיקי לכת בהליך
השפיטה
יוסף אברמוביץ • עמ' 13

בעוד הודו נלחמת בגל התחלואה
היא הכריזה על סיוע לשכנותיה

עמ' 15

אבישי איפרגון

בין נתאנז
לאוקראינה

איראן ה'רשמית' הסתפקה בתחילה בהודעה
לקונית על 'תקלת חשמל' באתר בנתאנז.
אולם ,ככל שחלפו השעות הלכה והתבהרה
האמת – במתקן הגרעין המרכזי אירע פיצוץ
עז שנטרל אותו כמעט לחלוטין ,וחשף לעין
כל את עומק החדירה של המוסד לתוככי
פרויקט הגרעין האיראני • עמ' 20

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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דבר העורך

חדשות

חדשות

עיני כל העולם נשואות לעבר ישראל

הרב בנצי פרישמן

קצב השינויים בעולם ,מעיד שמתחולל שינוי עמוק כמותו לא היה
בעבר .קשה להשוות את תקופתינו על שלל האירועים המשמעותיים
לאיזו תקופה אחרת בעבר  -והמסקנה המתבקשת היא  -הנה זה
משיח בא  -וכבר בא!

 0נפטרים
בארץ הקודש!

נבואתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,על כך שהגאולה כבר כאן,
מתממשת לנגד עינינו .קריאתו להוספה בפעולות ומעשים לקבלת פני
משיח צדקנו ,לובשת צורה מוחשית.
עיתון זה ,היוצא בהמשך לעיתונים שראו אור החל מלפני  30שנה,
על ידי האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה בעריכתו של הרב
זמרוני ציק ,נועד להמחיש לקורא את המציאות האמיתית ,זו שלפעמים
קשה לשים לב אליה בתוך שפע הידיעות והחדשות להם נחשף האדם.
מיקוד הראיה בנושאים אלו ,שימת הדגש על הניסים ונפלאות ,טעימות
חדשותיות מהעתיד המצפה לנו מעבר לפינה ,נועדו כדי להעמיד
כל אחד במצב של גאולה .זה לא חלום רחוק ,אלא מציאות הניתנת
לקריאה בתוך עיתון!
לפני שלושים שנה ,הודיע ובישר הרבי שליט"א מלך המשיח" :פ"א
 ראשי תיבות פלאות אראנו ,שעיקר ההדגשה הוא על הגילוי לעיניבשר " -אראנו"  -בטוב הנראה והנגלה".
בהמשך לכך ,שנה זו תשפ"א ,קיבלה את ראשי התיבות  -תהא שנת
פלאות אראנו ,ואכן אנו רואים את הפלאות :העלמותה הכמעט מוחלטת
של הקורונה מארץ ישראל ,שמירתו של הקב"ה על תושבי ארץ ישראל
לאורך כל הנסיונות לפגוע בהם ,ועד למבצע שומר החומות שהסתיים
זה עתה ,בו היינו עדים לניסים מופלאים.
כעת המשימה שלנו היא  -להמשיך ולפעול במעשים טובים ובמצוות
על מנת להרגיל את עצמנו לחיים של גאולה ,כמתאים לימים אלה בהם
אנו חיים  -ימות המשיח.
 30שנה אחרי ,ובשורת הגאולה שנשמעה אז הולכת וכובשת חלקים
נרחבים בעם .אין כיום כמעט אחד שלא חשוף למופתים המתגלגלים
יום יום באמצעות קבלת הברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח ,דרך
ספרי האגרות קודש ,כשכולם רואים  -יש מנהיג לדור.
הנבואה כי "הנה זה משיח בא" ,הופכת לעובדה מוגמרת החודרת
במציאות העולם לנגד עינינו ואנו נקראים להצטרף וליטול חלק בכך.
זה הזמן להפיץ את המסר לכל המכרים והידידים .זה הזמן להצטרף
למעגל מפיצי בשורת הגאולה.
אל תסתפקו רק בקריאת העיתון ,אלא היו שותפים בהנחלת מסריו
לסביבתכם ,הפיצו ,דברו ובעיקר לימדו על הגאולה האמיתית והשלימה.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

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 :הרב
שמעון ויצנהדלר ,שניאור אקסלרוד ,משיח פרידמן ,אמיתי מנחם מענדל ,אקסלרוד מנחם
מענדל אימייל office@hageula.com :למנויים והזמנות 053-4895-082 :אינטרנט:
 hageula.com moshiach.netתמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני
להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילmenuim@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 :
היו שותפים
טלו חלק בפעילות להפצת בשורת הגאולה.
לתרומות סרקו את הבר-קוד או לחשבון הבנק שלנו:
מס' חשבון 050585 :בנק 20 :סניף 425 :ע"ש :מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה
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כוס של ברכה ,במוצאי חג השבועות .במשך שעות מחלק הרבי שליט”א מלך המשיח מכוס היין שלו  -לאלפים ,מתינוק ועד זקן

דבר מלכות

אף על פי שנמצאים אנו בעולם הזה התחתון בגלות ,בגלות זה האחרון ,ושם גופא – בחצי כדור
התחתון [המקום של רוב מנין ובנין דבני ישראל בזמננו] – הרי אדרבא :דוקא ממצב ובמצב ומקום
התחתון והגלות ,עד בתחתון שאין תחתון למטה ממנו – נפעלת העליה הכי גדולה ובכל הדרגות
והדורות שלפני ושלמעלה מזה ,כולל גם דחצי כדור העליון והדורות הנעלים ביותר (דור דיעה של
משה רבינו וכיוצא בזה) ,ועד להעליה של הגאולה האמיתית והשלימה ,גאולה לכל העולם כולו
(כולל חצי כדור העליון) ,ועבור כל הדורות כולם.
וכידוע שתיבת "גאולה" נכתבת דוקא ע"י תיבת "גולה" בתוספת אל"ף – כי הגאולה נמשכת ובאה
מתוך ועל ידי (העבודה של) הכנסת האל"ף דאלופו של עולם בגלות (גולה); כיון שהגאולה באה
דוקא מהמצב הכי תחתון ,לכן היא גם פועלת שתהיה הגאולה האמיתית והשלימה ,גאולה נצחית
שאין אחריה גלות ,שעליה אומרים "שיר חדש" לשון זכר [שלא כהגאולות שלפני זה ,שהיה להם
הפסק אחר-כך] ,כי דוקא על ידי זה שהדבר בא מהתחתון ביותר ,מתגלית אמיתיות ושלימות הענין,
שזה דבר של קיימא ,ובאופן גלוי דוקא – המעלה דספירת המלכות (שענינה גילוי באופן של קיימא
כנזכר לעיל סעיף ג' [בשיחה]) ,שתתגלה בשלימות בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו
(ממלכות בית דוד) ,כידוע שהחידוש דגאולה הוא – גילוי אלקות למטה בעולם הזה התחתון שאין
תחתון למטה ממנו ,דירה לו (לעצמותו) יתברך בתחתונים ,אשר בדירה נמצא העצם בגלוי – .ויש
לומר שזהו גם השרש דתיבות "גאולה" ו"גולה" – מלשון גילוי.
ויש לומר ,שכשם שזה בנוגע לכללות ענין הגלות והגאולה ,כך הוא גם בנוגע למקום הפרטי
שנמצאים בו ב"חצי כדור התחתון" – שהיות שזה (ה"מקדש מעט") המקום שבו כבוד קדושת מורי
וחמי אדמו"ר נשיא דורנו קבע את מקומו ,בתור המקור להפצת המעינות חוצה בכל העולם כולו,
הרי דוקא במקום וממקום זה נפעלת הגאולה ובנין בית המקדש השלישי" ,מקדש אד' כוננו ידיך",
דאף על פי שמקומו בארץ הקודש ,בירושלים עיר הקודש ,על הר הקודש – הרי כיון שזה נפעל
על ידי "מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" ,ובפרט בסיום זמן הגלות על ידי העבודה ד"יפוצו
מעינותיך חוצה" – יש כבר במקום זה ,ודוקא במקום הזה ,את ההכנה המושלמת ל"מקדש אד' כוננו
ידיך".
עד שתיכף ומיד נעשה במקום זה הגילוי של "מקדש אד' כוננו ידיך" – שאת זה יכול כבוד קדושת
מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו לתבוע ולהביא לפועל ,שלכל לראש נעשה הגילוי ד"מקדש אד' כוננו
ידיך" במקום זה ("שבע מאות ושבעים") שבו הוא חי ופעל עבודתו במשך עשר שנים האחרונות שלו,
הסך-הכל דכל עבודתו (כנ"ל).
ודוקא על ידי סיום העבודה בחצי כדור התחתון ,עד בהתחתון תחתון ביותר – "מעלים" ומגלים את
כל הבנין של "מקדש אד' כוננו ידיך" ,כולל גם הגג של הבנין ,אשר "מלך המשיח  . .עומד על גג
בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם" – כל זה "מתעלה" (נפעל)
על ידי העבודה (הגבהה) של התחתון ביותר.
(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח  -יום ב' ,כ"ח סיון ה'תנש"א)

אפשר להניח בטעות ,שבסך הכל מדובר בצירופי מקרים • אבל פקיחת עיניים
מוכיחה שמדובר כאן בנס אדיר מלובש בטבע :יציאה מהירה וחלקה של מליוני
אזרחים מהקורונה וחזרה לחיים ללא תופעות לוואי וללא נזקים
בנצי פרישמן
בשבועות האחרונים אנו עדים
לאחת מפלאות הגאולה ,כאשר
עברו ימים שלמים בהם לא נפטר אף
אדם בארץ ישראל בעקבות מגיפת
הקורונה ומדד התחלואה צלל לתחתית
הטבלה.

המגמה הלכה והתייצבה במשך מספר
שבועות ,כאשר בעוד במדינות אחרות
מדווחים על מתים באופן דרסטי ,הרי
שכאן ,בארץ ישראל נושקת הטבלה בימים
ובשבועות האחרונים לתחתית  0 -בלבד!
בזמן שמדינות אחרות כמו הודו ,ברזיל
ומספר מדינות אירופאיות עדיין מדווחות
על תחלואה ותמותה גבוהה ,ומנסות למצוא
פתרון למשבר הרפואי ,כשהדבר משפיע
באופן ישיר על המשבר הכלכלי העולמי,
כמותו לא ראה העולם במהלך ההיסטוריה.
למרות שבמקרה זה ,לא ניתן לראות באופן
מיידי את הנס ,כפי שבעבר ניתן היה להצביע
על ניסים גלויים (כמו יציאת מצרים וקריעת
ים סוף) ,הרי זהו ללא ספק נס המלובש
בטבע .בתורת החסידות מוסבר שנס שכזה
הרי הוא גבוה יותר מנס ש'דורס' את הטבע
וגבולותיו.
לאורך כל השנים ,מכריז ומודיע הרבי
שליט"א מלך המשיח כי "ארץ ישראל הינו
המקום הבטוח ביותר בעולם".
כך היה לפני  30שנה ,בשנת ה'תנש"א
( ,)1990בעת שסאדם חוסיין הצהיר ואיים כי
יזרוק לעבר ישראל טילים בעלי טווח פגיעה
הרסני ,הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח

מפורשות לכל השואלים אותו כי יש לנסוע
ולהגיע לארץ ישראל ,ואף הורה לפרסם זאת.
הדברים נאמרו אז באופן מפורש" :בניי ,אל
תתייראו! כל מה שעשיתי ,לא עשיתי אלא
בשבילכם .הגיע זמן גאולתכם!" שנאמרו
בשיחותיו הקדושות ,לצד הוראותיו לפונים
אליו" :ארץ ישראל היא המקום הבטוח
ביותר"; "עליכם לפרסם שאתם נוסעים
לארץ ישראל ,כי ישנם יהודים שמפחדים,
ומפחידים אחרים ,אודות הנסיעה לשם";
"יש לפרסם שנוסעים ואין מה לחשוש";
ועד לדברים מפורשים" :זהו המקום הבטוח
ביותר כי זהו המקום של בית המקדש".
ואכן ,לאורך השנים ,למרות קשיים ואיומים
כאלו ואחרים ,נוכחו כולם לראות בנכונות
כל מילה מדבריו הקדושים .לשיא הגיעו
הדברים בשנה זו ,כאשר המקום הראשון
בעולם לצאת מאפקט הקורונה הוא ארץ
ישראל ,אודות לחסדו ושמירתו של הקב"ה
על כל אחד ואחת מישראל.
באותה שנה בה התפרסמו הדברים ,גילה
הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה מיוחדת
שהורה להוציא לאור ,כי בהיסטוריה העולמית
כפי שנתגלתה על ידי נביאי ישראל ,נעשו
על ידי הקב"ה מהלכים בין לאומיים עצומים
כשכל מטרתם היא על מנת לפרסם את שמו
של הנביא .כך גם הפעם ,עם התממשות
דבריו כנגד כל הציפיות והתחזיות ,הרי שעם
ישראל עומד איתן ובטוח שכל דברי נבואתו
כי "הנה זה משיח בא ,ותיכף ומיד כבר
בא" ,לעיני כל העולם כולו מתגשמים תיכף
ומיד ,מתוך חיים נצחיים לכל אחד מישראל,
בגאולה האמיתית והשלמה.

המקום הבטוח ביותר בעולם .הנתונים מעודכנים לתאריך 24/05/2021

בכיר במשמרות המהפכה
האיראניים מת מקורונה
אריק מרום
דיווחים איראניים מעלים
כי מוחמד עלי חקובין
שהיה מפקד כוח קודס
באחד המחוזות ובעל
תפקיד משמעותי של
ניהול כוחות איראניים
בעיראק ובסוריה מת
לאחר שנדבק בקורונה.

המהפיכה וחוסל על ידי ארה"ב לפני
כשנה .הם נלחמו יחד
בעיראק בשנות השמונים
ושמרו על קשר לאורך
זמן.

מותו הפתאומי מצטרף
לשורת 'ניקוי' של שונאי
ישראל באופנים פלאיים
וניסיים בסגנון 'אצבע
• ה’ ילחם לכם •
אלוקים היא' ש'מטפלת'
באנשים שכל מטרתם
חקובין היה מקורב
לקאסם סולימאני ,שעמד בראש משמרות לזרוע חורבן ,הרס ויריבות.

הקורונה
והגאולה
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תופעה בעולם :יהודים עוזבים את בתיהם ועולים לארץ

בקרוב :עליה
המונית של מליוני
יהודים לישראל

יציאת היהודים האחרונים מתימן,
מסמלת את סיום החיים היהודים
במדינה אחרי מאות שנים רבות • כמו
במדינות נוספות מסתיימים החיים
היהודיים ומתברר כי גם זה חלק
מסימני הגאולה האמיתית והשלימה •
מה צפוי בהמשך המגמה ואיך הולכת
להיראות העליה הגדולה הצפויה?
בנצי פרישמן
"הסתיימה הנוכחות היהודית
בתימן ,למעט ארבעה יהודים
מבוגרים" ,כך דיווח לפני כחודש
העיתון הסעודי ,א-שרק אל אווסט.

על פי הדיווח ,עד סוף החודש שעבר היו
שלוש המשפחות היהודיות שכוללות שלשה
עשר איש ,נתונות ללחצים מצד החות'ים
שדרשו מהם לעזוב ,בעוד שהם סירבו לעזוב
את תימן .כאשר הגיעו לביקור האחרון שלהם
בכלא של המודיעין ,נמסר להם כי ייאלצו
לעזוב אם הם רוצים בשחרורו של האסיר

היהודי ,לוי סאלם ,שנמצא בכלא מזה שש
שנים ,על אף הוראת בית המשפט לשחררו.
קודם לכן דווח כי לוי נכלא עם חבורה של
מוסלמים ,בטענה כי פעלו יחד כדי להוציא
מתימן ,באופן לא חוקי ,ספר תורה ,באמצעות
קבוצת יהודים מתימן שעזבו את המדינה
לפני כחמש שנים.
ואכן ,לפני כחמש שנים ,הובא ארצה ספר
תורה עתיק מתימן יחד עם  17מבני הקהילה
היהודית שעלו לישראל .הם זכו לקבלת פנים
חמה בישראל ואף הצטלמו ביחד עם ספר
התורה העתיק .התמונות עם הספר עוררו

בכתבה בעיתון הסעודי ,אף מציינים את
התעמרות החות'ים ביהודי תימן בשנים
האחרונות ,וגירושם ממקום למקום במדינה.
יהודי תימן ,כך על פי הדיווח ,גורשו בשלוש
פעימות אל מחוץ למדינה.

"נאלצנו לעזוב"
אחד מבני המשפחות המגורשות שוחח עם
העיתון הסעודי ,ואמר" :נתנו לנו לבחור בין

לעלות ארצה .אם לא יגיעו לכאן ,ייתכן
שיגיעו לאמירויות ,כמו משפחות אחרות
מתימן שהיגרו לשם בחודשים האחרונים.

ההבטחה מתגשמת
אירוע זה ,הינו חלק משרשרת המדינות אותן
עזבו הקהילות היהודיות ,אחרי מאות ואלפי
שנים .רובם עלו לארץ ישראל.
חזון קיבוץ הגלויות באחרית הימים מלווה
את עם ישראל ,כמעט מעת היותם לעם .זמן
קצר קודם כניסתם לארץ המובטחת ,מכנס
משה רבינו את עם ישראל ומשמיע באוזניהם
את דברי הבטחת הקב"ה" :ושב ה' אלוקיך
את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים
אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה .אם יהיה נדחך
בקצה השמים משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם
יקחך .והביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר
ירשו אבותיך"...
יעוד זה ,של קיבוץ היהודים מכל הגלויות
אליהם הגיעו במהלך שנות גלותם ,מהווה
נדבך מרכזי בתהליך הגאולה האמיתית
והשלימה .נביאי ישראל התנבאו על כך
במהלך הדורות ותיארו את העתיד להתרחש.
כך אנו גם מוצאים בדברי הנביא ישעיהו:
"והיה ביום ההוא ,יוסיף ה' שנית ידו ,לקנות
את שאר עמו".

יהודים בתימן

זעם בשורות המורדים החות'ים השולטים
בחלקים נרחבים בתימן הם פתחו בחקירה
והחלו במבצע המעצרים.

עלייה משמעותית משנה לשנה במספר היהודים בישראל (הנתונים בעמודה השמאלית מתייחסים לאלפים ממוצע)

להישאר ולסבול מהצקות ,שלא ישחררו את
חברנו לוי  -לבין האפשרות לעזוב את תימן
ובתמורה הוא ישוחרר .ולכן נאלצנו לעזוב.
בהיסטוריה יסופר שהיינו אחרוני יהודי תימן,
ושנאחזנו במולדת שלנו עד הרגע האחרון.
סירבנו בעבר להצעות מפתות רבות במשך
כמה שנים ,סירבנו לכולן סירבנו לעזוב את
המולדת שלנו ,אבל היום אנחנו מוכרחים".
על פי הדיווחים ,חלק מבני המשפחה,
שהוברחו בחשאי ,מעוניינים להגיע לישראל,
אך ישנה דמות בתוך המשפחה שמתנגדת
לכך ולכן המהלך מתעכב .בד בבד ,קרובי
משפחה שלהם מישראל לוחצים עליהם

בתפילת העמידה ,אנו מזכירים שלש פעמים
ביום את ציפיותינו ובקשתנו למימוש
ההבטחה" :תקע בשופר גדול לחרותנו ושא
נס לקבץ גליותינו וקבצנו יחד מהרה מארבע
כנפות הארץ לארצנו .ברוך אתה ה' ,מקבץ
נדחי עמו ישראל".

השפעת פסק הדין
אמנם לאורך השנים ,הגיעו ועלו יהודים
ארצה בתקופות שונות ובדרכים רבות ,אך
כל זה לא היה חלק כחלק מתהליך הגאולה
על ידי מלך המשיח( .חשוב להדגיש כי אין
לחבר את אותן פעולות עליה והצלה חשובות
כשלעצמן ,עם ההליך הגאולתי שעתיד
להסתיים בבניין בית המקדש השלישי

בירושלים ,תיכף ומיד ממש ,על ידי משיח
צדקנו).
אלא ,שעם התגלותו של מלך המשיח ,ומאז
שפסקו רבנים רבים כי סימני מלך המשיח
כפי שמנויים בספר ההלכות של הרמב"ם,
מתקיימים ברבי שליט"א מלך המשיח .אנו
רואים את תחילת התממשותו של אחד
מאותם סימנים שנכתבו לגבי "משיח ודאי"
 "וקיבץ נדחי ישראל".ואכן ,במקביל להכרת עם ישראל במלך
המשיח ,החלה להתממש עליה גדולה ביותר
ובלתי מתוכננת ,של מאות אלפי יהודים
מברית המועצות המתפוררת (ראה מסגרת).

ההיסטוריה מתעוררת לחיים
חזון הנביאים בדבר שיבת עם ישראל לארצו,
הפך בתקופות שונות ,גם לשאיפת האומות
הגדולות .כך אנו מוצאים את הצהרת כורש
המפורסמת בה הוא קרא לעם ישראל לשוב
לארצו מתוך הגלות ,ולהקים מחדש את בית
המקדש.
נפוליאון ,הצהיר במכתבו ליהודים הצהרה
דומה" :מוצעת לכם ,בניגוד לכל ציפיותיכם,
גאולת אדמת ישראל! ( )...ואת זכותכם
הבלתי מוגבלת והטבעית לעבוד את השם
אלוקיכם בפומבי ולדור ודור" .קשה להתעלם
מהצהרות דומות שנשמעו מבריטניה ,לפני
כמאה שנה.
אך כאמור ,למרות כל הנסיונות בעבר ,רק
בשנים האחרונות ,אנו עדים לתחילתו של
תהליך זה כחלק מהליך הגאולה ,כאשר אנו
עדים לרשימת מדינות הולכת ומתארכת
בהם חיו יהודים במשך מאות ואלפי שנים,
המוצאות את עצמן כיום בלי יהודים.

סיבת פיזור ישראל בעולם
אחת הארצות הידועות עליה קובעת התורה
שאין ליהודים לשוב לשם היא מצרים .הסיבה
לכך מוסברת בדברי הזוהר ,כי בבריאת
העולם נפלו ניצוצות של קדושה שעל עם

נתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מאחורי הקלעים
של העליה מברית
המועצות
""נפלאות" אלו (שכבר ראו בפועל) מעוררים ומדגישים שתיכף ומיד רואים את הפלא
הכי גדול  -גאולה האמיתית והשלימה עליה נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות"" ...כך בהתייחסות בלתי שגרתית ,מתייחס הרבי שליט"א מלך המשיח לפלא
העצום – ההתכנסות השנתית של שלוחי חב"ד בקיץ של שנת תנש"א ( ,)1991באותה
מדינה בה זמן לא רב קודם לכן ,נאסר לקיים כל פעילות יהודית גלויה במדינה ההיא,
רוסיה.
לאורך כל שנות הקומוניזם ,פעלו
בברית המועצות השלוחים באופן
חשאי ,שיעורי התורה לא פסקו
לצד לימוד תורה לילדים ופתיחת
מקוואות ,אך רבים מאלו שעסקו בכך,
נתפסו ונשלחו לארץ גזירה ממנה לא
שבו...
חלק גדול מהגבלות המשטר התייחס
לאיסור גורף על עזיבת ברית
המועצות .בכל פעם שעלה ענין זה
בפני הרבי שליט"א מלך המשיח
ניכרו אותות הצער ובקשותיו לגאולת
היהודים השבויים מאחורי מסך
הברזל ,כמו גם שמחתו בכל אחד העיתונות מדווחת על הנס – עליית יהודי ברית המועצות
שהצליח לצאת משם.
בסוף שנות השמונים ,הודיע במפתיע כי יש להתכונן להגעתם הצפויה של מאות
אלפים שיגיעו מרוסיה .מומחי מודיעין שהתבקשו לאמת את המידע ,שללו את
הדברים מכל וכל והודיעו כי אין באופק סיכוי שיהודי ברית המועצות יצליחו לצאת
משם ...אך הרבי שליט"א מלך המשיח ביקש שיקימו בשביל העולים עיר חדשה
בירושלים ,שתהיה ערוכה לקלוט את גלי העליה הצפויים.
רק בשנת  ,1990שנה אותה קבע כשנת ניסים –תש"נ ,נוכחו כולם לראות ששוב –
הוא צדק!
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יהדות תימן -
היסטוריה מפוארת
יהדות תימן היא אחת הקהילות הקדומות ביותר בעולם היהודי .ישנן עדויות ליהודים
בתימן לפני קרוב ל 2000-שנה .מספרם הלך וגדל עם השנים ,כך שלפני כמאה שנה,
נמנו בתימן כשבעים אלף יהודים ,רובם בצנעא.
קהילה מכובדת זו ,קיבלה על עצמה ברובה את פסיקותיו ההלכתיות של הרמב"ם,
והם נצמדו לדרכו.

עולים מתימן במעברה לאחר הגעתם ארצה

ישראל לתקן .במצרים ,מקום שם עבדו בני
ישראל בפרך הצליחו לברר את כל ניצוצות
הקדושה הקיימים במקום.

ואכן ,על מנת לפעול את אותו בירור,
התפזרו לאורך השנים בני ישראל בכל
מדינות העולם ,וכפי שפירשו חז"ל את
הפסוק" :צדקת פרזונו בישראל" – "צדקה
עשה הקב"ה בישראל שפזרן לבין האומות",
זאת כדי שעם ישראל יגיעו במהלך השנים
לכל מקום בו צריכים הם לפעול את עניני
הקדושה ,יתקנו וישלימו את הכוונה
העליונה לתקן את העולם כולו.
לאורך כל השנים ידוע כי ביום שבו תסתיים
עבודה זו ,תושלם משימתם של עם ישראל
המפוזרים בארצות השונות ובכך ינתן האות
המיוחל לשובם ארצה.

מציאות משתנה
מאז הודעתו ההיסטורית של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,ש"כבר נסתיימה
ונשלמה עבודת הבירורים" (וכעת יש רק
"עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל
בעולם") ,אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת
במסגרתה מתרוקנות מדינות מיהודים,
פשוטו כמשמעו .לתופעה זו ,חסרת תקדים
היסטורית בהיקפה ,אין הסבר אחר מלבד
ההבנה כי מדובר בתחילת התגשמות חזון
אחרית הימים וקיבוץ הגלויות.
יחד עם זאת ,חשוב לציין כי בקיבוץ הגלויות

צילום :דוד אלדן ,לע”מ

המלא שיתקיים תיכף ומיד ממש ,מובטחים
בני ישראל שיגיעו לארצנו הקדושה יחד עם
כל כספם וזהבם ,כולל כל הרכוש שצברו
בחו"ל ,ואפילו יחד עם בתיהם הפרטיים
שישמשו כמקום לימוד ותפילה ועזרה
לזולת .כל אלו יעופו על גבי העננים ,בצורה
מופלאה ,מהירה ביותר ,לארץ ישראל וכאן
יקבעו את משכנם המחודש.
בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה
ההולכת וגוברת ,יהודים רבים מגיעים
גם ממדינות בהם מצבם הכלכלי משופר!
ולמרות זאת ,רבים בוחרים לעזוב את חיי
הנוחות ולעלות ארצה ,תופעה המשתלבת
עם העליה הגדולה שתחל תיכף ומיד ממש,
בהגעת כל עם ישראל לארצנו הקדושה.
היעד הסופי לקיבוץ גלויות  -השבתם של
עשרת השבטים האבודים שגלו בתקופת
בית ראשון ומאז נעלמו עקבותיהם .רוב
בני ישראל המוכרים כיום בעולם ,הינם
צאצאי שבט יהודה ,בנימין (וצאצאי כהנים
ולווים) ,כך שעתידים להגיע עוד כמות
נכבדת ,כמעט בלתי נתפסת ,של יהודים
ולהצטרף לעמינו .הפעולה תתבצע על ידי
עם ישראל כפי שמתואר במדרש ילקוט
שמעוני" :עשרת השבטים שגלו לפנים מנהר
הסמבטיון שעתידים גלות יהודה ובנימין
לילך אצלם להביאם כדי שיזכו עמהם לימי
המשיח ולחיי העולם הבא ,שנאמר בימים
ההם ילכו בית יהודה".

במשך כל השנים ניתן ליהודים חופש פולחן ,אולם הם חיו תחת 'חוקי החסות' ושילמו
גִ 'זְ יַ ה (מס גולגולת לשלטונות המוסלמים) .אחת הגזירות הקשות שהושתו על היהודים
נגעה ללקיחת ילדים יתומים לחינוך מוסלמי ,כאשר בכל דרך ניסו למנוע מהצו
ולהתממש ,לא תמיד בהצלחה.
לפני כשבעים שנה נערך המבצע המפורסם "על מרבד הקסמים" במסגרתו עלו
לישראל רובם של יהודי תימן ,כ 50-אלף איש .בשנים שלאחר מכן ועד היום עלו עוד
ועוד יהודים לישראל.
עם השתלטותם של קיצונים מוסלמים על תימן ,הורע ביותר מצבם של היהודים
במדינה .בשנה שעברה ( ,)2020הוברחו כמה עשרות יהודים ע"י האמירויות .דיווח
נוסף על הברחת יהודים תימנים ע"י האמירויות התפרסם בחודשי החורף השנה.
גירוש היהודים הפך לחלק ממדיניותם של החות'ים הקיצונים באזורי שליטתם.
עזיבת היהודים את תימן וסיום החיים היהודיים שם ,דומה לסיפור הקהילות
המפוארות שנאלצו לעזוב את עיראק ,סוריה ,מצרים ומדינות נוספות במזרח התיכון,
כאשר גם במדינות שנותרו קהילות יהודיות קטנות ,הרי שהן במגמת עזיבה.

ילד יהודי שיצא מתימן עם משפחתו לפני כחודשיים במפגש עם רבה הראשי של רוסיה

יש דרך פשוטה וקלה להביא גאולה!
הרבה אנשים חיפשו רעיונות שונים ומגוונים איך וכיצד להביא את המשיח .אבל הרבי שליט"א מלך המשיח ,מעט אחרי
שהעביר את האחריות לידינו ,הבהיר גם איך עושים זאת  -לימוד עניני גאולה ומשיח • רבים כבר עושים זאת
בנימין שומר
זמן לא ארוך לאחרי שאמר הרבי שליט"א
מלך המשיח באזני החסידים כי הוא מעביר
אליהם את האחריות להבאת הגאולה (ראה
ידיעה בעמ'  ,)19הוא נשא שיחה נוספת,
בשבת פרשת תזריע-מצורע באותה שנה

(תנש"א  )1991 -בה הבהיר כי הדרך הקלה,
הישרה והמהירה ביותר להחשת הגאולה
היא לימוד ועיסוק בתורת והלכות הגאולה
והמקדש ,תיאורי הגאולה וכל הנושאים
העוסקים בה.
השנה ,שלושים שנה אחרי אותו מעמד,

נרשמה תנופה רחבה בלימוד נושאי גאולה
ומשיח כתוצאה ישירה של אותם דברים.
המטה ללימוד והפצת ה'דבר מלכות' יצא
במיזם שקרא לחסידים ללמוד ולהעמיק
באותה שיחה משבת תזריע מצורע ,להבחן
ולהגריל פרסים.

בקהילת חב"ד בבאר שבע ,קיימו ערב לימוד
משותף ב'חברותות' ,עם השתתפות שיא של
 120משתתפים  -לציון מספר שנותיו של
הרבי שליט"א מלך המשיח .המונים גדשו
את בית הכנסת הקהילתי ,למדו והעמיקו
בנושאי המשיח והגאולה ,והגרילו פרסים
יקרי ערך.
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מבצע שומר החומות

ונפלאות
ניסים
במבצע שומר החומות

המפתחים קיבלו
מענות ב’אגרות
קודש’  -מערכת
כיפת ברזל

לצד הצער העצום על קיפוח
חייהם של הנרצחים הי"ד,
ותפילות לרפואתם של כל
הנפגעים ,הרי שיש להודות
להקב"ה על הניסים הגדולים
להם היינו עדים:

ראשית ,במהלך המבצע ארגוני
הטרור ברצועת עזה שיגרו יותר
מ 4,360-רקטות ופצצות מרגמה
לעבר ישראל ,מדובר במספר
הגבוה ביותר של טילים ורקטות
ששוגרו אי פעם לישראל בתוך
זמן קצר כל כך ,מהן יורטו בידי
מערכת כיפת ברזל מעל ל1,660-
רקטות .למעלה מ 1,820-מהן נפלו
בשטחים פתוחים; יותר מ640-
רקטות כשלו ונפלו בשטחי רצועת
עזה ומהן נהרגו מעל ל 20-מתושבי
עזה(!)
יצויין כי פיתוח 'כיפת ברזל' לוותה
בניסים ,כשבין היתר המפתחים
כתבו מספר פעמים לרבי שליט"א
מלך המשיח באמצעות האגרות
קודש ,וקיבלו מענות לפתירת
תקלות בהן נתקלו .גם עצם השימוש
בה ,ובמיוחד הצלחתה למעלה מכל
המשוער ,מעידה על הסיוע הגדול
לו זוכה עם ישראל מאת הקב"ה.

פגיעה ישירה באוטובוס בחולון  -כל הנוסעים הספיקו לצאת קודם!
ירון מלכן ,תושב חולון שהיה על האוטובוס שנפגע ,סיפר לכלי התקשורת" :האוטובוס עצר וכולנו ברחנו
החוצה .הרקטה התפוצצה ושמענו 'בום' חזק שלא שמעתי כמוהו ...ממש ניצלנו ממות ,תודה לא-ל .האזעקה
הצילה אותנו ואני אלך להגיד 'הגומל'".

דקות לאחר שהחיילים ירדו  -האוטובוס נפגע
באחד המקרים ירו המחבלים טיל נ"ט מסוג קורנט לאוטובוס
חיילים ליד מעבר ארז .הטיולית הייתה ריקה ,ופרט לחייל
שעמד בסמוך ונפצע קל מרסיסים  -איש לא נפגע .גם
עשרות פצצות המרגמה שנורו לאחריה לא גרמו לנפגעים
בגוף ב"ה.
טיל הקורנט נורה דקות ספורות לאחר ירידת החיילים
מהטיולית ,שהסיעה  10לוחמי גדוד  101של הצנחנים.
הלוחמים הגיעו לאוגדת עזה לתגבר את משימות ההגנה
במרחב ,ודקות לאחר שיצאו מהאוטובוס שוגר הטיל שפגע
ברכב ,שאינו ממוגן.

7

8

ט"ז סיון ה'תשפ"א \ 27/05/2021

חדשות

חדשות

ט"ז סיון ה'תשפ"א \ 27/05/2021

9

מבצע שומר החומות

הרבי שליט”א מלך
המשיח“ :לא להפסקת
אש לפני סיום הפעולה”

ראש עיריית שדרות בראיון סוער:

“נראה לי שאף
אחד לא רוצה
לנצח את החמאס”

נביא דורנו ,התריע וזעק פעמים רבות כנגד מהלכים מסוכנים אלו ,של הפסקת האש
ואי סיום פעולת השמדת המחבלים .הדברים אקטואליים מתמיד .להלן ציטוטים קצרים
מתוך שיחות רבות שנאמרו בנושא זה

בנצי פרישמן
בניגוד לצפיות הציבור,
הכריזה ממשלת ישראל
על הסכם הפסקת אש ,לאחר
אחד-עשר ימים של מתקפות
טילים מעזה ומהומות נרחבות
ביהודה ושומרון.

במערכה הנוכחית בלטה גם
השתתפותם של ערבים המתגוררים
בערים כמו לוד ,חיפה ,יפו והפזורה
הבדואית לאורך כבישי הדרום,
שביצעו פיגועי אבנים ,שריפות
בתי כנסת ובתים ואף גרמו
לפגיעות חמורות בנפש.
רגע לפני כניסת הסכם הפסקת
האש לתוקף ,יצאה עיריית שדרות
בקמפיין "דין שדרות כדין תל
אביב" (בתמונה) ,שהדגיש את
היחס השונה בתגובה הישראלית
לירי על ערי גוש דן לעומת הירי
על ערי וישובי הדרום ,כפי שבא
לידי ביטוי בפעולות הצבא על יעדי
הטרור בעזה.

