כינוס השלוחים העולמי:
השליח שעומד מאחורי בית
חב"ד הגדול בעולם בריאיון
למגזין עולם חדש
ﺧﻼص Redemption
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אירועים
תו ירוק לאירוע הגדול
 /יוסף אברמוביץ

14

כלכלה
חברות רבות זוכות לפריצה כלכלית
דווקא כעת  /אריק לוזון

21

פרשנות
היהודי האחרון יצא
מאפגניסטן  /רחל שאבי

המעצמות
הגדולות דנות
בצמצום הנשק

23

דעות
לעצור רגע ולבדוק את
הדרך  /לבנת סגס

וכתתו
חרבותם
לאתים

אחרי שעמדו ביעדי צמצום הנשק הגרעיני למימדים קטנים ,בימים אלו דנות ארצות הברית
ורוסיה בהמשך המגמה ואף נבדקת האפשרות לצמצום הנשק הקונבנציונלי בנצי פרישמן עמ' 2

"לא לאשר
בניה בברזל
לא איכותי!"

הדיון בוועדת הכלכלה חשף את
חומר הבניה החדש איתו ישתמשו
• יוסף אברמובי ıעמ' 10

צילום :ערוץ הכנסת

הם באים!

צילום :ארגון שבי ישראל

קהילת בני מנשה קיבלו
בזרועות פתוחות את
הבאים החדשים שנחתו
בשבוע שעבר בישראל.
האם מדובר בצאצאי
עשרת השבטים האבודים?
• רבקה סופר עמ' 5

ועידה עולמית של טוב וחסד
ועידת האקלים העולמית של האו"ם שצפויה להתכנס בשבוע הבא בבריטניה תצביע בעד
שורת החלטות הנוגעות לשיפור חיי האנושות ותציע תוכנית סיוע ועזרה למדינות החלשות
בעולם • מהשפעותיו של מלך המשיח • מנחם אמיתי עמ' 8

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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ארה”ב ורוסיה
במגעים לצמצום
הנשק בעולם

הרבי שליט"א מלך המשיח אוחז את עיתון הגאולה גליון מס' 2

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

menuim@hageula.com

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

קראתם את העיתון?
נהנתם? יש לכם שאלות?
צוות הכותבים עומד לרשותכם בכל
שאלה בנושא גאולה ומשיח בואצפ
שמספרו 03-6777075
רוצים לעזור לנו להגיע אל קהלים חדשים?
חפשו אותנו ברשתות החברתיות והפיצו
למכריכם את בשורת הגאולה
חפשו אותנו בפייסבוק ,טלגרם ,טוויטר
ובשאר הרשתות החברתיות

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

בנצי פרישמן
באופן בלתי צפוי וכמעט
ללא שימת לב ראויה,
הודיעה ארצות הברית לאחרונה,
כי בכוונתה להציע בשיחותיה
עם רוסיה הסכם שיכלול צמצום
כלי הנשק בעולם ,זאת בהמשך
להסכמים בינהם לצמצום הנשק
להשמדה המונית.

תחילתו של הסיפור בחורף ה'תשנ"ב
( )1992לפני  30שנה בדיוק ,אז עם
סיומה של המלחמה הקרה ,נפגשו נשיאי
המעצמות כדי לדון ביניהם בדבר צמצום
הנשק להשמדה המונית בדגש על טילים
גרעיניים ,אותם פיתחו במרץ במהלך
עשרות שנות המלחמה ביניהם.
באותו מפגש הם חתמו על האמנה
לצמצום הנשק האסטרטגי (Strategic
 ,Arms Reduction Treatyבקיצור
 )STARTהסכם על הפחתה והגבלה
של אחזקת נשק התקפי אסטרטגי .האמנה
אסרה על שני הצדדים להציב ראשי נפץ
גרעיניים על למעלה מ 1,600-טילים
בין-יבשתיים ,וכן אסרה להציב סך של
למעלה מ 6,000-ראשי נפץ גרעיניים
על טילים בין-יבשתיים ועל מפציצים
ביחד .האמנה הייתה הסכם בקרת נשק
הגדולוהמורכבביותרבהיסטוריה,ויישומה
הסופי בסוף  2001הסתיים בהסרת
כ 80%-מכלל כלי הנשק הגרעיניים
האסטרטגיים שהיו בעולם עד לאותה עת.
עם תפוגתה של האמנה ,בשנת תש"ע -
 ,2010נחתמו הסכמים חדשים בפראג
על ידי נשיא ארצות הברית ברק אובמה
ונשיא רוסיה ,דימיטרי מדבדב.

בעת המפגש המפורסם בשנת תשנ"ב,
נשא הרבי שליט"א מלך המשיח ,שיחה
מיוחדת בהתייחסו למאורע בה אמר:

נחשבו לאפסיים ממש ,הודיעה
מחלקת המדינה כי נכון לשנה
שעברה היו לארה"ב רק 3,750
ראשי נפץ גרעיניים .נתון זה כולל
הן ראשי נפץ שבשימוש אקטיבי והן
כאלו שנמצאים באחסון לטווח ארוך.
לפני  50שנה בעיצומה של המלחמה
הקרה ,הגיעו ראשי נפץ אלו למספרי
שיא של .31,255

"מהיעודים של הגאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו בשייכות
להנהגת אומות העולם – "וכתתו חרבותם
לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי
אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"".
הרבי שליט"א מלך המשיח אף הביא
מהמפרשים המסבירים שפעולת השפעה
זו על אומות העולם ,נעשית על ידי מלך
המשיח בעצמו.
והוסיף" :וכיון שבימים אלו מחליטים
ומכריזים ראשי מדינות בעולם על
דבר צמצום וביטול כלי נשק וההוספה
בהענינים הדרושים לקיום כלכלת
המדינה והעולם כולו – תוכן היעוד "וכתתו
חרבותם לאתים" ,שבירת כלי המלחמה
לעשות מהם כלים לעבודת האדמה" ,ארץ
ממנה יצא לחם" – הרי זה סימן ברור
על התחלת קיומו של יעוד זה בגאולה
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
ליתר ביאור:
כיון שנמצאים ב"זמן השיא" ("די העכסטע
צייט") של ביאת משיח צדקנו" ,הנה זה
(מלך המשיח) בא" ,רואים כבר (מעין ו)
התחלת פעולתו של מלך המשיח על
העמים" ,ושפט בין הגוים והוכיח לעמים
רבים וכתתו חרבותם לאתים וגו'" – על
ידי זה שהקב"ה נותן בלב המלכים של
אומות העולם ("לב מלכים ושרים ביד ה'")
להחליט ולהכריז יחדיו על דבר המעמד
ומצב של "וכתתו חרבותם לאתים".
וזהו הטעם שהחלטה והכרזה זו היתה
בזמן זה דוקא – בגלל שייכותו המיוחדת

הכותרת הראשית בעיתון הגאולה ,ז’ אדר א’ ה’תשנ”ב
))11.2.92

להגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח
צדקנו בפועל ממש" (שיחת שבת פרשת
משפטים ה'תשנ"ב).

ממשיכים במגמה
לפני כשבועיים ,אחרי יותר משלוש שנים,
חשפה ארה"ב את הכמות המדויקת
של כלי הנשק הגרעיניים שברשותה.
בהודעת מחלקת המדינה בוושינגטון
נאמר כי השקיפות בתחום הגרעין תסייע
במאמצים הדיפלומטיים להגביל את
תפוצתם של כלי הנשק להשמדה המונית
ברחבי העולם.
כדי להמחיש את עוצמת ההסכם ,שצימצם
את אותם כלי נשק ,למימדים שבעבר

בהוודעתו של האנס קריסטנסן,
מנהל הפרויקט למידע גרעיני
שפועל במסגרת איגוד המדענים
האמריקני ,הוא הסביר כי חשיפת
כמות כלי הנשק הגרעיניים
תסייע לדיפלומטים האמריקנים
לנהל מגעים מול עמיתיהם בעולם,
בפרט מול הרוסים ,על מנת להגיע
להסכמים נוספים שימנעו שימוש
והפצה של נשק גרעיני.
יצויין כי השנה הצהיר מזכיר
המדינה אנתוני בלינקן כי זהו אכן
היעד של הממשל בארה"ב" :הנשיא
ביידן הבהיר זאת היטב – לארה"ב
יש ציווי לאומי-ביטחוני ומחויבות
מוסרית להפחית ובסופו של דבר
לחסל את האיום שנובע מכלי נשק
להשמדה המונית" .לצד המאמץ
לצמצם את המאגר הגרעיני של
ארה"ב ,הממשל עורך כעת בחינה
מחודשת של כלל מדיניות הנשק
הגרעיני שלו .הבחינה הזו צפויה
להסתיים בתחילת השנה הבאה.
כשכאמור על השולחן מונחת
האופציה למצוא את הדרך "לחסל"
את האיום מאחזקת אותם כלי נשק.
כחלק מהניסיון לצמצם את תפוצתו

אחרי שכלי הנשק
הגרעיניים צומצמו
לעשר אחוז ממספרם
בעבר ,צועדות
המעצמות לקראת
הסכם שיכלול צמצום
משמעותי נוסף •
במסגרת המגעים עולה
האפשרות לצמצום
הנשק הקונבנציונאלי
• כל זאת בעקבות
פעולתו והשפעתו של
הרבי שליט"א מלך
המשיח

שליט"א מלך המשיח ,לפי כללי
ההלכה ,למלך המשיח שיבוא
לגאול את עם ישראל בגאולה
האמיתית והשלימה:

של הנשק הגרעיני בעולם ,ממשל
ביידן פועל כעת להגיע להסכמי
בקרת נשק חדשים מול רוסיה.

התפתחות חיובית
הממשל הקודם בראשו עמד דולנד
טראמפ דגל במדיניות שונה ,משל
זו הנוכחית ,מדיניות שהובילה
לעיכוב בקידום הסכמים אלו.
הסכם  START1עליו מתבססות
המעצמות כיום ,עומד לפוג בקרוב,
והציפיה היא כי כבר בחודשים
הקרובים יחתם הסכם חדש
ומעודכן.
ביידן ,הציע מיד עם כניסתו
לתפקידו ,הארכה של חמש שנים
לאמנה – והנשיא הרוסי ולדימיר
פוטין מיהר לקבל אותה .כעת
דנות וושינגטון ומוסקבה בהסכם
חדש שיחליף בסופו של דבר את
האמנה הזו ,ואולי יכלול גם הגבלה
בשימוש בנשק קונבנציונלי .סבב
ראשון בשיחות בין הצדדים נערך
לאחרונה בז'נבה ,וגורם דיפלומטי
כינה את השיחות שהתקיימו שם
"פרודוקטיביות" .הוא אמר כי עצם
העובדה ששני הצדדים דנים זה עם
זה היא התפתחות חיובית.
אגב ,באותה שיחה שהוזכרה קודם,
מציין הרבי שליט"א מלך המשיח
גם את הסיבות הרוחניות שהובילו
להסכם בין המדינות:
תחילה מסביר הרבי שליט"א מלך
המשיח כי הסכמים אלו מחוייבי
ההגיון היו אמורים להחתם עוד
מזמן ,אלא שבעבר לא היה העולם

חותמים על הסכם ’סטארט החדש’ לפני כעשור
צילוםPresidential Press and Information Office :

במצב של גאולה ולכן לא הגיעו
אותן אומות העולם להכרה בצורך
של הסכמים אלו:

האמיתית לכך שבתקופה האחרונה
ניכרת השאיפה לגמר ולסיום
תקופת המלחמות בעולם ,והתחלת
תקופה חדשה של קיום העולם
על פי צדק ויושר ,שלום ואחדות,
כמודגש ביותר בהחלטת והכרזת
מנהיגי אומות העולם בערב
שבת זה ,היא (לא רק מצד חיוב
השכל ,שהרי חיוב השכל היה גם
בכל הדורות שלפני זה ,אלא גם,
ובעיקר) מפני שמתקרבים להזמן
שאודותיו הכריזה התורה ("מסיני")
"וכתתו חרבותם לאתים".

ואף על פי כן ,במשך כל הדורות
התנהלו ריבוי מלחמות בין
אומות העולם שגרמו הרס וחורבן
בעולם – בניגוד להמתחייב בשכל
האנושי!

פסק הדין השפיע

"וכתתו חרבותם לאתים" הוא ענין
המובן ומחוייב גם בשכל האדם
שהרי ,שכל אנושי מחייב קיומו
של העולם על פי צדק ויושר ,על
ידי שלילת מלחמה שמביאה הרס
וחורבן ,רחמנא ליצלן ,ועד שיביא
לשבירת כלי המלחמה ("וכתתו
חרבותם") והפיכתם לכלים
שמביאים תועלת לישובו של עולם
("אתים").

ועל כן צריך לומר ,שהסיבה

כאן חושף הרבי שליט"א מלך
המשיח ,שההשפעה על מנהיגי
המעצמות מגיעה מפסק דין מיוחד
שנחתם באותם ימים ,המעניק
תוקף הלכתי לזיהויו של הרבי

"ועל פי זה יש לומר ,שהחלטת
והכרזת מנהיגי אומות העולם
בערב שבת פרשת משפטים על
דבר המעמד ומצב של "וכתתו
חרבותם לאתים" ,היא ,כתוצאה
מהחלטת והכרזת "מלכי רבנן"
ש"הנה זה (מלך המשיח) בא" ,החל
מהפסק-דין של כבוד קדושת מורי
וחמי אדמו"ר נשיא דורנו שמכבר
נשלמו מעשינו ועבודתינו דמשך
זמן הגלות ומוכנים כבר לקבלת
פני משיח צדקנו ,וכן הפסק-דין
של הרבנים ומורי-הוראה בישראל
שהגיע זמן הגאולה" ,יעמוד מלך
מבית דוד וכו' בחזקת שהוא
משיח" ועד להמעמד ומצב ד"הרי
זה משיח בודאי" – פסק-דין
"מסיני" ,שנמשך וחדר גם בגדרי
העולם ,עד כדי כך שמנהיגי אומות
העולם מחליטים ומכריזים מדעתם
(ו"בערכאות שלהם" ,שיש בהם
התוקף ד"דינא דמלכותא דינא")
על דבר המעמד ומצב של "וכתתו
חרבותם לאתים".
כך או כך ,אין ספק כי ניתן כיום
לראות במוחש כי העולם משתנה
לנגד עינינו ומשאבים רבים
שהופנו בעבר לפיתוח וייצור כלי
נשק ,מופנים כיום למטרות של
שלום צדק ויושר בין האומות,
בכוח השפעתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח.

4

חדשות

חדשות

התו הירוק הקרוב:
תקף עבור אירוע המוני אחד

בקרוב :עשרת השבטים מגיעים לישראל
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גם ד"ר אלרעי-פרייס עוד לא ראתה את התו הירוק החדש :כדאי שתדעו על סעודת ענק המתוכננת בקרוב ,עם כמות
משתתפים אדירה ובכפוף ל"תו ירוק" שונה ומיוחד • כל מה שרציתם לדעת על החגיגה ההיסטורית של הגאולה
את צרכיו הגשמיים  -אוכל ,שותה
ומתענג ,והדבר מביא לידי דביקות
גדולה יותר בקדוש ברוך הוא,
בתורתו ובמצוותיו ,אז מתגשמת
מטרה אלוקית.

יוסף אברמוביץ
נכון ,אנחנו כבר לא
לחגיגות
מתגעגעים
המוניות .החיים היום שונים
לחלוטין מכפי שנראו רק לפני
שנה וחצי .בכפוף למגבלות
התו-הירוק ,הקודם או העדכני,
אנחנו יכולים להתכנס עד
כמות מסויימת ,וליהנות יחד
תחת כללים מרווחים יותר.

אך גם כעת ,תמונות של חגיגות
המוניות ללא שום מגבלות וללא
אכיפה מסודרת של הסטטוס בו
מחזיקים המשתתפים ,עשויות
לעורר רוגז אצל חלק מהאנשים.
האם תיתכן בקרוב ממש חגיגת
ענק הכוללת אוכל בשפע ,שאינה
תחת כיפת השמים ,ללא שום
הגבלה על כמות המשתתפים
ועם אישור כניסה בכפוף לכללים
חדשים שאנו עדיין לא מכירים?
זוהי סעודת הגאולה הידועה ,עם
אישור כניסה לצדיקים בלבד.

דווקא בגאולה?
לקורא הבקיא מעט ברעיון העומד
מאחורי הגאולה ,לא נשמע הדבר
סביר .יסודה הבסיסי של הגאולה
הוא הזיכוך הרוחני שיתחולל
בחומריות העולם ,הגברת חשיבות
הרוח והנשמה על הגשמיות,
התגלות מציאותו של הבורא
בעולם הגשמי.
האם הגיוני להניח כי דווקא
הפתיחה של עידן נעלה ורוחני
שכזה ,תצויין בחגיגה פיזית
וגשמית ,עמוסה במאכל ובמשתה?

מעבר בין עולמות
בין פרשני המקרא והתלמוד עלו
דעות שונות לגבי מועד קיומה
המדויק של הסעודה .היו שאמרו
כי הסעודה תיערך עמוק בתוך
תקופת הגאולה ,לאחר השלב
הראשון שבה ובתחילת התקופה
השניה והסופית.

הכניסה למאושרים בלבד .התו הירוק.

האם מתאים להתחיל את העידן בו
הרוחניות היא השולטת ,בסעודה
דשנה וגשמית למהדרין?
אך מסתבר שאכן מדובר בסעודה
גשמית וממשית ,ולא רק במשל או
רעיון ציורי הממחיש את האווירה.
וכפי שלומדים מפרשי התלמוד
מהמילים הברורות שנאמרו בו:
"עתיד הקב"ה לעשות סעודה
לצדיקים מבשרו של לווייתן" -
הסעודה המובטחת תהיה סעודה
עם בשר ממשי ,ואינה באה לשמש
כדוגמא לדבר רוחני שיתרחש אז.
התפריט המשובח של סעודה
זו יכלול בשר איכותי של "שור
הבר" ,בשרו של דג לויתן המיוחד
לכך מבריאת העולם ,יין מובחר
המשומר במשך אלפי שנים ,ועוד.
ההיגיון הטמון מאחורי סעודה

גשמית כפתיחה לגאולה הרוחנית-
לכאורה ,הוא בעצם כל הסיפור של
הגאולה  -לא מתוכנן כאן עידן
של מחיקת הגשמיות והתענוג מן
העולם ,והשתלטות מוחלטת של
הרוחניות והנשמה .אם זו היתה
מטרתה של הגאולה ,היא לא היתה
מתרחשת בתוך העולם הגשמי.

רוחניות טעימה
הבשורה הגדולה שבעידן הגאולה
היא דווקא החיבור והשילוב בין
כללי המשחק של הטבע  -הנאה,
אוכל ותענוג  -לבין התוכן האמיתי
שעבורו קיים העולם  -חיבור של
ממש לקדוש-ברוך-הוא וקיום
רצונו.
עידן הגאולה ,המסמל יותר מכל
את ה"שלום" בין הנאות העולם

לבין הנדרש מהאדם  -מילוי רצון
הבורא ,יפתח אפוא באירוע שכולו
גאולה  -הנאה רוחנית מקרבת
השם ,המתורגמת להנאה גשמית
וגופנית ממש.
סעודה זו נקראת "סעודת
הצדיקים" ,משום שהיא מיועדת
לכל צדיקי עם ישראל מכל
הדורות ,שישתתפו בה יחד עם
שלושת האבות ,משה רבינו ,אהרן
הכהן ודוד המלך.
היא תבטא לראשונה את האפשרות
ליהנות ממש ממציאותו של
אלוקים ,תוך כדי אכילה ושתיה,
כאשר הדבר אינו סותר .הדבר
יתאפשר בגלל שאז תתגלה באופן
מושלם קדושת גופו הגשמי של
היהודי ,בו בחר הבורא על פני כל
העמים  -כאשר גוף קדוש ממלא

אחרים סברו כי הסעודה תתקיים
דווקא בתחילת ימות המשיח,
כפתיחה לעידן המופלא והנעלה.
דעה מעניינת הובאה ע"י אחד
מגדולי הפרשנים בתקופת
הראשונים  -המכונה 'רבינו בחיי',
הסובר כי סעודה זו תהיה כעין
סעודה מפסקת אותה אוכלים
קודם הצום.
הוא מסביר כי סעודה זו תתחיל
בזמן הקודם לגאולה ,כאשר עדיין
העולם מתנהל כרגיל ,והיא זו
שתחתום את עידן זה .ממנה יכנסו
הסועדים אל תקופת הגאולה.

מקורות :רמב"ם הלכות תשובה
פ"ח ה"ד; פסחים קיט ,ב; אגרת
ההתנצלות של הרמב"ן; בבא
בתרא עה ,א; ספר הליקוטים
דא"ח ערך 'לוויתן'; אבן עזרא
על דניאל יב ,ב; רבינו בחיי על
בראשית א ,כא; לקוטי תורה
תחילת פרשת צו; אגרות קודש -
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א ,ח"ב אגרת ר.
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היהודים באים

עוד קבוצה גדולה של עולים חדשים נחתה בישראל ,הפעם מדובר בקהילת "בני מנשה" החיים בהודו ולהם סממנים
המעידים על מסורת יהודית עתיקה • לאחר גיור הם ישתלבו בשאר בני הקהילה החיים בארץ
ביקורו ביפן ונאומו לפני מאות
מנהיגים שביקשו שידבר דווקא
בלשון הקודש .הרבי שליט"א מלך
המשיח שאלו האם ידוע לו מה
שהיפנים טוענים שמוצאם מעשרת
השבטים...

רבקה סופר
בשבוע שעבר ,נחתו
בנמל התעופה בן גוריון,
עולים חדשים מקהילת 'בני
המנשה' בהודו בהתרגשות
רבה.

נשיא אחד לכולם

על פי המסורת המועברת בין
הדורות בקרב בני הקהילה ,חברי
קהילת בני המנשה בהודו רואים
עצמם כצאצאים של שבט המנשה,
אחד מעשרת השבטים שגורשו
מארץ ישראל בסוף תקופת בית
ראשון ,לפני יותר מ ,2,700-שנים
על ידי מלך אשור .מספרם נאמד
כיום בכ 10,500-נפש .כ6,500-
מהם עדיין ממתינים לעלות
לישראל.
יצויין כי למעלה מ 4,000-בני
הקהילה כבר עלו במשך השנים
ונקלטו בישראל בהצלחה.

הציפיה לפגוש באותם יהודים
אבודים ,תביא גם לעליה כמותית
ומספרית שלא בערך למספרם
של עם ישראל הידוע היום .נקל
לשער כי אם כיום כל היהודים
המוכרים לנו הינם צאצאים בעיקר
של שני שבטים ,מה תהיה כמותם
המספרית עם גילויים וחזרתם של
עשרת השבטים.

עולה חדש מקהילת בני משנה נוחת לראשונה בישראל

האחרונות משנה תוקף .הרב אליהו
אביחיל העומד בראש אגודת "עמי
שב" ,פנה לרבי שליט"א מלך
המשיח בשנת תשל"ח ()1978
בנושא איתור השבטים וקיבל
מענה" :בענין שבטי אפגניסטן,
בטח מתייעצים במומחים בשטח
חשוב זה".

עשרת השבטים הוגלו לאחר כיבוש
ממלכת ישראל בידי אשור ומאז לא
נודע גורלם .עשרת השבטים הם:
ראובן ,דן ,נפתלי ,גד ,אשר ,יששכר,
זבולון ,מנשה ,אפרים וחלק משבט
לוי .במהלך השנים הועלו מספר
השערות לגבי מקום המצאם ושיוך
עמים וקבוצות שונות כצאצאים
של עשרת השבטים.

מתגיירים בארץ

המאמצים למציאת השבטים
האבודים ,קיבלו בעשרות השנים

מאוחר יותר כאשר מצא את בני
שבט המנשה בהודו ,הרואים את

עצמם צאצאים לעם ישראל ,כתב
שוב לרבי שליט"א מלך המשיח,
שעודד את פעילותו אך הורה לו
להתייעץ עם גדולי הרבנים בארץ
הקודש ,ואחר כך נתן את ברכתו.
בנוסף קיבל הוא מענה שיש
להעלותם ולגיירם בארץ.
מעניין כי בכפריהם של אותם
שבטים ,התגלו כתובות עתיקות
המכילות איורים של מנורת
המקדש (אגב ,בקנים ישרים
אלכסונים) ,וכן מקפידים הם על

הסגן שביקש
לפרסם משיח
משה גרופר סגן ראש עיר ברומניה ,הצטלם לאחרונה
בתוכנית הטלוויזיה המקומית אותה הוא מנחה כשהוא
עונד סיכת משיח על חליפתו .את הסיכה קיבל כשביקר
במהלך חג הסוכות בבית חב"ד בקישינב שבמולדובה,
שם בירך על הלולב בדמעות של התרגשות .לאחר מכן
התעניין לפשר הסמל של השליח הרב מענדי אקסלרוד,
ושמע כי זהו חפץ שנועד לבטא את הצפייה והאמונה,
משכך ביקש לעצמו גם אחד שכזה.

צילום :ארגון שבי ישראל

אי אלו הלכות בעניני קידושין
ונישואין ,שמירת שבת ועוד .למרות
זאת ,לא ניתן לקבלם על סמך זאת
לחיק עם ישראל ,מצד ההגדרות
ההלכתיות שקבעו חז"ל ,ואי לכך,
עליהם ,כמו על כל שאר הקבוצות
המגיעות ארצה ללא שמירת
מסורת הלכתית מובהקת – לעשות
גיור כהלכה.
יצויין כי באחד מביקוריו של
הרב ישראל מאיר לאו ,אצל לרבי
שליט"א מלך המשיח ,סיפר על

הנביא יחזקאל ניבא את שובם
במילים :הנה אני לקח את בני
ישראל מבין הגוים אשר הלכו שם
וקבצתי אתם מסביב והבאתי אותם
אל אדמתם" .בדברי נבואתו שם
מתאר הנביא את חלוקת הארץ
לעתיד לבוא ,באופן בה יקבלו
כל שנים עשר השבטים את חלקם
בארץ המובטחת ,כאשר לכולם
יהיה נשיא אחד – מלך המשיח.
הנביא ישעיהו ניבא את חזרתם
במילים" :והיה ביום ההוא ,יתקע
בשופר גדול ,ובאו האבדים בארץ
אשור ,והנדחים בארץ מצרים,
והשתחוו לה' בהר הקודש
בירושלים".

6

חדשות

כ"ה חשון ה'תשפ"ב \ 31/10/2021

חדשות

כ"ה חשון ה'תשפ"ב \ 31/10/2021

יום הקדוש .בערב יום הכיפורים משכימים כולם כדי להיות נוכחים במעמד הכפרות .עם צהרי היום
לאחר שקיבלו מוקדם יותר פרוסת ”לקעח” כנהוג ,מתחילים בסדר ההכנה לקראת יום כיפור ,בין
היתר ע”י ה’מלקות’ (בתמונה) ו’ברכת הבנים’ כשאלפים נאספים להתברך מפיו של הרבי שליט”א
מלך המשיח .בסיום הצום לאחר שירה אדירה מפי הקהל ”יחי אדוננו” המבטאת את האמונה שאכן ”לשנה הבאה
בירושלים” כפי שאומרים כולם ,יוצאים כולם לברכת הלבנה.

זווית אישית  /בנצי פרישמן

לעולם ועד!
כך זה בוודאי היה נראה
לפני כאלפיים שנה ,בבית
המקדש בירושלים .בליל בלתי נתפס
של שפות ופרצופים ,נוהרים כולם
למקום קדוש אחד .מכל רחבי העולם
הם עושים את דרכם בימי החגים ,כדי
לזכות להיות בבית הגדול.
ישנם תחושות וקולות שלא ניתן
להעביר על גבי נייר ,אפילו תמונות
לא ימצו זאת :דמעתו של נער צעיר
המתחנן בשעת לילה בהתוועדות
חסידית לגאולה אמיתית ושלימה,
ניגון שמחה עוצמתי המקיף את
אלפי המתפללים ,התרגשותו של
אברך העובר מול פני קודשו בחלוקת
הדולרים אחרי תקופה ממשוכת בה
נבצר ממנו לטוס ,תינוקת קטנה בידי
אימה בקבלת פרוסת עוגת ה'לקעח'
בפתח  ,770ובכל זאת ניסינו למצות
מספר מצומצם של רגעים ספורים
מתוך חודש שלם ,בו בכל יום
מתרחשים מספר אירועים.
בשנה שעברה רבים שביקשו לטוס,
לא הצליחו לעשות זאת עקב מגבלות
ותקנות הבריאות במדינות רבות ,מה
שהביא השנה למשנה פרץ של רגשות
אצל רבים מהבאים.
וסדר היום ב ,770-מתנהל בקצב
משלו .כל בוקר ,בימות החול כמו
בשבתות ,בחגים או בימים הנוראים
תפילת שחרית מתחילה בשעה .10
חמש דקות קודם לכן ,כבר נעמדים
האלפים מוכנים לתפילה כששביל
מעבר מפולס לו בטבעיות בתוך נהר
האדם ,לקול שירת האמונה "יחי
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח
לעולם ועד" ,כך גם השירה בוקעת
ועולה לאחר כל תפילה ,בעידודו
הנצחי של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,סדר שנשמר גם בתפילת
מנחה או ערבית.
בשבתות זוכה הקהל להשתתף

במשך שעות בהתוועדות קודשו,
התוועדויות שמגיעות לשיא בימי
החגים ,אז נמשכות הן זמן ניכר לאחר
החג ,כשאלפים עוברים בסוף לקבל
"כוס של ברכה".
בין לבין מנצלים האורחים את שהותם
כדי ללמוד תורה וחסידות ,שיעורים
ומסלולי לימוד נפרסים ברמות שונות
לאורך כל הימים .אדם כי יקלע
בשעות אלו לבית המדרש יופתע
מעוצמת רעש הלימוד שלא פוסק.
בערבים ולאורך הלילות משתתפים
הם בהתוועדויות חסידיות הנסובות
בדרך כלל סביב נושא אחד :קבלת
פני משיח צדקנו בפועל ממש.

שואבים שמחה לכל השנה .ימי חג הסוכות הינם זמנים בהם כל אחד עובר לחיות באופן נעלה יותר.
מידי ערב לאחר שיחת קודש ואכילת סעודה או ארוחה ,מתיישבים להתוועדות בתוך אחד הסוכות,
כאשר משם פונים לריקודים המנשכים עד לאור הבוקר .בימי חול המועד מלווה את הריקודים
תזמורת הנגנת בעוז ,כשדגלי משיח מתנופפים מעל .גם אם יורד גשם סוחף על ראשי החוגגים הם אינם פוסקים
מלרקוד בעוז.

ולא הספקנו לדבר על האירועים
המיוחדים בערבי החגים ובתוך
החגים :התרת נדרים ,תקיעת שופר,
ערב יום כיפור ,מעמד ברכת הבנים,
מארש הניצחון הסוחף בצאת הצום,
התור לברך על הלולב ,הושענות עם
ארבעת המינים ,שמחת בית השואבה,
מידי לילה עד אור הבוקר ,ומעל כולם
ארבעים ושמונה השעות של השמחה
והריקודים בשמיני עצרת ושמחת
תורה.

ואכלת ושבעת .מאחורי מפעל האכלה הענק ,עומד ארגון
אש”ל  -הכנסת אורחים המופקד על הטיפול בהזנת הארוחות
לאלפים האורחים מידי יום .חדרי אוכל לאורחים ואורחות
מופעלים ביעילות לרווחת הסועדים .במקביל פועלים ברחבי השכונה
מוקדים נוספים לאירוח ההמונים ובראשם מפעל החסד העצום של ר’ משה
רובשקין הפועל  24שעות ביממה.

לפני שלושים שנה בדיוק ,הודיע
הרבי שליט"א מלך המשיח על
חלוקת קונטרס על ידו באופן אישי
לכל אחד מהחסידים .החוברת
מכילה שיחות קודש מיוחדות על
מעלתו של בית המדרש  .770בין
הדברים המיוחדים שנאמרים שם
זה הגימטריה של מספר הבית 770
"בית משיח" ו"פרצת" ,אך מעל הכל
עומדים דבריו הקדושים כי בית זה
הינו מקום המקדש העתיד ,וממנו
תתחיל הליך גאולתם של ישראל,
ממקום זה בו שוכנת השכינה.
אין ספק כשנמצאים ב ,770-מרגישים
גאולה .בואו עוד היום ,לטעום,
להרגיש ולחיות.

צילום :דובער הכטמן ,חב"ד אינפו

לילה כיום יאיר .לאורך כל החודש ,ובמיוחד לקראת חלקו האחרון ,הופכים הלילות
להתוועדויות בלתי פוסקות ,סביב שולחנות ערוכים בנדיבות מתיישבים ליד המשפיע
המתוועד לאורך שעות .ניגוני שמחה לצד התעוררות ,סיפורי מופת ועניני חסידות
יוצרים תמהיל המחיה את הנשמה ומעניק כלים להתמודדות מול כל מונע ומעכב .כאן סופגים
אוירה של קדושה וכוחות לכל ימות השנה.

