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פותחין בדבר מלכות
קטע מתוך השיחה המיוחדת "על דבר מעלת נשי ובנות ישראל תחיינה בדור זה": 

"ועוד ועתה הוא העיקר )שהרי הטעם דקדימתן במתן תורה ובנדבות המשכן שייך 
גם בכל הדורות שלפני זה( – שייכותן המיוחדת להגאולה: 

אמרו חז"ל "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים" ועד"ז 
בנוגע לגאולה העתידה לבוא, עלי' נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" 
שתהי' בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור, כמארז"ל "אין הדורות נגאלים אלא בשכר 
הגאולה  שדור  האריז"ל  בכתבי  המבואר  ע"פ  ובפרט  בדור".  שיש  צדקניות  נשים 
שבדורנו  הצדקניות  הנשים  ועפ"ז,  ממצרים,  שיצא  הדור  של  גלגול  הוא  העתידה 

שבזכותן נגאלים, הן הן הנשים הצדקניות שבזכותן יצאו ממצרים.

...והוראה מיוחדת ועיקרית בנוגע לענין השירה: 

להם  עושה  שהקב"ה  שבדור  צדקניות  היו  "מובטחות  מצרים  שביציאת  כשם 
ישראל  שנשי  האחרון,  זה  מגלות  בהגאולה  גם  כך  ממצרים",  תופים  והוציאו  נסים 
באה  ממש  ומייד  שתיכף  הן  מובטחות  ובוודאי  מובטחות  להיות  צריכות  הצדקניות 
הגאולה האמיתית והשלימה, ועד שמתחילות תיכף )ברגעי הגלות האחרונים( בהשירה 

ובתופים ובמחולות, על בוא הגאולה האמיתית והשלימה! 

ובפרטיות יותר: ביחד עם התפילה, הבקשה והדרישה מהקב"ה שיביא את הגאולה 
תיכף ומיד ממש, שהיא מתוך רגש של צער ומרירות על אריכות הגלות, שבאה לידי 
)גם  הן  חדורות  מתי"!...  עד  מתי,  עד  מתי,  "עד  עמוק  ולב  מקרב  בהצעקה  ביטוי 
ובעיקר( ברגש השמחה, ושמחה גדולה ביותר שבאה לידי ביטוי בהשירה, מצד גודל 

הביטחון ש"הנה זה )המלך המשיח( בא, וכבר בא!"
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בפתח הקובץ
"והמלך דוד זקן, בא בימים". המלך ספון בביתו ושוכב על מיטת חוליו. באותו זמן, 
היה מישהו שכבר הכין את הקרקע ל"יום שאחרי" ולטש את עיניו לכסא המלוכה, הוא 
לא הסתפק בלטישת עינים גרידא, אלא החל בסדרת פעולות ממשיות להשתלטות על 
הממלכה ולקבלת הכרה ציבורית כממשיכו של דוד אביו. הוא ניצל את הזמן הקשה, 
כשהציבור טרם ידע על ההוראה הברורה של המלך, ושום קול מחאה לא נשמע נגדו. 

הוא החל להכין את טקס ההכתרה שלו למלך, עוד בחיי דוד...

באותם שעות גורליות, נחלצה אשה דגולה לפעולה. בת-שבע אם שלמה – אותו 
הועיד דוד למלוך אחריו, פונה לנתן הנביא, אשר זכה לקבל את הנבואה מפי ה' על 
המשך מלכות דוד ע"י בנו שלמה. הם נכנסים למרתון של פעילות קדחתנית לסיכול 
המזימה. יחד איתם התכנסו "הגיבורים אשר לדוד", העקשנים נאמני המלך, שעיניהם 

לא הסתנוורו מברק הכסף והכבוד שהוצע לכל מי שיצטרף לצד השני. 

הם נכנסים אל המלך ומספרים לו על המצב החמור, דוד מבהיר את הדברים מייד 
הרגע  מגיע  ואז,  אחריו.  ימלוך  שלמה  בנה  כי  ישראל  אלוקי  בה'  לבת-שבע  ונשבע 

הגדול... 

דוד  המלך  אדוני  יחי  בת-שבע:  "ותאמר  המלך  פני  מול  אל  לבדה,  עומדת  היא 
לעולם" היא מכריזה את ההכרזה שתיחרט באותיות זהב בהיסטוריה היהודית ובדברי 
ימי מלכות בית דוד. הרלב"ג מסביר במקום, כי הכרזת המלכות באה דווקא ממנה – כי 

היא הייתה "יותר עצמית בזה", אפילו יותר מנתן הנביא... 

שנמשכת  המלך  דוד  של  מלכותו  בנצחיות  האמונה  את  המבטאת  ההכרזה  זוהי 
והמסכמת  האחרונה  בחולייה  המלוכה  לשלימות  עד   – שלמה  בנו  של  במלכותו 
בשלשלת – מלכותו של מלך המשיח הרבי שליט"א מליובאוויטש, שימלוך על העולם 

כולו ויתקן אותו לעבוד את ה' ביחד, בגאולה האמיתית והשלימה. 
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אלפי שנים חולפות מאז אותה הכרזה ובמוצאי שבת פרשת וארא, אור לכ"ח טבת 
ה'תשנ"ב, נראה כי ההיסטוריה משחזרת את עצמה, או יותר נכון – מגיעה למטרתה 

והשלמתה של קבלת מלכות בית דוד. 

בבית הכנסת של הרבי מלך המשיח שליט"א, בבית משיח 770, מתכנסות אלפי נשי 
ובנות ישראל בשכונת המלך – קראון-הייטס, בכינוס מיוחד שכותרתו: "סעודת קבלת 

פנים למשיח צדקנו". 

בערב זה, הוכן כסאו של המלך במקומו הקבוע בשולחן ההתוועדויות, נישאו נאומים 
המשתתפות  שכל  בעת  היה,  השיא  רגע  המלכות,  קבלת  של  חשיבותה  על  נלהבים 
נעמדו  יחדיו והכריזו בהתרגשות את אותה הכרזה עתיקת-יומין – בגירסתה העדכנית: 

"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". 

והמלך אישר ועודד, בירך ושיבח את הפעולה המיוחדת לקבלת פניו ואף ציין את 
החגיגה הזו, כמודל מצליח ודוגמא לחיקוי – בסניפי נשות חב"ד במדינות נוספות. 
ערב זה, היה ללא ספק פריצת דרך גדולה בנושא זה של קבלת מלכותו של הרבי מלך 
הזוהר  תקופת  ימי  בדברי  וחשובה  מרכזית  דרך  אבן  מהווה  והוא  שליט"א  המשיח 

המיוחדת של התגלות המשיח בשנות הנפלאות. 

חגיגה זו, היא כמו "בניין אב" לשאר ה"תולדות מלאכות" בעבודה עיקרית זו של 
קבלת פני משיח צדקנו. במלאת עשרים ואחת שנה למאורע, מן הראוי לחזור אל אותם 
ימים, ולבחון מקרוב את יחסו המיוחד של הרבי מלך המשיח שליט"א, כמו גם את 

המענות המופלאות והיחידות-מסוגן – שהתקבלו ממנו בערב היסטורי זה. 

   •   •   •

בו  ונפרסים  מיוחד  מעמד  מאותו  ומקיף  מלא  תיעוד  מתפרסם  שלפניכם,  בקובץ 
במלואם המענות המעודדים אותם זכו הנשים לקבל באותה עת – בקשר עם כינוס זה. 
זאת לצד תיאור המעמד המרגש, הנאומים חוצבי-הלהבות, הכרזת הקודש שהרעידה 

לבבות והמכתב המיוחד שנשלח לרבי שליט"א בעיצומו של הכינוס. 

]בהכנת החומר וליקוטו הסתמכנו בעיקר על פי מה שפורסם בשעתו ב"בית חיינו", 
גליונות 119, 122, 123 ו-124, ומשם במקומות רבים נוספים. כל המענות לוקטו על 
הסדר, יחד עם שאר המענות בנושא זה – ב'הוספה' לספר הנפלא "אגרות קודש גאולה 

ומשיח" בהוצאת מערכת 'דבר מלכות לעם', ברוקלין נ.י. ה'תשס"ח.[ 

בהמשך לכך באה סקירה על המשך פעילותן של נשי חב"ד, לצד השיחות המיוחדות 
וממשיך  זה,  בדור  ישראל  נשי  אודות  במיוחד  עת  באותה  שליט"א  הרבי  שהקדיש 
לאירועי ערב השירה בתופים ובמחולות לכבוד הגאולה והגשת התוף לרבי שליט"א. 
בהכנת סקירה זו, נעזרנו בראיון עם הגב' חווה כהן ששודר ברדיו 'זמן הגאולה' בחודש 

אדר ב' ה'תשס"ג ופורסם באתר 'הגאולה' ועל כך תודתנו נתונה להם. 

להפצת  העולמי  השבועון   – משיח"  "בית  בגליון  בעבר  התפרסם  מהחומר  חלק 
בשורת הגאולה, ובא כאן בהוספות רבות לצד תמונות ומסמכים חדשים, הרואים אור 

בפרסום ראשון. 



בסידרת  הנוספים  הקבצים  לשני  מצטרף  הכינוס"  שמאחורי  "העובדות  זה  קובץ 
ה"עובדות" שראתה אור בהוצאתנו בשנים האחרונות: 

שבאו  דין'  ה'פסק  אירועי  השתלשלות  את  המתעד  ה'פסק'"  שמאחורי  "העבודות 
בעקבות כ"ח ניסן, והתגלותו של הרבי שליט"א כמלך המשיח בקיץ ה'תנש"א. 

בו  העולמי  הלווין  שידור  אירועי  את  המתאר  ה'סאטעלייט'"  "העובדות שמאחורי 
נגלה הרבי שליט"א בעידוד שירת 'יחי אדוננו' לעיני מצלמות הטלויזיה בעולם כולו. 

·

גדול בטחוננו, כי תוכנו של קובץ זה יעורר וילבה מחדש את אש האהבה וההתקשרות 
לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ויגביר חילים לעבודתנו ותפקידנו כעת – 
אחרי ש"הגילוי דדוד מלכא משיחא כבר היה כמ"ש "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי 
משחתיו", וכעת צריכה להיות רק קבלת מלכותו על ידי העם וההתקשרות בין המלך 

והעם בשלימות הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה". 

ועל ידי ההתעסקות בפעולות אלו, נזכה כבר להשלמת מטרת בריאת העולם והגשמת 
חזונם ושאיפתם של חסידים בדור השביעי – לגילוי מלכות ה' בעולם במלוא עוצמתה, 
מלכותו  ובהתפשטות  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי  ידי  על  דוד  בית  מלכות  בהחזרת 
המלאה  בהתגלות  משלה"  בכל  "ומלכותו  כולו  והעולם  האומות  כל  על  והנהגתו 

והמושלמת תיכף ומיד ממש – נאו! 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ימות המשיח

ערב כ"ב שבט ה'תשע"ג 

ברוקלין, נ.י. 
מ. פריד
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כינוס ראשון לקבלת המלכות 
בחלוקת ה'לעקאח' בהושענה רבה, עברה לפני הרבי קבוצה יוצאת-דופן, "מניין 
נשים" – עשרה מנשות חב"ד, שהגישו לרבי מעטפה המכילה חתימות של נשים 
המקבלות עליהן את מלכותו של הרבי. דוברת המשלחת אמרה: "אנחנו כאן, מניין 
נשים "עם קשה עורף" מבקשות מהרבי שיתגלה לעין כל כמלך המשיח ויוציאנו 

מהגלות מיד!". 

בתגובה, נתן הרבי דולר נוסף ואמר: "אמן, הצלחה רבה, בשורות טובות" והוסיף 
"בשביל המכתב, בשביל הפ"נ ובשביל השמות". עידוד וברכה שנתנו את הדחיפה 

הראשונה לפעילות זו. 

בהמשך לכך, נערך בראש חודש מרחשוון כינוס מיוחד שמטרתו המוצהרת היא: 
ההצהרה  על  החתמות  ידי  על  בפרט  הרבי,  של  מלכותו  לקבלת  העם  את  לעורר 
לקבלת מלכותו. ההזמנה לאירוע, נשלחה לרבי שהואיל להשיב עליה: "אביא את 
המצורף בזה בעזרת השם על הציון. והזמן גרמא". העידוד היה ברור – הרבי מציין 

בפירוש ש"הזמן גרמא" – זהו הזמן המתאים, הנכון והראוי לפעולות כאלו. 

