מאחורי הקלעים של כינוס השלוחים
העולמי • המונים עולים לישראל
בהשפעת מלך המשיח • ההפגנות
באיראן שמאיימים להפיל את השלטון
• והמטייל שהפך לשליח ומפיץ יהדות
 //מגזין עולם חדש מצורף לגליון

מר חשון תשפ"ג  -שנת הקהל
(נובמבר )2022

4
הדבר האחרון שנשאר לעשות
 //שלום דובער ישראלי

10
בין ההפגנות באיראן ומחאת
הנשים ,לבין כלה עדינה הצועדת
בחופתה .מסע מהפגנה לחתונה
 //רחל שאבי

9
תרופה למחלת הנדמה לי
 //אריה קירשנזפט

20
המאבטח הציץ פנימה
וחייו השתנו
 //מנחם מענדל אקסלרוד

אור לגויים

06

שנת הקהל
המונים טסו לחודש
החגים  /סיקור מצולם
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09

בריאות
הטפיל החדש שנמצא במימי
הכנרת פוגע בראיה  /טל רוזנברג

14

יחי א
דוננו מורנו ורבינו מ
לך המשיח לעולם ועד

בעולם
הקשר בין המלחמה באוקראינה
וההסכם מול לבנון  /רחל שאבי

18

צילום :שימי הרשקופ

الخـالص Redemption

אחרי קריירה
ארוכה בכנסת ובשורת תפקידים בממשלה,
נטל על עצמו גלעד ארדן את תפקיד
שגריר
ישראל באו"ם .מה גרם לו להסכים דווקא
כעת למשימה? האם הוא רואה הצלחה
במשימתו להראות
לעולם את הצד האחר של ישראל? ומה
ל?770-
הביא אותו בעיצומו של שמחת תורה
שיחה עם מי שמצית אור ,בבנין מלא חושך
ושקר > דוד אקסלרוד ,שניאור סגל > 12

אור
המהפךלג
טכנולוגיהויים
הטכנולוגי מגיע גם
לקופת הצדקה  /מנחם אמיתי

להרגיש ירושלים בברוקלין

לפני יותר משמונים שנה ,נרכש בנין  770כדי לשמש כמרכז חב"ד
העולמי • כיום ,הבית שהפך לסמל ,עושה היסטוריה • בחודש שעבר
נשעו אלפים רבים מכל רחבי העולם כדי לעשות את החגים בבית
הכנסת עם הרבי שליט"א מלך המשיח • מה מניע אותם ומה מקור
הקדושה האופפת את המקום • יוסף אברמוביץ עמ' 12

משבר הדיור מחריף:
הפתרון בהרחבת הגבולות

בחזית
ההסברה

לא שאנחנו צריכים מחקרים שיוכיחו זאת ,אבל כל בדיקה מקצועית מעלה את
המסקנה שכולנו מרגישים  -קשה עד בלתי אפשרי לרכוש כיום דירה בישראל
• מתברר שהפתרון למשבר הדיור נמצא ממש מעבר לגבול  -בקרוב יימסרו
לידי ישראל עוד שטחים שירחיבו בצורה משמעותית את גבולות ישראל
• הפעם ללא מלחמה ושפיכות דמים • שקד איש שלום תחקיר עמ' 4

שגריר ישראל באו"ם ,גלעד ארדן
בריאיון מקיף לעיתון הגאולה ,על
עבודתו היום-יומית מול גלי השקר
בעולם ,ועל ביקורו ב 770-בעיצומן
של ה'הקפות' • דוד אקסלרוד,
שניאור סגל מגזין עולם חדש עמ' 12

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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חדשות

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

עיתון הגאולה נוסד על ידי הרב זמרוני ציק ,בשנת תנש"א
( ,)1991כחלק מפעילות האגודה למען הגאולה האמיתית
והשלימה ,ונועד להעשיר את הידע והמוכנות לקראת התגלותו
המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק
העיתון יו"ל ע"י:
מוסדות חינוך חב"ד בת-ים עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50
הפקה :עוז מיינר
המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן.
סייעו בעריכה :מנחם מענדל אקסלרוד ,מנחם מענדל אמיתי
אימיילoffice@hageula.com :
למנויים והזמנות053-4895-082 :
אינטרנטhageula.com moshiach.net :
להצטרפות לרשימת התפוצה באימייל:

menuim@hageula.com

נא לשמור על קדושת העיתון.
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון.
אין המערכת מייצגת אף גורם שהוא ,וכל הנכתב הוא על אחריות
הכותבים בלבד.
לפרסום בגליוןmodaot@hageula.com :

קראתם את העיתון?
נהנתם? יש לכם שאלות?
צוות הכותבים עומד לרשותכם בכל
שאלה בנושא גאולה ומשיח בוואצפ
שמספרו 053.489.5082
רוצים לעזור לנו להגיע אל קהלים חדשים?
חפשו אותנו ברשתות החברתיות והפיצו
למכריכם את בשורת הגאולה
חפשו אותנו בפייסבוק ,טלגרם ,טוויטר
ובשאר הרשתות החברתיות

היו שותפים
טלו חלק בפעילות להפצת בשורת הגאולה.
לתרומות סרקו את הבר-קוד או בהעברה:
מס' חשבון 050585 :בנק 20 :סניף425 :
ע"ש :מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה

לזכות אהרן הלוי בן חיה

www.hageula.com
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ערבות הדדית:
התמסרות
למען יהודי -
המביאה גאולה

כל היהודים ממתינים כשבועיים ימים ,עד שהאחרון
שבכעם ישראל יגיע לביתו המרוחק ,ורק את מבקשים הם
את הגשם לשדותיהם התכנסות השלוחים בימים אלו,
מבטאים את אותה ערבות הדדית לחודש מרחשוון יש
חוב בלתי גמור ,הממתין להשלמתו בימים אלו

ב

שבעה במרחשוון ,מתחילים בארץ
ישראל לומר בעת ברכת השנים
שבתפילת העמידה ,את הנוסח
לימי החורף "ותן טל ומטר לברכה".
בניגוד לימי הקיץ ,בהם מתחילים
להתפלל ולבקש את הברכות,
"מוריד הטל" ו"ותן ברכה" באותו הזמן ,הרי שבחורף
אנו ממתינים חמישה עשר ימים ,מעת שהתחלנו
להתפלל על הגשמים ולומר "משיב הרוח ומוריד
הגשם" ועד שאנו מבקשים זאת בתפילה.
הסיבה להמתנה זו ,נעוצה בסיבה ,שעם ישראל כולם
ממתינים עד שיגיע אחרון עולי הרגל לביתו אשר
בנהר פרת (גבולה הרחוק ביותר של ארץ ישראל ,כפי
שהובטחה בתורה ,כיום ממוקם בתוך שטח הנמצא
בידי עיראק ,ובקרוב ממש יועבר לרשות עם ישראל,
מרצונם הטוב).
יש בהמתנה זו ,של כל עם ישראל ,לאותו יהודי הגר
בקצה הגבול ,עד שיגיע לביתו ,משום אהבת ישראל

גדולה.
ביום הכיפורים נכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים.
היתה זו כניסה המתבצעת רק ביום זה ,היום הקדוש
ביותר של השנה ,והייתה מלווה במתח עצום  -לא
כל מי שנכנס בשלום ,זכה לצאת בשלום .באם הכהן
הגדול לא היה ראוי למעלה גדולה זו (ולצערנו בימי
בית שני ,לא חסרו כאלו שרכשו את כהונתם הבכירה
בתשלום שוחד לשלטון הזר ,שהשליטם בכח במשרה
זו) ,הרי שהוא היה מת בעודו נמצא במקום הקדוש
ביותר.
אי לכך תיקנו חכמים ,שבעת יציאתו של הכהן
מקודש הקודשים ,בעודו עומד בפתח המקום הקדוש,
עליו לקצר בעת שהוא נושא את תפילתו בעבור עם
ישראל :אחד מהדברים הבודדים אותם היה מזכיר הוא
בעת אותה תפילה היה המשפט הבא" :שלא תכנס
לפניך תפילת עוברי דרכים"  -מבקש הוא שלא ישמע
הקב"ה לתפילתו של אותו עובר אורח ,שבאמצע
דרכו נפתחו עליו ארובות השמים והוא נרטב עד
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לשד עצמותיו ,ופונה בתחינה אל הבורא שיעצור את
המטר .והכהן מבקש שלא תיענה תפילתו ,בזמן שכל
העם כולו זקוק הוא לגשמים בשדות.
נקל להבין אם כך ,את המעלה המיוחדת של יום ז'
בחשון ,המסמל את כל ענינו של החודש  -אחריות
כלל יהודית ,של כל תושבי הארץ יחדיו ,עד שהאחרון
שבעם יגיע בשלום אל ביתו.
כל אחד מניח לעוד כמה ימים ,את צרכיו האישיים,
ואת רצונו בגשמים בהקדם ,וממתין עד שהיהודי
האחרון ,מבין עולי הרגל לבית
המקדש ,בימי חג הסוכות ,יגיע
בשלווה לביתו.

חדשות

להכין את כל בני עירם ,לקבלת פני משיח צדקנו,
ולהחדיר את עניני המשיח וגאולה בכל פעולותיהם.
ולא הם בלבד מצווים בזאת ,אלא כל יהודי ויהודי
בדורנו ,הרי הוא שליח ,עליו לפעול בתחום זה ככל
יכולתו.
ההתכנסות השנתית הנערכת בימים אלו ,מהווה
תזכורת בולטת למשימה כבירה זו ,ונתינת כח ,עזר
וסיוע לכל אחד ,להמשיך בעבודתו ולהביא בפועל
ממש את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח,

כל העולם כולו

פעולה זו ,והויתור האישי של כח
אחד ,הם הדוגמא לערבות ההדדית
המצויה בקרב עם ישראל .כיום אנו
יכולים לראות זאת ,גם במפגש
אקראי בין שני יהודים ,משני
מקומות שונים בעולם ,המזדמנים
למקום אחד ,ומיד מגלים את
הקשר הנשמתי המחבר את כל
העם יחדיו.
ובימים אלו ,כאשר ב770-
מתאספים שלוחי הרבי שליט"א
מלך המשיח ,מכל קצוות העולם,
לכינוס השלוחים העולמי ,הדבר
אף מקבל ביטוי בולט יותר.
משפחות צעירות ומבוגרות,
שבחרו לעזוב מאחריהן קהילות
תומכות ומסגרות משפחתיות
מורחבות ,יוצאות למקומות
נידחים ,בהוראתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח .כל זאת
למען הצלת עוד נשמה של יהודי,
באיזה שהוא מקום בעולם ,לסייע
לו ולהגיש לו מזור וסעד ,הן
רוחני והן גשמי.
בעולם ההופך להיות קטן
יותר ויותר ,כאשר אנשים
נעים במהירות ממקום למקום
ומבקרים במדינות רבות ,יותר
משאי פעם יכלו בני האדם
להרשות לעצמם ,מצאו את
עצמם השלוחים ,ניטעים בכל
מקום אליו מגיע יהודי ,בכל
מקום אליו הגיעה קהילה במהלך
נדודיה לאורך הדורות ,כשהם
מפריחים את השממה.
לא דבר קל הוא להקים מקווה
טהרה ,בית כנסת ,או בית ספר
יהודי .גם במקומות מסודרים
יחסית ,נחשבות משימות אלו
הדורשות
במיוחד,
לגדולות
מאמצים גדולים ומשאבים כמעט בלתי
נגמרים .אך השלוחים ,בדאגתם ומסירותם לכל יהודי,
בהתמסרותם המוחלטת לקיום השליחות שהוטלה
עליהם ,מצליחים הם להגיע למקומות שונים ,ושם
להקים מוסדות אלו ודומיהם ,המספקים מזון רוחני
וגשמי לכל אחד.
כמו אבינו הראשון ,אברהם ,אשר נטע את אוהלו ,על
מנת לספק לכל עובר ושב אוכל ,שתיה ולינה ,כשהוא
מפרסם על ידי כך את שמו של הקדוש ברוך הוא
בפיהם ,כך גם השלוחים נכונים להעניק לכל מתדפק
על דלתם ,מזון ,בגד ומקום חם ,ללא ציפיה לקבלת
תמורה ,ומתוך הכרה בחשיבותו של כל יהודי.
הכינוס המתקיים בימים אלו ,מציב את משימת העל
בראש סדר העדיפויות של השלוחים .בשיחת קודשו,
קובע הרבי שליט"א מלך המשיח ,כי משימתם היא

משפחות צעירות
ומבוגרות ,שבחרו
לעזוב מאחריהן קהילות
תומכות ומסגרות
משפחתיות מורחבות,
יוצאות למקומות נידחים,
בהוראתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח
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בגאולה האמיתית והשלימה ,תיכף ומיד ממש.

המבול והמקדש

בנין בית המקדש השלישי שייך במיוחד לחודש זה,
חודש מרחשון .שמו של החודש כפי שנכתב בתנ"ך
הוא ּ" -בּול" ,אומר על כך המדרש ומבאר את שמו
של החודש" :מהו בירח בול ,בירח מבול חסר מ' ,כנגד
ארבעים יום (בהם היה המבול בימי חודש זה) ,שאף על
פי שנשבע הקב"ה 'כי מי נח זאת לי' ,אף
על פי כן ארבעים יום בכל שנה
היו אותם הימים עושים רושם
בעולם ,עד שעמד שלמה ובנה
את בית המקדש ,ופסקו אותם
ארבעים יום ,לפיכך כתיב חסר
מ' ,כנגד ארבעים יום שפסקו".
עד שהגיע שלמה המלך ובנה
את בית המקדש בימי חודש
זה" ,היו אותם הימים (שבהם
התחילו גשמי המבול) עושים
רושם בעולם" ,ורק לאחר
שסיים שלמה המלך לבנות את
בית המקדש הראשון בחודש זה
"פסקו אותם ארבעים יום".
ֶאומר שם המדרש בהמשך
הדברים" :משנעשה הבית בירח
ּבּול ,נעשה נעול שנים עשר חודש
(למרות שסיימו לבנותו ,עדיין
עמד הוא סגור ולא השתמשו בו),
והיו הכל ממלמלים על שלמה
כו' ,והקב"ה חשב לערב שמחת
בית המקדש בחודש שנולד בו
אברהם ,בירח האיתנים זה חודש
תשרי כו' שנולד בו אברהם".
ענין זה מצאנו גם בחודש כסלו:
"בכ"ה בכסלו נגמר מלאכת
המשכן ועשה מקופל עד אחד
בניסן כו' ,והיו ישראל ממלמלין
על משה לומר למה לא הוקם
מיד ,שמא דופי אירע בו ,והקב"ה
חשב לערב שמחת המשכן בחודש
שנולד בו יצחק".
ואומר המדרש" :ומעתה הפסיד
כסלו שנגמרה בו המלאכה ,אמר
הקב"ה עלי לשלם ,מה שלם
לו הקב"ה  -חנוכת חשמונאי
[הקשורה עם חנוכת בית המקדש,
ומשכן (שנגמרה מלאכתו בכסלו)
אקרי מקדש] .וכן מרחשון עתיד
הקב"ה לשלם לו"  -בבית המקדש
השלישי.
מכל זה מבינים אנו ,את חשיבותו
המיוחד של חודש זה ,שבנין בית
המקדש השלישי שייך לחודש מרחשון  -שהרי
"עתיד הקב"ה לשלם לו" (לחודש מרחשון) בבנין בית
המקדש השלישי.
דווקא בחודש ,המציין בכל שנה את הערבות ההדדית,
את ההתמסרות למען יהודי אחר .דווקא בחודש ,שזכה
להיות זה ,שבכל שנה מתאספים בו השלוחים יחדיו,
כדי לטכס עצה כיצד אפשר להביא את העם כולו,
לעמוד מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו ,דווקא
בחודש זה ,זוכים אנו תיכף ומיד ממש ,להשלמת
הבטחת הקדוש ברוך הוא לחודש זה ,לבנות בו את
בית המקדש השלישי ,בקרוב ממש ,בהתגלות הרבי
שליט"א מלך המשיח ,לעיני כל ,תיכף ומיד ממש ,כך
שכל השלוחים זוכים לסיים את שליחותם זו.
המערכת
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הסכם עתיק ,חושף את המפות העתידיות של ארץ ישראל .לשם מה
זקוקים אנו להרחבת הגבולות ,ומהם הצעדים הנדרשים לשם כך

משבר הדיור ,הסוף?

שלושה עמים עתיקים ועלומים עומדים במרכזה של פרשייה המטרידה את העם היהודי מזה אלפי
שנים .פתרונה של פרשייה זו יקרה בעתיד הקרוב ,וישנה תחילה את פני המזרח התיכון לבלי היכר,
ובהמשך את העולם כולו • ויש גם בשורה אישית ועכשווית בצד • והאם בשורה מימי אברהם אבינו
יכולה להיות זו שתפתור את מצוקת הדיור החמורה בארצנו הקטנטונת? • תחקיר ,שקד איש שלום
משבר הדיור הפך מזמן לכזה שכולם
כבר מכירים בו ובצורך הדחוף להתמודד
איתו .המחירים מרקיעים שחקים מבלי
להסס ,וגוש דן הולך ומצטופף מיום
ליום .בעשרים השנים האחרונות עלו מחירי הדיור
בישראל ב 250-אחוזים.
אם בקום המדינה היו בארץ כשמונה מאות אלף
תושבים ,הרי שכיום האוכלוסייה כבר נושקת לכעשרה
מיליון תושבים .אכן ,ערים חדשות מוקמות פה ושם ,אך
נראה כי אלו עדיין פתרונות הרגעה זמניים ולא פתרון
אמיתי שפותר את הבעיה לחלוטין.
לפי מחקר שערך בין השנים  2012 - 1998ד"ר דני
בן שחר ,ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן באוניברסיטת
תל אביב ,נתוני מצוקת הדיור אף גבוהים יותר מהמוצג
בנתונים הרשמיים ,ועל מנת לקנות דירה בשנת 2012
בישראל נדרשות  141משכורות שלמות במלואן  -יותר
מהנתונים הרשמיים שהוצגו לציבור באותו זמן.
מאז עברו עשר שנים נוספות ,בהן גם מחירי הדיור לא
שקטו על השמרים ,והמשיכו להכפיל את עצמם כאוות
נפשם (אגב ,דבר זה הוא גם אחד מסימני ערב הגאולה
שציינו חז"ל " -היוקר יאמיר").
אז מהם הפתרונות? הטענה העיקרית הנשמעת היא כי
שכשיגדל ההיצע ,ירד גם הביקוש הרב ,ועימו גם המחירים.
ככל שממשלת ישראל תרבה לשחרר יחידות דיור חדשות
וערים חדשות ככל האפשר  -ירדו גם המחירים ,ובמקביל
תעלה האפשרות של אזרחים רבים להגיע סוף סוף לחלום
הנכסף ולקנות דירה משלהם.
אך הבורא תכנן לנו כבר לפני אלפי שנים תכניות
שיפתרו באחת מצוקה זו ,ופיתרון זה יהיה כה דרסטי עד
כי ישנה גם את פניה של הגיאוגרפיה במזרח התיכון ללא
היכר.
בתוכנית ,שטחה של ארץ ישראל יוכפל בקרוב בעשרות
מונים .ללא ירייה אחת ובדרכי שלום ,הגויים יתנו לנו
חבלי ארץ נרחבים מארצותיהם .למען האמת ,זוהי ארצנו
הנושנה עליה הובטחנו כבר לפני קרוב לארבעת אלפי
שנים ,אז ,בברית בין הבתרים ,כאשר נתן הבורא לאברהם
אבינו את הארץ.
בסמיכות למועדים בהם אנו קוראים בפרשת השבוע
על מאורעות אלו ,יצאנו לבדוק ולהביא בפני קוראי
עיתון 'הגאולה' את הנתונים המלאים בסוגיה זו ,שבקרוב
ממש לא יישארו מעל דפי העיתון אלא יהפכו למציאות
מוחשית לנגד עינינו ועיני השוכנים בארצות האזור כולו.

הבטחה חדשה-ישנה

מאז שהבורא הבטיח לאברהם אבינו את חבלי הארץ
שבין נהר מצרים (הנילוס) ועד נהר פרת (כיום בעומק
סוריה-עיראק) ,לקחו עוד מאות שנים עד שעם ישראל

ארץ קיני קניזי וקדמוני ,מפת הדעות :דעת ר’ יהודה בירוק .דעת ר’ שמעון בכחול .דעת ר’ אליעזר בן יעקב באדום .ודעת רבי בורוד

אם כן בקרוב דמשק תהיה אך לא יותר משכונה ירושלמית,
וממדי התפשטות זו של בירת הארץ ,יכולים להמחיש לנו
בזעיר אנפין את ההתרחבות הישראלית המסיבית שתקרה
כאן בקרוב ממש בגאולה
יצא ממצרים ,ולאחר מכן בקול תרועת שופר רמה הפיל
יהושע בן נון את חומות יריחו ,כשמהלך זה סימל את
תחילתו של כיבוש הארץ ,בהיות יריחו "מנעולה של ארץ
ישראל".
וביתר פירוט ,הבורא הבטיח לאברהם אבינו את
ַאב ָרם
"בּיֹום ַההּוא ָּכ ַרת ה' ֶאת ְ
ארצותיהם של עשר אומותַּ :
ָארץ ַה ֹּזאת ִמ ְּנ ַהר ִמ ְצ ַריִ ם
ְּב ִרית ֵלאמֹר ְלזַ ְר ֲעָך נָ ַת ִּתי ֶאת ָה ֶ
ַעד ַה ָּנ ָהר ַה ָּגדֹל נְ ַהר ְּפ ָרתֶ :את ַה ֵּקינִ י וְ ֶאת ַה ְּקנִ ִּזי וְ ֵאת
ַה ַּק ְדמֹנִ י :וְ ֶאת ַה ִח ִּתי וְ ֶאת ַה ְּפ ִר ִּזי וְ ֶאת ָה ְר ָפ ִאים :וְ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי
בּוסי".
וְ ֶאת ַה ְּכנַ ֲענִ י וְ ֶאת ַה ִּג ְר ָּג ׁ ִשי וְ ֶאת ַהיְ ִ

את שבעת הארצות מתוך העשר כבש יהושע ,ואילו
שלושת ארצות העמים קיני ,קניזי וקדמוני ,נותרו עבור
הגאולה ,אז גם הן יהיו תחת ארץ ישראל הריבונית .לכן
כל אותן אלפי שנים שבין ההבטחה לבין ירושתם בפועל
של הארצות הללו ,הם עיצומו של תהליך אחד ארוך -
ירושת הארץ וקיום ההבטחה לאברהם.
מדרש ילקוט שמעוני מבשר לנו ,כי ירושלים עתידה
להגיע עד דמשק שבסוריה:
"אמר רבי יוחנן עתידה ירושלים להיות מגעת לשערי
דמשק" .מה טעם? "שנאמר "ומשא דבר ה' בארץ חדרך
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ודמשק מנוחתו" (זכריה ט' ,א') ,וכתיב
"אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק"
(שיר השירים ,ז' ,ה') ,מה התאנה הזו
צרה מלמטה ורחבה מלמעלה ,כך עתידה
ירושלים להיות מרחבת ועולה והגליות
באות ונינוחות בה ,לקיים מה שנאמר
"ודמשק מנוחתו" .ואין מנוחה אלא
ירושלים שנאמר" "זאת מנוחתי עדי עד"
(תהלים קלב ,יד).
אמר לו ומה אתה מקיים "ונבנתה העיר
על תלה" (ירמיהו ל ,יח)  -שאינה עתידה
לזוז ממקומה ,אלא מרחבת ועולה מכל
צדדיה והגליות באות ונינוחות תחתיה,
לקיים מה שנאמר" :כי ימין ושמאל
תפרוצי" (ישעיהו נד ,ג)".
ואם ננסה לסכם את דברי המדרש ,נוכל
לעשות זאת בילקוט שמעוני נוסף( :זכריה
ט')" :משא דבר ה' בארץ חדרך ודמשק
מנוחתו"" .דרש רבי יהודה" :חדרך" זה
משיח שהוא חד לאומות העולם ורך
לישראל".
אם כן בקרוב דמשק תהיה אך לא יותר
משכונה ירושלמית ,וממדי התפשטות
זו של בירת הארץ ,יכולים להמחיש לנו
בזעיר אנפין את ההתרחבות הישראלית
המסיבית שתקרה כאן בקרוב ממש
בגאולה.

בין תוניס לעיראק

וכעת נצעד בעקבות שלושת העמים
המסתוריים ,קיני קניזי וקדמוני .מיהם
והיכן הם יושבים.
בתלמוד הירושלמי אנו מוצאים ארבע
דעות חלוקות בעניין" :את הקיני ואת
הקנזי ואת הקדמוני  -רבי יהודה אומר
ערבייא שלמייא נבטייא .רבי שמעון
אומר אסיא ואספמיא ודמשק .רבי אליעזר
בן יעקב אומר אסייא וקרתיגני ותורקי.
רבי אומר אדום ומואב וראשית בני עמון".
מבחינה גיאוגרפית ,הדעות השונות
משתרעות בשטח נרחב מאוד שבין תוניס
וטורקיה ,לבין ירדן וסוריה .כך או כך
ברור כי גבול ישראל עומד להתרחב
בצורה דרסטית.
במדרש בראשית רבה פרשה מ"ד נאמר:
"הם הג' [ארצות] שלא נתן להם בעוה"ז,
אדום שנאמר כי לא אתן לך מארצו ירושה
כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר.
ובמואב כתיב אל תצר את מואב ואל
תתגר בם מלחמה .קנזי הוא מעשו ,קיני
וקדמוני הוא מעמון ומואב אבל לימות
המשיח יחזרו ויהיו לישראל כדי לקיים
מאמרו של הקדוש ברוך הוא אבל עכשיו
שבעה נתן להם שנאמר שבעה גוים רבים
ועצומים ממך".
אם כן במדרש ציינו כדעת רבי שג'
ארצות הללו הם עמון מואב ואדום,
הנמצאים שלושתם כיום בתחומי הממלכה

ההאשמית בירדן.
מעניין לציין כי אסיא שהיא לדעת רבי
שמעון אחת משלושה ארצות הללו ,מזוהה
לפי חלק מהחוקרים עם מחוז עציון גבר
המקראי ששוכן על מפרץ ים סוף ,ואם
כן זוהי פחות או יותר תחומיה של העיר
אילת כיום.
יעוד נוסף בנושא זה אנו מוצאים
במדרש ,ובו נאמר כי "עתידה ארץ ישראל
שתתפשט בכל הארצות" .קדושת ארץ
ישראל תתפשט על כל העולם ,ולכפר
הגלובלי החדש יקראו בשם ייחודי מאוד:
ארץ ישראל.
אם כן כאן נשאלת השאלה :לשם מה
יש צורך בקבלת שלושת הארצות הנ"ל,
אם בין כה ארצנו הקטנטונת תתפשט על
כל הגלובוס?
שאלה זו ניתן לתרץ ,בכך שכמו רבים
ממאורעות הגאולה ,מדובר בתהליכים
שקורים בשלבים ובסדר והדרגה .ובגאולה
ישנם כמה תקופות שבכל אחת מהם
מתרחשים עוד מאורעות משמעותיים
המקדמים את העולם אל עבר ייעודו
הסופי  -מקום מושלם לקיום התורה
והמצוות בשלימות.
ניתן לשער כי כך גם בתחילה נירש
את ארצות הקיני הקניזי והקדמוני ,ולאחר
מכן עם ההזדככות הנוספת של העולם
ועם המעבר לתקופה המתקדמת בימות
המשיח ,ארץ ישראל תתפשט גם על שאר
הארצות שעדיין נותרו משום מה מחוץ
לגבולותיה.

כך נראה כיבוש

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר
ואומר ,כי גם לעניינים ופרטים אלו,
שהינם גיאוגרפיים  -טכניים כביכול,
יש משמעות וחלק תוכני ומהותי בגאולה
השלימה ובהכנות אליה.
בכל יום מחדש הבורא אומר לכל אחד
ואחת מאיתנו  -צאצאיו של אברהם אבינו,
"לך לך אל הארץ אשר אראך" .וכל עוד
לא הגענו לשלושת הארצות הגאולתיות
המובטחות ,לא השלמנו תפקיד זה,
וקריאה נצחית זו נשמעת אלינו כל יום
מחדש.
כיבוש הארץ מסמל את 'כיבוש'
החומריות והארציות וזיכוכם והפיכתם
לקדושים ורוחניים .זוהי מטרת בריאת
העולם ,ולשם כך ניתנו לנו התורה
והמצוות ,ולכן גם הם יועדו בעיקר עבור
ארץ ישראל.
קשר משולש זה של העם שכובש את
הארץ באמצעות התורה הינו ליבת העם
היהודי ומהותם של הגלות והגאולה .ואם
כן יוצא כי כל עוד לא נכבשה הארץ
בשלמות (ארצות קיני קניזי וקדמוני)
חסרים לנו פה חלקים משמעותיים
המשלימים את הפאזל.
וברגע האחרון לפני הגאולה והשלמת
הפאזל עתיק היומין אחת ולתמיד ,מבשר
הרבי שליט"א מלך המשיח כי ניתנה לנו
אפשרות לגלות אותו פאזל בעולם הקטן
שבתוכנו .ו'לכבוש' את ארצות קיני קניזי
וקדמוני שבתוכנו .זאת באמצעות מה
שהם מסמלים בעבודת הבורא  -גילוי
הכוחות הנעלמים .בלימוד התורה לעצמנו
ועם הזולת ,ובלימוד פנימיות התורה.
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זווית אישית  /בנצי פרישמן

שיא של כל הזמנים!
היה זה חודש ששבר שיאים ,במקום בו
נשברו כבר כל השיאים האפשריים.
חודש תשרי עמוס אירועי ענק ,של קיבוץ
גלויות מכל רחבי העולם ,חודש של דביקות
ו'התקשרות' לרבי שליט"א מלך המשיח.
חודש בו אלפים ביטאו יומם ולילה ,ללא
הפסקה ,את אמונתם העזה ,את ביטחונם
המוחלט בכל דבריו של נביא הדור ,ובעיקר
גילו כיצד ניתן גם כיום ,לראות ולחוש
אשר 'משה לא מת'  -הרבי שליט"א מלך
המשיח חי וקיים בחיים נצחיים!
שלש פעמים ביום ,מתכנסים כולם
לתפילה עם הרבי שליט"א מלך המשיח.
זמני התפילות ,עשר בבוקר  -שחרית ,שלש
ורבע בצהריים  -מנחה ,ובסביבות שבע
בערב  -ערבית (בחודשי החורף הזמן הוא
ברבע לשבע ,ואילו בקיץ תשע וחצי) .בכל
אחת מהזדמנויות אלו ,כמו גם בתפילות
השבתות והחגים ,לא ניתן היה לסגור את
דלתות בית הכנסת ,עקב האלפים הרבים
אשר מילאו כל מרווח פנוי במקום העצום.
גם במונחים ההיסטוריים ,של כמות
גדולה של אורחים שהגיעו ל 770-בשנים
הקודמות ,היה בשנה זו חידוש עצום .שנת
'הקהל' בה אנו נמצאים ,הינה סיבה מיוחדת
לכל יהודי ,להגיע אל המקום בו מתכנסים
רבבות יהודים ,ממש כפי שהיה אז ,בבית
המקדש ,כאשר נאספו כל העם לשמוע את
המלך קורא בתורה ,אחת לשבע שנים.
גם מי שבשנה רגילה נבצר ממנו להגיע
בחודש החגים ,עשה בשנה זו מאמץ מיוחד
כדי להשתתף במעמד ההיסטורי .וכך טסו,
משפחות על עולליהן ,אנשים מבוגרים
ובעיקר צעירים רבים ,תלמידי הישיבות
ותלמידות התיכונים ,שגדשו את ספסלי
בית המדרש ,לאורך כל שעות היום,
בלימודים אינטנסיביים ,שהפכו את המקום
לישיבה הגדולה בעולם ,בה מתנהלים
ללא הפסקה שיעורים בכל חלקי התורה,
עם דגש מיוחד על הבנה והעמקה בנושאי
גאולה ומשיח בתורתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח.
התורות הארוכים שהשתרכו לאורך
הרחוב שליד בית הכנסת ,בהם עמדו
האלפים ,אם זה לקבלת הדולר לברכה בכל
יום ראשון' ,כוס של ברכה' במוצאי החגים,
או ברכה על הלולב של הרבי שליט"א

מלך המשיח ,כמו בישרו לכולם על מעיין
הברכות הנמצא במקום זה ומעניק לכל באי
עולם.
שיאו של החודש הוא כמובן בימי חג
הסוכות ,אז מתגבר קצב הגעת האורחים,
ומיום ליום מתעבה קהל המתפללים .מידי
לילה יוצאים כולם לרחובות השכונה,
שם רוקדים ללא הפסקה לצלילי תזמורת
חסידית ב'שמחת בית השואבה'.
תקצר היריעה ,ולא תיווצר האפשרות
המעשית לתמצת חודש שכזה ,עמוס
אירועים ללא הפסקה .ועוד לא דיברנו על
המפגשים המרתקים של חברים לספסל
הלימודים הנפגשים לאחר שנים ארוכות,
כאשר כל אחד נמצא בקצה אחר של העולם,
ובתוך דקות צוללים ללימוד משותף ,על
ההתוועדויות הליליות ,כאלו המסתיימות
רק באור ראשון של בוקר ,מהן יוצא כל
אחד עם החלטה טובה המשפיעה על חייו,
על היציאה ל'מבצעים' ולכיבוש העיר
ניו יורק מידי שבוע ביום שישי ,הצעידה
הארוכה ב'תהלוכה' בעיצומו של חג שמחת
תורה ,אז מגיעים המוני חסידים לאין ספור
בתי כנסת ,על מנת לרקוד עם המתפללים
ולחזור דברי תורה ,ועוד שלל אפיזודות,
גדולות או קטנות ,שמרכיבות את החודש.
ואיפה ההתייחסות למפעל החסד העצום
של הכנסת האורחים ,אם זה במאות משפחות
הפותחות את דלתותיהן בפני האורחים ,ואם
בארגון 'אשל הכנסת אורחים' המספק אלפי
מנות במטבחים המיועדים לכל סוג של
אורחים (בחורים ,בחורות וזוגות) המקבלים
מנות בשפע עצום ,איגוד תלמידי הישיבות
שנטל על עצמו לספק חוברות לימוד,
שיעורים והתוועדויות ,ועוד שורה של
יוזמות פרטיות כאלו ואחרות המספקות את
כל המצטרך ,ללא ציפיה לקבל שום תמורה
(ראוי לציין את הרב משה רובשקין ,שהקים
בעשר אצבעותיו בביתו הפרטי מפעל אירוח
המוני הפועל מסביב לשעון ללא הפסקה).
עוד לא נאמרה המילה האחרונה .בשנה
זו ,ימשיכו להגיע עוד רבים אחרים ,לאורך
כל מועדי השנה ,כדי להספיק וליטול חלק
ב'הקהל' הגדול ,הנמשך בכל יום בשנה
הקרובה .עוד לא מאוחר כדי לעשות זאת
בעצמכם .כעת זה הזמן ,טלו דרכון וויזה,
סגרו כרטיס טיסה ,והגיעו עכשיו!

