
מחשבה יהודית בעידן הגאולה

מחיר: 10 ש"ח

גליון  41 אדר תשע"ח

הופעתחייו
השינוי הפנימי שעבר והסיפוק הגדול 
מהגשמת ייעודו כאשר יהודים בארץ 
ובתפוצות נחשפים לסיפורו ומתחברים 
ליהדות, ומדוע היום לא יסכים עוד 
להופיע ב"כנר על הגג" בברודווי?

דודו פישר מדבר על הכל || 8
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ואם אין לנו סיבה לשמוח? נשמח 

ונשמח גם ללא סיבה, אך עם מטרה: 

עצות והדרכות מכתבי הרבימחשבה טובה לחודש אדר

 בלי סיבה
שמחה

משמעות החיים מדור
חדש!

מי הקופירייטר 
מאחורי הסלוגן 

'משנכנס אדר 
מרבין בשמחה'? 

מבט עליז על 
שמחה פנימית 

ורצינית
חיים גאולה | 28

יצאנו להרכיב פלייליסט לקבלת 
פני המשיח וחזרנו עם מנעד מגוון 

של מוזיקאים: ישי ריבו, אברהם 
פריד, שי צברי, מרדכי בן דוד, 

עופר לוי, עמיר בניון, אהרון רזאל, 
ברי סחרוף, מתיסיהו, עובדיה 

חממה, חיים ישראל, איתי הררי, 
ביני לנדאו | פרויקט | 16

יום ללא הומור 
הוא יום מבוזבז. 

הסטנדאפיסטית 
החרדית מיכל 

לויטין לא 
מפסיקה לעשות 

קומדיה
המקצוענים | 25

משיח מצלצל

הומור כדרך חיים

יום שכולו צחוק



אדר
גֹון ְלִשְׂמָחה"   ְך ָלֶהם ִמיָּ ר ֶנְהפַּ "ַהחֶֹדׁש ֲאֶשׁ

)מגילת אסתר, ט', כ"ב(

יהודי צריך לשמוח תמיד - על עצם היותו יהודי ועל הזכות לדבוק בבוראו. אולם 
שמחה שלימה תהיה רק בעידן הגאולה, כנאמר בתהילים: "אז ימלא שחוק 

פינו".

במצוות השמחה יש כוח מיוחד להבאת הגאולה. שמחה גדולה המקיפה וחובקת 
כל רגע ורגע בחיי היום-יום על בוא הגאולה, אשר הוא כידוע מטרת הבריאה, 

ושלימותה.

שמתוך שמחה זו נזכה שהקב"ה שולח לנו את משיח צדקנו בגאולה האמיתית 
והשלימה! אז השמחה תהיה לנצח... 

)מעובד על פי 'ספר השיחות' תשמ"ח עמ' 629(

     החודש
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8. סיפוק לחבר יהודים. דודו פישר

16. קיבוץ גלויות מוזיקלי. פרויקט

24. אוזני המן מקוסמין. לבריאות 

תמונת השער

במבט ראשון נדמה כי לא נדרש הרבה כדי להיות אדם חיובי, המובן מאיליו הוא: לשמוח, להודות על הטוב, להוקיר את הנותן ולהעריך 
את האחר. מאידך, הן כולנו רוצים להיות שמחים ואופטימיים, מדוע אם כן, יש כל-כך הרבה פסיכולוגים, קאוצ'רים ויועצים למיניהם 

המתפרנסים מדיכאון? היכן מרחשת התאונה הקטלנית בין הרצוי המתנפץ אל מול המצוי???

חכמינו אומרים כי "משנכנס אדר מרבים בשמחה". הדגש הוא על המרבים, כי לשמוח צריך בכל עת. מעיון קצרצר במקורות עולה כי 
השמחה היא תכונה טבעית המולדת באדם, אבל טשטוש הערכים ואורח החיים השאפתני והנהנתני, מדחיקים את שמחת החיים 

הטבעית ונוטעים בנו חוסר שובע תמידי.

לרגל חודש אדר וחג הפורים, אנו מגישים שורת כתבות ומאמרים החורזים את הגיליון לכדי מבט מעמיק ועכשווי על השמחה למרות 
הכל, עד אשר נגיע לשמחה האמיתית, ליום שכולו טוב, הלוא היא שמחת הגאולה השלימה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שלכם,

מערכת עולמות

דודו פישר

 דבר
התוכןהמערכת

מחצית השקל
דרוש עיון לחודש אדר

ברודווי כמשל 
ראיון עם דודו פישר

מנעד מוזיקלי
פרויקט על שירי הגאולה

פורים של אש
בצלאל עמית

שמחה למכירה 
חיים אביטל

אז מה בתכל'ס?
פורים + מתכון חגיגי

הומור זה הכל
הסטנדאפיסטית מיכל לויטין

משמעות החיים
מכתבי הרבי על אתגרי החיים

חיים גאולה
מבט על שמחה רצינית

החודש לפני 
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יו"ל ע"י מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיח

משרד ראשי: קראון הייטס, ברוקלין, ניו יורק

יו"ר: הרב מנחם מענדל הענדל

עורכת בפועל: רחל אמיתי

עיצוב ועימוד: שניאור זלמן גנדל

עריכה לשונית: בלומה נחשון

חברי המערכת: אוריה בר לב, רבקי קמינקר

מנויים: 3770*
פרסום: 7508215–03

OLAMOT.M@GMAIL.COM :דוא"ל

6.  מס שנתי של חצי שקל. עיון
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  דרוש עיון

עול פשוטה – אך להחדיר בהם אש גדולה של 
התלהבות. בכך נוצר מטבע אש!

זהו סודה של מצוות 'מחצית השקל'.

יהודי נדרש לקיים את כל המצוות מסיבה אחת 
בתורה  ונכתבו  הקב"ה  של  ציווי  הן  פשוטה: 
להתלהב,  לשמוח,  זאת  עם  יחד  )מטבע(, 
לקיים אותן מתוך תנועה של 'יציאה מהשיגרה' 

והשתוקקות לקדושה )אש(.

כאשר יהודי משלב בין השניים, הוא מגלה בכך 
את עצם נשמתו הקדושה. עתה ברורה תשובת 
הקב"ה למשה רבנו – כאשר יהודי יעבוד אותי 
נפש'  'כופר  עבודתו  תהיה  אש,  של  כמטבע 

אמתי ותכפר בשלמות על כל חטאיו!

ורבי  מאניפולי  זושא  רבי  הצדיקים,  האחים 
אלימלך מליז'נסק, הושלכו באחד ממסעותיהם 
אל תא מצחין בבית כלא עירוני, יחד עם עוד 

כ-15 פושעים גויים. 

עלילה שפלה נרקמה נגדם והם לא ידעו כיצד 
מהם  אחד  התחיל  לפתע  הצרה.  מן  יחלצו 
תדאג,  אל  היקר,  "אחי  אחיו:  לו  אמר  לבכות. 
ה' יתברך יצילנו גם מצרה זו" בטוחני בכך. "גם 
אני בטוח, השיב לו, ולא על כך אני בוכה. ראה 
באמצע התא הניחו הסוהרים דלי של שירותים. 
אסור  ההלכה  פי  ועל  מטונף,  המקום  כעת 

ולהגות  ללמוד  יכול  איני  תורה,  ללמוד  פה 
בחכמתו יתברך".

איננו  "מדוע  ושאל:  מהורהר  אחיו  בו  הביט 
יכולים ללמוד"? ענה לו השני: "כי כך כתוב 
בתורה"! היתה התשובה. אמר לו אחיו בפנים 
הוא  שלנו  אי-הלימוד  כך,  "אם  שוחקות 
החלו  בשמחה"  לקיים  יש  ומצוות  מצווה, 

האחים לרקוד.

ושאלו:  הגויים בתמיהה  בהם האסירים  הביטו 
"מדוע אתם רוקדים"? ענו להם האחים: "אנחנו 
האסירים  החלו  שירותים".  כאן  יש  כי  רוקדים 
והריקודים  השירה  קולות  איתם.  יחד  לרקוד 
מפקד  של  למשרדו  והגיעו  שחקים  הרקיעו 
המפקד  הגיע  סוהרים,  במספר  מלווה  הכלא. 
אתם  "מדוע  בזעם:  וצעק  הרעש,  מוקד  אל 

רוקדים"? "אנחנו רוקדים כי יש כאן שירותים"! 
המפקד,  אמר  כך",  "אם  האסירים.  אחד  ענה 

"אני מוציא מכאן את השירותים...".

"אש'.  היו מלאי  רבי אלימלך  ואחיו  זושא  רבי 
לידיהם,  הזדמנה  אשר  מצווה  ובכל  מצב  בכל 
ידעו לשמוח, לרקוד ולהחדיר אש של קדושה.

לעת עתה, לצערנו, איננו נדרשים עדיין לגייס 
מקיימים  אך  המקדש  בית  בנית  עבור  כספים 

זכר לאותה מגבית שנתית, בשתי דרכים:

תפילת  בזמנן  אדר,  י"ג   - אסתר   בתענית  א. 
חצי  של  מטבעות  שלוש  תורמים  מנחה, 
שקל. המנהג הנפוץ הוא לתת בכל ארץ, חצי 
מהמטבע המקומי – כמו חצי דולר, חצי שקל, 

יורו וכדומה.

נקראת "שבת  ב. שבת לפני ראש חודש אדר, 
קטע  קוראים  הכנסת  בבית  כי   – שקלים" 
מחצית  במצוות  העוסק  תשא  כי  מפרשת 

השקל.

לאחת הדעות, בגאולה השלמה תהיה המצווה 
שכתוב  כפי  לתרומה,  שלם  שקל  להפריש 
פרשת  בשבת  שונות  בקהילות  הנאמר  בפיוט 
ושקל   , נשא  אדון  עלינו  פניך  "אור  שקלים: 

אשא בבית גדול ונישא." תיכף ומיד ממש! 

חצי שקל!
המשכן  עבור  שנערכה  השנתית  במגבית  יהודי  כל  של  הסמלית  התרומה   - ֶקל"  ַהשֶּׁ "ַמֲחִצית 

והמקדש, אשר החודש אנו מקיימים לה זכר    דרוש עיון לרגל  חודש אדר

אוריה בר לב

צי שקל! כן-כן, חצי שקל הוא הסכום ח
אותו ביקש הקב"ה מבני ישראל לתת 
אבל  מוזר  מעט  נשמע  בלב-מדבר. 
בשורות הבאות נלמד כי מדובר באחת המצוות 

המעניינות והעמוקות בחודש אדר.

אחרי חטא העגל נצטוו בני ישראל לתת מחצית 
השקל )ליתר דיוק: הציווי חל על גברים מעל 
היא  הפתאומית  למגבית  הסיבה   .)20 גיל 
לאחר  ישראל  בעם  פרצה  אשר  קשה  מגיפה 

חטא העגל וגבתה קרבנות רבים. 

כהפגנת חיבה ואהבה עצומה כלפי עם ישראל 
ביקש הקב"ה לספור את בני ישראל הנותרים 
באמצעות  נעשתה  והספירה  מהמגיפה, 
בכך  היה  ישראל  בני  עבור  השקל.  מחצית 
 - והמגיפה  החטא  למרות  כי  מובהק  סימן 
קשר  ואיתן,  חזק  נותר  ה'  לבין  בינם  הקשר 

אשר לא יפגע לעולם ועד.

מדוע נעשתה הספירה ע"י מטבעות? בספרים 
נאמר כי  ספירה 'רגילה' של עם ישראל עלולה 
להשפיע לרעה ולהביא למגיפה נוספת חלילה, 
בני  של  מניין  יתבצע  כי  למשה  נאמר  לכן, 

ישראל ע"י גביית מחצית שקל. 

יציקת  עבור  ניתנה  ישראל  עם  של  זו  תרומה 
אדני המשכן והיוותה גם כפרה על חטא העגל.

קטן,  מטבע  יכול  איך  הבין  לא  רבינו  משה 
הכלל  ידוע  הרי  גדול,  כך  כל  חטא  על  לכפר 
"כל אשר לאיש יתן בעד נפשו" )יהודי הרוצה 
לכפר על נפשו צריך לתת כל שביכולתו לשם 
יכול  מועט  ערך  בעל  מטבע  כיצד  אם-כן  כך( 

לכפר ולהציל נפש? 

כאשר ציווה הקב"ה את משה רבנו על מחצית 
רבי  כך  על  אומר  יתנו".  "זה  לו:  אמר  השקל, 
של  מטבע  "כמין  הירושלמי:  בתלמוד  מאיר 
אש הוציא הקב"ה מתחת כיסא-כבודו והראהו 

למשה, ואמר לו: 'זה יתנו' - כזה יתנו". 

רבינו,  משה  של  תמיהתו  על  הקב"ה  תשובת 
היא - מטבע של אש! אך עדיין לא ברור מהי 

התשובה בכך? מה מסמל מטבע אש?

הרבי שליט"א מליובביץ' מלך המשיח מסביר 
בני  כל  בעיני  וקבוע  שווה  ערך  למטבע  כי 
כל  אותם  אחרים  חפצים  לעומת  האדם, 
לצרכיו,  בהתאם  שונה  בצורה  מעריך  אחד 

וחשיבותו בעיניו.

בעולם  הגשמיים  החפצים  מיתר  בשונה  האש 
לעלות  תמיד  האש  שואפת  הטבע,  ומיסודות 
הגשמי  בעולם  האחרים  היסודות  למעלה! 

