
לשים תמונת שער הרבי והרב מאזוז יחד

חב"ד 

אני לכל אשר יראוך



פתיחה

בחירות או מכירות?
תקופת בחירות כמו בכל פעם מביאה בכנפיה דאגה, אהבה ואחווה טריים לכל חלקי העם. 
פתאום ח"כ שמעולם לא דרכה רגלם בבית מדרשנו, באים להשלים מנין, מכבדים בשמחות, 

וכמובן גם באים אל בתי האבלים לקיים מה שנאמר: "טוב לכת אל בית האבל וגו'".

ולהיכנס  להתערב  אין  כי  שקבע  דורנו,  נשיא  הרבי  כ"ק  לפסקי  הנאמנת  חב"ד  דווקא 
נפתחת  מיוחדת  חזית  נורמה.  לכל  מעבר  מיוחד  לחיבוק  הפעם  זוכה  הארצית,  לפוליטיקה 
למאבק על קולותיהם של הציבור החבד"י, ואולי דווקא בגלל זה כי "אין להם דרישות גבוהות", 
פעם  יצא  בכלל  וההוא  חב"ד,  בכפר  התפלל  וזה  חב"ד,  בבית  תפילין  הניח  פלוני  פתאום, 
לתהלוכת ל"ג בעומר, וכו' וכו' הכל נפלא בשביל שהנייר שנכניס לתיבה הכחולה, יהיו חרוטות 

עליו האותיות הקדושות שנבחרו על ידי "מלאכי רום בהקיץ".

אין ספק כי ציבור אנ"ש יודע וזוכר היטב את הוראתו הברורה של הרבי כי יש להצביע אך 
ורק למפלגה שתדאג ל 3 השלמויות: שלמות הארץ התורה והעם. וכל מה שמוטל על כל חסיד 
לבוא בחשבון עם המפלגות ולגלות על מי אפשר לסמוך שידאג לכך באופן טבעי וכהשקפת 

חיים ולא רק בהצגות מאולצות.

ונכתוב את הדברים כאן עם יד על הלב, ועם גלוי כנה ואמתי. ללא ספק תנועת 'יחד' - העם 
איתנו בראשות חה"כ הרב אלי ישי, יחד עם החברים יוני, ברוך מרזל, ודודי שוומנלפד וכמו 
שמציין נשיא התנועה ידיד נאמן לחסידות חב"ד הגאון הרב מאזוז בכנסי הבחירות כי זה היה 
ארץ  ישראל,  תורת  השלמויות  לשלושת  ידאגו  אחת,  אגודה  כולם  שעשו  הרבי,  של  החלום 

ישראל ועם ישראל. וישימו 'קץ' לחושך המכסה ארץ.

זו בשורה ענקית! לכל עם ישראל שמחפש בית שמאחד ורואה את הטוב בשני, בדיוק כמו 
הליכותיהם הנפלאות של חסידי חב"ד בארץ ובכל מקומות מושבותיהם.



בגליון זה הפננו מבט קצר על הערצתו הגדולה של הגאון הרב מאיר מאזוז מבני ברק עירו 
של הגאון הרב שך, לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ושאר אנ"ש בחסידות חב"ד.

לא נכחיש, ודוקא נפתח בזה, בנקודות מסוימות היה נראה לגאון שליט"א להעיר כדרכה 
של תורה בחלק מועט ממנהגי חב"ד )עיין ערך פאה נכרית ושינה בסוכה(, דבר בלתי נמנע 
אך  בסופה".  והב  "ואת  בהלכה,  לזה  זה  המנעימים  ת"ח  של  וכדרכם  מובהק,  הלכה  מפוסק 
שליט"א  הגאון  היה  כאילו  אלו  דעות  מחילוקי  לעשות  מנסים  ריב  מחרחרי  כמה  לצערנו 
"המתנגד הראשי לחב"ד",  בשעה שאין ת"ח בסדר גודל כזה שמעריץ את הרבי בשום אחת 
הוצאו  אף  שחלקם  עתיקות  קלטות  להפיץ  ובחרו  וד"ל,  החרדיות,  והמועצות  מהמפלגות 
מהקשרם, בתקשורת החילונית וגרמו לחילול ה' עצום, והכל בשביל לקושש כמה קולות. אך 
כחסידי חב"ד מכירים אנו את יחסי הרבנים לרבי מתחילת הדרך, במשך עשרות שנים, ולא 

מציטוטים שלוקטו בתקופת בחירות מטונפת.

