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סערת
הגאולה
של תשנ"ב

"תהא שנת נפלאות בכל" - השנה שבה הודיע הרבי 
מלך המשיח שליט"א: כבר סיימו את השליחות בהפצת 
התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה . . הדבר היחיד 
שנותר עתה בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח 
צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו 
בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות! • סקירה מרתקת 
ומרגשת על האווירה ששררה בין החסידים בחורף הלוהט 
שקדם לז"ך אדר ראשון תשנ"ב, ואת תגובתם הספונטנית 
למאורע • המאורעות וההפתעות. המתח והציפייה. 
האווירה והרגשות. השיחות והביטויים. העידודים 
והמענות. האמונה והריקודים • 'תשרי' אחד ארוך...
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ו ביחידות  ס נ כ נ ש
אליה קבוצת 
סטודנטים באחת השנים הראשונות, נשאל 
אפשר  איך  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי 
הבורא  קיום  את  מדעית  בדרך  להסביר 

ואת הצורך בדת?

שכאשר  הרבי  הסביר  הדברים,  בין 
להם  ניתנה  היא  לישראל,  התורה  ניתנה 
ע״י הקב״ה באופן ישיר, והם קיבלו אותה 
ממנו באופן ישיר )משה רבנו עלה על הר 
סיני ועשה את מחצית הדרך, והקב״ה ירד 
כדי לפגשו(. במעמד הר סיני נכחו ששים 
של  דבריו  את  ששמעו  מישראל,  ריבוא 
הקב״ה וקיבלו את התורה, הם מסרו מדור 
לדור את מה שהי׳ ידוע להם שהוא אמת. 
שפוי  הוא  אם  שאב,  כלל  מסתבר  זה  אין 

בדעתו, ימסור לבנו דבר שאינו נכון.

מעולם, במשך כל דברי ימי ישראל, לא 
שומרי  יהודים  ריבוא  מששים  פחות  היו 
נקטעה  לא  המסורת  ושלשלת  מצוות, 

מעולם. 

בהתחדשות  הפסק  הי׳  לא  מעולם 
ריבוא  מששים  פחות  לא  של  זו  מתמדת 

יהודים שומרי מצוות. 

בדתות אחרות לא ניתן למצוא שלשלת 
מסורת בלתי-מקוטעת זו.

א'  -  אם כל האמור לעיל אמת, שאל 
ישראל  שדת  ההוכחה  מהי  הסטודנטים, 

היא הדת האמיתית והיחידה?

מקובלת  מדעית  תגלית  ענהו:  הרבי 
הוכחות  או  עדויות  די  יש  אם  כאמת 
האנשים  שירבו  ככל  לנכונותה. 
תוצאותיו  לנכונות  המסכימים 
של הניסוי, הדבר מגדיל 

את התמיכה בתגלית זו. במקרה 
ניסוי,  ערכו  אנשים  ששש-מאות 

ומאה  הכלים,  באותם  שימוש  תוך 
על  ניסוי  אותו  ערכו  אחרים  אנשים 

ששש- הראו  והתוצאות  בסיס,  אותו 
מסקנה  על  מצהירים  האנשים  מאות 
מסויימת על בסיס הניסויים שערכו, ומאה 
בסיס  על  עמהם  מסכימים  אינם  האנשים 
הניסויים שערכו הם - אנשים יהיו נכונים 
יותר מאשר  להאמין לשש-מאות האנשים 

למאת האנשים.

בדת הנצרות ישנם רק שנים-עשר עדים 
חשיבותה;  ואת  מקורה  את  המאשרים 
לבודהיסטים היו שלשה עדים; למוסלמים 
הי׳ רק עד אחד, ומוחמד עצמו הי׳ חולה-

נפש.

לדת ישראל היו ששים ריבוא עדים. על 
ישנו  ישראל  שלדת  לקבוע  ניתן  זה  סמך 
 - ולכן  עדים,  של  ביותר  הגדול  המספר 

המידה הגדולה ביותר של אמת.

• • •

כשם שאז ראה עם ישראל את הקולות, 
כך גם אנו - דור השביעי והאחרון - ראינו 
והלפידים.  הקולות  האש,  את  עינינו  במו 
בשורת  את  לנו  מבשר  הרבי  את  ראינו 
שזהו  "בנבואה,  לנו  ומבטיח  הגאולה 

בוודאות": הנה זה משיח בא!

עינינו ראו ולא זר! אף אחד לא "סיפר" 
לנו את זה, בעצמנו ראינו את הרבי מעודד 
ועם האמונה  ה'יחי אדוננו'  כוחו את  בכל 
הזו נמשיך גם כעת, בזמן של העלם והסתר 
אבל  מלכנו,  את  לראות  זוכים  כשאיננו 
איננו שוכחים לרגע את קול נבואתו. כל 

יוכל  לא  אחד  ואף  בעינינו  ראינו  זה 
להכחיש לנו!

סערת הגאולה של תשנ"ב

סערת הגאולה של תשנ"ב
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יום שני כ"ז אדר ראשון תשנ"ב. השעה 5:45 אחר הצהריים. ב-770 נודע כי אירע דבר 
מה לרבי מלך המשיח שליט"א בעת שהותו באוהל. הידיעה מתפשטת במהירות הבזק מפה 
לאוזן ובאופן ספונטני מתחילה נהירה עצומה של ציבור אנשים, נשים וטף לכיוון בית חיינו. 

מתקבלת  תורה'  ב'חובבי  שעה  באותה  הלומדים  הקבוצה  מתלמידי  כמה  של  בביפר 
ידיעה: "770 770" – הודעה בנוסח זה ידועה כסימן להתגלות מלך המשיח! בקו החדשות 
את  מחשיד  כמובן  הדבר  דבר,  שום  משמיעים  לא   )W.L.C.C.( חב"ד  שידורי  מרכז  של 
המנויים – שהרי מדוע לא מודיעים אם הרבי יצא אם לאו? מיד סוגרים כולם את הגמרות 

ורצים ל-770.

שמועות שונות מתהלכות בקשר למצבו של הרבי ומה אירע באוהל, אבל איש לא נוטה 
להאמין שאירע משהו רציני. אחד הבחורים שליווה את הרבי לאוהל מספר בשיחת טלפון 
חטופה כי המצב לא טוב. "מה קרה בדיוק?" הוא נשאל, אולם מעבר לקו לא נשמע מענה...

בשלב ראשון כל אחד מנסה להשיג מידע ואט אט הוא מתחיל לזרום. רבים נזכרים גם כי 
חלוקת הדולרים של אתמול הייתה ארוכה מאוד והסתיימה אחרי שבע וחצי בערב... כולם 
מבוהלים ונפחדים ומיד מתחילים לומר תהילים ביחיד וברבים. איש לא יודע מה בדיוק 

אירע.

ה"פַארבריינגענ'ס" המיוחדים של י"ט כסלו

את  לתאר  באה  שלפנינו  הסקירה 
האווירה והרגשות שחוו כלל חסידי חב"ד, 
יוצא מן הכלל, בשנה שקדמה לכ"ז  ללא 
היחס  את  זאת  ובעקבות  תשנ"ב,  אד"ר 
שהתרחש  מה  וכל  אד"ר  לכ"ז  והתגובה 

אחריו והלאה.

מ"בין  החסידים  שהרגישו  מה  את   
לתאר.  ניתן  לא  השיחות  של  השורות" 
בשיחה  מופיעים  שהם  כפי  הרבי  דברי 
הגילויים  לרמת  מגיעים  לא  המוגהת, 
להם נחשפו החסידים בעת ההתוועדויות. 
ובהחלט לא כאותם המדמים במחשבתם, 
בשעת  דברים  שרבבו  החוזרים  שצוות 
את  להלהיב  כדי  להגהה,  השיחה  הכנת 
רחמנא  אחרים  מטעמים  או  החסידים 
ליצלן. ההפך הוא הנכון. בשיחה המוגהת 

האורות  הסברתי,  מימד  קיבלו  הדברים 
כפי  הדברים  לעומת  בכלים,  הולבשו 
בעוצמה  הרבי  ע״י  ונשנו  וחזרו  שנאמרו 
שחוו  וכפי  לשיעור.  ניתנים  בלתי  ותוקף 
בהתוועדויות  שהשתתפו  החסידים  כל 

אלו של נ"א-נ"ב.

במשך  בכלל  בהתוועדויות  התחושה 
הר  מעמד  של  תחושה  הייתה  השנים  כל 
סיני! ובפרט בהתוועדויות בשנים אלו של 

סף הגאולה.

מי שמטיל כיום ספק בדברים אלו, אחת 
מהשתים: או שלא היה נוכח בהתוועדות 

או שהיה נוכח אך לא הבין אידיש...

העילוי דיום ז"ך
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זינוק חד – ביאת המשיח בידיים שלנו! 
הבה נחזור אחד עשר חודשים ]במדויק![ אחורה: 

יום חמישי כ"ז ניסן תנש"א. הרבי שליט"א חוזר מהאוהל, מתפלל תפילות מנחה-מעריב 
עם הציבור, ולאחר התפילה פותח בשיחה פתאומית שתוכנה מהווה הפתעה גמורה לקהל 
החסידים: הייתכן שמבלי הבט על כל העניינים, עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל 

ממש?! - אומר הרבי - דבר שאינו מובן כלל וכלל!

הרבי מסיים את דבריו בהודעה דרמטית שמזעזעת את החסידים: מה עוד יכולני לעשות 
כדי שכל בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחר שכל 
מה שנעשה עד עתה, לא הועיל. ועל כן מסיק הרבי: הדבר היחיד שיכולני לעשות – למסור 
הענין אליכם: עשו כל אשר ביכולתכם – עניינים שהם באופן דאורות דתוהו אבל בכלים 

דתיקון – להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

הלם מוחלט. זוהי התגובה הראשונית. דבריו של הרבי והנוסח המיוחד שבו הם נאמרים, 
יש בהם משום הבהרה נוקבת וחד משמעית הטומנת בחובה 'עליית מדרגה' ביחס לכל מה 

שאירע עד כה, בכל התחומים, במשך יותר מארבעים שנות נשיאות.

האווירה בעולם החב"די מתחשמלת. רוח תזזית מנתקת בבת אחת המוני חסידים בעולם 
וההד  הרבי  שהשמיע  המיוחדים  הדברים  פרסום  עם  השגרתית,  היום-יום  מאווירת  כולו 

שנוצר בעקבותיהם.

בבת אחת הכול משתנה לגמרי: 

בכוחו ובחובתו של כל אחד לתבוע את הגאולה

לפנינו צילום פַאקסמיליַא מעלי ההגהה של 'שלשלת היחס' בתחילת ספר 'היום 
יום', בה מסופר על שנת תשד"מ:

מעורר שכאו"א מבני ישראל ובחובתו לתבוע כביכול מהקב"ה גאולה האמיתית 
והשלימה ע"י משיח צדקנו תיכף ומיד.

מלך  אדמו"ר  כ"ק  חזר  תמוז,  י"ב  בהתוועדות  ההגהה,  כתיבת  אחר  ימים  כמה 
המשיח שליט"א ודיבר שוב על חובת הצעקה "עד מתי" וכו'.

סערת הגאולה של תשנ"ב
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רק  עובר  הוא  אם  ואפילו  נ"א-נ"ב,  של  השיחות  את  שקורא  מי  כל  ואילך,  זה  משלב 
ברפרוף קל, שם לב לסגנון המיוחד שיש בשיחות אלו בקשר לגאולה האמיתית והשלימה. 
כל סגנון השיחות וההתוועדויות משתנה. ניתן להגדיר זאת במילים ספורות: הרבי מצית 
את אש האמונה בקרב החסידים, ולאחר מכן מפנה את כל ההתעוררות, שנוצרת כתוצאה 

מכך, לשורה של מעשים ופעולות בשטח.

בתקופה הראשונה מאז כ"ח ניסן מתחילות ההתוועדויות בניגון ״זָאל שוין זיין די גאולה, 
משיח זָאל שוין קומען" ]= שתבוא כבר הגאולה, שיבוא המשיח[ - דבר שלא היה נהוג עד 
עתה. במשך הזמן משתנה הניגון למילים ״עס קומט שוין די גאולה, משיח איז שוין דָא״! ]= 

הגאולה כבר מגיעה, משיח כבר כאן![.

מעמד זה כשלעצמו, עוד לפני כל הדיבורים המופלאים, מכניס את קהל החסידים למצב 
רוח גאולתי. הקהל שר לפני הרבי - לא פחות ולא יותר - ש״משיח כבר כאן"!

הרבי לא מסתפק בעידוד השירה, שמבטאת את אמונתם של החסידים, אלא מתייחס אל 
השירה במילים מפורשות ומדבר על ״הניגון שניגנו עתה״, ״ניגנו זה עתה אודות הגאולה״, 

ובמילים אלו פותח את הפארבריינגען.

הגאולה.   - ויחיד  אחד  בנושא  מתמקד  הרבי  הכר,  לבלי  משתנה  ההתוועדויות  סגנון 
התוועדויות שלמות מקדיש לבאר מהו ענינה של הגאולה ומהי העבודה המוטלת עלינו 
חז״ל שמועלה  וממאמרי  מהתנ״ך  השבוע,  ציטוט מפרשת  כל  אותה.  להביא  כדי  לעשות 

לדיון - מקבל מיד את הקשרו לגאולה.

העילוי דיום ז"ך
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ציפייה  של  למצב  נכנס  הקהל 
שעומד  האמיתי'  ל'דבר  והמתנה 
שהתמונה  ככל  רגע.  בכל  לקרות 
חב"ד  חסידי   – ומתבהרת  הולכת 
ברחבי העולם ובאמצעותם הציבור 
היהודי כולו נכנס לאווירה מתוחה 
של ציפייה מוחשית להתגלות של 
התחושה  המשיח.  כמלך  הרבי 
 היא שזה ענין של שעות, ימים או 
זה  אבל  שבועות,  מ-ק-ס-י-מ-ו-ם 

ממש עכשיו!

שני  זו.  בתחושה  חיים  כולם 
אברכים שנפגשים באמצע ההמולה 
ומדברים  'קינגסטון'  רחוב  של 
שאינו  מצוי,  דבר  זה   – משיח  על 
מעורר כל תמיהה. מבוקר ועד ערב 
ושינון  בלימוד  עסוקים  החסידים 
משיח  בעניני  הרבי  של  שיחותיו 
הולכות  רק  ליום  שמיום  וגאולה, 
ידוע  ויותר.  יותר  ונעשות תדירות 
איחולו של אדמו"ר האמצעי ששני 
על  וידברו  בשוק  ייפגשו  חסידים 
'יחודא עילאה' – ממש כך המצב בנוגע למשיח. אין שום דבר אחר שמעסיק את הקהל, 

אפילו אברכים פשוטים, כולם ממש חיים את זה.

ממש 'מעין' ימות המשיח, כשבמשך כל הזמן, אפילו ה'דברים בטלים' ש'בעלבוסטע'ס' 
מדברות בטלפון אחרים לגמרי, אפשר לומר שכמעט ולא חושבים מחשבות זרות... מרוב 
ששקועים ומונחים בציפייה להתגלות של הרבי שליט"א בכל רגע ממש. לא רק 'משכילים' 
ו'עובדים' או משפיעים גדולים וראשי ישיבות, אפילו אנשים מן השורה, אברכים פשוטים 

ביותר – כולם חיים ממש באווירת ימות המשיח.

מרגישים שזה דבר שקורה עכשיו, שהנה משיח מגיע, ואכן הקהל מתחיל לפעול ולעשות 
במלוא המרץ כדי להביא בפועל את התגלות משיח.

בו  היסטורי  מסמך  על  החסידים  של  החתימות  הם  יותר  הבולטות  הפעולות  אחת 
שבקדושה  דבר  בכל  כמו  המשיח.  כמלך  הרבי  של  מלכותו  את  עצמם  על  מקבלים  הם 
ובהתקשרות, 250 חתימות הראשונות הם כמובן מאנ"ש והתמימים ב-770, מכניסים את זה 

לרבי בחשש ובהתרגשות, ותוך שעות ספורות הרבי מוציא תשובה מעודדת! 

גודל  בסדר  משהו  היסטורי,  משהו  פה  שקורה  ומבינים  להתגלגל  מתחילים  הדברים 
של 'קבלת הנשיאות' ואף יותר מזה, כיון שמדובר פה על התחייבות. התשובה המעודדת 

מודעה מטעם הוצאת ספרים קה"ת המבשרת על הנחה של 40% 
ובאפשרות של 10 תשלומים שווים - עד לביאת משיח צדקנו!
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תנופה  נותנת 
לשלל  ענקית 
בעניני  העיסוקים 
ומשיח,  גאולה 
צובר  והעסק 
ומתבטא  תאוצה 
שונות  בפעילויות 
חדשות  וביוזמות 
באותה  הנעשות 

שעה.

בד בבד השמחה בלבבות התמימים ואנ"ש הולכת וגוברת. רבים חשים את גודל השעה, 
והדבר גורם לשמחה גדולה על כך שהנה אנחנו זוכים להתגלות משיח ולסיים את הגלות 
ברגעים האלו, תחושה שמכניסה את הקהל בכלל והתמימים ב-770 בפרט לשמחה עצומה.

שמשיח  באווירה  והכל  לעין,  נראית  סיבה  שום  בלי  'קולע'ס'  ועושים  רוקדים  אנשים 
נמצא כאן. אווירה אמיתית, שהקהל כולו חי את עניני משיח ואת ההתגלות של הרבי בכל 

רגע...

החודשים הבאים בשנה זו, ממשיכים באותה אווירה מופלאה, כשמיום ליום היא הולכת 
ולהצעיד אותנו  ומתלהטת, מתגברת ומתעצמת. הן מצד הרבי שליט"א הממשיך לצעוד 
קדימה אל תוך הגאולה, ומתבטא בצורה יותר ויותר מפורשת על תהליך ההתגלות כדבר 
מוחשי ומעשי שמתחיל להתרחש, והן מצד החסידים השרויים במרתון של פעילות בלתי 

פוסקת.

שיחה שכדוגמתה לא הייתה בכל שנות הנשיאות
בשבת פרשת שופטים, הרבי מטיל 'פצצה' גאולתית נוספת, שמוסיפה חיות מחודשת 
ולהט מיוחד בחזיתות השונות בפרסום בשורת הגאולה, ומעלה את רמות הציפיה והדריכות 
לשיאים חדשים. הרבי מדבר על עצמו במילים מפורשות: על האופן בו ניתן לזהות נביא, 
על האופן שצריכים להתייחס לנבואותיו, ועל ההכרח הגמור לפרסם את הנבואה העיקרית 

שלו.

הרבי חוזר על דבריו שוב ושוב, מדגיש את עובדת הימצאו של הנביא בדורנו זה, ואת 
ההשלכות המעשיות שיש להסיק מכך לפועל.

להפיק  שיש  ההוראה  הוא:  בהתוועדות  ושוב  שוב  הרבי  חוזר  עליו  המשפטים  אחד 
מהתוועדות זו - שהולכים לפרסם בכל מקום שנשיא דורנו הוא נביא דורנו.

החסידים אינם מאמינים למשמע אזניהם לשמוע ביטויים כאלה יוצאים במפורש מפי 
והחסידים מביטים סביבם  יוצא מגדרו לשמע הדברים,  מי שנוכח בהתוועדות  כל  הרבי. 
יוצאים מפי  לראות שאינם מדמיינים או הוזים. האמנם אלה הדברים שנשמעים זה עתה 

קודש הקדשים?!...

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על 250 החתימות הראשונות על 'קבלת המלכות'
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אכן כן. אלה הדברים אשר דיבר משה שבדורנו לכל קהל המשתתפים בפארבריינגען!

אחד ה'חוזרים' מרבה להסביר באותה תקופה את השינוי החד שחל בשיחות, כך שלדבריו 
רק מי שסוגר את העיניים לא רואה את ההבדל, ומנסה לעורר מתרדמה אפילו את החסידים 

המגושמים ביותר, שמתעקשים להישאר בגלות...

מספר ימים אחר כך, בשיחת י"א אלול תנש"א, אומר הרבי מילים ברורות ומפורשות: 
נשיא דורנו היה המשיח של דורנו והוא התגלה בכל התוקף!

שזכו  אלו  שהם  שומעים  היו  אילו  הזקן  אדמו״ר  חסידי  תגובת  הייתה  מה  לנחש  קל 
שבזמנם משיח כבר התגלה ובכל התוקף, ברור שלא היו נשארים שלווים ואדישים למשמע 

אוזנם...

התקיימה הנבואה שמשיח יתפרסם בעיתונים
פרסום  שלטי  העולם  ברחבי  מרכזיים  בצמתים  להתפרסם  מתחילים  תקופה  באותה 
הקוראים לאנשים להתכונן לביאת המשיח. בניו-יורק נתלים שלטי ענק בדרך להרי הנופש, 
עליהם נכתב בשלוש שפות: "הנה זה משיח בא", בארץ הקודש נתלים בזה אחר זה שלטי 

חוצות עם הקריאה: "ענוים הגיע זמן גאולתכם!".

באחד הימים בשלהי חודש אלול, 
האדם  בני  אלפי  מאות  מופתעים 
החולפים בצומת הרכבת בתל-אביב. 
באותיות  אליהם  זועק  ענק  שלט 
זוהר:  צהוב  רקע  על  לבנה,  קידוש 
פחות  לא  המשיח!",  לביאת  "היכונו 
בתדהמה,  מוכים  והם  יותר.  ולא 
שהחב"דניקים  לחשוש  מתחילים 

השתגעו...

שעה  באותה  שמגיעים  הרבבות 
ה'קניון'  הגדול,  הקניות  למרכז 
שלט  הם  אף  רואים  ברמת-גן, 
לביאת  להתכונן  להם  שקורא  דומה 
לכבוש  מצליח  הפרסום  המשיח, 
הראשיות,  העיתונים  כותרות  את 
הקודש  ארץ  תושבי  את  ולסחוף 

לסערה גאולתית.

באותם  מפתיעה  נוספת  יוזמה 
מיוחדות  חולצות  הדפסת  ימים. 
בא,  משיח  הנה  "הנה  הכיתוב:  עם 
הבה ונהיה מוכנים". אחת החולצות  הרבי שליט"א מעודד את השירה בכינוס ילדים. י"ז אלול תנש"א.
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הללו מוצגת לפני הרבי 
שליט"א במעמד חלוקת 
ראשון,  ביום  הדולרים 
בשלב  כי  לרבי  ונאמר 
אלפיים  הודפסו  זה 
מבקש  הרבי  חולצות, 
באומרו:  אחת  חולצה 
תישאר  שאחת  לאחר 
עוד  תישארנה  אצלי, 

...1,999

שוקד  מיוחד  צוות 
מודעות  פרסום  על 

כבר  שאנו  ולהבין  האחרונה  השנה  באירועי  להתבונן  הציבור  נקרא  בו  העולם,  בעיתוני 
עומדים בפתח הגאולה. 'המציאות מדברת בעד עצמה', נכתב שם בהדגשה.

שזכינו  ואומר  הקודש  בשיחות  במפורש  לכך  מתייחס  אף  בעצמו  שליט"א  הרבי 
שהתקיימה נבואתו של אדמו"ר הזקן שכשמשיח יבוא יהיה כתוב על כך בעיתונים...

