
ב”ה

יום ההילולא של רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש
ויום קבלת הנשיאות של ממשיך דרכו הרבי נשיא דורנו.

חוברת מלווה לתוכנית חדר בריחה וירטואלי

כיתה:שם: 
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כובשים את היעד
תלמידי ותלמידות רשת אהלי יוסף יצחק – 

אתם, חיילים וחיילות בצבאות ה’, מגויסים למשימה שתכריע את העולם!

היעד:   הבאת הגאולה השלמה!
“באתי  החסידות  מאמר  את  אמר  הרבי  הנשיאות,  קבלת  בהתוועדות  בשבט,  בי’ 
לגני” ובו התווה את המטרה והיעד של הדור השביעי: להוריד לעולם את השכינה, 

להביא להתגלות ה’ בעולם. 

כל מצווה מאירה את העולם הגשמי באור ה’, כל פעולה לזירוז הגאולה מביאה עוד 
גילוי אלוקות, עד שהעולם כולו יהפוך לדירה לה’ יתברך. כך נביא גאולה שלמה. 

הרבי הסביר שהדבר תלוי בנו, ויש בכוחנו לפעול ולעשות זאת! 

הפקודה:   “עשו כל אשר ביכולתכם
להביא את משיח צדקנו תכף ומייד ממש!”

לפני שלושים שנה, בכ”ח ניסן, תבע הרבי מהחסידים לעשות כל מה שהם יכולים 
בכדי להביא את המשיח. עלינו להתאמץ, להתמסר ולהשקיע את כל הכוחות – עד 

להבאת הגאולה.

חיילים וחיילות 
בצבאות ה’, 

צאו לדרך! התגייסו לבצע את 
הפקודה, לכבוש את היעד.

יש לכם כוח להגיע למטרה! 

איך? לפניכם כאן בחוברת - 
סלולה דרך ברורה...

פזמון:

פזמון...

א. ְּבדֹוֵרנּו ּדֹור ְׁשִביִעי

ַהֶּדֶרְך ָלנּו ֹּכה ְסלּוָלה

ִהְנָחה ָהַרִּבי – ַּתְפִקיֵדנּו

ְלָהִביא ַהְּגֻאָּלה

ְּבִצִּפָּיה,

ַהֵּלב ּפֹוֵעם, ַנְרֶּבה ֻּכָּלנּו ִּבְתִפָּלה

ִּבְפֻעָּלה 

ָנִאיר ָסִביב ְּבָכל ָמקֹום ּוְזַמן

ִּבְטִעיָמה 

ִנְלַמד ָנִבין, ִנְטַעם ֵמאֹור ַהְּגֻאָּלה

ִווי ָוואְנט ָמִׁשיַח ַנאּו 

רֹוִצים ָמִׁשיַח ָּכאן!

ב. ְּבֶרֶׁשת ָאֳהֵלי יֹוֵסף ִיְצָחק 

ֻּכָּלנּו ִמְתַּגְּיִסים

ִּבְמִסירּות, ִּבְנִחיׁשּות

ֶאת ַהַּיַעד ְּכָבר ּכֹוְבִׁשים

המנון 
)ְּבַמְנִגיַנת: “ַעם ִיְׂשָרֵאל ַאל ִּתיָרא… ִווי ָוואְנט ָמִׁשיַח ַנאּו “(
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אמונה בביאת המשיח

“אני מאמין, אני מאמין...” 

יש הרבה מנגינות למילים המוכרות אכן, האמונה בביאת 
המשיח היא חלק עיקרי ויסודי ביהדות.  

הרמב”ם ניסח שלושה עשר עיקרים - יסודות של האמונה 
היהודית, ואחד מהם הוא:

יַח.  ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ם ּבְ
ֹ
ָכל יו “ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ

א”.
ֹ
בו ּיָ ם ׁשֶ

ֹ
ָכל יו  ּבְ

ֹ
ה לו ל ֶזה ֲאַחּכֶ , ִעם ּכָ ְתַמְהֵמּהַ ּיִ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ן( )על־פי עיקרי האמונה לרמב”ם בפירושו למשנה במסכת סנהדרי

ציפייה לביאת המשיח

                      “מתי יגיע יום ההולדת שלי?”

