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 ב"ה

 פתח דבר
הננו מוציאים לאור קונטרס "על סף הגאולה" הכולל השיעורים שנמסרו 

בנושאים חשובים שהזמן גרמא, המחזקים את אמונתנו הבטוחה  בישיבתנו הק'
שכ"ק רבינו מנהיג אותנו וחי איתנו בענינינו הפרטיים היום בכל התוקף, ואשר הוא 
הוא המלך המשיח ש"מנחם שמו", ואשר תיכף ומיד ממש יתמלא נבואתו הברורה 

 ש'הנה זה משיח בא'.

ל חיילי בית דוד כ'נרות ויה"ר שנצליח למלא את תפקידנו, תפקידם של כ
             : תו של משיחנו וכולם יכריזולהאיר', ונראה בקרוב דעם זיס'ן סוף, התגלו

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

 

 הנהלת תו"ת

  ר"ח תמוז "חודש הגאולה",

 כל(בלאות פנת שהא תי' הה'תשפ"ב )

 "שמאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אד

 ברינוא, צרפת.





 

 ב"ה

Yechiva Tom’hei Tmimim Loubavitch  –  France 
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 צרפת -ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש 
 נבג"מ זי"ע שניאורסאהןמיסודם של כ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער ובנו כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק זצוקללה"ה 

 מליובאוויטש בנשיאות כ"ק אדמו"ר דליובאוויטש רבי מנחם מענדל שניאורסאהן שליט"א
 

 חודש הגאולה, תשפ"ב -ר"ח תמוז 

 לכבוד התמימים שיחיו

 

 בעמדנו בימים הסמוכים ליום ג' תמוז על כל אחד מאתנו לעצור ולהתבונן במה שזה אומר לנו.

בו לא זוכים לראות באור פני מלך חיים זה ביום זה התחיל ההעלם והסתר הקשה ביותר מימות עולם 
 עשרים ושמנה שנים!

שצריך להיות בכל יום  -בודאי שאצל כל אחד מאיתנו בהגיע יום זה מתעורר שוב  ביתר שאת הרגש 
שנמצאים במצב הכי קשה, בו החשך יכסה ארץ וערפל לאומים ותובעים ומתחננים עד מתי ו"דאלאי  -ורגע 

 גלות"!

קא בד בבד צריכים להתחזק באמונה השלימה בנצחיות נשיא דורנו ושכל המצב הנוכחי ביחד עם זה ודוו
שמש בגבעון דום, שהחמה לא שקע וממשיך  -אינו ענין של שקיעת החמה ר"ל אלא כהמאורע שהיה ביום זה 

 1הרבילהאיר כמקודם ואין שום שינוי בעניין זה! כל ההסתר אינו אלא נסיון כדי שהבן חכם יחפש אב ובלשון 
 .שמבין שההסתר וההעלם אינו אלא בכדי שיבקשנו וימצאנו" את חכמת הבן להראות כדיב"שזה 

להתחזק ולחזק איש את רעהו בעניין זה וכמו שאמרו חסידים על  -במיוחד בימים אלו  -ולכן עלינו 
 אמונה.אזי, אבדה ה -הפסיקו לדבר על זה  -הפסוק "אבדה האמונה נכרתה מפיהם" שאם נכרתה מפיהם 

ולכן לא ניתן לעצמנו מנוח, ונתעקש, בעמידה על המשמר, שלא להתפעל מהחשך ולהביא את 
 ההתגלות בפועל ממש.

והאופן להתחזק בכל זה הוא ע"י לימוד השיחות והמאמרים שבם הרבי מדבר על גאולה השלימה, על 
עצם הלימוד והידיעה שמשה תכלית הבריאה, ועל ביאת המשיח, והדיבור ומחשבה תמידית על ענינים אלו. 

רבינו הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון, והוא נמצא איתנו בעולם שלנו, מעורר את ההרגש וצפי' לגאולה. 
וע"י שמדברים על זה, וחושבים על זה, זה נותן את הכחות שנוכל גם להרגיש את זה, ולחיות עם משיח, 

 שזהו הרי העיקר להרגיש את זה באמת ובפנימיות.

                                           
 מלוקט א, ע' רסט.מאמר ד"ה "בראשית ברא", תשל"ח. נדפס בספר המאמרים  1



כים לדעת שיש תכלית בבריאת העולם, והיא הגאולה, כי תכלית בריאת העולם הוא 'נתאוה הקב"ה צרי
דור השביעי ממלאים  -שהדור שלנו  2להיות לו דירה בתחתונים'. וכמו שהרבי אומר בבאתי לגני תשי"א

מגלות תכלית זאת ופועלים המשכת השכינה למטה. וכמו שהרבי מסיים את המאמר "שהרבי יגאול אותנו 
 הרוחני ומגלות הגשמי ויעמידנו בקרן אורה".

: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו אז ישיר משה", היינו שב' הענינים הולכים ביחד, 3כתוב בשירת הים
 שכשיש אמונה בה' ובמשה עבדו, אז יכולים להגיע ל'אז ישיר משה' שזה מרמז להגאולה השלימה.

שמסביר ש"ויאמינו בהוי'", הכוונה היא על השם הוי' שבעצמות, ו"ובמשה עבדו", הוא  4יש מאמר
מדריגה עוד יותר נעלית. אין לנו שום חוש ושום רגש לדעת מה זה רבי, כי אנחנו אנשים בשריים, אבל האמת 

והוא גואל הוא שהרבי הוא משה רבינו שבדור שזה יותר נעלה אפילו משם הוי' שבעצמות שהוא גואל ראשון 
 אחרון, שיבא בקרוב ויגאל אותנו.

עוד ענין ב"ויאמינו בה' ובמשה עבדו", שכדי להגיע לאמונה אמיתית בהוי' הוא ע"י משה 'רעיא 
מהימנא' שמחזק את האמונה 'שדורנו הוא דור האחרון של הגלות ודור הראשון של גאולה', ו'משיח נמצא 

 הבירורים' וכו' וכו'.ופועל כבר בעולם', ו'שכבר נסתיימה עבודת 

וגם אם אנחנו לא רואים זה לא משנה שום דבר, וצריכים לחזק ההתקשרות אל הרבי שהוא הוא ה"רעיא 
מהימנא" שנותן לנו את החיות והאמונה, וכדי להיות קשורים עם הרבי צריכים ללמוד את השיחת עוד פעם 

לנו הרגש בכל הענינים, להרגיש את זה  ועוד פעם, וע"י שלומדים את השיחות שמדברים על זה, זה נותן
ולחיות עם זה, ככל הענינים של תורה שאינם רק הבנה והשגה, אלא שהבנה יביא גם לאמונה ולרגש פנימי, 

 שכ"א מאיתנו יהיה כמו שהרבי רוצה.

 נקודה נוספת שחשוב להדגיש:

נו שתפקידו להוריד כולנו מאמינים כדבר פשוט שנשיאינו הוא נשיא הדור יחידה הכללית משיח דור
השכינה למטה, להביא הגאולה, כנדפס בכמה מהשיחות שנמצאים כבר לאחרי גמר הבירורים שמשיח נמצא 

 .6, ומנחם שמו כהר"ת של מי"ד5ופועל בעולם

, כי אין לנו שום מושג בגדלו וקדושתו, 8ג' תמוז ולא לאחרי 7לרבי אין הגבלות של בשר ודם לא לפני
, או "ויאמינו בה' ובמשה עבדו ויאמינו 9רים "מאן פני האדון ה' דא רשב"י וכו'"כמו שמבואר בכמה מאמ

ולמרות ההעלם דנכסה מג' תמוז  ,בה' שם ה' שבעצמות ובמשה עבדו שהוא למעלה משם ה' שבעצמות"
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ששבורים אנו מזה עד דיכדוכה של נפש, וכולנו הולכים להתפלל ולבקש על האוהל הק', מבקשים ונענים 
שהגיה רבינו כפשוט  11כמבואר בקונטרס 10"בית רבינו" "בית משיח" 770מובן גם הולכים כולם לב"ה, וכ

"הוא מקום  12, כי זה "בית רבינו" "ובית משיח" שנסע מקדש וישב שם770שממשיך להיות אתנו גם ב
 .14"שבו יתגלה מקדש העתיד" 13המקדש גופי' דלעתיד"

שהכרזת "יחי המלך" מוסיפה  15ע השיחה מב' ניסן תשמ"חלאחרי התפילות מכריזים יחי אדוננו... וכידו
לאחרי התפילות במשך עשרות ומאות  770חיים במלך. וכמו שראינו שרבינו עדד וחזק מה ששרו לפניו ב

פעמים, פשוט כדי להחדיר בנו את האמונה והביטחון שאנו לא לבד ושהוא ממשיך ומנהיג אותנו חי אתנו 
 .16דמו"ר הצ"צ נ"עבעולם שלנו וכידוע הסיפור מא

ישנם מקומות שלא מכריזים יחי כי לדעתם זה לא מתקבל אצל אנשי העיר. אבל אנו בתומכי תמימים 
צריכים לחיות עם "אלקות בפשיטות" לידע ולהרגיש שהרבי חי אתנו ושנשיא הדור הוא משיח שבדור 

 שראינוהו בעיני בשר.שיתגלה בקרוב ויגאלנו ולחיות עם הקאך שרבינו הדריך אותנו בזמן האחרון 

, ללכת בדרך שסללו לנו רבותינו מיסדי 17ועתה תמים יקר עמוד חזק על תפקידך כחיל לבית דוד, ושליח
ישיבתנו ומנהליה הנצחים, ולהתנהג בכול כרצונם, כפי הוראת ההנהלה והמשפיעים בהישיבה בה לומד. ולא 

ר זה מקושר וזה לא, אין ענינים אלו שייכים לקחת שום חלק בעניני עלמא דשיקרא )היינו פוליטיקא( ולאמ
אלא לכבד ולראות את הטוב שבכל אחד באהבה לכל אחד כמו שהרבי אהב כל אחד ואחד. שע"י  18לנו כלל

זה נזכה לאור פני מלך בהתגלות מלכינו מלך המשיח ונזכה לעמוד בשורה הראשונה לקבלת פניו בקרוב 
 ובמהרה.

 בידידות,
 יצחק נעמאנאוו
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 הקדמה
 

ידוע שבליובאוויטש בתקופתנו כיום יש נושאים שכולם מדברים עליהם ויחד 
עם זאת אף אחד לא מדבר עליהם, כלומר שמחד גיסא הם עומדים על הפרק ומאידך 

של "לחיות עם משיח", בשורת  אף אחד לא אומר בהם דברים ברורים. והכוונה לענין
הגאולה ופרסומה, זה שהרבי הוא מלך המשיח ופרסום ענין זה, וזה שהרבי חי וקים 

שכל ענינים אלו הם ענינים כלליים וחשובים מאוד לתקופתנו, ונחוץ  -איתנו היום 
ביותר לברר ולהבין ענינים אלו על מנת לחיות איתם בצורה נכונה. וזו מטרת קובץ 

וללבן את הענינים ולראות מה הרבי אומר על הדברים ואיך נכון להתייחס זה לברר 
 אליהם.

והנה מובן ששיעורים אלו הם ענין בלתי רגיל שיקדישו זמן ויחס מיוחד 
להתעסק ולדבר בייחוד בענינים אלו. אמנם יסוד מעין זה נזכר ע"י הרבי ביו"ד שבט 

לרגל סיום  -יאת המשיח תש"ל, שאז היתה התעוררות מיוחדת בענין ההכנה לב
הספר תורה של משיח וסיום לימוד המאמר "באתי לגני", ובאותו מעמד אמר הרבי 

 :1יחד עם הקהל את הפרק "למנצח יענך", והרבי אמר

"ולהעיר, שאמירת "למנצח יענך" בערב ש"ק לאחרי חצות הו"ע בלתי רגיל, 
 רגילה כלל,-אבל, כיון שחיים אנו בתקופה בלתי

הסימנים ברורים וגלויים, הרי זה עקבתא דמשיחא, סוף הגלות, שלפי כל  -
חושך כפול ומכופל, וכאשר נזכה שיסתיים הגלות, אזי תתחיל "אתחלתא דגאולה", 
עי"ז ש"יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו . . ויכוף כל 

ז י(בנה מקדש ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' . . )וכאשר לאח"
במקומו ו)י(קבץ נדחי ישראל", אזי "הרי זה משיח בודאי"; אבל בינתיים נמצאים 

 -עדיין בגלות 

רגיל דאמירת "למנצח יענך" בערב -רגיל זה יהי' גם הענין הבלתי-הנה בזמן בלתי
 ."ש"ק לאחרי חצות
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והנה גם אנו נמצאים בזמן בלתי רגיל, זה כמה שנים אחר ג' תמוז, ולכן נעשה 
 ענין בלתי רגיל זה של התעוררות מיוחדת אודות הענין של משיח.

•  •  • 

ידוע ומפורסם שתכלית הבריאה היא "לעשות לו ית' דירה בתחתונים", וזוהי 
נשיאינו, אדמו"ר  העבודה של כלל ישראל ובפרט תכלית עבודתם הק' של רבותינו

הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר המהר"ש, אדמו"ר הרש"ב, 
 אדמו"ר הקודם, עד הרבי מלך המשיח דור הגאולה.

 :2וכפי שאמר הרבי במאמר הראשון

היות  "והנה זה תובעים מכאו"א מאתנו דור השביעי, דכל השביעין חביבין, דעם
שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא עפ"י בחירתנו ולא ע"י עבודתנו, ובכמה ענינים 

אנחנו בעיקבתא  אפשר שלא כפי רצוננו, מ"מ הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים
לגמור המשכת השכינה, ולא רק שכינה כ"א  -דמשיחא, בסיומא דעקבתא, והעבודה 

 עיקר שכינה, ובתחתונים דוקא".

ובן שצריכה להיות ההתעסקות בהכנה לקראת התגלות הרבי מלך ובמילא מ
המשיח, כמו שהרבי תמיד דיבר אלינו שצריך להיות "עמדו הכן כולכם" לקבל פני 

' הרגש המוחשי בקרב אנ"ש והתמימים שהיום ממש "הנה הנה משיח צדקנו, וכך הי
בקרוב ממש משיח בא", הנה מובן שבאמת צריך להיות אותו רגש מוחשי גם היום, ש

הרבי מלך המשיח יתגלה ויוליכנו אל הגאולה השלימה. ומובן שאם אין לנו רגש זה 
 משהו חסר. -

זה ולהחדיר את רגש הציפי' וההכנה  ולכן צריך להתעכב ולהתבונן בענין
להתגלות הרבי מלך המשיח בגאולה השלימה. כולם אמנם לומדים את השיחות של 
הרבי, אבל הלימוד כשלעצמו אינו מספיק, אלא נדרש שיהי' הלימוד מתוך רגש 

 פנימי "אליבא דנפשי'", לדעת שדברי הרבי שייכים אלינו, לכל אחד ואחד מאיתנו.
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ריך לעמוד הכן, אלא להשפיע גם על שאר התמימים, וכהפתגם ולא רק לעצמו צ
: "אנן פעלי פועלי דיממא אנן. יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת 3המובא בהיום יום

. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב האור, מאכען ליכטיג די וועלט באור תורה
הנה כל העבודה היא  -ין אליין דארף מען זיין ווי עס דארף צו זי -טוב בעז"ה בעצמו 

לזכות להעמיד תלמידים גרונטיקע מענטשען, אשר יהיו מסורים תלתם ודעתם אל 
הכוונה הפנימית. שאינו מספיק למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, 

 כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

•  •  • 

 4שלח תשנ"בענין זה שייך במיוחד לישיבתנו, כפי שהרבי דיבר בשיחת ש"פ וי
 )סי"ב(:

"דוקא בדורנו זה ע"י "בית יוסף" נעשה גילוי והפצת המעיינות גם במדינת 
, ולכן הגיע בפועל צרפת, ביסוד שם ישיבת "תומכי תמימים" ע"ד כבליובאוויטש

הזמן ש"ירשו את ערי הנגב", "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו". ויש 
( . . "צרפת" 770להוסיף ולהעיר ע"ד הרמז: "צרפת בגימטרי' שבע מאות ושבעים )

אותיות "פרצת", ועי"ז נעשה "פרצת עליך פרץ", "זה משיח, שנאמר עלה הפורץ 
 "לפניהם".

אלינו שמשיח נמצא איתנו, שדורנו ורר ונתבונן בדברי הרבי ויה"ר שכולנו נתע
דור השביעי הוא דור הגאולה, שהנה הנה הרבי מלך המשיח בא ויוציאנו מהגלות, 
להבין את הדברים ולהתבונן בהם, ללמוד ולהתעמק, ולקחת את הדברים באופן 

זה זאת  פנימי ויסודי, כלשון הרבי בהפתגם הנ"ל "גרונטיקע מענטשן". ולאור כל
הסכימו כל המשפיעים על דבר הצורך לדבר על ענין זה לעורר את התלמידים, שכל 
אחד יבין ויתעורר, שנבין שאנו עומדים "על סף הגאולה", שלא לחשוב ח"ו שיש עוד 

 לקבלהרבה זמן, אלא "הנה הנה משיח בא", ועלינו לראות לעשות את החלק שלנו "
ין של "קבלת התורה בשמחה ובפנימיות", כמו ", שזהו על דרך הענצדקנו פני משיח

, ועד לקבלת פני משיח צדקנו בפועל בשמחה ובפימיותכן צ"ל קבלת פני משיח 
 בקרוב ממש.ממש 
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 ם יחי וקי
 

 שלנו הדור  נשיא  

עלינו לדעת שיש לנו  ,  ביותרחשוב   עניןהוא  ם  י שהרבי חי וקי  האמונה והידיעה
לא לרבי שהי' בעבר ח"ו אלא לרבי   -א איתנו היום, ואליו אנו מתקשרים  נמצרבי ש

ים למרות מה שראינו בג'  ידבר זה הוא אמיתי שריר וקכעת!  חי וקים שנמצא איתנו
 תמוז.

יותר    ,והנה להתייחס  '  געשמאק'אולי  כפילא  המצב  אל  למראה    כלל  שהוא 
  . איתנו כעת   את האמת כמו שהיא שהרבי נמצא  רק לומר, אלא  בגשמיות  ייםעינה

מציאות  המ  מת', ומתעלמקיףרק ב'  ת נשאר  אמונהבאופן זה יש חסרון שהאלא ש
 .'סתירה'ו נאצל תווצריתקל במציאות המוחשית  נזמן והמוחשית, ואזי כאשר יבוא 

ועל כן, טוב ונכון יותר ללבן את הנושא ולהבהיר היטב איך צריך להתייחס למציאות  
 המוחשית הנראית לעיניים.  

המבואר דרך  על  זה  הוא  1בחסידות   ]והרי  שהקב"ה  יש  יחיד"  שבהתבוננות   "
ול  -  חסרון לזה,  סתירה  היא  העולם  גם  שמציאות  אומרים  שהיא    ,"אחד'  וי"הכן 

, "שגם בשמים ובארץ  הוא אחד  התבוננות הכוללת גם את מציאות העולמות ואעפ"כ
. . שורה ומתגלה יחודו ואחדותו ית'". ובזה היא המעלה שאין   ובד' רוחות העולם 

 [.המציאות סותרת להתבוננות אלא ההתבוננות היא איך להבין נכון את המציאות

ברור לכל חסיד שהרבי    ג' תמוזובהקדים יסוד פשוט, שלמרות מה שאירע ב
 . ולא שייך שיהי' ח"ו נשיא אחר, גם עכשיו הדור הוא הרבי והוא נשיא 

תשי"א(:  לגני  )באתי  הרבי  של  הראשון  במאמר  כבר  מובא  זה  יסוד    ובאמת, 
  , ( "2)או כמו שנקרא ג"כ בא' השיחות "דור התשיעי להבעש"ט  דור השביעי, השדורנו

מילא  וב  , והוא הדור שיקבל פני משיח,בארץ  משיך את השכינה למטההמהוא הדור  
שלא    מןזל  כו  הגאולה האמיתית והשלימה בפועל.שבאה  שדור זה נמשך עד    ןבומ

 
 תו"א וארא נה, ב. ובכ"מ  1
 ש"פ בא תשנ"ב סי"ב ובקונטרס כ"ב שבט תשנ"ב ס"ז.  2

5



 

והנשיא השביעי  .  יםשינויבזה  בדור השביעי, ולא שייך  אנו  נמצאים  בא משיח, עדיין  
 הוא זה שינהיג אותנו עד ביאת גואל צדק. 

