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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הרבי שליט"א מלך
המשיח בעת שאיבת 'מים
שלנו' לאפיית המצות.
חודש ניסן תשמ"ט ()1989

[ חידוש החודש ]
אחד הקטעים המופיעים בהגדה הנאמרת בליל
הסדר ,הוא הזכרת אותם ארבעה בנים ,המייצגים
את הסוגים השונים של ילדי עם ישראל ,המגיעים
לשולחן החג ,ביניהם ניתן למצוא את החכם ,הרשע,
התם וזה שאינו יודע לשאול .למרות השוני הרב
ביניהם ,והתנגדותם הגלויה של חלקם לענינים
שונים ,הרי עצם השתתפותם ב'סדר' ,מעניקה את
התקווה והביטחון שבסופו של דבר כולם יהיו

2

ניסן חודש הגאולה ה׳תשפ"ב (אפריל )2022

בדרגתו של החכם שומרי תורה ומצוות.
לצערנו ,בזמננו אנו מוצאים עוד סוג של בנים –
הבן החמישי :אלו שאינם נמצאים כלל ב'סדר'.
הוא אינו שואל קושיות ,מכיוון שאין לו שייכות כלל
עם התורה והמצוות ,ועם דינים ומנהגים יהודיים
אמיתיים .הוא אינו יודע שיש "העבודה הזאת" –
סדר של פסח ,יציאת מצרים וקבלת התורה.

אל הילדים האלה חייבים להתמסר זמן רב ביותר
לפני חג הפסח ולפני ליל הסדר ,וגם אליהם יש
להתמסר במסירות נפש ובאהבת ישראל ,שהרי
אסור לשכוח על אף ילד יהודי יחיד ,ויש להשקיע
את כל הכוחות כדי לחלץ אותו ממצבו ולהשיבו אל
שולחן הסדר היהודי.
(מעובד על פי 'מכתב כללי' ,י"א ניסן ה'תשי"ז)
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[ בזכות נשים  //מלי קופצ'יק ]

גאולה בביצוע נשי
פסח הגיע! זהו חג שמחוללות נשים ,ולא רק בימינו באמצעות ניקוי והברקת הבית וחידושו לחג אלא כבר אז ...הן אלה שבזכותן צמח
העם ונגאל מהדיכוי המצרי⋅מה עשו הנשים ואיך כל זה קשור לגל הטרור הנוכחי?
ועל כך באה ההוראה מהנהגת נשות
ישראל :כשהבעלים היו במצב שלא רצו
ילדים מפני גזירת פרעה ,עד שאפילו
עמרם (גדול הדור) פרש מאשתו  -השתדלו
הנשים לקיים את המצווה של "פרו ורבו
ומלאו את הארץ" ,בלי חשבונות!

אל דוכן חלוקת נרות-
שבת שלי בצפון תל
אביב הייתה מגיעה אישה
מבוגרת שלא הייתה
לוקחת נרות אך נהננו
לשוחח .יום אחד ,אחרי שילדתי בפעם
הרביעית ,אמרה לי בכנות" :אבל עכשיו
זהו ,מספיק!״ ...ביודעי שאמה ניצולת
שואה הגבתי :״אחרי היטלר חסרים לעם
שלנו עוד הרבה ילדים!״.

ואם בגזירת פרעה לא מתחשבים ,ודאי
שאין להתחשב בחשבונות פרנסה  -כי
"פרנסה נותן הקב"ה!  -יהודי שעושה
חשבונות כלכליים ,שוכח מה שאמר
בעצמו בברכת המזון" ...הזן את העולם
כולו בטובו" ,ומכיון שהבורא זן ומפרנס
את העולם כולו  -בודאי שביכולתו לפרנס
עוד הרבה ילדים נוספים.

מראות שהעמידו צבאות
פסח כאן ואמרו רבותינו "בשכר נשים
צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל
ממצרים" (שמות רבה א ,יב) מדוע?

נשות ישראל אז השתדלו להביא ילדים
לעולם למרות ההסתייגות הגברית ,ולא
פחדו ללכת וללדת בשדה(!) מתוך בטחון
בהשם שידאג למזון התינוקות ,כפי שאכן
היה בפועל .בזכותן ,משפחה שנכנסה
למצרים בשבעים נפש יצאו "כשש מאות
אלף רגלי הגברים"  -וזה חוץ מנשים וטף.

הסיפור החל מה"מילדות העבריות",
שפרה ופועה ,שלא התפעלו מגזירת פרעה
לדילול היהודים ,ותוך סיכון עצמי ,החיו
תינוקות וסיפקו להם מים ומזון.
מסופר שלאחר קבלת התורה נשות העם
תרמו לבניית המשכן את המראות איתן היו
מתקשטות ומתייפות לבעליהן במצרים.
המראות מכונות "המראות הצובאות" ,והן
נוצרות בתוכן את סוד מעלתן העצומה
של הנשים שהעמידו בעזרתן עם הנקרא
"צבאות השם"; למרות שבעליהן היו יגעים
בעבודת פרך ,ולא ממש חשבו שצריך
'להעמיד צבא' במצב העגום הנתון… היו
אלו הנשים שהשתדלו להביא ילדים,
והרבה! ושכנעו את הגברים.
ובגלל המעשה העצום  -זכו נשות ישראל
שאותן "מראות הצובאות" יהיו חביבות
על הא־ל יותר מכל התרומות! מהן נעשו
הכיור וכנו במשכן ובמקדש  -לרחיצת
ידי ורגלי הכהנים לפני תחילת עבודתם.
בעצם ,היסוד להתחלת כל העבודה במשכן
ובמקדש (הרחיצה) קשור עם ה"מראות
הצובאות"!  -עד כדי כך מוערך המעשה
הנשי להגברת הילודה אצל הבורא.

לידת הגואל
בזכותה של ילדה
אפילו משה רבינו ,הרועה הנאמן ,ה"שקול
כנגד כל ישראל" ,גם לידתו ארעה בזכות…
בת! מסופר בגמרא ש"עמרם גדול הדור
היה .כיון שגזר פרעה הרשע "כל הבן
הילוד היאורה תשליכוהו" ,אמר ,לשוא אנו
עמלין ,עמד וגירש את אשתו ,עמדו כולן
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ילדים זה שמחה

נשות ישראל אז השתדלו להביא ילדים לעולם למרות
ההסתייגות הגברית ,ולא פחדו ללכת וללדת בשדה(!)
מתוך בטחון בהשם שידאג למזון התינוקות
וגירשו את נשותיהן״.
ומי פעלה עליו?  -ילדה קטנה! בתו,
שאמרה לו" :גזירתך קשה משל פרעה" -
פרעה גזר רק על הזכרים ,ואתה ,באקט
הגירושין ,גוזר שגם בנות לא תולדנה.
ובגלל טענת בתו נישאו בשנית ונולד
משה .וכשעמרם המנהיג החזיר את אשתו,
החזירו כולם את נשותיהם ,והמשיכו
להעמיד את חיל העם.
כלומר :למרות קושי השיעבוד במצרים
וגזירת פרעה ,עד שאפילו עמרם פרש
מאשתו  -לא התפעלו נשות ישראל
מחשכת וקושי הגלות ,בידען שהא־ל
רוצה את קיום עם ישראל ,ודווקא בריבוי
מספרי ,כפי ציוויו הראשון למין האנושי
 "פרו ורבו ומלאו את הארץ"  -אז הןלא עשו שום "חשבונות" ,שכנעו גם את
הבעלים והעמידו עם ענק ,כעדות הכתוב:
"פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד".
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לא מתכננים! משחררים
מכאן משליך הרבי שליט"א מלך המשיח
לשלילת "תכנון המשפחה" ולמילוי ציווי
הקדוש-ברוך-הוא "פרו ורבו ומלאו
את הארץ"  -בלי חשבונות ,אפילו לא
"היתרים" הלכתיים.
בדבריו (שיחת שבת פרשת ויקרא
ה'תשמ"ג) הרבי שליט"א מלך המשיח
מנפץ את הטיעון הרווח" :הוא יודע שעל
פי התורה מחוייב הוא לפרנס את אשתו
ובני ביתו ' -שארה כסותה ועונתה לא
יגרע' .ומכיוון שהוא צריך לעשות כלים
לפרנסתו ,וכמו־שכתוב' :וברכך ה' אלוקיך
בכל אשר תעשה'  -אין ביכולתו ,טוען
הוא ,לקחת על עצמו לפרנס ילד נוסף בה
בשעה שבקושי מצליח לפרנס את הילדים
שנולדו לו כבר! ואם כן ,הרי הוא צדיק
גמור  -טוען הוא  -ומה רוצים ממנו!"

ובקריעת־ים־סוף" ,כשנגלה הקב"ה על
הים ,הם (=הילדים שנולדו במצרים)
הכירוהו תחילה"!

כמוהן־כמונו
נאמר ש"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות"  -גם הגאולה העתידה תהיה
בשכר נשים צדקניות שבדור:
דורנו הוא דור גלגול נשמות יוצאי מצרים.
בהתאם לכך אנו צריכות לנהוג כאותן
נשים צדקניות ולהביא ילדים שלא רק
יכירו את ה' ,אלא "יכירוהו תחילה" ,לפני
האבות ,כילדי יוצאי מצרים שזיהו את ה׳
בקריעת ים סוף כמי שדאג להם בינקותם.
אנו נמצאים בתקופה שבה הטרור שב
ומרים ראש כשמטרתו אחת  -לחסל אותנו
וכמה שיותר .זה התחיל מפרעה ,ולאורך
ההיסטוריה זו הייתה מטרת כל הקמים
עלינו ימח-שמם  -המן ,חמלניצקי (גיבור
העם האוקראיני) ועד מחבלי החמאס
ודאעש ,אויבינו העכשוויים .אז הגיע
הזמן להתנתק מהמבט המצומצם על תא־
משפחתי אישי ואגוצנטרי ולשאת מבט־
על לאומי ולהבין שכשאת כפרט מביאה
עוד ילד לעולם ,את גורמת לעמנו לנצח
ולשרוד לנצח.
אז נסי את זה בבית ,ובזכותך ניגאל!
www.hageula.com

[ אקטואלי  //רחל שאבי ]

ביוכימיה של גאולה
על "יום האישה הבינלאומי" כבר שמעתן? אין לנו מושג מי המציא אותו ,אבל מכלל הן את שומעת לאו ,ואצלנו זה מרגיש כמו פרסומת
לשמורה של חיות בר נדירות .כאילו שלש מאות שישים וארבעת ימי השנה הנותרים חפים מכל משמעות נשית
עבורנו (חלקית) על ידי חכמי הקבלה,
ובשלמות על ידי אדמו"רי חב"ד .אם ננסה
לתמצת את הבשורה לשורה אחת ,יהיה
נכון לומר שכולם כאחד רואים שלעתיד
לבוא תסתיים ההגמוניה הגברית בעולם.

