 32המאסר שהוביל לחגיגה

מוסף חג מיוחד

העולם מציין  94שנים של ניצחון הרוח .סקירה מקיפה מהמאסר
באישון לילה ,האיומים על חייו של הרבי ועד לשיחרורו ונצחונו הגדול

איך תראה ביאת המשיח? והאם
החמור הלבן אכן בתמונה? יצאנו לבדוק
וקיבלנו תשובות מפתיעות • עמ' 12
خالص Redemption

13

ב"ה | י"ב תמוז ה'תשפ"א ( | )22.6.2021גליון מס'  | 41המחיר 7.00 :ש"ח

חדשות
חוק חדש בפלורידה :רגע
של שתיקה בבתי הספר

25

נשים
אז והיום  -גאולה בזכות
הנשים  /מלי קופצ'יק

30

42

מגזין
האם הדמוקרטיה מגיעה
לסוף דרכה?  /רחל שאבי

זוית ראיה
האם הגאולה צריכה את
המשיח?  /אריה קירשנזפט

הפריצה הטכנולוגית
חושפת :שינויים קיצוניים
מזעזעים את העולם

מהמצאת הטלגרף והטלפון ועד למכשיר שבכיסו של כל אחד שינויים עצומים עוברים על כל אזרח בימינו.
מהי המשמעות? האם בעולם כה חומרי ומגושם יש אפשרות לראות רובד רוחני נעלה יותר? עמ' 6

להט אמונה בעצרת
גאולה ומשיח

סיקור מלא מעצרת
גאולה ומשיח
שהתקיימה בג' תמוז
בבת ים • במסגרת
האירוע נערך הסיום
ה 40-בלימוד הרמב"ם
• מנחם אמיתי עמ' 14

שינוי חיובי לאחר
'שומר החומות'

בנות יהודיות עוזבות את בן זוגן
הערבי בעקבות האלימות
• חיים בן ישראל עמ' 11

התכנית החדשה
של משרד האוצר

ארגוני הצדקה והסיוע מפסיקים
את פעולתם .מה יקרה? • יוסף
אברמוביץ עמ' 13

רוצה לעשות טוב לעם ישראל

28

להיות עשיר?
זה כבר לא חלום
זו המציאות
העכשווית
הנתונים נחשפים צמיחה
של  895%בתמ”ג העולמי
בעשורים האחרונים
ועלייה משמעותית ברמת
החיים בכל העולם כסימן
מבשר באות • אריק
לוזון עמ' 4

אריאל זילבר בראיון לעיתון הגאולה
מדבר על הכל :מהחזרה בתשובה
והשינוי בחייו ועד לתוכניות לעתיד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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דבר העורך

חדשות

חדשות

כובשים את הארץ

הרב בנצי פרישמן

עניינו של חודש זה ,חודש תמוז ,נקבע בדורנו כחודש הגאולה .בחודש
זה התחולל המהפך היהודי הגדול ,בניצחונו המופלא והניסי של רבי
יוסף יצחק מליובאוויטש ,האדמו"ר השישי בתולדות חב"ד כנגד
אויביו אנשי המגף הקומניסטי ,שביקשו לפגוע בפעולותיו לשמירת
הגחלת היהודית בברית המועצות.

קמפיין מוניות
הגאולה השנתי

חתנו וממלא מקומו ,הרבי שליט"א מלך המשיח ,שהמשיך את דרכו
בפעולות אלו ,ולאורך שנות מסך הברזל ,דאג במסירות עצומה להפעיל
את מערך השלוחים החשאיים ,אנשי הצללים ,ששמו נפשם בכפם מול
אנשי הרשע שביקשו לעקור את הכל.
ניצחונו הגדול ,עם נפילת מסך הברזל ושיחרור מליוני היהודים מחוץ
לגבולות המדינה ההיא ,לצד הפרחת שממת היהדות שכמעט ונכחדה,
היא המעניקה לחודש זה את כינויו ,ומבשרת לנו על אחד מהשינוים
הגדולים ביותר שאירעו בהיסטוריה ,כהכנת דורנו לקראת הגאולה
האמיתית והשלימה.
ההתוועדויות הרבות הנערכות בחודש זה ,ובמיוחד בימי חג הגאולה
י"ב וי"ג תמוז ,הינן מבשרות את נצחון הרוח על החומר ,וכיום ,יותר
מבעבר אנו רואים כיצד דווקא אותה מדינה שלחמה בחירוף בעבר
כנגד כל איזכור של יהדות ,היא זו המאפשרת ואף תומכת ומסייעת
להפרחת החיים היהודים בתחומה ,ואף ,במובנים מסויימים ,מציבה
מראה מול אומות אחרות בתחום הסיוע לערכי היהדות .בהתוועדויות
בשנה זו ,בוודאי יציינו את אותן ניסים ונפלאות מאז ועד היום.
*
התגובות הרבות שנתקבלו במערכת עם הפצת הגליון הקודם מעידים
יותר מאלף עדים ,על המוכנות העצומה הקיימת בעם לקראת הגאולה
האמיתית והשלימה ,ועל הצמאון האדיר הקיים לקבל עוד מידע
לקראתה.

הרבי שליט”א מלך המשיח בפתח  770עם גליון  2של עיתון הגאולה האמיתית והשלמה בידו הק’ .י”ג תמוז תנש”א ()25.6.91

דבר מלכות

כל אחד מקוראי העיתון ,יכול לעשות יותר כדי לסייע בהפצתו .קראת?
העבר את המסר הלאה ,קבע עוד היום שיעור בעניני משיח וכגאולה,
ולמד מן המקורות אודות התהליך המתחולל כיום בעולם.

ובנוגע לפועל – ובפרט בעמדנו בסמיכות לחג הגאולה די"ב-י"ג תמוז ,שבו ניתוספה הוספה וחידוש
בהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה – יש להציע:

דווקא כעת ,מצטרפים למערך מפיצי הגליון .רוכשים עוד היום כמות
להפצה ומביאים את בשורת הגאולה לכל אחד מסביבתכם .כל אחד
יכול וצריך לחולל את השינוי .בידינו הדבר .האפשרות קיימת ,צריכים
כעת את פעולתו של כל אחד.

נוסף על השיעורים הקבועים בלימוד התורה שיש לכל אחד בכל יום – יוסיפו בכל יום (כל חד
לפום שיעורא דילי') לימוד מיוחד ללמוד ענין בנגלה דתורה וענין בפנימיות התורה – על כל פנים
ענין אחד לעיונא בכל אחד מהם ,ובמיוחד – ענין שכולל את החיבור דנגלה וחסידות ביחד ,דהיינו,
הן הפירוש הפשוט בזה ע"פ נגלה ביחד עם הביאור בזה בפנימיות הענינים .וכפי שמצינו במיוחד
בדברי תורת רבותינו נשיאינו שנדפסים בפרט לאחרונה.

זה הזמן להיות מוכנים.

יחד נפעל את השינוי .יחד נביא את ההתגלות המלאה של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,עוד בחודש מסוגל זה  -חודש הגאולה.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

וכמו כן יוסיפו בקיום המצוות בהידור ,ובהדגשה – ע"י הוספה בכוונת המצוה ,להדגיש במיוחד
שביחד עם קיום המצוה בפועל יהיה בזה גם [אפילו בנוגע למצוות בהן אין הכוונה לעיכובא] כוונת
המצוה בשלימות (כל חד לפום שיעורא דילי') ,וגם – בקיום המצוות באופן דלפנים משורת הדין.
כולל ובמיוחד במצות הצדקה – הגם שבצדקה לא נוגע כוונת הנותן ,אבל הרי ידוע שהמצוה היא
בשלימות יתירה כאשר עושים אותה בסבר פנים יפות וכו' .יראו להוסיף הן בנתינת הצדקה בפועל
(בכמות) ,ביחד עם הוספה בה"נשמה" דמצוה זו – הכוונה ,ובסבר פנים יפות.
ועל דרך זה גם בצדקה בדיבור – ע"י נתינת עצה טובה לזולת ,ודיבור טוב על הזולת ,וצדקה
במחשבה – ע"י מחשבה טובה על הזולת.

עיתון הגאולה נוסד על ידי הרב זמרוני ציק ,בשנת תנש"א ( ,)1991כחלק מפעילות
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה ,ונועד להעשיר את הידע והמוכנות לקראת
התגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק
העיתון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50
הפקה :עוז מיינר המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן
סייעו בעריכה :שניאור אקסלרוד ,מנחם מענדל אקסלרוד ,מנחם מענדל אמיתי
אימייל office@hageula.com :למנויים והזמנות 053-4895-082 :אינטרנט:

hageula.com moshiach.net
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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ובכל זה – נוסף על פעולת עצמו בזה ,ישפיעו בזה גם על אחרים ,עד "ואהבת לרעך כמוך" ,שגם
הם יעשו כך בכל הפרטים הנ"ל.
 . .ויהי רצון ,שתיכף ומיד ממש ,עוד קודם חג הגאולה ,ועל אחת כמה וכמה לפני היום דשבעה עשר
בתמוז – תבוא כבר הגאולה ,כך שלפני ההתחלה ד"בין המצרים" יהיה "יהפכו ימים אלו לששון
ולשמחה ולמועדים טובים" ,בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו – תהיה בפשטות ביאת
המשיח והתפשטות המשיח" ,מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כו' ,ויכוף כל
ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם מלחמת ה'" ,ויעשה ויצליח ויבנה מקדש במקומו ויקבץ נדחי
ישראל – כפסק דין הרמב"ם,
וכל זה נעשה באופן של – (רמב"ם ראשי תיבות) "רבות מופתי בארץ מצרים" ,שעוד בהיותנו
במיצרים וגבולים דגלות ,מתגלים "רבות מופתי" ,ונעשה "רבות מופתי" ,כך שכאשר שואלים יהודי:
מה היה המופת האחרון שראה? הוא משיב :מה פתאום האחרון?! ישנם ויהיו עוד "רבות מופתי",
ו"רבות" בלשון התורה פירושו יותר ויותר ,עד בלי הגבלה.
עד תיכף הגאולה האמיתית והשלימה ,כמו שכתוב "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות",
נפלאות גם בערך לנפלאות במצרים – הן באיכות הנפלאות והן בכמות הנפלאות.
(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח  -ש"פ חוקת ,יו"ד תמוז ה'תנש"א)

החיים חוזרים למסלולם ובתחבורה בציבורית חזרו לתפוסה רגילה • זה בדיוק
הזמן לצאת בקמפיין משיח ארצי וב'ממש' הרימו את הכפפה ויצאו לדרך עם
קמפיין ענק • עכשיו  -כל אחד יכול להיות שותף
י"ג תמוז תחילתם של ימי הקיץ
והחופשה כאשר רבבות נמצאים
בנסיעות ובדרכים בפרט לאחר
היציאה מסגרי הקורונה.

בנימין שומר
גם השנה יצא הקמפיין
והפופלארי
'הבועט'
של הפצת בשורת הגאולה
בחשיפה רחבה להכנת תושבי
ארץ-הקודש לקבלת פני משיח
צדקנו.

הקמפיין עצמו מיועד הן לדיווח
והתעוררות ,אודות הגאולה
האמיתית והשלמה אשר כנבואתו
של הרבי מלך המשיח שליט"א
"הנה זה – משיח – בא"! ,והן
להנעה לפעולה ואפילו קטנה
אשר תכריע את העולם כולו
ותפעל תשועה והצלה .בנוסף
ניתן באמצעות התקשרות למוקד
הטלפוני או לאתר ,לקבל ברכה
מהרבי ע"י אגרות הקודש וכמובן
להוסיף בלימוד ושיעורי גאולה
אשר הם הדרך הישרה לפעול את
ההתגלות וביאת המשיח.

לא עוד שלט-חוצות הנטוע
במקומו ,אלא פרסום העוקב אחרי
קהל היעד בצירים המרכזיים ,בכל
יום ובכל רגע 24 ,שעות ביממה6 ,
ימים בשבוע .כזה הוא הרעיון של
"מוניות הגאולה" שעלו השבוע
לכבישי הארץ.
לפרסום ב"מוניות הגאולה"
יתרונות רבים .זו המדיה היחידה
הפעילה בתנועה במשך כל שעות
היממה והשבוע ,בקצב חשיפה
גבוה במיוחד .זו מדיה המאפשרת
פילוח אזורים מדויק ונחשפת
לציבור בצירים מרכזיים וקבועים.
זהו שלט הפרוס על שטח גדול,
בגובה העיניים ,מושך תשומת
לב רבה ומהווה אטרקציה חיה
בכבישים ובמרכזי הערים.

כנגד קדשי ישראל ,בחרו ב'ממש'
לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע
במסר קצר וקולע ,שעימו יזדהו
ואליו יתחברו קשת רחבה במיוחד
משכבות הציבור.

ואת הגאולה מביאים" .שלט ענק
זה מעטר את דפנותיהם של מאות
ממוניות השירות ,ובאמצעותה
ייחשפו אזרחי ישראל בהמוניהם
לזהות הגואל ולבשורתו הנבואית.

בעקבות המצב המבולבל לאחר
ההשתוללות הערבית האחרונה,
של אויבי ישראל מבית ומחוץ,
וכן הכשל השלטוני המתמשך
בבחירות בישראל שהסתיים
בממשלה צולעת שלצערנו מצהירה

הסלוגן שנבחר הינו "הפתרון היחיד
משיח!" לצד תמונתו הידועה של
הרבי שליט"א מלך המשיח כשידו
הקדושה מונפת לשלום ,ובהמשך
מספר מילים של הנעה לפעולה:
"מוסיפים במצוות ומעשים טובים

בנוסף מובאת בגאון הכרזת הקודש
המצהירה ומבטאת את קבלת
מלכותו של הרבי שליט"א כמלך
המשיח על ידי עם ישראל .ההכרזה
אותה מעודד הרבי שליט"א מלך
המשיח בכל הזדמנות בה יוצא

מוניות הגאולה בפעולה .השבוע בכבישי ערי ישראל

לקהל החסידים :יחי אדוננו מורנו
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
וכן דרכי ההתקשרות בכתיבה
באמצעות אגרות הקודש באתר
IGROT.COM
הפופולארי
ובמערכת 'נחייג ונשמע'.
למרות העלויות העצומות עלו כבר
עשרות מוניות גאולה  -הטנקים
של המשיח על כבישי ישראל
בשבועיים האחרונים בימים
הסמוכים לחגי הגאולה ג'-י"ב-

הציבור נקרא אל הדגל להטות שכם
וליטול חלק ,לסייע ולתרום ביד
נדיבה לכיסוי הוצאות הסכומים
האדירים הנדרשים לקמפיין זה
המניע עשרות רבות של 'טנקים'
גאולתיים בכל רחבי הארץ –
הממלא ומבצע בפועל ממש את
התפקיד המוטל על כולנו להפצת
אור הבשורה ,באמצעי הפרסום
המגיע לחשיפה המקסימלית
והגדולה ביותר בארץ הקודש,
לתרומות ופרטים נוספים :מרכז
ההפצה – 'ממש' 077-5123-770 :
וואצאפ 054-2248-770
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חדשות

חדשות
מחולק באופן הרבה יותר שווה
בין רוב האנושות ולא מרוכז
בקטבי אוכלוסיה.

השינויים בעולם מעידים :הגאולה כבר כאן

ב 180-השנים
האחרונות :גידול
של  895%בתמ”ג
האם אנו עשירים? שורת נתונים חושפים כי העולם התקדם כלכלית בצורה
מטאורית בלתי נתפסת • התאריכים חופפים לעלותו על כס ההנהגה של הרבי
שליט"א מלך המשיח והשנה בה החל השינוי מוזכרת בזוהר

אריק לוזון
אם נשאל ישראלי
ממוצע' ,איך הפרנסה'?
יש סיכוי סביר שהוא יגיד 'יכול
להיות יותר טוב' .אך לאמיתו
של דבר ,דורנו הוא דור השפע.
בעוד שמאות שנים 'עושר' היה
שמור אך ורק ליחידי סגולה,
הרי שבימינו עוד ועוד 'סתם
אנשים' נקלעים פתאום למצב
של עושר.

וזה לא רק תזה ,זה מוכח מחקרית.
ואיכשהו ,באופן בלתי מפתיע,
תחילת תקופת השינוי וההרחבה
הכלכלית חופפת לעלותו של
הרבי שליט"א מלך המשיח לכס
הנהגת הדור.
אחת הדרכים המרכזיות למדוד
עושר יחסי של מדינות הוא
באמצעות 'תוצר לאומי גולמי' או
'תוצר מקומי גולמי' – או בקיצור

– תמ"ג .למעשה זהו נתון המרכז
את השווי הדולרי של הייצור
המקומי ,באופן כללי למדינה או
באופו פרטי לנפש.

התמ"ג העולמי מטפס
אם נסתכל על השינוי בין התמ"ג
העולמי בתחילת האלף הרביעי
– לפני כאלף ושבע מאות שנה
 שעמד על  180מיליארד דולרלעומת תחילת האלף החמישי –
לפני כשבע מאות שנה  -שעמד
על  210מיליארד דולר ,נגלה גידול
של  16%בערך ב 1000-שנים .לא
מרשים.
לעומת זאת ,בשנת ה'ת"ר (,)1840
התמ"ג העולמי עמד כבר על 1.2
טריליון דולר .גידול משמעותי
ביותר של כ 472%-ב 600-שנה.
אבל זה רק פיצוחים.
השינוי המשמעותי ביותר התרחש
דווקא בדור השביעי .בתחילת

נשיאותו של הרבי שליט"א מלך
המשיח  -בשנת ה'תשי"א ()1951
התמ"ג העולמי עמד על 9.8
טריליון דולר (עלייה של 715%
ב 110שנה) וכיום 70 ,שנה אחרי,
התמ"ג עומד על  87.8טריליון
דולר (!) עלייה מטאורית של
 895%בדור השביעי בלבד.
למעשה ,אולי זה נתון שלא אומר
הרבה לאדם הפשוט כל עוד הוא
לא רואה את הטריליונים בחשבון
הבנק שלו .אז נביט לרגע על
הנתונים שאמדו את ההון האישי
העצמי הממוצע של כל אזרח
בעולם.
בשנת ה'ת"ר ( ,)1840ההון השנתי
הממוצע של אזרח כדור הארץ
עמד על  1,100$בלבד .בתחילת
נשיאותו של הרבי שליט"א מלך
המשיח – הוא קפץ משמעותית
ל .3,351$ -כיום ,ההון הממוצע
הוא  11,428$לאזרח  -עלייה של

כ .341%-יתכן
שזה נשמע לא
מרנין במיוחד ,אך
זה כולל את כל
מדינות העולם,
מדינות
כולל
עולם שלישי בהם
חיים
אזרחים
בחרפת רעב.

ונתוני העוני?

גאולה
בכלכלה
• עשירות לכל אחד •

אם נתבונן בפילוח הנתונים
במדינות המתקדמות והמפותחות
יותר – נגלה נתונים שונים לחלוטין.
בהונם של אזרחי המדינות החברות
בארגון הבינלאומי – OECD
הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח
כלכלי  -הקפיצה היא מטאורית.
בשנת ה'תש"כ ( )1960הממוצע
השני לאזרח עמד על 2500$
בערך בעוד שכיום הוא עומד על
 - 44000$קפיצה של כ1760%-
(!!) בתוך  60שנה .זהו עושר שלא
היה כדוגמתו.

הגם שהמספרים
מדהימים ,לאיפה
הולך כל הטוב
הזה? לכולם או
ליחידה סגולה?

נתוני העוני ,גם הם
מבשרים שיפור
אדיר .מאז ה'ת"ר ( )1840שאז
אחוז שיעור אוכלסיית העוני עמד
מעל  - 75%כ 927מליון בני אדם.
בשנת ה'תשי"א ( - )1950תחילת
הדור השביעי ,אחוז העניים ירד
מתחת לכ 50%-מהאוכלסייה
העולמית  -כ 1.2-מילארד בני
אדם .כיום אחוז האוכלוסייה
העולמית מתחת לקו העוני עומד
על  - )!( 9.2%כ 717-מליון בני
אדם .הירידה דרסטית ,והנתונים
כמובן ביחס לגידול האוכלסייה,
אין זאת אלא שהשפע הגשמי

מתקרבים לגאולה
הגאולה מביאה איתה שפע
גשמי .זהו אחד מיעודיי
הגאולה ומברכות העתיד .כמו
שכותב הרמב"ם לקראת סיום
ספרו היד החזקה" ,ובאותו
הזמן לא יהיה שם לא רעב
ולא מלחמה ...שהטובה תהיה
משפעת הרבה וכל המעדנים
מצויין כעפר".
יהיה שפע כל כך גדול עד
שהעולם יפסיק לרדוף אחריו,
הכל בר השגה ,כולם יכולים
לקנות הכל ,לכולם יש הכל.
אפשר להרגע.
אז מה נעשה? נתחיל לחיות
באמת .נתחיל להתעסק
במשמעות חיינו ,ברוחניות,
בלימוד תורה ובהכרת הבורא
יתברך.
כפי שממשיך הרמב"ם" ,ולא
יהיה עסק כל העולם אלא
לדעת את ה' בלבד" .שינוי
דרסטי מהמצב שבו רוב העולם
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(אם לא כולו) עסוק במטלות
היומיומיות וחיפוש כמעט אין
סופי אחרי פרנסה וטרדות
החיים.

דרושים:
24,000
שותפים!

אחד מהמסרים שהרבי שליט"א
מלך המשיח חוזר בכמה וכמה
מקומות ,שעוד לפני הגאולה
מתחילים לטעום ,ולהתרגל
ולחיות בסטטוס של גאולה.
"טועמיה חיים זכו" ,ביטוי
שאחד הפירושים שלו הוא
חובת הטעימה ממאכלי השבת
ביום שישי.
הגאולה נמשלת לשבת,
ואנו עתה בערב שבת אחרי
הצהריים ,כבר שתי רגליים
בתוך הגאולה וכבר טועמים
את הנפלאות ,את הניסים ואת
העשירות.
בספר הזוהר הקדוש מופיע,
"״ובשש מאות שנה לאלף
השישי יפתחו שערי החכמה
למעלה ומעיני החכמה למטה
ויכין עצמו העולם להכנס
באלף השביעי ,כאדם המכין
עצמו ביום שישי בצהריים
לכניסת שבת ,כן גם בזה.
וסימנך :בשנת שש־מאות שנה
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לרגל כ"ח סיון שמונים שנה ,לאור דבריו
של הרבי שליט"א מלך המשיח יוצא 'איגוד
תלמידי הישיבות העולמי' בקמפיין יוצא
דופן להחתמת עשרות אלפי יהודים על
החלטות טובות כהסכמה על כך שהגאולה
נמצאת ולקבלת מלכותו של הרבי שליט"א
כמלך המשיח.

הבנק המרכזי האירופי.

לחיי נח וגו' נבקעו כל מעיינות
תהום רבה״.
שנה זו המתוארת בזוהר
הקדוש ,הינה שנת ה'ת"ר
( ,)1840וכפי שהעלו הנתונים
שהוצגו ,מאותה שנה החלו
להתרחש תהליכים עולמיים

צילוםSimsalabimbam :

עמוקים של צמיחה ושגשוג.
לא נותר לנו אלא לקבל את
פני משיח צדקנו ,אנחנו ,בני
ביתנו וכל העולם כולו.
השתתף בהכנת הכתבה:
מנחם אמיתי

 400שנה אחרי :אותו שם
ומסלול ,רק ללא אדם

באתר שהוקם בשיתוף פלטפורמת גיוס
ההמונים של צ'רידי ,הם כותבים" :המהפכה
הגדולה שחולל הרבי מליובאוויטש מלך
המשיח שליט"א בעולם ,הביאה את אור
היהדות ליהודים בכל פינה בגלובוס.
"הרבי שליט"א מלך המשיח החל לעבוד
על כך בדיוק בימים אלו לפני שמונים
שנה ,כאשר ניצל מאירופה הנאצית והגיע
בשלום לארצות הברית.
העבודה הזו תגיע לסיומה בגאולה
השלימה ,בביאת המשיח הקרובה מאוד.
"כעת ,מחכים רק לך .רק ליהודי יש את
המפתח לשלב הסופי.
"מסכים לבצע את השלב האחרון בעבודה
של הרבי שליט"א מלך המשיח ולהביא את
הגאולה? ברור שאתה מסכים!"

חברת  ,IBMענקית הטכנולוגיה האמריקנית השיקה ספינה אוטונומית ראשונה
מסוגה שתערוך הפלגה בת שלושה שבועות ,תאסוף מידע ותערוך מחקר  -והכל -
ללא מגע יד אדם • שם הספינה :כשם ספינת המהגרים הראשונה

רבקה סופר
מייפלאואר .כך קראו
שהביאה
לספינה
את המהגרים הראשונים
לאמריקה
מאנגליה
לפני  400שנה בערך
שעשתה מסלול מפלימות'
לפלימות'
שבאנגליה
שבמסצ'וסטס .במקור ,לקח
לאותם מהגרים כחודשיים
ימים להגיע.

 400שנה אחרי IBM ,עושה
היסטוריה ,ספינה אוטונומית,
ללא אנשי צוות ,המסתמכת
על בינה מלאכותית ,מצלמות
וחיישנים ,תנווט במסע שיימשך
כשלושה שבועות באותו מסלול
ותבצע ניסויים מדעיים לחקר
האקלים והים.

הספינה פותחה על ידי
חטיבת המחקר של IBM
בשיתוף ארגון המחקר הימי
 ,ProMareוהיא נועדה לבצע,
באופן אוטונומי לחלוטין ,שורה
של ניסויים מדעיים .לאסוף
נתונים ,לסייע למדענים להבין
ולחקור גורמים המשפיעים
על האוקיינוס ,פיזור מיקרו-
פלסטיק בים ,השפעות שינוי
האקלים ושימור בעלי החיים
הימיים.
הפרויקט נועד לסייע בפיתוח
מערכות בינה מלאכותית וניווט
אוטונומי ויישומים שונים של
עיבוד נתונים בענן הניתנים
לשימוש במגוון תעשיות כמו
ספנות ,אנרגיה ,טלקומוניקציה,
ביטחון והגנה ,דיג וחקלאות.

מודעת הקמפיין

הספינה האוטונומית החדש ה

הספינה מונעת בעזרת מנוע
המקבל
חשמלי-היברידי
אנרגיה מהשמש באמצעות
פאנלים סולאריים המכסים את
הספינה.
התפתחויות מעין אלו מזכירות
לנו כי יבוא יום והדומם יקבל

צילום :יח’’צ IBM

יכולת לבטא ,להביע את עצמו
ולפתוח את פיו .כמו שאומר
הנביא :אבן מקיר תזעק וכפיס
מעץ יעננה .הדומם כבר מגלה
את הכח האלוקי הטמון בו
כפי שיתרחש באופן מושלם
בגאולה.

במסגרת הקמפיין לקחו על עצמם תלמידי
הישיבות בעולם כולו יעדים של יהודים
עליהם הם ישפיעו להצטרף למבצע,
וממש כמו בגיוס המונים ,ניתן לעקוב
און ליין ולראות בכל רגע נתון את מספר
המצטרפים וההחלטות הטובות שהם נטלו
על עצמם .נכון לשעת סגירת הגליון הם
כבר חצו את האלפיים איש בדרך על היעד
המלא  -גאולה אמיתית ושלימה ,תיכף
ומיד ממש.
להצטרפות לקמפיין וחתימה אישית:
www.charidy.com/cmp/28sivan
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התפתחויות טכנולוגיות מבשרות את הגאולה

המצאות ופיתוחים
טכנולוגיים משנים
את המציאות
מה גרם לפריצת הדרך הטכנולוגית הגדולה של העשורים האחרונים • כיצד
פריצת דרך בעניינים הגשמיים מובילה לשינוי העולם לטובה • מי ניבא מראש
לפני אלפי שנה ,את הזמן המדוייק שבו תחל הפריצה המדוברת ששינתה את
העולם • ומה הגילוי הגדול שאירע במקביל ברובד התורני של עם ישראל

בנצי פרישמן
עצרו לרגע והביטו סביבכם .כמה
פיתוחים חדשניים וחידושים
טכנולוגיים שלא היו קיימים לפני
כמאתיים שנה .כמה מהם פורצי דרך
שהגיחו לחיינו רק בעשורים או אפילו
בשנים האחרונות ממש.

רק לחלום עליהם בספרות של מדע בדיוני
והיום קיימים בהישג ידו של כל ילדון?
די לסקור בקצרה כדי לעמוד על היקף
התופעה:

קטר הקיטור העתיק בעולם

ממציא הטלפון לצד מכשירו

מעט לאחר מכן הגיעה המהפיכה לתחום
התחבורה ,הבנייה ,וטכנולוגיות התקשורת.
ספינות קיטור החלו לשוט לצד הקמת
תשתית רכבות המשא.

במאה השנים האחרונות אנו עדים לקפיצה
מהירה בהרבה של הפיתוחים הטכנולוגיים.
בתחום התחבורה ניתן לכלול את המצאת
המטוס ,התחלת שימוש המוני במכונית
ובכבישים ,רכבות המונעות במנוע בעירה
פנימית ובמנוע חשמלי ורכבות מהירות.

לפני כמאה וחמישים שנה הומצאה נורת
הליבון החשמלית .באותה תקופה נכנסו
לשימוש לראשונה מכשירי הטלגרפיה אשר
בעזרתם ניתן היה לשלוח הודעות כתובות
ללא העברה פיזית של אותיות והם סייעו

בתחום מדעי החלל הצליחו מדינות שונות
לנחות על הירח ,לצד פיתוח תחום הלוויינים
וחקר החלל.

צילוםMichael Holley :

האדם עשוי למצוא את עצמו תוהה :מה
קרה? מה גרם לפריצת הדרך הזו ,שמביאה
לשרשרת של המצאות שפעם היה אפשר

זה התחיל בפיתוח מנוע הקיטור והמהפיכה
התעשייתית שהגיעה בעקבותיה .חלק ניכר
מהעבודות שעד אז נעשו במשך אלפי שנה
בצורה פרימטבית הנשענת על כוח ידיו
והספקו של האדם או בעל החיים (ולעתים
רוח או מים) ,הפך באחת מפועל בכוח

המנוע העומד בקצב יצור מוגבר.

בתפעול רכבות המשא בבטחה.

אחד המחשבים הראשונים בעולם

צוללת מלפני כמאה שנה

כוח של
שינוי
עולמי
במספר שיחות קודש ,מסביר הרבי
שליט"א מל ךהמשיח את הלימוד
שניתן להפיק מנושא האטום.
התפתחות הבנת חקר האטום
מעמידה דגש מיוחד על כוחו של
כוחו של הפרט  -חלקיק אחד יכול
לגרום לשינויים מרחיקי לכת.
מכך יכולים אנו להסיק כי גם
בקדושה  -יהודי אחד יכול לגרום
ולהביא במהירות לשינויים אדירים
שהשפעתם היא בכל העולם כולו.
אפילו מפצצת האטום  -הנשק
הגרעיני הידוע ולא לטובה ,,מלמד
הרבי שליט"א מלך המשיח את מה
שניתן ללמוד מכך ,על יסוד הוראת
הבעל שם טוב כי מכל דבר שיהודי
רואה עליו ללומד הוראה בעבודת
ה'.

חיל האוויר האמריקאי בוחן “כלבי שמירה” רובוטיים להגנה על בסיסי ם

בתחום המידע ניתן למנות את המצאות
המצלמה ,אפשרויות השידור השונות,
האינטרנט והתקשורת הסלולרית.
גם בתחום האנרגיה אנו עדים לפיתוח הכור
הגרעיני ושימוש באנרגיה סולרית.
בתחום הפיתוח הצבאי הוכנסו לשימוש
טכנולוגיות ששינו לחלוטין את שדה הקרב:
פיתוח טילים ,טנקים ,מטוסי קרב ,מסוקי
קרב נושאות מטוסים ,נשק לא קונבנציונלי
וצוללות.
מירוץ החימוש בין המדינות יצר גם תחרות
שהובילה להתפתחות המחשוב ,הרדיו,
המכ"ם ,והקלטת שמע  -טכנולוגיות פורצות
דרך אשר הובילו בהמשך לפיתוח הטלפון,
מכונת הפקס ומדיה מגנטית לאחסון נתונים.
אחד מהגורמים שגרמו לפיתוחה המואץ של
הטכנולוגיה היא יכולת המזעור.

שוברים כל שיא
לפני כשלושים שנה נכנס העולם לקצב
מואץ יותר בתחום הפיתוחים .אם עד עתה
סקרנו את הפיתוחים של מאה וחמישים
השנים שקדמו לשלשת העשורים האחרונים
הרי שכיום הקצב רק הולך וגובר.
התקדמות קיימת כמעט בכל תחומי המדע
והטכנולוגיה ,ואנו חווים שיפורים אדירים
בטכנולוגיה בה משתמשים כבר כיום .קצב
ההתפתחות בתחום המחשוב הוא רק דוגמה

אחת להתקדמות הטכנולוגית המואצת.
ההתפתחויות הטכנולוגיות בעשור האחרון
כוללות בעיקר את חקר הננוטכנולוגיה,
הנדסת ביוטכנולוגיה ,היתוך גרעיני,
טכנולוגיות דלק אלטרנטיביות (לדוגמה,
תאי דלק ,מכוניות היברידיות נטענות),
בתחום האלקטרוניקה מנסים החוקרים
לשפר את היעילויות של נורות ה Led-ושל
התאים הסולריים.
והתוכניות לעתיד הקרוב מנסות לשבור כל
שיא אפשרי.
מתברר כי גם זה קשור לגאולה האמיתית
והשלימה.

הכל מתחיל מהתורה
מתברר כי יש מי שניבא מראש על התפתחות
מואצת זאת ,ואף כתב אותה בפירוש בספרו.
מדובר על ספר הזוהר הקדוש הכותב את
הסברו הפנימי על הפסוק מספר בראשית,
פרשת נח" :בשנת שש מאות שנה לחיי נח...
נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות
השמים נפתחו" ,וכך נאמר בזוהר (בתרגום
מארמית)" :במאה השישית לאלף השישי
ייפתחו שערי החכמה למעלה ומעיינות
החכמה למטה ,והעולם יתתקן להיכנס אל
האלף השביעי".
קצת הסבר מספרי ,כיום אנו בעיצומו
של האלף השישי .השנה העברית בה אנו
נמצאים כעת היא חמשת אלפים שבע מאות

צילוםTech. Sgt. Cory D. Payne/USAF :

שמונים ואחת לבריאת העולם ,היא בשלהי
אותו אלף מדובר .כשהזוהר מדבר על השנה
השש מאות באלף הנוכחי ,זה יוצא לפני
כמאה ושמונים שנה.
בדברי הזוהר אנו מוצאים התייחסות לשתי
סוגי חכמות שיאירו בצורה בולטת באותה
תקופה מדוברת .מחד גיסא מדובר על
פתיחת "שערי החכמה למעלה"  -כשכוונתו
היא לחכמה האלוקית המאירה בעולם -
התורה הקדושה ,ולאידך מוזכר גם התגלות
נוספת ושונה של "שערי החכמה למטה"
כשבזה הוא מכוון לאותן חכמות שמצד
הטבע והעולם.
ברור לכל בר דעת שככל הפיתוחים
הטכנולוגיים מתאפשרים כיום רק בזכות
כוח אלוקי המאפשר זאת ,הרי לתלות את
הדבר בכוחם של בני אדם ,קשה מאוד,
מאחר ומיד צפה השאלה מדוע זה לא קרה
קודם לכן? לכן סדר וקצב התפרצות החכמה
מעידים כי מדובר בתוכנית מראש של בורא
העולם.
עד עתה סקרנו בהרחבה את התפתחות
החכמה של "למטה" ,אך כמובן שחייבים
לציין את ההתגלות האדירה של שערי
החכמה למעלה  -הכוונה לגילוי החדש
שהתחולל באותה תקופה בעולם התורה-
גילוי והרחבה של תורת החסידות שהייתה
נסתרת עד לאותם ימים.
עם עלייתם לנשיאות של אדמו"רי חסידות

החומר הבקיע המפעיל את הפיצוץ
הענקי ,הוא מורכב מכמות חומת
קטנה מאוד בכמותה ,פחות מגרגיר
מלח  -שתי הפצצות היחידות
שהוטלו עד היום במסגרת מלחמה
בין מדינות (ולא יהיו עוד בעזרת
ה') ,היא אלו שהולטו על יפן בסיום
מלחמת העולם השניה והביאו
לסיומה .שתי פצצות אלו גרמו
לנזק בל יתואר.
מכך ניתן ללמוד ולהבין עד כמה
גדול כוחו של כל יהודי אפילו
בפעולה קטנה שהוא עושה ,יכול
הוא לשנות את העולם כולו .אפילו
השפעה על אדם אחד שיקיים את
המצוות בהם נצטוו בני נח (בשונה
מהיהודים) אף היא יכולה לחולל
את השינוי הגדול  -ולהביא את
הגאולה האמיתית והשלימה.
בהזדמנות נוספת ,אמר הרבי
שליט"א מלך המשיח כי ניתן
להמשיל את השימוש בטכנולוגיה
זו לשימוש בסכין .אפשר לנצל
אותו לטוב או לרע והכל תלוי
במשתמש שידע להשתמש בזה כפי
שצריך ולא להביא לנזק חלילה.

