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להמשיך שבועות 
של ופרצת

ממה  ונהניתי   .  . מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
שכתב שהיו שבועות של ופרצת, וכיון שמבואר 
בכ"מ ובתורת החסידות באר היטב, איך ששבוע 
כולל כל הזמנים, מריש שית אלפי שנין דהוה 
עלמא עד סופו, שלכן אומרים )תמיד בתחלת 
יתפשט  הנה  וכו',  ראשון  יום  היום  השבוע( 
השבועות  כל  על  האמור  דשבועות  הופרצת 
שלאחרי זה, וגם הובטחנו, כשאדם מקדש עצמו 
מלמעלה  הרבה  אותו  מקדשין  מלמטה  מעט 
עאכו"כ באם מקדשין עצמן יותר ממעט, וק"ל. 
והרי ענין קדושה ע"פ תורת החסידות, הוא לא 
בענינים  שקוע  ולהיות  במדבריות  להתבודד 
הנעשה  את  להרגיש  מבלי  הצמצום  שלפני 
הידוע  כסיפור  אלא  טפחים,  מעשרה  למטה 
שאדמו"ר  אדמו"ר,  מו"ח  מכ"ק  ששמענוהו 
הזקן הטיף מוסר לזה איך שהי' שקוע בלימוד 
תורה באופן שמתוך כך לא הרגיש בבכי ילד 
הרי  נשיאינו  וסיפורי  מעריסתו,  שנפל  קטן 
בכל  ומהסיפור  הוראה,  הם  הרי  פרטיהם  כל 
הפרטים מובן שהלימוד והבכן מזה ג"כ מדויק 
בבחי'  שהם  אלו  שאפילו  ז.א.  הפרטים,  בכל 
ניכר בהם  ושינתם  תינוק, עד שגם בשכיבתם 
החילוק, מוטלים הם בעריסה ולא במטה סתם, 
ומאידך  והנפילה היא בהיותם בלא"ה בשינה, 
ושקידה  בהתמדה  למד  הלומד  הרי  גיסא, 
ובהעמקה עד שלא הגיע לחוש השמיעה שלו 
כל ענין הבכי' של התינוק בכל זה הנה נשמה 
חדשה דאצילות, מורה הוראה גם לו, שלא זו 
בעולם  נמוך  הכי  בענין  להרגיש  שלא  הדרך 
מזה,  והלימוד  העשי',  עולם  הוא  נמוך  הכי 

ללמוד ולעשות, הרי מבואר הוא.
בברכה לבשו"ט בכל אותן הענינים אודותם 
ובענינים  הכללים  ענינים  במכתבו  כותב 

הפרטים.

)אגרות קודש ח"י, ו'תתקעא(

 יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

דבר מלכות / עוצמה יהודית                                   04

הלכה וגאולה / קרבן תודה                                      06

דעת תחתון / חופשה חסידית                                  08

תורת הגאולה / שמחת עולם                                   10

שנת הקהל / משיח בכיכר                                        12

גאולה פנימית / עבודת התפילה                            16

הגות / תורת הנסיונות                                               20

טאפארו דא פלאחו / הסכמה של שותפות          22

צידה לדרך / חסידים מתגייסים                             23

פעילות / לחנך באמונה                                            26

איינציקער זאך / המלך בכיכר                               31

תוכן          העניניםבמקום          הקדמה

08

14
10

26

בטאון היוצא-לאור מזמן לזמן 
בכדי לחזק את המחשבה דיבור 

ומעשה בשליחות היחידה 
קבלת פני משיח צדקנו

הופק ויצא-לאור על-ידי
מרכז ההפצה בארץ-הקודש – ממש )ע"ר( 

© כל הזכויות שמורות 
למידע, הרשמה או תרומה להפקות והפעולות של  ממש :

טלפון: 077-5123-770  |  פקס: 073-2412-770
www mamesh org :אתר  |  info@mamesh org :דוא"ל

מען למכתבים: ת.ד. 951 פתח-תקוה
מוקד 'ממש':     054-2248-770

בתמונת השער: הרבי שליט"א 
מלך המשיח בעת אמירת השיחה 

דמוצאי כ"ח סיון תנש"א )בין מנחה 
למעריב(, אחרי נתינת הברכה בשם 

כל החסידים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

18
סוד התפילה

הדרך לגאולה 
פנימית בעבודת 
ה' בדור השביעי

26
ילדי אמונה

סקירה על אחת 
מזרועות הביצוע של 
ממש להנחלת הבשורה

ש"ח מחיר: 10  הקהל.  שנת  כ"ח סיון - ג' תמוז ה'תשע"ו,  ב"ה. 

3

קדימה לכיכר
הכנות קדחתניות 
למעמד ההקהל 
הגדול בעולם

14



 גם איש אחד יכול לעמוד
נגד שלטון אדיר ולהתגבר עליו

ב"ה, י"ב אייר, תשי"ט
ברוקלין.

שלום וברכה!
לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו ממוצש"ק.

ידן  שעל  שהיו  ומשונות  שונות  סיבות  אודות  ובמ"ש   ...
בטלו כמה שיעורים שהיו לו עם אחרים תלמידים־ות.

אינו,  כשהענין  בהתירוצים  תועלת  מה  הפתגם,  ידוע  כבר 
דאונס  תורה  שפסקה  מוחלט  באונס  שאפילו  ידוע  והרי 
רחמנא פטרי' אבל כמאן דעביד לא אמרינן ובמילא אין הפצת 

המעינות ואפילו גם פחות מהפצה.
ויהי רצון שהוא בתוככי כל אנ"ש יכירו את הענין דהפצה, 
גם  טובה  בזה  שעושה  )אף  המפיץ  כאו"א  של  טובתו  שזהו 
להזולת( ובמילא יעשה בזה כמו שעושים בענין טובת עצמו, 
שבתקופה  הצחות  וע"ד  ההתועדות  בעת  המבואר  וע"ד 
ובעולם הפוך שלנו הפכי גם מהמדובר בתורת החסידות בכ"מ 
ע"ד העלי' דהעבודה דקרבת אלקים טוב על העבודה דקרבת 
אלקים לי טוב, שעתה הוא בהיפך הגמור: לומד מבין ומשיג 
ויכול גם להסביר לקטן ממנו, איך שקרבת אלקים טוב, אבל 
אינו מקשר את כל הענין לעצמו, שגם הוא בכלל זה, וקרבת 
האמורה  בהסברה  מתחילים  היו  והלואי  טוב,  לו  גם  אלקים 
הבטחת  מתקיימת  שהי'  ובודאי  כביכול(,   – פחותה  )דרגא 

חז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה.

ופשוט שהנני שולל  מוסר,  ח"ו להטפת  כוונתי  מובן שאין 
נפילת רוח וכו' כי אם להביע התמי' על אנ"ש ש"לאט לאט" 
מפעילות  השתמטות  בתוך  ההפצה,  מענין  גם  משתמטים 
ללימוד  בהנוגע  פעולות  ואפילו  חב"ד,  למוסדות  בהנוגע 
ברבים, והלואי ואתבשר שנתהפך הגלגל לטוב, טוב לשמים 

טוב לבריות וטוב העושה פירות.
בברכה לבריאות ולבשו"ט בכל האמור.

)אגרת ו'תתנט(
•

ב"ה, כ"ז תמוז, תשי"ט
ברוקלין.

משתתפי האסיפה דג' תמוז
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

מההצעות  האמורה,  מאסיפה  הפ"כ  קבלת  הנני  מאשר 
והחלטות בעניני הפצת המעינות.

ויהי רצון שתקוימה ההחלטות בפועל ובאופן דמוסיף והולך 
יפוצו  להבעש"ט,  הקדש  אגרת  לשון  וכדיוק  ואור,  מוסיף 

דוקא.
בכל  ההודאה  ענין  יהודא,  גילוי,  לשון  גלתה,  בזה,  ויקוים 
גם  המעינות  שיגיעו  כיון  והכללית  )הפרטית  קומה  הציור 

דבר          מלכות

"מבצע יוצא מן הכלל"
בקשר עם תחילת שנת היובל 
למבצע תפילין מוגש להלן 
כתב-יד-קודש מכ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א, במענה 
לשאלת שליח בארה"ב שביקש 
לאשר לו גמ"ח מהמל"ח על 
סך אלף דולר, עבור הוצאותיו 
הרבות בעניני שליחותו 
בכלל ומבצע תפילין בפרט 
)ה'תשכ"ח(, סימן כ"ק אד"ש כל 
הקטע של בקשת ההלוואה 
בחצאי עיגול )סוגריים( בחלקו 
העליון והתחתון, והואיל לענות:

2( למלאות הבקשה "לאות 
הכרה]"[ ובתור סיוע באופן יוצא 
מן הכלל לעניני מבצע תפילין, 
מבצע יוצא מן הכלל.

חוצה ע"י שתהי' ההפצה( מעוני עוצם אתכפיא, ומרוב עבודה, 
ולכן לא  יתירה,  ולכן עבודתם בהתגברות  כי היא ישנה בגוים 
מצאה מנוח, ושכרה על שלא מצאה אשר כל הוא רודפי' כמ"ש 
עד  כו'  המיצר  מן  המצרים,  בין  והשיגוה  ירדפוני,  וחסד  טוב 
אדמו"ר  בפירוש  וכמבואר  בי'  תפיסא  מחשבה  לדלית  העלי' 

הצ"צ ברשימות לאיכה א, ג.
בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל הנ"ל.

)אגרת ו'תתקנג(
•

ב"ה, שלהי תמוז, ה'תשי"ט
ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אליעזר ארי' הלוי שי'
המכונה דר. פינקלשטיין

שלום וברכה!
ותקותי  פירסומינו האחרונים,  כ'  יקבל  בפני עצמה  בחבילה 

שיהיו לתועלת הרבים.
במה  במכתבו,  אחת  נקודה  על  לעמוד  רצוני  זו  בהזדמנות 
כח  שום  אין  בחוגנו  אופן.  בשום  בעל השפעה  "אינני  שכותב 

השפעה" כו'.
ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בכגון דא, אשר כשם שמוכרח 
יכול האדם לתקנם  אז  לכל אדם לדעת חסרונות עצמו, שרק 
ג"כ לדעת כשרונות  זו מוכרח  ולחיות חייו כדבעי, הרי במדה 

ויכולת ומעלות עצמו.
ובודאי אשר דוקא בימים אלו אין מן הצורך להאריך בראיות 
השפעתו  בכח  עלה  ידיעותי  לפי  כי  השפעה,  בעל  הוא  שכ' 

לגרום מפנה חשוב לימין בחוגים שהשפעתו עליהם.
וכפי שמסרו לי, הנה לולא ההתערבות שלו היו איזה ענינים 

באופן בלתי רצוי בתכלית.
מובן שאינני יודע פרטיות הדברים, אבל ניכרים דברי אמת.

בטח למותר ג"כ להאריך בהנקודה, אשר כל הצלחה בפעולה 
טובה בודאי שעלי' לגרום תוספת השתדלות בכיוון זה, וכלשון 
חכמינו ז"ל מי שיש לו מנה רוצה מאתים – בהוספה של מנה; 
ומי שיש לו מאתים רוצה ד' מאות – בהוספת ב' מנות. – והרי 
 – אמונתנו  וביסודי  עקרים  דברים  סליחתו,  בקשת  לאחרי 

מצפים ומשוועים לשינוי עקרי בין מושפעיו.
ידי  על   – להשפעה  ישנה  אחת  דרך  שרק  שכותב  במה 
גם  למוטב  יחזיר  שבה  שהמאור  בתקוה  התורה,  לימוד  רבוי 
תורה  תלמוד  מצות  אשר  למרות  הנה  ממנה,  הרחוקים  אלו 
למוטב,  להחזיר  בכוחו  שבתורה  והמאור  כולם  כנגד  שקולה 
מרחוק  לעמוד  כלל  מרשה  השעה  אין  וגם  רשאים  אנו  אין 
ולצפות למילוי הנ"ל. ובפרט שהמדובר הוא במושפעים שהם 
יש  הרי  זה  על  נוסף  גדול.  יותר  או  פחות  בחוג  גם משפיעים 
חכמתו  שתהי'  כדי  אשר  באבות,  ברורה  והוראה  הפס"ד  לנו 
מתקיימת )שכוונת המשנה ודאי לחכמת התורה( צריך להיות 
עמנו  בני  צעירי  נפש  לתכונת  וכשמתבוננים  קודמת.  יראתו 
בארה"ב רואים שנכונים הם, ועוד יותר מאשר אלו בגיל שנות 
כל  ואדרבה,  פשרות,  שבלי  אמתיות  דיעות  לקבל  העמידה, 
למותר  בזה  גם  ובודאי  ההשפעה.  של  כוחה  מתישה  פשרה 

הלימוד  שאז  כפשוטה,   – קודמת  יראתו  שכוונת  להאריך 
מביא למצות מעשיות, וכמו שהחכם מכל אדם סיכם, לאחרי 
כל החקירה ודרישה: את האלקים ירא )יראה המביאה ל(ואת 

מצותיו שמור, כי זה כל האדם.
חודש תמוז מסומן בשבילנו בימי סגולה יב־יג בו, ימי גאולת 
דברי  המועצות.  ברית  במדינת  ממאסרו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
ימי מנהיגי ישראל צריכים לשמש מוסר חי ולימוד, והנקודה 
בשביל  באמת  שהלוחם  היא  הנ"ל  גאולה  שבימי  הפנימית 
האמת, עד כדי מסירות נפש ממש, ובפרט בענין הנוגע לרבים, 
הרי גם איש אחד יכול לעמוד בפני ונגד שלטון אדיר ואפילו 

להתגבר עליו.

)אגרת ו'תתקנח( בכבוד ובברכה. 

ב"ה ימי חג הגאולה שנת ה'תנש"א.

הגאולה  דחג  בהתוועדויות  המשתתפות  ולכל  המשתתפים  לכל 
ולכל אחב"י — שליט"א

שלום וברכה!

אחב"י,  כל  על  ומשפיעות  פעילות  והתועדויות  הגאולה  חג 
האנשים והנשים והטף,

אותי  לא  המפורסם1:  במכתבו  הגאולה  בעל  כדברי  אשר  ובפרט 
בלבד גאל הקב"ה כי אם גם את כל כו',

הכללים  וביתר שאת במעשה שהוא העיקר, מתחיל בהמבצעים 
וכל פרטיהם.

ויהי נועם2 ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו  ותקויים מיד תפלתנו: 
כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

חיל  וישראל עושה  גו'  כוכב מיעקב  דרך3  ומיד ההבטחה:  ותיכף 

בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

/ מקום החתימה /
)מברק לי"ב-י"ג תמוז תנש"א(

בספר דוד: תהלים פט, כא.

במכתבו המפורסם: נדפס בסה"מ תרפ"ח ע' קמו. תש"ח ע' 263. ועוד.

ויהי נועם. . כוננהו: תהלים צ, יז )צדיק, טוב(.

דרך. . חיל: פרשתנו )בלק( כד, יזיח )טו"ב, חי(.
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המקדש כ בבית  הקרבנות  הקרבת  ידוע, 
ביותר  המושלמת  בצורה  תהיה  השלישי, 
"כמצוות רצונך", יותר ממה שהיה גם בזמן 

בתי המקדש הקודמים.
המדרש  דברי  לכאורה  תמוהים  זה,  לפי 
)ויקרא רבה ט, ז(, האומר כי "לעתיד לבוא כל הקרבנות 

בטלים, וקרבן תודה אינו בטל".

כך:  העניין  את  מבאר  שם(  המדרש  )על  תואר"  ה"יפה 
קרבן חטאת וקרבן אשם – באים כדי לכפר על עבירות, וגם 
קרבן עולה – בא לכפר על הרהור הלב. ומכיוון שלעתיד 
לבא "יבוקש עוון ישראל ואיננו", לכן הקרבן היחיד שיישאר 
הציבור,  קרבנות  אך  תודה.  קרבן  רק  הוא  יחיד  כקרבן 

התמידים והמוספים וכו', יישארו גם בגאולה.

לכך  הסיבה  יותר  בעומק  מבואר  החסידות  בתורת 
שלעתיד לבא יישאר רק קרבן תודה: מטרת הבאת קרבן 
בעיקר  שייך  זה  דבר  הקב"ה.  אל  ולהתקרב  לעלות  היא 
כאשר כאן למטה ישנו חושך רוחני. אך בזמן הגאולה, יאיר 
יהיה  לא  ולכן  למטה,  כאן  עצמותו  בכל  האלוקי  הגילוי 
צורך בעלייה כל כך. לעומת זאת קרבן תודה מבטא ביטול 
הקב"ה,  של  האינסופית  גדלותו  כלפי  מוחלטת  והודאה 
הרגשת  בגלל  ואדרבא:  לבא,  לעתיד  גם  כמובן  שייך  וזה 

האלוקות למטה, תהיה ההודאה גדולה ועצומה ביותר!

יחד עם זאת, בנוסף ל'תודה' שתהיה העיקר, יקריבו גם 
קרבנות שלמים ואף קרבנות עולה – לא על הרהור הלב 
דוד"  ה"מצודת  שכותב  כפי  בנדבה  אלא  אז,  יהיה  שלא 
)על הפסוק בתהלים )נא, כא( "אז תחפוץ זבחי צדק עולה 
וכליל"(: "אז... לא יצטרכו להביא חטאות ואשמות, ולבד 
ומבלי  בנדבה  הבאים  ועולות  שלמים  יזבחו...  צדק  זבחי 

חטא".

נוסף לכך, בתחילת זמן הגאולה יביאו גם ריבוי קרבנות 
כי  הגלות,  בזמן  שעברו  עבירות  על   – ואשם  חטאת  של 
פרשיות  וקריאת  הזה  בזמן  שעושים  התשובה  אמנם 
שלימה, אף־ החטאת וכדומה, נחשבים לתשובה ולכפרה 
על־פי־כן כשיבנה בית המקדש יתחייבו להביא גם קרבן. כך 

מכריע הרבי מלך המשיח שליט"א להלכה.

אמנם, הקרבן הראשון שנקריב, יהיה בוודאי קרבן תודה 
מלך  הרבי  וכדברי  הגלות.  ממאסר  היציאה  על  ציבורי 
תנש"א  שלח  פרשת  שבת  מלכות  )דבר  שליט"א  המשיח 
סעיף יד(, שאם אדם פרטי שיוצא ממאסר מחויב להביא 
קרבן תודה, על־אחת־כמה־וכמה שיש להקריב קרבן תודה 
על היציאה ממאסר הגלות אל הגאולה האמיתית והשלימה!

כיון  ממשית,  הלכתית  חובה  תהיה  לא  זו,  הקרבה  אך 
בבית  כמו  וצלמות"  חושך  "יושבי  של  מצב  אין  שבגלות 
אחד,  לכל  'מאסר'  כאן  שאין  גם  מה  כפשוטו.  האסורים 
אלא לכללות עם ישראל )ראה ליקוטי שיחות חלק י"ב צו 

א הערה 36(.

