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ה'שער' לכל עניני העבודה והיא היא ה'שליחות היחידה' ויסוד כל קיומנו ידוע בשער בת רבים יסודיות ומרכזיות העבודה להבאת המשיח שהיא קריאה של חיבהב"ה
שנים המוסד 'ממש – מרכז ההפצה בארץ הקודש' מוכר לכל אחד ואחת שדברי כחסידים וכמאמינים. הפועל  כמוסד  בליבו,  נוגעים  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כלים ולתאר את ההוצאות הכבירות שלוקח על עצמו המוסד, ללא מקור בר שכולו קודש להכנת העולם לקבל פני משיח צדקנו. ואין צורך להסביר הקדושים נוגעים לליבו לשנס מתניים ולסייע בכל האפשרי למוסד 'ממש' אין די באר גודל הזכות, ההכרח ואף החובה הגמורה לכל מי שדבריו את אש הפעילות בקרב אנ"ש ובציבור הרחב.בדברי דפוס והן בהרצאות, כינוסים והתוועדויות שכולם מכוונים להגביר והסברתה בקרב כל סוגי הציבורים, הן בחומרי הסברה, הן במוצרים, הן על גבי שנים למען מטרה אחת ויחידה הנחלת בשורת הגאולה, הפצתה כ"ק  יהיו  ואחת מאיתנו  בכדי שלכל אחד  וכדו',  'תקציבים'  יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!בבני חיי ומזוני, וברוחניות – יתממשו רגע אחד קודם!שליט"א בהתגלות מלכותו לעין כל כאשר כל ייעודי הגאולה בגשמיות, בעיני בשר את התממשות נבואתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ובטוחים אנו כי בזכות שותפות הצדקה להבאת הגאולה נראה תיכף ומיד כתף והיו שותפים של ממש באופן קבוע וחודשי בממונכם למוסד 'ממש' אנו פונים בזאת בקריאה של חיבה לכל אחד ואחת מאנ"ש – אנא הטו מתאימים וראויים לבצע את שליחותנו.קיימא של 

הרב מאיר ווילשאנסקי
ר"מ ומשפיע בישיבת חח"ל צפת

הרב שמעון ויצהנדלר
פרסומי 'ממש'ראש ישיבת תות"ל ראשל"צ ועורך 

הרב מנחם הכהן כהן
רב ק"ק חב"ד באר־שבע

הרב אסף חנוך פרומר
 משפיע בישיבת חח"ל חיפה

ועורך ספרי 'ממש'

הרב מנחם מענדל פרידמן
משפיע ישיבת חב"ד פתח תקוה

הרב משה קורנוויץ
מו"צ ור"מ בישיבת חב"ד נצרת עילית

החותמים על הוראת קבע של 100 ₪

 מתנה – ספר של ממש
 יקבל לביתו כל ספר חדש של ממש שייצא לאור

 בטאון הפנסאים עד הבית

החותמים על הוראת קבע של 180 ₪

 מתנה – ספר של ממש
 יקבל לביתו כל ספר חדש של ממש שייצא לאור

 בטאון הפנסאים עד הבית
 10 עלונים להפצה לפני כל חג ומועד

 הקדשה בספר של ממש

החותמים על הוראת קבע של 250 ₪

 מתנה – כל ספרי ממש!
 יקבל לביתו כל ספר חדש של ממש שייצא לאור

 בטאון הפנסאים עד הבית
 10 עלונים להפצה לפני כל חג ומועד

 הקדשה בספר של ממש
 פרנס היום – יום של פעילות בלוח השנה שיוקדש לזכות/לע"נ

לשותפות של קבע, חייגו: 077-5123-770
info@mamesh.org :וואצאפ  054-2248-770  |  דוא"ל

של ממשכולנו שותפים

בזכות השותפות והסיוע של כל אחד ואחת מכם, תזכו לכל מילי דמיטב בבני חיי ומזוני רויחי – ובכולהו רויחי 
ונזכה כולנו לעמוד לפני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהתגלותו המיידית תיכף ומיד ממש ונכריז לפניו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כל אחד ואחת שיעשו ככל שביכלתכם 
ויצטרפו לשותפות יקבלו מספר מתנות 

באופן מיידי וגם לאורך השנה אי"ה.
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ב"ה

בהתחייבות קבועה להבאת הגאולה
 שותפות יום-יומית של מעשה בפועל

בענייני גאולה ומשיח!



מה אפשר לעשות?
הספרים  של  שבויים"  ו"פדיון  לשחרור  קשור  זה  יום 
והכתבים של רבותינו נשיאינו, באופן שהי' לכך ההסכם 
העמים  כל  לעיני  אוה"ע,  מ)משפטי(  והסיוע  המלא 

)בבית המשפט הפדרלי(.
אך ישנם עדיין ספרים וכתבי יד של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
נ"ע הנמצאים בשבי' במדינה  ושל אדמו"ר )מהורש"ב( 
בנוגע  שגם  אע"פ  למקומם,  הוחזרו  לא  ועדיין  ההיא 
אוה"ע,  של  גם  המלכות,  פקודת  היתה  כבר  אליהם 

שישחררו אותם...
הפדיון  את  לזרז  כדי  בפועל  לעשות  כאו"א  יכול  מה 

וההשבה של ספרים וכתבים אלו?
אנשים  ואחת,  עי"ז שכל אחד  לכך פשוטה:  התשובה 
לביתו  שיביא  ע"י   – דוגמתו  ענין  יעשה  וטף,  נשים 
בדברי  חדשים  קודש  )וכתבי(  ספרי  וכיו"ב,  ולספרייתו 
תורה, בהוספה על הספרים שיש לו מקודם ב"בית מלא 

ספרים" שלו.
שבוע  שבכל  מכיון  לביצוע,  קל  דבר  זה  הרי  וכיום 
נדפסים ענינים חדשים בתורה, הן כאלו הנדפסים מחדש, 
את  לקנות  קל  דבר  ה"ז  במילא  חדשים,   – ועיקר  ועוד 
הספרים, וכן להוסיף עוד ועוד בקבלת ובקניית ספרים.

בזה שספר צריך  דורנו  ]כפי שידוע ההסברה מנשיא 
המחיר  את  להדפיס  הורה  שהוא  )ועד  כסף  לעלות 
ע"ג כמה קונטרסים, ובטעם הדבר הוא הסביר( משום 
עולה  חשוב  דבר  הרי  והסתר,  העלם  מלשון  שבעולם, 
כסף, ויסודו במאחז"ל – "אסיא דמגן במגן, מגן שווה" 
ועאכו"כ  חינם(,  שווה  הריפוי  בחינם,  המרפא  )=רופא 
רפואה  מביאה  שתורה  תורה,  לדברי  להיות  צריך  שכן 

לעולם[.
את  לקבל  שיתחילו   – משובח  זה  הרי  הזריז  וכל 
ההחלטות בזה כבר עתה, ולקיים זאת בהקדם האפשרי, 
כולל ע"י עשיית הזמנה מראש )וכן לשלם( על המינוי 
)בלשון  אח"כ  לאור  שיוצאים  חדשים  ספרים  לקבלת 
"פרענומעראנטן"(,   – ספרים  בכמה  הנדפס  הידוע 
ובשעת ההוצאה לאור של הספר מקבלים אותו המנויים 

תיכף ומיד.
כמו"כ ראוי ונכון הדבר לנצל את מנהג ישראל, לתת 
ילדים  כולל  לאחרים,  במתנה  הנדפסים  קודש  ספרי 

קטנים, לקראת שמחה שלהם או לפני חג וכיוצא־בזה.
)ש"פ ויגש ה'תשנ"ב(

במקום הקדמה

דבר מלכות / השליחות                                                4

הלכה וגאולה / ספרי קודש                                       6

דעת תחתון / הפנינג חסידי                                       8

גאולה פנימית / הראשון והשביעי                          10

בשדה השליחות / ככה כתוב!                                 13

ה' טבת / סקירת ספרים                                            14

ה' טבת / דברים חיים                                                16

ה' טבת / סדרה חדשה                                               18

טאפארו דא פלאחו / תנו לספרים לנצח             21

ה' טבת / פנינים של ספרים                                     22

ה' טבת / בפועל ממש                                                 24

צידה לדרך / הכתר                                                    28

איינציקער זאך / קניה טובה                                   31

תוכן הענינים

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 בטאון היוצא־לאור מזמן לזמן בכדי לחזק 

את המחשבה דיבור ומעשה בשליחות 
היחידה קבלת פני משיח צדקנו

22
שהחיינו

סקירה מקיפה על פרויקט עולמי 
ועוצמתי שתם ולא נשלם

31
האפשרות בידינו

קריאה נרגשת על מבצע 
חשוב שנעלם מרוב ענווה

ש"ח מחיר: 10  הקהל.  שנת  ה' טבת "דידן נצח" ה'תשע"ז,  ב"ה. 
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צבא השלום
מושל  בשם  הודיע  המדינה  שר 
קבוצה  להקים  עומדים  כי  המדינה 
"ַאְרְצָך,  אשר תפקידם יהיה לעזוב את 
לאזורים  ולצאת  ָאִביָך",  ּוֵּבית  ּמֹוַלְדְּתָך 
לתושבים  לעזור  כדי  מפותחים,  בלתי 
את  ולכונן  להתפתח  שם,  המצויים 

חייהם כדבעי.
כי  הכריז  גם  הוא  זה  במעמד 
המתנדבים הללו יצטרכו לחיות באותם 
המקום.  ילידי  חיים  שבה  התנאים 
אותם  את  לאכול  יהיה  גם  עליהם 
התנדבות,  בתנאי  זה  וכל  מאכלים, 
או  כך,  על  שכר  תשלום  ללא  דהיינו 
בתשלומי ־שכר  מסוימים(  )במקרים 
מינימליים, אך ודאי שלא בסכומי כסף 
את  הביע  הוא  הכרזתו  בסיום  גדולים. 
 בטחונו כי מאות רבות של אזרחים ייענו

לקריאה.
העולם  אשר  התורה,  השקפת  לפי 
הנקראים  ישראל  למען  נברא  כולו 
כי ההכרזה האמורה  ברור   – "ֵראִשׁית" 
נאמר  כבר  אשר  את  לנו  להזכיר  באה 

מזה זמן רב...
כוונתי היא, אודות המדובר זה מספר 
כי  אחר,  או  זה  בסגנון  רצופות,  שנים 
הוא  אשר  עצמו,  את  איש  ישלה  בל 
נמצא כאן כדי שיקויים בו מ"טּוב ָהָאֶרץ 
וכי מקום מגוריו חייב להיות  תֹּאֵכלּו", 
מקלטי  מצויים  בהם  הרחובות  באותם 
רדיו וכו', כל יום חלב טרי, וכל כיוצא 
בזה. ודוקא במקום זה עליו לעבוד את 

ה' יתברך.
ישנה  אשר  לו  נודע  אם  אדרבה: 
"מדינה חריבה", לא מפותחת, ומצויים 
אודות  כלל  יודעים  שאינם  יהודים  בה 
יהדותם, ויתירה מזו: לא ידוע להם כי 

חסר להם משהו!
חובה  בדעה,  ה'  אותו  חנן  אם  הרי 
לנסוע  מעתותיו  חלק  להקדיש  עליו 
שבוע,  יום,  למשך  הללו,  היהודים  אל 
ימים, שנה או עשור. ככל אשר  חודש 
יידרש ממנו הדבר. על ה' יתברך נאמר 
ִיָּתּמּו", וממילא יעניק לו  "ּוְׁשנֹוֶתיָך ֹלא 
הקדוש ־ברוך ־הוא את כל מספר השנים 

זו,  עבודתו  לצורך  זקוק  הוא  אשר 
ומשנותיו – לא יחסר דבר.

)היציאה  זה  בנושא  הדיבורים 
ל"שליחות"( אינם חדשים, מדברים כבר 
על כך שנים רצופות, ללא הפסק. וכל 
הזמן ישנם המנסים להשתמט בתירוצים 
אודות  יהיה  מה  אך  ומשונים...  שונים 
ה"מדינה החריבה" המשוועת כי יבואו 
חובתו  זה  אין  כי  הוא  סבור   – אליה? 

לדאוג לעולמו של הקב"ה!...
אי לזאת בא גוי, והגוי הרי אינו בר ־
בחירה, ממילא הוא מעביר את ה"מסר" 
בדיוק כפי שהצטווה, והוא מכריז בקול 
גבוהה  משכורת  ישלמו  לא  כי  גדול, 
למתנדבים, הם יקבלו רק את המינימום 
מחויב  האדם  לזאת  כי  לחיים,  הנצרך 
על ־פי תורה. ואילו על כך שאינו שבע ־
רצון מההשגחה הכשרותית של המזון – 
יוכל להסתפק כל השבוע ב"פת חריבה" 
עם מים ללא זבח משפחה. ויוכל להיות 
בריאות  עם  יחד  בשלימות  ירא ־שמים 

גופנית בשלימות...
מי  ע"י  שהושמע  שהכרוז  רצון  ויהי 
שאינו בעל ־בחירה יחדור ויפעל גם על 
ההוראה  את  יבצעו  כי  בעלי ־הבחירה 
ְוָׂשׂשֹון  ְוִׂשְמָחה  "אֹוָרה  ומתוך  האמורה 
ולא יתיעצו עם כאלה שיניאום  ִויָקר", 
מכך, והלא גם היועצים הללו יודעים כי 

האמת אינה עמהם.
המשכורת  גובה  מה  יודע  איני 
מעל  אך  יקבלו,  לשליחות  שהיוצאים 
לכל ודאי הדבר שהם הולכים בשליחותו 
אהבת  מצות  צוונו  אשר  מקום,  של 
ועל ־ ה',  אהבת  עם  חד  שהיא  ישראל 
מאוחדות  כשהן  אלו  אהבות  שתי  ידי 
הגלות  יבטלו את   – עם אהבת התורה 
שנאת ־חנם,  היתה  שסיבתו  והחורבן 
ויביאו את הגאולה על ־ידי אהבת חנם.
)ספר השליחות, 85 ־90(

לכו לכבוש את העולם
נשיא דורנו – כבוד ־קדושת מורי ־וחמי 
מיוחד  וגילוי  חידוש  פעל   – אדמו"ר 
ונעלה כח חדש בכללות ענין השליחות 
של כל יהודי בתור שלוחו של הקב"ה, 

דבר מלכות
נלקט מתוך האלבום החדש "השליחות" – הקריאה הנצחית לכל אחד ואחת.
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ופעל שזה ירד בגילוי ובפועל ממש 
לכל אחד ואחת ובפועל ממש לכל 
יסוד  בתור  מישראל  ואחד  אחד 
ידי  על  וזהו  ה',  בעבודת  ודרך 
לכך(  הכוחות  את  )ונתן  שהורה 
זה  בדור  יהודי  כל  של  שהשליחות 
ולהפיץ  ויהדות  תורה  להפיץ  היא 

המעיינות חוצה.
ולצורך כך – הורה – יש צורך לצאת 
ממקומו )כולל – לרדת ממדריגתו( 
המקומות  וכל  המדינות  כל  אל 
ושם  לשם,  להגיע  שיכול  שבעולם 
לפעול בשליחות של הפצת התורה 

והיהדות והפצת המעיינות חוצה.
ועד, שבפועל ממש קרא לאנשים 
ומינה אותם בתור שלוחים מיוחדים 
לקיים עניני שליחות שונים בהפצת 
המעיינות  והפצת  והיהדות  התורה 

חוצה...
בפועל  עתה  נראה  שהמצב  וכפי 
ובגלוי לעיני בשר, שבריבוי מקומות 
ועיירות  גדולות  ערים  בעולם, 
נידחות  פינות  אפילו  ועד  קטנות, 
אפריקה,  באוסטרליה,  שבעולם, 
שלוחים  נמצאים  באלו,  וכיוצא 
בשליחותו  היא  התעסקותם  שכל 
של המשלח, בשליחותו של הקב"ה 
והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת   –

המעיינות חוצה...
בדורנו זה במיוחד )ובפרט בשנים 
שלאחרי תש"י( נוסף "דבר חידוש" 
מסתעף  ממנו  אשר  )לגריעותא(, 
עתה   – )למעליותא(  חידוש"  "דבר 
ניתנה לכל אחד האפשרות, ומוטלת 
בהפצת  לעסוק  האחריות,  עליו 
המעיינות  הפצת  והיהדות  התורה 

חוצה, וכדלקמן:
את  בפועל  רואים  זה  בדורנו 
ליצלן  רחמנא  הגדולה  הירידה 
בכך  והיהדות,  היהודים  במצב 
אשר  מאוד  רבים  יהודים  שישנם 
לא מקבלים שום הדרכה וחינוך של 

יהדות, תורה ומצוותיה.
עסקנים  כמה  שישנם  אף ־על ־פי 
גם  הנה  המצב,  בתיקון  העוסקים 

ופעולותיהם  השתדלותם  לאחר 
רחמנא ־ליצלן  עדיין  נשארים   –
כשלשת ־רבעי חלקים )בכמות( של 
העם היהודי, צעירים וגם מבוגרים, 
יהודי,  חינוך  שום  מקבלים  שלא 

רחמנא ־לצלן!
הזדמנות,  אחד  לכל  יש  ובמילא, 
את  "להפוך"  רצינית  אחריות  וגם 
יציאתו  על ־ידי  למעליותא,  העולם 
לעשות  מעצמו(  יציאה  )בפשטות, 
כל התלוי בו לקרב יהודים ליהדות, 
ללא  שלום,  ובדרכי  נועם  ובדרכי 
כמה  הנוכחי,  במצב  מחלוקת. 
שייעשה בתחום זה על ־ידי אחרים, 
עדיין נשארה ריבוי עבודה בכל זה, 
וישנם ריבוי יהודים שאפשר וצריך 

לעזור להם.
בקשר  להסיק  ניתן  ומכאן 
תשובה  וגם  דורנו,  נשיא  לשליחות 
לצאת  ניתן  היכן  המחפשים  לאלו 

לשליחות:
מעולם לא היה מצב מוכשר כל ־כך 
"לכבוש" את העולם בתורה ויהדות 
בדרכי נועם ודרכי שלום, כיון ש"ָכל 
ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך" )לא רק ארץ ישראל, 
אלא גם חו"ל(, ובאופן של "ּוָפַרְצָתּ 

ָיָמּה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָבּה".
)אפילו  ומקום  מקום  בכל 
בזה(  וכיוצא  בניו ־יורק  בברוקלין, 
שאינם  יהודים  ילדים  אלפי  ישנם 
ובכדי  יהודי,  חינוך  שום  מקבלים 
יהודי  חינוך  להם  ולהעניק  לקרבם 
אין צורך בשום מלחמות. ועל ־דרך ־

זה בשאר עניני יהדות.
כל  בפני  להכריז  צריך  ולכן 
תלמידי  בפני  ובמיוחד  היהודים, 
תומכי תמימים אותם חינכו רבותינו 
את  )ומסרו  והדריכום  נשיאינו 
ל"מלחמת  – שיצאו  כך(  נפשם על 
בית דוד" להביא את משיח צדקנו, 
ציבור  עסקני  להיות  ושיגדלו 
כבשו  ולכו  שלוחים  היו  ושלוחים: 

את העולם ביהדות!
ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

)ספר השיחות תשמ"ז א, 93(

info@mamesh.org :להרשמה למוקד ממש         הוסיפו את המספר 054-2248-770 לאנשי הקשר ושלחו את שמכם או בדוא"ל

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב"ה

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

מרכז ההפצה בארה"ק

מתורתם  מובאות  עם  ונדיר  מקיף  בליקוט  ומשיח,  גאולה  בענייני  יסוד  מושגי  שלושים 
העניפה של כל רבותינו נשיאינו, החל מהבעל-שם-טוב ועד לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א. מתאים במיוחד ללימוד בימי חודש כסלו כפי הוראת הקודש המפורסמת. מחיר 

הפצה מיוחד לתשורה לשמחות ולהתוועדויות החודש החסידי.

לראשונה! ללמוד גאולה מכל מכמני תורת החסידות.

אחד המחנכים כתב בקבוצה שלנו: ברצוני לשתף מה שעזר 
לי ועוזר לי הרבה, זה כמה ספרים שמלקטים דברי הרבי על 
נושאים מסוימים אחד הוא "אגרות החינוך - הדרכה מעשית 

להורים ומחנכים", שמסודר יפה לפי נושאים בחינוך עם 
פיענוח המראה מקומות שיצאה לאור ע"י "ממש".

)זה לא פרסומת אין לי שום קשר לארגון או להפצת או 
הוצאת הספר או הספרים שלהם(

אבל כמה פעמים שהיתי תקוע במצבים שלא ידעתי מה 
ואיך לעשות ולהתנהג אז קראתי כמה דקות בספר הזה 

דברי הרבי אז נרגעתי ומצאתי דרך איך ומה....



ספרי קודש
שאלה: מה צריך לעשות כאשר ספר קודש מתבלה?