לשנות את העולם .הדמיה של פיצוץ אטומי
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חב"ד ,החל מאדמו"ר הזקן בעל התניא ,דרך
ההרחבה האדירה שנוצרה בדברי תורת
החסידות על ידי ממשיכיו בשורות הבאים,
התאפשר לרבים וטובים מלומדי התורה
להחשף לפנימיות התורה ובכך לגלות חכמה
חדשה שלא היתה ידועה עד אז.
כעת לא מובן ,מה יש באותן חכמות המתגלות
העולם ,שעל ידן העולם הופך להיות מתוקן
לקראת הכניסה לאלף השביעי  -לעולם
המתוקן.
ניתן להבין את התוספת הרוחנית שמעניקה
גילוי תורת החסידות לבירור וזיכוך העולם,
כדי להכין את עם ישראל ואת סביבתם
למעבר לשלב הנעלה יותר המצפה בהמשך,
אלא שמה קשורים לזה גילויי הטכנולוגיה?
על ימות המשיח ,אומר הרמב"ם שאז
יתקיים "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים
לים מכסים" ,וברור שלקראת דעה את ה'
יש צורך בלימוד וידיעת החסידות ,אך מה
הקשר לגילוי החכמות של העולם?

שינוי מוחלט
כאן אנו מגיעים להבנה מחודשת של
מציאות הגילוי של לעתיד לבוא.
את הפסוק "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר
יחדיו כי פי ה' דיבר" ,מסבירה תורת
החסידות כי עיקר הגלוי שמצפה לנו תיכף
ומיד ממש הוא ראיה של הבשר הגשמי ולא
רק הראיה הרוחנית .העולם שלנו מורכב
מגשמיות ורוחניות ,אלא שבעוד אנחנו
חשבנו שהגאולה תתבטא רק ברובד הרוחני,
מגיעה תורת החסידות ומגלה כי בריאת
העולם על כל רבדיו הינה חלק מהתוכנית
האלוקית להביא את העולם לכדי לשלימותו
בגאולה ,והיא מתעלה יחד איתו.
אי אפשר להתעלם מהגשמיות ,שהינה
חלק מהבריאה ,וכאשר גם היא תיטול חלק
ותשתלב בשינוי המתחולל בעולם ,כחלק
מימות המשיח ,או אז נוכל לקרוא לגאולה
זו  -אמיתית ושלימה.

הסתכלות חדשה
רעיון זה הוא העומד מאחורי ניצול
פלטפורמות שונות ללימוד חסידות על ידי
הציבור הרחב.
זה התחיל עם כניסת הרדיו כמכשיר
המתאים לבתים האישיים וקריאת הרבי
שליט"א מלך המשיח לנצל את האפשרות
החדשה כדי להפיץ חסידות.
בזמן שרבנים אחרים יצאו בקריאות של
איסור וחמרות כלפי המכשיר החדש שמסוגל
להעביר קולות ומידע במהירות שיא לאין
ספור מאזינים ,הרי שחסידים יצאו בהוראת
הרבי שליט"א מלך המשיח לאולפנים על
מנת להקים עוד שיעורי יהדות וחסידות
שהגיעו באחת למליוני שומעים ושינו את
תפיסת חייהם.
זו גישתו כלפי כל בריאה וחידוש הקיימים
בעולם .וכפי שכבר אמרו חכמינו ז"ל" :כל
מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא
בראו אלא לכבודו".
מאוחר יותר המשיכה מגמה זו של ניצול
העולם לטוב ולקדושה גם בהמצאות נוספות
בהם ניתן להביא את דבר ה' ולהביא עוד
יהודים ואפילו כאלו שאינם יהודים כדי
להכיר במציאותו של הבורא.

הלויין  -מחולל
השפעה בכל העולם
מידי שנה ,בעיצומו של חג בחנוכה ,מתקיים מעמד עולמי המשודר בו זמנית ממוקדים
שונים הצופים בכנס עם הרבי שליט"א מלך המשיח ומתחברים לשמיעת וראיית
שיחתו הקדושה ,לצד האפשרות להראות את ההדלקה המקומית הנערכת במקומם
על גבי מסך המשדר זאת לתוך  770למראה עיני הרבי שליט"א מלך המשיח.
חלק נרחב משידורים אלו מתקיים באמצעות הטכנולוגיה הלויינית המאפשרת שידור
זה .בשנת בשנת תשנ"ב ( )1992באותו מעמד נשא הרבי שליט"א מלך המשיח שיחה
בה לימד את ההוראה שיש להפיק מהלויין בעבודת ה' של כל אחד.
מפעולת הלויין ניתן לראות שבקיום התורה והמצוות של יהודי הוא משפיע על כל
העולם .כמו כן הוסיף ואמר שיכול יהודי לחשוב שמה שעושה במקומו שלו משפיע
אמנם בסביבתו הקרובה אך לא על כל חלקי הארץ ובוודאי לא על כל חלקי העולם
הנמצאים במרחק רב .ועל מנת להקל על היהודי להבין זאת ,גילה הקב"ה סודות
נוספים בהנהגת העולם שעל ידם ניתן לחבר מקומות הנמצאים במרחק רב אחד
מהשני ,ניתן לדבר איתם ,לעודדם ולחזקם.
באותה שיחה אף אמר שעל ידי הלוויין ניתן לעזור ליהודי בעזרה בפועל ,על ידי
העברת סכום כסף לבנק או לחנות מסוימת עבור פלוני ,ובאותו רגע מקבל אותו אחד
את העזרה הזאת מקצה העולם.

לשיא הגיעה תפועה זו בניצול עכשווי
של פיתוחי האינטרנט ופריצת האפשרות
לפירסום מידע על ידי כל אדם פרטי .כיום
כמעט כל שליח מנצל פלטפורמות אלו כדי
לפרסם את שיעורי התורה ,אמרות חסידיות,
זמני השבת ועוד .אין ספק שלולי פריצה זו,
הרי שרבים לא היו נחשפים לתוכן היהודי
המרתק אותו הם מקבלים מידי שבוע.
דווקא שלימות זו של איחוד בין הגשמיות
לרוחניות היא הפורצת את הדרך לקבלת
פני הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף ומיד
ממש .ולכן מוצאים אנו פריצה כה רחבה של
המצאות וחידושים ,המשפרים את חייו של
האדם הפרטי ומשנים את העולם כולו.

מעמד השידור הלוייני ב770-

לומדים ובונים את בית המקדש
בקהילות רבות נערכים לקראת שלשת השבועות בהם מגבירים את הלימוד בעניני בית המקדש • כהתאם להוראת הרבי
שליט"א מלך המשיח ,הודפסו ספרים ואמצעי המחשה לטובת הלומדים • הצטרפו גם אתם לשיעורים אלו
בנימין שומר
על פי דברי המדרש ,המתארים את דברי
הקב"ה ליחזקאל הנביא בעת שהראה לו את
צורת בית המקדש השלישי והורה לו ללמדה
את בני ישראל " :אמר לו הקדוש ברוך הוא,
גדול קרייתה בתורה כבנינה .לך אמור להם,
ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה .ובשכר
קרייתה שיתעסקו לקרות בה ,אני מעלה
עליהם כאלו הם עוסקין בבניין הבית" .מורה

הרבי שליט"א מלך המשיח לנצל את ימי
שלשת השבועות להגברת הלימוד בנושא
חשוב זה.
בקהילות רבות נערכים לקיום שיעורים
מיוחדים בימים אלו ,במסגרתם יצללו
המשתתפים לתוך פרטי ועניני עבודת ובניית
המקדש ,על פרטיו ,תוך שהם נעזרים בשלל
הפקות שראו אור עם השנים לסיוע להבנת
הלימוד.

השנה חידשו בארגון ממש ,והפיקו לראשונה
רולאפ המכיל את תבנית בית המקדש השני
והשלישי כאמצעי לצד המרצה הממחיש
ללומדים את מיקום על לשכות וכלי הבית
במקומם.

ספרים ואמצעי עזר ללימוד הלכות בית הבחירה

גם לילדים יתקיימו סדנאות מיוחדות בהן
ילמדו על בית המקדש .בחלק מהמקומות
ישתמשו בלגו וחומרי יצירה נוספים כדי
להמחיש לילדים את צורת הבית.
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שלימות הארץ

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

באביתר נערכים למנוע את הפינוי:

“ההתיישבות
מונעת יציאת
מחבלים לפיגועים”

בתוך חודש צמח לו בנחישות הישוב המחודש אביתר • סמוך לצומת תפוח ,על אדמות מדינה שטרם מופו ,קמו
ועלו למעלה מחמישים משפחות ,והקימו אחרי שנות הקפאה ארוכות ישוב חדש • כיום ניתן למצוא שם בית
כנסת ,פעוטון ,כבישים ותשתיות כולל חיבור לחשמל • כעת נערכים התושבים למנוע את פינויו חלילה
חיים בן ישראל
כמעט מאין ,צמח
לו בחודש האחרון
הישוב החדש אביתר.
המאחז בתחומי מועצה
אזורית שומרון ,ממוקם
כ 2-ק"מ מזרחית לצומת
תפוח.

במקום
ההתיישבות
חודשה על ידי גרעין של
כמה משפחות מהאזור,
לאחר שבעבר נסיונות
דומים כשלו .הפעם זה
נעשה בתגובה לפיגוע ירי
שהתרחש בצומת תפוח ,בו
נפגע ונרצח יהודה גואטה.
נכון לחודש זה מתגוררים
ביישוב כ 50-משפחות.
ברחבי המועצה האיזורית
נרשמה שמחה רבה עם
הקמת הישוב ,המסמל
פריצה חדשה וצמיחת
ישובים ,כאלו שעד היום
נמנעה מהם ההקמה .בעוד
שישובים ערביים מוקמים
בזה אחר זה ,בחסות

אירגוני באיחוד האירופי,
ולא מקבלים שום מענה
מצד השלטונות בישראל,
הרי שמול נסיונות בניה של
ישובים יהודיים מונת מידד
גזירת הפינוי .מצב אבסורדי
ולא הגיוני.
הרבי שליט"א מלך המשיח
אומר פעמים רבות ,כי יישוב
כל הגבולות והנקודות
בישובים
האסטרטגיות
יהודיים ימנע שליטה את
אנשי הטרור ויסיר את
האיום ללחץ בין לאומי
לפינוי יהודה ושומרון
חלילה.

להתעלות
מהשיקולים
הפוליטים
גם בזירה המשפטית נערכים
התשובים למנוע את פינוי
הישוב ,ובמכתב ששלח איש
הנדל"ן ליאור זברג לאלוף
פיקוד ,הוא מבהיר" :אף
ערבי לא טוען לבעלות על
קרקעות אביתר" ומנמק

התניא הודפס
וכולם פצחו
בריקוד
במהלך הדפסת התניא החודש באביתר ,יחד עם התושבים

את הסטטוס המשפטי של
קרקעות אביתר כאדמות
מדינה" .בתור מפקד
הכוחות בשטח עליך
להתעלות מעל שיקולים
פוליטיים ולהתייחס לסוגיה
מתוך עיניים משפטיות"

יחידות הבלבול
בפעולה
בתוך כך מדווח אלישע ירד
כי "עזה הגיעה לשומרון
בחסות ההפקרות הבטחונית
של מדינת ישראל".
לדבריו" ,כבר כמה לילות

פועלות סמוך לישוב אביתר
"יחידת הבלבול הליליות",
דומות לאלו שהפעיל חמאס
על הגדר בעזה.
יחידות של מאות מחבלים
עם פנסים ,לייזרים ובקבוקי
שמתקדמים
תבערה,
מכיוונים רבים לעבר הישוב
ומנסים לחדור לתוכו
המחבלים בחלקם נושאים
מטענים ,אלות ולעיתים אף
נשק חם ,כשכוונתם ברורה
ומוצהרת לכל  -להחריב
את הישוב אביתר עד היסוד
ולפגוע בתושבי המקום.

לפני כארבעים שנה הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח
על מבצע מיוחד ,במסגרתו יודפס התניא בכל נקודה
יהודית בעולם .בכל מקום שכזה נערכת הדפסה של
כמה מאות עותקים לפחות ,על ידי מכונת הדפסה
ניידת המובאת למקום.
כחלק מחיזוק הישוב החדש אביתר ,הובאה למקום על
ידי השלוחים ,ניידת שבתוכה מכונת הדפסה והתושבים
כולם הוזמנו למעמד החגיגי שיוסיף באחיזתם במקום.
לצד אמירת לחיים ,וכיבוד התושבים בליחצה על
כפתור ההדפסה ,נלמדו במקום מספר שורות בספר
החדש ,מתוך הדפים הטריים שהעוברו מאוחר יותר
לכריכה.
במהלך האירוע יצאו כולם בריקוד ושירת "יחי
אדוננו" ו"עוצו עצה ותופר" ,מתוך שמחה המבטלת
את כל המניעות והעיכובים ,וביטחון הגאולה האמיתית
והשלימה ,תיכף ומיד ממש.

תופעה:
הצתות
מכוונות
בנסיון לפגוע
בישובים
היהודיים

למרות ההבטחות :הדרום
נותר מופקר לבלוני הטרור

בניגוד להבטחות החגיגיות שהופרחו עם סיום מבצע 'שומר החומות' ,מתברר כי
ארגוני הטרור שבו לשגר בלוני טרור הגורמים נזק  -ללא מענה הולם מצד הממשלה
בנצי פרישמן
עם סיום מבצע
החומות
שומר
נערכה מסיבת עיתונאים
בהשתתפות ראשי מערכת
הביטחון שם עלה המסר
שנאמר בתקיפות לפיו
תהיה תגובה חזקה ותקיפה
על כל בלון תבערה
המשוגר מעזה ושמבעיר
את שדות העוטף.

כזכור ,מזה שנים סובלים
תושבי הדרום מאיום הבלונים,
אשר משוגרים מרצועת עזה
ומבעירים שריפות ענק,
הגורמים לנזק וסבל גדול.
בשבוע שעבר חזר הדרום לבעור
והתושבים מדווחים כי בכל יום
נוחתים כמה בלונים כאלה
בשדות ובשטחים החקלאיים

זה קורה בירושלים ובשומרון ,הצתות
עלומות מבעירות שריפות ענק .גם
לאחר קביעת חוקרי השריפות הפוסקים
החרצות כי מדובר בהצתות מעשי
אדם ,נותרים הישובים ללא מענה הולם
ועצירת המפגעים.

בעוטף .לטענתם של חקלאים
ותושבים במרבית המקרים הם
אלו שמכבים את השריפות עוד
לפני הגעת כוחות הכיבוי.
לצערנו ,גם התגובה של
הממשלה ,שהפציצה בעזה
בתגובה ,לאחר לחץ גדול מצד
התושבים ,התבררה מהר מאוד
ככזו שאינה מאיימת על שלום
המשגרים .ראש הממשלה
שבעבר קרא לפגוע בחיי
המחבלים המאיימים על תושבי
העוטף ,נמנע מלפעול כדרוש,
וההפצצה הסתכמה במספר
פחונים ריקים שלא גרמו נזק
ממשי .לא פלא שהמחבלים
ממשיכים בשגרת השיגורים.
הרבי שליט"א מלך המשיח
מזהיר במשך שנים מגישה
רופסת זו ואומר כי הכלת

כפי אזהרתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,גישתה הרופסת של ממשלת
ישראל ,ואי עצירת המסיתים גורמת
להתגברות מעשי הטרור.
יחידות מחבלי הבלונים בפעולה

אירועי הטרור ואי נתינת מענה
ראוי ותקיף ,הם המגבירים את
חוצפתם של המחבלים שמעזים
בכל פעם להעלות את הרף
בנסיונם לפגוע ביהודים היל"ת.
"אין ספק" ,אומרים תושבים

בדרום" ,כי הגיע הזמן להקשיב
להוראות הרבי שליט"א מלך
המשיח והממשלה צריכה
בראש ובראשונה לבצע את
תפקידה  -לשמור ולהגן על חיי
היהודים כאן".

בעקבות מבצע ‘שומר החומות’ נשים
יהודיות עזבו את בן זוגן הערבי
חיים בן ישראל
במהלך מבצע שומר
החומות יצאו ערבים
בערים רבות למסע של
והתפרעויות.
פרעות
הלאומנית
התנהגותם
מובילה כאלו שחשבו כי
ניתן לחיות יחד איתם,
לעשות חושבים ,ולהפרד
מהם אחד ולתמיד.

לאורך השנים צפה ועולה
הבעיה החמורה של אורח
החיים אותו מנהלות קבוצה

מצומצמת של בנות הבוחרות
לחיות לצד בן זוג ערבי.
למרות ההתראות הרבות
וקמפיינים שונים אותם מנהלים
ארגונים החפצים להגן על
שלומן ,פעם אחר פעם מתברר
כי נמצאות כאלו העושות את
הטעות ואת הצעד הקשה.
במקרים רבים מתוכם ,מתגלים
מאוחר יותר חרטה ובקשה
בהולה להצלה מתוך הכפרים
הערביים ,אך לא פעם זה
מתגלה בשלב מאוחר המקשה
על חילוצן של הבנות היהודיות

החפצות להתחיל אורח חיים
הרחק מהמקום בו קיבלו יחס
לא נעים.
בשבועות האחרונים מדווחים
ארגונים העוסקים בהצלת
בנות מהכפרים הערבים ,על
שינוי מגמה ,וב"ה בנות רבות
מדווחות על ניתוק הקשר,
לאחר שהנושא הלאומי עולה
ומעיב על הקשר בשלב בו
אפשר לנתק את היחסים ולחזור
לחיק עמנו.
אין ספק שלצד התופעות
השליליות הרבות שהתגלו

בערים המעורבות ,במהלך
המבצע ,ועם הזעקה כנגד
השתללותם של הערבים
הגרים בערים אלו ,הרי
שאנו עדים לתוצאה
חיובית והצלת בנות רבות
מחיים מסוכנים ביותר.
עם התגלותו הקרובה
של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,יבוא הקץ
לתופעה מסוכנת זו כליל,
כאשר כל האומות ידעו
את תפקידם האמיתי
והוא רק לסייע לישראל.

בשבועות האחרונים ,עם עליית
הטמפרטורות ,נרשמו שריפות ענק,
שאחת מהן אף הובילה לסגירת כביש
ירושלים  -תל אביב למשך שעות ופינוי
מספר ישובים בהם האש התפשטה עד
סמוך לבתים ,ללא נפגעים בנפש ,ברוך
ה'.
נכון לעכשיו לא נעצרו המציתים ,אך
גובר החשד כי מדובר בחוליות של
מפגעים ערבים ,העושים זאת בצורה
ההולכת ומשתכללת ,תוך שהאיום על
הישובים הולך וגובר.
בנתיים לא נראה כי הממשלה נכונה
לעשות מעשה ולמנוע את הפעילות
המסוכנת.
גם בישובים רבים בשומרון מדווחים
התושבים כי הם נתקלים במחבלים
המגיחים מכפרי הערבים ומציתים
שריפות המתפשטות לכיון בתי היהודים,
אך הצבא נמנע מלעצור את המציתים.

השריפה בהרי ירושלים .צילום :דוברות כבאות והצלה לישראל
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שינוי בתכנית :המשיח לא
מגיע על חמור לבן

‘רגע של שתיקה’ עוגן בחוק
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חמור לבן או טיסה על עננים ,תמיד תהינו כיצד יראה אותו רגע נכסף בו נשמע את קול השופר ודמותו של מלך
המשיח תיראה לעיני כל • מתברר כי החמור החבן ייעדר ,על הרכיבה על החומר תהיה גם תהיה • כתבנו יצא לבדוק
מה מצפה לנו ,והאם כל המחזה שתיאר לעצמו כל אחד ,אכן עומד להתממש
יוסף אברמוביץ

לארץ הקודש באמצעות ענן.

כל ילד יהודי מכיר
את החלום והתקווה
לביאת המשיח .הציפיה ליום
בו הכל יהפוך להיות טוב,
הצרות יסיימו את תפקידן
בעולם ותמורתן נזכה לעולם
מתוקן וצודק ,כאשר מלכותו
הטובה של אלוקים מנהלת
את כל העסק ,באמצעות מלך
המשיח.

בהבדל בין ביאת המשיח על חמור
לבן לבין הגעתו באמצעות ענן,
נעוצה סמליות המתארת את שני
התרחישים האפשריים בביאת
המשיח :רכיבה על חמור מסמלת
גאולה הצומחת בפשטות ומתוך
הטבע ,לעומת הענן המסמל את
ההתגלות הניסית והאלוקית
שתתרחש בבריאה ,במידה ועם
ישראל יהיה בעל זכויות מספיקות.

הדמיון בו אנו אוהבים להשתמש
בכל פעם בה אנחנו שומעים על
מצב או אירוע העתיד להתרחש,
מאפשר לנו עוד קודם קיום
האירוע לתאר לעצמנו כיצד יראה,
איפה נעמוד ובאיזה אופן תתנהל
הסיטואציה שעדיין לא התרחשה,
אך אנו מצפים כעת כי תתקיים.
עד לפני כשלושים שנה ,כאשר
היינו שומעים את המילה 'משיח',
היינו מתארים לעצמנו אדם בעל
חזות תנ"כית ,עטוף לבנים ומעוטר
בזקן ארוך ,מישהו שמנותק
לחלוטין מהוויית העולם העדכני
ומזכיר במעט מלאך או דמות
אחרת שאיננה משתלבת בנוף
הנוכחי.

יש תמונה
כעת ,לאחר שעל-פי כל סימני
המקורות אנחנו יודעים שהמשיח
כבר נבחר ,איננו נדרשים לדמיין
דמות סטריאוטיפית ודמיונית .יש
כבר אדם של ממש ,בן זמננו ,מוכר
ופורסם  -שהוא מלך המשיח.
כעת נפטרנו מהצורך להמציא
דמות מלאכותית כאשר אנחנו
מדברים על משיח ,פשוט עלינו
להביט בתמונתו של הרבי שליט"א
מליובאוויטש ולדעת שזהו מלך
המשיח.
עד היום פסקו מאות רבנים  -כי
אכן ,הרבי שליט"א הוא מלך
המשיח.
אך יש עוד דבר אותו אנחנו
מדמיינים כחלק בלתי נפרד
מתפיסתנו את מחזה ביאת המשיח.
אלמנט נוסף בהתרחשות זו מקובע
עמוק בתודעתנו ,וכאן נברר האם
הוא אכן חלק אינטגרלי מביאת

התרחיש החיובי
ועדיין ,הבנו כי ישנן שתי
אפשרויות ,אך מנין לנו שדווקא
אופציית הענן היא זו שתתרחש?
מי אמר כי אנחנו כיום במצב טוב
כל-כך עד כדי שהגאולה תגיע
באופן ניסי ,באמצעות ענן?

החמור הלבן יישאר מחוץ לתמונה

המשיח.

חמור בעל מאה גוונים

ניפוץ המיתוס

חיים ארוכים

במדרש ,שם מובא המקור לכך,
מתגלים פרטים נוספים על אותו
חמור" :הוא החמור שנברא
בערב שבת בין
השמשות" .חשבון
מעלה
פשוט
שהחמור כיום
הוא בן למעלה
מחמשת אלפים
מאות
שבע
ושמונים שנה...
מאז אותו ערב
שבת ראשון של
ההיסוטריה ועד היום!

אלא שעיון במקורות המתארים
את ביאת המשיח ,מעלה כי המחזה
אליו אנו מצפים ,בו מופיע
המשיח רכוב על
חמור לבן וגואל
את עם ישראל,
יראה שונה
ממה שאנחנו
חושבים.

גם מי שלא למד או העשיר את
ידיעותיו בנושא הגאולה וביאת
המשיח ,מכיר את התרחיש לפיו
כאשר יגיע מלך המשיח לגאול את
עם ישראל הוא ירכב על חמור לבן.
המקור לפרשת החמור ,היא בתורה
הקדושה ,כאשר נשלח הגואל
הראשון ,משה רבינו לארץ מצרים,
כדי לבשר לבני ישראל על הגאולה,
מציינת התורה שהוא בא רכוב על
חמור " -ויקח משה את אשתו
ואת בניו וירכיבם על החמור ,וישב
ארצה מצרים ."...השימוש בה"א
הידיעה ביחס לחמור ולא בשם
חמור סתם ,מעלה מיד את השאלה
מיהו אותו חמור מפורסם עליו
הרכיב משה רבינו את משפחתו?
רש"י מפרש ועונה על כך" :חמור
המיוחד .הוא החמור שחבש אברהם
לעקדת יצחק ,והוא שעתיד מלך
המשיח להגלות עליו ,שנאמר 'עני
ורוכב על החמור'".

גילויים
מיוחדים!

פרט מרתק נפלא מוצאים אנו
בהתייחסות לצבעו של החמור.
מתברר שהוא בכלל לא לבן!
וכפי שמספרת הגמרא על אמירתו
של שבור מלכא לעם ישראל
"אומרים אתם משיח בא על חמור,
שולח לו אני סוס הנאה מחמור".
ענו לו" :האם יש לך סוס בעל
מאה גוונים?!" .כלומר ,החמור של
המשיח יצטיין בהיותו בעל מאה
גוונים!

דמות החמור
הלבן תיעדר
ממנו.

האם החמור הוא
המצאה? לחלוטין לא.
במקורות מוסבר כי כאשר מגיע
המשיח בתרחיש בו לעם ישראל
אין זכויות מספיקות ,הוא מופיע
על חמור .אך כאשר המשיח מגיע
במצב המוגדר "זכו" ,כלומר -
העם זכאי וראוי והגעת הגאולה,
אז המשיח מופיע בארץ ישראל
על גבי… ענן .כך מבטיחה תורתנו
הקדושה .אותו בורא העולם שקרע
את ים סוף והעניק לנו את התורה,
עומד להסיע את מלך המשיח

מי שאמר זאת ,הוא הדמות
המוסמכת ביותר לומר דבר שכזה
 מלך המשיח בכבודו ובעצמושגילה כי כיום ,לאחר התלאות
והייסורים הרבים שעבר עם ישראל
במשך אלפי שנות הגלות ,עומדים
אנו במצב המוגדר 'זכו' .התרחיש
האיכותי יותר של הגאולה ,בו
אנחנו מקבלים את מלך המשיח
ואת שלל אירועי הגאולה באופן
הניסי והמיוחד ביותר שהם יכולים
להתרחש.
ואם אתם מצטערים על הפרידה
מהחמור הלבן ,אל דאגה .אמנם
חמור ממש לא יהיה ,אך את מה
שהוא מסמל  -רכיבתו של מלך
המשיח על חומריות העולם ,כאשר
דווקא בעזרת החומר והגשמיות
מתגלה כבודו של הקב"ה ,ולא
מתוך מלחמה בטבע העולם ,עם
הרעיון הזה ,אותו משקפת הרכיבה
על החמור  -אנחנו נישאר.

מקורות :שמות ד ,כ; זכריה ט,
ט; דניאל ז' יג; סנהדרין צח ,א;
פרקי דר׳ אליעזר פרק לא; שיחת
הרב מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א  -שבת פרשת ויקהל-
פקודי תשמ"ח
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קרוב לארבעים שנה אחרי הצעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח להנהיג רגע של שתיקה בכל בתי הספר בארצות
הברית ,ולאחר שבמדינות רבות התקבלה ההצעה ,עושה פלורידה צעד משמעותי בנושא וחוקקה חוק המחייב זאת
מנחם אמיתי
שתיקה'
של
'רגע
()moment of silence
הינו דקת דומיה המוקדשת
למחשבה על בורא העולם ו7
מצוות בני נוח אותה הנחיל
הרבי שליט"א מלך המשיח
בבתי ספר עממיים במדינות
רבות ברחבי ארצות הברית.
הרבי שליט"א מלך המשיח
קרא להנהיג את רגע של
שתיקה בשנת ה'תשמ"ג -
 1983ובהמשך לזה ,חתם
אז נשיא ארה"ב רונלד רייגן
על קריאה לאימוץ 'רגע של
שתיקה' ולהנהגתו בבתי
הספר.

מטרת רגע זה ,הינה להטמיע
אמונה בבורא עולם המובילה

להתנהגות הולמת בכל מקום
ומצב ואינה תלויה בשוטר ואיש
החוק .הרבי שליט"א מלך המשיח
הסביר כי הידרדרותו של הנוער
האמריקני הינה תוצאה מהעדר
ההכרה בבורא עולם ובערכים
שהוא מצווה אותנו.

לקראת החתימה על החוק,
במעמד שהתקיים בבית כנסת
האורתודוקסי The Shul of
 Bal Harbourבנוכחות נכבדי
הקהילה היהודית ,אמר המושל:
"הרעיון שאתה יכול פשוט לדחוק
את אלוקים מכל מוסד ולהצליח -
אני מצטער  -האבות המייסדים
שלנו לא האמינו בזה".

התפתחות משמעותית התחוללה
בנושא זה בפלורידה לאחרונה
כאשר מושל המדינה ,רונלד (רון)
דה-סנטיס ,חתם על חוק שיחייב
את בתי הספר להעניק דקה
או שתיים לתפילה אישית לכל
התלמידים.

בעוד עד כה הונהג 'רגע של
שתיקה' במדינות רבות כהצעה
בלבד ,הרי שעתה פלורידה
מחוקקת אותו בחוק ולמעשה
מחייבת את בתי הספר לקיים זאת.

"אי אפשר להתעלם מאלוקים"
אמר המושל שהינו גם אוהב
ישראל מובהק ובעבר אף הצהיר
כי שאיפתו להזכר כמושל הכי
פרו-ישראלי.

במשך כמה שנים ניסו הרפובליקנים
בבית המחוקקים  -ולא הצליחו -
ליצור חוק מדינה המחייב את רגע
של שתיקה .המתנגדים טוענים
זה מכבר כי חובת זו בבתי ספר

מהווה סתירה לחוקת המדינה.
במסגרת החוק ,על המורים להעניק
דקה עד שתיים לתפילה שקטה,
ולא יורשו להציע איך וכיצד
להתפלל ולנצל את פרק הזמן .הם
כן יכולים לעודד את הילדים לדבר
עם הוריהם כדי לקבל הכוונה כיצד
להתפלל ואיך להשתמש בפרק
הזמן הזה.

רון דה סנטיס מושל פלורידה

ציבוריים מטשטשת את הגבול בין
דת למדינה ,אך כדברי קדשו של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,מאחר
והמורים לא מתערבים לתלמידים
איך וכיצד להתפלל ,הדבר לא

שיחת הילדים עם ההורים בנושאי
אמונה ,היא למעשה חלק מהוראתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח
ומהווה חלק חשוב מהמהפך
החינוכי שהרבי שליט"א מלך
המשיח מחולל :כאשר הורים יעמדו
במקום בו הם מסבירים לילדיהם
על הבורא והאמונה בו ,הם יתחילו
להעניק לו -גם מעבר לזה ' -מזון
רוחני' ומשמעות עמוקה לחייו.

מסתמן :משרד האוצר יוביל תכנית
סיוע שאינה כלכלית

קרוב למליון מובטלים לצד בעלי העסקים הקטנים מחכים לתוכנית הסיוע של שר האוצר • אם מישהו חשב להסתמך
על עמותות החסד והצדקה  -גם הן עומדות להעלם בקרוב • ומה יעשה מי שבכל זאת ירצה לעשות חסד ולתרום?
לתכניות סיוע וצדקה .שכן ,עם כל
השפע הכלכלי הגשמי שיאפוף את
האנושות ,איננו מעונינים להיפרד
מהערבות ההדדית ומהחסד שהוא
חלק בלתי נפרד מדמותה של
היהדות ושל עם ישראל.

יוסף אברמוביץ
אוכלוסיית העצמאים בישראל
עדיין לא החלה להתאושש
ממשבר הקורונה ,כאשר
מקומות עבודה רבים נסגרו
ומספר המובטלים בישראל נע
סביב המליון .אמנם העסקים
הקטנים הם אלו שנפגעו
באופן הקשה ביותר מהמשבר
הכלכלי החמור שידעה
המדינה בעקבות המגיפה ,אך
עדיין קיימים רבים נוספים
שלא מוצאים את צעדיהם
בשוק בעולם שאחרי הקורונה.

הממשלה החדשה ,וביחוד הזרועות
הכלכליות שבה ,שמה לה ליעד
להוציא את ישראל מהבוץ הכלכלי
ולנצל את ההזדמנות דווקא
להזנקת המשק .מדובר בתכנית
חיובית כמובן ,אלא שכלל לא בטוח
שהיא רלוונטית כיום.

תוכניות מיותרות .שר האוצר החדש ליברמן.

נבואת הרבי מליובאוויטש שליט"א
מלך המשיח ,מבשרת בבטחה כי
הגיע זמן הגאולה וממש בקרוב
אנחנו עומדים להיכנס לעידן
החדש של ימות המשיח .מחסור
ובעיות כלכליות כלל אינן עומדות
על הפרק בעידן הגאולה ,בפתחו
אנו עומדים.

צילום Kobi Gideon :לע”מ

האם הדבר יציב מכשול לשרים
החדשים שזה עתה נכנסו
לתפקידם? האם תכניות רבות
יצטרכו להיגנז? מצד אחד ,בוודאי
שכן .אין צורך בזמן הגאולה לסייע
באופן כלכלי ליהודי ,כאשר מדובר
על תקופה של שפע אדיר.
אמנם ,מצד שני ,קיים בהחלט מקום

אם כן ,צדקה וסיוע ינתבו בקרוב
את מקומן לסיוע רוחני  -בלימוד
ובהשראה .אמנם ,גם בתחום הידע
ולימוד התורה יהיה קיים שפע
גדול ,אך בתחום זה תמיד אפשר
לעלות ולהשתפר .לכל אחד יהיה
תמיד מה ללמוד ולהוסיף בידיעת
חכמת התורה ,בה נהגה בשמחה
בזמן הגאולה הקרובה ,וכן תמיד
יהיה מקום להתקדם בחיבור
ובדביקות בבורא  -הקדוש-ברוך-
הוא.
לכן הסיוע והעזרה ההדדית שלנו
ינותבו בקרוב למקומות אלו של
השראה רוחנית ולימוד תורה -

אלו יהיו הצדקה והחסד החדשים
של עידן הגאולה.
ואם ממש חסרה לכם הסיטואציה
בה כסף עובר מיד ליד מתוך חמלה
וחסד ,הרי שכדי לקיים את אחד
משלושת העמודים עליהם העולם
עומד  -תורה עבודה וגמילות
חסדים  -אכן ישומר מפעל
ההלוואות .לאו דווקא מתוך צורך
וחסר ,אנשים ילוו כסף האחד לשני
 כדי לשמר את אחד מבסיסיהעולם  -חסד.

מקורות :בהר כה ,ל; אבות א,
ב; סוכה מט ,ב; תורת משה
(חתם סופר) פרשת בחוקותי;
שיחת הרבי מליובאוויטש מלך
המשיח שליט"א שבת פרשת
תבוא תשמ"ט; הדרן על הרמב"ם
(הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א) תשמ"ט

על הגאולה
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ג’ תמוז :אלפי
משתתפים
בעצרת גאולה
ומשיח השנתית
אלפים ביקשו משיח בעצרת גאולה ומשיח בג' תמוז שכבר הפכה למסורת • אחרי שנה בלי אירועים המוניים •
האנשים שלא הפסיקו לרקוד • והמטייל מדלהי שרק תחת תופת הקורונה של הודו גילה את אלוקים
מנחם אמיתי.
צילומים :מענדי טויטו
השמש נטתה אל קו
החוף של בת-ים ואלפי
אנשים מכל החוגים ,חסידים,
ליטאים ,אשכנזים וספרדים,
בזריזות
צועדים
נראו
ברחוב העצמאות ,יורדים
עם משפחתם מאוטובוסים,
ומחנים את רכביהם.

