חיים בזמן /

לגליון זה מצורף מגזין עולם
חדש :סיפורו של השחקן דן
שפירא בדרך אל האמונה .הטורים
האישיים והמדורים הקבועים
ﺧﻼص Redemption

06

ביטחון
התרחיש המסוכן ירד
מהפרק  /טל רוזנברג

17

הוא צודק!

18
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מש מוצא
מעות
השחקן דן שפירא בריאיון חושפני
במיוחד מגולל את התהליך שעובר
 הדרך מנער תל אביבי לחייםהמשלבים לימוד חסידות והתחזקות
באמונה היהודית .האם בעולם
התיאטרון יש שינוי? ומה המסר שלו
לקוראי עיתון הגאולה  //עמ' 12

בחזרה לארון הספרים

ב"ה | כ' טבת ה'תשפ"ב ) | (24.12.2021גליון מס'  | 47המחיר 7.00 :ש"ח )בארה"ב ($ 5

תדהמה
תלמיד הישיבה המצטיין
התגלה כגוי  /רבקה סופר

בפעם הראשונה :הברזל ישולב בבניית בית

22

צבא
גיבוי מוחלט לחיסול המחבל
בירושלים  /בנימין שומר

המקדש השלישי .מה פשר השינוי?  //עמ' 4

נעמה
הילדיםטוכפלד בטור נוקב :בואו נוציא את העיניים של
מהמסכים ונחבר אותם לספרים  //עמ' 10

יחי א
דוננו מורנו ורבינו מ
לך המשיח לעולם ועד

דעות
הצבא של מלך המשיח /
מוטי הראל

שוב אנו מגלים כי תחזיות מתבדות ופרשנים
טועים ,שוב עולה התובנה :רק הרבי שליט"א מלך
המשיח היחיד שצודק בכל דבריו • כל אחד יכול
וצריך לקבל את עצתו • מ‡מר ‰מערכ˙ עמ' 2
צילוםJorge Franganillo :

רחל שאבי

גרמניה מתפרקת

הקודמות
שבפעמים
למרות
שהגרמנים זרעו הרס וחורבן עולמי,
הם הצליחו להתאושש ,הפעם זה בכיוון
אחר לגמרי) .עמ' (7

אבישי איפרגון

הגבול מתחמם

מעדנים מצויים כעפר
יצאנו להשוות בין מחירי המוצרים השונים לאורך השנים • ממוצרי יסוד ועד
למותרות ,האם הכל יותר יקר? • חז"ל ניבאו כי בתקופתנו יהיה שפע עצום ,ואכן
כל אחד רואה זאת • הממצאים המפתיעים מגלים כי אנו חיים בשפע עצום • הכל
כהכנה לקראת שפע ענק שעומד להתגלות בקרוב ממש • ‡רי˜ לוזון עמ' 8

”תפסיקו לגרום לנו ללחץ”

מתח צבאי וסימנים של מלחמה בין
רוסיה לאוקראינה מאיימים על שלום
העולם" .אם ראית מלכויות מתגרות – צפה
למשיח") .עמ' (16

בית חומרי
למציאות
רוחנית

למה צריך בית המקדש ומה
המציאות החדשה ההולכת להתגלות
• יוסף ‡ברמובי ıעמ' 12

נמאס לכם מחדשות שמספרות כמה רע? הציבור מפחית את החשיפה לחדשות • דרישה
ציבורית נוקבת מכלי התקשורת מביאה לשינויים בלוח השידורים • העם מפתח רגישות
הולכת וגוברת ,ואינו מוכן להיחשף למסרים שאינם מקובלים עליו ,כבעבר • אמת מארץ
תצמח :רוצים לשמוע חדשות טובות ובשורות על הגאולה • מנחם ‡מי˙י עמ' 4

תתרגלו למילה החדשה :הנצלה

כך מצילים מזון מהשמדה ומשפחות ממצוקה
• פרויקט מיוחד • מנחם ‡מי˙י עמ' 10

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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חדשות

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

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

menuim@hageula.com

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

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

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

כ' טבת ה'תשפ"ב
)(24.12.2021

תחזיות
קורסות ,חזאים
טועים ורק אחד
צופה הכל
מה קרה לחזאים השנה? בניגוד גמור למודלים והתחזיות
מראש ,יכול להעיד כל אחד על כמויות הגשם הגדולות
היורדות ב"ה בארצנו שוב ושוב מתברר כי אי אפשר
לסמוך על התחזיות ,ולא רק על אלה העוסקות במזג
האוויר יש רק כתובת אחת!

ב

שולי החדשות הופיעה ידיעה קטנה
שבישרה על שינוי מוחלט בתחזיות
לקראת החורף הקרוב .וכך דווח:

ימי החורף היבשים יסתיימו? עדכון
של המודלים העונתיים מצביע על
שינוי במגמה שנחזתה בראשית ימי עונת החורף.
כזכור ,בסוף אוקטובר פורסמה תחזית הכוללת שקלול
של מודלים עולמיים )שניים מהם אירופאים  -הבולט
הוא  - ecmwfועוד אחד אמריקני( ,שמראים כי
חודשי החורף הנוכחי יהיו יבשים מהממוצע.
ואילו כעת  -לפנינו בשורה חיובית .בפועל ,המודלים
העונתיים המעודכנים  -הן האמריקאי והן האירופאי
 מראים כעת ,כי החורף צפוי להיות לפחות ממוצעואולי אף מעט מעל לממוצע העונתי.

נחום מליק ,חזאי "מטאו טק" מסביר בשיחה ל'ישראל
היום' " -המשמעות היא שאם עד עכשיו החורף
החל בצורה לא טובה ,עם כמויות משקעים נמוכות
מהממוצע ,כנראה שהמגמה תשתנה ,ונראה בהמשך
החודשים הקרובים עליית מדרגה של החורף".
עוד ציין ,כי "ייתכנו גם אירועי מזג אוויר קיצוניים,
כאלו שבמסגרתם כמות הגשם הכללית לא תרד
בהכרח מהממוצע ,בחסות אירוע או שניים קיצוניים
למדי".
נכון לשלב זה בעונה ,הרי שבנובמבר כמויות הגשם
היו בדרך כלל קטנות מהממוצע וזאת לאחר שגם
אוקטובר התאפיין במיעוט גשמים.
ככלל ,על פי נתוני השירות המטאורולוגי ,הרי
שכמויות הגשם מתחילת העונה קטנות מהממוצע בכל
חלקי הארץ ובאזורים רבים הן מגיעות לפחות מ60%-
מהממוצע לתקופה המקבילה ואף לפחות מ.40%-

חדשות

היחיד שצודק
ידיעה זו ,שלא תפסה מקום נרחב ,מעידה שוב בפעם
המי יודע כמה ,שלא ניתן לסמוך על
תחזיותיהם של מומחים למיניהם.

אנשי עסקים שביקשו את עצותיו ופעלו לפיהן ,לא פעם
בניגוד מוחלט לשכל הישר וצפי מומחי הכלכלה ,זכו
להצלחה יוצאת דופן בזכות ההיצמדות לדבריו.
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הברכה מתממשת.
במכתב נדיר שנכתב עוד בזמן נשיאות הרבי הריי"צ,
חותנו ,כותב הרבי שליט"א מלך
המשיח )ט"ו שבט תש"ט(:
"אברך אחד שהוכרח לברוח
ממקומו ,אינו שייך לעבודת
התפלה ,אינו לא משכיל ולא
עובד ,בלא חתימת זקן וכו' וכו',
ומעולם לא למד לא בתומכי
תמימים ולא בישיבה בכלל  -נדד
למדינה רחוקה ביותר הן במקום
הן בעניני יהדות ,וכעבור איזה זמן
התחילו להגיע מאנשים ונשים
משם מכתבים לכבוד-קדושת
מורי-וחמי אדמו"ר שליט"א.

שוב ושוב רודף הציבור אחרי
אותם אלו הקוראים לעצמם
מומחים בתחומים שונים ומצפה
לשמוע את דעתם ,כאילו ויש בה
כדי לדעת מהמתרחש לבוא.
היחיד שיודע על כל הבאות ,הוא
זה שיוצר אותם – יוצר הכל .כפי
שאומרת הגמרא" :אמר רבי יוחנן:
שלושה מפתחות בידו של הקב"ה
שלא נמסרו ביד שליח ,ואלו הן:
מפתח של גשמים ,ומפתח של
חיה ,ומפתח של תחיית המתים"
)תענית ב(.

ולדוגמא  -מאשה בעלת עסק
שמציעים לה לשכור חנות ודירה
בחלק א' של העיר או בחלק אחר.
ושואלת החלט כבוד-קדושת
אדמו"ר שליט"א מה תעשה- .
מעולם לא ראתה אותו ,ויודעת
שמעולם לא הי' כבוד-קדושת
מורי-וחמי אדמו"ר שליט"א לא
רק בעירה אלא גם בכל מדינתה,
אינה מאנ"ש וכנראה גם לא מגזע
אנ"ש.

כך גם לגבי הגשמים ,הרי שגם
באם מראות התחזיות תמונת מצב
אחת ,הרי שבכוחו של כל יהודי
לשנות זאת ,וכפי שאמרו חז"ל:
"שברו הבריות את עורפן – מיד
מטר יורד" )בראשית רבה ,פרשה
י"ג( ,דהיינו שכאשר אנו שוברים
את "קושי העורף" והמרדנות
שלנו )של הנפש הבהמית והיצר
הרע שבתוכנו( ,ומקבלים עלינו
עול מלכות שמים ,אזי יורד גשם
ושפע רב מלמעלה.

אבל כששמעה מהאברך דברים
היוצאים מן הלב:

כך גם היה בעבר ,כאשר מומחי
ביטחון שונים ביקשו לדחוף
לחתימת הסכמי "שלום" עם
הגרועים שבאויבינו .התחזיות
דיברו על שגשוג ופריחה שיובילו
למזרח תיכון חדש.

יש רבי בישראל ,ואין הוא נכנס
בהגבלות הטבע ,והרוצה ללכת
לבטח דרכו :במסחר ,בהנהגת
הבית ,וכו'  -לא ירים את ידו מבלי
לשאול את פי הרבי,
והכירה בהאברך שפיו ולבו שווין,
כי ניכרין דברי אמת ,ציותה לכתוב
השאלה הנ"ל ,שייכת ממילא לנפנה,
ומתקרבת ליהדות ,ובטח בקרב
הימים יהיו הליכות ביתה בכשרות
וטהרת המשפחה וכו' "...עד כאן.

אבל הרבי שליט"א מלך המשיח,
זעק בשיחותיו הקדושות שוב
ושוב לעצור זאת ,וקבע כי הדבר
רק יוביל להתגברות הטרור .היום
כולם יודעים מי צדק.
מלחמות ישראל יעידו על כך יותר
מכל .רק בשנה שעברה ציינו  30שנה ממלחמת המפרץ,
אז אוימו תושבי ישראל ,שסאדם חוסיין עלול לזרוק
טילים גרעיניים וביולוגיים על ישראל .מסכות אב"כ
חולקו לכל תושב והפאניקה היתה בעיצומה .אבל מול
כולם עמד הרבי שליט"א מלך המשיח והבטיח כי ארץ
ישראל הינה המקום הבטוח ביותר ,וכולם ראו פעם
אחר פעם כי הוא צדק.
ועוד לא דיברנו ,על מלחמת ששת הימים ושאר
המלחמות.

היום ,יותר מתמיד
גם בנושאים פרטיים ,מעניק הרבי שליט"א מלך המשיח
את עצותיו ,ופעם אחר פעם נוכחים כולם לראות שרק
הוא זה שצודק .אם זה במקרים של מחלות בהם קבעו
הרופאים שאין סיכוי ,והוא קבע שכן – וכמובן צדק.
יעידו על כך אין-ספור אנשים ,שלאחר ברכתו הק' זכו
לפרי בטן ,בניגוד מוחלט לקביעת הרופאים ולממצאי
הבדיקות השונות.

אנשי עסקים שביקשו את
עצותיו ופעלו לפיהן ,לא פעם
בניגוד מוחלט לשכל הישר
וצפי מומחי הכלכלה ,זכו
להצלחה יוצאת דופן בזכות
ההיצמדות לדבריו
ועד עצם היום הזה ,פונים אליו מידי יום אלפים רבים,
באמצעות כתיבת שאלה או בקשת ברכה המוכניסים
לתוך ספרי ה"אגרות קודש" וזוכים לברכתו ועצתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,וכמו אז גם היום ,ואפילו
יותר מתמיד ,כאשר הולכים בדרכיו ,זוכים לראות את

דברים מדהימים ,ומילים המעידות יותר מכל על
תפקידנו כיום.

רואים שינוי
מול כל התחזיות בתקופתנו ,מגיע הרבי שליט"א מלך
המשיח ומודיע לישראל" :בני אל תתייראו – הגיע זמן
גאולתכם!
את השינויים בעולם ,מחולל הוא בעצמו בהשפעתו
על העולם כולו לנהוג בטוב ,צדק ויושר .וכך גם מראה
כיצד כל האירועים בעולם קשורים לזמן הגאולה
ולהתגלותו של משיח צדקנו.
זה הזמן לקבל ולשמוע את התחזית המעודכנת ,ממי
שכל נבואותיו קלעו של השערה ולא החטיאו .להתכונן
לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש ,בגאולה
האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.
‰מערכ˙
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שינויים בעולם התקשורת

כשהציבור
דורש חדשות
טובות
המחאה החברתית הנמרצת נגד מהדורות החדשות המרכזיות שהתארכו לשעה וחצי
מביעה הרבה מעבר לרצון לפריים טיים מעניין ומגוון ,היא מציפה את הצורך שלנו
לחדשות טובות ,למסרים של הרגעה ושמחה ,של חיים טובים ושל הצד היפה של העולם •
חדשות טובות ,כך מסתבר ,גורמות לתחושה טובה וגוררות שרשרת של טוב וחסד • קווים
לתפקידה של התקשורת כפי שמגדיר אותו הרבי שליט"א מלך המשיח וגם :מה חדשות
שליליות גורמות לאנשים • תנו לנו לשמוע ולראות גאולה
מנחם אמיתי
ˆריכ˙ ‰ח„˘ו˙ ב˜רב
‡זרחי י˘ר‡ל ‰ינ‰
מ„‰ומיננטיו˙ בעולם .ל‡
ר˜ כ˘מיר ‰על ע„כון ועל
'מ˜˘ ‰ור ‰עכ˘יו'‡ ,ל‡ ‚ם
כˆורך ˜יומי .כנר‡˙ ‰וˆר
˘ל ימי ‰מלחמו˙ ‰ל‡
מעטים ˘עברו על עם י˘ר‡ל
בע˘רו˙ ˘‰נים ‡‰חרונו˙,
‰עם
‡˙
˘ˆ‰מי„ו
לטרנזיסטורים ולמר˜עים.

בשנתיים

וחצי

האחרונות,

כשהן משמיעות את קולן לפעמים
גם עד  10בערב .עבור ערוצי
התקשורת ,מדובר בעלות הפקה
זולה יחסית מול הפקות חיצוניות
שעולות עשרות ומאות אלפי
שקלים .לא פלא אם כן ,שמהדורת
החדשות המשיכה להיות ארוכה.

התארכו אט-אט מהדורות
החדשות בערוצי התקשורת -
באישור הרשות השנייה  -ומכ-
חצי שעה היא הפכה ללא פחות
משעה וחצי ,מה שהתקבל בהבנה
בתקופה רצופה מערכות בחירות
ובהתפרצותו של נגיף הקורונה
שחיבר את הישראלי המצוי
לאינפוזיה של חדשות.

מחאה חברתית

הנושאים הבוערים ירדו מסדר
היום ,אבל מהדורות החדשות לא
התקצרו והמשיכו להשתלט על
שעות הפריים טיים של  9בערב,

למערכות התקשורת לא נוח
לקצר ,אבל ציבור הצופים מאס
ואמר את דברו .מחאה חברתית
שהוביל העיתונאי ערן סויסה,

יצרה גל תלונות לרשות השנייה
האחראית על רשיון השידורים,
וזו העלתה את הנושא לדיון.

על מצב הרוח שלנו כחברה".
הוסיף והתייחס מאוחר יותר גם
להלחצה המיותרת שנגרמת.

"בתקופת הסגר ,הטלוויזיה דלקה
כמעט כל היום ,ומצאתי את עצמי
בלופים של שידורי אקטואליה
ממוחזרים ,מלחיצים ובעיקר בלתי
נגמרים" ,אמר ערן סויסה בראיון
שהעניק ל" .ice -במובן היותר
עמוק ,ואני נזהר בדבריי ,כי אני
לא פסיכולוג ולא חוקר תקשורת,
אבל להערכתי למהדורות חדשות
בלתי נגמרות ,יש השפעה רחבה

ערן העלה פוסט ברשת החברתית
שגרר מאות תגובות בתוך חצי
שעה .הוא הניע את עוקביו
באינסטגרם להגיש תלונה
ברשות השנייה ותוך שבועות
אחדים נרשמו לא פחות מ-
 4,000תלונות במשרדו של דוד
רגב ,נציב פניות הציבור ברשות
השנייה ,מה שהחל להניע את
הגלגלים.

חדשות
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מועצת הרשות השנייה
יוליה
בראשות
ש מ א ל ו ב
ברקוביץ',
התכנסה
לדיונים אשר
ל ח ל ק ם
ה ו זמ נ ו
נציגי
גם
דירקטורים
של קשת ורשת.
הופיעו מנכ"ל קשת
אבי ניר ומנכ"ל רשת אבי
בן-טל שהביעו התנגדות לקצר
את המהדורות משלל סיבות
שהציגו .התנגדות עזה נרשמה
מצד קשת .הסיבה האמיתית
כמובן היא הוצאה כפולה
ומכופלת על כל תכנית שאינה
חדשות.
מהרשות השנייה נמסר" :בתום
דיון מועצת הרשות השנייה
בנושא קיצור המהדורות טרם
התקבלה החלטה בנושא .דיון
נוסף יהיה בהמשך".