אבל  בגניזה.  אותו  לשים  צריך  שהתבלה,  קודש  ספר  תשובה: 
ספר קודש שעדיין ראוי ללמוד בו, אסור לגונזו, ואפילו אם יצא 
הספר בדפוס חדש ובאותיות מאירות עיניים, ומפוסק ומנוקד וכו', 
ושוב אין צורך בספר מהדפוס הישן, אף על פי כן כיון שהספר לא 
בלה, וראוי ללמוד בו והוא שלם, אין לגנוז אותו, אלא יש להניחו 

בדרך של כבוד באיזה ספריה וכדומה.
אך אם יש הרבה טעויות במהדורה הישנה, צריך לגנוז, וכמבואר 

בספרים שספר בלתי מוגה אין להשאירו בבית.
פלאפון  כמו  קודש,  ספר  על  משהו  לשים  מותר  האם  שאלה: 

וכדומה?
תשובה: יש להקפיד שלא להניח שום דבר על 

גבי ספר קודש. ידוע שהרבי שליט"א מלך 
מבית  וביציאתו  בכניסתו  נוהג  המשיח 

המונחים  חפצים  להוריד  הכנסת, 
תשמישי  ואפילו  ספרים,  גבי  על 

תפילין  או  טלית  כגון  קדושה, 
ניילונים,  פתקים,  וכן  וכדומה, 
וכדומה  השלחן  של  מפות 

המונחים על גבי ספרים.
נוהג  שליט"א  הרבי  כן  כמו 

כאשר  מהשני,  אחד  ספרים  להוריד 
'הערות  קובצי  כמו  יותר,  קדוש  השני 

הפוכים,  ספרים  הופך  לפעמים  וכן  סידור.  גבי  מעל  התמימים' 
וסוגר ספרים שנשארו פתוחים וכדומה. וכמובן שכל אחד צריך 

להזהר בדברים האלו.
כמו כן, אין להניח ספרים על גבי חומש, סידור או תניא, וגם לא 

להניח תניא על חומש או חומש על גבי תניא וכדומה.
אם כן לסיכום, אין להניח פלאפון או כל דבר חולין על גבי ספר 
ספר  על  מלהניחם  להימנע  יש  קדושה  תשמישי  ואפילו  קודש, 

קודש.
מחליפים  שבו  בחדר  קודש  ספרי  להניח  מותר  האם  שאלה: 

טיטולים וכדומה?
רצוי  וכדומה,  צניעות  של  בעיות  בהם  שאין  בחדרים  תשובה: 
ימשכו את  דווקא, באופן כזה שהם  גלויים  להחזיק ספרי קודש 
העין והלב לגשת ולקרוא בהם, ובלשון הרבי מלך המשיח )דבר 
מלכות שבת פרשת בהעלותך התנש"א(: "כאשר קובעים בחדרו 
של ילד חומש, סידור, קופת צדקה וכיוצא בזה – צריכים לקבוע 
זאת במקום כזה ובאופן כזה, שהחומש עצמו מעורר אותו שיסתכל 

וילמד בו; ועל דרך זה הסידור".

או  לתינוקות,  חיתולים  בהם  שמחליפים  חדרים  לגבי  אך 
את  להניח  יש  וכדומה,  בהם  ומתפשטים  מתלבשים  שהילדים 
הספרים במקום שמוגדר מבחינה הלכתית כ'רשות אחרת', שבה 

יכולים הספרים להיות גלויים ללא חשש.
שידה  גבי  על  ומעלה;  ס"מ   80 שגובהה  שידה  בתוך  לדוגמא: 
שרוחבה 32 על 32 ס"מ לפחות וגובהה כנ"ל; בתוך ארון שיש לו 

דלתות וכדומה.
אם אין אפשרות לעשות כך, אפשר להחזיק את הספרים בחדר 
להיות  יכול  מהכיסויים  אחד  כיסויים.  בשני  אותם  מכסים  אם 
שקוף או מרושת. אחד הכיסויים חייב להיות כזה שאינו מיוחד 
בו  להחזיק  שנהוג  קרטון  למשל  להיות  יכול  )והשני  לספרים 

סדרות ספרים(.
קופת צדקה בכל מקרה אפשר להניח בגלוי.

לכתוב  ימשיכו  האם  למשיחא:  הלכתא 
נחזור  ששוב  או  הגאולה,  בזמן  ספרים 
ללמוד את התורה שבעל־פה רק בעל־

פה?
לומר,  צד  יש  אמנם  תשובה: 
ותתבטל  הגאולה  שכשתבוא 
הטומאה והשכחה מן העולם, שוב 
התורה  את  לכתוב  האיסור  יחול 
בתקופה  שהיה  כפי  פה,  שבעל 
שלפני רבינו הקדוש, ויתירה מזו – אפילו 
לכתוב  שהתירו  לפני  עוד  לכתוב  נוהגים  שהיו  סתרים,  מגילת 
את המשניות, יהיה אסור )לכאורה( לכתוב, כיון שכלל לא יהיה 

שכחה!
אך באחת ההזדמנויות אמר הרבי מלך המשיח שליט"א, כי אף 
שלא יהיה צורך בכתיבה לעתיד לבוא, מכיוון שלא ישכחו כלל, 
)וגם למטרות הפצה לכאורה לא יצטרכו להדפיס מכיוון שמשיח 
ילמד תורה את כל העם( מכל מקום יהיה מעלה בכתיבה, על מנת 
יותר בהבנת העניינים' וממילא יכתבו גם את התורה  ש'יתווסף 

חדשה שתתגלה בגאולה.
שנוהגים  ההלכות  כולל  ההלכות  כל  את  שמביא  הרמב"ם  גם 
לכתוב  שאסור  הדין  את  כלל  בספרו  הביא  לא  המשיח,  לימות 
של  ההיתר  שלאחר  בכך  זאת  המסבירים  ויש  פה,  שבעל  תורה 
רבינו הקדוש שוב אין בדבר כל איסור, ויש הסבר נוסף בספרים 
הקדושים, שלדעת הרמב"ם דברי הגמרא האוסרים לכתוב תורה 

שבעל פה – אינם להלכה.
כך או כך, הצד השווה שבין ההסברים הוא, שגם בזמן הגאולה 

יהיה מותר לכתוב את התורה שבעל פה.

הלכה וגאולה
הרב מנחם כהן — רב קהילת חב"ד באר שבע
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"עניני הוא להיות שליח לעורר את כל אחד ואחד 
לנצל כל כחותיו וההזדמנויות שניתנו לו"

של  חזונו  את  לתמצת  מסוגו,  ראשוני  ניסיון  נעשה  בו  אמנותי  ציטוטים  אלבום 
הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ואת דרכיו לגייס עשרות אלפי חסידים, 
תומכים, ידידים ומאמינים אל תנועת השליחות הגדולה ביותר שידעה האנושות. 
ייחודיות הספר הינה בהבאת דברי הרבי בעצמו, בלשונו המקורית והקדושה, אך 

עם זאת קליטה ומובנת לכל אחד ואחת.  לקרוא, להפנים ולפעול.

להשיג בחנויות המובחרות
השקה במחיר מיוחד ביריד המרכזי לה' טבת באולם 'ממש' מתתיהו 16 בני-ברק

ימים שני-שלישי-רביעי ד'-ה'-ו' טבת בין השעות 12 בצהריים ועד ל10 בלילה רצוף

מרכז ההפצה בארה"ק
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דעת תחתון
מנחם מענדל אמיתי

הפנינג הספרים החב"די
בטבת.  חמישה  הוא  הקטון  שלומק'ה  על  האהוב  החסידי  החג 
בנחיריו,  מדגדג  החדשים  הקומיקסים  ניחוח  כסלו  מי"ט  כבר 
בחלומותיו הוא מתחיל לראות ספריות ענק מלאות בספרים מכל 
הסוגים, שלוש במאה מחירם כולם. כבר שבוע או שבועיים קודם 
הוא מעלעל מעשה גדולים בקטלוגים, מסמן בעפרונו את הספרים 
הרצויים, ממש כמו שאבא עושה. רק יפתחו הדוכנים הוא יקבל 
ויסתובב שעות  מאימו את צרור הכסף שקבץ על יד משך שנה 
עם אביו בין הערימות המסודרות שריחן משכר כל תולעת ספרים 

מצויה.

יעמדו כמה דקות בתור אצל הקופאי המזוקן ויצאו בשלל רב. יש 
לעיתים שלא יספיק כספו של שלומק'ה לכל הספרים אשר חשק 
ואז יגלגל אל אביו עינים כלות. אבא יעיף מבט חד בערימה ומיד 
יחרוץ את דינם של אי אילו קומיקסים, יאשר את החת"ת וירכוש 

עבורו את היתר בכרטיס המופלא שלו שיכול לקנות הכל. 

*

אם נזיז מעט את יריעת האופוריה של ה' טבת נגלה כמה צער 
וכאב שזורים בו בתולדותיו. מה שהתחיל כהיעלמותם המוזרה של 
כמה ספרים מספרייתו של הרבי הקודם, התפתח לממדים רחבים 
של משפט מהותי נגד ליובאוויטש ונורא מזה, נגד העומד בראשה.

אף בר דעת לא חשב שמדובר בסכסוכי ירושה גרידא, הרי כמה 
נגידים הציעו לפדות את הספרים בדמיהם – להביא אל קיצו את 

הסף.  על  הרעיון  את  דחה  והרבי  נעים  הלא  הסיפור 
בעצם, אם נעמיק, הספרים לא היו בכלל הנושא הראשי, 
מה  דקים.  מהותיים  מושגים  על   מערכה  ניהל  הרבי 
חשוב שבית המשפט יכיר בענינו של רבי? למה באמת 

לא לטייח את החוסר נעימות בחופן דולרים?

שאמר  כמו  הכסא,  על  שמימי  קטרוג  זה  שהיה  אלא 
"ער  ביחידות לחברי אגו"ח  הרבי מלך המשיח שליט"א 
בין  שנשמעה  המזעזעת  טענתם  בענקל".  דער  מיינט 

השיטים הייתה שהנה נסתלק הרבי הריי"צ ויש להוריש את 
עזבונו. כלומר, ליובאוויטש המקורית נחתמה בתש"י עם 
הסתלקותו של הרבי הקודם, ועכשיו, זה נגמר. התנועה 
החב"דית המתנהלת לה ופורחת היא אולי מעצמת יהדות 
והפצה, אולי זרועות השלוחים שלה פרוסים בתבל, אבל 

רבי אין בראשה ח"ו. הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו.

האלו  לטענות  מתייחס  שהרבי  הוא  לנו  שנוגע  מה 
ברצינות, אלו לא סתם טענות שנזרקו מפיו של אחד 
ש"היה בלוויה וטוען שעברו שלושים וחמש שנה", זוהי 
על  שמאיים  קטרוג,  של  עליון,  מהלך  של  התבטאות 
שהובן  כפי  התוקף,  בכל  בו  נלחם  והרבי  ליובאוויטש 

ברור משיחות חנוכה תשמ"ו.

*

הרבי  השופטים?  בפני  טוענת  ליובאוויטש  מה  התשובה?  ומה 
כי  ירושה,  של  ענין  פה  שייך  לא  לחסידים.  שייכים  והספרים 
ספרייתו של הרבי איננה פרטית אלא שייכת לאגודת חסידי חב"ד 
גייט  וואס  חסיד  ליובאוויטשער  "יעדער   – וחסיד  חסיד  לכל   –

ארום". קאט. ניצחון. שכויח.

הטענה האמיתית היא – מדגיש הרבי בט"ו תמוז מ"ה – ש'הוא 
עם  וקיימת  חיה  שליובאוויטש  נגמר.  לא  דבר  ששום  בחיים'! 
 – בלוויה"  השתתף  עצמו  ש"הוא  לטענה  ובניגוד  וקיים.  חי  רבי 
"נאך  כאן  נמצא  ורגע הרבי  רגע  וחמש שנה שכל  כבר שלושים 
מערער און נאך שטארקער און נאך פרישער און נאך לעבדיקער" 
רבי  יש  כלומר,  חי(  ויותר  רענן  יותר  חזק,  יותר  יותר,  )עוד 
בליובאוויטש,  חשוב  הכי  הבורג  לא  הוא  והרבי  בליובאוויטש. 
אלא הוא ליובאוויטש וליובאוויטש זה הוא. הרבי לא קיים בשביל 
 התנועה אלא התנועה מכוחו והיא כולה הוא. ליובאוויטש פעילה. 
החג הזה זועק כולו, הרבי, הספרים והחסידים כולא חד ]צדיקים 

דומים לבוראם – ישראל אורייתא וקוב"ה[.

לחג  טבת  ה'  את  שליט"א  הרבי  ועשה  קבע  אחרת  לשנה 
ספרים.  לנו.  המוכר  החב"די  הספרים  להפנינג   - הספרים 
בהם.  וללמוד  לקנות  הקדושה.  הוראתו  זוהי  ספרים.   כן 
אך בדעת תחתון – שלי לפחות – אין מובן: מדוע על ספרים נקבע 
החג לדורות והרי הם היו רק ביטוי בפועל של המלחמה 

על הכסא?

*

ספרים לאלפים יחליפו ידים בה' טבת הקרוב. בכולם 
נשיא  של  הוראתו  ובשמחה,  עול  בקבלת  תתקיים, 
הדור. אך בחלקם, במיוחדים שבהם, יבוא לידי פועל 
ענין נוסף: הרבי והספרים כולא חד. נצחון נוסף, 30 
ספרים  אלו  הכסא.  על  קטרוג  אותו  על  אחרי,  שנה 
שבהם חרוט בצפורן שמיר שליובאוויטש חיה וקיימת 

עם רבי חי וקיים. נותן התורה – לשון הווה.

ספרי  משהו:  בסובייקטיביות  לחטוא  לי  ותרשו 
'ממש' הם הזועקים 'דידן נצח של נשיא דורנו'. ש'צווי 
און צוואנציק יאר נאך פרישער און נאך לעבדיקער", 
שכן  וכל  החיצונית  בכריכתם  אפילו  שהם  ספרים 
רבי  יש  וזועקים  מעידים  ה'פנימיים'  בתכניהם 
בישראל והוא נביא דורנו, משיח שבדור לעולם ועד. 
אז חפשו אותם בדוכנים, את הקומיקסים ששלומק'ה 
אוהב, את ספרי הגאומ"ש, ואת הלהיטים החדשים 
שפשוט  או  השלושים.  שנת  טבת  לה'  'ממש'  של 

תגיעו ליריד בבני-ברק.
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ַלְּיָלִדים
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הלשושים!החדשים ילובל הלהייטם 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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מרכז ההפצה באה"ק

וביריד המרכזי בארץ הקודש
אולם 'ממש' מתתיהו 16 בני-ברק < ימים שני-שלישי-רביעי ד'-ה'-ו' טבת < בין השעות 12 בצהריים ועד 10 בלילה רצוף 

→ ←
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ביום ח מיוחד  טבת  ודש 
של  הילולא   – הסתלקות 
בעל  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 
ב-כ"ד  והשו"ע  התניא 
טבת, וכן יום הסתלקות – 
הילולא של הרמב"ם ב-כ' 
טבת. וכן היום הגדול של ה' טבת שבו 

"דידן נצח".
הזקן  אדמו"ר  כ"ק  של  מעלתו  וידוע 
של  וכ"פשוטו  חדשה"  "נשמה  בהיותו 
פעם  אף  היתה  שלא  נשמה  מקרא", 
בעולם-הזה ויורדת לעולם פעם ראשונה.
בקונטרס "עניינה של תורת החסידות" 
כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
"נשמה  הוא  הזקן  אדמו"ר  שכ"ק  שכיון 
כל  לעולם  נשמתו  בירידת  הרי  חדשה" 
בחיות  לחיות  התחילו  העולם  ענייני 
אדמו"ר  כ"ק  אודות  ובשיחות  חדשה, 
אברהם  מבאר שכמו שלפני שבא  הזקן 
באפילה",  מתנהג  העולם  "הי'  לעולם 
ומש"בא אברהם התחיל להאיר", כמו"כ 
לפני כ"ק אדמו"ר הזקן, אע"פ שהיו כ"ק 
העולם  מ"מ  נ"ע,  הה"מ  וכ"ק  הבעש"ט 

התנהג באפילה.
ה"עולם"?  מהו  השאלה  נשאלת 
ה"שכל" שזה מנהיג את העולם הטבעי 
שמחי'  הקב"ה  של  בכחו  האנשים  של 
שאין  זמן  כל  אבל  השכל,  את  ומהווה 
שזה  האמיתי  במקור  אמיתית  הכרה 
ניצב  דברך  הוי'  ש"לעולם  הוי'"  ה"דבר 
 – ה"שכל"   – ה"עולם"  הרי  בשמים" 

מתנהג באפילה.
הבעש"ט  כ"ק  שגילה  שהאור  וכידוע 
הק' וכ"ק הה"מ נ"ע הי' בבחינת ה"כתר" 
באופן  שפועל  מקיף"  "אור  שהוא 
"מקיף", שאינו חודר בפנימיות הנבראים 
כמו  היא  הק'  פעולתו  וע"כ  והעולם 
"אתערותא דלעילא", שפועל התעוררות 
באדם לעבודת ה', אך כמבואר במאמר 
הידוע בליקוטי תורה ד"ה אדם כי יקריב, 
ההתעוררות  מסתלקת  זמן  שאחרי 
והאדם נשאר במצבו הקודם ללא שינוי 
במהותו, כיון שכ"ז רק באתעדל"ע ללא 

עבודתו הוא.
יד  לו  שנותנים  ילד  כמו  ולמשל 
אבל  הולך,  הוא  הרי  אותו,  ומוליכים 
ברגע  ולכן  אותו,  שמוליכים  בגלל  רק 
כח  לו  ואין  נופל  הוא  אותו  שעוזבים 
ללכת כלל וכלל כיון שכל ההליכה היתה 
אבל  שקיבל,  העזרה  בגלל  "מלמעלה" 

הוא לא הלך קודם )רק הוליכו אותו(.

הראשון 
והשביעי

כיצד מוסבר הענין של התנהג העולם באפלה בין עבודתו של 
אברהם אבינו לנכדו | על מי מעיד ההסבר שניתן בקונטרס 
היסוד 'ענינה של תורת החסידות' | השאלה ששאל הרבי את 
מי שעסק בהתבוננות בתפילה | את מה מגלים על-ידי ליבוי 

הגחלים | מאמר מאלף על הקשר של מועדי חודש טבת.

מאת המשפיע הגה"ח הרב שלמה זלמן לנדא

בעבודת ה'
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כמו"כ באתערותא דלתתא הוא מתעורר ולומד תורה ומקיים 
בבחינת  נקרא  וזה  מלמעלה  העזרה  בגלל  כ"ז  אבל  מצוות, 

"מקיף".
וכך מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א בלקו"ש ע"ד עבודת 
ע"י  הבריות  בפי  הבורא  מציאות  את  שפרסם  אבינו  אברהם 
הכנסת אורחים ועד ש"גייר את האנשים", אבל אחרי הסתלקותו 
מן העולם כל הגרים שגייר אותם נפלו בדרגתם, וכמ"ש ג"כ על 
ישמעאל בסוף פרשת חיי שרה "על פני כל אחיו נפל" ומפרש 

רש"י: עד שלא מת אברהם "ישכן" משמת 
אברהם "נפל".

משא"כ עבודתו של יעקב אבינו "בחיר 
 12 הביא  ומשם  בחרן  הי'  שבאבות" 
שבטים קדושים וצדיקים "מטתו שלימה" 
ממנו  ש"יצא  אברהם  אצל  כמו  שלא 
ישמעאל" ו"יצחק שיצא ממנו עשו" והיינו 
מידת  היא  יעקב  של  שעבודתו  מכיוון 
ופנימיות  הכתר  עד  שעולה  ה"תפארת" 
ועצמות  ב"ה,  א"ס  עצמות  שזה  הכתר 
ובל"ג,  גבול  הפכים  לאחד  עניינו  א"ס 
כאחד,  לאחדים  ונעשים  ו"אור"  "חושך" 
חדור  שהכל  כיון  לאור,  מתהפך  החושך 
באלקות ללא שינויים של "זמן" ו"מקום", 
הביא  מחו"ל  גם  אבינו  יעקב  אצל  וע"כ 
י"ב שבטים קדושים וצדיקים. ומהם הוקם 
והכין את  ישראל שירד למצרים  כל עם 
מטרת  עיקר  שזה  תורה"  ל"מתן  העולם 
בארץ"  למטה  "הורידה  העולם  בריאת 

ועד לגאולה האמיתית והשלימה.
וכמו"כ כידוע בסדר האושפיזין של חג 
החסידיים  האושפיזין  שישנם  הסוכות, 
והם  הה"מ  וכ"ק  הבעש"ט  כ"ק  והם 
ויצחק, וכ"ק אדמו"ר הזקן  כנגד אברהם 

השלישי כנגד יעקב.
שהבעש"ט  בלקו"ש  כמ"פ  וכמבואר 
וכ"ק  התורה  פנימיות  המשיכו  והה"מ 
אדמו"ר הזקן עצם פנימיות התורה ולכן 

הי' מאסר והעלמות והסתרים ע"ז.
ע'  ח"ל  )בלקו"ש  לבאר  הרבי  ומוסיף 
ואילך( שלכאורה הרי כ"ק אדמו"ר   170
הזקן אמר את המשל מ"בן המלך" שצריך 
ויציל את  יכנס קצת  לשפוך הרבה אולי 
שגרם  לקטרוג  הסיבה  מה  וא"כ  חייו 

למאסר? אלא מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א, שכדי להציל 
את בן המלך מספיק עניינים בחסידות בקיצור, אבל כאשר כ"ק 
אדמו"ר הזקן כתב את ספר התניא שבו ביאר בפרטות ובאריכות 
הרמב"ם  כביאור  רק  ולא  ממש,  כפשוטו  מלבדו"  עוד  ש"אין 
האמיתית  הגאולה  של  התגלות  זה  הרי  בו",  כיוצא  ש"אין 
והשלימה שאז יתגלה כבוד הוי' "וראו כל בשר יחדיו" שכולם 
יראו בראייה חושית את הדבר הוי' שהוא מציאותו האמיתית 
של העולם ולכן העולם אינו מציאות כלל בפני עצמו, אלא הכל 
ל"ישות"  מקום  אין  וממילא  ית"ש  הבורא  עם  ומיוחד  מאוחד 
ולנה"ב וכל העניינים שהם היפך רצון הבורא ית', א"כ הרי"ז 

קטרוג  נהי'  ולכן  הארץ"  מן  אעביר  הטומאה  רוח  "את  בבחי' 
שכ"ק רוצה להביא את הגאולה ואזי הצד שכנגד לא סבל זאת.