אפילו מדשאות האמפי-פיס בבת
ים נראו נרגשות באותו ערב לקבל
חזרה את קהל חסידי וידידי חב"ד
בארץ הקודש במעמד שהפך
למסורת של אמונה ואחדות.
"ברוכים הבאים" הכריז הרב
אלעזר פרץ ,מנהל מטה משיח
בנתניה שהנחה את הערב בנועם
וברהיטות ,אל הקהל הגדול שהיה
שמח לשוב ,להתאחד ולהתכנס
אחרי יותר משנה נטולת אירועים
מרכזיים.
הרב פרץ פתח את העצרת במספר

מילים על מהותו של יום ,ג' בתמוז,
היום הרצוף בניסים ובמאורעות
מכוננים שמעבירים לנו מסר
של אמונה ,מסירות נפש וכוחות
איתנים .הוא הזמין את הקהל
לעמוד על רגליו ,כנהוג ,לקריאת
פרקו האישי בתהילים של הרבי
שליט"א מלך המשיח  -מזמור
ק"כ.
הקהל הגדול נעמד על רגליו,
וחלקו  -שעוד היה מפוזר במרחבי
הדשא של האמפי ,מסתובב בין
דוכני הספרים ועזרי ההפצה
והפעילות ,החל להתרכז באזור
הישיבה הקרוב יותר אל הבמה בו
ישבו גברים ונשים בהפרדה.
"שיר המעלות אל ה' ,בצרתה לי
קראתי ויענני" .היה זה הרב שאול
רוזנבלט ,רב קהילת 'הספריה
החסידית' בביתר עלית ,שקרא
את פרקו של הרבי שליט"א מלך
המשיח פסוק פסוק ואחריו כל
הקהל בקול גדול.

מיד אחריו ,קרא המנחה אל הדוכן
את הרב בנימין עקיבא ,מנהל בית
חב"ד בראש העין ,להזמין למעמד
את הרבי שליט"א מלך המשיח.
הרב עקיבא נטל את המיקרופון
ומילה במילה מתוך רגש עצום
הזמין את הרבי שליט"א מלך
המשיח בשם משתתפי הכנס,
אנשים נשים וטף שהתקבצו מכל
הארץ כדי לקבל את פני מלך
המשיח.
בסיום דבריו הכריז את הכרזת
הקודש 'יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד' כשכל
הקהל עונים אחריו מהמית ליבם
והם מבקשים לזכות להתגלות
הרבי שליט"א מלך המשיח באותו
רגע ממש.
קול הקשת תופים הרעיד את
הרמקולים הענקיים ותזמורתו של
דוידי נחשון פתחה במחרוזת ניגוני
ושירי גאולה תוססים .קול ערב
נשמע מהיכנשהו ,מזמר 'ברוך הבא

מלך המשיח' ,ולאחר כמה שניות
צץ ר' יוני שלמה מירכתי הבמה
כשהוא מלהיב בקולו את הקהל
ואותו מלווים חברי מקהלת ידידים
העולמית בחן וברגש חסידי.
החסיד ר' שלמה שמידע היה
הראשון לזנק על רגליו ולסחוף
אחריו מאות חסידים אל קדמת
האמפי לריקוד סוחף שנמשך
ונמשך והיה יכול להמשך עד
רגע זה אילולי לא חזר המנחה
אל הדוכן והזמין את ילדי צבאות
ה' המתוקים להכרזת שנים-עשר
פסוקי הקודש של הרבי שליט"א
מלך המשיח.
ראשונים היו שני ילדי משפחת
אושקי מנתניה שהקטן שבהם
עלה על שרפרף ויחד עם אחיו
קרא 'תורה ציווה לנו משה' כשכל
הקהל חוזר אחריו בהתעוררות.
אחריהם עלו  -בתורם  -בנים
ובנות מכל רחבי הארץ המייצגים
תלמודי תורה ובתי ספר מהצפון,
הדרום והמרכז .מתיקותם של

הילדים והכרזת ה'יחי' מלאת
האמונה התמימה שלהם לא הותירו
איש אדיש במרחב האמפי שנעמד
כולו על רגליו לאותה הכרזה ומחא
כפיים ממושכות כמנהגו של הרבי
שליט"א מלך המשיח למחוא כפיים
לילדים.
"יעלה ויבוא וייצג את אותם
שלוחים צעירים שיצאו בשנים
האחרונות בשליחותו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,הרב לוי
דורון ,שליח הרבי שליט"א מלך
המשיח בנווה דקלים ,פתח תקווה,
ויחזור לנו 'דבר מלכות' ,מדבריו
של הרבי שליט"א מלך המשיח
מעניני דיומא" הרב לוי דורון ניגש
אל הפודיום וגולל את מאורעות
היום כפי שמאיר ומבאר אותם
הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת
הדבר מלכות פרשת קרח.
ביום זה ,נשתחרר הרבי הקודם,
רבי יוסף יצחק ,ממאסרו בכלא
הרוסי ,בתנאי שיסע לגלות בעיירה
מרוחקת .ביום זה גם עצר יהושוע

הרב אלעזר פרץ ,מנהל מטה משיח נתניה

הרב לוי דורון ,שליח בנוה דקלים ,פ”ת

הרב חיים ציק ,השליח לבת ים

מר צביקה ברוט ,ראש עיריית בת ים

הרב בנימין עקיבא ,השליח לראש העין

את השמש בגבעון בעת מלחמה
ומרדף שניטשו אל תוך הלילה.
הרב דורון הסביר את מהותם
הפנימית של שני הניסים ואת
ההוראה הנלמדת מכך לימינו אלה:
קיום המצוות מתוך תוקף ומסירות
נפש.

לשיר ולרקוד בכל כח ,דייויד טויב
'נכנע' והמשיך בסיבוב נוסף של
'יחי אדוננו' שגרר תנופה כפולה
בקהל הגועש.

זמרוני והכריז' ,סברי מרנן!'
כשהקהל כולו שואג 'לחיים!' .אורי
הוסיף מילים על נצחיותו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ועל עבודתם
הנפלאה של שלוחיו הנאמנים
וקרא לחסידים להמשיך בדרך זו.

ראשי בהודו ושם התרכזו מאות
מטיילים ישראלים מכל רחבי
המדינה הענקית שביקשו להמלט
משם ולעלות על טיסות לארץ -
שכמעט ולא היו אז .הרב עקיבא
וזוגתו נחלצו בכל כוחם לעזרת
המטיילים ,דאגו בדרך לא דרך
למזון כשר ,מקומות לינה ולכל
הצרכים הגשמיים והרוחניים עד
שאחרון המטיילים עלו על מטוס.

מטיילת שנתקעה בעיירה מרוחקת
ומחוסר ברירה הרשויות אכסנו
אותה בכלא המקומי ,הגיעה לדלהי
ובית חב"ד היה קשר ההצלה שלה.

המוזיקה חזרה להתנגן ואל הבמה
עלה דייויד טויב ,זמר חסידי צעיר
ונמרץ שהקפיץ את הקהל בשירת
הנצח 'יחי אדוננו' שסחפה את
הקהל לריקוד בלתי פוסק עם
דגלי המשיח הצהובים שהתנופפו
בעוז .המוזיקה כבר ניגנה אקורדי
סיום והמנחה התקרב אל הדוכן,
אך הקהל מיאן להפסיק והמשיך

"ממלא מקום ראש העיר ,החסיד
אורי בוסקילה!" הכריז המנחה
והזמין את ידיד מוסדות חב"ד
בעיר .אורי ניגש אל הדוכן ,סיפר
על תובנות שלמד מהרב זמרוני
ציק ,ידידו הנאמן שליח הרבי
שליט"א מלך המשיח לעיר בת-ים
עשרות שנים ,הניף כוסית לחיים
ואמר כי הוא מרגיש חסיד של
הרבי שליט"א מלך המשיח.
בהניפו את כוסית הלחיים ,חזר
אורי על האקט הידוע של הרב

אחריו עלה הרב עקיבא סודרי,
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח
בניו דלהי ,הודו .הוא סיפר על
התקופה הקשה העוברת על הודו
בגל הקורונה שתקף אותה ועל
האנדלמוסיה שנוצרה בעת הסגר
שהטילו הרשויות המקומיות -
סגר מוחלט שכלל גם מרכולים
ובתי מרקחת.
ניו דלהי היא ציר בינלאומי

כשניו דלהי התרוקנה מישראלים,
חש הרב עקיבא בודד ,אך תשובותיו
של הרבי שליט"א מלך המשיח
שהורו לו להשאר חיזקו אותו
והעניקו לו כוחות .כמה שבועות
אחרי הבין מדוע היה עליו להשאר,

ישראלי נוסף ,נתקע בעיר ללא
מזון .החנויות כאמור היו סגורות
ללא יוצא מן הכלל והמפלט היחיד
היה בית חב"ד .אך אותו ישראלי,
שמסתובב כבר שנים בהודו,
הבטיח לעצמו כי לעולם לא ידרוך
בבית חב"ד וגם עתה ניסה לשמור
על ריחוק ,עד שהרעב הכריע
אותו .בתחילה קיבל מזון והלך,
אח"כ החליף כמה מילים ,בערב
פסח כבר הרב עקיבא הפציר בו
לחגוג איתם את ליל הסדר  -בו
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מימן :תחבורת העתיד?

היום כבר מבינים שהעולם בדרך להתנתק ממקורות אנרגיה מזהמים ומתקדם לאנרגיה נקיה ,טבעית והרבה יותר זולה,
כן ,הגיע הזמן לשמור על העולם ולשלם פחות • אבל עד שהעולם יעבור טוטאלית לשימוש באנרגיית השמש החינמית,
כנראה שתהיינה עוד כמה תחנות בדרך • אז איך המימן יכול להניע את התחבורה העולמית ומה הסיכוי שזה יקרה?
הרב שאול רוזנבלט ,רב הספריה החסידית
ביתר עילית

הרב עקיבא סודרי ,השליח בניו דלהי בירת
הודו

הרב נועם הרפז ,שליח במעלה זיתים
ירושלים

הרב ,שמעון ויצהנדלר ,ראש ישיבת תומכי
תמימים ראשון לציון

מר אורי בוסקילה ,ממלא מקום ראש העיר
בת ים

השתתפו ,אגב ,כחמישים מטיילים
 אך הוא סירב אפילו לקחת איתומצות .הנס קרה ,החומה נשברה
ובסעודת משיח היהודי כבר היסב
בבית חב"ד ,אכל מצות ושתה יין
בשמחה גדולה.

בימים הקרובים לעצרת ,הפיץ
אבי ברשת החברתיות את הפרסום
הקורא להשתתפות בעצרת ובין
התגובות שקיבל הייתה גם אחת
מקניטה' ,כמה כסף אתה מקבל על
זה?' אבי ענה' ,תאמין או לא ,בלי
תשלום'.

העיתון .הרב יצחק רחימי ממקימי
העיתון בשנת ה'תנש"א סיפר על
ההדפסות הראשונות והכרוך בהן
ונשמעו דבריו של הרב זמרוני ציק
על מענותיו של הרבי שליט"א מלך
המשיח בקשר לזה.

סבא ואחד מרבני חב"ד החשובים,
לסיים את 'היד החזקה' של
הרמב"ם.

בסבר פנים יפות.

הקהל הריע ממושכות במחיאות
הסיפורים
למשמע
כפיים
המעוררים והמנחה הזמין את הזמר
המזרחי העולמי אבי בן ישראל,
להנעים בקולו  -לא לפני שישתף
את הקהל בסיפור השגחה פרטית
בו נתקל בימים שלפני העצרת.

למחרת ,ניגש יהודי לא מוכר
אל אבי בן ישראל בעת ששהה
בבני ברק ומסר לו מעטפה' .זה
בשבילך' אמר .אבי הציץ מאוחר
יותר במעטפה ונדהם לגלות סכום
כפול ממה שאולי חלם לבקש עבור
הופעה מסוג זה' .הרבי שליט"א
מלך המשיח לא נשאר חייב! זעק
אל המיקרופון וחתם בהכזרת
הקודש 'יחי אדוננו'.

אבי בן ישראל סיפר לקהל את
קשריו העמוקים עם הרבי שליט"א
מלך המשיח ,עוד כנער בשנת
ה'תש"נ  1990 -שאז ביקר ב770-
שבניו יורק" .בשעה שהרב יצחק
רחימי התקשר אלי להזמין אותי
לשיר כאן בעצרת ,ישבתי לצידו
של השדרן עמי מימון" הוסיף
ושיתף את הקהל.

משם המשיך אבי בן ישראל
למחרוזת שירי גאולה ואמונה
בסגנונות שונים כשהקהל גולש
חיש מהר לרחבת הריקודים עם
דגלי ענק צהובים.

עמי מימון ,שהינו גם ידידו של
הרב יצחק רחימי ונמנה על
קהילת חב"ד בת-ים ,ענה לשיחה
ואמר לאבי בקול רם' ,אבי! תופיע
בעצרת בלי תשלום!' .בו במקום
אמר אבי' ,עלי! לא לוקח שקל'.

האורות עומעמו ועל המסכים
הוקרן קטע מדיה מיוחד שהציג את
סיפור הולדתו של עיתון הגאולה
 אותו אתם מחזיקים בידיכם ואת יחסו המיוחד של הרבישליט"א מלך המשיח להוצאת

הרב שלום בער כלפון ,משליחי
הרבי שליט"א מלך המשיח
בשומרון ומפעילי הישוב אביתר,
ניגש אל הפודיום כדי לעורר על
נושא שלימות הארץ  -הבוער
במיוחד בימים אלו .בפתח דבריו
סיפר והמחיש את יכולת השליחות
הקיימת בכל אחד  -בכל מקום ,גם
קרוב ,בבית ,בבנין ובשכונה.
הרב כלפון הביא את סיפורו
של הישוב אביתר ,שעמד בליבה
של מחלוקת פוליטית ונאבק על
זכותו להתיישבות בארץ הקודש.
בסיום דבריו זעק שלוש פעמים,
'אנו מוחים' כנגד כוונת הממשלה
לפנות את היישוב.
עתה הגיע זמנו של אחד ממסמרי
הערב ,סיום מחזור ה 40-בלימוד
הרמב"ם היומי אותו תיקן הרבי
שליט"א מלך המשיח .אל הבמה
הוזמן הרב אברהם הרונין ,רב
מרכז העיר וקהילת חב"ד בכפר

הרב הרונין חזר על דבריו הקדושים
של הרבי שליט"א מלך המשיח
אותם נשא בסיום הרמב"ם בשנת
ה'תש"נ ותיבל את דבריו במילים
מלאות אמונה וביטחון בנצחיותו
של הרבי שליט"א מלך המשיח
וחשיבות קיום הוראותיו.
כדי להתחיל את מחזור הלימוד
החדש  -הארבעים ואחד  -הוזמן
הרב נעם ישראל הרפז ,משפיע
נודע ,שליח בשכונת מעלה הזיתים
בירושלים" .יסוד היסודות ועמוד
החכמות" קרא הרב הרפז את
המילים הפותחות את הספר הכה
חשוב הזה ,והוסיף וביאר במילים
ארוכות את ההוראה אותה ניקח
אל חיינו.
ראש העיר בת ים ,מר צביקה
ברוט ,התכבד לשאת דברי ברכה
ואמר כי העיר בת ים גאה לארח
את החסידים באירוע חשוב זה .מר
ברוט הודה לשלוחי הרבי שליט"א
מלך המשיח והביע את הערכתו
לדרכו של הרבי שליט"א מלך
המשיח המקבלת ומקרבת כל אחד

מיילך קאהן ,אחד מכוכבי הזמר
היהודי-חסידי פתח במחרוזת
משיריו הייחודים ובראשם 'אני
מאמין' בלחן מחודש' ,ואהבת'
המקפיץ והאהוב ,ועוד.
הרב שמעון ויצהנדלר ,ראש
ישיבת חב"ד בראשל"צ ,קרא
למעשה בפועל – להפיץ את
בשורת הגאולה ובמיוחד את עיתון
'הגאולה' המחודש שכבר צבר
תאוצה ואשר מביא את דבר המלך
לכל יהודי.
הרב חיים ציק ,שליח הרבי
שליט"א מלך המשיח לבת ים נשא
דברי סיכום כשהוא קורא לכל
אחד להתחבר לשידורים החיים
מ 770-וחתם עם קבלת המלכות
בהכרזת 'יחי אדוננו' .מחרוזת
שמחה קצבית בה כיכב יוני שלמה
ליוותה את המוני החסידים לקראת
יציאתם ,אך האירוע ,כך מרגישים
כולם ,לא נשלם ,עד ההתגלות
השלמה של הרבי שליט"א מלך
המשיח.

עשירות  -כחלק מהסברת הגאולה

מושקא רותם
הרכב החשמלי כבר
מאותת לנו מעבר לפינה.
במדינות לא מעטות הוא כבר
גורף אחוזי מכירות גבוהים
ומדיח ממקומו את רכב
הבעירה הפנימית הוותיק.
תחבורה היא אחת מיצרניות
זיהום האוויר הגדולות ביותר,
מליוני קוב של פחמן דו חמצני
נפלטים מידי שנה מאגזוזיהן
של מיליארדי מכוניות בכל
העולם.

בנימין שומר
ידוע שבגאולה האמיתית והשלימה
יגלו כולם את העשירות המופלגה
השייכת לכל אחד .יתכן שגם
השימוש במכוניות פאר ,יהפוך
למחזה נפוץ אצל כל יהודי .הרב
יעקב צבי בן ארי מ'ופרצת'
קיבוצים שמצא את עצמו לאחרונה

נוסע לגייס תרומות בלוס אנג'לס
החליט לנצל את הזמן כדי לחבר
את היהודים המקומיים לעניני
משיח .הוא קיבל רכב יוקרה
למספר ימים ,עיטר אותו בדגלי
משיח ויצא לפעול ולפגוש יהודים
במרכזים ההומים.
"התגובות היו מדהימות" ,הוא
מספר" ,ידוע הוא שרבים מאלו

של הערצה למכוניות פאר אלו,
ובשבילם לראות חב"דיק מגיח
ברכב כזה ,עם שגלי משיח עליו,
היה סיבה מספקת כדי לעצור
ולשמוע שיעור על רגל אחת ,מה
יקרה בקרוב בגאולה האמיתית
והשלימה" כך הוא מסכם את
הפעילות הבלתי שגרתית.

על פי טויוטה ,כלי רכב המונעים
על ידי מימן הם למעשה הדור
הבא של כלי הרכב החשמליים
וטכנולוגיה חדישה זו מופעלת על
ידי תגובה כימית בין מימן וחמצן
בתוך תאי הדלק.
המימן ,כך מתברר ,הינו היסוד
הכימי הקל והנפוץ ביותר ביקום,
דלק יעיל ונקי הרבה יותר מבנזין
וסולר ,והוא ניתן להפקה ממים
פשוטים.

הרכב החשמלי נטול פליטות
והאנרגיה הדרושה להנעתו מוזלת
עשרת מונים .אך כעת ,ייצור
הסוללות עודנו לא מפותח דיו,
והוא דורש משאבים גדולים של
מתכות נדירות ותהליך ייצור מזהם.
גם הזמן הנדרש לטעינת הסוללה
ארוך פי כמה מתדלוק נוזלי וטווח
הנסיעה מוגבל .הרכב החשמלי בן
זמננו עדיין אינו מושלם.

האוטובוס החשמלי החדש – e Citaro

כבר נרשמו לקניתה תור רוכשים
ארוך .בגזרת האוטובוסים ,ההיצע
מעודד יותר ,מספר חברות השיקו
דגמים חשמליים שחלקם אנו
כבר רואים בערי ארץ הקודש
כמו ה'אלקטרו-דן' המתגלגל בתל
אביב ,והחשמלי המסתובב בבירה
ובחיפה.

בעוד שמכוניות חשמליות נפוצות
יחסית וכל חברה שמכבדת את
עצמה מציגה דגם או שניים
מחושמל ,הרי שכלי-רכב גדולים
וכבדים בעלי הנעה חשמלית -
נדירים פי כמה .משקלן העצום
של הסוללות מעמיד בשאלה את
כדאיות המשאית החשמלית מול
הטווח שהיא תספק.

המשרד להגנת הסביבה ,אגב,
הודיע על סיוע ברכישת עוד 220
אוטובוסים חשמליים שיתחלקו
בין חברות התחבורה הציבורית
הגדולות ,אגד ,דן ,סופרבוס,
אפיקים ועוד.

אחת הסנוניות הראשיות בתחום
היא ה'טסלה-סמי' משאית הענק
החשמלית של היזם אילון מאסק,
אחד מעשירי העולם .הטסלה סמי
עדיין לא הגיעה לקו הייצור ,אך

מה עושה חסיד כדי לפרסם את בשורת הגאולה בעיר שבה כולם מעריצים מכוניות פאר • בלוס אנג'לס הופתעו כולם
לראות את הרולס-רויס שועטת בין המסעדות ומעוטרת בדגלי משיח
המתגוררים שם מראים יחס

הדגם שמהאגזוז שלו נפלטים לא
פחות מאשר מים זכים.

סוללות ,ככל הנראה ,לא מסוגלות
לספק טווח ארוך דיו למשאיות

העלאת נושא הנעת המימן על
שולחני חברות הרכב הגדולות
בעולם מסמלת תהליך גאולתי
שעובר על עולמינו .בעוד בשנים
עברו שלטו טייקוני נפט בעולם
התחבורה ומנעו מעבר לאנרגיות
ירוקות וזולות יותר ,הרי שעתה,
ברצונם או שלא ,עולם התחבורה
קובר  -אחרי כמעט מאה שנה -
את מנועי הבעירה הפנימית ומפנה
את המגרש לטכנולוגיות חדישות.

צילום :יח״צ אגד

כבדות שנועדו לחצות מדינות.
וכאן הופיע המימן כמושיע
האפשרי.
דיימלר ,חברת הענק הגרמנית
ויצרנית המשאיות הגדולה בעולם,
שוקדת כבר תקופה ארוכה על
פיתוח ה' 'GenH2שלה .משאית
ענק חשמלית שמקור האנרגיה
שלה הוא מימן נוזלי .המימן ,כך
מסתבר מייצר חשמל בתהליך כימי
מסוים והוא ניתן למילוי מהיר כמו
דלק או גז .המימן אינו פולט גזים
מזהמים והינו מקור אנרגיה זמין.
בחודשים האחרונים עבר אב
הטיפוס של המשאית נסיעות מבחן
שהינם אחד השלבים המשמעותיים

בפרויקט הענק אותו הובילה
החברה ,שמתכוונת להתמודד גם
מול אתגרים נוספים העומדים
בפני תחבורת מימן  -כמו פריסת
תחנות התדלוק ,וייצור נקי של
החומר.

כזכור ,דבריו של הרבי שליט"א
מלך המשיח בנושא האנרגיה
מכוונים ומובילים לשימוש
באנרגיית השמש שהינה זמינה,
טבעית ובריאה ומאפשרת חוסר
תלות במדינות אחרות .נחכה,
איפוא ,להתפתחות הטכנולוגיות
שיאפשרו המרה יעילה יותר
ויותר של אנרגיית החום להנעה
תחבורתית שתחסוך לחלוטין את
עלויות האנרגיה.

המימן אינו חדש בעולם התחבורה,
הפיתוח החדשני הומצא למעשה
כדי להניע חלליות מחוץ
לאטמוספירה .אחת היצרניות
הראשונות שהביאו את הפיתוח אל
כלי רכב ביצור סדיר היא למעשה
טויוטה שהציגה את הדגם 'מיראי'
( ,Miraiביפנית "עתיד") עוד
ב 2014בגאווה גדולה .כמה שנים
לאחר מכן הוצג הדור השני של

סוכלה הברחת נשק גדולה מלבנון
בעוד העולם כולו מפנה משאבי מלחמה למטרות שלום ,חקלאות וכלכלה ,הרי שהיה מי שחשב לעשות הפוך ,ועוד בארץ
הקודש • בתחילת חודש תמוז נלכד תושב הישוב עין קנייא בשטח חקלאי סמוך למטולה כשבטרקטור בו נהג הבריח
כמות גדולה של כלי נשק • מודים לקדוש ברוך הוא על השמירה לישראל ועל הניסים והנפלאות
רבקה סופר
בטרקטור נמצאו  12אקדחים
שהוברחו מלבנון ששוויים בארץ
מעל חצי מיליון ש״ח .כלי נשק
אלו נמכרים בד"כ בשוק השחור

ומוצאים את דרכם למקומות
מפוקפקים ואף למחבלים  -היו
לא תהיה.

שמירת הגבולות ,סיכלו בשנים
האחרונות עשרות הברחות של
חומרים אסורים ואמל"ח.

זו לא ההברחה הראשונה
שמתרחשת מהמדינות השכנות,
לוחמי יחידת יג"ל האחראים על

אחת הגדולות בשנים האחרונות,
הובלה במשאית מגבול ירדן.
המבריחים ,שני ערבים צעירים

מ'שגב-שלום' הגניבו כמות אדירה
של אקדחים ואמל"ח בתיקים
שנזרקו אליהם מעל הגדר הגובלת
עם ירדן .בעבודה מודיעינית
מדוקדקת ,איתרו אותם הלוחמים
ותפסו את ההברחה הגדולה

שנאמדה בכשני מיליון שקלים.
מקרים אלו אינם אלא פרפורים
אחרונים של אנשים שטרם הבינו
כי העולם שועט לגאולה שלימה,
שלום עולמי ושלווה גלובאלית.
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לאחר שנה של חרדה :גובש פתרון
לתופעת חזירי הבר ברחובות חיפה

זה כבר מזמן הפך למטרד המפר את שלוות חיי תושבי חיפה • ישיבות מליאה נערכו בעיריה ,ואף הועלו מספר הצעות,
אך בנתיים אין פתרון שיביא לסיום התופעה המסוכנת • האם הפתרון נמצא ממש מעבר לפינה • התורה מעידה כי
בקרוב לא רק בעיה זו תפסק ,אלא אף האיום מצד חיות טורפות נוספות
יוסף אברמוביץ

צפיה מהנה

העיר חיפה סוערת
בשנה
ומפולגת
האחרונה בעקבות בעיית
חזירי הבר שבעקבות מגיפת
הקורונה  -בין השאר  -החלו
לפלוש משטחי היערות
אל השטח העירוני .החיות
המפלצתיות מטילות את
אימתן על התושבים ,הופכות
פחים ,ומסתובבות עם עשרות
גורים ברחובות חיפה  -כאילו
היתה עיר נידחת במערב
הפרוע.

חזירי הבר ,ועמם גם האריה ,הנמר,
כלבים נושכים וכל בעל חי שכיום
מזיק ומסכן את סביבתו ,ישנו
את טבעם ויהפכו לפתע לחיות
רגילות ומתורבתות .אמנם הדבר
עשוי לשעמם את צופי National
 ,Geographicאך ניתן לשער
כי יהיה מענין לא פחות לצפות
באריה וכבשה מנהלים את חייהם
בתיאום ובהרמוניה…

מומחים רבים מצביעים על המקור
לתופעה בנקודת הזמן שלפני
חמש-עשרה שנה ,כאשר התבצעו
הקידוחים בבטן הר הכרמל עבור
סלילת מנהרות הכרמל ,אז נאלצו
החיות למצוא לעצמן סביבה אחרת
וגילו כי אינן מוגנות בוואדיות
ובאיזורי המחיה שלהן.
המשך הבניה ביערות ושנת
הקורונה שרוקנה את הרחובות,
גרמו לתופעה להתפרץ בקצב חסר
תקדים ,ולחזירים  -להרגיש כאילו
בני האדם הם אורחים ברחובות
העיר ,בהם הם משוטטים ללא
מעצורים.
זעקתם של התושבים החיים
במצוקה ,כשלא פעם הם אף
מרגישים מאויימים מהפולשים
הלתי קרואים ,הגיע עד לישיבות
מליאת העיריה .לא פעם
מתפרסמים סרטונים של תושבים

חיפה .בקרוב פתרון למטר ד

המתעדים את המצב בו הם חיים
ובהם הם מגוללים את העמתחולל
בעיר בחודשים האחרונים.

יש פתרון?
מה שגורם לסערה הציבורית
הרחבה סביב הנושא ,הוא אי
הבהירות סביב הפתרון הנדרש.
ישיבות סוערות במליאת העירייה
מסתיימות ללא פתרון ממשי ,ובין
תושבי העיר קיים ויכוח עז לגבי
דרך הטיפול הנכונה בבעיה ,אם
קיימת כזו בכלל.
הפגנות ,עמותות ,דו"חות ועיצומים

צילום :צבי רוג’ר

הם חלק מתופעות הלוואי מהן
סובלת העיר סביב תופעת החזירים
שהפכה בשנה האחרונה לנושא
שאיננו יורד מסדר היום ,ומשבש
את כל מהלך החיים הנורמטיבי
בעיר השלישית בגודלה בישראל.
האם קיים פתרון ממשי לבעיה
זו? והאם ניתן בכלל להעלות על
הדעת שהפתרון לבעיה זו הוא
למעשה חלק קטן מפתרון רחב
יותר למה שמסמלת הבעיה הזו?
מסתבר שכן .לא רק שקיים פתרון
ממשי ואפקטיבי למטרד הנוראי,
אלא שהוא בר ביצוע ועתיד לקרות

בקרוב ממש.
אחת מן ההבטחות הבולטות
בתורה לגבי העידן בפתחו אנו
עומדים  -עידן הגאולה השלימה
וביאת המשיח  -היא ,כלשון
התורה "והשבתי חיה רעה מן
הארץ" .מציאותן של החיות הרעות
והמזיקות תיפסק ,והן יסגלו לעצמן
טבע חדש שאיננו מזיק ומסכן את
בני האדם שסביבם.
בניגוד למצב הנוכחי בוא הם
מאיימות על שלום בני האדם ועל
סביבתם.

חדש :בשורת הגאולה בספרדית

עידן חדש בספרות :הספר המבוקש בשורת הגאולה תורגם לשפה הספרדית הפופולרית
בנימין שומר
כשלושים שנה לאחר שהפויע
הספר הפופולרי "בשורת הגאולה",
הוא יוצא לאור מחדש והפעם

בתרגום לשפה הספרדית .הספר
החדש נערך ונדפס ע''י השליח של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,הרב
משה בלומנפלד מבואנוס איירס
ארגנטינה ,מנהל מרכז 'לעודד'.

הספר ,שיצא לאור לראשונה בשנת
תשנ"ג ( )1993בהסכמתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,מרכז את
כל המקומות בהם נאמרה בשורת
הגאולה בשיחותיו מהשנים תש"נ

 תשנ"ב ( .)1990-1992מאזהודפס פעמים רבות ונחשב ליסודי
ביותר בספרות העניפה בנושא
משיח וגאולה ובמיוחד בין אלו
שיצאו לאור מתוך ספרי החסידות.

שיתוף פעולה זה והסרת טבע
רע ומזיק מבעלי חיים ,מסמל גם
הוא את המגמה המרכזית סביב
כל תהליך הגאולה  -הנבראים
נשארים כפי שהכרנו אותם ,העולם
ומרכיביו נשארים כאן ולא מפנים
את מקומם לעולם חדש ושונה,
אלא שמרכיב אחד מרכזי נעלם
מחיינו  -הרוע.
זו גם התשובה לתמיהה מדוע
אלוקים ישאיר בחיים את החיות
הללו וישנה את טבען ,אם ביכולתו
להשמידן לגמרי? כי זוהי כל
מהותה של הגאולה  -הרוע,
הטבע ,הגשמיות ,הופכים בעצמם
לטוב ,אמונה וגילוי כבוד הבורא
בעולם.

מקורות :בחוקותי כו ,ו .ומדרש
תורת כהנים על המקום; סנהדרין
צז ,א; לקוטי שיחות (הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א) חלק ז' ע' 188

ביטחון
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בקרוב :נפרדים מהפרידה

החיסון היהודי של מר”צ
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מוות? פרידה לנצח? לא תמיד זה היה ככה ,ואין שום סיבה שזה לא ישתנה • כאשר נברא העולם ,החיים לא היו
אמורים להסתיים במוות • אם רציתם להתגבר על הגעגוע ,מתברר כי הפרידה היא זמנית וקצרה • המלחמה בין הגוף
לנשמה עומדת להסתיים והשילוב ביניהם הופך להיות ניצחי
מרעיון הגאולה .הגאולה היא,
יותר מכל ,שילוב מנצח עבורו ברא
אלוקים את העולם .שילוב מושלם
בין רוחניות ונשמה ,לגשמיות וגוף.

יוסף אברמוביץ
כולנו מכירים את מחזור
החיים השגרתי ,במהלכו
אנו נתקלים בתחנות רוויות רגש
ומשמעותיות ,אך כעת הוא צפוי
מראש ובאופן כללי בנאלי למדי.
מעגל חיינו בנוי מלידה של תינוק
תמים וזך ,התבגרות והיכרות עם
החיים ,הקמת משפחה והמשך
התקיימות עד לשלב אותו אנחנו
מכירים כחלק בלתי נפרד מקיומנו
 הנשמה נפרדת מן הגוף ,ועוברתלעולם שכולו טוב .האדם נפטר.
אך האם אלו הם כללי המשחק
הסופיים בעולם? האם המוות
והפרידה ,עם כל הקושי הנלווה
עליהם הם אכן גזירת גורל או שמא
ניתן להתגבר עליהם?
כאשר מבינים את הסיבה לכך
שהגענו למקום בו המוות הוא חלק
בלתי נפרד מהמציאות ,אפשר
להבין בהחלט האם הדבר ניתן
לשינוי .כל יהודי מאמין ,יודע כי
הרוע מעולם לא הגיע כ'עסקת-
חבילה' עם בריאת העולם .חטא
עץ הדעת והחטאים שלאחריו,
סילקו מעולמנו את שליטת הטוב
המוחלטת  -את גילויו של אלוקים
בבריאה.

אורח לא רצוי
מאותו רגע בו נפרד העולם מבורא
גלוי שנרגש בפרטי החיים  -ועבר
למתכונת בה אלוקים מסתתר
מאחורי טבע העולם ומנהל
את הבריאה מאחורי הקלעים,
כשעלינו להאמין בו ולעבוד למען
גילויו  -נכנסנו לסחרור של רוע,

גוף? זה מה שחסר?
ללא שילוב כזה ,לא יתכן עידן
בו בעולם הגשמי שלנו תתגלה
מציאותו של הבורא וכוחו ,ויהיה
ניתן לחוש ולהרגיש את קירבתו.
הרעיון שעומד בבסיס הגאולה,
המאפשר חיבור מיוחד בין טבע
העולם לגילוי האלוקים בו ,הוא
גם העיקרון על פיו יתקיים הגוף
לנצח ,כאשר הנשמה חיה ופועלת
בתוכו.
בית קברות .בקרוב המקום לא יהיה יותר מזכרון ילדות מהעבר

שהוא למעשה תוצאה של העילמות
הטוב המוחלט שהיה כאן בבריאת
העולם.
ואז ,הגיע לחיינו הדבר הרע ביותר
שאנחנו מכירים וממנו אנחנו
מפחדים כל-כך  -המוות.

אז מה זה אומר? ומדוע חשוב כל-
כך לדעת את זה?
זה אומר ,שאנחנו ,אנשי דור
הגאולה ,לא נפגוש ככל הנראה
את המוות .ועלינו לדעת כי בקרוב
ממש מרכיב מרכזי במציאות
היום-יומית יפסק .אמנם קשה לנו
לדמיין היום עולם בלי מוות ,אך
האמת היא כי זהו עולם נורמלי
ואידיאלי.

כיום ,רוב בני-האדם על פני
האנושות חיים את חייהם מתוך
הנחת יסוד כי יום יבוא והטוב
הזה יפסק .אלו הם כללי המשחק
בעולם אותו אנחנו מכירים.