תנו לנו חדשות טובות
כך או כך ,הרשת כבר געשה
ורעשה ,על כל כתבה אינטרנטית
מגיבים עשרות טוקבקיסטים
שהמסר העולה מהם אחיד -
הפסיקו להלחיץ אותנו ,הפסיקו
להנדס את התודעה ולהאכיל רק
בקצוות הסנסציוניים של הרוע
והאסונות ,העניקו מידע אמיתי
בצורה הגונה.
"חפירות מיותרות… יצירת לחץ
בתוך הסלון של כולנו .צריך יותר
תוכן אובייקטיבי ותכניות עומק".
כתב אחד.
"למה לא מדברים על דברים
חיוביים ,דברים טובים שיש בארץ
ובעולם ,למה כל היום רע? מה
זה מעניין אותנו ,האזרחים? מה
אנחנו יכולים לעשות? יש כל
יום אלפי סיפורי ניסים ונפלאות
שקרו לאנשים .תספרו רק חיובי
תשנו את הגורל!!! למה לגרום
לאנשים להיות בעצבים???" הגיב
טוקבקיסט נוסף שגרם לנו מיד
לגזור ולשמור.
מחקר אמריקני שנערך לפני
מספר שנים העלה שתפיסה
מקובלת היא שחשוב לצרוך
חדשות באופן קבוע ,אך יותר
ממחצית האמריקאים שנשאלו
בנושא ,טענו שחדשות גורמות
להם לתחושת לחץ ,ורבים גם
ציינו תחושות חרדה ,עייפות או
אובדן שינה כתוצאה מכך.
מהמחקר ,אותו ערכו גרהאם

דייווי וונדי ג'ונסון ,עולה גם
שחשיפה של כ 15 -דקות
לחדשות שליליות משפיעה לרעה
על מצב הרוח ומגבירה בקרב
הנבדקים דאגות אישיות ,גם
בנושאים שאינם קשורים ישירות
לתכנים שנצפו.
אחד מכל  10מהנשאלים העיד כי
הוא בודק את החדשות במכשיר
שבידו מידי שעה .אחרים סיפרו
כי הם מתעדכנים בין ברצונם ובין
שלא ברצונם באמצעות הרשת
החברתית באופן שוטף.

מיד .המוח האנושי ,מסביר דייווי,
מנסה לפעמים למשוך אותנו
למידע שמפחיד או מטריד אותנו
 מושג המכונה "הטייה שלילית" נטייה טבעית לחפש איומים.בינתיים ,העם מצביע בעיניו
ובאוזניו .שיעורי ההאזנה והצפיה
במהדורות החדשות הולך ופוחת
בהדרגה ,הן בגלל השימוש
במדיומים מיידיים כעדכוני
חדשות ברשת החברתית והן כי
הציבור מחפש חדשות מסוג אחר,
אמיתיות ,נעימות יותר ופחות
מטרידות ומלחיצות.

אנחנו אוהבים את זה או
לא?

תפקידה של התקשורת

אז למה אנשים ממשיכים לצרוך
חדשות על בסיס יומי? תשאלו

אנשי תקשורת ועיתונאים
רבים ביקרו ומבקרים ,כותבים

ומתייעצים עם הרבי שליט"א
מלך המשיח .בכל המפגשים
וחילופי המכתבים המסר אותו
מעביר להם הרבי שליט"א מלך
המשיח הינו ברור וחד :תפקידם
של התקשורת והעיתונאים הוא
לחזק ולהוסיף בענייני תורה
ויהדות ,טוב וחסד ,שלום ומעשים
טובים .ובעיקר  -לבשר על ביאת
המשיח בקרוב ממש .דברים
בסגנון זה אמר גם לעיתונאים
שאינם יהודים שבאו להתברך
מפיו.
לעורך מעריב דאז ,שלום רוזנפלד,
כתב הרבי שליט"א מלך המשיח
כאות תודה לסיקורו האוהד על
פעולות חב"ד..." :הרי מתפקידו
של מו"ל ]=מוציא לאור[ ועורך
עיתון ,ובפרט העתון הנפוץ ביותר,

ההוראה המפתיעה” :תכינו מקום פנוי בעיתון“
לפני  30שנה ,בח' בטבת ה'תשנ"ב ) (15.12.1991הגיעה גב' ג'ודי )יהודית( מוזס אל הרבי שליט"א מלך
המשיח במעמד חלוקת הדולרים הידועה ,המתקיימת מידי יום ראשון.
הרב יקותיאל ראפ ,הציג אותה בפני הרבי שליט"א מלך המשיח ,וגב' מוזס אמרה" :אתה בירכת אותי
לפני שנה ,ומאז שבירכת אותנו ,העיתון רק מצליח וגדל והולך."...
להפתעת כולם ענה הרבי שליט"א מלך המשיח" :הסוכנות שלך נקראת 'ידיעות אחרונות' – מה שיהיה
באחרית כל הימים ,שיבוא משיח צדקנו ,אזי תכיני מקום פנוי בעיתון הכי קרוב היות וזה גופא יקדים את
הביאה שלו ,כיון שיידע שכבר מוכן הפרסום ,שיסלול לפניו הדרך" ,ונתן לה דולר נוסף באומרו" :הצלחה
רבה ,זה בשביל ידיעה האחרונה האמורה בקרוב ממש".

להעריך כראוי מפעלים חיוניים
לטובת הציבור ,ובפרט כאלה
שהם בגדר של "מצוה לפרסם".
ובתקופתנו זו רבת המבוכות,
כל המרבה להדגיש את ה"עשה
טוב" ,וממילא שולל את ה"סור
מרע" ,הרי זה משובח .בהזדמנות
זו אביע למר רגשי תודתי בעד
אהדתו למפעלי אנשי חב"ד בארץ
הקודש ותקותי שעוד יוסיף בזה
להבא ותשואות חן מראש".
במילים אלו מתווה הרבי שליט"א
מלך המשיח את אחת מהשפעותיה
הטובות של העיתונות  -כל 'עשה
טוב' ,כל סיקור על פעילות חיובית
או חדשה טובה ,מניעה שרשרת
של מעשים טובים ומביאה ברכה,
רוגע וביטחון לעם כולו.
במקום הזה מתברג עיתון הגאולה
אותו אתם מחזיקים בידיכם.
בראש ובראשונה  -לבשר על
ביאת המשיח שביאתו קרובה
מתמיד ,לספר על חדשות טובות
המדגישות את התקופה המיוחדת
בה אנו נמצאים  -ימות המשיח,
רגע לפני הגאולה האמיתית
והשלימה ,ולתת את האפשרות
להתחיל להכיר ,להפנים ולחיות
בחיים של גאולה כבר עכשיו,
מתוך הבנה שהשלב הראשון הוא
לסגל משקפיים נכונות.

5
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חדשות

האופציה הצבאית ירדה מהשולחן

תכונה מיוחדת מתרחשת לאחרונה סביב הכנות צה"ל לתקיפה אפשרית באיראן • מומחים רבים חוששים מגילגולו של
האירוע למלחמת ענק • אך אפשר כבר לומר בוודאות :המלחמה האגדית ממנה כולם חוששים ,לא תתרחש
קורים ברמה הטבעית שלהם.
בתרחיש זה ,מלחמת גוג ומגוג היא
חלק בלתי נפרד מהגאולה.

טל רוזנברג
כבר כמ ‰חו„˘ים
סביב
˘„‰יבורים
˙˜יפ‡ ‰פ˘רי˙ ב‡יר‡ן
ˆוברים ˙‡וˆ ‰ו‚ם נ˘מעים
רי‡ליים יו˙ר‰ .מ„יניו˙
‰ברור‰ ‰י‡ ל‰חזי˜ ˙מי„,
˘לופ ‰ו„רוכ‡‰ ˙‡ ,‰ופˆי‰
ˆ‰ב‡י˙ ל˙‰מו„„ו˙ עם
‡‰יום  -לˆ„ ‰סנ˜ˆיו˙
ו‰כלכליו˙
‰מ„יניו˙
‰מופעלו˙ על מנ˙ למ‚ר ‡˙
‡יום ‚‰רעין ‡‰יר‡ני.

לא בכדי היו רבים שהתנגדו באופן
נחרץ לתקיפה צבאית באיראן .הם
טענו כי צריך לנסות הכל חוץ
מהאופציה הצבאית ,העשויה לגרור
את ישראל למלחמה אזורית בסדר
גודל שטרם הכרנו .כאשר הרעיון
הצבאי חוזר לכותרות באופן גורף
כל-כך ,מדמיינים ישראלים רבים
את ההשלכות האפשריות מתקיפה
ישראלית באיראן ,ומהמלחמה
שתבוא בעקבותיה.
המאמינים עשויים לחשוב שמא
מדובר במלחמת גוג ומגוג
 המלחמה האגדית הידועהשתתרחש קודם ביאת המשיח
והגאולה השלימה .ובימים אלו,
כאשר דבר הרבה יותר דרמטי
מתקיפה באיראן עומד על הפרק,
ראוי באמת להפנות אליו את
הזרקורים.
האירוע המשמעותי כל-כך העומד
להתרחש בקרוב ,זה שיותיר את
התקיפה הישראלית באיראן בצל
התקשורתי ,הוא כמובן  -הגאולה
הקרובה .אותה גאולה העומדת
להתרחש בקרוב ממש ,כפי
ששמענו כהבטחה ודאית מפיו
המדויק של הרבי מליובאוויטש

זכינו
תרחיש שני הוא תרחיש אופטימי
יותר ,המכונה בכתבים "זכו" .זהו
מצב בו לעם ישראל מגיעה גאולה
רחבה ,ניסית ,שפתיחתה מלווה
במופתים רבים יותר וטבעיים
פחות .בתרחיש כזה ,מלחמת גוג
ומגוג אינה מוכרחת להתרחש
בגשמיות.

תותחי נ“מ בסמוך למתקן הגרעיני בנתנז

שליט"א  -מלך המשיח.
על מלחמת גוג ומגוג שתתרחש
קודם הגאולה ,מדברים רבות .זו
מלחמה שמשמשת רבים ,ישירות
או בעקיפין ,להסביר לעצמם
שהגאולה היא אירוע מפחיד ולא
בטוח כלל ,שאין שום הכרח לכך
שאנו רוצים שהוא יתרחש.
וכעת לעובדות.

מסך שחור
מלחמת גוג ומגוג בהגדרתה
היבשה אמורה להיות מלחמה בה
יגיע מנהיג עולמי ענק בעל כוח
צבאי עצום ,ויצא למלחמה נגד
עם ישראל .התיאור מספר על
מלחמה עיקשת וסבוכה ,כמוה לא

צילוםHamed Saber :

מתרחשות רבות .על פי התיאור
הבסיסי ,בסופו של דבר מנצח עם
ישראל את המנגד לו והמלחמה
מוכרעת לטובתו .ניצחון זה ,כמובן,
מתאפשר הודות לניסים שיחולל
הקדוש ברוך הוא בעבור בני
ישראל לאורך המלחמה.
אך מאז קרו כמה דברים .ראשית,
ישנו כלל ברזל במקורות היהדות
לגבי תוקף קיומן של נבואות.
נבואה טובה ,המבשרת על אירוע
חיובי שעומד להתרחש ,מוכרחת
להתקיים .לכן ,למשל ,אנחנו
מאמינים בכל ליבנו לנבואתו של
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך
המשיח על כך שהגאולה תבוא
בדורנו .למרות שעבר זמן רב מאז,
אנו יודעים שנבואה טובה היא דבר

שיתרחש בוודאות ושום אירוע לא
יכול לבטלו.
לעומת זאת ,נבואה רעה -
המבשרת על אירוע שלילי
המתוכנן להתרחש בזמן מסוים -
יכולה להתבטל בעזרת תרחישים
רבים .ובענייננו ,נבואת יחזקאל על
כך שלפני ביאת המשיח תתרחש
מלחמה נוראה ,מלחמת גוג ומגוג,
עשויה בהחלט לא להגיע לידי קיום
ממשי במידה ועם ישראל ירבה את
זכויותיו ,וכדומה.
הרמב"ם מלמד כי קיימים שני
תרחישים שונים להתחלת הגאולה.
תרחיש אחד הוא הבסיסי ,המינימלי
והרגיל .זוהי הגאולה "על פי
הפרוטוקול" ,כאשר כל האירועים

רעיונה הפנימי של מלחמה זו הוא
ניסיון נואש של הטומאה בעולם
להילחם על קיומה ולהרים את
ראשה באופן חסר תקדים ,רגע
לפני שהיא תימחק כליל על ידי
מלך המשיח .אפשר להבין לבד
שבמובן הפנימי המלחמה הזו כבר
מתרחשת .הניסיונות האחרונים
של הרוע והטומאה להתגבר קודם
הגאולה ,הם אירוע שאי אפשר
להתעלם ממנו.
רבי ישראל ,ה'בעל שם טוב'
הקדוש  -מייסד תנועת החסידות
 אמר כי לאחר אריכות הגלותוהקושי הרב שהיה טמון בה ,עם
ישראל כבר פטור ממלחמה זו.
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א אמר כי יש דעה שמלחמת
העולם הראשונה הייתה מלחמה
זו ,כאשר לאחד מבכירי הצבא אז
קראו גוג.
בשורת הסיכום ניתן לומר ,כי
גישתו של מלך המשיח היא ברורה
למדי  -מלחמת ענק של ממש ,כבר
לא מפרידה בינינו לבין הגאולה.

לקראת מהפך באירופה? \ רחל שאבי

חדשות

דסק החוץ
סוס-עץ
בדומה לתכסיס סוס-העץ הטרויאני
שהוכנס אל תוך העיר על ידי תושביה
הצוהלים של טרויה ,כך ניתן לראות היום
אזרחים גרמניים עומדים בשתי שורות,
ומקבלים במחיאות-כפיים ובלונים
צבעוניים משפחות ויחידים של פליטים
)?( מוסלמים .אלו חולפים מופתעים
בין שורות המריעים ,תוך שהם נושאים
ילדים ודוחפים עגלות עמוסות מטלטלים
ארוזים בשמיכות .מגיעים אל עולם חדש,
אבל מביאים אליו את עצמם.
ואי אפשר שלא להיזכר בתמונות אחרות.
של פליטים אחרים .שלא יכלו לברוח.
מגרמניה.
בבחירות שנערכו שם לאחרונה חל
מהפך .לאחר שש-עשרה שנות שלטון
שמרני בראשות הקנצלרית מרקל,
מתארגנת בימים אלו קואליציה חדשה
בעלת קו פרוגרסיבי )שמאלני( מוצהר
שנשען במידה רבה על קולות מיליוני
המהגרים שכבר התאזרחו שם .אנשים
שערכי המערב "המקודשים" רחוקים
מהם כרחוק מזרח ממערב .בשל מספר
מצביעים נמוך ,חברו בעל כורחם
סוציאליסטים דמוקרטיים וירוקים,
למרות התוהו ובוהו האידיאולוגי והפער
בין שלושתם .ועתה ,לא נותר להם
אלא לקיים את הבטחותיהם למיליוני
מצביעיהם המוסלמים .וזה אומר ,שבנוסף
להקלות המפליגות וההגמשה החוקתית
בקבלת אזרחות גרמנית ,שהתחדשו עוד
לפני הבחירות ,יוגמשו עתה התקנות
עוד יותר ושערי גרמניה ייפתחו בפני
מיליונים נוספים .ילדיהם שיוולדו
בגרמניה יקבלו אזרחות מיידית ,מה
שימנע את השבת המהגרים לארצותיהם
אי פעם .זכות "איחוד משפחות" תאפשר
לכל מהגר להכניס לגרמניה עוד חמישה
מהגרים נוספים ,שכל אחד מהם בתורו
ידאג להכניס חמישה נוספים וכן הלאה
בטור מעריכי עולה .ואם ניקח בחשבון
את קצב הילודה המוסלמי לעומת ילודה
גרמנית שלילית )מתים יותר גרמנים
מאשר נולדים( ,נראה מיד כיצד גרמניה
משנה עתה את פניה וזהותה ,והפעם -
באופן בלתי הפיך.
הנה ,לא מזמן אישר בית משפט
למואזין)ים( בעיר הגרמנית קלן לזעוק
במערכות-כריזה רבות עוצמה מצריחי
שלושים וחמישה המסגדים)!( חמש
פעמים ביום  -שאין אלוקים מבלעדי
א-ללה ,ולהזמין את תושבי קלן
המזועזעים ממפגע הרעש לכרוע בפניו.
ובלילה בלילה…
יצאו מהסוס הידידותי לוחמים חמושים
ו-החריבו את טרויה!
בתהליך דמוקרטי לחלוטין ,שמוביל
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‰טרם
˙„ע כי
‡ב„‰
‚רמני?‰

פעמיים דירדרה גרמניה את העולם כולו ,וגררה אותו לשתי
המלחמות הנוראיות בתולדותיו • פעמיים התאוששו צאצאי
ההונים עד שהפכו למדינה העשירה בגוש היורו • אך
לראשונה בתולדותיה ,נראה שהפעם זה הולך בכיוון אחר
הפוך על הפוך לממשלות מיעוט דווקא,
מתקתק גם בגרמניה מנגנון השמדה
עצמית ,וניתן לחזות בבירור באובדן
זהותן של מדינות המערב ,מאירופה ועד
ארצות הברית .בדויטשלנד של היום
מתרבים אזורים שהמשטרה הגרמנית
אינה מעיזה להיכנס אליהם .תפוצת
בתי-הדין של השריעה הולכת וגדילה,
כמו גם ריבוי נשים ,נישואי קטינים
והקמת מאות מסגדים נוספים.
מה קרה להם?!

