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האיש שהפך את בית המקדש למציאות
מוחשית בעבור רבים .הרב ישראל
אריאל ,יו"ר מכון המקדש בריאיון
למגזין עולם חדש ,על המהפך התודעתי
שמתחולל אצל כל שדרות העם

18
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הילד הערבי
שהחליט להתגייר
 //רחל שאבי

תשכחו את כל
מה שידעתם
על הענבים
 //אריה
קירשנזפט

מצפה
לבניין אריאל

הוא אחראי על מהפך
תודעתי בקרב אלפים רבים ,שבזכות
פעילותו מושגי בית
המקדש ,הפכו להיות מוחשיים ועכשוויים.
אחרי שמאות אלפים ביקרו
במכון המקדש ,המייסד וראש מכון
המקדש בירושלים ,הרב
בנציישראל אריאל מציב את היעדים הבאים
פרישמן
>
עמ׳ 10

الخـالص Redemption
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כלכלה
האם למישהו יש פתרון ליוקר
המחיה?  /טל רוזנברג

16

מבזקים
דיווחים שוטפים מפעילות
משיח ברחבי הארץ  /מדור חדש

18

יחי א
דוננו מורנו ורבינו מ
לך המשיח לעולם ועד

בארץ
שמחה ואמונה בעצרת
הגאולה  /שניאור גרינפלד

22

דעות
המהפך של חודש תמוז מאבל
להתרגשות  /שניאור גרנשטט

אחרי מאות שנות סכסוך ואין ספור פיגועי טרור  -מגיע הפתרון

אחת ולתמיד:
זה מה שהמשיח
יעשה למחבלים
כולם מחפשים פתרון לבעיה הערבית ,מסיפוח דרך הסכמים
ועד להיפרדות • תחקיר מיוחד מגלה מה עומד לקרות בקרוב
לכל המחבלים ותומכי הטרור • המלחמה של מלך המשיח •
שקד איש שלום ,תחקיר ,עמ' 4

דור שלם
דורש
אחדות

קריסה בשדה
התעופה? יש פתרון!
שורה של משברים הובילו לקריסה בשדה התעופה :שביתת
טייסים ,מחסור בעובדים ,זינוק במחירי הטיסות – כל אלו
ועוד מאיימים על ענף התעופה • מראות אלפי המזוודות
התקועות בנתב"ג מעלות חשש להמשך פעילותו התקינה
של שדה התעופה • הפתרון :הכנסת גורם תעופתי
מתקדם ,מסוג חדיש ביותר • יוסף אברמוביץ עמ' 14

מחקר של אוניברסיטת
בר-אילן ניסה להבין
מה הגורם לקיטוב בין
חלקי העם • מתברר
שלמרות חילוקי הדעות
כמעט בכל נושא – כולם
מסכימים שצריך להסכים
• הגיע הזמן להפוך
את חלום האחדות בעם
ישראל למציאות מוחשית
ועכשווית • זה בידים שלנו
• טל רוזנברג עמ' 6

חזרה לראות  -אחרי
עשרות שנים!
במרכז הרפואי בילינסון מציינים בסיפוק את הצלחת
הניתוח החדשני המעניק לעיוורים את ראייתם בחזרה
• שלב נוסף לקראת סיומה הסופי של הבעיה ופקיחת
עיניים לכל העיוורים • מנחם אמיתי עמ' 11

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

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

לזכות אהרן הלוי בן חיה
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הגיע זמן
מקדש :כולנו
מתגייסים
לבנייתו

הציפיה לביאת המשיח ,היא לא רק אחד מיסודות היהדות
אלא גם הגורם המכריע המביא להתגלותו בקרוב ממש
המהפך שעבר על ימי שלושת השבועות בין י"ז בתמוז
לתשעה באב ,בהם עוסק עם ישראל בלימוד מעשי של
עניני בית המקדש הצטרפו עוד היום!

ש

לש פעמים מידי יום מזכיר כל יהודי
בתפילתו את ציפיתו לבנין בית
המקדש" :רצה ה' אלוקינו בעמך
ישראל ,ולתפילתם שעה ,והשב
העבודה לדביר ביתך ,ואשי ישראל
ותפלתם באהבה תקבל ברצון ,ותהי
לרצון תמיד עבודת ישראל עמך :ותחזינה עינינו
בשובך לציון ברחמים .ברוך אתה ה' המחזיר שכינתו
לציון".
על תפילה זו ,חוזר יהודי ,הן בימי חול והן בשבתות
ובחגים ,אז אפילו מתווספת פעם נוספת ,בתפילת
המוסף.
תפילה זו ,בתוך שאר הפעמים בהן מזכיר כל אחד
את ציפייתו לגאולה האמיתית והשלימה ובנין בית
המקדש השלישי ,היא תמצית חייו של עם ישראל.
במשך אלפיים השנים האחרונות ,מאז חורבן בית
המקדש השני ,מצפים היהודים לגאולה שתסיים את

כל צרותיהם.
זולאי( ,פוסק הלכה
החיד"א (הרב חיים יוסף דוד ֲא ַ
ומקובל ,שחי לפני כמאתיים שנה) מסביר את רמת
הציפיה ושכרה ,בחלק אחר של התפילה ,הנאמר אף
הוא בתפילת העמידה בימי החול" :את צמח דוד עבדך
מהרה תצמיח ,וקרנו תרום בישועתך ,כי לישועתך
קיוינו כל היום".
והוא שואל על כך :בדרך כלל כאשר נאמרת המילה
"כי" משמעותה נתינת טעם וסיבה לבקשה ,כפי שאדם
מבקש מחברו הבא נא לי את העט כי אני צריך אותו,
או כי אני נתתי לך אותו .ולפי זה ,מהי משמעות המילה
"כי" במשפט "כי לישועתך קיוינו כל היום"? ומסביר
זאת ,שאכן אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ,שיביא
לנו את הגאולה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח"...
מדוע? משום "כי לישועתך קיוינו כל היום" ,בגלל שאנו
מחכים ומצפים לה בכל היום .לא רק בחלק מהיום,
ולא רק בשעת התפילה וכיוצא בזה ,אלא ממש כל
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היום .כפי שנאמר בשלושה עשר העיקרים ,אותם מונה
הרמב"ם שחייב כל יהודי להאמין בהם ,ובאה לידי
ביטוי שם במילים המפורסמות והמוכרות" :אני מאמין
בביאת המשיח  . .אחכה לו בכל
יום שיבוא".

חדשות

שבאה תיכף ומיד ממש ,מובן ,שלימוד הלכות בית-
הבחירה בשנה זו צריך להיות באופן אחר לגמרי:
"לכל לראש  -שהלימוד הוא לא מצד התגברות

לבנות  -כל אחד יכול

אם בכל ימי השנה ,מחוייב כל
אחד לחזק את אמונתו ולצפות
ולקוות כל היום לגאולה האמיתית
והשלימה ,אזי ,כאשר אנו מציינים
את ימי שלושת השבועות בין
שבעה עשר בתמוז לתשעה
באב ,בין היום בו הובקעו חומות
ירושלים ,לבין היום בו נחרב
ונשרף בית מקדשנו (פעמיים ,הן
בבית ראשון ,והן בבית שני) ברור
שרמת הצפיה והשיח בנושא,
עולה לשיאים חדשים.
ואכן ,בדורנו ,קובע הרבי
שליט"א מלך המשיח ,את ימים
אלו ,ללימוד והרחבת הידע בכל
הנוגע לענייני בית המקדש.
כאשר בכל מקום ,נפתחו
בהוראתו ,שיעורים המיועדים
לציבור הרחב ,בהם יכול כל
אחד ,להעשיר את הידע בפרטים
השונים הנוגעים לצורת הבית,
כליו או סוגי העבודות הנדרשות
בו.
הטעם לקריאה זו ,הוסברה
על ידי הרבי שליט"א מלך
המשיח ,לא פעם ,בדברי המדרש
המתארים את המחזה שראה
הנביא יחזקאל ,בעודו נמצא
בבבל ,בתקופה שבין חורבן בית
ראשון ,לפני הקמת בית שני,
בעוד העם כולו מתאבל על חורבן
הבית ,ואינו צופה גאולה בקרוב,
או אז הראה הקב"ה ליחזקאל את
מראה הבית השלישי על פרטיו.
וכך מתאר זאת המדרש:
"כשהקב"ה מראה ליחזקאל את
צורת הבית ,מה הוא אומר? -
'הגד את בני-ישראל את הבית
וייכלמו מעוונותיהם ומדדו את תכנית'.
אמר יחזקאל לפני הקב"ה :עד עכשיו אנו נתונים בגולה
בארץ שונאינו ,ואתה אומר לי לילך ולהודיע לישראל
צורת הבית?… וכי יכולין הן לעשות? הנח להם עד
שיעלו מן הגולה ואחר-כך אני הולך ואומר להם .אמר
לו הקב"ה ליחזקאל :ובשביל שבניי נתונים בגולה יהא
בניין ביתי בטל?! אמר לו הקב"ה :גדול קרייתה בתורה
 כבניינה .לך אמור להם ,ויתעסקו לקרות צורת הביתבתורה ,ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה  -אני
מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית" (תנחומא
פרשת צו ,יד).
במילים פשוטות יותר ,אומר לו הקדוש ברוך הוא
כי ללימוד זה יש מעלה והיא זו הגורמת בפועל את
בנין הבית.

בפועל ממש

אין זמן מתאים יותר מלחזק את בניין הבית ,מאשר
ימים אלו ,כפי שהזכרנו קודם .ולגבי אופן הלימוד
הנדרש מאיתנו ,קובע הרבי שליט"א מלך המשיח
בשיחת הדבר מלכות" :כיוון שעומדים על סף הגאולה
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וההשתוקקות להמעלה והשלמות דבית-המקדש
השלישי ,עליו נאמר 'גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון
מן הראשון' ,גדלות שלא הייתה מעולם
(לא בבית שני ,ולא בבית ראשון ,ולא
במשכן שעשה משה)…
"ועוד ועיקר  -שהלימוד הוא
מתוך ידיעה והכרה בוודאות
גמורה שאין זה 'הלכתא למשיחא'
כי-אם ,הלכה למעשה בפועל
ברגע שלאחרי זה ,כיוון ש'מקדש
העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל
(כבר עתה למעלה ,ותיכף) ייגלה
ויבוא משמים' ברגע כמימרא"!
זאת אומרת ,שבעוד אנו
מוצאים בגמרא את הביטוי
"הלכתא למשיחא" בצורה הניתנת
להבנה ,כי ישנן הלכות מסויימות
שנאמרו כדי לדעת את המעשה,
שיצטרכו לעשות אי אז בעתיד
כאשר יבוא מלך המשיח ,הרי
שכעת ,בעומדנו על סף הגאולה
האמיתית והשלימה ,הופך הלימוד
בהלכות אלו למעשי ,ברגע הקרוב.
כך שכאשר יושבים יהודים
ולומדים את ענייני בית המקדש
בכל מקום בו הם נמצאים ,עליהם
להרגיש רגש של שמחה מכך
שהלימוד אינו תיאורטי חלילה,
אלא מעשי ובא לידי שימוש ממש
עכשיו!

מתגלה מהשמים

אם בעבר הייתה תקופה
זו מבטאת בעיקר רגש של
אבלות בדגש על התרפקות
על העבר המפואר שהיה
נחלת אבותינו ,הרי כשאנו
נמצאים כיום בימות
המשיח ,הרי שהולך וגובר
רגש ההשתוקקות לבנין
בית המקדש השלישי
רגש האבלות וההשתדלות לתקן החיסרון דחורבן
בית-המקדש ,אלא (גם לולי החורבן) מצד הכוסף

אם בעבר הייתה תקופה זו
מבטאת בעיקר רגש של אבלות
בדגש על התרפקות על העבר
המפואר שהיה נחלת אבותינו ,הרי
כשאנו נמצאים כיום בימות המשיח,
הרי שהולך וגובר רגש ההשתוקקות
לבנין בית המקדש השלישי.
ניתן להמשיל זאת לאדם שנגזר
עליו עונש כבד של מספר שנים
ארוך בכלא .הרי שבהגיע בכל שנה,
בימי שבתו בכלא ,היום בו הוא הוכנס
לכלא ,הרי זה גורם לו רגש של עצב וצער,
בזוכרו את ימיו כאדם חופשי ומאושר .אך בהתקרב
הזמן בו הוא עתיד להשתחרר מבית האסורים ,הרי שכל
יום מגביר אצלו את השמחה והציפיה לקראת שחרורו
וגאולתו .אפילו כאשר הוא מציין את יום כניסתו לכלא,
אומר הוא לעצמו הרי זו הפעם האחרונה שאציין תאריך
זה בכלא ,וכיוצא בזה.
זה הזמן מתאים ,להגיע ולהשתתף בפועל בסדנאות
והשיעורים הרבים ,המתקיימים בימים אלו ,בכל מוקדי
חב"ד ,ובכך להפוך את שלושת השבועות מימי אבל
וצער לימים בהם אנו שקועים בכל הווייתנו בנושא בית
המקדש.
ובזכות ההחלטה להשתתף בשיעורים אלו נזכה
בקרוב ממש ,ותיכף ומיד ממש ,להתגלותו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,ולבנין בית המקדש השלישי
המוכן כבר למעלה שירד מהשמים ויגיע להר הבית
בירושלים ,אחרי שיתגלה ב 770-בניו יורק ,כשהוא
נוטל עמו כל כל בתי הכנסת מכל העולם!
המערכת
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דור אחרי דור הם הציקו ופגעו בעם ישראל ,כעת התמונה
מתהפכת והם עומדים לשלם את המחיר על מעשיהם

סיכול ממוקד :כך ימגר מלך המשיח
את המחבלים ותומכי הטרור
הבשורות שמלך המשיח מביא איתו בכנפי הגאולה האמיתית והשלימה ,ידועות ומוכרות ברובן.
חיים נצחיים ,בריאות ופרנסה בשפע לכל ,וסודות התורה וקיום המצוות בשלמות • בתחקיר
הקרוב נעמוד על אחד הנושאים הנפיצים והפחות ידועים בפעולותיו של המשיח  -מה הוא יעשה
לערביי ישראל ,ומדוע רק פתרון זה הוא הפתרון המושלם עבור הבעיה הערבית שמאיימת על
אדמותינו וביטחוננו .הצטרפו למסע • שקד איש שלום

הלאומניות והרמת הראש הערבית
הופכים יותר ויותר לבעיה קשה,
שפתרונה טורד את מנוחת
הציבוריות הישראלית .בועת ה'דו
קיום' מתנפצת בהתרסה שוב שוב
בפרצופם של 'שוחרי השלום' המדומה ,ויחד עימה
מתמוססת גם התקווה הנאיבית כי ניתן לתת אמון
עיוור בציבור כה גדול ,ששאיפתו היא להשתלט על
כלל אדמותינו ,ומנהיגיו בגיבוי האסלאם והפלגים
הקיצוניים והשטח הערבי מצהירים שוב ושוב על
כוונתם האחת והיחידה :לראות את כלל אזרחי
ישראל היהודים (גם את ראשי תנועות השמאל
הרדיקליות ככל שיהיו) נמצאים מעברו הרטוב של
החוף הישראלי.
וכששאלת המים הטריטוריאליים הספציפיים בהם נבלה
בשחייה ,לא מטרידה את מנוחתם של המסיתים
הערבים ,התמונה הכללית ושאיפתם
הגלויה של העם שמסתובב בערינו
ומתגורר באדמותינו,
באופן
מעוררים
טבעי סימני SOS
בוהקים
אדומים
אצל כל יהודי
החפץ בהמשך חיים
רגוע ,שליו ונטול
שחיות מיותרות.
וה מ חש בות
על מלך
המשיח
שיבוא
בקרוב
וי ע לים
ת
א
הערבים מהנוף,
נשמ ע ות
במ ק ומ ן
ומעודדות
את הרוח
הלאומית.

