
 המהפיכה שתשנה
את בית המשפט

הויכוח הלוהט בין המצדדים בתיקון 
ושינוי בתי המשפט לבין אלו המבקשים 

להשאירם במתכונתם הנוכחית עומד 
להסתיים • הדמות החדשה של השופט 

בישראל • יוסף אברמוביץ עמ' 9
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צלם העיתונות הישראלית, קובי קלמנוביץ', חושף את סיפורו האישי ואת 

התוכניות לעתיד. על הטיסה שהפכה את חייו ועל הדרך הארוכה בה ראה 

בכל תחנה את ההשגחה העליונה < בנצי פרישמן < עמ׳ 12

 גאולה באילינוי
 // מנחם
מענדל 

אקסלרוד

20

מזווית אחרת

 בן של מלך
// רחל שאבי

עסקים עם 
 אלוקים
// נעמה 
טוכפלד
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07

זה פשוט נס
״אין לי מושג איך שרדת. זה לא 
אנושי, היית אמור כבר מזמן ל… 
לא יודע איך חיית עד עכשיו,

נס ענק״ אמר הרופא עם יד על הלב

המלך 
מחכה 

לנו

מאמר המערכת

כשהקביים יהפכו לפריט 
היסטורי ללא שימוש

ההמצאה החדשה שמצעידה את עולם הרפואה 
לעידן החדש • רגע לפני שכולם עומדים 

להתרפא לחלוטין, חוקרים עמלים על מציאת 
פתרון לקטועי איברים • מתברר שזה כבר קיים 

ומציאותי יותר מאי פעם • שקד איש שלום עמ' 4

הרב אליהו חביב, מנהל בית חב"ד ושליח הרבי שליט"א מלך המשיח באתיופיה, 
מגולל את מה שעבר עליו כאשר התגלה אצלו גידול שסיכן את חייו • התשובה 
המפתיעה שקיבלתי באמצעות האגרות קודש היא זו שגרמה לי לגשת לבדיקות 
• הרופאים אומרים שהגעתי ממש בזמן, קשה להעלות על הדעת מה היה קורה 
אם לא הייתי מציית להוראה המפתיעה לה לא ציפיתי • מנחם אמיתי עמ' 12

 "יחי המלך": העולם נערך
לקראת ההכתרה המלכותית

ההכתרה שתיערך בקרוב צפויה לשנות את פני ההיסטוריה • בכל העולם כולו 
 מיליארדים יעקבו אחרי הליך הכתרתו של המלך • ההכתרה צפויה לשנות

את אופן הנהגת השלטון בכל המדינות • יוסף אברמוביץ עמ׳ 6
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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

זה אפשרי, 
כל אחד יכול: 

פגישה עם 
המלך

הענין  נושא  כי  דומה  הנוכחי  עידן 
של  מותה  ונעלם.  הולך  במלוכה 
את  באחת  העלה  אנגליה,  מלכת 
בנושא  התקשורתית  ההתעניינות 
כי  לכולם  ברור  אך  המלוכה,  בית 
מסורות  המשמרת  בהצגה  מדובר 
עתיקות, ללא משמעות אמיתית על חיי הניתנים ובני 

העם.
לפני  מהעולם,  המלוכה  משטרי  של  היעלמותם 
עשורים לא כל-כך רבים, שינתה את פני השלטון בכל 
העולם לגמרי. לא עוד חיי העם תלויים בגחמותיו של 
למשפחת  ייחוסו  עקב  לו  ניתן  אשר שלטונות  מלך, 

אצולה, או בדרך דומה.
השנים  עם  והתבסס  שהלך  הדמוקרטי,  המשטר 
לבחור  הזכות  את  אחד  לכל  העניק  רבות,  בארצות 
ולהיבחר, ובכך ביטל למעשה, את כוחו הבלתי מרוסן 

של המלך השולט שלטון ללא מיצרים בממלכתו.
יחד עם זאת, לימדונו רבותינו כי בכל דבר אשר 

ה'  עבודת  לחיי  מסר  לו  יש  שומע,  או  רואה  האדם 
שלו, וכפי שאמר הבעל שם טוב: "כל דבר ודבר וכל 
מראה אשר האדם רואה או שומע הוא הוראה להנהגה 
בעבודת ה', וזהו עניין העבודה להבין ולהשכיל מכל 

דבר דרך עבודת ה'..."
הפרטית"  "ההשגחה  בשם  כיום  הידוע  זה,  עיקרון 
המנחה את האדם לאורך חייו, ומזמנת לו את כל אשר 
הוא זקוק לו כדי להצליח במשימתו הרוחנית, מנחה 
שעלה  המלוכה,  לנושא  גם  ליבנו  את  לשים  אותנו 
לכותרות באחת, בעידן הנוכחי, בו כאמור אין כמעט 

חשיבות מעשית לנושא זה.
וכל זה למה נועד? לשם מה יצר הקב"ה כי תשומת 
ליבם של מיליונים רבים, יוקדש במשך זמן לא מבוטל 
לנושא זה? הרי זה ברור כי יש בכך מסר לכל יהודי, 

והוראה שעליו להפיק לעבודת ה' המוטלת עליו.

משפחה מלכותית
משל  את  רבות  פעמים  מביאה  החסידות  תורת 

פעם בשנה זה קורה: המלך יוצא אל המון העם שבשדות 
ומקבל את פניהם בנעימות ובחביבות  ההתעניינות 
העולמית בנושא שלטון המלוכה, ושקיעתו של בית 
המלוכה הבריטי - נועדו להעביר לנו מסר  בקרוב 

מאוד מלך המשיח ימלוך על העולם כולו

ב

 כ״ה אלול ה'תשפ"ב לפתוח את העיניים
)21.09.2022(

לזכות אהרן הלוי בן חיה
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עניינים  מסבירה  כשהיא  שונים,  בהקשרים  המלך, 
וקשר  העולם,  על  הקב"ה  להשפעת  הנוגעים  שונים 

העם עימו.
למעשה, התבוננות עמוקה בדברי התנ"ך מגלה כי 
דורות  במשך  ישראל  עם  את  מלווה  המלוכה  שיטת 

לארץ,  כניסתם  לאחר  ארוכים 
מלכים  פה  משלו  זה  אחר  כשבזה 

שהובילו את העם.
שנבחר  המלך,  דוד  של  צאצאיו 
היו  הוא,  ברוך  הקדוש  ידי  על 
יהודה במשך מאות שנים,  למלכי 
פה  השלטון  ביטול  לאחר  כשגם 
העם  והגליית  ישראל,  בארץ 
נשמר  נוספים,  ולמקומות  לבבל 
מצאצאי  לאחד  ההובלה  תפקיד 

דוד המלך.
מונה  אותו  הראשון  התנאי 
החזקה,  הי"ד  בספרו  הרמב"ם 
התורה,  הלכות  כל  את  המלקט 
בבואו לבסס את דמותו של מלך 
מלך  יעמוד  "ואם  הינו  המשיח, 
שענין  אומרת,  זאת  דוד".  מבית 
המלוכה אינו רק תפקיד היסטורי 
שחלף מן העולם, אלא גם המלך 
העולם  על  וימלוך  שיקום  הבא, 
כולו, ינהיג שלטון מונרכי, ואף 

הוא יהיה מצאצאי דוד המלך.
מלך  שליט"א  הרבי  הוא  כזה 
להתגלות  זכינו  אשר  המשיח, 
סימני  כשכל  בדורנו,  מלכותו 
הרמב"ם מתקיימים בו במלואם, 
אשר  פסקו,  כבר  רבים  ורבנים 
המלך  הוא  אלו,  סימנים  לאור 
יתגלה  במהרה  אשר  המשיח, 
לעין כל, וימלוך על עם ישראל 

והאומות כולם.
לפני  קצר  רגע  ואולי, 
כבר  כשהעולם  התגלותו, 
המלך,  מדמות  לשכוח  הספיק 
ונושא המלוכה כבר כמעט וחלף 
את  הקב"ה  מוביל  לגמרי,  לו 
בענין  שוב  להתבונן  האנושות 
ההתעניינות  באמצעות  זה, 
הגוברת במוסד המלוכה האנגלי 

ההולך ושוקע.

המלך בשדה
המלך,  את  הזכרנו  כבר  ואם 
במשלו  להיזכר  שלא  קשה 
המפורסם של רבי שניאור זלמן, 
את  להסביר  בבואו  התניא,  בעל 

לכל  הקב"ה  של  המיוחדת  קרבתו 
מדמה  כשהוא  זה,  בחודש  ואחת  אחד 

זאת ל"מלך בשדה".
במשך כל ימות השנה ספון לו המלך בארמונו, ואין 
אפשרות לגשת אליו, אלא למיוחדים ביותר שמבין 
המלך  אל  לגשת  רוצה  אדם  שאם  כך  העם.  אנשי 
בדרגה המתאימה,  להיות  עימו, עליו  ולדבר  בעצמו 

לאחר הכנות מרובות, והתנהגות דקדקנית.
אלא שפעם בשנה, מחליט המלך שברצונו להתקרב 
מתנתק  כך  לשם  בפיו.  אשר  את  ולשמוע  העם  אל 
ההילה  וכל  בארמונו,  אותו  המלווה  מהתפאורה  הוא 
נמצאים  שם  השדה,  אל  הוא  ויוצא  לכך,  המלווית 
שיג  השנה  כל  במשך  להם  שאין  אלו  השדה,  אנשי 
ושיח עם גינוני ארמון המלוכה, על מנת לאפשר גם 
להם לגשת אליו ולשוחח עימו. ומה האופן שבו פונה 
פנים  בסבר  כולם  את  מקבל  "והוא  המלך?  אליהם 
יפות ומראה פנים שוחקות לכולם". קירוב אישי לכל 

אחד, שלפתע מגלה כי גם הוא, במצבו הנוכחי, ועם 
בגדי העבודה איתם הוא עובד בשדה, יכול לגשת אל 

המלך...
יכולים להתקרב  אנו  גם  הזקן,  כך, אומר אדמו"ר 

אל המלך, המאפשר זאת 

זמן  אלול,  בחודש  לנו  קורה  זה  כל  לב.  בחפץ  לנו, 
מיוחד ונעלה, בו המלך מאיר פניו לכל אחד, וכל מי 

שרוצה יכול להתקרב אליו.

לא להיזכר מאוחר
ממש  השנה,  לראש  במחזור 
במלה  המתחיל  הקטע  לפני 
"ישתבח"  לפני  )כלומר  "המלך" 
שחרית(,  בתפילת  ו"ברכו" 
באותיות  הבא,  הסיפור  מופיע 
קטנות: "הרב הקדוש רבי אהרון 
מקרלין )מגדולי תלמידי המגיד 
ממזריטש( פעם אחת, כשהתחיל 
מאד  נתעלף  "המלך",  לומר 
זה?  היה  מה  שאלוהו  ואחר-כך 
והשיב שהתבונן במאמר המובא 
גיטין  )במסכת  חז"ל  ידי  על 
ידי  על  הדברים  נאמרו  ]שם 
אספסינוס, אך ר' אהרון מקרלין 
לדברים  כמשל  זאת  הבין 
הנאמרים על ידי ה'[(: "אי מלכא 
אנא, עד השתא אמאי לא אתית 
הנני,  מלך  ]=אם  כו'.  לגבאי 
מדוע עד עכשיו לא באת אלי?[ 
ואנן מה נענה אבתרי'" ]ואנו מה 

נענה אחריו[".
לנו את האפשרות  יש  כאשר 
לנצל  עלינו  המלך,  אל  לגשת 
מאלו  להיות  ולא  כראוי,  זאת 
מידי,  מאוחר  כאשר  כך,  שאחר 

מגלים את אשר הפסידו.
התקופה  יותר,  רחב  במובן 
של  תקופה  הינה  חיים,  אנו  בה 
הינו  מחד  אשר  בשדה"  "המלך 
ולאידך  אחד,  לכל  ביותר  קרוב 
בהימצאותו,  להבחין  קשה 
"שדה"  של  בלבוש  היותו  עקב 

המסתיר את גדולתו.
לגאולה  הקודמת  זו,  תקופה 
מעמידה  והשלימה,  האמיתית 
מתקשה  הוא  בו  במצב  אחד  כל 
המלך,  גדולת  את  לראות  אכן 
ונותנת  מאפשרת  כאמור,  אך 
לו כוחות גדולים להתקרב אליו 

ולדבוק בו.

לסייע
מחזיקים,  שהנכם  זה  גיליון 
הקודמים  בימים  אור  רואה 
אלו,  בימים  החגים.  לחודש 
שליט"א  הרבי  שלוחי  פועלים 
אור  להביא  מנת  על  המשיח,  מלך 
לבתיהם של משפחות רבות, הסובלות מחסור לאורך 

השנה.
מוטלת עלינו החובה להביא לבית של כל משפחה, 
את צרכי החג. שלא יחסר משולחנם כל טוב, הן בראש 
השנה והן בשאר החגים כולל חג הסוכות שעליו נאמר 

כי הוא "זמן שמחתנו".
הרבי שליט"א מלך המשיח, קורא לכל אחד ליטול 
בהצטרפות  או  אישי  באופן  אם  בין  זה,  בסיוע  חלק 
לפעולה יזומה בעירו ובמקומו. ניתן לסייע בתרומה 
במקומות  להצטרף  וכן  חב"ד,  מוקדי  בכל  כספית 
החלוקה.  במערך  להתנדב  לכך,  המיועדים  ובזמנים 
והעיקר, שבזכות כל מעשים טובים אלו, נזכה לגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

המערכת

מוטלת עלינו החובה 
להביא לבית של כל 

משפחה, את צרכי החג. 
שלא יחסר משולחנם כל 
טוב, הן בראש השנה והן 
בשאר החגים כולל חג 

הסוכות שעליו נאמר כי 
הוא "זמן שמחתנו"
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הקורונה שפרצה לחיינו לפני כשנתיים 
בעקבותיה,  שבאו  והחיסונים  וחצי, 
רפואיים.  בעניינים  לעסוק  לכולנו  גרמו 
אפקטיביות  על  דעתו  את  חיווה  זה 
קצב  את  ניחש  כבר  והשני  החיסונים, 
מביישות  היו  שלא  תחזיות  ונתן  הנגיף  התפשטות 

פרופסור בכיר לרפואה.
עוד רגע קט ודומה היה כי כל נהגי המוניות והתגרנים 
בשוק )בלי לזלזל במקצועות אלו כמובן( הופכים לרופאים 
ושירותי  רופאים  יותר  יהיו  לא  בו  בכירים. אבל העתיד 
לקורונה  קשור  לא  דווקא  זה  ולא,  מתמיד,  קרוב  רפואה 

ולטרללת הציבורית אליה נכנסנו בעקבותיה.
ובאה,  הקריבה  בגאולה  הבריאות  לנתוני  ניגש  בטרם 
נוכחותם של מחלות ושירותי רפואה  נסקור ראשית את 

בחיינו כיום.
)לשנת  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  לפי 
תשע"ו - 2016 למניינם( גורם התמותה העיקרי בישראל 
)25.2%( הוא מהמחלות הנפוצות והידועות. מחלות לב היו 
לגורם התמותה השני בשכיחותו )14.6%(. אחריהם מחלות 
זיהומיות )5.8%( וסוכרת )5.2%(, כששאר גורמי התמותה 
ובפער  הטבלה,  בתחתית  נמצאים  ורציחות  כתאונות 

מהיושבים בה ראשונה.
לתאר  רק  ניתן  אלו,  משמעיים  חד  נתונים  בעקבות 
כיצד נראה היה העולם שלנו שונה לחלוטין, ללא המחלות 
המיותרות והמזיקות הללו. מלבד המחלות הסופניות ישנן 
גם כאלה שברוב המקרים לא גורמות לאובדן חיים, אלא 
"רק" משבשות אותם וגורמות להם להיראות פחות ורודים 
לאנשים  כשנחשפים  מתפרצת  הרחמנות  משחשבנו. 
וטיפולים  תרופות  בהשגת  זמנם  את  לחלק  שנאלצים 
איברים  לאובדן  לגרום  העלולות  מחלות  וישנן  שונים, 

ונכות, לא עלינו ולא עליכם.
תאונות דרכים המתרגשות ובאות בפתע פתאום גם הן 
גיבורי  את  גם  וישנם  אנשים.  של  חיים  לשנות  עלולות 
צה"ל - שהרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח קורא 
ומחירותם  מגופם  חלקים  שמסרו  צה"ל",  "מצוייני  להם 

הפיזית בהגנה על ארץ הקודש.
את  לעומק  מבין  כאלו,  אנשים  עם  פעם  שנפגש  מי 
משמעות התפנית שקיבלו חייהם. לפני זה הם היו אנשים 
המצער  האירוע  ואחרי  כולם,  כמו  וחופשיים  רגילים 
ששינה את חייהם הם הפכו פשוט לאנשים אחרים, ודומה 

כי העבר הזוהר כבר לא יחזור על עצמו.
לאחר שנאחל מעומק הלב ביחד עם הקוראים - ברכת 
נבהיר  ישראל,  עמו  חולי  לכל  ומהירה  שלימה  רפואה 
לתחזיות  הנוגע  בכל  זהירות  במשנה  לנהוג  מומלץ  כי 
עתידיות, היות ומתברר כי העתיד לא צופן למחלות "חיים 

קלים". נושא זה עתיד להשתנות לחלוטין מן הקצה אל 
הקצה בגאולה האמיתית והשלימה - בדיוק כמו נושאים 

רבים בתחומי החיים המעסיקים כיום את האנושות.
אז כיצד יעלמו כל המחלות? מהיכן יימצאו התרופות 
לאלו הסובלים כיום ממחלות סופניות? ומה יהא על אלו 
שאיבדו איברים מגופם? האם וכיצד יזכו גם הם לשלימות 

גופנית ובריאותית?
יצאנו  הגאולה,  עיתון  של  החודשי  התחקיר  במסגרת 
והבאנו בפניכם את שלל הנתונים בנושא זה, מהם עולה 
יותר  והרבה  ומבטיח,  מזהיר  בפנינו  העומד  העתיד  כי 

משחשבתם.

המדע, פסגת השאיפות?
הרפואה כיום לא מציעה אפשרויות של צמיחת איברים 
מחדש, אלא עוסקת בפיתוח איברים מלאכותיים שימלאו 

בצורה כזו או אחרת את מקומו של האיבר החסר בגוף.
שנקטעו,  איברים  של  מחדש  צמיחה  של  כזו  תופעה 
קיימת כיום אצל יצורים כדוגמת מדוזות, לטאות, סוגים 
יונקים לעומת זאת  ים. אצל  וכוכבי  שונים של תולעים 

התופעה טרם קיימת.
בשנת ה'תשס"ח )2007 למניינם( ברנש אמריקאי בשם 
לי ספיבק הסעיר את העולם. היה זה כשקצה אצבעו של 
מוכר הצעצועים מאוהיו, נקטעה בשוגג כתוצאה ממפגש 

מקרי עם מדחף של טיסן. הסערה 
כשלאחר  התרחשה 

המצערת  התקרית 
הצליח לי להצמיח 

מחדש את קצה 
ו  ע ב צ א

החסרה - 
גידים, 

שרירים, עור, ציפורן, ואפילו טביעת האצבע שלו צמחה 
מחדש בצורתה המקורית!

