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סיכום של "הקהל"
מחשבה,  כלליות:  פעילויות  בשלש  מתבטאים  האדם  חיי 

דיבור, מעשה.
 – בהתאם ל"כלל" המקובל ששום דבר אינו הולך לאיבוד 
של  ומעשיו  דבוריו  למחשבותיו,  בקשר  גם  הדבר  כך  הרי 
האדם: שום מחשבה או דיבור או פעולה של האדם, מאתמול 
או משלשום או מזמנים שלפני כן, לא הלכו לאיבוד, כי אם 
נראה  שהדבר  כפי  המחר,  ועל  היום  על  עדיין  משפיעים 
בבירור בתוצאות מעשיות, הן ביחס לאדם עצמו והן ביחס 

לסביבתו.
לכאורה,  שנדמה  למרות  זו:  היא  בדבר  נוספת  נקודה 
כיון שיצא מרשות  ניתן לשינוי,  ואינו  שהנעשה אין להשיב 
האדם, "מה שהיה – היה", – הרי, לאמתו של דבר, אין הדבר 
 – תשובה  באמצעות   – אלקי  כוח  לאדם  העניק  הקב"ה  כן. 
לשנות את העבר. כלומר: "תשובה" אינה רק אפשרות לשנות 
את ההווה ואת העתיד, כי אם בכוחה להשפיע באופן ישיר 
על העבר: ולשנותו עד כדי הפיכתו לאחר לגמרי, עד שאפילו 
מעשים רעים מאבדים את חומרת אשמתם )"זדונות נעשו לא 
כשגגות"( או אף, יתר על כן, הם מסוגלים להיהפך להישגים 

חיוביים )"זדונות נעשות לו כזכיות"(.
בזמנים  ביטוי  לידי  הבאים  דברים  ישנם  נוספת:  נקודה 
אחרים.  בזמנים  מאשר  רגש  וביתר  חיוניות  ביתר  מיוחדים 
בשעה  "הקהל"  של  המיוחדת  המשמעות  אל  אנו  באים  כך 

הנוכחית.
•

אם כל שנה, בתקופה זו, צריך אדם לערוך חשבון וסיכום 
של מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו משנה החולפת, גם כהכנה 
המרות  את  עצמו  על  מקבל  הוא  שבו  השנה  ראש  לקראת 
זה  דבר  צריך   – מלך־העולם  בורא־עולם,  של  המוחלטת 
יתר  בהתמסרות  שנת־הקהל,  של  בסיומה  עתה,  להיעשות 
"הקהל", במובנו הרוחני, מזכיר  ענינה של  רב. שכן  וברגש 
ודורש מן האדם להקהיל ולאסוף את כל מחשבותיו, דיבוריו 
ומעשיו ולרכזם ב"בית המקדש" הפנימי שלו, תוך התמסרות 

מלאה ומשמעת לדבר המלך – אל הקב"ה.
השתא, בסיומה של שנת־הקהל צריך יהודי לערוך חשבון־

נפש מיוחד ברוחה של "הקהל", בהחלטה איתנה:
יום־יום  בחיי  והמעשים  הדיבורים  המחשבות,  את  לשנות 
ולשפר את אותם הטעונים שלימות־ הטעונים שינוי, לתקן 

יתר,
להביא התלהבות־יתר וחיוניות באותם דברים שנעשו אמנם 
הרוחני  למצב  המותאמת  במדה  רק  אך  הראויה,  בשלימות 
של חדשי החול, ולהחיותם ברוח השעה הנוכחית של ערב 
והמעשה  הדיבור  המחשבה,  חייבים  שבה  המלך,  הכתרת 

להיות באופן אחר של התרוממות,
בחיי  האישיים,  בחיים  האלקות  של  המלאה  להתגלות  עד 

הסביבה ובעולם כולו.
)קהל גדול סימן ס"ב(

דבר מלכות / חשבון נפש                                     4

הלכה וגאולה / מבצע שופר                                6

דעת תחתון / אלול חסידי                                    7

תורת הגאולה / דמותו של משיח                        8

גאולה פנימית / עבודת התשובה                      12

שנת הקהל / תשרי בליובאוויטש                     14

ישיבה ליום אחד / הרב אברג'ל                        16

בשדה השליחות / הצלחה דלעילא                 20

טאפארו דא פלאחו / כולם עם שופר              21

פעילות / חשבון נפש של ממש                         22

צידה לדרך / מתמסרים לראש                         28

איינציקער זאך / המלך בשדה                          31

תוכן          העניניםבמקום          הקדמה
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 שחשבון-הנפש בכל הענינים
יתבטא במעשים בפועל

תרגום מאידית של מכתב כללי מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ב"ה. יום ד' פ' תבוא אל הארץ גו' ושמחת לפני ה' אלקיך,
ח"י אלול, ה'תשמ"ח, שנת הקהל

אל בני ובנות ישראל
בכל מקום שהם,

ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

"פותחין בברכה ובשמחה" – בעמדנו בימי חודש אלול )בהתאם למנהג ישראל(,
ובמיוחד ביום הסגולה ח"י אלול, יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, הבעל־שם־טוב, מייסד תורת החסידות הכללית )בשנת 

נח"ת(, ואדמו"ר הזקן, מייסד תורת חסידות חב"ד, בעל התניא והשולחן־ערוך )בשנת קה"ת(,
ובמיוחד בשנה זו, שח"י אלול חל ביום הרביעי בשבוע, רביעי למעשה בראשית, שבו שני המאורות הגדולים – השמש והירח – 

החלו להאיר על הארץ,
, שנה טובה ומתוקה בגשמיות  , בתוך כלל ישראל  הרי ודאי שהיום הוא הזמן המתאים לכל אחד ואחת לאחל לכל אחד ואחת 

וברוחניות – כפי הנוסח המקובל על כל ישראל, נוסח הכולל את כל הברכות.
במיוחד כיוון שקיים קשר מיוחד בין ח"י אלול לבין ראש־השנה, על פי הידוע שנוסף על כך שכל חודש אלול הוא זמן של הכנה 
וחשבון הנפש – הרי שנים־עשר הימים האחרונים של חודש אלול, החל מיום ח"י אלול, מיוחדים בכך שכל אחד מהם קשור בחודש 
)שלם( מחדשי השנה, יום לחודש. נמצא שח"י אלול – הראשון שבשנים־עשר הימים – הוא כנגד חודש תשרי, וכך הוא מקשר את 

ראש־השנה של שנה זו עם ראש־השנה של השנה החדשה הבאה.

יום ד' פ' תבוא . . ח"י אלול: להעיר שגם יום ההולדת של רבינו הזקן הי' ביום הרביעי פ' 
תבוא, שבשיעור חומש היומי )כז, ג. שם, ט( נאמר: תבוא אל הארץ גו', היום הזה נהיית 

לעם לה' אלקיך – שנעשה בר"ה בהכתרת המלך.
פ' תבוא: ראה לקו"ש חכ"ד ע' 641 הערה ד"ה פ' תבוא. לעיל ע' 145 הערה 1.

שנאמרו  תבוא  פרשת  ריש  בפסוקי  הבעש"ט  מתורות  להעיר  אלול:  ח"י   .  . תבוא  פ' 
בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב )"היום יום" ח"י אלול. כתר שם טוב )הוצאת קה"ת( הוספות 
סי' ג(. וראה קונטרס משיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול ה'תשמ"ז. הנסמן במכתב ח"י אלול 

ה'תשמ"ז הערה ד"ה זה.
תבוא אל הארץ גו': פרשתנו )תבוא( כו, א. וראה גם לקמן כז, ג.

ושמחת לפני ה' אלוקיך: פרשתנו כז, ז – סיום וחותם דשיעור זה.
אלול: הראשי־תיבות בתיבה זו – ראה לקו"ש ח"ט ע' 297 ואילך. חכ"ד ע' 177. שם ע' 

313־14. קונטרס שיחת ש"פ ראה ה'תשמ"ו ס"א־ד )לקו"ש חכ"ט ע' 272 ואילך(. וש"נ.
שנת הקהל: ראה מכתב וא"ו תשרי שנה זו )לעיל ע' 329( הערה ד"ה זה.

ע"פ פתיחת אגרת הראשונה באגה"ק )שבתניא(. וראה לקו"ש חכ"ד  פותחין בברכה: 
ע' 641 הערה ד"ה זה.

ובשמחה: תנאי בעבודת הוי' – שהיא צ"ל תמיד. ובהדגשה יתירה בשנה שסימנה ושמה 
תשמח, כדלקמן במכתב.

ס"ט  סתקפ"א  או"ח  אפרים  מטה  ראה  לאחל:   .  . ישראל  מנהג   .  . אלול   .  . בעמדנו 
)מלקוטי מהרי"ל הל' ימים הנוראים(: נוהגין כשכותב אדם לחבירו אגרת שלומים מן ר"ח 
יוה"פ רומז לו כו' שהוא מעתיר עליו שיזכה בימי הדין הבאים לטובה להיות  אלול עד 

נכתב ונחתם בספר חיים טובים.
ב. ושם:  כ,  מנהג ישראל: אשר מנהג ישראל תורה היא – ראה תוד"ה נפסל, מנחות 
יו"ד סשע"ו ס"ד. שו"ע  הובא ברמ"א שו"ע  ועד"ז במהרי"ל  היא.  אבותינו תורה  מנהג 
אדה"ז או"ח סתצ"ד רסט"ז. ובמנהגים ישנים מדורא ע' 153: והמנהג תורה היא. ובשו"ע 

אדה"ז או"ח סו"ס קפא: ומנהגן של ישראל תורה היא. וראה ירושלמי פסחים פ"ד ה"א.
140 ואילך( שאמרו אז "גוט יו"ט". וראה  ראה ספר השיחות ה'תש"ג )ע'  יום סגולה: 

בהנסמן במכתב ח"י אלול ה'תשמ"ו )לקו"ש חכ"ט ע' 527( הערה ד"ה סגולה טאג.
ח"י אלול, יום ההולדת: בענין יום הולדת של צדיקים – ראה בארוכה לקו"ש ח"ה ע' 86 
שוה"ג להערה 1. וש"נ. וראה ג"כ בעניננו )ח"י אלול(: ספר השיחות ה'תש"ג ע' 89 ואילך. 
שם ע' 186, נתבאר בארוכה בלקו"ש חכ"ד ע' 178 ואילך. וראה גם קונטרס שיחת אחש"פ 

שנה זו )סה"ש תשמ"ח ח"ב ע 398( ע"ד ההנהגה ביום הולגת , ובהערות שם.
וראה  ואילך.   141 ע'  ה'תש"ג  השיחות  ספר  הגדולים:  המאורות  שני  של  הולדת  יום 

לקו"ש חכ"ד ע' 178 ואילך, ובהנסמן שם.
בעל־שם־טוב: ראה לקו"ש ח"ח ע' 27 הערה 42 ובשוה"ג שם.

בשנת נח"ת: ראה לקו"ד כרך א לא, א ואילך. ספר השיחות ה'תש"ג ע' 146. שם ע' 188.
בעל התניא והשולחן־ערוך: ראה לקו"ש ח"ו ע' 36 ואילך ובהערה 14 שם.

בשנת קה"ת: ראה ספר השיחות ה'תש"ג ע' 188.
ח"י אלול . . ביום הרביעי . . שני המאורות הגדולים: ראה לקו"ד כרך ג תפ, סע"ב: ספר 
השיחות ה'תש"ה ע' 129, שבח"י אלול תק"ה )אשר אז נולד רבינו הזקן( – שהקביעות 
דח"י אלול אז היתה ביום הרביעי – אמר הבעש"ט לתלמידיו, אשר "ביום הרביעי וואס 
בו נתלו המאורות, איז אין דעם יום הרביעי פון קומי אורי )הפטרת ש"פ תבוא – ישעי' 
ס, א( ַארָאּפגעקומען ַא נשמה חדשה וועלכע וועט בַאלייכטן די וועלט אין תורה הנגלית 

והחסידות".
ביום הרביעי . . שני המאורות הגדולים . . החלו להאיר: בראשית א, טז.

"רגילין  ר"ה  שבליל  ס"א(,  שם  )וברמ"א  סתקפ"ג  או"ח  בטור  ומתוקה:  טובה  שנה 
לאכול . . תפוח מתוק בדבש לומר תתחדש עלינו שנה מתוקה". וכ"ה בשו"ע אדה"ז או"ח 
סתקפ"ג ס"א. אבל בסידור האריז"ל ובסידור אדה"ז: שנה טובה ומתוקה )ראה לבוש או"ח 

סתקפ"ג(. וראה לקוטי לוי"צ – אגרות ע' שיא ואילך.
הדין  עיקר  אשר  ולהעיר  רצג.  ע'  אגרות   – לוי"צ  לקוטי  ראה  וברוחניות:  בגשמיות 
ומשפט בר"ה הוא על דברים גשמיים – הגהות מיימוניות הל' תשובה פ"ג אות א בשם 

הרמב"ן )בשער הגמול(, הובא בלקו"ת דרושים לר"ה נט, ב.
המקובל על כל ישראל: להעיר מהרמב"ם )הל' ממרים פ"א ה"א־ב. שם פ"ב ה"ב ואילך( 

שמנהגות שהנהיגו ב"ד הגדול ופשטו בכל ישראל יש עשה ול"ת בקיומם.
על פי הידוע . . יום לחודש: ספר השיחות ה'תש"ג ע' 177. שם ע' 179.

חודש אלול . . חשבון־הנפש: סה"מ אידיש ע' 129,78,75. ובכ"מ.
החל מיום ח"י אלול: ראה לקו"ד כרך ג' ע' 946: ספר השיחות ה'תש"ה ע' 122: א( ח"י 
אלול איז דער טָאג ווָאס הָאט געברַאכט און ברענגט ַא לעבן אין אלול. ב( ח"י אלול גיט 
ַא חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי. – נת' בלקו"ש חי"ט ע' 250 ואילך. לקו"ש 

חכ"ט ח"י אלול )ע' 161(.
חודש תשרי: אשר התחלתו וראשו הוא יום ראש השנה.

שנת "הקהל": ראה גם מכתב וא"ו תשרי שנה זו )לעיל ע' 329(, ובהערות שם.
הקהל . . אחדות: ראה מכתב כ"ה אלול ה'תשמ"ז )לעיל ע' 322(: י"א ניסן שנה זו )הגש"פ 

עם ביאורים )הוצאת תנש"א( ע' תתא(. וש"נ.
העם  את  הקהל  יב(:  לא,  )וילך  הקהל  למצות  בנוגע  הכתוב  כלשון  וטף:  נשים  אנשים 

האנשים והנשים והטף וגו'. וראה לקוטי לוי"צ – אגרות ע' רמה. מכתב וא"ו תשרי הנ"ל.
שלושת הדברים: תורה, עבודה וגמילות חסדים: שלושת העמודים שעליהם העולם עומד 
– אבות פ"א מ"ב וראה לקו"ת שלח מט, ב. ד"ה על שלושה דברים ה'ש"ת )סה"מ ה'ש"ת ע' 
160 ואילך(, ולהעיר, אשר ג' העמודים נרמזים הם )גם( בהר"ת דאלול – ראה בהנסמן לעיל 

הערה ד"ה אלול.
גוי אחד בארץ: שמואל־ב ז, כג. דברי הימים־א, יז, כא. וראה אגה"ק ס"ט )קיד, א(.

שנת ִתְשַמח . . שנת ְתַשַמח: ראה בארוכה סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 626 ואילך.
עבדו את הוי' בשמחה: תהילים ק, ב.

מיט  המצות  קיום  ד"ה  הערה   638 ע'  חכ"ד  בלקו"ש  בהנסמן  ראה  מצוה:  של   .  . שמחה 
שמחה. ובארוכה – ד"ה ויהיו חיי שרה גו' ה'תשמ"א ס"ג ובהערות שם )סה"מ מלוקט ח"ב ע' 

קמז ואילך(: ד"ה שמח תשמח ה'תשמ"א ס"ד )סה"מ מלוקט ח"ב ע' פא(. וש"נ.
בימי שמחה: להעיר מלקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ד ואילך.

לשמש את קונו: משנה וברייתא סוף מס' קידושין.
בכל דרכיך דעהו: משלי ג, ו )וראה ברכות סג, א(. רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח 
סרל"א. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"ב. וראה או"ת להה"מ )הוצאת קה"ת( עה, ב ד"ה עוד 

נראה )בהוצאת קה"ת תש"מ ואילך – סרנ"ב(. – וראה סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 443 ואילך.
לשמח את קונו: ע"י "נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני" – פרש"י עה"פ ויקרא א, ט 
)וראה תו"כ שם(. ספרי )הובא בפרש"י( עה"פ פינחס כח, ח. וראה לקו"ת דרושים לשמע"צ 

שם פט, ב. ולהעיר מקובץ מכתבים שבסו"ס תהלים ע' 199. סה"ש ה'ש"ת ע' 157.
ובוראו: שבריאת אדה"ר בר"ה.

ישמח ה' במעשיו: תהלים קד, לא. וראה לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ד ואילך – בענין 

"זמן שמחתנו". דרושים לסוכות )ד"ה ביום השמע"צ( פב, א ואילך.
והחי יתן אל לבו: קהלת ז, ב.

המעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז. תקו"ז תנ"ב )פז, סע"א(. ת"ס )צג, ב(. ת"ע )קלג, 
ב. קלד, א(.

חשבון הצדק: ראה מכתב ערב ח"י אלול ה'תשמ"א )לקו"ש חכ"ד ע' 601 ואילך(.
בהיקף גדול ונעלה ביותר: כי מעלין בקודש – ברכות כח, א. וש"נ. ולהעיר מאגה"ק סי"ד, 
שבכל שנה )בראש השנה( "יורד אור חדש עליון יותר שלא הי' מאיר עדיין מימי עולם אור 

עליון כזה".
יחיש את הגאולה האמיתית והשלימה: ראה מכתב י"א ניסן שנה זו )הגש"פ הנ"ל ע' תתה( 

הערה ד"ה איילט נָאכמער צו די גאולה.
כמצות רצונך: ראה תו"ח ר"פ ויחי )צה, א. צו, ג־ד(. אוה"ת ויחי כרך ו תתשכח, ב ואילך. 
שם כרך ז תתתסח, סע"ב ואילך. המשך וככה תרל"ז פי"ז ואילך. ד"ה מצה זו תר"ם פס"ג. 

ובכ"מ.
מקדש אד' כוננו ידיך: בשלח טו, יז. וראה פרש"י עה"פ. זח"ג רכא, א. ועוד.

כהנים בעבודתם . . במעמדם: נוסח תפלת "רבון העולמים" לפני "איזהו מקומן".
לבני קורח: תהלים פז, א.

כפי שחז"ל מבארים: ראה סנהדרין קי, סע"א. תנחומא קרח יא. זח"ג נו, ב.
"ירח ימים": תצא כא, יג. וראה זהר חדש עה"פ )נח, סע"ד(. ל"ת להאריז"ל עה"פ )וראה 

אוה"ת נ"ך ח"ב ס"ע א"נ ובשוה"ג שם(.
מזמור שיר . . בפה ובכלי: לקו"ת ברכה ד"ה מזמור שיר חנוכת הבית )הא' – צח, ג(: ד"ה זה 
בסידור )עם דא"ח( שער החנוכה רעז, ג־ד )וראה אוה"ת וישב כרך ה' תתקו, א(. סה"צ תר"ל 
ע' קס. תרל"ו ח"ב ע' רמה־ו. המשך תער"ב ח"א פקע"ג )ע' שנא(. סה"מ ה'ש"ת ס"ע 143. 

וראה לקוטי לוי"צ לזח"ג ע' רפב ואילך.
ושמחת . . עולם על ראשם: ישעי' לה, י. נא, יא.

להצלחה: ראה אוה"ת וישב רעח, א־ב. וראה לקוטי לוי"צ – אגרות ע' ל ואילך.

•       •       •דבר          מלכות
הנוכחית מכל השנים: שנת "הקהל", שנת  חשבון הנפש האמור צריך לכלול במיוחד את שלושת הענינים שבהם מתייחדת השנה 

"ִתְשַמח" )ת' חריקה, ש' שבאית(, ושנת "ְתַשַמח" )ת' שבאית, ש' פתוחה(, כפי שדובר באריכות בהזדמנויות שומות, ובקצרה:
"שנת הקהל". הנקודה העיקרית של מושג זה היא פעילות מוגברת, בכמות ובאיכות לקרב אנשים נשים וטף אל הקב"ה, כולל על־ידי 
מעשים בפועל בכל שלושת הדברים: תורה, עבודה וגמילות חסדים, ובכך גם לחזק עוד יותר את הקשר )"הקהל"( בין בני ישראל, איש 

לרעהו, עד לאחדות מלאה של כלל ישראל, "גוי אחד בארץ", ועד אחדות עם ה' אחד על־ידי תורתנו, תורה אחת.
"שנת ִתְשַמח". להיות במצב של שמחה אמיתית, "עבדו את ה' בשמחה" – שמחה של תורה ושמחה של מצוה – לא רק בימי שמחה 
ואירועים משמחים, אלא, כיוון שכל יהדי נברא לשמש את קונו, צריך הרי להיות "בכל דרכיך דעהו", ופירוש הדבר – מצב תמידי של 

שמחה.
"שנת ְתַשַמח". להביא את השמחה גם אל תוך )ולב( הזולת, בכל הענינים האמורים.

ועל כולם – לשמח את קונו ובוראו, את הקב"ה,
והקב"ה יוסיף עוד יותר בשמחתו אתנו, "ישמח ה' במעשיו".

•       •       •
הוזכר תכופות שבכל הענינים הטובים צריך להיות "והחי יתן אל לבו", והמעשה הוא העיקר, שכל המחשבות וההחלטות הטובות 

תבואנה לידי מעשה בפועל.
יש, איפוא, לקוות, בבטחון מלא, שחשבון־הנפש בכל הענינים האמורים – חשבון הצדק כמה כבר נעשה, והעיקר בנוגע לפועל, כמה 

יש עוד לעשות – יתבטא במעשים בפועל, וגם – ינצלו את הימים האחרונים של השנה כדי "לחטוף" ולהשלים יותר ככל האפשר,
ודבר זה עצמו גם יהווה את ההכנה הנכונה שלכל הענינים האלה יהיה המשך כפי הדרוש בשנה החדשה הבאה עלינו, בהיקף גדול ונעלה 

ביותר.
וכל זה יחיש את הגאולה האמיתית והשלימה, שאז כולנו, האנשים והנשים והטף, נתנהג "כמצות רצונך",

ובפרט – בבית המקדש, "מקדש אד' כוננו ידיך", "כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם",
לבני קורח )שהלימוד וההוראה המיוחדת שלהם – כפי שחז"ל מבארים – היא עבודת התשובה, הכרוכה במיוחד  ובלשון תורתנו: 
ב"ירח ימים", בחודש אלול( מזמור שיר )לשיר ולשבח לה' בפה ובכלי – בכל מה שיש לאדם, ובאופן שהוא רואה וחש כי( יסודתו )הדבר 

חדר בכך מפני שהוא מבוסס על( הררי )בדרגות הכי עליונות של( קודש,
בביאת משיח צדקנו, ושמחת – ִתְשַמח וְתַשַמח – עולם על ראשם, במהרה בימינו ממש.

בכבוד ובברכה להצלחה בכל האמור
ולשנה טובה ומתוקה

בגשמיות וברוחניות גם יחד
/מקום החתימה/
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תפילת נ לאחר  אלול  חודש  בימי  בשופר  לתקוע  והגים 
שחרית, עשר תקיעות, כדלהלן: תקיעה שברים־תרועה 
תקיעה, תקיעה שברים תקיעה, תקיעה תרועה תקיעה, 

מפני הטעמים הבאים:
השופר  קול  שהרי  לתשובה,  העם  את  לעורר  כדי  א. 
שופר  "היתקע  כמו שנאמר  ה',  האדם מפחד  לב  להחריד  גורם 

בעיר ועם לא יחרדו".

ולא ישטין  ידי קול השופר מתערבב )מתבלבל( השטן,  ב. על 
על ישראל, כי נזכר על הגאולה )שאז "יתקע בשופר גדול"( שאז 

יבולע לנצח.

יודע  אינו  השטן  אלול,  חודש  בכל  השופר  תקיעת  ידי  על  ג. 
באיזה יום חל ראש השנה.