הבעיה הערבית

כשמדברים על שורשי האיום הערבי ,ראשית חשוב
להתוודע לעובדות ולמספרים .קרוב לשני מיליון ערבים
בעלי אזרחות ישראלית מתגוררים בשטחי ישראל על פי
נתוני רשות האוכלוסין ,והם מהווים למעלה מחמישית
מכלל אזרחי המדינה  -וכך גם הביטוי 'גיס חמישי' מקבל
משמעות כפולה...
מספרם המדויק של ערביי יהודה ושומרון (בעלי
תעודת זהות פלסטינית) לעומת
זאת שנוי במחלוקת ,הלמ"ס
הפלסטיני מפריז במספר של
 3,120,000כשמתוכם קרוב
לחצי מיליון מתגוררים במזרח
ירושלים והעוטף .לפי גורמים
אמינים יותר המספרים נמוכים
בהרבה ,ויש הטוענים כי הוא
אף לא חוצה את רף השני
מיליון .לכל הדעות ,קיימים
בשטחי מדינת ארץ ישראל לכל
הפחות כ 3.5מיליון ערבים .ואם
נוסיף גם את תושבי חבל עזה
שמספרם גם הוא נושק לשני
מיליון ,עולה תמונה של קרוב
לחמישים אחוז ערבים מכלל
התושבים בין הים לירדן .נתון
מטריד שקשה עד בלתי אפשרי
להתעלם ממנו.
כבר מעת שבירך יעקב אבינו את עשיו בנו  -אבי
האומה הישמעלית־ערבית "על חרבך תחיה" ,לקחו להם
צאצאיו את 'תרבות' החרב וההרג כשיטה ודרך חיים (או
מוות ,תלוי למי .)..כשמבינים רקע זה ולומדים מעט את
ההיסטוריה של העם הערבי ומסעי הרציחות ומלחמות
הכל-בכל ארוכי השנים ,מבינים כי לא משנה מה נעשה
וכיצד נתייחס לאוכלוסייה זו ולדרישותיה ,מעשי הפשע
והפיגועים יימשכו.
אז היכן הפתרון? האם משטר צבאי הרמטי וקפדני
על הערים הערביות הוא הפתרון ,או שאין מנוס מלסייע
לאורחים הלא קרואים לשוב חזרה על עקבותיהם לארצות

ערב  -מהן באו אל ארץ ישראל שלנו?

מה שמשיח יעשה להם

כמובן כשמדברים על המשיח ,ועל פעולותיו שיעלימו
אחת ולתמיד את הערבים מהנוף  -למותר לציין כי אין
בכך גזענות כלפי ערבים חלילה .אם נתבונן ממרומי 1900
שנות הגלות ,נגלה כי המחבלים הערבים בעצם לא המציאו
את השיטה .היכן שהעם היהודי הלך ומה שהוא לא עשה -
תמיד היו צוררי ישראל בסביבתם שדאגו למרר את חייהם,
ולהזכיר להם את היותם כבשה
בין שבעים זאבים.
אך טבעי כי בעת בה גאולת
העם היהודי תגיע ,וצדק פואטי
ישרור בעולם ,יבוא יום הנקם
בו כל אותם רשעים שהתאכזרו
לעמנו במשך הדורות ,יקבלו
מנה אחת אפיים כגמולם .לא
כנקמה ילדותית וקטנונית
באמצעותה חפץ הנוקם להוכיח
את עליונותו ,היות ובימות
המשיח בהם 'אבן מקיר תזעק'
ו'והלכו גויים לאורך' ,לא יהיה
עוד ספק בעיני הגוי המתבונן
על מציאותו ועליונותו של העם
הנבחר.
הדבר דומה יותר לפריעת
חוב .היושב במרומים רואה
ורושם את כל מעשיהם של
הברואים ,ועת פריעת העונש לרשעים הגויים על מעשיהם
 זמנה הוא בגאולה .בעת בה יתבטל הרע ,כל מה שלאמוגדר כטוב וקדושה יפוג התוקף למציאותו ,והוא יתפוגג
ויתמוסס כלא היה.
ואם בערבים עסקינן ,שאלת הטרנספר או משטר צבאי
נוקשה הופכת למיותרת .עם בוא המשיח וביטול מציאות
הרע והגויים  -כבר לא יישאר את מי לטרנספר.
נבואת בלעם הכתובה בחומש במדבר בפרשת בלק,
מתארת את טיפולו של מלך המשיח בגויים במשפט הבא:
"וְ ַק ְר ַקר ָּכל ְּבנֵ י ֵׁשת" .פירוש המשפט הוא ,שההחרבה
וההשמדה של מלך המשיח את הגויים תהיה כמו הריסת

נבואת בלעם הכתובה
בחומש במדבר בפרשת
בלק ,מתארת את טיפולו
של מלך המשיח בגויים
במשפט הבא" :וְ ַק ְר ַקר
ׁת" .פירוש
ָּכל ְּבנֵ י ֵש
המשפט הוא ,שההחרבה
וההשמדה של מלך
המשיח את הגויים תהיה
כמו הריסת קיר
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יו״ר מטה שבע מצוות בני נח ,הרב בועז קלי ,בשיחה עם מנהיגים דרוזים בכפר בית ג’אן

קיר.
ואם חשבתם שמדובר בתרחיש
קיצוני ,אז הנביא ישעיה מתאר זאת ביתר חריפות:
"א ְד ְר ֵכם ְּב ַא ִּפי וְ ֶא ְר ְמ ֵסם ַּב ֲח ָמ ִתי ִּ . .כי יוֹם נָ ָקם ְּב ִל ִּבי
ֶ
וּ ְׁשנַ ת ְּגאוּ ַלי ָּב ָאה".
פסוקים מפורשים אלו ,מצביעים במוצהר על שלטונו
של מלך המשיח ,ככזה בו לא יהיו לגויים הרבה ברירות.
בין אם הם יושמדו כקיר ,ובין אם מלך המשיח ירמוס את
קיומם  -מציאותם תהפוך להיסטוריה גלותית.
רגע ,ומה עם הגויים הטובים? גם בין הערבים גופא,
ניתן להבחין כי לא כולם עשויים מאותו רוע מוחלט
החפץ בהשמדתנו ,יש מהם
הנראים נחמדים ,וישנו מיעוט
שאף מכריז בגלוי על אהדתו
והערצתו לעם היהודי.
תמיהה נוספת צצה ,והיא:
כיצד בזמן הגאולה ,המסמלת
את נצחון הטוב בעולם וכיבוש
הרע ,דווקא אז תתרחש השמדה
כללית וקולקטיבית ,של
גויים  -רעים ככל שיהיו? איך
משתלבים הרס ,חורבן והריגה,
בתקופה הזו של ימות המשיח ,שמהותה היא רק טוב ,שפע
וקדושה?

התעסוקה הגאולתי ימצא להם ג'ובים ,אלא הגויים שישרתו
בגאולה יעשו זאת עקב כך שהם יראו בכך זכות עצומה,
והזדמנות פז עבורם לעבור ממצב של צפייה פסיבית,
להשתתפות אקטיבית בפסגת הטוב עלי אדמות.
מובא בגמרא ,כי יהודי שנזהר ומקיים כראוי את מצוות
ציצית בזמן הגלות ,יזכה בגאולה בשכר זאת לאלפיים
ושמונה מאות עבדים .מספר כזה של משרתים לאדם אחד
נשמע חסר תוחלת לכאורה ,לאדם שעד לא מזמן בטרם
הגיעה הגאולה ,לא עמד לרשותו ולו עבד אחד לרפואה.
תמיהה זו נצטרך להשאיר לפתרונו של מלך המשיח,
ובינתיים נזכיר כי למחבלים ולרשעים אין זכות קיום
בעולם הגאולתי ,ומלך המשיח
ישיב להם כגמולם ויכריתם מן
העולם .לשאר הגויים הטובים
שנהגו בהגינות בזמן הגלות
בשכניהם היהודים ,מזומנים
בגאולה תפקידים ייחודיים,
שייתכן ובחשיבה גלותית הם
ייחשבו בזויים עבור מלכים
ושרות ,אך בעולם הגאולתי
אותם מלכים דווקא יראו בכך
כבוד גדול.
אם כן לכאורה נראה כי ישנה מחלוקת תורנית על
קיום הגויים בגאולה .מעבר אחד ניצבים הפסוקים ומאמרי
חז"ל המדברים על השמדה קולקטיבית של כל אשר בשם
גוי ייקרא .ומהעבר השני אנו רואים תיאורים מדוייקים
על תפקידים מיוחדים שנכונו לגויים בגאולה ,מהם ניתן
להסיק כי ישנם שיטות הדוגלות בקיום הגויים בגאולה.
במקום להסתבך ,מסביר לנו הרבי מליובאוויטש
שליט"א מלך המשיח כי אין כאן מחלוקת אמיתית האם
אכן יהיו גויים בגאולה או שהם יושמדו .הבורא יתברך
"רחמיו על כל מעשיו" ,ואחרי הכל הגויים הם יצירי כפיו,
אם כך ברור כי תרחיש של השמדה המונית קולקטיבית
לא בא בחשבון.
הדיון התורני הוא אם כן ,האם בגאולה הגויים יהיו
כניצבים בלבד המסייעים למטרת עולם גאולת העם
היהודי ,ובהם לכשעצמם אין צורך מיוחד אלא רק עבור
סיוע ליהודים בעבודות משק הבית .מצב זה הוא השמדה

בין אם הם יושמדו
כקיר ,ובין אם מלך
המשיח ירמוס את קיומם
 מציאותם תהפוךלהיסטוריה גלותית

גלגל ההצלה שלהם

יהם ֵמינִ יק ַֹתיִ ְך ַא ַּפיִ ם
"וְ ָהיוּ ְמ ָל ִכים א ְֹמנַ יִ ְך וְ ָשׂרו ֵֹת ֶ
ֶא ֶרץ יִ ְׁש ַּת ֲחווּ ָל ְך וַ ֲע ַפר ַרגְ ַליִ ְך יְ ַל ֵחכוּ וְ יָ ַד ַע ְּת ִּכי ֲאנִ י
ה'" .במילים אלו מתאר הנביא ישעיה את תפקיד מלכי
ושרות אומות העולם בגאולה ,והוא לסייע לעם היהודי -
כן ,בעבודות פשוטות ופיזיות כטיפול בפעוטות.
בגאולה כידוע לא יהיה רעב ללחם או צמא למים ,וכל
יהודי באשר הוא יעסוק בדבר אחר בלבד :לדעת את ה'.
או אז אכן מלכי ושרי אומות העולם שיחפצו להיות גם
הם חלק מהתמונה ,יסייעו לעם ישראל בצרכי משק הבית
ושאר הזוטות הגשמיות ,וכך יותירו לנו לעסוק אך ורק
ברוחניות ובקדושה.
אין מדובר רק בעבדים זמינים ומשועממים שמשרד

מטפורית ואיבוד המציאות המהותית ,שכן מציאותם
לכשעצמה בטלה ,ומשמשת אך רק לצורך חיצוני ונפרד
מהם.
לשיטה זו התגלות האמת האלוקית בגויים בגאולה,
תהיה בצורה חיצונית בלבד .הם אכן יעבדו את הבורא
ויסייעו לעם היהודי בידיעת השם ,אך כל זה לא יחדור
במהותם הפנימית ,ואדרבה מציאותם תישלל והם ירגישו
די מיותרים ,כשכל מטרתם היא אך ורק עבור גאולה של
עם אחר.
לעומת זאת לשיטה השניה הדוגלת בקיום הגויים
(הטובים) בימות המשיח ,הם כן ישמשו שחקנים בעולם
הגאולתי .אומנם שוליים ובעלי חשיבות משנית ,אך עם
מטרה מיוחדת ומשבצות ייעודיות עבורם .כך שחשיבותם
העצמית תישמר במידה מסוימת ,היות וישנה מטרה
אלוקית בהם לכשעצמם ,וכך גם יחדור האור והגילוי
האלוקי בפנימיות מהותם.

תכל'ס
הפסיקה ההלכתית היא כמו השיטה השניה ,הדוגלת
בקיום הגויים הטובים גם בגאולה ,ורואה בהם מטרה
ייחודית לכשעצמם ,כיצירי כפיו של הבורא.
הרבי שליט"א מלך המשיח מודיע ומבהיר ,כי כשם
שהגאולה אינה עבור העם היהודי בלבד ,וגם לגויים נכונו
משבצות ייחודיות שם .כך גם בהכנת העולם לגאולה  -בה
אנו עוסקים במרץ מאז ההכרזה כי דורנו הוא דור הגאולה,
עלינו לכלול בכך גם הגויים ,ולא לשמור את הבשורה
וההכנה כנחלת העם היהודי בלבד.
הכנת העולם הגויי לגאולה נעשית באמצעות תחילת
ההכרה במצבם הגאולתי ,בו יתנערו שלל העמים והגויים
מעבודותיהם הזרות ,וממאפייניהם המיסטיים לסוגיהם
השונים והמשונים ,ויתאחדו כולם לקרוא בשם ה' ,ולעבדו
כולם יחד בלב שלם.
האמצעי והדרך הפשוטה ביותר לפעול זאת ,היא על
ידי יידוע והפצת 'שבע מצוות בני נח' אצל הגויים ,ואמצעי
הסברה מתאימים .זו הדרך והמטרה בעולם מתוקן וגאולתי,
וכך ייראה העולם כאשר כלל היצורים האנושיים יתאחדו
"ל ְקרֹא כֻ ָּלם ְּב ֵׁשם ה' ְל ָע ְבדוֹ ְׁש ֶכם ֶא ָחד".
ִ
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מחקר מעמיק בדק :מה הגורם לחוסר ההסכמה בין				

לפי ד

נתניהו

גנ ץ

צילומים :דוברות הכנסת

מיוחד :הקיטוב הפוליטי אינו אלא

פיצול אישיות

"גורל המדינה מונח על כף המאזניים"" ,זה להיות או לחדול" • קולות משני צידי המתרס מבשרים כי
אנו בפתחה של תקופה מיותרת נוספת  -תקופת בחירות יצרית וגועשת • מחקר מיוחד בדק :באיזה
מצב חברתי ישראל יוצאת לבחירות ,ואולי ה"קרע בעם" הוא בעצם אשליה?
טל רוזנברג
חצי מהעם המתין בכל רגע
שזה יקרה ,חציו השני חרד
שנה שלימה מן הרגע הזה  -הולכים
לבחירות .מאיזה כיוון שנבחר להביט
על זה ,המציאות מפליאה יותר מכל
פרשנות :כבר ארבע שנים שעם
ישראל לא מצליח להגיע להסכמה
על דמות הממשלה בה הוא חפץ .יש
בהחלט מימד מטריד בעובדה הזו.

אבל ,בואו ננסה לרדת לנתונים .כל אחד
מרגיש את הפער המסויים שקיים בין
האווירה בתקשורת ובשיח הציבורי ,לבין
רמת הפרט ,בה החיים נראים רגועים יותר,
שלווים יותר ,ומלחמתיים הרבה פחות .כדי
לדעת מה הציבור בישראל חושב על המצב,
פנינו לבדוק את הדברים במחקר מדעי.

המחקר ,שנערך על ידי ד"ר יוליה אלעד
שטרנגר ,ד"ר אורי אהרונסון וד"ר יובל
פלדמן מאוניברסיטת בר-אילן ,כלל 2,470
אנשים מכל חלקי החברה ,ומצא כי בעקבות
המשבר הפוליטי המתמשך אותו אנו חווים,
הציבור בישראל מפולג יותר מתמיד.
התוצאות ,כאמור ,לא מאוד מעודדות:
 80אחוז מהנשאלים סבורים שהחברה
הישראלית מפולגת ,כאשר מתוך אלה 89
אחוז סבורים שעיקר הפילוג הוא פוליטי
(ימין מול שמאל) ,ו 83-אחוז מאמינים
שהפילוג העיקרי הוא דתי (דתיים מול
חילונים) .בנושא העדתי ,הנתונים היו
נמוכים יותר ועמדו על הסכמה של כ67-
אחוזים.

רוצים אחרת

דווקא בסוגיות פולמוס ספציפיות ניתן

לזהות קירבה מסויימת בין הדעות ,כאשר
 44אחוז מהשמאלנים סבורים שיש למנוע
מפליטים ומהגרי עבודה להיכנס לישראל
באופן לא חוקי ,ולפעול כדי שמי הגיע
לישראל באופן לא חוקי יעזוב מרצון
בהקדם ,לעומת  40אחוז מהימנים שטוענים
כי מדינת ישראל צריכה לגרש באופן מידי
את כל מי שנכנסו אליה באופן לא חוקי או
ששוהים מעבר לתקופת האשרה שלהם.
בעניין שילוב תכנים על התרבות המזרחית
במערכת החינוך 43 ,אחוז מהאשכנזים
סבורים שהתכנים צריכים להיקבע אך
ורק על פי חשיבותם האוניברסלית ,אולם
חובה שתהיה התייחסות מסוימת לתרבות
המזרחית ,לעומת  42אחוז מהמזרחים
שדורשים להקדיש  50אחוז מהתכנים
הנכללים בלימודי התרבות ,הספרות
וההיסטוריה בחינוך הממלכתי בישראל
לתרבות המזרחית.