צילום :נהוראי אדרי ,אתר הגאולה

האנשים ,הנשים והטף .מקומם של הילדים הקטנים לא נפקד מהנסיעה
השנתית .בתמונה :ילד הזוכה לברך על הלולב של הרבי שליט”א מלך
המשיח ,בהושענא רבה.
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חדשות

שקועים בתורה .המולה ורעש של אלפי פיות הלומדים ללא
הפסקה ,מקדם את פני כל מי שנכנס ל .770-בכל מקום פנוי
יושבים (ואיפלו עומדים) זוגות הלומדים יחדיו.

לילה לילה זה קורה .בכל קצוות בית המדרש ,מתאספים
קבוצות כדי להתוועד .משפיע היושב במרכז השולחן הערוך
מספר סיפורים ,חוזר חסידות ומעורר את הלבבות…

שמחה מתפרצת .ריקודי שמחת בית השואבה ,ברחובות ניו
יורק ,מידי לילה במהלך חג הסוכות ,נמשכים עד לאור הבוקר,
בהשתתפות אלפים רבים המפזזים ללא הפסקה

גם זה קורה במהלך
החודש .כנסים
בנושאים שונים
מעוררים את הקהל
בעניני הזמן :בניית
הארמון למלך המשיח,
קבלת פני משיח ,או
פעולות לזירוז הגאולה
האמיתית והשלימה.
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הכל בעיני המתבונן :הפרשיה הבריאותית החדשה

“עלול לפגוע בראייה”:

חשש לטפיל במי הכינרת
לפי משרד הבריאות ,הבדיקה החלה בעקבות "ריבוי מטופלים שנדרשו לאשפוז הסובלים
מדלקות קשות של קרנית העין ,צלקות בקרנית ובמקרים חמורים יותר פגיעה בראייה" • אין
סיכון בשתיית מי הכינרת • המקרים הראשונים הגיעו לבתי החולים לפני כחודש • מה כדאי
לצרוך כדי לשפר את הראיה?
מנחם

טל רוזנברג

אמיתי

משרד הבריאות בודק חשד להימצאות טפיל
במי הכינרת שעלול לגרום לדלקות בעיניים
ואף לפגיעה בראייה .לפי משרד הבריאות ,מדובר
בזיהום מסוג מיקרוספורידיום.
"בימים האחרונים התקבל דיווח במשרד הבריאות
מרופאי עיניים על ריבוי מטופלים שנדרשו לאשפוז
הסובלים מדלקות קשות של קרנית העין ,צלקות
בקרנית ובמקרים חמורים יותר פגיעה בראייה" ,נמסר.
"הבדיקה מעלה כי עד היום אושפזו  29חולים במספר
בתי חולים שונים עם נגעים בקרנית שאופייניים
לזיהום מיקרוספורידיום".
משרד הבריאות החל בחקירה אפידמיולוגית שממנה
עלה עד כה כי לפחות חלקם של החולים התרחצו
בחופים שונים של הכינרת .לנוכח הנתונים ,שנמצאים
בבדיקה ,משרד הבריאות ממליץ להשתמש במשקפת
או משקפי שחייה ברחצה במי הכינרת כדי להימנע
ממגע ישיר של העיניים עם המים.
שחיתם בכינרת ואתם חוששים? התסמינים העיקריים
לטפיל הם טשטוש ראייה ,אודם עיני ,דמעת (עיניים
דומעות) ותחושת גוף זר .משרד הבריאות קרא לכל
אדם שהתרחץ בכינרת וסובל מדלקת עיניים ,אודם,
כאבים והרגשת "גוף זר" בעיניים לפנות לרופא עיניים
לאבחון וטיפול" .אין סיכון בשתיית מי הכינרת",
הדגישו.

הצטברות חריגה

המקרים הראשונים הגיעו לבתי החולים כבר לפני
כחודש ,ובתחילת השבוע עדכן איגוד רופאי העיניים
את משרד הבריאות בדבר הצטברות המקרים .ד"ר
מייקל מימוני ,רופא בכיר במערך רפואת העיניים
ברמב"ם שמשמש גם כראש החוג לקרנית באיגוד
רופאי העיניים ,הסביר כי "ברמב"ם לא היו מקרים של
מטופלים עם תלונות על פגיעה בקרנית ,אך במסגרת
החוג לקרנית הצטברו לאחרונה כמה תלונות בו-
זמנית מכמה בתי חולים על פגיעה בקרנית של אנשים
שדיווחו על שחייה בכינרת".
"הצטברות המקרים הביאה אותנו לדווח מיד
באמצעות איגוד רופאי העיניים למשרד הבריאות",
אמר מימוני" .יש להדגיש שאין עדיין הוכחה חד-
משמעית להימצאות הטפיל ובשלב זה מדובר בהערכה,
על רקע בדיקות קליניות".
פרופ' אירית ברקת ,אחראית תחום הקרנית בבית
החולים שיבא שאליו הגיעו עד כה ארבעה מקרים,
אמרה כי "מה שחשוב שהאבחנה היא בעיקר קלינית
ולא מעבדתית .יש חשיבות מאוד גדולה לעובדה שאם
הופיע איזשהו תהליך דלקתי בעין ,צריך לפנות לרופא

הכינרת צילוםjohnnie cohen :

עיניים או מומחה קרנית ולחשוב אם הייתה חשיפה
למקור מים .אנחנו יודעים שלאבחנה בשלב הזה אין
אישור מעבדתי לטפיל .יש צורה יותר שטחית של
הטפיל שחולפת מהר ,ואחרת יכולה להשאיר צלקת
ולהביא לטיפול קצת יותר ממושך .בצורה העמוקה
יש צורך בתרופות שנרקחות באופן מיוחד ,ולכן יש
חשיבות לאתר זאת מוקדם .אצלנו המקרים היו מלווים
בנפיחות בעפעפיים ובגירוי של העין .המקרים היו בעין
אחת ולא בשתי העיניים".

מידע רלוונטי לכולם

אבל במקרה שלא יצא לכם לשחות בכנרת בתקופה
האחרונה ,האם אתם חושבים שהראיה שלכם היא שש-
שש? אתם יכולים להיות בטוחים שאתם רואים נכון? גם
אם נראה לכם שאתם לא באוכלוסיית הסיכון ,ואפילו
אם אתם לא חשים בתסמינים אותם פירטו במשרד
הבריאות ,כדאי שתדעו שבתקופה זו ראיה נכונה היא
נכס ,והסתכלות ישרה היא אתגר חשוב .אנו עומדים
כעת בתקופה הנקראת "סף הגאולה" ,רגע אחד קטן
לפני הגאולה השלימה .כעת מוטל עלינו להביט על

העולם סביבנו במבט גאולתי .הסתכלות נכונה היא
משימה חשובה מאין כמוה בימים אלו.
ניתן בקלות להביט סביב ולחשוב שהכל גרוע .זו לא
חכמה לסקור את המצב ולמנות את רשימת המוטיבים
השליליים שמרכיבים אותו .אך דווקא כעת ,רגע לפני
הגאולה ,אחת מן המשימות החשובות המוטלות עלינו
היא למצוא את החיובי שבכל דבר .לחשוב על התוצאה
הטובה שעשויה לצאת מסיטואציה שלילית בה אנו
נתקלים .למצוא את התכונות הטובות באדם מעצבן
בו אנחנו פוגשים .לראות את נקודת היהדות הבוערת
וחבויה גם בתוך יהודי שמנסה להקניט את האמונה ואת
קיום המצוות.
להביט כבר כעת על העולם ,כאילו הגאולה כבר כאן.
מבט זה מסייע באופן משמעותי לקירוב הגאולה ,וגם
מכין אותנו אליה טוב יותר .אם זה נראה לכם קשה מדי
לחיות כך ,פשוט במקום לשחות בכינרת  -תשחו בתוך
ספר ה'דבר מלכות' של הרבי מלך המשיח שליט"א ,שם
הוא מסביר בהרחבה על התקופה בה אנחנו נמצאים,
וכיצד עלינו לתרגם זאת להסתכלות "גאולתית" על
העולם .שנראה רק טוב.
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יהודית או דמוקרטית? יש דרך לפתור את הויכוח

הדמוקרטיה לא מתה

עכשיו היא מתחילה

תוצאות הבחירות מעלות חשש כבד בקרב רבים לעתידה של הדמוקרטיה הישראלית • האם
פנינו למדינת הלכה שתרמוס את העיקרון הדמוקרטי? • יצאנו לבדוק  -האם אכן המתח בין
מדינה יהודית לדמוקרטית הגיע לשיא? או שאולי בקרוב יתברר שמעולם לא היה הבדל?
מנחם

יוסף אברמוביץ

אמיתי

רבים חוששים כי העמקת מוטיבים יהודיים
בשלטון היא הדרך הסלולה להרס הרעיון
הדמוקרטי .נראה כי ככל שהמדינה תהיה "יהודית"
יותר ,היא תהיה "דמוקרטית" פחות .כנראה שזהו
המנוע לחשש מובן של רבים מהעם ,ולדאגה מפני
מהלכים אותם תבצע הממשלה החדשה והשרים
הבכירים בה .שהרי ,כיצד יתכן לכפות על העם כולו
את דרך התורה והיהדות? אין דבר יותר אנטי-
דמוקרטי מזה .לכאורה.
החשש מתבסס על ההנחה לפיה דרך התורה והיהדות
היא אנטי-העם ,אנטי-צדק ,אנטי-שוויון .בדיוק
בעיצומו של שיח כזה מתאים להפנות את הזרקור
לאירוע שמתחולל בימים אלו ממש בניו-יורק ,במרכז
חב"ד העולמי ,אצל הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
שליט"א  -כינוס השלוחים העולמי .מארבעה קצוות
תבל מתקבצים אלפי השליחים .כל אחד מהם הוא מנהל
בית חב"ד בקצה אחר של העולם.
המשותף לכל האלפים הללו ,לנשיהם ,לבניהם
ולבנותיהם ,הוא כי הם הקדישו את חייהם למשימה
אחת .המשימה אותה הטיל עליהם מי ששלח אותם

לאותו "חור" ,הרבי מלך המשיח שליט"א .הוא הטיל
עליהם להכין כל אחד את עירו ,מדינתו וסביבתו לקבל
פני משיח .הוא הטיל עליהם להסביר לכל יהודי ויהודיה
את רעיון המשיח ,את משמעות ביאתו ,את התהליכים
שהוא יוביל בעולם ,ואת הריאליות שבאירוע הזה.
משימת חייהם היא לוודא שכל יהודי באיזורם מוכן בכל
הפרמטרים לביאתו של המשיח.
לא סתם הושקעו כל-כך הרבה מאמצים במפעל
השליחות העולמי .לא סתם אלפי גברים ,נשים וילדים
שמו את נפשם בכפם ,והקדישו את חייהם לשליחות
במקום נידח .מטרתם היא לחבר את עם ישראל כולו
לביאת המשיח ,ולהפוך בעצם את היהדות לדמוקרטית-
משהו…
בורא העולם בהחלט רוצה שהכל כאן יתנהל בדרך
התורה והיהדות .זה לא איום .אם אלו הכללים והנורמות
אום קבע הקדוש ברוך הוא ,ברור כי זו הדרך הטובה
והכדאית ביותר לחיות בה .אלא שאלוקים ממש לא
רוצה שהדבר יבוא מתוך רמיסת רצון האדם ,דריסת
העם ,ושבירת כללי המשחק .תכלית הסיבה בגינה
החליט אלוקים לברוא את העולם הזה ,מספר המדרש,
היא כדי להגיע למצב בו יושבי העולם עצמם יקבלו
עליהם את מלכותו של הבורא.
אם תקום כאן "מדינת הלכה" אנטי-דמוקרטית ,הרי

שלא הושג מבוקשו של הבורא .הוא לא רוצה לרדות
ביושבי העולם ,הוא ממתין להגיע למצב בו האנושות
חפצה בהנהגתו ובתורתו .כמו כל מלך ,גם מלכותו של
מלך המשיח  -שליח הבורא להנהיג את העולם באופן
פיזי  -תלויה ברצון העם.
את המשימה הזו בדיוק ממלאים אלפי שלוחיו של
הרבי מלך המשיח שליט"א ,הם מגיעים ליהודים בכל
פינה נידחת בעולם ,וחושפים אותם לצד היפה ,הטוב,
הצודק וההגיוני שביהדות .הם מלמדים אותם להביט
נכון על היהדות ועל התורה ,להתחבר ולהבין את
העומק שבמצוות .השלוחים מגישים למליוני יהודים
את צור מחצבתם באופן ברור ,מחייך ונגיש.
לפתע ,מילים כמו "הלכה"" ,תורה"" ,יהדות",
ו"מצוות" ,כבר לא נשמעות מאיימות ומרסקות את
מרקם החיים .לפתע הן מתבררות כדרך החיים הטובה
אותה העניק לנו הבורא במתנה .כאשר כל אחד מאיתנו
יעמיק עוד קצת בתורת החסידות ,ילמד עוד מעט
מרעיונות הגאולה והמשיח ,יצלול קמעה לדמותו של
מלך המשיח  -הרבי מליובאוויטש  -ויבין את חזונו
הגדול ,ובעיקר  -יטעים יהודים סביבו באור הזה ,הרי
שיהדות ותורה לא ישמשו מושגים סותרים לדמוקרטיה
וצדק .העם כולו ידרוש את מלכות הבורא ,והוא "יגלה
כבוד מלכותו עלינו מהרה".
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לא פעם עמד הבית האדום ,הניצב בטבור השדרה הסואנת בלב ניו יורק ,בלב סערות שונות
והחלטות כבדי משקל בנושאים השונים שעמדו על הפרק •  31שנה חלפו מאז נחשף סודו
של הבית ברחוב איסטרן פארקווי בברוקלין • גם בימים אלו ממש משמש הבית כמרכז יהודי
עולמיק • הגיע הזמן להכיר את המקום של העם היהודי ,את תפקידו ,ואת מה שעומד מאחוריו
מנחם

יוסף אברמוביץ

אמיתי

במרחק אלפי קילומטרים מישראל הקטנה
שלנו ,מעבר לאוקיינוס האטלנטי האדיר,
בפאתי התפוח הגדול ,שוכן המרכז היהודי
הדומיננטי בעולם .הלב הפועם בקרבם של מיליוני
יהודים ,מוקד עולמי של יהדות ,רוחניות וקרבה
לבורא העולם .זהו הבניין האייקוני המפורסם,
המחופה לבנים אדומות ומעוטר בשלושה משולשים
מרשימים בראשו .המקום שאפילו מספר הכתובת
שלו הפך לסמל בפני עצמו 770 ,איסטרן פארקווי.
המבנה שעומד כמאה שנה בלב רובע ברוקלין
שבעיר ניו-יורק ,ולא מפסיק לייצר אור בכל רחבי
הגלובוס.
עשר שנים לפני שנפטר רבי יוסף יצחק
מליובאוויטש ,חמיו של הרבי מליובאוויטש מלך
המשיח שליט"א ,הוא חתם מסע נדודים קשה ומפרך,
מטבורה של אירופה הבוערת ,בעיצומה של מלחמת
העולם השניה ,אליה נמלט כמה שנים לפני לאחר
שהקים צבא של חסידים ברוסיה הסובייטית ,וניהל את
קרב חייו חסר החששות בשלטון הקומוניסטי .לאחר
שהאדמה בערה תחתיו ,הוא עבר לאירופה ,וכאשר
אירופה כולה נסחפה בשצף האכזרי של מלחמת
העולם ,הוא הצליח לעלות על ספינה ולהפליג לעבר
ארצות הברית " -מלכות של חסד" ,כפי שכונתה על
ידי חתנו במשך עשרות שנים לאחר מכן.
בהגיעו לארצות הברית הוא רכש את בניין ,770
והפך אותו למרכז הפעילות של חסידות חב"ד .עשור
לאחר מכן הוא נפטר ,והוריש את הנהגת החסידות
לחתנו המוכר לכולנו  -הרבי מליובאוויטש מלך
המשיח שליט"א .תחת הנהגתו ,הפכה חסידות חב"ד
למפעל בינלאומי של הפצת אור היהדות בכל רחבי
העולם ,והקמת מפעלי חינוך וחסד בכל ריכוז יהודי
על כדור הארץ .החסידות הקטנה שבקושי הצליחה
להסיר את אבק השואה מעליה ,הפכה בתוך שנים
ספורות למעצמה אליה מצטרפים אלפי חסידים,
ונעשתה לכוח החיוני והחזק ביותר של היהדות בעידן
החדש.
מטבע הדברים ,מצא את עצמו בניין  770בלב
העשיה המהפכנית של חב"ד ,ובתור משכנו של הרבי
מלך המשיח שליט"א  -רבבות מצאו את מבוקשם
הרוחני בין ארבעת הכתלים של מרכז חב"ד העולמי.
בכל מועד ,חג או תאריך מיוחד ,הגיעו עוד ועוד
אנשים ,יהודים שומרי מצוות וכאלו שעדיין לא ,וגם
גויים ,לראות מקרוב את המנהיג שמשנה את פני
העולם היהודי ,ומרים את ראשה של היהדות בעולם
כולו  -ממזרח למערב.

המקום גדל

ככל ששמעו של הרבי מלך המשיח שליט"א הלך
למרחקים ,גדלה העליה לרגל אל משכנו שבניו-יורק.
עם השנים הביא הגודש במקום להרחבה ,והרחבה
נוספת ,ועוד אחת .המקום הפך לביתם השני של
יהודים רבים .לבית אליו הם פונים בעתות מצוקה,
וימי שמחה ,ובכלל  -בכל פעם בה הם רוצים להטעין
את עצמם באנרגיות רוחניות ובמטען אישי לחיים
בריאים ,שמחים ונכונים.
שיא האירועים ב 770-נרשם בימי חודש תשרי ,אז
מגיעים רבבות מכל העולם ,לחגוג יחד את חגי תשרי

 ראש השנה ,יום כיפור ,סוכות ,ושיא השיאים -שמחת תורה .היום אותו אף אחד לא רוצה לפספס .לא
במקרה איפוא ,במשך שנים חשו יהודים רבים כל-כך
זיקה פנימית ורגשית למקום הקדוש .לאורך עשורים
השקיעו יהודים רבים משאבים אינסופיים במטרה
להגיע לביקור במקום ,גם בתקופות בהן כרטיס טיסה
מניו-יורק לישראל היה כרוך בהשקעת משכורת של
חצי שנה.
יתכן שעבור חלק מהקוראים עולה סימן שאלה -
כיצד יתכן שיהודי יחפוץ ,יתגעגע וישתוקק כל-כך
להגיע אל מקום השוכן מחוץ לארץ הקודש? האם
ירושלים עיר הקודש ,קברי האבות בחברון ,ציון
הרשב"י במירון והארץ המובטחת כולה  -לא מספיקים
לנו? ואכן ,לאורך השנים נשאלו שאלות אלו במישור
הרעיוני ,כאשר חסידי חב"ד ענו עליהן מתוקף ההגיון.
במישור הרעיוני אמרנו ,שכן מבחינת ההלכה אין
כל איסור לצאת מארץ ישראל כאשר המטרה היא,
כלשון ההלכה "לקבל פני רבו"  -כאשר יעד הנסיעה
איננו טיול סתמי או נופש מרוחק ,אלא פגישה בלתי
אמצעית עם הרבי ,המסייעת לקיום המצוות ולימוד
התורה בהמשך ,הרי שאין כל הגבלה הלכתית לנסיעה
כזו אל מחוץ לגבולות ארץ הקודש.

שכינה שזזה

באחת ההזדמנויות בהן עלתה שאלה כזו ,ביחס
לנסיעה ההמונית בכל עת מצוא אל משכנו של הרבי
מלך המשיח שליט"א בניו-יורק ,היא נשאלה על-
ידי יהודי שהתקרב לחסידות חב"ד .הוא שאל את
השאלה מכיוון מעניין ,והפנה אותה לאדם מעניין
 הרב ראובן דונין ,הוא אחד מהדמויות המעניינותוהמרתקות בחב"ד .הוא זכה לקשר קרוב ואישי עם
הרבי מלך המשיח שליט"א ,היה השליח החב"די לעיר
חיפה ,והתאפיין בפיקחות נדירה ,הסתכלות עמוקה
ומבט יצירתי שסייעו לו "למגנט" יהודים רבים
ליהדות ולחסידות.
כאשר נשאל הרב דונין על-ידי יהודי שבאמת
ובתמים רצה לברר את ההגיון שבנסיעה תקופתית אל
מחוץ לארץ ,ל" - 770-כיצד אתם מסוגלים להעמיד
את מרכז חייכם הרוחני בניו-יורק? איך אפשר לומר
שדרך המקום הזה מתחברים לבורא? הרי יש לנו כאן
בירושלים את הכותל המערבי ,עליו נאמר "שכינה
אינה זזה ממקומה"? השיב לו הרב דונין בחיספוסו
הייחודי" :צודק ,אך אני מעדיף שכינה שזזה"...
בתשובה קצרה ושנונה זו תימצת הרב דונין את
הרעיון החסידי ,המובא כבר בספר הזוהר ובתנ"ך ,לפיו
תפקידו של צדיק הדור הוא להנכיח כאן  -בעולם
הגשמי  -את מציאות הבורא באופן מוחשי ,טבעי
וגשמי .מאז שנחרב בית המקדש ,השכינה שורה אמנם
באותו מקום ,אך ה"שכינה שזזה" ,החוויה היהודית
שיכולה להקביל בזעיר אנפין לזו שהיתה בבית
המקדש  -היא מתחוללת ב ,770-כאשר נפגשים במשך
תקופה קצרה או ארוכה עם צדיק הדור ,ומרגישים את
הרוחניות כחוויה אטרקטיבית ומסעירה.
הגיגים אלו היו במשך זמן ארוך תחת ההגדרה "דעת
תחתון" ,רעיונות המגיעים מפי החסידים ויהודים
שונים ,ולא "מגבוה"  -מהרבי שליט"א מלך המשיח
עצמו .אלא שבדיוק לפני  31שנה ,ימים ספורים לפני
סיומו של חודש חשוון בשנת תשנ"ב ( ,)1991פרסם
חוברת נפלאה ומיוחדת ,שהותירה את כל לומדיה

בשמחה עצומה ובהפתעה מוחלטת .לראשונה ,החליט
הרבי מלך המשיח שליט"א להוציא לאור חיבור תורני
מקיף ,החותר לעומק משמעותו התורנית של בית
מספר  770בברוקלין ,ביתו שלו ,ומבאר את ייחודו על
פני כל מקום קדוש אחר.

תפקיד קריטי

אם עד אז חשבנו שמדובר במקום קדוש ,הרי
שחוברת זו טפחה על פנינו והסבירה כי המקום משמש
בתפקיד משמעותי במיוחד בזמן זה ,שבין חורבן בית
המקדש השני לביאת המשיח .זהו זמן הגלות ,בו נראה
כי אין מקום בו מתגלית השכינה לעם ישראל ,דבר
הכרחי לקיום הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבניו ,עם
ישראל ,ולעולם כולו.
הגמרא מתארת את המקום בו מתגלה עיקר השכינה
בגלות ,ומכנה אותו "בית רבינו שבבבל" .מדברי
הגמרא מובן שבאותו המקום שבו נמצאים רוב בני
ישראל ,והוא משמש ללימוד תורה ולתפילה  -שם
מתגלה עיקר השכינה בגלות .בתקופת הגמרא היה
מקום זה בבבל ,בכל פעם בעיר אחרת  -לפי מצבם של
היהודים .כאשר היו רוב היהודים באזור אחד  -התגלה
עיקר השכינה שם ,וכאשר עבר המרכז היהודי למקום
אחר  -עברה יחד איתו גם השכינה.
לפי זה  -מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח
בקונטרס "בית רבנו שבבבל"  -יש לבדוק היכן נמצא
רוב עם ישראל כיום .כך נוכל לדעת היכן גם נמצא
עיקר גילוי השכינה בדורנו .בגלות זו ,כך אומר הרבי,
נמצא רוב עם ישראל ב"גלות אמריקה"; גם צדיק
הדור נמצא ופועל במקום זה .מובן מכך ש"בית רבינו
שבבבל" ,בית מקדש מעט העיקרי ,המקום בו מתגלה
עיקר השכינה בדורנו  -נמצא גם הוא באותו מקום.
ושם ,היכן? בבית הכנסת ובית המדרש הגדול ביותר,
ששם חי ופועל נשיא הדור.

אפשר להגיע

למקום הזה יש כתובת ,והיא אינה עלומה כלל
וכלל  770" -איסטרן פארקווי ,ברוקלין ניו יורק".
או בקיצור  .770 -כל מי שמעוניין ,מוזמן לחוש את
השכינה המתגלה במקום מיוחד זה; כל מי שרק רוצה,
יכול לבוא ולהרגיש את הקדושה השורה במקום.
למעשה ,הרבי מלך המשיח שליט"א סידר לראשונה
את מעמדו של הבית בפן התורני .כעת ,כאשר בית
המקדש איננו ואין ביכולתנו להקריב קרבנות ולעבוד
את הבורא בשלימות ,המקום שמהווה מעין בית מקדש
קטן ,ומאפשר ליהודים להתחבר לבורא עד שתגיע
הגאולה ונחזור אל המקדש ,הרי הוא בית המדרש .770
כאשר נמצאים שם ,לומדים את תורתו ,רואים את
הנהגתו בתפילות ,בשבתות ,בחגים ,שומעים את דברי
הקודש שלו  -אז מתחברים לבורא באופן המיטבי שיש
בידינו בזמן זה.
בחוברת זו ,אותה הוציא הרבי מלך המשיח שליט"א
לפני  31שנה בדיוק וזיכה אותנו בהבנה מעמיקה על
המקום הקדוש ,הוא הטיל גם "פצצה" נוספת .כזו
שריגשה וטלטלה כל יהודי שלמד את החוברת .הוא
מסביר כי מספר הבניין המפורסם ,770 ,שווה בערכו
לגימטריה של המילים "בית משיח" .לא פחות ולא
יותר  -הוא עצמו ,בחיבור תורני רשמי שלו ,מצהיר
באופן ברור כי ביתו  - 770 -הוא בית המשיח .אשרינו
שזכינו לחיות בזמן מיוחד זה ,בדור של המשיח.

13

14

כ״ד מרחשון ה׳תשפ״ג \ 18/11/2022

חדשות

www.hageula.com

האם זו ידידתה הטובה ביותר של ישראל?