דרישה להתחייבות
בראיון שנערך עם ראש עיריית
שדרות אלון דוידי ,לאחר הפסקת

האש ,הוא ביקר בחריפות את
ההחלטה" :אני לא מבין למה עושים
הפסקת אש ,אין סיבה לעשות
הפסקת אש" ,אמר נחרצות" .ראש
הממשלה והצבא קיבלו את הגיבוי
מאיתנו ,היו הישגים אבל זה לא
מה שמשנה את מאזן הדברים כלפי
מדינת ישראל .נראה לי שאף אחד
לא רוצה לנצח את החמאס".
דוידי ביקר את התנהלות הממשלה
ואמר" :ישראל מגבילה את עצמה
בתמרון שהוא רק אווירי ורק דרך
ירי תותחים ,לא משיגים הכרעות,
או פגיעה ממשית וגדולה .גם אני
אבא לחיילים ,אנחנו לא מחפשים
בכוח מלחמה אבל תפקיד הממשלה
וראש הממשלה למצוא את הנוסחה
שתחזיר חיים נורמליים לעוטף עזה
לשדרות ,ולצערי לערים נוספות
שנכנסו למעגל הזה בשוטף".
על האפשרות שהמבצע יביא שקט
לדרום אמר" :ודאי שהייתי רוצה
שיביא שקט אבל בסוף יש הפסקת
אש שהיא ללא תנאים .הייתי מוכן
לספוג רקטות כדי שיביאו אולי
את החיילים והאזרחים שנמצאים
שם .רה"מ הבטיח לנו השבוע
מחירון חדש לתקיפות של החמאס

והג'יהאד כלפי ישראל ,תגיד
עשיתי הפסקת אש אבל יש לי
ערבויות של האמריקנים והמצרים
שבמידה וירו רקטה ,בלון ,שריפה
לכיוון עוטף עזה  -יש לכם את כל
הגיבוי להיכנס ולעשת מבצע עוד
יותר נרחב .אבל לא שמענו את זה.
שמענו בשקט שהצבא המליץ".
כשנשאל האם נתניהו טעה
בהחלטה לאשר הפסקת אש ענה
דוידי" :אני אומר לרה"מ כבר שנים
שהמדיניות שלו שהוא חושב שבזה
שהוא יעשה שקט במדינת ישראל
על חשבון ועל גב תושבי העוטף
לא רע רק לתושבים בעוטף עזה
אלא לכל ישראל כי אתה נותן
לחמאס להתעצם ואתה מקבל את
זה אחר כך בלוד ,בעכו ,בנגב".
הוא הוסיף" :רה"מ צריך להישיר
עיניים אלינו ,ראשי הרשויות,
להגיד את מה שהוא אמר לנו
בצורה ברורה ,שהוא מתכוון
לשנות את המחירון ,תתחייב לזה.
אנשים היו אומרים ,לא יודעים אם
יקרה או לא אבל אם רה"מ מתחייב
שכל רקטה בלון או שריפה או כל
מעשה שהוא טרור כלפי אזרחי
מדינת ישראל שבא מכיוון עזה

דוידי הדגיש שהוא מעוניין
בהתחייבות שאם יחודש ירי
הרקטות או שיגור הבלונים ,ישראל
תגיב בעוצמה" :ודאי ,אחרת למה
עשית את המבצע הזה? איך שהוא
אוהב לעשות מסיבות עיתונאים,
שיבוא ויגיד את המחירון ולפחות
יהיה לנו למה לצפות .דין שדרות
כדין תל אביב".

הפסקת האש  -מסוכנת
הרבי שליט"א מלך המשיח התייחס
לרעיון הפסקת האש ,בסוף מלחמת
ההתשה (בשנת תש"ל )1970 -
ואמר אז בין היתר" :הסיבה שהם
רוצים הפסקת אש היא מאוד
פשוטה :עד עכשיו ,מצרים לא יכלה
לשקם את ההריסות ליד תעלת
סואץ ,וכן לא להכניס לשם נשק,
מאחר שישראל הפציצה שם ללא
הפסקה .אך כעת ,ברגע שתהיה
הפסקת אש ,שאז הם עוד לפני
החתימה ולא מחוייבים לשלום,
מיד יתחילו בעבודות השיקום.
"ולגמרי לא מובן :כיצד יכולה

ההנחה היא שאם החוליה לא הייתה
מתגלה ,היא הייתה יוצאת מפיר סמוך
לגבול עם ישראל ,ומשם מנסה לפגע
בחיילים שפועלים לאורך הגבול.

דאגה לשלומו של כל יהודי .הרבי שליט”א מלך המשיח בפגישת ‘יחידות’ עם ראש הממשלה דאז ,מנחם בגין

בנצי פרישמן

הקמפיין שהובילה עיריית שדרות

ישראל להסכים לכזה דבר ,הרי
פניהם של הערבים אינם מועדות
כלל לשלום! שהרי אילו היו פניהם
לשלום ,היו חותמים תוך  24שעות
על מסמך שלום ,ולשם מה הם
זקוקים להפסקת אש?! הרי כל
הסיבה שהם רוצים הפסקת אש,
זה עבור שיקום ההריסות ,ואם כן
כל ההרוגים (היו לא תהיה) והכסף
– הולכים לריק! שזה בלתי הגיוני
לחלוטין!
"הרי הדבר פשוט וברור ,שכל
"הפסקת אש" הזו ,היא הסחת דעת
 . .ממתינים רק לרגע שבו ישראל
תפסיק להפציץ ,ואז יוכלו לשלוח
את כל הנשק ,ולהתחיל לבנות
שם".

שלוש שעות לפני כניסתה לתוקף של
הפסקת האש סוכל פיגוע משמעותי
בחסדי שמים .חוליה של מחבלי חמאס
ניסו לחצות באמצעות מערך המנהרות
של הארגון לשטח ישראל ולפגוע בחיילי
צה"ל ,אולם ברגע האחרון הם זוהו
וחוסלו במקום על ידי חיל האוויר.
ביום חמישי ,ט' סיון ( )20.5בסביבות
השעה  23:00בלילה ,זיהו בצה"ל חוליה
של החמאס במנהרות התת קרקעיות,
כשהמסקנה המיידית שעלתה מהזיהוי
היא שאותה חוליה עושה מאמץ לחצות
דרך המנהרות לישראל .החוליה זוהתה,
וחיל האוויר תקף את המיקום המדויק
שבהם נמצאו אותם פעילי חמאס באותה
נקודת זמן – ומחסל אותה במקום.

בניגוד לכל כללי ההגיון ,למרות אחד עשר ימים של התקפות בלתי פוסקות על ערי ישראל ,הממשלה עצרה
באמצע הפעולה ,ולא הביאה להסרת איום הטרור מרצועת עזה .תושבי ערי הדרום חשים מאוכזבים מהסכם
הפסקת האש שהוכרז מול החמאס
יענה במטר של מבצע לפחות
כפי שנעשה בימי מבצע שומר
החומות".

שעות לפני
הפסקת
האש :צה”ל
סיכל פיגוע
משמעותי
בגבול
הרצועה

דאגתו האישית של הרבי
שליט"א מלך המשיח לכל יהודי,
באה לידי ביטוי בהוראותיו הנבואיות
לשמירה על חיי כל אחד ובמאבקו
לשלימות הארץ .בעבר ,כשעלה רעיון
הסכם הפסקת אש מול אויבי ישראל,
כמו מצרים ,הזהיר מכך בצורה
ברורה וקרא לאפשר לאנשי הצבא
לבצע את עבודתם ללא הפרעה .להלן
כמה מתוך אותן שיחות:

חייבים להכריע את האויב
"כאשר מתחילים במלחמה ובהמשכה
מהססים לכאן ולכאן ולא מסיימים את
המלחמה לגמרי  -הרי זה דומה לרופא
שמתחיל לעשות "ניתוח" ומפסיק באמצע
ה"ניתוח" :כבר התחילו במלחמה ,ודם
יהודי נשפך כבר ,ואף-על פי-כן ,מפסיקים
באמצע ,מבלי לסיים את הפעולה שעבורה
יצאו למלחמה!
"משאירים את החיילים במקום סכנה ,מבלי
לדעת מה ילד יום כו' ומצווים עליהם שלא

להשתמש בכלי הנשק שברשותם אלא אם-
כן מתקיפים אותם ,בה בשעה שישנו פסק-
דין מפורש בשולחן-ערוך (אורח חיים) סימן
שכ"ט" :נכרים שצרו כו' יוצאים עליהם
בכלי זין כו'" וכאמור – כל זה נעשה בהתאם
לשיקולים פוליטיים שלא להרגיז את הגוי".
(משיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ג)

מדוע אסור לעשות הפסקת
אש?
"ידוע ומפורסם (ומובן בפשטות),
שבמלחמת העולם השניה (ועל-דרך-זה
במלחמות שלפניה) ,ביקש הצד המנוצח
שקודם שיתחילו במשא-ומתן על השלום -
יעשו הפסקת-אש ,וכל אנשי-הצבא התנגדו
לזה  -בהסבירם שינצלו את הפסקת-האש
לביצור וכו' ,ועל-ידי-זה (אדרבה) יתמעטו
הסיכויים לשלום אמיתי ובר-קיימא".
(וסיים הרבי שליט"א מלך המשיח)..." :היום
באמרי את ההפטרה ראיתי שיש בה רמז
למצב העכשווי ,ששם נאמר" :מדוע באתי
ואין איש קראתי ואין עונה ,הקצור קצרה
ידי מפדות"?!" (וכאן בכה הרבי שליט"א

מלך המשיח בכיות נוראות).
(משיחת ש"פ עקב תש"ל)

הגורם לצרות זהו רגש הנחיתות
כלפי הגוי
"עד כדי כך גדולה שפלותם ו"רגש הנחיתות"
שלהם כלפי הגוי  -שלא איכפת להם שיהיו
קרבנות נוספים רחמנא-לצלן ,העיקר שלא
"להרגיז" את הגוי בזה שלא מתייעצים אתו
על כל פרט ופרט .ועל-אחת-כמה-וכמה
כאשר מסיימים את הפעולה כולה מבלי
להתייעץ עמו בתחלה!
"ומכיון שגם ה"מחבלים" מבחינים ב"רגש
נחיתות" זה ,בראותם שמהססים אם
להתקדם אם לאו ,הרי עובדה זו גופא
מחזקת את רוחם ,לאחרי האימה ופחד
שנפלה עליהם בהתחלת המלחמה ,ועד כדי
כך  -שגם ה"מחבלים" הנמצאים במקומות
אחרים הרימו את ראשם ,באמרם שעתה
יכולים הם לנסות שוב לעשות מעשי חבלה,
ואמנם עשו זאת בכמה מקומות ,רחמנא
ליצלן"!
(משיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ג)

הכתב מנדי ריזל חשף שישראל חיסלה
מחבלים מיחידת העילית של חמאס,
נוח'בה ,שהתכוונו לחדור לשטח ישראל
ולבצע הרג וחטיפה חלילה .גופותיהם
הוצאו מאוחר יותר מתוך ההריסות.
הוא הוסיף" :אבל איך זה ייתכן  -הלוא יש
גדר עילית ומכשול תת קרקעי שמקימה
ישראל בהשקעה של מילארדים?
"ובכן מסתבר שבחמאס חפרו מנהרות
שהגיעו למרחק של מטרים ספורים
מהגדר .הם השאירו רק  3-4מטרים
מתחת לאדמה שאותם יכלו לפרוץ כלפי
מעלה בתוך שעות ספורות ברגע האמת.
התכנית :לצאת צמוד לגדר ,לפוצץ אותה
ולחדור לשטח ישראל באזור שבו טרם
הסתיימה בניית הגדר
"במערכת הביטחון עלו על התכנית,
חיכו שהמחבלים ייכנסו פנימה ופגעו
בהם .בסך הכול הושמדו כך  4מנהרות
שתוכננו לחדירה ו 18-מחבלים .חסדי
ה'.
"בכך נשמטה מהצד השני היכולת למכה
תודעתית עוצמתית".

חדשות

חדשות

המשרד לבטחון פנים יחסוך מליונים
מתקציבו השנתי :משטרת ישראל
לקראת פרויקט התייעלות ענק

ה’כהן’ שלא היה יהודי
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אם עד עכשיו נשמעה לנו הגאולה הקרובה כמהלך שמשמעותו איבוד הצורך במשרדי הממשלה ומערכת האכיפה,
ובתרגום הכלכלי :עליה באבטלה בעקבות איבוד מקומות עבודה רבים .מתברר כי אין זה נכון כלל; רבים בעם לא
ייאבדו את מקור פרנסתם ,אלא יצטרכו לעבור תהליך הסבה קצר .מהבולטים שבגופים אלו ,היא משטרת ישראל

את המוטל עליו ,יצטרך להחליט
באיזו דרך הכי כדאי לו לקיים
בפועל את חובתו .בנוסף ,גם
לאחר שיסכים לבצע את החוק
או הפסיקה החדשה ,עדיין יעדיף
לעשות זאת בשמחה מתוך הבנה
והסכמה אמיתית עם תוכן המצווה
שעליו לעשות.

יוסף אברמוביץ
כיום ,איננו מצליחים
לדמיין את התנהלות
מבלי
התקינה
החיים
המשטרה .תפקידה וחלקה
החשוב ,במצב הנוכחי ,הוא
לאכוף בפועל את החלטות
לאחר
החוק.
מערכת
שהמחוקק קבע חוק ,או
כאשר השופט פוסק דין ,מוטל
על השוטר לוודא כי החוק או
הפסיקה אכן מבוצעת בפועל
על ידי האזרח.

באם קיימים עיכובים או חוסר
רצון מצד האזרח לקיים את חובתו,
תפקידה של המשטרה הוא לאכוף
בכוח את האדם ,ולדאוג כי החוק
והסדר יישמר במרחב הציבורי.
בקרוב ,עומדת המשטרה להיפרד
מתפקידה המתואר כאן( ,שברגעים
אלו הוא עדיין נחשב כתפקידה
המרכזי) ,ולעבור לעבודה דומה,
אך שונה בתכלית ,המבטאת את
השינוי המשמעותי שעומד לעבור
על התנהלותנו במהלך כל החיים.
בקרוב ממש ,לאחר שתתרחש

צילום :דוברות משטרת ישראל

לקראת מהפכה במשטרה .השר לביטחון פנים ,אמיר אוחנ ה

על מבצעי עבירות) ,ובוודאי שלא
קיימת התנגדות מצד האזרח,
לבצע את המוטל עליו על-פי דין.

הגאולה השלימה ויבוא מלך
המשיח  -הרבי מליובאוויטש
שליט"א  -יאבדו בני האדם את
הרוע הטמון בהם כעת .לאנשים לא
יהיה חשק ולא תשאר תאווה לבצע
עבירות או הפרות סדר .הרוע יעלם
כליל מהעולם.

לכן ,המשרד לביטחון פנים יצטרך
לבצע הסבת מקצוע לכל אנשי
המשטרה ,לכזו המותאמת למה
שמופיע במקורות התורה.

מובן אפוא ,שתפקידם הנוכחי
של השוטרים הופך למיותר ,לא
קיימים עונשים (אותם יש להטיל

במקורות אלו מסופר כי בגאולה
האמיתית והשלימה  -שתתרחש
תיכף ומיד ,תפקידם של השוטרים

יוחלף ליועצים;
אם כעת ,לאחר שהשופט או
המחוקק מטיל חובה על האזרח,
תפקידו של השוטר הוא לדכא
התנגדות מצד הציבור לקיומה ,הרי
שבביאת המשיח ,בה ישלוט הטוב
המוחלט והצדק האמיתי בעולם,
לא יהיה שום תרחיש אפשרי של
התנגדות לביצוע החובה.
אלא שעדיין ,לאחר שישמע האדם

בדיוק עבור זה ,יהיה הצורך
ב"יועצים" .הם אלו שיעזרו לאדם
להגיע להחלטה כיצד בדיוק לבצע
את חובתו ,וגם יסבירו לו בנועם
ובהגיון את פסיקתו של השופט,
שמצד תוקף תפקידו עליו להטיל
את הפסיקה גם ללא הסבר הגיוני.
הבה נתרגל אם-כן ,לתפקיד הנוסף
של השוטרים  -יועצים המסבירים
לנו מדוע עלינו לקיים את מצוות
התורה ,ועוזרים לנו לעשות אותן
על הצד הטוב ביותר.

מקורות :ישעיה א ,כו ופירוש
הרד"ק שם .דברים טז ,יח .דבר
מלכות (הרבי מליובאוויטש
שליט"א מלך המשיח) פרשת
שופטים.

הקהילה החרדית בגבעה הצרפתית בירושלים סערה וגעשה כשהתפוצץ אחד הסיפורים המטלטלים בתולדותיה.
משפחה אמריקנית שהתערתה מזה שנים בקהילה החרדית בגבעה הצרפתית בירושלים התגלתה כלא יהודיה .אב
המשפחה שהזדהה ככהן ,שימש כסופר סת"ם וכתב תפילין ומזוזות ,נחשף כמסיונר
המקרה המצער הזה ,שנוסף לשורת
מקרים מטלטלים נוספים ,מחדדים
את עמדתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ואזהרתו הברורה בדבר
הסכנה המוחשית בהקלות אלו
ואחרות בתחום הגיורים .וכמו
שהתבטא ש'גוים ילמדו בישיבות'.

רבקה סופר
ילדי המשפחה למדו
החינוך
במוסדות
החרדיים בשכונה ונטמעו
בחברה ,אך התרמית
עלתה על שרטון כאשר
אם המשפחה חלתה
את חוליה האחרון
ומתה .הקהילה התגייסה
לעזרה והתרימה סכומים
גדולים עבור קרן מיוחדת
לעזרת המשפחה ואז עלו
סימני שאלה וניצני אזהרה.

בשלב זה ,נכנסו עסקנים לעובי
הקורה ובבירור מעמיק על
המשפחה ומוצאה נחשפה האמת.
התברר כי המשפחה עלתה לארץ
עם מסמכים מזויפים ,התערתה
בקהילה ,והאב פעל בחשאי
להפצת אמונתו הנוצרית בקרב
הציבור החרדי.

אך בכל פעם הוא המשיך את
פעולתו באזורים אחרים .עוד נודע
כי 'יד-לאחים' פועלים זמן רב
לשמוט את הקרקע מתחת לרגליו
באמצעים רגולטוריים הרחק מאזני
הציבור והתקשורת.

התברר כי בעבר האיש נחשף כמה
פעמים ,פעם כאשר למד באחד
הכוללים החשובים ,ופעם אחרת
כשהמשפחה התגוררה בנחלאות,

מהארגון נמסר“ :מדובר במקרה
שנמצא בטיפולנו שנים רבות.
פרסום הפרשיה כעת מזיק למאבק
במיסיון ופגע בעבודתנו מאחורי

מסימני מלך המשיח“ :ילחום מלחמות ה’” .הרבי שליט”א מלך המשיח מחולל המאבק להגדרת יהודי בחוק רק על פי ההלכה

העיסוק בדבריו האחרונים  -לעת עתה  -של הרבי שליט"א מלך המשיח הולך וצובר תאוצה משנה לשנה .עתה לא
מדובר רק על לימוד והבנה ,אלא גם על חריטה בנפש ,יכולת שליפה ושליטה במרחבי השיחות
חיה רוט
כוחן של נשות ישראל
הצדקניות ,נודע בתולדות עם
ישראל עוד בזמן שיעבוד מצרים,
שאז היו הן אלו שדאגו להמשכיותו
וקיומו של עם ישראל ,כך גם בדורנו.

השנה ,כחלק מהעיתוי המיוחד של 30
שנה לשנת ה'תנש"א  -שהייתה שנה

מכוננת בתהליך הגאולה ובה החלו
להתרחש תהליכים משני חשיבה ,התקיים
חידון ה'דבר מלכות' העולמי ברוב פאר
והדר  -לנשים ובנות בלבד.
החידון התקיים בהפקת ארגון 'אחו"ת
התמימים' הפועל בקרב נשי ובנות
החסידים כחלק מכנס נשים להתעוררות
ולציון כ"ח ניסן היום בו ניתנה ההוראה
"עשו כל אשר ביכולתכם להביא את

הגאולה".
עשר בנות שהציגו בקיאות נדירה
בשיחות הקודש הגיעו לגמר הגדול
שבסופו נבחרו המצטיינות .החידון
עורר נשים ובנות רבות לפתוח
בשיעורים וחברותות 'דבר מלכות'
ולהוסיף ידע עמוק ומשנת-חיים
באותן שיחות.
בשעת החידון

צילום :חיים טויטו

הקלעים בטיפול במקרה זה ומול
מקרי התחזות של מיסיונרים
אחרים .התושב האמור אישר לפני
כשש שנים בפנינו את החשדות כי
היה בקשר עם מיסיונרים למטרות
הטפה והבטיח כי שינה את דרכו
אך בימים אלו נידונים על שולחננו
חומרים המעלים סימני שאלה
קשים בנושא .כשיסתיים ההליך
נפרסם את מסקנתנו מול הגורמים

השונים”.
בשבועות האחרונים ,נתקבל פסק
מבית הדין לאישות וערעורים
בפילדלפיה ובו כתוב לאמר כי אין
בגט גירושין משום הוכחה ליהדותו
של הרשום בו .ובכך למעשה ,נשמט
הקרקע תחת אחת ההוכחות של
אותו מסיונר שהציג גט אותו אישר
בית הדין בפילדלפיה ובאמצעותו
נחשב כיהודי.

למרות שבשעתו היו גורמים
שהעדיפו לטרפד את הצעת החוק
לתיקון הגדרה ל"יהודי הוא מי
שנולד לאם יהודיה או שנתגייר
כהלכה" ,הרי שכיום מודים כולם
כי הרבי שליט"א מלך המשיח
צדק במאבקו ,כשאפילו בתוככי
הקהילות החרדיות ובישיבות ניתן
למצוא אי-אלו גויים שהסתננו
לעם ישראל שלא על פי ההלכה.
כולם כעת מודים שהגיע הזמן
להקשיב לנביא הדור ,ולקבל את
דרכי הפעולה לתיקון שלימות
העם ,התורה וארץ ישראל.
רק ציות מוחלט לדבריו ,תביא
לתיקון פרצות חמורות אלו ולהגנה
על העם.

ראש נפץ אדיר ,אפס נפגעים ,אפס נזק

לעיתים נדמה כי תחקיר ובירור פרטי המקרה עלולים להמעיט מעוצמתו של הנס ,אך כאן  -כמו באינספור מקרים
נוספים ,עם כל בדל של מידע ,מתחדד הנס ונעשה גדול יותר ויותר • ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה
אריק מרום

חידון ה’דבר מלכות’ העולמי
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אחד הפלאות שזכינו לראותן
בחודש האחרון ,היה טיל
נ"מ הסורי שנורה לעבר מטוסי חיל
האוויר ונפל בנגב ללא כל נפגעים
או נזק משמעותי.

על פי ממצאי התחקיר הצה"לי הראשוני
עולה כי בתאריך י' אייר ( )22.4שוגרו
מסוריה כ 10-טילי נ"מ כבדים מדגם
 5-SAלעבר מטוסים הישראליים
שביצעו פעולה במרחב הסורי .בחסדי ה'
כל הטילים החטיאו ,לא פגעו במטוסים
והמשיכו להתרומם במרחב הסורי.
בטילים אלו ישנו מנגנון פיצוץ עצמי של
הטיל במקרה של החטאה ,מה שגורם
להתפוצצות שלהם בגבהים ולא להמשיך
במעופם עשרות ומאות קילומטרים.

כולם אכן הפעילו את מנגנון ההשמדה
הפנימי מלבד טיל אחד שהמשיך לנסוק
לגובה ,הגיע לרום של  40,000רגל (כ-
 12ק"מ) ,והחל לצלול לכיוון דרום הארץ,
כנראה שהייתה זו זליגה מוטעית.

התפוצץ ופיזר רסיסים קטנים על פני
רדיוס ענק .גוף הטיל וחלקים גדולים
ממנו נפלו בסופו של דבר לא הרחק
מדימונה ,בבריכה ריקה בישוב אשלים
(כ 35-ק"מ מדימונה).

הטיל שחדר למרחב האווירי הישראלי
הקפיץ את מפקדת ההגנה האווירית בה
התחבטו המפקדים אם לשגר אליו טיל
יירוט או לא .ההתלבטות נבעה מחוסר
ההתאמה של טיל היירוט לטיל הסורי
 טיל קרקע אוויר כבד וסיכויי היירוטהוערכו ב .50%-למרות הסיכוי הנמוך,
טיל היירוט שוגר ,אך כשל במשימתו
והטיל הסורי המשיך לשייט בשמי הארץ
ללא הפרעה כשהוא מקפיץ את הפזורה
הבדואית בדרום באזעקת אמת.

לאחר פרסום התחקיר שהוכיח שהטיל
לא נורה בכוונה תחילה לכיוון דימונה
על מתקניה הרגישים ,אלא זלג בטעות,
מערכות החדשות ופרשנים החלו לקבול,
להאשים ולרפות את הידיים .באמרם
שחוסר היירוט של הטיל מוכיח את
חוסר יכולת ההגנה האווירית של צה"ל
במקרים כאלה.

רק מאוחר יותר פתאום התעורר מנגנון
הפיצוץ העצמי של הטיל לחיים והוא

אם רק פותחים את העיניים ומתבוננים
בעובדות ,ניתן לראות את הניסים נעשו
כאן מתחת לאפינו.
החל מכך שאף טיל סורי לא פגע

במטוסינו ,ועד לנפילתו במקום נייטרלי
ללא כל נזק משמעותי .שלא נדבר על
כך שלפתע 'החליט' המנגנון לפוצץ את
הטיל באוויר ולא להשאיר את ראש הנפץ
הענק שלו לנחות על היישוב אשלים
חלילה ,ועל כך שהטיל לא התביית 'דרך
אגב' על מטוס אזרחי זה או אחר  -משהו
שהוא מסוגל לעשות.
יצויין כי לפי פרסומים זרים ,יש בדימונה
מתקנים רגישים ואסטרטגיים ,כאשר
הדבר מתרחש עתה ,בזמן רגוע יחסית
מתאפשר למערכת להפיק לקחים ולהכין
מיירטים מתאימים לשעת האמת.
פלאות אלו משתלבים באופן מופלא
ומדויק בדברי הרבי שליט"א מלך המשיח
כי ארץ ישראל היא המקום הבטוח בעולם
כי עיניו של הקב"ה תמיד בה מראשית
השנה ועד אחרית השנה.
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חוגגים גאולה

מנחם אמיתי

ל"ג בעומר ,יום הילולתו ושמחתו
של רבי שמעון בר יוחאי,
נחגג מסביב לגלובוס בשמחה רבה
בתהלוכות וכינוסי ילדים .שלוחי הרבי
שליט"א מלך המשיח קיימו תהלוכות
בכל עיר ושכונה והעלו על נס את
התפקיד והמטרה העיקרית של דורנו
 -קבלת פני משיח צדקנו.

ל"ג בעומר מסביב לעולם • הגידול במספר התהלוכות ,אירועי ל"ג בעומר במדינות
שעוד נאבקות בקורונה והתהלוכה המרכזית שבניו יורק • דיווח מסביב לעולם
מהתהלוכות שכבשו את מרכזי הערים בפעם הארבעים ואחת ברציפות

האסון המחריד שהתרחש בציונו של רבי
שמעון בליל ל"ג בעומר ,גרם לזעקה כאובה
של אלפי בני ישראל במעמדי התהלוכות
בבוקרו של ל"ג בעומר .בהם ביקשו ותבעו
את הגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש.

בקרוב :רפורמת ענק
במערכת המשפט

ישראל :גידול במספר התהלוכות
בארץ הקודש ,הורגשה הקלה משמעותית
לעומת השנה שעברה בה נבצר לערוך את
התהלוכות במתכונת הרגילה עקב הגבלות
הקורונה  -והשנה  -כשהן הוסרו כליל
בניסיו של הבורא יתברך ,התאפשר קיום
התהלוכות ברוב עם ,ואף כמות התהלוכות
גדלה באחוזים ניכרים.

צילום :אברימי פרידמן

אלפים בכינוס ל”ג בעומר על פני השדרה מול  770בניו יורק

התהלוכות נערכו מקרית שמונה ועד אילת,
בכל עיר ויישוב ,ואף  -בערים מסוימות -
בכל שכונה ואזור.

פסקת התגברות? חשבתם שזה המקסימום שאפשר לשנות בבית המשפט? בקרוב תתקיים מהפכת ענק בעולם המשפט,
כאשר במרכזה תעמוד שינוי שיטת השפיטה באופן דרמטי .השיטה החדשה מבטיחה ניהול דיון יעיל יותר ,עם פסיקה
מהירה ,חדה וצודקת יותר .גם מסחיבת התיקים בעינוי-דין מתמשך הגיע הזמן להיפרד

במדינות אחרות שעוד מתמודדות עם נגיף
הקורונה נאלצו שליחי הרבי שליט"א מלך
המשיח ומארגני התהלוכות למצוא פתרונות
יצירתיים המתאימים לתנאי המקום והזמן.
בקישינב שבמולדובה לדוגמא ,עקב סגר
והגבלות התקהלות ,נערכה התהלוכה
במתכונת "ממונעת"  -בה עוטרו כחמישים
מכוניות בסמלי יהדות ודגלי משיח שיצרו
מפגן יהודי גאה בלב העיר .התהלוכה קיבלה
אישור מיוחד ובראשה נסעה ניידת משטרה
שאבטחה את הנסיעה.

יוסף אברמוביץ

תהלוכה שמגיעה עד אליך

ל”ג בעומר בניו דלהי

בהודו ,המתמודדת עם גל הדבקה קשה,
כאשר מוטציה מקומית מדבקת במיוחד
מובילה לקריסת שירותי הבריאות ,נאסר על
האנשים לצאת מהבתים .מרבית הישראלים
נמלטו משם ובמקום נותרו רק היהודים
המקומיים ,אנשי ועובדי השגרירות ועוד.
בניו דלהי ,שליחי הרבי שליט"א מלך המשיח
הרב שניאור קופצ'יק ומשפחתו ,הביאו את
התהלוכה אל בתי היהודים עצמם.

של המגיפה  -דווקא בשעה זו ,התהלוכה
הגאולתית עם דגלי המשיח עוררה תקווה,
שמחה ואמונה אצל כולם.

הם הסתובבו בכרכרה רתומה לסוסים
לבנים ,עברו בית בית ,הכריזו מבחוץ את 12
הפסוקים ,שכרו להטוטן אש שהציג מופע
פעלולים מול כל משפחה והביאו את שמחת
הגאולה אל היהודים המקומיים.
הרב קופצ'יק מספר כי ברחוב שורר סגר
ועוצר כמעט מוחלט ,ולא רק מחמת האכיפה
המשטרתית ,אלא בעיקר מהפחד העצום
בו נתונים התושבים מול נתוני הזוועה

בחב"ד קיוטו שביפן חגגו
והתוועדו לכבוד התנא
והגאולה הקרובה .מלבד
פעילות חוויתית לילדים
נערכה התוועדות רבתית
ובה כיבוד עשיר
קהילתי
ובר-גריל
חיזק
שבמהלכה
השליח הרב מוטי
גרומך את הנוכחים.
הקהל יצא עם החלטות
טובות בהתחזקות לימוד
פנימיות התורה ובפרט
בעניני הגאולה והמשיח.

עוצרים בחב”ד ,אוהל ‘אגרות קודש’ בכניסה למירון

מול בית משיח:
תובעים גאולה
אחד הכינוסים המרכזיים
התקיים מול מרכז
חב"ד העולמי -
 770בית משיח
בניו יורק  -בו
השתתפו אלפי
ילדים שזעקו
משיח ותבעו
גאולה .מארגני
שנקבע
הכינוס
מראש לבוקרו של יום
שישי ,עמדו בהתלבטות האם
לקיימו לאחר הישמע האסון הנורא
בהר מירון .לאחר התייעצות עם
רבני השכונה ועל פי הוראתו של

הרבי שליט"א מלך המשיח במקרה דומה -
'מעבירין את המת מפני הכלה'  -התקיימה
התהלוכה כמתוכנן ומתוך זעקה ודרישה
לגאולה תיכף ומיד.

בדרך לרשב"י עוצרים בחב"ד
'מרכז אגרות קודש' מכריז השלט הגדול .זהו
מתחם חב"ד במירון בו עוצרים כל שנה אלפי
יהודים לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח
ולבקש את ברכתו הקדושה באמצעות
ה'אגרות קודש' .השנה חזר המתחם לפעול
ביתר שאת לאחר שבשנה שעברה נסגר
ציונו של רשב"י למבקרים עקב הגבלות
הקורונה ונמנעה העליה ההמונית .בשנה זו,
עם חזרת הרבבות למירון ,המתחם שקק חיים
כשאלפים פקדו את המקום עד התרחשותו
של האסון שהביא לפינוי כל החוגגים
בהילולא ועצירת הפעילות.

סטודנטים למשפטים?
כדאי שתבדקו היטב
מה עומד להתרחש בקרוב
בעולם המשפט .שנים רבות
מכירה האנושות את בתי
המשפט במתכונתם הנוכחית.
המתכונת שמשתדלת להיות
צודקת ויעילה ,אך במגבלות
היכולת.

בפרטי דמותו של המשיח ,לגבי
האופן בו הוא דן את העם.
שיטת השפיטה של משיח ,שתחל
בקרוב ממש ,מוגדרת בתלמוד
'מריח ודן' ("מורח ודאין") .כלומר,
המשיח ישתמש עבור בירור הצדק
בכוח המכונה "חוש הריח"  -החוש
העדין והנשמתי ,שחודר לתוך
הנפש ומסוגל להבין באופן מדויק
את הסערה המתחוללת בתוכה.

הטכנית ,כי אם גם יקח בחשבון
את מרכיבי המקרה הפנימיים,
את תחושותיו האישיות ומניעיו
הנסתרים של כל אחד מבעלי הדין
ונוכחי האירוע.
כאשר כל הנתונים ,מכל הבחינות,
פרוסים כך בפני השופט ,הרבי
מליובאוויטש שליט"א מלך
המשיח ,אין ספק כי הדבר מביא
למערכת משפטית ,איכותית,
צודקת ומתחשבת יותר.

עולם המשפט כיום ,איננו מתיימר
להגיע לחקר האמת המושלמת.
גם לאחר שלבים רבים של חקירה
וגביית עדויות ,יודע חבר השופטים
כי הפסיקה כפופה להבנתו את
האירוע בלבד ,ואיש אינו יכול
להבטיח כי הפסיקה משקפת את
הצדק המוחלט ומתייחסת לכל
מרכיבי האירוע הנידון.

שפיטה זו היא עוד ביטוי של הכוח
האלוקי ,רוח-הקודש בו ניחן המלך
המשיח .בכוח זה יכול השופט -
המשיח  -להבין לליבם של בעלי
הדין .מחד ,לזהות את המניעים
הנסתרים של האדם לביצוע
פעולותיו ,ולגלות האם בתוכו
מסתתר רוע; ומאידך ,לגלות הבנה
מושלמת להתמודדות ולתחושות
אותם חווה האדם בשעת מעשה.

דרך פעולה זו המביאה לתוצאות
אמת מדוייקות ,יביאו לא רק
את עם ישראל לקבל את פסקיו,
אלא אפילו אומות העולם יגיעו
אליו לירושלים על מנת שיכריע
במחלוקות גלובאליות ויפתור את
כל הסיכסוכים ביניהם ,כנאמר:
"ושפט בין הגוים והוכיח לעמים
רבים"...

בקרוב ממש ,עומד להתחולל
שינוי משמעותי בבתי המשפט.
אחד מתפקידיו המרכזיים של
הרבי שליט"א מליובאוויטש כמלך
המשיח בגאולה הוא שפיטת העם.
במקורות היהדות ניתן משקל כבד

כוח זה ,ימנע ממנו גם לקבל
עלילות שקר וכזב ,ומדיניות של
תפירת תיקים ואכיפה בררנית.
המשיח ישפוט את כל באי שעריו
באופן צודק ושוויוני ,כך שלא רק
שיגיע לחקר האמת המוחלט ברמה

מקורות :ישעיה יא ,ג .סנהדרין
צג ,ב .ספר הזוהר חלק ב עח ,א.
ברכות מג ,ב .אבות ב ,ד .לקוטי
דיבורים (הריי"ץ מליובאוויטש)
חלק ב עמ' שיז.