הנתון החשוב ביותר שעולה מהמחקר נוגע
דווקא לעתיד המשותף של כולנו כאן ביחד:
 74אחוז מהנשאלים הודו שחשוב להם
מאוד שהחברה בישראל תהיה מלוכדת,
אך רק  51אחוז מסכימים שיש סיכוי ריאלי
שהיא תהיה כזו .אז האם באמת יש תקווה?
"במחקר יש צד פסימי ואופטימי" ,אומר
פרופסור שחר ליפשיץ ,ראש המרכז
למשפט יהודי ודמוקרטי באוניברסיטת
בר אילן 80" .אחוז מהאנשים בישראל
מזהים רמה גבוהה של מפוצלות וקיטוב
בחברה הישראלית מבחינה לאומית,
אידאולוגית ודתית ,כלומר אנשים מזהים
שיש כאן מצב לא טוב .מצד שני 70 ,אחוז
מהם רוצים שהחברה תהיה יותר מלוכדת
ורוצים אחדות .הבעיה היא שרק  50אחוז
מהם מאמינים שזה אפשרי ,והשאר פשוט
חוששים שזה לא יקרה .במונחים של מדעי
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חלקי העם  -האם יש פתרון לבעיה?
היא אחת .באותה עת בה גילה הרבי מלך
המשיח שליט"א שאהבת חינם מילאה את
יעודה ,הוא גם הגדיר מחדש את האחדות
הנדרשת מעתה ,וסימן בזה את הפתרון
המושלם למצב החברתי בישראל:

החברה ,אפשר לומר כהנחת יסוד להביט
על המצב ,כי יש פער בין הדרך שבה אנשים
חווים את המצב הנוכחי לבין איך שהם
רוצים שהוא יהיה".
אלא שאם נסגור לרגע את העיתון ,ונצא
מהבית הממוזג אל הרחוב שלמטה ,לא
בטוח שנרגיש את הקיטוב העז הזה .האם
יתכן שמרכיב עיקרי בתחושת הקרע שלנו
הוא האווירה הציבורית והגעש הפוליטי?
מסתבר לומר שבחיים האמיתיים אנחנו לא
כל כך מפוצלים כפי שההד הציבורי מנסה
להציג זאת?

עד דור זה ,נהגנו אחד
בשני כבוד  -כפי ששני
אינדבדואלים נפרדים
ומפרגנים
מכבדים
אחד לשני .האחדות
בעם ישראל אופיינה
בעיקר בכבוד ואהדה
ל"הוא" שאיננו "אני".
כבוד לזולת היה עיקרון
לפיו אני מפנה קצת ממקומי,
מתוך הבנה כי גם לאחר יש מקום.
אך האמת היא שזה לא מספיק.

איך עושה פילוג

רגע לפני שנבדוק האם בכלל יש סיכוי
לאחד את "העם המשוסע הזה" (כביכול),
נתחבר לרגע לנקודת הזמן בה אנו עומדים
כעת במעגל השנה ,ונבדוק את עוצמת איום
הפילוג בעם ישראל ,מה הן תוצאות הלוואי
העשויות להגיע ממנו .ובאופן אובייקטיבי
נבחן :כמה קיטוב חברתי הוא רע לעם
ישראל?
ובכן ,בימים אלו אנו מציינים את חורבן
בית המקדש .ימי בין המצרים מכינים אותנו
לקראת יום האבל הגדול של עם ישראל -
תשעה באב ,היום בו חרבו שני בתי המקדש
היחידים שהיו לנו .לבו הפועם של כל
יהודי ,מרכז החיים ודרך הקשר העוצמתית
בין היהודי לבוראו  -נחרב .בית המקדש
הראשון ובית המקדש השני היו המתנה
הגדולה ביותר שקיבלנו מהבורא  -מאז
שהם ניטלו מאיתנו ,חיי העם היהודי כבר
אינם כפי שהיו.
רובן המכריע של  613המצוות אותן עלינו
לקיים ,אין ביכולתנו לבצע כאשר בית
המקדש חרב ,מאחר וחלק גדול וחשוב זה
של המצוות ,הן מצוות המתבצעות במסגרת
עבודת המקדש .נתון זה ממחיש עד כמה
לב הזהות והקיום של עם ישראל הוא בית
המקדש ,אין נכס גדול מזה .אין אובדן קשה
מזה .בית המקדש ,הבית של כולנו ,חרב
ממש בימים אלו לפני  1954שנה.

אבל רגע ,למה זה קרה?

התלמוד במסכת יומא מספר על שלושה
עבירות שהפכו להרגל אצל עם ישראל
בזמן בית המקדש הראשון ,עבירות חמורות
שקיומן גרם לעונש מהקדוש ברוך הוא -
חורבן בית המקדש .מדובר על גילוי עריות,
שפיכות דמים ,ועבודת עבודה זרה .לאחר
חורבן בית ראשון ,ובסיומן של שבעים שנות
גלות בבל ,עם ישראל התחזק באופן רוחני
וחזר מהנהגת שלושת עבירות אלו.
אם כן ,לאחר שתוקנה סיבת חורבן הבית
הראשון ,נבנה הבית השני .מיד נשאלת
השאלה ,אם בזמן בית שני היה עם ישראל
מחוזק יותר רוחנית ,והיה עסוק ב"תורה,
עבודה וגמילות חסדים" כתיאור התלמוד,
מה היה הטריגר לעונש הנוסף מן השמיים
 מה גרם לחורבן בית שני?מיד מגיעה שם התשובה ,שהיא למעשה

לא צריך להתאחד!

פעילים ביום הבחירות .האם נצליח למצוא את המאחד בינינו?

הנהגה זו איננה עוד תיקון הנזק שגרם
לחורבן .הנזק כבר תוקן .זוהי אפוא טעימה
מהמציאות אותה נרגיש בגאולה .אז דבר
זה יורגש אצלנו באופן מוחשי .לא נצטרך
להסביר זאת ,כי נראה ונחוש זאת .נבין
שכולנו מציאות אחת .בצל תקופה סוערת
ומקוטבת זו ,עלינו לזכור שמדובר במציאות
פיקטיבית ,כזו שרק נראית לעין
הגורם לכך שחרב הבית בשנית :עם ישראל
נהג בשנאת חינם .ההיסטוריה מספרת לנו
על תקופת טרום החורבן .הפילוג בעם היה
כה גדול וחריף ,וחלקים מסויימים מעם
ישראל ראו בעצמם אויבים אלו לאלו.
ההבנה כי כולנו אחים וכוחנו באחדותנו,
החליפה את מקומה לקיטוב אדיר ,כזה
שהמיט עלינו את חוסר שביעות רצונו של
הבורא ,ואת חורבן הבית שבא בעקבותיו.

סיבה לכל גלות

החשבון פשוט :אם לאחר שתוקנה סיבת
חורבן הבית הראשון  -נבנה בית השני,
הרי שתיקון סיבת החורבן השני ,הוא זה
שיביא למתנה מהבורא בדמות בית המקדש
השלישי והנצחי? ברור אפוא ,שהדרך
הסלולה לביטול סיבת הגלות והבאת
הגאולה ,היא הוספה באהבת חינם ,ההיפך
משנאת חינם שגרמה לחורבן.

אז רגע לפני שאתם מתלהבים ,רגע לאחר
שהבנתם את ההגיון הלוגי שחושף את
הדרך הסלולה לבניית הבית השלישי ,יש
לרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א
חדשות מלהיבות יותר .כעת ,לאחר מעל
 1,900שנות גלות וקיום מצוות אהבת חינם
בקרב עם ישראל ,המשימה הושלמה.
הוא הסביר כי ביטול סיבת הגלות אכן
היתה משימה הכרחית כדי לאפשר את
הגאולה ,אך משימה זו התבצעה .גמילות
החסדים והאהבה ההדדית ששררה בעם
ישראל מאז החורבן ועד ימינו ,הסירה את
חסם השנאה וביטלה את סיבת הגלות .כעת
הגאולה יכולה להגיע ללא חשש.
אם כן ,מה נדרש מאיתנו היום? האם אנו
פטורים ממצוות "ואהבת לרעך כמוך"?
ואיך זה יכול לפתור את המתח הציבורי
שקיים בעם? התשובה לכל השאלות הללו

אולי זה ישמע מורכב מעט ,אבל זה יהיה
פשוט ,קצר ומהיר :על פי התורה ,נשמת כל
יהודי נוצרה ממציאותו של אלוקים .תורת
הקבלה מספרת כי בסיס כל נשמה יהודית
הוא "ניצוץ" וחלק מהבורא ,ש"לקח" חלק
מעצמו וייצר ממנו את מליוני נשמות עם
ישראל .החלק העמוק והבסיסי בתוך כל
יהודי נקרא "יחידה" ,שהיא מעין סניף
ופרט מתוך ה"יחידה הכללית" ,זו נשמתו
של משיח.
הבנה זו ,שבעצם ,באמת ,בבסיס ,כולנו
אחד ,משנה את המשוואה .אם נזכור את
הפסקה הקודמת ,נגלה שלמעשה כולנו ,כל
עם ישראל ,הוא חלק מדבר אחד  -אלוקים.
הנשמה של כל אחד מאיתנו היא חלק
מנשמתו של משיח .אם אנו אחד ,אין כל
צורך לפנות מקום ל"שני" .השני הוא לגמרי
אני .זו אהבת ישראל הנדרשת מאיתנו כיום.
לא כבוד לאחר ,כי אם הבנה שאין אחר .לא
איפוק מהיזק לזולת ,כי אם ההבנה שהדבר
דומה ליד ימין הכורתת את יד שמאל  -עם
ישראל אינו צריך להתאחד ,הוא אחד .עלינו
רק לזכור זאת ,ולנהוג בהתאם לכך.
הנהגה זו איננה עוד תיקון הנזק שגרם
לחורבן .הנזק כבר תוקן .זוהי אפוא
טעימה מהמציאות אותה נרגיש בגאולה.
אז דבר זה יורגש אצלנו באופן מוחשי .לא
נצטרך להסביר זאת ,כי נראה ונחוש זאת.
נבין שכולנו מציאות אחת .בצל תקופה
סוערת ומקוטבת זו ,עלינו לזכור שמדובר
במציאות פיקטיבית ,כזו שרק נראית לעין.
כל המחלוקות והסערות בתוך העם שלנו,
אינן סותרות לאמת הפנימית  -כולנו אחד.
השנאה ליהודי אחר ,היא שנאה עצמית.
זו אהבת ישראל גרסת  .2022אהבה שאינה
עוד מלחמה לסיום הגלות ,אלא טעימה
גדושה ומענגת מהגאולה שממש בפתח.
עלינו רק לנהוג בהתאם לכך.
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אלכוהול לצעירים :התגלית
המדעית שאיחרה ב 60-שנה
מחקר חדש קבע לראשונה כי יש הבדל בין צעירים למבוגרים הצורכים אלכוהול ,ובעוד
שלצעירים עד גיל  40המשקה החריף מזיק ,הרי שלמבוגרים הוא אף מועיל • נתוני המחקר
תואמים באופן מפתיע להוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח עשרות שנים קודם במסגרתה
הגביל את השתיה בקרב החסידים עד גיל 40

מנחם אמיתי
המחקר ,שפורסם בכתב העת
המדעי  ,The Lancetמעלה כי
בעוד שלגברים מעל גיל  40קיימים
יתרונות בריאותיים בשתיית
אלכוהול מתונה ,כגון בריאות
איתנה יותר של מערכת הלב,
הפחתת כולסטרול וסוכרת ,מניעת
שבץ מוחי ועוד ,הרי שלמערכת
הגוף הצעירה אין תועלת בכך.

אמרה גאקידו.

ישות מגונה.

עוד נטען במחקר כי הכמות המזיקה
לצעירים מתחת לגיל  40היא כוס יין של
 100מ"ל ,פחית/בקבוק בירה ,או כוסית
של  30מ"ל של שתייה בעלת  40אחוזי
אלכוהול.

חסידי הדור הקודם ידעו ,איפוא' ,לשתות'
כהלכה ועל שולחן התוועדותם עמדו
בקבוקים כרסתניים שבאו על תיקונם עד
גמירא .חזקה על אותם אנשים של צורה
שלא הרימו ידיים ,לא צעקו וצווחו ולא
איבדו את דעתם .הם ריסנו את הנפש
הבהמית שבקרבם ולא לשם כך אמרו
'לחיים' יחדיו.

מה שרואים משם

יתירה מזו ,רשימת הסיכונים הכרוכים
בשתיית גברים צעירים ארוכה ומצמררת
ועלולה להגיע עד מוות .החל מסיבוכים
רפואיים ועד שורת סיבות שנגררות בגלל
שתיה מופרזת כגון תאונות ,קטטות,
פגיעה עצמית או פציעות מבלי משים.

בדברי ימי חסידות חב"ד ,לגימת משקה
חריף בעת התוועדות רעים הייתה ועודנה
חלק אינטגרלי מהמעמד .לגימה שנועדה
לקרב את הלבבות ,להסיר מחיצות
ובהגדרות החסידות ובמושג שנשאב
מהלכות שחיטת בהמות ' -משקין את
הבהמה לפני השחיטה'  -שתיה שנועדה
לנקות את ריאות הבהמה מסירכות
וליחה.

עמנואלה גאקידו ,פרופסור למדעי מדדי
הבריאות במכון למדדי בריאות והערכה
בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת
וושינגטון ,אומרת כי "הנחיות האלכוהול,
הן גלובליות והן הלאומיות ,הדגישו
בדרך כלל את ההבדל בין רמת הצריכה
של גברים בהשוואה לנשים .המחקר
שלנו מציע שהנחיות גלובליות ,הנחיות
לאומיות והנחיות מקומיות יהיו יעילות
יותר אם הם ידגישו את גיל הצריכה".

גם את הנפש הבהמית יש להשקות ,את
היצרים והתאוות ,העצלות והעצבות.
בשתיית מעט 'משקה המשמח' החסידים
יוצרים ערוץ תקשורת רוחני ואמיתי יותר
שדרכו הם מבקשים
להתחזק בעבודת ה',
לקבל עליהם החלטות
טובות ולסלק
מעצמם את
אותה

"אמנם זה אולי לא ריאלי לחשוב
שצעירים יימנעו משתייה ,אבל אנחנו
חושבים שחשוב להעביר את הנתונים
העדכניים ביותר כדי שכולם יוכלו לקבל
החלטות מושכלות לגבי בריאותם",

בדורנו ,הדברים השתנו .הרבי שליט"א
מלך המשיח ,בשיחה שנשא בשנת
ה'תשכ"ג  1963 -לערך  -העלה את
נושא שתיית ה'משקה' בקרב החסידים
והודיע כי הדברים שיאמר מכוונים כלפי
צעירי החסידים אשר מתחת לגיל .40
"מיוסד על מאמר רבותינו זכרונם לברכה,
"עד ארבעין שנין מיכלא מעלי"( ,עד
ארבעים שנה האכילה מנוצלת כראוי)
ומכאן ואילך "מישתי מעליא" (השתיה
מעולה) ,כל מה שייאמר בהמשך שייך
בעיקר לאלה שלפני גיל ארבעים( .ובפרט
לבחורים שעוד קודם הנישואין ,כיון
לבחורים ישנם הרי עוד
שבשייכות
טעמים למה צריכים
הם להינזר מלשתות
'משקה'); אבל גם
אלו שאחרי גיל
ארבעים צריכים
בשתיית
למעט
'משקה'".
במעמד

זה,

הורה הרבי שליט"א מלך המשיח שאין
לעשות קידוש על 'משקה'  -דהיינו
וודקה או וויסקי ,וכאשר אומרים 'לחיים'
בהתוועדות חסידית ,יגבילו את השתיה
ל 3-לגימות מדודות שמצטרפות כולן
לרוב 'רביעית'  -כמות מדידה תורנית
השווה לכ 86-סמ"ק.
מעל גיל  ,40התיר הרבי שליט"א מלך
המשיח את השתיה ,אך הורה שלא
להפריז בה יתר על המידה ,ולהשתמש
בה אך ורק לשם התעוררות בתורה
ומצוות במסגרת התוועדות חסידית.

קבלו ביטול

לצד נכונותם של נתונים אלו ,והאמת
ההיסטורית שמתגלה על דברי הרבי
שליט"א מלך המשיח לאחר יותר מיובל
שנים ,נתונים אלו וודאי מעלים גם
תחושת חמיצות צודקת אצל קוראינו
הצעירים .אין יותר אלכוהול?
ראשית ,זה נותן לנו סיבה נוספת לצפות
לגאולה ,בה הרע והמוות לא יהיו קיימים
עוד ,וגם משתיית אלכוהול ככל שיהיה
ייצאו רק תוצאות טובות ,כך שוודאי
בגאולה כבר לא יהיו הגבלות גיל
בנושאים אלו.
בנוסף לכך ,ראוי לציין כי עם כל החיבה
למשקאות יוקרתיים ומיושנים ככל
שיהיו ,אף משקה יקר וישן ככל שיהיה
לא מתקרב לעוצמתו וטעמו הנדירים של
"היין המשומר" שממתין לגאולה כבר
מעת בריאת העולם .בקרוב נטעם ממנו.

