
מפסיקים לתרום!
אחת התופעות הברוכות המלוות את העם 

היהודי היא נתינת הצדקה • בקרוב יתבטלו 
התרומות לעניים • גם 'מתנות לאביונים' 
בחג הפורים יופסק • כיצד ייראו חיינו 
בלי קופות צדקה? • כל הפרטים • יוסף 

אברמוביץ עמ' 8

מהפך דמוגרפי
מחקר שנערך לאחרונה, מגלה שב"ה נשים 
יהודיות שומרות על עליה בקצב הילודה  
• הכל על המהפך שכעת עומד לקבל 

שינוי משמעותי בהתגברות קצב הלידות  
• תשכחו מכל מה שידעתם על 'חבלי 

לידה' • מנחם אמיתי עמ' 7

10111223 בעולם 
מתכוננים לחגיגת יום 

הולדת 120 / טל רוזנברג

קיימות 
לא רק ערי החוף. ההצפה בדרך 

/ רחל שאבי

 חגים
פורים, החג שנשאר איתנו 

לתמיד / נדב לביא

 מאחורי המסיכות - גליון מקיף
 לרגל פורים: ריאיון עם הזמרים
 אבי פיאמנטה וברק גרוסברג,
סיפור נס הפורים בדורנו, ועוד

דעות 
מגלים את המגילה 

/ ליבנת סגס

ב"ה | י"ד אדר שני ה׳תשפ״ב )17.03.2022( | גליון מס' 50 | המחיר: 7.00 ש"ח )בארה"ב 5 $(  Redemption خالص 
ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

אדר שני תשפ"ב
)מרץ 2022(

 טובים
השנים

רגע אחרי שהקימו להקה משותפת, מספרים אבי 

פיאמנטה וברק גרוסברג על דרך החיים שעשו לחיי 

תורה ומצוות וחושפים את הקשר בין שני המוזיקאים, 

למרות הפערים ביניהם < בנצי פרישמן < עמ׳ 12

בחג הפורים אנו מציינים את הצלת עם ישראל 

מגזירתו של המן הרשע. לא רבים יודעים את 

מה שהתרחש מאחורי הקלעים לפני כשבעים 

שנה, בעת העלילה הגדולה והגזירה שתוכננה 

כנגד מיליוני יהודי ברית המועצות  < עמ׳ 12

 ועל
הניסים

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

“אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו – צפה לרגלו של משיח”

האם אנו עדים לשינוי היסטורי בהתגייסות העולמית 
למאמץ המלחמתי? • מה התחדש במאבק הנוכחי של 
רוסיה כנגד אוקראינה • הצבא המאורגן ביותר מתגלה 

בשעתו היפה • רחל שאבי עמ' 4

ברוכים הבאים לישראל
 עשרות אלפים הגיעו לישראל בחודש האחרון • גלי העליה הולכים וגוברים

ב"ה • כעת נמצא הפתרון לבניית בתים מהירה לכולם • מנחם אמיתי עמ' 14

המערכה 
ששינתה 

את כללי 
המשחק
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היו שותפים
 טלו חלק בפעילות להפצת בשורת הגאולה.

לתרומות סרקו את הבר-קוד או בהעברה:
 מס' חשבון: 050585 בנק: 20 סניף: 425

ע"ש: מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה

  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 
office@hageula.com :אימייל  
  למנויים והזמנות: 053-4895-082

hageula.com  moshiach.net :אינטרנט  
  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.

modaot@hageula.com :לפרסום בגליון

עיתון הגאולה נוסד על ידי הרב זמרוני ציק, בשנת תנש"א 
)1991(, כחלק מפעילות האגודה למען הגאולה האמיתית 

והשלימה, ונועד להעשיר את הידע והמוכנות לקראת התגלותו 
המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח

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

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

 הכוח של
בן-אדם לשנות 

 מהלכים
בעולם כולו

כי  בביטחון  להעריך  ניתן  כעת  בר 
זלנסקי,  אולכסנדרוביץ'  וולודימיר 
נשיא אוקראינה, יהיה אחד השמות 
גם  ואולי  הזו,  השנה  של  הבולטים 
כמי  יותר.  ארוכה  תקופה  פני  על 
שמוביל בביטחון רב את מדינתו מול 
התוקפנות והדרישות של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

אמנם בעת כתיבת שורות אלו, עדיין לא ברור להיכן 
פני הדברים בעתיד הלחימה בין המדינות. אולי ייסגרו 
יחולו  ואולי  המנהיגים,  בין  בהסכם  הדברים  בקרוב 
שינויים אחרים שישנו את תמונת המצב. אך החודש 
הרבה  כך  בכל  זלנסקי  של  פניו  ניבטו  בו  האחרון, 
המצב  על  מלאה  אחריות  לוקח  כשהוא  הזדמנויות, 
החיילים  מול  בתוקף  לעמוד  מדינתו  בתושבי  ומאיץ 

וכלי המלחמה, מעורר השתאות.

זלנסקי, לדמות שלא תצליח  היה  נחשב  רבים,  בעיני 

לעמוד במצב שכזה. חוסר ניסיונו המדיני, והעובדה כי 
הוא הגיע למעמדו מתוך עולם התרבות והמשחק, רק 
חיזקו את ההערכה, כי אין לו את הכוחות הנפשיים 
או את הדמות עליה מיליונים צריכים לסמוך בצאתם 

למערכה סבוכה זו.

רוסיה,  ממשלת  מצד  והאיומים  הלחצים  בעת  כבר 
הפלישה  שהחלה  לאחר  גם  בתוקף.  זלנסקי  נעמד 

המשיך הוא באותו קו.

בסרטוני וידאו אותם צילם כמעט על בסיס יומי, פנה 
בתוקף  לעמוד  בהם  והפציר  כולו  ולעולם  עמו  לבני 
מול  לנאומים  עלה  מושבו  ממקום  הפולשים.  כנגד 
עמדתו  את  מציג  כשהוא  כולו,  בעולם  פרלמנטים 
להוביל  הברית  וארצות  אירופה  מדינות  את  ומשכנע 
מהלך אגרסיבי של סנקציות שלא נראו כמותן מעולם, 
באופן שהביאו להשפעה מיידית על הכלכלה הרוסית.

לתוצאות  להביא  היה  רצונו הטבעי  כי  להניח  אפשר 

מה אפשר ללמוד מנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, 
ואיך אפשר לתרגם את מה שרואים משם בחיים האישיים 
של כל אחד  המסר שמלווה את עם ישראל, מאז היותם 

במצרים, דרך מצבם בעת גזירת המן ועד לימינו אנו  
הפעולות המעניקות לכל יהודי שמירה, הגנה והצלה

כ

 י״ד אדר שני ה'תשפ"ב לפתוח את העיניים
)17.03.2022(

לע"נ התמים מנחם מענדל בן משה יצחק בן אור
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למערכה,  צבאות  התגייסות  כמו  יותר,  משמעותיות 
אך  מלחמתיים,  באמצעים  רוסיה  צבא  של  ותקיפה 

לאורך  המדינות  של  דרכן  השנים, לנוכח 
רבות  במדינות  כי  העובדה  ולאור 
מנהיגותיות  דמויות  חסרות 
מהלכים  באומץ  להוביל  היכולות 
של  פעולותיו  שגם  הרי  שכאלו, 
תוצאות  הניבו  האוקראיני  הנשיא 

לא מבוטלות.

כמו בשושן הבירה
או שומע  רואה  דבר שיהודי  מכל 
ה'.  בעבודת  הוראה  ללמוד  עליו 
אם הדברים אמורים בכל מאורע, 
נחשף  אליו  רגעי  במראה  אפילו 
מדובר  כאשר  וחומר  קל  האדם, 
עולמיות,  השלכות  בעל  במאורע 
מיליונים  בחיי  נגיעות  לו  שיש 
והשפעתו ניכרת באזורים נרחבים 

בעולם כולו.

סיפור עמידתו בתוקף של זלנסקי, 
עליו  כיצד  אחד,  כל  ללמד  יכול 
להתמודד מול המאורעות השונים 

המתרחשים בכל עת.

שליט"א  הרבי  מביא  פעם  לא 
המדבר  הפסוק  את  המשיח  מלך 
"כי  ישראל  עם  של  אופיים  על 
ולמרות  הוא",  עורף  קשה  עם 
משמעותו בתורה, הרי שיש לדעת 
להיות  וצריכים  יכולים  אנו  כי 
עקשנים  חיובי.  באופן  עקשנים, 
המגלים את תוקפם ועוצמתם מול 
להלכי  כניעה  של  אפשרות  כל 

הרוח והזמן.

סיפור המגילה, אותו אנו קוראים 
על  אותנו  מלמד  הפורים,  ביום 
בדרכי  ההולך  היהודי  של  כוחו 
העולם  מול  כך  על  ומתעקש  ה' 
כולו: מרדכי היהודי, היושב בשער 
ומשתחווה  כורע  אינו  המלך, 
הוא  עובר  שבכך  למרות  להמן, 
אינו  והוא  מאחר  המלך,  ציווי  על 
מוכן להיכנע לתכתיב שדורש ממנו 

אחר  גורם  לכל  עצמו  את  להכניע 
מלבד הקדוש ברוך הוא.

המופיע  יהודי"  "איש  הביטוי  על  בגמרא  דנים  חז"ל 
במגילה לראשונה, בהתייחסות לבן האומה הישראלית, 
בעבודה  הכופר  ש"כל  וקובעים  יהודה,  משבט  שאינו 
המונח  כי  מלמדת  החסידות  תורת  יהודי".  נקרא  זרה 
ועבודת  להשתחוות  רק  מתייחס  אינו  זרה'  'עבודה 
בכל פעולה שהינה  והמשונים, אלא  האלילים השונים 
זרה לדרך בה מתבקש היהודי לצעוד. גם באם מדובר 
בכניעה לטרנדים ואופנות חולפות שאינם עולים בקנה 
אחד עם עבודת הבורא, הרי שיש לראות בכך עבודה 
זו  למציאות  עצמו  את  להכניע  ליהודי  לו  ואל  זרה, 

ולעמוד בתוקף ובגאון על תפקידו.

לאורך כל הדורות
עם  את  לראות  היה  ניתן  הדורות,  כל  לאורך  ואכן, 
ישראל עומד בתוקף ובגאון על אמונתו שלא להיכנע 

לרוחות הכפירה המנשבות בעולם.

זו אמרו  גאולה  היה בעת שהותינו במצרים, שעל  כך 

חז"ל: "שלא שינו את לבושם, שמם ושפתם". כך היה 
כאשר ירדנו לבבל, אך שמרנו על זהותינו העצמאית, 

עד כדי כך, שהמן הרשע ביטא זאת, בעת שבא 

להציע למלך אחשוורוש להשמיד להרוג ולאבד, באמרו 
"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ודתיהם שונות 
וכך  העם.  של  ייחודיותו  את  הבין  הוא  גם  עם",  מכל 
היה גם הלאה לאחר חורבן בית המקדש השני, והנדידה 
הארוכה לאורך כאלפיים שנה, בגלויות השונות, כאשר 
עם ישראל תמיד שומר על דרכו וממשיך לדבוק בתורה 

ובמצוות.

ביותר  המופלא  בעידן  לחיות  זוכים  כשאנו  כיום,  גם 
מזה  לראשונה  כאשר  בהיסטוריה, 
עם  חיים  שנים,  של  רבות  מאות 
ישראל בכל מקום ללא פחד וחשש, 
נאסר  בו  בעולם  אחד  מקום  אין 
ואנו  ומצוות,  תורה  שמירת  על 
האמיתית  הגאולה  בפעמי  חשים 
והשלימה - נדרשים אנו להמשיך 
ולגלות את אותו תוקף שליווה את 

חיינו לאורך כל השנים.

להתעקש
מנסה  כולו  העולם  כאשר  גם 
מדרכו,  לסטות  ליהודי  לגרום 
כאשר  בעבר  שהיה  כפי  רק  ולא 
באמצעות  נעשו  אלו  פעולות 
כאשר  גם  אלא  וגזירות,  רדיפות 
תעצומות  לגלות  היהודי  נדרש 
האפשרויות  שלל  מול  נפשו 
המונעות  אלו  בעולם,  הקיימות 
בדרך  ולדבוק  להמשיך  ממנו 

הנכונה.

הוא",  עורף  קשה  עם  "כי  המונח 
היהודים  של  לכוחם  גם  מתייחס 
כלפי  המופנית  לגאולה  בתביעה 
ועמידה  התעקשות   - שמיא 
בתוקף בתביעה לגאולה האמיתית 

והשלימה.

מציינים  אנו  אותם  הפורים  ימי 
תפילתם  את  מזכירים  זה,  בחודש 
בכל  ישראל,  עם  של  וזעקתם 
וביקשו  פנו  אשר  המלך,  מדינות 
מהבורא כי יחוס עליהם וישלח להם 

הצלה מהגזירה האיומה.

ונחתמה  הגזירה  נגזרה  כאשר  גם 
שאינה  חתימה  המלך,  בטבעת 
שבני  הרי  ביטולה,  את  מאפשרת 
היהודי,  מרדכי  בהכוונת  ישראל, 
ידעו כי מוטל עליהם לפנות ולבטל 
את הגזירה, לא באמצעות שתדלנות 
רגילה אצל אחשוורוש, כי אם על ידי 
תפילה ותחנונים לבורא שיסלח ויחוס עליהם, ואכן זכו 
הם בזכות עמידתם בתוקף, ובזכות כך שלא עלתה על 
דעתו של אף אחד להינצל מהגזירה באמצעות המרת 
בכל  מציינים  אנו  אותו  ביותר,  המופלא  לנס   - דתו 

העולם מדי שנה עד לעצם היום הזה.

חזק  בתוקף  לעמוד  ישראל  עם  ממשיך  עתה,  גם  כך 
ולקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא. 

מול כל המתחולל בעולם, מול הניסיונות האישיים, יודע 
כל אחד כי יש בידו להתגבר ולגבור על כל המניעות 
ישראל  עם  פנו  כאשר  בשושן,  אז,  וכמו  והעיכובים. 
למרדכי וביקשו את הכוונתו, כן גם היום, יש לנו את 
המעניק  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי   - הדור  מנהיג 
מעצותיו לכל אחד, וקורא לכל אחד לשמור על 'עשרת 
המבצעים' - מצוות עיקריות שסגולתן ידועה לשמירה, 
מביא  בוודאי  שקיומן  מצוות  אחד.  לכל  והצלה  הגנה 
תיכף ומיד את הגאולה האמיתית והשלימה והתגלותו 

לעיני כל העולם כולו.

המערכת

המונח "כי עם קשה עורף הוא", 
מתייחס גם לכוחם של היהודים 

בתביעה לגאולה המופנית 
כלפי שמיא - התעקשות 
ועמידה בתוקף בתביעה 

לגאולה האמיתית והשלימה
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רחל שאבי

מעולם לא ידעו כל כך 
מה  על  אנשים  הרבה 
כל  רבים  לאנשים  שקורה 
מקומות.  הרבה  כך  בכל  כך, 
התקשורת  הצפת  ועדיין, 
לשקוף,  העולם  את  שהפכה 
לא עשתה את כולם לחכמים 
אמנם  הדיווחים  גדולים. 
רבים,  פרטים  מכילים 
הדברים,  בין  הקשר  אבל 
האמיתית  הסיבתיות 
של  העתידית  ומשמעותם 
גן  כמו  נראית  התרחישים, 

חיות של פרשנויות.

על  אבל  חיצוני.  רושם  כאן  עד 
אקטואליה ניתן להביט גם במבט 
למה.  גם  להבין  ניתן  ואז  פנימי. 
זה  ולאן  קורה  זה  באמת  למה 
צריך  זה  שעבור  כמובן  מתקדם. 
להיכנס לראש של מי שממציא את 

המציאות. זה בדיוק מה שעושה 
וגם  הנביא, 

א  ל

במבט  לעצמו.  המידע  את  שומר 
בין  אינה  הזאת  המלחמה  כזה, 
היתוש  לבין  הרוסית  האימפריה 

האוקראיני שזמזם לה באוזן.

התנגשות ציוויליזציות?
מול  החשוכות  וצ'צ'ניה  רוסיה 
וארה"ב  הדמוקרטית  אירופה 
שקמה  נאט"ו  בחסות  הנאורה 
נוגע  אינו  עדיין  זה  גם  לתחיה? 
זום- בואו  כן?  מה  אז  במהות. 

את  ונסובב  לחלל  נעלה  אאוט. 
מימד הזמן אחורה. מה רואים?

כאן  מתגלגל  ומעולם  שמאז 
הצפון  ממלכת  כזה:  ריטואל 
)באירופה זה מזרח( נגד כל השאר. 
שני הצדדים מתעצמים, מתאמנים 
צבאות  מטפחים  ומתחמשים, 
אדירים. זה עובד טוב עם המנונים 
צבאיים  מצעדים  מרטיטים, 
מתמלאים  הלבבות  ומארשים. 