ובעקבות העידוד  בזכות  נוסף ששלחו, כתבו הנשים שהכינוס מתקיים  במכתב 
מעודדת  לתשובה  זכו  הן  זה,  מכתב  על  גם  רבה.  בהושענא  לכך  מהרבי  שניתן 

מהרבי: "ויהא בהצלחה רבה, והזמן גרמא והענינים, אזכיר על הציון". 
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המענה "להמשך הצלחה רבה ונפלאה" 
לאחר הכינוס, הכינו הנשים דו"ח מפורט, בו נכתבו הנושאים המרכזיים שנידונו 
במהלכו, ביניהם: הצורך לעורר את מידת המלכות של המלך על ידי קבלת המלכות; 
של  המיוחדת  והחשיבות  הגאולה  בהבאת  ישראל  נשי  של  והחובה  המיוחד  הכח 
"אזכיר על הציון עוד הפעם להמשך  זה השיב הרבי:  המכתב והחתימות. על דו"ח 

הצלחה רבה ונפלאה בכל מכל וכו". 

העידוד המפורש במענה האחרון והברכה המיוחדת "להמשך הצלחה רבה" בעניין 
זה – הביאו את הנשים לעליית מדרגה בהמשך הפעילות לקבלת המלכות – כשבמרכז 

הפעולות תוכנן אותו ערב מיוחד... 

נאה  קופסא  לרבי  והביאו  נשים  ניגשו קבוצת  הכינוס, בחלוקת הדולרים,  למחרת 
ובתוכה טפסי חתימות קבלת המלכות. דוברת הנציגות פתחה ואמרה: "ברוך השם יש 
פעילות נפלאה בכל מכל כל במבצע 'ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם' – ומצאו, 
ומתפשט תחת נשי חב"ד, ובכל העולם כולו ולכל השלוחות, אנו מקבלות בזה, נשי 
ובנות חב"ד את פני משיח צדקנו, כ"ק אדמו"ר שליט"א, ויוליכנו קוממיות לארצנו 

הקדושה תיכף ומיד ממש". 

הרבי השיב: "אמן" )התבונן בקופסא, ואמר( "זה בשבילי? בשורות טובות". )שוב 
התבונן בקופסא ובחתימות, והוסיף(: "בשביל כל הענינים צריך לשלם לצדקה ותהיה 
האמיתית  בגאולה  בציון  אלקים  אל  שתלכו  עד  חיל  אל  מחיל  וללכת  רבה,  הצלחה 
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והשלימה. ברכה והצלחה, הצלחה רבה". )ראה תמונות בפירסום ראשון ממעמד 
זה בעמ' 19( .

תסיסה משיחית... 
בכ"ף מרחשון מגיע ממכבש הדפוס קונטרס 'בית רבינו שבבבל' המהווה קפיצת 
מדריגה בכל הקשור לגילוי זהות המשיח על ידי הרבי עצמו, כאשר בשיחה 'מוגהת' 
מציין הרבי כי 770 עולה בגימטריה "בית משיח" ומבית זה – ביתו של נשיא הדור, 
תחילה  כאן  יתגלה  המקדש  כשבית  השלימה,  הגאולה  תתחיל   – שבדור  המשיח 

ומשם ישוב לירושלים. 

חמישה ימים לאחר מכן, בתאריך כ"ה מרחשון, מגיעים אירועי הימים לפסגתם 
כינוס השלוחים העולמי, בשבת פרשת חיי  ביותר – בהתוועדות פתיחת  הגבוהה 
עליה  חוצה"  המעיינות  "הפצת  עבודת  כי  המלך  שלוחי  התבשרו  בו  היום  שרה. 
שקדו במשך שנים רבות – הסתיימה בהצלחה. היום בו הוטלה עליהם השליחות 

האחרונה: להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש! 

של  השיחות  ויותר.  יותר  למפורשים  ונעשו  הביטויים  הלכו  לשבת  משבת  כך, 
וירא, תולדות, וישב ועוד הלהיטו את האווירה, יצרו מתח אדיר של ציפייה – וגל 
סוחף של פעילות לקבלת פני משיח צדקנו – נשיא דורנו, היושב ב-770 וכבר פועל 

בעולם ומבשר את בשורת הגאולה.  

ללא ספק, הייתה זו עונה לוהטת בליובאוויטש, אולי הלוהטת ביותר מכל הזמנים. 
חודשי החורף של תשנ"ב היוו את שיאה של הלבה הרותחת של בשורת הגאולה. 
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האישור לקיום הערב ופרסומו 
לקראת חודש טבת, התקבלה ההחלטה בארגון "נשי חב"ד" בקראון-הייטס על 
 ,770  – משיח  בבית  שיתקיים  כולו  והאיזור  השכונה  לנשות  מיוחד  כינוס  עריכת 
שמטרתו המוצהרת: קבלת פני הרבי מלך המשיח והתעוררות מחודשת בפעולות 

לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה.

עוד בשלבי התכנון, עם קבלת ההחלטה על עריכת "סעודת קבלת פנים למשיח 
צדקנו", דיווחו על כך נשי חב"ד לרבי שליט"א – כשהתשובה החיובית לא איחרה 

להגיע:"אזכיר על הציון והזמן גרמא והענינים ויהא בהצלחה רבה וכו'".

פנימית  במסגרת  האירוע  את  להשאיר  לא  ההחלטה  התקבלה  יותר  מאוחר 
בפירסום  הוחל  כך  בעקבות  כולו.  בעולם  אודותו  לפרסם  אלא  ומצומצמת, 
הכתובים  והמדיה  התקשורת  ערוצי  בכל  המיוחדת  ומשמעותו  המתוכנן  האירוע 
והאלקטרוניים. פרסומות וכתבות רבות פורסמו בעיתונות הכללית שרעשה סביב 

האירוע המתוקשר של קבלת מלכותו של מלך המשיח. 

במוקדים  לווין  באמצעות  האירוע  לשידור  התוכנית  על  הנשים  עמלו  בבד,  בד 
רבים ככל היותר, כדי לשתף מספר מקסימלי של נשים שיזכו ליטול בו חלק. מפת 
השידור החלה להתפרס על פני ערים רבות בארץ הקודש וגם למדינות שונות ברחבי 
העולם. השמועה על הערב המיוחד התפשטה במהירות הבזק, וככל שנקפו הימים 
שישתתפו  מקומות  ממאה  ללמעלה  המוקדים  מספר  זינק  הגדול,  הערב  והתקרב 

באירוע בשידור חי.

גם על פעולות פירסום האירוע בעיתונות והתוכנית לשידורו ברחבי העולם, דווח 
חן  ותשואות  "נתקבל  מיוחדת:  וברכה  נוסף  מענה  הגיע  כך  על  בפרוטרוט.  לרבי 

ותהא פעולה נמשכת ובהוספה".

הרבי מקבל את אלבום הפירסום העולמי ומגיב "מחיל אל חיל"! 
ברחבי  נוספים  מקומות  על  לרבי  הודיע  חב"ד  ובנות  ונשי  חלפו,  ימים  מספר 
וארא,  פרשת  קודש  שבת  במוצאי  רבתי  מלכה'  'מלוה  הם  גם  שיארגנו  העולם, 

במקביל לכינוס הגדול בבית משיח.

על ידיעה זו השיב הרבי באחד המענות המיוחדים והמעניינים ביותר, בה ציין גם 
את הזמן המתאים בשנה זו:

כח  כנתינת  גרמא,  והזמן  ובהוספה  נמשכת  פעולה  ותהא  חן  ותשואות  "נתקבל 
דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה 
כו'. והזמן גרמא – המשך דימי חנוכה, והוספה מיום ליום בנר מצוה ותורה אור כו'. 

בשנת ה)י'( ת)הא( ש)נת(  נ)פלאות( ב)כל מכל כל, בה(. אזכיר על הציון".

זו חוברת  נוסף הודיעו הנשים לרבי, כי הכינו למשתתפות בהתוועדות  במכתב 
תשורה מהודרת – "תורת הגאולה", בה נלקטו רבות משיחותיו של הרבי שליט"א 
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בנושא הגאולה וביאת המשיח. למכתב זה, צירפו מעין אלבום מיוחד שהוכן על ידם 
ובו לקט כתבות עיתונות, שפורסמו בכל רחבי תבל בקשר עם ההתעוררות וההכנות 

למלוה-מלכה לקבלת פני משיח צדקנו. 

על כל הנ"ל ענה הרבי מיד ברגע הדיווח – בעיצומה של סעודת המלוה-מלכה!!! 
– את התשובה הבאה:

"נכלל בהברכה למכתב הקודם שהנ"ל המשך אלא שיהא בהליכה מחיל אל חיל 
כיון שניתוספו עוד ימים זכאין ופעולות זכאיות והפעולה )היינו מעשה( עיקר כפסק 

דין תורתינו הקדושה וביאורו בארוכה בדא"ח אזכיר על הציון". 

הזכאיות  הפעולות  על  מיוחדת  והדגשה  ברורות  כל-כך  וברכות  תשובות  אחרי 
שהלכו וניתווספו –  למארגנות האירוע לא נותר כל ספק על גודל הנחת רוח הנגרמת 
לרבי מעריכת ערב זה ורצונו הקדוש להצלחתו ופירסומו באופן הגדול והנרחב ביותר, 

ההכנות נכנסו להילוך גבוה והתוכנית יצאה לדרך...

המכתב המיוחד בעיצומו של הכינוס...  
המשתתפות  כל  בשם  לרבי,  במכתב  הנשים  נציגות  פנו  הסעודה,  של  בעיצומה 
בכינוס ב-770 וכל המשתתפות באמצעות השידור – בכל רחבי העולם ובשם כל בית 

ישראל שמוכן ומצפה ברגע זה להתגלות המלך. בין השאר, נכתב שם כך:

"הוד מלכותו כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, נשי ישראל בכלל ונשי 
קדושתו  כבוד  דברי  את  ולשמוע  צדקנו  משיח  פני  את  לקבל  מוכנות  בפרט,  חב"ד 
שנזכה  ומתפללות  לכבודו,  שערכו  בסעודה  תצא"  מאתי  חדשה  "תורה  של  באופן 

לגאולה האמיתית והשלימה עם ענני שמיא וכו' תיכף ומיד ממ"ש" 

כ"זמן  זה  לערב  ההתייחסות  בבירור  ניכר  בו  במענה  הרבי,  השיב  זה  מכתב  על 
העיקר,  על  מרובה  שתוספתו  הקב"ה  של  בברכתו  מתברך  המברך  "וכל  מיוחד": 

ובמיוחד ברכה מיוחדת בזמן מיוחד. אזכיר על הציון". 

סימה  הרבנית  המיקרפון  אל  עלתה  בו  בזמן  היה  הערב,  של  השיא  רגע  כאמור, 
אשכנזי מכפר חב"ד, שפרצה מעומק ליבה בהכרזת "יחי אדוננו..." נרגשת, כשאלפיים 
ויחד  בית הכנסת,  ועונות אחריה בקול אדיר שזיעזע את כתלי  נעמדות  המשתתפות 
איתן בכל נקודות השידור בעולם כולו – קיבלו עליהן נשות ישראל את מלכותו של 

הרבי שליט"א כמלך המשיח ודרשו את התגלותו המיידית – נאו. 

ראוי לציין, כי מהלך הכינוס כולו הועבר בשידור חי לחדרו של הרבי )!!!(, דבר 
נדיר ביותר, וייתכן גם כי זהו המעמד היחיד בהיסטוריה שהרבי האזין לו בשידור חי 
בחדרו הקדוש. קהל הגברים, האזין למהלך הכינוס בשידור שהושמע ב'זאל הקטן', 

אשר היה עמוס להתפקע בתמימים ואנ"ש שהאזינו לו בקשב רב. 

