מאחלים לקוראינו ולכל בית ישראל
– פסח כשר ושמח שנזכה השנה
לאכול את קרבן הפסח בבית המקדש
השלישי ,בגאולה האמיתית והשלמה
خالص Redemption
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זה ברשת

מיליונים נחשפו למסר :הגאולה
בידיים שלך • קמפיין יחודי פרץ
למסכי הרשתות החברתיות ,והוביל
לגל של התעניינות בלימוד גאולה
ומשיח • יוסף אברמוביץ עמ' 10

המנהיג
של
המנהיגים
אפילו הם התקשו להסתיר את
התפעלותם :חברי הקונגרס
הכריזו ונשיא ארצות הברית חתם
– יום הולדתו של הרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח יצויין
כ"יום החינוך" בארצות הברית •
משיח פרידמן עמ' 12

העולם מציין את יום הולדתו ה 120-של הרבי מליובאוויטש
שליט"א מלך המשיח ,בשורת אירועים היסטוריים

מאמר המערכת

 120שנות אור
(עמ' )2

רחל שאבי

חיבור מושלם
(עמ' )6

כולם מברכים  -מנשיא ארצות הברית ,חברי
הקונגרס וראשי מדינות מכל רחבי העולם •
אירועי ענק במוקדים יהודיים כינסו אלפים רבים
לחגוג את היום בו נולד מי שהוביל למהפיכה
היהודית הגדולה • יוסף אברמוביץ עמ' 9

למכירה:
מרכז רפואי

בתי הרפואה עוברים שינוי ובקרוב
ימצאו את עצמם ריקים ממאושפזים
• האם האנושות תתרגל למציאות
החדשה  -ללא מחלות? • רפואה
אישית לכל הבעיות הרפואיות •
נדב לביא עמ' 5

האו"ם
משנה כיוון

אחרי שנים בהם התרגלנו ליחס
השלילי היוצא מהבנין המפורסם
בניו יורק ,הגיע המהפך • דווקא
ממקום זה יוצאת הקריאה
לשלום עולמי • מי אחראי
לשינוי? • טל רוזנברג עמ' 8

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 :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

לע"נ התמים מנחם מענדל בן משה יצחק בן אור

י״א ניסן ה'תשפ"ב
()12.04.2022

מאה ועשרים
שנות אור :חזון
הילדות שהולך
ומתגשם

הרגע הנדיר ,בו העיד הרבי שליט"א מלך המשיח על הלך
מחשבתו לפני גיל  3הילד הקטן שחווה את הפוגרומים
בעיירה ,חזה כיצד יודו לה' על כל הצרות  -בגאולה
האמיתית והשלמה הדרך הארוכה שעבר העולם במאה
ועשרים השנים הללו להגשמת הייעוד

ס

דרת ספריו של הרבי שליט"א מלך
המשיח "אגרות קודש" מכילה אלפי
מכתבים לנמענים מכל הקצוות וכל
הסוגים .אחד המכתבים ששוגרו
ביום הולדתו האישי ,י"א ניסן ,מוענה
למר יצחק בן צבי ,מי שכשלוש שנים
קודם לכן ,נבחר בכנסת לייצג את ישראל כ'אזרח
מספר .'1
אלא ,שבסיום המכתב ,חושף הרבי שליט"א מלך
המשיח ,מעט מצפונות ליבו ,כשהוא מסביר את הסיבה
למניעת תואר הכבוד "נשיא" ,בפתיחת המכתב:
"בזה סמכתי על מה שתיארו לפני ממדותיו ותכונות
נפשו אשר יבין לדעי".

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
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ומוסיף ומסביר" :מיום הלכי ל"חדר" (=בית הלימודים
היהודי ,אליו מתחילים ללכת בגיל  )3ועוד קודם לזה
התחיל להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה -

גאולת עם ישראל מגלותו האחרון ,גאולה כזו ובאופן
כזה שעל ידה יהיו מובנים יסורי הגלות הגזירות
והשמדות .וכחלק מעתיד מזהיר זה וכחלק מגאולה זו
יהיה "נשיא זה מלך ,לא נשיא שבט  -אלא שאין על
גביו אלא ה' אלקיו" (הוריות יא ,סוף ע"א) (=הכוונה
למלך המשיח) ,והכל יהיה באופן אשר בלבב שלם
ובהבנה מלאה " -יאמר ביום ההוא אודך ה' כי אנפת
בי" .ולכן כל כך קשה לי להשתמש בתואר זה (=נשיא)
בקשר עם בני ישראל בעת אשר יעקב קטן הוא ובני
ישראל "דווים דחופים סחופים ומטורפין ויסורין באים
עליהם" .יכולתי להשתמש במלה זו מן השפה ולחוץ,
אבל כיון ששמעתי אשר כבודו (=הכוונה לבן צבי)
"אמתי הוא  -לא רציתי לכזב" בנפשי ,ואתו הסליחה".

ילדות בצל הפוגרומים
שורות אלו ,שהתפרסמו בהרחבה במהלך השנים ,ואף
צוטטו פעמים רבות ,מגלות לנו מעט משעבר על הילד
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הצעיר ,אז לפני כמאה ועשרים שנה ,כבן למשפחה
רבנית ידועה ,החיה אי שם באזור אוקראינה ,מלאת
הרדיפות והפוגרומים.

חדשות

בעוד פגעי הזמן ותנועות רפורמיות שונות תורמות
לאיבוד חלקים מיהודי העולם ,המתבוללים בארצות
הניכר ,עד לתנופת פריצת היהדות אותה טבע
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יום הולדת כללי ,של מי שנשמתו כוללת את כל אנשי
הדור " -נשיא הדור" ,זהו יום בו כל אחד יכול וצריך
להתחזק ולקבל החלטות טובות.

כבר ברגע לידתו ,סומן הילד הצעיר
כמשהו מיוחד ,והרבי הרש"ב (הרבי
החמישי לבית חב"ד) שיגר באותו
יום ששה מברקים ובהם הוראות
כיצד לנהוג עם העולל שזה עתה
הגיע לעולם.

הרבי שליט"א מלך המשיח ,הפועל
במרץ לאורך כל השנים לטובתו
של כל יהודי ,אפילו כזה הנמצא
במקום בודד ,ואכפת לו מכל אחד,
מוביל את כולם לפעולות מעשיות
המביאות לקבלת פני משיח
צדקנו.

בגיל צעיר ביותר ,בו ילדים חולמים
על ממתקים ,משחקים וכיוצא
באלו ,הרבי שליט"א מלך המשיח
רוקם בדמיונו את חזון הגאולה,
גאולה כזו שבה יובנו הצרות
והיסורים ,עליהם נודה להקב"ה
בגאולה האמיתית והשלימה.

ביום הולדתו ,י"א בניסן,)12.4( ,
זהו יום מסוגל לקבלת החלטות
טובות .זהו יום בו כל אחד יכול
ומוזמן להעניק לו מתנות בחזרה,
ומדובר על מתנות בדמות אותן
החלטות טובות אישיות שכל אחד
לוקח על עצמו לזירוז הגאולה
האמיתית והשלמה .זהו היום בו
אפשר להחזיר לו ולו במעט ,על
כל פועלו במשך כל השנים למען
עם ישראל ,ולמען כל יהודי.

לא דבר רגיל הוא .ואכן ,בדרך
כלל ממעט הוא לספר על ילדותו
ועל מחשבותיו בגילאים אלו .אך
מילים ספורות אלו ,חושפות צוהר
לעולמו המיוחד ולהלך מחשבתו
הרוחני  -אשר כבר אז ,עסק
בעניני הגאולה.

פסח כשר ושמח

אמו ,הרבנית חנה ,סיפרה לימים,
כי באותה תקופה נערך פוגרום
בעיירה בה חייתה המשפחה,
והרבי שליט"א מלך המשיח ,שהיה
אז רק כבן שלוש ,עבר בין הילדים
להרגיעם ולהשקיט את בכיים,
כדי שלא יתגלה מקום מחבואם.

על יום לידתו של משה רבינו בז'
באדר ,אומרת הגמרא ,כי יום זה
פעל את ההצלה הגדולה של עם
ישראל שנים מאוחר יותר ,בעת
גזירת המן בזמן מרדכי היהודי
ואסתר המלכה.
כך גם יום י"א בניסן ,החל בחודש
שנקרא בפי חז"ל "חודש הגאולה",
יש בו כדי לפעול ולהביא לגאולה
האמיתית והשלמה.

הכרה עולמית
במשך מאה ועשרים שנות חייו
 לחיים נצחיים ,מתוכן למעלהמשבעים בהן עומד בראש הדור,
כמנהיג עם ישראל ,הרבי שליט"א
מלך המשיח מקדיש את כל כולו
למען עם ישראל.
המהפכה היהודית הגדולה,
התחייה הפלאית ,כמותה לא נראה
בתולדות עם ישראל ,השפעתו
הכבירה על פני כל קצווי תבל,
שינו את פני ההיסטוריה לעד.
יעידו על כך דבריו של ביל קלינטון ,בעת הענקת
מדליית הזהב של הקונגרס ,כשהוא מציין כי מעמדו
הרם של הרבי שליט"א מלך המשיח ,הוכר גם על ידי
קודמיו בתפקיד:
"בתנועתו יש היום כאלפיים מוסדות  -חינוכיים,
חברתיים ורפואיים על פני כל העולם .אנחנו (ממשלת
ארצות הברית) מכירים בתפקיד המכריע של הרב
שניאורסון בהרחבת מוסדות אלה".
(אגב ,בשעה שהדברים נאמרו לפני קצת פחות
משלושים שנה ,אכן היו "רק" כאלפיים מוסדות כאלו,
מאז ועד היום המספר הוכפל פי חמישה לפחות).

מתנות קטנות
אין כיום בנמצא יהודי אחד ,שלא הושפע במישרין או
בעקיפין מאחד משלוחיו הרבים הפזורים על פני תבל
בהוראתו .אי אפשר לדמיין את העולם היהודי ללא
נוכחותו וללא השפעתו ,במיוחד בדור מבולבל שכזה,
שאך בקושי הצליח להשתקם מהנוראה שבמלחמות,

יום הולדתו י"א בניסן (,)12.4
זהו יום בו כל אחד יכול ומוזמן
להעניק לו מתנות בדמות
החלטות טובות אישיות שכל
אחד לוקח על עצמו לזירוז
הגאולה האמיתית והשלמה
בדורנו בסיסמת "ופרצת".
יום הולדת אצל כל אדם הינו יום מיוחד וחשוב .על
יום זה ,אומרת הגמרא בתלמוד הירושלמי כי זהו יום
ש"מזלו של האדם גובר בו" ,ומשכך יכול כל אחד לנצל
את יום לידתו להחליט החלטות טובות ,על מנת לחזק
את חייו הרוחניים ולהתעלות מעלה מעלה.

והשלימה.