מזרח ומערב
ומי שביניהם
במראות הזורמים מאוקראינה ,מטים את דעת הקהל העולמי כנגד פעולות המלחמה
שמבצעים הרוסים תוך כדי כיבושם את שכנתם .האם נשכיל ללמוד את הלקח? • בנתיים
אצלנו נכנעים לגחמות הממשל האמרקאי ,וראש הממשלה חתם על הסכם המעביר לרשות
לבנון ,מאגרי גז ענקיים ,תוך שינוי הגבולות • אחרי עשרות שנים בהם נכנעו ממשלות
ישראל ,בזה אחר זה ,ללחצים מחוץ ,והביאו לקריסת ההרתעה והתפיסה הבטחונית ,פעם
אחר פעם ,הגיע הזמן לשנות את מנגנון קבלת ההחלטות • אנו עומדים על סיפו של סדר
עולמי חדש ,כזה שיביא בכנפיו טוב ,צדק ויושר ,בעבור ישראל ובעבור העולם כולו
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רחל שאבי
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אמיתי

במערב אוהבים לשנוא את פוטין .וממילא גם
כאן ,איך לא .התקשורת הפרוגרסיבית מעצבת
את דעת הקהל כמו פלסטלינה .בתחילת המלחמה ,הדי
פיצוצים מעליו ,ושיירת פליטים על שברי גשר שקרס
ברקע מאחוריו ,דיווח רון בן ישי מאוקראינה .ניסיונו
העשיר של האיש כעיתונאי תחת אש ואחד הפרשנים
הצבאיים המזהירים בעולם ,הוציא ממנו משפט שהוא
אולי משפט המפתח להבנת הטרגדיה" :שני הצדדים
משקרים" ,הוא אמר.
לנוכח תמונות הזוועה ,קשה לזכור שלטנגו צריך
שניים .אבל היות ואפרופו תקשורת פרוגרסיבית גם לנו
יש ניסיון עשיר בדמוניזציה בין-לאומית  -תמונות ילדים
פלסטינים רעבים ,הלוויות המונית של רוצחים קדושים
והפצצות של חיל האוויר הישראלי על בתי מגורים(?)
של "אוכלוסיה אזרחית בלתי מעורבת"(?) בעזה וכיוצא
בזה ,דיווחים מ"מוקדי הלחימה" ,שמשום מה לעולם אינם
מציגים את שדה הקטל של רצח יהודים ,שלא לדבר אצלנו
על למשל התעלמות מוחלטת של התקשורת ממעורבותו
העמוקה והממוקדת של השב"כ במחדל רצח רבין -
אז מותר לנו גם לקחת זום-אאוט ולחשוב קצת.
בנאום מעניין שנשא במוסקבה הזהיר פוטין כי העולם
ניצב כעת בפני סדר עולמי חדש .לדבריו  -הסיבה לכך היא
שהאליטות המערביות פועלות בקדחתנות כדי למנוע את
קריסתה הבלתי-נמנעת של הדומיננטיות העולמית של
ארה"ב ובעלות בריתה" .העידן ההיסטורי של דומיננטיות
מערבית בלתי-מעורערת ביחסים הבינלאומיים מגיע
לקיצו" ,אמר" .אנו ניצבים על סף מפנה היסטורי ...המערב
אינו מסוגל עוד להכתיב את רצונו לשאר האנושות אבל
עדיין מנסה לעשות זאת ,ורוב המדינות אינן רוצות עוד
לסבול את זה".
מי יותר מאיתנו מכיר את "הדומיננטיות העולמית של
ארה"ב ביחסים הבינלאומיים".
"דומיננטיות מערבית בלתי מעורערת" שעלתה ועולה
לנו בחיי אדם ,ואכן מתבטאת ב"יחסים הבינלאומיים"
הכפויים שלנו עם שכנותינו הידידותיות .בכל האמור
ב"ידידתנו הגדולה ארה"ב" ו"המחוייבות האמריקאית
לביטחוננו" ו"הערבויות האמריקאיות לקיום ההסכמים",
שמשום מה הם תמיד "הסכמים" לנסיגות ישראליות
חד-צדדיות והרות אסון.
ככה זה התחיל:
שלושה ימים בלבד לאחר ניצחון ניסי במבצע סיני
( 1956למניינם) ,בעקבות "לחץ מדיני" שהופעל עליו
מצד ערה"ב נאלץ בן גוריון להודיע על נסיגת צה"ל
מכל השטחים שכבש .רצועת עזה ורוב סיני .ה"מחויבות
האמריקאית לביטחוננו" החזיקה מעמד בקושי עשר שנים,
ושוב איימו להשליך אותנו אל הים .במלחמת ששת הימים
נאלצנו לכבוש שוב את הרצועה וסיני ,ולאחר מכן שוב
במלחמה הקיומית של יום כיפור .את מחיר הדמים הנורא
שילמו עשרות אלפי יהודים ,מה שלא הפריע לבגין לחתום
שוב על "הסכם שלום" הזוי שמשמעותו נסיגה משטחי
הביטחון החיוניים בסיני ,כולל שדות תעופה אדירים
ובארות נפט ,בטקס משפיל ,על מדשאות הבית-הלבן
המטופחות ולתפארת ישראל .הסכם מטורף עוד יותר
נחתם עם ירדן .אוי .את הריטואל המטופש הזה סיכם הרבי
שליט"א מלך המשיח במספר מילים כאובות שאומרות
הכל" :איך הם מצליחים להפוך כל ניצחון צבאי לתבוסה
מדינית"?! ואם לא השם מצילנו מידם במערכת אין סופית
של ניסים גלויים ונסתרים  -אזי חיים בלעונו.
כל האסונות הללו ללא יוצא מהכלל נחתמו ב"לחץ"
אמריקאי נלהב מדי ,ובגיבוי שירי ונאומי שלום הזויים
מהשמאל האובדני שלנו.
מי שעדיין לא הבין עם מי ומה יש לו עסק ,יעיין
ב"הסכם" האחרון עם "לבנון" ,שהיום היא מדינה-לשעבר
לכל דבר ועניין .הסכם כניעה מחפיר שמעניק לחיזבאללה
במתנה מים-טריטוריאליים ישראליים בהיקף שלא יאומן
פלוס שדה-גז חדש שאין לו מחיר .מיליארדים בשנה.

לחלק מאיתנו הדברים הללו אינם הפתעה .מי מאיתנו
ששמעו את נבואותיו הברורות של הרבי שליט"א מלך המשיח
שהצביע חד משמעית על מה שיקרה אם ...ו -צדק תמיד
למה?
כי ככה החיזבאללה רצה.
במהלך מעמד חתימת ה"הסכם" קיפצו ה"מתווכים"
האמריקאיים הלוך ושוב בין המקום בו ישבה המשלחת
הישראלית למקום אחר בו ישבה משלחת לבנון-לשעבר,
משום שהערבים לא הסכימו להיפגש וסירבו אפילו
לתמונה משותפת עם הישראלים ,שמא יתפרש הדבר
כהסכמה לנורמליזציה כל שהיא עם היאהוד .מה יכול
לגרום למישהו לחתום על "הסכם" חסר שחר כזה?! כנראה
תסמונת האישה המוכה .או בשמה העתיק והמדויק יותר
 גלות רוחנית .במקור ,גלות איננה מצב גיאוגרפי-פיאודלי .גלות יושבת על מצב נפשי של רגשי נחיתות
לאומיים ,ויכולה לתפוס אותך גם בירושלים .לא ,אנחנו
לא עם חופשי בארצנו .המלכנו לנו פריץ והוא יושב לנו
על הראש.
פוטין היטיב לתאר את המצב הזה לאחרונה במינוחים
של פוליטיקה-גלובלית .בדבריו האשים את אמריקה
בגזענות והתנשאות על שאר עמי העולם .וזה לא דמיוני
כפי שזה נשמע .היא משחקת את השוטר של העולם ,אך
איננה נאמנה לבעלות בריתה ויחסי החוץ הלא אנושיים
שלה משרתים את האינטרסים שלה בלבד .ראה תמונות
משתפי הפעולה האפגניים הנטושים תלויים על כנפי
המטוסים האמריקאיים ונופלים לידי הטאליבאן .לדבריו,
משתמשת ארה"ב באוקראינים כבשר תותחים במלחמת
ההתשה שלה נגד רוסיה ,וכך דוחפת את האזור למרחץ
דמים שאיש לא רואה את סופו .למי שעדיין לא ברור איך
זה יגמר ,התבשרנו היום כי "הממשל האמריקני דורש (!)
מ"מקביליו" האוקראינים להסכים לאפשרות של שיחות
שלום עם רוסיה ,במקום הסירוב הפומבי עליו הכריזה
קייב" .העייפות מאוקראינה היא אמיתית" ,הסביר גורם
אמריקני שהתעייף ...מה גם שהצ'ק הפתוח שהעניק
ביידן לזלנסקי יעלה לו ביוקר רב מדי בבחירות האמצע
בקונגרס .נו ,אז אם ככה אז גיים אובר .זהו ,עכשיו עושים
שלום יאללה יאללה  -כולם לעמוד יפה בשורה ,לנופף
לעיתונאים ,ללחוץ את ידו של הפריץ האמריקאי התורן
ולקוד קידה קלה.
רק שהמשחק הזה עלה בחייהם של מאות אלפי בני אדם.

לא נורא .אוקראינה היא רק האפגניסטן החדשה .ועל
"יוזמת שתי המדינות שבירתן ירושלים" כבר דיברנו?
המשחק הבא בקולוסיאום ,ורצוי לפני הבחירות
באמריקה .בשביל זה אנחנו כאן.
לחלק מאיתנו הדברים הללו אינם הפתעה .מי מאיתנו
ששמעו את נבואותיו הברורות של הרבי שליט"א מלך
המשיח שהצביע חד משמעית על מה שיקרה אם ...ו -צדק
תמיד ,עומדים משתאים לנוכח סירובם העיקש של חלק
מאיתנו להכיר בכתובת הברורה שעל הקיר .בנוסף הוא
אומר שאסור להניח לאף אחד ,כולל אימפריות ,להפוך
אותנו לכלי משחק .גם הם יודעים מה שכתוב בבייבל על
ההולי-לאנד והצ'וזן פיפל.
הם רק מצפים לשמוע את הדברים מאיתנו:
לשמוע שהעולם והאנושות אכן נבראו עבור עם ישראל.
רק על מנת לסייע ל"ממלכת כהנים וגוי קדוש" לממש
בארץ-הקודש את האימפריה-האלוקית הנצחית .הארץ
הזו היא שלנו משום שהקדוש ברוך הוא נתנה לנו .ואת
מה שהוא יתברך נותן  -איש אינו יכול לקחת/למסור.
כל תפיסה אחרת היא משענת קנה רצוץ ,ממצרים ואשור
הקדומות ועד לערבויות-אמריקאיות .השטח הוכיח
שהאימפריאליזם של היום מרפה ממי שפשוט לא נכנע לו,
ופונה לחפש פראייר אחר.
ואפשר לקצר תהליכים .יהודים הם בעלי בחירה .הבחירה
החשובה ביותר בחיינו כעם הייתה תמיד לבחור ולשמוע
בקולו של הנביא האמיתי .גם היום יש נביא בישראל,
ומעבר לנבואותיו וההוראות הבטחוניות המדוייקות שהוא
גוזר ,חוזר הרבי שליט"א מלך המשיח נון סטופ על מה
שהוא מגדיר כנבואתו העיקרית ,לאמר:
אנו אכן עומדים על סיפו של סדר עולמי חדש .לגמרי.
האימפריות הקלאסיות תכרנה בכך בקרוב ,ותפסקנה
לנצל עמים באכזריות ולהתנגח זו בזו .כוחה של האנושות
כולה יופנה באחת לתמיכה גורפת בשליט העולם החדש.
אדם שיגלה את שלטון השם עלי אדמות ,ויכונן מלכות
נצחית של אמת צדק ויושר.
למה הוא מחכה?
שנבחר בו ,כמובן.
במלך המשיח.
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״אימתי קאתי מר? לכשיפוצו מעיינותיך חוצה”

הרבנים התפעלו מהביאור
החדש על ספר התניא
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

נדב לביא
משלחת מיוחדת של רבני ארגון 'לכשיפוצו
מעיינותיך' הגיעה לסדרת ביקורים בבתיהם של
גדולי הרבנים והאדמו"רים מכל החוגים .הביקורים
נערכו בעקבות הוצאת הסט החדש של ספר התניא
המבואר ' -תניא עם ביאור למבקשי השם'.
הארגון פועל להפצת בשורת הגאולה ולימוד החסידות
בקהילות החרדיות בארץ הקודש ,ובמסגרת פעילותו
מוציא לאור עלונים ,מגזינים וספרי לימוד בענייני
משיח וגאולה .פעילות הארגון מתקבלת בציבור באהדה
רבה ובשמחה על היוזמה המבורכת שמנגישה את תורת
החסידות לקהל הרחב.
כעת ,עם הוצאת הסט החדש ,יצאו רבני הארגון,
ובראשם הרב מנחם כהן שליט"א ,רב קהילת חב"ד בבאר
שבע ,להביא את בשורת הסט החדש אל גדולי ישראל
מכל החוגים.
סדרת הביקורים נפתחה בביקור אצל האדמו"ר
מביאלא שליט"א ,שקיבל את המשלחת בחמימות רבה
ועיין בספר ממושכות ,ואף העלה יחד עם רבני הארגון
זכרונות מביקוריו אצל הרבי שליט"א מלך המשיח
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,
שכן יום הביקור הוא ביום הסתלקותו של האדמו"ר
מבעלזא  -יום מיוחד מאוד אצל האדמו"ר ,שבדרך כלל
לא מקבל בו מבקרים ,אך עבורם שינה ממנהגו וקיבל
אותם לפגישה.
בפגישה עצמה דנו ארוכות על המעלות והחידושים
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

האדמו”רים והרבנים מקבלים את הסט החדש

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.
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הגירסה החדשה והמתקדמת של קופת הצדקה

על כל הקופה:

קופות הצדקה של העתיד
מנהלי מוסדות וגבאי צדקה רגילים לכתת את רגליהם ולשחוק את גלגלי רכביהם באיסוף
קופות צדקה הפזורות באלפי בתי אב ועסקים ברחבי הערים והארץ .אך לא עוד • הפיתוח
החדשני של 'קופות מעיין' מציג קופת צדקה חכמה שיודעת כמה היא מכילה ,מסוגלת לתת
תזכורות ,ואפילו לסלוק אשראי ולהגיד תודה רבה • זה הנותן בריא

מנחם

מנחם אמיתי

אמיתי

קופת מעיין .זה שמה של הקופה החדשנית
ופורצת הדרך .כל מטבע או שטר שעובר
דרך החריצים הייעודים שלה ,נקלט ומעודכן מיידית
בתוכנת ניהול מתקדמת המקצרת תהליכים ארוכים
של עבודת איסוף הצדקה המייגעת.
העיצוב שלה שואב את מוטיביו מתנועת ה'ופרצת'
המפורסמת ,ויחד איתה כעין מפל זורם פנימה.
המערכת החכמה שמוטמעת בה ,מכילה גם רכיב
 NFCשמאפשר תשלום מהיר באמצעות צימוד הטלפון
החכם ,או לחילופין באפליקציית 'ביט' הפופולרית.
מאחורי הפיתוח ,עומד בחור צעיר ואנרגטי בשם
מעיין זהב .מסלול חייו החל בישוב שערי תקווה שם
הכיר בנערותו את שליח הרבי שליט"א מלך המשיח
במקום  -הרב ירון בבלי שהכיר בפניו את עולמה של
תנועת חב"ד.
מעיין נשבה בקסם והחל אט אט לשמור תורה ומצוות
עד שהפך ל'תמים'  -תלמיד ישיבות חב"ד מן המנין.
את שליחותו מצא בישיבה לבעלי תשובה בירושלים
בניהולו של הרב שקד מיינר .שם השתלב בתפקידים
אדמיניסטרטיביים לצד לימוד תורה יומיומי.
במהלך השנים ,החל לסייע בגיוס הכספים לטובת
המוסד ואז גילה את הנתון הבא  -כ 50%מהכנסת
קופות הצדקה הפזורות בבתי אב ,מפסיד המוסד בגין
עלויות האיסוף .כן ,להוציא אדם שיכתת את רגליו
ויאסוף קופות המפוזרות בכ 2000בתים ,עולה כחצי
מהתרומות הנאספות.
מגיל צעיר פיעפעה היזמות במעיין .החינוך
המעצים שאותו קיבל בבית הוריו ,ותובנות מעולם
החסידות שדרכן גילה כי בכוחו של יהודי לכבוש
כל פסגה ,היוו מצע מצוין והעניקו לו תחושת
ביטחון ללכת על כל הקופה .תרתי משמע.
מתוך היכרותו העמוקה עם התחום ,יצר מעיין את
אב הטיפוס של הקופה שתענה על הצורך ותשאיר
הרבה יותר צדקה אצל המוסד ובהגדלה משמעותית
של סכומי התרומות הנכנסים דרך הקופות .לאחר
מאמצים והשקעה רבה ,זכה מעיין לברך על המוצר
המוגמר וניגש לייצור סדרתי.

הכרישים משקיעים

בשלבי המוצר המתקדמים ,השתתפה חברת קופות
מעיין בתכנית ריאליטי ייחודית בשם 'הכרישים'.
במסגרת התכנית ,סוללת אנשי עסקים ואילי הון
מובילים בוחנים סטארט-אפים ומוצרים פורצי דרך

המוצגים לפניהם ומחליטים אם להשקיע במיזם זה או
אחר תמורת אחוזים ממנו ,או לדחותו.
מעיין זהב הופיע בתכנית ,הציג את הקופה
המשוכללת שלו ,וביקש השקעה של רבע מליון תמורת
 7%מהמיזם .מתוך ארבעת אנשי עסקים ,שניים הסכימו
להשקיע ,לבסוף נסגרה עסקה :השקעה של רבע מליון
תמורת  28%מחברת הקופות.
השקעת 'הכרישים' במיזם שלו העניקה דחיפה
משמעותית לקופה החכמה ומעיין נכנס לענין בכל
כוחו .מוסדות ראשונים סגרו הזמנות משמעותיות
והחברה מציגה זינוק בפעילות.

לאסוף או לסלוק?

אחת המעלות הייחודיות של הקופה ,היא היכולת
להשאיר את המזומן אצל התורם ולסלוק את כרטיס
האשראי שלו בהתאם לסכום שנאסף בקופה .כך נחסך
לחלוטין הצורך באיסוף הקופות הכרוך בטרחה והוצאות
רבות.
האופציה המסורתית של איסוף המזומן ,קיימת כמובן
תמיד ,אך כשהיא מגובה באמצעים המתקדמים היא
הופכת לרווחית ומצדיקה את המאמץ  -וזאת מאחר
שתכולת הקופה מעודכנת במערכת החכמה אליה
מחובר מנהל המוסד ולפיה הוא בונה מסלול איסוף יעיל
ומשתלם.
לצד השכלולים הטכנולוגיים ,הקופה גם מגיבה
ב'תודה רבה' בעת תרומה

ובשיר שמח לכבוד התורם .היא יודעת לזכור גם
תאריכי ימי הולדת של המשפחה בה היא 'מתארחת',
לתזכר במנגינה נעימה לפני כניסת השבת ,להדליק 'נר
נשמה' דיגיטלי בדופן שלה לפי בחירת התורם ומהווה
פריט יודאיקה בפני עצמו ומתנה רבת ערך לתומכי
המוסדות.

קופה פיזית דווקא

מעיין רואה בפריצת הדרך בנושא הצדקה שליחות
עצומה ,מלבד הסיוע למוסדות תורה וחסד ,נתינת
הצדקה עצמה ידועה כמצווה מרכזית השייכת במיוחד
לתקופתנו  -תקופת הגאולה ,כמו שאומר הפתגם הידוע,
גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה .לדבריו ,הייחודיות
במוצר היא בשמירה על המסורתיות בנתינה באמצעות
קופת צדקה בשילוב עם האלמנטים הטכנולוגיים
החדשניים ביותר .החשיבות בנוכחותה של קופת צדקה
פיזית בבית /בעסק /או ברכב מוזכרת בעקביות בדברי
הרבי שליט''א מלך המשיח.
בשיחות ה'דבר מלכות' ,מסביר הרבי שליט"א מלך
המשיח את נתינת הצדקה האולטימטיבית הנגזרת
מהמילה 'זהב'  -ראשי תיבות 'זה הנותן בריא' .כלומר
נתינה ברוחב לב כשהכל בסדר ,עוד לפני שצריך
להשתמש בה כסגולה לרפואה ,להצלחה או לשלום בית.
לתת כדי לשדרג את המצב האישי וכמובן כדי להביא
גאולה.
מעיין ,שזהב הוא שם משפחתו ,חקק את המשפט הזה
על הקופה החכמה ובזה הוא מעביר את המסר של
הצדקה העדכנית של דורנו  -ברוחב לב ,בעין
יפה ,בנפש חפצה ,ברוח טובה ובהרגשה נעימה.
זה הנותן בריא.
המיזם של מעיין ,מצטרף לשורת שכלולים
בתחום הצדקה להם אנו עדים בשנים האחרונות.
עידן התשלומים הדיגיטליים פתח איתו צינורות
חדשים ורחבים לעולם הנתינה והחסד ,החל מגיוס
ההמונים ששידרג את עוצמת הנתינה והערבות
ההדדית ,ועד לעמדות תרומה דיגיטליות שהפכו
נפוצות בכל בית כנסת.
כמו שהתבטא הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחותיו
הקדושות על חידושיו של הלווין בעולמנו .הלווין,
שבכלל נוצר ופותח למטרות צבאיות ,הפך לכלי
תקשורת רב עוצמה בין מדינות ויבשות ועד שניתן
כיום לעזור לאנשים ולהעביר להן כספים ותמיכה
בקצה העולם ללא כל מאמץ ,בשונה משנים עברו.
אין ספק כי מיזם זה יחזק את נתינת הצדקה בקרבנו
ויוביל לקבלת פני משיח תיכף ומיד ממש.
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תנועת המטוטלת מביאה לשינוי תודעתי

משילות  -חלום או מציאות?

מהאופוזיציה לקואליציה
דווקא השפל הגדול ביותר ,התקופה בה מחנה שלם נמצא באופוזיציה  -היא זו שעשויה להביא
ניצחון סוחף • המזרק הריק שהותיר את הרופא נדהם ושיגר מסר לרבבות יהודים • וזו הסיבה
שבגללה אפשר לנשום לרווחה ,למרות שנראה שהכל על הפנים

מנחם

טל רוזנברג

אמיתי

בימים אלו מוקמת ממשלה חדשה בישראל.
העם אמר את דברו ,והוא די שמח מכך שדברו
נשמע .אך טבעי שמצביעי הגוש שמרכיב את הממשלה
החדשה יתהלכו ברחוב בתחושה חגיגית .הם מרגישים
כי השלטון חוזר לידיים ראויות ,ולמדיניות הנכונה
שתצעיד את עם ישראל לביטחון ,שגשוג ,ושמירה על
אוצרות הרוח האדירים שניתנו לנו .אך באופן מעניין
ולא-בלתי-הגיוני ניתן למצוא גם רבים מקרב אלו שלא
הצביעו לגוש הקואליציה החדשה ,שמוצאים את המבט
החיובי על המתרחש.
אמנם לא אלו המנהיגים להם ייחלו ,ולא זו המדיניות
עבורה הצביעו ,אך הם מוצאים נחמה בלתי מבוטלת
בעובדה שהגיע הקץ לפלונטר בן כמעט ארבע שנים.

הסחרור הפוליטי לא תרם לאף אחד ,וממשלת מעבר
רעועה איננה יכולה לקדם אף לא את מדיניות מצביעיה.
הם מתנחמים בכך שכעת לפחות תתפקד בישראל ממשלה
יציבה ,שתחתום את המשבר הפוליטי ואולי גם את עידן
הקיטוב הגדול אותו חווינו עד עכשיו.

לא לעולם חוסן

אך ישנם כאלו מקרב מצביעי הימין שיטענו טענה
מעניינת .הם סבורים כי היה שווה להיכנס אל הסחרור
המייגע והארוך הזה ,כדי להגיע לתוצאה הנוכחית.
בדיעבד ,הם יסבירו ,אולי טוב שהיתה כאן במשך שנה
וחצי ממשלת לפיד-בנט .שהרי לולא ממשלה זו לא היינו
מגיעים להישג כזה ,של קואליציה ימנית הומוגנית בת
 64מנדטים.
את תחושה זו ,המבוססת על "תנועת המטוטלת" ,ניתן

למצוא גם בגוש המתנגד לממשלה החדשה .בקרב מצביעי
מפלגות האופוזיציה הצעירה יהיו רבים שיאמרו כי אולי
עכשיו ,כאשר העם יראה מה יכולה לעולל פה הממשלה
החדשה ,העידן הרע הזה  -להשקפתם  -יביא רק טוב
לאחר מכן .וכמו שאמרה אחת ממנהיגות אותו גוש ,כי
"גם אם החורף ארוך ,הוא לא ימנע את בוא האביב" ,ובכך
ביטאה את התחושה שאמנם כעת הפסדנו ,אך אולי דווקא
תבוסה היא המסייעת הגדולה לניצחון משמעותי בהמשך.
ואם עד עכשיו תיארנו את תחושת המטוטלת בצבעים
פוליטיים ,הרי שגם בתחומים משמעותיים יותר ניתן
להצביע על כך .הרי ,אף מנהיג פוליטי כזה או אחר איננו
המשיח .אף מפלגה לא תושיע אותנו מהצרות ,אלא רק
תפעל במסגרת הפרלמנטרית ובתחום החקיקה לממש
מדיניות טובה יותר ורעה פחות.
אף יהודי לא שם את מבטחו בפוליטיקה .ברור שאנו
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מצפים למשהו הרבה יותר גדול.

תהיה משילות?

גם אם אנחנו שמחים ושיכורי ניצחון ,אסור לנו לשכוח שיש
צרות רבות שממשלת ימין לא תפתור .יש היום רוע בעולם ,מוות,
מחלות ,אובדן ,עוני ,לחץ כלכלי ,איומים ביטחוניים ,פיגועים ,לא
את הכל אפשר לפתור .ואם פעם היינו יכולים לפחות לדעת כיצד
עלינו להתמודד עם כל קושי ,וקיבלנו הדרכה ברורה ממנהיג
הדור  -הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א  -הרי שגם כעת,
בתקופה זו בה אנו מתחזקים בידיעה שהוא חי וקיים ,מבקשים
כולם לדעת וללמוד מהי דעתו בנושאים השונים העומדים על
הפרק.
אך כמו בפוליטיקה ,גם הפסד צורב וחושך סמיך ,הוא בסך-הכל
עוד תחנה בדרך לניצחון הגדול .דווקא חושך הגלות ,התקופה בה
נראה כי הרוע נמצא בשיא כוחו ,היא אבן היסוד של הגאולה .היא
תחנה בלתי נמנעת לקראת היעד הסופי ,הטוב המוחלט .בדיוק
כפי ששיא החושך בלילה הוא השלב האחרון לפני שמאיר היום,
כך גם סוף הגלות  -רגע לפני שאנו נכנסים לעידן בו הטוב שולט
לבדו על העולם ללא שום רוע  -מתאפיין במצב בו נראה כי הרוע
בשיאו.
רעיון זה עומד גם בבסיסו של חורבן בית המקדש .המדרש אומר
כי בורא העולם מחוייב כביכול למלא אחר המצוות שהוא כותב
בתורה .קביעה זו מעוררת תהיה ,שהרי אנו יודעים כי הקדוש-
ברוך-הוא החריב את בית המקדש ,בית הכנסת הגדול בהיסטוריה
של עם ישראל ,וכיצד הוא עשה זאת? איך זה מתאים עם ההלכה
הקובעת כי אין להחריב בית כנסת?
אלא שהחרבת בית כנסת מותרת במקרה מיוחד ,כאשר עושים
זאת על-מנת לבנות על שטחו בית כנסת חדש ,גדול ויפה יותר.
אז מותר למחוק את קודמו .ביאור זה מראה לנו כיצד גם המקרה
החשוך והעצוב ביותר  -חורבן בית המקדש  -אינו אלא מדרגה
בדרך לבניית הבית השלישי ,הגדול יותר ,המפואר יותר ,והכי
חשוב  -הנצחי.
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עם ישראל
מתעורר:
ביזוי התפילין
שהביא לתנופת
הנחות בכל הארץ

המזרק הריק

בדיוק בימים אלו ממש ,לפני  45שנה ,חגג העולם היהודי כולו
את החלמתו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מהאירוע
הלבבי אותו חווה בעת ההקפות של חג שמחת תורה .היום בו יצא
הרבי מלך המשיח שליט"א לראשונה לקהל החסידים ,חתם תקופה
קשה מנשוא ,בת חודש ושבוע ,בה הוא לא נראה לקהל החסידים
ולא יצא לבית המדרש .באותה תקופה דאג העולם כולו לשלומו
של הרבי .ראש הממשלה מנחם בגין ביקש להתעדכן באופן קבוע
במצב בריאותו ,נשיא ארצות הברית ג'ימי קרטר שיגר מכתב
איחולי החלמה ,והתקשורת עקבה אחר ההתפתחות הרפואית.
רבבות היהודים שהיו רגילים בדרך קבע לראות את הרבי מלך
המשיח שליט"א  -נותרו המומים מכך שעבר זמן רב כל-כך והוא
איננו יוצא אל הקהל .הדאגה שררה בלבות כולם .אלא שבאחד
מאותם ימים ,במהלך הטיפול הרפואי ,כאשר הרופא ביקש להזריק
לרבי מלך המשיח שליט"א זריקה מסויימת ,שאל אותו הרבי
כיצד מתמלא המזרק בחומר לכדי תכולה מלאה .השיב הרופא
כי הואקום שבתוך המזרק ,החוסר באוויר ,שואב אליו את החומר
וממלא את המזרק לחלוטין.
הרבי מלך המשיח שליט"א היה מרוצה מן התשובה ,והורה
להעביר את המסר הזה לקהל החסידים העצום  -דווקא הריק
המוחלט ,דווקא התקופה שנראית חשוכה ורעה ,היא זו שמביאה
ל"מילוי המזרק"  -היא מביאה את האור הגדול שלאחריה .ואכן,
בראש חודש כסלו תשל"ח ( ,)1977חלה הטבה משמעותית במצבו,
והוא יצא לראשונה מאז האירוע אל הקהל העצום שהמתין בחוץ.
החגיגות הגדולות שהתחוללו אז בניו-יורק ,בישראל ,ובמאות
ריכוזים יהודיים בעולם כולו  -יחד עם המבצעים החדשים בהם
פתח הרבי מלך המשיח שליט"א לאחר מכן ,היוזמות פורצות
הדרך ,ודברי התורה העמוקים יותר מלפני כן ,סימלו יותר מכל
את האור האדיר שפורץ לאחר שיא החושך.
גם כעת ,כאשר לעיתים נראה שהגלות בשיאה ,מסביב נראה כי
הרוע הוא גזירת הגורל ,ומעל הכל מרחף המצב בו כבר  28שנה
שאיננו רואים את הרבי מלך המשיח שליט"א ,לא זוכים לשמוע
ממנו דברי תורה חדשים והוראות ברורות חדשות בקולו ,אל לנו
ליפול לתודעה הכוזבת כאילו זהו המצב ואין בלתו .החושך הוא
ההקדמה הטובה ביותר לאור הנצחי ,עלינו רק להוסיף בעוד מעשה
טוב ,מצווה ,ולימוד תורה .והאור יפציע בענק.

מושקא רותם
התיעוד ,שהופץ עד מהרה ברשתות החברתיות ,גרר גל תגובות נזעמות מצד
הצופים שמיהרו לגנות את המעשה ומאידך לתת את תשובת המשקל האמיתית -
רבים תיעדו את עצמם מניחים תפילין ,הצהירו כי אף שאינם מגדירים את עצמם כדתיים,
הרי שהיהדות ומצוותיה תופסים אצלם מקום משמעותי של כבוד.
במרצ גינו בזריזות את המעשה והודיעו כי האדם שזוהה לכאורה כפעיל מרצ ,אינו חלק
ממערך המפלגה ורק לבש חולצת מרצ על דעתו.
זהבה גלאון ,שיתפה בחשבון הטוויטר שלה תמונת קולאז' של פעילי מרצ עטורים בתפילין
וכתבה 'אלו הן הפנים האמיתיות של מרצ' .תמונות רבות ונוספות של פעילי מרצ מניחים
תפילין החלו לשטוף את הרשתות החברתיות ודוכני התפילין של חב"ד הוצפו במניחי תפילין.
הפוליטיקאים ,כדרכם ,הזדרזו לרכוב על הגל ,לנשק את התפילין מול המצלמות ולקושש
עוד כמה קולות .כך או כך ,הם עשו שירות עצום למצווה החשובה ,הם העלו על נס את גאון
יעקב והצהירו קבל עם ועדה ,היהדות חיה ונושמת ,נר לרגלי העם הזה ,משמעותית ונוכחת.
ללא ספק היה לכך השפעה מכריעה על תוצאות הבחירות שהיטו את הכף לטובת ממשלה
יהודית ,מסורתית ודתית.
אורי זכי ,יו"ר הנהלת מרצ ובעלה של תמר זנדברג ,שבעצמו מקורב לשמירת התורה
והמצוות ולשלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח ,הגיב על המעשה בטוויטר וכתב" :ראיתי את
הסרטון המזעזע של ביזוי תפילין על ידי אדם הלובש חולצת מרצ .מברור שערכתי אף אחד
במרצ לא מכיר האיש ,כולל מסניף נתניה שם אירעה התקרית .זו בוודאי לא דרכה של מרצ.
אחרי עלילת הדם לפני שנה וחצי על 'חוק התפילין' שלא היה ולא נברא ,לא אתפלא אם
מדובר במתחזה במטרה לעורר שנאה והצבעה"
'חוק התפילין' כזכור ,לא היה אלא סעיף דל בשר בהצעות חוק אותן מעלה מרצ מידי פעם
בפעם לפני הכנסת שהפך בניפוח לא מידתי לכותרות שערוריתיות והוביל גם הוא לגל הנחות
תפילין גדול בכל רחבי הארץ .אורי זכי עצמו ,פרסם אז תמונה שלו עצמו עטור בתפילין
ועטוף בטלית.
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מכתבים למערכת הגאולה
האם אין עוד נושאים?

