
יהודי גלותי – רח"ל!
ישנם יהודים שלא איכפת להם שהם נמצאים עדיין בגלות, באמרם שהעיקר הוא 
ולכן, לא איכפת להם להמצא  ולקיים מצוות,  שניתנת להם האפשרות ללמוד תורה 

בגלות עוד משך זמן ח"ו!

יהודי הנ"ל אומר אמנם בתפלתו "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", והוא שומע 
את פירוש המילות, אבל אעפ"כ, אינו חש רגש של צפי' לגאולה העתידה, ולא אכפת 

לו שנמצא בגלות!

וטעם הדבר, לפי שהוא "יהודי גלותי"! גופו הוא "גוף גלותי", ונשמתו היא "נשמה 
גלותית" )בחיצוניותה עכ"פ(, ולכן, לא איכפת לו להמצא בגלות!

יהודי צריך לדעת שהגלות אינו מקומו האמיתי, וכידוע מ"ש המהר"ל, שמאז שבנ"י 
יצאו מארץ מצרים נשלל אצלם כל מציאות העבדות לגמרי, היינו, שלא יתכן שבנ"י 
יהיו במעמד ומצב של עבדות ח"ו, וכמ"ש "כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם", "ולא 

עבדים לעבדים"!
)משיחת ש"פ תזו"מ תשמ"ב(

<< יום ראשון ער"ה תשנ"ב, כתבת טלויזי' מראיינת את כ"ק אד"ש מה"מ

"בזכותן עתידין להיגאל"
 – אלול  חודש  של  ובסיומו  השבועות  חג  לקראת  בשנה,  פעמיים 
קודם לחגי תשרי, נוהג כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח להשתתף 

בכינוס נשי ובנות חב"ד, ואף לנשוא בו שיחה.

בחודש אלול תשנ"ב התקיים גם כן כינוס לנשים ב-770. כיסאו 
של כ"ק אד"ש מה"מ הועמד במקום הקבוע, מוכן לכניסתו של הרבי. 
בתחילת הכינוס נעמדו כל המשתתפות על רגליהם, ומול ארון הקודש 
הפתוח קראו את פרקו של הרבי מתוך תחנונים לרפואה שלימה לכ"ק 
הכינוס  נושא  המליאה.  ולהתגלותו  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר 
היה – כפשוט – משיח. סביב נושא זה נאמו כמה מחשובי השלוחים.

לצאת  החל  שהרבי  לאחר  תשנ"ג,  סוכות  המועד  בחול 
וקיוו  נוסף  כינוס  חב"ד  נשי  ארגנו  החסידים,  לקהל  ולהראות 

ביום המיועד  כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ.  ישתתף  בו  כי 

מלכינו.  את  ולראות  לזכות  בתקווה  הגדול,  הזאל  את  הנשים  גדשו 
גם בכינוס זה הועמד במקומו כסאו של הרבי, ועל השולחן נפרשה 

מפה לבנה.

החדר  אל  יצא  הרבי  כי  נודע  הכנס  התחלת  לאחר  כשעה  לערך 

המיוחד. מארגנות הכינוס הכינו את כולן לקראת הדקות המרגשות. 
התכנית הייתה )בתיאום עם הרבנים(, אשר בעת יציאת הרבי, יכריזו 
בקול הילדות הקטנות – שעמדו על שולחן מימין לחדר המיוחד - ג"פ 
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" והשאר, יגידו זאת 

בשקט.

הרבי  יצא  לערך   9:00 ובשעה  צ"א,  קאפיטל  את  קראו  לבינתיים 
אל החדר המיוחד. מיד פתחו את החלון השלישי, ומלך המשיח 
– שלרובם  כל. התרגשות רבה עברה בקהל הנשים  לעין  נראה 
מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  את  ראו  בה  הראשונה  הפעם  זו  הייתה 

המשיח מזה למעלה מחצי שנה.

ועד"  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  הכרזת  לאחר 
בידו הקדושה תנועה מסויימת. הריל"ג  כ"ק אד"ש  ג' פעמים. סימן 
שהבין שהרבי מתכוין לסגירת החלון החל לסגור אותו, ובעודו 
ידו הק', מנע  ידו על החלון הניח גם הרבי את  מניח את 

עלון מיוחד לתמימים השוהים בחודש החגים תשע"ט בד' אמות דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א | גליון א'



את סגירת החלון ומיד עשה בידו הק' תנועה, ומשמעה שימשיכו 
בתוכנית.