בעמדנו בימי ההכנה לקראת חג
הפסח ,כאשר מבתי עם ישראל
עולים ניחוחות הניקיונות וההכנות
לקראת חג החירות ,זה הזמן לפעול
בשמיים עוד זכויות למען עם ישראל,
ובימי החודש בו ציינו את הגאולה
הראשונה ,נציין גם את זו שבאה
לחתום את כל ההליך שעבר עם
ישראל מאז ועד היום  -הגאולה האמיתית

חג הפסח ,הינו אחד משלושת הרגלים ,בהם נדרש כל
יהודי להגיע בעצמו לבית המקדש ,ובחג זה ,בנוסף
לשאר החגים ,חלה גם מצוות הקרבת קרבן הפסח,
בבית המקדש .לשם יגיעו כל עם ישראל ,בערבו של
החג ,על מנת לקיים את המצווה כנאמר בתורה.
בתוך ימי ההכנה לקראת החג ,אל נא נשכח את מטרתו
העיקרית ,אל נא נשכח על כוחנו הגדול להכריע את
העולם כולו ,ולהביא על ידי מעשינו ועבודתינו את
הגאולה האמיתית והשלימה .כפי שאומר הרמב"ם:
"צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו
חציו זכאי וחציו חייב .וכן כל העולם חציו זכאי וחציו
חייב  . .עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל
העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה",
בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח ,ותיכף ומיד
ממש ,ומתוך שמחה וטוב לבב.
המערכת
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חדשות
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שיטת מנהיגות חדשה

תם עידן האופוזיציה:
טלטלה במערכת הפוליטית
לאחר מושב חורף סוער וחריג ,ישראל נערכת ברצינות לאתחול המערכת • בעוד שבועות
ספורים יחל מושב הקיץ ,ומידע אמין מספר על שינוי ענק • התכנית המלאה כבר מוכנה,
ולא קיים חשש מתופעות לוואי או חסרונות • ומה חלקם של האזרחים בתהליך

בורא העולם ,שיכול לאחד סוף-
סוף את העם ולהתמודד עם כל
משבר וכל איום.

טל רוזנברג
בכנסת
הפגרה
לקיצה,
מתקרבת
בדרך
הקיץ
ומושב
להיפתח .לאחר חצי שנה
בה התקשתה הקואליציה
להעביר חוקים ,אך גם
האופוזיציה לא הצליחה
להשיג הישגים משמעותיים
 אנו עומדים בפני שיטתממשל חדשה שישראל עוד
לא ראתה.

מקורות אמינים במיוחד מוסרים
כי בקרוב מאוד מערכת השלטון
בישראל תשנה את פניה לבלי
היכר .ולא ,לא לרעה .הטלטלה
הפוליטית שידעה המדינה
בשלושת השנים האחרונות,
לרתיעה
אותנו
מרגילה
משינויים .אך גם בשורות טובות
יכולות להגיע אל משכן הכנסת.
גורמים בולטים בקרב שורות
המרכז-שמאל ,כולל ארגונים
חוץ-פרלמנטרים ,סוברים במשך
שנים ארוכות כי הימין "רומס
את הדמוקרטיה" .מעט מפתיע
לגלות כי גם הימין מצהיר
באופן מוחלט כי שלטון השמאל
הוא "קץ הדמוקרטיה" .השינוי
הגדול שבדרך ,יחתום את הדיון
המייגע  -מהי דמוקרטיה?
בשורות הבאות ננסה לפתור
שני סימני שאלה בוערים  -מהי
שיטת הממשל ההגונה והצודקת
ביותר ,שתבטיח מסלול התנהלות
תקין והוגן לישראל ,וכן  -כמה
הפתרון הצודק הזה ,הוא אפשרי
ורלוונטי בתקופה הנוכחית?
ובכן ,לא תופתעו .מקורות
בכירים בכתבי התורה וההלכה,
מציעים פתרון מושלם העונה
לכל צרכי האומה .תחילה נפרט
את פרטיו ומרכיביו ,ומיד ניגש

נשמע אוטופי? פנטזיה לא
מציאותית? אכן .זה נשמע כך.
אך העדכון החשוב הוא ,כי לא
רק שהפתרון הוא ממשי ונמצא
בהישג יד ,אלא שהאדם שיממש
את שיטת ממשל זו נבחר כבר
על-ידי הקדוש-ברוך-הוא!
וכמו בחירות אמיתיות ,גם
הקב"ה בחר במועמד הטוב
ביותר ,שעברו וקורות חייו
מראים התאמה מושלמת
ומקסימלית לתפקיד ההיסטורי
אותו עליו לבצע.
מנהיגות שלא נבחרת בקלפי

לבדוק כמה הוא מעשי ,והאם
אכן הוא עומד לקרות.

הסיבה לדמוקרטיה
את העיקרון לפיו העם הוא
הריבון ,והוא זה שקובע מי
ימשול עליו ,נאלצה האנושות
להמציא לאחר שסבלה תחת
שבטם של מנהיגים פרועים
ואכזריים חסרי בלמים .אז הבינו
בני האדם כי על איש רגיל לא
ניתן לסמוך ,ואי אפשר לתת
בידיו את כל סמכויות ההנהגה.
יש להכפיף את השלטון לחכמת
ההמונים תחת איזון עדין ,הציעה
הדמוקרטיה.
אך את האפשרות האחרת,
שמאזנת בין משילות ושלטון
יעיל לבין צדק ויושר מוחלטים,
עדיין לא פגשנו .זוהי שיטת
השלטון שרוצה הקדוש-ברוך-
הוא לכונן ,זו השיטה שמציעה
התורה.

צילום :גדעון קובי ,לע“מ

מנהיג אחד חזק ,בשר ודם,
ילוד אישה ,שינהיג את העם
עם יכולות מדהימות ושיקול
דעת מדויק .אך במקביל ,קיימת
תעודת ביטוח לגבי טוהר מניעיו
ויושר דרכו  -את כוח הנהגתו
הוא איננו שואב רק מאישיותו
ומידותיו האישיות (מה שהביא
מנהיגים רבים בהיסטוריה
לשחיתות ואופן הנהגה שאיננו
טובת העם) אלא מכוח אלוקי.
במלכותו הוא מבטא ומוריד
למעשה את רצונו של מי
שמבטא את הצדק המושלם ,את
טובת הציבור באופן כללי ואת
טובת הפרט על כל גווניו באופן
פרטי  -מלכותו של מנהיג זה
היא למעשה ידו הארוכה של
הקדוש-ברוך-הוא.
מלכות שבכל פרטיה כפופה
לרצונו של השם ,לכללי הצדק
והיושר האלוקיים ,ויודעת מהו
הצעד הנכון לעשות לטובת
הציבור .מלכות המתנהלת בכל

פרטיה על פי הוראותיו של בורא
העולם  -הקדוש-ברוך-הוא.

ישראל יוצאת לדרך
חדשה
שיטת ממשל כזו ,מבטיחה
מנהיגות יעילה ככל האפשר,
עם יושרה וטוהר מידות מוחלט
מצד המנהיג ,שכן בכל פרט
בהתנהלותו הוא בסך-הכל
מתרגם לרמת המעשה את
שליטתו של הקדוש-ברוך-הוא
בעולם.
שיטה מושלמת זו ,שתביא
לשיפור איכות החיים ,צמיחה
כלכלית ומדינית ושגשוג חברתי,
היא ממשלתו של מלך המשיח.
היא מקפלת בתוכה את הטוב
המושלם ,את הסוף למצוקות
רבות שעד-עתה לא היתה
היכולת לפותרן .היא משלבת
בין מלכות ממשית של אדם
טבעי ,לבין כוח אינסופי של

בורא העולם בחר ברבי
מליובאוויטש שליט"א להיות
מלך המשיח .הוא האיש לו נותן
הקב"ה כוחות וסיוע אלוקי,
להנהגה המושלמת והטובה
ביותר.
כמה זמן נצטרך להמתין למימוש
התכנית הנפלאה? האם המצב
הפוליטי הרגיש אכן קרב לקיצו?
התשובה היא ,חד משמעית -
כן .הרבי שליט"א מלך המשיח
מודיע ברורות ,כי הגאולה
שתבוא על-ידו היא קרובה
מאוד ,והיא תתרחש בזמננו.
עלינו מוטל להביע אמון מול
הבורא במהלך ,להכיר בהנהגת
הרבי שליט"א כמלך המשיח,
ובכך לאפשר לו לגאול את העם
כולו.

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

חדשות

www.hageula.com

י"א ניסן ה׳תשפ״ב \ 12/04/2022

המהפכה מגיעה גם לתחום הבריאות

מצויים בבעיה רפואית?
שורת מרכזים רפואיים נסגרים

נדב לביא

בסיומו של גל קורונה
נוסף ,תופעות הלוואי
של מגפת הקורונה מלוות
רבים .מידי יום מגיעות
ידיעות על אנשים ונשים
לא מבוגרים שחייהם נגדעו
עקב בעיות שהתפתחו
בגופם.

משפחות שחוו אובדן עצוב
וכואב שכזה ,סופקות את ראשן
בשאלה  -האם גם לרפואה
המודרנית של  2022אין מה
להציע כדי לגבור על תופעות
אלו ,הגודעות את חייהם של
רבים ,או מכניסות אותם
לסחרחורת בריאותית קשה?
בקרוב מאוד ,כך הבטיח הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א ,תגיע הגאולה השלימה.
משמעות הדבר כי ממש עוד
מעט יתחילו להתממש נבואות
מדהימות שיפתרו לחלוטין את
בעיות אלו" :אז תפקחנה עיני
עוורים ואוזני חרשים תיפקחנה
אז ידלג כאיל פיסח ותרון לשון
אילם".
הנביא ישעיה לא מתיר מקום
לספק ,כל הבעיות הרפואיות
המוכרות לנו ,יפתרו בדרך ניסית
ועל-טבעית .זה עומד לקרות
ממש בקרוב .הפתרון לגמרי
בדרך.

אורח לא רצוי
גם מקומו של המוות עומד
להיפקד לחלוטין מחיינו .האם
זה אפשרי? ובכן ,הבה ונחתור
לשורש הרוע :מאותו רגע בו
נפרד העולם מבורא גלוי שנרגש
בפרטי החיים  -ועבר למתכונת
בה אלוקים מסתתר מאחורי
טבע העולם ומנהל את הבריאה
מאחורי הקלעים ,כשעלינו
להאמין בו ולעבוד למען גילויו
 נכנסנו לסחרור של רוע ,שהואלמעשה תוצאה של היעלמות
הטוב המוחלט שהיה כאן
בבריאת העולם.
ואז ,הגיע לחיינו הדבר הרע
ביותר שאנחנו מכירים וממנו

חדרי המיון של המרכזים הרפואיים ברחבי הארץ ,זוכרים
בכל יום את מה שהפוליטיקאים שוכחים • תגבור מערכת
הבריאות מתמהמה ,הרופאים עובדים שעות נוספות ,וחדרי
המיון מלאים • דווקא בשפל של מערכת הבריאות ,יש מי
שמציע לסגור אותה לחלוטין • האם יש פתרון גדול יותר
למצב ,מאשר מה שאנו מסוגלים לחשוב?