ת  ו נ מ ו א ל

מגיחה  ובעקבותיה  הכי(  )אנחנו 
מפלצת השליטה )ומי הם בכלל(, 
להריח  מתחיל  כבר  זה  ועכשיו 
מישהו  שלב  באיזשהו  שרוף. 
עד  נכנע  לגמרי  לא  או  מתחצף 
דם   - ואז  פורצת.  והאש  מורד, 
ואש, תמרות עשן, עד שהצד החזק 
להכין  מתחילה  והאנושות  מנצח, 
המלחמה  לקראת  עצמה  את 

הבאה.

 - מעצמות  עתה:  גם  תמיד,  וכמו 
יש. מלכויות מתגרות זו בזו - יש. 
משהו  הפעם  אבל  יש.   - תירוץ 
אחד  שצד  מה?  כאן.  קורה  מוזר 
 - החזק  הצד  ודווקא  מהשניים, 
איפה  למלחמה.  להיגרר  מסרב 
נשמע דבר כזה? בשום מקום אף 

פעם.

ליתר דיוק, ארה"ב ובעלות בריתה 
מסרבות  האירופאיות 

ם  ח ל י ה ל

בדרך הקונבנציונלית, המסורתית 
הן  אבל  עולם,  מימות  והמוכרת 
חדש.  נשק  מפעילות  כן  בהחלט 
מעדיף  בהיסטוריה,  לראשונה 
ה"צד החזק" להילחם בלי לירות 
אף לא יריה אחת, ולעשות שימוש 
מסוג  נשק  של  מרשים  בארסנל 

אחר.

"סנקציות".  לו  קוראות  הן 
בהקשר  הזוי  נשמע  הזה  המושג 
הוא  אבל  מלחמת-עולם,  של 
לגמגם,  הפסיקו  בו  וברגע  לא. 
התאחדו, והתחילו להתייחס אליו 
ברצינות, הוכה העולם בתדהמה. 
שהמלחמה  ביחד  נבטיח  "אנחנו 
הזו תהיה כישלון אסטרטגי עבור 
מנהיגי  וקיימו  הבטיחו  פוטין", 
ואיטליה,  האיחוד צרפת, גרמניה 
קנדה  בריטניה,  גם  לים,  ומעבר 

וארה"ב.

סוד כוחם של מגלומנים 

חושבים  לא  שהם  בכך  מונח 
זה  אבל  להם.  לקרות  יכול  שזה 
ממערכת  נותקה  ורוסיה  קורה, 
 .)swift( התשלומים הבינלאומית
ממערכת  בהדרתה  עיקרי  צעד 
בכדי  לא  העולמית.  הסחר 
הצרפתי  הפרזידנט  זאת  הגדיר 
רוב  פיננסי".  גרעין  כ"נשק 
יעצרו  העולם  ברחבי  הבנקים 
העסקאות  כל  את  הנראה  ככל 
שהוסרו  הרוסיים  הבנקים  עם 
הוטלו  קשות  מגבלות  מהרשת. 
של  הבינלאומיות  הרזרבות  על 
אומר  וזה  הרוסי.  המרכזי  הבנק 
ל-630  גישה  היום  אין  שלפוטין 
מיליארד דולר של הבנק המרכזי 
את  זנחה  שווייץ  אפילו  הרוסי. 

הניטרליות המתועבת שלה.

טיסות  בפני  נטרקו  השמיים 
מרוסיה. בעקבות זאת ספג 

קשה  מכה  הרוסי  הרובל 

הצד השני של שדה הקרב

העולם חווה במהלך שנות קיומו אין ספור מלחמות, צפון מול דרום, מזרח מול מערב, חזקים 
הדורסים את החלשים וקטנים המפתיעים את הגדולים • אך במערכה הנוכחית משהו משתנה, 

דווקא הצד החזק בחר להילחם בלי כלי מלחמה, באופן כזה הוא בוחר להכניע את האויב

מלחמה, לא כמו שהכרנו
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הצד השני של שדה הקרב

 50% כ-  של  תלולה  וצניחה 
השורות  כתיבת  בעת  מערכו. 
דולר  שווים  רובל  ושבעה  מאה 
אחד. זה אומר שרובל אחד שווה 
עכשיו פחות מסנט, כאשר גם את 
הרובלים במצבם העלוב הזה קשה 
עד בלתי אפשרי להוציא מהבנק 
האשראי  מחברות  שתיים  כי 
הגדולות והמוכרות בעולם - ויזה 
ומסטרקארד, הוציאו את לקוחות 
הבנקים הרוסיים ממאגר הזכאים 
ליהנות משירותי האשראי, בהתאם 
האמריקאי  הממשל  להנחיות 
מ"הרשימה  ללקוחות  ביחס 
פיננסית,  מבחינה  האסורה". 
מדינה ללא אשראי זה אומר חזרה 
ניסיונות  למרות  האבן.  לתקופת 
של השלטונות ברוסיה למנוע את 
למערב,  האלה  התמונות  זליגת 
דלפו לרשתות החברתיות מחזות 
נראים  בהם  ארוכים  תורות  של 
כדי  ממתינים  רוסים  אזרחים 
לנסות למשוך מזומנים מהבנקים. 
"הצעדים החדשים ימנעו מרוסיה 
לממן את המלחמה שלה", אומרת 
פון דר ליין בשם איחוד הכלכלות 
את  נפרק  "אנחנו  האירופאיות. 

המבצר הפיננסי הרוסי".

רוסי  גז  צינור  של  השלמתו 
את  שיסגור  צעד  הוקפאה.  ענק 
הרוסית  חברת-הגז  ליצוא  הברז 
 40% ש  בזמן   GAZPROM
רוסיה  של  הלאומיות  מההכנסות 
צעדים  ודלק.  גז  ביצוא  מקורן 
טבעת  נגד  ננקטים  אישיים 

/ ם י כ ר ג י ל ו א ה
מיליארדרים 

יחד  ששולטים  פוטין  מקורבי 
המדינה.  של  העתק  בנכסי  עמו 
כבר  מיליארדים  הפסידו  אלה 
הבורסה  לפלישה.  הראשון  ביום 
למאורעות  מגיבה  הרוסית 
מתגברת  שרק  שערים  בקריסת 
להודעה  ועד  להיום  נכון  מאז. 
הרוסית  הבורסה  נסגרה  חדשה 

המרוסקת.

ואפרופו עושר פרטי, אילון מאסק, 
העשיר  לאיש  כיום  שנחשב  מי 
זלנסקי  לבקשת  נענה  בעולם, 
לרשת  אוקראינה  את  וחיבר 
לווייני התקשורת שלו, וזאת לאחר 
ביציבות  ואחרות  סייבר  פגיעות 
הפגנות  באוקראינה.  הרשת 
בכל  גוברות  באוקראינה  תמיכה 
של  השלכותיה  החופשי.  העולם 
דעת-קהל גורפת כזו במשטרים-

לגמרי.  ברורות  דמוקרטיים 
רשימה חלקית. נכון לעכשיו, אין 
לנו מושג איך יגמר הסיפור הזה, 
והרעבים  הקפואים  והאוקראינים 
באכזריות.  מופצצים  עדיין 
שמלחמה  שבטוח,  מה  אבל 
כמותה. הייתה  לא   -  כזאת 

מלחמה בדרך של שלום
על  לחשוב  מה  יודעים  היינו  לא 
שליט"א  הרבי  אילולי  זה,  כל 
מזמן  כבר  שסיכם  המשיח,  מלך 
העניין  את  קצר  מפתח  במשפט 
על  להבין  ניתן  עכשיו  רק  כולו. 
אודות  כשניבא  דיבר  הוא  מה 
"מלחמה, אבל בדרך של שלום". 
שלום?  או  מלחמה  זה,  מה  אז 
ממלחמה  מעבר.  שלב 

לשלום.

והוא מתרחש ב"רגע 
האחרון  הגלות 
שהופך להיות רגע 
ה  ל ו א ג ה

לנו(.  ניבא  הוא  )כך  הראשון" 
הפרומו של הנבואה הזו הוקרן עם 
הנשק  לפירוק  חתימת ההסכמים 
למערב,  המזרח  בין  הגרעיני 
הזוועות  משטר  בנפילת  המשיך 
האימתנית  ברית-המועצות  של 
אחת.  יריה  שנורתה  ללא 
במהפכות-"החברתיות"  המשיך 

הערבי.  בעולם 
ם  י ר ו ט ט ק י ד
קרסו  רצחניים 
זה  אחר  בזה 
אזרחים  לנוכח 
ם  י ש ו מ ח

בטלפונים.

לצפון  "...אומר 
אל  ולתימן  תני, 
הביאי  תכלאי, 
מרחוק,  בני 

)הנביא  הארץ"  מקצה  ובנותי 
בשבת  בא:  זה  והנה  ישעיהו(. 
פרשת ויקהל תשנ"ב דיבר הרבי 
במפתיע  המשיח  מלך  שליט"א 
לארץ  היהודים  שעליית  כך  על 
שכמותו  בקצב  מתגברת  ישראל 
לגלות  יצאנו  מאז  ראינו  לא 
ודוגמת  "מעין  שנים,  אלפי  לפני 
והתחלה לקיבוץ גלויות". כלומר, 
התחילה הגשמת הנבואות אודות 
התפר  בקו  משיח  של  פעולותיו 
בדיוק  לגאולה.  הגלות  שבין 
השנה,  פרשיות,  אותן  של  בזמנן 
מה  לאוקראינה,  פוטין  פלש 
שגורר יציאה מואצת מאוקראינה 
קהילות  של  הרואיים  וחילוצים 
יהודיות שמתחננות להגיע הנה. 

האמנם בעבור זה "צריך" לעורר 
כזאת מלחמה?! כן. וזו אינה הפעם 
את  אלוקים  הופך  בה  הראשונה 
 העולם עבור "המעט מכל העמים".

רמז מלפני 2,600 שנה
הימים הקשים שאחרי חורבן בית-

המקדש. בני יהודה מוגלים לבבל 
ולצידם  בנחושתיים,  אסורים 
פורצת  ואז,  הנביא.  יחזקאל 
מלחמת עולם בין שתי אימפריות-

העל. מצרים הקדמונית מול בבל 
מאוחדים  הפרשנים  כל  האדירה. 
ם  ת ע ד ב
שלנבוכדנצר 
אין  הבבלי 
שמץ של סיכוי. 
חזק  פרעה 
ברור  זה  ממנו, 

לכולם.

יודע  אחד  רק 
ומדווח שסופה 
מצרים  של 
הגיע, כי השם גילה לו חשבונות 
רוב  אחרים. את החשבונות שלו. 
הדור,  בנביא  מאמינים  היהודים 
לא מזמן חוו על בשרם עד כמה 
האיש הזה יודע על מה הוא מדבר. 
ובכל זאת, היו שם גם כמה שלא 
ממש הבינו איך זה יכול להיות… 
שנים,  אלפי  שם  היתה  מצרים 
תמיד, כמו השמש. וככה, בשקט, 
גבה.  והרימו  מבטים  החליפו  הם 
המלחמה נמשכה שנים רבות, עד 

שלבסוף הובסה מצרים כליל.

למען ידעו
 - ומכאן  היסטוריה.  כאן  עד 
מקפיץ אותך הרבי שליט"א מלך 
האימה  כל  העתיד:  אל  המשיח 
הזאת, שהיתה כרוכה במגלומניה 
וסבל  תקוות  פחד,  ואכזריות, 
מלחמה,  כל  כמו  מטורף  אנושי 
אלוקית  מטרה  היתה  זה  לכל 

עיקרית אחת: שיראו!

שאותם מתי המעט 

בנביא-הדור,  האמינו  שאמנם 
אבל לא עד הסוף, שיראו בעיניים 
מיהו האדם שאיננו טועה לעולם. 
המלכים.  מלכי  למלך  מחובר  מי 
שיאמינו  תמיד.  צודק  הכל,  יודע 
אמיתית  אמונה  כי  הסוף.  עד  בו 
באיש  אמונה  מחייבת  באלוקים 
האלוקים "ויאמינו בהשם ובמשה 

עבדו". בכל דור ודור.

ולמה הגיע הסבל הזה לכל הלא-
היו  להם  גם  שנלחמו?  יהודים 
חשבונות מדוקדקים עם הריבונו 
בנבואה  שמפורטים  עולם  של 
הזאת, ראה שם. אבל העיקר כאן 
להתחזק  שאמורה  הוודאות  זוהי 
יהודי,  כל  של  בתודעתו  ולזרוח 
לשמשני,  אלא  נבראו  לא  ש"הם 
לשמש  אלא  נבראתי  לא  ואני 
נברא  כולו  שהעולם  קוני".  את 
להתקרב  ליהודי  לסייע  כדי  רק 
את  שמנהל  מי  ויש  אלוקיו.  אל 

מלכות-השם עלי אדמות.

הפעם  צבא.  יש  דורנו  לנביא  גם 
ראו כולם את הצבא הזה בפעולה, 
ועד שגם שר האוצר, קרא לחב"ד 
ראה  ישראל  עם  השם".  "צבאות 
מעלים  לא  התופת  בלב  אותם 
הדרכון  את  לשלוף  בדעתם 
הישראלי/אמריקאי ולהשאיר את 
הקהילה מאחור. העולם ראה את 
היהודיים  היתומים  מחלץ  הרב 
של  חב"ד"  "כפר  את  מאודסה, 
מועד  מבעוד  שהוכן  אוקראינה 
לפליטים  שצריך  מה  כל  עם 
יהודים. את בתי הכנסת מגוננים 
בחסדם  ובודדים  משפחות  על 

הגדול של רבנים אלמוניים.

הם  מי  של  שליחיו  יודעים  כולם 
האנשים המופלאים האלו שנשארו 
שם בפנים עבור כל יהודי באשר 
הוא. עם כל הכבוד לאנשי משרד-

לפליטים  שחיכו  למשל,  החוץ 
במקום בטוח מעבר לגבול.

הספיקו  וטרם  ראו  גם  כולם 
הזה  האיש  שליחי  את  לשכוח 
עוזבים  לא  המגפה,  מוכת  בהודו 
על  עלה  הישראלים  שאחרון  עד 
המטוס לארץ. כולם ראו מי נמצא 
שצריך,  מקום  בכל  בשטח  ועובד 

בחירוף נפש בשדה הקרב.

חי וקיים יותר מכל ישות אחרת.

European Parliament :צילום צילום: President of Ukraineעמנואל מקרון   צילום: The White Houseבוריס ג’ונסון  ג’ו ביידן  

מלכויות
מתגרות

  סימני גאולה בעולם  
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מנחם אמיתי

האחרונים  בשבועות 
בארץ  הילודה  נתוני  פורסמו 
המרכזית  הלשכה  מאת  הקודש 
לסטטיסטיקה. מהתמונה המפתיעה 
עולה כי ממוצע הילודה אצל נשים 
נשות  שאצל  בעוד  מטפס,  יהודיות 
הוא  בארץ  והבדואי  הערבי  המגזר 

צולל.

בארץ  יהודיות  נשים  של  הפריון  שיעור 
 -  3.00 של  ממוצע  על  עומד  ישראל 
החברות  המדינות  כלל  מבין  הגבוה 
כלכלי'  ולפיתוח  פעולה  לשיתוף  ב'ארגון 
עומד  העולם  בשאר  כאשר   -  )OECD(

הממוצע על 1.61 )נכון לשנת 2019(!

כי  מגלים  יותר  עמוקים  פילוח  נתוני 
קבועה  נשמרת  החרדי  במגזר  הילודה 
לאורך השנים - בסביבות 7 ילדים לאישה 
מסורתיות  נשים  הכללי,  במגזר  ואילו   -
עליה  נרשמת  מצוות  שומרות  ושאינן 

מדודה מזה שנים.

לעומת זאת, ירידה תלולה נרשמת במגזר 
ירד  לראשונה  שם  והבדואי,  הערבי 
שפל  נתון   -  3 ל-  מתחת  אל  הממוצע 
בשנות  שהחזיק  במגזר  הילודה  בשיעור 

ה- 70 בלמעלה מ- 6 ילדים לאשה.

את  סקר  יישובים,  לפי  נוסף  פילוח 
הגבוה  הילודה  ממוצע  בעלי  המקומות 

הגבוה  הפריון  שיעור  ביותר.  והנמוך 
מודיעין  החרדי  ביישוב  נאמד  ביותר 
לאישה,  בממוצע  ילדים   7.16  - עילית 
ואילו השיעור הנמוך ביותר נרשם ביישוב 
הערבי כאבול הסמוך לשפרעם שבצפון - 

1.56 ילדים לאישה.

הרבי  של  נבואותיו  את  שמכיר  מי  אך 
מתפלא.  אינו  כלל  המשיח  מלך  שליט"א 
 )1976( ה'תשל"ו  בשנת  שנשא  בשיחה 
לא  לגאולה  העולם  הכנת  כי  הסביר 
חלילה,  וכיבוש  מלחמה  של  בדרך  תהיה 
כי אם באופן שהנוכחות היהודית היא זו 
שתתגבר - בדומה לאותו פנס המאיר את 

החדר ובאופן אוטומטי מגרש את החושך.

