
לצעוק ללא הרף “עד מתי“
ישנם כאלו שרוצים להיות במצב של מנוחה ורוגע, ולכן, מנחמים את עצמם 

שיש עילוי בעבודה בזמן הגלות וכו'.

ורוגע - אדרבה,  מי אומר שבזמן הגלות צריכים להיות במצב של מנוחה 

מפורש בקרא ש"בגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך", כלומר, 

יהודי לא יכול להיות רגוע ולישב במנוחה בגלות, אלא צריך לצעוק ללא הרף 

"עד מתי"!

ועאכו"כ בדורנו זה, לאחרי שסיימנו כבר כל עניני העבודה, ולא נותר מה 

לעשות, כי אם, "עמדו הכן כולכם", להמתין לביאת המשיח - שכבר היה צריך 

לבוא היום בבוקר, אתמול וכו' . .

. . וכשיבוא )כפי שאמרנו בתפילות היום "ותחזינה עינינו כו'"( - נשאל אצלו 

ובפרט שמשיח עצמו ממתין  עד עתה?!  - מדוע התעכב  והקושיה  השאלה 

בקוצר רוח - עוד יותר מבנ"י - מתי יבוא כבר לגאול את בנ"י.

ומכיון שכן, גדולה יותר השאלה והקושיה: מדוע התעכב עד עתה?!
משיחת ש"פ דברים תשמ"ח

      תפילת שחרית. ו' תשרי תשל"ו

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

>>

החסידים  הרבנים  כינסו  בניסן,  כ״ח  של  הידועה  השיחה  לאחר 
בשכונת  מיוחדת  אסיפה  נחשון,  דוד  ויבלחט״א  ע״ה,  סלונים  משה 
המלך, עם כארבעים מחשובי אנ״ש, לטיכוס עצה ״מה לעשות וכיצד 

לעשות להביא את משיח בפועל ממש״.

שירכז  עולמי  משיח  מטה  הקמת  על  הוחלט  האסיפה  במהלך 
פעולות עולמיות בענייני משיח. שמו נקרא ״המטה העולמי להבאת 
המשיח״ וליו״ר המטה נבחר הרב שמואל מנחם מענדל בוטמן, יו״ר 

צא״ח העולמית.

יחס מיוחד מהרבי
על  המשיח  מלך  לרבי  נחשון  דוד  הרב  דיווח  האסיפה  לאחר 
האסיפה ועל המשתתפים בה ועל ההחלטה להקים מטה עולמי עם 

יו״ר וכו’. הרבי אישר את שם המטה ואת מינוי היושב ראש.

“החל מפתיחת המטה, לאורך כל הדרך היו מהרבי עידודים חזקים 
על כל פעולה. לכל מכתב הרבי ענה בברכה. כאשר מסרנו לרבי חומר 
מסויים שהוצאנו לאור, הגיב הרבי ביישר-כח, וציין שהוא יקח אותו 
עמו לאוהל. לאחר זמן, כשהדפסנו חולצה עם הכיתוב ״משיח בדרך״, 
והראנו לרבי דוגמה בעת חלוקת הדולרים, בירר הרבי כמה חולצות 
הדפסנו, אמרנו לרבי שהודפסו אלפיים, והרבי אמר שהוא יקח אחד 
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כתונת” מספר הרב בוטמן.

היו גם הוראות מיוחדות מהרבי שהופנו אליכם?

כן. בתחילת אדר ה׳תשנ״ב הכנסנו כהרגלינו דיווח לרבי 

על הפעולות שנעשו. הרבי השיב לנו בברכה, כשהוא מוסיף: ״שירה 
וזמרה שישים יום״. יתירה מזו - גם כשדיווחנו על קשיים מסויימים, 
חזר הרבי שנית על ההוראה. בהתחלה לא הבנו את עומק משמעות 
בהתוועדות  שהרבי  שבת  לאחר  אך  בשישים,  דביטול  ההוראה 
כל  היום  ומאז עד  זאת כהוראה אישית אלינו.  ראינו  זאת,  הסביר 
שנה המטה מארגן ריקודים מידי יום בחודש אדר ומפרסמים ענין 

זה בשאר קהילות חב”ד.

מעמד קבלת המלכות
מעמד  היא  הציבור,  בתודעת  שנחקקה  ביותר  הגדולה  הפעולה 
את  הרבי  עודד  במהלכו  תשנ״ג,  שבט  ביו״ד  שאירגנתם  ההכתרה 
שירת ה’יחי׳ ששודרה בלוויין מעשרות נקודות על פני כדור 

יכירו וידעו כל יושבי תבל
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האפשר.  ככל  פנימי  יהיה  שהלימוד  הספר. משתדל  מול  יושב  הוא 
הן את שיחת הרבי הוא איננו לומד כדי להעשיר את ידיעותיו - אין 
התנגדות לרווח צדדי זה, אך ודאי שלא הוא הענין המרכזי כאן - הוא 

רוצה להכניס את הרבי אל-תוכו, לפנימיותו.