טוב שחוץ מממציאנים
יש גם מציאות ,ודווקא
פנטסטית יותר מכל דמיון.
אם נשים לב ,נראה
שבצמתים היסטוריים משמעותיים צצו
תסבוכות קריטיות שנראו חשוכות פתרון.
חלקן אכן היו כאלה ,אך יש מהן שנגמרו
טוב .והן מאופיינות בהופעה פתאומית
של יצור פלאי מסוג "אישה" .היא נשלפת
במפתיע מאי שם ,מככבת קצרות בסגנון
"אמנות עשיית הבלתי-צפוי" ,ו -נשאבת
חזרה אל הצללים ,מיד כאשר מסתמנת
התפנית אפרופו החידוש שחוללה.
להבדיל מדיווחי התנ"ך ,שמסקרים
דוגמאות מן הסוג הזה באובייקטיביות
גמורה ,ההיסטוריונים בדרך כלל לא
זוכרים את הגברת ,אחרי ש"איכשהו הכל
הסתדר בסוף" .ערפול מוזר ספק-הכחשה
ספק-שכחה תוקף אותם בבואם להודות
בהצלחה הלא טבעית של הרצף הזה.
ולא רק בשחר ההיסטוריה .גם בזמנים
המודרניים.
למה? שאלה גדולה ,עם תשובה גדולה עוד
יותר.
כמה מהסיפורים הקשים ומעוררי ההשראה
מהסוג הזה מספקת לנו ההיסטוריה של
המדע.
קטלין קריקו בת  67היום היא ביוכימאית
מהונגריה .בשנת  1989קיבלה קריקו
משרת-מחקר באוניברסיטת פנסילבניה
ארה"ב .מחקרה התמקד במולקולת
( mRNAנשמע מוכר?) שהיא שליחת
"המוח" של התא החי ,הוא סליל הדי-
אן-איי .המולקולה הזאת מעבירה את
"הוראותיו" של "מוח התא" אל המקומות
שבהם יודעים לתרגם אותן למה שיהפוך
בהמשך לתהליכי-החיים של הגוף
הביולוגי.
קריקו זיהתה במולקולה הזו פוטנציאל
מהפכני לריפוי חדש ,ריפוי-גנטי ,אך איש
מעמיתיה המדענים לא האמין בה ובכיוון
שאליו ניסתה להגיע .כידוע ,היכל השן
האקדמי מאמין בעצמו עד הסוף ,ויכול
להיות די אכזרי .האוניברסיטה עצרה
את מסלול הקידום שלה ,שללה ממנה
קביעות ותואר פרופסור .בדוחק איפשרו
לה להמשיך רק כחוקרת זוטרה במשכורת
נמוכה .קריקו לא נכנעה לביזיון אך נכשלה
שוב ושוב בהשגת מימון למחקריה פורצי
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מצב ראשוני מאוד ביחס בין שני המינים,
יבוא על תיקונו .בדומה למה ששרר כאן
לפני חטא עץ הדעת ,שאז הודה הריבונו
של עולם ש"לא טוב היות האדם לבדו",
והחליט לשלוח אליו כוח עליון מאוד
שיודע לעשות מ'לא טוב'  -כן טוב.
מבצע ה"עזר כנגדו" יצא בשמחה לדרך
ונתקל בגבריות לא אנושית .זה היה נורא.
הכל התרסק .נראה כאילו משהו השתבש,
אבל בעצם הכל עבד תמיד לפי העלילה
האלוקית ,שהרי אין כל אפשרות אחרת.
והאמת ,שהיא פשוט התנדבה לרדת אל
התהום כדי להביא למלך את המרגלית
האבודה .רק אחר כך סיפרו לה שנפילה
כזו היא הדרך היחידה לזכות במרגלית
ובמלך גם יחד.

מיעודי הגאולה" :והיה אור הלבנה כאור החמה"...

די לחכימא בקביעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח,
שמייחס את תקופת מנהיגותו  -לאשתו! לא בזכותה או
הודות לה ,אלא פשוט  -תקופת המנהיגות שלה
הדרך ,איבדה את מה שנותר מיוקרתה
המדעית כמו גם את משרתה ,עד שבלית
ברירה עברה לתעשיה ו -המשיכה בשלה
עם תוצאות מחקריות מדהימות שאיש
לא ידע להעריך Science .ו,Nature -
שני כתבי העת המדעיים הגדולים בעולם
התעלמו ממחקריה ולא הסכימו לפרסמם.
קריקו עבדה אז בחברת ביונטק (מוכר?)
שהיתה חברה פרמצבטית קטנטנה ועניה
שאפילו אתר אינטרנט לא היה לה .וככה זה
נמשך מדחי אל דחי עד שנת  ,2019השנה
שנצרבה בתודעת העולם כשנת הקורונה
הראשונה .ואז הכל התהפך לפתע.
טכנולוגיית השימוש במולקולת ה-
 mRNAשל קריקו הבשילה בתזמון
מושלם ,והודות למחקריה ביונטק הציבה
מענה .גם לאחר ההצלחה ,קריקו ושותפה
למחקר ,יהודי בשם ויסמן ,אינם נחים על
זרי הדפנה ,וממשיכים לעמול על פתרונות
עבור שלל צרות נוספות שאכן הגיע זמנן

לעבור מן העולם.
הקערה התהפכה על פיה וקריקו המושפלת
עד עפר הוכתרה פה אחד כגיבורת העולם
המדעי .הטכנולוגיה החדשה צפויה להביא
לדור חדש של חיסונים ותרופות ,והכל
בזכות עקשנות של אישה אחת.
דוגמא קטנה-גדולה לתרחישים דומים
רבים מספור ,ולא רק בשטח המדעי.
אך הסירו דאגה מלבכן ,זה לא יימשך כך
עוד זמן רב .מה שנקרא עד היום "מעמד
האישה" (שם שמזכיר חייל בדיל) יהפוך
להארה בסדר גודל של סופרנובה ,ויסמן
את המהפכה הגדולה בהיסטוריה של
הבריאה.
על המהפכה הזו מרמזים הנביאים כולם
בנבואות-הגאולה .רוב האינפורמציה
מוצפנת במשלים וקודים שנשמרו נסתרים
אלפי שנים ,ורק בהמשך הדורות פוענחו

די לחכימא בקביעתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,שמייחס את תקופת מנהיגותו
 לאשתו! לא בזכותה או הודות לה ,אלאפשוט  -תקופת המנהיגות שלה .לגמרי
שלה .וזו לא (רק) ג'נטלמניות .זו האמת.
ובינתיים ,השאיפה האלוקית להבאת
הבריאה אל האוטופיה שהבטיח ממשיכה
להניע את הכל אל המצב הנכון ,ואל עוד
הרבה ממנו .מבצע סודי בעומק שטח האויב
עומד להסתיים בכל רגע .נכון לעכשיו ,כל
כוחותינו שבות בשלום לבסיסן ,אל שורשן
שבכתר העליון .נאו ממש יתפרסמו כל
מבצעי הגבורה שבעצם היו גלויים תמיד,
אבל לא נחשבו למשהו מיוחד…
דברים יתפסו את מקומם הראוי ,ואור גדול
יציף הכל" .והיה אור הלבנה כאור החמה",
"נקבה תסובב גבר"" ,אשת חיל עטרת
בעלה" כי "עליית המלכות אל שורשה
שבכתר" נוסקת אל עולמות האין-סוף.
ובמילים פשוטות ,כפי שהטעים הקב"ה
מפורשות באזני אברהם אבינו הנדהם,
אחד משלושה שזכו לחוות כבר לפני
ארבעת-אלפים שנה את טעמה הלא צפוי
של גאולה אמיתית ושלמה ,ורצה לדעת
תכלס מה עושים עכשיו" :כל אשר תאמר
אליך שרה  -שמע בקולה".
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[ בנימה אישית  //נעמה טוכפלד ]

חסימה משחררת
חניה במיקום לא נכון הובילה לעוגמת נפש ובזבוז זמן • אך כאשר פוקחים את העיניים,
אפשר למצוא נקודת אור חשובה גם בחסימת החניה
תפסתי חניה של מישהו וגם איבדתי זמן
יקר ,וממשיכה לאבד ברגעים אלו ממש
כשהאיש שרכבו חוסם אותי יושב ממש
מולי וקורא משהו בספרון.

בשעת צהרים עצבנית
ופקוקה נעמדתי באזור
תעשיה קטן בירושלים.
הכל היה לחוץ מאוד,
הייתי צריכה להכנס לעסק כלשהו ,לאסוף
משהו ולהמשיך הלאה .חניה אין והזמן רץ.

ואז זה הכה בי :הוא קורא תהילים .מיד
התביישתי ונבוכתי כפליים.

מסתכלת כה וכה ,משתחלת כה וכה ,והנה
סדק צר להשתחל בו.

לא אמרתי את החת"ת היומי (שיעור
במסגרתו לומדים קטע מתוך החומש,
התהילים והתניא מדי יום) עד אותו הרגע
כי לא היה לי זמן ,כך סיפרתי לעצמי.

אמנם ,שלטים רבים פזורים סביב "חניה
פרטית ,אין לחנות כאן" ועוד כהנה ,אך
דלת העסק סגורה ולא נראה כי נפש חיה
באזור.

אבל כעת  -יש לי זמן .הנה הוא נכפה
עלי בלי שארצה .עם או בלי בחירה אני
כרגע יושבת וממתינה חסרת מעש למישהו
שישחרר לי את החסימה.

סיפור לא נעים
'אעמיד את רכבי כאן' ,אמרתי לעצמי,
'בעשר דקות לא יקרה שום דבר נורא'.
אמרתי ועשיתי.

עוד חצי דקת מחשבה הובילה אותי
למעשה .אם לאיש יש זמן לשבת לקרוא
תהילים ,באיזה תירוץ בדיוק אני מתחמקת?
הנה ,יש לי זמן .ה' סידר לי.

השתחלתי איכשהו פנימה ורצתי מהר
לתקתק עניינים .בשובי ,אני רואה שטנדר
גדול ואפור חוסם אותי .אשר יגורתי בא לי.
אותן הדקות היקרות שחישבתי לחסוך עם
חניה פיראטית זו יתבזבזו כעת על מציאת
האדם שחונה מאחוריי ומי יודע כמה הוא
כועס וזועם עלי.

אין מקרה
ובאמרי לעצמי כן פתחתי את אפליקציית
ה"תפילולרי" בסמארטפון ומיד התחלתי
במרץ להשלים את החת"ת היומי.

לא היתה ברירה ,הייתי צריכה לאזור אומץ
ולתור אחרי החוסם.

ללא תחושת כעס ,מרמור או אכזבה,
ללא לחץ ,זה מה שה' תכנן כדי שאעצור
סופסוף ואעשה את המוטל עלי .הבנתי את
זה פתאום ברגע אחד ,ובשניה שהבנתי,
פשוט ישבתי והתרכזתי רק בזה.

הצצתי פנימה לבית העסק ,אדם בגיל
העמידה ,כסוף שיער ,ספר קטן בידו והוא
ממלמל.
"תסלח לי אדוני ...אה… אני חניתי פה ממש
לפרק זמן קצר ומישהו חסם אותי ,אולי
במקרה אתה יודע?"
"אולי במקרה הוא יושב כאן?" ענה האיש
בשאלה ואני מיד הבנתי שבו עצמו מדובר.

תזוזה במקום עמידה

סיפור לא נעים.
"אני מתנצלת מאוד אדוני .מיהרתי מאוד
והייתי חייבת לתקוע את הרכב איפשהו,
הזדרזתי ככל שיכולתי אבל אני מבינה
שתפסתי את החניה שלך ואני מתנצלת
על כך".

תחושת חידלון
האיש הניד בראשו ,ניכר שלא כעס במיוחד
למרות מורת הרוח שהיתה שפוכה על פניו.
הוא המשיך למלמל מתוך הספרון הקטן.
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"אני מתנצלת מאוד אדוני .מיהרתי מאוד והייתי חייבת
לתקוע את הרכב איפשהו ,הזדרזתי ככל שיכולתי אבל אני
מבינה שתפסתי את החניה שלך ואני מתנצלת על כך"
העזתי שוב.
"תוכל בבקשה להזיז את הרכב כך שאוכל
לצאת?" ביקשתי בדחילו.
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והוא שוב הרים עיניו מהספרון ואמר" :אם
תוכלי להמתין ,אוכל".
נכנסתי לרכב בתחושת חידלון .גם

אפילו לא שמתי לב שהאיש קם ממקומו,
סגר את הספר לאיטו ,נכנס לרכב והזיז
אותו בדיוק כשסיימתי לומר חת"ת .הוא
נפנף לי שאני יכולה לצאת ואני עברתי
לידו ,הורדתי את החלון ואמרתי לו,
"סליחה שוב אדוני ותודה רבה לך".