             “אני כל כך מחכה לחתונה של דודה שלי!”

“אני מתגעגע לסבא וסבתא מאמריקה, וכבר לא יכול לחכות עד שיבואו שוב!”

כשמשהו יקר לנו, חשוב ואהוב – אנחנו מרגישים ציפייה בלב, ומחכים לו מאוד.

הגאולה בדרך, הנה היא באה. האם אנחנו מצפים לה?

כשנשמתו של יהודי עוָלה למעלה, אחרי פטירתו, אחת השאלות ששואלים 
אותו    היא: “ציפית לישועה”? )ע”פ הגמרא, שבת לא, א(

האמונה בביאת המשיח אינה מספיקה. התורה דורשת מכל יהודי 
לא רק להאמין, אלא גם לחכות ולצפות לגאולה. 

מציפייה - לבקשה

קרה לכם שרציתם מאוד משהו מההורים שלכם? מה עשיתם? 

שדיברתם,  או  והמתנה,  ציפייה  של  בתחושה  בלב,  שנשאר  ברצון  הסתפקתם  האם 
ביקשתם, הפצרתם והתחננתם?

כאשר אנחנו באמת רוצים וצריכים משהו, אנחנו לא מסתפקים ברגש בלב,
אלא מבטאים את ההרגשה ואת הצורך במילים, בבקשות ואפילו בדרישות.

את  שיביא  מהשם  יבקש  יהודי  שכל  ההכרח  על  מאוד  רבות  פעמים  מדבר  הרבי 
הגאולה במהרה. 

לא מספיק לצפות בלב... צריך לבקש! הבקשה והדרישה – מזרזת את הגאולה. 

הבקשה מזרזת את הגאולה

מדברי הרבי:

יַח ַנאּו”  א ֶהֶרף “ִווי ָוואְנט ָמׁשִ
ֹ
ֲעִקים ְלל

ֹ
ים ְוצו ׁשִ ר ְמַבּקְ ֲאׁשֶ ְפָרט ּכַ “ּבִ

ֵקרּוב  ֵתר ּבְ
ֹ
ד יו

ֹ
ף עו ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַוּסֵ ו![, ׁשֶ יַח ַעְכׁשָ ִצים ָמׁשִ

ֹ
]=ָאנּו רו

ה”. )שיחת שבת פרשת שמות התשמ”ז( ֻאּלָ ְוֵזרּוז ַהּגְ

ישראל’  ‘גן  בקעמפ  צבעים’  ‘מלחמת  במהלך 
במוריסטאון בשנת תש”מ, החליף אחד המדריכים את 
מלחמת  רוצים  “אנו  כשבמקום  הפתיחה,  שיר  מילות 
משיח  רוצים  “אנו  )באנגלית(  הילדים  ישירו  צבעים” 

עכשיו”, והמילים הולבשו על ניגון שמחה חב”די ידוע.

שרו  הרבי  אצל  ובהתוועדויות  ילדים  בכינוסי  מאז, 
כאשר  נאו”,  משיח  וואנט  “ווי  השיר:  את  רבות  פעמים 
בעצמו  התחיל  אף  ולפעמים  השירה  את  עודד  הרבי 
את הניגון. במהלך השנים הפך ניגון זה להמנון של ארגון 

צבאות ה’ שהקים הרבי עבור הילדים. 

כאשר מבקשים את ביאת 
המשיח מתוך ניגון ושירה, 

הדבר מבטא את הרגש 
החזק המלווה את הציפייה. 