מי זכאי להטבה

אך בקרוב מאוד ,כאשר  -על
פי הבטחתו ונבואתו של הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א  -תגיע הגאולה השלימה
ותסתיים הגלות בה אנו נמצאים
כעת ,יתקיים היעוד אותו הבטיח
לנו אלוקים לפני אלפי שנים  -כי
בגאולה לא נפגוש יותר את המוות.
כן ,הוא פשוט יעלם מן העולם.

שאלה מרכזית המתבקשת בנושא
זה ,היא האם כל האנושות תיפרד
מהמוות ,או שמא רק העם היהודי?
על-פי המקורות ,נראה כי המוות
יפסק מהעולם כולו ,ללא הבדלי
דתות .אלא שגויים שבזמן הגלות
נהגו באופן לא רצוי ופשעו כלפי
רצון ה' והמוסר האלוקי ,לא יזכו
להגיע לעידן זה ,שיחל בקרוב,

צילוםBerthold Werner :

אלא יהיו האחרונים שיחוו את
המוות ,טרם מתחיל עידן בו העולם
מכיר רק טוב מושלם.
הרעיון לפיו האדם יחיה לנצח
בגופו הגשמי ,נשמע מוזר מעט למי
שמכיר את עקרון היהדות כולה
ובמיוחד רעיון הגאולה השלימה.
הגאולה מסמלת את התגברות
הרוח ושלטון הטוב של אלוקים על
פני החומרנות שמייצג כיום העולם
וגשמיותו.
ניתן לתמוה ,איפוא ,מהו ההישג
הגדול בכך שאדם יחיה לנצח בגופו,
ולא יוכל להיפרד ממנו  -בעידן בו
ברור לכולם שהגשמיות והגוף הם
 לכאורה  -משניים בחשיבותםכלפי הנשמה והרוחניות?
אלא שכאן בדיוק טמונה הבשורה
הגדולה של עידן הגאולה .היפרדות
הנשמה מהגוף והתעלותה לעולמות
העליונים ,היא ההיפך המוחלט

עד היום ,בזמן הגלות ,חייהם
המשותפים של הגוף והנשמה היו
דבר סבוך שיודע עליו ומורדות,
כאשר לאורך כל חייו על האדם
להחליט במה הוא תומך ולמה הוא
מסייע יותר ,לשלוות הגוף או לרצון
הנשמה" .מלחמה" היתה מסתיימת
תמיד בפרידה כואבת ובהסתלקות
הנשמה ,בפטירת האדם.
אך בקרוב ,כאשר יתגלה מלך
המשיח בגאולה השלימה ,כבר
לא תתקיים התחרות המוכרת בין
החומרנות לרוחניות .הם ישלבו
כוחות ויחברו אינטרסים ,והרצון
המשותף של שניהם להתקרב
יותר ולהתחבר יותר לאלוקים,
יאפשר את קיומם המשותף לנצח.
כאשר אופציית המוות כבר לא על
השולחן.
מקורות :זכריה ט ,ט; דניאל ז'
יג; סנהדרין צח ,א; שיחת הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א  -שבת פרשת ויקהל-
פקודי תשמ"ח
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הצעת חוק עתיקה של מר"צ שמוגשת אוטומטית בכל כנסת ,קיבלה כותרות סנסציוניות והפכה למוקד התרחשות בוער
• כך או כך ,גל אדיר של התעוררות שטף את ארץ הקודש ועשרות אלפים הניחו תפילין מתוך רגש יהודי שהתעורר
מנחם אמיתי

ויגרור עונש חמור.

הכל התחיל ,או המשיך,
בציוץ של ח"כ איתמר
בן גביר ברשת החברתית
טוויטר בשלהי חודש סיון
בו מחה נמרצות נגד נפתלי
בנט שהתכונן באותם ימים
לכונן ממשלה עם השמאל
והערבים.

בד בבד נרשמה התעוררות אדירה
בכל חלקי העם .אלפי בני נוער
ניגשו אל דוכני התפילין של חסידי
חב"ד וביקשו להניח ,דוכנים
חדשים הוקמו ,עיתונאים ואנשי
תקשורת תמכו בתשובת משקל
יהודית ואף תכנית הבוקר בערוץ
 20נפתחה בהנחת תפילין.

המילה 'תפילין' ,אלא היא מדברת
על שידול לחזרה בתשובה של
קטין .אותה הצעת חוק הינה
במקור משנת  2005ואותה הגיש
חיים רון שהיה אז ח"כ .רון הוריש
את ההצעה לזנדברג כדי שתהיה
רציפות וההצעה תעלה אוטומטית
יחד עם עוד מאות הצעות נוספות
בכל כנסת.

'תסתכל מי תשב לשמאלך
בממשלה' כתב בן גביר באותה
הודעה וצירף תמונה ידיעה בה
כתוב לאמר" :זנדברג :ששה חודשי
מאסר לאנשי חב"ד שמציעים
לילדים להניח תפילין".

עליה גדולה נרשמה במספר
מניחי התפילין במוקדי חב"ד
ואצל תלמידי התמימים והפעילים
הפועלים במבצע תפילין בימי
שישי ובשאר השבוע ,אך לפתע
הסתננה השמועה :מדובר בפייק
ניוז.

עוד הוסיף ואמר אורי זכי ,כי "אני
אדם מאוד מסורתי ותמר מאוד
מכבדת את זה ,בבית שלנו לדוגמה
היא מדליקה נרות עבורי בשבת,
עושים קידוש ,והבית שלנו כשר
לפסח" .ניתן לראות את הניצוץ
היהודי הבוער בליבו של כל אחד.

אורי זכי ,בעלה של תמר ,התראיין
בכלי תקשורת והסביר כי מדובר
בחדשות כזב שכן באותה הצעת
חוק אומללה לא מוזכרת כלל

תמונה של אורי כשהוא מניח
תפילין ומתפלל הופצה ברשת
החברתית ורשתות תקשורת חקרו
לעומק את הסיפור וגילוי כי

הדברים עוררו סערה אדירה
ברשת החברתית .אנשים מחו,
פוליטיקאים גינו ואף קוימו
הפגנות מול ביתה של חברת
הכנסת בה הוקם גם דוכן תפילין

מניחים ומפרסמים לכולם

כתשובת משקל .הצעת חוק נגדית
של ח"כ ישראל אייכלר הניחה על
שולחן הכנסת חוק שיאסור שידול
של קטין ליציאה לתרבות רעה

מאחורי הידיעה הסנסציונית של
'ששה חודשי מאסר לאנשי חב"ד'
לא חתום אף גוף תקשורת או אי
מי.
כך או כך ,הצעת החוק הזו,
שנשלפה מאי שם כדי לנסות
ולהשפיע על המערכת הפוליטית
הרעועה בישראל ,תפקדה כחיסון
רב עוצמה .כאותו נגיף מומת או
מוחלש שמקפיץ את המערכת
החיסונית עבדה הידיעה הלא
מדויקת הזו והעירה את עצם
הנשמה היהודי.
עוד מקרה שמוכיח עד כמה
אנו קרובים לגאולה האמיתית
והשלימה .גם אנשי השמאל
קרובים ליהדות יותר מאי פעם
וגם ליבם של ישראל ער ומחובר
לבורא העולם.

אנרגיית השמש? עוד מעט יהיה גם
קל וזול לאגור אותה

הקושי הגדול שמעכב את האנושות לעבור באופן מלא לשימוש באנרגיית השמש הוא משוכת צבירת החשמל .האנרגיה
פחות זמינה לשעות החשיכה או בחורף • חוקרים מהטכניון יחד עם עמיתים מחברת  ,Primus Powerעלו על פתרון
אפשרי שיוזיל את העלויות ויחליק את המעבר
מושקא רותם
השמש או הרוח ,לא
כפופות לצרכים של אף
אחד ,בלילה השמש מתקדמת
לחמם את החצי השני של
הכדור ,ובימים מעוננים היא
מתחבאת מאחורי עננים .גם
הרוח יכולה לבוא ולהעלם
וקולטי השמש או טורבינות
הרוח שלנו יהפכו ללא
יעילות .האם נוכל לסמוך על
מקורות אנרגיה מתחדשים
כמו השמש והרוח? האם נוכל
להפרד מהנפט והגז היקרים
והמזהמים?

האתגר המשמעותי העומד כרגע
מול השימוש באנרגיה סולארית
הוא יכולת האגירה .אכן ,קיימות
סוללות ענק שמסוגלות לאגור

כמות אדירה של חשמל שתהיה
זמינה לשעות החשיכה ,אך
הסוללות הללו יקרות מאוד
ומקשות על הרחבת השימוש
באנרגית השמש.
פיתוח חדיש עליו עמלים חוקרים
מהטכניון ועמיתיהם בחברת
 Primus Powerמציג סוללות
זרימה נטולות ממברנה .מדובר
על סוללות מבוססות אבץ וברום,
מתכות שיכולות לאגור ולפרוק
חשמל שאחד החלקים החשובים
בהן היא ממברנה [=קרומית] -
כלומר מרכיב שנועד לחלק ולסווג
בין שני חלקי הסוללה  -החלק
הנטען האחראי לאגור ,והחלק
שתפקידו לפרוק ולהזרים הלאה
את החשמל.
עלות מרכיב הממברנה הינו כ40%

מתקינים פנלים סולארים לאגירת אנרגיית השמש

ממחיר הסוללה והוא דורש שירותי
אחזקה לעיתים קרובות .הפיתוח
החדיש ,אותו הציגו המסטרנטית
ליהי עמית ופרופ' מתי סאס
מהפקולטה להנדסת מכונות
והפקולטה להנדסה כימית ע"ש
וולפסון ,הוא סוללה המשתמשת
בחומר כימי אחר ,זול ופשוט עשרת
מונים.

המשמשת
בתמיסה
מדובר
כמעטפת ומאפשרת קיומו של זרם
ואחיד ושחרור והזרמת אנרגיה על
ידי תגובה אלקטרודית .הפיתוח
עשוי בעזרת ה' להוזיל משמעותית
את מחירי הסוללות ולהרחיב את
השימוש הסולארי בקנה מידה
רחב.

האנרגיה הסולארית ,שהולכת
ונעשית נפוצה בארץ הקודש
ובעולם כולו ,הינה זמינה ,ירוקה
ובריאה וזולה עשרת מונים .אנשים
רבים בעלי גגות גדולים מספקים
את מלוא תצרוכת החשמל שלהם
באמצעות קולטים סולאריים ואף
מוכרים את העודפים לחברת
החשמל.
הרבי שליט"א מלך המשיח,
עוד לפני  40שנה ,כבר דיבר
על שימוש באנרגיית השמש
בשיחותיו והקדושות ואמר כי על
ארצות הברית להתנתק מהתלות
במדינות הנפט .כיום אנו זוכים
לראות בהתממשות הדברים ואף
בסיוע אלוקי ומופלא לבני ישראל
העומדים בראש הטכנולוגיות
המתקדמות ביותר בתחום.
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חודש של חידוש
החסיד שהלך באמצע הלילה וענה לשוטר הרוסי • למה אנו מברכים בכל פעם על כוס השתיה ,הלא כבר עשינו זאת אתמל
ואפילו היום? • התאריך של היום אומר לנו משהו? ולמה צריך להתייחס גם לימי השבוע וגם לתאריך החודשי? • למה
התגלה דווקא בדורנו כי חודש תמוז הוא חודש הגאולה ,ומה השתנה בהרגשה מתקופות עברו? • חשוב ללמוד כדי להחדיר
את ההכרה והרגשה  -פשוט להתחיל לחיות עם הזמן בו אנו חיים • הדרך למטרה ,גם היא הופכת למטרה בפני עצמה
שלום דובער ישראלי

קרח • העולם מצטרף למהלך
מעשייה חסידית מפורסמת ,מספרת על קבוצת חסידים
בעיירה קטנה ברוסיה ,שהתיישבו ל'התוועדות חסידית'
(כינוי למפגש בין חסידים הנערך מפעם לפעם ,בו
יושבים ומתעוררים בנושאים הדורשים חיזוק בעבודת ה').
ב'התוועדות' – בין השאר – דיברו ו"התוועדו" על נושא
ה'ביטול' – ביטול המציאות והישות האישית,
וההכרה כי מלבד הקדוש ברוך הוא אין שום
מציאות אמיתית.
בשעת לילה מאוחרת ,כאשר יצאו
החסידים מבית הכנסת והלכו לביתם,
המשיכו לדבר ביניהם על נושאי
ה'התוועדות' .הדיבורים בשפה שאינה
מוכרת לו ,ובשעת לילה מאוחרת ,העירו
את חשדו של שוטר העיירה ,והוא צעק
לעברם בקול" :מי הולך?" (ברוסית" :קטא
אידיאט?") .אחד החסידים שהיה נתון עדיין תחת
רושם ה'התוועדות' ,השיב לו בחזרה (ברוסית):
"ביטול הולך!"...

בלק • עולם חדש כבר כאן
עולם מוכן לגאולה .מלך מרוקו עוצר להצטלם ולשמוע כמה מילים ,בדוכן התפילין של חב”ד ברובע היהודי בפריז
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ברוך הוא בורא אותו מחדש ממש ,ומבטיח את קיומו.
למה זה כך? לשם מה הבורא "מבזבז את זמנו" (כביכול) כדי
לברוא את העולם מחדש כל שניה וכל רגע ,הרי בכוחו היה
לברוא את העולם פעם אחת ,עם כח חזק שיבטיח את קיומו
לעד או לזמן ארוך ,וזהו .מדוע יש צורך בחידוש מתמיד
בבריאה?
אלא שהבורא רוצה להעניק לנו את
ההזדמנות והאפשרות להיות שותפים
איתו בתהליך הבריאה .העולם מצד
עצמו נראה כ'מנותק' ממי שברא אותו,
מי שאינו עוצר ומתבונן יכול לטעות
ולחשוב שהעולם קיים ונמצא כאן
מעצמו ,השמש מאירה בבוקר ,שוקעת
בלילה ,וכך שוב למחרת באופן אוטומטי.
ובדיוק כאן אנחנו נכנסים לתמונה.

התוועדות חסידית

התפקיד שלנו בעולם הוא לגלות את כבודו של
ציור :זלמן קליימן
הקדוש ברוך הוא ,שהעולם כולו יכיר וידע מי
ברא אותו ,ולשם כך עלינו לנצל את כל מה שנמצא סביבנו
הגישה שבה ניסה החסיד באמת ובתמים להעביר לשוטר כדי לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם .אפילו
את המסר ,ובשפה המובנת לו ,ממחישה את אחד היסודות שתיית כוס מים סתמית היא הזדמנות מצויינת לגלות את
המרכזיים ,העומדים מאחורי בריאת העולם שלנו על ידי כבוד ה' ,על ידי שמקדימים ומברכים לפני השתייה "ברוך
הקדוש ברוך הוא:
אתה ה'  . .שהכל נהיה בדברו" ומצהירים שהעולם כולו
נברא ,קיים ומתחדש כל רגע על ידי הקדוש ברוך הוא.
שותף של הבורא
שום דבר בעולם לא קורה סתם ,ובטח שלא קיומו של
העולם בעצמו .בריאת העולם הייתה אמנם לפני למעלה
מחמשת אלפים שנה ,אבל מאז  -בכל רגע ורגע ,הקדוש

באם הבריאה הייתה פעולה חד-פעמית של הקדוש ברוך
הוא ,גם התפקיד שלנו – לגלות את כבודו של ה' בעולם
– היה יכול להסתכם בפעם אחת ודי .אבל מכיוון שהעולם

שלנו מתהווה ונברא כל רגע מחדש ,הרי התפקיד שלנו
מתחדש גם הוא כל שניה ושניה ,ומעניק לנו שוב ושוב את
הזכות לגלות את כבודו של הבורא.

שינוי שמתחולל
במילים אחרות :מלבד חובתנו לציית למה שהבורא דורש
ממנו ,יש לנו את היכולת גם להוסיף ולחדש בעולם – על ידי
גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא .וכאשר הנברא יודע שהוא
לא רק מבצע פקודות ,אלא הוא גם שותף עם הבורא והוא
נוטל חלק בבריאה ,זה נותן לו תענוג וסיפוק אמיתי ,כטבעם
של בני אדם שמחבבים יותר דברים שהם היו שותפים להם
 "אדם רוצה בקב שלו ,מתשעה קבים של חבירו".המטרה הסופית היא להביא את העולם למצב שהגילוי
האלוקי יאיר בו מצד עצמו ,ולא על ידי השפעה מבחוץ.
כדי שהעולם אכן יהיה כך ,צריך לעבוד דווקא בתוך מסגרת
הטבע ,ובתוך דרכי הטבע ,ועל ידי זה ניתן ליצור שינוי
מהותי בעולם ,שהוא עצמו יוכל להאיר ולקלוט את גילוי ה'.
אפילו כאשר מתרחשים ניסים בעולם ,אין המטרה לשבור
את טבעו של העולם ,להיפך – התכלית היא שהנס ישתלב
בדרכי הטבע ויהיה חלק ממנו.
והיום – כבר התכלית הזו קרובה מתמיד ומתחילה להתרקם
מול עיננו .העולם ,ואומות העולם כבר מסייעים מצד עצמם
לקיים תורה ומצוות ,אפילו מעצמות אדירות שעד לא
מזמן היו אויב מר ליהדות ,לשלום ולטוב ,מסייעים בעצמם
ליהודים לחיות ולהתנהג כרצונם .זהו אחד הביטויים
המוחשיים לשינוי המתחולל – שהעולם עצמו ,מצד טבעו,
מצטרף לגאולה.

כדי ליצור שינוי אמיתי בעולם ,צריך קודם כל
להכיר אותו ואת התכונות שלו .אחד המאפיינים
הבסיסיים ביותר של העולם הוא – הזמן .הזמן
לא עוצר ,והשעון לא מחכה לאף אחד ,המחוגים
שבו תמיד ימשיכו לתקתק וכעבור שישים שניות
תחלוף לה הדקה ותפנה את מקומה לדקה הבאה,
וכך ,גם אם מאוד היינו רוצים שלא ,לאחרי עשרים
וארבע שעות מתחלף לו היום ,ובסיומם של שבעה
ימים ייגמר לו שבוע .ככה זה הסדר.
אבל בחישוב הזמן לפי לוח השנה ,קיים חשבון
מקביל לימי השבוע ,הנקבע לפי מהלך הירח –
והוא חשבון החודשים :אמנם כיום לוח השנה
העברי הוא בעל דפוס קבוע ,אבל בזמן שבית
המקדש היה קיים בירושלים (ואף בתקופות
מאוחרות יותר) התנהל חשבון החודשים לפי זמן
ניצנוץ אור הלבנה מחדש " -מולד הלבנה" .אל
בית הדין בירושלים היו מגיעים עדי ראיה שראו
את רגע המולד ,ורק לאחר חקירה ודרישה יסודית
היו מכריזים על תחילתו של חודש חדש.
לחשבון זה קיימות השלכות מעשיות על אורח
החיים היהודי ,שכן החגים נקבעים לפי התאריך
בחודש .החישוב הזה נקבע דווקא לפי שיקול
דעתם של בני אדם ,וכפי המתואר במדרש-רבה
שאפילו הקדוש ברוך הוא אומר ל'בית דין של
מעלה'" :אני ואתם נלך אצל בית דין של מטה" כדי
לדעת מתי נקבע מולד החודש.

ניתן לשינוי?
אם כן ,הלוח היהודי מתמזג לפי שתי חישובים:
האחד אינו ניתן לשינוי ,והוא חשבון ימי השבוע
(הקובע את יום השבת) ,שכך נקבע מלמעלה
בבריאת העולם; והשני הוא חשבון ימי החודש
(הקובע את החגים) הנקבע – לפי הכללים
ההלכתיים – על ידי בני ישראל בבית הדין
בירושלים.
שני חשבונות אלו הם שני הקווים הכלליים במבט
שלנו אל העולם :יש את מה שנקבע מלמעלה על
ידי הבורא ,וזה בלתי ניתן לשנוי .אבל יש את מה

"דברים שרואים משם לא רואים מכאן" אמר מי שאמר .אם היו מאפשרים
לנו לפגוש יהודי מלפני מאות שנים ולשאול אותו איך הוא מגדיר את
חודש תמוז ,הוא בטח היה עונה לנו שזהו החודש (כמעט) הכי עצוב
בשנה .האסוציאציה הראשונה שתקפוץ לו היא כמובן מה שאירע
בי"ז בתמוז – היום בו הצליח האויב לסדוק את החומות המקיפות את
ירושלים ,בדרך להחרבת מרכז ליבו של כל יהודי ,בית המקדש.
מאז אותם ימי חורבן ,ציינו בכל הדורות את תקופת "שלושת השבועות"
(מי"ז בתמוז ועד לתשעה במנחם-אב) במנהגי אבל ועצבות ,והשתדלו
להמעיט ככל האפשר באירועי שמחה ,כמו חתונות וכדומה ,אבל בדורות
האחרונים חל מפנה חד בכל ההסתכלות והגישה לימים אלו.

חקת • הכח לשכתב את הזמן
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שכן בכוח שלנו להאיר ולגלות,
ואף "להוסיף" על מה שברא
הקדוש ברוך הוא ,וכך להצעיד
את העולם לתכליתו – לגאולה
האמיתית והשלימה.

גילוי בזמן שפל
ולא רק בעולם .גם התורה מתחלקת לשתי קווים
אלו :יש את החלק שקיבלנו מלמעלה בהר סיני
– חלק "התורה שבכתב" – שבו לא שייך להוסיף
או לשנות; אבל למרות זאת ,התורה כן מתחדשת
מדור לדור ,על ידי לומדי התורה וחכמי ישראל
שמוסיפים בתורה ומחדשים בחלק "התורה שבעל
פה"  -החלק הנעלם שבתורה ,וככל שחולף הזמן
החלק הזה רק מתחדש וגדל ,וזה קורה דווקא על
ידי בני ישראל ,כאן למטה.
ולמרבה הפלא ,למרות המגמה של "ירידת
הדורות" ,והפער הרוחני העצום בין ענקי הדורות
הקדומים לבין זמננו אנו ,הרי דווקא בחלוף
השנים מתגלים עוד ועוד רובדים עמוקים ביותר
בתורה ,עד לגילוי האדיר שקרה רק במאות השנים
האחרונות בהם נחשף חלק חדש ומיוחד בתורה –
"תורת החסידות" שנתגלתה על ידי רבי ישראל
"הבעל שם טוב" ,וממשיכי דרכו – נשיאי חסידות
חב"ד שגילו והמשיכו את החלקים הגנוזים ביותר
בתורה ,בצורה מופשטת להבנה בשכל.
ולמרות שמדובר על שני חלקים שונים ,בעולם
ובתורה ,התכלית היא לעבוד ולחבר את שתי
הקווים הללו יחד .כל אדם מורכב גם הוא משתי
חלקים :גוף ונשמה .אפילו ילד קטן מבין שבנוסף
לגופו הפיזי ,שהוא מדוד ומוגבל ,מסתתר כח
רוחני ,על-גופני ,שהוא למעלה מכל ההגבלות
של הגוף .אבל התכלית היא לרתום בעבודה
היומיומית את שניהם יחד ,בקיום מצוות בכוונה
ובלימוד כל חלקי התורה ,הן חלקי התורה הגלויה
והן החלקים הנסתרים ,וכן בהוספת מעשי חסד
וצדקה ,שהם סוללים את הדרך להכין את העולם
לקראת גילוי הגאולה.

עוד לפני שנכנסים לסיבת השינוי ,חשוב לזכור :ימי הצומות שקבעו לנו
חכמים על ימי החורבן ,אינם סתם ימי חופשה מהמטבח שלא אוכלים
בהם .הנביא ישעיה מכנה את יום הצום כ"יום רצון להשם" ,ותורת
החסידות מרחיבה ומסבירה כי הן אמת שבמבט חיצוני יום
הצום הוא סמל של חורבן ,אבל באמת ,תוכנו של יום זה
הוא הזדמנות לכפרה ,תיקון ותשובה ,ואבן דרך נוספת
בדרך אל הגאולה.

החג ששינה את התמונה
ככל שחלף לו הזמן מאז ימי החורבן ,התפוגג לו הטעם
המר של האבלות ,ובמקומו נכנס טעם אחר ,הטעם הפנימי
של ימי הצומות  -ההכנה לגאולה האמיתית והשלימה .זהו
תהליך טבעי שהלך והתחזק עם השנים.
אבל בדור הקודם התגלה חג חדש בחודש תמוז ,השופך אור נוסף של
גאולה על תקופה זו ומגביר עוד יותר את התחושה של התפוגגות רגש
האבלות וחיזוק רגש ההכנה לגאולה האמיתית והשלימה :בחודש תמוז
לפני כ 90-שנה נקבע "חג הגאולה" בי"ב וי"ג תמוז .ביום זה שוחרר
לחופשי הרבי הקודם  -רבי יוסף יצחק מליובאוויטש ממאסרו בכלא
הקומוניסטי ,מאסר שהיה עלול להמיט אסון ולהעמיד בסכנה את כל
המשך קיומה של יהדות רוסיה ולפגוע ביהדות העולם כולה .בעקבות
השחרור הניסי חוגגים מידי שנה ברחבי העולם את היום הגדול.
בנוסף לחג הגאולה ,הרי ששורה של מאורעות וסימנים בעולם מצביעים
בבירור על התגשמות דברי חכמינו ,בגמרא ובמדרשים ,על התקופה
שלפני הגאולה האמיתית והשלימה.
מכל זה עולה המסקנה המתבקשת שהזמן הנוכחי הוא ללא ספק רגעי
השיא של "סף הגאולה" .ולכן ,כאשר לוח השנה מצביע על אותם ימים
שבהם התרחש החורבן ,הרגש שצף ועולה אינו כמו מה שהיה פעם
– רגש של צער ויגון ,אלא דווקא רגש של סיום תקופת האבל והכנה
לגאולה האמיתית והשלימה ,שאז יהפכו ימים אלו לימי ששון ושמחה.

לא להישאר בחוץ
לא קל להכיל את המידע הזה שאנחנו בפתחה של תקופה אחרת .לו
יצוייר שנפגוש באדם שבחר להעביר את חמישים השנים האחרונות על
אי בודד ומנותק ,ללא אמצעי תקשורת ,יהיה קשה מאוד להסביר לו את
כל חידושי הטכנולוגיה ששינו את חיינו מן הקצה אל הקצה.
כך גם אנחנו .מטבע הלשון "שיבוא המשיח" מצטיירת אצל רבים כמשהו
רחוק שיום אחד יבוא ,אבל באמת זה כבר נמצא כאן על הסף ,רק שלא
תמיד אנחנו שמים לב לעידן החדש שמתרקם ,עידן הגאולה ,שנמצאת
כבר כאן ועכשיו .לשם כך עלינו לנסות להכיר את מהות התקופה
ולהתרגל אליה.
אחת הדרכים הטובות לכך היא הלימוד על תקופת הגאולה במקורות
התורה ,המגבירה את המודעות בנושא .כאשר לומדים את נושאי
הגאולה והמשיח בתורה אפשר להצליח 'לשנות את הראש' ולהתרגל
למצב המתהווה החדש – סף הגאולה וימות המשיח.
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הבשורה הנשית של חודש תמוז
מה בין הנשים עובדות האליל "תמוז" לרווחה הכלכלית שלנו? איך חודש של חורבן הפך לחודש של גאולה? ומה הקשר בין שתי
נשים שבישרו גאולה ,אלינו
מלי קופצ'יק

01

הביתה ובעוז קראה לעברו מהחלון מבלי
שאיש יבחין" :שניאורסון ,אורחים בבית"...
הוא ,מיד הבין שהכתובת הבאה תהיה מזכיר
הרבי ומיהר לביתו ,הקיצו משנתו ודאג
לבער ולשרוף כל בדל נייר שעלול להפליל
מישהו; כל מכתב בעל מאפיינים "אנטי
מהפכניים" שעסק בהוראות ושליחויות
להפצת יהדות וחסידות ,הקמת מקוואות
טהרה' ,חדרים' ללימוד תורה וכדומה.

לראות את האמת
עולי בבל הביאו עימם ארצה את שמות
החודשים ביניהם "תמוז" הארמי המסמל
חום .שם זה אף מופיע בתנ"ך (יחזקאל ח,
יד)" :נשים יושבות מבכות את התמוז" ,אלא
ששם מדובר אודות עבודת אליל ה'תמוז'
הקשור עם השמש ,ומכיון שעובדיו סברו
שהם מקבלים השפעה ממנו ,נהגו הנשים
לבכות אותו.
צילום :נאס”א

“עשה כאן ארץ ישראל” .ישראל בתמונה מתחנת החלל הבינלאומי ת
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פנחס • דרך שהיא מטרה
באם תיכנסו בשעות הבוקר אל קרון ברכבת ישראל
היוצא מהצפון אל ערי המרכז ,תיראו את מרבית הנוסעים
מעבירים את הזמן בדרך לעבודה בקריאת עיתון ,רפרוף
בוואטסאפ או נמנום קל .אף אחד הגיע לכאן בתור מטרה,
כולם בדרך לעבודה ,לבית הספר או לפגישה חשובה.
'הדרך אל '...ממלאת חלקים רבים מסדר היום שלנו .אלו הם
דקות או שעות שנכפו עלינו בלית ברירה ,ובאם היה
אפשר 'לדלג' עליהם היינו עושים זאת בשמחה.
אבל ביהדות ובקיום התורה והמצוות ,הבורא
מצפה מאיתנו לרמה קצת יותר גבוהה.
כי באמת ,גם הדרך היא מטרה .ניקח
לדוגמא את נהג הרכבת :המטרה שלו
היא להגיע מנהריה לבאר שבע ,לסיים
את העבודה וללכת הביתה בסוף היום.
אבל באם הנהג יזלזל ב'דרך' ויהיה מרוכז
אך ורק במטרה – הוא עלול לפספס כמה
תחנות במקרה הטוב ,ובמקרה הפחות טוב
לצאת מהפסים...
כדי לעבור נסיעה חלקה ובטוחה ,וכדי להגיע בשלום

אל היעד ,הנהג חייב להיות מרוכז כל כולו בנסיעה ,רק
בנסיעה ,ולא בשום דבר אחר.

ארץ ישראל  -כאן
מסופר על חסיד שהגיע לפגישה אישית עם הרבי ה'צמח-
צדק' (האדמו"ר השלישי בשושלת אדמור"י חב"ד) ובה
ביקש מהרבי את ברכתו לצאת מרוסיה ולעלות אל ארץ
ישראל ,בחשבו ששם הוא יוכל לחיות את אורח
חייו היהודי בצורה טובה יותר ולשקוד שם
על התורה והעבודה .הרבי ה'צמח-צדק'
השיב לו "רצונך לנסוע לארץ ישראל?
עשה כאן ארץ ישראל".
עד כאן הסיפור .ונשאלת השאלה  -מה
הפירוש? הלא חוץ לארץ זה לא ארץ
ישראל ,מה פשר התשובה "עשה כאן
ארץ ישראל"?
אלא שבתשובתו של הרבי לחסיד טמון אותו
הרעיון :נכון שכאן (ברוסיה) זה לא ארץ ישראל,
ונכון שהתשוקה והכמיהה של כל יהודי במהלך ההיסטוריה

חסיד נכנס לפגישה אישית עם הרבי ה'צמח-צדק' וביקש את ברכתו לעלות אל ארץ
ישראל ,הרבי השיב לו "רצונך לנסוע לארץ ישראל? עשה כאן ארץ ישראל"

הייתה לעלות לארץ ישראל ,אבל מכיוון שעכשיו אנחנו
נמצאים כאן ,מובן שהמטרה היא גם כן כאן ,ממילא מוטל
עלינו לעשות כאן – ארץ ישראל.

כל הכוחות
בכל מקום ,מצב ,או זמן בו אנחנו נמצאים ,גם אם זה רק
רגע מעבר או הכנה למשהו אחר ,צריכים להתייחס אל אותו
הרגע כאל המטרה בעצמה ,ולשם המטרה צריך למקד את
כל הכוחות שלנו – כח המחשבה ,הדיבור ,וכמובן המעשה,
שהכל יהיה מנוצל בצורה המקסימלית כדי להשלים את
המטרה הנוכחית ,כאן ועכשיו.
וזה נכון בכל מצב ,ובכל מקום שבו אנחנו נמצאים ,אפילו
אם זה רק בדרך לעבודה או לבית הספר ,יש לנצל את הדרך
עצמה ולראות בה כהמטרה בעצמה.
העולם כולו נמצא גם הוא בדרך ,בדרך לגאולה .וגם כאן,
אסור לנו לזלזל בדרך ,כי הדרך היא המטרה בעצמה ,ולכן
יש לנצל את הרגע העכשווי והמקום הנוכחי ולהפוך אותם
לרגע ומקום של גאולה.

באותו 'לילה לבן' בזכותה הוא גם העביר
למקומות מסתור כתבי חסידות עתיקים של
אבות החסידות ודאג להציב מעקבים אחר
כיוון נסיעת הרכב עימו נלקח הרבי למאסר
כדי לדעת לאן נלקח.

תיקון עורכים איפה שהיה הקלקול ,אז,
אומר הרבי שליט"א מה"מ ,שתיקון עניין
"נשים מבכות את התמוז" שייך במיוחד
לנשים!

הרבי שליט”א מלך המשיח מעניק שטרות דולר לתת לצדקה

נשים הן המנהלות את הוצאות הבית
ומוטרדות מאיך לכלכל נכון הוצאות מול
הכנסות .מצד אורח-חייהן נשים עסוקות
יותר בצרכים החומריים ולכן לא פלא
שהן נותנות משקל-יתר לעניינים גשמיים
הנדמים בעיניהן כגדולים יותר מכפי שהם
במציאות.

מה שנותנים לצדקה ,ומה שנדמה שנותנים
ל"מתחרה" בגלל סגירת העסק בשבת ,או
אי-קבלת משרה הקשורה בהשגת גבול –
זה באופן ש"מידך נתנו לך" ,והקב"ה מחזיר
פי כמה ,שבסכום שמרוויחים אחר כך יש
תוספת ברכה והצלחה!

עלינו להפנים שההתעסקות בפרנסה אינה
אלא כלי דרכו נמשכת הברכה האלוקית,
כמו־שכתוב "וברכך ה' אלוקיך בכל אשר
תעשה" ,זאת־אומרת ,שהאדם צריך רק
לעשות "כלי" ואילו הברכה וההצלחה
תלויים באלוקים .זהו גם ההסבר לביטוי
הכל־כך נכון " -לא לחכמים לחם" ,כולנו
מכירות חכמים גדולים אפילו בענייני מסחר
ואף־על־פי־כן הם לא סוגרים את החודש!...
כשנמצאים בתקופת תמוז ,צריך לתקן את
עניין ה"נשים מבכות את התמוז" וזאת על־
ידי עבודת הנשים בזמנינו:
תמורת העובדה שלפני אלפי שנים נשים
ביכו את התמוז ,כי טעו וחשבו שהן
מקבלות השפעה מעבודה זרה – אז כעת
עלינו להכיר ולראות את האמת ,שהבורא
הוא בעל־הבית של העולם כולו וכל בית
יהודי בפרט!
וכשהבית מתנהל כמו שבית יהודי כשר
צריך להתנהל ,ומי שדואג לפרנסה מרוויח
את כספו בצורה כשרה על־פי תורה – אז
כל סכום כסף שיביא ומתי שיביא ,יהיה
באופן שכל אגורה תנוצל לעניינים טובים
ובריאים ,לשביעות רצון כולם.
ממשיך ומורה לנו הרבי מלך המשיח
שהנשים צריכות להכיר בכך שהכל בידי
הקדוש־ברוך־הוא – "כי ממך הכל" ,ומכיון
שכך ,הרי "מידך נתנו לך":

זהו התיקון להתנהגות הנשית הפגומה של
לפני אלפי שנים.
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חודש הגאולה
חודש תמוז נקרא בחב"ד "חודש הגאולה".
ירח שבמשך דורות סימל חורבן  -בעקבות
פריצת חומת ירושלים  -התהפך ובדורנו
התגלה בו פוטנציאל הגאולה שהיה טמון
בו מאז ומתמיד.
מראשית ימי העם העברי היו הנשים
מובילות בכל הנוגע לגאולה! ממרים
הנביאה ,הילדה ה'פלפלית' שבתושייתה
אמרה לאביה שהתגרש מאמה (בעקבות
גזירת השלכת הזכרים הנולדים ליאור
שורץ התנינים) שגזרתו קשה משל פרעה
 כי פרעה גזר על הזכרים והוא גזר גםעל הנקבות! בזכותה ,נשא עמרם בשנית
את יוכבד רעייתו ואחריו קמו שאר הגברים
העבריים והחזירו נשותיהם.
מרים אף הייתה הראשונה לבשר את בשורת
הגאולה "עתידה אימי שתלד בן שיושיע את
ישראל"! וגם כשאחיה הושם בתיבה ביאור
ואביה טפח לה על ראשה באומרו" :היכן
נבואתך?!" היא לא פסקה מלהאמין והייתה
היחידה שניצבה שם כדי לראות בהצלתו ו...