ג' תמוז, הרי    שלעלינו להתייחס למצב    דרוש ביאור כיצדאלא שעפ"ז   אחרי 
, וא"כ איך זה מתיישב עם  פק"מ להלכה איך מתייחסים ומה לעשותניש  למצב זה  

 ? ור גם עכשיוהד נשיאהנ"ל שהרבי הוא  הפשוט יסוד ה

 פירוש ענין ה"נסיון" 

 :3וז"ל   ,ביחס להסתלקות הרבי הקודם  תש"י   ש"פ תרומהבהרבי    דברי  ויובן ע"פ

וכשם שעד עתה הי' מונח )"אפגעלייגט"( אצל כאו"א מאתנו שהרבי "
 צריך להיות מונח כן גם עתה.  - יוליכנו לקראת משיח צדקנו 

כו'   ואינו אלא    אלא לעיני בשר אינו    -והמאורע שאירע    נסיון שלנו, 
בלבד )א' הנסיונות דחבלי משיח שצריכים להיות קודם ביאת גואל צדק(, 

 , שמעלים ומסתיר על האמתשכל ענינו הוא  

עתה    צריך לומר תורה אלא שעדיין צריך ביאור והסבר על כך שע"פ   -
 - קדיש וכו' 

וכוונת הנסיון היא בשביל ההתגברות והעמידה בנסיון, שעי"ז דוחים  
וההסתר   .  "( )כמבואר בדרושי חסידות  ומתגלה האמת ומבטלים ההעלם 

 עכ"ל.

זוב  ,והנה  שיחה  להבין    לשון  ההסתלקות    -צריך  של  שהמאורע  הפירוש  מה 
כאילו   לעין רק נראההיא שזה בכלל לא קרה, ו אלא נסיון בלבד", האם הכוונה "אינו
 ?( אמיתית המציאות ה )ואי"זקרה 

פירושו    "נסיון"ש  ,מובןו  אין  תורה,  הע  לעצוםע"פ  ול יניאת  ממה  ים  התעלם 
"אלא    שקורה. מה  את    לפרש איך    לדעת  צריכיםשאנחנו    היא  "נסיוןההגדרה של 

  תוכנם  יאלא להבין מהולמציאות הגשמית, עובדות ל  להתכחשלא  ,קורה. כלומרש
בזה הפירוש    ,אומרים על מאורע מסוים שהוא "נסיון"אשר  וכ  הפנימית.  ם ומשמעות 
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שבאמת זהו רק מה  על תוכן מסוים, אלא  ת מורה לכאורה  גשמי, שהמציאות ההוא
 "נסיון".לעיני בשר והוא רק שנראה 

וחלק גדול מפרנסתו   ,)ר"ל(  שלו בשבת  פותח את העסקיהודי  כאשר  לדוגמא:
וו   היא מיום זה. ו   שעליו   אומרים לו אז באים  הרווחים שהוא  כל  לסגור את החנות, 

לא הרויח כסף  הוא  שהרי מובן, שאין הכוונה לומר    ."נסיון"מרויח בשבת הם רק  
אלא  .  שלוהבנק  חשבון  ל   ודאי שבגשמיות בשבת נכנס יותר כסףד  ,שבתב  מעסקיו

עסק בשבת עלולה לגרום נזק לעיני בשר נראה שסגירת השאף ש  היא,  הכוונה בזה
כל   כי  לדעת  עליו  זה  הרווחים  לפרנסתו,  ביום  היינו,   ",נסיון"הם  שמרוויח 

 בנוגע לשמירת שבת. שמשמעותם האמיתית היא שמנסים אותו מלמעלה 

נראה    ,ונמצא בשר  שלעיני  מאורע  מתרחש  כאשר  הוא  הנסיון  שענין 
, כפי שנראה בעיניונוטה בטבעו לפרש זאת  שמשמעותו היא באופן מסוים, והאדם  

ולא    ם בונן במשמעותכלומר, להת  -   עליו לעמוד ב"נסיון"ו האמיתית של הדברים 
 . בחיצוניות שנראים  לפרשם כפי

כוונת הרבי   דהמאורע דהוזוהי  הרבי הקודם הוא  של  הסתלקות  בשיחה הנ"ל 
שלעיני בשר  את המאורע עצמו, אלא    שאין הכוונה להכחיש כמובן  ", דנסיון בלבד"

" נסיון בלבד"  , אך באמת ה"ז רקעזב אותנו ח"ופירושה שהרבי  הסתלקות  נראה ש
יוליכנו  הוא  והרבי   והוא  וכו',  אליו  ולהתקשר  להמשיך  וצריכים  כעת  גם  המנהיג 

 הגאולה. לקראת 

 יו"ד שבט וג' תמוז 

לכל  והנה   ביחס  גם  נכון  הי'  הקודם.זה  שלאחר  אמנם  רבי  דמכיוון  מובן,   ,
'   תש"י   ביו"ד שבט  הרבי הקודם   תלקותהס  ' והתחילה העבודה  דור השישי נסתיים 
י מובן שהפירוש הסתלקות בנוגע הר  שהרבי שלנו הוא נשיא דור זה,  -'  דור השביעיד'

א ענין  יק מגשמיות עולם הזה והמשך מציאותו והנהגתו הסתללרבי הקודם היא, שנ
. וכמבואר ג"כ במאמר "באתי לגני" תשי"א )סוס"ז( "שאין הכוונה בי' תיבת  רוחני

הסתלקות שהוא עלי' למעלה ח"ו, כ"א הכוונה שהוא נמצא למטה אלא שהוא בבחי'  
 ". רוממות 

שייך  ביאת המשיח ולא    השביעי' עד  דור הנשיא ד'הוא    אך בדור שלנו, זה שהרבי
מו אצל הרבי הקודם )שאופן הנהגתו לאחר יו"ד  אותו מצב כאין זה    -(  ח"ו) דור חדש  

הרבי הוא נשיא הדור והראש של כל נשמות ישראל.    ,, שהרישבט היא ענין רוחני( 
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אינהומובן והנהגתו  שמציאותו  מה    ,  הוא  'רבי'  של  הענין  דכל  בלבד,  רוחני  באופן 
  - ה"נשמה כללית" וה"ראש" דכל בני ישראל, ודרכו מתקשרים בני ישראל  שהוא  

בגופים  ד  -  נשמות  פשוט  וא"כ  באלוקות.  ה"ראש"  לשרשם  שהוא  שלנו,  הרבי 
שבדורנו, מוכרח להיות   ישראל  שאי אפשר  בעולם הזהלנשמות  חיוני  דבר  והוא   ,

 בלאו הכי.

שהוא חי וקיים    ן הכוונהבנוגע לרבי שלנו, אי  "םי חי וקיוהמורם מזה, שהפירוש "
  ' רבי'תה מציאות של  י . וכמו שהיבגשמיותנמצא אתנו  ש, אלא  ( למעלה) ברוחניות  

הדורות,   רק  לא  שבכל  אלא  בשמים"הי'  בגוף  רבי"  הזה.    נשמה  בעולם  שנמצא 
בפועל  ד הדור  נשיא  על  מדובר  נמצאבהווהוכאשר  שאינו  מובן  אלא   ,    "בשמים", 

 . הגשמי )"למטה בארץ"(  נמצא איתנו פה בעולם הזה

 סיפור מאדמו"ר הצמח צדק 

  :הנ"ל ןענישמבטא קצת את  4הקודם  בשיחות של הרביסיפור  נויש

היו צריכים להניח    בשנת תקצ"ג,בליובאוויטש  שהייתה  הגדולה    השריפה   לאחר
הסביבה הגיעו אז  מכל  רבה חסידים  ה  של הצמח צדק.  חדש בחצר הלבניין    ותיסוד

במעמד  לה  לליובאוויטש אבןשתתף  כמה  .  הפינה-הנחת  ניגשו  המעמד  במהלך 
"מה אתם    :רבי השיב להם בשאלהה  ובקשו ממנו שיאמר דא"ח.   אל הצ"צחסידים  

שהרבי    הבינו החסידים   ה שאלה  עצםמ  ",או סיפור?  חסידות   מאמר  ,לשמוע  רוצים
 .סיפורלשמוע  שמעדיפיםהשיבו ו, מעוניין לספר סיפור

הרוז  היה  פעםש  לספר:הצ"צ  והחל   של  אחר  שהשכיר    ,ינער'חסיד  ליהודי 
את דמי   לשלם  כסף מספיקשוכר לא היה ול עבר משך זמן קרעטשמע ]בית מרזח[.

תשלום השכירות, לאחר  שוב ושוב את ממנו ביקש פנה אליו ו  הביתבעל  השכירות. 
בלית ברירה הוא  שבעל הבית  , הזהיר אותו  משלםעדיין לא  משראה שהשוכר  זמן,  

מכיוון שלא היה לו את  ,  השוכר היה אובד עצות  המרזח.  מביתלזרוק אותו  ייאלץ  
 ם השכירות. ו שלתל הכסף הדרוש 

הוא שבעה"ב  של  ביודעו  אליו  ,ינער'הרוז  חסיד  ממנו השוכר  נסע  וביקש   ,
  ינער'הרוזאת פירעון החוב לשנה הבאה.  סכים לדחות עבורו  שישפיע על בעה"ב שי 

 
' יואל  לר) בדרכי החסידים בס' , מובא עם יתר פרטים 58ספר השיחות תש"ד ע'  4

 . 114ע'  כהן ע"ה( 
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 כעבור שנה,  ה של שנה.ליהודי ארכ  לתת בעה"ב    שכנע את, ואכן  הדבריםשמע את  
הצליח   לא  השכירות  לשלם  שוכרהשוב  דמי  ושלפניה(.   את  האחרונה  שנה  )של 

אך הפעם בעה"ב כבר לא  ינער,  'רוזע"י ה  היהודי ניסה שוב לדחות את פירעון החוב 
 השוכר מהפונדק. זרק את ו בקשת רבו,הסכים לציית ל

ודרשו לדון    התייצבו המקטרגיםמעלה,    ללבית דין שהגיע  חסיד וכאשר נפטר ה
אותו לחיוב על כך שלא ציית לרבו וגרם עוול ליהודי אחר. אך מצד שני, המלאכים  

היושר כל    מליצי  במשך  הכל  שבסך  .  כראוי  החסיד  התנהגבעוה"ז  חייו  ימי  טענו, 
יהודי והפונדק,ובנוגע   דין של מעלה  מליצי היושר, ש  טענו  למקרה עם  חברי בית 

ו להשיגו    עד כמה קשה ,  כסף  נם מבינים מהואיהינם מופשטים מענינים גשמיים, 
 כזה. נסיוןשהיה לו אין להם את היכולת לדון אדם  , ולכןבומהו גודל הצורך ו

בי"ד של נשמות  יש להביא את נשמת החסיד לפני  כי  על כן, טענו המלאכים,  
מהי המשמעות של כסף בעוה"ז. ואכן, בב"ד ויש להם הבנה    בעולם הזה,  שהיו פעם

יוסף    הביאו את החסיד לפני בי"ד שבו היו חבריםו  של מעלה הסכימו לזה, הבית 
החסיד חייב  אחד מהם סבר ש  מחלוקת:  אלא שבינם לבין עצמם התגלעהוהב"ח,  

 . יש לזכות אותוהשני סבר שו

העולם לפני   הוא מכיון שעזב אתשזה שפסק לחיוב,    המשיכו וטענו,  םסנגוריה
הוחלט שיש לברר ולהכריע את דינו של  ,  על כןזמן רב וכבר שכח מה זה "כסף" וכו'.  

 ת בעוה"ז.עכשנמצא דיין  אצל החסיד

ואת  סיים    הצ"צ קצת,  הרהר  זכאי  :אמרדבריו,  שהוא  אומר  )היינו,  "ואני   "
ויש לדונו    - שלא ציית לרבו היו בגלל דוחקו והצורך שלו בכסף    שמעשיו של החסיד 

  מה אתם אומרים . לאחר מכן פנה הצמח צדק אל החסידים ושאל אותם: "ו( לזכות
שהצ"צ הוא הדיין השלישי שעליו להכריע בדין זה,  הבינו  החסידים  ,  ?"זכאי? זכאי  –

 ". !זכאי  !"זכאי  :כולם וענו

מבטא את  )דהצ"צ היה הדיין שנמצא בעוה"ז, ופסק שהחסיד זכאי(  סיפור זה  
לבין  נעלים,  בענינים  ושקוע  עליונים  בעולמות  למעלה  שנמצא  צדיק  בין  החילוק 

  מבין את העולם הגשמי שלנו מטה: דצדיק שנמצא בעוה"ז, הרי הוא צדיק שנמצא ל
 כל הבעיות שלנו. את  היטב , ומבין( כסף פרנסה וכו') 

שלנוומזה   לרבי  בנוגע  ש,  מובן  הדורות דכשם  בכל  רבי  של  הייתה    מציאותו 
שהרבי נמצא   שנמצא בגשמיות עוה"ז ומבין את מה שקורה בו, כמו כן הוא גם עתה,
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וכל ההשפעות  ממשו"קרוב" אלינו    איתנו בגשמיות  רק  ,  גם )לא    ( הרוחניות אלא 
 נמשכות על ידו.  5הגשמיות

   יאות להתעלם אלא להתייחס נכון למצ לא 

מובן,    ה שברור ופשוט שהרבי חי וקיים איתנו בעוה"ז הגשמי )כנ"ל(,יחד עם זב
בג' תמוז) רואים מצב מסוים  שכאשר   שראו  צריך  איך    הלכות בתורה   נםיש  ( כמו 

, ואם היא  אמתהרי התורה היא תורת  לכאורה, ו)כולל הענין של האוהל וכו'(.  נהוגל
, וא"כ איך זה מסתדר עם זה שהרבי  המציאותמורה לעשות כך פירוש הדבר שזוהי  

 חי וקיים בעוה"ז הגשמי?

להתעלם ולהכחיש את  אינו    שהמבוקש של "נסיון"  לעיל,  כאמוראך הענין הוא,  
 לפרש את המציאות. להתייחס ו , אלא לדעת כיצדהמציאות המוחשית

, אין בה תועלת מן המציאות )נוסף לזה שאינה אמיתית, הרי( תעלמות ]שכן, ה
', הרי ברגע יםיעצימת עינ'ו  'הכחשהים מבוססת על 'שהרבי חי וקיהאמונה  אם כל  ד

לעין    במציאות  שתתקל הנראית  מאומה     -הגשמית  הועיל  ולא  'סתירה'  תיווצר 
 ([.כנ"ל) 

איננו יכולים  ו,  לגבינו  עלם והסתר שישנו ההוא    כעתשאמנם המצב    ,ובענייננו
ג' תמוז,  לראות ולשמוע את הרבי כמו   רק  הוא    ההעלםאומרים שלמרות שולפני 

 'מה שהיה' הוא רק בחיצוניות.שזה לא קרה, אלא ש אין הכוונה  -בשר  לעיני

נם דינים בתורה באיזה אופן  , וישבמילים אחרות, אף שהמאורע אירע בגשמיות
מיתי רק  אחיצוני בלבד. כלומר, שהוא דבר  מכל מקום כל זה הוא ענין  ,  יש לנהוג וכו'

ואף בשר",  "עיני  של  ה  בעולם  התורה  בזה  דיני  הגשמי  תייחסים  מ  -קשורים  לצד 
הוא  הפנימית של המצב    והמשמעותתוכן  ה  אבל,  )ה"עיני בשר"( שבמאורע  והחיצוני

 .( של הסתלקות  תוכן אין כאן  )ו נמצא איתנו בעוה"ז הגשמי שהרבי

 ,יםיפט ע"פ מראה העינהשכל מצד נטייתו הטבעית שושהרי    ",נסיוןה"ענין  וזהו  
ר דונמצאים כבר בו  )ח"ו(   מצב כזה מפרש זאת שיש כאן הפסק הנשיאות  וכשרואה

)כמו לפני  הגשמיים    העליונים ואינו מעורה בענייננובעולמות    כעת הרבי נמצא  אחר, ו

 
 ראה שיחת י"ב תמוז תש"י ס"ב.  5
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מראה העיניים, ולדעת שכל  , ולא לשפוט ע"פ  "נסיון"ואנו צריכים לעמוד ב  ג' תמוז(.
 , ובאמת הרבי נמצא איתנו בדיוק כמו קודם. " בלבדלעיני בשרזה הוא רק "

 הרבי חי בגשמיות ממש ולא רק "בתורה" 

ומבאר "יעקב אבינו לא מת", ש 7את דברי הגמ' הרבי מביא 6ויחי בשיחה לש"פ 
שמת",    סבורים היו "מקרא אני דורש והאי דחנטו חנטייא  :  8)ס"א( שמפירוש רש"י

הי'"  :9וכן ממ"ש לאח"ז  חי  שמת אבל  נדמה להם  חנטייא  ס"ל  , דמוכח  -  "ודחנטו 
הגמ'   אף   היאשכונת  מת  לשונו גופוב  שלא  וכפשטות  הוא    :10,  חי  אלא  מת,  "לא 

 לעולם".

לא   אבינו  ב"יעקבהכוונה  שם )ס"ד( דבהמשך השיחה  מבאר    אבל, יחד עם זה,
וקא  מצד זה דכפי שהיא בתורה, ד  -של חיי הגוף שלו(  מציאותו )   לאמיתית מת" היא  

להם    נדמה מצרים "ו"חי היה". אך גם זה שבעיני ה   אינו מוגדר בגדרי טבע הבריאה 
וע"פ בגופו של יעקב. )ע"פ תורה(, ולכן עשו פעולות לגבם ענין אמיתי  הוא  - שמת" 

אין בני ישראל ומציאות התורה מוגדרים    עצמם מצד  ד:  בי'  תורה תרווייהו איתנהו
קיום התומ"צ למטה תהי' בטבע   שפעולת בטבע הבריאה, אבל לאידך רצה הקב"ה  

)ע"ש(. דוקא  ענין    העולם  היא  יעקב  של  הסתלקותו  העולם  טבע  שמצד  כלומר, 
 אמיתי ע"פ התורה. 

אף ש"לא מת" הרי לאחר הסתלקותו  שבנוגע ליעקב אבינו    זה הוא  ביאור  ,הנהו
מן העולם היו נשיאים אחריו )יוסף, משה רבינו וכו'(, ולכן אומרים ש"לא מת" רק  

,  כיוםיא והמנהיג של העולם  בנוגע לרבי שלנו, הרי הרבי הוא הנש בלמצד התורה. א
 "לא מת". שגם למטה בעולם כלומר, 

,  בעולםמה שקרה בג' תמוז, אבל יחד עם זאת הרבי נמצא את מכחישים  ]איננו
   בטבע העולם הרבי לא נמצא[.לומר ש "וחו

 
 . 224לקו"ש חל"ה ע'  6
 תענית ה, ב.  7
 שם, ד"ה מקרא.  8
 שם, ד"ה אף.  9

 שם, ד"ה לא.  10
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 איננו יודעים איך "לצייר" זאת בדיוק 

נשאלת  לעיל,    : השאלה  וכאן  שנתבאר  מה  אמת'  שדלפי  'תורת  אחד  מצד 
זה ואומרת שזהו מאורע אמיתי,    מאורעמתייחסת ל בפנימיות אין כאן    וביחד עם 

והוא   כלל  בלבדנסיון"רק  הסתלקות  מה"  המשמעות    י.  זאת  של  בכל  הפרקטית 
 ?  , כיצד זה מתבטא בפועלהענין, מהו האופן שבו הרבי נמצא איתנו היום

איננו יודעים לצייר בדיוק באיזה ציור ואופן הרבי נמצא איתנו ש ,הענין הואאך 
 .לדעתלא חשוב אף  -באמת ו ,11כיום 

בי שחי  לא ר  ,בעוה"ז הגשמייש לנו רבי שנמצא  שהיא הידיעה  חשוב    כן מה ש 
שחי  רבי  ולא  רוחני  התורה באופן  מצד  אלא  רק  איתנו  קיים,    , חיהרבי    - ,  ונמצא 

 בגשמיות!

