
לימוד, מחשבה ודעת במשיח
וכו'  "וזהו גם גם הביאור בזה שישנם קשיים 
שילמדו  לפעול  שווער"  אזוי  אן  קומט  ("עס 
בתושב"כ  ומשיח  גאולה  ועניני  הלכות 
וכו', כיון שחסר  ובתושבע"פ, ויחשבו על כך 
בנוגע  בנוגע  ועד"ז  ה"נפלאות".  בראיית 
דאע"פ  משיח,  אודות  תמידית  למחשבה 
 .  . הדעת  בהיסח  באין  רז"ל "שלשה  שאמרו 
משיח", הרי ידוע הפירוש בזה שמדובר במצב 
שלמעלה מהדעת ("היסח הדעת"), וכך יכולה 
(וצריכה) להיות המחשבה אודות משיח; דאף 
שההתחלה בזה צריכה להיות בענין של הבנה 
צריך  עי"ז  אבל  והתבוננות,  בדעת  והשגה 

להגיע למצב שלמעלה מהדעת".
(משיחת ש"פ בלק י"ז (טו"ב) תמוז תנש"א - 
בלתי מוגה)

לא בגדר "גאולה העתידה"
"אראנו  היעוד  קיום   - כאמור  ועיקר,  ועוד 
נפלאות" בגאולה העתידה לבוא, אשר בזמננו 
זה אין זה בגדר "גאולה העתידה לבוא" - כי 

אם גאולה הבאה תיכף ומיד ממש, כך שהרגע 
שלאח"ז הוא כבר רגע שבגאולה!

(משיחת ש"פ בלק י"ז (טו"ב) תמוז תנש"א - 
בלתי מוגה)

צחצחו את הגופים והנשמות
ובפרט שאוחזים כבר ריבוי זמן לאחר שנשיא 
דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר הסביר שנמצאים כבר 
במצב ד"עמדו הכן כולכם", כיון שכבר השלימו 
את כל הענינים, גם ענין ה"כפתורים" - שגם 
הלבושים,  ועאכו"כ  צוחצחו,  כבר  הכפתורים 

ועאכו"כ הגופים, ועאכו"כ הנשמות!    

הזמן כבר הגיע
ובהקדמה לזה כותב שם [הרמב"ם] ש"באותו 
הזמן לא יהי' שם" שום ענינים בלתי רצויים, 
 - בפשטות  כעפר"  מצויין  "מעדנים  ויהיו 
פרנסה - עוד לפני ביאת המשיח בגלוי, כיון 
שהזמן כבר הגיע! וכבר ישנה פרנסה בהרחבה

(משיחת ח"י תמוז (תענית נדחה) תנש"א - בלתי 
מוגה)  

עניין הכי עיקרי ש־

גאולה האמיתית והשלימהגאולה האמיתית והשלימהגאולה האמיתית והשלימה
____________________________________________________

גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקופתנו זו - ימות המשיח

ב"ה || עש"ק פר' בלק, ט"ו תמוז ה'תשפ"א || גליון ס

· דבר מלכות ·

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א אוחז בידו הק' את 

הר"ד משיחת ה'דברי כיבושין' 
יום ראשון י"ח תמוז, ו(כנראה) 
גם הר"ד משיחת ש"פ בלק י"ז 

תמוז - בדרכו לציון הק'

פנינים מהתוועדות קודש כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

. . כיון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו צריך להיות באופן אחר לגמרי 
. . ועוד ועיקר - שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה 'הלכתא למשיחא', כי אם, הלכה למעשה בפועל ברגע 

שלאח"ז, כיון ש'מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל (כבר עתה למעלה, ותיכף) יגלה ויבוא משמים' ברגע כמימרא!

