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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

החיות במשיח
מרוממת לשיאים 

של עבודה פנימית!
שיחה מרתקת עם הנואם המרכזי של 

מעמד ההקהל ההיסטורי, הגה"ח הרב  
חיים שלמה כהן, משלוחי הרבי מלך 

המשיח שליט"א למונטריאל, קנדה - על 
הדרך להסברת בשורת הגאולה והגואל, 

גם לאחר ג' תמוז; על הצורך בעבודה פנימית 
על מנת להיות מוכנים לגאולה, ועל הצורך 
בעבודה פנימית בתהליך הקירוב לחסידות

הרבנית רמזה: 
אתה אורח רצוי בי"א ניסן!

בהצהרה מפתיעה הודיע הרבי כי הוא אוסר להגיע מעבר לים 
לכבוד יום הולדתו ה–80. אלפים התאכזבו, אבל חסיד אחד 
התקשר לרבנית, ונרמז כי הוא יהיה אורח רצוי. על חוויותיו 

המיוחדות כותב ר' זלמן יפה, ממנצ'סטר שבאנגליה, ביומן מיוחד 
שתורגם לקראת י"א ניסן

העיתון שיעשה לכם שבת חסידית
המשפיע הגה"ח הרב זלמן נוטיק: "עיתון בית משיח 

שומר כל הזמן על קו עקבי ודבוק במילותיו הקדושות 
של הרבי מלך המשיח, וזו ההצלחה שלו"

גליון 
מיוחד
למעמד
ההקהל
ההיסטורי
ביד אליהו
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אריאל עוזרת לכמ לשמור על הבגדימ כמו חדשימ,
ככ שתוכלו להעביר אותמ לילד הבא ללא חשש

ערכמ,  את  ומבינימ  בבגדימ  שמשקיעימ  כמי  לנו.  יקרימ  שלנו  הבגדימ 
חשוב לנו לשמור עליהמ כדי שייראו, גמ לאורכ זמנ, ממש כמו חדשימ. 
וההגנה  הניקיונ  טכנולוגיות  עמ  אריאל,  את  פיתחנו  ככ  לשמ  במיוחד 
הייחודיות, השומרות על הבגד נקי לאורכ זמנ. אז כשעדיינ אומרימ לכמ 

"תתחדשו" אתמ יודעימ שזה בזכות אריאל.

חדשימ,
חשש

ערכמ, את 
מו חדשימ. 
וההגנה  ונ 
אריאל. נקי כמו חדש!מרימ לכמ 
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0542534770 0533125770
Matza770@Gmail.com 
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מגוון מבצעים 
נוספים בנקודות 

המכירה

850X 2

100X 16

500X 2

100X 12

0%
150X 4

1X 2

225X 2
250X 2
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בן אדם למקום

העניקו לאנשים שאתם אוהבים מינוי מתנה של רשות הטבע והגנים
המקנה כניסה ללא הגבלה ל-60 גנים לאומיים ושמורות טבע כל השנה.

לפרטים נוספים חפשו: "רשות הטבע והגנים" 

10% הנחה למנויי מטמון

מתנה לחג לכל השנה

ים
יס

ן נ
רו

דו
ם: 

לו
צי
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1800-620-640
077-3136224

www.yadlachim.co.il 
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אתם חייבים לשמור
בעולם!אפליקציית הסינון הטובה בעולם!הילדים בסמארטפוןעל  הטובה הסינון !אפליקציית

הגנה דינמית

iOS-אנדרואיד ו

ניהול זמן גלישה

מניעת הסרה

ניהול וחסימת 
אפליקציות

מעקב מיקום

שליטה קלה מרחוק

WiFi-סינון גם ב

?בהתקנהזקוקים לליווי 
073-2793411-להתקשרו 

www.hatkana.comאו 

!התקינו עכשיו
www.netsparkmobile.com

או
בגוגל" נטספרק"חפשו 

פלייאו בגוגל 

ועכשיו
ימים7

!ניסיון חינם

Netsparkעלשתדעושחשובדברים10 mobile
!בעולםהטובההסינוןאפליקציית-
הסינוןתוכנותבקרבביותרהגבוההציוןעםהאפליקציהזו•

.Googleשלהאפליקציותבחנותההוריםובקרת
סינוןבטכנולוגייתהמשתמשתהיחידההאפליקציהזו•

רחביבכלחלקהגלישההמאפשרת–אמתיתאונליין
,חדשותאתרימתוךפוגענייםתכניםהסרתתוךהרשת
.בחסימתםצורךללאועודמשחקים,מידע

מסננת-באפליקציההמופעלתהייחודיתהטכנולוגיה•
200,000,000-וחדשיםיוטיובסרטוני24,000,000

בשניהטקסטתווימיליארדוחצייוםבכלחדשותתמונות
סמארטפוןבמכשירשימושמצריכהאינההאפליקציה•

הסמארטפוןמכשירהפיכתהמאפשרדבר–מיוחד
דקותמספרבתוךמסונןלמכשיר

באינטרנטניהולמערכתעםמגיעההאפליקציה•
אוהסמארטפוןעלולשלוטלהפעיללהורההמאפשרת
.מרחוקהילדשלהטאבלט

שלבמקרההתראותומערכתהסרההגנתמכילההאפליקציה•
נפשישקטלהורהמבטיחהדבר–הסינוןפעילותהפסקת
טאבלטאובסמארטפוןמשתמששלוכשהילד

רקהמופעלתפנימיתאיתורמערכתמכילההאפליקציה•
אתלאתרהמכשירלבעלומאפשרתהמכשירבעלבאישור
.באיתורצורךשלבמקרההילד/המכשירמיקום

השימושזמניאתהאפליקציהבאמצעותלהגבילניתן•
ובאפליקציותבאינטרנט

באמצעותמרחוקלשלוטניתן,האפליקציההתקנתלאחר•
הקשורותהפעולותבכלבאינטרנטמתקדמתניהולמערכת
הטאבלטאוהסמארטפוןבמכשירהשימושלזמןאולסינון

הסינוןמערכתאתמפעיליםהעולםרחביבכלחינוךמוסדות•
ניהולמערכתבאמצעותלתלמידיהםהאפליקציהשלהייחודית
.ייחודיותוקבוצותסינוןמסלוליקביעתהמאפשרתמוסדית

!אפליקציית הסינון הטובה בעולם

ת עתפש ןסק תס תק

בעולם הטובה הסינון !אפליקציית
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הלילה הזה כולו נקי מחמצ... ומקשקשימ

100% נקי מקשקשימ ומדאגות
וההכנות לקראת החג הקדוש, הגיע  כל הריצות  אחרי 
רגע השיא — ליל הסדר. הד אנד שולדרס בעל נוסחת 
ה-ActiZinc מטפח את עור הקרקפת ומעניק לשיער 
יכול  אתה  מקשקשים.  נקי   100% עד  רענן,  מראה 
להסיר דאגה אחת פחות ולהתרכז בעיקר, והגדת לבנך.



שיחה מרתקת עם הנואם המרכזי של מעמד ההקהל ההיסטורי, הגה"ח הרב
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ראיון מקיף ומרתק על הדרך להסברת בשורת הגאולה והגואל, גם 
לאחר ג' תמוז; על הצורך בעבודה פנימית על מנת להיות מוכנים 

לגאולה, ועל הצורך בעבודה פנימית בתהליך הקירוב לחסידות

מראיין: אברהם רייניץ

עברית  לדוברי  חב"ד  בבית 
את  רק  לא  מפרסמים  במונטריאל, 
על  מצביעים  גם  אלא  הגאולה, 
אתם  איך  המשיח.  מלך  הגואל: הרבי 

מסבירים את זה למקורבים?
כל  מסבירים  שאנחנו  כמו  בעיקרון, 
כשרות  ועד  ומזוזות,  מתפילין  דבר, 
יושבים  פשוט  המשפחה.  וטהרת 
קונטרס  את  לומדים  כאשר  ולומדים. 
"עניינה של תורת החסידות", שם מוסבר 
של  עניינו  ומה  הגאולה,  מהי  בהרחבה 
שהרבי  מבין  אחד  כל   - המשיח  המלך 

הוא מלך המשיח. זוהי תוצאה טבעית.
הוא  שהרבי  היא,  ההסברה  נקודת 
ראש בני ישראל, יחידה הכללית, שמאחד 
את  מגלה  גם  והוא  הקב"ה,  עם  אותנו 
למעשה  הוא  בגאולה.  האלוקי  האור 

המלך המשיח.
יכול  אני  שנים,  של  ניסיון  אחרי 
טובה  הסברה  שמול  בוודאות,  לומר 
כאלה  אפילו  להתנגד.  יכול  לא  אחד  אף 
שחדורים ארס נגד כל נושא הגאולה, לא 
הצרוף,  ההיגיון  מול  להתמודד  יכולים 

לענות: אני  יכולים  שהם  והמקסימום 
אני  כי  בנושא,  איתך  להתווכח  רוצה  לא 

בטוח שאתה בקי יותר גדול ממני...
שמקשיב  מי  שכל  לך  אומר  לא 
לוותר  להם  שקשה  כאלה  יש  משתכנע. 
על מוסכמות שפיתחו לעצמם מאז שנות 
להסברים,  יקשיבו  הם  אם  אבל  הילדות, 
לא  שאנחנו  לומר  יכולים  לא  כבר  הם 
נקודה  כאן  שיש  מודים  הם  צודקים. 
להשתכנע  להם  שקשה  למרות  אמיתית, 

ולהאמין בכך.
שהתחיל  מתנגד  עם  פעם  ישבתי 
פתחתי  ר"ל.  בכפירה  חב"ד  את  להאשים 
את הרמב"ם והתחלנו ללמוד את הלכות 
שאינו  שמי  כתוב  ושם  המשיח,  מלך 
לביאתו -  מצפה  שאינו  מי  או  בו  מאמין 

הרי הוא כופר בתורה ובמשה רבינו!
בתחנת  עומד  היית  אותו: אם  שאלתי 
כשאצלנו  החורף,  באמצע  אוטובוס 
למינוס  מגיעה  בחוץ  הטמפרטורה 
אורות  רואה  והיית  מעלות,  ארבעים 
מרחוק - מה היית חושב, שזה אוטובוס, 
או משאית? הוא השיב: בוודאי אוטובוס. 