• • •

מאראנו נפלאות לנפלאות בכל
שנת אראנו נפלאות מפנית את מקומה לשנת נפלאות בכל. האווירה המיוחדת בחצר 
הרבי שליט"א ממשיכה לנסוק לגבהים. קהל החסידים חווה תשרי מיוחד במינו, ואפילו 
זכור  לא  כמותם  הנפלאים,  הגילויים  לנוכח  ומשתוממים  נדהמים  עומדים  החסידים  זקני 

מאז תחילת הנשיאות.

מעמד  מיוחדת.  שנה  של  בפתחה  נמצאים  הם  כי  החסידים  חשים  השנה  בראש  כבר 
התקיעות של הרבי שליט"א עובר באופן 'חלק' לגמרי. הרבי לא מוציא את השופר מפיו 
אפילו לא פעם אחת וכן לא מפסיק באמצע לשנות את הטון. החסידים חשים כי אין אף מונע 

ומעכב שצריך לבלבל אותו. שערי שמיים פתוחים...

הרבי  מסיים  מנחה,  תפילת  אחרי  הרבי  שנושא  הכללית  בברכה  כיפור,  יום  בערב 
שהסעודה המפסקת תימשך אל תוך סעודת שור הבר והלוויתן, וביום כיפור תהיה שמחה 
הכי גדולה באופן של 'עד דלא ידע' שלא בערך לשמחת פורים, ומרגע זה מגיעים מיד לרגע 
של הריקוד הכי גדול וניגון הכי שמח, ומיד פותח הרבי בניגון ההקפות של שמחת תורה! 
ריקודי השמחה הסוערים שנפתחים במקום נמשכים עוד שעה ארוכה על המדרכה שממול 

770 - כמעט עד כניסת הצום...

למחרת יום כיפור, כעשר דקות לאחר סיום תפילת שחרית, יוצא אל הקהל הרב גרונר 
- מזכירו האישי של הרבי, ובפיו הודעה מרעישה: הרבי ביקש להודיע שהיום יחלק לכל 
הילדים והילדות שלפני גיל מצוות, שטר של דולר לצדקה. הרבי הוסיף שהחלוקה מיועדת 

כ"ק אדמו"ר שליט"א:
לאחר שאחת תישאר אצלי, תישארנה עוד 1,999...
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לפרסם  אחד  מכל  ומבקשים  בלבד,  ילדים  עבור 
זאת על מנת שיהיו כמה שיותר ילדים. חיש מהר 
מתקשרים  המזכירות  ומטעם  השמועה,  מתפשטת 
ההוראה  את  ומוסרים  החינוך  מוסדות  לכל 

המיוחדת. 

רצופות,  כשעתיים  נמשכת  עצמה  החלוקה 
וילדות בצבאות  ילדים  במהלכה עוברים כ-3,000 
באופן  הפעם  מאירים  הרבי  של  הק'  פניו  השם. 
מסתיימת,  החלוקה  עילאי.  באור  וקורנות  מיוחד 
כעת יוצא הרבי לכיוון רכבו על מנת לנסוע לאוהל, 
שלא  ילדים  עדיין  נותרו  האם  שואל  הרבי  אך 
הרכב,  ליד  במיוחד  הסטנדר  מובא  מיד  קיבלו? 
והרבי  בתור  נעמדים  עתה  זה  שהגיעו  הילדים 

ממשיך לחלק 10 דקות נוספות.

באחד היומנים מצאנו כתוב בקשר לחלוקה זו: כשאר ההנהגות הנוספות והחדשות של 
הרבי שליט"א, נשארה גם חלוקה זו לעוללים ויונקים – 'מסתורית', ועכ"פ בוודאי בקרוב 

ממש יושבת כל אויב ומתנקם.

בית  שמחת  ריקודי  אודות  הרבי  מדבר  תשרי,  י״ג  האזינו,  פרשת  שבת  בהתוועדות 
השואבה, שבהם יהודי רוקד בשמחה הכי גדולה לקבלת פני משיח, עד שהוא לא מתבייש 
זאת  מה  מיד,  הוא  עונה  רוקד,  הוא  מדוע  אותו  וכששואלים  כולם,  לעיני  ברחוב  לרקוד 
בניגון  הרבי  פותח  ושוב  הגיע!  כבר  שמשיח  בעיתונים,  שנכתב  יודע  אינך  וכי  אומרת? 

ההקפות, כשהוא מעודד בחוזקה בשתי ידיו הקדושות.

החלוקה המיוחדת לילדים - י"א תשרי תשנ"ב

המשך החלוקה בחוץ ליד הרכב
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בכלל, במהלך החודש כולו – באופן יוצא מן הכלל מתחיל הרבי ניגון זה מספר פעמים 
רב, ובעקבות כך הניגון מושר כמעט בכל הזדמנות שהרבי יוצא אל הקהל. 

ממש מעין יחידות פרטית!
את המעמד המרטיט של נטילת הלולב ביום הראשון של חג הסוכות, לא ישכח כל מי 
שזכה לשהות בחצרות קודשנו באותו ׳תשרי׳, כאשר הרבי שליט״א עומד על רגליו למעלה 
משש שעות, מביט בפני כל אחד ואחד מהחסידים ועונה ׳אמן׳ לברכתם על ארבעת המינים. 

כלל  בדרך  מתמיד.  שונה  הרבי  של  המבט 
כשעוברים על פני הרבי, עושה גם הרבי פעולה 
פ"נ,  לוקח  נותן לעקַאח,  בגלוי(:  )עכ"פ  כלשהי 
כאן,  בזה.  וכיוצא  ברכה'  של  'כוס  דולר,  נותן 
עליך...  "רק" מסתכל  זאת, הרבי פשוט  לעומת 
מתבלבלים  חסידים  מעט  לא  התרגשות  מרוב 
את  ״לקרוא  או  ידים״  נטילת  ״על  ומברכים 

ההלל״ - כשהרבי בעצמו מתקן את טעותם.

בשעה 9:00 ניגש הרב גרונר ושואל את הרבי מתי יתפללו שחרית, והרבי משיבו ש'היום'! 
מיד מובן שהתפילה בוודאי לא תחל בשעה 10:00 כרגיל. בשעה 3:00 בצהריים נכנס הרבי 
לבית הכנסת, מיד נודע שהרבי יתפלל תפילת מנחה מיד בסמיכות לתפילת מוסף, וממילא 
יתפלל הרבי ביחד עם הציבור את שלושת התפילות בזו אחר זו: שחרית-מוסף-מנחה. יודעי 
דבר מציינים שזו הפעם הראשונה מאז תחילת הנשיאות שהרבי מתפלל בציבור ברצף אחד 

ג' תפילות. 

הקהל  פותח  התפילה  שבסיום  טבעי  אך  מופלאים,  'גילויים'  של  שלם  יום  מול  אל 
בריקודים סוערים של שירת ושמחת בחגיך. רק ממש לפני השקיעה מוכרחים ללכת לעשות 

קידוש וליטול ידיים.

הרבה הסברים לא נאמרים, אולם כולם מרוממים טפח מעל הקרקע ומשתוממים מכל 
הנעשה...

כאילו לא די בכך, בסיום תפילת ערבית בליל שמיני עצרת - עוד לפני תחילת ההקפות 
- מסתובב הרבי לעבר הציבור, ופותח בשיחה פתאומית הנאמרת מתוך דביקות ובעיניים 
עצומות. הרבי ממש מתאמץ וצועק כל מילה, כך שהשיחה נשמעת בחלל בית הכנסת היטב 

ובאופן ברור.

הרבי מברך את הקהל על סדר אותיות הא-ב, קרוב לסיומם באות צ' מבאר הרבי את 
אומר  והרבי  עולה  הטון  וכאן  הדור...(,  נשיא  של  )להולדתו  הצדי"ק'  'שנת  השנה  מעלת 
בצעקה: שנעשית בשנה זו התגלותו של הקב"ה על ידי ה'צדיק עולמים'! ושוב מתחיל הרבי 

את... ניגון ההקפות.

הרבה הסברים לא 
נאמרים, אולם כולם 
מרוממים טפח מעל 
 הקרקע ומשתוממים

מכל הנעשה...
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אין הדבר תלוי אלא במשיח עצמו!
עם פתיחתו של חודש מר-חשון, ממשיכה סדרת האירועים המיוחדים של שנת נפלאות 

בכל:

בהתוועדות שבת פרשת נח, הרבי נושא שיחה הנתפסת בעיני רבים כ'תשובת המשקל' 
מגיעים  צדק,  חשבון  שכשעושים  כך  על  מדבר  הרבי  כאשר  ניסן,  כ"ח  ליל  של  לשיחה 
למסקנה שכבר סיימנו את כל העבודה ועכשיו אין הדבר תלוי אלא במשיח עצמו! וכיון 
שכך, יש להוסיף ולהדר במצוות קידוש לבנה, ובפרט להוסיף בדרישת ובקשת הגאולה, 

כסיום נוסח קידוש לבנה "ובקשו . . את דוד מלכם".

כבר אז רבים מבחינים בפירוש המצודת-דוד על הפסוק, בו נאמר שבסיום זמן הגלות, 
יבקשו בני ישראל ממלך המשיח שיואיל להיות מלכם...

בסיומה של ההתוועדות קורה דבר מופלא, נדיר ומיוחד במינו: הרבי מתחיל את ההכרזה 
של 'ה' הוא האלקים' בניגון המקובל של תפילת נעילה במוצאי יום הכיפורים, הקהל דרוך 
ומבין שמשהו מתרחש כעת. ניתן לחוש באוויר את המתח, כולם עומדים בדומיה והרבי 
פעמים  שבעה  במשך  כך  האלקים...  הוא  הוי'  האלקים,  הוא  הוי'  פעם:  אחר  פעם  מכריז 
ספונטאני  באופן  בירושלים..  הבאה  לשנה  לבבות:  שמרעידה  אדירה  בהכרזה  שנחתמים 

מתחיל הקהל מיד לשיר את מַארש נפוליאון, כבסיום היום הקדוש...

משהו׳,  כאן  ש׳קורה  ברורה  הרגשה  ומרגשת,  מיוחדת  מאד  בתחושה  מלווה  האירוע 
שמביאה אחריה להתעוררות גדולה. זוהי אחת ההתוועדויות בתקופה זו, בה כולם מרגישים 

בבירור כי נמצאים בתקופה מיוחדת, בזמן גורלי והיסטורי.

הגאולה כבר על סף הפתח
חשון,  מר  ה'  ראשון  יום  למחרת השבת, 
לישראל  הראשי  והרב  לציון  הראשון  מגיע 
לפגישה  ז"ל,  אליהו  מרדכי  רבי  הגאון   -
מתקיימת  הפגישה  הרבי.  עם  מיוחדת 
בבניין הספרייה ונמשכת זמן ממושך. בתוך 
זו  שלא  אליהו,  לרב  הרבי  אומר  הדברים 
שהגאולה  אלא  לבוא,  הגאולה  שסוף  בלבד 
כבר עומדת על סף הפתח, ומחכה לכל אחד 
ואחת מישראל שיפתח את הדלת ויסחוב את 

הגאולה לתוך החדר!!

ממקום  קם  כשהרבי  השיחה,  בסיום 
מושבו, אומר לרב אליהו: יהי רצון שבקרוב 
כבודו  את  אבקר  אזי  הגאולה,  תהיה  ממש 
אליהו  הרב  הקודש.  בארץ  קודשו  בהיכל  הרבי במעמד קידוש לבנה
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אני  הבא!  ברוך  בהתלהבות:  מגיב 
בשם  הבא  ברוך  רבה,  בשמחה  אגיד 

השם!

פרשת  שבת  ערב  שישי  ביום 
דפים  ב-770  מחולקים  לך-לך, 
בשלוש  לבנה  קידוש  עבור  מיוחדים 
אותם  מחלק  והציבור  שונות,  שפות 
המבצעים,  במהלך  אדיר  ב'שטורעם' 

לאור הוראת הרבי בשבת האחרונה.

תפילת  לאחרי  השבת  במוצאי 
והקהל  נראית,  אינה  הלבנה  ערבית 
בעקבות  הפעם  שהתאסף  הגדול 
זמן  במשך  מחכה  הרבי,  הוראת 
ממושך. תוך כדי מתחילים בריקודים, 
וכעבור חצי שעה, מודיע הרב גרונר 
יוצא  ומיד  נראית,  שהלבנה  לרבי 
הרבי לקדשה. בסיום המעמד ממשיך 

הקהל לרקוד למשך זמן רב.

מספר ימים לאחר מכן משיב הרבי 
על דו"ח שנכתב אודות מעמד קידוש 

ודוד  אלקיהם  הוי'  את  'וביקשו  שי'  בכאו"א  ויקויים  דטרויט:  העיר  בחוצות  המוני  לבנה 
מלכם' - ומצאו. אזכיר על הציון.

"נשיא דורנו, משיח צדקנו"
הסערה הגאולתית ממשיכה להכות גלים. בהתוועדות שבת פרשת וירא ח"י מרחשון, 
מודיע הרבי כי ישנה כבר לא רק המציאות דמשיח אלא גם ההתגלות דמשיח, וכעת צריך 
רק לקבל את פניו! היינו, שבמשך כל הדורות, עסקו בני-ישראל בהכשרת הקרקע וביטול 
כל המעכב לקראת הגאולה שתבוא על ידי המלך המשיח, וכעת מודיע הרבי כי יש כבר 
תוצאות לעבודה זו. הקרקע כבר כשירה. אין עוד דבר שאמור להפריע, ולא זו בלבד, אלא 
שכעת משיח צדקנו – מי שאמור להוציא את עם ישראל מהגלות – התגלה בעולם. קרי: 

כעת נותר לו רק לגאול אותנו בפועל. 

החל מאותה שבת מתחיל הרבי לדבר ברורות, שבת אחר שבת, על כך שנשיא דורנו הוא 
הוא המשיח. הדברים נשזרים כחוט השני לאורך כל השיחות וההתוועדויות. צמד המילים 
הנפוץ כל כך )בעצם אולי אפשר לומר שהם המילים שחוזרות על עצמם מספר פעמים הכי 

גדול בכל תורת הרבי(: 'נשיא דורנו', מקבל מעתה בכל שיחה תואר נצמד 'משיח צדקנו'.

דור  הוא  והוא  הגלות,  דור האחרון של  הוא  בה, שדורנו  מזכיר  לא  אין שיחה שהרבי 
הראשון של הגאולה.

ה' חשון תשנ"ב. עם הרב מרדכי אליהו

העילוי דיום ז"ך

גליון כז | 35 



 שפיכת 'נפט' על המדורה: 
הרבי מוציא לאור קונטרס מרעיש!

יום שני כ' מרחשון, נראה בתחילתו כעוד יום שיגרתי ב-770, עד כמה שאפשר לומר 
'שיגרתי' על ימים אלו בחצרות קודשנו. אך בהפסקה שבין חסידות בוקר לתפילת שחרית 
מונחתים ב-770 ארגזי קרטון המכילים בתוכם 'קונטרס' חדש מהרבי. ניתן היה לשער שזהו 
המאמר שהגיה הרבי לכבוד כ"ף מר-חשון, אך מיד הובהר שלא, זהו קונטרס 'לא רגיל'. 
הכותרת לבד מציגה את ייחודיותו של הקובץ: קונטרס בית רבינו שבבבל. קונטרס שלם 

המבהיר את מעמדו של 770 על פי תורה כביתו של מלך המשיח!

עד מהרה  עצום.  רעש  ועושה  התורני,  היהודי  בעולם  אדירה  הקונטרס מעורר סערה 
מתפשטת השמועה בקרב הקהל כי יצא לאור קונטרס חדש ומופלא שיש בו גילויים חדשים 

ומבהילים שאוזן לא שמעתם מעולם. 

כולם מדברים על כך שיצא קונטרס עם מילים כה מבהילות, אף אחד לא מאמין שעד כדי 
כך... הרבי מוציא קונטרס המכיל ביטויים כה מפורשים אודותיו כמלך המשיח... שהרבי 
מדפיס כזה דבר בקונטרס מוגה 'ונחתום בטבעת המלך׳. הדבר מהווה קפיצת מדריגה בכל 
הקשור לגילוי זהותו של המשיח על ידי הרבי עצמו, כאשר בשיחה מוגהת מציין הרבי כי 
770 עולה בגימטריא בית משיח! ומבית זה - ביתו של נשיא הדור, המשיח שבדור - תתחיל 

הגאולה השלימה, כשבית המקדש יתגלה כאן תחילה ורק אז ישוב יחד עמנו לירושלים.
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מנסים  החדש,  הקונטרס  את  בשקיקה  ולומדים  ב-770  כולם  יושבים  יום  באותו  עוד 
למצוא את ה'קוועטשים' המיוחדים, ואלה עד מהרה זוהרים ומאירים באור יקרות. התחושה 
נעלית ומיוחדת. התפילות עם הרבי באותו יום הינם בטעם שונה לגמרי. בחדר האוכל של 
הבחורים, הנושא הופך לשיחת היום. כל הנכנס ל-770 נעצר רגע על מקומו וחושב: איך 
אפשר להיכנס ל-770 כמו שנכנסתי עד עכשיו? והרי כעת זה משהו שונה... מבינים היטב 

שנכנסנו לתקופה חדשה ונעלית. הרבי פותח צינור חדש בהתקשרות לנשיא.

רבינו, נשיא הדור, שהוא גם המשיח גואלן של ישראל שבדור ) - כדברי ה'קונטרס'( יוצא 
כעת מתפילת שחרית. ההתבוננות ברבי שונה לגמרי. פניו של הרבי מזהירים כזוהר הרקיע. 
מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים, התחושה היא שממששים 

את הגאולה בידיים.

ואז, בעיצומה של הריתחא דאורייתא, 
אות  בכל  מדייקים  התמימים  כאשר 
זכור  לא  שכמותה  הקודש  בשיחת  ותג 
של  ההגהה  שעלי  נודע  ומעולם,  מאז 
של  הטהור  שולחנו  על  היו  הקונטרס 
הרבי מספר חודשים )!(, ורק בערב יום 
ההולדת של אדמו׳׳ר הרש׳׳ב זכינו לגילוי 
הנעלה של וירא אליו ה'. יתירה מזו נודע 
מפיו של ר' חיים שאול ברוק, חבר 'ועד 

הנחות בלה"ק', שבאותה הערה עם המילים 'בית משיח' הוסיף הרבי בעצמו בסיומה את 
המילה: ודו"ק. מילה כה נדירה בתורת הרבי, והנה דווקא כאן מוצא הרבי לנכון לכותבה...

סעיפיו  על  הקונטרס  סביב  אינטנסיבי  עיסוק  מתקיים  שבועות  וכמה  כמה  במשך 
והערותיו המופלאות. לכאלה ׳גילויים׳ אדירים לא יכולים אלא לחלום... הקונטרס מהווה 
עוד ביטוי מוחשי לכך שהגענו לשלב של משיח בגילוי. הרבי מגלה עניינים נעלים שהיו 
כמוסים באוצרו של מלך, וכעת הוא מורה לפרסמם לכל העולם באופן של לא יכנף עוד 

מוריך, ללא העלמות והסתרים.

ר'  ממרוקו  הוותיק  השליח  מתוועד  תקופה  באותה  שמתקיימות  ההתוועדויות  באחת 
לייבל רסקין. בין היתר הוא מספר שבצעירותו יצא בשליחות הרבי לענין מסוים לאירופה 
ושהה אז זמן מה בישיבת תות"ל בברינוא, פעם התוועדו עמו כמה מהתמימים המבוגרים 
במרתף הישיבה, ואמרו לו בלחש: דע לך ש-770 הוא בגימטריא 'בית משיח'. מעורר הרב 
רסקין: עתה זוכים אנו שדברים אלו שנאמרו אז בסודי סודות, נדפסים בשיחותיו הקדושות 
של הרבי, שיחות שמוגהות על-ידי הרבי שליט"א בעצמו ונמסרות על ידו לפרסום להדפסה 

והפצה.

באותו יום, נוסע הרבי לאהל הק׳ והנה בידו הקדושה של הרבי נמצא הקונטרס החדש. 
אך זה לא נגמר בכך, הקונטרס הק׳ לא מש מסידורו של הרבי מאותו יום והלאה )!(, מה 

שמראה על חביבות מופלאה ויוצאת דופן. 

באותה הערה עם המילים 
'בית משיח' הוסיף הרבי 

בעצמו בסיומה את המילה: 
ודו"ק. מילה כה נדירה בתורת 

הרבי, והנה דווקא כאן מוצא 
הרבי לנכון לכותבה...
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הצהרה היסטורית בכינוס השלוחים
בהתוועדות פתיחת כינוס השלוחים העולמי, בשבת פרשת חיי-שרה כ"ה מרחשון, מגיע 
עבודה  הרבי  הגדיר  השלוחים,  צבא  של  התכנסותו  עם  לפסגתו.  נ"ב  חורף  של  ה'שפיץ' 
יסוד חדש  והניח  ובריח,  ה'ישן' על מסגר  סגר את מפעל השליחות  הדור,  לאנשי  חדשה 

וברור הדורש עבודה אחרת לגמרי: השליחות היחידה - קבלת פני משיח!

בכלל, כאשר חסיד יוצא לשליחות בחור כלשהו ברחבי העולם, הוא יוצא עם השיחות 
והם  בשליחות  חייו  כל  למשך  אותו  שילוו  אלו  הם  מהרבי.  תקופה  באותה  שומע  שהוא 
מהווים את אש הבֵערה לפעילותו. כשמתבוננים בחסידים מבוגרים – ניתן להבחין באיזו 
היו אצל הרבי. חסיד ששהה  תקופה הם 
בחצרות קדשנו בשלהי הכ"פ'ים – יעסוק 
שלמד  תמים  תפילין,  במבצע  ב'קָאך' 
בלהט  יעסוק   – המ"מ'ים  בשנות  ב770 
בהקמת מועדוני צבאות ה', מדוע? – כי 
ההוראות איתם חי חסיד, הם )בעיקר( אלו 
שזכה לשמוע בעצמו מפי הרבי שליט"א. 
ובאמצעותם  בנפשו  שנחרתות  אלו  הם 

הוא מרגיש את שייכותו לרבי. 

משיחת  ההנחה  דפי  לידיו  כשמגיעים 
לזעזוע  מצטרף  הוא   – תנש"א  ניסן  כ"ח 
ומוחו  הכללי של אנ"ש בעולם, אך ליבו 
לו  השמור  בתפקידו  'מונחים'  נשארים 
לשמוע  זכה  בה  האחרונה  הפעם  מאז 
ועוד משיחותיו של הרבי על  עוד  לומד  הוא  עוברים,  וחודשים  את הרבי עצמו. שבתות 
הייחודיות שבתקופתנו – אך כל זה נשאר בגדר 'הנחה' בלבד. הוא לא עוסק ב'שטורעם' 
עם הענין כראוי ואינו מחולל שינוי משמעותי בעבודתו. לו יודיע הרבי על חידוש בעבודת 
השליחות בעיצומו של קיץ נ"א – לא יחדרו הדברים לליבו ומוחו של השליח כדרוש. הרבי 
נותן לחסידים תחושה שהוא 'ממתין' )כביכול( לבואם של השלוחים ל-770. כאשר יתכנסו 
כולם בצוותא בד' אמותיו, מחדשים ימיהם כקדם ועומדים כבנעוריהם בהתוועדות הקודש, 
מטים אזנם לכל הגה היוצא מפיו הקדוש של הרבי – זוהי ההזדמנות להודעה הנחרצת. על 

שינוי מהותי בעבודת השליחות.