עצום,  בגאון  ספק  ללא  מדובר  כי  התמונה  עולה  זה  גליון  בתוכן  קל  ממבט  לכך,  מעבר 
ראש ישיבה ספרדי חרדי המזוהה ביותר עם חסידות חב"ד, דמות נדירה ביחסה לרבי בציבור 
והכי  בקי במשנתו של הרבי,  נלהב של הרבי,  בישראל שאינם מרבני חב"ד. מעריץ  הרבנים 
וזה העיקר, עומד ללא ספק בתקיפות ובאומץ לב למען שלושת השלמויות שהזהיר  חשוב 

עליהם הרבי, התורה הארץ, והעם, הרבה מעבר לכל סמכות תורנית אחרת. 

נשלשל  לבן  פתקון  איזה  להחליט  בשביל  ביותר  המכריע  הגורם  זה  האחרונה,  בשורה 
לקלפי הכחול.



קשר של אמת

הרבי לשליח חב"ד בתוניס: "כל עוד רבי מאיר שם אל תחליף 
ישיבה אחרת"

קשריו של הגאון הנודע איש האשכולות מוה"ר מאיר מאזוז שליט"א, ראש ישיבת "כסא 
רחמים", ואחד המיוחד מגדולי ופוסקי הדור, עם כ"ק הרבי נשיא ומנהיג דורנו וחסידות חב"ד, 
הינה ארוכת טווח עוד מימי ילדותו של הגאון שליט"א, בהיותו בעיר תונס, לשם נשלח הרה"ח 
רבי ניסן פינסון זצ"ל בשליחותו של הרבי עוד בשנת תשכ"ב, להקים את ישיבת "אהלי יוסף 
יום פטירת  י' שבט  יצחק" על שם כ"ק האדמו"ר הריי"ץ, ואכן נפתחו באותה שנה בתאריך 
האדמו"ר הריי"ץ, ובראשותה הועמד אביו הגה"ק רבי מצליח מאזוז זצ"ל, ועמו בנו הרב מאזוז 

שליט"א בהיותו בן שבע עשרה שנה בלבד. 

אחת מאגרות הקודש של הרבי אל הגאון רבי מצליח זצ"ל



את הערצתו הגדולה של קדוש ה' הגאון רבי מצליח אל כ"ק הרבי, ניתן ללמוד מהתארים 
אשר כתב על האדמו"ר בהתכתבויותיהם המסועפות: "נשיא רבנינו וראש חסידינו", "הגאון 
את  ואפילו  קדישא".  "בוצינא  גולת אריאל",  וראש  ישראל  "נר  וחסון",  ארזים  כגובה  הגדול 
תואר "מרן" העניק ברוב הערכתו לאדמו"ר )חלק מההתכתבויות ניתן לראות בספר פטיש 

החזק ח"ב עמוד 480 והלאה(.

כן היה אפשר לראות באופן קבוע ב'התועדויות' של חב"ד את הגאונים הרב מצליח ובנו 
הרב מאיר שותים בצמא ממעיינות תורת החסידות. וכמים הפנים לפנים כן היתה הערכתו 
הגדולה של הרבי אליהם כידוע וכמפורסם. באותה תקופה אמר הרבי לשליח חב"ד בתונס 
הרב פינסון, שרצה להעביר את בנו הרב יוסף יצחק לישיבה בארה"ב: "יש לו עוד מה ללמוד 

בתונס, כל זמן שרבי מאיר מאזוז שם, אל תחליף ישיבה אחרת ..."

לאחר כשנה העביר הרב מצליח את שרביט ראשות הישיבה לבנו הגדול הגאון האדיר הרב 
מאיר מאזוז שיבל"א, שם העמיד עדרים עדרים של תלמידים בדרכי התורה והחסידות, לאורו 

של כ"ק אדמו"ר נשיא ומנהיג דורנו.