המעגל העולמי
בנימין שומר
ט"ו באייר ,היום בו לפני שלושים
שנה ,בשנת ה'תנש"א ,הרבי
שליט"א מלך המשיח עודד
לראשונה את שירת 'יחי אדוננו
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם
ועד' לעיני המצלמות לצד
חלוקת קונטרס 'דבר מלכות'.
לרגל התאריך המיוחד ,יזם
איגוד תלמידי הישיבות העולמי
שמרכזו ב 770-שבניו יורק,
מעגל לימוד
והתעוררות
עולמי בנושאי
ה מ ש י ח
והגאולה
כאשר בכל

שעה ביממה התקיים שיעור
בנקודה אחרת מסביב לעולם.
ראשון בתור היה כמובן 770
בית משיח שם התקיים שיעור
מיוחד של הרב שלמה מאיעסקי
בעניין החובה לקבל את מלכותו
של מלך המשיח .לאחר מכן
משמרות משמרות  -בחמש
יבשות ,מעשרות ישיבות ולאורך
 24שעות  -למדו התלמידים
והאברכים בכל קצווי תבל עניני
משיח וגאולה מסביב לשעון.
מארץ הקודש
ועד מקסיקו
דרך שיקגו
שבארה"ב
וכמובן בית
חיינו.770-
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כעת זה ודאי :ישראל בדרך
לסיום הפלונטר הפוליטי

בצל המשבר הפוליטי החמור ,ועם תחילתו של הדיון הציבורי סביב פתרונות
אפשריים לפלונטר המתמשך ,יצא כתב 'הגאולה' לתחקיר מקיף סביב השאלה :האם
בחירות ישירות להנהגת המדינה הן הפתרון המושלם?
יוסף אברמוביץ
שאלת הבחירות הישירות
במדינה בה מתפקד משטר
פרלמנטרי ,מביאה את הציבור
לדיון כללי יותר לגבי משמעותו
של המנהיג האחד מול נבחרי העם
בבית המחוקקים .מומחי דמוקרטיה
רבים נדרשים לשאלה :מהו האיזון
הנכון בין כוחו של הפרלמנט וחבריו
לבין כוחו של המנהיג הבודד ,האדם
שמנהיג את המדינה בפועל?

ובכן ,מקורות בכירים בכתבי התורה
והההלכה ,מציעים פתרון מושלם העונה
לכל צרכי האומה .תחילה נפרט את פרטיו
ומרכיביו ,יצאנו לבדוק כמה הוא מעשי,
והאם אכן הוא עומד לקרות.

הסיבה לדמוקרטיה
את העיקרון לפיו העם הוא הריבון ,והוא
זה שקובע מי ימשול עליו ,נאלצה האנושות
להמציא לאחר שסבלה תחת שבטם של
מנהיגים פרועים ואכזריים חסרי בלמים.
אז הבינו בני האדם כי על איש רגיל לא
ניתן לסמוך ,ואי אפשר לתת בידיו את כל
סמכויות ההנהגה .יש להכפיף את השלטון
לחכמת ההמונים תחת איזון בין הרשויות
השונות.

בעוד הממשלה מתמהמהת להנחית על
כוחות הטרור מכה ניצחת ,במערכת
"שיחת הגאולה" ,הפיקו תוך כדי ימי
מבצע "שומר החומות" ,במהירות שיא,
גליון מיוחד ,שהופץ בכל הריכוזים ברחבי
הארץ .רבע מליון עותקים של גליון "שומר
החומות" עם הוראותיו של הרבי שליט"א
מלך המשיח הודפסו והגיעו לכל נקודה,
כשהביקוש לא עומד בקצב ההזמנות.
עשרות אלפי עותקים הגיעו בדיוור ישיר
לאלפי בתי כנסת ,כשבנוסף שלוחים רבים
הפיצו את העלונים בעריהם.

סביר להניח כי הדעות שיבוטאו במענה
לשאלה זו ,יהיו נגועות במידה ניכרת
ברצונו האישי של המומחה ובאופן בו הוא
רוצה לראות את סיום הפלונטר ,בתמיכתו
בצד כזה או אחר של המפה.
בשורות הבאות ננסה להגיע לחקר האמת
ולפתור שני סימני שאלה בוערים  -מהי
שיטת הממשל ההגונה והצודקת ביותר,
שתוכל להחזיר את ישראל למסלול
התנהלות תקין .וכן  -כמה הפתרון
(הצודק) הזה ,הוא אפשרי ורלוונטי
בתקופה הנוכחית?

קמפיין ארצי
חסר תקדים:
למגר את
הטרור

הפתרון למשבר הפוליטי קרוב מאי-פע ם

לשחיתות והנהגה שפגעה בטובת העם)
אלא גם ובעיקר מהכוח האלוקי.
במלכותו הוא מבטא ומוריד למעשה את
הצדק המושלם ,את טובת הציבור ככלל,
ואת טובת הפרט כיחיד  -מלכותו של
מנהיג זה היא למעשה ידו הארוכה של
הקדוש-ברוך-הוא.
מלכות שכל כולה ,כפופה לרצונו של
השם ,לכללי הצדק והיושר האלוקיים,
ויודעת מהו הצעד הנכון לעשות לטובת
הציבור .מלכות המתנהלת בכל פרטיה על
פי הוראותיו של בורא העולם  -הקדוש-
ברוך-הוא.

ישראל יוצאת לדרך חדשה
שיטת ממשל כזו ,מבטיחה מנהיגות יעילה
ככל האפשר ,עם יושרה וטוהר מידות
מוחלט מצד המנהיג ,שכן בכל פרט
בהתנהלותו הוא בסך-הכל מתרגם לרמת
המעשה את שליטתו של הקדוש-ברוך-
הוא בעולם.

אך את האפשרות האחרת ,שמאזנת בין
משילות ושלטון יעיל לבין צדק ויושר
מוחלטים ,עדיין לא פגשנו .זוהי שיטת
השלטון שרוצה הקדוש-ברוך-הוא לכונן,
זו השיטה שמציעה התורה.

שיטה מושלמת זו ,שתביא לשיפור איכות
החיים ,צמיחה כלכלית ומדינית ושגשוג
חברתי ,היא ממשלתו של מלך ,מלך
המשיח.

מנהיג אחד חזק ,בשר ודם ,ילוד אישה,
שינהיג את העם עם יכולות מדהימות
ושיקול דעת מדויק .אך במקביל ,קיימת
תעודת ביטוח לגבי טוהר מניעיו ויושר
דרכו  -את כוח הנהגתו הוא איננו
שואב רק מאישיותו ומידותיו האישיות
(מה שהביא מנהיגים רבים בהיסטוריה

היא מקפלת בתוכה את הטוב המושלם ,את
הסוף למצוקות רבות שעד-עתה לא היתה
היכולת לפותרן .היא משלבת בין מלכות
ממשית של אדם טבעי ,לבין כוח אינסופי
של בורא העולם ,שיכול לאחד סוף-סוף
את העם ולהתמודד עם כל משבר וכל
איום.

צילום ,Kobi Gideon :לע”מ

נשמע אוטופי? פנטזיה לא מציאותית? אכן.
זה נשמע כך .אך העדכון החשוב הוא ,כי
לא רק שהפתרון הוא ממשי ונמצא בהישג
יד ,אלא שהאדם שיממש את שיטת ממשל
זו נבחר כבר ע"י הקדוש-ברוך-הוא!

בתוך הגליון מובאת סקירה מדבריו של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,אודות הכניעה
לטרור והסכנות שבכנפיה ,לצד הבטחתו
ונבואתו לגאולה אמיתית ושלימה תיכף
ומיד ממש .הוראות הבטיחות לכל אחד
כמו אות בספר תורה ,חת"ת וקופת צדקה
בכל בית ורכב ועוד ,תופסות אף הן מקום
מיוחד ומעניקות לכל אחד את ערכת
ההגנה והשמירה.

מקורות :במדבר יב ,ג .דברים ה ,ה .ישעיה
יא ,א-ה .משנה תורה  -רמב"ם הלכות
מלכים פרק יא .שו"ת חתם סופר יורה-
דעה סימן שנו.

תוכנית החלוקה
של החיסונים
בעוד תושבי הודו מתקשים להתמודד עם השלכות התפרצות הקורונה הם החליטו
להתגייס ולסייע למדינות חלשות שאינם משיגות חיסונים ,אפילו למדינות
המצויות מולם במצב מלחמתי • שינוי עולמי  -לטובה
הודו קורסת תחת גל
קורונה עצום וקטלני -
עם כמעט חצי מליון נדבקים
ואלפי מתים מידי יום .היא
גם במירוץ חיסון מטורף
של אוכלוסיה ענקית 1.4 -
מיליארד בני אדם  -במסגרתו
מתבצעים מעל מיליון חיסונים
ביום.

בורא העולם בחר ברבי מליובאוויטש
שליט"א להיות מלך המשיח .הוא האיש לו
נותן הקב"ה כוחות וסיוע אלוקי ,להנהגה
המושלמת והטובה ביותר.
האם נצטרך להמתין זמן רב למימוש
התכנית הנפלאה? לא! אך ,חשוב יותר:
האם הפלונטר הפוליטי אכן קרב לקיצו?
התשובה היא ,חד משמעית  -כן .הרבי
שליט"א מלך המשיח הודיע ברורות ,כי
הגאולה שתבוא על-ידו היא קרובה מאוד,
והיא תתרחש בזמננו .עלינו ,מוטל לדעת
זאת ,להמתין לכך ,להאמין ולזכור שזהו
הפתרון המושלם ואין בלתו ,ולהתפלל
לבורא העולם שיממש מיד את הגאולה
האמיתית והשלימה.

אומות העולם במגמת עזרה הדדית

מנחם אמיתי

וכמו בבחירות אמיתיות ,גם הקב"ה בחר
שעברו וקורות חייו,
במועמד הטוב ביותרֶַ ,
מראים התאמה מושלמת ומקסימלית
לתפקיד ההיסטורי אותו עליו לבצע.

שער גליון שומר החומות

הכתיבה והעיצוב שנעשו בצורה המושכת
את העין ,מביאים כל אחד לקרוא את דבריו
של נביא הדור – שומר החומות האמיתי
של דורנו – הרבי שליט"א מלך המשיח.
במערכת "שיחת הגאולה" מציינים כי אין
ספק שפעולה זו מסייעת להביא את דבריו,
משפיעה ביותר על דעת הקהל ומזרזת את
הגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד
ממש.
ניתן להוריד ולשתף את הגליון באתר
הגאולהwww.hageula.com :
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אבל כל זה לא הפריע לה לגלות
מנהיגות סביבתית ולהכריז כי
תדאג למדינות האסיתיות באזורה
 מדינות עולם שלישי שנאבקותבקורונה .המערב העשיר כרגע
מכונס בעצמו ,ארה"ב מנסה לסגור
פינות ולחסן את אזרחיה ,אירופה
נאבקת בעצמה בקורונה ,וישועה
אין.

כדי לבסס את מעמדה של הודו
באזור  -והוא החל לשלוח סיוע
וחיסונים לבנגלדש ,בהוטן ,האיים
המלדיביים ,מיאנמר ,נפאל ,סרי
לנקה ,מאוריציוס וסיישל ,ואפילו
אפגניסטאן.
מודי הכריז כי הוא ידאג לכל
המדינות הלא מפותחות ולא
מחוסנות שהמערב שכח והודיע
על "ידידות החיסונים" ו“חלוקה
צודקת"  -אודותיה דיבר גם ארגון
הבריאות העולמי.
הוא הודיע באופן חגיגי כי ידאג
לחלוקה של המשאב החדש,
החיסונים .חיסונים ,שמיוצרים
בהודו ,נשלחו לשכנות העניות
כמו בנגלדש ,בהוטן ,מיאנמר .וגם
למדינות לא מפותחות ,רחוקות,
כמו מרוקו ואפילו ברזיל.

"כישלון מוסרי"

סין ניסתה לקחת את המנהיגות
האזורית ולהציע חיסונים וסיוע
לשכנותיה .אך הסינים לא חילקו
מתנות והיו להם אי אלו דרישות
ואחרות ,שהותירו אותם להמשיך
לעזור לעצמם .בנגלדש למשל,
דחתה את הסיוע הסיני  -שאליו
נלוו תנאים מפולפלים ,וכן מדינות
נוספות באזור.

במלחמת הקורונה העולמית,
המדינות המתקדמות ,שהן 16%
מאוכלוסיית העולם ,זכו עד כה
ב 60%-מכלל החיסונים! והפערים
בין המדינות רק צפויים להתרחב.
ארגון הבריאות העולמי ()WHO
שדוגל ב"חלוקה צודקת" ,הגדיר
את המצב כ"כישלון מוסרי".

בכאוס הזה היה חשוב לראש
ממשלת הודו ,נרנרדה מודי ,להיות
איש היכן שאין אנשים  -גם

לנישה הזו נכנסה הודו עם מדיניות
ה"ידידות חיסונים" שהתקבלה
בעולם השלישי בהודיה .עיתונאי

״וול
מהעיתון
סטריט ג׳ורנל״
כתב כי ״הודו
התגלתה כמנהיגה
מפתיעה במירוץ
החיסונים
העולמי״.

הקורונה
והגאולה
• שינוי עולמי •

תפיסה
מתוך
של
ש״החיסון
הודו נועד להציל את האנושות״,
מודי הציע אפילו לפקיסטאן,
יריבתה המרה ,לקבל חיסונים.
בתחילה סרבה פקיסטאן ,אבל
לבסוף הסכימה לקבל חיסונים
תוצרת הודו דרך ייבוא קנדי.

סדר עולמי חדש
הגב' רחל קופצ'יק ,שליחת הרבי
שליט"א מלך המשיח בפונה ,הודו,
התייחסה למדיניות המפתיעה הזו
של הודו ,בה היא חיה למעלה
מעשרים שנה ,בשליחות:
"אני חיה בהודו וחיה את
הדברים המנוגדים האלה :מצד
אחד ,הכמעט קריסה של הודו
בגל הנורא העכשווי .מצד
שני ,ההחלטה של הודו,
'מלחמת
(מתחילת
הקורונה') ,לסייע גם
ראש ממשלת הודו,
נרנרדה מודי

למדינות עניות.
בנאום בפרלמנט
ההודי ,אמר מודי
כי ״סדר עולמי
חדש מתהווה".
עולמי
"סדר
חדש"?! אכן ,כולנו
לסדר
מחכים
עולמי חדש!

"הרבי שליט"א מלך המשיח הרגיל
אותנו לחפש משמעות בכל מה
שסביבינו.
"כשלומדים את השיחה המכונה
"דבר מלכות" (פרשת אחרי-מות),
ממש מופתעים .הרבי שליט"א מלך
המשיח אומר ,כי גאולה משמעותה
להביא שחרור של העולם העכשווי
שלנו מכבלי הרע  -ע"י הכנסת אור
אלוקי לעולם .זו תהיה
גאולה לכולם ,גם
לאומות העולם!
"כתוצאה מכך
שאנחנו קרבים
העתיד
אל
הזה ,אם
נפתח
א ת

העיניים נוכל לראות שינויים
בעולם ,שאכן מתקרב אל הגאולה.

"העולם ואומות העולם
מסייעים להביא גאולה"
"בין השאר נאמר שם בשיחה:
"בימים עברו עשיית טוב וחסד היו
נחלת עם ישראל .היום ,כשהעולם
מתקרב לגאולה ,העולם עצמו
ואומות העולם עצמם מסייעים
להביא גאולה.
"האומות יוזמים פעולות של טוב
וחסד ,שמגלות שיש בעל בית
לעולם".
פעולתו של מודי ,מסמנת מגמה
חיובית לאורך כל תקופת הקורונה
של שיתוף פעולה עולמי ועזרה
הדדית בין האומות.

מתוך תפיסה
ש״החיסון של הודו
נועד להציל את
האנושות״ ,מודי הציע
אפילו לפקיסטאן,
יריבתה המרה ,לקבל
ממדינתו חיסונים
לאוכלוסייתה
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חדשות

חדשות

כשהשמש עובדת בשבילך

מישהו אמר מיתון?
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הענף הכלכלי שגילה התעצמות
מפתיעה בשנה האחרונה

השמש קופחת על ראשנו ,חם ...אבל כשאנו מבינים שהחום הזה הוא בעצם אנרגיה רבת עוצמה ,זמינה תמיד וחינמית,
אנו מתייחסים מעט אחרת • הרבי שליט"א מלך המשיח צפה את מהפיכת האנרגיה כבר לפני  40שנה
שדה זה צפוי לכלול אגירה
של כ 240-מגה-וואט-שעה
של אנרגיה  -כמות עצומה
שתוכל להשמר במתקני האגירה
המתקדמים ולהיות זמינה לשימוש
בשעות החשיכה .הפרויקט כולו
מסוגל לספק חשמל ירוק ומוזל
ליותר מ 7,000-משקי בית ליום.

מושקא רותם
"תנו לשמש לשלם
עבורכם את חשבון
החשמל" זועקות מודעות
פרסומת ומרצדים באנרים
ברחבי הרשת .היום ,פאנלים
סולאריים על גגות מבנים
הפכו לשגרה ברוכה ,לפני 40
שנה ,כשהרבי שליט"א מלך
המשיח עורר על כך בניסן
תשמ"א  ,1981 -זה היה נשמע
חלום רחוק.

הרבי שליט"א מלך המשיח אמר
אז כי על ארה"ב לא להתחשב
עם אינטרסים אישיים ופוליטיים
שמקורן בכוחן של מדינות ערב
השולטות בשוק הנפט ,וכעת
צריך להשקיע באנרגיית
השמש  -שתמיד תהיה
זמינה ובכך להתנתק
מהתלות במדינות הנפט
הערביות.

תחנת טעינה סולארית של חברת גרידסר ב

אנרגיית השמש היו
יקרים ולא מאוד יעילים,
לא הייתה דרך לאגור
את אנרגיית השמש
והדבר היה נראה אז כלא
רווחי 40 .שנה אחרי ,אנו זוכים

הנבואה
מתממשת

אז ,מערכות קולטי וממירי

שומעים  - 10הקמפיין
שכבש את ילדי ישראל
אוהד צוחר
למרות המצב הביטחוני
ששרר בארץ הקודש
בחג השבועות,
עשרות אלפי
י ל ד י ם
השתתפו
במבצע
"שומעים
של
"10
' מ מ ש '
לשמיעת 'עשרת
הדיברות'.
בכל רחבי הארץ נהרו רבבות
בעקבות הפרסום המקדים
והשתתפו בהגרלת פרסים
יוקרתיים ושווים שנערכה מיד
במוצאי החג.
הקריאות נערכו בכל בתי
הכנסת ברחבי הארץ ,כשרבים
נענים להוראת הרבי שליט"א
מלך המשיח להביא לשמיעת

הקריאה בתורה ,גם את הילדים
והילדות ואפילו את הקטנים
שבעריסה.
וכדבריו" :כדאי
להשתדל אשר
בעת קריאת
ע ש ר ת -
הדיברות בכל
שנה ושנה,
יהיו כל בני-
ישראל ,גם
הקטני-קטנים,
בבית-הכנסת".
בחלק גדול מהמקומות
נערכו קריאות מיוחדת לילדים
בשעות אחר הצהריים ,שלוו
בכינוס חגיגי בהם אמרו את 12
הפסוקים ודרשו את הגאולה.
לבירור פרטי הכרטיסים הזוכים
היכנסו לאתר המבצעwww. :
 chag10.comאו בטלפון
מוקד המבצע שנפתח ע"י 'ימות
המשיח'.03-693-2277 :

צילוםGridserve :

לראות את התממשות הדברים.

בעולם לשימוש באנרגיית השמש.

וליהודים ,ברוך השם ,יש חלק נכבד
בתהליך הגאולתי .סולאראדג'
הישראלית ,אחת החברות הגדולות
בתחום הסולארי ,מייצרת את
הקולטים והממירים המבוקשים

טסלה ,יצרנית הרכב החשמלי
פורצת הדרך ,הציגה לאחרונה
שיתוף פעולה עם חברת אפל
להקמת שדה האנרגיה הסולארי
שהיא מקימה בקליפורניה.

בבריטניה חנכו לא מזמן תחנת
'דלק' חדשה (בתמונה)  -תחנת
טעינה ענקית לרכבים חשמליים
שכל האנרגיה המוטענת בה מגיעה
ישירות מקולטי השמש .את התחנה
תכננה ובנתה חברת גרידסרב
שהצהירה כי בכוונה להקים עוד
 100כאלה ברחבי בריטניה ולסייע
בהפיכת העולם למקום טוב יותר.
מעתה ,במקום לחפש מתחת
לאדמה את האנרגיה ,צריכים רק
להרים עיניים לשמיים ,להבין
שהקב"ה נותן אנרגיה בשפע גדול,
בלי לזהם את עולמנו ובלי להיות
תלויים במדינות הנפט.

יונדאי הכריזה על ‘איוניק - ’5
בעל יכולת טעינה סולארית
המהפיכה המחשמלת שעוברת על ענף התחבורה מחלחלת למדינות
נוספות .אחוזי הרכבים החשמליים עולים ,וקהל הנהגים ,נפתח יותר
ויותר לרעיון השונה של הנעה ירוקה וזולה בכח החשמל

אריק מרום
כיום ,עולם הסוללות והאנרגיה
מפותח מאוד ומתקדם ,אך לא דיו.
פיתוחים חדשניים מאריכים יותר
ויותר את טווח הנסיעה ומקצרים
את זמן הטעינה ובכך הופכים את
התחבורה החשמלית לנגישה יותר.
מדינות רבות ברחבי העולם כבר
חתמו על איסור מכירת רכבי
מנוע בעירה פנימית עד  2030או
עד  2040ונראה כי זהו סופו של
מנוע הבעירה הפנימית שזולל נפט
ומזהם את האוויר.
מכוניות חשמליות זה נחמד ,אבל
המהפך האמיתי והגאולתי יקרה
ביום בו אנרגיית המכונית כולה
תישאב מן השמש בלבד .בצורה
הירוקה ,הזולה והנכונה ביותר

ט"ז סיון ה'תשפ"א \ 27/05/2021

17

בניגוד לכל התחזיות הפסימיות שצפו ריסוק כלכלי חסר תקדים בישראל ,כמו במדינות רבות אחרות ,הרי שכיום לאחר
היציאה מהמשבר ,ישראל מתייצבת בראש המדינות המתאוששות במהירות • לצד הנתונים והצפי להמשך מגמת העליה
נרשמה המשך הירידה בשיעורי האבטלה במשק
רבקה סופר
שנה אחרי פרוץ נגיף
הקורונה אל חיינו ואל
הסדר הציבורי ,נקל להבין
ולראות את הניסים שהתחוללו
כאן .רק לפני מספר חודשים,
צפו הכלכלנים תחזית קודרת
ופסימית ,ואנשי מפתח דיברו
על המשבר הכלכלי החמור
ביותר בעשרות השנים
האחרונות .אכן ,חנויות נסגרו,
חברות פשטו רגל ופיטרו
עובדים ,האבטלה גאתה
והגיעה עד  34.6אחוזים.
אבל אנחנו עדיין כאן .חיים
ומתפרנסים.

לאחרונה אמר שר האוצר ,ישראל
כ"ץ“ :אני מברך על הירידה
הדרמטית בשיעורי האבטלה

במשק ,אשר במחצית הראשונה
של חודש אפריל עומדים על,8%-
לעומת  9.5%בחודש מרץ .משיא
של  34.6%אבטלה בחודש אפריל
 ."2020מדובר בהיפוך מגמה
בניגוד לכל התחזיות ,ממש נס.
דו"ח העושר הבינלאומי של
קרדיט סוויסCredit Swiss( ,
 ,)Wealth Report 2020העלה
לפני מספר חודשים את נתוני
העושר העולמיים ושם נמצא כי
בישראל הייתה ירידה של 0.1%
בלבד בהיקף המיליונרים בישראל
העומד על קרוב ל160,000-
מיליונרים .מדובר בהפרש פעוט
שמלמד שמגיפת הקורונה לא
פגעה בעשירי ישראל.
שווי העושר הממוצע של כל אחד
מן המיליונרים הישראליים עומד

על  3.33מיליון דולר  -נתון שנותר
יציב משנה שעברה.
לעומת זאת ,העלה המחקר כי
עשרת המיליארדרים שבישראל
 נפגעו מעט בשל המשבר ,אולימכיוון שעסקיהם מסועפים יותר
ונוגעים בתחומים שנפגעו יותר.
למרות ההנחה ההגיונית והפשוטה
שתהיה נפילה גם בהיקף גיוס
הכספים למטרות צדקה וחסד ,אך
לאחר שנת קורונה שלימה ,אנו
מגלים שלא רק שהיה כיווץ אלא
אף גידול עצום בענף הכה מהותי.
מנתוני חברת צ'ארידי  -אחת
מחברות גיוס הכספים הגדולות
בארץ ובעולם  -עולה כי בעוד
בשנה שעברה גויסו באמצעות
החברה 'רק'  430מיליון דולר ,הרי

הבורסה לניירות ערך רמת גן

שהשנה גויסו לא פחות מ590-
מיליון דולר(!) גידול עצום ובלתי
נתפס לכל הדעות.
כאן אנו רואים את ניסיו של הקב"ה
בארצו הקדושה אשר תמיד עיניו
בה ,במישור הביטחוני ,הבריאותי
וגם הכלכלי .ישראל היא בין

צילום MILNER MOSHE :לע”מ

הראשונות הפותחות את המשק
ומחזירה את החיים לתושביה.
כאן גם אנו למדים על מידת נתינת
הצדקה בה נתברך דורנו דור
הגאולה ,שלא ספק זוהי נתינת
צדקה של ימות המשיח שפורצת
גבולות ומקרבת את הגאולה.

לכל יהודי מגיע עושר עצום .איפה
אנחנו על מפת העושר העולמית?

אחד מיעודי הגאולה הוא העשירות המופלאה שתתגלה אצל כל יהודי • כבר כעת ניתן לראות יהודים רבים החיים
ברמה כלכלית גבוהה במיוחד וממוקמים גבוה ברשימת עשירי תבל • עם ישראל העם הנבחר של הקב"ה מקבל ממנו
שפע גדול "מידו המלאה הפתוחה הגדושה והרחבה"
רבקה סופר
יונדאי איוניק 5

(וכפי שניבא זאת הרבי שליט"א
מלך המשיח  -ראה ידיעה קודמת).
הסנונית הראשונה לכך בתקופה
האחרונה כאשר יונדאי הכריזה
על ה'איוניק  '5שאחד החידושים
מרחיקי הלכת שבו הוא האפשרות
לגג סולארי המנצל את אנרגיית
השמש ומוסיף קילומטרים לטווח

צילום :יונדאי

נסיעת הרכב.
גם טסלה עצמה ,שחררה מספר
אמירות ורמזים לגבי שימוש
בפאנלים סולאריים בכלי הרכב
החשמליים הגדולים שלה -
כדוגמת ה'סמי-טסלה'  -המשאית
העתידנית שעוד בשלבי פיתוח
וייצור וכדוגמת וואן חשמלי עתידי.

על פי דו"ח העושר
הבינלאומי של קרדיט
סוויס בשנת  ,2020כמות
המיליונרים בישראל גבוהה
ביחס לגודלה ,והיא מדורגת
במספר
ה30-
במקום
המיליונרים ,לשם השוואה,
מבחינת גודל אוכלוסיה
ישראל מדורגת באזור המקום
ה 100-בעולם.

רבות ניסו להתחקות במהלך
הדורות בעקבות ההצלחה היהודית.
בכל מקום אליו הגיעו היהודים,
הם התברגו בכלכלה המקומית,
ראו ברכה והפריחו את סביבתם.
מגוון של סיבות אפשריות עלו
וירדו ,אך הסיבה האמיתית היא כי
בני ישראל הם העם הנבחר ,תכלית
הבריאה ,בניו של הקב"ה ועבורם
נועד כל העושר העצום.
ההון הממוצע של כל תושב
בישראל עומד (נכון לסוף חודש

יוני  )2020על  220,996דולר.
מה שמציב את ארץ ישראל ,לפי
המחקר של קרדיט סוויס ,במקום
ה 20-ברשימת העושר הממוצע
למבוגר בעולם.
עוד עולה מאותו דו"ח ,כי היקף
העושר הכולל של כל המבוגרים
בישראל עומד כיום על 1.231
(מיליארד ומאתיים שלושים ואחד
מיליון דולר) לעומת עושרם הכולל
של תושבי ישראל שעמד על
( 1.233מיליארד ומאתיים שלושים

ושלושה מיליון דולר) שנה קודם
לכן.
ירידה קלה של כחצי שקל לאדם
בארץ ישראל.
את עושרם היחסי של בני ישראל
בדורנו יש הכורכים בתאוצת תחום
ההייטק הישראלי וה'אקזיטים',
שפתחו שערים ללא מעט בעלי
ממון לאורך השנים ,אך אין זאת
אלא ה'ראש היהודי' הפועל כדי
לגלות את הקב"ה בעולמו ולהביא

עוד ועוד רבדים שמתחת לפני
השטח לידי גילוי ,כחלק מההכנה
לגילוי העשירות של כל אחד
מישראל.
זהו גם תפקידה של הגאולה -
לגלות איך כל פרט בעולם לא נברא
אלא לכבודו של הקב"ה ולשחרר
את העולם מה'לכלוך' שדבק בו -
מה שהופך את העושר לדבר חיובי
ומועיל בלבד  -כהוראתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח שעל כל
יהודי להשתדל להיות עשיר.

על הגאולה
18
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חדשות

חדשות

המלחמות
נעלמות
מהעולם

וכתתו חרבותם לאתים
לאתים
וכתתו
הוצאו
חרבותםסין
חיילים בצבא
הוצאו
חיילים בצבא
לעבוד
מתפקידיהםסיןכדי
לאלעבוד
במשימותכדי
מתפקידיהם
צבאיות,
צבאיות,
כמולא
במשימות
עצים.
נטיעת
כמו נטיעת עצים.
אילוסטרציה
אילוסטרציה

מנחם אמיתי
"זוכרים את מיכאיל
המנהיג
גורבצ'וב?
האחרון של ברית המועצות,
הוא עדיין בסביבה ונע
במעגלים הפוליטיים.

"בשנת תשע"ז ( )2017היה מתח
בינלאומי רב ,במיוחד בעקבות
ההתפתחות הצבאית של סין בים-
סין הדרומי בטענה כי חלק מהאיים
שייכים להם ובכך נוצר איום על
מדינות אחרות בדרום מזרח אסיה,
זה נראה היה כאילו עומדת לפרוץ
מלחמה גדולה .באותה תקופה
פרסם מיכאיל גורבצ'וב (מנהיגה
האחרון של ברית המועצות) מאמר
במגזין "טיים" כי העולם מתכונן
למלחמה ,ובו ציטט את התחזיות
הצבאיות.
"דיברתי אז עם מדען של משרד
ההגנה ושאלתי את דעתו והוא
בתגובה אמר "אם תהיה מלחמה,
זה כנראה יהיה רק משחק שחמט"
– אמנם הרבה מהלכים מאיימים
להפעלת לחץ אך אין סכסוך צבאי
אמיתי ,ואכן לא הייתה מלחמה.

דברים אלו כתב הרב פרופ' שמעון
סילמן ,יו"ר מכון ריא"ל ופרופסור
למתמטיקה ב'טורו קולג' ארה"ב,
בהזמנתו לכנס גאולה ומדע
המתקיים זה כבר שלושים שנה
ברציפות .נושא הכנס בשנה זו -
כך הודיע  -התהליכים העולמיים
לשלום וחסד ,השלבים שבדרך
לשם ,ואיך כל זה מתבטא בתורה.

פרופ' יהודה שנאפס  -הנואם המרכזי
בכינוס  -דיבר אודות "שער היחוד
והאמונה בתניא כבסיס לגזירת עקרונות
הפיזיקה המודרנית וההגיון שלה  -אין עוד
מלבדו במדע ובפשוטו  -לאור שער היחוד
והאמונה" ואמר בין היתר כי המדע מוכיח
את הכתוב בספר התניא  -ספר היסוד של
חסידות חב"ד  -אשר הבורא מהווה בכל
רגע ורגע את העולם מאין ואפס ליש ולחומר
בעל מסה .החל מרמת האטום הקטנטן.

הגאון הצנוע
מכון ריא"ל הוקם לפני  30שנה
ונקרא על שמו של ר' ישראל אריה
לייב שניאורסון  -אחיו של הרבי

שלושים שנה
אחרי :מתכנסים
ומגבירים הילוך

לפני  30שנה הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח כי
התפקיד להבאת הגאולה נמסר לכל אחד ואחת •
אותה שיחה ,יצרה גל של פעולות ומעשים לזירוז
הגאולה ,הנמשכים עד עצם היום הזה • בחודש
שעבר התכנסו אלפים באופן וירטואלי לרגל היום

"המדע כבר מסוגל להכיל  -אמר  -את
הרעיון שהייתה נקודה ראשונית שבה החל
הכל ,שבה נוצר הזמן .כבר 'לא מופרך'
למדענים שיש בורא לעולם ואשר הוא ברא
את היקום כמו שהוא .אך גם המקבלים את
הבריאה כעובדה ,סוברים בטעות ש'עזב ה'
את הארץ' .שהקב"ה ברא את העולם והניח
אותו  -חלילה  -להתנהל לפי חוקי הטבע".

ביום י"ג אייר שנת תשי"ב (,)1952
הוא השיב נשמתו לבוראו ועל
פי הוראת הרבי שליט"א
מלך המשיח הועלה ארונו
לארץ והוא נטמן בצפת.

פרופ’ שמעון סילמן

פרופ’ יהודה שנאפס

הרב אבישי איפרגון

שליט"א מלך המשיח' .ריא"ל' הן
למעשה ראשי התיבות של שמו
והכנס השנתי בנושא הגאולה
והמדע שמקיים המכון  -מתקיים
ביום השנה שלו  -י"ג אייר -
ומוקדש לזכרו .בכנס משתתפים
פרופסורים ,דוקטורים ,מדענים
וחוקרים ,מהארץ ומהעולם
העוסקים בתחומים שונים.

עד תשעה באב  -שבהם נוהגים
לעשות 'סיומי מסכת' ,על מנת
להרבות בשמחת המצוה  -היה
הנער הצעיר ער כל לילה ,ומסיים
במשך כל לילה מסכת גמרא
שלימה ,כך שבמשך  9ימים עשה
כל יום 'סיום מסכת' על מסכת
גמרא שלימה!

הוא היה מתמטיקאי מחונן ,מרצה
וחוקר.

ר' ישראל אריה לייב ,שניאורסהאן
נודע מגיל צעיר בלמדנותו
ובגאונותו העצומה .מסופר עליו,
שבמשך תקופת 'תשעת הימים'
 -שבין ראש חודש מנחם אב

פרופ' סילמן חילק בין שלשה שלבים
הדרגתיים במעבר לשלום עולמי  -מצב
התחלתי של התקדמות לשלום והפנית
משאבים ,אך עדיין ישנן מלחמות בודדות;
מצב מתקדם של 'לא ישא גוי אל גוי חרב'
בו לא יהיו מלחמות פיזיות ,אך עדיין יהיו
מאבקי שליטה ולוחמת רשת  -למשל; ומצב
שלישי בו יתקיים 'לא ילמדו עוד מלחמה'
אז האנשים יעסקו בחכמה האלוקית
ובתורת ישראל כך שממילא לא יהיו אז
אפילו מאבקי שליטה קטנים בין המדינות
ובין בני האדם.
בדבריו קישר את האירועים העולמיים
בשנים האחרונות לשינוי ההולך-וגובר של
ביטול המלחמות בעולם.

מהם התהליכים שעוברים על עולמנו בדרך
לשלום עולמי • מה הולך בדיוק בין רוסיה
ולאוקראינה • ומה הקשר בין שער היחוד
והאמונה לפיזיקה ומכניקה קוונטית? •
סקירה מכנס גאולה ומדע השלושים
"אנו כמובן לא מופתעים מכיוון
שאנו יודעים שהרבי שליט"א מלך
המשיח אמר כבר בשנת תשנ"ב
( )1992כי נבואת ישעיהו "וכתתו
חרבותם לאתים" החלה להתגשם.
אבל מה עם כל הטקטיקות
המלחמתיות הקטנות האלו כמו
'משחק השח'? ומה בנוגע לעוד
כמה מלחמות קטנות שהתרחשו,
כמו בין רוסיה לגאורגיה?
("מלחמה קטנה" הכוונה למלחמה
הנמשכת רק מספר ימים ובה
מעטים האנשים שנהרגים)?".

סילמן ,כשכותרת דבריו הייתה Swords
 - into Plowsharesחרבות למחרשות -
ודיבר על המגמה העולמית להפנית משאבי
ענק לשלום ,חסד ותועלת.
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בתקופת מלחמת העולם השניה,
עלה לארץ ,וכאן הקים את
משפחתו.
לצד למדנותו ובקיאותו בתורה,
היה שגורות על לשונו מספר לא
מבוטל של שפות אותן למד בעצמו.

