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 חג הסוכות
ה'תשע"ה



סיפור נורא מהר"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין
"מספרים על אחד מצדיקי פולין כאשר עוד היה בקטנותו ממש 
בוצין בוצין מקטפיה ידיעה – בזמן שמנעו מאיתו תפוח, אמר 
את הברכה "בורא ברי העץ ועל ידי כך הכריח לתת לו את 

התפוח.

ובנגוע לענייננו, על ידי זה שיהודים ישמחו בשמחת הגאולה 
מצד הביטחון שהקב"ה יביא את המשיח בקרוב ממש, הרי 

זה גופא כביכול יגרום מהר יותר )'אחישנה'( שהקב"ה אבינו 
שבשמים ימלא משאלות לבבם של ילדיו". 

 משיחת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח
ליקוטי שיחות ח"ב עמ' 483
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פתח דבר

בעמדנו ב'זמן שמחתנו' ימים אשר בהם מרבים בשמחה של מצווה הקשורה עם 
ניסוך המים שבמקדש, שמחים אנו להוציא לאור את הקונטרס "והיית אך שמח" 
המבאר שת עניינה של השמחה בחג הסוכות כפי שהם מוארים במאור שבתורה 

זוהי תורת החסידות.

בפתח הקונטרס הבאנו דברי אלוקים חיים מכ"ק האדמו"ר הזקן ר' שנאור זלמן 
מליאדי בלקוטי תורה, מאמר חסידות עמוק המבאר את עניין השמחה שבניסוך 
המים. כהמשך לכך הבאנו מקורות מתורת החסידות בהם מוסבר על מה היא 

השמחה גם בזמן הזה שאין לנו מקדש על מכונו.

זה,  שבזמננו  השמחה  עם  הקשורים  חסידות  ענייני  הובאו  לקונטרס  וכסיום 
בעמדנו על סף הגאולה, אשר שמחה זו היא על כך שהנה הרבי מלך המשיח בא 

ויוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש.

מערכת לכשיפוצו מעינותיך
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עבודת השמחה
בניסוך המים

מאמר חסידות לרבינו הגדול ר' שניאור זלמן מליאדי נ"ע

ניסוך היין והמים
)לקוטי תורה עט, עד(

א. "ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה" )בישעיה י"ב(. הנה בכל השנה היה 
ניסוך היין על גבי מזבח. והוא מפורש בתורה שבכתב בהדיא בכמה מקומות. 

ימי החג.  כל שבעת  גבי המזבח,  על  ניסוך המים  גם  עוד  היה  ובחג הסוכות 
והוא הלכה למשה מסיני )סוכה ל"ד א' זבחים ק"י ע"ב(, שאינו מפורש בהדיא 

בתשב"כ, רק דרבנן סמכוה אקראי. 

ושאיבת המים היה בשמחה גדולה על שם "ושאבתם מים בששון" כו' )כמבואר 
במסכת סוכה ספ"ד ורפ"ה(. 

ויש להבין הטעם למה אינו מפורש בתושב"כ כו'? 

אם הבנים שמחה
ט'(  )שופטים  כתיב  ביין  הנה  כי  היין,  ניסוך  ענין  להבין  צריך  בתחלה  והנה 

"החדלתי את תירושי המשמח אלקים ואנשים" ]היינו שיין הוא המביא שמחה[

בהיות ידוע ד'בינה'1 – "אם הבנים" היא השמחה, כמ"ש "אם הבנים שמחה". כי 
השמחה היא גילוי ההעלם, לכן נמשך דוקא מבחי' בינה, שהוא כשמבין ומשיג 
תעלומות חכמה, שנמשך בגילוי בהבנה והשגה ממש, שמשיג אותו בטוב אז 

11 הבינה, היא הלוקחת את האור האלוקי המתקבל ב'חכמה' ומרחיבה אותו, ע"י כח ה'בינה' הרעיון שהיה ב'חכמה' 
מתקבל אצל האדם בשכלו, וניתנת לו הסברה. וההבנה הזו מביאה לשמחה בלב האדם הלומד, ששמח בכך שהסברא 

מובנת ומתקבלת בשכלו.

יקשה מדוע 
ניסוך המים 
אינו מבואר 
בתושב"כ

יקדים ענין 
ניסוך היין

שמחה 
נמשכת 
מבחי' בינה
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יהיה השמחה. משא"כ כשעדיין אינו משיג הדבר בהשגה היטב, רק הוא עדיין 
נעלם בכח חכמתו, ואינו בגילוי אצלו ממש, לא יקבל עונג ושמחה כלל. 

אך הנה בינה נקראת גן עדן "עלמא דאתכסיא" )וכמ"ש בזח"א ויצא קנ"ג ב' 
קנ"ד ובשאר דוכתי(. וזה היה עבודת הלוים, דכתיב "ועבד הלוי הוא" היינו 
"דא  הוא  דאתכסיא"  "עלמא  דהיינו  "הוא"2  בחינת  שממשיכים  הם  שהלווים 

עתיקא3" המלובש בבינה - מהעלם אל הגילוי. 

והיינו על ידי השיר שהיו אומרים על היין, שהוא בחינת בינה. וזהו ענין "יין 
ידי  על  דהיינו  לאנשים.  גילוי  לידי  אלקות  שמביא  ואנשים"  אלקים  המשמח 
הבינה, שמבין ומשיג גדולת ה', תתלהב נפשו בה'. וזהו גם כן בחינת יין הגשמי 

שגורם גם כן השמחה וגילוי ההעלם, "נכנס יין" כו'. 