אנחנו מפחדים כל-כך  -המוות.
כיום ,רוב בני-האדם על פני
האנושות חיים את חייהם מתוך
הנחת יסוד כי יום יבוא והטוב
הזה יפסק .אלו הם כללי המשחק
בעולם אותו אנחנו מכירים.
אך בקרוב מאוד ,כאשר  -על
פי הבטחתו ונבואתו של הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א  -תגיע הגאולה
השלימה ותסתיים הגלות,
יתקיים היעוד אותו הבטיח לנו
אלוקים לפני אלפי שנים  -כי
בגאולה לא נפגוש יותר את
המוות .כן ,הוא פשוט יעלם מן
העולם.
אז מה זה אומר? ומדוע חשוב
כל-כך לדעת את זה?
זה אומר ,שאנחנו ,אנשי דור
הגאולה ,לא נפגוש ככל הנראה
את המוות .ועלינו לדעת כי
בקרוב ממש מרכיב מרכזי
במציאות היום-יומית יפסק.
אמנם קשה לנו לדמיין היום
עולם בלי מוות ,אך האמת
היא כי זהו עולם
נורמלי ואידיאלי.

מי זכאי
להטבה
מרכזית
שאלה
המתבקשת בנושא
זה ,היא האם כל
תיפרד
האנושות
מהמוות ,או שמא רק העם
היהודי? על-פי המקורות ,נראה
כי המוות יפסק מהעולם כולו,
ללא הבדלי דתות .אלא שגויים
שבזמן הגלות נהגו באופן
לא רצוי ופשעו כלפי רצון

ה' והמוסר האלוקי ,לא יזכו
להגיע לעידן זה ,שיחל בקרוב,
אלא יהיו האחרונים שיחוו את
המוות ,טרם מתחיל עידן בו
העולם מכיר רק טוב מושלם.

באופן ודאי ,באחד מי"ג עיקרי
האמונה  -כי בקרוב ,כאשר
תגיע הגאולה ,כל המתים יקומו
לתחיה ויחזרו לחיות את חייהם
בגופם.

הרעיון לפיו האדם יחיה לנצח
בגופו הגשמי ,נשמע מוזר מעט
למי שמכיר את עקרון היהדות
כולה ובמיוחד רעיון הגאולה
השלימה .הגאולה מסמלת את
התגברות הרוח ושלטון הטוב
של אלוקים על פני החומרנות
שמייצג כיום העולם וגשמיותו.

מהי החשיבות הגדולה כל-כך
לחיות בתוך גוף ,בעולם גאולתי
ששם דגש על הנפש והרוח?

ניתן לתמוה ,איפוא ,מהו
ההישג הגדול בכך שאדם יחיה
לנצח בגופו ,ולא יוכל להיפרד
ממנו  -בעידן בו ברור לכולם
שהגשמיות והגוף הם  -לכאורה
 משניים בחשיבותם כלפיהנשמה והרוחניות?
הדבר תמוה עוד יותר ,כאשר
אנחנו חושבים על תחיית המתים
אותה מבטיחה לנו התורה .כל
יהודי מאמין

אלא שכאן בדיוק טמונה
הבשורה הגדולה של עידן
הגאולה .היפרדות הנשמה
מהגוף והתעלותה לעולמות
העליונים ,היא ההיפך המוחלט
מרעיון הגאולה .הגאולה היא,
יותר מכל ,שילוב מנצח עבורו
ברא אלוקים את העולם .שילוב
מושלם בין רוחניות ונשמה,
לגשמיות וגוף.

גוף? זה מה שחסר?
ללא שילוב כזה ,לא יתכן עידן
בו בעולם הגשמי שלנו תתגלה
מציאותו של הבורא

וכוחו ,ויהיה ניתן לחוש ולהרגיש
את קירבתו .הרעיון שעומד
בבסיס הגאולה ,המאפשר חיבור
מיוחד בין טבע העולם לגילוי
האלוקים בו ,הוא גם העיקרון על
פיו יתקיים הגוף לנצח ,כאשר
הנשמה חיה ופועלת בתוכו.
עד היום ,בזמן הגלות ,חייהם
המשותפים של הגוף והנשמה
היו דבר סבוך שיודע עליות
ומורדות ,כאשר לאורך כל חייו
על האדם להחליט במה הוא
תומך ולמה הוא מסייע יותר,
לשלוות הגוף או לרצון הנשמה.
"מלחמה" היתה מסתיימת תמיד
בפרידה כואבת ובהסתלקות
הנשמה ,בפטירת האדם.

אך בקרוב ,כאשר יתגלה מלך
המשיח בגאולה השלימה ,כבר
לא תתקיים התחרות המוכרת
בין החומרנות לרוחניות .הם
ישלבו כוחות ויחברו אינטרסים,
והרצון המשותף של שניהם
להתקרב יותר ולהתחבר יותר
לאלוקים ,יאפשר את קיומם
המשותף לנצח .כאשר אופציית
המוות כבר לא על השולחן.

מקורות :ישעיה כה ,ח; מדרש
תנחומא סוף פרשת יתרו;
מדרש בראשית-רבה כו ,ב;
סנהדרין צב ,א; סוף שער
הגמול (להרמב"ן); ספר
המאמרים (בעל התניא) תק"ע;
ספר המצוות (הצמח צדק
מליובאוויטש) מצוות ציצית;
קונטרס ענינה של תורת
החסידות (הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח
שליט"א) ס"ה.
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רחל שאבי

כרונולוגיה של משיח

חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושתיים שנה זה מחכה ,והנה עכשיו זה קורה
• מהי המטרה הסודית של כל ההליך ואיזו תאווה אנו צריכים להשלים • מיהו
זה שיצליח להביא את העולם כולו להכרה המושלמת
ה מתחיל בטוהר האלוקי העליון.
לבריאה אין משמעות בטוהר הזה.
אבל כבר ברגעי בראשית הראשונים,
נחצבות אותיות קדושות שיודעות
הכל" :ורוח אלוקים מרחפת על פני המים".
מעל ליקום מימי של בריאה נזילה (חסרת
צורה עדיין) כבר מרחפת תאווה גדולה ,שהיא
 תהיה לו .סוד התנועה האלוקית שמהווה אתממדי המציאות כולם.
מי את ,רוח-אלוקים? מה אתה רוצה ,רצון
אלוקי חובק כל?
"רוח אלוקים  -זו רוחו של מלך המשיח" קובע
בפשטות המדרש-רבה .והוא רוצה "להיות לו
יתברך דירה בתחתונים  . .לדור עם בריותיו".
להתוודע אל כולם דווקא כאן ,בעולם הפיזי,
על הפלנטה הכחולה שלנו.
זה אומר שלרחף בעולמות רוחניים נשגבים
מבינת אנוש זה לא העניין .אלא "לרדת",
להעביר את עצמך דווקא אל מודעותו
המוגבלת של התחתון שביקומים ,ולהיות להם
גלוי ונגיש.
כתוב שהנכונות העליונה היתה קיימת
מלכתחילה ,אבל בתחתונים היתה בעיה לקבל
את כל הטוב הזה ,שהיה עוצמתי ומרוכז מידי.
והאמת? גם העליונים היו אגרסיביים ולא
התחשבו .משהו בקשר נקרע ונשבר.
ואז חלחלו אל היקום רחמים רבים היה ברור
שאם לא רוצים פיצוץ חוזר צריך מישהו שיקח
את השידוך הזה תחת אחריותו .היה ברור גם
שהוא צריך לב רחב כזה ,שיוכל להכיל בתוכו
את שני ההפכים .אחד כזה שלא עליונים ולא
תחתונים מפחידים אותו ,כי אין על גביו אלא
זה שמעלה ומטה שווים אצלו .וקוראים לו
משיח.

תחנה בדרך
ואנחנו יצאנו מגן העדן לדרך ארוכה .להדביק
את הכלים שנשברו וללקט אורות שברחו
למעלה .לבנות מרחב עצמי עם קצת יותר
אופי ,שיאפשר פגישה עם האינסוף התאב -
מבלי להתאיין .זוהי בעצם המשמעות הפנימית
של כל מה שקורה איתנו בכמעט ששת אלפי
השנים שחלפו מאז.

מאמינים באמונה שלימה .עצרת ענק משיח בכיכר

במתן תורה זה קרה" .וירד השם על הר סיני",
ומשה עלה אליו .וכל העם רואה את הקולות,
שאומרים בדיוק מה הוא יתברך רוצה מהחיים
שלנו ומה לא ,ואנחנו הרגשנו אותו לגמרי
והסכמנו בשמחה .אבל בדומה לנחש הארור
שהרס את ההתגלות האלוקית שם בגן ,כך
הופיע הפעם עגל זהב שיודע אפילו לדבר.
ואנו גורשנו שוב מהאלמוות ששוחזר לרגע,
והמשכנו להתגלגל במדבר .נושאים עימנו
משכן להשם ,שניתן לבנותו וגם לפרק אותו.
למרבה הפלא ,השכינה לא עזבה והמשיכה
לנדוד איתנו .לוחות הברית שהניח משה בארון
ממשיכים להעיד על בריתו הנצחית של עם
ישראל עם אלוקיו בקודש הקודשים של בית
המקדש עוד אלף שנים אחר כך ,ובעצם  -עד
עצם היום הזה ,גם כאשר הכל גנוז במחילות
עמוקות עקלקלות שבנה שלמה המלך בעומק
הר הבית.

שליחות חסויה
אבל זה לא מספיק .התאווה להתגלות לכולם
בכל העולם הוציאה אותנו לשליחות חסויה בת
כמעט אלפיים שנה ברחבי העולם כולו .אנו

נושאים את הגילוי האלוקי לכל מקום אליו אנו
מגיעים .בין אם מודעים למטרת המבצע המוזר
הזה ובין אם עדיין לא ,בין אם זה מוצא חן
בעינינו ובין אם לא  -זה בדיוק מה שאנו כולנו
עשינו כאן באלפיים שנות ה"גלות" האחרונות.

לא רבים יודעים את
סודה זה של הגלות,
ש -לא ,כבר מזמן
היא איננה עונש
ובאמת אף פעם לא
הייתה יותר מעלילה.
הגלות היא שליחות
מחופשת ,עם מטרה
מוגדרת מאד

לא רבים יודעים את סודה זה של הגלות ,ש-לא,
כבר מזמן היא איננה עונש ובאמת אף פעם
לא הייתה יותר מעלילה .הגלות היא שליחות
מחופשת ,עם מטרה מוגדרת מאד .להפיץ את
האמונה בהארה הגדולה שעתידה להגיע.
אמונה עזה בהתגלות האלוקית שתתרחש כאן,
עלי אדמות .לזכך הכל לקראתה וללמד את
בני-האדם מה צריך לעשות כל אחד מהם ,כדי
להיות ראוי לה.
ניצוץ מאש האמונה הגדולה נמצא בקרבו של
כל יהודי ,זה ברור.
אבל בכל דור ישנו גם אדם אחד שמסוגל
להכיל את כל הניצוצות כולם.