חושב  שהיה  אחד  על  אומר  היית  ומה 
והוא  לשאול,  המשכתי  משאית?  שזאת 
השיב: הוא בוודאי לא מחכה לאוטובוס... 
לא  הוא  לאוטובוס,  מחכה  היה  הוא  אם 

היה חושב לרגע שמדובר במשאית.
כך בדיוק הציפייה למשיח. מי שמצפה 
להיות  יכול  מי  הזמן  כל  מחפש  למשיח, 
שהוא  סימן   - מחפש  שלא  מי  משיח. 
שצריך  זה  והוא  למשיח,  מחכה  לא 
במצב  אכן  הוא  אם  חשבון–נפש  לעשות 
בתורה  "כופר  עליו  כותב  שהרמב"ם 

ובמשה רבינו"...
דבר  של  בסופו  יתברר  אם  'ומה 
מתנגד.  אותו  שאל  טועים?',  שאתם 
בנבואה  שמדובר  שמכיוון  לו  אמרתי 
במאת  בטוחים  אנחנו  הרבי,  של  ברורה 
האחוזים שבסופו של דבר הרבי יביא את 
'אבל  המקדש.  בית  את  ויבנה  הגאולה 
לאותו  ואמרתי  הוספתי  לשיטתך',  גם 
מרבי  גרועים  יותר  נהיה  'לא  מתנגד, 
כותב  עליהם  דורו,  חכמי  וכל  עקיבא 
המלך  הוא  שבן–כוזיבא  שדימו  הרמב"ם 

המשיח'...

  חיים שלמה כהן, משלוחי הרבי מלך המשיח שליט"א למונטריאל, קנדה

החיות בענייני משיח
מרוממת לשיאים 
של עבודה פנימית!
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עקיבא:  מרבי  לומדים  חשוב  דבר  ועוד 
ש"הוא  עקיבא  רבי  על  כותב  הרמב"ם 
המשיח".  המלך  שהוא  עליו  אומר  היה 
ולומר  לקצר  יכול  היה  הרמב"ם  לכאורה, 
ש"הוא אמר עליו" במקום "הוא היה אומר 
שכאשר  הרמב"ם  מלמדנו  כאן  אלא  עליו", 
הקריטריונים  לכל  שעונה  מישהו  מוצאים 
להיות  צריך  למשיח,  בנוגע  ההלכתיים 
זאת  עליו",  אומר  היה  "הוא  בבחינת 
אומרת: באופן תמידי. לומר בכל הזדמנות 
ולפרסם לכל אנשי הדור, שהוא הוא המלך 

המשיח.
יותר,  פשוטים  באנשים  מדובר  כאשר 
הם לא צריכים להסתכל באותיות הקטנות 
יודעים  שהם  מספיק  זה.  את  להבין  כדי 
אצלם  ומתקבל  יהודי,  לכל  דואג  שהרבי 
המלך  להיות  ביותר  המתאים  הוא  שהרבי 
יוסף  שלמה  הרב  שכאשר  זכורני  המשיח. 
זוין שמע שחסידים מדברים על כך שהרבי 
מישהו  התבטא:  הוא  המשיח,  מלך  הוא 

אחר מתאים - אין לי!...
רואים  איננו  כאשר  תמוז,  ג'  ואחרי 
איך  המשיח,  מלך  הרבי  את  בשר  בעיני 
המלך  הוא  שהרבי  לפרסם  ממשיכים 

המשיח, למרות הכל?
ממשיכים באותו אופן: בהסברה. כמובן 
שכעת העבודה יותר קשה, כיוון שיש יותר 
האמת,  על  ומסתירים  המעלימים  מסכים 
וצריך עוד הסברה כדי להסיר את כל אותן 

מחיצות. אבל זה בהחלט אפשרי.
נושאים  של  במכלול  שמדובר  מכיוון 
עדינים, מומלץ להתאים את אופן ההסברה 
אנשים  יש  לפנינו.  העומד  של  למהותו 
ואפשר  בהתגברות,  אצלם  שהאמונה 
בשיחותיו  המובא  פי  שעל  להם  להסביר 
נשיא  של  הנצחיים  חייו  אודות  הרבי  של 
בחסידות  המבואר  פי  ועל  השביעי,  הדור 
נשמה  הדור  נשיא  להיות  חייב  דור  שבכל 
ומאות  עשרות  המובא  פי  ועל  גשמי,  בגוף 
הוא  שדורנו  הרבי  של  בשיחותיו  פעמים 
שהוא  שהרבי,  מובן   - לגלות  האחרון  דור 
נשיא הדור האחרון, ממשיך לחיות למרות 
אין  וממילא  תמוז,  בג'  לעינינו  שנראה  מה 

שינוי באמונה שהוא המלך המשיח.
להם  שקשה  אנשים  יש  זאת  לעומת 
נגד  כהליכה  שנראית  כזו  אמונה  לקבל 
לדבר  צריכים  כאלה  לאנשים  המציאות. 
הרבה  מוצאים  אנחנו  בגמרא  ב"לשיטתך". 
דברים  מסבירים  היו  שתנאים  פעמים 
באופן כזה. זאת אומרת, שלמרות שאנחנו 
אין   - וקיים  חי  שהרבי  מאמינים  עצמנו 
שמתקשה  לאדם  להסביר  מניעה  שום 
להאמין שהרבי חי וקיים, שהרבי הוא מלך 
הייתה  תמוז  שבג'  לשיטתו  גם  המשיח 

הסתלקות כפשוטו ח"ו.

כיצד  להסביר  רבות  ושיטות  דרכים  יש 
הרבי הוא מלך המשיח גם לאלו שלוקחים 
הדרך  לדעתי  אבל  כפשוטו.  תמוז  ג'  את 
מאות  את  להביא  היא  ביותר  הטובה 
הריי"צ  שהרבי  אומר  הרבי  בהן  השיחות 
שאנחנו  למרות  שבדורנו.  המשיח  הוא 
על  התכוון  שהרבי  מאמינים  כחסידים 
אומר  שהרבי  העובדה  עצם  הרי   - עצמו 
דבר שמתפרש גם כפשוטו, מוכיחה שאצל 
הלכתית  בעייה  שאין  ברור  היה  הרבי 
שהרבי הריי"צ יהיה משיח, למרות שהייתה 

הסתלקות ביו"ד שבט!
למעשה, הרבי גם התייחס לכך ישירות, 
הוא  כיצד  אותו  ששאלו  פעם  סיפר  כאשר 
והרי  אותנו,  יגאל  הריי"צ  שהרבי  אומר 
המשיח.  ביאת  אחרי  תהיה  המתים  תחיית 
יחידים  של  המתים  שתחיית  הסביר  הרבי 
אין  ובמילא  המשיח,  ביאת  לפני  גם  תהיה 
שום מניעה שהרבי הריי"צ יהיה משיח. מה 
אנחנו רואים כאן? שהדבר היחיד שהפריע 
המלך  הוא  הריי"צ  שהרבי  לומר  לרבי 
המשיח - עניין התחייה. הרבי בוודאי ידע 
עולה  מהם  המקורות  ושאר  הרמב"ם  את 
החיים,  מן  להיות  חייב  שמשיח  לכאורה 
הריי"צ  שהרבי  לומר  המשיך  הרבי  ואם 
שהרבי  ספק  אין   - המשיח  המלך  הוא 
שגם  כזה  באופן  הדברים  את  ולמד  פירש 
לשיטת הרמב"ם אין בעייה להאמין שהרבי 
לאחר  גם  המשיח  מלך  להיות  יכול  הריי"צ 

הסתלקותו.
ההסברים  כל  לאחרי  אם  קורה  ומה 

אנשים לא מקבלים?
טוב...  יותר  להסביר  מנסים  כל,  קודם 
פרק  לומר  צריך   - עוזר  לא  זה  גם  ואם 
יצאו  שהדברים  לה'  ולהתחנן  תהלים 
מולנו.  היושב  של  ללבו  ויכנסו  שלנו  מהלב 
מיהודי  ביקשת  הריי"צ: אם  הרבי  אמר  כך 
לומר  עליך   - סירב  והוא  תפילין,  להניח 

פרק תהלים בדמעות!

מאות  שנה  מידי  מתקרבים  אצלכם 
זו  ברמה  חב"ד,  ולחסידות  לרבי  יהודים 
או אחרת. אתה באופן אישי נפגש עם רוב 
באי בית חב"ד. איך אתה מגדיר את מידת 
עניין  כל  את  לאנשים  להסביר  ההצלחה 

הגאולה - רובם מקבלים את הדברים?
דוברי  למרכז  אלינו,  שמגיע  מי 
לשמוע,  שמעוניינים  אנשים  אלו  עברית, 
כאלה  אנשים  להתקרב.  ומעוניינים 
כאשר  להשתנות.  רצון  של  בגישה  באים 
המשיח,  ומלך  הגאולה  על  להם  מסבירים 
תוך הדגשה שהאמונה בזה מצריכה עבודה 
הגאולה  את  לגלות  מאוד,  ופנימית  אישית 
הפרטית כדי להביא את הגאולה הכללית - 

הם רואים בזה אתגר עצום.

הרבי בשיחותיו מרבה לערוך הקבלה בין 
שבכל  הפרטי  משיח  לניצוץ  הכללי  משיח 
הקשר  על  לדבר  מרבים  אנחנו  לכן  יהודי. 
הגאולה.  לתהליך  יהודי  כל  של  ההדוק 
כתהליך  הגאולה  על  מדברים  לא  אנחנו 
אלא  אלינו,  קשר  בלי  בעולם  שמתרחש 
שלנו.  הפנימית  לעבודה  דבר  כל  מקשרים 
התורה  שכל  שומעים  המקורבים  כאשר 
הגאולה  בעניין  קשורים  שלהם  והמצוות 
הם  הדברים.  את  אחרת  מקבלים  הם   -
ובמצוות,  בתורה  להתחזק  כדי  הגיעו  הרי 
חדור  להיות  צריך  שהכל  מגלים  הם  וכעת 

בגאולה.
יש הטוענים שהעיסוק בנושא הגאולה 
הצידה  ודוחק  חיצוניים,  ביטויים  מעודד 
הושתתה  עליה  הפנימית  העבודה  את 

חסידות חב"ד מזה דורות.
ומשיח  גאולה  בענייני  שעוסק  מי 
שאין  מבין  הרבי,  של  לשיחותיו  בהתאם 
מבצע  כל  כל,  קודם  מזו.  גדולה  שטות 
משיחתו  קודם  שציטטתי  כפי  משיח, 
צריך  תשנ"ב,  השלוחים  בכינוס  הרבי  של 
להתלבש בכל פרטי השליחות, כולל כמובן 
ספק  שאין  כך  החב"דית–פנימית.  העבודה 
שמי שרוצה לקיים את הוראותיו של הרבי 
ולדאוג  הפנימית  בעבודה  להמשיך  חייב 

שהיא תהיה חדורה במשיח.
בענייני  עוסקים  מזו: כאשר  יתירה  אבל 
הרבה  לפנימית  הופכת  העבודה  משיח, 
סוגי  שני  היו  פעם  קודם.  מאשר  יותר 
לאחר  היום,  וחיצונית.  עבודות: פנימית 
שהרבי הורה לנו להחדיר את הגאולה בכל 
עבודת  פרטי  ובכל  השליחות  עבודת  פרטי 
לעבודה  אז  עד  שנחשב  מה  גם  הרי  ה', 
שכן  פנימית,  עבודה  להיות  הפך  חיצונית, 
שחדור  דבר  וכל  פנימי.  עניין  זה  משיח 

משיח - הוא פנימי!
זעק  הרבי  ניסן,  בכ"ח  הידועה  בשיחה 
אנחנו  בה  הפנימית  הגלות  על  בעיקר 
לכן,  ה'.  בעבודת  פנימית  גלות  נמצאים. 
כאשר רוצים לקיים את הוראותיו של הרבי 
מהגלות,  לצאת  כדי  יכולתנו  ככל  לעשות 
מהגלות  יציאה  ובעיקר  גם  כולל  זה  הרי 
לעבודה  מוכרחים  זה  בשביל  הפנימית. 