קיבלת את העיתון האחרון במהלך חגי תשרי וכאשר
עברתי עליו כמידי חודש גליתי שהפעם אני צריכה לקרוא
על דבר אחד ויחיד ַ -ה ְק ֵהל .כקוראת קבועה של העיתון
אני רגילה ומצפה מידי חודש לעיתון רבגוני המלא בשלל
תכנים עשירים ומרתקים ,הן בגיליון החדשות והן במגזין
התוכן .מדוע החודש העיתון שכח מכל עולמנו הנחמד וצוות
הכותבים החליט שהדבר היחיד שמעניין אותי הוא ַה ְק ֵהל?
ואסיים בטוב ,אביע את תודתי למערכת הנפלאה שעושה
את עבודתם נאמנה לציבור הקוראים והקוראות ואני בתוכם,
ומביאה לנו זוג גליונות מעניינים מידי חודש בחודשו .תודה
רבה.
שרה עצמון ,פרדס חנה
תגובת המערכת:
מובא במקורות שישנה עצם בשם 'עצם הלוז' (ישנן דעות
שונות על מיקומה של העצם  -באזור האחורי של הראש
או בעמוד השדרה) ,עצם זו ייחודית בכך שהיא ניזונית
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
זו  -שקיימת לנצח  -יבנה כל הגוף בתחיית המתים וכך
יקום לתחייה.

יהודי של הקהל

קראתי בעיון רב את העיתון האחרון וכן את המגזין עולם
חדש בהם הופיע תוכן רב וגדוש על שנת ַה ְק ֵהל .החל מהראיון
המקיף במגזין התוכן ועד להשוואה על הפער בין הגילאים
אז והיום תוך שימוש בדוגמה מעולם הסמארטפונים העדכני.
אקווה שהצלחתם ושתצליחו עוד להחדיר בי ובשאר
הקוראים את החיות החזקה שהחדיר בנו הרבי מלך המשיח
שליט"א בכל שנות ַה ְק ֵהל ,ובשנת ִת ְש ַמ"ח בפרט .ללא הרף

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.

מידי לילה בחג הסוכות זכינו לשמוע בשיחות הקדושות עוד
ענין ,עוד חידוד ,עוד ביאור ,והכל סובב סביב נקודה אחת
 ַה ְק ֵהל .בעזרת ה' שכל יהודי יהיה "יהודי של ַה ְק ֵהל" כמושאמר אז הרבי מלך המשיח שליט"א ,ונזכה כולנו להתגלותו
המיידית בגאולה השלימה מיד ממש.
שמשון אמסלם ,בית שמש

קריאת פרק מ"ג בתהלים

למערכת הגאולה שלום רב,
רציתי להציע הצעה שאולי כדאי שתופץ בציבור באמצעות
העיתון הנפלא שלכם  -העיתון שמקדם את בשורת הגאולה
הקרובה בקרב עם ישראל .הצעתי היא שמידי יום יקראו
כל עם ישראל את פרק מ"ג בתהילים הכולל תפילה על
צרותינו ובקשה על מלך המשיח ובנין בית המקדש ,באם כל
עם ישראל יקרא את זה מידי יום ביומו אני בטוח שזה יזרז
מאוד את הגאולה שכולנו מחכים לה יום יום.
נ .ב .קראתי את טורה של רחל שאבי "מה שתה יונה
הנביא?" אך לא מצאתי תשובה לשאלה.
משה גולדשטיין ,בני ברק

עוד על הקהל

בקשר עם מצוות הקהל שראיתי שהארכתם בנושא זה
בגיליונכם האחרון ,ראיתי לנכון להוסיף ולציין מספר
עובדות שנראה שלא התייחסתם אליהן:
קריאתו של המלך בתורה מורכבת ממספר פרשיות בספר
דברים כמתואר ברמב"ם ,אך ישנה דעה נוספת והיא דעת
הספרא שהמלך קורא אף את פרשת קדושים בספר ויקרא.
היראים מחלק את המצווה הזו לב' מצוות שונות ,מצווה
שהמלך יקרא בספר דברים בשנת הקהל ומצווה נוספת
שכאשר המלך קורא כל עם ישראל צריכים לבוא.
בספר נחמיה מופיע תיאור כיצד קרא עזרא הנביא בתורה
לפני העם בראש השנה ,וכתבו על זה מפרשים שהכוונה
כאן למצוות הקהל (ומעניין מה פשר ההקדמה לראש השנה
כאשר זמן המצווה בסוכות).

במייל:
office@hageula.com

בוואצפ:
03.677.7075

זכריה ראובן ,עין אילה

ניסים ללא הפסקה

אכן ,ניסים של ממש פוקדים את ארצנו הקדושה .רק כדי
לסבר את האוזן ,הבולען שנפער בנתיבי איילון (כנראה
בעקבות העבודות לבניית מגדל הספירלה בעזריאלי) הוא
הבולען הגדול ביותר בהיסטוריה של כביש איילון ,ולמרות
זאת  -כפי שנכתב  -לא היו נפגעים .זה נס שמראה לנו איך
ה' כל כך אוהב אותנו ושומר עלינו ובפרט בעידן הנוכחי,
ערב הגאולה.
אנחנו מצידנו צריכים להתחזק בדברים אותם הקדוש
ברוך הוא רוצה מאיתנו  -להתנהג יפה אחד לשני ,לכבד כל
אחד ,לדבר רק טוב על הזולת ולהתחזק בלימוד .שה' יראה
שגם אנחנו מוכנים ויביא לנו את הגאולה השלימה.
קארין בוארון ,ירושלים

חיים של ניסים

הגיעו לידי בחודשים האחרונים ,חלק מהעיתונים שיצאו
לאור( .כאן המקום לבקש את הפצתם בצורה קבועה ,בכל
מקום בו ישנם קוראים .זה ממש מחזק ונותן לנו כוחות
גדולים ,לקרוא סוף סוף עיתון שמאיר את היום) .לאורך
כל הכתבות ובמיוחד בכתבה "כשנס רודף נס" (בעיתון של
חודש תשרי) אתם מדגישים את הניסים הגלויים שהקב"ה
עושה עם עם ישראל בכל עת.
חייבים להמשיך בכיוון זה ,ולעורר את הציבור לפתוח את
העיניים לראות את הניסים .כל מי שעוקב אחרי המתרחש
בעולמנו ,ובמיוחד בארץ ישראל בה חיים מיליוני יהודים.
חיילים ששומרים עלינו יומם ולילה ,עדים יום יום למעשי
הניסים ,למניעת פיגועים ה' ישמור ,שלא לדבר על אנשי
היחידות שעושים את מלאכתם בדממה ומצליחים ,בחסד ה'
לעצור פיגועים כאלו ואחרים .עלו והצליחו והמשיכו להאיר
את חיינו במבט זה.
אליעד שלום ,צפת

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

לזכור שאנחנו מבקשים משיח!

איך יכול להיות שדווקא כעת כשאנו מצפים לגאולה האמיתית והשלימה ,שתבוא בכל רגע ,אנו עדים לפחד ,ייאוש ועצב? התשובה היא
שאין סתירה בין הדברים ,תקופה זו מאפשרת לנו לגלות את הטוב הפנימי ולהפיצו לכולם
עוד רבה העבודה שלפנינו ,בכדי
שההמון יכריז משיח ,יבקש משיח ,יחיה
עם המשיח בשביל הגאולה האמיתית
והשלמה.

לבקש בכל יום את הכוחות הפנימיים
של נקודת המשיח שבתוכנו ,זאת שכל
מטרת קיומה היא בשביל לתת ולהשפיע
טוב .תשפיעו טוב ,תהיו טובים!

אלו הם הדברים בחיצוניות .מבפנים
כולם כבר כנועים ,מקווים מכל עבר
שיגיע "מישהו" ויגאל אותם .חסרה להם
ההגדרה  -משיח.

בחירה נכונה של כל אחד ואחת מאיתנו
בכל יום ,משנה עולמות .וזאת צריכה
להיות בחירה יומית ,עכשיו בהווה
לבחור בטוב .מה היה ,מה יהיה ,זה לא
יכול להשפיע עלינו .מה עכשיו ,מה
עושים עכשיו ,בכדי שיהיה טוב ,על
זה צריך להגיד כל בוקר "מודה אני
לפניך" ...על האפשרות להוציא לפועל
בכל יום את הסיכוי להכריע את הכף
ולגאול את העולם.

אבל הם מצפים לו בכל יום שיבוא!
אתם יודעים מה זה לשאוף לגואל? אתם
יודעים מה זה לבקש גאולה? זה להיות
הגואל בעצמכם ,ליצור סביבה גאולתית
סביבכם .אי אפשר אחרת.
אנחנו חייבים ומוכרחים להבין שבנו
תלוי הדבר .זה לא יגיע מבחוץ ,אם
זה לא יגיע מבפנים .כן יהיו כאלה
שיתפסו לא מוכנים ,ויצטרכו לחשב
מסלול מחדש .אבל מי שכבר משתוקק
להיגאל ...חייב להיות גואל.
ובמה הדברים באים לידי ביטוי?
להסתכל על המציאות ,עם נקודת
המשיח שבתוכנו .שבתוכי ,שבתוך כל
אחד ואחת מאיתנו.
זאת לא תחרות ,זאת לא מלחמה ,ואין
כאן את מי לא לאהוב ,ואין מה לחפש
את הרע ,גם לא רחמים עצמיים ,גם לא
פחדים עמוקים ,ואין דבר כזה כישלון
ואין ממה ליפול.
להביט ,להודות ,לחיות ,ולהחיות.

זה נשמע גדול ,נשמע רחוק ,נשמע שאין
בידינו כלים לכך...
אברהם אבינו שבעברו היה המבול,
ובעתידו הייתה הברית עם הקב"ה ,חי
בהווה עם עבודת אלילים סביבו ...אך
הוא דאג לנפץ כל פסל .היהודי הראשון,
השליח הראשון ,שהתעקש להפיץ את
טוב השם בעולם.
עוד לפני שהכל התחיל ,עוד לפני
שקיבלנו תורה ,החסד בנה את העולם.
בהמשך הצטרכנו גם גבורה ותפארת,
רחמים .אבל לפני הכל בשביל לבנות
עולמות צריך לבחור להיות בעלי חסד.
מי שלומדים חסידות יודעים שגם
הגבורה והתפארת משרתים את החסד.
הם לא באמת בשביל עצמם.

כך בגאולה האמיתית והשלמה ,נבין
שהכל טוב.

העבודה שלנו .וההזדמנות לגילוי תלויה
בנו בלבד ,וישנה הזדמנות ,ענקית!

אם פנינו לטוב ,הכיצד נתנהג שלא
בטוב?

דווקא כשאין סיבה לחגוג ,יכול משיח
להתגלות!

מה קורה לנו בחברה? ממתי בדיוק נהיינו
רודפים או רדופים .ממתי הכל הסתבך

בנו תלוי הדבר ,רק בנו!

בחירה נכונה של כל אחד
ואחת מאיתנו בכל יום,
משנה עולמות .וזאת
צריכה להיות בחירה
יומית ,עכשיו בהווה
לבחור בטוב .מה היה ,מה
יהיה ,זה לא יכול להשפיע
עלינו
כל כך? ואיך זה שדווקא התקופה הזאת
מנבאת לנו את התכלית ,את התגלות
מלך המשיח לעולם?
יאוש ,עצב ,חולי ,פירוד ,איבוד התקווה,
עזיבת המוסכמות ,שכיחה ,לשכוח את
התכלית ועצמנו לדעת… עכשיו יבוא
משיח?
חז"ל אמרו שדווקא בחודש חשוון יש
סיכוי להתגלות המשיח .חודש של בניין
בית המקדש השלישי והנצחי!
חודש ללא חגים ,וכל כולו עומד על

חודש חשוון הנקי מכל סממן חג ,נותן
לנו את ההזדמנות להביא גאולה בכוח
עצמנו .אז נכון היה מבול ,אז נכון גם
עכשיו לא משהו ,אבל יש עתיד מובטח
וטוב לפנינו ...נתחבר אליו כבר כעת,
בהווה.
ללמוד ולהפיץ את המעיינות ,לאפשר
להם להגיע לכל חלקה .בתוכנו ובחוץ.
לפעול ,לקרב את הטוב ,הגאולה נמצאת
אצלנו.
ומשיח כבר מתגלה… זה לא תלוי בחג או
בשמחה כזאת או אחרת .זה כאן אם נרצה
בזה ונחיה את זה.
להביט בכל יום בתמונה של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,מאוד מאוד עוזר,
מרגיע ,מעודד ,מרים מאיפה שאליו
נפלנו ,מזכיר לנו שמשיח מתגלה,
זה כבר התחיל ...בכל יום רואים את
הנבואות של הרבי שליט"א מלך המשיח
מתממשות ,רואים בעיניים את הדברים…
וסבלנות ,תיכף ממש נראה עוד.
תדאגו לא לפספס את המשיח בכל יום
בחיים .ותתנהגו בהתאם לימות המשיח!
יחי המלך המשיח!

שניאור גרנשטט

הנקודה שאחרי ההישג

חולמים על שינוי? אם אתם התאכזבתם או הופתעתם לטובה מתוצאות הבחירות בישראל,
אם חלמתם על זכיה ב 2-מיליארד דולר בלוטו האמריקאי ,כעת אתם יכולים לעשות שינוי אמיתי בחייכם
בימים האחרונים ,ברחבי העולם הן
בארץ בארץ הקודש והן לדוגמא ברחבי
ארה"ב ,ניתן לצפות במאמץ ציבורי
נרחב להגעה ליעד הישג מסויים  -אם
זה בתחום בחירות ממשלות ,או גם
בהגרלות קנה מידה בלוטו למיניהם.
בתחומים אלו נראה כי המאמץ לפריצת
תקרת הזכוכית וההגעה ליעד הנכסף,
אשר לשם כך ,יש לגבור על רצף
המכשולים בדרך משתלמת בסופו של
עניין.
במקביל לכך ,בשבועות אלו גם קוראים
במהלך פרשיות התורה את פרשת חיי
אברהם אבינו ,אבי האומה היהודית; בין
המצב של אברהם בהיותו מנהיג ומוביל
את העולם לאמונה בא-ל אחד ,לבין

מקום הולדתו בו היה צריך למסור את
נפשו כדי להילחם בעבודת האלילים
שהיתה אז .עבר אברהם אבינו סדרה של
ניסיונות קשים שבכולם עמד בגבורה
נפלאה ,ואפילו בהגיעו לגיל  75קיים
את ציווי ה' לעזוב לפתע פתאום את
מקומו הקבוע וללכת "אל הארץ אשר
אראך"  -וגם כאן קיים את ציווי ה'
מבלי להסס.

במהלך חייו ,כאשר קיים את ציווי ה'
במצוות ה'מילה' ,אז אמר לו ה' "אתהלך
לפני והיה תמים"  -שלימות [=תמים],
כיוון שדווקא בקיום הברית נפעל
שלימות הקשר בין אברהם לה' וממנו
בירושה לכל יהודי באשר הוא ,כאשר
רק אז התחבר הניצוץ הפנימי (שקיים
גם אצל כל יהודי) בין אברהם להקב"ה
בקשר נצחי בל ינתק.

על פניו ,זוהי פסגת השלימות שיכל
אברהם להגיע אליה ,לאחרי שגם הושלך
לכבשן האש עקב אמונתו בה' וחייו
ניצלו בנס.

בתורת החסידות מוסבר על נקודת
הלימוד מזה אלינו  -שגם לאחרי שיהודי
מגיע לשלימות בכל עניני הקדושה
בתורה ומצוות ,דרושה דווקא אז נקודת
ה"ביטול" למה שנדרש ממש כעת לרצון
ה' מבלי לערב יותר מדי את הגבלות
השכל.

אבל זה עדיין לא מספיק...
דווקא בגיל  99לאחרי שאר האירועים

וזה מה שנוגע לזמננו כעת לאחר
שהתבשרנו ע"י הרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח ש"הגיע זמן
הגאולה" ,ו"כעת צריכים רק לקבל פני
משיח צדקנו" ,לאחרי פסגת השלימות
שעם ישראל זכה לה במהלך הדורות
אשר חרף כל הגזירות והקשיים נשארו
איתנים באמונתם.
כעת הגענו לנקודה שאחרי השלב
הסופי :לעבור לעידן החיים בימות
המשיח!
או אז ,מתחבר בגלוי הניצוץ היהודי -
"ניצוץ משיח" עם משיח בעצמו ומשלים
את כל מטרת העבודה הפרטית והכללית
בעם ישראל ,בגילוי מלך המשיח בבית
המקדש ,בגאולה האמיתית והשלימה.

www.hageula.com
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לעשות
את הבחירה
שלנו

הסתיימו הבחירות ,שלטי
המועמדים השונים הוסרו
מהקירות ונראה כי כל זה
מאחרינו ,הגיע הזמן לעשות
בחירה ,אבל מסוג אחר לגמרי.
לבחור איך אנחנו רוצים להיות
פעם אחת נפגש יהודי עם הרבי שליט"א
מלך המשיח ואמר שהוא בנפילת רוח מכך
שאינו מצליח להתגבר תמיד על יצרו.

שאל אותו הרבי שליט"א מלך המשיח :האם
ראית פעם ציור של הצייר 'פיקאסו' אמר
האיש:כן ,ובכמה הוא נמכר בשוק? אמר
האיש :בכמה מאות אלפי דולרים.
שאלו הרבי מלך המשיח שליט"א :ולמה?
והלו אפשר לקחת מצלמה לצלם את הציור
ויעלה רק כמה סנטים בודדים?
אמר האיש :הציור שהוא עצמו צייר והתייגע
עליו שעות עם מכחולו ,צבע לשם וצבע
לשם ,שעות של מחשבה ,ולצייר ולתקן
ולשנות ,ציור בו השקיע את נשמתו עליו
משקיעים אלפי דולרים ,ואילו בתמונה
יש את הציור ,אבל אין את כל ההשקעה
והנשמה של הציור.

אמר לו הרבי מלך המשיח שליט"א :זו בדיוק
התשובה אליך ,מלאך הוא תמיד עושה מה
שאלוקים רוצה ולא חוטא אף פעם ולכן הוא
כמו תמונה ,אבל אנחנו ,שיכולים לבחור בין
רע לטוב ,ונלחמים ומתגברים ומנצחים  -זה
שווה מליוני דולרים! זה הציור האמיתי עם
כל הנשמה.
ולכן גם אם נפלת תדע לקום מתוך ידיעה
עד כמה יקרים לאלוקים הניצחונות שלך!
חברים ,בחירות בכנסת ,בחירות בקלפיות.
אבל מה עם לבחור בחיים האישיים שלנו?
"ובחרת בחיים" ב"עולם קטן זה האדם"
לדעת שאלוקים נתן לי את הכח לבחור נכון
ולנצח.
בספר התניא למייסד חסידות חב"ד בפרק
י"ג מתאר בעל התניא את האיש המתמודד
בעבודת ה' האישית שלו ,יצרו הגס מושך
אותו לתאוות עולם הזה ,ויצרו הטוב מושך
אותו לתורה וקדושה ,לעשות מה שה' חפץ.
אבל אומר בעל התניא שאם אתה מחליט
לבחור בטוב יש לך סיוע מיוחד מאלוקים.
הרבי מלך המשיח שליט"א כותב במכתב
שיש החושבים שמי שהולך אחרי כולם
בתנועת ה'עדר' מכיוון שהולכים אחרי
ה'זרם' הם המוערכים ,אך האמת שמי שהולך
עם האמת שלו גם אם זה לא מה שבסטייל,
אותו מעריכים באמת.
במכתב אחר אומר הרבי מלך המשיח
שליט"א שאת זה רואים לאורך כל
ההיסטוריה של עם ישראל ,שסוד קיומו הוא
עקב כך שלמרות היותו בין העמים לא הלכו
אחריהם אלא היו שונים והלכו דווקא עם
דבר ה'!
מצד העניין של בחירה חופשית אז אלוקים
עשה שייראה ש'עולם הזה' שווה משהו…

אבל באמת הוא מחכה לזה שאתה תבחר,
תבין שהחיים של בנאדם לא מסתכמים
בלאכול ולישון ,ולבעוט בכדורים.
יש חיים מעבר ,מלאי תוכן ומשמעות ,של
שליחות אלוקית שבשבילה אלוקים שלח
אותנו כאן לעולם.
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כל רגע של קיום מצווה ,של לימוד תורה זה
רגע של חיבור עם הבלי גבול ,אין סוף ,של
אלוקים ,רגע של אמת נצחית אבסולוטית
שמרים אותך טפח מכל הבוץ של העולם.
בגאולה זה מה שיהיה כולם יפנימו ,יהודים
וגויים ואפילו הדומם שהדבר היחיד ששווה
משהו זה רק הטוב והקדושה ,דרכי האמת
שמכתיבה התורה.
ברגעים אלו נדרש ממנו להיות פקחים,
לבחור בטוב ,ולא להיות אגואיסטים ולהגיד
גם לחבר :תבחר בטוב ,רגע אחד של לימוד
תורה שווה חיבור ואיחוד עם אלוקים שאין
יותר גבוה מזה!
לתת צדקה למי שאין לו מתוך כוונה שכבר
תבוא הגאולה שאז יהיה לכולם שפע רב -
אין מעשה יותר נעלה מזה.
קיצר ,חבר'ה ,לבחור בטוב ,זה ללכת עם
התורה ,צפצף על העולם ולך עם האמת שלך
בראש מורם.
יתירה מזו  -תראה שהעולם רק יותר מעריך
אותך.
אנחנו בטוחים שברגע זה ממש אלוקים
יעשה את הבחירה הנכונה לקיים את
שהבטיח לנו שבדורנו זה תהיה הגאולה
האמיתית והשלימה על ידי הרבי מלך
המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש.
יחי המלך!

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)

מגזין

ט"ז מנחם-אב תשפ"א \ 25/07/2021
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4

תרופה למחלת הנדמה לי
 //אריה קירשנזפט

הדבר האחרון שנשאר לעשות
 //שלום דובער ישראלי

10
בין ההפגנות באיראן ומחאת
הנשים ,לבין כלה עדינה הצועדת
בחופתה .מסע מהפגנה לחתונה
 //רחל שאבי

20
המאבטח הציץ פנימה
וחייו השתנו
 //מנחם מענדל אקסלרוד

אור לגויים
אחרי קריירה ארוכה בכנסת ובשורת תפקידים בממשלה ,נטל על עצמו גלעד ארדן את תפקיד
שגריר ישראל באו"ם .מה גרם לו להסכים דווקא כעת למשימה? האם הוא רואה הצלחה
במשימתו להראות לעולם את הצד האחר של ישראל? ומה הביא אותו בעיצומו של שמחת תורה
ל ?770-שיחה עם מי שמצית אור ,בבנין מלא חושך ושקר > דוד אקסלרוד ,שניאור סגל > 12

צילום :שימי הרשקופ

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הרבי שליט"א
מלך המשיח בעת פגישה
אישית בחדרו ' -יחידות'.
ח"י חשון תשל"ה ()1974

[ חידוש החודש ]
אחרי תקופת ההתעלות שחווינו במהלך ימי חודש
תשרי ,אנו מגיעים לימי חודש חשוון ,המסמלים את
המעבר לתקופת האפרוריות ,השגרה של כל ימי
השנה .לפעמים אנו חשים ככה ,לאחר שאנו זוכים
לתחושת התעלות ברגעים שונים בחיים ,אך לאחר
מכן ,נוחתים שוב בקרקע המציאות ,מה שגורם לנו
לשאול את עצמו :היכן הם אותם חוויות מרוממות
שחווינו ,בהם הרגשנו התעלות חסרת פשרות –
שרצינו שימשך לעולם ולא ייפסק?!
בחודש זה אנו מקבלים את התשובה לכך .דווקא
אחרי התעלות כה נעלית ,כימי חודש החגים ,מגיעה
העבודה של האדם ,בתוך העולם הזה ,בשגרה
האפורה .לא לחינם נקרא חודש זה ,בשם 'מר' חשון,
כשהמר ,מסמל את התחושה האופפת ימי חודש זה.
תורת החסידות מלמדת כי יש ללמוד מכל דבר
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המתרחש בעולמו של הבורא הוראה בעבודת ה' .כך
גם לגבי השינוי והירידה ממרומי חודש תשרי אל
ימי חשון האפורים .שכן את הכוח האמיתי לעלייה
וההתרוממות שחווינו בחודש תשרי ,נוכל לקבל
בשתי ידיים ולהמשיך לכל השנה כולה  -רק אם
נפגיש אותו מיד עם עבודת החיים היום-יומית
ועולם המעשה – שם אנו פוגשים את עצנו באמת,
כפי שאנו פועלים כשאין את החוויות יוצאות-
הדופן.
תפקידו של חודש חשון הוא לקשר ולחבר את
העלייה הגדולה עם החיים הרגילים  -ולאפשר לנו
להכניס את הכוחות ששאבנו בה לעולם העשייה .זה
הזמן בו מצד אחד אנו כבר עם שתי רגליים בתוך
ה"עובדין דחול" של החיים  -אך מאידך כשהחוויות
הגדולות של חודש תשרי עדיין מהדהדות ופועמות

בנו.
החסידות מלמדת שכמו כל חוויה שאנו עוברים –
שסופה להתבטל אם לא נקשר אותה מיד עם ההוויה
והמציאות – כך גם חווית החגים וההתחדשות של
תחילת השנה .יכול אדם לחוש את הקרבה והדביקות
בראש-השנה ,יום-כיפור ושמחת-תורה ,אך כשיגיע
לאמצע השנה ימצא עצמו שוב 'תקוע' באמצע
החיים ,רחוק מאותם חוויות מרוממות ,כשכל מה
שהרגיש בהתרוממות הגדולה של חודש תשרי נראה
לו רחוק ובלתי קשור למצב העכשווי.
דווקא כאשר נשכיל לשלב בין שתי התחושות,
זו הנעלית וזו הבאה בעקבותיה במשך כל ימות
השנה ,נצליח למצוא את האיזון הנדרש כדי להצליח
בעבודתינו.
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[ התוכן ]

[  ] 04המשימה האחרונה

מר חשון תשפ"ג  -שנת הקהל
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[  ] 12אור קטן בבנין החושך

מכל העולם עושים השלוחים את דרכם ,לעבר
תחנת האם  .770 -המשימה המוטלת עליהם
תחת ההגדרה המחייבת  -השליחות היחידה -
קבלת פני משיח צדקנו ,מגדירה את שלימות
משימת האדם  -חיבור עליונים ותחתונים //
שלום דובער ישראלי

ביקורו המפתיע של שגריר ישראל באו"ם,
בעיצומן של ההקפות אצל הרבי שליט"א מלך
המשיח ,הובילו לריאיון נרחב ,בו גלעד ארדן
פרש את חזונו ,סיפר על מקורותיו ועל הפעולות
הנעשות יום יום כדי להאיר את האו"ם  //דוד
אקסלרוד ,שניאור סגל

[  ] 09מחאת החיג'אב

[  ] 20עפים על אלוקות

מותה של אשה אחת בידי אנשי משמרות
המהפיכה האיראנים הצית גל מחאה ,שעדיין
לא נראה כמותו במדינה ,הסובלת תחת
שלטונות הרשע .מה ניתן ללמוד ממחאה זו,
וכיצד כל זה יכול להשפיע על חיי אשה החיה
בישראל?  //רחל שאבי

מה מביא צעיר נמרץ ,הלומד עריכת דין ,לפתוח
מרכז פעילות חב"דית בעיר עפולה ,וכיצד הוא
מצליח לכבוש את לב הנוער .הצצה לפעילותו
של השליח הרב אמיר הלוי ,בעיר עפולה ,הזוכה
לשבחים רבים מצד כל תושבי העיר  //מנחם
מענדל אקסלרוד

[ מדורים ]
בנימה אישית >  / 7בזכות
נשים >  / 8אקטאולי > / 10
יש לי ענין >  / 11טיפ לחיים
>  / 19יגעת ומצאת > / 22
תחנות מסע > 23
נא לשמור על קדושת הגליון
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[ חיים בזמן  //שלום דובער ישראלי ]

הדבר האחרון
שנשאר לעשות
למצוא את הטעות ולתקן אותה בזמן ,זה המסר אותו אנו
מציבים מיד בתחילת השנה .אין צורך להמתין • האם יש לנו
כיום מה להתכונן למתן תורה ,ומה אפשר ללמוד מהמסע
של אברהם אבינו • הבכי של הילד שמאוחר יותר הפך
לאדמו"ר ,מציב בפני כל אחד מאיתנו את השאלה ,האם אתה
עושה משהו כדי לראות את האלוקות • ומהי המשימה
המוטלת כיום על השלוחים ברחבי העולם?

העם
כבר מוכן!
לפני כל דבר מגיע השלב המקדים ,שלב התכנון ,שבו
אנו מציבים לעצמנו מטרות לגבי אותו הדבר ,מה הוא
יעשה וכיצד הוא יתנהל .אך כמעט תמיד קיים פער בין
הרצוי והמצוי ,והיצירה לא תואמת במדויק לתוכניות.
ככה זה גם בכל שלב בחיים שלנו ,כשאנו מתכננים מה
נעשה מחר או בשנה הבאה.
וכאן ,כאשר התכנית משתבשת במעט או בהרבה ,אנו
ניצבים בפני התלבטות ,האם כדאי לזרוק הכל ולהתחיל
מחדש או שאפשר בכל זאת לתקן ולייצב את התכנית
ולהחזיר אותה למסלול המקורי.
כל זה הוא משל כדי להבין מה קרה כאן בעולם מאז
בריאתו על ידי הקדוש ברוך הוא :גם הבורא יצר עולם
עם תכנית מסודרת איך הוא אמור להיראות ,אבל
בשורה התחתונה זה לא התנהל כמתוכנן.
ככל שהמצב המוסרי של האנושות הלך והידרדר ,כך
הלך והתעצם הפער בין התכנית המקורית של הבריאה
ובין המצב בעולם ,עד שהבורא החליט לשים לזה סוף,
לשטוף את היקום במים ולברוא תחתיו משהו חדש וטוב
יותר.

החיים שאחרי המבול

ככה זה כשמתנהלים רק לפי התכנית המקורית.
באם התכנית לא מצליחה לתקתק  -מתחילים הכל
מהתחלה .אך עם סיומם של ימי המבול קיבל העולם
הבטחה נצחית שלעולם לא עוד .ה' כרת עם נח ברית
והבטיח ,שהשמדת העולם והחיים בו לא תחזור על
עצמה ,אפילו במחיר של הנהגה לא רצויה מצידם.
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מאז נפתח עידן חדש .החל מאותה שבועה לנח ,הרי
שגם אם מישהו (חס ושלום) חוטא וסוטה מהמסלול,
קיימת בפניו אפשרות לשוב ולתקן את מעשיו ,ולגלות
מסלול חדש שלא היה כלול בתכנית המקורית.
עכשיו ,כשאנו בתחילת העבודה של השנה החדשה,
הגיע הזמן לערוך ביקורת ופיקוח כדי לקבל תמונה
כוללת ולדעת מה טעון שיפור.
אז איך עושים חשבון נפש בצורה נכונה? אם ניקח
לדוגמא תלמיד שקיבל השעיה מבית הספר אחרי רצף
איחורים לכיתה ,עומדות בפניו שתי ברירות :הוא יכול
לתקן את הבעיה הספציפית שלו ולהחליט שמה שהיה
לא יקרה שוב ,אבל הוא יכול להתרומם הרבה מעבר
לכך ולהחליט שמכאן ואילך הוא יהיה התלמיד הכי
מצטיין בכל התחומים.
הצורה השנייה יוצרת בתלמיד שינוי הרבה יותר
מהותי ,אבל יחד עם זה אסור לו לשכוח שבתור תלמיד
טוב הוא צריך לתקן את הבעיה הספציפית שבה הוא
נכשל .ככה גם אנו .בחשבון הנפש צריך לא להיתקע
על הפרטים הקטנים אלא להתרומם מעליהם ,אך מבלי
לוותר על תיקון הבעיות הקטנות.