הנפלא  הביאור  כל-כך.  ונהירים  ברורים  המהלך,  עצמה,  השיחה 
במהותו של צום שבעה-עשר בתמוז בתקופתנו הנעלית, מרומם וממלא.

ואז ניגש הרבי ל’בפועל’, לפרקטיקה. הרבי מדבר על הצורך “להתחיל 
המשיח”.  דימות  הזמן”  עם  “לחיות  וגאולה,  משיח  בעניני  “לחיות” 
לחיות? הרבי מדבר על מושגים כאלו? “תחיה את הענין!” אלו הכרזות 
ששמענו ממשפיעים, מורגלים היינו להבין כי דרישה זו, ‘לחיות’, היא 

אינה ניתנת לפירוט, להסבר פרטי ומעשי.

אך כאן מגיע הרבי ואומר לו, לתמים המעונין כל-כך לקיים את רצון 
המלך, בפרט זה המיוחד לתקופה זו - עליך “לחיות” משיח. רבים הם 
דרישת  את  לקיים  הוא  חפצי  כל  ואני,  ‘לחיות’.  המילה  של  המובנים 
הרבי. לא מחפש אני פלפולים וחקירות בדבריו. ובמה מחייבות אותי 
מילים אלו? מה דורשות הן ממני בפועל ממש? משתוקק הנני לקיים 
בקשה זו של הרבי, הבולטת בחשיבותה ומרכזיותה בשנים האחרונות 

- שנותינו אנו.

בפנינו הרבי שליט”א מלך המשיח  פורס  רוב המהלך  הנה, את  אך 
בבהירות. כיצד ניתן “לחיות עם הזמן דימות המשיח”? ממשיך הרבי 
ומסביר מיד “עי”ז שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני 
משיח וגאולה שבתורה” - אוקי. השכל מסודר. הלימוד בעניני משיח 

וגאולה, ממלא הוא ומחדיר את המשיח בשכל. ומלבד המוח?

 - וחודר גם ברגש הלב”  “ומהשכל מתפשט  ממשיך הרבי ביסודיות 
אחרי שהשכל “ספוג” בענין דיו, מתפשט הוא ללב ומבעיר את הרגשות.

וכעת ניגשים לעיקר. “ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה 
ומראים  הגאולה,  סף  על  שעומדים  זה,  מיוחד  לזמן  המתאים  באופן 
באצבע ש”הנה זה )המלך המשיח( בא””. אין ספק. ההנהגה בפועל היא 
המרכז והמטרה של “לחיות משיח”, אך דוקא כאן אין הוראה ברורה 

בנוגע למעשה.

הוא  גם  הלב  וגאולה.  בעניני משיח  לימוד  באמצעות  טיפלנו  במוח 
מסודר, מתלהב מהשכלות המוח. אך למה אין הרבי שליט”א מבהיר את 

המעשה? מה עושה אדם שחי משיח? מדוע הרבי לא מסביר?

אין כאן המקום להתפלפל בביאור הענין, או בגיחוך על עצם השאלה, 
אך ודאי שניתנה רשות לשער ולהבין, כי אין מן הענין להסביר ליהודי 
מה עליו לעשות כתוצאה מרגשותיו. המעשה של אדם שחי-משיח, לא 

יכול לבוא כהוראה ברורה, ואף לא ברמז.

המעשה של ‘חי-משיח’ מוחלט על-ידי הרגש.

איה  ומתלבט.  עיניו מהשיחה,  מרים  הלומד.  התמים  לו  עוצר  וכאן 
אמצא בחיי - ַא חסידיש’ע בחור, המנהל סדר יום קפדני הראוי לתמים 
מובחר - את המעשים המבטאים חיות בעניני משיח, כדרישת אבינו 

הרבי שליט”א מלך המשיח?

האם עלי להסתפק בהנהגה כדבעי, מחשבה דיבור ומעשה מזוככים 
כפי שיהיה בגאולה? או שמא על הנהגתי לבטא את הציפיה העזה, את 
האמונה האיתנה. מעשיי יכולים להעיד כאלף עדים על החיות הבוערת 
בתוכי בעניני משיח. מאמציי האדירים להביא להתגלות הרבי שליט”א, 
באמצעות פרסום אדיר, עיסוק נלהב ללא הרף בנושא, והקצת הישנים 
בהבלי הזמן, יכולים מעשים אלו להמחיש טוב מכל, לי, את ה’מונחות’ 

שלי בענין.