מספר שנים אחרי שהותו בארץ
הקודש ,ביקש לנסוע לאנגליה,
להעמיק חקר ולעסוק בתורת
המתמטיקה .הוא ביקש את ברכתו
של הרבי הקודם  -אדמו"ר הריי"צ
שהעניק לו ברכה והורה לו לפעול
באמצעות אפיק זה להשפעה על
יהודים.
ר' ישראל אריה לייב נסע ,השתלם
במדעים ומתמטיקה ,הרצה ,חקר
וחיבור חיבורים בנושאים אלו.

בדבריו ,ביקש פרופ' שנאפס להוכיח
שהפיזיקה והמדע מסוגלים לעלות בקנה
אחד ולגלות את פירושו של אדמו"ר הזקן
על הפסוק 'לעולם ה' דברך ניצב
בשמים' ,שהקב"ה מחיה בכל
רגע את העולם  -הוא
המשיל זאת להקרנה של
וידאו על קיר ,שברגע
שיפסיק המקרן לפעול,
יעצר הוידאו .את דבריו
הוכיח ממגוון מקורות
מדעיים ותורניים עד לקבלת
תמונה מלאה ומרתקת.

עברו עוד כמה שנים
טובות ,עד שבשנת תשנ"ב,
פרופסור שמעון סילמן הקים
את מכון ריא"ל ויזם את הכנס
הראשון  -בו השתתפו פרופסורים
הרב אבישי איפרגון ,ראש ישיבת
סמל מכון ריא”ל
וחוקרים  -בעניני מדע וגאולה -
'דרכי תמימים' בתל אביב ,ששירת
לע"נ ר' ישראל אריה לייב .הרבי
בעבר בתפקיד מודיעיני מסווג וכיום עוסק
שליט"א מלך המשיח קיבל לידיו את תכנית
בפרשנות צבאית ופוליטית ,דיבר בהרחבה
הכנס ,והשיב על כך בברכות מיוחדות
על מאורעות ניסיים בעבר ובהווה ,החל
ובהוראה להמשיך בכך .מה שמהווה המנוע
מניסי תקיפת הכור הגרעיני בבגדד  -לפני
והדלק להמשיך מידי שנה.
 40שנה בדיוק  -ועד למתיחות העכשווית

כשהמדע מודה לה'
הכנס השנתי עובר מידי שנה בקמפוסים
אוניברסיטאיים אלו ואחרים ,אך בשנתיים
האחרונות ,בשל מגבלות התקהלות שנוצרו
בעקבות החששות מהתשפטות הנגיף
ובעיית הגעת המרצים מחו"ל ,הוא שודר
באמצעים דיגיטליים המאפשרים למספר
גדול יותר של משתתפים ליטול חלק.
את הכנס השנה פתח הרב פרופ' שמעון

בגבול סוריה ואוקראינה שמלמדת אותנו
פרק חדש וזווית עדכנית ליחסי מדינות
ומלחמות  -ללא שפיכות דמים וקרבות
עקובים .מצב המהווה חלק מ'וכתתו
חרבותם לאיתים' .דבריו לוו במצגת המביאה
מהפרסומים הרבים בנושא הנחשפים מידי
יום ומלמדים על גודל הניסים.
ניתן לצפות בשידור חוזר של הכנס
וההרצאות באתר האינטרנט של מכון
ריא"ל בכתובתhttp://RYAL.org :

כנס כ”ח ניסן בשנים עברו

בנימין שומר
אלפי חסידי חב"ד התכנסו
בחודש האחרון למושב
ווירטואלי מיוחד בנושא הגאולה
והפעולות להבאתה .היה זה
בתאריך כ"ח בניסן ,בו לפני
שלושים שנה ,באביב  - 1991הטיל
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך
המשיח את אחת ה'פצצות' על
חסידי חב"ד.

באותה שיחה לא צפויה אותה נשא בבית
המדרש בנוכחות מאות חסידים ,אמר בין
היתר" :מה עוד יכולני לעשות כדי שכל
בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו
להביא את המשיח בפועל ,לאחרי שכל
מה שנעשה עד עתה לא הועיל...
"הדבר היחידי שיכולני לעשות  -למסור
העניין אליכם :עשו כל אשר ביכולתכם -
עניינים שהם באופן דאורות דתוהו ,אבל,
בכלים דתיקון  -להביא את משיח צדקנו
תיכף ומיד ממש!".

צילום :חיים טויטו

הדברים עוררו סערה רבתית ,הנוכחים
החלו לזעוק 'עד מתי?!' בקול רעש
גדול ,ובימים שאחרי עלו עשרות הצעות
לפעולות להבאת הגאולה .מאז ועד היום
נמשכות אותן פעולות.
השנה התקיים הכינוס במתכונת
ווירטואלית ודיברו בו רבנים ,משפיעים
ואנשי מפתח ,שחזרו וחידדו את הוראותיו
של הרבי שליט"א מלך המשיח להבאת
הגאולה שעוררו את הקהל בדברים
נרגשים .בין הנואמים נמנו הרב דודו
לידר ,מבית חב"ד מלבורן ,אוסטרליה;
הרב ראובן וולף ,לוס אנג'לס; הרב סנדי
וילישאנסקי ,מילאנו ,איטליה; הרב בערל
פאשטר ,פריז ,צרפת; הרב חיים ציק
מנהל בית חב"ד בת-ים ,ועוד.
זווית מיוחדת ניסית וגאולתית העניקו
פרופ' אליהו סורקין מבית הרפואה
מעייני הישועה וד"ר טל ניר שסחפו את
הקהל בסיפורי ניסים והסבירו עד כמה
רואים כי 'עיני ה' אלוקיך' נתונות כל
העת בארץ ישראל בהשגחה מתמדת.

ביטחון
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מגזין

מגזין
הכור בנתנז מוקף בעמדות שמירה של חיילי איראן

כולו ,שגם הוחשך לשעות ארוכות.

פעולות ישראל לעצירת התפתחות הנשק המאיים של איראן הקוראת להשמדתה ,חושפת את השגחתו של הקב"ה
על עם ישראל .בתוך כל הפעולות הכבירות ,מתגלה פעם אחר פעם כי הקב"ה שומר ומגן על עם ישראל .וגם :למרות
המתיחות הגדולה בין רוסיה לארה"ב ,הסכימו שתי המדינות להאריך את תוקפו של ההסכם לצמצום הנשק הגרעיני
והפניית המשאבים לפעולות חיוביות

אבישי אפרגון • פרשן לעניני צבא וביטחון
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פיצוץ אדיר בנתאנז –
השבתה של העשרת
האורניום
ביום שני ל' ניסן ( 12באפריל)
בשעה  04:00לפנות בוקר הוחשכו
האורות ,צנטריפוגות העשרת
האורניום פסקו מלהסתובב,
מערכות הבקרה והאבטחה כבו,
וכאלף עובדים נשארו בעלטה
לשעות ארוכות ומותחות ,תוך
שהם מחכים לשווא להפעלת

מערכת הגיבוי החשמלית.
איראן ה'רשמית' הסתפקה בתחילה
בהודעה לקונית על 'תקלת חשמל'
באתר בנתאנז .אולם ,ככל שחלפו
השעות הלכה והתבהרה האמת –
באתר אירע פיצוץ עז שנטרל אותו
כמעט לחלוטין ,וחשף לעין כל את
עומק החדירה של המוסד (ע"פ
פרסומים זרים) לתוככי פרויקט
הגרעין האיראני.
האתר בנתאנז הוא אחד האתרים
החשובים ביותר בפרויקט הגרעין
האיראני.

באתר מותקן מספר צנטריפוגות
גדול ,ומכאן חשיבותו.
במסגרת הסכם הגרעין אושר
לאיראן להחזיק בנתאנז כ5060-
צנטריפוגות מהדגם הישן ,1-IR
בעוד שבמתקן ההעשרה השני,
בפורדו ,אושר לה להחזיק כ1000-
צנטריפוגות בלבד.
לכן ,העובדה שהמתקן בנתאנז
נוטרל לתקופה ממושכת ע"י
הפיצוץ ,היא חשובה ביותר.
למרות ההגנה הצפופה של המתקן,
שמוקף בסוללות נ"מ ובחגורות

אבטחה קרקעיות הדוקות,
הצליחו יוזמי המבצע 'להשתיל'
בתוכו פצצה רבת עוצמה .על
פי הפרסומים באיראן הפצצה
הוטמנה בשולחן (על פי גירסה
אחרת – במיכלים) ,שהיה במתקן,
ובחסדי ה' לא עורר כל חשד במשך
תקופה ארוכה.
נראה שהשולחן שימש את
האיראנים לפעילויות שונות
הקשורות להעשרה ,וסביר להניח
שהוא 'טופל' בידי מומחי חבלה מן
השורה הראשונה שדאגו להסתיר
יפה את המטען ההרסני ,ולהתקין

גם רכיב מיוחד לקליטת הוראת
הפעלה (אות אלקטרוני) המשודרת
מרחוק.
מיקומו המיוחד של השולחן –
סמוך למערכת החשמל המרכזית,
וכן סמוך למערכת הגיבוי (שנועדה
למקרה של תקלה/חבלה במערכת
המרכזית) – איפשר להוציא
לפועל את אחד ממבצעי החבלה
המוצלחים ביותר שביצעה ישראל,
על פי מקורות זרים .הפיצוץ פגע
קשות במערכת החשמל המרכזית,
וגם הוציא מכלל פעולה את מערכת
הגיבוי ,ובכך נוטרל למעשה האתר

מאוקראינה ,לא פסקה אוקראינה
מלנסות ולהחזירם לחזקתה.

ההערכה היא שפעילות ההעשרה
נוטרלה ברובה לפחות למספר
חודשים .בנוסף ,נפגעו חלק
מאולמות ההעשרה ,ולדברי
בכיר בפרלמנט האיראני אלפי
צנטריפוגות נהרסו!
עיתוי הפיצוץ לא היה מקרי .יום
לפני כן חגגו באיראן את "יום
הגרעין" ,ונשיא איראן רוחאני
התרברב בכך שהחלה הזרמת
אורניום ל 164-צנטריפוגות
חדשות מדגם  IR–6שהותקנו אף
הן באתר נתאנז ,תוך הפרה בוטה
של הסכם הגרעין .לצנטריפוגות
הללו יכולות העשרה גבוהות
במיוחד .הפיצוץ ,כאמור ,אירע יום
אחד לאחר ההכרזה המתריסה,
והוא הביא לשיתוק כמעט מלא של
המתקן ולהרס אלפי צנטריפוגות.
המסר לאיראן מפעולה זו הינו חד
משמעי – לא תתאפשר לאיראן
השגת נשק גרעיני .במשך עשרות
שנים מנסה איראן להגשים את
חלומה הגרעיני ,אולם היעד הזה
סוכל על ידי מאמצים מודיעיניים
והתקפיים ,שנחלו הצלחות
כבירות ,בחסדי ונסי ה' הגלויים.

שרשרת ניסים גלויים במערכה לעצירת
התפתחות הנשק הגרעיני של איראן
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חלק מהפעולות זכו לפרסום רב,
וביניהן החדרת 'תולעת' המחשבים
סטוקסנט ,שהרסה כמות גדולה
של צנטריפוגות בנתאנז ,באמצעות
חדירה ושיבוש של מנגנוני
הפעלתן .פעולה נוספת שזכתה
לפרסום היא הפריצה לכספות
של ארכיון הגרעין האיראני בלב
טהראן לפני כשלוש שנים ,והבאתם
לארץ של כ 50,000-קבצי מחשב
(בדיסקים) ,וכ 50,000-מסמכים
– שבהם נחשפה לחלוטין תכנית
הגרעין של איראן.
פעולות אלו אינן אלא קצה הקרחון
של הפעילות המסיבית שמנהלת
ישראל נגד פרויקט הגרעין
האיראני ,פעילות שכוללת חיסולי
מדענים בכירים (ביניהם ראש
הפרויקט פחריזאדה שחוסל לפני
כחצי שנה) ,חבלות ברכש האיראני,
החדרת רכיבים פגומים למתקני
הגרעין ועוד מגוון פעולות,
שבסייעתא דשמיא הביאו לעיכוב
של שנים רבות בלוחות הזמנים של
הפרויקט.
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קמצנות שהביאה לעיכוב
גרעיני
עובדה פחות מוכרת היא שהתכנית
הגרעינית התעכבה גם בשל
קמצנות איראנית...
שורשי פרויקט הגרעין נעוצים
עוד בימי השאה הפרסי רזא
פהלווי .חברת 'סימנס' בנתה עבורו
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העימותים בשטח נמשכו ,וכל
הפסקות האש קרסו .הבדלנים,
שנתמכים ע"י רוסיה ,המשיכו
בלחימה בחלק מהאזורים ,וגם
אוקראינה לא טמנה ידה בצלחת.

מבנה צנטריפוגה להעשרת אורניום

תשתית מקיפה לכור באזור בושהר.
המהפיכה האסלמית שהפילה
את שלטון השאה ,הביאה לניתוק
הקשרים עם המערב ,ולנטישת
אתר הכור לשנים רבות ,תוך
הזנחת התשתית שנבנתה.
כאשר הוחלט על חידוש הפרויקט,
התעקשו האיראנים עם החברות
הרוסיות ,שעליהן להקים את הכור
דווקא באתר הישן ,על מנת שיוכלו
לחסוך בעלויות ע"י ניצול התשתית
הגרמנית .אולם ,בדיעבד התברר
שהחלטה זו הייתה שגויה לחלוטין,
והיא גרמה לעיכוב עצום בלוחות
הזמנים בחסדי ה' ...וזאת בשל
חוסר ההתאמה בין הכור הרוסי,
לבין המבנה המיושן והמוזנח,
שהיה מתאים לכור שתכננה לבנות
החברה הגרמנית.
חוסר בתיעוד טכני של תכנון הכור
והציוד שכבר היה בו ,גרם למומחים
הרוסים לעסוק במשך שלוש שנים
תמימות בשחזור התיעוד ,ובתכנון
של הבניה כך שתתאים לציוד
הישן .לכל אורך שנות הקמת הכור
עמדה ההתעקשות לנצל את הציוד
הישן בעוכרי האיראנים ,והיא
גרמה לקשיים ושיבושים טכניים
גדולים ביותר.
בשורה התחתונה – התכנון
הראשוני של מדעני הגרעין הרוסים
העריך שיקחו  55חודשים לבניית
הכור (החל מדצמבר  ,)1995אולם
בפועל הכור בבושהר נחנך רק
באוגוסט  ,2010לאחר כ 15-שנה!
חסדי ונסי ה' הגלויים.
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ישראל פגעה בלפחות 12
ספינות איראניות
לפחות  12ספינות איראניות
הותקפו בדרכן לסוריה ע"י
הקומנדו הימי הישראלי וצוללות
ישראליות ,בשנתיים האחרונות.
כולן נשאו נפט או אמצעי לחימה
מיוחדים עבור חיזבאללה והצבא
הסורי .כך נחשף ע"י ה'וול סטריט
ג'ורנל' ,על פי מידע ממקורות
בטחון בממשל ביידן.

מטוס קרב מיג  - 29מטוסים רבים מדגם זה נפרסו ליד אוקראינה

הנפט האיראני ,הוזרם לכלכלה
הסורית הקורסת ,על מנת לחזק את
משטר אסד וצבאו המתפורר .חלק
מהספינות נשאו אמצעי לחימה
מתקדמים ,ובמסגרת המדיניות
הישראלית לסכל העברת נשק
מתקדם לחיזבאללה ,פעל צה"ל על
מנת לסכל את ההברחות ,ובחסדי
שמים נראה כי פעולות הסיכול
נחלו הצלחה רבה.
בחודשים האחרונים פגעה איראן
בתגובה בכמה ספינות ישראליות,
כל הפגיעות היו קלות ,ובחסדי ה'
לא היו נפגעים באף אחת מהן ,וגם
הנזק שנגרם לספינות היה מועט.
בתקופה זו ,האשימה איראן את
ישראל בפגיעה בספינת המטען
'שאהר-קורד' ,וכן בספינה 'סאביז',
שהותקפה מול חופי אריתריאה.
ספינה זו ,על פי מקורות
מודיעין זרים ,שייכת ל'משמרות
המהפכה' האיראנים ,ובמשך
השנים האחרונות היא פעלה
במשימות ריגול והעברת אמל"ח
רבות .ספינת הביון נפגעה קשות
ממוקשי ים ,ועל פי צילומי לוויין
היא הושבתה מפעילות לזמן רב.
בספנות
הנרחבת
הפגיעה
האיראנית ,היא גם חלק מהמערכה
הכלכלית נגד איראן,
שיצוא הנפט שלה קרס מ100-
מיליארד דולר לשנה ,לכ8-
מיליארד דולר בלבד ,וערך המטבע
שלה צלל עד כדי יחס של 200,000
ריאל לדולר(!) כל זה הביא לעליות
מחירים גדולות ,משבר בשוק
התעסוקה ,ומחאות עממיות
נרחבות שדוכאו באכזריות ע"י
יחידות הבסיג' ומשמרות המהפכה.
איראן סופגת מכות נאמנות
גם בתחום הצבאי –
מטרות רבות שלה
מותקפות בסוריה ע"י
צה"ל ,והיא ספגה
מאות נפגעים בזירה
זו .מטרות נוספות
בעיראק
הותקפו
על פי מקורות זרים.
“וכתתו חרבותם לאתים“
נשיאי ארצות הברית
ורוסיה ,חידשו את הסכם
צמצום הנשק

חשוב לציין שאיראן כמעט ולא
מגיבה לכל התקיפות הללו.
לפני כשנה חוסל מפקד כח קודס –
הארכי-טרוריסט קאסם סולימאני
ימ"ש ,אירוע שעבר אף הוא ללא
תגובה איראנית משמעותית,
בחסדי ונסי ה' הגלויים.
המהלומות הרבות שסופגת איראן
בחזיתות השונות ,כמעט ללא
כל תגובה מצידה ,מחזקות בנו
את האמונה וההכרה בכך שאנו
נמצאים ,כדבריו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,בתקופה מיוחדת של
נסים ונפלאות ,שבה אויבי ישראל
סופגים מכות רבות ,תקופה שבה
אנו על סף הגאולה ,ובעזרת ה'
נזכה כולנו להמשכה ולשלימותה
של הגאולה ,בקרוב ממש.
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רוסיה מאיימת במלחמה
גדולה
שיירות עצומות של טנקים,
נגמ"שים ,תותחים ומשגרי רקטות
זרמו לגבול אוקראינה ,מכל
רחבי רוסיה ,במה שתואר כמבצע
התגבור הרוסי הגדול ביותר מזה
שנים רבות .תגבור הכוחות נעשה
במהירות ,ובתחילה ללא כל הסבר.
אולם ככל שהרכבות העמוסות
בטנקים הוזרמו לאזור ,הלכה
והתבהרה התמונה.
לאחר שבמלחמת
האזרחים (לפני
שנים),
כ7-
נקרעו למעשה
מ ח ו ז ו ת
דונייצק
ולוהנסק

לאחרונה ,גבר מאוד מספרן
של תקריות האש ,ומספרי
הנפגעים משני הצדדים גדלו
משמעותית .במקביל ,החלו
להישמע באוקראינה דיבורים על
מבצע ל'שחרור' דונייצק ,ובשטח
החל תגבור כוחות אוקראיני.
התפתחויות אלו הן שהביאו את
רוסיה למבצע התגבור המסיבי,
שמאפשר לה הן יכולת התערבות
מקומית לטובת הבדלנים הפרו-
רוסים ,והן מלחמה עם אוקראינה.
במקביל לתגבור בגבול ,החלו
להגיע יחידות צנחנים רוסיות
לחצי האי קרים על מנת לייצר
חזית שניה מול אוקראינה.
בשל כך ,כבר בסוף חודש מרץ
הודיע פיקוד ( EUCOMפיקוד
אירופה של צבא ארה"ב) על
העלאת כוננותו לרמה הגבוהה
ביותר ,שהיא "פוטנציאל למשבר
מיידי" .רוסיה הודיעה שהיא
תבצע תרגיל של כ 3000-צנחנים,
ואוקראינה הכריזה על תגבור
נוסף ,מתוך חשש שהתרגיל ישמש
מסווה לפלישה לשטחה.
בדוקטרינה הרוסית ,ישנו משקל
נכבד לפתיחת מלחמה תוך
כדי מסווה של תרגיל ,וזאת על
מנת להפתיע את היריב .כך
נהגה ברית-המועצות בפלישתה
להונגריה ולצ'כוסלובקיה ,וכך
היה גם במלחמת יום הכיפורים,
כאשר צבאות ערב ,שהתבססו
על הדוקטרינה הסובייטית ,פתחו
את המלחמה מתוך תרגילי צבא
גדולים ("תחריר  "41במצרים,
ו"משרוע  "110בסוריה).
בתחילת חודש אפריל
עלייה
נרשמה
נוספת במתיחות.
שר החוץ הרוסי
הזהיר
לברוב
בחריפות את
אוקראינה
ממהלך
צבאי,
ואמר:
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"המאמצים להצית עוד מלחמה,
עלולים להביא להרס של
אוקראינה" ,בעוד שמזכיר ההגנה
האמריקני לויד אוסטין ,התקשר
לשר ההגנה האוקראיני והביע
באוזניו את נכונות ארה"ב לתמוך
באוקראינה ,מול התוקפנות
הרוסית .נשיא בריטניה ג'ונסון
הביע את תמיכתו באוקראינה,
וחברות ברית נאט"ו יצאו בהכרזה
משותפת המביעה דאגה חמורה
מהמהלכים הרוסים.
צבא בלארוס – בעלת בריתה של
רוסיה – הועמד בכוננות ,והחל
לנוע לעבר גבול אוקראינה ,כך
שלמעשה נוצר איום של פלישה
לאוקראינה משלושה עברים
(הגבול עם רוסיה ,קרים ,ובלארוס).
המודיעין אוקראיני מעריך
שרוסיה פרסה כ 350-מטוסים,
 250מסוקים ,ו 60-כלי שייט,
ביניהם ספינות קרב רבות ושתי
צוללות .נפרסו גם חטיבות לוחמה
אלקטרונית ,ורוסיה הגבירה את
האיסוף המודיעיני שלה באזור .נכון
לסוף חודש אפריל ,נפרסו סמוך
לגבול אוקראינה-רוסיה ובחצי
האי קרים למעלה מ150,000-
חיילים רוסים ,ומולם נפרסו
עשרות אלפי חיילים אוקראינים.
למרות הבטחתו של שר הבטחון
הרוסי שויגוי ,שהכוחות הרוסים
יסוגו עד תחילת מאי ,לא אותרה
בגבול אוקראינה שום נסיגה כזו
(נסיגה חלקית נצפתה רק באזור
קרים) ,ולכן המתיחות באזור
נמשכת.
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מתקפת הסייבר הגדולה
ביותר אי פעם
המתיחות המחריפה בין הצדדים
היא יוצאת דופן .נשיא אוקראינה
זלנסקי אף הזהיר מפני מלחמה
שעלולה להביא לזוועות שהיו
במלחמת העולם השניה ח"ו.
החשש המרכזי הוא מעימות

מגזין

מגזין
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אוקראיני-רוסי שיגרור לתוכו את
ברית נאט"ו ובראשה ארה"ב.
יחסי רוסיה-ארה"ב החריפו
לאחרונה לא רק בשל המתיחות
באוקראינה .אחד הגורמים
הנוספים להתערערות היחסים הוא
מתקפת הסייבר 'סולאר ווינדס'.

חודש של חידוש

פרטי המתקפה נחשפו על ידי
הממשל האמריקני שהאשים את
רוסיה בניצול פירצה במערכות
מייקרוסופט וכן בתוכנה של חברת
'סולאר ווינדס' (חברה לניהול
רשתות) שמשמשות גופים וחברות
רבים מאוד בארה"ב.
מתקפת הסייבר הנרחבת פגעה
בלפחות  9סוכנויות פדרליות,
ולפחות ב 100-חברות .בין
הגופים שנפרצו – משרדי המסחר,
האוצר ,הבריאות ,המשרד לבטחון
המולדת ,ומחלקת המדינה
האמריקנית (הסטייט דפרטמנט).
מתקפה זו כונתה ע"י נשיא
מייקרוסופט בראד סמית' –
"המתקפה הגדולה והמתוחכמת
ביותר שראה העולם אי פעם"!
ביידן גם האשים את רוסיה
בהתערבות במערכת הבחירות
בארה"ב ,ולפני כחודש גירשה
ארה"ב  10דיפלומטים רוסים,
והטילה סנקציות על כ 40-חברות
וגופים ברוסיה.
בראיון שבו נשאל ביידן האם הוא
חושב שפוטין הוא רוצח ,ענה
ביידן" :כן ,אני חושב שכן"!
רוסיה מצידה הודיעה שגם היא
מגרשת  10דיפלומטים אמריקנים,
ולכן המצב בין שתי המעצמות
הולך ומידרדר.
אחד מסימני הגאולה עליהם
מדבר הרבי שליט"א מלך המשיח
בהרחבה ,הינו" :אם ראית מלכויות
מתגרות זו בזו צפה לרגלו של
משיח" (בראשית רבה ,פרשה מ"ב).
סימן גאולה מובהק זה ,שניתן לנו
ע"י חכמינו ז"ל ברוח קודשם,
מתאים לחלוטין למה שמתרחש
לאחרונה ,כאשר רמת האיומים
ההדדיים גוברת ,ואיתה גם
החששות מעימות בין המעצמות.

חיסול אחד ממדעני הפרויקט האיראני

יש לציין כי הולך ומתפתח גם
העימות בין ארה"ב לבין סין,
שמנסה לתפוס את מקומה
של ארה"ב כמעצמה העולמית
המובילה.

ואכן ,גם בחזית האוקראינית ,לא
נראה שמי מהצדדים אכן רוצה
במלחמה כוללת ,שעלולה להביא
לאבידות כבדות ולנטל כלכלי
עצום.

אין ספק שסימן הגאולה שנתנו לנו
חז"ל – על התגרות ה'מלכויות' זו
בזו – מתקיים ממש אל מול עינינו.

גם הסיכוי למלחמה בין המעצמות
הוא ,להערכתי ,נמוך מאוד ,ויש
לכך סימנים בולטים בשטח:
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ראשית ,לא הוכרז על גיוס מילואים
ברוסיה ובאוקראינה ,וגם לא נעשו
הכנות לספיגת נפגעים בעורף
האזרחי.

הבטחה ברורה :הגאולה
תבוא בחסד וברחמים
הרבי שליט"א מלך המשיח
חוזר ומדגיש בהזדמנויות שונות
שהגאולה תבוא 'בחסד וברחמים',
והזכיר את המובא בספר תהלים
ע"י דוד המלך" :טוב ה' לכל ורחמיו
על כל מעשיו" ,וכפי שמבארים
חז"ל בגמרא (מסכת בבא מציעא,
דף פ"ה) הדבר אמור אפילו לגבי
בעלי חיים ,וקל וחומר שה' מרחם
על כל בני האדם ,גם על הגויים.
ולכן ,הגאולה תבוא בשמחה וטוב
לבב גם לאומות העולם ,וגם הן
יגאלו ,ולא יהיו עוד מלחמות
נוראיות ח"ו.

שנית ,ברוסיה לא הועלתה רמת
הכוננות הגרעינית ,ואין שום
דיווחים במערב על פריסת טילים
בליסטיים ברוסיה .אין תגבור של
כוחות אמריקנים באזור ,ורק כמה
מדינות בברית נאט"ו שלחו כוחות
קטנים.
שלישית ,פוטין וביידן הסכימו
לאחרונה על הארכת תוקף ההסכם
לפירוק הנשק הגרעיני NEW
 .STARTההסכם הוארך עד
לפברואר .2026
ההסכם הינו המשך להסכם
פירוק הנשק הגרעיני הראשון
 .START 1אותו הסכם זכה
לביקורת קשה בתוך ארה"ב ,מחשש
שרוסיה תנצל אותו על מנת להשיג

יתרון גרעיני על ארה"ב .אולם,
הרבי שליט"א מלך המשיח אמר
אז שהסכם זה משקף את המציאות
האמיתית ,ושאכן הנשק הגרעיני
יפורק בהתאם להסכם ,ושזהו אחד
מסימני הגאולה – "וכתתו חרבותם
לאתים וחניתותיהם למזמרות"
(ישעיה ,ב').
ואכן ,כדבריו של הרבי שליט"א
מלך המשיח – נביא דורנו – כן
היה .ארה"ב ורוסיה פירקו מאז
חתימת ההסכם הראשון עשרות
אלפי ראשי נפץ גרעיניים ,וסכנת
המלחמה העולמית פחתה והלכה.
ולכן ,גם היום אנו מאמינים
ובטוחים שאיננו ניצבים בפני
מלחמה עולמית ח"ו ,אלא לכל
היותר 'התגרות' בין המעצמות,
שגם היא כנ"ל אחד מסימני
הגאולה המובהקים.

אבישי אפרגון שירת בצה"ל
בתפקיד מסווג ,עוסק במחקר
בנושאי צבא ובטחון ,ומתמחה
בחקר צבאות ערב .מאמרי
פרשנות ומחקרים שלו
מתפרסמים בעיתונות הכתובה
והאלקטרונית ובאתרי חדשות,
צבא ובטחון .משמש כראש ישיבת
חב"ד 'דרכי תמימים' בעיר תל
אביב ,תושב כפר חב"ד.

איך מצליחים להרים את האף מעל המים ,לנשום קצת אויר ולזכות לקצת מנוחה ושחרור מהמרתון שלא נגמר? • אם נצליח
לגלות מראש כיצד צריכה להראות התמונה הגדולה ,יהיה לנו הרבה יותר קל לחבר את כל אלפי חלקי הפאזל של החיים •
השינויים הרבים שאנו חווים ,הינם רק הפרומו לקראת שיוני ענק מרחיק לכת שישפיע על מציאותינו ,בקרוב • איך נוכל
להרגיל את גופנו לקראת אותו שינוי ,ואיך כבר היום ניתן להתרגל לקיים תורה ומצוות באופן עצמאי ,ללא דירבון חיצוני •
שמונים שנה ליום שהתחיל את השינוי העולמי הגדול ביותר ,שינוי שמתחולל יום-יום בכל פינה בעולם
שלום דובער ישראלי

.1

פאזל של חלק אחד
מרוב פרטים אפשר להתבלבל .מרוץ החיים הבלתי פוסק
של כל אחד מאיתנו לא מרפה .האתגרים ,הדאגות ,ובכלל
– השגרה היומיומית ,מכרסמת כל פינה טובה וכל אחד
שואל את עצמו – איך מצליחים להרים את האף מעל המים,
לנשום קצת אויר ולזכות בקצת מנוחה ושחרור מהמרתון
שלא נגמר.
השאיפה למנוחה היא לא מותרות .כל אחד
רוצה וצריך להיגאל מהשינויים הנכפים
כתוצאה מהבדלי הזמן והמקום שלא
מאפשרים להמשיך להתנהג בדפוס
ההתנהגות הקבוע .היום צריך לעשות
כך ,מחר אחרת .כאן יש להתנהג באופן
כזה ואילו שם צריך להתנהג באופן
אחר לגמרי.
האדם הוא עולם קטן ,וכך גם היה בבריאת
העולם :למתבונן מהצד נראה שהעולם שלנו
לא מתכנן ללכת לאן שהוא .הוא נמצא ,קיים וכך
הוא ימשיך גם הלאה .אבל לא כך הייתה התוכנית המקורית
של הבורא ,וליתר דיוק ,היה יכול להיות אחרת :נאמר
בספרים שכאשר האלוקים ברא את העולם הוא עשה זאת
על תנאי ולזמן קצוב ,והודיע :באם עם ישראל יקבל את
התורה בבוא העת ,מה טוב ,העולם ימשיך להתקיים .אך
באם לא" ,סוגרים את הבסטה" והגלגל חוזר אחורה לעידן
טרום הבריאה .במילים אחרות :העולם חוזר ל"אין ואפס"

כפי שהיה קודם לכן.
את הסוף כולנו מכירים .מול הר סיני קיבלנו את התורה
ומאז נחתם גורלו של היקום כולו שממשיך ומתקיים עד
עצם היום הזה .אבל עד לאותו רגע ,העולם היה בחוסר
מנוחה ואי שקט תמידי מה יעלה בגורלו באותה שעה
קריטית – האם בני ישראל יקבלו את התורה או שמא
ייסתם הגולל על החיים והבריאה.
מאז אותו רגע ,ירדה שלווה על העולם
והבריאה כולה ,כי התורה וקיומה על
ידינו היא המטרה והתכלית שלשמה
נברא העולם ,כאשר המטרה ברורה
וגלויה ,כל מה שמסביב מתגמד ונעשה
טפל למרכז ,למטרה והתכלית.

צריך מטרה בחיים
זהו הסוד שדרכו יכול כל אחד להגיע אל אל
המנוחה הפנימית ואל השלווה הנכספת :כאשר יודעים
מראש כיצד נראית התמונה הגדולה ,הרבה יותר קל לחבר
את כל חלקי הפאזל ,אפילו כשמדובר באלפי חלקים .באם
המטרה של החיים עומדת לנגד עינינו ,כל המכשולים,
האתגרים והדרישות המשתנות לפי צו השעה או המקום,
נעשים בסך הכל חלקים מתוך הפאזל הגדול ואז מתגלה
כיצד בכל חלק וחלק טמונה התוצאה הסופית של התמונה
המושלמת.

מידע חשוב זה מאפשר לנו לראות את קצה המסע ותכליתו,
מעניק את השקט הנפשי ועושה את כל הדרך להרכבת
הפאזל קלה יותר ומוצלחת יותר .ככה זה בחיים :מי שיודע
מה רוצים ממנו ,ומה המטרה שלו בחיים ,עובד בצורה
מוצלחת ורגועה יותר ומשיג את המטרה שלו מהר יותר
ובקלות יותר ,וממש כמו ספירלה חיובית השלווה שלו
משפיעה ומקרינה גם על כל סביבתו הקרובה והרחוקה.

התמונה הרחבה
בחזרה למתן תורה :התורה גילתה והציבה מול העיניים את
המטרה של העולם ,מאז העולם נעשה שליו ונינוח יותר.
מנוחה זו מקרינה וחודרת לכל החלקים הקטנים של העולם
בעבודה היומיומית של יהודי ,ובהשפעה החיובית של
עם ישראל על האומות שמסביב להתנהג זה לזה בשלום
ובשיתוף פעולה הדדי לאור הצו האלוקי של 'שבע מצוות
בני נח'.
ובפירוט יותר :העבודה של כל יהודי – עם כל הפרטים של
קיום המצוות ,מעשי החסד ,הנהגה טובה לזולת וכן הלאה
– צריכה להיות מוארת וחדורה במטרה ,ובתמונה הגדולה,
שהיא – מילוי רצון ה' להכשיר את העולם לגילוי הגדול
בגאולה השלימה והקרובה .כך החיים המלאים באינספור
פרטים ,נעשים חלק ממקשה אחת – גילוי ה' בעולם – בדרך
אל היעד האחרון ,בהתגלותו של המלך המשיח בקרוב מיד
ממש בגאולה האמיתית והשלימה.

כאשר יודעים מראש כיצד נראית התמונה הגדולה ,הרבה יותר קל לחבר את כל חלקי הפאזל ,אפילו כשמדובר באלפי חלקים .באם
המטרה של החיים עומדת לנגד עיננו ,כל המכשולים ,האתגרים והדרישות המשתנות לפי צו השעה או המקום ,נעשים בסך הכל
חלקים מתוך הפאזל הגדול
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.3

הגיע הזמן לעצמאות
הורים ומחנכים משתמשים בשיטות חינוך שונות ,אך לכולם יש את
המכנה המשותף – להחדיר בילד ערכים ומידות טובות שישרתו אותו
במהלך חייו .ברור שהמצב בו הילד מקבל הכל עם כפית לתוך הפה אינו
יכול להימשך תמיד ,בסופו של דבר הילד יגדל ,ויצטרך להסתדר בעצמו.
הרבי שליט”א מלך המשיח בתנועת עידוד ל’טנקיסטים’ ,הניצבים על ‘טנקי המצווה’ ,רגע לפני פעולות הפצת האור ברחבי ניו יורק

זהו המצב האידיאלי של חינוך נכון ,להעניק לילד את הכלים להסתדר
ברגעים בו הוא יהיה עצמאי ,בלי אבא או אמא לידו ,כך הוא יידע כיצד
להתמודד לבדו בכל הסיטואציות אותן יפגוש בחייו ,ועד שלעיתים
'הגולם קם על יוצרו' במובן החיובי של המשפט ,והילד הקטן שאנחנו
בעצמנו חינכנו 'עוקף' אותנו ויכול ללמד אותנו דברים חדשים.

