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ד • לרגל  120שנה

מוסף עולם חדש :המושגים,
הטורים האישיים ,המדורים
הקבועים ומדורי הפנאי,
ממתינים לכם
120

•
גל

خالص Redemption
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היסטוריה
האיש שגילה את משנה
ההיסטוריה  /יוסף אברמוביץ

14

תקשורת
האוקראינים ביקשו
והאינטרנט חזר  /רבקה סופר

18

שנה

מהם המבצעים ,איפה זה קראון
כיצד הושפעו מיליונים שאינם הייטס ,מהו הכח המניע לפתיחת בתי חב"ד,
יהודים מדבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח.
סקירה מקיפה לרגל יום ההולדת
בנציה 120-של המנהיג שחולל מהפך בדור
הגאולה >
פרישמן > עמ׳ 14

מוזיקה
מנחם שוקרון על המהפך
האישי בחייו  /מנחם אמיתי

23

יחי א
דוננו מורנו ורבינו מ
לך המשיח לעולם ועד

דעות
ארץ אחת לעם אחד
 /עזריאל בנימיני

יום הולדת
 120לרבי
שליט"א
מלך המשיח
בכל רחבי העולם מציינים את יום הולדתו של מי
שמוביל את המהפכה היהודית הגדולה • במדינות
רבות יציינו את יום הולדתו כ'יום החינוך' ויקראו
לכולם ללמוד מדרכו • בשורת אירועים חגיגיים
יחגגו רבבות ויקבלו החלטות טובות לכבודו •
בציפיה דרוכה לקבלת פני משיח צדקנו

קריסת
התיאוריה

אחרי מאות שנים בהן כיכבה
תיאוריית השקר המבקרת את
המקרא ,ממצא קטן הפך את
הקערה על פיה ושינה את
ההיסטוריה • רחל שאבי עמ' 4

הפליטים מגיעים
לנוכח החשש מגל הפליטים שעלול להציף את
ישראל ,יצאנו לבדוק מה התוכניות לקליטה המונית
של גל פליטים שיגיע ארצה • טל רוזנברג עמ' 15

תחבורה
ציבורית
בשבת?

מול התעקשותה של שרת
התחבורה בנושא הרכבלית בחיפה,
מתברר כי ישנו כלי תחבורה אחר
המיועד להסעת ההמונים בשבת •
יוסף אברמוביץ עמ' 6

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

2

י׳ ניסן חודש הגאולה ה׳תשפ״ב \ 11/04/2022

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 :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

לע"נ התמים מנחם מענדל בן משה יצחק בן אור

www.hageula.com

י׳ ניסן חודש הגאולה ה'תשפ"ב
()11.04.2022

“כנגד ארבעה
בנים” ,אבל
מה עם הבן
החמישי?

הרגעים העוברים מדור לדור מעניקים את המסר לילדים
 דור העתיד אך מי הוא זה השם את ליבו אל אותו בןשאינו מוזכר בהגדה? זה הזמן להוקיר טובה למנהיג
הדור ,הדואג לכל יהודי מאנשי הדור מעניקים מתנות
לכבוד יום הולדתו המאה ועשרים .מזל טוב

ב

עוד ימים ספורים ,יתיישבו עם
ישראל ,בכל בית ובכל פינה בעולם,
כדי לערוך את ליל הסדר .אותו
לילה שאחת ממטרותיו היא "והגדת
לבנך"  -להנחיל לדור הצעיר ,דור
העתיד ,את מסרי העבר וההווה ,את
האמונה בא-ל אחד שהוציאנו ממצרים וגאל אותנו,
כאז גם היום.
בכל המקומות אליהם הגיעו עם ישראל ,במהלך
נדודיהם ,שמרו בקנאות על לילה זה ועל ההשתתפות
בו .מדור לדור מתוארת מסירותם של אלו שנאלצו
לחגוג אותו בסתר בימי האינקוויזיציה הארורה
בספרד ,כאשר בתקופות אפלות ,אפילו רכישת מרור
בשוק היתה פעולה מסוכנת ,ובכל זאת לא ויתרו הם
על קיום הסדר ומנהגיו ואף מסרו על כך את נפשם.
כך היה גם בתקופות המאוחרות יותר ,כאשר בינות

לדרגשים במחנות ההשמדה והריכוז באירופה ,ציינו
יהודים במעט הסמליות שהיתה בידם את החג .כך גם
לאורך שנות המשטר הקומוניסטי ,אשר אסר על קיום
המצוות בצורה גלויה ,כאשר לעיתים מסרו יהודים
את נפשם שלא לאכול חמץ במחנות העבודה ,ברעב
הנוראי ששרר שם.
כיום ,כאשר עם ישראל בכל מקום בעולם ,יכול לציין
את החג באופן גלוי ומתוך חירות ,יש להודות על כך
להקב"ה ,ולא פחות חשוב מכך  -לנצל את הרגעים
כדי לספר לילדים על משמעותו של החג ומסריו ,על
מנת להנחיל לדור הבא את הרוח האיתנה איתה צעדו
עם ישראל ממצרים ועד הלום.

לחפש את מי שלא מגיע
כפי שאנו אומרים בליל הסדר ,ישנם ארבעה סוגי בנים
בעם ישראל ,המגיעים לשולחן החג לציין את המאורע:
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החכם ,הרשע ,התם ושאינו יודע לשאול .ארבעה סוגים
אלו מייצגים את כל משתתפי הסדר ,לדורותיהם ,כאשר
למרות
תמיד אלו כמו אלו ,יושבים זה לצד זה,
שפערים ביניהם ,ושואלים את
השאלות ,עליהן אנו עונים בהגדת
הפסח.

חדשות

התשובה לכך היא :כן! אנו הדור שזוכה לכך .זכינו
לנבואה ברורה כי דורנו הוא הדור הראשון לגאולה,
וכאותו אדם ננסי ,שאינו יכול להגיע מעבר

לאורך השנים ,כאשר הועלו
הצעות למתנות שאותן ביקשו
להעניק החסידים לרבי שליט"א
מלך המשיח ,הרי שהוא מצידו
הבהיר כי כל אלו חייבים להתבטא
בתוספת רוחנית בקרב עם ישראל,
החל מלימוד תורה ועד להקמת
והרחבת מוסדות המרחיבים את
היהדות בעולם.

את אותו בן ,כך אומר הרבי
שליט"א מלך המשיח ,עלינו לחפש
ולהביא להשתתף איתנו בסדר .כן,
את אותו אחד שאינו רוצה בכלל
להגיע לחג ,או אולי אפילו אינו
יודע עליו בכלל ,עלינו לחפשו,
למוצאו ולספר לו על משמעותו
של החג ועל מצוותיו.

אין דבר שיותר משמח אותו ,מעוד
מעשה טוב או מצווה שיהודי
מקיים .מי שפרץ דרך ,ובניגוד
לדרכם של מנהיגי קהילות אחרות,
ביקש מחסידיו  -אנא ,צאו החוצה
והשפיעו על סביבתכם במקומות
רחוקים ביותר ,הרי שהמתנות
הנעלות ביותר אותן אפשר להעניק
לו ליום הולדתו ,חייבות לבטא קו
זה ופעולות מעין אלו.

ננס על גבי ענק
ברוח זו פועלים שלוחי הרבי
שליט"א מלך המשיח בבתי
חב"ד בכל פינה בעולם .זו הדרך
אותה הוא מראה לנו ,וכך נוצרו
בעשורים האחרונים אותם לילי
סדר המוניים ,המונים מאות ואלפי
משתתפים .דווקא במקומות הכי
רחוקים ,דווקא במקומות אליהם
חלק לא מבוטל מאלו שטסו לשם
עשו זאת מתוך מטרה לברוח
מהכל ולהתנתק  -שם מצפים להם
במאור פנים השלוחים המזמינים
כל יהודי ,לחגוג את החג כהלכתו.

מהי אותה מטרה נעלית משותפת? על שאלה זו ענה
הרבי שליט"א מלך המשיח ,מיד עם עלותו לכס
הנשיאות :להביא את הגאולה האמיתית והשלימה.
כל מעשינו ועבודתינו מיועדים למטרה זו ,כל פעולה
שאנו עושים מכוונת לשם ,ורק אנו אלו שנזכה לפעול
ולעשות זאת בפועל ממש.
לא פעם מתבונן האדם במצבו שלו האישי ,או אולי
אפילו של סביבתו ,וחושב לעצמו  -האמנם? אנחנו
אלו שיכולים לפעול את הגאולה האמיתית והשלימה?

כל אחד יכול

כאשר מדובר על יום הולדת
לאדם כה נעלה ,אשר עיתותיו
מוקדשות למען עם ישראל בכל
שעות היממה ,ברור הוא שיש
לחפש ולהעניק מתנות שיעמדו
בציפיות שלו ושלנו  -והכוונה
היא על מתנות שיבטאו ערכים
רוחניים ותוספת של אור בעולם.

כן ,בעוד ארבעת הבנים מגיעים,
למרות שישנם כאלו מביניהם
ששואלים שאלות קשות ,ואפילו
מנצלים את המעמד כדי לגלות
התרסה כנגד החג ,הרי שישנו את
הבן החמישי ,שאינו מוזכר מאחר
שהוא אינו מופיע כלל לסדר.

יום הולדת של כל אדם ,אינו מאורע רגיל .זהו ציון דרך
משמעותי ,בו האדם מתבונן ועורך חשבון עם עצמו מכל
מה שעבר עליו ,מה הוא תיכנן להגשים ומה הם יעדיו
לעתיד .יום הולדת כללי שכזה ,למי שנשמתו כוללת את
נשמות כל אנשי הדור ,הינו יום ציון מיוחד לכל אחד
מאיתנו .יום שבו אנו כולנו צריכים להתעורר ולראות
האם אנו פועלים כדי להגשים את חזון ומטרת הדור.

אנו להגשים את חזון הדורות ולקבל פני משיח צדקנו
בפועל ממש.
כל אחד אוהב לקבל מתנות ביום
הולדתו .בדרך כלל ,משקפות
המתנות דברים שהוא אוהב ,או
לפחות כאלו שסביבתו מעריכה
שיאהב.

בדורנו ,כך אומר הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ישנו סוג של 'הבן
החמישי' .כן ,חוץ מארבעת הבנים
ישנו גם חמישי ,אלא שאם ישנו
חמישי ,מדוע הוא אינו מופיע
בהגדה? התשובה לכך היא ,שהוא
כלל אינו טורח להגיע לסדר.

והכל בכוחו של המשלח  -הרבי
שליט"א מלך המשיח ,שארבעה ימים לפני החג נציין
את יום הולדתו המאה ועשרים!
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כך גם לאורך שנות המשטר
הקומוניסטי ,אשר אסר על
קיום המצוות בצורה גלויה,
כאשר לעיתים מסרו יהודים
את נפשם שלא לאכול חמץ
במחנות העבודה ,ברעב הנוראי
ששרר שם
לגדר הגבוהה ופונה לעזרת ידידו הענק שיגביה אותו
מעבר למשוכה ,כך גם דורנו ,נחשב אולי לפחות מוצלח
רוחנית מקודמיו ,אך נשען עליהם ,ובזכות כלל פעולות
עם ישראל מכל הדורות ,כולל פעולותינו שלנו ,זוכים

את יום י"א ניסן הקרוב ,וגם בימים
שלפניו ולאחריו ננצל כדי להרבות
באור ,כדי להפיץ יהדות .אם כל
אדם הרוכש לעצמו מצות עבודת
יד ,כנהוג ,לחג הפסח ,יטרח וירכוש
עוד כמה מצות ,על מנת להביאן
למי שאינו קונה מצות ,מסיבות כאלו
ואחרות ,הרי שבכך אפשר להביא עוד אחוזים נכבדים
מקרב העם לשמירת מצוות החג.
אם כל אדם ,יקדיש אפילו זמן קצר ביותר מידי יום,
בין שלל עיסוקיו ,כדי לחשוב מה עשיתי היום לזירוז
הגאולה ,על מי עוד אוכל להשפיע ,אפילו לקיום מצווה
קטנה  -הרי שהעולם כולו יכול להיות מואר באור
יקרות בתוך זמן קצר ביותר.

פסח כשר ושמח
כך נפעל ונביא את הגאולה האמיתית והשלימה ,כך
נגשים ונשלים את משימת דורנו ,כך נבצע את רצונו
של נשיא הדור ומנהיגו  -הרבי שליט"א מלך המשיח.
וכך נוכל לחגוג את חג הפסח הבא עלינו לטובה ,בבית
המקדש ,שם "נאכל מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע
דמם על קיר מזבחך ,ונודה לך שיר חדש על גאולתנו
ועל פדות נפשנו" (מתוך ההגדה של פסח) ,עוד בשנה
זו ,ותיכף ומיד ממש.
המערכת
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תיאוריית השקר קורסת

הר הקללות
קורס על
ביקורת-המקרא

דווקא במקום שאיש לא ציפה ,נמצאה ההוכחה ששברה מאות שנות כפירה
• לוחית קטנה ועליה מספר מילים הצליחה להפריך ,אלפי שנים אחרי שנכתבה,
את אוילות המדע הכפרני • השלב הבא :הכרת החוקרים באמיתות התורה
רחל שאבי
הר עיבל הוא הר
הקללה התנ"כי .במקום
הזה התגלה מזבח עתיק
שלדעת רוב החוקרים מזוהה
עם מזבח יהושע המקראי.
שם נערך לפני כ 3,300 -שנה
מעמד הברכה והקללה עם
הכניסה לארץ.

במקום הזה בדיוק ,נמצא
לאחרונה הכתב העברי הקדום
והעתיק ביותר בעולם .הממצא בן
 3,300שנה ,בדיוק זמנו של מעמד
הברכה והקללה המקראי ,והוא
לוחית אבן ועליה נוסח של קללה,
וכיתוב של שם השם .הממצא
טלטל את עולם הארכיאולוגיה
וההיסטוריה של העת העתיקה.
מי שגילה את הכתובת ,פרופסור
גרשון גליל מאוניברסיטת חיפה,
מסביר" :הממצא החדש הינו מכת
מוות לכל מכחישי המקרא".
על תרחישים מעין אלה נאמר
"מיניה וביה אבא לשדיה ביה
נרגא" (ממנו ,מתוכו ומעצמו
של היער ,נלקח העץ שישמש
כקת לגרזן שיקצץ את היער).
הכוונה לתהליך של השמדה
עצמית שמתבצע בכלים פיזיים

או מחשבתיים הלקוחים מעולמו
של הנידון עצמו .וכאן ,האקדמיה
עצמה ,ובכלים מדעיים למהדרין,
מנפצת את מדע-הפייק השקרי
של כל הזמנים .מדע הכפירה.
"ביקורת המקרא" הוא מדע-כוזב
בן ארבע מאות שנים .ואכן ,הגיע
זמנה של האקדמיה להקיא אותו
מעצמה.

השערות מלאות חורים
מדובר בתחום אקדמי המבקש
"לחקור" את התנ"ך תוך
התעלמות גמורה מהתוכן שלו.
יחד עם כתבי-הקודש ,כורכים
ה"חוקרים" ספרות תיאולוגית
זרה וממצאים ששימשו פולחנים
אליליים מתקופות שונות .על
ידי "הצלבות מידע" לא מהימן
מתחומים ומתקופות שונות,
הם שוללים את האינפורמציה
התורנית שהוכחה אמפירית
כמהימנה ומדויקת.