מארגנות  לרבי  ניגשו  ראשון,  יום  של  הדולרים  חלוקת  במהלך  הכינוס,  למחרת 
הכינוס ואמרו: "נשי ישראל 'עם קשה עורף' החליטו ללכת מחיל אל חיל עד שיקבלו 
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את הגאולה בפועל ממש". על כך ענה להם הרבי: "בשורות טובות והצלחה רבה. ויהי 
רצון שיתקיימו כל הברכות בקרוב ממש". לאחר מכן, נתן לכל אחת ואחת דולר נוסף 

באומרו שזה: "עבור הכינוס".

ברכות למשתתפות ברחבי העולם 
האירוע היה לשיחת היום בכל ריכוזי אנ"ש בארץ ובעולם והביא התעוררות אדירה 
לפעולות בעניני משיח וגאולה. הדי הערב הזה, המשיכו להכות גלים עוד זמן רב לאחר 
מכן. פירסומו ושידורו של הכינוס לכל רחבי העולם הפכו אותו לאירוע כלל-עולמי 
לקבלת פניו של הרבי ששמעו הגיע לכל פינה בגלובוס. ממקומות רבים שהשתתפו 
בשידור, החלו להגיע מכתבים ודיווחים לרבי שליט"א, שגם עליהם הגיב בתשובות 

וברכות נפלאות.

קבוצת נשי חב"ד מבני-ברק כתבו על השתתפותם בהתוועדות במקביל להתוועדות 
של נשי חב"ד ברחבי העולם, וסיימו שהן מקוות לקבלת פנים בארץ הקודש. על מכתב 
 – ובפרט  טובות  לבשורות  גרמא  "והזמן   :)!( ספורות  שעות  תוך  תשובה  יצאה  זה 
ניתן להתעלם מהמילים "בפרט – בכיוצא בזה"  בכיוצא בזה אזכיר על הציון". לא 

– המדגישות בבירור את העידוד לפעולות ובשורות בעניין זה של קבלת המלכות. 

על התוועדות דומה בכפר חב"ד – התקבל המענה: "והזמן גרמא והענין להצלחה 
רבה אזכיר על הציון" ועל ההתוועדות בבית דגן – הגיע מענה: "והזמן גרמא להצלחה 
רבה".גם להתוועדות שנערכה בבית חב"ד בנתניה על-ידי נשי חב"ד בנתניה, תל-מונד 
וכפר יעב"ץ – התקבלה התשובה: "הברכות נמסרו ותשואות חן ותהא פעולה נמשכת 

וכו' אזכיר על הציון".

הייתה זו ממש "תגובת שרשרת" מופלאה, כשכל דיווח מהערב המיוחד – הביא 
בכנפיו תשובה וברכה נוספת מהרבי שליט"א לפעולה זו.

דוגמא ומודל לחיקוי 
אפשר לומר שהתשובה בה"א הידיעה שהגיעה בעקבות האירוע – אולי המפורשת 
הנשים  בלונדון.  חב"ד  נשי  דיווח  על  שהתקבל  המענה  היא   – בכלל  בנושא  ביותר 
הרצאות  שיעורים,  כגון:  משיח,  בעניני  מפעולותיהן  מפורט  דיווח  לרבי  שלחו 
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תורת  של  הלימודי  בצד  לעסוק  המגמה  זה  בדו"ח  בלטה  וכדומה.  בנושא  וחוברות 
הגאולה וביאת המשיח, ולא בפעולות של קבלת המלכות וחגיגות לקבלת פני משיח. 

על הדו"ח שלהן התקבל המענה: "נתקבל והמצורף בזה ותשואות חן ויהא בהצלחה 
כאן  חגיגתן  דבר  על  לדעת  דכאן  תחיינה  חב"ד  נשי  עם  בקשר  עומדות  ובטח  רבה, 

לאחרונה. אזכיר על הציון".

ולעמוד  אדיש  להישאר  יכול  מישהו  האם  מזו?  ברורה  יותר  תשובה  לכם  היש   -
מהצד אחרי תשובה חריפה וברורה כל-כך? 

שימו לב מה קורה כאן: נשים מדווחות לרבי על פעולותיהן )ולא שואלות את דעתו 
מעורר אותם לעסוק דווקא בנושא  והרבי מיוזמתו –  באיזה פעולות עליהן לעסוק(, 
בקראון- חב"ד  נשי  עם  בקשר"  "עומדות  שהן  מוודא  הוא  ומסויים!  ספציפי  מאד 

הייטס – כדי לדעת "על דבר חגיגתן לאחרונה" – חגיגה שכותרתה: "סעודת קבלת 
פנים למשיח צדקנו" ותוכנה הוא התעוררות לקבלת מלכותו של הרבי שליט"א כמלך 

המשיח.

כינוס הגברים ב-770 "בהמשך לכינוס הנשים של אתמול"... 
מעיון ביומני התקופה, אנו מגלים כי למחרת כינוס הנשים, ביום ראשון כ"ט טבת: 
"בעקבות הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות השבת לערוך התוועדות בראש 
חודש שבט, ובהמשך לכינוס הנשים של אתמול, נתעוררו כמה מאנ"ש לערוך את סיום 

הרמב"ם הערב במתכונת מכובדת ורחבה יותר בגשמיות וברוחניות..." 

לתושבים  והודיע  הכריז  גגו  על  רמקול  ובאמצעות  בשכונה  הסתובב  מיוחד  רכב 
הוגשו  מיוחדים  ענק  מגשי  ועל  המלך  כיד  היתה  הסעודה  המיוחדת.  הסעודה  על 
כמה מודלים מוקטנים של ה"לוייתן" דלעתיד לבוא. הנאומים נישאו מעל גבי 'בימת 

ההתוועדויות' והכינוס הונחה על ידי הרב יקותיאל ראפ. 

שהתקיים  הנשים  בכינוס  להשתתף  כדי  במיוחד  שהגיע  הקודש  מארץ  האורח 
מנחם מענדל גלוכובסקי, עולה לשאת דברים ומתמקד במאמר  אתמול, הגה"ח הרב 
הראשון של הרבי "באתי לגני" בו נאמר כי משה שהוא השביעי הוריד את השכינה 

למטה בארץ. 

במילים נלהבות המחיש הדובר כיצד כ"ק אדמו"ר שליט"א הביא את גילוי התלות 
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ב"גשמיכם  בעיה  כשכל  תקדים,  חסר  לשיא  לגשמיות  רוחניות  שבין  וההדדיות 
גם  וכיו"ב,  המזוזות  בכשרות  לחסרון  תלכו",  ל"בחוקותי  הרבי  מקשר  בעתם" 
כשהדברים נוגעים לחיי הנפש, וזאת בפשטות כל כך כאילו הקשר מוחשי ונראה 

לעיני בשר. 

במרכז הערב – מעוררים על קבלת המלכות 
העוצמה  ָאלטיין  לייב  יהודה  הרה"ח  שיחות"  להפצת  ה"ועד  חבר  נאם  אחריו 
שבנאומו כבשה את כל השומעים, וכקודמו, לא השתמש בהכרזות מפוצצות ורק 
חזר בפשטות על כמה ביטויים של כ"ק אדמו"ר שליט"א לאחרונה בדבר הקירבה 

הגדולה של הגאולה ושכעת נותר רק לפקוח את העיניים ולראותה. 

דלע"ל,  לסעודה  ערוך  והשולחן  מוכן  הכל  כי  לנו  אומר  שליט"א  הרבי  "אם 
וממשיך תיכף ומדגיש שמדובר כמובן בסעודה גשמית, הרי שיש לבחון מחדש את 
רק לפקוח  נותר  כי  ונשנה בשיחות הקודש האחרונות  לביטוי החוזר  התייחסותנו 
האומרים  אלו  ביטויים  של  הברורה  למשמעות  להתכחש  אפשר  אי  העיניים.  את 

מפורשות כי בעיניים פקוחות יש לראות גאולה ומשיח בשער". 

יוסף  במרכז הערב עמד נאומו של האורח שהגיע במיוחד ממונטריאול הרה"ח 
יצחק ּפַאריז כשמובן עורר אודות 'צו השעה' להוסיף בפעולות לקבלת פני משיח 
 – מלכותו  וקבלת  דורנו  לנשיא  והתקשרות  ביטול  של  פ"נ  על  ובחתימות  צדקנו 
כאמצעי להחשת התגלותו של הרבי תיכף ומיד ממש. את האירוע המשיכו אנ"ש 

בהתוועדות חסידית אל תוך הלילה. 

   •   •   •

אסיפת התעוררות ל"קבלת עול מלכותו" 
עבור  'משקה'  בקבוק  מהרבי  גערליצקי  מנחם  ר'  מקבל  יתרו  ש"פ  בהתוועדות 
כינוס קבלת המלכות שיתקיים במוצאי שבת.. ביומנים מסופר כי "תושבי השכונה 
ההתעוררות  לאור  מיוחדת  אסיפה   – מלכה  מלוה  לסעודת  הערב  יחד  התאספו 
לאחרונה ל"קבלת עול מלכותו". במודעה שנתלתה בחוצות השכונה נאמר כי לאור 
תשובת הרבי שליט"א לאחרונה נקראים כל אנ"ש והתמימים לאסיפה פרטית בענין 

זה. 

שי'  שלמה  הזמין המנחה הרה"ח  אחרי השמעת ה"חזרה" מהתוועדות השבת, 
הלכות  לסיום  שליט"א  מַארלָאוו  קלמן  יהודה  הרב  הבד"ץ  חבר  את  מַאיעסקי 
ברמב"ם. אחריו עלה ר' יואל כהן שביסס את דבריו על שיחות קודש מתוך "לקוטי 
דבריו העלה  בראשית  לאחרונה.  ב' שהופיע  קובץ  ומשיח"  גאולה  בעניני  שיחות 
לתורה  יהודי  יחסו של  בענין   – כ"ב שבט  לקראת  לאור  נקודה מהקונטרס שיצא 

בעת שלומדה. 

קול,  בבת  משגיחין  שאין  ועד  האדם  של  בשכלו  להבנה  התורה  ניתנה  "מחד, 
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ומאידך, היא חכמתו של הקב"ה שבאין ערוך אלינו. ולכאורה הם שני קצוות הפכיים? 
מחויבים  ואנו  הדל  בשכלנו  להבנה  ניתנה  שהתורה  גופא  שזה  הוא  לכך  ההסבר 
בהבנתה – הרי זה בציוויו של השי"ת. א"כ, לא תמיד הבנתנו והנחתנו היא הקובעת, 
שהרי בזמן שנשמעים דברי "בן עמרם" הפוך ממסקנתנו שלנו, הרי ששכלנו כאן הוא 

שלא במקומו". 

חיות חדשה בעניני הגאולה 
"נדרשת תוספת חיות בענין הבאת הגאולה" המשיך ר' יואל "כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מבאר שהדרך הישרה להביא את הגאולה הרי זה בלימוד הלכות ועניני גאולה ומשיח, 
הענינים  כעת המשכת  עלינו  מוטל  ובפרט שלא  הגאולה,  את  'לחיות'  שעי"ז אפשר 
שהדרך  העיניים,  פקיחת  רק  הוא  שנותר  ומה  הומשך,  כבר  הכל  למטה.  מלמעלה 
הישרה לכך היא כנ"ל – לימוד עניני גאולה ומשיח". כך הם הדברים גם בנוגע לפעולה 
על הזולת: הקו המרכזי בכל הענינים אודותם מדברים עם הזולת, כמו תפילין, מזוזה 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כדברי  עיקרית,  ובהדגשה  הגאולה,  ענין  להיות  צריך   – וכו' 

בפירוש, שיהיה באופן של "דבר המתקבל". 

בנוגע לקבלת מלכותו של מלך המשיח, אמר ר' יואל שיש השואלים האם קבלת 
משום  שאלה,  זו  אין  חב"ד  לחסיד  לראש  שלכל  וביאר  המוכרח,  דבר  זה  המלכות 
את  מקבלים  שאנו  להכריז  שחייבים  הק'  בשיחות  במפורש  אומר  שליט"א  שהרבי 
מלכותו של מלך המשיח, ובמילא נותר רק לשאול כיצד הוא ע"פ הלכה? ואמר שאינו 

רב ועל כך אינו יכול להשיב...  