את אש השם עצמו
בהיותו אלוקי בעצם ,נמצאת אישיות-העל
הזו גם בתוך מסגרת הזמן ,וגם מעליו .וממילא
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הרי הוא נביא הדור ,ומשיח היחיד שבדור.
אנשים כאלה היו (רשימה חלקית) האבות
הקדושים ,משה רבינו ,רשב"י ומנהיגי ישראל
האמיתיים לדורותיהם .בדורות האחרונים הם
מוכרים כאדמור"י חב"ד ,כל אחד בדורו .וזאת
כמובן ,עם כל הכבוד לכל הצדיקים האמיתיים
שליוו וסייעו תמיד ביד ה"חד-בדרא" (האחד-
שבדורו).
בדור שלנו ,איש-האלוקים  /נשיא-הדור /
נביא-הדור  /משיח-שבדור הוא הרבי שליט"א
מלך המשיח .אבל  -הבדל משמעותי מאוד
קיים בינו לבין כל צדיקי-העל מהדורות
הקודמים:
הוא היחיד מכולם שהכריז על דורו כ"דור
האחרון לגלות ,שהוא גם הדור הראשון
לגאולה" .ובכך (בין היתר) הורה על עצמו
כמנהיג הגאולה הראשון והאחרון ,שהוא
המשיח.

מהות של משיח
ממכתב מפורסם שכתב לפרזידנט של ארץ
ישראל דאז ,יצחק בן צבי ,ניתן להבין משהו
מחווייתה האישית של רוח-אלוקים הנרקמת
בתחתונים ,כפי שבאה "לדור עם בריותיו".
נוחתת מגבהי ה"על פני המים" ונמצאת כאן
בעולם הזה ,ועוד איך.
"מיום הולכי ל"חדר" ועוד קודם לזה ,התחיל
להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה.
גאולת עם ישראל מגלותו האחרון" .מדובר
בגיל שבין שנתיים לשלוש ,גיל שמאופיין
בחיבור ההכרה העוברית של טרום-הלידה
(שהיא מודעות-על) ,עם ניצני ההכרה הנחותה
של נשמה ש"נולדה" כשהיא כבולה בגוף .ועוד
ביולוגי ,שהוא כמו כתונת משוגעים  -כובל
את יכולת החווייה האלוקית שלה ובולם את
חושיה .גוף שהופך אותה לעיוורת-חרשת .לא
רואה ולא שומעת אלוקות .געוואלד.
אבל כאן ניתן לראות בבירור את תחושת-
השליחות המיוחדת של הנשמה האדירה הזאת,
כשהיא בוקעת חומה בלתי עבירה בדרך-כלל
שתוחמת ומפרידה בין עולמות .היא מצליחה
לשאוב מידע חסוי ממימד העל-מודע ,ומשקה
בו את כלי השכל והרגש הדוויים של "הבריות".
רק מי שטובל את נפשו בשיחותיו הקדושות,
יודע כמה מתוק האור הזה.
בהמשך המכתב מתחזק עוד האור ופורץ
את הגבלות ההכרה כולן ,שימו לב" :וכחלק
מעתיד מזהיר זה וכחלק מגאולה (נצחית) זו,
יהיה "נשיא זה מלך ,לא נשיא שבט (פוליטיקאי
או מנהיג עדה כזו או אחרת)  -אלא (אחד כזה)
שאין על גביו (שלא מפחד ולא עושה חשבון
לאף אחד) אלא (מלבד ל) השם אלוקיו" .אדם
שנמצא בקשר בלתי אמצעי מתמיד עם אלוקיו,
ומבטא את מלכות השמים ,עלי אדמות.
"גאולה כזו ובאופן כזה שעל ידה יהיו מובנים
יסורי הגלות ,הגזרות והשמדות" .שתבטל את
הגלות לא רק במובנה הגיאוגרפי ,אלא את
הגלות הרגשית המרה ,הטראומטית ,שעדיין
סובלת בגלל כל מה שהיה .גלות מחפירה
ששום הבטחות לעתיד  -ורוד ככל שיהיה -
אין בכוחן לרפא ,חוץ מאחת .מההבטחה הזו.
רק משיח יצליח להביא את האנושות כולה
להכרה ברורה ומושלמת בחסד האלוקי שפעל
כאן גם בתוך הגזרות והשמדות .מה שהרגיש

מר שז”ר באחת מפגישותיו עם הרבי שליט”א מלך המשיח

כה מחריד במהלך ההיסטוריה העקובה מדם
שלנו  -עם ישראל ,כמו גם בחיינו האישיים.
רק הוא יביא את העולם כולו לשחרור גמור
מכל הטראומות וההתחשבנויות הקשות שנבעו
מ ...חוסר הבנה .הנה תראו" :והכל יהיה באופן
אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה  -יאמר ביום
ההוא "אודך השם כי אנפת בי" .יתברר לפתע
שהכל היה באמת  -רק טוב .שהפחד והזוועות
היו פירוש שגוי למציאות אלוקית לאין שיעור.
שמה שחשבנו שקרה  -לא קרה .והיה בדיוק
להיפך.
ההבנה החדשה תפרוץ כרגש עז של תודה
עצומה ,ודווקא על הרגעים הקשים.

הילד הזה גדל להיות משיח
בכל מאמריו ,שיחותיו ומכתביו הכלליים
והפרטיים מחזיק הרבי שליט"א מלך המשיח
בקו ברור ,ומודיע שאנו נמצאים עתה ערב
הגאולה שהגיעה לשלב האל-חזור .מכוון את
כל מי שהוא יכול להגיע אליו שיעשה ומהר
את מה שרק הוא והיא יכולים וחייבים לעשות
על מנת לזרז ולהאיץ את סוף הסבל ,את
התגלות השם עלי אדמות.
לפני כשלושים שנה ,הגיע התהליך לשיאו,
ודווקא כאשר הכל נראה כמו ההיפך הגמור.

משהו ממה שקורה עכשיו ניתן להבין לאור
הנאמר במקורותינו הקדושים.

"נגלה וחוזר ונכסה"

להפיץ את האמונה
בהארה הגדולה
שעתידה להגיע.
אמונה עזה בהתגלות
האלוקית שתתרחש
כאן ,עלי אדמות .לזכך
הכל לקראתה וללמד
את בני-האדם מה
צריך לעשות כל אחד
מהם ,כדי להיות ראוי
לה

המקורות מתארים את הליך-הגאולה כמקביל
להתרחשויות שסבבו את יציאת מצרים ומתן
תורה .גם אז ,לאחר שהתגלה משה רבינו
("נגלה") ,הוא נעלם שוב מעיני כולם ("וחזר
ונכסה מהן") ועלה להר סיני הבוער באש.
שהה שם ארבעים יום וארבעים לילה ולא ירד
בזמן בו הם חשבו שהוא אמור לשוב .אמונתם
התערערה ועשו שטויות שעולות לכולנו ביוקר
עד עצם היום הזה .לאחר מכן ,אכן שב בדיוק
כפי שהבטיח.
"כך משיח יזכה לאותה הנשמה ,ויכיר בעצמו
שהוא המשיח ...ואחר כך יתגנז…" ולאחר זמן
יתגלה שוב .והפעם  -התגלות שלמה .לכולם,
לתמיד.
ובינתיים ,מסביר האר"י הקדוש ,אנו חווים כאן
מחדש את ניסיון האמונה בו נכשלנו אז ,בזמן
בו נעלם משה ,והם  -לא עמדו בניסיון.
הם דמיינו לעצמם את "הלווית" משה בשמיים,
ורקדו סביב עגל נואל.
לדור שלנו זה לא יקרה.
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עולם ללא מלחמות  -מציאות או חלום?

מליאת האו”ם בשורת
צעדים דרמטיים

בתפנית חדה מכל מה שידע העולם ,מוסד האומות המאוחדות משנה סדרי בראשית •
האו"ם לא לבד ,התופעה סוחפת אחריה את העולם כולו • משהו קורה בכדור הארץ ,ולא
לרעה • התהליך שעבר העולם בעידן הנוכחי ,ובעיקר  -על המטרה לקראתה הכל הולך
טל רוזנברג
קונצנזוס רחב ונדיר
למדי נרשם במליאת
האו"ם ,בדיון מודאג על
המצב באירופה .מדינות
מכל סוגי המשטרים הביעו
את דאגתם מהתפתחות של
מלחמה ,והקריאה היתה
ברורה ואחידה מקיר לקיר:
יש לעשות הכל כדי להשיב
את השקט והחיים השלווים
לכל תושבי הגלובוס הזה.

המחזה הזה ,בו מדינות העולם
כולו מביעים זעזוע ומגנים את
עצם תופעת המלחמה והפרת
הסדר בעולם ,נראה לנו כעת
מובן מאליו .אבל כל מי שלא
ממש צעיר ,וגם מי שיודע מעט
היסטוריה ,מבין שמוסכמות
כאלו אינן מובנות מאליהן .רק
עד לפני תקופה לא רחוקה ,כל
אדם בעולם היה צריך לבחור את
הצד בו הוא יטול חלק במלחמת
העולם השלישי  -והיום אנו
עדים לעולם משותף ומעורב.
עולם של שקט ,שלווה ובעיקר -
צדק ויושר.
כאשר מדברים על הגאולה
כאירוע עכשווי ,אקטואלי ומעשי
 עשויה תמיד לעלות השאלה:גאולה נשמעת כדבר המנותק
לחלוטין מהמציאות .בהסתכלות
קלה על המצב בעולם ,נראה
כי הכיוון הכללי הוא לחלוטין
לא חיובי .אנשים סובלים ,חוסר
האמונה גדול ,ולא נראית טיפת
אור בזירה .לכאורה.
חלק מן הציפיה לגאולה,
היא ההסתכלות הנכונה על
המאורעות בעולם .עלינו להביט
על המתרחש בעולם ב"משקפיים
גאולתיות" .טוב אדיר שהשתלט
על העולם בדור האחרון ,נראה

“אום שמום”? גם פה כבר מרגישים את הגאולה

לנו כמובן מאליו .כאשר נבחין
בגודל הזינוק שחווה העולם
בתקופה האחרונה ,נבין את
ההתקדמות מהירה והבלתי
מובנת מאליה ,של האנושות
כולה אל הגאולה השלימה.
דווקא בדור בו מקובל לחשוב
כי הטוב נעלם והרגשת הבורא
ירדה ,אנו רואים שיפור חסר
פורפורציות בכל תחומי החיים.
הבנות בסיסיות של הצורך
בשלום ,ערבות הדדית ,צדקה,
טיפוח הנפש והנשמה ולא
הגוף בלבד ,הפכו להיות נחלת
הכלל למובנות מאליהן .הדבר
הזה לא קרה מעצמו .הוא חלק
בלתי נפרד מקרבתנו המהירה
והמוחלטת לגאולה השלימה.

ניו-יורק עיר המהפכה
העידן בו הרוע נעלם מן העולם
והטוב הגמור שולט כאן ,עומד
ממש בפתח .כעת ,רגע לפני
שנשכח מה הם מוות ,שנאה,
יריבות ,חולי ,אסונות וצער,
אנו כבר מרגישים את התחלת
העידן הזה .הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א ,הסביר

כי הצמצום המשמעותי בייצור
הנשק ,סיום המלחמה הקרה,
הדיפלומטיים
והקשרים
המתואמים בין המעצמות לא קרו
מאליהן .הוא אמר כי אירועים
אלו הם תוצאה ישירה מפעולתו
של מלך המשיח ,שכבר החל
לפעול בעולם  -לזככו ולהפכו
לעולם טוב .לקראת הגאולה
השלימה ,גם מנהיגי המעצמות
ומיליארדי בני האדם בעולם
הבינו כי הדרך הנכונה להתנהל
היא דרך הצדק והיושר.
לא בכדי ,המוסד המרכזי בעולם
המסמל את התיאום והשלום
בין המדינות  -האו"ם  -נמצא
בעיר ניו-יורק .בעיר זו ,לא רחוק
מבניין האו"ם ,שוכן מרכז חב"ד
העולמי ,מעונו הידוע והמוכר של
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א .הגורם לכך שניו-יורק
הפכה לבסיס השלום העולמי,
הוא הימצאותו של מלך המשיח
בעיר זו ופעולתו להפיץ את אורו
של בורא העולם ותורתו בעולם
כולו.
מסתבר שגם העולם כולו מוכן

צילוםPool Moncloa :

לגאולה .הטכנולוגיה המתקדמת
מאפשרת לכל אחד להגיע
בקלות למידע ,ומיד כאשר
יהודי בכל מקום בעולם רוצה
ללמוד תורה ולהתחבר לבורא,
הוא יכול לעשות זאת בלחיצת
כפתור ובפניו שלל אפשרויות
להתקשר לקדוש ברוך הוא.