 רוצים "להבין"   איננו 

זה שאנחנו לא מבינים באיזה 'ציור' הרבי נמצא איתנו כיום, הוא ע"ד    ואדרבה,
הגלות הוא  דאריכות    -מתוך כאב ובכיות  תשד"מ    בהר בהושענא  מה שאמר הרבי  

 את  שלא נבין)   נהובכו ויכול להיות שהקב"ה עשה זאת  להבינו בשכל,  דבר שא"א  
יש  והיינו מבינים דבאריכות הגלות  לנו הסברים    והיכי אילו    ,( אריכות הגלותסיבת  

כשמשיח  רק  )מצד הכוונה(. ולכן,    ולא צועקים 'עד מתי' תכפיא  א נה, היינו עושים  וכו
איננו    בל היוםא"אודך הוי' כי אנפת בי",    יבוא נבין את ייסורי ואריכות הגלות ונאמר

 . באמיתיות שנצעק "עד מתי" צונוכי רלא רוצה שנבין, אף הקב"ה ו מבינים

לענ זהייובנוגע  דדווקא    ננו,  משום  שהוא  לומר  יש  אולי  מבינים    עי"ז שאיננו 
וננו לראות את הרבי בעיני בשר, ושתתגלה  צנזעק אל ה' שר, ובאמת 'עד מתי'נצעק 
 שהרבי איתנו בעוה"ז הגשמי. - כמות שהיא  האמת 

 
  ךוהגמ' אומרת שלא צריוה"ז ע"ד מה שבגמ' לפעמים האמוראים לא פירשו את כל הפסוקים,  11

 ו. גם אם לא נפרש אות 'יסתדר'כבר  הפסוקלפרש את הכל, ו
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הרבי  ש  משנה את המציאות,אינו    וקשה להבין,  ביניםמ  זה שאיננו  ,אבל עוד פעם
צריכה להיות  אליו    ההתקשרות   ממילאוהוא הרבי שלנו עכשיו כמו שהיה תמיד,  

 לנו 'ציור' בזה.שאין   כמקודם, אף וא איתנו כמו תמיד, וה

 אותו   מציירים אותו באופן שמכירים 

ו חנשאנכפי  חסרון בזה שמציירים את הרבי    שום  כמובן שאין  אבל ביחד עם זה,
שיש  אופנים  ו צריכים לצייר אותו בחנאדרבה, אנ,  12מכירים מהתמונות והוידאו'ס 

 . להתקרב אל הרבי היום י הדרך הו, וזלנו

אחר הרבי  770בהיום  כשנמצאים    :ותבמילים  של  המקום  על  ומסתכלים   ,
  זה   ,שכן  מונות והוידאו'ס, זה ציור אמיתי,באופן שאנו מכירים מהת  ומציירים פניו

 הוא דבר אמיתי.  שהרבי נמצא כאן איתנו ומתפלל איתנו

  או   ,הוא ממש איך שאנו מצייריםהיום  נמצא איתנו  שבו הרבי    אופן האם  ובין  
  יתנו. עצם הענין כמו שהוא באמת שהרבי אהרי אין זה משנה מ  -  קצת אחרת   שהוא

 מוחשי אצלינו.הענין שיהיה יותר את  כדי לקרב  נועד רק 'ציור'הו

ובפארברענגען'ס,    ,וממילא]  אין כשמסדרים את המקום של הרבי בתפילות 
רואים לא  כך  דבין  לטעון  זה,  מקום  את  לעשות  אין    ומדוע  שאמנם  שאף  מכיון 

נהיה  הענין    ,דווקא עי"ז  ספיציפי, אבל  'ציור'את הרבי להיות ב  "להכריח" )כביכול( 
 [ איתנו. באמת נמצא הרבייותר מוחשי אצלינו ש

 אגה"ק סימן ז"ך אין זה הענין המבואר ב 

אינו מ"ש   "כל הקרוב קרוב אל  אדה"ז  הענין המבואר לעיל  ז"ך:  סי'  באגה"ק 
ה' בחייו קודם לברכה",   היה  ד  ,זאת אומרת) משכן  שבחייו   יותר לצדיק,  קרובמי 

 הוא גם בנוגע להרבי.  זה סימןמ"ש בדלפרש  וצ יש שרד -השפעה(  יותר מקבל

שם מדובר בר' מענדל הורודוקער  דנו, ינ יאינו שייך לענ שזה ופשוט מובןדהרי, 
נשיא   של  נשיאותו  והחלה  נשיאותו,  נגמרה  הסתלקותו  כותב  חדששלאחר  וע"ז   ,

 מקבלים ממנו השפעות. אדה"ז שתלמידיו שהיו קרובים אליו עדיין 

 
 שב"ה היום ישנם בריבוי עצום.  12
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אבל כשמדברים על הרבי, הרי מובן ופשוט שהרבי הוא הנשיא אף היום )ולא  
שייך לומר 'דרגות' דמי שהיה קרוב לפני ג' תמוז הוא קרוב יותר(, וכל מי שמתקשר  
לרבי היום הוא קשור בתכלית כמו תמיד. ואין לומר שמי שהתקרב לרבי או נולד  

 ר ממי שהיה מקושר וחסיד גדול לפני ג' תמוז. לאחר ג' תמוז הוא רחוק יות

 שנה   40מלכות שמשון  

גם  , ש13ל תש"  ביו"ד שבט  שאמר הרבי  מה  להזכירכדאי  אולי  בקשר לכל הנ"ל  
 , וז"ל:בנ"ך רואים ענין זה

 איתא בירושלמי: -"בנוגע לשמשון 

"כתוב אחד אומר וישפוט את ישראל ארבעים שנה, וכתוב אחד אומר 
ישראל עשרים שנה . . מלמד שהיו הפלישתים יראים ממנו  והוא שפט את  

 כ' שנה לאחרי מותו כדרך שהיו יראים ממנו כ' שנה בחייו". 

ש וכיון   . לכן  .  מותו,  לאחרי  שנה  כ'  נמשכה  ממנו  הפלשתים  יראת 
אפשר לומר "וישפוט את ישראל ארבעים שנה", כיון שעי"ז הי' הנהגת בנ"י 

שרים שנה לאחרי מותו, כמו בעשרים  יכולה להיות ברוחו של שמשון ע
 . שנה ששפט אותם בחייו"

 והרבי מפרש את זה בנוגע להפריעדיקער רבי:

"והנה, כיון שישנו כלל לדינא ש"מעלין בקודש ולא מורידין" ח"ו, לא  
ישראל" נמשך רק בעשרים   ד"וישפוט את  לומר שהענין  מסתבר בשכל 

 יותר. שנה ראשונים שלאחרי ההסתלקות, ולא 

אלא שבנוגע לשמשון אין מקום לשאלה וקושיא מדוע נאמר שענין 
כיון שלאח"ז התחיל זמן של השופט שלאחריו,    - זה נמשך עשרים שנה  

של   משפטו  זמן  להיפסק  הוצרך  בחברתה",  נוגעת  מלכות  ש"אין  וכיון 
 שמשון. 
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אבל בנדו"ד, שמדובר אודות נשיא בישראל אשר מי יתן לנו תמורתו  
מוב  - עילוי  הרי  אחר  ובעילוי  הענין,  נמשך  שנה  עשרים  לאחרי  שגם   - ן 

 "מעלין בקודש".

 היוצא מכל הנ"ל 

)וע"פ תורה אין להכחיש( את מה שקרה בג' מכחישים    יננויוצא מכל זה, שאה
אבל רבי  שלנו    וההתעסקות  'קאך 'ה  תמוז.  לנו  שיש  בכך  להיות  וכל  היוםצריך   ,

הזיכרונות ממה שהיה פעם הוא רק כדי שנדע מה יש לנו היום, ומה יהיה כשמשיח  
והיום  ,  ח"ו  "רבי  "שפעם היה  בזה  'זיך   ]ולא כאותם ש'קאכ'ן   בגילוי יגיע שאז נראה  

 [. צריכים לקבל חיות ממה שהיה בעבר

 מנהגי ג' תמוז 

נוגע כל זה: י ההתגלות ולא יהיה  כבר אחר  הקב"ה יעזור שג' תמוז השנה יהיה
 ענינים לנוגע  כל הבכל שנה, כשמגיע ג' תמוז יש 'בלבול' מה עלינו לעשות ואיך לנהוג  

 ענין הפנימי לסתירה    ים, והעיקר שזה לא יהווה בלבול  וכדי שלא יהיו  .'מנהגים'הו
 . תייחס לזה לקמןנ של הדבר,

את    ישהתורה לא מכחהמצד אחד  ד  ,פנימית של משנ"ת לעיל היאה  הנקודה
אבל  שעלינו לקיים(, מסוימות הלכות )וממילא המצב של ג' תמוז מחייב   מציאותה

 .)כנ"ל בארוכה(  מה שקרהאת  לפרש   תורה אומרת לנו כיצדה מצד שני

הוא   חילוקי    נםישד,  14ליו"ד שבט  קשרב  הנהיגשהרבי    'מנהגים'בנוגע להוכן 
  נם ישוהיות  ש  ,איהאת ה'מנהגים' עושים  סברת ה  :אם לעשותם גם בג' תמוזהדעות  

 עד"ז הוא גם בנוגע  ,( לעיני בשר  נראה ש  הממצד  )   מצב כזהב  איך להתנהגהלכות  
 ולכן עלינו לעשותם.  זהכ מצב מנהגים הקשורים עם ל

ינים  יענש  דמכיוון  א,את ה'מנהגים' הי  עושים   אינםשלעומת זה, הסברה של אלו  
אינ מ  ,הלכות  םאלו  שרואים   התקשרות מצד    הרבי  שהנהיג  הגיםנאלא    )כמו 

של  ב )   תקופה המכתבים  כן תשי"אההיא  הנהיג  שהרבי  יתקשרו  (,  שעי"ז  אל    כדי 
יש  , והיוםגם  הדרך להתקשר אל הרבי    יהוהאם זלעיין  יש    ממילאוהקודם(,    הרבי

 
]ונכלל בה'מנהגים' קבלת עליה שבת לפני,   מכתב של הרבי לקראת יו"ד שבט תשי"א ראה   14

  216ע לימוד משניות, הדלקת נר נשמה ועוד[ )נדפסה בסה"מ תש"י בתחלתו, לקו"ש חי"א ס"
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לומר  על    מקום  בהדגשה  לרבי  להתקשר  ]ואילו  שעלינו  איתנו  נמצא  שהרבי  כפי 
היה מורה   כן. אבל  הרבי  ודאי שהיינו צריכים לעשות  ברור לעשות את המנהגים, 

, א"כ לא צריכים לעשות את  הלכהמכיון שהרבי לא אמר כן, ואין זה ענין שקשור ל 
 זה[. 

ה סתירב  אינו  המנהגים  עשייתשהוא  פשוט  הדבר האבל    ,ואין אנו מכריעים בזה
ומי  בשר בלבד.    למצב הנראה בעינירק בהתאם  אלא זהו  ,  איתנו  שהרבי נמצאלזה  

 עם הפנימיות של הדבר. ותחי מעדיף להוא זהו משום ששלא עושה, 

  הענינים לא צריכים לחזק את כל  שמה שצריך להיות בהדגשה כל הזמן, הוא,  ו
ל בשרמצב  הקשורים  לעיני  שנראה  כבר  הרי  )ד  כמו  זהאנחנו  את  עיקר ו,  ( רואים 

ואינה נראית    בידיעהשהיא רק    ,פנימיות של המצבה"קאך" והחיזוק צריך להיות ב 
 .נמצא למטה איתנויים ושהרבי חי וק - לעין

 ם והרגליים" של הרבי י "הידי 

שאין להקשות כיצד מתאספים בקשר עם יום  הסביר הרבי    15הבי"א ניסן תשמ"
הולדתו של איש פרטי וכו', מכיון שההתוועדות אינה קשורה עם איש "יחיד", אלא  

 :ובהמשך הדברים אמר הרביעם ה"קבוצה" כולה ועם תורתה וכו'. 

  - . . מכיון שנשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, נמצא ב"עולם האמת"    "
ם" וכל שאר האברים, יו לו "רגלים" ו"ידיזקוק הוא שגם בעולם דלמטה יהי

  -שיעסקו בהפצת תורתו עד למעשה בפועל. וכדי שכל זה יהי' בהצלחה  
צריך הדבר להעשות באופן מאורגן, ולכן, ישנו אחד, אשר "עבד לעם הזה 
נתתיך", שתפקידו לארגן פעולות אלו. ומכיון שכן, הרי לא נוגע מי הוא  

הוא   שנוגע  מה  ד  -כו';  מו"ח  התפקיד  כ"ק  של  ועבודתו  פעולתו  המשך 
 אדמו"ר נשיא דורנו! 

ידוע   סיפור  ב"חדר"    - ישנו  מספרים  ישראל    -שהיו  מגדולי  א'  על 
-האמיתיים, שכיהן כ"דיין" ו"רב" בעיר ואם בישראל, שמבנה גופו הי' קטן

- קטן נגדיו, וטענו, היתכן שיהודי תנטפלו אליו פעם כמה ממ  קומה וצנום.

 
 ואילך. 1692ראה התוועדויות כ"ק אד"ש ע'   15

16



 

ואמר להם:    ענהנתו יכהן כ"דיין" ו"רב" בעיר גדולה כזו?!  כמו  קומה וצנום
 גדול הוא...  -" כסא מה וצנום הנני, אבל ה"קו-אמנם קטן

ופעולותיו דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו    -ה"כסא"     גדול   -תורתו 
קומה וצנום, מכיון  -קטןהוא, ולכן, לא נוגע כל כך אם זה שיושב עליו הוא  

 אדמו"ר !..."כסאו של נשיא דורנו, כ"ק מו"ח  -  גדולשה"כסא" הוא  

יים והרגליים של הרבי בגשמיות כאן  להיות הידזהו מה שעלינו לעשות כעת,  
הדיבור של  את    'להשלים 'נו צריכים  נח, שא16הרבי בג' שבט תשנ"בלמטה. שאמר  

תמיד  .  הרבי שהרבי  זיך "וכמו  שומעים  שכ עכשיו  הנה,  במשיח,    "קאך  את  לא 
שהפה כלומר,  הדיבור של הרבי,  את  להשלים    חובהה  עלינו  תמוטל  השיחות רח"ל 

ביאת משיח.    - תמיד    בהם   ' קאך זיך 'ו  אודותם   הענינים שהרבי דיבראת  שלנו ידבר  
רבי שבה ההדרך זהו ד  ' של הרבי,דיבור'אלא הודיבורים אלו אינם ה'דיבורים' שלנו, 

 יהיה נביאך"."ואהרן אחיך  -  היום )במצב הרגעי של הגלות(  עולםמדבר ל

 :17נ"בתשרא או  ת ש"פשיחוכמו שהרבי אומר ב

מציאותו וכל עניניו, בכל מכל כל, נעשים קודש לנשיא    - . . שבכאו"א  "
משה רבינו    - הדור, עי"ז שמלאים וחדורים בקיום שליחותו של נשיא הדור  

אחרון   גואל  הוא  ראשון  גואל  לימות    - שבדור,  "להביא  העיקרי  שענינו 
 . "המשיח" בפועל ממש

 תגלות של הרבי מלך המשיח בקרוב ממש! נזכה להו
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 בשורת הגאולה
 

 דור הראשון של גאולה

הרבי שדורנו הוא אמר  1במאמר הראשון דקבלת הנשיאות "באתי לגני" תשי"א
היינו להביא את משיח.  -"דור השביעי", ותפקידנו הוא להמשיך השכינה למטה 

פעמים אין ספור(  לשון המורגל של הרבי )נמצא בשיחותאת הומאז, כולנו יודעים 
הרבי לא נותן  -הוא באופן פשוט: "דור האחרון לגלות והראשון לגאולה"  שדורנו

שום אופן אחר בפירוש "דור האחרון של הגלות" אלא מדגיש "דור הראשון של 
ירוש הוא הגאולה", זאת אומרת שאין שום אופן אחר איך לפרש "האחרון", אלא הפ

 גאולה"!כפשוטו "דור הראשון ל

 "ענוים, הגיע זמן גאולתכםכרזת "ה

בלשון וברוח זו דיבר הרבי בקשר למשיח במשך כל השנים, בשנים האחרונות 
"פ תשנ"ב הרבי התחיל לדבר באופן מיוחד על הגאולה הקרובה, החל מש -תנש"א 

  , הזכיר הרבי הלשון של הילקוט שמעוני )ישעי' רמז תצט(:2מבה"ח אלול תש"נ ראה

"א"ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו מלכי אומות העולם מתגרין 
צה עזה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארם ליטול 

מהם כו', וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם 
ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר 

היכן נבוא ונלך, ואומר להם בני אל תתיראו כל מה להיכן נבוא ונלך ל
מתיראים אל תיראו  שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם

הגיע זמן גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה כי גאולה ראשונה 
הי' לכם צער ושעבוד מלכיות אחרי' אבל גאולה אחרונה אין לכם צער 

:[ שנו רבותינו בשעה יך ה'ילקוט שמעוני'וממשושעבוד מלכיות אחרי'. ]
שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל 

 ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם". 

 :והרבי הוסיף

                                                           
 סה"מ מלוקט א, ע' ה 1
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"כן תהיה לנו, אז מ'האט מלכתחילה ניט וואס צו שרעקן ווארום  

ן מ'האט שוין די הבטחה אז "אל תיראו )גם מלשון הבטחה(, הגיע זמ
 גאולתכם",

ועל קומען שוין און שוין שטיין פוכן תהיה לנו, אז משיח צדקנו זאל ב
 על גג בית המקדש און מכריז ומשמיע זיין, אז משיח איז שוין געקומען!

 ."אמן כן יהי רצון

 .(בסעיף הראשון בספר בשורת הגאולה , הקטע משיחה זו נדפס)לאח"ז

קשר למאורעות הרבי, ב דיבר 3בשיחת שבת פרשת חיי שרה תנש"א לאחרי זה,
ההתחלה של "שנו  ללאאבל  שבתקופה האחרונה, והביא לשון ה'ילקוט שמעוני'

 רבותינו" אלא מתחיל:

ובפרט כשרואים המאורעות שבתקופה האחרונה בנוגע ל"תולדות "
יות אשר, נוסף לכך שכללות הענין ד"מלכ -)שבסיום פרשתנו(  ישמעאל"

מתגרות זו בזו" הוא מסימני הגאולה, כמארז"ל "אם ראית מלכיות 
מתגרות זו בזו צפה לרגליו של משיח", ה"ז בהדגשה יתירה בנוגע 

בילקוט שמעוני "שנה שמלך המשיח נגלה  כדאיתא", ישמעאלתולדות ל"
. . כל אומות העולם מתרעשים  במלך ערביבו . . מלך פרס מתגרה 

ומתבהלים" )כפי שרואים במוחש הבלבול דאוה"ע שלא יודעים מה 
לעשות, ומחפשים עצות שונות כו'(, "והקב"ה אומר לישראל "בני אל 
תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם . . הגיע זמן 

 אגאולתכם", וממשיך, ש"מלך המשיח . . עומד על גג בית המקדש וה
 ל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם"".משמיע להם לישרא

 והרבי מוסיף:

 "כפי שהכריזו ומכריזים במיוחד לאחרונה".