הרב יוסף הלוי שי' וויינברג ניגש לרמקול, ובהתרגשות רבה החל 
לברך את כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח:

"בשם נשי ובנות חב"ד שנמצאות כאן בבית רבינו שבבבל, יחד 
לה'  והודאה  שבח  נותנים  העולם,  שבכל  חב"ד  ובנות  נשי  עם 
יתברך, על חסדיו שזכינו להם בימים האחרונים. ההתחלה הטובה 

של התגלות הרבי שליט"א לחסידים.

נפשית  בבקשה  גם  אנו  באים  העבר  על  ההודאה  עם  "וביחד 
לרבי  יתן  שהקב"ה  שליט"א;  לרבי  וברכה  יתברך,  לה'  ותפילה 
שליט"א רפואה קרובה ושלימה לכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו הק' 
ובמהירות של "עד מהרה ירוץ דברו". ולמעלה מהטבע לגמרי. ומיד 
ממש נזכה לשמוע מהרבי שליט"א שיחות קודש, מאמרי חסידות 

והוראות קדושות "מפורש יוצא" מפי קודשו של הרבי שליט"א.

"וכפי שכל העולם זכה לראות את קיום דברי הנבואה של הרבי 
שליט"א בכמה ענינים, כך נזכה מיד ממש לקיום הנבואה העיקרית 
הגאולה  אל  יביאנו  והרבי  גאולתכם"  זמן  הגיע  "ענווים 
השלימה על ענני שמיא, לארץ הקודש ולירושלים עיר הקודש 
ולבית המקדש השלישי מיד ממש!" על ברכה זו ענה הרבי בפיו 

"אמן".

מאירות  בפנים  הנשים  קהל  את  אד"ש  כ"ק  סקר  הברכה  בעת 
ביותר, ומידי פעם הסתכל אל מתחת החלון שם עמד הרב ווינברג. 

ברצונו  "האם  הרבי  את  ושאל  הריל"ג  ניגש  הברכה  בסיום 
לסיים", והשיב בחיוב, ואז נסגר החלון. באותה עת המשיך להביט 
על הקהל ואף הניד בראשו הק' עד שסגרו את המסך. מעמד זה 

נמשך כשלוש דקות.

לאחר מכן נשא דברים הרב שלמה מאייעסקי, שדיבר באריכות 
על התקופה המיוחדת והעבודה הנדרשת בה, ועל המשמעות של 

קבלת מלכות הרבי שליט"א כמלך המשיח. 

מלך  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  המארגנות  הכניסו  הכינוס  בסיום 
נראה  במוצג  לכינוס.  בכניסה  שעמד  המוצגים  אחד  את  המשיח 
ובנות  נשי  פעלו  בה  אחרת  פעולה  נכתב  בו  שלב  כל  שעל  סולם, 
חב"ד לזירוז התגלותו של הרבי. "פעולות התעוררות" "החתמות על 
קבלת המלכות" "לימוד עניני גאומ"ש" ועוד. בראש הסולם ניצב לו 

כתר עליו נכתב "יחי הרבי מלך המשיח!".

לכבוד  כחרד  עצמו  שהחשיב  חסיד  כל  נשלט.  בלתי  היה  הזעם 
ליובאוויטש והעומד בראשה, חש נפגע ומושפל עד עפר. א’ מהמקושרים 
האמיתיים, מאלו שחשובה היתה להם תדמיתו של הרבי כאדם מחושב 

ואינטליגנט, העז אף לכתוב מכתב מחאה, זועם וחריף.

“כל עיתון כותב כתבות ומאמרים שאינם מוסכמות על כולם, ופעמים 
רבות זה מעורר את רוגזם של אנשים – זהו עיתון. אבל הפעם עברתם 
כל גבול מוסרי. אתם ביישתם עשרות אלפי חסידי ליובאוויטש בהדפסת 
 – התמונה בה רואים את הרבי שליט”א שורק. עם מי שאני רק מדבר 

כולם רותחים ורוגזים. מותר לכם להתחשב קצת עם דעת הקהל”.

מכתב זה התנוסס בפינת תגובות הקוראים, של עיתון ‘אלגעמינער 
נזכר מיד בכתבה  זו,  כל קורא שנתקל בתגובה   .198 גליון  זשורנאל’ 
במחיצת  תשרי  חודש  את  שסיקרו  הכתבות  סדרת  מבין  המרגשת, 
כ”ק אדמו”ר שליט”א, והופיעו בגליון שלפני הקודם. זו היתה סקירה 
מיוחדת על התוועדות ‘צאתכם לשלום’ שערך הרבי לאורחים הרבים 

בסיומו של חודש תשרי.