אלפים לומדים איך לבנות את המקדש
מושקא רותם
מאות שיעורים בהלכות בית הבחירה
נפתחו בכל רחבי הארץ לרגל הימים
שבין י"ז בתמוז לתשעה באב ,בהם מורה הרבי

שליט"א מלך המשיח לעסוק בלימוד הלכות אלו.

השיעורים מלווים במצגות מרהיבות ודגמים מפורטים
של בית המקדש השלישי ,שנבנו על פי נבואת יחזקאל.
לאחר אלפי שנים בהם בימים אלו הורגשה אווירת
אבילות על חורבן הבית ,ובהתאם לכך נלמדו בעיקר

צורת בתי המקדש שנחרבו ,כיום משמשים ימי בין
המצרים בעיקר להכנות נמרצות לעתיד  -למידה ועיון
בצורת בית המקדש השלישי ,לקראת הגאולה האמיתית
והשלימה ,מתוך ידיעה וביטחון שזהו לא לימוד
תיאורטי ,אלא לימוד מעשי שיבוא לידי שימוש בקרוב.
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הנושא המדובר ביותר :יוקר המחיה  -מה ההשלכות?

לבכות כל הדרך אל הסופר
כל יציאה לסופר הפכה לשעה מותחת ומורטת עצבים  -איך נצליח לשרוד את הקניה הבאה •
במטבח של כולנו כבר אפשר להרגיש את זה ,יוקר המחיה מטפס לגבהים חדשים • הממשלה
מסבירה ,האופוזיציה מבטיחה ,אבל מי אמר שיש פתרון אמיתי לתהום הכלכלית אליה אנחנו צוללים?
טל רוזנברג
המספרים מסחררים.
לא פחות .בתוך
זמן קצר גל ההתייקרויות
במשק מזנק משמעותית.
מחיר הביצים עלה ב,7.2%-
מחיר הלחם בפיקוח עלה
ב ,20%-לחם שאינו בפיקוח
עלה ב ,8-12%-מחיר
החשמל עלה ב,9.6%-
מחיר המים עלה ,מחיר
הדלק חוצה לראשונה מזה
עשור את רף ה 8-ש"ח,
מחיר הדירות הממוצע עלה
השנה ב ,15.9%-ושיעור
האינפלציה הגיע ל.4.4%-

יש ידיעות בתקשורת שהן
לפעמים מיותרות .אפשר לספר
לקורא על אירוע שהתרחש
אמש ,על אמירה שנאמרה ,על
התרחשות שקרתה אי-שם .זו
תפקידה של עיתונות ,ליידע את
צרכניה שכל מה שמעניין אותם.
אך יש דברים שאין מתפקיד
העיתון לבשר ,מן הסיבה
הפשוטה שכל אזרח בישראל
יודע אותם וחש על בשרו.

לא צריך לספר על מחיר הלחם
שמרקיע שחקים ,שאנשים
שקונים לחם על בסיס יום-
יומי .לא צריך לספר על עלייה
חדה במחיריהם של שורת
מוצרי יסוד ,לכל בעל משק בית
בישראל ,שנאלץ לחשב מחדש
את צעדיו בין מדפי הסופר
השכונתי .הקניות שלנו לבית
הפכו להיות מסובכות ומאיימות
יותר ,כאשר אין תיאום ממשי
בין תכולת הארנק לדרישת
המחירים בחנות.

על סף יאוש

גופי הרגולציה מסבירים
הנסיבות.
את
באריכות
המלחמה באוקראינה ,מייצאת
החיטה העיקרית של המערב,
מזניקה את מחירי הלחם ,עידן
פוסט הקורונה משפיע על
מחירים אחרים במשק ,ולכל
התייקרות יש סיבה .חברי
הממשלה מנמקים את המצב
ומסבירים כיצד הם פועלים
למגרו .מנגד ,בצל תקופת
הבחירות ,מתחייבים חברי
האופזיציה להילחם עד כלות

ביוקר המחיה .הם מפרטים את
שורת הצעדים אותה ינקטו עם
חזרתם לשלטון ,ומציבים את
יוקר המחיה כאלמנט מרכזי
בקמפיין שמטרתו להסביר את
מימדי הכשלון של הממשלה
היוצאת.
ואם אכן אין מה לספר לקוראי
האינפלציה
על
העיתון
המשתוללת ,יש סיבה אחרת
בגינה ראוי להעלות את הנושא.
האזרח המבולבל מביט על
המצב ,רואה את ההתחייבויות
ואת העבר ,ונותר מודאג .פתרון
בר קיימא לא נראה בעין,
הארנק מקרקר מרעב ,ועליית
המחירים לא מתחשבת כלל .אז
על מה יש לדבר? על הפתרון.
איך משנים את המצב הזה.
לחתימת
להביא
בידינו
ההתייקרות העזה ,כאשר ממש
כעת עומד עידן חדש בפתח,
עידן עליו אומר הרמב"ם כי בו
"הטובה תהיה מושפעת
הרבה וכל המעדנים
מצויים כעפר".
גם יבול האדמה

באותו זמן יראה שונה לחלוטין,
כפי שמספר התלמוד "עתידה
ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות
וכלי מילת… עתידה חיטה
שתיתמר כדקל ועולה בראש
ההרים… עתיד חיטה שתהיה
כשתי כליות של שור הגדול",
למקרה שמישהו דואג ממחירי
החיטה  -אנחנו מסודרים…

זה בידינו

אכן ,תיאורים אלו ועוד רבים
הדומים ,מובאים במקורות
כשגרת הכלכלה בזמן הגאולה,
לאחר בוא המשיח .עידן זה ,לו
חיכה עם ישראל במשך אלפי
שנים ,מתאפיין לא רק בגילוי
גבוה של אורו של הבורא,
כי אם במידה רבה של שפע
גשמי וכלכלי אין-סופי .הצרות
הכספיות יהפכו להיסטוריה,
והמצב

הכלכלי שלנו יהיה חלומי ממש.
הגאולה לא משנה רק את המצב
הרוחני בעולם ,אלא באותה
מידה משקפת את השינוי
החיובי גם במדדים הפיזיים ,כמו
בריאות ופרנסה .אם עד עכשיו
היה נשמע לנו עידן זה כרחוק
ולא-מציאותי ,הרי שבדורנו,
אחרי שהרבי מליובאוויטש מלך
המשיח שליט"א הבטיח בנבואה
ודאית כי בדור זה יגיע המשיח,
הרי שעלינו להתכונן ברמה
המעשית ביותר לרגע בו יפציע
האור.
בתקופה מאתגרת ולא-פשוטה
של גל התייקרויות המקשה
את היום-יום של כולנו ,עלינו
לזכור כי הפתרון הממשי לכך
איננו טמון במצע הבחירות
של מפלגה זו או אחרת  -אלא
בהוספה שלנו בעוד מצווה,
עוד לימוד תורה ,עוד חיבור
עם מלך המשיח ,הרבי שליט״א
מליובאוויטש  -צעדים שיזרזו
באופן ודאי את הפתרון האמיתי
שכבר נמצא ממש כאן -
הגאולה השלימה.
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לראות גאולה בעיניים  -כבר עכשיו

ר ק לפתו ח א ת העיניי ם:
פריצ ת דר ך היסטורי ת 

רק לפני כמה עשרות שנים זה עוד נחשב למדע בדיוני ,אך קרם עור וגידים אחרי שנות מחקר מאומצות ובוצע
לראשונה במסגרת ניתוח חדשני במערך העיניים בבית הרפואה בילינסון • השתלת שבב זעיר ומתקדם ברשתית
העין של אדם הסובל מעיוורון כדי להקנות לו יכולת ראיה כלשהי • אין ספק כי התרחשות הדברים דווקא
בתקופתנו היא תוצאה מהתקרבותנו לגאולה • ָאז ִּת ָּפ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ י ִעוְ ִרים

מנחם אמיתי
ניתוח חדשני ופורץ דרך
נערך בבית הרפואה בילינסון
על ידי רופאי מערך העיניים
בשיתוף עם מומחים בינלאומיים
ויחד עם מומחי בית הרפואה
איכילוב ובו הושתל שבב זעיר
ומתקדם ברשתית עינה של אשה
בגיל  80הסובלת מעיוורון מזה
שלושה עשורים.

הניתוח הסתיים בהצלחה וכעת מתקדמים
הרופאים לשלב הבא והמורכב לא פחות
 הפעלת השבב וכיולו .ובכן ,השבב ,פריפיתוחה של חברת ננו-רטינה הישראלית,
מכיל חיישן שקולט את התמונה הנוצרת
על-גבי רשתית העין הטבעית ,מתרגם
את התמונה לאותות חשמליים ,ומעביר
אותם דרך תאי העצב ישירות אל המוח
ועל-ידי כך מאפשרים לו לייצר תמונה
חזותית בשחור-לבן.
כבר ב 2009-נוצר פיתוח אמריקני
בתחום  -משקפיים דיגיטליות
שמורכבות על עיני המטופל ומעבירות
אותות חשמליים דרך אלקטרודות אל
המוח .אך הפיתוח ההוא לקה בחסרים
משמעותיים .החל מהליך ניתוח פולשני
בחלל העין ועד לסיבוכים וזיהומים
במשך השימוש .בנוסף ,במשקפיים אלו,
התמונה מתקבלת ממצלמה חיצונית כך
שהמוח מקבל בסופו של דבר תמונה לא
איכותית ברוזולוציה נמוכה.
הפיתוח הנוכחי ,מבוצע במרביתו דרך
פתחים קדמיים בקרנית העין שמהווים
הליך רפואי עדין בעל החלמה מהירה.
השבב מחובר באלקטרודות רבות אל
העצבים ובכך מתאפשרת הזרמת תמונה
איכותית יותר ,והראיה טבעית הרבה יותר
ממשקפיים חיצוניות.
למעשה מדובר בשילוב ידיים של
אדם ומכונה ברמה גבוהה ומעוררת
השתאות .הניתוח המורכב בוצע ע"י ד"ר
ריטה ארליך מנהלת יחידת הרשתית,

עולם ללא ניתוחים

והמטופלת שוחררה לביתה לאחר אשפוז
מעקב קצר.
התהליך שלפניה עשוי להמשך מספר
חודשים והוא כולל מספר מפגשים
לכיול השבב ,והתחלת השימוש בעזרת
משקפיים יחודיים המקרינים קרן אור
בלתי נראית המעבירה מידע לשבב
ובאמצעותה הוא נשלט .המפגשים הבאים
יוקדשו לאימון ושיקום הראיה כדי
להחזיר את מיומנות הראייה היומיומית
לאחר שזו נעדרה מזה שנים כה ארוכות.
זהו השתל הרביעי מסוג זה שהושתל
בעולם והטכנולוגיה נחשבת לפורצת
דרך ,שכן ,כאמור ,מדובר בראיה טובה
בהרבה מהפונקציות הקיימות ,והליך
הניתוח עדין ובעל החלמה קצרה.

פחות רוע  -פחות מומים
ומחלות
דורנו התברך בנביעה בלתי פוסקת של
פיתוחים בכל תחום שנועדו להקל על
החיים ולשדרג אותם .בתחום הרפואי,

הזינוק אדיר אף יותר עם שלל פיתוחים
שמסייעים לבעלי מומים לחיות את
חייהם כאחד האדם ולהנות מהטוב שברא
הקב"ה בעולמו.
בספרי החסידות והקבלה מוסבר כי שרש
המוות והמחלות בעולם משתלשל מחטא
עץ הדעת שבו התערבב רוע רוחני באדם
הראשון ובאופן אוטומטי גם גופו חדל
מלהיות מושלם .בגאולה ,יחזרו העולם
והאנושות למצבם הטבעי והראשוני.
הרוע יתמוגג ,הטוב ימלא את הכל
וממילא יעלמו גם הסימפטומים של הרוע
 החל מהמוות ועד למחלות ומומים.כמו כן ,בזמן הגלות נמשלים בני ישראל
לעוורים ,וזאת מאחר שכיום איננו רואים
אלוקות ,כלומר איננו רואים ומרגישים
את דברו של הקב"ה המחיה את הכל בכל
רגע ורגע .בגאולה יפקחו עינינו ונראה
את האמת האלוקית הקיימת בכל דבר.

רק לפקוח את העיניים
בחורף התשנ"ב ,התבטא הרבי שליט"א

מלך המשיח כי הגאולה כבר ממש כאן
ואמר" :צריכים רק 'לפקוח את העיניים',
ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה
האמיתית והשלמה בפשטות ,וכל בני-
ישראל' ,בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו
ובבנותינו' ,מוכנים בכל הפרטים ופרטי
הפרטים 'לגשת ולהסב אל השולחן'".
דברים אלו שנאמרו לפני שלושים שנה,
רלוונטיים היום יותר מתמיד כשאנו
רואים עד כמה הדברים הקיימים מתחת
לפני השטח מתגלים בזה אחר זה -
לצד התקדמות מטאורית בכל תחומי
הטכנולוגיה והרפואה החדשנית.
לנו לא נותר כי אם לעשות את המאמץ
שלנו לצאת מהעיוורון שאופף אותנו
ולגלות את העולם שסביבנו באמצעות
לימוד עניני גאולה ומשיח שדרכם ניתן
להרכיב משקפיים נכונות על העיניים
ולראות נכוחה את כל אשר סביבנו עד
להתגלות המלאה של הרבי שליט"א מלך
המשיח תיכף ומיד ממש.
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מרגש של אבילות להשתוקקות וציפיה

כבר לא מתגעגעים

כמעט אלפיים שנה גורם חודש תמוז למליוני יהודים להביט אחורה בצער ,על המקדש שהיה
ואיננו • האם בתקופתנו הגעגועים לבית המקדש עדיין רלוונטיים? • על מתיחת הפנים שקיבלו
ימי בין המצרים ,וההשלכות עלינו
יוסף אברמוביץ
בשיאו של החופש הגדול
הם מגיעים .ימים שונים,
של מחשבה ,של חשבון נפש ,של
אבלות וכיסופים .ימי בין המצרים.
כמעט אלפיים שנה מקדיש עם
ישראל שלושה שבועות בכל שנה,
לזכור ולא לשכוח את מה שהיה
מרכז החיים של העם היהודי ,בית
המקדש בירושלים ,שנחרב פעמיים
ביום העצוב  -תשעה באב.

אנו מכירים את הימים האלה שחורים
וקשים .אנו לומדים בהם על סיפורי
החורבן  -לא רק חורבן הבית עצמו ,אלא
גם על כל התקופה שסביבו  -כאשר
עם ישראל נרדף ועונה בידי הבבלים
והרומאים .ובשיאה של תקופה קשה
זו ,הם עוללו לנו את הגרוע מכל מה
שיהודי יכול לדמיין ,נטלו מאיתנו את
בית מקדשנו ,את ציר הקשר הבלתי ניתן
לתיאור ,בין עם ישראל לבורא העולם.
מאז ועד היום ,אחרי למעלה מ1,900-
שנה ,מציין עם ישראל את הימים הללו
באבל .שלושת השבועות הם זמן בו אסור
לשמוע מוזיקה ,לערוך חתונות ,להתחדש
בביגוד חדש ולקיים אירועי שמחה
והנהגות העשויות להשכיח מאיתנו את
האבל הגדול עמו עלינו להתמודד בימים
אלו .החל מראש חודש אב ,תשעת הימים
שעד תענית תשעה באב ,מצויינים במנהגי
אבלות חמורים יותר .בסיום תקופה זו
מגיע היום הנורא ,בו חזו אבותינו במקום
הקדוש ביותר בעולם עולה בלהבות -
תשעה באב .יום זה הוא תענית מלאה
בה לא אוכלים ושותים ,לא נועלים נעלי
עור ,לא רוחצים אפילו את הידיים ,לא
יושבים על מושב גבוה ,ועוד דיני אבלות
שתפקידם להזכיר לנו את חור הגדול
שנפער בליבנו היהודי ביום הזה.
דיני האבלות הכתובים בהלכה ,הם חוק
בל יעבור ,ועלינו לקיים אותם מתוך ידיעה
שבזה אנו מקיימים את רצון הבורא ,כפי
שלימדו אותנו חכמי ישראל ופוסקי
ההלכה .לצידם ,לאורך הדורות ,הקפיד
כל אדם באופן פרטי להביט לאחור ,אל
המקדש שהיה ואיננו ,ולעורר בעצמו את
הגעגועים ורגש האבל האישי על הבית
הנפלא שנלקח מאיתנו.

