
מחשבה יהודית בעידן הגאולה
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גאונות, מסירות נפש, 
וניסים - זה לא הכל!

ממכתביו של הרבי

הגיבור הבודד
שירו של צבי יאיר ז"ל

יומן לחודש
חסידי-נשי

מירי שניאורסון

הרבי הוא
הלב של כולנו,
יש משהו 

שנוכל
אנחנו

לעשות
עבורו?

התשובה מפתיעה!

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

שנות70
מנהיגות
לגאולה

החודש יציינו כולם 70 שנה לעלותו של הרבי מליובאוויטש 
מלך המשיח, על כס ההנהגה • 70 שנה של מנהיגות חובקת עולם 
ופורצת דרך - גדושה באהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל 
• 70 שנה של מאמץ חוצה גבולות למען מטרה אחת ויחידה: 
החשת הגאולה האמיתית והשלימה והבאתה תיכף ומיד ממש!

עֹולמֹות





איסטרן פארקווי, ביתו של הרבי 770 
מליובאוויטש בברוקלין. הימים 
ימי חורף סגריריים. הרוח הניו-

יורקית צולפת באכזריות ומקפיאה נימי דם, אך בבית המדרש 
המחומם היטב שוקדים על לימודם מאות תלמידי ישיבה. רבים 

מהם מישראל, אני אחד מהם.
מזווית העין אני מבחין בהם, צמד יהודים מישראל באמצע 

טיול. הכובע הצבעוני, מעילי הפליז ומגפי הבלנדסטון 
מסגירים אותם. גם הם כהמוני מטיילים יהודיים בכל הזמנים 

לא פוסחים על ביקור בביתו של הרבי.
קמתי אליהם מבין ספרי התלמוד וההלכה, והצעתי את 
עזרתי בסיור בין אגפי הבית. הם כמובן חיכו להצעה כזו. 

יצאנו לדרך.
ב'סוון־סוונטי', כך הוא נקרא בפי כל, אפשר להסתובב 
שעות ארוכות ולא לסיים. כל פינה, כל שולחן, כל מטר, 

מקפלים בתוכם עבר הווה ועתיד. כאן צעד הרבי לצד שז"ר 
בפורים תשל"ג )73'(; כאן עוברים הרבבות כדי לחזות בפני 
הרבי ולקבל את הדולר המפורסם כ'שליחות מצווה' לצדקה; 

והנה ממש כאן צעד הרבי לצד מנחם בגין בביקורו הממלכתי 
הראשון בארצות הברית כראש ממשלה.

אך בין כל אלה, שתי נקודות אהובות עליי במיוחד. בעיניי 
הן תהיינה תמיד נקודות השיא של הסיור.

הראשונה היא אולם הלימוד הישן והקטן - המקום בו קיבל 

הרבי על עצמו את עול ההנהגה. גודלו כ־20 מטרים רבועים. 
צפוף־צפוף. הוא עדיין פעיל - אך כמובן צר מהכיל. באולם 

הקטנטן הזה, מול עשרות חסידים - ניצולי שואה, מבריחי 
גבולות ברית־המועצות, אודים מוצלים מאש - פרש הרבי 
את חזונו הגדול: לתקן עולם, לקרוא בשם השם בכל פינה 

בגלובוס, להביא את המשיח בפועל ממש!
הנקודה השניה קרובה לשם מרחק מטרים בודדים - מבואת 
הכניסה מול חדרו של הרבי. קופת צדקה קבועה שם על הקיר, 
לידה נהגו ילדים להתגודד ולהמתין לבואו של הרבי שהעניק 
- תוך חיוך רחב ותשומת לב אמיתית - מטבע קטן לכל ילד 

על מנת להכניס אותו בתורו אל תוך הקופה.
מטרים בודדים המקפלים בתוכם את סוד ההנהגה: חזון 
חובק עולם נגד כל הסיכויים לצד יחס אישי ואינסופי גם 

לילד וילדה קטנטנים. 

מגזין עולמות רואה החודש אור במהדורה מיוחדת במלאות 70 
שנה לעליית הרבי על כס נשיאות חב"ד. השתדלנו להעניק 

לכם קוראינו היקרים, טעימה, ולו קטנה, ממנהיגותו של הרבי 
בתקווה כי היא תעודד להעמיק, להכיר ולהתקשר לנשיא 

הדור, מלך המשיח!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מו"ל: ניידות חב"ד בארץ הקודש
יו"ר: הרב דוד נחשון
ניהול והפקה: הרב אלימלך טאלר
עריכה: מנחם מילר
הגהה: בלומה נחשון
Mamre :עימוד ועיצוב
freepik&flaticon :אלמנטים גרפיים

מנויים: *3770 | פרסום: 03-7508215 
olamot.m@gmail.com :דוא"ל

חשוב: יש לשמור על קדושת הגליון!

מנחם מילר
על המפתן

קריאה מהנה!
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חופשת פסח יוקרתית ובריאותית
 בעיירה הציורית קובסנה שברומניה, בה שוכנת

ה׳מופטה׳, מפלאי הטבע המרתקים והייחודיים בעולם.
15 דקות ביום של שהייה במופטה במשך 11 יום 

ותחזרו בריאים יותר!
6-16.4.2020

מלון 4 כוכבים חדש ומפנק  ⋅  תפריט עשיר ובריא  ⋅  כשרות גלאט מהדרין ללא שרויה ללא קטניות  
⋅  תכניות  ⋅  ארוחות בשפע ישראלי  ⋅  טיפולי בריאות  ⋅  טיולים למשפחות   ⋅  טיולים אתגריים 

לנוער וילדים ⋅ אפשרות ל-10 או 11 ימים  ⋅  כולל טיסות והעברות  ⋅  החבילה כוללת טיפולים

חוגגים את הפסח עם מופטה וחוזרים בריאים יותר
מעבדות לבריאות

יוצאים

יציאה קרובה:  17-27.2.20

WWW.MOFETA.ORG    INFO@MOFETA.ORG
03-9641555

שמואל קרישר
חזן וזמר חסידי  - עורך הסדר

15 דקות טיפול ביום!



תובעים מאיתנו!
עם הספר / טעימה ממאמר 'באתי לגני'

להביע רצון ולקבל מרות
מעמיקים / ראש השנה להתקשרות

מה זה רבי?
אגרות קודש / ממכתביו של הרבי

הגיבור הבודד
שירת חיינו / צבי יאיר

אישי-נשי לחודש שבט
נפלאו"ת / מירי שניאורסון

לתת כח למשיח!
איך אנחנו יכולים לעזור לרבי? / ראיון 

70 שנות מנהיגות לגאולה
תש"י-תש"פ )1950-2020( / גילויים מרתקים

מה בפנים?
התוכן

21

23

10

8

19

24

26

26

10

24

עֹולמֹות  5 



שבט

במרכזו של חודש שבט, החמישי בלוח השנה היהודי, נציין את יו"ד שבט - 
היום בו הסתלק רבי יוסף יצחק, השישי בשושלת חב"ד, בשנת תש"י )1950(, 

והיום בו קיבל על עצמו הרבי שליט"א מלך המשיח את עול ההנהגה.

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח ביחס לחמיו - רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי הקודם של חב"ד
אגרות קודש, כרך ג' - אגרת תמה

"יש רבי בישראל, ואין הוא נכנס בהגבלות הטבע, 
והרוצה ללכת לבטח דרכו: במסחר, בהנהגת הבית 
וכו' - לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי..."





להביע רצון
ולקבל מרות!

דרוש עיון
מעמיקים

וח השנה היהודי משובץ לרוב ל
בימים לא שגרתיים. חלקם ימים 

שמחים, חלקם עצובים וחלקם 
- כאלה אי אפשר להולמם עם 

הגדרה חד משמעית. ימי החגים הם 
ימים שמחים. ימי החורבן הם ימים 

עצובים. אך איך נגדיר יום כמו 
ראש-השנה?

 ביום זה אנחנו לא עצובים, אך גם לא שמחים 
באותה מידה ששמחים בחגים אחרים. ביום כזה 

אנחנו גם רציניים וגם שמחים. רציניים - כיאה ליום 
בו נקבע עתידנו בשנה הבאה, ושמחים - כראוי ליום 

בו מכתירים את מלך מלכי המלכים. בספר תהילים 
נקראת תחושה מעורבת כזו 'וגילו - ברעדה'. 

כלומר, 'תשמחו ברצינות', מתוך כובד ראש.

ראש השנה?
מה פתאום נזכרנו כעת בראש-השנה? 

משום שהשבוע חל תאריך חשוב שיש לו משקל 
דומה במובן מסוים לראש–השנה. י' בשבט, הוא 
תאריך רב משמעות במיוחד לחסידי חב"ד. ביום 

זה לפני 70 שנה נפטר האדמו"ר השישי בשושלת 

ליובאוויטש, כבוד קדושת רבי יוסף-יצחק 
שניאורסון.

במשך שלושים שנה הנהיג רבי יוסף–יצחק ברמה 
את עדת חסידי חב"ד, ולא רק אותם. הרבי, שאת 

רוב ימיו חי ברוסיה, נרשם בהיסטוריה כמי שניהל 
בחירוף נפש את המערכה הגדולה לשימור הגחלת 
היהודית בברית המועצות, ובכך הפך שם למנהיג 

בלתי מוכתר של היהדות כולה. 
כך גם בעשור האחרון לחייו, שעבר עליו בארצות–

הברית. רבי יוסף–יצחק הגיע לשם בימי מלחמת 
העולם השנייה - ומרגע בואו לא שקט על שמריו. 
כידוע למי שבקי בקורות הימים ההם, היה אז מצב 
היהדות המקומית בכי רע והרבי חולל שם מהפכת 

התעוררות וזכה להצלחה שמימית.
שנה לאחר פטירתו של רבי יוסף-יצחק, בדיוק 
באותו תאריך, קיבל על עצמו את תפקיד ממלא 
המקום – חתנו, כבוד קדושת רבי מנחם-מענדל 

שניאורסון. רבי מנחם-מענדל, המוכר כרבי 
מליובאוויטש, הפך בתוך זמן קצר למנהיג היהודי 

המפורסם והנערץ ביותר. הוא המשיך את דרכו של 
חמיו לדאוג לצרכי כלל היהדות, ואף שכלל את 

הדרך.

"ימי החגים 
הם ימים 
שמחים. 
ימי החורבן 
הם ימים 
עצובים. 
אך איך 
נגדיר יום 
כמו ראש-
השנה?.."
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 הרבי הקים את מפעל השליחות הנודע, בו פיזר 
את חסידיו בכל רחבי תבל כדי להפיץ את אורה 

המלבב של היהדות בכל מקום. מפעל זה, שלאחרונה 
מיקד אליו תשומת לב בינלאומית – בעקבות 

הטבח הנורא שערכו מחבלים בבית חב"ד בבומביי 
שבהודו – עודנו ממשיך לשגשג ולהתפתח. מיום 

ליום מצטופף מארג השלוחים העולמי, ומוסיף לקרב 
יהודים לאביהם שבשמיים.