שיחרור כפול
הוא הנהן בראשו ,החנה את רכבו והלך.
כנראה חשב שאני מודה לו על פינוי
החסימה שחסם אותי ,הוא לא יודע
שהתודה שלי היא על החסימה בנפש
שהוא שחרר.
www.hageula.com

[ משל ונמשל  //צבי ונטורה ]

רגע הסרת הלוט!
הברנש המוזר משרבט כמה קשקושים וכבר עומד להיות 'מועף' מהבימה ,כשברגע האחרון מתבצעת התפנית
הרגע שהולך לשנות את העם היהודי והעולם כולו
שבלט ביותר בעזרה ליהודי החלש
והמוכה? בנשיאה על כתפיו את הטלה
החלוש והגונח מחום וכאבים? זה שרואה
בסבל עמו הנאנק ולא נשאר אפאטי
ומנותק ,למרות שמבחינת בית הגידול
המלכותי שאליו נלקח בינקותו זה בהחלט
בא בחשבון או במגלב…?

הטיפוס שמדובר עליו
כעת והסיפור שיסופר
הפעם ,אינם פרי דמיונו
של מושל המשלים ,אלא
סיפור אמיתי ,חי ונושם ,שכל אחד יכול
להגיע אליו בלחיצת מקלדת פשוטה:
מדובר בתחרות אמריקאית רגילה ,העוסקת
במציאת כשרונות נדירים .רוב האנשים
המתדפקים על שעריה של התוכנית הזו
הם  -לכאורה  -אנשים רגילים מן השורה.
לגבי חלקם ,כמובן ,אפשר לומר בוודאות
שהם לגמרי חסרי מודעות עצמית או סתם
מגלומנים… את הכשרונות הנדירים דווקא
קשה לזהות .רובם מאופיינים בהופעה די
עממית וללא בליטות מיותרות.
לצורך העניין נקרא לו ג'סי .הוא עולה עם
מעיל שחור פשוט וקסקט שמאפיינים לא
יותר מאשר הומלס מצוי מהארלם .ג'סי
קיבל בדיוק דקה ,לא יותר ,בכדי להפגין
את כשרונו הציורי הבלתי נדלה.

זהו הראש של כל עם ישראל ,שנושא
את העם על כפיו גם בדרך המדברית,
הצחיחה ,החלושה ,הצמאה והרעבה,
אפופת נחשי המחלוקת הלוהטים ועקרבי
הקרירות והספיקות של התינוקות שנשבו
בין המלחציים הצרות של אבא פרעה
ואמא מצריים… הוא ,הרועה הנאמן ,לא
עוזב את צאן מרעיתו גם ברגעים הקשים
ובשעות המאתגרות ביותר ,גם ברגעי
כפיות טובה של מתוסבכי קישואי מצרים
ואבטיחיהם  -המופגנת ברוע כלפיו .ביד
רכה ומנחמת הוא נושא את העם אל על
וחושף את האמת שלו  -עם סגולה ,כשכל
אבחנה אחרת ושונה ,תאפיין רק את
הקליפה החיצונית שלו.

רגע המהפך .הכל מתברר בסיבוב קטן

גבירותי ורבותי :מהפך!
ההצגה מתחילה :ג'סי נעמד ליד הסטנד
של בלוק הציירים ,ובמשך  59שניות מותח
קווים מוזרים ביותר ,שלצופה מן הצד אין
שמץ של ספק  -כל קשר ביניהם הוא
מקרי בהחלט… למרבה המבוכה ,הזמן
היקר שהוא מבזבז לשווא הולך ומתכלה.
עוד שניה  -כך בוודאי העריכו חבר
השופטים בליבם  -יושלך מהבימה עוד
אחד מאותם אלפי האנשים שחיים בבועה
דמיונית ומספרים לעצמם שכל העולם רק
משווע להמצאות שלהם.
ואז זה קרה ,יותר נכון  -התרחש :ג'סי,
ממש בסיומה של הדקה המביכה ,הפך
את התמונה מלמטה למעלה ,ולעיני הקהל
ההמום התגלתה תמונה מפליאה של
ציור פורטרט גאוני .כך ,במכשיר כתיבה
פשוט ,אפרורי ונטול ברק ,ללא נצנצים
מיותרים ,התגלה ג'סי ,הברנש התמהוני,
כצייר מהליגה הראשונה ,שגם מאופיין
במקוריות חיננית.
את הסיפור הזה פרסם לראשונה ,על
גבי בימה אחרת ,לא אחר מאשר העורך
המיתולוגי והמייסד של העיתון הזה  -הרב
זמרוני ציק מבת-ים ,אבל המסר עדיין
מהדהד באוזני כולנו.
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ממש בסיומה של הדקה המביכה ,הפך את התמונה
מלמטה למעלה ,ולעיני הקהל ההמום התגלתה תמונה
מפליאה של ציור פורטרט גאוני

גילוי נאות:
מי כעמך ישראל
"רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים".
כמה השפלות עוד יכול לעבור עם של בני
מלכים המוטל באשפה ומבוזה לעיני כל
רואה? הרי כל מי שקצת התבונן ,אפילו
ביהודים הפשוטים ביותר ,לא יכול שלא
להבחין מיד שמדובר בעם של רחמנים
וגומלי חסדים מחלוצי-הנבחרת.
בלתי ניתן להתעלם מהעובדה שכמות
הממציאים ,המחוננים וזוכי פרסי נובל
מקרב העם הזה ניכרים באופן בלתי
פרופורציונלי ביחס לאחוז שלהם מכלל
האוכלוסייה העולמית .איזה עוד עם עבר
ועובר יסורי גוף ונפש בלתי רציונליים
לחלוטין ,שורד ,מתרומם מעפר וממשיך
בעקשנות להתמסר בדביקות אל המסר
של שושלת אבותיו הקדושים ,בעלי
המסירות-נפש?

גאולה זה עכשיו,
גואל זה כאן!

ועיקר כל העיקרים :זוהי האומה שנשלחה
לייצג את בורא העולם ומנהיגו לעיני כל
יושבי תבל ,שזוכה להישלף מבית העבדים
הכי מסוגר והכי נוקשה בגלובוס ,עוברת
בלי להתפעל בתוך הים  -בעיצומו של
השביל ומסלול האמונה המייחד רק אותה,
ומקבלת ב ,live -וגם מראה באצבעה,
את התגלותו של זה שהכל נהיה בדברו
ואת תוכנית הפעולה המופלאה שלו,
שמסתתרת מאחורי כל מה שנראה לעיני
כל בשר .אז תגידו אתם ,לא מגיע לו כבר,
לעם הזה ,לחדש ימיו כקדם אל קידמת
בימת ההתרחשויות בהובלת הנהגת
העולם לטוב ,ליושר ולצדק העולמי?

ראש גשר
וכאן בדיוק מגיע מקומה של החוליה
החשובה ביותר ,זו המקשרת בין החזון
למציאות ובין שמים לארץ :מיהו המנהיג

לא לחינם נבחר היום הגדול שלפני החג
העוצמתי ביותר של עמנו  -חג החירות
 ליום הולדתו של הרבי שליט"א מלךהמשיח ,זה שזוכה להיות הגואל האחרון,
כמשה רבינו  -הגואל הראשון .אחד
לאחד אפשר להבחין בתכונות ההנהגה
המופלאות שלו ,שניחנו בהקבלה מדהימה
לתכונותיו של צאצא הדור השביעי
לאברהם אבינו ע"ה עבד ה' הנאמן בכל
ביתו.
לצורך זה לא נידרש לעיון מעמיק או
קריאת מאמרים .פשוט לפקוח את העיניים
ולהביט בשלוחיו המסורים בגינה שלידכם
או בפתח הקניון ההומה שבשכונתכם ,והוא
הוא זה שיפגין קבל עם ועולם  -לעיניו
הקרועות לרווחה  -את פניו האמיתיות של
העם הנבחר ,הסיירת מטכ"ל של העולם,
הנושא על גבו את יסורי כל העולם ,והוא
גם יהיה זה שיוליך אותו להיות בני חורין
 "ממלכת כהנים וגוי קדוש" ,בגאולההאמיתית והשלימה ,עכשיו ,ברגע זה
ממש.
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א
ב
של 120
שנה

בלתי אפשרי לסכם את מאה ועשרים השנים
האחרונות ,בהן העולם כולו מושפע מאורו
הגדול של הרבי שליט"א מלך המשיח .כל
תיאור או סיכום יחטא לאמת ,והיא הרבה
יותר גדולה מכל כתבה שאי פעם נעשתה .אך
לרגל יום הולדתו המאה ועשרים ,בחרנו 22
נושאים ,המייצגים חלק לא מבוטל מפעולותיו
הכבירות ,להאיר את העולם באור הגאולה
בנצי פרישמן

8
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א אגרות קודש
עשרות ספרים ,המכילים בתוכם ריכוז של מכתבים רבים ששלח הרבי שליט"א מלך המשיח,
במגוון נושאים ,לפונים אליו מכל גווני הקשת ,מסודרים לפי תאריך כתיבתם .הסדרה שיצאה
לאור בהוראתו ,משמשת כיום כערוץ הקשר העיקרי ,כאשר רבבות פונים אליו מידי יום,
לבקשת ברכה ,עצה או הדרכה ,ואת מכתבם מכניסים לתוך אחד מהספרים ,ובמקום אליו
הוכנס המכתב ,מוצאים את המענה לשאלתם.

ב בתי חב"ד
הם נמצאים שם ,כמעט בכל מקום שתצביעו עליו בגלובוס .פעם האימרה הרווחת הייתה' :שני
דברים ניתן למצוא בכל מקום בעולם ,קוקה קולה וחב"ד' .היום ,חב"ד נמצאת גם במדינות
בהן נאסרה מכירת המשקה ,ומביאים את אור היהדות לכל אחד במאור פנים .קשה לדמיין את
העולם ללא נוכחות שלוחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח.
המשבר הנוכחי באוקראינה ,הביא לתודעת רבים את פעולתם של אלו העוסקים כל השנה
במסירות נפש למען קהילתם ,וגם ברגעי מלחמה ,תוך סכנת חיים ,ממשיכים לדאוג להצלתו
של כל יהודי ,אפילו כשהמערכות הרשמיות מתקשות לתת מענה.

ד דולרים
הרגע המכונן ,שנגע בחייהם של כל כך הרבה יהודים ,הוא מעמד חלוקת השטרות על ידי
הרבי שליט"א מלך המשיח .החלוקה ,שמתקיימת ב 770 -מדי יום ראשון ,מהווה אמצעי
למפגש קצר ,במהלכו עוברים אנשים ,נשים ואפילו ילדים ומבקשים את הברכה בבעיותיהם
השונות .כששאלו אותו בהזדמנות לפשר רעיון חלוקת הדולרים ,השיב" :כששני יהודים
נפגשים ,צריך לראות שתצא מכך טובה ליהודי שלישי" .רבים מאלו שקיבלו את הדולרים,
מעדיפים לתת תמורתו שטר אחר ,ולשמור את השטר המקורי בידיהם כסגולה לברכה בכל
המצטרך.
10
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ה הדור השביעי
מושג שטבע הרבי שליט"א מלך המשיח ,בליל עלותו לנשיאות .היה זה תוך כדי אמירת 'מאמר חסידות' ,אירוע מכונן
המעיד על הסכמתו לקבל את עול ההנהגה .תוך כדי דבריו ,ציין כי דורו של משה רבינו היה השביעי מאברהם אבינו,
וככזה זכה שעל ידו הוקם המשכן והשכינה ירדה לשכון בעולם ,וכך גם אנו ,שדורנו הינו השביעי ממייסד חסידות חב"ד,
נזכה להביא להשכנת הקב"ה כאן למטה  -בגאולה.