חקר-המקרא מתבסס על כלים
פילולוגיים (חקר השפות ,תרבויות
והשוואות בין טקסטים) .בהתייחס
לתקופות עתיקות התחום הזה
השערתי ומלא חורים .ההשערות
עומדות ברובן על השערות
נוספות שבנויות גם הן על
השערות קדומות יותר… ובקיצור
 על בסיס לוגי רעוע .שכןלהוציא התנ"ך שמצטיין בתיעוד
מדוקדק של רצף הדיווחים בכתב
ובעל פה ,תוך ציון שמותיהם
של המדווח והמקבל והוכחת
מהימנותם האישית  -אין
לטקסטים העתיקים האחרים
רצף של מסירה מדור לדור .רצף
דיווחי שמתחיל במישהו שאכן
"היה שם וראה" באמת ,ומסר את
האינפורמציה בצורה מסודרת
לאדם מהימן ,וכך באופן אחראי
ורציף עד היום ,כפי שמקובל
במדעים המדויקים .כאן מוגדר
כל התחום מלכתחילה כ"מדעים

לא מדויקים" .ממילא יכולים
ה"חוקרים" לפנטז "השערות-
מחקריות" ככל העולה על רוחם,
מבלי שאיש יוכל לסתור אותן.
וכיצד הם מסתדרים עם "הטקסט
התנ"כי" שכן נמסר מאב לבן
ומדור לדור בדיוק נמרץ ,על פי
מערכת של כללי ברזל מוקפדים
לאבטחת אמינותו?

על כרעי תרנגולת
הפלא הוא שלמרות ההגדרה
הקולעת של כרעי תרנגולת
עליהן מקרטע "מדע לא מדויק",
הם אינם נרתעים משלילת
האינפורמציה התורנית שאכן
מקורה בשטח לא אקדמאי אך
מדויק להפליא.
ובכן ,בכל האמור בתנ"ך ,יסוד
היסודות של ביקורת-המקרא
שנמצא מעל הצורך בהוכחה ,הינו
בראש ובראשונה כפירה גורפת

העדות מסירה מסך עשן מעיני חוקרים רבים חפים מפשע ,שאם
ישכילו לחבר אחד ועוד אחד (ועוד הרבה) ,יזכו לראות בתורת
ישראל תוכן נצחי ומחייב של צדק ויושר אבסולוטיים .תורה
שנלמדת אלפי שנים כתורת חיים אקטואלית ,ורלוונטית לחיי
אנשים רבים יותר מעידן לעידן ,מרגע לרגע

באמיתות התוכן .הנחת העבודה
הראשונית היא שכל מה שכתוב
בו ,כולל תאריכים ,מקומות,
התרחשויות ושייכויות  -אינם
אמת .את הגישה הזו אין צורך
להוכיח .תמצית ה"מדע" הזה
היא אוסף ניסיונות בלתי נלאים
לנגח את הכתובים ולערער את
אמינותם ,כמו גם את אמינותם
ה"פרשנים-הקלאסיים"
של
(הדתיים) כולם ,ממשה רבינו
ועד בכלל ,בכל דרך אפשרית .די
במציאת פסלון אלילי פרימיטיבי
חסר שם מתקופה  /שפה  /תרבות
אחרת לכאורה ,בכדי לשלול עד
היסוד את הדיווח התנ"כי הנוגע
למקום  /תקופה  /התרחשות
שמקבילה לשבר החרס ההוא,
למרות שהאינפורמציה התנ"כית
מוגשת כתובה בשפה עשירה,
מורכבת ומדויקת ,שפתה של
אינטליגנציית העל הנצחית,
המתוארת על ידי מי שכן "היה
שם" .עדותו נמסרה באופן הכי
אחראי בשרשרת דורות מסודרת,
מקוטלגת ומפורטת ,תוך זיהוי
המוסר והמקבל כאמינים ,ובאופן
המאובטח ,האמין והמדעי ביותר
שניתן להעלות על הדעת האפילו
אקדמית.
מדי פעם מתמוטט אגף שלם
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הוא נמצא בכל בית-כנסת מודרני
בגרסתו העתיקה המקודשת,
ובמאות מיליוני בתים בעולם
כמהדורה מודפסת.
וזה מה שכתוב בה :לפני 3,300
שנה ,לאחר מסלול חישול בן
ארבעים שנה במדבר ,חוצה עם
ישראל את הירדן .על פי הוראת
השם ליהושע ,הם מוציאים מן
המים  12אבני ענק .בני ישראל
נושאים אותן משם שישים מיל
(כ 60 -ק"מ) עד לאזור הר גריזים
הסמוך להר עיבל שבשומרון.

הזדמנות ברגע האחרון
יהושע סד את האבנים בסיד
"שם ַעל ָה ֲא ָבנִ ים ֵאת ִמ ׁ ְשנֵ ה
וכותב ׁ ָ
משה ֲא ׁ ֶשר ָכ ַּתב ִל ְפנֵ י ְבּנֵ י
ּתֹורת ׁ ֶ
ַ
יִ ְש ָׂר ֵאל" .כותב את כל "התורה
הזאת" באופן של "באר היטב",
כלומר מתורגם ל 70-שפות.

הגילוי המרעיש שנמצא בחפירות  .צילום :רועי חדי  -דוברות שומרון

(!) בתקופה ההלניסטית-יוונית
למשל .וכיוצא בהן מסקנות כה
מופרכות ,עד שאי אפשר אפילו
לחשוב מהיכן מתחילים להתמודד
עם הפרדוקס.

לוחית קטנה,
מהפיכה גדולה

הר עיבל והר גריזים

ב"מדע" המוזר הזה
בתהום הנשיה ,מה שלא
לשטות מחקרית טריה
שמות סנסציוניים יותר
את מקומו.

ושוקע
מפריע
בעלת
לתפוס

אבל מה שקרה להם עכשיו
מעמיד את כל ההצגה הזאת באור
כה מגוחך ,עד שספק גדול אם
נוכלים ,אפילו בסדר גודל כזה,
יצליחו להיחלץ מהמפולת .והרי
העובדות:
רבים ממבקרי-המקרא "ביססו"
את התיאוריות שלהם על הטענה
(ועכשיו היזהרו לא ליפול
מהכיסא) כי בתקופה ההיא  -זמן
יציאת מצרים ,מתן תורה וכיבוש
הארץ בימי יהושע ,ב"מאה ה13-

לפני הספירה" למניינם (כאמור,
לפני כ  3,300שנה)  -עם ישראל
כלל לא ידע קרוא וכתוב… ולכן
לא יכול היה לכתוב את התנ"ך.
נשמע אידיוטי? (ששש… לא יפה
לצחוק ככה באודיטוריום גם
כשיודעים שהמלך הוא עירום).
וכך הלכה האיוולת ותפחה כמו
הסופגניה שברחה .ושימשה
בסיס ל"פיתוחים" נוספים מהסוג
הזה .למשל ,היות והיו אבותינו
אנאלפאבתים כאמור" ,מעריכים"
מכחישי התורה כי התנ"ך נכתב
אלפי שנים לאחר מכן .מתי?
בתקופה הפרסית ,פלוס מינוס
אחשוורוש עד תחילת ימי בית
שני ,זמן אנשי כנסת הגדולה ,או

ואז ,באה לוחית קטנה בת ארבעה
סנטימטרים מרובעים ,והופכת
את קערת הכזבים על פיה .עדות
ארכיאולוגית מדעית למהדרין,
שאינה זקוקה לשום פרשנות
מלומדת .ממצא קטן אך אמיתי,
שמנפנף מאות שנים של הזיות
פסאודו-מדעיות מבית היוצר
הדווקאי והמטופש הזה.
וזה בדיוק מה שקורה עכשיו.
הממצא עבר בדיקות במעבדות
הטובות בעולם ,כמו כן תחת
עיני הארכיאולוגים המפורסמים
ביותר ,יהודים ושאינם יהודים.
פה אחד הודיעו כולם במסיבת
עיתונאים מיוחדת שהממצא
הזה הוא בלתי ניתן להכחשה או
לפרשנות אחרת ,וכי הוא מתאר
נאמנה את מה שכתוב בתורת
ישראל .ממילא נחשפו פניהם
האמיתיות של "מדעני" חקר
המקרא השקרי.
המידע החדש-ישן חולל סערה
בתחומי מחקר רבים.

פשוט כי הוא מוכיח חד וחלק ,ומה
שהכי חשוב  -בכלים שהעולם
מבין ,שמה שכתוב בתורה הוא
נכון .לגמרי.
התורה מדייקת בתיאור ההיסטורי
של תאריכים ותרחישים ו -במי
יודע מה עוד? (וממילא ,הצעד
הכי הגיוני  /מדעי הבא ,הוא
לגשת אל הישיבה הקרובה כדי
לברר זאת)...
כי כן ,הם ידעו לכתוב .והם אכן
כתבו את האמת על מה ששמעו
וראו .את התנ"ך.
וגם לוחית קטנה שעשתה מהפכה
גדולה.
העדות מסירה מסך עשן מעיני
חוקרים רבים חפים מפשע ,שאם
ישכילו לחבר אחד ועוד אחד (ועוד
הרבה) ,יזכו לראות בתורת ישראל
תוכן נצחי ומחייב של צדק ויושר
אבסולוטיים .תורה שנלמדת אלפי
שנים כתורת חיים אקטואלית,
ורלוונטית לחיי אנשים רבים יותר
מעידן לעידן ,מרגע לרגע .תוכן
שנשמר בקפדנות ומשוכפל בדיוק
מילימטרי בכתב מדויק ומוגה.
הליך שלא נפגע במהלך אלפי
שנות נדודים .שניסיונות שמד
עיקשים לאורך כל ההיסטוריה
האנושית לא יכלו לו.
ספר התורה לא נמצא בחפירות.

בהמשך בונה יהושע במקום ההוא
מזבח לה' .מקריב עליו עולות
"וכל יִ ְש ָׂר ֵאל
ָ
וזובח שלמים,
וּ זְ ֵקנָ יו וְ ׁשֹ ְט ִרים וְ ׁשֹ ְפ ָטיו
ע ְֹמ ִדים ִמ ֶּזה וּ ִמ ֶּזה ָל ָארוֹן...
ַּכ ֵּגר ָּכ ֶאזְ ָרחֶ ,ח ְציוֹ ֶאל מוּ ל
ַהר ְּג ִרזִ ים וְ ַה ֶח ְציוֹ ֶאל מוּ ל ַהר
משה ֶע ֶבד
יבלַּ ,כ ֲא ֶׁשר ִצ ָּוה ֶׁ
ֵע ָ
ה' ְל ָב ֵר ְך ֶאת ָה ָעם יִ ְש ָׂר ֵאל
ָּב ִרא ׁשֹנָ ה ...וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן ָק ָרא
ֶאת ָּכל ִּד ְב ֵרי ַה ּתו ָֹרהַ ,ה ְּב ָר ָכה
וְ ַה ְּק ָל ָלה ְּכ ָכל ַה ָּכתוּ ב ְּב ֵס ֶפר
ַה ּתו ָֹרה :לֹא ָהיָ ה ָד ָבר ִמ ּכֹל
משה ֲא ֶׁשר לֹא ָק ָרא
ֲא ֶׁשר ִצ ָּוה ֶׁ
יְ הו ֹֻׁש ַע נֶ גֶ ד ָּכל ְק ַהל יִ ְש ָׂר ֵאל
וְ ַה ָּנ ִׁשים וְ ַה ַּטף וְ ַה ֵּגר ַהה ֵֹל ְך
ְּב ִק ְר ָבם".
וזה אומר ,שעדות ראיה תואמת
של כמה מיליוני בני-אדם שהיו
שם  -יצאה לדרכה הנצחית.
חז"ל יודעים לספר כי לתוכן
האלוקי שנכתב על האבנים
נחשפו גם שאר האומות ,שהרי
בעבורם נוסף התרגום לשבעים
שפות .אך הם העדיפו להתעלם.
היתה שם הזדמנות לחזור
בתשובה ,והם בחרו שלא לעשות
זאת.
ואולי הלוחית הקטנה הזו
שהמתינה אלפי שנים והתגלתה
דווקא עכשיו ,תשמש כעזר
ממרום לשכנע את בני האדם
שעדיין מהלכים באפלה ,לנצל את
הרגעים האחרונים שנותרו עדיין
לבחירה חופשית ,להכרה באמת
האלוקית .לדעת שהיא ממתינה
להם בספר הספרים שנמצא בכל
מקום .לא צריך לחפש הרבה.
צריך רק לפקוח את העיניים,
ולמצוא.
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עידן חדש בתחבורה

הרכבלית בחיפה

שרת התחבורה בדרך להשקה:
הרכבלית משנה את החיים
מערך התחבורה ההיסטורי של חיפה עומד לצאת לדרך ,אך שרת התחבורה מנסה
לשנות את התכנית • הרכבלית מוכנה לשימוש עם תכנית מסודרת ,וכעת מתחיל
המאבק על השבת • מדוע תכנית השרה נתקלת בקשיים ,והאם בהמשך הדבר צפוי
לצאת לדרך בקלות? • תחבורה ציבורית בשבת? בשמיים זה אחרת

יוסף אברמוביץ
הרכבלית
פרויקט
רכבל
בחיפה
תחבורה חדיש הנועד לקשר
את מרכזית המפרץ ומחלף
הצ'ק-פוסט עם הטכניון
ואוניברסיטת חיפה  -עומד
בשלבים האחרונים ממש
הסופית
ההשקה
לפני
לציבור.

אורך מסלולו של הרכבל החדש
הוא כארבעה וחצי קילומטרים,
והוא מגשר על הפרש גבהים
של  460מטרים .את המערכת
משרתות  150קרוניות ,כאשר כל
אחת מהן יכולה להכיל עד עשרה
נוסעים .מערך הרכבל מסוגל

להסיע בכל שעה  2,400נוסעים
בכל כיוון .הקרוניות יצאו לדרך
בכל  15שניות ,והן יהיו נגישות
לבעלי מוגבלויות .הרכבל צפוי
לעבוד לאורך כל שעות היממה,
בהתאם לביקוש.

הרכבלית כקו הסעות הפועל
שישה ימים בשבוע .ביום המנוחה,
שבת-קודש ,כלל לא תוכנן לקיים
נסיעות בקו הרכבלית .אלא
שלשרת התחבורה יש תוכניות
משלה.

לאורך התוואי הוצבו 36
עמודי פלדה ,שגובהם נע בין
ארבעה ל 30-מטרים ,בהתאם
לטופוגרפיה .לפני כשנה ,בחודש
אדר תשפ"א (מרץ  ,)2021החל
תהליך ההרצה והרכבלית החלה
להסיע נוסעים בחינם .בשבועות
אלו צפויה להתקיים פתיחתו
הרשמית של הקו.