וע"ד המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני גאולה ומשיח - לא (רק) בתור 'סגולה' למהר ולקרב 
ביאת המשיח והגאולה, אלא (גם ו)בעיקר כדי להתחיל 'לחיות' בעניני משיח וגאולה, 'לחיות עם הזמן' דימות המשיח, עי"ז שהשכל 
ועד להנהגה בפועל  וחודר גם ברגש הלב,  וגאולה שבתורה, ומהשכל מתפשט  והשגה בעניני משיח  וחדור בהבנה  נעשה ממולא 

במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש'הנה זה (המלך המשיח) בא'.
(דבר מלכות משיחות ש"פ בלק, י"ז (טוב) תמוז ה'תנש"א - מוגה)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



השינוי בהדגשת ענין הגאולה בדורנו גופא
בהמשך להמבואר לאורך שיחת הדבר מלכות במעלה שבקביעות 'יום 
רצון'-י"ז תמוז בשבת (אז מודגשת לא רק "שלילת הענין הבלתי רצוי 
לששון  שמתהפך   - החיובי  הענין  הדגשת  גם  אלא  התענית",  דיום 
ושמחה"), וכיצד ענין זה מיוחד לפרשת השבוע - בלק, ומיוחד לשבת 
הראשונה ד'בין המיצרים', מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
ש"נוסף עילוי מיוחד (גם לגבי שאר השנים שבהם חל י"ז תמוז בשבת 

פרשת בלק) בדורנו זה".

ולאחר הקדמה קצרה מציין בשולי הגליון למבואר בזה בלקוטי שיחות 
 - תשל"ז  בשנת  נאמרה  תמוז,  לי"ב�י"ג  (שיחה  ואילך   308 ע'  חי"ח 

שקביעותה כקביעות ש"ז), בה מבואר באריכות יתירה הפנימיות של 
לגאולה  - מפני שמתקרבים  דוקא כעת  והסיבה שהתגלו  ימי הצומות 

(עיי"ש), ובהסתכלות שטחית - כפי שמבואר בשיחת הדבר מלכות.

אך לאחר עיון קל יש לבאר את החידוש שבדבר-מלכות על המבואר 
שם:

תמוז  לחודש  ביחס  שנעשה  לשינוי  בנוגע  רק  מבואר  שם  בשיחה  א. 
המעלה  את  בכללות  מבאר  כאן  בשיחה  ואילו  בדורנו,  התעניות  וימי 

והפנימיות בימי התעניות גם בדורות שלפני זה.

ב. בשיחה שם מבאר רק הענין של החסד והאהבה שבי"ז תמוז (שמתגלה 
בעמדנו בעקבתא דמשיחא), אך לא את ענין הגאולה שבו.

הגאולה  ענין  עצם  התגלה  שבדורנו  רק  שלא  מבאר  כאן  בשיחה  ג. 
 - לגאולה  גופא  זה  בדורנו  יותר  ככל שמתקרבים  אלא  אלו,  שבימים 

מודגש ומורגש יותר ענין הגאולה שבימים אלו.

וביאור העניין
ביאור בשיחה

- אשר  "המיוחדת  התוועדות ש"פ בלק טו"ב תמוז תנש"א, ההתוועדות 
כמעט כל מילה שדיבר בעת השיחות היתה בענין המשיח והגאולה!":

 ,1:35 בשעה  להתוועדות  נכנס  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
כשהקהל מנגן "זָאל שוין זיין די גאולה". לאחרי ברכת בופה"ג התחיל 
ר' יואל כהן לנגן שוב "זָאל שוין זיין די גאולה". בתחילה עודד הרבי 
לצד שמאל ביד אחת (בא' הפעמים עודד בתנועה מיוחדת - שהניף את 
ולא קמוצה כרגיל) בחוזק, אח"כ עודד לצד   - פשוטה  ידו הק' כשהיא 
גובר  רב  בחוזק  פעמים  כשש  ביחד  הק'  ידיו  בשתי  עודד  ואח"כ  ימין, 
והולך לעבר הקהל ממולו (ומובן שברגעים אלו גברה השירה ביתר שאת 

וביתר עוז), ואח"כ המשיך לעודד ביד אחת לכל הכיוונים.

שעה,  רבע  ארכה  א'  שיחה 
מהשעה 1:45 עד השעה 2:00, 
המעלה  אודות  דיבר  ובה 
בקביעות שנה זו שתענית י"ז 
ראשון,  ליום  נדחית  בתמוז 
"אראנו  בשנת  בזה  וההדגשה 

נפלאות".