ד 
ֹ
ד ְזָעָקה, עו

ֹ
הּוִדי ִיְזַעק עו ּיְ ים הּוא – ׁשֶ ָעָליו ְמַחּכִ ִחיד ׁשֶ ָבר ַהּיָ ַהּדָ

ֶרת: “ַעד ָמַתי!”.
ֹ
ְזּכ ד ּתִ

ֹ
ה ּוְתִביָעה ְועו ׁשָ ּקָ ּבַ

)שיחת שבת פרשת דברים תנש”א(

ִאספו כאן את האותיות שמצאתם
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“למה הציפייה לגאולה כל כך חשובה?” 

התפילה וברכת המזון מלאות בתפילות ובקשות על הגאולה. 
האם תצליחו למצוא כאן בקשות כאלו?

ראה נא 
בעניינו... 

וגאלנו מהרה

סלח לנו אבינו 
כי חטאנו

והשב העבודה 
לדביר ביתך

רפאנו ה’ 
ונרפא... והעלה 
ארוכה ורפואה 

שלמה לכל 
מכותינו

הרחמן הוא 
ישלח לנו את 

אליהו הנביא... 
ויבשר לנו 

בשורות טובות 
ישיעות ונחמות

תקע בשופר 
גדול לחרותנו

חננו מאתך 
חכמה בינה 

ודעת

ותחזינה עינינו 
בשובך לציון

יהיו לרצון 
אמרי פי והגיון 

ליבי לפניך

הרחמן הוא 
ינחילנו ליום 
שכולו שבת

השיבה 
שופטינו 
כבראשונה

ברך עלינו ה’ 
אלוקינו את 
השנה הזאת

רחם ה’ אלוקינו 
על ישראל 
עמך... ועל 

מלכות בית דוד 
משיחך

שיבנה בית 
המקדש במהרה 

בימינו

הרחמן הוא 
יזכנו לימות 

המשיח

ולירושלים 
עירך ברחמים 

תשוב

פותח את ידך 
ומשביע לכל חי 

רצון

ובנה ירושלים 
עיר הקודש 
במהרה בימינו

יוצר אור ובורא 
חושך

ולמלשינים אל 
תהי תקוה

את צמח דוד 
עבדך מהרה 

תצמיח

השיבנו אבינו 
לתורתך.. 
והחזירנו 

בתשובה שלמה 
לפניך

הרחמן הוא 
ישבור עול גלות 

מעל צווארנו 
והוא יוליכנו 

קוממיות לארצנו

עזרת אבותינו 
אתה הוא 

מעולם

אלוקי, נצור 
לשוני מרע 

ושפתי מדבר 
מרמה

הציפייה לגאולה היא 
חלק מיסודות

האמונה היהודית

הציפייה למשיח 
היא חיוב תמידי 

על כל יהודי

הציפייה לגאולה 
מוכיחה כמה 

הגאולה חשובה לנו

הציפייה 
מזרזת 

את הגאולה 

ה’ מחכה 
שנבקש ונדרוש 

____________________________________________את הגאולה

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

פקודת יום

פקודת יום

היום נפעל לזירוז הגאולה על ידי ציפייה, בכך ש:

  ביצעתי 
את הפקודה 

היומית!

מהן מילות הקוד היומיות?  
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“עשו כל אשר ביכולתכם”

בשיחה נוקבת בכ”ח בניסן, לפני שלושים שנה, הרבי ביקש:

יַח  ֶכם ְלָהִביא ֶאת ְמׁשִ יָכְלּתְ ר ּבִ ל ֲאׁשֶ ּו ּכָ
ׂ
“ֲעש

ׁש!”.  ַעל ַמּמָ
ֹ
פ ִצְדֵקנּו ּבְ

חישבו על שתי כפות מאזניים, כף זכות וכף חובה.
איזו כף תשקול יותר מהשניה, ותכריע? 

ְלַכף  ָלם 
ֹ
ָהעו ל  ּכָ ְוֶאת   

ֹ
ַעְצמו ֶאת  ִהְכִריַע  ֲהֵרי   – ַאַחת  ִמְצָוה  ה  ָ

ׂ
“ָעש

ְזכּות” )הרמב”ם, הלכות תשבה, פרק ג הלכה ד(. 