מסקנה מחשבון צדק

עד כאן לחשבון הצדק האישי .ברמה הכללית של
הדור כולו זכינו לשמוע עדות ברורה מנשיא דורנו -
הרבי שליט"א מלך המשיח  -כי כל בני ישראל כבר
עשו תשובה ומוכנים לגאולה השלימה .התנאי לגאולה
המופיע בתלמוד כי "אין הדבר תלוי אלא בתשובה"
כבר בוצע בהצלחה ,ועכשיו אין הדבר תלוי אלא
במשיח עצמו.
זוהי המסקנה העולה מחשבון הצדק הכללי  -הכל
כבר מוכן ומושלם לבואו של המשיח!
וכן ,הבעיות האישיות הן בסך בכל פרט קטן (שצריך
לתקן) לעומת התמונה הרחבה ,והן לא סותרות את
העובדה הברורה שהעולם מוכן לגילוי הגדול  -הגאולה
האמיתית והשלימה  -שכבר עומדת במפתן.

תורה
חדשה
בפתח
כאמור ,עם תום ימי המבול הגדול ,העולם החל אט אט
לחזור אל מסלולו והחיים החלו לצמוח מחדש ,בדיוק על
פי התכנית ששירטט הבורא.
נאמר בתלמוד שקיומו של העולם כפי שהוא במתכונתו
הנוכחית יהיה למשך ששת אלפים שנה ,שבהם העולם
יצעד אל תכליתו בשלושה פרקים מרכזיים:
אלפיים השנים הראשונות מאז יצירת האדם הראשון
נקראות בשם "אלפיים שנות תוהו" .באותן שנים היקום
טרם עלה על מסלול תקין ,ולאחר כאלף ושש מאות שנה
החיים כולם נגדעו בעטיו של המבול האדיר.
אלפיים השנים שלאחר מכן נקראות "אלפיים שנות
תורה" .לידתו של אברהם אבינו  -היהודי הראשון ,הייתה
בנקודת התפר שבין שתי התקופות הללו ,ומאז החל
העולם להיערך לקראת הרגע המכונן שבו ירד אלוקים
על הר סיני ויתן את התורה לעם הנבחר לאחר צאתו
ממצרים.
החלק האחרון והחותם הוא החלק הנוכחי " -אלפיים
שנה ימות המשיח" ,פרק הסיום שהחל לפני כאלפיים
שנה וסיומו הקרוב הוא הוא סיום התכנית של בריאת
העולם והמעבר אל עידן הגאולה.

היסטוריה אקטואלית

התורה מקפלת בתוכה תיאור היסטורי בן אלפי שנים -
החל מבריאת העולם ועד לרגעים בהם עמד העם להיכנס
לארץ המובטחת  -אבל כל אחד שיעיין בה ,יגלה שישנן
תקופות ארוכות של מאות ואלפי שנים הזוכות לתשומת
לב קצרה על פני פסוקים בודדים ,ולעומתם ישנן
אפיזודות קצרות אותן התורה בוחרת לתאר בפרוטרוט.
ללא ספק יש בכך מטרה מכוונת וסיבה .התורה אינה
ספר היסטוריה וגם לא אוסף חוקים ,אלא כל מה שנכתב
בה נבחר בדיוק מוחלט על ידי הבורא כדי שנפיק מכך
תובנה והוראה לחיי היום יום שלנו .אפילו אירועים
שזמן התרחשותם היה לפני אלפי שנים ולכאורה אינם
רלוונטיים כיום ,גם אותם כתב ה' בתורה כדי שניקח
מהם הוראה מעשית לחיינו.
ולדוגמא :מאז מתן תורה חלפו אלפי שנים .לכאורה
ברור כשמש שההכנות שערך אברהם אבינו לקראת מתן
תורה היו טובים בשעתם ,אבל היום ,אלפי שנים לאחר
שאבותינו קיבלו את התורה ,הם כלל לא רלוונטיים.
אבל הגישה שאיתה פתחנו  -שכל דבר בתורה מחייב
לימוד עכשווי ומעשי  -מחייבת אותנו להעמיק ולבחון
שוב את סיפורי התורה.

פרק הסיום שהחל לפני כאלפיים
שנה וסיומו הקרוב הוא הוא סיום
התכנית של בריאת העולם והמעבר
אל עידן הגאולה
לגלות את הכוחות הפנימיים

הרבי שליט"א מלך המשיח מגלה כי אמנם מתן תורה
כבר התרחש ,אבל נכון לשעת כתיבת שורות אלו ,עדיין
לא קיבלנו את התורה לגמרי ,כי כל התורה שאנחנו
מכירים כיום תהיה בקרוב טפלה ונטולת חשיבות לגבי
התורה החדשה שיגלה המשיח בגאולה השלימה.
הסיפור בתורה אודות ההכנות לקראת מתן תורה הוא
אקטואלי מתמיד ,כי גם היום אנחנו מתכוננים לקבל את
התורה  -התורה החדשה.
ועכשיו ,כשהרבי שליט"א מלך המשיח הודיע ובישר
בנבואה שהנה הנה משיח בא ודורנו הוא הדור הראשון
לגאולה ,מובן כמה נחוץ להתכונן לקבל את התורה
החדשה על ידי גילוי הכוחות העצומים שבתוכנו בלימוד
התורה ,והנהגה בהתאם לימים אלו של ערב הגאולה
האמיתית והשלימה.
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הוא כאן,
קבלו את פניו
אז מה כן נשאר לעשות? בשורה התחתונה  -סיימנו
את הכל .הגאולה כבר עומדת בפתח ,המשיח התגלה
וקיבל את התפקיד ,בני ישראל כבר עשו תשובה מספיקה
בשביל להיות מוכנים לגאולה ובמדינות ערב השכנות
כבר רואים את סימני הגאולה על מלא .אז מה עכשיו?
מהו השלב הבא?
זו השאלה שהציב הרבי שליט"א מלך המשיח לפני
שלושים שנה בדיוק ,בשנת ( 1991תשנ"ב) ,באירוע
הפתיחה של כינוס השלוחים העולמי המתקיים מידי שנה
במטה המרכזי של חב"ד ,ב 770-שבניו יורק.
באותה שיחה היסטורית הרבי שליט"א מלך המשיח
חזר ומנה שוב כיצד הכל הושלם ולא נותר דבר ,והודיע
לשלוחים כי שליחותם הסתיימה .ממש כך ,לא פחות ולא
יותר.
ובלשונו הקדושה "כבר סיימו את כל עניני העבודה,
וכבר עומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו  . .מזה
מובן ,שמאחר שהשלוחים כבר סיימו את השליחות
ואף על פי כן עדיין לא באה בפועל הגאולה האמיתית
והשלימה  -צריך לומר שעדיין נשאר משהו לעשות
כדי להביא את הגאולה בפועל".
מהו אותו דבר אותו הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח
לפני אלפי נציגיו  -השלוחים הפזורים באלפי מוקדים
סביב הגלובוס  -שהוא זה שנשאר כדי להביא את הגאולה
בפועל?

מלך המשיח כבר קיבל את המינוי לגאול את ישראל

יש משיח
בדורנו
לצורך הכרת אותם כוחות עצומים שטמונים בנו,
מוכרחים דבר ראשון להכיר בקיומם ולדעת שאכן
הדבר בידינו.
מסופר על רבי שלום דובער מליובאוויטש (האדמו"ר
החמישי בנשיאי חב"ד) שבהיותו בגיל ארבע או חמש
שנים הגיע אל סבו ,הרבי (המכונה "האדמו"ר הצמח
צדק") ,כדי לקבל ממנו את ברכתו לכבוד יום הולדתו.
כאשר נכנס ,פרץ הילד בבכי ושאל  -מדוע ה' לא
מתגלה אלינו כמו שהתגלה לאברהם אבינו?
סיפור זה הוא מבטא את הצורך והתשוקה הבסיסית
של כל יהודי להיות חדור לגמרי במציאות אלוקית -
שבה אין עוד שום מציאות אחרת זולת הקדוש ברוך
הוא .וכעת ,ברגעים האחרונים לפני הגאולה ,צפה
ומתגברת תשוקה זו בכפל כפליים ,כי הגאולה היא
העידן המושלם שבו כל יהודי ייחשף אל האור האלוקי
במוחש.
המבער הפנימי שעומד מאחורי אותו רצון של כל
יהודי לראות אלוקות במוחש הוא הנשמה האלוקית
שהכניס ה' בקרבנו ,ממש חלק מאיתנו " -חלק אלוקה
ממעל ממש" ,אותה הוא העניק לנו בעת מצוות ברית
המילה.

כולם זוכים לראות

ברית המילה היא הביטוי החזק ביותר לרעיון הכללי
של קיום המצוות .על ידי קיום מצוות מילה מוטבע
חותם הברית בבשר הגשמי של היהודי ,ובכך מתחברת
הדרגה האלוקית הנעלית ביותר עם הגוף הגשמי של
כל אחד ואחד מישראל.
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זוהי המטרה של כל מצווה  -לחבר ולאחד את
האלוקות והקדושה עם העולם החומרי והגשמי,
ובקיצור :להפוך את העולם הזה לדירה עבור אלוקים,
דירה שבה הוא יוכל להרגיש בנוח להתגלות ללא שום
צמצום או מסך מפסיק.
כאמור ,בכל יהודי יש את אותו כח מניע לרצות
אלוקות .כל יהודי שייך בעצמו לקבל את הגילוי
האלוקי כמו שקיבל אברהם אבינו לאחר ברית המילה
בפתח האוהל.
ויתירה מכך :מאחר שכולנו עברנו בגיל קטן את
המצווה של הברית ,וכולנו קשורים איתה בצורה זו או
אחרת ,הרי שכל יהודי אכן זוכה לקבל בפועל ממש
את הגילוי האלוקי בדיוק כמו שקיבל אברהם אבינו.
צריכים רק להיות ראויים ומוכנים לכך כדי לראות זאת
במוחש.

לקבל את פניו

גם הגילויים של הגאולה האמיתית והשלימה
שייכים כיום לכולנו ,כי בנשמתו של כל אחד קיים
"ניצוץ משיח"  -הוא אותו מנוע פנימי שמעורר אותנו
להשתוקק לגילוי ה' על ידי ההנהגה המתאימה לזמן כה
נשגב כמו בגאולה השלימה ממש.
המיוחד בתקופה הנוכחית הוא שמשיח הוא כבר לא
משהו עתידי ,אלא משהו עכשווי ,ובעיקר מעשי.
אם בכל דור היה את אותו צדיק שאלוקים בחר וייעד
לעמוד מוכן להיות המשיח לכשיגיע הזמן המיוחל,
הרי שבדורנו זכינו שאותו צדיק  -הרבי שליט"א
מלך המשיח  -כבר נבחר וקיבל את המינוי לגאול את
ישראל והוא כבר התגלה בתור המלך המשיח.
כיום כל המכשולים שהיו בדרך לגאולה הוסרו ואינם
עוד ,והעבודה הנחוצה להבאת הגאולה הושלמה כליל.
אין שום הסבר המניח את הדעת להמתנה המיותרת
לגאולה השלימה.
כיום העבודה צריכה להתמקד בלקבל את פניו של
מלך המשיח ,מתוך ציפייה והשתוקקות עזה להתגלותו
המידית.

להכיר בו
את התשובה לשאלה פתח הרבי שליט"א מלך המשיח
בציטוט מתוך הספרים הקדושים ,בהם נקבע כי בכל דור
מעמיד ה' צדיק מזרעו של דוד המלך ,המוכן בכל רגע
לקבל את האות מבורא עולם ללכת ולהביא את הגאולה.
ובדורנו  -כך הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח -
סיימנו את הכל ,ולכן שליחותו של המשיח להביא את
הגאולה כבר החלה (!).
כעת ,הדבר היחיד שנשאר הוא שנקבל את פניו
של מלך המשיח ונכיר בו ,כדי שהוא יוכל למלא את
השליחות שהוטלה עליו ולהוציא את כל ישראל לגאולה
האמיתית והשלימה.

רק משיח
דמותו של שליח מורכבת משני הפכים .מצד אחד
השליח הוא עצמאי וביצוע השליחות נתון לשיקוליו
האישיים ,אך מצד שני הוא חייב להיות בטל לרצונו
של המשלח ,אחרת הוא פשוט כבר לא שליח אלא סתם
מישהו שעושה מה שהוא רוצה.
וההוראה שהטיל עלינו הרבי שליט"א מלך המשיח -
על השלוחים ,ועל כל יהודי ויהודי בדור שלנו  -צריכה
להתבצע במלואה .כיום כל העיסוק בהפצת התורה
והיהדות מוכרח להיות חדור בנקודה הזו  -לקבל את פניו
של מלך המשיח.
במילים פשוטות הכוונה היא ,שכל אחד צריך להתכונן,
ולהכין את הסביבה שלו לקבלת פניו של מלך המשיח,
על ידי שלומדים היטב את הנושא של הגאולה והמשיח
מהצד התורני שלו  -כמוסבר בהרחבה בספרים העוסקים
בענייני משיח וגאולה.
למשיח כבר לא צריך רק לחכות ,הוא כבר כאן .לכן
אי אפשר רק לעמוד על הגג ולחכות לו ,אלא כל אחד
צריך לעשות את כל מה שתלוי בו ,וכל מה שביכולתו,
כדי לקבל אותו ולהכריע את הכף ולהביא את הגאולה
השלימה על ידי משיח צדקנו בפועל ממש.
מבוסס על שיחות הרבי שליט"א מלך המשיח ,דבר מלכות:
נח ,לך לך ,וירא ,חיי שרה ה'תשנ"ב
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home design
טפטים וחיפויים

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

המרכז הארצי במחירים זולים
חייגו עכשיו • 058.770.2929 :כולל שירותי התקנה
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תשרי ה׳תשפ"ג  -שנת הקהל (אוקטובר )2022
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[ בנימה אישית  //נעמה טוכפלד ]

להאיר מהפנים לחוץ

דווקא בתוך הבית • בימים בהם כל אחד שקוע בעצמו ,בזמן בו גם כשהאדם נמצא בחוץ ,שקוע כל כולו
בתוך ענינו הוירטואלים ,אנו נדרשים פעם בשנה לשבת יחדיו ולהקשיב לנרות

להקשיב למה שהנרות מספרים צילום :אבי אוחיון ,לע״מ

עם התקרבותי לחב"ד גיליתי עולם
שלם של מנהגים והנהגות שונות לגמרי
ממה שהכרתי ,לעיתים אפילו הפוכות
ובמקרים מסוימים ,מתמיהות לגמרי.
המעניין הוא ,שככל שחקרתי כל שינוי כזה הבנתי את
ההיגיון הפנימי שבו ואת המהות האמתית של כל דבר,
או לפחות קיבלתי טעימה ומשם הדרך לשאול  -אז
למה זה בעצם לא ככה ברגיל ,היתה קצרה.
למשל ,הידעתם שבחב"ד נוהגים לשים את החנוכיה,
בפתח הבית ,אבל מבפנים  -אל מול המזוזה?
נוהג שבעולם הוא שאת החנוכיה שמים בחוץ ,לשם
פרסומי ניסא ,להודות על ניסך ,הגיוני ביותר .אבל
בחב"ד נהוג לשים את החנוכיה בתוך הבית כאמור,
לנוכח המזוזה ,ומנהג חסידי בהוראת אדמור הזקן הוא
להתבונן בנרות הדולקים ,לפחות כמחצית השעה.
פשוט לשבת -ולהביט.
וחשבתי על זה ,למה זה ככה .למה בתוך הבית ומה
המשמעות של זה .ופתאום הבנתי משהו .חנוכה הוא
חג החינוך .חג שבו אנו מספרים לילדנו על הניסים
שקו בימים ההם ,בזמן הזה .נותנים להם דמי חנוכה
ומשחקים ,לפחות אמורים לנסות -בסביבונים .זהו חג
משפחתי שבו מתכנסים כל בני הבית יחד ,להדלקת
הנרות ,לאכילת סופגניות ולביבות ולאווירה חמימה
ומשפחתית מחברת .והנה ,בדור שבו חדרה הטכנולוגיה
לפני ולפנים ,ומונחת בכך יד כל אחד מאיתנו ,כנראה
שהחנוכיה צריכה להאיר קודם כל בבית .לא חזון נפרץ
הוא לראות בני זוג יושבים בבית קפה ,כל אחד שקוע
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לזכור שהמהות שלנו היא התא
המשפחתי ,היחד ,הבית .ללכד את
בני המשפחה סביב רעיון עתיק
וקדום ,כשטכנולוגיות חדשות
ואמתניות מצליחות להפריד
ביננו גם כשאנו יושבים זה לצד
זה ,ובעיקר ,לנסוך בנו כוח פנימי
מחודש ,להאיר מהפנים אל החוץ.
לשאוב אור ושמחה מהביחד
ולהביא אותם לרחוב החשוך והקר
בטלפונו ,או מפגש משפחתי שבו כל אחד עסוק בווצאפ
שלו ,עם אנשים שלא מעניינים אותו כשהאנשים
החשובים באמת  -יושבים בכלל מולו .לכן כנראה,
בדור הזה ,פרסום הנס צריך להיות קודם כל בבית.
לנתק את העינים מהמסכים ,ולחבר אותן לנרות חנוכה
הדולקים שמשנים איזה רכיב בנפש .לזכור שהמהות
שלנו היא התא המשפחתי ,היחד ,הבית .ללכד את בני
המשפחה סביב רעיון עתיק וקדום ,כשטכנולוגיות
חדשות ואמתניות מצליחות להפריד ביננו גם כשאנו
יושבים זה לצד זה ,ובעיקר ,לנסוך בנו כוח פנימי
מחודש ,להאיר מהפנים אל החוץ .לשאוב אור ושמחה
מהביחד ולהביא אותם לרחוב החשוך והקר .ומה לגבי
פרסומי ניסא בחוצות העיר? קל .מי שלא ראה חנוכיה

אימתנית על רכב נוסע ,במרכז המסחרי ,על גבי טנק
צבאות ה' או סתם כך ברחובה של עיר ,לא ראה פרסום
הנס מהו.
בתכלס ,האתגר הגדול ביותר בדור הזה הוא לאו
דווקא פרסום ההמונים ,למרות שזה נעשה קל יותר
ויותר עם המדיה החדשים ,הרשתות החברתיות
והאפליקציות השונות.
אלא דווקא האדם הבודד ,היחיד ,המפגש הפיזי .ולכן
בחבד חנוכה הוא חג משפחתי.
וחינוך זה הבסיס לכל המרקם החברתי והרוחני שלנו.
מתי בפעם האחרונה הסתכלתם לבני המשפחה בעיניים
וניהלתם שיחה בלי שמשהו יזמזם ירטוט יצלצל או
יצפצף באמצע?
בלי שתהיה איזו הסחת דעת ,בלי שמשהו דיגיטלי
ימשוך את תשומת לבכם מהנוכחים שמולכם?
אחד הדברים שאדמורי חב"ד הורו לנו בחנוכה הוא
להביט לפחות  15דקות בחנוכיה הדולקת .לפחות.
נסו לשבת מול חנוכיה דולקת חמש דקות בשקט בלי
להתעסק בשום דבר אחר ותגידו לי איך זה מרגיש.
בלתי אפשרי כמעט.
זה בדיוק מה שדורש מאיתנו חג החנוכה .לעצור רגע
להתרכז .להתבונן .להאיר מהפנים לחוץ .נכון שלהאיר
החוצה זה דבר חשוב ,אבל אם לא נדליק את האור
הפנימי שבנו ,גם האור החיצוני יהיה מזוייף .ולכן חג
האורים מתחיל באור אחד ,קטן והופך להיות אור איתן
 ,כי להתחיל בעצמי זה הכי קשה ,אבל הכי משתלם
ובסוף ,גם התוצאות יהיו בהתאם.
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[ בזכות נשים  //מלי קופצ'יק ]

יש גם בונוס אישי

גלי את סוד הטוהר הנשי ,לאהבה נמשכת ,בלתי נשחקת כי הזוגיות שלך זקוקה ליחס מיוחד!
והפעם ,הבונוסים שמרוויחים שומרי טהרה! • טהרה ממבט אישי
שמירת הטהרה ,לבד היותה מצווה חשובה
השומרת על הזוגיות וטהרת הבית ,הרי
היא סגולה בדוקה להוושע בניסים,
במיוחד כאלו הקשורים להולדת הילדים.
שני סיפורים מתוך רבים שהגיעו לשולחן המערכת.
שליחת הרבי שליט"א מלך המשיח חוי כץ מנווה
סביון מספרת:
"היה זה מספר שנים לאחר הולדת ביתנו הבכורה,
חיכינו בכיליון עיניים להרחבת המשפחה ,וביקשנו
מספר פעמים ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח
באמצעות ספרי ה"אגרות קודש" .הרצון לילד נוסף
מילא את כל ישותי ויום אחד פניתי לרבי מקירות
ליבי ,כשדמעות בעיניי ,ושאלתי מה אני יכולה לעשות
כדי לזכות בילד .קיבלתי מענה שבו מבוארת ההשפעה
הנצחית של שמירת טהרת המשפחה ,שאף סבא וסבתא
השומרים על טהרה מביאים ברכה לכל צאצאיהם,
לדורות!
הבנתי מהמכתב שעליי לפנות לסבתי ,בת השבעים,
שלעת עתה אינה מוגדרת כשומרת מצוות ,ולבקש
ממנה שתיטהר מהפעם האחרונה שראתה דם -
כשלושים שנה קודם לכן ...התגברתי על הבושה
הטבעית והחשש מפני תגובה צינית ,דיברתי עימה
על העניין ולהפתעתי הגמורה היא הסכימה ,באהבתה
אותנו ,לעשות זאת עבורנו! המעניין היה שהיא טבלה
בלילה שבו גם אני הייתי אמורה לטבול.
בחודש ההוא הרבי שליט"א מלך המשיח בירך
אותי בקשר לטיפול טבעי מסוים ובאותו חודש זכיתי
להתעבר! הרופא היה מופתע ,כשחזרתי אליו אחרי
חודשיים עם בחילות הריון  -כי מבחינתו הבעיה לא
נפתרה .אולם ,למרות הכול ,נולד ילד צדיק ומתוק
במיוחד.
בעזרת ה' ,שכל אחת תזכה לקשר עם הרבי שליט"א
מלך המשיח ולראיית ניסים ונפלאות".


סיגל פ .מתל אביב כותבת:
"אחרי מחלה שהייתה לי ,הבטחתי שאם אני
מקבלת ישועה ,אני מפרסמת את הנס שלי .אני מאוד
מתביישת שלא יכולתי לתת מעצמי עד שלא קיבלתי
מכה כואבת .אני לא יודעת איך להסביר את זה ,אבל זה
קשור לעניין טבילה במקווה ,תמיד מצאתי קשר ישיר.
אם לא טבלתי במקווה ,אותו חודש היה שחור .הילדים
היו חולים :יותר מרפאות ,יותר בדיקות ,יותר טלטול
בחיים .ניסיתי להדחיק .ניסיתי לומר לעצמי שזה לא
הגיוני ואין שום קשר .אך כל כך סבלתי .זו סכנה ,סכנה
שמרחפת ,אבל זה לטובתנו.
"למרות שחשבתי שה' לא אוהב אותי ,מעניש אותי -
תחילה חשבתי לעצמי' :מה הוא רוצה ממני?' אחר-כך
הבנתי שהוא רוצה שאפסיק לזלזל .כי זלזלתי וחשבתי
שאני יכולה לעשות מה שבא לי ומה שטוב לי כרגע.
"בנות ,סבלתי הרבה .יש לי כסף ,יש לי עבודה,
יש לי בעל וילדים ,אבל לא הייתה לי נחת או שמחה.
כנראה שכשאין רוחניות טובה בבית אין השפעה טובה.
מבחוץ הכול נראה נוצץ ,אבל זה לא נוצץ בכלל,
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מקור של טהרה

הולכים למסעדות ובתי קפה ,חו"ל ,בגדים ...הכל!
אבל באמת-באמת ,משהו גדול חסר .יום אחד מבינים
שהחגיגה נגמרת.
"מי שעושה מה שה' מצווה צריך לעשות עוד
ולהוסיף ,ומי שלא עושה  -צריך לעשות .אין מנוס .מי
שרוצה ,שתאמין ,אך מהרגע שהתחלתי לטבול במקווה,
מחודש לחודש השמחה התחילה לחלחל לחיים שלי.
התחלתי ללמוד הלכות על שמירת נידה .ואפילו אני
ובעלי מעריכים יותר אחד את השני ומרגישים חיבה
הרבה יותר ,והכי חשוב :נרפאתי מהמחלה!
"שיהיה ברור :אני לא דתייה .אבל שומרת על טהרת
המשפחה .ועכשיו אני יודעת כמה הקב"ה אוהב אותי...
תודה לך אלוקים".

יתרונות המצווה:

מלבד המשמעות הפנימית העמוקה של מצוות הטהרה
והעובדה שהיא ,ככל המצוות ,גורמת לנו להתחברות
והתקשרות עם אלוקים (מצווה מלשון 'צוותא') ,יש לה,
למצווה זו ,תוצאות אפקטיביות פרקטיות הנמדדות
במבחן המציאות:
זוג שחייו מתנהלים בהתאם לרוטינה היהודית שבה
תקופות קרבה וריחוק ,זוכה ,מטבע הדברים ,להעצמת
הקשר הפיזי  -ובמקביל לשדרוג שלום הבית בין בני
הזוג ,להתחדשות ומניעת שחיקה ,לתיאום והתכווננות
הדדיים לקשר ,לציפייה ,לאפשרות מנוחה ,לטיפוח
ערוץ קשר של אהבה שאינה תלויה במגע .נסו ותיהנו!
(במקרה וחלילה ,אישך מתנגד באופן עקרוני ונחרץ
לעניין  -חובה להתייעץ עם רב .הוא ידריך אותך
איך לקיים ,באופן הטוב ביותר ,את המצווה ,בהתאם

לתקופות השונות של החודש שלך .כמובן אין זה מצב
אידיאלי ,אבל כיון שהכלל הוא שמצוה גוררת מצוה,
לכן הקיום ,אפילו חלקי של מצות הטהרה ,תביא,
בעזרת השם ,בעתיד ,שיפור בקיומה ,עד לשמירתה
בשלימות).
אחת מסגולותיה המוכחות של המצווה היא העובדה
שנשים רבות שנתקלו בקשיי פוריות ,וכמהו לזרע
בר קיום  -הופתעו לגלות כי שמירת הטהרה הובילה
להריון ולידת פרי בטן גם במקרים 'אבודים' מבחינה
רפואית! ייתכן שזה בגלל שהנשמה הספציפית של
תינוקם רצתה לרדת לעולם דווקא בטהרה! פעמים
רבות הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א הורה
על דיוק פרטני בקיום מצווה זו והתוצאות המבורכות
לא איחרו לבוא.
למצווה גם תועלת רפואית ,והשלכות חיוביות הן
לבעל והן לאישה.
הטהרה מביאה שפע ברכה והצלחה ,פרנסה ,חיים
בריאים ,זוגיות ונחת  -להורים וגם לילדיהם!
היא מאפשרת המשכיות שלשלת עם ישראל הנצחי
לתפארת.
"לבושי הנשמה" (=ערוצי הביטוי שלה) של הילדים
הנולדים יהיו נקיים ,עדינים וטהורים.
טהרת המשפחה מזרזת את הגאולה האמיתית
והשלימה  -שאז הטוהר ישלוט בעולם ,בעידן בו
יתמלאו משאלות הלב של כולנו לטובה.
רוצה להעמיק עוד? פני לשליחת חב"ד באזור מגורייך
להדרכה אישית/קבוצתית ו/או שלחי מייל לכתובת
הבאה וקבלי חינם את חוברת הטהרה הדיגיטלית:
shlach770@gmail.com

www.hageula.com

[ עיון  //אריה קירשנזפט ]

העליה שמשנה את התמונה
בסרט הזה כבר היינו • קיבוץ הגלויות וחזרתו של הבורא יחד עימם חזרה למקומו ,משלימה את
מעשה שמים וארץ  -הבאת העולם למקומו הרוחני המיועד לו • התרופה למחלת הנדמה לי
לכל דבר בעולם יש את המצב האמיתי
שלו ויש את מה ש'נראה כמו' .מכשירים,
אנשי מקצוע ,אוכל ,ואפילו אנשים .יש
מצב אמיתי ויש כאילו .משחקים בנדמה

לי.
גם בתוך האנשים עצמם ,יש את הרגעים בהם נשמע
קול פנימי "הקול הדובר מתוכי אינו מי שאני באמת",
"לא יתכן שאני אמרתי את זה" ,מה באמת אני עשיתי
את זה?!".
יש גם מקרים בהם אנשים אינם מודעים לעובדה
שהם לא אוחזים במצב האידיאלי שלהם ,מה שנקרא
'חיים בסרט' .הוא בטוח שהוא מקצוען בתחומו וגם
דואג לעשות פרסום מסיבי שכולם ידעו .אנשים מהצד
קורצים עיניהם זה לזה ומרימים עליו גבה ברחמנות.
אולי לא נעים לומר ,אבל בעצם ,לכל אחד יש איזה
שהוא נדמה לי .כל אחד בעניינו הוא .כולנו בטוחים
בהרבה מאוד דברים שפתאום הם מתנפצים לנו בפנים
ומתברר שאנחנו לא מה שחשבנו .ואז אנחנו אוספים
את עצמינו וחוזרים הביתה .למקום הבטוח .לקצב
הטבעי שלא משקר ולא מחפש לעשות פוזות.
הרבה סבל ,דמיונות שווא ,חרדות למיניהן ושאר
בעיות – קשורות בנדמה לי הבעייתי כל כך.
אתם יודעים מי הבמאי המוצלח ביותר בעולם? מי
שברא אותו! מתברר שגם בורא עולם בימה לעצמו סוג
של נדמה לי .לא ,הוא לא חי בסרט .הוא הבמאי והצופה,
אנחנו השחקנים .זהו סרט בלי טריילר ובלי תפנית
בעלילה .הכל תוכנן מראש והסוף צפוי גם לצופים.
גלות .זה הנדמה לי הכי בעייתי שקיים ,וממנו
מגיעים כל הנדמה לי שאנו חווים .גלות אינה רק בעיה
גאוגרפית לעם שלם הנודד ממקומו ומתפזר בעולם.
גלות היא אבי אבות מחלות הנפש .מחלה שמטשטשת
את האמת וגורמת לאנשים לחיות בסרט דמיוני כל
חייהם.
יש תרופה למחלה :קיבוץ גלויות .לא רק שיתאספו
אז כולם חזרה לארץ ישראל ,גם הסרט יסתיים .פתאום
כולם יראו את האמת של החיים ויפסיקו להשלות את
עצמם.
בדיוק לכן אמרו חכמינו "גדול יום קיבוץ גלויות
כיום שנבראו בו שמים וארץ!" .כי קיבוץ גלויות
מביא את הבריאה לתכליתה ושלימותה .לכן גם נאמר
על קיבוץ גלויות "ושב השם אלוקיך את שבותך" –
לכאורה הלשון "והשיב" יותר מתאים כאן מאשר
"ושב" ,לומדים מכך חכמינו שהוא בעצמו שב מהגלות
ומתקבץ יחד אתנו לארץ ישראל ולירושלים לנצח.
ומה עם כל אלו שנמצאים עמוק בסרט ,ואינם מבינים
כמה שהם תקועים שם .האם הם לא ירצו לצאת? אל
דאגה ,אף אחד לא ישאר בחוץ .וכמו שנאמר" :ואתם
תלוקטו לאחד אחד בני ישראל" .פירוש "תלוקטו"
הנאמר בפסוק ,שכביכול הקדוש ברוך הוא מלקט בידיו
אחד אחד ולא משאיר אף אחד מאחור .זהו ,חוזרים
הביתה .הסרט נגמר.
ההבנה שקיבוץ הגלויות אינו רק במובן של
התכנסות ,אלא גם תחיה נפשית-רוחנית וחזרת המצב
הטבעי שלנו בקשר עם השם – מבארת מדוע ניתנת
לכך חשיבות גדולה כל כך.

www.hageula.com

עולה חדש מרוגש ,רוכן לנשק את אדמת ארץ הקודש לראשונה צילום :משה מולנר ,לע״מ

אגב ,קיבוץ גלויות כבר אינו נחלת העתיד בלבד.
הרבי שליט"א מלך המשיח מצביע על כך שמדינות
שונות לא איפשרו בעבר ליהודים לעלות לארץ
ישראל ,והיום כבר מאפשרים ואף מסייעים לכך –
ודבר זה מגשים למול ענינו את התחלת קיום הייעוד!
בשולי הדברים חשוב לציין :ישנם המייחסים את
העליה הגדולה שהיתה לארץ ישראל לפני כמאה שנה
כתחילת קיבוץ הגלויות .אולם האדמו"ר החמישי לבית
חב"ד (הרש"ב) ,הגיב לכך בחריפות ,וטען שקיבוץ
הגלויות יהיה דווקא לאחר בניין בית-המקדש ,ובוודאי
לא לפני ביאת המשיח.
אם מדברים על התהליך הרוחני של קיבוץ הגלויות,
הרי בוודאי שתהליך זה הלך והתעצם במשך השנים.
ועל-ידי קיום התורה והמצוות של עם ישראל ,ניצוצות
הקדושה התאספו למקומם האמיתי עד שיתאחדו כולם
לשלהבת אחת גדולה בגאולה האמיתית והשלימה.
מהו אם כן ההבדל בין העליה שהיתה לפני כמאה
שנה ובין העליה של השנים האחרונות החל מנפילת
מסך הברזל של רוסיה הקומוניסטית? ההבדל הוא
שהעליה האחרונה נעשתה על ידי מלך המשיח.
לפני מאה שנה עדיין לא זכינו להתגלות המשיח.
הקדוש ברוך הוא לא שלח אותו עדיין ,והוא טרם החל
את פעילותו בעולם .לכן ,אף שעליית יהודים לארץ
ישראל הינה דבר טוב ,אמנם עדיין לא ניתן לקשר זאת
לפעולת קיבוץ גלויות הנעשית אך ורק על ידי המשיח
בעצמו.