מלחמותיו של מלך המשיח
הוגדרו על ידו כ"מלחמה בדרך של
שלום" .האפוקליפסה של אחרית הימים
שהבטיחו דורי דורות של רואי שחורות
שלא הכירו את המשיח האמיתי ,הפכה
לתהליך דמוגרפי "טבעי" לכאורה,
שאיננו כרוך במלחמות במובן הקלאסי,
העקוב מדם .בתקופה קצרה להפליא
וללא הפעלת כוח כלל ,הופך המערב
הנוצרי לשעבר מעובד עבודה-זרה
ומשתחווה לפסלי עץ ואבן ,לעולם
המודה שאין אלוקים מבלעדי א-ללה.
לפני כמעט  900שנה פסק הרמב"ם
כי הנצרות והאסלאם ,הם שני שלבים
ביישור-הדרך בפני שלטונו הנצחי
של משיח ,שיבטא את מלכות-השם
עלי אדמות .את השתלטות ישמעאל/
האסלאם בעולם מתאר דניאל הנביא
ככפות רגליים עשויות מחרס נשבר.
"מלכות" ישמעאל המפוררת תתקן את

מחדלי עבודת-האלילים הנוצרית מחד,
ותחליף את השחיתות המוסרית של
תרבות רומי/המערב המזדקנת ,שילדים
פחות ופחות נולדים בה .זהו צעדה
האחרון של האנושות לקראת שלטונו
הנצחי של משיח.
על פי התקדימים ההיסטוריים שהכרנו,
מהפך בסדר גודל כזה אמור היה
להתחולל עם דם ,אש ותמרות-עשן .כך
זה היה תמיד .אך לא עוד ,כי –

משיח כבר נמצא בעולם
והוא  -לא עובד ככה .הדרך "המסורתית"
של מלחמות שמד ואבדון לא מתאימות
לאדם המתואר כמי שיביא את העולם
לשלטון של צדק ,יושר ושלום אוניברסלי
נצחי .יעידו על כך התהפוכות הקיצוניות
שחווינו בעשרות השנים האחרונות ,כגון
קריסת ברית המועצות ופירוק חומת
ברלין ,תבוסה מתגלגלת של שלטונות
זדון ועריצות אימתניים בעולם הערבי
כקדאפי ,סדאם ועוד ועוד – מסוג
התהליכים שבעבר הלא רחוק ארכו
שנים וגבו מחיר-דמים מטורף ,ועתה
מתרחשים בשקט ,ללא התנגדות וללא
שפיכות דמים.
גם ה"ג'יהאד-השקט" שכובש עתה
את ארצות-המערב הוא תהליך כזה.
שינוי עומק שקט ולא צפוי ,המנוהל
באינטליגנציה רגשית גבוהה ,בחסד
וברחמים .למי שמגיע לו ,וגם למי שלא.
ו -כן ,זה טוב ליהודים .כי כל מה שמבשר

על התקדמות התגלות המשיח בעולם,
הוא טוב לכולם.
ו -נכון ,גם במדינה שקמה על שטחי
ארץ-ישראל ,מתרחש תהליך דומה .אבל
כדי להבין מה שקורה כאן ,חייבים לדעת
לעשות

הפרדה קריטית
בין :עם ישראל שהוא קדוש ,וחי בארץ
ישראל שהיא ארץ הקודש,
לבין" :מדינת-ישראל" ,שהיא חברת
ניהול כושלת.
זו המדינה היחידה עלי אדמות שמעמידה
את חייליה לדין וכולאת אותם על ירי
במחבלים רוצחים תוך כדי ה"אירוע".
המדינה היחידה שעוקרת באכזריות
את בניה מעל אדמתם ,משמידה את
ישוביהם הפורחים ומוסרת את אדמתם
לידי הגרועים שבאויביהם ,שמקימים
עליה כנופיות רוצחי יהודים .מהאדמות
שקיבלו הם מנהלים מלחמות טרור
וטילים ,ומציפים את העולם בתעמולה
שקרית ושנאה ארסית .וכל זאת ,מתוך
רגש-נחיתות ופחד כפייתי מ"מה
יאמרו עלינו" ..אויבינו .הרבי שליט"א
מלך המשיח אומר שאין להאריך בדבר
המצער ,אך טוען גם שכל מי ששותף
לגישה שמובילה לאסון המתמשך הזה,
ומסכן מיליוני יהודים בארץ הקודש -
הינו שותף לחילול השם.
ולכן" ,עדיף שתקום שם ממשלה של
אומות העולם" )עבאס ומצביעיו ימח-
שמם(" ,שהם יחליטו מה לעשות עם
ארץ ישראל" ,מה שיוריד את האחריות
הנוראה מכל של חילול-השם ,מממשלה
של יהודים .נבואה חריפה זו נשא הרבי
בכאב נורא שנים רבות לפני שמישהו
חלם שזה יכול לקרות כאן ,ושנזדקק
לחרפה הזו כדי לצאת בשלום ממצעד
האיוולת שכבר מזמן איננו "מדינה
יהודית בארץ ישראל ..לאור חזונם של
נביאי ישראל" )ראה מגילת העצמאות(.
אמנם ברירת מחדל ,אבל לאור הנבואה
הזו ברור ,שלמרות הביזיון ,גם זה הינו
ביטוי של רחמים ועדיף ככה .כי מה
לעשות ,כדי להצמיח אמת צריך לוותר
על השקר.
ומה שבטוח
*שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
*שכל הסימנים מעידים שהעולם כולו
נמצא בסופו של לילה ארוך וחשוך .מי
שרואה טוב ,יכול להבחין כבר בזריחת
אור רחום שמגיע מכל הכיוונים  -אורו
של משיח .הוא נמצא כבר כאן איתנו,
ועובד בדרכו המדהימה בכל מקום.
פקחו את העיניים  -ותראו.
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השוואת מחירים  -ממצאים מפתיעים

החיים ב2021-
יקרים יותר?

האם המחירים של ימינו באמת יקרים יותר מפעם? • כיצד מתרחשת אינפלציה ,למה זה
קורה בתקופתנו ,כמה עלו לחם וחלב באמריקה של  ,1950והאם כוחו של המטבע יפה
בימינו יותר מאשר לפני  70שנה? • קווים לדמותה של אינפלציית התקופה האחרונה
והקשר ההדוק בינה ובין הגאולה האמיתית והשלימה • מעדנים מצויים כעפר

אריק לוזון
‡ח˙ ˙‰ופעו˙ ˘‰כי
מעסי˜ו˙ ‡˙ ‰כלכל‰
‰עולמי˙‰ ,י‡ ‡‰ינפלˆי‰
חו„˘
מי„י
‚‰ו‡.‰
מ˙פרסמו˙ רמו˙ ‡ינפלˆי‰
˘ונו˙ מכל רחבי ‰עולם,
ו‰נ˙ונים ˘וברים מ„„ים
‰יסטוריים ˘ל‡ נר‡ו מז‰
˘ 30-40נ.‰

כך ,בארה"ב למשל ,רמת
האינפלציה שנמדדה בחודש
נובמבר עמדה על  - 6.8%שווה
לרמת האינפלציה בתקופת
ממשלת רייגן של שנות ה.'80-
כך גם באיחוד האירופי  -עלייה
של  .4.9%האם באמת המחייה
מתייקרת? או שמא מרוב השפע
הכסף מאבד את ערכו?

אינפלציה מהי?
פירושה הפשוט של המילה הוא
"ניפוח" ,כשהכוונה לניפוח או
עליית מחירים .כנראה שהמקרה
המתועד הראשון לתוצר של
אינפלציה מתרחש באוהל אברהם
אבינו ,כפי שמספר המדרש,
שאברהם היה מגיש לאורחיו את
מיטב המעדנים והמאכלים ,כאלו
שלא ניתן למצוא באמצע המדבר,
וכמובן בשפע רב ,ולאחר שהיו

מלאים ושבעים מסעודתם  -היה
מבקש מהאורחים לברך לבורא
עולם ,ובכך ייפטרו מתשלום .מי
שהיה מסרב ,היה מקבל חשבונית
רצינית…
כך גם במכירת מערת המכפלה
לאברהם אבינו מידי עפרון
החיתי" ,ארבע מאות שקל כסף
עובר לסוחר"  -עפרון ניפח את
המחיר משמעותית לאחר שהבין
מי הוא המבקש ועד כמה הוא
מעוניין בנכס .או כמו שהתבטא
הכלכלן היהודי הנודע מילטון
פרידמן" :אינפלציה היא מיסוי
ללא חקיקה" .כלומר ,לקחת יותר
כשאין כל הצדקה לכך .אז כנראה
שעניין האינפלציה החל כבר עם
הקמת העם הנבחר.
נחזור לענייננו .סיבת העלייה
במחירים קשורה לכך שאין
גידול בייצור מוצרים ושירותים
בהתאם לכמות הכסף המוזרם
לציבור על ידי הממשל .בפועל,
התופעה של אינפלציה נגרמת
על ידי הדינמיקה של השוק,
כשזו נגזרת מקניה ומכירה של
סחורה ושירותים .ככל שיש
יותר כסף בידי הציבור ,ולאידך,
כמות המוצרים בידי המוכרים
לא משתנה  -הביקוש גובר על
ההיצע וגורם לעליית המחירים.
למעשה ,הכסף מאבד מכוח

הקנייה שלו.
לדוגמא ,אם מחיר למנה באולם
אירועים עלתה  100ש"ח ,אז
במצב של עלייה באינפלציה,
אותה מנה בדיוק תעלה כעת 120
ש"ח.
שני גורמים יכולים להוות סיבה
למצב כזה .הראשון הוא חיובי
 עלייה בביקוש למוצריםושירותים ,והשני ,זה המתרחש
בימינו ,שלילי  -כשל שוק ,הנגרם
מבעיות באספקת חומרי גלם,
מה שגורם לעיכוב רב באספקת
המוצר ללקוח ולחוסר במוצרים
בשוק.
אזכור למצב זה ניתן למצוא
במסכת סוטה בתלמוד ,שם
מתארים חז"ל את תקופת
"עקבתא דמשיחא" וסיום הגלות
 "היוקר יאמיר" מחד ,ו"מעדניםמצויים כעפר" לאידך .מה
שמעורר מיד תמיהה  -מעדנים
כעפר במחיר מופרז?!
כיוון שתקופתנו היא זו המדוברת
בתלמוד כ"עקבתא דמשיחא",
יצאנו לבדוק האם המחירים
באמת עלו לעומת זמני העבר,
ולאידך  -כיצד זה מסתדר עם
האמירה ש"מעדנים מצויים
כעפר"?

מתחילים בבסיס
כמובן שלא ניתן לבחון יוקר
מחייה מבלי לבדוק את גובה
השכר .אז בדקנו את "שכר
האמצע" )=מחצית מהעובדים
מרוויחים פחות מהסכום הנ"ל(
ואת שכר המינימום בארה"ב
לצורך הבדיקה ,לקחנו נתונים
מהעבר  ,1950 -שנת עלייתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח
לנשיאות הדור ,ומההווה.
ב ,1950 -שכר האמצע בארה"ב
היה בגובה  $3,300לשנה,
כששכר המינימום היה $1,560
לשנה .במונחים של היום ,מדובר
על  $35,932שכר אמצע ,ו-
 $16,986שכר מינימום 50 .שנה
אחרי ,ב ,2020 -שכר המינימום
בארה"ב עמד על  $15,600ושכר
האמצע לשנה זו הינו .$67,521
אז כפי שניתן לראות ,שכר
האמצע בארה"ב עלה בכ88% -
לעומת  70שנה לפני .אמנם חלה
ירידה גם בשכר המינימום ,אבל
רק  1.5%מכלל העובדים בארה"ב
השתכרו ברמה הזאת ב,2020 -
לעומת  25%שהשתכרו בשכר
מינימום או פחות ב.1950 -
אחרי שיודעים כמה כסף יש
בקופה ,ניתן לבחון כיצד מבזבזים
אותה .אז נבחר כמה מוצרים

והם יהוו בסיס להשוואה בין
התקופות .לצורך הדוגמה ,נבחר
במוצרי בסיס לבית )כגון :לחם,
חלב ,ביצים ,סוכר( ,עלות שיחת
טלפון ,ליטר דלק ,מכונית ובית.
בנוסף ,נבחן גם מוצרי מותרות,
כגון כרטיס טיסה ,על מנת לבחון
האם רמת המחייה יקרה היום
יותר מאשר פעם.

זינוק שיא
ב 1950 -מחירו של כיכר לחם
היה  $1.31) $0.12במונחים של
היום( ,לעומת  $1.54ב.2020 -
מחירו של ליטר חלב היה $0.23
) $2.5היום( ,לעומת  $0.87ב-
 .2020מחירן של  12ביצים היה
 $7.62) $0.7היום( לעומת $1.48
ב ,2020 -ומחירו של חצי ק"ג
סוכר היה  $0.96) $0.096היום(,
לעומת  $0.2ב.2020 -
מחירה של שיחת טלפון מקומית
בארה"ב היה  $0.54) $0.05היום(,
לעומת חינם בהרבה מדינות
או סכום של פחות מ$0.001 -
לשיחה ב.2020-
מחירו של ליטר דלק ב1950 -
היה  ,$0.52לעומת  $0.57ב-
.2020
מחיר ממוצע של מכונית חדשה
ב 1950 -היה ,(16,441) $1,510
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צילוםFranki Chamaki :

צילום :ארכיון לע“מ

אז והיום
הצמצום של פעם מול השפע של היום

לעומת  $45,000ב.2020 -
מחירו הממוצע של בית חדש
בארה"ב ב 1950 -היה $8,450
לעומת
היום(,
)$92,000
 $389,400ב.2020 -
מחירו הממוצע של כרטיס
טיסה בתוך ארה"ב היה $54.5
) $593.45היום( ,וטיסה מארה"ב
לאירופה עלתה $3,375) $310
היום( ,לעומת  $292ממוצע
לטיסה מקומית בארה"ב ו-
 $1,100בממוצע לטיסה מארה"ב
לאירופה.
מחירו של מסך טלוויזיה צבעוני
חדש ב 1950 -היה $1,295
) $14,100היום( כשגודלו 38.1
ס"מ ,לעומת  $500שגודלו 127
ס"מ ב.2020 -
מנתונים אלו עולה ,שבפועל יש
לאנשים היום הרבה יותר כסף
מאשר היה לפני  70שנה ,כמעט
פי  2במונחים של היום .בנוסף,
הכסף יוצא יותר על מוצרי
בסיס שהיום זולים יותר ,בגלל
התפתחות התעשייה ומפעלים
המאפשרים ייצור המוני.

כך גם במוצרי חשמל ושירותי
טלפון ,שהוזלו בעשרות אחוזים
ב 70 -שנה האחרונות ,עוד תוצר
של שדרוג תשתיות וטכנולוגיות
חדישות .ועוד לא דיברנו על
חיסכון הזמן העצום שיש כיום,
תודות למכשירי חשמל כמו מכונת
כביסה ,מדיח ,מיקרוגל ועוד.
מכשירים המאפשרים חיסכון
בזמן יקר וממילא מאפשרים
יכולת להשקיע את הזמן במטרות
חשובות יותר.
כך גם הטיסות ,שלא רק שמחירן
הוזל אלא גם איכותן השתפרה
פלאים  -זמן הטיסה התקצר
בהרבה ותנאי הטיסה עלו רמה.
כך גם בעניין המכוניות .אמנם
מחירן גבוה יותר ממכונית חדשה
לפני  70שנה ,אך התמורה לא
ניתנת כלל להשוואה .היום
מכונית חדשה מכילה שדרוגים
טכנולוגיים רבים שמייקרים
את הייצור שלה ,וכמובן ביצועי
המכונית טובים לאין שיעור
מלפני  70שנה .באם היינו
מוצאים היום מכונית שמשתווה
בביצועיה לרכב לפני  70שנה,

בוודאי שמחירה היה ברצפה.

מעדנים כעפר
כשרואים את הנתונים הללו,
השאלה כמו מזדעקת מעצמה -
איפה הכסף?
והתשובה היא " -המעדנים
מצויים כעפר" .ניקח לדוגמא את
המונח 'מעדנים' ככזה המייצג
מוצרים שהם בגדר מותרות.
בימינו קיים ריבוי אדיר של מוצרי
מותרות ,עד שהתרגלנו אליהם
בכזו רמה שהם הפכו למוצרי
בסיס שאי אפשר בלעדיהם.
לדוגמא  -סמארטפון ,מחשב
ביתי או מחשב נייד ,מוצרי חשמל
ביתיים ,ועוד ועוד .הצורך למלא
את הבית בכל מוצר שרק יוצא
לשוק ,גורם להרגשה של חסר.
אם חוזרים חזרה ל,1950 -
הרי שמעל  80%מההכנסה
הפרטית של משק-בית היה יוצא
על מזון ,דיור ,ביגוד ובריאות.
אחוזים בודדים היו קשורים
למוצרי מותרות ,אם בכלל .ככל
שמתקדמות השנים ל,2020 -

המספרים משתנים בצורה חדה,
כשפחות מ 60%-הולך לתשלומי
צרכים בסיסיים ,ואילו בין 20-
 (!)25%הולך על קניית מוצרי
מותרות ,כגון בשמים ,אביזרי
אופנה ,אביזרים נלווים למכשירים
טכנולוגיים ,בילויים וכדומה.
עכשיו מובן איך יכול להיות
"היוקר יאמיר" מחד ,ו"המעדנים
מצויים כעפר" לאידך :כיוון
ש"המעדנים מצויים כעפר" -
ריבוי מוצרים נמצאים בשוק,
שונה סדר העדיפויות מבחינת
הוצאות הבית ,וגם מבחינת
החיסכון הביתי .כסף רב מוזרם
לקניית "המעדנים" ,ולכן גם
נוצרת לאדם התחושה שאין לו
מספיק כסף לצרכים הבסיסיים.
יותר מכך ,בגין אמצעי התשלומים
בשנים
שהתפתחו
הרבים
האחרונות ,המאפשרים לאנשים
לקנות ולשלם במספר תשלומים,
אנשים רבים קונים מוצרים גם
כשאין להם כסף לקנות .וכשיש
ריבוי תשלומים מידי חודש,
נוצרת הרגשה שאין מספיק כסף
לקנות מוצרים בסיסיים.