מעשה טוב אחד שלנו – יכול להכריע לכף זכות, לישועה ולגאולה שלמה!  

אחריות זו מוטלת  על כל יהודי, אנשים, נשים וטף. 

 ִהיא 
ֹ
 ַעל ֲאֵחִרים; זו

ֹ
ָדה זו

ֹ
יל ֲעבו ְלַהּטִ ְוֵאין  ְך ַעל ֲאֵחִרים 

ֹ
“ֵאין ִלְסמ

 .
ֹ
ַעְצמו ָתּה ּבְ

ֹ
ו
ׂ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ַלֲעש ל ֶאָחד ְוַאַחת, ּכָ ל ּכָ ָדה ׁשֶ

ֹ
ֲעבו

ָרה 
ֹ
ִלּמּוד ַהּתו ת, ּבְ

ֹ
ָרה ּוְבִמְצוו

ֹ
תו ָסָפה ּבְ

ֹ
הו ? ּבְ

ֹ
ָדה זו

ֹ
את ֲעבו ּטֵ ָמה ִמְתּבַ ּבְ

יַע ַעל ֲאֵחִרים  ּפִ ִהּדּור, ְוֵכן – ְלַהׁשְ ת ּבְ
ֹ
ְצוו )ִנְגֶלה ּוְפִניִמּיּות( ְוִקּיּום ַהּמִ

ת” 
ֹ
ָרה ּוְבִמְצוו

ֹ
תו ִסיפּו ַאף ֵהם ּבְ

ֹ
ּיו ׁשֶ

)הרבי מליובאוויטש בשיחת שבת פרשת שמיני תנש”א(

לפעולה של הילדים, חיילי וחיילות צבאות ה’, יש ערך מיוחד. 

ר 
ֹ
ם, או

ֹ
ָכל ָמקו ר ּבְ

ֹ
ְכִניִסים או ּמַ ם” הּוא, ׁשֶ ֵ ת ַהּשׁ

ֹ
ל “ִצְבאו ק” ׁשֶ “ַה”ֶנׁשֶ

יק  ר” ְוֶזה ַמְסּפִ
ֹ
ָרה או

ֹ
ל “ֵנר ִמְצָוה ְותו ית ׁשֶ ָרה ָהֲאִמּתִ

ֹ
ׁשּור ִעם ָהאו ַהּקָ

ה  ֻאּלָ ְוַהּגְ ַהּמּוָאר,  ן 
ֹ
חו ּצָ ַהּנִ ֶאת  ּוְלָהִביא  לּות,  ַהּגָ ְך  ׁשֶ

ֹ
ח ֶאת  ְלָגֵרׁש 

ִאיָרה” )הרבי מליובאוויטש בשיחת כ”ה כסלו תשמ”א(. ַהּמְ

י  כ ז  ח  ט   ו   ג  ד  ה   א  ב  
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ

 ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת
 ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת

תורה חדשה 
מאתי תצא

לכשיפוצו 
מעינותיך חוצה

ותן חלקינו
בתורתך

אנו רוצים 
משיח עכשיו

הידעתם?

לימוד והפצה של תורת החסידות – פנימיות התורה, מזרזים ומכינים אותנו לגאולה.

6
7

5

9

3

8

1

9

4
2

ללימוד החסידות יש סגולה מיוחדת 
להביא את המשיח, כפי שענה 

המשיח לבעל שם טוב על שאלתו 
- ֵאיָמַתי ָקָאֵתי ַמר )מתי יבוא כבודו(: 

לימוד תורת החסידות, שהיא 
פנימיות התורה, הוא הכנה 

לגילוי סודות התורה על ידי 
משיח צדקנו, כמו שכתוב: 

ִאספו כאן את האותיות שמצאתם
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היום אשתדל להוסיף בכמה שיותר פעולות לזירוז הגאולה.

בבוקר, לפני תפילת שחרית, אקח כמה מטבעות מהכסף שנשאר לי מדמי חנוכה 

ואתרום לצדקה, כי כתוב: “ְּגדֹוָלה ְצָדָקה ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה”.