באקט של תושייה ארגנה לו את המינקת
האולטימטיבית ,אימו.
בכלל ,מרים נולדה בזמן של החמרת
השיעבוד המצרי האכזרי ,לכן נקראה מרים
 "על שם המירור"(!) ועם זאת לא איבדהאת שמחתה ואמונתה בגאולה והכינה
במצרים עם נשות ישראל תופי נגינה  -כי
בטוחות ומוכנות היו ליום הגאולה .עימם
אכן שרו ,רקדו ותופפו לאחר קריעת ים סוף
וטביעת הרודפים המצריים.
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הבת שבישרה לכל העולם
בימים אלו אנו חוגגים את חג הגאולה של
הרבי הקודם מליובאוויטש ,רבי יוסף יצחק
שניאורסון  -מי שעמד בראש המחתרת
היהודית בברית המועצות.
בתו ,חיה מושקא ,ניצבה בראש החץ
בפעילות אביה ושימשה כמזכירה ובלדרית
המעבירה חבילות ומסרים חשאיים
בהצלחה.
בלילה בו הגיעו אנשי היבסקציה ,המחלקה
היהודית בק.ג.ב ,.לאסור את אביה (בעוון
היותו אנטי־מהפכני ,עקב פעולותיו לשימור
והחייאת היהדות) ,היא בדיוק חזרה מפגישה
מוצלחת עם הבחור שעתיד להיות חתנה
 הלא הוא הרבי מליובאוויטש הנוכחי -שליווה אותה הביתה.
כבר מבחוץ הבחינו באורות דולקים בחדרי
הבית ,משהו שאינו אופייני לאחר חצות ליל
והדבר היה נראה חשוד למדי .היא עלתה

כעבור שבועיים ,לאחר ביטול ניסי של
גזר דין המוות שהושת על הרבי הריי"ץ
הומר עונשו לבסוף בגלות בת שלוש שנים
בקסטרמה הנידחת .מכל באי ביתו בחר
הרבי דווקא בבתו חיה מושקא שתלווה
אותו לשם.
והיא ,כמרים בשעתה ,זכתה כעבור תשעה
ימים  -ביום הולדת אביה  -לבשר את
בשורת הגאולה למשפחה ומשם הועברה
הבשורה לעולם כולו.
הרבנית גם הייתה הראשונה לחגוג עם
אביה את חירותו כששרה בפניו את המנון
המרד הלא־רשמי" :לא נפחד מאף אחד רק
מה' אחד"...
גם לנו הבטיח הרבי ,המשיח ,בנבואה
חיובית שאינה חוזרת ריקם כי דורנו דור
הגאולה .חז"ל כבר הצביעו על אלו שיגרמו
לבואה באומרם כי בזכות נשים צדקניות
נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותן עתידין
להיגאל!!!
אנו ,הנשים הצדקניות שעם כל קשיי
הקורונה ,הכלכליים והבריאותיים ,איימי
מבצע "שומר החומות" ואתגרים נוספים
אישיים  -ממשיכות לנהל את הבית כבית
יהודי;
לא מוותרות על יסודות העם ,מצוות הח"ן
הנשי :חלה (כשרות) נידה (טהרה) והדלקת
נרות שבת; מחזקות את מורל משפחתנו
ונותנות לבתים שלנו צביון יהודי כשר
וגאה מתוך אמונה וביטחון שנכונו לנו ימים
טובים והגאולה בוא תבוא.
באופטימיות לא זהירה עלינו לשמוח
ברגעים האחרונים ,הקשים כצירי לידה ,על
בוא הגאולה שהנה־הנה מפציעה ומופיעה
במלוא הדרה  -בזכותך ובזכות כל אחת
מאיתנו ,הנשים הגדולות מהחיים!
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"הנה ברוש ,לבדו
מול אש ומים
הנה ברוש ,לבדו
עד השמיים
ברוש ,לבדו איתן
לו רק ניתן ואלמד

מצאתי את
החיבור האישי
לארץ ישראל
ולתורה

כך שר אריאל זילבר ,במילים שהפכו להיות
מזוהות איתו ועם דמותו הייחודית ,עם
השנים .כשמגיעים אליו לביתו שבגיתית,
מקבלות המילים משמעות עמוקה יותר.
בחדר עבודה קטן ,כמעט סגפני ,יושב
אריאל זילבר ( ,77נשוי לשושנה ואב
לארבעה) ושוקד על היצירות הבאות שלו.
בחדר מסודרים מספר כלי נגינה ומערכת
תופים ,על מדף מונחים כמה ספרי חבידות
מבוארים ,ואת הקירות מעטרים תמונות של
הרבי שליט"א מלך המשחי ובית המקדש.
למרות שהוא מציין קרוב לחמישה עשורים
של יצירה ושירה ,הוא אינו מפסיק מלשיר,
ליצור וממשיך בהופעותיו לכל המגזרים ,בכל
רחבי הארץ.
בחצר ביתו שבישוב גיתית ,מתנוסס דגל
משיח גדול ,המבשר לכולם ,את המסר :הנה
זה משיח בא .הוא עומד בפתח חצרו עם לבוש
חסידי ומקבל את פני הבאים בחיוך.
גיתית היא התנחלות ומושב בגבול בקעת
הירדן והשומרון ,בתחום המועצה האזורית
בקעת הירדן .כיום מתגוררות בו כ100-
משפחות .הדרך לישוב ,עוברת בוף הררי
קדום ,המקרין מיופיה של ארץ אבותינו.
למה בחרת לגור דווקא בגיתית?

"האמת היא ,שבאנו לכאן בעקבות הבת
שלנו ,שהיא עברה לגור פה ,ועם לידת נכדנו
הראשון ,החלטנו לעבור לכאן מהגליל.הגענו,
והמקום מצא חן בענינו אז נשארנו פה".
ברשותך ,בא נחזור  16שנה אחורה,
תקופת הגירוש מגוש קטיף .מה קרה
לך אז?

קרדיט :אילן בשור

 16שנה אחרי שהדהים את הציבור והודיע
על מעבר לגוש קטיף ,מספר אריאל זילבר על
הדרך הארוכה שעבר מאז" .אם יש בי חרטה,
זה רק על כך שלא עשיתי את השינוי בחיי
מוקדם יותר" .בריאיון איתו הוא מגלה על
הקשר הנפשי האישי עם הרבי שליט"א מלך
המשיח ,ועל החזרה בתשובה .כששואלים
אותו על תוכניותיו לעתיד ,הוא משיב" :להיות
מקצועי יותר ,כל יום אני רוצה להיות יותר טוב"
ראיין :בנצי פרישמן

את דרכו של עץ אחד"

"האמת היא שבמשך שנים חשתי צמאון
ליהדות ,אבל הדבר לא בא לידי בטוי .בשנת
 2004כששרון התחיל לדבר על פינוי גוש
קטיף ,הזעזעתי  -איך אפשר לעשות דבר
שכזה? איך אפשר לגרש יהודים מהאדמה
שם הם חיים ואיך אפשר בכלל לעשות דבר
כזה ,הלא הם גרים בישובי ספר שצריך לחזק
אותם.
"לא הייתי אז דתי ,אבל לא יכולתי לעבור על
זה בשתיקה .אמרתי לעצמי ,זה הזמן לעשות
מעשה ולעבור לגור שם ,להעצים את המקום
ואת התושבים ,ועשיתי את זה ועברתי לגור
שם עד לגירוש.
"אחר כך אמרתי לעצמי 'תראה ,אתה נלחם
על ארץ ישראל ,אבל מצד שני אתה בעצמך
לא שומר על היהדות כמו שצריך ,אז על מי
אתה עובד? מה אתה מקשקש?'
"באותה תקופה הקלטתי אלבום מוזיקה
מזרחית מקורית שביטאה את שירי מצרים,
סוריה ,לבנון ועוד ,ויחד איתי עבדו נגנים,
חלקם ערבים ,שאמרו לי' :אנחנו חילונים,
גם אתה לא דתי ,מה אתה אכפת לך בכלל
מהאדמה הזאת שנקראת ישראל'? הבנתי
שיש משהו מעבר שמחבר את עם ישראל
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מגזין

מגזין
"הייתי אומר לו שהשלוות נפש עדיפה על
כל דבר אחר .הידיעה שאני עומד תחת
השגחתו של הקב"ה ,וכל עם ישראל עומד
תחת השגחתו – זה אומר הכל .אנחנו
אומרים בתהלים "ה' אורי וישעי ממי אירא,
ה' מעוז חיי ממי אפחד" ,אין לך שום בעיה,
אתה עם הקב"ה .אני עושה את מה שאני
צריך לעשות והוא יעשה את מה שהוא
צריך לעשות.

לארץ הזו ויצאתי לדרך חדשה בחיי"...
מה היה התהליך שעברת אז?

"התחלתי קודם כל ללמוד ,מה עושים,
הלכות ,שולחן ערוך .דברים שעד היום
אני לומד .קודם כל שמתי כיפה ,לאחר
מכן רציתי להחיל ללכת לבית כנסת אבל
באותו זמן ,אחרי הגירוש ,גרתי בישוב
שאפילו בית כנסת לא היה בו .פשוט היינו
מתאספים מספר יהודים יחד לתפילות.

האמת באופן אישי לא נפגעתי ,אבל
היה לי חבל על המחיר שהמשפחה שלי
נאלצה לשלם .אמרתי לעצמי 'מה אני יכול
לעשות? אין לי ברירה אחרת' ,אבל לא היה
לי שיקול של קריירה".

"התחלתי ללמוד גמרא ,לא הבנתי הרבה
אבל ככה התחלתי לאט לאט להכיר את
היהדות.
"השלב החשוב ביותר היה ההתקשרות
לרבי שליט"א מלך המשיח .באותו זמן
היה לי נהג שלוקח אותי להופעות מהישוב
שלומי ,בשם אילן זכריה ,שזמן לא רב
קודם לכן ,נהיה חב"דניק .הוא היה מביא
את המחשב שלו עם שיחות והתוועדויות
של הרבי וזה מה שהיינו שומעים בנסיעות,
לצד דיבורים וסיפורים שהוא סיפר לי.
"מכל השיחות שלמדתי אז ,הבנתי שהדבר
הכי חשוב זה אהבת ישראל .שמעתי הרבה
רבנים אחרים שאומרים "זה לא בסדר"
ו"זה לא בסדר" אבל הוא אף פעם לא אמר
רע על אף אחד בישראל ,וכך התאהבתי
בכל המסרים שלו .התחלתי ללמוד שיחות
ומאמרים ,כאלו שעד היום אני לומד.
"פשוט נהייתי חב"דניק".

אני לומד על הגאולה כל הזמן
"היום אני מקפיד על סדרי הלימוד
החסידיים ,לומד ומשתדל להבין בכל יום
את פרק הרמב"ם היומי ,לצד העיון בתניא
אותו אני לומד עם פירושים .בכל יום אני
חוזר על תחילת פרק מ"א בתניא ,אותו
מורה הרבי שליט"א מלך המשיח ללמוד,
לצד חזרה יומית על פרק ל"ב בתניא
העוסק בענין אהבת ישראל ,אמירת כל
התהלים בשבת מברכים לפני התפילה".
הוצאת לא מזמן שיר בשם "הגאולה",
איך אתה מתחבר לכל עניני הגאולה
שקורים בעולם?

"אני מבין שיש דבר כזה ,כמו שאנחנו
קוראים בכל הספרים כמו שהרמב"ם מתאר
ענינים אלו .אבל האמת היא שאני לומד על
זה כל הזמן ,הנה אני קורא בעיתון הגאולה
(הוא מחזיק בידיו לאורך הריאיון את
העיתון ומידי פעם מצטט ממנו – ב.פ ).וגם
כמובן קורא אדוק של שיחת הגאולה .אני
רואה איך אצל הרבי שליט"א מלך המשיח
הכל מוביל בסופו של דבר לגאולה.
לפעמים אני ממש חש ומרגיש שהנה זה
קורה עכשיו ממש ...אני מרגיש כמו אותו
'בינוני' המוזכר בתניא שיש לו באופן קבוע
את המלחמה האישית שלו ,כך גם אני כל
הזמן פועל כדי לחיות עם זה יותר".
כפי שהוזכר ,לפני כ 16-שנה ,בעקבות
תהליך הגירוש ,עבר זילבר גם מהפך בחייו
האישיים ,הוא חזר בתשובה ,כיום הוא
מופיע עם זקן מלא ,כיפה שעליה כתוב
בגדול "יחי אדוננו" ,ומקפיד על אורח חיים
כשר.
איך השפיע עליך תהליך החזרה
בתשובה?

בכל זאת השמיעו אותך פחות...

"אז השמיעו אותי פחות ,אז מה? יש את
הקדוש ברוך הוא .אנו אומרים כל יום
בתפילה שלש פעמים ,בכל בוקר "אשרי
אדם בוטח בך" אני אומר את זה ,וזה המוטו
שלי.

בהופעה ב’משיח בכיכר’ לפני  3שנים

לומד כל הזמן על הגאולה .זילבר השבוע בחדר העבודה

"סליחה שאני
מפריע ,אבל יש
לי משהו להגיד.
בהתחלה אמרו לי
מפעל חיים .אז אני
מודה לחברי הוועדה
של אקו"ם שזיכו
אותי בפרס מפעל
חיים ...אני מכאן,
מהארץ הזאת ,ומודה
על זה כל יום ,כמו
ברוש לבדו מול אש
ומים אני מבטא את
עצמי בצלילים .אני
נגד חרמות ובעד
זכות האדם להביע
את דעתו ...בואו
נישאר מחוברים אחד
לשני עם נופי הילדות
שלנו .ההרגשה היא
שאני שק חבטות של
גופים אינטרסנטיים,
אמנים מתוסכלים
שמנסים להמציא
בכל פעם מחדש את
הקיצוניות שלי"

מבחינת היצירה ,לא התחולל שינוי ,אבל
יש שינוי עצום בכוונה שמאחורי היצירה.
כיום יש לי ידיעה ברורה מה אני עושה פה
בעולם .פעם לא הייתי מבין מה אני עושה
פה בכלל .הייתי מופיע ולא הייתי מבין מה
זה ההופעות האלו ,אולם מלא מוחאים כף
ואני לא מבין מה הם עושים בכלל ,ומה
בכלל ההבדל בין לשיר באולם לבין לשיר
מול קהל .הייתי פשוט נבוך להופיע מול
קהל ולא הבנתי מה הסיפור של זה בכלל.
שלא תבין לא נכון ,אנשים מאוד אהבו את
מה שאני עושה ,אבל אני לא התחברתי
לזה.
והיום?

היום אני מבין מה אני עושה ,יש לי כוונה
מאחורי המעשים שלי – אהבת ישראל .אני
בא לשמח את עם ישראל – זה כל הסיפור
שלי .אני יודע שאני בא לעשות שמחה
לאנשים ואם לא עשיתי שמח לאנשים אז
משהו לא בסדר במה שאני עושה .זה גם
מה שמנחה אותי כשאני בוחר את שירים
להופעה .אין בי שום ענין של געגוע למה
שהייתי עושה פעם.
אני מחובר לניגוני חב"ד ,אלו המלאים
שמחה וגם לניגון ארבע בבות (של אדמו"ר
הזקן – ב.פ ).שבכל פעם שני מנגן אותו
נשימתי נעתקת".

פרס מפעל חיים
בחורף תשע"ד ,ינואר  2014הוכרז זילבר
כזוכה בפרס מפעל חיים של אקו"ם.
השופטים ציינו בהחלטתם" :יצירותיו של
זילבר בולטות במקוריותן וחדשנותן ,תוך
שהוא משלב אלמנטים אתניים וסגנונות
מוזיקליים חדשים .ניכר כי זילבר הגדיר
מחדש את המיינסטרים כשהוא מקרב
את השוליים למרכז" .אלא שאז התעוררה
כנגד ההחלטה ביקורת קשה מאנשי שמאל
והוחלט לשנות את שם הפרס ולהעניק לו
פרס על תרומתו למוזיקה ,ולא על מפעל
חיים .בנאומו בטקס קבלת הפרס השמיע

זילבר ביקורת על אקו"ם בעקבות ההחלטה
למנוע ממנו פרס על מפעל חיים בשל
דעותיו ,וקרא לפירוק אקו"ם.
המילים שלו נאמרו מתוך הלב וגררו אהדה
רבה מהציבור שהביע את תמיכתו בזילבר,
וכך אמר שם" :סליחה שאני מפריע ,אבל
יש לי משהו להגיד .בהתחלה אמרו לי מפעל
חיים .אז אני מודה לחברי הוועדה של
אקו"ם שזיכו אותי בפרס מפעל חיים ...אני
מכאן ,מהארץ הזאת ,ומודה על זה כל יום,
כמו ברוש לבדו מול אש ומים אני מבטא
את עצמי בצלילים .אני נגד חרמות ובעד
זכות האדם להביע את דעתו ...בואו נישאר
מחוברים אחד לשני עם נופי הילדות שלנו.
ההרגשה היא שאני שק חבטות של גופים
אינטרסנטיים ,אמנים מתוסכלים שמנסים
להמציא בכל פעם מחדש את הקיצוניות
שלי".
זילבר המשיך בנאומו הנרגש ואמר כי
"פספסתם הזדמנות להוות דוגמה לאיחוד
בעם ולחופש הדעה שאנחנו כל כך צריכים.
הייתי מחזיר את הפרס ,אבל אני לא יכול
להפנות עורף לאהבה ולתמיכה שקיבלתי
מהעם" .וסיים בהכרזת "יחי אדוננו מורנו
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ,ששודרה
בכל כלי התקשורת.
אומנים שמוצאים את עצמם היום,
באותה דילמה שעמדה בשעתו
בפניך ,האם להשמיע את דעתם
ורואים ששילמת מחיר יקר ,מה היית
אומר להם?

"קודם כל לא רק ששילמתי מחיר ,אלא
שגם היום אני ממשיך לשלם את המחיר.
אבל חשוב לי להדגיש ,שאם אני רואה
אנשים שאני מבין שהם רוצים להרוס את
ארץ ישראל ,אני לא אשתף איתם פעולה
בזה! אני מוותר על החברות שלהם יש לי
את החברות עם הקדוש ברוך הוא"...
ומה יש לך להגיד לאומנים שבכל זאת
מתלבטים אם להשמיע את קולם?

"תראה היו לי קצת צרות ,אבל זה באמת
קצת .אז נידו אותי ועד היום יש כאלה
שאינם יכולים לשמוע אותי ,אז מה אני
יכול לעשות? אין לי שום ברירה אחרת.
אתה מבין? אני יש איתי את הרבי שליט"א
מלך המשיח ואני כל פעם חושב מה הוא
היה עושה במקומי וככה אני מקבל את
ההחלטות ,וככה גם אשתי".

הטלפון התעורר במפתיע
לחיים
ואיך מגיבים שאר המשפחה?

"אז זהו ,יש לי ב"ה ארבעה ילדים .הגדולים
התחנכו בזרם הלא דתי .בהתחלה היה להם
מאוד קשה ,הם עברו נידוי וחרמות .את
הבן הגדול והבת הבינונית ממש החרימו,
אמנם הגדול היה תלמיד מצטיין ובגלל
זה לא יכלו נגדו כל כך ,אבל אותה פשוט
החרימו וכך גם את הבת הקטנה .כל זה
היה עוד לפני שנהיתי דתי ,רק על זה
ש'העזתי' להגיד את דעתי על המתנחלים
– שהם הציונות האמיתית והקבוצים גמרו
את הקריירה וכעת הגיע הזמן שלהם לתת
את הדגל לבאים בתור.
"אני זוכר שבאנו לבית הספר ,אך הם סירבו
לדבר איתנו ואמרו לי "היא מוחרמת".
באותו רגע קיבלנו את ההחלטה להוציא
אותה מבית הספר הזה ,והתחולל לנו נס
גדול שאין לי דרך להסביר אותו עד היום.
היה לנו מכשיר טלפון שהיה עם סוללה
גמורה ,ממש לא עבד .באותו רגע הטלפון
התעורר לחיים ואנחנו שומעים צילצול .זה
היה טלפון ישן ,אני פתוח את הפומית ,על
הקו היה הרב אורי זוהר שיהיה בריא ,הוא
אומר לי" :אתה רוצה בית ספר? יש בית
ספר בכרמיאל" .מאיפה הוא יודע שאני
רוצה בית ספר? הלכתי לכרמיאל ,יש שם
בית ספר שמנוהל על ידי חסידות גור והרב
אורי זוהר 'מטפח' אותו .והיא עברה לבית
הספר הדתי.
"כאן התחיל השינוי שלנו .בזכותה התחלנו
ללמוד הלכות ,מסכת פרקי אבות בעל פה
וכן הלאה".
כפי שהרבי שליט"א מלך המשיח
אומר "והשיב לב אבות על ידי בנים"

"בדיוק ככה.
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"אז השמיעו אותי פחות ,אז מה? יש את הקדוש ברוך הוא .אנו
אומרים כל יום בתפילה שלש פעמים ,בכל בוקר "אשרי אדם
בוטח בך" אני אומר את זה ,וזה המוטו שלי .תראה היו לי קצת
צרות ,אבל זה באמת קצת .אז נידו אותי ועד היום יש כאלה שאינם
יכולים לשמוע אותי ,אז מה אני יכול לעשות? אין לי שום ברירה
אחרת .אתה מבין? אני יש איתי את הרבי שליט"א מלך המשיח
ואני כל פעם חושב מה הוא היה עושה במקומי וככה אני מקבל את
ההחלטות ,וככה גם אשתי"
"ואכן ,הקטנה שלמדה בבית ספר דתי,
שומרת מצוות ומחנכת את הילדים לשמירת
שבת והיא איתנו בקשר טוב .אבל הגדולים
פחות .כמו שהחברים שלי מפעם אומרים
לי 'נו ,מתי תחזור אלינו' ,ואני אומר 'לאן
לחזור? אל הכלום?'"
על מה אתה מתחרט?

"תמיד שואלים אותי 'על מה אתה מתחרט?'
אני מתחרט שלא חזרתי בתשובה לפני זה,
זה האמת .היה לי ככה הרבה יותר קל
בחיים כי בחיים הקודמים שלי ,לא היה לי
דרך ואמונה ,אז לא הבנתי מה אני עושה
פה בעולם .לא הייתי יודע מה מותר לעשות
מה אסור לעשות ,מה טוב לעשות מה לא
טוב ...הייתי מתבלבל כל הזמן .הייתי כועס
על דברים שלא צריך לכעוס ...כל מיני
דברים כאלו .היום אני יודע שאסור לכעוס,
אבל לפחות היום אם אני כועס אני דופק
לעצמי בראש (הוא מדגים טפיחה קלה
על המצח – ב.פ ).ואומר לעצמי 'מה אתה
עושה'?
"היום אני לומד בספר התניא ועובד על
המידות שלי".
מה אתה יכול לספר על הקשר שלכם
עם הרבי שליט"א מלך המשיח
באמצעות האגרות קודש?

הגאולה
מילים :אריאל זילבר
הגאולה ...תביא מזור לבני אדם
ותצילנו מצרה
הגאולה ...שוב לא תהיה שום
שאלה ,שלום ושקט ושלוה
רצון הרצונות רוצה – רעוה דרעוין רעותה
קשים ימי ההמתנה  -קושרים קשרים לכבוד בואה
הגאולה ...צועק צועקת צועקים וצוחקים הצדיקים
הגאולה ...פועם הלב פועה השה ,פתאום תבוא פתאום תהיה

"אני אישית כמה פעמים שאלתי במכתב
והכנסתי לאגרות קודש .אבל אשתי פותחת
כל שבת בין מנחה לערבית וקוראת אגרת
שלו ,ואנחנו רואים בזה דברים נפלאים ,גם
לי ,גם לילדים ,הרבה דרכי פעולה שאנחנו
צריכים לעשות".

הגאולה ...מוציא חיצים מנרתיקו – מכה בכל אויבי עמו

מה המסר שלך לקוראי העיתון?

לא יחליף ולא ימיר – דתו לעולמי עולמים

"צריך הרבה אמונה על הגאולה .היא
צריכה לבוא .הקב"ה הוא האחראי על הכל,
אין מה לעשות .העיתון רציני מאוד ומלא
תקווה( .תוך כדי הוא מצטט את הכותרות
מעיתון הגאולה שמונח לפניו – ב.פ ).כל
כך הרבה ניסים קורים לנו והרבי שליט"א
מלך המשיח הוא המוליך של כל זה.

הגאולה ...כנס כנס צאן מרעיתך ,כנסנו מארצות גולה

עומדים בהר עומדים בגיא – עונים עד מתי עד מתי
סופקים כפיים למרום – ספרו אתמול סופרים היום
הגאולה ...נוער חמור נושא אותו ,נעים לדעת שתבוא

הגאולה ...ישמח ישראל בעושיו ,ידעו גויים פעולותיו
טעמו וראו כי טוב השם  -ואין הטוב אלא השם
חבלי משיח חוסה נא – חסוך ימי הבעיתה
הגאולה ...זמנה הגיע כבר בזה – זכר הזכיר זאת החוזה
הגאולה ...ווען וועלסטו קומען ווייסט נישט איך ,ווו איז דער
מענטש וואס ענטפער מיך

"אני עוקב וגם מקבל לוואצפ כל יום את
הוידאו של 'רבי יומי' זה גם כן מחזק אותי
מאוד".

היו תהיה היו תהיה  -את המתים היא תחיה

לסיום .מה התכניות שלך לעתיד?

דווקא עכשיו דווקא עכשיו  -דרך אגב דרך אגב

"להמשיך ולעשות וליצור עוד ועוד .אני
מרגיש שאני רק בתחילת הדרך ויש לי
עוד הרבה לאן לעלות למעלה ,להתמקצע
ולהיות הרבה יותר טוב בתחומי .כל יום אני
רוצה להיות יותר טוב"

הגאולה ...גורל אחד עמנו-אל ,גורל אחד לעזאזל
בוררת בר מתוך המוץ – ותוציאינו מהבוץ
הגאולה ...אנא ה' הושיעה נא – אנא ה' הצליחה נא
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הדמוקרטיה מתה ,יחי המלך!
למי שמסוגל לעשות קצת זום אאוט • לא משנה למי הצבעתם בבחירות האחרונות ולמה • תהא דעתכם על ההליך הדמוקרטי המחפיר
שחווינו כאן בימים האחרונים אשר תהא ,אבל עובדה אחת שאי אפשר להתכחש לה זועקת מן השטח ,ומעידה כאלף עדים על
משמעות רחבה בהרבה מאישיות זו או אחרת ש"נבחרה" ,ולא רק אצלנו
רחל שאבי
העלום שמגלגל את האקטואליה של השנים
האחרונות.

והרי החדשות:
שיטת הממשל הזו פשטה את הרגל.

כאן צריך להתחבר לערוץ תקשורת שמקבל
את תכניו ישירות מהמקום בו מתבשלת
המציאות.

ולמרות שהרוב עדיין לא יודע לקרוא את
הכתובת שעל הקיר ,היא לגמרי שם :מנה
מנה תקל ופרסין.

אל הנביא.

ונתחיל אצלנו.

יש אחד כזה בדור הזה .הוא הודיע כל מה
שיקרה ,וגם כיוון למקורות מידע מדוייקים
נוספים .להבדיל מערוצי מקורות המידע
הנמוך המוכרים לנו ,ערוץ הנבואה מספק
הרבה יותר מאינפורמציה :בעצם דיבורו,
הנביא גם מחולל את המציאות אודותיה
הוא מבשר.

השנים האחרונות עוברות על "הדמוקרטיה
היחידה במזרח התיכון" בפירפורים.
בחירות רביעיות בתוך שנתיים לא שינו
דבר מהותי ,והסתיימו כולן בממשלות
שעטנז חטופות שאיש לא היה בוחר
מלכתחילה באנדרוגינוס שיצא מהן .המנוע
היחיד שמפעיל את מרוץ העיוועים הזה
הוא אינרציית הון-שילטון-ויהי-מה ,ללא
כל חזון אחר.
כל זה ברור לכולם .רק מה ,שבשטף
הארועים אולי לא כל כך שמים לב ,שלא
רק אצלנו זה קורה.
אם ננסה לצאת לרגע מ"תודעת מבזקי-
החדשות" המבולבלת ,נוכל לראות בבירור
שהמאה האחרונה ניפתה מהפוליטיקה
העולמית את כל ה"איזמים" .דבר לא
נותר מההצדקה-הרעיונית שעמדה
אחרי האימפריאליזם פאשיזם מרקסיזם
בולשביזם קומוניזם קפיטליזם ושאר ירקות,
והעידן הפוסט-מודרני מתאפיין בוואקום
אידאולוגי חובק עולם.

הדמוקרטייה מתהפכת
נכון להיום ,ירום הודה הדמוקרטיה
היא הפרה הקדושה האחרונה שנותרה
בתקשורת
בפוליטיקה הגלובאלית.
ובבתי-הספר הממלכתיים ניתן להבחין
בכפייתיות שב"הנחלת הדמוקרטיה"
כמורשת מקודשת .שטיפת-מוח שיטתית
של דת-הדמוקרטיה מנסה להבטיח שהיא
תמשיך להיתפס כמפלט יחיד מדיקטטורה
אכזרית .ולמרות שגם זה כתוב וידוע ,איש
לא טורח להזכיר נשכחות כגון העובדה
הזניחה שהצורר הנאצי ,למשל ,ראש
המפלגה הנציונאל-סוציאליסטית שזכתה
ברוב קולות ,נבחר בבחירות דמוקרטיות
לחלוטין.
אך לאחרונה חל מהפך .לפתע החלה
הדמוקרטיה עצמה לאבד את עצמה
לדעת .השמאל הפרוגרסיבי שכשלעצמו
אין לו סיכוי דמוקרטי אמיתי בשום מקום,
מצא דרך להערים על הרוב הדומם .הוא
חובר למיעוטים ,והופך אותם ללשון

הוא כבר פועל בעולם ,ועד איך
שלום בינלאומי .בקרוב יתברר שיש מי שמסוגל לעשות זאת באמת  -מלך המשיח

מלכותו תשקף את מלכות השם עלי אדמות ,ואיש לא יתנגד
לה .מליארדי בני אדם יבינו באחת "כי שקר הנחילום אבותם,
ונביאיהם הטעום" דתות ההבל ונביאי השקר ינטשו ונוכחות
אלוקית כבירה תיזרח בכל תודעה .תהא זו מלכות של צדק
ויושר מוחלטים ,רחמים ואהבה
מאזניים .במקומות רבים בעולם מעצבת
היום דמוקרטיית-המיעוט מדיניות שהיא
הרסנית לרוב האוכלוסיה .במדינות רבות
דמוקרטיות לכאורה ,שולטים היום מיעוטים
שוליים בעלי אינטרסים מסוכנים .התהליך
מתרחש בגדול באירופה ובאמריקה,
שם פועל השמאל הפרוגרסיבי בחסות
מניפולציית המיעוטים שהרוב השפוי איננו
שותף לעמדותיהם כלל.
מי שקובע מי ישלוט (ומי לא) הן דווקא
קומבינציות שמעט אנשים היו בוחרים
בהן ישירות .אצלנו למשל ,ראש-הממשלה
הנכחי הוא ראש סיעה זעירה בת שישה
שבעה מנדטים ,כלומר :אדם שרק משהו
כמו  6אחוזים מהאוכלוסיה בחרו בו (!),
ושיפעל בהכרח נגד תפיסת העולם של
בוחריו משום ששלטונו מותנה בגיבוי
אויביהם המושבעים.
לסיכום ,ניתן לראות שהדמוקרטיה,
שהגדרתה היסודית היא צורת שילטון
המייצג את דעת הרוב ,משנה את עורה
והופכת לדיקטטורה של המיעוט(ים) .הגולם
קם על יוצרו.

כמה זמן עוד יחלוף עד שיתפסו כולם שזה
כבר לא עובד ?
על פי טבע ,כנראה שכל זמן שלא יהיה
לזה תחליף .לפחות רעיוני .אבל כאן אנחנו
נכנסים לתמונה.

למה זה בעצם הפסיק לעבוד
פתאום?
את התשובה לשאלה הזו אל תחפשו ב ynet
היא נמצאת במימד תיקשורתי אחר.
מה שבטוח  -לא במקרה הפרה הזו גועה
פתאום דווקא עכשיו*.
היא מבשרת חידוש שילטוני שכמותו לא קם
מעולם ,ואכן מסתמן סוף סוף עלי אדמות.
מישהו בלתי נראה כבר עובד כאן ,מכשיר
את השטח לקראת סדר עולמי חדש .רצף
ארועים נדירים שכמותו לא נצפה באלפי
שנות קיומה של הציוויליזציה האנושית
מואץ לפתע בקצב לא מוכר .מאגר המידע
טיבעי המשמש את רוב אוכלוסיית העולם
איננו בנוי לספק הסברים אודות המנגנון

זה הוא שהפיל באופן בלתי מוסבר את
הקומוניזם האימתני במזרח אירופה דווקא
בשיא עוצמתו ,מוטט את הדיקטטורות
היציבות במדינות ערב ,ועתה מכחיד
מבפנים גם את הדמוקרטיות המערביות
שנראות כאילו מנגנון השמדה עצמי הופעל
בתוכן .נדידת-עמים שהיא כנראה הגדולה
בתולדות האנושות כובשת אימפריות
ללא מלחמה ,ומיעוטים מוסלמיים שהגיעו
מעולם אחר ומייצגים תפיסות עולם זרות
ועויינות מכניעים בדרכים דמוקרטיות את
שילטון הרוב הכבול.
ולא רק בפוליטיקה מתהפך עכשיו הכל.
צורת השילטון הישנה כולה מאבדת עוד
ועוד מכוחותיה.
להוציא כמה שרידי שילטון טוטליטארי
שעדיין נותרו פה ושם ,גם הכלכלה העולמית
כבר נמצאת בידיים פרטיות .ומה שלא פחות
משמעותי -גם התיקשורת הבינלאומית .וזה
כולל תשתיות ,ומה שמשמעותי בהרבה
– בקרת תכנים (!) מדוקדקת ,הנמצאת
גם היא בידיהם של חמישה שישה מולטי
מיליארדרים שלא שואלים אף אחד מה
לעשות .הם מספקים שרותי סתימת-פיות
לכוחות ימניים בכל העולם ,ראה תקדים
חסימת חשבונות פייסבוק אינסטגרם
וטוויטר של הפרזידנט המכהן של ארצות
הברית ,על פי החלטתו של מארק צוקרברג
ירום הודו ,בטענות של "סיכון להסתה
לאלימות" ,במקביל הודיעה גם אמזון כי
היא מפסיקה לספק שרותי ענן לרשת
מתחרה ששימשה את הקהל הימני .האופן
שבו פיסבוק ,גוגל ואמזון משיגות ,מרכזות,
מחזיקות ומנתבות מידע באופן הנוגע לחיי
כל אחד מאיתנו ,הוא שערורייתי בכל קנה

מהפיכות שלטוניות עצומות בעשור האחרון

מידה ,ומסמן אולי יותר מכל דבר אחר את
קיצו של סדר עולמי/צורת שלטון שעבר
זמנו ,איבד את אמינותו וכוחו ,ומתכלה
מאליו .רגלי הברזל של פסל השלטון העתיק
החלידו** ,והתפרצויות של אנרכיה טהורה
ניצתות בכל מקום לנוכח משטרה משותקת.