פנימית!
גאולה  בענייני  שהחיות  ברור,  לכן 
הפנימית.  בעבודה  מוסיפה  רק  ומשיח 
לדבר  קשה  היה  שבעבר  פנימיים  מושגים 
עליהם, נפעלים בקלות יותר כאשר מציגים 
העולם  הכנת  מהתהליך  כחלק  אותם 
צעירים,  אברכים  היום  רואה  אני  לגאולה. 
ומשיח,  גאולה  בעניני  מיוחדת  חיות  עם 
עבודתם  בעומק  לקנא  פשוט  שאפשר 
מוכנים  להיות  והתשוקה  הרצון  הפנימית. 
לשיאים  אותם  מרוממים  המשיח  לביאת 
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שהם  עד  המידות,  על  פנימית  עבודה  של 
בדורות  ראו  שלא  כאלה  למדרגות  מגיעים 

הקודמים.
בעבר  'אתכפיא'.  המושג  את  למשל  קח 
לשבור  כדי  אתכפיא  עושה  היה  חסיד 
מכיר  אני  היום  הרע.  יצרו  את  ולהכניע 
אברכים שעושים אתכפיא כדי לחיות כמו 

בימות המשיח!
הרבי  דברי  על  מיוסדים  אלו  דברים 
אחד  תשנ"ב: "כל  וירא  פרשת  בשיחת 
ביותר  להשתוקק  צריך  מישראל  ואחד 
להגילוי ד"וירא אליו ה'" בגאולה האמיתית 
להיות  בו  התלוי  כל  ולעשות  והשלימה, 
ופעולה  פעולה  שכל  זה  ידי  על  לכך,  ראוי 
להמעמד  המתאים  באופן  נעשית  שלו 

ומצב דגאולה האמיתית והשלימה"
צריך  שלא  כך  על  לדבר  כשרצו  פעם, 
על  מספרים  היו  הזה,  מעולם  להתפעל 
הצביעו  שכאשר  ירמיה'ס,  בער  ר'  החסיד 
אמר: מה  גדול,  בית  על  בהתפעלות  לו 
אתם מתרגשים, הרי מוסבר בחסידות שכל 
העולם נעשה משמרי האופנים, אז כאן נפל 
הייתה  הגישה  אומרת,  זאת  יותר...  קצת 
להתרגש.  מה  אין  וממילא  קליפה,  שהכל 
מתרגש  לא  ומשיח,  גאולה  שחי  מי  היום, 
מהעולם כי הוא חי עם התחושה שהכל זה 
אלוקות. כשהוא מסתכל על הגשמיות, הוא 
לא מתעניין בגשמיות של הדבר, אלא כיצד 

לגלות את האלקות שבו.
פיצה  לאכול  לשבת  אפשר  שאי  כמובן 
בניחותא ולומר שזה גאולה. כל אחד מבין 
תאוות  עם  ביד  יד  הולכת  לא  שהגאולה 
גשמיות. אבל כשחדורים גאולה, הכל יותר 

קל.
בנושא  שהעיסוק  בלבד  זו  לא  לכן, 
הוא  ההיפך  חיצוניות.  מעודד  לא  הגאולה 
החב"דית  הנקודה  את  לקח  הרבי  הנכון. 
הפנימית ביותר, והוציא אותה אל ה'חוצה'. 
התוועדות  בין  מהותי  הבדל  היה  פעם 
לנו  אומר  הרבי  היום  להרצאה.  פנימית 
שכל  לו  ולהראות  יהודי  לכל  להגיע  שצריך 
דבר  בכל  שיראה  אלוקות,  זה  הזה  העולם 

את הגאולה!
שעומדים  אנשים  גם  לדעתך,  והיום, 

בתחילת הדרך שייכים לעבודה פנימית?
שייך  יהודי  שכל  היא,  הכללית  הגישה 
חתם  לא  אחד  אף  פנימית.  לעבודה 
לחסידי  הפנימית  העבודה  על  בלעדיות 
מובן  זאת,  עם  יחד  מדורי–דורות.  חב"ד 
מי  של  התקדמות  כל  שכמו  ופשוט, 
ללכת  צריך  כאן  גם  לחב"ד,  שמתקרב 
אחרים  מחוגים  בשונה  שלב.  אחרי  שלב 
תורה  לשומר  האדם  את  לעשות  שמנסים 
שזה  יודעים  אנחנו   - שבוע  בתוך  ומצוות 
בקושי מחזיק ברמת ה'מקיף', ובוודאי שלא 

השיטה  ואמיתי.  פנימי  בשינוי  כאן  מדובר 
וכאן  שלב.  אחרי  שלב  להתקדם  היא  שלנו 
חשוב להדגיש שצריך מיד בתחילה שתבוא 
שלב  רק   - זאת  גם  אבל  פנימית,  עבודה 

אחרי שלב.
היא:  פחות,  לא  חשובה  נקודה 
שהשלבים בעבודה הפנימית יהיו מקבילים 

לשלבים בעבודה החיצונית.
שכולנו  מאוד,  אנושית  מחלה  יש 
לחיצונית  להתפש  הצורך  והיא  בה,  חולים 
אדם  בן  משוייך.  להרגיש  כדי  וקיצוניות 
ויודע  מסויימת,  לנקודה  להגיע  שרוצה 
פנימית  מעבודה  משולבת  לשם  שהדרך 
להתקדם  מעדיף  חיצונית,  ועבודה 
בגלל  פשוט  החיצוני,  במסלול  במהירות 
כך  על  נשפכו  מלל  הררי  קל...  יותר  ששם 
קל  מאוד  בכדי.  ולא  החסידות,  במאמרי 
להרגיש  לאדם  גורם  זה  כי  לזה,  להתפס 

שייך ומושלם. וזה הרי מה שכולנו רוצים.
ודווקא משום שמדובר במחלה אנושית, 
מיד  הזאת  בתופעה  להלחם  חייבים 
חייבים  הראשון  מהצעד  הדרך.  בתחילת 

הרבי לקח את 
הנקודה החב"דית 

הפנימית ביותר, 
והוציא אותה אל 

ה'חוצה'. פעם היה 
הבדל מהותי בין 

התוועדות פנימית 
להרצאה. היום הרבי 

אומר לנו שצריך 
להגיע לכל יהודי 
ולהראות לו שכל 

העולם הזה זה 
אלוקות, שיראה בכל 

דבר את הגאולה!
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להניח דגש על העבודה הפנימית, ולהדגיש 
שאי אפשר להתקדם במסלול החיצוני ללא 

התקדמות מקבילה במסלול הפנימי.
אומר  לא  מהכלל.  יוצאים  שיש  כמובן 
לשים  לא  או  תפילין  להניח  לא  ליהודי 
בעבודה  הזאת  למדריגה  שיגיע  עד  כיפה 
לחכות  אפשר  שאי  עניינים  יש  הפנימית. 
בעניינים  מדובר  כאשר  אבל  איתם. 
להקביל  חייבים   - דחופים  לא  חיצוניים 

אותם להתקדמות בעבודה הפנימית.
להתחיל  רוצה  מקורב  כאשר  למשל, 
לדאוג  חייבים  בשבת,  סירטוק  עם  ללכת 
שהוא יהיה ראוי להיות עם סירטוק. כאשר 
תלוי  חיצונית  התקדמות  שכל  מתרגלים 
בהתקדמות פנימית, מקשרים את הדברים 

בדרך ממילא.
אנשים  הפוכה...  קצת  הבעייה  לפעמים 
במהירות  הפנימי  במסלול  להתקדם  רוצים 
במסלול  מהתקדמותם  יותר  גבוהה 
המקורבים  אחד  פעם  אלי  הגיע  החיצוני. 
לתרום  וביקש  למשכורת,  שקיבל  הצ'ק  עם 
במצוקה.  משפחות  עבור  הכסף  כל  את 
עדיין  והילדים  שאשתו  ידעתי  סירבתי. 
והמצוות,  התורה  משמירת  רחוקים 
תהיה  כזה  למהלך  הטבעית  ותגובתם 

התרחקות נוספת מדרך התורה והמצוות.
בהתקרבותו,  מתקדם  שאברך  גם  קורה 
לעשות  מה  זקן.  לגדל  להתחיל  ורוצה 
ראש  בגילוי  הולכת  עדיין  שאשתו 
ומכנסיים?... חייבים למצוא את הדרך לאזן 
ולהקביל את ההתקדמות עד כמה שאפשר. 
שהיא  לשני,  אחד  קרובים  יותר  שיהיו 
מרחיק  לא  בתשובה  החזרה  שתהליך  תבין 
ממנה את בעלה. אדרבא: היא מקבלת בעל 
משקיע.  יותר  מתחשב,  יותר  איכותי,  יותר 
התחושה  את  לאשה  נותן  אני  כאשר 
את  ומייצג  הרבי  של  שליח  שאני  שלמרות 
ההלכה - אני גם מבין לנפשה, כמו שהרבי 
מלמד אותנו להבין לנפש כל יהודי בדרגתו 
מווסת  שאני  רואה  היא  כאשר  ומקומו; 
לא  שהיא  כדי  בעלה  של  ההתקדמות  את 
ביטחון  יותר  תקבל  ואדרבא  אותו,  תפסיק 
היא  גם  דבר  של  בסופו   - בשלום–בית 

מתקרבת, והבית כולו מקבל גוון חסידי. 