עבודת השמחה בחג הסוכות
אך ההפרש בין ניסוך היין שבכל השנה לבחינת מועדים לשמחה, ובפרט סוכות 

"זמן שמחתנו" שהיה בהם גם כן ניסוך היין, 

הוא כמו על דרך משל, אדם כשנתפעל ושמח מאיזה דבר, אף על פי כן יכול 
חדוה  רצוף  תוכו  שיהיה  מזולתו,  בהעלם  אצלו  וההתפעלות  השמחה  להיות 
ושמחה, ואינו גלוי לעין כל. אבל כשנתפעל ונשמח מאד מאיזה דבר, אזי נראה 
שמחתו לעין כל, ומרנן ומרקד ברגל, ומטפח ביד, שאינה יכול להיות בהסתר 

מרוב גדולת השמחה. 

כך כל השנה אף שנתפעל מאלהות אין סוף ברוך הוא הממלא כל עלמין וסובב 
כל עלמין, אף על פי כן הוא בהעלם אצלו. שאור השמחה מתעלם בהכלי, והכלי 

מגבילתו.

 אבל בחג הסוכות נראה שמחתו לעין כל, שהאור בוקע הכלי, מחמת רוב גדולת 
כמו שמרנן  הגדול,  היא הרעש  זו  ושמחה  גילוי ההעלם.  וריבוי  אור השמחה 
ומרקד כשנשמח בגשמי, כן ויותר מכן הוא הרנון והרקוד ברוחניות בשירות 

ותשבחות לפני ה' כמ"ש "והאופנים ברעש גדול4". 

12 "ועבד הלוי הוא" בפסוק זה, אומר רבינו הגדול, נרמזת עבודתם הרוחנית של הלוויים, שעבודתם היא בבחינת "הוא", 
"ועבד הלוי" - "הוא". "הוא" הוא לשון נסתר, ואכן זו עבודת הלווים, להמשיך מ'עלמא דאתכסיא' )=עולם הנסתר - 
ספירת הבינה( ל'עלמא דאתגליא' )=לעולם הגלוי, ספירת המלכות, היינו שספירת הבינה משולה לכוח המחשבה שהיא 

נסתרת, וספירת המלכות משולה לדיבור שהוא בגילוי( -וזהו שהלווים עניינם 'לגלות' ולהמשיך את ספירת הבינה.
13 דא עתיקא "עתיק" הוא למעלה מהעשר ספירות, והוא הנקרא 'פנימיות הכתר" והמשל עליו הוא מכח התענוג שזהו 
עצם האדם ועצמותו. בחכמה עדיין לא מתגלה התענוג כיוון שבחכמה עדיין אין הסברה ואין כיצד לבטא את התענוג, 

ובבינה זהו המקום הראשון בו מתגלה התענוג וניתן בו אורך ורוחב.
14 והאופנים היינו שהאופנים הם המלאכים המשיגים גדולת השם ולכן עבודתם היא בהתלהבות בקול רעש

ענין עבודת 
הלוים בשיר

ענין השמחה 
והריקודים 

דחג הסוכות 
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 ניסוך המים -
עבודת הכהנים

כל  של  היין  ניסוך  ענין  זהו  ב. 
וגם בסוכות היו מנסכים  השנה, 
גם יין. וניסוך המים הוא היה בחג 
יין  מנסכים  היו  לבד.  הסוכות 
בספל זה, ומים בספל זה מערבי 
הוא  היין  וניסוך  כו'.  מים  של 
הוא  המים  וניסוך  בינה5,  בחינת 
מאד  גבוה  והוא  חכמה6,  בחינת 

נעלה מניסוך היין. 

והענין כי זהו בחינת כהנים ולוים 
ע"א(  דל"ט  )ח"ג  בזהר  כמ"ש 
כו'  אתי  דליואי  מסטרא  ד"יין" 
וסטרא  בא[  הלווים  מצד  ]=שיין 
דכהנא מיין צלילן נהירין. ]=וצד 

הכהנים מים צלולים[.

כי טבע המים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך. והוא בחי' כהן, שההשפעה 
יורדת לכהן גדול, ומשם לכל הכהנים כמארז"ל "כה"ג נוטל חלק בראש" - מדת 

ראש הוא משפיע.

ויין הוא בחינת לוים, שהוא ההעלאה ממקום נמוך למקום גבוה מאד. והוא ג"כ 
לארמא קלא ברעש ושיר, שהוא בחי' התגלות, כמארז"ל "כל בעלי השיר יוצאים 

בשיר". משא"כ מים הוא בחשאי כמו בחי' כהנים דעובדוי בחשאי אינון כו'. 

"וילוו עליך וישרתוך" כך ניסוך  וכמו שבחי' כהנים גבוה מבחי' לוים כמ"ש 
המים גבוה מאד נעלה מניסוך היין.

ענין מעלת תורה שבע"פ
הנה נודע ענין תורה שבכתב ותורה שבעל פה שתורה שבכתב הוא רק בחינת 
אותיות וצירופיהן וכמארז"ל כל התורה שמותיו של הקב"ה. ולכן כל אותיותיה 
מנויות לבל יעדיף ויחסיר וכל אות צ"ל בדמותו ותבניתו והנגיעה פוסלת והנה 

15 ניסוך היין הוא בינה כמבואר באריכות לעיל שיין המשמח הוא ע"ד שהבינה מביא שמחה מהשגת השכל. 
16 ניסוך המים הוא בחי' החכמה )תניא פ"ד( ולכן נמשלה התורה למים מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך כך 

התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחכמתו יתברך.