מיוחד  חומר  באמצעות  התרחש  הזה  הרפואי  הפלא 
הקרוי 'מטריצה חוץ-תאית' )ECM(. את הפלא הזה גילה 
וטרינר שבכלל ניסה לרפא את הכלב שלו ממחלת מעיים, 
ולאחר כמה ניסויים התבררו לו יכולות הריפוי המדהימות 
של הרקמה החוץ-תאית, שעד אז סברו שתפקידה היחידי 

הוא לשמש תמיכה מבנית לרקמה העיקרית.
לאחר כמה ניסויים הופקה אבקה מיוחדת מרקמות מעי 
של בעלי חיים, וכאשר פיזרו אותה באזורים בהם היה נזק 
לרקמה, היא יצרה התחדשות וצמיחה מחדש של הרקמות.
אך עם כל יכולותיה המופלאות של המטריצה החוץ-
מוגבלות  עדיין  הינן  שלה  הריפוי  אפשרויות  תאית, 
ומקומיות, והיא אינה מספקת פתרונות לגפיים שנקטעו 
לדוגמה, עקב כך שאינה מסוגלת לגדל איברים שלמים, 

אלא רק להשלים קצוות חסרים באיברים קיימים.
המדע  האיברים  חידוש  בתחום  המאמצים  עיקר  את 
ומדענים  חוקרים  פי  על  שכיום  הגזע,  בתאי  משקיע 
המדענים,  הערכות  פי  על  האמיתי".  "הדבר  הם  רבים 
שליטה בתאי הגזע ובתהליכי ההתפתחות שלהם, תאפשר 
בעצם ליצור מחדש במעבדה כל רקמה ואיבר הדרושים 

להשתלה.
כיום המדע בתחום הזה עדיין רחוק מהיום שבו יוכלו 
לייצר יד או רגל אנושיים במעבדה, 
אך ברקורד נמצאים כבר חלקי 
רקמת לב, כליות, כבד 
סחוס  ואפילו 
אוזן שלם 

כשמוכר צעצועים מאוהיו שבארצות הברית, לטאה וכוכב-ים נפגשו לתחקיר אחד. או אז התברר 
כי הרפואה והבריאות הפלאיים של הגאולה עולים על כל דמיון ומדע • על שינוי אקלים מסעיר 
שהולך להתרחש כאן בקרוב מאוד, על המהלך המפתיע שצפוי לשנות את בתי הרפואה בעולם 

לנצח, והאם הרופאים צריכים להתחיל לחפש עבודה אחרת • תחקיר, שקד איש שלום

בריאות גאולתית: כך ייעלמו שירותי 
הרפואה המודרניים מהמפה

 התרגלתם לראות חניות נכים? הנגשה לבעלי מוגבלויות?
כל זה עומד להיעלם בקרוב, הפעם מסיבות טובות
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המצויים  המומחים  לדברי  במעבדות.  בהצלחה  שגודלו 
ללב  שסתומים  כמו  חלקים  שבו  היום  רחוק  לא  בתחום, 
רפואי  מהליך  כחלק  בחולים  יושתלו  במעבדה  שגודלו 

שגרתי.
חידוש  בתחום  המודרני  שהמדע  השיא  כך,  או  כך 
רקמות  בעלי  לאיברים  הוא  כיום,  אליו  שואף  האיברים 

ומתנהגים  שנראים  אנושיות 
שיגודלו  המקורי,  כמו  בדיוק 
מכן  ולאחר  מעבדה  בתנאי 
במקום  החולה  בגוף  יושתלו 

האיבר החסר.
אך מחקר שנערך על ידי גיא 
שיאון מאוניברסיטת בן גוריון, 
גילה כי גם לטאות, שמסוגלות 
להצמיח זנב אחר במקרה שזנבן 
הזנב  עם  ביחד  איבדו  נקטע, 
וגם  החברתי,  מעמדן  את  גם 
לא  כבר  החדש  הזנב  צמיחת 

יכולה לשקם אותו.

אביב וחיים נצחיים 
ובריאים

המתקרבת  הגאולה  בכנפי 
יותר  מענה  נמצא  ובאה, 
גיבור  זה.  לתחום  ממושלם 
צה"ל שאיבד רגל במלחמה על 
הגאולה  בוא  עם  הקודש,  ארץ 
- אותה רגל בדיוק שהיתה לו 
קודם לכן, תצמח מחדש באופן 
לא  לב:  שימו  וניסי.  פלאי 

מדובר כאן ברגל חדשה שתצמח או ברגל זרה שמושתלת, 
אלא באותה רגל שהייתה לו קודם לכן - שצומחת שנית 

מחדש.
הכל  בה  בגאולה,  חסרים.  איברים  או  רגליים  רק  ולא 
יחיו חיים נצחיים, בריאות מושלמת ונצחית תהיה נחלת 

יתרפאו  הגלות  והמחלות מתקופת  המומים  וכלל  הכלל, 
ישנה שאבק  יהפכו להיסטוריה  ותרופות  גם הם. מחלות 
שורה עליה, וכלל הרופאים יתפנו לחלוטין לעסוק בתורה 
ובחכמה, ללא חשש הקפצות לניתוחים וטיפולים דחופים...
קרוב לוודאי כי בנייני בתי הרפואה הגדולים והמפוארים 
השוכנים ברחבי העולם, ותופסים מקומות של כבוד בכלל 
את  ישנו  המיושבים,  האזורים 
למטרות  הסבה  ויעשו  ייעודם 
וקיום  תורה  כלימוד  משמחות 

מצוות.
הסברים  ישנם  חז"ל  בדברי 
הבריאות  על  ותיאורים  רבים 
הגאולתית. ביניהם אנו מוצאים 
כי  שאומר  הרמב"ם,  את 
רעב  יהיו  לא  מכיוון שבגאולה 
אורח  ממילא  בדרך  ומלחמות, 
החיים העולמי הבריא והמושלם 
ברירה  לנו  יותיר  לא  שישרור, 
בריאים  להישאר  אלא  אחרת 

לנצח.
מוצאים  אנו  נוסף  הסבר 
לנו,  שמגלים  התורה  במפרשי 
כי לפני המבול המתואר בחומש 
אוויר  בעולם  שרר  בראשית, 
השמש  ומהלך  ומבריא,  טוב 
תמידית  בצורה  מקביל  היה 
לקו המשווה החוצה את העולם, 
נצחי,  לאביב  בעצם  שגרם  מה 
הכי  האוויר  מזג  כידוע  שהוא 

פחות אידיאלי למחלות.
לכן בני האדם אז היו בריאים וחזקים הרבה יותר מאשר 
כיום, וחיו באופן טבעי מאות שנים ללא כל מחלות. לאחר 
המבול, ששינה סדרי בראשית, השתנו אוויר ותנאי העולם 
לרעה ובורא העולם קצב את ימי האדם "והיו ימיו מאה 

ועשרים שנה".

חזרה זו בגאולה של המצב לקדמותו, אמנם יכולה לספק 
הסבר טבעי מרשים לחיים בריאים וארוכים, אך מתברר 
כי סיבה זו דווקא עומדת בעוכרי הסבר זה, שכן אם כך 
יהיו חיים בריאים אלו גם נחלת הגויים, ואילו מהפסוקים 
והמדרשים אנו לומדים כי מלבד הטבע הבריא, תהיה גם 
התרחשות ניסית מיוחדת דווקא לבני ישראל, בנושא זה 

של אריכות ימים ובריאות.
את  הבורא  יגדיל  בגאולה  כי  מתואר,  רבה  במדרש 
קרינת קרני השמש, וירפא על ידיהם את החולים. בנוסף 
לכך, יצאו מים חיים מבית המקדש שבירושלים שירפאו 
יגדלו  הללו  הפלאיים  המים  ועל שפת  המחלות,  כל  את 

פירות שכל האוכל מהם יתרפא.

הדובדבן שבקצפת
זו  ניסית  מקומה של התרפאות  הזמנים,  סדר  מבחינת 
בשרשרת אירועי הגאולה, ממוקם בכל אופן לאחר תחיית 
עם  תחילה  יקומו  המתים  כי  העובדה  בשל  זאת  המתים. 
מומיהם  יתרפאו  מכן  לאחר  ורק  נפטרו,  איתם  המומים 

במסגרת מיזם התרפאות המומים ההמונית של הגאולה.
אבל ללא ספק הדובדבן שבקצפת בחקר המיזם המרגש 
המחלות  להסרת  החסידות  תורת  של  ההסבר  הוא  הזה, 

והמומים.
ראשית מוסבר בתורת הקבלה )כתבי האריז"ל( ששישה 
ימים לאחר בריאת העולם - בחטא עץ הדעת, אז נתערב 
זה  מרע  יוצא  וכפועל  האדם,  של  בגופו  לראשונה  הרע 

הגיעו אל האדם המיתה והמחלות.
עץ  חטא  בעת  כי  עוד,  מבואר  חב"ד  חסידות  בתורת 
קודם  )שנים  בעולם  והמים  האוויר  התקלקלו  הדעת 
והמוות.  המחלות  גם  הגיעו  מכך  יוצא  וכפועל  המבול!(, 
לכן, בעת בוא הגאולה, אז יתוקן חטא עץ הדעת, יתוקן 
גם האקלים העולמי, וממילא יהיה מתבקש מאליו לחיות 

כאן לנצח חיים בריאים ונטולי דאגות.
ביאור מתוק מדבש נעוץ בפקיחת עיני העיוורים ואזני 
החירשים לעתיד לבוא, והוא שלעתיד יפתחו עיני ואוזני 
ישראל להבין בתורה ולשמוע את התורה החדשה מפיו של 

הרבי שליט"א מלך המשיח.

נכים? חולים? מהפיכה רפואית שתשנה את הכל - בדרך

בדברי חז"ל ישנם 
הסברים רבים ותיאורים 
על הבריאות הגאולתית. 
ביניהם אנו מוצאים את 

הרמב"ם, שאומר כי 
מכיוון שבגאולה לא יהיו 

רעב ומלחמות, בדרך 
ממילא אורח החיים 

העולמי הבריא והמושלם 
שישרור, לא יותיר 

לנו ברירה אחרת אלא 
להישאר בריאים לנצח
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אמיתי  מנחם 

את  והנהיגה  בחייה,  מהלכת  לאגדה  שהיתה  מי 
המעצמה העולמית הבריטית לאורך שבעים שנה 
הם  השבוע  ואבלים.  כואבים  בריטים  מליוני  הותירה   -
נפרדו ממי שהיתה חלק בלתי נפרד מהעם הבריטי וסמל 

לשלטון יציב, שפוי ומאחד.
רבים תוהים על משמעותו של האירוע. כיצד השפיעה 
הטקסי  בתחום  התבטאה  הנהגתה  שכל  ישישה,  מנהיגה 
והסמלי בלבד, על ממלכתה והעולם כולו? האם היתה איזו 
המסקנות  הן  מה   - ובעיקר  למלכותה?  ממשית  משמעות 
ואילו משמעויות  והתובנות אותן עלינו להסיק מהאירוע, 
בארמון  אי-שם  אנגליה,  מלכת  של  לקיומה  עבורנו  יש 

המפורסם בלונדון?
משפט המופיע רבות בכתבי היהדות, שמקורו מהמשנה 
אומר: חייב אדם לומר - בשבילי נברא העולם. עלינו לראות 
ההקשר  את  עוצמה  רבות  ובתהפוכות  עולמיות  בתמורות 
לחיינו ואת המשמעות עבורנו. הדבר נכון שבעתיים כאשר 
מדובר עלינו כיהודים - העם הנבחר. בתור העם אותו בחר 
בורא העולם להיות לו לעם סגולה, אנו מוכרחים להבין כי 

בכל אירוע עולמי עלינו לשים את האצבע על ההשלכות 
היהודיות.

הכירה בפועלו של המשיח
המלוכה  בית  ומומחי  בריטניה-ישראל,  ליחסי  מומחים 
הבריטי, יוכלו לספר על יחסה האוהד של המלכה ליהדות 
ויהודים, אך את התיאורים הנרגשים על כך נשאיר עבורם. 
ניתן לספר גם על האירוע המרגש בו העניקה המלכה אות 
כבוד מיוחד לשליחו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח 
שליט"א בבריטניה - הרב נחמן סודק, שנשלח באופן אישי 
פני  לקבלת  בריטניה  את  להכין  כדי  בברוקלין  מ-770 

המשיח.
בהזדמנויות  וסיפרה  כבוד  אות  לו  העניקה  המלכה 
נוספות על התפעלותה מפעילותם של שליחי הרבי מלך 
המשיח שליט"א בממלכה המאוחדת של בריטניה ובעולם 
כולו, בדאגתם לעם היהודי ולחיזוק האמונה שלו. בשנים 
גם  נכבדים  אבירות  אותות  המלכה  העניקה  מכן  שלאחר 
לשלוחים נוספים של הרבי מלך המשיח שליט"א בממלכה.

אך על אירועים אלו ניתן להרחיב גם בזמן אחר. כעת 
ננסה להבין מה יכולה להיות המשמעות של לכתה עבורנו, 

מבריטניה  מעורער  הבלתי  המלוכה  סמל  נטילת  ושל 
ומהעולם כולו. "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני" - 
מטרת חיינו היא למלא את רצונו של הבורא כאן בעולם, 
בעולם  לו לשכון כראוי  ולאפשר  הוראותיו  פי  לנהוג על 
הגשמי. לכן יש לבחון כל תופעה בעולם, כיצד היא מסייעת 
או שמא מפריעה עבור מטרת העל שלנו - קיום המצוות 

ולימוד התורה, הפצת אור הבורא ותיקון העולם כולו.
המהפכה  בעת  הצארית  ברוסיה  קרה  דומה  אירוע 
הידועה, אז תם עידן שנראה היה כנצחי - עידן הצארים. 
מאז הצארים הידועים בעולם כולו כ"איוון האיום" והצאר 
כי ללא מלוכת הצארים  ניקולאי, התחושה ברוסיה היתה 
החזיקה  הרוסית  המלוכה  שושלת  עוד.  תהיה  לא  רוסיה 
ונפילת שלטון  עוררין,  ללא  בעולם  הענקית  המדינה  את 
הצאר באופן מביש, תוך כדי שהצאר מוחזק בשבי על ידי 
המורדים בארמון הנופש שלו - הכתה בתדהמה את אזרחי 

רוסיה והעולם כולו.

הצאר יחסר
הפך  החסידים,  מגדולי  אחד  ידי  על  אז  שנאמר  משפט 
לפתגם חסידי מרכזי וידוע בפולקלור החסידי. אותו חסיד 

אליזבת' השניה, מלכת הממלכה המאוחדת של בריטניה, הלכה לעולמה אחרי שבעים שנות מלוכה • 
האם למלכותה היתה השפעה כל שהיא על עם ישראל? התשובה חיובית • מסקנות יהודיות אחרי 

מיטתה של המלכה האגדית

הוד מלכותה איננה
יש גם משמעות יהודית

כשהעולם כולו יתאחד סביב מלכותו של המלך

יוסף אברמוביץ
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להעמיק  זמנו  מרבית  את  שהקדיש  ולמדן,  לגאון  נחשב 
ואופן  הבורא  מציאות  את  המסבירה  החסידות,  בתורת 
החזקתו את העולם במילים שכליות והגיוניות. כאשר תם 
עידן הצארים ורוסיה עברה להנהגה חדשה - אמר אז אותו 
ניקח כעת משלים על-מנת להבין  חסיד בתסכול: "מניין 

את מלכותו של הבורא"...
אנו רגילים להמשיל את הקדוש ברוך הוא למלך. כך אנו 
אנו  אז  ובמיוחד בתפילות ראש השנה,  לו תמיד,  קוראים 
ממליכים אותו למלך עלינו לשנה נוספת. אך כדאי לזכור 
שכל תואר המלוכה לגבי הקדוש ברוך הוא הוא מעין משל 
בלבד. זהו דימוי המתבסס על כך שאנו מכירים את צורת 
המלוכה במדינות העולם, ומשכך אנו יכולים לדמות זאת 

באופן מסויים להנהגת הבורא את העולם כולו.
לא צריך להרחיק רבות. רק בחודש הנוכחי - חודש אלול, 
משל אגדי על מלך תופס מקום מרכזי בהסבר משמעותו 
של החודש. כאשר רצה בעל התניא - רבי שניאור זלמן, 
להמחיש ללומד החסידות את הקרבה המיוחדת לבורא לזה 
זוכה כל יהודי במהלך חודש אלול, הוא הדגים זאת במשל 
על מלך שלכל אורך השנה ספון בארמון מלכותו, ולפתע 
הוא יוצא אל פשוטי העם שבשדה בחיוך רחב, ומאפשר להם 

מגע בלתי אמצעי עמו.
האלוקית  הקרבה  של  זה,  אור  נקרא  הקבלה  בהגדרות 
על  המשל  אך  הרחמים",  מידות  "י"ג  בשם  אלול,  בחודש 
המלך מקרב זאת להבנתנו. משל זה הוא דוגמה אחת מיני 
רבות לאופן הקבוע בו אנו לומדים על גדולתו של הבורא 
דרך עולם המלוכה המוכר לנו מהחיים במציאות הגשמית. 
תפקיד מוסד המלוכה אם-כן, הוא להדגים לנו מלכות מה 
היא - על מנת שנקרב אל הבנתנו את מציאותו של הקדוש 
ברוך הוא, למרות שהוא כמובן מרומם וגדול מכל הגדרת 
העולם  את  שברא  במי  מדובר  כאשר  לנו,  המוכרת  מלך 

ומהווה בכל רגע את הבריאה כולה.

הכתרה מחודשת
בית  אחרי  עוקב  כולו  שהעולם  אחרי  בודדים  שבועות 
המלוכה המפורסם בעולם, וההתעניינות העולמית במוסד 
המלוכה מרקיעה שחקים וכובשת את המדיה, מתכנס עם 
ישראל להמליך את המלך שלו - בורא העולם. המשמעות 
המרכזית של ראש השנה היא הכתרת הבורא למלך עלינו. 
זו היא גם אחת הסיבות המרכזיות לתקיעת שופר, מצווה 
נועד  נוסף לסיבה המוכרת לכולם, כי השופר  מן התורה. 
לעורר את השומע לתשובה ולזעזוע ממצבו, מסמל השופר 

את הכתרת המלך.
טקסית  היא  בו  והתקיעה  חצוצרה,  כעין  הוא  השופר 
וקובעת  שנעשה,  משמעותי  צעד  על  המראה  וחגיגית, 
מלך,  כמו הכתרה של  - צעד  ובפומביות  בחגיגיות  אותו 
הוא אירוע גדול וחשוב, והוא מצויין בתקיעת שופר, כעין 
המכונה  השופר,  תקיעת  למעשה  כך  חצוצרות.  תרועת 
"מצוות היום" ונחשבת למעשה החשוב ביותר בראש השנה, 

היא למעשה הדרך להכתיר את הבורא עלינו למלך.
מסיבה זו גדושה תפילת ראש השנה בהגדרות מלכותיות 
לרוב על הקדוש ברוך הוא. קטעים רבים בתפילה בהם נקרא 
מוחלפים  כולה,  השנה  במהלך  "א-ל"  הוא  ברוך  הקדוש 
יום כיפור בכינוי "המלך". ההיבט  החל מראש השנה ועד 
המלכותי מקבל דגש גדול בראש השנה, מאחר וזהו היום בו 

עם ישראל מקבל על עצמו מחדש את המלכות.

