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מפני קדושת המועד

"השיחה הידועה"
כ"ק אדמו"ר  הגדיר  אלו  במילים   - הידועה"  טענתי בשיחה  זו  "הרי 
ר' רמי אנטיאן ע"ה(,  )במענה קודש אל  מלך המשיח שליט"א עצמו 
את שיחת כ"ח ניסן תנש"א - כעניין יוצא דופן וידוע. גם היום קרוב ל30 
שנה לאחר אמירתה משמשת שיחה זו כאבן יסוד בחיים של כל תמים 
וחסיד. הבה נרענן קצת את הזכרון ונתחבר לאירועי שיחה נפלאה זו 
במטרה להתעצם עם דרישת כ"ק אדמו"ר שליט"א לפעול בכל הכוח 

והיכולת להביא את משיח צדקנו בפועל ממש:

לאחר  העולם  לחלל  נורתה  זו  פתאומית  שיחה 
אדמו"ר  כ"ק  מציון  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  חזרת 
שחשף  למה  מתוודעים  אנו  היומנים  בא'  הריי"ץ. 
לאוהל  בסמיכות  )מהבחורים ששהו  א' התמימים 
בשעה שכ"ק אדמו"ר שליט"א הי' שם כדי להפעיל 
אדמו"ר  כ"ק  יצא  "כאשר  וכיו"ב(:  החימום  את 
באופן  הק'  פניו  האירו  היום,  מהאוהל  שליט"א 

נפלא כשלהבת אש, עד שאף א' לא היה יכול לגשת אליו...".

על 'המקיף הכללי' דבית משיח ברגעים היסטוריים אלו אנו קוראים 
סופה(  לקראת  )ובפרט  כללה  "השיחה  ואנ"ש:  התמימים  ביומני 
המתח  את  למשש  הי'  ניתן  וכמעט  ביותר,  מיוחדות  התבטאויות 
זכורה  לא  שמעולם  השיחה  אמירת  בשעת  בו  שרוי  הי'  שהקהל 
וחזק,  גדול  בקול  לדבר  החל  שליט"א[  אדמו"ר  "]כ"ק  כדוגמתה", 
והמחזה הי' מאויים, מבהיל ומרטיט, ובפרט בעת שאמר את המילים 
שהוא - כ"ק אדמו"ר שליט"א - כבר עשה הכל, ונותן זאת להנמצאים 

פה", "אין לתאר ואין לשער איך הי' נראה הקהל במשך השיחה 

ולאחרי'".

והנה הדברים הנוקבים שהשמיע כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה )ע"פ 
סרט הקלטה, בתרגום ללה"ק(:

עשרה  שמתאספים  מצב  מגיע  כיצד  גדולה:  הכי  תמיהה  "מתעוררת 
יהודים יחד, ומבלי הבט על כל העניינים הנ"ל, עדיין לא הביאו את 
ולאחר מכן אבוא  וכלל!  כלל  אינו מובן  הכי  דבר  זהו הרי  משיח?!... 
)"וועל איך קומען צוגיין"( ואחדש סברא, ישנה עוד 
יכתבו  ובמילא  התוועדות,  ועוד  עניין,  ועוד  שאלה 
זאת עוד פעם, ואח"כ יהיו מתמידים שיאחזו זאת 
דערביי  )"און  נשאר  זה  ובכך  שנכתב,  מה  ויזכרו 
ורחמנא ליצלן אינו מופרך )"סאיז  בלייבט דאס"(! 
דאך רעכט"( שהיום בלילה עדיין לא יבוא משיח, 
ומחרתיים  משיח,  יבוא  לא  מחר  שגם  מופרך  ולא 

לא יבוא משיח…

"ואמנם צועקים - ומצווים שיצעקו - "עד מתי" וכו'; באם היו צועקים 
באמת ומתכוונים באמת, אזי דבר וודאי הוא שמשיח הי' מגיע כבר 

מזמן, יחד עם הגאולה האמיתית והשלימה!

"מה יכולני עוד לעשות בזה - איני יודע, כי כל מה שעשיתי עד עכשיו 
- הוא להבל ולריק! לא יצא מכך מאומה! נשארנו בגלות, ויתירה מזו 

- נשארנו בגלות פנימית גם בנוגע לעבודת ה', וכמדובר כמה פעמים.