				
מתפללים בשריד בית מקדשנו

בדורנו ,ימים אלו מקבלים משמעות
עמוקה יותר .ובהיבט האישי והרגשי ,שונה
אפילו .הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א ,הודיע בוודאות גמורה כי דורנו,
דור זה ,הוא דור הגאולה .הוא אמר כי
המשיח יגיע בקרוב ממש וממש תיכף
נזכה לחזות בגאולה השלימה .מרכזה של
הגאולה הוא כמובן ,בית המקדש השלישי.
אז איך אפשר לדבר על בית המקדש
כזכרון רחוק ועצוב ,כאשר אוטוטו נוחת
כאן אחד כזה  -גדול יותר ,יפה יותר,
ומשוכלל יותר?
האם בשורת הגאולה הדרמטית משנה את
ימי האבל על בית המקדש? האם הידיעה
כי בקרוב ממש יגיע אחד חדש ,צריכה
להפחית מאיתנו את האבל על זה הקודם?
התשובה היא חד-משמעית ,אך מתייחסת
לשני רבדים שונים בימי בין המצרים.
במישור ההלכתי ,לגבי הדינים אותם מוטל
עלינו לעשות כדי להביע אבל ,לא חל שום
שינוי .עד לרגע בו לא נראה בעיננו את
בית המקדש בנוי בירושלים ,בקרוב ממש.
השינוי מתייחס לאווירה שמסביב.

תקופה
זו
מעניינת .מצד
אחד כבר שמענו
את ההודעה המסעירה
על כך שהגאולה תגיע בקרוב
מאוד .מצד שני ,האירוע ההיסטורי עדיין
לא קרה .תקופה זו הוגדרה על-ידי הרבי
מלך המשיח שליט"א " -סף הגאולה".
הוא הסביר כי כעת ,אנו עומדים על סיפה
של הגאולה ,ממש בכניסה אליה .סף
הגאולה הוא דימוי שלקוח מסף הדלת.
כאשר אדם עומד במפתן הכניסה לבית,
הוא חצי בבית ,וחצי מחוץ לו .ברגע
זה ,בידו ההחלטה האם לשים לב למזגן
הנושב מבפנים ,או למזג האוויר הלוהט
שברחוב.
בצל תקופה כזו ,עלינו לדעת כיצד
להתייחס בדיוק לימים אלו .אי של אבל
ועצב בתוך עידן של שמחה והתרגשות
לקראת הגאולה .בדיוק עבור זה הקדיש
הרבי מלך המשיח שליט"א שיחה שלימה
בתענית י"ז בתמוז ,בה הסביר כיצד צריך
להראות היחס שלנו לימים אלו ,במצבנו
הנוכחי .כל דיני האבלות נשמרים כמובן



צילום :מענדי קורנט

בהקפדה מוחלטת .בימי
הצום אנו מתענים  -לא
אוכלים ולא שותים ,לא
שומעים מוזיקה ומקפידים על כל
הלכות האבלות עדי שיבוטלו בגאולה
השלימה ,בקרוב ממש.
אך החווייה האישית שלנו מקבלת גוון
שונה לחלוטין בימים אלו .במקום להביט
אחורה ,על מקדש שהיה ואיננו ,אנחנו
כבר מתקדמים .כעת  -ימים אלו ,בהם
נחרבו הבית הראשון והשני ,הם בעיקר
תזכורת על הדבר הגדול שמתקרב אלינו
בצעדי ענק  -בית המקדש השלישי,
שיעלה במעלותיו על השניים הקודמים.
הדבר משנה מן הקצה אל הקצה את
החווייה של ימי בין המצרים .לצד
האבלות ,אנו מביטים אל העתיד בציפיה
חסרת סבלנות .איננו מתגעגעים ,אלא
דרוכים .איננו זוכרים ,אלא מתכוננים.
במקום ללמוד ספרים המספרים לנו על
בתי המקדש שהיו ,אנו מקדישים את הזמן
ללימוד ספרים על הנבואה המתארת את
הבית השלישי .עכשיו ,זה כבר לא לימוד
תיאורטי רחוק .זו הלכה למעשה בפועל.
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כאוס בנמל התעופה :מזוודות נעלמות ,תורי ענק וביטולי

קיץ ללא מעוף

המשבר בענף התעופה נותן את אותותיו בשלל היבטים • ערימות המזוודות ,תורים ארוכים ,ומחירי
הטיסות מרקיעים שחקים • האם המורכבות תגרום לישראלים רבים לוותר על חופשת הקיץ בחו"ל?

התעופה ,אינן מגבילות לחלוטין את
האפשרות לטיסה .נוסעים רבים ממשיכים
לזרות בשעריו של נמל התעופה בן גוריון,
וככל שחוויית הטיסה נעשתה קשה יותר,
עדיין עבור רבים אין בכך גורם מספיק כדי
לוותר על הצורך בטיסות לחו"ל.

יוסף אברמוביץ
זר כי יקלע בימים אלו לנמל
התעופה בן גוריון ,עשוי לחשוב
שמא טעה בדרכו ,ולחלוטין לא הגיע
ל"נמל התעופה הידידותי בעולם",
כפי התואר בו זכה השדה הישראלי,
לפני פחות מעשור .מחסור חמור
בכוח אדם בענף התעופה ,הופך
את חוויית הטיסה לחו"ל למאתגרת
מאוד ,בלשון המעטה.

עמדות הצ'ק-אין אינן ערוכות מספיק על-
מנת לקבל את כמות הנוסעים ,הדבר יוצר
תורים באורך בלתי נתפס ,של אלפי אנשים,
נשים וילדים הממתינים זמן ארוך כדי
להגיע לעמדת הרישום לטיסה .תיעודים
ויראליים מתפרסמים ברשתות החברתיות,
בהם נראים תורי ענק הפרוסים לאורכו של
שטח רב קודם הכניסה אל בית הנתיבות.

דרך מייגעת

תורי הענק יוצרים תופעה נוספת ומטרידה
במיוחד ,כאשר נוסעים רבים אינם מחשבים
מראש את זמן ההמתנה עד ההגעה
לעמדות ,מה שגורם ללא-מעט נוסעים
לאחר את מועד הטיסה ,כאשר לאחר
המתנה ממושכת הם נאלצים לגלות כי
המטוס כבר המריא בלעדיהם.
סוגיית האחראים לפיצויים במקרה כזה ,גם

מזוודות ממתינות בנתב”ג

היא לא תמיד ברורה מספיק ,כאשר רשות
שדות התעופה וחברות התעופה זקוקות
להחליט ביניהן על מי יפול הנטל הפעם.
תופעות אלו הם רק קדימון לכאוס בשוק
מיון המזוודות ,כאשר המחסור בעובדים
מייצר ליין שאינו עומד בקצב המזוודות,
ונוסעים רבים לא מוצאים את מזוודותיהם
בעקבות חוסר שיוך בתחנה המתאימה.
הדבר יוצר ערימות של מזוודות הממתינות
למיון ,כאשר גם כאשר מגיעים מתנדבים
לבצע את המלאכה לטובת הציבור ,אינם
מצליחים לבדם להשתלט על כמות העבודה
וקצב הביקוש.
גם מחירי הטיסות בקווים רבים מישראל

צילום :מתוך הטוויטר של עינב קרנר

לעולם ,מטפסים לסכומים שלא נראו זמן
רב ,מה שמקשה על חתך רב באוכלוסיה
שהתרגל לרכוש כרטיסי טיסה בתקופה זו,
לממן את הוצאות הנסיעה.
האצבע המאשימה מופנית בזירה הציבורית
כלפי מספר גורמים ,עליהם נמנים בין
השאר משרד התחבורה ורשות שדות
התעופה ,נטען כי הגורמים האחראיים אינם
עושים דיו על-מנת לפתור את המשבר,
שככל שעובר הזמן הוא הולך ומעמיק.

לא מוותרים
עם זאת ,חשוב לציין כי שלל הבעיות
הנובעות מן המחסור בכח אדם בענף

הדברים אמורים גם לגבי רבים המבקרים
בניו-יורק ,אחד מיעדי התיירות הפופולריים
בקיץ בקרב הציבור הישראלי ,הממשיכים
כל העת לזרום אל התפוח הגדול ,ולא
מרשים לעצמם להפסיד את חוויית
הביקור במרכז חב"ד העולמי בברוקלין
 בית מדרשו של הרבי מליובאוויטשמלך המשיח שליט"א ,בניין מספר ,770
לו קרא הרבי "בית משיח" .נוסעים רבים
המקורבים ומתחברים לדרכה של חסידות
חב"ד ,אף מקדישים את הנסיעה כולה
לשהות ממושכת בבית מדרשו של הרבי
מלך המשיח שליט"א ,כאשר במשך
כשבוע הם זוכים להנות מאווירה התוססת
ומהחווייה הרוחנית של תפילות במחיצתו
והחיים לצידו של מי שמקדיש את כל-כולו
עבור עם ישראל.
אך המשבר המדאיג ,מוריד במספר
רמות את החשק בנסיעה לחו"ל דרך נמל
התעופה בן גוריון ,מעורר תהיות רבות
סביב נחיצות השימוש בענף התעופה ,וגם
מעלה סימני שאלה האם לנצח כל נסיעה
למרחקים תהיה מלווה בקדחת סבוכה

חדשות
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הורים לילדים :את
הקיץ הזה אסור לפספס

כך תנצלו את החופש הגדול בצורה הטובה והחווייתית ביותר • על
המהפכה המתחוללת בערי וישובי ישראל שאסור לכם לפספס
שלום דובער ישראלי

שכזו ,כפי שאנו נאלצים לעבור כאשר אנו
חפצים להמריא לכל יעד שהוא?

הפתרון באוויר

אלא שבקרוב מאוד ,כלי התחבורה החדיש
שיגיע לכאן יחסוך את הדילמה ואת
החששות .בנבואתו על הגאולה אומר
הנביא על דרך התחבורה בימות המשיח
"וארו עם ענני שמיא"  -התלמוד מסביר
את הנבואה ,כי בזמן הגאולה ענני השמים
המוכרים לנו כיום הרחק ממעל ,ימירו את
עצמם לכלי תחבורה שמיש ונגיש ,כאשר
הם ינחתו בחצר הבית וישנעו אותנו למחוז
חפצנו.
המקורות מסבירים לנו כי תפקידם המרכזי
של העננים יהיה בהסעת הציבור הענק אל
מרכז החיים היהודיים הגאולה ,אל המקום
אליו כולם ירצו להגיע בסבירות גבוהה -
בית המקדש השלישי .בעבר ,מנהג העליה
לרגל היה נהוג בשלושת הרגלים  -סוכות,
פסח ושבועות .אך בגאולה העתידה יעלו
ההמונים לבית המקדש בכל שבת וראש-
חודש ,כך שהנסיעה מכל קצוות תבל אל
ירושלים עיר הקודש תהיה קו תחבורה
פעיל ורצוף ,לכך ,בין השאר ,ישמשו
העננים.
בהזדמנות מסויימת גילה הרבי מלך המשיח
שליט"א ,כי מהירות הטיסה של העננים
בגאולה ,תהיה מהירה יותר ממטוס .מה
שנותן לפתרון ניסי זה יתרון משמעותי על
כלי התחבורה האווירי המוכר לנו ,וחוסך
זמן רב ופקקים אוויריים,בדרך לירושלים
הבירה.
פעמים רבות אנו נחשפים להבטחות
נבואיות כאלו ואחרות בנוגע לגאולה,
ומתקשים להאמין שהחלום אכן אפשרי.
אלא שמהות הגאולה היא חזרת הטבע
למעמדו המקורי  -כפוף ונשלט בגלוי ע"י
הבורא .בדיוק כפי שידע הקדוש-ברוך-הוא
לקרוע את ים סוף ולהוריד לאבותינו מן
השמים ,כך הוא יממש את נבואתו ויעניק
לנו ,צאצאי דור המדבר  -את שלל ניסי
הגאולה ,שבקרוב מאוד יהפכו לשגרה.

ימי הקיץ הלוהטים
מהווים כאב ראש
לא קטן להורים רבים.
בתי הספר הממלכתיים
יצאו לחופש הגדול
וצריך למצוא פתרונות
יצירתיים
תעסוקה
כיצד להעביר את
הזמן של הילדים עד
לתחילת שנת הלימודים
החדשה.

הנושא היומי לא נכתב על
פתק או שלט יבשושי ,אלא
נחשף בצורה מקורית .היום
נפתח בתפילה ושעשועון
ייחודי שבמהלכו יגלו
הילדים מה יהיה הנושא
היומי.

יחד עם הנושא ,מגיעה
יצירה מושקעת שעוזרת
לילד לקחת אל חייו את
הערכים החשובים בדמות
חפצים אישיים אותם
קישט תוך השקעה ומאמץ.
הרבי שליט"א מלך המשיח לומדים ונהנים בסניף יהדודס בדימונ ה
צילום :דוברות יהדודס היצירות כוללות צביעה,
קורא תיגר על כל מושג
הדבקה ,הרכבת מובייל
החופש ,שכן בדיוק כשם שלא יעלה על הדעת ליטול חופשה
ועוד ,והן מופקות ברמה גבוהה ובייעוץ אנשי מקצוע
מאכילה או נשימה כך בדיוק מושלל לחלוטין מושג של
מהשורה הראשונה בתחום.
חופש לגבי ילד יהודי ,שהרי יהודי לעולם אינו לוקח חופש
מקיום התורה והמצוות.
שעת משחק
ילדים הם ילדים ,וילדים צריכים לרוץ ,לשחק ולהוציא מרץ,
יחד עם זאת ,קורא הרבי שליט"א מלך המשיח לנצל דווקא
ולכן גם הצלע הזו מוצאת ביטוי במועדוניות 'יהדודס' ,על
את ימי החופש ,המהווים פוטנציאל אדיר להחדיר באלפי
ידי משחקי חברה מרתקים ומאתגרים שגם הם ספוגים
ילדים את ערכי היהדות ובשורת הגאולה ,וזאת על ידי
בערכים יהודיים ובבשורת הגאולה.
יצירת מסגרות חינוכיות עבור הילדים בימי החופש ,בהם
יוכלו הילדים לקבל מנת יהדות בסיסית  -מה שנמנע מהם
וכמובן ,אין כמו סיפור ,וכשזה בא עם מצגת ,זה הופך ללהיט
לקבל במרבית מבתי הספר.
הילדים .כך ערכים כמו צדקה ,אהבת ישראל ,גאולה ונשיא
הדור ,קורמות עור וגידים מול עיניהם הקרועות של הילדים
ואכן ,במצוות הרבי שליט"א מלך המשיח קמו לפני עשרות
וחוקקות בנפשם מידות טובות וערכי נצח.
שנים קייטנות חב"ד כמעט בכל עיר ועיר ,והפיחו רוח
יהודית רעננה בילדי ישראל במהלך ימי הקיץ.

אודי  -כוכב הילדים

מהפכה ארצית

ברבות השנים רשת מועדוניות הקיץ של חב"ד
דעכו במעט ,אך בארבעת השנים האחרונות
נדמה שמתחוללת לה מהפכה של ממש
בתחום ,עם היווסדה של רשת "יהדודס",
הפועלת בעשרות סניפים ,בערי ישראל
ובמושבים ,ומזרימה דם יהודי חדש
באלפי ילדים ברחבי הארץ.
הפעילות במסגרת המועדונית נמשכת
 3שעות יומיות ומתפרסת על פני  9ימים,
כשבכל יום מכירים הילדים נושא חדש בערכים
ומסורת ישראל בצורה מהנה וחווייתית,
ביצירה ,פעילות וסיפור.
בין הערכים היהודיים  -אליהם נחשפים
ילדים רבים לראשונה  -אפשר למצוא
את מצוות הצדקה ונתינת חסד לזולת,
בניין בית המקדש ,מזוזה לשמירה והגנה,
ספר תורה ,ארץ ישראל ,שבת ,כשרות
המאכלים ,ברכות ,גאולה ,אהבת ישראל,
ראש בני ישראל ,משיח ועוד.

אחת ההפתעות שכבשו את הילדים ,הייתה דמותו של אודי.
בובה חייכנית ,וממותגת בסמל 'יהדודס' המגיחה
לביקורי פתע בסניפי 'יהדודס' ברחבי הארץ,
כשהילדים נהנים לשחק ולהצטלם איתה.

