
צרכיהם  כל  את  להם  יש  בגלות.  שנמצאים  העובדה  להם  אכפת  שלא  יהודים  ישנם 
הגשמיים והרוחניים, טוענים הם. ולכן לא אכפת להם שנמצאים עדיין בגלות, ועד כדי כך 

שיושבים בשקט ובמנוחה, שאננים ללא כל דאגות.
היתכן שבזמן הגלות ישב לו יהודי 'שאנן' ללא כל דאגות?! כיצד יכול הוא לשקוט על 

שמריו בידעו שנמצאים במעמד ומצב דבנים שגלו מעל שולחן אביהם?!
פירוש המלות ד"לישועתך קוינו כל היום" הוא לא רק שישנם רגעים ספורים במשך היום 
שבהם חושב הוא אודות הגאולה העתידה מתוך תקווה וצפי', אלא שמצב זה "לישועתך 
קוינו" הוא כל היום כל היום ממש! והרי פשוט שלא יתכן שיהודי יעמוד בתנועה ורגש 
ד"לישועתך קוינו כל היום" וברגע זה עצמו ישב רגוע בשלוה ושאננות מוחלטת ללא כל 
יושבת  הארץ  שכל  איפוא  הפלא  מהו  שאננים  שיושבים  יהודים  ישנם  וכאשר  דאגות!! 

ושוקטת - "הגוים השאננים"?!
התוועדויות תשמ"ד ח"ב ע' 986

תיעוד המאורעות בבית חיינו 
בעקבות 'השיחה הידועה'

המרעישה,  השיחה  שלאחר  בשבוע  זה  היה 
התמימים  של  מנוחתם  את  שהדירה  השיחה 
את  מבצעים  כיצד  בחנו  בהם  ולילות,  ימים 

המשימה האדירה שהוטלה על שכמנו. 

כל  מחשמלת.  הייתה  חיינו  בבית  האווירה 
שליט"א  הרבי  של  ודבריו  רצונו  אשר  תמים 
אף  למנוחה  זמן  מצא  לא  עיניו,  לנגד  עומדים 
לא לרגע אחד. אווירה של פעולה ועשיה ריחפו 
בקרב התמימים המסורים כבנים אוהבים, ובכל 

רגע צצו רעיונות ומעשים חדשים. 

דומה היה 770 למרכז עשייה היסטרי, שחותר 
החדש  המוצר  לייצור  שיא  במהירות  להגיע 
ניתן   770 שישווק בקרוב לעולם כולו... בקדמת 
ועוסקים  היושבים  השניים  את  לראות  היה 
כמה  בין  הוויכוח  את  מאחור  מעמיק,  בלימוד 

שריד  שנותר   - תמימים 
הצפונית  ובפינה  סוער,  לדיון 
המעשיים  אלו  את  מזרחית 
אשר אוחזים כבר בהשגת טנק 
הטנקים  לשיירת  העשרים 

ביום שישי הקרוב... 

אחת,  מטרה  לכולם  אך 
ונתונים  המסורים  כתמימים 
רצונם  המניחים  ונפש,  בלב 
ומתמסרים  הצד,  על  וחפצם 
בכל  הרבי  של  רצונו  לקיום 
"הנחת  ונפשם,  מציאותם 

עצמותו" באמת.

ולפעול  הצד  על  הכל  להניח 
של  התגלותו  את  ועכשיו  כאן 
לאחד  כל,  לעין  המשיח  מלך 

זה בוער מפני גלות השכינה, ולשני מפני רצונו 
של הרבי ותו לא. 

בתוך  קטן  סיבוב  כדי  תוך 
את  הפוקד  וההמולה  הרעש 
האחרונים,  בימים  חיינו  בית 
ניתן היה לשמוע מדיונם של 
האחורי  בשולחן  התמימים 
וההצעות  הדעות  צדדי  את 
כל  של  מפנימיותו  שהגיעו 
השולחן,  את  שסבב  תמים 

ואת ההכרעה שהתקבלה...

מצד  תזוזה  דורש  "הרבי 
שרק  משהו  החסידים! 
לפעול!"...  יכולים  אנחנו 
שיצאו  העוצמתיות  המילים 
מקירות ליבו של אותו תמים 
הדיונים'  מ'המשך  כתוצאה 
הותירו  לא  האחרון,  בשבוע 
נקבע  אייר,  ד'   - הקרוב  שישי  ולליל  ספיקות, 
הכינוס הראשוני למען ההתעוררות בענין קבלת 
והתמימים  בכלל  החסידים  בקרב  המלכות 



בפרט.