'פרויקט מיוחד'  במגזין כלכליסט פורסם 
שם  מצטופפת',  'ישראל  הכותרת  תחת 
כנה  עוקבים הכתבים המוכשרים בדאגה 
לעתידה הדמוגרפי של ישראל, ומתבטאים 
במילים כמו 'קטסטרופה' ו'אולי הגזמנו'. 
של  בניתוחים  דבריהם  את  מגבים  הם 
פרופסורים מלומדים ותחזיות קודרות של 

פיצוץ אוכלוסין.

להיגיון  לחדור  יכולים  אולי  דבריהם 
הבריא, אך בל נשכח מי מנהל את העולם, 
מי  שנולד,  ילד  לכל  ודואג  מפרנס  מי 
מראשית  ישראל  בארץ  מכל  יותר  מרוכז 

השנה ועד אחרית שנה.

את  עמנו,  ימי  דברי  את  גם  נשכח  ובל 
בימי  כאן  שגרו  היהודים  מיליוני  עשרות 
בעם  שטבחו  הטבח  את  המקדש,  בית 
ישראל בשואה האיומה, בפוגרומים ובימי 
ערב  עומדנו  את  גם  נשכח  ובל  הגלויות, 
הגאולה, פסע לפני חזון הדורות שכל ילד 
בצעדי  אותו  מקרב  לעולם  שמגיע  יהודי 

ענק.

אבל השיא עוד לפנינו. ככל שניכנס יותר 
ויותר לתקופת ימות המשיח הילודה תלך 
על  לנו  מספרים  חז"ל  מדרשי  ותצמח. 
 - אחת  לאישה  ילדים  של  עתק  מספרי 
של  מלידות  כתוצאה   - מצרים'  'כיוצאי 
באופן  שתגבר  הלידות  ותכיפות  שישיות 
ניסי. אך אל דאגה, את מקום צער הלידה 
תמלא  הגלות  תקופת  את  אפיין  שכה 
'לידת תרנגול' - אותה הקלות אותה נתן 
הבורא לתרנגול בעת המלטת הביצים. כך 
יהיה אצל נשות ישראל שתלדנה בשמחה 

ובקלות גדולה.

שואלים?  אתם  לכולם  מקום  יהיה  כיצד 
אל דאגה, בספר 'מדרש תלפיות' התייחסו 
לסוגיה. שם נכתב כי לעתיד יתרחשו ניסים 
בדוגמת הרחבת העולם )מאדים, מישהו?( 
ומשתחווים  צפופים  'עומדים  בנוסח  ונס 
המקדש  בבית  שהתרחש  כמו   - רווחים' 
בשלושת  לרגל  ההמונית  העליה  בעת 

הרגלים.

“כן ירבה וכן יפרוץ”

הגאולה מתקרבת 
הילודה מתגברת

פילוח שיעור הילודה בארץ ישראל מטה שוב את הכף, והפעם קובע שיא שלילי בקרב 
 המגזר הערבי • באיזה יישוב שיעור הילודה הגבוה ביותר ובאיזה הנמוך? •

 למה כתבי כלכליסט לחוצים וכמה ילדים תלד אישה בגאולה • ותמלא הארץ אותם

הנוכחות היהודית מתגברת לקראת הגאולה. אילוסטרציה

חדש בשוק: ריחניות משיח לרכב
במשך שנים חושבים טובי המוחות החב"דיים על רעיונות נוספים כיצד להכניס 

לכל תחום בחיים את המשיח. לאחר ביקוש עצום למוצרי משיח על שלל צורותיו 
המגוונות, כעת יוצרו אלפי ריחניות לרכב בצורת דגל המשיח המפורסם. את 

הריחנית ניתן לתלות ברכב, לצד ספר חת"ת וקופת צדקה, ולהפיץ ברכב גם ריח 
נהדר וגם את בשורת הגאולה! להזמנות )וואטסאפ(: 18313081770+
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 חבילת סיוע משמעותית
לעניי ישראל - תבוטל

דו"ח העוני בישראל - מציג נתון מדאיג • כמות אדירה של ילדים עומדים מתחת לקו העוני, 
והפתרונות מדשדשים • האם דווקא עכשיו תתבטל אחת מארבעת מצוות הפורים - מתנות לאביונים?

יוסף אברמוביץ 

קשה  הזה  הנתון 
הוא  אבל  לשמיעה, 
שנת  של  בישראל  אמיתי: 
יש  עדיין  )למניינם(,   2022

ילדים רעבים.

מאזרחי  מעטים  לא  אחוזים 
לקו  מתחת  נמצאים  ישראל 
המשמעות  כאשר  העוני, 
היא  הזו  העובדה  של  הפשוטה 
זוכים  לא  כאן,  רבים  שילדים 
ילד  של  המינימליים  לתנאים 

רגיל בעידן הנוכחי.

כביסה,  מכונת  כמו  מוצרים 
 - רכב  או  מיקרוגל  צעצועים, 
מסביבנו  רבים  לילדים  נראים 
כחלום רחוק ולא הגיוני. הוריהם 
ומנסים  הנטל,  תחת  כורעים 

להיאחז בכל סיוע אפשרי.

הגדול  היום  מגיע  אלו  בימים 
שלהם - של האביונים. כל יהודי 
החג  מצוות  ארבעת  את  מכיר 
המפורסמות. "ארבעת המ"מים" 
המוכרים - משלוח מנות, מקרא 
ומתנות  ושמחה,  משתה  מגילה, 

לאביונים.

ארבעת המצוות הללו, אותן אנו 
הפורים,  בחג  לקיים  מחוייבים 
שתיקנו  ממש  של  חובה  הינן 
פסטיבל  לכל  מסביב  חכמים. 
הנפצים  המסיבות,  התחפושות, 
והאלכוהול,  שלא(  )עדיף 
חשובות  משימות  ארבע  יש 
שצריכות לקבל מאיתנו עדיפות 

עליונה, כי הן מצוות:

קריאת מגילת אסתר - פעמיים, 
יש  החג.  ובבוקר  החג  בליל 
מפי  המגילה  כל  את  לשמוע 
בעל קורא במנגינה המסורתית, 

הקורא מתוך מגילת קלף.

משלוח מנות - מסירת מארז עם 
סוגים  משני  טעימים  אוכל  מיני 
שונים, לשני אנשים שונים. אדם 

לחבריו, ואישה לחברותיה.

סעודה  קיום   - ושמחה  משתה 
בה  ובשר,  לחם  על  חגיגית 
אומרים לחיים וחוגגים את החג 

השמח.

שהיום  מצווה.  עוד  יש  וגם, 
כמרכזית  אותה  מכירים  אנחנו 
מאוד  הקרוב  בעתיד  אך  מאוד, 
גדול.  שאלה  בסימן  תעמוד  היא 
מתנות  נכון,  זוכרים  אתם  כן, 

לאביונים.

צדקה  נותנים  אנו  הפורים  בחג 
ואנשים  לעניים  לאביונים, 
מעוטי יכולת כלכלית. זוהי אחת 
והחשובות  הבולטות  מהמצוות 
במיוחד  מרגשת  והיא  בחג, 
ביום  שגם  מראה  שהיא  מכיוון 
אל- ושמחים,  חוגגים  אנחנו  בו 

לנו לשכוח את החלשים, את אלו 
שאין להם.

מצווה זו מאפשרת לנו ומחייבת 
שמח  הכי  ביום  לזכור  אותנו 
לזכור  לו.  שאין  מי  את  בשנה, 
זו  לו.  לסייע  כדי  הכל  ולעשות 
אמיתית  סולידריות  של  מצווה 
כנראה,  זהו,  הדדית.  וערבות 
של  הנצחי  הקיום  מסודות  אחד 
השמחים  בימיו   - היהודי  העם 
מי  את  מאחור  מותיר  לא  הוא 
שעצוב. מצווה עוצמתית בהחלט.

את  מגבירות  רק  אלו  עובדות 
השאלה - בידי מי מצוי המפתח 
לרשימת המצוות של פורים, מי 
הזו,  המצווה  את  לבטל  מתכנן 

ומה המניע שלו?

לא  כבר  מאוד  בקרוב  כן.  אז 
סכום  בפורים  לתת  יותר  נוכל 
כסף כצדקה לאביונים, ולהרגיש 
טוב כל-כך אחרי קיום המצווה. 
יהיו  לא  מאוד:  פשוט  הסיבה? 

אביונים.

הרבי  בנבואה  שהבטיח  כפי 
המשיח  מלך  מליובאוויטש 
הוא  שלנו  הדור  שליט"א, 
של  משמעותה  הגאולה.  דור 
באחריות  שנאמרה  זו,  הבטחה 
שממש  מלאה,  ובהתחייבות 
עשוי  רגע,  בכל  אפילו  בקרוב, 
אותנו  ולגאול  המשיח  להגיע 
לגאולה  הנוכחית  מהגלות 

האמיתית והשלימה.

אך  רבות,  השלכות  יש  לדבר 
הרי  הדחוף,  בנושא  נתעסק  אם 
שבגאולה כבר לא יהיו אביונים. 
השפע  מהנוף.  יעלם  העוני 
הפיננסית  והרחבות  הכלכלי 
שישלטו בעולם כולו, לא יאפשרו 
יותר מציאות של אנשים מחוסרי 

יכולת. לכולם יהיה, והרבה.

את  להעביר  נוכל  כיצד  כן,  אם 
המצווה  את  לקיים  מבלי  פורים 
כי  לזכור  יש  כך?  כל  החשובה 
שמתבטל.  דבר  לא  היא  מצווה 
בורא  של  רצונו  זהו  מצווה 

העולם, ויש לקיימה בכל מחיר.

אדם  לשמר  נצטרך  האם  אז 
לקיים  לזכות  כדי  כאביון,  אחד 
חס  בגאולה?...  גם  המצווה  את 
הרעיון  כהיתול,  אפילו  ושלום. 

הזה איננו מוצלח במיוחד.

בביוגרפיה  קצר  שעיון  אלא 
מתנות  מצוות  של  האישית 
לנו חלק  לאביונים, עשוי לסדר 
את  אפילו  אולי  או  מהתסביך, 

כולו.

לרשימת  נכנסה  למעשה  איך 
המצווה  הפורים,  מצוות 
מתנות  של  כל-כך  המיוחדת 
החיוב  החל  כיצד  לאביונים? 
אותו אנו מקיימים באהבה מידי 
לעצור  בפורים,  בשנה  שנה 
והחגיגה  המנגינה  את  לרגע 
עם  מעט  להפסיק  הצבעונית, 
והכיף,  המנות  משלוחי  אכילת 
ולצאת אל היהודי העצוב שבצד. 
בשמחת  גם  לשמוח  לו  לסייע 
החג, ולזכור שאסור לנו להותיר 

אותו לבד.

אסתר,  במגילת  היטב  נביט  אם 
החג  מצוות  שרשימת  לב  נשים 
נמנית פעמיים. בפעם הראשונה, 
לא  לאביונים  מתנות  מצוות 
מופיעה ברשימה… כמה מפתיע.

מכן,  לאחר  פסוקים  מספר  רק 
כאשר מופיע שוב פירוט המצוות 
ישראל  עם  התחייב  אותן 
נס  את  שיציינו  ככאלו 
הבאים,  בדורות  פורים 
השניה  בפעם  רק 
מצוות  מופיעה   -

מתנות לאביונים.

פרשנים  ישנם 
בתחילה,  כי  המספרים 
מרדכי  תיקנו  כאשר 
לא  החדש,  החג  את  ואסתר 
כזאת.  מצווה  לתקן  צורך  ראו 
העובדה  הייתה  לכך  הסיבה 
שבעקבות הנס הגדול של פורים, 
מן  יוצא  ללא  כולו,  ישראל  עם 
הכלל, התקרב מאוד אל הקדוש 

ברוך הוא והיטיב את דרכיו.

המצב הרוחני של עם ישראל היה 
שהדברים  עד  כך,  כל  נעלה  אז 
הגיעו לכדי כך שהתקיימו בהם 
חלק מיעודי הגאולה, המובטחים 
רצון  את  ימלאו  כאשר  לישראל 
הוא  היעודים  מן  אחד  הבורא. 
ואכן,  אביון",  בך  יהיה  "לא 
הנעלה  הרוחני  המצב  בעקבות 
נמצאו  לא   - ישראל  עם  של 

אביונים בעם.

אסתר  תיקנו  כאשר  ממילא, 
ומרדכי את החג החדש, לא ראו 
אין  בה  כזו,  מצווה  לייסד  צורך 
צורך כלל. רק לאחר מכן, כאשר 
החג תוקן לנצח ולדורות, הבינו 
כי לא לנצח יימשך המצב הקיים, 
ליום  נוספת  מצווה  להוסיף  ויש 
השמח: כאשר ישנם אביונים, יש 

לתת להם צדקה.

הסיפור הנאה הזה מגלה לנו את 
המצווה:  של  היסודית  הגדרתה 
מצווה.  יש  אביונים,  יש  אם 
לא  גם  אז  צריך,  ולא  אין,  אם 

מחוייבים.

פתרנו…  הגאולתי,  התסביך  את 
יכול  משיח  בטוח  כבר  עכשיו 

להגיע.

Arian Malek khosravi :צילום עשירות לכולם 
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דגל משיח הגדול בעולם
בישיבת חב"ד מצפה משיח ביצהר הניפו דגל משיח ענק באורך של חמישה מטרים, על גבי עמדת שמירה הסמוכה לישיבה. 

הדגל נראה היטב מהיישוב איתמר ועד העיר אריאל, והוא עומד איתן מעל הרי השומרון ומקרין אור של גאולה לעם ישראל מול 
הקמים והצרים עלינו. הנפת הדגל לוותה על ידי צוות מקצועי ובביטחון מירבי. נאסר חווארי, ראש עיריית הכפר 'חווארה' הנמצא 

מתחת לישיבה, התראיין לערוץ תקשורת לפני כמה שנים, וסיפר בין השאר כי בכל בוקר הוא רואה את דגל המשיח מחלון 
משרדו: מחצר העירייה ניתן לראות על ההר את המוצב הצבאי ״הקדמי״ שבין יצהר לחווארה, שנמצא מאות מטרים לפני היישוב 

עצמו, ומשקיף על האזור. על ראש המוצב מתנוסס דגל צהוב גדול עם הכיתוב ״משיח״

רבקה סופר

ה'מבצעים'  אחד 
עליהם  הראשונים 
מלך  שליט"א  הרבי  הכריז 
לפני  בדורנו,  המשיח, 
מבצע  הוא  שנה,  כשבעים 
דואגים  במסגרתו  מצה. 
להביא  והרבנים  השלוחים 
לליל  מצות  יהודי  לכל 

הסדר.

השנה  מתנהל  זה,  מבצע 
בהיקפים חסרי תקדים, ובמוקדי 
היערכות  על  מדווחים  חב"ד 
מקיפה, במסגרתה יגיעו המצות 

כמעט לכל בית.

בבתי חב"ד, נערכים גם לאירועי 
ליל הסדר ולאירוח מאות אלפים 
לאחר  הגדול.  השנתי  באירוע 
נמנעו  האחרונות  שבשנתיים 
את  מלערוך  רבים,  במקומות 
המסורתית,  במתכונתו  הסדר 
בעקבות  המונית,  בהשתתפות 

ההגבלות השונות שהוגבלו בכל 
רחבי העולם על קיום אירועים 
צפויים  שהשנה  הרי  המוניים, 
בליל  ולקלוט  לחזור  האירועים 
החג, מבקרים רבים שיחגגו את 

הסדר יחד עם חב"ד.

המרכזיים  האירועים  לצד 
ידי  על  בישראל,  הנערכים 
מוקדי חב"ד, הרי שבחו"ל, שם 
במסגרת  רבים  אלפים  נמצאים 
טיולים,  או  עסקים  נסיעות 
אולמות  את  חב"ד,  בתי  יפתחו 

האירועים לליל הסדר.

על  מדובר  מהמקומות  בחלק 
שתגיע  חודשים  של  היערכות 
כאשר  החג.  לקראת  לסיומה 
להשיג  אין  רבות,  במדינות 
מייצור מקומי מצות, ואפילו לא 

באופן  לייצר  חייבים  אותו  יין, 
החג,  מוצרי  שאר  לצד  כשר, 
ודקדוק  שמירה  תוך  המוכנים 
של  המחמירים  הכשרות  כללי 
החג. קונטיינרים עמוסים בציוד, 
חודשים  מספר  לפני  כבר  יצאו 
למקומות שונים ברחבי העולם, 
את  ולהביא  ביעד,  לעמוד  כדי 

אור החג לכל פינה בעולם.

החג,  ימי  של  הסמיכות  לאור 
הולדתו של  יום  ניסן,  י"א  ליום 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
שנה   120 יציינו  זו  שבשנה 
להולדתו, ישולבו ההכנות לחג, 
בחלק  אלו.  חגיגות  עם  יחד 
לחג,  המצות  יגיעו  מהערים 
כבר שבוע לפני התקדש המועד, 
עלוני  יצורפו  כשלערכות 
על  המספרות  וחוברות  הסברה 
המאורע הגדול, כשהם קוראים 
עצמו  על  לקחת  אחד,  לכל 
מעשה טוב וקיום מצוות לזירוז 

הגאולה האמיתית והשלימה.