בסיום וחותם ספרו ה"יד החזקה",
כותב הרמב"ם ,לאחר תיאורו
כיצד "כל המעדנים מצויים
כעפר" " -ולא יהיה עסק כל
העולם אלא לדעת את ה' בלבד".
בריבוי מקומות מסביר הרבי
שליט"א מלך המשיח ,שסדר
הופעת פסוקים או הלכות בתורה
היא משמעותית ובעלת תוכן.
הקדמת הרמב"ם את "מעדנים
מצוים כעפר" ל"ולא יהיה
עסק כל העולם" באה ללמדנו
הוראה ברורה :כיוון שהסימן
של "מעדנים מצויים כעפר"
התחיל כבר להתקיים ,הגיע הזמן
שנתחיל להכניס לחיינו גם את
תוכן היעוד הבא  -שכל עניינינו
יהיו אך ורק ענייני קדושה ,טוב
וחסד " -לדעת את ה'  -בלבד"!
כך גם תיכף ומיד יתקיים היעוד
בשלמותו ,וכלל בני האדם ,בכל
רחבי העולם כולו ,יתעסקו בדבר
אחד בלבד  -בהשם יתברך,
בהתגלות מלכנו משיחנו ,הרבי
שליט"א מלך המשיח ,בגאולה
האמיתית והשלימה נאו ממש!

מקולות מים רבים :סופות ענק בארצות הברית
איתותים משמים :בימים האחרונים פוקדות את ארצות הברית סופות ענק המחוללות הרס עצום

בנימין שומר
"מ˜ולו˙ מים רבים ‡„ירים מ˘ברי ים".
סופו˙ ענ˜ פ˜„ו בימים ‡‰חרונים ‡˙
‡רˆו˙ ‰ברי˙ ,ו‰בי‡ו לכמ‡‰ ‰רו‚ים ונז˜ ענ˜
לרכו˘ .מבנים נחרבו ,רחובו˙ ‰ו˘מ„ו וע˘רו˙
נפˆעו ב˘ור˙ ‰סופו˙ ˘פ‚עו בכמ ‰מ„ינו˙.

המצב החמור גרם לנשיא ביידן להכריז על מצב חירום
בקנטקי" :נסייע בכל מה שצריך ,זו אחת מהתפרצויות
הטורנדו הגדולות בתולדות ארה"ב" .עשרות אלפי בני
אדם נותרו ללא חשמל ומים זמינים.
כזכור ,בגליון  42הופיעה כאן בעיתון כתבה ארוכה על
ההקשר שבין אירועים עוצמתיים מעין אלו לגאולה

האמיתית והשלימה ,מתוך עיתון "הקריאה והקדושה"
שיצא לאור בהדרכת הרבי הריי"צ )רבי יוסף יצחק( לפני
כשמונים שנה ,שם נאמר כי אירועים אלו נועדו להראות
את כוחו של הבורא ולגרום להתגברות האמונה בקרב
האומות שיבינו כי העולם עובר שינויים לקראת השינוי
הגדול – התגלותו של מלך המשיח.
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גאולת המזון:
קוראים לזה הנצלה
בעבר ,עודפי יבול הושלכו לים או הונחו להירקב • כיום אנחנו עדים לתופעה עולמית של
התעוררות בתחום ,הצלת מזון ויבול עודף והפנייתם לנזקקים ושכבות חלשות ללא כל תמורה
'ניצוצות קדושה' ,כך זה מכונה.
כשאנחנו אוכלים את המזון
ומשתמשים באנרגיה שהוא נותן
לנו כדי לחיות חיים יהודיים של
תורה ומצוות ומעשים טובים,
אנחנו מרוממים את החי והצומח
וגואלים את האנרגיה שהייתה
טמונה בו  -משיבים אותה אל
שרשה בצורה הטובה והמושלמת
ביותר.

מנחם אמיתי
מ‰מזון
כ˘לי˘
בעולם מוˆ‡ ‡˙
„רכו ל‡˘פ‡ .‰ם כעו„פי
יבול ,מו˙רי ייˆור ו˘יוו˜,
פ‚י ˙ו˜ף‡ ,ו ˘‡ריו˙ מזון
מבו˘ל מ‡ולמו˙ ‡ירועים,
מסע„ו˙ ,ומטבחי ענ˜ ˘ל
מוס„ו˙ וחברו˙ .כך על
פי ‰ערכו˙ ‡‰ו"ם ˘˜ור‡
לˆ‰ל˙ מזון כחל˜ מ˙כני˙
˘לימ˘ ‰ל ‰פח˙˙ זי‰ום
ו˙מיכ ‰ב˘כבו˙ חל˘ו˙.

השנים
שבמאות
עולמנו
האחרונות נשבה בקסמי
התעשיה הענקית ,המהירה
והכפופה לתפוקה וייצור
אינטסיביים ,החל להתעורר
ולהכיר גם בנזקים שלה.

בארץ הקודש ,סך היקף אובדן
המזון שדווח ב) 2020מנתוני
שנת  (2019עמד על כ2.5 -
מיליון טון ובשווי של כ20.3-
מיליארד שקלים  -המהווים
כ 35-אחוז מהיקף ייצור המזון
בישראל .מתוכם ,כחצי  -בשווי
של מעל  10מיליארד שקלים -
ניתן להצלה .כך לפי דו"ח של
'לקט ישראל' שעוסקת בהצלת
מזון והעברתו לכ 330-עמותות
ברחבי הארץ באמצעותן הוא
מחולק ללמעלה מ190,000-
נזקקים בכל הארץ.
נתונים אלו הן בכל גזרות
ותחנות המזון ,יבול ,ייבוא ,ייצור,
הסעדה ,רשתות שיווק וצריכה
ביתית .בתחום החקלאות לבדו,
מדובר על כ 200,000 -טון
פירות וירקות שלא נקטפים,
או נקטפים ולא משווקים .זאת
מתוך סך ייצור של  8.4מיליון
טון .בעבר נהגו פשוט להשמיד
עודפי יבול ,להשליך אותם לים
או להניח להם להרקב .כיום,
עם עליית המודעות ופעילותם
של ארגוני הצדקה והחסד,
כמו גם ארגונים ייעודיים
העוסקים בהצלת מזון ,אחוזים
רבים מהיבול העודף מועברים

הן אמת שקלות וזמינות ייצור
המזון הביאו שפע אל חיינו ,אך
הם גם גרמו לשינוי ההסתכלות
האנושית על מזון ולקלות
יתר בהשלכתו .מזון מושלך
הוא למעשה אנרגיה מבוזבזת.
ניצוצות קדושה שלא באים על
תיקונם.

לשכבות חלשות.
תקופת הקורונה הביאה איתה
אתגרים חדשים עבור הארגונים
העוסקים בהצלת מזון .רשימת
הנזקקים הלכה והתארכה,
מקורות מזון מבושל חשובים
נסגרו  -כחברות של מאות
עובדים שהותירו מידי יום מאות
מנות לנזקקים ויצאו לחל"ת בימי
הסגרים  -ומנגד כמויות ענק של
יבול עודף  -שנותר בגלל סגירת
ענפי צריכה כמסעדות ואולמות
 שחייבו הערכות שיא מבחינתשינוע ופיזור.
אחד המיזמים החשובים בתחום

הוקם בשיתוף פעולה של ארגון
'לתת' ורשת שופרסל  -שאף
מממנת אותו.
מדי שבוע מגיעים עשרות
מתנדבי ארגון 'לתת' למשימת
הצלת מזון מסניפי רשת
שופרסל בכל רחבי הארץ .הם
אוספים מוצרי חלב ,פירות,
ירקות ומאפים שלא נמכרים
עוד  -מפני שהתוקף שלהם
מתקרב או שאריזתם הקוסמטית
לא שלימה  -כל עוד הם ראויים
במאת האחוזים לאכילה אך
לא לשיווק .מהסניפים יעברו
המוצרים  -באמצעות מערך

רחב הכולל עמותות רבות
ופעילי שטח בפריסה ארצית
 למשפחות נזקקות .עובדישופרסל לוקחים גם הם חלק
פעיל במבצע ,מקדישים מזמנם
וגאים ליטול חלק.
מתנדבי יוזמת הצדקה של
שופרסל מכנים זאת "הנצלה",
הלחם של המילים ניצול והצלה,
הצלת המזון מהשלכה לאשפה
וניצולו בצורה מושלמת של חסד,
צדקה ואהבת ישראל.
תורת החסידות מגלה לנו כי
במזון  -המופק מן החי והצומח
 -טמונה אנרגיה אלוקית.

המגמה העולמית הקוראת
להצלת מזון והפניתו לשכבות
החלשות מהווה סימן מסימני
הגאולה שתביא גם את גאולת
החומר  -בה כל פרט ,כל מוצר
או מאכל יבוא על ייעודו לשמו
נברא .והן את הגאולה האנושית
של ביעור הרע והשלטת הטוב
באופן מוחלט .מה שמשתקף
בהפנית מזון לשכבות חלשות
ללא כל תמורה .מהלך נודף טוב
לב וסולידריות שלא היה לו אח
ורע בהיסטוריה האנושית.
לנו נותר רק להיות חלק
לאפשר
ולא
מהמהפכה
לאנרגיות להתבזבז ,להפנות
אותן לאפיקים מועילים ולעזרה
לזולת.
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חדשות

הבית של הבורא

למה צריך
היום בית
מקדש?
לפעמים נראה שבמציאות העכשווית אין צורך
בבית מקדש ,הקרבת קורבנות ועבודה מיסטית
שהיתה קיימת לפני אלפי שנים • המציאות
מוכיחה :הגיע הזמן להסתכלות חדשה על המציאות
הסובבת אותנו • בית המקדש  -המקום בו שוכן
הקב"ה בעולם הזה ,והמקום אליו קשור כל יהודי •
הנה זה בא )מהשמים(

יוסף אברמוביץ
פער עˆום יכול
ל‰פרי„ בין מבטם ˘ל
˘ני י‰ו„ים על ‰בי˙ ‰ח˘וב
בעולם  -בי˙ ‰מ˜„˘.
‡‰ח„ מר‚י˘ ‡˙ מ˘‡˙
חייו בבנין ‰בי˙ וב˘וב‰
˘ל עבו„˙ ˘‰ם ‡ל בין
כ˙ליו ,כ˘˘‰ני ל‡ מˆליח
ל‰בין מ ‰מר‚˘ ומ˘מח
בס„ר˙ מנ‚‰ים ‰נר‡ים לו
מיו˘נים וע˙י˜ים.

אך האמת היא ,שממש עוד
מעט  -כאשר ייבנה בית
המקדש השלישי והעבודה
תשוב להתקיים  -נגלה שעבודת
הקודש בבית המקדש היא לא רק
דבר שאיננו מיושן ומיותר ,אלא
מדובר בדבר הנחוץ והמתאים
ביותר לאנושות בזמננו.
אבל רגע ,מה מתאים לאנושות?
בית המקדש הוא לא נטל על
העולם המודרני .הפוך .הוא
הגשר הטוב ביותר עבור העולם
המודרני ,אל מה שחסר לו.
הסיבה בשלה יצא אלוקים
ל"הרפתקה" של בריאת העולם,
היא מוגדרת ומחודדת מאוד.
המדרש מספר כי אלוקים רצה
ליצור משוואה חדשה ביחסי
הכוחות בין רוחניות לגשמיות.
בתפיסה הפשוטה ,עולם החומר
והפיזיקה הוא מחלקה נפרדת
העומדת בפני עצמה ,אל מול
עולם הרוח והמיסטיקה.
אך מטרתו של אלוקים בבריאת
העולם כולו היתה לחתור
במשך כל שנות קיומו למצב
של שילוב מוחלט בין הגורמים.
החיבור ,הנראה בלתי-אפשרי,
בין רוחניות לגשמיות  -הוא
שאיפתו הגדולה של הבורא.

לכן הוא ברא עולם שמצד טבעו
נראה כי לו ולרוחניות אין שום
דבר משותף ,ומיד לאחר הבריאה
יצא העולם ההוא למסע .מסע בו
הוא יגלה כי הדבר הכי מנוגד
והפוך ממנו  -מציאותו של
הבורא  -הוא בעצם אותו רעיון
של העולם עצמו.

שגרת אלוקות
הרצון של אלוקים להיות נוכח
ומורגש בקרב טבע הבריאה,
להיות דומיננטי בין בני האנוש,
ולהיות מציאות ממשית בתוך
גדרי וגבולות העולם  -הוא זה
שהוביל אותו לברוא את היקום
כולו ,והוא זה שהביא את בני
האדם לבנות עבורו את בית
המקדש.
המטרה היא שהעולם כולו יהיה
בית המקדש אחד גדול .שבכל
מקום ומצב בעולם בו נצעד,
נחוש את מציאותו של הבורא.
אין אפשרות טובה יותר מאשר
להיות מחובר באופן תמידי אל
הישות שאינה מוגבלת בגדרות
אותן אנחנו מכירים כחלק
משגרת חיינו.
מציאותו של הקדוש ברוך הוא
היא נעלית ומרוממת מגדרי
העולם ,וכאשר מציאות זו תהיה
חיה ובולטת בתוך העולם ,בני
האדם יוכלו סוף סוף לחוש את
השלימות ,את החיבור המושלם
ואת היעד הנכסף.
הקשר הרציף עם אלוקים ברמת
תחושה ועבודה של ממש ,הוא
תענוג שאין לו קץ ומאפשר
חיי שלימות מוחלטים .מרכז
ההוויה של עולם שכזה ,הוא בית
המקדש בירושלים.
את מציאותו של אלוקים אנחנו
מעוניינים אמנם לחוש תמיד
ובכל מקום ,אך בסיס נוכחותו
בעולם  -ארמון המלך שבעיר
הבירה  -הוא בית המקדש.

חדשות

ב' זה בית
מטרתו של בית המקדש נחלקת
הפרקטית
ברמה
לשניים:
והמעשית מצד בני האדם,
האירוע המרכזי בבית המקדש
הוא הקרבת הקרבנות .הנה עוד
צעד שנשמע לאנשים השבויים
חסר
מסויימות
בתפיסות
משמעות ,אך בהתבוננות קלה
ניתן להבין את גודל העומק של
הקרבת קרבן .מיד נגיע לזה.
המאפיין הבולט של בית המקדש
מהבחינה המהותית והפנימית
יותר  -הוא מקום משכן השכינה
בעולם .אלוקים הוא רוחני
ומרומם ,אך כאשר הוא רוצה
להגיע אל עולמנו ,הדבר החשוב
לו ביותר הוא להצליח להשתחל
אל תוך הגבלות והגדרות העולם.
שכן ,אם הימצאותו בעולם החומרי
תבטא יציאה מהגבולות וטשטוש
כללי הטבע ,הרי ששילוב זה בין
הרוחניות לגשמיות נעשה חסר
משמעות .הרעיון המרכזי הטמון
בכוונת הבריאה וכמובן בקיומו
של בית המקדש ,הוא שכינת

הבורא בתוך העולם  -כאשר
זה מתקיים בהתאם להגדרות
הבסיסיות של הטבע.
לכן ,בית המקדש בתור מרכז
השראת השכינה ,כ"חדר האירוח"
של הבורא בכבודו ובעצמו בעולם,
משמש תפקיד חשוב .מקום פיזי
אותו מכינים בני האדם למשכנו
של אלוקים ,מבטא יותר מכל את
הצלחת יוזמת הבריאה ,לקחת את
הדבר הגשמי ביותר שיש ,ולזכך
אותו לרמת מוכנות לכך שישכון
בתוכו הדבר הרוחני ביותר שיש.
כאשר בתוך העולם הגשמי ניצב
בית פיזי וחומרי של ממש ,ובית
זה מיועד עבור דבר אחד  -לשכן
בתוכו את בורא העולם ,אין דבר
משמעותי וחשוב מזה .כאן נאמרת
האמירה :הרוחניות ,אלוקים,
איננו סותר לעולם; להיפך  -הוא
מוזמן אליו בשמחה וברצון.
ובחזרה אל העבודה הפרקטית
שבסדר היום הקבוע של בית
המקדש  -הקרבת הקרבנות.

סגירת מעגל

תכולת העולם מורכבת מארבעה
סוגי אוכלוסיה שונים :דומם,
צומח ,חי ומדבר .בהמות הבקר
והצאן מבטאים רמה נחותה יותר
מחיי המשמעות של המדבר .הם
מסמלים גשמיות מוחלטת וגסות
מסויימת.
הבהמה אינה מחפשת משמעות
ותוכן ,היא חיה את חייה באופן
סתמי וגשמי ,ואת כל זמנה היא
מקדישה לעצמה בלבד .מטרת
הקרבת הקרבן היא ליישם את
משימת הבריאה ,ולקרב )מלשון
קרבן( בין גסות העולם ובין
הבורא.
כאשר ניטלת הבהמה ומוקרבת
לאלוקים  -מנוצל הטוב הפנימי
שבה ועולה לקדושה ,לעומת
הגסות הירודה שבה ,שנעלמת.
הקרבת הקרבן היא שלב
משמעותי בדרך לחיבור בין
העולם החומרי ,לבין הרוחניות
האלוקית.
הרגשת האלוקות בתוך בית
המקדש היא חזקה כל כך ,עד
שכל עולי הרגל הרגישו את
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מציאותו של אלוקים כאשר
הגיעו לבית המקדש .בתוך קודש
הקדשים התחושה הייתה מיוחדת
בפני עצמה  -שם מורגשת הדרגה
הגבוהה ביותר בגילוי מציאותו
של הבורא ,שאינה מוגבלת
בשום כלל קיים .ובכל זאת ,היא
מורגשת במקום גשמי מסויים .זהו
כוחו של בית המקדש ,בהנגשת
האורות הגבוהים של המציאות
האלוקית ,לחיים הגשמיים של
אדם אנושי.

השיח שונה
במשך כל הדורות ייחלו יהודים
ליום בו ישוב וייבנה בית המקדש,
ונשוב לעבוד את הבורא מתוך
שמחה ודביקות ממשית .אך
בדורנו ,כאשר אנו יודעים כי
בקרוב ממש ייבנה שוב בית
המקדש השלישי ,שיעמוד לנצח
ולא ייחרב לעולם ,השיח על בית
המקדש איננו דומה כבר לסגנון
שהיה בעבר.
פעם ,בעומק הגלות ,המילים
'בית המקדש' הזכירו לנו בעיקר
את הטוב הגדול שהיה בעבר .הן

עוררו בנו געגוע עמוק וכיסופים
אל ההיסטוריה הנפלאה של עם
ישראל.
היום ,כאשר הדבר הכי אקטואלי
הוא ביאת המשיח ובניית בית
המקדש השלישי ,השיחה על
בית המקדש כבר איננה מהולה
בעצב וגעגועים .בית המקדש הוא
מושג שאמור לעורר בנו שמחה
והתרגשות ,אמונה ודריכות.
מוכנות מוחלטת לקראת הדבר
שצריך לקרות בכל רגע.
הנה ,אנחנו כבר נכנסים חזרה
לבית שלנו ,לבית של אבא שלנו,
והמשפחה מתאחדת מחדש.
בעולם המודרני והיעיל של היום,
הדבר היחיד שחסר הוא החיבור
אל השלימות ,אל המטרה ,אל
היעד .בין כל הפרטים הקטנים,
אנו נוטים לפעמים לשכוח את
הסיפור הגדול ,שבגללו אנחנו
כאן.
בית המקדש השלישי הוא הדבר
הטוב ביותר שיכול לקרות למאה
העשרים ואחת .תשפ"ב היא
השנה המושלמת לבנייתו מחדש.

