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הבולט  במאפיין  להבחין  היה  ניתן  המן,  גזירת  בזמן  עוד 
כנגד  הניסית  עמידתו  את  סימל  שגם  מה   - העם  בקרב 
הגזירה - האחדות. אותו דבק שאיחד את חלקי העם לגוף 

אותה  ה',  אל  הקוראים  אחד 
בשושן  היסטורית  התאספות 
יחד  ילדים   22,000 של  הבירה 
ובעיקר  היהודי,  מרדכי  עם 
החלטה אישית של כל אחד, שלא 
במסירות  מהיהדות,  להפרד 
מסירות  לצד  האחדות,  נפש. 
במגילה  נאמר  שעליה  הנפש 
היהודים...",  וקיבלו  "קיימו 
מה  קיימו   - חכמינו  )ובפירוש 
גזירת  בזמן  רק  קיבלו.  שכבר 
באופן  התורה  את  קיבלנו  המן, 
ממתן  בשונה  ושלם,  פנימי 
תורה שאז היה מוטיב של כפיה 
והכרח( יוצרים יחד נס אדיר וחג 

נצח שאין שמח כמוהו.

נועדו  לאביונים,  ומתנות  מנות  משלוח  החג,  מצוות  גם 
להרבות אחדות ואהבה בן איש לרעהו.

3 ימים, 4 מצוות
אך למרבה הפלא, דווקא לחג זה מועד בלתי אחיד. בעוד 
ובדומותיה  בירושלים  באדר,  בי"ד  חוגגים  העולם  בכל 
היום  לזכר  ובעיקר  טעמים,  בכמה  נעוצה  החלוקה  בט"ו. 
הנוסף שניתן ליהודי שושן 'לשלוט באויביהם', מה שדחה 
כל  על  והשפיע  בחודש,  ט"ו  ליום  בשושן  החגיגות  את 
הערים המוקפות חומה, כמו ירושלים עיר הקודש, שפורים 

יחגג בהן ב'שושן פורים'.

את  ומאחדת  הנדירה,  קביעותה  עם  זו,  שנה  מגיעה  וכאן 
עם ישראל בחלק גדול ממצוות החג. בשנה זו, בה מציינים 
את 'פורים המשולש' יקראו 
ובעונה  בעת  המגילה  את 
באותו  העולם  בכל  אחת 
יום, ובכך יורם נס האחדות 

לכל עם ישראל יחדיו. כדי להוסיף באחדותם של ישראל, 
קורא הרבי שליט"א מלך המשיח לתושבי הערים שאינם 
משלוח  מנהגי  את  לעשות  המשולש,  פורים  את  חוגגים 
בשנה  לאביונים  ומתנות  מנות 
זו, גם ביום ראשון, ובכך להוסיף 

באחדותם של ישראל.

אחדות זו, היא הטעימה הנכונה 
והשלימה  האמיתית  מהגאולה 
ארבעת  בתוך  גם  רמז  המוצאת 
מקרא מגילה  המצוות של החג: 
משלוח  ביום(  וגם  בלילה  )גם 
מנות )לפחות שתי מנות אכילות 
לידיד, או אשה לרעותה( מתנות 
מתנות  שתי  )לפחות  לאביונים 
ומשתה  שונים(  עניים  לשני 
הפורים(  ביום  )סעודה  ושמחה 
באמונה  חדורים  אלו  וכל 
המשיח  מלך  בהתגלות  האיתנה 

- הרבי שליט"א.

כולם יחד
דווקא התאחדות זו, שנקרית לידינו השנה, יחד עם העיר 
את  מחזקת  השנה,  כל  עינינו  נשואות  אליה  ירושלים, 
הציפיה וההכנה, לקראת הפיכתה של העיר בקרוב ממש, 
לבירת העולם כולו, כאשר יגיעו לכאן, תיכף ומיד, על גבי 
ענני שמיא, כל בתי הכנסת ובתי המדרש מחוץ לארץ כדי 
בית  כשבראשם  השלישי,  המקדש  לבית  בצמוד  להיקבע 
יורק, שיעמוד בראש  רבינו שבבבל, בית משיח 770 בניו 

כל בתי כנסיות אלו, צמוד לבית המקדש.