 כאשר מציינים את היום שבו התחלנו לחסות 
בצל הנהגתו המופלאה של הרבי - הלב מתרונן 

מתוך שמחה. אשרינו שזכינו ליהנות מאורו הגדול 
של הרבי. אשרינו שזכינו לחיות בדורו של הרבי 

ולהגשים תחת הנהגתו את המשימה החשובה שניתנה 
לנו משמיים, כפי שגילה הרבי ברוח–הקודש - להביא 

את הגאולה השלמה בפועל ממש.
אלא שהשמחה הזו 

אינה מסוג השמחה של חג 
הפורים או של חג עליז 
אחר. זו שמחה שטבולה 

כל כולה ברצינות ובכובד 
ראש. משום שכאמור, 

הסיבה העיקרית לשמחה 
זו קשורה לתפקיד הכביר 

שהוטל על שכמינו - 
להביא את הגאולה - וכל 

עוד לא השלמנו את התפקיד, אין השמחה שלמה.

תפקיד דורנו
בדברים שנשא הרבי במעמד שקיבל את תפקיד 

ההנהגה, הצביע על ההקבלה שבין דורנו לבין דורו 
של משה רבינו. משה היה שביעי לאברהם אבינו, 

והרבי הנו שביעי למייסד חסידות חב"ד, כבוד 
קדושת רבי שניאור-זלמן, בעל ה'תניא'. אברהם 

אבינו היה הראשון שהפיץ את האמונה בא-ל אחד 
ופעל למען השראת השכינה האלוקית בעולם, ומשה 
רבינו השלים את התהליך כאשר בנה את המשכן, בו 

שרתה השכינה בפועל.
 מילים שמימיות אלה היוו יותר מרמז על התפקיד 
שהועידו מלמעלה לרבי. תפקיד, שעל פי המקורות, 

ממלא לא אחר מאשר מלך המשיח!
 מכוחו של תפקיד אלוקי זה יצר הרבי את מפעל 
השליחות, ובמקביל – הוכיח פנים רבות נוספות של 

הנהגה אמיתית ואכפתית כלפי כל יהודי, מכל מעמד, 
מכל גיל ומכל חוג אליו בוחר להשתייך.

מקבלים עלינו! 
כאמור, באופן רשמי נכנס הרבי לתפקידו רק שנה 

לאחר פטירת חמיו, הרבי הקודם. בכל אותה שנה 
הופנו אל הרבי הפצרות 
חוזרות ונשנות בעניין. 

מאות ואלפי חסידים כתבו 
לרבי כי מקבלים עליהם 
את מרותו, ואין ספק כי 

הייתה לכך תרומה מכרעת 
לקבלתו של הרבי את 

ההנהגה.
מאותה סיבה גם כעת 

אנו שבים ומצהירים לפני 
הרבי כי אנו מקבלים עלינו את עול מלכותו. על פי 

הכתוב: "וביקשו את השם אלוקיהם ואת דויד מלכם" 
- מוטל עלינו לבקש מאלוקים שיגלה את המלך 

לבית–דוד - את המשיח, וכמו כן לבקש זאת ממלך 
המשיח בעצמו.

זו בעצם משמעותה של ההכרזה החב"דית המוכרת: 
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" 

קריאה שמשלבת בקשה וקבלת עול מלכות.

התוועדות חסידית | צייר: זלמן קליינמן ז"ל

 מילים שמימיות אלה היוו יותר 
מרמז על התפקיד שהועידו 
מלמעלה לרבי. תפקיד, שעל 
פי המקורות, ממלא לא אחר 

מאשר מלך המשיח!
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מיהו הרבי? מהיכן הגיע? מה באמת התחולל בשבעים השנים האחרונות ואיך נוכל להיות בקשר עם הרבי גם היום? כל התשובות! 

בשורה ארוכה של אירועים וחגיגות נציין החודש 70 שנה 
למנהיגותו המופלאה של הרבי מלך המשיח • 70 שנות 
מנהיגות חובקת עולם ופורצת דרך, הגדושה באהבת ה', אהבת 
התורה ואהבת ישראל • הילדות ברוסיה והלימודים בסורבון, 
השלוחים למרוקו והסוד של בתי חב"ד, היבול העצום בכל תחומי 
הדעת והקשר איתנו שרק הולך ומתעצם!

שנות70
מנהיגות
לגאולה



מיהו הרבי? מהיכן הגיע? מה באמת התחולל בשבעים השנים האחרונות ואיך נוכל להיות בקשר עם הרבי גם היום? כל התשובות! 

הרבי שליט"א מלך המשיח 
מקבל בלשכתו את פניהם של 

הרבנים הראשיים לישראל,
הרב מרדכי אליהו 

והרב אברהם שפירא.



ינספור פעמים 
שמעת מהחב"דניק 

שלך על הרבי: 
סיפורים, דברי-
תורה של הרבי, 

ניסים אותם חולל 
הרבי, בקשות מחסידיו ועוד ועוד. 

הרבי, הרבי, הרבי.
אתה רוצה להכיר אותו יותר, 

וציון 70 שנה מאז החל הרבי לשאת 
בעול ההנהגה, הוא בהחלט הזדמנות 

מצויינת. 
השאיפה למצות בכתבת מגזין אחת 

את דמות הענק של הרבי מליובאוויטש 
שליט"א, מלך המשיח, היא כמובן 

יומרנית, אבל גם פתיחת צוהר קטנה 
היא חשובה. ללמוד ולהתחבר ולו 

במעט.

נעורים
לפני הכל, היסטוריה:

הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם 
מענדל שניאורסון, נולד בי"א 

בניסן תרס"ב )1902( בעיר ניקולייב. 
בן בכור לאביו, הרב לוי יצחק 

שניאורסון - נצר לאדמו"ר הזקן, רבי 
שניאור זלמן מליאדי, 'בעל התניא'.

את שנותיו הצעירות הקדיש הרבי  
ללימוד אינטנסיבי. כך רכש בקיאות 

וידע עמוק בתורה כולה - תנ"ך 

ופרשניו, משנה, תלמוד, ספרות 
ההלכה וכתבי המקובלים. בהוראת 

הרבי הריי"צ למד מדעים מדוייקים, 
באמצעותם מצא שפה משותפת עם 

נוער יהודי בגילו.
בעודו צעיר, נחשף לשנאת יהודים 

במלוא כיעורה - בימי מלחמת העולם 
הראשונה ובפוגרומים הרבים אשר 

ליוו את המהפכה ברוסיה. חברים ובני 
משפחה העידו כי כבר אז ניכרה בו 

תושיה ודאגה לבני עמו.
בשנות העשרים לחייו הוא התוודע 
לקרוב משפחתו וחמיו לעתיד - רבי 

יוסף יצחק, הרבי השישי בשושלת 
חב"ד. עד מהרה התהווה ביניהם קשר 
איתן: רבי מנחם מענדל הצעיר נקשר 

לרבי יוסף יצחק בחבלי עבותות ושתה 
בצמא את דבריו, אדמו"ר הריי"צ אף 

הוא חיבב אותו מאוד וייעד אותו כחתן 
לבתו חיה מושקא שניאורסון.

התקופה היא תקופת שפל נוראית 
בתולדות יהדות רוסיה. ה'ייבסקציה' 

)המחלקה היהודית במשטרה החשאית( 
רדפה בחרמה אחרי כל מה שריח יהדות 

נודף ממנו ורבי יוסף יצחק נעצר 
אז לאור פעילותו לשימור הגחלת 

היהודית ורק בנס ניצל ממוות וודאי. 
רק אחרי עזיבתו את ברית המועצות 

- יחד עם המשפחה המורחבת - 
התאפשרה חתונתם של רבי מנחם 

מענדל והרבנית חיה מושקא, והיא 
נערכה בוורשא, בירת פולין.

בברלין ובסורבון
תקופה קצרה אחרי החתונה עזב הזוג 

הצעיר את החצר החסידית ועבר 
לברלין. השנה היא תרפ"ט )1929(, 

והרבי נרשם ללימודים כלליים 
במכללה אקדמית לצד המשך לימוד 

עצמאי בתורת ישראל.
עליית הנאצים ימח-שמם לשלטון 

בתרצ"ג )1993( הביאה את הזוג 
לפריז, שם המשיך הרבי בלימוד 
התורה והשלים תארים אקדמיים 

באוניברסיטת סורבון.
בכל אותה העת, הוא נותר אנונימי 
עבור רבים. מרחוק ובחשאי הוא עזר 

לחמיו בעסקנות ציבורית, עריכת 
פרסומים תורניים ודאגה לעם ישראל 

באשר הוא.

א
יהיה זה יומרני 

וחסר סיכוי למצות 
בכתבת מגזין את 

דמותו של הרבי 
מלך המשיח, 

אבל גם לפתוח 
צוהר זה חשוב.

>

"אל הנער הזה התפללתי.." | מימין: בגיל שנתיים וחצי, תרס"ד )1904(
משמאל: הרבי )שני מימין( לצד חמיו, רבי יוסף יצחק )יושב במרכז( מקבל את פניה של 

משלחת שופטים שהעניקו לו בביתו אזרחות אמריקנית
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כאשר מלחמת העולם השניה פרצה 
במלוא עוזה והצבא הגרמני נכנס 
לצרפת, עזבו רבי מנחם מענדל 

ורעייתו בניסי ניסים לארצות הברית, 
שם התחיל פרק חדש בחייהם.

אמריקה!
האנונימיות היחסית ממנה נהנה עד כה 

רבי מנחם מענדל התחילה להתפוגג 
בארצות הברית. היבשת החדשה זימנה 

אתגרים רבים לפתחה של תנועת 
חב"ד. 

במטרה לחזק את הזהות והחינוך 
היהודי בקרב הנוער היהודי בארצות 

הברית הקים רבי יוסף יצחק את 
'המרכז לענייני חינוך' כמו גם את 

תנועת 'מחנה ישראל' המיועדת לחיזוק 
המון העם. לצידם הוקמה חברת הוצאה 
לאור חבד"ית, בשם 'קה"ת - קרני הוד 

תורה'. 
בראש כל אלה העמיד הריי"צ את 

חתנו, רבי מנחם מענדל. עתה התגלו 
כשרונותיו, חזונו ואופיו הניהולי. 

עשר שנים תמימות, מתש"א 
)1941( עד תש"י )1950(, הוא סייע 
בידי חותנו, פרץ את גבולות החצר 

הקטנה ונגע בליבם של המוני יהודים 
אמריקאיים. בי' שבט תש"י )1950( 

הסתלק חמיו - רבי יוסף יצחק - 
לגנזי מרומים, ועול ההנהגה הוטל 

מעתה על כתפיו.