פרו מזדעזעת :רעידת אדמה בעוצמה 7.5

קריסת מבנים ,הפסקות חשמל ,סלעים במימדי ענק שנפלו על כבישים ושיבשו דרכים • נשיא פרו" :נתמוך בכם ,אחים"
בנימין שומר
רעי„˙ ‡„מ ‰עז ‰בעוˆמ 7.5 ‰בסולם
ריכטר ˙‰רח˘ ‰בˆפון פרו בערב ח‚
‰חנוכ - ‰יום ר‡˘ון ב˘ע 6 ‰בבו˜ר.

מוקד הרעש  -שהיה בעומק של  131ק"מ  -זעזע את אזור
אמזונס שבצפון המדינה 42 ,ק"מ מעיר החוף ברנקה,
והורגש גם במדינות השכנות ,אקוודור וקולומביה .נמסר
על שלושה פצועים בלבד וללא נפגעים בנפש ,ברוך ה'.
הרעידה גרמה להפסקות חשמל נרחבות באזורי הג'ונגל
וכן לנזקים למבנים ולכבישים באמצעות סלעים שחוררו
את האספלט .אחד הנזקים הבולטים היה קריסת צריח של
בית תיפלה עתיק.
פרו היא המדינה השלישית בגודלה הגיאוגרפי בדרום
אמריקה ,עם אוכלוסייה של כ 30 -מיליון נפש .בפרו
קיימים ריכוזים יהודיים המונים כ 2,500 -נפש ,מלבד
תיירים יהודיים רבים.
נשיא פרו ,פדרו קסטילו טראנס ,צייץ בחשבון הטוויטר
שלו" :מלוא הסולידריות שלי עם תושבי אמזונס לנוכח
רעידת האדמה החזקה .הוריתי למשרדים ולסוכנויות של
הרשות המבצעת לנקוט פעולות תמיכה מיידיות .אתם לא
לבד ,אחים .אנחנו נתמוך באלו שנפגעו מנזקי בניינים".
טראנס גם יצא לבקר באזורים שהושפעו מהרעש באזור
האמזונס .המשטרה הלאומית של פרו ,יחד עם משטרת
הכבישים המהירים ,ערכו סיורים ממונעים כדי להסיר

אדמה אדירות באיראן ובפרו .באיראן ,כאמור ,נרשמו מעל
 50,000מקרי מוות ,ואילו בפרו לעומת זאת ,רק  77מקרי
מוות .גם בשנים שלאחר מכן התרחשו בשתי המדינות עוד
רעידות אדמה ,אך בשונה מאיראן ,בה מספר ההרוגים
עמד על עשרות אלפים ,בפרו רעידות אדמה לא מעטות
עברו ללא הרוגים כלל  -כולל הרעידה הנוכחית .נתון
שאולי משקף את התקדמותה של פרו לצדק ויושר.
להלן דברי הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא אסונות
הטבע" :על ידי זה שהנהגת העולם היא מתוך שלום
ואחדות ,ומתוך הכרה בבורא העולם ומנהיגו ,מקור הטוב
צילוםAarom Ore :
לימה בירת פרו
והחסד ,אזי ניתווסף עוד יותר בהמשכת ברכותיו של
הקב"ה בעולם.
סלעים שנפלו על כבישים וחסמו דרכים כדי לאפשר במצב כזה ,אין צורך בעניינים בלתי רצויים ,עונשים וכו',
תנועה חלקה.
אלא אדרבא ,על ידי ההוספה בהשפעת הטוב ,ניתווסף
יצויין ,כי באיראן התרחשה רעידת אדמה בעוצמה  6.3עוד יותר בהכרה בבורא עולם ומנהיגו ,מקור הטוב והחסד,
בחורף ה'תשס"ד  2003 -שהביאה למותם של  20,000שמשפיע טוב וחסד בכל העולם.
איש ,ובשנת ה'תש"נ  1990 -בעוצמה  7.7שהביאה ויתירה מזו ,שלא צריכים לפחד מעניינים בלתי רצויים,
למותם של  35,000איש .רעידת האדמה הזו בפרו ,כמו רעידות אדמה וכו' ,שכן ,גם אם בעבר היו רעידות אדמה,
גם קודמתה בשנת ה'תשע"ט  ,2019 -שהייתה בעוצמה ,8
הרי הכוונה האמיתית בזה היה להזכיר לאלה ,שמאיזה
הסתיימו ללא נזקים גדולים.
סיבה שהיא שכחו ,או לא ידעו שיש בורא לעולם ומנהיגו,
בל"ג בעומר ה'תש"נ  -בעת תהלוכת הילדים המרכזית על ידי שמפחידים אותם לרגע ברעידת אדמה ,כדי
בניו יורק ,נשא הרבי שליט"א מלך המשיח דברים .בין להרעיד אותם מהטעות שחיו בה ,שמכאן ולהבא ידעו
היתר אמר כי אין לפחד מרעידות אדמה ,כיוון שהכוונה שהעולם נברא ומתנהג על ידי הקב"ה ,מקור הטוב ,שלכן
האמיתית בהם היא לעורר את האנשים להיטיב את דרכם צריך להיות ,וישנו ריבוי טוב בעולם ,ועד לריבוי כזה שיש
ולא לפגוע .שישה שבועות לאחר מכן ,התרחשו רעידות בכוחו לשתק ולבער את העניינים הבלתי רצויים".
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 120ימים לתאריך שלא יישכח לנצח

כבר כמה חודשים שמאות אנשים משקיעים את כל מרצם בהכנת חגיגת ענק בינלאומית • מיום ליום ,עוד ועוד מקומות
בעולם מצטרפים להכנות לקראת היום הגדול ,שכבר עכשיו אפשר לצפות שיהיה מכונן בתולדות העם היהודי •
תתחילו לשנן את צמד המילים הכי פופולרי השנה ביהדות :מאה ועשרים
האיש שמשימת חייו היא הגאולה
האמיתית והשלימה ,האדם שסימן
לעצמו תפקיד ואיננו מתפשר על
השגתו  -קץ הרוע ,סוף הקושי.
עולם חיובי של טוב בלבד.

יוסף אברמוביץ
˙כונ„‚ ‰ול ‰מור‚˘˙
ב˙˜ופ‰
‰יטב
‡‰חרונ ,‰במ‚וון ˘טחים
ומ˜ומו˙ בעולם ‰י‰ו„י.
יום ‚„ול מ˙˜רב ,ו˙חו˘‰
‰יסטורי˙ מור‚˘˙ ב˘טח.
‡לפי ˘לוחים ברחבי ‰עולם
ומליוני י‰ו„ים ,מעריˆים
ומ˜ורבים  -ממ˜„ים ‡˙ מירב
˙˘ומ˙ ‰לב לעבר יום ‡ח„,
˘יחול בעו„ כ 120-ימים.

ברמה המעשית מדובר על יום
עוצמתי ומרגש ,שייזכר עוד זמן
רב בישראל ובעולם .צוותי ענק
עובדים כבר זמן רב על הכנת
החגיגות ,שיכללו עצרת ענק
באיצטדיון בלומפילד בתל-אביב;
מצעדי הצדעה בערי הבירה
של מעצמות העולם; קמפיינים
ציבוריים של מיליונים ברשתות
החברתיות; הוצאה לאור של
מגוון ספרים ויצירות סביב היום
ההיסטורי; ועוד היד נטויה.
החיים השגרתיים לא תמיד מזמנים
לנו נקודות עצירה ,בהן ניתנת
לנו האפשרות להביט על המכלול
ולחוש את הגדולה המלווה את
חיינו .דברים רבים כל-כך אנחנו
תופסים כמובן מאליו ,ופעמים
רבות אין לנו את הפריווילגיה
להביט על אותם דברים ולומר
'וואו'.
כמה ימים לפני חג הפסח ,בחודש
ניסן ,יגיע יום ענק  -בו יעצור
העולם היהודי כולו ויוכל לומר
'וואו' .זה יהיה יום בלתי נשכח ,של
התפעלות מהעבר ,הערצה להווה
ומרוצה אל העתיד.

חג בינלאומי

כאן לא מדובר על שלימות בחייו
של אדם שהחליט באופן פרטי
ועל דעת עצמו לחולל את השינוי
המשמעותי ביותר בתולדות
הבריאה .אלא על מי שכולנו
מכירים כאיש אלוקי ,צדיק ענק
בעל אפיק קשר ישיר עם הבורא,
ומי שקיבל בדורנו את התפקיד
הרצוף מאז ימות משה רבינו -
לקשר ולתווך בין הקדוש ברוך הוא
לבין בני האדם בעולם.

נשיא ארה“ב לשעבר דונלד טראמפ חותם על הכרזת יום הולדתו של הרבי שליט“א מלך המשיח כיום החינוך

זהו י"א ניסן תשפ"ב ,יום הולדתו
המאה ועשרים של מלך המשיח
 הרבי מליובאוויטש שליט"א.בתור הדמות המשמעותית ביותר
בהיסטוריה של העם היהודי ,יום
הולדתו היה מאז ומתמיד סיבה
לחגיגות ענק ואירועים בסדר גודל
בינלאומי.
בארצות הברית של אמריקה,
למשל ,קיים חוק המגדיר את יום
הולדתו של הרבי מלך המשיח
שליט"א כ'יום החינוך והשיתוף
הלאומי' .מידי שנה בשנה ,לקראת
התאריך העברי של יום ההולדת
 י"א בניסן  -חותם נשיא ארצותהברית על הצהרה המכריזה על יום
זה כיום החינוך השנתי .נוהג דומה
מקובל גם במדינות נוספות בעולם.
"הדמות המשמעותית ביותר
בהיסטוריה של העם היהודי".

זהו איננו תיאור מוגזם או חסר
פרופורציות .האדם שיגאל
את האנושות כולה מהמציאות
המוכרת של רוע כחלק משגרת
החיים; האדם שמנהיג את העולם
אל עבר עידן של שלימות וגאולה
אמיתית; האדם שעושה זאת מתוך
אהבה ,חיוך ושמחה  -הוא האדם
המשמעותי ביותר בהיסטוריה.

חגיגה של תקווה
זהו הרבי מליובאוויטש שליט"א,
מלך המשיח .אם כל יום-הולדת
שלו נחגג על ידי רבבות בכל
חלקי הגלובוס ,יום ההולדת המאה
ועשרים הוא אירוע בקנה מידה
היסטורי .ממש.
מאה ועשרים ,כפי שיודע כל אחד
 הוא מספר שמספר סיפור .זהומספר המסמל על שלימות בחיי
האדם .על נקודת ציון משמעותית

ורבת חשיבות במהלך תפקידו
של האדם בעולם .לא בכדי שגור
הביטוי "עד מאה ועשרים שנה".
משה חי מאה ועשרים שנה ,וכבר
בתחילת התורה נאמר "והיו ימיו
מאה ועשרים שנה".
השלב בו מגיע האדם לגיל מאה
ועשרים ,הוא יום של שלימות
והתקדמות .זה יותר מסמל ,וגם
יותר מתואר .גיל מאה ועשרים
הוא שלב אמיתי במהלך הכולל של
החיים.
אך היום ,לא מדובר על שלימות
בחיי אדם פרטי ,חביב ונחמד ככל
שיהיה .בעוד כארבעה חודשים אנו
נגיע אל היום הגדול ,יום השלימות
בחייו של מנהיג הדור ,מלך המשיח,
הרבי של כל עם ישראל.

שלימות חייו

זהו יום הולדתו המאה ועשרים של
מי שניבא בשם בורא העולם ,כי
בדורנו  -בקרוב ממש  -תסתיים
תקופה בת אלפי שנים של חיים
לצד רוע מובן מאליו ,ותתחיל
התקופה הנצחית והקבועה -
תקופת הגאולה .טוב מוחלט ,שלווה
אישית ,ושלימות אוניברסלית.
יש רק אדם אחד בעולם שיכול
לבצע את המשימה הזו ,רק אחד
שאלוקים נותן לו את הכוח
והיכולת לעשות זאת .זהו מלך
המשיח ,והוא חוגג ממש עוד מעט
יום-הולדת מאה ועשרים.
לא קשה לנחש מה היא השלימות
האולטימטיבית בחייו של מלך
המשיח .לא מסובך לשער מה אומר
גיל מאה ועשרים של מנהיג דור
הגאולה .ההכנות ליום ההולדת
מלוות בתקווה גדולה ,ובמאמצים
כבירים ,שהחגיגות יציינו את מאה
ועשרים שנות חייו ,ואת ביאתו
כגואל ,לגאול את העולם כולו
ולפתוח את עידן הגאולה ,לנצח.

 Chanukah liveהעולם התאחד בשידור חי

אלפי צופים התחברו ביום האחרון של חג החנוכה ,לצפייה בהדלקות הנרות מסביב לעולם באירוע דיגיטלי שכולו אמונה
טל רונזברג
‡ח„ ‰חי„ו˘ים ב„ורנו‰ ,ו‡ ר˙ימ˙ ‰כלים
‰טכנולו‚יים ל‰פˆ˙ ‰י„‰ו˙ .בח‚ ‰חנוכ,‰
מי„י ˘נ ‰מ˙˜יים מעמ„ „‰ל˜˙ נרו˙ ב˘י„ור חי
‰מועבר מ 770-ו‡ליו מכל רחבי ‰עולם.

האירוע שהתקיים בנר שמיני השנה ,נפתח בתפילת מנחה
עם הרבי שליט"א מלך המשיח כשלאחר מכן עברו להכרזת
 12הפסוקים ,נציגי הילדים "חיילי צבאות ה'" עלו בזה
אחר זה ,מנקודות שונות ברחבי הגלובוס כשהם מכריזים
את מילות הקודש .כאשר השידור הוחזר ל 770-עלה אחד
הילדים והכריז "יחי אדוננו".

התוכנית המשיכה בהקרנת אירועי חנוכה מהשנה ובקטעי
וידאו נוספים ,וכן בשידור שיחה מהרבי שליט"א מלך המשיח.
לפני הסיום עברה המצלמה בין הדלקות החנוכיה בנקודות
מסביב לעולם ,ובהן :לונדון ,אוסטרליה ,ברזיל ,מערת
המכפלה ,ירושלים העתיקה ועוד כשהשיא כמובן הדלקת
החנוכיה הגדולה ב ,770-ושירת האלפים "הנרות הללו".

חדשות
מגזין
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אבישי איפרגון

˘ע˙ ˘‰י"ן ב‡ו˜ר‡ינ‰

היחס המתוח בין המדינות מסלים לאחרונה .תרגילי מלחמה מדאיגים את מנהיגי מדינות העולם והחשש
כי מלחמה כזו קרובה לפרוץ גדול מתמיד • גורמים באוקראינה פועלים נמרצות להנמכת הלהבות • טוב
וחסד לכל העולם ,בתקופת סימני הגאולה
תגבור הכוחות הגדול של הצבא הרוסי בגבול עם
אוקראינה ,שהחל לפני כחצי שנה ,מגיע כעת לשיאו.
לפי הערכת המודיעין האמריקני ריכזה רוסיה בגבול עם
שכנתה כ 100,000 -חיילים ,והיא מתכוננת להעברתם
של כ 75,000 -חיילים נוספים .ע"פ נתונים שפרסמה
אוקראינה כולל התגבור כ 1200 -טנקים 2900 ,נגמ"שים,
ו 1600 -תותחים ומשגרי רקטות מסוגים שונים.
רוסיה העבירה לבסיסי האוויר הקרובים לאוקראינה גם
 330מטוסי קרב ,ו 240 -מסוקים ,והכח הימי שלה באזור
מונה כבר  75ספינות ,וככל הנראה גם  6צוללות.
על פי דיווחים שונים ,כוללים הכוחות גם יחידות עילית
רבות – "ספצנאז" – שלהן תפקיד מיוחד – פריצה מהירה
לעומק השטח ,והשתלטות על שטחי מפתח ,גשרים,
מפקדות ,ואפילו מוסדות ממשל .כמו כן ,פרסה רוסיה
גם חטיבות ללוחמה אלקטרונית ,ובאוקראינה חוששים
גם ממתקפות סייבר גדולות ,כפי שהיה במלחמת רוסיה-
גיאורגיה לפני כ 13 -שנה.
הרקע לתגבור הכוחות הינו העליה במתיחות במחוזות
דונייצק ולוהנסק באוקראינה ,בהן נמשכת מלחמת אזרחים
מזה קרוב לשמונה שנים ,וזאת בעידוד רוסי מסיבי ,הכולל
אספקת נשק ,סיוע לוגיסטי ,אימונים ,ואפילו השתתפות
של חיילים רוסים במסווה של אזרחים ומורדים .רוסיה
מעוניינת בסיפוח המחוזות הללו שבהן אוכלוסייה רוסית
ניכרת .זאת לאחר שרוסיה כבר השתלטה בכח על קרים,
וכבשה אותה לפני שמונה שנים ,ומאז היא ממשיכה לאיים
על אוקראינה ,שמנסה מצידה לקבל את מטריית ההגנה
של ברית נאט"ו.
שני הצדדים ביצעו תרגילים גדולים בחודשים האחרונים,
שכללו הפעלה של אלפי חיילים ,וכמויות גדולות של
אמצעי לחימה .גם אוקראינה תגברה מאוד את כוחותיה
בגבול ,אולם ,נחיתותה הצבאית מול רוסיה ברורה.
התרגילים הרוסיים הגדולים מהווים מקור אמיתי לחשש
במערב ,שמא הם ישמשו כמסווה יעיל לפתיחתה של
מתקפת פתע – וזאת בהתאם לדוקטרינה הצבאית הרוסית,
וכפי שעשתה בריה"מ בפלישתה להונגריה ולצ'כוסלובקיה
)בהתאם לדוקטרינה זו פעלו גם מצרים וסוריה במלחמת
יום הכיפורים ,שאף היא התחילה בתוך מסווה של תרגיל(.
לאחר שנראה היה בחודשי הקיץ שהמתיחות בין הצדדים
פוחתת ,החלה רוסיה בתגבור משמעותי נוסף בחודשיים
האחרונים .במקביל ,התריע המודיעין האמריקני על הכנות
משמעותיות למלחמה ,שלא נצפו בעבר גם בעורף הרוסי.
הכנות אלו מהוות ,בשפה המודיעינית" ,סימנים מעידים"
לקראת מלחמה.
ההכנות כוללות גיוס של כ 100,000 -חיילי מילואים
שרוסיה החלה בו ,וכן הכנות משמעותיות בתחום הרפואי
 הכנות לקליטת נפגעים ,הזרמת אספקה רפואית ,העברהשל ציוד לוגיסטי בכמויות גדולות ,כולל תחמושת וחלקי
חילוף .גיוס המילואים וההכנות הלוגיסטיות והרפואיות