בוועידת המפרץ לאזוריות,
שהתקיימה לאחרונה באצטדיון
סמי עופר ,דיברה השרה על
מדיניותה לגבי תחבורה בשבת,
במיוחד בקשר להפעלת הרכבלית
בקרוב" :ההנחיה שלי היא
שהרכבלית תפעל שבעה ימים
בשבוע .הסטטוס קוו הוא איננו
כזה ,ועלינו לחשוב כיצד להגיע
להסכמות בעניין הזה .במקור,
במכרזים ,התכנית לא הותאמה
לכך .ויש לחכות להתאמה בענין

אך דבר אחד מקשה על התכנית
לצאת לדרך  -בתכניות המכרזים
המקוריות ,מוגדר פרויקט

זה".
כיהודים מאמינים ,אנו יודעים
שבכל יהודי קיימת נפש אלוקית,
ורצון פנימי בוער לנהוג כפי רצונו
של הבורא .סביר להניח שרצונה
האמיתי והפנימי של השרה הוא
להמשיך את כבוד השבת במרחב
הציבורי ,כיאה לארץ ישראל -
מרכז החיים היהודיים בעולם
כולו.
חשוב לציין כי החיים הציבוריים
בישראל מוכרחים להתנהל לפי
כללי היהדות ,כאשר המתנה
הגדולה שקיבלנו מאת הבורא
במעמד הר סיני ,יום השבת ,היא
רכוש חשוב והיסטורי של העם
היהודי ,אותו עלינו לשמור מכל
משמר .אין שום מקום להפחתה

בשמירה על הנכס הקדוש
והמיוחד שקיבלנו מבורא-עולם
 -שבת קודש.

הכנה ראויה לגאולה
כאשר מדובר על פרויקט
הרכבלית ,הדבר ברור שבעתיים.
מדובר במיזם חדשני שמהווה
אלטרנטיבה לעורק תחבורה
מרכזי במטרופולין חיפה ,וחוסך
זמן יקר לעשרות אלפי נוסעים
ביום .גם כאטרקציה תיירותית
מביא המיזם ערך נוסף לעיר
בגודלה
השלישית
חיפה,
בישראל .פרויקט כזה ,בו הושקעו
מאות מיליוני שקלים והעבודה
לקראתו החלה לפני כ 25-שנה,
נועד להביא תועלת וברכה עבור
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לבית
המקדש,
לעלות לרגל ולהשתחוות
לפני הקדוש ברוך הוא.

לחלוטין ,כאשר ירצה
אדם לעלות לרגל לבית
המקדש ,יוכל לעלות על
הענן שינחת ליד המקום
ממנו הוא יוצא לדרך,
ויביא אותו במהירות שיא אל
מחוז חפצו ,היעד הנכסף אליו
מיליוני יהודים משתוקקים במשך
אלפי שנים  -בית המקדש.

מאות אלפי תושבי ונוסעי האזור.
רק כאשר פרוייקט זה יצא לדרך
מתוך שמירת שבת וכבוד לרצונו
של בורא העולם ,הוא יוכל
למלא את מטרתו ולייעל את חיי
ורווחת מאות אלפי המשתמשים
בו .ודאי כאשר הרכבל יוצא
לדרך בתקופה זו ,בדור בו הודיע
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א כי הגאולה האמיתית
והשלימה עומדת להגיע בכל רגע,
וכעת עלינו רק להתכונן כראוי
לקבלת פני משיח  -אין הכנה
מתאימה יותר לביאת המשיח
מהנהגה ציבורית בהתאם לרצון
הבורא.
כאשר בקרוב ממש יגיע מלך
המשיח ויביא את הגאולה
השלימה ,נוכל לעמוד מוכנים
בגאון לקראת העידן הנפלא -
ולומר למשיח ולשולחו ,הקדוש
ברוך הוא ,כי היינו מוכנים כראוי
להתגלותו בעולם ,באמצעות
קיום רצונו וחיי חברה השומרת
מכל משמר על התורה ,המצוות,
והמתנה המיוחדת שקיבלנו מאת
השם  -יום השבת ,יום המנוחה.

השמיים הם הגבול
אך אם בכל זאת שרת התחבורה
רואה יעד חשוב בקיום כלי
תחבורה אווירי גם ביום השבת,
הרי שהאופציה אינה רחוקה כל-
כך .באם נעשה כל שביכולתנו,
ונממש את האחריות האישית
של כל אחד להבאת הגאולה
האמיתית והשלימה ,הרי שייתכן
בהחלט כי בקרוב יופעל מערך

הסעות אווירי שיפעל גם בשבת.
המערך לא רק יזכה לכשרות
למהדרין ,אלא גם יופעל בידי
גורם מוסמך במיוחד  -הקדוש
ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
הנביא בתנ"ך מספר על כלי
התחבורה המרכזי שישמש בעידן
הגאולה את עם ישראל ,עבור
הגעה אל היעד החשוב ביותר
 מרכז העולם  -בית המקדשהשלישי .את הדרך מכל קצוות
העולם לעבוד את השם ,יעשו
מיליארדי בני האדם באורח
ניסי .רכבים ,מטוסים ,רכבות
ואוטובוסים לא יעמדו בקצב
העליה לרגל ובעומס האדיר.
עבור עידן הגאולה מחולל בורא
העולם נס גדול ,בדמות כלי
תחבורה חדש לימות המשיח:
עננים .הנביא מתאר כי את הדרך
לבית המקדש יעשו ההמונים על
גבי עננים" :וארו עם
ענני שמיא".
באופן
ניסי

כלי תחבורה ניסי זה ,המזכיר
במקצת את הרכבלית החדשה,
יעמוד בעומס העליה לרגל בכל
שלב ,ויהיה מנוהל בידי בורא
העולם ומנהיגו  -הקדוש ברוך
הוא.
גם האפשרויות החדשות שנותנים
העננים ,מראות לנו בהחלט את
השפעתה של תחבורה נכונה
ומנוצלת ,ואת השלכותיה על
איכות החיים מבחינה גשמית
ורוחנית .כיום ,אנו מכירים
שלושה מועדים במהלך השנה
שנקבעו עבור עליה לרגל לבית
המקדש ,שלושת החגים המרכזיים
ביהדות ,שזכו לקבל את השם
המוכר "שלושת הרגלים"  -חג
הפסח ,חג השבועות ,וחג הסוכות.

נפגשים תכופות
אך בגאולה ,העליה לרגל תתבצע
במועדים רבים יותר מאשר
שלושה חגים אלו ,הפסוק בנביא
אומר "והיה מידי חודש בחודשו
ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר
להשתחוות לפני"  -בכל ראש
חודש ,ובכל שבת ,יגיעו כל
עם ישראל

הדבר נשמע מורכב ביותר .שלל
התיאורים בתלמוד ובשאר
הספרות היהודית ,המתארים
את העליה לרגל בשלושת
הרגלים ,נותנים לנו הבנה לגבי
הלוגיסטיקה והארגון הסבוך
שהצריכו מאות אלפי עולי הרגל
מכל העולם לבית המקדש .זאת
כאשר מדובר על עליה המונית
רק שלוש פעמים בשנה .כיצד
יתאפשר מבצע העליה ההמוני
מדי חודש ומדי שבת? ויותר
מכך ,האם ניתן לחדש ציווי כזה,
שאיננו מופיע קודם לכן? עליה
לרגל היא מצווה מן התורה ,רצון
ה' ,וכיצד ניתן לחדש מצווה כזו,
שלא היתה נהוגה בבתי המקדש
הראשון והשני?
אלא שתחבורת העננים היא זו
המאפשרת לראשונה את העליה
השבועית והחודשית .החוויה
המרוממת ,הנותנת מושג באשר
לקרבת אלוקים אמיתית ותחושת
הקדושה המרוממת ,היתה שמורה
אז לשלושה מועדים בלבד .בקרוב
ממש ,בעידן הגאולה ,האירוע
המדהים הזה יחזור על עצמו
בכל שבוע מחדש .זו שגרת חיים
אחרת.
גדולי הפרשנים מסבירים כי
אין זו ממש מצווה חדשה .גם
בעידן הקודם ,של בתי המקדש
הראשונים ,כל אדם שבידו היתה
היכולת לעלות לבית המקדש בכל
שבת וראש-חודש ,הוטל עליו
לעשות כן .אך מחמת המורכבות
לארגן מסע שכזה בכל שבוע,
הדבר לא הוטל על עם ישראל
כחובה ,אלא כזכות ורשות
מיוחדת .על מנת שכל יהודי
יוכל לנהוג כדרך כל הארץ ,לגדל
ולפרנס

את משפחתו ,היה מוכרח לקבוע
מועדי עליה לרגל בהם כולם
יכולים לעמוד ,ללא צורך בארגון
מסע מורכב ומסובך.

בשמיים זה אחרת
אך ענני השמיים ,שבאופן ניסי
יוסבו בקרוב להסעת נוסעים
ממקום למקום ,מאפשרים שינוע
המוני קל ומהיר של מיליוני בני
אדם ,וקובעים את כללי החיים
מחדש .כעת ,כאשר ההגעה מניו-
יורק לירושלים הופכת להיות
פשוטה הרבה יותר ,באמצעות
העננים החדשים  -ניתן להפוך
את העליה המשותפת של העם
כולו לבית המקדש מידי שבת
בשבתו ,לכלל מאחד ומגבש בו
יכול כל אחד לעמוד .העננים
כותבים מחדש את כללי
התחבורה ,ובאמת מבטלים את
הפריפריה…
ואיך כל זה קשור לתחבורה
ציבורית בשבת? הפסוק מתאר
עליה המונית לרגל ,באמצעות
העננים ,בכל שבת .ברמה
ההלכתית ,הפעלת הענן  -ככל
הידוע לנו  -איננה כרוכה
בהפעלת מעגל חשמלי כזה או
אחר ,אך הבעיה הראשונה העולה
בנסיעה על ענן בשבת ,היא איסור
תחומים .אסור לאדם ללכת בשבת
מרחק גדול מדי ,המדוד בהלכה
במספר מסויים.
בעיה זו נפתרת באמצעות כלל
הלכתי בסיסי המובא בתלמוד,
האומר כי "אין תחומין מעל
עשרה טפחים"  -בגובה ניכר מעל
הקרקע ,לא חל איסור יציאה מן
התחום וחציית רף המרחק המותר
בשבת .לכן ,כאשר הענן ממריא
אל-על ,הוא יוצא מתחום האיסור
של שבת .אך דעה אחרת בפרשני
המקרא ,סוברת כי העננים אכן
לא יסעו בשבת עצמה ,אלא ביום
שישי .הם יפרקו את ההמונים
בסמוך לבית המקדש ,בירושלים
עיר הקודש ,זמן מועט לקראת
כניסת השבת.
כך או כך ,תכנית הרכבלית היוצאת
לדרך בימים אלו ,מאפשרת לנו
להבין מעט כיצד יראה מערך
התחבורה של העננים ,והמחשבה
של שרת התחבורה ,אמנם
בעזרת-השם לא תצא לפועל ,אך
בהחלט מזכירה לנו את השימוש
ההמוני בתחבורה לכבוד שבת
קודש.
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שלא יישאר אף יהודי רעב בחג

קמחא דפסחא הגדול בעולם
חודש ניסן הגיע ,ואיתו התנהגות מסוג חדש אצל עם ישראל :הנהגה ניסית • הרבי שליט"א מלך
המשיח מעורר לתת את צרכי החג ,לאלו שאין ידם משגת • גם בתחום זה נשברו שיאים חדשים

של הנהגה נסית ,יותר מטבעו
ורגילותו.

מנחם אמיתי
קרוב לחודש ניסן,
הושק קמפיין קמחא
דפסחא שנועד להיות
בעולם.
ביותר
הגדול
מדובר בקונספט חדשני
אותו השיקה חברת הגיוס
צ'ארידי ואשר מתבצע
בשיתוף עם מאות ארגונים.

'קרן צ'ארידי גלובאל' הקדישה
מענק של חצי מיליון דולר
שיחולק לארגונים שיגייסו
קמחא דפסחא במסגרת המיזם.
המענק יחולק כ 10% -תוספת
לכל קמפיין בכפוף לסכום שגייס
ובכפוף לתנאי המיזם.
עד כה גויסו במסגרת המיזם
מעל  5מיליון דולר וחולקו
מענקים של מעל  200,000דולר
למאות עמותות ,ארגונים ובתי
חב"ד בארץ ובעולם הפועלים
להביא את צרכי החג לנזקקים.
"המספרים שאנחנו רואים
במיזם הזה הם משהו שלא נראה
מעולם בתולדות מבצעי 'קמחא
דפסחא'" סיפרו אנשי חברת
צ'ארידי .כמות התורמים ענקית
 עשרות אלפים ,והקצב המהיר בכל דקה נתרמים  5סלי מזוןנוספים ,כך על פי צ'ארידי.

ובפרטיות יותר :גם לאחרי
ההתעסקות משך זמן בנתינת
צרכי החג ,צריך כל אחד ואחד
לחזור ולהתבונן ולעשות
חשבון-צדק האם נתינת
צרכי החג היתה באופן
המתאים" ,כדבעי לי'
למהוי" [=כראוי לו] ,או
שיש מקום וצורך להוסיף
בזה עוד יותר.

אריזת סלי מזון במרכז החסד של חסידי חב”ד בנתניה

הארגונים המשתתפים קיבלו
מעטפת מקצועית מלאה ללא כל
עלות :החל מפלטפורמת הגיוס
המתקדמת ,הדרכה מקצועית,
חומרים שיווקיים ועד למענק
המיוחד מאת הקרן של החברה.
תופעה מבורכת זו של תנופה
בענייני צדקה וחסד ,עולה בקנה
אחד עם דבריו של הרבי שליט"א
מלך המשיח בשנת ה'תנש"א
  ,1991אז דיבר על הוצאת 3ספרי תורה בבתי הכנסת בשבת

החלה בראש חודש ניסן  -כמו
השנה  -וביאר כי מדובר בסימן
להנהגה ניסית למעלה מדרך
הטבע וההיגיון.
כהוראה לפועל ,מכוון הרבי
שליט"א מלך המשיח מרעיון
זה לפעול לקראת חג הפסח
בהנהגה ניסית  -ב'מבצע מצה'
שבמסגרתו מחולקת מצה
שמורה לכל יהודי ,וכן  -בנתינת
צרכי החג לכל יהודי ,שהיא
 -בדומה ללימוד הלכות החג

 צריכה להתחיל שלושים יוםלפניו:
"וכשם שהדברים אמורים בנוגע
ללימוד הלכות הפסח ,כן הוא
גם בנוגע לנתינת חטים לפסח
וכל צרכי הפסח להנצרכים -
שהתחלת ההתעסקות בנתינת
צרכי החג היא שלושים יום לפני
החג ,ו"שתי שבתות" לפני החג
(מר"ח ניסן) צריכים להוסיף
בזה עוד יותר ,ובהתאם להנתינת
כח דראש חודש ניסן  -באופן

ונוסף לזה ,גם לאחרי נתינת
צרכי החג "כדבעי לי' למהוי",
מעשר ,ועד לחומש (מצוה מן
המובחר)  -צריך לעשות חשבון
שלפי-ערך ההוספה בברכתו של
הקב"ה בימים שבינתיים ,גדל
גם הסכום דמעשר או חומש,
ובמילא ,צריך להוסיף יותר
בנתינת צרכי החג .ויתירה מזה:
על פי מארז"ל "עשר בשביל
שתתעשר"  -יכול וצריך להוסיף
בנתינת צרכי החג (נוסף על
המעשר והחומש) עוד לפני
ההוספה בברכתו של הקב"ה,
וככל שירבה להוסיף בנתינת
צרכי החג ,תגדל יותר ברכתו
של הקב"ה בעשירות מופלגה
(כמדובר בארוכה לפני זה).
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האיש שחשף את הדמות
הכי משמעותית בהיסטוריה
רבים חפצים להיות חתומים על תגליות עולמיות ,אך מעטים זוכים לכך • אחד מהנתונים הדרמטיים
שהעולם שואף לדעת  -מי האיש שישנה את ההיסטוריה? • מיד אחרי יום הולדתו של האיש שישנה
את ההיסטוריה ,אנחנו פוגשים במי שחשף את דמותו לכולם

החלטה אחרת למעשה מזו
של הרמב"ם .אחד הנושאים
החשובים ביותר לגביהם נתן
הרמב"ם פסק ברור ומסודר ,הוא
הדרך לזהות את אישיותו של
מלך המשיח  -האדם שיחולל
את המהלך המשמעותי והדרמטי
ביותר באנושות.