כבר לא צריך משל
במובן ההיסטורי, עומד כעת עם ישראל בנקודה בה קבלת 
העם את המלכות היא קריטית ממש. בשונה ממלכותו של 
ובתחילת  הוא, שנקבעה מאז בריאת העולם  הקדוש ברוך 
כל שנה "מחדש" עם ישראל את "החוזה" השנתי עם מלכו, 
הרי שמינוי מלכותי נוסף ממתין לקבלת העם על עצמו את 

הנהגת המנהיג החדש.
זהו מלך המשיח - הרבי מליובאוויטש שליט"א שנבחר 
על ידי הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל ולהנהיג 
אותו אל הגאולה השלימה, אליה חיכו דורות של יהודים 
מינוי  כי  הסביר  המשיח  שמלך  אלא  שנים.  אלפי  במשך 
העם.  של  דרישתו  דרך  להתקיים  מוכרח  כזה  מלכותי 
כלומר, רק הכרת העם במלכותו של המשיח והדרישה ממנו 

למלוך ולהנהיג את העם, היא זו שיכולה לתת כח למינוי 
האלוקי לצאת לדרך.

לכן, כאשר אנו מביטים על בית המלוכה הבריטי, ועל 
ההמונים המתאספים למרגלות ארמון בקינגהאם בקריאות 
למלכם  כח  להעניק  מנת  על  המלך",  "יחי  של  קצובות 
ולגבות אותו בתפקידו החדש - הנהגת העם והמלוכה עליו, 
עבורנו,  המתבקשת  המסקנה  את  להסיק  שתפקידנו  הרי 
ללמוד מהבריטים ולהמליך גם אנו את המלך שאנו כל כך 

זקוקים לו בימים אלו - מלך המשיח.
יתכן בהחלט, שזו המסקנה שביכולתנו להסיק מאירוע 
המוות של המלכה, סמל המלוכה העולמי. מכיוון שהרבי 

כי  בנבואה  הודיע  שליט"א  המשיח  מלך  מליובאוויטש 
בקרוב מאוד מגיעה הגאולה השלימה, בה תתגלה בעולם 
הרי  העולם,  בורא  הוא  ברוך  הקדוש  של  מלכותו  כולו 
לנו  שישמשו  מלוכה  בבתי  צורך  יהיה  לא  כבר  שבקרוב 

כדוגמה לגדולתו של הבורא.
אם אליזבת' היתה מלכה מעוררת הערכה, הרי שתחילת 
עידן המלך צ'ארלס השלישי מאפשרת לנו לקוות כי בקרוב 
יותר,  יותר, אהוד  יופיע בגלוי בעולם מלך מרשים  ממש 
מליובאוויטש,  שליט"א  הרבי  המשיח,  מלך   - יותר  ונכון 
שיראה לעולם כולו את מלכותו של המלך האחד והיחיד - 

הקדוש ברוך הוא. 

כשהעולם כולו יתאחד סביב מלכותו של המלך

ארמון המלוכה באנגליה. מסורת של מאות שנים שעומדת להסתיים

פרסום משיח בדרכים
לנהגים רבים יש על רכבם סטיקר או מגנט, המביא את בשורת הגאולה בנסיעתם לכל מקום. קמפיין ענק 

שהתחיל לאחרונה הביא נהגי משאיות רבים, להביא את המסר החשוב, באמצעות מדבקה גדולה על דפנות 
המשאית שלהם. אחת ממשאיות אלו, נקלטה בעדשתו של קורא זריז שתיעד את המראה.
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השנה שהיתההשנה שהיתה
מסקנה שכדאי לזכור מתשפ״ב

אמיתי  מנחם 

שנת תשפ"ב לא היתה שנה רגילה, במיוחד לא 
מחירים  עליית  ראש,  שמרים  טרור  בישראל. 
בעזה  צבאי  מבצע  דרך,  פורצת  ממשלה  דרמטית, 
ועוד שלל אירועים משמעותיים הפכו אותה לשנה לא 
שגרתית. אבל לשנה הזו היה שם יהודי, אותו יכולים 

היינו לדעת גם מראש. קראו לה שנת השמיטה.
אמנם אנחנו מתעסקים כעת בהתלהבות רבה בהכנות 
שנת  לאחר  שמגיעה  השנה  הקהל,  שנת  של  להיכנסה 
השמיטה ומתאפיינת בהתקהלות והתאחדות של כל גווני 
עם ישראל סביב מטרה אחת, מטרת חיינו - ליראה את 
ה' ולחזק את הקשר האינסופי שלנו עם הבורא. אך רגע 
לפני שניכנס לסערת שנת הקהל, נצא לכינוסי ענק וגם 
כינוסי הקהל שכונתיים ומשפחתיים, נתחזק ונרענן את 
חוויית היהדות שלנו - בואו נעצור לרגע וננסה להבין 

מה היה לנו פה, בשנה שחלפה - שנת השמיטה.
היתרון  את  להסביר  יודעים  רבים  אגרונומיה  מומחי 
שנים  לשבע  אחת  השובתת  אדמה  שמעניקה  החקלאי 
טבעיים  הסברים  מוציאה.  היא  אותו  החקלאי  ליבול 
רבים ניתנו לתופעה המדהימה המוכיחה את עצמה מידי 
בחשש,  השמיטה  את  שומרים  רבים  חקלאים   - שמיטה 
ומגלים שוב ושוב את קיום הבטחתו הברורה של הקדוש 

ברוך הוא לשומרי השמיטה.
הדורשות  המצוות  מן  אחת  היא  השמיטה  מצוות 
את  ומנהיג  מנהל  הוא  ברוך  שהקדוש  בכך  רב  ביטחון 
העולם כולו, וביכולתו להעניק לשומרי מצוותיו זכויות 

החורגות מדרכי הטבע. השמיטה דורשת מבעלי השדות 
לוותר למשך שנה שלימה על מקור פרנסתם, ולמעשה 
"מאיימת" כביכול על המשק כולו במחסור יבול חקלאי. 
 - ושם  הפרנסה,  מקור  אל  ישירות  מכוונת  השמיטה 
אמונת  את  במבחן  מעמידה  היא   - הזה  העדין  במקום 

היהודי בבוראו.
קונפליקט זה מתואר כבר בתורה, בפרשת בהר שבספר 
החששות  את  מראש  מציג  הוא  ברוך  הקדוש  ויקרא. 
מצוות  על  ששומע  יהודי  אצל  להתעורר  העשויות 
השמיטה, ועוד קודם שנשאלו השאלות הקשות - עונה 

עליהן הבורא בהבטחה חד משמעית:
"ְוִכי תֹאְמרּו - ַמה־ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת? ֵהן ֹלא ִנְזָרע 
ַּבָּׁשָנה  ָלֶכם  ֶאת־ִּבְרָכִתי  ְוִצִּויִתי  ֶאת־ְּתבּוָאֵתנּו!  ֶנֱאסֹף  ְוֹלא 
ּוְזַרְעֶּתם  ַהָּׁשִנים.  ִלְׁשֹלׁש  ֶאת־ַהְּתבּוָאה  ְוָעָׂשת  ַהִּׁשִּׁשית, 
ַהָּׁשָנה  ַעד  ָיָׁשן  ִמן־ַהְּתבּוָאה  ַוֲאַכְלֶּתם  ַהְּׁשִמיִנת  ַהָּׁשָנה  ֵאת 

ַהְּתִׁשיִעת, ַעד־ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה ּתֹאְכלּו ָיָׁשן".
הפכה  ברכתי"  את  "וציוויתי  משמעית  החד  ההבטחה 
שומרי  החקלאים  בקרב  לשון  ומטבע  סיסמא  למעין 
השמיטה. אחת לשבע שנים מזמן להם הבורא נקודת ציון 
בה הם נבחנים על אמונתם והקדוש ברוך הוא נבחן על 
הבטחתו. ואלוקים כמו אלוקים - מבטיח ומקיים. אלפי 
שנה.  למשך  שלהם  העבודה  כלי  את  שומטים  חקלאים 
ובבית  בבית  יושבים  הם  קשה  עבודה  שנות  שש  אחרי 
מצוות  בקיום  התורה,  מלימוד  נוסף  זמן  ונהנים  הכנסת 

השמיטה.
הם "זונחים" את מקור פרנסתם רק בשל הבטחתו של 
הקדוש ברוך הוא, והוא איננו מאכזב. בכל ערב שמיטה 
צומח יבול כפול ומכופל בשדותיהם של שומרי השמיטה, 

רב  יבול  האדמה  מצמיחה   - החופש  שנת  לאחר  וגם 
ומשובח, המעפיל ברווחיו על הכנסות השדות הפועלים 

בשנת השמיטה כשנה שגרתית.
מחזיר  והבורא  עצמה,  את  מוכיחה  האיתנה  אמונתם 
מההיבט  הרב  הקושי  למרות  כפליים.  בכפל  להם 
זאת  עושים  הם   - הפרנסה  מקור  את  לנטוש  הרציונלי 
"גיבורי  התהילים  בספר  נקראים  הם  סתם  לא  בגבורה, 
הבורא,  של  בכוחו  האיתנה  באמונתם  דברו".  עושי  כוח 
הם מוכיחים גבורה ראויה להערכה. אך הקדוש ברוך הוא 
לא נשאר חייב, והוא מעניק את ברכתו בכפל כפליים, 
כך שלא רק ששומר השמיטה איננו מפסיד, אלא בדרך 
ניסית ולא טבעית הוא מרוויח מכך שהוא ביצע את רצונו 

של הקדוש ברוך הוא.
האדמה  השבחת  על  הטבעיים  ההסברים  כל  למרות 
כי  לכולנו  ברור  שנים,  לשבע  אחת  חופשה  באמצעות 
הברכה.  את  לחקלאי  המעניק  הוא  האמונה  של  כוחה 
העולם,  את  שמנהיג  ממי  ישירות  מגיע  הגדול  השפע 
מהווה אותו בכל רגע, ומנהל אותו עד לפרט הקטן ביותר 

- בורא העולם, הקדוש ברוך הוא.
בימים אלו ממש, בהם אנו ממתינים בדריכות לקיום 
שליט"א  המשיח  מלך  מליובאוויטש  הרבי  של  הבטחתו 
על כך שהגאולה עומדת להתרחש בקרוב - עלינו לזכור 
את  "וציוויתי  המסקנה המתבקשת משנת השמיטה,  את 
ברכתי" - מי שמנהל את העולם הוא הקדוש ברוך הוא. 
בכוחו לעשות הכל, והוא יעמוד בהבטחותיו. כשם שהוא 
מעניק את השפע הגדול לשומרי השמיטה, כך הוא ימלא 
את הנבואה אותה בישר לנו, ויביא לעולם כולו בקרוב 

ממש את הגאולה האמיתית והשלימה.

שנה סוערת במיוחד עברה על העם בישראל. לפני שהיא מסתיימת - כדאי לנו להצטייד בתובנה • 
לצד ההיערכות המוגברת לשנה המיוחדת שאנו עומדים בפתחה, אסור לשכוח את השנה שמסתיימת 

• רגע לפני שניפרד מהחופשה של אדמת ארץ ישראל, בואו נפיק לקחים מהאירוע

רגע לפני סוף השנה, מצדיעים לגיבורים

טל רוזנברג
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אמיתי  מנחם 

האם מערכת המשפט האקטיבי היא גולם שקם 
על יוצרו, אם שמא היא התגלמותה של החזון 
להגן על  ובלמים שיעמדו איתן  - איזונים  הדמוקרטי 
שאלה  הרוב?  דורסנות  מול  וחירותו  האדם  כבוד 
השנים  במרוצת  הפכה  ותמימה,  עניינית  שנשמעת 
המשפט  מערכת  ויצרית.  לאמוציונלית  האחרונות 
במוקד  עומדת  עצמה  את  מוצאת  החוק  ואכיפת 
וגם  מהפרשנים  רבים  לדעת  כאשר  הציבורי,  השיח 
האידיאולוגית  המחלוקת  סלע  היא   - הפוליטיקאים 

בישראל.
לפיה  הדעה  מן  כמעט  חפה  בישראל  הציבוריות 
המערכת מושלמת ולא זקוקה לכל שיפור. לכולם ברור 
בחיי  ומרכזית  כל-כך  חשובה  ומערכת  שינוי,  שדרוש 
האזרח, עליה להתנהל באופן נכון יותר לטובת החברה 
המצב,  והסדרת  היסוד  מן  שינוי  מבטיחים  אלו  כולה. 
ומתנגדיהם חרדים מרמיסה סופית של מוסדות המשפט, 

ומהצגת הרס המערכת כתיקון תמים וחיובי.
אך אפשר בהחלט לשער כי אף אחד מן הצדדים אינו 
משוכנע לחלוטין בעמדתו. רבים בימין, המצדדים בלהט 
בשינוי רב מערכתי בכל תחום המשפט, חוששים בסתר 
נטילת  כדי  עד  המערכת  של  דרמטית  מהחלשה  ליבם 
את  ולהעניק  והיושר  הצדק  על  להגן  ממנה  היכולת 
הזכויות הבסיסיות לאזרח הקטן. הם חוששים כי בסופו 
של דבר, המהלך עשוי להתנהל בצורה לא נכונה ולגרור 

חברה פחות הוגנת ומאוזנת.

עקיפת החוק
גם בקרב "חסידי" מערכת המשפט החרדים לגורלה, 
במערכת  שהיא  כל  נגיעה  כי  והערב  השכם  ומסבירים 
בסתר  חוששים  הם  גם   - הדמוקרטיה  כהרס  כמוה 
מריקבון כללי שפושה במערכת, ולבסוף יאפשר לקבוצה 
קטנת מספר ורבת כוח, לנהל את הציבור כולו לפי אמות 
מידה פרטיות וללא כל חתירה לצדק והוגנות אמיתית. 
אך למרות החששות הרבים, נאלץ כל אחד לבחור צד 
להיווצר  העשויות  הלוואי  תופעות  לגבי  סיכון  ולקחת 

משיטתו.
מערכת  לתיקון  השיטה  היא  מה  להבין  נרצה  אם 
המשפט אותה מציעה היהדות, נעצור לרגע קט במושג 
"שופט". השופט לאורך הדורות בעם ישראל הוא אחד 
מתפקידיו של המנהיג הרוחני. השופט הוא זה שמבהיר 
של  רצונו  ומה  סיטואציה  בכל  לעשות  עליו  מה  לעם 
הקדוש ברוך הוא כעת בתרחיש המסויים אליו נקלענו. 
תפקידו של השופט הוא לבחון היטב את המצב, לתחקר 

את הנוגעים בדבר, ולפסוק כיצד יש להתנהג.
הוראתו של השופט, על פי ההלכה, מחייבת כל יהודי 
מן  אחת  היהדות,  פי  על  שלו.  הדין  פסק  את  לקיים 
הציות המוחלט לדברי השופט,  היא  החובות הבסיסיות 
אותם הוא מסיק על פי הידע הרחב בו הוא ניחן ואותו 

הוא למד. קיומם של השופטים, הדיינים, כמנהיגי העם - 
הוא חשוב כל-כך, עד שיש עליו מצווה מפורשת וחשובה 
בתורה, שעל שמה נקראה פרשה שלימה בתורה, הנקראת 
בכל שנה בחודש זה. שם מצווה הקדוש ברוך הוא לעם 
ישראל "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" - עליך 
למנות שופטים שיורו לעם כיצד לנהוג, ושוטרים שיהיו 
וידאגו להוציא לפועל את  הכוח האוכף של השופטים, 
כל-כך  חשוב  השוטרים  של  תפקידם  השופטים.  פסקי 
בהשלטת הנהגת השופטים, עד כדי כך שנאמר בגמרא: 

"אם אין שוטר אין שופט".
חשיבותו הגדולה של השוטר מביאה לתמיהה כאשר 
בקטעים בהם אנו מתפללים להשבת השפיטה היהודית, 
אלא  שופט-שוטר,  הצמד  להופעת  מתפללים  איננו 
אנו  העמידה  בתפילת  ומעניין.  חדש  פעולה  לשיתוף 
שופטינו  "השיבה  יום:  בכל  פעמים  שלוש  מתפללים 
מבטיח  בתנ"ך  גם  כבתחילה",  ויועצינו  כבראשונה 
שופטיך  "ואשיבה  הגאולה  על  בנבואתו  ישעיה  הנביא 
כבראשונה ויועציך כבתחילה". השוטר נעלם מהסיפור, 
 - חדש  מינוי  מחליף  השופט  לצד  בעבודה  מקומו  ואת 

יועץ.

שופט בגובה העיניים
זהו המודל המשפטי של עידן הגאולה. אין עוד צורך 
יוצא  הרע  העולם,  על  אז  שולט  הטוב  המקל.  בשיטת 
השופט  פסיקת  לקבלת  האזרח  והתנגדות  מהתמונה, 
איננה עוד חלק מהמערכת. חלק בלתי נפרד מהתהליך 
על  לכפות  במקום   - ביועץ  השוטר  החלפת  הוא  הזה, 
האדם את קיום הפסיקה, מגיע אדם שמדבר איתו בגובה 
העיניים, בידידות, ומעניק לו עצה טובה. הוא מבאר לו 

את הנכון והמובן מאליו - קיום פסיקת השופט הוא טוב 
עבורך.