חיילים מצבא רוסיה בעת כיבוש האי קרים

הללו הן בבחינת סימנים מקדימים לקראת מתקפה קרובה,
והן הופכות את המצב בשטח מ"איום" בלבד ,לכדי סכנה
ממשית בפלישה רוסית קרובה .המודיעין האוקראיני אף
פרסם הערכה שלפיה רוסיה נערכת לפלישה בחודש ינואר.
עוד דווח ,שהמודיעין האמריקני ,העוקב מקרוב אחרי
הצבא הרוסי ,העביר ,באופן חסר תקדים ,מידע מודיעיני
חשאי רב למדינות רבות באירופה ,על מנת לשכנע את
מנהיגיהן בחומרת האיום הנוכחי .מידע זה הביא את
מנהיגי בריטניה ,גרמניה ,צרפת ומדינות נוספות לגנות
בחריפות את פעולותיה של רוסיה ,ולהבטיח שכל פעולה
רוסית נגד אוקראינה תביא לתוצאות קשות.
בתחילת חודש טבת ,קיים הנשיא ביידן שיחה ארוכה עם
פוטין ,שבה הוא הזהיר אותו מפני התוצאות החמורות
שיהיו למתקפה רוסית על אוקראינה .ביידן אמר לפוטין
שארה"ב תגיב ב"צעדים חזקים" בכל מקרה של הסלמה
צבאית ,ושהצעדים יכללו הן סנקציות כלכליות קשות
והן "צעדים קשים אחרים" ,שאותם הוא לא פירט .היועץ
לביטחון לאומי של הנשיא ,ג'ייק סאליבן אמר לאחר
השיחה ,שארה"ב מוכנה לנקוט נגד רוסיה בצעדים אותם
היא לא נקטה בשנת  .2014באותה שנה השתלטה רוסיה
על קרים ,וארה"ב הגיבה רק באופן של סנקציות כלכליות.
כעת ,איים היועץ לביטחון לאומי ,יתכן שארה"ב אף תשלח
חיילים אמריקנים למזרח אירופה.
המתיחות המחריפה בין הצדדים היא יוצאת דופן .נשיא
אוקראינה זלנסקי אף הזהיר מפני מלחמה שעלולה להביא
לזוועות שהיו במלחמת העולם השניה ח"ו .החשש המרכזי
הוא מעימות אוקראיני-רוסי שיגרור לתוכו את ברית
נאט"ו ובראשה ארה"ב.
אחד מסימני הגאולה עליהם מדבר הרבי שליט"א מלך

צילוםAnton Holoborodko :

המשיח בהרחבה ,הינו" :אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו
צפה לרגלו של משיח" )בראשית רבה ,פרשה מ"ב(.
סימן גאולה מובהק זה ,שניתן לנו ע"י חכמינו ז"ל ברוח
קדשם ,מתאים לחלוטין למה שמתרחש לאחרונה ,כאשר
רמת האיומים ההדדיים גוברת ,ואיתה גם החששות
מעימות בין המעצמות.
אולם ,יש לדעת שהרבי שליט"א מלך המשיח חוזר ומדגיש
בהזדמנויות שונות שהגאולה תבוא 'בחסד וברחמים',
והזכיר את המובא בספר תהלים ע"י דוד המלך" :טוב ה'
לכל ורחמיו על כל מעשיו" .וכפי שמבארים חז"ל בגמרא
)מסכת בבא מציעא ,דף פ"ה( הדבר אמור אפילו לגבי
בעלי חיים ,וקל וחומר שה' מרחם על כל בני האדם ,גם
על הגויים.
ולכן ,הגאולה תבוא בשמחה וטוב לבב גם לאומות העולם,
וגם הם יגאלו ,ולא יהיו עוד מלחמות נוראיות ח"ו.
ואכן ,גם בחזית האוקראינית ,לא נראה שמי מהצדדים אכן
רוצה במלחמה כוללת ,שעלולה להביא לאבידות כבדות
ולנטל כלכלי עצום ,לכן סביר להניח שלכל היותר יהיה בין
אוקראינה לרוסיה עימות מוגבל ביותר .אם ארה"ב ונאט"ו
יפגינו נחישות מול רוסיה ,יתכן שגם עימות מוגבל לא
יהיה.
ככלל ,הסיכוי למלחמה בין מעצמות העל הוא נמוך ביותר,
ויש לזכור שפוטין וביידן כבר הסכימו על הארכת תוקף
ההסכם לפירוק הנשק הגרעיני  ,NEW STARTעד
לפברואר .2026
ולכן ,אנו מאמינים ובטוחים שאיננו ניצבים בפני מלחמה
עולמית ח"ו ,אלא לכל היותר 'התגרות' בין המעצמות,
שגם היא כנ"ל אחד מסימני הגאולה המובהקים.

חדשות

באירופה
התאחדו
בקונגרס משיח

האם נפרצים
גדרי העם היהודי?
מספר מקרים גילו לאחרונה :בתוך עולם הישיבות לומדים
תלמידים שאינם יהודיים ,רובם הגדול ללא ידיעתם •
מהתוצאות ההרסניות לאי חקיקת חוק "מיהו יהודי"
רבקה סופר
מ˜רים ספורים ˘‚˙‰לו
ל‡חרונ ‰ח˘פו ˙ופע‰
מ„‡י‚ :‰מ˙ברר ˘ב˙וך עולם
‰י˘יבו˙ ,ח„רו ˙למי„ים ‰מ‚יעים
מב˙ים ב‰ם ‡‰ם ‡ינ ‰י‰ו„י ‰על
פי ‰‰לכ ,‰ו‰ם ‰ולכים ומ˙ערים
ב˙וך ‰עם ‰י‰ו„י .מ˜ר˘ ‰כז‰
נח˘ף ב˘בוע ˘עבר בי˘יב‰
מוכר˙ ו‚רם לסער„‚ ‰ול.‰

לאורך כל שנותיו ,שמר עם ישראל על
ייחודיותו .הברכה הנאמרת מידי בוקר
"אשר בחר בנו מכל העמים" ,קויימה
הלכה למעשה ,על ידי שמירת גדרי
העם ואי כניסת גויים לתוכו .גם כאשר
מבקש מישהו להתגייר ,מציבים לו בבית
הדין כללים נוקשים ומנסים לדחותו ,כפי
דרישת היהדות.

חוק "מיהו יהודי" .היה זה לפני כחמישים
שנה ,בעת שעלתה לדיון הצעת החוק
הקובעת מי יוגדר כיהודי ,ולשון החוק
השמיטה את המילה "כהלכה"" .יהודי
הוא מי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר",
ללא שצויין "שהתגייר כהלכה".

ניבא מראש
הרבי שליט"א מלך המשיח זעק כי זהו
פתח שיוביל למקרים חמורים של עליית
גויים רבים לישראל ,כפי שכולם נוכחו
לראות בעשרים השנים האחרונות ,כאשר
מידי שנה עולים ארצה מאות אלפי גויים
החיים כאן בישראל ומאיימים על צביון
העם היהודי.
למרבה הצער ,למרות זעקותיו ,דווקא
גורמים דתיים וחרדים בפוליטיקה
ובראשם חברי הכנסת ,היו אלו שמנעו
את תיקון החוק ,כך שהפרצה הנוראית
נשארה פרוצה עד עצם היום הזה.

אלא שמתברר ,כי דווקא בארץ ישראל,
בחסות "חוק השבות" ודומיו ,חודרים
גויים במסווה לתוככי העם היהודי
ומאיימים על שלימותו .מצבים אלו
מצריכים בירור עמוק וחשיבה חדשה
באשר לקביעת זהותו של כל אזרח ,בכדי
למנוע חתונות עם גויים כאן בישראל.

לאחרונה ,עם חשיפת המקרים המזעזעים
עולות הקריאות מחדש לתיקון החוק,
ודרישה לעשיית חשבון נפש מדוע
לא האזינו לאזהרותיו של נביא הדור
ומנהיגו ,והעדיפו שיקולים פוליטיים על
פני תיקון החוק כנדרש.

אחד ממאבקיו הבולטים של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,הוא זעקתו הנוקבת לתיקון

גם מקרה חמור זה ,בו התגלה תלמיד
ישיבה שקדן ומצטיין כגוי ,נצפה על

חנוכה שמח על
המגרש
קבוצת הכדורגל ריבר פלייט מארגנטינה
המוכרת לרבים מתושבי המדינה ונחשבת
אחת האלופות הגדולות ,הביעה מחווה
יוצאת דופן ,כאשר השחקנים הלא-יהודים,
בחרו לאחל חנוכה שמח ולהבליט את
החג היהודי מול מיליוני האוהדים במדינה.
אין ספק שמדובר בעוד שלב בו אנו עדים
למוכנות העולם לגאולה האמיתית והשלימה
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הזהיר מראש מאי תיקון החוק .הרבי שליט“א מלך המשיח

ידי הרבי שליט"א מלך המשיח בבהירות
מופלאה .וכך נאמר בשיחת כ' אב תשל"א
):(11/8/1971
"שאלתי ראש ישיבה מדוע הוא שותק.
והוא ענה שהוא עסוק בהרבצת התורה!
דבר נעלה מאד .אמרתי לו :האם אתה
יודע שבישיבה שלך לומדים גוים! ואתה
אומר בפניהם את השיעור!"..
"בין תלמידי הישיבה ,ישנו בחור או כמה
בחורים שלא יודעים שהם אינם יהודים:
כשהאב והאם הגיעו לגבול ,רשמו אותם
בתור יהודים ,והוא היה אז ילד קטן
שבכלל לא ידע במה המדובר ,ולאחרי
שהגיעו לנתניה או לעיר אחרת ,וראו
שהוא רשום בתור יהודי " -מהלך ארבע
אמות בארץ ישראל"" ,ומדבר בלשון
הקודש"  -התחבר עם כל שאר הילדים,
וכיון שהי' לו "ראש טוב" ,הלך לישיבה,
כך ,שיושב עכשיו בישיבה פלונית ושומע
את השיעור ,וכשיש לו שאלה כו' ,פונה
לראש-ישיבה ,ששמח בחידושי-תורה
שלו ,מבלי לדעת שהוא מלמד תורה
לעכו"ם ,אלא שהעכו"ם אינו יודע שהוא
עכו"ם ,לפי שאביו ואמו לא סיפרו לו,
כיון שהם בעצמם אינם יודעים זאת!
"מה יצא מאותה "הרבצת תורה" -
שבשיעור שלו יושב גוי ומאזין!".

בבית משיח בלונדון ,התקיים
בחודש שעבר "קונגרס משיח
האירופאי" .בפעם ה 22-התכנסו
נציגים מכל רחבי היבשת ,לאירוע
שכל כולו דיונים ,לימוד והחלטות
בנושא קבלת פני משיח צדקנו
בפועל ממש .הדוברים השונים
העלו על נס את השפעתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח על כל חלקי
העם היהודי ,ואפילו על אומות
העולם ,כשהם סוקרים כיצד ניתן
לראות שהעולם מוכן לגאולה.
בסיום הקונגרס נערכה התוועדות
רבתית לתושבי העיר.
במרכז הקונגרס עמדה תביעתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח לכל
אחד" :עשו כל אשר ביכולתכם
לפעול ביאת משיח צדקנו" ,וכן
נקראו כולם להוסיף בשיעורים
בהם לומדים עניני גאולה ומשיח
"הדרך הישרה להבאת הגאולה".
אין ספק שהשפעותיו של כנס
שכזה ,יוסיפו בהכנת העולם
לקבלת פני משיח צדקנו בפועל
ממש ,במיוחד ביום זכאי ,יום י"ט
בכסלו ראש השנה לחסידות.
יצויין כי האירוע מצטרף לשרשרת
פעולות הנעשות במסגרת בית
משיח בעיר הפועל להנחלת
התודעה במשיח וגאולה וחיזוק
האמונה ובטחון בהתגלותו השלימה
והקרובה של הרבי שליט"א מלך
המשיח.
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חדשות
בנימין שומר
˘ב˙ חנוכ‡ ‰חר ‰ˆ‰רייםˆ .עיר חר„י לבו˘
בכובע וחליפ‰ ‰ז„רז ל˙פיל˙ מנח ‰בכו˙ל
‰מערבי ,כ˘לפ˙ע ערבי ˘‰לך לפניו ‰ס˙ובב ‡ליו˘ ,לף
סכין ו‰חל ל„˜ור ‡ו˙ו בטירוףˆ‰ .עיר ניס ‰ל‰ימלט
ו‰מחבל ˙פס ‡ו˙ו בי„ו וניס ‰ל„˜ור ‡ו˙ו בˆוו‡רו˙ .וך
˘ניו˙ ‚‰יעו לוחמי מ‚"ב למ˜ום וˆ‰עיר ‰חר„י ˙‰רח˜.

המחבל התקרב לעבר לוחם וניסה לדקור אותו ,הלוחם התרחק
והרים את נשקו ,המחבל ניסה לדקור לוחמת נוספת שהתקרבה.
הלוחם ירה בו והוא נפל על הרצפה .כשניסה להתרומם ולהמשיך
לתקוף הוא נורה בשנית ,מה שהביא למותו.
הצעיר החרדי ,אברהם אלמליח שמו ,נפצע בפיגוע באופן בינוני
ופונה בזריזות לבית הרפואה שערי צדק ,לא לפני שקיבל טיפול
מציל חיים במקום .הוא היה בהכרה מלאה וסבל מפצעי דקירה,
וב"ה הוא מתאושש ושלומו טוב.

צילום :דוברות המשטרה

שני הלוחמים עם מפקדם רפ“ק טעמה

תגובות סוערות בעקבות
חקירת הלוחמים
שחיסלו את המחבל
תגובות מכל קצוות הקשת הפוליטית ,לנוכח ההחלטה המקוממת לחקור
את החיילים שהגיבו כמצופה מהם ,וחיסלו את המחבל תוך כדי הפיגוע
בסמוך לשער שכם • למרות שמחבל הספיק לדקור בחור ישיבה ,הרי
שבנס הוא ניצל • "זה נס חנוכה ,הלוחמים הצילו אותי"

מאוחר יותר הוא אמר" ,הלוחמים הצילו אותי ,זה נס חנוכה" .ואכן,
בתיעוד הוידאו ממצלמות האבטחה שפורסם ע"י המשטרה נראה
בבירור כיצד המחבל מתנפל עליו כאחוז אמוק ומכוון את הסכין
אל ליבו וצווארו .רק נס שמר על חייו.
הלוחמים נחקרו באותו ערב במח"ש תחת אזהרה ,נשקם הוחרם
מהם וכצפוי במציאות ההזויה של ימינו ,מיהרו חברי הכנסת
מהרשימה המשותפת ואנשי שמאל לגנות את הירי במחבל במה
שכונה בפיהם כ'הוצאה להורג'.
נס החנוכה היה ,שהלוחמים שניטרלו את המחבל הנאלח זכו
לגיבוי רחב ממערכת הביטחון והפוליטיקאים מימין ואף משמאל.
חקירה תחת אזהרה והחרמת נשק הם נוהל קבוע באירוע שמסתיים
במוות ,כך טרחה התקשורת להסביר מאוחר יותר ,כשהרוח נטתה
לטובת הלוחמים זאת למרות שבפעמים אחרות בהם לא נוצרה
מהומה תקשורתית מעין זו שהתחוללה הפעם כנגד החיילים ,לא
נחקרו כמובן החיילים ,בעוד שהפעם מיהרו במח"ש לפעול כפי
שדרשו מהם אותם גורמים רדיקלים קיצונים.
ראש הממשלה ,תמך ואמר" :הלוחם והלוחמת פעלו באופן מהיר
ונחוש מאוד ,כמצופה משוטרי ישראל ,אל מול מחבל שניסה
לרצוח אזרח ישראלי .אני מבקש למסור להם את מלוא הגיבוי.
כך היה מצופה מלוחמינו לפעול וכך הם פעלו .אסור לנו לאפשר
לעיר הבירה שלנו להפוך למוקד של טרור" כך אמר בנט.
שר החוץ יאיר לפיד" :מחזק את כוחות הביטחון ולוחמי מג"ב
שפעלו הערב מהר ,חתרו למגע בנחישות והביאו לסיום אירוע
הטרור הנפשע בשער שכם ,ולהצלת חיים .מגבה לחלוטין את
הלוחמות והלוחמים שלנו .לא ניתן למחבלים להשתולל ברחבי

הניצול מהפיגוע הקטלני בירושלים:
בגיל  25בלבד ,נרצח
הק' אליהו קיי ,בוגר
ישיבת חב"ד ומדריך
בכותל המערבי •
גם באירוע קשה זה,
המזעזע את הנפש
ניתן לראות בחוש את
ההשגחה האלוקית,
כאשר יהודי אחר
שעמד בסמוך ,ניצל
אודות לתפילין שעל
ידיו שעצרו את הקליע

מושקא רותם
‰בו˜ר ˘ל י"ז בכסלו ˙‰חיל בי„יע‰
מר ‰מירו˘לים ,מחבל נ˙עב ˘לף רוב‰
מסו‚ ˜רלו בסמוך ל˘ער ˘‰ל˘ל˙ בעיר
‰ע˙י˜ ‰ויר ‰לעבר י‰ו„ים .כוחו˙ ‰ביטחון
‚‰יבו בזריזו˙ ונטרלו ‡ו˙ו ˙וך פחו˙ מ„˜.‰
‡ך ‰לב ‰י‰ו„י מ„מם וממ‡ן ל˙‰נחם.