על אותם שנים מספר הגאון הרב מאזוז בספרו ארים נסי )עמ"ס גיטין עמוד 125(:

הגאון רבי מצליח עם שליח חב"ד בתונס ב'התועדות'



... הרה"ג רב פעלים לתורה ולתעודה, טור אודם פטדה, כמה"ר ר' ניסן פינסון זצ"ל, מנהל 
וזכיתי ללמד תלמידים בישיבתו במשך תשע   ... מוסדות חב"ד בתונס במשך ארבעים שנה 
שנים, מיום הווסדה ביו"ד שבט התשכ"ב עד ימי פסח התשל"א... ואותן שנים היו מאושרות 

בחיי...

שליט"א  הגאון  סיפר  לימים 
העמיק  הרבי  עם  האישי  שהקשר 
שלא  שנים  מספר  אחר  שאת  ביתר 
ברכה  בקשת  ושלח  בטן,  לפרי  זכה 
מהרבי לזרע חי וקיים, ברכה שבס"ד 
תשעה  ולאחר  במלואה  נתקיימה 
חודשים מעת קבלת הברכה נולד לו 

בנו במז"ט... 

הגר"מ מאזוז בן 71 מלמד בישיבת חב"ד בתונס

אגרת הקודש של הרבי בלידת בנו בכורו של הגר"מ מאזוז



בתנאי  למקום,  הרבי  שלוחי  של  המסורה  עבודתם  את  היטב  ומכירים  שמוקירים  כמי 
מסירות נפש של ממש, היו מצויים בקשר נפשי עמוק הרבנים לבית מאזוז עם נשיא ומנהיג 

הדור.

ערבי  ידי  על  הי"ד  מאזוז  מצליח  רבי  הגאון  של  הטראגית  הסתלקותו  אחרי  כיום,  גם 
פלשתינאי ארור ימ"ש ברחובות העיר תונס )א"ך טבת תשל"א(, ועלה בנו הגאון הרב מאיר 
מאזוז עם שאר המשפחה ארצה, ממשיך הגאון הרב מאזוז בקשר בלתי פוסק עם תנועת חב"ד, 
חסידי חב"ד, והערותיו המחכימות, מכתביו הארוכים והמנומקים המליאים דברי תורה וחכמה, 

מתפרסמים בתדירות בעיתוני וקובצי תנועת חב"ד.

הנס הפרטי עם 9 הדולרים

לרוב הערכתו והערצתו הכנה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, אף טרח הגאון והשתוקק להפגש 
עמו פנים אל פנים ונכנס אל הקודש ב-770 יחד עם רעייתו הרבנית )ח' כסלו תשנ"ב(. שם 

קבלו הרבי בהערצה גלויה.

מאזוז:  הרב  סיפר  תשס"ח(  חשון  )י'  אנ"ש בארה"ב  של  באירוע  מכן  לאחר  רבות  שנים 
''לפני כ- 16 שנה הייתי בחלוקת דולרים אצל הרבי. כשעברתי לפני הרבי ביקשתי ממנו ברכה 
ל'רפואה שלמה' לרעייתי )מרת אסתר לויזה ע''ה(. לתדהמתי הרבי ספר תשעה שטרות של 

במשך  אותם.  לי  והגיש  דולר 
עד  לתעלומה,  הדבר  היה  שנים 
שחלפו להם תשע שנים ואשתי 
אז  או  עולמים,  לבית  נלקחה 
השטרות  תשעה  מהם  הבנתי 

אותם הביא לי הרבי''.

מכן  לאחר  רבות  שנים  גם 
הרב  הגאון  שמגיע  פעם  בכל 
את  לפקוד  הוא  מקפיד  מאזוז 
ואף  וחותנו.  הרבי  של  ציונו 
רגיל הוא דרך קבע לשאול דרך 
שכתב  )כמו  קודש'  ה'אגרות 
בסופו  ח"ד  שמואל  ויען  בקובץ 
עמוד ע"ח(. ולהשתתף תכופות 

אז נדברו יראי ה'



של  בפעולותיהם  ובהערצה  בגלוי  ולתמוך  הברית.  ובארצות  בארץ  חב"ד  וכינוסי  בעצרות 
חסידי חב"ד בארץ ובתפוצות.