שליט"א  העלער  הלוי  אברהם  יוסף  הרב  הבד"ץ  חבר  הוזמן  לדבריו  בהמשך 
שבדברים קצרים סיפר שבקיץ האחרון, כשהורה הרבי שליט"א ללמוד עניני משיח, 
חקר את הענין המדובר ואף הוציא קונטרס בענין זה, וסיכם שזהו דבר הפשוט וברור 
שבוודאי יש מצוה וחיוב של קבלת המלכות ע"פ הלכה. אחריו עלה הרב שנ"ז שי' 
גורארי' שהסביר בטוב טעם שכעת מתחילה תקופה חדשה שאם עד עתה לא היה ענין 

קבלת המלכות לרצון, הרי שהיום זה נעשה פקודה. 

"וגם יבקשו את מלך המשיח.." 
הרה"ח יוסף שי' וויינבערג דיבר בהתפעלות על השלב החדש בו אנו עומדים עתה. 
בין הדברים סיפר כי בהשגחה פרטית הזדמן לו לראות בנביא שוב את הפסוק "ובקשו 
"וגם  בזה"ל  כתוב  דוד'  ה'מצודת  ומצא שבפירוש  דוד מלכם"  ואת  ה' אלקיהם  את 
יבקשו את מלך המשיח הבא מזרע דוד.. כי הוא ימשול בהם" ועורר על הצורך לתבוע 

ולבקש שיתגלה תיכף ומיד ממש. 

לסיום הוזמן הרה"ח לייבל שי' ָאלטיין שדיבר על הנקודה לכבודה התאספו כולם – 
"קבלת עול מלכותו בפשטות" במילים נרגשות עורר כי "ענין זה צריך לפעול בכאו"א 
איזו "הזזה" ועל כל אחד לראות מה הוא עושה כדי "צו דורכפירן" את השלב האחרון. 
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כל מה  ולבצע  לזה צריך כל אחד לתת משהו מצדו, להתייצב ב"לגיון של מלך" 
שכ"ק אדמו"ר שליט"א תובע מאתנו!"

מכריעים את הכף 
הרבי  של  המיוחד  יחסו  את  מקרוב  שראינו  לאחרי  העיקר!  הוא  והמעשה 

לפעולה זו, את הברכות והמענות הנפלאות, העידודים הנדירים, וההוראה הברורה 

בדבר  ספיקות  כל  נותרו  לא  בוודאי   – דווקא  כאלו  בפעולות  לעסוק  והמפורשת 

חשיבותו העליונה ונחיצותו בדרגה ראשונה של העיסוק בהכנת העולם לקבלת פני 

משיח – על ידי קבלת מלכותו של הרבי כמלך המשיח.

את  יש  מאיתנו  אחד  לכל  לגאולה!  הכף  את  נכריע  אנחנו  תלוי!  הדבר  בנו 

האפשרות )כל אחד לפי מקומו וענינו( לפרסם לכל אנשי הדור על הנביא ונבואתו 

הטובה והעיקרית: הנה זה משיח בא! על כל אחד מוטלת האחריות להביא בשורת 

הגאולה של הרבי מלך המשיח שליט"א למשפחתו, לידידיו ומכריו. 

באופן  לכל אחד מאיתנו יש את הכוחות והכלים "להסביר את ענינו של משיח 

המתקבל" – לא באופן ערטילאי ומנותק, אלא באופן ברור ומתקבל – להסביר על 

המשיח – הרבי שליט"א מליובאוויטש. שכל יהודי יידע על חייו, גדלותו, פועלו, 

תורתו ומבצעיו הקדושים ועל בשורת הגאולה שלו העומדת להתגשם בכל רגע – 

כשהוא יבוא ויגאלנו בקרוב ממש. 

תיכף ומיד ממש, נזכה לעמוד כולנו מול פני המלך שיתגלה במלוא הדרו ולהכריז 

בחיות מחודשת את אותה הכרזה עתיקת יומין – ברגע האמת, רגע ההתגלות: יחי 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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"ובקשו . . את דוד מלכם" - ומצאו!
ב' מרחשון ה'תשנ"ב: נשי חב"ד מגישות לרבי מלך המשיח 

שליט"א בחלוקת הדולרים, קופסה נאה ובה טפסי 
חתימות לקבלת המלכות.

פירסום
ראשון
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כשאין מספיק כסף...

החלה  העז,  והרצון  הלהט  למרות 

צורך  היה  מאד.  להעיק  המימון  בעיית 

שיחות  על  העתק  בתשלומי  לעמוד 

מאד,  הארוכות  הבין-יבשתיות  הטלפון 

וכן לשלם על כל הפרטים שנלוו לשידור, 

ההאזנה.  מקום  בארגון  וכלה  בציוד  החל 

אדירים,  בסכומים  הסתכמו  הדברים 

ולאחראים היה קשה לעמוד בנטל.

לשער  יכל  לא  איש  ימים  באותם 

ההתוועדות,  תמשך  זמן  כמה  מראש 

ואירע שהיא נמשכה אף שבע או שמונה 

שעות רצופות. באחת ההזדמנויות, לאחר 

כמה שעות שידור, הבין ר' יצחק גאנבורג 

די  בידו  יהיה  לא   – השידור  ימשך  שאם 

הפסיק  הוא  ההוצאות.  את  לכסות  כסף 

לרגע את העברת השידור והודיע לקהל, 

אם  ההוצאות,  את  לשלם  כסף  אין  "לי 

ההוצאות  את  שיכסה  סכום  כעת  יאסף 

ספורים  רגעים  תוך  ימשך"...  השידור   –

נאסף סכום נאה, והשידור נמשך.

על ה'תרגיל' הזה קיבל ר' יצחק 'מנה' 

השידור  לאחר  ספורים  ימים  מהרבי... 

בו:  נכתב  וכך  עבורו  פתק  יצא  בפורים 

בקשר  אנ"ש  זקני  עם  התייעץ  "האם 

לזה?!"...

מחיל אל חיל

השתכלל  בארץ  שהשידור  כשם 

מקומות,  של  יותר  רב  למספר  והתפרס 

כך גם הלך והתעלה החדרון הקטן ב770, 

ממנו שודרו ההתוועדויות. חדר זה נבחר 

לקיום השידורים, משום שהיו בו את כל 

היה  הוא  הפעילות,  להתחלת  התנאים 

החדר  הוא  וכן  טלפון,  קו  בו  היה  ב770, 

היחיד שיש לו חלון הפונה אל תוך הזַאל 

"חדר  שם  הוקם  הזמן  במשך  הגדול. 

מודרני  לא  אמנם  ממש,  של  שידורים" 

של  מערכת  בו  היתה  כבר  אך  ומשוכלל, 

תשרי ה'תשע"ב34

המענה המיוחד על דו"ח השידור 
שידורי  "מרכז   wlcc על  שמע  בליובאוויטש,  ילד  כל 
כל  שבמשך  הבניין,  בירכתי  מיוחד  חדר  אותו   – חב"ד" 
הרבי  של  והתוועדויותיו  שיחותיו  את  העביר  השנים 
מלך המשיח שליט"א בשידור חי לכל ריכוזי חב"ד ברחבי 
השפעתו  אך  מאד,  קטן  הוא  שבגודלו  החדר  העולם. 
מגיע  ודרכו  כולו,  הארץ  כדור  פני  על  מתפרסת  הכבירה 

דבר המלך אל העם בכל מדינה ומדינה.

מרכז  של  ותיפעולו  ניהולו 
חיים  ר'  של  בידיו  הופקד  זה, 
ברוך הלברשטאם שבמשך שנים 
השידורים,  בהפעלת  עסק  רבות 
הסימולטני  התרגום  גם  כמו 
שונות,  לשפות  הרבי  דברי  של 
לאורך  זה.  מחדר  הוא  גם  שיצא 
חיים  ר'  נהג  פעילותו,  שנות  כל 

של  פעילותו  על  בפרוטרוט  לרבי  ולדווח  לכתוב  ברוך 
לרבי  מכניס  היה  הוא  שידור,  כל  בתום  השידורים.  חדר 
דו"ח מפורט על השידור, המקומות שהשתתפו בו, מספר 

המשתתפים וכו' וכו'.

לכתוב  ישב  הוא  ערב,  אותו  של  השידור  בסיום  גם 
שהועבר  המיוחד,  הערב  על  סיפר  בו  מפורט  דו"ח  לרבי 
בשידור חי ל-129 נקודות בערים ומדינות ברחבי העולם, 
שהשתתפו באמצעות ה'הוק-אפ' בסעודת ה'מלוה מלכה'. 

באותם  ברוך  חיים  ר'  את  אפפה  מיוחדת  התרגשות 
במשך  מ-770  שידורים  על  לדווח  רגיל  כבר  הוא  רגעים, 
שנים רבות, אבל זו לו הפעם הראשונה לדווח על שידורו 
פותח  הוא  הדו"ח,  כתיבת  את  כזה...  מסוג  מעמד  של 
ועד!  "כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לעולם  במילים: 
המשיח  מלך  אד"ש  לכ"ק  קבלת-פנים  של  משידור  דו"ח 
המקומות  רשימת  באה  וכאן  תחי'"  חב"ד  ובנות  נשי  ע"י 

שהשתתפו בשידור האירוע. 

ד' שבט הגיע  וביום חמישי  ימים חלפו מהאירוע  כמה 
המענה מהרבי. אמנם לא היה זה המענה הראשון לו זכה 
רגיל,  דבר  זה  שאין  מיד  חש  הוא  גם  אבל  ברוך,  חיים  ר' 
לכזה מענה הוא עוד לא זכה מעולם... ביד רועדת הוא אחז 
בפתק המענה, וקרא שוב ושוב את לשון המענה המיוחד 
וגורם.  "נתקבל ותשואות חן על הנחת רוח שגרם  לו זכה: 

אזכיר על הציון". 

>>
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כשאין מספיק כסף...

החלה  העז,  והרצון  הלהט  למרות 
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ההתוועדות,  תמשך  זמן  כמה  מראש 

ואירע שהיא נמשכה אף שבע או שמונה 

שעות רצופות. באחת ההזדמנויות, לאחר 

כמה שעות שידור, הבין ר' יצחק גאנבורג 

די  בידו  יהיה  לא   – השידור  ימשך  שאם 

הפסיק  הוא  ההוצאות.  את  לכסות  כסף 

לרגע את העברת השידור והודיע לקהל, 

אם  ההוצאות,  את  לשלם  כסף  אין  "לי 

ההוצאות  את  שיכסה  סכום  כעת  יאסף 

ספורים  רגעים  תוך  ימשך"...  השידור   –

נאסף סכום נאה, והשידור נמשך.

על ה'תרגיל' הזה קיבל ר' יצחק 'מנה' 

השידור  לאחר  ספורים  ימים  מהרבי... 

בו:  נכתב  וכך  עבורו  פתק  יצא  בפורים 

בקשר  אנ"ש  זקני  עם  התייעץ  "האם 

לזה?!"...

מחיל אל חיל

השתכלל  בארץ  שהשידור  כשם 

מקומות,  של  יותר  רב  למספר  והתפרס 

כך גם הלך והתעלה החדרון הקטן ב770, 

ממנו שודרו ההתוועדויות. חדר זה נבחר 

לקיום השידורים, משום שהיו בו את כל 

היה  הוא  הפעילות,  להתחלת  התנאים 

החדר  הוא  וכן  טלפון,  קו  בו  היה  ב770, 

היחיד שיש לו חלון הפונה אל תוך הזַאל 

"חדר  שם  הוקם  הזמן  במשך  הגדול. 

