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הלוך ומוסיף באור - עורו של לויתן
מברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנשי כפ"ח בערב חג הסוכות 

תשנ"ב:

כל ההמשכות,  יתן הצלחה שימשיכו את  שהקב"ה 
לכל לראש – בחג הסוכות.. ואח"כ הלוך והוסיף באור 
עורו של  והוסיף בישיבת סוכת  והלוך  – באור בא', 
נזכה  ממש  ומיד  שתיכף  העיקר,  והוא  ועוד  לויתן. 
לגאולה האמיתית והשלימה, יחד עם סעודת לויתן 
ושור הבר )לא רק ישיבה סתם בעורו של לויתן(, עם 

כל הפירושים שבדבר.

עידודים עזים באופן מפליא ל"ניגון הקשור 
עם משיח צדקנו"

ה'  דיום  ה' בראלי  לילדי צבאות  בסיומם של השיחות 
דחג הסוכות תנש"א ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה לצורך 

חלוקת שלושה מטבעות ע"י הטנקיסטים )כפי שהודיע בשיחה שלפני 
כן(. ובעומדו למטה החל לפתע לחפש את הרמקול )שמיד הובא 

למקום( ואמר:

"בכל פעם מסיימים עם הניגון הקשור למשיח צדקנו, במילא 
ע"י  הצדקה  יחלקו  ואח"כ  השמח,  הניגון  עם  יסיימו  עתה 

השלוחים והטנקיסטים".

את  תרגם  העכט,  בער  שלום  ר'  שהמנחה,  לאחר 
הדברים לאנגלית באוזני הילדים החל הוא לנגן "ווי 
וואנט משיח נאו" וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו 
מפליא,  ובאופן  עזות  בתנועות  הכיוונים  לכל  הק' 

למשך כמה דקות. 

השואבה  בית  לשמחת  המביאים  געגועים 
בבית המקדש!

משיחת ליל ג' דחג הסוכות ה'תנש"א:

והעיקר הוא – שבלילה זה יוסיפו בשמחת בית השואבה 
לגבי כל שמחות בית השואבה שלפניו, ועד להוספה שבאין ערוך, 

גילוי השמחה שלמעלה ממדידה והגבלה. 

אשר  ומיד,  תיכף  צדקנו  משיח  ביאת   – העיקר  והוא  עוד 

יום שלישי ח"י תשרי ב' דחוה"מ סוכות

שמחה - מביאתו של משיח
יהודים תהי׳ שמחת  והעיקר — שדואגים לכך שבכל מקום שישנם 
בית-השואבה. דמכיון שכל בני ישראל צריכים להיות ביחד, הרי אחת 
מהשתים – או שהוא מביא אותם אליו, או שבאם אינם באים אליו הרי 
הוא נוסע אליהם, ועורך אתם ביחד את שמחת בית השואבה. ומביא 
ובשורות  משמחים,  וענינים  שמח,  וניגון  שמחה,  אתו 
כבר  שמשיח  העיקרית  הבשורה-טובה  כולל  משמחות, 

בא!...

גדולה, השמחה  ושמח בשמחה הכי  רוקד  וממילא מובן, שאז הוא 
ואדרבה —  ובאופן שאינו מתבייש בריקודו,  פני משיח צדקנו!  דקבלת 

הוא רוקד ״לעיני כל ישראל״, לקבל פני משיח צדקנו.

וכשמישהו שואל אותו: ״וואס עפעס מיט אמאל״, מה פתאום אתה 
רוקד כ״כ, ״לשמחה מה זה עושה״?! — הוא עונה, או שאלו העומדים 
מסביבו ויודעים על כך עונים: ״וואס הייסט״, וכי אינך יודע מה 
ומיד  ותיכף  הגיע!  כבר  שמשיח  בעיתונים  כבר  שנכתב 
״עם  ל׳נסיעה׳  כלל ישראל  כולנו בתוך  ולוקח את  לכאן,  הוא מגיע 
ענני שמיא״ לארצנו הקדושה, ולבית המקדש השלישי – לערוך שם את 

שמחת בית-השואבה!...

משיחת ש"פ וילך וא"ו תשרי תשנ"ב – בלתי מוגה

תמונה נדירה של אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • אלול תנש"א



"אחכה לו בכל יום שיבוא", הן אם אומרים זאת בדיבור 
למשיח  מחכה  יהודי  כל  בוודאי  שהרי  במחשבה,  או 
געגועים  הם  אלו  שגעגועים  ומכיון  למשיח  ומתגעגע 
ד"אתם קרויין אדם" על שם "אדמה לעליון" – בניו של 
הקב"ה, הרי מובן שזה מתקבל ופועל גם אצל הקב"ה 
– העליון -ו"עד מתי"?!- וממילא ממשיכים את שמחת 

בית השואבה בעזרה שבבית המקדש השלישי!