שואפים לרדת מטה.

גם בעבודת האדם את בוראו, אנו מוצאים את 
עקרונות 'האש והמטבע'.

מצוות רבות מחברות אותנו אל הקב"ה. ישנם 
אלה  המצוות,  בקיום  התלהבות  מלאי  אנשים 
אשר צימאונם ותשוקתם לקדושה גדולים, ויש 

המתלהבים פחות. האש היא סמל להתלהבות.

הפשוט  הציות  ישנו  ה'  בעבודת  זאת  עם  יחד 
וקבלת העול בקיום כל סוגי המצוות. הצייתנות 
שווה  שערכו  'הרגיל'  "המטבע"  את  מסמלת 

בכל מקום.

הקב"ה הראה למשה רבינו מטבע של אש. 

כאשר פעולות נעשות מתוך קבלת עול, חסרים 
פעולות  אלה  יתירה,  והתלהבות  שמחה  בהם 

'רגילות ויבשות'. 

מטבע האש אותו הראה הקב"ה למשה - מהווה 
את  לשלב  היא  המטרה  לחיים.  חשוב  מסר 
השניים, לבצע את מעשי המצוות מתוך קבלת 

הגויים  האסירים  בהם  הביטו 
אתם  "מדוע  ושאלו:  בתמיהה 
רוקדים"? ענו להם האחים: "אנחנו 
רוקדים כי יש כאן שירותים". קולות 
השירה והריקודים הרקיעו שחקים 
והגיעו למשרדו של מפקד הכלא...
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במופע חדש המגולל 
לראשונה את קורות חייו ואת 
השפעת אדמו"רי חב"ד על 
הקריירה הזוהרת שלו, דודו 
פישר מרגיש צעיר מתמיד 
וחש סיפוק גדול מהגשמת 
ייעודו כאשר יהודים בארץ 
ובתפוצות נחשפים לסיפורו 
ומתחברים ליהדות     בראיון 
למגזין 'עולמות' הוא מדבר 
על השינוי הרוחני-הפנימי 
אותו עבר ומדוע היום לא 
יסכים עוד להופיע ב"כנר על 
הגג" בברודווי?    הכי שמח, 
מאי פעם

מראיין: קובי הלפרין

dudufisher.com :תצלומים

        ראיון

ראיון  לקבוע  ניסיתי  בהם  הפעמים  בכל 
לשדה  בדרך  אותו  תפסתי  פישר  דודו  עם 
התעופה או משדה התעופה. ניו יורק, סאן 

אנטוניו, מיאמי או אירופה.

דודו, מתי אתה בארץ?

הוא  ישראל  ליבי תמיד שם!  לא,  פיזית  אם  תמיד…גם 
בארץ  חיים  אנחנו  חיי.  ומרכז  בסיס  משפחתי,  ביתי, 
ונוסעים להופעות בממוצע ארבע פעמים בחודש. אני 

מופיע ברוך השם בכל העולם.

אני   - האישי"  "הסיפור   - חדשה  בהופעה  לאחרונה, 
מגולל את קורות חיי ואת השפעת אדמו"רי חב"ד על 
ברוך  מאד  מצליח  המופע  בקריירה.  והצלחתי  קיומי 
הסיפוק  כי  לשמחתי,  פוסק  איננו  הזמנות  זרם  השם. 
מתקרבים  רבים  יהודים  כאשר  הוא  והעיקרי  הגדול 
חולק  אני  אותם  לסיפורים  חשיפה  בזכות  ליהדות 
מקבלים  למופע  הבאים  גויים,  והרבה  החדש  במופע 

ערך מוסף לדת היהודית. 
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על אותם אנשים הנחשפים אליי ואני אליהם, 
משתדל  אני  בעולם.  והסגנונות  הזרמים  מכל 

למלא את שליחותי בתועלת מירבית.

היום תחזור שוב להופיע בברודווי?

הגג  על  כנר  את  שוב  לי  הציעו  לאחרונה, 
שנים  שש  לפני  עד  אשר  תפקיד  בברודווי. 
שנים  כארבע  לפני  אבל  לעשות.  חשקתי 
הנישואין  ובמסגרת  רויטל  עם  התחתנתי 
על  וקבלתי  ובחסידות  ביהדות  התחזקתי 
בכנר  כבחמורה.  קלה  המצוות  עול  את  עצמי 

ורוקדות  שרות  המשתתפות,  הנשים  הגג  על 
… אינני יכול לבקש גברים במקומן... המחזה 
כן,  בנותיו…  ולא  בניו  ושבעת  לטוביה  יהפוך 

היום עם מודעות להלכות אני יותר מוגבל.

טלוויזיה  תוכניות  בכמה  מגלם  אני  זאת  לעומת 
היתה  ירושלים,  על  מהן  אחת  ארה"ב.  ברחבי 
מועמדת לפרס האמי העולמי. והיה בה נס עצום. 

מה היה הנס?

ומפיקה  מנהלת  גם  המשמשת  רויטל  אשתי 

pbs להפיק תוכנית על  שלי, פנתה אל ערוץ 
הגיעה  היא  לפגישה  שנה.   50 לרגל  ירושלים 
עם שמואל מיכאל בננו בן השבועיים וסיפרה 
כי הוא נולד ביום ירושלים ולכן איננה מוותרת 
על תוכנית בה דודו פישר מספר על ירושלים.

להם  היה  אך  נעימות,  מחוסר  הסכימו  הם 
תוך  מוכנה  תוכנית  להם  להגיש  עלינו  תנאי: 
30 ימים. pbs היא התחנה המרכזית בארה"ב 
עוצמתית.  לחשיפה  מביאה  בה  תוכנית  וכל 
להפקת  להבהרה:  חשובה  נוספת  נקודה 

פישר  דודו  של  אישי"  "סיפור  שומעים  כאשר 
כשחקן  חיי  על  בעיקר  אספר  כי  מיחים  הם 
המכובדות  הבמות  על  הופיע  אשר,  וזמר 
זמר...  מחזות  בהרבה  ראשי  ובתפקיד  בעולם 
של  הנס  בסיפור  ומתחיל  אותם  מפתיע  אני 
אימי שלי עם הרבי הקודם בשלשלת חב"ד רבי 

יוסף יצחק - הריי"צ.

דודו  של  חייו  סיפור  מתחיל  באמת  מאיפה 
פישר?

גיסא  פרידה  בשם  אישה  בשבט.  ו'   1932
חזקים.  צירים  עם  הרפואה  לבית  מובהלת 
על  הרופאים  החליטו  יסודית  בדיקה  לאחר 
או  לעובר  סכנה  המהווה  ההיריון  הפסקת 
הפלה  גם  ההן,  בשנים  קודמים.  וחייה  לחייה 
מאד  ומסוכן  קשה  ניתוח  של  סוג  הייתה 

ליולדת.

בשברון לב ובכאבים קשים בקשה פרידה גיסא 
להתפלל  הכנסת  לבית  שתלך  לאה  מאחותה 
לשלומה, האחות לאה רצה בשלג לבית כנסת, 
נכנסה לעזרת הגברים, פתחה את ארון הקודש 
וזעקה תפילה. לפתע, חשה טפיחה על שכמה.

היתה זו האישה המנקה את בית הכנסת. היא 
נגעה לליבה ולאה סיפרה על אחותה הנמצאת 
המנקה  הפלה.  לפני  ועומדת  חיים  בסכנת 
לקחה את לאה לביתו של הרבי הריי"צ. לארה 
)קויטעל( על מצבה של אחותה   כתבה בפתק 

ובקשה ישועה עבורה ועבור העובר.

זצ"ל  פייגלין  הרב  יצא  דקות  מספר  לאחר 
מכתב  בידו  הריי"צ,  הרבי  של  האישי  עוזרו 

תשובה של הרבי: 

אל הגברת פרידה גיסא שתחיה.

שהכל  יעזור  יתברך  ה׳  לבקשתך,  בתשובה 
יהיה כשורה וייוולד תינוק בריא ומלא חיות.

החולים,  לבית  הרבי  ברכת  עם  רצה  לאה 
בהגיעה לשם מהרו הרופאים לעברה וספרו כי 
קרה מקרה על טבעי: אחותה פרידה התחזקה 
לה  נולדה  רגילה  ובלידה  התרפאה  פתאום, 

תינוקת בריאה ויפה! התינוקת הזו היא אימי.

לאבי  ונישאה  הוריה  עם  ארצה  עלתה  אימי 
זצ"ל, אוד מוצל מאש הנאצים ימחה שמם.

להקת  את  הקמנו  שם  נחלים  בישיבת  למדתי 
התגייסתי  מצליחה,  צעירים  להקת  רון,  נחלי 

דרכי  את  והמשכתי  הראשית  הרבנות  ללהקת 
כחזן במשרות יוקרה.

1986 הוזמנתי לצפות במחזמר "עלובי  בשנת 
השחקן  מראה  חיי.  את  שינה  והוא  החיים", 
חשבתי  אותי,  ריגש  ז’אן  ואל  ז’אן  הראשי 
בהגיעי  תפקידו.  את  לבצע  אוכל  אני  גם  כי 
נחום  בזמנו,  שלי  מהאמרגן  בקשתי  ארצה, 
בייטל, לארגן לי אודישן למחזה עלובי החיים, 
להניא  ניסה  נחום  בעולם.  איפה  משנה  לא 
בארץ  יוצא  שהמחזה  בטענה  מהרעיון  אותי 
מוכרים  בתפקידים,  המלוהקים  והשחקנים 
את  וקיבלתי  התעקשתי  בישראל.  יותר 

התפקיד.

הפיק  אשר  מקינטוש  קמרון  האגדי  המפיק 
הגיע  בעולם  הגדולים  הזמר  מחזות  רוב  את 
הפכתי  החזן,  אני,  איך  לראות  כדי  לישראל 
בסיום  ז’אן.  ואל  ז’אן  הראשי  השחקן  להיות 
הפרמיירה קמרון ניגש אלי וביקש ממני להגיע 
לברודווי לגלם את התפקיד. התרגשתי מאד! 
לגלם  הוא  בעולם  אומן  כל  של  חייו  חלום 
יש  לו,  אמרתי  אבל,  בברודווי.  ראשי  תפקיד 
אוכל  לא  ולכן  דתי  יהודי  אני    - מגבלה  לי 
להופיע בשישי שבת ובכל חגי ישראל. חששתי 
כי יוותר על הרעיון אבל הוא ביקש זמן לחפש 
להודיע  והבטיח  שלך  הדתית  למגבלה  פתרון 

לי מתי אני מתחיל.

ללא  דברו  התקשורת  אמצעי  ובכל  בחדשות, 
חצי  עברה  אבל  לברודווי…  נסיעתי  על  הרף 
שנה או יותר ולא קיבלתי שום שיחה מקמרון 
מקינטוש. התקשורת החלה להציק לי …נו מה 

עם ברודווי?

אונים.  ובחוסר  קשה,  ייאוש  בתחושת  הייתי 
אמי הזכירה לי כי נולדתי בזכות הרבי הקודם 
של חב"ד וכדאי שכעת אפנה לרבי הנוכחי של 

חב"ד.

הגעתי לרבי וסיפרתי לו את העניין.  הביט בי 
יהיה  והכל  ביהדות  חזק  "תחזיק  ואמר  בחיוך 

בסדר".

כעבור שבוע קיבלתי טלפון מקמרון מקינטוש: 
"דודו קדימה בוא לברודווי התפקיד הוא שלך. 
השחקנים  אירגוני  בכל  להילחם  צריך  הייתי 
את  לך  לתת  הסכמתם  את  ולקבל  באמריקה 
ובשבת.  שבת  בליל  לעבוד  מבלי  התפקיד 
תופיע,  לא  בהם  ובימים  מיוחד  אישור  השגנו 

יהיה לך שחקן מחליף-גוי של שבת"

הבטחת הרבי התקיימה

מהו הרבי מלובביץ' עבורך? 

בעולם  היהדות  פני  את  שינה  אשר  מנהיג 
ידי  על  הנכון  למקום  היהודים  את  מוביל 
אלפי השליחים ברחבי העולם. הגעתי עשרות 
פעמים לרבי וברור לי כי חלק גדול מהצלחתי 

בחיים הינה בזכות ברכתו רבי.

אני חלק מהשליחים,  גם  כי  ויודע  אני מרגיש 
הסגנון אומנם שונה, אבל הכי מתאים להשפיע 

בסיום הפרמיירה קמרון 
ניגש אלי וביקש ממני 
להגיע לברודווי לגלם 

את התפקיד. התרגשתי 
מאד! חלום חייו של כל 
אומן בעולם הוא לגלם 

תפקיד ראשי בברודווי. 
אבל, אמרתי לו, יש 

לי מגבלה -  אני יהודי 
דתי ולכן לא אוכל 

להופיע בשישי שבת 
ובכל חגי ישראל"
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תוכנית טלוויזיה נדרשת לפחות חצי שנה של 
עבודה בלחץ. 30 יום, הם פרק זמן לא הגיוני 

לחלוטין!