ענין ניסוך 
המים למעלה 
מניסוך היין

ההפרש בין 
כהנים ללוים 

בחי' כהנים 
למעלה 
מבחי' לווים

ענין תושב"כ 
– בחי' בינה

שמחה שלמעלה ממדידה 
והגבלה

דניסוך  השמחה  שבין  "מהחילוקים 
 – היין  דניסוך  השמחה  לגבי  המים 
גם  קשורה  היין,  דניסוך  שהשמחה 
דבר  הוא  יין  שהרי  האדם  טבע  עם 
)"המשמח  טבע,  פי  על  המשמח 
השמחה  משא"כ  ואנשים"(;  אלקים 
המים  מכיון שטבע   – המים  דניסוך 
אינו שייך לענין השמחה כלל, נמצא, 
ששמחה זו אינה שייכת כלל לענייני 
ציווי  מצד  ורק  אך  אם,  כי  הטבע, 
הקב"ה, היינו, שמחה שלמעלה מכל 

מדידה והגבלה".

)מעייני הישועה(
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וע'  חותם  פתוחי  עליו  ופתחת  ע"פ  במ"א  וכמ"ש  בינה  בבחינת  הן  האותיות 
בהרמ"ז ר"פ ויקרא. וכנראה בחוש שכשבא השכל לכלל הבנה והשגה מתגלים 
בו בחי' אותיות במחשבה. אבל בבחי' חכמה שהוא למעלה משכל המושג אין בו 

בחי' אותיות עדיין. 

וזהו ענין אותיות התורה שהתשב"כ היא בבחי' בינה ובינה נקרא ספר תורה 
כמ"ש בזהר )ויקהל רף רי"ש(. והיינו בחינת אותיות המחשבה ואע"ג דאורייתא 
מחכמה נפקת לגבי המאציל היא בחי' חכמה אבל לגבי הנבראים היא בחי' בינה 

ותשבע"פ היא בחי' חכמה ושם אין האותיות עיקר כל כך אלא השכל וההשכלה 
היא העיקרית המתגלית בתוך האותיות ולכן אין מדקדקין באותיותיה כ"כ כי 
דר'  טעמא  מאי  בגמ'  שאמרו  וכמו  וההשכלה  החכמה  היא  העיקר  בתשבע"פ 

מאיר כו' שהוא בחי' טעמים והוא בחי' חכמה כנודע

ובזה יובן ענין הנ"ל שניסוך היין כתיב בתורה וניסוך המים לא נכתב בתורה רק 
הלכה למשה מסיני. והיינו כי יין הוא בחי' בינה תשב"כ וזהו פי' יינה של תורה 

וכדלקמן ולכן יכולה להכתב בתשב"כ. 

בתשב"כ  כתוב  להיות  יכולה  אינה  חכמה  בחי'  שהוא  המים  ניסוך  משא"כ 
שתתפשט בבחי' כתב אותיות והוא בחי' מוחין דאבא ומוחין דאימא 

"טובים דודיך מיין"
ובזה יובן מארז"ל ע"פ "כי טובים דודיך מיין" - ערבים עלי דברי סופרים יותר 
מיינה של תורה. וצ"ל מהו סופרים ומהו יינה של תורה. והענין דהנה מבואר 

בספר יצירה בשלשה דברים ברא הקב"ה את עולמו בסופר וספר וסיפור. 

מחשבה.  בחינת  "בינה",  שהיא  ל"ספר"  המשפיע  חכמה,  בחי'  הוא  "סופר" 
בלתי  שהרי  "בינה".  שהוא  מ"ספר"  המקבל  דיבור,  בחינת  הוא  ו"סיפור" 

מחשבה, אי אפשר לדבר.

וזהו שבשלשה דברים אלו ברא הקב"ה עולמו, כי התהוות העולמות הוא מבחי' 
דבר ה', שהיא בחי' "ספור", והדבור מקבל ממחשבה שנק' "ספר", שהוא נמשך 
מבחי' חכמה "איה סופר". וזהו "בראשית ברא" והיינו ע"י ש"מחכמה" נמשך 

לבחי' מחשבה, וממחשבה לדבור(. 

הטעם לשמחה הגדולה 
וזהו ערבים עלי דברי סופרים, בחי' "סופר" שהוא חכמה, ושם הוא שרש תורה 
שבעל פה, וניסוך המים, ערבים עלי יותר מיינה של תורה והיא בחי' תשב"כ 

ענין תורה 
שבע"פ – 

בחי' חכמה

ניסוך המים 
למעלה 

מתושב"כ 

ענין סופר, 
ספר וסיפור

מעלת חכמה 
על בינה
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שנקראת "ספר" והוא בחי' בינה, וניסוך היין. שבחי' חכמה שהוא בחי' "סופר" 
הוא גבוה מאד נעלה מבחי' בינה שהוא בחי' "ספר". 

