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בעולם  להופיע  החלו  לאחרונה 
אנו  כי  בברור  המורים  סימנים 
הדור האחרון לגלות והדור הראשון 
ברחבי  מסתמן  חדש  סדר-עולמי  לגאולה. 
הפלנטה שלנו. הדבר הראשון שקרה היה הופעה 
מחודשת של הנבואה. הרבי שליט"א מלך המשיח 
כאן,  קורה  באמת  מה  לראות  עינינו  את  פוקח 
אחת  שהתגשמו  מדהימות  נבואות  של  בשורה 
שחזה  גלובאליים  ארועים  רצף  אודות  לאחת 
מראש. התרחשויות בלתי מתקבלות על הדעת, 
שלא היו המשך טיבעי למה שקדם להן. להיפך. 
אימפריה  ברית-המועצות,  קריסת  לדוגמא, 
אימתנית שהפילה את חיתתה על העולם במירוץ 
שדיכא  מפלצתי  אימים  שלטון  מטורף.  חימוש 
דורי דורות של בני אדם שפחדו אפילו לחשוב 
נגדו. מצב היהודים שנכלאו מאחורי מסך-הברזל 
היה הגרוע מכולם. בקשת יציאה מבריה"מ דאז 
לא  במערב  גם  בחייך.  לך  לעלות  היתה  יכולה 
העלה איש מהמומחים בדעתו שברית-המועצות 
עלייתו  לאחר  לא  וודאי  הפיכה...  בפני  עומדת 
של מי שנראה עריץ עוד יותר מקודמיו, מיכאיל 

גורבצ'וב.

אבל היה מי שראה, וידע.

הנביא.

זמן לא רב לפני נס התפוררות הגוש-הקומוניסטי, 
לפרופסור  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  קרא 
בעולם  הפיזיקאים  מבכירי  ברנובר,  ירמיהו 
וחסיד חב"ד שנחלץ מבריה"מ זמן לא רב לפני 
ולמקורות  לשכונה-חדשה  לדאוג  לו  והורה  כן 
תעסוקה עבור המוני היהודים האקדמאים שיעלו 
לא  הפרופסור  מבריה"מ...  מאד  בקרוב  ארצה 
שאל שאלות. הוא ידע שנביא עובד לפי חוקים 
של מדע אחר. שכונת "שמיר" בירושלים הוקמה 
בקצב מואץ ו... מטוסים של איירופלוט, חברת-
את  להביא  סייעו  הרוסית  הלאומית  התעופה 
יהודי בריה"מ, מעצמת על שחדלה להתקיים - 
הביתה. מעין ותחילת "קיבוץ-הגלויות" המובטח 

)תהליך שמתגבר מאד לאחרונה(.

המקום הבטוח
כשנה לפני כן עמד הישוב-היהודי בארץ ישראל 
מומחים  מבעיתה.  עיראקית  איומים  במתקפת 
אטומית/ תקיפה  מפני  הזהירו  ביטחוניים 
אב"כ.  במסכות  צוייד  והציבור  ביולוגית/כימית 

אימת יום-הדין עמדה באוויר.

אבל היה אחד שהתעקש להכריז שלא צריך "לא 
לפחד ולא להפחיד". בימי רכבת-אווירית צפופה 
שהבריחה לחו"ל אלפי אזרחים אחוזי פאניקה, 
מודאגות  אמריקאיות  אימהות  הרגיע  הוא 
שבניהן לומדים בארץ, ואמר שאין צורך להשיבם 
לארה"ב, ושלא, לא יהיה צורך במסיכות. לימים 
הסתבר כי הקורבנות היו בעיקר כאלו שנחנקו 
יהודי שעמד  לחייל  קורבנות הפחד.  מהמסכות, 
עימו  ושאל אם לקחת  לצאת לחזית העיראקית 
מגילת-אסתר גילה כי עד פורים הכל יגמר, כפי 

שאכן קרה בדיוק נמרץ.

למעלה מארבעים טילי סקאד נוחתים בריכוזי-

 לראות את הגאולה בעולם
כבר מעכשיו!

אנו עומדים על סף הגאולה האמיתית והשלימה, הרבי שליט"א מלך המשיח, מלמד 
אותנו כי עלינו רק לפקוח את העינים ואז נראה זאת במציאות. תהליכים עצומים 

עוברים על העולם, האם אנו שמים לב למשמעותם?

אקטואליה • רחל שאבי

אוכלוסיה צפופים, והוא בשלו: "ארץ ישראל היא 
המקום הבטוח ביותר ליהודים בעולם".

ולמרות שאיש לא הבין אז על מה הוא מדבר, זמן 
לא רב לאחר מכן הוכח )כרגיל( ששוב הוא צדק. 
בניסי ניסים לא היו נפגעים כתוצאה מההפצצות.

אין עם מי לריב
פצועים  הרוגים,  מאות  שגבתה  קשה  במלחמה 
ושבויים, הביסו שלושים וארבע מדינות הפדרציה 
כהמן  ובהמשך,  בעבורנו.  סאדאם  את  העולמית 
לא  הוא  אף  נתלה  בשעתו,  היהודים"  "צורר 
הרחק משושן. וכל זאת מבלי שננקוף אצבע, כמו 
שנאמר: "השם ילחם לכם, ואתם תחרישון". ואיך 
זה יתבטא בשטח? גם על זה דיבר הנביא: "והיו 

מלכים )מנהיגי אומות-העולם( אומנייך..."

המעורבות  )כולל  זו  שבמלחמה  להדגיש  חשוב 
הכיבוש  כבמלחמות  שלא  בסוריה(,  האחרונה 
וההשתלטות של פעם, באה לידי ביטוי שאיפתם 
נגד  להתאחד  בעולם  השפויים  השלטונות  של 
כיסי-הטרור  את  ולמגר  משטרים-תוקפניים, 
זו מלחמה  המועטים שעוד נותרו בעולם. היתה 

על זכותו של העולם לחיים של שלום ואחווה.

ואכן, המהפך שפקד את עיראק לא היה האחרון. 
אבק- ניחוח  להפיץ  הוסיף  הערבי"  ה"אביב 

שריפה ומהומות, ובתקופה קצרה להפליא קרסו 
ועויינים  כשלעצמם,  מרושעים  ערבים  משטרים 
את ישראל במיוחד, בזה אחר זה בקצב מכושף. 
ממעצמת-נפט וארסנל נשק בלתי נתפס, הפכה 
איש  שבטים-מדבריים  בין  קרועה  לשממה  לוב 
המהפכה- שאחרי  מצריים  אחיו.  בעורף  ידו 

החברתית מתמודדת עם עוני נורא, בצורת שלא 
נגמרת, נילוס מתייבש וטרור תוצרת בית. ירדן 
הפכה למחנה פליטים אחד גדול ורוב אוכלוסיתה 
חדלה  לבנון  אלמנטריות.  זכויות-אזרח  חסרת 
למעשה להתקיים כמדינה, ובסוריה לא נשארה 

אבן על אבן. אסד עסוק 
חורמה  במלחמת 
ואזרחיו  פרטית 
נמלטים  הפליטים 

מסוריה בהמוניהם.

טבעת   – בקיצור 
החנק הרצחנית שהיתה 

של  צווארו  על  הדוקה 
שנים  בציון  היושב  העם 

כה רבות, התפוגגה באורח נס 
לו! כל הסבר טבעי.  אין  לו,  שאין 

דימיוניים  שלום  חוזי  נחתמים  במקביל 
ומרוקו,  ערב  שבמדינות  העשירות  לבין  בינינו 
והיחסים עם ערב הסעודית ומדינות אפריקאיות 
בשווי  עסקאות  ומניבים  מתחממים  נוספות 
דימיוני. הפכנו ליצואניות גז לאירופה)!(, התל"ג 
החזקות  הכלכלות  בין  אותנו  ממקם  הגבוה 
והשקל נחשב לאחד המטבעות היציבים בעולם. 
הכנה קרובה לשפע האפייני לימות המשיח, שאז 

- "מעדנים מצויים כעפר".

נבואת האינסטגרם
חפשית,  תקשורת  על  מדברות  הגאולה  נבואות 
אז  )"כי  העולם  אזרחי  לכל  שפה-משותפת 
אם  זה  ומה  ברורה..."(  שפה  עמים  אל  אהפוך 
לא האינטרנט, והתפתחות הרשתות החברתיות? 
תרבות  שפת-האם,  הגאוגרפי,  המקום  מימדי 
ומוצא אתני - אינם מפרידים עוד בין בני-אדם. 
אלפי שנים של פירוד בין עמים, שפיכות דמים 

וניצול הגיעו לסופם ברוב העולם.

מעולם  ממש.  אלה  בימים  מתרחש  והשיא, 
משותפת  בעיה  יחד  כולו  העולם  כל  חווה  לא 
שאיימה על כו-לם, כמו הווירוס הזה. מעולם גם 
לא היה שיתוף-פעולה אדיר כמאמץ הבינלאומי 
תחילת  לאחר  כשבועיים  נגדו.  החיסון  לפיתוח 

מסין,  ההתפשטות 
מעבדה  כל  קיבלה 
הרצף  את  בעולם 
וכולם  שלו,  הגנטי 
את  לתת  החלו 
את  ולהאיץ  הנשמה 
יכולתם.  ככל  העבודה 
של  בינלאומי  מימון 
פעולה  שיתוף  מיליארדים, 
מדעי חובק עולם וחסר תקדים 
של מומחים מכל תחום רלוונטי. טובי 
שיתפו  ידיים,  שילבו  המדעי  בעולם  המוחות 
מידע וכחות מיחשוב של עולם שלם, ועבדו יום 
הרבה  יעיל,  לחיסון  הגענו  שהודיעו:  עד  ולילה 
מעבר למשוער. שיתוף פעולה חוצה גבולות כזה 
יצליח  זה אשר  מייחס הרמב"ם למשיח, שיהיה 
לעשות את הבלתי יאומן "ויתקן את העולם כולו 

לעבוד את השם ביחד."

שיש  למרות  לב:  שימו  הכל.  לא  עוד  זה  אבל 
אי  תודה,  להם  שמגיעה  טובים  אנשים  הרבה 
מכל  אלוקים:  אצבע  את  לראות  שלא  אפשר 
במהירות  מגיעים  לארץ-ישראל  דווקא  העולם, 

שלא תאומן מליוני חיסונים! 

בדיוק כמו שאומר הרבי שליט"א מלך המשיח: 
"ארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר ליהודים 
בעולם". כמה פשוט, ככה נכון. שוב ושוב, ויותר 
ויותר מרגע לרגע. וכל זה – רק על קצה המזלג. 

המשך יבוא, רק תגידו כבר עכשיו...

 נכון שאם מכבים לרגע את הברברת ההיא, נכון 
שאי אפשר שלא לראות את חזון אחרית-הימים 
 – האור  במהירות  ממש,  ועכשיו  כאן  מתגלגל, 

ישר אלינו?  

 האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
 המייסד והיו"ר: הרב זמרוני ציק

 הגליון יו"ל ע"י:
 מוסדות חינוך חב"ד בת-ים עיר הגאולה כ"ט בנובמבר 50

 המערכת: חיים ציק, יצחק רחימי, בנצי פרישמן
office@sichathageula.com :אימייל 

הפקה: עוז מיינר
studio AG Times  :עריכה גרפית

 נא לשמור על קדושת הגליון

במילים אלו ביטא צעיר חיפאי בשם ראובן דונין את תחושתו העמוקה 
ברגע המפגש הראשון שלו עם הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח 

- רגע מכונן שהוביל למהפך מוחלט בחייו: 

מאותו יום הפך ראובן מנער שפרק עול תורה ומצוות - לחסיד אדוק, 
מסור ונאמן. בתום תקופה קצרה של התחזקות ולימוד ב-770 כבר נשלח 

לפעול בעיר חיפה, מאז במשך ארבעה עשורים - קירב וחיבר ראובן 
אלפי יהודים אל הרבי שליט"א מלך המשיח, רבים מהם גם חזרו בתשובה 

ועלו על דרך התורה והמצוות, עם משפחותיהם. 

סיפורו של ראובן, הוא אחד מני אינספור עדויותיהם של אנשים ונשים 
בארץ ובעולם על המהפך שחולל בחייהם המפגש עם הרבי שליט"א 

מלך המשיח - לחלקם זה קורה במפגש פנים מול פנים, כמו בעת חלוקת 
הדולרים ב-770, ולחלקם זה קורה במפגש מסוג אחר, בצפייה בתמונותיו, 

בסרטוני וידיאו ממנו, קריאה ולימוד בתורתו, או בקשת עצה וברכה 
באמצעות "אגרות הקודש" שלו. 

זו גם מטרת העמודים שלפניכם: ליצור מפגש כזה. לטעום מעט מתורתו, 
הוראותיו ובשורת הגאולה שלו - המעניקים טעם ומשמעות לחיינו 

ותפקידנו כאן בעולם ונוסכים בנו שמחה, אמונה ותקווה. 

 ***

אנו חוגגים היום שבעים שנה לנשיאותו והנהגתו של משה רבינו 
שבדורנו, הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - שנשלח על ידי 

בורא העולם להוציא אותנו מ'מצרים', להשתחרר ממיצרי הגוף והנפש, 
לתת לנו תורה והוראה ולנווט את דרכנו לעבר הארץ המובטחת - 

הגאולה האמיתית והשלימה. 

אנו שמחים להזמין אתכם לקרוא ולהתחבר.

"הרגשתי ששווה לחיות 
בשביל האיש הזה" 
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חב"ד  תנועת  שם.  התחיל  הכל 
מסביב  הצפוף  המארג  העולמית, 
אצל  התודעתי  השינוי  לגלובוס, 
הביטחון  מלאת  היהדות  יהודים,  מיליוני 
תנועה שהלכה  ועוצמתה של  לרחובות,  שיצאה 
גדול  לא  בחדר  שם.  התחיל  הכל  והתרחבה. 
יורק,  שבניו  בברוקלין  העולמי  חב"ד  במרכז 
שבעים  לפני  חסידים,  עשרות  כמה  בנוכחות 

שנה. בחורף של שנת ה'תשי"א - 1951.

השואה  שלאחר  התקומה  שנות  היו  הימים 
האיומה. רבי יוסף יצחק מליובאוויטש - מנהיגה 
דאז של תנועת חב"ד שעלה מהשריפה הגדולה 
הסתלק   - הברית  ארצות  יהדות  את  והקים 
החסידים   .1950  - תש"י  שבט  בי'  לעולמו 
שבעצמם היו ניצולי שואה ואנשי עמל שבקושי 
יכלו להפגין את זהותם היהודית בחוצות, עמדו 

נבוכים ומבולבלים.

החסידים  זקני  ובראשה  החסידית  החצר 
ונכבדיהם, ביקשו להכתיר את חתנו הצעיר של 
רבי יוסף יצחק למנהיג התנועה וממשיך הדרך, 

אך הוא סירב בנחרצות במשך שנה שלימה.

במעמד   - ב'התוועדות',  המפנה.  התרחש  ואז, 
אחד  קם  יצחק,  יוסף  לרבי  השנה  יום  לציון 
הקהל  כי  ואמר  רגליו  על  המבוגרים  החסידים 
בחלל.  עבה  שקט  נהיה  חסידות'.  ל'מאמר  צמא 
רק  מכהן,  רבי  רק  חסידות,  מאמר  ידעו:  כולם 
חסידי  ביאור  הוא  מאמר  להגיד.  יכול  אדמו"ר, 
עמוק על פסוקים או מדרשים והוא נושא אופי 
חסידים  אצל  וקדושה,  נשגבת  דביקות  של 
מקובל כי בעת הזו 'שכינה מדברת' מתוך גרונו 

של הרבי.

אכן. חתנו הצעיר של רבי יוסף יצחק לא אכזב. 
בעדינות  קולו,  נשמע  מכן  לאחר  דקות  כמה 
אחותי  לגני  "באתי  ואומר:  פותח  ראש,  ובכובד 
חסידות.  מאמר  של  פתיחה  זו  הייתה  כלה..." 

מלך  שליט"א  הרבי  עליו  קיבל  אלו  במילים 
המשיח את הנהגת התנועה, ומאז הכל היסטוריה.

יהודים, באתי לגני! 
של  ארוכות  דקות  באותן  שם,  נאמר  מה 
באותו  שם  שישבו  אנשים  הראשון?  המאמר 
יכלו שלא  לא  החסידות  למאמר  והאזינו  מעמד 
להתפעל. הדברים היו פורצי דרך ולא שגרתיים. 
מביני ענין קלטו שמדובר באדם שמתכוון לחולל 

מהפכה.

אנחנו דור השיא. כך אמר שם הרבי שליט"א מלך 
היעד  את  נכבוש  אנחנו  שלו.  במילותיו  המשיח 
נתון  לא  אפילו  זה  הדורות.  עבודת  את  ונסיים 
לבחירתנו, זה לא כי אנחנו חכמים או מוצלחים 
יותר, זה כי פשוט הוצבנו במקום ובתפקיד הזה.

מאמר זה שפתח עשרות שנות מנהיגות, מבוסס 
על מאמר חסידות שאמר חותנו, רבי יוסף יצחק, 
משיר  פסוק   - בדיוק  מילים  באותן  המתחיל 
השירים )ה', א'( שאומר 'באתי לגני אחותי כלה'. 
היא  הקודם,  הרבי  מסביר  הפסוק,  משמעות 
 - שלנו  לעולם   - לגנו  יורד  העולם,  בורא  כי 
הרוחניים,  והעולמות  מהשמים  והנחות  התחתון 

ומשרה ומבטא כאן את שכינתו.

בעצם, אלוקים תמיד היה נוכח כאן בטבעיות. זה 
הגן שלו, המקום הנעים והמושקע שלו. רק שהיו 
שגרמו  אנושיים  כשלונות  כמה  חטאים,  כמה 
טיפוחיו  מקום  את  לעזוב  מהארץ,  להסתלק  לו 
ולהעלות את שכינתו אל השמים. לא רוצים, אני 

הולך.

כשַּקִין  המשיך  הדעת,  עץ  מחטא  התחיל  זה 
דור המבול הפכו  רצח את אחיו הבל, כשאנשי 
חטאי  כמה  בעוד  והסתיים  לגיהנם,  העולם  את 

אנושות עסיסיים.

פתאום  במפתיע.  התאזנה  הנסיגה  אז,  אבל 
זרחה שמשו של אברהם אבינו. בתוך עולם של 
והפקר, הגיע אדם שהמציא  כאוס, של אגואיזם 
לכל  ביתו  את  פתח  והנתינה.  החסד  מידת  את 
וגילה את  ועייף, חקר את מציאות הבורא  רעב 

אלוקים להמון העם עובדי האלילים. 

אחריו  העולם.  אל  והתקרבה  חזרה  השכינה 
המשיך יצחק בנו, שקירב את הבורא עוד יותר 
אל הארץ. צדיקים נוספים המשיכו את העבודה 
עד שבא משה. השביעי - 'וכל השביעין חביבין' 
מודיעים פרשני שיר השירים הקדומים - שהוריד 

את השכינה חזרה אל הארץ.

שלנו?  בעולם  משכנו  את  קבע  אלוקים  ואיפה 
בבית המקדש. שם, במקום הקדוש בעולם, הוא 

נכח במלוא עוצמתו עד החורבן. 

מה שבע, מה כמה?!
הרבי  הצעיר,  החתן  ואז מתחיל  ציטוט.  כאן  עד 
את  ולסמן  ההגותית  משנתו  את  לפרוש  החדש, 
את  לסיים  התנועה.  של  החדש  הדור  תפקיד 

העבודה.

הדור השביעי. כך הוא קרא לנו. שביעי לדורות 
אדמו"רי חב"ד החל מרבי שניאור זלמן מליאדי 
מייסד החסידות. והשביעי, איך לא, הוא החביב 
ביותר, ועליו מוטלת המשימה של הורדת השכינה 

אל הארץ. 

שלנו,  במושגים  הארץ  אל  השכינה  את  להוריד 
מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח באותו מאמר 
המשיח  את  במעשינו  להביא  פירושו  מכונן, 

ולקרב את הגאולה.

ומה בין גאולה להשראת השכינה? כי כל ענינה 
נקודת  את  לקחת  הוא  הסביר,  כך  הגאולה,  של 
התורפה המשמעותית ביותר של האנושות ולנצל 

 הבאג של האנושות,
הוא גם התרופה שלה

בשעה הראשונה לעלותו על כסא הנהגת התנועה הציב הרבי שליט"א מליובאוויטש 
מלך המשיח יעד ומטרה שנראו דמיוניים. היום, שבעים שנה אחרי, אנחנו כאן כדי 

לספר, להבין ולהיות חלק. באתי לגני. 

נקודה בזמן • מנחם אמיתי

העולם  להפיכת  הבורא,  לעבודת  בעצמה  אותה 
למקום טוב יותר, וליצירת הדירה לאלוקים כאן 

למטה.

 תפסיק להשתגע,
תתחיל להשתטות. 

בשם  אמר  כך  העולם.  של  הבאג  היא  ה'שטות' 
חותנו. המחשבות שמסיטות אותנו מדרך הישר, 
זה  בריא.  ומהגיון  ממוסריות,  ומצוות,  מתורה 
הקול הפנימי שמסמם את המוח, מעוור את עיני 
'כולם  נורא',  'לא  המציאות.  את  ומטייח  השכל 
עושים את זה', 'אף אחד לא רואה'. זוהי השטות. 

המסיטה הסדרתית. 

כדי להשתמש באותה מטבע של נקודת התורפה, 
הפס  את  לחתוך  מההגיון,  לסטות  כן  גם  צריך 
הצהוב, לצאת מהקופסה, ולשים את השכל בצד. 
מטעם  'למעלה  מעליו.  להתעלות  הפעם,  אבל 

ודעת', כך הגדיר זאת. 

ומגלה  בעוצמה  צועד  אדם  ממנו  המקום  זהו 
כוחות 'מטורפים' - כשמם כן הם - שלא האמין 
ההגיון  כי  השתטות,  של  סוג  זה  בו.  שקיימים 
הנכון שאומר שלא תוכל, שלא תצליח ושכוחותיך 

מוגבלים נדחק הצידה ואתה רץ קדימה.