באומרו  הרבי  האריך  בהנ"ל 
הוא  הכתוב  שבלשון  שאף 
"הי'  זהו  הרי  בר"ת  נקרא  שזה  כפי  אולם  נפלאות",  (ואח"כ)  "אראנו 
תהא שנת נפלאות (ואח"כ) אראנו", וזהו הביאור לזה אשר "עס קומט ָאן 
ַאזוי שווער" [= "זה בא כ"כ בקושי"] וכו' לפעול שילמדו עניני גאולה 
- כי קודם בא  ויחשבו על כך, כיון שחסר בראיית ה"נפלאות"  ומשיח 
ה"נפלאות" ואח"כ "אראנו", והאריך בזה הרבה - שצ"ל עניני התבוננות 
אלו  ענינים  בכל  שמהדיבור  כשמאחל  ומשיח,  הגאולה  אודות  ודיבור 
נזכה ל"אראנו נפלאות", וקישר זאת עם העובדה שנמצאים בהתוועדות 

באומרו שזוהי "התוועדות פון [=של] חסידים".

בסיום השיחה הזכיר את הסברא לביטול התעניות בזמן ש"אין שעבוד 
מלכיות ואין שלום" - שאז מתבטלת "שַארפקייט" [=חריפות] הגלות (אף 
שלא התקבלה בפועל, וגם לדעת רבי ש"הואיל ונדחה ידחה" - זהו רק 

כשחל בשבת), ואיחל שמזה נבוא ל"יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה" 
בגאולה, ותיכף ומיד "מראה באצבעו ואומר זה" - הנה פינחס זה אליהו 
מבשר הגאולה, והנה משה רבינו ועצמות א"ס ב"ה, וכל זה באופן של 
"ממש" - בגשמיות, "ַאז מ'טַאפט ָאן מיט די הענט" [=שממששים עם 

הידיים], וסיים במילים: "תיכף ומיד ממש".

הגאולה",  בשמחת  ושמחו  "שישו  של  הניגון  את  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
והרבי עודד בידו הימנית הק' לצד ימין בחוזק, אח"כ לצד שמאל, ואח"כ 
עודד שוב בשתי ידיו הק' והפעם כעשרים פעמים ברציפות - לעבר כל 
הקהל שמימינו, משמאלו וממולו! ובעיקר לעבר הילדים שעמדו לידו. 

הקהל ניגן בחוזק רב, ובפרט את המילים "הנה הנה משיח בא".

שיחה ב' ארכה 10 דקות, מהשעה 2:10 עד השעה 2:20, ובה דיבר בחקירה 
הבחירה  בית  הלכות  ללמוד  האם  הספק  אודות  זיך")  ("דינגן  ושקו"ט 
בשבת קודש זו, ואחרי החקירה בדבר זה אמר ששאלה זו שייכת רק אם 
מסיבה שאינה מובנת כלל וכלל לא יבוא משיח היום, ודיבר ב"שטורעם" 
אודות הגאולה שתבוא תיכף ומיד. מענין זה נכנס הרבי לקשר של המשך 
דיוקים  כמה  היו  וכן  לגאולה העתידה,  ומטו"מ  פינחס  בלק,  הפרשיות 
ו' במשנה האחרונה - באריכות. בסיום השיחה, בין  בפרקי אבות פרק 
הדברים, דיבר אודות ביהמ"ק השלישי שהוא בנוי ומשוכלל כבר עתה 
למעלה, ותיכף יגלה ויבוא משמים, וקישר זאת עם "אראנו נפלאות". 
[=ועוד  נָאכמערער  און  העיקר  והוא  "ועוד  באומרו:  סיים  השיחה  את 

יותר] - תיכף ומיד ממש".

רב  בחוזק  הק'  בידו  עודד  והרבי  אלקינו",  "הוא  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
לכל הכיוונים. הרבי הסתובב לימינו ועודד את העומדים על הבימה, וכן 

הסתובב לשמאלו ועודד בחוזק.

שיחה ג' ארכה 5 דקות, מהשעה 2:37 עד השעה 2:42, ובה דיבר בחקירה 
באב  בתשעה  הבחירה  בית  הלכות  ללמוד  האם  הספק  אודות  ושקו"ט 
בשנה זו ולמחרת ביום הצום - בעשירי באב (כל הזמן היה נשמע שזהו 
זו  ששאלה  אמר  בזה  החקירה  ואחרי  זה),  בענין  לעצמו  שקו"ט  כעין 
היא, כאמור לעיל (בשיחה ב'), רק אם ח"ו לא יבוא משיח, ואיחל שלא 
נצטרך כלל לומר "חס ושלום" כי משיח יבוא תיכף ומיד ממש, וקישר 

י"ז תמוז על סף הגאולה
י"ז תמוז תנש"א - ציר זמנים

·· לידע ולהכיר
מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות



זאת עם "אראנו נפלאות". בסיום השיחה הזכיר את דרושי אדמו"ר 
הצמח צדק - שאצלו ניתוספה (לגבי אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי) 
גם המעלה של ריבוי מראי מקומות, ודרושיו יוצאים מן הכלל שהם 
בלולים מתורה שבכתב ותושבע"פ ושאר חלקי התורה. כמו"כ הזכיר 
את הפסוק "אך צדיקים וגו'", וסיימה במילים "ועוד והוא העיקר - 

תיכף ומיד ממש".