מוצאים כל יהודי ומביאים לו מצה
מבצע חסר תקדים בהיקפו: מאות אלפי יהודים יקבלו מצות לליל הסדר כהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח • 

במאפיות עמלים כבר חודשים ארוכים על תכנון המבצע שיקיף ערים וישובים בכל רחבי העולם

נערכים להמונים בחג. היערכות לליל הסדר של חב”ד יפן, בשנים עברו
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טל רוזנברג

שדיווחנו  כפי 
כבר  בעבר,  כאן 
שצוות  ארוכים  חודשים 
רחבי  בכל  ומסועף  רחב 
הגלובוס נערך ליום המיוחד 
יום   - באמת  וההיסטורי 
הולדתו המאה ועשרים של 
האיש  ישראל,  עם  מנהיג 
יהודי  אף  מותיר  שלא 
לקשישה  ודואג  מאחור, 
גלמודה באוקראינה, אברך 
בתאילנד  צעיר  ברק,  בבני 

וילדה בסינגפור - בשווה.

כן, אנחנו מתקרבים ליום הענק 
- י"א בניסן תשפ"ב, יום הולדתו 
מליובאוויטש  הרבי  ה-120 של 

שליט"א מלך המשיח.

רק  והתכונה  עוברים,  הימים 
היום  לקראת  ועולה,  הולכת 
מצויין  שנה  בכל  אמנם  הגדול. 
כולו,  בעולם  בגדול  הזה  היום 
מספר  הוא  ועשרים  מאה  אך 
של  בחייו  שלימות  על  המסמל 
על  מדברים  וכאשר  האדם, 
מלך  הרבי  של  בחייו  שלימות 
המשיח שליט"א, אפשר לחשוב 
גאולה   - אחד  דבר  על  רק 

אמיתית ושלימה…

רוצה  לא  אחד  אף  כזה,  יום 
לפספס. בנוסף לשלל החגיגות, 
רחבי  בכל  להתקיים  העומדות 
כולו  העולם  וברחבי  הארץ 

לעבר  נשואות  אלפים  עיני   -
ענק  אירוע  המרכזית,  החגיגה 
הלאומית  החגיגה  את  שיהווה 

של עם ישראל למנהיגו.

ימים  בניסן,  ו'  חמישי,  ביום 
ספורים לפני יום ההולדת עצמו, 
חוגגים  אלפי  עשרות  צפויים 
מכל גווני הקשת בעם ישראל - 
לגדוש את איצטדיון בלומפילד 
בתל-אביב, לחגיגת ענק שטרם 

נראתה בישראל.

אנשים,  יהודים,  אלפי  עשרות 
במשך  יחגגו   - וילדים  נשים 
הגדול.  היום  את  שעות  מספר 

האחרונים  החודשים  במהלך 
תוכנית  על  נרחב  צוות  עמל 
שתעניק  ומפתיעה,  מיוחדת 
לכל משתתף ערב מרגש ובלתי 

עוצמתית  השראה  עם  נשכח, 
מוזיקלית  תכנית  ונצחית. 
מושקעת, מולטימדיה מקצועית 
צפויות,  בלתי  תפניות  והמון 

שרוצה,  יהודי  לכל  יאפשרו 
עם  בו  היום  את  כראוי  לחגוג 
למנהיג  מצדיע  כולו  ישראל 
שנותן לדור שלנו כח רב 

כל כך.

מתקיים  האירוע 
הסלוגן  תחת 
הבא  "ברוך   -
המשיח".  מלך 
אין  לחב"דניקים 
להתפשר,  כוונה 
אחת  היא  והמטרה 
אלפים  עשרות  ויחידה: 
עוצמתי,  לאירוע  מתכנסים 
המשיח  למלך  מתחברים 
והקדושה,  המאירה  ולדמותו 
הגשמת  את  יחד  ופועלים 
יום  בעל  של  חייו  משימת 
ההולדת - מביאים את הגאולה 
בפועל  והשלימה  האמיתית 

ממש.

ספק.  ללא  היסטורי  אירוע  זהו 
מה  על  ידובר  רבות  שנים  עוד 
יקר,  קורא  אתה,  שם.  שיהיה 
שמכיר בפועלו האדיר של הרבי 
בוודאי  שליט"א,  המשיח  מלך 
אדיר  אירוע  לפספס  חפץ  לא 

שכזה.

היום,  עוד  כרטיס  קנה 
מקום  לעצמך  ושריין 
לעולם! ישכח  שלא   באירוע 

www.11nisan.co.il

האירוע שישראל עוד לא ראתה
 ממש בעוד שבועות ספורים, יתקיים בתל אביב אירוע שכמוהו לא היה • עשרות אלפים יתכנסו

ויחוללו מהפך • כל מה שלא ידעתם על העצרת המרכזית של חגיגות 120

הרבי שליט״א מלך המשיח

האיצטדיונים יתמלאו בחוגגים
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רחל שאבי

קרחון ת'ווייטס מכונה 
הדין"  יום  "קרחון  גם 
גודלו  מדוע(.  נבין  )תיכף 
אחד  והוא  אנגליה  כגודל 
המאסיביים  הקרחונים 
עם  ועדיין,  בעולם.  ביותר 
הקרח  למסת  הכבוד  כל 
אנטרטיקה  שלו,  האדירה 
מכאן  רחוק  מספיק  נמצאת 
ידאיג  ממנו  שמשהו  מכדי 
לא  ובכן,  לא?  כאן.  אותנו 

בדיוק…...

ת'ווייטס  איבד   2000 שנת  מאז 
טונות  מיליארד  יותר מ- 1000 
אחרונים  מחקרים  קרח.  של 
מצביעים על כך שיציבותו לטווח 
ככל  גדול.  בספק  מוטלת  ארוך 
שהקרחון "שופך" יותר ויותר מי 
קרח מומס אל הים, עולה מפלס 
ת'ווייטס  המדענים.  של  הדאגה 
בה  שדי  כזו  קרח  כמות  מכיל 
בכדי להעלות את מפלס פני הים 
העולמי ב- 65 ס"מ אם וכאשר 
הוא יקרוס לחלוטין אל תוך מי 

האוקיינוס.

הוספת 65 ס"מ לגובה פני הים 
את  לחלוטין  תשנה  העולמי 
בעובדה  בהתחשב  החוף.  קווי 
מהערים  אחוזים  שכתשעים 
לאורך  בנויות  בעולם  הגדולות 
שינוי  להיות  עומד  זה  הים, 
מאד  הרבה  עבור  משמעותי 
בהרבה  אדם  בני  של  מיליונים 
ניו  שנחאי,  כולל  מקומות,  מאד 
טוקיו  מיאמי,  )מנהטן!(,  יורק 

בומביי ועוד ערים רבות.

מיקומו  בגלל  הכל.  לא  זה  אבל 
חוששים  באזור,  המרכזי 
היחיד  יהיה  לא  שת'ווייטס 
שיישבר ויימס. יש לו גם שכנים!

עלולה  האוקיינוס  אל  קריסתו 
אזורית  תגובת-שרשרת  לעורר 
שתגרור התמוטטות של קרחונים 
סמוכים שיקרסו גם הם אל תוך 
)תחזיקו  האוקיינוס, מה שאומר 
מטרים  כמה  של  עליה   - חזק( 
בגובה פני הים בכל העולם. וזה 

כבר סיפור אחר לגמרי...

עליית פני הים בגובה של כמה 
רבות  שתציף  רק  לא  מטרים 
היא  בעולם,  הגדולות  מהערים 
גם  נרחבים  שטחים  תכסה 
ותבלע  יותר  פנימיים  באזורים 

לדברי  נמוכות.  איים  מדינות 
קרחונים  חוקרת  פטי,  ארין 
סטייט,  אורגון  באוניברסיטת 
הקרחון עלול לקרוס בתוך עשר 

שנים.

הצפה מסוג אחר
הזה,  בעולם  שמתרחש  מה  כל 
הוא תשקיף פיזי של התרחשויות 
יותר.  ורוחני  עליון  ב"עולם" 
בדומה לעובדה שלכל מה שאנו 
בהכרח  קדמה  )פיזית(,  מדברים 
יותר  רוחנית  אך  דומה  פעילות 
מי  לכן,  המחשבה.  ב"עולם" 
של  המשמעות  את  שמחפש 
שקורים  דברים  ושאר  אירועים 
לחפש  צריך  הפיזי,  בעולם 
הרוחניים,  ב"עולמות"  אותה 

המקומות בהם עוברת הסיבתיות 
בדרכה  האלוקית 

להתממש כאן.

מה  שיודע  מי 
שקורה "שם", הם 

הנביאים.

כלל  הצפה 
כזו  פלנטרית 
מיד  מעלה 
ה  י צ א י צ ו ס א
בנבואה  הקשורה 
מדהימה. הנבואה 

לקרות  שהולך  מה  את  מתארת 
כאן באחרית-הימים )שזה תיכף 

ממש(, דווקא במובן התודעתי.

בדימויים  משתמש  הנביא 
מוכרים, ים ומים, כמשל להצפה 
אדירה של מודעות חדשה, הארה 
שאין לה סוף, שתתבטא בחוויה 
סוחפת אשר תקיף ו"תכסה" את 

כל שוכני הפלנטה שלנו.

"ומלאה הארץ דעה את 
השם כמים לים מכסים"

המונומנטלית  יצירתו  בסוף 
הרמב"ם  מצטט  תורה",  "משנה 
את הפסוק הזה, לסיכום הגשמתה 
הבריאה  כוונת  של  הסופית 
הראשונית. ייעוד קדמוני שיושג 
בימות המשיח. אל מה שמתואר 

בפסוק הזה, 

בכמעט  הכל  והתפתח  התקדם 
שנות  אלפי  ששת 
הבריאה,  קיום 
מתאר  והוא 
שלמות-הכרתית, 
אין  תודעה  של 
סופית, ה"נשאבת" 
ההכרה  אל 
עצמה,  האלוקית 
להיות  והופכת 

חלק ממנה.

מוחלטת  הצפה 
במודעות- כולה  הבריאה  של 
הים  למי  נמשלת  האלוקית, 
היצורים  את  לחלוטין  המכסים 
עצמם  את  וחווים  בהם,  החיים 
כחלק  חייהם,  ממקור  כחלק 
תציף  כך  מהים.  נפרד  בלתי 
תחושת  הנבראים  את  ותכסה 
המאוחדת.  האלוקית  ההוויה 
כולם יחושו את האמת האלוקית 
חלק  הם  ובשרם:  בנפשם 
שום  ולא  האלוקית  מהזרימה 

דבר אחר.

כבר  ההצפה  שתרחיש  וזה 
אומר  זה  עכשיו,  כאן  מסתמן 
קרוב  הינו  הנבואה  קיום  שגם 

מאד.

תגידו  שלא  להתכונן.  תתחילו 
אמרנו  לכם.שלא 

האמת צפה מעל פני המים

בעוד החוקרים עוקבים בדאגה אחרי ההתפתחויות בקרחון הענק ת'ווייטס, מתברר כי ההתרעה מפני 
הצפה עולמית הינה מוחשית ביותר • בקרוב העולם כולו יוצף, והפעם זה יקרה לא רק בערי החוף

אזעקת אמת: העולם 
עומד בפני הצפה

NASA :צילום קרחון ת’ווייטס 
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נדב לביא

עומד  מאוד  בקרוב 
לוח  להשתנות 
הילדים  של  החופשות 
יעבדו  הספר  בתי  שלכם. 
היינו  לא  שבהם  בימים 
השנה  לוח  כל  לכך.  רגילים 
ישתנה  שהכרנו,  היהודי 
מוזר,  וזה ממש  היכר.  לבלי 
עומדים  החגים  כל  אבל 

להתבטל.

ענק,  בצעדי  מתקרבת  הגאולה 
להגיע  עומד  המשיח  מלך 
ישראל.  עם  כל  את  ולגאול 
למצב  יש  רבות  השלכות 
שלנו,  החיים  שגרת  על  החדש 
להפנות  ניתן  אדר  בחודש  אבל 
מעניינת  לעובדה  הזרקור  את 
כל  חכמינו:  לנו  אותה מספרים 
להתבטל  עומדים  ישראל  חגי 

בגאולה.

לא  כל-כך,  חיובי  נשמע  לא  זה 
ממש מסתדר עם האופי השמח 
המדוברת.  הגאולה  של  והעליז 
אך יש לכך סיבה פשוטה, האור 
עוד  ממש  שנרגיש  והקדושה 
יהפכו  השלימה,  בגאולה  מעט, 

כל יום לחג של ממש!

את  לציין  נמשיך  אנו  נכון, 
המצווה  את  לקיים  החגים, 
בהם.  שקרה  את  ולזכור  שבהם 
הימים  למעלת  שלנו  היחס  אך 
התלמוד  מאוד.  ישתנה  הללו 
שלנו  הלב  שימת  את  מכנה 
בשעות  כ"נר  הללו  לימים 

אורו הגדול עדיין   - הצהריים" 
קיים, אך איננו בולט ודומיננטי 
בשעות  להיות  יכול  שהוא  כפי 

הלילה.

אך יש יוצא מן הכלל אחד: חג 
הפורים, לא יתבטל גם בגאולה. 
לפתח,  מעבר  שעומד  העידן 
מציב בפנינו עולם חגיגי וקדוש, 
הבורא  את  מרגישים  בו  עולם 
בכל רגע, אך פורים עדיין ישמור 
על מעמדו כיום נעלה ומיוחד - 

חג אמיתי. סיבה למסיבה.

במיוחד:  מרתק  נשמע  הדבר 
זכה  הפורים  חג  דווקא  מדוע 
ולשמש  איתן,  ולעמוד  להישאר 
החג  בתוך  גם  משמעותי  כיום 

הענק - הגאולה השלימה?

סוגי האור
לוגית  היא  לכך  התשובה 
לחלוטין. הסיבה להיטמעות אור 
הקדושה של החגים בתור האור 
בעידן  בעולם  שישרור  הגדול 
הגאולה, היא ההבדלים בין סוגי 

התגלות הבורא.

חגי ישראל, כל אחד לפי מהותו 
סוגים  מבטאים  ומשמעותו, 
שונים של גילוי הבורא בעולם. 
כל סוג הוא גילוי נעלה ומיוחד, 
אך הוא מבטא סוג מסויים של 
את  חווים  אנו  בפסח  גילוי. 
מסויים,  באופן  הבורא  תחושת 

ובחג  שונה,  בצורה  בשבועות 
הסוכות בסגנון אחר.

את  עבורנו  מביאים  החגים 
הבורא,  של  מציאותו  תחושת 
באופנים  מתורגמת  שהיא  כפי 
חומריים  אנשים  עבורנו,  שונים 

וגשמיים.

הגאולה משנה את אופן הגילוי, 
היא איננה מתנהלת עוד ברמות 
שונות של גילוי, אלא נותנת לנו 
שום  ללא  הבורא  תחושת  את 
לקטגוריה  צמצום  או  תרגום 
של  האלוקי  האור  מסויימת. 
הבורא  מציאות  הוא  הגאולה, 
ללא  תרגומים,  ללא  בעצמו. 

סגנונות, ללא התאמות.

שוכן  ובעצמו  בכבודו  הבורא 
ומורגש בעולם ללא מניעות.

החלטה לא הגיונית
ופורים, הוא בדיוק סיפור כזה. 
עם ישראל בזמן גזירת המן, עמד 
בפני ברירה של ממש. בידם היה 
היו  הם  ובכך  דתם  את  לעזוב 

ניצלים מגזירת ההשמדה.

במודע  לצעוד  במקום 
מהם  מצופה  היה  להכחדתם, 
לכאורה להודיע על עזיבת העם 
היהודי, וכך מיליוני יהודים היו 

ניצלים באופן מיידי.

אך היהודים לא בחרו באפשרות 
הקלה הזו. כנגד כל היגיון, כנגד 
לא  שהם  החליטו  הם  כלל,  כל 
עוזבים את יהדותם. שום סוג של 
להביא  יכול  לא  אלוקית  הארה 

אדם להחלטה כזו.

זו החלטה שלא מגיעה מאהבה, 
וגם לא מגיעה מיראה, זו בחירה 
מוחלטת  מאחדות  רק  שנובעת 
של היהודי עם הבורא, מתחושת 
הם  ואלוקים  שהוא  המחליט 

למעשה מציאות אחת.

הגאולה,  של  ההארה  בדיוק  זו 
ללא  בעצמו,  הבורא  של  הארה 
לפרטים.  צמצומים  או  השלכות 
חג  להיות  פורים,  זכה  לכן 
גאולתי. גם בגאולה ראוי לציין 
בו  היום   - שכזה  מיוחד  יום 
לעצמנו,  וגם  לעולם  גילינו 
מציאות  זו  והבורא  שאנחנו 

אחת.