כוס של ברכה .בימי
החגים ,נעמד קהל
האלפים להתוועדות
עם הרבי שליט”א מלך המשיח ,עיני
הכל צופות אליו והאוזנים כרויות
לשמוע דברי אלוקים חיים ,הניגונים
מעוררי הנפש מרימים את כולם
טפח מעל הקרקע .צעירים רבים
תופסים מקום על גבי פירמידות
מאולתרות המוצבות לאורך קירות
בית הכנסת ,על מנת להיטיב את
נקודת הצפיה .בסיום ,אחרי הבדלה
עוברים כולם לקבל ”כוס של ברכה”.
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חדשות

חדשות

הסעיף השישי הציג וסיכם את
קריאתו של ארגון פעילים עולמי
בו חברים אלפי צעירים ממעל
 200מדינות הנקרא 'צעירים למען
()Youth4Climate
אקלים'
שבמסגרתו הגיעו מאות פעילים
למילאנו  -שם התקיימו כנסי
ההכנה לכנס האו"ם  -על מנת
להציג את מחאתם וקריאתם
לפעולה לקראת הכינוס.
"צעירים למען אקלים" דרשו
לחדול מ"בירבורים" או בשפתם
 Blah, blah, blahולפעול
לכלכלה ירוקה ,תומכת במדינות
עניות ומועילה יותר לעולם.
במחאותיהם ובמסמכים ששיגרו
קראו:
"זה הזמן להראות את הכסף"
"זה הזמן לעזור לארצות עניות
ופגיעות משינויי האקלים"
"זה הזמן לממש צדק אקלימי"
צילוםKureng Workx :

ועידות האומות המאוחדות לשינוי אקלים ()United Nations Climate Change conference
מתכנסת אחת לשנה כדי לדון בהתמודדות עם שינוי האקלים העולמי ולנהל משא ומתן על אמנת קיוטו
והסכם פריז  -העוסקים בהפחתת פליטת גזי חממה • הרבה יותר מהפחתת הפליטות ,מפגשים אלו
מפנים תקציבי ענק לסיוע למדינות חלשות ולהפנית אנרגיות תעשיתיות לאפיקים יעילים ,רווחיים
ונקיים יותר לעולם
ועידת האקלים של
האו"ם שמתכנסת מידי
שנה במקום אחר על הגלובוס,
בגלאזגו
השנה
תתארח
שבסקוטלנד ,בריטניה .הסכם
פריז שנערך ב 2015הציב כמה
מהיעדים העולמיים לצמצום
הפליטה התעשייתית בעולם.

לקראת הכנס השנתי  -שיערך
כאמור בגלאזגו ,פרסם האו"ם
שבעה סעיפים בהם ידונו בכנס
ואותם יהיה על המשתתפים לאשר.

דגש על הבריאות
הסעיף הראשון נוקב בפעולות
מעשיות לצמצום השימוש בפחם.
פחם הוא יצרן החשמל העיקרי,
כמחצית מתחנות הכח בעולם
מפיקות חשמל מפחם ,אך תהליך
הייצור שלו פולט כמות גבוהה
של פחמן דו חמצני שמזיק לכדור
עליו אנו יושבים .יותר מ35
מדינות התחייבו לצמצם שימוש
בפחם ולעבור לדלקים בריאים
יותר כגז טבעי ,אנרגיית השמש
והרוח וכדומה.

הסעיף השני עוסק בהתחייבות של
נציגי הכלכלות הגדולות  -ארה"ב
וסין  -על צעדיהן בייעול הכלכלה
והתעשייה .נשיא ארה"ב הודיע
על תמיכה ותיקצוב מוגדלים ב11
מילארד דולרים לעזרת מדינות
עניות למען שיפור וייעול כלכלתן
 גם מהבחינה העולמית שלאיכות הסביבה .נשיא סין לעומתו
הודיע על הפניית תקציבים מייצור
חשמל באמצעות פחם לייצור
חשמל בריא יותר באנרגיות
ירוקות.

לגידולי קרקע מאבדות את יכולת
הגידול שלהם בגלל הפיכתן
האיטית למדבר שממה 'מידבור'
בהגדרה המקצועית.

הסעיף החמישי ריכז את הכוחות
סביב שיפור שיטות החקלאות
וייצור המזון המהווים כשליש
מזיהום האוויר בעולם ואחראים
לדילול משאבי טבע אלו ואחרים.
ועידה מיוחדת של האו"ם העוסקת
בייצור מזון תתכנס בחודשים
הקרובים ובה ידרשו ראשי
האסיפה ממנהיגי ונציגי מדינות
לפעול לשינוי ושיפור שיטות
ייצור המזון באופנים ברי-קיימא
בטוחים ובריאים סביבתית.

הסעיף הרביעי עסק במושב
חירום שאותו כינס ראש ממשלת
בריטניה בוריס ג'ונסון ,בנושא
תיקצוב מיזמי אקלים על ידי
המדינות העשירות" .ההיסטוריה
תשפוט את האומות העשירות
אם יכשלו למלא את ההתחייבות
ל 100מיליארד דולרים כל שנה
לצורך פעולות למיתון ההתחממות
ולהכנות לשינויי האקלים" אמר
ג'ונסון.

על-פי דו"ח של הפאנל הבין-
ממשלתי לשינויי האקלים
( ,)IPCCכדי ליצור שינוי
במערכות המזון בארה"ב שהיא
אחת מייצרניות המזון הגדולות
בעולם ,יזדקקו ל 10-מיליארד
דולרים כולל האכלת תושבים
במדינות עניות ומתפחתות שכבר
מיצו את מקורות הטבע שלהם
וזקוקים לסיוע תזונתי וכלכלי.

בפגישות ווירטואליות שנערכו
ב'שבוע האקלים' שהפיקה
ממשלת אוגנדה ,השתתפו 1600
נציגי מדינות ,אנשי עסקים ,גופי
שימור ואוניברסיטאות ,נציגי
או"ם ונציגי הבנק העולמי שהעלו
יוזמות ותוכניות לתמיכה במדינות
אפריקה.

סמל הועידה

הסעיף השלישי הציג תכנית
לתמיכה במדינות אפריקאיות
שהן הנפגעות העיקריות מנזקי
אקלים עולמיים .אפריקה מייצרת
מעט מאוד זיהום אוויר  -לעומת
מדינות מפותחות  -אך היא
סופגת את מרבית הנזקים בדמות
שטפונות ,בצורת ,פשיטות ארבה
ועוד.

מפצים את החלשים
הארגון לחקלאות ומזון פרסם כי
 65%מאדמות אפריקה הראויות

המקדים לכינוס .אין ספק שנושאי
מפגשים עולמיים אלו מצביעים
על התקדמותו ומוכנתו
של העולם ואנשיו
לגאולה.

" להפסיק את
הבירבורים"

העולם
נרתם למען
החלשים
מנחם אמיתי
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חלק נכבד מאותם תקציבים
מופנה למדינות עניות הזקוקות
לסיוע בשיפור כלכלתן.

ארצות רבות הכריזו על
התחייבויותיהם בנושא שיפור
דרכי הייצור והסיוע למדינות
נחשלות.

מפגש הצעירים הסתיים במסמך
שיוגש לבאי כנסי הכנה ולבאי
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לא רק שיפור
ה כ ל כ ל ה
והתעשייה ,לא
רק שמירה על
משאבי הטבע
ומעבר לאנרגיות
נקיות ובריאות ,אלא
גם סיוע למדינות נחשלות,
עזרה לחלשים ופיתוח כלל עולמי.
ראשי המשלחות בועידת האקלים הקודמת

כנס ה.COP26-
הסעיף השביעי הציג את תכניתם
של כנסי ההכנה לכנס האקלים
בגלאזגו ,והסביר את אפשרותם
של המשתתפים לפרט את
תוכניותיהם ויוזמותיהם.
כנסי ההכנה ,כאמור מתקיימים
במילאנו ומשתתפים בהם בעיקר
שרי אנרגיה משלל מדינות

צילוםPresidencia de la República Mexicana :

וממשלות ,שידונו וישקלו בצדדים
הפוליטיים של הכינוס ויציגו
תוכניות לשיפור התעשייה וסיוע
למדינות.
נושאי הפגישות במילאנו:
• הפחתת הפליטות.

משינויי האקלים.
• יסוד והגדרת מטרה כלל
עולמית לצימצום הפגיעות.
• קידום טכנולוגיות שיאפשרו
לדווח על צרכים ודרישות.

• עזרה כספית לארצות מתפתחות.

• קידום תקנות וחוקי שוק
שיאפשרו למדינות לשתף פעולה.

• שיפור הפעילות למניעת נזקים

כה היו הדברים שהוצגו במסמך

על תהליכים אלו מצביע הרבי
שליט"א מלך המשיח בשיחותיו
הקדושות ומסביר כי סיוען של
מעצמות העולם  -ובמיוחד ארה"ב
 נגזרת מפעולתו של מלך המשיחעל אומות העולם ,בהפיכתו את
הגלובוס כולו למקום שטוב ונעים
להיות בו.
אנו תקווה שכנסי האו"ם לא
יסתיימו ב'בירבורים' אלא יובילו
למעשים ותוצאות בשטח בתחום
שדרוג הכלכלה והתעשייה והסיוע
למדינות נחשלות.

בריטניה :פירות ענק ושיאי גינס

קישוא בגובה של בנאדם ,חציל שיכול בקלות להאכיל מסעדה שלימה ותרמיל שעועית בגודל לא הגיוני בעליל •
תחרות מגדלי הירקות של בריטניה שגרפה  4שיאי גינס חדשים ,מלמדת אותנו פרק מעתיד גידולי האדמה שעתידים
להיות ענקיים ואיכותיים מתמיד
רוח שתשלח במיוחד גיליה

בנימין שומר

עוד תיאורים' :עם חלב כליות חטה'
(האזינו לב ,יד)  -אמרו :עתידה
חטה שתהא כשתי כליות של שור
הגדול .ו'דם ענב תשתה חמר' (שם)
 אמרו :לא כעולם הזה העולםהבא .העולם הזה יש בו צער לבצור
ולדרוך .העולם הבא מביא ענבה
אחת בקרון או בספינה ומניחה
בזווית ביתו ומספק הימנה כפיטס
(חבית) גדול ,ועציה מסיקין תחת
התבשיל.

ווסטשייר,
מלבורן,
בריטניה .אפילו נציג
'שיאי גינס' יצא מופתע
מתחרות מגדלי הירקות של
בריטניה 4 .שיאי גינס נקטפו -
תרתי משמע  -באותה תחרות
שהדהימה רבים.

פיטר גלזברוק ,זה שמו של
החקלאי שגידל את החציל הכבד
ביותר .גלזברוק ,שידוע כאחד
ממגדלי הירקות המוצלחים ביותר,
מחזיק בעוד  17שיאי גידול של
ירקות ביניהם גזר ,קולורבי והבצל
הכבד בעולם שזיכה אותו בתואר
'איש הבצל'.
וינסנט סודין מדרום ווילס הציג
את הקישוא הכבד בעולם ,ששבר
את השיא הקודם בהפרש של מעל
 22ק"ג והגיע למשקל של 116.4
ק"ג .הקישוא מגיע עד כתפיו של
וינסנט.
ג'ו אתרטון ממנספילד ,הציג את
השעועית הכבדה ביותר ואת

שיאים חדשים שהעולם טרם ראה

הכרישה הארוכה בעולם וגרף שני
שיאי גינס .אתרטון מחזיק בכ16-
שיאי גינס ומכונה "מלך הירקות
הארוכים"  -תואר לו זכה בעקבות
גזר ,סלק ,ועוד ,הארוכים ביותר
בעולם.

צילוםGuinness World Records :

פירות ענק אלו ,מזכירים לנו את
דברי חכמינו ותיאוריהם בגודל
פירות העתיד בגאולה העתידה.
הם מהווים טעימה והכנה ומספקים
אינדיקציה והיתכנות ליכולת
האדמה להצמיח פירות ענק.

בסוף מסכת כתובות ,אומרים
חכמינו" :אמרו ,עתידה חטה
שתתמר (תגבה) כדקל ועולה בראש
הרים" ,חכמינו ממשיכים ואומרים
כי אף אין לדאוג מקשיי קצירה
הצפויים משדה חיטה ענקים כי

ואין לך כל ענבה וענבה שאין
בה שלושים גרבי (מידת לח) יין,
שנאמר 'ודם ענב תשתה חמר' -
אל תקרי 'חמר' אלא 'חומר' ] =
שם של מידה גדולה[.
אין ספק שפירות ענק אלו
ששברו כל שיא קודם ,מסמלים
את פתיחתו של עידן חדש ,עידן
הגאולה האמיתית והשלמה.
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חדשות
ב“ה

”אם יקרוס בניין ,זה כבר יהיה מאוחר מידי“:

תשמישי קדושה

דיון סוער בוועדת הכלכלה על
הרפורמה בתקציב המדינה

קונים אצל

המומחים

"זהו צעד פופולרי בציבור ,אך כלל לא בטיחותי" ,הסבירו נציגי התאחדות התעשיינים ואיגוד המהנדסים ,בניסיון למנוע
את הסרת הפיקוח מייבוא מוצרי בניה העשויים ברזל לישראל • מדוע חשוב כל-כך לדייק בייצור הברזל ,ועבור איזו
עבודת בניה הוא הכרחי? מסתבר שעוד מעט נצטרך הרבה ברזל
להשתמש בברזל עבור בנית
המקדש ,ובכמות המירבית.

יוסף אברמוביץ
נדמה שהחידוש הגדול
המדינה
בתקציב
שאמור לעבור בקרוב ,הוא
הקלת האפשרויות לייבוא
מוצרים מחו"ל .הממשלה
החליטה כי בכדי להפחית
את סך ההוצאות הכולל של
האזרח ,יש לדאוג להנמיך
ככל האפשר את עלות העיסוק
סביב המוצר.

המדיניות של תקציב זה הוא הקלה
ככל האפשר על יבואנים ,שתאפשר
להביא מוצרים זולים לישראל
במחיר נמוך .ההקלה כוללת
הפחתת מיסים (עד הסרתם לגמרי
בחלק מהמוצרים) על יבוא מוצרים
לישראל ,והפחתת ההתערבות
הממשלתית בכניסת המוצר לארץ,
כמו שינוי אופן הפיקוח על איכות
המוצר.

ברזל כחול-לבן
בדיון שנערך החודש בוועדת
הכלכלה של הכנסת בראשות יו"ר
הוועדה ח"כ מיכאל ביטון (כחול-
לבן) ,הסבירו גורמי המקצוע
לחברי הוועדה ,כי יש להחריג
מהרפורמה את מוצרי הברזל
עבור בנין .כלומר ,שלא להחיל את
הכללים החדשים  -בהם הפחתת
פיקוח  -על מוצרים אלו.
הסיבה לדרישה זו היא התקן

הגאולה הופכת כל דבר בעולם
לחיובי ,ולכן בניית המקדש עם
ברזל מסמלת את השלמת המהפך:
כיצד החומר המלחמתי ,משמש
עבור בית הבורא .בבתי המקדש
הקודמים  -מסביר הרבי מלך
המשיח שליט"א  -החשש מנוכחות
הברזל נבע מכך שהוא הזכיר את
החורבן .אך בית המקדש השלישי
הוא בית נצחי ,בית שיעמוד לעד
ולא יחרב לעולם .בבית כזה  -אין
כל טעם לחשוש מברזל.
ההחלטה מונחת לפתחו .יו”ר ועדת הכלכלה ח”כ מיכאל ביטון

הישראלי המחייב את היצרן לעמוד
בסטנדרט בטיחותי גבוה במיוחד,
ולא יתכן להכניס ברזל פחות
איכותי מחו"ל לישראל .הדבר
יפגע בתעשיית הברזל הישראלית,
ובעיקר עשוי לסכן חיים ממש -
כאשר מדובר במוצרי בנין שעליהם
לעמוד לאורך שנים .במיוחד כאשר
הבניה היא בשטח ישראל ,הממוקם
על השבר הסורי-אפריקני.

עיתוי רגיש
כאשר הטיפול בנושא משמעותי
שכזה מתנהל בימים אלו ,ניתן
בהחלט להבין את הצורך הגדול
בתקופתנו בברזל איכותי רב עבור

בניה .שני הבתים החשובים ביותר
לעם ישראל נבנו לתפארה ,כאשר
הברזל כלל לא נכנס לרשימת
חומרי הבניה .בית המקדש הראשון
והשני עמדו על תילם מאות שנים,
אך הם נבנו ,כמו המשכן במדבר,
מזהב ,כסף ,נחושת ואבנים .אך
הקדוש ברוך הוא אסר לכלוך את
הברזל במוצרי הבנין של ביתו.
הדבר לא נקבע סתם כך .הסיבה
להחרמת הברזל היא הסמל אותו
הוא מייצג .באמצעות כלי ברזל
נחרבו בתי המקדש .ברזל הוא
חומר המשמש לכלי מלחמה.
המזבח ,מסביר רש"י ,נועד להאריך
את חייו של האדם .הברזל ,לעומתו,

צילום :ערוץ הכנסת

מקצר את חייו של האדם.

מהפך מפלדה
אך בזמננו ,הדור בו הבטיח הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א
שתגיע הגאולה ,דברים משתנים
בקצב מהיר .המלחמות מפנות את
מקומן לשיתוף פעולה בינלאומי,
וחומרים שעד לא מזמן היוו שם
נרדף להרס ומוות ,משמשים היום
עבור צמיחה ובנין.
בבית המקדש השלישי ,שיבנה
בקרוב ממש ,תתרחש תפנית .לא
רק שהשימוש בברזל יהיה מותר
לראשונה ,אלא יחול צורך וחובה

הברזל ,כחלק מבית המקדש
השלישי ,יסמל דווקא את החוזק
והנצחיות של הבית .הוא למעשה
יספר את סיפורו של הבית ,שלא
יחרב לעולם .בכך תתבטא גדולתה
של תקופת הגאולה ,ושוב נראה
כיצד כל דבר נחות ושלילי ,הופך
לגבוה ונעלה ביותר.
אם כן ,הדיון בוועדת הכלכלה
חשוב מאין כמוהו ,יש להעניק יחס
רציני לסוגיה  -כיצד שומרים על
תעשיית ברזל הבניין בישראל.
מדובר במוצר שבקרוב מאוד יקבל
משמעות אדירה.

מקורות :שיחת ה'דבר מלכות' של
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א  -פרשת ויחי ועשרה
בטבת תשנ"ב; מדרש רבה שמות
לה; יתרו כ ,כב ופירוש רש"י.

כתיבה ומכירה
ש

תפילין

מזוזות

מגילות

ספרי תורה

יוסף יצחק צינאמון
סופר סת"ם מומחה

כתב האריז“ל

053-2216-175
”עשו כל אשר ביכלתכם להביא משיח צדקנו“
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חדשות

חדשות

אייפון על גלגלים:
התחבורה עוברת לדיגיטל?

רגע לפני העברת התקציב :מסתמן
פתרון למשבר רפורמת החקלאות

כ"ה חשון ה'תשפ"ב \ 31/10/2021

פעם ,כשהיו הולכים למוסכניק ,הוא היה מרים את מכסה המנוע ,ידיו מלאות גריז ,אוחז מכשירים ומתעסק
עם ברגים עקשנים • המוסכניקים של העתיד יושבים על כסאות משרדיים ,חמושים במקלדת ומקלידים שורות
צפופות של קוד • ביום בו המחשב ישלוט בכביש
יעמוד על כ 250מיליארד.

מנחם אמיתי

יגיע יום בו קונה רכב יד שניה
ישאל את המוכר 'איזה גרסה
מותקנת עליו?' במקום 'מתי
החלפת תושבת מנוע?' .אם רכב
מורכב עד היום מאלפי חלקיקים,
צינורות ,שסתומים ומערכות ,הרי
שמכוניות העתיד מכילות סוללה,
מנוע חשמלי ומאות מליוני שורות
קוד .ועוד לא דיברנו על רכב
אוטונומי.

שעולם
סוד
לא
המציא
התחבורה
את הגלגל מחדש בשנים
האחרונות ,אך דומה כי
המהפכה עמוקה הרבה יותר.

זה לא פריצתו של המנוע החשמלי
והחתירה האיטית  -אך הבטוחה
שלו  -תחת כסאו של מנוע
הבנזין ,אלא המעבר ממכניקה
לרובוטיקה .ממערכת מורכבת
וטכנית ,לטכנולוגית ,אוטומטית
ואף אוטונומית.
חברות הרכב כבר לא מגייסות רק
מכונאים ופועלי ייצור ,הן מגייסות
מתכנתים ומהנדסי תוכנה .הן
מסיטות תקציבי עתק לפיתוח
תוכנות מתוחכמות עבור רכבי
העתיד.
ממקום אחר ,הכרזות של ענקיות
טכנולוגיה שמוכרות יותר מתחום
הסמארט והטלפונים על תכנון
רכב חשמלי משלהן ,מסמל את
הרוח הנושבת .אפל הודיעה על
רכב שתייצר ,גם שיאומי וגוגל לא
טמנו ידן בצלחת ורוקחות תמהיל
משלהן .עולם התחבורה אומר

קרדיט :יצרן

פולקסווגן .I.D

שלום לא רק למנועי הבעירה
הפנימית ,אלא גם לתפיסת הרכב
הישנה.

ולפעול ברווחיות" ,אמר תומאס
אולבריך ,אחראי הטכנולוגיה
במותג פולקסווגן.

"רק יצרניות שיהפכו את תהליך
פיתוח רכב חדש למבוסס תוכנה
שתנהל אותו ,צפויות לשרוד.
המשמעות עבור מי שלא יבין את
זה תהיה סיכוי אפסי להמשיך

הנתונים מדברים בעד עצמם,
מספר מפתחי התוכנה בחברות
הרכב עולה תלולות מידי שנה.
בב.מ.וו מועסקים כ.10,000-
מספרים דומים בשאר תאגידי

הרכב ,ואין זה במקרה.
על פי ניתוח והשערה של חברת
הייעוץ ברילס ,נתח התוכנה
בעולם הרכב צפוי לשלש עצמו
ב 10-השנים הקרובות ,ומחירו
יזנק פי שלושה .אם ב 2020נתח
ההייטק בעולם הרכב בשווי של 75
מיליארד אירו ,הרי שב ,2030הוא

כדי לשבר את האוזן ,שיווקה
של משפחת  IDהחשמליות של
פולסווגן ,נעצר זמנית באמצעו
בגלל כשלי תוכנה בגרסת 1.1
של מערכת ההפעלה עד ששוחרה
גרסה מתוקנת שקודדה בעמל בידי
מאות מתכנתים ומהנדסי תוכנה.
התפיסה התחבורתית חדשה
מייצגת את גאולת החומר .מכוניות
'טיפשות' הופכות לחכמות ,כלי
רכב ידע להגיב ,לקחת אותך לאן
שתחפוץ וגם לחנות בעצמו .הכל
כדי לפנות את זמנם ומוחם של בני
האדם להתעמק בעיקר  -לדעת
את ה' וללמוד את תורתו והתורה
החדשה שמגלה מלך המשיח.

רחפני משלוחים :תובלת העתיד כבר כאן

מיזם עתידני של הרשות לחדשנות וחברת נתיבי איילון מתכוון לשחרר את הפקקים הידועים באמצעות רחפנים במקום משלוחנים על גלגלים
מושקא רותם
זה ציפור? לא .זה מטוס? לא.
זה מסוק? גם לא .זה רחפן.
ולא סתם רחפן ,אלא רחפן תובלה
ומשלוחים.

הכירו את משלוחני העתיד ,רחפנים .יותר
מהיר ,יותר ישיר וממוקד ,פחות פקקים
באיילון ,פחות זיהום אוויר ופחות טרחה
אנושית.
מיזם עתידני של הרשות לחדשנות ,חברת
נתיבי איילון ,רשות התעופה האזרחית,
משרד התחבורה ועוד נועד להכשיר את
הקרקע להפעלת ציים מסחריים של רחפני

משלוחים.
זה התחיל בניסוי גדול בשדה שומם
בירוחם ,שם טסו עשרות רחפנים השייכים
ל 5חברות ומפעילים שונים כשאר כולם
מנווטים באמצעות מערכת ניהול חכמה
במיוחד .והמשיך בניסוי עירוני גדול -
בחודש האחרון מעל חדרה שנועד לבדוק
את היתכנות המערכת באזור עירוני .איך
יסתדרו כמה עשרות רחפנים בו זמנית
בשמיים מבלי להתנגש אחד בשני? מגדל
פיקוח מרוחק בחיפה שלט בהם מרחוק
והניסוי הוכתר בהצלחה.
כשמשלוחי העתיד יגיעו בריחוף ,נוכל

תל אביב או בני ברק העמוסות ולנחות
בקצה השני.
כחלק מהניסויים שנערכו הוטסו גלידה
וסושי שהגיעו ליעדם בתוך  7דקות בלבד.

ללא עיכובים מיותרים

לשכוח מהמתנה מורטת למשלוח .תוך
פחות מעשר דקות יוכל רחפן לחצות את

רק לפני חמישים שנה ,כשאדם רציונל היה
קורא ושומע על ייעודי גאולה כמו טיסה
על עננים לארץ ישראל מכל קצווי תבל,
מעליות עבים שיעלו את העולים לרגל
להר הבית ,הוא היה מקבל את הדברים
כמטאפורה או כעתיד רחוק ולא מוחשי.
ההתקדמות המטאורית של הטכנולוגיה
מהווה טעימה ממחישה לנו את העתיד
הכה קרוב :הגאולה האמיתית והשלימה.
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אם גם אתם התעכבתם לאחרונה בפקקים בכבישים כתוצאה ממחאות והפגנות החקלאים ,או שספגתם ביצים
שהושלכו בחמת זעם ע"י בעלי המשקים ,ובעיקר  -אם אתם דואגים להשלכת הרפורמה המסעירה על יוקר המחיה,
כדאי שתתעדכנו :הפתרון כבר כאן
מצמח-הענק הזה ,ברוח ממוקדת
בעיתוי מדוייק.

יוסף אברמוביץ
כשבועיים נותרו עד
למועד העברת התקציב
בכנסת ,ונראה כי שר האוצר
ליברמן ושר החקלאות עודד
פורר אינם מתכוונים לוותר
בנושא רפורמת החקלאות.
הם נחושים להוריד את מיסי
המכס משורת פירות ,ירקות
ומוצרי משק המיובאים
מחו"ל ,ומבטיחים שבכך
יפחיתו לכולנו משמעותית
את סעיף ההוצאות החודשי
על צרכים בסיסיים אלו.

גם עבור היקבים יש חדשות:
הענבים שיצמחו בגאולה
יהיו גדולים כל-
כך ,שאדם יוכל
להוביל לביתו
ענב אחד ענק,
להניחו בפינת
הבית ולהוציא
ממנו יין כל זמן
שיחפוץ ,כעין
ברז טבעי המוציא
את היין הישר מתוך
הפרי.

מנגד ,איגודי החקלאים לא ששים
לשתף פעולה ,בלשון המעטה.
לצד שורת מחאות חסרות תקדים
שהם מקיימים ברחבי הארץ,
יחד עם שביתות וסנקציות שהם
מפעילים על השוק ,הם מגובים
גם בכלכלנים בכירים בטענתם
כי ריסוק משק הגידול הישראלי
עלול בסופו של דבר להזיק לחוסן
הכלכלי של המדינה ובדרך לפגוע
לכולנו בכיס.

הקושי עומד להיעלם
יתכן שהפולמוס היה מסעיר יותר
לו היה מתקיים בדורות קודמים
או אולי אפילו במדינות אחרות.
אך ניתן למצוא מרגוע ונחמה מול
המשבר שלא משדר סימני פתרון
בקלות ,בידיעה כי בקרוב ממש
העיסוק בסערה זו עשוי ממש
לשעשע אותנו.
אנו עומדים כעת בפתחו של עידן
בה החקלאות הישראלית תהיה
הענף האחרון שצריך לחשוש
לקיומו .אנו יודעים באופן ודאי כי
בקרוב ,ההיצע החקלאי והמשקי
בישראל יגדל עשרות מונים על-
פני הביקוש ,המחירים יצנחו ,שפע
הגידולים הישראלי יורגש בכל
בית ,והדבר לא יקרה על גבם של
החקלאים  -להיפך ,המאמץ שהם
מקדישים היום עבור תשואה קטנה
בהרבה ,יפחת אז ולא יהיה בו כל
צורך.
אז כיצד זה עומד להתבצע?
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א ,הבטיח כי בדורנו -
וממש בקרוב  -תגיע הגאולה

מפגש נדיר
סיטואציה מעניינת הנובעת מכך
מתוארת בנביא" :הנה ימים באים
נאום ה' וניגש חורש בקוצר" -
כמות התוצרים וקצב גדילתם
תאפשר מצב בו יפגשו יחד האדם
החורש את השדה עם שותפו
שכבר קוצר את הפירות…

דורשים את ביטול הרפורמה .חקלאים משליכים ביצים ובצלים במחאה על התקציב

צילום :מרכז השלטון האזורי

באמצעות הנביא וחכמינו זכרונם
להרכה  -כי באותם הימים יחולו
שינויים דרמטיים באיכות ,כמות
והיקף הגידול החקלאי המבורך
בארץ ישראל .חכמינו מתארים את
העתיד להיות בסדר גודל שהיום
נשמע לנו בלתי אפשרי כלל,
ומנותק לחלוטין מהסדר הטבעי
שאנו מכירים כעת ,אך מדובר
על הבטחה מהבטחות הגאולה,
שתתממש בוודאות ע"י הקדוש-
ברוך-הוא ,בורא העולם שבידיו
לבצע ולעמוד על קיום הבטחותיו.
שר החקלאות עודד פורר

השלימה .להודעה זו חיכו מליוני
יהודים במשך אלפי שנים.
מששמענו את הבשורה המשמחת
הזו ,אפשר לנשום בקלות יותר
ולהיערך בשמחה לקראת העידן
העומד בפתח  -בו בעיות כלכליות
סבוכות לא צריכות להטריד את
שלוותנו ,ותמורתן יכולים אנו

צילום :קובי גדעון לע”מ

להתרכז בצורך האמיתי והנשמתי
שלנו ,לימוד התורה והתחברות
לבורא העולם.

כללי המשחק משתנים
על זמן הגאולה ,העומד להתחיל
בכל רגע ,מבטיח אלוקים

אז מה ממתין לנו בזמן הגאולה?
גודל החיטה ,שמהווה את בסיס
יסוד התזונה העיקרי שלנו ,יהיה
כגודלו של עץ דקל .אם לקוראים
המתעסקים בגידול חיטה הדבר
נשמע מייאש ,שכן כיצד ניתן
לנסוע עם הקומביין ולקצור חיטים
בגודל של עצי דקל? גם הפתרון
לבעיה זו לא ננטש .הגמרא מספרת
כי את גרגרי החיטה יקטוף הקב"ה

תופעה נוספת שתאפיין את גידולי
זמן הגאולה ,היא מין העצים
המצמיחים פירות .עצי סרק
רגילים שאנו מכירים כיום ככאלו
שאין להם יכולת לתרום בתחום
התזונה ,יניבו פירות מאכל ותוצרי
תזונה נוספים.
הדבר המפתיע ביותר במסופר
בגמרא בהקשר זה ,הוא כי בשלב
מסויים בגאולה יצמיחו העצים מיני
מאפה ומוצרי מזון נוספים מוכנים,
לצד בגדים איכותיים ומשובחים
עבור האדם ,המפרשים מסבירים
כי יעוד מופלא זה יתקיים בשלב
מתקדם יותר בגאולה ולא מיד
בתחילתה.
אין ספק כי בכוחו של מידע
זה להניח את דעתם של חברי
התאגדות החקלאים כמו גם של
כלכלני משרד האוצר והחקלאות.
חדשות המבשרות כי פשרת
הרפורמה עליה הם עומלים כעת,
לא תהיה רלוונטית לאורך זמן.
מקורות :סיום מסכת כתובות;
תהילים עב ,טז; האזינו לב ,יד;
ויחי מט ,יא; עמוס ט ,יג; שבת ל,
ב; לקוטי שיחות חלק כ"ז פרשת
בחוקותי.
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גאולה בכלכלה

”הסטארט-אפ
הרזה” משגע
את הבורסה

בנין הנאסד”ק

תופעת ההנפקות  -תהליך שבו חברה הופכת מפרטית לציבורית ולמעשה נסחרת בבורסה  -תפסה
תאוצה חזקה דווקא בשנתיים האחרונות ,מול משבר הקורונה • מה גורם לחברה לרצות להיות נסחרת
בבורסה? האם הנפקה היא דבר טוב? • ואיך כל זה קשור לגאולה האמיתית והשלמה?
אריק לוזון
ללא ספק אנו נמצאים
בזמנים מיוחדים ,בכל
הקשור לתופעות הכלכליות
שנוצרו עקב משבר הקורונה
העולמי.