ה'שער' לכל ענייני השליחות
הרבי פותח את השיחה בכך שמזמן לזמן מתווסף חידוש בשליחות, שליחות מיוחדת, 
'עולים' כל עניני  שהיא חודרת את כל עניני השליחות והיא נעשית ה'שער' שבאמצעותו 

השליחות.

של  בעבודתם  חדשה  נקודה  לחשוף  הרבי  עומד  שבשיחה  הוא,  הדברים  של  תוכנם 
החדשה  העבודה  על  מתבטא  כשהרבי  עניניהם!  לכל  כ'שער'  תשמש  שהיא  השלוחים, 

נדמיין מה תהיה תגובתו 
של שליח לעומת חסיד 

שעוסק בעבודת התפילה 
עד מיצוי הנפש, אך לא מוכן 

לפעול ב'מבצעים' – הוא 
יגנה אותו לגמרי וישייך 

אותו ל'דור השישי' במקרה 
הטוב, ול'עדת קורח' במקרה 

הגרוע!...
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כ'שער לכל עניני השליחות' – משמעות הדברים היא פשוטה: מי שיעשה פעולה הכי קטנה, 
שתהיה חדורה בנקודה הזו – בפנים. ומי שימסור את נפשו וישקיע את כל כוחותיו ומרצו 

בפעילות רחבת היקף – אך אינה חדורה בנקודה זו – נותר בחוץ...

אלו דברים הנשמעים מבהילים – אך הרבי הוא זה שאומר אותם. חסידים לא 'דוחפים' 
אנשים החוצה – אבל אלו דבריו של הרבי. נדמיין מה תהיה תגובתו של שליח לעומת חסיד 
שעוסק בעבודת התפילה עד מיצוי הנפש, אך לא מוכן לפעול ב'מבצעים' – הוא יגנה אותו 

לגמרי וישייך אותו ל'דור השישי' במקרה הטוב, ול'עדת קורח' במקרה הגרוע!...

כמותה,  זכורה  שלא  מיוחדת  והכרזה  בהודעה  שליט״א  הרבי  ממשיך  השיחה  את 
בהצהרה בה מבשר המשלח לאלפי שלוחיו ולכלל ישראל על השלמתה של העבודה עליה 
הם שוקדים שנים רבות ל'הפצת המעיינות חוצה', כשכעת היא הסתיימה בהצלחה. אך מיד 
לומר שעדיין  צריך  והשלימה  הגאולה האמיתית  הגיעה  לא  מכיוון שעדיין  מבהיר הרבי, 

נותר משהו לעשות כדי להביא את הגאולה בפועל.

משתי  לאחת  יגיע  למטרתה,  הגיעה  לא  אך  שהסתיימה  עבודה  על  שיביט  רגיל  אדם 
המסקנות: או שאופן העבודה היה שגוי, או שכמות הזמן בו עסקו בה אינה מספקת ויש 
להמשיך ולעבוד בה. אך הרבי מגיע למסקנה פשוטה: העבודה נעשתה כראוי, הושלמה 
היחידה  העבודה  את  לעשות,  לנו  שנותר  האחרון  הדבר  את  לחפש  יש  כעת  ונסתיימה. 

שעדיין מפריעה למימוש מטרת השליחות.

לפני שהרבי מודיע ומפרש מהי העבודה, מקדים הרבי ומצטט את הברטנורא ה'ידוע' 
)קרי: שהרבי עשה אותו ידוע...( שבכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות 
משיח לישראל, וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד בדורנו, המשיח 
היחיד בדורנו ]את המילה 'היחיד' )במקור: די איינציקע( מוסיף הרבי בעצמו בכתב ידו 
ביד  נא  ה'שלח  להתקיים  מובן, שמתחיל  הרי   - העבודה  כל  את  סיימו  שכבר  הקדושה[, 
היחיד  ]!![, אומר הרבי, שהדבר  ומזה מובן   - כ"ק מו"ח אדמו"ר.  תשלח', השליחות של 

העיקר - להביא לימות המשיח

בו  נ"א-נ"ב,  מהשנים  לערך  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מענה  לפנינו 
מגדיר היטב את אופיה של "העבודה היחידה" ואופן ביצועה:

 להביא לימוה"מ ]= לימות המשיח[ - ענין עיקרי ושהזמ"ג ]= ושהזמן גרמא[ וכו'
ביחד עם זה - ת"ת ]= תלמוד תורה[ וקיום המצות ניתנו במ"ת ]= במתן תורה[ - 
כפשוטם, "??" ]צ"ע פענוח ותוכן תיבות אלו[ ומתוך שמוט"ל ]= שמחה וטוב לבב[.
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שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל 
לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות! והרבי מבהיר שזוהי ההוראה 
מכינוס זה, שצריכים לצאת בהכרזה והודעה לכל השלוחים אודות עבודתם החדשה ומדגיש 

כי כל הפרטים בעבודת השליחות, צריכים להיות חדורים בנקודה זו.

משה  סירב  ישראל,  עם  את  וגאל  לך  רבינו  למשה  אמר  כשהקב"ה  פשוטות:  ובמילים 
ישראל  עם  את  להוציא  מי שעתיד  את  - שלח  ביד תשלח'  נא  'שלח  והשיב  זו  לשליחות 
מהגלות לגאולה השלימה. וכעת, בשיחת חיי שרה תשנ"ב, מודיע הרבי שהחלה שליחות זו, 
היינו שהיא כבר הוטלה על המשיח. בד בבד, במילים אלו מצביע הרבי במפורש על זהותו 
של המשיח שמתחיל כבר לפעול את פעולתו-שליחותו. שהרי בתחילת השיחה לשונו של 
נא ביד תשלח', השליחות של משיח צדקנו. וכעת לאחר  'שלח  הרבי היא: השליחות של 
ההקדמה הנ"ל, משנה את לשונו ואומר: ה'שלח נא ביד תשלח', השליחות של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר.

כל אחד מבין אשר העבודה שנשארה כעת היא, על פי זה שבכל דור ישנו אחד הראוי 
להיות המשיח, ובדורנו הוא הרבי שליט"א, ושהוא כבר התחיל לקיים את שליחותו, וממילא 
מובן שמה שנותר לנו לעשות כעת הוא רק לקבל את פניו. מלך המשיח, כביכול, אינו יכול 
לפעול את פעולתו בלעדי פעולת עמו המקבלים את מלכותו, הוא מוכרח להתקבל על ידי 

אנשי העם דווקא, קבלת המלכות תלויה אך ורק בעם.

כמובן, שקבלת המלכות כוללת בתוכה עבודה שלימה ופנימית, אך ראשיתה ועיקרה 
הוא עצם ההכרה – כאשר יהודי אומר לרבי: אני מכיר בכך שאתה מלך המשיח, ומקבל עלי 
את מלכותך ברצון – הוא נותן לרבי כח לגאול את ישראל. וכלשונו של הרבי הנ"ל: כדי 

שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות.

הכותרות המרעישות ב'בבית חיינו': הכל מוכן ונשאר רק לקבל את פניו; נשאר רק לפתוח את העיניים; העולם עצמו תובע את הגאולה;
לפרסם ב"כתבי עת" על ביאת המשיח; נשים צדקניות מתכוננות לקבלת פני משיח; רואים במוחש את קיום נבואת "וכתתו חרבותם לאיתים"
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ועד  ידי מערכת  ונקודות מההתוועדות, על  יוצא לאור דף הוראות  מיד לאחר השבת 
נקודת ההתוועדות: כינוס השלוחים  הנחות התמימים, כשבראשו נכתב באופן יוצא דופן: 

העולמי, ומטרתו – העבודה לקבל פני משיח צדקנו, 'שלח נא ביד תשלח'.

ואכן השלוחים מתגייסים במלוא המרץ לעבודת השליחות החדשה, להכין את כל אנשי 
עירם ומקומם לקבלת פני משיח צדקנו – קבלת מלכותו של הרבי שליט"א משיח צדקנו, 
שכולל כמובן קודם כל לימוד ענינו של משיח, היינו, מה זה משיח, ומיהו משיח, שהרי כדי 
לקבל את מלכותו יש צורך גם בלדעת את זהותו. כך כולם מבינים את השיחה וברוח זה 

כולם פועלים.

תסיסה משיחית
ומידי  לשבת,  משבת  במתח  עומד  החסידים  קהל  שבוע.  ועוד  שבוע  לו  עובר  כך 
שלב אחר  התוועדות מפתיע הרבי מחדש בדברים מפליאים שנאמרים ע׳׳י הרבי בעצמו, 
ישירה  כתוצאה   - מעשיות  פעולות  בשורת  ופותח  מתלהב  רואה שהקהל  כשהרבי  שלב. 
מדבריו הקדושים בהתוועדות, לא רק שלא מוצא לנכון לצנן את התלהבותם, אלא להפך 
ממש, בשבוע שלאחר מכן מודיע הרבי על שלב חדש, נעלה יותר, בגילוי המשיח בעולם. 
וכששיחה זו תופסת תאוצה בקרב החסידים, מלהיב הרבי ומעודד את החסידים ביתר שאת, 
לא  השיחות.  ותוכן  מסדר  גם  זאת  לראות  כפי שאפשר  נוסף.  חדש  שלב  על  הודעה  ע״י 
נגזים אם נאמר שהרבי שופך נפט על מדורת האש היוקדת של האמונה, הציפייה והעשייה 

המתמדת לגאולה המיידית!

הכותרות המרעישות ב'בבית חיינו': הכל מוכן ונשאר רק לקבל את פניו; נשאר רק לפתוח את העיניים; העולם עצמו תובע את הגאולה;
לפרסם ב"כתבי עת" על ביאת המשיח; נשים צדקניות מתכוננות לקבלת פני משיח; רואים במוחש את קיום נבואת "וכתתו חרבותם לאיתים"
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וכך מתגלגלים הדברים:

פרשת  שבת  בהתוועדות 
לבאר  הרבי  מאריך  תולדות 
הפרטי  המשיח  ניצוץ  אודות 
ומקשר  יהודי  בכל  החבוי 
עיקר  הכללי.  המשיח  עם  אותו 
אומר  המשיח,  דביאת  החידוש 
מציאותו  בהתגלות  הוא  הרבי, 
כי כל פרטי הענינים שלאחרי זה 
פעולתו  ע״י  כל  לעין  )התגלותו 
הענינים  וכל  ישראל  את  לגאול 
דימות המשיח( באים כתוצאה והסתעפות מהתגלות מציאותו, ובהמשך לכך מבאר הרבי 
ומודיע  המשיח  במלך  ששלימותה  לעולם'  דוד  המלך  אדוני  'יחי  הכרזת  של  תוכנה  את 

שתוכנה של הכרזה זו היא היא התגלות מציאותו של מלך המשיח.

מעולם  נשמע  לא  עתה  שעד  חדש,  בביטוי  הרבי  מתבטא  ויצא,  פרשת  הבאה,  בשבת 
את  'לפתוח  הרבי:  בדברי  קבוע  נוסח  להיות  יהפוך  הוא  והלאה  מכאן  אך  בליובאוויטש 
העיניים'. הדבר היחיד שחסר הוא שיהודי יפתח את עיניו כדבעי, ויראה כיצד הכול מוכן 
ומוסיף הרבי,  ויין המשומר,  בלוייתן, שור הבר  ישנו כבר ה"שולחן ערוך"  לגאולה!  כבר 
ויהודים יושבים כבר מסביב לשולחן ביחד עם משיח צדקנו. כל זה ישנו כבר מן המוכן, 

אומר הרבי, צריך רק לפתוח את העיניים ואז יראו זאת!

יותר,  גבוה  לשלב  שליט"א  הרבי  אותנו  מעלה  וישלח  פרשת  שבת  בהתוועדות  ושוב 
ומודיע שנסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים שעליה עמלו שנים כה רבות, ובמילא מובן, 
ידועה  בלתי  סיבה,  מאיזו  צדקנו מתעכב  זמן שמשיח  )כל  זה  שהמשך העבודה שלאחרי 
ומובנת כלל( אינו עבודת הבירורים, אלא עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם.

ברור  באופן  הרבי  מודיע  כסלו,  י"ט  לכבוד  שבאו  לאורחים  כללית׳  ׳יחידות  במהלך 
ביותר שימינו אלה הינם ימות המשיח בפשטות! ושוב, צריכים רק 'לפתוח את העיניים' ואז 
רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות. בסיום היחידות רוקדים אנ"ש 
והתמימים ברחבת 770 כמנהג חסידים בצאתם מיחידות מימים ימימה, אך הפעם הריקודים 

נמשכים שעה ארוכה בעקבות הגילויים המיוחדים שנאמרו ביחידות.

התוועדות השבת של פרשת וישב מוקדשת כולה מתחילתה ועד סופה, לנושא אחד – 
'צרפת'. מיד בתחילתה מבקש הרבי מחברי הקבוצה שהגיעה מצרפת לומר 'לחיים' ובאופן 
ספונטאני פוצח הקהל בשירת המנון המרסלייז ״האדרת והאמונה״, ובעקבות כך מאריך 
הרבי לבאר כיצד רואים היום שהעולם עצמו מוכן ומסייע לגאולה, כפי שמודגש במיוחד 

בבירורה של מדינת צרפת.

׳מוסיף  של  בתנועה  הזמן  כל  הגחלת.  את  ומלבה  הרבי  ממשיך  לשבוע,  משבוע  וכך 
והולך׳ שמכניסה את כל החסידים להתלהבות סוחפת, שתמיד חוזרת ונישנית...

'חנוכה לייוו'. נר א' דחנוכה תשנ"ב
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פרשת  בשבת  הרבי  אומר  תובע,  עצמו  העולם 
ויגש, שכל יהודי יהיה כבר במעמד ומצב של הגאולה 
העיניים'  את  'לפתוח  רק  צריך  והשלימה,  האמיתית 

ולראות זאת.

בחורים  שגם  כזאת  היא  התחושה  באוויר.  המתח 
אפילו  מנסה  לא  אחד  אף  ממש,  כולם  פשוטים, 
הקרובים.  לחודשיים-שלוש  מעבר  תוכניות  לתכנן 
כולם מרגישים שחומות הגלות בוערות, שבואה של 

הגאולה כל כך ברור, שזה אפילו לא שאלה של זמן.

בספרי חסידות ישנו בסוף הספר בדרך כלל 'מפתח 
ביטויים בלתי רגילים', אך בספרי השיחות של נ"א-
נ"ב, גם אם נרצה לא נוכל לערוך מפתח מסוג זה, כי 
בעצם כל הספר כולו הוא 'ביטויים בלתי רגילים' אחד 
ארוך. כל הסגנון השתנה כבר, ה'אותיות' וה'שפרַאך' 
מלכות'  'דבר  של  זן  נ"א-נ"ב,  של  זן   – אחר  מזן  הן 
והחל  כבר  התגלה  המשיח  מלך  שבה  מהתקופה   –
להודיע לעם את נבואתו ובשורתו - בשורת הגאולה.

 כתבי עת מפרסמים
את דבר המלך

אווירת התוועדויות הקודש, משפיעה על כל ימות 
לאחר  מיד  לאור  שיוצא  דברים'  ה'ראשי  השבוע. 
רוח  מפיחים  הבאים,  בימים  המוגהת  והשיחה  שבת, 
חיים מיוחדת בקרב החסידים. זאת בנוסף לקונטרסים 
המיוחדים שיוצאים לאור באותה תקופה בכמות לא 
שזוכים  הקודש  שיחות   - כולנה  על  והעולה  רגילה, 
החסידים לשמוע באמצע השבוע, המלאות באותיות 
לחסידים  גם  עוזר  זה  דבר  הגאולה.  אודות  פלאיות 
ולשלוחים הפזורים בכל קצווי תבל לחוש את האווירה 
או  בקלטת  אם  חי,  שידור  בשמיעת  אם  המיוחדת, 
בצפייה בווידיאו. האווירה של ימות המשיח פורסת 

את כנפיה ומתפשטת בעולם כולו בקצב מהיר.

שמחוצה  אלו  וגם  חב״ד  תנועת  של  העת  כתבי 
לה, מבשרים בראש כל חוצות את דברי הרבי תחת 

כותרות עסיסיות המאפיינות את תוכן השיחה.

שמחה  מגיע  ודתו  המלך  דבר  אשר  מקום  ובכל 
וששון ליהודים. החסידים מתלהבים ונוקטים בשורת 

הרבה  הראשונות  בשנים 
שיש  כך  נגד  לדבר  הרבי 
'תכלית',  שמתכננים  אנשים 
ריבוי  לראות  שניתן  כפי 
לימוד  במהלך  פעמים 
של  הראשונים  הכרכים 
בתקופה  אך  שיחות.  הלקוטי 
כך  מופרך.  פשוט  הדבר  זו 
קרוב  לדוגמא  לראות  ניתן 
של  חב"דניק(  )לא  משפחה 
באותה  ששוהה  התמימים  א' 
תקופה בבית חיינו ומציע לו 
להצטרף לתוכנית של לימוד 
בחורצ'יק  אתה  אנגלית. 
לך  יש  לו,  אומר  מוכשר, 
אנגלית  תלמד  לשפות,  חוש 
לכתוב,  תדע  שצריך,  כמו 
עברית?  זה  מה  לקרוא,  תדע 
עברית ויידיש? אתה מצומצם 
עם חמש מיליון אנשים, אבל 
העולם  כל  אנגלית  כשתלמד 
לומד  לא  אתה  איך  בפניך, 

אנגלית?

מסתכל  בחור  אותו  אך 
שהשתבשה  כאילו  עליו 
השואל,  של  דעתו  עליו 
איתי?  מדבר  אתה  מה  על 
זמן,  להקדיש  עכשיו  לשבת 
כשהרבי מדבר דיבורים כאלו 
מופלאים, אתה יודע מה הרבי 
שייך  לא  בשיחותיו?  אומר 
כלל לדבר על שום תוכניות! 
נקודה. אין שום דבר באופק! 
גמור  במתח  נמצאים  אנחנו 
מדבר  ואתה  לשבת,  משבת 

איתי על תוכניות?!...
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פעולות מעשיות: מי בארגון שיעור בענייני גאולה ומשיח, ומי בהחתמת יהודים על טפסי 
קבלת המלכות. מי בפרסום הבשורה באמצעות תגבור ביקורי בית, ומי בהקמת ספריה של 
ספרי גאולה ומשיח. מי בהוצאתם לאור של ספרים חדשים בנושא הגאולה, ומי בתליית 

שלטי חוצות המבשרים על בואו הקרוב של המשיח ועל ההכנה הדרושה לקראתו.

כולם מרגישים זכות, אחריות וגם חובה ליטול חלק בפרסום דבר המלך המשיח ובביצוע 
הוראותיו בשלבי התגלותו האחרונים לעיני כל יושבי תבל.

הרבי מנתב בעצמו את הדרך – עובדות:
בימות החול מנתב הרבי, בפן המעשי, את הדרך והכיוון לחסידים שמתמסרים לביצוע 
רצונו הקדוש, אם בהוראות מיוחדות במעמד חלוקת הדולרים או בתשובות שמשיב בכתב 
ידו הקדושה. לפנינו דוגמאות ספורות מעידודו הנמרץ של הרבי לאלה שעושים פעולות 

שונות בקשר לזהותו של משיח בתקופה זו:

חתימות על קבלת המלכות: ביום הושענא רבה מוסרת משלחת נשים משכונת קראון 
הייטס לידי הרבי מעטפה של חתימות על קבלת מלכותו של הרבי כמלך המשיח. דוברת 
המשלחת אומרת: אנחנו מנין נשים, עם קשה עורף, מבקשות מהרבי שיתגלה לעין כל כמלך 
המשיח ויוציאנו מהגלות מיד! על דבריה משיב הרבי: אמן, הצלחה רבה, בשורות טובות. 

ומוסיף: בשביל המכתב, בשביל הפדיון נפש, ובשביל השמות. ונותן דולר נוסף.

מרחשון  בר"ח  כינוס  עורכות  הייטס,  קראון  נשות  הרבי:  של  עידודו  בעקבות  כינוס 
שמטרתו לעורר את העם על קבלת מלכותו של הרבי, גם על ידי חתימות. הנשים כותבות 
לרבי שהכינוס מתקיים בזכות העידוד שנתן הרבי בהושענא רבה. על כך משיב הרבי: ויהא 

בהצלחה רבה, והזמן גרמא והענינים, אזכיר על הציון.

הן  ובו  הכינוס  אחרי  חב״ד  נשי  שמוסרות  הדו״ח  על  ונפלאה':  רבה  הצלחה  'המשך 
מפרטות את הנושאים שנידונו, ומהם: הצורך לעורר את מידת המלכות של המלך על ידי 
קבלת המלכות של העם; הכח המיוחד והחובה של נשי ישראל בהבאת הגאולה, והחשיבות 
המיוחדת של המכתב והחתימות - משיב הרבי: אזכיר על הציון עוד הפעם להמשך הצלחה 

רבה ונפלאה בכל מכל וכו'. 

 כתבי העת מפרסמים את דבר המלך. עיתון 'הגאולה': הכנות אחרונות לקבלת פני משיח צדקנו!; בקרוב יכריז כל עם ישראל: יחי המלך!;
דורנו הוא דורו של מלך המשיח!; וכתתו חרבותם לאתים - עכשיו!; משיח צדקנו עומד להגיע!; באהבת ישראל נביא את הגואל!
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'ללכת מחיל אל חיל': ביום ראשון ג׳ כסלו מגישה קבוצת נשים לרבי במעמד חלוקת 
השטרות לצדקה, קופסה נאה ובתוכה טופסי חתימות. נציגת הקבוצה אומרת לרבי, שברוך 
השם יש המשך פעילות נפלאה במבצע ׳ובקשו את ה׳ ואת דוד מלכם' - ומצאו, ומתפשט 
בכל העולם כולו. והיא מסיימת את דבריה בכך שאנו – נשי ובנות חב"ד - מקבלות בזה 
את פני משיח צדקנו הרבי שליט״א, שיוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה. מענה הרבי: אמן 
)!(. הרבי מתבונן בקופסא, ושואל: זה בשבילי? וכשהדוברת מודיעה שכן, הקופסא נמסרת 
לידיו הקדושות, ומיד מגיב הרבי: בשורות טובות. שוב מתבונן הרבי בקופסא ובחתימות, 
ומוסיף: בשביל כל העניינים צריך לשלם לצדקה ותהיה הצלחה רבה, וללכת מחיל אל חיל 

עד שתלכו אל אלקים בציון בגאולה האמיתית והשלימה. ברכה והצלחה, הצלחה רבה.

'רוצה ארבע מאות': בא' מימי חודש כסלו, משיב הרבי להרה״ח ר' דוד נחשון, על הרצאה 
שמסר בנושא 'הרבי כמשיח' בערב מיוחד בו נכחו גם אישי ציבור: ויקויים בהם מי שיש לו 

מאתיים רוצה ת' ]= ארבע מאות[ וכו'. אזכיר על הציון.