היום ,שהמשיח התגלה והוא פועל את פעולותיו
בעולם ,בוודאי שהעליה קשורה לפעולות המשיח וכפי
שהוא בעצמו אמר על כך.
השנה אנו נמצאים בשנה מיוחדת מאוד הנקראת
"שנת הקהל" .בזמן בית המקדש היו כל עם ישראל
נאספים יחד ושומעים מהמלך דברים מתוך הספר תורה.
דברים אלו חיזקו מאוד את ההמונים והם התאחדו סביב
שמירת התורה וקיום המצוות.
התוכן הרוחני של מצווה זו קיים גם היום ,ובמובן
מסויים אפילו יותר מפעם .כאשר מסתכלים בלשון
הרמב"ם המונה את סדר פעולותיו של המשיח ,את
קיבוץ הגלויות הוא מזכיר אחרון .מכך מובן שזו
הפעולה החביבה והעיקרית ביותר .כלומר ,פעולת
הקהל – לאסוף ולקבץ את עם ישראל – זהו עיקר
עניינו של המשיח!
נתחזק בפעולות הקהל ,נבקר ב 770-בברוקלין
שבניו-יורק ,המקום ששם ירד בית המקדש מן השמים,
והעיקר שנזכה מיד ממש להתקהל כולנו ולהתקבץ
בבית המקדש השלישי ,בהקהל הכי גדול בגשמיות
וברוחניות עם כל הכסף והזהב ,ונרקוד כולנו יחד
בשמחה אמיתית ,שמחת הגאולה האמיתית והשלימה
יחד עם כל עם ישראל שיבואו ויתאספו מכל העולם
כולו .ואז יתקיים הקיבוץ האמיתי והמושלם שכולם
יחד יקראו מתוך ליבם "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך
המשיח לעולם ועד" ,יקבלו עליהם את מלכות המשיח
ואת מלכות השם תיכף ומיד ממש.
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[ אקטואלי  //רחל שאבי ]

בלאגן באיראן

בין ההפגנות הסוערות באיראן ומחאת הנשים והבנות כנגד המשטר ,לבין כלה עדינה הצועדת בחופתה
ומקיפה את חתנה שבע פעמים כפי המנהג ,מחבר קו עדין שמגלה לנו את מהות השינוי המתחולל בעולם.
מסע מהפגנה לחתונה ,מסע בין עולמות
על מה הן מחרפות את נפשן?
משהו קורה באיראן .בתחילה חשבנו
שזרוע הברזל של משמרות המהפכה
תשתלח בתגובה מהירה וברוטאלית כבכל
המחאות מאז עליית האייתוללות לשלטון .אבל זה לא
קרה.
ולא שהם אינם עובדים ,להיפך .ירי חי ,מאות הרוגים,
מעצרים המוניים ,עינויים ורצח .אבל הפעם ,כל הרוגה
צעירה נוספת מבעירה עוד יותר את הרשת ואת הרחוב.
להבדיל מהמחאות הקודמות שהתריעו על יוקר המחיה
ותנאים סוציאליים ירודים ,להפגנות הנוכחיות יש מסר
אחר .כבר לא נגד התנהלות זו או אחרת שהרפובליקה
צריכה לתקן .הפעם משטר האייתוללות עצמו נמצא על
הכוונת .המסר חד-משמעי ומופנה נגד עצם קיומה של
"הרפובליקה-האסלאמית".
מה שהחל במחאת נשים על רצח צעירה שמייצגת
היטב את מצבן האומלל של נשים במדינות האסלאם,
המשיך בהצטרפות תלמידות תיכון וסטודנטים ,מתרחב
לשביתות מסחר ופועלים ,והגיע עד לתעשיית הנפט.
תמונות של מפגינות נורות ומוכות למוות או דולקות
בעקבות אנשי כוחות הביטחון הפכו לשגרה מצמררת,
כמו גם שתי הסיסמאות של המהפכה הזאת" :אשה חיים
חופש" (כי במדינות ערב הצירוף הזה איננו ברור מאליו),
ו"מוות לדיקטטור" שאיננו רק המהיג העליון אלא
הסמכות הדתית האסלאמית השיעית העליונה.
זה לא החיג'אב.
המטפחת השחורה היא רק סמל למרד נגד סדר עולמי
כפייתי ואכזר.
רק מה" ,הקליפה (עולם הטומאה) מתדמה בפני הקדושה
 כקוף בפני האדם" .בהפוכה ,כמו תמונת מראה ,כךמהתשקיף השקרי ההפוך ניתן להבין משהו על משמעותו
האמיתית של הדבר.
ויש לה חושים מחודדים .היא מריחה משהו ונובחת חזק,
כאשר נציגי הקדושה עדיין מנומנמים ולא שמים לב .בצד
האחר של המציאות רואים כוכב חדש מתקרב לעולם ,אבל
מפרשים אותו בהפוכה .ואז שורפים .חיג'אבים/דגלים/
תמונות/בובות/ספרים/בתי-סוהר שהפכו לסמל הדיכוי.
רק מה ,כמו המהפכה-הצרפתית ,כך גם כאן.
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שהמהפכה הצרפתית
כשלעצמה היתה מוצדקת .המלך היה מושחת ,והעם -
עשוק ומורעב  -פרק מעליו עול-מלכות רקובה .אבל
היות והמהפכה לא הייתה מבוססת מלכתחילה על יראת
שמיים ,היא הפכה מהרה לפריקת עול-מלכות שמיים.
אנרכיה ושחיתות מוסרית קשה שפירותיה הבאושים
מרעילים את העולם עד היום.
כלומר  -שם ,במחוזות שאינם מחוזות הקדושה,
מרגישים שמשהו עומד לרדת לעולם .שמשהו עומד
לקרות כאן .אבל לא ממש יודעים מהו באמת ,ו/או מה
צריך לעשות איתו.
ואז  -מתהפכים ומשתוללים לכל הכיוונים.
כאן אנחנו נכנסים לתמונה .תפקידו של עם ישראל
הוא לפקוח לעולם את העיניים.
ועל מה אנחנו מדברים? על האסלאם .שמתחיל להיגמר.
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ההפגנות באיראן

מלב ליבו של הפונדמנטליזם האסלאמי ,קורסת "דת מוחמד בסיף" .מתפוגג
החסד דלעומת זה שנגמר תמיד במרחץ דמים .וסוף סוף זורחת ההכרה
"כי שקר הנחילום אבותיהם וכי אבותיהם ונביאיהם הטעום" .ומה עכשיו?
"ומיד"  -ממשיך הרמב"ם ופוסק "ומיד הם חוזרים כולם אל דת האמת"
מה גורם לזה? אז ככה :כאשר עם ישראל קיבל את
האמת המוחלטת (התורה) ישירות מאת השם לפני
 3335שנה ,שאר בני-האדם עדיין לא היו מוכנים לכך.
אלף ושלוש מאות שנה של עבודות-תשתית להכנת
השטח נדרשו מאיתנו ,על מנת שמשהו מהאמת יחלחל
בהדרגה אל תודעתו הכאוטית של העולם האלילי דאז.
לפני אלפיים שנה בערך הם התחילו לזוז ,אבל עדיין לא
היו מוכנים להיפרד מהפוליתאיזם האלילי לגמרי ,ולכן
הנצרות שהופיעה אז אכן הודתה בקיום האלוקים ,אבל
לא הצליחה להתאפק ו -הדביקה לו עוד שני שותפים.
וממילא הם עדיין משתחווים לפסלים/פסולת .אז פיזר
הקב"ה את עם ישראל בכל מקום כך שיוכל להמשיך
בשליחותו הגלובלית ,והעולם המשיך להתקדם לאיטו
לקראת השלב הבא .זה לקח להם עוד איזה שבע מאות
שנה ,וההכרה באלוקים אחד ויחיד החלה דוחקת את רגלי
השיתוף .בעקבות ג'יהאד זה או אחר "שוכנעו" מיליונים
שאין אלוקים מבלעדי אללה .זה כמובן נכון ,אבל ה"נביא"
היה עדיין נביא-שקר.

בקצב של התחתונים הזמן עובר לאט ,והיהודים המשיכו
בפרוייקט תיקון העולם .עוד אלף ושלוש מאות שנים
נוספות של עבודת נמלים חובקת עולם ,והאביב הערבי
הגיע גם אל נשות מצרים ,ירדן ועכשיו גם איראן .למול
רוע טהור וחמוש ,הן יוצאות אל הרחובות בזעקות שבר.
שורפות את מה שהפך לסמל הדיכוי .על פניו  -כי
נמאס להן להירצח ,להימכר ,להינטש ולשמש קורבן
לגיטימי לאלימות ויצרים אפלים.
אבל מה שהן מפגינות שם באמת הוא מרד בנביא-
השקר .מפילות את המשוכה האחרונה בדרכה של
האנושות אל האמת.
מלב ליבו של הפונדמנטליזם האסלאמי ,קורסת "דת
מוחמד בסיף" .מתפוגג החסד דלעומת זה שנגמר תמיד
במרחץ דמים .וסוף סוף זורחת ההכרה "כי שקר הנחילום
אבותיהם וכי אבותיהם ונביאיהם הטעום" .ומה עכשיו?
"ומיד"  -ממשיך הרמב"ם ופוסק "ומיד הם חוזרים כולם
אל דת האמת".
אכן הגיע זמנה של האנושות לצעוד את הצעד האחרון
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יש לי עניין

עם
מעיין
ציזיק

הזהות היהודית

הביטוי הפשוט והארצי של היכולת לבטא
את כוח-האינסוף כאן עלי אדמות ,הוא
היכולת להוליד .ההולדה היא תכלית
הנישואים .להביא הנה נשמות אלוקיות
אינסופיות שתתאחדנה עם גופים
ביולוגיים ארציים ,ובתורם יילדו גם הם
עוד הרבה יותר שילובים פנטסטיים כאלה
וכן הלאה עד אינסוף
בתהליך שהחל לפני  3335שנים.
להיפטר מהמשוכה האחרונה בדרכה
אל דת האמת :מנביא השקר.
כי האלילות הפכה למיתולוגיה
כבר מזמן ואיננה משמעותית עוד
לאיש .הקומוניזם הכחיד את שרידיה
עד למחוזות הנידחים ביותר בסין.
גם האפיפיור יודע שלאלוקים אין
שותפים ,וחוץ ממי שממלא בעזרתם
את חשבונות הבנק החסויים שלו
בשווייץ  -לכולם כבר נמאס גם
מנביאי השקר.
עם פינוי השטח מאמונות הבל
ואיזמים למיניהם ,והופעתה המפתיעה
המסחרית,
הגלובליזציה
של
מסתמנת זריחתה של דרישה הגיונית
לגלובליזציה שלטונית .לא עוד
דיקטטור מגלומן ,אלא נביא אמת
חי .אדם שימלוך על האנושות כולה
ושלטונו יבטא את מלכות-השם עלי
אדמות.
לא עוד בכוח הזרוע .לא
באינקוויזיציה .לא בסיף .רק ברצון
טוב ,כנאמר" :ומלכותו  -ברצון קיבלו
עליהם" .כולל כיסוי ראש ,כולל הכל.
ומי שלא? ישמוט במו ידיו את
הקרקע מתחת לעצם קיומו ,ורוח
הרשעה כעשן תכלה.
ולעניינינו .אם כבר מלחמת חורמה
בלב ליבו של מעוז האיסלאם השיעי -
למה  -דווקא  -נשים?! "אישה,
חיים ,חירות" .סיסמת המחאה מייצגת
יותר מכל דבר אחר את עניינה העוד
יותר פנימי של המחאה הזאת .ושוב
צריך להפוך את התמונה משם -
ולהביט בתורה שלנו .ואז ,הפלא ופלא,
זה מה שרואים:
במהלך קיום מצוות הנישואים
מתקיים טקס מוזר שלא רבים עומדים
על משמעותו .הכלה סובבת את החתן
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שבע פעמים ללא אומר.
רק לאחר שהיא משלימה את שבע
ההקפות ,אזי הוא מקדש אותה.
מדוע? מה בעצם היא עושה? בתורת
הקבלה והחסידות מוסבר שהעולם
איננו מסוגל לחוש בעוצמה האלוקית
כפי שהיא באמת ,אינסופית .תודעת
הנבראים היא מוגבלת ,ומסוגלת
לקלוט רק מעט מזער אור /גילוי
אלוקי ,וגם זה רק לאחר שעבר תהליכי
צמצום והעלם עצומים לאין שיעור.
אור-אין-סוף נקרא גם "סובב כל
עלמין" ,משום שלמרות שהוא נמצא
בכל "מקום" ,אף אחד איננו מסוגל
להכיל אותו ,להיות באמת מודע אליו.
מודעות אל הקב"ה עצמו הינה מחוץ
לטווח החווייה הדקיק של הנבראים,
והוא כביכול "סובב" מעליה.
והנה זה בא :הנברא היחיד שיכול
לבקוע את המסך הזה ו"להוריד"/
לגלות וליישם אור אינסוף במסגרת
הבריאה  -היא האשה.
וזה מה שהיא עושה כשהיא סובבת
את החתן שבע פעמים .וכך "מורידה"
את גילוי "אור הסובב" בתנועה
לוליינית (כמו סליל הדי.אן.אי) דרך
שבעת הרקיעים (דרגות הבריאה
הגבוהות)  -ועד הארץ.
הביטוי הפשוט והארצי של היכולת
לבטא את כוח-האינסוף כאן עלי
אדמות ,הוא היכולת להוליד .ההולדה
היא תכלית הנישואים .להביא
הנה נשמות אלוקיות אינסופיות
שתתאחדנה עם גופים ביולוגיים
ארציים ,ובתורם יילדו גם הם עוד
הרבה יותר שילובים פנטסטיים כאלה
וכן הלאה עד אינסוף.
והנה מתגלה גם בעולם,
מה שאצלנו ידעו תמיד.
אישה היא החופש להביא חיים.

כאשר רוצים לחזות בזהות יהודית לא צריך לנסוע למוזיאון
או לחפור בגוגל על מנת לראות איך נראה יהודי ,מספיק לנסוע
(לדוגמא) לבני ברק .שם ניתן למצוא כאלו ששימרו חזות יהודית
מדורי דורות .נכון שבימינו ניתן לחוש השפעה חוצת עולם ברחוב,
דבר שלפעמים מתעתע בנו ומשכיח מאיתנו חזות יהודית אמיתית
ואז הזר הופך לקרוב והקרוב הופך לזר ומנוכר.
זהות היא אלמנט בסיסי של כל נברא על כדור הארץ .זהות היא
שייכות ,זוהי זכות שאיש לא יכול לשלול מרעהו .הזכות לדעת מאין
באת ,לאן אתה הולך ,ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון (פרק ג,
פרקי אבות).
נכון שההתייחסות למשפט זה בפרקי אבות מתייחס להתבוננות
בגדולת הבורא ,ברוממות נשמות ישראל ,אשר נשמת כל איש ישראל
היא "חלק אלוקה ממעל ממש" ויש במשפט זה משמעויות חסידיות
עמוקות מאוד .אבל ברובד הבסיסי ביותר זה הפך להיות בימינו בעל
משמעות כפולה  -הזכות של כל איש לדעת מאין הוא בא… מי אמא
שלו ,מי אבא שלו ,לאן הוא שייך ,מאין סבתו וסבו הגיעו .איך אפשר
ובאיזו זכות ניתן לשלול מאדם את הזכות הבסיסית הזו?
והשאלה הבאה  -לאן אתה הולך? כאדם פרטי ,וזה מתבטא בשאיפות
של כל אחד ואחד בנפרד ,אך גם טומן בתוכו את האחריות של היחיד
כלפי הכלל והסביבה שלו .ולבסוף "דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין
וחשבון"  -שזה הייחוד שלנו כעם ישראל לבורא עולם.
היו כאלה שניסו לברוח משייכות זו ,או להתכחש לה ,אבל
ההיסטוריה הוכיחה פעם אחר פעם שזה לא ניתן .היא תמיד מבעבעת
מתחת לפני השטח.
רבים מאיתנו נוטים להגדיר את עצמם על פי חינוכם ואורח חייהם,
לתייג את עצמם כ"דתיים" או "חילוניים"" ,יהודים טובים" יותר או
פחות .ההגדרה העצמית הזו משפיעה רבות על מידת ההשתתפות
שלנו בחיים היהודיים.

אך הרבי שליט"א מלך המשיח סובר שזו טעות .לפי גישתו,
החיבור למסורת היהודית הוא הטבעי והאותנטי ביותר עבור כל
יהודי ויהודייה.
על פיו ,האמונה היא התשתית לתודעתנו הפרטית והקולקטיבית.
קיום המצוות מגלם את משמעות היותנו יהודים .בריאותנו ואושרנו
תלויים במידת ההרמוניה שלנו עם זהותנו הפנימית כיהודים .החיבור
למסורת הוא המצב החיוני והטבעי של הנשמה ,וכל התנהגות אחרת
פוגעת בה .יתירה מכך ,אורח חיים 'חילוני' הוא רק שינוי קוסמטי
של חזותנו החיצונית .התנהגויות ודפוסי חשיבה שלא הולמים את
זהותנו הם לא יותר משכבות חיצוניות שמצטברות מעל ליבת הזהות
שלנו .הם לא אנחנו.
בשולי מכתב תשובתו ,לצעיר שסיפר לרבי שליט"א מלך המשיח
כי בקרוב יחגוג בר מצווה ,העיר לו כי" :בנוגע למה שכותב שהוא
"בא ממשפחה חילונית" .וודאי ש'חילוניות' זו הינה מצב מקרי ולבוש
חיצוני המכסה את מהותך הפנימית .שהרי כל אחד ואחת מבני ובנות
משפחתך הינם בני אברהם יצחק ויעקב ,ובנות שרה רבקה רחל ולאה,
ואחריהם עשרות דורות של שומרי תורה ומצוותיה .לכל אדם נתן
בורא עולם לבחור כיצד לפעול ,עם זאת ,אין אדם מסוגל בשום אופן
לשנות את מהותו וטבעו האמיתיים" .בקרוב נחגוג את חג הזהות
האמיתית שלנו ,זהו "חג הגאולה" בי"ט כסלו ,ראש השנה לחסידות.
זהו החיבור שהותר וניתן לנשמת כל איש ואישה ,ילד וילדה מישראל
 לדבוק ביתר שאת ויתר עוז בבוראו בדרך להתגלות וביאתו שלמלך המשיח בעולם.
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״כעת אני מצליח
להראות לכולם
מי הוא עם ישראל באמת,
ואת מחוייבותנו להיות

אור
לגויים״

תפקידים רבים מילא עד היום גלעד ארדן .אך דווקא כעת ,בשליחותו המרוחקת ,כשהוא
נמצא בתפקיד שגריר ישראל באו"ם ,הוא נטל על עצמו את המשימה הקשה מכולן
 לשנות את התדמית השלילית שיצרו לישראל בבניין האו"ם .מלחמה יומיומית מולשונאי ישראל ,במקביל להשפעה על יהודי חו"ל לחיזוק הזהות היהודית .בעקבות ביקורו
ב'הקפות' אצל הרבי שליט"א מלך המשיח ב ,770-התיישבנו לראיון מפורט בענייני
השעה בו ניסינו לגלות מיהו האדם ,המכוון לתפקידים הגבוהים ביותר בישראל
דוד אקסלרוד ,שניאור סגל  /צילום :שימי הרשקופ
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על גדות נהר האיסט ריבר בשכונת טרטל
ביי שבצידו המזרחי של האי מנהטן ,שוכן
מטה האומות המאוחדות (האו"ם) .הארגון
הוקם לפני  77שנה ,ומטרותיו המוצהרות
הן הקלה על שיתוף הפעולה בענייני החוק
הבינלאומי ,ביטחון ,התפתחות כלכלית,
התקדמות חברתית ,זכויות האדם והשגת
שלום עולמי .לא תמיד מטרות אלו
משתקפות בהחלטות היוצאות ממקום זה,
אך נקודה של אור בדמות שגריר ישראל
באו"ם ,תמיד קיימת.
את דוגמא זו ,של נר קטן הנמצא במקום
חשוך ,הביא הרבי שליט"א מלך המשיח
לבנימין נתניהו ,אז שגריר ישראל באו"ם,
ומשמעותה היא שתפקידו של השגריר הוא
להוסיף באור רוחני וטוב בתוך מטה האו"ם
המלא בשקר.
ואכן ,מאז מינויו של גלעד ארדן לשגריר
ישראל באו"ם ,לפני מעט יותר משנתיים,
הוא משתדל לצעוד בדרך זו ,ואף רשם לא
מעט הצלחות מפתיעות ושיתופי פעולה עם
מדינות רבות ,שהניבו תוצאות מרשימות.
בחודש שעבר ,בעיצומו של חג שמחת
תורה ,הפתיע השגריר ארדן את האלפים
שגדשו את בית מדרשו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,כשהגיע להשתתף בהקפות,
כמסורת השגרירים במשך עשרות שנים.
יצאנו לפגוש אותו במשרדו על מנת לשמוע
מפיו על הביקור ,על התוכניות לעתיד ,על
הפעולות במסגרת תפקידו ,וגם על האו"ם
כמקום שלפעמים מסייע לישראל...
רבים הרימו גבה כשגלעד ארדן הודיע
שהוא עוזב מאחוריו את שורת התפקידים
שמילא בהצלחה בכנסת ובממשלה,
ויוצא למרחק אלפי קילומטרים ,על מנת
להתמנות לשגריר ישראל באו"ם ושגריר
ישראל בארצות הברית .בראיון הוא חושף
מה גרם לו לקבל את ההחלטה ,ומהם
היעדים שהציב לעצמו .מכריו מספרים,
כי כמו נתניהו בשעתו ,שמתפקיד זה הגיע
מאוחר יותר לכהונת ראש הממשלה ,כך
גם ארדן בעצמו ,מתאים לתפקיד .בחדרי
חדרים אף מדובר בו כמי שיתמודד על
ראשות הממשלה בעתיד.
בתחילת הראיון אנו חוזרים לשנות
צעירותו ,אז בלט כפעיל שסחף אחריו את
חבריו לספסל הלימודים.
גלעד ,תמיד היה לך קשר חם ליהדות?
"בוודאי" יורה גלעד" ,את הזיקה והקשר
קיבלתי מבית אבא .אני מגיע מבית דתי-
לאומי באשקלון ,ולמדתי בישיבת נתיב
מאיר של בני עקיבא בשכונת בית וגן
בירושלים .במשך תקופות הייתי גם 'בעל
קורא' בתורה ,ובמסגרת זו הייתי מלמד
נערים לבר מצווה ,לצד עבודות מלצרות
שעשיתי בעת לימודיי באוניברסיטה.
גם הנושא הערכי-אידיאולוגי תמיד
היה בולט בחינוך שקיבלתי" ,אומר גלעד
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באחד הנאומים שלי אמרתי שכנציג מדינת ישראל ,המדינה היהודית
היחידה  -ברור לי שהתרופה הטובה והחזקה ביותר נגד התבוללות היא
רק חינוך יהודי .כשאני רואה אנשים שמחוברים לערכים שלנו ,למסורת
שלנו ולמורשת שלנו ,אני הופך לאופטימי .בו בזמן שאני נלחם באו"ם נגד
האפליה והמוסר הכפול ,תמיד אני זוכר שכל האימפריות הגדולות נפלו,
ודווקא העם היהודי שרד ועדיין משגשג ,וכל זה כמובן בגלל ששמרנו על
המסורת והערכים שלנו .והודות לחב"ד אנחנו נמשיך לעשות את זה
בלהט" ,את ארץ ישראל וירושלים הכרתי
מהטיולים המשפחתיים ,כשבכל חופשה
היינו מטיילים במדבר יהודה או במקומות
אחרים עם זיקה לתנ"ך.
כאשר השתחרר 'אסיר ציון' נתן שרנסקי
נסענו וחיכינו לו בשדה התעופה ,החל
משעות הבוקר .החינוך שקיבלתי היה ללא
פשרות  -לאומי ,פטריוטי ,נאמן למולדת.
מצד אבי ,אנו מגיעים ממשפחה
שהתגוררה בטרנסילבניה (רומניה) והיו
חסידי ויז'ניץ ,ומצד אימי מדובר במשפחה
הונגרית .שלושה מתוך ארבעת הסבים
והסבתות שלי הם ניצולי אושוויץ שעלו
לארץ ,לאשקלון ,כך שמגיל אפס חיינו
עם כל הנושא הלאומי והיהודי .הכל שלוב
במשפחה שלי ומוטמע בנו מכף רגל ועד
ראש.
העבודה הציבורית שלי התחילה בשנת
 ,'93כאשר נחתמו הסכמי אוסלו .הייתי
אז סטודנט למשפטים באוניברסיטת בר
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אילן ,וקלטתי מיד את הסכנה שבהסכמים
הללו ,והובלתי הפגנות של סטודנטים נגד
ההסכמים".
כך פגשת לראשונה את חב"ד?
"זה קרה מאוחר יותר .באותם ימים
נחתמו הסכמי אוסלו ,ראינו כיצד מייבאים
את ערפאת לארץ ,ולנגד עינינו קמה
הרשות הפלסטינית .עם ישראל יצא אז
למאבק אדיר תחת הכותרת "אל תתנו
להם רובים" ,והתחושה של המחנה הימני,
שאני באתי ממנו ,הייתה שאנחנו נלחמים
על המדינה .שאם ימשיכו הסכמי אוסלו
יקרה אסון איום ונורא ,וחייבים לעצור את
הנסיגות שהתחילו.
במסגרת תפקידי בהובלת ההפגנות,
הכרתי את ח"כ אריק שרון .הוא הגיע כדי
להזדהות עם הסטודנטים ,ואחד מהפעילים
שלו ,שהתפלל יחד איתי בבית הכנסת
באשקלון ,אירגן לי פגישה איתו .כך
התחלנו לעבוד יחד ,והייתי מביא אליו

צעירים סטודנטים כדי לספר לו מה חושב
הדור הצעיר.
ואז הגיעו הבחירות .לי היה רקע דתי,
הייתי בישיבת נתיב מאיר והייתי הולך כל
שישי-שבת לעיר העתיקה (לא היה פחד,
זה היה עוד לפני הסכמי אוסלו ,זה היה
ממש רגיל) ,משתתף בטישים שם ,ולמרות
שהייתי דתי-לאומי עם כיפה סרוגה,
הכרתי גם את הציבור החרדי .הבחירות
התנהלו אז בשתי פתקים ,פתק למפלגה
ופתק לראשות הממשלה ,ובחלוקת
התפקידים בליכוד אריק שרון היה האחראי
על ההצבעה בציבור החרדי ,והוא עבד אז
לשכנע את מנהיגי הציבור החרדי שיורו
להצביע בפתק השני (הצהוב) לנתניהו".
מה היה תפקידך?
"הייתי עושה עבודת שטח ומודיעין
עבור אריק שרון על האדמורים והרבנים,
ומדווח לפני כל פגישה מה חשוב לאותו
רב או אדמו"ר .לאחד היה חשוב שיבטיחו
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אפשרות של בניית דיור ציבורי להשכרה,
השני חשש מבניית כבישים על גבי קברים,
וכך הייתי מביא אותו לפגישות כשאני
אומר לו מה חשוב בכל פגישה.
לחסידות חב"ד היה חשוב כמובן הנושא
של שמירה על ארץ ישראל ,ומשלחת
מכובדת בראשות הרב דוד חנזין ז"ל,
ביקשו לפגוש את שרון ונתניהו ולקבל
מהם התחייבות ברורה בנושא .אני הייתי
זה שסגר את הפרטים של הפגישה (אגב,
זו הייתה הפעם הראשונה בה פגשתי
את נתניהו אי פעם) ,ואת ההמשך כולם
מכירים .עד היום יש שמזכירים אותי
בהקשר זה ,ומאז אני שומר על קשר חם עם
תנועת חב"ד.
אפשר לומר ששם התחיל הקשר שלי עם
חב"ד .זה היה התפקיד הציבורי הראשון בו
נתקלתי בחב"ד" ,הוא מסכם.
ואיך משם המשיך הקשר?
"לאחר הבחירות היה קמפיין של גורמים
בשמאל ,שכעת ,לאחר שחסידות חב"ד
הפכה להיות תנועה פוליטית משום שתמכה
בצד מסויים בבחירות ,צריך להפסיק לתת
להם גישה לבסיסי צה"ל ,שלא יחלקו
סופגניות ולא יעשו 'מבצעים' שם .באותו
שלב כבר עבדתי עם ביבי בתור יועץ,
וכבר מאז נלחמתי כדי להגן על חב"ד ועל
האפשרות של שלוחי חב"ד לקרב כל יהודי
באשר הוא למסורת וליהדות .עשיתי ואני
עושה זאת כי אני באמת מעריך ומעריץ
מאוד גדול ,קודם כל של הרבי עצמו ,אבל
גם ובעיקר לגישה שהוא מנחיל  -שאי
אפשר לוותר על אף יהודי ,ושבכל יהודי
יש את הניצוץ.
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הדרך הזו ,לפעול מתוך קירוב לבבות
ולגשת לאנשים בנועם ובדרך ארץ  -זו
הדרך הכי נכונה כדי להצליח לעורר את
הניצוץ הזה".
הזכרת את השלוחים של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,בעוד כשבועיים הם
מתכנסים בכינוס העולמי הידוע ב.770-
מה המסר שלך לשלוחים בתקופה בה אנו
נמצאים?
"קודם כל  -אני לא רואה את עצמי רק
כשגריר של מדינת ישראל ,אלא כשגריר
של כל העם היהודי .לי באופן אישי יש
אחריות ,לכל יהודי יש אחריות ,אבל
כשגריר זה מתחזק יותר.
מה שהשלוחים עושים זה חלק מרכזי
מאוד באחדות בעם ישראל ,ולא רק בהיבט
הדתי ,אלא גם בהיבט היהודי  -לשמור על
העם היהודי כמשפחה אחת גדולה.
לאורך כל השנים כאיש ציבור ,תמיד
עמדתי על הצורך ביהדות גם כמחזקת של
החוסן הלאומי ,ובהקשר הזה אני רואה את
התרומה של תנועת חב"ד ,שהיא תרומה
אדירה .כיהודי שחי בחו"ל אני מרגיש את
זה עוד יותר.
אפשר לראות זאת גם באלבום התמונות
בעמוד האישי שלי בפייסבוק ,שם אני
נראה מקיים את מצוות נטילת ארבעת
המינים ,אותם נטלתי כמובן בחברת ובזכות
חסידי חב"ד".
ספר לנו אנקדוטה מהשליחות פה לצד
חב"ד
"אני נזכר כעת בשנה הראשונה שלי
בניו יורק ,כשרק הגעתי לכאן .הלכתי אז
להדליק חנוכיה במנהטן עם חסידי חב"ד.
הייתה אז סופת שלגים ,ואפילו תמונות
אין מהמעמד מרוב שהיה קר ואף אחד לא
הצליח לצלם ,וכשהדלקתי את החנוכייה
הידיים שלי פשוט קפאו .בחוץ היה קר,
אבל בפנים ,בלבבות ,היה חם.
אבל הקשר שלי עם חב"ד הוא לא רק
כאן .גם כשאני נוסע עם המשפחה למקומות
שונים בעולם  -אני מתארח באופן קבע
בבית חב"ד .זה מדהים לראות שכל ישראלי
שנוסע ,אם זה למקסיקו או לכל מקום אחר
בעולם  -יש לו שם בית חב"ד ישראלי .מי
שבשנת אבל ורוצה להתפלל במניין ,אז יש
שליח שנמצא ודואג לזה .לא משנה אם זה
קוזומל ,פלאיה או ניו דלהי .זה מדהים".
היה אירוע חב"די שהוזמנת לשאת בו
דברים ,ואמרת ש"האיום הכי גדול של עם
ישראל זה הבורות ,חוסר הקשר ליהדות
ולתורה ומצוות"…
"יש תהליך כלשהו של מודרניזציה",
אומר גלעד ומצביע על מכשיר
הפלאפון האישי שלו" ,וזו ההתגלמות
האולטימטיבית שלו .מה לעשות ,גם אנחנו
וגם ילדינו מתמכרים ,ומגיל צעיר צורכים
תכנים שמסיחים את דעתנו מהדברים
החשובים ,מתכנים ועקרונות שעליהם
גדלנו והתחנכנו .מבחינתי ,כאיש ציבור,
התפיסה בעניין הזה לא השתנתה.
אחד הדברים החשובים מבחינתי זה
החינוך היהודי ,גם כאן בחו"ל .הלוואי
שכמה שיותר יהודים שמתגוררים כאן,
יוכלו להרשות לעצמם לסבסד לימודי
יהדות ולדאוג לילדיהם לחינוך יהודי.
אגב ,הבת שלי הייתה מדריכה בקייטנה
של חב"ד פה במנהטן .במהלך החופש היא
הייתה שם ,והתפקיד שלה היה להשגיח על
הילדות הצעירות.
אני אומר באופן עקרוני  -ככל שאנחנו
מקנים לילדים מגיל צעיר את הערכים