היתה  התוכנית  ימים   25 ותוך  לישראל  חזרנו 
לא  הם  בהלם.  היתה   pbs מערכת  מוכנה! 
היה  עתה,  זאת.  לעשות  נצליח  כי  האמינו 
והם  שלהם.  בהתחייבות  לעמוד  עליהם 
לכל  לבחירות  התוכנית  את  להוציא  החליטו 
205 תחנות הטלוויזיה שלהם. דעתם היתה  ה 
ההפקה  תחשב  ירצו,  אחוז  עשרים  אם  כי 
בחרו  התחנות  כל  להפתעתם,  למוצלחת. 
לשדר את התוכנית. הרייטינג היה כל-כך גבוה 
שהם בחרו בתוכנית כמועמדות לאמי העולמי. 

הוא,  בעיני  ההצלחה  ושיא  הגדול  הסיפוק 
באופן  והיפה  הקדושה  ירושלים  חשיפת 

המקדש שם שמים ומקרב לבבות. 

זמר, מנחה תכניות טלוויזיה, חזן, שחקן, כוכב 
לילדים, למה אתה מרגיש הכי מחובר?

הקדוש ברוך נתן לי מתנות ואני מקווה שאני 
מצליח להשתמש בהן בהתאם לציפיותיו ממני 
- לשמח אנשים, לקרב יהודים ולקדש את שמו, 
שבכל פעם זה בא לידי ביטוי בדרך שונה. אם 
כזמר על במות מול אלפי אנשים או בתוכנית 
ולעיתים  אנשים,  מיליוני  לעשרות  טלוויזיה 
כחזן למאות… אני מתחבר לכל הדברים הללו, 
למאות  להחשף  שמחתי  הילדים  בקלטות  גם 
לכל  מחובר  אני  בעולם.  יהודיים  בתים  אלפי 

העשייות שלי.

איך  האחרונות,  בשנים  בדת  ההתחזקות  אחרי 
אז  בין  הבדל  יש  כחזן?  בתפילה  מרגיש  אתה 

להיום?

שאלה חשובה. היום התפילה היא לשם שמיים 
ולא עבור הדולרים. היום אני מבין את מעמדו 
מבחינה  קל  אינו  התפקיד  ציבור,  שליח  של 
רוחנית. בימים הנוראים, החזן נושא על כתפיו 
אני  הכבוד.  כסא  לפני  גדול  ציבור  תפילת 
משתדל לכוון בכל מילה והנגינה אינה מהגרון 

בלבד היא ממש מהנשמה.

איך אתה מפרה ומזין את נשמתך?

רויטל.  עם  שהתחתנתי  שנים  כארבע  לפני 
ברמת  גרנו  תניא.  איתי  ללמוד  בקשה  היא 
גינזבורג  יוסי  הרב  עם  ללמוד  זכיתי  אביב, 

והתמכרתי, נישמתי מצאה את אשר חיפשה.

ואני  בגליל  מגדל  למושבת  עברנו  לימים 
גם  הוא  שהיום  אילון  מוטי  הרב  עם  לומד 

להתקדמות החיפושים אחר האוצרות ולממצאים שהתגלו עד עתה כנסו לאתר החברה

שהם
שייכת לשבט יוסף

האבן של חודש

ב"ה

www.shefayamim.com

שפע ימים בע“מ

כיום מתכונן עם ישראל (הכלה)
ללכת מיד ממש לחופה בה נמצא החתן -

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא -
ולנישואין אלה יש לבוא עם הבגדים החשובים

והיקרים ביותר המשובצים באבנים יקרות בשפע רב.
(מעובד משיחת הרבי מליובאוויטש - שמחת בית השואבה תשכ"א)

שבט הייתי בתחושת ייאוש קשה, ובחוסר אונים. 
אמי הזכירה לי כי נולדתי בזכות הרבי הקודם 

של חב"ד וכדאי שכעת אפנה לרבי הנוכחי 
של חב"ד. הגעתי לרבי וסיפרתי לו את העניין. 

הביט בי בחיוך ואמר "תחזיק חזק ביהדות והכל 
יהיה בסדר"
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 - ואני  אשתי  בנוסף  קולח.  ומאד  חבדניק 
לומדים מידי בוקר אחר התפילה וזה בהחלט 

מפרה אותי…

במישור האישי, האהבה הגדולה שלי לאישתי, 
השנה  בן  לבננן  מיוחדת  וחביבות  למשפחה 
ביותר  חזק  דלק  הם  מיכאל  שמואל  וחצי, 

לאושרי.

במופע החדש בנך שמואל מיכאל שר איתך. בן 
שנה וחצי וכבר על הבמה?

בגיל  המובנים.  בכל  לי  דומה  שהוא  מסתבר 
חמישה חודשים הוא חזר אחרי בשירה והטון 

שלו היה מאד מדויק.

מעניין, אשתי בקשה ממני, עוד בטרם הרתה, 
לו  לקרא  אסכים  בן  לנו  יוולד  שאם  להבטיח 
כי מגיל צעיר  שמואל על שם שמואל הנביא, 
מאד היא הרגישה מחוברת לאישיותה של חנה 
חנה מדי  זימרה את תפילת  ומילדות  הנביאה 
בשמחה,  לרויטל  נענתי  קבוע.  באופן  בוקר, 
הוא  הפלא  שמואל.  נקרא  ע"ה  סבי  גם  כי 
ופטירתו  הולדתו  ביום  נולד  מיכאל  ששמואל 

של שמואל הנביא!

ומיכאל?

מיכאל  הוספנו  ז"ל  אבי  של  שמו  הוא  מיכאל 

מיכאל  שמואל  הוא  שמו  כלומר,  שני  כשם 
ובקיצור קראנו לו שמייכל )חיוך ביידיש(.

יש לך זיקה מיוחדת לשפת היידיש

עם  שפה  יידיש.  היתה  גדלתי  בו  הבית  שפת 
נהדרת.  ותרבות  משלה  חכמה  משלה,  הומור 
כי  נשכחה  קצת  ויפה.  מתוחכמת  מאד  שפה 
וחבל.  בה,  לדבר  הפסיק  כבר  הצעיר  הדור 
למזלנו, העולם החרדי נשאא נאמן לה לשפה 

וכך היא תשמר לנצח. 

אני מנסה ללמד את בני משפחתי קצת יידיש. 
עושה  שמייכל  אחד,  שיר  למדו  הם  בינתיים 
בהופעות.  אותו  ונשיר  חזרות  כעת  איתי 

הקהל, אוהב ומרוצה. 

מה בעשייה שלך גורם לך סיפוק, יותר מהכל?

והם  הצופים  של  ללבם  נכנס  אני  כאשר 
מספרים לי כמה המופע ריגש ושימח אותם. 

אתה רואה את עצמך היום כאדם שמח?

ההתחזקות  פעם.  מאי  והיום  שמח!!  הכי 
ביהדות משמעותה, לבחור חיי האמת. כי אמת 
באופן  התורה  את  מקיימים  לא  ואם  אחת  יש 
הנכון יש תחושת חסרון, אני ב"ה זכיתי ללכת 
והגעתי  עצמי  עם  שלם  להיות  האמת,  עם 

לכל  מאחל  שאני  אותה  האמיתית  לשמחה 
יהודי באשר הוא.

בדרך  היום  המתנהל  שלי  המשפחתי  הקן  גם 
תחושת  נותן  אהבה  הרבה  עם  נכונה  חיים 
הכללית  האמיתית  השמחה  אבל  שלמות. 

תהיה רק בגאולה.

המשיח, קרוב מתמיד?

אני מחכה לו בכל רגע נתון. בעבר לא כל כך 
תפסתי... היום אני חי את הגאולה.

ספר משהו שלא ידענו עליך…

אני מרגיש מאושר וצעיר מתמיד. להיות אבא 
מבורך  פנימי  שינוי  ולאחר  השם,  ברוך  בגילי 
מבחינה רוחנית, מהווה עבורי עונג גדול. אני 

מודה לבורא עולם על כל רגע.

חידוש  ועבורי,   – ידוע  לא  בטוח  ועוד משהו, 
פיש  גפילטע  שבת  לכבוד  מבשל  אני  גדול: 
ממש כמו בבית סבתא. לפעמים, כאשר החזרת 
אינה מספיק חריפה אני אוכל אותם עם סחוג. 

מה תעשה כשתהיה גדול?

אמשיך בעז"ה בעשייה הנפלאה שלי, כל עוד 
בורא העולם נותן לי כוח.  

ההתחזקות ביהדות 
משמעותה, לבחור חיי 

האמת. כי אמת יש אחת 
ואם לא מקיימים את התורה 

באופן הנכון יש תחושת 
חסרון, אני ב"ה זכיתי ללכת 

עם האמת, להיות שלם 
עם עצמי והגעתי לשמחה 

האמיתית אותה שאני 
מאחל לכל יהודי באשר הוא
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משיח כן בא

וגם מצלצל

חודש אדר, חודש השמחה, מזכיר לנו כי עכשיו זה רק הפרומו לקראת הדבר האמיתי, 
השמחה השלימה שנזכה לחוש ולחוות בבוא הגאולה     יצאנו להרכיב פלייליסט לקבלת 
פני המשיח והופתענו לגלות שתהיה זאת מחרוזת ארוכה בצלילים שונים ובמנעד מגוון 
של מוזיקאים: ישי ריבו, אברהם פריד, שי צברי, מרדכי בן דוד, עופר לוי, עמיר בניון, אהרון 
רזאל, ברי סחרוף, מתיסיהו, עובדיה חממה, חיים ישראל, איתי הררי, ביני לנדאו     הגרסה 

המוזיקלית של קיבוץ גלויות

ש. לוין

סביר להניח 
משיח,  "משיח,  המילים  בשלישיית  תיתקלו  שאם 
אוי  אוי  "אוי  של  הלחן  את  בעצמכם  תמשיכו  משיח", 
אין אחד שלא מכיר.  הזה, באמת  כי את השיר  אוי..." 
הוא יצא בשנת 92, שנה שהייתה מהפכנית בכל נושא 
זו  הייתה  אז  עד  אם  המשיח.  ובוא  הגאולה  בשורת 
רק אמונה רחוקה, הגיעה הבטחתו של הרבי שליט"א 
אכן  הזו  הנבואה  המשיח שהתגשמות  מלך  מליובביץ' 
לכל.  הבשורה  את  להפיץ  וביקש  בקרוב ממש,  תקרה 
זה  היה הטיימינג המושלם לזמר הוותיק ביותר במגזר 
דוד  בן  מרדכי  בכינוייו  הידוע  ורדיגר,  מרדכי  החרדי 
"משיח,  הפופלארי  בשירו  לפרוץ  בקיצור,    MB Dאו
משיח". השיר התפשט כאש של שמחה ואמונה בשדה 
להמנון  בעולם  נחשב  הוא  היום  ועד  גלותי  קוצים 
שרואים  פעם  בכל  אותו  לשיר  שמתחילים  חב"ד,  של 
חב"דניק. בן דוד מספר על השיר: "מונה רוזנבלום עבד 
באותם זמנים בעיקר כמעבד מוסיקלי, אבל שמתי לב 
שיש לו כישורי הלחנה. הרבה זמן ניסיתי לשכנע אותו 
גם להלחין. יום אחד  הרגשתי צורך אדיר להוציא שיר 
על 'משיח', אמרתי לו שאני רוצה להיפגש אבל בתנאי 
היה,  כך אכן  והוא מנתק את הטלפון.  ננעלת  שהדלת 
נכנסנו לחדר וכשזה הולחן, הרגשתי שזה הולך להיות 
להיות  הקב"ה  שזיכני  וב"ה  גלים,  שיעשה  אדיר  שיר 

שליח לשיר הזה".

›
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את ה'קרדיט' הוא בהחלט נותן לרבי: "אפשר 
השיחות  בהשפעת  נכתב  משיח  שהשיר  לומר 
של הרבי. למען האמת, גדלתי בבית של צדיק 
הרבה  מדבר  שהיה  זצ"ל  מריבניץ  הרבי  גדול 
ומתאונן על הגלות. כל הנושא הזה של משיח 
היה קרוב לליבי, העניין של משיח תמיד היה 
לעולם  חדר  שהמושג  מאליו  מובן  אבל  בדם, 
גם  השפיע  זה  ובוודאי  הרבי,  בזכות  היהודי 

עלי".

אישיים  במפגשים  לשתף  נהנה  ורדיגר 
מיוחדים שהיה לו עם הרבי. כשעבר בחלוקת 
שאולי  לרבי  מרדכי  אמר   92 בשנת  הדולרים 
היה זה עצה טובה שהרבי יבוא לארץ הקודש 
המערבי.  בכותל  היהודים  עם  ביחד  להתפלל 
יתנו  שאנשים  לו  אכפת  לא  כי  לו  ענה  הרבי 
נעשה  שאנחנו  מבקש  הוא  כעת  אבל  הצעות, 
עצות  לתת  לחפש  במקום  הגאולה,  למען 
הרבי:  הוסיף  אלו  דברים  בתוך  לאחרים! 
"אותך הצליח הקב"ה, יכול אתה להנות את ה' 

מגרונך... שהקב"ה יעזור לך".

מיוחדת  ברכה  לקבל  זכה  הוא  השירה  בעניין 
שנות  בתחילת  יותר,  מוקדם  במפגש  מהרבי 
במיוחד  לקבל מהרבי,  "העידוד שזכיתי  ה80. 
הרבי  מיוחד.  מאד  היה  שמחה,  של  בעניין 
אך  ישראל,  עם  את  לשמח  לי  איחל  תמיד 
לקבל  הרבי  לפני  כשעברתי  רבא,  בהושענא 
שתזכה  לי:  אמר  הרבי  כנהוג,  דבש  עוגת 
לשמח את עם ישראל עד ביאת משיח צדקנו 

ורק אז נשמח".