גם בחודש אלול ראוי לזכות יהודים רבים ככל האפשר בשמיעת 
תקיעת שופר.

בערב ראש השנה לא תוקעים בשופר.

תקיעת שופר בראש השנה:

כמה  יזכה  אחד  שכל  מעורר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי   .1
זהו  )ובאמת  בראש־השנה  שופר  קול  בשמיעת  יהודים  שיותר 

חובה על כל יהודי, מדין עריבות(.

יש להתכונן לתקיעת שופר )כל חד לפום שיעורא דילי'(, ולכוון 
לצאת ידי חובת מצות שופר.

2. ברכה: גברים – עדיף שיברכו בעצמם, ואם הם לא רוצים או 
לא יודעים אפשר לברך בשבילם.

נשים – יכולות לברך לעצמם, אך אם הן לא מברכות יש לתקוע 
לצאת  ורוצה  חובה  ידי  בעצמו  יצא  שלא  )מי  ברכה  בלי  להם 

בעצמו מברך בעצמו בכל מקרה(.

אין עונים ברוך הוא וברוך שמו על ברכות תקיעת שופר, אלא 
רק אמן.

סיום התקיעות מעומד, רק  אין לדבר, עד  מתחילת התקיעות 
מענין התקיעות והתפילות.

3. מספר התקיעות : צריך לשמוע לפחות 30 תקיעות )תשר"ת 
תשר"ת תשר"ת, תש"ת תש"ת תש"ת, תר"ת תר"ת תר"ת(.

ולכוון  תשר"ת,  פעמים   3 בברכה  לתקוע  ניתן  צורך,  במקום 
בתקיעה האחרונה שאם מן התורה צריך לתקוע 3 פעמים תש"ת, 
אזי תהא תקיעה זו נחשבת לתקיעה הראשונה של תש"ת, ויתחיל 
מיד אחר כך בשברים של תש"ת. גם בתקיעה האחרונה של תש"ת 

אזי  תר"ת  פעמים   3 לתקוע  צריך  התורה  מן  שאם  לכוון  יכול 
תהא תקיעה זו נחשבת לתקיעה ראשונה של תר"ת, ויתחיל מיד 

בתרועה של תר"ת, ונמצא תוקע 28 תקיעות.

ג' פעמים  )מכמה טעמים( לתקוע תשר"ת  אין מקום כלל  אך 
אי  ואם  לשורר,  רק  יהיה  למצוה  נצרך  שאינו  שמה  ולהתנות 
אפשר כלל לתקוע 30 )או 28( תקיעות, ניתן לתקוע 10 קולות 

)תשר"ת תש"ת תר"ת(, ללא ברכה.

4. כל תקיעה או שברים צריך להיות בנשימה נפרדת, מי שתוקע 
תקיעה ושברים יחד בנשימה אחת אינו יוצא ידי חובה.

הראשונות  שבתקיעות  שבתשר"ת,  תרועה"  מה"שברים  ]חוץ 
כלשהו  הפסק  עם  אבל  אחת,  בנשימה  לתקוע  צריך  )מיושב( 

ביניהם. בתקיעות השניות )מעומד( – בשתי נשימות[.

תרועה  או  שברים  תקיעה,  כל  לשמוע  יש  אורך התקיעות:   .5
מתקיעות החובה, מתחילתה ועד סופה.

אורך התרועה צריך להיות לפחות תשעה קולות קצרים.

אין  אך  שופר,  לתקיעת  ילדים  להביא  ישראל  מנהג  ילדים:   .6
להביא קטנים שלא הגיעו לחינוך לבית הכנסת של הגברים בעת 

התקיעות, כדי שלא יבלבלו.

תקיעת שופר לעתיד לבוא – תיכף ומיד ממש:

'מלכויות'  לברכת  בסמוך  בתפילה  בשופר  תוקעים  כיום   .1
בסמוך לברכת 'זיכרונות' ובסמוך לברכת 'שופרות'. לעתיד לבוא 
לא יאמרו את הברכות 'מלכויות ו'זיכרונות', אלא רק את ברכת 

'שופרות', וממילא ישתנה סדר התקיעות.

הוא  השנה  בראש  היום  לשמוע  שחייבים  התקיעות  מספר   .2
אליהו  עתיד  השלימה  בגאולה  הספק,  מצד  תקיעות,  שלושים 
הנביא לפשוט את כל הספקות, ולכן, יחזרו לשמוע )לפחות( תשע 
תקיעות בלבד )במידה ויתברר שמספיק שברים לבד או תרועה( 

או שתים עשרה תקיעות )באם יתברר שצריך את שניהם יחד(.

בחצוצרות.  גם  לתקוע  מצווה  יהיה  בלבד,  המקדש  בבית   .3
בשופר  השנה  בראש  תוקעים  היו  "במקדש  הרמב"ם:  וכדברי 
אחד, ושתי חצוצרות מן הצדדים )שתי אנשים יהיו משני צדדי 
התוקע, שתוקעים בחצוצרות(. בשופר מאריך ]תקיעה ארוכה[, 

ובחצוצרות מקצרות ]תקיעות קצרות[, שמצות היום בשופר.

ולמה תוקעים בחצוצרות? משום שנאמר )תהלים צז( בחצוצרות 
וקול שופר, הריעו לפני המלך ה'".

כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה.

תקיעת שופר בחודש אלול:

מבצע שופר כהלכה

מנחם מענדל אמיתי

דעת           תחתון

כשתי  דמה  יום  באותו  ירושלים  אל  שחייך  בוקר 
פניו.  ושלפני  שלפניו  לבוקר  מי־מקווה  טיפות 
חסד  בשערי  הירושלמי  השטיבל  של  דלתותיו 
יהודים  עשרות  וקלטו  מנוח  ללא  ונסגרו  נפתחו 
לשחרית. לפתע נקטע המירוץ, נחו הדלתות וקול שופר צלול 
פילח ועלה, עורו נא! התעוררו נא! הן ראש חודש אלול היום! 
השופר אחוז היה בידיו של ר' יששכר בער, חסיד פארמישלאן, 
משרידי חסידי ירושלים ומנקיי הדעת שבה, הוא צנום וחיוור 
ודמותו שפופה, והשופר, קול אדירים ממנו. פניהם של הקהל 
הקדוש נמתחו, רצינות ננסכה ורעד לב דקיק חלף. תקיעה זו 
של ראש חודש אלול הכניסה אותם באחת אל חודש החשבון 
והתשובה. רק החבדניק היחיד שעמד שם ליבו לא זע בקרבו, 
הוא  התפילה  ואחרי  מאמש  הטו"ת  בתיק  תחוב  כבר  שופרו 
יעבור אחר כבוד ביחד עם התפילין דרש"י אל תיק הצד שם 
בלום  את  'בירינבוים  של  במשרד  בעבודה,  שישלף  עד  ישאר 
תעשיות'. לדידו של החבדניק התקיעה הנ"ל אינה רק רעד לב 
ותשובה, אלא גם ובעיקר תרועת הפתיחה השנתית לעבודתו 

של אלול הנפתחת במבצע שופר.

- ב -
בשמו,  נשזרו  רבים  תיבות  ראשי  נדרש,  יפה  יפה  זה  חודש 
פניו  נשתנו  הדורות  ובמרוצת  בו  נדבקו  מעטים  לא  כינויים 

החיצוניות ללא הכר ונתגלה עומק לפנים מעומק מפנימיותו.
הרציני. אלול של יהודים מקדמת דנא הוא רצינות וטליתות 
ותרועות  תקיעות  הלב,  את  המרעידים  שופרות  ודמעות, 
מטלטלות ואבני הכותל הגדולות, לב מי לא ירא ובשר מי לא 
יסמר, הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין. מחמירים היו 
על עצמם עובדי ה' ומדקדקים בכל מיני דקדוק, עד שמסופר 
עליו על רבי איצל'ה מפטרבורג שמראש חודש אלול ועד אחר 
יום הכיפורים נצר פיו מדבר מאומה לבר מתורה ותפילה. ועוד 
זכורני את שאמר לנו המלמד בחיידר, שהמזיל דמעתו בחודש 

אלול זוכה ושב בתשובה שלמה.
השמח. אלול של חסידים מקדמת דנא הינו עבודת הלב של 
אלול,  מברכים  דשבת  ההתוועדות   – הפתיחה  יריית  שמחה, 
השמחה הפנימית – חרישית גוברת ועולה וגולת הכותרת היא 
שבת סליחות, שהרי כל החודש כולו המלך נמצא בכבודו בשדה, 
בסבר פנים יפות וכל אחד רשאי. וכמה ימים טובים נקבעו בו, 
תומכי  ייסוד  אלול  וט"ו  הגדולים  המאורות  הולדת  אלול  ח"י 
חסידית  להתוועדות  אלול  כחודש  מוכשר  לך  אין  תמימים. 
מעומקא דליבא ואין לך חשבון הנפש של שמחה כחשבונו של 
אלול. ועיינו נא בתיאורו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ בליקוט ה' 
בליובאוויטש  מורגש  להיות  שהחל  אלול'  של  ל'ריחו  בלקו"ד 

בשבת מברכים.
הזולתי. אלול של דור השביעי הביא וגילה עימו רובד חדש 

בכנפיו, אלול של רבי ושל זולת, ביטול וגילוי היחידה. חודש 
שליט"א  המשיח  מלך  לרבי  לנסיעה  להכנה  כולו  המוקדש 
ולפעולה והפצה, עם הפארבריינגען דשבת מברכים מתקבלות 
יפעלו  וכולם  בשיעוריו  וזה  בשופרו  זה  הטובות,  ההחלטות 
יקבל  לרבי  לנסוע  חושב  שלא  מי  בשדה,  המלך  את  לפרסם 
יכנס  חודש  ראש  עם  הוא,  נוסע  ומעתה  לחיים  כוסית  עוד 

מבצע מזוזה להילוך גבוה, פליירים ומודעות ואברכים־תמימים 
שדופקים על דלתות ומזוזות חדשות וביקורי הבית של צדקניות 
שבעקבותיהן, קול השופר הולך וחזק מאוד על כל גבעה ותחת 
כל עץ רענן, ידע כל יהודי כי המלך בשדה ופניו הק' שוחקות 
וידע כל ילד יהודי שופר מהו. והרי לכם 'סדר אלול' של דור 

השביעי בתפארתו. אבל גם זה כבר לא חידוש.

- ג -
הגאולתי. כאן מגיע אלול של שנות הנפלאות וחושף עצמיות 
וחשבון  תשובה  של  עצמאית  מעבודה  הופך  אלול  טהורה. 
הנפש  בחשבון  לימוד  נוסף  "ומזה  הגאולה:  בעבודת  לנדבך 
דחודש אלול במיוחד עם ענין שהזמן גרמא – הגאולה האמיתית 
והשלימה . . שאחכה לו בכל יום שיבוא . . עסוקים כל הזמן 
במחשבה ודיבור אודות הגאולה ומחפשים לקשר כל הענינים 
דזמן זה עם הגאולה . . בנוגע לחשבון צדק דחודש אלול . . 
יש בכוחו של יהודי לעורר את עצמו ולעורר יהודים אחרים, 
ובעיקר לעורר כביכול את הקב"ה ש"בואו ונחשוב חשבונו של 
עולם": לפי כל החשבונות היה צריך הקב"ה כבר מזמן להביא 
)דבר  צדקנו"  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את 

מלכות, עקב תנש"א(
כל עבודתו העניפה – החל מעבודת השמחה וחשבון הנפש 
סביב   – וההפצה  שליט"א  המשיח  מלך  לרבי  הנסיעה  ועד 
הגאולה. אלול, אם כן, אינו אלא 'רק עוד סיבה' ועוד תחנת 'זמן 
מסוגל' להתגלות משיח. גישתו של חסיד לעבודת חודש אלול 
היא 'בראש' של גאולה ובכוחותיה העצמיים: ידע כל יהודי כי 
וידע כל  הרבי שליט"א הוא מלך המשיח הנמצא כבר בשדה 

ילד יהודי גאולה מהי ומעשה טוב מה כוחו. אלול של גאולה.

אלול, משיח ומה שביניהם
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הלכה          וגאולה
הרב מנחם הכהן כהן • רב קהילת חב"ד באר שבע
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תורת          הגאולה
מאת הרב משה קורנוויץ מו"צ ור"מ בנצרת עלית

חבר מערכת ההוצאה־לאור של 'ממש' ומנהל התכנים בבית הספר לתורת הגאולה

הרמב"ם בהלכותיו18 מביא שלוש ראיות מן התורה על הבטחת 
הגאולה, א. מפרשת נצבים19 'ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך 
ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה''. ב. 
מפרשת בלעם 'שם נבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא 
דוד .. ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל מיד 
בני עשו'. ג. מצווי התורה אודות ערי מקלט20 , 'אם ירחיב ה' 
אלהיך את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו' ומעולם לא היה 

דבר זה, ולא צוה הקדוש ברוך הוא לתוהו'.
ביאורים  ספר  ולא  הלכות,  הלכות  ספר  היותו  אם  הרמב"ם 
מן  אחת  בהוכחה  מסתפק  לא  חז"ל.  ודברי  האמונה  בגדרי 
התורה אלא נזקק להביא ג' הוכחות שונות, אל אף שלכאורה 
מבואר  שם  נצבים  בפרשת  האמור  את  להביא  מספיק  היה 
בצורה מפורשת כי הקב"ה יביא את הגאולה. כ"ק אדמו"ר מלך 
ההוכחות  מן  אחת  כל  מדוע  לבאר  מאריך  שליט"א21  המשיח 

מוסיפה בגדר האמונה בביאת המשיח, כדלהלן.
כיון  נצבים,  מפרשת  בהוכחה  להסתפק  יכול  איננו  הרמב"ם 
שמטרתו של הרמב"ם היא להוכיח את החיוב להאמין ב'מלך 
המשיח' ובכל הפרטים הקשורים למלכותו. הפסוקים בפרשת 
נצבים עם היותם מדברים בצורה מפורשת על הגאולה אך אין 
בהם הבטחה מפורשת על מלך המשיח, לכן אין הרמב"ם יכול 
להסתפק בהבאתם כהוכחה על הגאולה. אלא מן ההכרח להביא 
גם22 את הפסוקים מנבואת בלעם, אשר בהם ישנה ההבטחה על 

מלכותו של מלך המשיח.
כדי  הרמב"ם  מביא  מקלט  מערי  השלישית  ההוכחה  ]את 
להוכיח כי האמונה בביאת המשיח היא פרט במצוות התורה. 
היא פרט במצוות  בביאת המשיח  כי האמונה  להוכיח  הצורך 

התורה יתבאר אי"ה במ"א[.
שהגאולה  בבכך  האמונה  כי  מבאר  הרש"ב23  אדמו"ר  כ"ק 
תעשה ע"י 'מלך המשיח', 'הוא אמונה פשוטה בלב אחינו עפ"י 
יום  בכל  ומייחלים  מצפים  אנו  וע"ז  הנביאים  ונבואת  התורה 

ויום כו''.
גדולי הפוסקים24 כתבו כי מי שאיננו מאמין כי הגאולה תבוא 

ע"י 'מלך המשיח' הרי הוא כופר בכלל התורה.

מהות המלכות
הרמב"ם בתיאורו את תהליך  המהות של 'משיח' הינה 'מלך'. 
תלוי  כולו  הגאולה  תהליך  כי  ברורה  בצורה  מודגש  הגאולה, 
את  דוד'.  בית  'מלכות  את  המחדש  'מלך'  ובהיותו  ב'משיח' 
עתיד  המשיח  'המלך  ב־  מתחיל  הוא  המשיח'  'מלך  הלכות 
ליושנה לממשלה הראשונה'. רק  דוד  ולהחזיר מלכות  לעמוד 
את  היינו  המשיח,  מלך  של  פעולותיו  את  מפרט  מכן  לאחר 
תהליך הגאולה – 'ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין 
ועושין  כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, 

18  הל' מלכים שם.
19  ל,ג.

20  דברים יט,ט.
21  לקו"ש חל"ד עמ' 114 ואילך, לקו"ש חי"ח עמ' 272.

כיון שלא מפורש בהם הבטחת הגאולה אלא רק בדרך  אין להסתפק בהם בלבד  22  אך 
'משל'.

23  אג"ק שלו ח"א עמ' שי.
24  רמב"ם שם, שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן שנו.

שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה'.
ומהותו  תכונותיו  את  מפרט  אף  הוא  נוספת25  בהלכה 
הוגה   – דוד  מבית  מלך  יעמוד  'ואם  המלכותית26 של המשיח 
ושבעל  כפי תורה שבכתב  אביו,  כדוד  ועוסק במצוות  בתורה 
פה', לאחר מכן הוא מביא את הפעולות שעליו לעשות 'ויכוף 
הרי  ה',  מלחמות  וילחם  בדקה,  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל 
ונצח כל האומות  זה בחזקת שהוא משיח, ואם עשה והצליח 
שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח 

בודאי'.
מדברי הרמב"ם27 עולה כי ההגדרה הראשונית והבסיסית של 
המשיח היא 'מלך', ולאחר מכן כי מלך זה יחזיר את מלכות בית 
ויקבץ  בית המקדש  יבנה את  הוא  כי  ולאחר מכן מבאר  דוד, 

נדחי ישראל וכו'.
ובלשון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א28 – 'מפשטות לשון 
הרמב"ם משמע שענין זה )'מלך מבית דוד'( הוא )לא רק מצד 
הבטחת התורה ש'לא תכרת המלוכה מזרע דוד לעולם..( אלא 
הגדר דמשיח'. זהו גם הטעם שמלך המשיח נקרא בתואר 'מלך 
המשיח', על אף שלכאורה מלוכה היא תפקיד אותו ממלא אדם 
בעל מעלה ולא תואר עצמי, אך מכיון שעיקר הגדר של מלך 

המשיח הוא 'מלכות' זהו שמו ומהותו העצמית.
'משיח מצד עצמו ענינו  וכלשונו בשיחת חיי שרה תשנ"ב29 

)בעיקר( מלכות – יעמוד מלך מבית דוד'.

גדרו ההלכתי של המשיח 
הוא השבת המלכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א30 מבאר כי גדרו ההלכתי 
של מלך המשיח, הוא החזרת מלכות בית דוד וע"י כך הבאת 
ומצוות  התורה  את  לקיים  ניתן  בו  למצב  וישראל  העולם 
בהלכות  ספרו  את  חותם  שהרמב"ם  הטעם  גם  זהו  בשלמות. 
אלו, כיון שהחותם של כל ספרו 'הלכות הלכות' הוא כי יבוא 

זמן בו יהיה ניתן לקיים את כל הלכות התורה בשלמות.
שלמות בקיום תורה ומצוות תלויה, בכך שיהיה 'מלך' שינהיג 
את עם ישראל. ברמה הפשוטה זה מחמת כך שהמלך הוא זה 
שמכניע את האומות מסביב ומשלים את כיבוש ארץ ישראל על 
כל שטחיה, מה שמאפשר את קיום התורה ומצוות בשלמות הן 

25  שם הל' ד.
לעומת  המשיח,  מלך  של  הנוספות  מעלותיו  את  הזכיר  לא  כאן  הרמב"ם  כי  להעיר    26
אודות  תיאור  הביא הרמב"ם  כן  בהם  תימן[  ואגרת  ה"ב  פ"ט  ]הל' תשובה  מקומות אחרים 
מעלותיו העצמיות של מלך המשיח, כנביא וכדו'. בהשמטת מעלות אלו בהל' מלכים מדגיש 

הרמב"ם כי עיקר עניינו של מלך המשיח הוא 'מלכות' –ראה לקו"ש חי"ח עמ' הערה 276.
27  דברי הרמב"ם בהלכה זו ובסדר הדברים הם דווקנאים, היינו שכך צריך להיות הסדר 
ממש ולא באופן אחר ח"ו. כפי שכותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 'וידועה דייקנותו 
של הרמב"ם בכל מלה ומלה שבספרו משנה תורה, ובסדר הדברים בקדימה ואיחור. וכאמור 
הסדר ע"פ פסק דין התורה הוא, שבתחלה יעמוד מלך המשיח ויחזיר המלכות, ואחרי כן יבנה 
המקדש, ואחרי כן יקבץ נדחי ישראל. ]אג"ק חט"ז עמ' רטז[. היינו שהדבר הראשון שמלך 
המשיח עושה, זה החזרת המלכות. בעניין זה ראה גם במובא במורה לדור נבוך ]אכמ"ל ביחס 

לספר זה[ ח"ג עמ' 105.
סדר זה הוא לא רק שיטתו של הרמב"ם אלא כך עולה גם מדברי חז"ל ומשאר הראשונים 

כפי שכתב כ"ק אדמו"ר הרש"ב באג"ק שלו ח"א עמ' שט ואילך.

28  לקו"ש חכ"ז עמ' 256 הערה 37.
29  אות י.

30  לקוטי שיחות חי"ח עמ' 276 ואילך.

המלך המשיח
בעמדנו לפני ראש-השנה, אשר העבודה המיוחד של ראש-השנה היא קבלת מלכותו ית' – 'שמלכותו ית' קשורה 
ומתגלה בשלימותה ע"י דוד מלכא משיחא )שענינו ספירת המלכות(' – נעמוד במאמר הבא על עניינו המיוחד 

של משיח צדקנו, כמלך דווקא.

היעוד המרכזי בגאולה – 'מלך המשיח'
'מלך המשיח', מלך מבית  היעוד המרכזי1 מיעודי הגאולה, הוא 
ובלשון  דוד2.  בית  מלכות  את  ויחזיר  שיבוא  שלמה  ומזרע  דוד 
דוד  מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח  'המלך   – הרמב"ם3 

ליושנה לממשלה הראשונה'.
אודות  נבא  לפני הסתלקותו,  בניו  יעקב אבינו בברכתו אל  כבר 
ביאתו של מלך המשיח – 'ֹלא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵּבין ַרְגָליו 
ַעד ִּכי ָיֹבא שילה ִׁשילֹו ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים4', בפסוק זה גילה יעקב אבינו 

את מה שיעשה עם בניו באחרית הימים5.
תפסק  לא  כי  אבינו  יעקב  הבטיח  אלו  בדברים  כי  ביארו  חז"ל6 
המלכות7 מזרעו של יהודה, ואף אם יהיו זמנים בהם היא לא תהיה 
בגלוי, יבוא זמן בו שיבת המלכות תהיה בשלמות, זה יעשה ע"י מלך 
המשיח. כפי כתב הרשב"א8 בביאור פסוק זה 'אמיתות פי' הכתוב 
יבא שילה שהוא  יסור שבט מיהודה לעד כי לבסוף  כך הוא. לא 
ולו  לו  היא  ירושה  יהודה  שררת   . הממלכה.  אליו  ותשוב  מזרעו 
עיקר הממלכה תהיה. .. הבטיחו שהממלכה והשררה היא נחלתו. 
ואם תסור ממנו לא תסור לעולם כמו שסרה משאר השבטים. כי 
בסוף הזמנים יבא שילה שהוא המשיח מזרעו ולו יקהת עמים כי 

תשוב ירושתו לו כי הממלכה שלו היא'.
המרכזי  היעוד  כי  ושוב,  שוב  ועולה  חוזר  הנביאים  בדברי  גם 

1  בחפץ־חיים על התורה פרשת נח )ח,כב(, כתב שהאמונה בביאת מלך המשיח היא 'עיקר כל 
העיקרים'. והביא על פסיקתא נפלאה, וז"ל הפסיקתא ]'גילי מאוד' פרשה לה )לד([ 'דבר אחר גילי 
מאד בת ציון הנה מלכך וגו': זה שנקרא מלך שעתיד הוא למלוך על דורות הראשונים )בעת תחיית 
המתים( ועל דורות האחרונים, והקדוש ברוך הוא מכריז להם לכל צדיקי דור ודור, אמר להם צדיקי 
עולם אף על פי שדברי תורה צריכים הם עלי שחכיתם לתורתי ולא חכיתם למלכותי?!'. ראה גם 

ב'משנה שכיר' על הנביאים זכריה )ט,ט( מש"כ לבאר בדברי הפסקתא.
2  אודות היות רבותינו נשיאנו מזרע דוד וכו', ראה דברי אדמו"ר הרש"ב ב: תורת־שלום עמ' 176 

ועמ' 252, זכרון לבית ישראל עמ' עו, לשמע אוזן מדור אדמו"ר הרש"ב אות צב. 
3  הל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח פי"א ה"א.