הכותב  של  לדידו   - האירוע  של  השיא  ברגע  עסק  הכתבה  תורף 
ג’ייקובסון ע”ה – עת הניף הרבי שליט”א מלך  המוכשר, הרב גרשון 
באצבעותיו  החווה  ומיד  השירה,  לעידוד  הקדושות  ידיו  את  המשיח 
והשריקות  ברור,  היה  בעוז  המפזז  לקהל  הסימן  כשורק.  פיהו,  כלפי 

החלו...

באותה העת לא הורגלו “גדולי החסידים”, שחרדו לכבודו של הרבי 
אוטומטי.  כמעט  היה  פרצופם  עיווי  שכאלו.  במראות  ולתדמיתו, 
במרכזה  כאשר  מכן,  לאחר  ימים  מספר  שהופיע  הנרגשת  הכתבה 
התנוססה תמונת נשיא הדור מסמן בידו לשרוק, עוררה את התרגשות 
מרבית הקוראים ו”פשוטי” החסידים, אך יחד עם זאת, גם את קצפם 

של ה”מבינים”, החסידים הרציניים...

בהגיון חסידי, הירא לכבוד ליובאוויטש ונשיאה, החליטו להרים קול 
מחאה, שהחל כתגובה בעיתון, והתמשך אל תחזוק שיח אובססיבי בין 
קהל אנ”ש – מה שייך לפרסם ומה נדרש להסתיר, מבין מעשיו של 

רבינו...

אך המציאות טפחה על פניהם בסיומה של תקופה זו. פארבריינגען 
פורים עם הרבי מלך המשיח, מוכר כאירוע בלתי שגרתי במעגל השנה 
עסקו  בה  לפרשיה  ממוקד,  באופן  הרבי  התייחס  כאן  אך  החב”די. 
אותם חסידים בחודשים האחרונים, וכלשונו הקדוש: “ַא מעשה מיט’ן 

פייפען”...

ע”ד  השמועה  כשהתפשטה  “מי  יצאו”...  ממך  ומחריבייך  “מהרסיך 
השריקות – הסתובבו אובדי-עצות והחלו להתלחש זה עם זה: איי! מה 
על-ידי  נאמרו  לא  אלו  מילים  עושים? הי’ כאן כשלון... הורו לשרוק” 
הבדלות,  אלף-אלפי  להבדיל  שתוי...  משפיע  או  מתלהם  פובלציסט 
יצאו מילים אלו מקירות ליבו של נשיא הדור ומנהיגו – הרבי שליט”א 

מלך המשיח.

הרבי קובל בכאב על התנועה של חסיד “לסנן” את רבו, להתאים את 
הרבי לחסידיו, לעולם, במקום להתאים את העולם לרבי, לאלוקות.

“כאשר שואלים אצלו כיצד יתכן ששרקו בהתוועדות – מיד מאדימים 
פניו, ונשמט ובורח... אשר, בתגובתו זו, הריהו מראה לשואל שבעצם גם 
הוא סבור כמותו, אבל מה בידו לעשות בשעה שהלה אינו מתייעץ עם 
אף אחד, ועושה כפי העולה על רוחו, ומוכרחים לסבול... אמנם – לא 
נעים לא לענות במפורש שאירעה טעות, והוא נאלץ להחניק זאת בקרבו 

פנימה”...

הקשיבו, חסידים יקרים – מאריך הרבי בשיחה מופלאה זו – תפקידו 
של חסיד הוא להצטרף לענין, מכם נדרש היה למצוא מקור להנהגה. 
לא ללבות את הספק כלפי המאורע, לא לנסות לתהות האם מנהג שכזה 

‘מתאים לי’ אם לאו.

אינם  הם  ועניניו,  דרישותיו  פעולותיו,  לך!  להתאים  צריך  הרבי 
מחויבים לתפוס אותך מוכן, מבין ונלהב. עניניו של הרבי – עניניו של 
חסיד, יוכרעו על-ידי הרבי. בין אם הדבר נשמע\נראה לך טוב, בין אם 

לא.

ונוצצים  מעניינים  חשובים,  לנימים  הנך  מחובר  כרגע  אם  גם 
המרכיבים את חבל ההתקשרות, לפרטים מרכזיים, יסודיים ומינימלים 
במהלך השליחות, לא אתה הוא זה שיבחר במה להתעסק כעת. אם 
הרבי שליט”א הבהיר שכעת ‘משיח’ הוא הענין העיקרי, אין כבר מקום 
להיכנס  צריכים  אנחנו  כעת  מאוויינו,  אל  אלינו,  הרבי  את  להתאים 

לענין.

הרבי לא צריך להתאים לנו, אנחנו צריכים להתאים לרבי!