אז מה עכשיו
עכשיו כל העסק מקרטע על כפות רגלי
החרס הנשבר" ,שלטונו" המוזר של ישמעאל,
שמתפוררות בימים אלה בכל מקום על פני
הגלובוס ,ומפוררות את אושיות השלטון
הדמוקרטי בכל מקום מבלי לספק כל
אלטרנטיבה.
למה? כי לא צריך אותה יותר!
הנה זה בא .נביא הדור הזה ,הרבי שליט"א,
שעל פי כל הסימנים ההלכתיים הוא מלך
המשיח ,הודיע שהדור הזה הוא הדור
האחרון לסדר העולמי הישן שנקרא גלות.
הגלות החלה דה פקטו עם גרושו של אדם
הראשון מגן עדן ,ובאה לתקן את העולם
שקרס עם החטא הראשון .רוב העבודה

צילוםMona sosh :

הוטלה על לוחמי העל של הקדוש ברוך
הוא ,עם ישראל לדורותיו .נכון לעכשיו היא
עומדת להסתיים .בגדול  -כל משימותיה
בוצעו בהצלחה ,ולכן הדור שלנו יהיה גם
הראשון לגאולת האנושות והיקום כולו.
התופעות חסרות התקדים שמתרחשות עתה
בעולם הן מאפייני התקופה של קו התפר
שבין שיא החושך ,לבין אין סוף אור אלוקי
צרוף .זה היה נשמע הזוי אילולי העובדה
המדהימה שהכל מתנהל בדיוק כפי שניצפה
לפני אלפי שנים על ידי הנביאים וחז"ל,
ומתועד באלפי עדויות כתובות בשפה
מדוברת ומהיימנות להפליא ,שחזו כבר אז
מפת התרחשויות מדוייקת להפליא של של
כל מה שקורה בעולם לאחרונה ברזולוציה
מדהימה .ובמה ששייך לענינינו ,מתוארת
המנהיגות בביטוי לא מחמיא.
ובקשר לשאר "עקרונות" המצע האומלל של
רוב המפלגות נאמר מפורשות ש"המלכות
(השלטון) תהפוך למינות" (***) .בגישת
העומק האפיינית לו ,מאז הקמת המדינה
סולד הרבי מעצם המילה "מפלגה" ,באשר

היא נגזרת של פילוג .מה שנקרא היום
"שסע" בעם ,הגיע למימדים מפלצתיים
ומכלה כל חלקה טובה.
הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש לגלות
את המאחד והשווה ביננו שהוא העיקר ,את
אהבת האחים הטבועה בכל אחד מאיתנו,
ולא להניח לחזיונות שווא להפריד בינינו.
התנהלות כזו היא הדרך לקצר את הסבל
הגלובאלי שנמשך כבר כל כך "יותר מדי
שנים" ויפזר את הערפל של רגעי הגלות
האחרונים משום שמשיח כבר נמצא ופועל
בעולם ,נלחם את מלחמות השם ומנצח,
ולמרות שלא לכולנו זה נראה כך – הוא
עומד להתגלות בכל רגע.

שלטון מלוכני
מלוכה טהורה חובקת עולם .מלכותו תשקף
את מלכות השם עלי אדמות ,ואיש לא יתנגד
לה .מלייארדי בני אדם יבינו באחת "כי
שקר הנחילום אבותם ,ונביאיהם הטעום"
(****) דתות ההבל ונביאי השקר ינטשו
ונכחות אלוקית כבירה תיזרח בכל תודעה.

תהא זו מלכות של צדק ויושר מוחלטים,
רחמים ואהבה.
היא תחליף בקרוב מאד את כל סוגי ואופני
המימשל ששלטו בציוויליזציה האנושית
עד הנה ,ולכן הן הופכות עתה לאבק למול
עינינו ממש.
יחי המלך!

* המדרש מספר על געיית פרתו של
ישמעאלי (ערבי) כסימן המבשר את התגלות
משיח בעולם.
** פירושו של דניאל הנביא לחלום
נבוכדנצאר  :רגלי הברזל של הפסל היא
מלכות רומי (תרבות המערב) ,שבסופן
כפות חרס (מלכות/לא מלכות מתפוררת
של ישמאעל).
*** אתאיזם ,עבודת אלילים.
**** הלכות מלכים ומלחמותיהם ,משנה
תורה להרמב"ם.
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שוללה
הגא

לא חת מאיש.
הרבי הריי”צ
מליובאוויטש

כולנו

באישון לילה מתפרצת פלוגת חיילים לביתו של הרבי הקודם מליובאוויטש ,המטרה
 לאסור את הרבי כחתרן מהפכני נגד השלטון • מאמץ עולמי להצלת הרבי מופעלמכל העולם היהודי • סיפור של גבורה ,אומץ ונחישות בלתי רגילים של רבי יוסף
יצחק  -הרבי הריי"צ מליובאוויטש ,אל מול המעצמה הקומוניסטית • כל הפרטים על
הגאולה המופלאה של י"ב תמוז ,החודש לפני  94שנים ,בכתבה שלפניכם
מאת :אבי חדד

ת

מוז תר"פ .יוני
 .1920רוסטוב,
ברית המועצות.

בחדר חקירות
גדול יושב רבי
יצחק
יוסף
שניאורס ו ן,
הרבי הריי"צ
מליובאוויטש,
האדמו"ר
השישי של חסידות חב"ד ,חמיו של הרבי
שליט"א מלך המשיח .לא מזמן נטל על
עצמו את הנהגת החסידות ,ומולו חמישה
עשר אנשים המציגים עצמם כ"וועד מבקרי
הדתות" .מבוקשם לשמוע את דעת הרב
שניאורסון בסוגיות הקשורות לקבלה
וחסידות במסגרת ביקורת לדת ישראל.

השאלות נשאלות בשפה הרוסית אולם
הרבי מתעקש שאת תשובותיו יענה באידיש
 השפה היהודית  -בדווקא ,באומרו כי"עוד לא נולד ולא יוולד אדם אשר יזיז
אותי מהעקרונות שלי ,אפילו זיז כלשהוא".

והחליף את השלטון הצארי ששלט ברוסיה
מאות שנים .הקומוניזם בחוקתו הרשמית
התיר ענינים דתיים במסגרת מסוימת ,אולם
מחלקת היבסקציה  -המחלקה היהודית
של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית,
שמה לה למטרה לדכא את הדת ולהחליף
את המסורת היהודית השורשית בתרבות
חדשה ומודרנית.

בקור רוח עונה הרבי" :צעצוע זה מאיים
על מי שיש לו עולם אחד והרבה אלים ,לי
שיש א-ל אחד ושני עולמות ,צעצוע זה לא
עושה עלי כל רושם" - - -

הרבי לחם בכל תוקף נגד היבסקציה
שניסתה להילחם בדת בכל דרך אפשרית,
בתי כנסת נסגרו כמו גם מקוואות ותלמודי
תורה .אדם שנתפס מלמד תורה יכול היה
לאחרי חקירות ועינויים קשים להישלח
למחנה עבודה בסיביר  -חבל ארץ קפוא
במקום נידח  -רבים מהם לא שרדו שם.

אחד החוקרים מכוון את אקדחו לכיוונו של
הרבי ,ואומר" :צעצוע זה מסיר עקרונות,
מאימתו גם אילם נעשה דברן"...

המאבק למען היהדות
הימים ימי השלטון הקומוניסטי ,הקומוניזם
עלה לשלטון הרוסי בשנת תרע"ז1917-

בעקשנות מתמדת נאבק הרבי על לימוד

התורה ,ושלח חסידים ללמד תורה בפעילות
מחתרתית הרחק מעיני השלטון ,פעם אחת
אף נאסר הרבי לזמן קצר  -אז התרחשה
האפיזודה המתוארת לעיל .במסירות נפש
כפשוטה יצאו החסידים (רבים מהם היו
מה'תמימים'  -תלמידי הישיבה) לפעילות
למען החזקת היהדות ברחבי רוסיה,
ולמדו עם ילדים יהודיים תורה במרתפים
ומקומות מסתור .אם אחד מהמלמדים היה
נתפס חלילה בידי השלטונות  -מיד נשלח
ממלא מקום על ידי הרבי ,בשביל שחס
ושלום לא יווצר מצב בו ילדים יהודיים לא
יקבלו חינוך יהודי כשר.
היבסקציה שמו עין כבר זמן רב על הרבי,
שבמהלך השנים שינה את מקום מושבו
מרוסטוב ללנינגרד ,והבינו כי הוא האיש
שמרכז את הפעילות המסועפת להחזקת
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היהדות ונלחם ללא חת בפעולותיהם ,אך
חששו לאסרו מחמת האהדה של הרבי על
כל הציבור היהודי ברוסיה וגם מחוצה
לה ,אהדה שחצתה פלגים ומגזרים ,אהדה
שתגרום לביקורת ציבורית רבה באם יעזו
לשים את ידיהם על רבי יוסף יצחק.

פורים תרפ"ז
"יראתי מאוד משנת תרפ"ז .עלי לא
שיערתי ,חשבתי אודות החסידים ".העיד
רבי יוסף יצחק מאוחר יותר ,והוסיף
שזוכר הוא שאביו  -רבי שלום דובער -
האדמו"ר החמישי לחסידות חב"ד אמר
לו שיחכה בכליון עיניים ששנה זו תיגמר.
הרבי שליט"א מלך המשיח סיפר שאדמו"ר
הריי"צ  -חמיו  -חזה ברוח הקודש
קטרוגים קשים על שנת תרפ"ז.
בשמחת תורה של שנה זו ביקש הרבי
מהחסידים להוסיף באמירת תהילים,
בקשה שעלתה לו בקושי רב ,כפי שסיפר
מאוחר יותר.
בפורים של אותה שנה התאספו בבית הרבי
אורחים רבים ,ביניהם כמובן מרגלי חרש
של היבסקציה ,שכבר זמן רב ניסו למצוא
פעילות של הרבי נגד השלטון ,כדי למצוא
עילה מספקת לאסור את הרבי ולעצור את
הפעילות להחזקת היהדות .הרבי דיבר כפי
הנהוג ,על עניני הדת ולימוד תורה עם
נערים.
יושבים החסידים ומנגנים ,בהתעוררות
גדולה ובמרירות עצומה ,ובתווך יושב לו
הרבי  -ידיו על פניו ,ועיניו זולגות דמעות.
לפתע ,נעמד הרבי ממקומו נלהב ורועד
ופתח בדברים:
"אחים יהודים ,כולנו הנמצאים ברוסיה
עומדים באותו מצב בו עמדו אבותינו
כשיצאו ממצרים ,הים מלפנים ,פרעה
מאחור והמדבר מכל עבר .על כל יהודי
לדעת ולפרסם שלפי חוקי הממשלה מותר
לקיים מצוות ללא הפרעה ולמסור את
הילדים ללמוד תורה אצל מלמד יהודי
ללמוד תורה".
בהמשך דיבר הרבי גלויות נגד היבסקציה,
באמרו כי בעת זו נדרש מכל אחד מסירות
נפש יותר מהרגיל ,והפציר לא לשלוח
את הילדים לבתי הספר של היבסקים ,גם
במחיר קפיצה למדורה בוערת .הרבי דיבר
בהתרגשות גדולה ,ובסיום דבריו התיישב
על כסאו ופרץ בבכי רב .בהמשך דיבר
הרבי עוד על המסירות נפש הנדרשת כעת
עד אשר התעלף מחולשה ואפיסת כוחות.
מרגלי החרש שהיו בהתוועדות  -היו עדים
לכל המעמד.
החסיד אליהו חיים אלטהויז הי"ד ,מחסידיו
הקרובים של הרבי ,מתאר באחד ממכתביו
את התוועדות פורים הזו" :את אשר שמענו
וראינו ב"סעודת פורים" זו ,לא שמענו ולא
ראינו בכל ימי חיינו .דיבורים נוראים ,מאוד
מבהילים ומפחידים את רואם ושומעם".
התוועדות זו חיזקה את רצונם העז של
היבסקים לשים את ידם על הרבי ,ובאותה
תקופה אכן ניסו לאסרו  -ניסיון שלא צלח
עקב תושיתו של אחד ממקורבי הרבי.
כמה חודשים מאוחר יותר  -התנגד הרבי
לוועידה שרצו היבסקים לערוך לכל רבני
רוסיה בחסות ראשי הקהל של קהילת
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לנינגרד ,לדון בארגון מוסדות הדת ,הרבי
שלל את הוועידה על הסף בידעו שכולה
מזימה נבזית של היבסקים נגד היהדות.

המקום המתאים
להפצת היהדות

לאחר כל זה שמו לב היבסקים שבבית
ספרם הרישום הולך ומתדלדל ועיתונם
'עמעס' מאבד מנויים מרגע לרגע .היה
ברור כי הרבי עומד מאחורי התופעה וראש
היבסקציה אמר בזעם "נחוץ להעבירו" -
--

ט"ז אדר תש"ט ( .)10.3.1949בניין  770שבברוקלין.
במעמד שני שופטים ,עו"ד ,בני משפחה ומקורבים
חותם הרבי בביתו בשעת צהרים על המסמכים
הנדרשים לקבלת אזרחות ארצות הברית .לבקשת
הקהל משמיע הרבי דברים קצרים שנקודתם שלאחר
כל נדודיו מצא שאמריקה היא המקום המתאים להפצת
היהדות ומעיינות החסידות חוצה .את דבריו מסיים
בברכה לגאולה היהודית השלימה שתבוא ע"י משיח.

דפיקות באישון לילה
יום שלישי בלילה ,י"ד סיון תרפ"ז14 ,
ביוני  ,1927הרבי סיים ארבע וחצי שעות
של יחידויות (פגישות אישיות של חסידים
עם רבם להתייעצות בעניינם הפרטיים)
והתפלל תפילת ערבית .לאחר התפילה
נטל הרבי את ידיו לקראת ארוחת הערב,
וצלצול עז נשמע מפעמון הדלת.
אל הבית נכנסו שני אנשי הג.פ.או.
(המשטרה החשאית של ברית המועצות).
האחד ,נחמנסון ,גבוה וממושקף ,בן
למשפחת חסידים .השני העונה לשם לולב,
נמוך ושחרחר ,אף הוא ממשפחה חסידית
בעברו .אל החדר נכנסה יחד איתם פלוגה
מזוינת ,מחכה לפקודה מהשנים.
 "מיהו שניאורסון? היכן הוא?" שאלוהשנים בגסות.
בקור רוח ובשלוה בוטחת ענה הרבי" :איני
יודע איזה שניאורסון אתם מחפשים .אם
באתם לביתו של אדם  -ודאי יודעים אתם
מראש מי גר בבית זה .דברו ברורות מה
אתם צריכים ,בלי רעש והפחדה מיותרת".
 "כנראה אינכם מכירים עדיין את טבעםשל סוכני הג.פ.או ".אמר נחמנסון "כעת
באנו לערוך חיפוש מדוקדק בבית ,ואתה,
בתור בעל הבית ,התלווה אלינו לחיפוש".
 "אכן איני יודע את הנהגות הפקידותשהזכרתם ,וודאי טעות בידכם ,בכל אופן
את הפקידות שהזכרתם איני ירא" ,הגיב
הרבי" ,את הבית תבקרו כרצונכם ,או בשם
ה"חוק" לטענתכם .בכל אופן  -אותי לא
תפריעו מסעודתי".
דברי הרבי שנאמרו ללא התפעלות ובקור
רוח ,עוררו רושם עז גם על אנשים אלו
העשויים אבן ,ושתיקה השתררה לרגע
בבית.
נחמנסון ציווה על הפלוגה לעמוד בדלתות
ולא לתת לאף אחד מבני הבית לשוחח אחד
עם השני או לעבור מחדר לחדר ,עם זאת
באם מישהו ירצה להיכנס לבית ,לאפשר
לו.
בתום חיפוש מדוקדק של שעתיים וחצי
בבית שלא העלה דבר ,הודיעו השניים כי
הם לוקחים את הרבי איתם ל"שפולרקי",
בית הכלא של הג.פ.או .הכלא הארור הידוע
לשמצה אצל כל תושבי לנינגרד ,אשר
נזהרו גם מלעבור לידו .השם "שפולרקי"
מעביר חלחלה בלב כל שומעיו ,לצאת משם
חי ,לא היה מובן מאליו.
הרבי הפגין תוקף בלתי רגיל ואמר נחושות
שאין כל סיבה לאסרו ,פעילותו ידועה
וודאי שטעות חלה כאן .נחמנסון השיב
שהרבי יכול לבקש דברים בתור אסיר אך
וודאי שאם הג.פ.או .פקדה לאסור את הרבי
ביכולתה לעשות זאת ,ואף איים שיאסור

35

כדי לאפשר שהרבי יקבל את האזרחות בביתו עובר
חוק מיוחד בקונגרס" .מכך" ,מסיק הרבי שליט"א מלך
המשיח באותם הימים" ,שבעת ש'נשיא הדור' – הרבי,
נזקק לדבר מה ,ראויים להיחקק לשם כך חוקים"...
מיהו שניאורסון והיכן הוא .הבית ממנו לקחו את הרבי למאסר.

למחרת ,ביום י"ג תמוז ,קיבל הרבי תעודת
שחרור רשמית ,ובשבת הקרובה היה כבר
בביתו ,בלנינגרד ,זכאי וחופשי .חשש רב היה
שהיבסקים ינסו לשים את ידם שוב על הרבי
ועל כן דחוף היה שהרבי יצליח לקבל אישור
לצאת מרוסיה ,לאחר השתדלות גדולה גם
מאבק זה הסתיים בהצלחה והרבי יצא את
רוסיה
את כל בני הבית.
הרבי דרש שיתנו לו רשות לקחת את
התפילין ושיוכל להניחם כל יום ,נחמנסון
הבטיח שהרבי יורשה להתפלל ,לקרוא
ולכתוב באין מפריע ,ובבית הסוהר רק
ישאלוהו מספר שאלות ועוד היום יחזור
הביתה .הרבי לקח איתו את התפילין,
מספר ספרי קודש ,ומעט חפצים אישיים,
ולאחר פרידה מרגשת מבני הבית ,יצא
הרבי לעבר הרכב.

ליל הבלהות
במכונית שחורה הובל הרבי לשפולרקי,
ולאחר עיכוב קצר בכניסה לבית הכלא
נתבקש הרבי למסור את חבילתו לידי
לולב ,ולצעוד אחרי נחמנסון .משני צדדי
הרבי הלכו שומרים מזוינים ולולב מאחורה.
הרבי תבע מנחמנסון לקיים את הבטחתו
ולתת לו להניח תפילין,
 "עוד לא דרכתם בחדר הפקידות וכבריש לכם דרישות?" ענה נחמנסון" ,אתם לא
יודעים את כללי בית הכלא? קודם תבואו
לפני הפקידות ותענו על שאלון ואחר כך
תבואו לחדר כלאכם ותוכלו להתפלל .חושב
אני" ,הוסיף" ,שעוד זמן קצר תשכחו כבר
מכל ההבלים האלה ותבינו את מצבכם,
אתם כבר לא איש דת חשוב ,אלא אסיר
המרצה את ענשו" ,חתם את דבריו בזלזול.
הרבי ראה כי איש אחר נמצא בפניו ,זה לא
אותו אחד שהיה בביתו ,עכשיו זה נחמנסון

קצין ג.פ.או .שתפקידו להטיל פחד על כל
האסירים ולהביא אותם למצב של פחד
ובהלה ,אז קל יותר לשלוט עליהם ולהוציא
מהם הודאה ,גם על דבר שמעולם לא היה.
אחד משומרי בית הכלא ביקש מהרבי
לצעוד דרך פרוזדור מסוים עד קצהו ,אל
הדלת הפתוחה בסופו" ,שם פקיד ייתן לכם
דף שאלות ,ותענו בכתב על הגיליון".
לאורך המסדרון ,היו דלתות סגורות ,וכל
כמה מטרים היה נר קטן דולק בתקרה.
המסדרון היה ארוך כשלושים מטר ,וניצבו
בו לכל ארכו שומרים מזוינים .כל שומר,
אדם חסון וגבוה ,מחזיק בידו השמאלית
חרב ,בימנית רובה ,ועל כתפו כידון.
השומרים לא זזים ,רק עיניהם צופות לכל
עבר .פחד ואימה מטילה ההליכה במסדרון
על כל הצועד בו.
שקוע בהרהורים ,פנה הרבי בטעות אל דלת
לצד ימין לקראת סוף המסדרון .פרוזדור
ארוך ניצב לפניו ,ספסלים ניצבים בצדדיו,
דלתות לארכו ,אך הוא הרבה פחות קודר
ומאיים מקודמו .הרבי התיישב על אחד
הספסלים ,נרעש מהשינוי הגדול בין הפחד
והחושך למקום רגיל ומואר ,אך חשש שמא
ישאל אותו מישהו דבר ,הרי היה צריך
להמשיך לדלת בסוף המסדרון הקודם.
מאחד הדלתות יצאו שלושה אנשים ,אחד
מהם שאל את הרבי לפשר מעשיו ,והתברר
שהוא מכיר את אביו של הרבי ,והוא זוכר
מילדות את הצדיק הגדול 'שניאורסון',

במעמד קבלת אזרחות ארה”ב .הרבי הריי”צ יושב ובידו העט לחתימה על המסמכים ,לצידו ניצב חתנו הרבי שליט”א מלך המשיח

הרבי ענה שהוא הגיע היום והוא צריך
למלאות שאלון בתור אסיר חדש ,אך הוא
טעה בדרכו ונכנס לפה בשוגג.
כששמע האיש מאיזה מסדרון הובל הרבי,
סבר פניו השתנה לחלוטין" ,אתם מורדים?
כנראה חטאכם גדול מאוד הוא ,וודאי
משקרים אתם ,לא סתם הביאו אתכם דרך
מסדרון זה".
הרבי הבין שמסדרון זה מיועד לפושעים
מיוחדים ,אבל זה לא פעל עליו כל רושם.
בשלווה פנה לחדר הפקידות בו צריך
לענות על שאלון ככל האסירים.

יארליק 26818
בחדר גדול ישבו פקידות מול אסירים
וכתבו תשובות על גיליון ,שקט שורר בחדר,
והתשובות נשמעות בלחישה מפי האסירים,
ברצון ובכפייה.
הרבי התיישב מול אחת הפקידות וזאת
הגישה לו גיליון נייר מלא בשאלות והורתה
לרבי לכתוב תשובה בצידה של כל שאלה.
"אין לי מה לכתוב" ענה הרבי "כל מה
שכתוב פה לא נוגע אלי" ,סיים .הפקידה
הבהירה שכל אסיר חדש צריך למלא
שאלון זה ,והרבי ענה" :לא הגעתי לכאן
לביקור .אלה שהביאו אותי יודעים היטב מי
אני ומה מעשיי ,למה לי למלא דבר שאין
לי בו צורך?"
הפקידה נדהמה" ,שכחתם איפה אתם?
סדר חדש אתם רוצים להנהיג בבית הכלא?
מה שמכם?"
הרבי ענה כי הוא יודע היכן הוא נמצא
ואמר קצרות את פרטיו האישיים באמרו כי
הפקידה יכולה למלא זאת .הפקידה לוקחת
את הגיליון וכותבת ,ולאחר כמה שורות
שואלת" :מה התואר?"

 "אזרח נכבד לדורותיו" עונה הרבי .תוארכבוד זה ,קיבל אב סבו של הרבי מהצאר
בכבודו ובעצמו וחלק מייחודיותו של תואר
כבוד זה היא שהוא מועבר בירושה לדורות
הבאים
 "אין אצלנו כעת תואר כזה" נשמעתהפקידה.
 "אינני יודע אם התואר קיים אצלכם אולא ,אבל זהו תוארי" ,השיב הרבי.
 "מה מעשיכם?" "אני עוסק בלימודים ,לימוד החקרהאלוקי הנקרא חסידות ולימוד הלכות
ומצוות על פי דת ישראל" ענה הרבי.
הפקידה הייתה נבוכה מעט "דת? חקר
אלוקי? אני לא יכולה לרשום כזה דבר",
אמרה" .מבחינתי אתם יכולים שלא לרשום
דבר" אמר הרבי "אם תרצו תרשמו ,ואם
לא תרצו לכתוב  -אל תכתבו".
לאחר דין ודברים הוסכם כי הנכתב בדף
מספיק ,וניתן להמשיך הלאה ,אך אז פנה
הרבי אל אחד הפקידים הבכירים בשאלו
האם יש לסמוך על דברי קציני הג.פ.או.
והאם הם עומדים בדיבורם .הקצין התבלבל
והרבי המשיך" :הקצין שבא לאסרני
הבטיח ,שאוכל להניח תפילין ולהתפלל
ללא הפרעה ,כבר שעה וחצי שאני כאן
ולא מקיימים הבטחה זו .עוד הוא אמר ,כי
ישאלו אותי כאן רק מעט שאלות ואוכל
ללכת לביתי".
 "אני לא יודע למה אמר זאת ,אולי כדילהרגיע את בני הבית ,אבל זה כלל לא
נוגע" ענה הבכיר "לגבי התפילה  -יחליט
ראש הפקידים במחלקה שלכם".
לבסוף ,כתבה הפקידה את הדברים על דף

כחלק מהדיכוי של האסיר ,בשפולרקי אין
שמות ואין משפחות ,יש מספרים .ברגע
כניסתו מוצמד לאסיר מספר ,המלוהו כל
ימי שהותו בשפולרקי ,וזהותו העצמית
נשללת .לרבי הוצמד המספר "יארליק
(-מספר אסיר) ."26818

לרגע ,השומר סירב ובלית ברירה החל
הרבי להניח תוך כדי הליכה .בעלותם
במדרגות אחז הרבי בהנחת תפילין של
ראש ,אך אז הסתובב השומר לעברו וראה
את הרבי מניח תפילין .בחמת זעם דחף
השומר את הרבי למדרגות הברזל והרבי
נפל מכל המדרגות .במהלך הנפילה ,ברזל
החגורה פצע את הרבי וגרם לו לייסורים
נוראים.

חדש והצמידה לרבי מספר אסיר.

הפקידה הובילה את הרבי מהחדר לכיוון
ירידה של מדרגות ברזל כמה קומות
כלפי מטה .ביציאתו מהחדר הבחין הרבי
בחבילתו האישית מונחת בפינת החדר.
השעה היתה ארבע וחצי לפנות בוקר.

המשיך הרבי ללכת מיוסר אחר השומר
והספיק להתפלל תפילת שמונה עשרה
בדרכו לתא שלו .בדרך הוחלף השומר
לחיית אדם בשם פעטיא ,איש גס ומנוול
שכל הדרך סיפר זוועות מהמתרחש בכלא.

בדרכו יחד עם הפקידה ביקש הרבי את
חבילתו ,אך היא חששה ואמרה שאם תחזור
בשביל החבילה מעצמה זה יראה כקירוב
לאסיר  -דבר חמור בחוקי בית הסוהר,
והציעה שבהמשך יאמר הרבי ששכח את
חבילתו והיא תלך להביא לו את החבילה.
"אני יודעת שאספו נגדכם הרבה חומר,
בכירים גבוהים בדרגי בית הסוהר מוערבים
אישית בתיק הזה" כילתה הפקידה.

בהגיע הרבי לתאו לקחו ממנו את התפילין
והרבי פצח בשביתת רעב שנמשכה יומיים
עד שיוחזרו לו התפילין .ביום חמישי
בלילה  -יומיים לאחר שהגיע הרבי לכלא
 בשעה עשר בלילה ,נקרא הרבי לחקירהראשונה ,בה הראה לחוקרים את אפסותם
בעיניו ,לולב ,שהיה מהאנשים שאסרו את
הרבי ,שימש כחוקר וטען שאת התפילין
זרקו לפח.

יורדים הם  -הרבי והפקידה ,קומה אחר
קומה במדרגות הברזל ,והפקידה מוסרת
את הרבי לזוג קצינים ,צוות בית הסוהר
עייף בסוף לילה של עבודה ,אך בכל זאת
ניאות הקצין להביא לרבי את חבילתו.

הרבי לא יכול היה להבליג ,דפק על
השולחן ושאג בקול אדיר:

מאבק על התפילין

הרבי המתין מעט ,עייף ומותש ,והקצין
הגיע עם חבילתו של הרבי ,למעט התפילין
שהסכים להביא לרבי ,שאר החבילה
נשארה ביד הפקיד.
הרבי הובל לעוד מדרגות ,הפעם כלפי
מעלה .הרבי הלך לאט ,תשוש ,וביקש
מהשומר שהובילו להניח תפילין

"מנוול" - - -
את הרבי האשימו במספר האשמות
כוזבות ,שעיקרן היא שהוא מורד בממשל
ומקבל תמיכה חיצונית לפעילותו .הרבי
ענה לחוקרים על שאלותיהם והסביר כי
טענות שקר הם ולא נכנע ללחצם להוריד
את הטלית קטן שלו ,למרות האיומים
שהופעלו עליו.
במהלך החקירה נכנס נחמנסון ואמר

בראי העתונות אז .עיתון הצפירה מדווח על המאסר והגאולה
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העונש החילופי היה עשר שנות גלות באיי
סולובקי המרוחקים ועד מהרה הומר גם הוא
לשלוש שנות גלות בקוסטרומה ,בהשתדלות
אישית של גב' פישקובה אצל מנזשינסקי
בצחוק גדול שהוא נולד מברכתו של הרבי
הקודם ,אביו של רבי יוסף יצחק .ובסיום
החקירה הודיע לולב לרבי שבעוד עשרים
וארבע שעות יומת בירייה.
למחרת קיבל הרבי את התפילין ,ואף
מאז יחס השומר הוטב כלפיו ,את השבת
הראשונה למאסרו ערך הרבי עם חתיכת
חלה ומעט מים מהברז.

המאמצים להצלת הרבי
העולם היהודי קיבל בתדהמה את עובדת
מאסרו של הרבי ,בכל העולם התפללו
היהודים לשחרורו ,וועד פעולה מיוחד הוקם
למען הצלת הרבי מהכלא .הוחלט להשתדל
בדרגים הגבוהים באמצעות מר מרדכי
דובין ,ציר יהודי מלטביה ,ובאמצעות גברת
פישקובה ,אשתו של סופר רוסי מפורסם
ויו"ר ארגון הצלב האדום במוסקבה -
המוסד למען אסירים פוליטיים.
כל רגע היה יקר ,בכל רגע עלול היה ראש
הג.פ.או .הלנינגרדי  -מסינג האנטישמי,
להחליט להוציא את הרבי להורג...
בינתיים ,קיבל הרבי תנאים והקלות בבית
הכלא ומצבו הוטב ,אם כי לא קיבל בדל
מידע מהעולם החיצוני .מידי יום אמר הרבי
תורה בפני האסירים בתאו ואחר כך רשם
על בדלי סיגריות את זיכרונותיו ודברי
תורה.
לטיול היומי אליו זכאים האסירים העדיף
הרבי לא לצאת ,ולמעט החקירות לא יצא
הרבי כלל מתאו.
בכ"א סיון 21 ,ליוני נקרא הרבי לחקירה
שניה ,אשר גם בה נטלו חלק פעיל לולב
ונחמנסון ,וציערו את הרבי מאוד.
כל אותה העת ,היהדות העולמית דאגה
מאוד למצב הרבי ,ולחץ ציבורי רב
הופעל על גורמים בכירים בממשלת ברית
המועצות ,מבפנים ומבחוץ ,בבקשות רבות
לשחרור הרבי .ניסו להיפגש עם ראש
הג.פ.או .הכללי מנשזינסקי ,אך הוא סירב
לקבל את המשלחת .גב' פישקובה סייעה
רבות למאמץ ואכן למאמצה היה פרי ,עונש
המוות בוטל.
העונש החילופי היה עשר שנות גלות
באיי סולובקי המרוחקים ועד מהרה הומר
גם הוא לשלוש שנות גלות בקוסטרומה,
בהשתדלות אישית של גב' פישקובה אצל
מנזשינסקי.
הרשעים הללו ניסו לכל הפחות להתנקם
ברבי ותכננו את המסלול כך שהרבי יגיע
לקוסטרומה בשבת ב' תמוז 2 ,ביולי ,ויחלל
את השבת הקדושה .הם הזהירו את הרבי
כי סבל רב מחכה לו בעיר גלותו והוסיפו
כי אם יסיר הרבי את התנגדותו לוועידת
הרבנים הלנינגרדית  -ישוחרר לאלתר.
הרבי לא הסכים בשום אופן וגם מזימה זו
הופרה בהשתדלות ציבורית ,ולמפח נפשם
של לולב וחבריו שוחרר הרבי משפולרקי.

הרבי משתחרר
ביום ראשון ג' תמוז 3 ,ביולי ,יצא הרבי
מבית הסוהר .הרבי הוזהר כי יש לו בבית
אך שעות ספורות ואחריהם עליו להגיע
לתחנת הרכבת לרכבת לכיוון קוסטרומה.
כמו כן איימו הפקידים שבאם לא יגיע
הרבי לרכבת ,יילקח לכלא בשנית.
בית הרבי התמלא המוני חסידים ,ובשעה
שבע יצא הרבי לתחנת הרכבת אחרי
פרידה מבני ביתו .אל הרבי התלוו מספר
בני משפחה לנסיעתו לקוסטרומה ,וטרם
כניסתו לרכבת נשא הרבי שיחה קצרה
לפני קהל ההמונים בבקשה שה' יהיה
בעזרו בכוח אבותיו הקדושים.
לאחר נסיעה של עשרים וארבע שעות הגיע
הרבי לקוסטרומה והוזהר כי עליו להתייצב
פעם בשבוע בפני פקיד הג.פ.או.
מאמצי ההשתדלות להצלת הרבי היו
עצומים ,גב' פישקובה נפגשה עם מסינג,
ראש הג.פ.או .הלנינגרדי ,אך הוא סרב
לבקשת השחרור בטענה ששחרור הרבי
יעורר זעם מצד דתות אחרות שראשיהם
אסורים זמן רב ללא חנינה.
גב' פישקובה לא התייאשה ,והמאמצים
נשאו פרי  -אחרי עשרה ימים בקסטרומה,
זכה הרבי לשיחרור מלא .בעמדו לפני פקיד
הג.פ.או .בהתייצבות הסדרתית בי"ב תמוז,
 12ביולי ,הודיע הפקיד לרבי בשמחה כי
הוא חופשי ומחר הוא יקבל תעודה רשמית
על שחרורו .באותו היום לא יכלו להנפיק
תעודת שחרור רשמית ,כיון שהמשרדים
היו סגורים בעקבות חג בעיר קוסטרומה.
למחרת ,ביום י"ג תמוז ,קיבל הרבי תעודת
שחרור רשמית ,ובשבת הקרובה היה כבר
בביתו ,בלנינגרד ,זכאי וחופשי .חשש רב
היה שהיבסקים ינסו לשים את ידם שוב על
הרבי ועל כן דחוף היה שהרבי יצליח לקבל
אישור לצאת מרוסיה ,לאחר השתדלות
גדולה גם מאבק זה הסתיים בהצלחה
והרבי יצא את רוסיה.

גאולה כללית
במכתב לקראת חגיגות יום הגאולה כתב
הרבי "לא אותי בלבד גאל הקדוש ברוך
הוא בי"ב תמוז כי אם גם את כל מחבבי
תורתנו הקדושה ,שומרי מצוה ,וגם את
אשר בשם ישראל יכונה" .הרבי שליט"א
מלך המשיח מסביר כי נפילת הקומוניזם
 בראשית שנות התשעים  -היווה המשךלפעולותיו של הרבי הריי"צ בהפצת
היהדות ,וכי נפילת מעצמה זו ללא שפיכות
דמים תוך ימים ספורים ,מראה על הגאולה
המתקרבת במהירות.
אנו תקווה שמגאולתו של הרבי הריי"צ
 שהיא גאולתו של כולנו ,כפי שכותבבמכתבו ,נגיע לגאולה האמיתית והשלימה
מיד ממש.