כמה גדולים מעשי הרבי

את הערצתו העמוקה והגלויה של הגר"מ מאזוז לכ"ק הרבי נשיא דורנו רואים בין היתר גם 
ממאמרו הנפלא שפורסם ב"כפר חב"ד" )גליון 65 י"ג אלול תשמ"ב(: 

האדמו"ר מליובאוויטש מרן רבי מנחם מענדל שניאורסאהן שליט"א הוא הגבר הוקם על, 
חייא  רבי  כדוגמת  בדורנו.  ורע  אח  לו  שאין  עצום  לפרסום  וזכה  היהדות,  של  עולה  שהקים 
שאמר עליו רבנו הקדוש "כמה גדולים מעשי חייא" שעשה לתורה שלא תשתכח מישראל, כן 

הגר"מ מאזוז מתפלל באוהל הרבי



זכה האדמו"ר לייסד מרכזים גדולים לתורה ברחבי תבל, על ידי פעילותם העניפה של חסידיו 
המפוזרים בעולם כולו.

הרבי כיוון לאמת

כן במכתב מכ"ה טבת תשנ"ט אל הגה"ח הרב שלום דוב וולפא שליט"א, כתב הגאון הרב 
מאזוז בשבחו של הרבי: "צדקה עשה אתנו הקב"ה שהזריח שמשו של הרבי סמוך מיד אחרי 
השואה האיומה, והיה למעודד ומשיב נפש לרבבות אלפי ישראל. בשלשה דברים זכו כולם 
לדעת שכיוון לאמת: א( שהיהדות החרדית צריכה לצאת מעמדת התגוננות למלחמת תנופה 
בדרכי נועם, וזה קירב מאות אלפי בעלי תשובה בדורנו. ב( בענין מיהו יהודי. ג( בענין החזרת 
ויהי  הרבים.  בעונותינו  התוצאות  את  רואים  כולנו  האוטונומיה,  על  ואפילו דיבורים  שטחים 
רצון, שגם מה שפרסם הרבי ש"עוד מעט משיח בא" יתקיים מהר מאד בימינו ולעינינו, אמן".

מכתבו של הגר"מ אל הרב וולפא



ובמאמר אחר )פורסם ב'כפר חב"ד' גליון 991(, הרחיב הגאון הרב מאזוז את דבריו באותם 
שלושת הנקודות הנזכרות בהם עורר הרבי, בענין קירוב לבבות, בענין חוק הגיור, ובענין ארץ 

ישראל השלימה. והננו להביא כאן כמה קטעים מדבריו כפי שיצאו מתחת קולמוסו הטהור:

שהרי  יחיד בדורו..  כמוהו..  קם  שלא  לומר  שאפשר  צדיק  עולם,  גאון  על  לדבר  "באנו 
ונסוגה אחור.. הרבי הוא שחיזק את היהדות  עד האדמו"ר היתה היהדות החרדית מתגוננת 
החרדית, שתעבור מעמדת התגוננות לעמדת תקיפה, ונתן את הכלים להסביר את היהדות.. 
הרבי הוא זה שהתחיל לתבוע שלא ירתעו מלהכנס לקיבוצים ולדבר איתם.. הרבי לימד שאסור 

להתייאש משום יהודי".

"לפני דורנו, היו כמה עסקנים וגם גדולי תורה, שבמחילה מכבודם לא שמו לב לכמה דברים. 
לפני שלושים שנה הרבי דיבר על הצורך הדחוף בתיקון חוק "מיהו יהודי", שצריכים לכתוב 
בחוק במפורש שיהודי הוא רק מי שנתגייר כהלכה. והיו מי שלא שמו לב לדבריו.. והרבי היה 
היום  ירחם.  ה'  מאוחר  כבר  ועכשיו  הפירות.  את  קוטפים  כולם  עכשיו  וצועק.  וחוזר  צועק 
הבג"ץ עושה שמות, ומכריח את אנשי משרד הפנים: תרשמו אותם כיהודים לכל דבר! אילו 

היו שומעים בקולו של הרבי...".

הוציא  לאחרונה  רק 
מאזוז  הרב  הגאון  שוב 
ומפורשת  ברורה  הצהרה 
חלילה  כי  לגיורים,  בנוגע 
לקבל גר שלא מקבל עליו 
אין  וכי  אחת,  מצוה  ולו 

מקומו בעדת ישראל!