בסכנה  הי'  התניא  את  שכתב  בזמן  אדמו"ר  שכ"ק  וכידוע 
ואעפ"כ כתב את ספרו  זאת  ידע שה'לעומת-זה' לא סובל  כי 
הקדוש ובפועל ישב במאסר 53 ימים כנגד 53 – ג"ן הפרקים 

שבספר הקדוש.
תורת  של  עניינה  בקונטרס  מביא  שהרבי  מה  מובן  לפי-זה 
רק  הכוונה  אין  חדשה"  ש"נשמה   45 בהערה   7 ע'  החסידות 
לנשמה שבאה פעם ראשונה לעולם, אלא 
הראשון  באדם  כלולה  היתה  שלא  לנשמה 
הי' לנשמה שייכות לתערובת  וממילא לא 

"טוב" ו"רע" של חטא "עץ הדעת".
וממילא מובן מדוע מזמן הבעש"ט נגמר 
עבודת הסיגופים וחידש את הענין שכעת 
כבר  מזוכך  והעולם  כיפור"  יום  "מוצאי 
"עזוב  ה'  את  עובדים  עם הגשמיות  וכעת 
במאמר  באריכות  )וכנ"ל  עימו"  תעזוב 

שלפנ"ז(.
הזקן  אדמו"ר  כ"ק  בזה  ומוסיף  והולך 
והשגה  בהבנה  העניינים  כל  את  שהביא 
יוכל להבין ש"אין  בשכל אנושי שכל אדם 
ראיית  כי  לבוא  לעתיד  מעין  מלבדו"  עוד 
גשמית  בעין  ראי-ה  כמו  זה  השכל"  "עין 
שגורם "התאמתות" וכידוע הפתגם של ר' 
איצ'ה דער מתמיד שכ"ק אדמו"ר הזקן לא 
רצה לומר אולי יש קב"ה, כיון שאצלו הכל 

בהתאמתות ובוודאות גמורה בעזהי"ת.
דשבת  אכילה  על  אדה"ז  כ"ק  וכביאור 
ש"בורר אסור" ואין תערובת טוב ורע מפני 
מהשמים  יורד  שבת  שלפני  רוחני  שאש 
מפריד את הרע מהטוב וכמו"כ ע"י עבודת 
הבעש"ט והה"מ ובפרט כ"ק אדמו"ר הזקן 
החצי  התחלת  כבר  שזה  ב"תק"ה"  שנולד 
השני של ה"אלף השישי" שזה בבחינת ערב 
שבת קודש )"יומו של הקב"ה אלף שנה"( 
של  הענין  יותר  עוד  מתגלה  ידו  על  ולכן 
עוד  ואין  אלוקות  והכל  טוב  שהכל  שבת 
ל"אור",  הופך  החושך  שגם  ועד  מלבדו 
ומסתיר  מעלים  הוא  שכטבעו  ה"שכל" 
והשגה  להבנה  מתהפך  ג"כ  אלוקות,  על 

באלוקות מעין לעתיד לבוא.
א"כ זהו גילוי עצמות א"ס ב"ה, עצם פנימיות התורה, שגם 
על  ההסתכלות  כל  וממילא  אלוקות  הוא  )"השכל"(  העולם 

העולם זה באופן אחר לגמרי.
ולכן כ"ק אדמו"ר הזקן לא הי' עניינו "לשבור" כסיפור הידוע 
עם קופסת טבק מכסף, כפתגם ה"צמח צדק", כיון שהוא גילה 

שהעולם זה אלוקות.
בענין  הרבי מלך המשיח  בעבודה של  אנו מתבוננים  כאשר 
זה, שהוא זה שגילה מה זה הנשמה של כ"ק אדמו"ר הזקן בי"ט 
כסלו תשכ"ו, שזה המקור לקונטרס עניינה של תורת החסידות, 
והפליא להדגיש שמזמן שירדה נשמתו של כ"ק אדמו"ר הזקן 

ידועה מעלתו של 
כ"ק אדמו"ר הזקן 

בהיותו "נשמה חדשה" 
וכ"פשוטו של מקרא", 
נשמה שלא היתה אף 

פעם בעולם-הזה ויורדת 
לעולם פעם ראשונה.
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לעולם כל ענייני העולם התחילו לחיות 
בחיות חדשה.

הרי כשפסק על השני פסק על עצמו 
שמיום  ובהדגשה  בפשטות  אנו  ונאמר 
של  נשמתו  שירדה  תרס"ב  ניסן  י"א 
כל  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
העולם כולו חי בחיות של משיח וגאולה 

בפשטות.
שאיחר  יהודי  עם  הסיפור  כידוע 
מפני  שליט"א  הרבי  של  להתוועדות 
הרבי,  אותו  ושאל  בתפלה  שהאריך 
גם  התבוננת  האם  ה',  בגדולת  התבוננת 
דער  רבי  דער  הקודם,  הרבי  של  בגדולה 

שווער?
ראי'  זה  העולם  את  רואה  האדם  כאשר 
הכי טובה שיש בורא ומצוות ה"אמונה" זה 

בעצמות א"ס ב"ה שלמעלה משכל האדם.
וע"כ כשיתבונן האדם בפעולות של הרבי 
מלך המשיח שליט"א בכל העולם, ויראה את 
הסייעתא דשמיא שהקב"ה נותן בכל ענייניו. 

את הנפלאות שכל השלוחים ממשיכים את עבודתם בשמחה, וכפי 
שרואים בכינוס השלוחים איך שהפעולות של השלוחים שפועלים 
בגלוי בעניני משיח וגאולה רק הולך וגדל בכמות ובאיכות משנה 

לשנה בעזהי"ת.
וכנ"ל במעלה של יעקב אבינו שאפילו בחוץ לארץ פעל אלוקות 
המשיח  מלך  הרבי  פועל  וכמו"כ  קדושים  שבטים  י"ב  להביא 
נהיים  מקום  ובכל  לקדושה  העולם  כל  את  להפוך  שלוחיו  ע"י 
ב"ה בעלי תשובה ומוסדות והפצת תורה ופנימיות התורה, הרי 
מתקיים גילוי עצמותו ית' בעבודה זו שנמשכת בקיום נצחי ללא 
אלפי  תמוז  ג'  אחרי  שנתוספו  אור  והולכת  מוסיפה  ועוד  שינוי 
שלוחים!!! שזה עצמו מראה על גילוי עצמותו ית' שמשרה ברכתו 
וקדושתו בנשמות ובנפשות שיצאו לשליחות מתוך ברכה והצלחה 

למעלה מדרך הטבע בתוך הטבע.
הרבי  בשליחות  לפעול  והרצון  החיות  ממש,  לפועל  ומכאן 
שליט"א מלך המשיח, להביא את ההתגלות השלימה מי"ד ממ"ש 

ממ"ש.
ולהוסיף כאן ע"ד ה' טבת שזהו ה-"יט' כסלו של הרבי" וכנ"ל 
מפני  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  על  שהי'  הקטרוג  על  דיבר  שכשהרבי 
שהביא אור שמעין לעתיד לבוא זה הי' בזמן "משפט הספרים" 

משפט  ופנימיות  תוכן  את  הסביר  והרבי 
הי' קטרוג על העבודה שלו  הספרים שזה 

להביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

ולכן אחרי ניצחון של "דידן נצח" בה' טבת 
מלך  הרבי  אמר  ויגש  בש"פ  הנה  תשמ"ז 
שצריכים  פנימי  בתוקף  שליט"א  המשיח 
להכריז כעת: עמדו הכן כולכם לבנין בית 

המקדש השלישי.

והיינו שכמו שבי"ט כסלו הסכימו בבית 
דין של מעלה להמשך עבודת כ"ק אדמו"ר 
הזקן ואדרבא "שטר שיצא עליו ערעור", 
תוספת  קיבל  בבי"ד  שנתקיים  אחרי 
תוקף, כמו"כ אחרי י"ט כסלו ניתן תוקף 
ביתר  להוסיף  מלמעלה  וחיזוק  ורשות 
שאת ויתר עוז בהפצת המעיינות בדרכו 

של כ"ק אדמו"ר הזקן.

והה"מ  הבעש"ט  לו  שאמרו  וכפי 
שכיון  במאסר  לפניו  בהתגלותם 

שהתחיל ימשיך וביתר עוז.

וכמו"כ בה' טבת ניתן רשות מלמעלה לפעול בדרכו ובשליחותו 
והשלימה  הגאולה האמיתית  את  להביא  המשיח  מלך  הרבי  של 

בפועל ממש, ממש.

ואדרבה דווקא אחרי ג' תמוז הנה רואים בחוש ב"צעירי הצאן" 
התמימים שלא ראו את הרבי בגשמיות מאיר אצלם דוקא ה"עצם" 
האמונה והתמימות בענין גאולה ומשיח ובד' אמות של הרבי ב770 
שישנה  הגשמי  בגופו  גם  העניינים  קדושת  את  מרגיש  אחד  כל 
כאן השראת השכינה באופן מיוחד, וברור שצריכים להתוועד ע"כ 

ושיעורים וכו' בעניינים גאולה ומשיח.

כפי שמבואר בחסידות ע"ד "קריאת התורה" שזה דומה ל"ליבוי 
גחלים", שהאש נמצאת רק צריך לגלות את האש שבתוך הגחלים 
ע"י הרוח. כך גם האור האלוקי נמצא בתוך האותיות של התורה 

וע"י הקריאה בתורה מתגלה האור.

בענייני  והשיעורים  וההתוועדויות  והשירה  הריקודים  ע"י  וכן 
ע"י  ובפרט  שנמצא  משיח  של  האור  את  מגלים  ומשיח  גאולה 
ניסן  מב'  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  שכדברי  "יחי"  ההכרזה 

תשמ"ח זה מוסיף חיות במלך וממילא גם בעם המכריז.

לחיים ולברכה!

אצלכם
בשמחות

בעיצוב
חדש! 

תשורה

לאפשערניש

תשורות

077-5123-770ברכונים
להזמנות חייגו:



כי ככה כתוב!
את הסיפור הבא שמעתי מדודי שי' )הרה"ח חלוי"צ גינזבורג(. 
פעם השתתף במבצע תפילין בתחנה מרכזית בתל אביב. פתאום 
עובר כרוח סערה בחור תל־אביבי צעיר ואומר "תפילין אניח כי 
הדוד  ואז  כתוב";  לא  זה  כי  אשים  לא  כיפה  אבל  בתורה,  כתוב 
שלי אומר לו "מה אתה לא יודע מה שכתוב בתורה בספר במדבר 

ראשך""?  על  כיפה  "וחבשת  שלח  פרשת 
ובאותו רגע הבחור חבש כיפה והניח תפילין.

זו  אבל   – משהו  מבדח  משעשע,  אולי 
האמת. ממש הערב ישבתי אצל זוג לא דתיים 
לרגל  'לחיים'  ואמירת  בית  בביקור  בשכונה 
ר"ה לחסידות י"ט בכסלו. דיברנו על חסידות, 
על גאולה ומשיח ושהכל ממש כבר כאן ואז 
האישה שואלת "איך זה מסתדר עם הממשלה 
שלנו, ועם החוצפה של הילדים בכיתה שרק 
והתשובה,  עכשיו חזרתי מיום הורים קשה"? 
בתלמוד  זה  את  כתבו  כבר  "חכמינו  לא  איך 
בסוף מסכת סוטה שזה בדיוק מה שיקרה לפני 
ביאת המשיח". באותו הרגע "סברה, וקיבלה".

זה לא סתם שהרבי שליט"א מבקש שנתפלל 
מתוך הסידור ולא בעל פה. למילים הכתובות 
יש כוח. לא רק כפי שכותב הרבי הצמח צדק 
כי  באמת  אלא  לדורות,  הוא  שבדפוס  שדבר 
נאמר  כאילו  יותר.  עוד  חזק  כוח  יש  לכתוב 
שהספר הוא ה"שטעמפל" – החותמת להוכיח 

שהדבר אכן נכון.

העשרים  המאה  של  העשרים  בשנות  גם 
ואחד, גם לחבר'ה צעירים בני עשרים שנושקים לגילאי העשרים 
ואחד, כאשר כל המענין אותם זה עוד משחק חדש בטלפון ועוד 
תכנית חדשה במרקעי המסך שאמור לשמש לצפיה בוידאו של 

הרבי – אין, ממש אין דבר חזק יותר מדבר שבכתב.
ואדרבה: נסו ותיווכחו. כשאתה לומד עם יהודי חסידות מתוך 
)אלא אם  מילה ממה שקראת  לא מבין כמעט  נכון שהוא  ספר, 
כן קראת לו מ"דבר מלכות מנוקד ומבואר" של 'ממש'(, אבל זה 
עושה עליו רושם –א־ד־י־ר. הנה, הכל כתוב ממש כתורה למשה 

מסיני.

לקראת ה' טבת הרבי מלך המשיח שליט"א דורש שנקנה ספרים 
הספרים  פדיון  את  גם  מזרז  זה  הספריה.  את  להרחיב  חדשים 
בעיקר  בספרים.  שנלמד  גם  רוצה  הרבי  רק,  לא  אבל  מרוסיה. 

הלכות וגאולה ומשיח, לחיות גאולה.

הדבר בידים שלנו! אם ניקח פלייר אחד על גאולה ומשיח )סוג 
של 'ספר' בעמוד אחד( וניתן אותו 'רק' לעשר יהודים ביום, אנחנו 
מכניסים עשרה יהודים נוספים לחיות גאולה 'על אמת'. אף אחד 
לא יצליח ולא ינסה לשכנע אותם על משהו אחר. אם נלמד עם 
המשיח  מלך  של  שמו  בגאון  מתנוסס  שעליהם  בספרים  יהודים 
אם  לערעור.  ניתן  לא  בכלל  כבר  שהדבר  הרי  וקיים  חי  שהוא 
כשיהודי יביט בכריכה של ספר הוא יראה "יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד" הוא לא ישאל יותר שאלות לעולם. הכל 

כבר יהיה ברור. שהרי זה כתוב במפורש!

בשדה השליחות
הרב יהודה גינזבורג
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כאשר הגיע ספר התניא לרבי לוי יצחק מברדיטשוב, נטלו 
כיצד הצליח המחבר לקחת  ואמר בהתפעלות:  ידיו  בשתי 

אלוקים כל כך גדול ולהכניסו בספר כה קטן".
מלך  הרבי  מסביר  בתוכה,  מקפלת  זו  מרוממת  אמירה 
המשיח שליט"א, את מהותה וענינה של חסידות חב"ד – לקחת 
את עצמותו יתברך ולהמשיכו ולהורידו להבנת והשגת בני אנוש.

במידת  הרי  זו,  נשגבה  באימרה  להשתמש  לעצמנו  נרשה  אם 
החדש  האלבום  את  ליד  נוטלים  כאשר  שוב  פורצת  היא  מה 

'אלבום   – 'ממש'  מבית היוצר של 
השליחות'. ארבעים שנות שיחות, 
וברכות  ברכות, דרישות, הבטחות 
דורנו  של  העצמי  החזון  על 
ובעיקר  מתומצתות  מקופלות, 
החדשה  הפאר  ביצירת  מונגשות 
"הקריאה  הוא  שכותרתה  הלזו 

הנצחית לכל אחד ואחת".

איך ניתן להסביר בשני משפטים 
רוצה?  שליט"א  הרבי  בעצם  מה 
אחת  רגל  על  ללמוד  ניתן  איפה 
כאן  נשמתנו  ירידת  תפקיד  מה 
ניתן  איך  בעיקר  אך  ועכשיו? 
לשתף את כל אנשי הדור במשימה 

הכי  בסיסי,  הכי  ליעד  ולהתחבר  הזמן  מהבלי  לצאת  העיקרית, 
מערכת  של  מעייניהם  בראש  שעמד  מה  זה  נחוץ?  והכי  קיומי 
אנו  לפנינו,  האלבום  כאשר  כיום  החדשה.  היצירה  של  ההוגים 

יכולים לומר בלב שלם "המשימה הושלמה בהצלחה".

טיוטות ומהדורות דמה רבים עבר האלבום בבית ההוצאה לאור, 
עד שבהתייעצות עם מומחים מהשורה הראשונה הגיעו לקונספט 
מחוץ  המקצוע  אנשי  של  המפתיעה  ההחלטה  לפנינו.  המוגש 
לחב"ד הייתה כי הציבור רוצה לראות את דבריו של הרבי בעצמו, 
בכבודו  הרבי  את  בפניהם  יגישו  כאשר  וישתכנעו  יוקסמו  הם 

ובעצמו הפונה אליהם בשפתו שלו.

שבעת שערי הספר מובילים את הקורא צעד אחד צעד בדרך 
– מטרת הדור, כולם ממש ב"אותיות הרב". בבקיאות  אל היעד 
מרשימה הצליחו העורכים למצוא מתוך הים העצום של תורתו 
הקדושה כמה מאות פתגמים קצרים עם הוד פנימי ומלאי עומק 
היישר מהמעיין  וייכנסו בפנימיות  יחלחלו  אשר דרכם המסרים 
עצמו. כך הם יצליחו לגעת במוח ולעורר את הלב לעבודת הדור.

הניצנים  אל  הקורא  מתוודע  'בראשית'   – הראשון  בפרק 
הראשונים בהם גילה הרבי שליט"א את המטרה של הדור. מ'באתי 
לגני תשי"א' ועד ל'קול ילד בוכה'. הפרק השני מאפיין מאד את 
צורת העבודה – 'כוחה של פעולה', ביטויים רוויי הוד על עוצמתה 
של פעולה אחת ויחידה מרכיבים את הפרק הזה כאשר הדימוי 

של 'אטום' נותן את הטון המרכזי.
של  דבריו  מיועדים  למי  נכון  יותר  הספר?  פונה  בעצם  למי 
'לכל   – הכל  אומר  השלישי  הפרק  של  שמו  שליט"א?  משיחנו 
אחד ואחת'. אימרות, תמונות וקטעי שיחות מבהירים את המסר 
בצורה החזקה ביותר, מתינוק בעריסה ועד קשיש השוהה בדיור 
מוגן. ואי אפשר להציג את השליחות במלוא תפארתה ללא הצגת 
מפעל השליחות ה'חובק עולם' המוצג בגאווה בפרק הבא, אך לא 
דרך דיווחים עיתונאים חיצוניים, אלא מתוך הגותו של המשלח 

בעצמו!
של  מקום  מקבלים  הם  גם  והדרכות"  "עידודים  "המבצעים", 
ניתן להיחשף לעוצמת הברכות  כבוד באלבום, כאשר לראשונה 
שליט"א  המשיח  מלך  שהרבי  המרוממים  העידודים  האלוקיות, 

מעניק לכל אחד ואחת שיירתם לשליחות הדור.
ואם ב'ממש' עסקינן, הרי שהפרק האחרון הוא החותם והעולה 
מי שעדיין הרהר  גם  היחידה".  "השליחות  הוא  כולנה, הלא  על 
שוב בצורך לעלות את הטון ולהציב את נושא המשיח בראש סדר 

העדיפות של עולם השליחות, ישוכנע מפרק מיוחד זה.
השתתפו  ויצהנדלר.  שמעון  הרב  הגה"ח  ע"י  נערך  האלבום 
כתיבת  כאשר  בר־סלע;  ואוהד  פרישמן  בנצי  הרב  בעריכה: 

הטקסטים המקוריים נעשית בידו האמונה של הרב ארי קדם.
פורמט צבעוני, 240 עמודים.

– ה' טבת –

לרגל יובל השלושים תכונה רבה במושבות אנ"ש ברחבי תבל

 'ממש' מוציאה לאור
ששה )!( ספרים חדשים

ואנשי  קלדנים  מפיקים,  ציירים,  גרפיקאים,  מגיהים,  סופרים,  עשרות  של  ומשותף  אדיר  במאמץ 
הושם  כפול  דגש   | ומשיח  גאולה  בענייני  חדשים  ספרים  כשישה  הדפוס  בית  אל  הוכנסו  צוות 
מדינות  כל  את  תגדוש  חסידי  חום  של  סערה   | במיוחד  וחסידית  איכותית  ילדים  ספרות  על  השנה 

| סקירה מאלפת על הספרים החדשים. נצח   – – דהספרים  "דידן  בו  יום הבהיר  המלך לקראת 

מאת יעקב ברודער
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"לימוד גאולה ומשיח". יסוד מוסד בתורת 
שנות הנפלאות, אשר הוא היוצר, המעורר 
וקבלת  הציפייה  האמונה,  את  והמפנים 
החלטות בכל מה שקשור לבשורת הגאולה.

מלך  הרבי  עורר  בה  הראשונה  הקודש  בשיחת 
פרשת  )שבת  הזה  הלימוד  על  שליט"א  המשיח 
תזו"מ תנש"א( הוא מציין גם את מקורות הלימוד 
"ופרט בתורת החסידות". הסיבה לכך ברורה: מקור 
המידע התורני שבו מושגי גאולה ומשיח מופיעים 
דווקא  הוא  ביותר  והעמוק  הרחב  הבהיר,  באופן 
בתורת החסידות שהיא היא תורתו של משיח. חד 

וחלק.
לעיין  אכן  עורר  שליט"א  הרבי  תקופה  באותה 
ב'מפתחות' של תורת החסידות בערכי הגאולה וכך 
עבר  דורנו  כי  דומה  אולם  הנרצה.  לחומר  להגיע 

להנגשת הדברים  זקוק  והוא  'המפתחות'  גם את שלב 
נותר  לא  לאדם  אשר  לפניהם  ומוכן  הערוך  כשלחן 
מטעמיו  ולהינות  הלימוד  חומר  את  לפיו  להגיש  אלא 

וניחוחותיו בתמציתיות מחד וביסודיות מאידך.
'ממש':  של  היוצר  מבית  החדש  הספר  בדיוק  זהו 
"ילקוט אמרים – מושגים בענייני גאולה ומשיח מתורת 
כסנונית  החודש  בתחילת  שהופיע  נשיאנו"  רבותינו 
בספר  טבת.  לה'  השלושים  יובל  לאירועי  הראשונה 
את  המהווים  יסוד  מושגי  שלושים  נלקטו  האיכות  רב 
הנגלה  בתורת  שמתבאר  מה  לכל  הרעיונית  התשתית 
ובתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בעניני גאולה 
מובנים  יסודות  ללומד  נותנת  עמם  ההיכרות  ומשיח. 