כאשר אנו מבררים במקורות מי הוא המנהיג היהודי 
בימינו שנחשב לשופט - האיש שמגלה את רצונו של 
במי  מדובר  כי  ספק  אין  לקיומו.  ודואג  לעם,  הבורא 
והיהדות,  התורה  הוא,  ברוך  הקדוש  דבר  את  שמביא 
למליוני יהודים בעולם כולו, במהפכה שאין דומה לה - 
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, הוא "שופט" 
דורנו. הוא האדם שממונה לומר לעם ישראל את אשר 
יש לעשות בכל סיטואציה - הגדרת מיהו יהודי, עסקאות 
שלום עם הפלסטינים, וגם הנחת תפילין שגרתית בכל 
יום. הוא המנהיג הרוחני של העם היהודי, שממלא את 

תפקידו בדבקות ומסירות.
אך הוא איננו רק שופט. הוא גם יועץ. וזהו החידוש 
בעבר,  רבים  מדורות  בשונה  המשיח.  מלך  של  הגדול 
לא  הוא  בשוטרים.  משתמש  איננו  דורנו  של  השופט 
כופה, הוא לא מאיים, הוא לא צועק. הרבי מלך המשיח 
חיוכו  באמצעות  ביהדות  העולם  את  מאיר  שליט"א 
יחסו  דבר,  לכל  והשכלית  הגאונית  הסברתו  הכובש, 
האישי והמסור לכל יהודי ויהודיה, ואהבתו ההדדית לכל 

אחד באשר הוא.
להבין  עלינו  השפיטה.  שיטת  את  לשנות  עלינו  כך 
שליט״א  הרבי  על  עוד  להסתכל  אין  הגאולה  בדור  כי 
מלך המשיח כ"מטיף" חלילה, או מכריח. עלינו להתחבר 
וידאו  בסרטוני  לצפות  להכירו,  לדמותו,  אישי  באופן 
בהם הוא מדבר, לקרוא סיפורים עליו, ללמוד מתורתו 
העיניים,  בגובה  לדמותו  להתחבר  והמפעימה.  הענקית 
ולהפוך את השופט הסמכותי והקדוש, ליועץ אהוב וחלק 

בלתי נפרד מאישיותנו. זו המהפכה המשפטית הנכונה.

לא בטחון, יוקר המחיה, או כלכלה • הנושא המהותי העומד בעין הסערה של מערכת הבחירות 
הנוכחית הוא מערכת המשפט ואכיפת החוק • החשש מריסוק המערכת והרס הדמוקרטיה 

מטריד רבים • אז החלטנו לבדוק: איך מתקנים בצורה מאוזנת ואחראית את המערכת?

התכנית השפויה
לתיקון מערכת המשפט

תיקון ולא ריסוק. אולם בית המשפט העליון בירושלים

המהפיכה המשפטית: דמותו של השופט האידיאלי

יוסף אברמוביץ
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אמיתי  מנחם 

כשבועיים,  לפני  הירדן,  בבקעת  הפיגוע 
ופתחו  ברכבם  מחבלים  הגיעו  במסגרתו 
באש לעבר אוטובוס שהסיע חיילים, שרק 
כבד,  דמים  במחיר  נגמר  לא  גלוי  בנס 
הזניקה לכותרות את נושא הגעת המחבלים 
לכביש באמצעות אותן "דרכים חקלאיות" 
הרשות  ידי  על  העת,  בכל  הנפרצות 
ארופאיות,  מדינות  במימון  הפלסטינית, 

כחלק ממערך ההשתלטות על השטח.
תנועת  של  הפעילות  למנהל  פנינו 
על  ממנו  לשמוע  כדי  זיק,  יכין  רגבים, 

התופעה.
הסתיים  אמנם  הירדן,  בבקעת  הפיגוע 
בנס גדול, אך העלה לכותרות את נושא 
הגעת  בעקבות  חוקיות,  הלא  הדרכים 
הבריחה  ונסיון  באמצעותן  המחבלים 
מתריעה  רגבים  תנועת  אלו.  בדרכים 
חוקית  הבלתי  הבנייה  מפני  שנים  כבר 
פועלים  אתם  מה  החקלאיות.  והדרכים 

בנידון?
יש לפלסטינים  וחצי האחרונים,  בעשור 
שטחי  על  להשתלטות  סדורה  תוכנית 
לא  בנייה  באמצעות  ושומרון  ביהודה   C
זה  על  מתריעים  ואנחנו  וחקלאות,  חוקית 
האחרונה  בשנה  מזהים  אנחנו  שנים.  כבר 
התגברות של הבניה הלא חוקית ובמקביל 
של  ההתמודדות  חוסר  של  ישיר  קשר 
לעלייה  התופעה,  עם  ישראל  ממשלת 
לא  'אני  החליט  גנץ  הביטחון  שר  בטרור. 
הלא-חוקית  הערבית  הבנייה  עם  מתעסק 
אותי',  מעניין  לא  זה  ושומרון,  ביהודה 
ואנחנו רואים שזה משפיע באופן ישיר גם 
שקרה  מה  זה  מובהקת  דוגמה  הטרור.  על 
ראינו  כבר  אנחנו  ב.פ(.  )הפיגוע.  השבוע 
את הפריצה של הציר הזה לפני שנה וחצי, 
האזרחי  למנהל  פנינו  זה,  על  התרענו 
פנינו  אותו,  שיחסמו  הציר,  את  שיהרסו 
לכל גורמי האכיפה, אך הם בחרו להתעלם 
מהפנייה שלנו. כולנו ראינו איך ציר כזה 
דרך  לברוח  שניסו  המחבלים  את  משמש 
שם, ואם לא היה קורה הנס והרכב שלהם 
לא היה מתלקח אז הם היו מצליחים לברוח. 
כי  נתפס,  לא  עדיין  המחבלים  אחד  אגב, 
הוא ברח בדיוק על ציר לא חוקי כזה לתוך 

שטח A ועדיין מחפשים אותו.
מה  רגבים?  תנועת  הוקמה  מה  לשם 

הפעילות שלה?
ציבורית  תנועה  הינה  רגבים  תנועת 
סדר  לקביעת  להוביל  במטרה  שהוקמה 
יום יהודי בישראל בהיבטי קרקע וסביבה. 
המשאבים  אחד  שבישראל  מבינים  אנחנו 
האדמה.  הקרקע,  זה  שקיימים  יקרים  הכי 
היא  איך  מדיניות  אין  ישראל  ולמדינת 
על  שומרת  היא  איך  הקרקע,  את  שומרת 
רואים  אנחנו  הזה.  חשוב  כך  הכל  המשאב 
השתלטות על קרקעות כאלה בעזרת בנייה 
לא חוקית גם בגליל, גם בנגב וגם ביהודה 
קצת  משהו  זה  ושומרון  ביהודה  ושומרון. 
שייך  לא  והוא  שונה  שם  החוק  כי  אחר, 
לישראל הפורמלית אלא יש לה את החוק 
כי  וגם  ושומרון,  יהודה  של  המיוחד שלה, 
הגורם שמתכנן  יש שם את הרש"פ שהיא 
את הבנייה הלא חוקית בצורה אסטרטגית, 
בניגוד למה שקורה בישראל. ולכן המטרה 
להבין  ישראל  למדינת  לגרום  היא  שלנו 
שיש פה גורמים במימון אירופאי משמעותי 

שמנסים להשתלט על השטח.
זה  התנועה  בראש  היום  שעומד  מי 

שהקים  מי  דויטש.  מאיר  שלנו  המנכ"ל 
בצלאל  היו  שנה,   16 לפני  התנועה,  את 
סמוטריץ' ויהודה אליהו, ומי שמממן אותנו 

זה בעיקר תורמים, קטנים וגדולים.
ואיך עובדת העבודה בשטח?

יש לנו רכזי שטח, שמסתובבים ורואים מה 
קורה בשטח, יודעים לצלם ברחפן, עושים 
לעשות  תמונות,  לצלם  אוויר,  צילומי 
חקירות. מעבר לזה יש לנו משפטנים שהם 
לגורמים  הפניות  את  לנסח  גם  אחראים 
לבית  עתירות  להגיש  וגם  הרשמיים 
מפותח,  דוברות  מערך  לנו  יש  המשפט, 
מערך מחקר, מערך קשרי ממשל, ובעזרת 
כל הכלים הללו אנחנו מנסים להשפיע על 
ולפעול בתחומים  המדיניות של הממשלה 

שאנחנו חושבים שצריך.
אתם מדברים על שטחי C. ויתרתם על 

?Bו A שטחי
לפעול  שלנו  היכולת  אבל  ויתרנו.  לא 
היא  משפטית  מבחינה  הללו  במקומות 
לא  אנחנו  החוק  מבחינת  כי  מוגבלת, 
ולהגיד  ישראל  לממשלת  לפנות  יכולים 
 B בשטחי   .B ו-   A בשטחי  תפעלו  להם 
אבל  בקצוות.  זה  את  עושים  אנחנו  קצת, 
זו טענה נכונה, וזה באמת משהו שמטריד 
אותנו, אבל אנחנו אומרים - ברגע שנראה 
שמתחילים לפעול בשטחי C, נוכל לבקש 
 C שטחי  כשגם  אבל   .B בשטחי  לפעול 
מופקרים, אז לדלג ישר לשטחי B זה קצת 
)לא רוצה להגיד נאיבי, אבל זה לא באמת( 
גורמים  שיש  לך  להגיד  יכול  אני  פרקטי. 
שמדברים על שטחי B, ואנחנו יודעים שזה 

.B חשוב לדבר גם על שטחי
בוא נדבר קצת על הצלחות. מה אתם 
לציין  יכולים  אתם  כהצלחה?  רואים 

ופעלה  שינתה  באמת  רגבים  שתנועת 
משהו ב-16 שנה?

זה  דוגמה ראשונה  דוגמאות.  אתן לך 2 
מה שנקרא 'חוק קמיניץ'. חוק שייעל באופן 
משמעותי את ההתמודדות בישראל, בעיקר 
וצמצם  חוקית,  לא  בנייה  כנגד  בגליל, 
באופן משמעותי את הבנייה במגזר הערבי 
הלא  הבנייה  בהתחלות   72% של  ירידה   -
שהממשלה  חוק  זה  קמיניץ  חוק  חוקיות. 
חוקקה, אבל מי ששם את זה על סדר היום 
ודחף לחקיקה הזאת זה רגבים. כך אומרים 
גם  החוק,  את  שחוקקו  המקצוע  גורמי 
ובממשלה.  בכנסת  וגם  המשפטים  במשרד 
הסיפור השני זה העובדה שמדברים היום על 
המערכה על שטחי C. עד לפני כמה שנים 
אף אחד לא הכיר את זה, אף אחד לא דיבר 
על הבנייה הלא חוקית הפלסטינית ביהודה 
ושומרון. רגבים אספה את הנתונים, תיעדה 

מה משמעות איום הבניה 
הבלתי חוקית המשתוללת 

ברחבי יהודה ושומרון?
אנחנו רואים שבקרוב 

המצב יהיה בלתי-הפיך הם 
אומרים שעוד כמה שנים 

תוקם מדינה פלסטינית 
דה-פקטו בשטח…

יכין זיק, מנהל הפעילות של תנועת רגבים, בראיון 
על פעילות הארגון שקם כדי לעצור את ההשתלטות 

הלא חוקית של הערבים על המשאב הכי יקר - 
האדמה • המחבלים שביצעו את הפיגוע בבקעת 
הירדן, נעזרו בדרכי ההגעה החדשים שנקבעים 

בשטח, ולא מתקבל מענה הולם מצד גורמי אכיפת 
החוק • ומתי לדעתו יגיע השלב שבו יהיה אפשר 

לסגור את הארגון ולהכריז כי הוא מיותר…

בנצי פרישמן
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אותם, הכינה דו"חות מסודרים והציבה את 
זה באופן משמעותי על סדר היום. העובדה 
הרבה  זה  עליו  שמדברים  נושא  זה  שהיום 

מאוד בזכות תנועת רגבים.
ואתם מרוצים מהמצב הנוכחי בשטח?

חס ושלום, אנחנו מוטרדים מאוד. אנחנו 
חוקית  הלא  הבנייה  של  הזעקה  את  זעקנו 
דו"ח  עשינו  ב-2019  שנים,  לפני  כבר 
מסקר  שבעצם  ההתשה  מלחמת  שנקרא 
את התופעה הזאת באופן משמעותי ומראה 
עקבי  באופן  משתלטים  הפלסטינים  איך 
ומתוכנן על שטחי C. הצלחנו להביא את 
בקבינט,  דיון  היה  ההחלטות,  למקבלי  זה 
וביטחון  חוץ  בוועדת  דיון  בצבא,  דיון 
מבינים  הנה  סוף  שסוף  תחושה  והייתה 
שיש פה אירוע והולכים לטפל בו. לצערנו, 
שהתעלמה  רק  לא  הנוכחית  הממשלה 
עודדה  גם  פסיבי  באופן  אלא  מהבעייה 

לא  לרש"פ שהיא  רמזה  היא  בעצם  אותה. 
תטפל בתופעה הזאת ונתנה להם סוג של 
אור ירוק להמשך השתוללות הבנייה הלא 

חוקית.
אז אנחנו מאוד מוטרדים, כי המצב היום 
יותר גרוע ממה שהיה קודם. קודם לפחות 
התופעה.  על  ידעו  שלא  או  משהו  עשו 
את  מבינים  התופעה,  על  יודעים  היום 
זאת מאפשרים לה  ובכל  הבעייתיות שלה 
לקרות. אנחנו גם רואים בשטח שדי בקרוב 
המצב יהיה בלתי הפיך. הם בעצמם אומרים 
פלסטינית  מדינה  תוקם  שנים  כמה  שעוד 
חוקית.  בנייה לא  דה-פקטו בשטח בעזרת 

חס ושלום.
ומתי נוכל לומר שתנועת רגבים סיימה 

את תפקידה, שהיא כבר מיותרת?
אנחנו תמיד צוחקים שהחלום שלנו הוא 
שיסגרו את תנועת רגבים. כי אנחנו, בניגוד 

את  להחליף  רוצים  לא  אחרות,  לעמותות 
שהמדינה  אומרת  חסד,  עמותת  המדינה. 
לא נותנת לעניים סלי מזון, אז אנחנו ניתן. 
אנחנו לא במקום הזה. אנחנו רוצים לגרום 
שהיא  מה  את  לעשות  לעבוד,  למדינה 
להחליף  באים  לא  אנחנו  לעשות,  אמורה 
מדיניות  עם  תצא  שהמדינה  ביום  אותה. 
ואנחנו  חוקית  לא  בנייה  לגבי  ברורה 
לא  בנייה  של  תופעות  יותר  שאין  נראה 
חוקית והשתלטות על שטח, ואנחנו נראה 
כשאנחנו  שבונים,  בעבריינים  שמטפלים 
שלה  בקרקעות  אוחזת  שהמדינה  נראה 
זרים  לגורמים  נותנת  ולא  אותם  ונמהלת 
שסיימנו  נדע  אנחנו  אז   - זה  את  לעשות 
את תפקידנו. לצערי, אנחנו רחוקים מאוד 

מהיום הזה.
בשטח  מתחולל  מה  נתונים,  מבחינת 

בשנים האחרונות?

היו   2008 בשנת  במספרים.  לך  אענה 
בשטחי C שלושים אלף מבנים לא חוקיים. 
מה  זה  שנה,   41  ,2008 עד   1967 מ- 
שהערבים בנו ללא היתר בנייה. רוב המבנים 
הללו נמצאים מחוץ ליישובים. הם נמצאים 
למעשה כהרחבות של הכפר. חלקם קרובים 
יותר, חלקם מאוד רחוקים. יש הרבה סוגים. 
בכל מקרה, זה מבנה שנבנה בלי שהרשויות 
נתנו  לא  בעצם  הרשויות  אותו.  אישרו 
היתר בנייה, לא פתחו תשתיות, לא גובים 

ארנונה. לא יודעים עליו כאילו.
ומי אמור לתת אישור?

המנהל האזרחי.
רק ישראל? זה לא שייך לרש"פ?

של  מלאה  אחריות   ,C שטח  זה 
ישראל, גם לפי החוק הבינלאומי.

אז ב- 2008 היו 30,000 מבנים לא 
 80,000 מעל  היו   2021 ב-  חוקיים, 
 13 שתוך  אומר  זה  חוקיים.  לא  מבנים 
ל-   30,000 מ-   .2 מפי  יותר  בנו  שנה 
80,000. בממוצע, ב- 2021 היה ממוצע של 
יותר מ- 3,000 מבנים לא חוקיים, כל שנה. 
יבילים,  מבנים  או  צריפים  על  מדובר  לא 

אלא על בתים של ממש.
החמורה  העלייה  את  מזהים  אתם  אז 
להשתוללות  הוביל  לדעתכם  ומה  הזאת, 

של הבנייה הבלתי חוקים הזו?
מממנת  נדיב,  אירופאי  במימון  הרש"פ, 
ומתכננת את הבנייה הזאת כדי לעודד את 
התושבים. חלקם היא בונה בעצמה, חלקם 
היא מעודדת את התושבים לבנות באופן לא 
פורצת שבילים,  היא  חוקי מחוץ לכפרים. 
היא מחברת לחשמל ומים, הכל כדי לעודד 
את הבנייה הלא חוקית הזאת, כדי להקים 
והם אומרים את  את המדינה הפלסטינית. 
טראמפ.  של  תוכנית  זו  השולחן.  על  זה 
אמר  הוא   2008 ב-  ארה"ב  נשיא  כשהיה 
את זה במפורש - אני הולך להקים מדינה 
פלסטינית באופן חד-צדדי. זה הלשון של 
התוכנית שלו - מכיבוש למדינה. ובישראל 

עוצמים עיניים.
ומה אתם מצפים שיעשו? שיהרסו את 

הבנייה הבלתי חוקית?
את  לעצור  כל  קודם  מצפים  אנחנו 
מצפים  אנחנו  חוקית.  הבלתי  הבנייה 
שגורמי האכיפה יעשו מה שצריך. הכלים 
יער  שריפת  כמו  זה  האזרחי  למנהל  שיש 
עם  אותה  לכבות  שמנסים  משתוללת 
את  לו  אין  רלוונטי,  לא  זה  גינה.  צינור 
להקים  צריך  כזה.  דבר  לעשות  היכולות 
המערכה-מלחמה  על  אמון  שיהיה  גוף 
הזאת. יש פה מלחמה על השטח, ובמלחמה 
הזה.  בסיפור  שיילחם  צבא  צריך  נלחמים. 
שהתפקיד  יהודיות  יחידות  להקים  צריך 
הבלתי  הבנייה  כל  את  לעצור  יהיה  שלהן 
בנייה  שאין  לראות  אותה,  להרוס  חוקית, 
בלתי חוקית חדשה, ולהתחיל, כמה שיותר, 
להרוס בנייה בלתי חוקית קיימת. אי אפשר 
צריך  אבל  מבנים,   80,000 עכשיו  להרוס 
להרוס.  ובהתאם  ההשתלטות,  את  לעצור 
כנגד  שכזו  פעילות  רואים  אנו  לצערנו 

הבניה של יהודים, אך לא כנגד הערבים.
נאחל לכם ולנו שתהיה כבר ההתגלות 
בגאולה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של 
נהיה  כולנו  ובמילא  והשלימה  האמיתית 
החיובי  החלק  עם  להתעסק  רק  פנויים 
נתעסק  ולא  ישראל  ארץ  חלקי  שבכל 

במיגור הרע.
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ההוראה המפתיעה, הבדיקה שכמעט התפספסה והנס המדהים

"אין לי מושג 
איך שרדת" 
אמר הרופא 
עם יד על 
הלב "זה לא 
אנושי"
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ההוראה המפתיעה, הבדיקה שכמעט התפספסה והנס המדהים
לחץ הדם הגבוה של הרב אליהו חביב, היה יכול להימשך עוד תקופה ארוכה ללא 