הבסיסים (לא בכפייה ,לא כופים על אף
אחד שום דבר ,אלא) אומרים להם בואו
תכירו את הערכים ,את ההיסטוריה,
את המנהגים ,נסביר להם למה עושים
כל דבר ,ואת כל היופי שיש ביהדות
ובערכיה  -הסיכוי גדול שהילדים
יישארו גם יותר קרובים ליהדות .זה
ימנע את ההתבוללות והם גם יתמכו
יותר במדינת ישראל .בעיני ,בדרך
חינוך כזאת ,הסיכוי לכך גדול יותר.
לכן ,חינוך יהודי בצורה מקרבת,
כמו המודל החב"די ,זו בעיני הדרך
הנכונה להבטיח את נצח ישראל.
באחד הנאומים שלי אמרתי שכנציג
מדינת ישראל ,המדינה היהודית היחידה -
ברור לי שהתרופה הטובה והחזקה ביותר
נגד התבוללות היא רק חינוך יהודי .כשאני
רואה אנשים שמחוברים לערכים שלנו,
למסורת שלנו ולמורשת שלנו ,אני הופך
לאופטימי .בו בזמן שאני נלחם באו"ם נגד
האפליה והמוסר הכפול ,תמיד אני זוכר
שכל האימפריות הגדולות נפלו ,ודווקא
העם היהודי שרד ועדיין משגשג ,וכל זה
כמובן בגלל ששמרנו על המסורת והערכים
שלנו .והודות לחב"ד אנחנו נמשיך לעשות
את זה".


לפני כחצי שנה ,התפרסמה ידיעה קצרה
בכלי התקשורת בישראל ,בה צוטט ציוץ
של שגריר ישראל לאו"ם גלעד ארדן בה
הוא מדווח כי ישראל נבחרה לכהן במועצה
החברתית-כלכלית של האו"ם .ישראל
נבחרה בתמיכה של  153מדינות ,כאשר
זו הפעם הראשונה בה ישראל תהיה חברה
במועצה" .זו הכרה ביכולותינו כמעצמה
עולמית בחדשנות וביצירתיות" ,כתב
השגריר.
קשה להמעיט בערכו של מהלך שכזה.
רק מי שמצוי בסוד העניינים יודע עד
כמה מורכב ורגיש הוא תפקידו של
שגריר .החזקת קשרים גלויים ונסתרים
עם שגרירים ומדינות רבות ,בדיקה חוזרת
ונשנית של כל מהלך ,ושיקול דעת מתמיד
 מה יגרום כל צעד ליחס לישראל.התפקיד מצריך תגובה מיידית ,לעיתים
ממש בשעת מעשה ,למול דברי בלע
המושמעים כנגד ישראל על ידי מדינות
עוינות .כמובן שההיסטוריה לאורך עשרות
השנים מעידה שלא תמיד העולם מתייצב
לצידנו...
עם זאת ,השגריר ארדן לא אומר נואש,
וצעד אחר צעד הוא מתאמץ ומצליח
במשימתו ,ושובר 'תקרות זכוכית' שעמדו
בפני ישראל לאורך השנים .כל זאת לצד
עמידה תקיפה ואיתנה כנגד כל מהלך של
פגיעה בישראל.
את שיתופי הפעולה הוא מנצל לא רק
לטובת ישראל ,אלא גם לעשיית טוב וחסד
בעולם כולו .בזכות כל אותם קשרים הוא
מצליח לרתום מדינות נוספות למהלכי
תמיכה באזרחים הזקוקים לסיוע בשעה
שמדינותיהם נקלעות למשבר.
בחרנו לשאול אותו על פעילותו באו"ם.
הזכרת קודם את בתך .מה גרם לך
לעזוב את הארץ עם כל המשפחה ולהגיע
לפה לשליחות הזו? מה גורם לאדם בשיא
קריירה פוליטית מוצלחת לעזוב את
ארצו ולהגיע לאו"ם?
"אכן ,הגענו לכאן בשיא הקורונה ,וזו
היתה השנה הכי קשה לי ולכל משפחתי.
היינו פה די לבד ,ושניים מהילדים אפילו

לפעמים אני נמצא
לבד בחדר כנציג
בודד ,וצריך להילחם
לבד על האמת מול
כולם ולמצוא דרך
לשכנע ולהכניס להם
לראש את האמת

דבר שהכי מעניין
אותי בחיים זה
לתקן ,לעזור ולנסות
לשפר את המצב
בישראל ואת מצב
העם היהודי .אני
רואה את השליחות
הציבורית שלי
כארוכת טווח,
ובשליחות ציבורית
מנסים כל פעם
לתרום איפה
שחושבים שאפשר
לתרום הכי הרבה
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עוד דוגמא לפעילות שלי :אם מוצג כאן דו"ח מעוות של מועצת זכויות
האדם בז'נבה ,אני עולה לדוכן וכמו השגריר הרצוג שבזמנו קרע את
ההחלטה לחתיכות ,אני עומד וקורע את הדו"ח ,בתקווה שאולי זה
יכנס להם לראש ,שיחשבו רגע ' -למה ישראל מגיבה בצורה כזאת ,אולי
באמת כתובים שם דברים מעוותים?' ארגון טרור כמו חמאס ואלפי
הרקטות שהוא יורה לא מוזכרים אפילו במילה בדו"ח...
לא דיברו אנגלית.
אני חייב לציין שעד לפני שנה הייתי
גם שגריר ישראל בארצות הברית ,אז
הייתי כל השבוע בוושינגטון ,והגעתי
לכאן (האו"ם) רק בסופ"ש .מה שעזר לי
לשלב בין התפקידים הייתה העובדה שרוב
הדיונים היו אז בזום ,כך שהצלחתי לשלב
בין שני התפקידים.
אבל היה באמת מאוד קשה .ברוך השם
מאז הדברים השתפרו ,ואפילו הילדים כבר
מכירים יותר חברים .אמנם זה עדיין לא
כמו בישראל ,אבל מתרגלים".
מה לגבי חינוך ילדיך?
"כמובן ,דאגתי שהם ילמדו בבתי ספר
יהודיים .בנוסף ,אני מלמד אותם עוד על
היהדות ,וערכי היהדות והאהבה לארץ
ישראל".
זה מחדד הרבה יותר את השאלה  -מה
מביא אותך להיכנס לתפקיד בו הקשיים
גדולים כל כך?
"שאלת שאלה טובה .הדבר שהכי מעניין
אותי בחיים זה לתקן ,לעזור ולנסות לשפר
את המצב בישראל ואת מצב העם היהודי.
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אני רואה את השליחות הציבורית שלי
כארוכת טווח ,ובשליחות ציבורית מנסים
כל פעם לתרום איפה שחושבים שאפשר
לתרום הכי הרבה.
ציינתי קודם שאני בן למשפחה של
ניצולי שואה .כבר מגיל קטן ,עוד בצעירותי
באשקלון ,חונכתי על כך שצריך להיאבק
על ישראל ולמען העם היהודי .היה לי
גם חלום ילדות להיאבק על צדקתנו מול
הגויים והקהילה הבינלאומית .ההזדמנות
נוצרה כשלאחר שלוש מערכות בחירות
בלי הכרעה ,הוקמה ממשלת אחדות עם
גנץ ,וראש הממשלה הציע לי את שני
התפקידים  -גם באו"ם וגם בוושינגטון".
לכן לקחת את התפקיד?
"כן .ראיתי בזה הזדמנות להשפיע,
ולתרום מהניסיון שלי בהסברה ושכנוע וכן
מניסיוני כשר בממשלה שמכיר היטב את
האתגרים שלנו".
ולמה דווקא עכשיו? היו קודם לכן כמה
פעמים שהציעו לך?
"היו כמה שיקולים .בראש ובראשונה,
זו היתה הזדמנות להשפיע בצורה רצינית
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יותר .כאמור ,התמניתי במקביל לתפקיד
שגריר ישראל באו"ם גם לשגריר ישראל
בארצות הברית .שני התפקידים יחד
מהווים עמדת השפעה רצינית מאוד.
במקביל היה גם את הפן המשפחתי,
והפעם הנסיעה הייתה החלטה משפחתית.
עם השנים ,מחליטים מתי זה טוב ונוח גם
בעיתוי המשפחתי .זו לא החלטה שאדם
רוצה להחליט לבד ואז להכריח את כל
המשפחה לבוא אחריו ,זה צריך לבוא יחד
עם הרצון שלהם.
אחרי שנים בתפקידים בכירים בממשלה,
הרגשתי יחד עם אשתי שלומית שאנחנו
בשלים לעשות את השליחות הזו ,שכמו
שצויין יש בה גם אתגרים לא פשוטים".
כיצד אתה מגדיר את תפקידך באו"ם?
בפרט בתקופה מתוחה כזו בה מדינות
רבות ובראשן איראן ,פועלות כנגד
ישראל.
"באופן כללי זה מתחלק לשני חלקים:
ראשית ,ישנו הצורך להראות לעולם את
הצד החיובי שלנו שעליו אין חולק ,לגלות
איך שאנחנו אור לגויים .בשביל זה אני

משתדל להמחיש בכל דרך יצירתית את
התרומה של ישראל לעולם ,כדי להראות
להם שהטענות שלהם עלינו אינן נכונות.
אני מציג כל הזמן את התרומות האדירות
שיש לישראל בפיתרון בעיות במחסור
במים ובמזון ,בתחום הבריאות ,בתחום
הגנת הסייבר ,ועוד.
אני נצרך כל הזמן למצוא דרכים
יצירתיות איך לסייע לעולם ,ולהראות
שישראל היא אכן ״אור לגויים״.
בחנוכה ערכתי טקס הדלקת נרות,
הזמנתי עשרות שגרירים ,והבאתי לשם
חברות הייטק מישראל שיש להן פתרונות
לבעיות שהמדינות האלה צריכות להתמודד
איתן ,כדי שיציגו כיצד בישראל מייצרים
פתרונות לכל העולם ,ולקרב את המדינות
האלה אלינו כדי שלא יצביעו נגדנו באו״ם.
בהזדמנות אחרת הבאתי חברות פוד-
טק מהארץ ,כדי שיראו שבמקום ברביקיו
בשרי אנחנו עושים אירוע שלם עם תחליפי
חלבון כתחליף ל'על האש' ,וכך להראות
להם איך אנו עוזרים לשינוי האקלים.
כל זה בצד הפוזיטיבי.
בצד הנגטיבי יש צורך תמידי להילחם
על האמת ,כמו שהרבי אומר "להדליק נר
בבית השקרים כדי להפיץ אור" .גם אם
הכל חשוך ,צריך לזכור ש'מעט אור דוחה
הרבה חושך' ,וגם בתחום זה אני מחפש
דרכים יצירתיות .לפעמים אני נמצא לבד
בחדר כנציג בודד ,וצריך להילחם לבד
על האמת מול כולם ולמצוא דרך לשכנע
ולהכניס להם לראש את האמת.
באחת הפעמים הברחתי סלע לתוך הדיון
של מועצת הביטחון ,כדי להמחיש להם מה
התושבים ביהודה ושומרון מרגישים וחווים
מידי יום .לצערנו ,באו"ם לא סופרים את
זריקות האבנים ובקבוקי התבערה ,כאן
בדרך כלל מתייחסים רק לפיגועי תופת…
ואני לא מוכן לזה .הם צריכים להבין שיש
כאן טרור יומיומי .של אבנים.
עוד דוגמא לפעילות שלי :אם מוצג
כאן דו"ח מעוות של מועצת זכויות האדם
בז'נבה ,אני עולה לדוכן וכמו השגריר
הרצוג שבזמנו קרע את ההחלטה לחתיכות,
אני עומד וקורע את הדו"ח ,בתקווה שאולי
זה יכנס להם לראש ,שיחשבו רגע ' -למה
ישראל מגיבה בצורה כזאת ,אולי באמת
כתובים שם דברים מעוותים?' ארגון טרור
כמו חמאס ואלפי הרקטות שהוא יורה לא
מוזכרים אפילו במילה בדו"ח...
ביום שישי האחרון היה דיון כזה,
הכנתי להם הפתעות .הרמתי שלטים עם
ההתבטאויות של השופטים נגדנו ,כדי
להראות שזה מוטה מלכתחילה ושהשופטים
האלה הם שונאי ישראל.
זה הצד האחר שבתפקיד שלי  -להיות
נר בחדר שנלחם תמיד על האמת ונגד
החלטות אנטי-ישראליות ,שלצערי חלקן
גם אנטישמיות".
הזכרת את פיגועי האבנים ביהודה
ושומרון .בתור השר לביטחון פנים
לשעבר ,מה היית מייעץ לממשלה לעשות
מול גל הטרור?
"אין מתפקידי לתת עצות לממשלה,
אבל אני מנסה לשמור על עם ישראל מכאן
ולעורר את תשומת הלב של השגרירים
לעניינים הללו.
אין לנו מה לפחד ,יש לנו במה להתגאות.
אני מאמין בזכותנו על ארץ ישראל
בכל נפשי ומאודי .בעולם מנסים כל
הזמן לעוות את התמונה ,להציג משהו
שהמתיישבים עשו ולדמות כאילו זה הדבר
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היחיד שקורה בשטח .אז אני נאבק על זה ללא הפסקה,
לא אאפשר לעולם שהשגריר הפלסטיני יגיד שאנחנו
קולוניאליסטים וכובשים וידבר על אפרטהייד .זה
מאבק יומיומי .אלו מקומות שיהודים חיו בהם אלפי
שנים ,יש לכך עדויות בשטח ,ולא נוותר על כך לעולם.
אני נלחם על מה שקורה ביהודה ושומרון בדיוק כמו
על כל חלקי מדינת ישראל .מבחינתי אין שום הבדל
בין החלקים הללו".
באחת הפעמים אמר הרבי שליט"א מלך המשיח
דברים בנושא:
"כששולחים יהודי לדבר עם הגוי ,הוא מתחיל לחפש
בספרי הגויים ,אולי הוא ימצא שם ראיה שהשטח שייך
ליהודים .וכאשר מגיע לגוי ,ומתחיל להביא לו ראיות
שארץ ישראל שייכת ליהודים כיון שכך אמר 'בלפור',
או בגלל ש'רחמנות על היהודים' וכיוצא-בזה  -אזי
מרגיש הגוי שאין זו טענה אמיתית.
ורק כשטוענים את הטענה האמיתית והחזקה (גם
לפי הגויים) ,שארץ ישראל לגבולותיה (חוץ מהגבולות
של "כי ירחיב ה' את גבולך" ,שהם יהיו רק לאחר ביאת
משיח צדקנו) שייכת ליהודים .ועם כל זה שיש לשלם
עבור זה "ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר"  -עדיין
שייכים הם ליהודים ,ולכן אין הגוי יכול להתיישב שם.
וכאמור ,רק כאשר טוענים טענה זו (על-פי התורה)
מרגיש הגוי (נוסף על-זה שהוא יודע זאת) שזוהי אינה
טענה שנתחדשה לפני עשרים ושמונה שנים (=תש"ח),
אלא זה כבר מזמן מעמד הר סיני ,ועוד קודם לזה,
מברית בין הבתרים .ואו אז יורד אצלו החשד שבאם
הוא יתן חתיכה אחת ,אז מחר הוא יתן שתי חתיכות -
מאחר והיהודים אינם מבקשים ממנו דבר השייך לו!"
(הרבי שליט"א מלך המשיח ,י"א ניסן תשל"ו)
באחד מנאומיך במליאת הכנסת ,הקראת לאחמד
טיבי את דברי רש"י בתחילת פירושו על התורה
"ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו" .גם כאן יוצא לך
להשתמש בטענות התורה כנגד אויבינו הדורשים
חלקים מארץ ישראל?
"לפני כשנה התחיל קמפיין של הפלסטינים שמנסה
למתג אותנו כמדינת 'אפרטהייד' .באחד הדיונים
האחרונים של מועצת הביטחון ,השגריר הפלסטיני
דיבר שוב שישראל היא קולוניאליסטית וכובשת.
תמיד אני מגיב וגם אז הגבתי ,ואמרתי שעם לא יכול
להיות כובש בארצו ,ושיהודים חיו ביהודה ושומרון
אלפי שנים .אלו הדברים שאני אומר.
אמנם עוד לא נקרתה לפני הזדמנות להגיד כאן
את הרש"י הראשון ,אבל אני בהחלט חוזר כאן על
האמונה שלי ושל עם ישראל ,שארץ ישראל שייכת
לעם ישראל ,ושהקדוש ברוך הוא עצמו נתן לנו אותה!
אני מזכיר שהיהודים חיים בארץ ישראל אלפי שנים,
וזה שווה המון .הרי איך זה קרה ,למה הם שם אלפי
שנים? כי יצאנו ממצרים .מי הוציא אותנו ממצרים? מי
הביא אותנו לשם? זה הכל בורא עולם".
וזה מתקבל אצל האנשים?
"קודם כל ,כמו ב'חנוך לנער על פי דרכו' ,צריך
למצוא הרבה טיעונים ,ואז למצוא את הטענה שתשכנע
כל אחד בסגנונו הוא .יש אחד שטיעון כזה משפיע
עליו ויש אחר שטיעון שונה משפיע עליו.
יש מדינות שבהן הנצרות מאוד דומיננטית,
והסיבה הרוחנית משכנעת אותם יותר מכל דבר אחר.
בגואטמלה למשל ,כיום הנצרות האוונגליסטית מאוד
תופסת שם ,אבל הם מצהירים שמבחינתם עם ישראל
הוא העם הנבחר".
"הטיעונים שקושרים את התנ"ך לבורא עולם זה
הטיעונים המרכזיים עבורם .אבל בעבודה כמו שלי,
אתה לומד שצריך לעבוד עם כל קהילה וכל מדינה
באופן שונה".

מוציא אבן במהלך הדיון של מועצת הביטחון להמחיש מה חווים מידי יום ביהודה ושמורון

מרים שלט עם ההתבטאויות של השופטים נגדנו ,כדי להראות שזה מוטה מלכתחילה


את ליל שמחת תורה בבית מדרשו של הרבי שליט"א
מלך המשיח  ,770 -קשה לתאר בכתב .אחרי יממה בה
ציינו את שמיני עצרת ,ולאחר שבלילה הקודם רקדו
האלפים במשך שעות עם ספרי התורה ב'הקפות',
יוצאים החסידים בשעות אחר הצהריים ל'תהלוכה'.

www.hageula.com

קורע דו"ח מעוות של מועצת זכויות האדם בז'נבה מעל בימת האו״ם

אני שמח שזכיתי
השנה להיות שם,
להרגיש ולחוות את
ההקפות ב .770-זה
היה אירוע מרגש
מאוד .קודם כל,
לאורך כל הדרך
ראיתי את אלפי
החסידים נוהרים,
כבר ממנהטן ראיתי
אותם צועדים לכיוון
ברוקלין
מיד כשהגעתי נתנו
לי כוסית 'משקה'
כדי לומר 'לחיים'
ולקיים את מצוות
"ושמחת בחגך" .זו
חוויה מאוד מאוד
מרגשת ,הדביקות
של האנשים,
לראות אותם שרים
ורוקדים כשבכלל
לא מעניינים אותם
הצפיפות ,הדוחק
והחום .בסוף הגיע
שלב שגם אני כבר
לא הרגשתי את
הצפיפות והדוחק
אלא רק את החוויה
הרוחנית
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הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש שכל
אחד יגיע לבתי כנסת ,אפילו מרוחקים,
על מנת לומר שם דברי תורה ולשמח את
המתפללים בריקודים.
במשך שעות ארוכות צועדים החסידים
כשהם פושטים על פני כל העיר ניו יורק,
וישנם שצועדים שעות ארוכות כדי לקיים
את ההוראה .רק בסיום המשימה חוזרים
כולם ,בלילו של חג שמחת תורה ,ל,770-
שם מתחילות ההקפות ההמוניות.
מסביב לבימתו של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,עומדים בצפיפות רבה למעלה
מעשרת אלפים חוגגים ,יחד עם כמה
אלפים שנותרו מחוץ לבניין ,וכן בעזרת
הנשים .הפסוקים נאמרים ברטט ובשאגה
על ידי הציבור ,כשבין לבין פורצים כולם
בנגינה ובשירה.
תוך כדי חוזרים שאר החסידים
מה'תהלוכות' ומצטרפים למתפללים,
כשבלב כולם ציפייה מוחשית לגאולה
האמיתית והשלימה ,הבאה לידי ביטוי
בשירת "יחי אדוננו" הפורצת מעומק הלב.
בשנה זו ,כאמור ,הגיע לאירוע השגריר
ארדן ,ואף כובד בנשיאת ספר תורה בהקפה
השניה .ביקור זה הינו בעל מסורת ארוכת
שנים .אמנם היום השני של החג מצויין
בקרב יהודי חו"ל ,אך תושבי ארץ ישראל
המתגוררים באופן זמני בחו"ל חוגגים רק
יום אחד ,ובכך מתאפשר המפגש בין הנציג
הבכיר לקהל החוגגים.
הרקע לקיום הראיון ,הוא הביקור שלך
בהקפות ב .770-ביקורו של שגריר
ישראל באו"ם הוא בעל מסורת של
למעלה מחמישים שנה .לדוגמא ,בשעתם
היו גם הרצוג ונתניהו.
"נכון ,בזמנו גם היה סיפור כשחיים כהן,
שכיהן כשופט בג"ץ ,הגיע להקפות (הוא
היה סמל של לוחם נגד הדת) ,והרבי הורה
לתת לו ספר תורה ,וזה גרם למהומה בכל
העיתונות החרדית".
תוכל לתאר לקוראים את ההרגשה שלך
באירוע? חייבים לציין כי מדובר בכמות
משתתפים גדולה מהרגיל ,כי אנו השנה
בשנת 'הקהל' ,בה מגיעים יותר יהודים
ל ,-אם כי בשעה שהגעת עוד לא היה
צפוף מאוד.
"נכון ,הרבה הגיעו להקפות מאוחר
יותר ,כי הלכו לבתי כנסת אחרים לשמח
יהודים בהקפות .שמתי לב שבהתחלה היה
ריק יותר ולאט לאט התחיל להתמלא עד
שהגיעו כל האלפים".
בכל אופן ,ספר לנו את התחושות שלך.
מה גרם לך להגיע?
"האמת שכבר שנה שעברה רציתי להגיע,
אבל אחד מבני משפחתי חלה בקורונה וזה
לא הסתדר.
אני שמח שזכיתי השנה להיות שם,
להרגיש ולחוות את ההקפות ב .770-זה
היה אירוע מרגש מאוד .קודם כל ,לאורך
כל הדרך ראיתי את אלפי החסידים נוהרים
(כישראלי שלא צריך לשמור את היום
השני של החג ,עשיתי את הדרך ברכב),
כבר ממנהטן ראיתי אותם צועדים לכיוון
ברוקלין.
ב 770התחזקתי לראות את אלפי אלפי
החסידים ,הרגשתי את ההתעלות את
הדביקות ,היה ממש מחזה נפלא.
מיד כשהגעתי נתנו לי כוסית 'משקה'
כדי לומר 'לחיים' ולקיים את מצוות
"ושמחת בחגך" .זו חוויה מאוד מאוד
מרגשת ,הדביקות של האנשים ,לראות
אותם שרים ורוקדים כשבכלל לא
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אני מאמין בזכותנו על ארץ ישראל בכל נפשי ומאודי .בעולם מנסים
כל הזמן לעוות את התמונה ,להציג משהו שהמתיישבים עשו ולדמות
כאילו זה הדבר היחיד שקורה בשטח .אז אני נאבק על זה ללא הפסקה,
לא אאפשר לעולם שהשגריר הפלסטיני יגיד שאנחנו קולוניאליסטים
וכובשים וידבר על אפרטהייד .זה מאבק יומיומי .אלו מקומות שיהודים
חיו בהם אלפי שנים ,יש לכך עדויות בשטח ,ולא נוותר על כך לעולם.
אני נלחם על מה שקורה ביהודה ושומרון בדיוק כמו על כל חלקי
מדינת ישראל .מבחינתי אין שום הבדל בין החלקים הללו
מעניינים אותם הצפיפות ,הדוחק והחום.
בסוף הגיע שלב שגם אני כבר לא הרגשתי
את הצפיפות והדוחק אלא רק את החוויה
הרוחנית.
זכיתי לרקוד עם ספר התורה ולהוביל
את ההקפה השניה ,כמובן שניצלתי את
הזכות והמעמד הקדוש כדי להתפלל למען
עם ישראל ולמען ארץ ישראל.
אני מקווה שגם בשנים הבאות אזכה
להגיע ולחגוג ב."770-
אגב ,בכניסה לראיון פגשנו את
המאבטח .הוא סיפר שהיה לו מאוד קשה
מבחינה לוגיסטית לאבטח באירוע צפוף
כל כך...
"כן ,הם קצת נלחצו מכמות הקהל ,אבל
בסוף גם הם נכנסו לעניין".
מה שמאחד את כולנו זה כמובן נושא
בשורת הגאולה ומלך המשיח .אתה
מתוקף תפקידך יכול לראות כיצד הגאולה
הינה כבר משהו ממשי ,לא רק איזה
חלום רחוק אלא משהו שעומד ממש מול
העיניים וקורה עכשיו?
"לא אכנס לנושא של מהי הגאולה וכיצד
היא תיראה ,אבל אני בהחלט מזדהה עם
האמירה שאנחנו חיים בזמנים מיוחדים,
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ושכל אחד מאיתנו יכול במעשיו להשפיע
ולקרב זמנים טובים יותר לעם ישראל
ולארץ ישראל.
אנחנו רואים דברים חסרי תקדים.
לפני שנה אמרתי לאמריקאים שישימו
לב ,בזמן שמדינות ערביות מבטלות
חוקים המחרימים את ישראל ,קמה חברה
אמריקאית (בן אנד ג'ריס) ומחליטה
להחרים את ישראל .דווקא חברה שנמצאת
במדינה הכי בת ברית שלנו בעולם החליטה
להחרים אותנו ,ומנגד ,מדינות ערביות
מוסלמיות מחליטות לעשות שלום .כולנו
צריכים לחשוב מה זה אומר ואיפה אנחנו
צריכים לפעול .אני לוקח את הדברים
לעשייה שלי ,ומנסה למנף אותם ולהראות
את הדברים שקורים.
ישנם שינויים מרחיקי לכת בעולם.
בעקבות המלחמה באוקראינה ,רוסיה הפכה
למדינה שנואה באו"ם ,ואיראן נתפסת כבת
ברית שלה ,שנותנת לה רחפנים לתקוף
באוקראינה .רק לפני רגע כולנו היינו
בטוחים שהעולם חותם על הסכם הגרעין
עם איראן ,והנה הכל מתהפך .לא אשווה
את מה שקורה עכשיו לזה שאלוקים הקשה
את לב פרעה ,אבל קורים דברים בסגנון

'בלעם בא לקלל ונמצא מברך' .קורים
דברים שבעקבותיהם אתה מבין שאי אפשר
באמת לצפות את מה שיקרה בעולם ,ואני
חושב שהמסר אלינו הוא שצריך להמשיך
לעשות את ההשתדלות כל הזמן .כל אחד
יעשה מה שהוא יכול למען עם ישראל,
ועם הרבה מאוד השתדלות ועזרה משמיים
נצליח בסופו של דבר להגיע לדברים
טובים יותר לעם ישראל.
אני עצמי ,כל דבר שאני חושב שבו אוכל
לעזור  -אלחם עליו .כך נהגתי כל השנים
כאיש ציבור ,וגם פה אני ממשיך לעשות
זאת .ובעיניי ,חב"ד מזוהה עם הערכים
הללו .זה בדיוק התנועה הזו ,שלא מוותרים
על אף יהודי ,ושבכל אחד יש את הניצוץ,
ושהולכים לכל אחד ומעוררים אותו
ומוציאים ממנו את הדבר החיובי ,בכל אחד
ובכל תחום".
חלק מתפקידנו כאור לגויים הוא להפיץ
את שבע המצוות בהן מצווים האומות,
'תיקון העולם' .איך רואים באו"ם את
הדברים החיוביים? במילים אחרות ,חוץ
מזה שצריך להילחם על האמת שלנו,
האו"ם גם פועל בטוב ,צדק ויושר? איפה
אתה רואה את זה?
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"בעיניי ,האו"ם הוא מקום שקודם כל אני צריך להילחם בו למען עם
ישראל .וגם בתחומים הללו ,למשל כשיש סכסוך בין מדינות ,האו"ם חסר
יכולת ובדרך כלל הוא גם מזיק.
אבל בסופו של דבר יש כאן מקום עם יכולת ,ויושבים סביב שולחן אחד
נציגי כלל המדינות ,וכשיש הזדמנות לעזור ולעשות טוב לכולם ,אז צריך
לעשות את זה .וכפי שציינתי ,כשגריר ישראל זו הזדמנות להראות את
התרומה של ישראל ולהציע את השותפות לעוד מדינות.
ראיתי את זה בקורונה ,כשהאו"ם נרתם לעזור לכולם ולחלק חיסונים ,גם
למדינות שלא יכלו להרשות לעצמן לקנות חיסונים.
ועכשיו גם יש לי אישית הזדמנות לפעול בתחום הזה .מוניתי על ידי
נשיא העצרת הכללית ,יחד עם שגריר מרוקו ,להביא להחלטה מטעם
האו"ם איך העולם צריך להתכונן למגיפה הבאה ,ולהפיק את כל הלקחים
שנלמדו עכשיו .כי גם אם מדינה אחת תהיה מוכנה וחזקה אבל אחרות לא,
זה עלול להתפשט ,כי כיום אנשים נעים בין מדינות ,והם עלולים להידבק
במדינה 'חלשה' ולהביא את זה למדינה שלהם .אז מוניתי יחד עם שגריר
מרוקו להוביל את ההיערכות בתחום זה.
אז אתה כן רואה שיתופי פעולה .עכשיו אני מצליח להראות לכולם מי
זה עם ישראל באמת ,ואת מחוייבותנו להיות אור לגויים.
אני חייב לציין שאכן בפועל תפקידי אינו רק לשפר את התדמית של
ישראל ,אלא גם לעזור לעולם בפועל ממש .אז לאו"ם יש גם תפקיד שיכול
להיות חיובי ,רק שלצערי הפעולות נגד ישראל של הפלסטינים ,איראן
ועוד מדינות עם אינטרסים כלכליים או מדינות מוסלמיות ,לוקחות את
האו"ם לכיוון הרע והמזיק שנגדו אני נדרש להילחם".