הדור השביעי!
לא בקלות קיבל הרבי את הנהגת 

החסידים. מודע לעול העצום 
ולאחריות הכבדה, הדף במשך שנה 
שלימה את בקשות החסידים אשר 
זרמו אליו מכל העולם. רק בחלוף 

שנה, ביום הזכרון הראשון של 
חמיו, ניאות לקבל באופן רשמי 

את כתר הנשיאות החב"דית. רבי 
מנחם מענדל הפך לרבי השביעי 
בשושלת חב"ד - ונודע בכינוי 

'הרבי מליובאוויטש'.
כבר באותה ההזדמנות הוא 
הגדיר את תפקיד הדור: משה 

רבינו, השביעי לאברהם אבינו 
הביא לגאולת העם ממצרים וכך 

יביא דורנו את הגאולה האמיתית 
והשלימה לעם ישראל ולאנושות כולה.

מרוקו תחילה
אין יהודי אשר לא יודע מהו בית 

חב"ד, אך רבים לא יודעים כי את 
אלפי הבתים הפזורים ברחבי העולם 
הקימו ומקימים שלוחיו האישיים של 

הרבי.
את היסודות ל'מפעל השלוחים' הניח 

הרבי כבר עם תחילת הנהגתו. 
השלוחים הראשונים נשלחו למרוקו. 

הם התיישבו בערים הגדולות ומהן 
יצאו לעיירות, להרים ולכפרים והקימו 
יש מאין תלמודי־תורה ומוסדות חינוך. 
העליה לארץ שהחלה באותן השנים, 
הותירה פעמים רבות קהילות וריכוזים 

יהודיים ללא הנהגה ותשתית ראויה. 
שלוחי הרבי - בעידודם הנמרץ של  

רבני מרוקו ובגיבוי ההנהגה היהודית 
המקומית - מילאו את החלל והפיחו 
רוח חיים יהודית וחסידית. במוסדות 
אותם הקימו, למדו אלפי תלמידים 

הנושאים עימם עד היום זכרונות 
חבד"יים חמים מאותם הימים. 

ממרוקו התפתחה הפעילות לצפון 
אפריקה כולה, ותוך שנים ספורות 

הוצבו שלוחים גם בתוניס ובאלגי'ריה.
רבני מרוקו - בהם הבבא־סאלי 

זצ"ל, הבבא־מאיר, הרב משאש והרב 
ברוך טולידנו - תמכו בפעילות 

השלוחים, עודדו אותם ואף שלחו את 
ילדיהם להתחנך במוסדות חב"ד. 

 

אומרים על הרבי..
גד יעקובי ז"ל

משורר, שר,
ושגריר ישראל באו"ם לשעבר
"ראיתי לפני זקן שיבה, פנים 

מחייכות, עיניים כחולות. אדם 
הנראה לכאורה זקן, אבל עם 
סבר פנים צעיר, פתוח ורענן, 

למרות השעה המאוחרת. 
נראה כאדם שראשו בשמים, 
אך רגליו יציבות על הקרקע, 

עם מידע מאוד עדכני. 
הייתה לנו שיחה על בניין 
הארץ. קהילתו עושה כאן 

דברים נפלאים - והוא מקור 
השראתם"...." Is
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כך נראתה ההתחלה | מימין: הרבי בשנה הראשונה להנהגה )יושב במרכז, אוחז במירקרופון(. משמאל: הנחת תפילין בלב מנהטן.
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ופרצת!
מרוקו הייתה רק ההתחלה. "ּוָפַרְצָתּ 
ה" הבטיח  ה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָבּ ָיָמּ

אלוקים ליעקב אבינו. הרבי הפך את 
הפסוק לסיסמת המחץ ולדרך פעולה: 
לפרוץ, להתרחב, 'לכבוש את העולם'.

עד אז הייתה היהדות הדתית 
והמסורתית בעמדה של הסתגרות 

ומגננה, הרבי שינה את הכיוון.
בישראל הגיעו חסידי חב"ד לקיבוצי 

השומר הצעיר ולבסיסי צה"ל וקיימו 
'ערבי חב"ד'. בקולג'ים בארה"ב הקימו 

שליחי הרבי בתי חב"ד והחזירו את 
מיטב הנוער לחיק היהדות. באירופה 
הפיחו רוח חיים בקהילות היהודיות 

ובין ניצולי השואה.

הפעילות הלכה והתעצמה. כיום 
פרוסים מרכזי חב"ד ביותר מ-5000 )!( 

נקודות ברחבי העולם. כל מרכז הוא 
בית חם לכל יהודי ויהודיה באשר הם, 

מקום לארוחה חמה ולחיבור מחודש 
לבורא עולם. 

הרבי אימץ טרמינולגיה צבאית, 
איתה ובאמצעותה עודד את חסידיו 

לפרוץ כל מחסום אפשרי. עשרה 
'מבצעים' יזם הרבי, להטמעה מהירה 
של מצוות מרכזיות בקרב המון העם. 

הדוכנים להנחת תפילין במרכזי הערים 
הם למשל אחת מדרכי הפעולה שנהגו 

במסגרת 'מבצע תפילין'. לרכבי השטח 
הגדולים והססגוניים של חב"ד קרא 

הרבי 'טנקים' - גם הם מטרתם לדלג 
על מכשולים ומהמורות ולהביא את 

אור היהדות לכל יהודי.

תורת הרבי
הרבי שליט"א מלך המשיח הוא 

ללא ספק אחד המורים והוגי הדעות 
הפוריים והמעמיקים ביותר בתולדות 

הדורות האחרונים. בשיחותיו, מאמריו 
ומכתביו הוא מאיר באור מיוחד ומקורי 

את עולמה של יהדות זמננו.
משנתו משתרעת על כמאתיים 

וחמישים ספרים עבי-כרס המכילים: 
עיון ומחקר בכל מקצועות התורה, 

פסיקה הלכתית, פרקי הגות ומחשבה 
ותשובות ועצות לשואלים.

התוועדויותיו של הרבי לפני קהל 
חסידיו נמשכו לעיתים שבע ושמונה 

שעות. כל אותו הזמן שפע הרבי דברי 
תורה, הגות והדרכה הכולל מאות 

ציטוטים מן המקורות. מעולם לא נזקק 
במהלך אותן ההתוועדויות, לספר 

פתוח או לרישום כלשהו של הדברים 
בראשי-פרקים.

ספרי הרבי נמצאים בכל בית יהודי, 
ואין מחבר בתחומי היהדות היכול 

להתעלם מחידושיו המקוריים. צוותים 
של תלמידי-חכמים במכונים שונים 
ברחבי תבל עוסקים בריכוז חידושי 

הרבי, וכך יוצאים-לאור עשרות 
ספרים המגישים את תפיסת הרבי 

בנושאים שונים ומגוונים.
מי שיודע למשש בקיאות, עומד 

משתאה. הידע של הרבי כל כך עשיר, 
שזה כמעט לא נתפס בשכל אנושי. 

לא רק תנ"ך, תלמוד וספרות הבסיס 
היהודית, אלא אפילו שמות של ספרים 

נשכחים שיצאו לאור בכל המרחב 
מפולין ועד מרוקו. הכל גלוי וידוע 
לפניו, עם שמות המחברים ופרטי 

ההוצאה לאור.
אך מעל הגאונות והחריפות, הידע 

והניתוח, מרחפת רוח הקודש שמזכירה 
שלא מדובר רק בגאון דורות, אלא 

ברבי קדוש ומורם מעם. את זאת לא 
ניתן להסביר בכתבת מגזין - יש 

לטעום מתורתו של הרבי בעצמכם 
ולחוש את אותה התרוממות רוח 

המסורה ללב.
לא רק תלמידי חכמים ויודעי ספר 

מוצאים עניין בספרי הרבי. כך למשל 

כולם שלוחיו | למעלה: מעל מ-5000 שלוחיו של הרבי ב'כינוס השלוחים' השנתי.
מימין: בית חב"ד למטיילים במקסיקו, אחד מיני רבים.

צילום: 
שמואל 
עמית
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כתב הזמר עמיר בניון לפני מספר 
שנים בעמוד הפייסבוק האישי שלו: 

"ברצוני לומר לכל מי שיש ביכולתו 
לעשות משהו בנושא, שבמציאות קשה 
כמו זו שבה אנו חיים, חייבים להכניס 
לבתי ספר תיכוניים את ספר 'ליקוטי 

שיחות' של הרבי מליובאוויטש חלקים 
א-ד, כדי שיוכלו לסיים את ארבעת 

הספרים עוד קודם גיוסם לצה"ל. 
זה לא קרה עד עכשיו וזה הפסד 

לכל הנוער בישראל, הפסד שאין לו 
שיעור".

בניון הסביר למאה אלף עוקביו על 
תורתו של הרבי בשפתו הוא: "ספריו 

של הרבי מחברים אדם לאלוקיו, לאחיו 
ואחיותיו, לאחריות המוטלת עליו - 

כאדם, ואחר כך כאדם יהודי, וליכולת 
שניתנה לו לשנות ולפעול. 

"הרבי עושה את זה בדרך אבהית, 
נטולת פוליטיקה, בלי אבחנה בין 

נשמה לנשמה, ועם דרך סלולה לתיקון 
המידות, לכיבוד ההורים, האישה, 

הילדים, לחשיבות האחדות ולדבקות 
בטוב".

"תזכרו", סיים בניון עם המלצת 
קריאה: "ליקוטי שיחות חלקים א-ד".

ארץ ישראל
כמו רבי יהודה הלוי בשירו 'ציון הלא 

תשאלי', גם הרבי - "ליבו במזרח", 
בארץ ישראל, אם כי הוא עצמו "בסוף 
מערב". אלה אשר שהו במחיצת הרבי 

הבחינו מיד בגעגועיו לארץ ישראל 
ובדאגתו העזה לתושביה.

בתקופה בה קיבל הרבי אנשים 

למפגש אישי ביקרו אצלו 
כל המי ומי מישראל - ראשי 
ממשלה, שרים, חברי כנסת, 

קצינים, סופרים ואנשי כלכלה. 
בפקודת הרבי הוקמו מרכזיים 

חב"דיים בירושלים ובצפת, במגדל 
העמק וברחובות, בקרית מלאכי 
ובלוד. מאות בתי חב"ד נפרסו 

בערים, בשכונות ובישובים.
סביב המלחמות שהתחוללו בארץ 
בלטה לעין כל דאגת הרבי לנעשה 

בישראל. דוגמא מכאיבה היא 
התקופה בערב מלחמת יום הכיפורים. 

במשך זמן רב הזהיר הרבי - אף 
בפומבי -  מהשאננות הישראלית. 