הכי  בכח  נשתמש  אמר.  הגאולה,  את  נביא  כך 
איתו  ודווקא  הרע,  היצר  של  האופל,  של  חזק 
נהפוך את העולם לגן עדן. כך נוריד את השכינה 

שוב לארץ, כך נבנה דירה לאלוקים עלי אדמה.

שאנו  שהדירה  אלא  ואמר,  הוסיף  עוד,  ולא 
לא  כי  קודמותיה.  מכל  משוכללת  תהיה  נבנה, 
שברו והרסו כדי לבנות אותו מבנה. כי אלוקים 
שהיה  מצב  לאותו  לחזור  כדי  מהארץ  פרש  לא 
הרבה  ומתוקן  חדש  מצב  על  מדובר  בראשונה. 

יותר מכל סטטוס שידעה האנושות.

מדובר על גאולה אמיתית ושלימה, שתגאל את 
העולם עד שרשיו, את האנושות עד האדם הכי 
קטן ונידח, עד הישות הכי נחותה וזניחה. תהפוך 
את כל כולו למקום בו אלוקים מתבטא בטבעיות, 

'מרגיש בבית' ומתגלה בנינוחות. 

רבי, אתה רציני? 
סקפטיים.  היו  קהל  באותו  שניים  ולא  אחד  לא 
יהודים  סתם  סקרנים,  עיתונאים  אלו  היו  אם 
מברוקלין או עוברי אורח שרצו לדעת אם יקח 
רבי מנחם מענדל, האדמו"ר הצעיר, את הנהגת 
התנועה או לא - האומנם הוא יצליח לסיים את 
משימת הדורות? להפוך את העולם כולו למקום 

מתוקן? לגן עדן? לדירה לבורא עולם?

ופועל  פעל  מה  יודעים  כולנו  אחרי.  שנה   70
זה  המשיח.  מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי 
שצמחה  אמריקה  ביהדות  טיפין,  טיפין  התחיל 
מאפס, זה המשיך בשלוחיו ששלח קרוב ורחוק, 
התפתח למשנה סדורה שהשפיעה על מיליונים, 
השתרך עם שורה ארוכה של פוליטיקאים ואנשי 
ציבור ומפתח שייחלו למוצא פיו, גדל לאימפריה 
בלבבות  נגע   - והעיקר  עולם,  חובקת  אדירה 

וחולל שינוי תהומי. 

בנים   - אהובים  להרגיש  יהודים  למיליוני  גרם 
יחידים של מלך מלכי המלכים - שמעשה קטן 
אפקט  יצר  לאנושות,  גדול  מעשה  הוא  שלהם 
הוביל  וחסד,  טוב  מעשי  של  מתגלגל  עולמי 
דרך  מתוקן  ועולם  שלום  של  עולמיים  מהלכים 
מנהיגי מעצמות, ושינה את פני היהדות בדורנו.

חי  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  אז,  כמו  היום, 
עשרות  אלפים.  מאות  של  בחייהם  ונוכח  וקיים 
עשרות  שנה,  מידי  נפתחים  חדשים  חב"ד  בתי 
בטן,  פרי  חובקים  מברכותיו,  נושעים  אלפים 
מסתדרים  סבוכות,  מצרות  נחלצים  נרפאים, 
סדרת  לנו:  שהעניק  למתנה  הודות  ומצליחים 
כרכי אגרות הקודש דרכה מתייעצים ומבקשים 

את ברכתו. 

המטרה סומנה ובוצעה
מלך  שליט"א  הרבי  אומר  היעד.  את  השגנו 
עבודת  והתשעים.  השמונים  בשנות  המשיח 
מוכן  כבר  כולו  העולם  לסיומה.  הגיעה  הדורות 
ומוכשר, כבר הגיע לשלימותו. עתה נותר רק דבר 
אחד, לסחוב את הגאולה אל תוך חיינו, הנה היא 

על המפתן.

שנה  שבעים  של  שבט,  י'  של  הזו  העת  זו 
הרבי  של  מלכותו  את  מקבלים  השביעי,  לדור 
לחיינו. אותו  ומכניסים  המשיח,  מלך   שליט"א 
ביותר,  הקטנה  ולו  מצוה  עוד  טוב,  מעשה  עוד 
יש בכוחה להכיע את הכף ולשנות את התמונה 
ומתגלה  בא  הוא  והנה  קטן  משהו  עוד  כולה. 

בשיא תפארתו.   

 לא אחד ולא שניים באותו קהל היו סקפטיים. אם היו אלו עיתונאים סקרנים, סתם יהודים מברוקלין
 או עוברי אורח שרצו לדעת אם יקח רבי מנחם מענדל, האדמו"ר הצעיר, את הנהגת התנועה

 או לא - האומנם הוא יצליח לסיים את משימת הדורות? להפוך את העולם כולו למקום מתוקן?
לגן עדן? לדירה לבורא עולם?
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הרבה פוליטיקאים,

לאו"ם,  הולך  אתה  לי:  אמר  "הרבי 
נצחי,  שקר  יש  שבו  אולם  שם  יש 
מדליק  כשאתה  זכור,  ואֵפלה.  חושך 
 - ביותר  הגדולה  באֵפלה  אמת  של  אחד  נר 
סיפר  כך  אמת!"  של  נר  הדֵלק  מגורש.  החושך 
ראש הממשלה נתניהו בנאומו מעל במת העצרת 
 .2011 לספטמבר  ב-24  האו"ם  של  הכללית 
נתניהו הוא לא הראשון מראשי ממשלות ישראל 
שקיימו קשר הדוק של מפגשים והתכתבויות עם 

הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח. 

זוהי המסורת המשותפת  כי  לומר  ניתן  למעשה 
ישראל  ממשלות  ראשי  לרוב  ביותר  הרחבה 
רבים  לצד  הכנסת,  וחברי  מהשרים  ולרבים 
ומערכת הביטחון  מאלופי צה"ל, בכירי השב"כ 
- כולם שיחרו לפתח ביתו שבברוקלין, נפגשו, 
העם  מנהיג  והדרכת  עצת  את  וביקשו  התכתבו 
סערת  בלב  גורליות,  החלטות  טרם  היהודי. 
המלחמות וגם לעת שגרה, הם ידעו את הכתובת 

לעצה הנכונה. 

ראש  פתח  המכובד"  שניאורסון  רבי  "לכבוד 
הממשלה הראשון דוד בן גוריון את מכתבו "אני 
פונה אל כבודו בעקבות החלטת ממשלת ישראל 
לחוות  יואיל  כבודו  אם  תודה  אסירי  נהיה   .  .
נישואי  ילדי  ברישום  לנהוג  עלינו  כיצד  דעתו 
תערובת". בן גוריון קיבל שני מכתבים ארוכים 
לשאלתו  בפרוטרוט  השיב  בראשון  במענה, 

ובשני פורס את מצעו לביסוס הנכון של יסודות 
המדינה. 

כל  את  היטב  ויודע  בברוקלין  כאן  יושב  "הוא 
הנעשה מאחורי הקלעים אצלנו בישראל" אמר 
שרת,  משה  השני  הממשלה  ראש  בהתפעלות 
בצאתו מפגישה אישית בחדרו. בהזדמנות נוספת 
התבטא שרת "בדורנו, מעטים האנשים החובקים 
מליובאוויטש  הרבי  עולם.  זרועות  באישיותם 

הוא אחד המעטים האלה". 

שמיר,  בגין,  רבין,  הבאים,  הממשלה  ראשי  גם 
פרס, נתניהו ואריק שרון נפגשו והתכתבו איתו 
שניאורסון  "הרב  והדרכתו.  עצתו  את  וביקשו 
הוא אחד מגדולי דורנו וזקניו. בישראל לא רק 
ונשמעים  בקולו  שומעים  אלא  אותו,  שמכירים 
עם  לשיחות  לוושינגטון  יציאתי  לפני  לעצתו. 
נשיא ארצות הברית, הרגשתי הכרח להיוועץ בו 
ולקבל את ברכת האדמו"ר מליובאוויטש" אמר 
פגישתו  בפתח  לתקשורת  בהצהרה  בגין  מנחם 

ב-770.  

 "יש לי בצה"ל
אלפי בנים יחידים"

בתגובה לביקורת על התערבותו מרחוק בענייני 

המדינה, אמר ב־1970, "לכל יהודי חלק ונחלה 
ישראל  בארץ  שנעשה  מה  ולכן  ישראל,  בארץ 
אחרת  בהזדמנות  יהודי".  כל  של  עניינו  הוא 
ענה לבכיר ישראלי: "אם בנך היחיד היה משרת 
לי  שיש  מרגיש  אני  לו?  דואג  היית  לא  בצה"ל 

בצה"ל אלפי בנים יחידים".

והביע  איתו  נפגש  פרי  יעקב  השב"כ,  כראש 
אמ"ן,  כראש  המודיעינית,  התפעלות מבקיאותו 
קודים  בשפת  עמו  התכתב  יריב  אהרן  האלוף 
בקשר לפעולות חשאיות של צה"ל ועוד, מפקד 
חיל האוויר, הטייס המעוטר תא"ל רן פקר נפגש 

עמו לשיחה ארוכה בארבע עיניים. 

מר יוסף צ'חנובר הוא מבכירי מערכת הביטחון 
מאז שנות ה-70. לאורך השנים הוא קיים קשר 
המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  עם  וממושך  הדוק 
בבית  שנערכה  שבט  י'  בהתוועדות  שנה,  לפני 
חב"ד אור יהודה, סיפר על פגישתם הראשונה: 

מדברים  ואנו  בחדרו,  ישבתי  שעות  "שלוש 
לעצמכם  לתאר  יכולים  שאתם  וכפי  ומדברים, 
- אני פחות מדבר, בעיקר הוא מדבר. בשעה 5 
יוצא מהופנט - מהאישיות, מהידע  בבוקר, אני 

ומהחכמה. 

מאז נשארנו בקשר. בכל ביקור באמריקה הגעתי 
לפגוש אותו, ובכל יום כיפור דאגתי להיות אצלו 

לאורך כל השנים, הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח הוא המנהיג אליו 
נישאות עיני העם בישראל    ראשי ממשלות, שרים, בכירי צה"ל ומערכת הביטחון 

מתכתבים, נפגשים ומבקשים את עצתו והדרכתו    לעיתים הקשיבו ועשו את הדבר 
הנכון, לעיתים אחרות חשבו עצמם לחכמים ומבינים יותר - אז שגו בטעויות קשות 

שעד היום אנו משלמים את מחיריהם… לבסוף הודו כולם: הוא המנהיג שצדק תמיד.  
מאת: משיח פרידמן.

)התארחתי בבית המזכיר הרב קליין( והוא שמר 
עבורי מקום על ידו בתפילות יום כיפור. בשנים 
הבאות, נסעתי להקים ולנהל את משלחת משרד 
התגוררתי  בהם  אלו,  בשנים  בארה"ב.  הביטחון 
בארה"ב, הייתי נפגש איתו לפחות פעם בחודש. 
נקשרו בינינו יחסים וזכיתי לקבל מכתבים ממנו 

ולהשיב עליהם. 