נכונים בכל הקשור לגאולה ומשיח.
שלושים הערכים מוגשים בשלשה שלבים מן הקל אל 
עקרונות  נידונים  זה  בשלב   – לגאולה"  "מגולה  הכבד: 
החסידות על מהות הגלות, על סוף זמן הגלות וייסורי 
הגאולה  על  התפילות  שורש  הקיצים,  משיח,  חבלי 
וביאת אליהו. השלב השני, שהוא למעשה החלק הארי 
הערכים  ובו  המשיח"  "ימות  הוא  הנושא  הספר,  של 
בית  הגואל,  של  מדמותו  החל  הגאולה  של  המהותיים 

המקדש, מצוות בגאולה, קיבוץ נדחי ישראל, תורתו של 
משיח, ארץ ישראל, חידוש הנבואה ועוד. והחלק השלישי 
הוא הצד השמימי המופשט של הגאולה המתגלה אך ורק 

בתורת הקבלה והסוד והוא – "ניסים ותחיית המתים".
מושגים של 'שחיטת יצר הרע', אשר הוגי תורת החסידות 
יודעים כי כאן מתומצתת עיקר הגאולה בעבודת האדם את 
מילת  וכלי  גולסקאות  קונו, 
המתים  תחיית  העצים,  על 
ועוד  ועוד  הפנימי  במובנה 
האחרון  כאשר  נושאים 
ומהווה  גביהם  על  העולה 
למשנתה  מושלם  חיתום 

העמוקה של החסידות הוא העולם החדש 
עצמו  הצמצום  אז  או  בגאולה,  שיהיה 
יאיר והנוכחות של עצמות א"ס ב"ה יהיה 
כאן בגילוי ממש. רעיון זה עצמו חופף על 
עצום  כלי  המהווה  הספר,  ערכי  מרבית 
במרחב  הגאולה  תורת  ללימוד  ומפיק 

הגדול של תורת החסידות.

הספר נלקט ונערך ע"י הרב זלמן ברנשטיין והרב 
משה קורנוויץ. עורך: הרב שמעון ויצהנדלר. 230 

עמודים.

 3
גולת הכותרת של ספרי הילדים השנה, היא 
אלבום תמונות מפואר של הרבי שליט"א 
שנקרא "הרבי והילדים", כאשר כל תמונה 
היא 'ערך' העוסק בנושא מסויים ומעביר 
לילד מסר חי כמו 'תפילה עם הרבי', 'צדקה של 
וכמובן  הרבי'  עם  חיובית  'חשיבה  ואפילו  הרבי', 
משיח. לצד טקטס חינוכי המנוסח בחרוזים, מוגש 
איור חינוכי ומקורי ובצדו השני של העמוד תמונה 
כך  שליט"א.  המשיח  מלך  הרבי  של  מרהיבה 
הילד/ה 'חי' את הנושא סביב ראש אלפי ישראל 
המעניק לו חיות התלהבות ושמחה בקיום המצוות 

וכמובן בהבאת הגאולה.

 4
טועמת  הגדולה  'חני  הוא  נוסף  ערכי  ספר 
ילדותית  הרפתקה  מעלה  הספר  גאולה'. 
על הילדה הקטנה במשפחה שנולד לה אח 
תינוק. הסיפור מלווה את חני בהכלת התינוק 
גורמת לה לחבק את  לגאולה  וכיצד ההכנה  החדש, 
האח החדש, לשפר את ההתנהגות ולהתכונן להתגלות 
ע"י  טעם  ובטוב  בכשרון  נכתב  הספר  המושלמת. 
הסופרת מלי קופצ'יק ומלווה בציורים מרהיבים של 

האמנית אפרת ביתן.

 5
הספר החמישי הוא 'שאמיל – סיפורו של ניגון', 
המתאים במיוחד לילדי א־ג ובכלל לגיל הראשית 
של  הריגשי  עולמו  חשיפת  העצמאית.  קריאה 
שהוגלה  המנהיג  של  המופלאה  לדמותו  הילד 
וכל חייו התגעגע לחירותו. זהו סיפורו של כל ילד, של 
כל יהודי המתגעגע לגאולה. הסיפור מוצג בשפה עשירה 
ורגשית הפותחת צוהר לילדינו לגעגועים למשיח, תוך 
מלך  הרבי  של  הקדושות  משיחותיו  הסיפור  הבאת 
ע"י המחנך הרב מענדי  נכתב  המשיח שליט"א. הספר 

הרשקוביץ.

 6
"האל"ף־ הינו  סקירתנו  את  החותם  הספר 
האותיות  של  חוויתית  למידה  החסידי".  בי"ת 
עם  וכמובן  ממש  טהרת הקודש  על  הקדושות 
הרבה ערכים של משיח וגאולה, כאשר כל אות 
מחפשת משמעות גאולתית ויהודית. בסוף הספר מופיע 
נספח מרתק על מסורת לימוד האותיות והנקודות במשנת 

רבותינו נשיאינו.
ברמה  מופיעים  הספרים  'ממש'  של  המסורת  כמיטב 
המקצועית והמהודרת ביותר כיאה לשופרו של מלך. ה' 
טבת חג הספרים נכניס הביתה את הספרים שיעבירו לילד 
מאיתנו  מצפה  שליט"א  המשיח  מלך  שהרבי  המסר  את 

ומילדינו.
יש לציין שעד לכניסת כתבה זו למכבש הדפוס, עושים 
גם  השביעי  הספר  את  ולהכניס  לנסות  כדי  מאמצים  עוד  ב'ממש' 
להדפסה, כדי לוודא אם הם יצליחו נצטרך להגיע אל היריד המרכזי 
של 'ממש', בו יימכרו ספרים של כל המו"לים, אך בפרט בענייני גאולה 

ומשיח ובפרט ספרי 'ממש' בהנחות מיוחדות וגדולות.
ימים שני־שלישי־רביעי ד'־ה'־ו' טבת בין השעות 12 בצהריים ועד 10 

בלילה רצוף.
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במהלך פ וחצי,  כשנה  נמשכה  הספרים  רשת 
תקופה זו, הרבי צם ונסע לאוהל הק' כמעט 
מידי יום. הפרשה זיעזעה את החסידים, היתה 
מעצם  יותר  הרבה  עמוק  שהענין  תחושה 
גניבת ה"ספרים", נראה שהדבר נוגע לרבי כל 
הבינו  ולא  המלך"  "בכתר  מדובר  כאילו  כך, 
זאת  גילה  המשיח  מלך  שהרבי  עד  מדוע, 

בביטויים חריפים יוצאי דופן:
באחת הפעמים שאלו העורכי־דין את הרבי מהי כוונתו כשהוא 
עצמו,  על  באצבע  הראה  אדמו"ר"? הרבי  מו"ח  "כ"ק  אומר 

כלומר: כאשר הוא מדבר על "כ"ק מו"ח" הוא מתכוון לעצמו!
ביחידות לחברי אגו"ח, הרבי הכה בידו הק' ואמר: "ער מיינט 
חריפה  לכסא[! התבטאות  מתכוון  ]=הוא  ביינקל"!  דעם  דאך 
נוספת באותה תקופה: הצד השני "רוצה לעשות לוויה חדשה", 
יותר  חי,  יותר  חזק,  יותר  נעשה  לשנה  בזמן שהרבי משנה  בו 
מתגבר ו"הוא רוצה  שזה  וככל  וכו',  וכו'  מוגברת  ובחיות  רענן 

לעשות לו הלוויה מחדש…".
אם נצרף את האמירות הנ"ל, נבין שהמלחמה בענין ה"ספרים" 
של  נשיאותו  עצם  על  מדובר  יותר,  הרבה  עמוק  ברובד  היא 
הרבי, על נצחיות הרבי, הרבי מכין אותנו לקראת מצב של העלם 
אנשים  יהיו  והסתר,  העלם  של  שברגע  יודע  הוא  כי  והסתר, 
שידברו על ליובאוויטש כעל עבר, היא היתה אמנם מאוד חזקה 
ופעילה, אך הכל נפסק רחמנא־ליצלן, וכיום הכל רק ענין של 

"זכר" רח"ל!
הרבנים  התכנסו  תשנ"ה,  שבועות  אחרי  מיד  זו,  מסיבה 
קלמן  הרב יהודה  שבחב"ד:  חשובים  הכי  הרבנים  ובראשם 
הרב מרדכי  גוראריה,  הרב זלמן  הענדל,  הרב יצחק  מארלאו, 
בפסק  יצאו  והם  הכט,  הרב יוסף  ולהבחל"ח  אשכנזי,  שמואל 
דין: הספרים של הרבי בכל ההוצאות וההדפסות, אסור לכתוב 

תארים של היפך החיים כגון זי"ע, זצוקללה"ה וכיו"ב!
פסק הדין היה נחוץ כי ישנם בודדים החושבים שרבי ונשיא 
נעלים  דברים  רבים,  כתבים  יפה,  זכרון  של  ענין  הוא  הדור 
שנאמרו על ידו ברומו של עולם, ואפילו הוראות והנהגות שהוא 
משאיר לנו להתנהל על פיהם, אנשים אלה, מתרגמים את המצב 
העכשווי לצמצום כפשוטו והיפך החיים רח"ל בהסברים שונים 
ומשונים! אבל יש להם בעיה עצומה: הרי נאמר "ובא השמש 
וזרח השמש" שעד שלא שקעה שמשו של זה זרחה שמשו של זה, 
ובאותו רגע שיש הסתלקות אצל נשיא אחד, יש כבר נשיא אחר, 
הרוחות  אלקי  ה'  "יפקוד  ויהושע  אצל משה  כפי שהיה הסדר 
לכל בשר, איש על העדה… ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין 
להם רועה", וכך היה בכל הדורות גם בדורות האחרונים אצל 
נשיאינו  רבותינו  בדברי  גם  שמוסבר  וכפי  ותלמידיו  הבעש"ט 
נשיא הדור  בלי  עד לרבי שליט"א מלך המשיח שאין מציאות 
כפשוטו ממש בגוף גשמי, כי אין חסידים ללא רבי, אין תורת 
החסידות ללא נותנה – כי אין תורה ללא נותן התורה! והראיה 

– לא עלה בדעת אף אחד מחשבת חוץ רח"ל למנות רבי אחר.
לא ראיתי אף פס"ד כנגד פסיקת הרבנים הנ"ל. למרות זאת 
בכל  מנסים  הם  החסידים,  באמונת  לפגוע  המעוניינים  ישנם 
כוחם ומאודם להחליש את אמונת החסידים ע"י הדפסת תוארים 
הנ"ל על נשיא דורנו, תארים שהם היפך האמת והיפך פסיקת 
הרבנים! נאמר, נדגיש ושוב נאמר: הרבי דאג להכין הכל לפני 
בסוף  שבוע,  מדי  כמעט  להדגיש  דאג  הרבי  והסתר.  ההעלם 
שנת תנש"א ובעיקר בשנת תשנ"ב את זהותו של מלך המשיח 
של  מציאותו  כגון: קיימת  וברורים,  חדים  נפלאים,  בביטויים 
שבדורנו  משיח  איינציגער  דער  דורנו..  נשיא  כפשוטו,  משיח 
רבינו  מי"ד;  של  בר"ת  שמו  מנחם  שבדורנו[;  היחידי  ]=המשיח 
השראת  שבדור;  ישראל  של  גואלן  המשיח  גם  הוא  הדור  נשיא 
ש"מנחם  אחרון  גואל  הוא  ראשון  גואל  ידי  על  למטה  השכינה 

מאמר מיוחד לרגל חג הספרים ה' טבת
מאת השליח הרה"ח דוד נחשון שי'

יו"ר ניידות חב"ד וצבאות ה' בארה"ק

  אין חסידים ללא רבי, אין תורת הח  סידות ללא נותנה – כי אין תורה ללא נותן התורה!
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הפסקה,  ללא  פעם  אחר  פעם  דבריו  על  חזר  הרבי  שמו", 
והמטרה ברורה: כאשר החסידים לא יראו את הרבי – ידעו 

ויוכלו לעמוד בנסיון הזה.
אני קורא באופן ברור ביותר לחסידים הנאמנים לרבי מלך 
המשיח שליט"א: לציית לפס"ד הרבנים הנ"ל המיוסד ע"פ 
הוראות הרבי בכל השיחות, ולהבין ש"על כסאו לא ישב זר"!

• • •

חסידים של רבי חי – קונים ספרים "חיים"
ישנה הוראה מהרבי שליט"א מלך המשיח לקנות ספרים 
אבל  ה"ספרים",  נצחון  נצחיות  את  להדגיש  כדי  טבת,  בה' 
כביטוי  הספרים  על  מסתכל  הרבי  ולהפנים:  להבין  חשוב 
לענין נצחיות נשיא דורנו, "דבר חי" – ועל חסידים לדעת: 

קונים אך ורק ספרים חיים של רבי חי!
היא  טבת  בה'  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הוראת  קיום 
את  המפרסמים  המו"לים  ידי  את  לחזק  שלנו,  ההזדמנות 
של  בתארים  להשתמש  לא  ומקפידים  הגאולה  בשורת 

הסתלקות ר"ל שהם היפך כל ענין דור השביעי.
אני קורא לחסידים לנהוג באופן של סור מרע ועשה טוב:

או  החיים,  היפך  של  תארים  בהם  שיש  סור מרע: ספרים 
קל  חשש  אפילו  יש  כאשר  האמונה.  היפך  שהם  ענינים 
חייו של  היא להביא לחלישות באמונה בנצחיות  שהמטרה 
הרבי שליט"א מלך המשיח, לא לקנות ספרים כאלה! ובוודאי 
לא להכניס הביתה, זה עלול להזיק מבחינה רוחנית, לילדים 

ולכולם, זה פוגע באמונת חסידים ברבי מלך המשיח!
 – ורק ספרים המחזקים את האמונה  עשה טוב: לקנות אך 

לקנות ספרים "חיים".

וכמה בספרים של  וכמה  ואם בכל הספרים כך, על אחת 
תורת הרבי! נקנה רק מההוצאה של הועד להפצת שיחות, 
כפי שמינה הרבי עצמו להוציא לאור את דברי תורתו, ולא 
ח"ו מהוצאות שנעשו כנגד רצונו הק' וכנגד פס"ד רבני חב"ד, 

ובהוספת תארים של היפך החיים רח"ל.
• • •

מאותו  חלק  היא  המשיח  מלך  לרבי  והנאמנות  העקשנות 
נסיון, העמידה בו תעזור להביא את התגלות הרבי שליט"א 
לזר  ניתן  ולא  יחד  נתחזק  ממש,  ומיד  תיכף  המשיח  מלך 
היה  כידוע,  ח"ו.  בקדשים  ספק  ולהטיל  לתוכנו  לחדור 
צורך בשבועה כאשר נדמה היה שמלכות בית דוד נעלמת: 
לא  כסאו  ו"על  ועד"  לעולם  נרו  יכבה  שלא  לו  "נשבעת   –
ישב זר". זהו כל עניינו של ה' טבת ונצחון הספרים: נצחון 

האמונה על היפך האמונה.
ויד החסידים תהיה על העליונה! גוט יום טוב!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 )נערך באדיבות אתר 'חב"ד אינפו';
וידאו מהתוועדות ה' טבת ב770 באתר הגאולה(

  אין חסידים ללא רבי, אין תורת הח  סידות ללא נותנה – כי אין תורה ללא נותן התורה!
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שנה  מדי  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  הזכיר  תשמ"ב,  שנת  מאז 
ביאת  שנת  תהא   – בשנה את הרמז בראשי־תיבות של פרט השנה 
זו  ודאי,  משיח  המשיח,  המלך  משיח,  דברי  משיח,  גאולת  משיח, 
שנת משיח, חירות משיח, משיח טובה. בדרך כלל, תשובה על סימן 
השנה יצאה לשלוחים שהדפיסו לוחות־שנה זמן קצר לפני תחילת 
השנה, והדיבור על כך ברבים היה ממש לקראת השנה החדשה או 

בתחילתה.
אולם, בשנת תשמ"ט כבר בסמיכות לחג הפסח, החל הרבי לדבר 

ברבים על כך שהשנה הבאה – תהא שנת ניסים. ויהי לפלא.
כאשר הבחינו החסידים כי מתחילתה של אותה שנה החל הרבי 
ללכת עם סירטוק של משי גם בימות החול – היה ברור כי יש דברים 
חדשה.  תקופה  של  פתיחה  גם  מסמלת  השנה  של  ותחילתה  בגו, 
בהתאם  כי  בשיחה,  הרבי  ביאר  כאשר  תוקף  קבלו משנה  הדברים 
העולם  קיום  של  שנין"  אלפי  ל"ששת  השבוע  ימות  בין  להקבלה 
לקראת האלף השביעי של הגאולה – הרי שבשנת תש"נ מתחיל "ערב 
שבת קודש אחר חצות היום" )500 השנים הראשונות באלף השישי 

מקבילות ללילה, ולאחר 250 שנים נוספות, חל "חצות היום"(.
תשמ"ח,  אדר  מחודש  החל  נשמעו  חדשה"  "תקופה  על  דיבורים 
ואכן,  ע"ה.  מושקא  חי'  הצדקנית  הרבנית  של  הסתלקותה  לאחר 
מני אז נראו כמה שינויים בהנהגה, כגון תפילה ג' פעמים ביום עם 
הציבור, הפסקת התוועדויות בימי החול וקביעתן בכל שבת קודש, 
המ"ם"  מ"שנות  המעבר  כי  ספק,  מכל  נעלה  היה  זאת,  עם  ועוד. 
בערך;  שלא  נעלית  נוספת,  לפסגה  נסיקה  מסמל  הנו"ן",  ל"שנות 

וכלשון הרבי באותה שנה – "ארים ניסי, על ההרים".
– הפכו למציאות. התמורות הרבות  ה"ניסים" עליהם דיבר הרבי 

ובראשם,  ואילך,  וממנה  שנה  אותה  במשך  בעולם  שהתחוללו 
ברית־ מדינת  של  והמוחלטת  הרשמית  הסופית,  התפרקותה 
היוו   – המפרץ  מלחמת  שסביב  האירועים  ושרשרת  המועצות, 
אלה  אירועים  של  היותם  על  ונשנות,  חוזרות  בהכרזות  אבן־פינה 
סימני הגאולה, המתאימים לדברי חז"ל אודות הזמן שקודם התגלות 

המשיח.
הדיבורים על הגאולה הקרובה וההכנה אליה, הופכים מאז להיות 
הנושא העיקרי והמרכזי בתורתו והנהגתו של הרבי. אם בשנת תש"נ 
נשמעו  תנש"א  בשנת  הרי   – ו"סימנים"  "ניסים"  על  הרבי  מדבר 
הידועים  שמעוני'  ה'ילקוט  לדברי  בהתאם  כי  מפורשים,  ביטויים 
המתייחסים למלחמת המפרץ, נמצאים ב"שנה שמלך המשיח נגלה 

בה".
משם – עליה נוספת, לי"א החודשים מאז ה"שיחה הידועה" בכ"ח 
ניסן תנש"א – "עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל משיח צדקנו" 
– עד לכ"ז אדר־ראשון תשנ"ב, המהוים יחידת זמן אחת של "העכסטע 
]=זמן השיא[ להתגלות משיח, דבר הנותן את אותותיו בכל  צייט" 
צעד  כל  על   ,770 כתלי  בין  הנעשה  בכל  קודשו,  מפי  היוצא  הגה 

ושעל.
•

באירועים  התאפיינה  והנו"ן,  המ"ם  שנות  שבין  התפר  תקופת 
מעורבותו  החרדית.  היהדות  בקרב  ובפרט  הקודש  בארץ  סוערים 
הישירה של הרבי באירועים אלה, גורמת באופן טבעי להתעניינות 
מליובאוויטש"  ל"רבי  הקשור  בכל  אלו,  בחוגים  ובמיוחד  עצומה 
הביטויים  הקודש.  ארץ  על  פרוסה  ומצודתו  בברוקלין  היושב 
השמיימיים והנבואיים הנשמעים מפי נשיא הדור, רק מגבירים את 

סקירה מקיפה על סדרת היומנים – הבטאונים החסידיים גדושי ההתלהבות, ההתרגשות, 
השמחה והאמונה שהפיחו חיים ברבבות בתי-אב בארץ ובעולם והציתו את אש 

ההתקשרות וההתמסרות אל מקור חיינו – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א | מוגש לרגל 
יובל השלושים לה' טבת וההדפסה המחודשת של הסדרה הפופולארית על-ידי 'ממש'.

מאת אסף פרומר

לכונן את
בית חיינו

עיתוני המהפיכה שבים אל הקוראים
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הסקרנות, את הלהיטות לעקוב אחר "קול התור" – זה מלך המשיח 
– אשר "נשמע בארצנו".