.2

הילד הוא רק משל .גם את עצמנו אנחנו "מחנכים" לכל מיני הרגלים
טובים ,לחסד ,צדקה וקיום תורה ומצוות .אך בסופו של דבר
אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו להתנהג כך "לבד" מצד
עצמנו.

משהו חדש מתחיל

בחיים צריכים להתחדש מפעם לפעם .בעצם ,כל
שנה ,יום או רגע ,הם דף חדש והזדמנות נוספת
להתרענן ולהתחיל הכל מהתחלה.
מאז שקיבלנו את התורה מאת בורא עולם ,אנו
מציינים בכל שנה ושנה את חג קבלת התורה בחג
השבועות ,ובהגיע יום גדול זה מתחדש שוב אותו
אירוע מכונן כשהבורא כאילו נותן לנו את התורה
מחדש ,כמו בפעם הראשונה ואף יותר.
אבל לא רק בחג השבועות זה קורה .את התורה
אנו מקבלים בכל יום ויום מחדש ממש .חכמינו
אומרים שההסתכלות על התורה צריכה להיות
כמו על ידיעה חשובה ומסקרנת ,או עיתון חדשות
טרי שהתקבל ממש היום ,כך הלימוד בתורה נהיה
חווייתי וחי יותר .אין זו אשליה או דרך טובה
ליצור תחושה נעימה בעת הלימוד ,זו עובדה נכונה
ואמיתית ,שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה
מחדש בכל יום ויום.
התחדשות יומיומית זו ,כמו גם ההתחדשות
השנתית בחג השבועות היא כאין ואפס לעומת מה
שהולך לקרות בקרוב ממש :בכל "מתן תורה קטן"
שאנו חווים בכל יום ומידי שנה ,ניתן לומר שהסרט
חוזר על עצמו ,התורה היא אותה תורה אם כי
בהתחדשות ובגירסה מעודכנת יותר ,אותו סרט.
עדכון הגירסה הוא אכן טוב ויפה ,אבל בקרוב
המציאות תשתנה לבלי הכר .כל מה שהכרנו עד
עכשיו הוא כלום לעומת מה שהולך לקרות.
בגאולה האמיתית והשלימה ,יתגלה חלק חדש
לחלוטין ,משהו שלא היה קודם לכן  -באין ערוך
למה שידוע לנו כיום – תורה חדשה .במדרש נאמר
שהתורה של היום נחשבת (באופן יחסי) להבל
ולמאום ,אל מול התורה חדשה שתתגלה בגאולה.

חידוש יוצר מציאות
המציאות כיום היא שהבורא נסתר מאיתנו ,בלתי
נראה .זהו בעצם ה'עולם' – מלשון העלם – ישות
גשמית שמעלימה ומסתירה את מי שיצר אותה.
העובדה לכך נעוצה בתרשימי התכנון והבניה של

הדוגמא הטובה ביותר לכך היא נר :כדי להדליק את הנר לא צריכים
לעמוד לידו לנצח עם גפרור בוער .מספיק פעם אחת להצית את הגפרור,
להצמיד אותו אל הפתילה ,וזהו ,הנר דולק ומאיר את סביבתו ,מעצמו.

העולם – התורה ,שאיתה תיכנן
הקדוש ברוך הוא את העולם,
וכל מה שכתוב בה יוצר השלכה
ישירה למה שקורה בעולם .העובדה
שנוכחותו של הקדוש ברוך הוא לא
גלויה היום לגמרי ,היא כתוצאה מאי גילוי
החלק העיקרי של התורה אז במדבר סיני .אך
עם התגלות התורה החדשה ,שזהו גילוי התורה
לגמרי – בגאולה האמיתית והשלימה ,העולם גם
הוא יחווה שינוי דרסטי ברמה שאנו לא מכירים,
עולם חדש וארץ חדשה .הבורא יהיה גלוי וניכר
בכל חלק ופרט בעולם וכל אחד יוכל לחוש אותו
ממש באופן המוחשי ביותר.
זאת היא המשוואה :ככל שהתורה גלויה יותר
כך העולם מסתיר פחות את הבורא ,כל גילוי
קטן בתורה מביא גאולה לעולם וממשיך גילוי
אלוקי קטן לתוכו .החידוש של התורה ("התורה
החדשה") שתתגלה בקרוב עתיד לשנות כליל
את התמונה ,ולהביא את גילוי הקדוש ברוך הוא
בשיא השלימות אל עולמנו.

הנה זה בא
העידן הזה ממש לא רחוק .ההתבטאויות בתלמוד
המזהות את הזמן שלפני הגאולה הולכות
ומתרחשות מול עיננו ,יחד עם הניסים הגלויים
שקורים בעולם המבשרים על התגלותו של מלך
המשיח .לפני עשרות שנים זכינו לשמוע ולהתבשר
מפי נשיא הדור שכל העבודה המוטלת עלינו
הסתיימה ונגמרה ,וברור שהיום לאחרי ההפצה
חסרת התקדים של התורה והיהדות בכל העולם
כולו ,ובהיקפים אדירים ,אין ספק שהעולם מוכן
יותר מבעבר ומוכשר לקבל את התקופה החדשה,
יחד עם החידושים בתורה ובעולם.
לנו רק נותר להתחדש בעצמנו ולהיות ערוכים
לכך ,את זאת עושים על ידי ההוספה והחידוש
שלנו בלימוד התורה ,שיוצר חידוש גם בעולם,
בדרך לחידוש המושלם על ידי הקב"ה ,כבר היום
– מיד ממש.

למשל :כאשר לומדים איזה משהו ,צריכים לראות כיצד
זה נחקק במוח הזיכרון בצורה כזאת שלא נצטרך לשוב
וללמוד את זה פעם נוספת ,וכפי שהיה מקובל בתקופות
קדומות יותר שהיו חוזרים על חומר הלימודים מאה (!)
פעמים .בשיטה כזו הלימוד 'צף' אוטומטית במוח הזיכרון
מבלי לפתוח שוב את הספר.
כך גם בקיום תורה ומצוות :המדד לחינוך עצמי טוב הוא כאשר
המצוות מתקיימות 'מעצמם' (לא כרובוט חלילה ,אלא) באופן שהגוף
כבר מורגל לכך ,כי קיום המצוות לא בא כפקודה שהגוף מקבל ממישהו
זר ,אלא הגוף מצד עצמו מקיים את המצוות עד שאין צורך "להזכיר לו"
על כך .הוא עושה זאת כאילו מאליו.

הצגה לא אמיתית
במופעי קירקס אפשר לראות איך פתאום חתול (לדוגמא) נהיה מנומס
ואינטליגנטי ,אך כל בר דעת מבין שהחתול שמולו אינו בעל השכלה
גבוהה ,אלא הוא פשוט מאולף .במהלך האילוף ,החתול זקוק לעידוד
בלתי פוסק ,אם זה פיסות מזון ,או מילות שבח מהמאמן והמאלף ,כי
באמת החתול הוא בסך הכל חתול ,ובהזדמנות הראשונה שתהיה לו הוא
יכול לעזוב את מה שהוא למד ולחזור להיות חתול רגיל.
הדרך להרגיל את הגוף יכולה להיות בשיטה של אילוף ,אבל אז קיום
המצוות אינו חלק מהגוף אלא דבר שנוסף עליו ,ממש כמו החתול .הדרך
להקנות לגוף חינוך אמיתי ,הוא לגלות את מה שהוא באמת – שהוא
קשור לקדוש ברוך הוא ויש בו את כח עצמותו של הבורא ,ואז כאשר
הוא מקיים מצווה ,אין זו פעולה טכנית שהוא בסך הכל המבצע שלה,
אלא זה הוא עצמו ,זה חלק ממנו.

להשפיע על העבר
הדור שלנו הוא הילד הקטן של כל הדורות – את כל החינוך שלנו ,אנחנו
מקבלים בהמשך למה שהשאירו לנו גדולי הרוח שקדמו לנו לאורך
ההיסטוריה ,אך יחד עם זאת יש לנו את הזכות לקחת את החינוך הזה
איתנו ולהפנים אותו אל קירבנו באופן שזה יהיה "שלנו" ,מבלי צורך
בהישענות על הדורות הקודמים.
ויותר מכך :מכיוון שדורנו הוא הדור שיזכה לפתוח את פרק התכלית של
היקום – הגאולה האמיתית והשלימה ,הרי שלא רק שאנחנו מושפעים
מהדורות הקודמים ,אלא בכוחנו להטות את הכף ולהביא תועלת וגאולה
(לא רק לדור שלנו ,אלא) לכל הדורות הקודמים!
עובדה זו גורמת שמחה וחשק יותר בעבודתנו ,ומתוך שמחה זו יש לנו
כח להאיר את עצמנו ואת כל הסביבה ולהביא גאולה אמיתית ושלימה
לנו ,ולעולם כולו ,תיכף ומיד ממש.

יהדות בכל מקום .שליח ומטייל ישראלי בתפילת שחרית משותפת בהודו

.4

שמונים שנה למהפכה
כמו קיר בטון חצץ ביניהם עד שהוא נפל והתמוסס .בעבר,
לא היה שום קשר בין המציאות הגשמית בעולם הזה לבין
רוחניות כלשהי .השמים – לה' ,והארץ ניתנה לבני האדם.
אבל אז החליט הבורא להסיר את המחיצה ולתת לנו את
הכח לחבר ולהכניס בתוך העולם את המציאות של הבורא.
זו המשאלה אותה חפץ הקדוש ברוך הוא להגשים – לגלות
את עצמו גם במקום כזה ,גשמי וחומרי.
מקובל לחשוב שמי שנמצא גבוה יכול יותר
להשפיע ,ובצדק .ככל שאתה בתפקיד מפתח
בכיר ,אתה יכול לשלוט ולהשפיע יותר על
הסביבה .למרות זאת ,הכח למלאות את
המשאלה של הבורא לא ניתן לעולמות
הגבוהים והרוחניים ,אלא דווקא לנו
– העולם הנמוך ביותר ,לנו שמור הכח
לזכך את החומר והגשמיות ולהביא את
התגלות הקדוש ברוך הוא למטה.
דומה הדבר למנוף באתר בניה שמנסה להרים
ערימה של שקי חול .כדי להצליח להרים את
כל השקים יחד ,יש להרים דווקא את השקים
הנמצאים בתחתית הערימה ,ובאמצעותם
יתרוממו גם כל השקים ,כולל השקים שנמצאים
למעלה .כך גם בסולם העולמות – כאשר נצליח 'להרים'
את העולם שלנו ,שכאמור הוא הנמוך ביותר ,יתרוממו גם
כל העולמות ,אפילו העולמות הגבוהים ביותר.
הסרת המחיצה הייתה במתן תורה ,ועם גילוי התורה ניתן

לנו הכח להכניס קדושה בתוך החומר ,ולהפוך את העולם
עצמו להיות חלק מהמציאות הנעלית.

תחנה סופית
בנוסף לגילוי התורה שנתנה את הכח לגלות את האלוקות
בעולם ,התגלתה גם פנימיות התורה ,חלק הסוד ,על ידי
הבעל שם טוב וממשיכי דרכו בתורת החסידות .גילוי
"תורת החסידות" הוסיף כח חזק יותר שלא ניתן
קודם ,לגלות איך העולם עצמו הוא אלוקות.
בהתגלות החסידות עצמה היו כמה
שלבים ודרגות ,כשבכל אחת מהם
ההפצה והפרסום של תורת החסידות
מקבלת מימד חדש ועוצמתי יותר.
לאחר הבעל שם טוב ,התגלתה תורת
חסידות חב"ד על ידי אדמו"ר הזקן –
רבי שניאור זלמן מליאדי ,מחבר ספר
התניא .תורת חסידות חב"ד (ראשי תיבות –
חכמה בינה ודעת) מתמקדת בהלבשת הרעיונות
הכי עמוקים ומופשטים דווקא בתוך שכל האדם,
והיא נותנת כח חזק יותר למלאות את המטרה של
בריאת העולם.

בדורו של אדמו"ר הזקן היה מרכז החסידות ברוסיה ,ומשם
הפיץ הוא את תורת החסידות לכל מקום ומקום .מאז ,עבר
מרכז החסידות והתגלגל ממקום למקום ,עד שהגיע – לפני
שמונים שנה בדיוק – אל התחנה הנוכחית והסופית ב770-
שבניו יורק ,עם הגעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח (יחד
עם הרבנית) לארצות הברית.

רחוק מהר סיני
ובאופן ההפוך מההיגיון ,המציאות היא שדווקא במקום כה
מרוחק מארץ ישראל ומהר סיני  -בו ניתנה התורה ,דווקא
שם התרחבה והתפשטה הפצת החסידות בכל העולם כולו
ממש ,הרבה יותר מכפי שהיה בדורות הקודמים .הסיבה לכך
היא כאמור ,שדווקא על ידי הרמת המקום הנמוך ביותר,
אפשר להעלות את העולם כולו ולהמשיך בו את הגאולה
האמיתית והשלימה.
כעת רק נותר להתחיל לעכל את המצב בו אנו  -בני
ישראל  -עומדים .אנחנו לא רק כפועלים המבצעים את
המשימה אלא אנו מחוברים ממש עם עצמותו ומהותו של
הקדוש ברוך הוא ממש ,ועד שאנחנו נעשים כשותפים איתו
בבריאה כולה ונותר רק שנסכים ונכריז שהגאולה כבר
נמצאת בפשטות ,והנה הנה זוכים לראות זאת בגלוי.

כדי להצליח להרים את כל השקים יחד ,יש להרים דווקא את השקים הנמצאים בתחתית
הערימה ,ובאמצעותם יתרוממו גם כל השקים ,כולל השקים שנמצאים למעלה
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בואו נדבר

שירת החור השחור והגאולה

דווקא כשבאתי להתחיל ויכוח בעצבים ובכעס ,גיליתי מולי אשת שיחה נעימה .מתברר שמעבר להררי החומות שהצבנו סביבנו ניצבים
אחים ,שאם רק נשכיל לפרוץ אליהם דרך ,נמצא שיש ביננו הרבה משותף .הבה ננצל את הרשתות החברתיות כדי לבנות משהו חדש
נעמה טוכפלד • אשת תקשורת

המדע עדיין לא יודע הרבה על החורים השחורים הנצפים אי שם בחלל • לאחרונה הצליחו החוקרים להקליט חור שכזה
בפעילות וגילו להפתעתם כי בוקע ממנו קול שירה • האם מחולל הרס עצום שכזה באמת מסוגל לשיר תוך כדי? • מה זה
אומר לגבינו • ומה עם כל ה'חורים השחורים' שניצבים בחיינו?
רחל שאבי
"חורים שחורים" הם מפלצות חלל אימתניות.
לראשונה התגלתה התופעה בצילומים של
טלסקופי-חלל רבי עוצמה כאזורים שחורים
בשמיים המוארים ,משום שהאור שנע
בסביבתם נשאב ונבלע לתוכם .היות ואפילו
אור לא מצליח להימלט מכוח המשיכה/
כבידה הכביר שלהם ,אין בעצם אפשרות
לצלם או לראות מה באמת נמצא בתוך חור
שחור .מדענים סבורים שבלב החור השחור
נמצא כוכב ענק שהחומר ממנו היה עשוי
קרס אל תוך עצמו ,והפך כה דחוס וכבד ,עד
שכוח הכבידה הסופר מאסיבי שלו מסוגל
להסיט ,למשוך ,למעוך ולגרום לכל חומר או
אנרגיה שנמצאים בטווח הגרוויטציה שלו
להישאב אליו ולקרוס גם הוא אל המצב
הדחוס בו מסה של פלנטה שלמה עשויה
להימעך ולהתכווץ לגודל של כדור טניס.
וכך להפוך בעצם לחלק ממנו ,ללא
סיכוי לצאת והינצל אי עם ממצב נורא
זה ו"לחזור לעצמה" .משערים שכך
"גדלים" חורים שחורים ועוצמתם
גדלה.

העולם נתן בליבם") .משמעות שהיא מסר
אלוקי פרטי הגנוז בכל מה שאדם רואה
או שומע .הבנת משמעותם הרוחנית של
הדברים הינה קריטית ,משום שהיא באה
לגלות לצופה דרך בעבודת השם האישית
שלו .ובעניינינו ,די ברור שאותו
גרם שמימי אלים מרמז
על טיפוס מוכר
שעולה

ומסכלים כל ניסיון של הקורבן "לצאת" מהם
לאחר שמחצו את נפשו והפכו אותו/ה לתת
אנוש.
פנימה יותר ,משהו מעין "חור שחור" נמצא
בעומק אישיותה של הנפש-הטיבעית
בקירבו
השוכנת
של כל אחד
מאיתנו.

בניסוי מעניין שבוצע בנאס"א ,הצליחו
להמיר את טווח התדרים של קרני הרנטגן
שנחלצו משם ונקלטו על ידי הטלסקופים
 לטווח מקביל של גלי קול ,והתוצאה -מוזיקלית להפליא .כך נחשפה "שירתו"
המדהימה של ...החור השחור.

פנימה ועוד יותר פנימה
בכל ישות פיזית ,שוכנת פנימיות רוחנית
שיש לה משמעות עבור בני אדם ("ואת

והחדשות הטובות הן
שגם לישות הזו יש תקווה .אור גבולי
שבוקע ,משהו טוב שמצליח לצאת ולדווח
על מסה ואנרגיה אדירה הכלואה שם בפנים.
שירתם המוזרה של גרמי-השמיים שנתפסו
אצלנו כדוממים ,ו"הוקלטו" על ידי מדעני
נאס"א דווקא לאחרונה ,מזכירה את בשורתו
המדהימה של הרבי שליט"א מלך המשיח
בשיחתו לפרשת אחרי-קדושים תנש"א ,בה
הוא מתאר את מהותה של הגאולה במילים
מופלאות שאומרות הכל ,על כולם:

היא הגיבה.

"גאולה פירושה שהמציאות שהיתה קודם
משועבדת בגלות ,נעשית משוחררת.
המעלה והשלמות של הגאולה
האמתית והשלמה היא  -שהכל
משתחרר .אין שום עניינים שנשארים
חס ושלום "אבודים" בגלות ,לא
יותירו שום עניין בגלות .אפילו
ה"נידחים" וה"אובדים" – יגאלו .
 .מהכלל הגדול שבהם עד הפרט
שבפרט  . .כל אחד ואחד מישראל
וכלל ישראל "בנערינו ובזקנינו . .
בבנינו ובבנותינו  . .הגאולה תשחרר
כל אדם ואת כל בני האדם (גם אומות
העולם) וכל ענייני העולם ( . .כך)
שמתבטל ההעלם וההסתר המכסה על
מציאותם האמיתית והפנימית".

ממש לאחרונה הצליחו מדענים בכל
זאת לצלם את סביבתו הקרובה של
חור שחור .התצלומים מראים בעליל את
האנרגיה הנשאבת פנימה אל העלטה,
אך גם את המעט שמצליח להימלט בעור
שיניו אל מעבר ל"אופק הארועים" של
החור ,שהוא האיזור שמציין את גבול הבריחה
האחרון .ממנו פנימה ,כך הם סבורים ,שוכן
אזור האל-חזור.
לכותרות
לאחרונה,
ולוקה בהפרעת-
נרקיסיסטית,
אישיות
מגלומנית ואנטיסוציאלית .אגוצנטריות
שרואה את עצמה כמרכז העולם .האנשים
האלה משתמשים בזולת האנושי חסר המזל
שנמצא בסביבתם לצרכיהם נטו ,תוך דיכוי
ריגשי ,הקטנה והשפלה מילולית או פיזית,

אפשר
לו
לקרוא
"אגו" או "איד" ,והוא
מייצג את האיזור הלא מתחשב שלא
רואה את השני ממטר ,ועשוי להגיח בתנאים
מסויימים מכמעט כל אחד מאיתנו .אנחנו לא
אוהבים להודות בקיומו ,ומשתדלים ,ובצדק,
להדחיק אותו ככל הניתן.

ערב נחמד אחד נכנסתי לדף הפייסבוק
שלי ,ראיתי פוסט של מישהי שעצבן אותי
חבל על הזמן .פה נגמר הערב הנחמד.
הטקסט שלה דקר לי בעיניים ,המילים
שרפו בנשמה והיה בה כל מה שסימל את
ההפך ממני :תלביבית ,חילונית ,שמאלנית,
פמיניסטית רדיקלית עם דעות מעצבנות.
לא שהדעות שלי לא מעצבנות כן? אבל היא
לחצה לי על כל הכפתורים .אז מה עשיתי,
כמובן ,נכנסתי ,הגבתי ,תקפתי .כמו שעושים
בפייסבוק.
אבל אז קרה משהו בלתי צפוי בעליל.

ברגע הגאולה תישמע שירתו של כל נברא,
כשהיא בוקעת מפנימיות הווייתו .הצלילים
יבטאו את הד הקול האלוקי ,כוונה אלוקית
עילאית המונחת בבסיס בריאתו של כל
אחד ואחד .מבחירי הנבראים ועד לירודים
שבירודים ,ישיר כל אחד מהם את עצמו אל
האלוקים בהודיה .אוצר האנרגיה האלוקית
הדחוסה שנבלעה במעמקים האיומים ביותר,
יהפוך מחושך לאור עצום וישתחרר באחת,
ואלומת לייזר אדירה שתפרוץ מן העלטה
תאיר את היקום כולו.

החלו להתערער ונוצרו אלטרנטיבות,
הכרויות חדשות נוצרו ועוד .ומצד שני,
אנחנו משמיעים את אותן דעות לאותם
אנשים שמסכימים איתנו ומקבלים הדהוד
חוזר לדעתנו ,כך נוצר הרושם שאנחנו
מדברים ,אבל בעצם אנחנו לא.
ויחד עם כל זה ,שווה לנו לדבר.
מעשי הצדקה והחסד ,חיבור הלבבות ,שינוי
גורלות והיפוך מצבם של אנשים באמצעות
השיח הדיגיטלי זה משהו שקשה לאמוד
אותו בכמות אך אין ספק שהביא לעליה
משמעותית באיכות.

וכשהיא הגיבה התגובה שלה היתה דווקא
נעימה מכבדת ושקולה .טוב ,היה קצת מוזר
להמשיך לריב לאור התפנית הזו וכמובן לא
יכולתי להמשיך בקו המתקפה אז עברתי
לשאול שאלות .ואז היא ענתה תשובות.
ולאט לאט גיליתי בנאדם מאחורי הדמות
שבניתי לעצמי בראש .עם תכונות ,עם אופי,
עם לב ,עם משפחה .והכי גרוע :גיליתי שני
מחבבת אותה .ממש .מצאתי בה תכונות
נדירות של יושרה ,כנות ,פתיחות ,אומץ,
נכונות לשמוע .מה אני אגיד .באתי לחפש
אתונות ומצאתי מלוכה.

@

לא לקח הרבה זמן עד שהתיידדנו ,נפגשנו,
אני שולחת לה בווצאפ את שעת הדלקת
הנרות והיא שולחת לי תמונות של הבת
המהממת שלה בטיולים .אני יודעת שיש
אפשרות רבה שהיא אפילו 'לא מקפידה
על כל ההלכות בשבת' בלשון המעטה ,אולי
אפילו קרה והיא צילמה חלק מאותן תמונות
בשבת .ולי השבת קדושה ,אין ספק .אבל
הבנתי משהו דרכה:
מה שחשוב לי אינו בהכרח חשוב לה
ולהיפך .אבל מה שחשוב לשתינו? להיות
בקשר .לדבר .לא לנתק מגע .זה החוט
הדקיק שקושר בין כולנו.
כן ,יוצא לנו להתווכח ,עדיין הטקסטים שלה
יכולים לדקור לי בעין ,עדיין הדעות שלי
נחשבות בעיניה מטורפות לחלוטין ,אבל יש
כבוד .יש שיח הדדי .שיח ,לשון משיח.
אחת השאלות הפילוסופיות-מעשיות
שנשאלות בדור הרשתות החברתיות ,האם
אנחנו מדברים יותר ,או פחות?
מצד אחד אין ספק שהטכנולוגיה החדשה
פתחה אותנו לעולמות שונים ,לאנשים
אחרים ,לדעות רבות יותר ,עם קשרים רבים
יותר.
מצד שני תופעת “תיבת התהודה" רק

הפייסבוק ,האינסטגרם הווצאפ ושאר
כלים דיגיטליים מאפשרים לנו מה שפעם
לא היינו מעלים על דעתנו -להתגבר על
פערי זמן ומקום ,להגיע לאזניים שמעולם
לא הגענו אליהן קודם ולעיניים שתמיד
חשבנו שהן עצומות ,לכתוב את דעותנו
ולשתף ברגשותינו ובעיקר להפיץ .בשורת
הגאולה זה לא סוד ששמור ליודעי ח"ן
בלבד .הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על
הפצת המעיינות בחוצה שאין חוצה ממנו
והכלים היחידים שעומדים בקריטריון הזה
עד כה הן הרשתות החברתיות והעולמות
הדיגיטליים -שגם על מכשולי הטכנולוגיה
הישנה והתקשורת המסורתית הן מתגברות.
ניתן לומר בוודאות קרובה שהדור בו אנו
חיים מקיים הלכה למעשה “ומלאה הארץ
דעה את ה'" .אנשים מגלים עוד ועוד דברים,
מידע הפך להיות נגיש לכל דורש ורק צריך
לקפוח את העיניים ולהבין שזה פה.

להפוך את הרשתות החברתיות ,למה שהן נועדו  -להיות חברתיות

התחלנו לשוחח .שקשר שלעולם לא היה יכול לקרות אחרת
נרקם דווקא בדרכים האלו ,ולמרות שהכוונה היתה לבוא ולריב,
מצאנו את עצמנו בחיבוק אוהב .חרף כל הפערים ,הדעות
האמונות והמחשבות
מתעצמת .כל מחנה מדבר עם הסקטור שלו,
כל אחד מוקף כמעט רק באנשים שמסכימים
עימו ,אנחנו כאילו מדברים עם אחרים ,אבל
בתכלס אנחנו מדברים עם עצמנו.
הרבה פעמים אנחנו רואים גם תופעות של
‘עליהום' ,שיימינג ,דברים שקשה מאוד

לתקן אחר כך ,תגובות שנכתבות בהינף
מקלדת אבל פוצעות עמוק בלב.
אמנם ,הרבה דברים טובים קרו מאז פריצת
הטכנולוגיות החדשות לחיינו  -קיצורי
תהליכים ,השמעת קולו של האזרח הקטן,
מצב מונופול התקשורת והגופים הסגורים

אמנם תופעות הלוואי נותנות את אותותיהן
אך כשאני מקבלת לווצאפ שלי ,ממש דקות
לפני שבת תמונה של זוג נרות דולקים אי
שם בתל אביב עם הברכה “שבת שלום"אני
יודעת שמשהו טוב קרה .שהתחלנו לשוחח.
שקשר שלעולם לא היה יכול לקרות
אחרת נרקם דווקא בדרכים האלו ,ולמרות
שהכוונה היתה לבוא ולריב ,מצאנו את
עצמנו בחיבוק אוהב .חרף כל הפערים,
הדעות האמונות והמחשבות.
זה משיח.
אז בואו נפסיק לריב ונתחיל לשוחח ,בטח
בתקופה הזאת שבה הכל סביבנו על אש
גבוהה .בואו נסכים להתעניין בצד השני,
לשמוע מה יש לו לומר ,מה כואב לו ,מה
הוא צריך ,אולי נופתע .ובטח כשנגלה שהוא
לא כזה נורא כמו שחשבנו ואפילו ..די דומה
לנו ..שם יפתחו הלבבות .שנזכה להשיח,
ולהביא משיח .תיכף ומיד ממש.
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הרב בנימין אדרעי
השליח והרב הראשי
למדינת יפן

הרב
של
יפן
בערב שבת אחד נוחת ביפן זוג צעיר כדי לחגוג את חנוכה עם היהודים במדינה .תוך
שעות ספורות הם מגלים כי הכסף שברשותם לא יספיק להם אפילו לשני לילות
במלון ,אבל הם נשארים שם  22שנה .במהלך השנים הם הספיקו להקים את מרכז
הסיוע הגדול לנפגעי אסון הצונאמי ולחלוש על פעילות עניפה מסביב לימות השנה.
סיפורו של הרב עם החיוך שמכין את היפנים לגאולה .ראיין :מנחם מענדל אקסלרוד
בר לא הכין את 130
מיליון תושבי יפן
המתקרב.
לאסון
יום שישי  11במרץ
 ,2011בשעה 14:46
רעידת
התרחשה
אדמה עוצמתית ()9.0
בלב ים ,מול חופי
יפן .הרעידה הורגשה
היטב גם בטוקיו הבירה שנזרעה בהרס רב ,אבל הסיפור
האמיתי התרחש בעיר סנדאי .תוך זמן קצר העיר נשטפה
בגלי צונאמי ענקיים בגובה  10מטרים שסחפו כל מה
שנקרה בדרכם ,מרכבים וכלי שיט ועד לבתים .הצונאמי
גבה את חייהם של כ 18,000-איש ,והותיר מאות אלפי
אנשים ללא קורת גג.
גלי הענק פגעו גם בעיר פוקושימה וגרמו להשבתת
תחנת הכוח הגרעינית שפעלה בה ,ובהמשך גם לפיצוץ
ודליפה רדיואקטיבית ,אירוע שהוגדר בתור האסון
הגרעיני השני בחומרתו אי פעם .בעקבות כך הוכרז מצב
חרום ,והשלטונות הורו לפנות מביתם  160,000תושבים
שהתגוררו באזור .קטסטרופה לפי כל קנה מידה.

באופן מעט מפתיע ,אחד מאלו שנחלצו לעזרת העם
היפני ברגעי המשבר היה לא אחר מאשר הרב בנימין
אדרעי ,שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ליפן.
מעט מפתיע אמרנו ,משום שבדרך כלל תפקידם של
השלוחים נתפס כאלו שאמונים על הגשת סיוע לכל
יהודי באשר הוא ופחות בהפעלת פרוייקטים לאומיים
פנים מדינתיים.
אתם לא נשלחתם ליפן כדי לסייע ליהודים
דווקא?

"תפקידנו בראש ובראשונה הוא למלא את שליחותנו,
המתנהלת בהתאם להוראות של הרבי שליט"א מלך
המשיח .הוא כמובן זה שמבקש לדאוג לכל יהודי למצה
שמורה בפסח או תפילין בכל יום חול ,אך במקביל גם
מצווה עלינו לקרוא לעמי העולם לשמור על  7מצוות
בני נח .מצוות אלו הן למעשה חוקים אוניברסליים
ליצירת עולם של טוב וחסד ,וזה בדיוק מה שעשינו".
הרב אדרעי פתח בנסיעות יומיות לאזורים מוכי האסון
(מרחק של כ 400ק"מ) ,ודאג לתרומות ענק של מזון,
שמיכות ,ביגוד ,וציוד אלמנטרי נוסף .הוא גייס  9רכבים
ייעודיים להכנת וחלוקת אחד המאכלים הידועים ביפן

– בטטה חמה – והקים קו חלוקה קבוע עבור הניצולים.
יום יום היה מבקר במקום ומתעניין בשלומם ,והם
מצידם הוקירו לו טובה מעומק ליבם .במין סיטואציה
שלא תיאמן ,פתאום הפך הרב החסידי למלאך המושיע
עבור אלפים רבים של יפנים.

השאלה הראשונה בפגישת השידוך
כדי לעמוד אל נכון על טיב היחסים בין הרב אדרעי לעם
היפני ,יש לחזור כ 22שנה לאחור ,אל שנות הבראשית
של השליחות החב"דית ביפן.
איך מגיע ילד שנולד וגדל בכפר חב"ד ,אל טוקיו
בירת יפן?

"מסתבר שיש כמה תחנות בסיפור המסע הזה" ,מחייך
הרב בנימין אדרעי את חיוכו הכובש" .אתחיל מכך
שבתור נער צעיר במהלך שנות לימודיי הראשונות
בישיבה ,התוודעתי להוראה של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,כי על כל אחד לאמץ את מאמר המשנה בפרקי
אבות "עשה לך רב" ,ולאמץ רב אישי שיכוון וידריך גם
בימי שגרה כמו גם ברגעי התלבטות .באותה תקופה
הכרתי את הרב זמרוני ציק מבית חב"ד בת ים ואת
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פועלו הרב ,והחלטתי שזהו הרב שאני
רוצה לעצמי .כעבור שנים כאשר נדרשתי
להכריע בסוגיית מקום השליחות ,היה לו
חלק רב בהחלטה לנסוע ליפן.
"עם סיום  6שנות לימודים בישיבות
בארץ כפי המקובל ,נסעתי לשנה נוספת
של לימודים בחצרו של הרבי שליט"א
מלך המשיח בברוקלין ,ניו יורק ,ב770-
המפורסם .לאחר השנה הזו רבים
מהתלמידים יוצאים לתקופת שליחות
באחד מבתי חב"ד ברחבי העולם ,גם בתור
כוח עזר לסיוע עבור השליח המקומי ,וגם
בתור שליח פוטנציאלי כדי להכיר מקרוב
את הפרקטיקה של השליחות.
אני נסעתי עם חבר לתקופה של חצי שנה
בבית חב"ד בדלהי ,הודו ,ובמשך החודשים
הללו נשאלנו לא פעם על ידי מטיילים
ואורחים מדוע אין בית חב"ד ביפן .כך
נכנס לי לראש שיש צורך לפתוח בית חב"ד
ביפן ,בה בשעה שלא היה לי שום מושג ולו
הבסיסי ביותר אודות המדינה הזו.
"לאחר כמה חודשים של שליחות קיבלתי
מכתב מהרבי שליט"א מלך המשיח אודות
הצורך להינשא ולהקים בית בישראל,
ומכיוון שכך מיהרתי לעלות עוד באותו
יום על מטוס חזרה לניו יורק כדי שאוכל
לבצע את ההוראה הזו .השאלה הראשונה
ששאלתי את אשתי לעתיד היא – האם היא
תהיה מוכנה לצאת לשליחות ליפן לאחר
החתונה .עד היום אינני יודע מה וכמה
היא ידעה אז על יפן ,אבל היא הביעה את
הסכמתה ,ומבחינתי זה היה מספיק .תוך
חודשיים מאז שנפגשנו לראשונה ,כבר
עמדנו תחת החופה".
ומיד נסעתם ליפן?

"לא ,לא מיד .בחודשים הראשונים גרנו
ליד הוריי בכפר חב"ד ,אבל לשבתות נסענו
לבתי חב"ד שונים בארץ כדי לספוג את
אווירת השליחות .שבת אחת התארחנו
בבת ים ,ובאותה שבת שאל אותי הרב
זמרוני ציק "בנימין ,מה עם יפן"? הרגשנו
שהשאלה רלוונטית מתמיד ,וחשבנו לנסוע
לטוקיו לחג החנוכה לשבוע ימים כדי
לפעול שם ובינתיים לראות ולהכיר את
המקום.

טבילה במקווה באמצע הלילה
"חזרנו הביתה לכפר חב"ד במוצאי שבת,
בהחלטה לשאול את הרבי שליט"א מלך
המשיח מה עלינו לעשות ,ולנהוג כפי
שיורה לנו .חשנו כי מדובר בשאלה גורלית
וחשובה עבורנו ,ולכן על אף שהיה זה בשעה
מאוחרת בלילה ,הלכתי לטבול במקווה
כהכנה לכתיבת השאלה .הנחנו את המכתב
שלנו בין דפי הספר 'אגרות קודש' ,ובעמוד
שפתחנו הופיעה התשובה 'בימי חנוכה אלו
לנסוע להפיץ את המעיינות חוצה במקום
אשר החושך יכסה ארץ' .בהתרגשות גדולה
התחלנו להתכונן במהירות לנסיעה.
"בערב חנוכה כבר נחתנו ביפן ,עם
מזוודה אחת של בגדים וחפצים אישיים.
שאר הכבודה כללה חנוכיות ומצרכי מזון
כשרים.
"מסתבר שלא היינו מודעים ליוקר המחיה
ביפן ,באנו עם  400דולר עבור ההוצאות,
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אבל כבר בשדה התעופה התברר לנו שרק
הנסיעה למלון והשהיה בו לילה אחד מגיעה
לסכום הזה! עד היום איני יודע להסביר
בדיוק איך ומה ,אך מסתבר שהתרחשו
עבורנו כמה ניסים...

ט"ז סיון ה'תשפ"א \ 27/05/2021

מתייצבים עם תעודת מינויו של הרב אדרי לרב הראשי ליפן.
משמאל לימין :שימבה סן ,הרב אדרי ,המזכיר הראשי של
הממשלה  -סוגה סן ,ד”ר תשמה ומוטו סן.