הוא  בישראל.  המתרחש  בכל  מאד  בקיא  הוא 
היה שואל אותי, למשל: למה פלוני כתב כך וכך 

בעיתון 'הארץ' מלפני שבוע, מה הרעיון?"

 השיקול היחידי:
טובת ישראל. 

ממשיך צ'חנובר ומספר: "כידוע, לרבי יש גישה 
מדינית מאד ברורה. כשהייתי אומר לרבי, למשל: 
מכיוון   - כך  לעשות  יכולים  לא  אנחנו  תשמע, 
שהנשיא האמריקאי אוסר והוא יכעס עלינו וכו'... 
הוא היה חוזר ואומר לי: הנשיא האמריקאי היום 
פה ומחר שם, אתם לעולם כאן. לכן, תעשו מה 
האמריקאי.  בנשיא  להתחשב  מבלי  לכם,  שטוב 
להסביר  כשניסתי  טענותיי  מכל  אותי  פטר  כך 
בפני  ל'התקפלות'  הישראלים  הנימוקים  את  לו 

האמריקאים... 

לי  אמר  ה-60,  בשנות  איתו  משיחותיי  באחת 
ויש  בנורבגיה  הנפט  גילוי  על  קראתי  לפתע: 
להם  יש  אותו.  ינצלו  בכלל  הם  אם  ספק  לי 
ממילא,  עשירה  והמדינה  גדולים  נפט  מאגרי 
הם לא מעוניינים להתעשר עוד ממכירת נפט כי 
חוששים שהעושר ישחית את התושבים ולכן הם 

לא ינצלו את מאגרי הדלק. 

על  להשפיע  ותנסה  אתה  לך  לי,  אמר  הוא 
ממשלת ישראל שיציעו לממשלת נורבגיה הסכם 
ואף  דלק  מהם  לקנות  נתחייב  שבו  טווח  ארוך 
הדלק.  את הפקת  לממן  כדי  מראש  להם  נשלם 
תדע לך, אמר לי, יבוא יום שיהיה מחסור בדלק 
ומחירי הדלק בעולם יעלו מאד - ובהסכם כזה 

תוכלו להבטיח שיהיה לכם דלק במחיר 
קבוע למשך שנים רבות. 

הם  אך  ישראל,  לממשלת  זאת  הצעתי 
מקסיקו  עם  הסכם  עשו  שכבר  אמרו 
לטווח  בהסכם  לא  דלק,  מהם  וקונים 
הייתה  לא  הממשלה  אבל  ארוך, 
את  ודחו  ההסכם  את  לבטל  מעוניינת 
ואמרתי  לרבי  חזרתי  נורבגיה.  הצעת 
לו את תשובת הממשלה. הוא הגיב שזו 
על  ותצטערו  יום  יבוא  גדולה,  טעות 
את  צ'חנובר  חותם  היה"  כך  ואכן,  זה. 

סיפורו. 

"הרבי אף פעם לא 
טועה!" 

חסיד  פגש  אוסלו,  הסכמי  בתקופת 
רוה"מ  את  פייקובסקי,  עמי  ר'  חב"ד, 
לשעבר, מר יצחק שמיר, שנאנח עמוקות 

והשפיל מבט כשאמר לו: 

"נשיאי מדינות טועים. ראשי-ממשלות 
מלכים  אפילו  טועים.  שרים  טועים. 
את  שמיר  הגביה  הרבי"  אבל  טועים. 
קולו, "הוא אף פעם לא טעה! הוא חזה 
מדינה  אחריה  תביא  אוטונומיה  שכל 
בניגוד   - צדק  וכמובן  לפלסטינים 

לכולם".   

מנהיג אחד.

יוסף  מר  הביטחון,  מערכת  בכיר  מספר  עוד 
צ'חנובר: "בימי מלחמת יום כיפור בשנת 73, 
הייתי יועץ משפטי של מערכת הביטחון. והנה 
אני מקבל שיחת טלפון בזמן המלחמה, מבנימין 
קליין, המזכיר, שאומר לי: הרבי שליט"א רוצה 
לומר לך משהו. והנה הוא עולה על הקו ואומר 
לי: לך למשה דיין, ותאמר לו לכבוש את דמשק 

ולעשות ממנה כעפרא דארעא.

זה כבר היה ביום החמישי או השישי למלחמה. 
בימים הראשונים המלחמה הייתה קשה מאוד, 
אבל לאחר מכן הסתובב הגלגל ואנחנו הצלחנו 
והיינו כבר שלושים–ארבעים קילומטר  מאוד, 
מדמשק. ולמעשה לא היה קושי להיכנס לשם. 

בכלל  יודע  לא  דיין  לעצמי: משה  חושב  ואני 
בכלל  רחוק  היה  הוא  שליט"א.  הרבי  מיהו 
מהדת. זה לא אמר לו כלום. הוא היה בחזית 
במלחמה  קשות  אבדות  היו  ששם  בדרום, 
והמלחמה עדיין נמשכה שם, ואני אבוא אליו 
להילחם  איך  עצות  לו  נותן  שיש  לו  ואספר 
ואיפה להילחם?! הייתי בטוח שזה יהיה הסוף 

שלי. מה אעשה?

הקרב,  משדה  דיין  משה  מגיע  ערב  באותו 
לו,  הייתה  לא  נחת  וטרוד,  עייף  מגיע  והוא 
נכנס  אני  דף.  כמו  רועד  אני  בשליחות.  ואני 
לחדרו, הייתה לי דלת פתוחה אצלו, ואני אומר 
חייב  שאני  שליחות  לי  יש  תשמע,  משה,  לו: 
שתרצה  מה  תעשה  זה  אחרי  אותה.  להעביר 
אני   – מהחלון  אותי  תזרוק  אותך.  אבין  ואני 
אבין אותך. תזרוק אותי דרך הדלת – אני אבין 
אותך. אבל תן לי להתפרק מהמשא הזה. ואני 
אומר לו: "שמע, יש צדיק מניו יורק, שטלפן, 
ויעשה  לדמשק  ייכנס  שהצבא  מציע  והוא 

ממנה כעפר הארץ".

להפתעתי, משה דיין לקח את זה ברצינות. הוא 
חשב רגע ואמר לי: תחזור אליו, ותגיד לו שאני 
מודה לו על המחשבה, אבל לצערי הגדול אני 
לא יכול להסכים כרגע לקדם את הצבא לתוך 
בבוקר  למחרת  כי  בסוריה.  מיושבים  אזורים 
אני אצטרך להאכיל ולפרנס 4 מיליון ערבים, 
להעביר  הצבא  כל  את  אצטרך  לכך  ונוסף 
לרתק  יכול  אינני  בדרום?  יהיה  ומה  לדמשק, 
כרגע את כל הצבא בשביל לשמור על הסדר 
בדרום. תאמר לו שאני מצטער. והיה חשוב לו 

שאסביר בחזרה את הנימוקים שלו.

טלפנתי בלילה לבנימין קליין, ומספר לו בדיוק 
מה שהיה בשיחה". תגובת הרבי שליט"א מלך 
עוד  אתם  גדולה,  טעות  "זו  הייתה:  המשיח 
תצטערו על כך". מאורעות השנים שחלפו מאז 

הוכיחו היטב, כמו תמיד, עד כמה הוא צדק. 

המסר לשר 
הביטחון משה 

דיין במלחמת יום 
כיפור: לכבוש את 

דמשק! 

"נשיאי מדינות טועים. 
ראשי-ממשלות טועים. 
שרים טועים. אפילו 
מלכים טועים. אבל 
הרבי" הגביה שמיר את 
 קולו, "הוא אף פעם
לא טועה!"
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70 שנה - ציוני דרך

תשי"ד - 1953 
כבר בשנות נשיאותו 

הראשונות, הוצב היעד: לתת 
את האפשרות לכל יהודי, בכל 

פינה בעולם, לטעום מקיום 
המצוות. המצווה הראשונה 
שהוכרזה כ"מבצע" היתה 

נטילת ארבעת המינים בחג 
הסוכות. עם השמע הפקודה, 

יצאו אלפי החסידים לרחובות 
לזכות את הרבים, מבצע 
שממשיך כמובן עד היום.

תש"כ - 1960
במקביל להתפתחות הטכנולוגית ועם כניסת מכשיר הרדיו לשימוש ביתי, 

רבים מיהרו לאסרו ולהתייחס למכשיר החדש כאל רע גמור. הרבי שליט"א 
מלך המשיח מיהר להסביר כי אין מציאות הנבראת ומתפתחת בעולם, 

שלא נועדה לכבודו של הקב"ה. אשר על כן, גם הרדיו נועד להפיץ יהדות. 
כך נוסד שיעור תניא קבוע על גלי הרדיו. ראיה פורצת דרך זו באה לידי 

ביטוי גם בהמשך, ביחס כלפי פיתוחים טכנולוגים חדישים.

תש"י - 1950
לאחר פטירת רבי יוסף יצחק - הרבי הקודם, פנו אליו החסידים ובקשו 
כי יטול את הנהגת הדור שזה-עתה התייתם. עוד לפני שקיבל על עצמו 

באופן רשמי את ההנהגה, כבר פעל להקמת בתי ספר בצפון אפריקה, 
כהמשך לפעולותיו של חמיו, הרבי הריי"צ, בשליחת שליחים למרוקו.

תרס"ב - 1902
בי"א בניסן תרס"ב - 1902, נולד באוקראינה להוריו, רבי לוי יצחק - רבה של 

 העיר - והרבנית חנה. לאחר חתונתו עם רעייתו הרבנית חיה מושקא,
בתו של רבי יוסף יצחק - הרבי הקודם, התגוררו השניים באירופה והרבי 

שליט"א מלך המשיח הקדיש את זמנו להשתלמות אקדמאית במספר 
 אוניברסיטאות. בניסים גדולים הצליחו להיחלץ מהשלטון הנאצי שכבש את

 צרפת והגיעו לארצות הברית שם השתלבו בניהול מוסדות חב"ד
המרכזיים בהנהגת חמיו.

 נקודות ציון מרכזיות לאורך שבעים שנות מנהיגותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, מתוך
אלפי מבצעים, הוראות ופעולות שחוללו את השינוי בדרך אל הגאולה האמיתית והשלימה

תש"נ - 1990
הפריצה הטכנולוגית 

מאפשרת שידורים חיים 
מפינות שונות בעולם, 

ולאחר שנים בהם 
מועברים התוועדויותיו 

של הרבי שליט"א 
מלך המשיח בשידור 
ישיר ברחבי ארצות 

הברית, כעת, בהגיע חג 
החנוכה, נערך משדר 
חי מנקודות מרכזיות 

ברחבי העולם. 

תשל"ג - 1973
ימי הקיץ שקדמו לאותו יום 

כיפור, היו נראים רגילים 
לחלוטין, אך הרבי שליט"א 
מלך המשיח הורה במפתיע 
לערוך כינוסי ילדים על-יד 

הכותל המערבי, מתוך בקשה 
ותפילה לביטול גזירות... רק 
לאחר פרוץ המלחמה הבינו 

כולם למה כיוון.