או שמא ‘לחיות משיח’ הוא להיות תמים חסידי, עושה את אשר נדר 
ממנו, ותו לא? האם על משקל הביטוי ‘ילד טוב ירושלים’, דורש הרבי 
כיום הזה להיות ‘ילד טוב גאולה’? לימוד חסידות והידור מצוות, אלו 

ורק אלו הם תוצאה של לימוד והתרגשות מהגאולה הקרובה?

שאלה טובה.

יקשו המקשים ויתרצו התרצנים.

למי  הארץ. 
עלה  ולמה 
לארגן  הרעיון 
האירוע  את 

הגדול הזה?!

ן  ו י ע ר ה
כמה  של  היה 
 , ם י נ ק ס ע
ם  ה י נ י ב ו
מנחם  הרב 
אשר  גרליצקי 
ממש  התמסר 
האירגון  לכל 
התבוננו  כולו. 
של  בשיחותיו 
הרבי מהתקופה 
יקבל את  והגענו למסקנה שהגיע הזמן שכל העולם  האחרונה, 
מלכותו של מלך המשיח, ובשל כך חשבנו שי׳ שבט, יום קבלת 
הנשיאות של הרבי הוא הזמן המתאים והראוי לכך שמכל קצווי 
תבל יוכלו לחזות כיצד הרבי יוצא אל הקהל ומעודד את שירת 
כולם את מלכותו בהכרזת הקודש  יקבלו  זו  ובהזדמנות  ה׳יחי׳, 

של ׳׳יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד״.

קיבלתם את אישורו של הרבי לתוכנית?

- וודאי. העברנו לרבי את התוכניות וביקשנו את אישורו, ורק 
לאחר שקיבלנו את אישורו של הרבי וברכתו, יצאנו לדרך. רבני 
אנ״ש שי׳ מכל רחבי העולם חתמו על מודעות הקוראות לציבור 
אדוננו״  ״יחי  והכרזת  המלכות  לקבלת  שבט  יו״ד  ביום  להתכנס 
בכל רחבי תבל. בכל קהילות אנ״ש בעולם כולו אירגנו ״ווידאו״ 

לווייני על מנת שיוכלו להשתתף במעמד הגדול. 

ואיך הרבי הגיב בשעת מעשה?

הרבי יצא למרפסת לאחר מעריב )לאחר שהמשב”קים טרחו 
היחי  שירת  את  ועודד  בחוץ(  שמתרחש  מה  בפירוט  לעדכן 
לעיני המצלמות, בשונה מתפילת ערבית רגילה בה נמצא הרבי 
במרפסת בסוף התפילה זמן קצר, באותו יום זכינו ליחס מיוחד 
דקות)!(,  כ-8   - מהרגיל  ארוך  זמן  במרפסת  הרבי  שהה  כאשר 
אך נוסף על אלו ראינו דבר מיוחד ביותר: הרבי כיוון את מבטו 
״נכנס״ מבטו  כל שידור,  כך שלתוך  בנפרד,  לכל עדשת מצלמה 

כמיוחד אליו!

מרוצה  הרבי  שאכן  ההרגשה  את  כולנו  אצל  חיזק  זה  דבר 
ומעוניין בפעולה הכבירה הזו של קבלת המלכות בהיקף עולמי 

זה.

פעולה נמשכת
היה לכך גם המשך?

כמובן. מלבד ההמשך הישיר בתוכנית השידור, שהכריזו כולם 
בעצם  זה  היה   - אדוננו״  ״יחי  פעמים את הכרזת הקודש  שבע 
מנוף לפעילות מסיבית בנושא. מאז, ה״סוד״ של זהותו של משיח 

כבר יצא מסודיותו והכל החלו להתעסק בעניין חשוב זה.

זה  לאחרי  קצרה  תקופה  יצא  למשל,  באה״ק,  צא”ח  מרכז 
מתייחסים  בו  ניסן,  י״א  לכבוד  משיח  בנושא  הסברתי  בחומר 
לפסק הדין של הרבנים אודות זה שהרבי הוא מלך המשיח ויחסו 
החיובי לענין כשבצידי הדף מוסיפים טופס לקבלת המלכות של 

הרבי כמלך המשיח.

הגיע הזמן שכל העולם יקבל את מלכותו של 
מלך המשיח. הרב בוטמן מנחה את המעמד

תשנ"ג,  השלוחים  כינוס  לקראת 
"ברוכים  נכתב:  בו  שלט  ב770  נתלה 
הבאים לשלוחי כ"ק אדמו"ר שליט"א". 
התואר  הושמט  הצער,  למרבה  אך 
כך  בעקבות  המשיח".  "מלך  האלוקי 
התמימים  הדפיסו  ימים  כמה  בתוך 
המשיח"  "מלך  הכיתוב  עם  מדבקה 
וזוהרות  בולטות  אדומות  באותיות 
והוסיפוהו לשלט – כיאה למלך המשיח.