יוסף אברמוביץ
אחד הימים הלחוצים
והבהולים בישראל
הוא ערב חג הפסח .יום אחד
בשנה ,השומר עמו אווירה
מיוחדת במינה .בעוד שעות
ספורות יכנס החג  -וכולנו
נסב לליל הסדר בשמחה
ובחיוך .ביום הזה ,ובשעות
הלחוצות ביותר ,אנו מפנים
זמן להיזכר במתנה אותה
קיבל עם ישראל בשעות אלו
לפני קרוב לאלף שנים.

מי שזכה לגלות את אחד מן
התגליות החשובות ביותר
בהיסטוריה של העם היהודי,
הוא גם אחד המנהיגים הבולטים
בשרשרת הדורות של עם ישראל
 רבי משה בן מימון ,הנודעבכינויו 'הרמב"ם'.
יום הולדתו של הרמב"ם חל בי"ד
בניסן ,בערב פסח .תאריך יום
ההולדת לא השתמר אצל רבים
מגדולי ישראל ,אך דווקא זכרו
של הרמב"ם ,שהטביע חותם
עמוק בקרב עם ישראל ,נשמר
יחד עם תאריך יום הולדתו.
מעבר לכך ,אנו יודעים גם כי
נולד לאחר חצות היום ,בשעות
הספורות לקראת שקיעת החמה
וכניסת החג.

מושקא רותם

אחד לאחד

קבר הרמב”ם בטברי ה

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך
המשיח הסביר כי שעת הולדתו
מסמלת על היצירה המרכזית
שחיבר בחייו  -ספר ההלכות
'משנה תורה' .השעות שלאחר
חצות היום בערב פסח ,הן הזמן
בו נאסר על יהודי להחזיק
ברשותו חמץ .קיים איסור
שתהיה במחוזותינו מציאות של
חמץ ,החל משעת חצות של ערב
החג.

מהפכה בהנגשה
גם חיבורו של הרמב"ם ,משנה
תורה ,הוא ספר הלכות ראשון

צילוםOwn work :

ומהפכני ,המביא את ההלכות
הפסוקות מתוך הדיונים
הארוכים והמעמיקים שבתלמוד.
הרמב"ם ,לראשונה ,ראה צורך
להביא אל הקורא הפשוט את
השורה התחתונה אותה מסיקים
לאחר כל הדיונים ,את ההחלטה
הנוגעת למעשה בפועל .בחיבורו
זה סלל הרמב"ם דרך אל עולם
ההלכה המפותח ,המאפשר לכל
יהודי ללמוד ,לעיין ולדעת היטב
את ההלכה  -הכלל המעשי
והפרקטי שעליו לקיים ,הנובע
מפלפולים ארוכים ודעות שונות.
זו

בשורתו

המרכזית

של

הרמב"ם ,ובכך גם השקיע את
מיטב שנותיו  -בלימוד מעמיק
של התלמוד והספרות היהודית
כולה ,על-מנת להסיק ממנו
ספר הלכות .באותה תקופה ,היה
זה חידוש של ממש ,שאיפשר
לכל יהודי לפתוח ספר ולראות
בו באופן פשוט כיצד עליו לנהוג
בכל סיטואציה.
בדורות שאחרי הרמב"ם,
קמו פוסקים נוספים גדולים
וחשובים ,שלעיתים ראו צורך
לחלוק על הסקת מסקנותיו של
הרמב"ם ,והוציאו ספרים בהם
הם מציגים בתחומים מסוימים

הרמב"ם נתן שורה של סימנים,
באמצעותם יהיה ניתן להסיק
מיהו האדם אותו ניתן לקבל
כמלך המשיח ,ובאמצעות כך
יביא לעם את הגאולה השלימה.
אך דבר מעניין ומיוחד ניתן
לראות ,כי אף אחד מפוסקי
ההלכה שהגיעו לאחר הרמב"ם,
לא חלק עליו בתחום זה .כלומר,
כל פוסקי ההלכה לדורותיהם,
כל גדולי הרבנים ,הסכימו עם
הבנתו של הרמב"ם ועם הכללים
שהציג אותם למד מתוך הספרות
היהודית הקדומה לתקופתו -
כיצד לזהות את המשיח.
כפי שיודעים רבים ,האדם
העונה אחד לאחד על סימנים
אלו של הרמב"ם לזהותו של
המשיח ,הוא הרבי מליובאוויטש
שליט"א .אישיותו של הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א כאילו נבנתה בהתאם
לדמות אותה מציג הרמב"ם.

עמדו הכן כולכם :סינגל גאולתי מעודד

ערב ראש חודש ניסן ,חודש הגאולה,
שחרר אהרון פרוכטמן ,זמר ויוצר
חסידי ,סינגל חדש מלא בטחון
ואמונה במילים השאובות ממדרשי
חז"ל ושיחותיו של הרבי שליט"א מלך
המשיח.

הלחן שהולחן על ידו ,נולד בהשראת
הדיווחים על פתיחת מלחמת רוסיה-
אוקראינה ,ומביע רגשות עמוקים של כאב
על המלחמות והאסונות ,ויחד עם זאת
ציפייה דרוכה לגאולה.

מילות השיר הן" :אם ראית אומות מתגרות
זו בזו ,צפה לרגליו של משיח  /הגיע זמן

הגאולה  /הגיע זמן גאולתכם /
עימדו הכן כולכם לקבל פני משיח".

פרוכטמן רואה את יציאת השיר
סמוך לי"א ניסן  -יום הולדתו
ה 120-של הרבי שליט"א מלך
המשיח  -כהשגחה פרטית מרגשת
המעניקה משמעות עמוקה לשיר.
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זו ,צופים עלייה משמעותית
במספר המשתתפים ,כשהאווירה
המיוחדת השמורה לבתי חב"ד
ברחבי העולם ,תאיר לבבות.

חיים בן ישראל
חודשים ארוכים של
הכנות מגיעים לסיומם
בימים אלו .ההכנות לחג
הפסח בבתי חב"ד רבים,
מתחילה מיד לאחר חגי
תשרי ,כאשר משלוחי ענק
של מוצרי יסוד כשרים
לפסח ,עושים את דרכם
למדינות בהן אין להשיג
בייצור מקומי ,מוצרים
אלו .לצד מוצרים אלו ,הרי
שבבתי חב"ד ,עושים את
המאמצים על מנת לספק את
כל צרכי החג ,לאורחיהם
וליהודים המקומיים ,ובחלק
מהמקומות אף מייצרים יין
בהכנה ביתית ,ומייבאים
כמות ענק של מצות עבודת
בארץ
מהמאפיות
יד,
ובחו"ל.

אחד המבצעים הראשונים של
הרבי שליט"א מלך המשיח ,הוא
לדאוג שלכל יהודי יהיו בידיו את
המצות המיוחדות לליל הסדר
(לפחות) .על אכילת מצות אלו,
אומר הזוהר הקדוש ,כי מאכל
זה הינו מאכל הרפואה ומאכל
האמונה.
בחלק ממדינות העולם ,בהן
נמנעו בשנתיים האחרונות
מלערוך אירועים המוניים,
נאסרה ההתכנסות הקבועה לליל
הסדר הציבורי ,בהם נוטלים חלק
מאות ואלפים בכל שנה .בשנה
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עוד קודם החג ,הופעלו
בנקודות רבות מערך הכנות
לחג ,הכוללות חלוקה נרחבת
של 'קמחא דפסחא'  -מוצרי
מזון ותלושים לסיוע למשפחות
נזקקות .יצויין ,כי אחרי גל
הפיטורים הגדול ועליית
המחירים ,נרשמה לצערנו עליה
גדולה גם בקרב מבקשי העזרה
לחג ,איתה מתמודדים השלוחים.
במקביל הופעלו מאפיות מצות
לילדים ,בהם הם למדו על תהליך
ההכנה ,ואף אפו בעצמם מצות
לדוגמא ,כשהם מתוודעים לפרטי
ההלכה והכשרות של הכנת
המאכל העיקרי של החג.

כולם יהיו בסדר
אחרי חודשים ארוכים של הכנות ,בתי חב"ד נכנסים לישורת
האחרונה לקראת חג הפסח • בנקודות רבות ברחבי העולם חוזרים
הסדרים הציבוריים ,בהשתתפות מאות ואלפי משתתפים

בברזיל כולם כבר יודעים :יש אלוקים!

לקראת סוף החג ,ביום האחרון
של חג הפסח ,יתקיימו 'סעודות
משיח' בכל בתי הכנסת ,בתי
חב"ד ובבתים פרטיים רבים.
על פי המנהג ,יש ליטול ידיים
לאכילת מצה ,ולשתות ארבע
כוסות של יין (או מיץ ענבים)
ובכך להמשיך את הארת המשיח
המאירה ביום זה .השלוחים
נערכים לפרסום המבצע
בקרב תושבי הערים ,ובחלק
מהמקומות אף יתקיימו סעודות
אלו ,כהכנה לקראת סעודת
ה'מימונה' המסורתית המבטאת
אף היא את האמונה.

אחרי ארבעה 'סמינרים' מוצלחים ,בחודש האחרון התקיים האירוע החמישי המיועד לגויים ,המקבלים על עצמם לקיים את שבע
המצוות האוניברסליות .הסמינר השנתי נחתם בהצלחה רבה ,בהשתתפות  200איש .במשך שלשה ימים ,שמעו המשתתפים
שהגיעו מכל רחבי ברזיל ,הרצאות מפי רבנים בנושאים השייכים לבני נח ובנושא העיקרי הכנת העולם לקבלת פני משיח .במהלך
ימי המפגש קבלו על עצמם הנוכחים להשפיע על עוד תושבים במדינה לקבל על עצמם את  7מצוות בני נח ולהירשם לסמינר
הבא – במבצע 'חבר מביא חבר'' ,שליח עושה שליח' .כמו כן ,התקבלה החלטה מטעם משתתפי הסמינר עצמם לפתוח עוד כ7-
מרכזים חדשים לבני נח ברחבי המדינה .את האירוע יזמו שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח במדינה ,ובראשם הרב גרנשטט
שבמשך כל השנה פועל בתחום זה בהצלחה גדולה.
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כובשים את העולם בדרך לגאולה
תנופה אדירה בפתיחת נקודות פעילות של בתי חב"ד ברחבי העולם • עוד ועוד זוגות צעירים עוזבים את הקן
החמים ויוצאים לארצות רחוקות על מנת להכין את המקום לקבלת פני משיח צדקנו • הצלחתם  -הצלחת כולנו

הרב משה נוטיק בהנחת תפילין באל נידו ,פיליפינים

קוראים מגילת אסתר בנמיביה ,אפריקה

סירים ,כריות ,סכו”ם וכלי בית .בסיומו של מסע קניות לבית חב”ד החדש סלנטו ,קולמביה

התפילין הראשון עם נחיתתם של הזוג הרטמן בויקטוריה ,איי סיישל

נדב לביא
שעוברים
"כיון
ונכנסים
משבעים
לשמונים ,יש לעורר על כך
שבמשך שנה זו יתווספו
לכל הפחות שבעים ואחת
מוסדות"  -במילים אלו פתח
הרבי מליובאוויטש מלך
המשיח שליט"א עידן חדש
בעולם השליחות.

היה זה בהתוועדות יום הולדתו
השבעים ,בי"א ניסן תשל"ב
( 26במרץ .)1972 ,במעמד זה
אף אמר הרבי מלך המשיח
שליט"א את המאמר המפורסם
בשם "אנא נסיב מלכא" ,העוסק
בבחירתם של עם ישראל במלך.
הרבי ביקש מהחסידים להעניק
לו מתנת יום הולדת  -הקמת
מוסדות חב"ד חדשים ,כמספר
שנותיו .במשך אותה השנה
עמלו החסידים ,והצליחו להקים
עשרות בתי חב"ד ,בתי ספר
ובתי כנסת ,לנחת רוח הרבי

מלך המשיח שליט"א.
בי"א בניסן השנה ,יחגוג הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א את יום הולדתו המאה
ועשרים .אלפי חסידים ברחבי
העולם עסוקים כבר במשך
חודשים בהכנת מתנות-יום-
הולדת ראויות .הן לא בכל יום
חוגגים .120
כחלק ממערך זה ,הוקמו בחצי
השנה האחרונה בתי חב"ד רבים
ברחבי העולם .מכיוון שקצרה
היריעה מלהכיל הכל ,נתאר כאן
את הקמתם של ארבעה בתי
חב"ד מתוך העשרות:
וינדהוק ,נמיביה :בתחילת
השנה האחרונה ,עזבו הרב
יוסף ומושקא רחימי את ביתם
בצפת ,ועברו למערב אפריקה,
שם פתחו לראשונה בית חב"ד
במדינת נמיביה .כשהגיעו
למקום ,קיבלו הזוג רחימי
תגובות חמות מתיירים יהודים
ותושבי המדינה ,שהתרגשו

לשמוע שמרכז יהודי תוסס
ונמרץ נפתח עבורם.
עד לפני כמאה שנים הייתה
בבירה הנמיביאנית קהילה
יהודית גדולה ,שקטנה עם
השנים .במהלך שנות השבעים
נסגר בית הכנסת הגדול בעיר
קיטמנסהופ ,והקהילה היהודית
התפוררה .הרב רחימי ,שהגיע
במטרה להפיח רוח יהודית ,פנה
אל גבאי בית הכנסת בוינדהוק,
ובניהול משותף החלו לקיים
מנייני תפילה.
את פעילותם מנהלים הזוג
רחימי יחד עם הקהילה הקטנה
(שהחלה להתגבש) ,עם השגריר
הישראלי במקום ועם תיירים
יהודים שבאים לטייל בסוואנה
הנמיביאנית.
אל נידו ,הפיליפינים:
בשבועות האחרונים ,יצאו הרב
משה ופייגא נוטיק לשליחות
במדינת הפיליפינים .במנילה
הבירה קיים בית חב"ד מזה

שלוש עשרה שנים ,וכעת יצאו
הזוג נוטיק אל הכפר אל נידו
הנמצא במחוז פלאוואן ,ונמצא
 240קילומטרים ממנילה.
חוף אל נידו נחשב לייעד
תיירותי ,וזאת משום יופיו יוצא
הדופן .כתבי עת רבים (כמו
האפינגטון פוסט CNN ,ועוד)
הכריזו על החוף כ"המקום
היפה ביותר" .משום כך ,מושכים
אליהם החופים תיירים ישראלים
רבים .מהיום ,למטיילים
היהודים יהיה בית חם עם אוכל
כשר ,תפילין ואוזן קשבת.
סלנטו ,קולומביה :בסוף
חודש שבט ,נפתח בית חב"ד
חדש בכפר סלנטו שבקולומביה.
את המקום פתחו הרב שמואל
ולאה פרידמן .מיד עם הגעתם
לסלנטו ,החלו הזוג פרידמן את
הפעילות .כבר בשבת השניה
לבואם ,השתתפו בסעודת ליל
שבת עשרות ישראליים.
זמן קצר לאחר שהגיע למקום,