4  בראשית מט,יא.
5  רמב"ן בראשית מט,א.

6  ראה סנהדרין צח,ב, זהר ח"א כה,ב, רמב"ן על התורה כאן באריכות, ועוד.
7  בעניין הפסקת המלכות מזרע יהודה, ראה באריכות בדרשות הר"ן הדרוש השביעי, בשו"ת 
ציץ אליעזר חלק יט סימן כו. ולהעיר מדברי הגמ' סנהדרין ה,א והוריות יא,ב שמשמע שיש כאן גם 

הבטחה על נצחיות מלכות בית דוד, וראה באריכות בעקידת יצחק שער לג.
8  שו"ת הרשב"א ח"ד סימן קפ"ז.

מבין  הראשון  כי  מבאר  האברבנל9  המשיח'.  ה'מלך  הוא  בגאולה 
'שיקים   – הוא  נבאו הנביאים  יעודי הגאולה אשר אודותם  עשרת 
אלקים לישראל מושיע ורב נגיד ונאמן, הוא המלך שימלוך עליהם 
מזרע בית דוד שהוא יהיה משיח אלקי יעקב'. האברבנל גם מפרט 
את המקומות בהם נבאו אודות 'המלך המשיח'. ישעי': בפ' "ויצא 
חוטר מגזע ישי"10, בפרשת "הן לצדק ימלך מלך"11, ובפרשת "הן 
עבדי אתמך בו"12,. ירמי' "והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך"13, 
"לא יכרת לדוד איש יושב על כסא ישראל"14. יחזקאל "והקימותי 
עליהם רועה אחד ורעה אתהן את עבדי דוד"15. ועוד פרשות רבות 

בדברי שאר הנביאים.

האמונה ב'מלך המשיח' – מעקרי הדת
האמונה בהתקיימותו של יעוד זה 'ביאת המשיח', היא אחת מעקרי 
האמונה כפי שמנאם הרמב"ם16. האמונה בביאת המשיח, איננה רק 
בכך שתבוא הגאולה ויהיה טוב לישראל, אלא חלק עיקרי ומהותי 
באמונה זו היא האמונה בביאתו של 'מלך המשיח'. הן האמונה כי 
כי  והן האמונה  ע"י הקב"ה,  ולא מאליה  גואל  ע"י  הגאולה תבוא 

הגואל הינו 'מלך' הממשיך את מלכות בית דוד.
זו של האמונה בביאת המשיח עולה בברור מדבריו של  הגדרה 
להאמין  והוא  המשיח,  ימות  עשר  השנים  'והיסוד   – הרמב"ם17 
ולאמת שיבא ואין לומר שנתאחר אם יתמהמה חכה לו . . ומכלל 
היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דוקא. וכל 

החולק בענין המשפחה הזו הרי זה כפר בה' ובדברי נביאיו'.

9  ספר ישועות משיחו חלק שני, העיון הראשון – פרק ג'.
10  יא, א־ י.

11  לב, א.
12  מב, א.
13  כג, ה.
14  לג, יג.

15  לד, כג.
16  ראה לקו"ש חי"ח עמ' 281 הערה 63.

לנו  יש   ' א  מצוה  הסמ"ק  ממש"כ  ולהעיר  חלק.  לפרק  הקדמה  סנהדרין  המשניות  פרוש    17
להאמין שיוציאנו ויקבצינו מבין הגויים שנאמר ]דברים ל'[ ושב וקבצך מכל וגו''. היינו שהסמ"ק 
לא הגדיר את האמונה במלך המשיח כיסוד האמונה בגאולה, ואילו הרמב"ם מדגיש שוב ושוב כי 

האמונה היא בביאת 'מלך' 'המשיח'.
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לב כל ישראל – כל מציאותם של 
אנשי הדור תלויה במלך

את  בהם  הממשיך  לקב"ה,  ישראל  בין  ממוצע  רק  איננו  המלך 
הביטול וקב"ע שמים. המלך הוא 'לב כל ישראל44'. בזה מוסבר דין 
מיוחד מדיני המלך, המורד במלכות חייב מיתה. צריך ביאור הכיצד 

יתכן דבר זה, מנין נובעת הסמכות של המלך לשלול חיים45.
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א46 מבאר כי הטעם לכך שהמורד 
במלכות חייב מיתה הוא מפני שהמורד במלך כורת את שורש חיותו. 
כיון שהקשר של אנשי המדינה עם מלכם, הוא בכל מציאותם. היינו 
אלא  למלוכה  השייכים  ענינים  ממנו  מקבלים  שהם  בלבד  זו  שלא 
רבינו  משה  אצל  שהיה  כפי  המלך.  מרות  תחת  היא  מציאותם  כל 
שע"י התנשאותו ומלכותו על בנ"י, קיבלו בנ"י לא רק השגות נעלות 
וכדומה אלא בנ"י קבלו ממנו את כל עניניהם ועד לענינים פשוטים 

ביותר. כך הוא גם אצל כל מלך ממלכי ישראל הכשרים.
הטעם הפנימי לכך שחיותם ומהותם של אנשי הדור היא ממלכם. 
הוא ע"פ מה שביאר אדה"ז בספר התניא47, כי כל ישראל הם קומה 
כל אנשי הדור  כוללים את הנשמות של  וראשי הדור  אחת שלימה 
)כמו שהראש כולל חיות כל אברי הגוף – תניא פנ"א(, ולכן ההשפעה 
שממשיכים לאנשי דורם הוא בכל מציאות אנשי הדור, וגם בעניניהם 
הפשוטים, כמו שאברי הגוף מקבלים כל חיותם, גם החיות שבצפרנים, 

מהמוח שבראש.

מלכותו של מלך המשיח
המלך המשיח יחזיר את מלכות בית דוד, ויביא את שלימות המלכות. 
המיוחד במלכותו של דוד וזרעו, על שאר מלכי ישראל הכשרים־ הוא 

שהם ''מלך בעצם'48.
מלכי ישראל שאינם מזרע דוד, הינם מלכים טכניים שנתמנו ע"י 
העם, הם בעלי תפקיד ביצועי של הנהגה שלטון מלחמות והדרכת 
עם ישראל. מלכי בית דוד הם 'מלך בעצם' היינו שעוד קודם המינוי 
למלוכה בפועל, הוא כבר איש מנושא בעצם ובדרך ממילא הוא מתנהג 
כמלך. וזהו הענין 'כתר מלכות' שזכה בו דוד, 'לו ולבניו הזכרים עד 

עולם' – לא רק שהם ימלכו בפועל, אלא שהם יהיו מלכים בעצם.
זהו הביאור בדברי הרמב"ם, כי על אף שתתכן מציאות של 'מלך' 

44  רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ו.
'דין מלך בישראל' – ובמה שהשיב  ז  45  ראה מש"כ בזה בתורת הנביאים ]למהר"ץ חיות[ פרק 

החת"ס להמר"צ חיות בשו"ת חת"ס ח"א )או"ח( סי' רח דהוא מדין חרם עיי"ש
46  ח"ד עמ' 1050־1051.

47  פ"ב.
48  בכל המתבאר כאן ראה לקו"ש ח"ל עמ' 99 ואילך, לקו"ש חכ"ח עמ' 109 ועוד.

שאיננו מבית דוד אלא 'משאר שבטי ישראל', אעפ"כ 'עיקר המלכות 
לדוד ויהיה מבניו מלך'. היותם מלך בעצם הוא 'עיקר המלכות' השייך 
לזרע דוד בלבד. כי אינו רק הנהגת המלוכה, אלא ההתנשאות שבנפש 

שניתן בדוד וזרעו עד עולם.
מלכי בית דוד הם הממוצע המחבר האמיתי שבין ישראל לקב"ה, 
המשפיעים הן גשמיות והן רוחניות. כיון שבהם נמצאת ההתנשאות 

שבנפש. הם דרגת ה'יחידה' שבעם ישראל.
שלמות המלכות תהיה ע"י, המלך המשיח. שהוא תכלית הדבקות 
וזהו  ליחידה שבנפש49.  יזכה  והביטול בהקב"ה. בלשון הקבלה הוא 
הטעם כי עיקר עניינו של משיח הוא מלכות. בזה מתבטא שלמות 
דבקותו בהקב"ה וביחד עם זאת שלימות פעולתו על העם בחיבורם 

המושלם עם הקב"ה.
פעולה מלכותית זו של מלך המשיח איננה רק על ישראל אלא על 
כל העולם כולו, ובלשון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א50 – 'כל 
עניני בנ"י קשורים ושייכים למלך המשיח שהרי כל מציאותם תלוי' 
במציאותו של המלך מלך המשיח. ויתירה מזה אפילו עניני העולם 
דמלך  מהענינים  המשיח.  למלך  שייכים  בנ"י  של  עניניהם  רק  לא 
למעמד  כולו  העולם  גאולת  היינו  כולו  העולם  את  שיתקן  המשיח 
ומצב אחר לגמרי שכן גם בימות המשיח יהיו כל עניני העולם צאן 
ובקר שדות וכרמים כו' שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב 'ועמדו זרים 
ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם', אלא שמציאותם תהי' בתכלית העילוי 

והשלימות'.

מלכותו של מלך המשיח עניין בפני עצמו
כי  משיחותיו51  באחת  מבאר  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
היות 'מלך המשיח' מלך, זה לא פרט המביא לתכלית אחרת ־שלמות 
בקיום תורה ומצוות. אלא מלכותו של 'מלך המשיח' היא היא תכלית 
שיהיה 'מלך מבית דוד' מלך המשיח, בלשון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א 'שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח', השלימות בקיום תורה 
– מלכותו של מלך  ותוצאה של העיקר  היא רק הסתעפות  ומצוות 

המשיח.
מלך המשיח יזכה לגילוי בחינת היחידה שבנפש, וענינה של ה'יחידה' 
היא 'רק תשוקתה ליחידו של עולם'52. היינו שהיחידה שבנפש היא 
אחרת.  ומהות  תכלית  להשיג  בשביל  הקיים  עניין  לא  'עצמי'  עניין 
אלא שמן העצם מסתעף עניינים נוספים. לכן מלכותו של המשיח 

היא עניין עצמי.

49  קונטרס ענינה של תורה החסידות, ושם הערה 36.
50  משיחת אחש"פ תשמו.

51  הדרן על הרמב"ם תשמ"ו, נדפס בלקו"ש חכ"ז, לעניינו ראה שם עמ' 256.
52  לקו"ת ראה כה,א.

את קיון המצוות התלויות ב'ארץ ישראל' ו'בית המקדש', והן את קיום 
כל המצוות ללא מפריעים.

אך בזה עדיין לא מתבאר בעומק המהות הפנימית מדוע, דווקא, 
מלכותו של מלך המשיח מביאה לשלמות הגאולה. עניין זה יתבאר 

לקמן.

מהות עניין המלכות 'מלכות בית דוד'
רבי   – ישראל31  חכמי  נח'  מלך,  מינוי  מצוות  של  מהותה  בהבנת 
יהודה סבור כי ישנה מצווה למנות מלך, התורה צוותה 'שום תשים 
עליך מלך'32. רבי נחמיה סבור כי התורה לא צוותה למנות מלך אלא 
כוונת הכתוב היא לאיים עליהם שלא ישאלו להם מלך. רבי נהוראי 
אין מצווה למנות מלך אלא שהתורה התירה למנות מלך  כי  סבור 
אם יחפצו בכך ישראל, אך הקב"ה היה מעדיף שלא יבקשו מלך אלא 

יסתפקו בנביאים וחכמים כמנהגים.
למעשה פסקו הרמב"ם33 הרמב"ן34 ועוד הרבה ראשונים35, כדברי 

רבי יהודה כי ישנה מצוה להעמיד מלך.
מדברי  מסתייעת  המלך  מינוי  את  השוללים  התנאים  של  דעתם 
הקב"ה לשמואל, אחר שבקשו ישראל למנות להם מלך 'ִּכי ֹלא ֹאְתָך 
ָמָאסּו ִּכי ֹאִתי ָמֲאסּו ִמְּמֹלְך ֲעֵליֶהם36'. השוללים את מינוי המלך הבינו 
כי כוונת הדברים היא כי עצם מינוי המלך הינו בעייתי. לשיטת רבי 
התערומת  כי  המפרשים37  בארו  המלך  במינוי  מצווה  יש  כי  יהודה 

איננה על עצם הבקשה אלא על צורת הבקשה ואופייה.
הר"ן בדרשותיו38, מבאר כי על אף שיש מצווה במינוי מלך. רצון 
התורה הוא כי המלך יהי' רק בעל תפקיד טכני מנהיג מדיני ובטחוני, 
אך בקשתם של ישראל משמואל למנות מלך היתה לא רק לתפקיד 
טכני אלא לתפקיד שלטוני שפוטי. הר"ן מחדש כי למלך יש סמכות 
שלטונית שאיננה נובעת מכח התורה, על זה 'כעס' הקב"ה. אך בסופו 
של דבר התורה התירה זאת , סמכותו ותקפו של המלך אינם נובעים 

מן התורה אלא מכח המלכות.

31  סנהדרין כ ע"ב.
32  דברים יז,טז.

33  הלכות מלכים פ"א ה"א. ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעג.
34  בפרושו על התורה דברים יז,יד.

35  ספר החינוך מצוה תצז, ראה במובא בביאור על ספר המצוות לרס"ג )הרב פערלא( מנין שישים 
וחמש הפרשיות פרשה ז ועוד.

36  שמואל א ח,ז.
37  ראה רש"י רד"ק אלשיך על הפסוק ועוד.

38  דרוש י"א

נזר40  גדולי ישראל39, בלשון האבני  וכל ע"י  דברי הר"ן נדחו מכל 
כ"ק  לדרשא'.  רק  ז"ל  הר"ן  אמרם  להלכה  שלא  יען  לי  אומר  'לבי 
ועניינו  מהותו  כל  אדרבה  כי  מבאר  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר 
להרים  ומחשבתו  מגמתו  'ותהיה  הרמב"ם41  כלשון  הוא  המלך  של 
ולהלחם  הרשעים  זרוע  ולשבור  צדק,  העולם  ולמלאות  האמת,  דת 
מלחמות ה''. היינו שתפקיד המלך הוא לפעול בעולם את ביצועם של 

'משפטי התורה'.

המלך הינו הממוצע בין ישראל לקב"ה
של  ביצועית  זרוע  רק  איננו  המלך  כי  מבואר  החסידות  בתורת 
'משפטי התורה' – כפי פשטות הדברים, אלא יש בו מעלה עצמית. 

הוא הממוצע המחבר ומקשר את עם ישראל עם הקב"ה.
היינו שבכוונת התורה במצוות מינו מלך יש שני עניינים )זה למעלה 

מזה(42:
א( טעם פשוט – שהמלך ינהיג ויפעל שהנהגת אנשי המדינה תהי' 

כראוי. יש צורך ביראת המלך, שפועלת שיתנהגו בדרך הישר.
היות  אם  ישראל –  עם  אצל  ובשרשו(  )בפנימיותו  מלך  מינוי  ב( 
שהאדון והמלך שלהם הוא הקב''ה. המלך בשר ודם שנתמנה, הוא 
הממוצע שמגלה את מלכותו של הקב"ה לבנ''י. 'המלך בד בבד עם 
''כעבדא  נרגש אצלו ביותר הביטול להקב''ה  ותוקף מציאותו,  גודל 
קמי מרי''', עד כדי כך שאינו מציאות לעצמו כלל, כמודגש בדברי 
הגמרא בנוגע לפרטי החילוקים באופן הכריעה בתפלה, ש''המלך כיון 
שכרע שוב אינו זוקף''. וענין זה מתבטא גם במשך כל היום – בהספר 
ותולה  קמיע  כמין  אותה  ש''עושה  עמו''  ונכנסת  ש''יוצאה  תורה 
אימתו  ''שתהא  מלך'',  עליך  ''שום תשים  הציווי  תוכן  זהו  בזרועו''. 
עליך'' – שאימת המלך, היינו, יראתו וביטולו להקב''ה, תומשך אצל 

כל בנ''י, שגם אצלם יהי' ענין היראה והביטול להקב''ה'.
יסוד לביאור זה יש בדברי הרמב"ם43– 'שאמרו שום תשים עליך מלך 
והמעלה  והגדולה  בו מהכבוד  ושייאמן  עליך  מוטלת  אימתו  שתהא 
התכלית האחרון שאין למעלה ממנה עד שתהיה מדרגתו אצלנו יותר 
גדולה ממדרגת הנביא משאר הנביאים שיהיו בדורו'. היינו שהכבוד 
כדוגמת  הגדולה  הרוחנית  מדרגתו  נובעים  המלך  של  והמעלה 

הנביאים.

39  ראה בנסמן ב לקו"ש חכ"ג עמ' 195 הערה 45.
40  שו"ת אבנ"ז יו"ד סי' שיב.

41  רמב"ם הלכות מלכים פרק ד,י.
42  ע"פ לקו"ש חכ"ד עמ' 104 ואילך.

43  בספה"מ שם.
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נעמנוב  ניסן  מר'  שמעתי  אלול,  בחודש  נמצאים  אנו 
ספר  "זה  הפסוק:  על  אלול  מברכים  שבת  בהתוועדות 
עליו  משגיחים  הרי  שנדפס  שספר  שכמו  אדם"  תולדות 
שיהיה נדפס בדיוק עם כל המילים והאותיות ואף־על־פי־
כן ישנו בסוף הספר "לוח התיקון", כמו"כ "תולדות אדם" 
שגם כשהאדם משגיח על הנהגתו כל השנה שתהיה כדבעי 
אעפ"כ ישנו "חודש אלול" שזה "לוח התיקון" של כל השנה.
והנה הענין של חודש אלול שהוא הכנה ל"ראש השנה" זה 

"קבלת עול מלכות שמים".
טבעי הענין ש"קבלת עול" הוא היפך טבע הגוף הגשמי 
וה"נפש הבהמית", אבל כאשר האדם מתבטל כראוי ומקבל 

"עול מלכות שמים" הוא מגיע לשמחה פנימית.
כפי  "צדקה"  הרי  צדקה,  נותן  כשהאדם  למשל  וכמו 
שהגדיר זאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א זה כשזה 
כואב, ובלי זה חסר הענין העיקרי של מצוות הצדקה )ויובן 
ד,  הענין בפרטיות ע"פ הביאור בתניא אגרת הקדש פרק 

עיי"ש(.

על־ידי־זה  דוקא  אבל  כואב,  שזה  מילה"  "ברית  על־דרך 
מתגלית הנפש האלוקית וכדברי כ"ק אדמו"ר הזקן בשו"ע 
שלו )סימן ד' סעיף ב'( שתחילת כניסת נפש האלוקית זה 
בזמן הברית, וע"ד מאמר הגמרא )ברכות דף ה, א( "תורה 
אגרת  בתניא  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  וכדברי  ביסורים"  נקנית 
התשובה פ"א בשם הגמרא בסוף יומא שמה ש"יום כיפור" 

לא פועל לתקן, יסורים כן מתקנים.
ותוכן הענין כיון שעיקר ענין התשובה הוא "ביטול" העבר 
"אוילים  על־הפסוק:  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  וכדברי  "ישות" 
מדרך פשעם" שנאמר "דרך" לשון "יחיד", כיון שישנו ענין 
אחד שהוא השורש לכל הפרטים ר"ל, שזה ענין ה"ישות" 
וכשיתוקן הענין הזה ע"י ביטול אמיתי ופנימי מתוך שמחה, 

זה יתקן את כל הפרטים מה"כלל" אל ה"פרט".
זה  רצויים  הבלתי  העניינים  לכל  שהשורש  הדבר  ידוע 
"דעת"   – עצמו"  "הרגשת  היה  שענינו  הדעת",  "עץ  חטא 
– הרגשה, וזה גרם לכל הנפילות. לכן התיקון היה במעמד 
"הר סיני", שעם ישראל וכל העולם התבטל "שור לא געה" 

הגילוי  מרוב  התעלפו  ישראל  עם  וגם  צייץ"  לא  "ציפור 
יהיה  ו"לא  "אנוכי"  הדברות  בשתי  ושמעו  שראו  אלקות 
פסקה  סיני  הר  על  שעמדו  "ישראל  אחז"ל:  ולכן  לך", 

זוהמתן", כיון שהגיעו לביטול מוחלט לאלקות.
אלא שכל הענין של "מתן תורה" היה עדיין "מלמעלה 
למטה" – מצד הקב"ה שהתגלה בעצמותו ולכן היה עוד 
פעם "נפילה" של חטא העגל, והתיקון הגמור הוא בגאולה 
האמיתית והשלימה מיד ממש ממש, שיהיה "ונגלה כבוד 
וראו כל בשר יחדיו", כשיהיה "ראיה באלקות", שזה  הוי' 
גורם התאמתות באלקות, הרי שום ישות ר"ל לא תהיה, 
אלא תהיה הכרה פנימית ואמיתית במציאות הבורא ית"ש 
שיחדור את הגוף הגשמי, וממילא יהיו "חיים נצחיים", כיון 
שעצמותו ית' זה למעלה מ"שינויים" ולעתיד לבוא – מי"ד 
גם  על־כן  האמיתי"  יש  הוא  הנברא  ש"יש  יתגלה  ממ"ש, 
הגשמי יראה  בשר", העין  יהיה אלקות "וראו כל  הגשמי 

אלקות.
כ"ק אדמו"ר הזקן כותב בשולחן ערוך שלו הלכות ראש 
יישן  לא  שהאדם  שכדאי  ח'(  סעיף  תקפ"ג  )סימן  השנה 
בראש השנה אחר־הצהריים, כיון שעל־ידי־זה גורם שמזלו 
אבל  ער,  האדם  שאם  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  ומוסיף  יושן, 

מבטל את הזמן ר"ל, הרי "עובר בטל כישן דמי".
שעות  מדי  יותר  יושן  שכשהאדם  במוחש  רואים  והנה 
הוא  והטעם  השמחה  היפך  של  רוח  במצב  נהי'  הוא 
עמל  הוא  וכאשר  יולד",  לעמל  ה"אדם  שהרי  בפשטות, 
ומתייגע ועושה את שליחותו הוא מתקשר לקב"ה וממילא 
וחדוה במקומו", משא"כ כשזה לא כך, הרי מרגיש  "עוז 
האדם היפך השמחה, שהרי ה"קליפות" עניינם "עצבות" 
ו"עצלות" כמבואר בתניא פרק א' ש"יסוד העפר" של "נפש 

הבהמית" זה "עצלות" ו"עצבות".
בתוכו  קשה,  שמתייגע  מרגיש  האדם  כאשר  גם  לכן 
ובפנימיותו הוא שמח בשמחה אמיתית של "נפש האלוקית" 
ששמחת האלוקות זה כאשר ישנו "ביטול" ו"זיכוך" בנפש 

הבהמית.
וע"כ מדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחתו הידוע 
)בליקוטי שיחות חלק ב' )המתורגם( ע' 307־311(, שהורה 
לפרסם שהענין של "חודש אלול" זה "ערי מקלט", שמי 
שהרג ר"ל נפש בשוגג בורח ל"עיר מקלט" ועל־ידי־זה מגיע 
לתיקונו. כמו־כן 29־30 ימי אלול הם זמן לצאת מהרגילות 
במחשבה, דיבור ומעשה. ולהוסיף בתורה, עבודה וגמילות 
חסדים, ועל־ידי־זה "ניגשים" אל המלך, והמלך מקבל את 

כולם בספר "פנים יפות" ו"שוחקות".
לפי זה הסביר ר' מענדל פוטרפאס את מה שכתוב בתניא 
שכדי  חביבין"(,  השביעין  )"כל  ז'  פרק  התשובה  אגרת 
להגיע ל"לב נשבר" ש"זבחי אלקים" זה "רוח נשברה", זה 
"מעט מזעיר" ע"י סיגופים ותעניות ולא מספיק "חשבון 

נפש".
ולכאורה כ"ק אדמו"ר הזקן שלל את ענין התעניות בתור 

תשובה לעיל בפרק א' באגרת התשובה.
והסביר שכאן לא מדובר על תענית בתור תשובה, אלא 
זמן  כל  באדם  יפעל  לא  נפש  חשבון  ששום  הוא  הענין 
"לשבור"  קצת  ומוכרח  הזה,  עולם  בתאוות  מונח  שהוא 