כך גם חג הפורים עצמו, עליו נאמר כי לא יתבטל לעתיד 
חשיבות  את  יראו  לא  בהם  הנעלים  בזמנים  גם  לבוא. 
ומעלת הימים הטובים, הרי שיום גדול זה, ימשיך להיות 

מצויין ליום חג ושמחה.

הבה ננצל ימים אלו, להרבות בהם באהבת ישראל מתוך 
את  ומביאה  הגבולות  כל  את  הפורצת  אמיתית  שמחה 

התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

ריקודי קידוש לבנה
פרשת  שבת   - האחרונה  שבת  במוצאי 
מעמד  השלישית  בפעם  התקיים  תרומה, 
משיח  פני  לקבלת  מרכזי  לבנה  קידוש 
ל'ארמון  המיועד  המקום  ברחבת  צדקנו 
למלך המשיח'. מעמד זה, שנערך ברוב עם, 
הוועד  של  הרוחניות  מהפעולות  חלק  הינו 
לבניית הארמון לרבי שליט"א מלך המשיח 
שזו  לאחר   - הבניה  לזירוז  חב"ד  בכפר 

מתעכבת במשך שנים ארוכות. 

Keep The order
היוצר  מאת  ומלהיב  חדש  קליפ  סינגל 
מביא  גרוסברג  ברק  החב"די  והגיטריסט 
נח  בני  מצוות  ו-7  והעולם  ה'  אחדות  את 
צבר  הקליפ  רוק.  מוזיקת  בסגנון  באנגלית 
סיקור  וגרר  צפיות  ל-100,000  קרוב  כבר 

וראיונות עם היוצר בערוצי מדיה ורשת. 

משיח קידס אונליין
נחתם בהצלחה קמפיין מימון ההמונים של 
שפועל  לשלוחים  הווירטואלי  הספר  בית 
הלמידה  לפני  הרבה   - בהצלחה  שנים 
קידס'  'משיח  הקורונה.  עידן  של  מרחוק 
מספק מסגרת למידה למאות ילדי שלוחים 
נידחים  במקומות  העולם  ברחבי  הפזורים 
שבהם אין תלמודי תורה. הקמפיין עבר את 
יעד המקור - 400,000 ש"ח והתקדם ליעד 

הבונוס. 

מקרא מגילה, אחדות וגאולה
 בתמונה: הרבי שליט"א מלך המשיח

אוחז בידו הקדושה את המגילה

שלשה ימים של 
שמחת הגאולה

ארבעת מצוות החג, מתחילות באות מ' ומזכירות לנו את האיחול העיקרי השייך לחג זה - משיח! דווקא 
השנה יש לנו את ההזדמנות המיוחדת להתאחד כולם יחד באותו יום למצוות החג בכל העולם כולו
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פורים הוא חג מיוחד. על כל שאר החגים נאמר בגמרא 
שהם "עתידים להיבטל בימות המשיח" ואילו חג הפורים 
אינו מתבטל לעולם, כמו שכתוב במגילה "וימי הפורים 
האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם".

]חשוב לציין: מכיוון שהתורה היא נצחית ולא יכול לחול 
יתבטלו  הכוונה שכל החגים  אין  ושלום,  שינוי חס  בה 
האלוקי  שהאור  היא  המשמעות  אלא  חלילה,  לגמרי 
יורגש כלל ביחס לאור הגדול של  המתגלה בחגים לא 
אור  בפני  נר  כמו  יתבטלו,  החגים  וממילא  הגאולה, 
השמש. חוץ מחג הפורים – שבו השמחה גדולה כל כך 

עד שהיא לא מתבטלת אפילו ביחס לאור הגאולה[.

ויש להבין: מה מיוחד כל כך בפורים שהוא נעלה יותר 
משאר החגים ואפילו משלושת הרגלים )פסח, שבועות 

וסוכות( ושדווקא הוא יישאר חג גם בגאולה?

החג של הילדים
וההסבר לכך: בפורים יש חידוש מיוחד שאין בכל התורה 
והמצוות. התורה – הגם שהיא נצחית ואקטואלית בכל 
זמן ובכל מקום, ילדים קטנים לא חייבים לקיים אותה, 
זאת  רק החל מגיל שלוש עשרה שנים. לעומת  כי אם 
פורים הוא חג שקשור במיוחד, ודווקא לילדים, כי הם 

היו חלק משמעותי וחשוב בכל תהליך הנס.