א' השלוחים בשיקגו, שכתב לרבי  ווָאלף –  יצחק  לר'  הרבי מליובאוויטש הוא משיח: 
בא' מימי חודש אדר ראשון, שתלמידי ה׳חדר׳ בשיקגו עוסקים בלהט בענין משיח, ובעיר 
מדברים שבליובאוויטש עוסקים במשיח ושהרבי מליובאוויטש הוא משיח, ורואים במוחש 
הזמן  הגיע  וכבר  הדברים,  מתקבלים  הלב  מן  היוצאים  ובדברים  בנעימות  שכשמדברים 
משיב  כך  על  ממ״ש.  בקרוב  משיחנו  מלכנו  שיתגלה  ישראל  עם  לבקשת  הקב״ה  שיענה 

הרבי: שימשיך בבשורות טובות אזכיר על הציון.

עובדות אלה ממחישות יותר מכל את רצונו הקדוש ואת הנחת רוח הרבה שנגרמת לרבי 
שליט״א, מכל פעולה הנעשית ע״י החסידים עם אמת, בפשטות ובתמימות. פשיטות של 

עבודת עבד המבצע את רצון אדונו ללא התחכמויות.

'קבלת פנים' למשיח צדקנו
במוצאי שבת קודש פרשת וארא, אור לכ"ח טבת – יום הולדתה של הרבנית חנה אמו 
של הרבי, עורכות נשי חב"ד ב-770 סעודת מלוה מלכה, שמטרתה המוצהרת היא 'קבלת 
פנים' למשיח צדקנו – הרבי שליט"א. שיאו של הערב הוא הכרזה משולשת של 'יחי אדוננו' 

מקהל המשתתפות.
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העולם,  ברחבי  לשידור  ובתוכניות  בעיתונות  פירסומו  ואודות  לאירוע,  ההזמנה  על 
בבירור שהרבי ממש  ניכר  ומזרזים.  כל הדרך מענות מעודדים  לאורך  מתקבלים מהרבי 
דוחף את כל הענין. ממענה הרבי על המכתב שכותבות הנשים בעת האירוע עצמו, בו הן 
מקבלות על עצמם את מלכותו של הרבי כמלך המשיח, מתברר יחסו המיוחד של הרבי 
על  מרובה  שתוספתו  הקב"ה  של  בברכתו  מתברך  המברך  וכל  מיוחד':  כ'זמן  זה  לערב 

העיקר, ובמיוחד ברכה מיוחדת בזמן מיוחד. אזכיר על הציון. 

באירוע משתתפות נשי ובנות חב"ד מכל רחבי העולם באמצעות השידור. כמו כן, באופן 
נדיר ביותר, זוכה הכינוס להיות מועבר כולו בשידור חי לחדרו של הרבי )!!!(. הדו"ח שמוכנס 
באותו ערב לרבי שליט"א, על ידי חברי 
מרכז שידורי חב"ד ).W.L.C.C(, נפתח 
מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  במילים: 
של  משידור  דו"ח  ועד!  לעולם  המשיח 
המשיח  מלך  אד"ש  לכ"ק  פנים  קבלת 
באה  ולאחריה  חב"ד,  ובנות  נשי  ע"י 
העולם  ברחבי  נקודות   129 של  רשימה 
השידור.  באמצעות  באירוע  שהשתתפו 
משיחותיו  שידור  כל  בתום  כלל  בדרך 
הם  כותבים  הרבי,  של  והתוועדויותיו 
כלשהו  לקבל מענה  זוכים  הם  ל-20 שנה שאין  קרוב  כבר  אך  על השידור,  דו"ח מפורט 
מהרבי בתגובה. ביום חמישי ד' שבט מתרחש דבר לא רגיל, הרבי מחזיר תשובה על הדו"ח 

מהקבלת פנים: נתקבל ותשואות חן על הנחת רוח שגרם וגורם אזכיר על הציון.

דוגמא ומודל לחיקוי
לקבוצת נשים מבני ברק שכותבות לרבי על השתתפותם בשידור, משיב הרבי תוך שעות 
ספורות)!(: והזמן גרמא לבשורות טובות ובפרט - בכיוצא בזה אזכיר על הציון. לא ניתן 
להתעלם מהמילים 'בפרט - בכיוצא בזה' - המדגישות בבירור את העידוד של הרבי בעצמו 

לפעולות ובשורות בענין זה של קבלת המלכות.

פרסום משיח  בנושא  ביותר  והמענה המפורש  הידיעה,  בה"א  לומר שהתשובה  אפשר 
פעולותיהן  על  לרבי  שמדווחות  בלונדון,  חב"ד  לנשי  שבט  כ"ג  חמישי  מיום  היא  בכלל, 
בענייני משיח. בדו"ח בולטת המגמה לעסוק רק בצד הלימודי של תורת הגאולה וביאת 
המשיח, ולא בפעולות של קבלת המלכות וחגיגות לקבלת פני משיח. הרבי משיב: נתקבל 
והמצורף בזה - ותשואות חן. ויהא בהצלחה רבה ובטח עומדות בקשר עם נשי חב"ד תי' 

דכאן לדעת על-דבר חגיגתן כאן לאחרונה.

על  לרבי  מדווחות  נשים  בתדהמה:  מוכים  לידיעתם  מגיע  שהמענה  והתמימים  אנ"ש 
פעולותיהן )ולא ששואלות את דעתו באיזה פעולות עליהן לעסוק(, והרבי מיוזמתו - מעורר 
'עומדות בקשר' עם  הוא מוודא שהן  ומסויים!  בנושא מאד ספציפי  דווקא  אותם לעסוק 
נשי חב״ד בקראון-הייטס - כדי לדעת 'על דבר חגיגתן לאחרונה' - חגיגה שכותרתה היא 

נשים מדווחות לרבי על 
פעולותיהן )ולא ששואלות 

את דעתו באיזה פעולות 
עליהן לעסוק(, והרבי מיוזמתו 

- מעורר אותם לעסוק דווקא 
בנושא מאד ספציפי ומסויים!
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סעודת קבלת פנים למשיח צדקנו ותוכנה 
הוא התעוררות לקבלת מלכותו של הרבי 

שליט״א כמלך המשיח.

הוא,  יותר  המפליאים  הדברים  אחד 
לדבר  הרבי  מתחיל  כינוס,  אותו  שמאז 
מידי שבת בשבתו - על מעלתן המיוחדת 
שבזכותן  בדורנו  ישראל  ובנות  נשי  של 
מגיעה הגאולה. הדיבורים הינם כה רבים, 
עד שלקראת כ"ב שבט יוצא לאור קונטרס 
מיוחד 'על דבר מעלת נשי ובנות ישראל 
ריבוי  מתוך  הנערך  זה',  בדורנו  תחיינה 
זה  בנושא  הרבי  שדיבר  הקודש  שיחות 
בשבועות האחרונים. את הקונטרס מבקש 
נוספות  שיחות  עם  יחד  להדפיס,  הרבי 
בנושא, ב'קובץ כ"ב שבט' על מנת לחלקו 

לכאו"א, אנשים נשים וטף.

עוברת  ראשון  אדר  י"ב  ראשון  ביום 
הגב' חוה כהן בחלוקת הדולרים, ומוסרת 
אדוננו',  'יחי  הכיתוב  שעליו  תוף  לרבי 
באומרה: זה עבור הרבי שליט"א, עם תוף 

זה רקדו אתמול הנשים בשמחה שפורצת את כל הגדרים ומתוך ביטחון בהתגלות של כבוד 
קדושת אדמו"ר שליט"א, מלך המשיח, מיד ממש לגאולה השלימה. חיוך מיוחד מתפשט 
על פניו של הרבי באותו רגע, חיוך של שביעות רצון ונחת רוח. הרבי מצביע בידו על התוף 
התוף  שכן.  בהתרגשות  משיבה  כהן  הגב'  מסתמא?  אצלי  תשאירו  זה  את  ואומר-שואל: 
נמסר, והרבי נותן לה דולר באומרו: יהיה ברכה והצלחה. הרבי נותן דולר נוסף, ותוך כדי 
שמצביע לכיוון התוף מוסיף: זה עבור ה'צלצלי תרועה' - כפי שזה נקרא בתהילים. שהכל 

יהיה בשעה טובה.

כינוס גברים לקבלת המלכות
אחרי ההתעוררות הגדולה שישנה בציבור הנשים, ובעקבות המענות והברכות הרבות 
ומקיימים אף הם  הגברים לפעול,  גם  זה, מתעוררים  בנושא  שמוציא הרבי על הפעילות 
כינוס לקבלת המלכות. בשבת פרשת יתרו מתקבל מהרבי שליט"א קנקן משקה במיוחד 

עבור הכינוס שמתקיים במוצאי השבת. 

קבלת  האם  השואלים  שישנם  אומר,  דבריו  ובתוך  ה'חוזרים'  א'  נואם  הכינוס  במרכז 
המלכות זהו אכן דבר הכרחי, אולם לנו חסידי חב"ד, אין זו שאלה כלל. אצלנו ברור שצריך 
לקבל את המלכות ולהכריז 'יחי המלך', משום שהרבי אומר זאת במפורש בשיחות. במילא 
נותר רק לשאול מהו היחס לענין זה מבחינת הלכה, ושאלה זו יש להפנות לרבנים ומורי 

הוראה.

 מכתבו של השליח ר' נחמן סודַאק למערכת 'בית חיינו',
אודות המענה המיוחד שקיבלו נשי חב"ד בלונדון
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בהמשך לדבריו מוזמן א' מחברי הבד"צ דקראון-הייטס, הרב יוסף אברהם הלוי העלער, 
המספר לקהל שבמהלך הקיץ האחרון - בעקבות הוראת הרבי ללמוד עניני גאולה ומשיח 
- ישב וחקר את הנושא של קבלת המלכות ואף הוציא קונטרס מיוחד העוסק בענין, ומגיע 
פי הלכה לקבל את מלכותו של מלך  גם על  ומצוה  חיוב  בוודאי שיש  למסקנה הברורה: 
המשיח. הרה"ח ר' זלמן )ג'ימי( גוראריה, מאגודת חסידי חב"ד, מוזמן לנאום ומוסיף שכעת 
מתחילה תקופה חדשה, ואם עד עתה לא היה עניין קבלת המלכות לרצון, הרי שהיום זה 

נעשה פקודה!

 כשהרבי עונה "תהא פעולה נמשכת"
 - אין יותר מנגדים...

היו כאלו שחששו קצת לעסוק בענין זהותו של הרבי שליט״א כמלך המשיח, אך כשראו 
שהרבי מעודד במפורש את כל העוסקים בנושא ועונה בפירוש לנשי חב"ד 'שתהא פעולה 

נמשכת' - היה ברור גם להם שהרבי תובע להמשיך בכיוון הזה...

חסידים מסויימים הגדילו לעשות וכתבו לרבי שחוששים מהעניין ומנמקים את הסיבות 
בחב"ד  תלוי  בהרגעה:  השיב  הרבי  אך  לשלילתו, 
שולל  לא  שהרבי  הם  גם  מבינים  מיד  אתר.  שעל 
פעולות מסוג זה ואף נותן מקום לכך, אלא שאינו 
רצונו, אך  נגד  רוצה לפעול  מי שלא  'מכריח' את 
בוודאי שיוזמות בענינים אלו גורמות לו נחת רוח 
רב. גם אם לא ניתן למצוא כביכול הוראה מפורשת 
ובשנים  בעוד  אך  לעניין,  ישיר  באופן  הרבי  של 
מיד  זה,  מסוג  עניינים  על  התלוננו  כאשר  עברו 
הורה הרבי לפועלים במענה חריף לשלילה, כעת 
מבחינים כולם בשינוי החד שנעשה. אכן ניתן להסביר את השינוי, על פי דברי הרבי עצמו 

בחלק מן התשובות הללו, היות וכעת: הזמן גרמא.

דוגמא נוספת לביטוי בסגנון זהה: נשי חב"ד בקראון הייטס מכינות תכנית גדולה לפרסום 
זהותו של משיח בעולם כולו. הן מכניסות את התוכנית לרבי שמוציא מענה מעניין וייחודי: 
תפקיד כל הנהלה והנ"ל בכלל לנהל כפי שכלם, ולא לשאלני ושאני אתבונן, שפרושו שאני 

מנהל, ודי )ב(הודעה כפשוט, אזכיר על הציון.

'הרבי  בנושא  שיעור  למסור  וולפא  שלום-בער  הרב  את  כשהזמינו  לוד  בעיר  גם  כך 
בחזקת משיח', היו כמה שחששו מאופן הדיבור בענין זה ורצו להביא מרצה אחר, אך רב 
השיכון - הרב ברוך בועז יורקוביץ, אמר שלדעתו כיום כבר אין בעיה לומר אפילו לאנשים 
זרים שהרבי הוא המלך המשיח. לבסוף החליטו לשאול את הרבי בעצמו מה לעשות. בט"ז 
אדר א' משיב הרבי: אין לדיין )רב שעל אתר( אלא מה שעיניו רואות. הרי לנו תשובה ממש 
לומר  קרי:  עיניו של הרב,  ראות  פי  על  הזה  מפורשת של הרבי המורה להתנהג במקרה 

שהרבי הוא משיח גם לאנשים שמחוץ לחב"ד!

הרב יוסף אברהם הלוי 
העלער: בוודאי שיש 
חיוב ומצוה גם על פי 

הלכה לקבל את מלכותו 
של מלך המשיח
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מראשי  החסידים,  א' 
מסויים  בארגון  המתעסקים 
בפעולת  עינו  צרה  בחב"ד, 
לכתוב  התיישב  והוא  חבירו, 
לרבי )לא על עצם העניין, אלא 
הולך  אלמוני  שפלוני  כך(  על 
זהותו  את  גלי  בריש  ומפרסם 
של המשיח, הייתכן? כתב-זעק, 
מיהו  לחפש  חיוב  כל  אין  והרי 

משיח. הרבי משיבו )ראה צילום( שאכן אמנם: אין כל חיוב כלל לחפש מיהו משיח וכו', 
אבל מצות-עשה מן-התורה: אהבת כאו"א מישראל, ושלילת המחלוקת בתכלית - ופשיטא 
וד"ל. גם לאחר מכן, כשהתפרסם  ב:  שלא לעשות במזיד הפכו. הרבי מסיים את המענה 
צילום המענה הכתוב בכתב ידו הקדושה של הרבי, החסידים מיד מבינים שאכן אין כל חיוב 
ללכת ו"לחפש" מיהו המשיח, כלשונו של הרבי, אך שונה הדבר במקרה שלנו, מאחר וכבר 

"מצאנו" מיהו המשיח, אזי בהחלט יש עניין ללכת ולפרסם את זהותו...

התפנית: ארמון לרבי מלך המשיח
שינוי מפתיע נוסף קורה בתקופה זו: למעלה מעשר שנים לאחר שהציע הרה"ח ר' זושא  
ע"ה ריבקין לבנות לרבי בית בכפר חב"ד, הצעה שהרבי קיבל ואף 'שידרג' אותה בשעתו 
ל"ארמון", אך הורה לו להמתין עם הבניה מכיוון שעוד לא הגיע הזמן לכך, כאשר תשובתו 

של הרבי חזרה שוב ושוב באותו נוסח: עוד לא הגיע הזמן...

ביום שלישי, אור לי"ז שבט, אשתו של ר' זושא הגב' נעמי ריבקין, עוברת לפני הרבי 
בבניית  להתחיל  הזמן  הגיע  כבר  האם  בעלה  בשם  הרבי  את  ושואלת  כללית'  ב'יחידות 

הארמון לרבי בכפר חב"ד, ולפתע הרבי עונה לה בחיוך: לשאול רב בארץ הקודש.

כשהתשובה החדשה והמיוחדת של הרבי מגיעה לאוזניו של ר' זושא, הוא ממהר מיד 
לגשת אל רבו של כפר חב"ד - הרב מרדכי שמואל אשכנזי, ושואל אותו על כך. הרב אשכנזי 
מאשר את התוכנית, ומורה לר' זושא להתחיל בבניית הארמון בשעה טובה ומוצלחת. הגב' 
ריבקין שנותרה לבינתיים בחצרות קודשנו, מודיעה על כך לרבי במעמד חלוקת הדולרים 

הקרובה, והרבי מעניק את ברכתו הקדושה: הצלחה רבה.

באותם ימים נוסע ר' זושא עצמו לרבי, וביום שישי כ"ו שבט מגיש לרבי את התוכניות 
והתרשימים לבניית הארמון, בתגובה עונה הרבי בחיוך: שתהיה לך פרנסה בשפע. כעבור 
שעות ספורות)!( מוציא הרב גרונר, את מענה הרבי על שאלת ר' זושא על כמה אפשרויות 

היכן בדיוק למקם את הארמון בכפר חב"ד עצמו: אצל בית אגו"ח. - ליד בנין 770.

למחרת, כ"ז שבט, מקבל ר' זושא בסיום ההתוועדות מידיו הקדושות של הרבי בקבוק 
משקה עבור הנחת אבן הפינה לארמון. במוצאי שבת שואל ר' זושא מתי ובאיזה אופן לערוך 
את מעמד ההנחה, והרבי עונה: לערוך את הנחת אבן הפינה ב'יומא דפגרא' - פורים קטן.

אין כל חיוב כלל לחפש . . וד"ל

העילוי דיום ז"ך

גליון כז | 49 



קודם נסיעתו ארצה עובר ר' זושא בחלוקת הדולרים, הרבי מעניק לו דולר נוסף באומרו: 
זה עבור הבניות.

ומפורטות  ישירות  הוראות  הטלפון  באמצעות  להגיע  ממשיכות  לבניה  ההכנות  בעת 
מהרבי, שהתערב בעצמו ממש בכל הפרטים הקטנים. ואכן כפי הוראת הרבי, ביום רביעי 
פורים קטן מתקיים המעמד ברחבת 770 בכפר חב"ד, בהשתתפות מאות רבות של אנ"ש 
חסידי חב"ד מכל רחבי הארץ, ובראשם הרב אשכנזי, המשפיע ר' מענדל פוטרפַאס והחסיד 
הישיש ר' אלתר הילביץ הנושאים נאומים מרגשים על הזכות הגדולה לבנות לרבי נחלה 
יום  בכל  לא  שכן  ומילה,  מילה  כל  ומודדים  בנאומיהם  מדייקים  הרבנים  הקודש.  בארץ 
מתקיים אירוע בארץ הקודש, שמנוהל ישירות על ידי מזכירות הרבי בניו יורק. הם יודעים 
יודעים שזהו בעצם  גם  והם  הרבי לפרטי פרטים,  הישיר של  בעידודו  שהאירוע מתקיים 

ארמון שנבנה עבור מלך המשיח...

 - גרונר  מהרב  טלפון  שיחת  זושא  ר'  מקבל  הטקס,  סיום  לאחר  מיד  הלילה,  בחצות 
שמבקשו בשם הרבי להודיע מי הם המכובדים שנכחו באירוע והאם נלקחו תמונות. ר' זושא 
משיבו שיכין רשימה וישלח אותה על הבוקר למחרת, אך הרב גרונר מבהיר מיד שעליו 

לענות תיכף כי הרבי מאזין לשיחה ומחכה לשמוע...

ומברך  ומפורטות,  מעודדות  תשובות  לענות  ממשיך  והרבי  הפרשייה,  תמה  לא  בכך 
לברכה והצלחה. 

חודש שבט. קצב האירועים גובר
ולהשתתף  לבוא  לכוהנים  הקוראות  ב-770  מודעות  מתפרסמות  שבט,  חודש  בראש 
וייערכו  בשיעור מיוחד, בו ילמדו את ההלכות הנוגעות לעבודת הכהונה בבית המקדש, 
באופן המעשי ביותר לביצוע תפקידם בבית המקדש שיבנה בקרוב ממש. מיד מתפתח דיון 

סוער מי בדיוק יהיה הכהן גדול שישרת, פלוני או אלמוני...

שפירא, נחמן  ר'  להרה"ח  גרונר  הרב  מתקשר  הבוקר  בשעות  שבט.  ג'  רביעי   יום 
א' מחברי ה'ועד להפצת שיחות' - הארגון הרשמי הממונה מטעם הרבי על ההוצאה לאור 
של שיחותיו - ובפיו הודעה משמחת: הרבי הוציא את הקונטרס להדפסה! מדובר בקונטרס 
'לקוטי שיחות בעניני גאולה ומשיח' חוברת ב', שנערכה בעקבות הוראתו של הרבי ללמוד 
עניינים אלו ובהמשך להוצאתה לאור של החוברת הראשונה. בשלהי חודש אייר נ"א הוכנס 
החומר של החוברת אל הקודש פנימה, אך משום מה, באופן יוצא מן הכלל - עיכב הרבי 
את החוברת בחדרו ולא הוציא שום מענה בתגובה, ורק היום הרבי מוציא אותם לאחר עשר 

חודשים ששהו בחדרו הקדוש.

בינתיים  שהספיקו  העורכים, 
מופתעים  העניין,  מכל  'לשכוח' 
שמה  חשבו  הם  תמיד  מהבשורה. 
סיכוי  אין   - מיד  מוציא  לא  שהרבי 
כעבור  והנה,  פעם...  אי  שייצא 

ג' שבט תשנ"ב. להוסיף עוד מכהנ"ל דשנה זו
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את  הרבי  מוציא  שנה  כמעט 
מצרף  הרבי  להדפסה.  הקונטרס 
פתק שאצל רבים מתקבל כ'הסבר' 
של  לאור  בהוצאתו  לעיכוב 
הקונטרס, בו מורה: מהיר - להוסיף 
זו. מיד מובן  הנ"ל דשנה  מכל  עוד 
עניני  בלימוד  הרבי  בקשת  שעיקר 
גאולה ומשיח, היא דווקא בשיחות 
שנות  של  השיחות  זו',  'דשנה  אלו 
הרבי  ומגלה  מבאר  בהם  הנפלאות 
לתקופה  בקשר  חדשים  ענינים 
החדשה והמיוחדת בה אנו נמצאים. 
דימות  הזמן  עם  כעת  כבר  לחיות 
אודות  ללמוד  רק  ולא  המשיח, 
בקרוב,  אך  בעתיד  שיהיו  ענינים 

ורק בשיחות אלו, השיחות המביאות עמם את 'בשורת הגאולה' ומכניסות אותנו לזמן של 
התגלות משיח, נותן הרבי כלים כיצד לבצע זאת.

של  הרגיל  בזמן   - מעריב  אחרי  )לא  נדיר  באופן  מנחה,  תפילת  בסיום  יום,  באותו 
השיחות(, פונה הרבי בהפתעה גמורה לעבר מקום הרמקול כסימון לשיחה! בשיחה עצמה 
מתבטא הרבי ב'מורא'דיקע אותיות' ומדבר בכאב רב והתרגשות על החיסרון בדיבורו של 
נשיא הדור. בתוך הדברים מספר על טענתו של הרופא-הפרופסור לרבי הריי"צ: כיצד ייתכן 
אודות הפצת  ומרעיש  הוא שמעורר  בדיבור?  יכול למלא את שליחותו  לא  הוא  שדווקא 

המעיינות! וקולו הקדוש של הרבי נחנק מבכי...