תשכ"ז - 1967
ערב פרוץ המלחמה בעוד עיני העולם כולו, ובמיוחד תושבי ארץ הקודש, נשואות לקולותיהם 

הפסימיים של המנהיגים, הרי שהרבי שליט"א מלך המשיח מיהר להרגיע ולהודיע בביטחון 
כי ניצחונה של ישראל מובטח מראש.

במקביל, הכריז על "מבצע תפילין", מצווה הידועה בסגולתה להטיל פחד על אויבי ישראל. 
לימים הפכה השאלה "יהודי, הנחת תפילין היום?", לאחד מקולות הרחוב הידועים בישראל.

תש"ל - 1970
אחד ממאבקיו הבולטים 
המסמלים את המלחמה 
לשלמות העם ושמירת 
התורה, היה סביב חוק 

"מיהו יהודי", במסגרתו 
נקראו חברי הכנסת 

לתקן את ניסוח החוק, 
כך שרק יהודים על פי 
ההלכה יוכלו להיקרא 

כך במרשמי האוכלוסין. 
כיום, נוכחים כולם 

לראות עד כמה צדק 
בקריאתו זו.

תשמ"א - 1980
מאז ומעולם סומן הדור הצעיר, דור העתיד, 
כמי שנושאים על כתפיהם את המשך קיום 
האומה. עם הקמת צבא הילדים - "צבאות 
ה'", קיבל הדבר ביטוי מוחשי עם משימות 

המאירות את העולם ודרגות למצטיינים. 
באותה שנה גם החל להיכתב בירושלים 

ספר תורה מיוחד, בו רוכשים אותיות רק 
עבור ילדים מתחת בר/בת מצווה. בקרוב 

 מסיימים את כתיבת הספר השביעי
למטרה זו. 

תשד"מ - 1984
אחד הפרויקטים הגדולים ביותר של עולם 
הדפוס היהודי יוצא לדרך. "בכל מקום שבו 

גרים יהודים - יש להדפיס את ספר התניא" 
נאמרה ההוראה ומיד יצאה לביצוע. באופן 
חסר תקדים הודפס הספר הקדוש עד היום 

בכמעט-7000 מהדורות שראו אור בכל פינה 
בעולם.

תשכ"ז - 1967
עם סיום המלחמה, 

בעוד המצביאים והעם 
שיכורים מתחושת 

הניצחון המדהים שהושג 
בחסדי שמים, כבר 
החל הרבי שליט"א 

מלך המשיח בפעילותו 
הנמרצת לעצירת מסירת 
השטחים שקיבלנו מאת 

הבורא.
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תנש"א - 1991
"עד פורים תסתיים המלחמה" הודיע לחסיד שיצא למערכה 

מטעם צבא ארה"ב. הדברים פורסמו בכלי התקשורת בישראל 
והיו מי שפקפקו בדברי הנבואה המדויקים, כמו גם בהבטחתו 

כי יראו ניסים גדולים במלחמה זו. רק לאחר סיום המלחמה, 
כאשר נוכחו כולם לראות זאת, הודו כולם - יש נביא בישראל.

תשנ"ה - 1995
מול ניסיונות קשים, עומד עם ישראל ומחזק את האמונה בדברי נבואתו כי 'הנה זה 

משיח בא'. כנסי ענק ברחובות הערים ברחבי העולם, לצד קמפייניים ענקיים בכל כלי 
הפרסום, חושפים את הציבור למסר הבטוח. בי' בשבט בשנת תשנ"ו - 1996 התאחד 

העולם כולו באירוע חסר תקדים של שידור טלוויזיוני ש איחד לראשונה את כל יבשות 
העולם על מסך אחד בהכרזת "יחי אדוננו...".

מאות אלפים ממשיכים לקבל את עצתו, הדרכתו וברכתו באמצעות הכנסת המכתב 
ל'אגרות קודש' וקריאת התשובה שנפתחה בעמודים אלו.

תשפ"א - 2021
לצד הוצאה לאור ופעולות 

בלתי פוסקות בתחום הגאולה, 
מתקיימים, לאורך השנים, 

אירועים מיוחדים המפרסמים 
את בשורת הגאולה לכל יהודי, 

ובעולם כולו. אחד הבולטים שבהם 
- אירוע 'משיח בכיכר', שפורסם 
במיוחד, שנערך בעקבות הוראה 
מיוחדת ב'אגרות קודש'. נקודת 

הציון החשובה ביותר, היא זו 
שתתרחש בקרוב ממש - התגלותו 

כמלך המשיח בגאולה השלימה.

"עשו כל אשר ביכולתכם"
מתחילת נשיאותו מציב הרבי שליט"א מלך המשיח את היעד לפעילותו: הבאת הגאולה האמיתית והשלימה. בכ"ח 

ניסן תנש"א - 1991 הכריז כי "אני את שלי עשיתי ומכאן ולהבא עשו אתם כל שביכולתכם להביא בפועל את משיח 
צדקנו". בכינוס השלוחים העולמי שהתקיים כחצי שנה לאחר מכן הודיע כי "נסתיימה עבודת השליחות ומעתה 

השליחות היחידה היא קבלת פני משיח צדקנו". ברוח זו פועלים כל השלוחים בפעולות רבות ומגוונות.

תשנ"ג - 1992
החל משמחת תורה בשנה זו, מידי יום יצא הרבי 
פעמים,  מספר  לעיתים  המשיח,  מלך  שליט"א 
כדי לעודד את שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו 
באותה  בשבט  בי'  ועד".  לעולם  המשיח  מלך 
היסטורי,  המלכות"  "קבלת  אירוע  נרשם  שנה, 
הטלוויזיה  רשתות  בכל  המעמד  שידור  עם 
מאות  כאשר  לה.  ומחוצה  הברית  בארצות 

מליונים נחשפים בשידור חי למסר הגאולה.

ם: יניב כהן
צילו

מה המשותף בין ליל הסדר בבוליביה, 
ושיעור  בהימאליה,  מטייל  חילוץ 
תורה בפריז? זוהי דוגמית מפעילות 
השלוחים של הרבי שליט"א מלך המשיח סביב 
הוא  השליחות  מוסד  למעשה,   .24/7 הגלובוס 
אחד הדברים המזוהים ביותר כיום עם חב"ד. אין 
כמעט מי שלא נתקל בו, והסיבה פשוטה – כאשר 
ברחבי  הפזורים  סניפים  כ-5,000  על  מדובר 
בהם.  לפגוש  שלא  אפשרות  כמעט  אין  העולם, 
במיוחד כאשר בהרבה מן המקומות, בית חב"ד 
יהדות  צרכי  המספקת  היחידה  הכתובת  מהווה 

בסיסיים או עזרה לכל יהודי באשר הוא.

אחד.  ביום  קם  לא  שכזה  אדיר  בהיקף  מפעל 
שליט"א  הרבי  ידי  על  אישי  באופן  נבנה  הוא 
הראשונים  נשיאותו  מימי  החל  המשיח,  מלך 
היתה  לשליח  שזכתה  הראשונה  המדינה  ממש. 
מרוקו, אליה הגיע הרב מיכאל ליפסקר בתחילת 
מכן  לאחר  חודשים  כמה   .1950  – תש"י  שנת 
הצטרף אליו הרב שלמה מטוסוב, ויחד הם היוו 
את פריצת הדרך המשמעותיות ביותר שעתידה 

לשנות את פניו של העם היהודי.

בשנים הבאות שלח הרבי שליט"א מלך המשיח 
לאוסטרליה  לאיטליה,  לארגנטינה,  שלוחים 
מערך  ונבנה  הלך  וכך  אירופה,  ולמדינות 
משמעותי  זינוק  העולם.  ברחבי  השליחות 
בהתפתחות מוסד השליחות נרשם דווקא ב-25 
מידתי  בלתי  באופן  כאשר  האחרונות,  השנים 
מספר השלוחים ברחבי העולם הכפיל את עצמו. 
ב-5  מדינות  בכ-100  חב"ד  בתי  פזורים  כיום 
יבשות, ועדיין כמעט מידי שבוע יוצאת משפחה 

נוספת לשליחות.

רבים תוהים מהו הרציונל העומד מאחורי פריסת 
מערך אדיר שכזה בכל פינה בגלובוס, ומה מביא 
זאת.  לעשות  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  את 
מהתפיסה  החל  תשובות,  כמה  יש  זו  לשאלה 
שהיהדות – במיוחד בדורנו – אינה שייכת רק 
לכל  אלא  אחר,  או  זה  במקום  סגורה  לקהילה 
הסיבה  אולם  נמצא.  הוא  בו  מקום  בכל  יהודי 

אותו  העיקרי  בתפקיד  נעוצה  לכך  העיקרית 
מגלם הרבי שליט"א מליובאוויטש – המשיח.

לפני כ900 שנה כתב הרמב"ם את חמשת סימני 
המשיח, כדי להקל את הזיהוי שלו בקרב אנשי 
הסימנים  אחד  לפי  הגלות.  של  האחרון  הדור 
העם  בני  כל  על  להשפיע  המשיח  נדרש  הללו, 
עבורנו,  והמצוות.  התורה  בדרך  ללכת  היהודי 
החיים בדור הפייסבוק והאינסטגרם, קל להבין 
אולם  רבבות.  על  להשפיע  יכול  אחד  אדם  איך 
מאליו,  מובן  היה  לא  זה  ספורות  שנים  לפני 
הדבר  שנים.  ומאות  עשרות  לפני  לא  בוודאי 
רבים,  שלוחים  ימנה  המשיח  כי  הוא  המתבקש 
והם יהוו זרוע מבצעת עבורו כדי שיוכל להצליח 
נתפלא  ולא  מובן,  הכל  כעת  זה.  סימן  במימוש 
עוד מדוע נמצא חב"דניק עם תפילין ביפן או עם 

מצה שמורה במקסיקו.

דבר אחד ברור – אין חולק כי רבים מבני עמנו 
לשלוחים,  שלהם  היהודית  הזהות  את  חבים 
ולמעשה למי ששלח אותם להיכן שהם נמצאים. 
העובדה כי התורה והמצוות נמצאות בכל מקום 
ובכל  זמן  בכל  ופרקטיות  זמינות  והן  בעולם, 

הבסיס  היא  כמובן,  פנים  ובמאור  בחיוך  מצב, 
לתודעה יהודית אקטיבית ואמיתית.

פעילותם של השלוחים מגוונת מאוד. הם נדרשים 
להעניק שירות יהודי 365 יום בשנה, אך באופן 
ומועדי ישראל התכונה רבה  טבעי לקראת חגי 
יהיה שם, אם לסדר סעודת  יותר. השליח תמיד 
שבת רגילה, ואם לארגן מנין לתפילות יום כיפור. 
אולם הדבר העיקרי ביותר הוא העיסוק בנושא 
היא  השליחות  מטרת  דבר,  של  בסופו  הגאולה. 
ראוי  העולם  את  לעשות  כדי  במצוות  להרבות 
יהודי לקבלת  כל  להכין   – ויותר מכך  לגאולה, 

פני המשיח.