הגזירה  חתימת  לאחר  שמיד  במדרש  שמסופר  וכפי 
יצא  ושלום(,  )חס  ולאבד  להרוג  להשמיד  הזדונית 
המן מארמונו של אחשוורוש ופגש את מרדכי כשהוא 

משוחח עם שלושה ילדים קטנים שחזרו מבית הספר.

בבית  היום  למדו  הם  מה  הילדים  את  שאל  מרדכי 
"אל תירא מפחד  וחזר על הפסוק  הספר, האחד השיב 

והשלישי  ותופר...",  עצה  "עוצו  אמר  השני  פתאום...", 
את  מרדכי  שמע  וכאשר  הוא...".  אני  זקנה  "ועד  אמר 
תשובותיהם של הילדים, שמח שמחה גדולה על הסימן 
המדויק שאין מה לפחד או לחשוש מגזירת המן הרשע.

ההמשכיות היהודית
דווקא מילדי ישראל זכה מרדכי לשמוע ולהתבשר על 
מפלתו המוחצת של המן שבא תבוא, כי נצחיותו של עם 
ישראל תלויה דווקא בילדים – דור ההמשך, ולכן דווקא 

הם היוו גורם מרכזי וחשוב בתהליך הנס. זו גם הסיבה 
שהמן הרשע רצה לשלוח את ידו בילדים תחילה.

עשרים  מרדכי  אסף  כיצד  מסופר  המדרש  בהמשך 
קרבן  של  הלכות  אותם  ללמד  תינוקות  אלף  ושתיים 
לכאורה  קיים(.  המקדש  שבית  בזמן  )הנהגות  העומר 
זה סיפור לא מובן בכלל – האם בזמן שגזירה כה קשה 
לא  שכלל  הלכות  ללמד  המתאים  העיתוי  זה  מרחפת 
ובכלל  חרב,  המקדש  )בית  הזמן?!  לאותו  רלוונטיות 
ולא  המקדש  בבית  הכוהנים  על  שמוטלת  מצווה  זו 
על ילדים קטנים(, אלא שמרדכי רצה לחנך ולהשריש 
בזמן  שאפילו  וקדושתה,  התורה  נצחיות  את  בילדים 
שאין את בית המקדש לומדים את ההלכות של התורה – 
"לשמה". והגנה רוחנית זו היא שביטלה את גזירתו של 

המן והצילה את כל בני ישראל.

חינוך - סוד הנצח היהודי
בגאולה  אפילו  בפורים  ונשמח  שנחגוג  הסיבה  זו 
האמיתית והשלימה, כי זהו חג נצחי הקשור עם נצחיותו 

של עם ישראל.

ילדי  חינוך  עם  להתעסק  חשוב  כמה  מובן  זה  מכל 
גיל  קודם  עוד  ורכים,  קטנים  בהיותם  ודווקא  ישראל, 
שלוש עשרה, שאז קל יותר להחדיר בליבם את האמונה 
הפשוטה בהשם, וזה הדרך להמשיך את קיומו של עם 

ישראל לנצח.

לגאולה  ומיד  תיכף  באים  פורים  שמגאולת  והעיקר 
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

)ע"פ שיחת חג הפורים תשמ"ה(

כשכל החגים יחווירו, פורים עוד יהיה בשיא

ונשמע קולו
עבודה  לעשות  יש  מדוע  הטוענים...  יש 
לצאת  נחוץ  מדוע  גדול?  רעש  בקול  זו 
שיהודים  רם,  בקול  שם  ולזעוק  לרחוב 
בפתחי  מזוזות  יקבעו  תפילין,  יניחו 
התנהגות   – וכדומה  צדקה  יתנו  בתיהם, 
בדורות  כזאת  בסערה  נעשתה  שלא 
לפי  היא:  לכך  התשובה  הקודמים?! 
של  בדור  נמצאים  אנו  הסימנים  כל 
הנמוכה  בדרגה   – דמשיחא'  'עקבתא 
אפוא  צריך  המעיל".  "שולי   – ביותר 
להיות  צריכים  המעיל  שבשולי  לדעת, 
יהודים  של  שהכניסה   – ה"פעמונים" 
באופן של  היא  "אל הקודש",  כזה  מסוג 

"ונשמע קולו".