י”ב תמוז והמאבק על
ארץ ישראל
החידוש של גאולת י"ב-י"ג תמוז הוא :ש"לא אותי בלבד גאל הקב"ה ,אלא את כל .
 .אשר בשם ישראל יכונה .כלומר ,שענין הגאולה מתבטא באחדותם של כל היהודים
 "כל אשר בשם ישראל יכונה"  -במשך כל השנה כולה ובאופן ש"כולנו אחד" ,וזהממשיך את הענין של "ברכנו אבינו כולנו כאחד" ,כמבואר בארוכה.
אחדות זו אינה צריכה להתבטאות רק כפי שהיא מצד שורש ומקור הנשמה  -אשר
שם כל הנשמות מתאימות ו"אב אחד לכולנה"  -היות ושם אחדות זו לא נמצאת
בגילוי למטה מעשרה טפחים.
עיקר הפעולה והחידוש של ימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז (שזוהי האחדות בין כלל
ישראל) ,צריכה להתבטאות בפעולה גשמית דווקא הנמשכת על פני השנה כולה
(וכאמור :לא פעולה של מסירות-נפש  -שזה כבר ישנו בשווה אצל כל ישראל היות
ו"נפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש"  -שזה בשווה אצל כל ישראל).
והנה ,ענין המאחד את עם ישראל כולו  -הוא הענין של ארץ ישראל .כלומר :היות
שלכל אחד ואחד מישראל יש אמה על אמה בארץ ישראל (כמובא בספרים .או
לגירסא שניה  -ד' אמות על ד' אמות)  -לכן ,אף שלכל יהודי יש את אמתו הנפרדת
 יחד-עם-זה ,יש לו גם "אמה" בתור 'שותף' .כלומר ,שארץ ישראל שייכת לכל עםישראל באופן כללי ולא ניתן לחלקה  -אלא כולם יחד שותפים בכל ארץ ישראל.
ולכן ,דוקא על-ידי הענין של ארץ ישראל מתבטאת אחדותם הבלתי-מופסקת
והנצחית של כל היהודים  -בצורה הגשמית והמופשטת ביותר" ,גוי אחד בארץ"
 (שנוסף למהות הענין של "גוי אחד" נוסף גם הענין של) ארץ כפשוטה .והנה,אף-על-פי שהשטחים הנמצאים בידי ישראל אינם במצב של גאולה וחירות אמיתית,
(שהרי "אין יד ישראל תקיפה" ולכן לא מבצעים כמה ענינים שעליהם חל הדין של
"שקץ תשקצון" ,ואפילו ענינים של "יהרג ואל יעבור")  -משום ש"מפני חטאינו
גלינו מארצינו"  -אך אף-על-פי-כן עדיין היא "ארצינו".
ואמת אמנם שישנם כמה מצוות הנוהגות רק כאשר "יד ישראל תקיפה" ,או כאשר
ארץ ישראל בשלימותה  -למרות זאת גם בעת הגלות ,מאחדת ארץ ישראל את כל
עם ישראל באופן גשמי ובמקום גשמי  -היות שהיא תמיד "ארצינו".
ולכן ,דווקא על-ידי ארץ הקודש מתבטאת העובדה ש"כל אשר בשם ישראל יכונה"
 האחדות הגשמית של כל עם ישראל .כלומר ,שארץ ישראל היא זו שעושה מכלהיהודים דבר אחד (לא רק אומה אחת אלא גם דבר אחד) שכל ישראל  -למרות שיש
בהם "ראשיכם שבטיכם ,חוטב עציך ,שואב מימך"  -הם מציאות אחת.
ולכן ,בשעה שישנם כאלה ש"יצרם אנסם ,ורוצים לעשות מארץ ישראל ענין של
פירוד חס-ושלום  -זה לא יכול להצליח להם .וכל תוכניות הפירוד הללו מגיעות
מכיוון היצר-הרע.
(ע"פ שיחת י"ב תמוז תש"ל)
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מגזין

מגזין
את פעולותיו ומביא את הגאולה .השלב
הראשון שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו
לתפקיד היה כבר .השלב השני בו הוא
פועל את פעולותיו להביא את הגאולה
לכולם ,נמצא כעת בעיצומו.

זהות המשיח וזמן התגלותו

מה ההבדל בין "התגלות מציאותו"
ל"התגלותו לעין כל"?

מה הם
המשיח?

השלבים

בהתגלות
האם זה נכון שרבנים הגישו
לרבי שליט"א פסק דין שהוא
מלך המשיח לפי ההלכה?

תפקידו של המשיח לגלות את
השם בעולם ולהביא לשלימות
התורה והמצוות ,על ידי זה
יגיע העולם כולו לשלימותו.
שלבי ההתגלות של המשיח
הם בתאם לתפקידו.
בשלב הראשון המשיח
פועל פעולות להביא את
שלימות המצוות ,אך עדיין
הוא אינו מצליח בכך
לגמרי .בשלב השני הוא
מצליח במשימתו ,ופועל
את שלימות קיום המצוות.

אכן .פסק הדין הוגש לו
בתאריך ב' אייר תנש"א
( .)1991נאמר שם שעל
פי ההלכה הוא הוא
מלך המשיח והגיע הזמן
שהוא יסיים את תפקידו
בשלימות ,כל העולם יכיר
בזהותו ותבוא הגאולה
השלימה .כאשר הגישו לו
את פסק הדין ,הוא לקח
אותו ביד ואמר" :יישר כח,
יישר כח" .מאוחר יותר הוא
התבטא ברבים ,שבזכות פסק
הדין החלו לראות את פעולתו
בעולם באופן מוחשי .על הפסק
חתומים מאות רבנים מכל החוגים.

מה ההבדל בין "בחזקת
משיח" ל"משיח ודאי"?

אלו מושגים הלכתיים ,המתארים
את פעולת המשיח בעולם .כאשר
הוא בתחילת הדרך ,במגמה לפעול
שכולם יקיימו את המצוות בשלימות,
הוא מכונה "בחזקת משיח" .כאשר הוא
מצליח במשימה וגורם לכך שכולם
מקיימים את המצוות בשלימות ,הוא נקרא
"משיח ודאי".
למה המשיח נקרא "בחזקת משיח"?

בלשון התורה וההלכה "חזקה" פירושה
ודאות מוחלטת ,כל עוד לא התברר אחרת.
כלומר ,מוחזק פירושו שכרגע העניין
התברר כוודאי לחלוטין .בשלב המתקדם
יותר ,המשיח מסיים את תפקידו להביא את
העולם ואז הוא מכונה "משיח ודאי" ,כי אז
כבר כל העולם מכיר בו.
איך יודעים מי המשיח?

תפקידו של המשיח לגרום לכך שכולם
יקיימו את המצוות בשלימות .כאשר רואים
מישהו שעושה את זה הכי טוב והוא גם
מתאים לשאר הסימנים ,יודעים שהוא
המשיח .כשם שכל אדם שיכנס לבית ספר
יבין מי המנהל ,מי שמתבונן בעולם מבין
מיהו מלך המשיח שאותו שלח השם לגאול
את העם  -הרבי שליט"א מליובאוויטש.
מה הם הסימנים המופיעים בהלכה
לזהות המשיח?

נוהג בהנהגה מלכותית ,מזרע דוד המלך,

מי הוא בן כוזיבא ומה הקשר שלו
למשיח?

ענק
בתורה
ומהדר בקיום
מצוות ,דואג לכך שכל
עם ישראל ילכו בדרך התורה ויקיימו
מצוות ,גורם שהגויים לא יפריעו ליהודים
ללמוד תורה ולקיים את המצוות.
מהיכן יודעים שהרבי שליט"א מלך
המשיח הוא מבית דוד?

המשיח הוא מצאצאי האדמו"ר הצמח
צדק ,הנכד של האדמו"ר הזקן אבי חסידות
חב"ד .האדמו"ר הזקן עצמו היה מצאצאי
המהר"ל מפראג ,והמהר"ל מיוחס עד דוד
המלך.
'ענק בתורה' ,איך זה בא לידי ביטוי?

הוא לומד תורה במשך שעות רבות ,חידושי
התורה שלו הם באופן עצום שלא היה
כמותו בהיסטוריה .כאשר הוא מדבר בפני
הציבור הוא מצטט בעל פה מכל התורה
כולה ,עד עתה הודפסו כ 300-ספרים
מחידושי התורה שלו.
איך רואים שהוא ענק בקיום מצוות?

הוא
רודף
אחרי קיום
מצוות כאינטרס אישי,
ומקיימם במסירות נפש ובהידור הכי גדול.
ישנם סיפורים רבים על כך וקצרה היריעה
לפרטם .פעמים רבות סיכן את חייו ממש,
עבור מצווה או הידור.
איך רואים שמלך המשיח פועל
שכולם יקיימו את המצוות?

הוא שולח שלוחים לכל העולם שישפיעו
על יהודים לקיים את המצוות ,ויש לו
הצלחה מרשימה בפעולה זו .איפה אוכלים
כשר באמצע הטיול? בבית חב"ד!
איך רואים שהוא דואג שלא יפריעו
לקיום המצוות?

הוא גר בצרפת עם אשתו במשך שמונה
שנים ופעל שם נפלאות ,בתקופה בה
הייתה צרפת נחשבת למקום הנמוך ביותר
בעולם מבחינה רוחנית .המית ברוח פיו
את סטאלין ,שאיים על חיי יהודים והפריע
מאוד לקיום המצוות .וגם שלח שלוחים
רבים למקומות מסוכנים ,ועל ידי זה גרם
למפלת שלטונות עויינים.

בן כוזיבא ובר כוכבא זה אותו אדם הנקרא
בשמות אלו ,השם בר כוכבא מוכר יותר.
בתקופה שאחרי חורבן בית המקדש
החשיבו אותו חכמי ישראל למשיח .היה זה
בעקבות כך שבר כוכבא הגיבור והאמיץ
פתח במרד נגד הרומאים .כיון שמגמתו
היתה ליצור שלטון עצמאי שיחזק את
קיום התורה והמצוות ,לכן החשיבו אותו
כמשיח .משיחיותו של בר כוכבא לא יצאה
אל הפועל כיון שבסוף הוא נהרג במלחמה.
כיצד יתכן לומר שחכמי ישראל טעו
בזהות המשיח?

החכמים לא טעו חס ושלום .לבר כוכבא
אכן היו את סימני הזהות המתאימים,
והאמונה בו הייתה בצדק .אלא שהעובדה
שנהרג הוכיחה למפרע שהוא אינו המיועד
מאת השם לביצוע המשימה .מהסיפור של
בר כוכבא אנו לומדים שצריך תמיד לחפש
מיהו המשיח ,וכאשר רואים מישהו מתאים
יודעים שזה הוא.
מהו המצב הנוכחי של התגלות
המשיח?

ישנם שני שלבים בהתגלות המשיח.
בשלב הראשון הקדוש ברוך הוא ממנה
אותו לתפקיד .בשלב השני המשיח פועל

אלו שני מושגים הקשורים להתגלות
המשיח" .התגלות מציאותו" זהו הזמן בו
השם ממנה אותו לתפקיד" .התגלותו לעין
כל" זהו השלב השני בו הוא פועל את
פעולותיו וכבר אפשר לזהות אותו ,להצביע
ולומר "זה המשיח!".

על בסיס מה אומרים שהמשיח כבר
הגיע?

המשיח כבר הגיע כי יודעים מי הוא ,השם
נתן לו את ההוראה להביא את הגאולה,
וכבר רואים את פעולותיו בעולם .כמו
תינוק שנולד שעיקר ביאתו לעולם נעשית
בלידתו ואחר כך זהו רק עניין זמן עד
שיגדל ויהיה לאיש ,כך הרבי שליט"א מלך
המשיח עיקר ביאתו הייתה .הוא כבר נולד
בעולם ,והמשך התהליך הוא רק עניין של
זמן .שנזכה מיד לשלימות בעזרת השם!
אם אכן המשיח כבר הגיע ,אז למה
מחכים היום?

המשיח הגיע ,ותהליך הגאולה בעיצומו,
אך אנו לא מסתפקים בכך ורוצים את
השלימות .מחכים ,מבקשים ,ודורשים
מהשם שהתהליך יסתיים ,ונעלה כולנו
יחד לבית המקדש בגאולה השלימה .משל
למה הדבר דומה ,לאדם שקיבל תיבת אוצר
ואינו מצליח לפתוח אותה ,הרי ודאי שלא

יסתפק בכל ולא ינוח ,אלא יעשה את כל
המאמצים להגיע אל האוצר עצמו.
איך אפשר להכיל את הקונפליקט של
שמחה ובקשה כאחד?

אלו הם אכן שני תנועות נפש הפוכות .אך
אפשר וצריך להכיל את שניהם יחד .וכמו
האדם שקיבל את האוצר והוא שמח מאוד
על כך ,אך הוא בציפיה לפתיחת התיבה
ולהחזיק את האוצר בידיו .כיוון שכבר
התחילו כמה דברים של הגאולה ,והמשיח
התגלה ,לכן אפשר כבר לשמוח על כך
שהיא הגיעה .ולצפות אל השלימות!
מתי הכריז הרבי שליט"א מלך
המשיח לעם שהגיעה זמן הגאולה?

בתקופת מלחמת המפרץ דיבר רבות על
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כך שמלחמה זו לא תזיק והיא סימן על
הגאולה .באותה זמן חזר והכריז שוב ושוב
"הגיע זמן גאולתכם".
האם ישנו תאריך שאפשר להצביע
עליו ולומר שאז הגיע המשיח?

חודש ניסן שנת תנש"א ( .)1991בקשר לכך
יש לציין עובדה מעניינת מאוד :בשבת
לובש הרבי שליט"א מלך המשיח בגדים
מיוחדים העשויים מבד משי' .סירטוק'
שהוא המעיל העליון ,ו'גראטל' שהוא
החוט שקושרים על הבגד .החל מחודש
תשרי שנת תש"נ ( ,)1990הוא החל ללכת
עם סירטוק משי גם בימות החול .הוא אף
אמר ששנה זו היא "שנה שבתית" .ומיום ב'
סיון תנש"א ( )1991החל ללכת עם גארטל
משי גם בימי חול.

משיב :הרב אריה קירשזנפט

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

דעה
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שקוף שזה הפיתרון!
ניצול השואה אגר בקפדנות מציאות שונות שהעיבו על סדר חייו התקין ,אפילו כאשר הוא קיבל את הוראת רופאו לאכול טוב ,הוא
הפך זאת למשמימה בה סיכן את חייו .היכן עובר הגבול? ומתי דברים טובים מידי הופכים לבעיה?
הרב צבי ונטורה • משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח ברמת גן

טכנולוגיה חדשה פורצת גבולות מאפשרת לראשונה 'לראות' את גלי האור הכלואים על פני המשטחים .מתברר כי גילוי מדעי
זה ,הינו רק משל למציאות האמיתית החדשה ההולכת ונחשפת ,בה מתברר כי האור פועל את פעולתו כבר עכשיו
רחל שאבי

מנווט לשימוש קיצוני ,הזוי ובלתי מבוקר.

כל השכונה הכירה את לייזרק'ה .זקן ערירי
וגלמוד עם פנים מיוסרות ובגדים מטולאים.
השכנים היו דואגים מידי פעם לשנע לעברו
מנות חמות ומיני מאפה טריים כדי להקל
מעט את סבלו ולהשיב את נפשו הדוויה.

כך זה במוצרי הצריכה ,כך זה בביגוד ,כך זה
בניהול הכללי של משק הבית וכך זה על כל
צעד ושעל .כי איך יתכן שאדם שזוכה לכל-
כך הרבה אהבה ופיצוי ושפע בלתי מוגבל
 -לא זוכה כלל וכלל להנות מזה!

כן ,לייזרק'ה היה ניצול שואה שהצליח
לשרוד את התופת ולנסות לבלות את
שארית ימיו במנוחה וברווחה מסוימת.

אור כלוא
פריצת דרך מדעית יצאה לדרך .טכנולוגיה חדשנית שפותחה
בטכניון מאפשרת מדידה בזמן אמת של "גלי רפאים"" .גלי
רפאים" הוא שמם המבעית של גלי-אור הכלואים על פני
משטחים .מצב אומלל כזה הוא אחד הביטויים למערכת
היחסים הבעייתית השוררת בין אור לחומר .שניים אלה ידועים
ביחסי הגומלין הגרועים שלהם .כידוע לכולם ,חומר עוצר אור
וגורם לו להפוך לצורת אנרגיה אחרת.
זו הסיבה שלוח פח ,למשל ,מתחמם באור קרני השמש.
החומר עצר את האור וגרם לו להפוך לחום .דוגמאות נוספות
להתעללות חומר באור מספקת הגרוויטציה ("כח משיכה")
שלו .מאסות חומר גדולות מסוגלות לכופף אור .במעברו לידן
מתעקם האור ומאט את מהירותו ,שלא לדבר על מה שקורה
למהירות המופלאה שלו כאשר הוא מנסה לנוע בתוך חומר...
ועד למצב הטראגי של אור כלוא בחומר.
"גלי רפאים" אינם יכולים להתגלות משום שהאנרגיה שלהם
זורמת על פני השטח בלבד ,ואינה מסוגלת לפרוץ ממנו
החוצה (אפילו לא לעבר גלאי המיקרוסקופ ,שגרירי העין
האנושית בשטח המיקרו) ,וממילא לא ניתן "לראות" אותם או
לחקור את השדה האלקטרומגנטי שלהם.
מחקר חדש ממעבדתו של פרופ' גיא ברטל  -ראש
המעבדה למחקר פוטוני מתקדם בטכניון שהתפרסם כתב
העת היוקרתי  ,Nature Photonicsמציג גישה חדשה,
שתאפשר התמודדות עם אתגר "האור הבלתי נראה" .וזאת
על ידי הצפת המשטח באלומת אור רחבה שבאה מלמעלה.
פעילות הגומלין בין האור ה"חדש" ,למשטח החומר עליו
"זוחל" האור הכלוא ,מאפשרת שיחזור מלא של השדה-
האלקטרומגנטי שבו נעים אותם גלי רפאים .סוף סוף ,האור
הכלוא מתחיל לצאת אל האור.
אם החזקת מעמד עד כאן ,תוכל/י לרשום לעצמך שתי נקודות
ולהישאר אתנו ,כי הנה זה בא! חשיפת משמעותם האמיתית
של הדברים ,שהיא (תמיד) הכוונה האלוקית ,אשר לשמה הם
נבראים.
הדרך לשם עוברת דרך השדה הרוחני .הדקו חגורות ,אנחנו
ממריאים.

לכל תרחיש פיזי ,ישנה מקבילה רוחנית
בתורת החסידות והקבלה מובן היחס שבין חומר לאור (מסה
אנרגיה) ,כמשל ליחס שבין המציאות ,לבין הכוח האלוקי
שממציא/בורא אותה.

עצם קיומו של כל נברא מותנה ב"ניצוץ" אור אלוקי שמהווה
ומחיה אותו ללא הרף ,ובלעדיו אין לו קיום.
לא כל מציאות מקבלת בברכה את ניצוץ האור האלוקי ,לו
היא חבה את עצם קיומה .ישנן מהויות שאינן מודעות אליו
כלל ,ויש שאף כופרות בקיומו ,בו בזמן שבו הוא בורא אותן
יש מאין .זו בעצם הגדרתה היסודית ביותר של הקדושה
לעומת הטומאה .הקדושה חשה במקור חייה ,מודה לו ובטלה
בפני רצונו יתברך ,בעוד הטומאה  -כשמה כן היא  -אטומה
בפני תחושת האור האלוקי.
במקרה הטוב תהיה לה הכרה עמומה בקיומו כאובייקט
טרנסנדנטי ,מרוחק ומנותק מעולמה .במקרה הפחות טוב,
היא עשויה אף לכפור בקיומו ולהיות בטוחה שהיא קיימת
בזכות עצמה.
מסיבות השמורות עימו ,ממשיך (בינתיים) הקב"ה להחיות
את עולמות הטומאה .ניצוץ הקדושה נבלע בהווייתה העויינת
כאותו אור כלוא .אור בלתי נראה ,שאינו מסוגל לבטא את
עצמו כפי שהוא באמת ,ולהאיר.
כשבוי בשרות אותן ישויות קטלניות ,נאלץ האור לעבוד
בשרות הטומאה מבלי יכולת להחלץ מהשבי הרוחני האכזרי
ולחזור לעצמו .האוייב שואב ממנו בעל כרחו את כוחותיו
העילאיים ומשתמש בהם למטרותיו האפלות.

אפלה
זהו מצבו של העם היהודי בגלות הפיזית והרוחנית .תקופה
שאותה תארו הנביאים וחז"ל בעלי רוח הקודש במילים "חושך
יכסה ארץ וערפל לאומים" ,עידן ה"חושך כפול ומכופל"
כאשר רוב בני האדם "שמים אור לחושך ,וחושך לאור" .מילים
המתארות איך למרות שהריבונו של עולם מהווה ומחיה כל
אלקטרון וכל בדל מחשבה ,ונוכחות מוחלטת של אינסוף
אלוקות נמצאת בכל מקום ,הרי הוא נסתר מעיני ומתודעת
רוב בני-האדם יותר מאי פעם .וממילא כוחות האופל חוגגים
בשלל צבעים ,בדיוק כפי שחזו חז"ל :החוצפה תשבור שיאים
 ..פני הדור (המנהיגים) כפני הכלב ופני הכלב כפני הדור..
בת קמה באמה וכלה בחמותה (התפוררות מושג המשפחה)..
נערים פני זקנים ילבינו (תשקורת) ..המלכות תהפוך למינות
(לכפירה) וכהנה רבות .אך לא לעולם חוסן.
ואותם שניבאו את הקטסטרופה ,ראו גם את הסוף הטוב,
והבטיחו כי "קץ שם לחושך" .וברוך השם ,הקץ הזה
קרוב מאד ,כפי שכתוב" :כל הספרים מלאים בדבר זה".
באינפורמציה מדהימה על גילוי אלוקי פתאומי שיאיין את
החושך .אלומה אדירה של אור חדש ,אור אלוקי מופלא עליון,

שישטוף את הבריאה כולה באחת ,וישחרר את הכל.

"אור חדש על ציון תאיר"
שילטון האימים של החומר והחומרניות שהביאו על העולם
עלטה מוסרית ורוחנית בת אלפי שנים – יתפוגג באחת.
ולמרות שמרגע הבריאה הראשון הכל התקדם לקראת הרגע
הזה ,בכל זאת הוא יהיה הפתעה אדירה.
תודעה חדשה ומשוחררת תאיר את העבר באור בהיר ,והאמת
הכלואה תצא אל האור הזה .בני האדם יקלטו שבאמת -הכל
היה טוב ,ואפילו טוב מאד ,תמיד .ואנחנו  -לא ראינו את
המציאות נכון .לא ראינו ,כי האור היה כלוא .והיה צריך אור-
חדש ,אור-אינסוף ,כדי להשתחרר ולשחרר את כל העולם
מחלום הבלהות של השיעבוד לתפיסה החשוכה ,מהגלות
הרוחנית .סוף סוף לא רק עיני השכל ,אלא גם ובעיקר עיני
הבשר הגשמי – תראנה אלוקות .תחזנה באמת המוחלטת,
שעד לאותו רגע היתה נסתרת לחלוטין.
המראה הזה ילווה בתגלית אישית מטלטלת ,מכיוון ריגשי לא
צפוי :וואי! אלוקים היה כאן כל הזמן! הטוב המוחלט היה
המציאות היחידה ,האמיתית ,תמיד ,מעולם לא היה כאן שום
דבר אחר ..ואנחנו חשבנו ש..
סוף לא צפוי כזה לא היינו מעלים בדעתנו הקודמת ,החשוכה,
השגויה כל כך .מחוויות הסבל ,הכאב ,הטראומה לא ישאר
זכר.

הכל ישתחרר!
פיצוץ של אור משוחרר בלב יעלה על גדותיו ויפרוץ החוצה
בצחוק אדיר .נצחק כמו שבחיים לא צחקנו.
תאורו של הצחוק הזה הינו נבואה שמבטיחה כי "אז ימלא
שחוק פינו" שזה אומר שאי אפשר לצחוק יותר משנצחק אז.
זה יהיה צחוק חובק כל שימלא את החיים עד הסוף .נשמע
משוגע? כן ,אבל "שטות דקדושה" .משוגע בקדושה הוא אדם
שאכן פועל באופן לא הגיוני ,אבל במובן המיטבי .הוא עוזב
את ההגיון הישן ומסקנותיו ,כי לפתע הדליקו את האור והוא
רואה שעד עתה ..ראה רק צללים ופינטז לו פירוש דימיוני.
ויותר מזה ,להשתגע נכון זה לצאת מהקופסא ,החוצה מכל
תפיסה שכלית באשר היא בכלל ,כי לא משנה מה חשבתם על
אלוקים ,כשפתאום ידלק האור הוא יתגלה באמת ,זה יהיה
משהו לגמרי חדש ,שידרוש מרחב פנימי פנוי לחלוטין מכל
התפיסות שהיו שם לפניו.
לפי כל הסימנים ,זה הולך להיות מרתק.

בדרך כלל ,היה לייזרק'ה ,לכאורה ,אדם די
רגיל מה שנקרא "אדם מן הישוב" .רק מתי
מעט וחדי עין יכלו להבחין בתופעה מוזרה
ביותר שאיפיינה אותו משהו שהיה גורם
לכל סביבותיו לכווץ את האישונים ולהרים
את הגבה אל על .לייזרק'ה היה נוהג מידי
פעם ,בשעותיו הפנויות בשעות הלילה
המאוחרות /שעות הבוקר המוקדמות לרדת
ולחטט במתקן האשפה השכונתי כשאף
אחד לא היה באיזור אז ,כשכולם נמו את
שנתם הערבה כולל החתולים המקומיים.
הוא היה נובר בחריצות ומדי פעם מעלה
"מציאות" שונות שערכן "לא יסולא בפז".
זה התחיל מתבנית ביצים ריקה וארגז ירקות
מיותם זה עבר לקרטוני חלב משומשים
ובקבוקי שתיה מפלסטיק בלתי ממוחזר.
עם שקית אשפה שחורה ענקית הוא היה
מלקט מכל הבא ליד והבית התמלא בשקיות
נודפות .עד כי חדל לספור כי אין מספר.

למען המולדת!
כל עוד היו השקיות מלאות בפסולת
מן הגורן ומן היקב אזי המצב עוד לא
היה ממש קריטי פעם בשבוע כשהעו"ס
ממחלקת הרווחה היה מגיע לבקרו ולדרוש
בשלומו הוא היה מסלק בעדינות לפעמים
ברצון ולפעמים "בטעות"" ,מבלי משים"
את המטענים הבלתי רצויים בלשון נקיה
(או ערימות האשפה המצחינות אם אתם
רוצים את זה ביותר מביך) .הבעיה הרצינית
התחילה כשהוא התחיל לאגור דברים שאכן
יש בהם משמעות מסוימת ועדיין ניתן
לעשות בהם שימוש מועיל ורצוי.
כשמדובר בערימות של בגדים (יד שניה
אמנם אך תואמים את מידותיו) בכלים
חשמליים מסוגים שונים (אך תקינים
לחלוטין) כשעוסקים במסרקים ,גומיות
שיער של ילדות קטנות ,אולרים משומשים
במצב טוב ,שרוכי נעל בשלל צבעים.
כשהפריטים המוצגים הם שרשראות "זהב
טהור" מחנות "הכל בשקל" וסדרת מכוניות
מירוץ מודל  2022במחירי סוף העונה עם
בטריות הניתנות להטענה..

צרור של ברכות!

תחנה אחרונה או אוסף של מציאות?

אז מי יכול להגיד מילה לליזרק'ה? "מה
אתם רוצים?" הוא נזעק "אם לפני כמה
עשרות שנים הייתי מצליח להתגנב אל
השוק הפולני ,למכור אותם במחירי סוף
העונה ,לקבל תמורתם כמה קליפות תפוחי-
אדמה או שאריות של לחם מעופש ,ולאחר
מכן לחצות את גדר-המחנה ולחלק ליושבי
ה"לאגער" מן ה"מעדנים" האלו הייתי פשוט
מחייה את נפשם ומציל נפשות כפשוטו
ממש!! – אז ,אתם רוצים עכשיו שאני אעיף
אותם מביתי?"

רחמנות .לייזרקע
וזה עוד לא הכל לליזרק'ה היה שיגעון נוסף
מכיון שהוא נרתע מקבלת עזרה משכניו
ומכיריו אזי הוא היה נוהג לכבס את בגדיו
במכונה המקרטעת שהוא רכש במחיר
מציאה בצורה הכי חסכונית שהוא יכל!!
הוא פשוט היה דוחס כמויות אדירות
ללא הבחנה של בגדים כהים ולבנים צמר
וטקסטיל כאחד .אל מיכל התוף המזערי של
המכונה המפוחדת .כמות סימלית של אבקת
כביסה ומפעיל אותה ,נעבעך ,במהירות
שיא כשהיא גונחת ומקרטעת בכאב .מילא
המכונה שעמדה לקרוס .אבל הבגדים בלחץ
והצפיפות הנוראית בפנים .ואתה לייזרק'ה
עוד מצפה שהם יתנקו ויתאווררו.
וכל זה עוד לא היה ולא כלום לגבי העיקר.

עכשיו זה כבר ממש מסוכן!
כי כל עוד היה מדובר בביתו הפרטי ואפילו
במכונת הכביסה האישית שלו זה עוד לא
היה כל כך נורא.
הכל התחיל מהביקור שלו אצל ד"ר
ג'יימסשם אמר לו הד"ר שהוא סובל פשוט
מתת תזונה ואם הוא לא יתחיל פשוט לאכול,

צילוםSuperJew :

בכמות רבה יותר ,פריטי מזון מכל הסוגים
ללא פיקוח מחמיר ומיותר אז זה פשוט לא
יגמר טוב .תראה מה קרה בסומליה!
לייזרק'ה מרוב פחד החל לאמץ לעצמו
סגנון חיים מוזר ביותר .במקום לקנות
ולאכול אוכל בריא ומותאם לגילו ,הוא
החל בקנייה אגרסיבית ללא הבחנה של
מזונות ומשקאות עתירי שומן וגדושי סוכר
ברמות שאינם נתפסות בגדרי השכל .כל
סוגי השטויות למיניהם עם כל סוגי עיגולי
האזהרה ששר הבריאות בכבודו ובעצמו
טרח להגיע עם הטוש האדום שלו ולסמנם
על גבי המארזים האלו המצויים בשופי
בסופרמרקטים ובמרכולים.
נכון ,הרופא אמר לך שאתה רזה מידי
ושאתה בסיכון גבוה אבל הוא לא ביקש
ממך לעלות על גורד שחקים ולהתרסק.

אם תרצו-זהו בדיוק הסוד של תקופתנו,
זהו סודו של המצורע כפי שהרבי שליט"א
מלך המשיח מסביר באריכות ב"דבר-
מלכות" אלו אותם אורות דתוהו המופלאים
שבהיעדר יגיעה מלמטה והפנמה וחיבור
אישי הם יכולים  -באופן רגעי כמובן -
לחולל יותר נזק מאשר תועלת ובדיוק כפי
שזה במושגים הגשמיים כשיש שפע וברכה
מלמעלה עד בלי די אך למטה מחכים לו
כלים שבורים ואדמה בלתי מעובדת .אזי
לא רק שאין כאן כלי מחזיק ברכה ושדות
ופרדסים מוריקים אלא בדיוק להיפך יש
כאן את כל המרכיבים-המרקיבים לכאוס
ולסיאוב מוחלט.
כשהרבי שליט"א מלך המשיח אומר לנו
שהוא מבחינתו פעל את כל שהיה לו לפעול
מבחינתו והכדור נמצא כעת במגרש שלנו
אזי אין ברירה וחייבים להפנים שאת השפע
הבלתי מוגבל שאנו זוכים להיחשף אליו
המאמרים ,השיחות וההתוועדויות בכמות
בלתי נלאית הברכות והישועות המוענקות
לנו בכל יום ובכל עת ובכל שפע צריך לנווט
אל כלים מכלים שונים.

תשתפכנה אבני קודש!

האוכל הזה לא רק שלא השביע אותו והעלה
את איכות חייו ,אלא אדרבא ,מצבורי השומן
הצטברו על דפנות העורקים והיקשו על
זרימת הדם .הסוכרים המריצו את פעימות
הלב שגם כך התקשה ביותר במשימתו .ועוד
לא דיברנו על הקמחים הבצקיים הלבנים
שנדבקו וחסמו לו את המעיים כך שמצד
אחד הוא אוכל כמויות (מפחד שלא ימות)
ומצד שני הוא מרגיש שלעולם אינו שבע
עם גודש ונפיחות מעצבנת .ועוד לא דיברנו
על שעות השינה הבלתי מאוזנות ,והביגוד
שמעולם לא היה ומותאם לעונה הרלוונטית
ולמזג האויר שמסביב.

לימוד עניני בית הבחירה כמו השינון
המעמיק בעניני גאולה ומשיח ברגעים
אלו ,כשהרב מתעלם מהתלמיד בכדי לקבל
ולהעביר אליו את ה"תורה חדשה" והתלמיד
חש מוזנח וחרב  -הם רגעי ההכנה הנחוצים
ביותר כדי שהצרור הנפלא המוענק לנו,
אותו צרור שמופיע לעיתים במשמעות
שלילית יהא צרור של ברכות .והמבול
האין-סופי  -כן גם צונאמי של "דעה את
ה' כמים לים מכסים" יכול בהחלט להוות
סימן של ברכה  -המבול של אהבה וחסד
שניתך עלינו בעוז וללא הגבלה  -יהא מבול
אפקטיבי של ישועות ושמחה.

אז מה בעצם היה לנו כאן?

רק כך בתובנה נכונה ובהנהגה מועילה
של גאולה פרטית נהיה שם כולנו בדרכנו
הארוכה אך הקצרה והמהירה ביותר לגאולה
הכללית כשבראשנו רבינו שליט"א מלך
המשיח שחי וקיים גם עכשיו בגוף גשמי
בפועל ממ"ש אל בית המקדש השלישי.

אדם שעבר שואה ,פגוע בגופו ובנפשו שכל
אורח חייו היה בלתי מאוזן בעליל .כשאת
כל מנות האהבה המוגברות ושקי החסד
האינסופיים שהוענקו לו מלמעלה הוא היה
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אנחנו לא
רובוטים

מדוע מוכרחים את המלך המשיח בכל הסיפור של הגאולה,
וכי לא יכולה להיות גאולה ללא הגואל? מה מועילה המעורבות
האנושית הזו? שיהיה איש ,והוא יהיה מנהיג עוצמתי ,והוא יוביל
מהלכים ,ויזיז וידחוף וילחם ,ויפרסמו אותו ויצביעו עליו ,ויאמרו:
הנה זה המשיח!...
מאת :אריה קירשנזפט
מזל טוב! אנו שמחים
לבשר לכם כי בשעה
טובה ומוצלחת למיסטר
בוט ורעייתו בוטה נולד
בוטון חמוד .הבוטון
הקטן מרגיש טוב ,והוא כבר מצליח
ללכת עד הקיר לבד ,ולהכניס את החוט
לשקע ההטענה .כן כן ,מה ששמעתם ,זוג
הרובוטים בוט ובוטה זכו ללדת בוט קטן.
וואוו ,איזו בשורה! כל כותרות החדשות
מכריזות בצהלה :לידה קטנה לבוטים ,לידה
גדולה לאנושות...
אפשר להמשיך לתאר את ההתרגשות
ההכחשות,
התגובות,
העולמית,
המניפולאטורים ומתנגדיהם ,מחקרים
פרשנים ,וניסיונות שכנוע .אבל בואו נעצור
כאן ,אתם בטח לא מאמינים שאי פעם
רובוט ורובוטית ילדו איזה רובוטון.

רק לגבי רובוטים ,ולא רק לגבי הולדה.
בעלי חיים לעולם לא ילדו אנשים ,עצים
ימשיכו להוציא פירות ולא בעלי חיים
(גם בגאולה השלימה) .אתם יודעים מה,
בגאולה השלימה יהיו על העצים בגדים
ומיני מאפה .אבל אנחנו עדיין לא שם.
העיקרון אומר שמה שיש לך אתה יכול
לתת ,מה שלא לא .העץ מגיע מהפרי ,ומכח
זה יש לו את היכולות להוציא עוד פירות.
התרנגולת שבאה מביצה תטיל עוד כמה.
וכך גם בתחום הצומח ובכל דבר בעולמנו.
עיקרון זה יפה גם לנפש האדם .אדם יכול
לתת מה שיש לו בתוך עצמו ,ואינו יכול לתת
מה שאין לו .לדוגמה ,אדם שמבין משהו
יוכל להסביר אותו .אדם האוהב את עצמו
(אין הכוונה לאהבה אגואיסטית גרועה,
אלא לאהבה חיובית של ערך עצמי בריא)
 מתוך אהבה והערכה זו לעצמו ,הוא יכוללהפגין זאת גם לסובבים אותו .כשם שהוא
אוהב את עצמו ,כך הוא יכול לאהוב את
אשתו וילדיו .וכן בנושא הסבלנות ,שאם יש
לו סבלנות לעצמו ,והוא אינו נוזף בעצמו
כאשר הוא נכשל ,הרי יש לו את היכולת
לעשות זאת גם כלפי הסביבה .ואם לא -
אין סיכוי .בשביל שתוכל לפעול משהו חוץ
אליך ,אתה חייב שזה יהיה אצלך בעצמך.