רת ]ובבלתי מוגה של שיחת פרשת חיי שרה )מודפס בפתח דבר לספר 'בשו
דברי את מביא את מצב העולם ושמתאר  הגאולה'( יש מילים יותר ברורות, דלאחר

 הילקוט שמעוני, אומר:

 –( כפי שהכריזו גם בהתוועדויות שלפנ"ז". . ולזה באה ההכרזה )
 "הגיע זמן גאולתכם" תיכף ומיד ממש, ממש ממש ממש. . ."[
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 אומר הרבי:)שם(  108ובהערה 

שגגין לא  –בית המקדש"  גג"להעיר מדיוק לשון המדרש "עומד על 
נתקדשו . . דיש לומר, שבזה מרומז שההכרזה "ענוים הגיע זמן גאולתכם" 
באה מחוץ לארץ שלא נתקדשה בקדושת ארץ ישראל, בדוגמת החילוק 

 עצמו". שבין גג המקדש להתוך דהמקדש

 , מוסיף הרבי:4ובקונטרס בית רבינו שבבבל

 "כי, לאחרי שמקדש העתיד יתגלה וירד למטה לא יהיה צורך
 לישראל "הגיע זמן גאולתכם" . . ". להשמיע

 'נתקיימו' דברי הילקוט שמעוני

ובהמשך לזה במשך כך שנת תנש"א הזכיר הרבי כמה פעמים את המדרש 
 אמר הרבי: 5תנש"א נשאוההכרזה, עד שבשבת פרשת 

שנת ה'תנש"א . . והר"ת  –"וענין זה מודגש ביותר וביותר בשנה זו 
", "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אראנושלה "הי' תהי' שנת 

מתחיל מה"נפלאות" שכבר ראו )נוסף על אלה שיראו בעתיד  –נפלאות" 
דברי  נתקיימו"אראנו"( בפועל ובגלוי לעיני כל העמים בשנה זו, שבהם 

הילקוט שמעוני . . ומאז )ובפרט בחודש ניסן, חודש הגאולה( עומדים כבר 
ואומר  הנה זה בא"( . . ומשמיע להם לישראל"בשעה שמלך המשיח בא )"
 ענוים הגיע זמן גאולתכם"".

 וכבר בא! -'הנה זה בא' 

"הנה זה בא", הי' ניתן לפרש בב'  -הנ"ל )שיחת ש"פ נשא( את הלשון  ,והנה
וא לא הגיע עדיין, או, היינו שהוא מגיע ובא אבל ה -אופנים, או, שעוד מעט והוא בא 

הפירוש בזה, אבל  הגיע. דבשיחה זו הרבי לא ביאר מהכבר היינו ש –כבר בא ש
 הרבי: אמר 6בשיחת שבת פרשת בלק תנש"א

"נוסף לכך שנמצאים בסמיכות ממש לגאולה האמיתית והשלימה, 
ראנו" )כהר"ת דמנין השנה אפלאות ננת שהא( תהרי, שנה זו היא ")

ץ שנתפשט בתפוצות ישראל(, השנה שבה יקויים היעוד "כימי צאתך מאר
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שנה מצרים אראנו נפלאות", וכבר ראו בפועל "נפלאות" המעידים שזוהי ה"

. . והוא משמיע  שעה שמלך המשיח בא", ועד ל"שמלך המשיח נגלה בו
להם לישראל ענוים הגיע זמן גאולתכם" )כדברי הילקוט שמעוני(, ועד 

, היינו, שעומדים כבר שכבר באלהכרזה ש"הנה זה )המלך המשיח( בא", 
ה, ותיכף ומיד שיח, על סף התחלת הגאולמהתחלת ימות ה על סף

 המשכתה ושלימותה"".

שכאן אומר הרבי בפשטות, )ובאותיות מודגשות( שהפירוש בההכרזה  ,הרי
דהמשך הדברים )שמיד זהו גם הפירוש עפ"ז מובן ד"הנה זה בא" הוא, שכבר בא! ו

 נכנסנועל הסף ו שכבר עומדים -"עומדים על סף התחלת ימות המשיח" ד"ז( לאח
וצריך  ת העניןמבהיר, שזהו רק התחל אלא שהרבי כבר ל'תקופה' של ימות המשיח.

 להיות תיכף ומיד ההמשך והשלימות.

-לכך שמהשיר]ואין הפירוש שעומדים על הסף אבל עדיין לא נכנסנו, כי נוסף 
 מבואר בפירוש שהפסוק מדובר לאחר שמשיח כבר בא, השירים שהרבי מציין שם

 .[י הרבי אומר בפירוש "שכבר בא"הר

 'יחידות כללית'מה שאמר הרבי בהפשט כפי שמפורש גם מ זהוופשוט ש
 וזלה"ק: ,7במוצאי י"ט כסלו תשנ"ב

שבהם נמצאים עכשיו,  – ימות המשיח –בימינו אלה  "ובפרט
 וצריכים רק "לפתוח את העינים" . ."

שברור מדברי הרבי שנמצאים כבר בימות המשיח )וזה גם מודגש  ,היינו
 בשיחה(.

 מה הפירוש שנמצאים כבר ב'ימות המשיח'?

 ?'ימות המשיח'גופא צריך לבאר, מה הפירוש שנמצאים כבר באמנם הא 

יש לשון בחז"ל: "שני אלפים תוהו, שני ד והנה, יש כמה דרגות בימות המשיח,
 כללי שראוי שמשיח יכול לבאות המשיח", שזהו זמן אלפים תורה, ושני אלפים ימ

 בזמן זה.

עוד מאמר חז"ל "אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות  נויש
ופה של 'שני בלבד", וברור ש'ימות המשיח' האמור במחז"ל זה אינה אותה תק

ו'ימות  לביאת המשיח, ראויהד'שני אלפים' הם רק זמן  -אלפים ימות המשיח' 
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נה תקופה ש'אין אז ישד ,תגלהנשמשיח  יהוא הזמן לאחרבמאמר חז"ל זה המשיח' 

 אלא שיעבוד מלכיות בלבד'. בין עוה"ז לימות המשיח

אז כאן כשהרבי אומר שנמצאים כבר בימות המשיח, לאיזה סוג 'ימות המשיח' 
 הכוונה?

הרבי שם מפרש )הנ"ל(,  הביאור בזה רואים מהערה ביחידות של י"ט כסלואת 
אינו מביא המאחז"ל "שני וומביא מראה מקום לזה שנמצאים כבר בימות המשיח )

 לא לזהא ברמז בשום מקום בכל השיחות, ואלפים ימוה"מ" וזה לא מובא אפילו ל
ב'שני אלפים ימוה"מ', אלא  אנו כל זמן הגלות עומדיםהפשוט, דהכוונה, כי זהו דבר 

 מציין ואומר(:

"י נשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, שלפני זמן רב כבר "כמדובר כמ"פ ע
 .כלו כל הקיצין, ונסתיימו כל הענינים וההכנות, גם הכפתורים כו'"

צוח הכפתורים, א"כ שהיות וכבר נסתיימו כל הענינים והכנות ואפילו צח ,היינו
ענין שהיה כל השנים, האין זה ומוכח א"כ שזהו ענין חדש, ו. נמצאים בימות המשיח

לזה שנמצאים בימות המשיח הוא  ולא הענין ד'שני אלפים ימוה"מ', אלא  המקור
 ,מעניין לציין הענינים, וממילא נמצאים בימוה"מ. כל כבר את סיימנומהעובדה ש

כבר נמצאים בימוה"מ  ממילאשהלשון בשיחה הזאת שהיות וסיימנו כל הענינים 
 :8נמצא גם בשיחה של פרשת וירא תשנ"ב

על המבואר לעיל שקיימת מציאותו של משיח בניצוץ משיח  נוסף"
 קיימת גם מציאותו של משיח כפשוטו )בחי' היחידה( שבכאו"א מישראל,

כידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי  –)יחידה הכללית( 
להיות משיח לישראל", "א' הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן 

"ת וישלחו כו'", ואילו לא היו מתערבים ענינים בלתי רצויים יגלה אליו השי
 המונעים ומעכבים כו', היה מתגלה ובא בפועל ממש.

וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר 
נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח 

ניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, צדקנו, הרי, בימינו אלו נתבטלו כל המ
דמשיח, ועכשיו  ההתגלות דמשיח, אלא( גם המציאותישנה )לא רק 

 פני משיח צדקנו בפועל ממש!" לקבלצריכים רק 
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ורואים בשיחה זו ג"כ אותה נקודה, שאומר שבכל הדורות היה מישהו הראוי 

בלתי רצויים ענינים מפני כל מיני התגלות המצדקתו להיות משיח, ורק שלא היה 
שמנעו ועיכבו, אבל היות שבימינו נסתיימו כל עניני העבודה, הרי ממילא גם כל 

 'ישנה גם ההתגלות דמשיח'. ממילאו המניעות ועיכובים נתבטלו,

זהו רק ההתחלה מדובר על ימות המשיח בפשטות, כמובן שלמרות שש אלא
 וצריך להיות ההמשך והשלימות בפועל ממש.

 תצא תנש"אביאור שיחת ש"פ 

זה שמדגישים שהכוונה היא שיש כבר הגאולה בפועל וצריכים רק ההמשך 
 לאהיו כאלו שרצו לסלף ולומר שיש שיחה שהרבי אומר שהוא משום שוהשלמות, 

 .'ילקוט שמעוני'דברי ה נתקיימו

]בהמשך למה שדובר ב שבאות י ,9כי תצא תנש"א "פשמדובר על השיחה של 
 :, וז"למר הרבישם אשר לי"ג אלול[ אודות הענין דנישואין בק

" תנשא" –"והדגשה מיוחדת בכהנ"ל ב)חודש אלול ד(שנת ה'תנש"א 
גו' מאד", והן  נשאהן בנוגע להתגלות וביאת המשיח ש" –בלשון ציווי 

דכנס"י והקב"ה שבימות המשיח, ובלשון הילקוט  להנישואיןבנוגע 
שמעוני: "שנה שמלך המשיח נגלה בו . . עומד על גג בית המקדש . . ואומר 

של השנה, אי  האחרוןענוים הגיע זמן גאולתכם", וכיון שנמצאים בחודש 
ים תיכף ומיד, אפשר לדחות ח"ו וח"ו קיומה של הבטחה זו, וצריכה להתקי

 .ועד ביום הש"ק זה"

נזכרו  'למה 10הענינים, אבל כמחז"לנינו לעורר את הצד ההפכי של י]אין עני
דממ"ש  -את מה ש'הוכיחו' )כביכול( אותם 'מסלפים'  נביא דברי היחיד, כדי לבטלן'

לא  מובן שההבטחה עדיין, חה זו"אי אפשר לדחות ח"ו וח"ו קיומה של הבטכאן ש"
סוף השנה עד תנש"א, ולא רואים שסוף שנת שיחה מ מכיון שזוהיו מה.תקיינ

 .[מיוחד שאירע בתנש"א לא היה משהומכאן ד השתנה משהו, יש להוכיח

 נסביר כאן הפירוש הפשוט בדברי הרבי:

השיחה בפשטות ומתבוננים בפירוש המילות אין לכתחילה  את לומדיםכאשר 
נגלה "שנה שמלך המשיח ד מבאר שם דיש ילקוט שמעוני האומרשום שאלה. הרבי 

מוסיף ואומר , ואז . ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם" בו . . עומד על גג ביהמ"ק .
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ומובן, שההבטחה ש'צריכה  ח"ו וח"ו קיומה של הבטחה זו . .".אי אפשר לדחות "ש

 אינה ההבטחה על "(אי אפשר לדחות ח"ו וח"ו קיומה של הבטחה זולהתקיים' )"
גג בית המקדש  מלך המשיח יעמוד עלבו  בשנה שמלך המשיח נגלהש  - עצם הענין

אין שום  הרי כריזנעמד וממשיח ש ויכריז ענוים הגיע זמן גאולתכם, כי, קודם
 -שהיא הבטחה הנה הכריז, אז יש כברמשיח לאחר ש שכן, רק'הבטחה' שזה יקרה. 

 אינו. . '  המדרש ש'שנה שמלך המשיח נגלהעצם ', ומובן, דהגיע זמן גאולתכם'
 .הבטחה

]ויתכן מאוד, שאלו שדברו אז ואמרו את הענין המופרך הזה לא הסתכלו 
לאחרונה בשיחה המוגהת וחשבו שהם זוכרים את השיחה מלפני שלושים שנה, ולכן 

 דברו מה שדברו[.

שמלך המשיח מכריז  'הכרזה'כבר ה נהגם משמע מהמילים בשיחה, שיש וכך
דברי הילקוט כ ,ע זמן גאולתכם'ש'הגי - 'הבטחה'הרבי מכנה על גג ביהמ"ק שאותה 

 -ותיכף ומיד ממש , בפועל 'זו בטחהקיומה של ה'ומה שנשאר הוא שיהיה  שמעוני,
 ההמשך של הגאולה. דצריך להיות כל

 על המילים 'הגיע זמן גאולתכם' אומר הרבי:)שם(  95בהערה ו

"ומסיים: "ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם, שנאמר 
התחלת הפטרת ש"פ תבוא( קומי אורי כי בא אורך . .  –)ישעי' ס, א. 

ישראל והולכים  באותה שעה מבהיק הקב"ה אורו של מלך המשיח ושל
כולם לאורן של מלך המשיח ושל ישראל, שנאמר )שם, ג( "והלכו גוים 

מתחת רגליו של מלך ה זרחך כו', ובאים ומלחכים עפר לאורך ומלכים לנוג
 המשיח וכו''".

להמשך של ימות המשיח והגאולה )ולא  בנוגע מדובר בהערה הואומזה שכל ה
 על ההכרזה שמגיעה מחוץ לארץ ש'הגיע זמן גאולתכם' ועומדים על סף הגאולה(,

לימות של המשך והשעל ההבטחה ל הולך'קיומה של הבטחה זו' מפורש כי רואים 
 ימות המשיח.

 ידע ולהכיר באיזה תקופה נמצאיםל

האם  -בדיוק מה הכוונה בכל שיחה דעת מדוע חשוב כ"כ ל ,שואליםה נםיש
אם מישהו רוצה לדעת שידע  -אנחנו נמצאים בתחילת ימות המשיח או )ח"ו( לא 

למה נוגעת כ"כ הכוונה המדוייקת בכל שיחה העוסקת , (לא ידעשואם לא אז )
 בעניינים אלו?
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ן כלל, כי הרבי רוצה שנדע ונכיר בכל עניינים אלו. כמובן שאין זה נכואך באמת, 

 :11תנש"א בלקובלשונו הק' בשיחת ש"פ 

"אף שאמרו חז"ל שמשיח בא "בהיסח הדעת", אין זה בסתירה ח"ו 
)"שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק  "דעתבאופן של "למחשבה והתבוננות 

ולכל לראש מאד ויתקע מחשבתו בחוזק"( בעניני משיח וגאולה ]
המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות 

, "הנה זה בא", כיון שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, 12המשיח
 –ם לעיל[ וסיימו כל עניני העבודה בשלימות, ככל פרטי הדברים האמורי

מן הדעת", היינו, שלאחרי שענין זה  למעלהכי, "היסח הדעת" פירושו "
חודר בדעתו )ע"י המחשבה וההתבוננות כו'(, ה"ז נעשה אצלו באופן 

 שב)היסח ו(למעלה מן הדעת.

למרות ה"שטורעם" שבדבר בתקופה האחרונה בשנה  –ובנוגע לפועל 
לאות המעידות שזוהי זו, תהא שנת נפלאות אראנו, לאחרי ראיית הנפ

ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", רואים שישנו קושי )"עס קומט אן 
שווער"( להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדים על סף ימות המשיח ממש 

 .עד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה

בעניני משיח וגאולה, כי, בכח  לימוד התורהע"י  –. . והעצה לזה 
טבע האדם, שגם  לשנותהתורה )חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם( 

לענין הגאולה )כיון שלא יצא  מחוץכאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין ח"ו 
עדיין מהגלות הפנימי(, הרי ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה מתעלה 

דיעה בעניני הגאולה, מתוך י לחיותלמעמד ומצב של גאולה, ומתחיל 
 והכרה והרגשה ש"הנה זה בא"".

והמעמד ומצב  תקופהה שעלינו לדעת ולהכיר את מכאן מפורש, רואים ,הרי
 בהכרה והרגשה )ע"י ההתבוננות בזה( בנו ר ויחדעד כדי ש, המיוחד בו אנו נמצאים

ב מאוד שחשו מובן, כדי 'שנחיה' עם זה "שעומדים על סף ימות המשיח". וממילא
לדעת הכוונה והפירוש בשיחות אלו, ונוגע במיוחד לדעת באיזה תקופה ושלב אנו 

  נמצאים כדי שנוכל ל'חיות' עם זה )ע"י התבוננות, הכרה, והרגשה(.
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 נסתיימה עבודת הבירורים

 :13של שיחת פרשת וישלח תשנ"בבקשר עם זה, ישנו הלשון הידוע 

הודיע ש, כפי ד )וב(העולםמצ". . כבר נגמרו ונשלמו כל הענינים גם 
והכריז שכבר נשלמו כל עניני העבודה, גם "צחצוח הכפתורים", והכל מוכן 

 לביאת המשיח.

"ז )כל זמן שמשיח צדקנו מתעכב ומזה מובן שהמשך העבודה שלאח
מאיזו סיבה )בלתי ידועה ומובנת כלל(( אינו "עבודת הבירורים" )שהרי 

הביא הבירורים(, אלא, עבודה מיוחדת לכבר נסתיימה ונשלמה עבודת 
 ההתגלות בפועל בעולם".

לא רק עבודת הבירורים נסתיימה, אלא אף העבודה דהפצת המעיינות,  ,ואגב
 :14תנש"א וישבש"פ בשיחת  אמר הרביכפי ש

להגאולה די"ט כסלו בפעם  קצ"ב שנהשנה זו מלאו ד"בי"ט כסלו 
", קבץהוא )א( אותיות "ה'תנש"א(, שמספר קצ"ב  –הראשונה )ה'תקנ"ט 

שמרמז שכבר נסתיימה העבודה דזמן הגלות בקיבוץ ואסיפת הניצוצות 
)שבשביל זה הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות( שבכל העולם כולו 

, מלשון שינוי, שכוללת כל שנהקבץ  –)עם כל פרטי השינויים שבהם 
", קצב שנה"מלשון קצבה והפסק ו –" קצבהשינויים האפשריים(, וגם )ב( "

קצבת הזמן, היינו, שכבר נפסק ונקצב ונסתיים הזמן )וכל עניני העבודה 
שפעלו בזמן זה( דהפצת המעיינות חוצה שהתחיל בי"ט כסלו לפני קצ"ב 
שנה, ומוכנים כבר לקיום ההבטחה שכשיפוצו מעינותיך חוצה אתי מר דא 

 ".מלכא משיחא

 ל'אתי מר' נסתיימה.הרי שגם העבודה של הפצת המעינות חוצה להביא 

  ת ה'נוגע לעניני עבוד

ואין לומר שהרבי מדבר כאן על איזה דרגות גבוהות ברוחניות שלגביהם נשלמה 
מכיון שמדובר כאן על ענין הנוגע לעבודה בפועל  -העבודה, ואין לנו שום הבנה בזה 

נו אינש ומריכולים לבעולם )דאם היה מדובר על איזה ענין נעלה ב'השכלה' היינו 
לעבודה על עניינים הנוגעים אבל כאן הרבי מדבר , דיוק למה הרבי מתכויןמבינים ב
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א"א להבין )או שלא לא שייך לומר ש -משהו  מאיתנוון שהרבי דורש וכימ, ו(בפועל

 צריך להבין את זה.