לכל  זאת  מוסר  אני  לעשות:  עוד  שיכולני  היחיד  הדבר  "במילא 
איר  וואס  אלץ  )"טוט  ביכולתכם  אשר  כל  ועשו  מכם,  אחד 

כ' תשרי ד' דחוה"מ סוכות

יהודי מתגעגע לגאולה
יהודי מונח בתמידיות בגעגועים ד"אחכה לו בכל יום שיבוא", שהפירוש בזה הוא 
שמחכים ומקווים - לא רק בכל יום אלא - כל היום, לגאולה האמיתית והשלימה ע"י 
משיח צדקנו - לכן בכל דבר הוא מוצא לכל-לראש את השייכות והקשר שלו עם 

הגאולה האמיתית והשלימה . .

 מסופר בנוגע לחוני המעגל שישן את כל השבעים שנה דלות בבל )"פארשלאפן דעם 
גאנצן גלות"(, ששמזה יש ללמוד הוראה לכל אחד שבכוחו להעביר את כל הגלות באופן 
יהודי  כל  - כמו שאדם בשעת השינה אינו רגיש בהנעשה סביבו כך  והיינו  ד"שינה", 
יכול להעביר את הגלות באופן שאינו מושפע ממנה כלל; אלא שלזה נדרש תנאי אחד - 
שההגתו תהי' כחוני המעגל וכמסופר שנקרא כן על שם שעג עוגה ונכנס לתוכה באופן 
של חני' וקביעות )"חוני"( ואמר להקב"ה "איני זז מכאן" עד שתתמלא הבקשה 

"דאלאי גלות" ו"אחכה בכל יום שיבוא", נזכה לזה תיכף ומיד ממש.

יום שיבוא" בדיבור הרי אומרים זאת  לו בכל  ואע"פ שבחב"ד לא אומרים "אחכה 
במחשבה, ובאופן ד"ראובן" ו"שמעון" - שזה נשמע ומורגש )"אז דאס ווערט דערהערט"( 

כמו ע"י דיבור ובאופן ד"שמוע בישן תשמע בחדש".

דברי משיח - משיחות ש"פ מקץ תנש"א

תמונה נדירה של אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 



קענט"( ותדאגו להביא את משיח תיכף ומיד ממש! ובאופן, 
ב"כלים  אבל  דתהו",  ד"אורות  באופן  אמנם  הם  שהעניינים 

דתיקון".

יהודים, שיתעקשו  עשרה  יימצאו  סוף  כל  רצון, שסוף  ויהי 
מוכרחים  שהם  ויאמרו  איינ'עקשן'ען"(  זיך  וועלן  )"וואס 
לפעול אצל הקב"ה, שאזי - הרי "עם קשה עורף הוא, וסלחת 
שהקב"ה  הוא  וודאי  ודבר   - ונחלתנו"  ולחטאתינו  לעוונינו 

יביא את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

הוא   - בכך  לפעול  יכולני  שעוד  מה   - זאת  למהר  ובכדי 
אשר,  רצון,  ויהי  לצדקה.  שליח  מכם  אחד  כל  את  לעשות 
כל  אתם  עשו  ולהבא  ומכאן  שביכולתי,  מה  כל  עשיתי  אני 
אשר ביכולתכם! ויהי רצון שימצאו ביניכם עכ"פ אחד, שנים, 
והוא  ועוד  לעשות,  וכיצד  לעשות  מה  עצה  שיתנו  שלושה, 
העיקר - שיפעלו )"אז מ'זאל אויספירן"( שזה יהי' תיכף ומיד 

ממש, מתוך שמחה וטוב לבב!".

וההמשך, כפי שניתן לראות גם בוידיאו, מתואר בפרוטרוט 
ביומן:

השיחה,  את  לומר  סיים  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  "לאחרי 
בכל  "אמן"  ושאגו  רגליו  על  בבהלה  לעמוד  הקהל  נשאר 
כוחם, ואח"כ התחילו לשאוג "עד מתי", ובחוזק יותר ויותר, 
וכעבור רגעים אחדים - החלו לנגן את הניגון שעל המילים 

אלו".

ניסיתי  גם אני  ביומנו על רגעים אלו:  כותב אחד התמימים 
לצעוק "עד מתי" אך לא הלך; לשוני נדבק לחכי ולא יכולתי 
להוציא הגה מפי, ובכלל נשארתי תהו'דיק במשך חצי שעה.

מיד לאחר השיחה ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה וחילק 
ורציניות  חיוורות  הק'  כשפניו  דולר  של  שטרות  ב'  לכאו"א 
מאוד. בתחילת החלוקה כשעבר הרב שנ"ז גורארי' אמר לו 

כ"ק אד"ש: "לא נגע ולא פגע".