 

על הבמה הגדולה והמוארת, מול קהל אלפים, 
ניגש הזמר למיקרופון. התופים החלו להרעים 
בקצב מתרגש והולך, והוא אמר "אחיי ורעיי! 
נקבל  המשיח,  המלך  כשיבוא  מעט,  עוד 
אותו בשמחה ובשירה, וכולנו יחד נשיר-

באחד  הנודע,  פריד  אברהם  זהו   ."--
משירי הגאולה הראשונים שהתפרסמו 
במעגל חובק עולם, שיר שנועד לקבל 
"ברוך  בברכת  החדש  העידן  פני  את 
ברבות  מאז,  המשיח".  מלך  הבא 
הנבואה  להתממשות  והציפייה  השנים 
והיום,  שירים.  עשרות  עוד  נוצרו  הגדולה, 
פניו  את  נקבל  לא  המשיח,  המלך  כשיבוא 
בצלילים  ארוכה  במחרוזת  אלא  אחד,  בשיר 

קצות  מכל  זמרים  של  מגוון  ובמנעד  שונים 
קשת השירה היהודית, שתבהיר היטב שחיכינו 

והתכוננו לרגע הזה בדיוק. 

בז'אנר  מתבקש  באופן  החלה  התופעה 
פריד,  אברהם  ובזמר  החסידית,  המוסיקה 
על  שמדברים  שירים  של  בשיא  שמחזיק 
גרין,  יוסי  הוותיק  האגדי  המלחין  הגאולה. 
איתו  ועבד  משיריו  עשרות  לפריד  שהלחין 
צעיר,  בחור  בהיותו  הקריירה  מתחילת  ממש 

מספר על ההשראות:

הראשון  התקליט  שיצא  לאחר  קצר  "זמן 
שייע  האמרגן  אלי  הגיע  החנויות,  את  וכבש 
בשם  וצנום  צנוע  בחור  עם  יחד  מנדלוביץ' 
אותו  ראיינתי  פרידמן.  הכהן  שבתי  אברהם 
ואת  שלו  הנפש  את  יותר  להכיר  כדי  קצת 
השירה שהוא אוהב. שאלתי אותו: למה אתה 
חב"ד  חסיד  שהוא  ענה  הבחור  לשיר?  רוצה 
לי  סיפר  הוא  שלו.  השליחות  שזו  חש  והוא 
יהודי  ש'אף  בהכרזה  יצא  מליובביץ'  שהרבי 
לא יישאר בגלות' ושהוא מרגיש שהוא מוכרח 

להפיץ בעולם את המסר הזה.

הפסנתר  על  התיישבתי  מדבר,  הוא  "עוד 
והתחלתי לנגן. באותם רגעים נולד הפזמון של 
 ,No Jew Will Be Left Behind השיר הענק
יהיה  שלא  אומר  הרבי  של  למילים  שבהתאם 
יהודי אף יהודי אחד שיישאר מאחור, בגלות. 
על  כולו,  השיר  את  הלחנתי  יותר,  ומאוחר 
גרין  הלחין  בהמשך  כתב".  שפריד  המילים 
הגאולתי  נוספים שמוטיב המסר  רבים  שירים 
ההוא,  הצנום  הבחור  השני.  כחוט  בהם  עובר 
מכן  לאחר  קצר  זמן  התפוצץ  אגב,  פרידמן, 
לתופעת 'אברהם פריד' שאנחנו מכירים כיום. 

 

כפי שהזכרנו, לא לקח הרבה זמן עד שהאמונה 
לצוץ  החלו  המשיח  לבוא  החזקה  והציפיה 
תחנות  של  השמע  רשימות  דרך  גם  ולבקוע 

הרדיו הישראליות.

המוזיקה  של  ה'נסיך'  ריבו,  ישי  הזמר 
חיבוק  מקבל  החדשה,  הישראלית-יהודית 
הרדיו  מתחנות  בהופעות,  מהקהל  פוסק  לא 
שלו  בשירים  בתעשייה.  החשובים  ומהאנשים 
כמו  למשיח  שר  הוא  להתבלבל,  אפשר  אי 
היה עומד מולו פנים אל פנים, ומבשר ברבים 

ובאלבום  המצליחים  תקליטיו  בשני  משיריו 
ממנו  לחנויות,  אלו  בימים  שיוצא  השלישי 
סינגלים  כמה  לרדיו  להשיק  הספיק  כבר 
והפכו  גדולה  באהדה  הם  גם  שהתקבלו 

במהירות ללהיטים. 

שיר,  בכל  כמעט  שזור  הגאולה  מוטיב 
ובשירים כמו 'מציל אותי כל יום', 'קול דודי' 
חזון  את  מצייר  אתה  באים'  ימים  ו-'הנה 
אחרית הימים באופן כה מוחשי וקרוב. מהיכן 

ההשראה לזה?

ואמונה הם ערכים שחונכתי עליהם  "גאולה 
זמן  המון  שירים  כותב  אני  ובבית.  בישיבה 
לשירים  שהגעתי  לפני  ארוכה  דרך  ועשיתי 
להגיע  זמן  לי  לקח  בבית.  שאנשים שומעים 
קראתי  עצמי.  עם  מסויימת  מאוד  לשפה 
מדרשים, אני חוקר לעומק את כל הנבואות 
באה  שלי  השפה  לבוא.  לעתיד  שיתגשמו 
עם  יחד  לשירים  מכניס  שאני  מהמקורות 
שלי  בכתיבה  בו.  חי  שאני  והדור  ה'רחוב' 
לשעת  הלימוד  שעת  בין  לשלב  למדתי 

הפסקה". 

ימות  של  האופטימיות  את  מוצא  אתה  היכן 
המשיח עם כל מה שקורה מסביב? 

"בעיניי יש המון סימנים לגאולה." הוא עונה 
המון  נהייתה  האחרונים  "בדורות  ישירות 
החדש  בשיר  לך  ואענה  לרוחניות  קרבה 
'ימים באים' שמתעסק בזה. השיר מדבר על 
הנבואה שהנה ימים באים, בהם הנביא אומר 
לא יהיה צמא ולא רעב רק רצון לשמוע את 
הפירוש  פירושים.  כמה  ויש  האלוקים.  דבר 
שהדור  הפסוק,  של  בפשטות  הוא  הראשון 
לשאת  יוכל  לא  וכבר  החומריות  את  יעזוב 
שבהחלט  משהו  זה  רוחניות.  ויחפש  זה  את 

קורה היום.

בהקשר  שקשורה  נוספת  פרשנות  "ויש 
שלם  פרק  בתוך  נמצא  הזה  הפסוק  הכללי. 
שמדברת  תוכחה,  על  שמדבר  עמוס  בספר 
על הדור שיש בו רעב כל כך גדול, שכל מה 
שמציעים לו – הוא חוטף. וגם את זה אפשר 
לראות. הכמיהה לרוחניות היא עצומה, ולכן 
כל מה שמצטייר רוחני נלקח. אני מדבר על 
הנקודה הזו גם בשיר. הדור מצד אחד מאוד 

וכוחות.  בו המון עצמות  יש  רדוד מצד שני 
יש בו הרבה ניגודיות".

"היתרון שלי הוא שהקהל שלי מאוד רחב," 
מסכם ריבו "ואני לא תלוי בתחנת רדיו אחת. 
שלי  היצירה  חיובי.  מאוד  ממקום  יוצר  אני 
משברים  בלהוציא  דוגל  לא  אני  חיובית. 
לקושי,  הזה  לחיבור  מקום  גם  יש  החוצה. 
לא  זה  אותו  ולהעצים  משבר  לקחת  אבל 
כללי  באופן  שילוב.  איזה  יש  טוב.  בהכרח 
אני  אבל  אופטימי,  ויותר  חיובי  יותר  אני 
כותב את מה שכתוב. בכתובים מדברים על 
גאולה. ואם נחשוב גאולה – זה יקרה, רואים 
שזה כבר קורה. אני לא כותב שהשמש תזרח 
דברים  אלה  בתמונה  אמונה  יש  אם  בלילה. 

שאנחנו חווים עכשיו".

רציני  הוא  כמה  עד  להראות  כדי  וכמו 
שר  הוא  ואותם  כותב  הוא  עליהם  במסרים 
בפלייליסט שמתנגן לכם בכל מקום אפשרי, 
האלבום  על  לוותר  מוכן  "אני  אומר:  הוא 
השלישי,  המקדש  בית  בשביל  השלישי 

העיקר שתבוא כבר הגאולה". 

יותר  מזכירה  'תבוא',  שכבר  הזו,  הבקשה 
מכל את השיר "עומד בשער" של עמיר בניון 
הענק. והוא, בלי רומנטיזציה של המצב וגם 
פשוט  באמונה,  התחזקות  של  שהייה  ללא 
תובע בפה מלא ודורש ממלך המשיח "תבוא, 

אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים". 

שיבוא  תפילה,  למעין  הפך  הכל  "פתאום 
כאן  ויעשה  לו  מייחלים  שאנחנו  זה  כבר 
כשהיינו  "כבר  בראיון  בניון  אמר  סדר." 
יבוא מישהו  ילדים אמא שלנו אמרה שעוד 
שהמתים  רע,  יהיה  שלא  הכול,  את  שיתקן 
יקומו לתחייה. הדברים האלה מחלחלים בנו 
אותם  לוקחים  אנחנו  שהיום  רק  היום,  עד 

ברצינות. 

"אבל מי זה 'תבוא?' שכל אחד יחשוב. ואגב, 
זה גם מה שצריך להיות – שכל אחד יחשוב. 
ההוא שסובל מכאבים יגיד מתי תבוא הנחת, 
להשתחרר  יבקש  מייסורים  שסובל  ההוא 
שהם  יכוון  לילדים  שמתפלל  ההוא  מהם, 
בברכה  כמו  מהחיסרון,  חיים  אנחנו  יבואו. 
על  וחסרונן  רבות  נפשות  'בורא  האחרונה: 
מתפלל.  אתה   – לך  חסר  שבראת'.  מה  כל 
כואב לך – אתה מבקש שלא יכאב לך. אבל 
רוצים  יותר.  שיחסר  רוצים  לא  אנחנו  די! 
הזו  שהכמיהה  חיסרון.  ללא  אבל  לחיות, 

תהיה החיסרון האחרון". 

 

הדתי-לאומי  מהמגזר  הזמר  שגם  ייתכן 
אהרון רזאל 'חייב' את פרסומו הגדול לשיר 
אי  לאור,  יצא  כשהוא  הגאולה'.  זמן  'הגיע 
בלט  והוא  אליו  אדיש  להשאר  היה  אפשר 
זו  הישראליות.  הרדיו  בתחנות  במיוחד 

צויירה  בה  הראשונה  הפעם  הייתה 
פשוטות  כך  כל  במילים  הגאולה 
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אל הבמה הגדולה והמוארת, 
מול קהל אלפים, ניגש הזמר 

למיקרופון. התופים החלו 
להרעים בקצב מתרגש 
והולך, והוא אמר "אחיי 

ורעיי! עוד מעט, כשיבוא 
המלך המשיח, נקבל אותו 

בשמחה ובשירה, וכולנו יחד 
נשיר---".

זהו אברהם פריד הנודע, 
באחד משירי הגאולה 

הראשונים שהתפרסמו 
במעגל חובק עולם"

"
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הרוחני  העניין  את  שהפך  מה  לכל.  ונגישות 
האבסטרקטי הזה לבעל תמונה מציאותית. 

"הלחן נוצר במוחי בבוקר אחד, לפני כשלוש 
עשרה שנה." משחזר רזאל "הייתי בחור צעיר, 
גרתי בצפת, והבית שלי היה בית טיפוסי של 
אדם,  המה  הבית  'העיר-העתיקה-בצפת'; 
אנשים נכנסו ויצאו, 'בית זורם'. באותו בוקר, 
לי הניגון  ונולד  הסיטואציה נתנה לי השראה 
אמר  'לא  המילים  על  אז  שהיה  הפזמון,  של 

אדם צר לי המקום'

החברים,  לנגן.  והתחלתי  גיטרה  "לקחתי 
ובעצם כל מי ששמע, אהבו מאד את המנגינה. 
מספיק  מבטאות  לא  שהמילים  הרגשתי  אבל 
אחר  חודשים  כמה  ואז,  התווים.  עצמת  את 
כך, כשהייתי בראש השנה במירון, התחבר לי 
לפזמון באופן כמעט טבעי המילים "הגיע זמן 

הגאולה, הגיע זמן גאולתכם".

מאיפה 'נפלו' עליך המילים הללו?

קרדיט  לתת  רוצה  באמת  "אני  מחייך:   רזאל 
תמיד  מהרבי.  הגיע  בעצם  הזה  השיר  לרבי, 
ראיתי ברחובות שלטים וסטיקרים, עם הקטע 
שמעוני  בילקוט  המפורסם  המדרש  מתוך 
זמן  הגיע  "ענווים,  צוטט:  תמיד  שהרבי 
המילים  את  שראיתי  פעם  בכל  גאולתכם". 
מאד,  אליהם  התחברתי  התרגשתי,  הללו, 
שיר.  זה  על  לעשות  חייב  שאני  והרגשתי 
באותו ראש השנה פתאום התחברו לי המילים 
קליט  מתאים,  ממש  שזה  וראיתי  והמנגינה, 
'זמן  על  פיוט  גם  ראיתי  במירון,  אז,  ומרגש. 