מתאים  רקע  מהוה   – "שם"  קורה  מה  לדעת  האדיר  הצמאון 
לפריצתה של תופעה תקשורתית מדהימה בעוצמתה, הבאה כמים 
יומנים  עוד  לא  חיינו".  בית   –  770 "חדשות  עייפה:  נפש  על  קרים 
של  מפיהם  הנמסרים  שביבים  רק  לא  ליד,  מיד  העוברים  אישיים 
החוזרים משם, כבר לא פער עצום בין "בית רבינו שבבל" ל"במערבא 
אמרי" – אלא, שבועון בהפצה רחבה, המביא כל פרט ופרט מסביב 
לשעון של הרבי ו־770: מתי הרבי נכנס לתפילה ומתי נסע למקוה; 
הרבי אמר שיחה פתאומית; כמה שעות ארכה חלוקת הדולרים ומי 
ומי העוברים; כך־וכך קנקני משקה הועמדו על השולחן בהתוועדות, 
וכן הלאה. הדפים נחטפים בריכוזי חב"ד ובריכוזים החרדיים בכלל, 

והופכים לשיחת היום.
•

מאז ומעולם ידעו חסידים, כי גם "תנועת צדיק . . צריך לפעול שלא 
מורם  של  להנהגות  חסידים  התייחסו  קודש  בחרדת  לעד".  תשכח 
זאת,  עם  קודש.  בהררי  ויסודתם  מתאימות"  שכולן  "בשגם  ורבם, 
החסידות"  ו"עסק  מיוחדת,  הדגשה  הייתה  לא  חב"ד  חסידי  בקרב 
לא סבב על ידיעת תנועות הצדיק לפרטיהן, כי אם על לימוד תורת 
הדברים  את  להביא  כדי  ולב  במוח  ועבודה  האדמו"ר  של  הדא"ח 

"בפנימיות".
מהם  ללמוד  במטרה  הרב  מנהגי  אחר  התחקות  גם  כן:  על  יתר 
ומעולם,  מאז  חסידים  בקרב  הכלל  נחלת  היה  לא  לפועל,  הוראה 
ויש שאפילו הסתייגו ממנו. גם בכך היו יוצאים מן הכלל, שגם אם 
דקדקו בענינים כגון אלה ואפילו העלום על הכתב, היה זה בדרך כלל 

בבחינת "מגילת סתרים", באופן פרטי, ולא כענין המסור לציבור.
שינוי המגמה בענין זה החל בהיותו של הרבי מלך המשיח שליט"א 
"חתנא דבי' נשיאה" בחיים חיותו של הרבי הקודם, כשהוא מפרסם 
את מנהגי בית הרב, וקובעם להלכה פסוקה. צא ולמד מכך שראשית 
ומנהגים  "פתגמים  המלקט  היום"  "היום  לוח  היו  ספריו  ביכורי 
טעמים  לקוטי  עם  פסח  של  ו"הגדה  השנה",  לימות  מסודרים 
מוקדש  שנים  באותם  היוצא  ליובאוויטש"  ב"קובץ  גם  ומנהגים". 

מקום לנעשה בחצרות הקודש.
גם את זקני החסידים מעודד הרבי כבר אז, להעלות על הכתב את 
זכו להסתופף.  נשיאנו שבצלם  רבותינו  ושמעו אצל  כל מה שראו 
השביעי  בדור  חסידים  של  יחסם  על  טבעי  באופן  משפיע  הדבר 
המתארים  יומנים  מוצאים  היודי"ם  שנות  מראשית  עצמו.  לרבי   –
לפרטים  עד  הרבי,  הנהגות  של  היום־יומי  כסדרן"  ה"תמידין  את 
ה"צדדיים" והקטנים ביותר, לאמור: בשעה זו וזו נכנס הרבי, באיזה 
ועוד.  באוהל,  וכך שעות שהה  כך  מקום התפלל, על מה התעכב, 
קודמים  בדורות  חסידים  בכתבי  מהמצוי  במובהק  שונה  סגנון   –

שהגיעו לידינו.
ובכל אופן, הן מבחינת הצורה )של כתיבת והפצת הדברים במידה 
זה  היה   – לענין  שיוחסו  והחשיבות  התוכן  מבחינת  והן  והייתה(, 
בבחינת "פרפרת" הבאה כתוספת לעיקר, ולכן גם מיועדת למצויים 
כבר "בפנים" אצל העיקר, ולא ל"עמא דבר" במובנו הרחב. ]תעיד על 
כך גם הסתייגותו של הרבי במשך שנים ארוכות, מעיסוק בפעולות 
שבשולי אותו "תיעוד", כגון צילומו באופן קבוע וכיו"ב, ובטח אם 

הדבר נעשה ע"י בחורים שתורתם אומנותם[.
770 – בית חיינו", סימלה מהפך גם בגישה  "חדשות  הופעתו של 
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אישור  התקבל  פתאום  זו: 
להפוך  "מלמעלה"  מפורש 
לעלון  הפנימי"  ה"יומן  את 
בו,  ממשמשת  הכל  שיד 
בתשובה  התבטא  ששיאו 
המפרט  "וכל  המדהימה 
כאשר  משובח"!  זה  הרי 
העלון  של  דפיו  בצבצו 
של  התפילה  סידור  מתוך 
הרבי, והוא נטלו עמו בעת 
נסיעתו לאוהל – היה ברור 
היא  הענין  חשיבות  כי 
שניתן  ממה  ומעבר  מעל 

"לפרט"...
•

בעולם,  תופעה  כל 
להתגלות  הקשורה  ובפרט 
ודרכיה  החסידות  תורת 
רובדים־ בשני  מתפרשת   –

אופנים, זה לפנים מזה:
הצורך  עצם  לדוגמה: 
 – החסידות  בהתגלות 

מלמד על מצב רוחני ירוד, "התעלפות" עם ישראל, הדורש תרופה 
חזקה ומיוחדת, בדמות שחיקת האבן שבכתר המלך עד אשר טיפה 
ממנה תגיע לפיו של בן המלך; לאידך – גילוי תורת החסידות בדורות 
אלה מהוה גם "טעימה" מפנימיות התורה שילמד משיח צדקנו. מחד 
– ירידת הדורות, מאידך – גילוי נעלה יותר מבשנים עברו, הקשור 

להזדככות העולם והתקרבותו לגאולה.
כדור התחתון":  ל"חצי  חב"ד  חסידות  מרכז  – מעבר  נוסף  ובענין 
בפשטות, נבע הדבר מהאילוץ לצאת מרוסיה לאחר מאסרו וגאולתו 
של הרבי הריי"צ, ולאחר מכן מההכרח לעזוב את אירופה הבוערת 
ולהמלט למקום מבטחים. ואכן, הרבי הריי"צ מתבטא לא אחת בכאב 
על חוסר יכולתו להשתטח על קברי אבות, וכן על הנחיתות הרוחנית 
קבלת  במעמד  אמנם,  הישן".  "הבית  מול  אמריקה  של  העצומה 
האזרחות מדבר הרבי הריי"צ בסגנון שונה, על בחירת ארץ זו כמקום 
מתאים להפצת המעיינות, ובתורת הרבי הדברים מקבלים צביון ברור 
יותר, כהשלמת תהליך אלוקי להפוך גם את התחתון ביותר – למקור 

של גילוי פנימיות התורה.
"יומן מבית חיינו"  ניתן אולי לומר, בענייננו: המעבר של  גם,  כך 
להתקשר  יכול  ולגדול,  לקטן  המתאים  בפורמט  הבמה,  לקדמת 
יותר לאור  ועוד  גם אצל חסידים,  והלבבות"  ל"התמעטות המוחות 
והתרחב  הלך  לרבי  השייכים"  או  "המקושרים  שמעגל  העובדה 
תובעני  קשר  אפיק  התבקש  ממנו  ניכר  ולציבור  ניכרים,  במימדים 
פחות, ברמה וסגנון מותאמים לו, אך בד־בבד בצורה שרוחב היריעה 

)"כל המפרט"( – תוכל למלא את מקום ה"אורך ועומק".
ביחד עם זאת, התייחסותו המיוחדת של הרבי לעלון זה, מצביעה 

על פן עמוק יותר:
הזה מסוגלים להתקשר  בעוד שבזמן  כי  תורת החסידות מבארת, 
לעתיד  הרי   – ההשגה  כלי  באמצעות  רק  התורה  ולנותן  לתורה 

צדקנו  משיח  יגלה  לבוא, 
"ראיה",  של  באופן  אלוקות 
למדריגות  להגיע  ניתן  בה 
)ואף  ופנימיות בהרבה  גבוהות 
"מלך  של  הקשר  באמצעות 
מראיה(.  גם  הנעלה  ועם", 
לראותו  הרבי  שנתן  האפשרות 
בשנים  רבות  כה  בהזדמנויות 
להעביר  זה,  עם  וביחד  אלה, 
את אותה "תמונה" לכל מדינות 
המלך – היא )ככל שניתן להסיק 
טעימה  מעין  אפשר"(  "בדרך 
זה,  נעלה  השפעה  מערוץ 
המדלג מעל מגבלות וחילוקים 
של הבנה השגה, ויוצר קשר של 
היחידה  בין  עצם",  עם  "עצם 
הכללית של הדור ובין כל אחד 

מאנשי הדור.
ולא זו בלבד: מלבד עצם המצב 
של גילוי אלוקות שיתחדש אז – 
הדבר יתבטא מכל פרט גם של 
מקיר  "אבן  הבריאה,  גשמיות 
תזעק". אם בזמן הזה "לבושים" ו"גילויים" מעלימים במידת־מה על 
הופעת ה"נקודה" וה"עצם" – הרי שלעתיד תהיה הרמוניה מושלמת, 
בו כל פרט של כחות הנפש יבטא את עצם הנפש, וכל נברא על כל 

פרטיו ובגדריו יבטא את "אמיתת המצאו" של הבורא.
ושוב, בדרך אפשר בלבד: גם היבט זה משתקף במרכזיותו של "יומן 
בית חיינו" בזמן הסמוך ביותר לביאת המשיח – הצד הגלוי והחיצוני 
אינו מתמודד מול תשומת הלב לעיקר ולפנימי, כי אם אדרבה – כל 
את  מלא  באופן  המשיח שבדור, משקף  הדור,  נשיא  מהנהגת  פרט 
ידו  על  הכל, את מה שהוגדר  סובב  עליו  נקודת המרכז, את הציר 

כ"עבודה היחידה" בזמננו – קבלת פני משיח.
ואם כך בעת ההיא, עובר לעשייתן – כל־שכן וקל־וחומר עתה, אשר 

הימים האלה צריכים להיות "נזכרים" וע"י כך "נעשים":
יותר מאי פעם נזקקים הכל לרענן את זכרונם )ושמא אף ללמוד 
מחדש( ולהביט אל "צור מחצבתם", אל הימים בהם נוצקו יסודותיו 
העיקרית  השליחות  לעבודת  היסודות  והונחו  משיח",  "מבצע  של 
את  הופך  עצמו  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  כיצד  לראות  בימינו. 
את  מחדש  לחוות  יום,  לפקודת  נפש  ממשאת  הגאולה"  "בשורת 
הופעתו של "קונטרס בית רבינו שבבבל" על ביטוייו המיוחדים והיחס 
המיוחד של הרבי כלפיו )גם הוא נקבע מקומו בסידור(; להווכח מה 
היו הפעולות שננקטו לאחר ה"שיחה הידועה" ותגובות – ועידודי! – 
הרבי אליהן; לראות כיצד המסר של "הגיע זמן גאולתכם" מבצבץ 
ובעיקר,  כללי,  מענה  מכל  שיחת־קודש,  מכל  דולרים,  חלוקת  מכל 
כיצד כגואל ראשון בשעתו, הוא שם בפי חסידיו את המענה לשאלה 

"ואמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם"!
ואין טוב מאשר הגליונות של "חדשות 770 בית חיינו" המסכמים 
את אותו "מועד מועדים וחצי" – שנתיים ומחצה – בחצרות קדשנו, 

כדי לידע ולהתוודע, כאן ועכשיו, "מה אנו, מה חיינו".

בית חיינו ובית ליובאוויטש
המהדורה החדשה של הסט הנפלא 'בית חיינו', יוצאת־לאור במסגרת 
פעילות 'בית ליובאוויטש' – רשת מוסדות החינוך האיכותיים בכפר 
חיות  מלא  חסידי  חינוך  והסביבה  כפ"ח  לילדי  המעניקים  חב"ד, 
לכל ואוהב  חם  אישי  יחס  על  ובדגש  הקודש,  טהרת  על   ושמחה 

תלמיד.
בראש הצוות המורכב מאברכים חסידיים אנשי חינוך יראי שמיים 
ומקצועיים, עומד המנכ"ל הרב יצחק זאב הכהן ברנדלר שיחי', אשר 
זכה להיות היוזם העורך והמו"ל של גליונות בית חיינו המיתולוגיים. 
כמחנך בישיבת הבוכרים 'אור שמחה' ביקש בזמנו להעביר לתלמידיו 
מה"מ  לרבי  התקשרותם  לחיזוק  מ־770,  המיוחדת  האווירה  את 
המעדכנים  הגליונות  הפצת  של  המהפכה  את  הוביל  כך  שליט"א. 

מהנעשה והנשמע בד' אמות הרבי מה"מ שליט"א.
וכאז גם היום – פועלים מוסדות החינוך החשובים בליבו של כפר 
ומהם  חב"ד, במסירות רבה בכדי להביא לתלמידים ומשפחותיהם 
הלאה למעגלים רחבים יותר, רוח של התקשרות איתנה וחינוך חסידי 
לחיות, שמחה, התלהבות של בית חיינו והתקשרות בלב ונפש לרבי 
מלך המשיח שליט"א. כך, למשל, במחלקת ההו"ל מפיק המוסד מדי 
השיחות מהשנים  תכני  את  המפיץ  עלי',  ה'רואים  גליון  את  שבוע 

נ"א־נ"ב, בעיבוד מרתק עבור הורים וילדים גם יחד.
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טאפרו דא פלאחו
הרב מנחם מענדל הראל – רב בית הכנסת חב"ד שכונות הדרום צפת עיה"ק

תנו לספרים לנצח
דידן נצח, ש ל ו ש י ם – ש נ ה!

מה ניתן לכתוב, ועל מה אפשר לדבר?!

לכתוב,  הדור  נשיא  ציווה  כך  שיותר,  כמה  צריך  לכתוב 
לגשת  פשוט  צריך.  תמיד  לא  ולדבר,   .  . לפרסם  להדפיס, 
לספריה,  ה'תשמ"ז(  טבת  ז'  שיחת  את  שזוכר  מי  )"ויגש". 

לתפוס ספר ולשבת ללמוד, לתת לספרים 
לדבר – ללמד, לנצח.

•

סיפורים  שני  הפעם  אכתוב  זו,  במסגרת 
)מעשים שהיו, )בסגנון מתחרז(( על כוחם 

של הספרים – המדברים בעד עצמם.

צעיר ישראלי 'טיפוסי', עם כל 'מעלותיו' 
הקדושה  מארצנו  ירד  המצוי,  ה'צבר'  של 
שם  המאוחדת  הממלכה  ממדינות  לאחת 
היה בטוח כי דרור לנפשו ימצא, ובמחשבתו 

"מפני ה' הוא בורח" )אך לא ידע כי "אני 
את דכא"...(.

אשר  כל  בה  ארוכה  תקופה  לה  עברה 
חפץ עשה, עד שיום אחד, אי שם באחת 
מאדמות הממלכה דף קטן המלא אותיות 
בנפשו  דחף  איזה  מצא.  צפופות  עבריות 
ובתוך  הדף  את  הרם  הורה,  לו  פנימה 

הארנק אותו הנח, וכך עשה.

את  חיטט,  כשבארנק  הפנויים  בזמנים 
בו  מה  אותו  עניין  ומאד  שלף  דף  אותו 
כתוב, ויותר מהיכן הוא נחת אותו דף קטן 
החל  נשלף,  הספרים  מאחד  אשר  שנראה 
לנער  "חנוך  לפניו המילים  והנה  בו  קורא 
יסור ממנה",  יזקין לא  על פי דרכו גם כי 
גמר לקרוא את הדף )שלא היה אחר מאשר 
היחוד  לשער  הזקן  רבינו  מהקדמת  חצי 
החל  פנימה  בנפשו  ומשהו  והאמונה(, 

המשיך  הדף  את  ועליה.  תזוזה  של  בתהליך 
לשמור כעל אחד מהיקרים שבמסמכיו, ומפעם לפעם הוציא 
. . והיום הוא יודע שהשם  וקרא, וכתוצאה מכך משהו קרה 
משם – מעומק הקליפה לו קרא . . ואותו 'דף מתגלגל' היה 
אותה תרופה נפלאה שעל הכתב בשעתו עלתה, וטיפה ממנה 

לפיו של בן המלך נכנסה ואת נפשו החיית...

•

המקומית(,  בשפה  המכונה  )כפי  תורה  בן  באברך  מעשה 
שידע דרך ארוכה ראשית דרכו בחיים היתה בחוג חרדי מסויים 
שם למד בהתמדה ושקידה, אך מנוח לנפשו לא מצא. לאחר 
התבוננות בנעשה ובמתרחש סביבו, צעד משמעותי עשה ואל 
אחד מחבורות החסידים חבר, בשקידתו והתמדתו כי רבה עד 
עברה  נהיה,  החבורה  מבני  לאחד  מהרה 
תקופה וככל שחלפה חש כי מזור לנפשו 

טרם נמצא.

האר  עיניי  אנא  תחינה  הפיל  ה'  לפני 
אחר  והנה  מאירה,  דרך  לפני  והקרה 
תקופה של יגיעה ועבודה, את אור האורות 
גילה – הרבי מליובאוויטש, חב"ד . . יחד 
עם ההתלהבות והמשיכה מהרעיון הנפלא, 
רתיעה גדולה אותו תפסה, נו באמת, הם, 
משיח  משיח  היום  כל  .ים,   . משו  איתם, 
הם רוקדים כל תוכן אין בדרכם, הכל על 
סיסמאות נבובות הנשלפות משרוולם של 

הדינמיים שביניהם.

כשבסוף  ותהפוכות,  לבטים  של  ימים 
מקרוב.  ואווכח  אלך  החליט,  בנפשו 
השליח  ואל  נכנס  הקרוב  חב"ד  לבית 
במקום ניגש, אמנם קיץ הי'ה באותה עת 
הוא  טובע  רגע  שעוד  הרגיש  השליח  אך 
נחתו,  שעליו  והקושיות  השאלות  במבול 
 .  . עוזר  השם  לשליח(  )גם  תמיד  כמו 
חיוך גדול של אהבה והבנה אך אפילו לא 
מילה אחת של תשובה, רק אצבע הושטה 
לכיוון הספרי'ה הגדולה כאומר, בהם את 
והאברך   .  . תמצא  לשאלותיך  המענה 
האופיינים  ושקידה  רצינות  באותה 
הספרים  אחד  את  לספריה,  ניגש  לו 
על  שיענו  מאלו  כאחד  בעיניו  הנראים 
שאלותיו לקח, למד בשקידה גדולה את 
דברי הרב, ומאז הרבה שעות של תפילה 

חמימה, התוועדות חסידית ומבצעים מאחריו...

לקנות  הורה,  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  קדושת  כבוד 
ספרים, להעניק ספרים כמתנה, לפדות את הספרים מהשביה, 
לפדיה  עד  מהשביה,  המלך  בני  את  לפדות  לספרים  ולתת 
בשלימותה בביאת משיח צדקנו, בגאולה האמיתית והשלימה.

" פ ד ה בשלום, נ פ ש י" ... 

עברה לה תקופה ארוכה בה 
כל אשר חפץ עשה, עד שיום 
אחד, אי שם באחת מאדמות 

הממלכה דף קטן המלא 
אותיות עבריות צפופות מצא. 
איזה דחף בנפשו פנימה לו 
הורה, הרם את הדף ובתוך 
הארנק אותו הנח, וכך עשה.
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ספר  את  הדפיס  הזקן  אדמו"ר  כאשר  הראשונה  בפעם  כבר 
ברוח  צפה  הוא  החסידות,  תורת  של  שבכתב  תורה   – התניא 
קדשו כי יגיע יום והספר הבהיר הזה יהיה זקוק לביאור, דור דור 
וביאוריו ולכן בהקדמתו לספר קבע כי יהיו כאלו שדעתם תהיה 
בבקשה  פונה  הוא  ולכן  זה  שבספר  העצות  את  להבין  קצרה 
יבהירו,  והם  שבעירו  הגדולים  לפני  שיחתו  לפרש  ודרישה 

יתאימו, ינגישו ויקרבו את הדברים שבספר.
ואכן כבר מהימים הראשונים שזכה דורנו לאורו של נשיאנו, 
עוד בחיים חיותו בעלמא דין של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, החל 
הרבי מלך המשיח שליט"א לחפש ביאורים מזקני החסידים כדי 
להתחיל בפרוייקט שירכז את כל ביאורי התניא. כך זכינו בדור 
השביעי להופעתם של ביאורים, הערות, סיכומים לתניא בקצב 
יוצא מהרגיל, בעידודו והכוונתו של הרבי מלך המשיח שליט"א. 
אולם תמיד חיכו לספר שיאגד את הכל, יכריע בין כולם ובעיקר 

ינגיש זאת בשפה ברורה ונעימה לעולמם של אנשי דורנו.
לוי  חיים  הרב  הנודע  עצמו המשפיע  על  נטל  בשנת תשנ"ב 
את  ראשל"צ,  תות"ל  ישיבת  משפיע  שליט"א,  גינזבורג  יצחק 
המלאכה ועשרים וארבע שנים לאחר מכן הושלם חלקו הארי 
של הפרויקט כאשר הכרך האחד עשר חתם את לקוטי אמרים 

וחלק אגרת התשובה.
מעמד  התקיים  תשע"ז  כסלו  לי"ט  הסמוכים  בימים  ואכן 
איכותי ורב רושם חסידי בהיכל הישיבה הגדולה תומכי תמימים 
בראשון־לציון שציין את השלמת חלק זה של הפרויקט. רבנים, 
משפיעים, אנשי חינוך וחסידים הגיעו מכל חלקי הארץ להביע 
את הוקרתם למי שפתח מחדש את הצוהר לספר התניא בשפת 

דורנו.
כמו מוסכם מראש כל הדוברים התכוונו לאותו ענין וכל אחד 
בם.  דיבר  ה'  רוח  כאילו  שלו  בשפתו  הדברים  את  אמר  מהם 

ניכרים היו דברי אמת.
פתח את הכנס המשפיע הגה"ח בן ציון גרוסמן שליט"א אשר 
מלבד  התניא'  ש'פניני  הבסיסית  העובדה  סביב  נסבו  דבריו 
שמסביר את הספר עצמו, גורם ללומד בו לחוש אהבה וקירבה 
יתירה לרבי הנשיא. הוא סיפר אימרה ששמע משמו של כ"ק 
את  מאדם  להוציא  הדרך  כי  שאמר  זצ"ל  מלעלוב  האדמו"ר 
האהבה הזרה לעניני העולם היא דווקא על ידי שמכניסים בו 
אהבה לרבי! "אשרינו שזכינו שבדורנו הופיע לאור עולם ספר 
יקר שכזה ממחבר נפלא שכזה", אמר הרב גרוסמן בהתרגשות.