"כי  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
ציון",  יושיע  אלקים 
בידו  בחוזק  עודד  והרבי 
הימנית הק' בתנועות של 
ולפתע  מלאים,  סיבובים 
ממקומו  הרבי  נעמד 
בידו  לעודד  כשממשיך 
התחיל  ואח"כ  האחת, 
בחוזק  הק'  כפיו  למחוא 
רב ועצום מאוד ובמהירות 
(בתחילה לפי קצב הניגון, 
יותר),  במהירות  ואח"כ 
זה  מחזה  נמשך  וכך 
למשך דקה ארוכה. אח"כ 
לעודד  הרבי  המשיך 
בתנועות  הק'  ידיו  בשתי 
ועזות  גדולות  סיבוביות 

מאוד ובמהירות,

הָאט  עולם  דער  "און 
געקָאנט  ניט  פשוט 
מיטהַאלטן" [=והקהל פשוט 
לא יכל לאחוז בקצב]... אחרי 
שתי דקות של ריקוד - הפסיק הרבי לרגע לעודד, מיד עודד שוב פ"א 
בידו השמאלית הק', ואז התיישב במקומו וכעבור רגע המשיך לעודד 
ביד זה בחוזק לכל הכיוונים. אח"כ רמז הרבי בראשו הק' לעבר הש"ץ 
ר' משה טעלישעווסקי שינגן. הלה ניגן "יהי רצון . . שיבנה ביהמ"ק", 

והרבי עודד בידו הק' בחוזק לכל הכיוונים.

שיחה ד' ארכה 5 דקות, מהשעה 2:52 עד השעה 2:57, ובה דיבר אודות 
הוראה למעשה בפועל - לימוד ענינים הנוגעים לבנין בית המקדש. 
כשדיבר אודות בית המקדש קישר זאת עם הפסוקים "אלה מסעי . . 
על ירדן יריחו . . עבר הירדן מזרחה . . עבר הירדן מערבה", ואמר 
שנבוא לאה"ק וכו' עד לקדש הקדשים באופן ד"אלה מסעי" - "מראה 
באצבעו ואומר זה", "ָאט דָאס איז די [=הנה זוהי ה] גאולה האמיתית 
והשלימה, און ָאט איז שוין דָא [=והנה כבר נמצא] משיח צדקנו, והנה 
נשיא דורנו". כמו"כ האריך בענין העליה מלמטה למעלה - אבל דוקא 

(וקישר  בפועל  עם מעשה  זאת  ובמיוחד שמקשרים  בגופים,  נשמות 
משקה  חלוקת  אודות  לדבר  עבר  ומזה  נפלאות"),  "אראנו  עם  זאת 
באומרו שאלו שהכינו קנקני משקה יעלו, כאמור, מלמטה למעלה. 
את השיחה סיים (כמו השיחות הקודמות) במילים "תיכף ומיד ממש".

ביום ראשון, ח"י תמוז - תענית נדחה, נשא הרבי לאחר מנחה שיחה 
נוספת שעסקה אף היא בעיקר אודות ביאת המשיח:

דיבר  ובה   ,5:10 השעה  עד   4:50 מהשעה  דקות,   20 ארכה  השיחה 
בעיקר אודות ביאת המשיח ועל זה שעדיין לא בא, הרי כבר סיימו את 
צחצוח הכפתורים ונשאלת השאלה ומתחזקת עוד יותר הזעקה ("דער 
הגאולה  ענין  אודות שייכות  דיבר  "עד מתי?!". בהמשך  געוואלד") 
לתענית י"ז תמוז - נדחה ואודות שייכות ענין זב לחודש תמוז - חודש 

הגאולה, ושייכות כל הנ"ל לפרשת השבוע. 