ג גאולה
משאת החיים ותכלית הבריאה ,שהפכה להיות מציאות מוחשית
דווקא בדורנו .במכתב נדיר מעיד על עצמו הרבי שליט"א מלך
המשיח כי ציור הגאולה החל להתרקם בדמיונו עוד לפני לכתו
ללימודים ב'חדר' (לפני גיל  .)3עם עלותו לנשיאות ,לפני למעלה
משבעים שנה ,הציב את הגאולה כמטרת העל של כל פעולות
הדור ,ככאלו שיביאו בפועל לגאולה אמיתית ושלימה .פעם
כששאלו אותו צוות צילום של ה CNNמה המסר שיש לו לעולם,
ענה" :כבר הודפס בעיתונות בכל המדינות :משיח מוכן לבוא
עכשיו ,ומה שנותר לנו ,הוא לעשות משהו נוסף בתחום הטוב
והחסד".
www.hageula.com

ו ופרצת

צילום :מענדי קריאף

תחת סיסמת 'ופרצת' ,ניתן להכליל את כל פעילות ההפצה של חסידי חב"ד בדור זה .הרבי שליט"א מלך המשיח לקח
את הפסוק 'ופרצת ימה וקדמה ,צפונה ונגבה' ,והציב אותו כמטרת העל של הפעילות החסידית .במקום להסתגר בבתי
הכנסת ובתי המדרש ,יש לצאת אל ההמון ולהביא לידיעתם את היהדות ,ללא התפעלות ומתוך נועם.
ניסן חודש הגאולה ה׳תשפ"ב (אפריל )2022
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ז ז' מצוות בני נח
כמנהיג כל האנושות ,וחלק מתפקידו של מלך המשיח לתקן את העולם כולו ,קורא
הרבי שליט"א מלך המשיח גם לאומות העולם לדבוק בבורא .שבע מצוות בני נח שניתנו
לאנושות כולה לאחר בריאת העולם( ,כולם נקראים בני נח שממנו נוצרה האנושות
מחדש לאחר המבול) ,הולכים ומתפשטים כיום ,כשמאות אלפים מבין הגויים כבר
מקיימים אותן באדיקות.
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ט טכנולוגיה
בניגוד לתפיסה הרווחת ,כאילו הטכנולוגיה הינה אתגר המאיים על החיים היהודיים ,הרבי שליט"א
מלך המשיח רואה דווקא בהתפתחות זו כלי עזר להפצת היהדות להמונים .כך היה כשלבתים
הפרטיים הגיע מקלט הרדיו ,והחסידים מיהרו בהוראתו לשדר שיעורי חסידות מעל גלי האתר.
כך גם עם יצירת האפשרות לשידורים חיים ,כאשר פלטפורמה זו מנוצלת להבאת מסרי החגים
והחסידות לכל פינה בעולם ,בעת ובעונה אחת.
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ח חיים נצחיים
'חיים שאל ממך ,נתת לו אורך ימים' .אחד הייעודים שיקרו בגאולה
האמיתית והשלימה ,הוא חיי נצח לכל יהודי .בדורנו ,הדור שזוכה לכך,
כבר מתקיים היעוד אצל הרבי שליט"א מלך המשיח ,עליו פסקו רבנים
לאור דברי התורה ,כי הוא יזכה לחיי נצח .ואכן ,למרות הניסיונות,
ממשיכים החסידים לדבוק בנשיאותו והנהגתו ,שלא נפסקת ,וחייו
ממשיכים להתנהל ללא הפסק כלל ,ב .770 -האלפים המגיעים למקום,
לאורך כל ימות השנה ,מעידים על כך יותר מכל.

כ כ"ח ניסן
צילום :דוב בער הכטמן

היום המכונן ששינה את הכל .ביום זה בשנת תנש"א ( ,)1991פרץ
במלוא עוזו הלהט בפעולות להבאת הגאולה האמיתית והשלימה .זאת
בעקבות שיחה נוקבת שאמר הרבי שליט"א מלך המשיח לפני החסידים:
"מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת
ויפעלו להביא את המשיח בפועל ,לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה,
לא הועיל  . .הדבר היחיד שיכולני לעשות  -למסור הענין אליכם :עשו
כל אשר ביכלתכם  -ענינים שהם באופן דאורות דתוהו ,אבל ,בכלים
דתיקון  -להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!  . .ואני את
שלי עשיתי ,ומכאן ולהבא תעשו אתם כל אשר ביכולתכם".

י יחי אדוננו

קריאת הקודש ושירת הנצח .החל משנת תנש"א ( ,)1991מעודד הרבי שליט"א מלך המשיח ,את שירת החסידים על המילים 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד' ,כמעט בכל
הזדמנות .הכרזה זו ,המתנוססת גם בראש ההוצאות לאור ,מבטאת את אמונתם של החסידים בחייו הנצחיים .זאת בהתאם לדבריו ,כי תוכן הכרזה זו מתאים להכרזה איתה קיבלו עם ישראל את
מלכותם של דוד ושלמה ,הרי שגם כעת ,בהכרזה זו ,מוסיפים אנו חיים במלך המשיח ומזרזים את התגלותו.
www.hageula.com
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צילום :חיים טויטו

מ משיח
המטרה והתכלית של הכל .שיחות קודש ארוכות מקדיש הרבי שליט"א מלך המשיח לנושא חשוב זה ,אותו הוא מעמיד במרכז החיים של עם ישראל .אין ספק שבפעילותו הנמרצת הפך נושא
זה לבוער ביותר בקרב שכבות נרחבות בקרב העם ,לא מעט בזכות קריאתו להנחיל את הנושא בתודעת הציבור .באחת משיחותיו זועק הוא" :נצייר לעצמנו ,כאשר נשרף בית המקדש ועומד לו
שם יהודי שהוא יהודי קשה ,ויהודי מאובן ,עם 'לב האבן' ,ורואה כיצד נחרב בית המקדש בימיו  -הרי היה הופך עולם! אומרת תורת אמת ותורת חיים ,הוראה בחיים :הפוך את העולם היום!"

ל לקוטי שיחות
בתוך מאות ספרי תורתו שיצאו לאור עד עתה ,ניצבת סדרת ספריו
המלקטת את שיחותיו שהוגהו על ידו ,תחת השם 'לקוטי שיחות'.
בסדרת ספרים זו ,מתגלה גאונותו האדירה בכל חלקי התורה ,תוך
סלילת לימוד מעמיק ,שמאחד ומחבר שיטות לימוד מכל הדורות
לכדי הבנה מושלמת בשכל האדם.
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נ ניגונים
ארבעה עשר ניגונים ,לימד הרבי שליט"א מלך המשיח לאורך שנות
נשיאותו .בדרך כלל לומדו ניגונים אלו באמצע ליל שמחת תורה ,כאשר
לחלקם צירף גם הסבר על פי סוד הניגון המגלה את תוכנו .אחד הידועים
שבניגונים אלו ,הוא התאמת מילות התפילה 'האדרת והאמונה לחי
עולמים' על ההמנון הצרפתי ,כאשר מאוחר יותר גילה כי בכך נשברה
'קליפת' צרפת הרוחנית ,והמקום שבעבר סימל כפיה והתרחקות מהיהדות
הפך למקור של קדושה.

ס סמיכה לרבנות
לצד לימודיו באקדמיה וקבלת תעודות מהאוניברסיטאות באירופה ,הרי שהרבי שליט"א מלך המשיח קיבל
תעודת הסמכה לרבנות מגדולי הרבנים הגאונים של אותה תקופה .אחד מאותם רבנים ,היה הגאון הרב יוסף
רוזין ,המכונה הגאון מרוגוצ'וב ,שאף עמד בקשרי מכתבים עם הרבי שליט"א מלך המשיח.

צילום :לוי קולטון

ע עשרת המבצעים
במרכז הפעילות העניפה של בתי חב"ד והשלוחים ,ניצבות עשרת המצוות המיוחדות ,אותן בחר הרבי שליט"א
מלך המשיח ככאלו אשר חשובות במיוחד לקיום על ידי כל אחד בדורנו ,וסגולתן ידועה לשמירה ,הגנה והצלה:
תפילין ,מזוזה ,נרות שבת קודש ,טהרת המשפחה ,חינוך ,תורה ,אהבת ישראל ,כשרות ,בית מלא ספרים וצדקה.
בנוסף לאלו ישנם עוד מבצעים כמו אות בספר התורה ,במסגרתו כל אחד נקרא לקנות אות באחד מספרי
התורה הנכתבים לזכות עם ישראל ,וכן ילדים וילדות בספר תורה מיוחד בעבורם.

צ צבאות ה'
הילדים במרכז .צבא הילדים הגדול בעולם ,מאגד בתוכו אלפי ילדים מכל
רחבי העולם ,המקיימים מצוות ומעשים טובים ובכך מתקדמים הם בסולם
הדרגות שלב אחרי שלב .הילדים ,הנקראים חיילים ,מתכנסים מפעם
לפעם במפקדותיהם ,שם נחשפים ,באמצעות המפקדים המדריכים אותם,
לקיום המצוות העונתיות .אחת לתקופה נערכת בכל מדינה התכנסות
רשמית והמונית של החיילים מכל האזור.

www.hageula.com

פ פארבריינגען
זה מחזה כמעט שמיימי .אלפי חסידים מתכנסים ,והרבי שליט"א מלך המשיח יושב באופן מלכותי על בימה
המוצבת במרכז בית המדרש .במשך שעות ארוכות ,ללא הפסקה ,מלבד לניגונים חסידיים המושרים על-ידי
הקהל ,אומר הוא את דברי התורה החסידיים ,המצטטים מאות מובאות מכל חלקי התורה ,ומאלפי ספרים שונים.
לא פעם מתייחס הוא בשיחותיו לנושאים אקטואליים ,ומביע את דעת התורה בעניינים אלו ,כשהוא מפעיל את
החסידים לפעול ולתקן את הצריך תיקון.
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צילום :מענדי קריאף

ק קראון הייטס
שכונת הכתר ,או בכינויה הידוע שכונת המלך .בברוקלין שבניו יורק ,בינות למאות
אלפי תושבים לא יהודיים ,שוכנת השכונה החסידית שבמרכזה  ,770סביבו כל החיים
החסידיים .למקום זה מגיע כל חסיד מידי פעם ,על מנת לשאוב כוחות ולפעול קדימה
בשליחות.

ר רגע של שתיקה
כחלק מהשפעתו על כלל האנושות ,יזם הרבי שליט"א מלך המשיח את הקריאה ל'רגע של שתיקה',
במסגרתו נפתח יום הלימודים ברבים מבתי הספר בארצות הברית ובעולם ,בשישים שניות ,בהן יכול
כל ילד לחשוב על מטרת בריאת העולם ותפקידו בהגשמת הפיכת העולם למקום טוב יותר כרצון
הבורא .במדינות רבות התקבל הרעיון שחולל מהפך ביחס התלמידים למציאות האלוקית.
צילום :דוב בער הכטמן

ת תמימים
תלמידי ישיבות חב"ד ,נקראים בשם 'תמימים' ,כחלק מהגדרת שם הישיבות 'תומכי תמימים' .ברבים מהם ניתן לפגוש בימי שישי ,כאשר את שעות הפנאי ,בהן אין לימודים בישיבה ,מנצלים הם
לפעילות הפצת היהדות והנחת תפילין עם העוברים והשבים ברחובות הערים .אלפים רבים מהם נוסעים בכל שנה בחודש תשרי ל ,770 -שם פורצת האמונה העזה ברבי שליט"א מלך המשיח
במלא עוזה.
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טיפ לחיים

הרב ירון צבי

בניסן עתידין להיגאל

החודש הראשון ביהדות הוא ניסן  -יציאת מצרים והתהוות עם ישראל,
ואילו תשרי  -בריאת העולם ,הוא החודש השביעי .מעובדה זו לבד ,ניתן
להבין שקיומו של עם ישראל שונה מהקיום הכללי של העולם.
ניסן ,ניסי ניסים \\ בשמו של החודש ישנם שני נונים  -ניסי ניסים! ניסן
מייצג את העל טבעי שבבריאה ועיקרו פסח ויציאת מצרים .עם כניסתו,
מורגש באוויר שהכל אפשרי.