עולים לרגל
מדינות רבות שבעבר סימלו
אנטישמיות ושנאת ישראל,
דיכאו את קיום המצוות וקיום
היהדות  -מובילות היום קו
הפוך לחלוטין ,ומסייעות
לקהילות היהודיות בכל
הקשור לצרכי קיום המצוות,
מכבדות ומאדירות את אמונת
עם ישראל ,ותומכות בפעילות
יהודית ובשלטון הוגן וצודק.
גם מדינות רבות שבעבר נלחמו
בישראל ,התנגדו לה ,ולא שיתפו
פעולה עם פעולותיה  -מכבדות
היום את העם היושב בארצו
ומנהיגיהם מגיעים לארץ עבור
חיזוק הקשרים עם ישראל.
גם המצוות אותן הטיל הבורא
בתורה על אומות העולם ,זוכות

לעדנה מיוחדת ,כאשר ההכרה
בהן הולכת וחוצה עוד ועוד
מגזרים מחוץ לעם
היהודי .מנהיגים
רבים בשנים
האחרונות
מצביעים על
שבע המצוות
של היהדות
כלפי כל בעולם,
כעקרונות יסוד
מרכזיים בדרך ליצור
חברה גלובלית מתוקנת
ובריאה .בנקודות שונות בעולם
קמות קהילות נרחבות של "בני
נח"  -גויים המקיימים את שבע
המצוות בקהילתיות ,ומתחברים
בכך לקדוש ברוך הוא.
פעמים רבות עולה החשש מעידן
הגאולה ,כעידן שיביא לסוף
העולם או יגיע רק לאחר אסון
גדול כמו מלחמת גוג ומגוג
וכדומה .אך לגמרי אין זה כך,
מרכז עניינה של הגאולה ,הוא
בכך שהיא גואלת את העולם
עצמו ופועלת בתוך מסגרתו.
הגאולה הינה משמעותית מתוך
גדרי וכללי העולם ולא שוברת
את המסגרת הקיימת ,אלא רק
מוחקת את מציאותו של הרוע
מהעולם ,ומגלה בו את הטוב
המוחלט.
תהליכים אלו ,להם אנו עדים
בשנים האחרונות ,מראים כי
כיוונו של העולם הוא לגאולה
שלימה  -הגאולה אותה מבטיחה
לנו התורה .למרות שהמושג
נשמע לנו תמיד כסותר לכל
המציאות אותה אנו מכירים,
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א מלמד אותנו להביט על
הגאולה כאירוע הצומח מתוך
העולם.
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מכל העולם  -נותנים מתנות

העולם חוגג יום הולדת
במשך עשרות שנים מקדיש מנהיג אחד את כולו למטרה אחת ויחידה • השבוע ,מאה
ועשרים שנה בדיוק לאחר שהוא הגיע לעולם ,תתקיים חגיגה עולמית של הודיה לבורא
• בארצות הברית יכריז הנשיא ביידן על התאריך העברי של יום ההולדת כיום החינוך
הלאומי • כל מה שרציתם לדעת על חגיגות הענק של יום ההולדת

החדש לרגל יום ההולדת יצבור
תאוצה מהירה ויהפוך ללהיט של
ממש .השיר מבטא את הערכת
עם ישראל למהפכה שחולל בעל
יום ההולדת ,ומחזק את האמונה
בהבטחתו כי יגאל את עם ישראל
כמלך המשיח בקרוב ממש.

יוסף אברמוביץ
באלפי מוקדים שונים
ברחבי העולם נרשמת
תכונה חסרת תקדים לקראת
אחת מן החגיגות הגדולות
שידע העולם היהודי בדור
האחרון .מיליונים יחגגו את
היום הגדול הקרב ובא  -יום
שלישי 12 ,באפריל ,י"א
בניסן.

אף אחד לא ציפה שאותו אירוע
קטן ,בעיירה קטנה באוקראינה,
יעצב מחדש את דמותו של העם
היהודי ברמה בינלאומית .לפני
מאה ועשרים שנים בדיוק ,נולד
אחד מן המנהיגים המשמעותיים
ביותר בהיסטוריה של העם
היהודי  -הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א.
שורת צעדים בקנה מידה ענק
נעשו ,על-מנת לציין את היום
הגדול כראוי .נשיא ארצות
הברית ג'ו ביידן הכריז על יום
שלישי הקרוב ,יום הולדתו של
הרבי מלך המשיח שליט"א,
כ"יום החינוך והשיתוף" .זאת על
פי החלטה מוקדמת שהתקבלה
בידי הקונגרס של ארצות
הברית.
על פי הודעת הנשיא ,ביום זה
יוגברו המאמצים והמשאבים
לשיפור פני החינוך בכל
מוסדות החינוך לכל הגילאים
בכל רחבי ארצות הברית.
במרכז נוסח ההצהרה מוזכרות
"שבע מצוות בני נח"  -מצוות
היהדות לאומות העולם  -כדגם
לעקרונות המוסריים שעליהם
נשענת הציוויליזציה האנושית.
בכך ממשיך הוא מסורת של
עשרות שנים ,לציון היום המיוחד
על ידי קודמיו בתפקיד.
אחד מן האירועים הגדולים
בארצות הברית שיערכו לציון
יום ההולדת ,יתקיים יומיים קודם
יום ההולדת בסמוך למרכז חב"ד

אחת ממאות המוניות במסגרת קמפיין הענק בחוצות ישראל

העולמי  ,770מעונו של הרבי
מלך המשיח שליט"א .השדרה
המרכזית 'איסטרן פארקווי'
תיסגר לתנועה ,ועשרות אלפי
חוגגים ימלאו אותה למשך זמן
ארוך ,לאירוע מרגש וחגיגי בו
יעלה על נס פועלו ובעיקר
תהדהד קריאתו ,כי הגאולה
עתידה להגיע בקרוב ממש.
ברגע השיא של האירוע ,יעמוד
הקהל כולו על רגליו ויכריז יחד
את ההכרזה הקוראת לבורא
העולם לתת לרבי את האות
לגאול את ישראל כמלך המשיח.
הקהל יכריז יחד" :יחי אדוננו
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם
ועד".

ישראל חוגגת
במרכז החגיגות בישראל,
שיתקיימו במאות מוקדים שונים
ברחבי הארץ שלושה ימים לפני
חג הפסח ,יעמוד האירוע הענק
באצטדיון בלומפילד .שם תיערך
החגיגה המרכזית בהשתתפות
למעלה מ 30,000-אנשים ,נשים
וילדים .באירוע יופיעו ידוענים

ישראלים ,יחד עם גדולי הזמר
החסידי ,במופע של הצדעה לרבי
מלך המשיח שליט"א ולמפעלו
הכביר .חלק נכבד מן האירוע
יוקדש להצדעה לשלוחים
באוקראינה ,ולזעקה אודות
המצב הביטחוני החמור בארץ.

יאפשר לעוד  1,200,000יהודים
להחזיק בכיסם את תמונת מלך
המשיח ,ובכך להתכונן לביאתו.
לקראת יום ההולדת הושקה
במרכז הפצה ממש ,חוברת
אלבומית מפוארת תחת הכותרת
'המנהיג'  -ובה סקירה מקיפה
ומרתקת אודות דמותו ואישיותו
של הרבי מלך המשיח שליט"א,
על מפעלו הכביר והשפעתו
ברחבי העולם היהודי והכללי,
ובעיקר על בשורתו והבטחתו כי
הגאולה השלימה עומדת להגיע
בקרוב ממש.

גם שלטי החוצות ופרסומי
הרחוב יצבעו בצבעים חגיגים.
ביוזמת מרכז ההפצה ממש ,עלה
לאוויר קמפיין ענק ,תחת הסלוגן
'משיח  -עוד מעשה קטן… והוא
כאן' .לצד שלטי הענק ,יעלה
הקמפיין על גבי מאות מוניות
שירות שינועו ברחובות הערים
עם המסר הגאולתי.

המוזיקה חוגגת

סביר להניח שיש לכם בארנק,
כמו לעוד מיליוני יהודים
בישראל ,כרטיס לשמירה והגנה
 "כרטיס משיח" ,עם תמונתושל המשיח ,ובצידה השני תפילת
הדרך .אבל לטובת אלו שעדיין
אין להם את הכרטיס בארנק,
יצאו בחב"ד במבצע חסר תקדים
לרגל יום ההולדת ה- 120-
חלוקת  1,200,000כרטיסי
משיח חדשים בישראל .המבצע

גם עולם המוזיקה הישראלי
נוטל חלק מרכזי בחגיגות המאה
ועשרים ,וגדולי הזמר הישראלי
 אמנים מוזיקליים בעלי שיעורקומה  -יצרו יחד שיתוף פעולה
ראשון מסוגו ,והוציאו סינגל
מיוחד ,מעין המנון לחגיגות יום
ההולדת .השיר נכתב ,הולחן
ועובד בידי יוצרי הלהיטים
הגדולים של ישראל העשור
האחרון .רבים צופים כי השיר

במקביל לסינגל זה ,התקיימו
עוד מספר פרויקטים מוזיקליים
לקראת יום ההולדת .גדול הזמר
החסידי ,אברהם פריד ,השיק גם
הוא סינגל פרטי מיוחד לכבוד
יום ההולדת .פריד הלחין את
השיר בעצמו ,ומילות השיר הם
פסוקים מתוך פרק התהילים
החדש השייך למספר שנותיו
של הרבי מלך המשיח שליט"א.
בהתאם למנהג היהודי העתיק
כי בכל שנה אומרים את פרק
התהילים לפי מספר השנים
שעברו מיום הלידה.
לצד גדולי המוזיקאים ,גם
אנשים מן המניין מנסים את
מזלם ומביעים את אהבתם
והערצתם למנהיג הענק שעומד
לחולל את הגאולה .הדבר החל
בקטן והפך לטרנד של ממש:
המונים מלחינים שיר מתוך
ליבם ,על מילות פרק התהילים
החדש של הרבי מלך המשיח
שליט"א ,שירים אלו כוללים גם
את ההכרזה אותה עודד הרבי
מלך המשיח שליט"א מאות
פעמים " -יחי אדוננו מורנו
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".
על-מנת שימצא השיר המוצלח
ביותר ,מתכנסת ועדה של
מוזיקאים בעלי שיעור קומה,
הבוררת מתוך השירים הרבים
את המוצלח ביותר ,ומכתירה
אותו לשמש כשיר החדש של
השנה ,שינוגן על-ידי הקהל בכל
אירוע בהשתתפות הרבי מלך
המשיח שליט"א לאורך השנה
הקרובה.
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הרשת החברתית בישראל
משנה את פניה

הקיטוב בחברה הישראלית ,נעזר רבות ברשתות החברתיות • הפלטפורמה החדשה שצצה
לפני כעשור שינתה את אופי השיח שהכרנו • כעת ,בתפנית חדה של  180מעלות ,נוטלות
הרשתות החברתיות חלק מרכזי בתהליך הכי חיובי שהתנהל כאן
ולהרהר במשמעותו של עידן
אחרית הימים הקרוב כל כך,
אותו מייעד לנו הקדוש ברוך
הוא.