לקבל  זוכים  אנו  האחרונות  בשנים 
ה'אגרות– באמצעות  מהרבי  תשובות 
- בעיקר  חובה  גם  שהיא  זכות,  קודש'. 
לעמוד  שצריכים  והמשפיעים,  לשלוחים 
את  להסביר  ובקשות  פניות  של  בעומס 

תשובתו של הרבי.
באופן כללי, גם כשזכינו לקבל תשובות 
רב'  לך  ל'עשה  הולכים  היו  מהרבי,  ישירות 
של  המענה  את  להבין  כדי  למשפיע  או 
הרבי ולקיים אותו במילואו. כמובן שהיום, 

האגרות  באמצעות  עונה  הרבי  כאשר 
כדי  רב'  לך  ל'עשה  ללכת  מוכרחים  קודש, 
הדברים  הרבי.  תשובת  את  נכון  להבין 
למקורב  ובפרט  חב"די,  חסיד  לכל  נכונים 
של  והסגנון  השפה  את  מבין  תמיד  שלא 

הרבי באגרות הקודש.
מאוד  מדגישים  בקהילה  אצלנו  בכלל, 
אחת  זוהי  רב'.  לך  ב'עשה  הצורך  את 
וכאשר  הרבי,  של  היסודיות  ההוראות 
משנה  מקבלים  הדברים  במקורבים  מדובר 
אצלנו  בהתוועדויות  וחשיבות.  תוקף 
שחסיד  הרבי,  הוראת  את  מדגישים  אנחנו 
רב'  לך  ל'עשה  לפעם  מפעם  ללכת  חייב 

ולקבל ממנו הדרכות בעבודת ה'.
הולכים  שכאשר  במוחש  רואים  אנשים 
משוערת  בלתי  הצלחה  יש  רב'  לך  ל'עשה 
גאון  שהרב  בגלל  לא  העניינים.  בכל 
את  מקיימים  שכאשר  בגלל  אלא  ומוכשר, 
הוראת הרבי, הרבי מעביר את כל העניינים 
לפעמים  רב'.  לך  ה'עשה  דרך  הטובים 
הראשונית  ההבנה  נגד  עושים  אנשים 
כך,  להם  אמר  שהרב  בגלל  רק  שלהם, 

ואחר–כך רואים הצלחה בלתי–טבעית.
כמובן שצריך זהירות גדולה שלא יווצר 
או  שהמשפיע  חושבים  שאנשים  מצב 
ה'עשה לך רב' הוא זה שנותן את הברכות... 
אנחנו צריכים לקשר יהודים ישירות לרבי, 

ולא לעשות עוד ממוצע!
לך  ה'עשה  של  תפקידו  שהזכרת,  כפי 
המענות  את  להסביר  גם  הוא  כיום,  רב' 
קודש.  האגרות  באמצעות  עונה  שהרבי 
ל'עשה  מיוחדת  חשיבות  יש  הזה  בתחום 
לך רב', כיוון שפעמים רבות אנשים טועים 
בדיוק  הפוך  לפירוש  עד  הרבי,  בתשובת 
סיפורים  כמה  היו  אצלנו  הרבי.  מכוונת 
וכאשר  הרבי,  את  ששאלו  אנשים  של 
בתשובות  המוטעית  הבנתם  פי  על  עשו 
ורק  דחי,  אל  מדחי  מצבם  התדרדר  הרבי 
שהסביר  רב'  לך  ל'עשה  שהגיעו  לאחר 
את  באמת  לקיים  כיצד  אותם  והנחה  להם 
ונפלאות,  ניסים  ראו  הם   - הרבי  הוראות 

למעלה לגמרי מדרך הטבע. 
דברי  בהבנת  הטעויות  נובעות  ממה 

הרבי?
אחד  כל  עצמו.  מאהבת  כל,  קודם 
הוא  וכאשר  עצמו,  את  אוהב  מאיתנו 
בכמה  לפרשה  שאפשר  תשובה  מקבל 
הכי  האופן  את  מיד  בוחר  הוא  אופנים, 
הברכה,  את  רואה  הוא  עבורו.  ונוח  קל 
גם  ממנו  תובע  שהרבי  רואה  לא  ופשוט 
הזאת,  הבעייה  הנהגתו...  את  לשנות 
לקבל  זכינו  כאשר  גם  קיימת  הייתה  אגב, 
אצל  קרוב  אדם  מהרבי.  ישירות  תשובות 
עצמו, ואנשים נטו להניח דגש על הפרטים 
יותר,  קלים  להם  נראים  שהיו  במכתב 

מחלקים  להתעלם  או  לטשטש  ובחרו 
חשוב  היה  ההן  בשנים  גם  לכן,  אחרים. 
ל'משפיע'  או  רב'  לך  ל'עשה  ללכת  מאוד 
הרבי  דברי  את  שנקיים  להבטיח  כדי 

במילואם.
באגרות–קודש,  שמתקבלות  בתשובות 
זוכים  תמיד  לא  ומכופלת:  כפולה  הבעייה 
זוכים  כאשר  וגם  ברורה,  תשובה  לקבל 
מבינים  תמיד  לא   - ברורה  תשובה  לקבל 

את הסגנון של הרבי באגרותיו. 
יש  התשובות,  בהבנת  לבעייה  מעבר 
חמורה: אנשים  פחות  לא  נוספת,  בעיה 
לפעמים לא יודעים על מה לשאול. לפני ג' 
את  שואלים  דבר  כל  על  שלא  ידענו  תמוז 
ברורות: בענייני  הנחיות  נתן  הרבי  הרבי. 
הוראה;  מורה  רב  אצל  שואלים  הלכה 
ידידים  אצל  שואלים  עסקים  בענייני 
מבינים; בענייני רפואת הגוף שואלים אצל 
תיקון  הנפש,  רפואת  ידיד; בענייני  רופא 
המשפיע.  אצל  שואלים  וכדומה,  המידות 
הרבי,  של  הברורות  ההנחיות  היו  אלו 
הרבי,  את  ושואלים  מתחכמים  היו  וכאשר 
qפעמים רבות הרבי הפנה את השואל לרב

רופאqמשפיעqידיד.
בעניינים  מהרבי  ברורים  כללים  גם  יש 
עניין  לעשות  ייתכן  לא  הלכות.  יש  שונים. 
כך  על  שהייתה  ולומר  גבול  השגת  של 
קודש.  באגרות  בתשובה  הרבי  של  הסכמה 
הרבי התבטא פעם בחריפות חריגה, ואמר 
שאינו  דבר  אמר  שהוא  לומר  שטיפשות 

מתאים עם ההלכה, ורק טיפש יאמין לזה!
רב'  לך  ל'עשה  הרבות  הפניות  לפעמים 
לכל  להסביר  נדרש  הוא  שכן  עליו,  מקשות 
לאלה  הרבי.  תשובת  את  ממקורביו  אחד 
אותה  על  הסיפור  את  תמיד  מזכיר  אני 
לבשל  עליה  מה  ושאלה  לרב  שהגיעה 
מצחו,  את  הרב  קימט  צהריים?...  לארוחת 
עיין בכמה ספרים, ולבסוף אמר לה שעליה 
הרב,  כדברי  האשה  עשתה  אטריות.  לבשל 
פתאום  מה  ושאל:  בעלה  הגיע  וכאשר 
אטריות? אמרה האשה שכך הורה לה הרב. 
הבין  לא  הרב',  את  שאלת  פתאום  'מה 
הבעל. הזכירה לו אשתו התמימה, שבבוקר, 
לארוחת  להכין  מה  אותו  שאלה  כאשר 
שואלת  את  מה  הגיב:  הוא  צהריים, 
לאחר  הרב!...  את  תשאלי  אותי? לכי 
ושאלו  הרב  אל  הבעל  ניגש  מנחה  תפילת 
אמר  אטריות.  להכין  להוראתו  המקור  מה 
כי  כזאת,  תשובה  אין  ספר  הרב: באף  לו 
הבעל,  הקשה  כך',  'אם  כזאת...  שאלה  אין 
לאשתי  ואמרת  בספרים  עיינת  'מדוע 
השיב  צהריים?'.  לארוחת  אטריות  לבשל 
לו הרב: 'אם הייתי אומר לה היום ששאלה 
כזאת לא שואלים את הרב -  מחר היא לא 

תבוא אלי עם שאלה בעוף!'.
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מרכז מד"ע ידוע במונטריאל גם כמקום 
טובה...  צהריים  ארוחת  לקבל  אפשר  בו 
אתם מפעילים בית תמחוי גדול, בתמיכה 
הגדולים.  היהודים  הארגונים  של  מלאה 
שאתם  העובדה  להם  מפריעה  לא  האם 
כחל  ללא  הגאולה  בשורת  את  מפרסמים 

ושרק?
שזה  אחד  האמת: היה  את  לך  אומר 
בניין  זה  בגלל  הפסדנו  ואנחנו  לו,  הפריע 
למד"ע  שהגיע  גדול,  בתורם  מדובר  גדול. 
והחל לסייע לפעילות שלנו. בשלב מסויים 
הוא רצה לתרום בניין גדול לפעילות שלנו, 
מישהו  הבניין,  את  לנו  שהעביר  לפני  אבל 
בנושא  חב"ד  של  הפעילות  נגד  איתו  דיבר 
בנידון.  לדעתי  שאל  והוא  הגאולה,  בשורת 
אני  אבל  אתחמק,  או  שאכחיש  ציפה  הוא 
האמונה  שזאת  חד–משמעית  לו  אמרתי 
מעוניין,  הוא  ואם  חב"ד,  חסידי  כל  של 
כנראה  הכל.  לו  ולהסביר  לשבת  יכול  אני 
ענייני  נגד  ארס  מידי  יותר  בו  שהחדירו 
משיח, והוא אמר שאין לו ספק שאני מבין 
לא  הוא  אבל  ממנו,  טוב  יותר  הזה  בנושא 
הוא  שהרבי  שמאמין  למי  לעזור  מעוניין 

מלך המשיח.
ומה עשית?

מאמין,  יהודי  לעשות? אני  יכול  אני  מה 
שלימה  באמונה  שמאמין  חב"ד  חסיד 
שהרבי הוא מלך המשיח. היעלה על הדעת 
תהא  כלשהי,  תרומה  או  כסף  בצע  שעבור 

גבוהה ככל שתהא, אתכחש לאמונתי?!
יחד עם זאת, אני מוכרח לציין, שמלבד 
שמישהו  פעם  אף  אירע  לא  הזה,  המקרה 
בגלל  חב"ד  בבית  תמיכתו  את  הפסיק 
מה  שזה  חושב  לא  אני  בכלל,  הזה.  הנושא 
מפריע  זה  ברחוב.  הפשוט  לאדם  שמפריע 
אולי למתנגדים, אבל לא ליהודים פשוטים 
שרוצים להתקרב ליהדות ולחסידות חב"ד. 
רוב  קודם:  שאמרתי  מה  על  אחזור 
אנשים  בנושא.  מבורות  נובעות  הטענות 
באים בטענות, אבל לאחר שלומדים איתם 
את הנושא, בהסברה מתאימה, הם מבינים 
הגישה  את  מיישמים  למעשה  שאנחנו 

הברורה של התורה בנושא.
ועוד  עוד  להשקיע  כולנו  על  כך,  משום 
רואה  שהוא  אמר  עצמו  הרבי  בהסברה. 
("עס  הגאולה  ענייני  את  להחדיר  שקשה 
הוא  לכך  והפיתרון  שווער"),  אן  קומט 

באמצעות לימוד ענייני גאולה ומשיח.
השיעור  את  להתאים  שצריך  כמובן 
לרמת הלומדים, וכפי שהרבי אמר בשיחת 
העיר  שהכנת  תשנ"ב,  השלוחים  כינוס 
שהוא  ידי  "על  נעשית  משיח  פני  לקבלת 
כמבואר  משיח,  של  ענינו  את  מסביר 
באופן  פה,  שבעל  ובתורה  שבכתב  בתורה 