הקדוש אליהו קיי הי"ד נרצח בפיגוע האכזרי בדרכו
לתפילת שחרית בכותל המערבי שריד בית מקדשנו.
אליהו הינו בוגר ישיבת חב"ד בקרית גת ,עלה לארץ
הקודש מדרום אפריקה והתעתד להתחתן עם בחירת
ליבו בחודשים הקרובים .צרורות המוות של המחבל
הארור גדעו את פתיל חייו כשהוא בן  25שנים .לצידו
נמצאו התפילין שלו וספר לקוטי שיחות שנשא איתו.
התמונה שריגשה רבים .אליהו קיי הי“ד ב‘מבצע תפילין‘

בהלוויתו ,שנערכה ביום שני ערב י"ט כסלו ,לא נותרה
עין אחת יבשה .בני המשפחה ביקשו שלא להספיד

חדשות
ירושלים ובכל מקום אחר בארץ.
מאחל החלמה מהירה לפצוע
מאירוע הדקירה".
השר לביטחון פנים ,עמר בר-לב:
"הסרטון מזירת הפיגוע הערב מציג
 50שניות בהן חוצה מחבל מעבר
חצייה ,תוקף מספר פעמים חרדי,
ממשיך ונע אל עבר שוטר מג"ב
ותוקף אותו ,עד הרגע שהשוטרים
יורים עליו .שנייה או שתיים לאחר
הירי הראשוני היה על השוטרים
לקבל החלטה האם המחבל שנפגע
עומד להפעיל חגורת נפץ' .כשיש
ספק אין ספק'".
שר התפוצות ד"ר נחמן שי מסר:
"לא להתבלבל ,היה כאן פיגוע
וניסיון לרצח .רק בשבוע שעבר
נרצח אלי קיי ז"ל .מציע ,לפני
שקופצים ומכריזים הכרזות,
לבצע בדיקה קפדנית של נסיבות
הירי על המחבל .אין מקרה אחד
דומה למשנהו .מג"ב ,משטרת
ישראל ושב"כ ראויים להערכה על
הדביקות במטרה ועל הנחישות
במאבק בטרור".
אחריהם החרו-החזיקו שרים וחברי
כנסת רבים מהקואליציה וכמובן
מהאופוזיציה הימנית ,כח"כ בצלאל
סמוטריץ' ,יו"ר הציונות הדתית
שאמר" :מאחל רפואה שלימה
לפצוע מפיגוע הדקירה בשער
שכם ,ומגבה באופן מוחלט את
לוחמי מג"ב שהגיבו נכון ,חיסלו את
המחבל וניטרלו את הסכנה".
יו"ר עוצמה יהודית ח"כ איתמר
בן גביר מסר" :מצדיע לשוטרי
מג"ב שהרגו את המחבל ,מגיע
להם צל"ש .ולכל המצקצקים  -גם
כשמחבל שוכב על הרצפה ,הוא
מהווה סכנה ויכול להפעיל מטען
חבלה .אני משבח את לוחמי מג"ב
על פעילותם המהירה בנחישות

רחל שאבי

על ‰ניסים

הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש להמשיך במצוות פרסומי-ניסא
כל השנה ,ואנו שמחים לבשר לקוראינו היקרים על נס גדול שהיה
פה.

”הלוחמים הצילו אותי ,זה נס“ .אברהם אלמליח בבית הרפואה

ובמהירות ,שהרגו את המחבל
המתועב .צריך שיהיה ברור לכולם,
מחבל שיוצא לרצוח יהודי ייהרג
במקום".
אפילו המפכ"ל ,רב ניצב יעקב
שבתאי ,שבפרעות ערביי לוד
השמיע זמירות לא כל-כך נעימות
לאוזניים יהודיות ,גיבה כאן
באופן מלא את הלוחמים ,בדבריו:
"האירוע של שלום צ'רלי שלוש
ז"ל ואירועים נוספים לימדו אותנו
שחייבים להביא לניטרול מלא של
מחבל במהלך אירוע שמתרחש ,וזה
בדיוק מה שעשו היום לוחמי מג"ב,
בתגובה מהירה ונחושה לפיגוע נגד
האזרח ולניסיון לפגוע גם בהם.
באירוע טרור ,הלוחמים והשוטרים
נדרשים לקבל החלטה בשבריר
שניה ,והם קיבלו את ההחלטה
הנכונה .הלוחמים הללו לא לבד.
אני נותן גיבוי מלא לפעילותם
ואנו כמשטרה נעמוד לצידם ,נסייע
ונעזור בכל שנידרש .שוטרי ולוחמי
משטרת ישראל פרוסים בימים אלו
בכל רחבי הארץ ,תוך התמודדות
חסרת פשרות בפשיעה ובטרור ,ואני
חוזר על מה שאמרתי באום-אל-

פחם  -מי שיבקש לפגוע ולפגע
בשוטרים ואזרחים ,יידע שדמו
בראשו" ,אמר.
ניצב אמיר כהן ,מפקד משמר
הגבול ,תמך גם הוא ואמר" :בימים
האחרונים נעשו מספר ניסיונות ע"י
מחבלים לפגוע בלוחמים ובאזרחים.
הלוחמים והלוחמות פעלו בצורה
נחושה ,חתרו למגע וסיימו את
האירוע בכך שמנעו פיגוע גדול
יותר באזרחים ובלוחמים .אני מגבה
באופן מלא את הלוחמים שהגיבו
כנדרש לאירוע ,הביאו לנטרולו של
המחבל ,ומנעו ממנו פגיעה נוספת
בלוחמים ואזרחים שהיו במקום.
ישנה היערכות גדולה עם פריסה
רחבה של כוחות משמר הגבול
ברחבי הארץ ובירושלים בפרט
וזאת בכדי לתת ביטחון לתושבים".
ימים מספר אחרי כן ,בה' טבת
הידוע כיום סגולה ,נסגרה החקירה
בזיכויים המלא של הלוחמים ,והם
אף זומנו לקבלת תעודת הערכה על
פעולתם המהירה באירוע.

התפילין הצילו את חיי
אותו אלא רק לומר דברי חיזוק
והתעוררות הנוגעים אל אלו
שנותרו חיים ,בבחינת 'והחי יתן
אל ליבו'  -כמנהג חב"ד שלא
להספיד את הנפטרים .במסע
ההלוויה בו השתתפו אלפים ,שר
הקהל את ניגונו של אדמו"ר הזקן,
'ד' בבות' מתוך בכיות נוראיות
ורגשות הומים.
בתוך הכאב הבלתי נתפס ,מבליחה
קרן אור בדמות נס התפילין .זאבי
קצנלבוגן גר ברובע היהודי ,ועלה
כמידי בוקר לתפילת שחרית
בכותל המערבי כשהוא עטוף
בטלית ועטור בתפילין .ליד שער
השלשלת שמע לפתע יריות ,וחש
כאב חזק בזרוע ,במקום בו מונחות
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התפילין.
הוא רץ מיד לתפוס מחסה,
כשאנשים שהיו במקום עזרו לו.
כאב חד בזרוע הבהיר לו שהוא
נפצע .אבל רק מאוחר יותר הבין
את גודל הנס .תמונת התפילין
המחוררות שטפה את הרשתות
החברתיות והביעה את גודל הנס
כמו גם העירה את ליבו של העם.
מאוחר יותר אמר זאבי" ,התפילין
הצילו אותי ,הרגשתי את החיבור
וההגנה מאלוקים… כל אלו
שרוצים לקחת את חיינו ישלמו
את המחיר או בידי שמים או בידי
אדם".
בפיגוע נפצע גם אהרן יהודה בן

טובה ,שנותח ויצא מכלל סכנה.
הוסיפו פרקי תהילים ,מצוות
ומעשים טובים לרפואתו השלימה.
יצויין ,כי הרבי שליט"א מלך
המשיח הזהיר פעמים רבות ,כי
הזרז העיקרי להתגברות הטרור,
הוא מראה נכונות מישראל לקיום
משא ומתן עם הערבים .ואכן,
למרבה הכאב ,גורמים בכירים
בממשלה מצהירים שוב ושוב על
רצונם בחידוש המשא ומתן על
מסירת ארץ ישראל ,ועל דיונים
מול הנהגת הרש"פ .אין ספק
שדיבורים אלו מעודדים את אותם
מחבלים להגביר את פעולותיהם,
היל"ת.

פה ממש  -בירושלים ,בנר שביעי מימי חנוכה תשפ"ב .מה קרה?
ובכן ,רוצח ערבי )להלן" :מחבל"( ניסה לרצוח )סליחה" ,דקר"(
צעיר יהודי ליד שער שכם ,ותקף שני שוטרי מג"ב .אלה הגיבו
במהירות ובנחישות ,הדפו את הרוצח והצילו את חיי היהודי
ואזרחים נוספים שהיו שם תוך שהם מבצעים ירי מדוייק והורגים
אותו .אבל זו הייתה רק מחצית הנס.
מיד בתום ה"אירוע" הובלו השניים לחקירה תחת אזהרה במח"ש
כאחרוני הפושעים ,ונשקם נלקח מהם למחלקה לזיהוי פלילי)!(.
עד כאן  -מוכר ,מביש ומשפיל כרגיל .פרק נוסף בסדרת "השמים
אור לחושך וחושך לאור".
אבל מכאן ואילך החלה מתגלגלת התרחשות ניסית בעליל ,שכמותה
לא נראתה במחוזותינו זה עידן ועידנים.
והנה זה בא :עוד טרם הסתיימה ה"חקירה" ,וכבר מפקד החייל
העניק להם גיבוי מלא ,המפכ"ל הרים קול זעקה והבטיח להוריהם
סיוע משפטי ,והשר לביטחון פנים )וואו (..קבע כי השוטרים פעלו
כנדרש ולא היה מקום לחקירתם .התקשורת הצטרפה למקהלת
המגינים וסערה-ציבורית ופוליטית של ממש פרצה .חברי כנסת
מהקואליציה והאופוזיציה הגישו בקשה לדיון דחוף בוועדה
לביטחון-פנים בכנסת על ההחלטה המטורפת של ה"מחלקה
לחקירות שוטרים" לחקור את הלוחמים שפעלו ללא דופי ,וכינו
את ההחלטה "מקוממת ומסוכנת".
אפילו ראש הממשלה בנט הדגיש כי הלוחמים מנעו רצח ופעלו
בתושייה מבצעית בתוך שבריר שניה.
מי אנחנו? צבאות השם .ולכן "גאון יעקב" ,גאוות-היחידה של
העם-הנבחר הוא מושג כה מרכזי ועקרוני בתורה ,ומודגש ביותר
במשנת הרבי שליט"א מלך המשיח" .גאון-יעקב" הוא מצב נפשי
יהודי ,שמבטא את הגאווה המוצדקת היחידה בקרב בני-האדם.
גאון-גאווה יהודית הוא מצב קיומי ,ונובע מאחדותו המהותית
של כל יהודי עם אלוקיו .ממילא ,כל הפוגע ביהודי הריהו כפוגע
בבבת-עינו של השם ,והופך את עצמו לחסר זכות קיום .אי-הבנה
של עיקרון אלוקי זה הינו קריטי ,ועולה לנו ולאויבינו ביוקר רב...
"ישראל וקוב"ה כולא חד" ,עם-ישראל והקדוש ברוך הוא  -הם
ישות אחת ,קובע רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש .בעצם ,העולם
כולו נברא כדי שהאחדות הזו תוכל להתבטא גם ברבדים הפיזיים
של הבריאה ,ולא רק במימדים הרוחניים-עילאיים.
אז למה צריך נס בשביל זה?! כי לאחר שנות גלות כה רבות ומרות,
רצופות מאבקי שרידה והשפלה ,קצת שכחנו מי ומה אנחנו באמת.
ועד שגם היום ,במצב של עליונות צבאית וכלכלית כה מובהקת,
עדיין סוחבים כאן את הגישה המתנצלת והמתקפלת ,הגלותית
בעצם ,שכבר אין לה כל סיבה הגיונית .חרדים מכל רשרוש.
מגמגמים קשקושי "ציונות-מדינית" מטושטשים במקום לחזק את
האמת ,זו שמאות מיליוני גויים בעולם כולו מאמינים בה זה מכבר.
ש :זה הולי-לנד ,ששייכת לצ'וזן אנד הולי-פיפל ,כי ככה קבע גא-
ד .אכן ,הפוסט-טראומה עדיין זורמת בעורקינו.
לכן כה מעודדת ומשמחת ההתעוררות והגיוס הכללי ביחס
לחיסולו של אותו רוצח ,שמבשרת  -אינשא-ללה גאולה מאותו
הלך-הרוח המכווץ והמושפל ,שמאפשר לאוהדי-הרוצחים להמשיך
לדהור במדיה הבינלאומית באין מפריע ,רכובים על כנפי השקר-
הפלסטיני המומצא ,שרוב )אפילו( העולם הערבי בוחל בו כבר
מזמן.
ולנו לא נותר אלא לברך את אלוקינו בברכת "כן יאבדו אויביך
השם" ,להודות לו יתברך על הנס ולבקש עוד הרבה כאלו ,וכמובן,
מבלי שתיפול אף שערה משערות ראשו של יהודי חלילה .ועוד
נברך את הפצוע בהחלמה מהירה וקלה ,ואת עצמנו ב"ורוח
הרשעה כעשן תכלה" נאו ממש אמן.

חדשות
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האם בקרוב ניאלץ לשנות
את שם המשפחה?

ההיסטוריה הארוכה והסבוכה של עם ישראל מספרת סיפור מרתק ,ובקרוב כל הקצוות עומדים להיסגר • כולנו חלק
מהסיפור ,וכאשר יגיע ה'הפי אנד' ,מסתבר שיהיו לכך השלכות ישירות על חיינו • התהליך שיגלה את כל האמת של
אילן היוחסין המשפחתי • ביקור קצר בממלכת ה'יוחסין' של עם ישראל
אז לא יהיה מקום לטעויות .גויים
יהיו מוכרחים להיות מוכרים
כגויים ,כהנים ככהנים ,וכדומה.

טל רוזנברג
י˘ לכם ˘לט יפ ‰עם
˘ם ‰מ˘פח˘ ‰לכם על
„ל˙ ‰בי˙? ‡˙ם ‡ו‰בים ‡˙
˘ם ‰מ˘פח‡‚ ?‰ים בו? ע„יף
˘˘˙‰וב‰˙ ‰י ‰חיובי˙ .כך
ז ‰נכון .מ˘פח ‰מסמל˙ על
˘ייכו˙ ,על מכנ ‰מ˘ו˙ף
וחיים מ‡וח„ים .מ˘פח‰ ‰י‡
בסיס ח˘וב ו‰כרחי לחיים
ברי‡ים וטובים.

אך מעמד המשפחה שלנו עשוי
להיות נושא מעניין לדיון .בעם
ישראל בולטות שלוש קבוצות
מרכזיות המיוחסות באופן שונה:
כהנים ,לויים וישראלים .אמנם
בשגרת היום-יום הנוכחית
החלוקה לא תמיד נשמעת
רלוונטית ,אך בקרוב ממש ,כפי
שהבטיח הרבי מליובאוויטש מלך
המשיח שליט"א ,תגיע הגאולה
השלימה .מרכז החיים היהודי
יחזור שוב להיות בית המקדש,
ועבודת המקדש תהיה שוב דבר
בולט בסדר היום שלנו והגשמת
מציאותנו.
גם קבוצות נוספות ,פחות
דומיננטיות ,מרכיבות את הפסיפס
בעם ישראל .החשובים ביותר כאן

אך כיצד נוכל לדעת מה עבר על
משפחתנו לאורך כל אלפי השנים
מאז נחרב בית המקדש?
בדיוק עבור זה ,וגם עבור עוד שלל
צרכים רבים ,יגיע מלך המשיח.
מקורות היהדות מלמדים אותנו
כי ברוח קדשו יוכל מלך המשיח
לפגוש כל יהודי ולחשוף עבורו
לראשונה את הסטטוס המלא שלו.
האם הוא כהן או לוי ,וגם אם הוא
ישראל רגיל  -מאיזה שבט הוא,
האם הוא גר ,וכן האם הוא יהודי
כשר לחלוטין.
זיהוי מוחלט וברור יותר אפילו מהDNA-

אלו הגרים .אחריהם יש הגדרות
נוספות למקרים נדירים וסבוכים
המשליכים על הגדרתו של היהודי.
מאורעות החיים המשפיעים מאוד
על עיצוב הגדרתנו היהודית,
מוכרחים להירשם היטב על-מנת
שנדע מי אנחנו ומה מוטל עלינו.
על כהנים מוטלת אחריות גדולה,
ובמקביל גם איסורים מיוחדים.

גם ללויים וישראלים יש מפרט
משלהם.
במקרים רבים לא פשוט לדעת את
ההגדרה המדוייקת של המשפחה.
לאחר אלפיים שנות גלות הדבר
קשה שבעתיים .לדוגמה :אם אדם
מתחתן חלילה עם אישה גויה -
ילדיו הם גויים גמורים .זהו דבר
התקף ונכון לאורך כל הדורות

הבאים שיבואו אחריהם.
כאשר בקרוב תגיע הגאולה,
ייחוסים אלו יקבלו משמעות
הרבה יותר ,כאשר חלום הבלהות
של הגלות יגיע לקיצו ,וחיי
היהדות הסדירים ישובו לתיקנם
עם אפשרות לקיים את רצון השם
בצורה מושלמת.