אך עם היות שהחכמה היא למעלה מבחי' בינה, אעפ"כ חכמה ובינה הם "תרין 
ריעין דלא מתפרשין" ]אינם נפרדים זה מזה[ ואם כן צריך לחברם תמיד למטה 
ובאתערותא דלתתא, אתערותא דלעילא7 וזהו ושאבתם מים בששון מים הוא 
בחי' חכמה תשאבו בששון שהוא בחי' בינה ובזה יתחברו בחי' חו"ב להיות תרין 
ריעין דלא מתפרשין ולזה היו אנשי מעשה מרננים ומרקדים בעת ניסוך המים. 

17 ובאתערותא דלתתא, אתערותא דלעילא: ע"י המאמץ בעניין זה בעולם למטה ימשך כך מלמעלה ג"כ, ולכן צריך למטה 
להחדיר החכמה בהבנה ובשמחה.

ענין העבודה 
דושאבתם 
מים בששון
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שמחת בית השואבה
בזמן הגלות

שמחת בית השואבה קשורה עם ניסוך המים בבית המקדש, עד שכל שמחה זו 
אינה אלא בשביל ניסול המים. אבל אעפ"כ גם לאחר חורבן בית המקדש בזמן 
הגלות, כאשר אין אנו יכולים לקיים מצוות ניסוך המים, צריכה להיות שמחת 

בית השואבה בכל התוקף. 

והעניין בזה: מכל שכן מעבודת הקרבנות בבית המקדש )שעיקר עניינה הוא 
במעשה - הקרבת קרבנות בפועל(, שגם לאחר חורבן בית המקדש ישנו העניין 
וכמה שכן הוא בנוגע לשמחת בית  ועל אחת כמה  ד"נשלמה פרים שפתנו". 
השואבה )שעיקר ענין השמחה הוא בלב(, שגם לאחרי חורבן בית המקדש לא 

נגרע בה מאומה.

בית  לגבי שמח  הזה  בית השואבה שבזמן  עילוי בשמחת  אלא שיש  עוד  ולא 
דאע"פ  תקנתנו"(  זוהי  )"קלקלתנו  קיים  היה  המקדש  שבית  בזמן  השואבה 
בית  שמחת  הרי  הסוכות,  דחג  ימים  השבעה  כל  היתה  המים  ניסוך  שמצוות 
השואבה ע"י החליל וכלי שיר, התחילה רק במוצאי יו"ט הראשון, מכיוון שהדין 

הוא ש"החליל אינו דוחה לא את השבת ולא את היו"ט. 

משא"כ בזמן הזה ששמחת בית השואבה אינה כמו בזמן הבית ע"י החליל וכו', 
יכולים וצריכים להתחיל שמחת בית השואבה תיכף ומיד בלילה הראשון בחג 

הסוכות.
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 ויש להוסיף שהעניין ד"קלקלתנו זוהי תקנתנו" הוא גם בנוגע להשתתפות דכל 
אחד ואחת מישראל בשמחת בית השואבה, דמכיון שאין בה העילוי שהיה בזמן 

הבית, יכולים וצריכים להשתתף בה כל אחד ואחת מישראל ואפילו קטנים. 

)קונטרס מעייני הישועה משיחות חג הסוכות, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש(

מצווה יש לקיים מתוך שמחה.. 
אחד  יום  עצמם  את  מצאו  מליז'נסק  אלימלך  ורבי  מאניפולי  זושא  רבי 
מתוך  אלא  בכפם  עוול  לא  על  כמובן  העירוני,  הכלא  לבית  מושלכים 
עלילת רשע. הסוהרים הניחו באמצע תא מגוריהם דלי של שירותים!... 

כך שהאחים לא יכלו ללמוד תורה ולא להתפלל.

בפנים  אחיו  אליו  הביט  לבכות,  האחים  אחד  החל  מנחה  זמן  כשהגיע 
שוחקות ואמר לו: גם כשאינך יכול להתפלל בגלל הצחנה אתה מקיים 
לשמוח  סיבה  לנו  יש  כן,  אם  מתוך שמחה...  לקיים  יש  ומצוות  מצוה, 

ולרקוד, מה לך עצוב?... קום לרקוד!...

החלו שני האחים לרקוד כשאליהם מצטרפים כל היהודים שבבית הסוהר. 
היהודים  שמחים!...  היהודים  קולות:  נשמעו  הסוהר  בית  ובמסדרונות 

שמחים!... 

וכששאל  הכלא,  בית  למנהל  הגיעו  הריקודים  וקולות  החסידים  זמרת 
לסיבת הרעש והריקודים, ענו לו שבגלל איזה דלי שנמצא באחד התאים 

היהודים שמחים. 

הסוהרים  נענו  מיד  ומיד.  תיכף  משם  הדלי  את  הוציאו  המנהל:  צעק 
לפקודתו והוציאו את הדלי. לפתע פתאום נפסק הרעש פסקו הריקודים, 

והיהודים החלו בהתרגשות את תפילת המנחה...
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כ"ק אדמו"ר הריי"ץ יצא בשנת תש"א ב'קול קורא' בעקבות מלחמת העולם 
שתכנו הוא "לאלתר לגאולה" 

בשיחה מיוחדת מסביר הרבי את המשמעות הרוחנית של 'קול קורא' זה ואת 
העבודה המיוחדת שבאה לאחרי פרסום ה'קול קורא'
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עבודת השמחה
בטהרתה

עברו כבר עשרות שנים, ומשיח צדקנו עדיין לא בא … ואין הסבר על 
זה . . ואם–כן, נשאלת השאלה: מה עוד לעשות שלא עשו עדיין?! • ויש 
לומר, שהדבר שעדיין לא עשו בשביל להביא את המשיח הוא - עבודת 
השמחה הרצוי’ בשביל להביא את המשיח • משיחת כ”ק אדמו”ר מלך 

המשיח שליט”א בשבת פרשת כי תצא תשמ”ח. מוגה.