הידוע  במאמר  וכמבואר  עולם־הזה  בתאוות  הרגליו  את 
של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בקונטרס ח"י אלול תש"ט ד"ה 
"כי עמך הסליחה" על־דבר ענין זה באריכות, שמביא את 

הגמרא ע"ד "גורעין" ו"מוסיפין" ו"דורשין".
הוא  ו"דורשין"  ו"מוסיפין"  "גורעין"  של  הענין  מקור 
על  הפר  דם  זריקת  על־דרך  א(  כה,  דף  )זבחים  בגמרא 
מהפר  "דם  הפר",  מדם  "ולקח  בתורה:  ונאמר  המזבח, 
יקבלנו" שאם ה"דם" נפל על הרצפה, אי אפשר לזרקו על 
המזבח, אע"פ שבפסוק נאמר: "ולקח מדם הפר" ולפי־זה 
אם הדם נפל על הרצפה הוא נקרא גם כן "דם הפר", אלא 
גורעין את האות "מ" מהמילה "מדם" ומוסיפין את האות 
נפל  ואם  יקבלנו,  מהפר  ודורשים דם  "הפר"  "מ" למילה 

לרצפה פסול לזריקה על המזבח.
באופן  הנ"ל  הענין  את  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ומבאר 
פנימי בעבודת השם, שצריך "לגרוע" מתאוות עולם הזה 
האלוקית"  "נפש  בגילוי  ה'  בעבודת  "מוסיפין"  ולהוסיף 

ו"דורשין" הוא העבודה לזכך גם את "דקות הרע".
ידוע הסיפור שחסיד אחד שאל את כ"ק אדמו"ר מהר"ש 
מהר"ש  הרבי  לו  וענה  ה"אפיקומן"  את  מצפינים  מדוע 
בסידור?  כתוב  ולמה  החסיד  ושאל  בסידור,  כתוב  שכך 
וצריכים  שמאל,  צד  זה  ש"צפון"  מהר"ש  הרבי  לו  וענה 

לתקן את "צד השמאל".
ושואל על־זה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שעדיין 
אין כאן מענה מדוע ל"הצפין", רק על ענין "צד" צפון – 

)שמאל(?
ומבאר הרבי שליט"א, ש"צפון" זה מראה על ענין "נעלם" 
שנמצא בהחבא, וידוע שעיקר חידוש ועניינו של הבעש"ט 
הק' זה לתקן את "דקות הרע", כיון שב"עשרת הדברות" 
מדובר בפשטות על גסות הרע, "לא תגנוב" וכו'. משא"כ 
הבעש"ט הק' מגלה "פנימיות התורה" שלא יהיה "גניבת 
דעת" לא של עצמו – להחשיב את עצמו ר"ל ולא גניבת 
שזה  אודותיו  הזולת  מחשבות  שנוגע   – הזולת  של  דעת 

"חיצוניות".
לכן ב"ראש השנה" שהקב"ה מגלה את מלכותו בעולם, 
ואיכפת  לו  ונוגע  היינו שמתגלה שהוא ברא את העולם, 
על  "דין"  של  זמן  זה  ולכן  האדם  בהנהגת  פרט  כל  לו 
הנהגת האדם בכל פרטיו, ובפרט על היהודי שהוא הסיבה 
שנאמר  כמו  העולם,  כל  לבריאת  והעיקרית  הפנימית 
"בראשית" "ב' ראשית" ה"תורה" ו"ישראל" בשבילם ברא 

הקב"ה את השמים ואת הארץ.
כאשר יהודי יתבונן בזה, כמה נוגע לקב"ה הנהגתו ב"יראת 
בדרך  "פנימיות"  של  באופן  ומצוות  תורה  וקיום  שמים" 
של תורת החסידות – פנימיות התורה על־פי הדרכות כ"ק 
אדמו"ר הזקן בספר התניא והדרכות והוראות כ"ק אדמו"ר 
ובכלל,  הקודש  ובאגרות  בתורתו,  שליט"א  המשיח  מלך 
בתחילתו,  מ"א  פרק  בתניא  שכתוב  מה  שלפי  יבין  הרי 
שכשהאדם יתבונן בזה ש"לפיכך נברא האדם יחידי" כדי 
שהאדם ידע שכל אחד ואחד הוא "עולם מלא" ו"בשבילי 
נברא העולם" "ומייחד מלכותו ית' על עמו ישראל בכלל 

ועליו בפרט", עיי"ש בלה"ק בתניא.

תשובה
בזמן הגאולה

ייתכן  כיצד   | האלוקית  ונפש  הבהמית  הנפש  בין  החילוק  שורש 
של  התיווך   | ועירנות  שמחה  לידי  ועבודה  עייפות  לידי  מביאה  ששינה 
ניסן  ר'  של  התיקון  ולוח  בדורנו  תשובה  לבין  תעניות  בין  מענדל  ר' 
המשפיע  מאת  אלול  חודש  של  התשובה  עבודת  על  מרתק  מאמר   |

לנדא  זלמן  שלמה  הגה"ח  החסידי 

גאולה פנימית
בעבודת ה'
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של  ידיהם  מלאות  הקיץ  מתחילת  כבר 
אורחים"  הכנסת   – "אש"ל  ארגון  אנשי 

עבודה רבה ואינטנסיבית,

הארגון שפועל כבר עשרות שנים בשיתוף 
בהיגוי  השכונה,  תושבי  עם  מלא  פעולה 
מעורר  ובתיאום  שליט"א  השכונה  רבני 
והארגונים  המוסדות  כלל  של  התפעלות 
של  לאורחים  לסייע  בכדי  המלך,  בשכונת 
הרבי מלך המשיח שליט"א בחודש החגים.

צוות ענק של למעלה ממאתיים וחמישים 
ארגון  במסגרת  רב  במרץ  יפעל  מתנדבים 
"הכנסת אורחים" בשלל האגפים והמחלקות 
המחלקה הרוחנית עמלה  וביניהם:  שונות, 
יתקיימו  בו  ענק  ישיבתי  מערך  הקמת  על 
ומשיבים  משגיחים  יסודרו  לימוד,  סדרי 
שיעורים  עבור  מיוחדים  סידורים  וייעשו 
הלילות  את  גם  השונות.  לישיבות  נפרדים 
התוועדויות  לקיום  המחלקה  צוות  ינצלו 
המקומיים  המשפיעים  טובי  עם  רבות 

והאורחים.

במקביל  עובד  לאור  ההוצאה  אגף 
למחלקה הרוחנית ואחראי על כל ההוצאה 
מודפסים  אלו  ובימים  הארגון.  של  לאור 

רבבות קבצים וחוברות שישמשו את אלפי 
הלימודים,  תוכנית  במסגרת  האורחים 
וקבצים מיוחדים שרואים  יומיים  שיעורים 

אור באירועים ופאנלים מיוחדים. 

של  שלם  מערך  נבנה  לאלו,  במקביל 
כל  את  שיתפעל  לבנות  רוחנית  מחלקה 
הצרכים הרוחניים של למעלה מאלף בנות 
חב"ד שיגיעו לחצרות קדשינו, החל מסדרת 
בכינוסים  וכלה  התוועדויות,  שיעורים, 

ויציאה למבצעים.

גם מקומם של אנ"ש האברכים והזוגות לא 
נפקד ועבורם הוקמה מחלקת אנ"ש שתדאג 
לסידורי לינה – רובם אצל משפחות מתושבי 
עבור  ביום  ארוחות  לשלוש  וכן   – השכונה 
במחלקה  העומס  עיקר  כאשר  הנשואים, 
זו הינו לקראת חג הסוכות ושמחת תורה. 
טלפנים  של  צוות  הוקם  אנ"ש  במחלקת 
שיעשו כל שביכולתם למלא את צרכם של 

משפחות האורחים במשך כל ימי החודש.

מחנה משיח: עבור הילדים הופקה תכנית 
מלאה ומופרדת לחיילים וחיילות בצבאות 
השם. במסגרת מחנה משיח בו יזכו הילדים 
והשקעה  צמוד,  בליווי  קבוצתית  לטיסה 

בחצרות  רגע  כל  בניצול  בחינוך  מיוחדת 
הרבי  של  במנין  יתפללו  הילדים  קדשנו. 
חוויתי,  בלימוד  ישתתפו  היום  ובמהלך 
לרמתם  מותאמים  ושיעורים  התוועדויות 

ואפילו "משחקי התקשרות".

לצד כל המחלקות הרוחניות קיימות כמובן 
הלינה  אגף  ובראשן  הגשמיות  המחלקות 
לאלפי  לינה  למקומות  דאגה  על  הממונה 
וכמעט  כבדה  משימה  ואורחות,  אורחים 
בכוחו  אך  השכונה,  בתנאי  אפשרית  בלתי 
של הרבי מלך המשיח שליט"א הם בטוחים 
שגם בתשרי השנה אף אורח לא יישאר בלי 

מקום ללון בו וכל צרכיו הגשמיים.

הגשמיות,  המחלקות  על  מדברים  כאשר 
המרכזי.  הנדבך  הוא  הלוגיסטיקה  צוות 
במהלך  כי  יודע  והמקצועי  המסור  הצוות 
לרגע,  אפילו  לנוח  יוכל  לא  הוא  החודש 
כך שבכל שעה ובכל תנאי הוא יעמוד שם 
לעזרת האורחים. חברי הצוות אחראים על 
והסעת  הובלת  הדירות,  ותיחזוק  שיפוץ 

האורחים ועוד רבות.

הצבא צועד על קיבתו. מחלקת ההסעדה 
הינה אחת המחלקות החשובות ביותר. צוות 

שנת          הקהל
חיים בער לוין

חודשיים של הכנות 
כבר מאחוריהם, מאה 

דירות כבר הושכרו, 
למעלה ממאה בחורים 
הוכשרו להיות הר"מים 

והמשפיעים בישיבה 
הגדולה בעולם, עשרות 

קונטיינרים נפרקו 
ופס ייצור של מאפיית 

ענק בפאתי ברוקלין 
הוחכר לראשונה לכל 

חודש החגים)!(. ב"אשל 
– הכנסת אורחים" 

מעריכים כי לקראת 
סיום החודש יגיע מספר 
האורחים לעשרים אלף 

איש)!( לרגל סיומה 
של שנת "הקהל".

היערכות שיא בבית חיינו 

'שנת הקהל' – עד אימתי?
הרב שמעון ויצהנדלר

את המונח 'שנת הקהל' הטביע כ"ק אדמו"ר 
תשכ"ז,  בשנת  כבר  שליט"א  המשיח  מלך 
ה'הקהל' השלישי בנשיאותו הקדושה, זו היתה 
ובפירוט  בהרחבה  להתבאר  החלו  שבה  השנה 
עיקרי יסודי משנת מצוות 'הקהל' בתורתו של 

משיח וביניהם גם המונח 'שנת הקהל'.
לקראת סיומה של אותה 'שנת הקהל' הופיע 
'קהל   – תשכ"ז'  הסליחות  )'ימי  כללי'  'מכתב 
גדול' )מהדורת תשע"ה( ע' 267( שתוכנו היה 
עשיית חשבון נפש 'עם סיומה של שנת הקהל' 
'הקהל'  בין  הקיים  בקשר  מעשית  הוראה  עם 
ל'ראש השנה', של... השנה החדשה! )תשכ"ח(.

בשבת לאחרי אותו ראש השנה, שבת־תשובה, 
שליט"א  הרבי  התייחס  האזינו תשכ"ח,  פרשת 

)"שאלו אותי"(  לשאלה שנשאלה 
ובעיתויו  המכתב  של  בתוכנו 
בקשר של ראש השנה עם 'הקהל' 

שקדם לו.
הקשר  את  להסביר  חזר  הרבי 
התוכני בין ר"ה ל'הקהל' והמשיך 
הקשר   – הזמן'  ב'ציר  גם  לעסוק 
עם  הקהל  שלאחרי  ר"ה  של 
מכיוון  והסביר:  לו  שקדם  הקהל 
)בקשר  כרוכה  הקהל  שמצוות 
הדוק( עם 'חג הסוכות', כמפורש 
זמנה בתורה "בחג הסוכות", הרי 
מצוות  של  הרוחנית  שהשפעתה 
ציר  אותו  על  ממשיכה  הקהל 
וכאן  הסוכות.  חג  השפעת  של 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הביא 

שליט"א את דברי אדמו"ר הזקן בלקוטי־תורה 
מהימים־ אחד  כל  כי  ב(  )צח,  ברכה  פרשת 

שלימה  שנה  במשך  השפעתו  ממשיכה  טובים 
עד שמגיע שוב אותו יו"ט בשנה הבאה. ומכאן 
הבא  סוכות  עד  שייך  ברוחניות  'הקהל'  שגם 
)ראה 'קהל גדול' ע' 412־413, ונתבארו הדברים 
בהרחבה ב'פתיחה' לספר ס"ה )'קהל גדול' ע' 8( 
ולאור המבואר שם מובן כי המונח 'שנת הקהל' 
'הקהל'  גם לשנה שבא מתקיימת מצוות  שייך 
וגם המשכת השפעת מצוות הקהל במשך שנה 

שלימה. ודו"ק(.
בשנים הבאות היו עוד כמה התייחסויות לענין 
זה בכמה אופנים , אך הנקודה המשותפת בהם 
שיש שייכות בין ימי תשרי של השנה שלאחרי 
שזה  כפשוטו  הן  'הקהל',  לעניני  הקהל'  'שנת 

אכן 'שנת הקהל' והן בעבודת האדם.
הכיפורים  יום  ממחרת  כללי  במכתב  א. 
בין  כלומר   –  )583 ע'  חכ"ד  )לקו"ש  תשמ"ב 
שהיתה  תשמ"ב  שנת  של  הסוכות  לחג  יוה"כ 
מלך  הרבי  כותב  תשמ"א  הקהל'  'שנת  לאחר 
המשיח שליט"א בהערה על המילים "האנשים 
דהקהל  הענין  אשר  "ולהעיר  והטף":  והנשים 
עכ"פ  הוא  דנמשך  לומר  יש   – הסוכות  בחג 

עד חג הסוכות דשנה שלאחריה, ככל עניני חג 
הן  והן  ב(".  צח,  ברכה  לקו"ת  )ראה  הסוכות 
בשיחת שהוזכרה  בהרחבה  הדברים שהתבארו 

לעיל.
שעניני  ביאר  תשמ"ט  ר"ה  ערב  בשיחת  ב. 
הקהל נמשכים גם בר"ה של השנה הבאה )'קהל 

גדול' ע' 269(
ס"ה  תשמ"ט  גדליה  צום  בשיחת  ג. 
בין  מקשר  ואילך(   20 ע'  ח"א  )התוועדויות 
צום גדליה של שנת תשמ"ט ל'הקהל' "שהיום 
צריכים לחיות עם "הקהל" . . אשתו ובני ביתו, 
וממשיך  הקהל".  בעניני   .  . שסביבו  אלו  וכל 
שאע"פ ששנת הקהל היתה בשנת תשמ"ח הרי 
. כאשר   . זו  "מ"מ יש להמשיך בזה גם בשנה 
יתבוננו ויראו שבשנה שעברה 
פעלו ב"הקהל" ושמחה גדולות 
ונצורות . . יש להמשיך בזה גם 
זו לא מפורש  השנה". בשיחה 
עד  ממשיכה  הקהל'  ש'שנת 
כהוראה  רק  אלא  הסוכות  חג 
הקהל  עניני  להמשיך  שיש 
הרחיב  )וכן  זו  בתקופה  גם 
גם במכתב כללי של ל' תשרי 

תשמ"ט.
ד. בערב ראש השנה תשמ"ב 
בהרחבה  מתייחס  בשיחה 
ל'הקהל'  שהגיעו  לאורחים 

)'קהל גדול' ע' 185 ואילך(.
ואי־אפשר שלא לחתום נושא 
שפירסם  מרעיש  בגילוי  זה 
הרה"ח הרה"ת רפ"א שי' בלוי מתוך כתביו של 
'ראבי"ה'.  בספר  והוא  התוספות  מבעלי  אחד 
התורה  ספר  של  למקורו  כדיון  באים  הדברים 
שעמו קרא המלך ב'הקהל'. ידועה שיטת רש"י 
)ב"ב יד, ב( כי המלך היה קורא מספר התורה 
בקודש  הנמצא  הברית  בארון  מונח  שהיה 
הקדשים. אולם השאלה היא כיצד הוציאו ספר 
תורה זה משם ובעיקר כיצד החזירו אותו לשם. 
נכנס  כשהיה  כיפור  שביום  הראבי"ה  מבאר 
את  מוציא  היה  הקדשים,  לקדש  הגדול  הכהן 
ספר התורה עבור ה'הקהל' ו... מחזירו לשם רק 
שכשהיה  לומר  "צריך  ובלשונו:  הבאה!  בשנה 
מיד  יציאתו,  ומחתה, עם  בכף  נכנס  גדול  כהן 
היה מוציא ספר תורה לחוץ . . ובשנה השמינית 
כשהיה המלך קורא הייתה מונחת מבחוץ מיום 
שנת  שהוא  הבא  כיפורים  יום  עד  זה  כיפורים 
ראבי"ה  )תשובות  כשנכנס"!  מחזירה  והיה  ט', 
השלם – מכון ירושלים – ח"ג סימן תתקצ"א(. 
'ספר תורה' שבו קורא המלך  הוי אומר: אותו 
מחוץ  נמצא  הקהל,  מצוות  מהות  שהוא־הוא 
לקודש הקדשים עד יום כיפור הבא וזה מוכיח 
כי 'שנת הקהל' אכן כן ממשיכה ונכנסת לתוך 

השנה שלאחריה!

אוכל  חדר  מחזיק  גדול  עובדים 
ענק במרחק דקות הליכה מ־ 770, 
אורחים  אלפי  יום  מידי  יסעדו  בו 
משובחות  ארוחות  שלוש  ויקבלו 

במאור פנים ובשמחה.
המשמחות,  המחלקות  לצד 
הרפואית  המחלקה  גם  פועלת 
שתטפל בכל מקרה שלא יבוא של 
פועלת  השנה  מחלה,  או  פציעה 
ידאגו  שהאורחים  לכך  המחלקה 

לביטוח רפואי עוד קודם הטיסה.
אלו  בימים  עסוק  הענק  הארגון 
בקדחתנות בהכנות הרבות, כאשר 
כל מחלקה מתנהלת בסדר מופתי, 
מנצח  החשובה  המלאכה  ועל 
הענדל  הכהן  מענדל  מנחם  הרב 
האחריות  את  עצמו  על  שלקח 
לאורחי  לדאוג  הנפלאה  והזכות 
שלימה  משכורתו  תהי  המלך, 
עם  ביחד  ויזכה  יתברך,  ה'  מעם 
כל עם ישראל בכלל ועדת חסידי 
ומיד  תיכף  לראות  בפרט  חב"ד 
בהתגלותו השלימה של הרבי מלך 

המשיח שליט"א.

התמונות באדיבות חב"ד אינפו
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הקהל  היקרים,  הרבנים  כל  ברשות 
הקדוש והטהור שבאו בשליחות של צדיק 
יסוד עולם, הרבי הקדוש, קודש הקודשים, 
שזכות גדולה ביותר לבוא מכוח המשלח, 
השם  אותו  שזיכה  משלח,  איזה  ועוד 
להקים עולה של תורה, ולהקים עולה של 
ואהבת  קדושה  העם.  כל  בקרב  תשובה, 
אשריכם  ושלמה,  עצומה  בשמחה  השם, 

ואשרי חלקיכם.
את  שארגנו  היקרים  הרבנים  ברשות 
ליום אחד".  "ישיבה  הזה,  הכינוס הקדוש 
חב"ד  נשיאי  רבותינו  של  מתורתם 
ואשרי  אשריהם  והטהורים.  הקדושים 

חלקם.
הקדוש  בכינוס  פה  להשתתף  זכיתי 
סיום  לפני  האחרון  ביום  בדיוק  שלכם, 
אחד־עשר חודשים מהסתלקותו של מו"ר 
הקשר  שידוע  השלום.  עליו  זצ"ל  אבי 
הקדושה,  לרבי.  שלנו  אבא  של  העצום 
שזיכה  המאבקים,  ההקרבה,  המסירות, 
הקדשים  קודש  למען  לעשות.  ה'  אותו 
שלמה  קהילה  ממש  של  נפש  ובמסירות 
בנתיבות, שהיו בגישה קצת, שלא לכבודו 

של צדיק יסוד עולם, ואבא בא וטרח בכדי 
להעמידם על מקומם הנכון.

היה פעם ראש ישיבה גדול, שהשם ירחם 
דיבר דברי גנאי על הרבי, מחוסר ידיעה, 
ואבא אמר ברבים שמי שידבר לא בכבוד 
על הצדיק הזה, הוא מבטיח לו לא עלינו 
שאין לו חלק לעולם הבא. עד כדי כך. זה 
עשה רעש גדול מאוד, ואבא אמר לי תדעו 
והקדושה  והתשובה  התורה  שכל  לכם, 
שיש בדור הזה, בסוף בסוף בסוף, השורש 
של הכול, זה שייך לרבי. הדאגה של הרבי 
לתאר  אפשר  שאי  ברמה  ישראל  לכלל 

בכלל עלי אדמות.
סיפר לי אבא בשם אביו, שזכה להסתופף 
שתמיד  הקדוש,  סאלי  הבבא  של  בצילו 
שהיו מזכירים את הרבי לפני הבבא סאלי, 
הוא אמר לי שהבבא סאלי היה קם ועומד 
מלוא קומתו ואומר "זה ישראל השלם. זה 
היה  הוא  ככה  זה".  בעולם  השלם  האדם 
אומר על הרבי "זה האדם השלם בעולם".

אחד  נכנס  שפעם  לי  אמר  הוא  אז 
אמרו  אמר,  סאלי,  הבבא  של  השמשים 
זה  את  אמר  הוא  המשיח.  הוא  שהרבי 

בלשון כמו, אולי קינטור, אז הבבא סאלי 
אמר לו "מגיע לו הכול, גם להיות משיח". 

ככה אמר לו הבבא סאלי.

הבבא  זה,  את  מאשרים  אנחנו  לא  אז 
סאלי אישר את זה, שגם זה התפקיד של 
הרבי בעצמו. אז ככה אמר לי אבא, ישבתי 
אצלו, והבבא סאלי אמר "מגיע לו הכול. 

גם להיות משיח". זה מגיע לו לרבי.

אבא ראה את הדאגה של הרבי האמיתית, 
אודות  אבא  לי  סיפר  ישראל.  עם  למען 
אל  שנסע  ע"ה,  אברג'ל  חנניה  רבי  אביו 
יום  וחמישה  ארבעים  אצלו  ושהה  הרבי 
רצוף. כשהגיע בחזרה לארץ הקודש, דבר 
ראשון בא אליו אצל הבבא סאלי, כי הוא 
שלח  והרבי  חברותא,  איתו  לומד  היה 

לבבא סאלי עוגה ובקבוק משקה.

ישר,  סאלי,  לבבא  שנכנס  הסבא  סיפר 
איפה  לו:  אמר  שלום,  שאמר  לפני  ועוד 

מה ששלח לי הרבי?

הרבי לא הודיע לו שהוא שלח, אך ישר 
את  הוציא  סבא  זה,  את  וביקש  ידע  הוא 
העוגה, ואמר לו "הנה, זה מה ששלח אליך 

מאוד  סאלי  שהבבא  סיפר  הסבא  הרבי". 
מאוד שמח ולקח את העוגה, קרא לרבנית 
זה,  את  לי  שלח  הרבי  "עכשיו  לה  ואמר 
תאפי עוגה לכולם, ותפוררי את החתיכה 

הזו בתוך כל העוגה".
וכך עשו. פוררו את החתיכה של העוגה, 
בתוך כל העוגה שעשו, והבבא סאלי רצה 
מהעוגה  ויאכל  שיברך  אחד  מכל  וביקש 

הזאת.
•

גדול  מאוד  חידוש  הוא  הרבי,  למעשה 
בדרך  הרבי  של  חידושו  הדורות.  בכל 
המיוחדת להשיב את עם ישראל לאביהם 
אבינו.  יעקב  אצל  רמוזה  כבר  שבשמים 
כשיעקב אבינו עליו השלום קורא למנשה 
ואפרים לברך אותם. בפרשת ויחי, שיוסף 
יברך  שיעקב  ואפרים,  מנשה  את  מביא 
חולה.  אביך  הנה  ליוסף  "ויאמר  אותם, 
ואת  מנשה  את  עמו  בניו  שני  את  ויקח 
יוסף,  לפה  בא  ליעקב,  אומרים  אפרים". 