הגאולה', ממנו שאבתי רעיונות נוספים לשיר, 
כמו הקטע 'אני שומע ינון ואליה'" 

רבי  הפייטן  של  הפיוט  על  מדבר  כשרזאל 
בענווה  מסתיר  למעשה  הוא  שבזי,  שלום 
זכה  לו  עכשווי",  "פייטן  הייחודי:  הכינוי  את 
בעקבות השיר 'הגיע זמן הגאולה'. "כשהלכתי 
"הרגשתי  אהרון   ממשיך  השיר"  את  לבצע 
ממש שזה לא אני הוא ששר ומדבר, אלא כוח 
עליון מדבר דרכי ושאני רק השליח לבצע את 

השליחות.

"האמת היא, שניתן לומר ש'הגיע זמן הגאולה' 
ממש 'יחצ"ן' אותי, והפך אותי לזמר מפורסם. 
הוצאתי  הגאולה'  זמן  'הגיע  האלבום  לפני 
כמו  להיטים,  היו  בהם  שגם  תקליטים  שני 
לא  עדיין  אבל  התיבה',  מן  ו'צא  רבים'  'מים 
הגאולה'  זמן  'הגיע  והשיר  מוכר,  הייתי ממש 
פשוט הקפיץ אותי כמה שלבים. באותם ימים 
השיר כיכב בראש רשימות המצעדים בתחנות 
הרדיו הדתיות, ואפילו – מה שהיה מאוד נדיר 
בתקופה ההיא, לפני שלוש עשרה שנים, נכנס 
בתחנות  והושמע  ג'  ברשת  השירים  למצעד 
באמת  נכנס  השם,  ברוך  השיר,  רבות.  רדיו 
יכול לעשות  לא  אני  היום,  עד  לכל הקהלים. 
בעצם  וזה  הזה,  השיר  את  לשיר  בלי  הופעה 
'השיר שלי'. הוא שקידם אותי, איתו אני תמיד 

מופיע והוא האהוב ביותר על הקהל שלי. 

תפס  הזה  הקליט  השיר  כמה  להסביר  כדי 
הוא  אחרי,  שנים  גם  רזאל  של  להיט  ונשאר 
פעם  מעניין.  קוריוז  לך  "אספר  מדגים: 
הוזמנתי להופעה ב'עיר דוד'. מדובר למעשה 
בהופעה במקום פתוח, כאשר כל הזמן אנשים 

עוברים שם. תכננתי להופיע כמו שאני רגיל, 
בכל  בפועל,  מגוון משירי.  ולבצע רפרטואר 
ביקשו  הם  חדשה,  קבוצה  שהגיעה  פעם 
'הגיע  בבקשה  לנו  תשיר  רזאל,  "היי,  ממני, 
אותו  את  ששרתי  יצא  כך  הגאולה'..  זמן 

השיר, שש שעות, כמעט ברציפות.

מה לדעתך גרם להתרחבות התופעה?

הגאולה!"  זמן  הגיע  זה שבאמת  ספק,  "ללא 
סבתא  לכל  "בעבר,  בכך  בטוח  אהרון 
הייתה רקמה של הכותל המערבי על הקיר, 
נוגה  במנגינה  מאמין'  'אני  היו  והשירים 
ומלאת כיסופים וערגה. פעם הצורך במשיח 
מרגישים  היום,  ואילו  המשברים  בגלל  היה 
תחושה  ישנה  בא.  משיח  הנה  שהנה,  פשוט 

חזקה שהנה, זה ממש קורה.

חוצה  בהחלט  משיח,  לשירי  "ההאזנה 
סרוגות,  כיפות  ספרדים,  חילונים,  מגזרים, 
חרדים, כולם. השירה על משיח מלהיבה את 
רזאל להבהיר,  ישראל", טורח  זה עם  כולם. 
זה  שלי.  לשירה  או  לשירים  קשור  לא  "זה 
אליו  כמהים  רק  לא  שכולם  משהו  באמת 
הגאולה!".  זמן  ש"הגיע  מרגישים  אלא ממש 
"אנשים   – בחיוך  אהרן  אומר   – לפעמים 
לא  מדי,  יותר  הזה  למסר  מחוברים  אפילו 
ואומרים,  ברחוב  אותי  עוצרים  אנשים  פעם 
ואני  הגאולה?!"  זמן  יגיע  מתי  נו,  "רזאל, 
מזכיר להם, שאני רק שר, אני לא בורא עולם 

או משיח".

 

טאבו  לא  זה  שהמשיח  מסתבר 
והדתי.  החרדי  המגזר  של 
והתקווה  העמוק  הגעגוע 
בנו  טבוע  הגאולה  לבוא 
תמיד וקורות אותם הימים 
כל  על  לטובה  ישפיע 
הוא  באשר  יהודי 
ואפילו לכל יצור עלי 
ישי  כמו  אדמות. 
בניון,  עמיר  ריבו, 
האמנים  הם  רבים 
ם  י ר ש כ ו מ ה

בוא  את  ורוצה  החפץ  להם  אחד  שלב 
הגאולה.

הפעולה  משיתופי  אחד  את  נזכיר  אם  די 
בשנים  כאן  שנעשו  והמרשימים  המיוחדים 
סחרוף  ברי  זמיר,  דניאל  של  האחרונות 
יחד  המבצעים  מתיסיהו,  הרגאיי  וכוכב 
דודי  "יבוא  האגדי  לפיוט  מופלאה  יצירה 
יחיש צעדיו". שלושה אמנים, מעולמות תוכן 
למגוון  המצטרפים  שונים,  סגנונות  שונים, 
חממה  עובדיה  כמו  מוזיקאים  של  מסחרר 
"השלום  על  שיר  שהוציאו  עקיביוב  וגיל 
בשלום  שעוסק  יפהפה  שיר  מבקש",  שאני 

ובגאולה.

בוא  של  שהקונספט  מגלה  אתה  אט  אט 
כמו  ממש  קצוות  לאחד  מצליח  המשיח 
למצוא  ניתן  כך  גלויות...  קיבוץ  הייעוד של 
עם  ישראל,  חיים  החסידי-מזרחי  הזמר  את 
החזירנו  מנורה,  לך  "בנינו  המרגש  השיר 
לירושלים הבנויה, ושלח לנו משיח במהרה, 
הסינגל  את  הישועה",  יום  את  לנו  ותקרב 
הים-תיכוני  הזמר  של  והציני-משהו  הקצבי 
כי  תזדרז  "משיח  ששר  הררי  איתי  הצעיר 
אין לי סבלנות עוד מעט אני כבר מאבד פה 

ת'שפיות".

צברי  שי  והמעניין  המיוחד  המוזיקאי  גם 
בקולו הייחודי הכולל צעקות, שריקות ומיני 
ותשוקתו  תקוותו  את  לתעל  ידע  תנועות, 
מקורי  ביצוע  לכדי  הגאולה  לעידן  הפנימית 
במיוחד לשיר העוסק בגלות וגאולה, "המלך 
תביאני חדריך, שם אתן בכיי לך, שם גלותי, 
כבוד  של  מקום  קיבל  אשר  חדריך",  המלך 
לפני  שהשיק  "שחרית"  הבכורה  באלבום 

שנתיים וחצי.

לנדאו,  ביני  ורענן,  יצירתי  כוכב  עוד 
את  לקח  היהודית  המוזיקה  של  מהז'אנר 
כישרון ההבעה והצליח לתרגם את העוצמה 
שיכולת  במילים  והמוזיקלית שלו  הרעיונית 
את  לנדאו,  של  מליבו  פרצו  כי  להרגיש 
והבלתי  הארוכה  והציפייה  העמוק  הגעגוע 
נגמרת של עם ישראל לגאולה; "היום הגדול, 
הנה הוא בא, חמור לבן ועל גבו אדם, שיראה 

איך לאהוב את כולם".

אי אפשר לחתום את הכתבה בלי להזכיר 
הגדול  המוביל  המזרחי  הזמר  את 

נמכרו  שאלבומיו  האיש  לוי,  עופר  מכולם, 
לירות  וממשיך  עותקים  מיליון  מ-2  ביותר 
כיהודי  אשר  זה,  אחר  בזה  חדשים  שירים 
ההזדמנות  את  פספס  לא  כמובן  מאמין 

להפיק שיר על הגאולה בסגנון הייחודי לו.

לוי שר במילים שלא משאירות הרבה מקום 
הקודשים,  לקודש  אלייך  "באתי  למחשבה: 
אלייך  עד  בעצמותי,  עמוק  אותך  להרגיש 
אחרי ימים בגולה, אל הכותל המדמם בכאב 
של שנים". במהלך השיר מלווה קריאת שמע 
ישראל בצעקה רמה אותה מקפיד לוי לבצע 

בכל הופעה בשנים האחרונות.

עופר, מתי המשיח יבוא?

כל  בינינו.  נמצא  כבר  הוא  פה,  כבר  "משיח 
כולו שייך לקב"ה. כשהוא יתגלה נבין ונלמד 
כולנו את הנבואה, את חכמת ה'. משיח הוא 
לנו  יש  יבוא?  הוא  מתי  המלך.  דוד  מזרע 
רמזים ואותות, אנחנו מאמינים שהוא בפתח 
ויהי רצון שיתגלה במהרה בימינו אמן. איך 
ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  בחב"ד?  אומרים 

מלך המשיח לעולם ועד".

מוזיקה  חזנות,  דיסקו ,  ג'אז,  רוק,  רגאיי, 
כולם  וקלאסית,  עממית  מזרחית,  חסידית, 
האמונה  של  הצליל  את  להשמיע  יודעים 
כבר  המשיח  ימות  הגאולה.  בבוא  הקרובה 

אמרנו?  

•

ישי ריבו: היצירה שלי חיובית. 
יש גם מקום לחיבור הזה 

לקושי, אבל לקחת משבר 
ולהעצים אותו זה לא בהכרח 

טוב. בכתובים מדברים על 
גאולה. ואם נחשוב גאולה – 

זה יקרה, רואים שזה כבר קורה

עופר לוי: משיח כבר פה, 
הוא כבר נמצא בינינו. יש לנו 

רמזים ואותות, אנחנו מאמינים 
שהוא בפתח ויהי רצון שיתגלה 

במהרה בימינו אמן.
איך אומרים בחב"ד?

"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
המשיח לעולם ועד"

עמיר בניון: כבר כשהיינו 
ילדים אמא שלנו אמרה 

שעוד יבוא מישהו שיתקן 
את הכול, שלא יהיה רע, 
שהמתים יקומו לתחייה. 

הדברים האלה מחלחלים בנו 
עד היום, רק שהיום אנחנו 

לוקחים אותם ברצינות

"
"

"
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1927, מ  – ה'תרפ"ז  שנת  של  וסקבה 
לא האירה פניה ליהדות. פחד עמד 
של  משב  כל  ושיתק  הקפוא  באוויר 
ולנפש  לנפשם  חששו  אנשים  דתיים,  חיים 
לעורר  העלולה  פעולה  מכל  ונמנעו  יקיריהם 
היהודית  השלוחה   – ה'יבסקציה'  חמת  את 
לפני  מתחת  אך  הקומוניסטית.  המפלגה  של 
סיכון  תוך  יהודי  וחינוך  חיים  חילחלו  השטח 

המשול כהתאבדות.

לדורות  ונצרב  נחרט  שנה  אותה  של  פורים 
המועצות,  ברית  יהודי  של  הטרופים  בימיהם 
הדרך  את  פשרות  ללא  והורה  הסעיר,  זיעזע, 

לשרוד.

הכוונה היא לדברי אדמו"ר הקודם בשלשלת 
הפורים,  במסיבת   - יצחק  יוסף  רבי   - חב"ד 
לאוזן,  מפה  רוסיה,  ברחבי  הדהדו  דבריו 
מאיש לאיש ובעיתונות הכתובה, נסכו כוחות 
ומנגד  האיתנה,  בעמידתם  להמשיך  ביהודים, 
ה'יסבקציה'  אנשי  של  דמם  את  הרתיחו   –

וגררו מלחמת חרמה.

מה קרה באותו פורים?

ויהי בחצי הלילה, בעיצומה של ההתוועדות, 
את  וגילה  חולצתו  את  פתח  נעמד,  הרבי 
ליבו:  מקירות  וזעק  חזהו  על  הכה  ליבו, 
אחים יהודים, אין לנו דרך ולא ברירה, ]חוץ[ 
מסירות  של  ים  בתוך  עצמנו  את  מלהשליך 

נפש!

הוא זעק על חינוך הילדים, ללא פשרות, ללא 
למישהו  יאמרו  "אם  החיים.  במחיר  גם  חת. 
לא  כי אם  ]גויי[  לבית ספר  ביתו  למסור את 
יעשה כן יערפו את ראשו, עליו לתת את ראשו 

לעריפה ולא לשלוח לבית ספר של הגויים!