במכתבים אישיים ובשיחות סגורות 
עם בעלי דרג מדיני וצבאי היה הרבי 
ברור יותר. הוא התריע על חולשתו 
של קו המעוזים - 'קו בר־לב' - אך 

איש לא שמע לו.
במקביל השקיע הרבי בהכנות 

רוחניות לקראת מלחמה אפשרית. 
בקיץ לפני המלחמה קרא הרבי 

לכנס ילדים יהודיים בכותל המערבי 
ובכל מקום אפשרי ולהתפלל איתם 

"להשבית אוייב ומתנקם". בפרוץ 
המלחמה הבינו הכל למה כיוון.

יש הרואים ברבי 'נץ' ואיש ימין 
פוליטי. אכן, הרבי התנגד נחרצות 

למסירת שטחי ארצנו ודחף לעמידה 
תקיפה מול הלחץ הבינלאומי, אך 
לא כעמדה פוליטית, אלא מתוך 
השקפת עולם תורנית. ה'שולחן־

ערוך' )הקודקס היהודי( רואה בחומרה 
מסירת שטחי ביטחון חיוניים והפקרתם 

לאוייבים והרבי זיהה את יהודה, 
שומרון ועזה כשטחים חיוניים לביטחון 

ישראל. הוא הזהיר כי מסירת שטחי 
מולדת, כניעה ללחץ הבינלאומי 

ואפילו משא ומתן או דיבורים על 
אוטונומיה - יביאו לשפיכת דמים.
לצערנו, האינתיפדה הראשונה 

והשנייה אשר אירעו במקביל לועידות 
השלום למיניהן וגירוש יהודי גוש 
קטיף אשר הביא למתקפות הטרור 
הבלתי פוסקות מעזה - הוכיחו עד 

כמה צדק...

כח-נשי
הרבי הוא מאמין גדול בכוחה 

ובעוצמתה של האשה היהודיה. הן 

הרגליים בברוקלין והלב בארץ ישראל | מימין: הרבי מארח בלשכתו את ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין ז"ל.
משמאל: מגיע למשרדו בבית 770, מאחוריו ממתינים ליציאה ה'טנקים' של חב"ד, ועליהם המסר: הנחת תפילין שומרת על ישראל.

מנו
רו

ד 
וה

 א
ם:

לו
צי אומרים על הרבי..

הרב ישראל לאו
הרב הראשי לישראל לשעבר

וחתן פרס ישראל למפעל חיים
"לא קם עוד מנהיג לעולם 

היהודי במאה האחרונה, 
שרשם דפים כה זוהרים 
בדברי ימי העם, בחתירה 

למניעת התבוללות ושמירת 
הגחלת של מורשת ישראל 

במקומות הנידחים ביותר 
ובתנאים הקשים ביותר. 

חלק גדול מיהדות ברית-
המועצות לשעבר, מיהדות 
צפון-אפריקה, אוסטרליה, 

ארצות-הברית ועוד, חב את 
עצם קיומו כעם יהודי לאיש 

המורם-מעם הזה..."
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בבית פנימה - בעיצובם וחינוכם של 
בעלה וילדיה, והן בחיי האומה כולה.

הרבי הקדיש שיחות רבות על מנת 
לשלול את הטעות הרווחת כאילו 
היהדות רואה את האשה כנחותה 

ופחותה לעומת האיש. הוא העצים 
את מעורבותן של נשים ובנות בכל 

תחומי העשיה. הוא הקפיד להיות זמין 
לפניותיהן של נשים - במכתבים, 

במפגשים ובחלוקות הדולרים 
המפורסמות.

פעמים אינספור ציין הרבי את 
מאמר חכמינו: "בזכות נשים צדקניות 

נגאלו אבותינו ממצרים, ובזכותן 
עתידים להיגאל".

שבע מצוות בני נח
אך לא רק ביהודים עוסק הרבי. הוא 

משתמש באמצעים שונים כדי לשכנע 
גם את אומות העולם להתנהג באופן 

צודק ומוסרי. 
'שבע מצוות בני נח' הן שבעה 

ציוויים מוסריים תנ"כיים, אשר תוקפם 
אוניברסאלי וחייבים בהם כל בני 

האדם. הן נקראות כך, כי מאז המבול, 
האנושות כולה מורכבת מצאצאי נח.
הרבי קרא להפיץ את רעיון שבע 

המצוות בקרב אומות העולם, בהתבסס 
על דברי הרמב"ם: "לכוף את כל באי 
עולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח". 

הוא ביאר כי אין הכוונה לכפיה בכח, 
אלא בהסברה נאותה וראויה, להסביר 

לכל אחד כי שבע מצוות אלה הן הדרך 
לשלום עולמי: עמים שונים, תרבויות 

שונות, המתקיימות תוך אחדות 
סביב האמונה בבורא העולם וציות 

להוראותיו.
"בדורות לפנינו" אמר הרבי, "כל 

נסיון לפעול על אומות העולם בעניני 
אמונה, היה כרוך בסכנת נפשות ממש, 
ולכן לא היתה אפשרות לקיום הציווי. 

ואילו בדורנו - אין כל סכנה, ואדרבה, 
פעולה כזו מוסיפה בכבודם של ישראל 
בעיני העמים, בראותם כי בני ישראל 

דואגים לא רק לעצמם, אלא גם 
לישובו של העולם, על ידי התנהגות 

על פי צדק ויושר".
עם קריאת הרבי, יצא נשיא ארה"ב 

דאז רונאלד רייגן בקריאה לאומה 
לקיים את שבע המצוות. גם הקונגרס, 

הסנט, נשיא ברזיל ומנהיגים ואישי 
ציבור רבים הצטרפו לקריאה. 

אזרחים רבים נענו לקריאה, קהילות 
של 'בני נח' התגבשו במקומות רבים 

בעולם, וגם במזרח התיכון שסוע 
המלחמות ושטוף הדם נעשית פעילות 

ברוכה בתחום.

פעמי משיח!
בפתחה של שנת תש"נ )סתיו 1980(, 
הכריז הרבי כי השנה שתבוא "תהיה 

שנת ניסים" )ראשי התיבות של 
תש"נ(. לא הייתה זו רק משאלת לב. 
מסך הברזל קרס ואיתו נפלה ברית 

המועצות על עריצותה ודיכוי היהדות 
שלה - כל זאת בלי שנורה כדור אחד. 

על תנש"א אמר הרבי ש"תהיה שנת 
אראנו נפלאות" )שוב, על בסיס 

ראשי התיבות של השנה(, ושוב דבריו 
הרבים הוכחו כנבואות ברורות ששיאם 

באירועי מלחמת המפרץ.
מול הבהלה ששטפה את הארץ 

באותם הימים, היה הרבי צוק איתן 
שהודיע שהמדרש כבר תיאר את 

המלחמה הזו והיא סימן מוחשי לביאת 
המשיח הקרובה מאוד. הרבי אף חזה 

את מועד סיום הקרבות, בפורים של 
אותה השנה.

סיום המלחמה הביא את הרבי 
להעלאת רף הציפייה והעשייה לקראת 

בוא הגאולה לגבהים חדשים.
בשיחה מזעזעת שנשא הרבי בפני 

החסידים כמה ימים אחרי חג הפסח 
הוא אמר: "היתכן שמבלי הבט על 

כל הענינים - עדיין לא פעלו ביאת 
משיח צדקנו בפועל ממש?!... דבר 

שאינו מובן כלל וכלל!
"הדבר היחיד שיכולני לעשות - 

למסור הענין אליכם: עשו כל אשר 
ביכלתכם... להביא בפועל את 
משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!".

חסידים ויהודים רבים נענו לקריאה. 
בארץ התנהל קמפיין ענק תחת 

הסיסמה: 'היכונו לביאת המשיח' ועורר 
רבים לעשות מעשה. רבנים ומורי 

הוראה חתמו על 'פסק-דין' הלכתי כי 
הרבי הוא הוא המלך המשיח. שיעורי 
תורה רבים הוקדשו ללימוד והעמקה 

בנושאי הגאולה והמשיח. כך עד היום, 
כשהשנים שחולפות לא גורמות רפיון, 
אלא להיפך - מגבירות את הציפייה. 
כמו המתנה של משפחה ללידת ילד 

חדש שוודאי יבוא. 

חי וקיים!
קיץ תשנ"ד )1994( הביא איתו אתגר 
עצום שעד אז לא היה אפשר אפילו 

להעלות על הדעת. אחרי יותר 
מארבעים שנות הנהגה - היכולת 
לראות ולשמוע את הרבי פסקה. 

לרבבות חסידיו ואוהדיו של הרבי 
ברור שהוא עודנו כאן, חי וקיים. ממש 

כמו בשלבים האחרונים טרם היציאה 
ממצרים - אז נעלם משה רבינו מעיני 

בשיחה מיוחדת בפני נשים, קיץ תנש"א )1991(

פעמים אינספור
ציין הרבי

את מאמר חכמינו: 
"בזכות נשים 

צדקניות נגאלו 
אבותינו, ובזכותן 

ניגאל!".
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אלפים בחגיגות יום ההולדת של הרבי | היכל מנורה, יד אליהו - תשע"ט )2019(

האומה - כך גם בדורנו, ברגעים 
האחרונים שלפני הגאולה. 

סוציולוגים ופרשנים שהעריכו 
בתחילה כי המצב שנוצר יפורר את 
חב"ד ויעצור את הכל - נאלצו עד 

מהרה להתבדות. 
770, ביתו של הרבי, ממשיך להיות 

מוקד עליה לרגל לרבבות יהודים 
לאורך השנה כולה.

כך למשל מתאר מתי טוכפלד, 
ראש הדסק הפוליטי של 'ישראל היום' 
את חוויותיו ב-770 בחגי תשרי: "כמו 
לפני 30 ו־40 שנה, כשהרבי מלובביץ' 
עמד במקום במלוא קומתו, מפיץ את 

תורתו, מחלק דולרים, מקבל אליו 
לפגישות אישיות יהודים וגם כאלה 
שאינם, לעצה טובה וברכה, כך גם 

היום ממשיך בית מדרשו לשמש אבן 
שואבת של מבקרים המגיעים בכל יום 
ושואבים חיּות יהודית באחד המקומות 

התוססים והשוקקים חיים בעיר ללא 

הפסקה.
"אם זה נכון בכל ימות השנה, 

על אחת כמה וכמה כשמתקרב 
חודש החגים. בשנים האחרונות, 
להגיע בחודש תשרי לרבי הפך 

לתופעה הולכת וגוברת כשיותר 
ויותר יהודים מכל העולם 

מבקשים להגיע עם המשפחה, 
או לבד - גברים ונשים - דווקא 

לפה, ל־770, לאחד החגים, או 
לכולם.

"לא רק חסידי חב"ד מגיעים 
לכאן, ולא רק חרדים או דתיים. 