וישב על המיטה",  "וישתחו ישראל,  טוב, 
לא  פניך  "ראה  ליוסף  אומר  שמח,  יעקב 
גם  אלוקים,  אותי  הראה  "והנה  פיללתי" 
את זרעך", ואז הוא רוצה לברך את מנשה 
ואפרים. יוסף מביא את מנשה ואת אפרים 
של  ימין  בצד  יהיה  שמנשה  כזה,  באופן 
יעקב ואפרים יהיה בצד שמאל של יעקב.

ואילו מה עושה יעקב, הוא רוצה להניח 
ואת  דווקא על אפרים הקטן  ימין  יד  את 
שמאל על מנשה. הוא לא מזיזם ממקומם 
כדי לא לחלוק על יוסף, כי יוסף אמנם זה 
הבן שלו, אך הוא מלך. אז מה עשה יעקב, 
ידיו, הפך  הוא שיכל את  אומרת התורה, 
שימין  באופן  הבכור  מנשה  על  ידיו  את 
תהיה על אפרים, שמאל תהיה על מנשה.

ויוסף אומר לאבא שלו, יעקב אבינו, לא 
כן אבי, לא ככה, כי זה הבכור, שים ימינך 
עושה  למה אתה  ככה.  ראשו, תעשה  על 

ככה.
ידעתי.  בני  ידעתי  ויאמר,  אביו,  "וימאן 

ואולם  יגדל.  הוא  וגם  לעם  יהיה  הוא  גם 
אחיו הקטון יגדל ממנו". אני יודע שמנשה 
יהיה גדול, אפרים, יעקוף את אח שלו. לכן 

ימין תהיה עליו.
יעקב  בין  פה  קרה  מה  רבותי,  למעשה 
ליוסף, כל אחד צדיק טיפה מתבונן בזה, 
מבין שהדברים לא פשוטים. יעקב אבינו 
עליו השלום מבין טוב מי זה מנשה ומבין 
שמנשה  יודע  הוא  אפרים,  זה  מי  טוב 
הקטן,  הוא  שאפרים  יודע  הוא  הגדול, 
כדי לברך את הנכדים בצורה כזאת, ממש 
הפוכה, לעשות איקס כזה שימין יהיה על 
זה משהו  על מנשה,  יהיה  אפרים שמאל 
ויוסף בא  יש פה תכנית,  ליעקב  מתוכנן. 
אומר אבא, לא ככה, הוא אומר לו כן ככה. 

קרה פה משהו.
המפרשים,  מסבירים  רמז  דרך  על 
רמז  דוד המלך  כלל,  יש  שבעבודת השם 
טוב",  ועשה  מרע  "סור  בתהלים,  זאת 
כל  קודם  צריך  טוב,  לעשות  בא  כשאדם 
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קטעים מדבריו המאלפים של הגאון הרב חיים יוסף דוד אברג'ל, בנו וממלא מקומו של 
אביו המקובל הרב יורם אברג'ל זצ"ל ראש מוסדות "רב פעלים" בנתיבות.

ב'ועידת מעיינותיך' של "ישיבה ליום אחד" – יום העיון והלימוד השנתי בענייני גאולה 
ומשיח שנערך בחודש שעבר ע"י מרכז ההפצה 'ממש' בארץ הקודש.

תמלול: שניאור הורביץ עריכה: יוסף יצחק לוי

אשריכם ואשרי חלקיכם, 
שה' בחר בכם למשימה 
הקדושה והטהורה הזאת

"בזכותכם זכיתי להיות בכינוס שקשור לגאולה"



לסור מרע, אחר כך לעשות טוב.
שתית  אם  כך:  זאת  מדגים  היה  ]אבא 
הקפה,  של  הבוץ  בסוף  לך  נשאר  קפה, 
אתה לא יכול למזוג מיץ תפוזים על מה 
שנשאר, אתה צריך קודם כל לשפוך את 
מה שנשאר ולשטוף את הכוס קודם. לאחר 
יהיה  זה  ואז  תפוזים  תמזוג  נקי,  שהכלי 
תפוזים  למזוג  יכול  לא  אתה  אבל  מצוין. 
על מה שנשאר. זה סור מרע ועשה טוב[.

גדול.  דבר  וחידש  טוב  שם  הבעל  בא 
אל  מרע,  הסור  טוב,  שם  הבעל  אומר 
מרע  סור  הבנו  עכשיו  עד  ברע.  תתעסק 
– נקה את הרע. אומר הבעל שם טוב לא, 
סור מרע – אל תיגע בו. תשאיר את הרע, 
אל תיגע בו, לא טוב לו רע, הרע ילך לבד. 
מלהתעסק  עצמך  את  תסיר   – מרע  סור 

ברע. עשה טוב.
כי הרע בעזרת השם יסור מאליו.

רק צריך איכשהו לעזוב את הרע, יוסף 
הצדיק אומר לאביו יש פה את מנשה ואת 
אפרים, מנשה זה בחינת סור מרע. אפרים 

זה עשה טוב.
למה?

יוסף קרא לו מנשה, "כי נשני אלוקים את 
כל עמלי ואת כל בית אבי". השם השכיח 
ממני את כל עמלי, את כל הצער שעברתי, 
זה נקרא מנשה. אולם אפרים נקרא ע"ש 
"כי הפרני אלוקים בארץ עניי". ה' הפרה 
עשה  זה  אותי.  שיבח  אותי,  גידל  אותי, 

טוב.
מרע'.  'סור   – אלוקים"  זה "נשני  מנשה 

אפרים "הפרני אלוקים" – 'עשה טוב'.
יוסף הצדיק אומר קודם כל מנשה, מנשה 
זה ימין, קודם כל 'סור מרע', עבודת השם 

צריכה להיות קודם כל ב'סור מרע'.
אפרים.  יהיה  שני,  שלב  כך,  אחר  אבל 
"ידעתי  יעקב,  לו  "הפרני אלוקים". אומר 
בני ידעתי". את התכנית הזאת אני יודע, 
אני  אבל  יודע.  אני  טוב  ועשה  מרע  סור 
יודע  אני  יודע,  לא  שאתה  משהו  יודע 
לעשות  שלא  תחכה  שאם  דורות  שיבואו 
'טוב' עד שקודם כל יהיה 'סור מרע', הרי 
לעולם לא יגיעו ל'ועשה טוב'. יבואו זמנים 
שאם לא תשים את הטוב איפה שתמצא, 
זמנים  יבואו  טוב'.  ל'עשה  תגיע  לא 
שתמצא אנשים שלא תוכל להתחיל איתם 
ב'סור  איתם  תתחיל  אם  כי  מרע',  ב'סור 
מרע' לא תגיע לשם אף פעם. לכן מראש 

תצטרך להפעיל את ה'עשה טוב'.
יעקב  של  הזאת  הדרך  את  זה,  ואת 
כל  הרבי  הקודשים  קודש  לקח  אבינו 

השנים. הקב"ה הוא זה שעוזר כי אט אט 
שהיה  אנשים  אותם  כל  ויסור.  ילך  הרע 
עשה  הוא  למה  הרבי,  על  קושיות  להם 
ככה למה הוא עשה ככה, מתי נגמרו להם 
מעם  אחד  אף  על  שלא  מתי  הקושיות, 
ישראל, בניהם יצאו מהדרך הנכונה והלכו 

מסכנים ועזבו הכול השם ירחם.
והניחו  הצדיקים  חב"ד  אנשי  באו  בסוף 
את  לברך  מתחילים  הם  אז  תפילין  להם 
הרבי ואת השליחים, פשש... ראית באמת, 
יראי  הילדים,  את  חיזקו  להגיד  מה  אין 
שמים, עשו אותם אנשים יראי שמים, אבל 
זה,  רבותיי אהובים, מתי הם מבינים את 
כשלא עלינו זה מגיע אליהם באופן אישי.

אדם צריך להבין את זה גם כאשר זה לא 
הגודל  להבין את  אישי,  באופן  אליו  נוגע 
הקידוש  גודל  העצומה,  השליחות  של 
הנשמות  של  המליונים  רבותיי,  השם, 

שמתקרבים להשם בזכותו יום יום.
אני אומר לכם רבותיי, לפני כמה שנים 
מאוד  רחוק  שהיה  אחד  בחור  אצלי  בא 
מדרך ה', ממש רחוק, הוא אמר לי פעם 
של  בחנות  מזוזה  בקביעת  אותך  פגשתי 
גלידה של חבר שלי בבאר שבע, אני ביום 
ראשון, ככה הוא אומר לי, אני ביום ראשון 

הקרוב בעזרת השם טס לשיקגו אני ואח 
שלי, אני רוצה, אמרתי לפני שאנחנו טסים, 

אמרו לי אולי לבוא לקבל ממך ברכה.
האמת שכאב לי מאוד, למה כאב לי, כי 
אמרתי תראה, על פניו ניכר שהוא מאוד 
מאוד רחוק מדרך ה', עד עכשיו הוא היה 
גר בבאר שבע, עוד היה סיכוי שבאיזה יום 
אל  ואל המצוות,  התורה  אל  יתחבר  הוא 

התשובה, אל היהדות בכלל.
הוא  לשיקגו,  הולך  שהוא  עכשיו  אבל 
ואחיו, מי יודע, חס ושלום, מה יהיה איתם. 
בעזרת  חוזר  אתה  מתי  אותו  שואל  אני 
חוזר  שהוא  לי  יגיד  שהוא  קיוויתי  השם. 
שבועיים,  עוד  שבוע  בעוד  השם  בעזרת 
אני  בינתיים  ידוע,  לא  לא,  לי  אמר  הוא 

טס. מתי אני חוזר לא יודע.
התפללתי להשם כמובן שיעשו תשובה. 
נסעו לשלום, רבותיי עברו שנתיים, הייתי 
היהודי  היום  שבע,  בבאר  תורה  בשיעור 
השם,  עובד  פנים,  הדרת  השם,  ירא  הוא 
בא לשיעור ושואל: 'הרב מה שלומך, אתה 
לי. הוא  לו תזכיר  אני אומר  זוכר אותי'? 
אומר לי אני פלוני, יש לו שם כזה פלאי, 
אז אמרתי לו אתה משיקגו? הוא אומר לי 
כן. אמרתי לו אני זוכר טסת עכשיו. מתי 

זמן  כמה  לפני  אומר  הוא  לארץ?  הגעת 
שיש  שמעתי  שבועות.  כמה  לפני  חזרנו, 

שיעור, הגעתי.
שומר  שהוא  אדם  נעשה  ממש  ראיתי 
לשיעורי  הולך  השם,  ירא  ומצוות,  תורה 
ככה  איך  לו  אמרתי  פנים,  הדרת  תורה, 
לי  אומר  הוא  והתחזקת?  התקרבת  זכית 
תראה, הלכנו אנחנו לשיקגו בשביל לעשות 
נפל  חיים. האמת, איך שיצאתי מהמטוס 
עלי איזה חב"דניק אחד, תאמין לי, תפס 
לנשום.  לי  נתן  לא  שלי  ואח  אותי  אותי, 
דברים  טוב  אוכל  לנו  נתן  לך  אומר  אני 
לפה  חזרתי  שם,  הייתי  שנתיים  טובים, 
לפני כמה שבועות, חזרתי בן אדם חדש, 
אמרתי הייתי צריך לטוס לפגוש את הבן 
אדם הזה, ולהתחזק לעשות תשובה שלמה 
לחזור לבאר שבע. חזרתי, חזר עם הכלה 
ישראל.  מארץ  במקור  היא  שגם  שלו, 
הקימו פה בית של תורה, אמרתי לו ואיפה 
יותר  שלי,  אח  לי,  אומר  הוא  שלך,  אח 
גרוע. הוא עוזר של רב הקהילה שם. הוא 

עוזר שלו.
רבותיי אהובים, נשמות אלו היו יכולים 
והשם  שנה  שבעים  שישים  עוד  לחיות 
ירחם... השם הטיס אותם לשיקגו שיפגשו 
תשובה,  יעשו  הרבי,  של  שליח  איזה  שם 
את  ללקט  הניכר  בארצות  שם  דווקא 
ניצוצות הקדושה ששם והחזיר אותם לפה.

רבותיי כמה מליונים כאלה יש. כל אדם 
שאומר לי, כל בחור, כל בן נוער שאומר לי 
שהוא טס לחוץ לארץ בכל מקום בעולם, 
לו ברמז  אומר  אני  דתי,  דתי פחות  יותר 
על הכשרות, תמיד התשובה תהיה 'אה, יש 
שם בית חב"ד', בדקנו את זה כבר, בדקנו 
עם חב"ד, רבותיי אהובים, ההצלה של עם 

ישראל בדורות האלה זה חב"ד.
זיכה אותם  יש אנשים ברוך השם השם 
להיוולד במקומות של תורה, לא מחפשים 
הרבה 'אקשן', לא מחפשים להיות בחוץ. 
אולי הם יכולים לשרוד את הדורות האלה. 
אולי. אבל רוב העולם זקוקים לקרש הצלה 
הזה, הקרש הצלה של הדור הזה זה חב"ד.

יום,  ביום  בשיעור  זה  על  דיבר  אבא 
אוכלים  השם  ברוך  בפורים  כשאנשים 
אנשים  יש  ושמחים,  ומשתכרים  ושותים 
שרצים לקרוא את המגילה באוהל המגילה 
משלוחי  ובלילה,  ביום  עגולה,  שעה  כל 

מנות לחיילים.
מכתב  לרבי  שלח  אבא  נולדתי  כשאני 
עד  איגרת.  לו  שלח  והרבי  אותי  שיברך 
אבא  של  בתיקייה  נמצאת  היא  היום 
"לכבוד הרב יורם אברג'ל שליט"א. שמחתי 

מאוד להולדת בנך ברוך השם", והוא בירך 
אותנו ברוך השם ברכות גדולות, ושם כתב 
לו בפתק "ובוודאי שכבודו עוסק בפעילות 
כתב  ככה  עליה".  שדיברנו  הרבים  לזיכוי 
בפעילות  עוסק  כבודו  "בוודאי  הרבי.  לו 

לזיכוי הרבים שדיברנו עליה".
זה היה כבר פעם שלישית שהרבי אומר 
שני  ומצד  בתפרח,  לאבא  היה  פעם  לו. 
מקום,  בכל  תורה  שיעורי  לעשות  רצה 
האם  הרבי  את  לשאול  מסבא  ביקש  הוא 
או  שם  תפרח  במושב  דווקא  להשקיע 
תורה.  לשיעורי  הביקוש  כי  מקום.  בכל 
על  ימים  יאריך  "למען  לו  ענה  הרבי  אז 
ישראל".  כל  בקרב  ובניו  הוא  ממלכתו 
הפסוק אומר "בקרב ישראל". הרבי אמר 

לו "בקרב כל ישראל".
אז אבא הבין שתשובת הרבי שהשליחות 
שנים  שבע  ואחרי  בקרב כל ישראל.  היא 
זה, את הפסוק  שוב פעם הרבי מסר את 
הפסוק  את  סבא,  באמצעות  לאבא,  הזה 
הזה. "בקרב כל ישראל". וזה כל כך שימח 

את אבא, הזיכוי הרבים העצום הזה.
•

דעו לכם רבותיי, ברגע שעסוקים כל הזמן 
בעניין של הגאולה של עם ישראל, זה כל 
כך משמח את השם יתברך שלא עוזבים 
את זה. הגמרא הקדושה אומרת השם ירחם 
עלינו, שלושה דברים מה עשו ישראל ולא 
מקבלים עד ששואלים מבקשים. זה העניין 
של משיח, בית המקדש. בעבר מאסו את 
זה, עכשיו מבקשים, מבקשים מה'. עושים 

כל מיני עבודות סביב משיח.
ממני,  טוב  יותר  זה  את  יודעים  אתם 
עושים את זה בכל ארץ ישראל. כל פעם 
השם מזכה אותי להיות בכינוסים שקשורים 
להתפעל,  לשמוח,  כך  כל  ממש  לגאולה. 
ההשקעה  של  הזה  האדיר  מהעומק 
האמיתית בגאולה של עם ישראל. שלא על 
מנת לקבל שכר. לא על מנת להתפרסם. 
אף אחד פה רבותיי לא עושה את זה בתור 
גאווה. רק כולנו נשארים צנועים, חסויים 
וחבויים, מחביאים את עצמם. רואים מולם 
רק את הרבי, את כוחו של המשלח, שכל 
במלך  ומקושר  דבוק  עוזנו,  שכינת  כולו 
ממש  הוא.  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי 
אור, אור בעולם, אשריכם, אשרי חלקיכם, 
שה' בחר בכם למשימה הקדושה והטהורה 
את  להפיץ  שזוכה  אחד  כל  אשרי  הזאת. 
התניא  ספר  של  והנורא  הגדול  האור 

הקדוש באהבת השם בשמחה עצומה.
שההקרבה  אהובים,  רבותיי  לכם  דעו 
עם  כל  את  לזכות  כדי  שעושים  הזאת 

הבעל  לו  אמר  האלו.  בדברים  ישראל 
"אימתי  נשמה.  עליית  כשעשה  טוב  שם 
קאתי מר" מתי תבוא. אמר לו "לכשיפוצו 

מעיינותיך חוצה".
המעיין  רבותיי,  האלה  המעיינות  אחד 
הגדול ביותר, ספר התניא הקדוש שהופך 
ְלַאִין,  שלו  בתחושה  ממש  אדם  הבן  את 
ולא  אין  באמת  להרגיש  לאדם  נותן 
להישבר, להרגיש שהוא שמח והוא עושה 
בלי סוף לכבוד השם. וכמה שעושה בלי 

סוף לכבוד השם נשאר קטן.
איזה  הקדוש,  התניא  פי  על  אמר  אבא 
תורה חביבה לפני השי"ת, תורה כזו שככל 
יותר  נהיה עוד  שאתה לומד אותה, אתה 
קטן. איך אתה נהיה עוד יותר קטן? הרי 
רק  אלא  אותך,  מגדילה  התורה  לכאורה 
ככל  הרי  הקדוש  התניא  את  כשלומדים 
שאתה יותר ענק בתורה, אתה יותר מתנהג 

בפשטות. אשריכם, אשרי חלקיכם.
תגדל מעלתכם, אין לי ספק בכלל בכלל 
גדולות  בעטרות  מתעטר  שהרבי  בכלל. 
היקרים  מהרבנים  ואחד  אחד  מכל  מאוד 
שיושבים פה. שבאו היום לכבודו, לכבוד 
כל רבני חב"ד בפרט גולת הכותרת מכוח 
אור  את  מפיצים  שאתם  שלכם.  ההפצה 

תורתו הקדושה בקרב כל ישראל.
ספר הספרים עמוד העולם, ממש רבותיי 
זרע  ומפי  זרעך  ומפי  מפיך  ימושו  "לא 

זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם".
ספר  ממש  הוא  התניא  ספר  אבא  אצל 
שהסיבה  אומר  אבא  ממש.  של  תורה 
שהמסורת היא לא לנקד את ספר התניא 
לא  התורה  ספר  את  מנקדים  שלא  כשם 
מנקדים את ספר התניא. ממש כמו ספר 

התורה. זה ממש ככה.
של  האמיתית  השמחה  את  זוכר  אני 
אבא, שביום של בעל התניא היה ליבו של 
ממש.  הזה  האולם  מכל  יותר  גדול  אבא 
את  בעיניים  זה  את  לראות  אפשר  היה 
גודל השמחה הגדולה שהשם נתן לו ביום 

הגדול והקדוש הזה.
כולם,  שיזכו  רצון  יהי  ישראל.  אשריכם 
כולם ללמוד מכם. אבא אמר שכשיזכו כל 
עולם הישיבות להכניס בתוכם את לימוד 
של  אחוז  שום  תהיה  לא  הקדוש,  התניא 

נשירה מדרך השם בכלל.
נזכה להיות השנה הזאת,  ובעזרת השם 
וכבר השנה הזאת בעזרת השם יתברך, יהי 
"אימתי קאתי מר", אלא  רצון שנזכה לא 
"קאתי מר" בעזרת השם. בשמחה וששון 

אמן כן יהי רצון.

שותפות של ממש
לאחר נאומו המרגש של הרב אברג'ל במהלך יום העיון 'ישיבה ליום אחד', 
אביו  הראשון של  ההילולא  יום  חל  למחרת  כי  ויצהנדלר  לרב שמעון  סיפר 

המקובל הרב יורם אברג'ל זצ"ל.
כאשר שמע  בדרום,  לו  שיש  הקבועים  והשיעורים  הרבות  ההכנות  למרות 

הקשור  כינוס  על  שמדובר 
לרבי ולעניני גאולה ומשיח 
את  לאשר  למזכירו  הורה 

הגעתו למקום.
התרגש  אברג'ל  הרב 
ממאות  עמוקות  והתרשם 
והבעלי־בתים  האברכים 
יום  של  בעיצומו  שהגיעו 
שנת  פתיחת  ערב  קיצי 
יום שלם  הלימודים, לשבת 
בסוגיות  ולפלפל  ולעיין 

הגאולה.
ויצהנדלר, הוא מסר את תודתו הרבה  לאחר שיחת רעים ארוכה עם הרב 
ורשמיו הכנים ואף נתן השתתפות כספית במיזם החשוב לעילוי נשמת אביו 
הדגול זצ"ל, בנוסף אסר על נהגו לקחת את דמי הנסיעה או אפילו השתתפות 
בהוצאות הדלק, אלא אמר שרוצה להיות שותף ממשי ביום החשוב והגדול 

הזה לכבוד הגאולה.
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בשדה          השליחות

כמה זמן אפשר לחכות לטור שלך" 
של  רכז־המערכת  ידידי,  לי  כתב 

בטאון "הפנסאים".
והודעות  מסרונים  שמרוב  האמת, 
ספאם שמקבל כל אחד – לא תמיד 
אפשר לדעת האם השולח אכן התכוון אליך באופן 
אישי או כתב "במיוחד אליך" לעוד אלפים ורבבות.

מספר  של  בהפרש  שאירעו  אפיזודות  שתי  אבל 
שעות זרזו אותי לכתוב בכל זאת משהו.

ביום שישי האחרון עמדתי בדוכן מבצעים והנחתי 
דחודש  שופר'  'מבצע  עם  ביחד  ליהודים,  תפילין 
אלול. לפתע התפרץ לדוכן יהודי יקר ואמר לי "ממש 
תוקעים  אתם  כאן.  עושים  שאתם  מה  חכמה  לא 
בשופר בחודש אלול שזו בכלל לא מצווה אבל כל 
אחד ששומע שופר זז לו משהו בלב והוא בא להניח 

תפילין"...
לאחר מספר שעות הזדמן לידי כרך 'אגרות קודש', 
ומאחר והיו לי מספר רגעים פנויים אמרתי כי אפתח 
באגרות דימים הסמוכים ואראה מה כותב הרבי מלך 
עיני  נחו  עליו  הראשון  המכתב  שליט"א.  המשיח 
התחיל בערך בסגנון הזה: "לפלא שלא הגיעו ממנו 
עדיין ידיעות כיצד ינצל ימי תשרי הבעל"ט בהפצת 

המעיינות חוצה".
•

ומצוותי'"  תורה  עניני  לכל  הוא  ער  ישראל  "לב 
מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מכתבי  במאות  השגור  פתגם   –
ובפרט בימים אלו. חודש אלול חודש החשבון וחודש 
תשרי המושבע והמשביע בכל – הינם חודשים בהם 
פוקדים מאות אלפי יהודים 'חדשים' את בתי הכנסת. 
גם אלו אשר לעת־עתה אינם מניחים תפילין באים 
שאינו  מי  אין  וכמעט  נרגש,  בקול  "סליחות"  לומר 
זאת  אם  תשרי,  בחודש  הכנסת  בבית  לבקר  מגיע 
תפילת נעילה ביום כיפור, סוכת בית הכנסת בחג או 
סתם קופץ לתת נשיקה לספר־תורה בזמן ה'הקפות'.
יהודים  לזכות  בוודאי  נזדמן  מאיתנו  אחד  לכל 
הלב  את  ולהרגיש  תשרי,  בחודש  לולב  בנטילת 
הפועם ב"נענוע" של הלולב בשיא הכוח והמרץ. ומי 
לא נתקל בבקשה "אפשר גם לנסות לתקוע בשופר"? 