למעשה ,הקורונה הגיעה בנקודת
השיא של כלכלות העולם .פעילות
כלכלית מוגברת ,אבטלה בשפל
של כל הזמנים ,מסחר הולך וגדל
בין המדינות ובתוך המדינות ,נתוני
צמיחה עולים ,ובורסות בשיא כל
הזמנים  -הן רק חלק מהנתונים
שהיו בתחילת שנת  .2020ואז
הגיעה הקורונה ,והיה נראה שהיא
מצליחה לטרוף את כל הקלפים.
סגרים ,אבטלה בשיאים שלא נראו
מאז המשבר הגדול של ,1929
ענפי תעשייה שלמים משותקים,
ופאניקה אדירה בבורסות העולם.
בחודש מרץ של  ,2020היה נראה
שנכנסים לתקופה חדשה של

מיתון עולמי מתמשך.
אלא שבדיוק בנקודה זו נכנסו
לתמונה הבנקים המרכזיים .ניקח
את ארה"ב כדוגמה .הפד (הבנק
המרכזי של ארה"ב) ,ביחד עם
משרד האוצר האמריקאי ,קיבלו
מספר החלטות מהירות וחריגות
 הורדת הריבית מרמה של 2%לרמה של  ,0.25%קניית אג"ח
ממשלתית וקונצרנית בהיקפים
גדולים (מה שמכונה "הרחבה
כמותית") ,הלוואות מהירות
וזולות לחברות ואזרחים פרטיים,
מענקים לעסקים ואזרחים
פרטיים ,ותשלומי אבטלה
לאזרחים לתקופה של חצי שנה
לכל הפחות .כל זה על מנת לנסות
לחסום את הירידה בפעילות
הכלכלית בארה"ב ,ולהזרים כסף
לאזרח שימשיך לרכוש מוצרים
ושירותים ,ובד בבד לתת לעסקים
חבל הצלה ,שיצליחו לעבור את
תקופת הקורונה.

במצב כזה היה מצופה שתחום
ההשקעות ינטש ע"י הציבור,
בתקופת משבר בה נוטים אנשים
לצבור מזומן .אלא שרוב הציבור
לקח את כסף מענקי הקורונה,
ופנה דווקא לאפיק ההשקעות -
בעיקר בבורסה.

הנפקה
הנפקה היא למעשה הליך מאד
מסורבל ודי ארוך ,שבה כאמור
חברה פרטית הופכת להיות
ציבורית .הסיבה המרכזית של
הנפקה  -החברה מחפשת להרחיב
את הפעילות העסקית ובמקום
לחפש משקיעים פרטיים וכדומה
היא מונפקת בבורסה ,ויכולה
לגייס הון (כסף) מהציבור.
נשמע נפלא ,נכון? אם כך למה
כל מכולת או סופר שכונתי לא
מונפקת בבורסה? כאן מגיע
התהליך המסורבל ויקר מאוד של

הליך ההנפקה.

הרחב לקנות חלק ממניות החברה.

על מנת לבצע הנפקה יש חובה
להכין תשקיף ,מסמך שלמעשה
כולל את כל הפרטים על החברה
מהקטן ועד הגדול .נשמע פשוט,
לא? זהו ,שממש לא .לרוב זה
מגיע למאות עמודים של כל פרטי
החברה ,שאחרי כן נבדקת על ידי
רשויות הפיקוח של אותה בורסה.
בדרך כלל נשכרים שירותיהן
של חברות המתמחות בתחום
ההנפקות על מנת להכין את
המסמך עב הכרס ,וכל התהליך
יכול לקחת מספר שנים .התהליך
עצמו יקר מאוד ,והרבה חברות לא
מצליחות לעבור את המשוכה .מי
שכן צולח בהצלחה את הרגולציה,
נפתח בפניו עולם של הזדמנויות
שכאמור יכול מאוד להקפיץ את
הפעילות הכלכלית .זה ,כמובן ,אם
ההנפקה מצליחה .עכשיו החברה
תנסה לעניין חברות השקעה,
בנקים להשקעה ,ואת הציבור

בשנים האחרונות הרבה חברות
מנסות לחסוך בכל התהליך,
ונכנסות דרך מה שמכונה שלד
בורסאי (בבורסת תל אביב) או
( SPACראו לעיל) בארה"ב.
שלד בורסאי ,היא למעשה חברה
שהונפקה בעבר בבורסה אך כעת
הפסיקה את הפעילות העסקית
שלה ,או שהפעילות נמוכה מאוד
ולכן לא נסחרת במדדים הרגילים.
חברה פרטית שמעוניינת לחסוך
את התהליך הארוך והרגיל ,יכולה
(תמורת תשלום כמובן) להתמזג
לתוך השלד הבורסאי ,ובכך
להיסחר בבורסה ללא צורך בהכנת
תשקיף .זו תופעה שהגדילה מאוד
את כמות ההנפקות ,ומתאימה
לחברות שלא צברו פעילות
המספיקה לתהליך הנפקה רגיל.
כאן שואל הבן החכם ,מהיכן צצות
כל החברות האלה? אין קורונה

ומשבר עולמי שאמור לשתק
את הפעילות העסקית הקיימת,
שלא-לומר לא לאפשר לחדשות
להיכנס? וורן באפט פעם
אמר "היו מפוחדים
כשכולם חמדנים,
והיו חמדנים
כשכולם
מפוחדים".
המירוץ
ל ה י ו ת
הדבר הגדול
הבא ,בשיאו
חברות
כעת.
הסטארט-אפ קמות
כמו פטריות אחרי הגשם,
בשאיפה להיות היוניקורן (כינוי
לחברה הזנק שהצליחה תוך
זמן קצר להגיע לשווי של מעל
מיליארד דולר .סוג של סיפור
אגדות) הבא.
דווקא משבר הקורונה דחף חברות
ואזרחים פרטיים לחפש אפיקי
השקעה ,שיניבו להם רווחים
ענקיים תוך זמן קצר .השילוב בין
חברות הזנק שמחפשות מימון
והצלחה מהירה ,למשקיעים
שמחפשים להרוויח בגדול ,ביחד
עם הנפקות בדרך קיצור באמצעות
שלד בורסאי  ,הביאה לעלייה
המסחררת בכמויות ההנפקות
בשנתיים האחרונות .בשנת ,2020
שיא משבר הקורונה כנ"ל ,בוצעו
מעל  400הנפקות בארה"ב
(לעומת  195בשנה  .)2019מתוכם
 248דרך שלד בורסאי לעומת 59
ב .2019התופעה איננה רק של
ארה"ב כמובן .בסין בוצעו מעל
 500הנפקות לעומת  400ב,2019
ובאירופה בוצעו  137לעומת 100
ב.2019

שהעין הגשמית תראה אלוקות.

מחלקת האוצר של ארצות הברית

והסקת מסקנות לשיפור המוצר.
 .3ייצור מינימלי ומהיר של
המוצר ,ובדיקה סופית אצל הקהל
הפוטנציאלי.לאחר מכן  -עוברים
לייצור מאסיבי .תהליך שנשמע
מעט מורכב ,אך חוסך מאמץ ,זמן
וכסף רב .אלו השינויים שהביאו
לתופעת ריבוי הסטארט-אפים.

בחסידות מוסבר כי 'ארץ' היא
מלשון 'רצון' ,ומצרים זה מלשון
מיצר וגבול .ארץ מצרים זה
הרצון להיות במיצר .לכאורה -
למה שאדם ירצה להיות במיצר?
הסיבה לכך היא ,כי כך הוא הורגל
משחר נעוריו .אותו דפוס מחשבתי
שחטאו בו אבותיו ואבות אבותיו.
תוצר של הגלות המתמשכת.

הרבי שליט"א מלך המשיח
בשיחות ה'דבר מלכות' של פרשות
אחרי-מות ,קדושים ואמור ,אומר
שההבדל בין גולה לגאולה זה
בסה"כ אות אחת' ,א' .לא כסגולה,
אלא משמעות עמוקה מיני ים.
זו מהפכה מחשבתית ,שלמרות
מה שראית עד כה או הצורה בה
התייחסת לדברים עד כה ,עכשיו
תשנה את אופן המחשבה ותראה
הכל בצורה אחרת.

עד לדורנו זה ,בו מלכנו משיחנו,
כמעט בעל כורחנו ,מכריח אותנו
להפסיק לרצות מיצרים ,להפסיק
לרצות תירוצים .דוחף אותנו
להגיע למיצוי הפוטנציאל ,כמו אב
שמכריח את בנו ללכת ,רק בשביל
להראות לו שהוא מסוגל ליותר .כך
הרבי שליט"א מלך המשיח דוחף
אותנו למיצוי הפוטנציאל האין
סופי שטמון בנו.

"אי שפיות היא לעשות אותו דבר
ולצפות לתוצאה אחרת" ,אימרה
שמיוחסת לאיינשטיין ,היא תיאור
מדויק על חשיבה גלותית .מנסים
שוב ושוב את אותו דבר ,אך
התוצאה לא משתנה.

עוד בית חב"ד ,עוד מוסד ,עוד
מבנה ,עוד יהודי שמניח תפילין
ואוכל כשר ,ועוד יהודי מקבל
על עצמו את מלכותו של הרבי
שליט"א מלך המשיח .הסטארט-
אפ הגדול בהיסטוריה ,שכבר
בחנו ובדקו את ההתאמה לקהל
הלקוחות  -נשאר רק לצאת מכלל
המיצרים ,לצאת החוצה לרחוב
ולפגוש את "קהל הלקוחות"  -עם
ישראל ,לקיים את  10המבצעים
והמבצע העיקרי של קבלת פני
משיח צדקינו הרבי שליט"א,
בפועל ממש ותיכף ומיד ממש!

זה כבר כאן
”היו מפוחדים כשכולם חמדנים ,והיו חמדנים כשכולם מפוחדים”

התופעה של המהירות בה קמות
חברות סטארט-אפ היא תוצאה
ישירה של השינוי החשיבתי
והתפיסתי שמתרחש בעולם
העסקי ב 25-שנים האחרונות,
ומהם:

הבעיה הנכונה שדורשת פתרון,
ואז נותנת לו כלים איך להגיע
לפתרון הבעיה בצורה חדישה
ממה שכבר קיים .היא דוגלת
בחשיבה מחוץ לקופסה אך בתוך
הקופסה ,כלומר להסתכל על
המציאות הקיימת באופן שונה
כך שתוכל לנצל את המצב הנתון
בצורה חדישה וכמעט מהפכנית
ממה שהיה עד כה .שיטה זו
מיושמת היום בהרבה מאד חברות
קיימות ,ובסטארט-אפים בראשית
דרכם.

SIT ,systematic innovation
 ,thinkingאו חשיבת חדשנות
שיטתית .מדובר על שיטה
חשיבתית שנכתבה על ידי
פרופסור יהודי בארץ ,שכתב סט
של מספר הגדרות .באם מיישמים
אותן או את חלקן ,ניתן להגיע
לרעיונות חדשנות במהירות.
השיטה ממקדת את האדם על

בעבר על מנת להקים חברה ,היה
צורך להכין תכנית עסקית .עוד
מסמך עב כרס ,שהיה כולל בתוכו
את הצפיות המשוערות של פעילות
החברה ,מכירות ,עלויות ,רווח
וכדומה .לאחר שהתכנית העסקית
היתה קיימת ,היו מנסים לשכנע
משקיע פרטי לתת את כספו על
מנת שהחברה תנסה את מזלה

שינוי חשיבתי

צילוםAgnosticPreachersKid :

לייצר את המוצר או את השירות
שהיא מציעה .לאחר מכן היו
יוצאים לציבור הרחב עם המוצר
.אך למרבה הצער ,לרוב התוצאה
הייתה כישלון חרוץ .הסיבה היתה
חוסר תאימות בין הצורך בציבור
לבין הצעת החברה ,בפרט כאשר
מדובר בתחרות עם חברות ותיקות
המכירות את הקהל.
התהליך כולו היה ארוך ומייגע
שלא לומר יקר .לייצר מוצר ,ואז
לגלות שאף אחד לא מעוניין
בו ,עולה המון כסף .והנה מגיע
השינוי .מה שמכונה שיטת lean
 startupאו הסטארט-אפ הרזה.
והוא מורכב מ 3-אלמנטים
בסיסיים .1 :תמצות מפת התכנית
העסקית לתשעה מרכיבים
מרכזיים של החברה ,המבוסס
בחלקו על השערות עתידיות.2 .
פיתוח קהל היעד  -בדיקה בשטח
לגבי דעת הלקוחות על הרעיון,

הרבי שליט"א מלך המשיח אומר
שהעולם מוכן לגאולה ,וזה נראה
במוחש לפי התהליכים ושינויים
שעוברים על העולם בכל תחום
אפשרי ,שינויים תפיסתיים
ומחשבתיים .כמו כל תהליך של
שינוי מחשבתי  -אם לא מיישמים
ואם לא מתאמנים ,לא יהיו
תוצאות .נדרש מאיתנו להרגיל את
עצמנו ,ואת האופן שבו חשבנו עד
עכשיו ,לחשיבה גאולתית .להכניס
א' בגולה ,זו המהפכה המחשבתית
שמשפיעה באופן מיידי על כל
רבדי החיים ,ומשחררת אותנו
מכבלי הגלות והמיצרים העצמיים
שאנו כופים את עצמנו לחיות על
פיהם.

כאן הרבי שליט"א מלך המשיח
דורש שינוי מחשבתי  -אך לא
לצאת מהקופסה .הכוונה ב'לא
לצאת מהקופסה' היא שאין עולם
חדש וקסום בו הכל טוב .מדובר
בעולם הזה ,רק תרגיל את עצמך
לראות את האלוקות שבעולם.
וכפי שכתוב" :לא יכנף עוד מוריך
והיו עיניך רואות את מוריך",

חדשות
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שסע ופילוג? זהו המהלך ההיסטורי
והמפתיע שיאחד את העם
הדיונים על הצורך הדחוף בהורדת להבות המחלוקת והפילוג הם חשובים .כוחו של עם ישראל הוא באחדותו ,ופיוס
בין המחנות הוא הכרחי • אך יתכן שמהשיח הזה נעדרת קבוצה ענקית בעמנו ,עליה איננו חושבים כאשר מדברים על
אחדות בעם .בקרוב ,הם יופיעו ,ונתאחד שוב • ומהו השיר המפורסם שמעורר את התקווה לכך?

יוסף אברמוביץ
השנתיים
מאורעות
בישראל
האחרונות
העלו את רמת המודעות
לחשיבותה של האחדות בעם.
אחדות העם היא מפתח בסיסי
להתגבר על מכשולים ,אך
כמובן שעליה להיעשות מבלי
לוותר על עקרונות חיוניים
הנוגעים בנשמתה של האומה.

השיח המתגבר על חשיבות הפיוס,
אינו לוקח בחשבון נתח עצום
בעם ישראל שלחלוטין לא נכלל
במאמצים להשגת אחדות .למעשה,
באמצעים הקיימים אין בידינו
כעת להשיג קשר ממשי איתם .אך
בקרוב ממש ,בהתערבות מלמעלה,
נחדש את הקשר ועם ישראל יחזור
להיות מאוחד ממש.

פיצול כואב

תנו לילדכם את הטוב ביותר!

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

הצטרפו עכשיו!

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

TH770.CO.IL/ALEF
חפשו אותנו
ערוץ אלף

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

תהווה נדבך נוסף במהלכים אליהם
משתוקק עם ישראל ,אך מתפלל
לבורא שיתקיימו ,מאחר ורק בכוחו
למלא את תקווה זו.

שנים עשר שבטי ישראל ,המרכיבים
יחד את העם כולו  -יצאו יחד
ממצרים ,קיבלו את התורה בסיני,
עלו לארץ ישראל והקימו את בית
המקדש .לאחר מכן המצב השתנה,
כאשר מלך אשור כבש את ממלכת
ישראל והגלה את עשרת השבטים
שאינם יהודה ובנימין לגלות

חכמינו זכרונם לברכה מסבירים
שגלותם של עשרת השבטים היא
קשה מאוד ביחס לגלותנו אנו ,הן
במישור הפיזי ובעיקר במישור
הרוחני .ריחוקם מאחיהם היהודים
מעמיד אותם בגלות נוראה ,ורק
בגאולה הם יצליחו לגלות את
ניצות היהדות הטמון בהם.

צורך דחוף באחדות העם

עד עצם היום הזה אין מידע ברור
לגבי זהותם ומקום הימצאם ,כאשר
כל יהודי כמה ומשתוקק לפגוש
את אחיו הרחוקים ,המנותקים
למעלה מאלף שנים מהעם המפואר
אליו הם שייכים.

ישובו אל אחיהם שבארץ ישראל
והשמחה תהיה גדולה .הדבר יקרה
כאשר תגיע הגאולה האמיתית
והשלימה ,שעל-פי נבואתו של
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א עומדת להתרחש ממש
בקרוב ,בדורנו ובזמננו.

ממש בקרוב ,הפרשיה תגיע
לקיצה .עשרת השבטים האבודים

המצב הנוכחי ,כאשר במשך תקופה
ארוכה כל-כך לא מצאו עשרת

רחוקה ,ממנה לא חזרו.

השבטים את אחיהם היהודים,
מראה כי מפגש שכזה הוא איננו
ביד אדם .דרך הטבע לא תוביל
למפגש שכזה .דווקא בגאולה
השלימה ,כאשר כוחו של הקדוש
ברוך הוא יתגלה בעולם ,יתאפשר
הדבר.

אחדות בידי שמים
מציאת עשרת השבטים האבודים

המקור העיקרי לחזרתם הצפויה
בקרוב ,הוא הפסוק בישעיה שהפך
גם לשיר עממי ומפורסם ,המעודד
את התקווה ליום הקרוב בו יתגלה
הרבי שליט"א מליובאוויטש כמלך
המשיח ,ואחינו  -עשרת השבטים
 יופיעו שוב" :והיה ביוםההוא ,יתקע בשופר גדול,
ובאו האובדים באר ıאשור
והנידחים באר ıמצרים,
והשתחוו להשם בהר הקודש,
בירושלים".

מקורות :ירמיה לא ,ח; יחזקאל לז;
סנהדרין קי ,ב; מגילה יד ,ב; ישעיה
כז ,יג; ילקוט שמעוני ישעיה רמז
תסט.

זה הזמן לדאוג לעתיד הרופאים
על רקע מחאתם החריפה של הרופאים המתמחים ,מחאה שהובילה בשיאה להתפטרות המונית ומאורגנת של 2500
מתוכם ,נשאלת השאלה מה יהיה על עתידם • בקרוב מאוד הם עומדים להסתגל למציאות שונה לגמרי
חיים בן ישראל

לעבודה בענף הרפואה?

מחאה חריפה הושמעה
האחרונים
בשבועות
בבתי
המתמחים
מצד
הרפואה ,שמחו על תנאי
עבודתם במשמרות המגיעות
ל 26-שעות .בשיאה של
המחאה ,איימו המתמחים
להגיש את התפטרותם .יצאנו
לבדוק האם יש בכלל עתיד

על פי המידע בדברי חז"ל ,בקרוב
מאוד כל החולים יתרפאו לחלוטין,
לא תישאר פרנסה בתחום זה כלל.
לרפואה המונית זאת ,כבר יש
תקדים ,בעת מתן תורה כאשר ריפא
הקב"ה את כל החולים והפצועים,
חלקם הגדול כאלו שסבלו מחבלות
קשות מרדיפת המצרים בעת שהיו
עבדים במצרים.

ומה יעשו כל הרופאים והמרפאות,
התשובה היא שתפקידם החדש
יהיה לבשר לכל מי שיבקש שאכן
הוא בריא .כל אדם שיגיע לבדיקות
על מנת לוודא את מצבו הרפואי,
יקבל אישור רשמי לכך שאכן הוא
התרפא לחלוטין מכל המחלות.

מציאות חדשה :חדרי ניתוחים ריקים מאדם

בשאר זמנם הפנוי יעסקו הרופאים,
כמו כל בני ישראל ,בלימוד תורה
וידיעת אלוקות.
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חדשות

בנינים קורסים ,היהודים ניצלים,
והגאולה קרובה

שלימות הארץ

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

"סדק סדק תרדוף" ,כך סיכמה כותרת ראשית באתר חדשות מוביל שרשרת אירועים והתראות על קריסת מבנים • זה
התחיל בבנין מגורים בחולון שהתמוטט כערימת לבני משחק ,המשיך בשני בנינים שלושה בנינים שפונו בקרית שמונה
לאחר רעש חזק וחשוד שנשמע ,והגיע גם לבני ברק ,שם פונו שני בנינים לאחר שנתגלו בהם סדקים • גלות או גאולה?

מה הירדנים
נתנו בתמורה
למים שקיבלו

ימים מספר לפני יום
כיפור ,קרס בניין ברחוב
סרלין בחולון ,לאחר שכמה
דיירים התלוננו על "פיצו"ı
ששמעו ועל כך שאינם יכולים
לפתוח את דלת ביתם .מכבי
האש שהגיעו למקום הבחינו
בסדקים שנוצרו בבניין ,ופינו
אותו בזריזות מכל יושביו.
כעבור יום  -הוא קרס מעצמו.
כשברוך ה' הוא ריק לחלוטין,
בנס.

הממשלה מיהרה לתת לירדן מתנה בדמות הסכם להכפלת כמות המים המועברים אליהם • התעלמות מוחלטת
מכך שהירדנים פועלים כנגד ישראל במגוון דרכים אפשריות • בשבוע שעבר ,ימים ספורים אחרי ההסכם יצאה
הוראה לעו"ד שלא לתמוך במכירת קרקעות ליהודים ברחבי יהודה ושומרון
חיים בן ישראל
לאחר פגישה שנערכה
בשבוע שעבר בין
צוותים של ישראל וירדן
בנוכחות שרת האנרגיה
ומשאבי המים ,קארין אלהרר,
ושר המים הירדני ,מוחמד
אל-נג'ר ,מסרו גורמים במשרד
המים הירדני לכלי התקשורת
כי "נחתם הסכם ,שלפיו ירדן
תרכוש  50מיליון קוב מים
מחו ıלמסגרת הסכם השלום
עם ישראל והכמויות שנקבעו
בו".

יצויין כי על פי ההסכם שנחתם
בעבר ,ישראל מספקת  35מיליון
קוב מים באופן שנתי לירדן ,דבר
המוביל לייבוש הנחלים והכינרת
ובעיקר משפיע על ים המלח.
אלא ,שבחלוף השנים ניתן לקבוע
בצורה מדוייקת ,כי ההתנגדות
שנשמעה בשעתו בישראל כנגד
ההסכם ,אכן הצדיקה את עצמה.
במשך כל השנים ,לא קיבלה
ישראל תמורה למחיר הכבד שהיא
משלמת.
בעוד הירדנים מקבלים מים
בכמות ענקית ,מעבר להסכם,
הרי שהירדנים התעקשו בשנה

בנוסף התפרסם ,כי בזמן שירדן
נהנית מיחסיה עם ישראל ,היא
גם שומרת על קשרים עם איראן.
שר החוץ הירדני איימן א-ספדי
שוחח טלפונית במקביל לפגישה
עם ישראל ,עם שר החוץ האיראני,
אמיר עבדולחיאן .השניים דנו
על דרכים לשיפור היחסים בין
המדינות ,וכן על "אינטרסים
משותפים" של שתי המדינות.
השניים הביעו את שאיפתם לחזק
את היחסים הבילטראליים ולשמר
את השיח הפתוח.
מעבר לכך ,השניים גם החליפו
את השקפותיהם בנוגע למשברים
באזור ולצורך ל"קידום השלום
והיציבות" באזור .א-ספדי אמר
למקבילו כי מדינתו תומכת ביחסים
בין מדינות האזור ,שמתבססים על
שכנות טובה ועל היעדר התערבות
בסוגיות הפנימיות של מדינות
אחרות.
עוד מדינה המעידה על שנאתה
לישראל ,הינה סוריה ,וגם איתם
מחממים הירדנים יחסים ומצפצפים

בירושלים עושים לא אחת שימוש
סמוי בשירותיהם של מתווכים
פלשתינים ,שמעבירים בהמשך את
הנכס לרשות היהודים ,ולאחר מכן
עוזבים את האזור ויוצאים לחו"ל.

על המנות הגדולות המעניקה להם
הממשלה .מלך ירדן עבדאללה אף
שוחח טלפונית עם שליט סוריה
בשאר אסד  -לראשונה מאז
פרוץ מלחמת האזרחים ,כשהוא
אף פותח את הגבולות מחדש בין
המדינות.

בנוסף ראוי לציין כי בקיץ האחרון
האחרון נועד שר החוץ יאיר לפיד
עם מקבילו א-ספדי וסיכם עימו על
הגדלת הסחר בין הממלכה ,הרשות
הפלשתינית וישראל ,וכן על מכירה
של כ 50-מיליון קוב מים נוספים
לירדן .ההסכם על הגדלת כמות
המים נחתם בשבוע שעבר.

לבטל את ההחלטה
סגן ראש ממשלת ירדן ושר החוץ
איימן ספאדי ולשכת עורכי הדין
הירדנית ,הפיצו בימים האחרונים
הנחיות לכלל עורכי הדין בירדן,
לפיהן החל מעתה חל איסור על
עורכי הדין הירדנים לבצע פעולות
משפטיות הנוגעות לרישומי
קרקעות ביהודה ושומרון.
בכך מונעת ממשלת ירדן מאזרחיה
הפלסטינים לשעבר למכור את
אדמתם או לבצע בהם פעולות
של רישום ירושות ,במטרה למנוע
מכירת אדמות ליהודים.
לשכת עורכי הדין ,שידועה
בעוינותה לישראל ,הוציאה הנחיה
זהה לחבריה ,שקראה "לכל
החברות והחברים עורכי הדין
לא להסדיר כל הסכם מכר הנוגע
לאדמות פלשתיניות".
המדיניות הירדנית לא לאשר

בנבואה המספרת על 'מלחמת
גוג ומגוג''' :ונהרסו ההרים ונפלו
המדרגות וכל חומה לארץ תיפול''.

מנחם אמיתי

צילוםGFDL :

שעברה לקבל לילדיהם את השדות
המוריקים של הישוב צופר ,כשהם
מתעלמים מכך ששטח זה היה בידי
היהודים במשך שנים ארוכות ,עוד
לפני כמאה שנה.
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הירדנים במכתב רשמי לעצירת המכירות
ליהודים (צילום :עד כאן)

עסקאות מקרקעין ביהודה ושומרון
מתקיימת בפועל זה שנים רבות.
לא ברור מדוע החליטו בעמאן
לפרסם אותה דווקא כעת.
כידוע הרשות הפלשתינית מנהלת
מלחמת חורמה נגד תושבים
שמוכרים את אדמותיהם ליהודים.
על פי החוק ברשות ,ערבי
שימכור נכס נדל"ני ליהודי  -דינו
מיתה .יהודים שמבקשים לרכוש
קרקעות ביהודה ושומרון ואפילו

בארגון 'עד כאן' שחשפו את
המסמך הירדני מסרו" :ממלכת
ירדן פוגעת באזרחיה הפלשתינים
לשעבר ,המבקשים למכור את
הקרקעות שלהם ביהודה ושומרון
למרבה במחיר .זהו עוד הישג של
הרשות הפלשתינית במערכה על
השליטה בשטחי  ,Cומדינת ישראל
אינה עושה דבר .אנו קוראים לשר
החוץ לפיד לדרוש מהירדנים לבטל
את ההחלטה .לא ייתכן שממשלת
ישראל מכפילה את כמות המים
המועברים לירדן ,בזמן שהירדנים
מתערבים בענייניה הפנימיים
של ישראל ללא שום מחאה מצד
ישראל".

 4ימים אחרי כן ,זמן קצר לפני
כניסת יום הכיפורים ,פונו שלושה
בניני מגורים ב'סמטת המלכים'
בקרית שמונה ,דיירת בבנין
דיווחה על רעש חזק ששמעה
וצוותי הכיבוי איתרו סדק בקיר
תומך של אחד הבניינים והורו
בנוסף על פינויים של שני הבנינים
הסמוכים 15 .המשפחות משלושת
הבנינים הועברו לקרובי משפחה
ולאכסניות שם שהו במשך היום
הקדוש.
במוצאי יום הכיפורים ,עובר אורח
ברחוב בר אילן בבני ברק ,הבחין
בסדקים עמוקים באחד הבנינים.

מלחמת גוג ומגוג שמוזכרת בדברי
הנביאים היא מלחמה קשה הצפויה
בימות המשיח שבסופה יכניע ה'
באותות ובמופתים את גוג ואת
צבאו וכך יידעו כל העולם ויכירו
במציאות ה'.

הסדקים שנוצרו בבניין בחולון

צוות כיבוי והצלה פינה  9משפחות
שגרו בבנין ולמקום הוזעק מהנדס
העיר שהורה על פינויו של הבנין
הסמוך בנוסף .העירייה שיכנה
את הדיירים שפונו במלון ויז'ניץ
שבעיר וצוותי הכיבוי ניתקו את
הבניינים מחשמל ופינו את מכלי
הגז.
בנינים נוספים בשכונת רמת

צילום :דוברות כבאות והצלה מחוז דן

אליהו בראשון לציון קיבלו צווי
פינוי .בבנינים אלו קיימים ליקויי
בטיחות מזה חודשים ארוכים,
ולאחר האירוע בחולון ,עיריית
ראשון לציון החישה את תהליכי
הפינוי.
שורת אירועים תכופים אלו ,גרמו
להרמת גבה בקרב מהנדסים ,ראשי
ערים ופסיכולוגים .אלו האחרונים

ניסו להסביר את התופעה בחששות
שהתעוררו לאחר קריסת הבנין
החולון .אך במבט מעמיק יותר,
מדובר בסימן רב משמעות .מלבד
הניסים הגלויים שבהם ניצלו
עשרות משפחות בזמן הנכון,
רעידות אדמה ,זעזועים וקריסות,
נכתבו בדברי הנביאים בהקשר
של הגאולה העתידה ,כמו שקראנו
בהפטרת שבת חול המועד סוכות

אך הרבי שליט"א מלך המשיח
אמר כי יש אומרים שמלחמת גוג
ומגוג התקיימה כבר במלחמת
העולם הראשונה ובפעם אחרת,
לקראת מלחמת המפרץ התבטא:
"דבר פשוט הוא ,עד כדי כך
שלא צריכים אפילו לעורר על
כך ,שלאחרי השואה  -לא תקום
פעמים צרה  . . .ואדרבא :יהיה אך
טוב וחסד ,בטוב הנראה והנגלה,
לכל יהודי ולכל בני ישראל בכל
מקום שהם ,ובהדגשה  -טוב
הנראה והנגלה!!!"
סיומם של האירועים בנס וללא כל
נפגעים משקף את המצב בו אנו
נמצאים עתה ,כבר יצאנו ידי חובת
כל הענינים הבלתי רצויים ,כעת
בני ישראל מקבלים אך טוב וחסד
בגשמיות וברוחניות כיאה לימות
המשיח.

כלי נשק? זה משחק ילדים!

מה עושים עם נשק לא חוקי בלימה ,פרו? לא יורים ,משחקים • אלפי יחידות אמל"ח הופנו במבצע גדול למטרות
אזרחיות ,ולא סתם אזרחיות' • ...וכתתו חרבותם לאיתים' גרסת 2021
מושקא רותם
גן שעשועים חדש
שהוקם בלימה ,פרו,
משך תשומת לב תקשורתית
נרחבת .הנדנדות שבו לא
נראו שונות מכל גן שעשועים
אחר ,גם החומר מהן הן
עשויות נראה אותו דבר,
רק גלגולה הקודם של מסת
המתכת משך את תשומת

לא יודעים את גלגול הברזל הקודם
ששימש ככלי משחית.

הלב.

מדובר בלמעלה מ 5,000רובים,
אקדחים ואמל"ח שנלכדו בשווקים
לא חוקיים של פרו והותכו לכדי
עיסת ברזל שממנה יוצרו מתקני גן
השעשועים.
חיוכם וקול צחוקם של הילדים
לא מותיר מקום לספק ,הן נהנים
ומשתובבים בגן החדש ,רובם כלל

גן הילדים בלימה פרו

אם זה לא מספיק 'גאולה' ,הרי
שבסיקור וידאו מקומי שהפך
לויראלי ,ציינה המגישה כי הדבר
מזכיר את נבואתו של הנביא
ישעיה שנכתבה בתנ"ך 'וכתתו
חרבותם לאיתים וחניתותיהם
למזמרות'" ,זוהי גרסת המאה ה21
של הנבואה" ,סיכמה.

ביטחון
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המהפכה באפגניסטן

יציאת אפגניסטן

ממש כמו אז במצרים שנותרה בבת אחת ריקה לגמרי מיהודים ,אחרי שנים ארוכות ,אפגניסטן נותרה ללא יהודים
בשטחה • עוד שלב בהתממשות קיבוץ הגלויות :המדינות מתרוקנות מתושביהם היהודיים
בנצי פרישמן
בתום דרמת מתח
חובקת עולם ,הסכים
זבולון סימן טוב לעזוב את
אר-ıהטאליבן והגיע אל חוף
מבטחים בדרכו לאר-ıישראל.

רבים התפלאו מדוע העדיף לחכות
עד הרגע האחרי-אחרון? זאת גם
אחרי שהמדינה נפלה שוב לידי
לוחמי הטאליבן הקיצונים .התשובה
לכך נעוצה בסיכסוך ארוך ובהיותו

סרבן גט מזה שנים ,לשם כך הוא
התעקש להשאר באפגניסטאן בין
היתר על מנת שלא יכריחוהו כאן
לתת את הגט המיוחל לאשתו.

לתחזיות הקודרות אודות סכנת
הנפשות המוחשית שנשקפת לו
עתה בפקיסטאן שתחת שלטון
הטאליבאן.