בהזכירו  ממש,  עכשיו  המשיח  ביאת  מופלאים  ביטויים  היו  כמו"כ 
אודות אלו שבמקום מסויים 
להתפלל  צריכים  עדיין 
מנחה - שלא יצטרכו לקרוא 
שם  יודיעו  ומיד  קריה"ת, 
בא,  וכבר  בא"  זה  ש"הנה 
לומר  גם  יצטרכו  וממילא 
עניני  כל  מנחה  בתפילת 
אודות  דיבר  כמו"כ  שמחה. 
השלושה ימי שמחה וקדושה 
("חזקה") של ט"ו-ט"ז-טו"ב 
תמוז, ושלכן יחלקו לכאו"א 

שלושה שטרות של דולר, והאריך בענין הבטחון הכתוב על הדולר, 
ואת ענין הבטחון קישר עם ענין הדעת המובא בסיום  ספר הרמב"ם 
"כמים לים מכסים", ובהתחלתו "לידע שיש שם מצוי ראשון". את 

השיחה סיים באומרו: "ועוד והוא העיקר - תיכף ומיד ממש".

יום שני, י"ט תמוז, 2:17 לערך בצהריים:

הרבי יצא לנסוע אל האהל כשבידו הק' החזיק את ה'ראשי-דברים' 
משיחת יום אתמול לאחרי מנחה כשעוד שני דפים היו מצורפים ביחד 
עם הר"ד ואולי הוא הר"ד משבת קודש (- ראה תמונה בעמוד השער).

יום רביעי, כ"ז תמוז:

קונטרס  בלה"ק"  הנחות  "ועד  ע"י  לאור  יצא  מנחה,  תפילת  לפני 
משיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (מוגה) דש"פ בלק, טו"ב 
נכתב  דבר'  ב'פתח  קה"ת).   - החסידים"  "אוצר  מערכת  (ע"י  תמוז 
שהשיחה הינה "ע"ד המעלה די"ז תמוז שחל בשבת, דחיית והפיכת 
ובהדגשה  המשיח,  לימות  והכנה  מעין  ולשמחה,  לששון  התענית 
יתירה בשנה זו, תהא שנת נפלאות אראנו; והתעוררות ע"ד ההוספה 
בלימוד התורה בעניני משיח וגאולה ובנין ביהמ"ק השלישי". ה'פתח 

דבר' נושא את התאריך: "יום ג' פ' פינחס, כ"ף תמוז".

"העיקר שידברו במשיח"
בקשר עם י"ב-י"ג תמוז:

הרב ר' יעקב יהודה העכט ז"ל היה מספר מה ששמע מיבדלחט"א הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א כי "באותם ימים שהוא נכנס לרבי הריי"ץ 
נ"ע, ברחוב ברחוב היה כל הרעש סביב הקריאה "לאלתר לגאולה". הרבי הריי"ץ נ"ע שאל אז את הרבי שליט"א "מה מדברים ברחוב", 
והרבי שליט"א התחמק מלענות. כך חוזר ונשנה כמה פעמים. לבסוף, כשלא יכל 'להתחמק' עוד, אמר הרבי שליט"א: "מדברים ברחוב 
שהרבי החליט על עצמו שהוא המשיח". ענה לו הרבי הריי"ץ נ"ע: "מה איכפת לי - העיקר שבינתיים מדברים על האמונה במשיח"... 

(שבועון כפר חב"ד גל' 507 - לקראת יו"ד שבט תשנ"ב)

שחרית. דפי ההפטרה בידו הק'

בכניסה לתפילת מנחה

אמירת 'דברי כיבושין'



והלוחות,  הארון  מיקומם של  אודות  ודיברנו  במונית,  נסעתי  פעם 
וכשיבוא  אותם,  מצאו  לא  וארכיאולוגים  לאדמה  שקבורים מתחת 
לתאר  יכול  "אתה  ואמר:  התלהב  מאוד  הנהג  זאת.  נגלה  משיח 
לעצמך מה יהי' כשימצאו אותם?" עניתי: "כן, זה יהי' דבר שיצא 
מגדר העולם"! לעומתי הוא שאל: "אתה יכול לתאר לך כמה כסף 
זה יעלה?"... רואים שאדם יכול להסתכל על דבר כה נעלה ורוחני 

כמו בהמה - כסף.