ש שלוחים
הם אלו העומדים בחזית ,ונציבים בכל פינה בעולם בשליחותו של המשלח,
להביא את היהדות במאור פנים לכל אחד .בשיחת שבת פרשת חיי שרה תשנ"ב
( ,)1991בעת התכנסות השלוחים ,אמר הרבי שליט"א מלך המשיח" :העבודה
והשליחות עכשיו היא :להיות מוכנים בפועל לקבלת פני משיח צדקנו בפועל
ממש  . .מזה מובן ,שהמטרה של כינוס השלוחים העולמי הנוכחי מתבטאת
בנקודה זו  -להתדבר ביחד ולקבל החלטות טובות על מנת לקיימן בפועל ,כיצד
לבצע את השליחות המיוחדת של הזמן שלנו :קבלת פני משיח צדקנו".

מוסבר ,שלהשם יש רצון פנימי וחיצוני .רצונו הפנימי  -יהודים ששומרים
תורה ומצוות בעולם הזה ומביאים את הגאולה האמיתית והשלימה! לשם
כך נברא העולם ,שהוא רצונו החיצוני .כלומר ,ה"תכלית" היא תורה
ומצוות ,והאמצעי להגיע לתכלית היא קיומה של הבריאה כולה .יוצא
מכך שהעולם ואשר בו ,הם סוג של "תפאורה" עבור שליחותו של עם
ישראל להמשיך גילוי שלם של השם על-ידי תורה ומצוות.
כיוון שעם ישראל קשור לתכלית הפנימית ,גילוי הבלי-גבול האלוקי,
על כן הוא התהווה בחודש העל-טבעי ,הקשור עם גאולה ,גאולה מכל
המיצרים והגבולים של העולם מלשון העלם והסתר.
משיח נולד בניסן \\ אם כך ,מאוד מתאים שיום הולדתו של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,הוא ב -י"א ניסן!
משיח הוא השליח הראשי של השם לגאול את עם ישראל מהגלות,
מהעלם והסתר על אלוקות עד שיש כוח למיצרים ולהיפך הקדושה
להפריע ליהודי בעבודת ה' .משיח מגיע מזרעו של פרץ ,ופורץ את גדרי
העולם.
י"א שמספרו אחד-עשר ,עניינו בספירות הוא ספירת הכתר ,שמעל העשר
ספירות .משיח הוא מלך ,ולמלך יש כתר מלכות בראשו ,וכתר עניינו
ממוצע המחבר בינינו לבין הקב"ה .יהודי שמראה לכל יהודי את נשמתו
הנצחית המאוחדת עם הבורא! רבי זה ראשי תיבות :ראש בני ישראל -
נשמה כללית הכוללת את כל נשמות הדור ,שמגלה את מהותו ועצמותו
של הבורא בעולם.
פסח \\ בניסן חוגגים את החג שקשור לפסיחה ודילוג בדרגות האלוקיות,
להתגלות כוח עליון שלא על-פי סדר והדרגה ,כוח אלוקי ששולף אותנו
מגלות מצרים .אחר-כך ,דורשים מאיתנו לעשות עבודה מלמטה [ספירת
העומר] אבל בפסח ניכרת ההמשכה מלמעלה" ,אני ולא מלאך ,אני ולא
שרף" ,יחס אישי מהקב"ה.
יציאת מצרים ,מגמתה להגיע למתן תורה .ולא מדובר באירוע היסטורי,
אלא שיום יום עלינו לזכור שצריכים לצאת ממצרים עכשיו על-ידי לימוד
התורה ,שרק כאשר יהודי עושה את רצון ה' בתורה ומצוות הוא נקרא
חופשי באמת!

לא תם
ולא נשלם
כל הפעולות הנמנות ברשימה זו ,ועוד רבות אחרות שלא נכנסו לכאן ,ממשיכות
להתקיים בכל רגע נתון ,מתוך מטרה להשלים את המשימה ולקבל פני משיח
צדקנו בפועל ממש ,בגאולה האמיתית והשלימה.

סיפור שקרה באמת \\ חסיד עבר בחלוקת הדולרים ביום ראשון ,יום
לפני פסח .הרבי שליט"א מלך המשיח שאל אותו אם הוא נוסע לאירופה
ובהבינו שיש שם שליחות השיב שכן .מיד קיבל שלישיית מצות לליל
הסדר והוראה" :זה צריך להגיע לאירופה עד שבע בערב!" .הוא אסף
כסף ב 770 -ונסע לשדה התעופה שם התברר לו שהטיסה הכי מהירה
לאירופה תנחת במינכן ב .19:30 -הוא עלה ובאזור  18:00מודיעים שיש
תקלה ונוחתים באזור כפרי בפורטוגל .בנחיתה ,ביקש מהטייס לרדת
וקיבל הדרכה לכפר הקרוב.
בהגיעו ,החל לחפש יהודים אבל התברר שזה כפר נוצרי קתולי .לבסוף
איתר מישהו שחשדו בו כי הינו יהודי .הוא הגיע לביתו בדיוק בשבע
בערב .כאשר נפתחה הדלת ,הוא קיבל אותו בדמעות ,חשף בזרועו מספר
מהשואה שהיה מוסתר בתחבושת וסיפר שהוא מסתיר את זהותו אפילו
מאשתו וילדיו ורק דבר אחד שומר  -אינו הולך לכנסייה.
אלא ,שלפני שבוע ,עבר ליד הכנסייה ואנשים לעגו לו שאינו מגיע .הוא
עשה "עסקה" עם הקב"ה ואמר" :אני נותן לך שבוע לתת לי סימן שהנך
קיים .אם עד יום ראשון הבא בשבע בערב אין סימן אני נכנס לכנסייה".
ֿשיעורי תורה וחסידות בווצאפ 0543817738 :וביוטיוב :ערוץ 'הישיבה הוירטואלית'

זה הזמן שלכם  -הקוראים והקוראות ,ליטול חלק בפעולות אלו ולהחיש את
התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף ומיד ממש.
www.hageula.com
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עיון

הלב
שלא
הכרתם

מה הקשר בין זרימת הדם לכל האיברים
הנעשית על ידי הלב ,לבין מנהיג עם ישראל?
• מתברר שיש קשר הדוק והוא בא לידי
ביטוי אצל כל אחד מאיתנו • על הלב של
כולנו ועל הכח שאנחנו יכולים להוסיף בו
מאת :אריה קירשנזפט

טק טק ,טק טק ,טק
טק .הוא אינו מתעייף,
לא מפקיר את השטח,
ולעולם לא מסופק
ממה שיש .בעיה אחת
יש לו ,שגם הוא חלק מהמסיבה הזאת.
בתוקף תפקידו לחלק חיים לכולם ,הוא
עושה זאת בנדיבות וללא תמורה ,אך גם
הוא צריך את החיים בדיוק כמוהם.
הוא את שלו עשה ,עכשיו הם צריכים
לעשות את שלהם.
זה הלב שלנו .הדפיקות שלו נשמעות
בכל רגע ,רק שנדע להקשיב .אם נעקוב
אחר מערכת היחסים לב-איברים ,נגלה
תופעה מדהימה של תלות דו-צדדית.
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הלב הוא משאבה קטנה שזורקת את
הדם בעוצמה לכל הגוף .הדם נטען
בריאות בחמצן טרי ,משם הוא חוזר אל
הלב ונזרק במהירות לכל הגוף לחלק
את החמצן המבוקש לכל דורש .לאחר
שמסתיימת החלוקה החשובה ,הנוזל
האדום כבר לא שווה הרבה .חובה עליו
לחזור לבסיס בזריזות ,שם הוא יטען
בחמצן חדש טרם יצא לסיבוב נוסף.
זו אם כן משמעות הדפיקות שאנו
שומעים כל רגע .האם אנו קשובים
אליהן? מה הן אומרות לנו?
המשאבה המשוכללת הזו ,תוצרת בורא
עולם ,היתה יכולה לעמוד מהצד וליהנות
מהתפוקה המדהימה שלה .אבל לא ,הלב
אינו יכול לעמוד מהצד.

מדוע? כי הלב עצמו גם הוא אחד
מהאיברים .בדיוק כמו כולם ,גם הוא
מוכרח לקבל את הדם שהוא עצמו מחלק.
אם הלב לא יתרום את עצמו לאיברים,
גם הוא לא יקבל .הוא נותן להם והם
נותנים לו ,והמנגינה הזאת אינה יכולה
להפסיק לרגע.
אדם שיקום בבוקר ויחליט שהוא מלך,
לא ירוויח מכך כלום .גם אם אשתו
תחשוב כך זה לא יועיל הרבה למלכותו.
אפילו אם הם יתלו שלט על דלת הכניסה
"כאן גרים בכיף מלך ומלכה" ,עדיין זה
לא משכנע את תושבי המדינה .ומדוע?
כי מה שיכול לעשות אותו למלך אלו
רק אנשים אחרים .כאשר הם יחליטו ,זה
כבר יקרה .באותו רגע הוא יהפוך להיות
המלך שלהם.

כאשר העם מקבלים עליהם מישהו כמלך,
הלב מתחיל לפעום ומערכת היחסים לב-
איברים נכנסת לפעולה .הם ממליכים
אותו והוא מולך עליהם.
יש לב ויש לב .מלכת אנגליה לצורך
הדוגמה ,יושבת אי שם בארמון .מה
היא עושה? מה העקרונות שלה? עד
כמה תושבי אנגליה קשורים נפשית
אל המלכה כמו שהם קשורים לבני
משפחתם? פחות.
כשמדברים על מלך יהודי ,תפקיד הלב
מקבל משמעות שונה לגמרי .עובדת
מלכותו אינה מצטמצמת בידיעת העם
שהוא היושב על הכסא בארמון ובידו
שרביט .מדובר על קשר נפשי הדוק וחם.
דפיקות הלב נשמעות בקול בכל רחבי
הממלכה.
אצל רב"י  -ראש בני ישראל ,שנבחר
מאת השם להנהיג את העם  -אצלו
המנגנון פועל באופן משוכלל עוד יותר.
כל דפיקה דפיקה .הדם זורם בחוזקה
אל האיברים וחוזר מהם בקצב מיידי.
הם אינם יכולים בלעדיו והוא אינו יכול
בלעדיהם .ההתמסרות ,ההתקשרות
והאהבה שוברת שיאים וחוצה מושגי
אנוש.
גם ההכרזה המפורסמת "יחי המלך"
קשורה בזרימת הדם .הראשון שהכריז
את ההכרזה היה אדם הראשון שהכריז
כך כלפי השם .בתקופה מאוחרת יותר
השתמשו בה כלפי מלכים ,ובימינו היא
משמשת כקריאת קודש ביטול והתמסרות
אל הרבי שליט"א מליובאוויטש  -מלך
ישראל וגואלו.
כאמור ,אצל מלך סתם דפיקות הלב הינן
סמליות לחלוטין עבור הידיעה שיש מי
שיושב על הכסא אי שם .מלך ישראל
מעניק למושג משמעות שונה .והרבי
שבכל דור זהו כבר עניין אחר לגמרי.
כל מלך צריך את העם ,השאלה עד כמה
עמוק הקשר ביניהם ,וכמה הם זקוקים זה
לזה .ועדיין לא דיברנו על המשיח.
לכאורה ,מה יכול להיות יותר מזה? הרי
בין רבי ועם ישראל קיימת זרימת דם
ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות .אז מה
יכול להיות למעלה מכך?
כעת קבלו את מחזור הדם שלא הכרתם.
אני את שלי עשיתי ,עכשיו עשו אתם
כל אשר ביכולתכם .הלב את שלו עשה,
עכשיו אנחנו .מה אנחנו? אנחנו הלב!
היום זה לא מסתכם בכך שהאיברים
מחזירים את הדם ללב ונותנים לו את
החיים בחזרה .היום הם צריכים בעצמם
לתפקד כמוהו.
מה משמעות הדבר? עד היום משלוח
הדם אל הלב התנהל בכוח הלב .הוא
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יש לי עניין