היה זה איש עסקים יהודי אזרח
אמריקה שנמצא במרוץ הצלה
קדחתני במדינה שהפכה המסוכנת
ביותר בעולם ,ששוחח עמו ארוכות
ועודד אותו לעלות לארץ .מוטי
כהנא שיכנעו גם לתת סוף סוף
גט לאשתו ,תוך שהוא מתייחס

בכלי התשורת פורסם כי "היהודי
האחרון באפגניסטאן" חולץ
במטוס פרטי של ששוגר במיוחד
לכבודו (לאחר שהתחרט ברגע
האחרון ושוב חזר בו והסכים
להתפנות).
זבולון סימן טוב חולץ על ידי

מוטי כהנא איש עסקים ישראלי
אמריקאי המתמחה בחילוץ אנשים
ממקומות מסוכנים ,מי שמימן
את החילוץ ,הוא העסקן החסידי
משה מורגרטן חסיד סקווירא
מוויליאמסבורג ,העומד בראש
ארגון 'צדק'.
אגב ,מעניין לציין כי לצידו של
זבולון סימן טוב ישב כומר שסייע
להביא את זבולון לטורקיה מרצונו
החופשי ,לאחר שהוא מאמין כי

כל היהודים צריכים לחיות בארץ
ישראל.
כפי שאומרים חז"ל ,כל מדינה
שעוזבים אותה תושביה היהודים
יורדת מגדולתה ,וכעת נותר
לנו לראות בשקיעתה של ארץ
הטאליבן המשמיעים איומים כלפי
העולם.
עוד שלב בהתממשות נבואות חז"ל
והתגשמות חזון קיבוץ הגלויות
מתממש לנגד עינינו.

"ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל"
עדיין תחת רושם מראות הזוועה
מאפגניסטאן .משתפי -הפעולה
החילוץ
ממטוסי
נושרים
האמריקאיים שהעדיפו להשאיר
אותם שם ,שמחנו לשמוע על
חילוצו של היהודי האחרון
מאפגניסטאן.
אפגניסטאן דהיום נמצאת במצבה
העלוב של מצריים בצאת "כל
צבאות-השם"* ממנה .באותו
רגע הפכה מצריים האדירה
להיות "כמצולה שאין בה דגים".
אין בה חיים.
משמעות הדבר עבור אפגניסטאן
 ברורה,אבל בתרחיש הכל כך נקודתי
הזה לכאורה ,יש גם משמעות
כללית בהרבה .ובעצם הוא סמן
משמעותי במהפכת-על .מהפכה
גדולה מכל מה שידעה האנושות
עד היום .מהפכה תפיסתית
ושילטונית שתסמן את תחילתו
של עידן חדש ,בעל השפעה
מכרעת על עתיד העולם כולו.
הסיפור הזה על כל פרטיו איננו
רק סיפורו של אדם פרטי,
(ודווקא כזה שאיננו צדיק גמור)

שחי במדינה נידחת אי שם בסוף
העולם השלישי.
בפרוטרוט
מתואר
הוא
במקורותינו הקדושים .וכבר
אלפי שנים שאנו מחכים לרגע
ש ..החזון יתממש .הרמב"ם פוסק
שאת קיבוץ הגלויות הסופי יבצע
משיח .הרבי שליט"א מלך המשיח
מזכיר שמשיח כבר נמצא ופועל
בעולם ,וממילא ניתן ליחס לו את
תחילת קיבוץ-הגלויות שמתרחש
כאן בארץ.
"קיבוץ גלויות" הוא מושג מפתיע.
אין לו כל תקדים הסטורי .לחזור
לארץ שבה חיו אבות אבותיו של
עם שהושלך מארצו לפני אלפיים
שנה?! יש בכלל עם עתיק שכזה?
אין.
ועם זאת התעקשו יהודים להאמין
ולהמתין בכליון עיניים למימוש
הנבואות העתיקות שהבטיחו
קיבוץ-גלויות.
בכל מקום ,בכל זמן ,למרות
המסתורין שאפף את הנושא,
ידעו שיבוא יום וזה יקרה.
היום ,ניתן סוף סוף לראות את
ההתחלה .תהליך מורכב ,טבעי

וניסי גם יחד ,מתחיל להתממש.
ההבטחה האלוקית הפנטסטית
קורמת היום עור וגידים .ולא רק
ליחידי סגולה ו/או אידאליסטים
כבעבר ,אלא לכ-ו-ל-ם .גם
ודווקא למי שאינם מודעים
עדיין לתהליך הגאולי בו הם
נוטלים חלק כה מרכזי .לאלה
שאיבדו את המודעות לזהותם
היהודית ,ששקעו בתרבויות זרות,
שמחפשים את עצמם במקומות
נידחים ומנוונים .כי גם מי ש"לא
מגיע לו" מצד עצמו ,נאסף הביתה
מצד רחמי אביו שבשמיים.
הגיע הזמן ,ואף יהודי לא ישאר
בגלות.
הנה:
"ושב השם אלוקיך את שבותך,
וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים
אשר הפיצך השם שמה"..
(גם)"אם-יהיה נידחך בקצה
השמיים ,משם יקבצך ה' אלוקיך,
ומשם יקחך( ".דברים ל' ג'-ד')
וכל זה  -ללא כל תנאים .כו-לם
ישובו ,גם מי שהלך לאיבוד רוחני,
במקום הכי נידח ,כנאמר:

"ובאו האובדים בארץ אשור,
והנידחים בארץ מצריים".
(ישעייהו כז' יג)
אשור מסמלת את ארצות ה"אושר"
והעושר המערביות של היום.
שם מתבוללים והולכים לאיבוד
ה"אובדים ב(אוניברסיטאות של)
ארץ אשור".
מצריים מבטאת את הצרות,
המקומות שבהם שולט הצורר
והפחד
הסכנות
והצרה,
(סוריה,אפגניסטאן).
גם משם יגיעו כולם הנה.
וזה עוד לא הכל ,שימו לב:
"והיה ביום ההוא יחבוט השם
(יעשה שפטים בגויים) משיבולת
הנהר (מנהר פרת ,הזורם
בשטחי טורקיה ,סוריה וגבול
עיראק-איראן ,איזורי הלחימה
הבינלאומיים של היום בדיוק
נמרץ) עד נהר מצריים( ".ישעייהו
כז' יב)
ו"ביום ההוא" (שעכשיו הוא כבר
היום הזה) ,שבו כל זה כבר קורה,
נראה (כבר רואים) עוד פלא:
"ואתם תלוקטו לאחד אחד,

זבולון סימן-טוב

(תלוקטו אחד אחד מבין הגויים,
"ולא ישאר אחד מכם ביניהם"**)
בני ישראל".
אפילו לא אחד! גם "היהודי
האחרון" – יגיע הביתה.
"והמוצא אחד מכם ,יביאהו
מנחה (מתנה) ל"אחד" ,הוא מלך
המשיח*** (שישמח עד מאד
בבנו האובד ,והמוצא הישר יבוא
על שכרו).
רגע ,זה תנ"ך או חדשות?
התשובה היא שזה ממש אותו
הדבר .כפי שחזה אדמו"ר הזקן,
מחולל חסידות חב"ד" :כשיבוא
משיח ,יכתבו על כך בעיתונים".
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דעות

ליבנת סגס

רן שמיר

ויעקב הלך לדרכו

דע את הכוחות הטמונים בך

לא מזמן הסתיימו חגי תשרי ,וכולנו התחלנו ללכת
בתוך השנה החדשה ,שתיהיה לטובה ולברכה לכל
עם ישראל
כשאנחנו הולכים בחיים ,אנחנו צועדים אל הלא נודע ,למרות
שכולנו בטוחים שתכננו הכל ,כולנו בטוחים שיש לנו מושג איך
הכל מתחיל ואיך הכל מסתיים .אבל באמת שאין לנו מושג ,כי
יהיו אשר יהיו הרצונות והשאיפות שלנו ,לחיים האלו יש רק
מתכנן אחד ,שהוא לא אנחנו ,אנחנו אלו שמשתדלים לעשות
את המירב ,כל אחד ואחת והתפקידים שיש למלא כאן בעולם.
"העלילה" מתגלגלת איתנו ,ועלינו מוטלת חובה אחת  ,והיא...
לא להפריע .עם כל התוכניות והשאיפות שלפעמים מנתקות
אותנו לגמרי ממה שעלינו לעשות בפועל באמת.
העולם מלא באנשים ב"ה ,כל כך הרבה דמויות מקיפים אותנו,
בני אדם יקרים ,עם דפוסי התנהגות שונים ,ולכולם יש כאן
תפקיד ,כי כולם כאן הם חלק ממשהו גדול ועצום ,כולם הם
התהוות אלוקית עם רצון להתגלות בזה העולם.

הרצון הזה ,הוא לא סתם רצון ,זהו באמת הרצון העליון .קיים
ממש רצון חזק בעולם שמחפש כלים להתיישב בהם בכדי
להתגלות .הרצון לגלות את האמת ,הרצון להתגלות מתוך
ההסתרה הגדולה שמכסה ומעלימה .הרצון להיגאל בגאולה
האמיתית והשלמה .הרצון להוריד את כל המסכים ולהתעצם
במציאות.

כמו פצצת אטום שבלחיצה אחת פועלת שינוי אדיר ,כך גם הפוטנציאל הטמון בכל אחד מאיתנו
יכול להתגלות ולהביא לה מהפך נפשי אדיר
במירוץ החיים ,כל אחד מאיתנו עומד ברגעים בהם הוא
חושב שניה מי אני ומה אני פועל בעולם .ולרוב אנו נוטים
לזלזל בעצמינו ,למדוד כישלונות מול הצלחות ,האם
עמדנו ביעדים שקבענו לעצמינו ,וכשאלה לא עומדים
בציפיות אנחנו פשוט קובעים ואומרים :כאלה אנחנו' ,לא
יוצלחים' ולא נותנים את החשיבות הראויה לכל מעשה
שלנו.
בתקופה האחרונה נושבת בעולם רוח הקאוצ'רים
כשסיסמתם בידם :גלה את הפוטנציאל הטמון בך .כבר
הוכיחו החוקרים בני ימינו עד כמה האנשים כיום לא
מנצלים ולו מעט מיכולותיהם .האמת היא שאמירתם היא
אמירה נכונה מאוד אך עומדת על מקום בהרבה יותר
אמיתי ועמוק ,ואם ניתן לומר הדברים כבר נאמרו הרבה
לפני כן בתורת החסידות ,שגילתה לכל אדם ויהודי בפרט
מי הוא באמת ,מי האני האמיתי שלו ,כל אדם הוא יציר
כפיו של הבורא ,כל יהודי הוא חלק מהבורא ממש ,בן
יחיד של אלוקים ,שיקר לו במאוד ,ומעריך כל פעולה ולו
הקטנה ביותר שעושה.
הרבי שליט"א מלך המשיח הביא מספר פעמים את
הדוגמא מפצצת האטום איך שעל ידי לחיצת כפתור ניתן
לפעול שינוי אדיר בכל העולם כולו ,וכן מדבר שהיום
נראה אצלנו כמובן מאיליו ,שאדם אחד עומד בקצה
אחד של העולם ,ובאמצעות המיכשור הטכנולוגי של
ימינו צופים בו כל העולם כולו ,אומר הרבי שליט"א מלך
המשיח שדבר זה נעשה רק בכדי שנוכל קצת להמחיש
לעצמינו מה כוחה שכל פעולה קטנה שלנו ,כשם שרואים
את האדם ההוא בכל העולם כולו ,כך מעשה טוב וחיובי

שאנו עושים משפיע טוב בכל העולם כולו ,הרגע שבו
הנחת תפילין זה רגע בו הפכת את העולם כולו לעולם טוב
יותר ,מטבע בקופת צדקה ,שעמדת והכרזת את הכרזת
הקודש "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם
ועד " זירזת וקירבת בעוד צעד משמעותי את בואה של
הגאולה האמיתית והשלימה.
הבעיה היא שאנו לא מסתכלים ככה על עצמינו ,אנחנו
מאוד ביקורתיים כלפי עצמינו ולא נוטים לפרגן ,אבל
האמת שיש לכל אחד מאיתנו כוחות עצומים ,כל אחד
מאיתנו יכול כלשון הרבי שליט"א מלך המשיח" :להפוך
את כל העולם כולו" (במשמעות החיובית כמובן) רבו
הדוגמאות מספור ,על אנשים שעם המצאה אחת כבירה
שינוי את פני האנושות כולה ,לנו רק נותר פשוט להכיר
במעלות עצמינו ,להאמין בעצמינו ,שאנחנו כאלה,
שמסוגלים להביא את הגאולה האמיתית והשלימה ,להביא
את הבריאה לשלימותה.
אבל העיקר חברים ,מתוך שמחה ,בגלל שאנחנו כאלה
טובים ובאמת מסוגלים ,אז רק 'בשמחה'! כשנהיה בשמחה
נצלח בהרבה יותר במשימות חיינו ונדביק אחרים בשמחה
הזו.
ויש ממה לשמוח כי אני באמת טוב ,ובן של אלוקים ,וגם
אם היצר מפיל אותי מידי פעם ,זה לא אני ,אני באמת
רוצה לעשות מה שה' רוצה! הרבי שליט"א מלך המשיח
הודיע לנו בנבואה שכל דורנו עשו תשובה ,אין יהודי בדור
הזה שלא חשב לעצמו ואמר :אני רק של ה' ורוצה לעשות
רק מה שהוא רוצה! חז"ל אומרים" :עושים תשובה ומיד
הם נגאלים" יהי רצון שיתממש תיכף ומיד.

הרצון הזה נמצא בתוכנו ,בכל אחד ואחת מאיתנו! העניין הוא
שצריך להביא אותו לידי ביטוי בכלים מתאימים.
כשאין כלים מתאימים ויש רצון חזק לגילוי ,כל אחד ואחת
עלולים להפריע "בעלילה"  ,כל אחד ואחת עלולים לקחת את
כל התפקיד שלהם למקום אחר לגמרי ,מבלי להיצמד להוראות
המדויקות.
תחשבו על סיטואציה ,שבה מפעילים ביחד מיליארדים של
סרטים שונים ומגוונים שעובדים ופועלים בו זמנית .תדמיינו את
הכאוס ,הרעש ,חוסר הריכוז ,והתקלות שעולים מכל המכשירים
הפרטיים האלה .ומה קורה במצב כזה? האמת נעדרת ברעש
הבלתי פוסק ,והרצון האמיתי של כולם מרחף מעל ,מחכה
שמשהו כבר יוריד את המתג ,בכדי שנוכל להתחיל מחדש.
ויעקוב הלך לדרכו.....
היא דרך משותפת ,היא דרך אחת ויחידה ,היא רצון חזק ואחיד,
של כל העולם ,כשבראשם עם ישראל .זאת דרך המלך ,דרך
של הליכה לגילוי של הרצון האלוקי .זהו באמת התפקיד שלי,
שלך ושל כולם .למרות שיש תפקידם שונים ומגוונים מאחד
לאחת ,חובתנו לא לשכוח איפה אנחנו נמצאים ,ומה הוא
הגילוי האמיתי.
בורא העולם נתן לנו תפקידים לגלות את רצונו יתברך .רצונו
בדירה כאן בעולם הזה ,דירה המאפשרת להתגלות בשלמות,
המאפשרת גאולה אמיתית ושלמה.

יתכן שדי בקלות נוכל לחוות נכון יותר תהפוכות בחיים ,זה תלוי אם ננצל את הטיימינג

עכשיו ממש אנחנו במוטציה הרגועה שלה ,האחוזים
יורדים ,החולים מבריאים ואוטוטו חוזרים לחיים.

השנה כבר התחילה ,וכולנו כבר בהליכה ,אבל אולי נעצור
לכמה רגעים לבדוק שאנחנו בכיון הנכון ,שאנחנו מגשימים את
הרצון העליון.

מהר מאוד כל אחד רץ להספיק כמה שיותר בזמן שפינתה
לנו גברת קורונה .לנצל את החלון שנפתח.

אין עוד זמן ,כפי שאומר הרבי שליט"א מלך המשיח ,היום ,כולם
כולם ,צריכים להתאחד להביא להתגלות של מלך המשיח .ועם
הגילוי האמיתי הזה ,נצעד כולנו ,גברים נשים וטף לבית המקדש
השלישי בירושלים והרבי שליט"א מלך המשיח בראשנו.

האמת היא ,שככה החיים שלנו נראו גם לפני .לכל אחד
בנפש יש את הצד שמושך אל השלילי ,הרע ,והצד שמנסה
להראות את החיובי ,הטוב .בתוכנו יש תמיד מלחמות,
פעם זה השמאלי-השחור מנצח ופעם הימני לוקח .עם

ידיעות ראשונות

ערימת העיתונים בסלון ביתנו ,קיבלה בחודשים
האחרונים גיוון מרענן .מידי חודש אנחנו
מקבלים עיתון חדש ומסקרן ,שגורם לי לחשוב
מחדש על כל מה שאני רואה מסביבי.

הקרונה כמשל

הקורונה שנכנסה לחיינו לפתע  -מלחיצה ומזעזעת ,אך
בעיקר  -מתעתעת בנו ,משקרת לנו ,היא עולה בנסיקה
אל-על ואנו אחוזי טירוף בבית .ואחרי שהיא משתוללת
וקוטלת ללא רוחמים ,היא פתאום חוזרת ונכנסת לתוך
עצמה  -שקטה ורגועה .נותנת לנותרים לפליטה להסתובב
וליהנות כרצונם הטוב.

שלומי מרום

המוצר שאתם מחזיקים עכשיו בידיים ,עשוי לעזור לכם מאוד בחיים .תנו לי דקה וחצי להסביר לכם כיצד

גל דדון

עליות וירידות .תמיד אין מנוחה  -פעם אומרים כך ופעם
כך; חודש אחד יכול להתחיל בצניחה ,חודש שני הפוך
ודוקר .בכל רגע אנו אחוזים אימה שהנה ,עוד גל יחזור
ובגדול .מפחיד.

כל יהודי הוא שליח  -להביא את המשיח

דעות

שימו לב שכולם היום מחפשים להתגלות .ערוצי המדיה השונים
מלאים באנשים שבטוחים שהם הדבר הבא ,הם בטוחים שהם
העניין והדבר ,הם בטוחים שהכל צריך להיות סובב סביבם ,יש
דחף חזק להתגלות ,להראות לכולם ,שהנה אני כאן וגיליתי את
הבשורה בשבילכם ,אני הכישרון המרשים ,אני מי שמבין מה
אתם צריכים.
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הזמן אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות ומנסים להיצמד
למחשבות הטובות ,נכון שמדי פעם נופלים ,נגררים אחר
הצד הרע ,אבל תמיד בסוף מתחרטים.
אבל אתם יודעים מה? יש כלל אחד שאותו חשוב יותר
לזכור ,לא ליפול לעצבות ,להרגיש התרוממות ,לא לתת
לזה השמאלי לקחת את כל הקלפים  -נכון ניצחת אבל
עכשיו אני יחזיר לך מה שאתה כל כך לא אוהב; אני לא
מבואס ,אמשיך בלעשות טוב ,ואני בטוח שבנחיתתך
הבאה התגבר ,ולסיום אני גם שמח ומאושר.
אז נכון הקורונה מפחידה ומעצבנת ובזמנים החזקים שלה
לצערנו קוטלת ולא מרחמת ,אבל מי כמונו יודע שבלחקות
זה אנחנו ,מה שהולך אצלנו פנימה נוציא החוצה ,למה
לא ליהנות פעמיים מפטנט רשום בספר התניא הקדוש,
'ראש יהודי' אמרנו לא ...גם בעליות המפחידות וכל שכן
בירידות הברוכות כמו זה האחרון ,נאמין באמונה בהשם
יתברך ובשמחה גדולה שהכל לטובה .ובקרוב ממש יחד
עם משיח צדקנו הרבי מליובאוויטש שליט"א נצא מהגלות
אל הגאולה האמיתית והשלימה .שם כבר לא יהיה חולים.
נגיע אל חיים אמיתיים.

אחרי כמה חודשים נפלאים ,הבנתי שמן הראוי
יהיה לשתף גם אתכם  -קוראי העיתון הנוספים
 ולסייע לכם לתרגם נכון את החומר המדהיםשאנו נחשפים אליו בעיתון.
זה לא סוד שמשהו גדול קורה בעולם שלנו .לא
כולם מצליחים להגדיר לעצמם את טיב התהליך
ומהותו; לא לכולם ברור לאיזה כיוון זה הולך;
אבל יש כאן אירוע גדול ,וצריך לקלוט אותו.
אם המילים הללו נשמעות לכם חלולות ,אז כדאי
שנהיה ממוקדים יותר :כל אדם מאמין מבין,
שאנחנו נמצאים בצומת .צומת דרמטית .אנו,
כיהודים ,מתקשים לדמיין כיצד יראה העולם
בעתיד  -והאם הוא ישאר מקום סביר לחיות בו.
בדיוק בשביל נקודות זמן כאלו ,קיימים אנשים
גדולים ,בעלי הבנה וראיה רחבה יותר משלנו,
המאפשרת להם להגדיר עבורנו את המציאות
ואת המקומות אליהם היא תתגלגל.
בדיוק כזה הוא האיש הענק שדורנו התברך בו
מאת הבורא  -צדיק שלא מסתגר בחדרו ולומד
לעצמו תורה כל היום ,אלא פורץ את החומות
ומקדיש את חייו עבור כיבוש העולם כולו באור

של יהדות וגאולה.
כזה הוא הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א ,האיש שהוכיח פעמים רבות מספור כי
על מילה שלו אפשר לסמוך בשלווה.
הוא זה שהביא לדור הזה את הבשורה הוודאית,
והגדיר אותה כהבטחה באחריות מלאה -
הגאולה עומדת להגיע בעידננו .ימות המשיח
כבר כאן.
את המידע הזה אנחנו שומעים שנים ארוכות ,אך
המציאות היא שהגלות מתארכת ,ועדיין איננו
מוצאים את עצמנו בתוך הגאולה השלימה.
בזמן הביניים שחולף ,אני מוצא לנכון לחזק את
עצמי בידיעה כי אכן בקרוב תתממש ההבטחה,
ומזכיר לעצמי את רצף העובדות המובילות
למסקנה הברורה כי בקרוב תגיע הגאולה.
אך במהלך זמן זה ,בו ברור לנו כי הגאולה
עומדת להגיע בקרוב אך מאידך הדבר מתעכב,
ההגיון הבריא מטיל עלינו לא לשכוח את הדבר
החשוב והמרכזי העומד על הפרק.
במהלך היום אנו מוצאים את עצמנו עסוקים
בדיונים ובשיחות אקטואליות על אירועים
המתרחשים בעולם ,כמובן סביב הנושאים אותם
מספקת עבורנו התקשורת ואמצעי המדיה
השונים.

עיסוק מופרז בנושאים כאלו ,מבלי שהם
מתייחסים לעובדה הדרמטית כי בקרוב תתחיל
הגאולה ,הרי הוא מגוחך ותמוה.
לא יעלה על הדעת לחיות את החיים ולהתעדכן
החדשות ובפרשנויות שאינן מציבות את עצמן
בצל הגאולה הקרבה.
עיתון 'הגאולה' פתר לי את הבעיה ,והקל עלי
את ההתמודדות בתקופה מעבר זו שבין הגלות
לגאולה .הוא מייצר עבורנו תמונה אמיתית של
גאולה אקטואלית ,גאולה בת קיימא שהולכת
ומתרקמת כאן בעולמנו.
הוא מאפשר לנו לחבר את האמונה הוודאית
בהבטחת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א  -עם המציאות הקיימת כאן סביבנו.

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:

הפנמת מסרי העיתון והשיחה עליהם ביום-יום,
תמנע מאיתנו לשכוח את החדשות החשובות
באמת ,ותתמודד מצוין מול שחיקה אפשרית של
ההתלהבות מהגאולה הקריבה.

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)

אני ממליץ לכם לעשות את מה שאני עשיתי,
לאמץ לתקופה הקרובה ,עד שתתממש הגאולה
בפועל ,את המשקפיים של עיתון 'הגאולה' .הדבר
מאפשר לחיות חיים נכונים יותר ,אופטימים יותר,
ומעודכנים יותר.

ואל תשכחו ,לשתף גם את סביבתכם בתענוג
הזה.

office@hageula.com

מגזין

ט"ז מנחם-אב תשפ"א \ 25/07/2021
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דווקא עכשיו
נעמה טוכפלד //
חשון תשפ"ב
)אוקטובר (2021

13
סוכריות שריפאו
הרב ירון צבי //

הוא עומד מאחורי בית
חב"ד הגדול בעולם ,נטוע
בתוככי האוניברסיטה
בניו ג'רסי ומשמש כתובת
לצעירים יהודים רבים.
לקראת כינוס השלוחים
העולמי ,הרב יוסף צבי
קרליבך ,המנחה המיתולוגי
של אירוע ההצדעה הגדול
ב 770חושף טפח מעולמם
של השלוחים  //עמ' 8

14
מהפיכה עולמית
הרב מנחם כהן //

15
תם עידן?
רחל שאבי //

16
הכח המניע
מלי קופצ'יק //

19
מסר השמיטה
מעיין ציזיק //

בחזית
השליחות
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

דבר העורך

תמונת החודש

הרב בנצי פרישמן

כ

יום ,יותר מבעבר ניתן לראות את העולם הולך
ומשתנה .אם בעבר נדרש היה שכנוע והסבר,
שלא תמיד צלחו ,כדי להמחיש כי העולם
הולך ומשתנה באחת ,הרי שהיום כל
בר דעת מבין זאת ,וניתן להצביע על
כך מכל כיוון אפשרי.

04

הרבי שליט"א מלך המשיח ,מדגיש בשיחותיו
הקדושות ,כי אנו נמצאים בזמן של גאולה,
חיים בימות המשיח בפשטות ,וצריכים רק
לפקוח את העינים ולראות זאת .בוודאי
שכל המתחולל בעולם הינו חלק משינוי
הולך וגובר ,אבל שינוי שמשמעותו
אחת  -שינוי לטובה ,שינוי למציאות
של הגאולה האמיתית והשלימה בפועל
ממש.

כשהנשמה מאירה

מסע בין רוחני לגשמי ,בין עבר לעתיד ,בין
אברהם אבינו לפעילות השלוחים ומהי
השליחות כיום של כל אחד  //שלום דובער
ישראלי

*

08

על חודש זה ,חודש חשוון אומר המדרש
(ילקוט-שמעוני) כי בו תתקיים חנוכת בית
המקדש השלישי:

שליחות לחיים

"משנעשה הבית בירח בול (חודש חשוון נקרא
בול בלשון הקודש) ,נעשה נעול י"ב חודש ,והיו
הכל ממלמלים על שלמה כו' ,והקב"ה חשב לערב
שמחת בית-המקדש בחודש שנולד בו אברהם ,בירח
האיתנים זה חודש תשרי כו' שנולד בו אברהם  . .בכ"ה
בכסלו נגמרה מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן
כו' ,והיו ישראל ממלמלין על משה לומר למה לא הוקם מיד,
שמא דופי אירע בו ,והקב"ה חשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד
בו יצחק  . .ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה ,אמר הקב"ה עלי
לשלם ,מה שילם לו הקב"ה – חנוכת חשמונאי .וכן מרחשוון עתיד הקב"ה
לשלם לו" – בבית-המקדש השלישי.

הרב יוסף צבי קרליבך ,מספר על השליחות
שקיבל לפני יותר מארבעים שנה ,על
הקשיים וההצלחות  //אבי חדד ויוסף
אברמוביץ

הרבי שליט”א מלך המשיח
במפגש עם הרב מרדכי אליהו זצ”ל .ה’
חשוון תשנ”ב ()13.11.91

יש לי מושג

2

מתוך שיחות הרבי שליט”א מלך המשיח

לקבל פני משיח

ַמיִ ם

\

כלומר :כל הפרטים בעבודת השליחות של הפצת התורה והיהדות והפצת המעינות
חוצה ,צריכים להיות חדורים בנקודה זו – כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו.

בספר היום יום נאמר ,כי פעם פגש הרבי הריי"צ (רבי יוסף יצחק,
הרבי השישי בנשיאי חב"ד) באיש הנושא דליי מיים ,ואמר:
"כשפוגשים מים אומר הבעל שם טוב" :כשפוגשים מים שיאמרו ,שהבעל
שם אומר שזהו סימן ברכה".

וכמודגש בנושא הכינוס – "כל ימי חייך להביא לימות המשיח" :כל עניני העבודה
(בכל ימי חייך ,ובכל יום עצמו – בכל פרטי ושעות היום) צריכים להיות חדורים
ב"להביא לימות המשיח" . . .הוא עושה כל התלוי בו כדי "להביא לימות המשיח" .
( .לא רק כאשר המשיח הוא "בחזקת משיח" ,אלא כל ימות המשיח – גם השלימות
של "משיח ודאי" וכו').

המים נבראו ביום השני לבריאת העולם ,והקב"ה חילקם ,חציים למעלה
וחלקם למטה ,כדי שבני ישראל יזככו אותם ויעלו אותם לקדושה.
בחסידות מוסבר כי ישנם מעינות הבוכים מאות שנים עד שמזדמן יהודי
לאותו מקום ,ורוחץ ידיו ומברך "על נטילת ידים" ,או שותה לצמאו ומברך
לפני ("שהכל נהיה בדברו") ואחרי ("בורא נפשות").

והכוונה בפשטות היא – שמכינוס השלוחים צריכים לבוא ולהביא החלטות טובות
כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל בני ישראל במקומו ובעירו וכו'
לקבלת פני משיח צדקנו ,ע"י שהוא מסביר את ענינו של משיח ,כמבואר בתורה
שבכתב ובתורה שבעל פה ,באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו,
כולל במיוחד – ע"י לימוד עניני משיח וגאולה ,ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת.

בבית המקדש ,היו מביאים פעם בשנה ,בחג הסוכות מים ומקריבים אותם
במעמד שנקרא "ניסוך המים" ,כחלק מההכנות למעמד היו רוקדים בחצר
המקדש כל הלילה ב"שמחת בית השואבה".

והיות שזוהי העבודה בזמן הזה ,הרי מובן שזה שייך לכל אחד ואחד מישראל ,ללא
יוצא מן הכלל.

\
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בצלחת שלנו?

האם אכן החזיר עומד בקרוב להכנס
לתפריט היהודי? האם המיתוס שעתיד
החזיר להטהר עומד להממש בקרוב? ואיך
זה יקר  //מנחם גבעתי

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

דבר מלכות

18

צריך לצאת בהכרזה ובהודעה לכל השלוחים ,שעבודת השליחות עכשיו ושל
כל אחד ואחד מישראל מתבטאת בזה – שיקבלו את פני משיח צדקנו.

(משיחת שבת פרשת חיי שרה ה'תשנ"ב  -מוגה)

20

שליחות מגיל קטן

עוד בהיותו ילד צעיר ידע הרב דוד עטר כי
הוא יהיה שליח ,בעודו פועל בבית חב"ד
מצאו לו המבקרים שידוך ,ובקרוב הוא יבנה
בנין חדש בניקרגואה  //מנחם אקסלרוד

מדורים:
בנימה אישית >  / 7טיפ לחיים >
 / 13תורת הגאולה > / 14
אקטואלי >  / 15בזכות נשים > 16
 /משל ונמשל >  / 17יש לי עניין >
 / 19יגעת ומצאת >  / 22תחנות
מסע > 23

חוזרים הביתה .שלוחים בשדה התעופה עושים את דרכם לכינוס העולמי שמתקיים ב770-

שיר לגאולה
יבי
יבי יָ ּה ֲח ִב ִ
ֲח ִב ִ
ָה ֵאל ַה ֶּמ ֶלך ָה ַר ֲח ָמן
יִ ְׁש ַלח ְמ ִׁשיחוֹ ַה ֶּנ ְא ָמן
ָאב ָה ַר ֲח ָמן ְׁש ַמע קו ֵֹלנוּ
ְׁש ַלח ֶּבן ָּדוִ ד וְ יִ גְ ֲא ֵלנוּ
נָ ׁשוּ ב ְל ִציּ וֹן ִעיר ָק ְד ֵׁשנוּ
וְ נִ ְׁשלֹט ָּב ּה ְּביָ ד ָר ָמה

ְר ֵאה ָּב ֳענִ י יִ ְש ָׂר ֵאל
ָׁש ָּמה נִ ְת ַא ֵּסף ְּב ִעיר
יבם נָ א
ַע ֶּמ ָך וְ ָה ִׁש ֵ
ירה
ַה ִּב ָ
ִלגְ בוּ ֶל ָך
וּ ֵמ ָח ָד ׁש יִ ּׁ ָש ַמע קוֹל
וְ ָאז יֵ ָר ֶאה ָּכל זְ כוּ ֶר ָך
ירה
ִׁש ָ
וְ ָאז נַ ְד ִליק ֶאת ַה ְּמנו ָֹרה ָׁשל ֹׁש ְּפ ָע ִמים ַּב ּׁ ָשנָ ה
ְּב ֵבית ׁשו ֵֹכן ְמעוֹנָ ה

\

'חביבי י-ה חביבי'  -פיוט ידוע שחיבר המשורר אשר מזרחי ,התפרסם עד היום במספר
לחנים ומושר בפי רבים .הפיוט נפתח במילה "חביבי" המתייחס לקדוש ברוך הוא .על פי
"רע" של כנסת ישראל .הפיוט פופולרי במיוחד
הפירוש לשיר השירים שם מכונה הקדוש ברוך בשם ֵ
בקרב עדות רבות ומביע את התפילה והאמונה בבורא העולם שישלח את משיח בן דוד ,שיגאל את
עם ישראל וישיב אותם לשליטה הרוחנית והפיזית בארץ ישראל ובירושלים עיר הקודש ,בניית בית
המקדש והדלקת המנורה בהיכל בית המקדש ,בנוסף הוא מייחל לשיבת הקרבת הקרבנות במקום
הקדוש בימי המועדים "שלש פעמים בשנה".
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חיים בזמן

הגילוי ששייך לכולם

חיבור של שני קצוות

לצורך הכרת אותם כוחות עצומים שטמונים בנו ,מוכרחים
דבר ראשון להכיר בקיומם ולדעת שאכן הדבר בידנו.
מסופר על רבי שלום דובער מליובאוויטש (האדמו"ר
החמישי בנשיאי חב"ד) שבהיותו בגיל ארבע או חמש שנים
הגיע אל סבו  -הרבי ה"צמח צדק"  -כדי לקבל ממנו את
ברכתו לכבוד יום הולדתו.