פריסה ארצית

איך יהדודס מתפרסים ברחבי הארץ?
יהדודס למעשה ,כרשת סניפים ,מספקים
פלטפורמה איכותית אותה ניתן להפעיל
תחת כל בית חב"ד או מרכז יהדות מקומי.
החל מחומרי לימוד ותכנית פעילות מושקעת,
חומרי יצירה ,פרסים וממתקים ,ועד
למדריכים מנוסים וחביבים .כך ,בשיתוף
פעולה עם בתי חב"ד הפרוסים ברחבי
הארץ פורחים להם עשרות סניפי
'יהדודס' ,כשהביקוש רק הולך
וגובר משנה לשנה.
לא תתחרטו .פנו עוד היום למוקד
'יהדודס' והרשמו לסניף הקרוב
אליכם .לפרטים058.4770.351 :
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ב'ממש' חגגו את יום הצלתו
של מלך המשיח
אולם 'ממש' בבני
ברק כבר זכה לארח
ענקיים
אירועים
שיצרו שינוי ,אך גם
שם הופתעו מהזרם הבלתי
פוסק של מאות משתתפים
שהגיעו מרחבי הארץ לחגוג,
לציין ובמיוחד לקבל החלטות
לרגל היום ההיסטורי  -יום
הצלתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח מציפורני הנאצים,
והגעתו ל'חצי כדור התחתון'
 ארצות הברית של אמריקה.יום מיוחד זה ,אשר בו החלה
תקופה חדשה בהפצת מעיינות
התורה והחסידות ברחבי העולם
כולו ,צויין בהתוועדות מרכזית
שאורגנה על ידי מרכז ההפצה

ת
הקהל בהתוועדו 

גל חום כבד פוקד
את יבשת אירופה.
בממלכה הבריטית
נמדדו מעלות חום כמוהן
לא חוותה בריטניה מעולם.
החום לא נשאר רק בתחומי
הממלכה והכה גם בספרד,
צרפת ומדינות נוספות
במרכז היבשת.
אל גל החום מצטרפים
שינויים קיצוניים נוספים במזג
האוויר ,כמו למשל ההוריקן
'אגתה' שהיכה בקו החוף של
דרום מקסיקו .גם בפארק הלאומי
'ילוסטון' בצפון-מערב ארצות
הברית דווח על שטפונות עזים,
שגרמו להתמוטטות של גשרים
ובניינים.
גם תופעת רעידות האדמה

'ממש' .שלוחי הרבי שליט"א מלך
המשיח ,חסידים ופעילים ,ישבו
לצד יהודים שבאו לחגוג יחד עם
הרבי שליט"א מלך המשיח את
היום המיוחד.
עם הקהל שהתקבץ התוועדו
הרב שמעון וויצהנדלר ,ראש
ישיבת תומכי תמימים בראשון
לציון ,והרב יעקב רייניץ ,משפיע
בשיכון חב"ד בלוד.
לאחר שעות ארוכות של
סיפורים והתעוררות כללית
בהפצת בשורת הגאולה וזהות
הגואל ,התפזר הקהל לדרכו עם
תחושה חזקה ועוצמתית :אשרינו
מה טוב חלקנו שאנו נמנים על
צבאו של מלך המשיח.
אריק מרום

צילום :יוסי בן שושן

המקורבים מה'מבצעים'
הגיעו אל היכל הישיבה
שהיה
זר
נקלע אל אולם
חב"ד
ישיבת
בראשון לציון
בי"ב תמוז האחרון,
היה חושב שהגיע אל
אולם אירועים .הקירות
קושטו ,אורות צבעוניים
השוו אווירה יוקרתית
והשולחנות
ומיוחדת,
היו עמוסים ביהודים
מכל גווני הקשת  -כאלה
שלא רגילים לראות בתוך
אולם לימודים של ישיבה.
האירוע כולו' ,ערב עם
חב"ד' ,אורגן על ידי בחורי
הישיבה עבור אותם יהודים
שהם פוגשים מידי יום שישי
במסגרת 'מבצע תפילין'.
הקשר עמם כבר מזמן עבר
את הנחת התפילין הקבועה

ביום שישי .יוזמות כמו שיעורי
תורה וחברותות לא הספיקו,
וכעת החליטו התלמידים
להביא אותם הישר למרכז
העניינים.
הערב נפתח בהקראת
מכתב הברכה מהרבי שליט"א
מלך המשיח ,שהתקבל
באמצעות ה'אגרות קודש',
אותו הקריא השליח בישיבה
הת' יוסף יצחק טורין .בהמשך
הערב דיבר ראש הישיבה,
הרב שמעון ויצהנדלר,
שסיפר על היום המיוחד בו
נערך הכנס ,י"ב תמוז  -חג
הגאולה ,תוך סיפור מאסרו
וגאולתו של הרבי הקודם,
רבי יוסף יצחק .הרב בן-ציון
פרישמן סיפר נס טרי ומרגש
מהרבי שליט"א מלך המשיח,
ועורר את הנוכחים על כך

גל חום קיצוני שוטף את אירופה

כבאים נאבקים בלהבות בפורטוגל ,השבוע

צילוםEPA :

שהגאולה היא לא חלום ,אלא
נמצאת כאן ממש.
לאחר קטעי שירה
וניגונים ,הוקרן וידאו מיוחד
מהרבי שליט"א מלך המשיח.
התרגשות רבה ניכרת בקהל
בעת שרואים את הרבי
שליט"א מלך המשיח בעצמו
מעודד את שירת 'יחי אדוננו
מורנו ורבינו מלך המשיח
לעולם ועד'.
הרב יעקב לנצ'נר הסביר
לקהל הרחב בטוב טעם את
השייכות הנפלאה של כל
אחד ואחד אל היום המיוחד
הזה ,חג הגאולה של הרבי
הריי"צ ,תוך שמתבל את
דבריו בסיפורי מופת אישיים.
האירוע נחתם בריקודים
סוערים של שמחת הגאולה,
ובסיום האירוע חולקו מגנט
מהודר עם פרק התהילים של
הרבי שליט"א מלך המשיח,
יין של ברכה ,וכן חוברת
נפלאה המספרת את סיפור
המאסר והגאולה.
בנימין שומר

התגברו .בפרו הורגשה רעידה
בעוצמה של  7.5בסולם ריכטר,
שגרמה לנזקים קלים .באינדונזיה
חשו התושבים גם כן רעידה
עוצמתית ,ואפילו בארץ ישראל
אנו מדווחים על רעידות קלות
לעיתים קרובות.
מאורעות אלו מבשרים על
התקופה המיוחדת בה אנו
נמצאים  -ימות המשיח .בגליון
בשם 'הקריאה והקדושה' ניבא
הרבי הקודם של חב"ד ,רבי
יוסף יצחק ,שעל ידי הרעידות
והשינויים בהנהגת הטבע ,יבוא
העולם כולו להכיר בבורא העולם
ומנהיגו ,בגאולה האמיתית
והשלימה.
חנה מרים אשכנזי
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התניא של הדור
השביעי

זינוק במספר הפונים לקבל ברכה
ר
ת
א
האינטרנט
הפופולרי
אגרות.קום מדווח על
קפיצה אדירה בכמות
הפונים אליו על מנת
לקבל ברכה מהרבי
שליט"א מלך המשיח.
באתר אפשר לכתוב,
ולקבל תשובה מהרבי
שליט"א מלך המשיח
בשתים עשרה(!) שפות
שונות .לאחר שליחת
המכתב ,עולה באופן מיידי
צילום עמודי האגרות קודש
שבהם התקבלה התשובה.
הרב אבי בן שמעון,
מפעיל האתר ,מדווח על
אלפי כניסות מידי יום
לקבלת ברכה ,כאשר בימים
מיוחדים הכמות מגיעה
לאלפים בשעה אחת.
לצד קבלת הברכה,

ספר התניא הוא ספר
היסוד של חסידות
חב"ד ,המהווה ספר
חובה בכל בית יהודי .בהתאם
לכך ,עם השנים נכתבו ספרי
פירושים רבים ,המנגישים את
לימוד התניא לכל אחד.
אל פירושים אלו הצטרף לאחרונה
ספר חדש ,המהווה חידוש של ממש.
ארגון 'לכשיפוצו מעיינותיך' לקח על
עצמו משימה ייחודית ,לערוך ספר
שיסכם את הביאורים הרבים שנערכו,
והם מוגשים כסוגיא אחת ערוכה
ומבוארת בשפה השווה לכל נפש.
לצד הביאור של פשט התניא
מובאות גם סוגיות מתורת אדמו"רי
חב"ד ,והסבר קצר מתורתו של מלך
המשיח על הקשר בין כל פרק בתניא
לגאולה השלימה .הסט החדש התקבל
בחום בעולם התורני ,ועותקי ההדפסה
הראשונה כבר נחטפו מהמדפים.
רבקה סופר

בריכוזים
היהודיים
ברחבי תבל
נחגג חג הגאולה י"ב-
י"ג תמוז ,יום גאולתו
ברוסיה
מהמאסר
של
הסובייטית
האדמו"ר הקודם של
חב"ד ,רבי יוסף יצחק,
חמיו של הרבי שליט"א
מלך המשיח .יום זה
מצויין כיום הניצחון
של היהדות הנאמנה
לתורת ישראל על
שניסו
הקומוניסטים
להשכיח מיהודי רוסיה
את יהדותם.
ההתוועדות המרכזית
נערכה בבית משיח ,770
בית מדרשו של הרבי
שליט"א מלך המשיח בניו
יורק ,בהשתתפות אלפי
חסידים .בין הדוברים
בהתוועדות היו הרב שלמה
מאיעסקי ,משפיע בשכונת
קראון הייטס; הרב ישעיה
כהן ,רבה הראשי של
קזחסטן; הדיין הרב יצחק
חקק ,מחשובי הפוסקים
בעולם התורה הספרדי,
ור' מתי טוכפלד ,הכתב
הפוליטי של עיתון 'ישראל
היום'.
גדולה
התוועדות
נוספת נערכה בעיר נתניה,
בארגונו של השליח הנמרץ

מפעיל האתר שירות מיוחד
של סיוע בהבנת התשובה,
ותרגום לשפות השונות.
כ 50-אברכים מקבלים
שיחות טלפוניות המופנות
מהאתר עבור מי שזקוק
לייעוץ והכוונה .הקשר עם
אותם אנשים נמשך כמובן
גם לאחר מכן ,והסיפורים
על אלו שהתקרבו בזכות כך
לתורה ומצוות לא חסרים.
בעקבות ההתפתחות
העצומה של האתר ,מחפשים
כעת מתנדבים נוספים שיענו
לתשובות הגולשים ,כאשר
הצורך העיקרי הוא לדוברי
שפות נוספות מלבד לשון
הקודש .אברכים המעוניינים
להיכנס לרשימת המשיבים
באתר  -ניתן להשאיר
פרטים בהודעה בוואטסאפ
 .0557298965נדב לביא

חג הגאולה נחגג מסביב לעולם

האירוע בנתני ה

לעיר ,הרב אלעזר פרץ .את
ההתוועדות כיבד בנוכחותו
הרב קלמן בר ,רבה הראשי
של העיר ,שערך במקום את
סיום הרמב"ם .ראש העיר
נתניה ,הגב' מרים פיירברג-
איכר ,אמרה בדבריה כי
היום כולם רואים כי ״אין
מתנגדים באמת״ וכולם
קשורים לרבי שליט"א מלך
המשיח .איש התקשורת

צילום :יוסי בן שושן

גיל ססובר שיתף את
הקהל בהתקרבותו לאורו
הגדול של הרבי שליט״א
מלך המשיח ,והציפייה
להתגלותו בקרוב ממש.
עוד התוועדו עם הקהל הרב
יוסף יצחק טאוב ,הרב זלמן
לנדא והרב מנחם מענדל
וילשאנסקי.
בישיבת חב"ד החדשה
ברמת גן ערכו התוועדות

מיוחדת ,בשילוב הדפסת
ספר התניא בהיכל הישיבה.
בין הדוברים היו הרב
מרדכי רוטנשטיין ,הרב
פרופ' אליהו סורקין ועוד.
דיווחים שוטפים על
ההתוועדויות שנערכו בכל
רחבי הארץ ניתן למצוא
באתר הגאולה.
נדב לביא
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תכונה רבה לקראת הנסיעה
למלך המשיח בשנת הקהל
בשבע
פעם
היה
שנים
בבית
נערך
המקדש מעמד יוצא
דופן' :הקהל'  -כל בני
ישראל מכל רחבי תבל
התקבצו ובאו אל בית
המקדש בירושלים בחג
להשתתף
הסוכות,
במעמד בו קורא המלך
בתורה.
מעמד זה נמשך גם היום,
כאשר יהודים מכל העולם
מגיעים בשנת הקהל אל
בית המקדש של דורנו -
בית משיח  ,770כדי לחגוג
יחד עם הרבי שליט"א מלך
המשיח את חגי חודש תשרי.
השנה הקרובה ,שנת
תשפ"ג ,היא שנה שכזו,
ובהתאם לכך ניכרת תכונה
רבתי לקראת הנסיעה

למלך המשיח בחודש
החגים .למרות שבכל שנה
ישנם המונים הבאים ל770-
בחודש תשרי ,ההיערכות
השנה דורשת מאמץ וארגון
מיוחדים ,עקב הכמות
החריגה של האורחים
המיועדת להגיע.
בהתאם לכך נערכים
במרכז חב"ד העולמי
לקבלת האורחים הרבים,
תוך דאגה לאירוח המתאים
לאורחיו של המלך.
מטה הקהל באגודה
למען הגאולה האמיתית
והשלימה יצא בקריאה לכל
המתעתדים לטוס ,לבדוק
כבר כעת את התוקף של
הדרכון והויזה ,כדי שיוכלו
להיערך לטיסה בהקדם.
חננאל שרייבר

טנק המבצעים
כבש את קרית גת
'טנק המבצעים' ששעט אל
תוך העיר קרית גת הביא איתו
מהפכה של ממש .שלוחי הרבי
שליט"א מלך המשיח בעיר ,הרב שלמה
בוטבול ובנו הרב אהרון בוטבול ,ארגנו
כינוסי ענק לילדי העיר ,שחגגו יחד עם
טנק המבצעים את חג הגאולה של
הרבי הקודם ,רבי יוסף יצחק.
הילדים שהתאספו בחצרות
ובגינות המרכזיות של העיר ,שמעו
מפי הטנקיסטים את סיפור המאסר
והגאולה אותו חוגגים ביום זה,
אמרו יחד את שנים עשר הפסוקים,
וקיבלו עליהם את מלכותו של הרבי
שליט"א מלך המשיח בהכרזת הקודש
'יחי אדוננו'.
הכינוסים עשו רושם רב ברחבי העיר,
כאשר גם ההורים מצטרפים ומביעים
התעניינות ביום המיוחד ,ובמשמעויותיו לימינו
אלו  -ימות המשיח.
תום ימיני
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העצרת שחיזקה אלפים
בבשורת הגאולה
זה כבר הפך למסורת .אלפים גדשו את מדשאות האמפי בבת ים בעצרת השנתית המוקדשת לחיזוק
האמונה ובשורת הגאולה • במרכז האירוע נערך מעמד לציון סיום המחזור השנתי בלימוד היומי
בספר הרמב"ם כתקנת הרבי שליט"א מלך המשיח • בין לבין פצחו ההמונים בריקודים סוערים
בניצוח הזמרים יוני שלמה ,איציק אשל ומקהלת ידידים עם תזמורתו של של דוידי נחשון
שניאור גרינפלד
"וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהוּ א ַחי וְ ַק ָּים" :ביום
ראשון ד' תמוז תשפ"ב התכנסו חסידי
חב"ד-ליובאוויטש ועמך בית ישראל אנשים
נשים וטף ,במעמד רבנים ,משפיעים ואישי
ציבור לעצרת הענק בסימן "קבלת פנים" לכ"ק
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ,המעמד האדיר
שנערך באמפי-פיס בעיר בת ים.

ג' תמוז זהו היום בו מציינים את תחילת הגאולה
של אדמו"ר הריי"צ מהכלא הסובייטי ,וכמו כן את
האמונה האיתנה בנבואת הגאולה של הרבי מלך
המשיח שליט"א ,בלי להתפעל מניסיון כזה או אחר.
השנה שנת הח"י לאירוע שכבר הפך למסורת ולזריקת
מרץ והתחדשות בכל הקשור להפצת בשורת הגאולה.