לא רבים יודעים, אך הרבי שליט"א מלך המשיח 
קובע כי בית חב"ד לא צריך להיות רק במרכז 
יהודי  בית  כל  מרוחקת.  במדינה  או  המסחרי 
אמור להיקרא בית חב"ד, בהתאם לכך שיעסקו 
למעשה  חסד.  ומעשי  תפילה,  תורה,  בלימוד  בו 
זוהי קריאה להצטרף למהפכה של אור, שאם עד 
עתה חשבנו כי היא שייכת לסיפורים מעבר לים, 
כעת מתברר כי היא משחרת לפתח ביתנו כדי 

להפוך גם אותו לשגרירות של גאולה.  

מצות בבוליביה זה לא תחביב
מפעל השליחות המסועף עליו מפקד הרבי שליט"א מלך המשיח, מעורר התפעלות 

והערכה בקרב יהודים מכל הגוונים    אך מהו הדחף והמנוע שגורם לו לשלוח אותם 
למקומות האלה, ולהם להמריא לקצה הגלובוס עם חיוך על הפנים?    הסוד, שמאחורי 

התופעה הכי מרגשת בגלובוס היהודי.

הירתמות • מנחם מענדל אקסלרוד

יהדות בכל מקום. שליח ומטייל ישראלי בתפילת שחרית משותפת בהודו
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יש  בעולם  אדם  או  חפץ  דבר,  לכל 
זהות. אדם מזוהה לפי מספר  סימני 
הזהות שלו, מספר הדרכון, סוג הדם, 
ועוד.  העיניים,  צבע  השיניים,  העצמות,  מבנה 
קיימים,  הם  שכאשר  מסוימים,  מאפיינים  ישנם 
אנחנו  שאותו  האדם  "זהו  בוודאות:  לומר  ניתן 

מחפשים".

1    מלך
זיהוי,  סימני  בתורה  מופיעים  למלך המשיח  גם 
הפוסקים,  גדול   - בספרו  אותם  שכותב  כפי 

הרמב"ם.

ראשית, עליו להיות מזרעו של דוד מלך ישראל 
מליובאוויטש  שליט"א  הרבי  מלוכה.  ולהקרין 
הדרת  מקרינה  ודמותו  המלך  לדוד  מיוחס 
מלכות. שלוחיו הפזורים ברחבי העולם, כמו גם 
גם  מוחלטת.  נאמנות  אליו  מגלים  רבים  אנשים 
כמלך  אישי,  ביחס  אחד  לכל  פונה  מצידו  הוא 

נאמן הדואג לעמו.

2    בקיא בתורה
נוסף קשור לבקיאותו בתורת השם,  זיהוי  סימן 
העצומים.  כוחותיו  את  שואב  הוא  שמשם  כיון 
שליט"א  הרבי  של  מתורתו  ספרים  כמאתיים 
את  יודע  הוא  כה.  עד  לאור  יצאו  המשיח  מלך 
כל התורה, ובדבריו הוא מצטט בעל פה ובדיוק 
רב תלמוד ומפרשים, ראשונים ואחרונים, הלכה 
מתוך  הכל  ישראל,  ימי  ודברי  תנ"ך  וקבלה, 
למרות  והסוד.  הדרש  הרמז,  הפשט,  שילוב 
עמקותם, דבריו מוגשים בבהירות מדהימה, הם 
שווים לכל נפש ומדברים אל כל אחד ואחד, בין 
או  אישה  מלאכה,  בעל  או  חכם  תלמיד  זה  אם 

נער צעיר.

3    מקפיד על מצוות התורה
תפקידו של המשיח להביא את שלימות המצוות. 
תחת  אישית.  דוגמה  להראות  עליו  זה  בעניין 
וסכנות  קשים  תנאים  ימ"ש,  הנאצים  שלטון 
לחג  מהודר  אתרוג  להשיג  ממנו  מנעו  לא 
הסוכות, מצות לפסח, וכרפס לקערת ליל-הסדר. 
התעסקותו במצוות הינה לא רק למען עצמו, אלא 
דואג שיהודי בטסמניה  הוא  ישראל.  כלל  למען 
שיוכל  כדי  ערוך  שולחן  קיצור  יקבל  הרחוקה 
יהודיה  שאישה  ולקיימן;  ההלכות  את  ללמוד 
שמטיילים  שבת;  נרות  תדליק  בהונג-קונג 
כהלכתו;  פסח  סדר  יקיימו  בתאילנד  ישראלים 
שחייל יהודי בלבנון ישמע קריאת מגילה ויקבל 

משלוח-מנות.

4    מקרב העם ליהדות
מנהיג אמיתי ניחן בכישרון לשכנע את בני עמו 
לעשות מה שהוא מבקש מהם מרצונם החופשי. 
מרגיש  שהעם  כך  מתוך  והתלהבות,  בשמחה 
אותו,  אוהב  שמנהיגו  העצומה  באהבה  במוחש 
עיניו,  לנגד  בלבד  העם  שטובת  בביטחון  ויודע 
אליו  כותבים  אנשים  אישיים.  אינטרסים  ללא 
בתוך  כי  עליו.  סומכים  הם  כי  בקשותיהם  את 
לבם פנימה אין להם ספק שזהו המנהיג שמוכן 
לתת את כל כולו כדי לעזור להם. לייעץ, לברך, 

להדריך.

אחד,  לכל  משיב  המשיח  מלך  שליט"א  והרבי 
מברך ומדריך, מעודד ומחזק. בלשון רכה ובדרכי 
ומצוות.  תורה  בקיום  להוסיף  משכנע  נועם 
להתחזק למרות הקשיים, בהבטחה שזאת הדרך 

כך נחשפה זהות הגואל 
בכל הדורות חיפשו וייחלו יהודים לגלות את דמותו של מלך המשיח    בתורתנו 

הקדושה נקבעו התכונות והקריטריונים הנדרשים לתפקיד, אותם ניסח בבהירות גדול 
פוסקי ההלכה היהודית, הרמב"ם    והנה בדורנו השביעי, מגלה העם כי בהנהגתו 

המהפכנית - מגשים הרבי שליט"א מליובאוויטש בדיוק מוחלט את 'חמשת הסימנים' 
המסגירים וחושפים לעין-כל את זהותו כמלך המשיח.

מקורות • אריה קירשנזפט

מקבל בברכה תוף מיוחד שהכינו נשות חב"ד בניו יורק לכבוד הגאולה

ממשיך  היום  גם  ומאושרים.  שמחים  לחיים 
ספרי  באמצעות  מדהימות  תשובות  לענות  הוא 
אנשים  אליו.  שפונה  מי  לכל  ה'אגרות-קודש' 
מכל גווני הציבור: צעירים ומבוגרים, סטודנטים 
דין  עורכי  ועצמאים,  שכירים  עסקים,  ובעלי 
כולם  את  ועיתונאים.  פוליטיקאים  ושחקנים, 
פנים  בסבר  מקבל  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
יפות, מאזין ומשיב ובחיוך כובש מבקש: להניח 
תפילין, להדליק נרות שבת, לשמור שבת, לומר 
"מודה אני" בבוקר, לקבוע שיעור תורה, לקיים 
העומד  האדם  הוא  מי  הבדל  בלי  מצווה...  עוד 
דרך  את  שעזבו  לאנשים  מעמדו.  ומהו  לפניו 
התורה הוא מראה שתמיד אפשר לתקן ולחזור; 
ולעלות  להוסיף  מבקש  הוא  דתיים  מאנשים 
ואדמו"רים  רבנים, תלמידי חכמים  ואף  בדרגה; 

באים אליו על מנת ליטול עצה מפיו...

אלפי שלוחי חב"ד שמפוזרים על פני הגלובוס, 
יהודי,  שלכל  כדי  ומשפחה,  חברים  בית,  עזבו 

בכל מקום שהוא נמצא, תהיה כתובת בכל עניין 
של תורה ומצוות. הם קוראים לעצמם "שלוחים", 
פועלים  איננו  ומדגישים:  עצמי.  ביטול  מתוך 
בכוח שלנו. זהו כוחו של המשלח – מלך המשיח.

קצווי  בכל  נוכח  הוא  נמצא  שליחיו  באמצעות 
כיכר  בכל  מתנוססות  הענק  חנוכיות  תבל. 
מרכזית ומזכירים שחנוכה היום. הסוכות הניידות 
המינים.  ארבעת  עם  נידחת  פינה  לכל  מגיעות 
בעולם.  נקודה  בכל  הציבוריים  הפסח  סדרי 
מיליוני  מכריזים  שבהן  בעומר  ל"ג  תהלוכות 
ילדים "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד!" 
אלו הם מקצת מפעולותיו על ידי שלוחיו, ששינו 

את חייהם של מיליוני יהודים, בכל העולם.

5    נלחם על העקרונות
נלחם  שהוא  המשיח  מלך  של  האחרון  הסימן 
נערכות  לנו  שמוכרות  המלחמות  השם.  למען 

לכל  צריך  לא  המשיח  אבל  נשק.  כלי  בעזרת 
בית   - בית-המקדש  את  בונה  הוא  זה. בהמשך 
ואהבה. משום כך  רוחני לשלום, תפילה, כפרה 
גם מלחמותיו הינם על-ידי פעולות רוחניות של 
שלום ואהבה. מלחמות ה' שהוא נלחם מכוונות 
שלמות  התורה,  שלמות  נעלות:  מטרות  למען 
מלחמות  גם  ישראל.  ארץ  ושלמות  ישראל  עם 
כלל עולמיות הרבי שליט"א מלך המשיח מנהל, 
עמוק,  החודרת  אבל  השקטה,  הרוחנית  בדרכו 
כך ניכרת השפעתו במדינות רבות המשנות את 

פניהם לאפיק חיובי וביטול המלחמות.

שליט"א  הרבי  המתבקשת:  המסקנה 
ישראל  שעם  המשיח  מלך  הוא  מליובאוויטש 
הוא  האחרונות.  השנים  באלפיים  לו  מצפה 
ידי בורא העולם להעלות את  האדם שנועד על 
העולם מדרגה, ולשדרג אותו לגאולה האמיתית 

והשלימה. ברגע זה ממש. אמן!   

דווקא אתה!
צדקה  "גדולה   – הצדקה  מצות  היא,  הגאולה,  את  לקרב  מיוחדת  סגולה  לה  שיש  המצוה 

שמקרבת את הגאולה".

ומזה מובן שיש להוסיף עוד יותר במצות הצדקה, ומה טוב שההוספה בצדקה תהיה תיכף 
ומיד, כדי שגם הגאולה שבאה על ידי מצות הצדקה תבוא תיכף ומיד.

ובפרט שכיון ש"אין . . אתנו יודע עד מה", הרי יתכן שהדבר היחיד שחסר להבאת הגאולה 
אינו אלא נתינת מטבעות אחדות לצדקה!…

ובלשון הרמב"ם – פסק דין להלכה – "צריך כל אדם שיראה עצמו . . וכן כל העולם חציו 
זכאי וחציו חייב . . עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם 
לו ולהם תשועה והצלה", היינו, שפעולתו של יהודי אחד, מבוגר או ילד, שנותן פרוטה אחת 

לצדקה, גורמת לו ולכל העולם "תשועה והצלה" של הגאולה האמיתית והשלימה.
)מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח, חנוכה 1992 - ה'תשנ"ב(

בלחיצת כפתור
מנהיג מעצמה, נושא עמו לכל מקום 
במידה  השחורה".  "המזוודה  את 
לרגע את שיקול דעתו,  יאבד  והאיש 
האפשרות  בידו  קיימת  עת  בכל 
ולשגר  הצהוב,  הכפתור  על  ללחוץ 
לכל  אדירה,  בעוצמה  גרעיני  נשק 

מקום שרק יחפוץ. חורבן ברגע.