שכלו  לפי  ואחד  אחד  כל  אצל  המתקבל 
הרבי  מסבירים? ממשיך  ואיך  והבנתו". 
לימוד  ידי  על   - ובמיוחד  ואומר: "כולל 
של  באופן  ובפרט  וגאולה,  משיח  עניני 

חכמה בינה ודעת".
להסביר  ברורה,  הוראה  כאן  לנו  יש   -
הגבלה  לא  זו  המתקבל",  "באופן  וללמד. 
הכל  בסך  אלא  הגאולה,  בשורת  בפירסום 
עם  לומדים  פשוטה: כאשר  לימוד  דרך 
אי  ומשיח,  גאולה  ענייני  מתחיל  מקורב 
הביאורים  את  לו  להסביר  להתחיל  אפשר 
החסידות  בתורת  המובאים  העמוקים 
להיות  חייב  הלימוד  המשיח.  ימות  אודות 
לפי  ואחד  אחד  כל  אצל  המתקבל  "באופן 

רמת  את  להתאים  צריך  והבנתו".  שכלו 
החומר, וגם את דרך הסברתו, לקהל היעד. 
כך  לכולם.  מתאימים  הגאולה  ענייני 
שופטים  פרשת  שבת  בשיחת  אמר  הרבי 
את  להתאים  היא  שלנו  העבודה  תנש"א. 
ענייני הגאולה לכל אחד. לא לבדוק אם זה 

מתאים לו, אלא איך זה מתאים לו.

חלפו יותר מעשרים שנה, ואנחנו עדיין 
מחכים להתגלות השלימה. מה עושים?

שהרבי  בעבודה  ממשיכים  כל,  קודם 
השלוחים  כינוס  של  בשיחה  עלינו  הטיל 
מהרבי  שמענו  לא  עוד  כל  תשנ"ב. 
נימה  כמלוא  לזוז  לנו  אל  אחרות,  הוראות 

מהוראותיו הק' באותה שיחה.
השלימה  להתגלות  שנזכה  עד  בינתיים, 
באמונה  להתחזק  צריך  ממש,  ומיד  תיכף 
לראות  נזכה  ומיד  שתיכף  גמור  ובביטחון 
של  השלימה  ההתגלות  את  ובמוחש  בגלוי 

הרבי מלך המשיח.
נזכר  אני  הביטחון,  בעניין  דברי  מידי 
שפתח  חב"ד,  בית  ממקורבי  אחד  ביהודי 
יש  בלבד  אותו  לתחזק  שכדי  גדול,  עסק 
צורך בשני מליון דולר לשנה. הוא מתקדם 
בשמירת התורה והמצוות, ומדווח לרבי על 
קשות,  תקופות  כמה  לו  היו  עסקיו.  מצב 
הצורך  על  הרבי  תשובת  את  קיבל  ותמיד 
בביטחון. הוא בטח בה', וזכה לראות ניסים 
ונפלאות. הייתה תקופה שאחד המשקיעים 
כתב  כאשר  לצאת.  רצה  בעסק  הגדולים 
להתחזק  שעליו  הרבי  לו  ענה  לרבי,  כך  על 
בביטחון,  התחזק  הוא  הביטחון.  במידת 
יצא  שהלה  התברר  ימים  כמה  וכעבור 
השקעותיו  כל  את  השאיר  אך  מהעסק, 
בעסק. כמה פעמים היו לו סיפורים דומים, 
מדוע  הרבי:  לו  כתב  הפעמים  שבאחת  עד 
מידת  על  ושוב  שוב  אותך  לעורר  צריך 
ההשגחה  את  כבר  ראית  והרי  הבטחון, 

הפרטית על כל צעד ושעל? 
ואמונה  לביטחון  סמל  שלו  העסק  היום 
פועלים  ארבעים  לו  יש  הרבי.  בדברי 
פעמים  כמה  לו  אמרו  שכולם  ושותף, 
שאין ברירה וחייבים למכור את הכל. אבל 
הזמן  כל  אותו  כיוון  הרבי  כי  רצה  לא  הוא 

להאמין ולבטוח, ואז הכל יהיה טוב. 
גם לנו יש זמנים קשים, ולפעמים מגיע 
היצר הרע ומנסה לשכנע אותנו לסגור את 
על  לדבר  להפסיק  לפחות  או  הפעילות, 
ובביטחון  באמונה  להתחזק  עלינו  משיח... 
ולחזק  להמשיך  המשיח,  מלך  הרבי  בדברי 
הגאולה  בשורת  הפצת  את  ועוד  עוד 
של  השלימה  להתגלותו  נזכה  עד  והגואל, 

הרבי מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

רוב הטענות נובעות 
מבורות בנושא. 

אנשים באים 
בטענות, אבל לאחר 
שלומדים איתם את 

הנושא, בהסברה 
מתאימה, הם מבינים 

שאנחנו למעשה 
מיישמים את הגישה 
הברורה של התורה 

בנושא.

משום כך, על כולנו 
להשקיע עוד ועוד 

בהסברה. 

הרבי עצמו אמר 
שהוא רואה שקשה 
להחדיר את ענייני 

הגאולה ("עס קומט 
אן שווער"), והפיתרון 

לכך הוא באמצעות 
לימוד ענייני גאולה 

ומשיח
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העיתון שיעשה לכם 
שבת חסידית

הרב זלמן נוטיק בשיחה מיוחדת על מגזין 'בית משיח': 
"התוכן החסידי העשיר של בית משיח מתאים לכל המשפחה 

ומשפיע על השבת החסידית של כל בני הבית"

מאת: אהליהב אבוטבול

שבועון  של  באכסניה  נמצאים  אנחנו 
על  הרב  עם  לשוחח  ורצינו  משיח'  'בית 

החשיבות של 'בית משיח'. 
שדרכו  שופר  הוא  משיח  בית  "עיתון 
בית  לכל  הגאולה  אור  מגיע  ובאמצעותו 
חב"די. אי אפשר לתאר את ההשפעה של 
העיתון וכמה שינוי הוא מחולל במשפחה, 
משיח  שבית  האחרונות  בשנים  במיוחד 

פונה למעשה לכל גילאי המשפחה. 
בעיקר  פנה  העיתון  שבעבר  "בעוד 
בעיתון  יש  כיום  המבוגרים,  לאנשים 
הגילאים.  ולכל  ולנשים,  לילדים  מוספים 
מחדירים  משיח  בבית  והתכנים  הכתבות 
את אור הגאולה בכל הגילאים, החל מאב 
חיה  עטרת  מוסף  דרך  לאישה  המשפחה, 
ולילדים דרך מוסף הילדים. העיתון מקיף 
ועד  מהראש  וכולם  המשפחה  בני  כל  את 
של  באור  וחדורים  מושפעים  הקטן  הילד 

גאולה בזכות העיתון הזה.
"התוכן החסידי העשיר של בית משיח 
מתאים לכל המשפחה ומשפיע על השבת 

החסידית של כל בני הבית.
היא,  לציין  שראוי  נוספת  "נקודה 
תורני  מאד  נראה  שהעיתון  שלמרות 
אנשים  גם  זאת  למרות  אבל  וחסידי, 
לעת–עתה  ומצוות  תורה  שומרים  שאינם 
מהקהל  רחוק  רוחני  במצב  ונמצאים 
מאוד  נהנים   — העיתון  של  המקורי 
ממנו  ומושפעים  מהעיתון  מהתכנים 

לטובה. 
בבית  אסיר  שהיה  יהודי  מכיר  "אני 

פעם  מידי  ושם  הברית  בארצות  סוהר 
בגלל  משיח.  בית  עיתון  אליו  מגיע  היה 
לקבל  יכול  היה  לא  הוא  בכלא  התנאים 
פעם  בכל  אבל  שבוע,  כל  העיתון  את 
עבורו  זה  היה  העיתון  אליו  מגיע  שהיה 
כמו מים חיים על נפש עייפה — וזה יהודי 
היה  הוא  ומצוות.  תורה  שמר  לא  שכלל 
המון  ומצא  המרתקות  מהכתבות  נהנה 
העיתון,  של  העשיר  החסידי  בתוכן  ענין 

שמוגש בצורה מרתקת ואטרקטיבית.

מבחינה  אותו  חיזק  הזה  "העיתון 
רוחנית ויהודית בענייני תורה ומצוות וכך 
רבים  אחרים  יהודים  עוד  מחזק  גם  הוא 
שאינם שומרים תורה ומצוות עדיין, אבל 
מחוברים לתוכן החסידי שמעביר אליהם 

בית משיח.

במה הרב רואה את התרומה של בית 
משיח לבית החסידי?

את  שקובעים  עיתונים  הרבה  "ישנם 
להם,  שיש  הרוח  מצב  לפי  שלהם  הקו 
עיתון  אבל  שמאל.  ופעם  ימין  הם  פעם 
עקבי  קו  על  הזמן  כל  שומר  משיח  בית 
מלך  הרבי  של  הקדושות  במילותיו  ודבוק 

המשיח, וזו ההצלחה שלו. 
עקביות  על  שומר  הזה  "העיתון 
והמוטיב  הרבי  של  מילה  לכל  ונאמנות 
המרכזי בעיתון הוא החדרת אור הגאולה 
ואוויר של גאולה לחיי היום–יום וממילא 
את  מחזיקם  ממש  הזה  בעיתון  התכנים 

הקוראים ומפיחים רוח חסידית.
עיתון  אכן  הוא  משיח  שבית  "כך 
בית  בכל  שיהיה  שראוי  לתפארת,  חסידי 
יהודי, הוא מביא כתבות חסידיות ונשמה 
של  חסידית  היסטוריה  ומספר  חסידית 
מסירות נפש. העיתון הזה מביא אור לכל 

בית, ומשפיע לטובה על כל בני הבית.
העורכים  את  לברך  רוצה  "אני 
והכותבים בעיתון שיש להם זכות נפלאה 
עלו  כזה:  נפלא  מפרוייקט  חלק  להיות 

והצליחו!

משיח" ומוספיו לילדים ולנשים — משפיע על השבת החסידית של כל בני הבית"

"עיתון בית משיח 
הוא שופר שדרכו 
ובאמצעותו מגיע 
אור הגאולה לכל 

בית חב"די. התוכן 
החסידי העשיר של 
בית משיח מתאים 

לכל המשפחה 
ומשפיע על השבת 

החסידית של כל בני 
הבית.
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המתנה 
שהרבי סירב לקבל

תפס  השנה  הרבי  של  הולדתו  יום 
משמעות נוספת - הרבי יהיה בן 80 שנים, 
שמונים  מיוחד. "בן  אירוע  באמת  עד 120. 
מקבל  אדם  שנים   80 בגיל   - לגבורה" 

תוספת כוח.
כדי  יורק  לניו  לטוס  השתוקקו  כולם 
המיוחדת  בהתוועדות  נוכחים  להיות 
קבוצות  כי  לי  נאמר  ניסן.  בי"א  הרבי  של 
רחבי  מכל  מיוחדות  בטיסות  התארגנו 
בלונדון  ליובאוויטש  בקהילת  גם  העולם. 