בראשל"צ  חב"ד  קהילת  רב  דובראווסקי  צבי  מרדכי  הגה"ח 
ל'התוועדות'.  'שיעור'  בין  ההבדל  את  לשונו  במתק  ביאר 
"בשיעור אנו לומדים את ההשכלה עצמה, אנו מתעמקים להבין 
את מה שכתוב בספר, אולם בשונה מזה לגמרי הרי מטרת ותוכן 
ההתוועדות היא להפוך את מה שכתוב בספר לחלק בלתי נפרד 
מחיי היום יום שלנו. הרב גינזבורג בספר 'פניני התניא' מצליח 
בדרך מיוחדת לשלב בין הדברים. שמו הפנימי של הספר הוא 
דבריו  את  דובראווסקי  הרב  חתם  תניא'",  'להתוועד  בעצם 

הנלבבים.
לאחריו עולה הגאון הרב משה נחשוני שליט"א אחראי על כלל 

להביא 
את 

המעין 
עצמו 
חוצה

בטקס רב רושם הושק הכרך האחרון בסידרת 'פניני התניא' על ליקוטי אמרים

מאת יוסף יצחק לוי

22



עם  שלו  ההיכרות  על  מספר  הוא  בראשל"צ,  הכשרות  מערכת 
אביו של המחבר הרב גינזבורג, וקורא לתת כבוד לאכסניה שבה 
מלמד יום יום הרב גינזבורג את שיעוריו הנפלאים בתניא קדישא.

וחתן  הישיבה  תלמידי  מפי  חסידיים  ניגונים  של  אתנחתא 
השמחה המשפיע הגה"ח חיים לוי יצחק גינזבורג שליט"א נושא 
דברים. בעוד וכולם מתמקדים בחיבור ובמחבר, הרי שהמחבר 
בוחר לעסוק באבינו רוענו שליט"א. הוא חושף בפני המשתתפים 
'מהלך שלם' של תשובות מדהימות, עידודים, הנחיות מדויקות 
הסדרה  כתיבת  מהלך  בכל  שזכה  די  בלי  עד  ברכות  ובעיקר 
המפתיעה  לתשובה  עד  שליט"א,  המשיח  מלך  מהרבי  לקבל 
בפעם האחרונה בה מבקש ממנו הרבי שליט"א לארגן מסיבת 
סיום לספר! "היו פעמים שפשוט נדהמתי נבהלתי והשתוממתי 
ושעל ממש".  צעד  כל  על  אותי  מכוון  שליט"א  הרבי  כמה  עד 
הרב גינזבורג מודה לרב יואל רוזן ולהנהלת הישיבה על הארגון 
הוראותיו של הרבי  לנוכחים להתחזק במימוש  וקורא  המוצלח 

שליט"א.
הרב שמעון ויצהנדלר ראש הישיבה פתח בשיחת חג השבועות 

לראשונה  הריי"צ  הרבי  התייחס  בה  תש"ג 
מחזור  זה  היה  התניא,  פרקי  ג"ן  לסיום 
התבטא  ואז  החת"ת  לימוד  של  הראשון 
לפי  התניא  את  מי שלומד  כי  ריי"צ  הרבי 
את  לקבל  זוכה  יום"  שב"היום  השיעורים 

התורה לגמרי אחרת.
"בהקדמת התניא מגדיר המחבר רבינו 
זה, משאר  ייחודיותו של ספר  הזקן את 
בעוד  הספרים,  שבארון  היראה"  "ספרי 
וספרים אלו נכתבים או בשכל אנושי או 
ולכן  הקודש  ברוח  ונאמרים  מיוסדים 
חלקית  היא  לומדיהם  על  השפעתם 
בכך  שונה  התניא  שספר  הרי  בלבד, 
שהוא מלכתחילה נכתב ושייך ל"יודעיי 
הוא  ומכיריי'  'יודעיי  המונח  ומכיריי". 
ברמה  קשר  המבטא  תלמודי  מונח 
וגשמי  נפשי  ריגשי,  ביותר.  הגבוהה 
זהו  רק  כי  מבהיר  הזקן  ורבינו  ביחד! 
ישפיע  אכן  שהספר  לכך  הגישה'  'קוד 

בפנימיות ובכך ייחודיותו של הספר.
הספר "פניני התניא" הוא בין הספרים 

'קוד' כניסה,  הבודדים ממש שמיישמים בפועל ממש את אותו 
התכללות  דביקות,  בהתקשרות,  ומוקף  ספוג  כולו  כל  כאשר 
והתאחדות עם הרבי מלך המשיח שליט"א. זהו סוד הצלחתו של 
הספר לגרום ללומדים בו להזדהות, להתעצם ולהרגיש כי אכן כן 
'קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו'". הרב ויצהנדלר 
את  האופנים  בכל  להפיץ  להקפיד  הנוכחים  לכל  ברגש  קורא 
הספר הזה כי זו אחת הדרכים הכי מעולות שבהפצת המעיינות 

עצמם – חוצה. 
בהפתעה מגיע להיכל הישיבה המשפיע בישיבה הגה"ח זלמן 

ורק  אך  במיוחד  שטרח  שליט"א,  נוטיק 
להשתתף בגופו באירוע חשוב כזה. "בספר 
'פניני התניא' רואים אנו שילוב בלתי נתפס 
בין דיוק הכי מירבי בכל תג ואות שבספר. 
שמצליחים  התניא  על  ספרים  כמעט  אין 
בהבנת  כך  כל  גבוהה  דיוק  לרמת  להגיע 
הפשט והבנת המהלך והבנת עומק הדברים 
ובלחלוחית  באור  מוקף  הוא  בבד  ובד 
חסידית שמדביקה את הלומדים מיד בתכנים 
האלוקיים שבו. שילוב שכזה הוא כמעט לא 
בגדר אנושי ואינו אלא מכוחם של ברכותיו 

של הרבי מלך המשיח שליט"א למחבר!"
הסתיים חלקו הרישמי של האירוע הנכבד 
יואל פרידמן  שהונחה ביד אמן על ידי הרב 
החסידית  ההתועדות  ונפתחה  חב"ד  מכפר 
מנחם יעקב  לתוך הלילה עם המשפיע הרב 
הציבור  את  שעורר  מלוד  שליט"א  רייניץ 
את  ובמיוחד  התניא  את  להפיץ  להפסיק  לא  הרחב 
'פניני התניא' זו הדרך פשוטה כמשמעה לקרב את כל 
עם ישראל לתורת החסידות וכמובן לרבי מלך המשיח 
הימים  על  סיפר  שליט"א  יעקב לנצ'נר  הרב  שליט"א. המשפיע 
מאמצים  משקיע  גינזבורג  הרב  כיצד  ראה  בהם  הראשונים 
של  הממוחשבת  המערכת  דרך  תניא  שיעורי  להעביר  עצומים 
'נחייג ונשמע' והרב מנחם מענדל הכהן פרידמן השליח הראשי 
של  בתורתו  יותר  בעומק  לעסוק  הקהל  את  עורר  יהודה  לאור 

משיח ובפרט בשיחות של תנש"א־תשנ"ב.
בהפצת  שלנו  האחרון  המעשה  כי  ואמרו  שבו  כאחד  כולם 
של  המיידית  להתגלות  ממש  מיד  יביא  לחוצה,  עצמו  המעיין 

קאתי מר דא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.
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להביא משיח  בפועל

שאול, חסיד חב"ד ממרכז הארץ, היה די עייף בסיומו של יום 
עבודה מתיש. הוא כבר סיים להתפלל מעריב וכמעט נכנס הביתה 
כשנזכר פתאום בבר מצווה לבנו של ידיד טוב שמתקיימת הערב. 
חברים זה חברים, ושאול שינה את תכניותיו ויצא לכיוון האולם. 
האמת היא שלא היה לו כוח כעת לכלום, לא לפגוש חברים, לא 
לברכות ונימוסים, ובטח שלא לריקודים. הוא תכנן "לקפוץ להגיד 

מזל טוב" ולחזור, למרות שהחברות ביניהם מחייבת ליותר.
מחכה  השולחנות,  אחד  ליד  מקום  ותפס  לאולם  נכנס  הוא 
להזדמנות מתאימה לגשת לאבי חתן הבר מצווה ולאחל מזל טוב. 
וצבעונית בעלת  חוברת קטנה  עיניו על השולחן  בינתיים קלטו 
לרגע  שמה.  הגאולה"  "שמחת  מרשים,  בעיצוב  מהודרת  כריכה 
חשב שזהו עוד אחד מהברכונים הנפוצים שמחולקים בשמחות 

החב"דיות...
הוא עלעל קלות בחוברת והופתע – בפנים הופיעו אמנם ברכת 
המזון וזמירות שבת, אך לנגד עיניו ניבטו מבין הדפים פתגמים 
קצרים וקולעים בגאולה ומשיח, ציטוטים משיחות של הרבי מלך 
המשיח שליט"א, ציטוטים שהזכירו לו את השנים היפות בישיבה 

נעימים  זכרונות  התמימים.  עם  ומשיח  גאולה  בשיעורי  וב770 
החלו מציפים אותו, הוא הרגיש חיות מחודשת נמסכת בעורקיו, 
יש לו תפקיד! יש לו בשורה להפיץ! הוא התנער ממקומו בערנות, 
מפלס דרך בין החוגגים לאחל מזל טוב ובראשו חולפת מחשבה: 
"היכן חבילת עלוני ההסברה בגאולה ומשיח שהסתובבה בבית? 
אחפש אותה כשאחזור ואקח איתי מחר לעבודה, החברים ישמחו 

לשמוע שהמשיח כבר כאן"...

גולת הכותרת של מגוון פעולות
אילו קם ארגון 'ממש' ולו בשביל שאול זה ורבים אחרים כמותו, 
וגאולה על  אין לשער את פעולתם של עניני משיח  דיינו. הלא 
האדם, ובפרט כאשר הם באים כמים קרים על נפש עייפה מטרדות 
עם  ומתמודד  ונדכא  האדם שפוף  הולך  הפרנסה.  וקושי  הגלות 
סדר יומו עמוס המטלות, כאשר קרן אור מבליחה באפלה ומאירה 
את חייו באור של גאולה ועשיה בפועל 'ממש', הלא זוהי הצלת 

נפשות כפשוטה...

מהו הדבר המשותף לבר מצווה, שטיבל, ספריה ומתנה? כולם צריכים 
ויכולים להיות חדורים בעניני משיח וגאולה • כיצד? התשובה בכתבה 

שלפניכם • על קצה המזלג מפעולותיו של ארגון 'ממש' בתחום ההוצאה לאור 
והפקת ספרי איכות החדורים גאולה ומשיח • הארגון שעוזר לכם לקיים 

את הוראות הרבי מלך המשיח שליט"א ומביא חיות להמוני חסידים

חיים בער לוין
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להביא משיח  בפועל

מרכז ההפצה בארץ הקודש – 'ממש' הוא הארגון שעומד מאחורי 
פעולות אלו ועוד רבות, שנועדו בראש ובראשונה לקבל את פני 
ולקיים את הוראתו בהפצת בשורת  הרבי שליט"א משיח צדקנו 
יהיו  השליחות  בעבודת  הפרטים  שכל  ובכך  והגואל  הגאולה 

חדורים בנקודה אחת – כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו.
אכן, ניתן לסכם ולומר בפה מלא כי ספרי 'ממש' ושאר ההוצאות 
וההפקות המושקעות הינם במקרים רבים כטל תחיה, המזכירים 
ומלבים את האש הפנימית  ומבעירים  היחידה,  אודות השליחות 
היוקדת בפנימיות לבבו של כל חסיד, אך עלולה לעיתים להיות 
מוסתרת מפני שטף החיים וטרדות היומיום. מספקי ניצוץ קטן 
של גאולה ומשיח בדוגמת פתגם יחיד או עיון בספר, בכדי לגלות 
ולהצית מחדש את הניצוץ ולהפוך אותו לאש של קדושה הכובשת 
את הסביבה בבשורת הגאולה, כיאה להוראתו של הנשיא "לפרסם 

לכל אנשי הדור".
הסברה,  וחומרי  עלונים   – ומגוון  רב  הפעולות  היצע  אמנם 
בתאריכים  מרכזיות  התוועדויות  וגננות,  למלמדים  מוצרים 
נצח"  "דידן  ה' טבת  חג הספרים  לרגל  אך  ועוד,  ועוד  חסידיים, 
נתמקד באחת מזרועות הפעילות היותר מפורסמות של הארגון – 

הוצאת הספרים חסידית ובפרט בעניני משיח וגאולה.

פרויקט רודף פרויקט
מלכות  'מכון  בתור  למעשה,  החלה,  'ממש'  של  פעילותו 
 770 חיינו  בבית  ידי קבוצת בחורים  על  הוקם  שבתפארת' אשר 
לפני כ18 שנים. המכון עסק בהוצאת שיחות ה'דבר מלכות' של 
הרבי מלך המשיח שליט"א מהשנים תנש"א־ב עם פיענוח ההערות 
ומראי המקומות. צוות נרחב שקד על העבודה המורכבת והוציא 
תחת ידיו שיחה ועוד שיחה שתחילה יצאו לאור עולם בקונטרסים 
בודדים, ולבסוף קובצו ונדפסו בסדרת 'דבר מלכות עם פיענוחים' 

המונומנטלית.

בהנהלת  ברור  היה  'הפיענוחים',  הוצאת  פרויקט  סיום  לאחר 
כך  לא עוצרים, אלא ממשיכים למשימות הבאות.  המכון שכבר 
ניכרה  הדרך  בתחילת  כבר  'ממש'.  ספרי  ראשוני  לצאת  החלו 
מערכת היחסים הייחודית שפיתח המכון עם חסידי חב"ד והציבור 
הרחב – חברי המכון זיהו את הצורך והדרישה העולה מן השטח 
גילה  מצידו  והציבור  ומשיח,  גאולה  בעניני  חדשים  לספרים 

המתנה שלא הוחזרה באופן המתקבל
על כוחם והשפעתם של הספרים ניתן ללמוד מהסיפור 

הבא:
סיבה  התעוררה  מהמרכז,  חב"דניקית  ק',  אצל 
שהצריכה טיפול בשיטה אלטרנטיבית כלשהי. בבירוריה 
אודות מישהי המתמחה בנושא זה היא הגיעה לאישה 
חרדית מבני ברק שמצאה חן בעיניה, והחליטה לקבוע 

אצלה את הטיפול.
כאות תודה על העזרה שהגישה לה, העניקה לה ק' 
'משיח  היוקרתי  האלבום  את  הטיפולים  אחד  בסיום 
תמונות ורגעים'. כאשר הבחינה המטפלת בספר והבינה 
מה אופיו מיהרה לומר: "לא תודה, אנחנו לא סוברים 
כך, לנו יש שיטה אחרת ודרך משלנו"... ק' לא נרתעה 
ואמרה: "בסדר, ובכל זאת אשאיר לך את הספר. לכל 

היותר אקח אותו בחזרה בפעם הבאה שאבוא".
בסיומו  הבא.  התור  מועד  הגיע  כשבועיים  לאחר 
התעניינה ק' היכן הספר על מנת לקחתו, אך המטפלת 
במשך  הספר?  את  לי  להשאיר  "תוכלי  לומר:  מיהרה 
הימים שהוא היה אצלנו דפדפו ועיינו בו כל בני הבית 

וכל כך התרשמו, נשמח מאוד שיישאר עבורנו"...
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המבוקשים  האיכות  ספרי  לנוכח  מוגברת  התעניינות 
שהחלו מופיעים בחנויות ובדוכני המכירות.

חברי  יכלו  כבר  רב  לא  זמן  ולאחר  ספר,  רודף  ספר 
ומשיח  גאולה  ספרי  במדף  להתהדר  המכון 
החלה  זה  בשלב  ידם.  מתחת  שיצא  מפואר 
ומתרחבת  הולכת  המכון  פעילות  אט  אט 
נוספים  לתחומים  בלבד  לאור  מהוצאה 
והפצה,  הסברה  חומרי  לחגים,  עלונים   –
מוצרי משיח, ארגון שבתות 'ופרצת' והפקת 
חומרי עזר לגננות ומלמדים. גם שמו של 
הארגון עבר שינוי והחל להיקרא 'ממש – 

מרכז ההפצה בארץ הקודש'.

יבול מבורך
הארגון  מטריית  תחת  אמנם 
מסתופפות פעילויות רבות, אך בשביל 
רבים 'ממש' היה ונשאר המילה הנרדפת 
גם  איכותיים.  ומשיח  גאולה  לספרי 
הטרדות  למרות  'ממש',  במערכת 
את  זנחו  לא  הרבים,  והעיסוקים 
כל  החלה  ממנו  החשוב  התחום 
כל  לאורך  מושם  רב  דגש  הפעילות. 
ספרים,  הוצאת  המשכת  על  השנים 
וגאולה,  המשיח  בתחום  ובמיוחד 
למרות הוצאות הענק הבלתי־נתפסות 
שיחות  על  רק  זו.  פעילות  שדורשת 
ה'דבר מלכות', למשל, יצאו עד היום 
ובחלקם   )!( שונים  ספרים  כעשרה 

סטים של כמה כרכים כל אחד.
לכך  ניתנת  מרבית  לב  תשומת 
למגוון  מותאמים  יהיו  שהספרים 
קהלים, סגנונות וגילאים. כך לדוגמא 
'מסתר  הספרים  את  למצוא  ניתן 
צפונותיך' ו'ילקוט אמרים' המתאימים 
לקהל תורני, 'תקע בשופר גדול' שהינו 
מצוין גם עבור יהודים כאלו שעדיין 
'דבש  ומצוות,  תורה  שומרי  אינם 
מיוחד  באופן  המותאם  מלכות' 
לנשים, ואת ספר הקומיקס 'מרדף 
'נפלאות'  ספרוני  וסדרת  אמיץ' 

שנועדו במיוחד עבור ילדים.
במינם  מיוחדים  ספרים  שני 
הינם  לעצמם  ברכה  הקובעים 
'נביא מקרבך' והאלבום הפופולרי 
ספרים  ורגעים'.  תמונות  'משיח 
מאומצת  ומחשבה  רב  שהון  אלו, 
שיענו  מנת  על  בהפקתם  הושקעו 
ביותר  הגבוהים  הסטנדרטים  על 
בגשמיות,  והן  ברוחניות  הן 
ממש  של  הדגל'  'ספינת  הינם 

והגואל  הגאולה  בשורת  והסברת  לפרסום  הנוגע  בכל 
נוספים ממדף  כותרים  כמו  אלו,  לקהל הרחב. ספרים 
הספרים האיכותי של ממש, עברו בהצלחה מרובה את 
וקומפלימנטים  וגרפו מחמאות  מדורי בקורת הספרים 

בעיתונות ובמדיה הן הכללית והן החרדית.
לומר  שנוהגים  כפי  לפרסום"  )"הותר  לציין  יש 
את  קוראים  שאתם  שבשעה  התקשורתית(,  בעיתונות 
השורות הללו מודפס ברגעים אלה ממש )לא בשבת ח"ו 
כמובן(, רב־המכר הבא של 'ממש' שמנגיש את המשיח 

אל המון העם האינטלקטואלי וההמוני כאחד.
אודות  ורישומים  ציטוטים  אלבום  "השליחות" 
משיח  שהוא  דורנו  נשיא  ע"י  דורנו,  של  השליחות 
בדורנו, בו ניתן מקום של כבוד ל'שליחות היחידה של 
דורנו' כמובן. הספר האלבומי המרשים יושק אי"ה לרגל 

יובל השלושים לה' טבת – אז רוצו לחנויות!