נשיא  הרבי מסיים את השיחה שזוהי עבודתנו, להשלים את הדיבור שהיה חסר אצל 
דורנו באמצעות לימוד תורתו.

בהתוועדות שבת פרשת בא, ו' שבט, מאריך הרבי לבאר בהמשך לשיחת ג' שבט, את 
חידושו של דורנו על פני הדורות הקודמים, שהיות והגאולה לא באה אז בפועל - הדיבור 
היה בגלות ולכן גם היתה הסתלקות הנשמה מן הגוף. מה שאין כן בדורנו, מודיע הרבי, 
והשלימה.  האמיתית  לגאולה  מיד  עוברים   - כלל   הפסק  שום  בלי   - בגופים  שנשמות 
נוסף!  דור  אין  זה!  זהו  החסידים מתרגשים מעוצמת הדברים שנאמרים באופן כה ברור. 
דורנו זה הוא הוא הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה, ובמילא הרבי - נשיא הדור - הוא 

זה שיוליכנו נשמה בגוף לגאולה האמיתית והשלימה!

ההולך  חדש  בביטוי  ומשתמש  ומתקדם,  חדש  שלב  על  הרבי  מודיע  השיחה  בהמשך 
ונשנה בשיחות הבאות: זהו זמן השיא )'די העכסטע צייט'( לגאולה האמיתית והשלימה! 

בשבוע הבא, אחרי שבת פרשת בשלח עם פרסום השיחה כפי שהוגהה על ידי הרבי, 
שינוי בהנשיא. הרבי  מתלחשים החסידים בינם לבין עצמם למראה הביטוי בהערה 137: 
י' וי"א שבט הקשורים עם ענין הנשיאות. דבר נדיר  מסביר שם את מעלת ימים אלו של 

ביותר, שהרבי מדבר בגלוי על נשיאותו שלו עצמו, ועוד בשימוש בביטוי ישיר שכזה.

'בית חיינו' מדווח: בהוראת הרבי - חוברת שני' בעניני גאולה
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הנערך  ישראל',  יברך  'בך  בשם  מיוחד  קונטרס  לאור  הרבי  מוציא  החודש  בהמשך 
משיחותיו שנאמרו בימי כ"ב שבט בשנה זו. בקונטרס מבאר הרבי בצורה הברורה ביותר 
י' שבט תש"י  א(  גופא:  דורנו  נשיא  בדורו של  והתקופות הכלליות  את שלושת השלבים 
דין; ב(  - סיום התקופה של עבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בחיים חיותו בעלמא 
היום למחרתו, ובמיוחד בשנת תשי"א - כשהתחיל ההמשך והחידוש של תקופה חדשה; ג( 
התקופה לאחר הסתלקות בתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ביום כ"ב שבט תשמ"ח. הרבי מבאר 
את תוכן העבודה שחידשה כל תקופה על קודמתה, עד לחידוש המיוחד של תקופתנו, בה 

צריכים רק להיות מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו.

קיום נבואת 'וכתתו חרבותם לאתים'
אור ליום רביעי, כ"ד שבט. ג'ורג' בוש )האב( - נשיא מדינת ארצות הברית, נושא נאום 
לאומתו, בו הוא מודיע על צמצום וביטול כלי נשק, והקצאת תקציבי בטחון ומלחמה לצרכי 
שלום. במוצאי יום רביעי - אחרי תפילת מעריב, מסתובב הרבי בתחילת קדיש בתרא לעבר 
הסטנדר השני כסימן לשיחה )בפעם השלישית בשבוע זה!(, חברי 'ועד המסדר' מכינים מיד 
ניגש הרבי ופותח בשיחת קודש, במילים המשתלבים  את הסטנדר, ואחרי הכרזת הגבאי 
הגאולה  בברכת  בברכה,  פותחין  הרי  ומשיח:  גאולה  בעניני  הכללית  האווירה  עם  היטב 
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, וממשיך לדבר אודות ביאת המשיח תיכף ומיד ממש. 
בין היתר, מתבטא הרבי: שזה נעשה מיד דבר מוסכם ומפורסם, כפי שרבנים פסקו מכמה 
שנים, וכפי שנשיא דורנו - ש'הנשיא הוא הכל' - פסק מכמה שנים, שתיכף ומיד מגיע משיח 

צדקנו בפועל ממש בפשטות בתכלית ובשלימות.

בקרב  אדירה  והתרגשות  להתעוררות  גורמים  המיוחדים  והביטויים  הדברים  סגנון 
החסידים, ומיד אחרי שהרבי יוצא מבית הכנסת בסיום חלוקת הדולרים שאחרי השיחה, 
פורצים כולם מתוך התרגשות בריקודים סוערים בעקבות השיחה הנפלאה. כמה אברכים 
ומחליטים לארגן התוועדות. בתחילתה מושמעת הקלטה  'להירגע'  יכולים  אינם  נמרצים 

השיחה הפתאומית שנאמרה בליל כ"ב שבט תשנ"ב, אחרי תפילת מעריב
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חוזרת של השיחה הטריה, ולאחריה מתוועדים אנ"ש והתמימים ומנגנים ניגונים חסידיים. 
א' החסידים אומר לחברו: אם היית שומע מילים כאלו לפני 10 שנים, האם לא היית מתגלגל 

מתחת לשולחן מרוב התפעלות?!...

האחרונים  המאורעות  על  מספר  הוא  בו  בארה"ק,  לחבירו  מכתב  משגר  התמימים  א' 
מכיוון מבטו והרגשו האישי, בדומה לאווירה הכללית השוררת בימים אלו: ב-770 השתנתה 
וכל  בכל המקומות  כל האנשים  כולל את  וזה  הזמן מדברים משיח,  כל  ועכשיו  האווירה 
המצבים, בהמשך אפרט ] . . [ ביום רביעי התחיל הרבי 'פותחין בברכה בברכת הגאולה'..., 
לקרוא את זה בכתב או אפילו לשמוע בשידור זה לא אותו דבר. אני יכול להגיד לך שפשוט 
הרגשתי שָאט ָאט ָאט הרבי מסתובב ללייבל ]- הרב גרונר[ ואומר לו לארוז את החפצים 
וזה צריך לזעזע אותנו. היו ריקודים  ויאללה נוסעים. ברכת הגאולה זה כבר ביטוי חדש 
אחרי השיחה אבל נאמר אם השיחה הייתה נאמרת לפני כמה שנים, 770 היה נראה "אחרת".

לו מנהיג שַמנחה  זכה דורנו שיש  את מכתבו הוא מסיים, אחרי תיאור מהלך השבת: 
אומר  הרבי  ואם  הזה.  הבלגן  בכל  אוחזים  אנחנו  איפה  לנו  ושמראה  הדרכים  בכל  אותנו 

שמתקיים היעוד לא ישא גוי אל גוי גו' אז אנחנו באמת קרובים. 

הכרזתו של  בה מקשר את  נוספת  הרבי שיחה  נושא  כ"ה שבט,  ביום חמישי  למחרת, 
נשיא המדינה על צמצום וביטול הנשק להתחלת קיומו של יעוד הגאולה 'וכתתו חרבותם 
לאתים', שוב מתבטא הרבי שאנו נמצאים כעת ב'זמן השיא', ומסיים בברכה שנזכה תיכף 
ומי"ד ממ"ש ומפרט: עם כל הראשי תיבות של מיד ועם כל הראשי תיבות של ממש, ועוד 

והוא העיקר - תיכף ומיד ממש, גאולה האמיתית 
דורנו  ונשיא  צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה 

בראשנו!

האו"ם  בבנין  נפגשים  שישי,  יום  למחרת, 
הגדולות המעצמות  שתי  נשיאי  יורק  ניו   בעיר 
ובוריס  בוש  ג'ורג'   - ורוסיה  הברית  ארצות   -
בנוגע  משותף  הסכם  על  יחד  וחותמים  ילצין, 
לצמצום כלי הנשק והפניית המשאבים לפעולת 

של טוב וחסד.

בהתוועדות השבת, פרשת משפטים כ"ז שבט, מגלה הרבי: כי החלטת והכרזת מנהיגי 
אומות העולם על דבר המעמד ומצב ד'וכתתו חרבותם לאתים' היא כתוצאה מהפסק דין 
של הרבנים שהגיע זמן הגאולה 'יעמוד מלך מבית דוד, בחזקת שהוא משיח' ועד למעמד 

ומצב ד'הרי זה משיח בוודאי' - פסק דין 'מסיני' שנמשך וחדר גם בגדרי העולם.

דומה כי הקטע דלקמן הוא אכן הרמז הברור ביותר מצידו של הרבי, בשיחה מוגהת 
הניתנת לפרסום בעיתונות. בהערה 148 בשיחה של פרשת משפטים, מפרט הרבי בצורה 
ברורה ביותר כך שאפילו בן חמש למקרא יכול להבינה: ובפרטיות יותר בנוגע לדורנו זה - 
שבראשי תיבות ד'מיד' נרמזים ג' התקופות השייכות לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ועל 

סדר הקירבה אלינו - משיח )מנחם שמו(, יוסף יצחק, דובער )שמו השני של כ"ק אדנ"ע(.

אני יכול להגיד לך 
שפשוט הרגשתי שָאט 

ָאט ָאט הרבי מסתובב 
ללייבל ]- הרב גרונר[ 

ואומר לו לארוז את 
החפצים ויאללה נוסעים
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"שהחודש הבא יהיה חודש ניסן"
החל מאותה שבת פרשת משפטים, מתחיל הרבי נושא חדש במשך כמה וכמה שיחות. 
על יסוד המובא בספרי הראשונים, הרבי מציג כאפשרות מעשית שיתכן שמשיח יבוא לפני 
ראש חודש אדר ראשון ואזי הסנהדרין יחזרו למקומן ויוכלו לקבוע שהשנה לא תהיה שנה 

מעוברת כפי שמופיע בלוחות השנה, אלא יהיה רק אדר אחד.

למחרת ביום ראשון בערב, הרבי מדבר על כך בצורה מפורשת יותר, חוקר ודן ארוכות 
- איך תהיה ההכרעה,  אינו ברור  ובפרט שהדבר  זה,  ומסיים: שיש להאריך בכל  בנושא, 
ויש לומר בזה לכאן ולכאן. הנושא מועלה לדיון בשיחות נוספות בזמן הסמוך. יש לציין, 
שבשיחות משנים קודמות הכריע הרבי באופן ברור, שיש לומר שהשנה תישאר מעוברת גם 

לאחר ביאת משיח, אך כנראה שכעת הדברים שונים...

המרא דאתרא בשכונת המלך, הרב יהודה קלמן מַארלו כותב לרבי שע"פ החשבון הרגיל 
שסיומה:  קצרה  בתשובה  מגיב  הרבי  מעוברת.  שנה  תהיה  לא  שייתכן שהשנה  נראה  לא 
פי  על  קידשו  דהרי"ף  דין  ובבית  בזמן  כמדומה 
הראיה. רבים נוספים תמהים כיצד מדבר הרבי על 
יותר  מאוחר  מעוברת.  תהיה  לא  שהשנה  אפשרות 
ברק,  מבני  ויז'ניץ  חסיד  גנוט,  מרדכי  הרב  מגלה 
מחבר לוח 'דבר בעתו', שדבריו של הרבי כמו תמיד 
רבים,  חישובים  לאחר  בתכלית.  המה  מדוייקים 
מגלה הרב גנוט, שלפי תקופת שמואל וכך משתמע 
השנה  עיבור  של  בנושא  שקובע  מה  מהרמב"ם  גם 
הוא יום השויון האביבי - ואכן, באורח פלא, בשנת 
תשנ"ב יוצא יום השויון האביבי באמצע אדר שני, כלומר שעל ידי בית דין ניתן לבטל את 
אדר שני ולעשותו ניסן שהרי כבר באמצעו חל יום השויון האביבי ויכולים לקיים את הפסח 

כבר באדר שני!...

את  לברך  ולכתחילה  הלבנה  את  לקדש  ניתן  בו  האחרון  בלילה  קטן,  לפורים  באור 
ברכתה, מחכים התמימים מחוץ ל-770 שעות ארוכות כדי לזכות להשתתף במעמד קידוש 
הלבנה במחיצת הרבי שליט"א, אך בשל השמים המעוננים לא מתאפשר הדבר. בהגיע עלות 
השחר מתפזרים התמימים באכזבה, ומתוך תחושה שקורה כאן משהו. מעולם העננים לא 
הפריעו במשך כל החודש, לראשונה בכל שנות הנשיאות הרבי לא יוצא לקדש את הלבנה. 

בכלל, החל מסיומו של חודש שבט ובמשך חודש אדר ראשון, משמיע הרבי שיחת קודש 
כמעט מידי יום ביומו!!

שיחה  יש  יום  כל  כמעט  מבטו:  ומכיוון  בשפתו  במכתבו,  זאת  מתאר  התמימים  א' 
לאחרונה, וזהו גם כן חידוש עצום. כל פעם הרבי מתבטא בצורה יותר חזקה בענין המשיח. 
וכל הזמן זוכים אנו לשמוע עוד ועוד שיחות שבהם הרבי מגלה לנו עוד טפח ועוד טפח 
מביאת המשיח, אולי כדי שלא יהיה לנו "ׁשוֹק" גדול מידי. כמו למשל ענין הסמיכה שהרבי 
הזכיר שהרמב"ם פוסק שגדולי ישראל יכולים להתכנס ולחדש את ענין הסמיכה, הרי יש 

בזה יותר מרמז.

כל הזמן זוכים אנו 
לשמוע עוד ועוד שיחות 

שבהם הרבי מגלה לנו 
עוד טפח ועוד טפח 

מביאת המשיח
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ביטול בשישים - "להרבות בשמחה ובכפליים"
כמעט בכל השיחות הללו, מעורר הרבי שוב ושוב, אודות העניין של "בריא מזליה" של 
חודש אדר ובכפליים. כמו כן, היות והשנה מעוברת וישנם שישים ימי שמחה של חודש אדר, 
אזי מתבטלים כל העניינים הבלתי רצויים על ידי השמחה, כפי הדין בגמרא שהעניינים הלא 

טובים "בטלים בשישים".

ראשון,  אדר  בי"ג  מהרבי  שמגיע  המענה  ובעקבות  הנושא,  מוזכר  קודש  במענות  גם 
ובכפליים  בשמחה  להרבות  גרמא  הזמן  המלכות:  לקבלת  הגברים  מכינוס  הדו"ח  אודות 
ולהשתתף  לבוא  לציבור  הקוראת  מודעה  למחרת  נתלה  הציון,  על  אזכיר  יום"  "שישים 

בשירים וריקודים בכלי זמר מידי ערב.

במשך כל התפילות במהלך החודש, בכניסתו ויציאתו של הרבי שליט"א שר הקהל בדרך 
כלל את שירת הניגון של ויהי בימי אחשורוש, והרבי מעודד בעוז את השירה בידו הקדושה.

התמים הנ"ל ממשיך ומספר מזווית אישית: כרגע מוצאי שבת פרשת תרומה וב-770 
ויהי בימי אחשורוש. קבוצת צרפתים שהיתה פה  רוקדים בזאל הקטן למעלה את הניגון 
יצחק  יוסף  הת'  של  החזרה  נשמעת  ברקע  הקהל,  את  להלהיב  שהצליחה  זו  היא  בשבת 
ג'ייקובסון אך הקול נמוג ברעש הגדול של הריקודים. 
כל  על  ראיתי  לתפילה  רביעי  יום  בבוקר  כשנכנסתי 
לעצמי  חשבתי  בזה.  המצורף  השלט  את  הקירות 
'מישהו שמה למעלה נפל על הראש', אבל לאט לאט 
תפסתי את הראש של עצמי והתחלתי להבין שכשהרבי 
זה מה שצריך להיות. בקיצור בשעה   - דורש שמחה 
המפורסם  הנגן  עם  הריקודים  התחילו  בערב   10:00
יוסי כהן. גם כשהתזמורת חדלה מלנגן בשעה 12:00 
)כמתוכנן(, המשיך חלק ניכר מהרוקדים לרקוד ללא 
ליאות. כאמור כרגע רוקד הקהל בשמחה עצומה בזאל הקטן וברחבה ליד הספריה, ואולי 

עד שיגיע אליך המכתב נרקוד ביחד עם משיח צדקנו...

בגליון היומן "בית חיינו" בתיאור הריקודים, נוסף קטע המספר על אחד הימים: בסיום 
הערב שמענו תמים אחד ששח לחבירו: בתחילה חשתי מין תחושה מוזרה לבוא ולרקוד 
״סתם כך" באמצע הלילה. אמנם הרבי הורה לשמוח, אך ״פיקודי ה׳ ישרים משמחי לב״... 
תחליף  אין  כי  פנימה  בנפשי  חשתי  בריקודים,  בעצמי  והשתתפתי  שבאתי  לאחר  עתה, 
וציפייה  לביטחון  ומביאה  גדר  הפורצת  היא  והיא  הריקוד,  ידי  על  הבאה  הלב  לשמחת 

אמיתית לגאולה האמיתית והשלימה״.

הגבאים  וללימוד,  לתפילה  להם  מפריעים  שהריקודים  מתלוננים  מאנ"ש  כמה  כאשר 
להתקיים  חוזרים  הריקודים  אך  הריקודים.  את  משביתים  שבוע  וכעבור  ללחצים  נכנעים 
ביתר שאת ברגע שהרבי מוציא מענה ישיר ומפורש על הדו"ח מהריקודים בו מביע הרבי 
את נחת רוחו מהעניין ומורה: ותהא פעולה נמשכת ובהוספה אזכיר על הציון. כולם מבינים 
מיד שזה אכן מה שהרבי רוצה, והחסידים חוזרים לרקוד מידי לילה, ושבוע שמח במיוחד 

עובר בבית חיינו בעקבות המענה.

 חודש אד"ר תשנ"ב:
והזמ"ג בריא מזלי' בכפליים.
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שיחה מרטיטה 
שמרעידה לבבות 

ביום חמישי ט' אדר ראשון, 
של  בתרא  קדיש  בתחילת 
)לאחר  מנחה-מעריב  תפילות 
ומסתובב  מה'אוהל'(,  חזרתו 
השני  הסטנדר  לכיוון  הרבי 
שיחה  שיחה,  לאמירת  כסימן 
סיום  עם  בקשר  מיוחדת 
יצא  שהרבי   - הי"ד  לאפיין  לאה  פעשא  מרת   - של  השם  קידוש  על  להרצחה  ה'שבעה' 
בית  ימשיכו ללוות את הארון עד  ובסיומה ביקש שכולם  ביום שישי האחרון  להלווייתה 
החיים )!(. השיחה שברובה עצם הרבי את עיניו הקדושות, נאמרת על ידו באופן מיוחד 
ובהתרגשות ומרירות שאין לתאר, שאף ניכרות על פניו הקדושות ובתנועות ידיו וראשו. 
נימת הדברים עזה, משהו שמזכיר קצת את הסגנון של השיחה בכ"ח ניסן. במהלך השיחה 

מתנדנד הסטנדר מספר פעמים. 

את השיחה פותח הרבי: שזהו ענין שהזמן גרמא, אע"פ שלכאורה אין זה ענין של 'פותחין 
 בברכה', ומתחיל לדבר אודות קידוש השם ברבים - בשכונה שבו נמצא ביתו של נשיא דורנו - 
של אשה צעירה, אמא לילדים קטנים שיתגעגעו אליה וכו' בהקדימו: לגמרי לא מובן מה 
קרה כאן?!..., וממשיך לבאר את גודל המסירות נפש המיוחדת שבזה שהיא מסירת נפש 

למעלה ממסירת נפש! 

ונדירים ביותר, ובתוך הדברים מתחיל  במשך השיחה מרבה הרבי בביטויים מיוחדים 
רגע  ועוד  שבוע,  ועוד  שבוע  ועוד  יום,  ועוד  יום  עוד  מתעכבת  שהגאולה  כך  על  לדבר 
ועוד רגע רחמנא ליצלן... וכשאומרים עד מתי ועד מתי, אומר הרבי, אזי צועקים עד מתי 
ואומרים עד מתי וחושבים עד מתי וכו' וכו', מה יוצא מכך בפועל? בשעה שבפועל מתווסף 
עוד ענין של קידוש השם בפשטות?!... בהמשך אומר הרבי: מה ייצא מזה שאומרים עוד 
טענה ושוב טענה, ועד שכבר לא יודעים מה עוד אפשר לעשות, ניסו כבר באופן של שמחה, 
ניסו כבר באופן של שמחה דשישים יום רצופים של אדר, ו'בריא מזליה' וכו' וכו', ניסו כבר 
בכל האופנים - ]ואת המילים הללו הרבי ממש צועק בזעקה אדירה:[ ועדיין לא בא!... עדיין 
אין את הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות!!!... ומה ייצא מזה שאני אומר זאת עוד פעם 
ושוב פעם, ואחר כך יחזרו על זה ויכתבו זאת - ]ושוב זועק הרבי:[ עדיין אין את הגאולה 

האמיתית והשלימה בפועל!!!... 

רבים נזכרים בשיחת כ"ח ניסן, אז גם התבטא הרבי שהדברים נשארים בכך שחוזרים 
עליהם וכותבים אותן ותו לא. מיד לאחרי שהרבי יוצא מבית הכנסת בסיום חלוקת הדולרים 
שאחרי השיחה, מושמעת ההקלטה מהשיחה שנאמרה זה עתה, והקהל שנותר המום מאזין 

שוב ושוב למילים הנוקבות וחודרות הלב של הרבי שליט"א.

פַאקסימליַא מהגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א על המאמר 'ואתה תצוה'
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"אינגַאנצן צוטרייסלט, כתית"
ביום שני י"ג אדר ראשון לפנות בוקר יוצא לאור מאמר מוגה חדש -  קונטרס פורים קטן 
תשנ"ב. בדרכו למקווה, מוסר הרבי את הקונטרס החדש לידי מזכירו הרב גרונר, באומרו: 
ממשיך  הרבי  הקונטרס,  את  ונחלק  חלוקה  עבור  זאת  שידפיסו  קטן,  פורים  והיום  היות 
פסיעות ספורות ומוסיף: יחד עם שתי דולר, הרבי ממשיך עוד קצת ואומר: ולעקאח גם כן!

חיש מהר עושה לה השמועה כנפיים במהירות רבה, ובכל המקומות הקרובים והרחוקים 
גדול  קהל  נוכח  כבר  בערב  בערב.  שתתקיים  והלעקאח  הקונטרס  חלוקת  אודות  נודע 
שמגיע לקבלת המאמר, ביניהם רבים מאנ"ש והתמימים מערי השדה כניו-ג'רזי פלורידה 
ומונטריאול. החלוקה עצמה נמשכת למעלה מחמש שעות, ובמשך החלוקה מעודד הרבי 
של  ה'כוס  מעמד  את  שמזכיר  בסגנון  ועצומה  רבה  בשמחה  השירה  את  הקדושות  בידיו 
ברכה' במוצאי חגים. בסיום החלוקה מכניס הרבי ב' קונטרסים לסידורו, מחלק לעוד כמה 

שלא קיבלו וכרגיל מסיים בשאלה: האם יש עוד מי שלא קיבל.