"נודה לך על שהצמחת קרן דוד"
ישנו מאמר חז"ל נוסף, בקשר עם התודה בזמן הגאולה: 
"כל התפילות בטלות לעתיד לבוא, וההודאה אינה בטילה!" 
ולכאורה גם זה תמוה – מדוע לא יצטרכו להתפלל? את 
נקודת ההסבר מספק ה"אבודרהם" )סדר תפילות של חול 
לומר,  "רצה  יתפללו:  שלא  הכוונה  אין  כי  ב'(  שער  סוף 
באמרו "כל התפילות בטלות", שלא יצטרכו לשאול צרכי 
עולם, כי בטובה גדולה יהיו כל הימים, ואין להם אלא שבח 

והודאה להשם יתברך".

אם כן ימשיכו להתפלל, רק שהתפילות ישאו אופי שונה 
של  צרכיו  על  בקשה  היא  התפילה  עיקר  וכיום  בעוד   –
האדם, הרי שבגאולה, כששוב לא יחסר מאומה, לא יהיה 
צורך לבקש, אלא להודות על הטובה הגדולה שה' יתברך 
עושה עמנו )אם כי, ברור שגם אז לו יצויר מצב שבו יחסר 
משהו למישהו, הוא יהיה מחויב להתפלל על כך, כמובן(.

הרבי מלך המשיח מביא )לקו"ש ח"ב וילך(, כי זהו ההבדל 
בין תפילת יהודי לגוי להבדיל, שכן גוי מתפלל רק כאשר 
חסר לו איזה דבר )שלכן התפילה נקראת אצלו "בקשה"( 
לעומת זה אצל יהודי המטרה היא לא )רק( הבקשות, אלא 
זו  התפילה.  עיקר  זוהי  בה'  וההדבקות  ה"תפילה"  עצם 

כ"ח סיון – חג ההצלה של הרבי שליט"א מלך המשיח

קרבן – תודה!

הלכה          וגאולה
הרב מנחם הכהן כהן • רב קהילת חב"ד באר שבע

<<< המשך בעמ' 30

לכל העוזרים, התורמים והמסייעים לפעילות ממש ובפרט 

לקמפיין הענק "מוניות הגאולה"

אשר בזכותם סבבו עשרות רבות של מוניות גדולות ברחבי הצירים 

המרכזיים של ארץ-ישראל ומליונים נחשפו לבשורת הגאולה והגואל. 

הקמפיין אשר החל בכ"ח ניסן ויימשך עד לג' תמוז
 

בודאי עזר לישורת האחרונה להכנת העולם
 

לקבלת פני משיח צדקנו, קישר המונים אל הרבי מלך
 

המשיח שליט"א והביא את מסר הגאולה אל כל אנשי הדור.

ויהי רצון שיפעל את פעולתו ויביא כבר לעיני בשר
 

תיכף ומיד את הגאולה האמיתית והשלמה בהתגלות
 

המושלמת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מיד ממש.

ממשב"ה
מרכז ההפצה באה"ק

www.mamesh.org

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 קחו חלק בהתגלות! נשארה התחייבות של כ50,000 ₪ לחברת הפרסום,
כל היכולים לתרום ולתת יד לקמפיין נא ליצור קשר בטל': 054-2248-770

ישר כח!
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ורבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורנו 

"הקהל את העם"
לרגל יום הבהיר כ"ח סיון יום ביאתם צלחה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
– איש וביתו – לחצי כדור התחתון, תתקיים התוועדות חסידים מסביב לשולחנות 

ערוכים בהשתתפות רבנים, שלוחים ומשפיעים.

ההתוועדות תתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ז סיון בשעה 8:00 בערב,
"ברוב עם הדרת מלך" באולם 'ממש' רחוב מתתיהו 16 בני ברק.
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הרב יעקב רייניץ
 משפיע בקהילת

וישיבת תות"ל לוד

הרב זלמן נוטיק
משפיע אנ"ש בירושלים 
וישיבת תות"ל ראשל"צ

הרב זמרוני ציק
 שליח ומנהל בית חב"ד בת ים
ויו"ר האגודה למען הגאולה

ב"ה
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מנחם מענדל אמיתי

דעת           תחתון

בימים  נחגוג  חג  איזה  יודע  מי  ילדים,  שלום 
שבועות";  "חג  במקהלה:  הילדים   – הקרובים?" 
דממה   – השבועות?"  בחג  קיבלנו  מתנה  "ואיזה 
בכיתה. "מתנה גדולה וחשובה לעם ישראל" – אף 
ציוץ לא נשמע. אצבע קטנה ומהוססת התרוממה לאט לאט 

בסוף הכיתה: "את החיטה?".
הייתי  מדויקים  היו  לא  שלי  בטלפון  והתאריך  המיקום  אם 
אולי  אחרות,  ותקופות  במקומות  שאנחנו  לחשוב  מעדיף 
הפאדיחה מתרחשת בבית ספר נבער בקיבוץ בימי קום המדינה 
בהם לכל חג הייתה משמעות ציונית מסורסת בלבד, או במרכז 
התאריך  אך  ההשכלה,  תקופת  של  בגרמניה  רפורמי  חינוך 
הוא ערב חג השבועות תשע"ו ואנו בבית ספר ממלכתי נחשב 
במרכז הארץ. מולנו שלושים וחמישה ילדים חביבים, מבתים 
ישראליים ממוצעים, והם אינם יודעים את השיר המפורש "בחג 
השבועות קיבלנו מתנה, ה' נתן לנו את התורה" ובעצם אין להם 
מושג גם מה זה תורה ושנותנים אותה לאיזה עם מיוחד וצדיק 

ושהם עצמם עֵרבים לקיומה.

ב
אין להצביע על הסצנה דלעיל בתור תמונת מצב עגומה, שכן 
המהפך שחולל הרבי שליט"א מלך המשיח בכל שכבות הציבור 
יהודי  לכל  הונגשו  ומצוות  תורה  עצום.   – ובתודעתו  היהודי 
בצורה ברורה ומחייכת. מאז תחילתו של מבצע תפילין לפני 
היהודי  העם  של  פניו  לחלוטין  השתנו  לכן  קודם  ועוד  יובל 
וגם  שבשמים.  לאביהן  ישראל  של  ליבן  הכר  ללא  והתקרב 
ב'סצנה דלעיל', הילדים אמנם לא ידעו על מתן תורה, אך מעתה 
יודעים הם, שכן מי ששאל אותם "איזה מתנה קיבלנו" גם ענה 
להם את התשובה. הבורות עודנה קיימת, ילדים יהודיים רבים 
"מי  עדיין מביטים בעיני עגל על ראביי מזוקן ששואל אותם 
שבר את הלוחות", אך הכלים ניתנו, הדלתות פתוחות, האוזניים 

קשובות והתפקיד מוטל על כתפינו. להפיץ, להפציץ.

ג
בעוד כשבעה שבועות תשמע דפיקה כללית בהיכלי הישיבות 
בארץ הקודש, הגמרות תסגרנה בטפיחה, המזוודות תארזנה, 
והתמימים  הישיבות  בני  והמוני  וכיווצו  ינוח מקימוטו  המצח 
עשרות  יש  תמים  ולכל  רב  בי  בר  לכל  הזמנים'.  ל'בין  יצאו 
תוכניות לקיץ, מי בתרמיל הטיולים ובשק"ש, מי בספריו ותורתו 

ומי בעבודה שממון בצידה. אך בירכתי  ובישיבת בין הזמנים 
משיחית   – חסידית   – יהודית  מחשבה  לעומתינו  תזעק  המוח 
שאולי לפעמים היינו מעדיפים להדחיק: הלו, שליחות! מה עם 
ליבן של ישראל? מה עם הילדים היהודיים? מה עם ה'עֵרבים 
מלך  הרבי  של  שיחה  קטע  לידך  תוחב  מישהו  ואז  בעדנו'? 
המשיח שליט"א, פותר לך את הספק וסותם עליך את הגולל: 

"...יש צורך לחזור ולומר שתביעת הרבי ]הקודם[ 
להרבצת  הקיץ  חופש  בזמני  יסעו  הישיבות  שבני 
או  אחרים  למקומות  היהדות  והחזקת  התורה 
מד'  שיצאו  העיקר:  עצמן,  ערים  באותן  אפילו 
אמותיהם ויפיצו תורה ויהדות" ואם חכם ליבו של 
החסיד שתחב לך את השיחה הוא ימציא לך גם 
הקודם  שהרבי  הראשונות  מהשנים  המקור,  את 
שלח את התמימים לשליחות בקיץ: "... ומזהיר אני 
מאד את כל אחד מכם, בל ינסה לפתור את עצמו 
אף מאחד משני סניפי העבודה הקדושה הזאת ]= 

הקטנות  ועיירות  בכפרים  יהודי  החינוך  וחיזוק  יהדות  הפצת 
שקר  של  בטענות  המגורים[  בעיר  גם  התעוררות  הקיץ,  בזמן 
לאמר, כי אינו מוכשר לפעולות כאלו, כי הוא חס על ביטול זמני 
לימודו, או ע"י אחיזתו בתכסיסי קרירות של עמלק, בהשפילו 
אמור  כזאת."  תעמולה  של  ערכה  את  אחרים  ובעיני  בעיניו 
חב"ד  קייטנות  של"ה,  הנוער,  מועדוני  פירושו:  קיץ  מעתה, 
בקיבוצים, מסגרת קייצית ביישובים. לא, אצלנו אין חופש, אין 

חופשי מעבודת הקדש אשר הועמסה על שכמנו.

ד
ניתן לדמות כל מיני אברכים ובעלבת'ים קוראים את השורות 
הללו ומפזמים לעצמם "פשש... כל הכבוד לתמימים, גם בחופש 
משפחה..  לי  יש  אני...  אבל  בשליחות,  עסוקים  הם  שלהם 
עבודה.. איפה אני..." אז הנה: "בכל מה שדובר לעיל – אודות 
שבועות  מספר  לנצל  ישיבות  ותלמידי  תורה  בני  של  חובתם 
לקרב בני ישראל לאביהם שבשמים – אין הכוונה לפטור בעלי 
שהם  כיוון  ואדרבה:  זו.  חובה  מוטלת  עליהם  גם  מכך,  עסקים 
מחפשים ועסוקים בפרנסה גשמית, עליהם לעסוק בזמן זה גם 
בפרנסה רוחנית – לקרב את ליבם של ישראל לאביהם שבשמים 

וכך יתברכו גם בפרנסתם בגשמיות...".
הגדול"  ל"חופש  אנו  זוכים  הזמנים,  בין  לפני  עוד  והנה, 
מהגלות, שחרור של כל עניני העולם הנתונים בגולה, והייתה 

למלך המשיח המלוכה.

חופש? לא בבית ספרינו.
"
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השמחה בעבודת ה'
בריבוי מקומות מצווה אותנו הקב"ה לעובדו בשמחה – 'תחת 
אשר לא עבדת את ה' אלקיך1'. 'עבדו את ה' בשמחה באו לפניו 
וצאן  עמו  אנחנו  ולו  עשנו  הוא  אלקים  הוא  ה'  כי  דעו  ברננה 
וגילו צדיקים והרנינו  'רננו צדיקים בה''3, 'שמחו בה'  מרעיתו'2. 
כל ישרי לב'4.'שש אנכי על אמרתך'5. 'ושבח אני את השמחה אשר 
אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח6 והוא 
ילונו בעמלו כל ימי חייו אשר נתן לו האלקים תחת השמש'7. 'אור 

צדיקים ישמח'8.
קיום תורה ומצוות מתוך שמחה הכרחי הן בשביל עשיית המצווה 
כי  הקב"ה  שצווה  לכך  הטעם  זהו  המצווה,  פעולת  בשביל  והן 
עבודתו תהיה מתוך שמחה 'עבדו את ה' בשמחה'. שכן בעבודה 
מתוך שמחה נפעלים ב' עניינים א. האדם העובד יוצא מהגבלותיו 
– שמחה פורצת גדר9 – ומקיים את עבודתו בשלימות10. ב. האור 

1  דברים כח, ' הענישו בעבודתו כשלא היתה בשמחה' –כד הקמח.
2  תהלים ק.

3  תהלים לג.
4  תהלים לב.

5  תהלים קיט.
6  ובמדרש קהלת פרשו חז"ל 'כי אם לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו, וכי יש אכילה 

ושתיה מלוין לו לאדם לקבר אלא זו תורה ותשובה ומעשים טובים'.
7  קהלת ח.

8  משלי יג, ' ובא לומר כי נפש הצדיק היא שמחה במעשה המצות' – כד הקמח.
9  סה"מ תרנז עמ' רכג ואילך.

בפני  כי השמחה במעשה המצות מצוה  'וידוע  נשא  בחיי במדבר פתיחה לפרשת  רבינו    10
עצמה, וכשם שהמצוה עבודה לשי"ת כך השמחה על המצוה נקראת עבודה, וכן כתיב "תחת אשר 
לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה", והוא שכתוב: )תהלים ק, ב( "עבדו את ה' בשמחה", באר כי 
השמחה שלמות העבודה. ועל כן היה ענין השיר במקדש ובמשכן בשיר הפה והכלי שהוא מביא 
נפש האדם לדרך השמחה', והאריך בזה עוד בספרו כד הקמח ערך שמחה, ובספר העקרים לר"י 
אלבו מאמר ג פרק לג 'וכל זה יורה שהשמחה סבת קיום הדבר בנפש ונותנת גמר ושלמות אל 
המעשה אי זה פעל שיהיה', ובסדר היום מצוות סוכה. בתולדות יצחק ]לרבינו יצחק קארו דודו 
של בעל השו"ע[ פתיחה לחומש ויקרא 'כל המצות צריך לעשותם בשמחה, שבזה נדע שיש לו 
בקנין אותה המצוה' עייש"ע, מהר"ל באר הגולה באר הרביעי פרק ט. וראה גם בספר השיחות 

הזה  בעולם  למטה  גם  ומאיר  מהגבלותיו,  כביכול  יוצא  האלוקי 
הגשמי11.

זהו גם הטעם לכך שעל העדר השמחה בקיום התו"מ העניש12 
הקב"ה13 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה מרב כל14, 
ועבדת את אויביך בחוסר כל'– כיוון שמטרת קיום המצוות היא 
להמשיך גילוי אלוקות למטה בעולם הזה הגשמי15, וללא שמחה 

לא מתקיימת מטרה זו.
והשלימה  האמיתית  השמחה  כי  חז"ל16  דרשו  מקומות  בריבוי 

תשנב ח"ב עמ' 388.
11  כדברי חז"ל שבת ל,ב 'אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה ' ועיין בשל"ה 
עמ'  ח"ג  תער"ב  ואילך,  רנב  עמ'  ואילך  רכז  עמ'  תרנ"ז  סה"מ  בהג"ה.  'זריזות'  האותיות  שער 

א'רסא ואילך.
המניח  אדם  כעין  המצווה,  בקיום  ממשי  חסרון  מהווה  המצוות  בקיום  השמחה  העדר    12
את  ו,  סי'  ח"א  דבר  משיב  בספרו  הנצי"ב  הגאון  מבאר  בכך  ראש,  וקלות  צחוק  מתוך  תפילין 

האיסור של עצב להניח תפילין עיי"ש.
בהערות  המובאים  ובמפרשים  הט"ו,  פ"ח  ולולב  סוכה  הל'  רמב"ם  ע"פ  כח,מז,  דברים    13

הקודמות.
האריז"ל  פרוש  את  הביא  'תשוקה'  האותיות  ובשער  )מט,א(,  מאמרות  עשרה  בשל"ה    14
)שער רוח הקודש דף י' ע"ב, ובשער הכוונות בהקדמה דף א' ע"ב, ובהקדמת ספר חרדים( ''תחת 
אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל', ופירש האלהי האר"י ז"ל, עבודתך 
תהיה כל כך בשמחה כו', יותר ממה שהיית שמח על רוב כל שהזדמן לך. והעידו תלמידי האלהי 
הנזכר לעיל, שאמר, מה שזכה לרוח הקודש, היה בשביל שהיה שמח מאד שמחה גדולה בקיום 

המצות.'
15 ד"ה 'ויהיו חיי שרה' תשמ"א אות ג' –סה"מ מלוקט ב עמ' קמז ואילך .

16  להלן מעט ציטטות –
'מי שמח מי שהוא מזומן לסעודה שהקב"ה עתיד לעשות לצדיקים' )פסקתא רבתי מח(.

'וכן לעתיד לבוא אינן נגאלים אלא בשמחה וברינה' )בתי מדרשות קצח(
'אכילה ושתיה ושמחה לצדיקים לימות המשיח ולעולם הבא' )תדב"א פרשה ג נח(

'ד"א חכלילי עינים, ישמח את ישראל, לשון ארמי הוא, מצחק מחאיך, בזמן שיראו ישראל את 
השכינה שנאמר עין בעין יראו בשוב ה' ציון )ישעיה נ"ב ח'(, וכתיב וראו כל בשר יחדו כי פי ה' 
דבר. ולבן שינים מחלב, שימלא שחוק פינו, שכל השוחק בפה מלא שיניו נראות, על אותו הזמן 
הוא אומר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה וגו' )תהלים 

קכ"ו(.' פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת ויחי פרק מט,יב.
'א"ר יוסי זמינין ישראל למימר שירתא שלימתא שירתא דכליל כל שאר שירין הדא הוא דכתיב 
ואמרתם ביום ההוא הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו בההוא זמנא כתיב )זכריה יד( 
והיה יי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יי' אחד ושמו אחד, וכתיב )תהלים קכו( אז ימלא 

תורת          הגאולה

שמחת הגאולה 
'שמחת עולם'

בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ללמוד ענייני גאולה ומשיח, כדי לחיות את 
בזמן  השמחה  ענין  אודות  מקיפה  סקירה  בזאת  מוגשת  המשיח.  ימות  נמצאים  אנו  בה  התקופה 

הגאולה, כדי שנוכל להתחיל כבר עכשיו להתנהל בעבודת ה' מתוך שמחה וטוב לבב.

מאת הרב משה קורנוויץ מו"צ ור"מ בנצרת עלית
חבר מערכת ההוצאה־לאור של 'ממש' ומנהל התכנים בבית הספר לתורת הגאולה

תהיה דוקא בזמן הגאולה – 'ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלְׂשחֹוק ֵעת ְספֹוד 
ְוֵעת ְרקֹוד': – 'עת לשחוק – לעתיד לבא שנאמר אז ימלא שחוק 

פינו'17.

איסור השמחה בזמן הגלות
על אף היות השמחה עיקר כה גדול בקיום התורה והמצוות, 
בזמן הגלות א"א לו לאדם להיות בשמחה אמיתית כפי שדרשו 

חז"ל18 –
'מהו אך שמח את מוצא אף על פי שאדם שמח בעולם הזה 
מיצר  הוא  בנים  לו  נולדו  היאך.  שלמה.  שמחה  שמחתו  אין 
הקדוש  לבא  לעתיד  אבל  קיימא.  של  אינן  שמא  לומר  עליהן 
ברוך הוא מבלע את המות לנצח. אותה השמחה תהיה שלמה 

שנאמר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה'.

אסור לאדם שישחוק בעולם הזה
יתרה  משמחה  להיזהר  יש  הגלות  בזמן  כי  לנו  הורו  חז"ל19 
'אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: אסור לאדם שימלא 
ולשוננו  פינו  ימלא שחוק  פיו בעולם הזה, שנאמר: אז  שחוק 

רנה, אימתי – בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה'.
ביאורי הראשונים והפוסקים בטעם האיסור

נחלקו הראשונים בטעם וגדר האיסור20 –
שהשמחה  מפני  הוא  לשמוח  האיסור  כי  מבאר  יונה21  רבינו 

שחוק פינו ולשוננו רנה, אז יאמרו בגוים הגדיל יי' לעשות עם אלה, בילא"ו יילא"ו:' )זוהר כרך 
ג )דברים( פרשת וילך דף רפו עמוד א(.