קבוצות או בודדים של מסורתיים 
מישראל, מצרפת, מדרום 

אמריקה וגם מארה"ב מגיעים 
בהמוניהם להסתופף ולהצטופף 

בחצר החסידות, כשהמילה "להצטופף" 
משמשת פה בתפקיד האנדרסטייטמנט 

של השנה, כי הצפיפות והדוחק כאן 
הם שם המשחק.

"בית המדרש של הרבי אינו גדול, 
ומתקשה להכיל את אלפי המתפללים 

הנכנסים אליו בכל יום במהלך 
חודש תשרי. גם בתפילות הארוכות 
של ראש השנה או יום כיפור מקום 
ישיבה אין בנמצא. מרגע שנכנסת, 

אין כמעט אפשרות לזוז - לא לצאת 
ולא להיכנס. דחיפות מחמת הדוחק יש 
לא מעט, אבל ליפול אי אפשר - אין 

מקום. אין רצפה. רק אנשים".

להתכתב עם הרבי
הרבי חי, אבל איך מתקשרים איתו? 

מה עושה יהודי שרוצה להכיר את 
דעתו של הרבי בנושא כלשהו?

מאות כרכים מכילה כזכור תורתו 
של הרבי. ספרים אלה לצד אלפי סרטי 
וידיאו שתיעדו את הרבי לאורך שנים 
משרטטים תמונה ברורה של דעתו של 

הרבי כמעט בכל נושא בעולם.
אך גם כאשר זקוק אדם להכוונה 
ספציפית, לעצה פרטית או לברכה 

אישית - יש דרך! במחשבה ראשונה 
היא נראית מיסטית ומדהימה, אך 

מאות אלפי אנשים שצעדו בה יכולים 
להעיד על הניסים שראו באמצעותה.
כך עושים את זה: מעלים על הדף 

את הבקשה והשאלה ומבקשים את 
ברכתו ותשובתו של הרבי. עדיף 

להיטהר לפני כן - גם פיזית )בנטילת 
ידיים( וגם רוחנית )בהחלטה טובה 
על הוספה במעשים טובים והידור 
בלימוד תורה וקיום מצוות(. ואז 

- מכניסים את המכתב לתוך אחד 
מספרי ה'אגרות־קודש' המכילים רבים 
מהמכתבים שכתב הרבי לפונים אליו 

לאורך שנים. באופן מפתיע, העמודים 
האקראיים לתוכם נכנס המכתב 

מכילים פעמים רבות תשובה ברורה 
לשאלה שנשאלה. 

את ספרי ה'אגרות' ניתן למצוא בכל 
בית חב"ד. אפשר לכתוב לרבי באותה 

הדרך גם באמצעות אתר אינטרנט 
ייעודי )חפשו בגוגל: 'כתיבה לרבי'(

אלפי סיפורים מדהימים על ברכות 
ועצות שמעניק הרבי לפונים אליו 

התפרסמו ומתפרסמים כל העת, גם 
בין דפי 'עולמות'. אלו, מוכיחים 

גם לספקן ביותר - שהרבי איתנו, 
חי וקיים, ועומד כל רגע להתגלות 
ולהוביל את העולם כולו לגאולה 

השלימה!

אומרים על הרבי..
אלי ויזל ז"ל

סופר השואה
וחתן פרס נובל לשלום

"עוד לא ראיתי פנים עזי-
הבעה כאלה, ועיניים כאלה. 
יש בהן כוח המחריד ומרגיע, 

מעורר ומנחם, ורצון פלדה יש 
בהן. דומה שמבט שלו עשוי 

לקרב את הקץ. ימים אחרי 
שאני חוזר ממנו, אני מתהלך 
תחת הרושם שעיניו מלוות 
אותי בכל צעד וקוראות כל 

אחת ממחשבותיי" D
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לרבבות חסידיו 
ואוהדיו של הרבי 
ברור שהוא כאן, 

חי וקיים. ממש כמו 
בשלבים האחרונים 

טרם היציאה ממצרים 
- אז נעלם משה רבינו 

מעיני האומה - כך 
גם בדורנו, ברגעים 

האחרונים שלפני 
הגאולה.



ביקשתם טופס 17 עבור שירות רפואי 
הניתן ב’מעיני הישועה’ ובקשתכם נדחתה? 

פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם!

המנתחים הבריאטריים 
הבכירים לשירותכם 

במימון מלא של קופות החולים
 

הרפואי  ובמרכז  דבר  לכל  למחלה  האחרונות  בשנים  נחשבת  קיצונית  יתר  השמנת 
קיבה,  קיצורי  בניתוחי  ביותר  הטוב  השירות  להנגשת  מתגייסים  הישועה’  ‘מעיני 
במסגרת הרפואה הציבורית וללא תשלום נוסף. היחידה כוללת גם מרפאה מייעצת, 

וועדה בריאטרית ומרפאת מעקב. 

לוועדה הבריאטרית ניתן לקבוע תור במוקד זימון תורים: 03-5771188 

הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 03-5775473
tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל

טופס
17 

bariatric@mhmc.co.il :או במייל

מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר 
אוניברסיטת תל אביב

מיסודו של ד"ר משה רוטשילד ז"ל 
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מה זה
רבי?

בי יוסף יצחק )הריי"צ( ר
שניאורסון, הרבי הקודם 

של חב"ד, היה דמות 
פלאים. הוא הנהיג את חסידות חב"ד 

ואת יהדות רוסיה באחת התקופות 
השחורות בהיסטוריה ונאבק, תוך 

מסירות נפש, בשלטון הקומוניסטי אשר 
ביקש להכחיד את דת ישראל מעל פני 
האדמה; הוא כתב, העמיק וחידש בכל 

רבדי התורה תוך גאונות מופלאה; ניסים 
רבים התחוללו סביבו ובעקבות ברכותיו 

ועצותיו; וזו רק ההתחלה.
במכתב שלפנינו, מסביר הרבי 

מליובאוויטש, חתנו וממלא מקומו, כי 
כל המעלות שלעיל אכן נפלאות "אך 

העיקר חסר כאן..".
רבי הוא לא רק סך היכולות והסגולות 
בהן הוא ניחן, הרבי הוא הנשיא - ראש 

בני ישראל, הצינור דרכו מקבל עם 
ישראל את כל ההשפעות, ובאמצעותו 

יכולים יהודים להתחבר לשרשם.
נאים הדברים לאיש עליו נכתבו - 

אדמו"ר הריי"צ, אך לא פחות מכך נאים 
הדברים לאיש אשר כתב אותם - הרבי 

שליט"א מלך המשיח.

המדור לז"נ הטנקיסט השליח 
 הרה"ח אברהם ע"ה 
בן ר' חונא ע"ה טאוב

רבים המחפשים ומבארים מעלות וגדולת 
נשיאי חב"ד בכלל, ונשיא דורנו, הוא 

כבוד־קדושת מורי־וחמי אדמו"ר הריני־
כפרת־משכבו, בפרט בענינים שונים: 

איש המסירות-נפש, גאון, בעל מדות, 
צדיק, בעל רוח הקודש, מלומד בנסים 

ועוד ועוד.
וגדלו ביותר שבחים אלו, על פי 

ההגדרה בתורת החסידות, מהו מסירות 
נפש, מהו גאון וכו'.

ובכל זה - העיקר חסר כאן. ונוסף על 
זה, שהוא עיקר בעצם, חשוב הוא ביחוד 

משום שנוגע ביותר, וביחוד לנו, קהל 
חסידיו ומקושריו. וזהו - מה שהוא הוא 

הנשיא, ונשיא חב"ד.
כי - נשיא בכלל, נקרא ראש אלפי 

ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, 
וממנו היא יניקה וחיות שלהם. ועל 

ידי הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם 
בשרשם למעלה מעלה.

והנה כמה סוגים בנשיאים: אלו אשר 
השפעתם בבחינת פנימיות, ואלו אשר 

השפעתם בבחינת מקיף. ובזה גופא 
חילוקים: אם השפיעו בתורת הנגלה או 
הנסתר או בשניהם יחדיו, לימדו דרכי 
העבודה והחסידות, המשיכו השפעות 

גשמיות וכו' וכו'.
וישנם כאלו, שהי' בהם כמה מבחינות 

הנזכרות־לעיל, או גם כולם.
וזה הי' מאז ועד עתה ענין הנהגת 

נשיאי חב"ד, מן כבוד־קדושת אדמו"ר 
הזקן ועד כבוד־קדושת מורי־וחמי 

אדמו"ר הריני־כפרת־משכבו ועד בכלל, 
אשר כללו כל הסוגים והחילוקים: 
השפיעו בפנימיות ובמקיף, בתורה 
עבודה וגמילות־חסדים, ברוחניות 

ובגשמיות. ובמילא היתה התקשרותם עם 
השייכים אליהם בכל תרי"ג אברי נפש 

וגוף המקושרים.
ועל כל אחד ואחת מאתנו כולנו 

לדעת, היינו להעמיק דעתו ולתקוע 
מחשבתו בזה, אשר הוא הוא הנשיא 

והראש, ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות 
בגשמיות וברוחניות, ועל ידי ההתקשרות 

אליו )וכבר הורה במכתביו איך ובמה 
מתקשרים( קשורים, ומיוחדים בשרש 

ושרש השרש עד למעלה מעלה כו'

מנחם שניאורסאהן

ג' תמוז, השי"ת
ברוקלין, ניו-יורק

ממכתביו של הרבי
אגרות קודש
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לפרטים והרשמה צלצל עכשיו:

052-7662388
zm-technion@telemisrael.co.il

לטובים ביותר:
מכינת
הטכניון!

ממשיכים     
בהצלחה

נפתחה ההרשמה 
למחזור אדר תש"פ

מלגות קיום
ומימון מלא לזכאים

ליווי אישי ומקצועי 
לאורך המכינה

קדם מכינה ומכינה יוקרתית 
פותחת דלתות

מעטפת אקדמית מלאה 
להבטחת הצלחתך בלימודים

כיתת גברים
ייעודית

בוא ללמוד מקצוע יוקרתי, שיפתח לך דלתות לפרנסה מכובדת
נפתח מחזור ייעודי נוסף לגברים חרדים במכינת הטכניון בחיפה, אתה  מוזמן להבטיח 

את עתידך המקצועי בתחומי הנדסה, מדעי המחשב ארכיטקטורה ועוד
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שנה ארוכה חלפה מאז נפטר רבי יוסף 
יצחק, הרבי הקודם בשושלת חב"ד, עד 

שהסכים הרבי מלך המשיח, חתנו, ליטול 
על עצמו את עול ההנהגה. 