"האמת היא שבימים הראשונים לשהותנו
ביפן נחלנו אכזבה גדולה כי גם כעבור
שעות של חיפושים לא מצאנו יהודים,
אך אז בהשגחה פרטית קיבלנו הכוונה
מדויקת יותר היכן נמצא אזור המגורים של
הישראלים ,וכעבור כמה ימים כבר ערכנו
מסיבת חנוכה בה השתתפו  60איש.

הילדים שנוסעים לנהר לטבול
כלים
מטבע הדברים ,החיים בשליחות ובמיוחד
במקום רחוק כל כך מזמנים אתגרים
מגוונים ,בפרט עבור משפחה חסידית
ברוכת ילדים.
איך מגדלים משפחה של עשרה
ילדים בטוקיו ,בלי בית ספר דתי ומזון
כשר?

"אני רוצה לומר לך" ,פותח הרב אדרעי,
"שדווקא לילדים יש מקום משמעותי
מאוד בשליחות .זה מתחיל מהלידות ,שאת
כולן עברה אשתי אפרת כאן ביפן ,למרות
שהרבה יותר נוח ונעים לחוות זאת בארץ
או ליד המשפחה .עצם העובדה שמתרחשת
כאן לידה יהודית ,עושה המון עבור
המקומיים .ההמשך הוא בברית המילה .רוב
ילדינו הם בנים ,כך שפעמים רבות הזמנו
לכאן מוהל עבורנו ,אך אני יכול לומר ללא
כל הגזמה שיש עוד עשרות בריתות נוספות
שהתבצעו הודות לכך.
"לגבי הלימודים של הילדים ,אנחנו
משתדלים להעניק להם הרבה בבית,
אבל מגיע גיל מסוים שהם חייבים לקבל
תגבור נוסף בשביל להדביק את הקצב של
בני גילם .מצאנו אברך מישראל שישמש
עבורם כמורה ,והם לומדים יחד מידי יום
דרך המחשב.
"לילדים יש תפקידים בבית חב"ד
ובשליחות ,והם גם נוסעים מידי שבוע
לקראת שבת לפגוש יהודים שמתגוררים
באזורים שונים של העיר הגדולה ,לאחל
להם שבת שלום ולחלק להם חלות ויין.
"סוגיית המזון הכשר היא אחד הדברים
הראשונים שפנינו לעסוק בו ,ובמקביל
התוודענו לקושי הגדול שקיים בתחום.
מצד אחד השתדלנו לייבא מוצרים רבים,
ומצד שני בדקנו האם ישנם מוצרים
מקומיים ללא בעיות כשרות שנוכל לצרוך,
או לחילופין שנוכל להשגיח על הייצור
ולהעניק כשרות למוצר.
"בנינו מערכת כשרות ואנו עומדים בקשר
עם צוות רבנים וטכנולוג מזון מקצועי,
וברוך השם כיום ישנם כבר מאות מוצרים
שאנו מעניקים להם כשרות .בנוסף מידי
תקופה אנחנו מזמינים לכאן שוחט כדי
להבטיח את מלאי הבשר הכשר במדינה,
ובקשר לכך יצוין הרב יהודה בן שמחון
שהיה כאן החלוץ בתחום השחיטה".
הראיון עם הרב אדרעי מתקיים בשעות
הערב של יפן ,ומעבר לקו אני שומע אותו

תושבים מאזור האסון מוקירים תודה לרב אדרעי

הראיון עם הרב אדרעי מתקיים בשעות
הערב של יפן ,ומעבר לקו אני שומע אותו
נוסע עם הילדים ברכב ומנצל את ההפוגה
שבין השאלות לתת להם הוראות .לשאלתי
במה מדובר הוא עונה שהם כעת בדרך לנהר,
לטבול כלים חדשים שנקנו היום ולהכשירם
לשימוש במטבח הבית חב"ד
נוסע עם הילדים ברכב ומנצל את ההפוגה
שבין השאלות לתת להם הוראות .לשאלתי
במה מדובר הוא עונה שהם כעת בדרך
לנהר ,לטבול כלים חדשים שנקנו היום
ולהכשירם לשימוש במטבח הבית חב"ד.
אין לכם מקווה שם ,בטוקיו?

"תראה ,היפנים הם עם מאוד מסודר .כאן
לכל פרויקט בניה יש תאריך התחלה וגם
תאריך סיום .הם לא מאפשרים להתחיל
בבניה ולהשאיר שלדי בטון של בנינים לא
גמורים ברחבי העיר .לשמחתי יש לנו כבר
שטח עבור מקווה ,אבל כדי שנוכל להתחיל
בבניה אנחנו צריכים להחזיק קודם במלוא
הסכום הדרוש לכל התהליך .במחירים של
יפן מדובר בסכום גבוה ביותר ,ובעזרת
השם ברגע שנגיע אליו נוכל לגשת לאירוע
המשמח של התחלת בניית מקווה טהרה".

מתוך אלפי השלוחים הפזורים בעולם,
המייצגים את העבודה העצומה שמוטלת
על כל אחד מהם ,נבחר בית חב"ד היחודי
בטוקיו ,לייצג בפני אותם צעירים את עולם
השליחות.

חוץ מאירוח והדרכת הקבוצות ,מתנהלת
כמובן פעילות ענפה למען יהודי יפן
הכוללת בין השאר סעודות שבת וחג
ושיעורי תורה ,ופעילות מתאימה סביב
החגים ומועדי ישראל .בשנים האחרונות
אף נפתח בית חב"ד נוסף בעיר קיוטו ,אותו
מפעילים הרב מוטי גרומך ומשפחתו.

"זה מאוד בולט ביחס שלהם כלפינו ,ובכלל.
ישנם אנשים שבתחילת דרכנו כאן היו
מפריעים ומצרים את צעדינו ,ופעמים רבות
גם דאגו להזמין לנו משטרה כדי לסכל
אירועים שקיימנו .אנחנו מצידנו דאגנו
להפגין כלפיהם יחסי ידידות ,והמציאות
מוכיחה שזה עוזר.
כיום לא רק שאינם מפריעים ,הם אף
תורמים לנו .זה מאוד מסתדר עם הרושם
שיש לנו מהעם היפני בכלל ,שהם אנשים
מאוד נוחים ונפלאים.

תעודת ההכתרה של הרב
אדרעי לרבה הראשי של
יפן חתומה על ידי גדולי
הרבנים מכל רחבי העולם

הצוואה שלא קוימה
הובילה להכתרת הרב

"חוץ מהדאגה ליהודים אנחנו גם מנהלים
פעילות ייעודית עבור הקהל המקומי",
מספר הרב אדרעי" .מאז ומתמיד למדנו
להעריך אותם ,ובמיוחד מאז אירועי
הצונאמי התחזק הקשר שלנו לאוכלוסיה
ולגורמי הממשל .יש לנו שיעורים קבועים
עבורם ללימוד  7מצוות בני נח ונושאים
קשורים .הגאולה האמיתית והשלימה
צריכה להגיע בכל רגע ,וגם הם צריכים
להיות מוכנים לקבל את מלכותו של הרבי
שליט"א מלך המשיח".
היכן ניתן לראות את החיבור שלהם
לנושאים הללו?

היפנים שואלים :מה עם
החנוכיה?
בבית חב"ד טוקיו קיים פרויקט בלתי
שגרתי ,במסגרתו מגיעות קבוצות של בני
נוער יהודים מרחבי העולם כדי ללמוד
על מודל השליחות .לא מדובר רק על
צעירים של חסידות חב"ד ,אלא על כאלה
שמשתיכים לזרמים ותנועות אחרות.
במהלך ביקורם הם רואים וחווים מקרוב
את השליחות ,מתוך מטרה לרכוש כישורים
נחוצים וידע מתאים כדי שיוכלו גם הם
בבוא העת לתרום לעם ישראל.

בסיור עם שגריר יפן בכפר חב’’ד

"אני רואה כאן גם היבט רוחני ,המעיד על
כך שאכן הודות לשהותנו הארוכה כאן
האווירה נעשתה קדושה יותר .כאשר הגענו
לכאן היו ברחוב שלנו כמה וכמה חנויות
לממכר מוצרים הקשורים לעבודה זרה ,אט
אט הם נסגרו וכיום אין אפילו אחת .ישנו
סופרמרקט גדול ויוקרתי במרכז העיר.
לפני שנים ,כאשר רציתי לבקש שיציבו
אצלם חנוכיה גדולה בימי החנוכה ,הבהירו
לי שאין על מה לדבר .המצב כיום הוא שהם
מעצמם מתקשרים אליי מידי שנה חודש
ימים לפני חנוכה ושואלים היכן החנוכיה"...

סוכה ניידת ברחובות טוקיו

הרב אדרעי מוסיף ומספר על החיבור
המיוחד שלהם עם אנשי המקום" :בתקופה
האחרונה פתחנו אצלנו תערוכה בקשר
לציון עשר שנים לאסון הצונאמי .הגיעו
מאות מבקרים ,ביניהם אישים בכירים
רבים .אחד מהם הוא שר ההגנה של יפן,
שהתרגש עד דמעות במהלך הביקור.
היפנים רואים בנו – מייצגי העם היהודי
– אנשים טובים ומועילים ,והם גומלים
לנו בהתאם .זו כנראה גם אחת הסיבות
שהובילו אותם בשנים האחרונות להחלטה
להעניק לי ולמשפחתי אזרחות יפנית".
לסיום ,מהי תמצית חזון השליחות
שלכם?

"לבצע את תפקידנו בעזרה וסיוע בכל
תחום לכל יהודי באשר הוא ,ובהכנת עם
ישראל ואומות העולם לגאולה הקרובה ,על
ידי הוספת מצוות ומעשים של טוב וחסד,
ובאמצעות הכרת הגואל – הרבי שליט"א
מלך המשיח".
בהצלחה רבה!

יום אחד פנה אל הרב
אדרעי יהודי שחי ביפן
תקופה ארוכה ,ובפיו
בקשה :לדאוג שלאחר
מותו הוא יזכה להיקבר
כיהודי .הרב אדרעי
כמובן היה נכון למלא את
הבקשה בבוא העת ,אך לאחר פטירת היהודי התברר
שהאישה עימה חי – גויה מקומית – מסרבת לאפשר
להביא אותו לקבר ישראל .הרב אדרעי לא היסס,
ובכדי לקיים את בקשת הנפטר ולשמור על כבוד
הנפטר ,הוא פנה לבית המשפט .במשך כמה חודשים
התנהלו דיונים בנושא ,ובינתיים הוחזקה גופת
הנפטר בקירור בהתאם לצו בית המשפט.
במהלך אחד הדיונים שאל השופט את הרב אדרעי
“האם אתה רב מוסמך מטעם מדינת יפן"? הרב
אדרעי הציג תעודות הסמכה לרבנות מאת עשרות
רבנים ,אך את השופט זה לא הרשים ,ובסופו של דבר
אכן נפסק שהאישה תנהג בנפטר כפי דעתה .המקרה
הכואב הזה הבהיר לרב אדרעי עד כמה נחוץ לקבל
הכרה רשמית כרב מטעם המדינה.
הרבנות הראשית לישראל היתה גם היא מעורבת
במקרה ,ובעקבותיו עלתה ההצעה למנות את הרב
אדרעי באופן רשמי לרב הראשי של יפן ,כדי לקבל
את הכרת השלטונות בעתיד במקרים שיצריכו
התערבות הלכתית .הרב אדרעי הגיע לארץ וקיבל
את כתב המינוי מאת הרבנים הראשיים לישראל,
ובהמשך קיבל המינוי הכרה רשמית ביפן כאשר
מזכיר ראש הממשלה מר יושיהידה סוגה הזמין את
הרב אדרעי בתור הרב הראשי לפגישה מיוחדת ,בה
ביקש להוקיר לו תודה באופן מיוחד על מסירותו
הרבה למען העם היפני .בשנה שעברה נבחר מר
יושיהידה סוגה לתפקיד ראש ממשלת יפן ,וגם כעת
נשמר איתו קשר חם ומיוחד.
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שערגורלית
החלטה
כותרת?לארץ
בין שמים
במחלקת קורונה
הרב ירון צבי מרמת גן מצא את עצמו מובהל למחלקת טיפול נמרץ בבית הרפואה מעייני
הישועה לאחר שנדבק בקורונה ,שם הוברר לו כי הוא נמצא בסכנת חיים מיידית" .החלטתי
שיש לי פה למטה עבודה בשליחות ,ולא ויתרתי לעצמי" ,הוא מספר .עם שיחרורו בחסדי ה'
הוא פנה להקים ערוץ שיעורי וידאו להפצת החסידות ולזירוז הגאולה האמיתית והשלימה

פ

עמים שישנן חוויות,
שגורמות לאדם
“הרהור תשובה" –
התכנסות עצמית
לבדק בית מחודש
על החיים.

אדמו"ר
כאשר
הזקן ,בעל התניא
ערוך
והשולחן
חסידות
ומייסד
חב"ד ,ישב במעצר על לא עוול בכפו
ברוסיה ,התפעלו החוקרים מאוד מחכמתו.
מסופר שאחד השרים החשובים התפעל
והגיע אליו לתא לשוחח עימו .שאל השר
את אדמו"ר הזקן איך הוא מפרש את
שאלת הקב"ה לאדם הראשון“ :אייכה?"
הרי הבורא בוודאי יודע היכן נמצא האדם.
בתחילה השיב אדמו"ר הזקן את פירוש
רש"י ,שהקב"ה רצה לפתוח עימו בדברים.
אבל השר לא הסתפק בכך וביקש לדעת

איך האדמו"ר הזקן מפרש.
ענה לו הרבי הזקן ששאלה זו בעצם מופנית
לכל אחד ואחת בכל זמן ובכל מקום
ופירושה – איפה אנחנו אוחזים ,מה פעלנו
בהוספת טוב בעולם ,בשליחותנו בחיים,
במתנה שקיבלנו מהבורא להתקיים כנשמה
בגוף לזמן מוגבל? תוך כדי הדברים ,נקב
האדמו"ר הזקן בגילו המדויק של השר
והפנה את השאלה ‘אייכה?' אליו.
כאשר הרבי שליט"א מלך המשיח סיפר
את הסיפור באחת משיחותיו ,גילה כי
התשובה המדוייקת שהניחה את דעתו של
השר ,הביאה גם להצלת חייו של אדמו"ר
הזקן עצמו שבאותה שעה חש שהוא מגיע
ל'כלות הנפש' ,דבקות אדירה עד כדי
שכמעט יצאה נשמתו מגופו ,אז הבין שיש
לו עוד הרבה מה לפעול בעולם ונשאר
בחיים ,כאן בעולם הזה ,על מנת להמשיך
בתפקידו להאיר את העולם.

מתניא ביתי לתניא עולמי
הרב ירון צבי ,מרמת גן ,שחווה חויה קלינית
מאתגרת במיוחד לאחר שנדבק בקורונה,
השנה ,מספר על השתלשלות הסיפור ממנו
ניצל לחיים.
מספר הרב ירון“ :לפני שאגיע לעצם
האירוע ,אני רוצה להקדים את מה שהיה
אצלי סוג של "הקדמת תרופה למכה".
לפני כשנתיים ,התחלתי למסור שיעור
תניא שבועי בבית .תניא הוא ספר היסוד
של חב"ד בו מבאר אדמו"ר הזקן את מבנה
הנפש ,הדרכים בעבודת ה' ,התמודדות עם
בעיות שונות ,תכלית בריאת העולם ועוד.
מהר מאוד קלטתי שקשה לקבוע עם כמה
אנשים זמן שטוב לכולם ,והחלטתי להעביר
את השיעור לווצאפ ,בהקלטות יומיות
ששלחתי לכמה חברים.
"כתבתי לרבי שליט"א מלך המשיח על
השיעור באמצעות האגרות קודש (ראה

מסגרת) וקיבלתי ברכה אדירה שיועדה
'להשומעים המשתתפים בשיעור התניא'
ומצוין בו שביעות רצון על השיעור שנמסר
בפנים מסבירות וכו'.
“אחרי כזאת ברכה ,השיעור הלך וגדל
עד שהגיע לתפוצה רחבה שכללה אלפי
יהודים מחמש עשרה מדינות בעולם!
עם הזמן הכנתי ביאורים מעמיקים יותר
והוספתי פינת סיפורים והלכה בסוף כל
שיעור .התגובות היו חמות מאוד ודירבנו
אותי להמשיך.
"התחילו להגיע שאלות ממשתתפים
וממשתתפות אותם פרסמתי עם מענה וכן
בקשות לשיעורים נוספים ,ייעוץ וכתיבת
בקשות באמצעות האגרות קודש וכו'.
"המאזינים תרמו סכום לקניית ציוד סאונד
מקצועי ואפילו מימנו משרד לתקופה
מסוימת כדי שאוכל להקליט בשקט ,ראינו
הרבה סיעתא דשמיא.

עד כדי מסירות נפש
“לא קל להוציא שיעור מידי יום" ,מספר
הרב ירון“ ,במיוחד כאשר ההפרעות
מתגברות .צריך ריכוז ויישוב דעת שלא
תמיד מצויים בשטף החיים .מידי פעם
אף צצות תקלות טכניות שהפכו לדבר
נפוץ כאשר התקלקלו כמה מכשירים
מהם שידרתי את השיעור ...בנוסף לכל זה,
מצאתי אז את עצמי ,בן יחיד שעליו לטפל
בשני הוריו המבוגרים.
“לא אחת ,חוויתי מניעות ועיכובים מבית
ומחוץ ולעתים מצאתי את עצמי מקליט
רק בשעת לילה מאוחרת ,או באיזו פינה
שקטה ברכב .היו גם מקרים שהייתי צריך
לחזור על הקלטות שנעלמו בגלל תקלות
בציוד .כל החוויות האלו מחד הקשו עלי אך
מאידך ,גרמו לי להבין כמה חשוב שאמשיך.
חשתי שזה בוקע הרבה חושך ומזרז את
הגאולה האמתית והשלימה.

בנוסף ,חיזקו אותי התגובות המיוחדות
מהמאזינים שלא חדלו מלהגיע .הבנתי,
יחד עם אישתי שתחי' ,שחייבים להמשיך
ויהי מה .אמרנו לעצמנו שהרבי שליט"א
מלך המשיח מלמד אותנו ש'שליחות לא
עוצרים' ואכן אנו רואים ,ב"ה ,המון תמיכה
ממנו במהלך התפתחות השיעור.
“נוצר קושי גדול להמשיך ,כאשר שני הורי
עליהם השלום ,נפטרו בהפרש של כשמונה
חודשים ביניהם ,כאשר בנוסף באותה
תקופת זמן ,אמי עברה אירוע ולא חזרה
לעצמה .השתדלתי להפוך את הכאב שלי
לעשייה מוגברת והקדשתי לזכותם את
השיעורים.

בסכנת חיים
“כאן אנו מגיעים לסיפור ,שהחל מיד לאחר
שמחת תורה בשנה זו .ההשגחה הפרטית
העמידה אותי בפני מצב לא פשוט ,מצב של
סכנת חיים.

“מצאתי את עצמי אחרי חג סוכות ,עם כל
הסימפטומים של הקורונה .ניסיתי שבוע
לשהות בבית אך המצב הלך והחמיר,
אישתי ואני החלטנו להזמין רופא .במוצאי
שבת פרשת בראשית הגיע ד"ר לוינגר
רופא מומחה ,מנהל מחלקה באחד מבתי
הרפואה ,שבדק אותי ואמר שצריך לפנות
אותי מיד לבית רפואה .שאלתי אותו מה
מצבי והוא ענה' :לא טוב'! אישתי הזמינה
ניידת טיפול נמרץ שהטיסה אותי לבית
הרפואה 'מעיני הישועה' בבני ברק לשם
הוכנסתי דרך כניסה מיוחדת בחניון התת
קרקעי.
“בתחילה אשפזו אותי במחלקת קורונה
רגילה והתחילו בסדרת בדיקות .אחרי כחצי
לילה הבנתי שמשהו לא בסדר לפי תגובת
הצוות לתוצאות הבדיקות שהחלו להגיע.
רמזו לי שאולי יעבירו אותי להשגחה יותר
מוגברת ,חשבתי לתומי שהכוונה למיטה
ליד עמדת האחיות .באותו זמן הרגשתי רע

מאוד ,חולשה וקושי נשימה אדיר.
"לפנות בוקר הגיע מתנדב שעזר לי להניח
תפילין .פתאום קפצו עלי רופא וחמשה
אנשי צוות ,הושיבו אותי בכיסא גלגלים
והצמידו לי מסכת חמצן נוספת לצינור
שכבר היה מוצמד לאפי ,וסיפק לי 100%
חמצן .הריצו אותי במהירות במסדרון,
שאלתי מה קורה ,תוך שאני משתעל
מהקושי נשימה .הסבירו לי שאני בדרך
לטיפול נמרץ.
“כשגענו למחלקת טיפול נמרץ ,השכיבו
אותי במיטה מיוחדת בחדר מלא מכשור
רפואי .מאוחר יותר הסתבר לי שזה חדר
הכנה ל'מורדם מונשם' .תוך דקות הייתי
מחובר לאינפוזיות ,א.ק.ג ,מד סטורציה,
חמצן ועוד כמה דברים .רק לאחר כמה
ימים גילה לי שרון ,אחד האחים במחלקה,
מדוע הובילו אותי בכזו היסטריה  -הוא
אמר שהייתי בסטטוס ‘עומד למות' היל"ת.
אמרתי לו בחיוך שבחב"ד אין לנו הגדרה
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כזו ,יש לנו רק סטטוס ‘שליחות' והוא צחק.
“בעודי שוכב שם ,מוקף אנשי צוות
בחליפות לבנות ,נכנס אח רוסי יקר בשם
מיכאל ואמר לי‘ :אתה רוצה לחיות?' .הגבתי
בחיוך ואמרתי לו‘ :אני אשמח' .למראה
החיוך שלי הוא צווח לעברי‘ :אתה חושב
שאני צוחק? אתה יודע איפה אתה נמצא?
רוצה סיור מודרך? פה מתים ,פה מונשמים.
אני רציני! אם אתה רוצה לחיות ,אתה חייב
לשכב רק על הבטן!' .אחר-כך הסבירו לי
שרק על הבטן יש סיכוי שהריאות יתרפאו.
עשיתי מאמצים להסתובב ורק בעזרת כמה
אחים הצלחתי ,הייתי מאוד חלש וזה היה
נס שבכלל נשארתי בהכרה במצבי ,כפי
שהובהר לי.

“קשה לתאר את המצב שם .אתה מאושפז
במתחם סגור כאשר המעקב אחריך הוא דרך
מצלמות ומדדים שהמכשור לוקח ממך .כדי
שהצוות יוכל להיכנס לתוך החדר הוא מתמגן
בחליפות לבנות אטומות ,ועיקר הקשר איתם
מתבצע באצמעות טלפון בעת הצורך .מאחר
וכולם נראים דומים בחליפות האלו השתדלתי
לזכור את השמות שלהם כדי להראות להם
שאני מתייחס אליהם אישית"

“בשלושת הימים והלילות הבאים הייתי על
הבטן ,מחובר למכשור ,ניזון מאינפוזיות
ומעכל את מצבי .היתה תחושה כבדה
שאני בסכנת חיים ולא בהכרח יוצא
מפה .הרגשתי שהמוח עובד חלקית בגלל
החוסר בחמצן אבל החלטתי בתוקף שאני
מתחיל לחזור שיחות חסידות בראש כדי
לחזק את עצמי רוחנית .חזרתי בעיקר
על ‘שער הביטחון' של רבנו בחיי בספר
חובת הלבבות שבעבר מסרתי בו שיעורים
ועל שיחות על ביטחון בקב"ה של הרבי
שליט"א מלך המשיח ושל הרבי הריי"צ,
האדמו"ר יוסף יצחק שניאורסאהן ,הרבי
השישי בחב"ד.
“קשה לתאר את המצב שם .אתה מאושפז
במתחם סגור כאשר המעקב אחריך הוא
דרך מצלמות ומדדים שהמכשור לוקח ממך.
כדי שהצוות יוכל להיכנס לתוך החדר הוא
מתמגן בחליפות לבנות אטומות ,ועיקר
הקשר איתם מתבצע באצמעות טלפון בעת
הצורך .מאחר וכולם נראים דומים בחליפות
האלו השתדלתי לזכור את השמות שלהם
כדי להראות להם שאני מתייחס אליהם
אישית .יצויין כי היחס שם היה מופלא,
מקצועי מאוד מחד ואנושי מאוד מאידך,
והם גם עזרו לי בכל העניינים הקשורים
למצוות – נטילת ידיים ,תפילין וכו' .על
המחלקה אחראי פרופ' סורקין חב"דניק
מרעננה שחשתי את דאגתו האישית
לשלומי לכל אורך האשפוז.

לבקש ברכה עבורי ופתחתי את ההודעה.
"במכתב המופלא הזה היו ברכות לבריאות,
ונאמר שזה שבגלל ייסורי הבריאות שלי
אינני מוסר את השיעורים שלי ,זה כמו אדם
חולה שלא רוצה תרופה ,כי הרי השיעורים
שלי הם הכלי לברכה לבריאות ולפרנסה.
הבנתי שהרבי שליט"א מלך המשיח רוצה
שאמשיך את השיעור תניא 'אבל איך?',
חשבתי לעצמי 'אני על הבטן ,בקושי נושם,
בקושי זז ,חלש ולא מרוכז .לא מסוגל
לדבר'.
“החלטתי שאעשה מאמץ למסור שיעור
לפחות בהקלדה .בקושי רב התחלתי
להקליד ביאור בתניא ,בשכיבה על הבטן,
לפרק שעוסק בכעס ,תוך שהצוות מתריע
בי שאני חייב לתת לריאות לנוח ולהשתקם.
כתבתי מה שהצלחתי ושלחתי את הביאור.
באותו לילה משהו קרה .התחלתי לחוש
שמשהו משתנה בי ,שאני מתחזק קצת .אני
זוכר שלפנות בוקר ,נכנסה אחות בשם הדר
ושאלה בהתפעלות גדולה אם אני מרגיש
יותר טוב כי הם רואים שהמדדים שלי
לפתע משתפרים .אמרתי לה שאני מרגיש
ב"ה שמשהו מתחיל לקרות לי לטובה.

בית חב"ד כתר קורונה

“לא הרבה יצאו מהחדר הזה” .המתנדבים שבאו לשמח ביקשו לשמוע על הנסים

נס גלוי
"בשלושת הימים האלו ,חשתי שאני תלוי
בין שמים וארץ .עשיתי חשבון נפש רציני.
ביקשתי דרך הווצאפ מכל משתתפי
השיעור ,שיתפללו עלי וממש הרגשתי שאני
שם את עצמי בידי התפילות של כולם
וממתין יחד איתם לראות מה יקרה איתי.
"השתדלתי להתחזק בביטחון בתוכי ולומר
לעצמי ללא הרף' :אתה לא עוזב את
העולם ,יש לך שליחות פה! למעלה אמנם
נהנים מזיו השכינה אבל לא יכולים לפעול,
ולמטה בלי משיח וגאולה זה לא שווה .אתה
חייב להישאר למטה ולזרז את הגאולה! זה
לא הזמן ללכת! הפגישה עם אבא תחכה
לתחיית המתים'...
“בתוך כל המצב הזה ,התקבלה לפתע
הודעה בווצאפ מאישתי .התקבלו הרבה
הודעות אבל לרובן לא הצלחתי לענות ,או
בכלל לראותן ,אבל בהודעה הזו הבחנתי
שיש צילום מכתב של הרבי שליט"א מלך
המשיח מהאגרות קודש ,הבנתי שכתבו
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“אחרי שלושת ימים האלו ,שהסתיימו
בלילה בו החל הנס להתרחש ,התקשר
הפרופסור ואמר שאני עדיין במצב קריטי
אבל ההידרדרות נעצרה ב"ה! וביקש
שאתעסק יותר בגאולה פרטית מאשר
גאולה כללית ,שאדאג לגוף .ביום הרביעי
אף הצליחו להושיב אותי וניסיתי לאכול
קצת .את שלושת הימים הבאים ‘ביליתי'
על כורסא ליד המיטה ביום ושכיבה על
הבטן בלילה תוך שאני מתחיל פעולות
של קירוב ,להמשיך את השליחות כהוראת
הרבי שליט"א מלך המשיח.

ארבעת המינים בחג הסוכות כשבוע לפני האשיפוז

הרב ירון בפעילות שגרתית .במסיבה והתוועדות ביתית עם צוות פעילים מחב”ד

“בשבוע השני חשתי עדיין חלש וקושי
נשימה אבל המצב הלך והשתפר מרגע
לרגע ,והגברתי את פעולות ההפצה .שלחתי
וידיאו קצרים על הפרשה או על עניין
כלשהו .מסרתי שם שיעורים .וכשיכולתי
לקום ,הלכתי לחולים המונשמים להניח
להם תפילין .על אחד מהם אף מרחתי 'מים'
מהרבי שליט"א מלך המשיח על המצח,
מדובר במים שנלקחו ממקווה הטהרה
מיד לאחר טבילתו וידועים כבעלי סגולות
רפואיות .יום אחרי זה סיפרו לי שהוא
השתפר והועבר למחלקה הרגילה ב"ה.
“באחד הערבים ,נכנסו לחדרי כמה חברי
צוות ומתנדבים בחליפות לבנות עם כלי
זמר והחלו לנגן ולשמוח וביקשו שאתוועד
על הנסים שהיו לי באגרות קודש.
התוועדתי איתם וכששאלתי אותם לפשר
המסיבה הפתאומית ,הם גילו לי שלא
הרבה יצאו חיים מהחדר הזה ועד כמה הם
מאוד שמחים שהפכתי אותו לבית חב"ד!

“החלטתי שפה זה עכשיו בית חב"ד ,מחלקת
‘כתר קורונה' כפי שכונתה אז מחלקת
הטיפול נמרץ שם ,הפכה מבחינתי לבית
חב"ד כתר קורונה .לכל מי שנכנס לחדרי
 צוות ,מתנדבים ,מבקרים ,מאושפזיםהתחלתי לספר סיפורים על הרבי שליט"א
מלך המשיח או ללמוד איתם פרק תניא
ככל שיכולתי לדבר .אמרתי להם שזה בית
חב"ד ואני בשליחות פה .כאשר הגיע יום
שישי ,ביקשתי להתקלח אחרי שבוע קשה
לכבוד שבת .צוות של שלושה אנשים ליווה
אותי עם בלון חמצן למקלחת...

“אחרי ששה עשר ימים באשפוז,
חשון ,השתחררתי הישר מטיפול
הביתה! ממצב קריטי ומידרדר של
חיים גדולה ומאיימת ,למצב של
ומשוחרר ,פשוט נס גלוי.

“לפני שבת ,החלטתי שאני חזק מספיק
להקליט וידיאו של כמה דקות .דיברתי
על חשיבות השליחות ,שזה מרכז החיים
וסיבת הקיום ,שחייבים לזרז את הגאולה
האמיתית והשלימה 'למעלה אין מה לעשות
ולמטה בלי משיח לא שווה' ,אמרתי והספתי
עד כמה יקרה כל נשימה .פשוט דיברתי
מקירות לבי אל מי שישמע ושלחתי .מאוחר
יותר הבנתי שהווידיאו הזה הפך ויראלי.

"בשעות הראשונות מחוץ לבית הרפואה,
הסתובבתי ברכב עם אישתי ,פשוט להרגיש
את העולם שוב .הפנמתי שוב ושוב שיש
לנו אפשרות להתענג על ה' דרך לימוד
תורה והזדמנות להפיץ ולחזק יהודים דרך
מעיינות החסידות ועלינו לייקר כל רגע
בשליחות בעולם .החלטתי לפעול ביתר
שאת ויתר עוז ולהוסיף בהפצה כתודה על
הנס.

השבת הייתה קסומה ,ממש כמו בסיפורי
הבעל שם טוב .למדתי והתפללתי המון
וחיזקתי כל מי שבא איתי במגע .ממש
חשתי איך הבריאות משתפרת מרגע לרגע.
לאחריה ,הפרופ' התקשר שוב ואמר שאני
כבר יכול להתעסק מבחינתו בגאולה
כללית ,להפיץ את המעיינות ולעשות
‘לחיים'.

“הגעתי להחלטה שעלי להקים ערוץ בשם
‘הישיבה הוירטואלית' ,התחלתי ללמוד
על צילום ,עריכת וידיאו וסאונד ושילמתי
למישהו להכין לי פתיח וסגיר ולהראות לי
איך עובדים עם יוטיוב וכו' .לצד
שיעורי התניא הוספתי שיעורי
העשרה בחסידות ,שיעורים
על מושגים בחב"ד ועל משנתו

מודים על הנסים
בט"ו
נמרץ
סכנת
בריא

של הרבי שליט"א מלך המשיח בנושאים
שונים ,שיעורים בפרשת שבוע ,ווידיאו
יומי קצר בשם ‘דקה של חכמה' עם רעיון
מתורת החסידות שכבר הגיע למעל 5,000
צפיות ועוד .החזון הוא פשוט לפתח מערך
הפצה מאורגן דרך הרשת שייתן מענה
לקהל בכל רמת לימוד עם חומר מונגש
וזמין בכל המדיות ,כולל תיעוד של סיפורי
נסים ,אפשרות לייעוץ וכתיבה באגרות
קודש ,מענה לשאלות ביהדות וחסידות,
תיאום חברותות ועזרה בלימוד ועוד.
“המשימה שלנו היא ‘לבזבז את האוצרות'
ולהפיץ את המעיינות חוצה ,להנגיש לעולם
את התוכן המדהים של החסידות ולהפוך
אותו לזמין ומזמין ככל הניתן .החומר שיש
בחב"ד הוא פצצת אטום מתקתקת להבאת
הגאולה האמתית והשלימה ,החסידות
נוגעת בכל עניין בעולם ובקיום שלנו
ונותנת שמחה בלב ,אור בחיים וחיזוק
הקשר לנשמתנו שהיא חלק אלוקא
ממעל ממש בלשון התניא.
“אנצל בימה זו ,להזמין את
הקוראים ,לקחת חלק ולהיות
שותפים בהפצה המיוחדת
הזו לזירוז הגאולה .להירשם
לערוץ היוטיוב שלנו ‘ -הישיבה
הוירטואלית' ,ליצור איתי קשר דרך
ווצאפ  054-381-7738להצטרפות
לשיעורים ,למענה לשאלות ולכתיבה
לרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש
וכמובן שכל סיוע נוסף יעזור
מאוד לתחזק ולהרחיב
את הפעילות כגון
תרומות ,עזרה לפרסם
את השיעורים ,ללמוד
עם
בחברותא
מקורבים וכדו' עד
הגאולה האמתית
והשלימה"!

“החלטתי שפה זה עכשיו בית חב"ד ,מחלקת
‘כתר קורונה' כפי שכונתה אז מחלקת
הטיפול נמרץ שם ,הפכה מבחינתי לבית
חב"ד כתר קורונה .לכל מי שנכנס לחדרי
 צוות ,מתנדבים ,מבקרים ,מאושפזיםהתחלתי לספר סיפורים על הרבי שליט"א
מלך המשיח או ללמוד איתם פרק תניא ככל
שיכולתי לדבר .אמרתי להם שזה בית חב"ד
ואני בשליחות פה"

היום יותר מתמיד
אגרות קודש  -סדרת ספרים המכילים את
מכתבי הרבי מלך המשיח שליט"א .כיום
נוהגים לבקש את ברכתו ועצתו במגוון תחומי
החיים ,באמצעות כתיבת מכתב בקשה והכנסתו
בהשגחה פרטית לתוך כרך ועמוד אקראיים .ניתן
לעשות זאת אצל כל אחד ממוקדי חב"ד או באתר
 IGROT.COMעד היום אין ספור זכו לקבל
ברכה ועצה בדרך מופלאה זו.
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מזרח תיכון חדש? בהחלט.
אחד מיסודות ההכרה היהודית הוא הפנמתה של הצהרה-אלוקית קיצונית ,לא דמוקרטית בעליל ,ומיועדת לאזני עם ישראל בלבד" :בני,
אל תתייראו .כל מה שעשיתי ,לא עשיתי אלא בשבילכם" .ניסוח נחרץ שאיננו מותיר מקום ליוצאים מן הכלל .וכאשר מי שבורא את
העולם בכבודו ובעצמו מתעקש לומר "כל מה שעשיתי "..הרי זה כולל באמת את הכל .בין אם הנבראים מבינים איך זה יכול להיות ,ובין
אם לאו .אז איך זה בדיוק קורה?
רחל שאבי
הסעודים והמיליארדרים מהאמירויות אינם
ישנים בשקט ,ואחוזים בתנועת מלקחיים
איראנית .ההסכמים האחרונים שהם חתמו
איתנו מעידים טוב יותר מכל דבר אחר על
ההכרה האפילו ערבית ,ש"כל מה שעשיתי",
כל מה ש"קורה"  -הוא לטובת היהודים.
וממילא כדאי להתקרב אליהם .סימן שאלה
קיומי מרחף גם על אירופה הגאיונה.
השינויים הדמוגרפיים שמתחוללים בערש
התרבות הלטינית מבטיחים שאירופה לא
תשוב עוד להיות האירופה שהכרנו .והאמת?
גם אמריקה עושה הכל כדי להתאבד
בחודשים האחרונים.