17  קהלת פרק ג פסוק ד עפרש"י.
18  ילקוט שמעוני תורה פרשת אמור רמז תרנד.

19  ברכות לא ע"א.
20  בנוגע למהות וגדר האיסור עיין בשד"ח מערכת הא' אות שכו. 

21  על הרי"ף ברכות שם. מביאו ומבארו באריכות ביש"ש בב"ק פרק ח.

מענייני העולם מרגילה את האדם שישכח את קיום המצוות, 
לכן שמחה על הניסים והנפלאות שעושה עמנו הקב"ה איננה 
טוב'  'יום  בעבור  אינה  השמחה  שמטרת  כיוון  האיסור  בכלל 
אלא בעבור ה' לפרסם את כל הגדולות ואת כל הנוראות שהוא 
עושה עמנו. בפרישה22 ביאר כי לרבינו יונה גם בימות המשיח 
הניסים  על  תהיה  אז  השמחה  סתמית  שמחה  אסורה  תהיה 

שעשה הקב"ה לנו, שמחה כזו מותרת אף בזמן הגלות.
הראשונים,  בדברי  מצאנו  הפרישה,  של  הבנתו  לעומת 
הרא"ה23 ובשטה מקובצת24, שכתבו אמנם כי האיסור לשמוח 
אך  יצה"ר מתוך השחוק,  עליו  יתגבר  הוא שמא  הגלות  בזמן 
למרות זאת בימות המשיח יותר השחוק והשמחה ללא הגבלה, 

כיוון שאז יתבטל היצה"ר.
הרי"ף ועוד25 כתבו כי האיסור לשמוח איננו כחשש מהיצה"ר 
כיון שהשמחה עצמה היא דבר חשוב וטוב, אלא הוא מחמת 

הגלות, כיוון שכך בימות המשיח יהיה מותר וצריך לשמוח26.
בשמחה  להיות  הוא  האיסור  כיום  כי  מבאר   – יעקב27  בעין 

שלימה, ולע"ל תהיה השמחה שלימה.

הביאור בזה ע"פ תורת החסידות
עבדו  שנצטווינו  לכך  הטעם  כי  מבואר  החסידות28  בתורת 
את ה' ביראה, הוא מפני שהשמחה רצויה רק כאשר השמחה 
איננה במורגש – היינו שאין האדם מרגיש כי – לו טוב, כי הוא 

22  או"ח סי' תקס.
23  בפקודת הלוים.

24  ברכות שם.
25  שאילתות שאילתא קנח, תשובות הגאונים )מוסאפיה( סי' ק, ספר האשכול הל' ברכות 
השחר. תורת האדם לרמב"ן שער אבילות ישנה, כפתור ופרח פרק ו. וכן משמע בב"י )ע"פ 

של"ה מסכת תענית(.
26  מאירי ברכות שם.

27  עין יעקב ברכות שם.
28  ספר המאמרים מלוקט שם, וספר המאמרים עטר"ת עמ' צא ואילך.
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'ישמח ישראל בעשיו'
במדרש נאמר44 -

'כביכול הקדוש ברוך הוא לא שמח בעולמו ובני אדם מבקשין 
לשמוח בעולמו, שמח ה' במעשיו, אין כתיב כאן, אלא ישמח ה' 
במעשיו45, ואימתי ישמח במעשיהם של צדיקים לעתיד לבא. 
ישראל לא שמחו בעולמי, ואתם מבקשים לשמוח, שמח ישראל 
בעושיו, אין כתיב כאן, אלא ישמח ישראל בעושיו46, שעתידין 

לשמוח בהקב"ה, לפיכך כתיב אמרתי להוללים אל תהולו'.
השמחה הפנימית והאמיתית של יהודי היא, מהשגת אלוקות, 
שכאשר  בגשמיות  שרואים  כפי  בקב"ה47.  והרגשה  הכרה 
אדם משיג משהו או אז הוא שמח בו, אך כאשר הדבר רחוק 
שזהו  מבואר  בחסידות48  בו.  לשמוח  יכול  הוא  אין  מהשגתו 
פרוש הכתובים 'אם הבנים שמחה', 'אם' רומז על ספירת הבינה 
– הבנה והשגה, כאשר ישנה הבנה והשגה או אז ישנה שמחה 
השמחה  אין  ולכן  באלוקית  והבנה  השגה  אין  כיום  אמיתית. 
שלימה לעומת זאת בגאולה תהיה שלימות ההשגה בו ית' ולכן 

תהיה שלימות השמחה.
על זמן הגאולה נאמר49 'בנהר יעברו ברגל שם נשמחה בו'. 
בתורת החסידות50 מבואר כי בפסוק זה נרמז כי לע"ל נשמח 
'בו' היינו בקב"ה. בזמן הזה אנו רק מאמינים בקב"ה אך איו 
לע''ל  וכיו"ב.  הגוף  הסתר  מחמת  בגילו,  אותו  מרגישים  אנו 
לנצח'51.  המות  המות  'בלע  מהעולם  הרע  את  יעביר  הקב"ה 
וישיג בשלמות את הקב"ה ממש  אז כל או"א מישראל יראה 
לנו  תגרום  האלוקות  וראית  השגת  יראו52'.  בעין  'עין  כנאמר 

שמחה יתרה 'ישמח ישראל בעושיו'.
אז ימלא שחוק פינו אמתי תהיה שמחה זו?

מלחמת  שלאחר  וי"א  לירושלים53,  השכינה  לכשתחזור  י"א 
גוג ומגוג54, ובכמה מקומות בזוהר55 מבואר דיהיה זה לאחרי 
תחיית המתים, ובמ"א56 משמע דיהיה זה לאחר קיבוץ הגלויות, 
ופסיקתא57 משמע דזהו בזמן הסעודה דלעת"ל. בעיון יעקב58 
– מבאר כי זמן זה יהיה בבנין בית המקדש59 כמבואר מדברי 
מיום  יצחק:  בר  נחמן  לרב  אחא  רב  'א"ל  ע"ב  ג  בע"ז  הגמ' 
אדם  ילמד  ולעולם  להקב"ה'.  שחוק  אין  המקדש  בית  שחרב 

מדעת קונו.
בודאי שאין כאן מחלוקת אלא כל אחד מדבר על רמה שונה 

שמחה60.

44  מדרש תנחומא )בובר( פרשת אחרי מות סימן ג.
45  תהלים קד,לא.
46  תהלים קמט,ב

47  ראה אגרות קודש אדה"ז עמ' מ, ספר הליקוטים דא"ח צ"צ ערך שמחה, ועוד.
48  ראה בכל זה בסה"מ תרנ"בב עמ' נה ועוד.

49  תהלים סו,ו, וראה פרוש הרד"ק שם.
50  תורה אור סב,ב.

51  ישעי' כה,ח.
52  ישעי' נב,ח.

53  ספר אורחות צדיקים שער השמחה.
54  תורת המנחה פרשת חיי שרה / דרשה יא ]עמוד 71[.

55  ח"א צז,א, וכ"ה גם בזוהר ח"א קלה רע"א.
56  זהר במדבר קיח ע"א.

57  פסקתא רבתי מח.
58  עין יעקב ברכות שם.

59  וכן משמע בספר האשכול.
60  כמבואר בסה"ש תשמח עמ' 639 ושם הערה 40 'ואף ששמחה היא בל"ג, הפורץ כל 
נקודה אין לה  )כי  נקודות בקו  : א"ס  ועד"מ  ידוע שבבל"ג עצמו ישנם דרגות.  גדר – הרי 

שמחת הגאולה ומלך המשיח
והדבר  המשיח61  מלך  של  לעניינו  קשורה  הגאולה  שמחת 
מרומז בכך שהשורש שלך המילה משיח הוא 'שמח', שמחה 
'עלה  פרץ  של  מזרעו  הוא  המשיח  מלך  גם  וכך  גדר  פורצת 

הפורץ לפניהם' שיבטל את כל המדידות וההגבלות. 62

'ישמח ה' במעשיו'
בתחיית  מפרש  הרמ"ז  אימתי,  נחלקו  במעשיו'  ה'  'ישמח 
המתים בגמר ושלמות בירור העולם, ובזהר ח"ג משמע שיהיה 

באלף הז'63.
טבעה של השמחה היא לפרוץ גדר, בשעה שאדם שמח הוא 
הראשוני  מהטבע  מהרגליו,  יוצא  הוא  שלו,  מההגבלות  יוצא 
שלו, ביציאה זו ישנם ב' סוגים א' גילוי כוחות חדשים מעצמם 
נפשו ב' גילוי עצם הנפש שפועל שינוי הכוחות ממש, כמשל 

מלך ששמח במלחמה יתכן שיתנה טבעו וכדו'.
כביכול  'יוצא'  הוא  שמחתו  בשעת  הקב"ה  אצל  גם  כך 
בניין  את  הקב"ה  שהטביע  כפי  הרגיל  בדרך  מהגבלותיו, 
ערך  לפי  ומוגבל  מדוד  הוא  בהם  האלוקות  גילוי  העולמות 
הכלים השונים בהם מתגלה האור לכן בעולם האצילות מתגלה 
יותר אור מבעולם הבריאה, בעולם האצילות גופא ישנו הבדל 
הקב"ה  של  שמחתו  בזמן  וכדו'.  לבינה  החכמה  ספירת  בין 
זמן  ומדידה,  מהגבלה  שלמעלה  אור  בעולמות  מגלה  הוא 
ועוד,  בנין בית המקדש  שמחתו של הקב"ה, החגים השונים, 
הרגיל.  מדרך  יתרה  במידה  אלוקות  גילוי  ישנו  אלו  בזמנים 
אך גם בזמנים אלו גילוי האלוקות הוא גילוי אור נוסף בתוך 
סדר השתלשלות. רק לעתיד לבוא תהיה שמחתו של הקב"ה 
שמחה אמיתית, שמחה הבאה ללא כל הגבלות 'שמחת עולם 
על ראשם', אז כשישמח ה' במעשיו יהיה גילוי אלוקות בעולם 
אור־אין־סוף  יאיר  התחתונים  בעולמות  ומידה,  קו  ע"פ  שלא 
בעת  העם,  אל  מתגלה  אינו  רגילים  שבזמנים  כמלך  בגילוי. 
שמחתו יוצא המלך מהיכל מלכותו ומתגלה אל העם. כך לע"ל 
זו  א"ס שמחה  ועצמות  פנימיות  בבחי'  כביכול שמחה  תהיה 
תשנה את טבע סדר ההשתלשלות, המטה יהיה כמו המעלה, 
יתרה מכך נשמות המלובשות בגופים דווקא יהיו כלים לגילוי 
גילוי אוא"ס בעולם הזה דבר  יהיה  עצמות א"ס באותו הזמן 
טבעי ורגיל כל אחד ואחד ירא גילוי אוא"ס ממש, נבואה תהיה 

דבר השווה לכל נפש64.
)סקירה זו הינה חלק מספר העתיד לצאת לאור אי"ה בקרוב(.

מקום(, וא"ס קוים בשטח, וא"ס שטחים במעוקב'.
61  וכן מבואר בזוהר הק' דהשמחה נעשית ע"י מלך המשיח, וז"ל ''ולזמנא דייתי מלכא 
משיחא לנטלא נוקמא מטחול דאיהי שפחה יושב בשמים ישחק ישחק איהו באבודא דלהון 
כמה דאת אמר ובאבד רשעים רנה רנ"ה איהו הנ"ר איהו נה"ר יוצא מעדן ומאי ניהו מצות 
עשה ומצות לא תעשה כחושבן נה"ר נו"ן ה"א ר"ש ואיהי הנר המאיר לאדם ועל דא באבד 
רשעים רנ"ה ובההוא זמנא הטחול דשוחק אתאביד ואז יתקיים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו 

רנה' )תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין דף מט עמוד ב(.
62  שיחת ש"פ תצא תשמ"ח, עיין שם עוד.

63  לקו"ת דברים פט,א.
64  ע"פ סה"מ תרנ"ז עמ' רלב ואילך וסה"מ תער"ב ח"ג עמ' א'רסא ואילך.

שמח, הוא מתענג, כיון שאז 'ישותו' מתגדלת מחמת השמחה. 
מחמת שמחה כזו לא רק שאין השכינה שורה אלא הוא אף 
יכול ליפול לרע ח"ו. עקב כך נדרש כי בנוסף לשמחה, צריכה 
להיות יראה המביאה לידי ביטול לה'. אז השמחה היא מתוך 
ביטול, היינו שהיא שמחה פשוטה על אלוקות בלא שמרגיש 

את עצמו כלל – הוא שוכח מעצמו לגמרי.

זהו הטעם הפנימי לכך שבזמן הגלות, העבודה העיקרית היא 
הביטול והיראה, כשבתוכה מלובשת השמחה. רק לע"ל תהיה 
השמחה עיקר כיוון שאז גם הישות עצמה תהיה בביטול, אז 
לביטול.  לא תהיה סתירה  היא  במורגש  גם כשתהיה שמחה 
ניזון מרוחניות כיוון  זאת היא גם הסיבה שלע"ל הגוף יהיה 

שגם היש הגשמי יהיה בטל בעצם לאלוקות.

בימינו  כי  אומר  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
ביטול  מתוך  גלויה  בשמחה  ה'  את  לעבוד  אפשר  כבר  אלו 
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מזו  יתרה  חשש29.  ללא 
ולא השמחה  קו  מתוך  רק  תהיה  העבודה  כיום  כי   תובע 

להיפך30.

שמחת הגאולה
לבד משמחה בקיום התורה והמצוות בגאולה תהיה שמחה 
האלוקות  גילוי  מחמת  ושמחה  והפדות,  הגאולה  עצם  על 

הנעלה שיהיה אז31.

האברבנל32 מבאר כי השמחה בגאולה, לא תהיה רק שמחה 
גשמית,  'גופנית'  גם  תהיה  'השמחה'  אלא  רוחנית.  'נפשית' 
וזהו החידוש של שמחת הגאולה על השמחה מקיום התורה 
ומצוות בזמן הגלות. וזהו ביאור הכתוב בישעי'33 'ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש 
ּבה' ָּתֵגל ַנְפִׁשי ֵּבאלקי', החלק הראשון של הפסוק 'שוש אשיש' 
'תגל  השני  החלק  בגאולה,  השמחה  על  מרמז  עתיד  בלשון 
בגאולה  הגלות.  בזמן  השמחה  על  מרמז  עבר  לשון  נפשי' 
ישישו  שבגאולה  'לפי  שמחה,  של  כפל  אשיש'  'שוש  נאמר 
לעומת  ורוחניות'.  גשמיות  טובות  שיקנו  לפי  והנפש.  הגוף 
זאת על הגלות נאמר על הגלות 'תגל נפשי באלקי' רק ה'נפש' 
ובמצוות בתורה  נפשיות  טובות  אם  כי  היו  לא  'כי   שמחה, 

בלבד'.

גם  שמחה  ששייכת  האמור  ועל־פי   ' תשיא  פרה  ש"פ  משיחת  קטע  בזה  מועתק    29
מעניינים כאלה שלא יודעים אודותם, כיוון שהלב מרגיש גם מה שהמוח אינו יודע – מובן 
יכולה  הגאולה,  אודות  יודע  לפני שהמוח  הגאולה, שעוד  עם  בנוגע לשמחה הקשורה  גם 
להיות כבר שמחת הגאולה מצד הרגש הלב. ויתירה מזה – שצריכה להיות שמחת הגאולה, 
ובפרטיות יותר:שמחת הגאולה מצד הרגש  והשמחה עצמה פועלת את התגלות הגאולה. 
ישראל,...וכיוון  של  ליבם  הם  שהרביים  כיוון  נשיאינו,  רבותינו  אצל  מודגשת   – הלב 
שמחת  נמשכת  ועל־ידם  הגאולה,  שמחת  אצלם  נרגשת  ישראל,  של  ליבם  הם  שהרביים 
הגאולה בלבו של כל אחד ואחד מישראל )גם כאשר מצד עצמו לא נרגש הדבר בלבו( ובנוגע 
לפועל – צריך כל אחד ואחד להכריח את עצמו להיות בשמחה: בנוגע לשמחה שמצד המוח 
בנוגע  אבל  בשמחה,  להיות  שצריכים  ולהוכיח  )"ַאיין־טענה'ן"(  להסביר  אפשרות  יש   –
לשמחה שהיא )למעלה מהמוח( מצד הלב – צריך כל אחד ואחד להכריח את עצמו להיות 

בשמחה. )משיחת ש"פ פרה תשיא(.
30  ראה באריכות בד"ה 'מרגלא בפומי' תשמ"ו.

31  שיחת ש"פ תצא תשמ"ח, עיין שם עוד. אוצר המדרשים )אייזנשטיין( יעקב אבינו 
עמוד 235.

32  ספר משמיע ישועה מבשר טוב השלישי – נבואה י"ג.
33  סא,י.

דרגות בשמחת הגאולה
בשמחה זו ישנם ג' דרגות34-

א. הסרת המניעה – בזמן הגלות א"א לשמוח מפני הצרות 
וכדו'35 שישנם וכשיוסרו הצרות תוכל להיות שמחה אמיתית36.
ממצב  שיוצאים  גופא  זה   – והגאולה  שמחה על הפדות  ב. 
שזוכים  ובפרט  שמחה37,  גורם  גאולה  של  למצב  המצער 

לגילויים נעלים ביותר38.
גדולה עד  כה  כי שמחת הגאולה תהיה  באברבנל39 מבואר 
שמחמת שמחה זו נשכח את צרות הגלות וזהו פירוש הפסוק 
שמחת  מחמת  כלומר  ִּפינּו'.  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז  ְּכֹחְלִמים  'ָהִיינּו 
הגאולה יהיה נדמה לנו כאילו כל מציאות הגלות לא הייתה 

אלא חלום.
'ואמרת  – כדברי הנביא40  לגאולה  ג.שמחה מהפיכת הגלות 
ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפיך ותנחמני' – בזמן 
הגאולה נודה לה' על הצרות שעשה לנו41, יש המבארים42 כי 
אנו נודה לה' ע"כ שלמרות שאנף בנו מפני חטאנו השיב את 

אפו והאיר לנו פנים בגאולה.
פרוש  כי  מבאר  שליט"א43  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  אך 
יותר  היה  הפנים  השבת  על  היא  ההודאה  שבאם  קשה  זה 
טוב כי מלכתחילה לא יהיו צרות, אלא כוונת הכתוב היא כי 
דווקא ע"י הירידה בגלות באופן של 'אנפת בי' מגיע העלייה 
עד  ביותר  נעלה  אלוקות  גילוי  בגאולה  שתהיה  הגדולה 
לגילויים עניינים שהם בבחי' פלא שלמעלה מהשגה לגמרי. 
בגאולה האמיתית והשלימה תהיה שמחה בתכלית השלימות, 

שמחה על העניינים הבלתי רצויים שהפכו לטוב.

34  ע"פ לקו"ש חט"ו עמ' 414 ואילך.
35  כפי שביאר הרי"ף שם עיי"ש.