מאחורי הקלעים
רבים מאתנו נוטים לפעמים להקל ראש בכל הקשור 
להוצאת ספרים. "מה בסך הכל יש כאן"? יטענו המשיגים. 
"זו עבודה של שתי דקות", יהיו כאלה שיאמרו. ובאמת, 
למרות שהדברים עלולים להיות נכונים, אך "לא בבית 

ספרנו"...
'מאחורי הקלעים', עשויים  היודעים את הנעשה  אלו 
השיא  את  לשבור  מנסים  ב'ממש'  כי  לחשוב  לעיתים 
העובדה  כאן  ספר.  בכל  והשקעה  העצמי של מחשבה 
כי ספר אינו יכול להיות דבר ה'נשלף מהשרוול' הינה 
ראש  מקילים  לא  ב'ממש'  העבודה.  ושיטת  המדיניות 
פרויקט  הינה  וספר  ספר  כל  על  העבודה  פרט.  בשום 

בעל חשיבות בפני עצמו.
כל  הראשוני.  והרעיון  במחשבה  הינה  ההתחלה 
מחשבה ורעיון נשקלים ונבחנים הדק היטב היטב הדק, 
המחשבה  מעולם  הדברים  את  מורידים  שלבסוף  עד 
חומר,  של  ליקוט  נדרש  אם  ביותר.  הקטנים  לפרטים 
בעלי  חכמים  תלמידי  אברכים  צוות  לתמונה  ייכנס 
ויעמלו  והחסידי,  בקיאות רבה בארון הספרים התורני 
ביזע על ליקוט החומר וחלוקתו לפי נושאים וכותרות. 
יוגש החומר לצוות העריכה שעושה ימים  בשלב הבא 
ידו,  ומתוקן מתחת  נאה  דבר  להוציא  על מנת  ולילות 
החומר  את  ועורך  מסדר  מרובים  ומחשבה  ובמאמץ 
בהתאם לתוצאה המבוקשת. זר כי ייקלע בזמנים שכאלה 
למשרדי מערכת 'ממש' עלול להתבלבל ולחשוב שנכנס 
שקוע  אברך  כאן  בכה,  וזה  בכה  זה  דבורים.  לכוורת 
נוסף  בעיון בספר עב כרס, מהעבר השני מגיח אברך 
ובהם מקורות  ובידו צרור דפים שהצליח להשיג כעת 
נוספים הקשורים לנושא, ליד הקיר תבחין באחד מחברי 
המערכת עומד על כיסא וסוקר את ארון הספרים הענק 

כשהוא תר אחרי 'המשך' כלשהו, וכן הלאה...
ויובא  נוספות  הגהות  לעבור  החומר  יצטרך  בהמשך 
לעיונם של רבנים ומשפיעים – כנדרש בהתאמה לאופי 
הספר. ישנם עוד שלבים נוספים של החלטה על צורת 
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לשלב  מגיעים  שלבסוף  עד  ועוד,  ועוד  ועימוד,  עיצוב  ההגשה, 
ספר  וכל  הקטנים',  'הפרטים  את  מזניחים  לא  כעת  גם  ההדפסה. 
זוכה לצאת ממכבש הדפוס באופן של "זה א־לי ואנווהו", תורה נאה 

בכלי מפואר, כפי שהורנו הרבי מלך המשיח שליט"א.

משיח בכל הפרטים
כאן אנו חוזרים לשאלה שהצגנו בפתיחת הכתבה, כיצד כל דבר 
קשור למשיח וגאולה? ובכן, כל דבר אכן יכול וצריך להיות קשור, 

השאלה היא רק עד כמה רצון ומחשבה אנו משקיעים בעניין.
לשליחות  השמחה  את  לקשר  ניתן  חתונה,  או  מצווה  בר  בכל 
או  הגאולה,  זועקת בשורת  דפיו  נאה שמבין  בברכון  היחידה, אם 
את  גם  ואירועים.  לשמחות  כתשורה  המוצעות  נוספות  בחוברות 
בית הכנסת הקרוב לבית וכל שכן וקל וחומר את הספריה הפרטית 
פני  קבלת  הוא  הלא  טפי',  ב'זהיר  להחדיר  וצריך  ניתן  והאישית 
משיח. הכיצד? על ידי הספרים. לימוד עניני גאולה ומשיח שבתורה, 
אומר הרבי מלך המשיח שליט"א, הוא הדרך הישרה למהר ולזרז 
לנו  הגורם  הוא   – מכך  ולמעלה  צדקנו,  משיח  ביאת  את  ולפעול 
לחיות כבר עכשיו בהתאם לזמן המיוחד בו נמצאים – ימות המשיח 
בשטיבל  המתרחש  את  בנפשכם  שוו  כעת,  הגאולה.  התחלת  וסף 
הסמוך בעת אשר בחורים רכים ואברכים צעירים ימצאו בו ספרי 
הלא  המתפללים,  אחד  ידי  על  נתרמו  אשר  שונים  ומשיח  גאולה 
הדברים חודרים ומחלחלים, ומן המחשבה והמוח שבראש יורדים 

ומשפיעים גם על רגש הלב...!
זהו גם פתרון מוצלח ביותר עבור השאלה המוכרת – מה נוכל לתת 
כמתנה, למורה בסוף השנה או לקולגה בעבודה, לידיד, לשכן או 
לקרוב משפחה? ובכן, כעת התשובה ברורה וידועה – ספר בעניני 
'ממש'  ארגון  חברי  של  המאומצת  עבודתם  ולאור  ומשיח!  גאולה 
זכינו לספרים בעניני גאולה ומשיח אותם אפשר לתת כמתנה הן 
לילדים והן למבוגרים, הן לחסידים והן למקורבים, הן לימות החול 

והן למועדים. מכם ובכם הדבר תלוי...

שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  עורר  רבות  פעמים 
האישית  לספריה  קודש  ספרי  להוסיף  הרבה  החשיבות  על 
והביתית, בנוסף ובמיוחד מאז ה' טבת ה'תשמ"ז, וחוזר על 
כך גם בדבר מלכות פרשת ויגש, מזכיר הרבי את הענין של 
וכפי  לאור,  לצאת  אי"ה  שעתידים  ספרים  על  מראש  מינוי 

שזה נקרא בלשון הידוע "פרענומעראנטן".
על  עובד  שהיה  שלכותב  היה,  הנ"ל  העיקרון  של  עיקרו 
בידעו  לעבוד  להמשיך  הכלכלי  הביטחון  את  יהיה  ספרים, 
את המחיר  ישלמו  בודאי  והם  לו  יש  כבר  מנויים  שכך־וכך 

המלא על ספרו.
כן הדבר גם בנוגע להוצאת ספרים או למכון הוצאה לאור, 
להחזיק  על־מנת  השנה  כל  במשך  רב  הון  משקיעים  אשר 

עובדים שיתעסקו בכתיבת, ליקוט והפקת ספרים חדשים.
ואנשים  עובדים  מחזיקים  'ממש',  של  לאור  בהוצאה  גם 
במשך  השנה  כל  הקודש  לעבודת  מתמסרים  אשר  מסורים 
שדבר  המרובות  ההוצאות  את  להבין  ונקל  רבות,  שנים 
ולפלח  הספרים,  שוק  של  הרעוע  למצב  בנוסף  דורש,  זה 
הלקוחות הקטן של המעוניינים בספרי גאולה ומשיח יחסית 

לשוק הכללי.
לכן החליטו ב'ממש' שכל מי שתורם הוראת קבע באופן קבוע 
100 ₪ לחודש יהיה שותף מלא בהוצאה  החל מסכום של 
לאור הקבועה, גם יקבל אי"ה כל ספר חדש שמודפס וגם יזכה 
לקיים את הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א להשתתף ב'מינוי' 
למשרדי לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים  'פרענומעראנטן'.   – 

'ממש': 077-5123-770

ה'שער' לכל עניני העבודה והיא היא ה'שליחות היחידה' ויסוד כל קיומנו ידוע בשער בת רבים יסודיות ומרכזיות העבודה להבאת המשיח שהיא קריאה של חיבהב"ה
שנים המוסד 'ממש – מרכז ההפצה בארץ הקודש' מוכר לכל אחד ואחת שדברי כחסידים וכמאמינים. הפועל  כמוסד  בליבו,  נוגעים  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כלים ולתאר את ההוצאות הכבירות שלוקח על עצמו המוסד, ללא מקור בר שכולו קודש להכנת העולם לקבל פני משיח צדקנו. ואין צורך להסביר הקדושים נוגעים לליבו לשנס מתניים ולסייע בכל האפשרי למוסד 'ממש' אין די באר גודל הזכות, ההכרח ואף החובה הגמורה לכל מי שדבריו את אש הפעילות בקרב אנ"ש ובציבור הרחב.בדברי דפוס והן בהרצאות, כינוסים והתוועדויות שכולם מכוונים להגביר והסברתה בקרב כל סוגי הציבורים, הן בחומרי הסברה, הן במוצרים, הן על גבי שנים למען מטרה אחת ויחידה הנחלת בשורת הגאולה, הפצתה כ"ק  יהיו  ואחת מאיתנו  בכדי שלכל אחד  וכדו',  'תקציבים'  יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!בבני חיי ומזוני, וברוחניות – יתממשו רגע אחד קודם!שליט"א בהתגלות מלכותו לעין כל כאשר כל ייעודי הגאולה בגשמיות, בעיני בשר את התממשות נבואתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ובטוחים אנו כי בזכות שותפות הצדקה להבאת הגאולה נראה תיכף ומיד כתף והיו שותפים של ממש באופן קבוע וחודשי בממונכם למוסד 'ממש' אנו פונים בזאת בקריאה של חיבה לכל אחד ואחת מאנ"ש – אנא הטו מתאימים וראויים לבצע את שליחותנו.קיימא של 

הרב מאיר ווילשאנסקי
ר"מ ומשפיע בישיבת חח"ל צפת

הרב שמעון ויצהנדלר
פרסומי 'ממש'ראש ישיבת תות"ל ראשל"צ ועורך 

הרב מנחם הכהן כהן
רב ק"ק חב"ד באר־שבע

הרב אסף חנוך פרומר
 משפיע בישיבת חח"ל חיפה

ועורך ספרי 'ממש'

הרב מנחם מענדל פרידמן
משפיע ישיבת חב"ד פתח תקוה

הרב משה קורנוויץ
מו"צ ור"מ בישיבת חב"ד נצרת עילית
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ה'פרסומת' החב"דית
אחד הדברים המשמעותיים בו נבדל דורנו זה האחרון מהדורות 
בכל  לנו  לשדר  שדואגים  והמסרים  הפרסומות  הוא  לו,  שקדמו 
רגע נתון. מודעות רחוב, עלונים בדיוור ישיר, פרסומות ייעודיות 
מעוצבים  והדפסים  הפלאפון,  ובמכשירי  במחשבים  המרצדות 
– הם רק מעט מהדרכים של  כל מוצר במזווה הבית  העוטפים 
המשווקים לשדר לנו מסרים גלויים וסמויים בכל דרך אפשרית, 
רגע  לקראת  אותה  ולהכשיר  שלנו  התודעה  על  להשפיע  בכדי 

האמת – הצעידה במשעולי הסופרמרקט עם עגלת הקניות...

בדור  והמדיה  עולם הפרסומת  דבר, את מה שהבין  וכמו בכל 
האלפיים, חזה נביא הדור ומנהיגו, הרבי מלך המשיח שליט"א, 

כבר עשרות שנים קודם לכן.

בהתוועדות שנערכה בתוך ימי התשלומין של שנת תשל"ד, בשבת 
יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  י"א בסיון,  פרשת נשא, 
במבצע 'בית מלא ספרים'2, שנועד – בדיוק כמו הפרסומות, רק 

1( לשון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחת ש"פ ויגש ה' טבת תשמ"ח, התוועדויות 
ח"ב עמוד 165, מוגה.

2( כפי המופיע ב'לוח היום יום', כבר בשנת תשל"ג החל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
ספרים',  מלא  'בית  באופן שיהיה  ופרטיות,  ציבוריות  ספריות  ועודד הקמת  נרחבת,  בתעמולה 
)שיחו"ק  בבית  גם את הרחבת הספריה הפרטית  זה  כמה פעמים בהקשר  הזכיר  ובמשך השנה 
תשל"ג ח"א ע' 200, ועוד(, אך רק בשבת פרשת נשא תשל"ד, הגדיר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א במפורט את ההוראה, והפך אותה ל'מבצע' של ממש, שהצטרף בהמשך לעשרת מבצעי 

המצוות.
ולהעיר, שמטבע הלשון 'בית מלא ספרים' נאמר לראשונה על ידי קרח, שהיה היהודי הראשון 
שחלק על משה רבינו, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א העלה מטבע לשון זו לקדושה, והפך 

אותה ממשפט שנאמר על מנת לחלוק על נשיא הדור, לאחד מדרכי ההתקשרות לנשיא הדור.

בצד הקדושה – להפוך את אוויר הבית לאוויר של תורה ויראת 
שמים, ולשדר לבני הבית ללא הרף מסרים של אלוקות וחסידות:

"בהמשך להמדובר לעיל בנוגע ל'מבצעים', הנה, נוסף על עצם 
הקיום של ענינים אלו, ישנו ענין הזיכרון אודות עניני המבצעים;

בית  שבכל   – ספרים'  'מבצע  ידי  על  נעשה  )הזיכרון(  זה  וענין 
בישראל יהיו הספרים 'חומש' 'תהלים' ו'סידור' וכו'; ובמילה "וכו'" 
עצם  מצד  רק  לא   – הדבר  ומעלת  ל'תניא'.  לראש  לכל  הכוונה 
ובפשטות:  שבזה.  הזיכרון  ענין  מצד   – כאמור  גם,  אלא  הלימוד, 

הספרים מזכירים להאדם על דבר קיום מצוות אלו.
. . ונוסף על פעולת הזכרון באדם למטה, הרי זה פועל . . 'מהפיכה' 

בכל העולמות..."3.
בשיחה זו הניח הרבי מלך המשיח שליט"א את היסוד למבצע 

'בית מלא ספרים', שנוסד כהמשך וכ'הרחבה' ל'מבצע תורה'4.
לימים5, החל הרבי שליט"א לכנות את המבצע בשם 'בית מלא 
הגאולה  עם  המבצע  את  קישר  ובכך  וחכמיה'6,  יבנה   – ספרים 

3( שיחות קודש תשל"ד חלק ב' עמוד 179.
4( בקובץ 'הערות התמימים ואנ"ש – 770 איסטערן פארקווי' עש"ק פ' לך לך תשל"ז )גליון 
סג( נדפס מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לא' מאנ"ש על השאלה מה הקשר בין מבצע 

'בית מלא ספרים' ל'יבנה וחכמיה': "שניהם פרטים והרחבת מבצע תורה".
וכן בלקוטי שיחות חלק כ' עמוד 375 "'בית מלא ספרים' – "יבנה וחכמיה", שקשור עם 'מבצע 

תורה'".
כבר התבאר  ותפלה",  דתורה  "בית מלא ספרים –  נדפס הלשון:  כ"ק אד"ש  )ואף שבאגרות 
תשל"ד,  אלול  תחלת  כללי  במכתב  וכן  כדלעיל,  דוקא,  תורה  למבצע  במיוחד  שייך  שהמבצע 

שמבצע זו הוא מהקו דתורה(.
5( שיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יום שמחת תורה תשל"ה.

6( בקובץ הערות התמימים ואנ"ש מאריסטאן )גליון תרמ"ח י' שבט תש"נ עמוד צ'( כתב הרב 
העמודים  הרב(  בלשון  המקורית  )בהוצאה  דיבורים  שבלקוטי  נפלא,  רמז  ליפסקר  יצחק  יוסף 

על איזו מצווה מעשרת המבצעים ציווה משה רבינו ביום הסתלקותו? | מה היתה ה'נבואה' 
של אדמו"ר הריי"צ על 'בית מלא ספרים'? | כיצד הרבי שליט"א הקדים את עולם הפרסומת 

בעשרות שנים? | מה העצה של הרבי שליט"א לבית שמח ומאושר? | מה עושים עם 
ילדים קטנים שקורעים את הספרים שקונים עבורם? | האם יכול להיות קיר ריק ללא 
ספרים בבית חב"די ואיך עושים 'מהפכה' בכל העולמות?... | יריעה מיוחדת על מבצע 

'בית מלא ספרים' לרגל חג הספרים יום הבהיר ה' טבת, בו 'דידן דהספרים נצח'1

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

ה'כתר'
של עשרת המבצעים
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העתידה7, כידוע בקשתו של רבן יוחנן בן זכאי מאספסיינוס קיסר 
את  פועלים   – בתורה  העיסוק  ידי  שעל  וחכמיה",  יבנה  לי  "תן 
התוקף ד'אדיר' דקדושה, ועל ידי זה מבטלים את ה'אדיר' דלעומת 
עוד   – הראשונה  הפעולה  היתה  שזו  יפול",  באדיר  "הלבנון  זה, 

קודם החורבן – להביא את הגאולה.
עם הנצחון המופלא ביום הבהיר ה' טבת תשמ"ז, אשר הפליא 
נצח',  )דהספרים(  'דידן  בו  ביום  העמים  כל  לעיני  חסדו  את  ה' 
מידי  כאשר  משמעותית,  תנופה  ספרים'  מלא  'בית  מבצע  קיבל 
זה, לבטא  יום  שנה בשנה מרגיש כל חסיד חובה נפשית בהגיע 
לילדיו,  לו,  נוספים;  את רגשותיו הנלבבים ברכישת ספרי קודש 
למכריו, לספריה הציבורית ועוד ועוד, ובכך לקיים את רצון קודשו 
את  פועל  לידי  ולהביא  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של 
רצונו, שכל בית יהודי בכלל, ובית חב"די בפרט, יהיה "בית מלא 

ספרים" כפשוטו ממש.

ה'כתר' של עשרת המבצעים
ביחס  נפלאה  ישנה מעלה  'בית מלא ספרים'  למעשה, במבצע 
לשאר עשרת המבצעים, בכך שעצם הצטרפותו ל'מבצעי המצוות' 
הוא חידוש של הרבי מלך המשיח שליט"א8, שביאר באריכות כיצד 
ברכישת ספרי קודש מקיימים מצוות עשה של כתיבת ספר תורה: 

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת".
לא זו אף זו, מצוות כתיבת ספר תורה – שהיא היא מבצע 'בית 
מלא ספרים' – מתייחדת בכך שמשה רבינו אמר אותה לבני ישראל 
יום בו מתעלה כל תורתו ועבודתו  ימיו ושנותיו,  ביום בו מלאו 
גודל חשיבותה והקשר  ימי חייו, דבר המראה על  אשר עבד כל 
לשאר  ביחס  בה  שיש  הנפלאה  והמעלה  רבינו,  משה  עם  שלה 

מצוות התורה שנמסרו לבני ישראל על ידי משה רבינו.
ועל כל אלה הגדיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להתבטא, שאף שמבצע 
בשאר  שאין  מופלאה  מעלה  יש  בו  דווקא  הרי  'חובה'9,  אינו  זה 

מתאימים עם תוכן המאורעות שהתרחשו באותן שנים, ולאחר רמזים נפלאים על י' שבט תש"י, 
דיבורים  דידן, שבלקוטי  בנידון  נפלא  רמז  גם  וכ"ב שבט תשמ"ח, מוסיף  שמיני עצרת תשל"ח 

עמוד תשלה מובא באריכות התייחסותו של אדמו"ר הריי"צ לענין ד'יבנה וחכמיה'!...
7( הדרן על מסכת מכות, י' שבט תשכ"ה.

ולהעיר, שהענין ד'יבנה וחכמיה' קשור עם המשך ענין הנשיאות, שהרי יחד עם יבנה וחכמיה 
ביקש רבן יוחנן בן זכאי גם "שושילתא דרבן גמליאל". ונמצא שיש קשר הדוק בין ה' בטבת בו 
'דידן דהספרים נצח' ובכך המשיך ענין הנשיאות )כידוע לשון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
ש"המלחמה היא על הכסא"(, עם הענין ד"בית מלא ספרים – יבנה וחכמיה", הקשור גם הוא עם 

המשך הנשיאות.
8( בלקוטי שיחות חלק כ"ג עמוד 25, שיחה לחג השבועות: "מכל הנ"ל מובן ג"כ עד כמה נחוצה 
ההשתדלות שכל יהודי יהיו לו ספרים בביתו – ומה טוב "בית מלא ספרים" – אבל עכ"פ מוכרח 
שיימצאו אצלו ספרי היסוד: )סידורים( חומשים )תנ"ך(, משניות, ספרי פסקי דינים וכו'. ושיהיה 

"ולמדה" בהם, "שימה בפיהם"...".
ובלשון מפורשת יותר בשיחת ש"פ ויגש ה' טבת תשמ"ח )התוועדויות ח"ב עמוד 165(: "בנוגע 
למצות כתיבת ספר תורה, כתב הרא"ש שחיוב זה עיקרו "בדורות הראשונים שהיו כותבין ס"ת 
ולומדין בו, אבל האידנא שכותבין ס"ת ומניחין אותו בבתי כנסיות לקרות בו ברבים, מצות עשה 
היא על כל איש מישראל אשר ידו משגת לכתוב חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושי' להגות בהן 

הוא ובניו, כי מצות כתיבת התורה היא ללמוד בה . . הם הם הספרים שאדם מצווה לכותבם".
"ובדורותינו אלה שאין צורך לכתוב ספרים מכיון שיכולים להשיג ספרים הנדפסים, יש לומר 
שיוצאים י"ח גם ע"י קניית ספרים הנדפסים, שגם על ידם נעשה עיקר ותכלית המצוה "ולמדה גו' 
שימה בפיהם" לימוד וידיעת התורה" )וראה המשך דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ]וכן 
בהערה 23 בשיחה[ שמבחינה מסויימת יש מעלה בספרים הנדפסים על פני הספר תורה עצמו!(.

9( על אף המובא לעיל בהערה שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א קישר מבצע זה עם הביאור 
בגדר קיום מצוות כתיבת ספר תורה בזמן זה, התבטא כ"ק אד"ש במקומות אחרים שאין זה חיוב 
281( לאחר שעורר על מבצעי המצוות:  )שיחו"ק ח"ב עמוד  ובשיחת ש"פ בלק תשל"ד  ממש. 
"האמור לעיל מיוסד על מפקחין על צרכי צבור בשבת, שזה מובא בשו"ע . . בנוגע לדברי רשות . 

המבצעים, שכמו ש"טלית הינה רשות, ואף על פי כן היא מורה 
על דרגת הכתר, ועד"ז מבצע 'בית מלא ספרים', שגם הוא אינו 
ענין של חובה אלא רשות, ומכל מקום מורה על 'כתר' שלמעלה 

מכל הספירות"10.