כעת אנו שמחים לבשר לכם (הודעה אמינה)
 ברוך השם ההגיון שלכם עובד מצוין!אכן ,רובוט לעולם לא יוליד רובוט .היום
בעידן ההמצאות ,יתכן שתיתקלו בנסיון
שכנוע שיש דבר כזה .אז בבקשה ,תעשו
טובה לעצמכם ואל תבזבזו זמן על שטויות.
אף אחד גם לא מנסה לפתח את הרעיון
המטורף הזה .ולא בגלל שחוששים שמא
הרובוטים יכבשו את העולם ויעיפו מכאן
את היצורים האנושיים .לא זאת הסיבה.

המשיח מוליד גאולה

ברור לכולם שרובוט אינו יכול להוליד,
כיוון שהוא לא נולד .עניין זה כה פשוט ,עד
שאין אפילו מה להסביר .אם היה לרובוט
אבא ואמא ,והוא היה נולד ,היה לו גם
את האפשרות להוליד .רעיון זה נכון לא

ישנם השואלים מדוע עושים מהרבי
שליט"א מלך המשיח 'עסק' גדול .תולים
את התמונות שלו בכל מקום .בבתים,
במחזיקי מפתחות ,בשלטי חוצות ,ובעצם
איפה לא? מכריזים בקול גדול "יחי אדוננו

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד",
וסוחפים עוד ועוד אנשים לאמונה הלוהטת
במשיח .עד כדי כך הגיע המצב ,שמשיח
וגאולה הפכו להיות צמד מילים שכבר אי
אפשר להפריד ביניהם.
ולכאורה  -שואלים השואלים  -העיקר
הגאולה ולמה לעשות מהמשיח עניין כה
גדול .כאשר מסבירים להם שהתורה קבעה
שהמשיח יביא את הגאולה והשם בחר בו
להיות השליח לתפקיד הנעלה ,כשם שבחר
במשה רבינו להוציא את העם מגלות מצרים
הנוראה ,לתשובה הזו הם מגיבים ועונים:
אוקי ,התורה אמרה ,אך מהו הטעם לכך?
האם באמת הגאולה אינה יכולה לבוא סתם
כך גם בלי שהמשיח יוביל את התהליך?
וכאשר עוצרים רגע וחושבים ,לכאורה זו
שאלה חזקה מאוד .מדוע באמת מוכרחים
למשיח בכל הסיפור של הגאולה ,וכי
לא יכולה להיות גאולה ללא הגואל? מה
מועילה המעורבות האנושית הזו? שיהיה
איש ,והוא יהיה מנהיג עוצמתי ,והוא יוביל
מהלכים ,ויזיז וידחוף וילחם ,ויפרסמו אותו
ויצביעו עליו ,ויאמרו :הנה זה המשיח!...
התשובה הנדושה שהגאולה היא כמו רכבת,
והמשיח הוא הקטר שסוחב את הקרונות -
עדיין לא עונה על השאלה .כי עדיין נותרה
התמיהה  -למה צריך את הקטר? כמו
שהשם יכול לעשות שרכבת תסע בלי קטר,
הוא גם יכול להחליט לכאורה ,שהגאולה
תבוא בלי המשיח.
אך אחרי שאנו מבינים את עיקרון הלידה
של הרובוטים (כלומר ,שרובוטים אינם
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מולידים כי 'אין להם את זה')  -כעת אנו
יכולים לפתור את הספקות ,ולענות על
השאלה המציקה למה דווקא המשיח מככב
בשלטי חוצות.
ובכן ,הגאולה היא לידה .זהו מצב חדש
שצריך לפעול אותו בעולם .עד היום
העולם היה מסתיר על השם ,ומהיום רואים
את השם! כתוצאה מראיית השם ונוכחותו
הגלויה ,העולם נולד מחדש .כולם מאושרים
ומשוחררים ,אין מלחמות ,אין מריבות ,אין
שנאה ,אין פוליטיקה ,ואין תחרות.
גאולה היא עולם מושלם .סוד השלימות
נעוץ בחיבור ההפכים השם-עולם .ליתר
דיוק ,בגילוי מציאותו האמיתית של העולם.
כלומר ,העולם נשאר קיים אך באופן שאינו
מסתיר על אור השם שמחיה אותו בכל רגע.
האנשים נשארים עם מה שיש להם ,ויחד
עם זאת הם הופכים לשמחים מאושרים
ומשוחררים .העולם החדש נחשב ללידה
כיון שהכל מתחדש .לא נפסיד כלום ,אך
השחרור המוחלט יצור מציאות חדשה כמו
תינוק שנולד ובא לעולם זה עתה.
וכאן אנו מגיעים לנקודה :את השלימות הזו,
הנובעת מחיבור הקצוות ,יכול לעשות רק
מי 'שיש לו את זה' .רק המשיח ,שהתחבר
להשם בשלימות ,רק לו יש את היכולת
להוליד מצב כזה .רק המשיח יכול להוליד
את העולם החדש.
נחזור רגע אל הרובוטים .אם הגאולה
הייתה פעולה טכנית ,כמו הרמת חפץ
ושינוע שלו ממקום למקום  -גם רובוט
היה יכול לעשות זאת (כל עוד לא נגמרה
לו הבטריה .)..אבל מדובר כאן על פעולה
שרובוט אינו מסוגל לעשות אותה .זאת
פעולה עולמית של חיבור השם עם העולם
באופן מושלם .רק המשיח בעצמו ,שלימות
המין האנושי ,הנושא בתוכו את החיבור
המדהים הזה  -רק הוא בכוחו העל רובוטי,
יכול לבצע את החיבור.
ואם מאחלים מזל טוב ,לא נאמר זאת
על בוטון שלא נולד ,אלא על עולם חדש
שברגעים אלה ממש הולך ונולד ומתחדש.
ומי מוליד את העולם? מלך המשיח! הרבי
שליט"א מליובאוויטש האוהב והאהוב,
שמצד אחד מאוחד עם השם בתכלית
השלימות ,מצד שני הוא ילוד אשה ,חי
בגוף לנצח ,עם 'שתי רגליים על הקרקע'.
ובאהבתו האין סופית הוא עונה ועוזר לכל
מבקש  -הוא יכול להוביל את התהליך
המופלא!

החדר הזה
 יש שני הרוגים נוספים! לא יתכן ,הרי אני הייתי מפקד המבצע,ויש בידי את כל הנתונים.
 אלו הנתונים ,ישנם שני הרוגים נוספיםשלא אמרת..
 היתכן?!שיחה זו התנהלה בין הרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח ,לבין אחד
מבכירי הביטחון הישראלי .היה זה זמן קצר
לאחר אחד המבצעים המסובכים .באותו
מבצע נהרגו כמה חיילים הי"ד ,ואותו בכיר
שהיה מעורה הייטב בפרטי המבצע נקב
את מספרם .המשיח תיקן אותו והוסיף
שישנם עוד שניים .הבכיר התפלא מאוד

הרבי שליט”א מלך המשיח בשיחה מיוחדת למצוייני צה”ל( .לא יאה לקרוא למי שמסרו נפשם -נכים ,אלא מצויינים)

אם הגאולה הייתה פעולה טכנית ,כמו הרמת חפץ ושינוע שלו ממקום למקום  -גם רובוט היה
יכול לעשות זאת (כל עוד לא נגמרה לו הבטריה .)...אבל מדובר כאן על פעולה שרובוט אינו
מסוגל לעשות אותה .זאת פעולה עולמית של חיבור השם עם העולם באופן מושלם .רק מלך
המשיח בעצמו ,שלימות המין האנושי ,הנושא בתוכו את החיבור המדהים הזה  -רק הוא בכוחו
העל רובוטי ,יכול לבצע את החיבור
על עצם העובדה שאדם היושב באמריקה
 גדול ככל שיהיה  -יתקן אותו בפרטימבצע סודי שהוא עצמו היה מעורב בו עד
הפרט האחרון.
שני הדוברים התעקשו בדעתם על מספר
ההרוגים ,והפגישה התגלגלה הלאה
לנושאים אחרים .לאחר הפגישה ערך
איש הביטחון בדיקה יסודית ,ולהפתעתו
הרבה גילה כי אכן היו שני הרוגים נוספים
שמסיבות שונות לא נרשמו בנתונים.
נתונים אלו הוציאו אותו לגמרי משיווי
משקלו .כאשר נכנס שוב לחדר ה'יחידות',
סיפר את הנתונים שנודעו לו ,ולא התאפק
לשאול "ריבונו של עולם ,מהיכן א-ת-ה
ידעת?!" .התשובה ששמע הדהדה באוזניו
כל החיים .שימו לב היטב לכל מילה" :כל
הנשמות שנכנסות לעולם הזה או יוצאות
ממנו ,עוברות דרך החדר הזה".
מהסיפור הזה אנו מבינים
שהמשיח הוא מנהיג ענק
בעל קנה מידה עולמי .יש
לו רוח נבואה ,וכל נשמה
הנכנסת או יוצאת בשערי
גן עדן ,עושה את מסלולה
דרך החדר שלו .אך הנושא
שלנו היום אינו עוסק במבצעים
צבאיים ,במספרי הרוגים,
וגם לא ברוח קודשו של
המשיח .מה שאנו מרוויחים
מהסיפור הזה ,זאת טעימה
על קצה המזלג ,להבין
מי הוא זה שמחבר את
הקצוות .ראשו בעליונים,
גופו בתחתונים .אם רק
נחשוב רגע על משמעות

המילים הללו" ,הנשמות עוברות דרך
החדר הזה"  -נתחיל להבין עד היכן דברים
מגיעים.
כאשר השם בחר ברבי מליובאוויטש
שליט"א להיות המשיח ,הוא ידע בדיוק את
מי הוא בוחר .וכמו שמסופר על משה רבינו,
שבתקופה שהיה רועה צאן ,השם ראה
כיצד הוא דואג לאחד הכבשים החלשים
שבקצה העדר .מיד אמר השם :זה האיש
שאותו אני רוצה שיגאל את בני ישראל.
אחד כזה שראשו בעליונים והוא נמצא כאן
למטה בתחתונים ודואג לפרטים הקטנים,
הוא הראוי להביא את הגאולה.
לסיכום ,המשיח מביא את הגאולה ,כי
גאולה פירושה חיבור קצוות ,ואת זה רק
הוא יכול לעשות .כאשר הוא מחבר ,ממילא
הגאולה נמצאת בעולם .כלומר ,לא רק
שהוא מביא את הגאולה ,אלא
שהוא הגאולה עצמה .הוא
עיקר התהליך ,ממנו
הכל מתחיל
והוא העניין
המרכזי.

כי הגאולה היא מצב שבו מתגלה השם
בעולם ,והמשיח הוא זה שעושה את המצב
הזה .בהמשך לכך ,וכתוצאה מכך ,נעשה
בכל עולם גילוי השם ,וגם ניסים ונפלאות
וכל הדברים הטובים .אך הכל נובע
כתוצאה מהענין העיקרי  -אחדות המשיח
עם השם .ולולא זאת לא היה כלום!

שותפות
כאשר מדברים על תפקידו של המשיח,
אסור לשכוח שאנו חלק מהעניין" .עשו כל
אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו
תיכף ומיד ממש"  -במילים אלו שנשפכו
ברגש רב מליבו הטהור ,הפך הרבי שליט"א
מלך המשיח כל יהודי לשותף מלא שלו.
נכון שעדיין הוא זה שעומד בראש ,אך אנו
מוכרחים ליטול חלק פעיל.
כל אחד ואחת צריכים לחוש בכל רגע את
הזכות והאחריות המוטלת עליו ,להביא את
הגאולה לכל העולם .וגם לזכור ,שהכוח
לכך ניתן לנו מהמשיח ,ובלעדיו לא היינו
יכולים לפעול את האחדות הנכספת,
והתגלות אור השם.
לאור כל מה שהוסבר ,אפשר גם להבין
מדוע פרסום זהות המשיח קריטי כל
כך עבור שלימות הבאת הגאולה.
אם הבאת הגאולה היתה עבודתו
האישית לבד ,היה מספיק שכולם
ידעו שיש דבר כזה משיח ,ואולי
אף היו מעודדים את פועלו ועושים
לו לייקים .אך כיוון שהפעולה צריכה
להיות בשותפות מלאה ,וכמו שהוא עובד
ליצור את החיבור המושלם של השם עם
העולם ,כך גם אנו צריכים לעבוד ליצור
את החיבור ,לכן עלינו להתחבר אליו .ורק

כאשר נהיה מחוברים אליו ,נוכל לקבל את
הכוחות לעשות את העבודה שלנו להביא
את הגאולה מיד ממש!
ודבר זה מוכרח להיות באופן של התקשרות
אישית בין המלך לעם ,ולא מספיק שאנשים
יודעים שיש איזה משיח שפועל בעולם
כעת והם יכולים לשבת בחיבוק ידיים .אלא
שעליהם ללכת אליו ,להכיר אותו ,להתייעץ
איתו ולבקש את ברכתו ,ולעשות כל מה
שאומר לעשות .והחיבור אליו יתן לכל אחד
ואחת את הכוחות לחבר בתוכו עליונים
ותחתונים .תחילה בנפשו ,אחר כך בין
נפשו לגופו ,אחר כך עם הסביבה הקרובה
שהם הילדים והאשה ,אחר כך עם השכנים,
ובהמשך עם מעגלים יותר רחבים .וכך,
ככל שמגדילים את המעגלים וסוחפים עוד
אנשים לעניין הקדוש והנעלה ,הנה בזה
מזרזים את הגאולה ומביאים את העולם
לשלימות רגע אחד קודם!
קדימה יהודים .בואו נקח את העניניים
לידיים .אנחנו לא רובוטים .נדבק במשיח,
נלמד תורתו ,נקיים הוראותיו ונפרסם אותו
לכולם .ובעזרת השם תיכף ומיד ממש נזכה
לגאולה האמיתית והשלימה בבית המקדש
ובקודש הקודשים .תיכף ומיד ממש!
מקורות :סנהדרין צח ,ב .צט ,א .רמב"ם
הלכות מלך המשיח פרק יא הלכה א.
שו"ת חתם סופר יורה דעה סימן שנו.
שיחת אחרון של פסח תש"י .דבר מלכות
ש"פ צו תנש"א .חיי שרה ותולדות תשנ"ב.
לקוטי שיחות כרך כה ,שיחה ג' לפרשת
חיי שרה .הדרן על הרמב"ם תשמ"ו .שיחת
ב' אייר תש"י .שיחת אחרון של פסח
תש"י .מאמר ד"ה הנה ישכיל עבדי תשי"ז,
והנסמן שם .דבר מלכות ש"פ תזריע-
מצורע תנש"א
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דעות

יואב זילברמן

רועי בנימיני

נורמליזציה עכשיו

הטוב המדומה

פסק דין עליו חתמו הרבנים ,שינה את המציאות,
ומלך המשיח החל כבר לפעול בעולם ,הסכמים בין
לאומיים משנים את התפיסה הישנה ומביאים את
העולם לעידן החדש  -עידן הגאולה
לפני מעט יותר משנה נחתמו "הסכמי אברהם"  -הסכמי
הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערב .הסכמים אלו בוצעו
בעיקר בפעולת ארצות הברית שתווכה בין המדינות עד
לחתימת ההסכמים בפועל וגררה אחריה עוד מדינות נוספות
להצטרף למהלך המובן מאליו מחד ,ומופרך לגמרי מאידך.
כתבים ופרשנים מיהרו להתפייט בעטם על המהפך התודעתי
שהביאו הסכמים אלו ועל כך שמדינות רבות עוד יגיעו
בעקבות חברותיהן .היו שאמרו שזה מפתח אדיר להתפתחות
כלכלית ,בטחונית ומדינית ,וגם היו שהריעו במרץ שההסכמים
יפתרו לבסוף את "בעיית השלום במזרח התיכון".
אך רוב תושבי ישראל המשיכו לחיות את חייהם כרגיל .היו
אלו אמנם חיים של שגרת קורונה ,אך כמעט ולא נראתה
ההשפעה מהסכמים אלו על סדר היום בחיי אזרחי ישראל.

בשיחתו ביאר כי הסכם זה הוא לא פחות מאשר פעולתו של
מלך המשיח בעולם ,ואשר המשיח בעצמו הוא זה שהביא את
פעולה זו לידי ביצוע .לא ,הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך
המשיח לא עסק בקשרי חוץ לתיווך בין נשיא ארה"ב לבוריס
ילצין ,אבל הסכם זה העיד על מהפך שמתרחש בעולם על ידי
המשיח.
הנביא אומר על זמנו של המשיח אשר זהו זמן בו ,בן היתר,
אומות העולם "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות"
– יהפכו את כלי המלחמה לכלי עבודת האדמה ועיסוקם
במלחמות וקרבות יפסק ,כאשר פעולה זו על העמים היא
פעולתו של המשיח אשר יהיה המושל בעולם ואדון על האומות
והוא זה שיוביל לשלום ביניהם.
בשורה חלומית זו ,בישר המשיח בשיחתו ,כבר החלה להתממש
בעולמנו וכי הסכם שביתת הנשק הוא רק דוגמא לכך שזו אכן
המציאות שעלינו לפקוח עיניים ולראותה.
כיצד זה קרה?
בימים שקדמו לאותה שבת חתמו עשרות רבנים על פסק הלכה
המודיע אשר הרבי שליט"א מליובאוויטש הוא המלך המשיח
וכי זמנה של הגאולה כבר הגיע .פסק הרבנים ,בכוחה של
התורה ,קבע ללא ספק אשר זהו הזמן עליו דיבר הנביא על
השלום בין העמים ודווקא עקב פסק זה הגיעו אומות העולם
למסקנתם המתבקשת – הסכם התואם להפליא את דברי
הנביא – הפיכת כלי הנשק לסיוע והומניטריזם.
אם כן ,סיכם את הדברים ,לא נותר אלא לראות את הגאולה
בתוך מציאות העולם בגלוי בפועל ממש.
הסכמי הנורמליזציה אינם אלא דוגמא גסה לדבריו אלו של
המשיח ,דוגמא שאף היא ללא ספק חלק מפעולותיו של מלך
המשיח בהשפעתו על העמים.
הסכמי הנורמליזציה אינם אלא טעימה ,הצצה ,אל הגאולה
האמיתית והשלמה אשר אנו כבר עומדים לפתחה.
רק נפקח את העינים ,ונראה אותה!

הדרך הישרה להבאת הגאולה -
לימוד עניני משיח בתורה

כשבאה לפתחנו צרה נוראה אנו יודעים לברוח .ולעומת זאת כשבאה ברכה גדולה אנו מקבלים
בשמחה .ומה קורה כשהטוב הגדול לא הולם את דרכי התורה הקדושה?
קלישאה ידועה ומפרסמת אומרת; "כשמרביצים לך
תברח ,וכשנותנים לך תיקח" .כן ,זה טבע האדם  -בזמן
שהמזל מאיר ולפתחנו צצים עסקאות שוות אנו חוטפים
ולוקחים ,לא חושבים בשעה שהמזל דופק על דלתנו.
וכן להפך ,כשנראה באופק שדבר רע ולא משמח בא
אלינו ,מהר מאוד אנו בורחים וסוגרים חזק את הדלת
שלא הכנס ,שיישאר מאחורינו.
י"ב-י"ג תמוז הקרב ובא מביא אתו את חג הגאולה של
רבי יוסף יצחק שניאורסאהן הרבי השישי בשושלת
חב"ד .לאחר גזרות קשות וסבל נורא בבית הכלא הרוסי
הוחלט בניסים של ממש לשלוח את הרבי לשלוש שנות
גלות בעיר נידחת בפרברי רוסיה הגדולה ,במקום
עונש מוות או עשר שנות גלות .כשהגיעו לבשר לרבי
את הבשורה הודיעו" ,שמיד עכשיו ייסע לביתו לכמה
שעות פרידה ,ולאחר מכן יעלה על הרכבת לכיוון העיר
הנידחת" .היה זה ביום חמישי ,כשהבין הרבי שיגיע
בתוך השבת שלל ואמר" ,אשאר כאן ולא אחלל את
השבת" ,כשראו את התוקף בדבריו הסכימו והשאירו
את הרבי בכלא עד יום ראשון .ורק אחר כך נסע לגלות.

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מלמד אותנו
מסיפור זה; לאחר שהרבי הקודם  -רבי יוסף יצחק -
לא וויתר ועמד בתוקף ולא הסכים לצאת לגלות כשזה
גובל בחילול שבת ,אפילו שבאותו הזמן נמצא במצב
של סכנת חיים ,והנה נראה שסוף סוף הקץ קרוב
מתמיד ,אינו הסכים .מכך ניתן לנו הכוח לעמוד בתוקף
מול קשיים ומהמורות בחיים ולהצליח להתרומם מול
קשיי העולם הגדול ,ודווקא בשעה כשבא איזה דבר
שלעיננו נראה טוב ומושלם ובאים לקבלו ,ואנו שמים
לב שעל פי תורתנו הקדושה והרצון העליון זה לא רצוי
ומתאים ,יש לנו את הכוח להתרומם ולא לקבל.
אז לא ,אנחנו לא ממאמיני הקלישאה המפורסמת;
"כשמרביצים לך תברח ,וכשנותנים לך תיקח" .אם
מה שנותנים לנו לא הולם את רצון תורתנו הקדושה
 אנחנו לא לוקחים ומקבלים ,אלא בורחים וזורקים,אפילו כשזה נראה טוב ויפה ,אנו מפנים גב ורצים על
האמת הקדושה.

דעות

לפני כמעט  30שנה ,בשבת קודש פרשת משפטים תשנ"ב
( ,)1992ישב הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בבית
מדרשו בניו יורק ודיבר על מאורע יוצא דופן :הסכם שביתת
נשק שנחתם בערב אותה שבת ודיוניו גלשו גם ליום השבת
עצמו ,בו חתמו ארצות הברית ורוסיה  -שאך פרקה את עול
הקומוניזם  -על הסכם שביתת נשק והפנייתו למשאבים
הומניטריים וחיוביים.

דעות
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יש לנו את הכוח להצליח.

חנה מרים אשכנזי
שלמה יוסף ירושלמי

היום יותר מתמיד  -רואים ניסים

השפעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,מקבלת ביטוי מוחשי באמצעות הפניה אליו לקבלת
ברכה או עצה ,דרך ספרי האגרות קודש .פנו גם אתם ותראו ניסים ונפלאות בכל המצטרך
אין כיום כמעט יהודי שלא שמע ומכיר את הרבי
שליט"א מלך המשיח .השפעתו האדירה על ציבורים
שלמים ,אינה ניתנת לעירעור ,ומידי פעם ניתן לראות
את ההתייחסות הציבורית לאמרותיו ולפועלו הכביר
בדמות אהדה שאין דומה לה.
אלא ,שלצד כל זאת ,חשוב להזכיר כי השפעתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח אינה מסתכמת באימרה בעלת
משמעות עמוקה מהעבר או במסר המתאים לאנשי
דורנו המופיע לצד תמונה מדהימה ,מדובר באישיות
בעלת קשר ישיר לכל יהודי בדורנו ובעלת השפעה
ישירה הנוגעת לכל אחד ואחד .השאלה אינה צריכה
להיות 'מה הוא היה אומר' אלא 'מה הוא אומר' ,בלשון
הווה ,הרבי שליט"א מלך המשיח ,מנהיג אותנו היום,
יותר מבעבר ,והשפעתו הישירה על כל תחום החיים
מקבלת ביטוי מוחשי אצל אלפים ורבבות הכותבים לו
ושואלים אותו על כל צעד ושעל בחייהם ,ומקבלים את
הדרכתו.
תופעה פלאית זו ,של קבלת התשובות המדוייקות
באמצעות האגרות קודש ,הפכה לאורח חיים אצל
מאות אלפים ,שאינם עושים צעד ושעל ללא קבלת
הסכמתו וברכתו .איך עושים זאת? כבכל שאלה או
בקשת ברכה ,יש ליטול את הידיים לסירוגין ,בלי
ברכה ,ולהעלות על הכתב את הבקשה .פותחים
במילים "לכבוד הרבי שליט"א מלך המשיח" ,ולאחר

מכן מפרטים את השאלה ,תוך שמציינים את השם ואת
שם האם .כדאי מאוד לקבל החלטה טובה בהוספה
בעניני תורה ומצוות .לאחר מכן לוקחים את המכתב
ומכניסים אותו לתוך אחד מכרכי האגרות קודש .עם
הכנסת המכתב ,מכריזים את הכרזת "יחי אדוננו "...ואז
פותחים במקום לשם הוכנס המכתב בהשגחה פרטית.
לפי התשובה הנמצאת במקום מוצאים את הברכה או
התשובה לשאלה .ניתן גם לפנות לכל חב"דניק ,שישמח
לסייע לכם בענין.
וזה עובד .יעידו על כך אלפים רבים שרק בזכות ברכתו
זכו לחבוק פרי בטן ,או למצוא את זיווגם ,אין ספור
בעלי עסקים מספרים בהתרגשות שרק עצתו הצילה
את עסקם והעלתה אותם על דרך המלך .אין תחום
בחיים שלא מושפע מברכות אלו ,כולל שאלות רפואיות
וכאלו הנוגעים לענינים של חיים.
בדורנו ישנה האפשרות לכל אחד  -אנשים ,נשים וטף
לפנות לרבי שליט"א מלך המשיח בכל רגע נתון ולקבל
תשובה מהירה ומדוייקת לצד ברכה שתמיד פועלת את
פעולתה .באהבתו העצומה לכל יהודי ,הוא העניק את
אפיק ההתקשרות הניסי ופותר את כל הבעיות.
גם אתם יכולים .פנו עוד היום לחב"דניק שבאיזורכם או
אפילו באמצעות פניה באתר אגרות.קום ,וזכו גם אתם
לקבל את ברכתו הניתנת מידו המלאה לכל אחד ,עדי
התגלותו תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

מה שמו? מנחם משיב

התלמידים שמעו את רבם מסביר כי שמו של המשיח הוא כשמו שלו הוא .רבי שילא ,רבי ינאי ורבי חנינא גילו זאת כל אחד בבית
מדרשו ,אבל היום המצב השתנה

בבית מדרשו של רבי שילא ,התנא הדגול ,שררה
דומיה מוחלטת.
התלמידים היו מוקסמים לדבריו של רבם שקלחו
מפיו ללא הרף ,חושפים אוצר בלום של חידושי
תורה ודרשות מופלאות על מאמרי רבותינו
ופסוקי המקרא.
בדבריו ,הזכיר רבי שילא את הפסוק "עד כי
יבוא שילה" המדבר על ביאת המשיח ,ובבארו
את הכתוב אמר " -שילה שמו של משיח ,שנאמר
'עד כי יבוא שילה'".
הקהל ,אשר הבין כי דבריו של הרב מכוונים אליו
בעצמו ,לא פקפק חלילה באמיתותם של דברים.
להיפך .תלמידיו של רבי שילא האמינו בכל לב
כי רבם הוא גואלם של ישראל ,המשיח .דבריו
הקדושים אשר ביארו כי שמו של משיח הוא
שילה-שילא ,רק הוסיפו ראיה לאמונתם בו.
סצנה דומה ארעה גם אצל רבי ינאי ,אף הוא
מדור התנאים ,אשר הכריז בבית מדרשו כי שמו
של משיח הינו ינון ,שנאמר " -יהי שמו לעולם
לפני שמש ינון שמו" ,כאשר גם כאן הצביעו
התלמידים על רבם ,רבי ינאי-ינון ,כמשיח.
כך בדיוק קרה גם בבית מדרשו של רבי חנינה.
גם שם דרש התנא את שמו של משיח ,באומרו
שחנינה שמו שנאמר "אשר לא אתן לכם חנינה".
גם אחריו ,איך לא ,צעדו תלמידיו הנאמנים אשר
ראו עצמם כתלמידיו של משיח.

כל אחד מאלו החכמים ,אומרת הגמרא במסכת
סנהדרין ,היה מבאר כי שמו של משיח הוא שמו
שלו .וכפי שפרשן התלמוד הבסיסי רש"י מבאר
על המקום בו מובא סיפור הדברים " -כל אחד
היה דורש אחר שמו".
יותר מאלף וחמש מאות שנה אחרי ,קם לעם
ישראל מנהיגו האחרון והנצחי .מנהיג אשר
הודיע כי מטרתו ומטרת הדור כולו היא להביא
את הגאולה האמיתית והשלמה לעמו ולעולמו
של הבורא.
מנהיג זה הוא מלך המשיח ,הרבי שליט"א
מליובאוויטש.
חסידיו האמינו תמיד אשר הוא המשיח ,גואלם
של ישראל ,ובבוא העת הוא יהיה זה שיקבץ את
נדחי ישראל ויבנה בית-מקדש.
לא ארכו הימים ובשיחותיו שלו עצמו אל קהל
החסידים הודיע כי הזמן בו אנחנו נמצאים עכשיו
הוא רגע קטן לפני בוא הגאולה ,וכי משיח כבר
נמצא כאן ,בינינו.
בשיחותיו אף נקב בשמו הקדוש ,מנחם-מענדל,
בצטטו את המשך הגמרא בסנהדרין אותה
הזכרנו " -משיח  -מנחם שמו ,שנאמר  . .מנחם
משיב נפשי".

החסידים אשר ידעו תמיד כי רבם הוא מלך
המשיח ,קיבלו גושפנקא לאמונתם רבת השנים:
הנה ,הוא בעצמו קובע את שמו כשמו של משיח!
אך רק רגע ,מה הפאנץ'? הרי גם רבי שילא ,רבי
ינאי ורבי חנינה קראו את שמם כשמו של משיח,
מה מיוחד בידיעה ששמו של המשיח הוא מנחם?
כיום ,שונה ידיעת שמו של המשיח מידיעתה
בדורות הקודמים.
לרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ישנם
את כל הסימנים הקובעים מיהו המשיח אשר
מובאים בספרי ההלכה (עליהם יש להרחיב
בהזדמנות) ,לבד מכך ששמו מעיד על היותו
הנבחר ,מה שמוסיף תוקף לקביעה זו גם על פי
ההלכה היהודית הפוסקת.
וכשנחשוב על כך ונבין את הדברים ,נקלוט לפתע
שהדור שלנו הוא דור המשיח ,דור הגאולה!
ואם בידינו נמצא המידע היקר כל-כך אותו
חפצו לדעת דורות ,אפילו חכמי הגמרא  -מיהו
המלך המשיח ,וודאי שלא נשמור את המידע הזה
אצלנו.
נפיץ אותו הלאה ,לסביבה ,למשפחה ,לידידים.
נכין אותם לבואו הקרוב מאוד ,מאוד מאוד.
תיכף ומיד ממש.

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

office@hageula.com

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

פנאי

ומצאת

בפרק יא בספר ישעיה ,מתאר הנביא את דמותו של מלך המשיח
ואופן התגלותו .לאחר שבפסוק א' ציין הנביא את יחוסו של
המשיח מזרע דוד המלך ,מונה הנביא בפסוק ב' את מעלותיו של
מלך המשיח:
ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת
ויראת ה' (ישעיה יא ,יב)
לדעת רוב הפשטנים ,הפסוק מונה שלשה מעלות עיקריות שניחן בהם מלך המשיח:
המילים "רוח חכמה ובינה" מתארות את שלימותו השכלית של מלך המשיח ,המתבטאת בשני פרטים:
"חכמה" מורה על הידע אותו רכש המשיח מרבותיו ,ו"בינה" מורה על הבנתו העצמית של המשיח
שמרחיבה ומעשירה את שכלו והבנתו ,יותר ממה שלימדוהו רבותיו .במילים "רוח עצה וגבורה" מתאר
הפסוק את שלימותו האנושית\טבעית של מלך המשיח ,הכוללת את כח ההסתכלות וההבנה של הסובב
אותו ("עצה") וכח ההתעוררות והרצון ("גבורה").
סופו של הפסוק" ,רוח דעת ויראת ה'" ,מורה על שלימות התקשרותו של המשיח בבורא העולם ,המתבטאת
ב"דעת"  -ידיעה והשגה בה' ובאופן השגחתו את ברואיו ("דעת") וביראה מה' המגיעה כתוצאה מהידיעה
וההבנה בגדולתו ("יראת ה'").
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תחילת הפסוק" ,ונחה עליו רוח ה'" ,הוא כעין כותרת והקדמה לפרטי המעלות המתוארות בהמשך הפסוק,
וישנם המפרשים ש"רוח ה'" היא רוח של נבואה ,שתנוח ותימצא אצל המלך המשיח באופן תמידי.
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הפרשן רבי משה אלשיך מפרש ,שהמעלות המנויות בפסוק מקבילות לשלשת הדרגות בנשמה " -נפש",
"רוח" ו"נשמה" .המעלה השכלית ("רוח חכמה ובינה") מקבילה לדרגת ה"נשמה" שבנשמתו של המשיח.
המעלה הטבעית ("רוח עצה וגבורה") מקבילה לדרגת ה"רוח" .וסוף הפסוק ("רוח דעת ויראת ה'") מקביל
לדרגת ה"נפש".

מלאו את התשבץ בחלק מהמושגים המופיעים בהסבר דלעיל:
דעת ,עצה ,מידות ,מוחין ,חכמה ,בינה ,גבורה ,רוח
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מקום משכן שילה ,דרום השומרון
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צילום :בית השלום ,ויקיפדיה

פירוש זה מתאים למבואר בתורת החסידות ,שעבודת ה'מוחין' ושכל האדם שייכת לדרגת הנשמה ,עבודת
ה'מידות' והרגש שייכת לדרגת הרוח ועבודת היראה והביטול שייכת לדרגת הנפש.

1
3

הרבי שליט"א מלך המשיח מבאר במספר מקומות ,שהמלך המשיח יחונן בכל מעלות המבוארות בפסוק,
כתוצאה מכך שהוא יהי' קשור לעצמותו של הבורא ,בה נמצאות כל המעלות גם יחד.

תחנות
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מבנה הקבע הראשון לבית לה' ,הוקם בשילה ,ארבע עשרה שנה לאחר כניסתם של עם ישראל לארץ .עם בנייתו הפך המשכן מבית ארעי הנודד ממקום למקום לבית
קבע .כאן הוא הוצב במקום קבוע וקירותיו הוקמו מאבן (בניגוד לתקופת השהות במדבר ,שקירותיו היו עשויים בדים) מחופה יריעות.
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ההקמה
בזמן קידוש המשכן הקים יהושע בן נון מחדש את הסנהדרין עם שבעים הזקנים ,באותו מעמד הושלמה גם חלוקת הארץ באמצעות הטלת גורל על פי ה' באמצעות
אלעזר הכהן ויהושע בן נון ,בגורל זו זכו הכהנים ושאר בני לוי ב 48-ערים ומגרשיהן .גם השבטים שעדיין לא קיבלו את חלקם בארץ זכו לנחלה באותו מעמד.

מעבר לבית קבע
משכן שילה עמד בין השנים ב'תק"ב  -ב'תתע"א ( 369שנים) .וזמן קצר לאחר חורבנו ,הקים שלמה המלך את בית המקדש הראשון בירושלים ,לשם הועבר ארון ברית
ה' ,שעמד במקום הקדוש ביותר  -קודש הקודשים .מאז לא הועתק מקום המקדש ,והוא נשאר במקומו המדוייק וכך יהיה שם גם בבית המקדש השלישי.

כמו בית המקדש
בגלל יחודיותו של משכן שילה ,הוא נחשב במובנים הלכתיים רבים ,באותה תקופה כמו בית המקדש .אך בעוד שבבית המקדש הותרה אכילת הקדשים הקלים רק
בין חומות ירושלים ,הרי שבשילה הותרה אכילתם בכל מקום שממנו ניתן היה לראות את המשכן (על הגבעות הצופות למקום המשכן המשוער נמצאו בחפירות
ארכיאולוגיות שברי חרסים רבים ,אך רק מהגבעות מהן ניתן לראות את המקום ,בגבעות מהן לא ניתן לראות את מקום המשכן לא נמצאו כלל חרסים).