ולכן מובן, שמה שאומר הרבי, שנסתיימה עבודת הבירורים ומחמת זאת צריכה 
כעת להיות עבודה מיוחדת )להביא את ההתגלות למטה בעולם(, אין זה דבר רוחני 

על העבודה שלנו בעולמות העליונים, אלא יש לזה השלכות ותוצאות מעשיות 
 בעולם. להביא את ההתגלות בפועל ובגלוי  -בפועל. שצריכה להיות 

 'כללות' העבודה נסתיימה ונשלמה

גם על ענין זה ישנם המקשים איך אפשר לומר שנסתיימה עבודת הבירורים, 
זאת אומרת שאנו צריכים לראות בכל  -וטוענים: שאם נסתיימה 'עבודת הבירורים' 

 והכל עדיין מעורבב?  ,שייך לקדושה או לקליפה ומדוע איננו רואים זאתהוא דבר אם 

 

, שדיבר אז 15תשנ"ב הביאור בזה יובן, ע"פ מ"ש הרבי בשיחת ש"פ נחאך 
 :, וזלה"קנסתיימה עבודה זו בימינושל עבודת הבירורים ושבכללות הענין 

"גם כשידע איניש בנפשי' מעמדו ומצבו שיש אצלו ענינים הצריכים 
תיקון, אין זה בסתירה ח"ו לעדותו של נשיא דורנו שכבר נשלמה העבודה 

במשך  דכללות בנ"ימוכנים לקבל פני משיח צדקנו, כי, העבודה  ועומדים
כל הדורות שצריכה להיות בזמן הגלות כדי לבוא להשלימות דהגאולה 

נסתיימה  –)שתלוי' "במעשינו ועבודתינו )ד(כל זמן משך הגלות"( 
, ואין ביאור והסבר כלל על עיכוב הגאולה, ולכן, גם אם חסר ונשלמה

בעבודתו של הפרט במשך הזמן שמתעכבת הגאולה מאיזו סיבה שתהי', 
שבודאי צריך לתקנו ולהשלימו, אבל, אין זה גורע ח"ו בגמר  פרטיה"ז ענין 

ושלימות "מעשינו ועבודתינו" דכלל ישראל שעומדים מוכנים להגאולה, 
גם התיקון והשלימות דהפרט היא בנקל יותר, ומתוך שמחה, וכיון שכן, 

 ".בידעו שתיכף ומיד ממש באה הגאולה האמיתית והשלימה

בהמשך שם מבאר הרבי שכללות בנ"י נמצאים במעמד ומצב ד"אדם שלם" ו
בכל רמ"ח איברים ושס"ה גידים, והחיסרון דהפרט הוא רק כמו חולי ומיחוש קל 

 .16וחיצוני באבר פרטי
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ושס"ה גידיו, הן ברוחניות )רמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת( והן בגשמיות, והחסרון שלם בכל רמ"ח אבריו 
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וכעת הוא בריא  לגמרי סכנהכלל שהיה מאד חולה ויצא מו לעצמכם, אדם תאר

אינה אומרת שאיננו  -הרי ודאי שהשריטה הקטנה שיש לו באצבע )וכיו"ב(  ושלם,
דמה שמצד הפרט ישנם חסרונות  -בענין הסיום דמעשינו ועבודתינו  כך גםבריא. ו

, ואי"ז גורע מהגמר המעכב את הגאול שצריך לתקן, ה"ז ענין פרטי וקטן שאינו
והשלימות ד"מעשינו ועבודתינו" של כלל ישראל. וזהו הביאור והפשט בדברי הרבי 

 )בשיחות הנ"ל( ש"נסתיימה עבודת הבירורים".

מעשינו ועבודתנו, ונסתיימה  ה להתעורר השאלה, דאם נסתיימויכול]לפ"ז 
 י העבודה עכשיו?מה "כעבודת הבירורים וכו' א

נותן לנו שסיום 'מעשינו ועבודתינו' אינו  בשיחות של הרבי הוא,והמענה לזה 
דת להביא את ההתגלות עבודה מיוח ', אלא, אדרבה, כעת מוטלת עלינוללכת לישון'

וכמו:  ובקשר ל'עבודה המיוחדת' הרבי נותן כמה הוראות בשיחות, בפועל בעולם.
כדי לקרב ב ות. כ"זהוראהרבה לימוד עניני משיח וגאולה, לימוד החסידות, ועוד 

 .[בפועלולזרז את הגאולה 

 בשורת הגאולה בתור 'נבואה'

אומר הרבי, ש"הנה זה משיח בא" הוא "נבואה",  17תנש"א שופטיםבשיחת ש"פ 
 ?"נבואהשהדברים נאמרים בתור "מה אומר לנו זה וצריך להבין 

ש'בשורת הגאולה' של תחילה,  , דעלינו לדעתיובן בהקדים היסודאך הענין 
. בשורת בעולםהוא איך ש איך העניןאלא  מופשט מהמציאות, ענין רוחניאינה הרבי 

או כמו  ,'כלו כל הקיצין' 18הקץ של חז"ל כמו -רוחני  איננה ענין של 'קץ'הגאולה 
 ו שלמצב , אלא קשורה עם(שנדפס הלקו"ת)כשהצ"צ אמר  שנת תר"חהקץ של 

"ל( שהעבודה )בעולם( נסתיימה, ועבודתינו . כמו שאומר הרבי בשיחות )הנהעולם
, היינו 'לחיות בעניני משיח וגאולה' :הרבי לשוןכעת צריכה להיות בהתאם לזה. וב

                                                           
דהפרט הוא כמו מיחוש או חולי קל וחיצוני באבר פרטי שתיקונו ע"י רפואה קלה ומהירה, כמ"ש 

"ורפא ירפא", "שניתנה רשות )וכח( לרופא לרפאות, כולל ובמיוחד הרפואה שע"י התשובה )"גדולה 
בא, אלא( לעולם"(, ועד לשלימות הרפואה שהיא )לא רק מכאן ולה תשובה שמביאה רפואה

 .עוקרת את החולי מלמפרע"
די נבואה אז "לאלתר לגאולה" און תיכף  -די נבואה העיקרית  -. ]"ביז 792סה"ש תנש"א ח"ב ע'  17

יב . ]"עאכו"כ אז דאס איז שוין אויך אין דיבור )"נ793ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".[, שם, ע' 
שפתיים", ענין הנבואה(, ווי ס'איז נהוג לאחרונה צו ארויסברענגען די דברים בדיבור, כולל ובמיוחד 

 אז אט אט קומט די גאולה"[. -
 סנהדרין צז, ב. 18
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ימות בזמן של  לחיות איתם כמואלא  שלא מספיק רק ללמוד את ענייני הגאולה

 משיח.ה

, כמ"ש בשיחת נבואהדברי הרבי ש"הנה זה משיח בא" הם גם  לזה בנוסף, אבל
 :19שופטים תנש"א ש"פ

"וכשם ווי ס'איז דא דער ציווי צו פאלגן די "שופטיך" בכל הזמנים, ווי 
שופט אשר יהי' בימים ההם" העס שטייט אין פרשתינו: "ובאת גו', אל 

שפעטער אין  ווי עס שטייט -)כנ"ל ס"ו(, אזוי איז אויך בנוגע צו נביאים 
דער פרשה: "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלקיך אליו תשמעון", 

-און ווי דער רמב"ם איז מאריך אין ספר המדע, אז "מיסודי הדת לידע שהא
ל מנבא את בני האדם", און וועגן דער מצוה צו פאלגן דעם נביא, כמבואר 

 שם די פרטי הדינים בזה.

נגט דאס אין ספר "הלכות הלכות" )און וויבאלד אז דער רמב"ם ברע
מיט אן אריכות גדולה(, און מיט דער הקדמה אז דאס איז "מיסודי הדת" 

איז פארשטאנדיק, אז דאס איז א הלכה וואס איז נוגע צו אידן בכל  –
הדורות. והגם אז אמרו חז"ל "משמתו נביאים האחרונים חגי וזכרי' ומלאכי 

אמאל גערעדט דעם פשט אין דעם אז האט מען  –נסתלקה רוח הקודש" 
דאס איז ניט בטל געווען לגמרי )נאר "נסתלקה", אבער ניט "בטלה" אדער 
"פסקה"(, וכדמוכח דערפון וואס אויך דערנאך געפינט מען השראת רוח 

צווישן  –הקודש בא כמה וכמה )וכמובן אויך דערפון וואס בספרו הלכות 
ניט דער רמב"ם קיינע תנאים  ברענגט –די אלע תנאים בנוגע לנבואה 

 בנוגע צו זמן הנבואה, משמתו נביאים האחרונים(.

און נאכמער: דער רמב"ם שרייבט אין אגרת תימן, אז בשנה מסויימת 
)ווי ער רעכנט דארט אויס( "תחזור הנבואה לישראל", "ואין ספק שחזרת 

 הנבואה היא הקדמת משיח )שנאמר ונבאו בניכם ובנותיכם וגו'(.

 מיסודיאז " –אויך בזמן הגלות  –און דעריבער איז א הלכה לדורות  . .
ל מנבא את בני האדם", אז ס'איז אלעמאל )בכל הדורות -הדת לידע שהא

שייך דער ענין פון גילוי הנבואה למטה, ביז א דרגא פון נבואה וואס איז 
שלימות  –" כמוךמעין פון נבואת משה, "נביא אקים להם מקרב אחיהם 

 ענין הנבואה, ווי דער רמב"ם איז מבאר בארוכה.
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איז נוגע די הלכה צו  –אויך לפני תחה"מ של משה  –. . בכל הדורות 

ל מנבא את בני האדם" )גילוי אלקות בגדרי הנבראים(, ביז -וויסן אז "הא
בכל דור איז שייך  –די שלימות בזה ווי ס'איז געווען בא משה. און נאכמער 

", ווי דער רמב"ם איז מבאר אז "כל נביא כמוךא אקים להם גו' אז "נבי
שיעמד אחר משה רבינו אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כו' אלא 

כו'", ד.ה. אז יעדער נביא איז א המשך פון  משה בתורהמפני המצוה שצוה 
הנבואה זיינען פאראן חילוקי  גילוינבואת משה ותורתו )נאר אין דעם 

 וי דער רמב"ם איז מבאר(. ובדורנו נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר.דרגות, ו

ובפרט לאחרי וואס "תחזור הנבואה לישראל", וואס איז "הקדמת 
די נבואה וואס וועט זיין בא משיח צדקנו )וואס "נביא  –משיח" )כנ"ל( 

גדול הוא קרוב למשה רבינו"(, ואמרו חז"ל אז "גואל ראשון )משה( הוא 
 –, און בכל דור ודור איז דא איינער וואס איז ראוי לזה גואל אחרון"

דעריבער דארף מען וויסן אלס א הלכה אויך בזמן הזה )נאך פאר דער 
גאולה(, אז ס'איז דא די מציאות פון גילוי הנבואה )בא משיח עוד לפני 

"( צו שלימות גילוי כבתחלההגאולה(, אלס מעין והתחלה )"יועציך 
ה. דאס הייסט, אז דאס איז ניט קיין חידוש וואס הנבואה לאחרי הגאול

וועט זיך אויפטאן ערשט נאך דער גאולה, נאר די התחלה בזה ווערט שוין 
אויפגעטאן פריער בבחי' "יועציך כבתחלה", דעריבער שרייבט עס דער 
רמב"ם אין זיין ספר הלכות )ובפרט אז דער רמב"ם שרייבט בספרו אויך די 

 די הקדמה לזה(. –וגע לימות המשיח אויך הלכות וואס זיינען נ

ע"פ הנ"ל וועט מען פארשטיין דעם אויפטו פון די לעצטע דורות 
בכלל ובפרט פון דעם איצטיקן דור ובפרט אין דעם איצטיגן זמן, וואס 

האט מען שוין אלץ  נשיא דורנולויט הכרזת והודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר 
ימנים האלט מען שוין אין די פארענדיקט )כנ"ל ס"א(, און לויט אלע ס

 לעצטע רגעים פאר דער גאולה:

. . וע"פ די הכרזה הנ"ל פון כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז מ'האט שוין 
פארענדיקט אלע עניני העבודה, כולל די עבודה פון רבותינו נשיאינו אלס 

איז  – כפשוטו"שופטיך" און "יועציך" עד היום הזה, און "אכשור דרי" 
ס'איז שויון געקומען די צייט פון "ואשיבה שופטיך  ק, אזיפארשטאנד

כבראשונה ויועציך כבתחלה" בתכלית השלימות )און מ'דארף ניט 
אנקומען צו שוטרים, ווייל ס'איז שוין אלץ מבורר(, לאחרי די טעימה 

 והתחלה בזה דורך רבותינו נשיאינו.
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דערפון איז פארשטאנדיק דער לימוד וואס יעדערער האט 

יק אין שבת פרשת שפטים בדורנו זה ובפרט בזמן האחרון, די שטייענד
אז עס דארף זיין אן עבודה בהתאם מדה כנגד  –לעצטע רגעים פון גלות 

 מדה צו מצב הגאולה:

אז  –ייכן רצו מפרסם זיין בא זיך און ביי אלע צו וועמען מ'קען דערג
ער מ'דארף אויף זיך מקבל זיין און אויף זיך אננעמען )מיט נאכמ

 –שטארקייט( די הוראות ועצות פון די "שופטיך" און "יועציך" שבדורנו 
וועלכער קומט בהמשך צו  –"מאן מלכי רבנן" בכלל, ובפרט נשיא דורנו 

 דער שופט דורנו ויועץ דורנו און נביא דורנו, –רבותינו נשיאינו שלפניו 

ברי וכציווי התורה הנ"ל "נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי ד
בפיו ודיבר אליהם את כל אשר אצונו", "אליו תשמעון", וכפס"ד הרמב"ם 
הנ"ל, אז אויב איינער האט די מעלות ושלימויות וואס א נביא דארף האבן 

יום קווי מ'האט געזען און מ'זעט בהמשך  –און באווייזט אותות ומופתים 
ת לבדו כו' איז "אין אנו מאמינים בו מפני האו –ברכותיו בא נשיא דורנו 

אליו תשמעון",  אות אלא מפני המצוה שצוה משה בתורה ואמר אם נתן
דורך דעם וואס "יאמר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו" )ווי 

 מ'האט עס געזען בא כ"ק מו"ח אדמו"ר(,

ווי דאס איז  –און נאכמער: "נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא  
בנוגע צו נשיא דורנו, און דאס ווערט נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו 

הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני צריך חקירה"; מ'דארף אים פאלגן  –כו' 
גלייך תיכף ומיד נאך "קודם שיעשה אות", און "אסור לחשוב אחריו 

כו' שנאמר לא  ולהרהר בנבואתו שמא אינו אמת ואסור לנסותו יותר מידי
תנסו את ה' אלקיכם כאשר נסיתם במסה כו' אלא מאחר שנודע שזה נביא 
יאמינו וידעו כי ה' בקרבם ולא יהרהרו ולא יחשבו אחריו כו'", ווארום 

יל דאס איז זיינע דעם נביא'ס רייד, ימ'איז מאמין אין דברי הנביא, ניט וו
 נביא! םדערייד דורך  אויבערשטן'סנאר ווייל דאס איז דעם 

האט מען די הוראה כנ"ל, אז מ'דארף מפרסם זיין לכל אנשי הדור, 20. . 
אז מ'האט זוכה געווען אז דער אויבערשטער האט אויסגעקליבן און ממנה 
געווען א בעל בחירה, וואס מצד עצמו איז ער שלא בערך העכער פון אנשי 

הדור, וועלכער  הדור, אז ער זאל זיין "שופטיך" און "יועציך" און דער נביא
זאל אנווייזן הוראות און געבן עצות בנוגע צו דער עבודה פון אלע אידן און 

                                                           
 ן אינם במקור.ההדגשות בב' הקטעים דלקמ 20
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אלע מענטשן פון דעם דור, בכל עניני תורה ומצוות, און בנוגע צו דעם 
אלגעמיינעם טאג טעגלעכן לעבן און אויפפירונג, אויך אין "בכל דרכיך 

 )דעהו(" און "כל מעשיך )יהיו לשם שמים(",

די נבואה אז "לאלתר לגאולה" און תיכף  –די נבואה העיקרית  – ביז
 ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".

. . און דורך דער קבלה וקיום ההוראות פון "שופטיך" און "יועציך" 
ווערט דורך דעם גופא דער מעין און התחלה פון קיום התפלה  –שבדורנו 

אולה האמיתית "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה" בג
והשלימה )כנ"ל(, במכ"ש פון דעם וואס "סוף מעשה במחשבה תחלה", 
עאכו"כ אז דאס איז שוין אויך אין דיבור )"ניב שפתיים", ענין הנבואה(, ווי 

 –ס'איז נהוג לאחרונה צו ארויסברענגען די דברים בדיבור, כולל ובמיוחד 
 ".אז אט אט קומט די גאולה

די נבואה אז "לאלתר  –די נבואה העיקרית  –"ביז  )על המילים 116 ובהערה
 :21לגאולה""( אומר הרבי

אה ר –"לא רק בתור חכם ושופט אלא בתור נביא, שזהו בודאות 
 ו".-מאמרי אדה"ז הקצרים ע' שנה

 :במאמרים הקצרים )שם( אדה"זוז"ל 

"החכם האמיתי בחכמת האמת יכול להשיג בחכמה עילאה בעולמות 
בחכמה עילאה העתידות. אבל בהשתלשלות העולמות  עליונים עד שישיג

להיות שיתהפך הדבר כי הוא רואה הענין בחכמה עילאה ואמת הוא  יכול
שכן הדברים שם אבל הענין ישנו גם בכל העולמות שלמטה עד שישתלשל 
הדבר לזה העולם השפל ויכול להיות שלא יקויים דברי החכם מפני כמה 

פ"כ אמת הי' במקום שראה הוא כו' וד"ל. מניעות שיתהוו בזה העולם ואע
משא"כ בחי' ניב שפתים הוא בחי' דיבור והוא אמר ויהי כי ברוח פיו כל 

עד שהגיעו לבחי' דבור בנביא   צבאם כו'. ולכן אם בא הענין בהשתלשלות
יקויים כי כבר נעשה וד"ל, ויובן בזה ענין מה שכתוב בזהר שהי' ראוי  בודאי

ובודאי ראה האמת. אבל הענין הוא כנ"ל שהוא להיות הקץ בשנת ת"ח 
ראה בחי' משיח בחכמה עילאה )כי בחי' משיח ישנו בכל עולם( ועד שיהי' 

אבל אם הי' הדבר בא בחי' משיח בכאן נשתנה מפני כמה סיבות שנתהוו. 
לפיו של נביא בודאי יקויים בלי שום שנוי כי בחי' אלקות שמתגלה למטה 

                                                           
 .792שם, ע'  21
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לם הוא חיות זה העולם וקיומו וברוח פיו כל צבאם לבחי' דבור שהוא זה העו

. אבל מה 22כו' ע"כ כל דברי ה' ביד הנביאים לא נפל דבר ארצה אפי' קש"י
 ".שהשיגו החכמים הי' בהם שינוי

עולמות שהדבר אינו ענין ששייך ל'א והמורם מכ"ז, שהמעלה בענין הנבואה הי
מדגיש כאן: "ווי מוסיף ווהרבי מתגלה למטה בעוה"ז הגשמי. , אלא דבר ש'העליונים

אז אט אט  –ס'איז נהוג לאחרונה צו ארויסברענגען די דברים בדיבור, כולל ובמיוחד 
 קומט די גאולה".