מודרני  לא  אמנם  ממש,  של  שידורים" 

של  מערכת  בו  היתה  כבר  אך  ומשוכלל, 

תשרי ה'תשע"ב34



ָּבִתי ָעם ְּבַהְמִליכֹו  קֹול רַַ
קטעים נבחרים מנאומי הרבנים והמשפיעים - במהלך החגיגה המיוחדת



ָּבִתי ָעם ְּבַהְמִליכֹו  קֹול רַַ
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לקבלת  לסעודה  במשהו  לסייע  הזכות  את  לי  שנתנו  לאלו  להודות  אני  "חייב 
על  כשמביטים  בכלל  זה.  מעין  לדבר  לסייע  זכות  לי  היה  לא  מעולם  משיח,  פני 
עבודת הנשים זו הסתכלות הכי נעלית כי מה שהן עושות זה לא בכוחות עצמיים. 
מן הגברים הרבי רוצה שיעשו בעצמם, ולנשים הוא נותן את הכוחות. מובן שזה 
באין ערוך לעומת עבודה שעושים בכוחותינו – בדוגמת בורא ונברא לאין ערוך! 
דורנו  שזה   – משיח  לפני  האחרון  הדור  כי  הן  לנשים,  דווקא  שניתנים  הכוחות 
הראשון לגאולה, הוא מנשמות יוצאי מצרים – הנשים שלא חטאו בעגל וירדו שוב 

למטה. 

יש לנשים מעלה נוספת כמו ש'הכל היה מן העפר'. העניין היום הוא האמונה, 
שכולם  ספור  מלספר  להתאפק  אוכל  לא  מגברים.  יותר  נשים  אצל  נמצא  אמונה 
מכירים ששמעתי לפני חמישים ושתיים שנה, ומאוחר יותר זה נדפס. הרבי הריי"צ 
סיפר שהיה חסיד גדול, איש תורה. פעם נכנס לאדמו"ר הזקן שאמר לו לאחר פטירת 
אשתו, האם בקי הוא במשניות בדיוק והורה לו להתחתן שנית ושיוולד לו בן ויאריך 
ימים והפטיר: "ולטובת נשמתך טוב יותר להיות בעל עגלה מלהיות רב!" החסיד 
הלך. כעבור זמן הכול התקיים הוא נישא, נולד לו בן וכעבור עשר שנים בגיל שבעים 
קיבל הצעה להיות רב ונזכר בדברי אדמו"ר הזקן. הוא האמין, אולם לפעול בעצמו 
להיות בעל עגלה התקשה. )הרבי נשאל מה עושים כזה 'צימעס' מהמסירות נפש 
שלו... הרבי ענה איננו מבין מה זה להיות בעל שכל, מבעל תורה להיקרע ולהיות 

בעל עגלה זו מסירות נפש גדולה יותר מללכת רחוק מאד...(

דבריו  וכל  וכך  כך  לי  שאמר  רבי  פעם  לי  'היה  לה:  וסיפר  לאשתו  הלך  הוא 
כסף?  לך  אין  אמר,  הרבי  אם  מהסס  את  מה  מבינה  'איני  אמרה:  היא  התקיימו', 
אמכור את הפנינים שלי, אביא לך את הכסף, ותקנה'. לאשתו הייתה האמונה ולאחר 
ששמע זאת מאשתו נפל ברוחו: 'אני חסיד, ש'יודע' מהו רבי והכרתי אותו והייתי 
צריך לחשוב אם לציית... והיא שלא יודעה ולא מבינה... יש לה יותר אמונה. היא לא 
מיוחסת, גדלה כאישה פשוטה אך חונכה היטב עד שהוא עם כל החסידות היה צריך 
לקבל ממנה. אחרי שנתיים כעגלון החזיר בתשובה מתבולל שנעשה בעל תשובה 

גדול שהרבי האמצעי כתב עבורו ספר. 

קשה.  היה  באמונה  לקבל  הזקן  אדמו"ר  בזמן  אפילו  הגדולים  החסידים  אצל 
לנשים יש יותר אמונה ברבי, מלגברים. היום הרבי נתן בנשות דור עקבתא דמשיחא 
זאת  עם  הכל,  עימה  לשבור  ויכולים  נפש  מסירות  של  האש  זו  האמונה.  אש  את 

הרה"ח שניאור זלמן גוראריה
חבר אגו"ח ואגודת הרבנים בארה"ב וקנדה
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מישהו צריך להפיח אותה ואת זה נתן הרבי לנשים. ככוח האטום שהיה מששת ימי 
בראשית אך נעלם... כך כוחה של האמונה של נשים בזמננו, צריך היה מישהו, רבי 

שיפיח זאת. והרבי נתן לנשים כוחות אלו. 

אלו מילים נפלאות הרבי ברך את ה"מלוה מלכה" בעשייה הלאה. אם גברים היו 
עשו!  אלו  שנשים  מה  וזה  מדהים  זה  הרבי...  עונה  היה  מה  יודע  איני  זאת  עושים 
חס ושלום, אם תסתפקו במה שעשו הערב! יש להפיח את עניין המשיח בנשות כל 
העולם, וכשנותנים זאת בסעודה גשמית האמונה מורגשת גם בגשמיות אבל חס ושלום 
שיחשבו שגמרו, זו רק התחלה כפי שהרבי כותב במכתב זה, שהעשייה העיקר. שזו 
התחלה להמשך. לאש יש תכונה שכל רגע צריך להכניס עוד קרש להבעיר את האש, 
ואוי אם מפסיקים לרגע את נתינת חומר הבעירה... צריכים לדעת שיש כוחות עצומים 
שהרבי הפיח בנו, אבל חייבים כלים. חס ושלום שאש כזו תדעך ותכבה! ושה' יעזור 

ונצליח הלאה והלאה..." 

בתגובה מביעה המנחה את תחושת כולן: "אנו מקוות שהערב הזה הינו הסוף של 
ההתחלה!" 

"...כבר מראשית ההיסטוריה היהודית משיח היה נושא שהעסיק את אבות האומה. 
לפני שיעקב נאסף אל אבותיו הוא פונה אל ילדיו ואומר להם: 'היאספו ואגידה לכם 

את אשר יקרא אתכם באחרית הימים'. 

אני זוכר שכשהייתי ילד בחיידר ולמדתי את הפסוק הזה עם המלמד שלי, הלב שלי 
יהיה  לנו מתי  יעקב אבינו הולך לגלות  וכי דבר קטן הוא,  החל לפעום מהתרגשות. 
הקץ. אח"כ כשקראתי את המשך הפסוקים ראיתי שיעקב מברך את בניו, אבל שום 
דבר על הקץ. שאלתי את המלמד איפה התגלות הקץ? והמלמד השיב חכה כשנלמד 
את רש"י. כשלמדנו את רש"י התאכזבתי מאוד. רש"י אומר: 'ביקש יעקב לגלות את 

הקץ לבניו ונסתלקה ממנו'.

כשבגרתי ולמדתי יותר, ראיתי דבר מעניין. יעקב אומר לבניו 'האספו ואגידה לכם 
את אשר יקרא אתכם באחרית הימים', יקרא כתוב עם אלף, לכאורה היה צריך להיות 
יקרה בהא. למה התורה כותבת יקרא באלף. אני חושב שהתשובה היא שכשיעקב הבין 

שהוא לא יוכל לגלות את הקץ לבניו הוא נתן לנו רמז איך להביא את משיח...

הרה"ח שניאור חיים הכהן גוטניק
שליח הרבי מלך המשיח שליט"א לאוסטרליה
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באחרית  יקרה  מה  לדעת  רוצים  אתם  הבאים,  לדורות  מסר  מעביר  אבינו  יעקב 
לאנשים  גורם  מה  מסביב  תתבוננו  באלף.  ב'יקרא'  תלוי  בהא  ה'יקרה'  הימים? 
להתעורר?מה גורם לאנשים להתרגש? מה הפך לשיחת היום? אם אתם רוצים את 
אחרית הימים, את ביאת המשיח, אז תדברו על זה, תצעקו את זה, תעירו ותעוררו 
את העולם. לדעתי יעקב מלמד אותנו שצריך לחיות בלהט עם משיח )מדארף זאך 

קאכען אין משיח(.

אני מסתכל במה שקורה בעולם ואני משתומם. אלו עושים ליצנות, ההם ספקנים 
ואחרים מותחים ביקורת... קשה שלא להיות מושפע מהדברים, אף אחד לא אוהב 
שגר  אחד  יעשה  מה  אז  ביקורת,  עליו  שיעבירו  אוהב  לא  אחד  אף  עליו  שיצחקו 

בתחתון שבתחתון באוסטרליה?...

שם  בעל  רופא  של  המתנה  מחדר  יצאו  ויהודי  צרפתי  רוסי,  מבדיחה:  יותר  זה 
עולמי שפסק להם שלושה חודשי חיים. מה היית עושה? נשאלו. סשה הרוסי השיב 
כי יוציא  את כל הכסף שבבנק, יקנה הרבה וודקה וישתה עד טיפת הדם האחרונה.

ז'אק הצרפתי השיב, כי יקח את כל כספו ויצא למסע תענוגות עד שיגיע מלאך 
המוות. ומה אמר יענקל היהודי? אני, אמר יענקל אקח הלוואה מהבנק ואצא לחפש 

מסביב לעולם חוות דעת שנייה.

אני באתי לקראון הייטס כדי לקבל חוות דעת שנייה! ואם ישאל השואל, אתה 
הרי רב יש לך חברים רבנים, תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, מה לך לבוא אצל נשים 
כדי לשמוע חוות דעת שנייה?... למה לא הלכת אליהם? אז אני רוצה לומר לכם 
ובזכותן  אבותינו ממצרים  נגאלו  צדקניות  נשים  'בזכות  ז"ל  רבותינו  שכבר אמרו 

עתידין להגאל'.

היום?!  כל  תהילים  שאמרו  בגלל  צדקניות?  היו  הדור  שבאותו  הנשים  למה 
נשים  אותן  שעשה  מה  אלא  ע"ז'.  עובדי  והללו  ע"ז  עובדי  'הללו  אומרת  הגמרא 

לצדקניות היה 'תחת התפוח עוררתיך'.

האנשים, איבדו את האמונה בגאולה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. היו שם אנשים 
מוסדות  להם  היו  המעיינות,  בהפצת  קודש  בעבודת  התעסקו  הם  קשה,  שעבדו 
להחזיק, ובשביל המוסדות צריך לאסוף כסף ולכן חששו מה הגביר הזה יאמר ומה 

הקהילה הזאת תחשוב... ולא הייתה להם יכולת לקבל את דברי משה רבנו.

והנשים, מה הנשים עשו? הן היו חדורות באמונה יוקדת ובכוח אמונה זו דחפו 
את הבעלים להאמין שמשיח יבוא, ויבוא עכשיו!" 

נקודה מיוחדת: התורה אומרת לנו שמשה הוא גואל ראשון. שאלתן את עצמכן 
פעם למה הקב"ה בחר במשה שהעיד על עצמו כפי שכתוב בתורה בפרשתנו 'ואני 
ערל שפתיים'. אתן חושבות שהפשט הוא שמשה לא יכול היה לדבר, לא יכול היה 

למסור שיחות?

משה רבנו היה אדם גדול עם כישרונות גדולים שמלך ארבעים שנה בכוש. אני 
זה  יכול לומר בעצמו,  חושב, שהתורה רוצה לומר לנו שישנם דברים שמשה לא 
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צריכים  הם  מה  ישראל  לעם  לומר  יכול  לא  הוא  דלתתא',  ב'אתערותא  לבוא  חייב 
לעשות בעת כזאת, לזה חייבת לבוא התעוררות מלמטה. "את אשר יקרא אתכם! 

אני  לסיום  על המילים המשפיעות,  גוטניק  הרב  תודה  יגידו  יודע שעוד מעט  אני 
רוצה להודות לכן על ההזדמנות שנתתם לי לשאת דברים כאן, הערב מוצש"ק מברכים 
חודש שבט, אני מקווה שבקרוב ממש 'מחר יהיה האות הזה' בקרוב מאד! יצא הרבי 
אליכן  אצטרף  ואני  הקדושה.  לארצנו  ישראל  כלל  ואת  אותנו  ויוביל  קודשו  מהיכל 
ממלבורן שבאוסטרליה ובידי אשא שלט )מישהי אומרת לא יהיה לך זמן ללכת והוא 
עונה אז אכין את השלט פה!( שעליו יהיה כתוב 'בשביל נשים צדקניות נגאלו מגלות 
זה' ובסוגריים אוסיף: 'אגודת נשי ובנות חב"ד' ואודה לכן על הזכות לשאת את השלט 

לפניכן." 