36  פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( נספחים ב – פרשה אחרת ' והיית אך שמח, מהו אך 
שמח את מוצא אעפ"י שאדם שמח בעולם הזה אין שמחתו שלימה. היאך בעולם הזה אדם 
נולד לו בן והוא מיצר עליהם לומר שהן בנים של קיימא או אינם של קיימא והילכך הוא 
מיצר, אבל לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא מבלע את המות ... אותה השעה שמחה שלימה, 
והיית אך שמח, אדם שמח בעולם הזה בא  שנא' אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רנה. ד"א 
ביתו לשמוח בשביל המועד, לא עשה אלא בא לאכול  ומבשל בתוך  לו בשר  לוקח  מועד 
בתוך  אפי'  מיצר  ונמצא  משלי,  גדול  אחי  של  חלקו,  מבניו  ואחד  אחד  לכל  נותן  ומתחיל 
י"י  הה"ד  עליהם,  שמח  ונפשו  רואה  ואדם  מבשלות  הקדירות  לבא  לעתיד  אבל  שמחתו, 
תשפות שלום לנו )ישעיה כו: יב(, הרי הקדירות מבשלות'. בעניין 'אדם רואה ונפשו שמח 
עליהם' עיין בסה"מ תרפד עמ' קפד שמצד תאוות הנה"ב א"א להינות מענייני העולם הזה 
כי כל כמה שלא יהנה הנה"ב רוצה עוד ועוד, משא"כ מצד הביטול לאלקות הוא המאפשר 
להינות באמת אף מענייני העוה"ז. ועיין בכד הקמח שם מה שהביא מהמדרש תהילים. ועיין 

גם נצח ישראל פכ"ג.
37  עיין מגילה יד ע"א, שו"ת חת"ס או"ח סי' רח חת"ס שבת כג ע"א.

כי בבוא  גדֹולה,  וגדּולה  כי הנה דרך אשר לא ראו טובה  'והוא  38  אלשיך תהלים קכו 
להם איזו גדולה יתירה על אשר היה להם, ישמחו מאד, אך אשר נתגדלו בטובה ומלכות רב 
ועצום, שצריך לשישמחו על גדולה שתבא אליהם, שתהיה מופלגת הרבה שתגדל בעיניהם 
על מה שהיה להם מתחלה:ונבא אל הענין, והוא כי אנו בני ישראל שלא ראינו טובה, ומה 
גם בני הגלות החיל הזה השותים במזרקי יין תרעלה ימים אין מספר, אף מעלה בלתי גדולה 
כי  בעיניהם  תגדל  לא  הרבה,  ְרַכת מלכותם  ׁשִ גדלה  הגוים אשר  בעיני  אך  בעינינו,  תופלג 
גדולתנו  בגויים בהתמהם על  יאמרו  אז  כי  וטובה מרובה. אמר  גדולת מלכות  אם הפלגת 
העתידה, הנה, אם מה שהגדיל ה' לעשות עם אלה היהודים, שלא ראו טובה ומעלה היה 
)ג( מגדיל ה' לעשות עמנו, שנתגדלנו בעוצם גדולה, היינו שמחים, כי עם שתמיד גדולה 
מלכותנו, יהיה שיעור מה שהגדיל ה' עם אלה, גדולה מאד על כל מה שהיה לנו, ומה גם עתה 

לאלה שלא ראו טובה, שתגדל בעיניהם ושישמחו על המעלה העצומה הזאת עד אין קץ'
39  ספר משמיע ישועה מבשר טוב הט"ז.

40  ישעי' פרק יב פסוק א.
41  ע"פ המפרשים שם, וכן משמע גם מנדה לא,א.

42  הרד"ק שם ועוד.
43  סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 526.
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כבר  חוצות  ושלטי  פוסטרים  רבבות 
כרטיסים  אלפי  מאות  והופצו,  הודפסו 
חולקו ויחולקו, כשבמקביל מתנהל קמפיין 
פרסום נרחב במקומונים של גוש דן, אתרי 
ובקווי  החברתיות  ברשתות  האינטרנט, 
מערך  להפעלת  התשתית  נבנית  הטלפון. 
ארצי של אוטובוסים והסעות מסובסדות, 
מתקיימות  אזוריות  הכנה  התוועדויות 
ומאות  הארץ  ברחבי  ערב  מידי  כמעט 
מרכזי.  פעילים  לכנס  השבוע  התאספו 
הראשונים  הצעדים  רק  היו  אלה  כל 
במבצע ההיערכות הגדול לקראת האירוע 

ההיסטורי.
בשבועות  ניכרת  חסרת־תקדים,  כוננות 
ופעילי  המלך  שלוחי  בקרב  האחרונים 
משיח הפזורים ברחבי הארץ, כמו גם בין 
התמימים ובקהילות אנ"ש, לקראת עצרת 
רבבות  יתקהלו  בה  בכיכר"  "משיח  הענק 
בית ישראל בכיכרה המרכזית של תל אביב 
שירה  ברוב  ושמחה,  אמונה  של  למפגן 

וזימרה – לקבלת פני הרבי שליט"א משיח 
צדקנו.

בה  הקהל'  'שנת  של  חודשיה האחרונים 
אנו נמצאים, מאיצים את ליבו וממריצים 
שנקודת  חסיד  כל  של  פעילותו  את 
לביצוע   – בקרבו  פועמת  ההתקשרות 
הזאת:  לעת  שליט"א  הרבי  של  דרישתו 
יהודים,  שיותר  כמה  להקהיל  להשתדל 
ולמען  ישמעו  "למען  וטף  נשים  אנשים, 
ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם ושמרו לעשות 

את כל דברי התורה הזאת".

ברור לכל חסיד כי נקודתה התיכונה של 
הקהלת היהודים, היא סביב קבלת המלכות 
וההתקשרות אל המלך הנוכחי, לב כל קהל 
ישראל – הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך 
המשיח, נשיא הדור, רעיא מהימנא – הזן 
ומחבר  ישראל  של  אמונתם  את  ומפרנס 
בלבבם  המרענן  המלך  הקב"ה.  אל  אותם 
את יראת ה' ונוסך חיות מחודשת בלימוד 

תורתו וקיום מצוותיו.

צעד  זה  היה  לזאת,  ובהתאם  לכך  אי 
גאולה  שעצרת  מאליו  ומובן  מתבקש 
חג  לכבוד  שנה  מידי  המתקיימת  ומשיח 
האמונה  התגלות  יום  בתמוז,  ג'  הגאולה 
 – שליט"א  המשיח  מלך  ברבי  הטהורה 
ונרחבים,  גדולים  בממדים  השנה  תתקיים 
יוצא  'שטורעם'  ומתוך  מיוחדת  באיכות 

דופן.

הגאולה  למען  "האגודה  במשרדי 
האמיתית והשלימה" המקיימת את העצרת 
בתריסר השנים האחרונות, החליטו הפעם 
אריבער"  "לכתחילה  של  באופן  ללכת 
ולקיים  ההגבלות  כל  את  לפרוץ   – אמיתי 
והמרכזי  הציבורי  במיקום  העצרת  את 
של  "המונה  בעומק  הקודש,  בארץ  ביותר 
רומי" – בכיכר הידועה והדומיננטית ביותר 

בישראל: כיכר רבין, בלב העיר תל אביב.

אמנם בעבר כבר קיימה 'האגודה' עצרת 

שנת          הקהל
חיים בער לוין

זו,  בכיכר  משיח  פני  לקבלת  מרכזית 
הכיכר  את  גדשו  אז  תשנ"ה,  סיון  בכ"ח 
כמובן המטרה  אך  אנשים.  אלפי  עשרות 
ההצלחה"  את  "לשחזר  רק  אינה  הפעם 
ולשלש  להכפיל  אלא  ההיא,  העצרת  של 
אותה פי כמה וכמה ולהביא לכיכר רבבות 
הגדול  הקהל'  ב'כינוס  שישתתפו  יהודים 
ביותר מאז ימי בית המקדש – לכבוד הרבי 

מלך המשיח שליט"א.
•••

ניגשנו  העצרת,  טרם  שבועות  כשלושה 
מנת  על  המארגנים,  ראשי  עם  לשוחח 
על  מפיהם  ולשמוע  מקרוב  להתרשם 
לקראתה.  המיוחדות  והתכניות  ההכנות 
תחילה פנינו ליו"ר האגודה למען הגאולה 
הרה"ח  השליח  והשלימה,  האמיתית 
שליט"א  הרבי  שליח  שיחי',  ציק  זמרוני 
ארגון  מאחורי  העומד   – בת־ים  לעיר 
עצרות האמונה במשיח ובבשורת הגאולה, 
בחצי יובל השנים האחרונות, מאז ה"שנה 

שמלך המשיח נגלה בה" ועד היום.
בכיכר"  ב"משיח  שונה  בעצם  מה 

מ"עצרת גאולה ומשיח" המתקיימת מידי 
שנה לכבוד ג' בתמוז?

"משיח  בעצרת  המרכזי  "החידוש 
של  בעניינה  לראש  לכל  מתבטא  בכיכר" 
הקהל'  'שנת  מתקיימת,  היא  בה  השנה 
המסוגלת במיוחד להתקהלות והתכנסות 
ומגזריו  עדותיו  כל  על  ישראל,  עם  כלל 
הראשונה  מטרתה  זו  ואכן,   – המגוונים 
במעלה של העצרת: להביא אל הכיכר לא 
מעגלי  את  רק  ולא  החב"דניקים  את  רק 
להקהיל  אלא  המצומצמים,  המקורבים 
מלכותו  סביב  העם ממש  כל  את  ולאחד 

של הרבי שליט"א.
בפרסום בימים אלו בתקשורת ובחוצות 
באמצעים  לפנות  משתדלים  אנו  הערים, 
שונים לכל רבדי הקהל הישראלי, ובעז"ה 
נשתדל שגם תכנית העצרת עצמה תותאם 
קשת  בה  וינאמו  ישתתפו  כאשר  עבורם, 
שיישאו  ציבור,  ואישי  רבנים  של  מגוונת 
ובשורת  שליט"א  הרבי  אודות  דברים 

הגאולה, מנקודת מבטם".
כך  כל  ללכת  חוששים  אינכם  כיצד 

עצרת  בהצלחת  הביטחון  מניין  'בגדול'? 
הענק הזו?

בסדר־גודל  עצרת  על  ההחלטה  אכן, 
שכזה, הינה צעד של 'לכתחילה אריבער' 
אמיתי, אך בהתאם לדרישת הרבי מאיתנו 
להקהיל כמה שיותר יהודים בשנת הקהל, 
ייתן  הרבי  כי  ובטוחים  סמוכים  היינו 
הגדולה  ההצלחה  את  ויביא  הכוחות  את 
את  ברצינות  המממשת  הזו,  העצרת  של 
בממדים  העם'  את  'הקהל  של  האתגר 

הגדולים ביותר.

ב"ה זכינו בעניין זה גם להוראות וברכות 
קיבלנו  אותם  שליט"א,  מהרבי  מדהימות 
צאתנו  עם  קודש'  ה'אגרות  באמצעות 
האגרות  אחת  העצרת.  בארגון  לדרך 
ח"י  בכרך  מופיעה  שקיבלנו  המיוחדות 
באגרות קודש, בעמ' תקא. כבר בפתיחת 
האיגרת כותב הרבי על )הציטוטים להלן 
"ההתחלה  מאידיש(:  חופשי  בתרגום 
תמוז,  וי"ג  י"ב  התוועדות  אודות  הטובה 
שהתאסף  לטובה,  שינוי  שניכר  והעיקר 

ציבור, וגם הוספה בפעולות בכלל".

מקהילים את העם – לקבלת פני המלך!

וקיים כפשוטו ממש ובשורת הגאולה שלו אקטואלית ועכשווית.אל הרבי מלך המשיח שליט"א" • העצרת תחדיר לתודעת העם בישראל כי הרבי חי לכל חסיד להתגייס למערכה: "זו ההזדמנות שלנו לחבר ולקשר את המוני בית ישראל את הוראותיו וברכותיו המופלאות של הרבי שליט"א שקיבלו באגרות הקודש, וקוראים חיות מחודשת בלימוד תורתו וקיום מצוותיו • בראיון מיוחד חושפים מארגני העצרת הקהל: התקהלות העם היהודי כולו סביב המלך – המרענן בלבבם את יראת ה' ונוסך עצרת הענק "משיח בכיכר" • העצרת תממש בפועל את מטרתה המרכזית של שנת היערכות חסרת־תקדים בקרב השלוחים והפעילים יחד עם אנ"ש והתמימים לקראת 
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"ויהי  נפלאות:  במילים  הרבי  ומברך  וממשיך 
מתאים  ויותר,  יותר  ויגדל  ילך  שהשינוי  רצון 
לנחיצות ודרישת השעה, ועוד והוא העיקר לפי 
ערך הברכה והצלחה שנותנים מלמעלה, ובפרט 
בזמן האחרון. ולא כטעות העולם )מלשון העלם 
והסתר, שבמילא אפשר לטעות גם במה שרואים 
בעיני בשר( שמה שמדובר ופרצת, אינו נוגע כל 
כך בפועל, כי הענין הוא – בפועל, והלוואי היו 
עושים רק את הכלים לזה, לא עם כמה סנטים, 

אלא עם אלפי פונט
מראות  שישנן  במדרש,  שכתוב  מה  ]כידוע 
אותו  שזה  ולמרות  גדולות,  ומראות  קטנות 
אבל  לפרטיו,  בהם  המשתקף  ענין  ואותו  אדם 
יש בזה הרי הבדל, ומן הקצה אל הקצה, כידוע 
זצוקלל"ה  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  הפתגם  המשל, 
נבג"מ זי"ע, ששניים מבקשים פנינים )"פערל"( 
שחסרות להם, והשי"ת ממלא את בקשתם, אלא 
שזה ביקש על פנינים של דייסת־גריסים שתהיה 
פנינים  מחרוזת  על  ביקש  והשני  סמיכה,  יותר 

על הצוואר שתהיה 'סמיכה' יותר. וק"ל[.
רק  לא  הוא  שכן  הענין,  כל  על  נוסף  ועוד 
גשמיים,  בענינים  גם  אלא  רוחניים,  בענינים 
רק שזה תלוי בזה". עד כאן לשונו הקדוש של 
הרבי שליט"א במכתבו, והדברים מדברים בעד 

עצמם...
•••

"זוהי הזדמנות פז שאסור לנו לפספס" אומר 
קמב"ץ הפעילות והרוח החיה שמאחורי "משיח 
בכיכר", הרה"ח אברהם בן שמעון שיחי', המרכז 
הארצי.  ההיערכות  מבצע  את  אלו  בימים 
המרתקים,  הנאומים  המרשימה,  "העצרת 
התכנית המרגשת וריקודי השמחה ברוב שירה 
את  שליח  ולכל  חסיד  לכל  מעניקים   – וזימרה 
האפשרות לחבר ולקשר את מקורביו אל הרבי 
עוצמתית  'הקהל'  חווית  באמצעות  שליט"א, 
באווירה חסידית חיה וסוחפת שתיחקק בליבם 

לעד.
 – היא  בכיכר"  "משיח  של  העיקרית  מטרתו 
העובדה  את  בישראל  העם  בתודעת  להחדיר 
וקיים  חי  המשיח  מלך  שהרבי  הפשוטה, 
כפשוטו ממש, ובשורת הגאולה שלו אקטואלית 
המסר  זהו  ועכשיו!  כאן  עבורנו  ורלוונטית 

המרכזי שלנו בעצרת הזו".
אפיזודה  ומספר  מוסיף  בן־שמעון  הרב 
יכולה להגיע  לנו עד היכן  מעניינת הממחישה 
השפעתה ופעולתה של העצרת "לפני 21 שנה, 
'האגודה' עצרת ענק  בכ"ח סיון תשנ"ה קיימה 
נקראה  )שעוד  רבין  בכיכר  משיח  פני  לקבלת 
אז "כיכר מלכי ישראל"(, במהלכה עבר במקום 
בשם  לע"ע  תומ"צ  שומר  שאינו  ישראלי  זמר 

משתתפי  את  ושאל  שהתפלא  ליטני,  דני 
כי  לו  השיבו  והם  קיומה,  לפשר  העצרת 
ימות  לקראת  ושמחים  חוגגים  זו  בעצרת 
המשיח והגאולה השלימה העומדת להגיע 

בכל רגע.
את רשמיו והתפעלותו מעצרת זו, היטיב 
לבטא בשיר "ימות המשיח" שנכתב ופורסם 
על ידו בעקבות העצרת, הנה כמה קטעים 
ולפתע  ברחוב,  אתמול  "הלכתי  מתוכו: 
שרים.  אדם  המון  העיר  בכיכר  ראיתי 
מהם  ואחד  פה?  קורה  זה  מה  שאלתי, 
ענה לי – זהו כנס של אנשים מאושרים!" 
הודיעו  בחדשות  הרדיו,  את  פתחתי  ...אז 
האוזון  המלחמות,  פסקו  פתאום  שבעולם 
התאחה לו ויש אוכל בשפע, והשלום יגיע 
חונה ממול  לבן  וחמור  קצת אחרי חצות, 
 – האות  ניתן  כי מלמעלה  התפוצות.  בית 

ניסים ונפלאות".
•••

פעיל מרכזי נוסף בארגון העצרת, הרה"ח 
בן ציון פרישמן שיחי', מחדד ומבהיר את 
אחד  כל  על  המוטלת  האישית,  האחריות 
ואחת מאיתנו – לפעול ולהביא כמה שיותר 

יהודים ל"משיח בכיכר":
של  תורה  הרבי בשמחת  שנשא  בשיחה 
שנת הקהל תשכ״ז, ציטט את מאמר חז״ל 
בחצוצרה  תקע  שלא  שכהן  בתוספתא 
"דומה שאין כהן הוא״.  ירושלים  בחצרות 
לכאורה הדבר מוזר עד למאוד: הרי עיקר 
עבודת הכהנים היא בבית המקדש עצמו, 
ההקהל  ביום  בחצוצרות  לתקוע  ואילו 
בירושלים זו לא העבודה העיקרית בכהונה, 
אם כן מדוע אומרים עליו ש״דומה שאינו 

כהן"?
המשיח:  מלך  שליט"א  הרבי  ומבאר 

היא  הכהן  עבודת  שבדרך־כלל  למרות 
אלו  כל  מגיעים  אליו  בית־המקדש,  בתוך 
שהתעוררו לעבודת ה', הרי מזמן לזמן עליו 
המקדש  לבית  מחוץ  לשליחות"  "לצאת 
ולעורר גם את העייפים והרדומים, שיקומו 
בחצוצרת  זאת  עושה  והכהן  ה',  לעבודת 
והתלהבות,  שמחה  מתוך  שבידו,  הזהב 
הקדושה  בחשיבות העבודה  הכרה  ומתוך 
הסימן  מה   – חז״ל  ואמרו  והאחראית. 
במקדש  הכהן  של  עבודתו  שנות  ששבע 
פנימה היא עבודה של כהונה מושלמת – 
ולהפיץ  החוצה  לצאת  גם  מוכן  שהוא  זה 
ממקור  לאלו שהתרחקו  גם  המעינות  את 

המעין הקדוש.
המיוחד  התפקיד  את  הרבי  לומד  מכאן 
להסתגר  לא  הקהל,  בשנת  חסיד  כל  של 
לצאת  אלא  והשכינה,  המקדש  בתוך 
לחצרות הערים ולתקוע בחצוצרות, לזעוק 
העם  כל  את  ולהזמין  גדול  בקול  ולהריע 
ואתר,  אתר  בכל  שייערכו  הקהל  לכינוסי 
לאבינו  ישראל  של  לבם  את  יקרבו  בהם 

שבשמים.
אופייני:  בלהט  ממשיך  פרישמן  הרב 
בימי  כעת,  לזכור  שעלינו  הנקודה  "וזו 
אחד  לכל  העצרת:  לקראת  ההיערכות 
משנה  לא  פרטי,  באופן  מאיתנו  ואחת 
כמה ישתתפו בעצרת, אין הבדל אם יהיה 
הוא  אישית  לנו  שנוגע  מה  ריק.  או  מלא 
לקיחת האחריות – עד כמה אנחנו מונחים 
הבאנו  יהודים  כמה  ב'הקהל'?  ופועלים 
בעצמנו לכיכר? זה המבחן האמיתי, שאף 
ולהסתתר  ממנו  להתחמק  יכול  לא  חסיד 

מאחורי גבם של אחרים...
כי גם אם הכיכר וכל הרחובות סביבותיה 
יהיו גדושים ועמוסים עד אפס מקום, והם 

אכן יהיו כך בעז"ה –לנו באופן אישי זה לא 
נוגע כמו מבחן האחריות האישית העומד 
הבאת  כמה  עשית?  אתה  מה  בפנינו: 

בעצמך?...