פער בין הרצוי למצוי אנו מוצאים גם בתוכניות של בריאת העולם; מתברר כי עם ישראל כבר עשה
תשובה אז מה נשאר עוד? ההליכה של אברהם אבינו ,אז בתחילת שנות האלפיים (לבריאה) סימלה
את השינוי שעובר על העולם ,לקראת החיבור הגדול; השינוי כיום בא לידי ביטוי גם ברמת התגלות
ומציאות מלך המשיח בעולם ,מה שפעם נתפס כמשהו ערטילאי הפך לעובדה קיימת; ורגע לפני
שהלוחים מתכנסים ,נשאלה השאלה מהי עבודתם כיום? האם תפקידם רלוונטי כבעבר?
מאת :שלום דובער ישראלי

.1

מסקנה מתבקשת

אם ננסה למצוא הגדרה בת שתי מילים לחלקים שמרכיבים
את חיינו ,אפשר לומר ש'רצוי ומצוי' הם הצמד שיענה על
ההגדרה.

כמו כל דבר ,גם המצב המצוי צריך לעבור ביקורת תקופתית
כדי לקבל תמונה כוללת מה טעון שיפור – ועכשיו ,לאחר
החגים ,זה הזמן המתאים ביותר.

השאיפות והתכנונים שלנו (ובמילה אחת :הרצוי) ,בדרך כלל
לא תואמים את המציאות בשטח (המצוי) ,ולפעמים הפער
הוא כה גדול עד שאין שום קשר ביניהם.

אז איך עושים את זה בצורה נכונה? אם ניקח לדוגמא תלמיד
שקיבל השעיה מבית הספר אחרי רצף איחורים לכיתה,
עומדות בפניו שתי ברירות :הוא יכול לתקן את רק את
הבעיה הספציפית שלו ,אבל הוא יכול להתרומם מעבר לכך
ולהחליט שמכאן ואילך הוא יהיה התלמיד הכי מצטיין בכל
התחומים.

גם הבורא יצר עולם עם תכנית מסודרת איך הוא אמור
להיראות ,אבל בשורה התחתונה זה לא היה כך.
ככל שהמצב המוסרי של האנושות הלך והידרדר ,כך הלך
והתעצם הפער בין הרצוי והמצוי – בין התכנית המקורית
של הבריאה ובין המציאות ,עד שהבורא החליט לשטוף את
היקום במים ,כדי להשמיד את האנושות ולברוא תחתיה
משהו חדש וטוב יותר.
ככה זה כשעובדים לפי התכנית המקורית בלבד .באם
התכנית לא יוצאת כמו שרצינו ,אפשר פשוט לקפל הכל
ולהתחיל לבנות מחדש.
אך לאחר תום המבול קיבל העולם הבטחה שלעולם לא עוד.
הבורא כרת עם נח ברית והבטיח ,שהשמדת העולם והחיים
בו לא תקרה שוב ,אפילו במחיר של הנהגה לא רצויה מצידם.

החיים שאחרי המבול
מאז נפתח עידן חדש .מאותה שבועה ,גם אם מישהו חלילה
חוטא וסוטה ממסלולה המקורי של הבריאה ,קיימת בפניו
אפשרות לתקן את מעשיו ,ולגלות מסלול חדש שלא היה
כלול בתכנית המקורית.
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הצורה השנייה יוצרת בתלמיד שינוי הרבה יותר מהותי ,אבל
בד בבד אסור לו לשכוח לתקן גם את הבעיה הספציפית שבה
הוא נכשל .ככה גם אנו .בחשבון הנפש צריך לא להיתקע על
הפרטים הקטנים אבל גם לא להזניח אותם.

כולם עשו תשובה
עד כאן לחשבון הנפש האישי .ברמה הקולקטיבית ,זכינו
לשמוע עדות מנשיא דורנו שכל בני ישראל בדורנו כבר עשו
תשובה ומוכנים לגאולה .התנאי לגאולה המופיע בתלמוד כי
"אין הדבר תלוי אלא בתשובה" בוצע בהצלחה ,ועכשיו אין
הדבר תלוי אלא במשיח עצמו .זוהי המסקנה העולה מחשבון
הנפש הכללי  -הכל כבר מוכן ומושלם לבואו של המשיח!
וכן ,הבעיות האישיות הם רק פרט קטן (שצריך לתקן) לעומת
התמונה הרחבה ,והם לא סותרות את העובדה הברורה
שהעולם מוכן לגילוי הגדול – הגאולה והשלימה – שכבר
עומדת במפתן.

עד כאן לחשבון
הנפש האישי .ברמה
הקולקטיבית,
זכינו לשמוע עדות
מנשיא דורנו שכל
בני ישראל בדורנו
כבר עשו תשובה
ומוכנים לגאולה.
התנאי לגאולה
המופיע בתלמוד
כי "אין הדבר תלוי
אלא בתשובה" בוצע
בהצלחה ,ועכשיו
אין הדבר תלוי אלא
במשיח עצמו .זוהי
המסקנה העולה
מחשבון הנפש
הכללי  -הכל כבר
מוכן ומושלם לבואו
של המשיח!

כאשר נכנס ,פרץ הילד בבכי ושאל  -מדוע ה' לא מתגלה
אלינו כמו שהתגלה לאברהם אבינו?
בברית המילה נכנסת הנפש הקדושה לגוף היהודי

.2

סיפור זה מבטא את התשוקה הבסיסית של כל יהודי להיות
חדור לגמרי במציאות אלוקית – שבה אין עוד שום מציאות
אחרת זולת הקדוש ברוך הוא ,ועכשיו ,בערב הזמן שבו
נחוש בגלוי את הבורא ,התשוקה רק הולכת ומתגברת.
המבער הפנימי שעומד מאחורי אותו רצון לראות אלוקות
במוחש הוא הנשמה האלוקית שהכניס ה' בקרבנו ,ממש
חלק ממנו – "חלק אלוקה ממעל ממש" ,אותה קיבלנו בעת
מצוות ברית המילה.

היכונו למתן תורה

כאמור ,עם תום ימי המבול הגדול ,העולם החל אט
אט לחזור אל מסלולו והחיים החלו לצמוח מחדש,
בדיוק על פי התכנית ששירטט הבורא.
נאמר בתלמוד שקיומו של העולם כפי יהיה למשך
ששת אלפים שנה ,שבהם העולם יצעד אל תכליתו
בשלושה פרקים מרכזיים:
אלפיים השנים הראשונות מאז יצירת האדם הראשון
נקראות "אלפיים שנות תוהו" .באותם שנים היקום
טרם עלה על מסלול תקין ,ולאחר כ 1600-שנה
החיים נגדעו בעטיו של המבול האדיר.
אלפיים השנים שלאחר מכן נקראות "אלפיים שנות
תורה" .לידתו של אברהם אבינו – היהודי הראשון,
הייתה בנקודת התפר שבין שתי התקופות הללו,
והחל מאז העולם החל להיערך לקראת הרגע
המכונן שבו ירד אלוקים על הר סיני וייתן את
התורה לישראל.
החלק האחרון והחותם הוא החלק הנוכחי –
"אלפיים שנה ימות המשיח" ,פרק הסיום שהחל לפני
כאלפיים שנה וסיומו הקרוב הוא הוא סיום התכנית
של בריאת העולם והמעבר אל עידן הגאולה.

היסטוריה אקטואלית
התורה מקפלת בתוכה תיאור היסטורי בן אלפי
שנים ,אבל כל אחד שיעיין בה ,יגלה שישנם תקופות
בנות מאות ואלפי שנים הזוכות לתשומת לב קצרה
על פני פסוקים בודדים ,ולעומתם ישנם אפיזודות
קצרות אותם התורה בוחרת לתאר בפרוטרוט.
זה לא סתם .התורה אינה ספר היסטוריה וגם לא
אוסף חוקים ,אלא כל מה שנכתב בה נבחר בדיוק

מוחלט על ידי הבורא כדי שנפיק מכך תובנה
והוראה לחיי היום יום שלנו .אפילו אירועים שזמן
התרחשותם היה לפני אלפי שנים ולכאורה הם אינם
רלוונטיים כיום ,גם מהם רוצה ה' שניקח הוראה
מעשית לחיינו.
ולדוגמא :מאז מתן תורה חלפו אלפי שנים .לכאורה
ברור כשמש שההכנות שערך אברהם לקראת
מתן תורה היו טובים בשעתם ,אבל היום ,אלפי
שנים אחרי שכבר קיבלו את התורה ,הם כלל לא
רלוונטיים.
אבל הגישה שאיתה פתחנו – שכל דבר בתורה
מחייב לימוד עכשווי ומעשי – מחייבת אותנו
להעמיק ולבחון שוב את סיפורי התורה.

אלקות ללא הפסקה
ברית המילה היא הביטוי החזק ביותר לרעיון הכללי של
קיום המצוות .על ידי קיום מצוות מילה מוטבע חותם הברית
בבשר הגשמי של היהודי ,ובכך מתחברת הדרגה האלוקית
הנעלית ביותר עם הגוף הגשמי של כל אחד ואחד מישראל.
זוהי המטרה של כל מצווה – לחבר ולאחד את האלוקות
והקדושה עם העולם החומרי והגשמי ,ובקיצור :להפוך
את העולם הזה לדירה עבור אלוקים ,דירה שבה הוא יוכל
להרגיש בנוח להתגלות ללא שום צמצום או מסך מפסיק.
כאמור ,בכל יהודי יש את אותו כח מניע לרצות אלוקות .כל
יהודי שייך בעצמו לקבל את הגילוי האלוקי כמו שקיבל
אברהם אבינו לאחר ברית המילה בפתח האוהל.
ויתירה מכך :מאחר שכולנו קשורים עם מצוות המילה ,הרי
שכל יהודי אכן זוכה לקבל בפועל ממש את הגילוי האלוקי
בדיוק כמו שקיבל אברהם אבינו .צריכים רק להיות ראויים
ומוכנים לכך כדי לראות זאת במוחש.

עדיין לא קיבלנו

אין שום הסבר

הרבי שליט"א מלך המשיח מגלה כי אמנם מתן
תורה התרחש ,אבל נכון לשעת כתיבת שורות אלו,
עדיין לא קיבלנו את התורה לגמרי.

גם הגילויים של הגאולה השלימה שייכים כיום לכולנו,
כי בנשמתו של כל אחד קיים "ניצוץ משיח" – אותו מנוע
פנימי שמעורר אותנו להשתוקק לגילוי ה' על ידי ההנהגה
המתאימה לזמן כה נשגב כמו בגאולה השלימה ממש.

כל התורה שאנחנו מכירים כיום תהיה בקרוב טפלה
ונטולת חשיבות לגבי התורה החדשה שיגלה המשיח
בגאולה השלימה.
זו הסיבה שהסיפור אודות ההכנות לקראת מתן
תורה אקטואלי מתמיד ,כי גם היום אנחנו מתכוננים
לקבל את התורה – התורה החדשה.
ועכשיו ,כשהרבי שליט"א מלך המשיח הודיע ובישר
בנבואה שדורנו הוא הדור הראשון לגאולה ,מובן
כמה נחוץ להתכונן לקבל את התורה החדשה על ידי
גילוי הכוחות העצומים שבתוכנו ,והנהגה בהתאם
לימים אלו של ערב הגאולה האמיתית והשלימה.

המיוחד בתקופה הנוכחית הוא שמשיח הוא כבר לא משהו
עתידי ,אלא משהו עכשווי ,מוחשי ,ובעיקר מעשי.
אם בכל דור היה את אותו צדיק שאלוקים בחר וייעד לעמוד
מוכן להיות המשיח לכשיגיע הזמן המיוחל ,הרי שבדורנו
זכינו שאותו צדיק כבר נבחר וקיבל את המינוי לגאול את
ישראל והוא כבר התגלה בתור המלך המשיח.
כיום כל המכשולים שהיו בדרך לגאולה הוסרו ואינם עוד,
והעבודה הנחוצה להבאת הגאולה הושלמה כליל .אין שום
הסבר אמיתי להמתנה המיותרת לגאולה השלימה.
כיום העבודה צריכה להתמקד בלקבל את פניו של המשיח,
מתוך ציפייה והשתוקקות עזה להתגלותו המידית.
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בנימה אישית

נעמה טוכפלד

להפוך את האפור
דוווקא בחודש האפרורי כל כך ,זה שמסמל את המעבר החד לימים שגרתיים ,אנו עומדים לחגוג את החגיגה המרכזית שלא היתה
כדוגמתה .מה יוביל לשינוי החד בין המשעמם לחגיגי?
מסמל התכנסות ,התשתבללות ,כאילו גם
הטבע לכאורה מתכנס את תוך עצמו כשאת
כל השפע והיופי הוא שומר לאביב הפורח,
לקיץ הזורח או לסתיו הרענן .החורף הוא
עונה שמגבילה את יכולת התנועה והעשיה
ובכל זאת ,כל הקיום שלנו בנוי על המשאב
הזה .על הגשם שירד ,על האדמה שתצמיח,
על המים שייקוו.

קראתי פעם פרשנות של חז"ל שחודש
חשוון הוא החודש שבו יבנה בית המקדש
השלישי .כן כן ,מה ששמעתם .החודש הזה,
ה"יבש" ,האפור המשעמם והאפרורי ,חודש
נטול חגים ,נטול אירועים גדולים ,נטול זוהר
בא ובכה לפני הקב"ה ,כך אני מדמיינת את
זה -איך לכולם נתת ולי לא?
בעניינו של חודש כסליו שבו נגמרה מלאכת
חנוכת המזבח היה עכוב .וכך אומר המדרש
בילקוט שמעוני" :אמר הקב"ה עלי לשלם,
מה שלם לו הקב"ה? חנוכת חשמונאי ,וכן
מרחשוון עתיד הקב"ה לשלם לו"

הכרזה מפתיעה בכינוס השלוחים העולמי
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רק לצאת ולקבל אותו

אז מה כן נשאר לעשות? בשורה התחתונה – סיימנו הכל.
הגאולה כבר עומדת בפתח ,בני ישראל כבר עשו תשובה
מספיקה בשביל להיות מוכנים לגאולה ובמדינות ערב
השכנות כבר רואים את סימני הגאולה על מלא .אז מה
עכשיו? מהו השלב הבא?
זו השאלה שהציב הרבי שליט"א מלך המשיח לפני שלושים
שנה בדיוק ,בשנת ( 1991תשנ"ב) ,באירוע הפתיחה של
כינוס השלוחים העולמי המתקיים מידי שנה במטה המרכזי
של חב"ד ,ב 770שבניו יורק.
באותה שיחה היסטורית הרבי שליט"א מלך המשיח חזר
ומנה שוב לפני אלפי נציגיו – השלוחים הפזורים באלפי
מוקדים סביב הגלובוס –כיצד הכל הושלם ולא נותר דבר,
והודיע לשלוחים כי שליחותם הסתיימה .ממש כך ,לא פחות
ולא יותר.
ובלשונו הקדושה "כבר סיימו את כל עניני העבודה ,וכבר
עומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו  . .מזה מובן,
שמאחר שהשלוחים כבר סיימו את השליחות ואף על פי כן
עדיין לא באה בפועל הגאולה האמיתית והשלימה – צריך
לומר שעדיין נשאר משהו לעשות כדי להביא את הגאולה
בפועל" .מהו אותו דבר שנשאר כדי להביא את הגאולה
בפועל?

השליחות כבר התחילה
את התשובה לשאלה פתח הרבי שליט"א מלך המשיח
בציטוט מתוך הספרים הקדושים בהם נקבע כי בכל דור
מעמיד ה' צדיק מזרעו של דוד המלך ,המוכן בכל רגע לקבל
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את האות ללכת ולהביא את הגאולה.
ובדורנו – הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח – סיימנו הכל,
ושליחותו של המשיח להביא את הגאולה כבר החלה (!).
כעת ,הדבר היחיד שנשאר הוא שנקבל את פניו של המשיח
ונכיר בו ,כדי שהוא יוכל למלא את השליחות שהוטלה עליו
ולהוציא את כל ישראל לגאולה האמיתית והשלימה.

רק משיח
דמותו של השליח מורכבת משתי הפכים .מצד אחד הוא
עצמאי וביצוע השליחות נתון לשיקוליו האישיים ,אבל מצד
שני הוא חייב להיות בטל לרצונו של המשלח ,אחרת הוא
פשוט כבר לא שליח שלו.
וההוראה שהטיל עלינו הרבי שליט"א מלך המשיח – על
השלוחים ,ועל כל יהודי ויהודי בדור שלנו – צריכה להתבצע
במלואה .כיום כל העיסוק בהפצת התורה והיהדות מוכרח
להיות חדור בנקודה הזו של לקבל את פניו של מלך המשיח.
במילים פשוטות הכוונה היא ,שכל אחד צריך להתכונן,
ולהכין את הסביבה שלו לקבלת פניו של המשיח ,על ידי
שלומדים היטב את הנושא של הגאולה והמשיח מהצד
התורני שלו – כמוסבר בהרחבה בספרים העוסקים בתחום
המשיח והגאולה.
למשיח כבר לא צריך רק לחכות ,הוא כבר כאן .לכן אי אפשר
רק לעמוד על הגג ולהמתין לבואו ,אלא כל אחד מוכרח
לעשות כל מה שתלוי בו ,כדי להכריע את הכף ולהביא את
הגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו בפועל ממש.

חודש חשוון הוא חודש של תהליך .לאו
דווקא של תוצאות.
את פריחת השקדיה אנו רואים בשבט .את
ברכת האילנות נברך בניסן ,את האתרוג
המהודר והרימון העסיסי נקטוף בתשרי,
אבל הכל התחיל שם ,בחשוון ,תחת ענן
אפרורי וגשום ,ואנשים מצטנפים מתחת
למטריות.

חודש כסליו קיבל את הפיצוי שלו על מה
ש"הפסיד" בזמן הקמת המשכן ,אבל מה
הקשר לחודש מרחשוון? דווקא החודש
הזה ,שגרתי כביכול וחסר כל אירוע חגיגי
קיבל את ההבטחה הגדולה מכולם ,לעתיד
לבוא יבנה בו בית המקדש השלישי.

למשיח כבר לא
צריך רק לחכות,
הוא כבר כאן.
לכן אי אפשר
רק לעמוד על
הגג ולהמתין
לבואו ,אלא כל
אחד מוכרח
לעשות כל מה
שתלוי בו ,כדי
להכריע את
הכף ולהביא
את הגאולה
השלימה על ידי
משיח צדקנו
בפועל ממש

אפשר היה לחשוב שמדובר באפליה
מתקנת ,זה מאוד אופנתי עכשיו .להעדיף
אוכלוסיות מוחלשות ,לתת עדיפות ומקום
למי שלא שמו לב אליו ,להאדיר את מי
שהחברה הוקיעה דווקא ולהעניק את אור
הזרקורים דווקא לדחויים ,ליוצאי הדופן
ולאלו שלא פר עליהם גורלם .אז ככה
עשה הקב"ה גם עם חודש חשוון ואמר לו,
אל תדאג ,עכשיו אמנם אתה נתפס כחודש
משעמם אבל לעתיד לבוא האירוע הגדול
ביותר יתרחש בך.
אבל אני הייתי מעדיפה לקחת את זה עוד
צעד קדימה .חודש חשוון לא זכה מההפקר,
מתוך רחמים או מאפליה מתקנת ,אני
חושבת שחשוון קיבל מה שקיבל בזכות ולא
בחסד.
חודש חשוון הוא חודש העבודה הקשה.
חוזרים לשגרה .אין חגים ,אין סוכה ,אין
מצות ולא תחפושות ,אין הילולות גדולות,
אין סעודות ענק ולילות סדר או סימנים
על השולחן ,אפילו צומות דרמטיים אין.
מן משהו באמצע חסר אופי וחסר זהות,
אבל שם ,בדיוק שם הוא המקום שבו אנו

החודש שמכיל יותר ממעיל וטיפות גשם

נבחנים .בשגרה שלנו ,בעבודה העקבית
והסיזיפית לעיתים .ביכולת שלנו להחזיק
עוד יום ועוד אחד ,להתקדם ,להתמיד ,לא

בתרועת חצוצרות או בהכרזות גדולות אלא
בצעדים קטנים ועקביים ,שוב ושוב ושוב.
חודש חשוון הוא חודש של חורף .הוא

בעיני העבודה הקשה והעקבית היא היא
הגדולה מכולן .השקטה .שלא מצפה
לתשואות ומחיאות כפיים ,לשולחנות
ערוכים או למשתאות גדולים .צניעות,
עקביות ,התמדה ,חזרה רוטינית ולפעמים
מייאשת על אותן פעולות ובתוכן תקווה
שיום אחד ישאו פרי ,אלו לדעתי ,הסיבות
המוצדקות ביותר לתת לחודש חשוון את
הפרס הגדול מכולם :בניין בית המקדש.
כי אחרי שאתה מתאמץ כל כך ,בלי לצפות
לשום הוקרה או טקס מפואר ,בלי חשבונות
נפש עמוקים או ריקודי שמחה מעיפים,
אלא באמת ,השקעה והתמדה אז בהחלט
מגיע לך לראות את הפירות ולהגיע למטרה
הנכספת .ואם כבר בחודש חשוון עסקינן אז
כדאי לדעת שהוא לא כזה שגרתי כמו שהוא
נראה .חודש חשוון הוא החודש השמיני
לפי מניין החודשים היהודי ,וכולנו יודעים
שהמספר שמונה ,מסמל את מה שמעל
לטבע ,את הניסי ,את הנשגב ,את העל
טבעי .ובתוכו גלום פוטנציאל הפוך לגמרי
ממה שנראה כלפי חוץ .שמונה ,מלא ניסים!
תשאלו את השכן שלו ,חודש כסליו ,הוא
כבר יספר לכם .שתהיה לנו שגרה ברוכה
וגאולה בסופה.

בעיני העבודה הקשה והעקבית היא היא הגדולה מכולן .השקטה .שלא מצפה לתשואות
ומחיאות כפיים ,לשולחנות ערוכים או למשתאות גדולים .צניעות ,עקביות ,התמדה ,חזרה
רוטינית ולפעמים מייאשת על אותן פעולות ובתוכן תקווה שיום אחד ישאו פרי ,אלו לדעתי,
הסיבות המוצדקות ביותר לתת לחודש חשוון את הפרס הגדול מכולם :בניין בית המקדש
חשון תשפ"ב (אוקטובר )2021

7

רגעים אישיים,

תקלות ,הצלחות,

ומאחורי הקלעים

של הרב המוערץ

בקרב אלפים

ימים ספורים לפני הכינוס
השנתי העולמי של "השלוחים"
 שליחי הרבי מליובאוויטשמלך המשיח שליט"א ברחבי
העולם כולו  -ישבנו עם מנחה
הכינוס הוותיק ומנהל בית
חב"ד הגדול בעולם ,לשיחה
נדירה ,אישית וכנה ,על כל מה
שמסתתר מאחורי תופעת
השלוחים המופלאה
אבי חדד  /יוסף אברמוביץ

כינוס
השלוחים
העולמי

תשפ"ב 2021 //
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צ

על הפעילות ומקבל ברכות ,שיגרתי שאלות
נקודתיות וקיבלתי הנחיות .הוא היה האדם
היחיד אז שעמד בקשר מקצועי איתי… בכל
פעם שרציתי לחלק עלון ,להדפיס חוברת,
ואפילו להדליק נרות חנוכה או לחלק
מצות ,היה עלי לייצר את המבצע מא'
ועד ת'".

מרמורת עוברת באולם
והיוקרתי.
המעוצב
הנוכחים
המוני
שותפים לתחושה
של פעם בשנה.
זהו הרגע בו
נפתח האירוע
של
המרכזי
'כינוס השלוחים
בברוקלין.
השנתי
העולמי'
ה ,Banquet-כפי שהוא מכונה כבר
עשרות שנים.

כיום ,מסייע לשלוחים מרכז חב"ד
העולמי לקבלת פני משיח ,ביצירת
תוכן מקצועי ובקניה מרוכזת של
חפצי יהדות במהלך השנה ולקראת
חגים .אך באותן שנים ,לא היה גוף
שריכז את הפעילות ברמה כזו" .אלו
היו שנים בהן כל חומר שהדפסתי ,היה
כזה שאני יצרתי אותו  -החל משלב
התכנון ,הכתיבה ,הגרפיקה ,ההדפסה
והחלוקה… וזה ממש לא הסתכם בתחום
הדפוס .לקראת חנוכה הייתי צריך לנסוע
למפעל מתכות באיזור ולבנות בעצמי חנוכיות;
לפני פורים אשתי אפתה בעצמה כמויות סיטונאיות
של אוזני המן ,ומיד אחר-כך עברנו להכנה עצמאית
של מצות כשרות לפסח" ...הוא מחייך ממרחק השנים.

זהו מעמד חגיגי ומרגש ,בו מתכנסים
שליחי הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א מכל רחבי הגלובוס ,פעם אחת
בשנה .הרגע המרגש ההוא ,כאשר המילים
הקבועות מפלחות את חלל האולם הרחב
ופותחות את הכינוס ,שמור בידיו של המנחה
הקבוע Welcome to" .כינוס השלוחים העולמי
לקבלת פני משיח!" ,מכריז המנחה בקולו הסמכותי,
כאשר מחיאות הכפיים מהדהדות בעוצמה בחלל האולם.

הכירו את הרב יוסף צבי קרליבך ,המנחה הקבוע של
כינוס השלוחים העולמי ,והשליח שמנהל את בית חב"ד
הגדול ביותר בעולם  -בניו-ג'רזי שבארצות הברית .הוא
חבר הנהלת 'כינוס השלוחים העולמי' מזה שנים רבות; הוא
משמש כמודל לחיקוי עבור שליחים רבים בעולם; הוא מורה
דרך מוערך אצל עשרות אלפי צעירים שהשתתפו בפעילותו
בארבעים ושלוש שנות שליחותו; הוא מנהל פעילות ענפה
ומסועפת ומעסיק עשרה שלוחים נוספים בבית חב"ד אותו
הוא מנהל ,ובימים העמוסים שלפני הכינוס השנתי הוא
ניאות להתיישב איתי לשיחה ממושכת ועמוקה ,במיוחד
עבור קוראי עיתון 'הגאולה'.
"אנשים היום לא מסוגלים להבין מה זה בשבילי כינוס
השלוחים" הוא אומר לי בחיוך בפתח השיחה" .אתם
רואים כאן אלפי אנשים ,עוצמה ,אימפריה .העולם היהודי
בתפארתו .מבחינתי ,כינוס השלוחים תמיד יהיה הדבר הקטן
והצנוע שהציל אותי מייאוש מוחלט לפני ארבעים שנה".

למעשה" ,קפצת למים" ולא מצאת אדם שינחה
אותך בצעדיך הראשונים .היום נראה שהלך לך
לא-רעֹ

עבודה קשה במפעל מתכות
הוא מתרווח על הכסא ,מצליח סוף-סוף להשתחרר לכמה
רגעים מהלחץ היום-יומי ,ולפרגן לעצמו רגע של נוסטלגיה.
"כזוג צעיר ,היינו אני ואשתי בודדים לחלוטין בשליחות.
העברנו את חיינו בלי לפגוש אף ידיד חב"די ,ולא קיבלנו
שום סיוע עבור השליחות" .הרב קרליבך לא מתכוון לסיוע
כספי ,כזה הוא לא מקבל גם היום  -כמו שאר השלוחים
בעולם .באותם שנים שיוועו השלוחים הצעירים ל"כלי
עבודה" עבור פעילותם ,ומהר מאוד הבינו שמה שהם לא
יכינו לעצמם  -לא יהיה להם.
"הקשר היחיד שלנו עם מרכז חב"ד בניו-יורק באותה
תקופה של ראשית שנות ה ,'80-התבטא בהתכתבות
עם הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו .הייתי מדווח לו

"לא כולם הצליחו אז ליצור לבדם את הפעילות .העוגן
המרכזי היה בדרך-כלל התייעצות עם שליח ותיק יותר ,חבר
בעל נסיון .אך בשל העובדה שהייתי הראשון בכיתה שיצא
לשליחות ,כל השלוחים אז היו מבוגרים ממני .לא הכרתי
אותם כל-כך טוב ,ובאופן כללי נאלצנו  -אני ורעייתי -
להתנהל לבד בתקופה הראשונה.
"ואז הגיע כינוס השלוחים .האירוע שניתן היום לפרש
אותו כאתנחתא של שביעות רצון שנתית ,היווה עבורנו -
השלוחים באותה תקופה  -גלגל הצלה של ממש .באותן
שנים הכינוס עדיין לא היה עולמי ,והוא יועד לשלוחים
בארצות הברית וקנדה .אני זוכר היטב את הכינוס הראשון
 היינו אז כשבעים שלוחים מכל היבשת ,התכנסנו יחדבחדר בינוני בקומת המשרדים שמעל בית המדרש של
חב"ד בברוקלין ,ומזכירו של הרבי שליט"א מלך המשיח
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נשא דברים ומסר הנחיות.
"כאשר השלוחים בעצמם החלו לדבר,
חשתי לפתע בדבר שלא הבנתי עד אז -
אני לא לבד .לעולם לא אשכח את השלוחים
הוותיקים ממני בעשרים שנה מדברים,
וחולקים תובנות על "מבנה הקשר בין
השליח לשותפים הכלכליים שלו" .זה היה
נשמע עבורי כמו פנטזיה .אז ,לא האמנתי
שאני יכול להגיע לסדרי הגודל אותם הם
מתארים…

שבוע ללא שינה
"באותו כינוס הכל השתנה עבורי .גיליתי
שיש אנשים שיכולים לתרום לי כל-כך
הרבה מחכמתם .לכן ,השעות הגדולות לא
היו באירועים הרשמיים .היינו יושבים יחד
שעות ומשוחחים; באותו שבוע לא הלכנו
לישון… היינו מדברים אל תוך הלילה,
חולקים תובנות אחד עם השני ,משתפים
בחוויות ,ובעיקר  -מרגישים לראשונה
שאנחנו לא לבד .אנחנו חלק מדבר גדול
שהולך ומתהווה ,ויש לנו שותפים בעשרות
נקודות במפה".
בעצם גילית בכינוס השלוחים
הראשון שאתה לא היחיד שמתמודד
עם האתגרים הקבועים שלך.

הוא די מרוצה מההגדרה שלי" :ממש כך.
וזה למעשה היה הדבר שהכי נזקקתי לו
באותו זמן .כשאתה עובד קשה כל-כך,
ומרגיש לפעמים שאתה פועל לבד מול כל
העולם ,אין דבר מחזק יותר מאשר לפגוש
פתאום אנשים שמקדישים את חייהם
בדיוק לאותה משימה ,עושים זאת בדיוק
מאותה סיבה ,ומתמודדים עם אתגרים
וקשיים דומים להפליא .זה נתן כח עצום
באותן שנים.
"כדאי שתדע ,שלא בכל מקום שאליו
הגענו קיבלו אותנו בקבלת פנים מחוייכת
בהתחלה… בשלב הראשון ,היו גורמים
מכיוונים שונים שלא ראו בעין יפה את
הפעילות שלנו .אם מדובר בארגונים
בהתבוללות
שמלחמתנו
רפורמיים
ופעילותנו לחיזוק היהדות המסורתית היתה
בעיניהם לצנינים ,או בגורמים קיצוניים
שסברו שאנחנו עושים דברים אסורים ,שזו
כמובן טענה מופרכת אל מול ההקפדה
המוחלטת בבתי חב"ד על כללי ההלכה.
10
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לא אשכח כיצד בשבת שלפני פורים,
כשארגנתי מבצע ענק לחלוקת משלוחי
מנות במרכז הרפואי הגדול אצלנו,
נעמד בבית הכנסת רב והכריז כי אסור
לחלק משלוחי מנות במרכז הרפואי ,בגלל
שהאוכל המוגש שם איננו כשר…
"אחרי חוויות כאלו ,אתה לפעמים מרגיש
בודד .ואז ,כאשר מגיעים לכינוס ושומעים
מהחברים לשליחות סיפורים זהים ,הכח
להתמודד מזנק בבת-אחת .כמעט בכל
שנה ,בסיום הכינוס ,היינו כותבים לרבי
על החלטות חדשות להגברת הפעילות
ולפיתוח המוסדות .הימים האלו הם זריקת
אנרגיה שאתה רק מחפש כיצד לבטא
אותה .והאמת היא  -שכך זה בדיוק גם
היום .זה הרעיון המדהים של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,שכינס שבעים אברכים,
והעניק להם כלים להפוך ל ...6,000-זהו
כינוס השלוחים" .הוא אומר בגאווה לא
מוסתרת.