קיבל הרב פרידמן התרעה על
שלושה מטיילים שנאבדו בעמק
הקוקורה  -מסלול טיול הסמוך
לסלנטו .במבצע לוגיסטי מורכב,
ובעזרתם של בית חב"ד במדג'ין
ומטיילים נוספים שהתנדבו
למשימה ,נמצאו השלושה
בריאים ושלמים .המשימה
הזאת הכניסה את הרב פרידמן
להכרה שכעת הוא הכתובת
לעזרה עבור היהודים בסלנטו.
ויקטוריה ,איי סיישל :בליל
הסדר הקרוב ,יחגגו מאות
ישראלים את החג ,יחד עם הרב
שניאור זלמן הרטמן ואשתו,
ועוד מספר בחורים חב"דיים.
אל סיישל נוהרים מדי שנה כ-
 35,000תיירים מישראל .רבים
מהם חיפשו בית חב"ד במקום,
אך עד היום לא היה שם כזה.
הרב שניאור זלמן הרטמן מצפת
החליט להרים את הכפפה ,והוא
פותח בסיישל בית חב"ד שיתן
מענה לעשרות אלפי היהודים
שמטיילים שם.
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חופשה בחו"ל
עם חוויה קולינרית כשרה

מלון חדש בצפון איטליה

קבוצת התיירות המובילה את
עולם הלייף-סטייל הכשר עם
קולקציית המלונות בים התיכון
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עולם בקשר ישיר  -ללא ניתוקים

המלחמה על התקשורת

לצד מחסור חמור במוצרי יסוד באוקראינה ,שם חיים מזה למעלה מחודש תחת מתקפת הרוסים,
הרי שבעולם נרתמים לסייע לפתירת המשבר • לפחות בתחום התקשורת ,פתרון חדיש ומהיר מספק
אינטרנט לתושבים ,ללא צורך בתשתית קרקעית
לזה ,ביקש מאסק מהאוקראינים
לנקוט באמצעי זהירות ,להסוות
את תחנות הקליטה ,להפעיל
אותן רק לצרכים חיוניים,
להרחיק אותן מאנשים ולהישמר
ככל יכולתם מחמת הפצצות
רוסיות.

 60לוייני סטארלינק על גבי חללית ,לפני פיזורם

רבקה סופר
הסיוע הרחב שקיבלה
אוקראינה השרויה
תחת ההתקפה הרוסית
הינו מקיף וחסר תקדים.
רק בשבועות האחרונים
העביר ג'ו ביידן משלוח ענק
של טילי נ"ט ונ"מ ,מל"טים
מתאבדים ,ועוד.

במדינה הבוערת ובשכנותיה
נחתו צוותי רפואה וסיוע
ממדינות רבות וגם סיוע פוליטי
ומדיני הוגש מימין ומשמאל.
עזרה יוצאת דופן ,שיכולה הייתה
להתרחש רק במלחמות של
העולם המודרני ,הוגשה מכיוונו
של איל ההון האמריקאי אילון
מאסק .מאסק מחזיק בבעלותו
את חברת  SpaceXהעוסקת
בתחום החלל ואשר תחתיה
פועלת סטארלינק שחזונה לספק
רשת אינטרנט עולמית לווינית
שתהיה זמינה בכל מקום בעולם.
כחלק מחזון החברה ,אמורים
להישלח  42,000לווינים קטנים
שיפרסו קרוב לכדור הארץ
ויחוגו סביבו כדי לספק את
רשת האינטרנט .עד כה שיגרה
החברה כ 1,700 -לווינים והיא
מפעילה שירות בטא שזמין ב-
 21מדינות ועוזר רבות למקומות
מרוחקים ומנותקים ,ביניהם
חוות מבודדות בארה"ב והקוטב
הצפוני.
כל זה נחמד ,אבל כשפוטין
פלש לאוקראינה ואחרי זמן

קצר קרסו רשתות התקשורת
במדינה ,הרימו האוקראינים
את עיניהם מהמסכים ונשאו
אותם אל אילון מאסק .והוא לא
אכזב וחיבר אותם מהר משחשבו
למערכת המתקדמת.

לצידו של מאסק ,הציעו
חברות מערביות נוספות ורבות
מתחומים שונים כדי לעזור
לאוקראינה לשמור את התשתיות
שלה בזמן המלחמה.

פתחו יחידות סייבר רוסיות
במתקפה אינטרנטית מאסיבית
על הרשת האוקראינית והפילו
אתרי ממשלה ורשתות פנימיות.
כאן התגייסו אלפי האקרים,
חברות וגופים כדי לעצור את
המתקפה ולתת מכת סייבר
לרוסיה ,שהפסידה במערכה
האינטרנטית ונאלצה לנתק
את רוסיה מרשתות חברתיות
ואתרים בינלאומיים כדי ליצור
חומת מגן.

עם פרוץ הקרבות הפיזיים,

הסיוע הרחב לו זוכה המדינה

המותקפת ממחישה את דברי
הרבי שליט"א מלך המשיח על
תקופתנו זו המיוחדת בה העולם
מתקדם לצדק ויושר וסיוע
ללא תמורה לחלשים .כדבריו
הקדושים בקשר למשלחות
אמריקניות שנשלחו לסייע
במקרי אסון מסביב לעולם ללא
כל תמורה או טובת הנאה .לא
נותר אלא לראות בסיומה הטוב
של המלחמה עם מיעוט אבדות
ככל האפשר בדרך לגאולה
האמיתית והשלימה.

היה זה מיכאלו פדורוב ,סגן
ראש הממשלה ,שכתב בקשת
עזרה מאילון מאסק ,וביקש
להשאיר את ארצו מחוברת
לאינטרנט תחת המתקפה
הרוסית .לא עברו שעות מספר
ומאסק הודיע בחשבון הטוויטר:
"שירות סטארלינק כעת פעיל
באוקראינה .מסופים נוספים
בדרך".
אכן ,ימים מספר לאחר מכן ,עשו
את דרכם בדרך לא דרך מכולות
ומשאיות בהן תחנות קליטה של
סטארלינק שאיפשרו את החיבור
ללא תלות בתשתיות קרקעיות
וסיפקו אינטרנט יציב לראשונה
מאז פרוץ הקרבות.
לבעיות כמו אספקת חשמל
לתחנות הקליטה ,סיפקו מאסק
ואנשי צוותו פתרונות מקוריים.
עדכון תוכנה ששוחרר צמצם
את צריכת החשמל של התחנה
כך שתוכל להיטען ממצת של
רכב ,כמו גם לוחות סולאריים
שהותקנו עליהן סיפקו יכולת
טעינה חלקית.
מכיוון אחר ,השימוש בתחנות
הקליטה הופכות אותן למזוהות
ובולטות עבור מטוסי קרב
ומכשור איתור וניטור .באשר

מתגלגל באמונה ומפיץ גאולה

תושבי מרכז תל אביב ,כבר מכירים את החסיד שי שורוק הפעיל
באיזור .סמלו המסחרי הוא הגלגליות איתן הוא מתנייד ברחובות,
כשבדרך כלל הוא מחזיק דגל משיח צהוב ובולט המזכיר לכולם את
המטרה העיקרית :קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח .בחגים
הוא משכלל את הנסיעה :בסוכות הוא מצרף סוכה קטנה ,בערב יום
כיפור זה תחפושת של תרנגול כתזכורת על כפרות ,ובפורים תחפושת
ייחודית כחלק ממנהג התחפושות.
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מתווה הפליטים הסופי:
כניסה חופשית לגויים

פליטי אוקראינה מציפים את ישראל • מתווה הקליטה של שרת הפנים משתנה לפי הלחץ הציבורי
• האם אכן מתפתח איום על הרוב היהודי? • המתווה הסופי יאשר כניסה בלתי מוגבלת של גויים
לישראל • ומהי הערבות שתידרש מהם כדי לוודא שיצאו
כאלו נגאלות ברמה האישית
ומכירות במציאותו של השם
ובכך שאיננה סותרת למציאותם
הטבעית ,אלא היא חלק ממנה,
זו תכלית הגאולה .בכך מגיע
לידי ביטוי גודל המהלך שנועד
לגאול את העולם ולגלות כי הוא
מחובר לחלוטין לבוראו.

טל רוזנברג
הרוסית
הפלישה
הפכה
לאוקראינה
לרעשי רקע בין שלל
החדשות .מלחמת רוסיה-
התפתחה
אוקראינה
בהרבה
והתארכה
מהמצופה ,ומטרותיו של
נשיא רוסיה ,ככל הידוע ,לא
התמעטו .לפי דיווחי האו"ם,
מעל  10מיליון אוקראינים
הפכו לפליטי מלחמה מאז
תחילת ההתקפה ,והעולם
כולו מישיר את עיניו
בדאגה אל המראות בגבול
אוקראינה .מראות ששנים
רבות לא ראינו.

אזרחים אוקראינים רבים לא
יכולים עוד להרשות לעצמם
להישאר עם משפחתם תחת
האש הרוסית ,ונאלצים לארוז
את מטלטליהם ,ובזמן קצר לקפל
את חייהם למזוודות ספורות,
איתן הם יוצאים למסע ארוך
ומסוכן אל עבר הגבול .רבים
מהם כלל לא יודעים לאן ימשיכו
אחר חציית הגבול ,אך מטרתם
היא אחת  -לצאת ממקום
הסכנה ששמו אוקראינה.
גם בזווית היהודית ניתן משקל
כבד לסכנה הגדולה שאורבת
למי שנמצא תחת האש,
באוקראינה המופגזת .רבנים
בכירים ,גדולי פוסקי ההלכה,
פרסמו פסק האומר כי לא רק
שמותר לפעול במהלך השבת
כדי לצאת מאוקראינה ,לא רק
שיש היתר לנסוע גם בשבת אל
הגבול ,ולקיים מעשים הכרוכים
בבריחה גם במהלך השבת ,אלא
קיימת חובה הלכתית של ממש
לעשות זאת.
פיקוח נפש  -יש לעשות כל
מה שאפשר על מנת לצאת
מאוקראינה ,גם בשבת .לא זו
בלבד ,אלא הפוסקים מחייבים
את כל מי שיכול לסייע ליהודים
לצאת ממקום הסכנה ,לעשות

הפליטים יוכלו להגיע לישראל בחופשיות?

זאת גם בשבת .שלוחי הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א עוסקים  24שעות וגם
 7ימים בשבוע באתגר האחד
 לעזור לכמה שיותר יהודיםלהימלט ממקום הסכנה .זוהי
החובה ההלכתית כעת ,וזו
השמירה על קדושת השבת -
במצב הנוכחי.
חלק מזרם הפליטים הגדול,
באופן טבעי ,הגיע גם לשערי
ישראל .נמל התעופה בן
גוריון הולך ומוצף בפליטים
אוקראינים ,רבים מהם לא-
יהודים ,המבקשים להיכנס
בשערי המדינה עד יעבור זעם.
ואולי לתמיד.

כולם מוזמנים!
סערה רבתית פרצה סביב
העובדה הפשוטה כל-כך .קול
תמוה החל להישמע בחוזק,
כאילו לא ברור שכאן הוא ביתו
של העם היהודי ,ועל הצביון
היהודי להישמר כאן .כל חוששי
הדמוגרפיה ,מצדדי ההיפרדות
למען הרוב היהודי ,שכחו לפתע
מהערך העליון שנקרא "מדינה
יהודית" .אלא שרגע לפני הגאולה
השלימה ,הסאגה לא יכולה שלא
להזכיר לנו את הבטחת הנביא
לגבי העידן בפתחו אנו עומדים

" ו ה י ה
באחרית
הימים ,נכון יהיה
הר בית ה' ...ונהרו אליו
כל הגויים והלכו עמים רבים
ואמרו לכו ונעלה"...
הצפת הארץ בפליטים גויים
אוקראינים ,היא אינה אירוע
המתאים לעידן הגלות .כל
עוד הגאולה מתעכבת רגעים
ספורים ,עלינו לוודא כי עם
ישראל ישכון בארץ השייכת
לו ,וישמור על חיים ציבוריים
הראויים לעם הנבחר .אך בקרוב
ממש ,כאשר יתבטל החשש
הטמון במציאות עמים אחרים
 אנו נקבל בשמחה את כולם,ומכל העולם יגיעו לחוות את
קדושתו של הבורא והתגלותו
בבית המקדש.
סטיגמה עתיקה אומרת כי
בגאולה תתבטל מציאותם של
האומות .אך כאשר לומדים את
תורת החסידות ,המאירה את
תפקידה של הגאולה כעידן בו
מזוכך החומר והעולם ,והופך
בעצמו לטוב מוחלט ,מבלי
להתבטל או להתפרק ,מבינים
כי הגויים כאן כדי להישאר .כל
האומות ,בקרוב ממש ,יכניסו
עצמן למטריית האמונה בבורא,
ומיד בבוא המשיח יזכו גם הן

לגילוי גדול של
אלוקות ,שיאפשר
להם להקדיש את כל
מציאותם לחסות בצל הבורא.
כלשון הפסוק " -לא יהיה עסק
כל העולם אלא לדעת את השם
בלבד".
גאולת האומות כולן ,היא עובדה
מרכזית הנוגעת גם לעם ישראל.
היה ניתן לחשוב שהגאולה
היא אירוע הנוגע בעיקרו לעם
היהודי ,כאשר מצב האומות
בתקופה זו הוא נושא נוסף
ונפרד .אך כאשר מבינים כי
מטרתה של כל בריאת העולם
היא מציאות בה החומריות
מתאחדת לחלוטין עם הרוחניות
 מציאותו הגלויה של הבורא -הרי שחלקן של אומות העולם
בתהליך הגאולה הוא משמעותי.