שזו  הרבי  ואמר  מדהימה  תשובה  התעוררות  הייתה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
התגשמות נבואת הגאולה "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים". ומה 
שאנו חווים שלפתע יש מאות ואלפי אנשים העולים לארץ ישראל והבעיה הגדולה 
היא רק איפה שמים אותם... זה לא סתם נס זו התגשמות של גאולה. מאורעות המפרץ 
מובילות לביאת המשיח זו התגשמות הנבואה בילקוט שמעוני. ומה שקורה באיחוד 
הסובייטי כנ"ל. אם זה עניין הגאולה ולזה זה מוביל, למה הדברים לא קורים באופן 

מושלם – הגאולה? 

זה בגלל שאיננו מזהים זאת כך! אם היינו מתייחסים לכך כעניין הגאולה ולא כסתם 
אל נס זה היה קורה באופן גלוי! נאמר "את העולם נתן בליבם" שהעולם תלוי בליבנו, 
להתנהגותנו אפקט השפעה על הנעשה בכל העולם! לדוגמה נאמר בחסידות שאם את 
מביטה על הילד או הבעל ורואה בו דברים רעים ואת מתחילה להסתכל עליו ככזה, 
את מגבירה בו את התכונה השלילית והם יהפכו להיות כאלה. זו תהיה זהותם. ומרובה 

מידה טובה להפך... 

זה מה שעשה הרבי בארבעים השנים האחרונות, בכל התוועדות הרבי מדבר על 
הנפש האלוקית ועל כך שכל יהודי הוא טוב, וטהור, ויש לו אהבה לא מותנית לה'...  
וזה עשה את הזהות שלהם וגורם לגל התשובה העכשווי, לזהות האמתית להתגלות. 
זה מה שהרבי אומר לנו ואני מקווה שיתחיל ויגמר הלילה: להביא למודעות הגאולה 
אם  כאן  הכל  הגאולה,  עניין  הוא  עכשיו  חיים  שאנו  שהזמן  כולו  העולם  ולמודעות 

הרה"ח שלמה מאיעסקי
משפיע בשכונת המלך ומנהל "מכון חנה"
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נתחיל לשנות את הפרספקטיבה.

כששומעים בחדשות על גויים השומרים 7 מצוות בני נח, על ניסים שקורים מידי 
יום ראשון: אנשים שנפקדים חולים המתרפאים וכו' – הכל חלק מהשינוי העולמי 
שהקב"ה והשכינה יתגלו בכל העולם. מעניין לציין לגבי רוסיה שהיה כזה נס שהיה 

שינוי אדיר בכל המדינה ללא מלחמה! כיצד? 

השינוי היה בתפיסת המנהיגים, הפרספקטיבה השתנתה והרעיונות וזה מה שגרם 
זווית  לשינוי המשמעותי בברית המועצות שהוביל לשינוי העולמי. אם נשנה את 
הראייה ונתחיל להביט לפקוח את העיניים בגלוי, עניין הגאולה ומשיח יזוהו בצורה 

פתוחה ונוכל לומר את ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו" תיכף ומיד ממש. 

"אתן לא רוצות לשמוע נאומים, שמעתן מספיק! כולכן רוצות מעשה בפועל... 
אכזבה,  תחושו  אל  הערב,  כאן  אישה  לכל  לומר  ברצוני  מאוד,  חשוב  רגע  זהו 
פעולתכן שנעשתה עם אמת תשא פירות! אני לא כאן בשביל מחיאות כפים... צריך 
זה בהיסטוריה  יבוא מעמד היסטורי  יבוא או לא  לעשות משהו בפועל. אם הרבי 
היהודית שנעשה באמיתיות ואמת חודרת. אם זה לא הערב זה יהיה מחר. אם כולנו 
נלך הערב חזקים מאוחדים ועם פועל ממש כפי שכתב הרבי זה יחיש את משיח. אנו 
צריכים להיזהר אל תצאו עם פתרונות, תצאו עם ההבנה שעם ישראל חי ו"הנה זה 

עומד אחר כתלנו" ונשאר עוד קצת לעשות.

כפי שאמרתי עלינו לחזק עצמנו קודם, אתן נתתן לנו את החיזוק. חיזוק שיוצא 
מבית רבינו שבבבל – מקום של אור. בפרשת בא מדובר על יציאת מצרים בגאולה 
"לכל בני ישראל היה אור במושבותם" – אור התורה. האור שיוצא מ"בית רבינו 
ילדים  אלפי  החזרת  גאולה.  משיח,  עצמו  זה  בתים,  ואלפי  מאות  האיר  שבבבל" 
הגאולה  לא  זה  האם   – וצניעות  אחדות  ישראל,  ואהבת  ויראה  לתורה  יהודים 

ומשיח?! אור! אור! אור! 

מחיאות כפיים, מי אני שאבוא לומר, כפי שהרבי אומר מוסר אסור לומר. אני 
עיקר", המעשה שלכן הערב הוא  חושב כפי שהרבי ענה הערב ש"היינו המעשה 
יחד  יתאגדו  אנשים  הרבה  כל  שכל  היסטורי,  מונומנטאלי,  משהו  עשיתם  עיקר! 
ב"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח" לכן אם הרבי לא ירד אנא אל תלכו! 
אותנו  יגאל  "הוא  היום  אמרנו  מעשה.  להיות  צריך  אבל  נפלאים,  דברים  בצעתם 

הרה"ח יצחק דוד גרונר
שליח הרבי מלך המשיח שליט"א למלבורן, אוסטרליה
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 – גאולה?  יש  מתי  ישראל"  כל  חברים  הארץ  כנפות  מארבע  נדחינו  ויקבץ  בקרוב 
בין חסידים  אור האחדות  וזה  יושבים הערב באחדות  כפי שאנו  ישראל.  כל  חברים 

ובכלל ישראל, אהבת חינם לא מותנית, שתביא אותנו ל"הוא יגאל אותנו בקרוב". 

כמו בקבלת פנים אנו צריכים לקבל את הפנימיות של משיח באמת, עלינו לקבל 
פני משיח באמת שתפעל לא רק הערב אלא גם כשנצא מהאולמות שיהיה חברים כל 
ישראל, שחב"ד בעולם יראה שאנו כאיש אחד בלב אחד תחת מנהיגותו של מנהיג 
ישראל וזה ו"הוא יגאל אותנו". זו צריכה להיות שאלת הצניעות, צניעות. צניעות "כל 
כבודה בת מלך פנימה" הקונספט של צניעות. דיברנו על אור של משיח. לעיתים יש 
לנו אור עוצמתי המזיק לעיניים אולם כשבא בשלבים ניתן לקבלו. האור של משיח 
כבר כאן, נאמר "קומי אורי כי בא אורך" והמדרש אומר שזה האור של משיח וזהו 
"וירא אלוקים את האור כי טוב" משיח הוא אינדיווידואלי הנותן מכה ניצחת למלאך 

המוות, לשטן.

כל הפעולה הערב נתנה מכה ניצחת לשטן שתביא את האור. אני יודע מה אנו רוצים 
ולכן עימדו ונישא תפילה לקב"ה: דבר ראשון שה' ייתן אריכות ימים ושנים טובות 
יגאל  "הוא  ונאמר:  בקרוב ממש  שיתגלה  לרבי  ההוראה  את  ושייתן  לרבי שליט"א, 
ונאמר  ישראל  כל  חברים  ושיהיה  הארץ  כנפות  מארבע  נדחינו  ויקבץ  בקרוב  אותנו 
חזק  חזק  המשיח;  לביאת  פרודקטיבי  אקטיבי,  שיהיה  הערב  שעשינו  שמה  אמן! 

ונתחזק ועם ישראל חי!

המשא המרכזי  - אורח הכבוד שהגיע במיוחד מארץ הקודש להשתתף בכינוס זה 

לי  אמר  ע"ה,  ווילימובסקי  זושא  ר'  ממוריי  שאחד  נזכר  אני  כאן  ניצב  "כשאני 
פעמים רבות: 'יבוא זמן שעם הגברים הרבי ינסה וינסה וזה לא יקרה, הוא יסמוך על 
הנשים והילדים. הם אלו שחשובים כשבאים לשורה התחתונה. אנו בסך הכל אנשים 
קטנים הניצבים על כתפי הדורות האחרונים שעברו מה שעברו ואנו לא נאכזב אותם. 
כשעוברים את משטרת ההגירה, צריך למלא את כוונת הנסיעה ביזנס או הנאה ציינתי 
לחיוב את שניהם. כשנשאלתי לפרוש הדבר, עניתי שכבר אלפיים שנה אנחנו בביזנס 

להביא את המשיח ואני באתי להנאה הגדולה לראותו מגיע כשירד הערב. 

קבלת הפנים הזו מזכירה לי ספור שמספרים בירושלים." פעם לא ירד בירושלים 
גשם והגויים הודיעו על גרוש היהודים מן העיר תוך שלושה ימים עם לא ירד הגשם. 

הרה"ח מנחם מענדל גלוכובסקי
רב קהילת חב"ד ברחובות
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לכולם שאחרי  גאלנטי  הודיע הרב משה  היום השלישי  יומיים לקראת  כולם  צמו 
מנחה ילכו לקברו של שמעון הצדיק ויביאו גשם. לפתע ביום שמש בהיר השומר 
הנכרי רואה מאות אנשים הולכים עם מעילים מטריות ולתמיהתו הם משיבים כי 
החכם אמר שירד היום גשם. ההוא ניגש לרב וסטר לו ואמר לו לא מספיק שאתה 
בחזרתם  זלעפות.  גשם  ירד  לבסוף  כאלה?!...   כולם  את  לעשות  ברצונך  משוגע 

השומר מבקש מחילה ומבטיח שתמיד ייטיב ליהודים. 

"מה קרה? זה מה שכתוב 'לעולם לא נבוש כי בך בטחנו', 'בך בטחו ולא בושו'. 
בגלל האמונה והביטחון בה' הם לקחו מעילים מטריות כי האמינו, זה מה שכתוב 
על נחשון בן עמינדב שקפץ. בשביל מה? כי מישהו היה צריך לעשות פעולה! זה 

בזיונות! מה אתה עושה קופץ לים?! כזו אמונה והמים מגיעים לצוואר?!... 

כשהגיעו לשירה, לנשים היו תופים. מאיפה? לגברים לא היו. נחשון היה אחד! 
התופים  את  הוציאו  הן  וייסעו  ישראל  בני  אל  "דבר  אמר  כשמשה  הנשים  אבל 
שהכינו מראש, הן עשו סעודה לקבלת פני משיח – כי 'ברוך הגבר אשר יבטח בה' 
והיה ה' מבטחו' כמה שמאמינים ובוטחים... זה  מה שיביא! כי אנו רוצים משיח 

ורוצים אותו עכשיו! 

...לפני תשעה חודשים הרבי נתן זאת לידינו ואמר תתחילו לעשות! היה חסיד של 
רבי לוי יצחק מברדיטשטוב שלא שילם שכירות חודשים לבעל הבית הגוי. כשכלו 
כל הקיצין, נסע לרבי ושאל מה אעשה. הרבי שם פתק במעטפה ונתן לו להעביר 
לפריץ. כשיצא חשב החסיד אולי אביט מה בפתק כדי שכשאגיע לפריץ אדע מה 
הוא פותח, פתח וראה שהפתק ריק. חשב לעצמו מה אלך אל הפריץ... הוא הסתובב 
כדי לחזור לביתו, ואז חשב: רגע איפה האמונה שלי. חזר החסיד אל הפריץ שהוציא 

את הפתק וקרא וקרא וקרא... ואמר: 'אתה יודע מה אתה לא צריך לשלם לי'. 