פתרון באופק • אלא שמענה שקיבל מהרבי שליט"א מלך המשיח מעיר את תשומת 
ליבו לבדיקה דחופה שעליו לעשות, שם הוא מגלה שחייו תלויים לו מנגד והוא חי 
בנס • על הליווי המסור של נשיא הדור לשלוחיו, על ניסים ונפלאות שמתרחשים 
בימינו אלה, ועל הבית חב"ד ביבשת האפריקנית שהמשיך לפעול במסירות גם 

כשהשליח שכב בחדר הניתוח • רפאני ה' וארפא, הושיעני ואוושעה

אמיתי  מנחם 

עם  הרופא  אמר  שרדת"  איך  מושג  לי  ״אין 
יד על הלב. "זה לא אנושי, היית אמור כבר 
מזמן ל… תבין שערכים בבדיקה רגילה עומדים בין 
חמור.  מקרה  זה   3500 ל-2500,   1500 של  ספירה 
אצלך הספירה הראתה 62,000 )!( לא יודע איך חיית 
עד עכשיו, אדם אחר מזמן היה מקבל אירוע מוחי 
או לבבי חמור, הוא לא שורד, זה פשוט נס". בבת 
של  הקדושות  מילותיו  אל  אליהו  הרב  חזר  אחת 
הרבי שליט"א מלך המשיח במכתב שקיבל באגרות 

הקודש...
הרב אליהו חביב משמש כשליחו המסור של הרבי 
שליט"א מלך המשיח באדיס אבבה שבאתיופיה. מזה 
שנים הוא ומשפחתו דואגים לכל צרכי היהדות באזור, 
לנשיא  יהודים  ומקשרים  יהודי  לכל  כתובת  מהווים 

הדור.
התעופה  בשדה  יהודי  טרקלין  הקימו  מכבר,  לא 
יכולים  הרבים  העסקים  ואנשי  התיירים  בו  המקומי 
לטעום  להתפלל,  ורוחנית,  גשמית  בעזרה  להיעזר 

משהו כשר, והכל עם חיוך גדול של ה"שלוחים".
לא  לעיתים  חש  אליהו  שהרב  שנים  כארבע  כבר 
במיטבו, 'לחץ דם גבוה' ניסו הרופאים לשים את ידם 
על הגורם. בהזדמנויות שונות, בעיקר בביקוריו בארץ 
הקודש, הוא נבדק בבדיקות שונות, אך פתרון ממשי 

- אין.
לפני כחודש וחצי, ביקרו משפחת חביב שוב בארץ, 
וכשהרב אליהו חש שלא בטוב, הלך להיבדק במרפאה 
המקומית - הרופאה המליצה על בדיקת אולטרסאונד 
בכליות. היה זה ביום האחרון לשהותם בארץ, ובטרדת 
נושא  פרח  לשליחות,  והחזרה  הטיסות  הנסיעה, 

הבדיקה מזכרונו של הרב.
שקוע  אליהו  הרב  ביעף,  חלפו  עמוסים  שבועיים 
בפעילות האינטנסיבית של בית חב"ד והסניף בשדה 
התעופה, ופתאום זה הגיע מכיוון לא צפוי. הוא כותב 
לרבי שליט"א מלך המשיח דו"ח שבועי על הפעילות 
אותו  מכה  והתשובה   - הקודש  אגרות  באמצעות   -

בהלם:
"שלום וברכה!

יעקב שי' העכט שמעתי   .  . ידי הרב החסיד  על 
ובזמנו,  בעתו  היה  שיחיה  לבנו  שהנתוח  בשעתו 
לבשר  ויוכל  בטוב  עצמו  מרגיש  שעתה  ואקוה 
ואקוה  ומתחזק,  וטוב  שהולך  בזה  טובה  בשורה 
אצלי,  בהיותו  דברנו  כאשר  העקס-ריי  שעשו 

ואתענין לדעת מה הראה הנ"ל...".
אקס-ריי )X ray(, היא בדיקת רנטגן, והרב חביב 
נזכר באחת בדברי הרופאה וטפח על מצחו. 'אני הולך 

הרגע להיבדק'.
הוא שם את פעמיו למרכז הרפואי המקומי באדיס 
אבבה, שם כבר הכיר את הרופא שעימו הוא מתייעץ 
מפעם לפעם. "אני חייב בדחיפות בדיקת אולטרסאונד 
ורנטגן". הרופא הבין שהמצב לחוץ ומיהר לסדר את 

העניין.
משהו  נראה  בכליות  הראשונית  בבדיקה  כבר 

חשוד. בדיקת סי-טי מעמיקה יותר, גילתה את הנתון 
המחריד: גידול של 11 ס"מ )!( בכליה.

בצאתו  מיד  אליהו  הרב  של  מהיר  טלפונים  סבב 
מקרית  ניר  טל  ד"ר  עם  מהם  אחד  הרפואה,  מבית 
רבים  שלוחים  עם  בקשר  העומד  בישראל,  מלאכי 
לארץ  מיד  לנסוע   - ברורה  מסקנה  הניב  בעולם, 

להיכנס לניתוח מיידי. 'סכנת חיים' אמר הדוקטור.
כרטיס  הזמין  אליהו  הרב  לשבת.  סמוך  זה  היה 
ארצה למוצאי שבת ובמאמץ נפשי לא נתן למחשבות 
ולדאגה להשתלט ומיקד את עצמו בשליחות, בעשייה 
וביהודים הרבים הממלאים את בית חב"ד. כך עברה 
חשש  מקנן  כשברקע  ושמחה,  באור  מלאה  שבת  לה 

מפני הבאות.
מיד בצאת השבת, לפני צאתו לשדה התעופה, ישב 
הרב אליהו לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח ולבקש 
את ברכתו. הרגעים גורליים, הלב דופק, והרצון הוא 
פשוט להמשיך את השליחות ולהביא את המשיח כבר.

לכל  מעבר  היו  הקודש,  באגרות  שקרא  המילים 
דמיון. הייתה שם ברכה גדולה, חיזוק ועידוד שגרמו 

לרב אליהו לנשום ולהרגיש הרבה יותר טוב:
"שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, מבשר טוב מהטבת מצב 
בריאותו ואשר כבר נמצא בביתו, ויהי רצון שילך 
מצבו הלוך וטוב עוד יותר ויחזור לאיתנו כפשוטו 

ולאיתנו כמשמעו... 
בעת רצון אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על 
הציון הקדוש של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר 
. . ומיוסד על מאמר שכל שמטיבין לו הוא לאורך 
בבשורה  שהתחיל  כיון  הנה  טובות,  ושנים  ימים 
טובה מהצלחת הטיפול הרפואי להטבת הבריאות, 
יהי רצון שגם בזה יקוים מאמר הנזכר לעיל ויבשר 
טוב בשאר הענינים אשר במכתבו, וסימנא מילתא 
התחלת  זו  בשנה  אשר  הוא[  סימן  והדבר   =[ היא 
דאז  השבת,  יום  הוא  השנה  ראש  אחר  השנה  ימי 
לית שולטנא אחרא בכולהו עלמין, ואנפהא נהירין 
העולמות,  בכל  אחר  אין שלטון   =[ עילאה,  בנהירו 
מלך  פני  באור  והרי  עליון[  באור  מאירות  והפנים 
הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך   - חיים 
וכמובא הדוגמא בזה ממלכותא דארעא ]=ממלכות 
הארץ[, אשר אפילו הפושע היותר גדול, כשמוליכים 
אותו לגרדום ופוגע ]=נפגש[ במלך נפטר מכל עונש 

ונפטר לביתו בשלום...
בברכה לבשורות טובות בכל האמור".

רעד עבר בגופו של הרב אליהו. המילים 'כשמוליכים 
בשלום'  לביתו  נפטר   .  . במלך  ופוגע  לגרדום  אותו 
הדהדו במוחו וכמו הבהירו לו עד כמה המצב קריטי 
ועד כמה הרבי שליט"א מלך המשיח אוחז בידו ומוליך 
אותו לרפואה שלימה. 'לאורך ימים ושנים טובות', הוא 

נאחז במילות המכתב ויצא לדרך אל שדה התעופה.
אם חשב שהוא יובהל מיידית לניתוח, הרי שטעה 
כאשר התדפק על דלתות בתי הרפואה ונתקל בדחיות 
המנתח  שם  הניתוח.  את  לקיים  שונים  ועיכובים 
בחופשה, כאן התור עמוס במקרים דחופים, ואילו שם 

לא מבצעים ניתוחים מסוג זה.

כל אותו הזמן, משפחתו של הרב אליהו נותרה בבית 
חב"ד כדי לתת מענה למטיילים וליהודים המקומיים, 
המסור  השליח  עבור  תפילה'  ל'מצב  נכנס  והמקום 

שבדרך לניתוח.
שבועיים עברו. הרב אליהו ביקר באחד מן הימים 
פרטית  בהשגחה  נתקל  ושם  בלוד,  חב"ד  בקהילת 
ברחובות  קפלן  הרפואה  בבית  שהודפס  תניא  בספר 
ועל כריכתו מתנוסס שמו של המרכז הרפואי באותיות 
מודגשות. 'עושים את הניתוח בקפלן' הרב אליהו ראה 

בזה הכוונה אלוקית לדילמה שהוא נתון בה.
וראה זה פלא, הבירוקרטיה התיישרה למשעי והרב 
שאכן  הניתוח,  לקראת  בדיקות  לסדרת  נכנס  אליהו 
'קפלן'  מומחי  של  בידיהם  והתבצע  למורכב  נחשב 
בית  ובאי  חסידים  כשאלפי  ארוכות,  שעות  במשך 

חב"ד קורעים את השמים בתפילות לזכותו.
ומונשם,  מורדם  היה  עוד  אליהו  הרב  ימים  כמה 
אחר  הומה  ובלב  גדולה  באמונה  עוקבת  כשמשפחתו 
ההתפתחויות. ואז, שבוע לאחר הניתוח הוא כבר היה 
בבית, חי וקיים, מאושש ומתחזק ולא מפסיק להודות.

עם  שוחח  הוא  הרפואה,  מבית  שחרורו  לקראת 
הרופא המנתח, והלה הסביר לו את חומרת מצבו בטרם 
ה'   - חיים להיפך החיים  בין  ריחף  ועד כמה  הניתוח 
ישמור. הערך שעלה בבדיקות טרום הניתוח, הסביר 
לו הרופא, היו בלתי אנושיות ובלתי הגיוניות בעליל. 
מדובר בערך הגבוה מאות אחוזים מערך נורמלי איתו 

אדם מסוגל לחיות!
כמו  אליהו  הרב  של  בראשו  היכו  הרופא  מילות 
פטישים, והתובנה חדרה אליו בעוצמה: הרבי שליט"א 
באחת  נזרק  הוא  אותו.  הציל  פשוט  המשיח  מלך 
הטיסה  לקראת  הקודש  באגרות  שקיבל  המענה  אל 
 .  . במלך  ופוגע  לגרדום  אותו  'כשמוליכים  לניתוח, 

נפטר לביתו בשלום'. המלך הציל אותו.
הניתוח,  אליהו לאחר  הרב  במענה על מכתבו של 

נתקבל באגרות הקודש המכתב הבא:
"ברכה ושלום!

מבואה  ומכתבה  ]=מברק[  הטעלגראם  קבלתי 
לשלום, ושבעתי רצון שתודה לא-ל הנסיעה היתה 

כשורה, ושמצאה בשם הכל כשורה״.
בימים בהם עבר הרב אליהו את הניתוח, זוג שלוחים 
השליחות  לחיזוק  לאתיופיה  דרכם  את  עשו  צעירים 
ולפתיחת בית חב"ד נוסף במדינה. בעזרתה הנמרצת 
של הרבנית דבורה, זוגתו של הרב אליהו, הם הוציאו 
הספיקו  וכבר  הבירוקרטיה  ענייני  את  סידרו  ויזה, 

לנחות ולהתחיל לפעול במלוא המרץ.
ניסים ונפלאות אלו מדגישים לנו כי אנו כבר עמוק 
בימות המשיח והגאולה כבר כאן, עלינו רק להתחבר 
לנשיא הדור ולמלך המשיח, הרבי שליט"א, לבקש את 
עצותיו וברכותיו ולחיות על פיהן בהצלחה וברכה עד 

ההתגלות המלאה והמושלמת בקרוב ממש.

מנחם אמיתי
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אמיתי  מנחם 

השנה האחרונה הייתה אחת המורכבות כלכלית. 
הקורונה עוד נגסה בתעשייה, האינפלציה הרקיעה 
רוסיה- מלחמת  ולקינוח,  גאתה,  והריבית  שחקים 

מתיחות  עם  יחד  ונוסף  כבד  מחיר  גבתה  אוקראינה 
חמורה בין מעצמות העולם וסנקציות מרחיקות לכת.

מהראשונות  הייתה  שמים,  בחסדי  ישראל,  כלכלת 
המחירים  עליית  את  שרדה  הקורונה,  מנזקי  להתאושש 
והמשיכה  בעולם  מהנמוכות  אינפלציה  עם  העולמית 

להגביה את התל"ג שלה ולחזק את השקל כאילו אין כאוס 
מסביב.

לעומת  ישראל, צמח ב-10%  הונם של 100 עשירי  כל 
שנה שעברה ועומד כיום על 274 מיליארד דולר - המהווים 
לצמיחה  מצטרף  זה  נתון  הגולמי.  הלאומי  מהתוצר   52%
המתמשכת בעשרת השנים האחרונות של מעל מאת אחוזים 

בהונם של עשירי ארצנו.

עשיר? תתרום!
אחד המיליארדרים הייחודיים בארצנו שזכה השנה לככב 

מקנדה  האחרונות  בשנים  עלה  היוקרתי,  המגזין  בשער 
ועונה לשם סילבן אדמס.

חברת  ובנה  לקנדה  שהיגר  שואה  ניצול  של  בנו  הוא 
הפך  דרכו  בהמשך  אביו  אצבעות.  בעשר  מצליחה  נדל"ן 
לעשיר אדיר ותרם סכומים גדולים למטרות חסד. סילבן 
נולד לתוך נתינה ועשייה ציבורית, ובהמשך דרכו, כאשר 
הפך את החברה שהקים אביו לאחת מהגדולות באזור ונהיה 
למיליארדר, החל לתרום בעצמו ולייסד קרנות צדקה וחסד.
משנתו  את  פורש  הוא  פורבס,  עימו  שערכו  בראיון 
בזכות  רק  לו  הגיע  לא  אדם  של  עושרו  לפיה  ההגותית 

העשירים שהחליטו שהם לא רוצים להיות עשירים

“אני רק צינור, הכסף 
לא מיועד רק לי״ - 

הגישה החדשה של 
עשירי העולם

אחרי דירוג העושר העולמי, הגיע תורה של רשימת 100 העשירים בארץ הקודש מבית פורבס ישראל 
• הנתונים, שלא מזכירים את השנים שעברו, משקפים את הטלטלות שעבר שוק הסחר השנה, אך 
הסך הכולל גבוה מאי פעם • וגם, המיליארדר שהחליט להראות דוגמה לחבריו איך מתחילים 

לתרום ביד פתוחה ואחראי לשורת פרויקטים שנועדו להשקיע בארץ ישראל ותושביה

מנחם אמיתי

 המיליארדר
סילבן אדמס
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העשירים שהחליטו שהם לא רוצים להיות עשירים
עצמו, אלא גם בזכות כל התנאים שאפשרו 
לתת  עליו  ולפיכך  ולצמוח,  לגדול  לו 
בנדיבות לצרכי הכלל ולהחזיר חסד לעולם 

שכה פרגן לו.
את  לפרשן  נוכל  יותר,  יהודיות  במילים 
והחסידות  התורה  הסתכלות  כפי  משנתו 
בידיו של  פיקדון רב עוצמה  הינו  - עושר 
לאופנים  אותו  לנצל  נועד  והוא  האדם, 

חיוביים.

"אתה לא צריך את כל הכסף"
את  לשאול  צריך  שאדם  השעה  "מגיעה 
לצבור  צריך  באמת  הוא  עושר  כמה  עצמו 
צריך  באמת  הוא  עושר  כמה  לעצמו? 
לפורבס.  אדמס  אומר  לילדיו?",  להוריש 
"מעציב אותי שאין יותר ישראלים עשירים 
מבין  אני  אבל  יותר,  שתורמים  ואמידים 
אני  בינתיים  ומתמשך.  ארוך  תהליך  שזה 
להראות  דוגמה.  ולשמש  להוביל  מנסה 
משני  ליהנות  ושאפשר  אחרת  דרך  שיש 
העולמות. לחיות את חיי המותרות שעבדנו 
כל כך קשה להשיג מצד אחד וגם לקבל את 
תחושת הסיפוק האדירה של הנתינה בחזרה. 
זה אולי נשמע נדוש ושחוק אבל אני מבטיח 
נכון. תחושת הסיפוק שאני  זה כל כך  לך, 
מקבל ממה שאני עושה היא כל כך עמוקה 
אחרים  ישראלים  מעודד  ואני  ומשמעותית 

לעשות כמוני".
אדמס מסביר כי בחברה הקנדית העשירה 
בסיסי  ערך  הייתה  נדבנות  הגיע,  ממנה 
יותר.  התעשרה  שהמשפחה  ככל  שהתעצם 
לתת  יכולים  עדיין  לטענתו,  בארץ,  כאן 
הרבה יותר ועדיין להמשיך ליהנות מהחיים. 
גם הוא איננו סגפן. הפנטהאוז התל אביבי 
בארץ  היקרות  הדירות  לאחת  נחשב  שלו, 
מיליוני  מ-120  פחות  בלא  ונאמד  ועולה 

שקלים.

"להראות את הארץ שלנו לעולם"
אדמס רואה את שליחותו בהשקעה בארץ 
מאות  הפרטי  מהונו  הוזיל  כה  עד  ישראל. 
שנועדו  פרויקטים  במגוון  דולרים  מיליוני 
ישראל.  וארץ  ישראל  עם  את  לחזק  כולם 
ועמותות,  לארגונים  עתק  מתרומות  החל 
באיכילוב  חדשים  רפואה  מבני  בניית 

ובחולון, מרכזים למצוינות ועוד.
הון  השקיע  בהם  הפרויקטים  אחד 
היה  יורו,  מיליון  בכ-25  המוערך  עצום 
צפו  בו  אופניים  מרוץ  של  לארץ  הבאתו 
מדינות.  מ־194  איש  מיליון  מ־800  יותר 
ימים  שלושה  שנמשך  הבינלאומי,  השידור 
ארץ  נופי  את  העולם  לכל  חשף  רצופים, 
הקודש מחיפה ועד אילת כולל מסע מיוחד 
חשוב  תפקיד  בזה  רואה  אדמס  בירושלים. 
סבורים  אנשים  כי  ומסביר  כמוהו,  מאין 
מדם.  עקוב  מלחמה  אזור  היא  שישראל 
הוא רוצה להראות שהמקום הזה חי ונושם, 
אחר  מכל  יותר  ורגוע  שליו  בטוח  מפותח, 
לא  עזב  שאותה  מקנדה  פחות  לא  בעולם, 

מכבר.
"יש פער בין התדמית של ישראל בעולם 
בגלל  קורה  זה  באמת.  שהיא  מה  לבין 
אובססיבית  שהיא  העולמית  התקשורת 
את  קורא  אני  יום  בכל  'הסכסוך'.  לגבי 
אני  פעם  בכל  וכמעט  גאזט'  ה'מונטריאול 
נתקל במאמר או כתבה שלילית על ישראל. 
עיתונאית  תהודה.  מקבל  פה  קטן  דבר  כל 
התקשורת  כלי  וכל  לחימה  באזור  נהרגה 
בעולם מסקרים את זה במהדורה הראשית. 