הוא  המעמד  על  עצמו  הרבי  של  בתיאורו 
כותב: ". . כל השעה ההיא ישבתי, וידי על פני 
והדמעות התגלגלו בפרא רב, כמובן אשר אלו 
יותר,  עוד  התלהבו  הנה  מעמד,  באותו  שהיו 
הניגונים  מאותם  וזמרה  בשיר  קולם  והגביהו 
אשר הם עצמם )בלי שום זכרונות( מעוררים 
בזכרון,  עולה  הכל  כאשר  בפרט  הלב  את 

פתוח  הלב  כאשר  וחומר  קל  בן  וחומר  וקל 
ובהתרגשות בלתי מוגבלת.

ולפתע  עז,  רושם  עלי  פעלו  יחדיו  אלה  כל 
עליתי  או  מרום,  מענני  ירדתי  כאלו  פתאום 
לי(  סיפרו  )כן  ממקומי  עמדתי  רבה,  מתהום 
כולי נלהב ורועד ואפתחה פי, בדברים כאלה: 
ברוסי'  יהודי הנמצא  כל    .  .  . יהודים  אחים, 
בתים  בעלי  ומעמד,  גיל  עדה,  הבדל  מבלי 
תקופת  את  לזכור  צריכים  ואינטליגנטים, 
תורה  עבור  ונשחטו  נשרפו  בה  האינקווזיצי' 
שהוא  לומר  צריך  יהודי  כל  מצוות,  ועבור 
ביסוד  בהשתתפות  יהדותו  ולהראות  יהודי 
רגע  שיזכור  יהודי  כל  יהודי[  ]ביה"ס  "חדר" 
בתוך  עצמנו  את  ונשליך  בואו  יהודים  זה, 
אש מסירות הנפש. כל אחד יזכור כי לוקחים 
ממנו את ילדיו, רוצים לעשות מאיתנו ערירים 
רחמנא ליצלן, מחויבים אנו כולנו מבלי הבדל 
בתים,  בעלי  מלמדים,  שוחטים,  רבנים,  אם 
אנשים  רופאים,  משפטנים,  רוכלים,  סוחרים, 
יהודים  לדעת:  צריכים  יחד  כולם  ונשים, 
בפועל  נפשנו  את  למסור  והולכים  אנחנו 
ממש, להישרף חלילה עבור התורה והמצוות, 

ולזכות – לבנים ולבני בנים - - -"

לא  אקדח   ,2018  / ה'תשע"ח  בשנת  אנחנו 
מאיתנו  המונע  דבר  ואין  ברקתינו  דוחק 
חינוך  ילדינו  את  לחנך  או  מצוות  לשמור 
יהודי. שום אדם בעולם לא יכול למנוע יהודי 
ההיסוס?  אם-כן  מאיפה  באלוקיו,  מלדבוק 

מנין החשש מ'הדתה'? שרידי הקומוניזם?

ומוסברת  מחייכת  נינוחה,  ה'תשע"ח  יהדות 
ועלינו מוטל להיות שגריריה הנאמנים, לגלות 
מה  הוא,  מה  לו  לספר  יהודי,  בעוד  אותה 
ממקורות  הניזונים  כוחותיו  ועל  בתוכו  טמון 

אחרים.

אש  של  פורים  הוא   )1927( תרפ"ז  פורים 
הוא   )2018( תשע"ח  פורים  נפש,  ומסירות 
אותו  נשמור  לא  ושמחה.  אהבה  של  פורים 
לעצמנו, נשחרר ממנו לשכנים ממול, לשומר 

של הסוֶפּר ולגברת מהדואר.  

פורים של אש
עבודת הבירורים

בצלאל עמית

אנחנו בשנת ה'תשע"ח 

/ 2018 ,אקדח לא דוחק 

ברקתינו ואין דבר המונע 

מאיתנו לשמור מצוות 

או לחנך את ילדינו חינוך 

יהודי. שום אדם בעולם 

לא יכול למנוע יהודי 

מלדבוק באלוקיו, מאיפה 

אם-כן ההיסוס? מנין 

החשש מ'הדתה'? שרידי 

הקומוניזם?
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שמחה למכירה
מחשבות טובות

אביטל חיים

אם מ שמחים.  להם,  טוב  אשר  אלה 
מוכח  שמחים,  פחות   - טוב  פחות 
מפורש,  ילדים  שיר  ואפילו  מדעית 

"ִמי שטֹוְבלֹו ְוָשֵמח, ַכּף ִיְמָחא". 

ומחבק  מחייך  בחדווה,  רץ  ילד  ראיתם  אם 
אתמול,  רב  איתה  אשר  אחותו  את  אפילו 
קיבל  אולי  שמח,  הוא  כי  להניח  סביר 
אם  שמחתו.  ומכאן  חדש,  להיט  צעצוע 
הוא  בחתונה,  כוחו  בכל  רוקד  אדם  ראיתם 
לו  יש  מתחתן.  בנו  אולי  שמח,  מאוד  ודאי 

סיבה לשמוח.

אם ראיתם אדם שפוף-ראש צועד ברחוב, הוא 
מאד עצוב, כך נראה, אולי איבד אדם קרוב. 
ילד  ראיתם  אם  עצוב.  להיות  סיבה  לו  יש 
הולך קרוב לגדר מבלי להתייחס לחבריו, הוא 
מן הסתם עצוב, אולי המורה צעק עליו. לכן 

הוא עצוב.

אבל אם ראיתם אדם רוקד באמצע הרחוב 
בסתם יום של חול, מגבעת חבדית לראשו, 
'משיח'  מילים  כמה  מידי  מזכיר  והוא 
שמח,  הוא  שירה,  כדי  תוך  'גאולה'  או 
יש  כי  לומר  הכרח  אין  אבל  להניח,  סביר 
אותו,  לשאול  ניגש  אם  לשמחתו.  סיבה 
 – ילדים  מנין  לכמעט  אב  הוא  כי  נגלה 
את  לטרדות,  מקור  גם  המהווים  מתוקים, 
לשלם,  סיים  טרם  הדירה,  על  המשכנתא 
התחבורה  ואפשרויות  כבירים,  חובותיו 
חשמליות  באופניים  מסתכמות  שלו 

ואוטובוסים.

מנין אפוא השמחה? שוחה בדבש???

 

'שמחה בטהרתה', שמחה פחות  קוראים לכך 
אינה  אשר  שמחה  מטרתית.  ויותר  סיבתית 
שמחה  אלא  ואחרים,  אלה  ממצבים  נוצרת 
סובייקטיבית  פחות  שמחה  מצבים.  היוצרת 
מי  וגם   - לו  שטוב  מי  אובייקטיבית.  ויותר 

שלא - כף ימחא. וישמח.

לשמוח?  המתעקשים  החסידים  על  עבר  מה 

טבעית,  לא  בצורה  הרגש  את  לכופף  מדוע 
ואיך – למען היושב בשמים – הם עושים זאת?

 – ה'תשמ"ח  בשנת  שם  נעוץ  הענין  שרש 
'שטף'  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי   .1988
- בשמחה.  והשנה התאפיינה   - את החסידים 
עמד  הוא  שנה  באותה  רבות  בהתוועדויות 
שירת  את  ידיו  בשתי  ועודד  קומתו  מלוא 
החסידים בצורה מיוחדת – כפועל נגזר משמה 

של השנה – שנת ה'תשמ"ח.

שיאו של הענין בשלהי השנה – חודש אלול 
שמחה  מבצע  חדש,  'מבצע'  פתח  הרבי   –
מעמד  באותו  סיפר  הרבי  הגאולה.  להבאת 
כל  את  ניסו  כי  המופתע  החסידים  לקהל 
אחת  שיטה  אבל  המשיח,  להבאת  השיטות 
עמדה  מדוע  השמחה!  עבודת   - בצל  עמדה 
לשמוח:  לא  מדי  רבות  סיבות  היו  כי  בצל? 
לא  ועוד.  אסונות  רדיפות,  הגלות,  צער 
שעכשיו הכל סבבה, אבל עכשיו אין ברירה, 
מוכרחים  המשיח,  את  להביא  מוכרחים 

לשמוח.

בריקודים.   - הרחובות  אל  חב"ד  יצאה  שוב 
לשמוח?  סיבה  הייתה  החסידים  לכל  האם 
בשמחה  מדובר  הפעם  ממש.  לא  הסתם  מן 

בטהרתה.

 

כנפיו,  את  עלינו  פורש  אדר  חודש  כאשר 
צלופניו, אוזניו ממולאות הפרג ומפזר מעלינו 
בשמחה.  להרבות  נדרשים  אנו  סוכר,  אבקת 
ִמיֶשה  "ִמיֶשה  מפורש,  שיר  אפילו  ויש 

ִמיֶשִנְכַנס ָאָדר, ַמְרִּבין ְּבִשְמָחה"

יש,  אם  ואפילו  לשמוח?  סיבה  לנו  אין  ואם 
לא תמיד היא מצדיקה החצנה, לא תמיד היא 
כאשר  אבל  אליה.  אחרים  סחיפת  מצדיקה 
מלובביץ'  שליט"א  הרבי  בקריאת  שניזכר 
לשמוח ולשמח ללא סיבה, אך עם מטרה, לא 
נתחפר בעצמנו, אדרבא, נחייך, נצחק, נרקוד, 
נרקע, נזמזם, נפזם, נשיר, נחבק ונעניק לעוד 
 100% "שמחה  הנקרא  היקר  מהמוצר  אדם 

טבעית".   

כאשר חודש אדר פורש 

עלינו את כנפיו, צלופניו, 

אוזניו ממולאות הפרג 

ומפזר מעלינו אבקת 

סוכר, אנו נדרשים להרבות 

בשמחה. ויש אפילו שיר 

מפורש, "ִמ יֶש ה  ִמ יֶש ה 

ִמ י ֶש ִנ ְכ ַנ ס  ָא ָד ר,

ַמ ר בִּ י ן  בְּ ִש מָח ה"...
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אוזני המן מקמח כוסמין
מצרכים לבצק:

8 כוסות קמח כוסמין 

1/2 כפית מלח

2 כפות סודה לשתיה

1/2 כוס סוכר קוקוס

1 כוס שמן קוקוס במצב מוצק

2 וחצי כוסות מיץ תפוזים סחוט טרי

2 כפיות מיץ לימון סחוט טרי

מצרכים למילוי:
25 תמרים שהושרו לפחות חצי שעה

3 כפות קקאו

2 כפות שמן קוקוס

1 כפית תמצית וניל

אופן הכנת הבצק:
סודה  מלח,  כוסמין,  קמח  לבצק;  המצרכים  את  וללוש  לעבד 
הכוס  חצי  )את  תפוזים,  מיץ  להוסיף  קוקוס.  סוכר  לשתיה, 

האחרונה, להוסיף בהדרגה, רק אם יש צורך!(. ללוש לבצק

להוסיף מיץ לימון. ללוש שוב ולהכניס למקרר לשעה

אופן הכנת המילוי:
לערבב עם בלנדר מוט את התמרים ושמן הקוקוס. להוסיף את 

הקקאו ותמצית הווניל לערבב ידנית.

לרדד את הבצק דק דק ) 3-4 מ"מ(. לקרוץ עיגולים בעזרת כוס, 
להניח מעט מהמילוי במרכז, לסגור למשולש וליצור אוזני המן.

את  יראו  שלא  )כך  לחלוטין  המשולשים  הידוק  על  להקפיד  יש 
המילוי(, כיוון שהם נפתחים בתנור.

לחמם תנור ל 180 מעלות ולהכניס לכ 20 דקות או עד שהתחתית 
מזהיבה. 

פורים
לזכר  אסתר',  'תענית  הקרוי  צום  ביום  לפני,  יום  מתחיל  פורים 

 
הצום אשר גזרו על עצמם אסתר ויהודי שושן הבירה כדי לשנות את 
רוע הגזירה. לכן צמים בי"ג באדר - יום רביעי 28 לפברואר 2018: לא 
שותים ולא אוכלים מאומה החל מעלות השחר עד אחר צאת הכוכבים.    

לאחר סיום הצום, בליל י"ג באדר, נפתחת החגיגה הגדולה בקריאת 
 

"מגילת אסתר" בה מתואר סיפור הנס. בחג הפורים אנו מקיימים ארבע 
מצוות: מקרא מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ומשתה ושמחה. 
יחדיו מרכיבות מצוות אלה פסיפס מרהיב המשלים את עצמו עם המ"ם 

החמישית – האמונה והציפייה למשיח המתחיל אף הוא באות מ"ם:

בליל  פעמיים:  המגילה  קריאת  את  שומעים  בפורים,  מגילה:  מקרא 
קלף,  מגילת  נקראת מתוך  באדר. המגילה  י"ד  ביום המחרת,  הפורים 
וחשוב להאזין לכל מילה. כאשר קורא המגילה מכריז את שמו של המן, 

המאזינים ימחו את זכרו של המן הרשע ברעשנים וברקיעות רגליים. 

לאביונים.  - מתנות  מיוחדת  בפורים, מצוות צדקה  לאביונים:  מתנות 
או  נזקקים,  לשני  לפחות  צדקה  לתת  לו".  נותנים  יד  הפושט  "כל 
מצוות  כל  כמו  לנזקקים.  אותו  שיחלק  לגורם  כסף  סכום  להעביר 

הפורים, כדאי לעודד את הילדים להשתתף במצווה חשובה זו.

על-ידי  היהודית,  האחדות  את  מדגישים  הפורים  בחג  מנות:  משלוח 
משלוח 'מנות' – מאכלי מזון, איש לחברו ואישה לחברתה, להפריך את 
טענת המן: "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד". את המצווה יש לקיים במהלך 
משקאות(  ירקות,  )פחמימות,  מאכל  סוגי  שני  משלוח  על-ידי  היום, 

מוכנים לאכילה. נהוג להעביר משלוח המנות ליעדו, ע"י שליח.