משל היה זה מפתח אמיתי לפתיחת כל השערים.
המיועדים  קודש  אגרות  מאות  ואולי  בעשרות 
שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  דורש  "פנימה"  לחב"ד 
להתכונן  אב...  מנחם  חודש  של  מסיומו  החל 
ולהתארגן בכדי לנצל את ימי חודש תשרי! בהכנת 

תכנית מפורטת ל"מבצעים" – ה"חוצה".

את היחס המיוחד למבצעי הקודש בחודש החגים, 
ניתן גם לראות בכך שהרבי ממשיך את ההתוועדות 
עם  להמתין  בכדי  רב,  זמן  שמחת־תורה  בליל 
 – ל"תהלוכה"  שיצאו  אלו  לכל  ב770  ה'הקפות' 
לשמח יהודים במקומות רחוקים. כמו־כן גם את הד' 
במצוות  יהודים  לזכות  מסר  שלו  האישיים  מינים 
שנה  מידי  מיוחד  'מברק'  שולח  גם  ובנוסף,  לולב. 
ל'הקפות שניות' – שלא נמצא רשום בתורה שבכתב, 

במשנה ובתלמוד...
גם אם אינך 'שליח' הפועל בכל המעת לעת, הרי 
זה אשר "כ"ק מו"ח אדמו"ר מינה כל אחד  בדורנו 
ואחד להיות שליח" )ש"פ חיי שרה תשנ"ב( ברור כי 
על כל אחד מאיתנו לשנס מותניים ולצאת למבצעים 
לקרב את עם ישראל לנשיא הדור, לתורה ומצוותיה.
נבואת  על  החברים/קרובים/שכנים  לכל  לספר 
הגאולה "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכת הגאולה 
המיוחד  המשל  עם  ביחד  והשלימה",  האמיתית 
להודיע  בשדה".  "המלך  על  לפרסמו  שנתבקשנו 
ל'מבצע  אבא  עם  יצא  מהילדים  מי  בבית  מראש 
שופר' ביום הראשון של ראש השנה ומי ביום השני. 
 – הסוכות  חג  של  טוב  ביום  שעות  מספר  להקציב 
מליונים  מסתובבים  בו  המועד  בחול  ועיקר  ועוד 
ל'מבצע   – מצוות  לקיים  ומחכים  ברחובות  רבים 
בחודש  יותר  או  משפחות  שתי  אצל  לבקר  לולב'. 

החגים ולקרב את ליבם לאבינו שבשמים.
שליט"א  המשיח  מלך  לרבי  לדווח  ופשוט,  כמובן 
כפי שתבע   – נרחב  הכי  ובפירוט  הפעולות  כל  על 
בפועל  יביא  זה  שכל  ובטח  פעמים.  בריבוי  וביקש 
פניו  ולקבל  והמושלמת,  המלאה  להתגלות  ממש 

הקדושות והשוחקות דהמלך בשדה מיד ממש.
)י' אלול  ואסיים בלשון כ"ק אד"ש מה"מ במכתב 
אודות  שכתבתי  מה  פירוש  ששואל  "מה  תשט"ו( 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  ידוע  בהסביבה,  הפעולות 
ובודאי,  הפירושים".  כל  "עם  שהוא  דא,  בכגון 
אלו  על  נוסף  פעולה  אופני  עוד  ימצא   – כשיתבונן 
מלפרט  היריעה  וקצרה  כיוונתי.  להם  וגם  שכותבם, 
שהנה   – זה  בדורנו  ובפרט  לעשות,  האפשר  כל  את 
זה עומד אחר כתלנו, ורואים בחוש שנותנים הצלחה 
ההעלם  גודל  ג"כ  שרואים  אף  משוערה,  בלתי 
ההצלחה  של  הניצול  ואי  הפעולה  בהעדר  וההסתר 

והאפשריות הניתנה באתערותא דלעילא...".
טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  טוב,  יום  גוט 

ומתוקה בגאולה האמיתית והשלמה – נאו!
הכותב הינו שליח כ"ק אד"ש מה"מ 
בשכונת כרמל צרפתי, חיפה

הצלחה באתערותא דלעילא

"ממש לא חכמה 
מה שאתם 
עושים כאן. 
אתם תוקעים 
בשופר בחודש 
אלול שזו בכלל 
לא מצווה 
אבל כל אחד 
ששומע שופר 
זז לו משהו בלב 
והוא בא להניח 
תפילין"...

הרב מנחם מענדל הראל

טאפרו          דא פלאחו

שנתיים  לפני  השנה  ראש  של  בעיצומו  זה  היה 
בני  עם  ובהלכי  שופר",  במבצע  היום  "מצוות 
שופר,  בתקיעת  יהודים  לזכות  השכונה  ברחובות 
פגשנו חוליה שכללה מדריך ומספר ילדים צעירים 
. שופר בידם,   . ו.  החובשים כיפה סרוגה לראשם 
והמה ראו כן תמהו, פונה אלי המדריך בשאלה: מה 

גם אתם הולכים עם השופר?! . .
נשמע מעניין, נכון?!

הרבי  וגילה  הנחיל  אותה  הנפלאה  המציאות  זו 
מלך המשיח בדורנו, בו "זכה כל אחד מאנשי הדור 
שלא  או  במודע  הדור",  נשיא  של  שלוחו  להיות 
במודע כולם מגיעים אל הנקודה, לפעול בשליחות 
הרגשה  מתוך  ובעיקר  לכך(  דוגמאות  ספור  )אין 

שהנה הנה באה הגאולה.
אחד מידידי )שאינו חב"דניק בגלוי(, עוסק בלהט 
ובהדגשה  גדולה  בחיות  הגאולה  בשורת  בהפצת 
שהנה זה משיח בא )בסגנונו הוא. . . (, סח לאחרונה 
באזני ואמר, כבר כולם חב"דניקים היום, מדברים 
מרגישים ורואים בכל תהליך המתרחש מסביבם את 

האור של הגאולה.
•

עוסקים  כולם  שכיום  כזה,  הוא  והמצב  מאחר 
במבצעים השונים של הרבי מלך המשיח, ומבשרים 
את בשורת הגאולה בראש כל חוצות, שואל החסיד 

את עצמו "חסידים אנו במה"?!
השליחות,  בקיום  כיום  עבודתי  מתבטאת  במה 

כשכולם עסוקים בה, "ביודעין או שלא ביודעין".
של  קדשו  בדברי  נעוצה  לכך  שהתשובה  נדמה 
היה,  דדוד מלכא משיחא, הרי כבר  "המינוי  הרבי 
כמו שכתוב מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו, 
העם,  ידי  על  מלכותו  קבלת  להיות  צריכה  ועתה 
וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי כו'".

את  ויפרסמו  "שיאמרו  הגישה  הייתה  פעם  אם 
הדברים, בשמי או שלא בשמי", הרי בהגיע הזמן של 
כבתחילה"  ויועציך  כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה 
לפרסם  וצריכים  זה,  – שישנה ההתחלה של עניין 
בעל  ומינה  בחר  והקב"ה  שזכינו  הדור  אנשי  לכל 
בחירה כו' שיהיה השופטייך ויועציך ונביא הדור", 
הסתיים העניין של "שלא בשמי", העבודה צריכה 
ומינה  בחר  "שהקב"ה  ובתוכן  ברוח  חדורה  להיות 

בעל בחירה" וכפתגם "שידעו מי זה מי ושהוא זה 
אכן הוא".

הדור,  של  רבינו  למשה  ישראל  כלל  את  לחבר 
ושל  שבדור  המשיח  שבדור,  הנביא  הדור,  נשיא 

הדורות כולם.
•

 – לאחרונה  עסקנו  בו  לנושא  מתחבר  זה  רעיון 
לימוד ענייני גאולה ומשיח. באותה שיחה בה הטיל 
הרבי מלך המשיח את ה"פצצה" שחשפה את הדרך 
ענייני  לימוד   – המשיח"  וביאת  להתגלות  הישרה 
גאולה ומשיח, הוסיף הרבי את המילים "במאמרים 
ולקוטי שיחות של נשיא דורנו", מילים אלו מחברות 
אותנו עם ה'היום יום' המפורסם "הושאל במה היא 
 .  . פנים  מכירו  אני  שאין  מאחר  אלי  ההתקשרות 
לומד  כשהוא  התורה,  לימוד  ע"י  היא  ההתקשרות 
המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר 
בלימודם  יחיו  ותלמידי התמימים  אנ"ש  ידידי  עם 

והתוועדותם . . הנה בזה היא ההתקשרות.
העבודה  לעיל,  הנזכרת  לתמיהה  המענה  מכאן 
נשיא  בשליחות  הפועלים  את  ולקשר  לחבר  היא 
ולגלות  הדור  לנשיא  ביודעין(,  שלא  )אפילו  דורנו 
ביתר שאת את האור והחיות הפנימית שלהם ב"זמן 
ומחברים  שמקשרים  ידי  על  היא  לגאולה",  השיא 
אותם ללימוד תורתו של נשיא הדור, אך לא לבד 
אלא בדרך של התחברות עם אנ"ש והתמימים, כך 
לנשיא הדור, התקשרות  להיות מקושרים  שיהפכו 

החדורה ב"קבלת מלכותו על ידי העם".
כעת,  נכנסים  אנו  אליו  המיוחד  מהזמן  טוב  מה 
חודשיים המלאים ב'מבצעים' – שליחותו של נשיא 
לו,  שאין  למי  ולתת  שופר  ממבצע  החל  הדור, 
וכלה במבצע לולב, שמחת בית השואבה והקפות 
ותלמידי  אנ"ש  של  בהתוועדויות  המלאים  שניות 

התמימים. . .
זה הזמן לנצל את הזמן וההזדמנות ולחברם לנשיא 
הדור, על ידי לימוד המאמרים ולקוטי שיחות שלו 
חסידי  ב'לחיים'  ולהחיותם  ומשיח  גאולה  בענייני 

בהתוועדויות פעילות.
ומתוקה שנת  וחתימה טובה, לשנה טובה  כתיבה 

גאולה וישועה
הכותב הינו שליח כ"ק אד"ש מה"מ ורב בית 
הכנסת חב"ד בשכונות הדרום צפת עיה"ק ת"ו

גם אתם עם שופר?!

על ידי 
שמקשרים 

ומחברים אותם 
ללימוד תורתו 

של נשיא הדור, 
אך לא לבד 
אלא בדרך 

של התחברות 
עם אנ"ש 

והתמימים, כך 
שיהפכו להיות 

מקושרים 
לנשיא הדור, 

התקשרות 
החדורה 

ב"קבלת מלכותו 
על ידי העם".
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'ממש'. מילת שימוש שהפכה בדור 
הקשור  בכל  יסוד  לקוד  השביעי 
המישורים.  בכל  האדם  לעבודת 
בכל  בסיס  קוד  עוד  הינו  'הפצה' 
דורנו.  של  הייעוד  למימוש  הקשור 
כחוט  שעוברים  מושגים  שני 
אגרותיו  שיחותיו,  כל  לאורך  השני 
אדמו"ר  כ"ק  נשיאנו  של  ודרישותיו 
מלך המשיח שליט"א. 'ממש – מרכז 
המוסד  הינו  הקודש'  בארץ  ההפצה 
שבא ליישם בפועל את שני הקודים 

הללו. בפועל ממש.
לא  'ממש'  של  הארגון  במערכת 
כאן  אין  ו'לדברר'.  'לדבר'  רגילים 
מערך  על  שאחראי  מחויך  חוץ  שר 
ימי  אלו,  בימים  אולם  הדוברות. 
חשבון נפש, ניסתה מערכת 'פנסאים' 
'ממש'  של  הפעילות  למרכזי  לפנות 
כדי לשמוע על תוכניות לעתיד, על 
רעיונות ועל יעדים, אולם תמורת כל 
זאת שמענו אך ורק דבר אחד ויחיד 
ב'ממש'  העיקר'.  הוא  'המעשה   –
של  חיים  דרך  אלא  סיסמא  לא  זה 
השנה.  לוח  סביב  עשיה  עשיה. 
הנאמנים  החיילים  סביב  עשיה 
נשים  אנשים   – והפעילים  השלוחים 

כינוסים  של  עשייה   – כפשוטו  וטף 
והפקות. זהו מה שנקרא 'חשבון נפש 

של ממש'.
'ממש'  פתחה  תשע"ו  שנת  את 
פעילי  כל  את  שהרעישה  בסערה 
השטח – מבצע הקהל בכל השטורעם. 
תשרי  חודש  לפני  יום  שלושים 
 300,000 להם  מוכנים  היו  כבר 
מרשימים  חדישים,  הסברה  עלוני 
בתוכן ובמראה, עם 'כרטיסי הקהל', 
אנימציה  סרטון  מדבקות,  שלטים, 
מושקע וכמובן הספר שהפך ללהיט 

'קהל גדול' במהדורה נרחבת.
ומועד  חג  כמידי  הופקו  במקביל 
על  הסברה  עלוני  אלפי  מאות 
מיוחדת  במהדורה  גם  תשרי,  חגי 
חבילות  גם  פוסטרים,  גם  לילדים, 
חוברות  גם  וגאולתיות,  מתוקות  שי 
גם  הפתוחים,  הכנסת  לבתי  ועזרים 
רחב של  מגוון  ועוד.  ועוד  מחזורים 
עריכה,  כתיבה,  הדורשים:  מוצרים 
עיצוב, עימוד, הדפסה, הפקה, מרכז 
קהל,  קבלת  שילוח,  אריזה,  טלפוני, 

ועוד ועוד.
אך גולת הכותרת של 'אחרי החגים' 

בחודש  הקהל'  'מטה  וחיזוק  עיבוי  היתה, 
האינטרנט  לאתר  שיא  תפוצת  עם  חשוון 
במרוצת  נרשמו  בו  הקהל  לשנת  המיוחד 
השנה מאות אלפי כניסות 'מטה הקהל' גם 
הפעיל תעמולה מיוחדת לנסיעה למלך עם 
במקביל  ניוז",  "הקהל  מהודר  חודשי  עלון 

להיערכות למבצעי החורף הרבים.
לפעילים והשלוחים העומדים בקשר רציף 
חודש  כי  לגלות  הפתעה  היתה  'ממש'  עם 
באופן  הפעילות  את  ושילש  הכפיל  כסלו 
הקהל'  ב'מפגש  נפתח  הוא  משמעותי. 
עם  עומק  והתוועדות  מעמיק  שיעור  עם 
עופר  והרב  נוטיק  זלמן  הרב  המשפיעים 
מיודובניק, זה המשיך בפעילות ה'שיגרתית' 
י"ט  הגאולה  חג  לכבוד  חדשות  הפקות  של 
שבו  חנוכה'  'שוק  הכותרת  וגולת  כסלו 
למעלה ממאה מוצרים מיוחדים לסייע לכל 
לקיים את מצוות המלך במבצע  מאן דבעי 
משמעותית  הנחה  התקיימה  השנה  חנוכה. 
על עלוני ההסברה וזאת לעילוי נשמת האי 
ר'  הרה"ח  נשכח  שלא  האיש  רבה  גברא 

יקותיאל )"קותי"( ע"ה ראפ.
אירוע רודף אירוע וכבר בחנוכה ידעו כולם 
על 'שוק הספרים' לרגל חג הספרים – דידן 
שלשה  במשך  טבת.  בחודש  בחמישי  נצח 

שעריו  את  פתח  'ממש'  בית  רצופים  ימים 
למאות מאנ"ש שבאו לרכוש ספרים בהנחות 
ספרי  על  לב  תשומת  ובעיקר  משמעותיות 
חב"ד.  בספרי  החשובות  מההוצאות  איכות 
למעלה מ־400 כותרים ליוו את ימי היריד אך 
גולת הכותרת: שלושת )!( הספרים החדשים 
'אגרות  גדול',  בשופר  'תקע   – 'ממש'  מבית 
קודש בשפה הרוסית' והסידור לילדים. ואי 
אפשר לחתום חודש עשיר כזה ללא 'מפגש 
מנחם  מהרב  עיוני  שיעור  עם  נוסף  הקהל' 
והתוועדות חסידית עם הרב  מענדל שארף 

זמרוני ציק.
חודש שבט   – מגיע  חודש קבלת המלכות 
ו'ממש' לא מפסיקה להפתיע: לראשונה יוצא 
לאור עלון מעמיק ומושקע על נושא 'משיח'. 
העלון שנכתב בידיו האמונות של הרב אסף 
'ממש'  של  המהודרת  ובהפקה  חנוך פרומר 
מלווה  והוא  עותקים  מליון  בחצי  מודפס 
בקמפיין הפצה לרגל יום הבהיר י' שבט, ביחד 
משיח.  בעניני  חדשות  מדבקות  סידרת  עם 
בעיתונים כבר כמה שבועות מתפרסמת לה 
לפעילים  הקוראת  עלומה  ברוסית  מודעה 
ושלוחים להגיע להתוועדות ייסוד הפעילות 
ברוסית ובחמשה עשר בשבט כנס הפתיחה. 
בשפה  משיח'  'עלון  הראשונות:  הפעולות 

דרכים  ברוסית,  משיח  על  סטיקר  הרוסית, 
להפצת הספר החדשני 'אגרות קודש ברוסית' 
והתוועדות פתיחה לשלוחים ופעילים בקרב 

הקהילה הרוסית – עם הרב חיים ניסלביץ.
חודש אדר בשנת העיבור מזכיר לכולם את 
אדר  'כ"ז  הידוע  התאריך  עם  תשנ"ב  שנת 
ראשון'. לראשונה בחב"ד 'ממש' מזמינה את 
הציבור הרחב לאחד מאולמות היוקרה בארץ 
בכדי לערוך כנס תמיכה, הזדהות והתחברות 
לשליחות היחידה – קבלת פני משיח צדקנו. 
רבנים ועשרות שלוחים יוצאים בקריאה של 
חיבה לאנ"ש להשתתף בכנס 'נכנסים בשער' 
לחזק, לסייע ובעיקר להתחבר ככל יכולתם 
ומפגן  העוצמתי  הכנס  היחידה.  לשליחות 
האחדות שילב אמנות מוזיקלית עם דרשות 
ההתמסרות  חובת  על  המשפיעים  מטובי 
הפעילות  את  להזניק  משתתפיו  את  ורומם 
לרמות חדשות. אך ב'ממש' יום אחרי הכנס 
השטורעם  בכל  פורים  מבצע  היה:  הנושא 
עם הפקות חדשות ו'יריד ענק' למוצרי ועזרי 

ההסברה של המבצע.
במקומות אחרים אולי היו נרגעים וטופחים 
על השכם, אך 'ממש' כשמה כן היא – בפועל 
ממש, וכבר הכנות לחודש ניסן – מבצע פסח 
של  מהפקות  החל  לפנינו,  עוצמתו  במלוא 

לרגל חודש אלול וסיומה של 
שנת הקהל, מגישים במרכז 

ההפצה 'ממש' בארץ־הקודש 
קטעים מדו"ח הסיכום על 
השנה החולפת בשקיפות 

כמעט מלאה ובמעט מזעיר 
ממה שקרה עם קומץ של 
מילות הסבר. כמובן שיש 

גם החלטות וקבלות טובות 
לעתיד, חוסר יכולת לנוח 

על זרי הדפנה ובעיקר 
דחיפות בהולה, אמונה יוקדת 

וציפיה עצומה למימוש 
הנבואה: הנה זה משיח בא!

מאת יעקב ברודער

חשבון נפש של
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ב"ה

הימים שבין ראש-השנה ליום-הכיפורים, הם ימי ברכה וסגולה,
בהם מוסיפים במצוות ומעשים טובים בכדי לזרז

את הגאולה האמיתית והשלמה ולזכות לכתיבה וחתימה טובה

תקיעת שופר.
זו המצווה הגדולה והמרכזית של החג. 

תוקעים בשופר בבתי-הכנסת בשני 
ימי ראש-השנה, וחשוב מאד לשמוע 

את התקיעות היטב. גם נשים נוהגות 
לשמוע תקיעת שופר.

כפרות.
את מנהג ה"כפרות" עורכים 

בימים שבין ראש-השנה ליום-
הכיפורים, ניתן להיעזר במרכזי 

חב"ד.

תפוח בדבש.
נהוג לאכול מאכלי ברכה בראש-

השנה. בליל ראש-השנה אוכלים 
תפוח בדבש ואומרים: "יהי רצון 

מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה 
ומתוקה".

מבקשים שנה טובה.
מנהג ישראל לכתוב אל הרבי שליט"א 

מליובאוויטש מלך המשיח, ולבקש 
את ברכתו לשנה החדשה – לכתיבה 
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. 

ניתן להיעזר במרכזי חב"ד.

צום יום הכיפורים.
המצווה העיקרית של יום-

הכיפורים. הצום מתחיל בשעת 
הדלקת הנרות של ערב יום-

הכיפורים ומסתיים למחרת בערב.

כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה!כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה!

סליחה.
מפייסים איש את 
רעהו ואישה את 
רעותה, כדי שלא 

יישארו עוונות שבין 
אדם לחברו, עליהם 

אין יום הכיפורים 
מכפר.

ממש

ב"ה

שנה של גאולה
מתחילים

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב"ה

 3 ב-
 4 ב-100

100

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

על מגוון רחב של ספרים

 בלעדי! ספרי "ועד להפצת שיחות"
במחירי ה' טבת של 770 בניו יורק

קה"ת | ופרצת | חיש | ממש | ספרי הרב וולפא | בית משיח | צבאות ה'
 

המכון להפצת תורתו של משיח | ועוד ועוד...

למעלה ממאה כותרים במחירים שאסור לפרסם!

שלישי – רביעי – חמישי, ג'-ה' טבת

אולם  ממש רח' מתתיהו 16 בני ברק

11 בבוקר עד 11 בלילה רצוף

יריד הספרים של

מרכז ההפצה - ממש 
077-5123770



לגני'  'ממש  ברק.  בבני  'ממש' 
הזו  החדשנית  השלוחה  נקראת 
הפועלת מזה שנים. מאות הגננות 
היריד  בימי  שביקרו  והמלמדים 
תמיד  כמו  מופתעים  כולם  יצאו 
מהאיכות, הכמות ובעיקר האמת 
שהכל   – פשרה  כל  בלי  הצרופה 

יהיה חדור במשיח בגלוי!
תם, אך לא נשלם. ציבור אנ"ש 
אותו,  יפתיע  ש'ממש'  שמחכה 
שוב הופתעו מכך שאחרי כל ים 
הם  אליו  השנה  במשך  הפעילות 
'ממש'  לבקרים  חדשים  נחשפים 
לא מפספסת את האירוע השנתי 
שלה. בראש כל חוצות התפרסמו 
של  שביעית  פעם  על  מודעות 
אחד'.  ליום  'ישיבה  הענק  הפקת 
והאיכותי  המסורתי  העיון  יום 
שמושך  וגאולה  משיח  בעניני 
אליו רבים רבים מאנ"ש היוצאים 
יום  ומקדישים  החיים  ממירוץ 
קיום   – ויחיד  אחד  לענין  שלם 
הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א 
ללמוד בעיון וברבים עניני גאולה 
ומשיח. יום העיון התקיים השנה 
חב"ד  בישיבת  מנחם־אב  בכ"ה 
קיבלו  במרכזו  כאשר  ברק  בבני 
ציבור הלומדים אורח נכבד הגאון 
הרב חיים יוסף דוד אברג'ל ושמעו 
הגאון  מפי  מעמיקים  שיעורים 
המשפיעים  בייניש,  פנחס  חיים 
והרב  נוטיק  זלמן  הרב  הגה"ח 
יוסף יצחק אופן, הרבנים הגאונים 
ר"י  קורנווייץ,  ר"מ  הראל,  רמ"מ 
נויהויזר ור"ש ויצהנדלר והתחזקו 

בהפצה עם הרב מאיר ערד והרב 
שלום דובער וולף.

חודש אלול כבר כאן ומה הקב"ה 
מחדש בטובו בכל יום תמיד, כך 
גם התחושה ב'ממש' – שוב יריד 
עוד  תשרי,  לחגי  הקודש  מבצעי 
ומעורר,  מהודר  'פנסאים'  גליון 
ופעילים  שלוחים  מאות  עוד 
עוד  ובעיקר  ונכנסים  יוצאים 
לשליחות  שוב  נחשף  אחד  יהודי 
היחידה – קבלת פני משיח צדקנו 
כ"ק  של  המיידית  בהתגלותו 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

מטרת  את  שכחנו  לרגע 
'יעדים',  נפש',  'חשבון   – הכתבה 
דווקא  מה  משום  'אסטרטגיות'. 
ב'ממש' אין בדיוק את מי לשאול. 
ל'ממש'  יש  כך  על  בעצם  אולי 
לערוך 'חשבון נפש'. לא מספיקה 
דיברור  גם  צריך  עשיה,  רק 

כלשהו.