הקשר בין עבודת השמחה לגאולה
ד. והנה, ענין השמחה )המודגש ביותר בשבת זו( קשור ושייך להגאולה:

על–ידי משיח  והשלימה  בגאולה האמיתית  תהי’   - שמחה בתכלית השלימות 
צדקנו, שאז יבטלו כל הענינים הבלתי–רצויים, ועד כמ”ש “ומחה ה’ אלקים 
יהפכו לטוב,  דמעה מעל כל פנים”, ואדרבה, הענינים הבלתי–רצויים עצמם 
שעל–ידי–זה יתוסף בענין השמחה ביתר שאת וביתר עוז, בתכלית השלימות, 

“שמחת עולם על ראשם”.

ואולי יש לומר שענין זה מרומז בתיבת “שמחה” - ששרש התיבה היא “שמח”, 
והרי, ג’ אותיות אלו הם גם השרש דתיבת “משיח”.

- שלימות  ובזה מרומז שההדגשה בענין השמחה דשנת תשמח ותשמח, היא 
השמחה בביאת משיח.

ועל–דרך–זה יש לומר בנוגע ל”דורשין בהלכות החג” מי”ד באלול )גם( בנוגע 
)“דורשין”(  “דרישה”  שהלשון   - ס”א(  )כנ”ל  שמחתנו”  ד”זמן  השמחה  לענין 
קשור עם )דרישת( הגאולה, כדאיתא בגמרא “ציון היא דורש אין לה, מכלל 
דבעיא דרישה”, ובנדון דידן, שה”דורשין” בענין השמחה הוא )לא רק בנוגע 
שמבקשים   - ובמיוחד  כולל  הגאולה,  לשמחת  בנוגע  אלא(  סתם,  לשמחה 
ודורשים ותובעים שתהי’ כבר שלימות השמחה בגאולה )האמיתית ו(השלימה.
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'שטורעם' על דבר ביאת המשיח
ה. ובהמשך לזה באה הצעה ובקשה מיוחדת - ל)הוסיף ענין ה(שמחה כדי להביא 

את משיח צדקנו והגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

ובהקדמה:

במשך כל הדורות דזמן הגלות ציפו בני–ישראל והתפללו בכל יום ויום לביאת 
התשוקה  היתה  שאצלם  ישראל  ונשיאי  צדיקי  וכמה  כמה  אחת  ועל  המשיח, 
והגעגועים כו’ לביאת המשיח בתוקף הכי גדול, וכמה מהם מסרו נפשם לדחוק 

הקץ )למרות האזהרה שלא לדחוק את הקץ(, כידוע בדברי ימי ישראל;

אבל אף על פי כן, אין זה מגיע לה”שטורעם” על–דבר ביאת המשיח שהתחיל 
כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו בהכרזתו הידועה ב”קול קורא” שנדפס בשעתו 
)לפני יותר מארבעים שנה( ב”הקריאה והקדושה” - “לאלתר לתשובה לאלתר 

לגאולה” - לאלתר דייקא, תיכף ומיד ממש,

של  זמנה  הגיע  שכבר  מפני  אם,  כי  כלל,  הקץ  דחיקת  זה  שאין   - ובהדגשה 
אלא  נותר  ולא  העבודה,  כל  נסתיימה  שכבר  פעמים  כמה  כאמור  הגאולה, 

“לצחצח הכפתורים”, ולהמתין לביאת המשיח.

הפעולות דהפצת המעיינות חוצה
ובפרטיות יותר:

במשך הדורות שלפני זה, כמה וכמה דורות, נעשו פעולות מיוחדות כדי להביא 
את משיח צדקנו, כולל ובמיוחד - גילוי תורת החסידות על–ידי הבעש”ט, כמ”ש 
באגה”ק דהבעש”ט המענה דמלך המשיח על שאלתו של הבעש”ט “אימתי אתי 

מר” - “כשיפוצו מעינותיך חוצה”.

ובפרט לאחרי גילוי תורת חסידות חב”ד על–ידי רבינו הזקן, באופן של הבנה 
והשגה בחב”ד שבנפש, “יתפרנסון”, היינו, לא רק באופן של “טפה” בלבד,

ולהעיר, אשר, להיותה “טפה” ד”מעיין”, הרי מטהרת בכל שהוא,

אלא באופן של הרחבה והתפשטות והפצה )שמי המעיין נעשו בריבוי גדול כל 
וכהמשל הידוע1 דשחיקת האבן היקרה  ורחובות הנהר(,  נהר  כך עד שנעשה 

11 משל מבן מלך שנחלה במחלה מסוכנת, שלא מצאו לה אלא תרופה אחת: לקחת את האבן היקרה הקבועה בכתר 
מלכותו של המלך, שבה תלוי כל היוקר דכתר ה מלך, לשחקה ולערבה במים, ולשפוך מתערובת זו לבין שפתיו של בן 
המלך, בתקוה שכולי האי ואולי תיכנס טיפה אחת לתוך פיו וכו' ותציל את חייו — שכן הוא גם בנדו"ד, אשר פרסום 

רזי התורה )האבן היקרה שבכתר המלך( כדאי הוא להציל את חיי בן המלך )עם ישראל(".
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שבכתר המלך לחלקים קטנים ביותר עד שיוכלו לערבה במים ולשפוך לתוך 
פיו של בן המלך כדי להציל את חייו.