•••

חסידים, "לא לנו ה' כי לשמך תן כבוד". 
עצרת  הצלחת  למען  יחד  נתמסר  בואו 
הפנימית  שמטרתה   – בכיכר"  "משיח 
לרבי,  יהודים  להביא  היא  והאמיתית 
ולא  כוחנו  למפגן  לא  ממש.  כפשוטו 
הזאת,  העצרת  נועדה  ועוצמתנו  לכבודנו 
אלא "כי לשמך תן כבוד" – לכבוד מלכותו 
ולכבוד שמו הגדול והקדוש של הרבי מלך 

המשיח שליט"א.

המקושר  החסיד  כתב  ממכתביו,  באחד 
מוכרח  שליט"א  "הרבי  פאריז:  אברהם  ר' 
להתפרסם מסוף העולם עד סופו. היכולת 
מוטלת  כך  על  וההתחייבות  מצויה  לכך 
רק עלינו. יש לנו את הכוחות לכך, חובה 
מיני  כל  עם  בכך  מונחים  להיות  עלינו 
מה  יאמר  שלא  אחד  אף  התחכמויות. 
יאמר,  שלא  אחד  ואף  לעשות,  ביכולתי 

אמתין עד שהרבי שליט"א יצווה עלי...".

הבה נרענן בליבנו את השאיפה החסידית 
שם  את  ולהאדיר  לפרסם  הזו:  הטבעית 
ונלבה  נשוב  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי 
את אש האמונה וההתקשרות ונירתם כולנו 
הוא  והמעשה  ממש,  בפועל  זאת  לבצע 
יהודים  ועוד  עוד  בפועל  להביא  העיקר: 
ל'הקהל' הגדול, ביום ראשון ד' תמוז בכיכר 
רבין בתל אביב. בכוח מלך המשיח נעשה 
בכיכר  ה'הקהל'  את  נפעל  יחד  ונצליח! 
ונזכה כבר לשלימות ה'הקהל' האמיתית – 

בגאולה השלימה תיכף ומיד ממש! 

אפיזודה מעניינת הממחישה לנו 

עד היכן יכולה להגיע השפעתה 

ופעולתה של העצרת "לפני 21 

שנה, בכ"ח סיון תשנ"ה קיימה 

'האגודה למען הגאולה' עצרת ענק 

לקבלת פני משיח בכיכר מלכי 

ישראל, במהלכה עבר במקום 

זמר ישראלי מפורסם שחיבר על 

כך שיר בשםֱ 'ימות המשיח'

הנקודה שעלינו לזכור כעת, 
בימי ההיערכות לקראת 
העצרת: לכל אחד ואחת 
מאיתנו באופן פרטי, לא 

משנה כמה ישתתפו בעצרת. 
מה שנוגע לנו אישית הוא 

לקיחת האחריות – עד כמה 
אנחנו מונחים ופועלים 
ב'הקהל'? כמה יהודים 

הבאנו בעצמנו לכיכר? זה 
המבחן האמיתי, שאף חסיד 

לא יכול להתחמק ממנו

תשנ"ה

תשע"ו
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ה"פנימיות" ענין  בעבודת  יסודי 
הוא "עבודת התפילה", למרות 
להיקרא  המפחדים  שישנם 
מפני  זה  כל  אך  "עובדים", 
זה כבר הכריז כ"ק  ועל  זו  העדר הטעימה מעבודה 

אדמו"ר הזקן: "טעמו וראו כי טוב הוי'".

הרבי  מאריך  במדבר,  פרשת  של  מלכות"  ב"דבר 
מלך המשיח שיל"ו על־דבר הקשר בין "שבת" ל"מתן 
שענין  ומבאר  תורה,  ניתנה  בשבת  דלכו"ע  תורה" 

"מנוחת  מנוחה",  "יום  ה"מנוחה",  עניין  זהו  השבת 
שלום", "מנוחה שלימה שאתה רוצה בה" וכו'.

פנימית  התקשרות  זהו  ה"מנוחה"?  ענין  מהו 
לאלוקות. כאשר האדם קשור במוחו וליבו לקדושה, 
הרי הוא עובד את השי"ת עשרים וארבע שעות ואזי 
אין בו "דאגה" שזה א' ג' ד' ה', אבל חסר ב' = ביטחון, 
"ביטחון"  צדק"  ה"צמח  אדמו"ר  כ"ק  שכפי שמבאר 
"טיח" שדבוק לכותל, כפי שבן  מלשון דביקות כמו 

הסמוך לאביו אינו מודאג.

ולפועל ממש: שמעתי מהרה"ח ר' משה נפרסטאק ע"ה 
שתחילת העבודה בתפילה ובכלל זהו "ריכוז המחשבה" 
מ"ב  פרק  בתניא  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  דברי  את  וציטט 
בכל  יש  ב־ה'  דעתו  לקשר  זו  ומדה  זה  "וכוח  וזלה"ק: 
נפש מבית ישראל ביניקתה מנשמת משה רבינו ע"ה, רק 
מאחר שנתלבשה הנפש בגוף צריכה ליגיעה רבה ועצומה 

כפולה ומכופלת.
הגוף  את  לבטש  בשר"  "יגיעת  היא  "האחת  וממשיך: 
ולהכניעו שלא יחשיך על אור הנפש כמש"ל בשם הזוהר 
דגופא דלא סליק בי' נהורא דנשמתא מבטשין לי' והיינו 

ע"י הרהורי תשובה מעומק הלב כמ"ש שם.
 – להנ"ל  )בהנוגע  עוד:  וממשיך 
יגיעת  "ריכוז המחשבה"( "והשנית היא 
ליגע  העבודה  עליה  תכבד  שלא  הנפש 
מחשבתה להעמיק ולהתבונן בגדולת ה' 
שעה גדולה רצופה. עי"ש בהמשך לשונו 

הקדוש.
משה,  ר'  שהדגיש  כפי  היא  והנקודה 
שאי אפשר להגיע לשום ענין בלי ריכוז 
המחשבה, הן בלימוד נגלה או חסידות 
ובעיקר בתפילה, ויש להוסיף שלהבדיל 
בין קודש לחול גם בעובדין דחול עסקים 

וכדו' אי אפשר להצליח בלי ריכוז.
בפיזור  ר"ל  נמצא  האדם  אם  היינו 
ענין  לשום  להגיע  יכול  לא  המחשבות 

ולפעול אותו כראוי.
אם  פרטיות  בפרטי  התפילה  ובענין 
רוצה להגיע לדבקות הנפש בזמן קריאת 
אי־אפשר  שמונה־עשרה,  ותפילת  שמע 
הקדוש  המלך  לפני  שעומד  להרגיש 
מנותקת  לא  מחשבתו  אם  הוא,  ברוך 
מכל שאר העניינים המטרידים, כההלכה 
בשו"ע שלפני התפילה צריך להסיר כל 

הטרדות ובלי זה אסור להתפלל )שו"ע כ"ק אדמו"ר הזקן 
סימנים: צ"ג צ"ו וצ"ח(.

פ"ד  תפילה  )הלכות  בזה  מאריך  הרמב"ם  גם  כמו־כן 
שעה  שוהים  היו  הראשונים  שחסידים  איך  ט"ז(  הלכה 
לקב"ה  במחשבתם  להתקשר  כדי  התפילה  לפני  אחת 
בהתפשטות  הנבואה  למעלת  קרוב  להגיע  יכולים  והיו 

הגשמיות.
העדר  ע"ד  ששואל  ליהודי  כתב  המשיח  מלך  הרבי 
מנוחת הנפש שזה מגיע מנפש הבהמית שעניינו "פיזור" 
בכללות תאוות עוה"ז ר"ל, שמנתקים את הרגש והמחשבה 
מקדושה, וע"כ כפי שכותב כ"ק אדמו"ר הזקן כנ"ל בתניא 
שעה  המחשבה  את  לרכז  נפש  יגיעת  צריך  מ"ב  פרק 

רצופה.
אם כן כאשר האדם ינסה להתרכז ודאי שיהיו הפרעות 
כפי הסדר בכל ענין של קדושה, וכפי שהסביר ר' מענדל 
פוטרפאס ע"ד פרק כ"ח בתניא שכ"ק אדמו"ר הזקן אומר 
ב'  ישנם  כי  להתפעל,  לא  בתפילה  הפרעות  יש  שאם 

וכמשל  להפריע  מתאמץ  השני  מתגבר  וכשאחד  נפשות 
הגוי שמפריע שזאת עצתו שלא להשיב לו ולעשות עצמו 

כ"חרש לא ישמע".
וביאר ר' מענדל שכ"ק אדמו"ר הזקן מבאר כאן שאם 
יש  ולכן  עושה משהו טוב  כנראה אתה  לך הפרעות  יש 

למי להפריע.
אדמו"ר  כ"ק  כדברי  הוא  בזה  ההצלחה  סוד  על־כן 
הזקן "טעמו וראו כי טוב ה'". "טעימה" היא בקצת )ועד 
שאין מברכים על טעימה מתבשיל(, כאשר האדם ינסה 
לחשוב ענין בחסידות חמש דקות וימצא את עצמו מונח 
יהיה  ואזי  שחושב  לענין  פנימית  התקשרות  ירגיש  בזה 
בחינת  בנפשו  קדושה  של  תחושה 
גם  וכאשר  וקדושה(.  )מנוחה  "שבת" 
יהי'  טוב  שזה  תראה  הבהמית  הנפש 
"בכל לבבך – בשני יצריך" ומזמן לזמן 
יתווסף עוד ועוד דקות שיהיה מרוכז 

באלוקות מתוך תענוג ושמחה.
שומר  לא  עדיין  שר"ל  אדם  כמו 
תענוג  איזה  יודע  שאינו  מפני  שבת, 
זה שמירת שבת גם בגשמיות מנוחת 
ברכה  מוסיפים  ברוחניות  וגם  הנפש, 
מתברכין  ד"מיני'  השבוע  ימי  לכל 
פעם  כשיטעם  משא"כ  יומין".  כולי' 
אחת את שמירת השבת כהלכתה, יבין 
גם  כך  להפנימם.  ויוכל  הדברים  את 
חסידות,  בלימוד  ורוחניות  בפנימיות 
תפילה והתוועדות וכו' יבין שעד עתה 

הפסיד הפסד גדול.
זהו גם ענין התפילה, שזה ה"שבת" 
מלך  שהרבי  כפי  )שהרי  יום  כל  של 
המשיח שיל"ו מצטט את הרבינו יונה 
תורה  דבר  לדבר  התירו  ש"בקושי 
מתוך  ייעשה  העניין  ואם  בשבת"(, 
חסידות  לימוד  צדקה,  מקוה,  הכנה, 
לפני  דבר מה שלמד  על  )לפחות(  דקות  כמה  ומחשבה 

התפילה, יפעל הדבר באין ערוך על המתפלל.
כדאי לצטט את מכתבו הידוע של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
)שנדפס בספר המאמרים קונטרסים חלק ג' ע' מה( ע"ד 
המעלה הנפלאה כשחושבים חסידות עם טלית ותפילין 
וזלה"ק: "בין אמרי הקדש היתה שיחה מיוחדת על אודות 
בטלית  התפילה  קודם  דא"ח  של  בענין  מחשבה  מעלת 
ותפילין דוקא, א( מזכך את הגוף ועושה את מוחו וליבו 
כלי להשראת שכינת עוזו ית', ב( מגרש את הנפש הבהמי, 
נפש השכלי,  ד( משעבד את  נפש הטבעי,  רוחץ את  ג( 
בטלית  חסידות  חושב  כשיהודי   – העולם  את  מאיר  ה( 
ותפילין לפני התפילה נהיה העולם מאיר יותר, ו( ממשיך 
גילוי בכל העולמות מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין, ז( 
מאיר את הנפש רוח נשמה חי' יחידה שלו, ח( משנה את 

עצם טבע מדותיו.
הדברים מדברים בעד עצמם.

כמובן שכל ההכנות וההתעסקות בעבודת ה' כעת היא 

עבודת
  התפילה

גאולה פנימית
בעבודת ה'

לריכוז  מגיעים  איך  לתפילה?  ניגשים  השביעי  בדור  חסידים  כיצד 
המחשבה? מהם שמונת )!!!( הדברים שקורים כאשר חושבים על ענין של 
בתקופתנו  התפילה  עבודת  על  מאלפת  מסה   • ותפילין  טלין  עם  דא"ח 
ועל חשיבותה לתקינות חיי המשפחה והנהגת הבית מאת המשפיע החסידי 

הגה"ח הרב שלמה זלמן לנדא
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העדר מנוחת הנפש 
שזה מגיע מנפש 
הבהמית שעניינו 

"פיזור" בכללות תאוות 
עוה"ז ר"ל, שמנתקים 
את הרגש והמחשבה 
מקדושה, וע"כ כפי 
שכותב כ"ק אדמו"ר 

הזקן כנ"ל בתניא פרק 
מ"ב צריך יגיעת נפש 
לרכז את המחשבה 

שעה רצופה.
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שלל מתנות העומק הנשמתיות־שכליות בין 
שהעניקו לנו ברוב טובם וחסדם רבותינו 
הניסים  תורת  הייתה  הקדושים  נשיאנו 
הגדרות  דקויות,  עומקים,  החסידית. 
אחד  לכל  ניתנו  מעשיים  כלים  ובעיקר 
ואחת ממש כדי לדעת ולהאמין בתורת הניסים בה מונהג 

עולמנו המעלים ומסתיר.

היהודי  שזוכה  הניסים  דרגות  דקויות  שלל  מבין  אולם 
לחוות בחייו הפרטיים, מזדקר לו באור יקרות ובקטגוריה 
הנס  נסיון.  מלשון  נס  שונה:  מזן  נס  ונדירה  עצמאית 
המקובל  במובן  נס  של  הרגילה  ההגדרה  מתוך  יוצא  הזה 
ידי ומתוך עבודת היהודי בלבד. לא  בכך שהוא נפעל על 
עבודה מקובלת ורגילה הכרוכה בעשיה או דיבור מסויים, 
התעלות  התעלות.  הקרויה:  עבודה  של  אחר  זן  אלא 

הנראה מעל  הנרגש,  מעל  הנתפס,  מעל   נפשית־מחשבתית. 
והנגלה.

זהו סוג הניסים שאירעו לנשיאנו הקדושים על ידי עבודתם 
ידי סוג  – תמוז, שנהפך על  ועבודת חסידיהם בחודש הגולה 

עבודה כזה לחודש הגאולה )ע"פ נתת ליראיך תשל"ו(.
רגילה  בלתי  בעוצמה  חזר  שוב  האחרונים  העשורים  בשני 
ניסי־ יום  ובאותו  הגולה־גאולה  חודש  באותו  'נס־נסיון'  אותו 

ג'   – הנבואי  בדבר־מלכות  יפה־יפה  )כמוסבר  תמוז  ג'  אלוקי 
תמוז תנש"א(, כאשר בתאריך זה מידי שנה בשנה חוזרים על 
הנתפס  הטבע  מעל  התעלות  של  נשמתיות  תעצומות  עצמם 
ומורגש ונגלה בחמשת החושים. מידי שנה ביום זה יהודים מכל 
השכבות והסוגים מגלים מעצם נשמתם עוז איתני שזועק ללא 
קול ומילים אמת חסידית בסיסית: הצמצום אינו כפשוטו! אין 
יותר:  אנו מניחים אותו! ובמילים פשוטות ישרות ועובדתיות 

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש.
במילים ברורות יותר: עבורנו יהודים של הדור השביעי בשני 
שנותן  נשמתי  תאריך  הינו  תמוז  ג'  יום  האחרונים,  העשורים 
בדיוק  בשנה.  שנה  ודקה,  דקה  כל  ביומו,  יום  מידי  אותותיו 
כמו י"ט כסלו, י"ב תמוז וי"א ניסן, אך בשונה מהם הוא עוד 
לא הסתיים... הוא עדיין ממשיך לתת אותותיו באותה עוצמה 
שבפעם הראשונה. 'יהודים של ג' תמוז' אנו )כלשון קדשו בג' 
באופן  הזה  התאריך  ונמתח  נמשך  שנים  כ"ב  תנש"א(.  תמוז 
של 'שמש בגבעון דום' אשר הזמן עצמו הוא למעלה מהזמן! 
למעלה מהזמן – עשרים ושתים שנה! – יהודים פשוטים דבקים 
כי בשורת הגאולה של שנות הנפלאות אמת  באמת הטהורה 
היא. למעלה מהזמן יהודים חיים באופן ניסי כי יש רבי בישראל 
ובו תדבק ואליו תערוג. למעלה מהזמן, באותה חיות והחלטיות, 
חסידים פועלים לאור אותן הנחיות מדוייקות ומדוקדקות בדבר 
השליחות היחידה לפרסם לכל כי הנה זה משיח בא וכבר בא! 
וביחד עם זאת ובאותה מידה, יהודים מכל הסוגים מזועזעים 
רגע  בכל  הנודע,  בפורים קטן תשנ"ב  כלשונו הקדוש  לגמרי, 
מחדש על התמיהה והפלא הכי גדול, כלשון קדשו בכוח ניסן 
תנש"א, הממשיך ועולה ונותן אותותיו בכל מהלכי חיינו, כיצד 
ולילה,  יום  בעירבוביה!  שנה  כ"ב  משמשים  גבול  ובלי  גבול 
חושך ואור מים ויבשה אתכסיא ואתגליא – לא ישבותו. ממש. 