יוסף אברמוביץ
מהלך חסר תקדים
מתנהל בימים אלו
בזירה הסוערת ביותר
בשיח הישראלי  -הרשתות
החברתיות .הפלטפורמות
שנבנו כדי שנתמכר אליהן,
מהונדסות באופן בו נרצה
להישאר בתוכן כמה שיותר.
את הדבר הזה אפשר לפעול
באמצעות הוצאת אמוציות
ורגשות מאיתנו  -הגולשים
הפשוטים.

פייסבוק ,לדוגמא ,בוחרת
להראות לנו רק את האנשים
איתם אנו חולקים דעה
משותפת .לא תפגשו שם
כמעט אידאולוגיות אחרות
מהשקפתכם .בכל פעם שתיכנסו
לרשת החברתית הגדולה של
צוקרברג ,האלגוריתם של
פייסבוק לא יפגיש אתכם עם
שכנים או קרובי משפחה,
אלא בעיקר עם אלו הקרובים
לעמדתכם ,איתם אתם נהנים
להיות בקשר.
כך ,באופן טוטאלי ,לא תיתקלו
שם עם הדעה ההפוכה מכם,
ולא תינתן לכם הזדמנות
להתעמת עם אמיתות אחרות.
גם בטוויטר ,הרעיון דומה ,אבל
נמתח אל הקצה השני בדיוק
 שם ינסו ליצור עבורנו כמהשיותר ויכוחים ועימותים ,כדי
שתמיד נרצה להיכנס ,לעמוד על
המשמר ,ולתקוף חזרה.
גישה זו לא תרמה כלל לאיכות
השיח והדיון במרחב הציבורי.
מתקפות אישיות באופן הדדי,
ותופעות שהיו בשנים עברו
לחריגות ובלתי קבילות באופן
גורף ,הפכו כעת לשגרת חיים.
עימותים דמגוגיים ורדודים
נעשו לחלק בלתי נפרד מהשיח.
החרדים לקיומו של שיח מכבד,
נאבקים כבר זמן ארוך על מנת
להטיל סנקציות אפקטיביות על

בסיום כל אחד מן הסרטונים
הקצרים המרכיבים את הסדרה,
בהם מוצגות שאלות אמיצות
ונוקבות ,כגון :מדוע יש רוע
בעולם ,למה אנחנו צריכים את
סוף העולם בדמות הגאולה,
האם לא מספיק בגאולה אישית
ותודעתית ,וכיצד אפשר להתכונן
כראוי לעידן מיוחד שכזה .בסיום
סרטונים אלו ,מקבל הצופה
אפשרות להרחיב את ידיעותיו
ולהעמיק בנושא.
במהלך הצילומים לקמפיין

ענקיות המדיה הללו ,המטרה
שימצאו פתרונות לנזקים
האדירים  -או שילכו הביתה.

שילוב תמוה
אלא שלרגל היום הגדול ,השלב
ההיסטורי בו חוגג עם ישראל
כולו מאה ועשרים שנה להולדתו
של הרבי מלך המשיח שליט"א,
גם הזירה הצבעונית ,העזה
והבועטת ביותר בישראל -
לובשת חג.
במשך שנים רבות תהו המונים
המנוגדת
התופעה
סביב
והמעניינת בחב"ד  -אותה
חסידות שבהנהגת הרבי
מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א נפרסת על פני אלפי
נקודות ברחבי הגלובוס ,מסייעת
לכל אחד ואחת במאור פנים,
אכפתיות ואהבה אמיתית .אותה
חסידות שהפיחה רוח חיים
ביהדות המסתגרת ומצטנפת
של אחרי השואה ,תחת אותו
מנהיג שקרא לא לפחד מחידושי
הטכנולוגיה והקידמה ,אלא
לרכוב עליהם ולהשתמש בהם.
חב"ד ,שנראית כל כך מפותחת

טעם של עוד
ופתוחה ,דווקא איתה מזוהה
הרעיון הכי רדיקלי ומיסטי
שאפשר להעלות על הדעת.
בשלושים השנים האחרונות,
הפכו משיח וגאולה למילים
נרדפות לחסידות חב"ד ולעומד
בראשה .מושגים רחבים ורציניים
שכאלו ,מתחרזים לפתע עם
תנועה שנראית קלילה וחייכנית.
האמנם ילכו שניהם יחדיו?
ובכן ,בהחלט .לרגל יום ההולדת
המאה ועשרים ,החליט בחב"ד
להשיק קמפיין נרחב וראשון
מסוגו  -סדרת סרטוני רשת
קצרים ומרהיבים ,המציגים את
משנתו של הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א בנושא
הגאולה ומלך המשיח .במשך
השבוע הנוכחי יפגשו מיליוני
ישראלים את הדרך הנכונה
להסתכל מבעדה על נושא
הגאולה שנתפס לעיתים כרחוק
ומוזר.

העומק מתגלה
שורה מגוונת ומרתקת של
שנים עשר ישראלים נפגשים
בסיטואציות מאתגרות בחיי
היום יום שלהם ,ומביעים תסכול

מהול באמונה ,באמצעות שאלות
נוקבות שכולנו שואלים .לאורך
הסדרה מוצא הצופה את עצמו
על המסך ,כאשר מספר פעמים
עולות שאלות ,תובנות ,ותופעות
 המשותפות לכולנו בחייםהפשוטים.
הסדרה מסירה את האבק מעל גבי
שורת מושגים ומילים הנתפסות
כמרתיעות ,אך בפגישה קצרה,
מרתקת ,חווייתית ובלתי
אמצעית עם מוזגי היסוד של עם
ישראל  -מתבהרת תמונה רחבה
ומסודרת ,ומאפשרת לכל צופה
להבין את החיים ואת המתרחש
בהם בדרך אופטימית ובריאה
יותר.
באופן חסר תקדים ,לקחו
בחב"ד את מושגי היסוד בהגותו
ותורתו של הרבי מלך המשיח
שליט"א ,את העקרונות אותם
הוא אמר והתווה לאורך תקופה
ארוכה כתשתית בסיסית להבנת
רעיון הגאולה וביאת המשיח,
והנגישו אותם לכל אחד ואחת
מהציבור הישראלי .כעת ,כל
אדם המעוניין לדעת יותר על
משמעות החיים ,יכול להיכנס
במהירות הבזק לעולם הגאולה,

אתר הקמפיין מאפשר לקרוא
מידע נוסף סביב כל אחד
מעקרונות הסדרה ,ובעיקר
מציע צפיה בסרטי העמקה
מיוחדים שהופקו במיוחד עבור
הקמפיין ההיסטורי .שם נצפים
על המסך בשיחה נוקבת וכנה,
רב חב"די צעיר ,וידוען ישראלי
מוכר  -המשוחחים יחד על כל
מה שחשוב ,כאשר הנחת היסוד
היא כי הדבר החשוב ביותר הוא
להבין את סודה ומשמעותה של
הגאולה.
לאורך הפרוייקט כולו נשמרה
ההקפדה לאפשר לכל איש
ואישה המעוניינים להתחבר,
ללמוד ולהבין את משמעותו
של המושג הנשמע ברקע שנים
רבות .הגאולה קורמת עור
וגידים מול המסך ,והופכת להיות
מוחשית וברורה.
את הטוב הזה לא כדאי לכם
לפספס ,בואו גם אתם למסע
קצר ,עוצמתי וחווייתי ,לרגל יום
הולדתו המאה ועשרים של הרבי
מלך המשיח שליט"א  -שיביא
אתכם מוכנים אל הגאולה.
כנסו עכשיו לאתר הקמפיין:
.ani-maamin.co.il

חדשות
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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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חדשות

בפרלמנטים
וממשלות העולם
חוגגים י”א ניסן

החג הגדול והקדוש ,יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח  -איננו חג מגזרי של קהילות חסידי חב"ד ולא רק
חג לכלל העם היהודי • ביובל השנים האחרונות ,הפך י"א
בניסן לחג בינלאומי ,הנחגג ומצוין מידי שנה בבית הלבן
על-ידי נשיא ארה"ב ,ובממשלות ,פרלמנטים ועיריות בכל
רחבי תבל • העולם כולו מכיר בנשיאות ומלכות הרבי
שליט"א מלך המשיח על העם היהודי ועל כלל האנושות
מאת :משיח פרידמן

www.hageula.com

לשלב חדש ומתקדם בגילוי
נשיאותו ומלכותו של הרבי על כלל
האנושות ,זכינו לקראת י"א ניסן
תשל"ח ( ,)1978כאשר 'מעצמת
העל' המשפיעה בעולם  -ארצות
הברית ,הכריזה וקבעה בהחלטת
הקונגרס (שבהשגחה פרטית
מספר ההחלטה היה  )...770לציין
ביום הולדת הרבי שליט"א מלך
המשיח את "יום החינוך".
החלטת הקונגרס מבקשת מנשיא
ארה"ב לצאת בקריאה לאזרחים
לכבוד "יום החינוך" ,ומתארת
את השפעתו האדירה של הרבי
שליט"א מלך המשיח על ארה"ב
והעולם כולו  -בהפצת חינוך
והקמת מרכזים ומוסדות לחינוך
בכל רחבי תבל .ההחלטה קוראת
לציין את י"א ניסן כתאריך לאומי
בו יושם הדגש על חשיבות וחיוניות
נושא החינוך לערכים ולאמונה
בבורא העולם.
ואכן ,נשיא ארה"ב דאז ,מר ג'ימי
קרטר ,יצא בהכרזה זו  -שעוררה
הדים רבים ופרסומה עשה רושם
אדיר .כותרת 'ידיעות אחרונות'
בישרה על "חוק בארה"ב לכבוד
הרבי מלובאביץ'  -יום הולדתו
נקבע כ'יום החינוך' לציון פעולתו
החינוכית" .הכותרת בעיתון
'מעריב' הוסיפה וסיפרה כי "218