אנ"ש והתמימים מזדרזים מיד להגות בקונטרס הטרי שנתקבל זה עתה מידיו הקדושות 
של הרבי שליט"א, המאמר פותח צוהר מיוחד להבנה בתפקידו של משה הרעיא מהימנא, 
הנותן את הכח ליהודים לעמוד במסירות נפש בתקופת הגלות. ושנשיא הדור הוא זה שזן 
כי ישראל שבורים  ומפרנס את האמונה בפנימיות בכל אנשי הדור. במאמר מבאר הרבי 
מזה שהם בגלות, כי רצונו האמיתי של כל אחד מישראל הוא שיהיה גילוי אלוקות, ובפרט 
כשמתבונן בזה ש'כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו הרי זה כאילו נחרב בימיו' הנה מזה 
לגמרי'..(,  ל'מזועזע  הביטוי  את  לתרגם  יהיה  )עלוב  צוטרייסלט  אינגַאנצן  ער  איז  עצמו 
כתית, נשבר ונדכא. ושניתן הכח לכאו"א מישראל שעיקר רצונו יהיה גילוי העצמות! מילות 
המאמר הולמות בחסידים בחוזקה, כולם מרגישים שצריכים לעשות עוד משהו כדי להביא 

את ההתגלות בפועל ממש.

"קהל גדול ישובו 
הנה"!

ביום חמישי כ"ד אדר ראשון 
הרבי  שנושא  הקודש  בשיחת 
מנחה-מעריב  תפילות  אחרי 
השיחה:  בתחילת  הרבי  מודיע 
ההבטחה  קיום  כבר  הותחל 
דהקהלת כל בני ישראל מארבע 
כנפות הארץ )!( וכעת נמצאים 
לקוות,  צריכים  כך   - כבר  אנו 
הענין.  בסיום   - הרבי  אומר 
שרואים  וכפי  ממשיך,  והרבי 
בשר,  ובעיני  ובפשטות  בפועל 
נעשה  ישראל  מבני  שבכו"כ 

 י"ג אד"ר תשנ"ב: בסיום חלוקת
קונטרס 'פורים-קטן תשנ"ב'
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שלא  וברחמים  בחסד  ודווקא  הקדושה,  ארצנו  אל  גלויות  הקיבוץ  ד'ויקהל',  הענין  כבר 
והוא  ועוד  הרבי:  אומר  סיומה  ולקראת  עצומות,  בעיניים  בשיחה  ממשיך  הרבי  כבעבר. 
העיקר, שזוהי העת והזמן המסוגל ביותר וביותר לביאת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף 

ומיד ממש! 

דווקא ביטוי זה גורם לנפילת האסימון אצל כמה וכמה מהחסידים. אחרי שהרבי זועק 
במשך שנים שהתקבצות הגלויות למדינת ישראל אינו אתחלתא דגאולה, וחס ושלום לומר 
ישירה  נוראיים, לפתע הרבי מתייחס בצורה הכי  ביטויים  ועוד  וזה מרחק את הקץ,  כך, 
חלק  שהוא  גאולתי  ייעוד  אותו  הייעוד,  של  קיומו  התחיל  שכבר  גמורה  הכי  ובפשטות 

 חלוקות הדולרים
הקונטרסים והלעקאח...

היחיד  הקונטרס  אינו  פורים-קטן  קונטרס 
שהרבי מחלק "סתם כך" באמצע השנה. במהלכו 
קונטרסים  שישה  הרבי  מחלק  נ"ב  חורף  של 

לכאו"א, אנשים נשים וטף:

1( 'קונטרס כ"ף מרחשון תשנ"ב', ביום ראשון 
ע"פ  הקדוש,  חדרו  פתח  על  מרחשון  לכ'  אור 
בהוצאה  נוספת  פעם  להדפיסו  הרבי  הוראת 

מיוחדת ובכריכה מהודרת; 

2( 'קונטרס סיום והכנסת ספר תורה' שמחולק 
על ידי הרבי בעיצומו של כינוס השלוחים, ביום 

שני כ"ז מרחשון; 

יום  עם  בקשר  חתונה'  דרושי  'קונטרס   )3
הבהיר י"ד כסלו, יום חתונת הרבי והרבנית, מורה 
הרבי להדפיס מחדש את הקונטרס ומחלקו ביום 

ראשון י"ז כסלו בפתח חדרו הקדוש, בזמן הקבוע 
לחלוקת הדולרים מידי יום ראשון;

בסמיכות   - תרפ"ב'  מאמרים  'קונטרס   )4
מערכת  לידי  מגיע  שבט  יו"ד  הבהיר  ליום 
אדמו"ר  כ"ק  של  מאמרים  כמה  החסידים  אוצר 
)מהוריי"צ( נ"ע, שנאמרו לפני שבעים שנה בשנת 
תרפ"ב, ועדיין לא ראו אור. הרבי מורה להדפיסם 
בקונטרס מיוחד על מנת לחלקו בליל יו"ד שבט; 

5( 'קובץ כ"ב שבט תשנ"ב', על פי הוראת הרבי 
ומכתביו  משיחותיו  המכיל  מיוחד  קובץ  מודפס 
על דבר מעלת נשי ובנות ישראל על מנת לחלקו 
דולר  חמש  של  שטר  בצירוף  שבט,  כ"ב  בליל 
בשיחה   - הרבנית(  של  שמה  של  תיבות  )ראשי 
שלפני החלוקה אומר הרבי שיש להוסיף בצדקה 
וכהנה, חשבון פשוט מראה  שיתן כל אחד כהנה 
שצריך לתת 15 דולר: חמש דולר עבור הפדייה, 
עוד חמש - 'כהנה', וחמש נוספים עבור - 'וכהנה'. 
כל  עם  שעוברת  ממוצעת  שמשפחה  שיוצא  מה 
לצדקה,  דולר  ה-150  בסביבות  נותנת  ילדיהם 

אבל זה מה שהרבי רוצה וזה מה שעושים. 

בכינוס  שהתקיימו  הקונטרס  בחלוקות   
שנות  בכל  לראשונה  והשלוחות,  השלוחים 
הנשיאות, מחלק הרבי לעקאח "סתם כך" באמצע 

השנה, בצירוף לקונטרס.

התמים הנ"ל מספר במכתביו, לאחר החלוקה של 
 כ"ב שבט: זה שהרבי מחלק לעקאח באמצע השנה
שהשנה  מראה  כבר  זה  פעמיים!  אבל  היה,  כבר 

יוצא מהמעלית כשבידו 'קונטרס סיום 
והכנסת ס"ת', והתוכניה של כינוס השלוחים
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החלוקה  לאחרי  אך  מתוקה.  תהיה  באמת  הזאת 
כותב  הלעקאח,  בצירוף  קטן  פורים  קונטרס  של 
כבר  זה שהרבי מחלק  שונה...:  בסגנון קצת  כבר 
צריך  אותנו.  לעורר  צריך  לעקאח  רביעית  פעם 
לקחת את זה חזק, ולייקר את זה כמו שכתוב כי 
לקח טוב נתתי לכם, ואולי זה יעזור שתורתי אל 

תעזובו.

ואף  אלו,  חלוקות  המתארים  ביומנים  בכלל 
"הרגילות" באמצע השבוע  את חלוקות הדולרים 
כמעט  ונשנה  החוזר  הביטוי  את  למצוא  ניתן 
'אויפגעלייגט'  אחרת:  או  זו  בצורה  חלוקה  מידי 
היה  החלוקה  "במהלך  הרוח(,  בהתרוממות   =(
'אויפגעלייגט' וחייך לרבים מן  נראה הרבי מאוד 

העוברים". 

ניגנו  החלוקה  "במהלך  של  התיאור  את  גם 
את הניגון מפרקו של הרבי 'שובה ה'' שלאחרונה 
מושר הרבה, והרבי עודד את השירה בעוז" ניתן 
למצוא כמעט בכל תיאור שני של חלוקה כלשהי, 
"בתחילה הניף בחוזקה את ידו השמאלית ואח"כ 
ידו השמאלית",  ואח"כ שוב את  הימנית,  ידו  את 
ידיו  שתי  את  "והניף  של  אחרת  בצורה  או 

"יצא  החלוקה  ולאחרי  רבה",  בעוצמה  הקדושות 
לכל  הנ"ל  השירה  את  כשמעודד  הכנסת  מבית 

הכיוונים".

כל אירועים אלו ועוד, מכניסים את החסידים 
להגיד  היטב  לחלוטין.  שגרתית  בלתי  לאווירה 
זאת אחד מחברי קבוצה נ"ב: היה לנו 'מעין' תשרי 
הן  אותנו  מפתיע  הרבי  הזמן  כשכל  ארוך,  אחד 
בשיחות  שנאמרו  והמופלאים  החדשים  בביטויים 
הקודש, והן במאורעות החדשים ושינויי ההנהגות 

שהתרחשו במשך החורף כולו.

גם כמות הדברים שהרבי שליט"א מגיה במהלך 
קונטרס  השבועי,  ה'ליקוט'  לשיא:  מגיעה  החורף 
לאור  היוצא  האחרונה  השבת  של  ה'משיחת' 
בעקביות רבה ולפעמים אף ב' קונטרסים משבת 
באמצע  שנאמרות  השיחות  מן  ריבוי  גם  אחת. 
השבוע יוצאות לאור לאחר מכן 'מוגה' בקונטרס. 
מאמר לקראת יומא דפגרא, הדרנים ועוד. פשוט 

שפע עצום של תורתו של משיח.

מתפקידיו של מלך המשיח בתור משיח ודאי, לאחרי שכבר עשה והצליח את כל הפעולות 
של 'בחזקת משיח'!

ה'תקציר'  דף  כרגיל  מופיע  ראשון,  אדר  כ"ה  ויקהל,  פרשת  של  השבת  לצאת  סמוך 
מהתוועדות השבת, היוצא לאור ע"י מערכת פַאקס ַא שיחה - רשימה פרטית בלי אחריות, 
ה'תקציר'  של  עותק  הרבי  של  מחדרו  יוצא  הלילה  בשעות  העמוד.  בשולי  למטה  נכתב 

בתוספת הגהות של הרבי שהורה, באופן נדיר, להדפיסו שוב במהדורה שניה.

• • •

כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך 
המשיח. דו"ח 
שכתב ר' חיים 
שאול ברוק 
אודות השיחה 
ע"ד מעלת נשי 
ובנות ישראל 
 והמאמר

לכ"ב שבט 
)המענה אינו 
כתי"ק אד"ש(

בעת חלוקת 'קובץ כ"ב שבט'
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כ"ף זי"ן אד"ר: האירוע הבריאותי. 
הרבי  נוספת,  תסיסה  עוברת  ליובאוויטש  לשבוע  משבוע  האחרון  החורף  במהלך 
בהתוועדויות מעלה את רף הציפייה, האמונה והביטחון בהתגלות המשיח היושב בכבודו 
המשיח  על  תקשורת  לכלי  לראיונות  בחלקם  הופכים  הדולרים  חלוקות  ב- 770.  ובעצמו 
שכבר בדרך, אישורים על החתמות ברחבי העולם של "קבלת המלכות", פרסומי חוצות 
נפלאות  בתשובות  הכל  את  מעודד  והרבי  ל'ארמון',  פינה  אבן  הנחת  המשיח,  ביאת  על 
שמדהימות את זקני החסידים. ובשעת השיא, כאשר מחכים לראות כבר את ההגהות על 
ה'דבר־מלכות' החדש שנאמר בשבת האחרונה... בשעת ערב מוקדמת סגרירית אבינו רוענו 

חוזר מהאוהל... אבל באמבולנס - - - 

צילום פַאקסימליַא מהגהת ה'תקציר' של ש"פ ויקהל נ"ב ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א
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 "נפלאות בבריאות". הרבי משיב:

"והזמן גרמא"...

יום א' אור לט"ו בשבט היה תהא שנת נפלאות בבריאות

לכ"ק אדמו"ר שליט"א

הריני לאחל ולברך לכ"ק אד"ש באמת שיהיה בריא בשלימות בכל אבריו בכל הגוף ובפרט בלב וברגליים 
עם הרבה כוחות ובריאות בשמחת הנפש ושמיעת בשו"ט בכל הענינים בגו"ר לטובת הכלל ולטובת הפרט 
דכ"ק אד"ש ובכלל ישראל ומילאוי כל משאלות לבבו לטובה ונצחון שמח בשלימות הארץ נאו, ושלימות 

העם והתורה, בנקל ובשמחה. בברכת לשנה טובה ושמחה, ונצחון בספרים נַאו.

פרסום ראשון: שבועות מספר קודם כ"ז אד"ר, כתב א' מהמקורבים לבית חיינו 
שליט"א, מכתב לרבי מלך המשיח, בו הוא מאחל באופן אישי שהרבי יהיה בריא 

בשלימות - בבריאות הגוף כפשוטו, ובשמיעת בשורות טובות • הרבי משיב: "וכל 
המברך מתברך כו', והזמן-גרמא, אזכיר-על-הציון"...

תודתנו נתונה בשם אלפי הקוראים להרה"ת החפץ בעילום שמו, עבור מסירת המענה לפרסום בגליוננו

חשיפה

"היה הוה ויהיה כאחד"
עפ"ז יש לבאר המעשה של גיסו דהבעש"ט ר' גרשון 
קוטעבר, שכתב לו הבעש"ט כל המעשה טרם שהיתה 
בפועל, לפי שבעולם נעלה יותר הזמן הוא בהתכללות, 
להיות  יוכל  ש"שם  היצירה  בעולם  אז  הי'  והבעש"ט 
אינו  דלכאורה   - אחת"  בסקירה  שנים  ט"ו  נכללים 
מובן: למה לא כתב הבעש"ט שמעשה זה יהי' בעתיד?

וההסברה בזה - לפי שצדיקים אינם מציאות בפני 
וכמבואר  אלקות,  היא  מציאותם  כל  אלא  עצמם, 
מו"ח  כ"ק  במאמרי  וגם  בכלל,  חסידות  במאמרי 
אדמו"ר בפרט, בפירוש מאמר הזהר "מאן פני האדון 
הוי' דא רשב"י" - דלכאורה: איך יתכן לומר "פני האדון 
הוי'" על נברא? דכיון שרשב"י הי' בטל לגמרי, ולא הי' 
מציאות בפני עצמו, לכן יכולים לומר עליו "מאן פני 
דהי'  הענין  ישנו  צדיקים  אצל  גם  ולכן,  הוי'",  האדון 
הוה ויהי' כאחד, כמו אצל הקב"ה כביכול, ומשום זה 
לא כתב הבעש"ט שמעשה זה יהי' בעתיד כיון שאצלו 

הי' זה בהוה.
)משיחת ש"פ בראשית תשי"א - בלתי מוגה(
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יום שני כ"ז אד"ר 
תשנ"ב - - - 

אחר   5:45 בשעה 
המזכירים  נראים  הצהריים 
יחד  וקליין  גרונר  הרבנים 
חנינא  ר'  המשב"ק  עם 
במהירות  יוצאים  שפערלין 
ונוסעים  מ-770,  מבוהלת 
ברכבו של הרב קליין לכיוון 

האוהל.

חולפים  הדקות 
והמשב"קים ושאר אנשי 'ועד המסדר' נראים רצים מחדר לחדר מבוהלים ומפוחדים, נודע 
שהוזמן מסוק ממנהטן לכיוון האוהל, אך לפועל לא משתמשים בו. אין מילים לתאר את 
החששות והפחדים שישנם בשעה זו מחוסר עדכון מלא. מפי השמועה נודע בשם המזכירים 
שהרבי נשאל האם ייסע לביתו שברחוב פרזידנט או אפילו לבית הרפואה )חס ושלום(, אך 

הרבי מסרב ומביע את רצונו הקדוש לשוב ל-770 כרגיל.

בשעה 7:10 מתחילות להישמע הרבה צפירות מכיוון שדרת קינגסטון. עובר רכב ראשון, 
שני, שלישי, והנה הרכב בו נוהג הרחי"ק, והרבי שליט"א אינו בפנים... אחריו עוברים שני 

אמבולנסים של 'הצלה', אחד אחרי השני, והובן שבא' מהם נמצא הרבי... 

ליד 770 עומד כבר קהל עצום לכל אורך החצר. אנשי ה'ועד המסדר' מתקינים מחיצה 
של  הקדמי  החלון   ,770 לבנין  הצדדית  הכניסה  לפתח  ועד  האמבולנסים  א'  של  מפתחו 
האמבולנס מוסתר במעילים. קומת ה'זַאל הקטן' מעתה ואילך סגורה ומסוגרת עבור הקהל 

הרחב. 

מטבע הדברים, תגובות הציבור מבוהלות ומבולבלות, ולאחרי זמן קצר הציבור נרגע 
ומתחזק בביטחון ובתקוה שהמצב ילך וייטב. 

הלב של כל אחד נצבט וזועק: טַאטע! למה עשה הוי' ככה?! - רק להיזכר בזה מיטרפים 
החושים והעשתונות - היד המחלקת צדקה, פה שלא פסיק פומיה מניחום עידוד ולימוד, 
מוח המַחיה בפועל ממש את כל נשמות ישראל - והנה משיח ה' נלכד, הכל נגמר?? הייתכן?! 

אך המוח מעבד נתונים: פטרבורג - תקנ"ט. שפולארקע - תרפ"ז. י' שבט - תש"י. שמיני 
עצרת - תשל"ח. כ"ב שבט - תשמ"ח. ובאותיות המחשבה עפים להם מיליוני אותיות של 
'זריעה  הגילוי',  בשביל  'צמצום  עליה',  צורך  'ירידה  בתת-מודע:  למוח  שנכנסו  מאמרים 
לצמיחה', 'חבלי לידה', 'נהר דינור', 'התעלמות הרב לגלות את חושי התלמיד'. אט אט כל 
האותיות המעורפלות מתחברות למילים, למשפטים ולמאמרים. אבל הלב ממשיך בשלו 

לשמוע את כל הדיווחים מתוך הקודש פנימה! - - -

הרבי שליט"א בדרך כניסתו לציון. יו"ד שבט תשנ"ב

סערת הגאולה של תשנ"ב

62 | ז"ך אד"ר ה'תשע"ד



ושוב המוח בשלו: כל קטעי האמירות, השיחות והביטויים על התגלות המשיח שנאמרו 
חלקי  התגלותו,  וסדר  משיח  ייסורי  על  חז"ל  מדרשי  האחרונה,  השנה  במהלך  עתה  זה 
סיפורים וביטויים חסידיים ש'דער רבי וועט זיכער אויספירן'. מי יגבר על מי המוח או הלב? 

המוח החב"די שולח לעיין בתניא, ומזכיר לנו שמקום משכן נפש האלקית הוא במוחין 
שבראש . . ומשם מתפשטת גם בלב... הרגש החסידי אף הוא מצטט את דברי רש"י בכמה 
מקומות כי כאשר 'כתוב זה אין לו הכרע' הרי יש להסתמך על 'לבי אומר לי...', והרי הרבי 
בעצמו בשבת פרשת פינחס תשמ"ה מתבטא כביכול על עצמו שכאשר מגיע ענין שנוגע 

ופוגע בנשיא: אין לי מוח שליט על הלב - - - !

ואכן 'כתוב זה' הנראה לעיניו בכ"ז אדר ראשון מצד עצמו אין לו הכרע ויבוא בעל הכרם 
ויגדור את כרמו, אך חסידים ששמעו באוזנם דברים חדים וברורים מהרבי בעצמו ובסגנון 
של נבואה, הבטחה וקביעת עובדה - ברירא מילתא כי חס ושלום ללכת אחרי נטיית הלב! 

זו חב"ד, זה היסוד של עבודת ה' המתבארת בתניא.

"דער רבי איז געזונט"!!! 
ועד המארגן של הריקודים בחודש אדר מידי לילה, בראשות הרה"ח ר' יקותיאל מנחם 
הם  הלילה.  גם  ריקודים  לעשות  רוח  ומצב  טעם  יש  האם  לרגע  ומתלבט  מסתפק  רַאפ, 
- הרב מַארלו, בקומת המשרדים מעל הזאל ד־770,  נכנסים למשרדו של המרא דאתרא 
"בוודאי!!",  גרונר.  יודע מה להשיב להם, מתקשר להתייעץ עם המזכיר הרב  והוא שלא 
מזדעק ר' לייבל, "הרי זה מה שהרבי כל הזמן אומר לבטל את העניינים הבלתי רצויים על 

ידי השמחה".

מרגישים  פשוט  הצעירים  החסידים 
לרקוד  כעת  הרבי  רצון  שזהו  בוודאות 
ולשמוח, הם לא צריכים לכך ראיות כלשהן 
המבוגרים  החסידים  ומאמרים.  משיחות 
שנת  של  תורה  שמחת  בימי  נזכרים  יותר 
שחווה  הבריאותי  האירוע  לאחר  תשל"ח, 
במשך  כיצד  עצרת,  שמיני  בליל  הרבי 
התוקף  בשיא  הרבי  ותבע  דרש  הזמן  כל 
המיוחדת  ההודעה  ואת  לרקוד,  שימשיכו 

שהעביר אז הרבי לקהל: ש'בכיות' הם נגד רצוני! ואלו שרוצים לגרום להטבת בריאותי, 
שירבו בשמחה!

ובאותו לילה מתקיימים ב-770 ריקודים סוערים בהתרגשות רבה כפי ש-770 לא נראה אי 
פעם, בהשתתפות קהל גדול של מאות חסידים, מתוך ידיעה בוודאות מוחלטת שהתוספת, 
ההתחזקות וההתגברות ביתר שאת בשמחה, בוודאי הם לרצון לפני הרבי שליט"א. קהל 
הרוקדים גודל מאוד מרגע לרגע, גם עזרת הנשים מלאה כשאמהות לא מהססות לבוא עם 

עוללים בידיהן, והשמחה, בניצוחו של הנגן ר' יוסי כהן, גדולה רבה ועצומה. 

החסידים הצעירים פשוט 
מרגישים בוודאות שזהו רצון 

הרבי כעת לרקוד ולשמוח, הם 
לא צריכים לכך ראיות כלשהן 

משיחות ומאמרים
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הרה"ח ר' בערל ליפסקר נראה עומד במרכז המעגל כשמחלק משקה לאמירת 'לחיים' 
לזכות הרבי שליט"א, וכך רוקדים החסידים למשך זמן. לפתע עוצר ר' שמואל בוטמן את 
הקהל מלרקוד לרגע )אפשר לומר עוצר בכוח...(, ומכריז ברמקול בהתרגשות אדירה: היות 
והחל מחודש מר-חשון עורר הרבי ללא הרף אודות חודש אדר, שעניינו הוא 'בריא מזליה', 
ריבוי  פסק  הרבי  מזליה'.  ש'בריא  לריקודים  בקשר  האחרון  הרבי  מענה  לאור  ובמיוחד 
פעמים, ופסק על עצמו שחודש אדר הוא 'בריא מזליה', ולכל לראש 'בריא מזליה' בנשיא 
הדור - הרבי שליט"א, ש'הרבי איז געזונט, און וועט זיין געזונט' )= הרבי בריא, והרבי יהיה 
והשלימה, בהתגלות של כבוד קדושת  ויוליכנו לארץ הקודש בגאולה האמיתית  בריא(!, 
מספיק  שהוא  לפני  עוד  המשיח'  'מלך  לצעוק  מתחיל  הקהל  ]וכל  ורבינו  מורנו  אדוננו 
להמשיך[ מלך המשיח לעולם ועד, ממש נַאו!! הקהל עונה בזעקת שאגה אדירה של 'אמן'.