מפסיקים את החגיגה
והרי החדשות: כל החגים שהכרנו, חגי ישראל האהובים כל-כך, עומדים להתבטל • נשמע לא נעים, 

אבל יש הגיון מאחורי ההחלטה • וגם, יש חג אחד נחמד שכן ישאר 

חוגגים פורים. האם כל זה עומד להפסיק?
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טל רוזנברג

מוקדים  במאות 
הארץ  ברחבי 
פורים  חגיגות  מתקיימות 
מארגנות  עיריות  מרכזיות. 
ואין  מרכזיות,  מסיבות 
החג  את  חוגג  שלא  יהודי 
השמח כל-כך - היום בו ניצל 
עם ישראל מסכנת השמדה 
של  ליום  והפך  ושלום,  חס 
שמחה גדולה. דומה כי אין 
לפורים  יותר  טובה  מילה 

מאשר - שמחה.

האיסור  את  שמכיר  מי  כל  אך 
למצוא  עשוי  הקדום,  היהודי 
הגדולה.  בחגיגה  מסוים  קושי 
המפורסם,  התהילים  במזמור 
"שיר המעלות", המוכר גם בלחן 
"אז  אומרים  אנו  ידוע,  עממי 
ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה".

כולו,  המזמור  כמו  אלו,  מילים 
המלך  דוד  ידי  על  נאמרות 

מתוך כמיהה לגאולה השלימה. 
התקופה  על  המדבר  פסוק  זהו 
אז  המשיח,  ביאת  העתידית, 
ימלא   - הזה  החלומי  בעידן   -

שחוק פינו.

כי  חכמים,  למדו  זה  מפסוק 
אסור לאדם למלא את פיו שחוק 
לעתיד  רק  אלא  כעת,  ושמחה 

לבוא - בגאולה 
כיצד  השלימה. 

עם  הדבר  מסתדר 
אותה  הגדולה  השמחה 

אנו חוגגים בימים אלו?

לגבי חג הפורים באופן ספציפי, 
ניתן להסביר כי מצוות השמחה 
זמנית,  מצווה  היא  בפורים 

מצווים  אנו  ובה 
 - מפורשות 
לבסומי  איניש  חייב 
ידע.  דלא  עד  בפוריא 
ואילו האיסור מדבר על שמחה 
שמחה  על  וכמובן  כשיגרה, 
לשון  שכן  ומושלמת.  מלאה 
אז  רק   - "ימלא"  הוא  הפסוק 

אמיתית,  שמחה  לשמוח  נוכל 
במלואה.

ולשמוח…  להירגע,  אפשר  אך 
הן  ונצרכת,  מותרת,  השמחה 
מלאה  כשמחה  והן  כשיגרה 
ומקסימלית. מלך המשיח, הרבי 
שליט"א מליובאוויטש - הודיע 
ממש  עומדים  אנחנו  כעת  כי 
הגלות  תקופת  שבין  התפר  על 

לתחילת הגאולה.

כעת,  מצויים  אנו  בו  המקום 
המבדיל   - הדלת  כסף  כמוהו 
הבית  לבין  הלוהט  הרחוב  בין 
הממוזג. לכן, הסביר הרבי מלך 
משמח  בזמן  שליט"א,  המשיח 
כזה, כאשר הגאולה ממש בפתח 
לשמוח,  לנו  שמותר  רק  לא   -
 - כך  לנהוג  עלינו  חובה  אלא 
אנו  בו  המיוחד  לזמן  בהתאם 

נמצאים!

פורים  ולברכה!  לחיים  לחיים! 
שמח!

שמחה, מותר או אסור?

יוסף אברמוביץ 

לחיים  שמחה,  תחפושות, 
אווירת  את  וריקודים. 
בעולם,  יהודי  כל  מכיר  הפורים 
המצוות  ארבעת  את  אך 
העומדות בבסיסו של היום הגדול 

- מוכרחים לזכור.

מתנות  מגילה,  מקרא  מנות,  משלוח 
לאביונים ומשתה ושמחה - הן ארבעת 
המצוות היסודיות של החג. בין צהלה 

נוהגים  אנו  לשניה,  אחת  ושמחה 
איזו  על  שבראש,  ב"רשימה"  לבדוק 
מהן כבר אפשר לסמן 'וי', ומה עוד לא 

הספקנו…

ארבעת  את  בקלות  זוכרים  כיצד 
כי  אומר,  מאוד  עתיק  סימן  המצוות? 
ארבעתן מתחילות באות מ"ם. אם כן, 
שאת  לבדוק  רוצים  שאתם  פעם  בכל 
את  פתחו  שכחתם,  לא  החג  מרכז 
"רשימת המ"מים" ובדקו שלא נטשתם 

אף אחת!

בארבע  שנסתפק  חשבנו  שאם  אלא 
משימות בלבד, הרי שיש הפתעה:

בשנת 1989 נשא הרבי מליובאוויטש 
מלך המשיח שליט"א דבר תורה לרגל 
חג הפורים, ובו גילה דבר מעניין מאוד 
- הדבר החמישי המתחיל באות מ"ם, 
 - הפורים  בחג  לשכוח  אסור  אותו 

והוא החשוב מכולם:

רגע  בכל  בהם  אלו,  בימים  משיח… 
צריכה להגיע הגאולה השלימה - יש 

לזכור גם בשיא החגיגה הפורימית את 
מה שעומד במרכז סדר היום.

אסור  בשנה,  ביותר  השמח  ביום  גם 
המשיח  ממלך  השיח  את  להסיח  לנו 
ואם  מליובאוויטש.  שליט"א  הרבי   -
תורה  דבר  באותו  אז  הספיק,  לא  זה 
חוץ  נוסף,  דבר  על  הרבי  הדגיש 
מהמילה 'משיח', שמתחיל באות מ"ם:

זוכרים מהו  "מנחם".  שמו של משיח, 
שמו של הרבי, כן?

הצלע החמישית של החג
מי לא מכיר את כללי פורים? • ארבע מצוות עתיקות עליהן מקפיד עם ישראל בחג האהוב • מה הקוד שעוזר 

לזכור אותן, והאם יש חמישית שלא היכרנו? 

 חדש: פג תוקפו
של האיסור החמור

חגיגות ומסיבות בכל הארץ, פורים מגיע • אך האם השמחה הגדולה של החג לא עשויה 
לגבול באיסור הלכתי? • אבותינו הקפידו לזכור את החורבן והצרות, גם בפורים
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ב’ זה בניה מהירה

כבר בנינו במפעל: 
מהיר, זול ואיכותי יותר

מנחם אמיתי

גל העלייה היהודית 
ה  נ י א ר ק ו א מ
אלפי  מונה  כבר  הבוערת 
הלאה  הצפי  משפחות. 
אלפי  עשרות  לעוד  הוא 
עולים שיסחוף גל עליה גם 
בפתח  שעומדת  מרוסיה 
ופנימי  כלכלי  משבר 

עמוק.

אומר  כיום,  היהודים  עליית 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
קיבוץ  התחלת  אלא  אינה 
בגאולה  שיתרחש  הגלויות 
הקרובה, בה יתקבצו היהודים 
לארץ  כולו  העולם  מכל 
ישראל, שתיאלץ להתרחב כדי 

להכיל את כולנו.

כל  את  משכנים  איפה 
עשרות אלפי העולים, אם גם 
מצוקת  חווים  אנו  בלעדיהם 
בארצנו?  שנים  מזה  דיור 
לבנות,  היא  היחידה  התשובה 
שכידוע,  אלא  ומהר.  הרבה 
היא  בארצנו  שכונות  הקמת 
תהליך מייגע וארוך, המתחלק 
בין תכנון והיתרים לבין בניה 

בפועל.

הרשמיים  המסמכים  אחד 

האחרונות  בשנים  שנחשפו 
גילה כי תכנון שכונה בישראל 
אורך לא פחות מ- 15 שנים, 
מוקדשות  מתוכן  מחצית 
ארוכה  ובירוקרטיה  לתכנון 
בעשרות  הקשורה  ומייגעת, 

גופים ומשרדי ממשלה.

לקראת  עומד  המצב  אך 
של  חירום  תוכניות  שינוי. 
'התאחדות  עם  יחד  המל"ל, 
הקבלנים בוני הארץ' מאיצות 
מהירה  לבניה  תהליכים 

בשל  במהירות  שתאושר 
ותפנה  הגדולה,  העלייה 
לכיוון  הנראה  כפי 
המהיר  המודולרי 
קירות   - והחדשני 

במפעל  שנבנו 
באתר  ומורכבים 

הבניה.

אמרת 
מודולרי, 

אמרת וויו
אחד  הנה  אז 

הפתרונות ששואף 
מושגי  את  לשנות 

הבניה בעולם ונמצא 
המראה.  מסלול  על 
 - וויו  את  הכירו 
סטארט   -  VEEV

לכותרות  שעלה  ישראלי  אפ 
סבב  השלים  כאשר  עתה,  זה 
גיוס ענק של 400 מיליון דולר, 
הגדולים  הגיוס  מסבבי  אחד 

בענף טכנולוגיות הבניה.

החברה  פורצת  אליו  התחום 
המודולרית  הבניה  הוא 
שהולכת ומתפשטת במקומות 
והיא  למשל,  בסין  כמו  רבים, 
את  להדיח  סיכויים  בעלת 
שיטות הבניה הישנות לטובת 

יעילות וקיצור זמן הבניה.

סבב הגיוס מגיע על רקע 
לא נעים בענף. קאטרה 
)Katerra(, סטארט-

שהעסיק  ענק  אפ 
עובדים   8,000
בו  והושקעו 
מיליארדי 
דולרים, 
ס  ר ק

את  שרף  שעברה,  בשנה 
הכסף והותיר אלפי מובטלים. 
סדרתי  בייצור  המיזם השקיע 
ייעודי  במפעל  קירות  של 
באתר  בקלות  המורכבים 

הבניה.

של  המוצלח  הגיוס  סבב  אך 
לא  שהמשקיעים  הוכיח  וויו 
המואצת  מהבניה  התייאשו 
לעזור  שעתידה  המודולרית 
העולמי  המחסור  בפתרון 
בדירות, והם מוכנים להשקיע 
ביזמים  כספם  מיטב  את 

הישראלים.

כששאלו את עמי אברהמי, יזם 
המשקיעים  למה  וויו,  ומייסד 
הזה  לסיפור  להיכנס  מוכנים 
אחרי הנפילה של קאטרה, יש 
תשובות סדורות בפיו: "אנחנו 
קיר  הבנייה  לאתר  מביאים 
וכל  הפינישים,  כל  עם  סגור 
מה שצריך זה רק לחבר אותם 
 Plug & בקלות, בשיטה של
שצריך  בלי   ,Play
להעסיק חשמלאי 
איש  או 
אינסטלציה 
זה  באתר. 
ן  ו ר ת י
ואת  אדיר, 
זה לא היה 

לקאטרה".

ה  ר ב ח ה

ה  ל ב י ק
מכון  אישור  את 

האמריקאי,  התקנים 
קירות  להביא  לה  שמאפשר 
שפקחים  בלי  לגמרי,  סגורים 
בטיחות  את  לבדוק  יצטרכו 
והמערכות  הקירות  ותקינות 
אחרי  הבניה,  באתר  השונות 

שנבדקו כבר במפעל.

בצורת  נוספים  שינויים 
הופכים  וויו,  של  ההתנהלות 
את ההשקעה לכדאית. בשונה 
את  לתעש  שניסתה  מקאטרה 
המסורתיות  הבנייה  שיטות 
ובנתה קירות מעץ וגבס, בוויו 
הלכו על טכנולוגיה עתידנית, 
קלה  בפלדה  קירות  בניית 
חכם  בית  מערכת   ,)LGS(
קירור  בקירות,  שמוטמעת 
שלם  ומוצר  מובנים,  וחימום 

שכולל הכל.

השקיעה  קאטרה  בנוסף, 
ענק  מפעלי  בהקמת 
 8,000 כ-  והעסיקה  יקרים 
על  מתבססת  וויו  עובדים. 
רובוטיים,  קטנים,  מפעלים 
במשמרת  פועלים   20 עם 
הודות  גבוהה  ייצור  ותפוקת 

לטכנולוגיות מתקדמות.

רק להרכיב
חזון  את  מסביר  אברהמי 
כי  ואומר  שלו  השלם  המוצר 
מוצר  מכל  שונה  אינה  דירה 
סמארטפון  או  רכב  אחר, 

תכנית חירום של המל"ל סימנה כמטרה לבנות שיכון עבור 50,000 עולים מאוקראינה 
ומרוסיה • סטארט-אפ ישראלי שכבר פרץ לשוק הבניה בארה"ב מציע פתרון חדשני 
ועתידני - בניה מודולרית מהירה, טכנולוגית ומתקדמת מאי פעם • כשאלפי עולים 

מאוקראינה זקוקים לפתרון דיור הולם, אנו מבינים שקיבוץ הגלויות שכבר החל, דורש 
מאיתנו להכין את הקרקע למליוני יהודים • בניה במהירות שיא מעבר לפינה
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ב’ זה בניה מהירה

מרכב  קונה  לא  אדם  לדוגמא. 
שיצבע  לפחח  והולך  מכונית  של 
אותה ולמכונאי שירכיב לו מנוע. 
הוא לא קונה טלפון חכם ומרכיב 
לתוכו מעבד, מצלמה ושבבים. גם 
כמוצר  להגיע  וצריך  יכול  בית 

מושלם ממפעל אחד.

כל שלט המכריז על פרויקט שזה 
עתה מוקם, כולל שורות רבות של 
המתעסקים  וגופים  מקצוע  אנשי 
מהמהנדס,  החל  הנכס.  בבניית 
ועד לחשמלאי ולמתקין המזגנים. 
אברהמי טוען שזה שייך לעבר, וויו 
שכבר מייצרת קירות בקליפורניה 
והעמידה מעל 150 דירות, דואגת 
לכל הפרטים הקטנים ביותר בבית 
מקצוע  בעלי  ומייתרת  החדש 

נוספים.

זול, מהיר ואיכותי
מטרתה של וויו, אותה כבר השיגה 
היא  הראשונים,  הייצור  בשלבי 
ותכנית  עיצוב  לכל  מענה  לתת 
מהר  אותה  לבנות  אדריכלית, 
יותר  נמוכה  בעלות   ,4 פי  יותר 

ובאיכות גבוהה יותר.

בשיטה  הגבוהות  הבניה  עלויות 
המסורתיות מתרכזות ברובן בכח 
מעלות   80% כ-  המהווה  האדם 
מוקדשים  הנוספים   20% הבניה. 

לחומרי בניין.

את  בונים  במפעל  הרובוטים 
כל  את  בו  ומטמיעים  הקירות 
בית  מערכת  אפילו  התשתיות, 
ולהתריע על  חכם שיודעת לנטר 
וויו  בנכס,  נזילה  יש  אם  כשלים. 

תדע את זה לפני הדייר.

ומנוף,  אנשים   4 עצמו,  בשטח 
מרימים את הדירה ומחברים אותה 
המוצר  מתפיסת  כחלק  במקום. 
השלם, גם מוצרים הקבועים בבית 
כאמבטיה, מיוצרים בקפדנות על 
ומורכבים  עצמה  החברה  ידי 
המיוחדים  בקירות  באתר. 
בהם  ייעודים  צינורות  מתפתלים 

את  מקרר  או  שמחמם  נוזל  עובר 
הבית לפי הצורך ומוטמעים חיישנים 
שיכולים 'ללמוד' את סדר היום של 
 - לילה  למצב  ולהתכונן  הבית  בני 
לדוגמא - כאשר מתבצעות פעולות 

קבועות של הכנה לשינה.

מהיר פי 4, חצי מהעלות
לאכלוס  עירוני  חירום  פרויקט 
הזמין  הקורונה  בתקופת  הומלסים 
את שירותיה של החברה, וכך הוקם 
המונה  בנין  בקליפורניה  חוזה  בס. 
78 יחידות דיור בתוך זמן שיא של 
90 יום - הזמן המהיר יותר בארה"ב.

הבנייה  חברת   ,)Lennar( לנאר 
שהיא  בארה"ב,  בגודלה  השנייה 
חתמה  בוויו,  רצינית  משקיעה  גם 
בצפון  שכונה  לבניית  הסכם  איתה 
קליפורניה המונה מעל 100 יחידות 
דיור. וויו מבטיחה לבנות מהר יותר 

פי 4 מבניה רגילה ובחצי מהעלות.

לבנות ומהר: הנבואה
בשלהי חורף ה'תשמ"ז )1987( נשא 
שיחה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
להקים  וקרא  החסידים,  קהל  לפני 
ירושלים  בסביבות  גדול  יישוב 
לקליטת עולים מרוסיה. למחרת זימן 
אליו את פרופ' ירמיהו ברנובר, יו"ר 
יוצאי  )שומרי מצוות  אגודת שמי"ר 
רוסיה(, ואת הרב שלמה מיידנצ'יק, 
והטיל  בארץ,  חב"ד  עסקני  מראשי 

עליהם את הקמת היישוב החדש.

