
שלא ישאר יהודי שלא יצעק "עד מתי"
בכל  שהרי,   .  . לאחרונה  שנתחדש  ענין  אינו  המשיח  בביאת  הצורך 
הדורות מתפללים ומבקשים בנ"י על ביאת המשיח, ועד כדי כך, שאפילו 
. כלומר, משה רבינו   . משה רבינו ביקש על זה - "שלח נא ביד תשלח" 

ביקש שהגאולה ממצרים תהיה ע"י "גואלם לעתיד", משיח צדקנו.

על  ובקשות  תפילות  ריבוי   - המלך  דוד  של  תהלים  בספר  ועאכו"כ 
הגאולה.

והגע עצמך:

בנ"י  גם כאשר  בביאת המשיח,  צורך  היה  רבינו  בזמנו של משה  אם 
הגלות,  בזמן   .  . המוכן  מן  צרכיהם  כל  להם  נתן  במדבר, כשהקב"ה  היו 
כהוגן",  ובמצוות  בתורה  לעסוק  להם  מניחות  שאינן  "מלכויות  כשישנם 
"החושך יכסה ארץ וערפל לאומים". ובפרט חושך כפול ומכופל דעקבות 
ובודאי מורגש הצורך  בודאי   - כל הקיצין"  "כלו  משיחא, לאחרי שכבר 

וההכרח הכי גדול דביאת המשיח תיכף ומיד!

ומכיון שכן צריכים לראות שכל ישראל יצעקו "עד מתי", עד שלא ישאר אפילו 
יהודי אחד שלא יצעק "עד מתי". ואז, בודאי ממלא הקב"ה תפלתם ובקשתם של ישראל . .

ש"פ וארא תשמ"ח

      כ"ק אד"ש מה"מ בצאתו מהתוועדות
ו' תשרי תשמ"ב

עלון מיוחד לתמימים השוהים בחודש החגים תשע"ט בד' אמות דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א | גליון ד'

>>

הוא היה חסיד לסמל ודוגמא. כעמוד אש 
את  שכמו  על  לשאת  שידע  הגיבור  במחנה. 
העול הכבד. כלפיד שלא נשבר למצבי הרוח. 
חסיד מסור בלב ונפש לכל מילה ותו היוצאת 
אל  נפשו  נימי  בכל  מקושר  קודשו...  מפי 

“מקור חיינו ואבינו האמתי”... 

שיצאה  חדשה  הוראה  נשמעה  כאשר 
לבצעה  הראשון  הוא  היה  הקודש,  מן 
בשלימות ובמהירות מתוך מסירות ורגש של 
התקשרות... דבר אחד ויחיד עמד וניקר תדיר 
ושניה  שניה  ובכל  לעת  המעת  בכל  בראשו 
כביטוי  לא  אך  רעבע...  רעבע...  רעבע...   –
היוצא מן השפה ולחוץ גרידא, אלא כדרישה 
הרבי  מה  החיים:  החלטות  בפרץ  העומדת 

רוצה?...

עת שהותו בישיבה שאינה נמנית על דגל 
היה  והמתקבל  מן הראוי  חב”ד,  עדת חסידי 
עשרות  כל  בפני  ויותר  בשישים  שיתבטל 
וגם  בגופם  הן  האחרים  הבחורים  ומאות 
במסירות  פעל  הלה  אך  בדעתם.   – ובעיקר 
בקרב  חסידות  להחדרת  אמיתית  נפש 

שמא  שחששו  אלו  ואף  החפצים  הבחורים 
אולי יש בהם מן הרצון לרזין אלו... 

בקרב  תקינות  הבלתי  פעולותיו  צללי 
ההנהלה,  משרדי  תוך  אל  חדרו  הישיבה 
גם  אך  מלבוא,  איחרה  לא  ההתנקשות 
אורות  זיקי  מלסגת...  היססה  לא  עקשנותו 
הוא  יצר  אשר  האיכות  ורבי  הכמות  קטני 
בהתיידדות עם בחורי הישיבה, פעלו גדולות 
ברוחניות  המלך  דרך  אל  להביאם  ונצורות 

ואל שולחן המלך בגשמיות... 