סודרו טיסות זולות.
להציג  השתוקקו  במנצ'סטר  השלוחים 
קיבלנו  הולדתו.  יום  לציון  יפה  מתנה  לרבי 
התקבלה  לבסוף  אבל  שונות  הצעות 
הולדת  יום  ברכות    - שלי  ההצעות  אחת 
נשלחו  כן  קלף.  על  יד  בכתב  מיוחדות 
קהילתיים  מארגונים  טוב'  'מזל  ברכות 

דתיים ויהודיים באנגליה.
דוד  הרב  העלה  שלנו  הפגישות  באחת 
כסף  קנקן  קנה  הוא  יפה.  רעיון  היקסון 
שזו  המליץ  הוא  ליין.  להפליא,  מעוצב 
שהרבי  הרבי  עבור  אידיאלית  מתנה  תהיה 
במהלך  זה  כסף  בקנקן  להשתמש  יוכל 
מכוסה  רגיל  בבקבוק  ולא  התוועדות 
באמת  שזה  סיכמנו  חומה.  נייר  בשקית 
כי  לוודא  צריכים  היינו  אבל  נפלא,   רעיון 
עלי  הוטל  כשיקבלו.  בו  ישתמש  אכן  הרבי 

לברר זאת.
לה  והסברתי  הרבנית  אל  טלפנתי 
את  להעניק  משתוקקים  מאוד  שאנחנו 
את  שתשאל  ביקשתי  לרבי.  כסף  הקנקן 
הרבי אם הוא יהיה מוכן לעשות בו שימוש, 
היום  במהלך  שוב  להתקשר  והבטחתי 
הרבנית  ואז  שעשיתי,  מה  בדיוק  וזה  הבא. 
ההודעה  את  העבירה  שהיא  לי  הודיעה 
לרבי - והרבי שתק, לא הייתה שום תגובה.

שלנו,  השיחה  על  לחבריי  הודעתי 
הרבי  של  שתיקתו  כי  למסקנה  והגענו 
לקבל  מוכן  שהוא  אישור,  פירושה 

ולהשתמש במתנה הזאת.
הודיתי  בו  לרבנית,  מכתב  כתבתי  מיד 
לה על שיתוף הפעולה ועל עצתה. הוספתי 
אותי  לראות  נוח  יהיה  שזה  מקווה  שאני 
הייטס  לקראון  כשאגיע  ספורים  לרגעים 
ערב  של  ההכנות  למרות  ניסן,  י"א  לקראת 

פסח.
מהרבי.  מכתב  קיבלתי  בבוקר  למחרת 
"משלוח  חלקיה  בכל  הוחתמה  המעטפה 
דבר  כלל  המכתב  "אקספרס".  מיוחד", 
ביום  שלי  ההולדת  יום  לרגל  וברכה  תורה 

ז‘ אדר. 
"גברת  נ.ב.:  נוסף  המכתב,  בסוף 
השאלה  אודות  בפני  הזכירה  שניאורסאהן 

מעריך  בהחלט  אני  מכסף.  יין  קנקן  של 
אבל  שלכם.  והרצון  הכוונה  את  מאוד 
את  להחשיב  עלי  מעשיים  משיקולים 
הכוונה כמעשה. שכן, כעניין עקרוני לאורך 
להשתמש  מעדיף  אני  שעברו,  השנים   30
בבקבוק זכוכית שבתוך שקית המסתיר את 
כלי  לאלוקים,  תודה  לי,  יש  כי  אם  תוכנו, 
כסף. באופן דומה, אני לא משתמש בתיבת 

אתרוג מכסף.
אני לא יכול להיכנס לסיבות לעיל כאן. 
רוצה  לא  שאני  היא,  הסיבות  אחת  אבל 
הזה  ב'נ.ב.'  אותי".  הסובבים  בין  להבדל  
ואהבת  התחשבות  של  נפלאה  דוגמה  יש 
באופן  לחסידים  הרבי  שהראה  ישראל 

תמידי. 
לאורך ההיסטוריה שלנו, היו לנו אנשים 
אינטלקטואלי  קומה  שיעור  בעלי  גדולים 
'לשבור‘  מפחדים  היו  שלא  וחכמים  עצום 
כדי  לעולם,  חדשה  דוגמא  ידי  על  מסורת, 
של  רבים  לאלפים  פיננסית  מבוכה  לחסוך 

יהודים.

ההצהרה המפתיעה
רחבי  מכל  ליובאוויטש  מחסידי  רבים 
ב–770,  נוכחים  להיות  התכוונו  עולם, 
ולחלוק  הרבי  של  ה–80  ההולדת  יום  לרגל 
החברתי  האירוע  להיות  הולך  זה  כבוד.  לו 
אחרונות.  השנים  של  המצטיין  החב"די 
רחבי  מכל  אורגנו  מיוחדות  צ'רטר  טיסות 

העולם. כשמונה מאות איש אמורים לנסוע 
רק מצרפת!

כמה ימים לאחר מכן, הרבי אמר שיחה 
אמת  בזמן  ששודר  ב–770,  ילדים  בכינוס 
שהרבי  הוכרז  הכינוס  בסוף  העולם.  לכל 
יישא הצהרה שנוגעת לכולם. הכל המתינו 
"אני  בתמצות:  הייתה,  ההצהרה  בציפייה. 
לרגל  ל–770  יבוא  אחד  שאף  רוצה  לא 
וללא  ישיר,  די  היה  זה  שלי".  ההולדת  יום 
לאסור  יכול  אינו  כי  הוסיף  הרבי  עמימות. 
משום   - כסלו  לי"ט  ל–770  מלבוא  מישהו 
שזו שמחה של רבינו הזקן, הוא גם לא יכול 
למנוע מאנשים לבקר בקראון הייטס בי"ב 
אבל  הריי"צ.  הרבי  של  שמחה  שזו  תמוז - 
היא  ניסן  בי"א  "השמחה   - הדגיש  הרבי 
במיוחד  יבוא  שמישהו  רוצה  לא  ואני  שלי, 

ל–770 עבור השמחה שלי!"
מי  "כל  הרבי,  הוסיף  כן",  על  "יתר 
לתת  צריך  יורק,  לניו  לנסוע  שהתכוון 
על  להוציא  שתכנן  מהכסף  חצי  לצדקה 
כדי  שיוציא  השני  החצי  ואת  הנסיעה, 
ידי  על  אפילו  בהידור,  פסח  את  לחגוג 

רכישת שמלה חדשה לאשתו".
בדילמה.  הייתי  עצמי  אני  אישי,  באופן 
לא ידעתי מה לעשות. אני לא רוצה לבייש 
נסיעה  ידי  על  עצמי  את  ולא  הרבי  את 
לקראון הייטס ללא רשות. החלטתי לטלפן 
יתנגד  הרבי  אם  דרכה  לגלות  כדי  לרבנית 

להשתתפות שלי בשמחה שלו.
את  לה  וסיפרתי  הרבנית  אל  טלפנתי 
אני  שבגינם  שלי  כסיבות  הבאות  הנקודות 
להימנע  למה  לחילופין,  או  לנסוע  מבקש 
אני  שאולי  בדעתי  עלה   (1) מהנסיעה: 
יותר  מחפש  אני   (2) מיוחדת.  בקטגוריה 
אעשה  אני   (3) שלי.  הספר  לכתיבת  חומר 
שמח  הרבי  את  להפוך  כדי  יכולתי  כמיטב 
בשבוע  לרבי  מכתב  כתבתי   (4) ועליז. 
שעבר, ולכן הרבי ידע שאני בא לי"א ניסן, 
ועם זאת בתשובת הרבי אלי, הוא לא אמר 
יאמרו  שאנשים  רוצה  לא  אני   (5) "לא". 
ל–770  שהלך  חצוף,  בחור  הוא  יפה  שזלמן 
למרות האיסור של הרבי. (6) לפני האיסור, 
ל–770  הולכים  כולם   - שונים  היו  הדברים 
אהיה   (7) בביתי?  להישאר  אוכל  איך   -
בלבד.  ימים  ארבעה  במשך  מהבית  רחוק 
מסכום  חצי  לצדקה  אשלם  מקרה  בכל   (8)
הנסיעה. (9) אני לא רוצה שאנשים יאמרו 
אנחנו  גם  אז  נוסע,  יפה  שזלמן  שבגלל 

יכולים ויהיה להם לתירוץ.
לא  שאתה  "בוודאי  לי  רמזה  הרבנית 
של  הקבוצות  לכל  עצמך  את  להשוות  יכול 
רוצה  לא  הרבי  לנסוע.  שרוצים  האנשים 
קבוצות של מאות אנשים, אבל אני בטוחה 

שהרבי לא מתכוון אליך".

הרבנית רמזה לי 
"בוודאי שאתה לא 

יכול להשוות את 
עצמך לכל הקבוצות 
של האנשים שרוצים 

לנסוע. הרבי לא 
רוצה קבוצות של 

מאות אנשים, אבל 
אני בטוחה שהרבי 
לא מתכוון אליך". 

הבטחתי שאתקשר 
שוב ביום הבא כדי 
להתעדכן איך הגיב 

הרבי.

26   | מעמד הקהל היסטורי



כדי  הבא  ביום  שוב  שאתקשר  הבטחתי 
להתעדכן איך הגיב הרבי.

כאשר דיברתי עם הרבנית שוב, לדבריה, 
הרבי לא נתן תשובה כלשהי.