ששררה  הגאולה  להבאת  בפעולות  העצומה  הסערה  על 
לקרוא במכתבו  ניתן   - זו  בתקופה שלאחר שיחה מרעישה 
של התמים נחמיה וילהלם אל ידידו באה"ק מיום י"ז אייר 
בזמן  לו  כתב  שלא  הסיבה  את  מנמק  בפתיחתו  תנש"א. 
בכתיבת  האיחור  על  סליחתך  את  "ראשית אבקש  האחרון: 
פה  עסוקים  שפשוט  מבין  שאתה  מקווה  אני  אבל  המכתב, 

חזק בהבאת המשיח ופשוט אין זמן".

אין מתאים מלחתום דברים אלו באיחולו של א' התמימים 
ביומנו בסיימו לתאר את אירוע אמירת השיחה:

ויהי רצון, שההתעוררות האוחזת עתה ממש בקרב כל אנ"ש 
פעולות  לידי  - תביא  כולו  והתמימים שיחיו שבכל העולם 
ממשיות, ויתגלה לפנינו מלכנו משיחנו נאו ממש בלי שום 

פשטלאך!

באופן אוטומטי
על  מתפשרת  בלתי  בעקשנות  חוזר  בהתלהבות,  מקומו  על  רקד  הקהל 
המילים שכמו הפכו לנושא המרכזי של הכינוס – "יחי אדוננו מורנו ורבינו 
הכריז  השירה  את  לקטוע  שאולץ  המנחה,  ועד!".  לעולם  המשיח  מלך 
בקול את ההכרזה כשהוא מוסיף ש"עם מסר זה צריך לצאת לעולם כולו". 
הוא מזמין את אחד הכהנים שנוכח במקום לשאת ברכה לכבודו של מלך 
המשיח, והלה נעמד חיש על הספסל כשבסיום הברכה חוזר וזועק הוא 
הנואם  את  מזמין  המנחה  בשאגה.  אחריו  עונה  כשהקהל  ההכרזה  את 
הבא בתור, המעורר על כך שהרבי כעת מפקיר כביכול את עצמו ואת כל 
ינצח... וצריך ללכת בכל  העבודה של ליובאוויטש, אך ברור הוא שהוא 
מקום ולפרסם את בואו של משיח צדקינו. את דבריו הוא חותם - איך לא 

- בהכרזה הנ''ל. יחי . . לעולם ועד.

לא. אין זה תיאור מעצרת הגאולה מכיכר רבין, אף לא מהמעמד באצטדיון 
כינוס  תשנ"ג.  מר-חשון  לז"ך  אור  ראשון,  מיום  הוא  התיאור  גן.  ברמת 
המשמחת  הידיעה  התקבלה  המרכזי  הבאנקעט  של  באמצעו  השלוחים, 
ש"כ"ק אדמו"ר שליט"א יוצא אל הבאנקט". את התיאור על מה שהתחולל 
באותם רגעים בבית רבינו - שאכלס באותה שעה את שלוחי אדוננו כשהם 
ישובים ליד שולחנות ערוכים - ניתן לשמור פעם אחרת, עיקר הענין הוא 
שבשעה 10:42 ''יצא כ''ק אדמו''ר שליט''א אל המרפסת . . ובאופן אוטומטי 
החליף הקהל את הניגון ל''יחי . . מלך המשיח לעולם ועד'' וכ''ק  אד''ש היה 
נראה מאד מלכות'דיק, הוא סקר את הקהל . . ועודד את השירה בראשו הק' 
. . כעבור ארבע דקות החל לעודד בחזקה יותר במהירות ולכל הצדדים, ימין 
. . המעמד נמשך כשש  ושמאל קדימה ואחורה והשירה הרקיעה שחקים 

דקות ובסיומו הורה כ''ק אד''ש לסגור את הוילון".

ההמשך לזה, נכתב למעלה. אכן, לאחר רקע שכזה הפשטות זועקת. וכי 
לא פשוט וברור לכל מי שנוכח היה באותו מעמד, שהדבר הפשוט אותו 
"ובאופן  להחליף  הוא  המרפסת  אל  אד''ש  כ''ק  יציאת  בעת  לעשות  יש 

אוטומטי" את השירה לשירת יחי?

את  בעוז,  לשיר  ממשיכים  אוטומטי"  "באופן  שכאלה,  עידודים  ולאחרי 
הכהן  גם  כמוהו  המנחה,  נפש.  במסירות  הרבי  עודד  עתה  שזה  השירה 
שמברך את כ''ק אדמו''ר שליט''א אינו זקוק לבנות פלפול שיסביר מדוע 
ולמה צריך להכריז, ועוד בכזו צעקה את שמונת המילים. זו הנחה פשוטה, 

בכזה רצף של אירועים.