של  נפש'  ה'חשבון  מה  אז 
ממש? בשביל זה יש לעיין בדבר 
מלכות של פרשת עקב... כי לפי 
צריך  היה  הקב"ה  כל החשבונות 
ע"י  הגאולה  את  להביא  מזמן 
היחיד  הדבר  וגם  צדקנו,  משיח 
כבר  עכשיו  נעשה,  לא  שאולי 
שתיכף  ברור  דבר  הרי  נעשה, 
לבוא  כבר  צריכה  ממש  ומיד 
ע"י  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
המיידית  התגלותו  צדקנו!  משיח 

של הרבי מלך המשיח שליט"א!

חומרים  הסברה,  עלוני  פסח,  של  הגדות 
לגני'  ו'ממש'  הילדים  בגני  מצות  לאפיית 
עוד מוסד לכשעצמו בתוך 'ממש' המשרת 
בהפקת  הצעירים  החיילים  את  נאמנה 
ויחיד: משיח.  בענין אחד  מוצרים חדורים 
לקראת יום הגדול 'י"א ניסן' 'ממש' קוראת 
זה  ביום  לציבור אנ"ש להתגייס למבצעים 
ובכך לתת מתנת יום הולדת למלך המשיח. 
לא רבים יודעים סוד צנוע כי מאחורי כל 
הקשר הגלוי עם השלוחים, מחלקת הסיוע 
חג  בערב  הראש  מעל  עסוקה  'ממש'  של 
מ־100,000  למעלה  לגייס  כדי  הפסח 
לשלוחים  דפיסחא  לקימחא  שנועדו   ₪

ופעילים העוסקים בענייני גאולה ומשיח!
י"א  ביום  לפנינו:  ההפתעה  עדיין  אבל 
ניסן התמלאו בתי הכנסת של אנ"ש בעיתון 
חדש מבית 'ממש' – 'פנסאים' שמו! והשאר 
לא  עוד  כנראה  ניסן  חודש  היסטוריה. 
כינוס  לו  התקיים  החג  במוצאי   – הסתיים 
תורה רב תוכן עם רבנים והתוועדות חסידית 
לקמפיין  המשתתפים  נחשפו  שבסופה 
כ"ח  לקראת  עמו  יוצאת  ש'ממש'  ראשוני 
ניסן. קמפיין שילווה את הציבור הישראלי 
במשך 100 יום – קמפיין 'מוניות הגאולה'! 

'מעשה טוב קטן והוא כאן'.
רגע־רגע. זהו? רק שורה אחת על קמפיין 
שהחזיר את הצבע הצהוב של משיח לכלל 
קמפיין  על  מילים  שני  ישראל?  אזרחי 
מהפכני ששינה את אסטרטגיית הפירסום 
של משיח בארץ? אולי נרחיב קצת יותר? 
אך ב'ממש' אין מי שירחיב להסביר... שם 
הם כבר עסוקים מעל הראש בחודש אייר. 
שנים רבות החודש הזה אצל עובדי 'ממש' 
הוא שם נרדף לעבודה סיזיפית מפרכת אך 
שלוחים  מאות  הביקוש.  לנוכח  מעודדת 

בעומר  ל"ג  לתהלוכות  מתכוננים  ופעילים 
לתהלוכות  המבצעת  הזרוע  היא  ו'ממש' 
ברוח גאולה. 'שוק ל"ג בעומר', 'מוצרי ל"ג 
ו'שלטי ל"ג בעומר' הם הלקסיקון  בעומר' 
שוב  והפעם  ב'ממש'  אלו  בימים  השולט 
הפקה חדשה של גליון נוסף של 'פנסאים' 
את  ומקורבים  אנ"ש  בקרב  שמעורר 
להפצה  ההתמסרות  של  האידיאולוגיה 
של  ברוחו  היחידה  בשליחות  וההתעסקות 

רשב"י דדורנו.
הפעילות  את  זונחים  לא  ב'ממש' 
של  מהפכני  הפצה  ומבצע  ה'שיגרתית' 
קופסאות למבצע נש"ק' במחירי עלות ביחד 
עם קמפיין הפצת השמירה ליולדת של 'שיר 
המעלות' מכניס אותנו לחודש סיון שמרכזו 
משאת  הדיברות,  לעשרת  ילדים  הבאת   –
נפשו של הרבי מלך המשיח שליט"א הרואה 
בכך את היסוד לכל קיומנו! 'ממש' שוב היא 
זו שמספקת את האמצעים, את הכלים ואת 
האידיאולוגיה לכל הדרוש, החל ממודעות 
לפרסים  ועד  להפליא  מעוצבים  פרסום 
חותמת  החודש  את  הגרלה.  וכרטיסי 
רבות  מאות  שסחפה  מרכזית  התוועדות 
של חסידים שבאו להסתופף ולהתוועד עד 
אור הבוקר עם גלריית משפיעים מכובדת: 
נוטיק, הרב  זלמן  הרב  המשפיעים  הרבנים 
זלמן  והרב  ציק  זמרוני  הרב  רייניץ,  יעקב 

לנדא.
תמוז  לג'  וההכנה  תמוז  חודש  לקראת 
מבוקש  ומצרך  חדש  ספר  ב'ממש'  הפיקו 
שיחות  על  וחדשני  ייחודי  הפצה  ספר   –
מלכות'  'דבש  בשם  הגאולתיות  הקודש 
גב' ה' אלישביץ והופק  הספר שנכתב ע"י 
באלפי  הופק  לורבר  ה  הגב'  ע"י  בזמנו 
עותקים והופץ לראשונה ב'כנס ההיסטורי 

תמוז  ג'  הגאולה  בחג  בכיכר'  'משיח 
כבר  תמוז  חודש  אביב.  בתל  רבין  בכיכר 
מתקיימת  המסורתית  ופרצת'  ו'שבת  כאן 
השנה בפעם השביעית במתכונת חדשנית 
הקהל'.  'שנת  לרגל  פסטורלי  נופש  ובכפר 
הרב  ציק,  זמרוני  הרב  החסידיים  הרבנים 
שמעון ויצהנדלר, הרב משה קורנוויץ והרב 
במשך  מרוממים  פרידמן  מענדל  מנחם 
שבת שלימה את חמש מאות המשתתפים 
במרכזם  כאשר  חדשות,  לפסגות  בשבת 
כחוט  שעוברת  מתפשרת  הבלתי  הקריאה 
השני בכל פעולותיה של 'ממש' – עשו כל 
אשר ביכולתכם להביא משיח בפועל ממש־

ממש־ממש.
אך בכך לא די. 'מבצע דגל בכל בית' הוא 
כל  כאשר  'ממש'  של  חדשה  הפקה  עוד 
הביתה  מקבל  טלפון  המרים  מאנ"ש  אחד 
נאמנים  נמרצים,  מסורים,  תמימים  סיירת 
"בין  את  מקדישים  אשר  ואידיאליסטים 
הארץ,  את  לצבוע  כדי  שלהם  הזמנים" 
את  הנושאים  ודגלים  שלטים  ולקבוע 
הפך  בית  עוד  ברחביה.  הגאולה  בשורת 
להיות שלט חי למימוש בקשתו של משיח 

'לפרסם לכל אנשי הדור'.
ותובע  שהטביע  הסיסמא  זו  חופש'  'אין 
וב'ממש',  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי 
ממש.  בפועל  מתבצעת  היא  תמיד,  כמו 
הפסקה.  ובלי  אתנחתא  בלי  שינה  בלי 
מתבשרים  השבועיים  העיתונים  קוראי 
שבוע אחרי שבוע במודעות ענק על 'יריד 
מוצרים חדשני לגננות ולמלמדים'. בעבודה 
הפיקה  ולילות  ימים  שנמשכה  מאומצת 
'ממש' למעלה ממאה מוצרים גן חדשים )כן, 
100!( שהוצגו ביריד מיוחד שנמשך שלשה 
מנחם אב באולם הנרחב של  ימים בחודש 

שותפות בפועל – ממש | י. ברודער
האחד דלות המילים וכשלו כלי־העט לבטא את הזעקה, הכמיהה  לנושא  המוחלטת  וההיצמדות  נתפשת  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. להביא משיח כפשוטו.בו – לעשות כל התלוי בנו להביא את ההתגלות של הוד והיחיד שאליו קיווינו ומקווים אנו דבקים ומאוחדים אנו הבלתי 
אותה בכוח ניסן תנש"א – "מה עוד יכולני לעשות..." – ממשיכה זעקתו הכואבת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  ועם  עוצמה  באותה  מילים,  באותן  אותנו  לייסר 

משמעות. רבי, הכל כבר נעשה. מה עוד?
מקבלת  הרבי  של  זעקתו  ששם  אחד  מקום  יש  משמעות מעשית ממש, מאורות לכלים – אכן כן – יכולני אולם 

לעשות. בניחותא!
ומקוריות, דביקות והיצמדות לדבר אחד יחיד ומיוחד – של עשייה ללא לאות בשליחות היחידה. סמל של חריצות 'ממש – מרכז ההפצה באה"ק' מהווה עבור כולנו סמל 

הבאת המשיח בפועל ממש.
סיוע ואם אמרו 'אין מלך בלא עם', כל שכן וקל וחומר שאין  ללא  להתקיים  יכולים  המלך  לבשורת  המלך הנאמנים  שדבר  ואחת  אחד  מכל  ושותפות  תמיכה  שוטף, 

נוגע לליבו.
נוגע שיכריעו את הכף – קול זעקתה של 'ממש' לעזרה ממשית בימי הרחמים הללו, זמן של חשבון נפש וחיפוש זכויות  המלך  שלב  מי  כל  את  ממש  בפועל  לעורר  צריך 

בליבו.
הצורך  את  שמבינים  ואחת  אחד  כל  כפשוטו,  ועד לסדרה עבת כרס את בשורת במרכז גדול, שיזכיר לכולנו באופן חד וברור ובמקצועיות פשוט  טלפון רבה, מכרטיס ביקור  להרים  יואילו  היום,  מסדר  תרד  שלא  ל'ממש' 770־5123־077 ולחתום על הוראת קבע בסכום הגאולה 

של קיימא ושותפות של קבע להבאת הגאולה.
וזעקתו נוספת במוסד שכל מטרתו הוא לתת לכולם את הכלים כל הוראת קבע בפועל ממש, כל סיוע ממשי, מהווה אבן  בקשתו  את  ממש  בפועל  ליישם  וקריאתו של הרבי מלך המשיח שליט"א – לעשות!המתאימים 

מבצע הפצה ענק

 בכל בית דגל
בכדי לסייע בהכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו, אנו יוצאים במבצע התקנת 

דגלים בכל בית, במסגרתו יגיע צוות מקצועי להתקין בביתכם דגל משיח במתקן 

נבחרים  בישובים  מנחם-אב  י"א-כ"ח  בתאריכים  אי"ה  יותקנו  הדגלים  ברחבי הארץ וחובה להרשם מראש.מיוחד. 
על-כן מומלץ להקדים ולהירשם מראש.שימו לב! מחירי הדגלים וההתקנה מסובסדים ומספר הדגלים מוגבל, 

ב"ה

www.mamesh.orgמרכז ההפצה בארה"ק

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בנוסף ניתן להזמין גם שלטים לבית במחיר מיוחד ובמשלוח חינם

1.2/0.4 מטרפוליגל 'יחי המלך המשיח' 1.6/0.45 מטרשלט שמשונית 'עוד מעשה קטן' 1.8/1.1 מטרשלט שמשונית 'משיח מגיע' 3/0.8 מטרשלט שמשונית 'יחי אדוננו'

077-5123-770להרשמה והזמנות

ב"ה

"עשו כל אשר
 

       ביכולתכם"

 ממש
 ק"מרכז ההפצה באה

ענק שעלותו למעלה מ-160,000 ₪.ברחבי ארץ ישראל, החל מכ"ח ניסן למשך חודש שלם, בקמפיין  114 מוניות גדולות יסתובבו בצירים המרכזייםלראשונה בפרסום בשורת הגאולה!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לשותפות חייגו או שלחו הודעה עכשיו:
054-2248-770

ב"ה

פרוייקט של

www.mamesh.com

www.igrot.com

08-9493-770

מוניות הגאולה

קחו חלק בהתגלות!

אפשרות לתשלומים נוחיםאו תרמו מונית לשבוע אחד בעלות של 360 ₪תרמו מונית אחת בעלות 1,440 ₪
שמות התורמים יועברו לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לברכה והצלחה

 
כשותפים לפרויקט הענק של השליחות היחידה: "קבלת פני משיח צדקנו"!

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורנו 

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

יריד גאולה ומשיח   |   ההתוועדות לגברים בלבד  |  הכניסה חופשית"ברוב עם הדרת מלך" באולם 'ממש' רחוב מתתיהו 16 בני ברק.ההתוועדות תתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ז סיון בשעה 8:00 בערב,

כ"ח סיון
יובל ה־75

ההתוועדות המרכזית

ממש
 מרכז ההפצה

בארה"ק

הרב שלמה זלמן לנדא
משפיע בקהילות חב"ד 

בני-ברק ורעננה

הרב יעקב רייניץ
 משפיע בקהילת

וישיבת תות"ל לוד

הרב זלמן נוטיק
וישיבת תות"ל ראשל"צמשפיע אנ"ש בירושלים 

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

ב"ה

для русскоязычных посланников и активистов

В программе:
20:00 Вечерняя молитва20:20 «Мошиах также для русскоязычных» - рав Шимон Вайцендлер (выступление на иврите)20:40 Предложения по деятельности - представитель МАМАШ (выступление на иврите)21:00 Хасидское застолье -  рав Хаим Нисилевич (по-русски)Праздничная трапеза    |    Подарок каждому участнику.Только для мужчин   |   Стоимость входного билета: 100 шекелейОбязательная запись заранее по телефону 077-5123-770 (иврит) или эл. почте 770mrs@gmail.com (русский, иврит)

Хасидское застолье «Года собрания» (АКЕЛЬ)  в честь нового года деревьев, а также для объединения и увеличения активной деятельности по распространению хасидизма и вести об Освобождении среди русскоязычных евреев на Святой Земле состоитсяв воскресенье 14 Швата (24.1.2016) в 20:00в зале центра МАМАШ, ул. Матитьяу 16, Бней-Брак.

Собрание АКЕЛЬ

 Русскоязычный
 отдел

 организации
МАМАШממש

 С Б-жьей
помощью

Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, наш Король Мошиах во веки веков!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מרכז ההפצה בארה"ק

אל אנשי הקשר שלכם ושילחו את שמכם.להצטרפות למוקד          בווטסאפ        הוסיפו את המספר 054-2248-770

מה יותר מתוק
מדבש מלכות?

מיוחד!הפצה מחיר

ובחנויות הספרים המובחרות | במחיר הפצה מיוחד

w w w. m a m e s h . o r g
להזמנות: 077-5123-770
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ב"ה

יחד!ארזנו 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

קהל גדול אוצרות מלך אוצר בלום הכולל בתוכו את כל שיחותיו ואגרותיו 

של הרבי מלך המשיח שליט"א על שנת הקהל ומשמעותה בימינו.
נערך ע"י הרב שמעון ויצהנדלר

ב”ה

מתוך אחדות ושמחה אמיתית!לשהות ב'הקהל' אצל הרביהספר שיאפשר לך

ובחנויות הספרים המובחרות | מחיר מיוחד למוסדות ובתי חב"ד

להזמנות: 077-5123-770
מרכז ההפצה בארה"ק

חדשה!מהדורה 

 24  25 

מבצע הפצה ענק

 בכל בית דגל
נבחרים דגלים בכל בית, במסגרתו יגיע צוות מקצועי להתקין בביתכם דגל משיח במתקן בכדי לסייע בהכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו, אנו יוצאים במבצע התקנת  בישובים  מנחם-אב  י"א-כ"ח  בתאריכים  אי"ה  יותקנו  הדגלים  על-כן מומלץ להקדים ולהירשם מראש.שימו לב! מחירי הדגלים וההתקנה מסובסדים ומספר הדגלים מוגבל, ברחבי הארץ וחובה להרשם מראש.מיוחד. 

ב"ה
www.mamesh.orgמרכז ההפצה בארה"ק

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בנוסף ניתן להזמין גם שלטים לבית במחיר מיוחד ובמשלוח חינם

פוליגל 'יחי המלך המשיח'
1.2/0.4 מטר

שלט שמשונית 'עוד מעשה קטן'
1.6/0.45 מטר

שלט שמשונית 'משיח מגיע'
1.8/1.1 מטר

שלט שמשונית 'יחי אדוננו'
3/0.8 מטר

077-5123-770להרשמה והזמנות



ב"ה
של חיבה

קריאה 
ידוע בשער בת רבים יסודיות ומרכזיות העבודה להבאת המשיח שהיא 
ה'שער' לכל עניני העבודה והיא היא ה'שליחות היחידה' ויסוד כל קיומנו 

כחסידים וכמאמינים.
ש' מוכר לכל אחד ואחת שדברי 

ש – מרכז ההפצה בארץ הקוד
המוסד 'ממ

שנים 
הפועל 

שליט"א נוגעים בליבו, כמוסד 
המשיח 

מלך 
כ"ק אדמו"ר 

שנים למען מטרה אחת ויחידה הנחלת בשורת הגאולה, הפצתה 
על גבי 

והסברתה בקרב כל סוגי הציבורים, הן בחומרי הסברה, הן במוצרים, הן 
בדברי דפוס והן בהרצאות, כינוסים והתוועדויות שכולם מכוונים להגביר 

את אש הפעילות בקרב אנ"ש ובציבור הרחב.
שדבריו 

אין די באר גודל הזכות, ההכרח ואף החובה הגמורה לכל מי 
הקדושים נוגעים לליבו לשנס מתניים ולסייע בכל האפשרי למוסד 'ממש' 
שכולו קודש להכנת העולם לקבל פני משיח צדקנו. ואין צורך להסביר 
מקור בר 

שלוקח על עצמו המוסד, ללא 
ולתאר את ההוצאות הכבירות 

מאיתנו יהיו כלים 
שלכל אחד ואחת 

של 'תקציבים' וכדו', בכדי 
קיימא 

מתאימים וראויים לבצע את שליחותנו.
של חיבה לכל אחד ואחת מאנ"ש – אנא הטו 

אנו פונים בזאת בקריאה 
כתף והיו שותפים של ממש באופן קבוע וחודשי בממונכם למוסד 'ממש' 
ובטוחים אנו כי בזכות שותפות הצדקה להבאת הגאולה נראה תיכף ומיד 
בעיני בשר את התממשות נבואתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א בהתגלות מלכותו לעין כל כאשר כל ייעודי הגאולה בגשמיות, 

בבני חיי ומזוני, וברוחניות – יתממשו רגע אחד קודם!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

שאנסקי
הרב מאיר וויל

ר"מ ומשפיע בישיבת חח"ל צפת
שמעון ויצהנדלר

הרב 
ראש ישיבת תות"ל ראשל"צ ועורך 

פרסומי 'ממש'

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

שה קורנוויץ
הרב מ

מו"צ ור"מ בישיבת חב"ד נצרת עילית

₪
של 100 

ת קבע 
תמים על הורא

החו

ש
של ממ

 מתנה – ספר 
שייצא לאור

ש 
של ממ

ש 
 יקבל לביתו כל ספר חד

 בטאון הפנסאים עד הבית

₪
של 180 

ת קבע 
תמים על הורא

החו

ש
של ממ

 מתנה – ספר 
שייצא לאור

ש 
של ממ

ש 
 יקבל לביתו כל ספר חד

 בטאון הפנסאים עד הבית
 10 עלונים להפצה לפני כל חג ומועד

ש
של ממ

שה בספר 
 הקד

₪
של 250 

ת קבע 
תמים על הורא

החו

ש!
 מתנה – כל ספרי ממ

שייצא לאור
ש 

של ממ
ש 

 יקבל לביתו כל ספר חד
 בטאון הפנסאים עד הבית

 10 עלונים להפצה לפני כל חג ומועד
ש

של ממ
שה בספר 

 הקד
ש לזכות/לע"נ

שיוקד
שנה 

של פעילות בלוח ה
 פרנס היום – יום 

של קבע, חייגו: 077-5123-770
ת 

תפו
שו

ל
info@

m
am

esh.org :054-2248-770  |  דוא"ל 
וואצאפ 

ם
פי

ת
שו

כולנו 
של ממש

של כל אחד ואחת מכם, תזכו לכל מילי דמיטב בבני חיי ומזוני רויחי – ובכולהו רויחי 
שותפות והסיוע 

בזכות ה
ש ונכריז לפניו:

שליט"א בהתגלותו המיידית תיכף ומיד ממ
שיח 

ונזכה כולנו לעמוד לפני כ"ק אדמו"ר מלך המ

שיח לעולם ועד
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המ

שביכלתכם 
שו ככל 

שיע
כל אחד ואחת 

שותפות יקבלו מספר מתנות 
ויצטרפו ל

שנה אי"ה.
באופן מיידי וגם לאורך ה

1

2

3 ב"ה

ת הגאולה
ת קבועה להבא

תחייבו
בה

שה בפועל
של מע

ת 
ת יום-יומי

תפו
שו

 
שיח!

בענייני גאולה ומ



חזרו  הדורות,  מאורי  נשיאינו  רבותינו 
פעמים אין קץ על נקודת העבודה בחודש 
העוברת  תשרי,  בחודש  והמשכה  אלול 
כחוט השני בכל עניני העבודה המרובים 
בחודשים אלו – אשר כולם צריכים להיות 

חדורים בענין ד"אני לדודי ודודי לי".
ונחתום   – חסידים  בפי  מקובל  כבר 
שליט"א1  אדמו"ר  כ"ק  המלך,  בטבעת 
את  כותב  היה  המלך  שלמה  שאם   –
מגילת שיר השירים לאחר התגלות תורת 
החסידות, לא היה מושל את ה"אני לדודי 
ודודי לי" על אהבת חתן וכלה, אלא היה 
ורבי,  חסידים  בין  מהאהבה  משל  מביא 
ביניהם  לי"  ודודי  לדודי  ד"אני  שהאהבה 
גדולה לאין ערוך. ואולי על יסוד זה דרשו 
חסידים שחודש אלול הוא הזמן המתאים 
ביותר לחיזוק ההתקשרות של ה"אני לדודי 

ודודי לי", בכל פרטי חייו של החסיד.
וחסידים, גם אם אינם נביאים ובעלי רוח 
לאמיתתה  ומכוונים  זוכים  הרי  הקודש, 

שמחת  יום  בהתוועדות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שיחת   )  1
תורה ה'תשט"ז. וראה גם שיחת י"ג תמוז תרצ"א.

של תורה, ואף בענין זה – ימי חודש אלול 
עלה  רבינו  שמשה  מכיון  רצון  ימי  הינם 
להר לבקש רחמים על תלמידיו מקושריו, 
ולהמשיך עבורם שפע של ברכה וסליחה. 
עומד  כאן  אף  ומשמש  עומד  להלן  ו"מה 
ויום  יום  ובכל  ודור  דור  ובכל  ומשמש", 
ברור   – רבינו  למשה  קרוב"  הקרוב  "כל 

שזוכה להשפעות בתוספת עוז.
ברור  כחסידים  לנו  פשוטות:  ובאותיות 
המשיח  מלך  שהרבי  ספק  לכל  מעל 
הצד  על  לי"  ה"ודודי  את  יקיים  שליט"א 
הטוב ביותר, ומטבעו הטוב להיטיב ישפיע 
אך  וברוחניות,  בגשמיות  טוב  כל  עבורנו 
ראויים  להיות  הכלים  את  לעשות  עלינו 
מצידנו  ההשתדלות  את  ולעשות  לכך, 
ולהתייגע כראוי  לקיים את ה"אני לדודי" 
הקדושים  ומבצעיו  הוראותיו  בקיום 

הקשורים לחודשים אלו.