עם
מעיין
ציזיק

מה נשתנה?!
נכון שכאשר אומרים את צמד המילים "מה נשתנה" ,אין בינינו שלא
יראו את סדר פסח בדימיונם?
האמת שלשאול על שינוי בסדר מופתי זה די מפליא… איך ייתכן
שמשהו כל כך מסודר יכול להשתנות מקצה לקצה? חשוב לזכור
שזוהי מהותו של היהודי  -הוא מחובר לאלוקות ,ולכן הצפוי נתון
לשינוי בכל רגע ורגע.
זו שאלה כל כך רלוונטית ברובד האישי ,לעצור רגע ,לנשום ולראות
"מה נשתנה"? מה השתנה אצלי ,מה למדתי ,מה אימצתי .השינוי הזה
נחוץ לנשמה .בתוך השגרה ומרדף החיים הנשמה רוצה ודורשת
שינוי ,אם זה באותו מעגל שמסחרר אותה פעם אחר פעם.
גם על המצב בעולם ,על כל אחד ואחת לשאול "אבא ,מה נשתנה?"
אלפי שנות גלות ,כאב וצער ועם אחד שותת דם ,ואבינו עונה "בני,
אל תתיראו ,כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם .מפני מה אתם
מתייראים? אל תיראו ,הגיע זמן גאולתכם!" וכאשר הפה שח (פסח)
זה הזמן לקום ולדרוש שהשינוי  -הגאולה  -תגיע תיכף ומיד ממש.

הרבי שליט״א מלך המשיח מעודד את שירת יחי אדוננו

גם ההכרזה המפורסמת "יחי המלך"
קשורה בזרימת הדם .הראשון שהכריז
את ההכרזה היה אדם הראשון שהכריז
כך כלפי השם .בתקופה מאוחרת יותר
השתמשו בה כלפי מלכים ,ובימינו היא
משמשת כקריאת קודש ביטול והתמסרות
אל הרבי שליט"א מליובאוויטש  -מלך
ישראל וגואלו
זורק את הדם בעוצמה ומכוח זה הדם
חוזר אליו .שימו לב היטב לתגלית
המדהימה :המשיח צריך את העם
כמו הלב לאיברים ,אך המערכת
עובדת אחרת .בעבר ,הדם חזר אליו
באופן אוטומטי .בכוח הזריקה ממנו,
הדם חזר אליו חזרה .היום ,האיברים
צריכים לזרוק את הדם ללב .העבודה
משותפת ,כל איבר הוא לב .זה לא
יעבוד אחרת.
משמעות הדברים היא שלא מספיק
להזדהות איתו ,להמליך אותו ,לאהוב
אותו ,ללמוד את תורתו ,לקיים את
הוראותיו ,להתמסר ולהתקשר אליו.
לא ,זה לא מספיק .תפקידנו לחבוש
את הכתר ולהחזיק את השרביט.
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'שותפות'' ,אחריות'  -אלו הן מילות
המפתח החדשות .בתוך כל יהודי
מנצנץ המשיח הכללי ונותן לו כוחות
לגילוי המלכות.
חשיבת העבר שהמלך סוחב את
העגלה לבדו ואנו רצים אחריו,
מקבלים את הדם ונהנים מהמחזוריות
 הלכה חלפה לה מן העולם .זהו זה,האחריות עלינו .כל יהודי הוא משיח,
כל איבר הוא לב.
סיבת השינוי נעוצה בעובדה שהמשיח
את שלו עשה ועכשיו תורנו .הוא הכין
את העולם לגאולה באופן מושלם .מה
שנשאר ,שאנחנו נכנס לעניין ונכיל
סוף סוף את המציאות הקיימת.

כמו החושך שאפף את מצרים ולבסוף האור הגדול הפציע ,כך גם אנו,
מידי שנה נשב סביב השולחן ונדרוש שינוי ,נדרוש גאולה .העולם,
ההעלם ,כבר לא מסתתר ,הוא כל יום משתנה בצעדי ענק .אירועי
העם שלנו מחוברים כצרור לולאות שמחוברות חזק חזק ,דור חובק
דור ומותיר אחריו מורשת רוחנית מופלאה שאין לאף אומה ,עשירות
שקיבלנו בירושה .חיכינו כל-כך הרבה והנה זה בא ,אנו זוכים להיות
חלק משינוי ולראות בפועל מה נשתנה.

מה נשתנה? כל השנה	

צילום :דרור אבי

אנו הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה .לא נפסיק לשאול,
ולא רק פעם בשנה ,אלא כל יום וכל דקה ,ואם הרבי שליט"א מלך
המשיח אומר שהגאולה כבר כאן וכלו כל הקיצים זאת אומרת
ש"נשתנה" ,ואנו צריכים בפועל להאמין ,לחיות ולראות שהכל כבר
שונה ואנו בימות הגאולה.
בערב פסח ניתן לחוש את האור השמימי שיורד לאיטו מאוצרותיו
הגנוזים והשמורים של בורא עולם ,וניתנת לנו הרשות לטעום ,גם
ברוחניות וגם בגשמיות ,את טעם הגאולה .ליל הפסח הוא נעלה יותר
ממוצאי יום כיפור ,כיון שפסח נקרא "ליל שימורים" ,שאז אין שליטה
לשטן ,וכדאי לנצל את הניצוץ האלוקי והקדוש שסובב את השולחן
הערוך ,כיאה לבני ולבנות מלך ,להצטופף יחד סביב השולחן ולהטמיע
ולחוקק בילדינו שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו  -והקדוש
ברוך הוא מצילנו מידם.
לספר אודות ההגדה ,שמזכירה לנו שלא משנה מה היה ומה יהיה -
אנו בני חורין ,עם שיצא משעבוד לגלות .ההיסטוריה הוכיחה פעם
אחר פעם שעם ישראל לא נועד לשעבוד ,וכל אומה שניסתה לשעבד
אותנו ,להרוג להשמיד ולאבד נתקלה בכישלון מוחץ .עם ישראל חי
והוא מממש את ייעודו  -הוא מביא שכינה לעולם .אז אם שואלים "עד
מתי?!" יש לענות " -אנו רוצים לראות פני משיח עכשיו!״.
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עולם השליחות

פלורנטין
תל אביב
הרב ניר גבריאל ,בן  ,50נשוי למיכל ואב לשמונה ,שליח לשכונת פלורנטין ,תל אביב
התחלה //

נולד ברמת גן למשפחה מרקע לא דתי
לחלוטין" .לא ידעתי מה זה קידוש ,חוץ מבבר-מצווה אף
פעם לא הנחתי תפילין .לאחר שסיימתי צבא נסעתי לעבוד
בארה"ב במשך שנתיים ,ובהמשך נסעתי להודו לטייל
ולחפש משמעות רוחנית לחיים".

ניתוק //

אחרי שחזר לארץ נשאר עדיין במצב
בו היה לפני כן ,ללא כל חיבור ליהדות" .חייתי אז במה
שנקרא 'הבועה התל-אביבית' ,כלומר כמו החבר'ה
השקועים רק ברצון לבלות ולעשות כיף ,ללא שום
התעניינות במה שקורה מסביב .לא חיפשתי אפילו לצרוך
חדשות או תקשורת .כך עברו עליי עוד שנתיים".

חיבור //

באחת הפעמים שחזר לארץ ,הבחין ביציאה
משדה התעופה בשלט עם כיתוב כלשהו ותמונה של הרבי
שליט"א מלך המשיח" .עד כמה שזה יישמע מוזר ,אפילו לא
ידעתי מיהו האיש בתמונה .בכל זאת הרגשתי חיבור מאוד
חזק אליו .בתת מודע הבנתי שמדובר באישיות מיוחדת,
באדם שחף מאינטרסים אישיים ולא קשור לפוליטיקה.
רק להביט בתמונה שלו היה עושה לי טוב ,והייתי מגיע
כמה פעמים בשבוע על האופנוע מרמת גן לשדה התעופה
במיוחד כדי לראות את התמונה".
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התעוררות //

יום אחד הוא חש ברצון חזק לחזור
בתשובה .הוא אפילו לא ידע איך לבטא זאת ,והחליט
לנסוע עם חבר לטבול במקווה האר"י בצפת" .פגשנו
במקווה שם בחור חב"די ששאל אותנו אם אנחנו מחפשים
מקום לשבת או לשתות קפה ,ענינו שכן ,והוא הזמין אותנו
להיכנס לישיבת חב"ד בצפת .כאשר נכנסתי לישיבה
'נדלקתי' מיד ,ראיתי על הבחורים שם פשטות ורצינות,
הבחנתי בשמחה ובאמת שלהם ,והחלטתי מיד שזהו המקום
בשבילי".

תאוצה //

את דרכו בהתקרבות ליהדות לא עשה
אט אט ,אלא קיבל על עצמו מיד לשמור הכל" .החל מאותו
יום ,תוך זמן קצר התחלתי להקפיד על כל סדרי הלימוד
בישיבה וכן על המנהגים החב"דיים ,החל מהנחת שני זוגות
תפילין ,דרך שמירת שיעורי לימוד יומיים בספר הרמב"ם,
ועד לחבישת מגבעת ולבישת חליפה שחורה".

החלטה //

בעקבות ההבנה כי מצא את מקומו
ועבורו זו נקודת שינוי של כל אורח חייו ,החליט לוותר
על כל מה שהשאיר מאחור" .צלצלתי לעבודה והודעתי
כי חזרתי בתשובה והחל ממחר אני לא מגיע ,הם התקשו
להאמין אך הצלחתי לשכנע אותם שזה אמיתי .דיברתי גם

עם שותפי לדירה בתל אביב ,אמרתי לו שייקח את מערכת
הסטריאו שלי כתשלום על החודש הנוכחי ,ויחפש שותף
חדש לחודש הבא .הוא לא כעס אלא אפילו פירגן ואיחל לי
בהצלחה בדרכי החדשה".

ויתור //

באותה תקופה עמד לקראת גמר לימודי
רפואה אלטרנטיבית ,ונותרו לו שבועיים לסיום ולקבלת
התעודה" .עשיתי חושבים ,ואמרתי לעצמי שבכל מקרה
כבר לא אעסוק בתחום הזה ,בחרתי בחיים חדשים ולא
ראיתי את עצמי משמש גם כרופא אלטרנטיבי ,אז פשוט
ויתרתי על זה ,החלטתי שאני לא חוזר לסיים את הלימודים
ולקחת את התעודה".