מהקב"ה  לבקש  צריכים  הרבי,  על  מסתכלים  שאנו  כזה,  בזמן 
בבוקר, באופן כללי ובפרט ביחס שלנו לרבי, שיהי' "זוקף כפופים". 
את  נראה   - כ'ארץ'  דברים  לראות  שבמקום   - אותנו"  "שיזקוף 

ה'שמים' שבזה.

וכפי שהמגיד  הוא איש אלוקים.  - אך  ודם  הוא אמנם בשר  הרבי 
אמר על הבעש"ט, שבאם לא הייתי רואה זאת בעיני הגשמיות, לא 
הייתי מאמין שהוא ילוד אשה. כך כל הדברים שאנו מסתכלים על 

הרבי, צריכים להסתכל באופן של 'שמים'.

רופאים  יש  בעיניים בהמיות: בשל המצב הגשמי  אפשר להסתכל 
וכו'. אך בעיניים רוחניות אנו מבינים כי כל מה שקורה עכשיו ה"ז 
חלק מ"חבלי משיח", שכן הרבי אמר ש"הגיע זמן גאולתכם", כך 
עובר  והחולי שמשיח  היסורים  הם  עכשיו  מה שקורה  כל  שכמובן 

זאת  מבקשים  שאנו  לא  מגיע.  שהוא  עד 
ח"ו - אנו רק מפרשים את מה שקורה, היות 
שכל  שבזה,  ה'שמים'  את  לראות  וצריכים 

מה שקורה הוא רוחני.

"זוקף  בתפילתנו  אנו,  זאת,  עם  יחד  אך 
זאת  נראה  כי  כפופים", מבקשים מהקב"ה 

בעינינו הגשמיות... 

בא' מהשיחות האחרונות שהגיה הרבי לפני 
כ"ז אדר (משפטים נ"ב), דיבר בענין "וכתתו 
ארה"ב  בין  לאתים", שמה שקרה  חרבותם 
של  הנבואה  מימוש  ה"ז  המועצות  לברית 

המשיח,  מלך  הוא  לכך  שהגורם  הוסיף  אף  והרבי  הימים,  אחרית 
וע"י ההכרזה של נשיא הדור שאמר בדיבור: "הגיע זמן הגאולה" 
- התאחדו אומות העולם לעשות שלום. והרבי הוסיף: ש'הצהרה זו 
התקבלה ב-UN, השוכן באותו מקום שמשיח הדור נמצא, ולא רק 
באותו מקום, אלא גם בסמיכות לאותו זמן - קרוב ליום יו"ד-י"א 

שבט, יום הנשיאות של הנשיא של דורנו.

כ"ז תוצאה ישירה מהפעולה של הרבי בעולם, אף שבעיני בהמה 
אפשר אולי לא לראות כך...

*

בזמן  כחסיד!  להסתכל  צריכים   - לרבי  שקרה  למה  הנוגע  בכל 
כזה חסידים הולכים עם שני דגלים: א. "הגיע זמן גאולתכם", וב. 

התביעה - "טוט אלץ וואס איר קענט".

באמצע  ולפתע  התוועד  כשהרבי  שזוכר,  למי  תשכ"ד,  בשנת 
ההתוועדות הפסיק ואמר כמ"פ "נו", וכעבור 10 דקות אמר הרבי 
שבאם ה'עולם' הי' אומר 'לחיים' על יציאת היהודים מרוסי' אז כל 
זאת...  הפסידו   - אמרו  לא  וכאשר  יוצאים,  היו  שברוסי'  היהודים 
כשהרבי אומר היום: 'נו', הוא תובע משהו. וכמו בגשמיות, כאשר 
אדם נמצא בחדר וזקוק לחמצן, ואנשים בחדר יושבים ולא מבינים 
את רצונו, רק בוכים ולא נותנים חמצן... הוא אומר להם: לא איכפת 

לי שאתם מצטערים - תביאו חמצן;

אותו הדבר כאן: אפשר להתפלל, ללמוד; אך הדבר העיקרי שהרבי 
אמר - "שכל אחד יעסוק בעניני משיח". זה מה שיבריא את הרבי!

