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בדרכים שסלל האב
על פרסום זהות משיח בדור השביעי

למען האמת, הכל התחיל משם, מהמאמר הראשון 'באתי לגני' - 
בו הונחו יסודותיו של הדור השביעי, עליו הוטלה המשימה הגורלית 
וההיסטורית: לגמור המשכת עיקר שכינה ובתחתונים דווקא. כל בר-
דעת – מבין היטב מהו התפקיד והתואר שנועד לנשיא הדור הנכנס, 

המחולל ומוביל את המהפכה הזו.

מסתפק  לא  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  אך 
מאמר  את  בכללותו.  המאמר  מתוכן  מאליו  במובן 
קבלת הנשיאות בוחר הרבי לסיים )והכל הולך אחר 
אלו  יגאלנו".  "והוא  המפורשות  במילים  החיתום( 
המילים  אלו  המאמר,  את  שחתמו  המילים  רק  לא 

שפתחו בסערה את דור השביעי.

"זכורני  ע"ה:  סלונים  ר' משה  בזמנו החסיד  סיפר 
ספר  לבית  ילדים  ברישום  אז  עבדנו  תשי"ט,  בשנת 

ביום  ולילה.  יומם  ועבדתי  גת  הייתי בקרית  של ה"רשת". 
שישי כשנסעתי בחזרה לישיבה בכפר חב"ד, פגש אותי ר' זלמן 

אבלסקי והחל לעוררני על כך שהרבי הוא משיח. אמרתי לו: "עזוב 
זה  מה  התפילה.  ובעבודת  תורה  בלימוד  לעסוק  צריך  היום  אותי, 

משנה מי משיח?!"

אבל ר' זלמן נדבק אלי ושאל: "על סמך מה אתה אומר את זה? 
יש לך מקור לדבריך או שאתה אומר זאת על דעת עצמך?" והמשיך: 

אותו  למדת  שליט"א?  הרבי  של  הראשון  המאמר  את  "ראית 

פעם?"

המאמר  את  ללמוד  ישבתי  לישיבה  וכשהגעתי  עלי  פעלו  דבריו 
כמה  במשך  בו  ועסקתי  למאמר  נדבקתי  מאז  עיני.  ואורו  הראשון 
והכל בגלל  זוכר שם כל מלה  שבועות, אות באות. עד היום אני 

אותה ההתרגשות בתשי"ט".

נשא,  פרשת  שבת  בהתוועדות  מכן,  לאחר  שנה 
הנהגת  אודות  מהרבי  לשמוע  זכינו  תש"כ  סיון  ט' 
החסידים בפרסום הבשורה "מראה באצבעו ואומר 
זה" בנוגע לנשיא הדור. וזו לשונו הקדושה )כפי שנדפס 

בספר "שיחות קודש בענייני גאולה ומשיח", עמ' 277(:

דרא  בכל  דמשה  ש"אתפשטותא  בזהר  "מובא 
בנגלה:  ישנו  זה  ענין  גם   – הענינים  וככל  ודרא". 
וכהאבות",  בו כמשה  דור שאין  לך  "אין  מובא במדרש 
ואם-כן, הרי זה דבר הפשוט אצל כל היהודים המאמינים 
]מי  ווער"  איז  "ווער  היא:  השאלה  רק  הוא,  שכך  חז"ל  בדברי 
הי' הבעש"ט  דבר הפשוט שבדורו של הבעש"ט  זה  והרי  מי[?  הוא 
)"אתפשטותא דמשה"(, אח"כ המגיד, אדמו"ר הזקן וכו' עד שבדורנו 

זה הרבי הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר.

וכפי שהרבי אמר כשסיפר את   – זה דבר הפשוט  "ובאם אז הי' 
כעת  עאכו"כ   – לערך  שנה   175 מלפני  דרישת-שלום  שזו  המעשה: 

שבודאי זהו דבר הפשוט )"ווער איז ווער"( וכו'.