תרחיש מטורף כזה, בראייתו של הרבי 
לנו  מאפשר  המשיח,  מלך  שליט"א 
הבנה רחבה באשר לכוחנו. בידי יהודי 
קיימת עוצמה הזהה לבעל ה"מזוודה 
לחיצת  שבאמצעות  כשם  השחורה". 
כפתור זניחה קיימת היכולת להחריב 
של  באפשרותם  גם  כך  העולם,  את 
מהפכה  לחולל  ויהודיה  יהודי  כל 
בעולם על-ידי מעשה קטן, המשתווה 
- לכאורה - ללחיצת כפתור פשוטה.

ומחובתנו  בידינו  אותה  המהפכה 
מלך  שליט"א  הרבי  הדגיש   - לבצע 
ישראל,  עם  גאולת  היא   - המשיח 
עליהם  ה"כפתורים"  המשיח.  בביאת 
עשויים  ללחוץ,  מתבקשים  אנו 
הם  אך  מידי,  פשוטים  לנו  להראות 
הנחת  המהפכה.  את  שיחוללו  אלו 
תפילין מידי בוקר )לגברים(, הדלקת 
)לנשים  ביום שישי  נרות שבת קודש 
לצדקה,  כסף  תרומת  וילדות(, 

והשתתפות בשיעור תורה.

לחיצות  הם  אלו,  פשוטים  צעדים 
הכפתור הקטנות שלנו, המשנות את 

פני ההיסטוריה.
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פמיניסט,  בעצם  הוא  שלך  הרבי  אז 
טענה בפני חברה בעיצומו של ויכוח 

סוער על יהדות ופמיניזם.

הוא לא פמיניסט, עניתי מיד. הוא הרבה הרבה 
והסקפטית  המשתוממת  פניה  הבעת  מזה.  יותר 

אילצה אותי להסביר.

פמיניזם הוא רעיון מודרני המבוסס על מאבק. 
כנגד  ומתקוממת  מקומה  על  עומדת  הנשיות 
אגב,  יפסיד.  ומישהו  ינצח  מישהו  גברי.  דיכוי 
יפסידו  הצדדים  שני  לרוב   - אותי  תשאלי  אם 
ולפעמים גם צד שלישי, הצד שכולנו ללא ספק 
זה טוב  לא רוצים שיפסיד, הדור הבא. אז למה 

בעצם? 

חוכמה גדולה, היא אמרה לי, מה יש לך להציע? 

חסידיזם, עניתי בחיוך. זה הרבה יותר מפמיניזם.

***

המשיח  מלך  שליט"א  מליובאוויטש  כשהרבי 
פנה למזכירו הרב חודקוב בשנת תשל"ז וביקש 
להקים  חלוציות  נשים  קבוצת  מול  יפעל  כי 
מתוך  זאת  עשה  הוא  ופועה'  'שפרה  ארגון  את 
הבנה עמוקה ופענוח עצום בגאונותו של הצורך 
והפיזי באחת התקופות הרגישות  הנשי, הנפשי 
תמיכה  אישה:  של  בחייה  ביותר  והמשמעותיות 

אחרי לידה.

גם האישה האקטיביסטית ביותר בעולם תשמח 
מאוד לארוחת בוקר חמה, לשעות מנוחה ולבית 
נקי אחרי שהביאה חיים חדשים לעולם במאמץ 

נפשי ופיזי אדיר. 

מנהיגות  למובילות,  נשים  שהפך  הזה,  הארגון 
בדומה  ממש,  של  אמתית  מהפכה  ומחוללות 
תחת  שגם  במצריים  יהודיות  נשים  לאותן 
ולהפגין  בזו  זו  לתמוך  המשיכו  השיעבוד  עול 
סולידריות נשית תוך עידוד ילודה והגנה מפני 
גזירות ישנות וחדשות - הוא דוגמה אחת מיני 
אלפים למקום שבו הוא זיהה צורך נשי ונתן לו 

מענה מדויק והוליסטי. 

מהפכנות  וקדמה,  חדשנות   - אחד  מצד 
מחשבתית והתאמה לרוח הזמן.

כיפופי  ללא  ובנועם,  שלום  בדרכי   - שני  מצד 
ידיים והכרזות מלחמה מאיימות.

ורבנים  אדמורי"ם  ציבור  מנהיגי  שבו  במקום 
חששו מפני רוחות המודרנה המנשבות ובשורות 

הכוח להיות אישה 
במקום הרעיון הפמיניסטי המבוסס בעיקרו על מאבק, מציב הרבי שליט"א 

מליובאוויטש מלך המשיח מודל משודרג המכבד את מהותה של האישה ומעניק לה 
תפקיד ייחודי וחיוני בהבאת הגאולה.

זווית ראיה • נעמה טוכפלד

"בשורות טובות והצלחה רבה. כתוב בתנ"ך ש"שקר היופי" אבל ההמשך "אישה יראת ה' היא תתהלל" - היא מנצלת את היופי שלה לעניינים יפים בתורה ומצוות. תמסרי זאת גם 
לחברותייך, לסגניות ולכל המשתתפות" מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח למלכת היופי של ישראל לשנת 1991, מירי גולדפרב, כשהגיעה להתברך בחלוקת הדולרים

ההשכלה המאיימות על התא המשפחתי הביתי 
הגיעה תפיסה מהפכנית חדישה: 

וגם  ללמוד  חייבות  נשים  ללמוד,  צריכות  נשים 
כדי  הקדושה  תורתנו  שמלמדת  מה  את  ליישם 
להיות ראש החץ בתפקיד החשוב ביותר בעולם: 

מחוללות הגאולה.

חזקה,  אישה  כי  חידש  הפמיניזם  כן,  כי  הנה 
אישה  היא  ומתקדמת  מודרנית  עוצמתית, 
קרייריסטית, שמשקיעה בחזית הציבורית שלה, 
שמפתחת את כישוריה ואת השכלתה, שרוכשת 
בטחון  תחושת  לה  שיקנו  תארים  ועוד  עוד 
ובפטריאכליות  גברי  בדיכוי  שנאבקת  וגאווה, 
השמרנית המסורתית, שמוכיחה שאם גבר יכול, 
לא  כמעט  איש  אך  יותר.  טוב  יכולה  היא  אז 
מדבר על ההשלכות הקשות של המתח והעומס 
הבלתי נתפס שבו נמצאת האישה החזקה הזאת. 
על הזירות הרבות שבהן עליה לתפקד במקביל, 
במשפחה  בבית,  והקמאי  הטבעי  הרצון  על 
בסתירה  שתיים  ולא  אחת  לא  שעומד  ובילדים 
התסכול,  העייפות,  ועל  המודרנה  דרישות  מול 

ורגשות האשמה התמידיים. 

וניהול  ילדים  גידול  של  בקריירה  בחרת  אם 
הבית, אזי את פרימיטיבית וחשוכה, אינך ממצה 
בימי  תקועה  ונשארת  כישורייך  את  מספיק 
הביניים. כך גרס הפמיניזם שנים רבות והשתיק 

כל קול אחר, 

המשיח  מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי  אך 
הפך את הפרדיגמה על פיה: עקרת הבית? עיקר 

הבית! 

הבריח  את  המחולל.  הציר  את  תווך.  עמוד  את 
התיכון בכל מבנה חברתי, החל מהמיקרו וכלה 
במאקרו. את אחראית על אנשים קטנים, הבאתם 

לעולם, חינוכם ועיצוב אופיים ואישיותם. 

את מתווה את הדרך. את ורק את יכולה להבין 
לרוחם של נפשות צעירות ולעשות מה שאף גבר 

לא יצליח: לעצב את הדור הבא.

ביותר  והמפורסמת  והעשירה  הגדולה  החברה 

לא  ביותר  הנכבדים  התפקידים  עם  בעולם, 
ויכולה  יודעת  תצליח לעשות מה שאישה אחת 
ליצור  לעולם.  חדשים  חיים  להביא  לעשות: 

אנשים. להשפיע על פני החברה ודור העתיד. 

בשלימות,  זה  תפקיד  למלא  וכדי 
פנים  כל  על  טובה  בצורה 

שיותר  כמה  להקצות  יש 
משאבים נפשיים ופיזיים 

לתפקיד הקדוש הזה.

בזאת  האם 
ם  י מ י י ת ס מ

תפקידיה? 

ממש לא.

הוא  במקביל 
מדרבן  מעודד, 

לגלות  בנשים  ומפציר 
בכל  כישוריהן  את 

בהם  ולהשתמש  התחומים, 
לזולת.  לעזרה  טובים.  לצרכים 

להוספת  והתפתחות.  ללמידה  לחסד. 
אור בעולם ובפשטות - להבאת גאולה לעולם. 

ההולכת  היהודית,  לאישה  כאילו  לטענה  גם 
אל  פער  תמיד  ישאר  והמצוות,  התורה  בדרך 
רק  לא  מענה.  מציב  הוא  הגברי,  העולם  מול 
"אשת השליח" אלא - שליחה. לא בהכרח "אשת 
רעייתו  לא  כבר  את  משפיעה.  אלא  המשפיע", 
של החסיד, את חסידה. גם אם בעלך הוא רב, אין 

סיבה שלא תהיי גם את רבנית. ואדרבא.

התפיסה החסידית המבוססת על הקבלה גורסת 
כי לגבר ולאישה ניתנו כוחות טבעיים, אישיים 
והם שונים זה מזה, אך אינם מקזזים זה את זה. 
להתקומם  השני,  הצד  עשה  מה  לבדוק  במקום 
על כך ולהיאבק איתו על פירורים, נפרש כעת 
בתוכן  עשיר  שלם  עולם  היהודיה  האישה  בפני 
דירבון  תוך  ובהנהגה,  בעשיה  ובתפקידים, 
של  אצבעותיו  על  לדרוך  מבלי  פיקוד,  לתפוס 

מאן דהוא. 

הוא זה שמלמד אותנו לעבור משיח של זכויות, 
העלול במהירות להגיע למקום קורבני ומתנגד 
"מה לקחו לי ומה מגיע לי", לשיח בוגר ומתקדם 
אני  איפה  לתת,  יכולה  אני  מה  אחריות,  של 
יכולה לתרום ואיזה פרוייקט חדש להוביל. 
אלא  התנגחות  של  באופן  ולא 
כוחות  שילוב  של  בצורה 
לעבר  והליכה  וידיים 

מטרה קדושה אחת.

***

מאמינה,  לא  אני 
בשבילי?  זה  כל 
חברתי  הסתכלה 
זו  הוותיקה, 
הסוער,  מהויכוח 
שנחשבת  חברה 
ת  י ט ס י ר י י ר ק
ופמיניסטית  מצליחנית 
ארוחת  מארז  על  רדיקלית, 
הבוקר החם והמפנק שהונח על 

סף דלתה.

כן, אמרה הנציגה של ארגון שפרה ופועה, אותה 
לך  ומגיע  בשבילך  זה  כל  חברתי.  עם  קישרתי 

עוד. 