עד מתי?
בשבילנו, נערי־בוגרי שנות הנפלאות, הפעם הראשונה שראינו 
תמוז,  חודש  של  הנס־נסיון  את  העמים,  כל  לעיני  במוחש, 
היה בשנת הקהל תשנ"ה, כאשר באורח פלא, ללא צרמוניות 
וידועות  המקובלות  הפעולה  שיטות  כל  ללא  קהל,  ודעת 
יהודים חסידיים,  נענו אלפי־אלפים של  למארגנים ואמרגנים, 

שקרא  הפנימי  הנשמתי  לקול  הסוגים  מכל  ופשוטים  ישרים 
עבודת  אותה  זו את  בנוכחותם  ולגלות  בגופם  להתייצב  להם 
ההתעלות הפועלת את הנס הייחודי הלזה. והם הגיעו! בפועל 
ממש! בפשטות כנה. בתמימות כמעט נאיבית ומחרידה ובעיקר 
של  ברחובה  הרבבות  קהל  התייצבו  וטהורה  שלימה  באמונה 
עיר בכיכר מלכי ישראל וענו הן־הן על כל דיבור ודיבור שנאמר 
מורנו  אדוננו  יחי  והתכוונו:  נאמרו  אחד  בדיבור  וכולם  שם 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
עשרים ושתים שנה אחרי.

העולם זע ונע וכמעט קט נדמה כי יצא מציר סיבובו הקבוע. 
החרדים מתרעשים ומתבהלים מביצועיו החדשים של העולם־

נבוא  להיכן  ומתפלאים  עיניו  ואחיזת  קסמיו  שלל  על  הזה 
זה  יראים  העולם  אומות  לחול  קודש  בין  ולהבדיל  נלך  ולאן 
הפוליטיקאים  העולמית,  במציאות  גורל  הרי  משינויים  מזה 
ומתוחכמים  לערמומיים  הפכו  ומתוכנו  שמסביבנו  והיחצנים 
יותר ויותר, זה בחיוכיו השיקריים וזה בדיבוריו החלקלקים. ובו 
זמנית ובחדא מחתא היהודים הפשוטים שבכל אתר ואתר לא 
מתפעלים ומתקרבים ומתקטרים יותר ויותר לאבינו שבשמים, 
בורא העולם ומנהיגו בקיום תורה ומצוות בפועל ממש מכוח 

שלוחיו של מלך המשיח שליט"א.
במצב מורכב שכזה תפיסת והבנת המציאות שלנו מתעתעת 
רחמנא  כי,  שסביבנו  לאנשים  נדמה  אף  ופעמים  ושוב  שוב 
ליצלן, כמעט קט ישנו עיכוב מבהיל בעיקר הגדול ששתל הוד 
לגלות  אחרון  דור  דורנו  שליט"א:  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 

ודור ראשון לגאולה!
אולם אנו, אנשי משה שבדור, אין לנו אלא תפקיד ושליחות 
מנשיאנו,  חינם  במתנת  שקיבלנו  עצמי  ניסי  כוח  אותו  אחת. 
הזמן,  ומעל  הטבע  גדרי  מעל  ולהתעלות  לרומם  שבכוחו 
ממשיך לפעפע ביתר שאת וביתר עוז ללא כל שינוי כלל! הוא 
זה הקורא לנו להישמע לתורת חיים ותורת אמת של עמידה 
בנסיון היוצרת נס. כאברהם אבינו המתנסה הראשון וכעבודתו 
לדור  הנס־נסיון  צינור  פותח  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוד  של 

האחרון.
להיות דבקים, מאוחדים באותה בשורה, אותה עבודה, מתוך 
אותה אמונה טהורה ונקיה מכל תחכום, באותה עוצמה ובאותו 
מקום ממש: כיכר מלכי ישראל, יום ראשון מחרת חג הגאולה 
ג' תמוז של שנת הקהל תשע"ו. שם נברך באחדות גמורה ובפה 
מלא על העמידה בנסיוננו שמביאה ברגע כמימרא לגאולתנו 
ופדות נפשנו בהתגלות הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

בפועל ממש ממש ממש!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!

הרואה כיכר מלכי ישראל בשנת הקהל מברך:

ברוך שעשה לי 
נסיון במקום הזה

מאמר עוצמתי ומרגש מאת הרב שמעון ויצהנדלר אודות 
ההכנה החסידית והפנימית לקראת מעמד ההקהל הגדול 

בעולם בד' תמוז ה'תשע"ו, כיכר רבין בתל-אביב בשעה שבע 
בערב, אנשים, נשים וטף עם כל מכריהם ומקורביהם. 
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שלא ישאר אף ילד בלי חינוך יהודי
כ"ק  הכריז  עליו  חינוך'  ל'מבצע  שנים  ארבעים  במלאות 
תשל"ו,  ניסן  חודש  בשלהי  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר 
'קאים איניש אדעתיה דרביה', מוטל עלינו ביתר תוקף לעשות 
חשבון נפש היכן אנו עומדים במילוי בקשתו המפורשת של 
הרבי שליט"א בעת ההכרזה על מבצע חינוך, אז הטיל עלינו 
"שלא ישאר בן או בת שלא יקבלו חינוך יהודי.  לכך  לדאוג 
וזוהי ההכרזה, שהשנה תהיה הדגשה לראות שכל ילד יהודי 

יקבל חינוך על פי יהדות אמיתית".
בעיצומה  נמצאים  כאשר  בזה,  על ההכרח  הדגשה  וביתר 

של שנת הקהל, אשר בה ישנו ציווי מיוחד להתעסק בחינוך 
ובה  ה'...",  את  ליראה  ולמדו  ישמעו   .  . "ובניהם  הילדים: 
אשר  אחד  מכל  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  דורש 
הוא 'מלך' בביתו ובסביבתו, לנצל את האפשרויות והיכולות 
שלו "להקהיל ולהביא את הבנים והבנות" להתחנך במוסדות 
היא  הזאת  שהשנה  אמורה  מילתי  "וכבר  הכשר1,  החינוך 
שנת  להיותה  הכשר  החינוך  עניני  לכל  סגולה  שנת  ביחוד 

הקהל"2.

1( מכתב כללי ח"י אלול תשי"ב.
2( ממכתב כ"א כסלו תשכ"ז, לחגיגת חנוכת הבית בקזבלנקה.

ימי  ולקראת  חינוך',  'מבצע  ולייסוד  החינוך  לשנת  הארבעים  שנת  לרגל 
ובאים, חסידי חב"ד מצטרפים למלחמת תנופה בהרחבת  הקיץ הממשמשים 
הרבי  שהציב  היעד  מהו   • הכלליים  החינוך  מוסדות  ילדי  עם  הפעילות 
הנוער'?  לב  את  'לכבוש  הדרך  מהי  חינוך'?  ל'מבצע  היסוד  בשיחת  שליט"א 
יוזמה  איזו  החופש?  לימי  שליט"א  הרבי  של  בהתייחסות  ה'קונפליקט'  מהו 
השליחות  משדה  תחום  ובאיזה  אחוז?  בחמישים  לממן  שליט"א  הרבי  ביקש 
כ"ק  מאת  קודש  ואגרות  שיחות  קטעי  של  מרתק  לקט   • הגאולה?  תלויה 
בארגון  הקיץ  בימי  ההתעסקות  חובת  על  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר 

הכללי המגזר  במוסדות  המתחנכים  לילדים  קיץ  מועדניות 

נלקט ונערך על ידי הרה"ת ר' מנחם מענדל שי' דורון

צידה          לדרך

חסידי חב"ד מתגייסים!

ממלחמת הגנה 
למלחמת תנופה
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הרב מנחם מענדל הראל

טאפרו          דא פלאחו

החסיד ר' בנימין קלעצקער סיפר, שפעם ישב עם 
אברכים בשבועות ודיברו בעניינים שונים והם שאלו: 
גילוי מלמעלה, לשם מה איפה  מתן תורה הוא הרי 
את  כך  על  לשאול  אצלם  ונשאר  להכנה?!  זקוקים 

המשפיע.
האמצעי  הרה"ק  אדמו"ר  כ"ק  הוד  את  שאלו  הם 
השולחן.  ליד  להתוועד  צריכים  כך  על  להם:  שענה 
לאחר מכן שאל על כך . . את הוד כ"ק רבינו בזקן, 
והוא ענה, הם צודקים, אלא ההכנה היא שיהיו כלים 

לקבל . . )חה"ש תש"ד(.
ו"הגיע  מאחר  שאלה:  מתעוררת  אחרות,  באותיות 
השעה שאתן להם את תורתי", מה טעם חיכה השם 
השרת  שמלאכי  בלשון  המיוחדת  לאמירתם  יתברך 
ומנהיגו  עולם  בורא  ונשמע",  "נעשה  בה  משתמשין 
הסיבה  זו  התורה,  את  להם  לתת  העת  שזו  רואה 
ליתנה להם, צריך לחכות שהנבראים  ביותר  הטובה 

יסכימו?!
שגם  למדים  נמצאנו  הסדר[,  היה  וכך  ]מאחר 
לקבלת העניין הנעלה ביותר, מהעליון והנעלה ביותר 
– הקב"ה בכבודו ובעצמו, לא די בעיתוי הנכון והרצון 
הטוב של הנותן, נדרשת יחד עם זה הסכמת המקבל 

שהוא יאמר "נעשה ונשמע".
•

הראשונות  מהשנים  מעשה  מספרים  חסידים 
לנשיאות: בתו של אחד התומכים הגדולים במוסדות 
ולדברי  ביותר,  קשה  באורח  חלתה  ליובאוויטש 

הרופאים הייתה ממש בשערי....
עת,  באותה  החשובים  העסקנים  מהרבנים  אחד 
ברכה  בקשת  עם  פתק  המשיח  מלך  לרבי  הכניס 
עבורה, בציינו את תמיכתו במוסדות. מענה הרבי לא 
איחר לבוא, יש לרשום את הילדה למוסדות חינוך על 

טהרת הקודש.
כיצד  למקבלה,  נעימות  אי  היסב  התשובה  תוכן 
חינוך  למוסד  הילדה  רישום  על  ההורים  עם  אדבר 

כלשהו, במצב הנוכחי של הילדה ?! . .
ועושה  כמצווה  החליט  נוספת,  מחשבה  לאחר 
לפעול בהתאם להוראה. פנה אל האב ואמר לו, הרבי 
טהרת  על  חינוך  למוסד  הילדה  את  לרשום  הורה 
נאות לקיים  יהיה הכלי לרפואתה. האב  וזה  הקודש 

את ההוראה, התקשר למוסד החינוכי ורשם את ביתו, 
זמן קצר הילדה הבריאה והלכה  זה פלא תוך  וראה 

ללמוד במוסד אליו נרשמה.
ולבשר  הקודש  אל  לגשת  הזדרז  הנרגש  החסיד 
ציין  לרבי את הבשורה הטובה, תוך סיפור הדברים 

בהתרגשות שזה 'מופת' של הרבי.
מה  את  שעשיתם  הוא  המופת  הרבי,  לו  אמר 

שאמרתי בלי לשאול שאלות...
•

ביותר  הנעלה  הוא  והזמן  הגאולה,  דור  הוא  דורנו 
מלך  הרבי  מודיע  כך  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת 
של  רב  מספר  ביותר  ונחרץ  הברור  באופן  המשיח 
ומצד  מוכן  הכל  שמלמעלה  לנו  כשמגלים  פעמים. 

ה'זמן' התזמון מדויק, ְלמה עדין מחכים?!
בכ"ח סיון ה'תנש"א, עת דיבר הרבי מלך המשיח על 
עניין הגאולה, חזר מספר פעמים בהדגשה על המילים 
שמחכים שהיהודי יסכים . . יסכים . . שהגאולה אכן 

ישנה בפשטות.
"כולל ועיקר – בהבאת הגאולה האמיתית והשלימה, 
זקוק  הוא  בשלימות  זאת  יפעל  שהקב"ה  כדי  אשר 
ודוקא  מישראל,  כאו"א  של  להשתתפותו  )כביכול( 
באה  ועבודתנו  מעשינו  שע"י  בגוף,  נשמה  בתור 
ויתירה  ונחוץ כביכול לכך שהיהודי יסכים,  הגאולה, 
זמן  ש"הגיע  רק  שלא  ויכריז,  ירצה  שהוא   – מזו 

גאולתכם", אלא שישנה כבר הגאולה בפשטות".
ונשמע",  ה"נעשה  את  לשמוע  מחכה  הקב"ה 

שהיהודי יסכים ויכריז...
•

כאשר  נעשית  הפעולה  וגמר  העבודה  שלימות 
דדוד  "המינוי  הרב  ובלשון  לעניין,  מסכים  התחתון 
. ועתה צריכה להיות   . מלכא משיחא הרי כבר היה 
המלך  בין  וההתקשרות  העם  ידי  על  מלכותו  קבלת 

והעם בגאולה האמתית והשלימה.
מסכימים,  שאנו  ולפרסם  להכריז  שלנו,  הזמן  זה 
שישנה הגאולה בפשטות וישנו את המלך במציאות, 
אדוננו  "יחי  מלכותו  את  עלינו  מקבלים  העם  ואנו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!".

הכותב הינו שליח כ"ק אד"ש מה"מ 
בשכונות הדרום צפת עיה"ק ת"ו

הסכמה של שותפות

דורנו הוא 
דור הגאולה, 
והזמן הוא 
הנעלה ביותר 
לקבלת פני 
משיח צדקנו, 
כך מודיע הרבי 
מלך המשיח 
באופן הברור 
ונחרץ ביותר 
מספר רב 
של פעמים. 
כשמגלים לנו 
שמלמעלה 
הכל מוכן ומצד 
ה'זמן' התזמון 
מדויק, ְלמה 
עדין מחכים?!



לכבוש את לב הנוער
בימי  שליט"א  הרבי  רואה  אחד,  מצד 
לנזק  המביאה  חולה,  רעה  החופש 
ההישגים  כל  את  והורסת  עצום  רוחני 
רב  בעמל  לצבור  שהצליחו  החינוכיים 
במשך שנת החינוך הפורמאלית. בהתאם 
על  רבות  פעמים  הרבי  התבטא  לכך 
גדול",  הכי  זמן  "איבוד  שהם  אלו  ימים 
ימי  הייתי מבטל את   – חיילי  יישר  ו"לו 
החופש", וקרא למנהלי מוסדות החינוך 

לקצר את ימי החופש ככל האפשר.
יחד עם זאת, הצביע הרבי מלך המשיח 
שישנו  העצום  הפוטנציאל  על  שליט"א 
בימים אלו, כאשר מליוני ילדים יהודיים 
מסתובבים ברחובות העיר, ועם השקעה 
פירות  לקצור  אפשר  זמן  של  מעוטה 
של  גדושה  מנה  להם  ולהעניק  אדירים, 
יהדות, יותר ממה שילדים אלו מקבלים 

במשך כל השנה כולה.
לעסקנים  הרבי  קרא  לכך  בהתאם 
"כר  שהוא  זה  זמן  את  לנצל  ולפעילים 
מהם  ודרש  לפעולות"3,  ביותר  נרחב 
ו"להוסיף  האפשרי"4  ככל  "להשתדל 
אומץ ולנצל את האפשרויות"5, ואף זירז 
בזה  ויש  היות  המרץ  בכל  בזה  לעסוק 

"נחיצות הכי גדולה"6.
לרבי  דיווחו  מסויים  בסניף  וכאשר 
הרבי  להם  הורה  הפעולות,  הצלחת  על 
דבר  על  הסניפים  שאר  גם  ש"יעוררו 
פעולה זו – כי רב ערכה"7, ובמקום אחר 
'ימי  הנקראים  בימים  ש"דוקא  התבטא 
יותר  גדולה  החינוך  עבודת   – חופש' 
להצלחה  והסיכויים  יותר  ואחראית 
מהמכתבים  ובהרבה  מתרבים"8. 
והשיחות ציין את גודל הערך והחשיבות 
כידוע  קטנים,  ילדים  עם  דווקא  לפעול 
משפיע  רך  בשתיל  והטבה  שינוי  שכל 
 – וכן הוא ב"האדם  חייו,  ימי  כל  למשך 
עץ השדה", שכל הטבה בחינוכו של ילד 
משך  לכל  לטובה  עליו  משפיעה  יהודי, 

ימי חייו.

3( אגרות קודש אד"ש חי"ג אגרת ד'תטז.
4( אגרות קודש אד"ש חי"ב אגרת ד'קלח.
5( אגרות קודש אד"ש חי"ג אגרת ד'תצד.

6( אגרות קודש אד"ש ח"ז אגרת ב'קנב.
7( אגרות קודש אד"ש חי"ג ע' שסו.

8( אגרות קודש אד"ש חי"ג אגרת ד'תצב.

הרבי שליט"א לא השאיר את הדברים 
פעולה  דרכי  התווה  אלא  'באוויר', 
באצבעו  'מראה  של  באופן  מעשיות 
ואומר זה', ובאחד מהמכתבים אל צעירי 
חב"ד כתב הרבי: "בודאי יתייעצו בהקדם 
כמה  שאז   – החופש  ימי  לנצל  איך 
והעיקר,   – יותר  פנוי  זמנם  מהבחורים 
שתלמידי בתי הספר פנויים ואינם תחת 
וכדאי  רצויים.  בלתי  מורים/ות  השפעת 
כמה  לאספם  בהאפשרויות  להתבונן 
בזה,  וכיוצא  בגן  החופש  במשך  ימים 
ואחר  וכו',  ממתקים  בחלוקת  להתחיל 
כך לספר על דבר בין המיצרים והגלות, 
המשיח  בביאת  מאמין  ואחד  אחד  שכל 
שיבוא במהרה בימינו, שכל ישראל יעשו 
תשובה, הוא יגאלנו, הכנה על דבר אלול, 

ועוד"9.
שליט"א  הרבי  הציע  אחר  ובמקום 
אזימוב:  הלל  חיים  ר'  הרה"ח  לשליח 
הממשמשים  החופש  ימי  עם  "בקשר 
פנויים  ילדים  כמה  אז  אשר  ובאים 
ובמילא  המלוכה  ספר  בבתי  מהלימוד 
עסוקים  ילדיהם  שיהיו  ההורים  רוצים 
שעת  זהו  ולכן  ביום.  שעות  איזה  עכ"פ 

הכושר..."10.
"בודאי  יותר:  מפורשות  ובמילים 
בבית  מהלימוד  החופש  ימי  תנצלנה 
הספר לארגן . . בימות החול לאספן על 
כל פנים פעמים או פעם בשבוע, לספר 
וללמד  הקדושה,  תורתנו  מסיפורי  להן 
בכלל  ישראל  ומנהגי  דיני  ברכות  אותן 

נחוצים לגילן"11.
ובזה עצמו הבהיר הרבי שליט"א, שאף 
של  בענינים  החופש  את  למלאות  שיש 
יהיו  אלו  שדברים  כמובן  צריך  קדושה, 
"מענינים גם כן את הנפש הבהמית"12...

התמסדות והתמסרות
כבר בשנים הראשונות לפעילות צעירי 
מלך  הרבי  שלח  הקודש,  בארץ  חב"ד 
בימי  נוקבים  מכתבים  שליט"א  המשיח 
לנצל  תוקף  בכל  דרש  בהם  סיון,  חודש 

9( אגרות קודש אד"ש חי"א ע' רנא.
10( אגרות קודש אד"ש ח"ט ע' סז.

11( אגרות קודש אד"ש ח"ט ב'תתכא.
12( אגרות קודש אד"ש חי"ב אגרת ד'קלח.