שאלתי  שלי.  הדילמה  את  פתרתי  טרם 
'לא'  'כן'  היו  התשובות   - חבריי  עצת  את 
טובות  סיבות  הביעו  רובם  אך  ו'אולי'- 

למה אני צריך לטוס לקראון הייטס. 
קראון  של  רבה  דבורקין  לרב  צלצלתי 
לבוא  יכול  אני  אם  אותו  ושאלתי  הייטס, 
לקראון הייטס עבור יום הולדתו של הרבי. 
הוא השיב - ללא היסוס "לא, בהחלט לא. 
לך  אסור  השיחה?  את  שמעת  לא  האם 

לבוא. אף אחד לא יכול לבוא".
סיבות  תשע  את  לפניו  להציע  התחלתי 
שלי, והוא ניפץ את כל התשע בזו אחר זו. 
מיוחדת,  בקטגוריה  לא  שאני  לי  אמר  הוא 
דווקא  שלי  בספר  לכתוב  צריך  לא  ושאני 
על י"א ניסן - או לחילופין אני יכול לקבל 
אחרים.  ממקורות  פרטים  הפרטי  את 
יכול  שאני  להודות  נטה  שהוא  למרות 
שהרבה  דעתו  הביע  אבל  הרבי,  את  לשמח 
מרוצה  יהיה  לא  שהרבי  להניח  סביר  יותר 
הוא  הוראותיו.  את  שהפרתי  מכך  ויצטער 
אף הסכים עם האנשים שיהיו מכנים אותי 

'בעל חוצפה' ו'ידיד חצוף'...
אני  אם  אצלי  חזק  ספק  נותר  עדיין 
עושה את הדבר הנכון. התלבטתי, חשבתי, 
והרהרתי בכל הנקודות הללו, ואז החלטתי 
לדבר שוב עם הרבנית. הסברתי שביקשתי 
מהרב דבורקין את חוות דעתו, והוא ביטא 

בפסק דינו שאני צריך להישאר בבית.
ענה  לא  שהרבי  חזרה  שוב  הרבנית 
יסכים  הרבי  אם  לדעתה,  כי  לשאלתה, 
את  ירצו  אחרים  גם  אז  לנסיעתי, 

הפריבילגיה הזאת. 
תייעץ  שהיא  רציתי  כי  לרבנית  רמזתי 
לי כ'ידיד'. או אז הרבנית ענתה כי לדעתה 
לקבוצות  רק  אלא  אלי,  התכוון  לא  הרבי 
לבוא  כידיד,  לי,  יעצה  הרבנית  אנשים.  של 
אבל,  הרבי,  של  הולדתו  יום  עבור  ל–770 
סיימה, "שלא תאשים אותי אם תמצא את 

עצמך נבוך מול הרבי"...
דבורקין  לרב  והתקשרתי  החלטתי 
הייתי  מקרה,  בכל  החלטתי.  על  לו  לספר 
צריך להודיע   לו על תאריך ההגעה המיועד 
היה  והוא  שלי  המארח  היה  הוא   - שלי 
צריך לספר לגברת איטקין על הביקור כדי 

שתסדר לי דירה.
לבסוף נסעתי לניו יורק לבד. נסעתי עם 

'בריטיש איירווייס' מלונדון. 

החיוך היווה אישור עבורי
ל–770,  בשכנות  שלי,  לדירה  הגעתי 
ל–770.  רצתי  בערב   7 בסביבות  בערב.  ב–6 

שהחברים  המכתבים  כל  את  קיבצתי 
אותם  ולקחתי  הרבי  עבור  אצלי  הפקידו 
לברך  כדי  בזמן  בדיוק  הגעתי  עמי. 
במסדרון  עבר  שהרבי  בזמן  'שהחיינו' 
בדרכו למעלית לבית הכנסת שבו תתקיים 
התפילה. איחלתי לרבי בחום ומעומק הלב 

חיוך  קיבלתי  ובתמורה  עליכם",  "שלום 
רחב כ'ברוכים הבאים' של הרבי.

הצטרפתי  ואני  למטה  מהר  ירד  הוא 
הרבי,   - הראשון  הרבי:  של  'לתהלוכה' 
גרונר  לייבל  חודוקוב,  הרבנים  ואחריו 
מחושבת  באסטרטגיה  קליין.  ובנימין 
קליין  הרב  מאחורי  מפריע  באין  צעדתי 
עד הקצה של בית הכנסת, שם עומד הרבי 

במהלך התפילה. 
"ווי  לנגן  הרבי  החל  מעריב  לאחר 
בחיוך  אלי  פנה  והוא  נאו"  משיח  וואנט 
זוכה  אני  שאצטרף.  וסימן  וזורח,  מלבב 
שה'ברוכים הבאים' והחיוכים שהוא שולח 
שמחתי  שנה.  מדי  ויפים  יותר  גדלים  אלי, 
איזה  לי,  שהיה  הספק  לאחר  לכך  במיוחד 
מהרבי.  הפעם  אקבל  פנים  קבלת  של  סוג 
אותי  הרגיע  הרבי  של  הראשון  החיוך 
את  שעשיתי  אישור  כמו  מוחלט,  באופן 
הדבר הנכון בכך שהגעתי ל–770 לי"א ניסן.

על  לי  נמסר  שישי,  יום  בבוקר  כבר 
כי  בנימין,  ור'  לייבל  ר'  המזכירים  ידי 
תתקיים  לא  השנה,  ניסן  י"א  בהתוועדות 
המתנות  מעניקי  של  הרגילה  התהלוכה 
עד  נהוג  שהיה  כפי  הרבי  עבור  והמנחות 

כה.

הרבנית נהנתה מהמתנה
להראות  מצוינת  הזדמנות  שזו  חשבתי 
עבור  עמי  שהבאתי  המתנה  את  לרבנית 
במנצ'סטר,  ליובאוויטש  מטעם  הרבי 

בטרם מסרתי זאת למשרד המזכירות.
רציתי  כי  והסברתי  הרבנית  אל  טלפנתי 

ביום ראשון, י"א 
בניסן, הגיע הרבי 

ל–770 ב–10 בבוקר, 
כבכל יום. בעודו 

צועד במעלה 
המדרגות של 770, 

המון עצום של נערים 
ומבוגרים שרו במרץ 

ובהתלהבות את 
הניגון החדש של 

הרבי. הרבי עודד את 
כולנו עם היד שלו. 
אחרי התפילה חזר 

מיד לחדרו, לעבודה 
קשה של עוד יום.
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מקדימה  תצוגה  להציג  כדי  אותה  לפגוש 
של המתנה שלנו לרבי. זה היה בשעה 2:30 
והרבנית  הצהריים,  אחר  שישי  יום  של 
עת,  בכל  אותי  לראות  רוצה  שהיא  רמזה 

כשיהיה נוח לי. 
"עכשיו זה זמן מאוד נוח", עניתי לה. 
"בסדר", היא הכריזה, "בוא עכשיו". 

יצאתי מיד לעבר ביתה. 
הכבוד  את  לי  שנתנה  לרבנית  הודיתי 
לפני  ספורות  דקות  אותה  לראות  והזכות 
כניסת השבת. כמו כל אישה יהודיה אחרת, 
לרבנית היה הרבה מה לעשות בבית בערב 

שבת, והשבוע זה גם ערב פסח.
המיוחדת  המתנה  את  לרבנית  הראיתי 
העריכה  וִהיא  ההולדת,  ליום  הברכות  עם 
מאוד את ההפקה כולה, ובפרט היא אהבה 

את השיר שכתבתי. 
מזה  מאושרת  שהיא  לי  אמרה  הרבנית 
יורק.  לניו  לבוא  לי  לומר  אומץ  לה  שהיה 
הערתי שיוסי [הנכד] לא מרוצה, כי אמרתי 
הגעתי.   כן  שאני  בעוד  בבית  להישאר  לו 
ולהבין  לדעת  צריך  "יוסי  השיבה,  הרבנית 

שיש הבדל עצום בינו לבין ה'זיידי' שלו!"
רבים  אנשים  נכחו  צפוף.  היה  ב–770 
איך  מהמחשבה  נרעדתי  אחר.  זמן  מבכל 
של  אכלוס  עם  להתמודד  מסוגל  היה   770
ידי  על  שנצטוו  חסידים  של  רבים  אלפים 

הרבי להישאר בבית.
דוד  נחמדה.  התוועדות  היתה  בשבת 
לדירה  הלכתי  ואני  שלי  הכסא  על  שמר 
באמצע  דקות.  כמה  קלה  ארוחה  לאכול 
הכט,  יעקב  לרב  הרבי  קרא  ההתוועדות 

מסר לו כוס וודקה, ואמר לו "אתה מבלבל 
אותי, הפנים שלך מאומללות! קח 'משקה' 

המשמח".

אלפים בהתוועדות
הרבי  הגיע  בניסן,  י"א  ראשון,  ביום 
ל–770 ב–10 בבוקר, כבכל יום. בעודו צועד 
של  עצום  המון  של 770,  המדרגות  במעלה 
ובהתלהבות  במרץ  שרו  ומבוגרים  נערים 
את הניגון החדש של הרבי. הרבי עודד את 
כולנו עם היד שלו. אחרי התפילה חזר מיד 

לחדרו, לעבודה קשה של עוד יום.
הלכו  אנ"ש,  זקני  מנחה,  תפילת  לאחר 
הרב  כמשלחת.  הרבי  של  התחתון  עדן  לגן 
בשם  מכתב,  מתוך  ארוכה  ברכה  ברך  כץ 
ברכות  השיב  הרבי  במעמד.  שנכח  מי  כל 

לכולם.
בערב.  ב–8  ב–770   שלי  למקום  חזרתי 
הספסל  אל  הגיעו  נוספים  אנשים  שישה 
על  עמוקות  התנצלו  שלי  השכנים  שלנו. 
שלי  שהמושב  להבטיח  היכולת  חוסר 

יישאר שמור בשבילי.
מעל  גבוה  עץ  לוח  גבי  על  ישבתי 
למקומי, ובהדרגה התגנבתי מטה. ראשית, 
הצלחתי להניח את הבוהן שלי על הספסל, 
ואז רגל אחת שלמה. עשרים דקות מאוחר 
השנייה  הרגל  את  להכניס  הצלחתי  יותר 
של  האחורי  בחלקו  ‘ישבתי‘  למקומה. 
בחלל  דחוקות  שלי  הרגליים  שתי  הספסל, 
מרווח  שנהיה  לאחר  האנשים.   בין  הצר 
לדחוק  קל  יותר  הרבה  כבר  ברגליי,  צר 
אל  גופי  את  ואחריהם  שלי  הרגליים  את 
ועד  שם,  דחיפה  לכאן,  התפתלות  הספסל. 
חשק  לי  היה  בפנים.  הייתי  כבר  בערב   9
היה  לא  זה  אבל  רווחה,  אנחת  לפלוט 

המקום בשביל 'מותרות'.
מושבי  כל  צפופה.  גם  הייתה  הבמה 
את  נתפסו,  הספסלים  שורות  חמשת 
אפשר  בקושי  בהם  היושבים  הג'נטלמנים 
העצום  האנשים  מספר  בגלל  לראות,  היה 
שעומד מעליהם וסביבם. אנשים מכובדים 
קוץ',  מר  הזמן.  כל  הגיעו  ומהוללים 
של  האישי  נציגו  יורק;  ניו  של  העיר  ראש 
אלה  כל   - וסנטורים  מושלים  הפרזידנט; 
של  הנציג  לרבי.  וכבוד  הוקרה  לתת  באו 
מ"נשיא  אישי  ברכה  מכתב  מסר  רייגן  מר 

ארצות הברית של אמריקה" אל הרבי.
אלפי  כל  איפה  יודע  לא  באמת  אני 
האנשים הנוספים, אלו שהרבי אסר עליהם 
או  לשבת  יכולים  היו  יורק,  לניו  להגיע 

לעמוד ב'זאל' הגדול.
לכל  אמת  בזמן  שודרה  ההתוועדות  כל 
אנשים,   700 כי  לי  נאמר  הגלובוס.  חלקי 
בהתוועדות  צפו  וילדים,  נשים  גברים 
כשני  מסך  על  הוקרן  הוידאו  בלונדון. 