עלינו ללמוד את השיחה הזו מבפנים, וכל הלומד ומעיין בשיחה כדבעי יראה 
 -שאין ספיקות וניתן לראות בבירור ובמפורש מה הרבי אומר ולמה הוא מתכוון 

 נבואה כפשוטו ממש! דמדובר על

 משה רבינולקרוב 

כמה דרגות בנבואה, ואולי יש דרגות בנבואה  נםשישגם על זה ישנם האומרים 
 בשיחה זו לנבואה כפשוטו.נה והכו ואינם חייבם להתבצע בפועל ואיןשאינם להלכה 

שמשה רבינו הוא הנביא הכי  -הנה, ברמב"ם אכן מובא שישנם דרגות בנבואה 
אבל כל חילוקי  -במעלת נבואתם כמו משה  גדוליםאינם הנביאים ושאר  ולגד
הם רק בגילוי הנבואה, ואין מושג כזה של דרגה בנבואה שאינה ע"פ הלכה,  דרגותה

בכלל  והיכן מצינו, שאינו מזכיר כזה דבר - כל השיחה בנויה על הרמב"םהרי  ,ואדרבה
 בנבואה שאינם עפ"י הלכה. "דרגות"שישנם 

גת הנבואה רשדמבאר על דרגות בנבואה, הרבי כשהרבי מדבר בשיחה  ואדרבה,
קרוב לדרגת הנבואה של  ,היינו, 23א "כמוך"עוד לפני הגאולה( הי)"נביא דורנו" של 

                                                           
 ההדגשה אינה במקור. 22
אקים להם גו' כמוך", ווי דער רמב"ם  נביאבכל דור איז שייך אז "" . .  כנ"ל בשיחת ש"פ שופטים:  23

איז מבאר אז "כל נביא שיעמד אחר משה רבינו אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כו' אלא מפני 
)נאר אין  המשך פון נבואת משה ותורתוהמצוה שצוה משה בתורה כו'", ד.ה. אז יעדער נביא איז א 

ובדורנו נשיא דורנו כ"ק י דער רמב"ם איז מבאר(. דעם גילוי הנבואה זיינען פאראן חילוקי דרגות, וו
 .מו"ח אדמו"ר

די נבואה וואס  –ובפרט לאחרי וואס "תחזור הנבואה לישראל", וואס איז "הקדמת משיח" )כנ"ל( 
"(, ואמרו חז"ל אז "גואל ראשון נביא גדול הוא קרוב למשה רבינווועט זיין בא משיח צדקנו )וואס "

דארף מען  דעריבער –וואס איז ראוי לזה און בכל דור ודור איז דא איינער  )משה( הוא גואל אחרון",
ס'איז דא די מציאות פון גילוי הנבואה (, אז דער גאולה פארנאך וויסן אלס א הלכה אויך בזמן הזה )

, אלס מעין והתחלה )"יועציך כבתחלה"( צו שלימות גילוי הנבואה )בא משיח עוד לפני הגאולה(
. דאס הייסט, אז דאס איז ניט קיין חידוש וואס וועט זיך אויפטאן ערשט נאך דער לאחרי הגאולה

 . . ". גאולה, נאר די התחלה בזה ווערט שוין אויפגעטאן פריער בבחי' "יועציך כבתחלה"
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אזי הנבואה ד"הנה זה משיח בא" דרגות בנבואה ים על אז אם כבר מדבר .משה רבינו

 איןבנוגע לעצם טענתם, הרי ו .הם, ודלא כדברישל "קרוב למשה רבינו"דרגא היא ב
 לא בשיחה הזו.שודאי וב דרגות בנבואה שאינם עפ"י הלכה,כלל מושג של 

ש"לאלתר לגאולה" ותיכף  םלפרס עלינוש שהרבי במפור אומראת נבואה זו, ו
 .24ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא"

מודיע לנו ש'הנה זה משיח בא' היא נבואה, הוא לא רק כדי לחזק וזה שהרבי 
בפועל,  זוהי המציאותוון שכימבעיקר,  אלא - רק הבטחה אלא נבואהשאי"ז  -אותנו 

 ש'הנה זה משיח בא'. דישנה נבואה שנשיא דורנו ניבא

 ואע"פ שיתמהמה...

 (אליםמצא בפנימיות אף אצל כמה שלא שו)ואולי זה נ נם כאלו ששואליםיש
עדיין לא 'ומאז עברו הרבה שנים ו ,נים אלו לפני שלושים שנהיהרי הרבי דיבר עני -

 שנחשובמה לו, עד לביאת המשיחעוד זמן  ח"ו אמר שלא יעבורמי  וא"כ ,'בא
 גיע עכשיו?ישמשיח 

ל הענין של ביאת המשיח ו'אחכה הנה, בנוגע לזה צריך לידע לכל לראש דכ
עברו יותר מאלף ותשע ש מכיווןששאיננו אומרים  כלומר,. לביאתו' הוא באופן כזה

ככל שהשנים ד, להיפךאלא  אומר שלא ימשך ככה וכו' ח"ו, מאות שנה בגלות, מי
בנוגע לשיחות של הרבי, גם ואותו דבר הוא . לגאולה יותר מתקרבים אנחנו ותעובר

בים יותר מתקראנו ו יותר ויותר מתחזקים שהזמן עובר, הדברים שהרבי דיברשככל 
 לגאולה.

 - הקודם רביההפס"ד של  את , שהרבי מזכיר תמידרואים גם בשיחותדבר זה 
אלא  עברו כ"כ הרבה שנים, הענין כבר נפסק."לאלתר לגאולה", ולא אומר שהיות ו

עכשיו  עאכו"כ " וכו',כלו כל הקיצין"ו 'לאלתר לגאולה'שאם כבר בזמנו היה ' ,אדרבה
 שהענין יותר שייך ונוגע וקרוב'.

                                                           
אבל היו כאלו שרצו להכניס  טענות כאלו, אני לא יודע אם צריכים בכלל צריכים להזכיר ולשלול 24

כף ומיד ממש די נבואה אז "לאלתר לגאולה" און תי -'שתהיה בקרוב'  –כאן: "ביז די נבואה העיקרית 
)רח"ל  לא היתה עדייןו'הנה זה משיח בא' היינו שהנבואה על 'לאלתר לגאולה' "הנה זה )משיח( בא". 

ואין זה הלשון , לא אמר כך שהרבי עתלכל בר ד , אבל זהו דבר פשוטמסילופים ועיוותים כאלו(
 .אותהכבר הנבואה וצריכים לפרסם  נהשישבשיחה, אלא הפשט כאן הוא 
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חיזקו אותנו  תנש"א ותשנ"בולימוד השיחות ד שהבנת , כמהנוינובנוגע לעני

ההסתכלות האמיתית  יהוזצריכים לחזק אותנו פי כמה וכמה. , הרי עכשיו הם בעבר
מתחזקים יותר נחלשים במשך הזמן, אלא אדרבה אינם הדברים ד - התורה ע"פ

שנצפה  -היום יותר מתמיד  וצריכים לחזק אותנו  ,שמתקרבים לגאולהככל ויותר 
 . לביאת המשיח

סיבות לזה שמדבר הרבה על הגאולה הוא כדי לחזק את השא' הרבי כמו שאמר 
מקץ  ש"פבשיחת  דהציפייה מקרבת את הגאולה. וכמ"ש ,הציפייה לביאתה

 :25תשנ"ב

יוסף הי' מוכן לחזור  , ומשנולדהגאולה". . כיון שענינו של יעקב הו"ע 
מבית אביו, לישב בשלוה, הרי, כל זמן שעדיין לא באה הגאולה בפועל 
)"קפץ עליו רוגזו של יוסף"(, נחשבו אצלו ימי שנות חייו "מעט", ימים 

 חסרים, כיון שחסר בהם העיקר )הגאולה(.

 . . מההוראות מהאמור לעיל בנוגע למעשה בפועל:

וראת ימי חנוכה ש"מכאן וילך מוסיף . . יש להוסיף מיום ליום )כה
 והולך"( בהענינים המביאים את הגאולה בפועל ובגלוי.

 ומהם:

חיזוק האמונה התשוקה והצפי' לביאת המשיח, עד כדי כך, שנרגש 
 אצלו שכל זמן שמשיח צדקנו עדיין לא בא בפועל ובגלוי, ימיו חסרים . .

". 

מר ש'הנה זה בא', שיח, אבל אלביאת המ תאריך מסויםו זמן לא נקטהרבי אכן, 
 : 26וז"ל התחיל,ע"פ מ"ש בש"פ שופטים תנש"א שענין הגאולה כבר ובפרט 

". . די גאולה איז ניט קיין חידוש דבר, נאר כל עניני הגאולה האבן זיך 
שוין אנגעהויבן )"כבתחלה"( און זיינען שוין נמשך ונתקבל געווארן אין 

 .למטה ממנו . ." עולם הזה הגשמי התחתון שאין תחתון

 בעולםלפעול נמצא והחל כבר שמשיח שאמר  ,27משפטים תשנ"בש"פ וכן ב
 חש בנוגע ל"וכתתו חרבותם לאתים", וראה שם באריכות.וכנראה במו

                                                           
 ואילך. 205סה"ש תשנ"ב ח"א סוף ע'  25
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, וככל שעובר הזמן מתחזקים יותר ויותר, ונצחיים כל ענינים אלו קיימים

 תחזק בזה.ולה וסיףלהוהעבודה שלנו היא  והשליחות תקרבים יותר ויותר,ומ

 את השכללא לערב 

 :28, וז"לבש"פ שמיני תשח"י סיפרהסיפור הידוע שהרבי  נויש, דולהוסיף

"האריז"ל הי' נוהג לצאת עם תלמידיו לקבל שבת בשדה, כפי שהסדר 
לצאת לשדה לקבל פני שבת המלכה. פעם אחת, הוא ע"פ קבלה, שצריכים 

שנלך לירושלים לקבל בצאתם לשדה, אמר האריז"ל לתלמידיו: רצונכם 
 שבת?

אע"פ שמצד ריחוקה של צפת מירושלים לא הי' שייך שבהליכה  -
רגילה בגשמיות יגיעו לירושלים לקבלת שבת, מ"מ, לא הי' אצלם פלא על 

 -האריז"ל שיוכלו להגיע לשם. 

אמנם, כיון שבשביל זה היו צריכים לעזוב את ביתם למשך השבת, 
אמרו חלק מהתלמידים שצריכים להודיע תחלה לנשותיהם, ע"ד לשון 
הש"ס: "איזיל ואימליך בדביתהו". מיד נפלה רוחו של האריז"ל, ונתבטלה 

היו יכולים  -מיד הליכתם לירושלים. ואמר האריז"ל, שאילו היו הולכים 
 שיח".להביא את המ

 :ושואל הרבי

לכאורה: איך יתכן שהאמירה "איזיל ואימליך בדביתהו" תהי' "
א סתירה להבאת הגאולה? הרי כן הוא ע"פ תורה, שבנוגע למילי דעלמ

אימליך בדביתהו", ובפרט בשייכות לשבת, צריכה להיות ההנהגה באופן ד"
ם שכל ענין נרות שבת הוא בשביל השלום שבין איש לאשתו, ובשבת ישנ

כמה עניני חיוב של איש לאשתו; וא"כ, ענין שכולו ע"פ תורה, ומיוסד על 
 .מדוע יעכב את הגאולה?" -ערוך -השולחן

 :ומתרץ

 -"והמענה לזה הוא: ה"חשבון" הוא אמנם "חשבון", אבל למלחמה 
 אינו ראוי!

                                                           
 .291תו"מ תשח"י ח"ב ע'  28
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אפשר להביא את המשיח ע"י הנהגה כזו, שכאשר שומעים הוראה -אי

הוראה" לברר -הרערוך", ופונים ל"מו-את ה"שולחןמהאריז"ל, מוציאים 
אפשר להביא -אי -בדבר! באופן כזה פשט ב"באר היטב"... אם אין סתירה 

 את המשיח!

 :ומבאר הרבי

 אין זה רק מצד פנימיות הענינים, אלא כן הוא גם ע"פ נגלה דתורה:"ד

הי' להם  -מה מהאריז"ל, שהי' גאון גדול גם בנגלה -כאשר שמעו דבר
 עת שאפשר לסמוך עליו שלא יכשיל אותם לעשות ענין היפך ההלכה.לד

הרי זו הוראה שחסר בההתקשרות שלו  -ומי שמפקפק ח"ו בדברי רבו 
 אליו. .

עול. צריכים -שצריכה להיות התקשרות וקבלת -ובפנימיות הענין 
 ."לציית לדבריהם של רבנן בלי שום חשבונות כלל

את ערב אין ל, משהורבי אומר לנו שר הדכא ך לידעצרי ,ננויובנוגע לעני
שאם הרבי אומר שזה  דעתאו החשבונות שלנו בזה, ועלינו להכיר ול השאלות שלנו

 .ודאי שהענין הוא כך -כך 

 האמונה צריכה להיקלט בנו

צריכה לרדת ולפעול , אלא 'קבלת עול'באמנם, ידיעה זו אינה צריכה להיות רק 
ממש עד לרגש שבלב )צער ומרירות על אריכות הגלות, ושמחה מצד  עלינו בפועל

בא  ש"פבשיחה )לנשים צדקניות( מ"ש , וכמגודל הביטחון ש'הנה זה משיח בא'(
 :29ובשלח תשנ"ב

". . ביחד עם התפלה, הבקשה והדרישה מהקב"ה שיביא את הגאולה 
)"מרים על שם  צער ומרירותתיכף ומיד ממש, שהיא מתוך רגש של 

המירור"( על אריכות הגלות, שבאה לידי ביטוי בהצעקה מקרב ולב עמוק 
, השמחה"! . . . חדורות הן )גם ובעיקר( ברגש עד מתי, עד מתי ,עד מתי"

, מצד גודל הבטחון ש"הנה בהשירהושמחה גדולה ביותר שבאה לידי ביטוי 
 זה )המלך המשיח( בא", וכבר בא!

                                                           
 .307סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  29
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 אצלנולפרסם גם כשלא נקלט 

לגמרי,  אצלנו ועדיין לא נקלט גם כאשר עלינו לפרסם הדברים יתירה מזו,ו 
 :30ראה תנש"אהרבי בש"פ וכמ"ש 

"ויש להוסיף ולהדגיש שההכרזה והפרסום דכהנ"ל צ"ל גם ע"י אלה 
שטוענים שעדיין לא נקלט ענין זה )בשלימות( בהבנה והשגה והכרה 

בשלימות, יכולים )ובמילא  שלהם, דכיון שגם אצלם ישנו ענין האמונה
( הם לפרסם הדברים לאחרים החל מבני ביתו )שבודאי אינם םכייצר

צריכים "לסבול" מזה שעדיין לא הונח הדבר בשכלו(, וכל אלה שנמצאים 
בסביבתו, כל אחד ואחת מישראל, ובודאי שע"י ההשתדלות המתאימה 

רסם, יתקבלו הדברים ויפעלו פעולתם, כולל גם אצל המכריז והמפ
 .שיוקלט אצלו בפנימיות וכו'"

ששאל:  ((cnn סי. ען. ען.-עיתונאי מהל ונחתום את השיעור, בתשובת הרבי
 ”he is already on his way“ :ר לו"מה המסר שלך לעולם בנוגע למשיח?". שאמ

 "שהוא כבר על הדרך". –

על דרך, אלא שהוא כבר )בלשון עתיד( אל ההפירוש בזה אינו שעוד מעט יצא ד
 הדרך.

אם כבר "ה - בחלוקת דולריםלכתב ששאל  בהזדמנות אחרתהרבי אמר וכמו ש
 "כבר מזמן"! – ”long ago“ענה לו ", דנכנסנו לתקופה של משיח?

 .לעיני בשר, בהתגלות מלכינו משיחנו כל זה תיכף ומיד ממשאת שנראה ויה"ר 

                                                           
 ואילך. 778סה"ש תנש"א ח"ב סוף ע'  30
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 משיח שבדורנו -נשיא דורנו 
 

 בכל דור יש א' הראוי להיות הגואל

את לפרסם  והחלשאז  תשנ"בו"א נשת -השנים דבר ראשון, טוב לדעת שלפני 
יהו מומשיח  ימות ה זהמ אצל ההמון הנחה מוטעית תהבעולם, היענין הגאולה 

יהי' בימות "מה ברחוב: סתם יהודי  היינו שואלים אילוש ,המשיח, עד כדי כך
מן  איזה "מלאך"פתאום ירד ש עונה יהההוא ? ""מי הוא המשיח - או ,המשיח"?

 והוא יהי' המשיח. השמים

שבכל ברור רואים  בכ"מ(מביא בשיחות שהרבי מעיינים במקורות )אבל כש 
 המשיח ויגאל את בנ"י מהגלות. הדורו הוא יהי א' שאם יזכה נודור יש

 :1סנהדריןוכדאיתא בגמ' במסכת 

"אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש", "דבי רבי שילא אמרי 
שילה שמו . . דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו )כמו ינאי . . , רש"י( . . דבי 

 רבי חנינה אמרי חנינה שמו . . ויש אומרים מנחם בן חזקי' שמו . .".

ופן של משיח ואין זה באהמסויים שהוא  אדםשאמרו על מכאן רואים  ,הרי 
 שמים.ן ההופעת מלאך מ

 :עוד יותר לא רק שהתלמידים דרשו אלא כמו שרש"י אומר 2והרבי מדגיש
עצמם דרשו אחר ביאר שהכוונה בזה היא שהם ו"כל אחד הי' דורש אחר שמו", 

 .ולא שהתלמידים חידשו ששמו כשם רבם""שמם 

משיח ש' 3בספרותב כ הקדושדהאור החיים  ,והנה בענין זה יש סיפור מעניין]
ענין זה לא מצא חן  ,וכשמסר את ספרו לדפוס. על עצמו( ורמז בזה)' חיים שמו ה'

לו לרנן אחר המדפיס יהתח ,זח"לאמשך זמן את קטע זה. השמיט ובעיני המדפיס 
עצמו  עלפסק מדפיס שה קשר לזהא' הצדקים אז אמר בשהוא חשוד בעניני זנות, ו

"אמן מאיש זה אמן מאיש  לכתובבמקום  ,פרשת סוטהאור החיים שהדפיס, בבד -
 עם זה . וקישר את זהשמו של המדפיס -"אמן מאיש אשר",  הדפיסאחר" 
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לכן יצא שיפסוק ו, '(חיים שמו'ש)כתב על עצמו  האור החייםמה שאת השמיט ש
 [.את מעשיועל עצמו ויראה לכולם 

בכל דור ודור נולד א' ש" :, וז"להברטנורא למגילת רותפי' בוכן איתא מפורש 
בשו"ת חת"ס  וכן איתא עכ"ל. מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל",

א' הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת . .  : "חו"מ בסופו
 , עכ"ל.וישלחנו כו'"

 נשיא הדור הוא המשיח שבדור

ישנו א' שהוא המשיח, שהובן ע"פ המקורות דלעיל שבכל דור והנה, לאחר 
 :אותו המשיח מיהובמקורות משיך ונראה נ

שנשיא דורנו הוא משיח שבדורנו,  הרבי מביא בכמה שיחות בנוגע לזה, הנה
 לאחר ציטוט דברי הגמרא )הנ"ל(מצורע  -תזריע ש"פ שיחה של בה 4ומהם

לרבותינו : "ואנן )חסידים( נעני' אבתרייהו )בנוגע כותב, וז"ל בסנהדרין )הנ"ל(
י -יוסף שמו, שנאמר "יוסיף אדנ -נשיאינו, ובפרט כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( 

 שנית ידו גו' ואסף נדחי ישראל גו'", יצחק שמו, שנאמר "אז ימלא שחוק פינו"".

 מבוארת - שדוקא הנשיא הוא המשיח שבדור -בין העניינים והשייכות 
: ""רבינו", נשיא הדור, הוא גם בהשיחה על המיליםד 5בית רבינו שבבבלבקונטרס 

 ר הרבי בהערה:אומ .המשיח )גואלן של ישראל( שבדור"

 "להעיר, שבכאו"א מישראל יש ניצוץ משיח . . בחי' היחידה, ניצוץ
מבחי' היחידה הכללית שהיא נשמת משיח. וכיון ש"הנשיא הוא הכל", 
שכולל כל הניצוצות דמשיח שבכאו"א מישראל, בחי' היחידה הפרטית, 

של משיח, ולכן הוא  לית, נשמתולשנשמתו היא בחי' יחידה הכנמצא, 
 המשיח שבדור".

ילא כללית של הדור, וממהנשיא הדור הוא הנשמה כללית והיחידה ד כלומר,
 .כלל ישראלמשיח הוא היחידה כללית של נשמתו של ד 'משיח שבדור'הוא 

 של נשיאההיותו  הסיבה לזה היא לא רק מפנישמוסיף שהרבי , 6וראה שם
 :שהוא הנשיא דתורת החסידות, כמ"ש שםעם כך  זה קשור במיוחדאלא  ,הדור
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"בגאולה האמיתית ושלימה ע"י משיח צדקנו, נשיא הדור, שהוא 
)גואלן של ישראל( שבדור, ועוד וג"ז עיקר, שהוא הנשיא  המשיח

דתורת החסידות, אשר ע"י הפצתה חוצה )"יפוצו מעינותיך חוצה", עד 
 פועלים ביאת מלכא משיחא". לחוצה שאין חוצה ממנו, בכל קצוי תבל(

 שם מסביר הרבי: ובהערה

ראה ) "להעיר, שתורת החסידות היא בחי' היחידה שבתורה
(, הקשורה עם בחי' היחידה ענינה של תורת החסידותקונטרס 

 שבישראל, נשמתו של משיח צדקנו".