רץ החסיד לרבי ובישר: 'רבי הפתק עזר, אני לא צריך לשלם יותר!' עצר אותו 
הרבי וביקש, 'אמור לי מה קרה מאז שעזבת את ביתי', משסיפר שפתח את המעטפה 
את  לך  להביא  צריך  היה  הוא  כי  מבין  אני  עכשיו  'אה  הרבי:  אמר  בפתק,  והציץ 
המלון במתנה אבל אתה נדחפת פה'. הרבי נתן לנו את האחריות ויש לנו את הכוחות 
להביא לקבל פני משיח צדקנו. בקבלת פנים אנו יודעים שכל הרביים מגיעים, אנו 
כאן עם המעילים המטריות כל כל העולם מקשיב כולנו כאן. הרבי אומר שמשיח 
עומד על גג בית המקדש ואומר הגיע זמן גאולתכם. והרבי אומר בשיחה שהוא אינו 
עומד כפשוטו על גג בית המקדש כי הרי אז לא צריך להודיע כי רואים, אלא עומד 
על גג בית רבינו שבבבל ומכריז. אנו מתחננים לקב"ה ואומרים רבונו של עולם אנו 

רוצים את הרבי יורד מן הגג ולוקח אותנו נאו. בקרוב ממש נאו!
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"הכל מוכן לסעודה"
מהלכות  קטעים  והכילה  ובאנגלית  בעברית  שהוכנה  התשורה  שער 
בעניני  שליט"א  הרבי  משיחות  מיוחדים  קטעים  לצד  ברמב"ם,  מלכים 
הכינוס.  למשתתפות  חולקה   - וה'תשנ"ב  ה'תנש"א  משיחות  ובפרט  משיח 
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בתופים
ובמחולות

בליבם של ימי השיעבוד בעבודת הפרך במצרים – הן האמינו 
בדברי משה ועמלו להכין את התופים • תוך זמן קצר הן כבר זכו 

לרקוד איתם בהלל והודאה לה' על ניסי יציאת מצרים... • גם 
בדורנו: עם הישמע בשורת הגאולה מפיו של נשיא הדור הן החלו 
להתכונן לביאתו וארגנו ערב מיוחד של שירה בתופים ובמחולות 
לקראת הגאולה השלימה • הרבי שליט"א מקבל את התוף בחיוך 

רחב, מעודד ומברך ונותן דולר מיוחד עבור ה"צלצלי תרועה"... 
• בהתגלות המלאה והמושלמת תיכף ומייד ממש – הן כבר יהיו 
מוכנות עם התופים בידיהם ויקבלו פני משיח בשירה ובזימרה. 
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בתופים
ובמחולות
יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות" "ּכִ

>>

"ותצאנה כל הנשים
לקבלת פני משיח צדקנו
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המקום:  ב' אלפים תמ"ח.  ניסן, שנת  כ"א  הזמן: שעות הבוקר המוקדמות של 
שפת ים סוף.

ממש הרגע זה קרה. עם ישראל חצה בהצלחה את ים סוף האדיר שנקרע לשניים, 
בנס אלוקי שמימי ומופלא. העם שעד לא מזמן שועבד בעבודות פרך מתישות בארץ 
מצרים – נגאל משם כעת על ידי שליח הקב"ה משה רבינו, שהוציא אותם מעבדות 
לחרות, בניסים גלויים ובמופתים עצומים שלא יישכחו לעד. הצבא המצרי האדיר 
שרדף אחריהם, על כל חייליו – טובע בים סוף מול עיניהם, והים כמו משליך את 

רכושם, כספם וזהבם של מצרים אל החוף – אל בני ישראל. 

נבואתו  זה התגשמה במילואה  ישראל מרקיעה שחקים. ברגע  השמחה במחנה 
הובסה   – שנים  מאות  במשך  ישראל  עם  את  ששיעבדה  האומה  רבינו.  משה  של 
והוכחדה תוך זמן קצר ביותר, כשעם ישראל מקבל ללא כל מאמץ את כל רכושה, 

כעין תשלום על מאות שנים של עבודת פרך... 

לפתע נשמע קול רעש אדיר במחנה, קולות תופים ומחולות הדהדו בכל האיזור, 
הייתה זו מרים הנביאה שקראה לכל נשות ישראל הצדקניות: "בואנה ונשיר לקב"ה, 
הבה ונודה לו על הניסים הגדולים שעשה עמנו" כשמייד אחריה מוציאות כולן את 

התופים ומצלצלות בהם מתוך שמחה עצומה, בהלל והודאה לה'. 

את התופים האלו, הן הכינו כבר במצרים, עוד בעיצומם של ימי הגלות והשיעבוד 
ממצרים,  הגאולה  בשורת  את  הבשורה,  את  כששמעו  מייד  והמפרכים.  הקשים 
שבישר להם משה רבינו, הן לא היססו ולא חששו. מצבו של עם ישראל רק הלך 

והחמיר, אבל הן לא התבלבלו מכל זה. 

באמונתם התמימה והפשוטה הן ידעו כבר אז שדברי משה, נביא ה' – הם אמת 
לא  אחור  מדבריו  אחד  דבר  עינינו,  למול  למציאות  ותהפוך  שתתגשם  מוחלטת 
ישוב ריקם. אם משה הבטיח שבקרוב נצא ממצרים – זה מה שהולך לקרות! הרי 
ברור, שהדבר היחיד שהן מצאו לעשות באותם ימים – הוא רק להכין את התופים, 

המיועדים לריקודים הסוערים של גאולת עם ישראל מגלות מצרים. 

וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות 
בשורת  את  ישראל  לעם  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  בישר  ה'תנש"א,  בשנת 
הגאולה. הוא הודיע להם בנבואה ברורה: בדור שלנו זה קורה! הוא מגיע וגואל 
אותנו בגאולה נצחית ושלימה שאין עוד גלות אחריה. ושוב אלו הן, נשות ישראל 
ותמימות  פשיטות  באותה  הנביא.  בדברי  שלימה  באמונה  שמאמינות  הצדקניות 

נפלאה הן מתחילות להתכונן לרגע המיוחל. 

בכ"ח טבת ה'תשנ"ב התקיים ב-770 כינוס ענק – "סעודת קבלת פנים למשיח 
פנים  "קבלת   – ומרתקת  מקיפה  )סקירה  נשים.  אלפי  של  בהשתתפותן  צדקנו" 
שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  והתייחסויות  מענות  את  המביאה  צדקנו"  למשיח 

לכינוס זה – מופיעה בראשית קובץ זה(.
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בכתבה שלפניכם, נבוא בסקירה על המשך פעולותיהן של נשי חב"ד בעניין זה – 
ושיאם בערב השירה המיוחד, הערב בו העבר וההווה התחברו יחדיו, כשנשות ישראל 
בדור השביעי שיחזרו את מעשיהן של נשות ישראל היוצאות ממצרים ויצאו גם הן 

בתופים ובמחולות – לקראת הגאולה האמיתית והשלימה. 

של  רצופים  יום  "ששים  ישנם  השנה  כי  ושוב  שוב  הרבי  מזכיר  אדר  חודש  בימי 
שמחה" ומברך שכל הענינים הבלתי רצויים "יתבטלו בששים" על ידי השמחה של 

חודש אדר. מאוחר יותר יראו זאת החסידים כרמז לאירועים שהתרחשו בחודש זה...

ימים מזעזע את החסידים מאורע הירצחה על קידוש ה' של אחת מנשות  באותם 
על  זעק  בה  יוצאת-דופן  שיחה  הרבי  נשא  אדר  ט'  ביום  ה'שבעה',  בסיום  השכונה. 
העיכוב המבהיל של הגאולה. הרבי אמר כי "לגמרי לא מובן מה קרה כאן..." וביאר 

באריכות את מסירות נפשה של הנפטרת – אישה צעירה עם ילדים קטנים.

והרבי המשיך במילים מבהילות וביטויים נוראים "מה יוצא לנו מזה שנישאר עם 
יעזור  ומה  והקב"ה מעכב את הגאולה רח"ל היל"ת אפילו בעוד רגע אחד..  שאלה 
לומר עוד טענה, ומה יכולים עוד לעשות.. ניסו כבר באופן של שישים ימי שמחה וניסו 

בכל האופנים ועדיין לא בא... 

גאולה  די  ניטא  "ס'איז  לב:  מפלחת  נוראה  בזעקה   770 את  הרבי  זיעזע  וכאן 
האמיתית והשלימה בפועל.. ומה יעזור שנחזור זאת שוב פעם ואח"כ ירשמו זאת.. 
בהתרגשות  נאמרה  השיחה  בפשטות...  והשלימה  האמיתית  גאולה  די  ניטא  ס'איז 
היו  הדברים  הזמן,  רוב  במשך  עצומות  הק'  כשעיניו  לתיאור,  ניתנת  בלתי  ומרירות 

בנימה עזה והסטענדר התנדנד כמה פעמים במהלך השיחה... 

הכנת התוף לכבוד ההתגלות 
כמו מאורעות רבים בתקופת התגלות מלך המשיח, גם הסיפור הזה התחיל מאישה 
חב"דית פשוטה – הגב' חווה כהן משכונת קראון-הייטס. בעקבות התחממות האווירה 
ושיחותיו המופלאות של הרבי שליט"א אודות התקופה המיוחדת, היא הכינה בביתה 
בעת  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  פני  את  לקבל  איתו  לצאת  על-מנת  מיוחד  תוף 

התגלותו הקרובה. 

את התוף היא הניחה במקום בולט בוויטרינה שבסלון ביתה, כשהוא עומד מוכן 
ומזומן לרגע ההתגלות. במרכז התוף התנוססה בגאון הכרזת קבלת המלכות, שהחלה 
להישמע באותה תקופה: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", בכתב 
"שירו  "שירו לה' שיר חדש" ובתחתית התוף נכתב  מתעגל מלמעלה הופיע הפסוק 

לה' כי גאה גאה". 

השיחה המיוחדת  – "על דבר מעלת נשי ובנות ישראל תחיינה בדור זה" 
בעוד התוף מונח בביתה של גב' כהן, כמה חודשים לאחר מכן דיבר הרבי שליט"א 
מיוחדת  בצורה  והאריך  בשלח  ב(פרשת  ו)בפרט  בא  בפרשת  השבת  בהתוועדויות 
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ויוצאת-דופן על פעולתן של הנשים בזירוז והבאת הגאולה. הרבי אף הוציא לאור 
שיחה מוגהת מיוחדת מהתוועדויות אלו הנושאת את הכותרת היחידה במינה: "על 

דבר מעלת נשי ובנות ישראל תחיינה בדורנו זה". 

והתמסרותו  הריי"צ בהתעסקותו  חידושו של הרבי  זו, מבאר הרבי את  בשיחה 
לפעול ולהשפיע גם על נשי ובנות ישראל, בפרט על ידי הדגשת מעלתן המיוחדת. 
והרבי  עיקריים  בענינים  לאנשים  הנשים  בקדימת  לכך,  המקור  את  מביא  הרבי 
הטעם  "שהרי  הרבי:  מסביר  )ובהערה  העיקר  הוא  ועתה  "ועוד  ואומר:  ממשיך 
דקדימתן במתן תורה ובנדבות המשכן שייך גם בכל הדורות שלפני זה"( – שייכותן 

המיוחדת להגאולה: 

ממצרים"  ישראל  נגאלו  הדור  באותו  שהיו  צדקניות  נשים  "בשכר  חז"ל  אמרו 
ועד"ז בנוגע לגאולה העתידה לבוא, עלי' נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
נפלאות" שתהי' בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור, כמארז"ל "אין הדורות נגאלים 
אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור". ובפרט ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל שדור 
הצדקניות  הנשים  ועפ"ז,  ממצרים,  שיצא  הדור  של  גלגול  הוא  העתידה  הגאולה 

שבדורנו שבזכותן נגאלים, הן הן הנשים הצדקניות שבזכותן יצאו ממצרים." 

הרבי ממשיך ומאריך בביאור מעלתן של הנשים ושירתן של מרים ודבורה ובסוף 
השיחה יוצא הרבי ב"הוראה מיוחדת ועיקרית בנוגע לענין השירה": 

להם  עושה  שהקב"ה  שבדור  צדקניות  היו  "מובטחות  מצרים  שביציאת  "כשם 
נסים והוציאו תופים ממצרים", כך גם בהגאולה מגלות זה האחרון, שנשי ישראל 
שתיכף ומיד ממש באה  ובוודאי מובטחות הן  הצדקניות צריכות להיות מובטחות 
האחרונים(  הגלות  )ברגעי  תיכף  שמתחילות  ועד  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 

בהשירה ובתופים ובמחולות, על בוא הגאולה האמיתית והשלימה! 