רק ביום השנה הראשון נענה הרבי 
להפצרות הרבות ונשא מאמר חסידות 

)אותו נושאים רק האדמו"רים( בפני הקהל. 
במאמר הקביל בין שבעת הדורות שהיו 

בין אברהם אבינו ומשה רבנו, שהורידו 
את השכינה מהרקיע השביעי לארץ, לבין 

שבעת הדורות של חסידות חב"ד, שמטרתם 
להכין את העולם לקראת ביאת משיח-

צדקנו ולגלות שוב את השכינה בעולם הזה. 
הרבי מציין לדברי המדרש )ויקרא רבה 

פרשה כט, יא( האומר כי "כל השביעין 
חביבין!" - דבר המתבטא בשורה ארוכה 
של דוגמאות: יום השבת, שנת השמיטה, 
שנת היובל )השנה ה-50 הסוגרת שבע 

שמיטות(, הרקיע השביעי, משה רבנו שהיה 
כאמור השביעי לאברהם ועוד.

גם אנחנו, "כל אחד ואחד מאיתנו", 
נולדנו לדור השביעי. זה אמנם לא קרה 
מבחירה או כתוצאה מעבודה או מאמץ, 

אבל כך יצא: בין אם אנחנו חושבים 
שאנחנו ראויים ובין אם לא - עלינו 
מוטלת האחריות לגמור את המשכת 

השכינה בעולמות התחתונים. מה שיקרה 
בביאת המשיח תיכף ומיד ממש!

תובעים
מאיתנו!

דורנו, הוא הדור השביעי, ממש 
כמו הדור שיצא ממצרים, דורו 

של משה רבינו · משה רבינו 
השלים את המהפיכה בה התחיל 
אברהם אבינו וקיבל את התורה 
בסיני, ועל דורנו מוטלת השלמת 

המשימה כולה: הבאת הגאולה 
האמיתית והשלימה · קטע 

ממאמר החסידות הראשון 
שנשא הרבי מלך המשיח מיד 

עם עלותו על כס הנשיאות.

המדור מוקדש לע"נ
 הרה"ג אברהם יצחק בן ר' נתן זצ"ל
ליום פטירתו ט"ו שבט

ה ֶזה ּתֹוְבִעים  "ְוִהּנֵ
ִביִעי,  נּו ּדֹור ַהּשְׁ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאּתָ ִמּכָ

ִביִעין ֲחִביִבין,  ֹכל ַהׁשְ ּדְ

ִביִעי ּדֹור ַהּשְׁ ֲאַנְחנּו ּבַ זֶּה ׁשֶ ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ּדְ
ִחיָרֵתנּו ְולֹא ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדֵתנּו,  י ּבְ הּוא לֹא ַעל ּפִ

ִפי ְרצֹוֵננּו,  ּלֹא ּכְ ר ׁשֶ ה ִעְנָיִנים ֶאְפׁשָ ּוְבַכּמָ

ִביִעין ֲחִביִבין,  ל ַהׁשְ ה ּכָ ל ָמקֹום ִהּנֵ ִמּכָ
יָחא,  ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ְמָצִאים ֲאַנְחנּו ּבְ ּנִ ׁשֶ

ִעְקְבָתא,  ִסּיּוָמא ּדִ ּבְ
ִכיָנה,  ַכת ַהּשְׁ ְוָהֲעבֹוָדה – ִלְגֹמר ַהְמׁשָ
ִכיָנה,  ר ׁשְ י ִאם ִעּקָ ִכיָנה ּכִ ְולֹא ַרק ׁשְ

ְוָקא..." ְחּתֹוִנים ּדַ ּוַבּתַ

טעימה מהמקורות
עם הספר

מתוך מאמר 'באתי לגני' תשי"א, 
ספר המאמרים מלוקט א, עמוד ה'

עֹולמֹות  21 



הכח של 
הקבוצה
חיסכון של אלפי שקלים 

בזכות אחווה, 
 כח הקנייה הגדול של

אנ"ש חסידי חב"ד!

מוקד 
3590 *אחווה

לקבל הנחה? 
זה אחווה!

אחווה שופס

אחווה ביטוח

אחווה בריאות

אחווה דלק

וואלה שופס במחירים 
מיוחדים - נכנסים לאתר, 

בוחרים מוצר, מחייגים 
ומקבלים הנחה נוספת

חוסכים מאות שקלים 
בביטוח הרכב + ביטוח 

פנצ'ר חינם!

רק 70 שקל לכל 
המשפחה לביטוח 

החל מ-25 אג' הנחה בריאות )עד גיל 30(
לליטר בנזין )שירות 

תחנות בכל הארץ(

גם הרווח הוא !
 אחווה!

הכסף שלנו חוזר 
למוסדות חב"ד

ב"ה

אחווה משכנתא
חוסכים כ-40% 

בביטוח המשכנתא.

אחווה מים
שירות מקצועי ואמין, 

ומחיר זול לחסידי חב"ד

אחווה ראייה
לקבלת מחיר מיוחד לחסידי 

חב"ד, שלחו הודעה ל: 
0555577027

אחווה חו"ל
ביטוח רפואי חינם )לשבוע 

ימים( אתר ישראלי 
במחירים זולים במיוחד

חפשו בגוגל מייזם אחווה • יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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חפשו בגוגל מייזם אחווה • יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ל ַהּיֹום ב ּכָ הּוא ִנּצָ
ין ָהֱא־לִֹהים ּוֵבין ָהָעם ּבֵ

ָרט ָלל ּוֵבין ַהּפְ ין ַהּכְ ּבֵ
ים ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ּבֵ
ין ַהֲחלֹוף ּוֵבין ֲהֶנַצח. ּבֵ

ְנפֹות ָהָאֶרץ ע ּכַ ֵמַאְרּבַ
ְועֹות אֹוְבִדים ׁשַ
עּוֶפיָנה ּיֹוִנים ּתְ ּכַ

ָעָריו -  ֶאל ׁשְ

ע ִרְפאּות ָוֶיׁשַ
הּוא ְמַפזֵּר ָלֲאָלִפים,

אֹור ָוֹעז
הּוא זֹוֵרַע ִלְרָבבֹות - 

ַאְך ִמי ּדֹוֵרׁש ְלָבבֹו
ֵאבֹו!! ִמי ָיִבין ּכְ

ַרת ֲעָרֶפל ּוְבַהֲאִפיל ַחׁשְ
ֵמי ַעּמֹו, ֶאת ׁשְ
מּול ָהֵאימֹות,

דֹולֹות, כֹות ַהּגְ ַהֲחׁשֵ
ֶפֶרץ ְלַבּדֹו הּוא עֹוֵמד ּבְ

ְוֵאין ִמְתַחזֵּק ִעּמֹו.

ּבֹור ַהּבֹוֵדד -  ַהּגִ
יֹוָמם ְוַלְיָלה

ָעֵלינּו הּוא חֹוָמה,
י הֹוָמה. לֹו ַנְפׁשִ

ֶמְחְקֵרי רֹום
הֹום ֲעלּומֹות ּתְ ּתַ
רּוחֹו חֹוָבֶקת - 

ֶקת. י ִמְתַרּפָ ָעָליו ַנְפׁשִ

הגיבור
הבודד / צבי יאיר

המשורר צבי יאיר ז"ל, אשר את 
שיריו אנחנו חולקים עימכם על 

בימתנו בחודשים האחרונים, היה 
קשור בחבלי עבותות אהבה לרבי 

מלך המשיח.
את ספר שיריו 'מכנף הארץ', 

אשר בין עמודיו מופיע גם השיר 
שלפניכם, הקדיש יאיר לרבי 

במילים הבאות: "לאשר בצל כנפי 
אהבתו, אהבת אב ואח, ימצא מפלט 

ומבטח כל אובד ונידח, לכבוד 
קדושת הרבי מליובאוויטש מנחם 

מענדל שליט"א שניאורסאהן".
'הגיבור הבודד' הוא שיר הלל 
לרבי ולמנהיגותו, אך גם קריאת 
השכמה - ליטול חלק במאמציו 

של הרבי להבאת הגאולה האמיתית 
והשלימה, לשאת בנטל עם 'הגיבור' 

ולא להותיר אותו בודד.
השיר מזמין אותנו להקדיש 
מחשבה למנהיגותו של הרבי 

ולהשפעתו הכבירה על חיינו, אך 
לא פחות מכך - הוא מפנה את 

תשומת ליבנו לפעול במלוא המרץ 
וככל יכולתנו.

שותפות עם הרבי אינה עניין רק 
למנהיגים וחב"דניקים, היא נחלתו 
של כל אחד ואחת: עוד מעשה טוב, 

עוד מצווה, עוד דקה של לימוד 
תורה, וגם - תפילה זכה לבורא 

עולם להביא סוף סוף את הגאולה.

שירה יהודית מקורית
שירת חיינו
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מירי שניאורסון
נפלאו"ת

יומן נשי
את החודש האחרון זכיתי לבלות בחצר הרבי בברוקלין שבניו 

יורק. 
בכל פעם בה הרגשתי עמוסה, עייפה או טרודה מענייני 

הבית, המשפחה, הילדים, הנכדים, הבישולים והקניות - 
מצאתי עצמי "בורחת" ומוצאת מפלט חמים ב-770, בית 

הכנסת של הרבי.
בשבת האחרונה לשהותי שם זכיתי לברך את חודש שבט 

בבית מדרשו של הרבי. אז נזכרתי כי חודש שבט, החודש בו 
החלה תקופת הנהגתו של הרבי, הוא גם החודש הכי "נשי" 

בלוח השנה החסידי ורצוף כולו בתאריכים ואירועים חסידיים־
נשיים. 

לטובת כולנו, הכנתי יומן מיוחד לחודש הזה, בתקווה שיהיה 
זה לחודש של צמיחה - לא רק הצמיחה הגשמית אותה נציין 

בט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות, אלא גם של צמיחה נשית 
רוחנית חסידית.

נתחיל...

י'־י"א שבט
"חמי היה האדריכל, עלי מוטלת מלאכת בניית הבניין" - 

כך אמר הרבי כשהסכים לקבל את תפקיד ההנהגה בי"א שבט. 
היום, עשרות שנים אחר כך, אנו רואים את הבניין כמעט 

בשלמותו. השלמות תהיה כמובן בהתגלות מלך המשיח תיכף 
ומיד ממ"ש.

הרבי וקודמו פרצו דרך חדשה בעולם היהודי־נשי, דרך 
שהפכה בהמשך לנחלתם של חוגים נוספים. שניהם הקדישו 

זמן ומאמצים בקידום נשים יהודיות בכל התחומים.
הרבי הקודם הקים לזכות סבתו הגדולה הרבנית רבקה )גם 

היא נפטרה בי' שבט( בתי הספר לבנות שמכשירים עד היום 
דורות של בנות לחיי שליחות, מנהיגות ועשייה.