החג  ושמחה".  משתה  "ימי  להיות  נקבעו  פורים  ימי  ושמחה:  משתה 
לערוך  יש  פורים  סעודת  את  כי  נקבע  בתלמוד  אך  מהלילה,  מתחיל 
דווקא ביומו של החג. כחלק ממצוות החג מצווה לשתות יין, כי הנס 

נעשה באמצעות משתה היין אותו ערכה אסתר לאחשורוש.

 בברכת המזון ובתפילות היום מוסיפים קטע מיוחד "ועל הניסים. 
.בימי מרדכי ואסתר".

יש להקפיד לקיים את מצוות הפורים, לפני שקיעת החמה.
 

גדולי  שמחה.  להוסיף  נועד  ותחפושות  מסכות  ללבוש  המנהג 
 

של  המתבוללת  שההתנהגות  לכך  רומז  המנהג  כי  הסבירו  החסידות 
היהודים בימי אחשוורוש הייתה רק בהנהגתם כלפי חוץ.

שושן פורים - בשושן הבירה, בירושלים ובערים מוקפות חומה חוגגים 
 

את פורים בט"ו אדר. יש ערים בהם, מחמת הספק, חוגגים את פורים יומיים – 
י"ד וט"ו אדר, כך בצפת, טבריה ועוד. במרבית חלקי הארץ, חוגגים את פורים, 

כאמור, בי"ד אדר, ועבורם, נחשב ט"ו אדר ליום שמחה ואיסרו חג..

אז מה בתכל'ס?
שם: 

מיכל  לויטין.

גיל: 

.34

מקום מגורים: 

לוד. 

במה אני עוסקת: 

במילים  או  נשים",  לשמח  הוא  עיסוקי 
פשוטות סטנדאפיסטית וזמרת לנשים. 

כמה מילים על המקצוע שלי: 

אני מופיעה בהצגות יחיד, מצחיקה, משמחת, 
הארץ.  ברחבי  ומרקידה  שרה  משחקת, 
בהם  ממערכונים  בנויים  שלי  המופעים 
חיקויי,  כולל  דמויות,  לשלל  מתחפשת  אני 
מהחיים  קומיות  סיטואציות  לבמה  ומביאה 
היא  באשר  אישה  כל  הסובבים  בנושאים 

במעגל החיים בליווי מוזיקלי. 

סדר היום שלי: 

הופעות  או  חזרות  אין  בהם  רגועים,  בימים 
בוקר, אני משתדלת לקום לחבק את הילדים 
לפני צאתם למוסדות. כן, הבנתם נכון, בעלי 
ולגנים.  הספר  לבתי  אותם  ולוקח  מארגן 
אני  הולכים,  שהם  אחרי  סנדוויצ'ים.  כולל 
בסביבות  טבעית  ליקיצה  עד  לישון  חוזרת 
מאוחר  הגז.  על  סירים  ו'מעמידה'   12 השעה 
צהריים  לארוחת  הילדים  את  מקבלת  יותר, 
מתכוננת  להתארגן,  ומתחילה  משותפת 
בדרך  חוזרת   אני  ממנה  להופעה,  ליציאה 

כלל אחרי חצות, רצוצה אך מרוצה.

מה נותן לי העיסוק:  

שלי.   האישי  הביטוי  של  עצמית  הגשמה 

בעצם  הפנימית  השמחה  כמובן.  פרנסה, 
הבמה  על  לעמוד  לי  ניתנה  אשר  היכולת 
שמחה  לי  נותנת  נשים,  ולהצחיק  ערב  ערב 
וכאמא  כרעיה  הפרטיים  לחיי  ואנרגיה 
שלי  החומר  רוב  את  המספקים  ילדים,  ל6 
הזכות   כי  חשה  אני  הכל,  מעל  לסטנדאפ. 

לשמח ולחזק נשים חוזרת אלי בגדול.

מה העיסוק שלי נותן לאחרים:  

מספרות  שלי  להופעות  הבאות  הנשים 
שמחה  של  באורות  לביתן  חוזרות  הן  כי 
והצחוק  העולים  הנושאים  ואנרגיה, 
כח להמשיך בשגרה  להן  נותנים  המשחרר 
קיצוניות  עדויות  אף  היו  שמחה.  מתוך 
בעצמי  פגעתי  לא  "בזכותך  כמו  יותר, 
הקושי".   למרות  הלאה  להמשיך  והחלטתי 
מהדיווחים  גם  מרוצה  בהחלט  אני  אבל 
"אני  לי,  האומרות  נשים  כמו  הבנאליים 
ולא  החודש  החמישית  פעם  אותך  רואה 

הפסקתי לצחוק".

נקודת חיבור חסידית: 

העשייה  קול.  פיתוח  או  משחק  למדתי  לא 
שלי, היא מתנה מבורא העולם ואני משתדלת 
לנצל אותה כראוי. כחסידת חב"ד אני דואגת 
בכל  לה  להזכיר  לאשה,  מעצים  למסר 
ולא עקרת הבית.  מערכון שהיא עיקר הבית 
לתת  הוא  שלי  במופע  ביותר  החשוב  החלק 
להגשים  שלה  בכוח  האמונה  את  אישה  לכל 
אם  גם  עכשיו"  מה"כאן  להנות  עצמה,  את 
אינם לפי התכניות. כי 'הכל משתבש לטובתי 

העליונה'.

טיפ בנימה אישית: 

פתחו  מבוזבז.  יום  הוא  הומור  ללא  יום 
מצולמים  אתכם  דמיינו  העיניים,  את 
המקרים  כל  איך  ותראו  שהיא  כל  לתכנית 
בעצם  הם  סביבכם  המעצבנים  האנשים  או 

אחלה קומדיה.  

המקצוענים

החלק החשוב ביותר במופע 

שלי הוא לתת לכל אישה את 

האמונה בכוח שלה להגשים 

את עצמה, להנות מה"כאן 

עכשיו" גם אם אינם לפי 

התכניות. כי 'הכל משתבש 

לטובתי העליונה'.

להצחיק נותן לי שמחה ואנרגיה
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משמעות החיים

במכתב לאומן יהודי אשר נקלע לדיכאון עקב טרגדיות אישיות, פורש הרבי מלך המשיח תובנות 
מעצימות על החיים ומסביר: יהודי נדרש להיות תמיד בשמחה, כדי למלא את תפקידו בעולם

הוא ה במכתבך  ביותר  החשוב  חלק 
מרגיש  אתה  מצבך.  לגבי  תלונתך 
למצב  נופל  לזמן  מזמן  מאוד,  שבור 
רוח מייאש, אינך מוצא מקום לעצמך; ומבקש 
להיפגש אתי ולשוחח על הענין פנים אל פנים. 
חיובי  ערך  תמיד  יש  טובים  חברים  לפגישת 
והיא מביאה קורת-רוח רוחנית לשני הצדדים, 
אפשרות  לנו  תהיה  אשר  עד  בנתיים,  אך 
יכול להמשיך  להיפגש, עליך להתמודד, אינך 
בלתי   – ישמור(  )ה'  מייאש  במצב-רוח  כך 
אפשרי! מי מאיתנו יכול להרשות זאת לעצמו?

ולכן  הנוכחי  למצב-הרוח  גרם  מה  כתבת  לא 
איני יכול להראות לך כיצד הגורמים הללו הם 
ונובעים מהיצר  דמיונך  פרי  דבר  לאמיתו של 
לכך  יש  כי  וייתכן   – קיים  אולי  הגורם  הרע! 
סיבה  בו  לראות  היא  אך טעות  כלשהו.  בסיס 
הרע,  היצר  של  'טריק'  זהו  וייאוש,  לדיכאון 
באשר  'הערמומי',  אותו  כינה  הרבי  חמי  אשר 
לו  ניגש לכל אדם עם מילים המתאימות  הוא 

כדי להשפיע עליו.

הגורמים  את  כתבת  לא  הן  מקום,  מכל 
הדכדוך,  את  לדעתך  המצדיקים  המסוימים 
בענין,  כללי  לדיון  עצמי  את  אגביל  לכן 
הבעל- של  המפורסמת  משנתו  על  בהתבסס 

שם-טוב )אשר חמי, הרבי, חוזר עליה לעיתים 

שיעור  ללמוד  יכול  אחד  כל  ולפיה,  תכופות( 
בעבודת ה' מכל דבר אותו הוא רואה ושומע. 
אשתמש בכך כדי להקרין מעט אור על הענין 

המיוחד שלך. 

אתה יודע, אני בטוח, כי גאונות אמן ברישום, 
להתנתק  ביכולתו  היא   – וצביעה  ציור 
עליו  מתאר.  הוא  אותו  האובייקט  מחיצוניות 
לדעת להתבונן בעמקות אל תוכנו הפנימי, של 
לראות  החיצונית,  לצורתו  מעבר  האובייקט, 
אותה  ולהביע  מהותו  את  הפנימי,  ההיבט  את 
יתגלה ההיבט הפנימי,  בציור כך שגם לצופה 
לב  לא שם  מעולם  הצופה,  הוא,  'מהות' אשר 
אליה בהיותה מוסתרת על-ידי ההיבט החיצוני 
חסר החיוניות. האמן מגלה באמנותו את מהות 
הנושא את ישותו, והצופה הבוחן את התוצאה 
שונה  באור  האובייקט  את  לראות  עתה  יכול 
היה  שלו  הקודם  הרושם  כי  ומבין  לחלוטין 

שגוי.

המתארת  מדוייקת  הקבלה  הוא  הנ"ל  התאור 
האדם  בעבודת  היסודיים  מעקרונות  אחד  את 

את בוראו.

את  המהווה  ה'",  ב"דבר  הוא  הבריאה  מקור 
הגשמיות ומקיים אותה בכל רגע מחדש. אולם 
הכוח האלוקי מצמצם ומסתיר את כוח הבורא 

האלוקי. כתוצאה מכך, האדם רואה רק צורה 
חיצונית של הדבר הגשמי. עבודת ה', הנתמכת 
על-ידי האמונה הפשוטה כי "אין עוד מלבדו" 
אחד  כל  על-ידי  אמיתי  מאמץ  מחייבת  )ה'(, 
הטבע  את  השטח'  פני  אל  'להביא  מאיתנו 
האלוקי בכל דבר בחיינו, ולהסיר ככל האפשר 
את  המסתירה  הגשמית  החיצוניות  מסכת  את 

הפנימיות האלוקית.

ואחת.  אחד  כל  לגבי  אמורים  הללו  הדברים 
"בנים  אלוקות,  היא  שלנו  הפנימית  ה"מהות" 
אתם לה' אלוקיכם". מבואר בתניא: הבן כידוע 
נמשך ממוח אביו, וכך נשמת כל יהודי נמשכת 
מחכמתו ומחשבתו של הקב"ה )הם מאוחדים 
אחד(.  וחכמתו  )ה'(  הוא  שכן  פנימיותו  עם 
כולל   – ויהודי  יהודי  כל  המהות הקיומית של 

אותך – היא אלוקות.

'לחם  תאכל  שהנשמה  רוצה  אינו  הקב"ה 
כשכר  ולא  למקבל  חינם  הניתן  )מזון  חסד' 
לאדם  מאפשר  הוא  לכן  למשהו(.  בתמורה 
גוף  של  משמעות,  בעלת  בדרך  אותו  לעבוד 
לנו  מעניקה  בעבודה,  השתדלותנו  ונפש. 
)אלוקית( להרוויח את השפע  יכולת מופלאה 
האלוקי, עד וכולל את הדרגה הגבוהה ביותר 
של השגה רוחנית. אל לך לחשוב כי יש כאלה 
אשר לא יגשימו את תכלית העבודה; לא בכך 

מי צודק:
אתה או אלוקים?

את  עובד  מלכתחילה  פלוני  אם  גם  העניין. 
בעבודת  מעורבותו  אחרים,  ממניעים  הקב"ה 
למען  לעשייה  דבר  של  בסופו  תוביל  ה' 

המטרה הראויה, "...כי לא ידח ממנו נידח". 

ברור  האדם.  בבריאת  והתכלית  הכוונה  זו 
העניינים  כי  לוודא  חייב  אחד  כל  ופשוט: 
מסתירים  אינם  בחייו  המשניים  ה'חיצוניים' 
ואת  העליונה  המטרה  את  כאדם,  מהותו  את 

תכלית בריאתו.

מהווים  החיים  וניסיונות  המבחנים  הקשיים, 
את הדרך להגשמת המטרה העליונה – להביא 
בה  הנעלה  הרוחנית  לדרגה  הנשמה  את 
"נשמה  הגוף,  תוך  אל  ירידתה  לפני  החזיקה 
היא  בחיים  הכוונה  היא".  טהורה  בי  שנתת 
שהנשמה תשוב ותרכוש את הדרגה המקורית 
של 'טוהר', ואפילו תעלה לדרגה גבוהה יותר, 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  "יפה  כי 

בעולם הזה מכל חיי העולם הבא".