ננסה לחשוב מה עובר בראש לכל שליח כשהוא יוצא מכינוס שכזה אל 
בני עירו. על איזה רבי הוא צריך לספר להם ואיזה תוכן הוא צריך להעביר 

להם.

*

קצת אחורה בזמן, אל השנים שבסמיכות לשנת תש''א. נשיא הדור דאז, 
כ''ק אדמו''ר מהוריי''צ יוצא בקריאת קודש אודות הגאולה. בארבעה קול-
זועק  והקדושה''  ''הקריאה  בעיתון  תדירים  ובפרסומים  מרכזיים  קורא'ס 
הוא מלב מורתח אשר כל המאורעות הקורים עם בני ישראל הינם חבלי 
משיח, מבשר הוא שחומות הגלות נשרפות וקובע את המשפט שנהפך חיש 

לסיסמא "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה".

עלעול קל באגרותיו של מלכנו )שאז מונה ליו''ר המל''ח, קה''ת ומחנה 
ישראל( מאותו הזמן מגלה דפוס הנהגה מאד ברור. אגרת אחר אגרת, ממש 
רובם המוחץ של אגרות אותה התקופה, בין אם זו אגרת הממוענת למשפיע 
כל-שהוא שתרם להדפסת ספרי  לגביר  נשלחה  ובין אם  מונטריאול  של 
קה''ת, מסתיימות בחתימה ''בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה'' )אם 
זו נכתבה בסמיכות לאיזה חג מתווספות המילים "בברכת לאלתר לתשובה 

לאלתר לגאולה, בכתיבה וחתימה טובה" או כיוצ''ב, הכל לפי הענין(.

והדבר ברור - כאשר הנשיא יוצא בקריאה ברורה, אותה הוא הופך לנושא 
המרכזי בחיי התנועה, פשוט וברור הוא שכל אגרת צריכה להיות חתומה 
ישראל''  ''מחנה  של  והסמל  בלאנק.  כל  בראש  תתנוסס  שהיא  בהכרזה, 
שמתפרסם באותה תקופה מכריז ומודיע למי הוא שייך - לאלו מה''לאלתר 

לתשובה לאלתר לגאולה''...

"באופן  להחליף  השלוחים  את  שמניעה  היא  הזאת,  הפשוטה  וההנחה 
אוטומטי" את השירה ליחי, היא זאת שמניחה לכל חסיד בקביעה ברורה 
שלא ייתכן אחרת מעתה ואילך - לאחר ששמענו בצורה ברורה בש''פ חיי 
שרה תשנ''ב מהי עבודת השליחות ולאחר שראינו )בכללות מהלך שנת 
תשנ''ג, כולל ובמיוחד -( ב'סאטעלייט', על איזה רבי העולם צריך לשמוע, 

אילו דברים צריכים להיאמר בכל מקום שמזכירים את שמו.

לחישוב- להגיע  נצטרך  לומר אחרת  ובשביל  היא ההנחה,  כך  כי פשוט 
שכלי: מדוע אחר כל זאת, ניתן להמשיך בסדר שהיה משנים-עברו מבלי 
להכניס )ובאופן טבעי( את ההכרזה בכל מקום, מצב, ניגון ונאום. נצטרך 
למצוא מתחת לאדמה הסבר כיצד ניתן לצאת החוצה ולספר אודות הרבי 

שליט"א מבלי לציין שהוא המלך המשיח שהודיע שהנה זה בא.

ל"באופן אוטומטי". לאותו מצב שמקבל את  יש להעביר את המצב  כן, 
הדברים בפשטות ונוהג על פיהם באופן טבעי. כי כאשר חסיד של הרבי, 
כותב ענין )שבוודאי שייך לרבי(, הוא מסתיים )באופן אוטומטי( בהכרזה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

במוצאי ש"פ תזריע מצורע תנש"א יצא כ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א מחדרו הק' לתפילת מעריב שהתקיימה בזאל הקטן 
ובמשך כמה דקות לפני שנכנס שר הקהל "יחי אדוננו מורנו 
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" במנגינת "זאל שוין זיין די 
גאולה" ובכניסתו עודד את השירה בידו הק', ובעומדו ליד 

הסטנדר עודד בב' ידיו הק'. דבר לא רגיל כלל )לתפילה בזאל 
הקטן(! גם אחרי התפילה עודד הרבי בידו הק' שירת ה'יחי'.