ומדור לדור הולך וניתוסף בהפצת המעיינות חוצה על–ידי רבותינו נשיאינו, 
הענין  התחיל  דורנו  נשיא  אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  על–ידי  אשר,  זה,  לדורנו  ועד 
דהפצת המעיינות חוצה באופן שבאין ערוך לגמרי - להפיץ המעיינות עצמם 
בכל מקום ומקום, בכל קצוי תבל, עד לחוצה שאין חוצה מחוץ הימנו, כולל 
ובמיוחד על–ידי תרגום והעתקת עניני החסידות )גם הענינים העמוקים כו’( 
בלשונות דאומות העולם, לא רק בלשון אידיש, השפה המדוברת )שבה נאמרו 
דברי החסידות על–ידי הבעש”ט וכו’ עד לנשיא דורנו(, אלא גם בשבעים לשון 

דאומות העולם.

עבודה החדורה בכוונה להביא את הגאולה
אמנם, במשך כל הדורות )גם בהתחלת זמנו של כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו( 
כך( על  )כל  ולא  חוצה,  היתה עיקר ההדגשה על הפעולה דהפצת המעיינות 
הבאת המשיח - אף שבכללות הי’ ידוע שהפצת המעיינות חוצה פועלת ביאת 
מזכירים  היו  וכיו”ב(  כסלו,  די”ט  בהתוועדויות  )ובפרט  לזמן  ומזמן  המשיח, 

ומדברים על ענין זה,

יצא כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו בהכרזה  מה שאין כן כשהגיע הזמן שבו 
“לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה” - ומוסיף והולך ועד עצם היום הזה, על–פי 
ציווי והוראת כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו, אשר, “מה להלן עומד ומשמש אף 
כאן כו’” - ההדגשה על הבאת הגאולה, ועד שכל פעולה ד”מעשינו ועבודתינו” 
)כולל בנוגע להפצת המעיינות חוצה( חדורה בכוונה - להביא את משיח צדקנו, 

מתוך ידיעה שזהו תפקידו המיוחד של דורנו זה - להביא את הגאולה.

נשאלת השאלה – מה עוד נותר לעשות?
ו. אמנם, מאז ההכרזה “לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה”, וה”שטורעם” להביא 

את המשיח - עברו כבר עשרות שנים, ומשיח צדקנו עדיין לא בא …

ואין הסבר על זה:

אמרו חז”ל “כלו כל הקיצין”, והכריז נשיא דורנו בקול קורא לאלתר לגאולה, 
ומה ש”אין הדבר תלוי אלא בתשובה” - הרי בודאי שכבר עשו תשובה, שכן, 
על–ידי הרהור תשובה אחד נעשה צדיק גמור, ואין לך אדם מישראל שלא הרהר 

כמה וכמה הרהורי תשובה.
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תהלים דדוד מלכא משיחא - אמרו כבר בשופי הכי גדול; התוועדויות - ערכו 
לרוב; בהפצת המעיינות - עוסקים כבר מהבעש”ט, יותר ממשך שבעה דורות, 
 - יותר  עוד  לפעול  שיכולים  את”ל  ואפילו  ועצום.  גדול  בריבוי  פעלו  וכבר 
הרי לעשות “כמצות רצונך”, רצונו של הקב”ה בשלימות, הרי זה אפשרי רק 
שם )בבית המקדש לעתיד לבוא(! ומה גם ש”איני מבקש כו’ אלא לפי כחן”. 
ואדרבה: מצד רצונו של הקב”ה בשלימות העבודה - הרי זה טעם נוסף לזרז 
ביאת משיח צדקנו והגאולה השלימה, שאז, תהי’ עבודתם של ישראל “כמצות 

רצונך”, בתכלית השלימות! …

ואם–כן, נשאלת השאלה: מה עוד לעשות שלא עשו עדיין?! …

העבודה דשמחה בטהרתה
ז. ויש לומר, שהדבר שעדיין לא עשו בשביל להביא את המשיח הוא - עבודת 

השמחה הרצוי’ בשביל להביא את המשיח:

סגולה  בשמחה  יש  הגלות,  גדרי  גם  הגדרים,  כל  פורצת  ששמחה  לכך  נוסף 
מיוחדת להביא את הגאולה - כמבואר בהמשך שמח תשמח הנ”ל ש”שמחת לבו” 
שהיתה בבנין בית המקדש הא’ והב’ לא היתה שמחה שלימה, ועיקר השמחה 
תהי’ בבית המקדש העתיד בגאולה העתידה, ש”אז תהי’ השמחה בבחי’ אין סוף 
עצמותו ומהותו בבחינת שמחה עצמית ממש”, וממשיך לבאר, ששמחה העצמית 
זו מעוררים על–ידי שמחה של מצוה, שהשמחה של המצוה מגעת למעלה יותר 

מהמצוה עצמה, ועל ידה דוקא מעוררים השמחה העצמית דלעתיד לבוא.