י"ד תשרי ערב שבת חג הסוכות

הנה מנחם משיח צדקנו
זוכים מיד ל״מנחם שמו״, שזה קאי על משיח צדקנו, ומיד זוכים ל״מראה באצבעו 
ואומר זה״: הנה מנחם משיח צדקנו, מלך בן דוד, שבא בתור בשר ודם, ועוסק בתורה 
״כדוד אביו״, ומנהיג את כל העולם, עד ש״ניצח כל האומות״ כולם, ואז כל העולם מכריז 

שזהו ״משיח ודאי״!
וזה קשור עם ״הודאי שמו כן תהילתו״, דקאי על הקב״ה, וזה נעשה המשיח, שהוא 
ע״י  נעשה  וזה  גואל,  ומביא את הגאולה שהקב״ה  הרי שלוחו של הקב״ה, שממשיך 

שלוחו – משיח בן דוד, עם כל שמונת השמות שיש לו, כולל גם השם ״מנחם״.
משיחת מוצאי ר"ח מנחם אב תשמ"ט - בלתי מוגה

. . ושיהי׳ תיכף ומיד, כמדובר, ה״מנחם״ בפשטות, שזהו שמו של משיח, ש״מראה 
ובית  הכנסת  לבית  לכאן,  ונכנס  בא,  דוד  בן  צדקנו  משיח  הנה   – זה״  ואומר  באצבעו 
המדרש, ותיכף ומיד ״עם ענני שמיא״, ״בנערינו ובזקנינו . . בבנינו בבנותינו״, עם נשיא 

דורנו – הכולל )״וואס האט זיך״( גם את משיח צדקנו – משיח בן דוד בראשנו!
וכל אחד מאיתנו הולך ביחד עמו, ובאופן של ריקוד הכי גדול, שאז נעשה ״מדלג על 
ההרים מקפץ על הגבעות״, עם כל הפירושים שבדבר )כמבואר בלקו״ת בדרושים על 

כתובים אלו(.
משיחת ח' מנחם אב תשמ"ט - בלתי מוגה

תמונה נדירה של אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • כ'  תשרי תשמ"ה



את  פירסם  הרבי  "כאשר 
"לאלתר  אודות  ה'קול-קורא' 
לגאולה",  לאלתר  לתשובה 
הפיצו אז החסידים את ה'קול-
"הוא  שזה  והוסיפו  קורא' 

הוא"... 

בטענה  מישהו  "הגיע 
אידן"  ה"גוטע  אחד  אל 

מרשים  איך  היתכן?!  מפולין: 
ה'קול-קורא',  את  לפרסם  לחסידים 

אנו  נתבונן,  הבה  איד":  ה"גוטער  לו  ענה  כזאת?  הוספה  עם  ועוד 
הרי מאמינים "בכל יום שיבוא" – ישנם כאלו שאומרים את ה"אני 
מאמין" בדיבור וישנם היוצאים ידי-חובה במחשבה בלבד – וא"כ 
הרי משיח נמצא כבר; וכאשר אתה יודע בעצמך שאינך המשיח 
ואני יודע בעצמי שאינני המשיח, ומישהו הרי צריך להיות – מה 

איכפת לך שזה הוא )"ווָאס ַארט דיר ַאז דָאס איז ער"(?!

"וכמו-כן בענין הנ"ל: רבי ישנו – שהרי כך נאמר בזהר ובמדרש 
השאלה:  עולה  כאשר  אזי  זאת,  לתלות  במי  שאין  והיות  הנ"ל, 
דער"  איז  "דער  היא:  הרי התשובה הפשוטה  ווער"?  איז  "ווער 
אדמו"ר  המגיד,  אח"כ  הבעש"ט,  הי'  בתחילה   – הוא...[!"  ]הוא 

הזקן וכו' עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר".

מלך  אדמו"ר  כ"ק  סיפר  תשכ"ד  בשלח  פרשת  שבת  בשיחת 
המשיח שליט"א סיפור מפעים אודות אדמו"ר הריי"צ:

"נכנסתי פעם אל הרבי, ואמר לי א ווארט אודות עצמו ואודות 
מעמדו ומצבו בעבודתו ]והפסיק כ"ק אדמו"ר שליט"א קצת ואמר:[ 
בדיוק  הערן"(.  צו  שווער  געגוען  איז  )"וואס  לשמוע  קשה  שהיה 

באותו הזמן התקבל מכתב מאת אברהם פאריז...