את ההזדמנות ולייסד פעילות עם ילדים 
וביטא באופן ברור את  ונערים צעירים, 
של  החופש  ימי  התקרב  "עם  רצונו: 
הנוער מלימודיהם בבית הספר, צריכים 
היו באופן חשאי להכין תכנית מפורטת 
לכבוש הנוער בזמן זה . . אבל מובן גם 
כן שבאם יתחילו בהכנת התכנית בערב 
יום החופש, יביא זה מגרעות מבהילות, 

וללא ניצול האפשריות וכו'..."13.
מלך  הרבי  כתב  חב"ד  לנשות  וגם 
מנצלות  "בודאי  שליט"א:  המשיח 
שחלק  הספר  מבתי  הנוער  חופש  ימי 
מטרה  ללא  ברחובות  מסתובבים  מהם 
מסוימה בכדי לארגנם בכתות או קבוצות 

מתאימות ולהעניקם בענין של תוכן"14.
עסקני  החלו  זו,  להוראה  בהתאם 
תכניות  ליזום  הקודש  בארץ  חב"ד 
קיץ  ומועדוניות  קייטנות  של  שונות 
לילדים המתחנכים במגזר הכללי, כאשר 
ומעודד  דוחף  הרבי  השנים  כל  לאורך 
ההכרח  על  ומעורר  בזה,  העיסוק  את 
זמן  לנצל  האפשרויות  שבניצול  העצום 

זה כדבעי.
את  הפעילות  קיבלה  השנים,  במשך 
)ששאבה  התורה'  לימוד  'שיעורי  שמה 
אדמו"ר  שייסד  מהפעילות  שמה  את 
תלמידי  עם  רביעי  בימי  הריי"צ 
ה'פאבליק סקול' בארה"ב(, וכמעט בכל 
המקומי  השליח  הפעיל  ועיירה  יישוב 
כשבשנות  קיץ,  מועדונית  של  מסגרת 
השיא פעלו מאות סניפים שכאלו ברחבי 

ארץ הקודש.
בכ"א  הכיפורים,  יום  מלחמת  בערב 
לא'  הרבי  הורה  תשל"ג,  אב  מנחם 
המזכירים להתקשר ליו"ר צעירי אגודת 
חב"ד הרב ישראל לייבוב, והורה להמשיך 
הקודש  בארץ  ה'של"ה'  פעילות  את 
ארבעים יום נוספים עד ראש השנה )!(, 
מההוצאות  מחצית  לשלם  הבטיח  ואף 

הכספיות של מועדוניות אלו15.

הגאולה תלויה בזה דווקא
בשיחת אחרון של פסח תש"כ, הקדיש 

13( ממכתב י"ב סיון תשי"ז לצעירי אגודת חב"ד תל אביב.
14( אגרות קודש אד"ש חי"ג ע' שסו.

15( 'משבחי רבי' עמוד 131.

שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
שיחה לבאר את גודל מעלת ההתעסקות 
הנוער  בני  בין  ודווקא  הכשר,  בחינוך 
שאינם שומרי תורה ומצוות לעת־עתה.

עקבתא  של  שבזמן  בחסידות  מובא 
דמשיח, ברגעים האחרונים של הגלות, 
בבחינת  דווקא  להיות  צריכה  העבודה 
'העקב שברגל', ובזמן זה ישנה הדגשה 
ודווקא  בפועל,  המעשה  על  דווקא 
עבודה זו היא שתביא את הגאולה, כמו 
שכתוב "בנהר יעברו ברגל" – שבקיעת 
ידי  על  דווקא  תהיה  דלעתיד,  הנהר 

העבודה "ברגל", בבחינת המעשה.
וממשיך שם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א לבאר, שזוהי הסיבה שבדורות 
על  בעיקר  היא  ההדגשה  האחרונים 
דא  'טאפארו  בפועל,  המעיינות  הפצת 

פלאחו'.
עצמם,  המעיינות  הפצת  ובעבודת 
יש את העבודה הקשורה עם מבוגרים, 
הראש  לבחינת  יותר  שייכים  שהם 
והגוף, היות ועיקר העבודה איתם היא 
באמצעות השכל והרגש, ואילו העבודה 
עם ילדים קטנים היא בעיקר העבודה 
אין  ילד  אצל  שהרי  'רגל',  שבבחינת 
עדיין את שלימות השכל והמידות, וזוהי 
כל  נשיאינו השקיעו  הסיבה שרבותינו 
כך בחינוך ילדי ישראל, כי ההתעסקות 
היא   – רבן  בית  של  תינוקות  בחינוך 
וככל  הגאולה,  את  להביא  שבכוחה  זו 
זאת  ראו  לגאולה,  התקרבו  שהדורות 
נשיאינו  רבותינו  אצל  יותר  בגלוי 
ילדי  בחינוך  ויותר  יותר  שהתעסקו 

ישראל.

וכאן מטיל הרבי שליט"א את ה'פצצה':
יש  'שלנו',  החינוך  במוסדות  ילדים 
להם איזו־שהיא ידיעה בתורה ומצוות, 
הרי  שלהם  בחינוך  מתעסקים  וכאשר 
כאשר  אך  ורגש,  שכל  גם  בזה  מעורב 
עם  ודוקא  ברחוב,  ילד  עם  מדברים 
אחד כזה שלא בא מבית 'מסורתי' והוא 
לא  הרי  הענינים,  מכל  לגמרי  'מנותק' 
שייך להסביר לו מאומה, והדבר היחיד 
לקיום  בנוגע  זה  איתו  לדבר  שאפשר 

מעשה המצוות בפועל.
האמיתי  שה'רגל'  נמצא  וממילא 
דווקא  זה   – ברגל"  יעברו  "בנהר   –
שאין  ישראל  ילדי  בחינוך  ההתעסקות 
יהדות,  לעניני  קשר  שום  בגלוי  להם 
הגאולה  את  יביא  זו  עבודה  ודווקא 

העתידה!

אין פטור!
הוא,  רחב  השליחות  שדה  אמת. 
של  בטענות  להתבצר  יכול  אחד  וכל 
עד  עסוק  שהוא  והתקשרות,  חסידות 
למעלה ראש בעניניו של כ"ק אדמו"ר 
יפנה  הוא  ואם  שליט"א,  המשיח  מלך 
הכשר,  החינוך  למען  וממרצו  מזמנו 

הרי הענינים של הרבי יפגעו...
את  מקבל  לא  שליט"א  הרבי  אבל 

הטענה הזו.
שליט"א  הרבי  דוחה  שיחה  באותה 
שבאמת  הזו,  הטענה  את  בחריפות 
שהוא  אלא  הרע,  היצר  מצד  מגיעה 
מתלבש באיצטלה של משי עם טענות 

של  מעניניו  ואכפתיות  התקשרות  של 
לקרר  עליו  שיקל  כדי  שליט"א,  הרבי 

את ההתעסקות בעבודה חיונית זו.
לדרשה  "ולא  שליט"א:  הרבי  וחותם 
שכל   – לפועל  בנוגע  אלא  אתינא,  קא 

אחד ואחד צריך לסייע בענין הנ"ל"!

"לערב אל תנח ידך"
בשיחת ש"פ שלח תשמ"ה קישר הרבי 
הפעולות  את  שליט"א  המשיח  מלך 
בשדה החינוך הכשר עם מאמר חז"ל: 
"כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו 
ישראל  ילדי  לחינוך  שהדאגה  ילדו", 
היא הקיום הרוחני של מצות 'פרו ורבו', 
גם  אחד,  כל  ואצל  זמן  בכל  ששייכת 
וגם  התחתנו,  לא  שעדין  צעירים  אצל 
אצל מבוגרים שכבר מגדלים 'משפחה 
בהיסטוריה  ומחזיקים  לתפארת', 
שגם  ציבורית,  עסקנות  של  מפוארת 
עליהם מצווה התורה: "ולערב אל תנח 
בחינוך  לעסוק  צריכים  הם  גם  ידך"! 

ילדי ישראל בזמן הקיץ.
ובאותיות פשוטות:

להתחשב  מבלי  ואחד,  אחד  כל 
בפעולותיו והצלחותיו עד עתה, מוכרח 
לרבי  ולתת  הכשר,  בחינוך  להתעסק 
וילדים  ילדים16,  שיותר  כמה  במתנה 
אלו יהיו תיכף ומיד אלו אשר "הכירוהו 
תחילה", ויכריזו באצבע ויאמרו: "הנה 
זה המלך המשיח בא", זה מלכנו קיווינו 

לו, נגילה ונשמחה בישועתו17!
ובלשונו של המצביא שליט"א בעצמו 
לילדי 'גן ישראל': "בקרוב ממש, יוכלו 
ולומר  משיח  פני  לקבל  עמכם  לצאת 
"ראו גידולים שגידלנו" – אלה הילדים 
 – חייליו  להיות  ראויים  והם  שחינכנו, 

חיילי המשיח"18...

ורבו'  'פרו  שמצוות  שכמו  להוסיף,  יש  בדא"פ   )16
'פרו  בעבודת  גם  כך  הילד,  'גידול'  על  אינה  בגשמיות 
ורבו' ברוחניות, שהתעסקות בשדה החינוך הכשר עצמו – 
'גידול' הילד, וההתעסקות להתעסק בחינוך  היא על דרך 
ילדי ישראל שאינם שומרי תורה ומצוות, הוא הוא קיום 

המצווה ברוחניות...
17( על פי מכתב כללי ראש חודש ניסן תשי"ב.

18( בנאות דשא, עמ' 44.
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עשה במלמד שישב בעת ההפסקה בחצר )מורה 
הכיתות  מאחת  תלמיד  עמד  ולידו  בלע"ז(  תורן 
הנמוכות ב'חדר'. לפתע נשר פרח מהעץ ונפל על 
המלמד, אמר המלמד: "אוי, מישהו זרק עלי פרח". 
נענה הילד ואמר: "זה לא מישהו זרק, פשוט יש על 
האדמה תולעות )הטעות במקור( שחם להם אז ה' 

זורק עליהם פרחים ועלים כדי שיהיה להם צל"...
הסיפור הזה, מעבר לכך שהוא עלול להעלות חיוך על 
פניכם, יש בו משהו עמוק יותר. משתקפת בו התוצאה של 
חינוך חסידי פשוט ואמיתי מגיל צעיר, שהכניס לראשו של 
הילד את המושג 'השגחה פרטית' באופן טבעי וברור עוד 
ילד בגן. בזמן שכל  יותר מתופעת השלכת המוכרת לכל 
הילדים שומעים על השלוליות והנחליאלי, ינק תלמיד זה 
באותו מינון את תורות הבעל שם טוב ויסודות החסידות. 
יהיה להשוות אחר כך את  ניתן  כעת תאמרו אתם, האם 
מסלול חייו והשקפת עולמו של הילד המתבגר לאלו של 
שאר בני גילו? הקילומטרז' שבין מזרח ומערב קצר יותר...
כל מי ששנה וקרא מעט במקורות המביאים את משנתו 
ומכיר  יודע  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי  של  החינוכית 

של  שיטתו  בין  הגדול  ההבדל  את 
ה'עולם'  השאר.  כל  לבין  דורנו  נשיא 
הילדים  בחינוך  להשקיע  שיש  אומר 
אז  ומתבגרים.  יותר  גדלים  הם  כאשר 
לקלוט את המסרים  ראויים  כלים  הם 
ניתן  זו  ובתקופה  להם,  שמעבירים 
לעצב את חייהם, אולם בעוד הילד רך 
בשנים, שלא לדבר על זמן היותו תינוק 
כך  כל  גדולה  חשיבות  אין  בעריסה, 

לחינוכו ולסביבתו.

חינוך חב"ד מגיל הרך
והנה, שיטתו הסדורה של הרבי מלך 
הגמור  ההיפך  היא  שליט"א  המשיח 
בדיוק נמרץ: חינוכו של הילד מתחיל 

בעריסה,  תינוק  היותו  מעת  החל 
ובעצם, עוד לפני לידתו. התינוק קולט 
בחושיו את המתרחש בסביבתו, רואה 
ודברים  בעולמו,  הנעשה  את  ושומע 
מכל,  יותר  עליו  המשפיעים  הם  אלו 
גם בהמשך חייו. לכן משמיעים לתינוק 
תלוי  בעגלתו  בלבד,  חסידיים  ניגונים 
ותמונות  המעלות"  "שיר  של  כרטיס 
הבא  חפץ  כל  ועל  נשיאנו,  רבותינו 
טהורות  חיות  מופיעות  במגע  איתו 

בלבד.

השביעי.  בדור  ילדים  מחנכים  כך 
בונים אותם ישר מהיסודות, מכניסים 
לתת-מודע,  ו'חסידישקייט'  'רבי'  להם 
זה משפיע בכל  ובהמשך רואים כיצד 

מהלך החיים.

ההבדל היסודי בין שיטת החינוך 
של הרבי מלך המשיח 

שליט"א לבין שיטות החינוך 
העולמיות • יסודות היהדות 

שעליהם גודלים ילדי דור 
השביעי • אנשי חינוך מקימים 

אגף חינוכי מיוחד להטמעת מסר 
הגאולה של נשיא דורנו משיח 

צדקנו • סקירה מרתקת על אחת 
ביותר מבית היוצר של ממשמזרועות הפעילות החשובות 

מאת יוסף יצחק לוי

ְלַחֵּנְך 
ֶּבֱאמּוָנה

מ

 מדבקות חייכן 
לדור השביעי

 קיר תוכן על 
'מבצע יום הולדת'

 לוח ספירת העומר 
מתוך 'סידור לילדים' 

בהוצאת 'ממש'

שלומית 054-770-7392
צילומים: 
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האדם עץ השדה

אמר הכתוב כי האדם עץ השדה, ורואים אנו אשר 

שינוי איזה שהוא, אפילו קל, בגרעין, משנה את האילן 

הצומח מהגרעין מן הקצה אל הקצה, וכן הוא בחינוך 

כדי  בחינוכו  קלה  הטבה  בשביל  אפילו  ולכן  הילד, 

להשתדל ולהשתדל, וכל שכן אם החינוך דורש תיקון 

בענינים עיקרים העלולים להשפיע על הילד במשך 

כל ימי חייו.

)אגרת החינוך עמוד 20(



סוגיית  גם  היא  זו  ממהפכה  חלק 
יהיו  הילדים.  של  הלימודים  מוסדות 

כאלה שיאמרו: מילא בישיבה או אפילו 
בכיתות בית הספר, ניתן להבין את 
ילמד  היכן  השאלה  של  החשיבות 
הילד וכמובן שנשלח אותו ל'חדר'/
בגן  אבל  בלבד,  חב"ד  ספר  בית 
עושה  כבר  הוא  מה  הרי  ובמעון? 
זה  מה  ישן...  בוכה,  אוכל,  שם? 

משנה היכן הוא עושה זאת?
מוכיחה  זמננו  של  המציאות  אבל 
של  שיטתו  נחלה  זה  בנושא  גם  כי 
הרבי מלך המשיח שליט"א הצלחה. 
היום ברור לכל אברך חסידי כי את 
למעון  ורק  אך  ירשום  הוא  ילדיו 

חב"ד דווקא, ובהמשך לגן חב"ד. הוא מוודא 
אלו שירים  בצוות,  עובדת  מי  היטב  קודם 
תלויות  תמונות  אלו  לתינוקות,  משמיעים 
על הקירות, ואפילו באיזה שמיכות מכסים 
חסידי  כי  למה?  כך  וכל  התינוקות.  את 
נעים  ומה  אשרינו,  הרבי  חיילי  אנו,  חב"ד 
גורלם של תינוקותינו המתחנכים החל מגיל 

אפס באווירה חסידית מלאה ומקסימלית.

דבר ראשון - משיח
נבראנו  לא  אנחנו  כללי  שבאופן  למרות 
מידי  זאת  בכל  קוננו,  את  לשמש  אלא 
השליחות  בעבודת  חידוש  יש  תקופה 
שלנו, כך אומר הרבי מלך המשיח שליט"א 
בפתיחת כינוס השלוחים תשנ"ב. אז אנחנו 
אמנם מקפידים כאמור כמה שיותר בחינוך 
למהדרין,  חסידי  יהיה  דבר  שכל  הילדים 
הרי  היא  העיקרית  השליחות  כעת  אבל 
לקבל את פני הרבי שליט"א משיח צדקנו, 
ולכן גם בתחום החינוך זהו הדבר הראשון 

שאנו צריכים להקפיד עליו.
התינוק  את  מקיפים  שאנחנו  כמו 
בתמונותיהם של רבותינו נשיאנו ומשננים 
שנים  ואת  המבצעים  עשרת  את  באזניו 
עשר הפסוקים, כך אנחנו רוצים )וצריכים 

ידע  שהילד  זאת(  לעשות 
מלך  הוא  שליט"א  שהרבי 
וקיים,  חי  ושהוא  המשיח, 
ל770,  נוסעים  ושחסידים 
)וגם  ברכה  צריכים  וכאשר 
כשלא( אז כותבים באמצעות 
האגרות קודש. הדברים הללו 
הם יסודות ביהדות שאליה אנחנו מחנכים 
לזמן  כיאה  משיח,  פני  שמקבל  הדור  את 

הגאולה בו אנו נמצאים.
אך דא עקא, שלמרות כל הדברים והאמת 
האלה, עינינו הרואות שהורגלנו למציאות 
הברורה  הנחיצות  למרות  לצערנו.  שונה, 
בחינוך המיוסד על בשורת הגאולה והגואל, 
רבו המקרים בהם מוטיבים אלו היו חסרים 
במקרים  הילד.  של  הראשונות  בשנותיו 
החסידים  לאמונת  הילדים  התוודע  רבים 
בדור השביעי רק כאשר הגיעו לקייטנה או 
נודע  רבות  ופעמים  בנקודה,  חדור  קעמפ 
הפכו  שכבר  לאחר  רק  ל'משיחי'  הדבר 
בישיבה.  ללמוד  ונכנסו  דוד'  בית  ל'חיילי 
עשיר  עולם  לגלות  הופתעו  הם  פתאום 
ונוצץ של עניני גאולה ומשיח, שמשום מה 
לא התגלה אליהם עד כה, ולא בגלל כוונה 
רעה חלילה אלא סתם כי אף אחד לא חשב 

שצריך לספר להם על כך.

ההפקה שמשנה את המפה
טמונה  בסיפור  הזאת  בנקודה  ובדיוק 
הבשורה הגדולה היוצאת מבית מדרשו של 
מרכז ההפצה 'ממש' בארץ הקודש – האגף 

החינוכי לילדי ישראל: "ממש לגני".