)לקוטי שיחות כרך טז שיחה ב לפרשת תצווה(

שמן זית זך כתית למאור   )תצווה כז, כ(
של  המספרי  כערכן  שנה   420 עמד  השני  המקדש  בית 
האותיות "כת". והבית הראשון עמד 410 שנה, כערכן של 
- 830 שנה. והפסוק  וביחד "כתית" שנים  "ית",  האותיות 
ממשיך: "כתית – למאור" כלומר, שני הבתים הקודמים אכן 
לבית השלישי.  "למאור"  וחרבו, על מנת להגיע  "נכתתו" 
לבית המקדש  נזכה בקרוב ממש  עבודתנו,  שכן בעקבות 

השלישי בבחינת "מאור", כמו השמש שאינו חרב לעולם.

)בעל הטורים(

וימי הפורים האלה לא יעברו   )אסתר ט, כח(
נמצא במדרשים, שכל המועדים בטלים וימי הפורים לא 
וקשיא:  יעברו".  "וימי הפורים האלה לא  בטלים, שנאמר 
והא כתיב לא תוסף על הדבר, ולא תגרעו ממנו! ומי הוא 

שיאמר שיתבטל אפילו אות אחת מן התורה? תשובה: דעתי 
הפשוטה, כי אלו המדרשים וכיוצא בהם מדברים לימות 
והתענוג,  והמנוחה  והשמחה  הטובה  שתרבה  המשיח, 
עד שיהיו כל הימים שווים אצל בני אדם כאילו נתבטלו 
שתתבטל  ולא  למועד.  חול  בין  הפרש  שאין  המועדים, 
המצווה חס ושלום. אבל ימי הפורים יהיו נזכרים ונעשים, 

אף על פי שאינם מן התורה...

)רדב"ז(

לקיים את אגרת הפורים הזאת   )אסתר ט, כט(
לימות  ליבטל  עתידין  הכתובים  וכל  הנביאים  ספרי  כל 
כחמישה  קיימת  היא  והרי  אסתר,  ממגילת  חוץ  המשיח, 
חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין 

לעולם.

)רמב"ם(

דווקא מילדי ישראל זכה 
מרדכי לשמוע ולהתבשר 

על מפלתו המוחצת של המן 
שבא תבוא, כי נצחיותו של 

עם ישראל תלויה דווקא 
בילדים – דור ההמשך 

ניו-יורק באר שבע  תל אביב   חיפה  לפי שעון חורף    ירושלים 

17:26   17:17   17:04  17:14  16:59   הדלקת נרות 
18:26   18:15   18:13  18:14   18:12   יציאת השבת  

הפטרה: אתה בן אדם - ה' אלוקים )יחזקאל מג, י-כז( בירושלים ובערים ה'מוקפות': הפטרת 'כה אמר'



   מענדי ליפשנפלאות עכשיו

   י"ד - כ' אדרמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

כך פורצים את כל המחסומיםפרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' כלים. פרק ט-יא.
פרק יב-יד. 
פרק טו-יז.
פרק יח-כ.

פרק כא-כג.
פרק כד-כו.

פרק כז-כח. הל' מקוואות. פרק א.

הל' גירושין. פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
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היחידות של חלוץ 
חיל האויר הישראלי 

חלק ראשון מסיכום שכתב מפקד בסיס חיל האוויר הישראלי תא"ל רן 
פקר מפגישתו ב'יחידות' עם הרבי שליט"א מלך המשיח בשנת תשל"ה 
- במהלכה שמע דברים מיוחדים בנושא ביטחון ארץ הקודש והנהגתה: 

)נכתב לאחר הפגישה בראשי פרקים והתרשמות כללית(

חביב, עירני, פיקח, מגיב מהר, ברק בעיניים, מחייך ונראה ידידותי 
מאד. מכובד, מדבר עברית מסורתית. מתבל דברים לעיתים באנגלית 
ובאידיש. מצטט את בן גוריון, נותן דוגמאות מהגמרא ומציין דברים 

שנכתבו בעיתונים. 

חדר צנוע ולא מסודר, מרוהט בפשטות. ערימות ספרים בכל פינה. 
האזין.  ממש  בהקשבה,  שמע  דקות.   10 כמו  נראו  ועשרים  שעתיים 
ענה  מאוד,  התענין  השיחה.  בכל  שלוש  פעמיים  אולי  דברי  הפסיק 

באריכות, שאל שאלות מסוגים שונים. 