המציאות תחדל
תכלית הגאולה היא מצב בו
העולם כולו מראה במציאותו
כי הוא כפוף לרצון הבורא,
ונהנה מאורו ושכינתו ,כולל
ישויות שעד עכשיו ביטאו
את התפיסה שהעולם מתנהל
מעצמו ,או שמציאות הבורא
איננה דומיננטית וחשובה
בקיום היום-יומי של העולם,
חלילה .כאשר גם עמים ודמויות

הסבר זה מביא אותנו להבין
גם את הפסוקים מהם משתמע
כי מציאותם של העמים תחדל
בגאולה ,וכולם יעברו מן העולם
מלבד עם ישראל :כאשר מדובר
על מציאותם של העמים ,ניתן
לתפוס זאת כמציאות של ממש,
דבר הקיים ועומד בפני עצמו.
כיום ,כאשר טרם זכינו להיחשף
לאורו הגדול של הבורא ,אנו
רואים את מראה עינינו  -מציאות
העולם  -כדבר וודאי והחלטי,
לעומת קיומו של הקדוש ברוך
הוא ושליטתו בעולם ,כדבר
חידוש העשוי להיות מוטל בספק
או שנוי במחלוקת .גם מי שמודה
בקיומו של הבורא ובצורך לקיים
את רצונו ולמלא את דרישותיו -
עדיין אינו חש כי ישות זו גוברת
על מציאותו ועל הקיום הכללי
של העולם ויושביו.
כעת עדיין מושרשת במחשבתנו
התפיסה כי אנו מציאות קיימת
בפני עצמה ,וגם העולם כולו.
בקרוב ,כפי שהבטיח הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א ,תגיע הגאולה .אז נחוש
כיצד מציאותו האמיתית של
העולם היא כנספח וחלק מהדבר
האמיתי  -בורא העולם.
תהליך זה ,יש בו מעין ביטול
המציאות  -ההבנה כי מציאות
העמים אינה דבר חשוב בפני
עצמו ,אלא חלק קטן הבטל
לדבר הגדול  -בורא העולם.
זו ההבנה העמוקה והאמיתית
ל"ביטול מציאותם" של הגויים
בגאולה הקרובה.
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תכינו את הילדים :האירוע המשפחתי
הכי מרגש בשנה  -עובר טלטלה

בכל שנה כולנו מסובים סביב השולחן הקבוע בשמחה והתרגשות • כללי הסדר מוכרים לכולנו ,ואנו
מעבירים את המנהגים הקדומים לדור הבא • אבל מסתבר שהשנה הכל יראה אחרת • לא בגלל
הקורונה ,ליל הסדר לא יראה כמו שחשבתם
מקווים שנזכה לביאת המשיח
בקרוב .ימים ספורים לפני פסח
חל יום הולדתו ה 120-של הרבי
מלך המשיח שליט"א ,וזהו יום
מתאים ומסוגל לבקש את ביאת
המשיח ובניית בית המקדש
השלישי  -אז יתווסף לליל הסדר
המוכר ,חלק מרכזי ומיוחד ,חלק
חדש-ישן .נאכל יחד את קרבן
הפסח ,ונודה להשם על יציאת
מצרים ,ועל ביאת המשיח סוף-
סוף.

טל רוזנברג
הישראלי
המשק
כולה
והמדינה
נערכים שוב ,כמו בכל
שנה ,לימים המיוחדים
והמאתגרים של ערב פסח,
וחג הפסח בעצמו .מחסור
במיליוני ביצים נפתר
במאמצים גדולים ,והחג
ההולך ומתקרב לא נותן
לאף ראש משפחה להתחמק
מאחריות .המירוץ מתחיל,
אך גם מסתיים ,באירוע
קבוע ומיוחד  -ליל הסדר.

כאשר אנו יושבים יחד עם כל
המשפחה ,וחוגגים את היום
ההיסטורי " -יום העצמאות"
של עם ישראל ,היום בו הוציא
אותנו הבורא באמצעות משה
רבינו להיות עם נבחר ולקבל את
התורה  -אין רגע משמח ומרגש
מזה .לשיר יחד עם הילדים "מה
נשתנה" ,לספר להם את סיפורי
יציאת מצרים המיוחדים ,ולחגוג
כל המשפחה ביחד את היותנו
יהודים.
אנחנו גם רגילים להכריז יחד
בשמחה את המשפט הידוע" :כל
שלא אמר שלושה דברים אלו
בפסח ,לא יצא ידי חובתו .ואלו
הם :פסח ,מצה ומרור" .רגע ,אז

סדר ליל פסח .צולם לפני כניסת החג (ארכיון)

מצה  -אכלנו .מרור ,גם .אבל מה
עם הפסח? האם זהו שם תואר
לחג עצמו ,או למשימה נוספת
שיש לנו בליל הסדר?

וחוגגים ,ומקיימים את מצוות
החג .אך מצווה אחת גדולה לא
התאפשרה עבורנו ,מרכזו של חג
הפסח :קרבן פסח.

אם היינו עונים את התשובה
על כך לפני דורות ,היא הייתה
גורמת לעצבות .אך כעת,
בתקופה זו ,היא יכולה רק
לשמח אותנו :לצערנו ,במשך
שנים רבות מאוד ,לא קיימנו
את מרכזו של ליל הסדר .אנו
יושבים יחד בכל שנה ,מתרגשים

בכל שנה ,עד חורבנו של בית
המקדש ,היינו עולים יחד -
כל עם ישראל ,לירושלים עיר
הקודש .שם חוגגים את הפסח
בליל סדר משפחתי ,כאשר
במרכז ליל הסדר אוכלים את
קרבן הפסח ,בהמשך לאירוע
המיוחד שהיה בצהריים שקדמו

לליל החג.
בערב חג הפסח עולה כל ראש
משפחה לבית המקדש ,ועם
ישראל בהמוניו מודה לאבינו
שבשמיים ,בורא העולם ומנהיגו,
על הנס הגדול ביציאת מצרים
ובכלל על כך שבחר בנו להיות
לו לעם .סדר הקרבת הקרבן
בבית המקדש הוא אירוע בלתי
נשכח שכולל את שירת ההלל
ע"י הלויים יחד עם כל העם.
השנה ,בעזרת השם יתברך ,אנו

העליה לרגל ,תשנה לחלוטין
את מבנהו של החג .נזכה לנסוע
קודם החג עם כל המשפחה
לירושלים ,ונחגוג את ליל הסדר
אחרי חוויית הקרבת הקרבן
בבית המקדש .לאחר שהיינו
בביתו של הבורא ממש ,נלך
בשמחה אל הבתים ,ונסב אל
שולחן הסדר .בסיום ליל הסדר,
היו המוני עם ישראל עולים אל
גגות הבתים ,ושרים יחד מעל כל
בתי ירושלים ,כאשר הם צופים
על מבנהו המפואר של בית
המקדש ,את שירת ההלל.
אין ספק  -חג הפסח הקרוב,
ליל הסדר של השנה ,יהיה אירוע
שלא נשכח לעולם.
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מנחם אמיתי
סינגל שני ואיכותי של מנחם שוקרון פרץ
אל מרחבי הרשת ,העיר אוזניים מנומנמות
וגרף  100kצפיות בתוך שבוע .השיר ,ששמו
'אני שלך' ,נכתב ב 15 -דקות של פרץ
השראה שניקזו את סיפור חייו של האמן.
כשאנחנו תופסים את מנחם לשיחה ,הוא
אחרי יום עמוס שהתחיל בערוץ  14והמשיך
בערוץ הידברות ,בהם רואיין עם חיוכו
הגדול ,כובעו החב"די והגיטרה ,שהפכו
לסימני הזיהוי שלו.
מאיפה התחיל הכל?

"האהבה למוזיקה היא משהו שנולדתי
איתו .מאז שאני זוכר את עצמי נמשכתי
למוזיקה וכתיבה .אבל לא תמיד זה הגיע
לביטוי .למעשה ,מוזיקה והמשפחה שלי
הולכות כבר שנים יחד .סבא שלי היה
מתופף ,הדודים עסקו במוזיקה ,גם אבא
שלי מוזיקלי מאוד וכולנו נולדנו עם זה.
בשלב מסוים ,אחותי למדה לנגן על פסנתר
ואצלי התעורר רצון עז ללמוד לנגן בגיטרה.
הצלילים ממש קראו לי ,והרגשתי שמצאתי
את שאהבה נפשי .אך אבא שלי ניסה לכוון
אותי ללימוד התורה .הוא תמיד שינן באוזניי
כי בורכתי בכשרונות ועלי לעסוק ולהשקיע
בלימוד התורה" .אל לך לעסוק בעניינים
שוליים" ,אמר.
אני זוכר את אבי יושב שעות על גבי שעות
מעל ספרי קודש .אני חושב שהמראה הזה
נחרט בי והפך לחלק ממה שאני היום .אבא,
שרצה לראות אותנו הולכים בדרך התורה,
דאג שהאטמוספירה שלנו תהיה מושתתת
כולה על אדני התורה.
בתהליך החזרה בתשובה של אבא שלי -
בצעירותו המאוחרת ,הוא הרגיש צורך
להתנתק ממקומות מסוימים בעבר שלו כדי
להתקדם באופן מלא לחיי תורה ומצוות
ולימוד תורה אינטנסיבי .כך יצא שכאשר
הבעתי את משיכתי לגיטרה ולנגינה ,הוא
התנגד ,כי סבר שבכוחו של תחביב כזה
לכבוש את כל ליבו של נער בגילאי העשרה
המוקדמות.
כמו אבא טוב ,אחרי תקופה מסוימת ,כשראה
שהרצון באמת 'בוער' בי ,החליט להפתיע
אותי וקנה לי גיטרה .הייתי אז בשיעור ב'
בישיבה קטנה ,בסביבות גיל  .15זה נשמע
אולי מצחיק ,אבל אני ממש מתרגש לזכר
אותה גיטרה ראשונה .מבחינה כספית היא
לא הייתה שווה הרבה ,בטח שלא בהיבט
אומנותי .אך לערך הסנטימנטלי שלה עבורי,
אין כל מחיר .התאריך והסיטואציה צרובים
היטב בזכרוני.
אך עם הגיטרה החדשה ,אבי לא הסכים
לשלוח אותי לשיעורי גיטרה העלולים להסיח
אותי לגמרי מלימוד התורה .עוד יבוא הזמן.
שם התחיל המסע שלי אל הגאולה הפרטית
שלי ,יד ביד עם הגיטרה .לחבר אותה לחיי
התורה והמצוות וההתקדמות הרוחנית
בישיבות 'תומכי תמימים' ,כדי שזו בעתיד
תהפוך לאמצעי רב עוצמה לשליחותו של

מנחם ,מה גרם לך לנטוש את
עבודתך כמחנך ולהתעסק רק
בעבודתך המוסיקלית?
"ביקשתי את עצתו וברכתו של
הרבי שליט"א מלך המשיח
באמצעות אגרות הקודש.
התשובה הותירה אותי בהלם,
ותוכנה היה ברור :להתעסק אך
ורק בשליחות המוזיקלית"
אבא שלו התרחק מעולם המוזיקה כדי לחזור בתשובה,
הוא עשה קאמבק ותפס את הגיטרה כדי ליצור מוזיקה
יהודית חסידית ולהביא גאולה להמון הע ם  •בעצמו לא
חשב שהשירה והנגינה יהפכו לשליחות חייו ,אבל מכתב
של הרבי שליט"א מלך המשיח באגרות הקודש כיוון
אותו במדוי ק • סיפורו של ניגון
הרבי שליט"א מלך המשיח ,ולא תסיח את
דעתי מהבנייה האישית והרוחנית.
ומה מתפתח מאותו ערב?

כבר באותו לילה למדתי לנגן ארבעה שירים,
ביטוי לתשוקה העזה שלי אל הצלילים .אבל
אז נכונו לי האתגרים .בהתרגשות אופיינית
לגילי ,הגעתי עם הרכש החדש לישיבה,
שמח וטוב לב .אך אז נודע לי ,למורת רוחי
הצעירה ,שגיטרה אינה מקובלת בישיבות
להיותה גם כלי קליל ו'סחבקי' המשמש
בחפלות ומסיבות.
"מה ...אבל אבא קנה לי גיטרה…" פתחתי
במסע שכנועים עם כל מי שיכולתי כדי

לאשר את התחביב החדש שלי בגבולות
הישיבה .בסוף היה מי שהבין את הצורך,
וכך קרם עור וגידים חדר מוזיקה מיוחד,
שבו התכנסנו מידי הפסקה כמה מוזיקאים
צעירים ,כנר ,מתופף ואנוכי הגיטריסט.
תענוג עילאי.
בהמשך הדרך ,בישיבה הגדולה ,נכונו לי
אתגרים גדולים יותר שכמעט גרמו לי לזנוח
את הגיטרה .שם הורשיתי לנגן רק זמן קצר
מידי שבוע ,ולא הועילו כל תחנוני וכל
המסע שערכתי לטיהור שמה של הגיטרה
בעולם הישיבות .כמעט והתפשטה בי עצמי
הרגשה שהגיטרה היא כלי שאינו ראוי ואינו
מתאים ,והרגשתי שאני 'חורג מהגבולות'

בעת שאני מנגן בה.
ואז הגיע המפנה' .קבוצה' היא שנת
הלימוד בבית מדרשו של הרבי שליט"א
מלך המשיח בניו יורק ,והיא ידועה כשלב-
מעצב-חיים המשפיע ללא היכר על חיי
הבחורים שעוברים דרכה .ביום בהיר אחד
טפח על שכמי יוסק'ה לוין ,יהודי הפועל
עם בני נוער ,ואמר לי "מנחם ,צריך שתבוא
עם הגיטרה לשבת עם בחורים צעירים
שצריכים חיזוק רוחני ומנטלי .אתה תצליח
לנגוע בהם".
שם התחיל לנבוט תפקידה רב העוצמה
של הנגינה והיצירה בחיי ככלי שליחות
מרכזי .ראיתי את הלבבות נפתחים ,שנערים
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נמצאת במוזיקה?

במהלך השירות הצבאי ,קיבלתי תפקיד
של מופיע ומרצה בפני החיילים ,תפקיד
שעד היום אני מבצע במילואים .בהופעות
והמפגשים עם החיילים ראיתי עין בעין
מה שעושים ניגונים חסידיים עתיקים בכלי
עדכני ובשפה מוזיקלית עכשווית .ראיתי
חיילים קיבוצניקים שמתרחקים מכל סממן
דתי ,פורשים ובוכים בגלל ניגון .זה לא
ניגן להם על רגש ,לא הזכיר להם משהו או
העלה אסוציאציה .זו הנשמה שלהם.
עד לא מכבר ,עסקתי בחינוך בבית ספר
ממלכתי-דתי .הייתי פותח עם התלמידים
את היום עם ניגון חסידי סוחף מלווה
בגיטרה ושמחתי יחד איתם .כשהתחלתי
לפתח את הקריירה המוזיקלית ,כתבתי
לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות
אגרות הקודש וביקשתי את עצתו וברכתו.
התשובה הותירה אותי בהלם ,ותוכנה
היה ברור :להתעסק אך ורק בשליחות
המוזיקלית .הייתי המום שבעתיים ,כי
ידעתי שלרוב הרבי שליט"א מלך המשיח
לא 'משחרר' אף אחד מהשליחות החינוכית.
כאן הבנתי שעלי להשקיע את כל כולי
בדבר הזה ,המהווה נתיב ישיר לליבם של
מאות אלפי יהודים שנחשפים לשירים,
לקליפים ולהופעות.
כח מיוחד יש לניגוני חב"ד ,כמו שהזכרתי
קודם ,ואני רואה כחלק מהשליחות שלי
את המשימה החשובה להגיש את הניגונים
החב"דיים ,הכל כך נשמתיים ,אלוקיים,
עמוקים ומלאי עומק ורגש  -ב'עברית
מדוברת' ובצורה הכי מקצועית ונוגעת
באנשים .נדבך נוסף הוא ליצור מתוך זה,
מתוך שעות של לימודי חסידות ,תורתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח ועיסוק
במבצעיו הקדושים ומתוך ניגוני חב"ד
העמוקים .היצירה האישית שלי מקבלת גוון
אחר לגמרי ,ועם ובלי להתכוון היא מעבירה
את התוכן הזה.

מתקדמים לגאולה
מנחם נמצא בהכנות אחרונות לקראת
יציאה למסע הופעות בארץ ובעולם עם
הרכב מוזיקלי אותו בנה יחד עם אנשי
הצוות שלו .להכין את סביבתו ואת העולם
כולו לקבלת פני מלך המשיח.

שחווים קשיים כאן מרגישים חיבור
ושייכות .ראיתי שינוי מתחולל ,והבנתי
שלגיטרה ,לצלילים וליצירה ,יש יעד חשוב
בהכנת העולם לקבלת פני משיח ,כמו כל
מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו.