ואף שבודאי היתה שמחה של מצוה בכל הדורות שלפני זה, שהרי שמחה של 
מצוה הוא ענין עיקרי בעבודה, כמ”ש “עבדו את ה’ בשמחה”, “עבדת את ה’ 
ובטוב לבב”, ובפרט בבנין בית המקדש הנ”ל - מכל מקום,  אלקיך בשמחה 
)אופן( העבודה, שהעבודה צריכה  היא על  עיקר ההדגשה  בשמחה של מצוה 
להיות בשמחה, ואילו המדובר כאן אודות השמחה להביא את המשיח הוא - על 
ותכלית  עבודה של שמחה לשם מטרה  השמחה כשלעצמה, שמחה בטהרתה, 

דביאת המשיח.

]מובן וגם פשוט, שאצל יהודי גם שמחה כשלעצמה קשורה עם עבודת ה’, עניני 
התורה ומצוות, “פיקודי ה’ ישרים משמחי לב”, אבל, יש להדגיש את השמחה 
עצמה, היינו, לא )רק( הענינים המביאים את השמחה, אלא השמחה עצמה - 

והשמחה תביא את המשיח[.

ומכיון שכן, הרי, הדרך להביא את המשיח היא - לכאורה, ולא רק לכאורה, אלא 
כן הוא מסקנת הענין - על–ידי הוספה בשמחה, שמחה בטהרתה, שמחה שתיכף 

ומיד תביא את משיח צדקנו.
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שמחה למרות צער הגלות! היתכן? 
ח. אמנם, על פי זה מתעוררת השאלה לאידך גיסא: היתכן שבמשך כל הדורות 
לא השתדלו להביא את המשיח על–ידי שמחה, גם לא לאחרי הכרזת כ”ק מו”ח 

אדמו”ר נשיא דורנו “לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה”?!

והגע עצמך: הרי עשו כל מה שניתן לעשות כדי להביא את המשיח, עד לשחיקת 
האבן היקרה שבכתר המלך כו’ כדי לשפוך לתוך פיו של בן המלך, ועד כדי כך, 
שפיזרו והפיצו האבן היקרה דכתר המלך בשבעים לשון, ועד שיוכל לבוא אפילו 

לאינו–יהודי . . ואף על פי כן, לא השתדלו להביא את המשיח על–ידי שמחה!

ויש לומר הביאור בזה - בפשטות - שכשנמצאים בחושך כפול ומכופל דהגלות, 
שכל בני ישראל נמצאים בגלות, ו”שכינתא בגלותא”, הרי מובן, שמצד גודל 

צער הגלות לא שייך שמחה בטהרתה.

אבל אף על פי כן, כיון שסוף כל סוף מוכרחים להביא את המשיח - לא נותרה 
ברירה אלא להביא את המשיח על–ידי השמחה, שמחה בטהרתה.

את זה אף אחד לא יוכל לקחת ממני...
ספר המשפיע ר' מענדל פוטרפס: כאשר נשלחתי, בגלל "עוונותי הרבים" 
יחד עם  נגד המשטר, אל המחנה העבודה בסיביר, שהיתי בצריף ענק 
של  הסוגים  ומכל  הגוונים  מכל  ברית-המועצות,  רחבי  מכל  אסירים 

תושבי'. 

פעם כאשר ישבו כל האסירים יחדיו, התחיל כל אחד מן האסירים לספר 
שהי'  מה  לעומת  עתה  הוא  ואומלל  מסכן  כמה  עד  האישי,  סיפורו  את 
הנוכחים  כל  של  כשפניהם  ואני',  לתאני'  הפך  הצריף  שכל  עד  בעבר, 

מביעים כל כולם צער יגון ואנחה.

היחיד שישב וחייך הי' המשפיע ר' מענדל, שלא לקח חלק בכל המספד 
ההמוני הזה, וארשת פניו העידה בו יותר ממאה עדים שאין הוא שותף 
הנוכחים  שאר  את  שהתמי'  דבר  במקום,  השוררים  והיגון  הצער  בכל 
הסובבים אותו. אחד האסירים לא התאפק ופנה ישירות אל ר' מענדל: 
ומה אתה, מחייך -האם לא היית בעבר בעמדה חשובה, האם המצב העלוב 
שלנו כיום לא מביא אותך לידי צער ודמעות? אני, עונה ר' מענדל בחיוך, 
יוכל איש  לא  זה  ואת   - כזה  להיות  ניסיתי  הייתי בעבר חסיד, לפחות 

לקחת ממני!
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ובנוגע להקושי לפעול רגש של שמחה בטהרתה בחשכת הגלות - הרי, מכיון 
שמוכרחים להביא את משיח צדקנו, על כרחך צריך לומר, שבסוף זמן הגלות 
ממש - נותנים כחות מיוחדים שיוכל להיות ענין השמחה בטהרתה, והביאור - 
ששמחה זו נעשית על–ידי התבוננות שתיכף ומיד ממש בא משיח צדקנו, שאז 
תהי’ בכל העולם שלימות השמחה, שלכן, ישנו כבר רגש של שמחה בטהרתה 

)מעין ודוגמת שמחת הגאולה(.

והעיקר - שבמקום אריכות הדיבור והשקלא וטריא כו’, יתחילו במעשה בפועל: 
לצאת בקריאה והכרזה על–דבר הוספה מיוחדת בשמחה כדי להביא את המשיח, 
ובודאי שעל–ידי–זה יביאו את המשיח בפועל ממש, ובזריזות הכי גדולה, “לא 

עיכבן כהרף עין”,

ואדרבה - ינסו ויווכחו!