את  שיביא  מהקב"ה  והדרישה  הבקשה  התפילה,  עם  ביחד  יותר:  ובפרטיות 
ומרירות על אריכות הגלות,  הגאולה תיכף ומיד ממש, שהיא מתוך רגש של צער 
שבאה לידי ביטוי בהצעקה מקרב ולב עמוק "עד מתי, עד מתי, עד מתי"!... חדורות 
הן )גם ובעיקר( ברגש השמחה, ושמחה גדולה ביותר שבאה לידי ביטוי בהשירה, 

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

גם בשבועות הבאים, כמעט בכל שיחה הזכיר הרבי את נשי ובנות ישראל והאיר 
צדדים נוספים במעלתן המיוחדת. בתחילת חודש אדר, התרחש המאורע המזעזע 
בו נרצחה הגב' פעשע לאה לאפיין הי"ד מתושבות השכונה, גם לאירוע זה התייחס 
ה'שבעה'  בסיום  ומרעידת-לב  מיוחדת  שיחה  נשא  ואף  השבת  בהתוועדות  הרבי 
שלה – בט' אדר ראשון. השיחות הללו, שלוו בדברים מופלאים אודות הנשים, יצרו 

תסיסה בקרב נשות השכונה והביאו את הפעולה הבאה. 

ערב השירה ההיסטורי – מוצאי שבת פרשת תצווה 
עריכת  על  הייטס  בקראון  חב"ד  נשי  החליטו  המיוחד,  השיחות  רצף  בעקבות 
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ירקדו הנשים בתופים ובמחולות לכבוד הגאולה. הערב תוכנן  ערב שירה מיוחד בו 
שליט"א  המשיח  מלך  לרבי  נמסרה  אודותיו  וההודעה  תצווה  פרשת  שבת  למוצאי 
שהשיב במענה ברכה: "ויהא בהצלחה רבה, אזכיר על הציון" תשובה שעודדה מאד 

את מארגנות האירוע והכניסה את ההכנות לקראתו להילוך גבוה. 

אותה שעה היסטורית ומרגשת לא תמוש לעולם מזכרון המשתתפות, כולן היו שם. 
תינוקות בזרועות אימותיהם, לצד הקשישות שבנשות ה'שכונה' – כולן התכנסו יחד 
באולם השמחות הגדול של "אהלי-תורה" לשעה ארוכה של אמונה, שמחה וריקודים 
כי  לומר  ניתן  ביותר,  ומלהיבה  לוהטת  הייתה  האווירה  השלימה,  הגאולה  בוא  על 
הקירות ממש רקדו יחד עם משתתפות האירוע. כמובן שהערב, על כל פרטיו התנהל 

לפי כל כללי הצניעות. 

כמו נשות ישראל קודם גאולת מצרים, כך גם אותן נשים, הכינו תופים מיוחדים 
חווה כהן,  לקבלת פני משיח, איתם רקדו ושמחו בשמחת הגאולה באותו ערב. גב' 
השתתפה גם היא באותו ערב והביאה איתה את התוף שהכינה. נשים רבות נוספות 
את  לראות  מיוחדת  התרגשות  זו  הייתה  כולן  עבור  אבל  תופיהם,  את  איתן  הביאו 
התוף הזה, עליו מתנוססת הכרזת 'יחי אדוננו' המבטאת כל-כך את תוכן הריקוד ואת 

שאיפתן של המשתתפות כולן, להתגלותו של הרבי כמלך המשיח. 

במהלך הריקודים, עבר התוף הזה מיד ליד והסתובב בין כל הנשים, אז עלה הרעיון 
בלב המשתתפות להגיש את התוף הזה לרבי שליט"א, להביא אותו כ'תשורה' מערב 
השירה של נשי ישראל – לכבוד התגלותו הקרובה. את הרעיון הן הציעו לגב' כהן 
המיוחד,  התוף  את  בשמן,  לרבי  ולהגיש  חב"ד  ובנות  נשי  את  לייצג  ממנה  וביקשו 

בחלוקת הדולרים שלמחרת, ביום ראשון. 

הרבי מקבל את התוף בחיוך רחב
ונותן דולר נוסף – עבור ה'צלצלי תרועה'... 

גב' כהן לא ידעה את נפשה מהתרגשות. כבר למחרת, היא מצאה את עצמה עומדת 
בתור הארוך של חלוקת הדולרים, מחכה בין אלפי הנשים הממתינות לקבל דולר מידו 
הקדושה של הרבי שליט"א. היא לא הגיעה רק לקבל דולר, ביד רועדת היא אחזה את 
היא  כשכעת  הגאולה,  לכבוד  חודשים  כמה  לפני  הכינה  אותו  התוף  המיוחד,  התוף 
עומדת לבוא ולהגיש אותו לרבי, לתת אותו במתנה בשם נשי חב"ד ובשם כלל נשי 

ובנות ישראל. 

כדי שלא ייעצרו המילים על לשונה מרוב התרגשות, ברגע שתעמוד מול המלך, היא 
תכננה מראש את אשר תאמר, כשכל זמן ההמתנה היא משננת במוחה את המילים, 
כמו נאחזת בהם בכל כוחה לבל יברחו מפיה טרם אמירתם. כשהיא מלווה בשניים 
מחברותיה שעמדו לצידה, היא ניגשת אל הרבי שליט"א, כשהתוף בידה. גם בצפייה 

בצילום הוידיאו מהמעמד, עוברת צמרמורת בליבו של כל חסיד...

"דאס איז פאר די רעבע  כשדמעות בעיניה, היא אומרת בקול מלא רגש ואמונה: 
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פורץ  א שמחה  מיט  נאכטן  ג'עטאנצן  האט  ווייבערס  די  תוף  דעם  מיט  שליט"א, 
פון כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מלך  אין התגלות  גדרים, מיט א ביטחון  אלע 
המשיח, מיד ממש צום גאולה שלימה" ]=זה עבור הרבי שליט"א, עם התוף הזה 
רקדו אתמול הנשים, בשמחה פורצת כל הגדרים, מתוך ביטחון בהתגלות של כ"ק 

אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, מיד ממש לגאולה השלימה[ 

חיוך מיוחד מתפשט על פניו של הרבי באותו רגע, חיוך של שביעות רצון ונחת 
הקדושה,  בידו  כשהדולר  עמו.  המלכת  את  המקבל  מאושר  מלך  של  חיוך  רוח, 
מצביע הרבי על התוף ואומר,שואל: "דאס איז לאזן בא מיר מסתמא?" ]=את זה 
תשאירו אצלי מסתמא[ הגב' כהן משיבה בהתרגשות "יא" ]כן[ והמזכיר, הרב גרונר 

לוקח את התוף ומניח אותו בין חפציו של הרבי. 

הרבי שליט"א מגיש לה דולר אחד ואומר "וועט זיין ברכה והצלחה" ומיד נותן 
דולר נוסף, תוך כדי שמצביע לכיוון התוף: "דאס איז פאר די 'צלצלי תרועה' – ווי 
דאס אנגרופען אין תהלים, אלץ זיין אין א גוטע שעה" ]זה עבור ה'צלצלי תרועה' 
– כפי שזה נקרא בתהלים, שהכל יהיה בשעה טובה[ והרבי נותן לשני הנשים שליוו 

אותה ואומר "דאס איז פאר אלע כיתה" ]זה עבור כל הכיתה[. 

מלך  התגלות  ימי  דברי  של  ההיסטוריה  בדפי  זהב  באותיות  נחרט  הזה  הרגע 
המשיח. ברגע זה ניתן האות. הרגע בו גם 'מלמעלה' קיבלו את הכרזת והמלכת העם 
'מלמטה', את הקריאה להתגלותו של הרבי שליט"א, הבאה מתוך שמחה עצומה 

ובקול שירה וזימרה: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". 
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נשי חב"ד בירושלים מסתפקות – הרבי מכריע!
בנושא  עצומה  התעוררות  אחריו  הביא  טבת,  בכ"ח  שנערך  המלכות  קבלת  כינוס 
אורגנו  רבים  במקומות  חב"ד',  ובנות  'נשי  סניפי  בכל  כלל-עולמית  לתסיסה  וגרם 
אירועים דומים, כשרבים מהם זוכים לברכתו של הרבי שליט"א )בתור דוגמא נציין 

רק את נשי חב"ד בפריז, שכתבו לרבי כי הן מתכננות לערוך התועדות 'מלוה מלכה' 

לקבלת פני משיח במוצש"ק בשלח וזכו למענה בערב השבת: "ויהא בהצלחה רבה 

והזמן גרמא. אזכיר עה"צ"(. 

הנשים  רצו  שבט,  ובחודש  ההתעוררות  הגיעה  בירושלים  חב"ד  נשי  לארגון  גם 

לערוך כינוס גדול לנשות הסביבה שיעסוק בעניין זה של קבלת מלכותו של הרבי מלך 

המשיח, גם באמצעות חתימות וכיו"ב. אלא שכאן היו חילקי דעות, חלק מהנשים רצו 

בעריכת האירוע וחלק שני צידדו כי הוא עלול להביא לתוצאות לא-רצויות ועירערו 

על נכונות העניין. 

אז הועלתה ההצעה ששני הצדדים ישלחו לרבי את סברותיהן בשני פתקים נפרדים 

סברתן  את  לרבי  לכתוב  התיישבו  הצדדים  ושני  התקבלה  ההצעה  כאחד,  שיימסרו 

וטענותיהן. כשהתקבלו הפתקים והמזכיר הגיש אותם לרבי, לקח הרבי בידיו הקדושות 

את הפתק הראשון – בו נכתבה דעתן של התומכות בארגון הכינוס וביקש להשיב עליו 

את המענה: "ויהא בשעה טובה ומוצלחת אזכיר עה"צ".

של  דעתן  נכתבה  בו   – השני  בפתק  אחדות  שניות  במשך  הרבי  עיין  מכן  לאחר 

השוללות את קיום הכינוס בטענה שזה עלול לרחק וכו', הרבי ביקש שוב את הפתק 

הראשון והניחו מעל השני, לאחר העיון בו הניח הרבי את הפתק השני בצד, ומסר שוב 

את הפתק הראשון למזכיר והורה לו: איבערגעבן זיי דעם ענטפער" ]למסור להן את 

המענה[. 

כמובן שאחרי תשובתו הברורה של הרבי הוסרה ההתנגדות לכינוס, שאורגן ברוב 
גודל  ניכר  בה  תשובה  תחילתו,  לפני  נוספת,  מיוחדת  לתשובה  זכה  ואף  והדר  פאר 
הנחת-רוח של הרבי ורצונו שיוסיפו בבשורות טובות כאלו: "הזמן גרמא וכו' ויוסיפו 

בבשורות טובות. אזכיר עה"צ". 

נחתום את הפרשייה בתשובה מענינת שקיבלו נשי חב"ד בקראון-הייטס, במענה על 
תוכנית גדולה לפירסום זהותו של מלך המשיח בעולם כולו, על התוכנית שהכניסו ענה 
הרבי: "תפקיד כל הנהלה והנ"ל בכלל לנהל כפי שכלם ולא לשאלני ושאני אתבונן, 

שפרושו שאני מנהל, ודי בהודעה כפשוט, אזכיר עה"צ". 

באמונה  להאמין  כולו  היהודי  והעם  ישראל  ובנות  נשי  היום, ממשיכות  ועד  מאז 
שלימה בנבואתו של הרבי שדורנו זה הוא דור הגאולה. ולפעול במלוא המרץ וללא 
לקראת  צדקנו,  משיח  שליט"א  הרבי  פני  לקבלת  כולו  העולם  את  להכין  הפסקה 

התגלותו המלאה והמושלמת תיכף ומייד ממש! 



לזכות 
אבינו היקר והאהוב 

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
נביא הדור ומנהיגו 

יתגדל שמו ויתפרסם לכל אנשי הדור ויצליח בהצלחה אלוקית נפלאה 
וינצח בכל מלחמותיו ויבנה מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

ויתקן עולם במלכות ש-ד-י ויכירו וידעו אותו כל יושבי תבל 
ותיגלה ותיראה ותתפשט מלכותו בעולם כולו 

בהתגשמות נבואתו העיקרית "הנה זה משיח בא" 
בהתגלותו המלאה והמושלמת בגאולה האמיתית והשלימה 

תיכף ומייד ממש! 