ציינת קודם את הקשר שלך עם חסידות חב"ד .במה באה עזרתך לידי
ביטוי?
"תמיד אני נרתם לעזור .איפה שחב"ד צריכים ,אני החייל הראשון לעזור.
אמרתי קודם ואחזור על זה שוב ,אני מאמין במפעל האדיר הזה ובדרך של
חב"ד ,לאורך כל השנים עזרתי וסייעתי ,והיכן שרק אוכל לסייע אעשה
זאת בשמחה.
ברוך ה' חסידי חב"ד עושים חיל ומסתדרים גם בלעדי ,אבל כשמזמינים
אותי לנאום או לדבר ואני יכול לחזק את התנועה ואת דרכה אני שם ,אני
מרגיש מחויב לזה.
ההשפעה של חב"ד על מקבלי ההחלטות היא אדירה ,ולא משנה כמה
שאנחנו ,נבחרים או דיפלומטים ,נסייע אחד לשני ,בסופו של דבר חב"ד
זה משרד החוץ נוסף של ישראל .לדעתי ,יש לחב"ד משפחות בחו"ל יותר
מאשר למשרד החוץ".
לרבי שליט"א מלך המשיח יש למעלה מ 8,000-שלוחים ברחבי העולם.
"וואו .למשרד החוץ יש רק  1,000עובדים".
המהפכה של השלוחים זה לא רק לחב"דניקים .כל אחד הוא שליח!
כל אחד בעניינו .אתה שליח להפיץ את המסרים באו"ם ,וכל יהודי הוא
שליח במקום שבו הוא נמצא .כינוס השלוחים האמיתי זה כנס של כל עם
ישראל .אחד שליח במשפחה ,אחד בטלוויזיה ואתה באו"ם.
לפני כן דיברת על המודרניזציה ,והזכרת את זה שמגיעים למקומות
לא טובים .אבל אפשר להדגיש גם את הדברים החיוביים שבזה ,ולדוגמא
 היום כל אחד בלחיצת כפתור קלה מגיע לאינסוף תכני יהדות."אכן .מצד אחד יש יכולת גדולה ,אבל מצד שני ,יצר האדם נמשך קודם
כל לבידור ולדברים שיותר קל לצרוך אותם .כשאתה לומד זה מצריך
מאמץ ...אבל בסופו של דבר הכל תלוי בנו ,אם אנחנו לוקחים את זה בכיוון
החיובי.
המודרניזציה מטילה עלינו חובה  -לוודא שגם הדור הצעיר יגיע לתכנים
הנקיים ,החינוכיים והיהודיים.
ועוד נקודה :עדיין אין רע בלי טוב ואין טוב בלי רע .לפני עשרות שנים,
כשזכרון השואה עוד היה טרי ,ואז חוו גם את מלחמות העצמאות וששת
הימים ,הייתה סכנה קיומית וגם הדור הצעיר הרגישו את זה .כיום לא
חשים את אותה תחושה ,התוצר לאומי גבוה יותר ממדינות חזקות בעולם
והחוסן הלאומי מטפס לגבהים ,ולדור הצעיר קל יותר להיסחף למקומות
לא טובים .זה לפעמים קצת מרחיק אותם מהיהדות ,ולכן הצורך לשמור על
החינוך היהודי ולאפשר לכל אחד להכיר את המסורת היהודית ,הוא אחד
מכלי הנשק החשובים ביותר שיש לעם היהודי כדי להמשיך לשמר את נצח
ישראל".
אמן ואמן .נאחל לך הצלחה רבה במשך התפקיד ,ומי יודע ,גם בתפקידים
הבאים בעזרת ה' שבוודאי נכונו לך .לאור ההצלחה המטאורית עד היום,
אנו בטוחים שתגיע מעלה ועד לתפקידים הגבוהים ביותר ,ולכן נאחל
לך שתמיד תמשיך לשמור על כל הערכים עליהם עמדת עד היום ,בדרך
אמיצה ובלתי מתפשרת על שלמות עם ישראל ,תורת ישראל וארץ
ישראל.
והעיקר הוא שתיכף ומיד יתגלה הרבי שליט"א מלך המשיח ,ויגאל לא
רק אותנו ,עם ישראל ,אלא יביא גאולה ושלום לכל העולם כולו ,וביטול
כל אויבינו.
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טיפ לחיים

הרב ירון צבי

לפרוק את המזוודות

חודש מרחשון הינו חודש החולין הראשון לאחר חודש תשרי המשופע
בחגים .מצד אחד ,חשים בו סוג של ירידה ,ומצד שני אנו הרי יודעים
שעל-פי חסידות אין באמת ירידה ,אלא שהזמן מחולק לזמן של "רצוא"
[העלאה] ו"שוב" [המשכה].
חשון או מרחשון  //לעיתים ,מוסיפים לחודש את הקידומת "מר"
ואין הכרעה ברורה איך שמו .במשנה ,בתלמוד ובמסמכים הלכתיים שמו
"מר חשון" ,ואילו בקבלה " -חשון".
מובאים כמה טעמים  -א" .מר" מלשון "מרירות" ,כתוצאה מהירידה
מאוירת החגים ,וכמו-כן בחודש זה נפטרו שרה ורחל אמותינו .ב" .מר"
פירושו "טיפה" כדברי הנביא "הן גויים כמר מדלי…" והרי בחודש זה
מתחילים הגשמים .ג" .מרחשון" פירושו באכדית [שפה אשורית-בבלית
עתיקה] "החודש השמיני" ,לאחרי תשרי ,החודש השביעי .ד" .מר" הינו
תואר כבוד ,מאחר ובחודש חשון סיים שלמה את בניין בית המקדש ,ולא
עוד ,אלא שחנוכת בית המקדש השלישי תתרחש בחשון והוא ייחשב
חודש שמח!
יוצא מכל הנ"ל שישנן סיבות חיוביות לתוספת "מר" וסיבות שליליות
לתוספת "מר" .ישנו עוד מאורע משמח ב-כ' מרחשון  -יום הולדת הרבי
הרש"ב ,האדמו"ר החמישי בשושלת חב"ד ,שהקים את ישיבות תומכי
תמימים  -חיילי בית דוד להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.
אם רץ ליבך ,שוב לאחד  //הזכרנו את המושגים 'רצוא' ו'שוב'.
'רצוא' על-פי חסידות היא התנועה של יציאת החיות מהכלי באופן של
כלות הנפש לדבוק בשורשה ,כמו נשמה שבוערת לקב"ה עד שמוכנה
לצאת מהגוף .לעומת זאת תנועת ה'שוב' היא הפוכה  -התיישבות החיות
בכלי .ובדוגמא שהבאנו ,הנשמה חשה שהרצון האלוקי הוא להישאר
בגוף דווקא ולפעול בעולם ,והיא בטלה לרצון זה.
יש משל לזה בחסידות מנר שדולק  -הלהבה מרצדת כלפי מעלה כי
היא נמשכת לשורש הרוחני של האש ,תחת גלגל הירח ['רצוא'] ,ומאידך,
היא נאחזת בפתילה ולא מתכלה ומתבטלת מהמציאות ['שוב'].
מסבירה תורת החסידות ש"אם רץ ליבך  -שוב לאחד" :אם אתה
בתנועת רצוא וכלות הנפש ,דבקות באלוקות ובעירה ,אזי תעשה 'שוב'
אל האחד ,תגלה את האלוקות ,את ה'אחד' האלוקי ,אבל בתוך העולם!
אין צורך לעזוב את הגוף עבור התאחדות עם הבורא .תורת החסידות
מחדשת שההתאחדות השלימה תתרחש דווקא פה למטה ,נשמות בגופים
בגאולה האמיתית והשלימה!
לפרוק את המזוודות  //בחודש תשרי ,נוהגים חסידי חב"ד מכל
העולם להגיע לרבי מלך המשיח שליט"א במרכז חב"ד העולמי 770
אשר בברוקלין ,ניו יורק .הנהגה זו מקבילה לעליה לרגל אל בית
המקדש ,שכן כל עוד אין את המקדש בירושלים" ,עיקר השכינה" נמצא
ב ,770-בית רבינו שבבבל.
פעולה זו מקבלת חיזוק בשנת תשפ"ג שהיא שנת 'הקהל' .פעם בשבע
שנים ,לאחר שנת השמיטה ,יש לעם ישראל מצווה מיוחדת  -בונים
בימת עץ גדולה בעזרת הנשים בבית המקדש ,המלך עומד עליה ,מקהיל
את העם וקורא בתורה בספר דברים ,פעולה שהייתה מחזקת את העם
בתורה ויראת שמים למשך השבע שנים הבאות .הרבי מלך המשיח
שליט"א מחדש ,שכל השנה נחשבת כ'שנת הקהל' ,וכל פעולותינו
בחיזוק היהדות צריכות להיות חדורות בעניין זה ,ועוד ,שמוכרחים
ב'הקהל' להגיע ל!770-
בתשרי לוקחים מטען עצום של ברכות וכוחות לשליחות בעולם
בשנה החדשה ,וחשון זה הזמן של "פריקת המזוודות" ,להשתמש במה
שקיבלנו ולפעול עם זה בעולם!
ה'שכינה' זזה!  //פעם היה למשפיע הידוע ,ר' ראובן דונין ,ויכוח עם
אביו ע"ה לגבי  .770ר' ראובן טען ש'עיקר שכינה' נמצאת שם! אמר לו
אביו  -הרי 'קדושה לא זזה ממקומה' ,ולכן השכינה לא זזה ממקומה והיא
עדיין בכותל המערבי ,כבר אלפיים שנה.
ענה לו ר' ראובן :אני רוצה מקום שבו השכינה זזה!
שיעורי תורה וחסידות בווצאפ0543817738 :
ביוטיוב :ערוץ 'הישיבה הוירטואלית'
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[ עולם השליחות  //מנחם מענדל אקסלרוד ]

עפולה
ישראל
הרב אמיר הלוי (שמטרלינג) ,בן  ,40נשוי לניצה ואב לשישה ,שליח עפולה
ילדות //

נולד וגדל באזור ,יישוב במרכז הארץ בעל
מעמד של מועצה מקומית" .לימוד תורה וקיום מצוות
לא היו חלק מנוף הילדות שלי ,הבית היה לא דתי בלשון
המעטה".

עיצוב //

מגיל צעיר למד ועסק בתחום האומנות.
"לימים הגעתי ללימודי עיצוב תעשייתי כמקצוע .גם
שירותי הצבאי היה ברוח זו ,שירתי בצה"ל כגרפיקאי".

חיפוש //

בשלב מסוים נחשף לספרי הרמב"ם,
שהותירו עליו רושם וגרמו לו לחיפוש משמעות.
"הסתובבתי אז בבתי מדרש של זרמים שונים ,אך בכל
אותם המקומות לא חשתי חיבור .יום אחד הגעתי לשיעור
בבית חב"ד במקום הולדתי ,באזור .נושא הלימוד היה ספר
היסוד של חסידות חב"ד – 'תניא' .תוך כדי הלימוד של
פרק א' בספר נוצר ה'קליק' ,חשתי חיבור עוצמתי".

איטליה //

באותה תקופה החליט לצאת ללימודים
בתחום האהוב עליו בעיר מילאנו שבאיטליה" .מבחינתי
זה היה סוג של חלום חיים ,ואכן הייתי מוכן להקריב עבור
זה והרחקתי לחו"ל .הפתעה לא נעימה ציפתה לי כאשר
הגעתי ,אז התברר לי כי לא קיבלתי אשרת שהיה למטרת
לימודים .מבחינתי המשמעות היתה שאני יכול לחזור
הביתה ,אין לי מה לחפש כאן".

למרות //

הוא החליט להישאר בכל אופן במילאנו,
לנסות את מזלו .קיננה בו איזו תחושה שהכל יסתדר" .זה
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אכן הסתדר ,אבל לא בדיוק לפי המתוכנן .עם תרמיל
על הגב ו 500-יורו בכיס ,התחלתי את המסע ששינה את
חיי .התקבלתי לעבודה כמאבטח בבית כנסת מקומי ,וכך
נחשפתי לפנים היפות של היהדות".

דוגמה //

הקהילה בה הוא עבד נקראת 'בית
התלמוד' ,אותה מנהל הרב צמח מזרחי ,משלוחי הרבי
שליט"א מלך המשיח במילאנו" .מצאתי את עצמי
משתתף בקביעות בתפילות ,בשיעורי תורה ,ובסעודות
השבת בביתו של הרב מזרחי .הוא הצליח לגעת בי עם
הגישה המיוחדת והלבבית שלו ,ושימש עבורי דוגמה
ומופת למסירות נפש בשליחות והתקשרות .כשראיתי
אצלו את ההקרבה האישית וההתעסקות האינסופית שלו
עבור הזולת ,התפעלתי והוקסמתי .זה עצמו השפיע עלי
להתקרב יותר ולפתח את השאיפה להיות יום אחד שליח
בעצמי".

תניא //

במהלך כל אותו הזמן עדיין קינן בו לימוד
התניא אותו חווה באופן חד פעמי בארץ" .ניתן לומר כי
זהו התחום ביהדות שהכי ריתק אותי .הגיתי בו שעות
רבות ונפעמתי מדרך החיים הייחודית הסלולה בו.
בשלב מסוים נכנס לעבוד במשרד הוצאה לאור במילאנו
ואף דיבר על תרגום התניא לאיטלקית .עד היום ספר
התניא הוא המצפן העיקרי שלי ואני משתדל להעביר
הלאה גם למקורביי את החכמה האדירה שיש בו ,באופן
פרקטי שניתן ליישם בחיי היומיום .כמובן שבמהלך הזמן
ובמקביל ללימוד התניא ,קיבלתי על עצמי עוד ועוד

מצוות וכבר חשתי חלק בלתי נפרד מהקהילה".

ביקור //

לאחר שנה באיטליה קיבל אמיר בשורה
קשה :אצל סבא שלו שהיה מאוד קרוב אליו גילו מחלה
קשה בכבד ,ותחזיות הרופאים לא מעודדות" .מיהרתי
לחזור ארצה וכל יום ישבתי ליד סבא ,עזרתי לו ,שוחחתי
עימו ,והנחתי לו תפילין .התוכנית שלי היתה לבוא
לביקור של שלושה שבועות ,כדי לחזור לבחינות כניסה
לאוניברסיטה לשנת הלימודים הבאה ,דבר שיעניק לי
אשרת שהיה לצורך לימודים .למעשה ,גם עם סיומה של
התקופה התקשיתי לעזוב את סבא לנוכח מצבו".

פתרון //

הוא החליט לשאול בעצת הרבי שליט"א
מלך המשיח כדי לפתור את ההתלבטות" .פירטתי במכתב
את המצב והכנסתי אותו לאחד מספרי ה'אגרות קודש'.
בתשובה כתב לי הרבי שליט"א מלך המשיח על מכתב
שקיבל ממילאנו ואודות תרגום ספר התניא לאיטלקית,
בצירוף פליאה על חוסר העיסוק בכך ...המכתב הסתיים
בבשורות טובות וברכה לבריאות .בנוסף הופיע שם גם
מכתב אודות חשיבות מצוות תפילין .הבנתי שעליי
לשוב למילאנו ,אך לא לשם לימודים אלא עבור פרויקט
התרגום .כמובן שבהתאם למענה ,דאגתי למצוא מישהו
שימלא את מקומי ויניח תפילין עם סבא מידי יום".

תרגום //

לאחר עבודה מאומצת של כמה חודשים,
השלים את תרגומו של חלק חשוב מהתניא" .המשימה
הושלמה בהצלחה כאשר הספר יצא לאור בהדפסה
משובחת לאחר הגהה מקצועית של התרגום ,והוכיח את
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המרכז ולכך שהוא הפך לבית אמיתי ואבן שואבת עבור תושבי
העיר ,וממנעד רחב של גילאים".

מעגל //

שבועיים בערך לאחר יסוד בית-קפה-מדרש
לנשים ,ערכו פתיחה חגיגית עם התוועדות לנשים וצעירות.
"אחת הבנות שישבה סביב השולחן החלה פתאום לבכות
מהתרגשות ,היא החלה לספר שכנערה היתה מגיעה למקום הזה
עם בן זוגה שאף היה נוהג בה באלימות ,כדי להמר ולצרוך סמים,
והיום היא מתקרבת באותו מקום לחיים של תורה ומצוות .זו היתה
סגירת מעגל עבורה ורגע מרגש במיוחד עבור כולנו".

יוזמה //

הוא אימץ לו מנהג ,לקחת על עצמו בכל שנה
להקים יוזמה חדשה" .אני מחפש יוזמה יחידה מסוגה שלא היתה
כמותה ,ופותח בה כמתנה ליום ההולדת של הרבי שליט"א מלך
המשיח .בשנה שעברה למשל התחלנו את מיזם דוכני התפילין
בפריסה ארצית .מדובר על למעלה מ 50-דוכני תפילין ממותגים
שמוצבים בבתי עסק מרכזיים ברחבי הארץ ומניבים לנו מינימום
של  55,000הנחות תפילין בשנה! בעצמי לא דמיינתי שזה יגיע
לממדים כאלה .ארגונים נוספים החלו לחקות אותנו והציבו גם הם
דוכנים".

מטבח //

יוזמה נוספת אותה פתח השנה היא מטבח
קהילתי" .זהו למעשה מטבח מוסדי שבאמצעותו אנו מספקים
מנות מבושלות לעשרות משפחות של תושבי העיר לפני חגים,
ולסעודות המרכזיות שאנו עורכים אצלנו במרכז".

ניצול //

הוא משתמש בניסיונו המקצועי מתחום הפרסום
והעיצוב כדי להגיע לקהלים רבים ככל האפשר" .חשוב לי לנצל
את הידע אותו רכשתי בעברי .אני רואה הצלחה והיענות רבה
ומקבל פידבק מאוד חיובי .יש לנו את החנוכיה הגדולה בצפון
המוצבת דרך קבע בכיכר העיר .גימיק נוסף שתפס מאוד הוא
ניידת התפילין ,שזהו למעשה קטנוע וספה עם סירה ממותג בצבע
צהוב עם לוגו משיח .זוהי ניידת שהיא יחידה מסוגה בעולם,
ומביאה את מבצע תפילין לרמה אחרת לגמרי".
נחיצותו כאשר המהדורה הראשונה אזלה תוך זמן קצר .את לימודי
אולם זכיתי שהרבי שליט"א מלך
העיצוב לא סיימתי,
המשיח יעצב את חיי בצורה המוצלחת ביותר".

החצי השני //

שמה ניצה ,היא במקור מעפולה .הוא הכיר
אותה באיטליה ,כאשר היא הגיעה לשם לשנה במסגרת תוכנית
חילופי סטודנטים מהטכניון" .הכרנו באחת מסעודות השבת
לסטודנטים של הרב צמח מזרחי ,וגם היא החלה שם תהליך של
התחזקות רוחנית .כשסיימה את שנת הלימודים חזרנו לארץ,
נישאנו והקמנו בית חסידי".

שליחות //

הבתחילה הם התגוררו במושב קטן בשרון ,אך
עם סיום חוזה השכירות עברו לעפולה בברכת הרבי שליט"א מלך
המשיח" .שאלנו האם להתגורר בעפולה ,עיר הולדתה של אשתי,
ובאמצעות ה'אגרות קודש' קיבלנו ברכה לכך על תנאי שזה
לצורך שליחות גדולה יותר ,וכך עשינו".

אתחלתא //

לפני עשר שנים הקימו בית קפה מדרש
לנשים הראשון בארץ" .לקחנו מקום שאכלס מועדון הימורים לא
חוקיים ופשיעה רבה והפכנו אותו למקום של קדושה ,ובחרנו בשם
'אתחלתא' .זה יצר גלים בתקשורת הישראלית והעולמית וקיבלנו
חשיפה גדולה ,הגיעו צוותי תקשורת מרוסיה ואירופה לסקר.
בהמשך קיבלנו ברכת הרבי להתחיל מניין לצעירים בשבתות
וחגים וכך התרחבה הפעילות למה שהיא היום".

היום //

"מרכז חב"ד אתחלתא בעפולה משלב פעילות
שוקקת ומגוונת ,אווירה חמימה ,תכנים איכותיים ופרוייקטים
חברתיים ומחממי לב עבור התושבים .כל אלו הובילו להתפתחות
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אינטרנט //

לפעילות מרכז חב''ד 'אתחלתא' יש דגש
מיוחד על נוכחות חזקה ברשתות החברתיות" .בהתאם לדברי
הרבי שליט"א מלך המשיח שיש לנצל לקדושה גם את התקדמות
הטכנולוגיה ,אנחנו פועלים גם ברשתות כגון פייסבוק וטיקטוק,
על מנת לפנות לקהלים הצעירים ולמנף את הפלטפורמות הללו
להפצת מעיינות החסידות ובשורת הגאולה".

חגים//

הם מקיימים פעילות ענפה סביב מועדי ישראל
לאורך כל מעגל השנה" .בין היתר אנחנו עורכים מדי שנה ליל
סדר ציבורי מפואר עבור עשרות משפחות ללא עלות ,ועורכים
לאורך חגי השנה גם מיזמים מיוחדים עבור קשישים בודדים.
בחנוכה לדוגמא אנחנו מחלקים סופגניות ונרות ומדליקים חנוכיה
עם הקשישים וניצולי שואה בביתם בכדי שיחוו את אווירת החג
המוארת .הכל נעשה בליווי של מתנדבים עם כלי נגינה שיוצרים
בבית הקשיש תחושה אמיתית של חג .בפורים אנו מחלקים מאות
משלוחי מנות בכל רחבי העיר ,בשיתוף ניידת הגאולה של מרכז
חב"ד אתחלתא".

מוטיבציה //

במקביל לפעילות העונתית ,הם מקיימים גם
פעילות שבועית ממוקדת עבור בני נוער ,נשים וגברים ,תושבי
העיר" .בין השאר אנחנו מפעילים את מיזם 'אתחלתא ליולדת'
שבמסגרתו יולדת מקבלת לביתה לאחר הלידה ארוחות בוקר
מזינות ובריאות ,ייעוץ הנקה ותמיכה נפשית .מטרתנו לחזק את
הזהות היהודית בקרב התושבים ולתת להם הכוונה נכונה בחיים,
בכדי שיממשו את הפוטנציאל הטמון בהם .כל הפרויקטים הללו
ועוד רבים ,ממלאים אותנו במוטיבציה וברצון להמשיך בפעילות
עבור התושבים ,ולהכין את העיר לקבלת פני הרבי שליט"א מלך
המשיח בקרוב ממש".

סדר יום //

"היום שלי
מאוד עמוס ,בפרט לאור כמות
המיזמים שהקמנו וההתעסקות
הרבה הנדרשת לשם כך .אחרי
תפילת שחרית ופיזור הילדים
במוסדות אשתי ואני ניגשים
לניהול השוטף של הפעילות
וכל הפרויקטים שהיא כוללת,
כאשר בין כל אלו אני גם עו"ד
במקצועי ומייסד הפורום החברתי
של עורכי הדין בעפולה המשתתף
בחלק מהפעילות .עבורנו כל יום
הוא מלא וגדוש ,ובסיומו מגיעות
שעות הערב השקטות יותר.
אני לא נוהג לישון שעות רבות
בלילה ,ולכן זהו גם הזמן בו יש
לי פנאי לחשוב על עוד רעיונות
מאתגרים למיזמים חדשים .הכלל
המנחה אותי הוא הפתגם החסידי
'לכתחילה אריבער' ,שפירושו הוא
ללכת מההתחלה מלמעלה .לא
להצטמצם אלא לגשת לכל דבר
בראש גדול ,ולעשות הכל כדי
לזרז ההתגלות של הרבי שליט"א
מלך המשיח".

ספר ביד //

"חוץ
מהשיעורים היומיים הקבועים,
לומד בעיקר 'תניא' ,ואת הספרים
'ליקוטי תורה' ו'תורה אור' שהם
מקבץ מאמרי חסידות בסיסיים של
מייסד חסידות חב"ד רבי שניאור
זלמן מליאדי המכונה אדמו"ר
הזקן .מאמרים אלו קיבלו את
הכינוי 'הפרשה החסידית' ,ואני
משתדל מאוד לסיים מדי שבוע
את המאמרים השבועיים ,זה ממש
מאיר את הנפש".

שבת קודש //

"אחד
הימים העמוסים אך גם המספקים
ביותר במהלך השבוע .הסעודות
המשפחתיות ,ניהול התפילות
וההתוועדויות ,מסירת שיעורים
ומסיבת השבת לילדים ,אמנם לא
משאירים רגע דל אבל נותנים
סיפוק אדיר".

משפחה //

"היסוד העיקרי
שמניע את גלגלי מפעל השליחות
שלנו .זהו המקור לכוח שמטעין
אותנו באנרגיות חיוביות ובכוחות
עם אהבה ללא תנאים ,דבר
המתבטא אחר כך באופן ובפעולות
השליחות".

איחול //

"כדברי רבי
אלימלך מליז'נסק" :שנראה כל
אחד מעלות חברינו ולא חסרונם",
וכמובן שנזכה להתגלות הרבי
שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד
ממש".
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סודוקו

יגעת ומצאת

תשבץ שערי המקדש
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בבית המקדש השני ,היו מספר שערים ששימשו לכייסה לתוך העזרה .אמנם מספרם המדוייק
ושמותיהם נתונות במחלוקת .לפי אחד המפרשים (תפארת ישראל) היו השערים הבאים:

4

דרום (ממערב למזרח):
שער העליון – נקרא כך משום שמוקם בצד המערבי שנמצא בגובהו של הר הבית.
שער הדלק – דרכו היו מכניסים עצים למערכה.
שער הבכורות – דרכו היו מכניסים את הבכורות לעזרה ,ששחיטתם כשירה גם בדרום.
שער המים – דרכו מכניסים את צלוחית ניסוך המים בחג הסוכות ר' אליעזר בן יעקב מוסיף
שנקרא כך משום שדרכו עתידים לצאת המים שניבא יחזקאל..." :והנה מים מפכים מן הכתף
הימנית( "...יחזקאל ,מ"ז ,א'-ב').
צפון (ממערב למזרח):
שער יכניה או שער הניצוץ – דרכו יצא יכניה לגלות .מעליו היה בית הניצוץ.
שער הקרבן – דרכו היו מכניסים את הבהמות לשחיטה בצפון העזרה.
שער הנשים – דרכו היו הנשים נכנסות לסמוך על קורבנן.
תשבצים
שער השיר אומחולל
המוקד – דרכו היו הלווים מכניסים את כלי השיר.
שער
מזרח:
שער ניקנור – מוקם במרכז החומה שבין עזרת הנשים לעזרה ,כנגד שער עזרת הנשים ופתח
האולם .שער זה הוא הכניסה הראשית לעזרה .לא צופה זהב כשאר השערים אבל הנחושת שממנו
נבנה בהקה כזהב .במסע הבאת דלתות השער ממצרים התרחש להן נס.
היה שער קטן יותר שנקרא פשפש.
מצידי
שני פשפשים – בכל אחד
ניקנורכאן
שערמשנית
כותרת
הקלד
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קשה
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מאוזן

 .6הניצוץ
 .7המים
 .9הקרבן
 .10ניקנור

.7
.8

השערים הבאים בתוך התשבץ:
 .1שלבו
שמות המוקד
יכניה את .2
העליון
הבכורות.3 ,
המוקד ,הבכורות
.3
הניצוץ ,הקרבן ,ניקנור ,שני פשפשים,
הנשים,
הנשים
.5
הדלק
.4
המים ,העליון ,יכניה ,השיר ,הדלק
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מאונך

7

השיר
שני פשפשים
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[ תחנות מסע  //אברהם פלג ]

הר הבתרים

המקום שבו על פי המסורת ,התקיימה ברית בין הבתרים

המבנה העתיק

ההבטחה

מסורת עתיקה מייחסת את המקום בהר דוב ,בסמוך לגבול ישראל-לבנון ,למקום בו
התקיימה ברית בין הבתרים ,בין הקב"ה לאברהם אבינו .המקום בסמוך לאתרים המוזכרים
בתורה ,כמקומות בהם נלחם וניצח אברהם במלחמה את ארבעת המלכים ("עד חובה אשר
משמאל לדמשק") .במקום ישנו כיום מבנה עתיק שהוקם במקום בו התקיים המעמד על-פי
המסורת.

בעבר ,לפני בריחת צה"ל מדרום לבנון ,היתה מתקיימת עלייה גדולה לאתר בימים הסמוכים
לקריאת פרשת לך-לך .המשתתפים היו קוראים את תיאור המעמד כפי שנכתב בתורה:
לאחר שאברהם שאל את הקב"ה "במה אדע כי אירשנה?" ,ציווה אותו אלוקים לקחת שלושה
עגלים ,שלוש עיזים ,שלושה אילים ,תור וגוזל ,ולבתר את הבמהות (מכאן שם המעמד) .לאחר
הביצוע ,ראה אברהם במחזה את האש עוברת בין הבתרים ,במה שנועד לאחד את החצאים (הוא
ואלוקים) לנצח .במעמד זה הבטיח הקב"ה ,שוב ,את הארץ לבניו.

כניסה בתיאום
אמנם ,קשה לדעת עד כמה המיקום הינו מדויק ,אך רבים מתייחסים אליו כיום כאתר קדוש.
הכניסה למקום אינה חופשית ,ומתאפשרת רק בתיאום מול הצבא ,מאחר שמדובר באזור גבול
עויין ,בקרבת מקום למוצבי החיזבאללה בלבנון .ההגעה למקום מתבצעת בשיירה מאובטחת
על ידי חיילים המשרתים בגזרה ,תוך צעידה מהנקודה הקרובה ביותר אליה יכולים להגיע
הרכבים .בסמוך למבנה מוצב עץ אלה עתיק ולצידו בריכת מים קטנה.

www.hageula.com

מרצונם הטוב
גבולות הארץ שהובטחו במעמד זה הם מנהר מצרים ועד נהר פרת .אלא שעד היום לא
נכבשו חלקי הארץ השייכים לאומות קיני ,קניזי וקדמוני המוזכרות שם ,וקבלת חלקים אלו
תהיה בקרוב ממש ,כאשר הם ,מרצונם הטוב ,ימסרו אותם לבני ישראל ,בגאולה האמיתית
והשלימה.
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