עם  גאולה',  די  שוין  'ס'קומט  הניגון  מנגינת  את  רועם  בקול  בוטמן  הרב  מתחיל  מיד 
המילים: דער רבי איז געזונט, משיח קומט שוין )= הרבי בריא, משיח כבר מגיע(!. בבת אחת 
עולים הטונים לרמה אדירה, והקהל רוקד עם המילים הללו במשך שעות ארוכות בעוצמה 
רבה. מחזקים איש את רעהו באמונה וביטחון מוחלט שאכן כך יהיה גם בגלוי בקרוב ממש. 

כולם מרגישים ב'מושכל ראשון', שהמאורע שאירע הוא כביכול אחד מה'הפתעות' של 
תשנ"ב, חלק מהמשך אחד ארוך, 'המשך תשנ"ב'. כביכול הרבי כל הזמן "מפתיע", וגם כעת. 
ולכן כשמאן דהו מפרסם מדרש כלשהו אודות ייסורי המשיח שלוקח על עצמו כדי לזרז את 
התהליך, חסידים רואים במדרש זה כדבר המובן מאליו. בדרך כלל תמיד יש לחסידים חוש 
הסולד ממדרשים עלומים, והם אינם מקבלים כל דבר המופיע במדרש כמובן מאליו, אך 
כעת לפתע מתהפכים היוצרות והמדרש מבטא את הרגש החסידי שכל אחד מרגיש מעצמו 

בתוככי הלב.

את  התואם  מדרש  לחפש  הלך  לא  אחד  אף 
ואחרי  שליט"א,  הרבי  אצל  שהתחדש  המצב 
הפרטים  את  ולפרש  להבין  ניסה  אותו,  שמצא 
זועק את כל  שבו, אלא בדיוק להיפך: המדרש 
האחרונה,  השנה  במשך  החסידים  שחונכו  מה 
באווירת הסגנון החדש של השיחות, כמו לדוגמא 
שהפגישה של בוש וילצין זה חלק מתהליך קיום 
היעוד של וכתתו חרבותם לאתים, שכל מאורע 
בעולם הוא חלק ושלב נוסף בהתקדמות לכיוון 
הגאולה האמיתית והשלימה. הרבי פשוט הרגיל 
הרכבת  וכקטר  החדש,  לסגנון  החסידים  את 
המוביל את הקרונות, כך גם החסידים נסחפים 

אחרי הרבי, ללא בחירה כלשהי.

עם  ומשלים  בליבו  מצדיק  לא  אחד  אף 
העובדות, אך לאחר שזה קרה, כל אחד מרגיש 
בא  זה  כאילו   - ליצלן  רחמנא   - טבעי  באופן 

בהמשך לכל המאורעות.
 'בית חיינו' מדווח: הוספה בשמחה בחודש אדר

ובמיוחד לאור השתפרות מצב בריאותו של הרבי
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אך המדרש לא מרגיע את החסידים, 
איומה  הרגשה  עם  מתהלכים  וכולם 
לא  צוטרייסלט".  "אינגַאנצן  ומזעזעת, 
נגזים אם נאמר שהמצב כעת ברחובות 
של  משפיכתו  נורא  יותר  הרבה  הרבה 
תינוק  של  גופה  על  רותחים  מים  דוד 

קטן.

"דער רבי הָאט ַאלץ 
בַאווָארנט" 

התדהמה  עוברים,  ספורים  ימים 
נופל.  וה'אסימון'  עוברת  הראשונית 
עדיין  הספיק  לא  אחד  אף  בהתחלה 
פתאום  כעת  אך  שיחות,  על  לחשוב 
מיד נזכרים כולם ברמזים הברורים של 

הרבי בשיחות מהתקופה האחרונה:

בג' שבט על בעיות  נזכרים בשיחה 
הוראה  עם  דורנו,  נשיא  אצל  בדיבור 
הביטויים  זאת.  להשלים  הדרך  כיצד 

העניינים  כל  ביטול  ראשון:  אדר  חודש  של  השיחות  במהלך  ושוב  שוב  ונשנים  החוזרים 
לנשיא  ובפרט  ובגשמיות,  בפשטות  מזליה  בריא  שמחה;  ימי  בשישים  רצויים  הבלתי 
השביעי!; הפיכת ה'העלם והסתר' ל'ישת חושך סתרו'; 'ירידה לצורך עליה' ושזה מודגש 

במיוחד במשיח צדקנו; ועוד ועוד.

מה לנו יותר מהדברים שנאמרו בשיחת מוצאי שושן פורים קטן, באופן הברור והבהיר 
ביותר: זה שהקדוש ברוך הוא איפשר ו"הרשה" מציאות כזו, של ירידה שאין כמוה - הרי זה 
אך ורק מצד שהקב"ה בחסדו הגדול רצה להביא את בני ישראל לעליה הכי גדולה, שלכן, 
הוא הקדים לפני כן ירידה, שהיא אך ורק לפי שעה, ו'לרגע קטן עזבתיך', ואך ורק למראית 
עיניים )בכלל ובמפורט(, בכדי שלאחריה ועל ידה תהיה עליה הכי גדולה, ולא רק רגע של 

עליה, אלא עליה נצחית, ועד לעליה שאין לה הפסק!

פתאום מישהו מגלה כי ב'משיחת' שהוגה בדיוק שנתיים קודם לכן, בכ"ז אדר תש"נ, 
אומר הרבי בהערה 110: להעיר מהעילוי דיום כ"ז - אותיות 'ז"ך', כולל גם זיכוך ובירור 
וצירוף, כמ"ש בנוגע לזמן הגאולה 'יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים' . . אשר שלימות הזיכוך 
ויומתק יותר -  והצירוף הוא - עי"ז שמגלים כוונת הצמצום וההעלם דשם אלקים גופא. 
ממשיך הרבי - שיום כ"ז )זך( בא לאחרי יום כ"ו, בגמטריא הוי', היינו, שסדר העבודה הוא 
שתחילה נעשה גילוי שם הוי' )צמצום בשביל הגילוי(, ולאחרי זה מגלים כוונת הצמצום 

וההעלם דשם אלקים.

מודעה המבשרת על מבצע 'בשורות טובות'. כ"ט אד"ר תשנ"ב
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תמוה  בסגנון  הרבי  התבטא  בה  השנה,  שנאמרה  שבט  כ"ח  בשיחת  נזכר  אחר  חסיד 
במקצת, שעתה מובן לכול: כבר עבר יום הכ"ו בחודש ]- בחודש שבט[, ועדיין נמצאים 
בגלות, 'און דערנָאך כ"ו אויך פון די חדשים שלאחרי זה' )= ולאחר מכן כ"ו גם בחודשים 
שלאחרי זה(... וכמו כן עבר יום הכ"ז בחודש, ז"ך בחודש, ונמצאים עדיין בגלות! אז כאילו 

"התעלמו" מביטוי הנ"ל ולא שמו לב אליו...

"תהיה רפואה קרובה, ברוב שירה וזמרה" 
ביום חמישי ל' אדר ראשון, מתקיימת ב-770 עצרת התעוררות ותפילה, יחד עם סעודת 
ראש חודש בבשר ודגים. לפתע - בשעה 12:45 לפנות בוקר - מופיע בבית הכנסת המזכיר 
הרב גרונר ובפיו הדברים המפתיעים והמרגשים הבאים: זכינו כעת לשמוע מהרבי שליט"א 
כמה מילים ומבין הדברים שאפשר לפרסם הוא כי הרבי שליט"א אמר: תהיה רפואה קרובה 

ברוב שירה וזמרה. הרב גרונר מוסיף כי בשעה שהרבי אמר זאת הוא חייך חיוך רחב.

הקהל המופתע מתרגש מאוד לשמוע דברים שנאמרו זה עתה בקודש פנימה, בעיקר 
בגלל תוכן הדברים הנפלאים. באופן ספונטאני לחלוטין פורצים הכל בעיצומה של תוכנית 
הערב שעדיין לא הסתיימה, בשירה אדירה של 'דער רבי איז געזונט' ועד מהרה נסחפים 
כולם משירה בפה וזמרה בכלי זמר גם לריקוד ברגליים. הידיעה על כך מתפרסמת במהירות 
הבזק, ואם הציבור שהיה ב-770 מתחילת העצרת בראשית הערב החל להתפזר אט אט, 
כעת מתחילה נהירה מחודשת ל-770 של קהל נוסף ששמע על הבשורה המשמחת ובמשך 
כמה שעות כולם נתונים באווירת השמחה על המילים הספורות שנשמעו מהרבי שליט"א. 

השמחה גדולה, וה'לחיים' מזה והתזמורת מזה מסייעות לה... 

 אמונה ללא פשרות
- למרות שמפסיקים לראות ולשמוע

כך נכנסים החסידים לשבת קודש עם רגשות מעורבים. מחד - הרגשה לא נעימה ולא 
קלה על כך שהרבי לא נמצא איתנו בבית הכנסת והפארבריינגען הקבוע לא מתקיים, אך 
החסידים  גיסא  מאידך 
להרבות  משתדלים 
עצומה,  בשמחה 
בעקבות  כעת,  דווקא 
והנורא.  האיום  המצב 
מקבלת  הזאת  השמחה 
'לכה  ביטוי בעת שירת 
דודי' שמתארכת הרבה 
מקומו  לרגיל,  מעבר 
של הרבי בעת התפילה 
המפה  אך  ריק,  נשאר 

 גליון 'כפר חב"ד מדווח: ההפתעה בעיצומה של עצרת ההתעוררות - 
"תהיה רפואה קרובה ברוב שירה וזמרה"
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צחורה פרוסה עליה וכסא המלכות עומד ניצב הכן, עיני כולם נשואות לפינה הדרומית-
מזרחית בבקשה לזכות ולראות שוב מיד את הרבי שליט"א מתפלל עמנו יחד.

וכך עובר לו עוד שבוע ועוד שבוע, ולמרות שההרגל עושה את שלו, ממשיכים החסידים 
להאמין בשיא התוקף וללא וויתורים, גם כשלא רואים ושומעים את הרבי מידי יום. פשוט 
לא מסתדר אחרת, מופרך לגמרי! לאף אחד לא מתחיל בכלל לעלות בראש מחשבות של 
'אולי בעצם נגמר הכל'? או שאי אפשר לדעת מה ילד יום. לכל אחד ואחד ברור כשמש, 
שבעוד רגע קט שב הרבי לאיתנו בגלוי וביחד עם זאת מתגלה כמלך המשיח ולוקח אותנו 
לארץ ישראל. הדבר נשמע בכל התוועדות חסידים שמתקיימת בתקופה זו, ומקבל ביטוי 

בכל במה אפשרית.

במהלך הקיץ מקבלת שירת המנגינה אחרי 'לכה דודי' בליל שבת, מילים קבועות: יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! מידי שבת בשבתו, שרים-זועקים החסידים 

בגרון ניחר, אל מול מקומו של הרבי את הבקשה והתפילה, ההכרזה וקביעת העובדה.

 ונענע לנו בראשו:
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"! 

לקראת חודש החגים של שנת תשנ"ג, נבנה במערב בית הכנסת )שבמהרה הופך להיות 
ה'מזרח'...( חדר מיוחד שבו יתפלל הרבי שליט"א עם הציבור, ויוכל 'לראות ולהיראות'. 
במהלך חודש תשרי ישנה שמחה רבה בקרב החסידים מהשינוי הדרמטי שחל בקשר בין 

הרבי והחסידים, ומהמעבר משנת נפלאות בכל לנפלאות גדולות.

"ש-י-ר-ה   ו-ז-מ-ר-ה"!
עם  מתוועד  בקודש  המשמשים  שאחד  היומנים  באחד  מסופר  תשנ"ג,  אדר  כ"ז  ביום 
תלמידי התמימים, ונושא הדיבור הוא כמובן סביב אירועי כ"ז אדר בשנה הקודמת, בספרו 
בין היתר: בימים הראשונים דיבר הרבי שליט"א עד יום שני לאחרי כ"ז אדר, דהיינו אדר שני, 
אם כי לא הכל הובן – יכלו להבין הרבה דברים, ובין השאר, במשך כל הג' ימים הראשונים 
אמר הרבי מילים שונות, כמו: רפואה קרובה, וכדומה, אבל לא שמעו משפט שלם... עד 

ליום חמישי בערב ששמעו משפט שלם: תהיה רפואה קרובה, ברוב שירה וזמרה...

הרופאים  אחד  מרכזית.  חסידים  התוועדות  ב-770  מתקיימת  תשנ"ד  מנחם-אב  בג' 
המרכזיים, ד"ר אלי רוזן שמו, נושא נאום חוצב להבות בו מגלה לקהל המאזינים כי במשך 
השנתיים האחרונות הוא זכה לשמוע מפי קודשו של הרבי שליט"א עשרות משפטים שלא 
תמיד הובנו ברורות. שתי מילים בלבד הצלחתי לשמוע באופן ברור במשך עשרות פעמים: 

שירה וזמרה!, כך מסכם ד"ר רוזן.

בהתוועדות ר"ח כסלו תשס"ח ב-770, מצטרף להודעה זו, אף ד"ר פלדמן ששימש גם 
כרופא הרבנית, ומעיד בפני קהל האלפים כי אף הוא זכה לשמוע מפי הרבי את המילים 

'שירה וזמרה' כמה וכמה פעמים במשך התקופה שלאחר כ"ז אדר.
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הראשונות,  הפעמים 
ויום  השנה  בראש 
מלוות  הכיפורים, 
בהתרגשות עזה. כל פעם 
שהרבי שליט"א נראה אל 
החוצה  פורצים  הציבור 
העזים  הגעגועים  כל 
שהצטברו במחצית השנה 

האחרונה.

ביום הראשון של ראש 
השנה לפני תקיעת שופר, 
מכריז הקהל בהתעוררות 
עצומה את הכרזת הקודש 
'יחי אדוננו'. אחר התקיעות ממשיכים לנגן את מנגינת 'דער רבי איז געזונט' שכבר הספיקה 
כ"ז אדר.  כולו לראשונה מאז  נראה הרבי לציבור  ל'יחי אדוננו', באותם רגעים  להתחלף 

הקהל ממשיך לנגן 'יחי אדוננו' מתוך סערת רגשות עצומה.

ימי זמן שמחתנו רוויות בשמחה, מכל גילוי נוסף של הרבי שליט"א. אך השיא, מגיע 
בשמחת תורה בעת ההקפות. בערב החג מוקמת ליד חדר התפילות, מרפסת-בימה מיוחדת, 
מעין יציע פתוח אל תוך הבית כנסת, ובעת ההקפות הרבי ממש יוצא אל הציבור, שלא 
כבפעמים הקודמות בהן נראו בדרך כלל פני קודשו רק מבעד לחלון. הרבי משתתף עם 
הציבור בשמחה ומנצח על ההקפות בתנועות ידו וראשו הקדושים, כמעט כבימים ימימה. 

הציבור לא יודע את נפשו מרוב שמחה.

לראשונה מאז כ"ז אדר שוהה הרבי עם הציבור במשך שעה ארוכה וכולם רואים בבירור 
איך הרבי מנהיג את העדה, איך הוא מורה מתי להתחיל ולסיים כל 'הקפה', איך הוא מנצח 
על כל השמחה. המראה הזה גם מהווה תשובה ניצחת לכל המלעיגים ומלעיזים למיניהם 
שבמשך הקיץ האחרון הרשו לעצמם להפיץ שמועות כוזבות על הרבי שליט"א, כיום הזה 

מתקיים הפסוק: תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק, ולחסידים היתה אורה ושמחה.

אך דומה שהשינוי הדרמטי והגדול ביותר, המלווה אותנו עד עצם היום הזה, אירע בעת 
ההקפות של הלילה השני - ליל שמחת תורה, בעת ההקפה השביעית:

הרבי מכובד בהקפה )כמנהגו מידי שנה(, הרב יוסף יצחק גוטניק מוסר את הספר תורה 
לידיו הקדושות. והנה בעוד והרבי קורא את הפסוקים של ההקפה, מתחילים הילדים, וכל 
הקהל בעקבותיהם, להכריז בקול: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! לאחרי 
שמכריזים זאת שלוש-ארבע פעמים, לפתע מתחיל הרבי שליט"א לעודד בתנועות ראשו 
הקדוש, ובחוזק אדיר, לימין ולשמאל, למזרח ולמערב. הקהל שאינו מאמין למראה עיניו, 
ממשיך להכריז כולו נרגש, ומתחיל לנגן שוב ושוב את ההכרזה בניגון הידוע מכבר. הרבי 
ממשיך לעודד בכל גופו הקדוש. ההקפות אורכות כשעה וחצי, ועם יציאת הרבי שליט"א 

מבית הכנסת ממשיכים )בעצם, רק מתחילים...( הריקודים הסוערים.

תשרי תשנ"ג. "מציץ מן החלונות, מביט מבין החרכים"
בכותרת זו מדווח העיתון 'כפר חב"ד' באותם ימים
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לא ניתן לתאר בכתב את אשר מתחולל באותם שעות, מעגלים מעגלים נוצרים בקהל, 
וקיימנו  שהחיינו  מברכים  אחרים  לרעהו.  איש  טוב  מזל  ומאחלים  לחיים  אומרים  כולם 
והגיענו לזמן הזה, ובמשך כל הלילה מתקיימים ריקודים של 'יחי אדוננו'. המשקה נשפך 

כמים פשוטו כמשמעו, והאנשים רוקדים שעות על גבי שעות.

הדין  פסק  את  הרבי,  במעמד  הרבנים,  מקריאים  תורה,  שמחת  יום  הבא,  היום  במשך 
של 'בחזקת משיח', ותובעים את התגלות הרבי כמלך המשיח לעין כל. הרבנים מכריזים 
כל פעם. בהמשך לכך  'אמן' אחר  בפיו הקדוש  עונה  והרבי  'יחי אדוננו' שלושה פעמים, 
הכנסת.  בית  המצטופפים  החסידים  אלפי  של  ה'יחי'  שירת  את  כוחו  בכל  הרבי  מעודד 

זו  קבועה  שירה  נשמעת  והלאה  יום  מאותו 
בכל הזדמנות שהרבי יוצא אל הקהל, והרבי 
ופעמים אף  מעודד בתנועות ראשו הקדוש, 

בידו.

קומץ  מתגודדים  ב-770,  הפינות  באחת 
ניתן  ביניהם  מעשה.  אנשי  ציבור  עסקני 
להבחין במרכז, בר' אהרן-דוב הלפרין, עורך 
את  הם  מקבלים  יחד  חב"ד'.  'כפר  שבועון 
ההחלטה: מהיום והלאה בכל עיתון, הכרזת 
וכל  חובה!  העיתון  שער  על  אדוננו'  'יחי 

השאר היסטוריה...

ביו"ד שבט תשנ"ג מוסר הספק אחת ולתמיד! החשיפה התקשורתית לה זוכה תנועת חב"ד 
והפקפוקים  יום קבלת המלכות העולמי, משקיטה את כל התהיות  זה,  ביום  ליובאוויטש 
האם ההכרזה של 'יחי אדוננו' היא קריאה פנימית של הרבי וחסידיו בד' אמותיו של כותלי 
- שבמילא מתקיימת היא  נבואותו היא  לעולם כולו, שאכן  770, או בשורת מלך המשיח 

בוודאות - ש'הנה זה משיח בא'!

על בימת עץ קטנה, אל מול המרפסת של הרבי שליט"א, מתרכזים בצפיפות מדהימה 
כל ערוצי הטלוויזיה העולמית, הרדיו והעיתונות הכתובה, מצפים בכליון עיניים לראות 
מה תלד השעה. בהשגחה פרטית נצמדת ארצות-הברית ביום זה למסכי הטלוויזיה באירוע 
ספורט שנחשב לשיא הצפיה השנתית, ה'סופר-בול', שיא שיאי ה'רייטינג'. פירסומת שאין 
יצא  האם  לשחקים.  שמגיע  האדיר  המתח  על  פלא  לא  זה,  רקע  על  ואכן,  מחיר!  אף  לה 
מלך המשיח אל הקהל, או אכן חפץ הוא להשאיר את הכרזת ה'יחי' כהכרזה פנימית של 

החסידים ולהסתגר מפני התקשורת המאסיבית הצובאת על החלונות.

'אשר חרפו עקבות  נסיונות השכנוע האדירים של אלה  נקל להבין את  זאת,  בעקבות 
משיחך' לשכנע כביכול את הרבי להישאר לתפילת ערבית בחדרו בערב זה. חילול השם 
נורא, לדעתם, ייגרם רחמנא ליצלן, באם הרבי ייצא לקהל ויעודד את השירה, פתאום כולם 

"יגלו" את אמונתנו.

כולם אומרים לחיים 
ומאחלים מזל טוב איש 
לרעהו. אחרים מברכים 

שהחיינו וקיימנו והגיענו 
לזמן הזה, ובמשך כל 

הלילה מתקיימים ריקודים 
של 'יחי אדוננו'
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והמלך יוצא ברוב הדרו. בבת אחת, נפתח הפרגוד כששאגות קהל אלפי החסידים: "יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" מאיימות למוטט את כתלי בית משיח והרבי 

מעודד. מהנהן, ושוב מעודד.

צופים  לעיני עשרות מליוני  איך.  ועוד  הזהות קרסה.  הוסרו. שאלת  זה. הספקות  זהו 
הגיעה בשורת הרבי מלך המשיח לעולם, בשורת הגאולה, בשורת החסידים השרים לרבם 
בעת  מוחה  אינו  מדוע  העולמית,  התקשורתית  לחשיפה  הרבי  מודע  האם  המלך'!  'יחי 
שירת ה'יחי' לעיני העולם כולו? מדוע אינו מסמן לסגור מיד את הווילון? האם אין בכך 
אישור סופי ומוחלט, קבל עם ועדה, שהרבי 
להכריז  חסידיו  את  מעודד  מליובאוויטש 
הרבי  לוקח  האם  המשיח?  כמלך  עליו 
"חרדי"  קהל  של  "הרחקתם"  את  בחשבון 

ו"דתי" גדול, מ"אהדה" לחסידות חב"ד?

לא  גם  לעם!  לא  גם  ספק!  אין  למלך   -
בתרגום  ההכרזה  את  המשדרת  לתקשורת 
לאנגלית! ביום זה הופכת ההכרזה של 'יחי 
אדוננו' לנחלת העולם כולו, ופורצת את המסגרת המצומצמת של 770 והופכת לנכס צאן 

ברזל אוניברסלי. אין זו יותר סיסמא מקומית, גם לא שיר פנימי של קהל החסידים.