להיות חסיד //

תקופת הלימודים שלו בישיבה
נמשכה כשנה וחצי ,במהלכן העשיר את הידיעות שלו
בתורה ובהלכה ,וגם מעבר לכך" .יותר מאשר למדתי
תורה בספרים ,למדתי את הנהגות החסידים והניואנסים
הבלתי כתובים ,מתוך שהות סביב השעון עם התלמידים,
וכן במהלך התוועדויות עם רבני הישיבה .שמעתי ולמדתי
על תפילה ברצינות וכובד ראש ,על אהבת ישראל ,על
התקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח .יישמתי את הדברים
בהתמסרות מיוחדת ,בבוקר הייתי מגיע הראשון לאולם
www.hageula.com

מנחם מענדל אקסלרוד

בנימה אישית
סדר יום //

ברוך השם".

בית הכנסת //

לאחר תקופה הגיע אליו מישהו
וסיפר לו שיש בית כנסת גדול ונטוש בשכונה ,וכעת
מחפשים רב שיפעיל את בית הכנסת" .כתבתי לרבי
שליט"א מלך המשיח ,וקיבלתי תשובה אודות בית
כנסת בתל אביב שלמרבה הצער סגור כבר זמן מה ולא
מתקיימים בו מניינים לתפילה ...המכתב נחתם באיחול
וברכה לפתיחת בית הכנסת ,ושיהיה מקום פעיל שפתוח
יומם ולילה .לא היה שום ספק ,הודעתי שאני לוקח את
זה".

פעילות //

כיום המקום אכן פעיל מסביב לשעון,
מתקיימים בו שיעורים והתוועדויות ,ובשנים האחרונות
שבתות אירוח הפכו לדבר מרכזי בפעילות" .הרבי שליט"א
מלך המשיח כתב לנו מספר פעמים באמצעות ה'אגרות
קודש' כי עלינו לפתוח ישיבה במקום .בעקבות כך ערכנו
שיפוץ מקיף לבניין ,הוספנו חדרי שינה ומקלחות והכשרנו
חלק ממנו למגורים עבור התלמידים .הדבר איפשר לנו
להרחיב משמעותית את שעות הפעילות .נוסף לכך ,בזכות
התנאים החדשים אנחנו מקיימים הרבה שבתות אירוח".

תוצאות //

"לא חייבים תמיד לראות את התוצאות.
אצלנו בחלק מהמקרים כן ראינו ,יש לנו עד היום כבר 25
משפחות חב"ד לפחות ,שיצאו מהפעילות שלנו".

תמיכה //

דבר נוסף שמתקיים בהידור רב בבית
חב"ד הוא מערך חלוקת מוצרי מזון לחגים עבור מעוטי
יכולת" .זה התחיל מלימוד שגרתי של שיחת 'דבר מלכות'
של הרבי שליט"א מלך המשיח ,בה הופיעה הוראה לדאוג
לצרכי החג למי שאין לו .התחלתי בקטן  -ניגשתי למכולת
וביקשתי מאנשים לתרום מוצרי מזון ,אותם חילקתי אחר
כך למשפחות".
הלימודים ועוזב בלילה אחרון".

שידוך //

רעייתו מיכל מגיעה מבית שמאלני לא
דתי .לראשונה פגש אותה במסגרת לימודי הרפואה
האלטרנטיבית ,ומיד חש כי זוהי אשתו לעתיד" .לאחר
שנכנסתי לישיבה צלצלתי אליה ואמרתי כי אני מוכן
להמשיך את הקשר אך עליה לדעת שמצאתי את האמת
וחזרתי בתשובה .זה לא התאים לה .חלפה שנה וחצי ויום
אחד הרב נאמן מהישיבה אמר לי שאם אני מעוניין לצאת
לשידוך ,יש לו הצעה עבורי  -מישהי שלומדת במכון
לחוזרות בתשובה בצפת .התברר שזו מיכל ,ובינתיים גם
היא חזרה בתשובה".

שליחות //

לאחר החתונה גרו בצפת עוד ארבע
שנים ,הוא למד בכולל ואשתו למדה בסמינר לבנות.
"בשלב מסוים הרבי שליט"א מלך המשיח כתב לנו
באמצעות ה'אגרות קודש' כי עלינו לצאת לשליחות.
התחלנו במסגרת בית חב"ד בגבעתיים שם גרנו כשנתיים,
ובהמשך הרגשנו שאנחנו כבר יכולים לפתוח בית חב"ד
בעצמנו .המשפיע  -הרב האישי שלי  -כיוון אותנו
לשכונת פלורנטין .האמת שכבר היו לפנינו כאלה שניסו
לפתוח שם אך לא החזיקו ועזבו .אנחנו פה כבר  16שנים
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רצון ואמונה //

שנה אחת בתחילת הדרך נתקע
בלי מימון לרכישת המוצרים .בבית הכנסת לאחר התפילה
ניגש אליו בחור לא מוכר ונתן לו תרומה של  200דולר
מידיד בארה"ב" .זיהיתי בו פוטנציאל ,זה היה ממש
משמים .אמרתי לו 'עזוב את המאתיים דולר ,אני צריך
את עזרתך במשהו אחר' .סיפרתי לו על חלוקת המוצרים,
הוא שאל כמה צריך ,אמרתי לו שאנחנו מחלקים לעשרים
משפחות ונקבתי בסכום הנדרש .הוא עשה כמה טלפונים
ובסוף אמר לי 'יש לך את זה' .כיום הוא אחראי על כל
מערך החלוקה שמאז גדל מאוד ומונה היום  600משפחות
בעלות של  200,000ש"ח פעמיים בשנה (!) .רואים מכאן
כמה גדול כוחה של הוראה של הרבי שליט"א מלך המשיח,
שכאשר ניגשים לקיים אותה זה פשוט קורה .גם אם אין
פרוטה בכיס ,החשוב ביותר שיהיו רצון ואמונה".

תוכניות לעתיד //

"השליחות שלנו ,בעיניי ,היא
מאוד אישית .לא רק לארגן אירועים גדולים עם הרבה
משתתפים ,אלא ליצור קשרים ולגעת באנשים באופן אישי.
עם כל אדם אני משתדל לשבת ולדבר ,ללמוד איתו יחד,
שיבין שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא הרבי שלו ,שהוא
התקווה עבורו וממנו הפתרון לכל השאלות והבעיות.
השאיפה היא להגיע לכמה שיותר אנשים ולקשר אותם
לרבי שליט"א מלך המשיח".

"מתחיל את הבוקר בטבילה
במקווה שבניתי בחצר בתחילת מגפת הקורונה,
כאשר נסגרו כל המקוואות .ממשיך לבית חב"ד
שם מלמד באופן קבוע את שיעור התניא היומי,
ולאחר מכן תפילת שחרית .בתום התפילה
מתיישב ללימוד הלכה .זו קביעות שהחלה כאשר
החלטתי להוציא הסמכה לרבנות במסגרת מבחני
הרבנות הראשית ,אך גם לאחר שסיימתי החלטתי
להמשיך לנושאים נוספים בסדר הלימוד .מכאן
והלאה היום מוקדש להנחות תפילין ליהודים,
קבלת קהל ,וניהול שוטף של הבית חב"ד .מדי יום
נכנסים אלינו ובאים איתנו במגע עשרות אנשים,
חשוב לי להיות ער לציבור .בשעות הערב מלמד
שיעורי חסידות בישיבת חב"ד בנווה צדק".

ספר ביד //

"מאוד אוהב ללמוד מאמרי
חסידות ,גם כאלה הנחשבים לארוכים ועמוקים
כמו 'המשך ס"ו'' ,המשך ע"ב' ,וגם את מאמרי
החסידות הנפלאים של הרבי שליט"א מלך
המשיח .בנוסף לכך  -השיחות המיוחדות של
'דבר מלכות' מהשנים  - 1991-1992תנש"א-
תשנ"ב".

שבת קודש //

"שבת נפתחת אצלנו
בשיעור 'דבר מלכות' ביום שישי בערב לפני
תפילת 'קבלת שבת' .לאחר מכן בחורי הישיבה
בבית חב"ד עורכים סעודה לקהל ,עושים קידוש,
ומזמינים אנשים להיכנס ולהשתתף .אני עורך
את סעודת ליל שבת בבית דווקא ,זהו זמן אותו
אני מקדיש למשפחה .ביום השבת בדרך כלל אני
נמצא בבית חב"ד כל היום ,מגיע בבוקר לפני
התפילה ויוצא לאחר צאת השבת .אנחנו עורכים
התוועדות יפה ,אליה מגיעים גם מתפללים מבתי
כנסת אחרים .בשבת יש משהו יפה בכך שאין לאן
למהר ,יש זמן לשבת עם אנשים ,לדבר ,לשמוע,
ללמוד יחד .בכלל בשבת יש אווירה מיוחדת,
הרגשת התעלות לא רגילה".

משפחה //

"ברוך השם ,בזכות השליחות
הילדים כולם רואים מאוד בבירור את תפקידם.
הם שומעים בבית כל הזמן את המסר של הרבי
שליט"א מלך המשיח אודות הגאולה הקרובה
שמגיעה תיכף ומיד ,הם מבינים זאת ובוחרים
להשמיע את המסר הזה הלאה במקומות שלהם.
הם חדורים ברוח שליחות לא רק במסגרת
הבית חב"ד שלנו ,ויוזמים פעולות גם באופן
אישי .לדוגמה ,הם מפעילים שיעורים בנושא
גאולה ומשיח בכיתות שלהם ,ואוספים כסף
עבור הוצאות קניית כיבוד קל ופרסים לילדים
המשתתפים".

איחול //

"מאחל שנשכח לגמרי את תקופת
הגלות כי היא כל כך לא שייכת לנו ,ליהודים,
ומאחל לעיתון 'הגאולה' שיזכה להיות הראשון
שמפרסם על רגע ההתגלות של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,ואת יום הולדתו ה 120-נחגוג כבר
עמוק בגאולה".
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יגעת ומצאת

סודוקו

תשבץ הגאולה

www.word-square.com/he/
קל
•×™××¨×™×ʻ×•×¢ ×ž×™×œ

חג הפסח נקרא גם חג החירות ,ובו היתה
הגאולה הראשונה של עם ישראל.
מאז ועד היום ,אנו מצפים להשלמת הגאולה
וסיומה בגאולה האמיתית והשלימה.
לאורך החג ובמיוחד בליל הסדר ,שזורים סממני
ראשית
הגאולה.הקלד
כאןמאתגר
לתשבץ
כותרתמהם
אספנו כמה
לדרך!
צאו
מוכנים?
משנית כאן
כותרת
הקלד

4

15:28 ,1.4.2022

מחולל תשבצים
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9
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4
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7
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2
3
1
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8
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8
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קשה
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מאוזן
 .1אחד מלשונות הגאולה
/https://geek.co.il/~mooffie/crossword
הבאה
 .5שם נהיה בשנה
 .6שם מקריבים את קרבן הפסח
 .7אחד מלשונות הגאולה
 .10אחד מלשונות הגאולה
 .11משמותיו של חג הפסח
 .13חודש הגאולה
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מאונך
 .1אחד מלשונות הגאולה
 .2משם יצאנו
 .3הגואל הראשון
 .4הגואל האחרון
 .6השתא עבדין ,לשנה הבאה...
 .8מוזגים לו כוס בליל הסדר
 .9מצפים לאכול ממנו
 .12אחד מלשונות הגאולה

9 4
3
4
1
9
2
5
6
8
3
4
8
5
3
4
4 8
2
9

www.sudoku.name
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#25033

www.hageula.com

[ תחנות מסע  //אברהם פלג ]

ים סוף
ביום שביעי של פסח ,אנו מציינים את קריעת ים סוף

הנחשון שקפץ

חיבור מושלם

כאשר הגיעו עם ישראל למי ים סוף ,הם נחלקו לארבע קבוצות .אחת אמרה 'ניפול לים',
אחת אמרה 'לשוב למצרים' ,אחת אמרה 'לעשות מלחמה מול המצרים' ,ואחת אמרה
'להתפלל' .רצונו של ה׳ היה שימשיכו לתוך הים ,שאז עוד לא נבקע .נחשון בן עמינדב משבט
יהודה ,קפץ למים בביטחון גמור ,ואחריו קפצו כל שבטו .בזכות פעולתו ,זכה שבטו למלוך על
עם ישראל ,כנאמר "הים ראה וינוס  . .היתה יהודה לקדשו ,ישראל ממשלותיו" .כמובן שגם
המלך המשיח מגיע משבט זה ,שבט המלוכה.