בהפסקה אשתף במשחק גם את חברי, שלא מקובל כל כך בכיתה, כי באהבת 

ישראל נביא את הגואל.

אחר כך, בארוחת הצוהריים המשפחתית נלמד יחד קטע לימוד בענייני גאולה 

ומשיח. הרבי אמר שלימוד זה הוא הדרך הישרה לפעול את ביאת המשיח.

ולסיום היום העמוס הזה, אדליק מוזיקה ויחד עם בני המשפחה נשיר, נרקוד         

                                  ונוסיף בשמחה. לשמחה הרי יש סגולה לפרוץ את 

                       גדרי הגלות -  ולהביא את הגאולה. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

פקודת יום
היום נפעל לזירוז הגאולה על ידי פעולה, בכך ש:

10

  ביצעתי 
את הפקודה 

היומית!

המבצעים

ָכל ִעְנְיֵני  ּבְ ז 
ֹ
ּוְבֶיֶתר ע ֵאת  ְ

ׂ
ֶיֶתר ש ּבְ ָסָפה 

ֹ
ר – ַההו ה הּוא ָהִעּקָ ֶ

ׂ
ֲעש “ְוַהּמַ

ת חּוָצה...
ֹ
ְעָינו ֲהדּות ְוַהּמַ ֲהָפַצת ַהּיַ

ְבָצע  ׁש ַלּמִ ב ַמּמָ
ֹ
ָקרו ִכים ּבְ

ֹ
ְבָצִעים, זו ָכל ִעְנְיֵני ַהּמִ ָסָפה ּבְ

ֹ
ְוַעל־ְיֵדי ַההו

ֵלָמה,  ְ ְוַהּשׁ ית  ָהֲאִמּתִ ה  ֻאּלָ ּגְ  – הּוא  רּוְך  ּבָ ׁש 
ֹ
דו ַהּקָ ַעל־ְיֵדי  ה  ֶ

ׂ
ָעש ּיֵ ׁשֶ

ׁש”. ָיֵמינּו ַמּמָ ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנּו, ּבִ ִביַאת ְמׁשִ ּבְ

’ שבט תשד”מ( י  )הרבי מליובאוויטש בשיחת 

מהן מילות הקוד היומיות?  
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חדש,  בעולם  עצמנו  את  למצוא  יכולים  אנחנו  רגע  בכל 
עולם של גאולה. האם אנחנו מוכנים?

כל אחד יכול “לטעום” מן הגאולה הקרובה. איך? 
על ידי לימוד ענייני משיח וגאולה ועל ידי הנהגה ראויה. 

למה חשוב וכדאי להתחיל לטעום מן הגאולה כבר עכשיו?

1. הגברת הציפייה

את  מגביר  המשיח  בימות  להיות  שצפוי  מה  על  הלימוד 
______ לקראתה. 

יהיו מחלות, מלחמות  יהיה שלום בעולם, לא  כשלומדים על ______ הגאולה, איך 
ואסונות, יהיה _____ גשמי ורוחני, וגר זאב עם כבש ו... תוכלו לתת דוגמאות נוספות?

יקרו  הדברים האלה  שכל   _______ הלב לרצות  רגש  את  מעורר  כך  על  הלימוד 
תיכף ומייד ממש.

נפלאות
ולחכותהציפייה שפע

2. השפעה על מעשינו בהווה 

הדרך להפוך את הגולה לגאולה, תלויה בכך שנכניס את ה’אל”ף’ )רמז ל”אלופו” של 
עולם” - הקדושה של השם( לתוך העולם.