מערער  "אלץ   – אחד  ברגע  הגאולה  הקדמת 
געשמאק"

משיחת ליל ה' דחג הסוכות תנש"א:

ועוד והוא העיקר שתהי' העשי' העיקרית – הגאולה 
דורנו  ונשיא  צדקנו  משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית 
בהמשך  לרקוד  ממשיכים  ממש  ומיד  ותיכף  בראשנו, 
להיותנו עתה כאן – בנערינו בזקנינו . . בבנינו ובבנותינו" 

ובשמחה ובטוב לבב, עם ענני שמיא!

וההמשך בזה יהיה עוד בלילה זה ממש, ו"לא עיכבן 
בעוד  תוקדם  שהגאולה  ככל  אשר,  עין",  כהרף  אפילו 
מערער  )"אלץ  מענג  ויותר  קרוב,  יותר  זה  הרי  רגע 
 – בגרמנית  שאומרים  )כפי  מבורך  ויותר  געשמאק"( 

"ווישנוציער"(. 

"ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה עליו"
משיחת ליל הושענא רבה תשנ"ב:

בנוגע לדורו של אדמו"ר הצ"צ מצינו שנשיא דורנו 
ברשימותיו אודות תולדות הצ"צ – מתאר כאו"כ מבניו 
הנתינת  ישנה  שמזה  לומר  ויש  "אדמו"ר"!  בתואר 
את  לקחת  ישראל,  כלל  בתוך  מאיתנו,  לכאו"א  כח 

ה"רחבות" וה"התפשטות" דהתואר אדמו"ר!

כשאומרים  ורעדה  חיל  נאחזים  שלכאורה,  ואף 
מילה זו )"ווערט מען דאך דערציטערט אס מ'זאגט דעם 
ווארט"(, הרי, במה דברים אמורים ללא הקדמת הימים 
שאז  דיו"ט,  ההקדמה  לאחר  בעמדנו  משא"כ  טובים. 
מסדרי  ציווי  )ע"פ  להקב"ה  בתפילתו  יהודי  כל  אומר 
גדול  הכי  הענין  את  הזקן(  אדמו"ר  ובתוכם  התפילה, 
שהוא גם הפלא הכי גדול – "ויתקיים בנו מקרא שכתוב 
מאתנו  בכאו"א  שיתקיים  היינו,  הוי'",  רוח  עליו  ונחה 
מה שנאמר בנבואה על משיח צדקנו! ובפרט כשמדובר 
אודות יו"ט סוכות, שאז תפילה זו נאמרת לא רק פעם 
אחת, אלא כיון שגם סיום החג הוא יו"ט, שמיני עצרת, 

הרי כל יהודי אומר תפילה זו כמה פעמים.  

נשיא דורנו - משיח צדקנו
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  שיחת  סיום  לקראת 
את  הרבי  הזכיר  תש"נ  סוכות  דחוה"מ  בד'  שליט"א 
גודל מעלתה של פגישתם  פתגם אדמו"ר הזקן אודות 
של יהודים יחדיו )בהתוועדות חסידית( ואיחל שנמשיך 
את פגשה הנוכחית )תפילת מעריב והשיחה שלאחריה( 
בגאולה וכשהזכיר הרבי את הפתגם אמר שפתגם זה 

נתגלה "ע"י משיח, ע"י נשיא דורנו".

ביחד  שהולכים  התבטא  השיחה  בהמשך  כן  כמו 
בראשנו"  והוא  דורנו  נשיא  עם   – צדקנו  משיח  "עם 

לאה"ק ולירושלים וכו'. 

"קרייזי". והפעם: אבאוט משיח! 
כאשר כ"ק מו"ח אדמו"ר יצא עם הקריאה "לאלתר לגאולה", היה זה בפרסום 

גדול, כך שכולם ידעו שהרבי מליובאוויטש מרבה לדבר אודות משיח.
יורדים להגיע  וכאשר עברו בתחנה שבה  יהודים ברכבת,  נסעו שני  – פעם 
מליובאוויטש.  הרבי  גר  כאן  לחברו:  ואמר  מהם  אחד  נענה  הרבי,  של  לביתו 
שאל אותו חברו מי הם ה"ליובאוויטש'ערס"? והשיב לו – בפשיטות – אלה הם 

היהודים שמאמינים במשיח!...
•

טענת-שוטה  זכורני  לכן,  קודם  ועוד  שבליובאוויטש  לליובאוויטש  בואי  מיום 
דורות של  וחצי  וששה  שיחות  ארבעים שנה של  יש  נ"א-ב'-ג'-ד',  "לפני  מצויה: 

ליובאוויטש".
אז אוקיי. בואו נצא למסע יד-ביד ונבדוק את אותם "ארבעים שנה של שיחות 

ושש וחצי דורות של ליובאוויטש".
נתחיל בתזכורת קטנה. הבה ונזכור ששנות הנפלאות באו בהמשך ישיר לעשור 
שלם של שנות הממ"ים )לתועלת מי ששכח את ראשי התיבות: ביאת משיח, גילוי 
משיח, דברי משיח, מלך המשיח וכו'(. כטעימה קטנה מחינוך חב"די של  שנות 

המשיח הללו, נעתיק בזאת קטע משיחה:

 לכאורה, יכול מישהו לטעון: היתכן, כאשר רוצים לפעול על הזולת - צריכים 
לו "שלום עליכם", ולשאול  "ג'נטלמן"... לכל לראש צריכים לתת  להתנהג כמו 
דּו",  יּו  דֹוּ  "הַאו  דוקא:  המדינה  ובשפת  מרגיש,  אתה  ואיך  שלומך  מה  אותו: 
ואח"כ להתעניין בשלום אשתו ובני ביתו, לשאול אותו כיצד מתנהלת פרנסתו, 

עני אודות  עמו  לדבר  להתחיל  ואח"כ  וכיו"ב,  לעשות,  מתכונן  ומה  עשה  ־מה 
ני יהדות, החל מאל"ף בי"ת של יהדות, עד שיגיע ל"אחרית הימים", "ָאט ָאט 

קומט משיח"...
. . אבל להתחיל לצעוק "משיח נאו" - הנהגה מוזרה היא זו... אדרבה - טוען 
הוא: "דברי חכמים בנחת נשמעים", בישוב הדעת ובמתינות )"סטַא טעטשנע"(, 
"עקב בצד אגודל", וא"כ, איזה רושם על הזולת - טוען הוא - תעשה הצעקה 

"משיח נאו"?!...
הנה לאמיתו של דבר - ההיפך הוא הנכון: אדם נורמלי לחלוטין - לבוש כאדם 

־נורמלי ומדבר כאדם נורמלי כו', ולפתע מתחיל לצעוק "משיח נאו"... דוקא הנה
גה כזו היא היא זו שפועלת ומעוררת אצל הזולת את הפנימיות שבו, שלאמיתו 

של דבר, גם נפשו צועקת "משיח נאו!"...
דילגת? אז לא, תחזור שוב. כל מילה הכרחית עבורך, להבנת העניין. אלו, אלו הן 
השיחות של המ"מים, בהם מכין אותנו הרבי שליט"א לגישה של חב"דניק למונח 

משיח והיציאה שלו עם המסר לעולם.
נכון, "לבוש כאדם נורמלי ומדבר כאדם נורמלי". אך משום מה - לא נראה לי, 
שאי-מי מקהל החסידים ששהו באותה התוועדות מצא לנכון ביציאתו את 770 
מהוראות  חלק  אכן  זו  מההתוועדות.  ההוראה  זו  לא   – מחלצותיו...  את  להיטיב 

היציאה, אך לא זו הגישה.
דא"ח"  "לומדי  המוני  לעיני  טלוויזיה  מכוכב  שיר שמקורו  לנגן  התופעה  אכן, 
משכונות בורו פארק ווליאמסבורג שהגיעו ל'כוס-של-ברכה', נובעת אך ורק מהכרה 

זו כי "אין כמוך בעולם".
כמו-כן, לנגן במשך שעה וחצי ניגון אחד ויחיד: "ווי וואנט משיח נאו", מגיע 
רק מעמדה כזו של "שיגעון". כמה מתבקש שאחרי כזו סיטואציה התבטא הרבי 
־שליט"א באוזני ר' אלימלך ניימאן העסקן חסיד גור )ציבור החרדי אמרנו?(: "אומ

רים עליי שאני קרייזי אבאוט משיח"...
הכל נובע מאותו "שער הייחוד והאמונה", אותו וידעת מוסקבה, אותו "סה"כ – 

אין עוד מלבדו".
אותה חב"דיות אותנטית, שלא מסמפטת אף מונע-ומעכב בדרכה ולא נותנת 

לאף חוצץ כנגדה בהערכה הנשגבה למנהיג, נשיא הדור מלך המשיח שליט"א.
"עניינים טאקע פון אורות דתוהו, אבער אין כלים דתיקון".

הליובאוויטשית"  ב"שיטה  קטנות  תזכורות  וכמה  קצרה  סקירה  לאחרי  כעת, 
ו"בארבעים שנה של שיחות", צריך לחיות ללמוד ולהתעצם עם גישת ה"אין עוד 
והוראות  לשיחות  בבטחה  לגשת  ניתן  הליובאוויטשי  ו"האופן המתקבל"  מלבדו" 
של שנות הנפלאות ולפעול באופן של "עניינים טאקע פון אורות דתוהו, אבער אין 

כלים דתיקון".
־וגם כשהגענו לשלב הזה בתשנ"ג, כאשר מלך המשיח עודד בעוז את קבלת מל

כותו על ידי העם, דומני שלא נתלו על דלתות בית משיח מודעות "הכניסה לזרים 
...wlcc אסורה" – כפי שניתן להתרשם בקלות מקטעי הווידאו של

ואדרבה, מודעות ב'אלגעמיינער זשורנאל' באידיש צחה הקוראות לעם ישראל 
להציג בפני גדולי התורה את השאלות )התמימות כמובן( האם הרבי מליובאוויטש 
בחזקת משיח? האם הוא נביא? ]עיין בגיליון זמן שמחתנו שי"ל על ידינו בשנה זו[, 

וקצרה היריעה מהכיל דוגמאות נוספות רבות. 
"ליובאוויטש" אינה מתביישת ח"ו בכך, אדרבה: אשרינו שזכינו לכך!...

משיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשמ"ה.