וגרונר  12 מזכירים אישיים בתחומים השונים. הרבנים קליין  לו  יש 
הארבעים,  בשנות  שניהם  הערב.  את  ניהלו  הבכירים(  )מזכיריו 

תקיפים, שקטים ונראה שהסביבה יראה מהם ומכבדת אותם. 

אולם התוועדות עצום )ליותר מ-2000 איש(. חדר הקלטות מודרני 
המשדר ישירות ל-26 ארצות ולתחנת רדיו ברחבי ארה"ב. מספר רב 
של תלמידי ישיבה מכל העולם סמוכים על שולחנו לתקופה של שנה 
כל אחד. מקבלים את כל מחסורם )מזון, לינה, לבוש, ציוד( ויושבים 

ולומדים בחדרי הלימוד שבבנין. 

הרב  תורתו.  את  מפיצים  ניו-יורק  בכל  מסתובבים  שלו  ה"טנקים" 
ומתמצא  אחד  עבודה  יום  אפילו  החסיר  לא  רבות,  שעות.  עובד 
עברית,  )אידיש,  שפות  מדבר  וחילוניים(.  )תורתיים  רבים  בשטחים 
רוסית, צרפתית, אנגלית וכו'..(. אחרי - שעה התחילו מזכיריו לפתוח 

הדלת מדי פעם במטרה להוציאני והוא גירשם. 

אחרי שעה וחצי התחילו להפעיל הזמזם שתחת שולחנו, סימן מובהק 
שהפגישה הסתיימה. שאלתי אותו אם הוא עייף, במטרה לוודא אם 
מעונין  הוא  עייף  לא  אני  שאם  ואמר  שלא  ענה  והוא  לצאת,  עלי 

לשאול עוד כמה שאלות. 

מהלך הפגישה

נקודות, בעיות ושאלתי כפי שהכנתי  בחלק הראשון העליתי מספר 
ביתר  הבהרה.  שאלות  ושואל  מתייחס  עונה,  כשהוא  בכתב  מראש 

הזמן דיבר בעיקר הרב כשאני רק עונה על שאלותיו. 

להפליא.  וידידותית  חופשית  שיחה  התפתחה  הפגישה  סוף  לקראת 
הרב השתמש בשמות ומושגים. כמו: בן-גוריון, אריק, רון, זוריק, כפר 
וכו'... כאילו מכירם אישית  ויתקין, הבסיס, תעלת סואץ, אבו-רודס 

ומתמצא בכל הקשור בהם. 

הנקודות שהועלו על ידי: 

-יחסינו בבסיס עם חסידי חב"ד )הסיפור על הימצאות החב"דניקים 
בבסיס בפרוץ מלחמת יום כיפור(. -ה"אני מאמין" שלי לאחר מלחמת 
מילה(.  לכל  והאזין  בעירנות  )עקב  הבאה  המלחמה  ולקראת   73

-תיאור שני השלבים שאחרי המלחמה )הפקת הלקחים ויישומם(. 

המשך בשבוע הבא.  

ברכה עם תאריך

רק צריך שהיהודי יהי' חכם, שזה נעשה על-ידי התורה ש"היא חכמתכם 
חכמתכם  "היא  אלא  ובבית-המדרש,  בבית-הכנסת  רק  ולא  ובינתכם", 
ובינתכם לעיני כל העמים", ואז בטלים המחסומים - כל האבנים, אפילו 
שנמצאים שם בני-אדם - היות ו"לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפץ יטנו".
)פורים תשל"ו(

כל  יועילו  לא  השם,  ברכת  לאדם  כשחסרה 
והמאמצים,  הניסיונות  המבטיחים,  הנתונים 
שאומר  כפי  הידיים.  מן  חומקת  המטרה 
הפתגם העממי: אם ה' לא עוזר לי, שום דבר 

לא הולך לי...

כזו הייתה תחושתם של משפחת חדד מבאר 
עצמו  את  מצא  המשפחה,  אבי  יניב,  שבע. 
הוא  עבודה.  מחוסר  אחד  בהיר  לא  ביום 
כמובן לא ישב על זרי הדפנה והמתין בבית 
לבוא הישועה אלא טרח, התאמץ וחיפש בכל 
כאבא  הן  חדש.  עבודה  מקום  למצוא  כוחו 
משפחתו,  של  הכלכלי  הגב  את  שמהווה 
בסוף  מחיר  יגבה  בבית  המתנה  של  יום  כל 
ובתשלום  הדירה  בשכר  במכולת,  החודש. 