עקב  הישיבה  מן  שסולק  בשעה  אף 
פעולותיו – הוא הותיר אחריו עשן כבד של 
‘משקה’, חסידות ורבי, שפעלו על המקבלים 
ופנימי החתום בליבם עד ליום  שינוי מהותי 
כל  אשר  בחוש  להכיר  ניתן  היה  ממש.  זה 
האיתנה  מהתקשרותו  כחלק  נעשו  פעולותיו 
שפירושה  התקשרות  לרבו...  והאדוקה 
התמסרות, וגם זה – עד מיצוי הנפש ממש...

כשליח נאמן המסור ובטל למלאות את רצון 
ומשלחו,  דרכים אדונו  הוא  חיפש 

ב  ו צ י י ס ל ו ס י ב ו

השפעתו בקרב מקורביו ידידיו ומכריו. שיחת 
בינו  נחתמה  וההיסטורית  הזריזה  הטלפון 
על  נמצא  הרבי  כאשר   – חודקוב  הרב  לבין 
הקו – בהחלטה להקמת ‘בית חב”ד’ להפצת 

יהדות וחסידות...

פעמי הרמקולים החבושים על רכבו, נשמעו 
תדיר ברחובה של עיר להפצת חמשת מבצעי 
השנים...  באותם  עולם  לאור  שיצאו  הרבי 
מתוך אכפתיות ואהבה נפשית ובשרית לרבי, 
המצביא  הוראות  את  בגאון  הוא  השמיע 
בזמנים  האמונה  לחיזוק  הצמא  העם  לקהל 

קשים אלו...

אבינו  של  וצעקותיו  שבכיותיו  מסתבר,   
מלכנו על שלימות ארץ הקודש – נגעו לכמה 
צרב  הלה  ומנוחתם...  שנתם  בהדרת  אנשים 
בעוז  ופעל  נפשו  בפנימיות  הזעקות  את 

מקושר בלב ונפש



בנושא  ותעצומות 
זה,  ועיקרי  חשוב 
 – בזאת  גם  אך 
הוא  הותיר  לא 
ההתרגשות  את 
בכספו  לעצמו: 
הדפיס  הפרטי 
והפיץ אץ שיחות 
שליט”א  הרבי 
ת  ו ק ס ו ע ה
למען  זה  בנידון 
ת  ו ר ר ו ע ת ה

ובעירת הנושא...

 ואף כאשר מבצע ‘אות בספר תורה’ החל את צעדיו הראשוניים, 
עמד הלה מתוך התקשרות איתנה למלכנו בראש פורצי הדרך – 
לחינם  לא  הקדושים.  התורה  לספרי  ילדים  ואלפי  מאות  לרשום 
קיבל הוא )ועוד שניים מחבריו( 500 $ מאת הרבי כאות הצטיינות 

והתמסרות למבצע ‘אות בספר תורה’...

וכל כך למה? מה המניע? מהי נקודת הבעירה הפנימית? ברור 
הדבר:  ברור   – והנה  זה..  כל  מאחורי  שעומד  משהו  כאן  שיש 
ההתקשרות לרבי שליט”א. למלאות את רצון אדונינו. התקשרות 

שפירושה התמסרות, וגם זה – עד מיצוי הנפש ממש... 

וגם כאשר ההתקשרות מגיעה על חשבון רווחים אישיים ואפילו 
הוראות  מול  אל  הנשבר  וכחרס  נושבת  כרוח  יהא  הכל  קדושים, 
ועתיר  רווי  השנה  בראש  מדובר  כאשר  גם  הק’...  ורצונו  מלכינו 
גילויים, בתקיעותיו של מלכנו ובתפילתו עמנו, אך כאשר נודע לו 
ושואט  חיינו  בית  את  הלה  עוזב  תוקע,  בעל  ללא  מקום  ישנו  כי 
לכיוון אותו מקום חסר הישע... ועוד זוכה לכך שמלכנו שואל על 

מקום הימצאו בשעת התקיעות...

לפני  לרבי  גם במכתבו הארוך אשר כתב  זו התבטאה  אדיקות 
טרם  אחדות  דקות  עמודים...   13 בעל  מכתב  ליחידות,  כניסתו 
כניסתו הנכספת, לחש א’ התמימים באוזניו למען ידע כי הרבי הוא 
המלך המשיח... הלה קיבל זאת ברצינות, הניח את מכתבו הקודם 
בצד וכתב מחדש כתב לרבי, אך לא מכתב רגיל אלא מכתב לרבי 

כפי שהוא - “מלך המשיח”! 