)השיחה בשלימותה, עם מראי מקומות, נדפסה בספר השיחות תשמ”ח ח”ב(

החזיק טובה לעצמו
פעם פגש ר' מענדל פוטרפאס באחד מתלמידיו החביבים, ר' טובי' שי' 
ר'  אליו  פנה  הייתכן,  במיוחד.  זוהרות  לא  נדמה שפניו  בולטון, כשהי' 
מענדל, שחסיד לא יהי' בשמחה?! כשר' טובי' ניסה להתנצל על הסיבות 

שגרמו לו שלא להאיר פנים באותו רגע, אמר לו ר' מענדל: 

אל  הסובייטי,  המשטר  נגד  הרבים  בעוונותי  נשלחתי,  כי  אתה  יודע 
ה"לאגער", מחנה העבודה בסיביר, ושהיתי שם במשך כמה וכמה שנים. 
הי' לי קשה מאד לשמור שם את יום השבת קודש, ובכל זאת הצלחתי 

במשימה – ואינני מחזיק טובה לעצמי על זה.

אפילו  והיו  והשתי',  האכילה  כשרות  על  לשמור שם  מאד  קשה  לי  הי' 
זמנים שלא הי' מה לאכול כלל מלבד מאכלים לא כשרים, וב"ה החזקתי 

מעמד – ואינני מחזיק טובה לעצמי גם על זה. 

רק על דבר אחד הנני מחזיק טובה לעצמי. על שבכל השנים הללו בהם 
שהינו במקום כה מדכא – לא נפלתי אפילו פעם אחת בעצבות ואפילו לא 

במרירות. רק על כך הנני יכול להחזיק טובה לעצמי. 
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פנינים
 קטעים משיחות של הרבי

אודות השמחה לפני בא הגאולה

השמחה בזמן הגאולה – אז ימלא שחוק פינו
אחד הדברים המיוחדים שיתחדשו בימות המשיח הוא, ש״אז ימלא שחוק פינו״ 

– היינו שאז ירבה הצחוק והשמחה. 

השמחה תהי׳ לא רק על סיום הגלות, אלא בעיקר מפני החידוש הגדול שיתחדש 
לעתיד לבא )לאחר שתושלם עבודת בנ״י בזמן הגלות(. 

ולכן על שמחה זו נאמר: ״אז ימלא שחוק פינו", היינו שה'שחוק' יפרוץ החוצה 
)"ימלא"(, מרוב השמחה שתהיה אז. 

"ימלא שחוק פינו" – בלשון הוה
וחותם דכל מעשינו  זו עומדים בסיום  ומקום שבשנה  יש לפרסם בכל מקום 
ועבודתינו במשך זמן הגלות, ובהתחלת התקופה דתשלום השכר, דלעתיד לבא 

- "מתן שכרן של צדיקים", 

ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה בענינים השייכים לזמן הגאולה, 

. .כולל עריכת התוועדויות של שמחה, ושמחה כזו שהיא דוגמא והכנה לקיום 
היעוד דלעתיד לבא - "אז ימלא שחוק פינו". 

משום שבדורנו זה, נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר )ששמו השני "יצחק", ע"ש 
הצחוק והשמחה(, הוא הנשיא השמיני להבעש"ט, 
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אלא(  "אז",  עתיד,  בלשון  )לא  פינו"  שחוק  ד"ימלא  הענין  נעשה  שכך  וכיון 
בלשון הוה. 

)משיחת ש"פ כי תצא ה'תנש"א(

שמחה מצד הבטחון שהנה זה משיח בא
"ביחד עם התפילה, הבקשה והדרישה מהקב"ה שיביא את הגאולה תיכף ומיד 
ממש, שהיא מתוך רגש של צער ומרירות ... על אריכות הגלות, שבאה לידי 
ביטוי בהצעקה מקרב ולב עמוק "עד מתי, עד מתי, עד מתי"!... צריכים להיות 
חדורים )גם ובעיקר( ברגש השמחה, ושמחה גדולה ביותר שבאה לידי ביטוי 

בהשירה, מצד גודל הבטחון ש"הנה זה )המלך המשיח( בא", וכבר בא!" 

)משיחות ש"פ בא-בשלח תשנ"ב בקשר לנשי ובנות ישראל(.

לא להתבייש לרקוד לקבלת פני משיח
ויש להוסיף ענין עיקרי בנוגע לשמחת בית השואבה בשנה זו שצריכה להיות 
והשלימה. ששמחים  הגאולה האמיתית  גדולה הקשורה עם  הכי  מתוך שמחה 
בגלוי,  ח״ו לרקוד  ופשוט, שאין להתבייש  פני משיח צדקנו!  ורוקדים לקבל 
״לעיני כל ישראל״, ועד לריקוד ברחוב לעיני כל באי עולם, לקבלת פני משיח 

צדקנו. 

כל  רוקד  מיט אמאל?" מה פתאום אתה  "וואס עפעס  אותו  וכשמישהו שואל 
כך, לשמחה זו מה עושה?" הוא עונה )או שאילו העומדים מסביבו ויודעים ע"כ 
עונים(: וואס הייסט ?! וכי אינך יודע מה שנכתב כבר בעיתונים שמשיח כבר 
הגיע, ותיכף ומייד מגיע לכאן ולוקח את כולנו בתוך כלל ישראל לנסיעה עם 
ענני שמיא לארצנו הקדושה ולבית המקדש השלישי, לערוך שם את שמחת בית 

השואבה! 

)ש"פ האזינו ה'תשנ"ב, בלתי מוגה(