'יחי אדוננו' הופך להיות משהו נצחי שאין בו הפסק של זמן )ג' תמוז( ומקום )כתלי 770( 
אלא קריאה ותפילה של כל יושבי תבל לבורא עולם ומנהיגו: אנו רוצים משיח עכשיו! אנו 
מוכרחים כאן ועכשיו את הגאולה האמיתית והשלימה, את ההתגלות של הרבי מלך המשיח 

 יו"ד שבט תשנ"ג. אחת ולתמיד הוסרו הספקות! הרבי יוצא ל'סַאטעלייט' העולמי.

אין זו יותר סיסמא מקומית, 
גם לא שיר פנימי של קהל 

החסידים. 'יחי אדוננו' הופך 
להיות משהו נצחי שאין בו 

הפסק של זמן ומקום
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שליט"א. ואנו לא נפסיק לשיר: יחי אדוננו 
 - ועד  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו 

לעולם ועד!!!

אולי "טעינו"?! ]רחמנא 
ליצלן!!![

הבה ונשמע סיפור: קרה, ואחד מחסידיו 
מצ'רנוביל,  נחום  מנחם  ר'  הרה"צ  של 
מאות  שלוש  של  גדול  סכום  לידיו  שלשל 
מנחם  ר'  חשב  בהתחלה  בשטרות.  רובל 
נחום להשתמש בכסף זה לצרכי הבית, אך 
נכנס  היום  באותו  יותר  שמוקדם  נזכר  אז 
אליו חסיד אחר והתאונן על מצבו הדחוק 
סכום  לו  שחסר  לו  וסיפר  פרנסה,  בעניני 

של... שלוש מאות רובל!

ההחלטה  בליבו  גמלה  רגע  באותו 
הסכום  את  לו  ולתת  חסיד  לאותו  לקרוא 
אליו הוא כה זקוק, אך עברו מספר רגעים 
אמר  מי  במוחו:  להרהר  התחיל  והוא 
זו  כל הסכום?  הזה את  לעני  שצריך לתת 

סתם התלהבות ראשונית, הרי יש עוד הרבה עניים שזקוקים לכסף זה, ואולי כדאי לחלק 
את הסכום בין שש משפחות, שיוכלו לקום במעט על רגליהם.

מעוניין  אינו  בשתיהם  הרי  הם:  טובות  לכאורה  האפשרויות  שתי  בדעתו.  נבוך  והוא 
עדיף?  מה  יכריע  ומי  לצדקה,  לחלקו  אלא  ביתו,  בני  ולצרכי  לצורכו  הכסף  את  לשמור 
מצד אחד, ייתכן והרעיון לחלק את הסכום בין כמה משפחות מגיע מהחלל השמאלי, שהרי 
ה'קלוניגקר' בערמומיותו המתוחכמת מסוגל לעשות הכול, ולבוא גם באיצטלא של משי, 
וטענות של קדושה כביכול. אך מצד שני, אכן באמת הגיוני ביותר שעוד אנשים יקבלו כסף 

ויהיה להם במה לחיות ולא רק אדם אחד?!

ואז נפלה בדעתו ההבחנה הברורה: יש פתרון כיצד לדעת אם המחשבה שנוקרת במוחו 
מגיעה מהיצר טוב או מהיצר ההפכי. ונקוט האי כללא בידך; באם הרעיון מגיע מייד עם 
קבלת סכום הכסף, סימן שהוא מגיע מהצד הימני, אך אם הוא מגיע רק לאחרי שהיצר הטוב 
העלה את ההצעה לתת את כל הסכום לאותו אביון, הרי ברור שמי שמתנגד ליצר הטוב 
ומעלה הצעה אחרת - טובה ככל שתהיה - הרי הוא היצר הרע, ואם כן אין לשמוע לו כלל, 

היות וזה מגיע מצד הקליפה וסטרא אחרא!!

סיפור זה מופיע פעמים רבות בשיחות ואגרות קודש של הרבי שליט"א, יחד עם המסקנה 
הקובעת: כאשר לאדם יש ספק האם דרכו נכונה, עליו לבדוק מתי נולד הספק.

 קריאת קודש מאת רבני חב"ד ברחבי תבל,
הקוראת לבוא ולהשתתף במעמד ה'סַאטעלייט' העולמי
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•

מגיע ג' תמוז תשנ"ד, ובעולם נשמעת הטענה, מכיוון שנעשה מקום לקא־סלקא־דעתך, 
ש'קברו קברייא וחנטו חנטייא'. הניסיון קשה, קשה מאוד.

הטבעית  תגובתם  אמת'!  ותורתו  אמת  'משה  בליבם:  ספק  ללא  נותרים  חסידים  אך 
הרבי,  של  בדבריו  ודביקות  אומץ  להוסיף  היא  מקום  בכל  החסידים  של  והספונטנית 
ובהכרזת ושירת 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד', מתוך אמונה תמימה 
ופשוטה בדברי נבואותו, שדבר אחד מדבריו אחור לא ישוב ריקם - דורנו הוא דור הגאולה, 
ונשיאו עובר בחיים נצחיים ללא הפסק בינתיים לגאולה האמיתית והשלימה! 'ַאזוי און ניט 

ַאנדרעש' )= כך ולא אחרת(! 

חסידי חב"ד ליובאוויטש חונכו ראשית כל עם אמונה שלמעלה מהשכל, עם המסירות 
הכי  בדיוק  לא  שזה  לפתע  כשנדמה  גם  הסובייטית,  ברוסיה  חסידים  עמה  שגדלו  נפש 

מסתדר בשכלנו הקט.

רגע. מה הבעיה? אולי בעצם "טעינו" )רחמנא ליצלן!( בהבנת דברי קודשו של הרבי 
ופירשנו אותם בגשמיות כפשוטם?! ייתכן והתכוון הרבי לרוחניות העניינים בלבד.

אך הכלל הוא ברור כשמש: מתי החל מבצע "טעינו" לצאת לדרכו? מתי נולד הספק?

נוספים  עניים  בין  הכסף  את  לחלק  שהרעיון  ידע  מצ'רנוביל  נחום  מנחם  שר'  וכשם 
הגיע מהיצר הרע, כי הספק נולד רק לאחרי 
את  לתת  ההצעה  את  העלה  הטוב  שהיצר 
לא  חסידים  גם  כך  אביון.  לאותו  הסכום  כל 
גמורה  בוודאות  ויודעים  לרגע,  מתבלבלים 
שהם ממשיכים לצעוד קדימה בדרך הנכונה 

והישרה.

שהרי לפני ג' תמוז, אף אחד לא חשב ולו 
היא  הדברים  שכוונת  שייתכן  בלבד,  לרגע 
רוחנית, אלא כולם הבינו זאת בפשיטות גמורה, שכך הוא הפשט, בגשמיות ממש, בתוך 

גדרי עולם הזה. 

 - מעשה  בשעת  נ"א-נ"ב  של  מההתוועדויות  יצאו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  החסידים,  כל 
בידיעה וודאית ובתחושה ברורה - עם מסר חד וברור. מסר שצריך להקיף ולתפוס את כל 

ישותנו, ולהתפרסם על ידינו - כפי שנצטווינו - לכל אנשי הדור. פירסום כלל עולמי!

ונמסרו  הוגהו  כשהדברים  מכן,  לאחר  רק  באה  הרב״  ב״אותיות  הנדרשת  ההתעמקות 
לקהל. כשם שבעת מעמד הר סיני לא ישבו בנ״י להתפלפל ב״אותיות הרב״. הם חוו גילוי 
אלוקי ממדרגה ראשונה וזה תפס את כל ישותם. לא היה להם שום ספק בדברים שזה עתה 
שמעו - לא על משמעותם ובודאי לא על נכונותם, כך גם הייתה האווירה בעת ההתוועדויות.

בהתוועדויות אלו הרבי נתן לכולם להבין - את אשר הבינו בפועל:

• הרבי נתן לכל קהל האלפים שהשתתפו בהתוועדות להבין שהוא הוא נשיא הדור!

כל החסידים, ללא יוצא מן 
הכלל, יצאו מההתוועדויות 
של נ"א-נ"ב בשעת מעשה 

- בידיעה וודאית ובתחושה 
ברורה - עם מסר חד וברור
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• הרבי נתן לכל קהל האלפים שהשתתפו בהתוועדות להבין שהוא רוצה שיקרבו אליו 
יהודים!

• הרבי נתן לכל קהל האלפים שהשתתפו בהתוועדות להבין שחלק מדרכי הקירוב אליו 
הוא באמצעות סיפור סיפורי מופת שהוא עצמו עשה!

• הרבי נתן לכל קהל האלפים שהשתתפו בהתוועדות להבין שהוא רוצה ומעוניין שיביאו 
אליו אנשים ביום ראשון ל'חלוקת הדולרים' ובמיוחד אישים מיוחדים בעלי משרה חשובה!

הקירוב  מדרכי  שחלק  להבין  בהתוועדות  שהשתתפו  האלפים  קהל  לכל  נתן  הרבי   •
וההתקשרות של יהודים אליו הוא על ידי כתיבת מכתבים אליו!

• הרבי נתן לכל קהל האלפים שהשתתפו בהתוועדות להבין שהוא הוא נביא הדור!

כולל   - הדור  אנשי  להבין שכל  בהתוועדות  לכל קהל האלפים שהשתתפו  נתן  הרבי   •
אומות העולם - צריכים לציית בקולו, לשמוע לעצותיו וכו' בכל אשר יורה אותם!

• הרבי נתן לכל קהל האלפים שהשתתפו בהתוועדות להבין שהוא הוא מלך המשיח!

בחיים  לנצח  יחיה  להבין שהוא  בהתוועדות  האלפים שהשתתפו  קהל  לכל  נתן  הרבי   •
גשמיים כפשוטם - ללא הפסק בינתיים!

ביצעו  החסידים  החסידים.  כל  עשו  שכך  העובדה  היא  לכך  ביותר  הטובה  ההוכחה 
בנאמנות את הדברים הנ״ל. הם הודיעו בכל העולם שיש נשיא ומנהיג לדור שעושה נסים 
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ונפלאות. הם הודיעו ופרסמו שנשיא זה הוא נביא הדור והוא הוא - משאת נפשם של כל 
הדורות - מלך המשיח. הם קירבו אליו רבבות מבני ישראל על-ידי סיפור סיפורי מופתים 
עליו; על-ידי הצעה והסברה על חשיבות הכתיבה לרבי; על-ידי שכנוע אנשים לבוא לבקר 
אצל הרבי. הם הודיעו לעם ישראל שהרבי מלך המשיח יחיה בחיים נצחיים בלי שום הפסק 

עד לגאולה האמיתית והשלימה, ועד בכלל.

החסידים ביצעו פעולות אלה, לא מפני שרעיונות אלו עלו בראשו של מאן דהו שהחליט 
דרכי  או  מוצלחים  פעולה  דרכי  הם  שאלו 
קירוב מעולים. הם ינקו רעיונות אלו מהרבי 
בעצמו, אם בהתוועדויות או בכל מעמד אחר 

בו התגלה הרבי לקהל החסידים.

מלך  שהרבי  לעם,  הודיעו  החסידים 
זו  ודאית  ידיעה  עם  כי  לנצח,  יחיה  המשיח 
יכלו  לא  הם  אם  גם   - מההתוועדות  יצאו 
להצביע, בשעת מעשה, היכן בדיוק מופיעות 
מילים אלו בשיחה המוגהת. זאת, בדומה לדברים אחרים, שלא יכלו להצביע בבירור היכן 
בדיוק נאמרו להם: היכן נאמר להביא אנשים ביום ראשון לחלוקת הדולרים? באיזו שיחה 
הלשון  כפי  הריי"צ  הרבי  ]ולא  דורנו  נשיא  הוא  הוא  שליט״א  שהרבי  להם  נאמר  בדיוק 

המפורסמת: ״נשיא דורנו כ״ק מו׳׳ח אדמו׳׳ר״[? וכמובן ופשוט.

אם הרבי אמר, זה קדוש! וגם אם אמר זאת פעם אחת ויחידה )וכמה פעמים אמר הקב"ה 
"אנוכי הוי' אלקיך"?...(.

משה רבינו לא אומר דברים מעצמו, אלא "שכינה מדברת מתוך גרונו של משה". צדיקים 
בתקפם  באמיתותם,  ספק  יטיל  לא  אחד  אף  הרי  הקב"ה,  שדברי  כשם  לבוראם.  דומים 

ובנצחיותם, כך גם בדברי הצדיקים הדומים לו.

למשתתפים בהתוועדויות-קודש, לומדי שיחות ה'דבר מלכות' ומדקדקי ה'בלתי-מוגה', 
רצונו של הרבי  אין שום ספק בדבר  נ"ג-נ"ד,  ושל  נ"א-נ"ב  הווידיאו של  הצופים בסרטי 

מהחסידים.

והברורות  החדות  בדרישות  עומדים  אכן  אנו  האם  הוא,  להיות  שיכול  היחיד  הספק 
שהרבי תובע מאיתנו. ובעצם, מי שעושה חשבון צדק אליבא דנפשיה, לא יהיה לו ספק גם 
בדבר זה, הוא יגיע מהר מאוד למסקנה שהוא עדיין רחוק מאוד ממילוי רצונו של הרבי 
הרבי,  לדברי  חשיפה  לאחר  לו,  יתברר  להקצין,  שינסה  כמה  עד  ומשיח.  גאולה  בענייני 

שפעולותיו לא מגיעים לרמות הקיצוניות בה דיבר הרבי בנושא זה...

אין נסיגה אחורה - מעלין בקודש ואין מורידין! 

הרבי שליט"א ממשיך כל הזמן אך ורק לצעוד וללכת קדימה, זהו דבר שברור ופשוט 
לכל אשר בשם חסיד יכונה! ובמילא, גם כשלמראית עיניים נדמה כאילו שיש ירידה והעלם 
האמיתית  הגאולה  לקראת  אותנו  שמקדם  נוסף  שלב  רק  זהו  ובפנימיות  באמת  והסתר, 

והשלימה!

אם הרבי אמר, זה קדוש! 
וגם אם אמר זאת פעם 

אחת ויחידה )וכמה פעמים 
אמר הקב"ה "אנוכי הוי' 

אלקיך"?...(

סערת הגאולה של תשנ"ב

74 | ז"ך אד"ר ה'תשע"ד



כשאדמו"ר הזקן שהה במאסר, חסידים הבינו שכעת מתנהל בשמיים מאבק מאוד גדול, 
והרבי כביכול מוסר את נפשו ונכנס פנימה. אך אף אחד לא חשב, שהרבי נשאר עכשיו לבד. 
אדרבא, כל הזמן חיזקו אחד את השני והוסיפו בהחלטות טובות בכדי לזרז את שחרורו של 

אדמו"ר הזקן, ובכך לזרז את ניצחון המאבק על תורת החסידות.

נפשו", המלך  ו"מוסר את  הגאולה  עוד שלב בהבאת  איתנו: כשהרבי מתקדם  גם  וכך 
עבור  עיקרי,  הכי  הענין  עבור  אחרונה,  הכי  המשימה  עבור  לקרב  יוצא  ובעצמו  בכבודו 
הגאלה האמיתית והשלימה, הרבי רוצה שכל אחד מאיתנו יפעל למען הבאת הגאולה, עלינו 

הוטלה האחריות, נשאיר את הרבי בשדה הקרב לבדו?

- אל לנו להתפעל מהחושך ומהגלות! מהמלעיגים למיניהם, אנחנו צריכים גם להקריב 
משלנו, לצעוד קדימה ולהוסיף ביתר שאת בכל העניינים שהיו עד תשנ"ד, חלילה לסגת 
ולנסות להסתיר דברים! לא להרפות מהשליחות היחידה שהוטלה עלינו, עלינו הטיל הרבי 
את האחריות להבאת הגאולה. ישנם עוד אלפים רבות של יהודים ברחבי תבל, שעוד לא 
שמעו על בשורת הגואל, ועל זהותו. יהודים שיקבלו על עצמם את מלכותו של מלך המשיח, 

ויוסיפו בלימוד תורה וקיום מצוות. קדימה, לעבודה! הפוך את העולם - היום!!
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הסקירה, ישנה אפשרות שתפרוץ מליבו של הקורא בסיום 
הצעיר אנחת צער: "ווַאיי! הם באמת ממש חיו את 
זה. זה היה אצלם הדבר הכי טבעי שיש, שזה עומד להתרחש ממש עכשיו. 
פשוט לא שייך אחרת וזהו! מופרך לגמרי!! הם לא הצליחו להבין כיצד נגמר 

לו החודש והגאולה עדיין לא באה, והשאלה ניקרה במחשבתם באמת".

"איזה כיף להם! הם חוו וראו כל הזמן איך שהרבי 'חילק' ו'עשה' ו'עודד' ו'דיבר' וכו' 
וכו'. פשוט לקנאות!".

ועל כן כדאי להזכיר נקודה חשובה ועיקרית לסיכום הנושא: 

להיות  רוצה  היה  לא  שהוא  מבין  אחד  כל  הרי  מאד:  פשוט  אחד  דבר  להבין  עלינו 
בגופו  נוכח  להיות  כדי  הפטרובלסקי...  במבצר  במאסרו  הזקן  אדמו"ר  של  מהשומרים 
"פדה  לפסוק  ומגיע  בתהלים  קורא  הזקן  אדמו"ר  בו  ההיסטורי  ברגע  עיניו  במו  ולחזות 

בשלום נפשי" וקודם שאומר פסוק שלאחרי זה, הוא יוצא לחירות וגאולה... 

כולנו מבינים שכל המטרה והתכלית של כל סיפור המאסר והגאולה של אדמו"ר הזקן - 
היה בשביל עכשיו, בשבילנו בתשע"ד, בשביל פורצי חומות הגלות ומפיצי בשורת הגאולה, 
בשביל אותו רגע בו תורת החסידות תנצח את החושך של עולם הזה, ואורה הגדול יופץ 

ויאיר בכל מקום בעולם. בשביל הרגע בו יתגלה אורו של משיח. 

של  מחברתם  חלק  להיות  לזכות  ומשתוקק  מתגעגע  לא  מאיתנו  אחד  אף  להבדיל, 
האיכרים הגויים בעיירה ליובאוויטש, שזוכרים בעצמם את החגיגה הגדולה של חתונת בנו 

של הרבי הרש"ב... 

כולנו מבינים שכל העניין של החתונה של הרבי הריי"צ והמשכה בהקמת ישיבת 'תומכי 
תמימים' - הייתה רק עבורנו, בשביל דור השביעי - שהם מכריעים את הקרב ומביאים את 

הגאולה בפועל. 

עלינו לדעת ולזכור, שכל החלוקות הללו וכל ההתעוררות וכל השיחות המיוחדות וכל 
ה'דבר-מלכות'ים' - כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם! עבור החסידים של תשע"ד! 
הרבי מחלק לנו את ה'דבר מלכות', הרבי נותן לנו את המאמר של 'ואתה תצוה' ואת קונטרס 

'בית רבינו שבבבל'... זה רק אנחנו, הרבי חילק את זה בשבילנו!

)בשי"ן  והוׁשבע  טוב  בכל  )בשי"ן שמאלית(  הדור השביעי שהושֹבע  כל ההשקעה של 
ימנית( על ידי נשיא הדור ונביאו שליט"א, להוריד את השכינה למטה בארץ, היא אך ורק 

עבור רגעים קריטיים אלו!

הרבי שליט"א אכן נתן את זה דרך אותם אנשים, אבל בעבור כל אחד ואחד בדור השביעי, 
שהם   - תשע"ד  של  החסידים  של  המיוחדת  החיות  המיוחדת,  וההתלהבות  החיות  עבור 
יביאו בפועל את ההתגלות המלאה והמושלמת, בשביל זה הרבי 'עושה' ו'מחלק' ו'מעודד' 

ו'מדבר' את הכל!...
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ומכך מובן גודל הזכות, ויחד עם זאת האחריות הכבידה שמוטלת עלינו דווקא לעת זו. 
ובמילא צריכים אנו לפעול בהתאם: פשוט בפועל 'לחיות עם הזמן דימות המשיח', כל הזמן 
לשים דגש מיוחד דווקא על לימוד, הסברת, פירסום והפצת שיחות ה'דבר מלכות' של נ"א-
נ"ב. לחיות איתם שוב ושוב, להכניס אותם אל תוך חיי היום יום שלנו. להתבונן בהם לפני 

התפילה, ובמשך כל היום כולו.

לקיים את כל ההוראות הכתובות בשיחות הללו, ולא רק באופן שטחי אלא מתוך אמת, 
ברמ"ח ושס"ה שלנו: 365 ימים בשנה, 30 ימים בחודש, 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, 

60 דקות בשעה, 60 שניות בדקה!

ללכת ולהסביר את עניינו של משיח, לעורר יהודים על קבלת מלכותו. להוסיף בלימוד 
לרקוד  בבית.  גם  וללמד  שיעורים  להקים  השלישי,  המקדש  ובית  ומשיח  גאולה  עניני 
ולשמוח בשמחת הגאולה, ולהכריז שהיא נמצאת כבר כאן בפשטות. ללמוד הרבה תורה 
כמו  להתפלל  מהגאולה.  כטעימה  ישראל,  באהבת  המון  להוסיף  וחסידות.  נגלה  בשופי, 
שצריך, ומתוך שירה שמחה וחיות. לעזור ולהשפיע על הזולת, וגם כשזה קשה ולא הכי 

מסתדר לנו. פשוט להתנהג במחשבה דיבור ומעשה המתאימים לימות המשיח. 

זהו זה, אנחנו עושים את זה!

אין לאן לברוח ואין על מי להטיל את האחריות. הרבי אמר באותיות מפורשות, "עשו 
אתם כל אשר ביכולתכם", ואם אנחנו, נושאי דגל האמונה, לא ניקח את הדברים במלוא 

הרצינות - מי כן יקח?

הצרות  כתפינו  על  כולה,  היהודית  ההיסטוריה  של  הגורלית  המשימה  מוטלת  עלינו 
העמיסו את שיא השיאים של תקוות האנושות - הבאת הגאולה בפועל ממש.

להפוך  שתפקידם  דוד"  בית  "חיילי  הנעלה  התואר  נאמר  עלינו  דווקא  כן,  כן  ועלינו, 
את חושך הגלות לאור הגאולה, אנחנו אנשי דור השביעי שתפקידם להוריד את השכינה 
למטה בארץ, ודווקא אנחנו עם כל החסרונות והנסיונות אלו שצריכים להבקיע את הדרך 

אל היעד.

וכמה שזה נשמע משימה רחוקה וענקית, היא למעשה אורבת לנו על כל צעד ושעל. בכל 
איתכפיא, בכל יציאה למבצעים, בכל הוספה בלימוד ופרסום בשורת הגאולה, בכל החלטה 

'לשנות כיוון' ולהתמסר לרבי, אנחנו מכריעים את הכף, ומביאים את הגאולה.

אם רק נעשה את הצעד הקטן הזה, אם רק נחליט לקחת את הדברים ברצינות, אולי כבר 
כשנפתח את דלת החדר בו אנו נמצאים כעת, נַגלה עננים מסביבנו, ותיכף ומיד נמצא את 

עצמנו בהתוועדות גדולה שמקיים הרבי מלך המשיח שליט"א, ב-770 המחובר לבית 
המקדש השלישי, בירושלים עיר הקודש. וכולם, כולם ממש, עומדים שם ביחד, 

ומתוך אהבת ואחדות ישראל אמיתית מכריזים וקוראים:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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