גאולה שאין אחריה גלות

מה מביע הסינגל החדש שלך?

מקופל בתוכו המון .על הכאב של אנשים
שחלומותיהם התנפצו ,שלא הצליחו לבצע
את השליחות המיוחדת שלהם ,ועל התהליך
הגאולתי הזה של שימוש נכון בכישרון
שתמיד נמצא שם" .מה שחי בי עכשיו -
עוד יחיה לנצח ,מה שמת בי מזמן  -לא היה
חי מעולם" אני אומר שם ,וזה בעצם רעיון
מתורת החסידות שאומר שמה שחי ומחובר

עטיפת הסינגל החדש

הוא תמיד שם ,תמיד קיים ,וחובה עלינו
להשתמש בו ולגאול אותו.
הגלות משולה לעובר בבטן אימו והגאולה
ללידה .כשיש כשרונות לא מנוצלים ,הם
חנוקים בתוכנו ואז גם אנחנו בגלות ,כי לא

הבאנו לפועל את כל הכלים שהשם העניק
לנו לבצע את השליחות שלנו .הביטוי שלהם
הוא כמו לידה ,זו גאולה פרטית שמביאה
את הגאולה הכללית של כל עם ישראל.
באיזה שלב הבנת שהשליחות שלך

התהליך אותו עבר הזמר הצעיר ,מייצג את
המסע שעבר עם ישראל בדרך לגאולה
האמיתית והשלימה .ביציאת מצרים,
בגאולה הראשונה ,עם ישראל היה צריך
לברוח ממצרים ,להתנתק ולמחוק כל זכר
להווית הגלות כדי להתנקות מהסיאוב
ולקבל את התורה.
אך הגאולה העכשווית ,בדורנו ,תפקידה
לגאול דווקא את העולם עצמו ,לא לברוח
ממנו אלא לרתום אותו לשירות הקדושה .כי
גאולה היא בעצם 'גולה' בתוספת א'.
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שלימות הארץ

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

הדרדרות חמורה בביטחון תושבי הערים:

הפיגועים זעזעו את
תחושת הביטחון

אחד עשר הרוגים בתוך שבוע אחד .זהו ההספק המפוקפק של ממשלת ישראל המובילה
קו של פגישות מדיניות ושיחות עם אויבי ישראל • הרבי שליט"א מלך המשיח זועק שנים
ארוכות כי הדרך היחידה לביטחון עם ישראל היא הפסקת כל המשא ומתן עם הערבים

יוסף עמנואל
ביום שלישי השבוע
זעקו כותרות החדשות
על "מבצע חיסול לאור יום
בשכם" .כוח מיוחד מיחידת
המסתערבים של הימ"מ ,נכנס
לתוך העיר שכם ברכבים עם
לוחיות רישוי פלסטיניות,
וחיסל ביריות חוליית מחבלים
שהייתה אחראית לשורת
פיגועי ירי כלפי חיילי צה"ל
ואזרחים יהודים בתקופה
האחרונה ,בעיקר באזור
הישוב איתמר ,סמוך לבסיס
הצבאי של חטיבת שומרון.

יום שלישי ,ארבע אחר הצהריים.
מחבל ערבי מגיע לתחנת דלק
בבאר שבע ,ומתחיל במסע רצח
שזעזע את עם ישראל כולו .ארבעה
יהודים נרצחים בפיגוע הזה.
כמה ימים אחר כך ,ביום ראשון,
מגיעים שני מחבלים בעלי אזרחות
ישראלית לתחנת אוטובוס בחדרה,
ופותחים בירי מאקדחים לעבר
שני שוטרי מג"ב שעמדו במקום.
הם רוצחים את שניהם ופוצעים
חמישה נוספים .לוחמי ימ"ס שהיו
בקרבת מקום חיסלו את המחבלים
ביריות.

נדמה היה שהמצב הגיע לשיא,
אולם יומיים לאחר מכן התברר
שלא :בשמונה בערב של יום שלישי
נכנס מחבל ערבי חמוש לעיר בני
ברק ,ופותח באש לעבר עוברי
אורח .בפיגוע הזה נרצחים שני
יהודים ,שני עובדים אוקראינים
ושוטר שהגיע לזירת האירוע.

דרום ,צפון ,מרכז.
תקופה של שקט יחסי גרמה לרבים
לראות בפיגועים משהו רחוק.
לפתע חשים אזרחים רבים בפחד
מהבלתי צפוי .הן זה יכול לקרות
בכל מקום .אכן ,הפחד גרם לכמה
דיווחי שווא על פיגועים בנתניה,
אשקלון ,ירושלים ועוד.
מול כל הבהלה בליל הפיגוע בבני
ברק ,הוצפה הרשת החברתית
בארץ בקטע וידאו קצר מהרבי
מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א
(ממוצאי זאת חנוכה תשמ"ו),
בו הוא מדבר אודות ההשלכות
ההרסניות של הסכמי קמפ דיוויד:
"בתקופה האחרונה שומעים על
מקרים רבים של חבלה בהם נהרגו
כמה-וכמה מישראל ,אזרחים או
חיילים"  -אומר הרבי מלך המשיח
שליט"א" .ה'תירוץ' שמשמיעים על

צילום :דוברות מד”א

זירת הפיגוע בבני ברק

כך הוא  -שאין זה אלא "מקרה"
בעלמא".

עליו ,ויעשה לו ,רחמנא-ליצלן ,מה
שעשה בעבר!

אבל" ,מקרים" אלו הפכו ל'מעשים
שבכל יום' ,רחמנא ליצלן!

פסגת הנגב

מעובדה אחת ויחידה  -מתעלמים
לגמרי :מדוע בתקופה שלפני קמפ-
דייוויד רעדו מחייל ישראלי ,ואילו
כיום  -המצב הוא להיפך ממש,
שחייל יהודי עם נשק ,שמהלך
ברחובותיה של ירושלים ,חברון,
או אפילו תל-אביב  -אינו בטוח
שלא יבוא ערבי מאחוריו ,יתנפל

בזמן בו נרצחו שני שוטרי מג"ב
בחדרה ,ישב בשדה בוקר שר החוץ
הישראלי יחד עם שרי החוץ של
ארצות הברית ,מצרים ,בחריין,
איחוד האמירויות ומרוקו .השישה
דנו בנושא הגרעין האיראני
ובנושאים נוספים .כאשר נודע
לו על הפיגוע ,מיהר שר החוץ
לדווח לעמיתיו ואמר" :פיגוע

זירת הפיגוע בחדרה

הטרור המתועב הערב הוא ניסיון
של קיצונים אלימים להטיל אימה
ולפגוע במרקם החיים כאן".
שר החוץ ניסה להציג את הדברים,
כאילו מדובר בקומץ קטן שלא
מקובל על שאר שכניו (ברשתות
הערביות התפרסמו תיעודים בהם
נראים מאות ערבים חוגגים סמוך
לבית המחבל ,עם היוודע על דבר
הפיגוע).
שר החוץ האמריקאי ,אנתוני
בלינקן ,אמר במהלך המפגש כי
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שלא להסעיר את דעת-הקהל!".
ואכן ,גם כיום רואים כיצד
מעלימים בתקשורת אלפי פיגועים
שמתרחשים מדי יום ביהודה
ושומרון :ניסיונות חיסול של
חיילים באש חיה ,זריקות אבנים
ובקבוקי תבערה יומיומיות על
יהודים ועוד .גם כאשר לא
ניתן להעלים את עובדת
הפיגוע ,מדווחים
כלי התקשורת כי
המחבל רב עם
אימו או קיבל
ציון גרוע במבחן,
ולכן הלך לרצוח
יהודים .לפעמים
גם מחליפים את
'לרצוח'
המילה
ב'להרוג'.

זירת הפיגוע בחדרה .צילום :דוברות המשטרה

יש לומר את הדברים בצורה
ברורה :הלכה היא בידוע שעשיו
שונא ליעקב .כאשר המחבלים
הערביים רואים חלישות מצד
היהודים ,וכאשר היהודים מוכנים
להושיט את ידם ל"שלום" מדומה,
מרימים הערבים את ראשם
ומבצעים פיגועים.
ממשיך הרבי מלך המשיח
שליט"א" :וכי מדובר כאן אודות
הסערת דעת-הקהל?!
מדובר אודות פיקוח-נפש של בני-
ישראל בעתיד ,שכן ,אותם מחבלים
שביצעו פעולות אלו בעבר ,אינם
במצב שכבר סיימו את מלאכתם
ועכשיו הולכים לטייל או לישון,
אלא ,עוד ידם נטויה ,רחמנא-
ליצלן ,ובראותם שהצליחו להרוג
יהודי ,וממשיכים להסתובב חפשי,
הרי זה מעורר אותם להמשיך
במעשיהם ביתר שאת וביתר עוז,
רחמנא ליצלן!

צילום :דוברות מד”א

"אחד הנושאים שדובר עליהם זה
כיצד הסכמי אברהם והנורמליזציה
בין המדינות שעומדות כאן
היום יכולים לסייע לחיים של
הפלסטינים ברצועת עזה ובגדה
המערבית" .הוא הוסיף ואמר ,כי
ההסכמים אינם מהווים תחליף
לפתרון "המדינה הפלסטינית".
שר החוץ המצרי ,סאמח שוכרי,
הבהיר" :דיברנו על החשיבות של
היחסים בין ישראל לפלסטינים,
על חשיבות פתרון שתי המדינות
שבו מזרח ירושלים היא

הרבי שליט”א מלך המשיח :לעצור את הדיבורים עם הערבים

בירת הפלסטינים .זהו נושא
חשוב ,ומצרים רוצה שישראל
והפלסטינאים יסיימו את הסכסוך".
***
בהמשך השיחה שהוזכרה קודם,
ממשיך הרבי מלך המשיח שליט"א
ואומר :מה שהשתנה בינתיים הוא
 "הסכם השלום" עם מצרים,וההכרזה שמוכנים להחזיר גם
את יהודה ושומרון תמורת אותו
"הסכם שלום"!

התקשורת מסתירה את
האמת
"'עצה' נוספת יש להם  -שלא
לפרסם מקרים כאלו בכלי-
התקשורת!"  -מוסיף הרבי מלך
המשיח שליט"א.
"מתקבלת ידיעה על דקירת יהודי
בירושלים העתיקה ,ועל-דרך-זה
כמה וכמה מקרים שהרגו יהודים
ביהודה ושומרון  -אזי נותנים
הוראה להעלים מקרים אלו ,ולא
לדווח עליהם בכלי-התקשורת ,כדי

אין זה בגדר 'השערה' ,כי אם,
מקרים שאירעו בפועל! ואם-כן,
מהי איפוא התועלת בהעלמת
העובדות על ריבוי מקרים אלו?!״

"ככה היה" זה לא תירוץ
בהמשך השיחה ,מפרט הרבי
מלך המשיח שליט"א דיאלוג בין
תורמים ציוניים מאמריקה לבין
בעלי תפקידים בארץ .התורמים
תוהים מדוע התגבר לאחרונה גל
הטרור ,והישראלים משיבים להם
שהטרור הוא לטובת היהודים,
משום שכך מתקוממים ערביי יו"ש
נגד הנהגת אש"ף.
"בשטחי יהודה ושומרון ,הנתונים
תחת שלטון צבאי (לא שלטון
אזרחי)  -מסתובבים מחבלים
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שהרגו כבר עשרות אנשי צבא,
אשר" ,נפש אחת מישראל" היא
"עולם מלא" (ובפרט כמה עשיריות
מישראל) .ומטבע הדברים  -מצב
כזה מחליש את הפחד של הערבים
מפני הצבא הישראלי ומעודד
אותם להוסיף בפעולות חבלה- ".
ממשיך.
"שמעתם מימיכם הסברה כזו
 שהריגתם של עשרות חייליםברחבי יהודה ושומרון היא "טובה
גלויה" ,רחמנא ליצלן?! ...מי ישיב
לנו את אותם עשרות חיילים
שנהרגו?! כיצד לא מתביישים
בפני האלמנות והיתומים?!
וכאמור ,הסיבה היחידה להידרדרות
המצב הבטחוני היא " -הסכם
השלום" עם מצרים ,והודעות
חוזרות ונשנות על הנכונות
להחזרת יהודה ושומרון תמורת
פיסת נייר הנקראת בשם "הסכם
שלום"!
הצרה הגדולה היא  -שאין זה
"מה שהיה היה" ,אלא מכריזים
בפירוש שיש להמשיך באותה
שיטה" ,אכלתי ואוכל עוד"! כך
התנהגתי בעבר ,ואינני הראשון,
שהרי כך התנהג מי שקדמני,
ובמילא ,אמשיך גם אני להתנהג
באותה שיטה!
שמעתם מימיכם טענה שכזו?!
מכיון שבעבר היה מי שנכשל
והכניס את כלל ישראל בסכנה,
כאמור ,בכיה לדורות ,היה-לא-
תהיה ,אשר לכן ,ימשיך גם הוא
באותה הדרך ,מכיון שאיננו
הראשון!".
"'דיקטטורא' כזו  -במסוה של
'דמוקרטיא  -לא ניתן למצוא בשום
מקום בעולם ,אפילו לא ברוסיה
הסובייטית!  -אוי ואבוי שהגענו
למצב כזה שצריכים להביא
ראיות מהם  -שאפילו "מקולקלין
שבאומות" לא מתנהגים כך".
***
הדברים הללו נאמרו לפני 36
שנים ,אך אקטואליים ובוערים
יותר מתמיד .אין ספק שדברי הרבי
מלך המשיח שליט"א הם הדרך
המדויקת לשלום האמיתי " -ושפט
בין הגוים והוכיח לעמים רבים…
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו
עוד מלחמה" ,תיכף ומיד נזכה
לגאולה שלימה ותחיית המתים על
ידי הרבי מלך המשיח שליט"א,
גואלנו.
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ליבנת סגס

למצוא את היעוד

רדיפה בלתי נגמרת עוברים על כל אחד ואחת סביב במטלות הבלתי נגמרות • הלב חולם על איזו חופשה מתי שהוא אך היעד ,נראה
רחוק מביצוע • האם לא הגיע הזמן לשנות את הגישה?