חסיד זה, קירב מאות ואלפי יהודים לרבי שליט”א, עד כדי כך 
ודרש  מלכנו, שאל הרבי  א’ הפארבריינגענ’ס של  שבעיצומו של 
בשלומו, ואמר: “הוא כותב כל הזמן אודות מאות יהודים מכתבים, 

שיגיד לחיים עבורם ועל כוס גדולה”... 

לנשיא  בהתקשרותו  נפשו  את  שמסר  אחד  בחסיד  מדובר  כן. 
שבמרכז  באישיות  עצמו.  על  חשב  שלא  באדם  ומנהיגו.  ישראל 
חייה עמד הרבי. הלא הוא החסיד הרה”ת זמרוני זעליג ציק... כל 
מילה תחסיר בערכו שלא יסולא מפז... ההתקשרות לרבי נחרטה 
על ליבו לסמל ולדוגמא בכל מישורי החיים.. התקשרות שפירושה 

התמסרות, וגם זה – עד מיצוי הנפש ממש...

כתוצאה  ובערו,  עלו  צפו  ומלך המשיח  נושאי הגאולה  וכאשר 
בכך  להתעסק  הראשון  הוא  היה  בזה  אף  מלכנו,  של  משיחותיו 
בכל המרץ והקאך בכדי להשלים את המטרה... כי התקשרות לרבי 
מתבטאת כעת בדבר שהכי נוגע לרבי, והדבר שהכי נוגע לרבי כעת 

זהו – ביאת משיח!!..

שידע  מקושר  אמתי.  מקושר  של  חייו  מסיפור  תמצית  זהו 
לנתב את התקשרותו ובעירתו על הנושא הבוער ביותר למלכנו... 
הנפש  מיצוי  עד   – זה  וגם  התמסרות,  שפירושה  התקשרות 
שענינו   .  . הדור  נשיא  אל  וההתקשרות  “הביטול   - כי  ממש... 

העיקרי “להביא לימות המשיח” בפועל ממש”!... 

הוקרה מכ"ק אדמו"ר שליט"א על פעילות שיא ב"אות בספר תורה"

דו ביסט ַא טנקיסט?!
התור נע לאיטו. הוא רגיל במחשבתו במעמד זה. בעוד דקות ספורות 
יפגשו פניו עם פני נשיא הדור, הרבי שליט”א. הוא יעמוד בסמוך ממש 
אל אדוננו מורנו ורבינו, ואף מחיצה לא תפריד ביניהם. אין זה כל-כך 
מן הענין מה יתן לו הרבי, מה שמעסיק אותו ומרטיט את מחשבתו אלו 

השניות הספורות בהן יעמוד מול המלך.

במקביל לתנועה האיטית של התור, הוא בחן עצמו שוב ושוב, במטרה 
להיות נקי מכל רבב - עד כמה שאפשר - עת יעמוד בפני בוחן כליות 
ולב. האתגר המקשה עליו את ההתבוננות הדרושה, הוא מבטיהם של 
התמימים לעברו. “תראה איך ר’ חיים מתכונן לעבור לפני הרבי” הוא 
שומע לחישה תוך-כדי השירה הסוערת. “ראית את המשפיע ר’ חיים? 

גם הוא עובר!”.

ההכנה  את  הנודע  המשפיע  על  הקשו  ההערצה,  ומבטי  האמירות 
‘חוכעם’  אותה שאף לחטוף בדקות האחרונות שנותרו. במיוחד כאשר 
אחד שעמד מאחוריו בתור המשתרך, ניסה בחיוך חס’ידי לפלפל עמו 
בדברי הקודש בסיום ההתוועדות, עת ניפץ הרבי שליט”א את הקושיות 

הסבוכות ברמב”ם היומי.

ככל  בבוז, אך  חיים לפטור את הטרדן  לר’  נתן  לא  פניו הנעים  סבר 
שהתור התקדם התכרכמו פניו כלפי ה’קלָאץ קושיות’ של האברך עם 
והזמן המתאים.  זה המקום  אין  כי  הקול הצרוד, עדי הצליחו להבהיר 

בכלל לא.