הודיתי לרבנית 
שנתנה לי את הכבוד 
והזכות לראות אותה 

דקות ספורות לפני 
כניסת השבת. כמו 

כל אישה יהודיה 
אחרת, לרבנית 
היה הרבה מה 

לעשות בבית בערב 
שבת, והשבוע 

זה גם ערב פסח. 
הראיתי לרבנית את 

המתנה המיוחדת 
עם הברכות ליום 

ההולדת, וִהיא 
העריכה מאוד את 

ההפקה כולה, ובפרט 
היא אהבה את השיר 

שכתבתי. 

ר' זלמן יפה מקבל בקבוק משקה מהרבי
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מטרים. "זה היה כמו יחידות אישית עבור 
בבית  שהתאספו  האנשים  מ–700  אחד  כל 

ליובאוויטש בלונדון".
בנוחות  ישבו  נוספים  אנשים  אלפי 
המשודרת  בהתוועדות  וצפו  בבתיהם 

בטלוויזיה, בניו יורק ובכל רחבי ארה"ב.
בערב.   9:30 בשעה  החלה  ההתוועדות 
ב"ה הרבי היה שמח מאוד. הוא דאג שראש 
כוס  על  'לחיים'  יאמרו   V.I.P–ה וכל  העיר 
כוס  לצלם  להביא  סימן  אף  הרבי  וודקה. 
אחרי  מ–12:30  'לחיים'.  לומר  כדי  וודקה 
הנאלצים  ואלו  מהמכובדים  רבים  חצות, 
את  בהדרגה  עזבו  לעבודה,  קום  להשכים 
למתוח  אפילו  יכול  שאני  וגיליתי  האולם, 

את הרגליים שלי מתחת לשולחן.
הרבי  אמר  ניסן,  י"א  של  זו  בהתוועדות 

תשע שיחות וכן מאמר.
מתרגם  שלי,  החתן  לּו,  שמואל  הרב 
לאנגלית  והמאמרים  השיחות  את  ומסכם 
ושולח אותם לעולם מ–770. הוא גם שולח 
סיכומים אלה לאשת בני, סוזן, במנצ'סטר. 
והוא  שלי,  הבן  לאברהם,  מעבירה  היא 
מארגן  שסיכומים אלה יודפסו, ויופצו לכל 

ליובאוויטש במנצ'סטר.

חלוקה מיוחדת 
ומפתיעה של תניא'ס 

כאשר  בוקר  לפנות   3 כמעט  היה  זה 
הרבי הכריז הכרזה יוצאת דופן: 

לאלה  התודה  את  להביע  רוצה  "אני 
ארוכות  שעות  במשך  והקשיבו  שישבו 
פרטי,  אדם  של  לכבודו  לא  בהתוועדות, 
אלא עבור כל תנועת חב"ד. המשימה שלנו 
לא  במלחמה  ה‘,  של  במערכה  לנצח  היא 
מנצחים על ידי מפקדים, אלא על ידי חיילי 
כך!  על  תודתי  את  להביע  ברצוני  השדה. 
התורה.  ספר  באמצעות  מחובר  אדם  כל 
גם  אך  התורה,  של  הנגלה  החלק  את  יש 
את החלק הפנימי של התורה שדרכו נגאל 
תורת  של  שבכתב  "התורה  ואת  מהגלות, 
כי  לומדים  בו  התניא.  ספר  החסידות" 
עבודת ה' היא באופן של "קרוב אליך הדבר 

מאוד", כאמור בדף השער. 
רבים  במקומות  הודפס  התניא  "ספר 
תניא  להדפיס  רעיון  העלינו  ושונים, 
של  פקסימיליה  את  בתוכו  ישלב  אשר 
בכל  שהודפס  תניא  כל  של  השער  דפי  כל 
הזה  התניא  בספר  שילמד  מי  לפיכך,  עיר. 
האנשים  כל  ועם  המקומות  כל  עם  יתאחד 

שלמדו בתניא'ס ההם. 
תניא  אפוא  יקבל  מהנוכחים  אחד  "כל 
ודולר לצדקה. אחרי שכל הגברים והנערים 
הרבי,  אמר  שלהם",  התניא'ס  את  יקבלו 
יגשו  והנשים  הכנסת,  בית  את  יפנו  "הם 
במצוות  מצוות  נשים  תניא.  ויקבלו  לתור 

אהבת  היא  מהן  שאחת  גרמא,  הזמן  שאין 
ידי  על  אליהם  מגיעים  אשר  ה',  ויראת  ה‘ 
אנו  כן,  על  יתר  החסידות.  תורת  לימוד 
פרק  תשובה,  (הלכות  ברמב"ם  מוצאים 
א'), כי נשים צריכות ללמוד גם את החלק 

הפנימי של התורה כדי להגיע לאהבת ה'".
הגדולה  התרגשות  את  לדמיין  אפשר 
קרטון  ארגזי  עשרות  זו.  מהכרזה  שנוצרה 
הבמה,  אל  שהובאו  תניא  ספרי  עם 
הוצבו  תניא'ס  במהירות.  וחודשו  התרוקנו 
והרבי  השולחן,  על  מסודרות  בערימות 
לכיוון  במהירות  רצו  כולם  בחלוקה.  החל 
את  והפסיק  מרוצה  היה  לא  הרבי  התור. 
החלוקה. הוא הודיע   כי יש לוודא שיפסקו 
בצורה  לבוא  חייבים  וכולם  הדחיפות 
מסודרת. הוא הראה שהתור צריך להיווצר 
את  ולקבל  לעברו  לגשת  ממנו,  שמאלה 

התניא מידו הקדושה.

היה  וזה  הרבי,  מול  השולחן  על  עמדתי 
לדחוף,  ללא  לתור  להצטרף  אפשרי  בלתי 

כך חיכיתי והמתנתי לשעת הכושר שלי.
כולם שרו, ומחאו כפיים והרבי עמד על 
איש,   - אדם  לכל  ומסר  התור  מול  הבימה 
של  שטר  עם  תניא  תינוק,  או  ילדה  ילד, 

דולר בתוכו.
שעה חלפה מאז תחילת חלוקת התניא, 
שפוחת.  נראה  לא  בתור  האנשים  ומספר 
מה  הבנתי  ואז  גדל.  שרק  נראה  למעשה, 
ההתוועדות  במהלך  הודיע    הרבי  התרחש. 
שהוא יתן תניא לכל אדם, גבר, אישה, ילד 

או ילדה, שנכחו בהתוועדות זו.
ברדיו  גם  היטב  נשמעה  זו  הכרזה 
ונשים  גברים  שעה,  חצי  ותוך  ובטלוויזיה, 
הגיעו עם ילדיהם, תינוקות קטנים שעדיין 
בעריסת  אף  וחלקם  פיג'מות,  לובשים 
התינוק. רובם היו רדומים, והם נראו כאילו 

אחרי שעה של עבודה קשה, הרבי התיישב 
והמשיך את החלוקה. זו הייתה בהחלט משימה 

קשה. כל תניא שוקל פאונד. הרבי חילק 
במשך שלוש וחצי שעות ללא הפסקה, כאשר 
בכל דקה חילק 32 עד 35 תניא'ס (בדקתי את 

זה כל רבע שעה לערך). הסקתי שבשלוש וחצי 
שעות חילק הרבי 7,000 תניא'ס.
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מה  שזה   - בוקר  לפנות  ב–4  התעוררו  הם 
שקרה ללא ספק.

הרבי  קשה,  עבודה  של  שעה  אחרי 
הייתה  זו  החלוקה.  את  והמשיך  התיישב 
במשך  חילק  הרבי  קשה.  משימה  בהחלט 
שלוש וחצי שעות ללא הפסקה, כאשר בכל 
את  (בדקתי  תניא'ס   35 עד   32 חילק  דקה 
שבשלוש  הסקתי  לערך).  שעה  רבע  כל  זה 

וחצי שעות חילק הרבי 7,000 תניא'ס.
לתור  הצטרפתי  בבוקר   5 בסביבות 
אלי  חייך  הוא  הרבי.  אל  דרכי  את  ועשיתי 
היה  שהרבי  חשבתי  עוד  (ואני  עליז  חיוך 
כל  הגעתי  ולמה  הייתי  איפה  ושאל  עייף!) 

כך מאוחר לקבל את התניא שלי.
לי  שהיה  כך  לבד,  שהגעתי  ציינתי 
מההתרחשות.  וליהנות  לצפות  זמן  מספיק 
שלו.  שמורה  מצה  קיבלתי  אם  שאל  הרבי 
עניתי "עדיין לא". הרבי אמר לי לקחת את 

חודוקוב   מהרב  או  גרונר  מלייבל  המצה 
בהקדם האפשרי. 

לקחתי  יותר  מאוחר  שעות  כמה  ואכן, 
להביא  כדי  בקופסה  ארוזים  פאונד  שני 

לחלוקה לאנ"ש מנצ'סטר.
שטר  בפנים  שכלל  שלי,  תניא  קבלתי 
ספר  את  בחנתי  וחדש.  ‘קריספי‘  דולר,  של 
 - לנו  אמר  שהרבי  וכפי  החדש,  התניא 
כל  של  השערים  של  פקסמיליות  בו  נכללו 
התניא'ס שהודפסו אי פעם. ספרתי כמעט 
המיוצגות  המדינות  ומספר  שערים,   180

היו חמישים. 
ומיד  בבוקר,  ב–6:40  הסתיים  המעמד 

אורגן מניין קריאת התורה עבור הרבי. 
וחזר   8.30 בשעה  לביתו  הלך  הרבי 

למשרדו בשעה 10.30 בבוקר.
סוערים  מרגשים  כה  בימים  ביליתי 
מאוד  עד  מאושר  אני  הרבי.  עם  ומלהיבים 

לבוא  לי  לייעץ  אומץ  אזרה  שהרבנית 
לברוקלין ושהרבי כלל לא כועס עלי.

ויצאנו  המזוודות  את  ארזנו  ואני  דוד 
שלנו  למשפחה  חזרה  אווירית  בדרך 
בעוד  הפסח,  חג  לקראת  במנצ'סטר 
הרבי  של  לאוהל  יצא  הרבי  שבמקביל 

הקודם. 
העבודה של הרבי אף פעם לא נגמרת!

(סייעו בתרגום היומן - וועד חיילי בית דוד)

הבהרה
במהלך ההכנות למעמד הגדול 
הוכנס קטע מהתוועדות של 
הרה"ח אורי למברג שיחי' 
לעלוני ההתעוררות לכנס

הננו להודיע כי הקטע הוכנס בטעות 
והרב לא התראיין עבור עלונים אלו
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