מלא כפשוטו
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  התייחס  השנים,  לאורך 
פעמים רבות למבצע בית "מלא ספרים", ובכל פעם הדגיש והאיר 

פרט נוסף בקיום המבצע על הצד הטוב ביותר.
לכל לראש הדרישה היא שהביא יהיה "מלא ספרים" כפשוטו: 
יותר, כי, כל  "ש"מלא" לאמיתתו פירושו שאי אפשר למלא עוד 
זמן שיכולים למלא עוד יותר, אינו "מלא" בשלימות. ובנידון דידן 
– שכל זמן שישנו ספר בעולם ששייך לבית זה ולעת עתה הרי הוא 
מחוץ להבית, אין זה עדיין "בית מלא ספרים" לאמיתתו, ולכן יש 
להמשיך בכל הנ"ל באופן ד"המתחיל במצוה אומרים לו גמור" עד 

לגמר ושלימות הענין"11.
לדאוג  צריך  אלא  בספרים,  מלא  יהיה  שהבית  בכך  די  לא  אך 
"שהספרים לא ישארו על המדף או בארון אלא שכל הבית יהיה 
ממולא בתוכנם של הספרים"12, שענין זה נעשה הן על ידי לימוד 
ושימוש בספרים, והן על ידי זה שהשימוש בספרים וההנהגה על 
פיהם – הוא עיקר הנהגת הבית, והוא זה ש'נותן את הטון' לכל 
המתרחש בבית, עד שהבית עם כל הנעשה בו טפל לספרים, שאזי 
גם שאר החפצים והענינים שממלאים את הבית, נעשים גם הם 

'בית מלא ספרים'13.
והדרך לכך הוא על ידי רכישה של ספרים חדשים, שבטבע האדם 
"שכשמתווסף עוד ספר, הרי )כטבעם של כל עניני חכמה( נפעלת 
הוספה בכל הספרים שישנם כבר בעבר. וכפי שרואים בפשטות, 
שעל ידי הידיעה שמתווספת מהספר החדש נפעלת גם-כן הוספה 
בכל שאר בידיעות – הן בהידיעות מהלימוד בספרים שלמדו כבר 
בעבר, והן בהידיעות שיתווספו על-ידי הלימוד בעתיד )בספרים 
שישנם כבר, או הידיעות שיתווספו כשיחזרו שוב על עניין מסוים 

וכיו"ב("14.

. אבל כאן מדובר הרי לא בדברי הרשות, אלא בנוגע למצוות, ולא צריך להיתר הזה כי זה מצוה . . 
ואפילו "בית מלא ספרים", שאף על פי שלא כתוב בתורה שצ"ל בית מלא ספרים, מכל מקום זה 
גם כן מצוה . . שאף על פי שאין מצוה שהבית יהיה מלא ספרים, מכל מקום, עצם הענין שבבית 
יש ספרים זה גם כן ענין של מצוה, כי על ידי שהבית הוא מלא ספרים, פועל שזה יהי' בית קדוש, 

כי הוא מלא ספרי קודש".
10( משיחת ש"פ בלק תשל"ד, שיחו"ק ח"ב עמוד 282.

וכן בבכמה מקומות )ראה לדוגמא במכתב לתלמידי ישיבת תומכי תמימים מונטריאול, סיום 
ירחא תליתאי תשל"ד( קישר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהערות בשולי הגליון את הענין 
ד'בית מלא ספרים' עם המבואר בחסידות )אור התורה קורח ע' תרסב( שזהו ענין של עשר ספירות 

דאצילות.
11( התוועדויות ה'תנש"א חלק ב' עמוד 103.

12( ימים שבין יו"ד וט"ו שבט תשמ"ז, לקו"ש חלק לא עמוד 239.
13( כמו שמציין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מספר פעמים לדין במסכת שבת )צג, ב( 
ובלשון כ"ק  לו".  ש"המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי – פטור אף על הכלי, שהכלי טפלה 
הנה  וכו'  כלים  צ"ל  שבבית  ואף  ספרים  מלא  בית  קרח  ר"פ  מארז"ל  לשון  לזה  "דוגמא  אד"ש: 
כשהבית מלא ספרים שכל עיקרו של הבית הוא זה שנמצאים בו ספרי קדש אז הבית עצמו )וכל 
שאר הענינים שבתוכו( בטל וטפל אליהם )שיחת ער"ח מנחם אב תשל"ד – לקוטי שיחות חי"ג 

עמוד 275, ובהערה שם. ועד"ז לקו"ש שם ע' 229(.
שבכמה  ולהעיר   .478 עמוד  ב'  חלק  תשנ"ב  קודש  שיחות  תשנ"ב,  טבת  ה'  ליל  משיחת   )14
החדשים  הספרים  על  מראש  'מנוי'  לעשות  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  עורר  מקומות 
שיוצאים לאור, כך שכל ספר חדש שיצא לאור יגיע לידיו )ספר השיחות תשנ"ב ח"א עמוד 226, 

ועוד(, וענין זה מזרז את הגאולה.
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למהותו  המתאימים  ספרים  רק  נכנסים  חסידי  שלבית  וכמובן 
להכניס  עוולה  יעשו  לא  נשיאינו  רבותינו  ומקושרי  הבית,  של 
לביתם ספרים אסורים מכל סוג שהוא, לא בגסות ולא בדקות15. 
ובפרט, שכל ענין הגאולה דהספרים הוא הנצחון וההוכחה שענין 

הנשיאות ממשיך ללא שום הפסק חס ושלום.
ועל דרך החיוב: ההדגשה ברכישת הספרים היא דווקא בספרים 
כאלו הקשורים עם ההתקשרות לנשיא הדור והוראותיו16, ובפרט 
הוראתו הברורה ש"הדרך הישרה הקלה והמהירה מבין כל דרכי 
הוא  ממש,  בפועל  צדקנו  משיח  וביאת  התגלות  לפעול  התורה 
לימוד התורה בעניני הגאולה ומלך המשיח". ובאותיות פשוטות: 
ומחזקים  ומשיח,  גאולה  בעניני  העוסקים  ספרים  דווקא  לרכוש 

את האמונה בנצחיותו של נשיא הדור, בברכותיו ובהוראותיו.
לנשי  במיוחד  שייך  חדשים  קודש  ספרי  רכישת  של  זה  וענין 
זכות  זו  הרי  ד"מכיון שזהו קשור בהנהגת הבית,  ישראל,  ובנות 
. . בכלל, הנוהג הוא  מיוחדת לעקרת הבית, ונשי ובנות ישראל 
בנוגע לכלי הבית )רהיטים( שעקרת הבית דורשת אותם ובוחרתם 
הבית,  תפארת  תהי'  שזו   .  . בתודעתה  איפוא  להחדיר  יש  וכו'. 

שמצויים בו ספרים רבים טובים ויפים"17. 
ולא רק בספריה המפוארת בסלון הבית, אלא גם בחדרי הילדים 
"יש "נחיצות שבחדרי הילדים יהיו ספרי קודש – כי עצם מציאות 
הספרים בחדרם עושה עליהם רושם חזק. ומזה מובן שאין הכוונה 
ספר  רק  או  חובה,  ידי  לצאת  כדי  אחד  ספר  בהנחת  שיסתפקו 
ותו  בחדרו(  שמתפלל  סידור  )כמו  הכי  בלאו  אותו  שצריכים 
פי שיש  על  . שאף   . "בית מלא ספרים"  להיות  צריך  אלא  לא, 
עצמו(,  הילד  על  )נוסף  הילד  של  בחדרו  וחפצים  דברים  כמה 
מיטה שולחן וכיוצא בזה )כולל תשמישי קדושה, כמו טלית קטן 
של הילד ונרות שבת של הילדה(, הרי . . מוכרח 'למלאות' את 

החדר"18.
ובזה עצמו ההדגשה היא, שהמבצע אינו רק להניח בחדרי הילדים 
ספרים השייכים לבית, אלא "שלכל ילד וילדה )גם הקטנים ביותר, 
שהגיעו לכלל הבנה, משתינוק מתחיל לדבר כו'( יהיו ספרי קודש 
ברשותם  שיהיו  ספרים  ותהילים,  חומש  סידור,  כמו  משלהם, 
ואחריותם, ויניחו בחדרם . . ובוודאי יסבירו להילדים שלא יחששו 
להרבות להשתמש בהספרים מחשש שיתקלקלו וייקרעו – מכיוון 

שהבטיחו להם ספרים חדשים ומהודרים עוד יותר"19...

ופרצת!
שגם  להדיא  ברור  זולתו"20,  טובת  הדורש  הוא  ש"חסיד  והיות 
מבצע זה – כמו שאר מבצעי הקודש שזיכה אותנו כ"ק אדמו"ר 
פנימה, אלא  בבית  מוגבל  אינו   – מלך המשיח שליט"א מאוצרו 

15( ואף אם אין בזה שום סרך 'איסור', הרי כפי שעל דרך החיוב הספרים המותרים מכניסים 
אור וחיות לבית, ומשנים את האווירה של הבית, כך גם הספרים שאינם תואמים את הלך הרוח 
והחינוך הטהור על נצחיות חייו הגשמיים של נשיא הדור – הרי עצם מציאותם של ספרים כאלו 

בבית משפיע על אוויר הבית!
364: "אם עוברי רצונו, רחמנא ליצלן – מוסיפים בספרי  'אוצר המלך' ח"א, עמוד  16( ראה 

ֹחשך, על אחת כמה וכמה שצריך להיות הוספה בספרי אור".
17( שיחות קודש תשל"ג ח"א ע' 200.

18( התוועדויות תשמ"ז חלק ב' עמוד 647. ושם: "על כל פנים עם שלושה ספרים – חומש, 
או  עצמו,  בפני  התהלים  ספר  אם  תהילים,  ספר  גם  להוסיף  טוב  ומה  פסח.  של  והגדה  סידור, 
)כסידורי חב"ד(, אבל שיש לו שער בפני עצמו, להדגיש  לרכוש סידור שנכרך עמו גם תהלים 

שזהו ספר בפני עצמו – אחד מכ"ד כתבי קודש ולא )רק( חלק מסידור תפילה".
19( התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמוד 171.

20( תורת שלום – ספר השיחות, עמוד 404.

כולל בתוכו דרישה להעניק ספרי קודש ליהודים אחרים21 ובכך 
לדאוג  וכן  ספרים',  מלא  ד'בית  הענין  יהיה  אצלם  שגם  לגרום 

לספרי קודש במקומות ציבוריים.
תפלה,  סידור  הפחות:  לכל  שיהיה  לדאוג  יש  אלו,  ובמקומות 
ביומו22,  יום  מידי  ולהתפלל  ללמוד  שיזכירוהו  ותהילים,  חומש 
 – אלו  ספרים  של  והמינימום  התניא23,  ספר  גם  חסידי  ובבית 
צריך להיות בכל מקום יהודי, פרטי וציבורי, ואפילו במסעדות24, 

במחנות צה"ל25, באוניה26, ובבית מלון27!
ומלבד ספרי היסוד הנ"ל, יש לדאוג שבכל בית יהודי יהיו ספרי 
בהם  שילמדו  היום-יום,  לחיי  הנוגעים  "בענינים  למעשה  הלכה 

לעתים קרובות, כדי לדעת את המעשה אשר יעשון"28. 

שמירה של גאולה
בנוסף לכל ההשפעות המגיעות על ידי קיום הוראותיו של נשיא 
הדור, שזהו צינור המשפיע כל טוב גשמי ורוחני בכל המצטרך, 
להוסיף  מיוחדת29  סגולה  יש  ספרים'  מלא  ד'בית  זה  למבצע 
עם  ועל  בפרט,  הבית  יושבי  על  והצלה  ובהגנה  הבית  בשמירת 
ישראל בכלל, כפי שהמליצו על כך את לשון חז"ל30: "אי ספרא 

לא סייפא" – אם יש ספר, אין חרב.
וכן להוספה בספרים בבית יש סגולה להשפיע חן וחסד על כל 

יושבי הבית, שיהיה בית שמח ובית יהודי31.
והעיקר, ש"בשעה שעוסקים במבצע 'בית מלא ספרים', שבכל 
בית יהודי ימצאו ספרי קודש, וסוף-כל-סוף ילמדו בהם ויתפללו 
מגיע  שזה  קודם  אפילו  הרי  תהילים,  מזמור  בהם  ויאמרו  בהם 
ותשבחות  שירות  ואמירת  בפועל  ותפילה  בפועל  לימוד  לידי 
בפועל, הרי כבר עצם זה שבבית זה מצויים ספרים, הרי זה פועל 
שיחד עם הספרים 'אותי אתם לוקחים', את הקב"ה עצמו יחד עם 
התהילים, ויחד עם נעים זמירות ישראל עצמו, דוד מלך ישראל, 
וזה מביא ופועל את הגילוי של 'דוד מלכי נשיא עליהם לעולם' 

בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש"32.

21( ראה לדוגמא שבת קודש פרשת ויגש תשנ"ב )ספר השיחות תשנ"ב כרך א עמ' 226(: "דבר 
נכון לנצל מנהג ישראל להעניק כשי ספרי קודש הנדפסים כמתנה לאחרים, כולל לילדים; לרגל 

שמחתם, לקראת חג, וכיוצא בזה".
22( אגרות מלך ח"א ע' קסה, מכתב מז' חשון תשל"ז. ואילו במקום אחר הוסיף כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א במכתבו אל דובר צה"ל, שיהיה גם "לפחות ספר אחד מתורה שבעל פה".
זאת מלבד הוראת אדמו"ר הריי"צ בנוגע לשלושת הספרים כתר שם טוב, אור תורה ותניא: 
בכרך  לכורכם  לא  ידועים,  ומטעמים  הספרים  את שלושת  לחסידים  שיהיה  הדבר,  ונכון  "נחוץ 

אחד".
23( התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמוד 171.

24( מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למר אריה קויפמאן, בתקופת יסוד מבצע 'בית 
מלא ספרים', כ' אדר תשל"ד.
25( במכתב אל דובר צה"ל.

זאת מלבד הוראת אדמו"ר הריי"צ בנוגע לשלושת הספרים כתר שם טוב, אור תורה ותניא: 
בכרך  לכורכם  לא  ידועים,  ומטעמים  הספרים  את שלושת  לחסידים  שיהיה  הדבר,  ונכון  "נחוץ 

אחד".
26( אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חלק יב, אגרת ד'ט.

27( אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חלק ט, אגרת ב'תשפד.
28( התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמוד 171.

29( לקוטי שיחות חלק י"ג עמוד 213.
30( בפרוספקטים ובחוברות שהיו למראה עיני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לע"ע לא 

מצאתי שענין זה הוזכר בשיחות כ"ק אד"ש עצמן, גם לא באלו שאינם מוגהות.
גליון  ב'בית חיינו',  )נדפס  ז' תשרי תשנ"ב  'קרן לפיתוח מחנה ישראל',  31( מיחידות לחברי 
113(, כמענה לאשה ששאלה כיצד היא יכולה לשפר את שלום ביתה: "ע"י הוספת ספר יהודי, 
וזה יכול להיות באנגלית אם יותר קל להבין... ובכן שיהיו הרבה ספרים עם הרבה תוכן יהודי, וה' 

יתברך יברכך שיהיה לך בית שמח ובית יהודי".
32( שיחת י"ב תמוז תשל"ד, שיחות קודש ח"ב עמוד 259.
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"ביום ה' טבת, יום שלישי "שהוכפל בו כי טוב", בשעה 11:00 
נצח"  ש"דידן  המשמחת  הבשורה   770 בנין  אל  הגיעה  בבוקר, 
לגמרי ללא שום פשרות. המוני המתפללים והלומדים שהיו אותה 
"לחיים".  ואמירת  וריקודים  שמחה  בשאגות  פרצו  בבנין  שעה 
ספורות  דקות  תוך  והגיעה  הבזק  במהירות  התפשטה  הבשורה 
לכל ריכוזי חב"ד בכל חלקי תבל והתפרצויות השמחה הנלהבות 

הרקיעו שחקים".
בסקירות  הבשורה  שלאחר  הראשונים  הרגעים  מתוארים  כך 

יום  הוא  טבת  ה'  היום,  ועד  ומאז  התקופה,  וביומני 
נצח".   – דהספרים   – "דידן  הספרים,  של  חגם 

בהימכרם  ניצחונם  את  חוגגים  ואכן הספרים 
הנוהרים  חב"ד,  חסידי  לציבור  באלפיהם 

ספרים  ברכישתם  ולירידים  לחנויות 
נוספים להעשרת הספרייה הביתית.

היא  האישי  הספרים  אוצר  הגדלת 
דבר טוב, "מעשה רב" של רבותינו 
נשיאינו, ועוד והוא העיקר – אחד 
הרבי  של  המבצעים  מעשרת 
בית   – שליט"א  המשיח  מלך 
ירידים,  של  קיומם  ספרים.  מלא 
מבצעים והנחות אכן מעודדים את 
ולהוזיל  כיסו  את  לפתוח  הצרכן 
זו  שבעונה  ספרים,  לקניית  מכספו 

הינה משתלמת יותר מהפן הכלכלי. 
הגדולה  ההוזלה  בה,  וקוץ  אליה  אך 

מי  לאי  לגרום  עלולה  הספרים  במחירי 
זה  מבצע  של  קיומו  את  להותיר  מאתנו 

ל"אחת בשנה", החמישי בחודש העשירי הוא 
ולהזכיר שבתור מבצע  לזכור  חודש טבת. עלינו 

של הרבי מלך המשיח שליט"א, קיומו לא אמור להיות 
כזו  בשנה.  תאריך  לכל  ונכון  יפה  דבר  אלא  מסוים  בזמן  תחום 
היא גם ההוראה להוצאת הספרים קה"ת להעניק עשרות אחוזי 
הנחה )אמיתית( על הספרים, כולם או חלקם, במספר הזדמנויות 

במהלך השנה.
אולם אם לצורך כך בלבד נדרשנו בהגיע "דידן נצח", שפר עלינו 
גורלנו, אך למעשה ישנו עניין נוסף הראוי לציון, בבחינת "ועוד 

שהוא עיקר".
שרה,  חיי  פרשת  של  מלכות'  ה'דבר  משיחת  ציטוט  ובהקדים 
בעת פתיחת כינוס השלוחים העולמי בשנת תשנ"ב, האומר: "כל 
והפצת  והיהדות  התורה  הפצת  בעבודת השליחות של  הפרטים 

זה  כיצד   – זו  בנקודה  חדורים  להיות  צריכים  חוצה,  המעינות 
מוליך לקבלת משיח צדקנו".

וכמו בהנהגתנו בכל תחום וענין ובכל שאר מבצעי הקודש, יש 
להקצות תשומת לב מרובה לכך שגם נושא רכישת הספרים יהיה 
חדור בנקודה זו – כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו. כלומר, 
לספרים  לראש  לכל  קדימה  דין  לנקוט  יש  ספרים  קניית  בעת 
זהותו  וכמובן לאלו שאינם מסתירים את  ומשיח,  גאולה  בעניני 
של המשיח אלא אדרבה – משתדלים לפרסמו ואף לעודד לקבלת 

מלכותו.

ברוך השם אשר לא הסיר חסדו מעמנו, ובכל 
רב  ונעשה  הללו  הספרים  היצע  גדל  שנה 
ומגוון יותר, עד שהוא עונה על הביקוש 
וגילאים,  סגנונות  מגוון  מאת  הקיים 
המספקים  תורניים  מחיבורים  החל 
תלמידי חכמים, ועד לסיפורי ילדים 
המחנכים לחיים המתאימים לימות 

המשיח בהם אנו נמצאים עתה.

להציע,  ניתן  הדברים  בשולי 
בכדי להגביר את רכישת הספרים 
ספרים'.  'מעשר  אודות  הללו, 
מסכום  חלק  להפריש  היינו, 
לתרום  ואותו  החודשי  המעשרות 
כנסת/ישיבות/ לבתי  להעניק  או 

מוסדות לא בתור כסף של ממש אלא 
בתור ספרים או זכות קניה לספרים. זהו 
שילוב מוצלח של מבצע צדקה ובית מלא 
ספרים, כפי שהם חדורים בנקודת השליחות 
של  פניו  את  לקבל   – שנותרה  והיחידה  האחת 

הרבי שליט"א משיח צדקנו בפועל ממש.

בסופו של דבר, בשורת הגאולה אותה השמיע הרבי מלך המשיח 
שליט"א ומסרה לנו על מנת שננהג בה טוב עין ונפרסמה לכל 
אנשי הדור, זקוקה מטבע הדברים להסברה. מנהג העולם מימים 
צורתה  את  לובשת  ולמעשה  בטקסט,  מלווה  שהסברה  ימימה 
לטובת  להתגייס  עליהם  בדמות ספרים. חסידים  ביותר  המלאה 
מטרה זו בכל רמ"ח ושס"ה, הן באמצעות הפצת הספרים הללו 
חוצה, והן באמצעות קניה אישית של ספרים אלו )דווקא, ומכלל 
הן אתה שומע לאו( התומכת ומחזקת את בשורת הגאולה והכרזת 
ההמלכה וקביעת העובדה ש"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד"!

קניה חכמה

איינציקער זאך
הרב מנחם מענדל אקסלרוד
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ימים שני-שלישי-רביעי ד'-ה'-ו' טבת 
 

10 בלילה רצוף 12 בצהריים ועד  16 בני-ברקבין השעות  רק ספרים מובחרים, נצרכים ומעניינים במחירים מצוינים!אולם 'ממש' רח' מתתיהו 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

. . | בית משיח ועוד. וולפא  | הרב  | צבאות ה'  | חיש  | ופרצת  | קה"ת  ועד להפצת שיחות 

לרגל 
יובל 

ה-30:

3 ספרונים עם 
למינציה מתנה! 

לרוכשים מעל 250 ₪ 

30% הנחה 
 אמיתית 

על ספרי ממש

מגזינים 'לראות משיח'ברכונים מקבלים חינם 1+1 על כל הזמנת  123 ביריד!רק 

ב"ה

www.mamesh.org  | 077-5123-770
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של ה' טבתהמרכזיהספרים 

יריד

אמיתיות! כל הוצאות הספרים! כל המבצעים! רק הנחות 

המרכז 
הגדול 
בעולם 
לספרי 
ומשיח גאולה 

מגוון ענק 
של ספרים 

ב30 ₪ 
בלבד

למעלה 
מ100 
ספרים
 3-4-5

ב100 ₪

הנחה 
 בלעדית! 
תורתו של הועד להפצת על ספרי 

משיח

מרכז ההפצה באה"ק