תכליתה של יציאת בני ישראל ממצרים (לבד מהצלתם משעבוד מצרים) ,הייתה בשביל לקבל
את התורה .אחד הדברים העיקריים שנפעלו על ידי מתן תורה ,היתה ביטול הגזירה לפיו
'עליונים לא יכלו לרדת למטה ותחתונים לא יכלו לעלות למעלה'  -הגשמיות לא התחברה
עם הרוחניות באופן אפקטיבי ,ובמתן תורה התבטלה הגזירה .קריעת הים פעלה את ההכנה
לחיבור זה ,בהיבט הרוחני של גילוי העולם הנסתר וחיבורו עם העולם הגלוי.

באותו צד
אירוע בקיעת המים ,היה פלאי וניסי לחלוטין .שנים עשר שבילים ,עבור כל שבט ,כשמתוך
הקרקעית צומחים פירות ,והמים ,אותם שתו מתוך הים ,הפכו למתוקים .באותה שעה נבקעו
כל המים בעולם .אחרי שיצאו בני ישראל באותו צד בו נכנסו ,ראו הם את המצרים טובעים
ופתחו בשירה לה' ,אחת מתוך עשר שירות ,כשהאחרונה תיאמר בגאולה.

www.hageula.com

מהים ועד הנהר
בהפטרה שקוראים בחו"ל ביום האחרון של פסח מנבא הנביא את המאורעות לעתיד לבוא:
"והחרים ה' את לשון ים מצרים והניף ידו על הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה נחלים והדריך
בנעלים" .גם לעתיד לבוא ,כדי לקבל את הגילויים החדשים ,כולל הדרגא החדשה בתורה –
תורה חדשה ,יהיה קודם בקיעת נהר פרת.
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תמיד צריך לשים
לב לפרטים הקטנים

אגרת קודש מהרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט״א לרגל חג הפסח
כל אחד חייב היה להימנות לפני כן על קרבן הפסח,
וכל אחד היה חייב להיות בכל משך זמן אכילת הקרבן
 -צמוד לביתו או לחבורתו המסוימים.

ב"ה ,י"א ניסן ה'תשכ"ד
ברוקלין נ.י.
אל בני ובנות ישראל אשר בכל מקום ומקום
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
כל חג נושא את תוכנו העצמי והוראותיו המיוחדות,
הצריכות לבוא לידי ביטוי לא רק בימים בהם הוא
נחוג ,כי אם גם בכל ימי השנה כולה.
הלימוד שמכל חג הוא בשנים :בקו (כיוון) של "ועשה
טוב" ,את אשר יש לעשות ,ובקו של "סור מרע" ,את
אשר יש להמנע ממנו .פעמים רבות חשוב יותר החלק
השני ,שכן כאשר אין נשמרים מן הבלתי רצוי  -עלול
לקרות שגם הטוב והחיובי ינוצל בכיוון שלילי.
הדברים האמורים חשובים במיוחד ביחס לראשון
שבחגים ,פסח ,חג יציאת מצרים  -התופס מקום כה
מרכזי בחיים היהודיים ,עד שהתורה ציותה על כל
יהודי לזכור ולהזכיר את יציאת מצרים בכל יום ,ומדי
יום גופו  -גם ביום וגם בלילה.
***
גאולת מצרים ,שהיא תוכנו של חג הפסח ,קשורה עם
קרבן הפסח.
גאולת מצרים לא היתה גאולה של "יחידים" רבים
בלבד ,של שש מאות אלף גברים ומשפחותיהם ,כי
אם היא החלה ב"ראה ראיתי את עני עמי" ,ומשום
כך נדרש פרעה ל"שלח את עמי" ,ומשה מילא את
שליחותו "והוצא את עמי בני ישראל ממצרים".

בכך מלמדת אותנו התורה ,כי הדרך להבאת תועלת,
אף כשהמדובר בתועלת הכלל ,ואפילו כשהמדובר
בגאולת הכלל ,הרי אף כשהפניה צריכה להיות אל
הכלל  -חייב ,אבל ,התוכן להיות שכל אחד חייב
ראשית לכל להתרכז בעצמו ובבני ביתו ובחוג הקרוב
אליו ביותר .וגם כאן  -התרכזות לא בדיונים כלליים
והחלטות כלליות ,כי אם להקדיש את עיקר תשומת
לבו ומרצו לבצע בחיי יום יום את ההחלטות הפרטיות
ה"קטנות" ,ודוקא זה ,בסופו של דבר ,מביא את גאולת
היחיד וגאולת הכלל.
במיוחד חשובה הוראה זו למנהיגי ומורי דרך קבוצות
ותנועות ,וביחוד לאלה הצריכים להיות מנהיגים
רוחניים בקהלותיהם .תכוף מדי הם מתלהבים
ב"בעיות עולם" ,ב"ענינים נשגבים" ,ורק מפעם לפעם,
או לעתים רחוקות ביותר ,נשמע על מנהיג שמטפל
בבעיות "רגילות" ו"קטנות" של חיי יום יום ,הנוגעות
ישירות לבני קהלתו.
ככל שמנהיג הוא נאצל יותר  -כך הוא "צריך" לדבר
אל האנושות כולה ,ואם חונן בכוח דמיון מוצלח הרי
הוא רואה את עצמו מדבר גם אל הדורות הבאים .אם
ניחן בכשרון מליצה ,מוצא הוא מחובתו לזעזע את
"מצפון העולם" בדברים חוצבי להבות ,הזוכים להדים
בעתונות ,כך שהוא הופך למנהיג למנהיגים ודברנים
המתקנאים בפרסומת שלו ,ומשתדלים לחקותו ולעלות
עליו.

והאם כה בטוחים המנהיגים שכל אחד מן "המונהגים",
ההורים ,מופיע ל"סדר"?
***
כשם שהדבר בחיי הכלל כך גם בחיי הפרט :כל אדם
מורכב מ"מנהיג" (מוח ולב ,שכל ורגש) ו"מונהגים"
(האברים) ,ואף כאן מתרחשת תופעה זהה לאמור.
הוא מקבל החלטות כלליות ביחס ל"עולם" (קטן -
זה האדם) כולו :להיות טוב וישר לאלקים ולבריות,
מיד עם קומו משנתו הוא מודה שהקב"ה נותן בו את
הנשמה המחי' אותו ,כבר עם הברכה הראשונה הוא
יודע שהקב"ה הוא מלך העולם והשליט המלא עליו,
בשחר לפני התפלה הוא מקבל על עצמו מצות עשה
של "ואהבת לרעך כמוך".
אך כשמגיע הדבר לפרטים ו"קטנוניות" ,כגון  -לא
"לבלוע" את תיבות התפלה בכלל וקריאת שמע בפרט,
להתבונן בגדלות ה'  -ולהבדיל  -בשפלות ערך האדם
(מבלי להוציא מן הכלל אותו עצמו) לפני כל תפלת
"שמונה עשרה" מידי יום  -חסרים לו זמן וסבלנות.
להשמר מהשגת גבול ע"י משיכת לקוחות מן הזולת
 הוא חושש פן על ידי כך ייגרע בפרנסה אשר ..ה'נותן לו .כשמגיע הזמן שלפני פסח והוא צריך לסייע
לעני פשוט במעות חטים  -הרי הוא מתאר לעצמו את
הדר יציאת מצרים ומחליט כי  -כאז חייבים להיות לו
ולבני ביתו כלי כסף וכלי זהב ושמלות .ומה כבר נשאר
למעות חיטים.
***
יהי רצון ,יברך ה' ויתן הצלחה שכל אחד ואחת ילמד
מן ההוראות החיוניות ,האמורות וכל האחרות ,שבחג
זמן חירותנו ,וכשם שביציאת מצרים באה גאולת הכלל
כתוצאה מגאולת הפרט  -יהי כן גם עתה אשר כל
יחיד יהודי וכל משפחה יהודית ,יתנהגו בחיי יום יום
 עד לפרטים קטנים ביותר  -בהתנהגות התורה ,ללאכל פשרה והקלה ,ודבר זה יביא את הגאולה האמתית
והשלימה על ידי משיח צדקנו ,ויקוים "כימי צאתך
מארץ מצרים אראנו נפלאות".

לאור זאת היתה צריכה ,לכאורה ,להיות מודגשת גם
בקרבן פסח ה"נקודה" ,הבחינה של "עם בני ישראל"
 הצבור כולו .ואילו למעשה הרי הגישה והציוויהפוכים מזה לגמרי .נכון ,אמנם ,שהציווי נאמר לכל
עדת ישראל ,לכל בני ישראל כ”עדה" אחת ,אבל תוכן
הציווי היה :כל בית חייב להביא את קרבן הפסח שלו,

לא אחת נסחף גם "המונהג" השומע ,ויחד עם המנהיג
מחליטים את אשר על הממשלות השונות לעשותו,
כיצד על האנושות בכללה להתנהג ,ואיך לעשות
למאושרים את כל הדורות העתידים" .מובן מאליו" כי
לאחר "החלטות חובקות תבל" כאלו ,אין מקום "לרדת"
ולהקים זעקת אימים על האחוז הגדול של ילדים אשר
"המונהגים" מחנכים אותם בצורה כזו שבשום פנים
אי אפשר להכלילם בסוג הבן החכם שבהגדה ,ואף לא
על הילדים המקבלים "חינוך מתקדם" יותר ,והם בכלל
הבן החמישי שאינו מופיע כלל ל"סדר".

מנחם שניאורסאהן

בכל ימי :הארת כל המועדים מאירה בכל יום (שיחת חה"פ,
ה'תש"ג).
הטוב והחיובי ינוצל כו' :להעיר ממחז"ל לא זכה נעשית (תורתו)
לו סם כו' (יומא עב ,ב) .וראה הל' ת"ת לרבנו הזקן פ"ד ס"ג.
לראשון :ר"ה פ"א מ"א .וע"פ דיוק הלשון שהוא ראש לרגלים
(ולא "תחלה") מובן שהוא ראשון גם בחשיבות.
שהתורה ציותה :ועד שזהו מ"ע מן התורה (רמב"ם הל' ק"ש פ"א

ה"ג .שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס סז).
חג הפסח :שכן נקרא בתושבע"פ .וע"פ פי' ת"י  -גם בתושב"כ
(שמות לד ,כה).
ב"ראה  . .ל"שלח " . .והוצא  . .לכל עדת :שמות ג ,ז .ה ,א .ג,
י .יב ,ג.
לביתו או לחבורתו :פסחים פו ,א.
כל אדם מורכב :זח"ב קנג ,א .וראה שיחת שמח"ת תרס"ט (ס'
השיחות תורת שלום ע'  120ואילך).

מקבל החלטות כלליות :עד"ז ג"כ בענין התבוננות  -ראה ש'
היחוד פ"ד .קונטרס העבודה פ"ו.
ל"עולם (קטן :האדם (תנחומא פקודי ג).
עם קומו :מיד שניעור (שו"ע אדה"ז רס"א .בסידורו).
לפני התפילה :פרי ע"ח ש"ה פ"א .וראה סידור רבנו הזקן (קודם
מה טובו).
לפני כל :שו"ע או"ח ר"ס צח.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח,

••• יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד •••