החשבונות. 

העבודה  לשווא,  הייתה  טרחתו  כל  אך 
זאת הוא  המיוחלת איחרה מלהגיע. במקום 

מצא הרבה אכזבה ועגמת נפש.

חודשים,  וגם  נקפו  שבועות  חלפו,  הימים 
אובדי  היו  כבר  ואשתו  יניב  אין.  ופרנסה 
 - והדרדר  עצות. המצב הכלכלי בבית הלך 

והתסכול ואווירת החסר הלכו וטיפסו.

עזרה מלמעלה,  מוכרחים  הרגישו שהם  הם 
שתפתח  אמיתית  ברכה  לקבל  מוכרחים 
להם את צינורות הפרנסה. והם גם ידעו את 

הכתובת.

השכנה  של  הדלת  על  הידפקו  הם  'רחל', 
החבדניקית, רחל גוב-ארי, 'תשאילי לנו את 
שמעו  גוב-ארי  ממשפחת  ההוא...'  הספר 
פעמים רבות אודות האפשרות לכתוב לרבי 
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ב'אגרות 
ניסים  ולראות  ברכתו  את  לבקש  קודש', 

בעיניים גשמיות.

מכרכי  כרך  בשמחה  להם  השאילה  רחל 
לכתוב  כיצד  אותם  והדריכה  קודש  אגרות 

בעצמם. 

חגית העלתה על הכתב את כל השתלשלות 
האירועים, שטחה את מצבם העגום, וביקשה 
מעומק ליבה לראות בקרוב את ישועת השם 

ולקבל שפע וברכה בפרנסה.

חגית  התבוננה  המכתב,  כתיבת  לאחר 
המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של  בתמונתו 
דפי  בין  והכניסה  המכתב  את  בפיה  קראה 
ספר האגרות קודש במקום שנפתח בהשגחה 

פרטית. היה זה בכרך יא עמוד רא. 

הצלחה  "בברכת  שם:  נכתב  השאר  בין 
על  חן  תשואות   .  . בקודש  בעבודתם 
 .  . בעומר  ל"ג  ממפעל  הטובות  הבשורות 

מכאן ולהבא תהיה עבודתם כפול ומכופל".

למציאת  ברכה  כאן  שיש  הבינו  חדד  הזוג 
הוא  גם  בעומר  ל"ג  התאריך  עבודה.  מקום 
העבודה  מקום  שמציאת  הניחו  והם  בלט 
אך  רשב"י,  של  שמחתו  ליום  קשורה  תהיה 

היה זה באמצע החורף - חודש שבט.

הסגר  הקורונה.  נגיף  התפרץ  אחרי,  חודש 
יניב  של  ותקוותו  מיתון  ספג  המשק  החל, 
מה  בחל"ת.  אלפים  מאות  יותר.  עוד  דעכה 

הסיכוי...

עברו עוד מספר שבועות ויניב הוזמן לראיון 
העברי  בלוח  עיון  גדול.  במפעל  עבודה 
הדהים אותו: הראיון נקבע לל"ג בעומר! הוא 

כבר הבין שהנס עומד להתרחש.

הם  גם  השפיעו  והביטחון  הטובה  התחושה 
על הראיון, מנהלי המפעל היו מרוצים, חייכו 
אליו בידידות והודיעו לו בשמחה בסיום: מר 

חדד, נשמח לראותך מחר ב-8.

את  במוחש  לראות  זכו  חדד  משפחת  בני 
הרבי  של  הנבואיים  דבריו  התקיימות 
"הבשורות  אודות  המשיח  מלך  שליט"א 

הטובות ממפעל ל"ג בעומר"...  