במהלך רוב ההיסטוריה האנושית היה
צורך באמונה עיקשת במיוחד כדי לקבל
את הקביעה הזו .תולדות קיומו של העם
העתיק ביותר בעולם היו סוערות ועקובות
מדם ,ולרוב זה ממש לא היה נראה ככה.
אולי זו הסיבה שהווידוי האלוקי המדהים
הזה מסתיים בהסבר עמוק" :מפני מה אתם
מתייראים? אל תיראו ,הגיע זמן גאולתכם".
כלומר ,כאשר יגיע זמן הגאולה תתבהר
משמעותה של המציאות .אז תראו שאין
לכם ממה לפחד ,כי הכל לטובתכם.
נכון לעכשיו  -אנחנו שם .הגיע זמן הגאולה.
ועתה אכן ברור לגמרי שבאורח נס ,ולמרות
הכל ,אכן כל מה שקורה בעולם מאיץ את
עם ישראל לקראת עידן של שיגשוג ופיתוח
לא צפויים ,לא טבעיים ומדהימים על פי כל
קנה מידה.

אוד מוצל מאש
זה התחיל לפני  76שנים ,עם תום הרצחנית
והאכזרית שבכולן ,מלחמת העולם השניה.
עם ישראל נותר כאוד עשן .עולם יהדות
עשיר בן ארבעת אלפי שנה חרב ,ולא נראה
כיצד יוכל להשתקם אי פעם מהאפוקליפסה.
יהודים שרידי החרב והרעב נפוצו על פני
העולם העויין כולו .הישוב היהודי התשוש
בארץ ישראל סבל מהתנכלויות בין לאומיות
וניסיונות השמדה חוזרים של מדינות ערב.
טבעת חנק עוצמתית בעלת עליונות צבאית
מוחצת הלכה והתהדקה סביבנו ,נהנית
מתמיכה מאסיבית של ברית-המועצות
הקומוניסטית ,שהיתה גם הכלא הגדול
ביותר ליהודים בעולם.
דווקא באותה תקופה איומה החל לזרוח
בשמי היהדות אורו של מנהיג מסדר גודל
שכמותו טרם נראה מעולם .רבי ,שללא כל
סמלי שלטון וסממני מלוכה חיצוניים עומד
מאחורי כל המהפכות של המאה ששינתה
את העולם לבלי הכר .לא נשיא שבט או זרם
זה או אחר ,אלא מלך .כזה "שאין על גביו
אלא השם אלוקיו" .מלך המשיח.
לא רבים ידעו לזהות אותו או לשייך אליו
את התרחישים הגלובאליים ,למרות שהוא
ניבא מפורשות את כולם .אבל את שרשרת
הניסים שהתחילו להתחולל אז לעם ישראל
בפרט ובעולם כולו – אי אפשר שלא לראות.

הנסיקה
למרות הנחיתות הצבאית והבידוד הבין

מה קרה להם כולם פתאום?

האביב הערבי .הפגנה באלג’יר

לבנון מתפוררת ,וירדן נטולת-הכלכלה הפכה למחנה אוהלים/
פליטים ענק למליוני העיראקים והסורים שאין להם לאן ללכת.
מצרים מתמדברת בקצב אש וסכר הענק שבונים האתיופים
בגבולה הדרומי מייבש את המעט שעוד נותר מהנילוס
מלחמת-מים בין שתי המדינות היא כיום עניין של זמן בלבד
לאומי ,ממלחמה למלחמה ולתדהמת העולם
כולו זכינו כאן בארץ ישראל לנצחונות
מזהירים ,לא טיבעיים ובלתי אפשריים
בעליל .ברית המועצות קרסה והיהודים
יצאו בהמוניהם לחיי חופש בכל מקום אשר
בחרו .עד עצם היו הזה קורסים אויבינו
בזה אחר זה בסדרת אסונות שהחלה עם
מעורבותן של מדינות הפדרציה במלחמות
המפרץ .המניעים שהביאו אותן להכנס
לבוץ העיראקי אינן ברורים עד היום ,אבל
מה שבטוח ,שהם הצליחו למוטט את שלטון
האימים היציב של סאדאם שאיים עלינו,
והרי לנו דוגמא מובהקת ל"כל מה שעשיתי
לא עשיתי אלא בשבילכם" .זמן לא רב
לאחר מכן ניתלה סאדאם על ידי בני עמו
(כנאמר" :למכה מצרים ב(על ידי) בכוריהם")
והתהליך תפס תאוצה בכיוון הלא צפוי
שהותווה מלמעלה" :האביב הערבי" הוסיף
להחריב דיקטטורות מונעות שנאת-יהודים
ששלטו במדינות ערב .קדאפי נורה בצינור
ביוב ולוב האימתנית הפכה לאוסף שבטים
פרימיטיביים מסוכסכים ,וכך גם תימן,

עירק ועיי החרבות שנקראו פעם "סוריה".
לבנון מתפוררת ,וירדן נטולת-הכלכלה
הפכה למחנה אוהלים/פליטים ענק למליוני
העיראקים והסורים שאין להם לאן ללכת.
מצרים מתמדברת בקצב אש וסכר הענק
שבונים האתיופים בגבולה הדרומי מייבש
את המעט שעוד נותר מהנילוס .מלחמת-
מים בין שתי המדינות היא כיום עניין של
זמן בלבד והדבר האחרון שמעניין את
מי שהייתה "אם האומה הערבית" הוא
להסתכסך איתנו .גם נהרות הפרת והחידקל
האגדיים הפכו לשלוליות הן בשל שינויי
האקלים הגלובאליים ,והן בעזרתו האדיבה
של ה"סולטן" התורכי ארדואן שבונה במרץ
סכר אדירים על מקורותיהם .אנחנו הננו
היחידים באיזור שנהנים ממים ללא הגבלה
וכינרת עולה על גדותיה .אמרתם מפעלי
ההתפלה? גם את הטכנולוגיות הללו בורא
השם בכל רגע מחדש ,והכל בשבילנו .בעוד
עוני מחפיר ,נדידה ,רעב ומלחמות "אחים"
הפכו למנת חלקם של שכנינו במזרח התיכון
ובאפריקה שכה אהבו לשנוא אותנו .גם

גם זה כתוב שם" :שנה שמלך המשיח נגלה
בו ,כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה,
מלך פרס (איראן) מתגרה במלך ערבי (ערב
הסעודית) והולך מלך ערבי לארם (אמריקה)
ליטול עצה מהם .חוזר מלך פרס (ומאיים ל)
ומחריב את (שלום) כל העולם  . .וכל אומות
העולם מתרעשים ומתבהלים ויאחוז אותם
צירים כצירי יולדה")
ומה איתנו? כרגיל בעין הסערה מחד,
ולמרבה הפלא ,לא חלק מכל זה.
להיפך .נכון להיום ,נגד כל הסיכויים
ובמהירות בזק בסדרי-גודל היסטוריים,
הפכנו לאימפריה.

אימפריה של ניסים
קודם כל  -בריאות .שימו לב ,נכון לזמן
כתיבת שורות אלה משתחרר העם היושב
בציון ממגבלות הקורונה .המשק חוזר
לתיפקוד מלא ,מערכת החינוך פועלת
ומספר הנדבקים והחולים צונח בצורה
דרמטית ברוך השם .ובעולם? הסיוט
מתעצם.
רק אצלנו נס הריפוי נמשך ,החוזה שנחתם
מבטיח המשך אספקת חיסונים נדיבה
כוללת הגנה נגד מוטנטים אפשריים לעוד
שנים .וזאת בזמן שחיסוני החברות האחרות
תקועים ואפילו המדינות העשירות בתבל
מתקוטטות על כל חיסון .כמו ששמעתי
מאחד" :סבתא שלי קיבלה חיסון לפני
מלכת אנגליה".
למול הכאוס הבין-לאומי הוכיחה מערכת
הבריאות בארץ ישראל את עצמה כרפואה
הציבורית היעילה והשוויונית ביותר בעולם.
השגת החיסונים ,התארגנות מדהימה של

מאגר הגז לויתן מול חופי ישראל .גילוי של עשירות מופלגה לעם ישרא ל

שרותי הבריאות וחיסון הבזק של רוב
האוכלוסיה ,השאיר את המומחים בעולם
פעורי פה .המדינות שנחשבות לעשירות
ולמפותחות ביותר עדיין מדשדשות במקום
והמגיפה משתוללת.
לא ,זה לא ברור מאליו .ולא" ,לא כוחי
ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה ".כן ,יש
כאן השגחה עליונה גלויה ,אישית ,מהודקת.
מצחיק לראות עדיין פה ושם את ההשתדלות
הנחיתיות לבירור ה"זכאות לדרכון זר" זה
או אחר ,לנמצאים ב"ארץ אשר עיני השם
אלוקיך בה ,מראשית שנה עד אחרית שנה",
ארץ הגאולה .מה האומללים מאירופה לא
היו נותנים כדי להגיע הנה ולחסן (לפחות)
את הסבתא שלהם .תראו את שוודיה ,כמעט
מליון חולי קורונה פעילים .ואצלנו – בערך
שלושת אלפים ,ישלח להם השם רפואה
שלמה ,וגם זה ב"ה במגמת ירידה.
הרבי שליט"א מלך המשיח מלמד אותנו
לפקוח עיניים אובייקטיביות ולראות את
המציאות האמיתית .ואכן רואים .סימנים
מקדימי גאולה בכל מקום.

כלכלה חלומית עם המפרץ
שגם הוא איננו תוצאה של תהליך מדיני
טיבעי .שאחרת ,למה לא התרחש עד
עכשיו? שגרירי האמירויות ,בחריין ומרוקו
כבר כאן ,סודאן וערב הסעודית בדרך.
עשרה מיליארד פטרו דולרים כבר עושים
את דרכם להשקעות בארץ ,וכידוע שבנוגע
לכל מה שקשור בארץ הזאת ,השמיים אינם
הגבול.
ואפרופו כלכלה ,קרן המטבע העולמית
לשנת  2021מעריכה את תחזית הצמיחה של
ארץ ישראל ב .5%-זה לא רע ,אבל אנחנו
בטוחים שיהיה הרבה יותר .הרי כתוב שבזמן
הגאולה "מעדנים מצויים כעפר" .תראו את
השפע בכל סופרמרקט שכונתי .מאז גן עדן
לא היה לנו דבר כזה .אמנם התקשורת
מתעלמת במכוון מהישגים ,אבל כל מי
שעיניו בראשו רואה את הנמלים החדשים,
מסילות הברזל והרכבות החדישות ,את
המנהרות ,הכבישים ,המחלפים האדירים,
הגשרים ,מגדלי המגורים וגורדי השחקים
שצומחים כמו פטריות בכל מקום .דוגמית

צילוםAmir.bendavid :

קטנה לאותה נבואה עתיקה אודות "השמים
החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה".

בארץ ישראל .קפיצה אדירה לקראת
הגאולה ,שאז יהיה מצב של "כל יושביה
עליה" והפעם  -לנצח כי תהא זו גאולה
שלא תהיה עוד גלות אחריה .לא גלות
רוחנית וממילא גם לא גאוגרפית.

זוכרים את מאגרי הגז שהתגלו לא מזמן? זה
עוד לא הכל .הרבי שליט"א מלך המשיח ניבא
על מציאת אוצרות בים .בינתיים ,נכנסים
מיליארד לשנה ממאגר תמר ,ותמלוגי מאגר
ליווייתן צפויים להכניס לארץ  10מיליארד
לכל שנה .לפתע נהינו ספקי אנרגיה נקיה
לאירופה ,מי היה מאמין?!

בשנים האחרונות אנו זוכים כאן גם לילודה
יהודית גבוהה מאד ,עם ממוצע של 3.3
ילדים לזוג הורים שנולדו בארץ .לפי הכלל
הנבואי ש"כימי צאתך מארץ מצריים,
אראנו נפלאות" כלומר ,הרבה יותר מהניסים
שהתחוללו אז ,נראה בזמן הגאולה העתידה,
אכן מתקרבים כבר לשישיות שנולדו ערב
יציאת מצרים .ועל הדרך ,הנה מתפוגג חלום
הבלהות של הדמוגרפים רואי השחורות
שהרעילו לנו את המצב רוח שנים כה רבות.

למרות הקורונה התוצר לנפש ממשיך לזנק
והשקל נחשב לאחד המטבעות החזקים
בעולם.

"מעין ותחילת קיבוץ גלויות"
יו"ר הסוכנות היהודית טוען שכרבע מליון
יהודים רשומים היום לעליה לארץ .זה המון,
אבל מעט מאד ביחס למה שעומד להגיע
באמת .הרבי שליט"א מלך המשיח מזכיר
שבקרוב מאד יגיעו הנה מאות מיליונים
בבת אחת (כולל עשרת השבטים) .ובינתיים,
כהכנה להתגשמות הנבואה (לפי הלמ"ס)
חיים כבר עתה כ 46%-מיהודי העולם

הטבע משתף פעולה עם נס הגאולה,
ושניהם יחד קורמים עור וגידים לקראת
גאולה אלוקית קרובה יותר משאנו מעזים
לחלום.
חבר'ה ,מכל הכיוונים – זה כבר ממש כאן.
שלא תגידו שלא אמרנו לכם.

דעה
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מי אמר ברזל ולא קיבל?
מסתבר שאת "הסחורה" הנדירה יספקו ,לאו דווקא צדיקי הל"ו וצפונה ...אלא ,גם ובעיקר מי שיקפוץ ,כאן ועכשיו ,בתנועה אמיצה
של תשובה עם כל המטען המיוחד שהוא נושא על גבו אל הרכבת המוליכה ישירות אל בעת המקדש השלישי!
הרב צבי ונטורה • משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח ברמת גן
ב"דבר-מלכות" לפרשת "ויחי" ,חידוש
עוצמתי שיתגלה בבית ה' .שלא היה מעולם.

מי לא מכיר את עזרא המוסכניק?
הפועל המסור שעובד במוסך " -תחזוקה
מונעת" אדם תמים וישר דרך שפיו וליבו
שווים ,וכל באי המוסך אוהבים לקבל את
השירות שלו.

מסתבר שיש שני צדדים הופכיים לאותו
ברזל.
הברזל הוא מצד אחד חומר יציב וחזק
ובלתי ניתן לשינויים  -זהו אותו ברזל
שממנו היתה עשויה המחבת שלגביה קיבל
הנביא יחזקאל ציווי מהקב"ה להחזיק בידיו
בעת שהוא מנבא על החורבן ומקדם את פני
הרעה  -הוא מסמל את ההחלטה היציבה
של יהודי ,מלכתחילה ,שלא להתפתות
ללכת לאחר פלפולים ותירוצים של יצר
הרע לסטות מהדרך גם לא בתואנה ואמתלא
שכביכול הנפילה תביא לעליה והזדונות
יהפכו לזכויות.

כולם תמיד ידעו שהוא לעולם לא "יפברק"
מחירים או "ימצא" איזה "תיקון דחוף"
שלא היה ולא נברא רק כדי לסחוט מקהל
הלקוחות שלו עוד כמה צ'קים שמנים.
מה שלא כולם ידעו ,הוא ,שלמרות שהוא
בחר ללכת בדרך ישרה ואמינה .עזרא כלל
וכלל לא היה כזה "עיוור" כפי שכולם חשבו
לגביו ,זאת אומרת שהוא ידע טוב מאד עם
מי יש לו עסק ,הוא ידע היטב מתי מרמים
אותו ,ובאיזה אופן מתבצע העושק ולמרות
שאף אחד לא ידע את זה ,וזה גם לא היה
ניכר עליו ,עזרא ניהל בחשאי רשימות סתר
לגבי כל הדברים שאירעו עימו ועם חבריו
ומנהליו לעבודה.
עזרא פקח עיניים על כל הנעשה סביבו,
והיה מודע היטב לכל הדברים הטובים
הראויים לשבח מהצד האחד אך גם-
לאידך אל העוולות הנוראיות שמתבצעות
בסביבתו.
בניגוד למאמר הכל-כך לא יהודי -
"המטרה מקדשת את האמצעים" ,הרי שגם
כשעזרא עסק בהגשמת מטרתו לשפר מצב
שאינו ראוי כל כך הוא השתדל בכל כוחו
שיהיה זה באהבה ובמאור פנים וגם כאשר
הוא נצרך להעיר למישהו על הנהגתו הוא
עשה זאת בחן בחסד וברחמים.
אבל מידי פעם עזרא היה חש ב"פיספוס"
מסוים ,אנשים מסוימים לא חפצו לשמוע
את דברו .עזרא עשה רושם של "סבון" שלא
ממש מכיר את המציאות לאשורה .גם הם
העריכו מאד את יושרו וטוב ליבו אבל חשו
שמדובר באדם שכביכול הגיע מ"פלנטה"
אחרת ומושגים שהיו נראים להם בלתי
מציאותיים בעליל...
עזרא היה חפץ מאד בשיפור ההנהגה של
הסובבים אותו אך במקרים רבים זה היה
ללא הצלחה .פעם ,פתח לפניו אחד מחבריו
את סגור ליבו" :אם היה לך ,עזרא ,את היצר
הרע שיש לי ,והנסיונות הקשים העומדים
לפתחי ,גם אתה לא היית מסוגל להתגבר
עליהם" ,לעתים רבות היו הדברים שהוא
מדבר נופלות על אוזניים ערלות ועזרא
הרגיש פעמים רבות כאדם ש"טוחן מים"

לקראת מהפכה במשטרה .השר לביטחון פנים ,אמיר אוחנה

"מחלקה לתפקידים מיוחדים" ,דווקא הוא שמכיר את המחלה
מבפנים על כל התחבולות השטיקים והטריקים של היצר הרע,
שכבר התמודד עם שינוי הדרך והפיכת זוית הראיה ,דווקא הוא
בכוחותיו המיוחדים מתבקש להכין גם את אחיו וכל סביבותיו
לקראת ההתגלות של מלכנו משיחנו
לחינם.

סיוע בלתי קונבנציונאלי
אבל "א-ל נורא עלילה" זימן לעזרא סיוע
אדיר שהוא לעולם לא יכל לצפות לו,
הוא לעולם לא האמין שאי-פעם הוא יוכל
לשנות המצב עד לאותו יום בהיר שבו
הופיע הפתרון האמיתי בדמותו של ...ג'קי
ליווער.
ג'קי היה אדם גבוה וחזק עם מערכת שרירים
ומבנה גוף שלא היה מבייש שום ספורטאי
מיומן ,ג'קי עבד קודם במוסך היפואי "מופת
התיקון" ולמרות העבר המפוקפק שלו הוא
קיבל באחד הימים החלטה אמיצה לשחות
נגד הזרם הרגיל ולעשות תשובה אמיתית
ושלימה.
אף אחד לא יכל לקחת ממנו את הקשרים
שהיו לו עם חבריו הקודמים ואת היכולת
להכיר את "העולם התחתון" לפני ולפנים.
וכשג'קי הגיע למוסך של עזרא הוא מיד
התחבר אליו והיה לידיד אמת עבורו.
מכאן ולהבא היה לעזרא סיוע אדיר ,זה לא

היה סיוע של עוד אדם שהיה צריך "להטיף"
לאחרים לשנות דרכם .ג'קי היה דוגמא
אישית מהלכת לכך שלעולם "אין אבוד"
ומכאן ואילך כל אימת שעזרא היה מדבר
עם מישהו שייטיב דרכיו ושיקבל החלטה
טובה ואותו אחד היה "מתרץ" את הנהגותיו
בחינוך שקיבל או בפיתויים הקשים שהוא
מתנסה בהם .היה שלמה מסמן לו בעדינות
באצבעו לעבר ג'קי ,פשוט להתבונן על
הנהגתו הברוכה ומעשיו הטובים.
פעם אחת כשפועלי המוסך הסבו לסעודתם
בצוותא ,אזי ,מוטל'ה  -אחד העובדים שהיה
אוהד כדורגל מושבע  -התבדח ברוח טובה:
"תמיד חשבתי שג'קי הוא השוער בנבחרת
שלנו ,ועזרא הוא החלוץ .אבל היום נראה לי
להיפך לגמרי שהשוער הוא עזרא והחלוץ -
הוא ולא אחר  -זה דווקא ג'קי".

חמוץ-מתוק!
בבית המקדש השלישי שאנו הולכים לקבל
תיכף ומיד ממ"ש "יככב" חומר חדש ,בלתי
צפוי לחלוטין  -הברזל.
כך ,מגלה לנו הרבי שליט"א מלך המשיח,

זוהי דרך הברזל בה עלינו לחנך את בנינו
ובנותינו משחר ילדותם  -ללכת על דרך
יציבה ,בסיס קבוע ויסוד מוצק של "כך ולא
אחרת" באופן של עקשנות בלתי מתפשרת
לא לוותר על "אף שעל".
אך מהצד השני לא משאירים פצועים
בשטח.
למי שמתקשה מעט לדדות ולצלוע לעבר
בית המקדש ,ישנו פתרון חדיש ומקורי
לבקוע את מסך הברזל:
הברזל מרמז על אותם "עושי מלאכה במים
רבים"  -הצוללנים הנועזים אלו שהצליחו
להיחלץ משאול תחתית ולבקוע את תקרת
הגלות.
לאלו מאיתנו שמלכתחילה לא זכו לגדול
באהלי שם ועבר ,הרבי שליט"א מלך המשיח
פותח פתח של תקוה וצוהר של תשובה.
גם לאותו אחד שבדיעבד ,לדאבון הלב,
יצא לו להתנסות בנסיונות קשים ומרירים
ודרכו לא היתה סוגה בשושנים ,יש אצל
הרבי שליט"א מלך המשיח יחידה מובחרת
 "מחלקה לתפקידים מיוחדים" ,דווקאהוא שמכיר את המחלה מבפנים על כל
התחבולות השטיקים והטריקים של היצר
הרע ,שכבר התמודד עם שינוי הדרך
והפיכת זוית הראיה ,דווקא הוא בכוחותיו
המיוחדים וב"חילא יתיר" שבו הוא ניחן
 כפי שמכנה ספר הזוהר הקדוש  -אתעבודת בעלי התשובה ,גם הוא ודווקא הוא
מתבקש להכין גם את אחיו וכל סביבותיו
לקראת ההתגלות של מלכנו משיחנו -
הרבי מליובאוויטש שליט"א  -עכשיו
בפועל ממ"ש ותיכף ומי"ד ממ"ש!
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הגאולה פעמים רבות מאוד.

מהות הגאולה ומקורותיה בתורה
המשיח מביא לכך שהתורה
והמצוות יוכלו להתקיים באופן
מלא .ולכן ,מי שאינו מאמין
חלילה במשיח ,הוא בעצם
לא מאמין שיבוא זמן שבו
התורה והמצוות יתקיימו
בשלימות.

מה היא הגאולה?

תקופה בה יגיע העולם
לשלימות .הרע יעלם לגמרי,
כל בני האדם יחיו בשלום
ובשלווה ,ויעסקו בידיעת
הבורא וקיום רצונו .לא
יהיו מלחמות ,לא יהיו
מחלות ,ולא קשיים
מכל סוג שהוא .לא
תהיה עוד קנאה
ושנאה ותחרות בין
בני האדם ,וכולם יהיו
שמחים ומאושרים .גם
הדומם הצומח והחי
לשלימותם,
יבואו
ויחיו בשלום.

מדוע מוכרח שאת
שהמצוות נקיים
בשלימות?

המצוות הם רצונו
של השם .וכמו
שהוא רוצה שיקיימו
את המצוות כך הוא
רוצה שיקיימו אותן
בשלימות .רצונו של
השם אינו משתנה לעולם.
יש זמנים שמסיבות שונות
אין את האפשרות לממש את
הקיום המושלם של המצוות,
אך כיוון שזהו רצון השם,
ודאי שזה יקרה ,וכל יהודי שואף
להתגשמות המציאות הזו.

איך תהיה הגאולה?

הבורא הוא שלימות הכל.
כאשר הוא מסתתר בעולם,
המציאות נראית שלילית
ובעייתית .ככל שהוא הולך
ומתגלה בתוך המציאות ,כך הולך
ומתגלה הטוב של העולם .כאשר
הבורא יגלה את עצמו בשלימות ,תתגלה
אז מציאותו הטובה של העולם בשלימות.
תהליך זה כבר בשלב מתקדם ,והולך
ומתחזק בכל רגע עד שיגיע לסיומו תיכף
ומיד.
מתי תהיה הגאולה?

לימוד התורה וקיום המצוות שלנו גורם
להתגלות השם בעולם .כאשר מתמלאת
המיכסה המבוקשת מיד באה הגאולה.
היום אור השם כבר מאיר בעולם ,ונמצאים
בשלב מתקדם מאוד בתהליך הגאולה.
למעשה הגאולה כבר כאן ,ומה שנשאר לנו
לעשות זה לשנות את המודעות ,ולעשות
פעולות מסוימות על מנת לקלוט שאכן זו
המציאות .כמובן שהשם יכול וצריך לגרום
לכך שנראה את הגאולה גם ללא המאמץ
שלנו ,אך כל עוד זה לא קורה ,מוטל עלינו
לעשות זאת.

בעולם.
כולם יראו
את הבורא ,יאהבו
אותו ,ויעשו את רצונו בשמחה.
כבר היום אפשר לחוש את המציאות הזו
ולשדרג את איכות החיים בהתאם לכך.
מה הם "שלשה עשר העיקרים"?

שלושה עשר רעיונות ביהדות הנחשבים
לעקרונות יסוד .כל יהודי מחויב להאמין
בעיקרים אלו .כמובן שצריכים להאמין
בכל המצוות ובכל הדברים שכתובים
בתורה .אך המיוחד בשלושה עשר דברים
אלו ,שהם היסודות שעליהם עומדת כל
התורה .אם מישהו חס ושלום אינו מאמין
בהם ,נחשב לו שהוא כאילו אינו שייך לעם
ישראל חלילה .האמונה בביאת המשיח
היא מעיקרי היהדות.

למה צריך את הגאולה?

הגאולה היא התכלית של כל העולם .וכמו
אדם שבונה בית והוא מתכנן את המגורים
בו כאשר יהיה מוכן .אותו דבר ,כאשר השם
ברא את עולמו ,הוא תכנן את שלימותו
בגאולה .כאשר היא תבוא יהיה רק טוב ושפע

מדוע הגאולה
בתחתונים"?

מדוע האמונה במשיח נחשבת
לעיקרון יסודי ביהדות?

כאשר בונים בניין מתחילים מהיסודות
ומשקיעים בהם הכי הרבה .היסודות של

הבניין
מוכרחים
להיות מחומרים
חזקים ביותר בשביל שהבניין
כולו יהיה יציב וחזק .האמונה במשיח
נחשבת אם כן ,לאחד מהיסודות ,כיון
שתפקידו העיקרי של המשיח להביא
לשלימות של התורה והמצוות .אדם
המאמין במשיח הרי הוא מצהיר :אני
מאמין שהתורה והמצוות יגיעו לשלימותם
ותכליתם .לכן זהו עיקרון יסודי .כל
המצוות הם כמו פרטים בבניין ,דלתות
חלונות ריהוט ועוד .משיח זה כמו היסודות
של הבניין ,שבלעדיהם הכל נופל.
מדוע האמונה במשיח חשובה כל כך?

במציאות של היום קיום המצוות איננו
מושלם .יש מצוות שאנו מקיימים וישנן
מצות שאין אפשרות לעשותם באופן
מושלם ,ויש מצוות שאי אפשר לעשותם
בכלל .וכמו המצווה להקריב קרבן ,או לבוא
לבית המקדש .יש גם מצוות שעושים היום
מצד ציווי חכמי ישראל ,אך הקיום המושלם
שלהם הוא רק כאשר יש בית המקדש או
שכל עם ישראל יהיה נוכח בארץ ישראל.

אז למה אין מצוה להאמין במשיח?

הציווי למישהו לעשות משהו הוא על
פרטים מסוימים שאינו מבין מעצמו שעליו
לעשותם .וכמו שמנהל המפעל אומר
לעובדים להקפיד לנקות את הפינת קפה
אחרי השימוש .אבל על דברים עיקריים
לא שייך לפקוד ולצוות .וכמו שהמנהל לא
יאמר לעובדים להגיע מחר לעבודה כי זה
דבר ברור ופשוט .ואותו דבר לגבי משיח,
אין ציווי על כך מרוב שזהו פשוט ומתבקש
מאליו.
היכן כתוב בתורה על הגאולה?

המקור לגאולה מופיע בחומש דברים
פרק ל פסוק ג" :ושב השם אלוקיך את
שבותך וריחמך ,ושב וקיבצך מכל העמים
אשר הפיצך השם אלוקיך שמה" .פירוש
הפסוק הוא :בעתיד ירחם השם יתברך על
עם ישראל ויקבץ אותם חזרה מן הגלות
בה הם נמצאים .מקום נוסף בו מוזכרת
הגאולה הינו בחומש במדבר פרק כד
פסוק יד .שם מופיעה הנבואה של בלעם
הרשע" :לכה איעצך אשר יעשה העם
הזה לעמך באחרית הימים" .סך הכל
מוזכרת הגאולה בחמשה חומשי תורה
שלש פעמים .בנביאים ובכתובים מוזכרת

נקראת

"דירה

העובדה שהעולם נראה למציאות עצמאית
המעלימה על האלוקות ,היא רק משום
שהבורא מסתתר .הסיבה שהוא ברא את
העולם והסתתר בו ,היא במטרה שאנחנו על
ידי מעשינו נגלה אותו כאן .כיוון שהבורא
מסתתר ,העולם נחות מאוד מבחינה
רוחנית ,ולכן הוא נקרא "תחתונים" .כאשר
הוא יתגלה כאן בשלימות ,יהיה זה כמו
אדם הבא לגור בדירתו הפרטית.
מה הכוונה שהבורא צריך דירה?

כשם שרק בדירתו הפרטית ,מתנהג האדם
כמו שהוא באמת .ללא מחויבות ,וללא

העמדת פנים ,וללא פוזות .הוא עושה מה
שהוא רוצה ומרגיש בבית .לכן התגלות
הבורא בעולם בשלימות נקראת "דירה",
כי אז הוא ידור כאן כמו אדם בדירתו
הפרטית ,וכולם ידעו שהוא בעל הבית
הבלעדי של העולם.
מהי המעלה המיוחדת בכך שהבורא
מתגלה מתוך ההסתר?

שיגרה ומה שבא בחינם ,גורם לשעמום
וחוסר טעם .דווקא מאמץ ושינוי גורם
לחידוש ולתחושה הנעימה של תענוג.
בעולמות העליונים אף אחד לא מפריע
להתגלות הבורא ,הוא יכול להתגלות שם
ללא 'מאמץ' כביכול .מסיבה זו ,גם התענוג
ששם אינו מושלם .דווקא בעולם הזה שבו
הבורא מתגלה מתוך ההסתר ,יש לו תענוג
אמיתי.

מדוע רק אנחנו יכולים לממש את
תאוות הבורא?

רק אנחנו יכולים לממש את תאוות הבורא
כי התאווה שלו להאיר במקום החושך.
אנחנו נמצאים במקום החשוך ולכן
ביכולתנו לגלות בו את האור .על ידי קיום
התורה והמצוות בעולם הזה ,אנו מגלים את
האור וגורמים להשם תענוג גדול שאליו
הוא מתאווה .הגאולה היא מימוש תאוות
הבורא ,כי תאוות הבורא להתגלות בעולם,
בגאולה תושלם תאווה זו בשלימות.
למה רק בגאולה ייקרא השם "מלך"?

כמו שלכל מלך יש חוקים במדינה ,כך
לבורא יש חוקים בעולם .ככל שאנשי
המדינה מקיימים יותר את החוקים
והגזירות של המלך ,כך מלכותו מתחזקת
מתפרסמת ומתבססת .השם הוא המלך של
העולם ,התורה והמצוות הם החוקים שלו.
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בגאולה ,כאשר כולם יקיימו את החוקים
בשלימות ,תתגלה מלכותו בעוצמה רבה.
כיצד רואים כבר היום שתאוות
הבורא קרובה לשלימותה?

כאשר תושלם תאוות הבורא יהיה עולם
נפלא שבו כל האנושות נוהגת בהתאם
לרצונו .ללא קשיים פיזים ונפשיים .היום,
קל לקיים מצוות יותר מפעם .אין לכך
מניעות ועיכובים מצד הגויים .לא המצרים,
לא הרומאים ,לא היוונים .לא אינקוויזיציה,
לא גרמניה ,ולא רוסיה .כל יהודי ,בכל מקום
שהוא רוצה ,יכול לקיים תורה ומצוות ואף
אחד אינו מפריע לו .כיון שתאוות הבורא
קרובה לשלימות ,האפשרויות לעשות זאת
נעשו יותר קלות וזמינות.

משיב :הרב אריה קירשזנפט

יש לכם שאלה? כאן תמצאו תשובה לכל מה שתמיד רציתם לדעת :יהדות ,מסורת ,גאולה ומשיח ,לשליחת שאלותoffice@hageula.com :
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כשאליהו
הנביא
דופק בדלת

איזה מעשה עשה אותו יהודי מסתורי בצפת ,אותו לא הסכים
לגלות לאף אחד ,כולל לאליהו הנביא בכבודו ובעצמו ,ומה עלה
בגורלו לאחר מכן? על דמותו אפופת המסתורין של אליהו הנביא
והקשר שלו לגאולה האמיתית והשלימה ,אותה הוא נבחר לבשר
לעם ישראל .ומדוע חשוב לחזק את לימוד עניני הגאולה?
מאת :אריה קירשנזפט

לפני  450שנה חי בצפת
יהודי פשוט תמים
וצנוע .אותו יהודי ידע
להתפלל להשם ,אך לא
ידע ללמוד תורה .לילה
אחד בעוד היהודי מתפלל נשמעו לפתע
דפיקות בדלת“ .מי שם?" ,שאל בהפתעה.
“אליהו הנביא" ,נענה קול מעבר לדלת.
מיהר האיש לפתוח את הדלת ,ואל החדר
נכנס אליהו הנביא במלוא הודו והדרו.
“באתי לגלות לך את שנת ביאת משיח
צדקנו" ,אמר אליהו“ .אך בתנאי אחד:
עליך לספר לי מעשה מיוחד שעשית ביום
בר המצווה שלך" .לתדהמת היהודי המשיך
אליהו ואמר “דע לך שבעקבות המעשה
הגדול שעשית ,פסקו עליך בשמים שתזכה
שאתגלה אליך ואגלה לך סודות נעלמים".
היהודי הצפתי הקשיב לדבריו ,וענה
בתמימות“ :מה שעשיתי  -עשיתי לכבודו
של השם ,וכיצד אוכל לגלות זאת לאחרים?!
גם אם יעלה לי הדבר במחיר הפסד גילוי
הסודות  -אני מוכן לכך .ידוע לי שיהודי
צריך להסתיר את מעשיו הטובים ולעשותם
למען השם בלבד!".

עכשיו הגיע תורו של אליהו להיות מופתע.
הוא שמע את תגובת היהודי וחזר לשמים.
תגובתו של היהודי הפשוט עוררה רעש
גדול בבית דין של מעלה .בדיון מהיר
הוערך מה יש לעשות במקרה זה ,ולבסוף
הוחלט שאליהו יתגלה שוב לאותו יהודי,
וילמד אותו סודות נעלמים.
ואכן כך היה .אליהו היה מגיע ליהודי ולומד
איתו את סודות התורה ,ואף אחד לא ידע
ממפגשים מיוחדים אלו .כך עם הזמן הפך
האיש הפשוט ללמדן גדול וצדיק מופלא,
יחיד בדורו ,מבלי שאף אחד ידע מגדולתו.
לאחר שנים נפטר היהודי הצדיק .בשמים
החליטו שהוא עדיין לא מיצה את תשלום
שכרו ולכן עליו לרדת שוב לעולם הזה,
אך הפעם ייאלץ להתגלות ולהשפיע מאורו
לאחרים .שליחותו תהיה לגלות בעולם דרך
חדשה בעבודת השם ,על ידי כך יתמלא
העולם ברוח טהרה ,יקודש שם שמים,
ותמלא הארץ דעה.
נשמת היהודי הצדיק ירדה שוב לעולם
ופעלה במרץ רב לגלות את השם בעולם
ולקרב את קץ הגאולה .אותה נשמה היא
נשמת הבעל שם טוב הקדוש .אותו יהודי

צפתי פשוט ותמים לא זכה לשמוע מאליהו
את בשורת הגאולה ,אך הוא זכה להיות
הבעל שם טוב ,מי שלימים התגלה כעומד
בראש שלשלת מנהיגים שבסופם המשיח
בעצמו.