דקה ומחצה הואיל השואל להותיר לר’ חיים, עבור הכנה אחרונה קודם 
העמידה פנים-אל-פנים מול המלך. דקה וחצי של חשבון נפש, של בחינה 
עצמית - התייצבות מול המראה ובדיקה מדוקדקת, האם זכאי אני, חיים, 

להראות את פני מול רבינו?

אמנם “הקב”ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה”, אך לו הכרתם את 
דמותו מעוררת ההשתאות של ר’ חיים, לא הייתם רועדים כמוהו מאימת 
הרגע המתקרב. הן משפיע שכולו אומר התקשרות וביטול מוחלט לרבי, 
דורש  אלא  בסיסמאות  אצלו  מסתכם  לא  ‘מקושר’  שהמושג  כזה  אחד 
מהתמימים ומראה דוגמא חי’ - מהי בקיאות בתורת הרבי וציות מוחלט 

להוראותיו, יכול להיות רגוע לגבי מבטו של אבא כלפיו.

ניתן לשער שגם ר’ חיים בעצמו הבין שעם כל הדרישות הגבוהות אותן 
נהג להציב לעצמו, סוף-סוף הגיוני לומר שחסיד כמוהו, קל יותר לרבי 

שליט”א להכיל, לבחון ולהעלות.

♦
בסיומו   - הפירמידה  של  העליונה  בקומה  שהצטופפו  התמימים  שני 
של פארבריינגען ארוך, מייגע גוף ומרומם נפש - לא הסירו עיניהם מן 
הקודש לאורך כל החלוקה הכמעט-ראשונה-מסוגה, בה העניק הרבי לכל 
אחד מן החולפים על פניו הקדושות חבילת דולרים לחלוקה בין הקהל.

“תסתכל שם!” חדל האחד מריכוזו הגבוה בפני הקודש, ואיבד גם את 
של חברו. “עוד רגע ר’ חיים עובר” - “מעניין מה יאמר לו הרבי שליט”א”.

ההפתעה אירעה מהר מאוד. עוד לפני שהספיקו התמימים לקלוט את 
אשר ראו עיניהם, זה נגמר. ר’ חיים, המשפיע האגדי ששוקל מילותיו 
כפנינים, ולשמע דבריו כמהים התמימים ביודעם כי בדורנו אין מצפן 
טוב יותר בהתקשרות אמיתית לרבי, ר’ חיים הגדוש אהבה ויראה לאבינו 

מלכנו, הגיע אל מול פני הקודש.

מרחוק ניתן היה רק לראות את שפתותיו הקדושות של כ”ק אדמו”ר 
שליט”א מלמלות לר’ חיים מספר מילים. על פי פני הרבי אפשר היה 
להסתפק אם מדובר בשאלה, הבהרה או דרישה. ההמשך היה מבוכה 
קודם שהספיק להתאושש  ועוד  חיים,  ר’  פניו של  בולטת ששררה על 

נתפס בידיו של ר’ מאיר הארליג ומצא עצמו בתחתית השולחן---

♦
הדקה האחרונה תמה. ר’ חיים עמד מול פניו של הרבי שליט”א ושמע 
ַא  ביסט  “דו  לאחר-מכן.  רב  זמן  באזניו  שהדהדה  שאלה  אחת.  שאלה 
טנקיסט?!" שאלו-תבעו פניו הרציניות של הרבי. “’טנקיסט?’ לא ידעתי 
שהתואר המליצי הזה - המתאר עיסוק אובססיבי בתחום חדש שמעולם 
לא הכרנו - עבר את חותם המלך” הרהר ר’ חיים תוך סחיבה בעל-כרחו 

לאורך השולחן.

נפלאים מעשיך ר’ חיים, נאים דרשותיך, אין-אפס כי דמות של חסיד 
מהווה הינך. אך בסיומה של תקופה ארוכה בה מדבר אני על מבצעים, 
מעודד את יציאת הטנקים, מכריז על מלחמה וכיבוש, בזמן בו רואה אתה 
כי זה מה שנוגע לי - כל זה איננו שווה לי, ובירור אחד ויחיד מעמיד 

אותך במבחן - האם אתה טנקיסט?---

דו ביסט ַא... משיחיסט?