ארץ ישראל השלימה

נוסף שהרבי דיבר עליו לפני שלושים שנה, הוא איסור  "דבר  עוד הדגיש הגאון בדבריו: 
מסירת שטחים, שאסור לדבר עם הערבים על שום ויתור.. הרבי גם זעק ואמר.. בסוף ידברו 
גם על ירושלים, ואף אחד לא האמין שזה מה שיקרה.. היום כבר יורים בירושלים, ואין לך יום 
שאין בו יריות ופיגועים ובכיות וצרות רחמנא ליצלן. והרי הרבי התריע על כך בכאב לב כל 

הגר"מ מאזוז מעיין בשיחות הקודש של הרבי



השנים.. היום כולם כבר מבינים למפרע, שמילה אחת של הרבי שווה את כל ההשערות וכל 
הדמיונות של המדינאים, שכולם הבל הבלים.. והרבי צפה למרחוק והזהיר על כך כבר לפני 

שלושים שנה. וכל מה שאמר - כאשר אמר כן היה".

סכנה איומה זו של החזרת שטחים מארץ ישראל לידי אותם מרצחים יש"ו, לא נתנה לגאון 
הרב מאזוז שליט"א מנוח, וזה שנים רבות השכם והערב שהוא מתריע על כך בכתב ובעל פה, 
ועומד ללא מורא בראש גדולי ישראל הלוחמים על שלימות הארץ. וכבר בראשית 'ימי אוסלו', 
יצא בגילוי דעת חריף ונוקב )תמוז תשנ"ה(: ... שחלילה וחס לשום בר ישראל להיות שותף 
רבבות   15 של  דמם  את  ולהפקיר  מהשטחים,  וציודם  בסיסיהם  ולפירוק  צה"ל  חיילי  לפינוי 
מישראל תושבי יהודה ושומרון כן ירבו, ביד מרצחים שפלים פראי אדם וצמאי דם ... ובמקום 

שיש חילול ה' ושפך דם בישראל בעוה"ר אין חולקין שום כבוד לשום נברא שבעולם ...

גם בדרשותיו בכל אתר ואתר מרבה הוא להתריע על כך שחלילה להחזיר אף גרגיר אדמה 
לאויבינו יש"ו. ומציין את מה היה סופם של אותם ראשי ממשלות שלא שמרו על הארץ ועשו 

את 'הסכם אוסלו' ו'תכנית ההתנתקות'.

בעד ארץ ישראל השלימה



באחת מדרשותיו )אב תשס"ב( העלה על נס את נבואת הרבי וזעק בכאב: 

"הרבי צפה את הכל לפני עשרים שנה. את הפיגועים, את התנהגות ערפאת ימח שמו. 
היום אנו רואים את נבואתו מתגשמת. כמה חבל שלא שמעו לרבי כבר אז..."

וב'קול קורא' אחר סיים דבריו בקריאה נרגשת: ... לכן אנו קוראים לכל ממשלה שתקום- 
ללחצים  תיכנע  ולא  ישראל,  ארץ  שטחי  וכל  ושומרון  ביהודה  ישובים  מלהחזיר  שתיזהר 

בינלאומיים, ובזה יתקיים בנו הכתוב "ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד". אמן ואמן.

תקנת הקודש של הרבי לימוד הרמב"ם

כידוע לכולנו תקנתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בענין לימוד הרמב"ם היומי, 
אשר נשמעו קולות צורמים מהעיר בני-ברק, וכמה מהרבנים הליטאים יצאו חוצץ נגד תקנה 
שליט"א  מאזוז  מאיר  הרב  הגדול  הגאון  יתנשא  וכארי  יקום  כלביא  אז  גם  ובחנית.  בחרב  זו 
הרמב"ם  לימוד  של  השני  המחזור  סיום  ובעת  האדמו"ר,  של  הקודש  תקנת  בעד  להתייצב 
היומי )ניסן תשמ"ו(, אחר שהאריך בשבחו ומעלתו של לימוד הרמב"ם בפני הקהל הרב, סיים 

את דבריו בהאי לישנא: 

תיקן  גדולה  שתקנה  ספק,  אין  "ולכן 
שליט"א,  מליובאוויטש  האדמו"ר  בימינו 
לזכות את הרבים ללמוד פרקי הרמב"ם יום 
יום, הכוללים את כל דיני התורה שבעל פה 
וכמובן... ח"ו לפקפק  וקצרה.  בלשון צחה 
המסייעים  וכל  לימוד זה.  נגד  ולצאת 
להפיץ לימוד זה ברבים, זכות הרמב"ם ז"ל 
לדורות.  אחריהם  זרעם  ועל  עליהם  תגן 
בביאת  בקרוב  לגאלנו  יחיש  והשי"ת 

משיחנו בב"א".