חברי קונגרס הצביעו בעד הרבי
מלובביץ'".
שליח חב"ד לבית הלבן ,סיפר אז
על משפט מיוחד שאמר לו אחד
הסנטורים" :הרבי הוא לא רק
מגדולי המנהיגים בעולם ,ולא רק
גדול המנהיגים ,אלא הרבי הוא
המנהיג היחיד!"
את רובה ככולה של התוועדות י"א
ניסן באותה שנה ,הקדיש הרבי
שליט"א מלך המשיח לשיחות
מיוחדות אודות החלטה והכרזה
זו ,המעידה על התקרבותנו לביאת
המשיח ולקיום היעוד "אז אהפוך
אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם
בשם ה' ולעבדו שכם אחד".
בשיחתו אף אמר כי אנו מוצאים
מקור בתורה לעניין זה של קביעת
יום מיוחד להתעוררות ועיסוק
בעניין החינוך ,אף על פי שזה
נוגע וחשוב לאורך השנה כולה -
בדוגמת החגים שקבעה התורה,
כגון חג השבועות ,חג הביכורים,
שעניינו להודות לה' על הפירות
והשפע שנותן ,אף שההודיה לה'
שייכת כל השנה ,יש צורך וחשיבות
לקבוע יום מיוחד לזה.
גם אם לא היינו מוצאים לכך מקור
בתורה ,המשיך ואמר ,חובה עלינו
לציין את "יום החינוך" מצד "דינא
דמלכותא דינא" ,כאשר נקבע יום

חדשות

www.hageula.com

י"א ניסן ה׳תשפ״ב \ 12/04/2022

13

מדליית הזהב
של הקונגרס

היא אחת משני העיטורים הגבוהים ביותר המוענקים
לאזרחים בארצות הברית .בספטמבר  1995הכריז
נשיא ארה”ב ביל קלינטון על הענקת המדליה לרבי
שליט”א מלך המשיח .במעמד זה אמר“ :מעמדו
הרם של הרבי כמנהיג מוסרי בארצנו הוכר על ידי
כל הנשיאים מאז ריצ’רד ניקסון ,במשך יותר משני
עשורים .בתנועתו של הרבי יש היום כאלפיים
מוסדות ,חינוכיים ,חברתיים ורפואיים על פני כל
העולם .אנחנו (ממשלת ארצות הברית) מכירים
בתפקיד המכריע של הרב שניאורסון בהרחבת
מוסדות אלה”.

ראש ממשלת קנדה חותם על הצהרה לכבוד הרבי ומוסר
אותה לשלוחי הרבי שליט״א מלך המשיח .תשמ”ז ()1987

נשיא ארה”ב ,דולנד טראמפ חותם על הההצרה לכבוד הרבי שליט”א מלך המשיח

ערים רבות ברחבי העולם ,העניקו במהלך ה
שנים את ‘מפתח העיר’ לרבי שליט”א מלך המשיח.
בתמונה:
ראש העיר רעננה מעביר את המפתח באמצעות
השליח הרב משה כהן ,מנהל מרכז חב״ד בעיר

זה בחוקי המדינה .הרבי שליט"א מלך המשיח
מדגיש שהכוונה ביום החינוך ,להדגיש שהחינוך
הוא לא רק בהקניית ידע וחכמה ,אלא בעיקר
בהקניית ערכים של אנושיות והנהגה על יסוד
האמונה בבורא " -יש בעל הבית לבירה זו" ועל
יסוד תורתו הקדושה ,המכוונת את חיינו.

בכל דבר בחיים ' -יום החינוך' יחזק ויוסיף
תוכן ומשמעות גם בציון ימים מיוחדים אחרים
בתרבות האמריקאית כגון 'יום האב'' ,יום האם'
ועוד" מביטוי זה ניכר רצונו ש'יום החינוך' יהיה
מפורסם ,מוכר ומקובל בכל ארה"ב ובכל העולם,
כמו שאר ה'ימים המיוחדים' הבינלאומיים.

***

מאז ועד היום ,מידי שנה בי"א ניסן ,מציין
הקונגרס ונשיא ארה"ב את 'יום החינוך' .בנוסף,
התייחס הרבי שליט"א מלך המשיח במשך
השנים גם לציון 'יום החינוך' בממשלי ערים
ומדינות שונות ברחבי ארה"ב ובמדינות נוספות,
וגם בארץ הקודש ,בעיר תל אביב.

כעבור כמה חודשים ,בהתוועדות כ' מנחם-אב
באותה שנה ,שוב הקדיש שיחה אודות נושא זה
ואמר שבהמשך להכרזת "יום החינוך" בי"א ניסן
 כעת ,לקראת תחילת שנת הלימודים החדשה,כדאי לדאוג שיעשו זאת בכל מדינה ובכל עיר
בפני עצמם ,כך שהדבר לא יהיה רק 'מלמעלה'
מהממשלה העליונה ,אלא בממשל הפרטי בכל
מדינה ועיר  -שדווקא כך יגיע העניין לתשומת
ליבם של יותר ויותר אנשים .ואכן ,בעקבות
השיחה ,צוין 'יום החינוך' במקומות רבים
בארה"ב ובמדינות נוספות ,וגם בארץ הקודש,
בתל אביב ,ובעוד מספר ערים.

ברוך השם ,בשנים האחרונות חלה התעוררות
מבורכת בעניין זה בקרב השלוחים ברחבי
ארה"ב ,ומדי שנה הולך ומוסיף בהפצת
העניין  -כאשר עוד ועוד שלוחים הצליחו
ומצליחים לפעול על הממשלים במדינותיהם
ועל הפרלמנטים בעריהם להכריז ולציין את 'יום
החינוך' בי"א ניסן ,לכבוד המלך.

הצהרות ואירועי 'יום החינוך' בכל המקומות
בהם צוין באותה שנה  -תועדו וקובצו באלבום
מיוחד שהופיע אז .בעיתון הנפוץ בארה"ב
"וושינגטון פוסט" התפרסמה מודעה אודות
קביעת 'יום החינוך' וחשיבותו .על מודעה זו
הגיב נשיא ארה"ב קרטר במכתב לרבי שליט"א
מלך המשיח ,בו הביע את שמחתו על קביעת
היום בתאריך יום ההולדת  -י"א ניסן.

בשנת תשמ"ה ,חגגו בסמיכות לי"א ניסן גם את
יום ההולדת ה 850 -של הרמב"ם ,והדבר צויין
בכמה מקומות בעולם .גם בבית הלבן נערכה
חגיגה לכבוד כך ,יחד עם חגיגת יום ההולדת
 אירוע שהתקיים בהזמנת נשיא ארה"ב רונלדרייגן.

באותה מודעה ,מביע הרבי שליט"א מלך
המשיח את רצונו ותקוותו ש"יום החינוך" יצויין
מדי שנה ויהפך ל'מוסד' ועניין קבוע ונצחי כי
"במיוחד מפני שטבע החינוך שהוא מקיף וחודר

בהתוועדות י"א ניסן באותה שנה ,דיבר הרבי
שליט"א מלך המשיח על כך שידוע ומפורסם
בעולם שהרמב"ם דאג לכל בני האדם ,יהודים
וגויים .ולאלו שטוענים מהו העניין שהגויים

***

מכירים ברמב"ם? השיב ,שרואים בתורה שאחת
הברכות המיוחדות שהקב"ה אומר לאברהם
אבינו היא "ברוך תהיה מכל העמים" ,שהעמים
יברכו את בני ישראל .כפי שאנו מוצאים
ממגילת אסתר "וכל שרי המדינות  . .מנשאים
את היהודים  . .כי גדול מרדכי בבית המלך
ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי
הולך וגדול" (אסתר ט,ד).

החלטת הקונגרס
מבקשת מנשיא
ארה"ב לצאת בקריאה
לאזרחים לכבוד "יום
החינוך" ,ומתארת את
השפעתו האדירה של
הרבי שליט"א מלך
המשיח על ארה"ב
והעולם כולו  -בהפצת
חינוך והקמת מרכזים
ומוסדות לחינוך בכל
רחבי תבל .ההחלטה
קוראת לציין את י"א
ניסן כתאריך לאומי
בו יושם הדגש על
חשיבות וחיוניות
נושא החינוך לערכים
ולאמונה בבורא
העולם

ומרדכי בדורו  -כמשה בדורו ,וכהרמב"ם
בימים ההם  -נשיא דורנו בזמן הזה ,קביעת
'יום החינוך' בכל מקום ומקום מקדמת אותנו
לקראת מימוש החזון שכל העמים יכירו במנהיגו
האמיתי של העולם.
כפי שכותב הרמב"ם בהלכות מלך המשיח,
שחלק מפעולותיו זהו העניין של "ויכוף כל
ישראל לילך בה ולחזק בדקה" ובהמשך לכך
"ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד
שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה
לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד"".
י"א ניסן בשנה זו ,בה מציינים  120שנה ,הינו
הזדמנות להביא לכך שכל העולם יכירו ברבי
שליט"א מלך המשיח כמנהיג ונשיא דורנו ,זהו
לא עניין רוחני ,שמיימי ומופשט ,אלא בגשמיות
בפועל ממש  -שבכל ממשל ופרלמנט ובכל
עירייה ומועצה ,יכירו ויכריזו בהחלטה רשמית
שקובעים 'יום החינוך' ביום הולדתו  -שמזה
משתמע שהוא הוא מחנך דורנו המאיר ומתווה
לכולנו את הדרך בה נלך ,כרצונו הקדוש  -וזהו
חלק מ'קבלת המלכות' על ידי העם.
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> מי שנבחר להביא את העולם לתכליתו ,מוכרח להיות
מושלם בעצמו :הגאולה הינה משאת חייו והוא פועל למימושה
ללא לאות .תכונותיו ,יכולותיו וכשרונותיו נעלים מגדר אנושי.
חוכמתו למעלה משלמה המלך ,עליו אמרו 'החכם באדם' .קדושתו
הסגולית גבוהה ממלאכים ,מאדם הראשון ומאבות האומה .גופו
ונשמתו בדביקות מוחלטת עם הבורא .למרות מעלותיו הרבות,
אינו מתנשא על איש ומאיר פנים לקטן כגדול.
> בתור ילד קטן ,בסביבות גיל  ,3התחיל הרבי שליט"א
מלך המשיח לראות בעיני רוחו את העולם המושלם .מי שעוקב
אחר סדר יומו הצפוף יכול להבחין בקלות כיצד כל רגע בחייו
מנוצל וממוקד למען המטרה הנכספת של הבאת הגאולה .דביקותו
בבורא מקנה לו שליטה גופנית מלאה ומיצוי היכולות הנפשיות.
מילה שיוצאת מפיו לעולם אינה חוזרת ריקם .תכונותיו וקדושתו
מפורסמים וידועים לכל .כולם משחרים לפתחו .אנשי רוח רמי
מעלה לצד אנשים פשוטים .גם ילד קטן מרגיש בנוח לשלוח לו
ציור מהגן ולזכות לתגובה חמה ומרגשת.

מיוחס

מלכים רבים היו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה ,אך המלוכה
האמיתית ניתנה לדוד מלך ישראל שנבחר לבטא את מלכות השם
בעולם .גם בזמנים שנקרעה המלוכה מבית דוד ,כוח המלכות
נשאר במשפחתו .מנהיגי ישראל הבולטים במשך הדורות שזוהו
כבעלי פוטנציאל להיות משיח ,נבדקו גם בייחוסם לדוד .כך
היה עם רבי יהודה הנשיא ,מנהיג המרד בר כוכבא ,האריז"ל,
אור החיים הקדוש ,הבעל שם טוב ועוד .המשיח מגיע בהמשך
לדוד המלך וממשיכי דרכו נושאי כתר המלוכה ,הוא מסיים את
העבודה ומגלה את מלכות השם בעולם.