שתפה  יותר  מאוחר  דמעות.  עד  התרגשה  היא 
אותי: תאמיני לי... אני כל כך עייפה בימים אלו. 
גם כתיבת תזה, גם תינוקת שלא ישנה בלילות, 
סרטים עם ההנקה... לא זוכרת מתי בכלל אכלתי 

ארוחה כזאת מושקעת ומפנקת לאחרונה. 

בטח שאת לא זוכרת, עניתי בקריצה, אבל יש מי 
מליובאוויטש  הרבי  לו  קוראים  שזוכר בשבילך. 

שליט"א מלך המשיח, ואת חשובה לו מאוד. 

 - והתפקיד שלך  הגאולה,  בעידן  אישה  את  כי 
כמו כולנו - הוא להביא אותה לכאן. ואיך נעשה 
אחות  בתיאבון  כוח?  לנו  יהיה  לא  אם  מהפכה 

יקרה. ושיהיה לך במזל טוב.  

בסיפור הזה אתה עובד חיוני
כשאנו מביטים על דמותו הגדולה של הרבי שליט"א מליובאוויטש 
מלך המשיח, ביכולתנו לחוש קטנים ולא משמעותיים. אנו שומעים 
ממנו על הגאולה האמיתית והשלימה; אך נראה, לכאורה, כי לנו אין 
כיצד להשפיע על המהלך הגדול, שמתנהל אי-שם בין אלוקים לרבי 

שליט"א מלך המשיח...

אך האמת היא, שדווקא בשלב זה, כאשר הגאולה עומדת ממש על 
סף הפתח, תפקידנו - האנשים ה"קטנים" הוא משמעותי במיוחד. 
ויותר מכך, ישנה פעולה מסוימת שרק בכוחנו לעשות, ולא בכוחו 

של אף אחד אחר.

את תהליך הגאולה מוביל מלך המשיח, הרבי שליט"א. אין ביכולת 
המלך למלוך על העם, ללא רצונם של הסרים למרותו. בדיוק לכן, 

כאשר המליך עם ישראל את דוד המלך, הכריז כל העם "יחי המלך 
דוד!". בהכרזה זו הם ביטאו כי הם מקבלים את מלכות דוד עליהם.

מלך  את  מינה  כבר  אלוקים  כי  גילה,  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
המשיח לגאול את עם ישראל, וכעת - האחריות היא על העם, לקבל 
הגאולה  את  ולחולל  למלוך  שיוכל  כדי  המשיח,  מלכות  את  עליו 

השלימה.

ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  הקודש  הכרזת  את  להכריז  עלינו  לכן 
הרבי  את  מקבלים  אנו  כי  המבטאת  ועד!"  לעולם  המשיח  מלך 
מליובאוויטש שליט"א כמלך המשיח, ומוכנים לקיים את אשר יורה 

לנו.

ההכרזה, שפועלת את הגאולה. זה, רק בידינו.



לפני כשנה וחצי, בעלי, פרץ, החל להתלונן על 
שזו  חשבנו  במפתיע.  אותו  שתקפו  ראש  כאבי 
או  ימים  זכר אחרי  שפעת חולפת שלא תשאיר 
חיינו  ימים  מספר  כעבור  בפועל  אולם  שבוע. 

השתנו באחת...

ביום לא בהיר אחד, בעלי התמוטט לפתע בבית 
לבית  בבהילות  פונה  הוא  ההכרה...  את  ואיבד 
סובל  שהוא  איבחנו  שם  'סורוקה',  הרפואה 
להשאיר  הורו  הרופאים  המוח.  קרום  מדלקת 
לא  הרופאים  של  בפיהם  ומונשם.  מורדם  אותו 
היו בשורות של תקווה. הם כלל לא היו בטוחים 
שהוא יצליח לשרוד את זה, ואפילו אם הוא כן 

יתעורר, גם אז לא ידוע כמה יהיה הנזק המוחי.

ומבולבלים.  המומים  היינו  באחת.  חשכו  חיינו 
צרה גדולה נחתה עלינו במפתיע ואין ביכולתנו 

להושיע...

אחת  דפקה  ביתנו  דלת  ועל  ימים  מספר  חלפו 
גוב-ארי.  רחל  בשם  חב"ד  חסידת  השכנות, 
ואני  לכם,  שאירע  הנורא  המקרה  על  "שמעתי 
יכולים  שאתם  ביותר  הטוב  שהדבר  חושבת 
שליט"א  לרבי  לכתוב  הוא  עכשיו  לעשות 
אגרות  באמצעות  המשיח  מלך  מליובאוויטש 
הקודש ולבקש ממנו ברכה!". לא היה לי שמץ 
גיסתי  אבל  הקודש',  'אגרות  הן  מה  מושג  של 
חייבת  את  אדיר!  משהו  "זה  לכתוב,  בי  דחקה 

לנסות!"

ביקשתי  מפורט.  מכתב  לכתוב  התיישבתי  וכך 

מעומק הלב שבעלי יתעורר ויחזור לחיים, וכמו 
עצמם  שהרופאים  עניין  אודות  שאלתי  כן 

בו: חלק מהרופאים טענו  התלבטו 
בוקר  מידי  לנסות  שצריך 

מתרדמתו  בעלי  את  להעיר 
רופאים  היו  ולעומתם 
אחרים שטענו שזה יכול 
לחכות  ועדיף  להזיק 
מעצמו.  יתעורר  שהוא 
כתבתי  כך  על  גם 

ושאלתי.

המכתב  את  הכנסתי 
של  ט'  בכרך  באקראי 

הרבי  של  הקודש'  'אגרות 
ושם  המשיח,  מלך  שליט"א 

הוכיתי  התשובה.  הופיעה  נז  בעמוד 
בחשיבות  עוסקת  כולה  התשובה  בתדהמה: 
שמירת בריאות הגוף של יהודי, והמכתב מתחיל 
"למותר לעוררו עוד הפעם על המצווה לשמור 
על בריאות הגוף". ראינו בזה גם תשובה ברורה 

שצריך אכן לנסות לעוררו.

היינו מעודדים מהתשובה וציפינו לנס. והנס אכן 
התרחש... למחרת הוא התעורר!

החל  הוא  גדולה.  ובהתרגשות  בשמחה  היינו 
שוחרר  הוא  קצר  זמן  תוך  במהירות.  להבריא 
הנוירולוגית,  למחלקה  נמרץ  טיפול  ממחלקת 
ואחרי ימים ספורים הוא שוחרר הביתה, שבוע 

וחצי לאחר שהתעורר.

כבר חשבנו שהחלק הקשה מאחורינו. 
בעלי  בבית,  יומיים  אחרי  אולם 
את  ואיבד  נוספת  פעם  קרס 
לטיפול  ושוב  ההכרה. 

נמרץ...

בדרכי  בבוקר,  למחרת 
הרפואה,  לבית  לצאת 
השכנה  ברחל,  פגשתי 
החב"דניקית. אמרתי לה 
והוא  קרס  שוב  שבעלי 
הרפואה.  בבית  מאושפז 
רחל הזדרזה והלכה מעצמה 
לכתוב שוב לרבי שליט"א מלך 
היא  ברכה.  עבורו  ולבקש  המשיח 
התקשרה אלי נרגשת ואמרה שיש ברכה 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  לרפואה.  מפורשת 
בריא  לפורים  "בברכה  המכתב  בסיום  כתב 

ושמח". היה זה שלושה שבועות לפני פורים.

השתחרר  בעלי  פורים,  לפני  יומיים  ואכן, 
הביתה, בריא לחלוטין ללא שום פגיעה מוחית. 
בתור  בעבודתו  מלאה  למשרה  חזר  אפילו  הוא 
מהנדס. מאז אנחנו שומרים שבת ומקפידים על 

דיני טהרת המשפחה.

האפשרות  את  לנו  שנתן  עולם  לבורא  תודה 
לזכות בניסים גלויים על ידי הרבי שליט"א מלך 

המשיח!

אין ספור בני-אדם פונים מידי יום לרבי שליט"א מלך המשיח ומבקשים את ברכתו ועצתו 
בכל תחום בחיים. תשובותיו המדוייקות, באמצעות האגרות קודש מחוללים ניסים ונפלאות. 

סיפור אחד, מיני מאות אלפים שכאלה, מספרת גברת לימור חדד מבאר שבע:

כותבים למלך המשיח
ורואים ניסים!

שליט"א  הרבי  של  העוצמתית  דמותו 
מושא  איננה  היא  המשיח,  מלך  מליובאוויטש 
היום.  גם  איתנו  חי  הוא  מתגעגעת.  לספרות 
לקראת  כי  אותנו  מלמדים  היהדות  מקורות 
כי  נראה  בו  במצב  עם-ישראל  יתנסה  הגאולה 
כי- זה  אין  מן העולם, בעוד  מלך המשיח עבר 

אם נסיון בו בוחן אלוקים את רמת הביטחון של 
עם ישראל בהבטחות התורה. נסיון אחרון קודם 

זריחת אור הגאולה.

ובתחיית- בהשם  בתורה,  מאמינים  כיהודים 
המתים, אנו עומדים בנסיון; ויודעים בבטחה כי 
גם  גשמי,  בגוף  חי  מלך המשיח  הרבי שליט"א 

כעת - בלי שום שינוי.

שגם  הידיעה  היא  בכך,  הגדולה  הבשורה 

שליט"א  הרבי  עם  בקשר  להיות  אפשר  כיום 
בעולם.  כאן  אלוקים  של  שליחו  המשיח,  מלך 
ממלך  ולהתברך,  לשאול  להתייעץ,  ביכולתנו 
לעם- הקב"ה  של  המסור  "שגרירו"  המשיח, 

ישראל, משה רבינו בדורנו.

רבבות יהודים מנהלים את חייהם על-פי עצותיו, 
הוראותיו, הדרכותיו וברכותיו, אותם הם מקבלים 
'אגרות- הספרים  סדרת  באמצעות  היום  גם 
קודש'. בספרים אלו מלוקטים אלפי מכתביו של 
למגוון  הממוענים  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

רחב של אישים, ועוסקים בשלל תחומי החיים.

טרם הכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח נוהגים 
ליטול ידים לסירוגין 3 פעמים על כל יד. הכתיבה 
עצמה נעשית בכובד ראש. לאחר פתיחה "לכבוד 

את  מזכירים  המשיח",   מלך  שליט"א  הרבי 
וכן באם מזכירים אנשים  שם הכותב ושם אמו, 
נוספים. חשוב מאוד לקבל החלטה טובה, אפילו 
באופן זמני או חד-פעמי, לקבלת השפע והברכה.

לתוך אחד מכרכי  לפני שמכניסים את המכתב 
מורנו  אדוננו  "יחי  מכריזים:  קודש  האגרות 
מכן  לאחר  ועד".  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו 
)בהשגחה  המכתב  הוכנס  אליו  במקום  פותחים 

פרטית( וקוראים את התשובה.

שם  חב"ד,  ממוקדי  באחד  זאת  לעשות  מומלץ 
יסייעו בידכם בהבנת התשובה המתקבלת.

באתר: מקוון  באופן  גם  זאת  לעשות   ניתן 
www.igrot.com

אז, איך עושים את זה?