הגר"מ מאזוז באחת מהופעותיו בסיום הרמב"ם



לוחות מרובעים

לוחות הברית כהכרעת הרבי

בזמנו,  שקרה  במה  גם  היתר  בין  מתבטאת  הרבי  אל  מאזוז  הרב  הגאון  של  הערצתו 
שבישיבת "כסא רחמים" היו חקוקים בחזית הישיבה צורת לוחות הברית מאבני שיש גדולים 
ומעוגלים בראשם, וכששמע ראש הישיבה דבריו של הרבי על צורת הלוחות, שלא היו עגולים 

אלא מרובעים, מיד ציוה לשנות את צורת הלוחות ולהחליפם בלוחות מרובעים.

התניא הספר המאיר

כשביקר הגר"מ מאזוז אצל הרבי בכסלו 
תשנ"ב, השתתף בחגיגת סיום הלכות שבת 
ב-770  תקופה  באותה  שהתקיימה  לרמב"ם 
אודות  רמז  בתהלים  "דוד המלך  ואמר: 
אדמו"ר הזקן וספר התניא, באמרו: "כי אתה 
תאיר נרי, ה' אלקי יגיה חשכי". "תאיר נרי" 
אור  "שני-אור"  רבי  של  אורותיו  שני  אלו 
הנגלה ואור החסידות. ואילו "תאיר נרי הויה 

אלקי" ראשי תיבות: "תניא".

יו"ד שבט תשנ"ב אמר בבני  בהתועדות 
רואים דברים  יצחק"  "יוסף  "בשם  ברק: 
שם  פעמים   6 בגימטריא  "יוסף"  נפלאים. 
ושני  הוי'.  שם  פעמים   8 הוא  "יצחק"  הוי'. 

 עיתון חב"ד בו נתפרסמה דרשת הגר"מ מאזוז



"יוסף  בדיוק  עולה  ברק"  "בני  שלנו  העיר  שם  גם  הוי'.  שם  ביחד הם חב"ד פעמים  השמות 
יצחק".

להכיר  זכיתי  זצ"ל  הריי"צ  הרבי  את  אמרתי,  להילולא,  זה  לערב  לבוא  "כשנתבקשתי 
במקצת מתוך ספריו. בהם ניכר כמה טרח, כמה מסירות נפש היתה לו. ביחוד התגלה הדבר 
בשנת תרפ"ז, אומרים שזה היה המאסר השביעי שנאסר למען התורה.. היו כאלה שכאשר 

נודע להם שאני מתכונן לבוא להילולא, ניסו להניאני מלבוא.. 

הסובייטי,  בכלא  שנים  עשרות  להיות  נפש,  מסירות  של  כזו  לעכל דרגא  אפשר  "האם 
אפשר  בסיביר,  החיים  את  לסיים  מצוות.  והפצת  תורה  תלמוד  מקואות,  בגלל  מה?  בגלל 
להבין זאת?.. לא חונכתי לשקר ולא חונכתי להחניף, אני אומר את כל האמת, "השומע ישמע 
והחדל יחדל". ומי שרוצה להוכיח שאני טועה, בבקשה שיוכיח שאני טועה. ואם אני לא טועה, 

אדרבא שיקבלו את האמת. 

"האם יש ספק בחשיבותו של ערב זה, הנערך ליום הילולת האדמו"ר הקדוש. אדם שמסר 
את עצמו על התורה, שעמד מול אקדח שלוף, ואמר לו החוקר: תדע לך, האקדח הזה שינה 
את דעתם של אלפי בני אדם לפניך. ענה לו: נכון, הצעצוע הזה שינה את דעתם של בני אדם 
שיש להם שני אלים ועולם אחד. אבל אני יש לי אל אחד ושני עולמות. אני לא אשנה את דעתי. 
קור רוח כזה, מסירות נפש כזו, יש מי שיכול לדבר אחריו? יש מי שיכול להתנגד לדברים אלה?