אתה לא קורא על כל העיתונאים שנהרגים 
עיתונאים  כמה  יודע  אתה  באוקראינה. 
מדינות  על  קורא  לא  אתה  שם?  נהרגים 
גדולות בהרבה מישראל - הודו או ברזיל. 
אפילו רוסיה לא הייתה מקבלת כיסוי כזה 

לולא המלחמה". מוסיף אדמס ואומר.

המשאלה: לתקן עולם
אותי  שואלים  אנשים  התחתונה  "בשורה 
ואני  עושה,  שאני  מה  את  עושה  אני  למה 
עולם.  תיקון   - פשוטה  תשובה  להם  עונה 
היהודי.  העם  של  הערכים  בעיניי  הם  אלה 
וכשאני  ישראל  על  להגן  חייבים  אנחנו 
של  בצד  זה  את  עושה  אני  הגנה  משחק 
היריב שלי, בהתקפה. על ידי לקיחת יוזמה, 
כשהכדור שלי בצד השני של המגרש. רק 
ככה אפשר להבקיע ולנצח. ואני לא מדבר 
רק על מדינת ישראל אלא על עם ישראל 
מה  זה  שלנו.  היהודיים  הערכים  על  כולו, 
שהופך את העם היהודי לכל כך מיוחד ומה 
שנים.  אלפי  במשך  במיוחד  אותו  שעשה 
עולם".  תיקון  ולעשות  לגויים  אור  להיות 
מחזקות  במילים  הראיון  את  אדמס  מסיים 

ומעוררות.

לתת את מרבית ההון בחיים
המיליארדרים  ל-236  הצטרף  אדמס 
החתומים על ה־Giving Pledge - יוזמתם 
במסגרתה  גייטס,  וביל  באפט  וורן  של 
מתחייבים אילי ההון לתת את מרבית כספם 

בחייהם.
ביל גייטס, שהכריז לא מכבר על תוכניתו 
להיעלם מרשימת המיליארדרים באמצעות 
הצדקה  לקרן  מאסיביות  תרומות  הזרמת 
ההגותית  משנתו  את  פורש  הקים,  אותה 
לאגור  להפסיק  העולם  לעשירי  וקורא 
את  את עצמם  ולהתחיל לשאול  הכסף  את 
בעלי  דברים  יש  "האם  האמיתית:  השאלה 
לעשות  יכולים  שאנו  יותר  רבה  השפעה 

עכשיו?".

הגאולה כבר כאן
ומקדם,  מאז  בעולם  יש  כקורח  עשירים 
האחרונות  השנים  בעשרות  רק  אבל 
התחלנו לשמוע על נתינה פזרנית שהולכת 
והופכת  העולם  עשירי  בין  ומתפשטת 
לא  הכסף  שמחלחלת:  ותובנה  למוסכמה 

שלך, אתה צינור להשפיע טוב וחסד.
מנקודה זו אנו מגלים גם את מעלתה של 
העמים',  מכל  'המעט  להיותה  ישראל  ארץ 
בטוחה  כלכלית  מעצמה  זאת,  עם  וביחד 
ויציבה מכל מקום אחר, אור לגויים ומגדלור 

לעולם כולו.

להתחייב לצדקה ולקבל עשירות
הרבי שליט"א מלך המשיח גילה כי בכוחה 
של התחייבות - Pledge באנגלית - לייצר 
יכולת חדשה אצל האדם לקיים את שהבטיח 
ולפתוח לו צינורות חדשים. לקראת השנה 
החדשה, זה הזמן להתחייב מראש את סכום 
הצדקה שניתן במהלך השנה ולמשוך עלינו 

ברכה בהתאם לזה.
כך גם במישור הגאולה, בהחלטה להתנהג 
ולגאולה  המשיח  לימות  המתאים  באופן 
אל  הגאולה  את  מושכים  אנחנו  השלימה, 
תיכף  בא  משיח  זה  שהנה  וגורמים  חיינו 

ומיד.
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נדב לביא

'לכשיפוצו  ארגון  רבני  של  מיוחדת  משלחת 
מעיינותיך' הגיעה לסדרת ביקורים בבתיהם של 
הביקורים  החוגים.  מכל  והאדמו"רים  הרבנים  גדולי 
התניא  ספר  של  החדש  הסט  הוצאת  בעקבות  נערכו 

המבואר - 'תניא עם ביאור למבקשי השם'.
הארגון פועל להפצת בשורת הגאולה ולימוד החסידות 
פעילותו  ובמסגרת  הקודש,  בארץ  החרדיות  בקהילות 
בענייני  לימוד  וספרי  מגזינים  עלונים,  לאור  מוציא 
משיח וגאולה. פעילות הארגון מתקבלת בציבור באהדה 
רבה ובשמחה על היוזמה המבורכת שמנגישה את תורת 

החסידות לקהל הרחב.
הארגון,  רבני  יצאו  החדש,  הסט  הוצאת  עם  כעת, 
ובראשם הרב מנחם כהן שליט"א, רב קהילת חב"ד בבאר 
גדולי ישראל  שבע, להביא את בשורת הסט החדש אל 

מכל החוגים.
האדמו"ר  אצל  בביקור  נפתחה  הביקורים  סדרת 
רבה  בחמימות  המשלחת  את  שקיבל  שליט"א,  מביאלא 
ועיין בספר ממושכות, ואף העלה יחד עם רבני הארגון 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  אצל  מביקוריו  זכרונות 

בחלוקת דולרים, ועודדם להמשיך בפעילות הברוכה.
משם המשיכו הרבנים אל האדמו"ר ממחנובקא-בעלזא 
שליט"א. עם הגיעם אל חצר האדמו"ר התגודדו סביבם 
צעירי החסידות, וסיפרו להם שביקורם הוא חריג ביותר, 
האדמו"ר  של  הסתלקותו  ביום  הוא  הביקור  יום  שכן 
מבעלזא - יום מיוחד מאוד אצל האדמו"ר, שבדרך כלל 
וקיבל  ממנהגו  שינה  עבורם  אך  מבקרים,  בו  מקבל  לא 

אותם לפגישה.
והחידושים  המעלות  על  ארוכות  דנו  עצמה  בפגישה 
של הספר החדש, ובסיום אמר האדמו"ר שכעת אין עוד 

תירוצים, וכל אחד יכול להיות ממבקשי השם.
פגישה מיוחדת התרחשה בביתו של זקן חברי מועצת 
חכמי התורה, הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א, שידוע 

בחביבותו המיוחדת לארגון "לכשיפוצו מעיינותיך", ואף 
קיבל בעבר את רבני הארגון מספר פעמים. לאחר שיחה 
תורנית מעמיקה עם הרב מנחם כהן, הורה הרב לבני ביתו 
להציב את הסט החדש על שולחנו במקום בולט, יחד עם 

הספרים בהם הוא מעמיק בימים אלו.
באופן נדיר ביותר, ליווה הרב בסיום הביקור את רבני 

הארגון עד היציאה מהבניין.

ביקור נוסף הראוי לציון הוא אצל הרב שרגא שטיינמן 
שליט"א, ראש ישיבת אורחות תורה ובנו של הרה"ג ר' 
אהרון לייב שטיינמן. הרב למד בעיון יחד עם הרבנים את 
פרק א' בתניא, בו מבסס אדמו"ר הזקן את ביאורו על פי 
נגלה. הביקור התנהל מתוך ידידות רבת שנים בין הרב 
שטיינמן שליט"א לרבני הארגון, ובסיומו הודה הרב על 

הסט המיוחד.

ספר התניא שנכתב על ידי רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חבד לפני למעלה ממאתיים שנה 
יצא לאחרונה במהדורה מבוארת וחדשנית • חברי מכון ההוצאה לאור הגיעו עם הסט החדש 

והציגו אותו בפני רבנים מחוגים שונים שהביעו את ברכתם למיזם • כששאל הבעל שם טוב את 
המשיח: מתי יבוא כבודו? ענה לו: לכשיפוצו מעיינותיך חוצה

הרבנים התפעלו מהביאור 
החדש על ספר התניא

״אימתי קאתי מר? לכשיפוצו מעיינותיך חוצה”

האדמו”רים והרבנים מקבלים את הסט החדש
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המערב זוחל בתבוסתנות מרושלת אל עבר הסכם מביש עם מעצמת הטרור העולמית • הולכת 
ורווחת ההבנה כי אין לנו לסמוך על ערבויות בינלאומיות • הדיבורים על אופציה צבאית 

אפקטיבית הולכים וגוברים, ונראים כמציאותיים מאי-פעם • לפני שאתם שואלים, חשוב לנו 
לענות. האם מלחמת גוג ומגוג בפתח? ספויילר: לגמרי לא, אין סיבה לדאוג

הסכם הגרעין לקראת חתימה

פצצה לא מתקתקת

לחץ ישראלי כנגד ההסכם עם האיראנים

טל רוזנברג

אחר תקופה ארוכה ומייגעת של משא ומתן בין 
כל מעצמות המערב לנציגים האיראנים, מסתבר 
כי המערב בראשות ארצות הברית לגמרי לא הצליח 
מפוארת  ובהתקפלות  בדרישותיו,  איראן  את  לחייב 
על  החתימה  לקראת  סיום  לשלבי  השיחות  מגיעות 
ההסכם המסתמן. החשש בישראל מחתימה על הסכם 
כזה, היא גדולה ומוסכמת אף יותר מההסכם שנחתם 

לפני שבע שנים.
מסנקציות  איראן  סבלה  בו  משמעותי  עידן  בתום 
בצמצום  להתנהל  אותה  שאילצו  נוקשות,  כלכליות 
בעקבות מדיניות הטרור שלה, ואיימו באופן ממשי על 
כלי  את  המערבי  העולם  מסיר  השלטונית,  היציבות 
היוו  עתה  עד  אם  האיראני.  האיום  לגבי  שלו  הניווט 
אפשרית  סכנה   - שיצרו  החלשה  והכלכלה  הסנקציות 
את  תנרמל  הסכם  שחתימם  הרי  האייתוללות,  לשלטון 
היחסים עם המערב ותאפשר לכלכלה האיראנית לצמוח 

ולהצמיח מעצמת טרור עולמית.
ברק  של  שלטונו  בתקופת  שנחתם  הקודם,  ההסכם 
שבט  את  והחזיר  טראמפ  דונלד  ע"י  בוטל  אובמה, 
כעת,  האיראנית.  הכלכלה  של  ראשה  מעל  הסנקציות 
אומרים מומחים רבים, עומד להיחתם הסכם גרוע ומסוכן 
יותר. ההבדל איננו רק ברמת הסכנה של ההסכם, אלא 
בהתאם לכך גם ברמת ההתנגדות אליו - לקראת החתימה 
הישראלית  בפוליטיקה  התנהל  הקודם,  ההסכם  על 
פולמוס רחב סביב שאלת כדאיות ההסכם. בזמן שראש 
הממשלה לשעבר נתניהו הוביל קו תקיף נגד ההסכם - 
מה שהוכח לאחר מכן כנכון במיוחד - היו קולות נוספים 

שקראו לתת צ'אנס לפתרון הדיפלומטי הזה.
כי  נראה  כזה,  הסכם  שוב  שנחתם  לפני  רגע  כיום, 
קיים קונצנזוס מקיר לקיר לגבי הסכנה הגדולה שטמונה 
בהסכם הגרעין. כל בר דעת מבין שמשמעות הדבר היא 
בנשק  ממשית  להתחמשות  ומהיר  נוח  מסלול  סלילת 
גרעיני קטלני, שעלול לאיים על העולם כולו ובמיוחד על 
ישראל. מיד לאחר שפורסם על כך שמתגבשים הקווים 
האחרונים לקראת חתימת ההסכם, נסע שר הביטחון גנץ 
על  להשפיע  לנסות  מנת  על  לוושינגטון,  בזק  בנסיעת 

דמותו של ההסכם, שקיומו נראה כסופי בשלב זה.
האחרונים  בימים  אמר  ברנע  )דדי(  דוד  המוסד  ראש 
הבינלאומי  הטרור  בזירת  איראן  של  תוקפנותה  לגבי 
כלפי יעדים יהודיים וישראלים כי “גם אם ייחתם הסכם 
גרעין, הוא לא יקנה חסינות לאיראן מפני פעולות המוסד. 
הזה.  העיניים  עצימת  במשחק  חלק  לוקחים  לא  אנחנו 
אנחנו לא עוצמים את עיננו לאמת המוכחת. מכירים את 
החזון האיראני ורואים את ההתממשות בפועל. למשטר 
האיראני לא יהיה מרחב חסינות. נדרוש את הדין מכל מי 

שמעורב בניסיונות הפיגוע”.
קמפיין  את  האטו  לא  הגרעין  “שיחות  הדגיש:  הוא 
הטרור. בעזות מצח וללא מורא נעשים ניסיונות לפגוע 

בבכירים אמריקניים ומתנגדי משטר איראניים על אדמת 
ארה”ב. ההפרדה המלאכותית תמשיך להתקיים כל עוד 
העולם מאפשר להם לנהוג כך – הם מקבלים אור ירוק 

להמשיך בטרור עולמי”.
בצל המצב המתוח, ולצד נסיונות ישראליים של הרגע 
וגובר  הולך  ההסכם,  של  צביונו  על  להשפיע  האחרון 
השיח על חשיבותה הקריטית של אופציה צבאית אמינה 
ומקיפה, לנטרול איום הגרעין האיראני. ראש הממשלה 
על  כי  לאחרונה  פעמים  מספר  הדגיש  נתניהו  לשעבר 
ישראל לוודא את חופש הפעולה הישיר שלה מול איראן, 
אקטואלי  הישראלי  הצבאי  האיום  של  חשיבותו  ואת 

ואפשרי תמיד להפעלה.
חלחלה  מעורר  שמעו  שרק  מונח  הצבאית,  האופציה 
ומצית את הדמיון הישראלי הפורה, צועדת מעדנות אל 
מרכז השיח. הפתרון הדיפלומטי כבר מוסכם כדרך ללא 
כי  נראה  יותר מתמיד,  כעת  ורווח.  סיכוי  חסרת  מוצא, 
לא רחוק היום בו ימריאו מטוסי צה"ל אל עבר המעצמה 
הפרסית ויפציצו את הכור הגרעיני. החשש ממה שיקרה 

לאחר מכן, מעסיק לא פחות את הוגי התכנית.
סביב הביטחון בגאולה הקרובה, עלול להתפתח חשש 
בלב - אולי ההתפתחות לקראת תקיפה צבאית באיראן 

רבים  ומגוג?  גוג  מלחמת  של  התקרבותה  על  מרמזת 
כתהליך  הגאולה  בוא  את  המזהה  הקשה,  בטעות  לוקים 
הכרוך בטרגדיה אנושית מחרידה, וכמובן עלינו להדגיש 
שוב ושוב כי מדובר בחשש חסר שחר. הגאולה הקרובה 
תגיע בקרוב ממש, בחסד וברחמים. כל תהליכי הגאולה 

יקרו רק על-ידי טוב ממשי לעם היהודי ולעולם כולו.
בספרים הקדושים מובא בשם גדולי החסידות כי אחרי 
תיחסך  הדורות,  לאורך  ישראל  עם  שעבר  הצרות  כל 
מאיתנו מלחמת גוג ומגוג כהקדמה לגאולה. המלחמה לא 
תתקיים באופן פיזי, לא ישפך דם ולא ירעמו תותחים. 
ישראל  לעם  קושי  רוחנית,  מלחמה  תתקיים  זאת  תחת 
חי  שהוא  ובכך  המשיח  מלך  של  הקרוב  בבואו  להאמין 

וקיים.
לא  נמצאים.  אנו  בה  ומגוג"  גוג  "מלחמת  אפוא  זוהי 
מלחמה  אלא  למקלטים,  ובריחה  האיראנים  עם  מלחמה 
עם הספקות באמונה, ועם הציניות שמקשה להאמין בלב 
מליובאוויטש  הרבי  אותנו  יגאל  ממש  בקרוב  כי  שלם 
הזו,  במלחמה  לנצח  עלינו  המשיח.  כמלך  שליט"א 
להתחזק באמונה שלימה בדברי נבואתו, ולהיות מוכנים 

בכל רגע לאור הגדול שעומד להפציע.