'המטה  מטעם  הכנס  על  מהפרסום  כתוצאה 
 9:30 כבר בשעה  לראות  היה  ניתן  להבאת המשיח' 
עז  רצונם  אשר  החסידים  באנ"ש.  מלא   770 את 
לפעול את המטרה והיעד כאן ועכשיו. מיותר לציין 
שנוגע  דבר  ככל   - הראשונים  היו  התמימים  אשר 
בבית  הספסלים  את  פקדו  אשר   - הקדוש  לרצונו 

חיינו. 

על  ואנ"ש,  תמימים   250 חתמו  הכנס  במהלך 
הרבי  של  מלכותו  את  עליהם  מקבלים  בו  מכתב 
רצונו  בכל  במס"נ  ו"לפעול  המשיח  כמלך  שליט"א 

וכל מה שידרש מאיתנו ומתוך שמחה וטוב לבב".

במחיצת  מנחה  תפילת  לאחר  שישי,  יום  בצהרי 
וצ"ה  חב"ד  ניידות  יו"ר  הכניס  שליט"א,  הרבי 
הרבי  מזכיר  לריל"ג,   - נחשון  דוד  הרב   - בארה"ק 
צפופים ספוגי התקשרות  דפים  - ארבעה  שליט"א 
מנת  על  והתמימים,  החסידים  של  והתמסרות 

שיכניסם אל הקודש פנימה.

הכנסת המכתב והחתימות מהולה הייתה ברגשות 
תגובתו של  נפסק, מה תהיה  בלתי  ופחד  מעורבים 

הרבי שליט"א...

הספיקו  לא  שעדיין  החששות  של  בעיצומם 
טלפון  שיחת  נחשון  דוד  הרב  מקבל  דיו,  להדאיג 
נחשון  הרב  את  משתף  בה  גרונר,  מהרב  מרעישה 
דפי  על  שליט"א  הרבי  של  המופלא  במענה 
המענה  דקות,  מספר  לפני  רק  שהגיעו  ההחתמות 
את  שמגלה  מענה  השתאות,  ומעורר  מפתיע  היה 
עידודו של הרבי על החלטת החסידים בענין קבלת 

מלכותו.

בשדה  כאש  המענה  התפרסם  ספורות  דקות  תוך 
ליובאוויטש,  של  החנית'  'חוד  התמימים,  קוצים. 
דאגו לפרסום המענה המופלא על כל עמוד ברחבי 

'שכונת המלך', ובפרט בבית חיינו – בית משיח. 

המענה גרם להתעוררות עצומה בקרב החסידים, 
מאשר  הרבי  חדש,  עידן  שמתחיל  הבינו  כולם 
ומעודד את פעולת החסידים בקבלת מלכותו בתור 

מלך המשיח...

אך  מנגדים,  ישנם  שבקדושה  טוב  דבר  בכל  וכמו 
הפעם מדובר בחסידים עצמם, כמה שטענו –"הרבי 
לא הוציא כזה מענה... לא זוהי דרכו של הרבי...לא 
יכול להיות..." ובטענם זאת מול מזכירו האישי של 
גרונר  הרב  להם  אמר  המענה,  הוצאת  בדבר  הרבי 
הורה  ואף  הזה,  המענה  את  מסר  בעצמו  "הרבי   –

למסור זאת לידיו של הרב דוד נחשון...".

התמימים  ופעולת  הספיקות,  הותרו  אז  מני 
המסורים לרצונו של הרבי שליט"א רק גברה והלכה. 
להתקבל  המשיכו  המלכות  קבלת  טפסי  חתימות 
באהדה אצל הרבי שליט"א, ומבצע קבלת המלכות 
תלמידי  של  וביוזמתם  בעזרתם  זאת  כל  כבש, 

התמימים... 

תקיעות - - - ברכת הבנים - - - מארש - - - הקפות - - - 

בין אם הוא מהתמימים ה'שייכים' לענין, מאלו שכל חייהם סובבים את בית חיינו, או שמא בחור 
סתמי שנסע כי "כולם נוסעים"... בין אם הוא התכונן לכך שנה שלמה, למד, התפלל, התוועד, להגיע 
לאבא מוכן, או חלילה לא זכר ללמוד ולו אף שיחה אחת. ברגע קל נמחקים כל ההבדלים, במחי יד 

כלא היו החילוקים והמעמדות, כשמתגלה היא נקודת האהבה הבוערת בלב כל תמים.

אל  דומם  שישאר  הבחור  ומיהו  לעולמות,  חיות  רבינו  ממשיך  עת  ירגש  לא  תמים  איזה  לב  הן 
מול ברכת האב לבניו? מול עידוד נמרץ אלו רגליים לא ירקדו, ובשמחת "דעם רבינ'ס טאג" מי לא 

ישמח?

