
כל אחד יכול
זה קרה בכ”ח ניסן התנש”א )1991(. ביום זה קבל כל יהודי כח שונה ומיוחד.

בשיחה מיוחדת שנשא הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח לפני אלפי חסידים, 
התבטא הרבי במילים נוקבות על כך שלמרות כל מה שנעשה הגאולה טרם הגיעה, ויותר מזה: אין 
זה מופרך אצלנו שהגאולה לא תבוא חס ושלום תכף ומיד. במסקנת הדברים הנוקבים אומר הרבי: 
"אני את שלי עשיתי", ומעתה מוטל העניין עליכם: "עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח 

צדקנו בפועל ממש"!

בדבריו כמו פתח הרבי צינור חדש לפעולתו של כל יחיד, ואמר: "יהי רצון שסוף כל סוף יימצאו 
הגאולה".  את  בפועל  להביא  הוא  ברוך  הקדוש  אצל  ויפעלו  שיתעקשו,  מישראל  עשרה 
"שיימצא מכם אחד, שניים, שלושה, שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד לעשות" כדי להביא את 
הגאולה. כלומר, שאפילו עקשן אחד שמשתדל ככל שביכולתו להבאת הגאולה, יכול להכריע את הכף 

ולהביא את הגאולה תכף ומיד ממש. 

ניסן - מוסר לנו הרבי את השליחות ואת הכוח להביא את הגאולה. ניתנו  של  הכוח   – ניסן  בכ"ח 
ונדרש מכל אחד ואחת מאתנו לא לסמוך על אף אחד, אלא לפעול ללא  לנו כל הכוחות הנדרשים, 
הרף בכדי להביא את משיח צדקנו בקרוב ממש. ואכן, מאז נעשו דברים גדולים ופרויקטים עצומים, 
ביוזמות אישיות של אנשים פרטיים. שיחה זאת היוותה פתיחה והעלתה באין ערוך את רף הפעילות 
בענייני משיח והבאת הגאולה. אבל כל זמן שעדיין לא רואים את הגאולה בפועל, עלינו לא לשקוט ולא 

לנוח, אלא על כל אחד ואחת לפעול ולעשות בעצמו במטרה לזרז את הגאולה. 

קח/י לך אחד ממבצעי הרבי - לזירוז הגאולה 
העיקר שתעשה/י זאת בנחישות להביא את הגאולה בפועל ממש!

פרק קט"ז של הרבי שליט"א
השתדל/י לאמרו בכל יום

ה  ִהטָּ י  כִּ ֲחנּוָני.  תַּ קֹוִלי,  ֶאת  ֲא-דָֹני  ַמע  ִישְׁ י  כִּ י,  ָאַהְבתִּ
אֹול  ָאְזנוֹ ִלי; ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני, ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי שְׁ
ם ֲא-דָֹני ֶאְקָרא:    ָאנָּה  ְמָצאּוִני; ָצָרה ְוָיגוֹן ֶאְמָצא. ּוְבשֵׁ
ֵוא-לֵֹהינּו  יק;  ְוַצדִּ ֲא-דָֹני  ַחּנּון  י.  ַנְפשִׁ ָטה  ַמלְּ ֲא-דָֹני, 
יַע. ׁשּוִבי  ּלִֹתי, ְוִלי ְיהֹושִׁ ָתאִים ֲא-דָֹני; דַּ ְמַרֵחם. ׁשֵֹמר פְּ
י,  ְצתָּ ַנְפשִׁ י ִחלַּ י ֲא-דָֹני, גַָּמל ָעָלְיִכי. כִּ י, ִלְמנּוָחְיִכי: כִּ ַנְפשִׁ
ְך,  ִחי.ֶאְתַהלֵּ ִמדֶּ ַרְגִלי  ֶאת  ְמָעה;  ִמן-דִּ ֵעיִני  ֶאת  ֶות:  ִממָּ
ר; ֲאִני,  י ֲאַדבֵּ י, כִּ ים. ֶהֱאַמְנתִּ ַאְרצֹות, ַהַחיִּ ִלְפֵני ֲא-דָֹני בְּ
ּכֵֹזב. ָמה  ָהָאָדם  ל  ְבָחְפִזי: כָּ י  ָאַמְרתִּ ֲאִני,  ָעִניִתי ְמאֹד. 
א;  ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאשָּׂ ל תַּ יב ַלֲא-דָֹני כָּ ָאשִׁ
נָּא,  ֶנְגָדה  ם;  לֵּ ֲאשַׁ ַלֲא-דָֹני  ְנָדַרי,  ֶאְקָרא.  ֲא-דָֹני  ם  ּוְבשֵׁ
ָאנָּה  ַלֲחִסיָדיו.  ְוָתה,  ַהמָּ ֲא-דָֹני  ֵעיֵני  בְּ ָיָקר,  ַעּמוֹ.  ְלָכל 
 , ְחתָּ תַּ פִּ ֲאָמֶתָך;  ן  בֶּ ָך,  ַעְבדְּ ֲאִני  ָך:  ַעְבדֶּ ֲאִני  י  כִּ ֲא-דָֹני, 
ֶאְקָרא.  ֲא-דָֹני  ם  ּוְבשֵׁ ּתֹוָדה;  ֶזַבח  ח,  ֶאְזבַּ ְלָך  ְלמֹוֵסָרי. 
ַחְצרֹות,  בְּ ַעּמוֹ.  ְלָכל  נָּא,  ֶנְגָדה  ם;  לֵּ ֲאשַׁ ַלֲא-דָֹני  ְנָדַרי, 

ם: ַהְללּו-ָיּה. לִָ תֹוֵכִכי ְירּושָׁ ית ֲא-דָֹני בְּ בֵּ