רשימת המשימות נערמת ...הזמן מתחלק
על פני מגוון דברים ,דברים שלא תמיד
קשורים אחד עם השני.
רגע אחד אתם בשיחה רצינית ,מיד אחר
כך צופים בהצגה שהילדים הכינו ,יותר
מאוחר תשקעו בשיעור חסידות ,בהמשך
תנקו משטח לפסח ,ויום מוצלח יסתיים
עם טוסט חם לכל אחד מבני המשפחה,
אולי אפילו סלט קצוץ דק.
אלו החיים " -חטוף ואכול ,חטוף ושתה",
כי אסור להחמיץ אף רגע ושום הזדמנות,
כי הזמן יקר ,והרצון הוא אין סופי.
כאשר נתקעים מחמיצים ...ולא מתאים
לנו להיות בגדר "חמץ" ,כולנו רוצים
להיות מצה ,כאלו שממצים את החיים עד
תום ממש.
הרבי שליט"א מלך המשיח מעודד כל
אחד ואחת לא התפעל מ"עודף" משימות,
כי אצלו אין דבר כזה ריבוי משימות.
הרבי שליט"א מלך המשיח מעודד אותנו
לנצל את כל המשאבים שהקב"ה נתן לנו,
וממש לחפש אחריהם ,לחפש מה יש לנו
לתת ולהציע לעולם בכל תחום אפשרי.
רבים מרגישים רדופים בעשייה .הם

לא נהנים מהזכות הגדולה לעשות ,הם
מחכים לסיים ,מתי כבר יוכלו לשכב על
הגב באיזה חוף ים ולא לעשות כלום,
זה כל מה שמניע אותם .להרגיש שהם
"מסודרים" ,שהם "עשו את שלהם" ,זאת
השאיפה שלהם.
רק מלקרוא את זה ממש כאן ,ניתן
להבחין בטעות ...ועולות השאלות:
באמת הגענו לעולם בשביל לרדוף אחרי
המנוחה ,ולכן העשייה מרגישה כרדיפה?
באמת הגענו לעולם שרק עשייה
"מוגזמת" יכולה להוביל את האדם לסיום
מתישהו? ומה יש לסיים בכלל? אולי זאת
רק ההתחלה? חשבתם על זה?
כל השאלות האלו משאירות אותנו
עצובים ,בודדים ומיואשים .כל כך הרבה
השקעה שנופלת אל תוך ריקנות גדולה.
כל זה מחזיר אותנו לנקודה מרכזית
וחשובה ,אפילו קריטית ממש לחיים
שלנו .נקודה שלא מעט מפספסים עדיין.
משה רבינו שבדורנו ,רעיא מהימנא,
הרבי שליט"א מלך המשיח .כי אין מלך
בלא עם! הרבי שליט"א מלך המשיח
מכוון את העם לייעוד הפרטי והכללי.
כשהייעוד מובן וברור ,ומוכרחים לומר

שגם הגיוני ,הכל נראה אחרת.

רק מלקרוא את זה
ממש כאן ,ניתן להבחין
בטעות ...ועולות
השאלות :באמת הגענו
לעולם בשביל לרדוף
אחרי המנוחה ,ולכן
העשייה מרגישה
כרדיפה? באמת הגענו
לעולם שרק עשייה
"מוגזמת" יכולה להוביל
את האדם לסיום
מתישהו? ומה יש
לסיים בכלל? אולי זאת
רק ההתחלה? חשבתם
על זה?
האנרגיה בשמים ,אין גבול למה שניתן
לעשות .זה רק הרצון שצריך להתעורר,
רצון טוב שמקבל גיבוי מלא ,ואין לו
מפריעים ,גם כשנדמה שיש.

כאשר אתה או את מתחברים לאין-
סוף ,אז גם עשייה אין סופית ,מגוונת
ואינטנסיבית של השפעה ונתינה בכל
הרבדים של החיים לא תגרום לכם
"שובע" לעולם.
בחיבור למימד אין-סופי ,לנקודת המשיח
שנמצאת בכל אחד ואחת מבני ישראל,
ניתן להשפיע בעולם ,ניתן לשנות את
העולם ,ניתן לחיות בהווה ממש גאולה,
ניתן להביא גאולה כללית אמיתית
ושלימה לכל!
להתחבר למשה רבינו ,לרבי שליט"א
מלך המשיח .להתחיל לפקוח את העיניים
אל עבר ההיגיון האמיתי ,לא להתכחש
לקול הפנימי שלוחש את האמת .הוא
מסוגל ללחוש ,אבל אנחנו באמצעות
חיבור ,לימוד ודעת יכולים לצעוק.
לצעוק בעולם שהגיע זמן גאולתנו,
ויש לנצל בשמחה ממש את אין-סוף
המשאבים שברשותנו .בעזרת השם
נעשה ונצליח! אין ספק בכך! לים כבר
נלך בשביל להודות שיש לנו אפשרות
לעשות ,שזכינו שאנחנו חלק מתוכנית
אלוקית ,שיש לנו רבי ,שיש לנו משיח.

זלמן הלוי

טראומה  -או שמחה והודאה

היחס שלנו למהלכים האחרונים צריך להיות כזה ששם ,לצד הכאב ,גם דגש על ההודאה על הניסים .הדרך לכך היא בלימוד תורת
החסידות והשיחות הקדושות
יחד עם האירועים המצערים שפקדו
לאחרונה את יושבי ארץ הקודש ,בהם
נפגעו כמה יהודים  -אשר כמובן כל
יהודי ,אפילו רק מצד היותו יהודי  -הוא
"עולם מלא"" ,בבת עינו של הקב"ה",
ולהבדיל ,גם כמה שאינם יהודים ,וכולנו
נושאים תפילה לשלומם ורפואתם
המיידית של אלו הזקוקים לכך ,וכמובן
מוחים כנגד מהלכי הממשלה אשר
כדברי הרבי שליט"א מלך המשיח "עצם
הדיבורים על מסירת שטחים מעודד את
הטרור ומסכן מיליוני יהודים ח"ו".
יחד עם זאת ,ראינו בפיגוע בחדרה
ניסים גלויים ,כאשר ברכב המפגעים
נמצאה תחמושת אדירה ומקצועית
שב"ה ,בניסים גלויים בהתחשב בכמות

שתוכננה  -כמעט לא נעשה בה שימוש
לפי התוכנית המקורית והמחבלים חוסלו
ע"י כוחות הביטחון ברגעים הראשונים
לפיגוע.
הרבי שליט"א מלך המשיח מלמד
בשיחותיו הקדושות שכאשר מודים לה'
יתברך על הניסים מתוך שמחה  -זה
עצמו מביא עוד ניסים בעולם ומגלה את
הגאולה האמיתית והשלימה.
נשים לב לרגע ,שכאשר קורה נס במישור
הכללי או האישי (נס רפואי/הצלה
מתאונה וכדומה) הרי שלפעמים דווקא
זה שזכה לגילוי ה' באמצעות הנס  -יכול
להיכנס לשוק טראומתי כיוון שחווה
דברים שמחוץ לטבע החיים הרגיל,

במקום לשמוח ולראות ממה זכה להינצל
ולראות את חסד ה' איתו.

ובמיוחד בשיחות הדבר-מלכות של הרבי
שליט"א מלך המשיח בעצמו.

אבל האמת ,כפי שמחדש הרבי שליט"א
מלך המשיח ,שבעמדנו בכניסה לגאולה
האמיתית והשלימה מתרחשים כל הזמן
ניסים גדולים בעולם לטובת עם ישראל
גם כשלא שמים לב לכך ,ש"אין בעל
הנס מכיר בניסו" ,ולעיתים נותן הקב"ה
ליהודי להרגיש ולראות את הניסים
מקרוב ממש כדי לטעום מהשפע של
גילוי ה' בגאולה הקרובה מיד ממש.

כאשר יהודי לומד את יחס התורה
ופנימיות התורה לגבי המתרחש איתנו
בימים אלו שבהם נכנסים לגאולה
השלימה ,יורדות הרבה מהתהיות
והספיקות ,והראייה מתמקדת בדבר
האמיתי שקורה כאן  -השגחה אלוקית
מדויקת על כל יהודי ויהודי ,שרואים
כיצד הקב"ה דואג לקחת אותו יד
ביד .כפי שכבר הבטיח הנביא בנבואת
הגאולה "ואתם תלוקטו לאחד אחד בני
ישראל" ,מתוך שמחה וטוב לבב ,יחד
עם כל עם ישראל מתוך שמחה וריקודים
לקבל פני משיח צדקנו מיד ממש.

הרבי שליט"א מלך המשיח מורה
שבימינו אלה יש להתחזק בקיום תורה
ומצוות ,ובמיוחד בלימוד התורה בענייני
משיח וגאולה שנתבארו בתורת החסידות
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ארץ
ישראל.
לעם
ישראל.

הרהורים ותובנות בעקבות
גל הטרור שהרים את ראשו
בשבועות האחרונים .את מי
ראוי לגנות ובמי צריך לתמוך,
עם מי צריך לשאת ולתת ואת
מי אסור להזיז

בעקבות הקורבנות שספגנו בימים
האחרונים ,וכמו שאומרים בתפילה שאלוקים
כבר "ינקום דם עבדיו השפוך" תיכף
ומיד ,חשוב להציף ולרענן את האמת של
ההסתכלות הנכונה למאורעות הכי אחרונים
ומה שזה אמור לומר לנו.
נתחיל .קוראים לי עזריאל ,ואני גר בארץ
ישראל .אני לא שמאלני ולא ימני ,אני יהודי
שקיבל ,כמו כל שאר עם ישראל ,את התורה
במעמד הר סיני ,יהודי שאלוקים נתן לו את
הארץ המובטחת ,ארץ ישראל.
כן ,זו הארץ שלי ,הארץ של אבותי ,הארץ

לא ,אני לא אמור לפחד מאף גוי שיגיד את
השטויות שלו .לא ,אני לא אמור ללכת בפחד
ברחוב אלא בגאווה יהודית.

איבדתם את זה לגמרי ,עם רפיון והתרפסות
מול האומות ,עם הגיון מעוות שלא ניתן
להכיל .כל העולם לא מסוגל להבין מה
קורה כאן .די לאנשי הקרם והקצפת .אנשים
אוהבים אמת ,כנות ,אנשים שלא מתביישים
עם האמת שלהם ,שמוכנים ללכת איתה עד
הסוף ,כאלה אנשים באמת מעריכים!

שאלוקים אומר שהוא משגיח עליה באופן
מיוחד ,שהיא הארמון שלו.

זה שהשרים בכנסת והתקשורת מנסה להציג
אותנו כבעייתים  -ראוי לגינוי בכל התוקף.

אותו אלוקים שנתן לנו את הארץ ,נתן לנו
תורה ומצוות ,דרך נפלאה להתחבר אתו.

עוד הפעם :זו הארץ שלנו ,ואנחנו לא אמורים
לדפוק חשבון לאף אחד ,לא לסוריה ,לא
לירדן ולא לאף אחד אחר .עם רוצחים לא
עושים שלום .לא מתייפיפים איתם ,עם צמאי
דם גועליים שכאלה! יהודי שנלחם למען
מולדתו ראוי להערצה והוקרה קבל עם
ועדה ,ולא לחקירות במרתפי השב"כ.

נלך בכל התוקף עם האמת שאלוקים נתן לנו,
לא נפחד מאף אחד חוץ מה' אחד!

כן ,ערבי רוצח שמתקרב לעבר יהודי ראוי
לחיסול במיידי ,ואני לא אמור לפחד לירות
בו.

זו הארץ שלנו ,ואף אחד לא אמור לקבל
ממנה אפילו פירור אדמה! 'יהודי לא מגרש
יהודי' זו לא רק סיסמה ,אלוקים נתן לנו ארץ
כדי שאנחנו ,כיהודים ,נחיה בה .צריך ליישב
את הארץ כמה שיותר!
איך מתנחל הפך למושג בזוי? זה אבסורד!
הרי הם אלו שלכל לראש פשוט מיישמים
הלכה למעשה את יישוב הארץ ,הם צריכים
לקבל מענקים ואת מירב הסיוע.
חס ושלום שלא לפנות ,חס ושלום שלא
לבזות את אחינו ולהתחנף למבקשי רעתנו.
צריך שכל יהודי שגר בארץ ,וכל יהודי מכל
העולם ,יזעק את הזעקה הזאת .צריך להפעיל
לחץ המוני ,כדי שיפול האסימון לחבר'ה שם
למעלה שמשהו פה לא תקין.

נוסיף עוד בלימוד התורה וקיום המצוות,
שהם חייו האמיתיים של היהודי" ,לא ככל
הגויים בית ישראל" .דווקא לימוד התורה
וקיום המצוות ,הם סוד הקיום הנצחי של עם
ישראל.
ולכן ,נניח תפילין ברחובה של עיר ,כי אנחנו
לא מתביישים ביהדות שלנו ,נתמוך ביהודי
שני ולא נוציא עליו כל היום שיימינג ונרמוס
אותו!
ועיקר העיקרים ,שנזכה כבר לקיום התפילה
"כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ" ,וכל
האויבים והרשעים יאבדו ,וכל האומות רק
ישרתו את עם ישראל" ,ומלאה הארץ" -
כולה כולל אומות העולם " -דעה את ה'"
 כולם יעבדו אך ורק את ה' בלבד ,בגאולההשלימה בקרוב ממש.
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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)

חד • לרגל  120ש
נה •
ו

המושגים שעשו
את  120השנים

פרויקט מקיף :האלף בית של מושגי הדור ,מגלים טפח
מהפעולות הכבירות של הרבי שליט"א מלך המשיח ,העומד
במנהיגות העם ,מזה למעלה משבעים שנה • בנצי פרישמן עמ' 8

חגיגי גליון
חגיגי
ון
מי

מאמר מערכת

מאירים
את העולם

מי דואג לבן
החמישי?

נימיביה  -אפריקה ,אל נידו – פיליפינים ,סלנטו
 קולומביה וויקטוריה  -איי סיישל ,אלו הנקודותהחדשות בהן נפתחו בחודשים האחרונים בתי
חב"ד על ידי זוגות צעירים שהצטרפו לצבא
השלוחים • נדב לביא עמ' 12

דאגה לכל
יהודי

מסודרים בחג

בבתי חב"ד ברחבי
העולם נשלמות ההכנות
לקראת הסדרים
ההמוניים • אחרי
חודשים של הכנות,
המבצע הענק יוצא
לדרך • חיים בן
ישראל עמ' 11

כהוראתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,גם השנה רבבות רבות
יהנו ממבצע קמחא דפסחא,
ולא ישארו רעבים בחג •
מנחם אמיתי עמ' 9

הכוח
הנשי

מי הייתה זו שבישרה ראשונה
לעם ישראל על הגאולה ומה טמון
בכוחן של הנשים דווקא היום •
מלי קופצ'יק • עמ' 4

שינוי
היסטורי

אחרי שנים ארוכות שמחקרה
נחשב ללא יותר מתיאוריה הזויה,
הגיע הרגע ששינה את הכל • רחל
שאבי עמ' 5

ד

גליון חגיגי מ
י
ו
ח

חסימה
ומשמעותה
להיתקע בחניה בניגוד לרצונך
זו חוויה לא נעימה ,אבל מתברר
שגם היא יכולה להועיל • נעמה
טוכפלד עמ' 6

בעוד העולם כולו מציין שנה אחרי
שנה ,בליל הסדר ,את ארבעת
הבנים המסבים לשולחן החג ,הרבי
שליט"א מלך המשיח מפנה את תשומת
הלב לאותו בן שלא טורח להשתתף
בסדר .כן ,מתברר כי מנהיג הדור ,הדואג
לכל אחד ואחד ,רואה גם את אותו אחד
שאינו מגיע כלל לשולחן ,וקורא לנו
לצרף אותו לאירוע המשמעותי .כזה הוא,
נשמה כללית המחובר לכל יהודי ,גם למי
שחש את עצמו רחוק.
כמו בכל יום הולדת ,גם למנהיג הדור
נותנים מתנות ,אלא שהפעם מדובר
במתנות מסוג אחר .באירוע מסוג זה,
אנו נדרשים לחפש ולמצוא מה עוד
ניתן לעשות כדי להשפיע על הסביבה
ולהביאה לאור הגאולה .שלל הפעולות
שנעשות על ידי כל אחד מאנשי הדור,
מזרז את התגלותו המלאה בקרוב ממש.
(עמ' )2

פעמיים
הפוך

מול עיניהם הנדהמות של הצופים,
הציור לבש לפתע צורה חדשה
לגמרי מזו שציפו לה • צבי ונטורה
עמ' 7