והרבי הפך כל אשה יהודיה לשליחה. לא אשת שליח, 
שליחה! הוא ביקש מכל אחת לקחת חלק ב"מבצעים" להפצת 
יהדות עליהם הכריז. אם בהנחיית חברה כיצד להדליק נרות 
ולשמור את דיני טהרת המשפחה, ואם בהעברת מסר יהודי 

חסידי שיעיר את הניצוץ היהודי שנמצא בכל אחת ואחת, גם 
כזו שעדיין מגדירה את עצמה 'רחוקה' מתורה ומצוות.

י"ג שבט
יום פטירתה של הרבנית שטערנא שרה, אמו של רבי 

יוסף יצחק, הרבי הקודם. לכבודה כתב הרבי מאמר חסידות 
יִבים ְלקֹוֵלְך  ים ֲחֵבִרים ַמְקִשׁ ִנּ ַגּ ֶבת ַבּ הפותח במילים "ַהּיֹוֶשׁ

ִמיִעיִני.." )שיר השירים, ח/י"ג(. ַהְשׁ

שבת שירה
בפרשת בשלח אותה נקרא באמצעו של החודש, נלמד על 
שירת מרים ונשות ישראל על שפת ים סוף. בהפטרה נקרא 

על אשה נוספת, דבורה הנביאה, ועל שירתה עם הניצחון על 
סיסרא. לא סתם נקראת השבת הזו - שבת שירה. 

בפעם האחרונה בה זכינו לשמוע את הרבי בשבת שירה, 
הקדיש הרבי דברים ארוכים לכוחן של נשים בדור שלנו: 

"כשם שביציאת מצרים "מובטחות היו צדקניות שבדור 
שהקב"ה עושה להם נסים והוציאו תופים ממצרים", כך גם 

בהגאולה מגלות זה האחרון, שנשי ישראל הצדקניות צריכות 
להיות מובטחות ובודאי מובטחות הן שתיכף ומיד ממש באה 

הגאולה האמיתית והשלימה, ועד שמתחילות תיכף )ברגעי 
הגלות האחרונים( בהשירה ובתופים ובמחולות, על בוא 

הגאולה האמיתית והשלימה!.."
התוף שלכן מוכן?

לחודש שבט
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כ"ב שבט
ביום הזה הסתלקה הרבנית חיה מושקא שניאורסון, רעייתו 

של הרבי מליובאוויטש. אשה מיוחדת ואצילית, שהייתה 
צנועה ונחבאת אל הכלים. עם השנים הולכים ומתגלים פרטים 

מהנהגותיה שמאפשרים לנו צמיחה מחודשת.
הנה קטעים ממכתב שקיבלה מחמיה, אביו של הרבי, 

כשבועיים אחרי חתונתה:
"חיו יחד חיי נחת שלוה והשקט. תהיו שבעי רצון ועונג זה 
מזו וזו מזה תמיד בכל עת. תלכו יחד תמימי דעים, ורוח אחד 
לשניכם. כאיש אחד ממש בכל דבר ודבר כל ימיכם לעולם. 

ונׂשבע מכם רוב נחת וענג בגשמיות וברוחניות ]...[.
"כלתי היקרה, שבעינינו הנך בת יקרה ואהובה, מבקש אני 

ממך: כתבי הרבה ככל האפשר, וגם אלי. מכתבייך יהיו לי 
נעימים ויקרים מאד. כתבי בדרך הנוחה לך - באידיש או 

בשפה הרצויה לך. אינך צריכה לכתוב בצורה "רשמית", פשוט 
כתבי כפי שאומרים ב'מאמע לשון' ]=שפת האם, אידיש[, כפי 

שאת חושבת ומה שאת מרגישה תמיד. 
"בין הורים וילדים אסור שתהיה מחיצה בשום נושא, ואת 
ומענדל יחי' הנכם בעינינו דבר אחד ממש. וזוהי גם הסיבה 

שאני כותב לך ולמענדל יחי' מכתב אחד, ולא מכתבים 
נפרדים, כי בעיניי הנכם דבר אחד. אינני רוצה להרגיש אחרת, 

ואני משער שגם אצלך כך הדבר…".

כ"ד שבט
יום פטירתה של הרבנית מנוחה רחל סלונים, נכדתו של 

רבי שניאור זלמן - האדמו"ר הזקן. היא נולדה בי"ט בכסלו 

תקנ"ט, ממש ביום בו יצא סבה האדמו"ר הזקן ממאסרו.
כאשר התבשר אביה, רבי דובער )'האדמו"ר האמצעי'( 

כי נולדה לו בת, אמר: "מעתה מנוחה תהיה לנו" וקרא את 
שמה "מנוחה". השם "רחל" ניתן לה על שם בתו הצעירה של 

אדמו"ר הזקן שנפטרה בדמי ימיה.
כל חייה השתוקקה לזכות ולעלות לארץ ישראל. כאשר 

חלתה והרופאים התייאשו מחייה, ביקש אביה ללחוש לאוזנה 
כי היא עוד תבריא ותזכה לעלות לארץ הקודש. לשמע 

הבשורה היא אכן קמה והבריאה נגד כל הסיכויים, וזמן מה 
אחר כך זכתה ועלתה לארץ ישראל.

כאשר נכנסה להיפרד מרבי מנחם מענדל )'הצמח צדק'(, 
בן דודה ששימש אז כרבי, היא התאוננה בפניו שהיא חוששת 

לצאת לדרך עקב הגשמים. ענה אדמו"ר הצמח צדק: "ומה 
בכך? תיסעי בין טיפות הגשם!" ומאותו יום לא ירדה עליה 

טיפת גשם עד יומה האחרון. 
עם עלותה ארצה היא התגוררה בחברון והייתה למופת בקרב 

תושבי העיר - יהודים וערבים - שהגיעו להתברך מפיה. 
שימשה דוגמא אישית לטוהר וניקיון והייתה אומרת בשם 
הסבא ובשם אביה: "במקום שיש טוהר וניקיון, יש כשרות 

ויהדות". עד היום, עולים רבים לקברה בבית הקברות העתיק 
של חברון.

שבט - שנתבשר בשורות טובות, ונפלאו"ת!..

 מירי שניאורסון היא מייסדת נפלאו"ת
 מנטורית עיסקית ואישית לנשים, מרצה ומנחה
miri-mychoice.co.il

הרבנית חיה מושקא שניאורסון עליה-השלום, רעייתו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
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ראיונות מרתקים 
חושפים את עקרונות 
יסוד באמונה בביאת 
המשיח: האם ניתן 
לזהות את המשיח 
עוד טרם בואו? 
כיצד הגיב הרבי 
מליובאוויטש לפסק 
דין רבני שקבע כי הוא 
המשיח? ואיפה אנחנו 
בכל הסיפור הזה?
כל התשובות!



נה" מצביע החב"דניק, "מכאן מתחילים: 
הריני מקבל עלי.. ואהבת לרעך כמוך..". 

אתה עומד עטור תפילין, בתחנה 
המרכזית או במשרד שלך, נרגש מהקשר 

המתחדש בין אלוקים ובינך, וצולל לאמירת 'שמע 
ישראל'.

רגע לפני סיום אתה מזהה עוד משפט - "יחי אדוננו 
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

"מה זה?" אתה שואל, והחב"דניק שלך עונה בחיוך: 
"זה? זה משפט שמבטא את האמונה שלנו בביאת המשיח 
ונותן לרבי מלך המשיח את הכח לבוא סוף סוף ולגאול 

אותנו!".

מעמיקים!
כדי להבין לעומק את סוגיית האמונה 

במשיח ואת התפיסות החב"דיות 
שמלוות אותה, פנינו לרב יוסף יצחק 

לבקיבקר - אחד משליחי הרבי 
לראשון־לציון: "ראשית" הוא פותח, 
"יש לזכור שהגאולה וביאת המשיח 
אינם המצאה חב"דית. הם היו מאז 
ומעולם אחד העיקרים הבסיסיים 
ביותר באמונת ישראל. הרמב"ם 

פוסק שהאמונה במשיח היא חובה 
מוחלטת וכי מי שאינו מאמין בו 

או לא מחכה לביאתו נחשב לכופר 
בתורה.

"כלומר, זו אינה פנטזיה של קבוצה שולית וחסרת 

משמעות, זהו עיקר בסיסי ביהדות כולה לאורך כל 
הדורות.

"רבים מכירים את האמונה במשיח מאגדות עם 
העוברות מפה לאוזן ומתמקדות בתופעות על טבעיות, 
חלקן אולי מפחידות, שיתרחשו בביאת המשיח - אבל 

האמת רחוקה מהן מאוד".
אבל בחב"ד האמונה במשיח לקחה צעד קדימה. 

אתם מצביעים על הרבי כמשיח - המשיח יכול 
להיות אדם בן זמננו?

שאלה מעולה. לרבים יש רושם מוטעה שמשיח הוא 
סוג של מלאך, אולי אפילו משל, אבל עיון במקורות 
מעלה שמשיח יהיה דווקא אדם בן דורנו - בשר ודם, 

צדיק גדול, יהודי החי בינינו, סובל 
כמונו, ומחכה כמו כולנו לגאולה 

השלימה.
גם הזיהוי של אדם מסויים כמשיח 

היה נפוץ לאורך הדורות. התלמוד 
מספר על תלמידים שראו ברבותיהם 

משיח, על רבי יהודה הנשיא נאמר 
שהיה ראוי להיות משיח והדוגמאות 
רבות. גם תלמידיו של האר"י ראו 

ברבם משיח פוטנציאלי.

נצר למהר"ל מפראג
יש סימנים מוסכמים לזיהוי 

המשיח או שכל מעריץ יכול לומר 
זאת על רבו?

ב'הלכות מלכים' מונה הרמב"ם מספר סימנים לזיהוי 

"ה

הזיהוי של אדם מסויים 
כמשיח היה נפוץ לאורך 
הדורות. התלמוד מספר 

על תלמידים שראו 
ברבותיהם משיח, על 

רבי יהודה הנשיא נאמר 
שהיה ראוי להיות משיח 

והדוגמאות רבות.

הרבי שליט"א מלך המשיח מניח כתר על ספר התורה המיוחד שנכתב "לקבלת פני משיח" | ערב י' שבט תש"ל )1970(.
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הרב דוד נחשון, יו"ר 'ניידות חב"ד בארץ הקודש' ותנועת הנוער 'צבאות השם'

המשיח. סימנים שנועדו לכוון אותנו לאמונה באדם 
הנכון, ולשמור עלינו מאמונה כוזבת במשיחי-שקר.

הנה מילותיו של הרמב"ם: "ואם יעמוד מלך מבית 
דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדויד אביו, כפי תורה 
שבכתב ושבעל פה ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק 
בדקה וילחם מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח".