כרכי אגרות קודש

'רחל', הם הידפקו על 
הדלת של השכנה 
החבדניקית, רחל 

גוב-ארי, 'תשאילי 
לנו את הספר 

ההוא...' ממשפחתה 
שמעו פעמים רבות 

אודות האפשרות 
לכתוב לרבי שליט"א 

מליובאוויטש מלך 
המשיח ב'אגרות 

קודש' ולראות ניסים
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רגש  שולט  בפרט,  הפורים  ובחג  בכלל  אדר  בחודש 
הוא במשפט המפורסם  לכך  והשמחה. המקור  הצחוק 
ואף  בשמחה",  מרבים  אדר  "משנכנס  בגמרא  המופיע 
על  מצביע  הנביא  אליהו  בו  בגמרא,  המובא  בסיפור 
העולם  בני  הם  כי  ומעיד  אנשים  המשמחים  בדחנים 
אנשים  כי  מוסיף  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הבא. 
שמחים הם לא רק בני העולם הבא, אלא עוד קודם לכן 
הם זוכים להיות בני העולם הזה, מכיוון שחייהם הרבה 
יותר טובים ומוצלחים. כיום אנחנו גם מורשים לשמוח 
הרבה יותר מאשר בעבר, כתוצאה מהתגלות זהותו של 
המשיח – הרבי שליט"א מלובביץ' – שהתרחשה בדורנו.

בשנים האחרונות גוברת בעולם ההכרה בחשיבותה של 
גם במחקרים מדעיים.  גיבוי  השמחה, הכרה שמקבלת 
אחת התגליות המשמעותיות אומרת כי השמחה מסייעת 
ומתרחבת  הוא מקור התופעה ההולכת  ומכאן  לריפוי, 
ליצן  לפגוש  זאת,  כל  עם  רפואית'.  'ליצנות  המכונה 
בתחום  ספרים  ומחבר  חינוכי  מפקח  גם  שהוא  רפואי 
שחר  הרב  הוא  כזה  שבשגרה.  דבר  אינו  זה  החינוך, 
בשכונות  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  משלוחי  שאער, 

מערב העיר רחובות, ואיש חינוך ותיק ומפורסם.

חוש חסידי
"כבר בגיל צעיר הבחנתי כי אלוקים חנן אותי ביכולת 
משחזר.  הוא  ולהצחיק",  לב  תשומת  לתפוס  להצחיק, 
הרבה  אצל  הקיים  'חוש'  מין  זהו  הדברים,  "מטבע 
חסידים, הרגילים לפגוש קהל במסגרת עבודת השליחות 
והפצת היהדות ומעיינות החסידות. אמנם הכרתי בכך, 
אך במשך כל השנים זה נשאר אצלי באופן בלתי רשמי".

לפני כעשרים שנה החל לשמוע בהקשרים שונים אודות 
לאור  בפרט  לתחום,  משיכה  וחש  רפואית'  'ליצנות 
העובדה כי במסגרת השליחות מזדמן לו פעמים רבות 

לעשות 'מבצעים' בבתי רפואה. אולם המחשבה ללמוד 
עבודתו  לנוכח  מאליה,  נדחתה  מקצועי  באופן  זאת 

התובענית בהוראה, חינוך, וניהול.

להיות שמח באמת
מונה  כאשר  שנים,  שבע  לפני  אצלו  התרחש  המפנה 
למפקח מטעם משרד החינוך. עבורו כמפקח, יום שישי 
יום עבודה, ולמרבה הפלא בדיוק באותה תקופה  אינו 
המתקיים  רפואית'  'ליצנות  קורס  על  בפרסום  נתקל 

בימי שישי. כאדם בעל תואר שני בחינוך, מנהל ומפקח, 
בתחילה  לו  נראתה  לא  לקורס  להירשם  המחשבה 
והוא שמח   - בקורס  עצמו  את  מצא  לבסוף  מתאימה. 

ומודה על כך בכל יום.

נקודות  על  הצבעתי  הלימודים  במהלך  רבות  "פעמים 
הוא  לחסידות",  מתחבר  ממש  זה  ואמרתי:  שלמדנו 
הטוב  את  לחפש  הוא  המקצוע  מיסודות  "אחד  מספר. 
שבכל דבר, שזוהי ממש נקודה חסידית. בנוסף, לימדו 
אותנו כי עלינו לעשות עבודה פנימית ולהיות שמחים 
ניסיון  באמצעות  רק  אדם  לשמח  ניתן  לא  באמת. 
האישית  הדוגמה  מאוד  חשובה  אלא  אותו,  להצחיק 
– לא להיפרד  הוא  נוסף  שאנחנו מקרינים. כלל חשוב 
אחרי  למעשה  כך  כי  שלמה,  רפואה  באיחולי  מאדם 
את  לו  ומזכירים  שבים  אנו  אותו,  לשמח  שהתאמצנו 
מחלתו. לכן יש להשתמש במילות פרידה חיוביות כגון 

'היה לי כיף להכיר אותך', 'ניפגש בבית', וכדומה".