אלול חדור בעניני הגאולה
עם  הקשורים  הכלליים  מהענינים  אחד 
על  מיוחדת  הדגשה  הוא  אלול,  חודש 

וחיילי צה"ל בתקיעת שופר,  יהודים  זיכוי 
שופר  בתקיעת  להסתפק  שאין  וכפשוט 
בלבד, אלא צריך גם להסביר על משמעות 
לתקוע  לנהוג  בדומה  שהיא  התקיעה, 
זה  בחודש  אנו  כך  המלך,  הכתרת  בעת 
מתכוננים לקבל על עצמנו את מלכותו של 
לנצל את ההזדמנות  וכמובן שיש  הקב"ה. 
שנפגשים עם יהודי נוסף, לעורר אותו גם 
על שאר הענינים הקשורים לחודש אלול, 
כגון אמירת 'לדוד ה' אורי', ושאר המצוות 
ששייכות בכל יום מימות השנה, וכמובן גם 

לחודש אלול...2.
אלול,  חודש  בימי  ועיקרי  נוסף  וענין 
שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  ודרישת  כהוראת 
חמשת  בכל  ולעסוק  לפרסם  שצריך 
שהם  כפי  אלול,  חודש  של  תיבות  הראשי 
חדורים באמונה הפשוטה והברורה ש"הנה 

זה המלך המשיח בא"3:

2 ( שיחות קודש תשל"ה ח"ב ע' 444. תשל"ו ח"ב ע' 691.
3 ( שיחת ש"פ ראה ה'תנש"א סעיף י"א: "יש לפרסם ולעורר 
אלול  דחודש  המיוחדת  העבודה  דבר  על  ומקום  מקום  בכל 
המרומזת בחמשת הראשי תיבות דתורה תפילה גמ"ח תשובה 
וגאולה, ובהדגשה מיוחדת בנוגע לר"ת החמישי, ענין הגאולה, 

לצאת   – מקום"  לך  ושמתי  לידו  "אני 
"לפרשת דרכים" ברחובה של עיר, ולהכריז 
"מקלט!  ולצעוק:  רם  ובקול  בדיבור 
הרע  מהיצר  האמיתי  שהמקלט  מקלט!", 
 – התורה  בלימוד  וההוספה  העיסוק  הוא 
ש"דברי   – ומשיח4  גאולה  בעניני  ובפרט 
תורה קולטין", ולא די בהכרזה אחת, אלא 
את  ולהראות  רבות,  להכריז פעמים  צריך 

דרך התשובה לכל יהודי ויהודי5...
אצל  לפרסם   – לי"  ודודי  לדודי  "אני 
בעבודת  עצמו  אצל  ולהוסיף  אחרים 
בספרי  למבואר  בהתאם  התפילה, 
בתפלה  זה  בחודש  שמרבים  החסידות 

ובתחנונים בערך לשאר ימות השנה6.
"איש לרעהו ומתנות לאביונים" – גמילות 
חסדים בגופו ובממונו, כולל הדאגה לאלו 
ושאר  השנה  דראש  החג  צרכי  להם  שאין 
להם  שיהיה  תשרי,  דחודש  המועדים 
משמנים  "אכלו  של  באופן  הרחבה  מתוך 
ושתו ממתקים", וצריך לפרסם על ענין זה 
להקהיל  שהולכים  אלו  כולל  מקום,  בכל 

קהילות בבתי הכנסת7.

כפי שחודש בכל עניני העבודה עי"ז שחדורים ונעשים ברוחה 
של הגאולה".

4 ( ראה בשיחת ש"פ ראה דלעיל: "כולל ובמיוחד על ידי 
לימוד התורה בעניני הגאולה ובית המקדש".

 .301 ט' עמוד  366. חלק  ב' עמוד  לקוטי שיחות חלק   )  5
שיחת שבת פרשת ואתחנן, שבת נחמו, ה'תשמ"ט. ובלקו"ש 
דרכים"  "פרשת  על  הזמן  כל  לעמוד  "כדאי  שם:  ב'  חלק 
המובילה  הדרך  את  ליהודי  אחת  פעם  )אפילו(  להראות  כדי 

לה"מקלט" דתורה".
נדפס  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מכתב   )  6

בהוספות ללקו"ש חלק כ"ט עמוד 436.
7 ( ספר השיחות ה'תנש"א חלק ב' עמוד 808.

 – לבב"  ואת  לבבך  את  אלוקיך8  ה'  "ומל 
עבודת התשובה, שהיא ענינו העיקרי של 
לכל  וההקדמה  היסוד  והיא  אלול9,  חודש 

שאר עניני העבודה דחודש זה10.
ענין   – לאמור"  ויאמרו  לה'  "אשירה 
כל  חדורים  להיות  צריכים  שבה  הגאולה, 
"ובפשטות:  זה11.  דחודש  העבודה  עניני 
בדברים   – מקום  בכל  ולפרסם  להכריז 
היוצאים מן הלב – שהקב"ה אומר על ידי 
מישראל  ואחד  אחד  לכל  הנביאים  עבדיו 
"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה", ועד 
ברכת  בשר  בעיני  רואים  ממש  שהיום 

הגאולה האמיתית והשלימה"12.

התגייסות משפחתית
חודש תשרי עצמו, עמוס הוא במועדים 

8 ( ולהעיר שבפסוק זה מודגש בגלוי הקשר לגאולה, שהרי 
וקבצך  ושב  ש"ורחמך  לאחר  לבוא,  דלעתיד  מהיעודים  זהו 
)כפירוש  המשיח"  "בימות  הלב  ערלת  הסרת  העמים",  מכל 
אלול  ח"י  בשיחת  בזה  המבואר  וראה  הפסוק(.  על  הרמב"ן 

תשמ"ב.
א'  שיחה  כ"ט,  חלק  שיחות  בלקוטי  בארוכה  נתבאר   )  9

לפרשת ניצבים. 
10 ( שיחת ש"פ ראה מבה"ח אלול ה'תשמ"ו. הוגה ונדפס 
בלקו"ש חכ"ט ע' 273. ועד"ז במכתב כללי מתאריך "תחילת 

חודש אלול, ה'תשל"ד".
11 ( כנסמן לעיל הערה 3.

12 ( משיחת ש"פ ראה ה'תנש"א. ולהעיר מהמשך הענינים 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  שבתחילה  שם,  בשיחה 
להיות  צריכים  העבודה  עניני  שכל  היא  שהכוונה  שליט"א 
חדורים בגאולה, ולאחר מכן מוסיף ומבאר בפשטות שהכוונה 
היא לפרסם דברים כפשוטם – נבואת הגאולה, וזהו "בנין אב" 
וד"ל.  ומענה לכל הטוענים טענות עד"ז.  לכל שאר השיחות 
ולהוסיף ולהדגיש, שחלק מההוראה היא לפרסם שהתבשרנו 

על ענין הגאולה "על ידי עבדיו הנביאים".

וימים טובים, המהווים כר נרחב לפעולות 
בעניני הפצת יהדות. עיון באגרות קודש 
בשנה  מידי שנה  כי  לנו  מגלה  ובשיחות, 
את  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  מעורר 
מרכזי חב"ד בארץ הקודש ובעולם כולו, 
גם את מוסדות החינוך, ולמעשה את כל 
מי שאפשר להשפיע עליו – שיטול חלק 

בעבודה זו.
לחינוך  במיוחד  אף  מסוגל  זה  חודש 
הילדים על ברכי השליחות, כאשר ישנם 
את  לשתף  ומגוונות  רבות  הזדמנויות 

המשפחה כולה ביציאה למבצעים.
וכידוע דרישת והוראת כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א, שיש לתכנן את כל עניני 
מתוכננת  ועבודה  היות  מראש  העבודה 
מצליחה יותר ופועלת יותר, ובפרט בנוגע 
גדול  הכי  "ההכרח  בו  שיש  זה  לחודש 
לחודש  בהנוגע  מפורטת  תכנית  להכין 
חודש  שהוא  לטובה,  עלינו  הבא  תשרי 

המושבע בכל"13.
ובפרטיות:

כבר בתחילתו של החודש, ניצבת בפנינו 
ההזדמנות – באם לא זכינו להימנות עם 
בית  ה',  בית  בחצרות  שמסתופפים  אלו 
משיח 770 – לצאת איש וביתו לארגן את 
תפילות ראש השנה בקיבוצים ובישובים, 
נפש14,  כמסירות  הרבי  הגדיר  אותו  ענין 

13 ( אגרות קודש חלק ט"ו עמוד שפח. ועד"ז בחלק ו' עמוד 
שמו: "בא הזמן להכנות הנחוצות לחודש תשרי, הנה בוודאי 

יגשו לעבד תכנית של עבודה מפורטת".
14 ( שיחת יום ב' דראש השנה תשמ"ב, וראה בסיום השיחה 
אתן   – זו  התוועדות  עם  פעולתם  את  לקשר  ש"כדי  שם, 
יחלקו  ועד המסדר, שהם  . באמצעות   . עבורם חלה שלימה 

שנהיה לראש
פותחים שנה עם התמסרות מוחלטת לרבי 

שליט"א ולקיום הוראותיו!
מתי הורה הרבי שליט"א להגיד עם יהודים ברחוב 'לדוד ה' אורי וישעי'? • מה ציווה הרבי לצעוק 
ברחובה של עיר? • מהי המתנה הגדולה ביותר שאפשר לתת למלך ביום ההכתרה שלו? • איזה 
ועל איזה מבצע ביקש הרבי במיוחד   • מבצע הקשור עם חודש תשרי הוגדר כ'מסירות נפש'? 
לשתף בו גם ילדים קטנים? • באיזה ריקודים טועמים את ימות המשיח? • לקט הוראות והדרכות 
מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בנוגע לניצול הכוחות והזמן בחודשים אלול־תשרי לעורר את 

בני ישראל בכל מקום שהם להוספה בכל עניני תורה ומצוות

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

צידה          לדרך
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ותקיעת  המניינים  עם  יחד  לארגן  והורה 
השופר, גם לימוד עניני חסידות.

משפחתו  עם  לצאת  זכה  שלא  מי  ואף 
אל "האובדים והנדחים", הרי מוטלת עליו 
החובה לוותר על טובתו הרוחנית, ו'לצאת 
מן התיבה' יחד עם בני משפחתו, ולזכות 
הרפואה  בבתי  עיר,  של  ברחובה  יהודים 
ולזכות  להגיע,  יכול  שאליו  מקום  ובכל 
אותם במצוות היום ש"מצות היום בשופר" 
)כולל המשמעות החסידית בזה – שמצוות 
בשמית  נוספים  יהודים  בזיכוי  היא  היום 
הגדולה  המתנה  שזוהי  שופר...(,  תקיעת 
ביותר שאפשר לתת למלך ביום ההכתרה 

שלו15.
ימי  עשרת  ימי  את  לנצל  זה  דרך  ועל 
בין  מיוחדת  קירבה  ישנה  שבהם  תשובה 
עניני  בכל  בהם  להוסיף  והקב"ה,  יהודים 

תורה ומצוות16, וכן ביום הכיפורים17.
הזדמנות  ישנה  עז,  ויתר  שאת  וביתר 
רחבה יותר – ובמילא חובה גדולה יותר – 
לעסוק במבצעי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
המועד,  וחול  הסוכות  חג  בימי  שליט"א 
שבהם ניתן להגיע ליהודים רבים יותר הן 
מכיון שיש זמן רב יותר לפעול, והן מכיון 

שאפשר להגיע למקומות רחוקים יותר.
ובעיקר, העיסוק באחד ממבצעי המצוות 
המשיח  מלך  הרבי  שביקש  הראשונים 

לכל אחד מאלו שנסעו למקומות הנ"ל".
15 ( משיחת ש"פ נצו"י ה'תשל"ט. שיחו"ק ח"ג סמ"ו.

16 ( מכתב כללי ו' תשרי ה'תשל"ז. אגרות מלך חלק א' עמוד 
קנג.

17 ( שיחות קודש תשל"ח ח"ג, שיחת ח"י אלול.

וכפי שהורה לפעול  שליט"א לפעול בהם 
מבצע ד' מינים, שיש להשתדל לברך עם 
הד' מינים בתוך הסוכה דווקא18, ואין מה 
הכרוכות  הכספיות  מההוצאות  לחשוש 
 – דא  בכגון  ש"הוצאה  כיון  זה,  במבצע 

הכנסה היא"19.
ישנה  מינים'  ד'  'מבצע  שבענין  ובפרט, 
הוראה מפורשת ומיוחדת מהרבי, "לשתף 

ילדים במצוות אלה"20.
ובהמשך לכך, יש לעסוק בארגון ריקודי 
עיר  של  ברחובה  השואבה'  בית  'שמחת 
"עד שהרחוב בעצמו ירקוד"21, באופן של 
קטנים  ילדים  כשגם  נערים"  עם  "זקנים 
ידי  שעל  אלו22,  בריקודים  משתתפים 
ימות  את  "לטעום"  זוכים  אלו  ריקודים 
ובפרט כשהריקודים הם באופן  המשיח23, 
משיח  פני  לקבל  ורוקדים  "ששמחים 
צדקנו"24, וכן בארגון התוועדויות חסידיות.
אין  שכחסידים  החודש,  של  ובסיומו 
תורה  בריקודים של שמחת  להסתפק  לנו 
בבית הכנסת חב"ד המקומי, אלא צריכים 
לצאת להתלוכה, ולהביא את שמחת החג 
החסידית גם לאלו שלא זכו להימנות בגלוי 
שמצינו  נשיאינו,  רבותינו  של  דגלם  על 

18 ( יומן מימי חודש אלול ה'תשי"ג. 
19 ( אגרות קודש חלק י"ד עמוד טז.

20 ( הוראה טלפונית לצאגו"ח בארה"ק, אלול תשל"ד.
הישועה,  מעייני  בקובץ  נלקו  בזה  אד"ש  כ"ק  שיחות   )  21
צאגו"ח  הרבים',  ברשות  השואבה  בית  שמחת  'גודל  ובקובץ 

בארה"ק ה'תשס"ח.
22 ( משיחת ליל א' דחג הסוכות ה'תשמ"ה.

23 ( משיחת ליל ו' דחג הסוכות ה'תשמ"ו.
24 ( משיחת ש"פ האזינו, י"ג תשרי ה'תשנ"ב.

כי  ש"גם  בהלכה  גם  סימוכין  זה  לענין 
עשה כן בבית הכנסת שלו, אם הולך לבית 
הכנסת אחר שלא גמרו ירנן וישמח גם כן 
עמהם"25, וכדרישת כ"ק אד"ש שיש ללכת 
שהלכו  ו"אלו  רחוקים,  למקומות  דווקא 
ועד  הזולת  אצל  שמחה  ופעלו  בתהלוכה 
שלהם  התורה  לימוד   – כפשוטו  שרקדו 
ענינים  מכל  למעלה  מופלג  באופן  יהיה 
ארציים, שהרי זהו ענין הריקוד – הגבהת 
יכול  זה  מבצע  שאף  מהארץ"26,  הרגליים 
וצריך להיעשות בשיתוף עם בני המשפחה.
ונחתום רשימה זו בברכת־הוראת־והבטחת 
שליט"א27,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
שכאשר ההתעסקות בכל מבצעים אלו של 
חודשי אלול תשרי תהיה באופן של "הולך 
לבב  וטוב  שמחה  ומתוך  ואור",  ומוסיף 
באופן של "בשמחה תצאו" למבצעים, הרי 
בדרך ממילא תשרה בזה ברכתו של הקב"ה 
ו"בשלום תובלון", ועד ש"ההרים והגבעות 
יפצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחאו 
המדידות  מכל  נצא  ומיד  ותיכף  כף", 
והשלימה  הגאולה האמיתית  אל  והגבלות 
בהגלות נגלות משיח ה' – הוד כ"ק אדמו"ר 
השלישית  בגאולה  שליט"א,  המשיח  מלך 
ובבית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש!

לאורך  עמוד  חצי  להשאיר  לנסות 
לפרסומת

25 ( משיחת יום שמח"ת ה'תשל"ז, ס"ז.
26 ( משיחה הב' דשבת בראשית ה'תשל"ד ס"ב. וראה עוד 
צאגו"ח  'התהלוכה',  בקובץ  שנלקטו  נפלאים  ביטויים  ריבוי 

המרכזית – ארה"ב, חג הסוכות תשע"ד.
קודש  שיחות  ה'תשמ"ב.  השנה  ראש  ערב  משיחת   )  27

תשמ"א חלק ד' עמוד כג.

אם כן, לפי מה שאמרנו עבודת ה' של היהודי והנהגתו נוגעת 
לקב"ה, וזה גורם שהקב"ה יקבל את מלכותו על העולם בראש 
המשיח"  "ימות  בתקופת  אנו  כאשר  פרטיות,  ובפרטי  השנה. 
)תהא  ותנש"א  ניסים(  שנת  )תהא  תש"נ  של  הגילויים  אחרי 
שנת אראנו נפלאות(, שהקב"ה התגלה בעולם וגילה לעיני כל 
העולם שהרבי שליט"א הוא "נביא הדור" והסביר הרבי בכ"ח 
ניסן תנש"א שעכשיו הענין תלוי בכל אחד ואחד מחשבה אחת, 

דיבור אחד ומעשה אחד.
אם כן צריך כל אחד למסור את נפשו ורצונותיו לרצון הקב"ה 
– עצמותו ית' שמתגלה דרך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
ולפעול מתוך שמחה אמיתית ופנימית בשליחות הקב"ה והרבי 

דכולא חד.
והרי הזכות נפלאה ביותר להיות שותף בשליחות זו שמסיימת 

את הגלות מי"ד ממ"ש והסייעתא דשמייא שרואים כש"נזרקים" 
ואהבת  ומתוך שמחה  כלל  והגבלות  חשבונות  ללא  לשליחות 
ניסים"  ו"ניסי  "ניסים"  רואים  אזי  גבול,  בלי  אמיתית  ישראל 
והשגחה פרטית גלויה בכל עניני השליחות "הצלחה אלוקית" 

בעזהי"ת.
מסיים הרבי מלך המשיח שליט"א במאמר אני לדודי תשל"ב 
)מלוקט חלק ג' ע' רסט(, שכשיהודי ניגש אל המלך ב"קבלת 
עול מלכות שמים" זה גורם שהמלך מקבלו ב"סבר פנים יפות" 
ו"שוחקות" וממלא בקשותיו לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 
ומתוקה בגשמיות )בני, חיי, ומזוני רויחי( וברוחניות )בלימוד 
התורה וקיום המצות בהידור( ובעיקר "בקשה העיקרית גאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש ממ"ש.
לחיים ולברכה!

המלך בשדה. ואנחנו?

הרב מנחם מענדל אקסלרוד

איינציקער          זאך

"הנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מדות הרחמים, ולהבין זה 
כי למה הם ימות החול ואינם יום טוב... ובודאי יש הפרש גדול בין 
יום הכיפורים ובין אלול. אך הנה יובן על פי משל למלך שקודם בואו 
לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל 
מי שרוצה לצאת להקביל פניו הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות 
ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו.  פנים שוחקות לכולם.  ומראה 
ואחר כך בבואו להיכל מלכותו אין נכנסים כי אם ברשות ואף גם זאת 
המובחרים שבעם ויחידי סגולה. וכך הענין על דרך משל בחודש אלול 

יוצאין להקביל אור פניו יתברך בשדה..." )ליקוטי תורה פרשת ראה לב, ב(

הזהובה,  התבואה  על  פיזזו  השמש  קרני 
ראשי  על  חלפה  הקיץ  שלהי  של  קלילה  ורוח 
נראו  מרחוק  קלות.  אותם  והנידה  השיבולים 
האופק  קו  את  שתחמו  הראשונים  העיר  בתי 
נשקפו  מעליהם  וגבוה  חדגונית,  באורבניות 
צריחי המגדלים הגבוהים. אך כל זה היה רחוק, 
חג  אווירת  שוררת  בשדה  כאן  מאוד.  רחוק 

מיוחדת – המלך מגיע!
להיתפס  יותר  להם  שקל  שישנם  וצדק  אמת 
לציורים־תיאורים גשמיים, ולאידך קיימים אלו 
האוחזים ברעיון הרוחני המופשט מצורה וצבע, 
החסידית  בטרמינולוגיה   – אחרת  או  כך  אבל 
'א־ל־ו־ל' של 'העולם' כבר קיבל מזמן את שמו 

הנרדף בדמות משל 'המלך בשדה'.
'המלך בשדה' זה אומר שבין האזרח הפשוט 
שום  כעת  אין  ובעצמו  בכבודו  המלך  לבין 
מחיצה. אם בסתם יום של חול היה צריך לעבור 

פרוצדורה מתישה של ניירת ופקידים כדי לקבוע תור לפגישה 
אישית בארמון, באלול זה בדיוק הפוך – רק תבוא לשדה, המלך 

כבר שם. תהיה לידו וגם תוכל לדבר איתו.
ואם נשאל, למה זה טוב? נראה שהשאלה מיותרת. מחשבה 
קטנה על ההרגשה של האיש הפשוט בעמדו ליד "לב כל קהל 
ישראל" היא התשובה הטובה ביותר. וכי מישהו יכול להישאר 

אדיש מול רגע של קירבה אישית כל כך עם המלך?!
וכמו שאומר הרבי שליט"א מלך המשיח )קונ' ר"ח אלול תש"נ 
ס"ו( שכאשר המלך נמצא בשדה, אז מלבד זאת שכל אחד רשאי 
ויכול לקבל את פני המלך, הרי עצם הידיעה של העם שהמלך 
הוא בשדה, באותו מקום שהם נמצאים, מעורר אצלם את הרצון 

לקבל את פני המלך.

למעשה, המלך עושה כאן צעד אחד קדימה. הוא לא מחכה 
לשרים ולמשרתים שיקבעו את הפגישות עבור ההמון וימלאו 
את הלו"ז המלכותי, הוא פשוט עובר לתקשר עם העם באופן 
בלתי אמצעי ומתחיל לנהל עם כל אחד ואחד קשר ישיר ועצמי 

לחלוטין.

הרב  שאמר  בדברים  להיזכר  שלא  אפשר  אי  אלינו,  ובנוגע 
העולמי  השלוחים  כינוס  של  הנעילה  בוועידת  ציק  זמרוני 
בענינינו  אבל  ואכ"מ,  לעצמם  ברכה  קובעים  הדברים  תשנ"ג. 

ציטוט אחד מתוכו הוא חובה:

לקחת  חייבים  ואנחנו  דברים,  כאן  "השתנו 
הרבי חשף את  את הדברים האלה בחשבון, 
בשירה  המשיח.  הוא  אני  אמר  הרבי  עצמו, 
ברחבי  ומשודרת  בווידיאו  המוקלטת  הזאת, 
אנחנו  לא  לפנינו.  בחזית  ניצב  הרבי  העולם 

אמרנו, הוא אומר את זה"...

"ביו"ד  אנטיאן:  רמי  ר'  החסיד  וכתב 
לעיני  לתמיד.  הספק  הוסר  ה'תשנ"ג  שבט 
ישראל ולעיני העמים. מדיניות "בת היענה" 
המסתירה את זהות המשיח נופצה על ידי מלך 
ההכרזה  ובעצמו.  בכבודו  שליט"א  המשיח 
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
ועד!" הפכה לנחלת העולם כולו – פורצת את 
ד' האמות של 770 והופכת לנכס צאן ברזל 
זו יותר סיסמא מקומית, גם  אוניברסלי. אין 

לא שיר פנימי של קהל החסידים ורבם".

אם כן, כבר למעלה מעשרים שנה שאנחנו נמצאים ב'אלול'. 
המלך בשדה. לבושתנו הוא לא חיכה לאף אחד שיעזור לו אלא 
יצא בעצמו החוצה לשדה ולכיכר כדי לעורר את העם לקבל את 
מלכותו. מחובתנו וזכותנו להיות שם בשדה עם המלך והעם, 
לו  לסייע  או  הטוב,  במקרה  הזה  לקשר  עדים  להיות  רק  ולו 

וליצור אותו במקרה היותר טוב.

שרה  חיי  )ש"פ  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שאומר  וכמו 
תשנ"ב(: "כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל בנ"י 
במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו . . והיות שזוהי 
העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך לכאו"א מישראל, ללא 

יוצא מן הכלל".

ההכרזה "יחי 
אדוננו מורנו 
ורבינו מלך 

המשיח לעולם 
ועד!" הפכה 

לנחלת העולם 
כולו והפכה 

לנכס צאן ברזל 
אוניברסלי. 
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