כלומר: אם יקום מנהיג, צאצא 
לדוד המלך, שהוא גם ירא שמיים 

העוסק בלימוד תורה ובקיום 
מצוות באופן הנעלה ביותר, ידאג 

לא רק לעצמו אלא לעם ישראל 
כולו במטרה לחזק את קיום 

המצוות וההליכה בדרכי התורה, 
עד כדי 'מלחמה' למען התורה 

והמצוות - הרי שמבחינה הלכתית 
חובה להתייחס אליו כמשיח.

על גדולתו של הרבי ועל 
דאגתו למען עם ישראל אין 

חולק, אבל מה לגבי השושלת 
- הרבי הוא צאצא של דוד 

המלך? יש דרך לדעת דבר כזה? 
למרבה המזל התשובה היא כן. 

הרבי הוא צאצא ישיר ומוכח למהר"ל מפראג, רב ענק 
שחי בין השנים ה'ר"פ-ה'שס"ט )1520-1609(. המהר"ל 
עצמו החזיק במגילת יוחסין שהובילה עד לדוד ושלמה 

המלך.

ואיך הגיב הרבי?
בתקווה לשמוע יותר על היחס של הרבי לזיהויו כמשיח 
ועל הימים בהם הכל התחיל, פנינו לרב דוד נחשון - 
אחד השלוחים הבולטים של הרבי הרבי בארץ - יו"ר 

'ניידות חב"ד' ותנועת הנוער 'צבאות השם' - מי שגם 
היה חלק בלתי נפרד מאירועי אותם הימים:

"ההתחלה הייתה באביב 1991, בתאריך מכונן שחרות 
על לוח ליבו של כל חסיד חב"ד: כ"ח בניסן. 

"היה זה אחרי הניסים העצומים שליוו את מלחמת 

המפרץ, מלחמה שהרבי זיהה אותה על פי דברי המדרש 
כסימן מובהק מאוד לגאולה ההולכת וקרבה. הרבי כאב 

מאוד חוסר המעורבות והאכפתיות האישית של החסידים 
במאמצים להבאת המשיח, ועוד לנוכח שעת הכושר 

המדהימה שהחלה אז. בשיחה שהרבי נשא בפני החסידים 
הוא קרא: "עשו כל אשר ביכולתיכם להביא את משיח 

צדקנו בפועל ממש". שם החל 
כדור השלג להתגלגל".

היכן תופסת אותך ה'שיחה' 
הזו? 

אני באותם הימים נמצא כאן 
בארץ. 48 שעות אחרי אותה 

השיחה מתכנסת אסיפה בכפר 
חב"ד, אליה מגיעים המוני חסידים 
מכל רחבי הארץ ובהם גם ההרכב 

המורחב בהיסטוריה של רבני 
חב"ד, בנסיון לטכס עצה מה ואיך 
לעשות. אחת ההצעות המעשיות 

שיוצאות מאותה אסיפה היא 'פסק 
דין' של רבנים הקובע כי הגאולה 

צריכה לבוא וכי הרבי הוא מלך 
המשיח. הרבי העריך תמיד את 

כוחם הרוחני של פסקי דין רבניים, וחשבנו שזה הדבר 
הנכון לעשות.

אחרי האסיפה, בשעת לילה מאוחרת ניגשנו אני 
וידידי אבי טאוב עליו־השלום וקיבלנו את פסק הדין 
מנוסח וחתום מרבו של כפר חב"ד, הרב מרדכי שמואל 

אשכנזי. יומיים אחר כך היינו כבר בניו-יורק, שם 
הצטרפו לפסק הדין רבנים נוספים.

חיוך רחב ו'יישר-כח'
ו...

החלטנו להגיש את פסק הדין לרבי. בחרנו עיתוי נוח 
במקום בו אפשר היה לפגוש את הרבי בלי כל ההמולה 

שמסביב. ושעת הכושר אכן הגיעה: רכבו של הרבי 
הגיע, היינו מתוחים נורא, אבל הרבי יצא בארשת פנים 

רכבו של הרבי הגיע, היינו 
מתוחים נורא, אבל הרבי 

יצא בארשת פנים מאירה, 
הביט לעברנו וכמו חיכה 

שניגש אליו. 
ניגשנו, הסברנו במה 

מדובר והרבי חייך חיוך 
רחב ואמר: "יישר כח, 

יישר כח!".
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פסק הדין עליו חתמו מאות )!( רבנים הקובע 
כי הרבי מליובאוויטש הוא מלך המשיח | בין החותמים: 

אדמו"רים, רבנים ראשיים, ראשי ישיבות, רבני קהילות ועוד

מאירה, הביט לעברנו וכמו חיכה שניגש אליו. 
ניגשנו, הסברנו במה מדובר והרבי חייך חיוך רחב 

ואמר: "יישר כח, יישר כח!".
בהמשך לחתימות הרבנים, ואחרי שנוכחנו לראות 

את השמחה שגרמנו לרבי, התחלנו לארגן גם את 
המוני החסידים לחתימה על 'קבלת המלכות' - הצהרה 
שמבטאת אמונה ברבי כמלך המשיח לצד רצון לצעוד 

אחריו במאמץ להביא את המשיח.
למה זה נדרש, אנחנו בעצם 'מכתירים' את 

המשיח?
את המשיח מכתיר ריבונו של עולם, הוא זה 
שקובע מי יהיה המשיח. ממש כמו דוד המלך 
שנמשח על ידי שמואל בהוראתו הישירה של 

הקב"ה. לצד זאת - מלך יהודי איננו דיקטטור, 
הוא שואב את כוחו מהעם. לכן, אצל מלכי בית 
דוד אנחנו רואים את העם מכריז "יחי המלך!" 
- לא רק כאיחול לחיים טובים, אלא כקריאה 

המבטאת התמסרות והתקשרות למלך.
זו מהות הצהרת 'קבלת המלכות' וזה הרעיון 

שמאחורי הקריאה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
המשיח לעולם ועד", שאגב זכיתי להיות הראשון 

שאמר אותה בנוכחות הרבי עצמו.
הוא הגיב?

כן, בחיוך רחב מאוד. בהמשך ולאורך כל 
התקופה בה זכינו לראות את הרבי - הוא עודד 

בכל הכח את השיר המפורסם שחובר על המילים 
האלו.

לאן מכאן?
"אנחנו מוכרחים להבין שלאמירה שלנו, 

לחתימה שלנו, לאמונה שלנו - יש כח רב עוצמה" 
מסיים הרב נחשון, "אצל הרבי שום דבר הוא לא 
'סתם', אם הרבי רואה ערך בחתימות הללו, הרי 

שאכן יש להם ערך עצום אצל הקב"ה.
"לקראת מלאות שבעים שנה לנשיאותו של הרבי 

אנחנו יוצאים עכשיו לקמפיין אדיר במהלכו נחתים עוד 
שבעים אלף יהודים )!( על הצהרת 'קבלת המלכות' - 

ממש כמו זו שאתם רואים בעמוד ממול. 
"אני קורא מכאן לכל יהודי ויהודיה - לחתום, לקחת 
חלק ולרתום למאמץ גם את בני המשפחה. עוד מעשה 

קטן, חתימה אחת, והמשיח כבר כאן!".

בית המקדש מהרה ייבנה אמן כן יהי רצון! | באדיבות 'מכון המקדש'



כבוד קדושת
אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח שליט"א 

לאור פסק הדין של הרבנים שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא מלך המשיח על פי דין תורתנו הקדושה, 
בהתבסס על דברי הרמב"ם בהלכות מלכים, פרק י"א,

אנחנו מבקשים מה' יתברך שכבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יתגלה במלוא עוזו 
ותפארתו, יוציא את כולנו מהגלות ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה מיד ממש.

אנו מברכים את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בברכת 'יחי המלך' ומתפללים שמהרה יגלה 
כבוד מלכותו על עם ישראל ועל כל יושבי תבל ומתוך שמחה וטוב לבב ישלים פעולות הגאולה, עד 

לבניין בית המקדש, קיבוץ גלויות ומילוי הייעוד: "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
מבקשים אנחנו להתברך על ידי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בבריאות שלימה, פרנסה 

בהרחבה והצלחה בכל מכל כל, לנו ולכל בית ישראל.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

להניח תפילין כשרות מידי יום חול. 	
להוסיף בנתינת צדקה בכל יום חול. 	
להדליק נר בערבי שבת ויום־טוב. 	
לצייד את רכבי בספר חת"ת )חומש, תהילים, תניא  	

וסידור תפילה( ובקופת צדקה.
לבדוק ולקבוע מזוזות כשרות בכל פתחי ביתי. 	
לדייק בכשרות האכילה והשתיה. 	
לדייק בקיום הלכות טהרת המשפחה. 	
יום  	 חגיגת  )דוגמא:  מצווה  של  בשמחה  להוסיף 

הולדת או מסיבה לכבוד ראש חודש(.
לשמח יהודים נוספים. 	
להתחיל לומר מידי יום את פרקי התהילים כפי  	

שחולקו לימי החודש.
להתנהג בהנהגה היומיומית על פי התורה הקדושה. 	
ללמוד תורה בענייני הגאולה והמשיח. 	

להצטרף לשיעור תורה. 	
לייסד בביתי / במקום העבודה שלי שיעור תורה. 	
ללמוד את 'פרשת השבוע' - חומש עם פירוש רש"י. 	
להגות בפנימיות התורה - תורת החסידות. 	
לקבוע קופת צדקה בקיר המטבח, נוסף לקופות  	

הצדקה שבבית.
ללמוד תורה עם ילדיי. 	
לדאוג לחינוך יהודי כשר לילדיי. 	
לשנן עם ילדיי את שנים־עשר הפסוקים ומאמרי  	

רז"ל.
לרכוש ספרי קודש )לדוגמא: חומש, סידור, תהילים,  	

תניא, שולחן ערוך, רמב"ם(.
ללמוד את השיעור היומי בספר הרמב"ם 	
לומר דבר תורה בסעודות השבת. 	
]אחר[      ______________________ 	

חתמו בשמכם העברי המלא ובשם אמכם:
)דוגמא: ישראל בן שרה / רבקה בת רחל(

על מנת לזרז את הגאולה האמיתית והשלימה
קיבלנו על עצמנו בלי-נדר:

ב"ה
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גם..
וגם.. מכניסים את אור החסידות הביתה 

עם מגזין חודשי ובו מגוון כתבות, 
ראיונות, סיפורים, מאמרים, 

וטורים מרגשים ואקטואליים.

18 ש"ח לחודש בלבד, כולל דמי משלוח

מקבלים תמונה מהודרת של הרבי 
בשווי 100 ש"ח בדיוור ישיר לביתכם.

olamot.m@gmail.com :להצטרפות שלחו מייל
או חייגו 3770* )שלוחה 3 - ניתן להשאיר הודעה ונחזור בהקדם(

יחי אדוננו מורנו 
ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד
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