הלילות ששינו את חיי
אני מחליט שזו הנקודה המושלמת למעבר
חד מששת אלפי השלוחים  -לבחור צעיר
אחד ,יוסף קרליבך .אני מנסה לחזור עם
הרב קרליבך למעלה מארבעים שנה
אחורה ,ולגלות את סודות השליחות
שבבסיס המהפכה המופלאה הזו.
הרב קרליבך ,היום אתה עומד בראש
אימפריה גדולה של חב"ד בניו-ג'רזי,

קודם"...
מנחה את הכינוס העולמי ובעל שם
של שליח מצליח ברמה בינלאומית.
איך זה התחיל? מה גורם לנער
צעיר שרק עכשיו התחתן  -לעזוב
את ההורים ,המשפחה ,הקהילה
והחברים  -ולנדוד הרחק לעבודה
קשה?

לשמע העובדה הבאה אני מתמלא תדהמה,
הן מהגיל ,והן מהפשטות בה נאמרים
הדברים" .יצאנו לשליחות עשרה ימים
אחרי החתונה" הוא משתף אותי בעובדה
המפליאה" .הייתי אז בגיל עשרים ושתיים.
ידעתי שזה בדיוק הדבר שאני רוצה
לעשות".
הוא ממש לא זונח את השאלה העיקרית.
מנין הכוח והמנוע לצעד דרמטי שכזה" .יש
רק סיבה אחת שבגינה יצאנו לשליחות -
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א.
כל מי שהיה בבית מדרשו  770 -בברוקלין,
לא יכול היה להימנע מהיציאה לשליחות.
לכך הוא חינך אותנו בכל פעם שדיבר .זהו
ההגיון הפשוט שהוא טבע במוחנו וליבנו.
הוא לא נתן לנו להתבלבל מהי מטרתנו
כאן בעולם ,וכיצד עלינו לקיים אותה .הוא
גידל אותנו ,דורות של שלוחים .הוא בעצמו
עשה זאת".
הרב קרליבך מפליג לזכרונות נעוריו,
לימים בהם השליחות היתה חלום ורוד
ורחוק" :כבר בתור נער צעיר ,דבריו של
הרבי שליט"א מלך המשיח על השליחות
הלהיבו אותי מאוד .אני זוכר כיצד בגיל ,15
בסיום שנת הלימודים ,כתבו על כל ילד
בכיתה במה יעסוק כאשר יגדל .עלי כתבו

השעות הגדולות
לא היו באירועים
הרשמיים .היינו יושבים יחד שעות
ומשוחחים; באותו שבוע לא הלכנו לישון…
היינו מדברים אל תוך הלילה ,חולקים תובנות
אחד עם השני ,משתפים בחוויות ,ובעיקר -
מרגישים לראשונה שאנחנו לא לבד

החברים 'שליח' ...כאשר למדנו בישיבה
בקנדה ,מרחק נסיעה לא מבוטל ממרכז
חב"ד בברוקלין ,היינו נוסעים לשם בכל
פעם בה התקיימה 'התוועדות'  -אירוע
חגיגי עם הרבי שליט"א מלך המשיח לציון
אירוע מיוחד (כיום הולדתו ,או יום השנה
של חותנו ,לדוגמא).
"אני ,באופן אישי ,הייתי תמיד מקדים את
הנסיעה ליום אחד קודם האירוע הגדול.
היה לי חשוב מאוד להיות שם בלילה
שלפני האירוע".
מדוע? מה התרחש בבית המדרש
לילה קודם ה'התוועדות' הגדולה?

הוא מחייך במבוכה קלה" .תבין ,לאירועים
כאלו היו מגיעים גם שלוחים רבים של
הרבי שליט"א מלך המשיח מרחבי העולם.
הם היו מגיעים לימים ספורים ,ובלילה
שקודם האירוע הגדול בהשתתפותו של
הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו ,היו
השלוחים הנערצים יושבים יחד איתנו -
הבחורים הצעירים.
"היינו 'מתוועדים' יחד .יושבים סביב
שולחן ערוך ,אומרים לחיים ,שרים מניגוני
חב"ד ,ומאזינים בשקיקה לדבריהם של
השלוחים .בעיניי ,הם היו נחשבים לסמל.
רציתי להיות כמוהם .הם היו אומרים לנו
דברי תורה ,מספרים סיפורים מפעילותם
במקום הרחוק בו הם מתגוררים ,ובעיקר -
פורסים את השקפת עולמם בדבר חשיבות
היציאה לשליחות והקדשת החיים למטרה
אותה הציב הרבי שליט"א מלך המשיח -
הבאת הגאולה תוך הנגשת היהדות בכל
מקום בכדור הארץ.
"היה שליח אחד ומיוחד ,שאת הלילות איתו
לא אשכח לעולם .הוא היה אדם גאון וחשוב
מאוד ,רבה של איטליה ,הרב גרשון מנדל
גרליק ז"ל  -שנפטר לפני פחות משנה.
הוא היה מדבר נפלא .אהבנו אותו מאוד,
וכל לילה איתו היה חוויה בלתי-נשכחת.
הוא הכניס לנו ממש "בעצמות" את ההכרח
לנסוע לשליחות ,ואת החשיבות להקדיש
את החיים עבור מימוש רצונו של הרבי
שליט"א מלך המשיח  -הפצת היהדות.
על הלילות האלו אף-פעם לא הייתי מוכן
לוותר; לכן תמיד הייתי נוסע לילה אחד

"תוך פחות מיממה הייתי כבר על מטוס,
בדרך לפגישה עם העו"ד המבטיח .ישבתי
איתו ושוחחנו בנעימות .במהלך הפגישה
הוא הסביר לי באיזה אופן הוא רוצה
להעביר את הכסף ,והבנתי שלא מדובר
ב"דרך המלך" הרשמית ,כפי שמעבירים
כספים בחוק… מצד שני ,מדובר כאן על
סכום עצום של שני מליון דולר! ההחלטה
לא היתה קלה עבורי ,בפרט כאשר מדובר
באדם חשוב ומפורסם.

ישבת במשך לילות שלמים ,הבטת
על השלוחים ,ואמרת לעצמך "אני
רוצה להיות כמוהם"?

"תראה" הוא מבהיר "גדלתי בחב"ד ,הכרתי
את האנשים .אבל בשלב מסויים הבנתי שיש
לרבי מלך המשיח שליט"א "צבא" .צבא
מיוחד של אנשים ,שמפוזרים בכל העולם
ועובדים יום-יום בשביל שרצונו יתממש.
ראיתי שיש לו חסידים רבים ,מקורבים
ומעריצים לאין שיעור ,אבל החלטתי שאני
מכוון הכי גבוה .החלטתי שאני רוצה להיות
בצבא שלו.
"בחרתי להיות שליח ,כי הבנתי שאם אני
שליח  -אני לא עוד חסיד או עוד תלמיד,
אני זוכה להיות חייל שלו .ובעיניי ,זו הזכות
הנפלאה ביותר .להקדיש עבור כך את כל
החיים".

הרבי סימן שלושה איקסים
מדהים ֈכעת ,אעבור ברשותך
לשאלה שמסקרנת רבים .כדור הארı
איננו קטן כל-כך ,איך מכל המקומות
הגעת דווקא לניו-ג'רזי? כיצד בחרת
את מקום השליחות שלך?

נראה ששאלתי את השאלה הנכונה .הרב
קרליבך שואף אוויר ופותח במעשיה
מרתקת" .כמו בכל פרט בחיי השליחות ,גם
הדבר הזה נקבע רק על פי הנחיותיו של
השולח" ,הוא מחייך.
"בתקופה שלפני חתונתי ,הייתי פעיל
בהפצת יהדות במקום אחר .מקום שהיה
נראה לי נפלא ,והתחברתי באופן מיוחד
לאנשיו .החלטתי שאחרי החתונה אני רוצה
להיות שליח במקום הזה .לקראת החתונה
כתבתי מכתב אישי בנושא לרבי מלך
המשיח שליט"א .פירטתי באריכות את כל
מעלות המקום ,אך ציינתי שנכון לעכשיו
לא מצאתי שם אפשרות מעשית לכלכל את
הבית ולפרנס את הבית-חב"ד.
"שורת המחץ במכתב היתה כי "ליבי
נמצא שם ,אך בינתיים אין שם כסף" .הרבי
שליט"א מלך המשיח ,סימן שלושה איקסים
על שורת הטיעונים שכתבתי לחיוב ,והדגיש
את המשפט "בינתיים אין שם כסף" .המסר
היה ברור :לא לצאת לשם .באותו רגע בו
ראיתי את שלושת האיקסים ,הלב שלי כבר

בית חב”ד הגדול בעולם .חלק מקומפלקס המבנים של בית חב”ד בראשות הרב קרליבך

לא היה במקום הזה… ברגע אחד ,המקום
ואנשיו ,יצאו מליבי.
"אחרי זמן קצר קיבלתי הצעה לנסוע
למקום אחר ,שנחשב טוב ומוצלח עבור
שליחות .גם עליו שאלתי האם לצאת,
והוא ענה בכתב ידו "הצעת המקום הזה
אינה מתאימה בשבילך" .וכמובן ,הרעיון
ירד מהפרק .כאשר קיבלתי את ההצעה
השלישית ,לנסוע לשליחות בניו-ג'רזי ,הוא
כתב לי בשתי מילים" :ברכה והצלחה" .לא
היה מאושר ממני… קיבלתי אישור לנסוע
לשליחות!".
"כמובן שכעת ,ארבעים ושלוש שנים אחר-
כך ,אני יכול לומר שאני מבין היטב מדוע
נשלחתי דווקא לניו-ג'רזי ,ומה היה קורה
לו הייתי מגיע למקומות האחרים .אך אלו
הם דברים שנשארים אצלי"...

"הרב ,אני רוצה לקנות לך
טי-שירט"...
אתה שליח כמעט במשך יובל שנים.
אתה מוביל פעילויות ענק ,מוסדות
עצומים ,והקמת בניינים בסדר גודל
מדהים .יש סוד אחד שאנחנו חייבים
לגלות לקוראים  -מנין הכסף לכל זה
מגיע?ֈ

כעת ,הרב קרליבך מרגיש מאותגר" .זו
שאלה מצויינת" הוא אומר בענייניות.
"אבל לפני זה חשוב להקדים עובדה
בסיסית :לאף שליח אין מקור מסודר ממנו
הוא מקבל את הכסף .אין בחב"ד שום גורם
שמממן את השלוחים באופן סדרתי .כל
שליח דואג למימון של עצמו באופן עצמאי.
ככה הרבי שליט"א מלך המשיח בנה את
חב"ד ,וכך מתנהלים הדברים עד היום.
"בנוסף ,הוא התווה כלל נוסף מרכזי
מאוד .הוא ביקש שלכל בית חב"ד יהיה
רואה חשבון ועורך דין ,ושכל המסגרת
הכלכלית של השליח תפעל בצורה חוקית,
גלויה ומסודרת .הוא ביקש פעם אחר פעם
שכל הפעולות של בתי חב"ד יהיו שקופות
ומוסדרות באופן חוקי ורשמי  -בכל מצב
ובכל מקרה.
"אני יכול לשתף אתכם בחווייה אישית שלי
מן התחום הזה .בימים בהם הייתי עסוק
בהקמת המבנה השני של בית חב"ד שלנו,
הייתי צריך להשיג עשרה מליון דולר בעבור
הפרוייקט… כל דולר היה משמעותי מאוד
עבורי .יום אחד צלצל הטלפון במשרדי,
כאשר על הקו מדבר עו"ד אמריקאי" .אני
מעוניין לתרום לך שני מליון דולרים" הוא
אמר לי… מדובר על סכום חלומי כמובן.

"תגובתי הקרירה היתה ,שאני צריך לחשוב
על הענין .בתוך-תוכי הבנתי שאין מקום
למהלך הזה ,אך בתקופה בה עליך לגייס
עשרה מליון דולר ,ויתור על שני מליון
דולר הוא מעשה שיגעון ממש… התייעצתי
על העניין עם אשתי ,שכמובן "לא ששה"
כלל על הרעיון .אך בראותה את הקושי
שלי ,הציעה שאתייעץ עם נשיא הקהילה,
המשמש כעו"ד ורו"ח .הגעתי למשרדו,
ישבתי ,וסיפרתי לו את הסיפור.
"כעבור חמש דקות הוא עוצר אותי ואומר
בהחלטיות "הבנתי ,הבנתי את העניין".
הבטתי עליו בציפיה ,מה תהיה דעתו
בעניין? "אני חושב שאני צריך לקנות
לך חולצת טי-שירט" ,הוא אמר בהלצה.
שאלתי אותו להיכן הוא מכוון? והוא המשיך,
"הרב ,אני מעוניין לקנות לך חולצת טי-
שירט ,ולכתוב עליה  5אותיות באנגלית:
 ."WWTRSהתמהון שלי גדל שבעתיים.
הזכרתי לו שמדובר כאן על שני מליון דולר,
ואינני בטוח שבדיחות מתאימות כאן" .מה
פשר האותיות  "?WWTRSשאלתי .והוא
ענה בחיוך "What will the Rebbe
=( "?sayמה יגיד על כך הרבי?)...
"המסר היה ברור .המדד היחיד בהתלבטויות
מעין אלו הוא מה רצונו של בעל הבית -
הרבי שליט"א מלך המשיח .דעתו בעניין
ידועה וברורה ,ומיד הבנתי כיצד עלי לנהוג
 לדחות את הסכום הנוצץ בשתי ידיים…פעם ,כאשר סיפרתי את הסיפור הזה בבית
ספר לנוער ,התלמידים קנו חולצה ענקית,
הדפיסו עליה את האותיות הללו  -ותלו
אותה בכניסה לבית הספר .הם השתמשו
בחולה כתזכורת שתסייע להכריע בכל
התלבטות גם בחייהם ,ואני חושב שזו
דרך מצויינת לקבל החלטות" ,הוא מסכם
בהחלטיות את המוסר שניתן ללמוד מהיום
בו הפסיד שני מליון דולרים…
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נו ,אז עם דרך כזו מצליחים להקים
את המרכז היהודי הכי גדול בארצות-
הברית?

הוא לא מתחמק מהשאלה ששאלנו… "לכן,
הדרך הכי טובה להסתדר בפן הכלכלי
היא לציית להוראות הרבי שליט"א מלך
המשיח .כשהמרכזית שבהן היא לשמור
את החוק "למהדרין" ...ללא עיגולי
פינות .אך דבר נוסף ומרכזי בהשגת
היעדים של שליח ,הוא החזון.
כאשר הגעתי ,התחלתי לתכנן
היכן אני רוצה להיות בעוד
שנה ,בעוד חמש שנים,
בעוד עשר שנים ובעוד
עשרים שנה.

הרבה פעמים להתפלל בלי מניין את
תפילת שחרית… הדבר מאוד הכאיב לו.
אני הייתי מתנצל בפניו ,אבל מבטיח לו
שהוא עוד יזכה לראות כאן מניין גדול.
וב"ה הוא הספיק לראות את התפילות

"חייו הפרטיים של שליח  -שלום
בית ,חינוך הילדים ,פרנסה,
מוסדות חינוך וגם זמן אישי
עבור עצמי .כל הנושאים
הללו הם חלק בלתי
נפרד מן השליחות
שלנו .אני מתייחס לכך
בחרדת קודש בדיוק
כפי שאני מביט על
המוסדות ומפעלי
הענק בראשם אני
עומד .חייו הפרטיים
של שליח הם הבסיס
המאפשר לו לפעול,
והן מהווים חלק חשוב
בקיום שליחותו".

"כאשר יש לך חלום,
כאשר אתה מתחזק
תכנית ברורה וחזון
ממשי ,אתה יכול
להגשים אותו .מי
שלא חולם ,לעלום
לא יגשים .צריך
להחליט על יעד,
ולצאת למסע בסופו
תצליח להגשים את
החלום .זהו כלל יסודי
עבור אנשים שרוצים להגיע
רחוק .אחרי שציירת לעצמך
את החלום ,עליך לצאת מיד ולעבוד
קשה  -על-מנת להגשים אותו.

מליוני דולרים
בחדר הילדים

בית חב"ד מפעיל אוניברסטה
"קורים ניסים רבים בשליחות ,מרגישים את
הסייעתא דשמיא בכל שלב ,אך הקדוש-
ברוך-הוא מצפה לעבודה שלנו ,ולכן הניסים
לחלוטין לא פוטרים את השליח מעבודה
קשה .כפי שרואים בפועל  -השלוחים
בעולם כולו משקיעים זמן ומאמצים
רבים מאוד בתחום גיוס המשאבים ,שהוא
למעשה ליבה של הפעילות.
"החלום שלי ,תכנית העבודה שהצבתי
לעצמי ,אפשרו את כך שאמנם כאשר
הגעתי לקמפוס האוניברסיטה הענק בו
נמצא בית חב"ד ,לא היו שם יהודים רבים
כלל .היום ,זו האוניברסיטה בעלת שיעור
היהודים הגבוה ביותר בארצות הברית,
בזכות המהפכה שעשינו .כפי שהופיעה
הכותרת בעיתון אמריקאי שסיקר אותנו -
"בית חב"ד שיש לו אוניברסיטה"...
ואיך למעשה מתקדמים משלב
החלום לשלב המציאות? זה נראה
כמעט בלתי אפשרי?

"את המטרה המרכזית הצבנו בהתחלה.
ואז ,לאט-לאט ,התחלנו לממש אותה .את
הבניין הראשון קנינו ב .1980-אז זה היה
נחשב הישג ,היום  -מדובר במקום קטן
מאוד ביחס למרכזים היהודיים אותם אנחנו
מנהלים .במקום הזה התחלנו "מהפכה" -
הכנו שם אוכל כשר .בשבתות בבוקר ניסינו
לארגן מניין לתפילת שחרית ,ובהתחלה
הדבר לא היה מובן מאליו בכלל.
"חמי ,אבא של אשתי ,היה מגיע אלינו
מדי פעם לשבתות .הוא היה יהודי שמאוד
מהדר במצוות ,וכל חייו הוא התפלל רק
במניין .כאשר הוא הגיע אלינו ,הוא נאלץ
12

חשון תשפ"ב (אוקטובר )2021

"חשוב מאוד שתבין" ,פניו של הרב קרליבך
מרצינות .מסתבר שמשנתו בנושא היא
חד-משמעית" .הרבי שליט"א מלך המשיח,
זה ששלח אותנו ,נתן לנו הנחיות ברורות
ומפורטות כיצד למלא את השליחות.
השליחות איננה רק מחוץ לבית ,כאשר אני
פוגש יהודים הנראים רחוקים מן התורה.
השליחות שלי היא בכל רגע בחיים.

ההמוניות שיש אצלנו כיום  -ברוך השם.
"כך ,צעד אחר צעד ,התקדמנו וגדלנו.
ההנחה שלי היתה ,שככל שנשיג בניין גדול
יותר  -כך הפעילות תהיה גדולה יותר.
בינתיים המודל בהחלט מוכיח את עצמו",
הוא אומר בעיניים נוצצות.
המודל נשמע מצויין ,אבל מזכיר
לנו נושא אחר שאיננו ברור בחיי
השליחות .שלוחים רבים ,וכמובן גם
אתה ,מנהלים משפחה למופת עם
לא מעט ילדים ,וגם מצליחים בין
לבין להישאר בעצמם בחייםֹ איך זה
קורה? איך שליח עסוק כמוך מצליח
למצוא את הזמן עבור עצמו ועבור
משפחתו?

ואם חשבנו שהדאגה למשפחה
היא נטל על הפעילות השוטפת,
מסתבר שדווקא להיפך" .התא המשפחתי
הוא תוסף חזק ומשמעותי שלפעמים יש
כוח עצום ששמור רק לו בעולם השליחות.
יהודי יקר מאוד שהלך לעולמו ,והיה
תורם לי סכומים של מליוני דולרים עבור
המוסדות ,ביקש בקשה אחת לפני שהחליט
להעביר את התרומה הגדולה ביותר אותה
הרים לטובת בית-חב"ד .הוא שאל אותי
האם אני מסכים לו להיכנס אל ביתי הפרטי
בשעות הערב ,לראות כיצד אני ורעייתי
משכיבים את הילדים לישון…
"הילדים הם חלק בלתי נפרד מהשליחות.
רק אחרי שאדם רואה את התא המשפחתי
בתפארתו הוא מרגיש חיבור אמיתי לענין.
בסיומו של הערב הוא החליט על סכום
אדיר אותו הוא תורם למען הפעילות.
המשפחה איננה נטל על בית חב"ד ,היא
כוחו הסודי" ,הוא מסיק.
ואיך אפשר באמת להגיע למצב כזה?
כיצד אתה מצליח לגדל משפחה
לתפארת לצד בית חב"ד משגשג,
ולהשקיע בשניהם במאה אחוזים?

"רק הברכה של הרבי שליט"א מלך
המשיח מאפשרת את זה .הברכות אותן

כאשר אנחנו יודעים
כי בקרוב עומד להגיע
המשיח; במידה ואנו אכן מאמינים בזה
באמונה שלימה ומבינים שמדובר באירוע
ריאלי וממשי העומד להתרחש בקרוב ,מוטל
עלינו לדעת ולברר מי הוא מלך המשיח
העומד לגאול אותנו בקרוב כל-כך

טיפ לחיים

אנחנו מקבלים ממנו" ,מכסות" אותנו בכל
תחומי החיים ,הן הציבוריים והכלליים ,והן
הפרטיים והמשפחתיים .מי ששלח אותנו,
דואג לנו שנצליח באופן די חריג ,לנהל שני
מפעלים כאלו במקביל.

עת רצון בחשון

"ישנם מצבים בחיי השליחות שמתאפשרים
רק בזכות ברכותיו והכוח העצום אותו הוא
מעניק לשלוחים ,ולנשותיהם השלוחות.
בכל חתונה שאני מוזמן אליה ,אני חוזר
הביתה בשעה מאוחרת מאוד .כאשר אני
יוצא מהבית בבוקר ,אין לי שום יכולת
לשער מתי אחזור ובאיזה שלב .אני תמיד
מצוייד ברכב עם תיק התפילין שלי ,כמה
בגדים ודברים שייאפשרו לי להתמסר
לחלוטין לשליחות .השליחות ממלאת את
כל סדר היום שלי .אני זמין תמיד וערוך
תמיד לסייע ולבצע .אלו הם חיי השליחות
בעיניי".

מתווה הדרך
הרב קרליבך ,בתור אחד ממנהלי
הכינוס השנתי העולמי של השלוחים.
ישנה שאלה שמטרידה לא מעט
'צופים מן הצד'  -מדוע מידי שנה
בשנה ,נושא הכינוס אינו מתחלף,
ומוגדר 'קבלת פני משיח'? ובכלל ,מה
הענין שחב"ד עוסקת בלהט עקבי כל-
כך סביב ביאת המשיח? מדוע שאתם
השלוחים לא תשמרו את התגית
הנחמדה והמקובלת ,מנגישי היהדות
במאור פנים .בשביל מה "לקחתם
אחריות" על נושא המשיח?

הוא מסתער על השאלה בשמחה ,נראה
שרק חיכה לה" .יש עובדה שחשוב מאוד
להבין אותה כאשר מביטים על פעילות
השלוחים ברחבי העולם :מי שמנהל את
חב"ד ,קובע את הטון ,מחליט את הנושא
בו מתעסקים ומציב מטרות ויעדים עבור
השלוחים ,הוא אדם אחד ויחיד  -הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א .כמו
שכולם מכירים את חב"ד כמניחי תפילין
ליהודים.
"מדוע איננו מתעסקים כך עם מצוות
אחרות? למה שלא נעמוד ברחוב ונזכה
יהודים בשמיעת קידוש בליל שבת? או
נלביש עליהם ציצית? אלו מצוות חשובות
והכרחיות ,אך אנחנו קיבלנו ממי ששלח
אותנו הוראות ברורות ,על אילו מצוות יש
לשים דגש ,ועם איזו מצווה יש להתחיל עם
כל יהודי .בהגיון ,תוכל למצוא סיבות רבות
וצודקות על חשיבותן של התפילין .אך אם
ארצה להיות איתך ישיר  -אומר לך בפה
מלא :סדר העדיפויות בחב"ד נקבע על-פי
דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח.
"זהו "הסוד הגדול" מאחורי 'מבצע משיח'
של חב"ד .כבר בראשית הנהגתו את חב"ד,
לפני למעלה משבעים שנה ,הסביר הרבי
שליט"א מלך המשיח שאנו הדור השביעי
בחסידות חב"ד  -המקביל לדור השביעי
לאברהם אבינו ,אותו הנהיג משה רבינו ובו
יורדה קדושת התורה אל תוך העולם .הוא
הסביר כי גם בדורנו ,לאחר שבעת הדורות
של חסידות חב"ד ,המנכיחה את מציאותו
של אלוקים בעולם ,הגיע כעת הדור שיציב
באופן סופי את גילויו של הקדוש-ברוך-
הוא בעולם ,ולמעשה  -יביא את הגאולה

הרב ירון צבי

להמשיך את תשרי לעולם \\ חודש תשרי הוא חודש כללי .הזמן שבו
עם ישראל "מחדש חוזה" עם הקב"ה לעוד שנה של שליחות בעולם,
להביא את הגאולה האמיתית והשלמה .בראש השנה "כותבים" ,ביום
כיפור "חותמים" ,בסוכות ושמיני עצרת עדיין ממתיקים ומיטיבים את
החתימה ומושכים על עצמנו ברכות לשנה טובה ומתוקה  -יוצאים
מתשרי עם משאבים חדשים בגשמיות וברוחניות לשליחות שלנו בעולם,
לגלות בו אלוקות.

לה חיכה עם ישראל בכל הדורות .בכל שנות הנהגתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,היה ברור כי זו המטרה.
אבל בכל זאת ,נראה כי בשלב מסויים משהו השתנה ,והדברים נהיו
ברורים יותר.

"בהחלט" ,הוא מתקרב אלי ומנמיך את קולו מעט" .אספר לך סיטואציה קטנה
שזכורה לי היטב משנות הילדות שלי ,שנות ה .'60-אני זוכר שכאשר הייתי
ילד קטן בן שבע או שמונה במונטריאול שבקנדה ,שאלתי את אחד מחשובי
החסידים בקהילתנו  -מדוע הרבי שליט"א מלך המשיח אינו נוסע לארץ?
הוא הביט עלי בתמהון מוחלט" .זה נשמע לך הגיוני?" הוא אמר לי במעט
טינה" .אתה חושב שסביר כי מלך המשיח יעלה לארץ הקודש קודם הגאולה?!
תפקידו הוא להביא את הגאולה ,ואז יוכל לעלות לארץ עם כולנו ביחד!" אמר
החסיד הזקן בפשטות.

הכינוס בו "פוטרנו"
"במשך כל השנים נושא המשיח היה נוכח מאוד בחייה של חב"ד ,אך בכל
מה שקשור לזהותו הספציפית של המשיח ,מנע הרבי שליט"א מלך המשיח
מהחסידים לעסוק בנושא הזה ,בהסבירו שעדיין הזמן לא כשיר עבור הגילוי
המרעיש .אך בראשית שנות ה ,'90-הוא לקח את נושא המשיח והציב אותו
לבד על הבמה .לא פחות .בדיוק לפני שלושים שנה ,בכינוס השנתי ,הוא נשא
עבורנו השלוחים דברין נדירים ,בהם הודיע לנו כי עבודתנו ,עליה עמלנו שנים
ארוכות ,הסתיימה.
"הוא הסביר לנו כי שלח אותנו על-מנת לאפשר לכל יהודי בעולם להגיע אל
יהדותו .והוא הסביר כי המטרה הושגה והעבודה הושלמה .כעת ,הוא מטיל
עלינו עבודה חדשה ומיוחדת .כאשר העבודה הושלמה והעולם כבר מוכן לשלב
הבא  -הוא הסביר  -משימתכם מעתה היא אחת ויחידה :לקבל את פני המשיח
בפועל .כלומר ,לעסוק ללא הרף בנושא המשיח ,ולעורר את המודעות להכנה
קרובה לבואו .זו השליחות החדשה אותה הטיל עלינו הרבי שליט"א מלך
המשיח לפני שלושים שנה ,בכינוס השלוחים העולמי.
"העיסוק התמידי בנושא המשיח ,הוא איננו יוזמה של אף חסיד או אדם פרטי.
הרעיון לא פרח במוחו האישי של מישהו ,שהחליט למנף את הענין לקמפיין
נרחב .נושא המשיח הוא יוזמה אישית בה פתח הרבי שליט"א מלך המשיח
בעצמו ,וביקש שכל השלוחים יעסקו בזה .אם דיברנו בהתחלה על רצון להיות
חייל  -בדיוק כאן ,כאשר מגיעה "פקודה" שכזו ,מתייצב השליח למלאות אותה
בשלימות .כעת יש לנו משימה אחת  -להכין את סביבתנו לביאת המשיח
הקרובה-מאוד .הוא הסביר כי אמנם המשיח כבר קרוב מאוד ,אך כעת עלינו
להיות השותפים בהבאתו ,ולזכות לקחת חלק במהלך ההיסטורי של הגאולה.
"לפעמים ,הדבר יכול להראות תמוה .שנים רבות כל-כך מדברים על זה .ולא
נראה כי המהלכים מתקדמים .אך אינספור פעמים ראינו כי הראיה שלנו היא
מוגבלת ומצומצמת ,וראייתו היא מרחיקת לכת .לא בטוח שיש ביכולתנו להבין
את העיכוב הגדול בביאת הגאולה ,אך בוודאי שאם הרבי שליט"א מלך המשיח
הבטיח זאת ,הוא מבין כמה דברים אותם אנחנו לא מבינים ,וכדאי מאוד לנהוג
על-פי הבנתו ,ולא על-פי הבנתנו…

כדאי להקשיב למומחים

יוצא מכל הנ"ל ,שחשון הוא החודש הראשון של העבודה בעולם ,המשכת
האורות של תשרי לעולם ,מה שחסידים קוראים "לפרוק את המזוודות",
לאחר שחוזרים מהנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח ב ,770מרכז חב"ד
העולמי ,שם שוהים אלפי חסידים בחגים .זו גם הסיבה למנהג להכריז
במוצאי שמחת תורה "ויעקב הלך לדרכו."..
עת רצון \\ אם כך ,נמצאים בעת רצון .אחרי ההתרוממות מהעולם
בתשרי להתארגן מחדש רוחנית וגשמית ,לקבל כוחות והמשכות ,הגיע
הזמן להנחית את הספינה שלנו ולנווט אותה ליעדים של השנה החדשה,
אלא שיש פה גם הזדמנות לנחיתה למקום חדש  -הזדמנות לדילוג,
לשינויים ,לפעולות בסיעתא דשמיא מיוחדת ,לעשות דברים עם הרבה
פחות מניעות ועיכובים .מה שהיה תקוע בסוף שנה שעברה ,עכשיו יכול
להיפרץ בכוח החגים שהיו באמצע ,חזרנו ממסע של ניקוי והרחבת
הכלים.
בסוף שנה שעברה רציתם לעבור דירה? רציתם לייסד פעילות חדשה?
תכננתם התפתחות עסקית? והדברים לא יצאו לפועל ..אז דווקא עכשיו,
אחרי פעולת החגים ,כאשר הוסרו מניעות ועיכובים שבאו מצד פגמים
בקשר הגלוי עם הקב"ה ,פגמים שתוקנו בחגים ,דווקא כעת הזמן לפעול
ולהתקדם משמעותית לקראת גאולה פרטית וכללית!
לחיות עם הזמן \\ עניינו של בית המקדש השלישי שהוזכר ,השלמת
השליחות שלנו בעולם  -דירה בתחתונים לקב"ה ע"י עם ישראל ,מאוד
קשור אם כן בחשון.
גם יום הולדתו של הרבי הרש"ב ,האדמו"ר החמישי בשושלת חב"ד ,מייסד
ישיבות "תומכי תמימים" ,מתאים שיוצא ב-כ' חשון! מטרת הישיבות היא
הפצת מעיינות החסידות והגאולה חוצה ,להיות 'נרות להאיר' ולהכין את
העולם למשיח ולגאולה האמתית והשלימה!
בנוסף ,נקרא חשון גם מר ]מארמית' :טיפה'[ חשון ,מאחר והוא חודש
בו מתחילים גשמי הברכה ,עליהם מבקשים בפועל נתינת 'טל ומטר'
החל מ-ז חשון .עניין הגשם בחסידות גם הוא קשור בחיבור עליונים
ותחתונים ,שכן 'אד יעלה מן הארץ' ]פעולת התחתונים[ ואז יורד גשם
]המשכה מהעליונים[.
מעשה שהיה \\ יהודי דתי מהארץ ,נקלע לצרה – בנו הקטן הפסיק
לדבר .טובי המומחים אמרו שאין פתרון ,אבל חבר אחד אמר לו שיש:
"אתה חייב לפנות לרבי שליט"א מלך המשיח!".
אחרי הפצרות הוא פנה וההוראה שהגיעה הייתה להיפגש עם דר'
גולדשטיין בניו יורק .התור הקרוב היה רק לאחר חצי שנה ,ושוב
הפצרות אך לבסוף הסכים האיש .גם דר' גולדשטיין אמר שאין פתרון.
האיש התאכזב וסיפר לרופא את כל הקורות אותו.
כאשר שמע הרופא מהיכן הגיעה ההוראה לפנות אליו ,החליט לתת
לו מרשם .בבית המרקחת ,הרוקח פרץ בצחוק" :לתת סוכריות במשך
שבועיים ,בוקר וערב" .חזר האיש לרופא והתלונן על מה שפירש כזלזול.
הסביר לו הרופא שלהבנתו כאשר צדיק כזה נותן הוראה אזי הברכה
ממילא ממנו ולא משנה מה ייתן כרופא ,זהו רק ה"כלי" לברכה.
אחרי שבועיים סוכריות ,הילד חזר לדבר!
שיעורי תורה וחסידות בווצאפ 0543817738 :וביוטיוב :ערוץ 'הישיבה הוירטואלית'.