והקשיים  הטרגדיות  אם-כן,  החיים  נסיונות 
מקרבים אותנו למטרה, לתכלית הקיום שלנו; 
יגיעה  של  האלוקית  מהתוכנית  חלק  והם 
ומאמץ המאפשרים לנו, בני תמותה מוגבלים, 
שכר  של  ביותר  הגבוהה  הדרגה  את  להשיג 

וטוב נעלה, היכול להגיע אך ורק דרך מאמץ 
ועמל משמעותיים. לכן, אל לו לאדם לאפשר 
הכשלונות  )אפילו  החיים  ולנסיונות  לקשיים 
הכפולה:  השמחה  על  להתגבר  לפעם(  מפעם 
ישראל"(  בכורי  )"בני  ה'  של  בניו  היותנו  על 

יחד עם ההבטחה "ועמך כולם צדיקים".

הרי  כי  רגיל,  אדם  סתם  שאינך  אתה  וכעת, 
למדת  גם  החסידות  תורת  אור  על  שמעת 
חסידות, ויותר מכך, הקב"ה זיכך וטיהר אותך 
במצב  אתה  ועדיין  ומכאוב;  סבל  באמצעות 
רוח של ייאוש, "לא מוצא מקום לעצמך", וכו'. 
ודרגתך  מצבך  את  מעריך  אתה  בה  הצורה 
באמת,  היא  מכפי  בהרבה  נמוכה  הרוחנית, 

גם  אלא  לאמונה  רק  לא  מתכחשת  שהיא 
להיגיון הפשוט. 

הקב"ה נתן לנו הבטחה איתנה, כי בסופו של 
דבר אף אחד לא יידחה על ידו, הוא אינו דורש 
מהיחיד מעשים יהיו מעל ומעבר ליכולתו, כי 
הקב"ה אינו מציב בפני ברואיו דרישות בלתי 
הגיוניות. ה' חפץ רק כי מעשי האדם יתאימו 
מאתנו,  אחד  לכל  מודיע  והוא  ליכולותיו. 
אפתח  ואני  מחט,  של  כחודו  פתח  לי  "פתחו 

לכם כפתחו של אולם".

זו ההצהרה וההבטחת הקב"ה לנו.

ניתוח  שונה,  באור  מצבך  את  מנחת  אתה 
המוביל לייאוש. אתה סופק כפים ומשכנע את 
עצמך כי מפעם לפעם אתה מדרדר מטה מטה. 
השאלה  את  לשאול  והמקום  הזמן  כאן  ולכן, 
ודברי  הרב  "דברי  הקלאסית,  הרטורית 
התלמיד, דברי מי שומעין?" עליך לשאול את 
זו. לך המצב נראה חסר תקווה  עצמך שאלה 
באופן מדכא; הקב"ה אומר כי המצב איננו כך. 

האם ישנו ספק כלשהו, מי צודק?  

המכתב נכתב במקורו באנגלית בתאריך כ"ד אדר 
שני תשי"א )1951(, והוא מתורגם בעיבוד חופשי 

מתוך סדרת הספרים "מכתבים מהרבי"

לקשיים  להרשות  לאדם  לו  אל 
אפילו  או   - החיים  ולנסיונות 
 - לפעם  מפעם  הכישלונות 
הכפולה  השמחה  על  להתגבר 
"בני   - ה'  של  בניו  היותנו  בשל 
בכורי ישראל" - יחד עם ההבטחה 

"ועמך כולם צדיקים"

הרבי מכתבי  והדרכות  עצות 
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מי הקופירייטר מאחורי הסלוגן 'משנכנס אדר מרבין בשמחה'? מה קורה לאדם בשעת שמחה 
אמיתית? מהי פסגת השמחה האנושית ומה יוביל אליה? ניחשתם נכון, שמחה.   מאמר שמחה 

על שמחה ברצינות

הרב שניאור זלמן חביב

"
משנה  לא  אדר",  משנכנס  מש  מש  מש 
של  ממבטו  החג  את  מכירים  אתם  אם 
עד  ה"לבסומי  מצד  או  שלי",  קטן  "ליצן 
דלא ידע", העיקר הוא שלא רק חג פורים חג 
לחודש  ,נכנסנו  וגם  ויהודים,  לילדים  גדול 
מלא מסכות רעשנים שירים וריקודים. ובשתי 

מילים – מרבין בשמחה.

המשפט  של  מקורו  העליז,  הצליל  למרות 
בספרות  הוא  בשמחה'  מרבין  אדר  'משנכנס 
במשנה,  לראשונה  מופיע  הוא  ההלכתית. 
ונפסק להלכה ב'שולחן ערוך'. המשפט המלא 
ממעטין  אב  שמשנכנס  "כשם  הוא:  אגב, 
בשמחה".  מרבין  אדר  משנכנס  כך  בשמחה, 
אדר  חודש  מראש  החל  ההלכתית:  משמעותו 
החגים  לקראת  שמחה'  ל'עונה  נכנסים  אנו 
בשמחה.  להרבות  יש  כן  על  ופסח,  פורים 
כמו  מורכבים  אירועים  לתזמן  מומלץ  בנוסף 
לחודש  וכדומה  רפואיים  טיפולים  משפטים, 

אדר, אז משחק המזל לעם ישראל.

אדר,  לחודש  השמחה  את  לקשר  רגילים  אנו 

מעבודת  חלק  היא  השמחה  למעשה  אולם 
שמחה.  דת  היא  היהדות  השנה.  כל  היהודי 
אנו  בשמחה'  'מרבין  הביטוי  מעצם  אדרבה, 
למדים כי השמחה נדרשת בכל זמן, אך בחודש 

אדר 'מרבים בשמחה' ומוסיפים בה.

היהדות מזכירה שוב ושוב את הצורך בשמחה. 
ה'  את  עבדת  לא  אשר  "תחת  נאמר  בתורה 
ה'  את  "עבדו  בתהילים:  בשמחה",  אלוקיך 
החזקה'  'יד  בחיבורו  הרמב"ם,  בשמחה". 
להפליג  ממשיך  הט"ו(,  פ"ח  לולב  )הלכות 
בשבחה של עבודת-ה' הנעשית מתוך שמחה. 
בעשיית  האדם  שישמח  "השמחה  וכותב: 
עבודה   – בהן  שצווה  הא-ל  ובאהבת  המצווה 
אלא  והכבוד  הגדולה  ואין   .  . היא  גדולה 

לשמוח לפני ה'...".

אולם מי שהציבה את השמחה בקדמת הבמה 
פנימיות  היא  היהודי  בעבודת  מרכזי  כיסוד 
הבעש"ט,  והחסידות.  הקבלה   – התורה 
רב  דגש  ׂשמו  החסידות,  מורי  כל  ובעקבותיו 
על השמחה: על קיום המצוות ולימוד התורה 

אמורה  השמחה   - מכך  ויתירה  שמחה,  מתוך 
יהודי.  של  ומעשיו  אורחותיו  בכל  להתבטא 
המיוחד  באורה  והאירה  הדגישה  החסידות 
ומעולם,  מאז  ביהדות  הקיימים  היסודות  את 
המקום  את  השמחה  קיבלה  מכך  וכתוצאה 

הראוי לה.

"שמחה  הפתגם  מובא  חסידות  במאמרי 
לכן, כאשר אדם שרוי בשמחה  גדר".  פורצת 
אשר  מעשים  לעשות  עשוי  הוא  אמיתית, 
אינם הולמים את אופיו החיצוני. לקפץ ללא 
מחשבה, להתגבר על חולשות שונות ואפילו 
בשעת  כי  וקשים.  עמוקים  עניינים  להבין 
שמחה, מתגלה המימד היותר עמוק של נפש 
מוגבלת  שאינה  הפנימית  המהות  האדם; 
במגבלות האישיּות שלו. מהותה של השמחה 
מהמגבלות  והתרוממות  פריצה  אפוא,  היא 

האישיות.

ומזיק,  רע  כדבר  הידועה  מהוללות,  להבדיל 
ביותר.  רציני  כעניין  ביהדות  נתפסת  השמחה 
כעבודה  אליה  התייחסו  החסידות  גדולי 

חיים גאולה
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שמחה
רצינית

'עבודת  הביטוי  את  וטבעו  ומפרכת  תמידית 
האדם  השתחררות  היא  השמחה  השמחה'. 
ממנו;  שלמעלה  מה  עם  והתחברותו  מעצמו 
האדם  התעלמות  היא  ההתהוללות  ואילו 

מעצמו וירידתו כלפי מטה. 

עלינו  אם-כן,  אמיתית  לשמחה  להגיע  כדי 
בקרבנו,  הפועלים  הכוחות  טבע  את  להכיר 
מצד  הבאה  שמחה  בין  להבדיל  נוכל  אזי 
בלתי-טהור.  ממקור  'שמחה'  לבין  הקדושה 
חסידים נהגו לומר כי, בין שמחה להתהוללות 
עשוי להפריד חוט-שערה בלבד, אולם החוט 
לדבר  וקדוש,  נעלה  דבר  בין  מבדיל  הדק 

מזיק ובלתי-טהור.

בגאולה.  האנושות  תגיע  השמחה,  פסגת  אל 
שמחת הגאולה מתוארת בתהילים )פרק קכו(: 
אז  כחולמים.  היינו  ציון  שיבת  את  ה'  "בשוב 
יאמרו  אז  רינה.  ולשוננו  פינו  שחוק  יימלא 
ה'  הגדיל  אלה.  עם  לעשות  ה'  הגדיל  בגויים 

לעשות עמנו, היינו שמחים".

הללו  לפסוקים  מעניקים  התנ"ך  פרשני 
הראשון  ברובד  רבדים.  בשלשה  פרשנות 
לבוא.  לעתיד  תהיה  אשר  בשמחה  מדובר 
ישראל  עם  את  יראו  הגויים  רד"ק,  לדעת 
עם  לעשות  ה'  "הגדיל  מיד:  וישאלו  בשמחה, 

אלה?". על כך נשיב: "הגדיל ה' לעשות עמנו, 
היינו שמחים". 

מתקופת  עוד  שמחה  על  מדובר  השני  ברובד 
אחד מפרשני  דוד'  'מצודת  כותב  וכך  הגלות. 
התנ"ך הבולטים: "כאילו ישיבו ישראל לאמור: 
ובעבור  עמנו,  לעשות  הגדיל  שה'  אמת  הן 
עוד  היינו שמחים מאז  ביטחון הישועה ההיא 
בגלות  בהיותנו  עוד  כלומר,  בגולה".  היינו 

בטחנו בישועה העתידה לבוא, ועל כן שמחנו 
כבר אז!

מציע  המשיח  מלך  מליובביץ'  שליט"א  הרבי 
מגדולי  אחד  בשם  ומסביר  שלישית  פרשנות 
החסידות: המילים 'היינו שמחים', הם למעשה 
כאשר  לגאולה"?  זכינו  "במה  לשאלה  תשובה 
לגאולה?  ישראל  זכו  מה  מפני  הגויים  ישאלו 
בזכות  כלומר,  שמחים'.  'היינו  להם  נשיב 

השמחה שלנו בגלות, זכינו לגאולה. 

כך או כך, בשני דברים ודאי אין ספק:

את  לזרז  נוכל  היום,  שלנו  השמחה  ע"י   •
הגאולה! אמן!

• השמחה הגדולה ביותר בתולדות האנושות 
תכף  לבוא  העתידה  הגאולה  שמחת  תהיה 

ומיד ממש. 

חלק  היא  השמחה  למעשה 
השנה.  כל  היהודי  מעבודת 
היהדות היא דת שמחה. אדרבה, 
בשמחה'  'מרבין  הביטוי  מעצם 
נדרשת  השמחה  כי  למדים  אנו 
בכל זמן, אך בחודש אדר 'מרבים 

בשמחה' ומוסיפים בה.
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החודש לפני...

הסוביטי,  מהכלא  שחרורו  לאחר 
עזב  הברית,  ארצות  ממשל  בהתערבות 
רבי  חב"ד,  לשלשלת  השישי  האדמו"ר 
רוסיה  את  זצ"ל,  שניאורסון  יצחק  יוסף 
בלטביה  לסירוגין  להתגורר  ועבר 

ובפולין.

ניצל  עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, 
בשנית - שברגע האחרון הצליח להימלט 
בבטחה  ולהגיע  האירופאית  התופת  מן 

ח'  שני,  ביום  הברית,  ארצות  לגבולות 
אדר ב' שנת ת"ש, 12 במרץ 1940.

אדר  ט"ז  חמישי  ביום  שנים,   69 לפני 
הגיעה   ,1949 במרץ   17 תש"ט,  שנת 
משלחת מטעם ממשל ארה"ב לביתו של 
אדמו"ר הריי"צ כדי להעניק לו אזרחות. 
להעניק  המאפשרת  חקיקה  לכך  קדמה 
אותו  להטריח  מבלי  לאדם,  אזרחות 

להופיע במשרד ממשלתי. 

בתמונה: 
האדמו"ר הריי"צ חתם על 

המסמכים, הביע את אמונו 
למדינה, באמצעות הרמת 

יד, והאזרחות ניתנה. 
את הפגישה ליווה חתנו, 
הרבי שליט"א מליובביץ', 

מלך המשיח.

האדמו"ר הריי"צ מקבל אזרחות אמריקאית

30 נציגים יתנו לכם:

והעיקר
בבית

מרגישים!

רכב • דירה • בריאות • חיים • עסק • פנסיה

ב"ה

מחירים הכי זולים!

תנאים הכי טובים!

לכל ענפי הביטוחים!

מתקשרים
2770*ומרוויחים

קדמי
ביטוחים