כמסה אחת מול הרבי מצטופפים להם התמימים, בעיניים מצועפות בדמעות. הדחיפות נוראות, 
שם  נדחפים  הראיה.  את  מטשטשים  המשקפיים,  על  מצטברים  החום  אדי  איומה.  הצפיפות 
התמימים השונים, אבל הכל כך דומים. דומים בעצם מהותם, באש היוקדת בעומק לבם. האהבה 

העצמית לרבי שלא ניתנת לכיבוי. אותה אהבה שאין בה חילוק בין תמים לרעהו. 

ובעת ההקפות, כשפניו הקדושות קורנות אור עילאי שלא מעלמא דין, נשאבים הם גם אז לשמחה 
העצומה. גם הרך בך והענוג לא נותר מן הצד. אף זר כי יקלע למקום ימשך כבעל כורחו למחול 
השמחה, ק"ו לתמימים שחייהם הם חיי רבי, הישארו אדישים המה מול הקפות, ריקוד ועידודים? 
מתעוררת לה הנקודה ומתגלית האהבה, באותם רגעים מונח בלב "אז מער ווי דער אויבערשטער 

און ליובאוויטש . . איז מער גארניט דא!".

זו תנועת הנפש, כך נראים חיי תמים.

*    *    *

ט"ו בשבט תשל"ט - - - הושענה רבה תשד"מ - - - י"ב תמוז תשד"מ - - - כ"ח ניסן תנש"א - - - 

בין אם הוא מהתמימים ה'שייכים' לענין, מאלו שכל חייהם עסוקים במילוי רצון הרבי, או שמא 
לומד,  היום,  כל  זאת  חי  הוא  אם  בין  מלומדה"...  אנשים  "מצוות  זה  הכל  שבשבילו  סתמי  בחור 
מתפלל, מתוועד, להגיע לרגע הזה מוכן, או חלילה וחס לא שקוע "כל היום" ברגע בו יצמח קרן דוד 

עבדך. ברגע קל נמחקים כל הבדלים, במחי יד כלא היה החילוק והשוני.

. משיח בגלותא   . כי "שכינתא בגלותא  רבינו על  בכי  יימס כדונג לשמע  הן לב איזה תמים לא 
וועלט, היינט!"?!.. מול קולו הקדוש  .", ומיהו הבחור שישאר דומם אל מול זעקת האב "קער א   .
. ]כ"ק   . . אתמול הוא חיפש   . . . שלשום הוא חיפש  . שימשיך לחפש   . שמתייפח "דורשים ממנו 
אדמו"ר שליט"א בכה הרבה[..." איזה לב לא ירעד, ואחר שיחה "שמעולם לא זכורה כדוגמתה" מי 

לא יעשה כל שביכולתו?

ובזמן ש"את חליינו הוא נשא", כשבכל תנועה קלה ניכר אותות המאמץ על פניו הק', יושב הרי 
עד  ומהירות...  חזקות  "בתנועות  אדוננו"  "יחי  החסידים  שירת  את  ומעודד  ב"באלקאן"  שליט"א 
זה  יזוז ממקומו..." מיהו  לבל  כוחו  בכל  ברגלי הכסא  ולאחוז  ביסטריצקי אולץ להתכופף  שאינגי 
ואיזהו אשר ליבו קשה יותר מלב האבן שנקרע נוכח חורבן בית המקדש?.. תמים! מה לך מחריש?! 

הפוך עולם! היום!

ניע חשוב  וכל  נוגעים להם עד עצמות הנפש. שכל תנועה  סמוכים הם התמימים שעניני הרבי 
יומן ושיחה נקרא על ידם בשקיקה. אך ה"בזאת תיבחנו" של תמים הוא בענין שבו  אצלם, שכל 

הרבי "ליגט שטארק" ]=שקוע בתוקף[, ענינו העיקרי של נשיא הדור, משיח.

מקושר לרבי הוא זה אשר "מציאותו וכל עניניו, בכל מכל כל, נעשים קודש לנשיא הדור, עי"ז 
שמלאים וחדורים בקיום שליחותו של נשיא הדור . . שענינו העיקרי "להביא לימות המשיח" בפועל 
ממש." כך ולא אחרת, "מציאותו וכל עניניו" מבוקר ועד ליל, בכל פרט ופרט, בגלוי ניכר זהו תמים 

שאין לו בעולמו אלא דבר אחד רבי-משיח!

זו תנועת הנפש, כך נראים חיי תמים.