3. זירוז הגאולה

ָרה  ׁשָ ֶרְך ַהּיְ ה ִהיא ַהּדֶ ֻאּלָ יַח ְוַהּגְ ָרה ּוְבִעְנְיֵני ָמׁשִ
ֹ
ִלּמּוד ַהּתו ָסָפה ּבְ

ֹ
“ַההו

ׁש” ַעל ַמּמָ
ֹ
פ ה ּבְ ֻאּלָ יַח ְוַהּגְ ּלּות ּוִביַאת ָמׁשִ ל ִהְתּגַ

ֹ
ִלְפע

)הרבי מליובאוויטש בשיחת שבת פרשת תזריע־מצורע תנש”א(.

ב י א ו 4ס

Y

E

W

K

X
 ִאספו כאן את האותיות שמצאתם

FS
4. לימוד על הגאולה - ביטחון ועידוד בתקופת הגלות

הרבי מתאר איך כילד רך כבר רקם בדמיונו כיצד תיראה הגאולה:

ִני ִצּיּור 
ֹ
ִדְמיו ם ּבְ ֶדם ָלֶזה ִהְתִחיל ְלִהְתַרּקֵ

ֹ
ד ק

ֹ
ם ָהְלִכי ַל”ֶחֶדר” ְועו

ֹ
“ִמּיו

 
ֹ
זו ּכָ ה  ֻאּלָ ּגְ ן, 

ֹ
ָהַאֲחרו  

ֹ
לּותו ִמּגָ ָרֵאל  ְ

ׂ
ִיש ַעם  ת  ֻאּלַ ּגְ  – ָהֲעִתיָדה  ה  ֻאּלָ ּגְ

ת...”  
ֹ
ָמדו ְ ת ְוַהּשׁ

ֹ
ֵזרו לּות ַהּגְ ַעל ָיָדּה ִיְהיּו מּוָבִנים ִיּסּוֵרי ַהּגָ ֶזה ׁשֶ ֶפן ּכָ

ֹ
ּוְבא

בזמן הגאולה נבין מדוע הקב”ה ייסר אותנו בייסורי הגלות הנוראה, ונרגיש מדוע הצרות 
והקשיים היו בעצם טובים, עד כדי כך שנודה עליהם - 

ם 
ֹ
ּיו ּבַ ֵיָאֵמר  ְמֵלָאה –  ּוַבֲהָבָנה  ֵלם  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶפן 

ֹ
א ּבְ ִיְהֶיה  ל 

ֹ
“ְוַהּכ

י” )איגרות קודש עב, עמוד תיד(. י ָאַנְפּתָ ּבִ ם ּכִ ֵ ְדָך ַהּשׁ
ֹ
ַההּוא “או

הלימוד על כך נותן ביטחון, תקווה וכוח להתמודד עם קשיי הגלות.

טעימה מהגאולה - לימוד חסידות
ְּתקּוַפת ַהְּגֻאָּלה ִנְמְׁשָלה ְלַׁשָּבת, ְוַהְּתקּוָפה ֶׁשל ֶעֶרב 
ַהְּגֻאָּלה ָּכמֹוָה ְּכֶעֶרב ַׁשָּבת; ַוֲהֵרי ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת נֹוֲהִגים 
ִלְטֹעם ִמָּכל ַמֲאָכל ּוַמֲאָכל ֶׁשל ַמַאְכֵלי ַהַּׁשָּבת. ָּכְך 

ִנְתַּגְּלָתה ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ַּבּדֹורֹות ֶׁשִּלְפֵני ִּביַאת 
ַהָּמִׁשיַח, ְּכֵדי ָלֵתת ָלנּו ֶאְפָׁשרּות ‘ִלְטֹעם’ ִמִּגּלּוי סֹודֹות 

ַהּתֹוָרה ִּבְתקּוַפת ַהְּגֻאָּלה.

מהן מילות הקוד היומיות?  
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____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

פקודת יום
היום נפעל לזירוז הגאולה על ידי טעימה, בכך ש: M

T

A

  ביצעתי 
את הפקודה 

היומית!

“יהי רצון מלפניך... 
שיבנה בית המקדש 

במהרה בימינו
 ותן חלקנו בתורתך”
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ילדי רשת אהלי יוסף יצחק 
מביאים את הגאולה