במרכז הבמה ,הוצב הכן ,כסאו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,לצד שולחן צחור ,עליו מונחים ,מוכנים הכן,
הגביע ובקבוק היין.
בשעת ערב מוקדמת החל הקהל להתכנס באמפי-פיס
הרחב .לאחר תפילת מנחה בציבור ומחרוזת ניגונים,
המנחה הרב אלעזר פרץ יו"ר מטה משיח בעיר נתניה
פותח בסקירה קצרה אודות מהותו של יום ג' תמוז,
ובדברי חיזוק באמונה במשיח ובדבריו .הוא מזמין
לבמה את הרב רפאל קורקוס נציג תנועת הנוער
'צבאות השם' בארץ הקודש לקריאת פרק התהילים
המתאים למספר שנותיו של הרבי מלך המשיח שליט"א,
פרק קכ"א.
מיד לאחריו ,הקראת נוסח הזמנת הרבי שליט"א מלך
המשיח לכינוס ,אותה מקריא בהתרגשות הרב ניר

גבריאל שליח בשכונת פלורנטין בתל אביב המסיים
בהכרזת "יחי אדוננו״ שלוש פעמים כאשר התזמורת
של ר' דוידי נחשון והזמר החסידי ר' יוני שלמה
ומקהלת "ידידים" העולמית פורצים בשירת "יחי
אדוננו" שממשיכה במהרה למחרוזת מוזיקלית ,לאחר
מכן מגיעים אל הבמה הילדים ,חיילי צבאות השם מכל
רחבי הארץ בריכוזו של הת' לוי יצחק ציק ,ומכריזים
את י"ב הפסוקים והכרזת הקודש "יחי אדוננו".
עם סיום הכרזת הפסוקים צופה הקהל בקטעי וידיאו
"מראות קודש" של הרבי מלך המשיח שליט"א ,ולאחר
מכן כמיטב המסורת מוזמן לבמה ממלא מקום ראש
העיר מר אורי בוסקילה ,המציין את ייחודיותה של
בת ים בתור 'עיר הגאולה' ומזכיר את המשפיע והשליח
הרב זמרוני זליג ציק מייסד העצרת ,אחריו פוצחת
התזמורת עם יוני שלמה ומקהלת ידידים במחרוזת
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ניגוני שמחה.
את המשא המרכזי "המעשה הוא
העיקר" נושא הרב חיים ציק שליח
הרבי מלך המשיח שליט"א לעיר בת
ים ,המקדיש את דבריו לעמוד על מהות
הגאולה  -כדי שנהיה פנויים בדעתנו
ללימוד התורה והכרת הבורא" .כשם
שהתורה ניתנה מהבורא באמצעות
משה רבינו ,כך עלינו לזכור ולהדגיש
גם היום כי משה רבינו שבדורנו חי
וקיים" .כמובן שמזכיר את הוראת הרבי
שליט"א מלך המשיח ללמוד עניני
גאולה ומשיח שבתורה.
המנחה מזכיר לקהל כי בירכתי האמפי
ניצבים דוכני מרכז ההפצה 'ממש',
שם ניתן לרכוש ספרים ,מזכרות ,וכל
מה שצריך עבור הפצת גאולה ומשיח.
בהתאם להוראת הרבי שליט"א מלך
המשיח לפרסם את הניסים ,הוא מזמין
את עו"ד דניאל סינה שמספר על נס
אישי שאירע במשפחתו ,ויוני שלמה
עולה לעוד מחרוזת שמחה שמקפיצה
את הקהל במעגלי ריקודים.
על המסכים מוקרן סרטון על חייו של
הרמב"ם ,ואוסף ביטויים מיוחדים של
הרבי שליט"א מלך המשיח אודותיו,
ומיד לאחר מכן עולה רב קהילת חב"ד-
ליובאוויטש בקרית שמואל הרב יוסף
אברהם פיזם לסיום המחזור ה41-
בלימוד היומי ברמב"ם .הוא משלב
בדבריו סיפורים ואפיזודות לחיזוק
ההתמדה בלימוד היומי .שליח הרבי
שליט"א מלך המשיח ברמת אביב
הרב דוד אושקי מתכבד לפתוח את
המחזור הלימוד ה 42-ברמב''ם ,תוך
שהוא משתף בימי בראשית של תקנת
הלימוד.
המנחה נותן תודה למארגני העצרת
ובראשם למפיק הכינוס הרב יצחק
רחימי שעמל וטרח במסירות
גדולה להצלחת הכינוס ולשאר צוות
"האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלמה" ולתלמידי התמימים שעמלו
להכנת האולם להתוועדות הגדולה.
אל הבמה נכנס הזמר איציק אשל לעוד
מחרוזת שירי גאולה ,ואל המיקרופון
ניגש הרב אבי בן שמעון כדי לחתום
את הכנס עם הכותרת 'המעשה הוא
העיקר' .הוא מספר על האתר "אגרות.
קום" שבניהולו ,דרכו ניתן לכתוב אל
הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות
ה'אגרות קודש' ,וקורא לקהל לפרסם
את האתר ולסייע בהפעלתו .ו"ברוב
שירה וזמרה" בריקודי שמחה הסתיים
הכינוס המיוחד שהחדיר כוחות חדשים
לציבור והעיקר שנזכה כבר בעז"ה
לקבל את פני הרבי שליט"א משיח
צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה
תכף ומיד ממש!
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מכתבים למערכת

home design
טפטים וחיפויים

טפטים וחיפויים לכל חלל בבית • עיצוב לקיר סלון
חדרי ילדים • חללי עבודה • חיפוי וחידוש מטבחים
חידוש דלתות  -טפט עבה ואיכותי

המרכז הארצי במחירים זולים
חייגו עכשיו • 058.770.2929 :כולל שירותי התקנה
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מכתבים למערכת
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מכתבים למערכת הגאולה

ביטחון או גאולה?
בתגובה על ״הממשלה מפקירה את ביטחון המדינה״ מאת יוסף
עמנואל (״הגאולה״ י״ח אייר תשפ״ב )19.05.22

בן  ?120משיח?
בתגובה על מאמר המערכת ״מאה ועשרים שנות אור:
חזון הילדות שהולך ומתגשם״
(״הגאולה״ י"א ניסן ה׳תשפ״ב )12.04.22

קיבלתי את גיליון מספר  52של העיתון בתיבת הדואר
וגיליתי משהו חדש ,עיתונות איכותית וערכית .עיתונות שלא
מדברת על הרוע והסבל שאנשים חווים אלא להיפך  -כתבות
וידיעות על עתיד נפלא ,שנראה קרוב מתמיד.
כדאי היה להכניס במאמר המערכת שמדבר על הרבי
מחב"ד שנולד לפני  120שנה ,מה רלוונטי בזה להיום ,איך
אדם שעם ישראל לא רואה במשך קרוב ל 30שנה פתאום
יהיה המשיח.
חיים שקד ,רעננה
תגובת המערכת:
התשובה לשאלה מופיעה בעיתון שהזכרת במספר כתבות,
אך בכל זאת נחזור כאן שוב על תמצית התשובה:
מתחילת הנהגתו של הרבי מלך המשיח שליט"א ,הרבי
הודיע על מטרה ברורה  -בדור שלנו מסיימים את עבודת
הדורות הקודמים ומביאים את העולם לגאולה השלימה.
בשנים הבאות הרבי מלך המשיח שליט"א העלה את הציפיה
למשיח לגבהים (מה שגרם לפתיחת עיתון הגאולה בין השאר),
והודיע ברורות כי התהליך כבר החל ואנחנו בעיצומה של
התגלות המשיח ובדרך לבנין בית המקדש ,תוך כדי רמזים
עבים ולא קשים לפיענוח כי הגואל המצופה הוא לא אחר
מאשר הרבי בעצמו.
כל מראה עיניים כזה או אחר שהראה לנו על הפסקת
התהליך ועל היעלמות הרבי מעינינו ,לא ישנה בכהוא זה את
דברי הרבי מלך המשיח שליט"א ,שהם  -כדברי התורה -
לא עומדים מול מציאות העולם כי אם קובעים אותה .ואכן
במקורות מופיע התהליך המזוהה עם הגואל האחרון דומה
ממש למצבנו אנו .אנו מאמינים באמונה ודאית כי הרבי מלך
המשיח חי בפשטות ,במקומו הנצחי  -בנין  770המפורסם
שבניו יורק ,והולך בכל רגע להופיע ולקחת אותנו  -עם בית
המקדש בנוי  -לגאולה השלימה.

תקשורת אמיתית

תודה רבה לעיתון שלא מחפש את כל הצרות של אנשים
בחיים אלא מגיש תוכן אופטימי ומקצועי .עוד הוכחה
שראיית עולם טוב היא לא נאיביות מתעלמת ,אלא היא צורת
הסתכלות בריאה ונכונה על העולם גם ב.2022-
ארשה לעצמי לתת ביקורת על זה שלעיתים הכתבות קצת
ארוכות מידי .לאו דוקא שאנשים יושבים לקרוא הכול ואולי
כדאי לנסות לתמצת יותר את תוכן הדברים.
סיוון מרום ,קרית אתא

שוטרי תורה
בתגובה על ״למעלה מארבע מאות שוטרים התפטרו מתחילת השנה״
מאת חנה מרים אשכנזי (״הגאולה״ כ"ח סיון תשפ"ב )27/06/22

כתבה יפה ,אבל בסופו של דבר משאירה מאות אנשים
ללא פרנסה ,עוד לא הרבה זמן (לפי הגישה הכללית של
העיתון  -שהגאולה מגיעה בקרוב) .כדאי היה לדעתי להדגיש
בכתבה את תחליפי התעסוקה שיהיו לשוטרים בימות המשיח,
לדעתי הם פשוט ילכו ללמוד תורה במנוחה ,ויזכו להרגיש
יותר מאיתנו את השינוי המשמעותי בגאולה.
אפרת קישון ,חדרה

שליחת דעות ומכתבים:

אין המערכת מתחייבת לפרסם את כל החומר שישלח .המערכת
שומרת לעצמה את הזכות לערוך את המתפרסם בגליון בהתאם
לכללי העיתון .בכל פנייה יש לציין שם ,כתובת ,ומספר טלפון.

זעם .זה התחושה שמתפרצת כשקוראים את הכתבה
המתארת בפרוטרוט עוד רצח של יהודים ועוד התפרעות
של ערבים כאשר כותב הכתבה מיטיב לתאר איך הממשלה
שותקת ולעתים גם גרוע מכך.
ואני שואל את עצמי  -כשפתחתי את העיתון ראיתי מולי
מילה אחת גדולה  -גאולה ,מה לזה ולמה שכתוב פה? למה
בעמודים שלפני ואחרי יש הרבה תוכן שמראה איך אפילו
החדשות מספרות שאנחנו קרובים לגאולה ,ובעמודים האלה
זה נשמט .אני מציע לעיתון להפסיק עם הנושא ולהתעסק
יותר עם טוב  -יש מספיק מה לכתוב על זה.
רועי פינס ,רמת השרון
תגובת המערכת:
נענה על כך בתמציתיות :א .זהו ענין של פיקוח נפש,
וככזה הדוחה את כל התורה כולה ,עלינו לזעוק ולעשות מה
שביכולתנו על מנת למנוע שפיכות דמים ,אפילו של יהודי
אחד ,וקל וחומר של מיליונים .ב .אנו עוסקים בנושא זה
על פי דבריו הברורים והמפורשים של הרבי שליט"א מלך
המשיח בנושא .דברים שנאמרו לנו במקביל לכל הגילויים כי
אנו חיים בימות המשיח ואנו על סף הגאולה וכו' .אותו נביא
שהעיד לנו על כך (כפי שניתן לקרוא בכל גליון באריכות)
הוא שהזהיר במקביל לאמירת דברים אלו גם מפני סכנת
שפיכות הדמים הטמונה בדרך הכניעה לטרור.

חוסר דיוק
בתגובה על ״חיים של קיבוץ״ מאת רחל שאבי
(״עולם חדש״ אדר שני תשפ"ב מרץ )2022

רציתי להעיר על הרושם המתקבל מקריאת הטור
שהשיטה הקיבוצית קרסה ואיננה ,כביכול ברבות השנים
האנשים התייאשו מהרעיון הקיבוצי והיום הוא כבר לא קיים.
אז לא .מטה הקיבוצים השיתופיים חי ופעיל ומאגד בתוכו 70
קיבוצים ששומרים על עקרונות היסוד הקיבוציים .בהזדמנות
זו אודה למערכת על העיתון המעניין עם תוכן עשיר וברמה.
ליאור דוד ,נהריה

עקרת בית  -אחריות
בתגובה על ״בקיץ תהיי ביטול!״ מאת מלי קופצ'יק
(״עולם חדש״ אייר תשפ"ב מאי )2022

אין מילים בפי להודות לכם על הטור הנשי במגזין ,קיבלתי
אותו לידיים בדיוק בעיתוי הנכון .חוויתי איזשהו משבר אישי
והתהיות על מעמדי כאישה התרוצצו לי בראש בלי הפסקה,
הטור נתן לי מבט בריא והסביר לי את התפקיד שלי כ"עקרת
בית" ועל האחריות שלי בענין ,ויחד עם זה את החשיבות של
כל הפעולות שנראות מציקות וטכניות.
אותי אישית זה מאוד חיזק והעצים .אני בטוחה שכמוני
עוד הרבה נשים קיבלו מימד פנימי על התפקיד ה"טכני"
שלהם בניהול בית וגידול דור העתיד.
חפצה בעילום שמה ,תל מונד

אנחנו משנים עולם!
בתגובה על ״למצוא את היעוד״ מאת ליבנת סגס
(״הגאולה״ י׳ ניסן חודש הגאולה ה׳תשפ״ב )11.04.22

שמחתי לקרוא את הדעה על הרדיפה אחרי מנוחה אם יש
חוסר חיבור וידיעה מהמנהיג של הדור .זה תוכן שנוגע בכולם

במייל:
office@hageula.com

בוואצפ:
03.677.7075
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ממש ,מי מאיתנו לא חשב על זה?
תודה רבה לעיתון שנותן לנו הבנה אמיתית בנושאים
שמלווים אותנו כל החיים ולא תמיד יש לנו בשבילם תשובה
ברורה .ההבנה שאנחנו חלק מתהליך עולמי-גאולתי וכל
אחד מאיתנו שותף אישי לזה  -היא תפיסה משנה חיים.
קרן ליבוביץ' ,תל אביב

משיח מצפון אמריקה
ראשית אני רוצה להודות לכם על עידוד הציפיה לגאולה
בדורנו .גם ר׳ חיים ע״ה קנייבסקי אמר שאנחנו מאוד
קרובים אליה ,וזה מאוד חשוב שאתם בתוך כתבות של עיתון
מצליחים להחדיר את זה שאפשר כבר לראות בעולם את
הגאולה מתקרבת.
אני חושב שכדאי להבליט מאוד את כל הנושא של אהבת
ישראל ,אני חושב שהרבי בעצמו הדגיש את זה מאוד ,ובטוח
שבמצבנו הנוכחי חשוב מאוד בעם ישראל להוסיף בקירוב
לבבות ובקשר בינינו .נשמח שהעיתון ישים דגש בזה.
ראיתי שבעיתון מוסבר באופן קבוע שהרבי מליובאוויטש
הוא המשיח ומצאתי מדרש שמרמז את זה ,ברשותכם אצטט
(ויקרא רבה ט ,ו)" :עוּ ִרי ָצפוֹןִ ,ל ְכ ׁ ֶש ִּי ְתעו ְֹררוּ ַה ָּגלֻ יּ וֹת
ַה ְּנתוּ נוֹת ַּב ָּצפוֹן ,יָ בוֹאוּ וְ יַ ֲחנוּ ַּב ָּדרוֹםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (ירמיה
לא ,ז)ִ :הנְ נִ י ֵמ ִביא או ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹןִ ,ל ְכ ׁ ֶש ִּי ְתעו ֵֹרר גּ וֹג
ימא (יחזקאל
ַה ָּנתוּ ן ַּב ָּצפוֹן ,יָ בוֹא וְ יִ ּפֹל ַּב ָּדרוֹםְּ ,כ ָמה ְד ֵת ָ
יך ִמ ַּי ְר ְּכ ֵתי ָצפוֹן,
ית ָ
יך וְ ַה ֲע ִל ִ
את ָ
יך וְ ׁ ִש ּׁ ֵש ִ
לט ,ב) :וְ ׁש ַֹב ְב ִּת ָ
יח ׁ ֶש ָּנתוּ ן ַּב ָּצפוֹן יָ בוֹא וְ יִ ְבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש
ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ַה ָּנתוּ ן ַּב ָּדרוֹםֲ ,ה ָדא הוּ א ִד ְכ ִתיב (ישעיה מא ,כה):
ַה ִעירו ִֹתי ִמ ָּצפוֹן וַ ַּיאת ִמ ִּמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש" .הרבי  -כידוע -
מקומו בצפון אמריקה .יישר כח גדול לכם על זיכוי הרבים
ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו.
משה ווייס ,בני ברק

מקורות
בתגובה על ״מהפכת הגאולה :כך ישתנו חיינו לנצח״ מאת
שקד איש שלום (״הגאולה״ י״ח אייר תשפ״ב )19.05.22

קראתי ונהנתי לגלות את ההשפעה של הגאולה על כל
דבר בחיים ,בתור אדם לא דתי זה גורם לי יותר לחכות
לעתיד הזה .זה מעניין ואולי אפילו קצת יומרני לכתוב
שהגאולה שכתובה בתנ"ך ובגמרא הולכת לבוא בדור שלנו,
אבל תכל'ס פעם אחרי פעם אתם מראים שהחדשות בעולם
מתאימות למקורות שמופיעים ביהדות.
בדיוק לכן חבל מאוד שבכתבה כל כך מקיפה על הגאולה
אין אפילו מקור אחד שמביא לאמינות של המידע שמופיע
בכתבה .כתבה לא חדשותית אלא תורנית מצופה להביא
מקורות מפורטים לנכתב בה.
בברכה  -צחי פרידמן ,אופקים