עלה חי לשמים
דמותו של אליהו אפופה מסתורין ,היא
קשורה לסיפורי מופת בלתי נתפסים
וקורות חיים מרתקים .חשוב לדעת שאליהו
אינו דמות הקשורה לעבר .הוא מסתובב
בינינו גם היום ,מבקר בכל ברית מילה,
ומבצע שליחויות שונות .השליחות הגדולה
שלו ,ובהחלט החשובה מכולם ,לבשר
לעם ישראל על בוא הגאולה .אולי תהיו
מופתעים לשמוע  -אליהו הנביא כבר יצא
לדרך והוא מבצע בנאמנות את תפקידו.
הבשורה שלו על הגאולה כבר אינה
נחלת יחידים ,היא מהדהדת בחלל העולם
וכל אחד יכול לשמוע אותה .אבל לפני
שנקדים את המאוחר ,עלינו להכיר את
אליהו מקרוב ,ולגלות עוד כמה דברים על
אישיותו המסתורית.
אליהו היה אחד מאלו שעלו בחייהם
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לשמים .על אותו יום מסופר ,שהוא הלך
מן המקום הנקרא גלגל יחד עם אלישע
תלמידו הקרוב .במהלך דרכם ניסה אליהו
לשכנע את אלישע שיישאר במקומו ולא
יצטרף אליו להמשך הדרך ,אך אלישע לא
הסכים לוותר ונשאר עם רבו כל הזמן.

אגב ,הסיבה שאליהו אינו מגיע בערבי
שבתות היא כדי לא להעמיס על היהודים
העסוקים וטרודים בהכנות לשבת .אבל
המשיח עצמו יכול לבוא גם בערב שבת ,כי
כאשר הוא יבוא ,יהיו הגויים עבדים שלנו,
וממילא אין את החשש של עומס עבודה.

באותה תקופה היו הרבה נביאים צעירים.
בכל מקום שאליהו ותלמידו עברו ,יצאו
למולם נביאים צעירים ,ושאלו את אלישע
“האם יודע אתה כי היום השם יקח ממך את
רבך אליהו?" .הוא לא מסתיר את מחשבותיו,
ומודה שידוע לו מה הולך להתרחש ,אך
יחד עם זאת הוא מורה לנביאים הצעירים
לשתוק ולא לדבר על כך.

ישנה דעה ,שאף בשבת אליהו הנביא אינו
יכול לבוא .והסיבה לכך ,כיון שבשבת
יש איסור “תחומין" המגביל את מרחק
התנועה .וכיוון שכך ,אליהו הנביא לא יכול
לנוע כל כך הרבה ולהגיע באמצע שבת.

אליהו ואלישע מתקדמים בדרכם ומגיעים
לנהר הירדן .אליהו מוריד את אדרתו
ומכה בה על מי הנהר ,מי הנהר נחצים
לשניים ואליהו ואלישע עוברים באמצע.
אליהו שואל את אלישע מה הוא רוצה
לבקש ממנו .אלישע שמבין כי אלו הרגעים
האחרונים שלו במחיצת רבו האהוב ,מבקש
שתשרה עליו רוח נבואה פי שניים ממנו.
אליהו לא מסרב לתת לאלישע את בקשתו
הגדולה ,אך הוא מציב תנאי אחד“ :רק אם
תזכה לראות איך השם לוקח אותי אליו ,אזי
תזכה לבקשתך ותשרה עליך רוח נבואה
כמו שביקשת" .בעוד הם ממשיכים ללכת
ולדבר ,עברו ביניהם לפתע סוסים ומרכבה
עשויים מאש והפרידו ביניהם .באותו רגע,
אליהו עולה לשמים ברוח סערה.
אליהו נשאר חי אך הוא נעלם מענינו .הוא
מגיע לבריתות ויוצא לשליחויות שונות,
צדיקים גדולים גם זוכים לראותו .הסיבה
לכך שאליהו נשאר חי בגופו ,כי גופו
הזדכך והתקדש מאוד .הגוף הגיע לדרגת
התאחדות עם הנשמה ,ולכן כאשר הנשמה
עלתה לשמים ,עלה גם הגוף איתה יחד.
סיפור מרתק זה יעזור לנו להבין מדוע
דווקא אליהו נבחר מאת השם לבשר לנו
על הגאולה .העולם משקר אותנו .כי באמת
רק השם נמצא ואין עוד מלבדו .אבל העולם
מראה לנו כאילו יש עוד דברים ,ולפעמים
אפילו אפשר להתבלבל ולחשוב כאילו יש
חלילה דברים שהם חשובים יותר מלימוד
תורה וקיום מצוות .השם עשה זאת בכוונה
כדי שאנחנו נתגבר על המציאות הזאת
והאור יבקע מתוך החושך .בגאולה ,כאשר
תתגלה האמת של העולם ,יראו כולם שרק

“לאף אחד לא יהיה אכפת אם משיח יתגלה תחילה בברוקלין” .הרבי שליט”א מלך המשיח והראשל”צ הרב מרדכי אליהו זצ”ל באחת הפגישות ביניהם

בנוסף לקביעת היחוסין ,תהיה לאליהו עבודה גדולה ,לפתור את כל המחלוקות שישנם בתורה
ולענות על שאלות סתומות .בגאולה כאשר הכל יהיה מושלם ,גם מחלוקות לא יהיו .אליהו
יפתור את כל הדברים שהיו שנויים במחלוקת עד בואו .תפקיד נוסף של אליהו הוא לעשות
שלום בעולם .הוא יאחה את הקרעים ,ויקרב את הלבבות ,והכל כהכנה לגאולה השלימה בה יחיו
כולם בהרמוניה מלאה
השם נמצא ואין שום דבר חוץ ממנו.
כשאנחנו עושים מצווה אנחנו מכניסים
קדושה בתוך הגוף ומגלים את מציאותו
האמיתית של הגוף ,ושל העולם כולו.
אליהו הנביא עשה זאת כבר מזמן .כמו
שראינו מהסיפור ,הוא הצליח לקדש את
גופו לגמרי ,אפילו יותר מכל הצדיקים
האחרים ,ועד כדי כך שהגוף שלו הצטרף
לנשמתו ועלה לשמים יחד איתה .ומזה
מובן מדוע דווקא אליהו הנביא מבשר
לנו על הגאולה ,כי בגאולה כולם יראו
את השם וירגישו אותו בשלימות ,ואליהו
שכבר פעל זאת בעצמו ,הוא הכי מתאים
להיות המבשר על הגאולה.

מיקום מדויק
תפקידו העיקרי של אליהו הוא לבשר
על הגאולה .בנוסף לכך ,יש לו עוד כמה

תפקידים חשובים שעליו לבצע .הבה
נכיר את תפקידיו המעניינים של אליהו.
אליהו יפתור בעיות יחוסין .ישנן משפחות
שיש שאלות על היהדות שלהם .במהלך
ההיסטוריה קרה הרבה פעמים שמשפחות
כאלו נכנסו לעם היהודי בכוחניות ,ומצד
כורח הנסיבות לא היה אפשר למנוע זאת.
במשך השנים הם נעשו כמשפחה יהודית
רגילה והתערבבו בעם היהודי .אליהו
יחשוף את זהותם האמיתית ויצביע עליהם.
וישנם גם מקרים הפוכים .משפחות כשרות
שנדחו מהעם היהודי בעקבות סיבות
פוליטיות וחברתיות .או סתם עלילות שווא
שגרמו לאנשים להתרחק מהם ,ואפילו
לחשוב שאינם חלק מהעם .אליהו יקרב
את המשפחות שהתרחקו ויכריז עליהם
כיהודים נאמנים.
בנוסף לקביעת היחוסין ,תהיה לאליהו
עבודה גדולה ,לפתור את כל המחלוקות
שישנם בתורה ולענות על שאלות סתומות.
בגאולה כאשר הכל יהיה מושלם ,גם
מחלוקות לא יהיו .אליהו יפתור את כל
הדברים שהיו שנויים במחלוקת עד בואו.
תפקיד נוסף של אליהו הוא לעשות שלום
בעולם .הוא יאחה את הקרעים ,ויקרב את
הלבבות ,והכל כהכנה לגאולה השלימה בה
יחיו כולם בהרמוניה מלאה.
אחד הדברים היותר מסקרנים ,הוא לדעת
את המיקום לשם יבוא אליהו בתחילה.
כלומר ,היכן הוא יעמוד להכריז את בשורת
הגאולה .ובכן ,במקורות מופיע המיקום
המדויק :אליהו יבשר את הבשורה בטבריה.
בקשר לנושא זה ,ישנה ידיעה נוספת
מרעישה לא פחות :בשנת תשנ"ב ()1992
ביקר הרב הראשי של ארץ ישראל ,הרב
מרדכי אליהו זכרונו לברכה  -אצל הרבי
שליט"א מלך המשיח .באותו מפגש ייחודי,

התבקשו הנוכחים לצאת ושני הצדיקים
הסתודדו והחליפו ביניהם דברים נסתרים.
טרם התבקשו הנוכחים לצאת מהחדר,
נשמעו חילופי דברים מדהימים בקשר
לגאולה .בין השאר דובר שם על ביאת
אליהו הנביא .הרבי שליט"א מלך המשיח
גילה אז באוזניו של הרב אליהו“ :לאף אחד
לא יהיה אכפת אם משיח יתגלה תחילה
בברוקלין ורק לאחר מכן יבוא לטבריה!".

בשורה היום
כשקוראים את הדברים האלו אודות
אליהו הנביא ,מתחזקת הציפייה לראותו
בעיני בשר ולשמוע סוף סוף את הבשורה
המיוחלת .זו בדיוק הסיבה שאנו עוסקים
בלימוד ענייני הגאולה ,כדי לחזק את
התשוקה ,ולהבין שדברים אלו מתרחשים
כעת .כאן ועכשיו למול עינינו!
ישנם דברים נוספים הקשורים לאליהו
הנביא ,ומהם נוכל גם להבין עד כמה
הגאולה יכולה לבוא בכל רגע .באם מישהו
נודר על עצמו שהוא יהיה נזיר באותו יום
שבו יבוא המשיח ,הדין הוא שמיד אסור
לו לשתות יין .כי לנזיר אסור לשתות יין,
וכיוון שאנו מאמינים שמשיח יבוא היום
ממש ,לכן אומרים לאותו אדם שאסור לו
לשתות יין ,ודיני הנזירות חלים עליו מיד.
יש לציין עובדה מעניינת ,מי שעושה עצמו
לנזיר ונאסר עליו לשתות יין ,האיסור אינו
חל על שבתות ,אלא רק על ימות החול.
הסיבה לכך שבשבת מותר לשתות יין ,כיון
שאליהו הנביא לא בא לבשר על הגאולה
בערב שבת .וכיוון שכך ,המשיח לא יבוא
בשבת .כי אליהו מבשר על ביאת הגאולה
לפני ביאת המשיח ,ואם אליהו לא בא ביום
שישי ,ממילא המשיח לא יבוא בשבת ,ולכן
בשבת לא אסרו על שתיית יין.

דברים אלו מעוררים תמיהה .לפי זה
יוצא שבימים שישי ושבת לא יכול אליהו
הנביא לבוא ,ביום שישי כדי לא להטריח
את העוסקים בהכנות לשבת ,ובשבת מפני
המגבלה של “תחומין" .וכיוון שאליהו לא
יכול לבוא בימים אלו ,נשאלת שאלה קשה,
כיצד יבוא המשיח בימים הסמוכים .שהרי
אם אליהו לא יכול לבוא בשישי ,כיצד יבוא
המשיח בשבת? ואם אליהו לא יכול לבוא
בשבת כיצד יבוא המשיח ביום ראשון?
אך אל דאגה ,הרבי שליט"א מלך המשיח
פותר את הבעיה .בתקופות קדומות היה
מקום למחשבה בסגנון זה ,אבל בתקופה
שלנו ,תקופת הגאולה ,הציפייה שלנו
גדולה כל כך ומשיח מוכרח לבוא מיד -
לכן יתכן שאליהו יבוא בכל יום .אפילו
בשבת ,אפילו ביום ראשון .ואין שום מגבלה
בזמן ביאתו.
ואם יבוא מישהו וישאל ,הרי לא בטוח
שאליהו הגיע אתמול ,אז איך משיח יבוא
היום ,אנחנו נרגיע אותו ונאמר לו “זה
בסדר ,אחד מתפקידיו של אליהו לתרץ
את כל השאלות והספיקות ,אז הוא יצטרך
לענות גם על השאלה הזו...
וכעת הגענו אל העיקר .שימו לב היטב!
מכיון שבתקופתנו המשיח צריך להגיע
בכל יום ובכל רגע ,והרי ביום שלפני ביאתו
צריך אליהו לבוא ולבשר על הגאולה  -לכן
דבר ודאי הוא שאליהו הנביא מגיע בכל
יום ויום והוא מבשר על הגאולה .כן כן,
אליהו הנביא כבר מופיע ובפיו הבשורה.
ומי שמחכה למשיח בכל מאודו ,זוכה
לשמוע את הבשורה הזו של אליהו אודות
ביאת המשיח!
אז בואו אחים יקרים ,נתחזק באמונה חזקה
לבוא הגאולה ,ונדע שהנה בכל רגע ממש
הרבי שליט"א מלך המשיח בא וגואל אותנו
ולוקח את כולנו לבית המקדש .וכאשר
נפתח את העיניים ונטה אוזן קשבת,
נתחיל לחוש במציאות הזו ונשמע את
אליהו המבשר על בוא הגאולה .ומיד ממש
נגאל בשמחה וטוב לבב ,ונרקוד כולנו
יחד עם הרבי שליט"א מלך המשיח ועם
אליהו הנביא וכל הצדיקים .בואו ונקשיב
לבשורה!

(מקורות :רש"י ויקרא כו ,מב .מלכים
ב פרק ב .מלאכי ג ,כג-כד .משנה סוף
מסכת עדיות .עירובין מג ,ב .רמב"ם
הלכות מלכים פרק יב .שו"ע אורח חיים
רצה ,ה .הדרן על הרמב"ם תשמ"ז .לקוטי
שיחות כרך ב’ עמוד  .610שיחת י"א אייר
תשמ"ט .קונטרס בענין בית רבינו שבבבל.
התוועדויות תשמ"ט כרך ב עמוד .338
שיחת ז’ תשרי תנש"א .הדרן על הרמב"ם
תשמ"ז .אור החסידות)
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דעות

משיח פרידמן

חיים מאיר ברוק

דמוקרטיה אאוט
תיאוקרטיה אין

ועכשיו מה?

עם ישראל כבר מבין שהגיע הזמן להחליף את
שיטת ההנהגה והשלטון הישן  -ולהשתדרג
להנהגת המדינה בדרך הסלולה שמתווה לנו
נשיא ומנהיג דורנו.

עמד
"ָאנכי ֵ
ִ
בתורתנו הקדושה אומר משה רבינו לעם ישראל
דבר ה'" (דברים
ּבעת ַה ִהיא ְל ַהגיד ָל ֶכם ֶאת ַ
בין ה' ֵובינֵ ֶיכם ֵ
תשים ָע ֶליָך ֶמ ֶלְך ֲאשר יִ ְב ַחר
ה' ,ה') הקב"ה מצווה לעם "שום ִ
לקיָך בו( "...דברים י"ז ,ט"ו) ובהמשך לכך מצווה "נָ ִביא
ה' ֱא ֶ
תשמעון" (דברים
ַאחיָך כמנִ י יָ ִקים ְלָך ה' ֱאלקיָך ֵא ָליו ָ
קרבָך ֵמ ֶ
ִמ ְ
י"ח ,ט"ו).
מפסוקים ומקורות אלו ועוד רבים  -למדים אנו מאז ועד היום,
מיהו הסמכות העליונה והיחידה הממונה עלינו  -אליו מצווים
כולנו להישמע ולנהוג בהתאם להדרכתו והוראותיו הקדושות
בכל תחומי חיינו הפרטיים ,וכל שכן בהנהגת חיינו הציבוריים
כיהודים  -בכל מקום בעולם ובמיוחד בארץ ישראל:

על פיו ישק כל דבר בחיינו הפרטיים ובלשונו הק'" :יש רבי
בישראל ,ואין הוא נכנס בהגבלות הטבע ,והרוצה ללכת לבטח
דרכו :במסחר ,בהנהגת הבית ,וכו'  -לא ירים את ידו מבלי
לשאול את פי הרבי" (אגרות קודש כרך ג' ,אגרת תמה).
ועל פיו צריכים להתנהל גם חיינו הציבוריים כיהודים  -בכל
אשי גָ ִליות
"ר ֵ
מקום בו אנו נמצאים  -כפי שפוסק הרמב"ם ָ
עומ ִדים וְ יֵ ש ָל ֶהן ִל ְרדות ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ְב ָכל
ֶש ְב ָב ֶבל ִב ְמקום ֶמ ֶלְך ֶהן ְ
ָמקום וְ ָלדון ֲע ֵל ֶיהן ֵבין ָרצו ֵבין לא ָרצוֶ :שנֶ ֱא ָמר "לא-יָ סור ֵש ֶבט
אשי גָ ִליות ֶש ְב ָב ֶבל" (הלכות סנהדרין ד ,י"ד).
יהודה" ֵאלו ָר ֵ
ִמ ָ
במיוחד בהימצאנו בארץ ישראל ,שבחלק משטחה הוקמה לפני
כמה עשרות שנים "מדינה" המנוהלת על ידי יהודים  -כמובן
ופשוט שמדינה זו על ממשלתה וחוקיה  -חייבת להתנהל
ולנהוג לפי הוראותיו והדרכותיו של נשיא ומנהיג דורנו הרבי
מלך המשיח שליט"א ,בכל תחום ועניין ,קטן כגדול.

פשוט שמדינה זו על ממשלתה
וחוקיה  -חייבת להתנהל ולנהוג
לפי הוראותיו והדרכותיו של נשיא
ומנהיג דורנו הרבי מלך המשיח
שליט"א ,בכל תחום ועניין ,קטן
כגדול
באופן כללי כמובן שרצונו ודעתו הק' (כפי שהובעה בפירוש
בכמה הזדמנויות) שהמדינה תהיה "מדינת הלכה"  -לא ח"ו
"דמוקרטיה" אלא "תיאוקרטיה"  -דהיינו מדינה המתנהלת
לכל פרטיה לפי התורה והמצוות ובהתאם לשולחן ערוך ,כאשר
ה"דמוקרטיה" היא אך ורק בעניינים המסוימים שעפ"י תורה
והלכה יש בהם מקום להכרעת וחוות דעת הציבור ,באופן של
"אחרי רבים להטות".

יש מסקנה אחת משרשרת האירועים שחוינו בחודשים האחרונים  -גאולה!

כיצד אנחנו אמורים להתמודד עם המאורעות
האחרונים?

השערה .התאימו לסיטואציה גם כשבמבט ראשוני
המצב היה נראה הפוך לחלוטין.

האסונות שהעם היושב בציון עבר ממש לאחרונה עוררו
סימני תמיהה אצל רבים וטובים.

בעוד אתם מנסים לחזור חזרה לימי שמואל ואלישע
הנביאים ,אפשר לחזור מעט שנים אל מאורעות שחלפו
לצדינו לא מזמן .להיסטוריה של דורנו.

עוד לא הספקנו להתאושש מנגיף הקורונה  -שהכה
בנו ללא רחם הן מהצד הרפואי והן מבחינת המגבלות
הרבות שיצרו אצלנו קשיים רבים – נפלנו עמוק לתוך
האסון האזרחי שהגיע לשיא מבחינת כמות ההרוגים
בל"ג בעומר וכל זה לצד הציון הקדוש של רבי שמעון
בר יוחאי.
מיד אחר כך כשעם ישראל עדיין שקוע בתחושות אבל
קשות ,החלה מלחמה קשה שלא נתנה לרבים מתושבי
ישראל מנוח ,שלא נדבר על אבדות קשות שספגנו
באותם ימים מרים.
ואנחנו האנשים הפשוטים שחיים את סדר יומם לצד
המהומות השונות – תמהים .לא מבינים .מה קורה כאן?
האמת היא שגם אם למישהו יהיה תירוץ ולו המוצלח
ביותר – הוא לא יתקבל .כי כזו שאלה לא ניתן לתרץ.
זה שאלה שעומדת על עומדה ומופנית לכיוון אחד –
כלפי מעלה...
זכינו .עם ישראל הוא העם המלווה בהיסטוריה
המפוארת ביותר ,אותה ניתן לנצל כדי לדעת כיצד
להתנהג במצבים סבוכים.
לאורך ההיסטוריה ,ברגעי משבר קשים ,עם ישראל
פנו אל הנביא .והנביא אמר את דבריו שקלעו אל חוט

"נחש צפע" .אזעקות עולות ויורדות אבל לא מפני
פחד הרקטות .במלחמת המפרץ שהתרחשה בתחילת
של שנת [ 1991תנש"א] הפחד היה מהסקאדים ויותר
נכון מהראש הכימי שעלול להיות בתוכם .מספיק
ריענון קצר בכדי להיזכר בלחץ בו היה שרוי עם ישראל
באותם חודשים ,החנויות התרוקנו ,כל אחד הסתובב
כשמסיכה גדולה לצדו.
קול אחד נשמע בביטחון .הרבי מלובביץ' מלך המשיח
שליט"א ציטט שוב ושוב מדרש המצביע על כך שכל
ההתרחשויות הם אך ורק הסימנים ל"שנה שמלך
המשיח נגלה בה" ויותר מכך ל"שעה שמלך המשיח
בא" ,וההיסטוריה הוכיחה עד כמה שהוא צדק.
אז מה אנחנו צריכים לעשות כעת? מה מוטל עלינו
בשלב זה? הכי נכון ובטוח זה לחזור ולראות את
דברי הנביא  -הרבי שליט"א מלך המשיח ,ללמוד את
שיחותיו ולקיים את הוראותיו.
נדגיש פה רק כמה מהם :ללמוד עניני גאולה ומשיח,
לשים ספר חומש תהלים ותניא (חת"ת) בכל בית ורכב
לצד קופת צדקה ולחזק את הביטחון האישי בבורא
עולם שהנה מגיעה הגאולה תיכף ומיד ממש.

הרועה הנאמן

מה היינו עושים בלי בלעדי משה רבינו במצרים?! גם היום יש לנו כתובת אחת בה אפשר למצוא
פתרון לכל הבעיות ,הקטנות והגדולות ,הכלליות והאישיות .אז למה אנחנו צריכים לחכות?

משה רבינו הוא שמקשר בינינו לבין אלוקים ,זה הוא
שנתן לנו את תורתו הקדושה מסיני .הוא משמיע לנו את
דבריו ,מצוותיו ורצונו ,וגם מעביר אליו את בקשותינו
וצרכינו .ממש כמו רועה נאמן הדואג לצאנו.
אך לא רק בצד הרוחני דואג לנו משה .הוא גם התווכח
עם פרעה על שחרורנו ,הוא הביא בכוחו של הא-ל את
המכות על המצרים ,הוא קרע לנו את הים וכעת גם
דואג לנו למן משמים ולענני כבוד .לולי משה רבינו לא
היה לנו סיכוי לצאת ממצרים ולשרוד את ימי המדבר.
הרי בלעדיו דבר לא היה כאן! לא באר מים ,ולא את
לחם המן .לא עמוד אש ,ולא עמוד הענן.

על יסוד ובסיס זה ,במשך עשרות שנות קיומה של המדינה -
זכינו לאינספור הוראות והדרכות מהרבי מלך המשיח שליט"א
לגבי אופן הנהגתה וניהולה.

משה הוא הרבי שלנו .מה היינו עושים בלעדיו?!

שפע אדיר של שיחות ,מכתבים ,יחידויות ,מענות ,חלוקות
דולרים והתייחסויות שונות שהוקדשו לדרך ההנהגה הרצויה
בכל התחומים  -ביטחון ,חינוך ,כלכלה ,תרבות ,משפטים,
מדיניות חוץ ,התיישבות וכו' וכו'.

אבותינו ,הנביאים והחכמים ,מספרים לנו שבכל
דור ישנו משה רבינו .כשתבוא העת בה ירצה הא-ל

הרב זמרוני ציק

הנבואה על סופה הקרב של עזה !

במשך שנים חמקו ממשלות ישראל מכיבוש הרשות ופירוקה ,אך גדול בטחוננו שבקרוב ממש נראה בהתממשות הנבואה "ועפו
בכתף פלשתים ימה" " -יעופו וירוצו ישראל  . .ויכבש את ארצם"

חנה מרים אשכנזי

סבא של סבא אמר פעם לאבא ,שכשתבוא העת בה
ירצה הא-ל להוציאנו ממצרים הוא ישלח שליח נאמן
לעשות זאת .ובאמת כך הוא  -משה רבינו ,שליחו
הנאמן של אלוקים ,פעל ופועל את שליחותו נאמנה.

דעות

זו סמכותו של משה רבינו שבדורנו אשר הוא המנהיג ,הנשיא,
המלך והנביא בדורנו  -הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך
המשיח.

דעות
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להוציאנו מהגלות ומהחושך בו אנו נמצאים כבר דורות,
הוא ישלח אותו כשליח נאמן לעשות זאת .ואכן כך
הדבר  -אלוקים שלח את שליחו ,הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א ,לפעול את שליחותו נאמנה
ולהביא לנו את הגאולה.
הרבי שליט"א הוא זה שמקשר בינינו לבין אלוקים .הוא
אמר לנו בנבואה אשר כבר הגיע זמן הפעולה ,והוא
כבר נשלח לגאלנו .הוא גם בישר לנו שאלוקים כבר
בחר אותו כמשיח ,ועלינו להוסיף במצוות ומעשים
טובים כדי להביא להתגלותו לעינינו.
אך לא רק גאולה כללית מביא לנו המשיח .לכל אחד
מאיתנו ישנם בעיות וצרות ,קטנות כגדולות ,אשר
זקוקות למענה .רק נפנה אליו ,באמצעות ה"אגרות
קודש" למשל ,ונבקש את ברכתו  -והמשיח ידאג לנו
בכל פרט .ממש כמו רועה נאמן הדואג לצאנו.
הרבי הוא המשיח שלנו.
ובדיוק כמו שהובטחנו אז במצרים לבוא משה רבינו
לגאלנו ,כן תהיה לנו ותיכף ומיד ממש.
עוד היום .עוד הרגע.

ביום האחרון של פסח ,זכה עם ישראל לחוג
בהמוניו את "סעודת משיח" ,שנערכה לקראת
סיומו של חג הפסח .סעודה שנקבעה ע"י
הבעש"ט לימים האחרונים של פסח ,בהם מאיר
אור הגאולה האמיתית והשלימה .אחד הביטויים
לאותה הארה ,זו ההפטרה בדברי הנביא ישעיהו
שקוראים בחו"ל באחרון פסח ,העוסקת בתיאור
דמותו האלוקית של מלך המשיח" :ויצא חוטר
מגזע ישי ..ונחה עליו רוח ה' ..והיה צדק אזור
מתניו."..
כמו כן כוללת ההפטרה ,תיאור של כמה וכמה
מיעודי הגאולה" :וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי
ירבץ ..,כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
מכסים".

כיבוש הרצועה
עם כל חגיגיות זו של זמן הגאולה ,הנביא ישעיהו
לא מדלג על תיאור סופם של צוררי ישראל
ומתחיל דווקא באותם הצוררים הנמצאים
ברצועה במערבה של ארץ ישראל ,שם נמצאים
שכנינו המתעקשים לקרוא לעצמם פלשתינים
ונרמזו בלשון התנ"ך כ"פלשתים".
עליהם בדיוק מייעד הנביא את דבריו בהפטרה
כשהוא מתאר כיצד ינקמו ישראל באוייב
הפלשתי או הפלשתיני" :ועפו בכתף פלשתים
ימה" וכפי שמטיב רש"י לתאר" :יעופו וירוצו
ישראל שכם אחד על הפלשתים אשר הם

במערבה של ארץ ישראל ויכבש את ארצם."..
באופן כזה גם מפרש הרד"ק" :ועפו ענין עוף
עופפות שהיא התנועה המהירה ,ואמר בלשון
עופפות למהירות תנועתם אל מקום פלשתים
להכותם ולבזוז אותם".
וקצת רקע .כבר ב '92-עת נשמעו מפי נציגים
ממשלתיים דיבורים על אוטונומיה פלסטינית
(כביכול רק בתחום החינוך והחקלאות) ,הבהיר
הרבי שליט"א מלך המשיח כי אין זו אלא זריית
חול בעיני הציבור והמטרה היא הקמת מדינה
פלסטינית ,ח"ו" .והרי זה עניין של פיקוח נפשות
ממש!" ,כלשונו הקדוש.
ואכן האוטונומיה הולידה את הרשות הפלסטינית
שהקימה צבא מחבלים מחומש ומאומן וכל זה
בהסכמה שבשתיקה ,ובסיוע עקיף או ישיר
של ממשלות ישראל .רשות שמחנכת לשינאת
ישראל ועד למוכנות להתאבד ובלבד לפגוע
ביהודים ח"ו .מאות הנרצחים הי"ד ואלפי

הפצועים מאחינו בני ישראל שליט"א שנפגעו
ע"י הפלסטינים ,יעידו על כך ,כאשר כל אחד
מהם מהווה סיבה אמיתית לכיבושה מחדש של
הרשות ופירוקה.

פירוק הרשות
במשך שנים חמקו ממשלות ישראל מפעולה
הכרחית זו ,הנדרשת לפחות כדי להבטיח את
בטחון הישוב היהודי .אך למרות זאת ,גדול
בטחוננו אשר בקרוב ממש נראה בהתממשות
הנבואה "ועפו בכתף פלשתים ימה" " -יעופו
וירוצו ישראל שכם אחד על הפלשתים אשר הם
במערבה של ארץ ישראל ויכבש את ארצם".
כל הוספה מצדנו בתורה ומצות והפצת בשורת
הגאולה תזרז ללא ספק את קיום הנבואה,
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח בקרוב
ממש ,מתוך שמחה הגאולה( .שיחת הגאולה
)1190

האוטונומיה הולידה את הרשות הפלסטינית שהקימה
צבא מחבלים מחומש ומאומן וכל זה בהסכמה שבשתיקה,
ובסיוע עקיף או ישיר של ממשלות ישראל .רשות
שמחנכת לשינאת ישראל ועד למוכנות להתאבד ובלבד
לפגוע ביהודים ח"ו .מאות הנרצחים הי"ד ואלפי הפצועים
שיחי' שנפגעו ע"י הפלסטינים ,יעידו על כך

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 נתפרסם אותו
באחד העיתונים הבאים.
(אין המערכת מתחייבת
לפרסם את כל החומר
שישלח .המערכת שומרת
לעצמה את הזכות לערוך
את המתפרסם בגליון
בהתאם לכללי העיתון
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פנאי

ומצאת

פרק י"א בספר ישעיה עוסק בדמותו של מלך המשיח .הנביא
מתאר באופן ציורי ומרתק את תכונותיו ומעלותיו של הגואל ,את
יחוסו וסדר התגלותו ואת שיטת הנהגתו הפלאית והאופטימאלית
עבור כל האנושות.
"ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה" (ישעיה יא ,א)
פסוק זה פותח את הפרק בציינו את יחוסו של מלך המשיח – “גזע ישי" .ישי היה אביו של דוד המלך ,מלך
ישראל השני (לאחר שאול המלך) ומי שפתח את שושלת המלוכה היהודית – “מלכות בית דוד" .לאחר כמה
מאות שנות מלוכה ,הלכה מלכות בית דוד ודעכה ,עד לסיומה עם חורבן בית ראשון והגליית שבט יהודה
עם שאר היהודים לבבל ,בימי המלך צדקיהו.
הפסוק מתאר את תקומתה של מלכות בית דוד על ידי מלך המשיח .המשיח נקרא “חוטר" (ענף) היוצא
מגזעו של ישי אבי דוד .הדבר מתאים עם המובא בהלכה (משנה תורה ,הלכות מלכים יא) שעל מלך המשיח
לצאת מזרעו של דוד המלך .וכמה סיבות לדבר:
הטעם הפשוט לכך הוא שכאשר התמנה דוד למלך על עם ישראל ,הבטיח לו הקב"ה שמלכותו תימשך
לעד .הבטחה זו מתממשת על ידי זה שבכל דור ישנו אדם מזרעו של דוד שראוי למלוך על ישראל ,עד
שתגיע העת בה יתגלה המלך המשיח ויגאל את עם ישראל .ואילו בתורת החסידות מוסבר ברובד עמוק
יותר ,שנשמתו של דוד מגיעה מאותה דרגה רוחנית ממנה מגיעה נשמת המשיח ,דרגה הנקראת “ספירת
המלכות” ,ולכן על המשיח להיות צאצא ישיר של דוד המלך.
הפסוק מחולק לשני חלקים שחוזרים על אותו רעיון – “ויצא חוטר מגזע ישי”“ ,ונצר משרשיו יפרה".
רוב הפשטנים הקדומים מסבירים שזו כפילות לשון שנכתבה ליופי המליצה ,ואילו הפרשן רבי מאיר וויזר
[ ,]1450-1675הידוע בכינויו המלבי"ם ,מבאר שבפסוק מדובר על שני אפשרויות לביאת המשיח והתגלותו:
במילים “ויצא חוטר מגזע ישי" מדובר על ענף הצומח מגזע עץ כרות שעוד לא נכחד לגמרי ,דבר המבטא
את צמיחתו של המשיח עוד לפני שמלכות בית דוד תפסק לגמרי .כאן מתאר הפסוק את האפשרות
שחזקיהו מלך יהודה יתמנה למלך המשיח ,כמובא בתלמוד (בבלי סנהדרין צד ,א) ש"רצה הקדוש ברוך הוא
לעשות חזקיה משיח" .בפועל ,מסיבות שונות חזקיהו לא הי’ ראוי לכך.

מלאו את המילים מהפסוק (ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו
יפרה) בתשבץ ,באופן שכל מילות הפסוק יכנסו בתשבץ:

סודוקו
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הרכישה
מקום זה ,הוא אחד המקומות המצוינים בפירוש בתורה ,כי נרכשו בכסף מלא" :ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר .ויקן את
חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה" (בראשית לג ,יח-יט) .ועל כך נאמר במדרש בראשית רבה" :אמר רב יודן בר סימון זה אחד
משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם ואלו הן ,מערת המכפלה ,ובית המקדש ,וקבורתו של יוסף".
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קבר יוסף בלב העיר שכם ,מקום מנוחתו של יוסף הצדיק .בעבר פעלה במקום ישיבת עוד יוסף חי ,עד למהומות הטרור שהשתוללו במקום בראש השנה של שנת תשס"א
( ,)2000במהלכם אף נהרג החייל מדחת יוסף שפינויו התעכב במשך שעות.
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צילום :אבישי טייכר

לעומת זאת ,חציו השני של הפסוק מתאר את ביאת המשיח כפי שאכן עומדת לקרות בפועל ,שנים רבות
לאחר שתפסק לגמרי מלכות בית דוד .המילים “ונצר משרשיו יפרה" מתארות גזע חדש הצומח מתוך
שורשיו של עץ שנקטע ונכרת לגמרי ,דבר המבטא את צמיחתו של מלך המשיח מזרע בית דוד ,לאחר
תקופה בה נפסקה המלכות באופן גלוי.

תחנות

47

4
9
8
5

5
4

עולים
כיום ,מאפשרים כוחות הבטחון ,מספר פעמים בשנה כניסה מאובטחת למקום ,בהם נוטלים חלק אלפים המביעים את כמיהתם לגאולת המקום והשבת הנוכחות היהודית
לציון.

גאולה
6
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דמותו של יוסף הצדיק ,מוזכרת בתורת החסידות כמי שהביא לשלימות גאולתית בחייו ,כאשר מצד אחד היה משנה למלך מצרים ומאידך לא נפגמה קדושתו וצדיקותו,
בכל מבטא הוא את השלימות המיוחדת שתהיה לכל יהודי בגאולה האמיתית והשלימה.