"אמרתי לרבי: הנה, כותב אברהם פריז כך )"אט שרייבט דאך 
אברהם פאריז אזוי"(. ענה לי הרבי: כאשר אחשוב אודות עצמי 
)"ווי אברהם פאריז טראכט  כפי שאברהם פאריז חושב אודותיי 
וועגן מיר"( - וכו'...  יוצא איפוא, שהרבי לא שלל שאברהם פאריז 
הוסיף  ואדרבה,  פעל,  לא  שעליו  ]רק  אודותיו  כך  לחשוב  צריך 
כתב  רק שהוא  כן,  כאלו שחשבו  עוד  היו  ומסתמא  התבוננות...[, 
זאת... - שניצוץ מנשמת משיח ישנו בכל אחד, ומכל אחד בנשמת 

משיח".

כעבור שנה, בחודש סיון תשכ"ה החל אותו ר' אברהם פאריז 
שהודיעו  ואומר"  מבשר  מבשר  "קול  הידועים  הכרוזים  בהפצת 
לעם ישראל "בשמחה רבה יכולים אנו לבשר לכם, כי הנה המלך 
המשיח שאנו מחכים עליו שנים כה רבות, הנה ברוך השם הוא 
כבר נמצא עתה כאן אתנו. הנה הוא הרבי הקדוש מליובאוויטש 

. . כתובתו . . הוא אינו צריך את בחירתנו מפני שבו בחר השם".

שבגדולים  מהגדולים  ואחד  אחד  "כל  נכתב  הכרוז  בהמשך 
מישראל ואפילו אחד כזה שאינו משומרי המצוות מעשיות, יכול 
ומוכרח להתקשר איתו ע"י מכתבים בשביל טובתו הפרטית בענייני 

הצטרכותו ועי"ז יראה אח"כ בעצמו עניני פלאי".

כרוז זה, לצד המכתב עם התכנית לפרסומו, נשלחו מראש לרבי 
נשלח  אנ"ש,  תלונות  אחרי  המכתב.  קבלת  את  שאישר  שליט"א, 
מברק ממזכירות הרבי שהורה להפסיק את הפצת הכרוזים ולאסוף 
ולשלוח את הנותרים. נכדו של ר' אברהם, הרה"ח לוי פאריז, מספר 
כי בהמשך לאותו מברק, הגיע מכתב מהרבי, בו נאמר כי עדיין לא 
הגיע הזמן לפרסום כזה. כלומר, ה"ווטו" שהטיל הרבי על הפרסום 

הינו זמני בלבד. 

מיותר לציין את התגלות ופרסום זהות משיח בשנים שלאחר 
מלכינו  נתן  אז  בה",  נגלה  המשיח  שמלך  מ"השנה  ובמיוחד  מכן, 
ע"י  אם  המשיח,  כמלך  זהותו  לפרסום  רבים  ועידודים  אישורים 
"מלך  התואר  הוספת  ע"י  ואם  בעיתונים,  ומפורש  גלוי  פירסום 
המשיח" בפרסום שמו הקדוש בספרי קה"ת שדפסו אז. וכמובן - 
מעמד הסאטעלייט בו עודד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 

שירת "יחי אדוננו" לעיני מליונים. ועוד ועוד...

אל לוח המודעות של התלמידים השלוחים, נקבצו עשרות 
בחורים צעירים, כל אחד מהם מחזיק דף ועט ומעתיק במרץ 

את הפתק החדש שנתלה. הכותרת זעקה מתוך המודעה:

"שנים שקביעותן כקביעות שנה זו".

דובי עזב את לוח המודעות כשבידיו הרשימה שתעלה אותו 
על דרך המלך בהתקשרותו לנשיא דורנו. בפנים מאושרות הוא 
נעמד מול ארון ספרי ה"שיחות קודש" השחורים, מחפש את 
אחת מהשנים הכתובות בדף שבידו. לאחר דקות מספר של 
חיפוש אינטנסיבי, עזב את הארון בחיוך-ניצחון ובידו הספר 

הנכסף.

חיבר  האם-פי,  את  הוציא  מקומו,  על  התיישב  דובי 
להגיע  בכדי  השמע  בקבצי  לדפדף  והחל  האוזניות  את 
עם  יוסק'ה  מולו  התיישב  כשלפתע  המיוחל,  לפארבריינגען 

ספר קטן וצנוע.

ומופת להתקשרות  הינו מבחירי התמימים, סמל  יוסק'ה 
ושפיצקייט. בכל ויכוח הקשור ל"מעשיו תורתו ועבודתו" של 
רבינו הוא הכתובת להכרעה, זאת מלבד להשקעתו העצומה 
בתורתו של רבינו ומבצעיו הקדושים, מה שהופך אותו )בצדק( 

למושא הערצה בפיהם של התמימים.