בזה רק  נשיא הדור הוא המשיח שבדור לא קשורש טעם לכךשה ,כלומר
שהוא  אף בזה , אלא קשור('כלליתהיחידה 'שהוא ה)שהוא הנשיא של הדור בכלל 

לכן ו, שבתורהיחידה' 'א בחי' היהמכיוון שחסידות , הוא נשיא דתורת החסידותה
 .'נשמה כללית'ה -דישראל  'יחידה'לה כתשיי

 הרבי שלנו הוא משיח

בשנים הוא המשיח, אבל  הדור שנשיא והנה כל הנ"ל הוא ביאור לכך
פ בשלח "ש תבשיח מ"שכו ,הקודם רביהעם  מפורשב קישר זאתהאחרונות הרבי 

 :וז"ל ,7תשנ"ב

נדחי ישראל גו'", ו"נודה לך י שנית ידו גו' ואסף -". . "יוסיף אדנ
כמרומז בב' שמותיו של נשיא  -שחוק פינו"  ימלא"שיר חדש", באופן ש

 דורנו, משיח שבדורנו".

 :8ש"פ חיי שרה תשנ"ב וכן בשיחת

"כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, דער איינציגער שליח שבדורנו, 
 ".דער איינציגער משיח שבדורנו

מנה  9בשיחה של כ"ב שבט תשנ"בשהרי  ,דור שלנוכל זה קשור עם ה ,והנה
התקופה השלישית היא התקופה של ו, ו של הרבי הקודםתקופות בחייהרבי ג' 

בחייו של הרבי התקופות  א'את הדור שלנו כדורנו, ומשמע מזה שהרבי רואה 
 .הקודם

                                                           
 .321סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  7
 .111שם, ע'  8
 ואילך. 348ח"ב סוף ע'  שם, 9
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קישר הרבי את הענין בפירוש עם הרבי שלנו  10בש"פ יתרו תשנ"ב נוסף לזה,
, כתב, ורם'דהושע, ישה, מש'מיד' הוא הר"ת של ' לזה שמבארבהמשך ]ד 11עצמו
 וז"ל[:

"וכן יש לומר בנוגע לדורנו זה . . מ' )ר"ת משיח(, י' )ר"ת פון ביידע 
 כ"ק מו"ח אדמו"ר( און ד' דורם". נעמען פון

 מוסיף בהערה )שם(:ועל המלה "משיח" 

 .חם שמו"נמ"להעיר ש

 :12תשנ"ב ש"פ משפטים בשיחתוכן 

שבר"ת ד"מיד" נרמזים ג'  -"ובפרטיות יותר בנוגע לדורנו זה 
התקופות השייכות לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ועל סדר הקירבה 

ובער )שמו השני של כ"ק דצחק, יוסף ינחם שמו(, משיח )מ -אלינו 
 אדנ"ע(".

 הקודם ביהרמר על שהרבי תמיד א שאף]כדאי להעיר הערה כללית בזה, 
על עצמו שהוא  במפורש גםקומות שבהם אמר מ ישנם מ"מ נשיא הדור, שהוא

: ". . שהרבי התבטא אז מצורע תנש"א -תזריע , אחד מהם הוא בש"פ נשיא הדור
 בתורתו )מאמרים ולקוטי שיחות( של נשיא דורנו".

ביחד עם שהוא נשיא דורנו, והקודם רבי הזה שהרבי אומר על רוש בהפי ,והנה
ענינים של זה ו, איננו יודעים ומבינים בזה ,שהוא נשיא דורנו ואומר על עצמ זה

ר 'נשיא הדור' ו'משיח מדבר גם על עצמו בתו דבר ברור הוא שהרביאבל  .'רבי'
 שבדור'[.

 'משיח שבדור'פירוש ה

הוא אמר לי, ו, 'משיח שבדור'שהרבי הוא  כךמישהו על  לדבר עםיצא לי פעם 
שהוא  אין הפירוש בזהאבל  ,'שבדור'משיח  שהוא מסכים עם זה שהרבי הוא

, 'קדוש'שם  אינו איזה תואר או'משיח שבדור' הסברתי לו שהתואר . ממש משיחה
 משיח בפועל.ההוא, שאם הדור יזכה, הוא יהיה  בזההפירוש  אלא

                                                           
 .341שם, ע'  10
 כנ"ל ש"כל אחד היה דורש אחר שמו". 11
 .148הע'  376שם, ע'  12
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בין הדור ל בכל הדורותהיה 'משיח שבדור' שיש חילוק בין ש ,עפ"ז מובןו
 'דורשבמשיח 'ה לכן גאולה,לא זכו לה בפועל ממשהיות ו ,שבכל הדורותשלנו: 

זה לא זכה להיות ( היה ראוי דורואם  לגאול את ישראל ויאאף שהי' ר)שלהם 
 בנ"י מהגלות בפועל ממש.את שיוציא 

הגלות ודור הראשון דור האחרון של 'ה , הרי מכיון שאנודור שלנובאבל 
 'נשיא דורנו', ממילא (שלנודור בנוגע ל פעמיםכמה  אמר הרביכמו ש) 'אולהלג

משיח ה, אלא הוא המשיח של כל הדורות ,של הדור שלנומשיח הלא רק הוא 
 .13מן הגלות בפועל ממשלדורותיהם ישראל כל בני וציא את יש

 תקופה חדשה

הרבה אמת ונכון, אבל בפועל הרבי לא דיבר ע"ז כ"כ הוא הנה, אף שכהנ"ל ו
 בזה, ( התחיל ענין חדשתשנ"ב -תנש"א )בשנים האחרונות  אבל במשך השנים.

' משיח של הדור'והוא ה 'נשיא הדורעל כך ואמר שהרבי הקודם הוא 'דיבר  הרביו
לזה אף הוסיף את הענין  בהמשךו )אף בשיחות שלא רואים במפורש את הקשר(.

 .באופן הכי רגיל "מנחם שמו"ד

איך דבר נוסף שנתחדש בשנים האחרונות, הוא שהרבי התחיל לדבר 
גאולה, אחד מהמקומות בהם הרבי ה כנההם שלבים בהשקורים בעולם ברים שהד

נבואה אצל משיח  שם אמר שישנה ,14בשיחת ש"פ שופטים תנש"אדיבר בזה הוא 
 לפני הגאולה.צדקנו כבר עכשיו עוד 

לא רק המציאות של משיח  עכשיו נהשיש אמר הרבי, 15בש"פ וירא תשנ"בכן ו
 .אלא גם ההתגלות של משיח

ואולי י"ל שזוהי הסיבה הרבי החל לדבר בזה בשנים האחרונות )ובתדירות ]
אין זה רק ענין מופשט שאילו בנ"י יזכו הקב"ה יאמר עכשיו גבוהה(, מכיון ש

, "יש גם ההתגלות של משיח" -( בלשון הרבימכיון ש)אלא  למשיח לגאול אותם,
הרי זה )איך שלא יהיה הפירוש בזה(,  16בעולם משהו עולהחל לפמשיח ש כלומר,

 .[דיבר ע"ז הרבי הרבה יותרן ולכ 'זמן גרמא'ענין שה

                                                           
 אףוציא בנ"י מהגלות הוא יוציא את פעמים שע"י שמשיח יאומר בשיחות הרבה וכמו שהרבי  13

 כל הדורות שלפנ"ז.את 
 .788סה"ש תנש"א ח"ב ע'  14
 .95סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  15
 רלהיות משיח', אלא באופן שכב שראויבאופן ' 'משיח שבדור'אין זה רק בתור וממילא מובן ש 16

   ו ופעולותיו בעולם.התגלות ההתחיל
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משיח כבר פועל בעולם ד - 17בש"פ משפטים תשנ"באמר הרבי אף  כןו
קיום הייעוד ם עלאחרונה בהוספת עניני שלום בעולם קשורים ואים רהענינים שו
 והתקיימו בעירהקשורות ב'שלום' כל הפגישות זה שו ,'וכתתו חרבותם לאתים'ד

מהפעולות דהפצת התורה  "שכל זה בא כתוצאה ה"ז מרמז לנו: של נשיא דורנו 
 "משיח שבדורויהדות, צדק ויושר, בכל העולם, שנעשו ונעשים ע"י נשיא דורנו, 

 .)וע"ש בארוכה בשיחה(

מתגלה ומתחיל , אלא 'מופשט'דבר משיח אינו  ,נווהמורם מכל זה, שבתקופת
 .בעולם מיםמסוי ניםילפעול עני כבר

 נ"ד -מענות מתשנ"ב 

קבלת 'לכינוסים בכל העולם בנוגע נערכו תשנ"ב בשנת ש ידוע ומפורסם
ענה  '. ע"ז הרבימלך המשיח'בתור , שהעם יקבלו עליהם את הרבי היינו ,'המלכות

תשובות בלשונות  כם היו עודו ",יהיה בהוספה והזמן גרמא"בכתב יד קדשו: 
 .18כאלו

 ,לדוגמאוון זה: מענות בכיהיו עוד הרבה  ,תשנ"ד -תשנ"ג שנים ב ,אח"זל
על פי בקשת . .  : "כתבובפתח דבר דתשנ"ג, שנת שנדפס ב 'בשורת הגאולה' הספר

אם זה האת הרבי אז ושאלו  ,רבים ובהסכמת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א"
[ והרבי לא איכפת??" ]=ארט ניטשוב " שאלוו. "ןכ" - בסדר לכתוב כך? והרבי ענה

בה הפעם הראשונה ש הוא מבין שזוהי , האםאת הרביוהוסיפו ושאלו . "לא" -ענה 
 .19"כן" - עם התואר הזה? והרבי ענה 'קהת'של  רשמימדפיסים ספר 

מזה  שחסידים תמיד ידעו אףדתגלות הענין, בה זה היה שלב נוסף ,הנהו
 מדפיסיםש, אבל זה עצמו אף דיבר על הענין )כנ"ל(והרבי שהרבי הוא משיח, 

 , כל זה בנוסף לכך שבתקופה זו הרבי עודדהענין בגילויהיה שלב נוסף באופן רשמי 
 .'יחי' וכו'

 משיח גם אחרי ג' תמוז

כהנ"ל שריר וקיים גם במצב שאחרי ג'  איך והנה, מה שנשאר עדיין לבאר הוא
מתאים ע"פ  ענין או שכעת אי"זב 'הפסקה' האיז נהשעכשיו ישוח"ו לומר  תמוז,

                                                           
 363שם, ח"ב ע'  17
 .בספר 'והוא יגאלנו' לוקטו 18
כי חיכו עיכוב בהדפסת הספר יה שה פעם שאח שלי )שהוציא את הספר( סיפר לי ,ולהעיר 19

 .'פתח דברלתשובה מהרבי מה לכתוב ב'
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בשיחות של  מבואריםהלכה וכתובים בכפי שלהלן נעיין קצת בהדברים  .הלכה
 הרבי:

הנשיא ", ו"נשיא הדור הוא המשיח של הדור"ש הרבי אמרש זהלבנוגע  הנה,
 שתנוהם דברים שלא נ - כנ"ל בארוכה(' )משיח שבדור'הוא ה "תורת החסידותד

 נשיאמכיון שהרבי הוא  גם לאחרי ג' תמוז כמו לפנ"ז.קיימים בכל התוקף ו )ח"ו(
 הדור נשיאכולם מודים שהרבי הוא ש בארוכה דוברכמ) כן עכשיו כמו לפני הדור

 .(( גם כעתרת החסידותדתווהנשיא )

 :ושא זהמבאר בנעיין במה שהרבי אבל בכל אופן נ

 20מילים " והוא"באתי לגני" באת המאמר סיים הרבי יו"ד שבט תשי"א הנה בד
 : , וז"ל21באותה שנהבשיחה של י"ג שבט  דיבר בקשר לזהיגאלנו", ו

וועט זיין בקרוב  "מען האט ביי מיר געפרעגט: וואס זאג איך, אז עס
יצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם, און דער רבי וועט אונז ארויספירן קוה
וימות המשיח, און ערשט משיח דער סדר איז דאך: ביאת ה -ן גלות פו

ן תחית המתים. אזוי ווערט דאך געבראכט אין יעט זיואין א צייט ארום ו
 חסידות אויך.

איז דער סדר: ביאת המשיח,  בכללדער ענטפער אויף דעם: כאטש 
ית המתים פון חער תדבנין בית המקדש, קבוץ גליות, תחית המתים, 

ע כמה ספורים בש"ס וך וכידפריער אויין יען און וועט זויז געואיחידים 
רי דאית בכו מחי' . וכמאמר רז"ל זוטםם שהחיו מתיייקדרשים ומצדומ

 מתים".

לפני ביאת עוד ת המתים של יחידים ישיכול להיות תחי מכאן, הרי רואים
 יהיה רק תחית המתים של צדיקים הקמים מיד שזה לא מדובר כאן על)המשיח 
, (היה בכל הדורותכמו ש המתים של יחידיםל תחית עביאת המשיח, אלא לאחרי 

הוא ו' הרבי יקום תחילהשהיה 'יו"ד שבט', כי  ף'והוא יגאלנו' א ניתן לומרוממילא 
  .'יגאלנו

                                                           
 בקשר לרבי הקודם. 20
 .נדפס בהוספות ללקו"ש ח"ב 21
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 'מאותן שחיין עכשיו'

אם משיח ישנו דיון ה 22סנהדריןבבגמרא  הנהד ע"ז, אבל לכאורה יש להקשות
 וז"ל: ,הוא מן החיים עכשיו או מן הקמים לתחיה

מן מתיא כגון דניאל איש "אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש אי 
 חמודות".

לא נראה שזה אותו , הקודם שהרבי מדבר על הרבישיחות , כשמעיינים בוהנה
א מישהו וויבתחילה ת המתים יהיה תחישת -הגדר של דניאל איש חמודות 

כבר יל והתח שחיאלא מדובר על מישהו  .משיחהמדורות הקודמים והוא יהיה 
. וצריך להבין, ששייך שבאמצע יהי' ענין של תחיית המתים, אלא לפעול בעולם

 ?וביחד עם זה 'יקום לתחייה' 'אותן שחיין עכשיו'איך שייך שמשיח יהיה מ

 :'מאותן שחיין עכשיו'דיעה שמשיח צריך להיות ויובן זה בהקדים ביאור ה

 :איתא, וז"ל 23ל"הח בלקו"ש ,דהנה

"ולכאורה עכצ"ל שאין דוד המלך בעצמו מלך המשיח שיהי' 
 קודם"נשיא להם לעולם", שהרי תחילת פעולת מלך המשיח תהי' 

הגאולה, כמבואר ברמב"ם )הל' מלכים פי"א ה"ד(, ובודאי קודם תחיית 
המתים )גם דצדיקים הקמים מיד, כמחז"ל )יומא ה, ב( משה ואהרן 

 עמנו(".

הוא משום , יכול להיות משיחאינו דוד המלך עצמו הטעם לזה שש כלומר
 כולל לפני תחיית המתים. ,שיח צריך לפעול גם לפני הגאולהשמ

על המילים "אם משיח דמצורע תנש"א  -זריע וכן כתוב אף בשיחה דש"פ ת
 :24בהערהמוסיף מאותן שחיין עכשיו" 

"וע"פ פס"ד הרמב"ם )הל' מלכים ספי"א( "ואם יעמוד מלך מבית 
 היינו שהוא כבר מלך". -כו'  דוד

 אם יעמוד מלךש שםכתב הרמב"ם  ,דהנה היא: וביאור הראי' מהרמב"ם 
ורק לאח"ז , 'בחזקת משיח'יהיה  יאז ויעשה פעולות שונות לפני ביאת המשיח

                                                           
 .צח, ב 22
 .6פרשת ויגש שיחה ג', ושמה בהערה  23
 .66הע'  496סה"ש תנש"א ח"ב ע'  24
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ומתחיל  25הוא כבר מלך'. ורואים מכאן, שעוד קודם שהוא משיח משיח ודאי' נהיה
וא"כ יש מכאן ראי' ברורה  .גואל את ישראל' וודאימשיח ' , ולאח"ז נעשהלפעול

 לפני הגאולה.עוד מלך  דהרי הוא צ"ל 'מאותן שחיין עכשיו'שמשיח הוא 

' מתבטא אותן שחיין עכשיולאחר שהבנו שזה שמשיח הוא 'מעכשיו  ,והנה
סתירה לומר כל שאין  ,מובןהרי  ומוכרח מזה שהוא פועל בעולם לפני הגאולה.

תחיית 'צריך להיות ש ףאשהרבי הקודם הוא בגדר של 'אותן שחיין עכשיו' 
בין הרבי הקודם: יש הפרש גדול בין דוד המלך לדהרי  קודם ביאתו בפועל. 'המתים

שלפני ביאת המשיח ולא פעל על העולם בדורות דדוד היה מלך לפני הרבה דורות, 
שמלך המשיח צריך להיות ע"פ פס"ד הרמב"ם הנ"ל  ,ולכן )משא"כ הרבי הקודם(.

 .אי"ז דוד בעצמוש לומר יםמוכרחמישהו 'שהוא כבר מלך' ופועל לפני הגאולה 

הרבי וכמו שמאריך בנוגע לרבי הקודם שפעל בעולם בדור שלפני משיח )אבל 
"ואת : לרבי הקודם בביטויים שנאמרו על משיח בנוגע תשי"א "אתי לגני"בבסוף 

הרי  ,("ומכאובינו סבלם, והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו חלינו הוא נשא
 לכך סתירה האין זש'יקום לתחייה', באמצע ענין שצריכים ישנו שאף אם  ,מובן

בעולם  התחיל לפעולכבר מלך ומשום שהיה  '.שחיין עכשיו' אלונחשב בין שהוא 
ל את ישראל וגאכנ"ל(, ולכן הוא יכול ל ',אותן שחיין עכשיו'של  הגדר)שזהו 

 )אחרי שתהיה 'תחיית המתים' של יחידים קודם הגאולה(.

בהערה  ,הכניסו את השיחה הנ"ל להגההאשר שכבקשר לזה,  מעניין לציין
"וע"פ פס"ד הרמב"ם )הל' מלכים ספי"א( "ואם יעמוד מלך מבית  :הנ"ל היה כתוב

וא נוסח יותר כך ה לכאורהד", מאותן שחיין עכשיובהכרח לומר שהוא  –דוד כו' 
אותן שחיין עכשיו". אבל ההערה על המילים "מ את הרבי מצייןמובן לכתוב, שהרי 

זה ד -כתב "היינו שהוא כבר מלך" ו הרבי מחק את המילים "מאותן שחיים עכשיו"
יכול  , הריעבודתו כבר השהתחיל היינו, ארנו, שאם הוא כבר מלךימתאים למה שב

 .)לעיני בשר( בינתיים 'הפסק' אף אם ישנו להיות משיח

"וכשם שעד עתה הי' מונח  :26"פ תרומה תש"יהרבי בש לשון, בונסיים ענין זה
צריך  -)"אפגעלייגט"( אצל כאו"א מאתנו שהרבי יוליכנו לקראת משיח צדקנו 

שלנו, ואינו  אלא לעיני בשראינו  -והמאורע שאירע כו'  .להיות מונח כן גם עתה
בלבד )א' הנסיונות דחבלי משיח שצריכים להיות קודם ביאת גואל  נסיוןאלא 

 ".שמעלים ומסתיר על האמתצדק(, שכל ענינו הוא 

                                                           
 .שאין הפירוש מלך ממש אלא שהוא מתנהג כמו מלך במק"אולהעיר שהרבי אומר  25
 .16תו"מ תש"י ע'  26
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 'חזקת משיח'

כשמדבר על  בהלכות מלכיםהרמב"ם דברי לאחרת בנוגע לא וטריא שק נהיש
 :27שם תבדכ חזקת משיח,

 וע שאינו זה שהבטיחהואם לא הצליח עד כה או שנהרג ביד. .  " 
 עליו תורה".