פנטזיה  -היום
תודה רבה לכם על העיתון  -באמת זיכוי הרבים גדול,
אנשים קוראים ומתחזקים .מה שמייחד את העיתון שלכם
זה שאתם מצליחים להסביר איך העידן שנשמע לכל בן אדם
מהיישוב שלא מחובר לדת כמו עוד פנטזיה מהאגדות ,מתחיל
להתממש בזמן שלנו ,והעיקר  -כל הכתבות זה דברים שקרו
בפועל בעולם בתקופה האחרונה.
אולי כדאי שתדפיסו את העיתון גם על נייר רגיל כדי שזה
יתאים יותר לצביון של בית כנסת ויהיה אפשר לחלק את זה
ביום שישי יחד עם עלוני השבת.
דורון כספי ,כפר סבא

בדואר :מערכת ״הגאולה״ רחוב כ״ט
בנובמבר  ,50בת ים עיר הגאולה
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שניאור גרנשטט

לעבור שינוי לתוך הגאולה

אז מה נשתנה? בעבר חודש תמוז היה נחשב לתקופה בה האבל מורגש בכל מקום,
בדורנו ניתן לחוש בציפיה לגאולה במיוחד בימים אלו .מדוע?
באחת היחידות המובחרות בצבא נערכה
תקופת מבחני קבלה מאתגרים ומפרכים
ליחידה .במהלך סינון כמות החיילים
שביקשו להתקבל ליחידה היוקרתית
בתרגילים השונים ,עד למספר מצומצם
של חיילים שעברו את כל רמות היכולות
הנדרשות להתקבל ליחידה ,הגיעו
החיילים לסוף מירוץ ארוך ומתיש ונעצרו
לנוח ,או אז ,התבקשו על-ידי המפקד
לרוץ עוד כמאה מטרים קדימה .בתגובה,
רק כמות חיילים מצומצמת הסכימה
לדרישה ולאחר ריצה קצרה קיבלו את
ההודעה שמכל מאות הנבחנים ליחידה
רק הם התקבלו בזכות הריצה הקצרה
ליעד.
כששאלו שאר החיילים שלא התקבלו
לבסוף ליחידה למרות שהגיעו למרחק
נגיעה קצר ממש מהיעד הסופי  -מדוע
לא התקבלו ,נענו שהיעד בכל תקופת
המבחנים היה כדי לבחון מי מסוגל
להתמסר אפילו במטרים האחרונים -
שאמנם זהו מאמץ קטן מאוד לעומת
שאר המבחנים והאימונים  -אבל המרחק
הקצר הוא זה שקובע!
לגבי תקופת זמן זה בכלל ובמיוחד
לגבי תקופת הימים בחודשים תמוז־
אב שבהם ציינו במשך הדורות בעם
ישראל את ימי האבילות על חורבן בית
המקדש וגלות עם ישראל  -כפי שנאמר
בתלמוד (בתחילת תקופת שנות גלות עם

ישראל) (מסכת תענית ל" ):כל המתאבל
על ירושלים  -זוכה ורואה בשמחתה.
ושאינו מתאבל על ירושלים  -אינו רואה
בשמחתה"  -מגלה הרבי שליט"א מלך
המשיח בשיחותיו שבדור האחרון חל
שינוי בעצם מהות זמן זה!
עם התקדמות העולם לגאולה והתגלות
תורת החסידות בעולם בדורות האחרונים
עדיין היו קיימים בעולם משטרי רשע
שהצרו ליהודים לקיים תורה ומצוות
באופן גלוי וחופשי .ומאז גאולת ושחרור
האדמו"ר הקודם מחב"ד  -רבי יוסף
יצחק שניאורסון  -מהכלא הסובייטי
(בשנת תרפ"ז באשמת הפצת התורה
והיהדות בכל רוסיה) באופן על טבעי
ממש ,החלה שבירת קליפת השלטון
הקומוניסטי ברוסיה שהיווה את שיא
המלחמה ביהדות ,ולבסוף ניצחון היהדות
ואדמו"רי חב"ד בקריסת השלטון
המוחלטת בתש"נ (לאחר כ־ 63שנה
מגאולת האדמו"ר הקודם לחב"ד),
כאשר כיום "בטלה גזירת המלכות" ואין
שלטונות בעולם שמפריעים לבני ישראל
לקיים תורה ומצוות ,אלא אדרבה  -בכל
מקום ניתן לקיים אורח חיים יהודי מתוך
הרחבה ללא חשש ,ובעולם כולו פזורים
בתי חב"ד המפיצים את אור היהדות
והחסידות לכל באין מפריע .דבר המראה
באופן וודאי שאנחנו עומדים כעת "על
סף הכניסה לגאולה"!

מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח
שגאולת האדמו"ר הריי"צ (הקודם) לא
הייתה רק אירוע פרטי באותה תקופה,
אלא ,כלשון האדמו"ר הריי"צ" :לא אותי
בלבד גאל השי"ת אלא את כל אשר בשם
ישראל יכונה" .כלומר ,הגאולה הפרטית
שלו פעלה גם גאולה אצל כל יהודי.
ובנוסף לכך ,פעלה הגאולה מהמאסר
בתאריך י"ב־י"ג תמוז גם שינוי בכל
מהות החודש שהיה נחשב במשך דורות
רבים כחודש האבילות והחורבן ,למציאות
של "חודש הגאולה"  -חודש של טעימה
מהגאולה ועד לאפשרות לחיות גאולה
ממש כפי שאומר הרבי שליט"א מלך
המשיח שהיום כבר נדרש וניתן "לחיות
עם הזמן של ימות המשיח".
ובמיוחד שבשנים האחרונות רואים באופן
הכי ברור וגלוי לעין  -את מפלת כל
משטרי הרשע והעריצות שניסו להצר
או לאיים חלילה על ישראל  -הקורסים
בזה אחר זה ללא הרף .דבר שלא קורה
סתם כ'צירוף מקרים' חלילה ,אלא ,יש
כאן מסר מהקב"ה דרך הרבי שליט"א
מלך המשיח נביא הדור ,שכעת "הגיע
זמן הגאולה" .ואם בדורות קודמים היתה
ההדגשה יותר על הדגשת האבילות -
"כל המתאבל על ירושלים" ,הרי שכיום
הדרך של יהודי לעבוד את ה' באמת,
היא אך ורק מתוך הדגשה על שמחה של
שמחת הגאולה והודאה לה' על הניסים.

כמו שמסופר על בתנ"ך על חזקיה המלך:
"ביקש הקב"ה לעשות חזקי' משיח . .
אמרה מדת הדין לפני הקב"ה  . .חזקי'
שעשית לו כל הנסים הללו (שניצל
מסנחריב ונתרפא מחליו) ולא אמר שירה
לפניך תעשהו משיח?" (כלומר ,שהוחמצה
ההזדמנות באותו הדור לגילוי המשיח
רק מצד שלא היתה מספיק ההדגשה
על ההודאה והשמחה על הניסים של
הקב"ה לעם ישראל)  -שעל־כך קובע
הרבי שליט"א מלך המשיח" :על פי זה
מובן בעניננו ,שפרסומי ניסא של הניסים
שהקב"ה עושה בזמננו  -הרי זה נוגע
להבאת הגאולה האמיתית והשלימה
בפועל ממש" מתוך שמחה וטוב לבב!
וכאן ,חוזרים לחיילים המצטיינים
שנבחרו ליחידה המובחרת של זמננו,
כאשר אנחנו אלה שעומדים על קו
נקודת הסיום ,ודווקא מאיתנו דורשים
להכריע את הכף בהתקדמות קטנה
מצידנו אל הגאולה השלימה בחיינו
הפרטיים .פשוט להשתחרר מההגבלות
הרגילות בחיים שהיו בעידן הגלות,
ולעבור 'לחיות גאולה' בהוספה בתורה
ומצוות מתוך שמחה בלתי רגילה כאשר
יודעים ש'נכנסים לעידן הגאולה' ובתזוזה
הקטנה הזאת משלימים את משאת וחזון
כל הדורות בעם ישראל בבניית בית
המקדש בהתגלות הרבי שליט"א מלך
המשיח בגאולה האמיתית והשלימה.

עזריאל בנימיני

על מה נחנך את ילדינו

כמעט כולם יוצאים לטיול יחד עם הילדים ,האם נצליח למלא אותו בתוכן המתאים עם משימות משמעותיות? בידינו הדבר

מספרים שבזמן מסוים הרבי שליט"א
מלך המשיח היה מאוד רציני ומהורהר,
והחסידים כתבו על פעולות טובות כדי
לשמח את הרבי שליט"א מלך המשיח,
וילד אחד כתב שקיבל החלטה טובה
שלמרות שעד עכשיו היה אומר 'ברכות
השחר' בדרכו לבית הספר בהליכה,
מעכשיו יקום  5דקות קודם ויאמר את
ברכות השחר בבית מתוך הסידור.
הרבי שליט"א מלך המשיח ענה לו על
בשורתו הטובה :החייתני כמים קרים על
נפש עייפה! תארו לעצמכם :אדם ההולך
במדבר ,צמא כולו ולפתע מוצא מעיין
מים ,איזו שמחה ותענוג יש לו .כך ויותר
מכך איזו שמחה יש לרבי שליט"א מלך
המשיח לדעת שילד מוסיף בעוד פעולה
טובה בענייני יהדות.

נמצאים בימי הקיץ ,בזמן שה'עולם' בחוץ
מגדיר 'חופש' אך הרבי שליט"א מלך
המשיח אומר :אין דבר כזה חופש! חופש
ממה? מלעבוד את אלוקים? מליישם את
השליחות שלשמה ירדה נשמתך למטה?

לנצל על מנת להאהיב על הילדים את
קיום התורה והמצוות ,גם בזמן המוגדר
כ'חופש' ,להמשיך ללמוד תורה ,לברך
ברכות ,לא כי זה ה'מסגרת' אלא כי כיף
לי לעשות מה שה' רוצה.

גם בימי הקיץ ,כשהולכים עם הילדים
לטיולים ,וצריך ללכת לטיולים ,כדי
שהגוף יהיה בריא וחזק לעבוד את ה',
מחנכים את הילדים לומר ברכה על חטיף
לפני שהם אוכלים ,לומר פסוקי תורה,
לטהר את האוויר של הרחוב ,שבמקום
שיהיה בו אוויר של זוהמה ,רכילות ולשון
הרע ,יהיו באוויר פסוקים של תורה
וקדושה המטהרים ומוסיפים בעולם
אנרגיה חיובית ,של קדושה.

ואין לה' תענוג יותר גדול מילד קטן
שעושה מצווה.
ברוך השם ,פזורים בארץ קייטנות חב"ד
המעבירות תכנים ומסרים יהודיים
לילדים .על כל אב ואם ,שאכפת להם
מילדיהם ,לשלוח אותם לכאלו קייטנות,
שלא לאבד את ימי הקיץ על דברים
ריקנים חסרי תוכן ,המביאים את הילד
לבטלה ושעמום ,ואיבוד התמימות
היהודית שיש לילד.

את הימים האלה של ימי הקיץ ,יש

המטרה של הזמן העכשווי הגדיר הרבי

שליט"א מלך המשיח :להכין את העולם
לגאולה ,ולהיות מוכנים להתגלותו בכל
רגע ממש.
בנושא מרכזי וחשוב זה ,תופסים מקום
חשוב הילדים ,שהרבי שליט"א מלך
המשיח הגדיר אותם בשם הצבא של
אלוקים ,צבאות השם.
אסור לזלזל בכוחו של ילד ,שכן יש לו
משמעות אדירה.
ניקח את ימי הקיץ למקום הנכון ,לגדל
את ילדינו נכון ,על ערכי היהדות ,ולכל
לראש :לתבוע מה'" :אנו רוצים משיח
עכשיו"" ,יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך
המשיח לעולם ועד"! אנחנו רוצים כבר
את הגאולה האמיתית והשלימה ברגע זה
ממש!
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החורבן
שלך הוא
הצמיחה
שלך!

חז"ל אמרו שמי שבית המקדש אינו נבנה
בימיו ,כאילו חרב בימיו .חורבן הבית הוא לא
מאורע ששייך לתקופה מסוימת ,וזהו ,נשכח.
לא ולא! חורבן הבית הוא במובן הרוחני,
הנפשי ,וגם הגשמי .הרס יום יומי! אנחנו
כולנו בני אדם שמהלכים על הריסות .וכל
חלק שנשבר (ובפרט בתוכנו) ,מחכה להיבנות
מחדש.
כשמשהו חדש נבנה ,הוא אינו העתק מדויק
של קודמו ,תמיד הוא מוצלח יותר ,חזק יותר,
יפה יותר ואפילו פונקציונאלי יותר.
נשמה יורדת לעולם ,נשמה לא עולה לעולם.
לידה היא ירידה ,רצון אלוקי לבנות .כל
נשמה מגיעה עם שליחות מדויקת ,יש לה את
החלקים שלה שהיא צריכה לתקן או להרכיב
מחדש ,יש לה משימה.
לפני כל משימה יש הכשרה ,מכינים אותה...
איך וכיצד עליה לבצע את יעודה .תמיד
הכשרה היא תקופה עם הרבה ציפייה ,ותמיד

כגודל הציפייה כך היא גודל האכזבה.
בהכשרה יש תקווה ,יש חלום ,יש רצון ...אבל
אז כשמבינים מה באמת נדרש באופן יום יומי,
ומהי העבודה היומית ,הירידה לא מאחרת
להגיע .וזה תלול ,וזה קשה ...וזה הרבה פעמים
נשבר ,וגם לרסיסים.
וכיצד לבנות מחדש עכשיו? ומה יש לבנות
בכלל? וגם אין כוח לבנות שוב! ולמה כל זה
היה צריך לקרות?
אם לא נדע חורבן מה הוא ,כיצד נצליח לבנות
באמת? לצאת מדמיונות וחלומות ,רצונות
אישיים ,שלא משרתים את המטרה.
כל נפילה או אובדן בחיים יש לו קשר ישיר
ודאי לחורבן בית המקדש .הבית של הקב"ה!
ההריסות בחיים שלנו ,הם ההריסות של הבית,
מקום משכנה של השכינה הקדושה .אם אין
לשכינה בית ,תמיד הכל עומד רעוע ,הכל
עומד אך ורק בזכות העבודה ובחסדים גדולים
של הקב"ה.
כל הפסקה בעבודת התורה והמצוות מאפשרת
נפילות .כאן קיר ,שם חלון ,פה צלחת
נשברת ...חלקים חלקים ששייכים לבית ,לא
מצליחים להחזיק ללא העבודה ,עבודת הלב.
להיות מוח שליט על הלב ,להפנות את מלוא
תשומת הלב לבניין הבית ,הרוחני והגשמי
במהרה בימינו! זאת לא סתם נפילה ,זאת
נפילה למטרת עלייה ,בניה מחודשת ונכונה
מבלי התערבות הלב.
התכווננות המטרה ,ושמירה על כל פרצה

וסדק (לאיפה להביט ,מה לשמוע ,כיצד
לדבר)! לקום כל בוקר ולראות מבעד
לשברים ,לאט לאט לראות חלקים מתאחים...
נשימה עמוקה ,הבנה נכונה ,לספר לעצמי את
הסיפור הנכון והיחידי!
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זה לא הסיפור שלי ,זה לא הסיפור שלך או
שלך ...זה הסיפור של כולנו ,זה הסיפור של
הקב"ה!
אבל איך אפשר להבין דבר כזה עצום מבלי
להיחרב? מבלי להודות שכל מה שהיה עד
עכשיו ,היה לא תקין .רק כשנופל ומתפרק,
אפשר לראות בבהירות מה צריך לבנות.
לקחת כל נפילה ,כעוד שפשוף עיניים ,פקיחת
העיניים ...דרך אמיתית ללמוד ולצמוח ולבנות
על באמת ולנצח!
הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש מאיתנו
כעת לפקוח את העיניים .לא נחרב לכם סתם,
נחרב כדי שתפקחו! כדי שתשאלו ,מה לא
תקין? כיצד עלי להשתפר בעבודה?
הרבי שליט"א מלך המשיח מכריז שבימינו כל
מי שמחובר ל 770 -בניו יורק (בית משיח),
מחבר את עצמו כבר עכשיו ממש עם בית
המקדש ,הפרטי שלו והכללי שיבנה במהרה
בימינו! להתחבר ל 770-בכל האמצעים
הטכנולוגיים ,מידי יום אם אפשרי .לחיות עם
הרבי שליט"א מלך המשיח .ללמוד את תורתו
של משיח .ללמד ולהפיץ את המעיינות חוצה.
לא התפעל לא מהנפילות ולא בעליות...
אנחנו בונים עכשיו ,מרימים הריסות .תיכף
הכל יהיה באופן המתקבל והטוב ביותר!

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)