"בזמנו ,לפני כמעט חמישים שנה ,פתח הרבי שליט"א מלך המשיח במבצע
הדלקת נרות שבת-קודש ,וקרא כי גם ילדות ,החל מגיל שלוש ,צריכות להדליק
חשון תשפ"ב (אוקטובר )2021
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אקטואלי
יחד עם אימן נרות בערב שבת .בקרב חוגים
דתיים רבים לא היה הדבר נהוג ,והנושא
יצר פולמוס בשאלה זו  -האם בנות
צעירות יכולות להדליק נרות שבת .לרבי
מלך המשיח שליט"א היו כמובן נימוקים
תורניים והלכתיים להוראה ,אך רב גדול
שאיננו חסיד חב"ד כתב אז כי גם עבור
אלו שלא נוהגים בזה  -מכיוון שההלכה לא
מורה כך  -ישנם זמנים בהם כדאי לסמוך
על ראייתם של צדיקים ,המבינים את
שכדאי לעשות גם מעבר למינימום הנדרש
בהלכה ,ועל מי כדאי לסמוך יותר מהרבי
מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א ,כתב,

כשמדברים על הצורך להוסיף באור.
אני מבין שהדברים האלו אמורים גם
לגבי זהותו של מלך המשיח ,הרבי
שליט"א מליובאוויטש .אתה רואה
במסר הזה דבר שמתחבר לנושא
הכללי של הגאולה בדורנו?

"בוודאי! כאשר אנחנו יודעים כי בקרוב
עומד להגיע המשיח; במידה ואנו אכן
מאמינים בזה באמונה שלימה ומבינים
שמדובר באירוע ריאלי וממשי העומד
להתרחש בקרוב ,מוטל עלינו לדעת ולברר
מי הוא מלך המשיח העומד לגאול אותנו

בקרוב כל-כך .כשמעיינים בכללי ההלכה
אותם נותן הרמב"ם על-מנת לזהות את
המשיח ,לא נותר כל ספק כי האדם היחיד
העונה להגדרה זו הוא הרבי שליט"א
מליובאוויטש  -היחיד שחולל מהפכה
יהודית עולמית בסדר גודל של מלך
המשיח".
מהו המסר איתו אנחנו יוצאים ממידע
משמעותי שכזה? איך "לוקחים" את
הרעיון הזה הלאה ,אל תוך החיים
שלנו?

"על משך חמשת אלפי שנים מתפרסת

ההיסטוריה של עם ישראל .קרו בה דברים
מדהימים שמהווים עד היום יסודות מרכזיים
בחיינו .אנחנו מביטים בהשתאות על דורו
של אברהם אבינו ,משה רבינו ,דור המדבר
ותקופת הנביאים .אך כתוב בגמרא שמשה
רבינו קינא באנשי הדור בו יגיע המשיח.
איננו יודעים במה זכינו ,אך עלינו הוטלה
הזכות הנפלאה להיות אנשי דור המשיח.
זו אחריות  -להכין את עצמנו ,להכין את
סביבתנו להיות ראויים לרגע .אנו בזמן בו
מתאים מאוד לעשות מה שצריך ,רגע קודם
שמגיע האור הגדול  -וכולנו נכנסים אל
הגאולה האמיתית והשלימה".

השפעתו הכבירה של הרבי שליט"א מלך המשיח על חייו של כל יהודי ,מעידה יותר
מאלף עדים על המהפיכה הרוחנית שעוברת על עם ישראל בדורנו ,החלק מהשפעתו
לקראת התגלותו בקרוב ממש
מאת :הרב מנחם כהן ,רב קהילת חב"ד באר שבע

סימן נוסף למלך המשיח הוא" :ויכוף כל ישראל
לילך בה ולחזק בדקה" ,בעצם זוהי הפעולה
העיקרית הנדרשת ממלך המשיח בכדי להכין
את עם ישראל לגאולה השלימה .מהלשון
"יכוף" (ולא "וכפה את ישראל"
כמו בהמשך "ובנה מקדש")
מוכח שמדובר כאן בפעולה
מתמשכת ולא בפעולה
לזמן מוגדר.
האם כפיה זו היא דווקא
בכוח הזרוע? מסתבר
שמלך המשיח ,שתפקידו
להביא לשלמות קיום התורה
לא נבחן דווקא בכפיה בכוח
שכן "דרכיה דרכי נועם וכל
נתיבותיה שלום" (משלי ג' י"ז) .הרמב"ם עצמו
כותב ש"בני התועים שהדיחו אותם אבותיהם
הוא (=הם) כתינוק שנשבה ביניהם ,לפיכך
ראוי למושכם בדברי שלום עד שיחזרו
לאיתן התורה" וכן מצינו בהלכה שאכיפה
יכולה להיות בדברים ,ולדוגמא :האיש כופה
את אשתו לבטל נדר בדיבור בלבד.
כמו-כן מבואר בחסידות ש"כפה עליהם הר
כגיגית" שהיה בשעת מתן-תורה ,היה דווקא
על-ידי אהבה עצומה שהכריחה את עם
ישראל להחזיר אהבה חזרה (וכבר דרשו
הדורשים שכפיה הוא גם מלשון "כיף") ואם
כן ה"ויכוף כל ישראל" צריך להיעשות בעיקר
בדרכי נועם כדרכה של תורה.

עוד יש לציין ש"שלוחו של אדם כמותו"
ופעילות זו יכולה להיעשות גם על-ידי שלוחי
המשיח ושלוחי שלוחיו.
זה בדיוק פועלו הכביר של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,וידלה
העט מלתאר את כל מבצעיו
הקדושים :אהבת ישראל,
תפילין ומזוזה ,תורה
וחינוך" ,בית מלא ספרים",
צדקה ,טהרת המשפחה
כשרות ונרות שבת,
שבאמצעותם גרם הרבי
למאות אלפי יהודים
להתקרב לחיי תורה ומצוות
בפועל ו"מצווה גוררת מצווה" ,וכל
זה בקנה מידה עולמי שלא היה כמוהו מעולם!
בשלב זה הרמב"ם לא מדבר על כך שכולם
יקיימו את כל המצוות בפועל שזה יהיה
בגאולה ,אלא עצם זה שהרבי שליט"א מלך
המשיח קיבל על עצמו ופועל למען
משימה זו לדאוג לכל יהודי בקיום המצוות
ובשביל זה נמצאים ה"בתי חב"ד" בכל מקום–
זה בדיוק תפקידו של המשיח בזמן הגלות!
עד כאן הסברנו בהרחבה את דברי הרמב"ם
"ויכוף כל ישראל" שהסימן והתפקיד של מלך
המשיח הוא להתעסק בהשפעה על כל ישראל
(בלי הבדלים) שיקיימו את התורה ומצוותיה
בדרכי נועם ובדרכי שלום שכן "דרכיה (של
התורה) דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום".

אמנם ,הרמב"ם מוסיף אחרי "ויכוף כל ישראל"
את המילים "לילך בה – ולחזק בדקה" ומבאר
הרבי שליט"א מלך המשיח את פשר הכפילות,
ש"לילך בה" הכוונה לצדיקים שילכו בדרך
התורה ,ואילו ב"לחזק בדקה" הכוונה שאלו
שעברו על דברי התורה יתחזקו ויהיו בעלי
תשובה .
ואמנם גם בזה רואים את פעולותיו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,שיחד עם עשיית רבבות
בעלי תשובה בכל העולם כולו ,פעל הוספה
וריבוי בכמות ובאיכות גם אצל שומרי התורה
והמצוות על ידי תקנותיו הקדושות .כמו תקנת
לימוד הרמב"ם שעל ידה מסיימים רבבות
יהודים את ספר הרמב"ם בכל שנה .תקנת
לימוד הלכות בית הבחירה בימי "בין המצרים"
ועוד .תקנות אלו חיזקו ושיפרו את אורח חייהם
של רבים מהחרדים לדבר השם במשך עשרות
שנים (גם חיזוק המצוות אצל יהודים שאינם
שומרי מצוות הייתה בעבר נחלת חב"ד בלבד,
והיום –בהשפעת הרבי שליט"א מלך המשיח-
הפך הדבר לנחלת הכלל).

מקורות :לקוטי שיחות ח"ח עמוד  ,358משלי
פרק ג' פסוק י"ז ,פסחים ג ,עמוד א .ב"ב דף
י"ד עמוד א' ,שיחת מטות מסעי תשמ"ב סעיף
כ"ו ,לקוטי שיחות חלק כ"א עמוד .164רמב"ם
הלכות ממרים פ"ו ה"ג ,הל' נדרים פי"ג ה"ה-ז
וברדב"ז שם ,לקו"ת פר' ראה כ"ב ע"א ,אבות
פ"ד משנה ב' .וראה ב"ב ח ע"א ובתוס' ד"ה
אכפייה ,לקו"ש חכ"ג עמ'  ,395יחידות עם
הרב גוטניק משנת התשכ"ז.

סוף המאה האמריקאית?
בחמישים השנים האחרונות הולכת ומסתמנת תחזית עתיקה ,שמבשרת את סופה של ההגמוניה האמריקאית ועליונותה הפוליטית והכלכלית
בעולם .היסטוריונים ,פרשנים ומומחים משטחים נוספים עוסקים בכך בחצי המאה האחרונה .הביזיון בפאקיסטן היה רק סמן קיצוני שהכריח גם
את אלה שלא רצו לקרוא את הכתובת שעל הקיר ,להכיר בכך .אבל זה לא התחיל שם.

אמריקה יודעת יותר טוב

תורת הגאולה

מהפיכת השלוחים

רחל שאבי

עם סיום "המלחמה הארוכה ביותר"
של ארה"ב (עשרים שנה בפקיסטאן)
נסתם הגולל גם על היוזמה האמריקאית
המגלומאנית ששאפה "לייצר מדינותדמוקרטיות" בכל מקום בעולם .בכל מחיר,
בכוח ומתוך חוסר הבנה תהומי של מערכות
המוסר של ציוויליזציות שונות באופן
קיצוני ממנה.
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"והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל
פני כל אחיו ישכון"**

הנבואות
נבואתו של דניאל ותורתו של רבי שמעון בר
יוחאי בזוהר-הקדוש מוסיפים ומתארים עוד
"מלכות" מוזרה שתופיע בעולם בזמן הזה,
והיא מפוררת כחרס נשבר .היא תתפשט
בעולם לתקופת-ביניים קצרה מאד בסוף
מלכות רומי.

אך אלה סרבו לאמץ את המודל שלה.
מאז סוף מלחמת-העולם השניה ,משמשת
ארה"ב בתפקיד השוטר של העולם .תוך
שהיא משתמשת באידאולוגיית ה"הגנה
על העולם החופשי" ככיסוי לאינטרסים
של צורת השילטון שלה ,לקחה על עצמה
לבלום את התפשטות הקומוניזם ,בחסדי
השם אכן עשתה זאת.

הזוהר הקדוש מבאר כי הכוונה ל"מלכותו"
המסוכסכת של ישמעאל ש"הוא יהיה פרא
אדם (אצלו כולם נלחמים בכולם) ידו בכל
ויד כל בו (כמה אקטואלי) ועל פני כל אחיו
ישכון(!)"  -זרם הפליטים הישמעאלים
שגולש היום מאסיה ואפריקה ומציף את
ארצות המערב הדמוקרטיות (וישכון ,כולל
כל הזכויות הסוציאליות המופלגות שלהן)...
על אפן ועל חמתן מבלי שאלה תצלחנה
לעצור בעדו.

גם הפסקת מרוץ-החימוש בעידן
הגלאזנוסט שהחל בבריה"מ ,נתן תחושה
שארה"ב ניצחה גם ב"מלחמה הקרה".
ועם קריסת בריה"מ לפני כשלושים שנה,
הוכרזה ארה"ב למעצמת-העל היחידה.
בשנים הבאות שררה אופוריה בעולם
המערבי .נראה כי המאבק הוכרע אחת
ולתמיד לטובת הדמוקרטיה הקפיטליסטית,
שליחת החופש המערבי על מגוון
משמעויותיו.

דמוקרטיזציה
גם היציאה למלחמה בסאדם חוסיין ב 2003
נולדה בהשראת תכנית אב ל"דמוקרטיזציה
של העולם המוסלמי" .זה לא הלך להם
בלשון המעטה ,ובעצם – היחידים שהרוויחו
מהמהלך הצבאי ההוא היינו אנחנו .מה
שלא מפריע להם להמשיך ולנסות לכפות
את ה"אני מאמין"(?) שלהם ,שנתמך בצבא
החזק בעולם ,ועליונות פיננסית ומדעית
מוחצת.
ובמה שנוגע לנו :ה"חזון" האובססיבי
מכולם ,איוולת ה"שתי מדינות לשני עמים"
בארץ הקודש .ניסיון אמריקאי נוסף לכפות
על מדינה ריבונית (ודווקא דמוקרטית
למהדרין) את החלום שלה ,תוך אילוץ חסר
שחר שמתעלם בעקשנות מהקטסטרופה
הבוערת בשטח.
ועדיין  -שום מעצמה איננה מסוגלת להציב
בפניה משקל נגד.
מעצמה  -לא ,אבל כנופיית טרור
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אה – כמעט ושכחנו ..שבין לבין ,יש עוד
עניין קצרצר ,וגם הוא אקטואלי להפליא:

ה’שוטר’ של העולם .מלחמת עיראק

איסלמית קטנה ופרימיטיבית אי שם בהרי
אפגניסטאן ,דווקא כן הצליחה .להחזיר את
אמריקה הביתה.

אם תגביה כנשר
הנשר-האמריקאי מזכיר את הנשר-הרומאי
(ו-כן ,גם את הנשר של נפוליאון).
העוף ששימש משחר ההיסטוריה כסמל
למזיגה של עוצמה-צבאית שאין לה
מתחרים ,עם פיתוי תרבותי ייצרי חסר
מעצורים .ועוד לפני אלה ,מייצג את עשיו
הוא אדום שחי על חרבו .מהר שעיר דרך
הקוליסאום הרומאי ,אל נשפיו שלוחי הרסן
של נפולאון ועד הוליווד ,הם תמיד ניסו
להחריב את כל מה ששונה מהם .שחי על פי
קודים אמוניים שמעל לסיפוק צרכים מיידי,
ומצליח להחזיק מעמד למרות עוצמתם.
מיהודים כבולים שהגיעו לרומי בנחושתיים
לפני אלפיים שנה ,ועד להבדיל בין האור
לבין החושך ,האיסלמיסטים של דאעש
והטאליבאן (תיכף נראה למה)
כאן – הם לא הצליחו.

משעיר נותרו הרי אדום השוממים ,רומי
נפלה בידי הברברים בשנת  ,452נפוליון מת
על אי בודד ,וארה"ב מתחילה לשקוע ...אבל
הפעם – לא יהיו להם ממשיכים .כי:
"אם תגביה כנשר ,ואם בין כוכבים שים
קינך ,משם אורידך נאום השם"*
וזה קורה עכשיו .מאיפה אנחנו יודעים?
רבי יהושוע בן לוי מתועד בגמרא כשהוא
משוחח עם המשיח .מצוייד במידע מודיעיני
שסופק לו על ידי אליהו הנביא ,מזהה רבי
יהושוע את משיח בפיתחה של העיר רומי.
השיחה נסובה על תיזמון גילויו ותחילת
שילטונו הטוטליטרי של משיח על הפלנטה
כולה.
מעולם לא היה המידע הזה כה אקטואלי,
שכן מיקומו של משיח בפתח העיר רומי (ניו
יורק של היום) דווקא ,מרמז על הזמן בו
תסיימנה כל אימפריות הנשר על גילגוליהן
במהלך הדורות  -את תפקידן בעולם,
וההגמוניה שלהן תישקע בפני מלכותו
הניצחית של מלך המשיח.

כאשר דווקא היות "מלכות ישמעאל" כה
שבורה מפורדת ומרוסקת (פליטי מלחמה
ובצורת ומהגרי-עבודה חסרי כל בספינות
גומי מנוקבות) – דווקא שיברונה האמיתי
פתח בפניה את שערי רומי ,וכיבוש דמוגרפי
חי ובועט ברומי נמצא כעת בעיצומו .סוס
טרויאני ששום מדינה דמוקרטית איננה
יכולה לעוצרו בכוחה הצבאי.
מעולם לא היה כה ברור על מה מדברות
הנבואות הללו ,כמו בימים אלה ממש .גם
למי שאיננו לומד נביא או פותח זוהר ,כי
עכשיו זה כבר מזדעק מכל הכותרות.
הנבואה הפכה לעובדה גיאופוליטית.
ועוד איזו .הם קוראים לזה "סוף המאה
האמריקאית".
ואנחנו  -יודעים .זו תחילת זריחת מלכותו
של המשיח.
* עובדיה א' ד .עובדיה היה גר צדק אדומי
שניבא את קיצה של מלכות ומהות אדום,
שמסתיימת בד בבד עם עליית מלכותו
הנצחית של משיח .מנהיגות מלוכנית כלל
עולמית שתבטא את מלכות השם עלי
אדמות.
** בראשית ט"ז ,יב.
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בזכות נשים

מלי קופצ'יק

מאחורי כל שליח עומדת שליחה

חופר ,אתה חסר

מבט יהודי אמיתי על מעמדה הנעלה של האישה היהודית ,מעמד ששם בכיס את "הישגי" התנועה
הפמיניסטית • "עטרת בעלה"

הגבאי העקשן לו לעגו בני הקהילה ,התגלה אחרי שנים כטיפוס שהציל את בית הכנסת מסכנת סגירה.
מי יותר מועיל בחיי האדם ,חודש תשרי 'העליז' או חודש חשוון 'המשעמם'?

תלויה רק בהן! העם היהודי נבנה בזכותן.
יעקב ובניו ירדו למצרים בשבעים נפש
ויצאו משם מונים מיליונים! (שש מאות אלף
היו רק גברים מגיל עשרים עד שישים!) ולא
עזרו גזירות פרעה ואפילו העבדות המעיקה
(מציאות שגרמה לגברים לרצון לצמצם
יילודה ולהיפרד מנשותיהן) אך הן לא
נכנעו ,עשו מה שצריך ,בנו את העם ויצאו
משם גדולות ומנצחות! אמהות מאושרות.

זוכרות את נהג המונית מהפעם הקודמת?
אז אני רוצה לשתף אתכן במה שהוא סיפר
לי:
"יש לי תמיד פינה חמה בלב לחב"דניקים!"
הוא הצהיר כשאסף אותי מביתי שבכפר
חב"ד" .אני רוצה לספר לך את הסיפור
שלי" המשיך" ,לפני למעלה מעשור הייתי
זקוק להשתלת כליה והייתי כמעט בתחתית
הרשימה בארץ בהתחשב בגילי המבוגר.
יום אחד ,עלה בדעתינו רעיון שבאמצעותו
אפטר מטיפולי הדיאליזה הקשים לצמיתות.
החלטנו שאסע להתגורר באחת ממדינות
מזרח אירופה ,עקב היותה של אשתי
אזרחית המקום ,ושם ,אולי אקבל תרומת
כליה במהירות יתירה .ואכן ,גרתי כמעט
שנתיים באותה מדינה .יום אחד אני
מקבל טלפון מבית הרפואה' ,יש לנו כליה
מתאימה עבורך ,בוא בהקדם' .אני ממהר
למקום ומעדכן את אשתי שבישראל ואת
בתי המתגוררת בארצות הברית בחדשות
המשמחות .אשתי מזמינה כרטיס לטיסה
הקרובה  -להיות בהשתלה לא תספיק ,אבל
לפחות בהתאוששות תשהה לצידי".
נסיעות עוברות במהירות כששומעים
סיפורים בדרך ):
"הניתוח עבר ואני מתעורר בשעת בוקר
מוקדמת ,קרניים שמש ראשונות מפציעות
במזרח .אני פוקח עיניים ,עדיין כאוב
מהניתוח ורואה ליד מיטתי רב יהודי בגודל
טבעי המתעניין בשלומי ,דואג לי ,ומברך
ברפואה שלימה והחלמה מהירה .הייתי
מטושטש ונרדמתי חזרה.
כעבור מספר שעות אשתי הגיעה ואני תוהה
האם הרב שבא לבקרני הופיע במציאות או
שהיה זה רק חלום .אך מאוחר יותר בשיחה
עם בתי מארצות הברית היא שואלת' :אבא,
הרב הגיע לבקר אותך?'
 'איך את יודעת?' הופתעתי .מסתבר שהואהיה אמיתי! לגמרי.
'כי אני סיפרתי על הניתוח לשליח חב"ד
שבמקום מגוריי וביקשתי ממנו להתפלל
עבורך ,והוא סיפר לי שיצר קשר עם חברו,
שליח חב"ד במדינה בה אתה שוהה והחבר
אמר שייגש לבקר אותך" .מסתבר שאותו
שליח ,אינו גר בעיר בה נותחתי אלא בעיר
הרחוקה חמש שעות נסיעה ממנה והוא נסע
רק עבורי כמעט כל הלילה ואחר כך חמש
שעות נוספות חזור בבוקר והכל רק כדי
לבקר אותי  -אדם שלא ראה מעולם!"
"תאמיני לי ",סיים נהג המונית" ,אני לא
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בנוסף לזה ,זהותו היהודית של הנולד תלויה
רק באם ולא באב! הילודה תלויה בה,
הגדילה והחינוך הרך והאימהי עם הרגשות
החמימים העוטפים הם רק שלה! ושלא
יספרו סיפורים ,אף גבר לא יכול להחליף
אותה! כל האווירה ,האור ,היופי והחמימות
של הבית הם שלה .ושלה בלבד!

אשת חיל בשער בית כנס ת

יודע אם מישהו מבני משפחתי היה נוסע
כל כך הרבה שעות רק כדי לבקר אותי"...
"אני מכיר את החב"דניקים גם מתאילנד
 שם הייתי עושה עסקים בעבר ומתארחבבתי חב"ד .הם תמיד הם עם כל הלב לכל
יהודי! באהבה".

"אשת חיל"
בימים אלו נערך כינוס השלוחים העולמי
 אירוע אליו נוהרים אלפי שלוחי חב"ד,המתקיים מדי שנה במרכז חב"ד העולמי
שבברוקלין ,ניו יורק.
כולכן נפגשתן בפעילות החב"דית בארץ
ובעולם .האם חשבתן לעצמכן רגע שמאחורי
כל שליח מצליח עומדת אישה 'אשת חיל'
אמיתית שנוטלת חלק בשליחות של בעלה?
שגם בימים אלו רוב הפעילות ממשיכה
'לתקתק' גם כשהבעל נמצא אי־שם בזכות
האישה שלא עזבה את מקום שליחותה
הנידח  -באלסקה ,באיים הקריביים או בתל
אביב הקרובה?!
אבל אותן שליחות אינן רק 'אשתו של' ...הן
שליחות בעצמן וגם להן יש כנס שליחות
מעצים במועד אחר במהלך השנה .הן
חשות כשליחות ונוהגות כך במלוא התנופה
והמרץ.

צילוםRakoon :

ביהדות נשים תופסות מקום מרכזי .כל
סעודת שיא־משפחתית־שבועית בליל
שבת אינה נפתחת לפי שירת הלל לאישה
היהודיה הנקראת "אשת חיל".
בגלל קרבתנו לימות המשיח ,הרבי שליט"א
מלך המשיח ממנף את הנשים בדור שלנו
למקום מאוד נעלה ומגלה את מה שכתוב
בתורת הסוד אודות ספירת המלכות,
המגלמת נשיות ,ששורשה הוא מעל
לספירות כולן!
הוא זה שרואה בנשים את העוצמות שעימן
יכבוש את היעד  -הגאולה .לא בנשק ולא
בקרבות עקובים מדם אלא ברוח ,בכוח
נשי עצמתי ,מלא רגש וחום סוחפים .לכן,
אחד הדברים הראשונים שייסד והרחיב
הרבי שליט"א מלך המשיח מיד בעלותו
לנשיאות הוא את ארגון "נשי ובנות חב"ד"
וציטט לדרבונן לא פעם את מאמר חכמינו
ז"ל (ילקוט שמעוני ,סימן תשצ"ה) שבזכותן
ובשכרן נגאלו אבותנו ממצרים ובזכותן
עתידים אנו להיגאל  -בדור זה.
בניגוד לתנועה הפמיניסטית הרדודה
הרואה באישה יצור נחות שעליו לטפח
רגשי נחיתות וחייבים להשוותו כל העת
לגבר ולתפקידיו .ביהדות ,אישה היא מלכת
הפנים .העיקר .עקרת הבית .הנשים הן
בונות את בית ישראל! המשכיות האומה

יותר מכך ,נאמר שבעידן הקסום של
הגאולה תתגלה מעלתה האמיתית של
האישה " -אשת חיל עטרת בעלה" (משלי
יב ,ד) .יתגלה בעצם כיצד שורשה הרוחני
גבוה אף יותר משל הגבר .כמו העטרה -
הכתר שמעל הראש.
היא לא כמותו .היא לא כמעט .היא מעליו!

כמו שרה
שליחות הרבי מלך המשיח שליט"א אינן
מנסות לבלוט או להרשים .הן עושות
מה שצריך ,פעמים רבות אי־שם מאחורי
הקלעים .דביקות בדרכה של אימן שרה ,זו
שפתחה את ה'בית חב"ד' הראשון בעולם
וטרחה ,בישלה ואפתה ואף הנהיגה תנועה
נשית  -בהפיצה את האמונה בא-ל אחד
בקרב עובדות האלילים .ולמרות שהייתה
במעלה רוחנית גבוהה משל אברהם עד
שאלוקים אומר לו" :כל אשר תאמר אליך
שרה שמע בקולה" (בראשית כא ,יב) בחרה
להצטנע ,להיות בפנים .ולכן כשנשאל
אברהם" :איה שרה אשתך" האורחים נענו
 "הנה באוהל" (בראשית יח ,ט).בכל פעילות חב"דית השליחה החב"דית
ניצבת שם ועושה מה שצריך בנחישות,
מרץ ושמחה .הן עושות קריירה אמיתית
בכמה חזיתות .הן ה'סופרוומן' של דורנו!
אך לא על חשבון הבית והמשפחה .הן לרוב
מנכ"ליות של משפחות ברוכות ,לעיתים
רבות עובדות במשרה נוספת ומשמשות
כשליחות המלך .כן ,הן לוקחות עזרה טכנית
היכן שאפשר ,אך לדברים העיקריים -
המהותיים ,הן שם במלוא הוויתן .ושלימות
ושמחות עם תפקידן  ---כל הדרך אל
הגאולה.

"שידוך הזוי לגמרי" היו אנשי-העיירה
נדים בראשם בתמהון מהול בלעג ,כלפי
האינטראקציה הזו של שני הקווים
המקבילים שלעולם לא היו אמורים
להיפגש...

התורה ושרת "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב
וכסף" אז זה פשוט לא יתכן שתבטל שיעור
תורה בעבור חופן עיסקת נחושת זולה.
• אם בתפילת הנעילה זעקת ,בהתלהבות,
שבע פעמים" ,ה' הוא האלוקים" אז איך יכול
להיות שאתה מיד ,רגעים ספורים לאחרי זה,
נכנס ללחץ מאיזה ידיעה חדשותית מאיימת
שאבו-קטיושה זועם כלפיך.

קהילת "מאניינה אור ושפע" היתה
קהילה פתוחה ,שאופיינה בהמון שמחה
ומאור פנים ,ובהנהגה של חסד ורחמים
בלתי מוגבלים .לוח זמנים עקבי ,רהיטים
מצוחצחים וספרים מסודרים בקפידה בארון
לא היו תכונות כוס התה שלה.

• אם ביקשת לפני התקיעות שהוא הקב"ה,
ורק הוא ,ימלוך עליך ,אז ממתי אתה מתחיל
להעניק משמעות מסוימת לדברי מי שאינו
צינור אמיתי וטהור להעברת המסרים שלו
לבני ישראל ולכל יושבי תבל?

דווקא על רקע זה הגיעה ההצעה הכל-כך
לא קונבנציונלית ,למנות לגבאי את הטיפוס
הכי לא מתחבר לתופעה את ...עוקשי
פונקט-נערוויס .
עוקשי בדמותו היווה בעצמו תוצאה של
שידוך מאתגר שכלל אבא ממוצא יקי
טיפוסי ואמא שהיתה בתו של המורי חכם
מדמון עם הפיאות המסולסלות.
בתחילה הם התקוממו ,חשו שהוא כלל
לא מתאים להתנהלות המקובלת שם ,סוג
של חפרן נודניק קטנוני שיורד לפרטים
ורזולוציות בלתי נתפסות של סדר ונקיון.
וזה לא שהייתה כאן איזו שריטה או פגם
בייצור ,ישמרנו הא-ל ,להיפך מדובר בסוג
של שלימות על אנושית ,של טיפוס שלא
יהיה מוכן לקבל שום תוצאה שהיא פחות
מהכי יותר שיש.

כלי מחזיק ברכה?
לאט  -לאט ,לעתים ברוגע ולעיתים בצורה
יותר מטלטלת  -עוקשי תפס פיקוד ואיש
מחבורת האינדיבידואליסטים ,מתעבי
המסגרות הזו כבר לא יכל להרשות לעצמו
שלא לכבד את בקשותיו.
את הצורך הקריטי כל כך ,למקום הזה,
לאיש מעשי-טכני עם שני רגליים יציבות
על הקרקע ,כזה שידאג לתחזוקה השוטפת
של הרהיטים והספרים ,לשימוש חסכני
ויעיל בתאורה ,במיזוג האויר וכו' ,לשמירה
ונעילה הדוקה של המקום כולל ארון
הקודש על תכולתו ,לנקיון חדרי השירותים
וסידור הספסלים  -היה זה עוקשי האיש
הנכון במקום הנכון .
לא שהוא לא היה טרחן ,מעצבן וקטנוני אבל
כולם ידעו והפנימו שזהו המחיר המתבקש
עבור מילוי משימתו הנחוצה ומחויבת
המציאות .גם הם ידעו שעל כל דבר טוב
צריך לשלם ,ומדובר בקהילה שהמילים -
"תשלומים בזמנים קבועים" לא היוו חלק

כן!! חודש חשוון החפרן הוא לא האויב
המנגד של תשרי ,כזה מהסוג שמחכה לו
בפינה ,להיפך-
כי מישהו צריך לנהל את הכל

מלקסיקון המושגים שלהם...
בכל זאת מידי פעם ,כטוב ליבם בעראק
של קהילת "ילדי הפרחים" הזו ,הם היו
נוהגים לשלוח הערות עוקצניות ולעגניות
על חשבון עוקשי המרובע שאין לו בעולמו
אלא ד' אמות של ד' אמות.
עד ...עד לאותו הרגע המכונן שגרם לכל
האסימונים שלהם להשתחרר בצניחה
חופשית היישר אל מרכז בימת תשומת הלב
המרכזית עמוק-עמוק לתוך תיבת תובנות
 התודעה שלהם ,לפתע התגלו להםבמלוא עוצמתם נפלאות ההשגחה העליונה
שהועידה להשתיל את עוקשי דווקא כאן
ודווקא עכשיו:

שלב ההוכחות
זה קרה בדיוק באותה שנה שבה החליטו
גורמים מהדרגים הגבוהים בעירייה להטיל
ביקורת משמעותית על בתי הכנסיות
והמדרשות כמו שאר מוסדות הציבור
המשרתים את תושבי העיר ,הן על הניהול
הכספי המתרחש בחדרי חדרים והן על
התיפעול החיצוני הגלוי של תחזוקת
המקום תשתיות הביוב וכו' ,הרחקת מפגעי
התברואה ומוקדי עזובה שונים המהוים,
בין השאר ,גם כר נרחב לפעילות מגוונת
של מזיקים מסוימים מכל הגדלים והצבעים
וכמובן תקינות ובטיחות המבנים ממסד עד
טפחות ומה שביניהם.

או אז התגלתה בעליל ,לעיני כל ,סגולתו
ומעלתו של עוקשי "-האיש שלך לכל ענין
תיפעולי" הוא שלף מיד במיומנות את
הקלסרים של חשבונות-הקהילה המסודרים
כדיווח צבאי מודיעיני מדוקדק על כל מתקן
גלוי וסמוי ענק או זעיר במדינה עוינת
שמסוגל ברגע האמת להמיט אסון על כל
הארץ ויושביה.
הוא לקח אותם למסע מאלף בינות למבני
המוסד כשהוא מגלה בקיאות מדהימה בכל
הפרטים ,וכמובן לא שוכח לציין בגאווה
ובסיפוק את כל השיפוצים והשידרוגים
שהוא אישית היה אחראי עליהם.
או אז התברר ללא ספק כי יש שכר לנרגנות
המעצבנת של עוקשי הפנקסן הקטן.