האיראנים ממשיכים במאמציהם. בתערוכה המציגה את היכולת הגרעינית
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ספרי חסידות תורגמו 
האחרונות  בשנים 
שפות,  לעשרות 
ברחבי  אדם  כל  שכמעט  כך 
אליהם  להגיע  יכול  הגלובוס 
וללמוד בשפה אותה הוא מבין;

אך יש אוכלוסיה אחת שסבלה 
בספרי  ממחסור  שנים  במשך 
לפני  העיוורים.   - חסידות 
הרבי  עורר  שנה  ואחת  שלושים 
כך,  על  המשיח  מלך  שליט"א 
ספרי  לתרגם  להתחיל  והורה 
כאשר  ברייל.  לכתב  חסידות 
זה,  בכתב  הודפס  התניא  ספר 
אמר הרבי שליט"א מלך המשיח 
העולם  בהכנת  נוסף  שלב  שזהו 

לגאולה.
ארגון  נהור",  סגי  חב"ד  "בית 
החסידות  תורת  להפצת  הפועל 
העיוורים,  אוכלוסיית  בקרב 
להדפיס  האחרונות  בשנים  החל 
ברייל.  בכתב  נוספים  ספרים 
אחרי שהדפיסו את ספרי ה"דבר 
מלכות" של הרבי שליט"א מלך 
המשיח, כעת הגיע תורו של אחד 
והבסיסיים  החשובים  הספרים 
ביותר - "בשורת הגאולה", ספר 

ונבואתו  בשורתו  את  המלקט 
המיוחדת של הרבי שליט"א מלך 

המשיח על הגאולה.
בית  פעילי  מסכמים  "כעת", 
שגם  "לאחר  נהור,  סגי  חב"ד 
הספר המבוקש "בשורת הגאולה" 

שאין  הרי  ברייל,  בכתב  קיים 
את  תכריע  זו  ספק שפעולה  כל 
הרבי  התגלות  את  ותפעל  הכף 
שליט"א מלך המשיח מיד ממש!".
אריק מרום

בשורת הגאולה הודפסה בכתב ברייל

בשורת הגאולה בכתב ברייל

הגאולה  עם  ביותר  הקשורות  המצוות  אחת 
ומעשרות.  תרומות  היא  והשלימה,  האמיתית 
התורה מצווה להפריש מהפירות והירקות הגדלים 
בארץ ישראל כמות מסויימת לכהנים לפני האכילה. כיום, 
האמיתית  בגאולה  בשלימותה  המצווה  לקיום  כהכנה 
והשלימה, נהוג לחלל את התרומות והמעשרות על מטבע, 

בו אסור להשתמש מעתה ואילך.
חילול  באופן  רחב  ידע  דורש  והירקות  הפירות  עישור  אך 
המטבעות והלכות המעשרות. מושגים כמו מעשר עני, חילול 
ועוד, הם לא  וודאי, מעשר שני  המטבע, טבל, דמאי, מעשר 
מושגים ששגורים בפיו של כל אחד ואחד, מה שגורם לעיתים 

קרובות לבלבול רב בתחום זה.
ארגון  של  המעשרות  קרן  הוקמה  שנים  מספר  לפני 
"לכשיפוצו מעיינותיך", המלווה ברבנים מורי הוראה, ומאפשר 
לכל אחד ואחד לקיים את מצוות תרומות ומעשרות בקלות, 

ובעיקר עם כל ההידורים על פי מנהג חב"ד.
מנויי הקרן, לא צריכים בכל פעם מחדש לחלל את הפירות 
הנוסח  את  לומר  רק  אלא  מטבע,  על  בשוק  שקנו  והירקות 
שנהוג לומר בעת החילול, ואת שאר העבודה יעשו להם רבני 
הקרן. דבר זה מיקל גם על השתתפות באירועים בהם הפירות 
בפעולה  כאשר  מהודרת,  בהשגחה  אינם  שמוגשים  והירקות 
פשוטה אפשר לעשר אותם ולחסוך את הבעיה כולה. לצד זה 
מקבלים המנויים דפי הנחיות, המסכמים את עיקרי ההלכות. 
קרן המעשרות מפוקחת בידי רבנים, בראש הקרן עומד הרב 
ועימו  הקרן,  פעילות  את  מנחה  והוא  כהן  הכהן  מנחם  הגאון 
הרבנים הגאונים הרב אברהם הרוניין, הרב מנחם מענדל הכהן 

פרידמן והרב יוסף אברהם פיזם.
תום ימיני

גל נרשמים לקרן המעשרות

בית  כמעט  אין 
שבספרייתו  חב"די 
למצוא  אפשר  אי 
להפצת  המכון  ספרי  את 
הספרים  סט  משיח.  של  תורתו 
המאמרים  "ספר  הפופולרי 
הפך  הירוק  שצבעו  פרשיות", 
תמיד  נמצא  המסחרי,  לסמלו 
סדרות  כשלצידו  בולט,  במקום 
הספרים "דברי משיח", "תשרי 

בליובאוויטש" ועוד.
כשמונה  לפני  שהוקם  המכון, 
להדפיס  עצמו  על  לקח  שנים, 
את כל תורתו של הרבי שליט"א 
המהודרת  בצורה  המשיח  מלך 
והמכובדת ביותר, כראוי לספרים 
אלו. המכון חולל מהפכה עצומה 
כאשר  החב"די,  הספרים  בעולם 
כמעט כל ספר שהודפס הפך לרב 
כה  עד  מהמדפים.  ונחטף  מכר 
מחמישים  למעלה  המכון  הדפיס 
מספר  בתוכם  המרכזים  ספרים, 
מאמרים,  שיחות,  של  עצום 
יומנים ועוד שעד אז לא ראו את 

אור הדפוס.
ממש בימים אלו הופיע מבית 
סדרת  מתוך  ראשון  ספר  הדפוס 
משיח"  "ימי  חדשה,  ספרים 
מהשנים  יומנים  שמביאה  שמה, 
ותשנ"ד,  תשנ"ג  המופלאות 
שליט"א  הרבי  החל  בהן  השנים 
הפצת  את  לעודד  המשיח  מלך 
הגואל  וזהות  הגאולה  בשורת 

בכל רחבי תבל.
לצד הספרים מוציא המכון גם 

קובץ שבועי של שיחות ומאמרי 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 

המופץ בריכוזי חב"ד בעולם.
במהלך  זאת,  עם  יחד  אך 
חובות  למכון  הצטברו  השנים 
אדירים לבתי הדפוס, המאיימים 

על המשך פעילותו.
לציבור  המכון  קורא  כעת 

ולתרום  להשתתף  הרחב 
מנת  על  המכון,  לפעילות 
לאפשר את המשך ההוצאה לאור 

ואף להגבירה.
לתרום  ניתן 
באתר: המכון   לפעילות 

www.torasmoshiach.com 
נדב לביא

חדש על המדף: הספר ימי 
משיח יצא לאור

חלק מספרי המכון להפצת תורתו של משיח

לאחר שנים של פעילות במקום שלא הספיק להיקף 
של  החדש  הבניין  עומד  כעת  האדיר,  הפעילות 

בית משיח פלורידה לקראת סיום הבניה.
צורתו המיוחדת של הבניין בולטת לעין - שלושה משולשים 
קשה  לא  אדמדם.  בצבע  הוא  כולו  והבניין  גגו,  את  מעטרים 
לנחש שהבניין הוא העתק של ביתו של הרבי שליט"א מלך 
המשיח, 770 בית משיח בניו יורק, אשר העתקים רבים שלו 
לוס  ועד  מאיטליה  הודו,  ועד  מישראל  העולם,  ברחבי  נבנו 

אנג'לס.
הרבי  האגדי של  ענתי, השליח  מוטי  הרב  החל  הבניה  את 
שליט"א מלך המשיח לפלורידה, ובשנה האחרונה הבניה תפסה 

תאוצה עד להשלמתה בזמן הקרוב.
לפעילות  אדירה  תנופה  יתן  החדש  שהבניין  ספק  אין 
מדינת  וברחבי  בפרט,  לודרדייל  פורט  בעיר  משיח  בית  של 

פלורידה בכלל.
בנימין שומר

בניין חדש לבית משיח פלורידה
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התניא  שספר  לאחר 
הודפס כמעט בכל מקום 
על  הארץ,  כדור  ברחבי 
שליט"א  הרבי  של  הוראתו  פי 
את  מכינים  שכך  המשיח  מלך 
האמיתית  הגאולה  לקראת  העולם 
והשלימה - כעת הגיע התניא גם 

אל החלל החיצון.
חברת  שערכה  מיוחד  מבצע 
שלה,  הרכבים  בעלי  בקרב  'טסלה' 
לשלוח  רכב  בעל  לכל  איפשר 
גבי  על  לחלל  שתשוגר  תמונה 
איקס'.  'ספייס  חברת  של  החללית 
הייטס  קראון  תושב  חב"ד  חסיד 
יוזמה  לקח  'טסלה',  ברכב  שמחזיק 
התניא,  ספר  כל  של  קולאז'  ושלח 
יחד עם תמונתו של הרבי שליט"א 
מלך המשיח. בתחילת חודש מנחם 

אב שוגר הספר אל החלל.
הפעם  אינה  שזו  לציין  יש 
הראשונה בה מנסים להדפיס תניא 
החללית  של  שיגורה  לפני  בחלל: 
עשרות  לפני  לחלל,  'קולומביה' 
מיוחד  אישור  נאס"א  נתנה  שנים, 
על  בחללית  התניא  ספר  להדפסת 
ידי מכשירים שיוצרו במיוחד עבור 
התניא  בפועל  אך  התניא,  הדפסת 
החללית,  המראת  לפני  הודפס 

בעודה על כדור הארץ.
יוסף עמנואל

לאלפי  מהדאגה  כחלק 
המתעתדים  האורחים 
בחודש  להגיע 
שליט"א  לרבי  הקרוב  תשרי 
שנת  עם  בקשר  המשיח,  מלך 
"אחות  בארגון  נערכים  הקהל, 
של  ענק  במערך  התמימים" 
וכנסים  התוועדויות  שיעורים, 

המיועדים לאורחות המלך.
הודות  האחרונות,  בשנים 
חודש  הפך  הארגון,  לפעולות 
בחוויות  עמוס  לחודש  החגים 
היום,  שעות  לאורך  רוחניות 
חסידית  חוויה  מעניק  הארגון 
השהיה  במשך  החסידים  לבנות 
מלך  שליט"א  הרבי  במחיצת 

המשיח.
לכך,  כראוי  להתכונן  מנת  על 
רבני  של  מיוחד  כינוס  נערך 
דנו  במהלכו  הארגון  ומשפיעי 
מסודר  מערך  להקמת  בדרכים 
ותוכניות  שיעורים  של  ומאורגן 
מושקעות, מהן יפיקו האורחות את 
המירב בהתקשרות לרבי שליט"א 

מלך המשיח.
רבקה סופר

 ספר התניא
הגיע לחלל

נערכים לקראת 
הנסיעה ההמונית 
לרבי שליט"א מלך 

המשיח

המוני ישראלים פוקדים בשנים 
האחרונות את חצי האי סיני, 
שנודע בנוף המדברי המרהיב 
שלו, יחד עם החופים הזהובים, שיוצרים 
את התנאים לטיול מהנה. אך עד עתה 
טרם הוקם בית חב"ד בחצי האי, שיתן 
מענה למטיילים הרבים שזקוקים למרכז 

בו יוכלו להתחבר ליהדות.
'תמימים'  צעירים,  בחורים  צמד 
את  הרימו  לציון,  בראשון  מהישיבה 
הכפפה ונסעו לסיני למשך תקופת הקיץ, 

הישראלים  המטיילים  כמות  מגיעה  בה 
להפצת  ענפה  בפעילות  ופתחו  לשיא, 
גם  כמו  באי,  השוהים  ליהודים  יהדות 
התושבים  עבור  נח'  בני  מצוות  'שבע 

המקומיים.
במקום,  המטיילים  הרבים  היהודים 
אותם  שזיכו  הפעילים  את  לפגוש  שמחו 
בחופשה  בשהותם  גם  המצוות,  בקיום 
לדאוג  הפעילים  משני  וביקשו  במקום, 

להקמת בית חב"ד קבוע בחצי האי סיני.
חננאל שרייבר

חצי האי סיני נערך לגאולה

במספר  האוהדים 
הארץ  ברחבי  מגרשים 
לאחרונה  לב  שמו 
במגרש,  שהופיע  חדש  לשלט 
של  תמונתו  מופיעה  עליו 
עם  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

הכיתוב: "יחי המלך המשיח".
הנמרצת  פעילותו  פרי  הם  השלטים 
של הרב גרשון פריד, שבמשך שלושים 
השנים האחרונות עובר מקבוצה לקבוצה, 
המושלמת:  הנוסחה  את  להם  ומציע 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  ברכתו 

תמורת פרסום בשורת הגאולה.
בשנה האחרונה לקחו על עצמם מספר 
בשורת  את  לפרסם  החלטה  קבוצות 
של  אישית  החלטה  עם  יחד  הגאולה, 
השחקנים להתחזק בענייני תורה ומצוות. 
שלא  הרצליה",  "בני  הכדורסל  קבוצת 
זכתה  שנה,   30 כמעט  באליפות  זכתה 
השנה באליפות לאחר שלפני כל משחק 
שליט"א  הרבי  של  ברכתו  את  ביקשה 
כמובן  קודש,  באגרות  המשיח  מלך 
לצד החלטה טובה. גם הקבוצות עירוני 
את  ביקשו  אתא  קריית  ועירוני  טבריה 
ברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, 

ועלו ליגה.

גרשון  הרב  יצא  אלול  חודש  לכבוד 
קבוצות  בקרב  מיוחד  במבצע  פריד 
מיוחד  בסבב  הארץ.  בצפון  הספורט 
שערך בין שחקני הקבוצות נתן להם הרב 
פריד מארז מהודר לקראת ראש השנה, 
הכולל ערכת דבש, לשנה טובה ומתוקה 
ודברי הסבר. חלקם אף הצטרפו להנחת 

כל  שקורה  כפי  הרגיל'  ב'נוהל  תפילין 
אימת שהשליח מגיע למקום.

בין הקבוצות בהן ביקר הרב פריד הן 
הפועל מרום גליל, הפועל גליל עליון, 
הפועל  נוער  הגליל,  נוף  הפועל  נוער 

טבריה, הפועל עבר הירדן ועוד.
נדב לביא

המגרשים נצבעו בצהוב

הרב גרשון פריד עם קבוצת הפועל גליל עליון

המלחמה  פרוץ  מאז 
שדה  הפך  באוקראינה 
לפעיל  בקישינב  התעופה 
המשלחות  רוב  כאשר  במיוחד, 
דרכו.  עוברות  לאוקראינה  המגיעות 
אלפי יהודים הפועלים לסיוע לאוכלוסיה 
באוקראינה ובפרט לקהילות היהודיות 

במדינה החלו לעבור דרך מולדובה.
בעקבות הצורך המיידי שנוצר, בשדה 
חדש  דוכן  חנכו  במולדובה  התעופה 
בדוכן,  במקום.  החב"דית  לפעילות 
המזוודות,  איסוף  עמדות  ליד  שממוקם 
הנכנסות,  מהטיסות  היציאה  במתחם 
ניתן להניח תפילין ולקבל חומר נרחב 
הדוכן מפעיל הרב  יהדות. את  בענייני 
הרבי  משלוחי  אחד  זלמנוב,  שמואל 
קישינב,  בעיר  המשיח  מלך  שליט"א 

בירת המדינה.
במולדובה  התעופה  בשדה  הדוכן 
תעופה  בשדות  רבים  לדוכנים  מצטרף 
בולטים  בהם  כאשר  העולם,  ברחבי 
הדוכן בנתב"ג, בשדה התעופה ע"ש ג'ון 
קנדי בניו יורק, בשדה התעופה במיאמי 

ועוד.
תום ימיני

מתרחבת רשת בתי 
חב"ד בשדות התעופה
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מה שטנק יכול לעשות
בתגובה על "מלך המשיח בפסטיבל הכלייזמרים הבינלאומי" 

מאת מושקא רותם )"הגאולה" כ"ט מנחם-אב תשפ"ב 
)26.08.22

לספר,  רציתי  האחרון  בעיתון  שפורסמה  לכתבה  בקשר 
בין קהל המשתתפים בפסטיבל הכלייזמרים  שאכן נמניתי 
ל"טנק  נכנסתי  אותי,  "תפסה"  הרבי  ותמונת  בצפת, 
והנחתי  נייד(  בית   - למעונוע  חמוד  שם  )דווקא  מבצעים" 
תפילין. אולי זה נשמע שגרתי למדי - אבל לי זה נתן המון. 
זה  קרה.  זה  ועכשיו  תפילין  להניח  לי  יצא  לא  זמן  הרבה 
מאוד חיזק אותי ואת הקשר שלי ליהדות. אם מי שהניח לי 
תפילין קורא את השורות רציתי למסור לו - תודה. וכמובן 
תודה לרבי מליובאוויטש, ששולח את החב"דניקים החמודים 
שלו להפיץ הרבה חסד ואור ולקרב את העתיד הנכסף שלנו 

- הגאולה.
אבי רביד, חדרה

מצוות - לא רק בבית
בתגובה על "שליחות עיתונאית" מאת בנצי פרישמן )"עולם 

חדש" מנחם-אב תשפ"ב אוגוסט 2022(

נהניתי לקרוא את הראיון העשיר והמרתק עם העיתונאי 
- שליח בכנסת מתי טוכפלד. את מתי אני מכירה כבר כמה 
פה משהו  ראיתי  אני  העיתונאית, עכשיו  שנים מכתבותיו 
אחר שלא הכרתי עדיין. להבין שמתי הוא לא סתם פרשן 

פוליטי אלא משהו הרבה יותר מהותי מזה.
את  לעצמי  לשמור  לא  חזק  "פוש"  נותן  זה  אישית  לי 
המסורת אלא לשתף איתי את הסביבה במה שאני מאמינה 
ושומרת. אם בעבודה או בסביבה דומה שנמצאת לידי ביום 

יום. אם מתי בתפקיד הבכיר שלו יכול - גם אני יכולה.
יעל שרייבר, רמת גן

החדשות האמיתיות
ראשונה  פעם  העיתון  את  ראיתי  חודשים  מספר  לפני 
בשישי בדוכן חב"ד ליד התחנה המרכזית אצלנו ומאז אני 
מגיע כל שבוע לבדוק האם כבר הגיע העיתון החדש. בכל 

מכתבים למערכת הגאולה
פעם שמגיע אני קורא את כולו ומבין מחדש איך שהמשיח 
חייב לבוא, במיוחד הפתיע אותי איך שכל החדשות של 2022 
כבר כתובות בתורה שזה מה שיקרה בזמן הגאולה, תודה על 
הידע שזיכיתם אותי. תזכו לבשר על הגאולה הסופית אמן.
ישראל כהן, צפת

בית המקדש אמריקאי
בתגובה על מאמר המערכת "ועכשיו, מתכוננים ל‘הקהל‘ 
הגדול מכולם" )"הגאולה" כ"ט מנחם-אב תשפ"ב 26.08.22(

מאמר  האחרון,  העיתון  של  המערכת  מאמר  את  קראתי 
הרב שלמה  )אגב,  בימינו  הקהל  מצוות  ברלוונטיות  הנוגע 
על  מיוחד  במאמר  מאריך  ההלכה'  'לאור  בספרו  זוין  יוסף 
נושא הזה - של מצוות הקהל, מומלץ לקרוא לקראת השנה 
על  להצביע   - מעניין  מאוד  דווקא  הכללי  הרעיון  הבאה(. 
בדורנו  ליישמה  שאפשר  ולומר  המקדש,  בית  מזמן  מצווה 
באופנים שונים, אבל פסקה אחת במאמר הפריעה לי במיוחד.