מ-200 יותר  קצת  לפני  בתקמ"ז,  שארע  מה  על  בלקו"ד  מסופר 
שנה. החורף התחיל מוקדם והרבה מהחסידים שבאו לאדמו"ר הזקן 
נחלו, עד ששכבו במצב קריטי. החסיד ר' פנחס רייזיס סיפר: באתי 
לאדמו"ר הזקן ואמרתי לו שיש הרבה חסידים חולים. אדמו"ר הזקן 
נשען על ידיו והי' בדביקות למשך זמן, ופקח את עיניו ואמר: "תורה 
זה אש, 'אש דת למו', החמימות של התורה תשרוף איתה את האש 
שהגיע מהקרירות. תאמר לכל החולים שיבואו להקפות בשמח"ת, 
סיפרו  וכולם  העיירה  בכל  מיד  התפרסם  הדבר  יתרפאו".  ועי"ז 

ש"אדמו"ר הזקן אמר שהחולים יבואו לבית הכנסת להקפות".

המתנגד,  דודם  בבית  שהו  וחתנו  בניו  שני  עם  משה  ר'  החסיד 
זקן תלמיד  יהודי  כשכולם קדחו בחום גבוה. דודם, ר' אייזיק, הי' 
חכם גדול ומתנגד, וכשרצו ר' משה ובניו ללכת לביהכנ"ס - גער 
בהם "הכיצד יכולים אתם ללכת לבית הכנסת. "מצוה הבאה בעבירה 
היא". מדובר כאן בפיקוח נפש גמור, שהרי בקור הנוכחי ודאי שלא 
תוכל אתה, ר' משה, שאתה יהודי מבוגר - להלחם עם המחלה, וח"ו 

וח"ו... אתם הורגים את עצמכם!"

גם כשבאו ר' פנחס וחבריו כדי לקחת את ר' משה ובניו לביהכנ"ס 
- יצא לעברם ר' אייזיק וכשכולו אש להבה 
גער בהם: "הסתכלו על ר' משה איך שהוא 
יצא  רק  אם  לזוז.  יכול  ובקושי  הכרה  חסר 
אמר  פנחס  כשר'  אך  ימות!"   - החוצה 
 - לבוא"  צוה  הזקן  ש"אדמו"ר  לצעירים 

החלו לרקוד.

ר' אייזיק החל שוב לזעוק שהדבר נוגד את 
ומימרות  גמרות  מיני  מכל  וציטט  ההלכה, 

- אך לשווא.

אומרים  שהרופאים  סיפר  עצמו  משה  ר' 
בהיכנסו  אך  שעות,  כמה  רק  לו  שנשארו 
לידו  עומד  חתנו  אשר  וראה  השני  לחדר 
החסיד  הוא  בעצמו".  "מתבייש  הוא  אשר  אמר  שיקחוהו,  וממתין 
הגדול והמבוגר אמונתו בספק, ואילו אצל הצעירים הללו אין שום 

שאלות...

ניגוני  ומתוך  אייזיק,  לר'  לו  עזרו  לא  ה"רוצחים"  צעקות  לפועל, 
המשך  הזקן.  אדמו"ר  של  הכנסת  בית  לעבר  כולם  יצאו  שמחה 
הסיפור ידוע, איך שכולם נרפאו ור' אייזיק עצמו הפך לחסיד גדול.

גם היום אנו הולכים וצועקים "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח 
לעולם ועד", ואנשים סביבנו צועקים: "משוגעים אתם" ומצטטים 
גמרות וכו'. אך לנו אסור לשכוח דבר אחד: כמו שאז ראו כולם ניסים 
ונפלאות עד שר' אייזיק עצמו הפך לחסיד - כך היום נראה ב"הגיע 
בשמחתנו.  עמנו  יחד  וירקוד  יצעק  העולם  וכל  גאולתכם",  זמן 

כששני יהודים נפגשים, שואלים הם אחד את השני: "מה יהי'".

יודעים  שיהיה  מה  את  שהרי  לשנות,  צריכים  הזה  המשפט  את 
אנו: הרבי הרי הבטיח שהוא יגיע ורק צריכים לזרז את בואו. מה 

שצריכים אנו לשאול זה רק "מתי זה  יהיה"...

והתשובה לכך היא: שככל שנעסוק יותר בעניני משיח ונגרום לעוד 
ממש  בקרוב  ונוכל  בואו,  את  נקדים    - בו  שיאמינו  אנשים  ועוד 
לזכות ולראות בעיני בשר את הרפואה השלימה של הרבי ולצעוק, 
'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם  עם כל העולם כולו, 

ועד'".
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