הרבי שליט"א מלך המשיח הורה גם 
לתת תשובה הולמת לצרכי העולים 
מקומות  אלפי  גם  מרוסיה שתכלול 
לכשרונותיהם,  מותאמים  תעסוקה 
עלייה  גל  צופה  והוא  מאחר  זאת 

גדול.

עוררין  ללא  קיבלו  החסידים כמובן 
את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח, 
התקשו  ופקידים  ממשל  אנשי  אבל 
להאמין ודחו את התוכנית. מי חשב 
מסך  תתפרק,  המועצות  שברית  אז 
לצאת  יוכלו  ויהודים  יפול  הברזל 

לחופשי?

פרי  נשאו  המאמצים  לבסוף  אך 
ד'  ברמות  שמי"ר  שכונת  והוקמה 
בירושלים, שלצידה קיימים מקומות 
הרבי  כהוראת  רבים  תעסוקה 

שליט"א מלך המשיח.

כ- 3 שנים לאחרי הוראתו של הרבי 
בתחילת  המשיח,  מלך  שליט"א 
ברית  התפרקה  ה-90,  שנות 
המועצות וגל עליה אדיר נחת בארץ, 
ואילץ  תפס את המדינה לא מוכנה 
אתרי  מאות  בחופזה  להקים  אותה 

קראוונים למגורי העולים.

כאז גם היום, אנו עומדים פסע לפני 
גל  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 
העליה האוקראיני אינו אלא תזכורת 
ישראל,  ארץ  את  להכין  שיש  לכך 
עוד  ולבנות  אחיזתנו  את  להעמיק 

ועוד דירות ובתים.

אילוסטרציה

עליה 
וקוץ בה
תופעה מבורכת של עליית אלפים רבים 

לישראל, מעידה על התממשות שלב 
נוסף בקיום קיבוץ הגלויות • יחד עם 
זאת, הרשויות נקראות שלא לנצל את 

המצב כדי לאזרח גויים בישראל

חיים בן ישראל

שליט"א  הרבי  שלוחי  התגייסו  תקדים,  חסר  בצעד 
מלך המשיח, להביא קהילות רבות מאזורי הלחימה 
באוקראינה, לארץ ישראל. מראה המטוסים הנוחתים 
בזה אחר זה, ובתוכם יהודים הזוכים להגיע ל"מקום 

הבטוח בעולם", ריגש רבים.

חלק מהפעילות נוהלה כמבצע צבאי לכל דבר. החל מריכוז 
מלא  ביטחוני  בתיאום  נסיעה  מאורגנות,  להסעות  התושבים 
מול הרשויות על מנת להבטיח את נסיעתם בשלום, הוצאתם 
מחוץ למדינה המופגזת למדינה שכנה, ומשם בטיסות ישירות 
לישראל. לאורך כל המסע, התגייסו שלוחים רבים על מנת 

לספק מקומות לינה ואכילה לנוסעים התשושים.

רבים מאלו שהגיעו לישראל, מוצאים כאן את ביתם החדש, 
בשנים  הצעד  את  שעשו  אחרים  לרבים  מצטרפים  ובכך 

האחרונות, ועברו לגור בישראל.

ההמונית  העלייה  כי  מציין  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
על  הנבואה  התגשמות  התחלת  הינה  בתקופתנו,  לישראל 
קיבוץ הגלויות, הצפוי להתבצע בצורה מלאה בקרוב ממש, 
מדינות  מכל  היהודים  כל  את  יאסוף  המשיח  מלך  כאשר 
העולם בחזרה לישראל. במילותיו של הנביא ישעיהו: "והיה 
ובאו האובדים בארץ אשור,  גדול,  יתקע בשופר  ביום ההוא 
והנדחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים".

רבים בשלום,  יהודים  לצד השמחה הגדולה על הגעתם של 
גורמים  בידי  המצב  ניצול  על  חריפה  ביקורת  גם  נשמעת 
אינטרסנטיים, כדי להציף את ישראל בכאלו שאינם יהודים 

ולגרום להטמעתם בקרב החברה כיהודים.

חלקם מנצלים את הפרצה בחוק השבות, המאפשרת לכאלו 
משפחתית  זיקה  בעלי  כאלו  ההלכה,  פי  על  יהודים  שאינם 
טוענים  אינם  אף  מהבאים  חלק  לישראל.  להגיע  ליהודים, 
להיכנס  מבקשים  הומניטריים  מטעמים  אלא  החוק,  לניצול 
ארצה, כשניסיון העבר הוכיח כי ביניהם גם כאלו שבאו על 

מנת להשתקע.

באופן  משפיעה  יהודים,  שאינם  עולים  קבוצות  של  כניסתן 
מיידי על האופי היהודי של סביבתם, כאשר במקומות בהם 
נקלטו מסתננים ממדינות שונות לאורך השנים, וכן במקומות 
בהם מתגוררים ריכוזים של גויים, נפרם הצביון היהודי. בחלק 
תערובת,  נישואי  של  בעיות  נרשמות  אף  מהמקרים  גדול 
הנושאים  אלו  כאשר  היהודי,  העם  המשכיות  על  המאיימים 
נשים שאינם יהודיות על פי ההלכה, מאבדים את זרעם מעם 

ישראל.

veev פאנל הקיר של חברת
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עלייתו ונפילתו של האח הגדול
זה היה לאחר לכידת רוצחו המתועב של יהודה גואטה השם יקום דמו, ופציעה של יהודים נוספים בצומת תפוח. הרוצח נאסר וביתו 

נהרס. היות ומסיבות לא ברורות עונש-מוות איננו מופעל נגד מחבלים בארץ, הניסיון העשיר שלנו עם רוצחים ערבים הראה ברורות כי 
הריסת בתיהם הינו צעד בעל השפעה גדולה בהרתעה ומניעת הישנות "פיגועים" )שם עדין לרצח יהודים על ידי ערבים(

רחל שאבי

לבוא.  אחרה  לא  האמריקאית  התגובה 
ארה"ב  שגרירות  שפרסמה  בהודעת-גינוי 

נאמר:

הצדדים  שכל  קריטי,  שזה  חושבים  "אנו 
מצעדים  ימנעו  ונרצחים(  רוצחים  )כלומר, 
חד צדדיים המחמירים את המצב". בהמשך 
מוסרית  דרגה  ביידן  ממשל  מגלה  הגינוי 
הוא  הרצח  לעצם  גינוי  כל  וללא  גבוהה 
משפחה  של  ביתה  את  להרוס  "אין  מטיף 

שלמה בגין מעשיו של אדם אחד." 

האמנם?
ארה"ב  כי  שכח  כנראה  הנכבד  הפרזידנט 
יצאה לא מזמן למלחמה שארכה עשר שנים 
)!( במהלכה פלשו הצבא האמריקאי וכוחות 
נאט"ו שמנו עשרות אלפי חיילים וכבשו את 
אפגניסטאן, תוך שהם מפילים את השילטון 
במדינה לאחר שזה סרב להסגיר לידיה אדם 
אחד. אוסאמה בן לאדן שאירגן את "פיגוע" 

התאומים. 

הרוגים  אלפי  אחת.  של משפחה  ביתה  לא 
והפכו  הכל  שאיבדו  אנשים  ומליוני 
לפליטים, שילמו אז את מחיר "מעשיו של 
אדם אחד". וזה לא נגמר שם. לאחר שאותו 
פלשו  השכנה,  לפקיסטאן  נמלט  תת-אדם 
הכוחות וכבשו גם אותה. מזכיר ההגנה של 
הכיבוש  מטרת  את  בקצרה  פירט  ארה"ב 
והקרבות העקובים מדם: "להבהיר למשטר 
האפגני כי מתן חסות לטרור אינה קבילה, 

ונושאת עימה מחיר". 

 וזה לא נגמר עד לחיסולו של המחבל עוד 
מילדיו  אחד  עם  יחד  מאומת,  זיהוי  לפני 
ואשתו החפים מפשע. גופתו הושלכה בלב 

ים. בזיון מכוון שנחשב למשפיל במיוחד.

רגשי נחיתות
גלותיות ביסודה היא מצב רוחני, שמתבטא 
מאפשרת  שאינה  ופחד,  נחיתות  בחוויית 
את/ת  ומה  מי  הפנימי.  המרחב  את  לגלות 
נמצא/ת.  את/ה  היכן  משנה  ולא  באמת. 
בחשיבה  מתבטאת  היא  הזה  במקרה 
את  להשוות  איך אפשר  בנוסח:  אוטומטית 
 - ארה"ב - מעצמה - השוטר של העולם 

אלינו?! 

אפשר. וצריך. משום שההיפך הוא הנכון.

ולא רק משום שברחמיו המרובים ית' עלינו 
עוברות מדינות-ערב התמוטטות שילטונית 
כלכלית וחברתית מתמשכת, והפכו למחנות 
מתמדברות  חרבות,  לעיי  ואף  פליטים 

אש.  בקצב  מבפנים  ומתחסלות  מבחוץ 
רחבה  מתמונה  פרטים  רק  הינם  אלה  כל 
לתמונה  בהרבה, שמתגלה כאשר מכניסים 

את מי שעומד מאחרי הכל. 

ואם נשים לב
נראה שבשבעים השנים האחרונות ללא קשר 
אדיר של  רצף  אותנו  מלווה  האויב,  למצב 
שיגשוג וניסים צבאיים וכפי שאנו אומרים 
בחנוכה. "אתה ברחמיך הרבים עמדת להם 
חלשים,  ביד  גיבורים  מסרת  צרתם..  בעת 
דווקא  הפלא  למרבה  מעטים".  ביד  ורבים 
מוצלח,  צבאי  מבצע  או  כל מלחמה  לאחר 
מוסתרת  בלתי  אהדה  של  גל  בעולם  גואה 
ששת  מלחמת  לאחר  היה  השיא  לישראל. 
הימים כאשר ישראל הותקפה מכל עבר על 
ידי צבאות ענק מחומשים היטב ומתוגברים 
בכוחות ונשק של בריה"מ העויינת. באורח 
לא  בזק  בניצחון  המלחמה  הסתיימה  נס 
ושטחים  הקדושים  המקומות  כיבוש  צפוי, 
נמחץ,  אותנו  שתקף  מי  כל  עבר.  מכל 
והעיתונות  הקהל  דעת  התמוגג.  והעולם 
התהפכה במהלך שישה ימים וכל הגילויים 
)"מתנדבים"(  צעירים  נעלמו.  האנטישמיים 
מכל העולם הגיעו לעבוד כאן בחינם ולסייע 
בעבודות חקלאיות, רק שנרשה להם לראות 
את הפלא מקרוב. היינו שיכורי ניצחון ולא 
שמנו לב שלא "כוחי ועוצם ידי עשה לי את 
תפיסת  החלה  במקביל  לכן  הזה".  החייל 

העולם הגלותית מחלחלת שוב.

את  כבשה  שמאלנית/פרוגרסיבית  הרעלה 
התקשורת הממלכתית והפחד העתיק מ"מה 

יאמרו הגויים" התעורר שוב. 

ניסיון  מבצע "סליחה שניצחנו" יצא לדרך. 
המלחמה  הישגי  את  לבטל  נלאה  בלתי 
לקבל  הערבים  את  ולשכנע  המופלאים 
חזרה את האדמות, השטחים-האסטרטגיים 
שקיבלנו  ושטחי-האימונים  בארות-הנפט 
באותה  עולם.  בורא  מידי  ישירות  במתנה 
הבין  והתמיכה  ההתלהבות  החלו  תקופה 

לאומיות לדעוך.

"מדינה  כמו  שיער  ומסמר  מובהק  טאבו 
ו"פתרון  קיים  היה  שלא  לעם  פלסטינית" 
שתי מדינות לשני עמים" הפך ללגיטימי. את 
הלך הרוח האומלל הזה שהגיע היום לכדי 
מסכם  וביפו  בלוד  ביהודים  ערבים  פרעות 
"הם  בכאב:  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

הופכים כל ניצחון צבאי לתבוסה מדינית".

ברגע  יתהפך  שהכל  הן  הטובות  החדשות 
נתפוס  ית'(  המרובים  )ברחמיו  כאשר 
העימות  "סכנת  בין  האכזרית  שהבחירה 
ארץ  של  בטחונה  סיכון  לבין  ארה"ב",  עם 
יסוד שגויה, שממנה  נובע מהנחת  ישראל, 
סותרים  הללו  האינטרסים  שני  כי  משתמע 

זה את זה. 

וזה לא נכון
עצמה  את  והוכיחה  הפוכה,  היא  האמת 
קו  דווקא  כאשר  בעבר,  פעמים  ספור  אין 
זה  הוא  ומחוץ,  מבית  אוייבים  מול  תקיף 
ומונע  בינלאומיים  ותמיכה  אהדה  שגורר 
את העימות הבא. התקשורת הפרוגרסיבית 
ערבים,  הבא.  לעניין  ועוברת  מעט  נובחת 

אירופאים, אמריקאים וכל השאר מעריכים 
מתאימה  הסברה  עם  מגיע  וכשהוא  כוח, 
הרבי  הסברה,  אפרופו  מהנהנים.  הם   -
שליט"א מלך המשיח מבקש לעמוד עם ספר 
ולהזכיר  מקום,  ובכל  באו"ם  פתוח  תנ"ך 
בו.  שכתוב  במה  מאמינים  הם  שגם  להם 
פרוש  את  העולם  באזני  לקרוא  פשוט  ואז 
"בראשית  בתורה  הראשון  לפסוק  רש"י 
שייכת  הארץ  כי  המסביר  אלוקים…",  ברא 
ומאז  לנו,  אותה  נתן  ית'  ברצונו  לאלוקים. 

ועד עולם היא שייכת לנו, ולנו בלבד.

עם  להתווכח  שילך  טענות,  לו  שיש  ומי 
בעל-הבית.

להיות עם חופשי בארצנו
בשלמות.  משיח  יעשה  הזאת  העבודה  את 
שלטונו יבטא את מלכות-השם עלי אדמות 

ויחבוק עולם ומלואו.

איך  יודעים  מעטים  אך  לו,  מחכים  כולם 
באמת הוא יתנהל, ורבים שוגים באשליות. 
לא תהיינה  ויושר  צדק  עולם של  יהיה  כן, 
מלחמות והכל יהיה טוב. אבל זה יושג לאחר 
שכל מי שיתעקש נגדו יוכרע מידית כנאמר 
נקרא  משיח  רשע".  ימית  שפתיו  "ברוח 
לאומות  חד  שיהיה  משום  דמשק"  "חדרך 
העולם ורך לישראל. האמת האלוקית תצא 
אנחנו  מה  סוף  סוף  נבין  ואנחנו  האור  אל 
שווים באמת, כולם יראו ויודו שלא כל בני 
האדם נולדו שווים. היהודים הם עם קדוש, 
קדוש"  וגוי  כוהנים  ממלכת  לי  "והייתם 
יחידו של השם. הנוגע  יהודי הוא בנו  וכל 
באחד מאתנו כנוגע בבבת עינו של הקדוש 
אי פעם  זמם  או  מי שהפיל  כל  הוא.  ברוך 
להפיל שערה משערות ראשו של יהודי יתן 
של  )שלטונות  הרשעה  "ומלכות  הדין,  את 
ותמגר  ותשבר  תעקר  מהרה  ושנאה(  רוע 
אפס  ואומר  מעצמות  כולל  זה  ותכניע" 
או  אטום  פצצות  כמה  משנה  ולא  סבלנות 

יתרות מטבע יש להן.

נבואותיהם המדוייקות והסימנים המובהקים 
נבואותיו  הכל  ומעל  חכמינו,  שהתוו 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  הברורות 
בסיומו  עתה  מצויה  האנושות  כי  מורים 
של תהליך שהחל לפני חמשת אלפים שבע 
מאות שמונים וכמעט שתיים שנים, וקרובה 
קץ  שישים  גלובאלי  למהפך  מתמיד  יותר 
לשנאה, לאלימות לשחיתות ולצביעות הבין 

לאומית. 

כבר  להפסיק  אפשר  הנחיתות  רגשי  עם 
עכשיו.

הריסת בית המחבל שרצח את יהודה גואטה הי”ד
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מסיבת פורים במדרחוב בן יהודה, בארגון מרכז משיח חב”ד ירושלים

נדב לביא

נפלא,  עם  הם  נערים 
את  שמגלים  ילדים 
את  לכבוש  ורוצים  העולם 
לכבוש  שואף  הנוער  כולו. 
להתבטא,  מחפש  פסגות, 
אבל   - לעולם  לתרום  רוצה 
איכשהו מתקשה למצוא את 
את  לפועל  להוציא  הדרך 
הם  המדהימות.  שאיפותיו 
שמבין  מי  שאין  מרגישים 
אותם, בטח לא המבוגרים... 

והם נופלים.

נער  מכיר  אינו  מאיתנו  מי 
חלומות  להגשים  שחיפש  כזה, 
הדרך.  בשולי  נפל  אבל  גדולים 
הנערים הללו מחפשים ריגושים 
אחרים, שימלאו להם לפחות את 

העכשיו...