מהרבי   - )לטענתו  הכותב  שהביא  למה  מתכוון  אני 
מליובאוויטש( שבית המקדש הולך לרדת קודם כל ב770 - 
בית מדרשו של הרבי בניו יורק. ובלשונו: "מקום זה עצמו 
השלישי  המקדש  בית  יתגלה  בו  אשר  המקום  יהיה   ]770=[
ומשם יועתק יחד איתו לירושלים". נעזוב לרגע את מחלוקת 
רבותינו הראשונים האם בית המקדש יבנה על ידי המשיח 
או יגלה משמים, אף יהודי לא חושב לרגע שבית המקדש 
יבוא פתאום למקום אחר חוץ מירושלים. לפתע מגיע הכותב 
הנכבד ומגלה לקהל הקוראים: מי שמחכה בכותל לא ידע 
ראשון על בית המקדש, קודם כל הוא יבוא לברוקלין - אחרי 

זה לירושלים.
באופן  הנושא  את  להסביר  הנכבדה  מהמערכת  אבקש 

המתקבל על הדעת ומגובה במקורות.
מתניה קידר, גבעת שמואל

תגובת המערכת:
את החידוש שהזכרת מחדש הרבי מלך המשיח שליט"א 
בקונטרס 'בית רבינו שבבבל' שהוציא הרבי בשנת תשנ"ב 

)נדפס בספר השיחות תשנ"ב חלק ב' ע' 465 ואילך(.
במהלך הקונטרס )בו מבואר עניינו של בית המדרש של 
מלך  שליט"א  הרבי  מסביר   ,)770  - ובדורנו  הדור,  נשיא 

המשיח, על בסיס דברי הגמרא במסכת מגילה, שגם ברגע 
האחרון של הגלות נמצאת השכינה עם בני ישראל - במקום 
הגלות. כיוון שבפסוק כתוב "ושב ה' אלוקיך את שבותך" 
)ה' מחזיר אותך ]- את עם ישראל[ מהגלות( ולא "והשיב . . 
את שבותך", לומדים מזה שהשכינה נמצאת עם בני ישראל 

בגלות, וגם חוזרת איתם מהגלות.
)כלומר  השכינה  גאולת  שתחילת  אומר  זה  לגבינו 
ההתגלות שלה בשיא התוקף - שזה בית המקדש( מתרחשת 
ב"מקדש מעט" )- בית הכנסת( המרכזי של הדור, ובדורנו 
זהו 770, בית הכנסת של נשיא הדור - הרבי מלך המשיח 
יתגלה  בית המקדש  מובן מדוע  זה  פי הסבר  שליט"א. על 
תחילה ב770 ומשם יעבור לירושלים, כדאי לראות במקור 

בהרחבה. בתפילה שנזכה לזה מיד ממש.

סודה של עצם
בתגובה על "הסטטיסטיקה שלא רואה ממטר, בקרוב תיתן 

לכולנו חיי נצח" מאת שקד איש שלום )"הגאולה" כ"ט 
מנחם-אב תשפ"ב 26.08.22(

ראיתי בעיתונכם הנפלא כתבה המסבירה שבקרוב המוות 
יעלם מחיינו והמתים יקומו לתחיה.

יתעורר  לפתע  מת  שגוף  נאמר  אם  גם  פשוטה:  שאלתי 
ויחזור לחיים, הרי יש בני אדם הטמונים באדמה אלפי שנים 
וכבר אין להם בכלל צורת גוף, איך אפשר לומר )וגם איך זה 
יקרה( שהם יקומו לתחיה בגאולה )שלפי המוסבר בעיתונכם 

- מאוד מאוד קרובה(?
סיגל ביטון, קרית גת

תגובת המערכת:
מובא במקורות שישנה עצם בשם 'עצם הלוז' )ישנן דעות 
- באזור האחורי של הראש  שונות על מיקומה של העצם 
ניזונית  שהיא  בכך  ייחודית  זו  עצם  השדרה(,  בעמוד  או 
רק מסעודת מוצאי שבת ולכן היא בעלת יכולת הישרדות 
פלאית, במדרש )בראשית רבה, כח, ג( מסופר על ניסיון של 
אדריאנוס להשמיד עצם לוז שקיבל לידיו בדרכים שונות 
ללא הצלחה, מה שמראה על כושר הישרדות מופלא. מעצם 
וכך  הגוף בתחיית המתים  יבנה כל   - זו - שקיימת לנצח 

יקום לתחייה.

 במייל:
 office@hageula.com

 בוואצפ:
03.677.7075

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

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.
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הדרך הטובה ביותר לחגוג את החג
 בדורנו התגלתה דרך טובה יותר לקיום המצוות מאשר בדורות עברו,

דרך מוצלחת יותר המעניקה משמעות חדשה לשמחת החג: לחגוג עם עוד יהודי, לקיים את המצווה עם הזולת

מי מאיתנו לא מכיר את מבצעי המצוות 
המפורסמים לזיכוי עם ישראל בכל 
מקום, שייסד והנהיג הרבי שליט"א 

מלובאוויטש מלך המשיח - אם זה בדוכן 
תפילין ברחוב או בסוכה ניידת לזיכוי 

העוברים והשבים במצוות לולב.

כשנבדוק קצת, נגלה שבכל חג ואירוע 
מחגי ישראל במהלך מעגל השנה קבע 

והחדיר הרבי שליט"א מלך המשיח 
נקודה יסודית אצל כל יהודי:

לקיים את מצוות החג באמת ובשלימות, 
הרי זה רק כאשר מזכים בנוסף עוד 

יהודי במצווה - אם זה בחלוקת מצות 
בפסח, או בתקיעת שופר לכל יהודי 

שניתן להגיע אליו באלול ובראש השנה, 
וכן הלאה.

אם כך הדבר בכל המצוות, מתעצם 
הדבר ללא שיעור כאשר מגיעים לדבר 

המרכזי בדור שלנו: כפי שהודיע והכריז 
פעמים רבות ללא הרף הרבי שליט"א 

מלך המשיח נביא הדור, שאנחנו זוכים 
להיות דור הגאולה ועלינו לפרסם לכל 

יהודי ש"הנה זה משיח בא, וכבר בא!".

מעבר לשמחה האדירה שכל אחד כמובן 
חש בעצמו לשמיעת בשורה כזאת 

שחותמת סוף סוף את אלפיים שנות 
הגלות ומכניסה אותנו לעידן הגאולה,

דווקא כאן ממש, צפה ועולה אותה 
נקודה שעליה חונכנו מנשיא הדור הרבי 

שליט"א מלך המשיח: במיוחד בדור זה 
על כל יהודי לא להסתפק בעבודת ה' 
הפרטית שלו ולחשוב שבכך מיצה את 

תפקידו, אלא שלימות ועצם העניין 

נפעל דווקא בלצרף עוד יהודי למסר 
המרכזי ש'הנה משיח בא וצריך לקבל 

את פניו בשמחה'.

דוגמא חזקה לדבר רואים בחודש אלול 
בו אנו נמצאים: דווקא בחודש הסליחות 

והרחמים, בו כל אחד משתדל לשוב 
בתשובה ולחיות באווירה של קדושה 

ולהוסיף במצוות - שבה וחוזרת ההוראה 
בכל שיחות 'הדבר מלכות' המפורסמות 

בימי חודש אלול )ה'תנש"א( "לפרסם 
לכל אנשי הדור שהנה רואים את ברכת 

הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש 
באופן גלוי לעין, והנה זה משיח כבר 

בא".

אז כן, דווקא החודש המוקדש לעבודת ה' 
פנימית, בו עצמו )וכמובן בכל השנה...( 

יש להתעסק עם הסביבה ולחפש עוד 
יהודי ולהדליק בו את אש האמונה 

והשמחה בגאולה האמיתית והשלימה 
שכבר נמצאת כאן.

רק ככה אפשר לחיות גאולה.   

הצניעות מתחילה מבפנים
 השנה החדשה כבר מתדפקת על דלתנו, וזה הזמן להתחיל לבנות את עולם התוכן הפנימי שיתאים לעצמנו:

להיות יהודי/ה לא רק בתואר, אלא במעשה ואפילו במחשבה ודיבור

צניעות כביכול שמורה לדתיים, ויש 
בצניעות כל כך הרבה רבדים חשובים, 

נפשיים ופיזיים, כאלו שממש בונים את 
כל האדם.

באמת שזו מילה שלא אמורה להשתייך 
רק לשומרי מצוות.

צניעות היא מילה חברתית, צניעות 
צריכה להיות בחירה לחיים של הצלחה, 

לכל אדם.

הצניעות כל כך בונה, והיעדרותה 
עלולה להרוס כל חלקה טובה. מהו 

המסר שהאדם משדר לכל מי שהוא אינו 
מכיר? צניעות לאישה ולגבר, הלבושים 

המכובדים, המעצימים את הזהות 
היהודית. נשמע הדתה?

זאת לא הכוונה. זה נשמע כמו דאגה! 
דאגה אחד לשני, דאגה לחברה.

אנחנו מאמינים בני מאמינים, ויש לנו 
רצון בסיסי טוב מאוד, ובשביל לפתח 
אותו ולנתב אותו לכיוונים הנכונים, 

אנחנו מוכרחים להתחיל לדאוג לעצמנו.

שיהיה אכפת לנו מעצמנו. כי עצמנו 
הולך כל יום בחוץ, והעצם הזה צריך 
טיפול, שמירה והגנה, שגם תלוי בנו. 

משכנעים אותנו באופנות שונות 
ומגוונות, אבל אם הן לא דואגות 

לעצם, אם הן לא מזהות אותי כיהודי 
או כיהודיה, אז מה לנו בכך? להפוך 
להפקר לכל דמיון של כל "מעצב". 

לתת לדמיונות לכסות לנו את העצם? 
בואו נתחיל לעצב את עצמנו הכי קרוב 

שאפשר למי שבאמת עיצב אותנו, 
הקב"ה.

צניעות זה לא רק בלבושים החיצוניים, 
זה גם בלבושים הפנימיים. והכל הכל 

מתחיל מבפנים.

המחשבות שלנו הן תולדה של מידות, 
מידות שיש בידינו לתחזק רק ע"י תורה 

ומצוות. והמחשבות שלנו מנהלות את 
הדיבורים שלנו ואת המעשים שלנו. 
כיצד לחשוב זאת גם בחירה צנועה. 

המחשבה תנווט את היום שלי. הבעל-
שם-טוב הקדוש אמר שהיכן שהמחשבה 

נמצאת שם נמצא האדם.

זה לא רק מה לובשים, זה גם על מה 
באמת חושבים.

להיכנס גם לארון של הנפש. לבדוק 
נושא נושא, מה לא מתאים, מה לא 

משרת את המטרה. איפה לא צנוע, איפה 
ההתעסקות מבטלת זמן יקר, איפה עדיין 

יש כעסים, חשיבה על "למה זה מגיע 
לי?", או "למה כולם נגדי?".

אנחנו בחודש אלול, חודש בו לומדים 
את אגרת התשובה בספר התניא הקדוש, 

חודש שכולנו חייבים לבחור מחדש 
בתשובה. להביט אחורה על מה שהיה 

עד כה, לתת סיכום ודיווח, וגם לעצמנו, 
דיווח כזה אמיתי, שמצביע על מה לא 

תקין ורוצים לשפר, ואז מתפללים 

ומבקשים מכל הלב את השינוי.

תדמיינו דף חדש שנפתח בלב. כל מה 
שהיה עד כה אינו רלוונטי יותר... יש 

מלא מקום לכתוב מחדש.

לנהל את המחשבות מחדש, שהמוח 

יהיה שליט על הלב. הנפש האלוקית 
מתעצמת בעזרת ה' והיא תהיה הכתבת 
העיקרית השנה. שהיא תנחה את הדרך.

ההמלצה להתחיל לבחור צנוע היא 
ההמלצה להתקרב הכי קרוב לזהות 

האמיתית היהודית שלנו.

לחשוב יהודי /ה ולהיראות יהודי/ה, 
כאלו שמכבדים את עצמם ואת עם 

ישראל ויוצאים להשפיע טוב. עם אין 
סוף תפילות לשנה טובה ומתוקה, שנה 

של גאולה!

הרבי שליט"א מלך המשיח מאמין בנו 
כל כך, לא מאתמול ושלשום הוא כבר 

מסר לנו אחריות גדולה, להביא את 
הגאולה.

רבים עוד לא זכו לדעת שהגאולה בפתח 
ממש, ובידם הדבר, ויש תקווה גדולה, 
ויש תכלית מדהימה, צריך ללמוד את 

הדברים, לדעת אותם.

נחזור לנקודה הבסיסית, נבחר להיות 
יהודים, זה צנוע בכל הרבדים, אבל 

דווקא שם זה המקום שהכי קרוב למלך 
מלכי המלכים!

כל אחד ואחת בוחרים להם השנה 
משפיעים טובים.

מגיעים לבית חב"ד, מקבלים חכמה 
יהודית אמיתית, לומדים אותה, חיים 

אותה בעזרת ה'.

מתחזקים עם משה רבינו שבדור, הרבי 
שליט"א מלך המשיח.

מכניסים שיעורי תורה על גאולה 
ומשיח, על ימות המשיח.

בואו נחזור להיות צנועים...

נבקש לעצמנו את מה שנחוץ לכולנו 
באמת, גאולה אמיתית ושלמה.

שנבקש גאולה, נחייה כבר בהווה גאולה, 
נחייה כיהודים.

ומי שילמדו טוב, יגלו שגאולה זה 
באמת, הרבה והמון, זה לבקש את הנצח.

בהצלחה לכולנו השנה.  

שניאור גרנשטט

ליבנת סגס

כפי שהודיע והכריז 
פעמים רבות ללא הרף 

הרבי שליט"א מלך 
המשיח נביא הדור, 

שאנחנו זוכים להיות דור 
הגאולה ועלינו לפרסם 

לכל יהודי ש"הנה זה 
משיח בא, וכבר בא!"

לנהל את המחשבות 
מחדש, שהמוח יהיה 

שליט על הלב. הנפש 
האלוקית מתעצמת 

בעזרת ה' והיא תהיה 
הכתבת העיקרית השנה. 

שהיא תנחה את הדרך
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לראות 
את הכל 
בבהירות

בעולם מלא תיסבוכים, כשרבים 
מהנציגים במערכות קבלת 

ההחלטות מזגזגים בדעותיהם 
והופכים אותן בין לילה, יש דרך 
אחת ברורה: אמונה איתנה ללא 

פשרות וגימגומים

אחד המשפטים שאמר אחד מהבכירים 
בצה"ל לאחר צאתו מ'יחידות' - מפגש אישי 

עם הרבי שליט"א מלך המשיח: 'הוא קורא 
את כל הארץ כמו כף היד שלו למרות שלא 
היה שם מעולם, בקי בכל נבכי הפוליטיקה 

עד לסודות הכי בכירים במודיעין, אבל 
כשהוא מדבר על אלוקים - הוא נשמע כמו 

סבתא מרוקאית מאמינה'.

מה שתפס אותו, זה שכשהרבי שליט"א מלך 
המשיח מדבר על אלוקים, שם אין תסבוכים 

ושאלות, יש אמת פשוטה.

היה אחד שחיפש להגדיר מי זה הרבי 
מליובאוויטש? ואמר: יהודי שמאמין שכל 

מילה שכתובה בתורה זה אמת!

אם נחשוב על זה, הרבה פעמים אנחנו 
לומדים תורה וחסידות, ואומרים בסתר 

ליבנו: אולי זה הגזמה? או: זה נכון, אבל...

אצל הרבי שליט"א מלך המשיח אין את 
ה'אבל' הזה, מה שכתוב זו האמת.

הרבי הראשון של חב"ד אומר שמי שעושה 
טובה ליהודי שני, הלב והמוח שלו נעשים 

מזוככים פי אלף. אז ככה זה כפשוטו!

התורה אומרת שלא להחזיר אף שעל מהארץ 
הזאת לגויים, אז הרבי שליט"א מלך המשיח 
נלחם על זה ואומר את זה בכל מקום, שאין 

מקום לעיגולי פינות, אם התורה אומרת שזה 
שלנו - אז זה שלנו.

חסיד סיפר שפנה אליו שליח בבית חב"ד 
כשהיה נער בן 15 וביקש ממנו לארגן ליל-

סדר ציבורי של 150 אנשים בבית חב"ד. הוא 
אמר לו: הרב, זה בלתי אפשרי! אז הרב אמר 

לו: אם הרבי שליט"א מלך המשיח דורש, 
זה אפשרי! והנער לקח אחריות ודאג לאותו 

סדר ציבורי.

הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר בריבוי 
מכתבים שהעניין של חינוך זה לא רק 

לילדים בגן, אלא גם אצל המבוגרים, צריך 
להתחנך כל פעם מחדש. צריך לשנות את 
דפוס החשיבה שלנו. מה שהתורה אומרת 

זה הכי אמיתי ופרקטי שיש, וללכת עם זה 
בגאון ובגאווה וליישם את זה בפועל בחיי 

היום יום.

החסיד ראובן דונין שאל את הרבי שליט"א 
מלך המשיח: איך אני יכול להיות חסיד 

שלך? הרבי שליט"א מלך המשיח ענה לו: 
כשתחיה חיים כשרים על פי מה שכתוב 
ב'שולחן ערוך' )ספר הבסיס בו מופיעות 
ההלכות הבסיסיות של היהדות( ומתוך 

שמחה.

כי מה שכתוב בתורה, זה הכי אמיתי ונכון 
שיש. כשנקיים מה שכתוב בה, אז יהיו לנו 

חיים שמחים. וכך בכל מה שקורה איתך 

בחיים - אם ה' הוא אמת, ואבא טוב, אז תדע 
שכל מה שעובר עליך בחיים, זה הכי טוב 

שיש. וגם אם עוברים קשיים בחיים, זה רק 
כדי לרומם אותך למקום גבוה יותר.

פעם נכנס ספורטאי לרבי שליט"א מלך 
המשיח ל'יחידות' ואמר לרבי שליט"א מלך 

המשיח שהוא נמצא בתקופת משבר, אז הרבי 
שליט"א מלך המשיח אמר לו שיקפוץ מעל 

השולחן שבחדר, הוא לא הבין את הקשר, 
אבל לקח תנופה כמה צעדים אחורה ובא 

לקפוץ, שאלו הרבי שליט"א מלך המשיח: 
דבר מוזר, אתה רוצה לקפוץ קדימה, ולוקח 
כמה צעדים אחורה?! אמר הספורטאי: בכדי 

לקפוץ גבוה צריך לקחת אחורה לפני.

אמר לו הרבי שליט"א מלך המשיח שכך 
זה גם בחיים, שלפעמים עוברים משברים 
או רגעי נמיכות רוח בחיים אבל הכל כדי 

שאחרי זה נפרוץ ונקבל דרייב לפרוץ 
קדימה יותר.

איך שלא נתרגם את זה לכל צעד פרטי 
בחיינו, צריך לדעת דבר אחד, שהולכים עם 

התורה, עם ה' אז זה אמת, זה הכי טוב עבורי, 
בין אם נראה כך בין אם לא, כי ה' זה האמת, 

ואם "מפי עליון לא תצא הרעות" ו"אין רע 
יורד מלמעלה והכל טוב" אז זה כך.

ולסיום, ועיקר: שכך צריך להיות אצלינו 
פשוט בכל האמונה בהתגלות של הרבי 

שליט"א מלך המשיח, ובגאולה האמיתית 
והשלימה, שבכל יום לחכות ולצפות על זה 

על אמת שזה יקרה.

ואם עד עכשיו זה לא קרה – אז עכשיו 
וודאי שזה יקרה.

עם תוקף האמונה והאמת שאם התורה 
אומרת שזה יקרה – זה יקרה, ותיכף ומיד 

ממש עוברים לגאולת נצח.   

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(

עזריאל בנימיני
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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