חיקו,  יוסק'ה תחת  הספר שאוחז  מהו  לגלות  ניסה  דובי 
בעת שהזאל כולו הוגה בפארבריינגענ'ס של קביעות שנה זו. 
יוסק'ה שהבחין בתמיהתו הרים את הספר ולעיני דובי התגלה 

הכיתוב המוזהב "ספר השיחות ה'תשנ"ב".

פניו של דובי התעגלו בחוסר הבנה. תמים חסידי כיוסק'ה 
- חי את הרבי בכל מהותו, ויודע פרק ב"להרגיש". ומהו פשר 
השינוי מ"מנהג העולם" ולימוד השיחה משנה מסוימת דווקא, 
עניין  זו,  שנה  דקביעות  השיחה  ללימוד  הזמן  זהו  כעת  הן 

שנשיא דורנו עצמו מזכיר אודותיו לא-אחת?

דובי לא יכל להתאפק, והרצה בפני יוסק'ה את קושייתו. 
יוסק'ה חייך למשמע הטענה, אך בפיו היתה תשובה מן המוכן: 
"אם הכוונה שלך בלימוד תורת רבינו היתה בכדי להשלים את 
החסידישקייט של עצמך, לא היה בידי מה להשיב לך. אך כיון 
שאפשר  אני  יודע   - אתה  'פנימי'  בחור  כי  בנפשך  שידעתי 

לדבר איתך על מושגים של אמת"...

ומהי האמת?

- אזי מציאותו של  וקיימת לעד  אם "אמת" היא נצחית 
המפורסמת  בשיחה  )כמבואר  "אמת"  שעניינו  הדור,  נשיא 
בעוה"ז  נצחית  שהיא  ודאי  שמות(  פרשת  כ"ו  חלק  לקו"ש 
הגשמי, ומידי שנה בשנה נעשה הרבי "נאך מער לעבעדיקער 
און נאך מער שטארקער, און נאך מער אקטיוו" )שיחת ט"ו 
החסידים  ובנו  בתוכנו  וגם  ממש,  בפשטות  תשמ"ה(  תמוז 

והמקושרים אליו.

"המקושרים  את  ומושכת  שמביאה  היא  היא  זו,  ו'אמת' 
והשייכים" אל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל תוך הים 
האדיר של השיחות האחרונות ששמענו מפיו הקדוש, וגורמת 
להם להיות דבוקים בכל מילה קדושה שבהם ולשים עליהם 
את מלוא ההדגשה, ובפרט בענינו וחיותו של הנשיא - "בשורת 
הגאולה" "להביא לימות המשיח". ו"ומהשכל מתפשט וחודר 
גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה 

באופן המתאים לזמן מיוחד זה" )שיחת בלק תנש"א(.

בלקסיקון  אחרות  העדפות  באמתחתנו  להחזיק  אפשר 
נשיא  "א  עם  הוא  וההתקשרותי. אם הקשר שלנו  ה"חסידי" 
בעבר" רח"ל )שיחת ט"ו תמוז הנ"ל( - היינו יכולים לשלוף 
"לחיות עם הזמן" של  והמתאים,  מתוך ה"סדרה" את היפה 
פרשת השבוע. ואפשר - להיות צמוד לנשיא הנצחי, לתורתו 
החיה, הנצחית גם-היא, ולהיות מסור ונתון "לחיות עם הזמן 

דימות המשיח". במחשבה, בדיבור ומעשה.

וכמובן, מ"תורה אחת של נשיא דורנו לתורה נוספת של 
נשיא דורנו". עד לרגע בו "תיכף ומיד עפענט זיך אויף דער 
טיר" )נפתחת הדלת( - ונכנס "דעם רבי'ן נשיא דורנו" מלך 

המשיח שליט"א.

בשבוע פרשת תרומה בשנת תשנ"ג, כתב הרה"ח שניאור 
זלמן גוראריה מכתב לרבי מלך המשיח שליט"א אודות אלו 
שלוחמים בו ללא לאות ורוצים להדיחו מ'ועד הפועל' של 
אגו"ח - אך ורק משום שהוא מכריז בגלוי ללא חת שהרבי 
הוא מלך המשיח, ושואל: "האם צריך הוא להילחם בזה 
עד כדי מסירות נפש"? והניד הרבי שליט"א בראשו הק' 

ל"הסכמה וברכה".