> הרבי שליט"א הוא השביעי בשושלת אדמור"י חב"ד
שכולם מיוחסים לדוד המלך :הראשון ,אדמו"ר הזקן רבי שניאור
זלמן מייסד חב"ד ומחבר התניא והשולחן ערוך ,מיוחס לצדיק
המהר"ל מפראג ,מי שבעצמו מיוחס עד דוד המלך.

מנהיג

> המשיח ,שתפקידו להביא את האנושות לאחדות ושלמות,
ניחן בכוח מלוכה עוצמתי .אין הכוונה לכוח פוליטי מותנה ויחסי
שנוצר כתוצאה מבחירות או נסיבות שונות אחרות .מדובר
על תכונה של רוממות עצמית הטבועה בעומק נפשו .רוממות
מלכותית זו נובעת מהקשר ההדוק שלו עם מלך העולם ,והיא
באה לידי ביטוי הן בהנהגתו כלפי העם והן ביחס העם אליו.

> די להביט בזיו פניו של הרבי שליט"א מלך המשיח
ולראות שדמותו מקרינה הדרת מלכות .את מסריו האקטואליים
הוא מעביר באמצעות 'מכתבים כלליים' ,אותם הוא ממען לגברים,
נשים וילדים יהודיים בכל העולם .דאגתו לכל יחיד באשר הוא,
ללא בקשת תמורה ,ללא העדפת מוצא וללא התחשבות בקהילה,
מגלה את כוח מנהיגותו האבסולוטית .פעולותיו על-פוליטיות,
אינו משנה את דעתו ,אינו חוזר בו ,אינו לחיץ ואינו מפחד מאיש.
שלוחיו הפזורים בכל פינה בגלובוס ,כמו גם אנשים רבים ברחבי
העולם ,קשורים אליו בכל נימי נפשם ומקיימים בשמחה את
הוראותיו .מצביעים עליו כמשיח ,ורואים בו את המנהיג המיוחל.

חדשות

עוצמתי
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> את כוחותיו העוצמתיים העל אנושיים מקבל המשיח מחוכמת השם שבקרבו .התורה וההלכה
כמונחים אצלו בקופסה ,וגם סודות הקבלה הכמוסים גלויים לפניו .כל גדולי ישראל מכל הזמנים יבואו
לשמוע תורה מפיו ואפילו משה רבינו יתפעל מחידושיו .כמו איש עסקים מצליח הדואג לשגשוג ופריחה
מתמדת ,מקפיד המשיח על קיום המצוות ומהדר בהם ברמה הגבוהה ביותר.
> גדלותו התורנית של הרבי שליט"א חסרת תקדים .מאות ספרים מתורתו יצאו לאור עד כה .הוא
יודע את כל התורה בעל פה ,ובדבריו הוא מצטט בדיוק רב תלמוד ומפרשים ,ראשונים ואחרונים ,הלכה
וקבלה ,תנ"ך ודברי ימי ישראל .רעיונותיו העמוקים מוגשים בבהירות מדהימה ובשפה פשוטה השווה לכל
נפש .תלמיד חכם ובעל מלאכה ,עקרת בית ונער צעיר  -כולם מתחברים לדבריו וחשים שנאמרו בדיוק
עבורם .הידוריו בקיום המצוות התפרסמו כתופעה פלאית .כמי שתפקידו להביא את שלמות קיום המצוות,
מראה הוא דוגמה לכולם כיצד להדר בהם.

 10עובדות
שיעזרו לכם
לזהות את
מלך המשיח

במרכז חזון הגאולה האמיתית והשלימה ,מתייצבת האישיות
שנבחרה להוביל את כל ההליך :דמותו של מלך המשיח •
לאורך הדורות ,נקבעו בספרי חז"ל ובהלכה ,כללים מדויקים
המגדירים את האיש ופועלו • הגדרות אלו ,תואמות אחת
לאחת את דמותו של הרבי שליט"א מלך המשיח
אריה קירשנזפט

גלובלי
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> תפקידו העיקרי של המשיח להביא את העולם למצב בו כלל ישראל יוכלו לקיים את מצוות השם
בשלימות ולשם כך הוא נוקט בפעולות שונות .דאגתו אינה מצומצמת לקהילה או לזרם מסוים ,מגמתו
להגיע לכל יהודי ויהודייה ,ולהביא להם רווחה גשמית ורוחנית וגאולה שלימה .הוא מקבל כל אחד כמו
שהוא ועוזר לו להתקדם ולהתעלות.
> אין מי שלא מכיר את בתי חב"ד .הרבי שליט"א מלך המשיח דואג שיהודי בטסמניה הרחוקה יערוך
ארוחת שבת ,שאישה יהודיה בהונג-קונג תדליק נרות שבת ,שמטיילים ישראלים בקולומביה יקיימו סדר
פסח כהלכתו ,ושחייל יהודי בגבול לבנון ישמע קריאת מגילה ויקבל משלוח-מנות .כחלק מפעולותיו לסייע
לכולם בקיום המצוות הוא פועל בעוז למען שלמות התורה ,שלמות עם ישראל ושלמות ארץ ישראל .גם
מלחמות קודש כלל עולמיות הוא מנהל על ידי פעולה רוחנית.
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> ישנם שופטים ,שוטרים ויועצים .השופטים מורים מה לעשות ,השוטרים מיישמים את דבריהם
וכופים את הסרבנים .היועצים מסייעים לשופטים מכיוון אחר ,הם מדברים עם האנשים ומסבירים להם בטוב
טעם שדברי השופט הם לטובתם .המשיח נוהג בדרך משולבת של שופט ויועץ ,הוא נותן את הכוח מלמעלה
אך מקפיד להגיש את הדברים בגובה העיניים.
> בלשון רכה ובדרכי נועם מקרב הרבי שליט"א יהודים להוסיף בלימוד תורה וקיום מצוות .הוא
מתחייב שזאת הדרך לחיים שמחים ומאושרים .אין לו צורך להשתמש בכפיה כוחנית ,כי סבלנותו והסבריו
גורמים לאנשים להבין שדרך האמת טובה בשבילם .היום יותר מתמיד הוא ממשיך לענות לשאלות ,להדריך,
ולייעץ באמצעות ספרי ה"אגרות קודש".

אוהב

> אנשים חשים באהבה של המשיח אליהם ומחזירים לו
אהבה .הנוכחות שלו ,הנרגשת בחיים האישיים של כל יהודי,
נובעת מכך שנשמתו הגדולה של המשיח מתחלקת לניצוצות רבים
וכל ניצוץ שוכן בנשמה פרטית של יהודי .אותו ניצוץ פנימי נקרא
גם הוא משיח ,והוא הנותן את האפשרות להזדהות עם המשיח
הכללי ,לחוש את אהבתו האין סופית ולהחזיר לו אהבה.

> אהבת הרבי שליט"א לכל יהודי אינה צריכה הסברה ,היות
וכל אחד מודע לה מעצמו .כשהיה ילד קטן קפץ למים במסירות
נפש להציל ילד מטביעה ,וכך ממשיך כל חייו .יש לו שיטה קבועה
 להפריד בין אישים לדעות ,וללמד זכות גם על אלו הנראיםכרחוקים .באהבה גדולה הוא מקרב את אלו שדעותיהם אינן
תואמות לדרך האמת .אנשים כותבים לו כי הם סומכים עליו .בתוך
לבם פנימה אין להם ספק שזהו המנהיג שמוכן לתת את כל כולו
כדי לעזור להם .מרוב אהבתו הגדולה הצליח ללמד זכות שכולם
ראויים היום לגאולה .בהצהרה אוהבת הודיע שאין היום רשעים
וכולם כבר עשו תשובה במידה הנדרשת עבור בוא הגאולה.

מסתתר

> כאשר משה רבינו בא לגאול את העם ממצרים ,לאחר
שהכריז את בשורת הגאולה  -נעלם .אחר כך חזר והחל בתהליך
מתמשך של הבאת הגאולה .גם הופעת המשיח נעשית בשלבים.
בתחילה בודדים מכירים בו ,בהמשך יותר ,ובסוף כולם.

> הרבי שליט"א החל לגלות את הגאולה בעולם ,ולפתע
הסתתר .אין זו 'פשלה' חלילה .הוא עשה זאת בבחירתו ,ומהלך זה
הינו חלק מתוכנית מכוונת אותה הגדיר לעצמו מראש .הוא חי
וקיים בבית מדרשו  770בברוקלין ,ושם הוא ממתין ומצפה להביא
את הגאולה השלימה מיד ממש .נוכחותו מורגשת מתמיד ,פעולותיו
מתפשטות ,ברכותיו עושות פירות ,ותשובותיו מחוללות פלאות.
היעלמותו ,כחלק מתהליך הגאולה ,היא הדוחפת את העם לפעולה
ומעוררת לשותפות בהבאת הגאולה השלימה.

מצליח

נביא

15

> האפשרות לחזיונות נבואיים הסתלקה מעם ישראל .אך טרם הגאולה הנבואה חוזרת ובגדול.
צדיקותו של המשיח ,התגברותו על היצר ,פרישתו מהבלי העולם ,והתקשרותו עם השם באופן תמידי -
מקנים לו את הזכות הגדולה שתשרה עליו רוח הקודש ואלוקים ידבר אתו .נבואתו של המשיח ברמה גבוהה
ודומה לזו של משה רבינו.
> נבואותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח רבו מספור .נבואות כלל עולמיות כמו קריסת הקומוניזם,
נבואות הקשורות לארץ ישראל כמו ניצחון במלחמות ,ונבואות פרטיות לאנשים רבים ששואלים בעצתו
ומבקשים את ברכתו .לדבריו ,נבואתו העיקרית שאותה יש לפרסם לכולם :הנבואה אודות הגאולה "הנה זה
משיח בא!".

> בשלב מתקדם המשיח בונה את בית המקדש ,מקבץ את
העם לארצו ,ומנצח את המציקים לישראל .מלכותו מתפשטת
בעולם והשם מראה את עצמו במציאות .אז מתחילה תקופת
האושר הנצחית ,בה אין מלחמות ,קנאה ותחרות .כולם בריאים,
שמחים ,עשירים ומאושרים ,נהנים מאור השם וחיים לנצח!

> הרבי שליט"א מלך המשיח קיבל מהשם אור ירוק להביא
את הגאולה .הוא יצא לדרך ואנחנו יחד אתו .השפעתו על אומות
העולם ניכרת בכך ששלטוני רשע הולכים ומתבטלים ,מיגור הרוע
נעשה כדבר המובן מאליו ,ומתחזקת מגמת חינוך צדק ושלום.
גויים רבים החלו בהשפעתו לשמור את  7המצוות עליהם נצטוו,
ורבים הולכים ומצטרפים לפעולה זו ,המהווה נדבך חשוב בהצלחת
פעולות המשיח בעולם .על אף שהגאולה השלימה טרם התגלתה
במלוא עוצמתה ,היא כבר כאן .המשיח כבר עשה את ההכנות
לירידת בית המקדש בברוקלין ,הוא החל בקיבוץ היהודים מכל
העולם לארץ ישראל ,וכבר הביא למצב שהגויים אינם מציקים
ליהודים ללמוד תורה ולקיים מצוות.