חב"ד אני לכל אשר יראוך

מסיבות  חב"ד  חסידות  את  הפוסלים  נגד  חוצץ  מאזוז  הרב  הגאון  יצא  משאו  בהמשך 
שונות ומשונות, ואמר בסערת רגשות: "איך יש בני אדם שפוסלים את הערב הזה, רק משום 
ששם חב"ד נקרא עליו, הרי כבר העיד דוד המלך: חבר אני לכל אשר יראוך. ואני מוסיף ואומר: 
אל תקרי חבר אלא חב"ד, שהרי הרי"ש והדל"ת מתחלפים.. אתה רואה אנשים שמזכים את 
הרבים, שמזכים גם כאלו שמעולם לא הניחו תפילין, שלא השאירו פינה בעולם שלא הלכו 

אליה וזיכו אותה.

"ראו נא איזו טובה גדולה עשה הרמב"ם לעם ישראל, במלה אחת בהלכות תשובה )פ"ג 
ה"ה(. הרמב"ם כתב מילה שזיכתה אלפים ורבבות בימינו להכנס לגן עדן.. הוא פסק שההגדרה 
שאמרה הגמרא )ברכות יז,א( על "פושעי ישראל בגופן" שיורדים לגיהנם, היא רק למי שלא 
הניח תפילין "מעולם". ומכאן שאם הניח תפילין פעם בחיים הוא יצא כבר מגדר חמור זה של 
"קרקפתא דלא מנח תפילין מעולם". אמרו חסידי חב"ד, אם כן יש תרופה לדור. נזכה יהודים 



ורבבות  אלפים  כמה  הזה,  המעשה  לולא  המרכזית..  בתחנה  גם  מקום,  בכל  תפילין  בהנחת 

מעולם לא ידעו מה זה תפילין?.. והנה מאז אלפים ורבבות חזרו בתשובה. 

לומר  חייב  ואני  ל"שבתאות".  ומשיח, דומים  הגאולה  על  שהדיבורים  האומרים  "יש 
על  שמעתי  ולא  באב,  בתשעה  צם  חב"ד אחד שלא  חסיד  על  שמעתי  עוד לא  רבותי,  לכם 

חסיד חב"ד אחד שלא צם בעשרה בטבת. לא שמעתי שהקלו באחד המנהגים של התורה.. 

"יש לדעת כי בכל דור ודור ישנו האדם שראוי להיות משיח. זה קבלה מחכמי ישראל בכל 
הדורות וגם מפורש בגמרא במסכת סנהדרין )צח,ב( שם אנו מוצאים כי תלמידי בית המדרש, 
כל אחד מהם ראה את ראש הישיבה שלו כי הוא המשיח.. כך גם רב אמר שהמשיח הוא רבנו 
הקדוש רבי יהודה הנשיא. מה רע בדבר הזה הרי זו גמרא ערוכה?! אנו רואים שם בגמרא יותר 
מזה "אמר רב נחמן אי מן חיי כגון אנא".. חותנו של הרמ"א נקרא רבי שכנא.. והוא הוסיף שם 
בגמרא "ואני אומר שכנא שמו".. בעל "אור החיים" כותב בעצמו בפרשת ראה "משיח ה' שמו 

חיים"...

"אז למה מרעישים כיום כאשר אומרים "הרבי שלנו משיח או מעותד או מועמד להיות 
משיח". מה רע בדבר, מישהו אמר כבר ביטלנו את התעניות?.. כמה וכמה התחילו להרבות 

הגר"מ מאזוז בניחומו בבית הגה"ח רבו של כפר חב"ד זצ"ל



במצוות בצדקה ובמעשים טובים בכדי להתכונן לביאת המשיח.. לפי דעתי אין שום פגיעה 
בדבר הזה.. למה שלא יהיה משיח? יש לנו מועמד יותר טוב? 

)ע"פ  פסק דין  על  חתם  )זצ"ל(  שליט"א  שאול  אבא  ציון  בן  יד שהרב  כתב  לי  "הביאו 
בקשתו של הרבי(, שהקב"ה חייב כביכול להביא מיד את המשיח, שהגיע הזמן של הגאולה, 

כלו כל הקיצים.. כך גם הרב כדורי וכל הרבנים..."

יהי רצון שנזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו יחד שבטי ישראל. אמן ואמן.

 להעלות נר תמיד, באוהל הרבי