התלמוד מסביר שהמשיח ,באהבתו
לכל יהודי ,יעשה כל מאמץ על
מנת להוכיח על כל אחד כי הוא
כשר וראוי לחלוטין .הוא גם יתן
דרך מעשית לכל אדם שדבק בו
רבב ,כיצד להגיע לטהרה מוחלטת
ולאפשרות להיות יהודי כשר
לחלוטין.
אם כן ,באופן כללי המשיח ישתדל
להימנע מבשורות דרמטיות .אך
האם יכול להיות שמשפחת ביטון
תחליף פתאום את שמה למשפחת
כהן? ייתכן.
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שניאור גרנשטט

מציאות חדשה
לפניך

השינוי העמוק המתחולל בקרב העם היהודי,
ובעולם כולו ,משנה את הגישה של כל אחד
למציאות .כל אחד יכול לחיות גאולה
בהגיענו מימי חג החנוכה ,שמתי לב לעובדה מאוד מעניינת
בעידן הנוכחי:

הרבי שליט"א מלך המשיח ייסד את הדלקות החנוכיה
המפורסמות בחג החנוכה על מנת לזכות כל יהודי באשר
הוא בקיום המצווה בכל מקום בעולם ,בקרב כלל עמך
ישראל על שלל גווניו.
פעם ,למראית עין לפחות ,בקרב האוכלוסייה היו כאלו
שקיבלו זאת בהתלהבות יותר ,כאלו שפחות ,ולעיתים אף
במבוכה כזו או אחרת "אתה יודע מה? בסדר ,מסכים."..
וכך גם במבצעי המצוות המפורסמים ,כדוגמת דוכני הנחת
תפילין.

ובקיצור :יחס הציבור ליהדות,
תורה ומצוות ,עבר ממצב של
מינימום התעניינות בתחום -
מקסימום לצום ביום כיפור,
ליחס קרוב וחם כמו אל דבר חי
ועכשווי!
לעומת זאת ,כיום המצב הטבעי בציבור השתנה לחלוטין.
ברגע שאתה יוצא לרחוב על מנת לזכות יהודים במצוות
 כתפילין ,חנוכיה וכדומה ,הנפש היהודית מתגליתבתפארתה " -אחרי שתדליקו בחנות שלו תגיעו להדליק
חנוכיה בחנות שלי ,אני חייב ,אף שנה אני לא מפספס את
המצווה איתכם" ,ועוד משפטים בסגנון ,מגלים את הצימאון
והאהבה של הציבור בעם ישראל להתאחד מתוך אהבת ה'.
ובקיצור :יחס הציבור ליהדות ,תורה ומצוות ,עבר ממצב
של מינימום התעניינות בתחום  -מקסימום לצום ביום
כיפור ,ליחס קרוב וחם כמו אל דבר חי ועכשווי!
שינוי עמוק זה לא נעשה מעצמו ,אלא יש כאן פשוט שינוי
משמיים ,שמגלה ומאיר את הנשמה בעם ישראל .לאחר
שכבר קיבלנו הודעה בנבואה ודאית מהרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח שבזמננו זה ממש "הנה זה
משיח בא וכבר בא!" המציאות הגשמית כבר מתחילה בד
בבד לשתף באופן גלוי פעולה עם רצון ה' ,והיום קל יותר
מכל תקופה אחרת לקיים תורה ומצוות ללא חשש בריש
גלי.
והרי התוצאה לפניכם!
המציאות הגאולתית טופחת לנו בפנים להיכן שרק נלך.
פשוט  -כל אחד יכול לחיות גאולה ולכתוב לעצמו עיתון
'הגאולה' פרטי משלו  -על השינוי שרואה במציאות
העולם לקראת מציאות של גאולה ,הן בחיים הפרטיים
שלו והן בחיים הכלליים .וכל זה באופן של חסד ורחמים
לטובת עם ישראל מתוך ניסים ונפלאות בכל יום ממש כפי
שהובטחנו מאת הרבי שליט"א מלך המשיח ,וכעת נשאר
רק לקבל פני משיח צדקנו מתוך שמחה וטוב לבב בפועל
ממש עוד לפני הגעת עיתון זה לידי הקוראים.

דעות
מוטי הראל

מתי זה ייגמר?

על מסלולה של הישרדות שכמעט אינה נגמרת ,ובתווך מכאובי הסבל .קלף מיקוח ייחודי שמר
על מתמודד יחיד וגרם לו לצלוח את החידלון ולהפוך לכמעט נצחי ועל טבעי .מהו הסוד?
בחודש טבת ,חל עשרה בטבת .משך כל הדורות סימל
תמיד יום זה עצב ,צער וצום .חורבן הבית היה פצע
אנוש בליבו של העם היהודי .פצע ממנו כמעט ולא ניתן
להתאושש חלילה .דורות על גבי דורות סבלו על שכמם
הכפוף את צער הגלות ,ליבם בכה במסתרים ,ונהרות של
דמעות כמו זרמו הלאה עם השנים.
לעיתים דומה היה כי החידלון והייאוש קרובים לתת את
אותותיהם ברוח היהודית ,וכח הסבל מט לנפול כמו היה
כותל לבנים עתיק יומין שכמעט ולא נותר טיח בין בקעיו.
כמעט רגע וצער הגולה ,הפירוד והריחוק משולחנו של
האבא שבשמים ומהארץ המובטחת איים לכסות בין גליו
את לבבות ישראל הערים.
הסובבים סביב ודאי תמיד שאלו את עצמם ,מנין הכח?
מהם שורשיו של מעיין האנרגיה הבלתי נדלה הלזה?
עמים באו ,הלכו ונתערבבו זה בזה .רוחות סערה חזרו
כלעומת שבאו וחזרו שוב ,האקלים כבר שינה פניו.
ואותו גלובוס שהגעה לקצהו השני דרשה שנים מספר,
הפך בדורות ספורים לכפר גלובלי קטן .ורק העם הקטן

והמוזר ששימש בתפקיד שק החבטות הנאמן שלו  -נותר
עקשן על מקומו ,חבול ומוכה.
אך דבר אחד לא לקחו הם בחשבון :לעם היהודי יש קלף
מיקוח נסתר וייחודי.
עוד בטרם יצאנו לגלות ,אמרו לנו חז"ל ,שהכרובים
בקודש הקודשים היו מעורים זה בזה! ריבונו של עולם
אוהב אותנו ונמצא איתנו בגלות .ולא איש א-ל ויכזב,
השכינה הקדושה סובלת איתנו את צער הגלות .ולכן
אנחנו יכולים להיות בטוחים ,שהגאולה בוא תבוא ,וככל
שחולף זמן הציפייה זה רק מעיד על קרבתה מאי פעם.
זכרו זאת תמיד!
תודה לכם עיתון הגאולה ,שאתם כשמכם דואגים להזכיר
לנו עובדה זו .חזקו ואמצו אנשי החיל העומדים על
המשמר ,כי בכוחכם יצלח העם הזה .רק האמונה היא זו
שהחזיקה אותנו כל השנים .האמונה בגאולה.
ובעזרת השם נזכה בעינינו לראות בהתגלות האדמו"ר
הרבי מלך המשיח שליט"א .אמן.

נועה סויסה

להתקדם קדימה

להעמיד מודל לחיקוי אליו צריך לשאוף ,לא בענייני הכסף אלא בתחום הרוחני .ומה אפשר
ללמוד מהצעירים שרצים לקנות את המכשיר הסלולרי החדיש ביותר?
יש ספר נפלא של הרבי שליט"א מלך המשיח ,הכולל
אמרות ופתגמים לפי ימות השנה ,ושמו 'היום-יום'.
תוכנו של אחד הפתגמים הוא :בגשמיות  -תסתכל על
מי שלמטה ממך ותודה על מה שיש לך ,לעומת זאת,
ברוחניות  -תסתכל על מי שלמעלה ממך ותשאף ליותר.
ראשית ,אנחנו לומדים מכך להודות על מה שיש לנו.
לצערנו ,העולם ככה עובד ,שצריך לראות שיש למישהו
פחות כדי להבין שלנו יש הרבה יותר .כי מצד האמת היה
צריך שכל אחד ייאחל שלכולם יהיה הכל ,ולא להרגיש
טוב בחיסרון הזולת .אז נקודה ראשונה ללמוד מהאמרה
הזו  -באמת להיות שמח בחלקי ,במה שהשם נתן לי.
פשוט הכרת הטוב ,להודות על מה שכן יש לי.
אבל מצד שני ,ברוחניות ,צריך תמיד להתקדם קדימה,
לשאוף להגיע למי שעלי .לחקות את ההנהגות הטובות
שלו ,ללמוד מהפריצת דרך שלו ,ולא יקרה כלום אם יום
יבוא ואעקוף גם אותו .כי אין גבול לטוב.
אין בעיה להשקיע בגשמיות ,השם רוצה שכל יהודי
יהיה עשיר בגשמיות ושיהיה לו כל טוב  -רכב חדיש,
אוכל בשפע ,פינוקים לילדים ,לצאת לנופשים .אבל -
וזה אבל גדול  -תמיד תחשוב מה העיקר אצלך בחיים,
הגשם או הרוח .הרי אחרי הכל אתה לא בהמה שרק
אוכלת ושותה ,אתה יכול לחיות במקום יותר גבוה מזה,
יש לך שכל ,רגש ,נשמה .אז אין בעיה שיהיה לך הכל,
אבל מה התכלית? מה החיים על אמת? החיים הם לעשות
את המטרה שלשמה נשמתי ירדה למטה .לעשות מה שה'
רוצה ממני בכל הסיפור הזה .יש לך כסף? כמו שאתה
יודע לפנק את הילדים ,תדאג גם למי שאין לו .יש לך

רכב? תסיע את מי שצריך .תתרום סעודה בבית-הכנסת,
את האוכל בשיעור תורה ,תעשה שיעור תורה אצלך
בבית ,תן לה' להיות אורח בבית שלך.
הדור המבוגר משתגע מהצעירים של היום .כל פעם
שיוצא אייפון חדש  -ישר רצים לקנות ,מבזבזים אלפי
שקלים .ושנה הבאה  -הוא יזרוק את האחרון ויקנה חדש.
מה רע לך במה שהיה? מה המרדף הזה? זה אמנם נכון
שצריך לעצור קצת עם השקיעה בהתמכרות לטכנולוגיה.
אבל אם נסתכל רגע במבט חיובי על התכונה הזו ,יש כאן
מאפיין של צעירים ,של חבר'ה פורצי דרך ,שלא מסוגלים
להישאר במקום שלהם עכשיו ורוצים כל הזמן להתקדם
קדימה ,לא להישאר מאחור.
מספרים שאיש צבא ישראלי פגש את הרבי שליט"א
מלך המשיח מליובאוויטש בעיצומו של חג שמחת תורה,
כאשר אלפי חסידים רוקדים בשמחה רבה ,התלונן
האיש שאין מספיק התמסרות לפעילות הצבאית בדרג
הבכיר ,השיב לו הרבי שליט"א מלך המשיח בהצביעו על
הבחורים הצעירים שרקדו בהתלהבות :ראה ,אלו הצבא
שלי ,רובם פחות מגיל  !20הם אלו שמסורים במיוחד
לבצע את רצונו של הרבי שליט"א מלך המשיח.
ברוחניות צריך להתקדם קדימה ,להיות פורצי דרך.
בואו נאמץ את זה גם לחיינו  -נפרוץ דרך ,נתקדם
קדימה .היום הנחתי תפילין? מצוין ,ממחר אני שומר
שבת .אני לא נעצר ומסתפק במה שכבר שעשיתי ,אלא
מתקדם קדימה ,עוד מצווה ועוד מצווה .להכניס לחיים
יותר משמעות ,רוחניות ואמת.
וכך תבוא כבר הגאולה.

דעות
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בניית הגדר והמכשול בגבול עזה הושלמה ,אך בקרוב ,בגאולה
האמיתית והשלימה ,ימסרו האומות גם את עזה לידי ישראל

דעות

ליבנת סגס

כל אחד יכול

ספר התניא הוא המתכון הבטוח של כל יהודי ,למצוא את המסלול שלו בעבודת ה'" .כי קרוב אליך הדבר מאוד"
ב"ה לא מזמן חגגנו את חג החגים החסידי  -י"ט
בכסלו .זהו חג שלעתיד לבוא כל העולם ,יהודים
ושאינם יהודים יכירו בו כחג!
רבי זושא מאניפולי אמר על ספר התניא ,שאיתו
כולנו נצעד לקראת משיח צדקנו .זוהי חשיבותו
הרבה של ספר התניא כלפי העולם כולו.
רבים כבר יודעים שב -י"ט כסלו השתחרר
מהמאסר רבי שניאור זלמן .הרבי שייסד את
חסידות חב"ד המופלאה .ספר התניא הוא אבן
יסוד מרכזית של חסידות חב"ד ,וב -י"ט כסלו,
שוחרר רבי שניאור זלמן מבית המאסר ברוסיה,
שם ישב בעקבות הלשנות שונות ומשונות ,שכן
לא היו להלשנות האלו אף קשר עם המציאות
האמיתית שהתרחשה באותם ימים בחצרו של
הרבי של חב"ד .עם שחרורו של הרבי קיבלו
החסידים אישור משמיים להפיץ את תורת
חסידות חב"ד ,ובעיקר את ספר התניא ,בכל
תפוצות היהודים הנמצאים בעולם.
באותם ימים ,עורר ספר התניא את זעמם של
כמה זרמים ,שחשבו שרעיונות גבוהים הבאים
לידי ביטוי בספר זה ,אינם שייכים להמון ,אלא
רק ליחידי סגולה .לא היה להם רצון לשתף את
העם בפנימיות התורה ,באופן נרחב וגורף וגם
לכאלו שלא זכו לשבת באהלה של תורה.
הם לא ידעו את מה שהרבי של חב"ד ידע!
רבי שניאור זלמן היה מקבל ליחידות רבים
שביקשו את עזרתו בתלאות החיים השונות.
לכולם היו "צרות ובעיות" ,שהורידו את רוחם

ושמחתם לאפס! אלו היו יהודים שהתייאשו
מהחיים בגלות ולא ראו תקווה בעתיד .הם סחבו
בעיות בריאות ,פרנסה ובעיות חברתיות שהקשו
על מצב רוחם ותרמו לאין-ספור מחלות נפש,
דיכאון ומרירות .הימים באותן שנים ברוסיה ,לא
היו קלים ,תחת שלטון שדיכא את חיי היהודים.
בהרבה מקרים נאלצו יהודים להחביא את זהותם
כדי שלא יחשדו בהם שהם מורדים בשלטון.
את הרבי של חב"ד הכניסו לכלא בחשד
למרידה בשלטון .לקחו רעיונות גבוהים מספר
התניא וסילפו אותם לרעה ,כאילו הרבי מסית
כנגד השלטון הרוסי .כספים שהרבי היה שולח
ליהודים בארץ ישראל נתפסו כשיתוף פעולה עם
האויב ומרידה במלכות.

כל אחד יכול וצריך לגשת אליה ,ללמוד אותה
ולקיימה .האפשרות שייכת לכל יהודי באשר
הוא ,ושם הוא יצליח לגלות את השליחות שלו
בעולם ואת התכלית של העולם.
יהודי צריך לשמוח בלי הפסקה על עצם היותו
יהודי ,על הזכות הגדולה שהוא שייך לעם ישראל.
רבים הולכים היום למטפלים ,ליועצים
ולפסיכולוגים .לו רק היו יושבים ללמוד את ספר
התניא ,היו מגלים מחדש את נשמתם האבודה.
ספר התניא פוקח עיניים סגורות ומיואשות ,הכל
מתבהר ,ממש כמו מגבים שמנקים זכוכית ואור
השמש מצליח לחדור פנימה ולהיכנס .מגלים "כי
קרוב" ,שהכל תמיד היה ונמצא אצלי ,האהבה
לבורא העולם והרצון להיות בתנועה של אהבה
אין סופית שלא נגמרת.

אך כל ההאשמות הופרכו לגמרי ב"ה! והרבי
השתחרר ,וכולם קיבלו את האישור הסופי ללכת
בכל הכוח עם תורת החסידות ,ושאין לה מניעות,
אלא להיפך ,צריך להרים את הראש ולהפיץ
אותה לכמה שיותר יהודים ברחבי העולם.

רק כשמגלים את הנפש האלוקית ,יהודי יכול
להתחיל לחיות באמת .לפני זה ,זה ממש כמו
לנסוע ברכב עם זכוכית מלוכלכת.

אחד הציטוטים המרכזיים של ספר התניא ,עליו
בנה רבי שניאור זלמן תובנות ענקיות ,כאלו
שמצילות את הנפשות ממחלות הגלות הוא:

הרבי שליט"א מלך המשיח כל הזמן מבקש מכל
יהודי לשמור על שלושת השיעורים :חומש,
תהילים ותניא.

"כי קרוב אליך הדבר מאוד ,בפיך ובלבבך
לעשותו" .אין יהודי שלא יכול ,אין ואין! הזהות
היהודית ,היא לא משהו לאומני ,עוד עם שמקיים
את חייו בעולם ,חס ושלום!

הגיע הזמן שרב המכר בעולם יהיה ספר התניא,
שהוא הספר שיאפשר לנו להיות מוכנים לקבלת
משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה.

היהודים הם הבעלים של התורה הקדושה,
התורה שמקיימת את העולם כולו!

לכנס כמה שיותר קבוצות ללימוד ספר התניא
ולהצטרף לקבוצות ולחברותות .שתהיה שנת
'ופרצת' בלימוד ובבריאות הגוף והנפש.

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

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

מוסדות
חינוך חב“ד
בת ים
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 72שנה לנשיאות
הרבי שליט“א
מלך המשיח

המהגרלה בין
כרשטיתתפים על
לרבי ס טיסה
מלך שליט“א
המשיח

ההתוועדות
המרכזית
יום שני ח‘ שבט ) 19:30 (10.01.2022
או למי ב לו ו דר ר אש ון לצ יון
דבר מלכות

קבלת פני משיח צדקנו

שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

ברוב שירה וזמרה עם שר השמחה עמי מימון
חיות מחודשת בפעילות משיח  -יריד ארצי לכל ענייני גאולה ומשיח < החל מהשעה  18:00בהנחות גדולות ,להפצת בשורת הגאולה