עמוסים  ירושלים  רחובות 
מוקד  יש  אבל  כאלה,  בנערים 
את  אליו  המושך  אחד  מרכזי 
בן  השוק,  המדרחוב,  כולם: 
 - הזו  השלולית  ולתוך  יהודה. 
מכוון הרב דורון, בשליחות הרבי 
שליט"א מלך המשיח, את האבן 
הגדולה. כמו אבן גדולה הנזרקת 
ויוצרת  השלולית,  אמצע  אל 
פני  על  ונאים  מדויקים  מעגלים 
ישיבת  מהווה  השלולית,  כל 
מאיר  מגדלור  המשיח'  'המלך 

ויפהפה, מאיר לכל הסביבה.

ישיבה בלב המדרחוב
אורן,  דורון  הרב  של  הישיבה 
ישיבת 'המלך המשיח - חב"ד', 
מרתק.  סיפור  עם  ישיבה  היא 
בישיבה  נתקלים  יום  בכל  לא 
סדרי  עם  ורצינית,  איכותית 
ותפילות,  חסידות  לימוד, 
לא  הכי  במקום  הממוקמת 
הירושלמי, בלב  צפוי: במדרחוב 

הבוהמה והפנאי הישראלי...

כיום  לומדים  בחורים   10
בישיבה, וכעת, לקראת הכניסה 
תכפיל  והמיוחד,  החדש  למבנה 
ארבעה.  פי  גודלה  את  הישיבה 

40 בחורים.

השיטה  את  גילו  בישיבה  כאן 
להתמודד עם האתגרים של בני 
את  לתמצת  נרצה  אם  הנוער. 

הרעיון למשפט אחד זה: להפוך 
את הבחורים למנהיגים!

החזקים,  הלימוד  לסדרי  מעבר 
כישורים  הבחורים  רוכשים 
מנהיגותיים, יכולת נתינה ויכולת 
חיבור לנוער, והם אלה ההופכים 
הנוער.  ללב  החיבור  לשגרירי 
נערים  הישיבה,  תלמידי  דווקא 
טוב  הכי  יודעים  כולם,  כמו 
להתחבר לנערים שמעבר לפינה.

וחדורי  אמיתיים  מנהיגים  כמו 
שליחות, יוצאים תלמידי הישיבה 
לפעילות בסופי שבוע ובערבים, 
יוצרים חיבור עם נערים מחפשי 
הופכים  הללו,  והנערים  כיוון... 
לשגרירים,  בעצמם  אט  אט 
מעגלים  ועוד  עוד  ומחברים 
בשטח,  פעילות  באמצעות   -
באמצעי המדיה השונים, סיורים 

ושיתופי פעולה.

אחד  כל  מגדלור!  הוא  נער  כל 
יכול להיות מנהיג!

ניכרות  הברוכות  והתוצאות 
עולים  נערים  ועוד  עוד  בשטח, 
עצמם  מוצאים  המסלול,  על 
מתחברים  לעולם,  יותר  תורמים 

לשליחות...

עת רצו"ן
על התפנית הגדולה שמתחוללת 
הצפויה  הכניסה  עם  לאחרונה, 
מספר  ליישבה,  נוסף  למבנה 
מונה  "כיום,  אורן:  דורון  הרב 
והמהפכה  בחורים,   10 הישיבה 
שהם עושים ניכרת היטב בשטח. 
מידי  במעט  מדובר  עדיין  אבל 
הוא  שלנו  החלום  בחורים. 
להכפיל את ההצלחה פי ארבעה, 
ל-40  הישיבה  את  להגדיל 

בחורים.

 40 מנהיגים!   40 בחורים!   40"
שגרירים! 40 עולמות!"

אפשרי  בלתי  היה  היום,  "עד 
אינו  הישיבה  בניין  להתפתח. 
מ-10  יותר  להכיל  מסוגל 
לנו  יש  כעת  אבל  בחורים. 
והיסטורית  הזדמנות חד פעמית 
באמצעות  המהפכה  את  ליצור 
בלב  ומיוחד,  חדש  מבנה 
יהיה  אשר  מבנה  המדרחוב, 

מגדלור בתוך ים החשכה".

כאן הופכים תלמידים לשלוחים

ישיבה בלב המדרחוב הירושלמי
לפני 25 שנה, פתח הרב דורון אורן את הישיבה היחודית, בלב המקום הסואן של מרכז הבילוי 
בירושלים – המדרחוב • היום הוא מרחיב את הפעילות למבנה נוסף לקליטת תלמידים נוספים

 פתח תקווה מפגינה:
דור שלם דורש משיח

בשבוע שעבר התקיימה הפגנה בפתח תקווה, בהשתתפות עשרות ילדי 
צבאות השם, שהפגינו עם שלטים ודגלים נגד הגלות, ודרשו להביא את 
הגאולה תיכף ומיד! ההפגנה, שהתקיימה בכיכר המייסדים בעיר, כללה 
תפילה לשלומם של יהודי אוקראינה, לצד הדרישה הנחרצת מהקדוש 

ברוך הוא להביא את הגאולה. המפגינים הצעירים הכריזו בקול את 
שנים-עשר הפסוקים, ולאחריהם את הכרזת הקודש "יחי אדוננו", 

ורקדו לכבוד חודש אדר עם מוזיקה חסידית ושמחה.

אירוע סיום מסכת שנערך למרגלות הבנין החדש

צעירים  רתימת  רצו"ן,  עת  "זוהי 
מקום  יוצרים  אנו  יחד  ונוער! 
השבוע  יזמנו  כך  ולשם  חדש. 
הגדול  ההמונים  גיוס  מבצע  את 
בתולדות הישיבה, על מנת לעמוד 

באתגר ולפתוח את שערינו בפני 
המחפשים  הנוער  בני  אותם 
מקום לימודים ושליחות נשמתית 

מאתגרת".

זו,  פעולה  כי  ובטוח  סמוך  "אני 

המצטרפת לשאר הפעולות אותן 
עושים לקבלת פני הרבי שליט"א 
את  תפעל  בוודאי  המשיח,  מלך 
פעולתה, ובקרוב ממש, נקבל את 
פניו כאן בירושלים עיר הקודש".
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שיתוף פעולה פורץ דרך: 
הנעת המימן כבר כאן

הסכם חלוצי שנחתם לאחרונה בין 3 חברות גדולות בענף התחבורה והאנרגיה, מתעתד להביא ארצה 
משאיות המונעות במימן ולהקים תחנות 'תדלוק' ראשונות מסוגן בארץ למילוי היסוד הכימי, שעם 

התקדמות הטכנולוגיה הופך ליותר נגיש ומשתלם • אלה ברכב ואלה בסוסים 

מושקא רותם

היא  כלמוביל, 
רכב,  מותגי  יבואנית 
קבוצת  יונדאי,  ביניהם 
זיקוק לנפט' היא  - בתי  'בזן 
האנרגיה  מחברות  אחת 
וסונול  במשק,  הגדולות 
רשתות  ארבעת  בין  היא 
הגדולות  הדלק  תחנות 
המשותף  ההסכם  בארץ. 
המהווה   - חתמו  הן  עליו 
שיתוף פעולה ראשון מסוגו 
נועד להעלות על   - בארצנו 
מימן  משאיות  הכבישים 
תדלוק  רשת  פריסת  לצד 

ארצית של החומר.

את  תייצר  בזן  ההסכם,  לפי 
הענקיים  במפעליה  המימן 
עמדות  תפרוש  סונול  בחיפה, 
תדלוק לאספקת המימן בתחנות 
הנה  תייבא  וכלמוביל  שלה, 
יונדאי  של  המימן  משאיות  את 

 XCIENT Fuel שזכו לשם
.Cell

הקוריאנית  המשאית 
לתוכה  ללגום  תוכל 
 - מימן  של  קילו   32
משקל מכובד לחומר 
דקות  ב-8   - הזה 
שיספקו  תדלוק 
 400 של  טווח  לה 

קילומטרים.

ההנעה  במערכת 
המשאית,  של 
עם  מופגש  המימן 
כימי  בתהליך  חמצן 
חשמל.  ממנו  המייצר 

החשמלית  האנרגיה 

ייעודית  סוללה  טוענת  שנוצרת 
המייצר  חשמלי  מנוע  שמניעה 
 346 של  ומומנט  סוס  כח   470
את  להזיז  כדי  מספיק   - קג"מ 
העגלה הטכנולוגית הזו יחד עם 
של  במהירות  טון   36 של  מטען 

עד 85 קמ"ש.

למה מימן והאם זה 
משתלם?

היסוד  הינו  מתברר,  כך  המימן, 
ביותר  והנפוץ  הקל  הכימי 
הרבה  ונקי  יעיל  דלק  ביקום, 
ניתן  והוא  וסולר,  מבנזין  יותר 
להפקה ממים פשוטים - אם כי 

בתהליך לא זול.

הנעת המימן פותחה בעיקר כדי 
להניע 

לאטמוספירה  מחוץ  חלליות 
לספק  כדי  רבות  משמשת  והיא 
גנרציה ומערכות חשמל גדולות 
כגיבוי  או  מבודדים  במקומות 

לבתי רפואה.

אט אט היא השתחלה לתעשיית 
הציגו  שונות  ויצרניות  הרכב 
במימן.  המונעים  קונספט  רכבי 
הראשונות  היצרניות  אחת 
שהביאו את הפיתוח אל כלי רכב 
ביצור סדיר היא למעשה טויוטה 
'מיראי'  הדגם  את  שהציגה 
עוד  "עתיד"(  ביפנית   ,Mirai(
מאגזוז  גדולה.  בגאווה  ב-2014 
מכונית המונעת במימן, נפלטים 

לא פחות מאשר מים זכים.

לאט לאט מתברר שבימינו 

מספיק  נגיש  לא  עדיין  המימן 
לרכבים  תחליף  להוות  כדי 
קטנים חשמליים מבוססי סוללה 
יתרונו הגדול בשיטת  - למרות 
התדלוק המהירה בדומה לבנזין. 
עדיין  שלו  הייצור  ואופן  מחירו 

לא זולים מספיק להוות תחליף.

התחבורה  בגזרת  זאת,  עם 
משמש  דווקא  הוא  הכבדה, 
משאיות,  שכן  מעולה  כפתרון 
כבדים,  ורכבים  אוטובוסים 
סוללה  על  יקר  מחיר  משלמים 
הרכב,  על  שמכבידה  ענקית 
ולא  ארוכות  שעות  נטענת 
המימן  הולם.  טווח  מספקת 
במקרה הזה מעניק קלות נשיאה 
מהיר  ותדלוק  ארוך  טווח  מול 

של דקות ספורות.

מתי נראה כאן מימן?
במסגרת ההסכם, יכניסו גם 
סונול   - עצמן  החברות 
משאיות   - ובזן 
מסוג זה לצי הרכב 
שלהן.  הכבד 
התהליך  יישום 
עתיד  כבר  בפועל 

להתחיל השנה.

בראיונות  הביעו  החברות  נציגי 
הדלק  את  במימן  רואים  הם  כי 
עולם  את  שישנה  העתידי 
ניר  סונול  מנכ"ל  התחבורה. 
רואה  הוא  כי  גם  אמר  גלילי 
על  שישפיע  ארצי  תהליך  בזה 
על  ובעיקר  נוספות  מדינות 
צריכת האנרגיה בישראל שכיום 
מבוססת על נפט שמחירו הולך 

ומאמיר.

על  המימן  הנעת  נושא  העלאת 
הגדולות  הרכב  חברות  שולחני 
גאולתי  תהליך  מסמלת  בעולם 
שעובר על עולמנו. בעוד בשנים 
עברו נפט סימל עוצמה כלכלית, 
ושימש  ופוליטית  מדינית 
כחומר בידם של שליטי מדינות 
עולם  שעתה  הרי  וטייקונים, 
כמעט  אחרי   - קובר  התחבורה 
מאה שנה - את מנועי הבעירה 
המגרש  את  ומפנה  הפנימית 
זולות  חדישות,  לטכנולוגיות 
יותר  שקטות  יותר,  ונגישות 

ומזהמות פחות.

כזכור, דבריו של הרבי שליט"א 
האנרגיה  בנושא  המשיח  מלך 
לשימוש  ומובילים  מכוונים 
באנרגיית השמש שהינה זמינה, 
טבעית ובריאה ומאפשרת חוסר 
אחרות.  במדינות  תלות 
אלא  אינו  המימן  וגם 
שלב נוסף המכשיר 
אלינו  ומקרב 
השימוש  את 
ת  י י ג ר נ א ב
שהעניק  השמש 
הבורא  לנו 

בחסדיו.
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חיים בן ישראל

הישיבה  שהוקמה  מאז 
לאחר  קצר  זמן  בחומש, 
זוכרים  לא  הישוב,  פינוי 
כה  תקופה  הישיבה  תלמידי 
סוערת כזו האחרונה. חסימות 
לצד  לישוב,  לבאים  כבישים 
של  ונשנים  חוזרים  מראות 
אף  לעיתים  הבתים,  הריסת 
זמן קצר לפני השבת, מעידים 
להתנכל  החליט  מישהו  כי 
הקריטית  היהודית  לנוכחות 

במקום.

שעות  שישי,  ביום  שבועיים,  לפני 
ספורות לפני כניסת השבת, הגיעו 
מתוגברים  בכוחות  צה''ל  חיילי 
השומרון  שבצפון  חומש  ליישוב 
החיילים  הרס.  פקודת  לבצע  כדי 
הוציאו את המשפחות בכוח, ושברו 

את הבתים עד היסוד.

ישיבת  תלמידי  לכן,  קודם  יומיים 
חומש נדהמו, כאשר בשעות הבוקר 
המשטרה  בלשי  פשטו  המוקדמות 
מתלמידי  שמונה  של  בתיהם  על 
מעצר.  צווי  ובידיהם  הישיבה, 
בבתים,  חיפוש  ערכו  הבלשים 
התלמידים,  את  אזקו  ולבסוף 
להתעורר  הספיקו  בקושי  אשר 

מהדפיקות.

בהמשך  מדובר  בכך,  די  לא  אם 
פעילות עוינת, כאשר כוחות צה''ל 

מנעו מעשרות רכבים בהם כ- 100 
ומשפחותיהם,  הישיבה  מתומכי 
לערוך  מנת  על  לישוב  לעלות 
של  הודיה  ומסיבת  התוועדות  שם 
יהודה  נרצח  בו  הפיגוע  ניצולי 
נוספים.  ונפצעו  הי"ד,  דימנטמן 
כניסתו של הרב  נמנעה  בין היתר 
למסור  שהגיע  לאו  הרב  הראשי 

שיעור בפני התלמידים בישוב.

התלמידים  זאת,  כל  למרות 
להמשיך  כוונתם  על  מצהירים 
עד  שעשו  כפי  במקום,  להיאחז 
עתה, והם לא נרתעים מההפרעות 
בו  הנורא  מהפיגוע  גם  כמו 
יהודה  הק'  הישיבה  תלמיד  נרצח 
דימנטמן הי"ד. יצויין כי פעילות זו 
עולה בקנה אחד עם הוראותיו של 
הרבי שליט"א מלך המשיח שקורא 

ישראל,  ארץ  חלקי  כל  את  ליישב 
באופן מיידי וללא רעש, באומרו כי 
שקט  להשכין  היחידה  הדרך  זוהי 

וביטחון.

צו השעה: ליישב את כל 
שטחי ארץ ישראל!

"מהפסוק "לזרעך נתתי את הארץ 
הזאת". אנו למדים שלמרות שישנם 
שייכות  על  המערערים  גויים 
ישראל  מארץ  מסויימים  חלקים 
לעם ישראל, ואף טוענים "ליסטים 
אתם" - מכל-מקום אין להתחשב 
מציאות  מזו:  ויתירה  בהם. 
המערערים היא זמנית ולמראית עין 
ובאמיתיות  בפנימיות  ואילו  בלבד, 
ישראל  ארץ  שכל  הם  גם  יודעים 

לגבולותיה שייכת לעם ישראל.

נדרש  זה,  דבר  לגלות  בכדי  אך 
שיהיה "קום התהלך בארץ לארכה 
שטחי  כל  את  ליישב   - ולרחבה" 
אותם  את  ובמיוחד  ישראל,  ארץ 

שטחים שמערערים עליהם.

כפי  להיות  צריכה  זו  והתיישבות 
 - אבינו  אברהם  אצל  שהיתה 
)שהרי "מעשה אבות סימן לבנים"(, 
בנה  ישראל  בארץ  שכשהתהלך 
אנו  צריכים  ולכן  לה'".  "מזבח 
בית  המקומות  אותם  בכל  להקים 

מדרש ומקוה טהרה.

יראו בגילוי ש"לזרעך  זה  ועל-ידי 
וגם  הזאת",  הארץ  את  נתתי 
אם  וגם  בכך.  יכירו  אומות-העולם 
"רגשו  של  מצב  יהיה  קלה  לשעה 
גויים ולאומים יהגו", צריכים לדעת 

שהאמת היא )שהם עצמם יודעים( 
שזהו - כסיום הכתוב - "ריק". וזה 
שהם מתנהגים בצורה של "רגשו" 
שהם  משום  רק  זה  הרי  ו"יהגו" 
לעיני  חובתם  ידי  לצאת  רוצים 

מישהו.