העם רוצה משיח
במרכז  חב''ד  בבית  רפואי  כליצן  מתנדב  שאער  הרב 
וכן בבתי אבות, אך עם הכלים שקיבל  'קפלן'  הרפואי 
בקורס הוא משתמש גם בעבודתו החינוכית ואף בחיי 
כמה  עד  עבורו  משקף  הזה  הייחודי  התחום  היומיום. 
הציבור משתוקק להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח:

"אנשים כל הזמן מחפשים שלימות וכמהים לעידן אחר, 
אך אינם יודעים לבטא זאת. כאשר מזדמן לי להיפגש 
בכך – במסגרת ההתנדבות או בהרצאות וסדנאות – אני 
ואכן  משיח"!  רוצה  שאתה  תגיד  "אז  שיחי:  לבן  אומר 
להם,  חסר  מה  לפתע  ומבינים  מאוד  שמחים  אנשים 
דבר המהווה כר פורה לעידוד החלטות טובות ופעילות 
האמיתית  הגאולה   – ביותר  הגדולה  השמחה  לזירוז 

והשלימה.  

לא להיות כפוי טובה, להיות בשמחה!
כותב . . אשר כל משך חייו לא ראה טוב, ומבקש להזכיר 

אותו ואת זוגתו וילדיהם שיחיו לברכה.

וכנראה שאינו מרגיש בסתירה שבמכתב עצמו. כי איש אשר 
בורא עולם הזמין לו את בת גילו וברכם בילדים – שליט"א, 
במידה  טובה  כפוי  הוא  הרי  מימיו,  טוב  ראה  שלא  יאמר 
מבהילה. והרי מאות ואלפים מבני אדם מתפללים בכל יום 
ויום להתברך בפרי בטן, והיו נותנים את כל אשר להם בשביל 
השם  יברכם   – לזה  זכו  לא  ועדיין  יחידה,  בת  או  יחיד  בן 
אשר  והוא   – בקרוב  לטובה  לבבם  משאלות  במילוי  יתברך 
אינו  יתירה על הדבר,  וכנראה מבלי תפילה  זו,  קיבל ברכה 
מכיר בעושר והאושר אשר בזה, וכופל במכתבו את האמור 
לעיל?! ועוד מסיים אשר אינו מאמין חס ושלום שיעזרו לו 

מלמעלה, כי נגזר חס ושלום שכל ימיו יהיו עניים ומרודים!

מובן, שאין כוונתי לומר שהפרנסה צריכה להיות בצמצום 
או מצב הבריאות בחלישות – אלא באתי לעורר, אשר אפשר 
בפרנסה,  ולהעדר הרחבה  הבריאות  לחלישות  שזה הטעם 
כיון שאינו מכיר כלל בברכת השם יתברך בעניין עוד יותר 
והיא  הפרנסה,  והרחבת  בריאות  שלימות  מאשר  עיקרי 
מכירים  וכשלא  השם.  בדרך  הולכים  ובנות  בבנים  הברכה 
אי  כאשר  ובפרט  מלמעלה,  הניתן  והנגלה  הנראה  בטוב 
לביטויים  שבא  עד  כך  כל  מבהיל  באופן  היא  ההכרה 
החריפים שבמכתבו, מה הפלא, אם מלמעלה לא ממשיכים 
ברכה בשאר העניינים? וכשיתחיל לעבוד את השם יתברך 
מתוך שמחה אמיתית ופנימית, בוודאי תתווסף ברכת השם 

יתברך...  
)אגרות קודש כרך יב עמוד ער(

מפקח חינוכי שהוא ליצן רפואי

הרב שחר שאער

"אחד מיסודות המקצוע 
הוא לחפש את הטוב 

שבכל דבר, שזוהי ממש 
נקודה חסידית. בנוסף, 

לימדו אותנו כי עלינו 
לעשות עבודה פנימית 
ולהיות שמחים באמת"