בא ארגון 'ממש' ואומר: לא עוד. רשאים 
המתוקים  ישראל  ילדי  וצריכים  ויכולים 
עם  נשימה  באותה  אחרון  גואל  על  לדעת 
בלבד  שלומר  כידוע  אולם  הראשון.  הגואל 
זה לא מספיק, לכן הוקמה המחלקה הדואגת 
לספק למלמדים ולגננות שפע רב של מוצרים 
מוצרים  על  הוא  הדגש  כאשר  ילדים,  לגני 
כולם  ועל  היחידה,  בשליחות  החדורים 
מורנו  אדוננו  "יחי  הקודש  הכרזת  מתנוססת 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".
חינוך  אנשי  עומדים  ההפקה  צוות  בראש 
ותיקות,  וגננות  מנוסים  מלמדים  מובהקים, 
תשומת  למלוא  זוכה  מוצר  כל  הפקת  כאשר 
לאחר  ומורכבים  מתוכננים  המוצרים  הלב. 
וגולת  קפדנית,  ובדיקה  מעמיקה  מחשבה 
ממלאים  הם  האם  היטב  נבחנים   – הכותרת 
את תפקידם בהחדרת המסר של עניני גאולה 
ומשיח כראוי. טרם שיווקם עוברים המוצרים 
הראשונה,  מהשורה  חינוך  אנשי  של  ביקורת 
כל זאת על מנת לוודא את איכותו של המוצר 

מבחינה גשמית ורוחנית כאחת.
תחת  להיכנס  הספיקו  כבר  מוצרים  אלו 
ארוכה,  הרשימה  ובכן,  המכובדת?  המטריה 
מה  )את  חלקה  את  לפחות  כאן  נמנה  אולם 
אולי בתמונות  כאן תוכלו למצוא  שלא כתוב 
הרלוונטי  בעמוד  או  הכתבה,  את  המלוות 
אתם  גם  להזמין  תיכנסו  כאשר  ממש  באתר 
שלטים  וחסידי,  חודשי  פלקט  מהמוצרים(: 
ספירת  לוח  לחגים,  יצירות  הקהל,  לשנת 
העומר, פעקלה )שקית ממתקים( חסידי ליומי 
וחסידי  ייחודי  פלקט  ואפשערניש,  הולדת 

לספירת העומר, קירות נושא, ועוד ועוד.
פועלים  המוצרים  כאן  גם  ענין,  בכל  כמו 
רבות, אולם הם לא ממלאים את כל התפקיד 
ועזרים  כלים  הם  אלו  כלומר,  עצמאי.  באופן 

להחדיר את המסר גם באופן עקיף ומקיף, אך 
האחריות להעברת המסר באופן פנימי ומושלם 
יחד  אולם  והגננת,  המלמד  על  מוטלת  עדיין 
עם זאת אין ספק שבעזרת המוצרים החדשים 

העבודה נעשית הרבה יותר קלה ומוצלחת.

משיח בכל ימות השנה
כך החל עידן חדש בגני חב"ד. עד היום, מתי 
היה ניכר בגן כי 'גן חב"ד' הוא? בי"ט כסלו, יו"ד 
ימים מעטים בשנה. בשאר  ניסן...  וי"א  שבט 
למצוא  היה  ניתן  לא  והמועדים  הימים  כל 
דתי- או  חרדי  גן  לבין  חב"די  גן  בין  הבדל 

לאומי. הרי לכולם יש את אותם חגים, וכולם 
ליצירות,  חומרים  באותם  אפילו  משתמשים 
לתליה ולקישוט. אבל כעת גן חב"ד ניכר בכל 
יום ויום בשנה, כי הרי מתי שרק ניכנס לביקור 
בגן נראה את הילדים עוסקים בחומרי יצירה 
הקשורים לגאולה ומשיח, וגם בשאר הפרטים 
והאביזרים מודגשים עניני גאולה ומשיח, אם 
על ידי תמונה של הרבי מלך המשיח שליט"א, 

הכרזת "יחי אדוננו", ועוד.

אכן, ראויים הם תינוקות של בית רבן אשר 
הראשונה,  בגאולה  תחילה"  הכירוהו  "הם 
ברגעים  גם  המשיח  מלך  את  תחילה  להכיר 
וראויה  והשלימה.  האמיתית  הגאולה  שטרם 
במלאות  ה'תשע"ו  'הקהל'  שנת  השנה, 
ארבעים שנה ל'שנת החינוך', אשר בפרק זמן 
זה עומד אדם על דעתו של רבו, להוות ציון 
רב משמעות בפריצת הדרך הגדולה של חינוך 
חיילי צבאות השם לקבלת פני משיח, באופן 
אשר כל מי שרק מעיף עליהם מבט מיד רואה 
"משיח". וכל הפעולות הללו הן הכנות בלבד 
לרגע הנכסף בו נעמוד לפני המלך ונוכל לומר 

לו בשמחה "ראו גידולים שגידלנו".

פרטים נוספים ניתן לראות באתר האינטרט של ממש www.mamesh.org  בקטלוג / מדור 'ממש לגני'.
 מחנכים, גננות והורים המעוניינים לקבל הודעה על מוצרים חדשים מתבקשים להירשם בדוא"ל:

info@mamesh.org  או בוואטס-אפ: 054-2248-770
רעיונות, דוגמאות, הארות ותרומות יתקבלו בברכה בת.ד. 951 פתח תקוה או בכתובות הנ"ל.

פתאום הם הופתעו לגלות 
עולם עשיר ונוצץ של עניני 

גאולה ומשיח, שמשום 
מה לא התגלה אליהם 

עד כה, ולא בגלל כוונה 
רעה חלילה אלא סתם כי 
אף אחד לא חשב שצריך 

לספר להם על כך
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חֶֹדׁש ִאָייר

ָרֵאל ַאֲהַבת ִיׂשְ ּבְ
ָנִביא ֶאת ַהּגֹוֵאל
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חֶֹדׁש ִסיָון

ַלת ַהּתֹוָרה  ַקּבָ
ְמָחה ּוִבְפִניִמּיּות ׂשִ ּבְ
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ְכַנס ֲאָדר ּנִ ֶ  ִמּשׁ
ְמָחה ׂשִ ין ּבְ ַמְרּבִ

חֶֹדׁש ֲאָדר

ִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה  ּכְ
ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ְלׁשָ
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ִניָסן ִנְגֲאלּו  ּבְ
ֵאל ּוְבִניָסן ֲעִתיִדין ְלִהּגָ

חֶֹדׁש ִניָסן

ָך . . ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ  ְוׂשָ
ֵמַח ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ
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שלטי קיר לקישוט 
הגן / הכיתה

לוח אלף-בית 
בגדלים שונים

פלקט 12 הפסוקים 
בגדלים שונים

חוברות צביעה 
לי"ט כסלו וחנוכה

  סדרת פלקטים
עם תמונת הרבי לכל חודש

 שקית הפתעה
ליום הולדת / 

אפשערניש
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שבנפש  יחידה  שזה  צדקנו",  משיח  פני  "קבלת  העיקרי  לענין  בהמשך 
שבכאו"א. כפי שכותב כ"ק אדמו"ר הזקן בתניא אגה"ק פרק ד' ש"משיח 
בא בהיסח הדעת" זה הגילוי בחינת נקודה פנימית . . וכן כל ניצוץ פרטי 
מהשכינה שבנפש כל אחד מישראל יוצאת מהגלות והשבי' לפי שעה בחיי 
נקודה הפנימית  מבחינת  מעומקא דליבא  ועבודה שבלב  זו תפילה  שעה 
הנגלית מהערלה ועולה למעלה לדבקה בו בתשוקה עזה בבחינת למען 
חייך והוא גם כן בבחינת היסח דעת האדם, כי בחינה זו הוא למעלה מדעת 
האדם והתבוננותו בגדולת ה' רק היא מתנה נתונה מאת ה' מן השמים 
מהארת פנים העליונים כמ"ש יאר ה' פניו אליך וכמ"ש ומל ה' אלקיך וכו'.
ויש להוסיף שכאשר אנו רוצים לקרב את הזולת לחסידות ולרבי זהו דוקא 
ע"י דברים היוצאים מן הלב, שהזולת יכיר שהמדבר עימו חי בפנימיותו 
בענייני חסידות ועבודת ה' וע"כ כאשר האדם יתעסק עם עצמו להיות כלי 
לאלוקות "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – "בתוך כל אחד ואחד", במוח 

ובלב וכל גופו הרי זה יפעל באין ערוך על הסביבה.
כפי שהרבי מלך המשיח שליט"א מבאר מדוע מדליקים נרות חנוכה בתוך 
הבית לפי מנהג חב"ד, והרי צריך להיות "פרסומי ניסא"? אלא הסיבה היא 

מבאר הרבי, שאם אין אור "בפנים" אי אפשר להאיר את ה"חוצה".
וע"י  לאידך כמובן שאין לחכות עד שנהי' מושלמים בעבודה הפרטית 
שעוזרים לזולת "נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה" כמו שאמר 

הרבי בשם כ"ק אדמו"ר הזקן בתורה־אור בתחילתו.
גם באגרת קודש של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ הנ"ל בקונטרסים ח"ג מאריך 
כמאמר  הזולת,  עם  לעבודה  מגיע  לא  עצמו  עם  העבודה  שכל  בהמשך 
הבעש"ט הק' שכדאי לחיות שבעים־שמונים שנה כדי לעשות טובה ליהודי 
אחד. ומביא שם בשם כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע שכדאי לחשוב חסידות 
חמש שעות במשך חמישה ימים )כל יום חמש שעות( שהמסקנא מזה תהי' 
לעזור ליהודי. אם כן ב' העבודות עם עצמו ועם הזולת משלימים זה את 

זה בעזהי"ת.
 – בשנת תשמ"א  בהתוועדויות  אמר  המשיח  מלך  גם שהרבי  לציין  יש 
שבת חנוכה, ש"בתומכי תמימים עבודת התפילה זה דבר המוכרח עד שאי 
אפשר בלאו הכי", ובודאי הדבר נוגע לכל אחד ואחת מאנשי דור השביעי 
חסידיו של הרבי מלך המשיח שליט"א העומדים מוכנים לקבל פני משיח 

צדקנו.
להגיע  הכנסת,  לבית  מגיעים  שאנו  קודש  שבשבת  חשוב  שלפועל  מה 
מוקדם לשיעור ולימוד חסידות וזה יסייע לתפילה בכוונה, בפרט אם גם 
חושבים חסידות לפני התפילה. הנה אחר־כך ההתוועדות תהי' בפנימיות 
וגם לכל בני  יותר ובחיות אמיתית ותשאיר רושם בעזהי"ת לכל השבוע 

המשפחה.
לחיים ולברכה!

הסיבה שהתפילה תישאר גם לעתיד, באופן 
של שבח והודאה על כל הטובה.

והודאה  )שבח  התפילה  במטרת  השינוי 
בנוסח  לשינוי  גם  יביא  בקשה(  במקום 
להמבי"ט  אלוקים"  "בית  בספר  התפילה, 
מספר  מובאים  ס"א(,  פרק  היסודות  )שער 
דוגמאות לשינויים עתידיים. למשל: בברכת 
"אהבת עולם" שלפני קריאת שמע בשחרית 
מעל  הגויים  עול  "ושבור  במקום  נאמר 
עול  ששיברת  על  לך  "ונודה   – צווארנו" 
"ותוליכנו  ובמקום  צווארנו".  מעל  הגויים 
"ואתה  נאמר  לארצנו",  קוממיות  מהרה 

מוליכנו קוממיות לארצנו".
את  נברך  עשרה  שמונה  בתפילות  גם  כך 
ברכת "תקע בשופר גדול" כך: "נודה לך ה' 
גדול לחרותנו,  אלוקינו על שתקעת בשופר 
יחד  וקבצתנו  גלויותינו,  לקבץ  נס  ונשאת 
מארבע כנפות הארץ לארצנו ברוך אתה ה' 
מקבץ נדחי עמו ישראל". וכך ברכת "השיבה 
שופטינו" תתחיל כך: "נודה לך על שהשבת 
כבתחילה,  ויועצנו  כבראשונה  שופטינו 
והסרת ממנו יגון והנחה, ומלכת עלינו אתה 

ה' לבדך וכו'".
כך גם בברכות נוספות: בברכת "ולמלשינים" 
– "נודה לך על שלא הייתה תקווה לרשעים", 
בתוך  "תשכון   – עירך"  "ולירושלים  בברכת 
ירושלים עירך לעולם וכו', בניינה תהיה בנין 
עולם, ברוך אתה ה' בונה ירושלים". ובברכת 
"את צמח דוד" – "נודה לך על שהצמחת קרן 

דוד, וקרנו הרמות וכו'".
ובמילים אחרות, כל התפילות וכל הקרבנות, 
לך  "נודה  אחד:  מרכזי  אופי  בגאולה  ישאו 
 .  . נפשנו  פדות  ועל  גאולתנו  על  חדש  שיר 
גאל ישראל"! והעיקר שנזכה להקריב אותם 

תיכף ומיד ממש בבית המקדש השלישי.
המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 

לעולם ועד
 )הרחבה נוספת בענין זה,
כדאי לראות במאמר ד"ה "הנה ישכיל" תשי"ז.(

<<< המשך מעמ' 6 <<< המשך מעמ' 19

   יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

   יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

חדשים בממש:

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
www.mamesh.org  |  077-5123-770 

 תקע
 בשופר
גדול

אגרות 
קודש

בתרגום 
לרוסית

סידור 
חסידי 
לילדים

המלך בכיכר

הרב מנחם מענדל אקסלרוד

איינציקער          זאך

שנות הנו"נים. זה מספר שנים שהעולם עוקב בדריכות 
המשיח  לביאת  בקשר  חב"ד  תנועת  פרסומי  אחרי 
בפרסום  מדובר  מידה  קנה  כל  לפי  הקרובה.  והגאולה 
על  ממודעות  החל  ממנו,  להתעלם  ניתן  שלא  מאסיבי 
חוצות  בשלט  וכלה  טיימס'  יורק  ב'ניו  שלמים  עמודים 
מה  כל  את  פירטנו  )ולא  התיכון  במזרח  ביותר  הגדול 
שהרבי  הוא  הפרסומים  מכל  העולה  המסר  שבתווך(. 
שליט"א מליובאוויטש הוא מלך המשיח, וכולם צריכים 

להתכונן לבואו.
ר'  האגדי  והחסיד  החסידי  הנגיד 
לעיתון  בראיון  סיפר  אנטיאן  רמי 
שאמר  דברים  על  אחרונות'  'ידיעות 
אחד  מספר  הציבור  יחסי  "איש  לו 
"אין  רובינשטיין:  הווארד  בניו־יורק" 
קמפיין פרסומי שהצליח בעולם יותר 
אין  המשיח.  הוא  שהרבי  מהקמפיין 
כמעט אדם בעולם שאינו יודע שחב"ד 
טוענים שהרבי הוא המשיח, עצם זה 
שאתה מדבר על זה, זו כבר הצלחה".

•
ניסיון  שהחל  לאחר  תשנ"ה,  בשנת 
לקיים  הצורך  הורגש  האמונה, 
עדת  את  שתחזק  רבתי  התכנסות 
החסידים באמונתם בדברי קודשו של 
ש"דבר  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי 
ריקם".  ישוב  לא  אחור  מדבריו  אחד 

התכנסות כזו שגם תהווה אמירה ברורה לעולם כולו כי 
אדרבה  אלא  מקודם  שהיה  מה  לעומת  שינוי  שום  אין 
במלוא  נמשכות  ההתגלות  לקראת  וההכנות  הציפייה   –

עוזן.
מי שהרים את הכפפה היו אנשי האגודה למען הגאולה 
ציק, שארגנו  זמרוני  והשלימה בראשות הרב  האמיתית 
א'.  כינוס ארצי בהיכל הסינרמה בתל אביב בכ"ב אדר 
האולם היה מלא עד אפס מקום והאוויר בער בלהט של 
שכזה,  לאירוע  הציבור  כמיהת  התבררה  אז  או  אמונה. 
וזמן קצר לאחר מכן, בתאריך ב' ניסן, נערך כינוס נוסף, 
אבל כעת באולם המכיל יותר מפי שלוש מקומות ישיבה 
ומכיוון  עצומה,  נחל הצלחה  זה  כינוס  גם  אליהו.  יד   –

שכך העצרת הבאה כבר נקבעה למקום בו כמות הקהל 
לא תהווה מגבלה – כיכר מלכי ישראל בטבורה של העיר 
תל אביב. גם כאן התגלתה אמונת והתלהבות הציבור, הן 
מבחינת כמות המשתתפים והן מצד החשיפה בתקשורת.

•
במלאות שלושה 'הקהלים' לכינוסי תשנ"ה שלא יישכחו, 
כאשר התבשרנו לאחרונה שבג' תמוז השנה המשיח חוזר 
מדברים  בקטע  להיזכר  מתאים  לכיכר, 
שכתב הרב חיים לוי יצחק גינזבורג טרם 

הכינוסים ההם:
חילוקי  כל  את  הצידה  לשים  "עלינו 
הדעות שישנם בינינו בקשר ל"טקטיקה" 
שיהיה  "בחוץ"...  להסביר  ומה  איך 
של  הצלחה  כי  מאתנו  אחד  לכל  ברור 
פירושה  ובאיכות  בכמות  זה  כינוס 
 – כולו  לעולם  וגם  לעצמנו,   – "הכרזה" 
והמסר  וקיימת"  חיה  "ליובאוויטש  כי 
של הרבי נשאר בכל תוקף עוז בלי שום 
שינוי ח"ו... ובפשטות, "בלי תירוצים"... 
לעשות הכל שיבואו וישתתפו עוד ועוד, 
מאנ"ש ומהמקורבים ועד אלו שב"חוצה" 

ממש".
וחיזוק נוסף לעניין זה מדברי הרבי מלך 
המשיח שליט"א עצמו שראיתי בהשגחה 
פרטית בימים האחרונים )לקוטי שיחות 

טז, שיחה ב לפרשת תצוה(:
"כאשר רואים שאצל "עוברי רצונו" נשמע "קול המונה 
של רומי" – כל עניני הטומאה אינם נעשים בחדרי חדרים, 
אלא בפורום וברעש גדול ביותר – הרי הדרך לבטל את 
 .  . ודוגמתה  "במינה   – היא  אחרא  סטרא  של  הסערה 
מיניה וביה אבא לשדי ביה נרגא" – כלומר, על ידי שגם 
קולו"  "ונשמע  של  באופן  נעשית  רצונו"  "עושי  עבודת 

דווקא במקום שנשמע "קול המונה של רומי".
לידי "מה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על  יביא  זה 
בטח  "יושבין  יתקיים  ישראל  שאצל  וכמה",  כמה  אחת 
בשופר  "יתקע  באמצעות  ודווקא  אדמתם,  על  והשקט" 
מבשר   – ואומר"  מבשר  מבשר  "קול  באמצעות  גדול", 

הגאולה בקרוב ממש".

התכנסות כזו 
שגם תהווה 

אמירה ברורה 
לעולם כולו כי 
אין שום שינוי 

לעומת מה 
שהיה מקודם 
אלא אדרבה – 

הציפייה וההכנות 
לקראת ההתגלות 

נמשכות 
במלוא עוזן
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מעמד ַהְקֵהל אדיר

ב"ה

כיכר רבין ת"א
ראשון | ד' תמוז | 10.7.16 | 19:00

 אבי פיאמנטה  |  יובל טייב  |  מוטי שטיינמץ
ילד הפלא: ארי רייך  |  אוריה שיף

ניהול מוסיקלי: רובי בנט

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יריד גאולה ומשיח 
כניסה חופשית  |  מקומות מיוחדים לנשים

הסעות מכל רחבי הארץ  |  מוקד ארצי: 077-202-3000

רצוננו לראות את מלכנו

שלמות הארץ ובטחון עם ישראל

העולם זועק - מוכנים לגאולה

הגרלה על 2 כרטיסי טיסה ל-770 בניו יורק

להודות ולהלל על הנפלאות

הועד לאירועי שנת הקהל    
 ת.ד. 3084 בת-ים עיר הגאולה

www.hageula.com

"למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט"

משיח 
בכיכר

ברכת הרבי שליט"א 
מלך המשיח 

למשתתפי העצרת

מקבלים פני

אמנים שרים גאולה 