אי יישוב השטחים - היפך 
השכל הישר!

...וכפי שמוכח מכך גופא ש)למרבה 
הפלא והתמיה המהולה בצער גדול( 
עד היום טרם יישבו את כל שטחי 
כזו  שהנהגה  למרות  ישראל.  ארץ 
בכך  שכן  הישר,  השכל  היפך  היא 

גורמים רק לחץ תמידי!...

ש"יערה  רצון  יהי  ואילך  ומכאן 
עליהם רוח ממרום", גם על מתי-

שלא  רק  ש)לא  האמורים,  המספר 
לבני  יסייעו  שגם(  אלא  יפריעו, 
ארץ  בכל שטחי  להתיישב  ישראל 
לאחר  זאת  ידחו  ושלא  ישראל, 
זמן כי אם לעשות זאת תיכף ומיד, 
"בשעתא חדא וביומא חדא ממש" 

- שזה דוקא יגדיל את ההצלחה.

ומכל זה דוקא, הוא הדרך ל"ונתתי 
ואין מחריד  ושכבתם  שלום בארץ 
המנויות  הברכות  ולכל  גו'" 
ל"ואולך  עד  בחוקותי,  בפרשת 

אתכם קוממיות"."

לך- שבת-פרשת  מוצאי  )משיחת 
לך - בחדרו - תשל"ח - מוגה(

למרות הבטחות ראש הממשלה ושריו לפני הבחירות, הרי שלאורך החודשים האחרונים נרשמת התנכלות חסרת 
תקדים כנגד נקודות ההתיישבות • תלמידי הישיבה בחומש חווים הריסות בתיהם ואף חסימת הבאים לישוב 

חומש, נקודת 
מפנה כלפי 

ההתיישבות

שלימות הארץ
  בחזית המאבק לבטחון עם ישראל

כהוראותיו של הרבי שליט”א מלך המשיח

צילום: ישיבת חומש
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לחנך את עצמנו לאכפתיות
בעוד כלי התקשורת מעלים על נס את פעילותם הברוכה של שליחי הרבי שליט"א מלך המשיח באוקראינה ובמדינות הסמוכות, צריך כל 

אחד לשאול את עצמו: איך אני יכול לסייע?

מתקרבים לפורים, החג שמסמל כמו 
הרבה מהחגים היהודים את הצלת עם 
ישראל מאויביהם, הרבי שליט"א מלך 

המשיח מתעכב בשיחותיו, על דברי המן 
במגילה "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד 

בין העמים", ושם את הדגש על כך 
שנכון, אנחנו עדיין לא בגאולה האמיתית 

והשלימה, לא כל עם ישראל בארץ 
ישראל, עדיין מפוזרים, אבל יש כאן 

איזושהי נקודה עצמית שמשותפת בין כל 
היהודים, "ישנו עם אחד" לא משנה איפה 
נהיה ומה נעשה, אנחנו עם אחד, שמאמין 

באלוקים אחד.

הנסיבות המביאות אותי להיזכר בעניין 
זה, הוא המצב הכללי בעולם, רוסיה מול 
אוקראינה, וכולם עוקבים בדריכות אחרי 
הכותרות. ומי שבולטים בנוכחותם אותם 

שלוחים של הרבי שליט"א מלך המשיח 
שנמצאים בכל מקום ומקום, כדי להיות 

שם לעזר ליהודים.

לא מראות המלחמה ולא כדי להיות 
פופולאריים בתקשורת הם הגיעו 

למקומות אלה, אלא בשליחות המשלח, 
הרבי שליט"א מלך המשיח, שאכפת לו 

מכל יהודי ויהודי באשר הוא.

הבעל שם טוב הקדוש )מייסד תנועת 
החסידות( אומר שצריך שיהיה אהבת 

ישראל גם ליהודי שאתה לא מכיר 
ובחיים לא פגשת אותו קודם לכן.

וזו הדרך בה הרבי שליט"א מלך המשיח 
מחנך את חסידיו, ואולי הצפיה בכך 

בכלי התקשורת אמורה לא רק להוקיר 
את ההמוניות של החב"דניקים אלא 
לראות לשים יותר דגש בחיים שלנו, 

עד כמה אני עובד על לא לחיות סביב 
עצמי, אלא לדאוג בכסף ובמילה טובה 

ליהודים שסביבי, שפשוט יהיה להם טוב. 
ולדאוג עד כמה שאפשר, אפילו בפוסטים 

המתפרסמים, פחות לבקר אנשים אלא 
יותר לעודד ולחזק.

בתשנ"ב - 1922 דיבר הרבי שליט"א 
מלך המשיח אודות כך שרואים שמתחיל 
ה"קיבוץ גלויות" - שיהודים מכל קצוי 
תבל )ובפרט מדינת רוסיה שאז נפרצו 

חומותיה והותרה היציאה ממנה( עולים 
לארץ הקודש.

והנה היום, בשנת 2022, אומנם בנסיבות 
מצערות, אבל רואים את זה קורה, העליה 

הגדולה לארץ.

כמובן שאנחנו כואבים עד עמקי נשמתינו 
על כל יהודי ולא רק יהודי אלא כל אדם 

באשר הוא שנרצח בעקבות המלחמה, 
שכן הוא יציר כפיו של הבורא, וחייו 

חשובים ויקרים לנו.

אבל עלינו לדעת שכשאנחנו נפגשים 
במצב כזה בעולם, אז ראשית, אנחנו 
צועקים לה' שלא שייך שימשיך כזה 

מצב, ורוצים כבר את הגאולה האמיתית 
והשלימה.

שנית, צריך לדעת לא להתבלבל לדעת 
שזה באמת מה שיקרה בעתיד הכי קרוב, 
הגאולה תגיע ובכנפיה "לא מלחמה, ולא 

שנאה ולא קנאה ותחרות" ואין לנו כל 
הסברה למה נכון לרגע זה היא לא באה.

אבל נדע שלנו כיהודים, בניו של ה', יש 
לנו יכולת השפעה אדירה על כל העולם 

כולו, וכשנוסיף בטוב, בעשיה חיובית, 
אכפתיות מהזולת, היא תבוא! 

האירועים והעובדות בכניסה לגאולה
ארבע מהמסקנות העולות מהסיטואציה המורכבת באוקראינה: זמן של שמירה והגנה ליהודים, גילוי אהבת ישראל של הרבי שליט"א 

מלך המשיח באמצעות שלוחיו בעולם, והעליה ההמונית הפתאומית לישראל

האירועים האחרונים בעולם מעלים 
מספר עובדות שאי אפשר להתעלם מהן:

1. אירועי רוסיה-אוקראינה פרצו בין 
חג פורים קטן )בחודש אדר א'( לפורים 

)בחודש אדר ב'( - דבר שמזכיר את 
סיפור מגילת אסתר, שכאשר המן הרשע 

רצה להוציא את הגזירה על היהודים 
)ח"ו(, הטיל גורלות כדי לדעת באיזה 

חודש לבצע את הגזירה, והפור נפל על 
חודש אדר. בגמרא מסופר שהמן שמח, 
כיוון שחשב שבחודש זה אין חג ידוע 

לעם ישראל בעל משמעות שיכול לחזק 
את המזל של עם ישראל אל מול הגזירה, 
ובנוסף, בחודש אדר הסתלק משה רבינו 

מנהיג ישראל. אבל, הגמרא אומרת, 
שהמן לא ידע ש"בשבעה באדר נולד 

)משה רבינו( מושיען של ישראל" וביום 
ההולדת המזל של האדם גובר.

וכך, גובר מזלו של משה ושל כל עם 
ישראל )כי נשיא עם ישראל הוא מציאות 

אחת עם כל עם ישראל(, ועם ישראל 
ניצלו מגזירת המן.

כך גם היום - "והימים האלה נזכרים 
ונעשים" - כאשר בניסים גלויים, בין 
היהודים שנמצאים באזור הסכנה אין 
כמעט נפגעים בנפש )כמובן, שאנחנו 

מאחלים ומייחלים שכל יהודי שבמהלך 
הימים האחרונים איבד את מעמדו 

הכלכלי, ישוב למעמדו ללא כל צער, 
מתוך הגאולה האמיתית והשלימה מיד 

ממש(.

2. העולם עומד ומשתאה לנוכח העוצמות 
שמתגלות בעם ישראל בעת הזו:

שלוחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, 
המשמשים כמנהלי בתי חב"ד הפזורים 
ברחבי אוקראינה ומחוצה לה, התגלו 
כמובילי מבצע הצלה דמיוני על מנת 

לחלץ ולהציל רבבות יהודים מחוץ 
למדינה, על כל המשתמע מכך )ניהול 

שוטף של לוגיסטיקה, תקציבים, 
מתנדבים ועוד(.

ברגע האמת, דווקא שלוחים אלו הראו 
שמטרת הגעתם לכל מקום בעולם היא 

לדאוג לכל יהודי ללא שום תמורה, 
הן בגילוי יהדותו בקיום תורה ומצוות 
)במישור הרוחני( והן בדאגה לשלומו 
ובריאותו )במישור הגשמי(, בכל מצב 

שיהיה.

ברגע הראשון, שום מדינה או ארגון 
עולמי לא הצליחו או ניסו להוביל 
בפועל את הצלת רבבות היהודים 

מאזור הקרבות. רק הרבי שליט"א מלך 
המשיח, בדאגתו האין סופית לכל יהודי, 
באמצעות שליחיו הפרוסים בעולם הביא 

לכך שיהודי בכל מקום לא ישאר בודד 

ויגיע אל המנוחה ואל הנחלה.

3. דווקא על אדמת אוקראינה, הרוויה 
ברדיפת יהודים במשך הדורות - 

בפוגרומים ובגזירות ובמהלך מלחמות 
העולם. דווקא שם, מי שיהודי זוכה כעת 
לתמיכה ויציאה בקלות יותר, עקב עזרת 

הבתי חב"ד והתגייסות כללית רחבה 
של יהודים מכל רחבי העולם לעזור 

לאחיהם בכל הנדרש, ורבבות אזרחים 
היו משלמים כעת כל הון כדי להפוך 
לישראלים. אז: א( אין יהודי בודד. ב( 
כיום, בכל מקום, גאווה להיות יהודי!

4. בדיוק בימי פרוץ הקרבות 
באוקראינה, מגלים חסידי חב"ד בשיחת 
ה'דבר מלכות' השבועית מהרבי שליט"א 

מלך המשיח )שיחות שנאמרו בשנים 
תשנ"א-תשנ"ב שנוהגים ללומדן מדי 

שבוע לפי סדר פרשיות השבוע( דברים 
ברורים על הנס ביציאת רבבות יהודים 

מעבר למסך הברזל הסובייטי באותה 
תקופה, ועלייתם לארץ ישראל מתוך 

הרחבה ומנוחה - שבזה כבר רואים את 
תחילת קיום הייעוד על אחרית הימים 

בדברי הנביאים אודות "קיבוץ נדחי 
ישראל".

והרבי שליט"א מלך המשיח מוסיף שם 
שעדיין יש כאלו במקומות אחרונים 

בעולם שעדיין צריכים לברוח ממקום 

סכנה, וגם להם יהיו ניסים ויגיעו בשלום 
למחוז חפצם.

הדברים, שנאמרו לפני 30 שנה בדיוק, 
מתאימים באופן מדהים לתקופתנו זו, 
ומחדש רואים כיצד מנהיג עם ישראל 

הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח 
חי וקיים עימנו ומוביל את בני ישראל 

לגאולה השלימה.

מה שבטוח:

אם שואלים אותנו: באיזה צד אנחנו?

התשובה היא: בצד של המשיח כמובן!

כולם מסכימים, שעידן הגאולה והמשיח 
יביא ללא ספק בין העמים לשלום עולמי 

מוחלט, קיים ונצחי.

כדברי הרמב"ם ונביאי עם ישראל במשך 
הדורות: "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא 
רעב, ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, 
כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

מכסים".

ובמיוחד על המלך המשיח עצמו נאמר 
בנביא ישעיה "ושפט בין העמים והוכיח 

לעמים רבים, וכתתו חרבותם ]= כלי 
הנשק[ לאתים וחניתותיהם למזמרות, 

לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד 
מלחמה". 

רן שמיר

שניאור גרנשטט
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לא סתם 
במקרה

במגילת אסתר לא נמצא את 
שמו של הקדוש ברוך הוא, אך 

על כל צעד ושעל נגלה את 
השגחתו המגינה בכל הפרטים. 
מיהם מרדכי ואסתר כיום ואיך 

אפשר למצוא אותם? 

כמידי שנה, בקריאת המגילה אנחנו מבחינים 
בעובדה, שמגילת אסתר איננה מזכירה את 

הקב"ה.

הקריאה היא מאוד סיפורית. נפתח בפנינו 
מאורע מכריע בחייהם של היהודים, בתקופה 

שבה המלך אחשוורוש היה השליט החזק 
ביותר בעולם.

העם היהודי באותה תקופה היה ממש נתון 
לחסדיו. החלטה לכאן או לכאן הייתה חורצת 

גורל של עם שלם בכל רחבי תבל.

המגילה היא חלק מהתורה הקדושה, והיא 
אינה מזכירה את הקב"ה שהופך את הפור 

שנפל על היהודים, זה שמשנה את ההחלטות 
המרושעות שנרקמות כנגד העם היהודי. 

הכיצד?

תורת החסידות מתייחסת לשמה של המגילה, 
אסתר, ששמה דגש על "הסתרה". מגילה 
שלמה שמסתירה ומעלימה את האלוקות.

הקורא מקבל סיפור שכביכול התנהל בדרך 
הטבע, מבלי לדעת שהכל מנוהל מעל הטבע 

ממש.

מה שמובן לקורא הוא שיהודיה הקריבה את 
עצמה לטובת העם היהודי, ובזכות מסירות 
הנפש שלה העם היהודי ניצל. אבל, מי זאת 

אסתר, ואיך דווקא היא מצליחה לשכנע מלך 
גדול ועצום לבטל גזירת שמד?

המגילה מגוללת סיפור אין סופי על העם 
היהודי, שלרגעים נדמה לו שכל מאורעות 

חייו מתרחשים "במקרה", בדרך הטבע, והוא 
מחפש את המושיע שלו, את "אסתר".

נדמה לו, שמנהיג מסור וחזק יכול לבטל את 
הגזרות המגיעות לפיתחו, והוא מחשיב את 
חייו לסיפור. לכל אחד יש סיפור, ולעיתים 

רבות נדמה לנו שאין כותב לסיפור.

באה תורת החסידות ומצביעה על תכלית 
החיים של העם היהודי. אנחנו עם שחי 

בתוך מגילה, בעולם שמעלים ומסתיר על 
האלוקות, באמצעות צמצומים רבים של 

אורות גדולים שמחפשים כלים.

אך האמת היא שמאחורי כל חושך עצום - 
יש אור עצום. אחשוורוש העצום הוא הסתרה 

של אור אלוקי עצום. אסתר היא שליחה 
שנאבקת לגלות את האור. היא אינה מאבדת 
את הזהות היהודית שלה, וכל גזירה מחזקת 
את האמונה שלה עוד יותר. היא יודעת שאין 

"מקרה", אלו רק התרחשויות שמבקשות 
לגלות עוד יותר את האלוקות בעולם, שכולם 

ידעו מי הוא השליט היחידי של העולם.

אסתר נמצאת בכל יהודי. אצל כל אחד ואחת 
מסתתרת נפש אלוקית, ועלינו לא להתפעל 

מהגוף שנושא אותה ולהיכנע לתרחישים 
שנראים לו. הגוף בטוח שרק הוא נמצא 

בחוויה הנוכחית, אך הנפש האלוקית לעומת 
זאת, יודעת שכל החוויה נוצרה בשביל הגוף, 

בכדי שהוא יאיר איפה שהכי חשוך, איפה 
שיש גזירות ונראה אבוד. דווקא שם צריך 

להתעצם עם הנפש האלוקית, ולהפוך להיות 
שליחי השם שחושפים ומגלים את האמת 

מבעד להסתרה.

כך נבנים כלים לאורות וכל רע הופך לטוב.

הרבי שליט"א מלך המשיח שולח מידי יום 
את אסתר ומרדכי לבצע את שליחותם, 

יהודים שקמים ומתנתקים מכל "מקרה", 
לטובת גילוי עוד מהטוב שמסתתר בעולם. 

טוב שמסתתר בכל יהודי ויהודיה בכל 
העולם.

ביחד אנחנו כוח ואור גדול שחושף מי מנהל 
את העולם באמת. וזה לא אחשוורוש, כפשוט, 
זה כן מלך גדול ועצום, זה מלכו של עולם - 

הקב"ה.   

ות
דע

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(

ליבנת סגס

הגוף בטוח שרק הוא 
נמצא בחוויה הנוכחית, אך 

הנפש האלוקית לעומת 
זאת, יודעת שכל החוויה 
נוצרה בשביל הגוף, בכדי 

שהוא יאיר איפה שהכי 
חשוך, איפה שיש גזירות 

ונראה אבוד