מי יכסה לך את הצ'ק?
וככל הדברים והמשל המאלף הזה כך בדיוק
הוא לגבינו חודש חשוון האפרורי ,חסר
הברק והמעוף המקורקע בכבדות אל אדמת
המציאות העגומה.
מפני שמבחן נייר הלקמוס של חודש תשרי
מתבצע דווקא ,מה לעשות?  -בחשוון:
• אם ליהגת מילים על אהבת ישראל ללא
גבולות בין דפנות הסוכה זה אמור להתבטא
גם בהחזרי החובות וההלוואות שאחיך דאגו
לזקוף לטובת חשבון הבנק שלך בעת הצורך.
• אם אחזת בהתלהבות בזמן ההקפות בספר

הוא ודווקא הוא ,האוהב הכי גדול של
החודש הזה ,זה שדואג לפארו במסגרות
זהב ומשבצות חן ,הוא זה שאכן יוכיח לעיני
כל את ה"אין עוד מלבדו"  -של חודש
האיתנים.
כן ,למטה בארץ הלזו הגשמית-כאן
ועכשיו!!

משיח-מתעל אל הפרטים!!
אלוקים נמצא דווקא בפרטים הקטנים -
אומר העולם.
כל מי שזוכה להביט בחייו הפרטיים של
נשיא ונביא דורינו רבינו מלך המשיח
שליט"א שחי וקיים גם עכשיו בגוף גשמי
כפשוטו ממ"ש ,יכול מיד בהתבוננות מועטה
לשים לב על הדיוק בשמירת הזמנים ,על
ההקפדה הבלתי מתפשרת כלפי הנהגה של
סדר ונקיון אפילו בענין חיצוני ומרוחק.
במשמעת מדהימה יכול הוא לעבור ולהעביר
את הקהל משיאים של אהבה ,שמחה
והתרגשות אינסופית היישר בדיוק של
חוט השערה אל רצינות אחראית ומחויבת
דקדקנית או לחילופין למתינות מיושבת
ומעמיקה בדיון תורני עמוס בסברות על כל
פרטיו ודקדוקיו.
כי מה זה משיח אם לא היכולת האדירה
הזו לחבר את המנוע העוצמתי האדיר
הזה ששום מעצור לא יכול עליו אל תוככי
המציאות המורכבת על פרטיה הקטנוניים
ומשקלותיה המעייפות?
כי אימתי יוכל החוגר להתהולל ולהתרגש?
 -רק כאשר המפתח יחבר ויממש!
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יש לי עניין

עיון

הטוב
הרע
והחזיר

חזרתו של החזיר בימות המשיח היא לא רק שאלה כשרותית ,אלא
מסתבר שישנם גם היבטים רוחניים העשויים לשפוך אור על תחומים
רבים ומגוונים בחיים :החל משקיעת עשיו דרך היער שיהפוך לעיר
מפוארת ,ללעוס שוב ולהפריס לתחומים נוספים .לא הבנתם? עיינו
היטב בשורות שלפניכם:
מאת :מנחם גבעתי
האגדות
אחת
המפורסמות
בציבוריות הישראלית
על הגאולה ,היא שאז
"החזיר יהיה כשר".
האם יש ממש באגדה זו או שמדובר בעוד
מיתוס קלאסי?
למען האמת אין זו אגדה חסרת שחר,
ואכן בספרות חז"ל נכתב ,כי שמו של
החזיר מרמז על כך שהוא עתיד לחזור
ולהיטהר .במדרש שוחר טוב ישנה דעה
הדורשת את הפסוק "ה' מתיר אסורים"
שהחיות שהיו אסורות באכילה יותרו עם
בוא הגאולה .אך יש גם דעה חולקת.
לפועל נפסק להלכה כי "וזאת התורה
לא תהא מוחלפת" ,ולכן גם לעתיד אין
אפשרות להכשיר חיה שאין לה את כל
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סימני הטהרה הנדרשים .ואת הדעות
שהחזיר יוכשר בגאולה מסבירים כי הוא
יצמיח את סימני הטהרה החסרים לו,
ויתחיל להעלות גרה.

יער של בלבול
מזוית שונה דורש רבינו בחיי את החזיר
כמסמל את מלכות אדום ואומות העולם,
ואת חזרת כוחו הרע לטובת עם ישראל
כחלק מהשלום בעולמי שישרור בגאולה.
דומה אך שונה מעט מפרש הרידב"ז
על פי תורת הסוד כי יש מלאך למעלה
המקטרג על עם ישראל ושמו חזריא"ל
ולעתיד הוא יתהפך לטובתנו ,ומוסיף
שהדברים יתקיימו גם כפשוטם בעת
שיהיה בגאולה שפע עצום ,כביכול הותר
גם לאכול בשר חזיר.

בעייתו של החזיר היא שלמרות שהוא
מפריס פרסה אין הוא מעלה גרה .אם
ניגש לעניין מהרובד הרוחני על פי תורת
הקבלה והחסידות ,נגלה כי מדובר בעצם
ב'סוכן כפול' :דרגה של כוחות הטומאה
שעצם היותה "חצי כשרה" (מפריס
פרסה) גורם לבעייתיות הגדולה שבכך,
בהעברת כוחות ישירות מהקדושה אל
הקליפות הגרועות ביותר.
וכך מפרשים את הפסוק בתהילים
"יכרסמנה חזיר מיער" :יער הבלבול
בין קצוות הטוב הכי אבסולוטי והרוע
הכי תהומי .זו פעולתו הרעה של החזיר
ברוחניות.
וכאן מגיעה בשורת טהרת וחזרת החזיר
בגאולה :אז איך בעצם ,באבחת רגע' ,יער
הבלבול' יתהפך ל'עיר אלוקינו'?

מעגלי היהדות
והגאולה בנפש הילד

זו המשמעות הרוחנית לכך שהחזיר
יתחיל להעלות גרה ,העלאת גרה
פירושה לעיסה חוזרת של המזון המעוכל
למחצה .ובגאולה גם הדרגות הנחותות
והנמוכות כחזיר 'יילעסו' שנית ,ויתגלה
בתוכם הניצוץ האלוקי שהיה חבוי כל
זמן הגלות בשכבות סמיכות וקשות
שלא היה אפשר להפרידם כלל .רק
בשעה שתתגלה דרגת אלוקות שלמעלה
מהגדרות כלשהם ,ורוח הטומאה תעבור
מהארץ ,יוכלו ניצוצות אלוקיים חבויים
אלו לצאת ממחבואם ,ולהחזיר את החזיר
למחוזות הטהרה והשפיות.

"אמא ,אפשר כבר לצאת החוצה עם המטריה "...משפט זה משוגר
כל שנה לקראת סוף חודש תשרי כמעט במקביל להוצאת הקפוצ'ון
שיוצא לאט לאט ממלתחת החורף ,שבעדינות רבה (יש לומר)...
מחליפה את מלתחת הקיץ.
האמת שאת המטריה או ה"מעיל" החם והעוטף אספנו כבר בחודש
תשרי ,חודש גדוש חגים ומנהגים מעין התחלה מרעננת כאשר
בפתח אנו מוכנים לחזרה לשגרה בכוחות מחודשים.
הזהות היהודית של ילדינו מורכבת ממעגל חיים ,ביניהם חגים,
העוטפים את זהותם במחזוריות הדרגתית מופלאה שפוסעת בין
סמליות ,חוויתיות ,מאכלים ,ריחות ,רגשות ותחושות שמלווים את
הלב הפועם .כל זה ועוד ,כל כך מוסיף להתפתחות תקינה ובריאה
ומאחד בין כל ילד יהודי בכל מקום בעולם.

בגובה העיניים
אין מה שמסמל את החזיר (הגלותי)..
יותר מהצביעות ,לא רק שהוא מסתיר
את רשעתו בינות הרפש בו הוא שוקע
להנאתו ,אלא הוא גם מבליט את 'צדקתו',
ופושט את טלפיו לעיני העוברים והשבים
באמירה כביכול טהור הוא למהדרין.

כל המעטפת החמה הזו ניתנת דרך המורשת המופלאה של העם
היהודי ונצרבת בתודעתו של הילד ומלווה אותו מגיל קטן ומקנה
לו שייכות ומהות לעם ישראל .כל חג מביא עמו רובד עוצמתי
וחוויתי לילד .אם זה ראש השנה ,סוכות ,פסח וכן הלאה.
לנו נשאר רק להעניק לילדינו לאסוף רגעים מכוננים ,שבדרך זו
או אחרת יצרבו בתודעתם ויהפכו להיות חלק מהם ויעניקו להם
תחושה של יציבות ,ביטחון וחוזק ,בכך שישנו עוגן שסובב אותנו
במחזוריות נפלאה .כל ילד זקוק וראוי לתחושה הזו ,למתנה הזו.
כאשר אנו מעניקים לחגים את מקומם הראוי והנכון אנו בעצם
מקבלים הרבה יותר ,מכיון שלסימליות הגשמית בכל חג מלווה גם
סמליות רוחנית עמוקה מאין שיעור.

דרגה כזו של רוע ,היא הגרועה ביותר
שאדם יכול לאחל לעצמו ,לא רק רוע,
ולא רק שהוא נעלם עד כי אינו נרגש,
אלא הוא גם מתחפש לטוב צרוף .עיקר
הקושי ברוע שכזה הוא זיהויו ,והמלחמה
בו ארוכה ומייגעת.
מסיבה זו נמשל עשיו לחזיר ,למרות
שנגד אחיו יעקב הוא נלחם בגלוי .בעוד
אצל יצחק אביו היה מראה עצמו כצדיק.
במובן זה ,גברה צביעותו על גדול
הרמאים  -לבן הארמי .כי בעוד ולבן
מעולם לא ניסה להציג עצמו כצדיק,
עשיו הגדיל להרשיע שרימה את אביו
בהציגו דמות צדיק.
וזו גם הסיבה שהגלות האחרונה המכונה
'גלות אדום' (עשיו הוא אדום) ,נמשכת
שנים רבות יחסית לשאר הגלויות
בהיסטוריית העם היהודי .היות והרע
הדורש בירור בגלות זו הוא הרע הנעלם
מהסוג העמוק ביותר ,וזיהויו והמלחמה
בו עד לבירורו הסופי אורכים זמן רב
לאין ערוך ,וזוהי מלחמה יומיומית קשה
ומייגעת.

ללמוד מהחזיר
בחיי היום יום ,ניתן להבחין בשני סוגים
כלליים של עשייה :הוספת תחומים
רבדים ואפיקים שונים לעשייה ,ולעומת
זאת זיכוך ושיפור הקיים לתוצאה
מושלמת יותר .מה משניהם נכון יותר?
מסביר הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך
המשיח בשיחת פרשת ויצא תנש"א,
שזוהי בדיוק בעייתו של החזיר .הוא
מסתפק בהפרסת הפרסה לתחומי עשייה
נוספים כל העת ,אבל הוא לא מעלה גרה
לשיפור זיכוך ושימור העשייה הקיימת.

עם
מעיין
ציזיק

אגדה או מיתוס ?

צילוםPaul Hermann :

אין מה שמסמל את החזיר (הגלותי)..
יותר מהצביעות ,לא רק שהוא מסתיר
את רשעתו בינות הרפש בו הוא
שוקע להנאתו ,אלא הוא גם מבליט
את 'צדקתו' ,ופושט את טלפיו לעיני
העוברים והשבים באמירה כביכול טהור
הוא למהדרין
ישנם אנשים יקרים המשקיעים את
כל כולם בעשיית מעשים רבים ,אולם
מצד מצב כוחות הנפש שלהם חסר
להם בטוהר הרצון ובחיות המניע
למעשים (כחזיר שמפריס פרסה ואינו
מעלה גרה) .ומעבר המתרס ישנם
אנשים המזככים את עצמם ,עובדים
על מידותיהם ושכלם ,כוחות נפשם
חדורים ברצון רק לעשות מעשים
טובים ,והם בדרגה גבוהה ומזוככת.
אבל בעשיית מעשים ופעולות בפועל
יורגש אצלם החיסרון.
אם נבוא לשקול בפלס ולמדוד דרגות,
אזי ברור כי הטיפוסים מהסוג השני
יהיו ראשונים במעלה ומדרגה .אבל

במבחן התוצאה טיפוסי העשייה
(השטחית לעיתים) מרובת השטחים,
משלימים את רצון וכוונת הבורא
בעשייה בפועל .וכדברי המשנה
במסכת אבות "לא המדרש עיקר אלא
המעשה".
ועליהם נאמר "עתיד חזיר להיטהר",
שאותם אלו שלעיתים נאלצו לוותר
בצער על האיכות לטובת הכמות,
בורא העולם יראה בצערם וישלים
להם מחשבה טובה למעשה .יזכך
את מוחם וליבם ,וירפא את האיכות
החסרה במעשיהם מרובים הכמות.
תיכף ומיד ממש.

אחת הדוגמאות הפשוטות ביותר וכמעט הכי נחוצות בימינו הוא
השקט הנפשי שהתורה מציעה לנו ....תארו לעצמכם ילד מקבל
את אמא או אבא נטולי פלאפון לחלוטין ,זה לא חלום זו מציאות...
האמת שאת תחושת החירות הזו ניתן לשחזר כל שבוע בשבת
קודש ,בעצירה ובהבדלה בין ימי החול ליום הקודש .כאשר אנו
מתמסרים למהות של הקודש ,החוויה היא עוצמתית ובלתי נשכחת
ויש ביכולתה להטביע חותם על ערכים נחוצים.
גם שנת השמיטה שנכנסו אליה כעת מחדדת את המסר המאלף
להעביר לילדינו והוא הכרת התודה .היהדות כל כך נפלאה שגם
האדמה ,מקור הצמיחה הטבעי של העולם ,מקבלת כל שבע שנים
תשומת לב מיוחדת מאיתנו .אנחנו נותנים לאדמת ישראל מנוחה
של שנה שלמה ,בלי זריעה חדשה ,ובכך מעבירים לילדינו את מסר
הכרת תודה והכרת הטוב.
בתוך כל זה מגולם המסר החשוב ביותר ,והוא שיש בורא לעולם
הזה או כפי שהרבי שליט"א מלך המשיח מגדיר זאת "אין דבר
מיוחד ברשותו (של האדם) ,רק שהכל ברשות אדון הכל" זו היא
המהות של שנה מיוחדת זו שנכנסנו אליה .הזדמנות מיוחדת
להתחבר לקדושה ,להתחזק באמונה לחוש את הגאולה האמיתית
והשלמה .גם עולמנו מחכה בקוצר רוח ליום השבת שלו וגם כאן
ניתן לראות סדר מופתי בדרך זו שכל יום בשבוע נמשל לאלף שנה
בבריאה ואנו נמצאים כעת באלף השישי בו כבר ניתן לחוש את
השבת (הגאולה) הקדושה ,מתפשטת ומבצבצת בכל פינה בעולם.
על הסימביוזה המופלאה הזו ,מנצח הרבי שליט"א מלך המשיח,
בהכנת העולם לגילוי העוצמתי של משיח צדקנו .אי אפשר להסתיר
יותר ,אי אפשר שלא לראות שיש בורא לעולם .הרבי שליט"א מלך
המשיח ,הכין את העולם כולו ברגישות רבה ודאג שלא רק אנו
המבוגרים נבין זאת אלא שגם כל ילדי ישראל שבארץ או שמעבר
לים ידעו ולא מספיק שרק ידעו אלא שרק מלהביט בהם ניתן
לראות משיח ואת הגאולה.
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עולם השליחות

מנחם מענדל אקסלרוד

בנימה אישית

חואן דל סור
ניקרגואה

כמה מקרים של מזג אוויר סוער וסכנות שונות ,קיבלנו
החלטה איתנה להתחיל בבניה בהקדם האפשרי .בתור
התחלה רכשנו שטח ,הכנו תוכניות ,ועבדנו להשיג את
האישורים הנדרשים".

גיוס המונים //

כאשר הכל היה מוכן ,הם יצאו
בקמפיין כדי להשיג את המימון הדרוש לבניית המקווה.
"היה זה לפני  6שנים ,בעת שתחום גיוס ההמונים היה
פחות נפוץ ומפותח כמו שהוא כיום .למרות זאת הצלחנו
לגייס את סכום היעד שהצבנו לעצמנו ,ולמחרת כבר
שלחתי הודעות תודה לתורמים עם תמונות של הדחפורים
בשטח .אנשים שאלו אותי האם אלו תמונות אילוסטרציה,
לא האמינו שרק אתמול תרמו והיום הבנייה כבר החלה.
מבחינתי זה לא היה מקרה אלא דרך ושיטה ,שהשותפים
שלנו יידעו שהכסף שהם נותנים עובד ,ומיד".

מתנה //

ההתרמה התקיימה בראש חודש שבט ,והרב
עטר וזוגתו רצו מאוד להעניק לרבי שליט"א מלך המשיח
לרגל יום הולדתו בי"א ניסן מתנה בדמות מקווה פעיל,
חדש ומפואר" .היתה זו 'שנה מעוברת' ,כלומר שנה עם
שני חודשי אדר ,ועדיין זה היה נשמע דבר בלתי מציאותי
לחלוטין .בסופו של דבר ,עם הרבה עקשנות והמון עזרה
משמים ,זכינו לחנוך את המקווה בתחילת חודש ניסן,
במעמד אורחים שהגיעו במיוחד לרגל האירוע".

נס //

הרב דוד עטר ,בן  ,33נשוי לחנה ואב לחמישה ,שליח ומנהל בית חב"ד בחואן דל סור ,ניקרגואה
ילדות //

נולד לאביו אליעזר ,איש קבע בצה"ל,
ולאימו לאה ,מורה ובעלת תואר שני לאבחון דידקטי .גדל
ביישוב מעגלים הסמוך לעיר נתיבות .במשך שנים דאגו
הוריו לפעילות החב"דית ביישוב" .עד היום אמא שתהיה
בריאה מוסרת שיעור שבועי ,ומארגנת מסיבה חודשית
לנשים בהפקה מושקעת עם טובי המרצים".

פעילות //

בתור נער בגיל  17ארגן עם חבר אירוע
חנוכה לילדי נתיבות .המסיבה הצליחה בגדול ,השתתפו
בה  800ילדים .למסיבת פורים כבר הגיעו  1200ילדים,
ואולם המתנ"ס לא הכיל את הכמות הגדולה" .לאירועים
הבאים כבר שכרנו אולם אירועים ,ומילאנו גם אותו .עד
היום חברי שמוליק ינקוביץ' ממשיך בארגון מסיבות
הילדים הללו".

'קבוצה' //

שנת לימודים בחצרו של הרבי שליט"א
מלך המשיח בישיבה הנמצאת במרכז חב"ד העולמי 770
בניו יורק" .המצפן לחיים .שנה מכריעה מאוד שמעניקה
המון לכל החיים .שנה בעלת השפעה רבה על ההחלטה
לצאת לשליחות .אני מודה לה' על הזכות שהיתה לי ללמוד
בשנה כזו ממנה יצאו לאחר מכן מספר גבוה ביותר של
תלמידים לשליחות ברחבי הארץ והעולם".

שליחות חינוכית // #1

לאחר שנת
ה'קבוצה' יצא להדריך בישיבה לצעירים במוסקבה.
"מדובר במוסד ייחודי שנפתח על ידי הרב הראשי לרוסיה
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שלום דובער לזר ,כדי שילדים יהודים לא יחמיצו את
ההזדמנות לקבל חינוך יהודי .המערכת כללה חצי יום
של לימודי קודש ,וחצי נוסף של לימודים לבגרויות .זכור
לי במיוחד תלמיד שרק בהיותו בגיל  14הסבתא גילתה
למשפחה לראשונה על יהדותם .השליח בעירו רשם אותו
לישיבה ,והוא התקדם יפה בלימודים ובידע יהודי".

שליחות חינוכית // #2

אחרי מוסקבה ,יצא
שוב למלא תפקיד חינוכי ,הפעם בישיבת חב"ד הוותיקה
והמפורסמת בעיר ברינואה שבצרפת" .היתה זו תקופה
מיוחדת .לא פחות ממה שתרמתי ,קיבלתי בעצמי .ראיתי
שם אנשים עובדי השם שלימדו אותי הנהגות חסידיות
והנחילו לי את הדרך ללימוד אמיתי של מאמר חסידות".

ניקרגואה //

לאחר שנתיים של עבודה חינוכית,
יצא במעבר חד להקים את בית חב"ד למטייל" .הגעתי
בעקבות צורך גדול של הקהילה היהודית והתיירים
במדינה .תוך זמן קצר פתחנו מקום ,וערכנו לראשונה ליל
סדר מרכזי .היתה היענות מדהימה".

שממה רוחנית //

"בשנת 1978-תשל"ח עזבו
היהודים את ניקרגואה בשל מלחמה שפרצה .טרם עזיבתם
אף מכרו את מבנה בית הכנסת המרכזי ,ובמדינה לא נותר
זכר וסממן של יהדות .דווקא הידיעה הזו משכה אותי
להגיע ,לייסד בית חב"ד וקהילה יהודית במקום ,ולהפריח
את השממה".

הצעה לא צפויה //

לאחר חצי שנה בבית חב"ד
החדש ,נערך לקראת חגי תשרי .מבעוד מועד התקבלה
אצלו פניה מאת משפחה חרדית גדולה מניו ג'רזי,
המעוניינת לבוא ולעשות את החגים בניקרגואה ,ומבקשת
להסתייע בבית חב"ד לשם כך" .כפי שאנחנו דואגים תמיד
לכל יהודי ,עשינו כל מאמץ כדי לספק להם את הדרוש
מבחינת יהדות ומזון כשר ,ולהנעים עליהם את השהות כאן.
הם כנראה היו מרוצים ,כי לאחר סיום החודש הציעו לי
להכיר בשידוך את קרובת המשפחה".

החצי השני //

קוראים לה חנה ,והיא בתו של
המוזיקאי ונגן החליל אבי פיאמנטה .נולדה וגדלה בכפר
חב"ד ,והשלימה את לימודיה במוסדות החינוך המקומיים.
"הגעתי לארץ ,נפגשנו והרגשנו שזה 'זה' .לאחר שקיבלנו
את ברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות
ה'אגרות קודש' החלטנו על חתונה 8 .חודשים גרנו בארץ,
ולאחר מכן – ניקרגואה".

בית חב"ד //

הם יצרו קשר וחיבור עם היהודים
המתגוררים בניקרגואה ,שלא היו מאורגנים כקהילה,
והחלו לארגן עבורם אירועים ופעילות" .חלק גדול
מהפעילות מתבצע עם המטיילים והתיירים הרבים,
שפוקדים את המקום כדי לטייל ,לנפוש ,ולגלוש .הרוב
ישראלים ,אך בהחלט מגיעים מכל העולם .אנחנו דואגים
לכל מה שצריך ,החל מסעודות שבת וארוחות כשרות ,ועד
למסיבת חנוכה או גם טיפול וליווי רפואי בעת הצורך".

שגרירות //

ניקרגואה אינה מקיימת יחסים
דיפלומטיים עם ישראל" .לא פעם פונים אלינו משגרירות
ישראל הקרובה הנמצאת בקוסטה ריקה ,לגבי מקרים
המתרחשים בניקרגואה ,בידיעה שאנו אלו שנוכל להגיע
ולטפל במקרה במהירות הגבוהה ביותר ועל הצד הטוב
ביותר".

לידה //

בדרך כלל לקראת לידה חזרו לארץ ,כדי
לעבור זאת במערכת בריאות אמינה ומוכרת ,וליהנות גם
מהסיוע של ההורים" .הלידה האחרונה התרחשה בעיצומה
של תקופת הקורונה .הנסיעה לארץ הפכה לדבר מורכב
עד בלתי אפשרי ,ונאלצנו להישאר כאן מלווים בחששות
רבים .למעשה פנינו לשירותי רפואה פרטית והכל עבר
בשלום ,ראינו שזה אפשרי ללדת כאן".

מקצועות קודש //

במהלך שנות השליחות
ניצל ביקורים בארץ ,ולמד את מלאכת המילה והשחיטה.
"הבנתי שכאשר נמצאים במקום נידח כל כך ,אף אי אפשר
לדעת למה נזדקק ומי יוכל לבוא לעזרתנו .לאחר הלימודים
וההתמחות זכיתי למול את בני בעצמי ,וממש בימים
האחרונים ערכנו שחיטת בקר כשרה ומהודרת לראשונה
על אדמת ניקרגואה".

מקווה //

תוך זמן קצר הם הבינו כי מוכרחים לבנות
מקווה טהרה לשירות הקהילה וציבור המטיילים" .בתחילה
היו טובלים בים ,אבל מעבר לקושי הפרקטי והטכני ,לאחר

המקווה עמד על תילו ,אבל לפי ההלכה כעת היה
צריך לחכות לגשם שירד וימלא את בור המים .בניקרגואה
אין מחסור בגשמים ,אבל בהחלט לא בעונה זו של השנה.
"פנינו אל הרבי שליט"א מלך המשיח ואמרנו 'אנחנו את
שלנו עשינו ,המתנה מוכנה .כעת חסר רק הגשם אך זה
כבר לא בידינו' .באופן מפתיע לחלוטין ביום ט' בניסן
האפירו השמים והתמלאו בעננים .החלו גשמים שוטפים
למשך יומיים ,שמילאו את כל בור המים .ביום י"א בניסן
המקווה היה מוכן לשימוש .באותו יום התפזרו העננים
והשמש יצאה אל השמים הבהירים בדיוק כמו לפני שלושה
ימים".

כנס השלוחים //

ההתאספות השנתית של
שליחי הרבי שליט"א מלך המשיח מכל רחבי העולם
לסוף שבוע במרכז חב''ד העולמי  770בניו יורק .הפתיחה
הרשמית של התכנית מתקיימת באופן מסורתי בזמן
התוועדות השבת של הרבי שליט"א מלך המשיח .במהלך
ימי הכנס מתקיימים הרצאות ודיונים לגבי סוגיות שונות
הנוגעות לשליחות ,לפעילות ,לניהול בית חב''ד ,ולמשימה
העיקרית  -הבאת הגאולה האמיתית והשלימה" .הזמן
בו כל שליח מטעין את עצמו .מפגש החברים ,החלפת
החוויות ,שמיעת רעיונות מבתי חב''ד נוספים ברחבי
העולם ,ומעל הכל השהייה המשותפת של כמה ימים יחד
עם עוד אלפי שלוחים אצל המשלח  -הרבי שליט"א מלך
המשיח  -מעניקים כוחות מחודשים לביצוע השליחות
בכלל ,ובפרט השליחות העיקרית :לקבל את פני משיח
צדקנו תיכף ומיד ממש".

סדר יום //

"משכים בבוקר ללימוד
חסידות בחברותא טלפונית עם חבר ,לאחר
מכן תפילה ,ואז שעתיים של לימוד הלכה עיוני
עם הרב חיים ברוד מבית חב"ד במקסיקו.
אחד הדברים הקשים ביותר הוא לשמור
על השעתיים הללו של הלימוד .המשך היום
מוקדש לקבלת תיירים ,פעילות בבית חב"ד,
ניהול וגיוס כספים".

ספר ביד //

"מעבר ללימוד היומי
בחסידות ,משקיע בלימודי ההלכה .בלימוד
היומי המשותף כבר סיימנו את כל הלכות
חופה וקידושין ,וכעת את הלכות נידה .אני
מנצל ביקורים בארץ כדי להיבחן על החומר
ברבנות הראשית לישראל ולקבל תעודה
בהתאם".

שבת קודש //

"יום מיוחד .ההזדמנות
שלנו לקבל כמה שיותר אנשים בבית חב"ד.
אנחנו עושים מאמץ כדי ליצור עניין עבור
כל אחד בתחום שמושך אותו .בהתאם לכך
אנחנו מקיימים בשבת שיעור ותפילה ועורכים
קידוש וסעודה ,שכל אחד יגיע למה שמדבר
אליו .גולת הכותרת מבחינתי היא המנהג שלנו
שלא למכור את העליות לתורה בכסף אלא
בהחלטות טובות .אני מניח שהקדוש ברוך הוא
מתמוגג מנחת לשמע ההחלטות שהמטיילים
מקבלים על עצמם .אנחנו מחזיקים אצלנו 10
זוגות תפילין ,ומי שמחליט להקפיד להניח
מקבל תפילין להמשך הטיול ,ולאחר חזרתו
ארצה אנחנו דואגים לאסוף אותן ולהחזירן
אלינו לסיבוב נוסף".

המשפחה //

"מרכז השליחות .אני
מקפיד לתת את ההרגשה שאני כאן וזמין
כל הזמן ,ודווקא זה מה שנותן את ההרגשה
הרגועה והטובה שבזכותה אין הפרעות
לשליחות .אשתי והילדים נרתמים ביותר
לכל תחומי השליחות .פעמים רבות אנשים
אומרים שהדבר היפה ביותר שראו אצלנו הוא
שהילדים עצמם הם השליחים .בסעודת שבת
כל אחד מהילדים מספר ומשתף במה שלמד
במשך השבוע".

איחול //

"שייגמר כבר עידן השליחות –
שנזכה לקיבוץ נדחי ישראל ,ולשבת כולנו יחד
בירושלים עיר הקודש עם הרבי שליט"א מלך
המשיח".

תוכניות לעתיד //

"אנחנו רואים שבית חב"ד
כבר צר מלהכיל את הפעילות הענפה שמתנהלת בו ,ועלינו
לבנות בנין גדול ומרווח שייתן מענה הולם לכל הצרכים.
התכנון הוא לפעול כמו בבניית המקווה – לרכוש שטח,
להכין תוכניות בניה ולהשיג אישורים ,ואז לצאת לגיוס
המונים ומיד להתחיל בבניה".
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תחנות מסע

יגעת ומצאת

סודוקו

תשבץ כלי המקדש

www.word-square.com/he/
קל
•×™××¨×™×‘×•×¢ ×ž×™×œ

מחולל תשבצים

5

הקלד כותרת ראשית כאן

4
8

9
4 2
6

הקלד כותרת משנית כאן

5
3

1
2

2
4

3

6

8
8
7 3
6 2
3
1 5
7 9 1
6
7
5
1 2
2
3

www.sudoku.name

5
6

8 1
6
4
9
7
6 5
3
4
7

7
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המונים עלו בי"א חשוון למקום קבורתה של רחל אמנו  -על המקום המסמל תפילה לגאולה מאז החורבן הראשון

4
5

6
8

#8862

www.sudoku.name

מאונך
 .1סככו בכנפיהם מעל הארון
 .3עליו מניחים את לחם הפנים
 .5הפרידה בין הקודש לקודש הקודשים בבית
שני

7
6
5 1

#21559

www.word-square.com/he/
קשה
•×™××¨×™×‘×•×¢ ×ž×™×œ

6 9
5
3
7

2
1
8

 .8בה הדליקו נרות בכל יום
מאונך
 .1סככו בכנפיהם מעל הארון
 .3עליו מניחים את לחם הפנים
 .5הפרידה בין הקודש לקודש הקודשים
בבית שני

4 2
8

5
2
4
4
1 2

8
6 5

8

1

7

www.word-square.com/he/
בינוני
•×™××¨×™×‘×•×¢ ×ž×™×œ

4

 .1עליו עלו למזבח
 .2ממנו נטלו הכוהנים את ידיהם ורגליהם
מקטירים את הקטורת
 .4עליו
/https://geek.co.il/~mooffie/crossword
 .6עמדה בקודש הקודשים לצד הארון
 .7בו שכנו הלוחות

קבר רחל אמנו

2:57 ,22.10.2021

פתרו את ההגדרות ושלבו אותן במקומן

מאוזן
 .1עליו עלו למזבח
 .2ממנו נטלו הכוהנים את ידיהם
ורגליהם
 .4עליו מקטירים את הקטורת
 .6עמדה בקודש הקודשים לצד הארון
 .7בו שכנו הלוחות
מאוזןנרות בכל יום
 .8בה הדליקו

אברהם פלג

7

2
9

4
www.sudoku.name

1
9
2
1
5 3
3
6
1
4
9
5
3 7
#2223

מקום תפילה

למה דווקא שם?

מדרום לירושלים ,בפאתי בית לחם ,שוכן המבנה המזוהה כמקום קבורתה של רחל אמנו,
רעייתו של יעקב אבינו ,ואמם של יוסף ובנימין .ביום י"א חשון שנחשב ליום פטירתה עולים
המונים למקום זה ,על מנת להעתיר בתפילה ולבקש על הגאולה האמיתית והשלימה ,בקרוב
ממש.

המדרש מסביר את החלטתו של יעקב לקבור אותה דווקא שם ,באמצע הדרך" :מה ראה אבינו
יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת .אלא צפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור דרך שם,
לפיכך קברה שם כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים" .ואכן ,בעודם עושים את דרכם לבבל,
כבולים בשלשלאות ,עצרו הגולים לבקש רחמים אצל רחל אמנו שתתפלל לגאולה.

באמצע הדרך

יש שכר לפעולתך

על מקום קבורתה אומרת התורה בספר בראשית" :ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית
לחם .ויצב יעקב מצבה על קבורתה הוא מצבת קבורת רחל עד היום" .כך גם בדבריו של יעקב
לבנו יוסף הוא מספר לו" :ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ
לבא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם".

בספר ירמיהו נאמר כי אכן ,שומע הקב"ה לבכייה של רחל המתפללת על ילדיה ומבטיח לה את
הגאולה" :כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על
בניה כי איננו .כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאם ה' ושבו
מארץ אויב .ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם".
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