או  ' לאפוקי מת וכו',נהרגאם הרמב"ם דייק בזה שאמר 'השקלו וטרו  בזהד
  מת. כאשרגם שבא לשלול 

דכל השאלות הם רק אם כל היסוד לזה , לענייננו כ"כנוגע אינו  "זאבל כ
הוא משיח מהסימנים שכתב הרמב"ם, דאז עלינו לחקור ולבדוק האם  -שמישהו 

האם הרבי  שאלה עפמ"ש הרמב"ם. אבל אצלנו איןאפשר לומר עליו 'משיח' 
שהנשיא דתורת  בוודאותדעים ב'חזקת משיח' או אינו ב'חזקת משיח', דכולנו יו

 נשיא דורנו הוא המשיח, ובדברי הרבי אין שום ספיקות. -החסידות 

 יווראה בספר)הלכה העם  גם תאיםודאי שזה שהרבי משיח מ לתוספת ביאור,
אבל היסוד לזה  ,(הרמב"םאיך הכל מתאים עם דברי  שמבארשד"ב וולפא ' ר לש
ובן ממה שמאלא  אינו מהסימנים שכתב הרמב"ם אומרים שהרבי הוא משיחאנו ש

ודאי  ,שאם הרבי אמר כך אנו סומכים ע"זו, (כנ"ל באריכות) משיחות של הרבי
 .(בספר הנ"ל הרב וולפא מבאראכן וכמו ש)הלכה שזה מתאים אף ע"פ 

 הרבה שנים...עברו כ"כ 

עברו הרבה שנים מאז  סוף-רי סוףה, שאלה שיכולה להישאלר בנדולסיום, 
כבר את ההתגלות של משיח',  נה'ישו 'ענוים הגיע זמן גאולתכם', -שהכריז הרבי 

 ?ועדיין לא בא'משיח כבר התחיל פעולתו בעולם', ו

בשיחה : לדוגמאהרבי עצמו התייחס לטענות כאלה, איך  ,לדעתאנו צריכים 
 וכו', הרבי שמשיח כבר פועל בעולם, לאחר דברי 28תשנ"ב של ש"פ משפטים

ואעפ"כ עדיין לא בא, מובן  ,קרובים לגאולה ועד כמה אנלאחר שרואים ד -מוסיף 
 עדיין לגאולהכ"כ קרובים אע"פ שאנחנו ד'עד מתי', כמה צריכה להיות הצעקה עד 

 בגלות. נמצאים

                                                           
    ד. ההלכ י"א פרק  27
 ואילך. 371סה"ש תשנ"ב ח"ב ע'  28
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א דבר הי 'הגיע זמן גאולתכם', -משיח ל אצל הרבי ההבטחה שד כלומר,
ז רק מגדיל ה"ח"ו  ארכתתואם הגלות מ שייך להכניס בזה ספקות, לאמוחלט ו

מצד א' השמחה  ביחד: ב' קצוותוב התשוקה לגאולה והצעקה ד'עד מתי',את יותר 
עדיין  מדוע אנחנו - 'עד מתי?!' , אבל מצד שני גודל הצעקה'הנה זה בא'ש והבטחון

 .גלותב

 נגלה ונכסה וחוזר ונגלה

מ"מ נזכיר  ,כ"כ מתארכתוהנה אף שאין לנו ביאור כלל וכלל על זה שהגלות 
 :כמה מאמרי חז"ל בענין זה

)יב,  שם כתובו ,על 'הקץ'וידוע שבסוף ספר דניאל מדובר על 'אחרית הימים' 
: )יב, י( : "ויאמר לך דניאל כסתמים וחתמים הדברים עד עת קץ", ואח"כ כתובט(

 :אומר רש"יע"ז ושלשים וחמשה",  מאות "אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש
ארבעים וחמש שנים נוספים על חשבון העליון שעתיד משיחנו , 'אשרי המחכה וגו"

כן יסד ר' ( ו)רו"ר ה, וכן מצינו במדרש רות . ולהתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה
 ."ה מהם שבועים ששהויתכס )בסילוק יוצר פרשת החודש( אליעזר הקליר

עתיד משיחנו לפי שהוא  ,"אשרי המחכה"מ"ש ש מסביר רש"יכלומר, ש
ההסתר ועדיין יחכה לגאולה, העלם ומי שלמרות זאת לא יתפעל מהולהתכסות, 
שיהיה מאוד קשה  הטעם לזה הוא משוםו ".אשרי המחכה"הפסוק עליו אומר 

, וע"ז אומר שנגלה( במצב ד'עתיד משיחנו להתכסות' )לאחר להמשיך ולחכות
ל הימים ועסתכל על אריכות הזמן, י מי שלאהפסוק "אשרי המחכה", שאשרי 

 שעברו וימשיך לחכות ךגאולה בפועל ויכין עצמו לזה.

הרי פשוט  ,"ארבעים וחמש שנים" שאף שכתוב שםבזה, חשוב להדגיש  ,אבל
העבודה שלנו דבר ברור ש -ונוסף לזה , בדניאל את החשבונותכלל מבינים  שאיננו

 לזרז את זה. היכול

אבל , 'הפסקות'הגאולה השלימה בלי  היהשת שהרבי דיבר , למרותוהנה
צריך ה"ז , דברים כאלהשכתוב בספרים  ואנו מוצאיםשקרה מה שקרה לאחרי 

שזהו בנ"ך על פסוק מפורש רש"י  אלא -ספרים  )בפרט שאי"ז 'סתם' לחזק אותנו
 .(נביאהפשט דדברי ה -ו של מקרא פשוט

 , וז"ל:""דומה דודי לצבי ה"פ בשיר השיריםע 29רבה מדרשבבדומה לזה, כתוב 

                                                           
 .במדבר פי"א 29
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נגלה ונכסה. ר'  ראשוןהנכסה כך גואל חוזר ונגלה ו הזה הצבי מה"
, הגואל אחרוןהכך גואל כגואל הראשון ברכיה בשם ר' לוי אמר 

הראשון זה משה נגלה להם וחזר ונכסה מהם, כמה נכסה מהם, ר' 
אמר שלשה חדשים, הדא הוא דכתיב ויפגעו את משה ואת תנחומא 

אהרן וגו'. אף גואל האחרון נגלה להם וחוזר ונכסה מהם, אמר ר' 
 ." . . תנחומא בשם ר' חמא בר ר' הושעיא ארבעים וחמשה ימים

לאח"ז שמשה הגיע ואמר 'פקד פקדתי' ו קרה 'ראשוןהגואל 'כלומר, שאצל ה
 .30כן יהיה גם בגואל אחרוןוואז הגיע עוד פעם וכו',  ,נכסה

הבשריות  ויהי רצון, שתיכף ומיד כבר לא נצטרך לפלפל בזה כי נראה בעינינו
 תיכף ומיד ממש.איך שהרבי מוציא אותנו מהגלות, 

                                                           
עליו ומביא גם  מוסיף (שם)רבינו בחיי , ובסוף פרשת שמותולהעיר שהרמב"ן מביא מדרש זו  30

 את ההמשך שכן יהיה גם בגואל אחרון.
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 הכרזת יחי
 

 העם 'מוסיף חיים' אצל המלך

ב'  בשיחה הידועה של הוא עי"ז תפעלהפעולה שנהכרזת 'יחי', ויסוד הענין ד
הילולא של אדמו"ר ההוא יום ב' ניסן ש, דתוכן הביאור שם הוא 1ניסן תשמ"ח

שיחה  .צ"ריימהואדמו"ר כ"ק נשיאות של הגם יום התחלת הוא , וממילא נ"ע הרש"ב
 דברי תמציתאת הזה, ולכן נעתיק כאן  נושאב תהכי מרכזי הוא כנראה השיחהזו 

 :שם וזלה"קבקצרה,  השיחה

בענין , ויום מיוחד בחיי הנשיאיום זה )ב' ניסן( הוא יום מיוחד " 
כל המשך את כוללת ה נשיא דורנו,התחלת הנשיאות של  - הנשיאות

על . . כל קהל ישראל"  לבנשיא ומלך, " . .2הנשיאות עד ביאת גואל צדק
ובבוא יום התחלת הנשיאות )ב'  לבנ"י. חיותידו נעשה )גם( המשכת 

", היינו, הוספה בענין לבניסן( מידי שנה בשנה, ניתוסף עוד יותר בענין ה"
 "...  עד לחיים גשמיים כפשוטם. . החיים 

הקירוב  ב' קצוות . . -ובהקדמה שבייחס שבין העם לנשיא ומלך 
להעם הוא לא רק ביחס להמשכת החיות דכל העם,  שבין המלך

שמציאותו של המלך  -מלך, אלא גם לאידך גיסא השמקבלים חיותם מ
", כלומר, אע"פ שנקראים "עם, מלשון אין מלך בלא עםוי' בהעם, "תל

בגלל  -עוממות . . רחוקים ממעלת המלך", הרי, ביחד עם זה )ואדרבה 
 -וכמודגש גם בהכתרת המלך  המלך. -זה( פועלים הם את המלכות 

" )כפי שמצינו גם במלכות בית דוד(, שבזה יחי המלךשהעם מכריזים "
 ".המלך, חיים של מלך בחיימודגש גם שפעולת העם היא 

                                                           
 ואילך. 347 ע' ח"ב תשמ"חה'סה"ש  1
שם מבואר ואילך(  349)סה"ש ה'תשנ"ב ח"ב ע'  שבט תשנ"בכ"ב שיחת  ראה גם 2

איך שג' התקופות בנשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר הם ג' שלבים בהגאולה האמתית 
 והשלימה.
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 אצלכבר מעין אלו  הכרזותרואים  הםבשפסוקים ל מצייןהרבי שם  בהערותו
כן ו ,("3דוד לעולם "יחי אדוני המלך) המלך דודמלכי ישראל בדורות הקודמים, אצל 

 .("4"יחי המלך שלמה) המלך שלמהאצל 

 :ביא את דברי הרד"קמ 45ובהערה 

" וההצלחה"יצלח מלכא . . כי התפלה על החיים  -"ובזה גופא 
 .)רד"ק עה"פ שם, לד("

של אלא גם חיים  ',חייםסתם 'הוא לא רק  ,שזה שמוסיפים חיים בהמלך ,היינו
 .'הצלחה'

 הדוררזה בנוגע לנשיא ההכ

  :)בסעיף ה'( שיחהוממשיך בה

נוסף  "חיים" שנה לנשיאותו של נשיא דורנו: -"עפ"ז מובן גם בנדו"ד 
על האמור לעיל ע"ד ההוספה בענין החיים )מידי שנה בשנה, ועאכו"כ 

הרי, גם אנשי  -בשנה זו שסימנה "חיים"( לכל אנשי הדור ע"י נשיא הדור 
, כאמור לעיל בענין רנוושיא דנהדור פועלים הוספה בענין החיים אצל 

 ."ההכרזה "יחי המלך

לאחרי שישנה השלימות ד"חיים, שנה  ובאותיות פשוטות:
צ"ל הוספה עיקרית בענין  -לנשיאותו )פעולתו ועבודתו( דנשיא דורנו 

", שתוכנה של הכרזה יחי המלךפעולת העם שמכריזים "החיים )גם( ע"פ 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא  -שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר  -זו 

 !דוד מלכא משיחאדורנו ועד להקיצו ורננו 

עד וזהו גם מה שמרעישים בעקבתא דמשיחא ע"ד הצורך להכריז "
די"ל, שנוסף על הדגשת  -", שעי"ז מקרבים ומזרזים את הגאולה מתי

, בפועל ממשישה על הגאולה ]שיבוא משיח צדקנו הצפי', הבקשה והדר
, בשר ודם, כפס"ד הנה המלך המשיחבאופן דמראה באצבעו ואומר זה, 

נדחי ישראל"[, יש בהכרזה זו הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד וכו' ויקבץ 

                                                           
 .מ"א א, לא 3
 .לט-מ"א א, לד 4
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"יחי המלך", שעי"ז פועלים ביאת דוד מלכא  -גם התוכן דענין ההכתרה 
 ."משיחא

 'המשיחמלך 'ההכרזה אצל 

ויש להוסיף, שאצל מלך המשיח מודגשת יותר שייכותו לכאו"א 
לכן, בכחו  -מישראל )נוסף לכך שכל מלך הוא "לב כל קהל ישראל"( 

על הפסוק "דרך  וביכלתו דכאו"א מישראל לפעול הענין ד"יחי המלך":
כוכב מיעקב" מצינו ב' דרשות בחז"ל: )א( "כוכב" קאי על כאו"א 

 ב" קאי על מלך המשיח.מישראל, )ב( "כוכ

ונתבאר במק"א שאין סתירה בדבר )ואדרבה, ב' המאמרים 
ע"פ הידוע שבכאו"א מישראל יש ניצוץ מנשמת  -מסייעים זה לזה( 

, משיח, היא בחי' היחידה שבנפש כאו"א, שהיא ניצוץ מהיחידה הכללית
 נשמתו של משיח צדקנו.

לכל  ייכותונמצא, שבנוגע למלך המשיח מודגש ביותר הקשר והש
שעצם נשמתם, בחי' היחידה, היא ניצוץ מנשמתו של משיח,  -ישראל 

הוא  ,ולכן, גם הענין ד"אין מלך בלא עם" )תוכן הכרזת העם "יחי המלך(
"דרך כוכב מיעקב", כוכב דכללות  -בהדגשה יתירה אצל מלך המשיח 

ר עם גילוי "דרך כוכב מיעקב, אצל כאו"א מישראל, וישראל, הקש
 ..  בחי' היחידה שלו התגלות

יש לסיים ולהשלים את "מעשינו ועבודתינו"  והמעשה הוא העיקר:
דוד מלכא  5עד מתי", וההכרזה "יחי המלך""כולל גם הבקשה והדרישה  -

 .. ." שמחה וחיות, הקשורה עם זריזות הכי גדולהב -משיחא 

 תוכן ההכרזה

כי בודאי  - אינה מדויקת, 'הכרזה'או  'תפלה'' הוא אדוננו אם 'יחיההשאלה 
, )"ע"י פעולת העם שמכריזים"( הרבי קורא לזה הכרזהכנ"ל בשיחה ש 'הכרזה'שהיא 

 מתפלליםש, תפילה ובקשה אהו'הכרזה' השל  נהתוכ. אבל כן פסוקים רואיםמהוגם 
תביעה  בנוסף לזה, זהו גםו .ויתגלה אלינו יצליח, יחיהמשיח הקב"ה שמ ומבקשים

                                                           
סתפק בזה שתוכנו של "עד מתי" הוא כמו "יחי המלך", מכאן הרבי לא ולהעיר, ש 5

 .2. הבקשה והדרישה "עד מתי", 1ענינים: הב' שצריך להיות ומדגיש אלא אומר 
  ההכרזה "יחי המלך".ו
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הכרזה זה  איןאך  הזמן דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא' )'עד מתי'(.ודרישה ש'הגיע 
  או כיו"ב. מודיעים עובדה 'שהוא חי'של קביעות עובדה, שאנחנו 

 מעשה רב

ראינו אצל אנ"ש לא  תשמ"ח,ה'שנת ד שיחה הנ"ל אחרלגם  ,פועלנוגע לב והנה
המשיכו  הילדיםשאלא  דווקא, "יחי המלך"של  בנוסחכל פעם בלהכריז  יםהגונש

גם אצל המבוגרים ש ,נירוזכו .פסוקים "יחי אדוננו מורנו ורבינו"הי"ב  אחרלהכריז 
 זה לא התחילמנהג והילדים )הכרזת  לענות אחרמיוחדת  והתלהבות חיותיותר  ההי

שנות מתחילת כבר הסדר  , אלא כך היהתשמ"חה'בשנת  שיחה זודוקא אחרי 
 (.המ"מים

נוסח המלא של ההכרזה ב סדרה תחלוה ,(6)בעיקר משנת תשנ"גאח"כ, 
 היום: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". עד שמכריזים

היה אפשר לראות את והחלון כל פתחו את בתחילת תשנ"ג ש בפעם הראשונה
"יחי  גדול: בקול רעש באופן ספונטני הכריזו כל החסידים יחד. הרבי בגלוי ובבירור

בתנועות עודד התחיל להרבי  - "!אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
כמה עוד ]בלי ניגון[  המשיכו להכריזו. כמה וכמה פעמים ו הק'ראשב נמרצות
 פשוט ביטוימאורע זה היה  .'יחי'התחילו לשיר אז ומשיך לעודד, הוהרבי  ,פעמים

 שלא ראו את הרבי הפסק זמן ארוך חרלרצון העז של החסידים לראות את הרבי )לא
 להוסיף לו חיים ושיהיה בריא ויתגלה אלינו. -( דרך החלוןבגלוי, אלא רק 

כל פעם שהרבי ב - כל שנת ה'תשנ"ג ותחילת שנת ה'תשנ"דב ך הדברנמשך כ
הרבי כל פעם עודד בזה, והבנוסח וצעקו  7שרוהכריזו אחרי התפילה, מרפסת יצא ל

 .ו הק'ידב אףולפעמים  ,הק' פוגו כללעיתים ב ו הק',ראשב

ממעשה רק  אלא יו"ב,מדרש וכהמדים הלכה מפי אומרת שאין ל 8הגמ'והנה, 
, ואילך משנת תשנ"גראינו אצל הרבי ש מעשה בפועלכך היה הובענייננו, בפועל. 

  .זאת בכל כוחותיועודד  הרביוששרו יחי בפני הרבי, 

                                                           
שנת זה בנוכחות הרבי בהבנוסח  כבר ממספר פעמים בודדות שהכריזוחוץ  6

 ש"פ תזו"מ תנש"א, ט"ו אייר תנש"א )ראה סרט הקלטה(. -ש"א תנה'
שדיבר וי"ל בדא"פ שזה ששרו את המלים של 'יחי' בניגון דווקא, זה מתאים למה  7

 שזהו ענין השירה. -הרבי בשיחה הנ"ל שהכרזה זאת קשורה עם 'שמחה וחיות' 
 בבא בתרא קל, ב. 8
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שהוא משום  י"ל, (ולא לפנ"ז) תשנ"גת נבעיקר בשענין זה החל הטעם שוהנה, 
 שתמשלה אז אישרעצמו הרבי עד שו) האמתית והשלימה לגאולההתקרבנו יותר ש
נשיא לחיים  פהמוסי 'יחי'לפי משנ"ת לעיל שהכרזת  ובפרט (.תואר 'מלך המשיח'ב

אז ל חה הנשיא, לכןצורך להוסיף בחיים של  שנה נהיה הותמובן, שמכיון שבאהדור, 
 .פעם אחר פעםלהכריז המנהג 

כל בבפשטות  וחיות' שמחה' באופן של, ואתזהדרך שחסידים ביטאו  התהי זה
 .פעם שראו את הרבי

 ההכרזה אחרי ג' תמוז

להמשיך חסידים נוהגים מההרבה ו .תשנ"ד ג' תמוזל עדהדבר באופן כזה נמשך 
היום במצב שלנו אדרבה, ש "לואולי י .לפניבדיוק כמו  לאחרי ג' תמוז להכריז 'יחי'ו

 ., וכפי שיתבאר להלןמלפני ג' תמוז עוד יותרהכרזה ב יש צורך

ואמרו וכו' ג' תמוז המאורע של הרי היה  - אפשר לשאול היה לכאורה ,הנהד
, 'יחי' לומרעדיין אפשר איך  ,א"כו א' וכו',ינ'חנטו חנטייא וספדו ספד ,וכו' קדיש

 ?'הוא יחיהש' ו הואפירושש

ומצד כמה  ,שקושיא זו מעיקרא ליתא נראהקצת  נתבונןכש ,נם באמתאמ
 סיבות:

הרבי ע"ד ההכרזה ד'יחי המלך', בה עורר ש( ב' ניסן תשמ"ח)א. בשיחה הנ"ל 
חיי"ם  שנה זו מלאו ב' ניסןבש) הקודםהרבי  דיבר על הרבישיחה הט ע"פ פשהרי 

הסתלקותו משנים  38מ למעלה (, ובזמן זה כבר עברו( שנה מתחילת נשיאותו68)
ע"י לרבי הקודם  'חיים'להוסיף  ךשצריאמר הרבי ! ואעפ"כ (ה'תש"ייו"ד שבט )ב

  .9הכרזת 'יחי המלך'

בעוה"ז  תנו היוםיא םיחי וקישלנו שהרבי  ,בשיעור הראשוןבאר נתכבר ב. 
בגוף אותו רואים  ננואיאע"פ ש) לנו ומנהיג אותנו בדיוק כמו קודםומשפיע , הגשמי

על הרבי  'יחי' הוא דבר מתאים ורצוי, ואם ת, שהכרזמובןממילא ו .(עיני בשרל

                                                           
 עצמו,על  (גם) בזה כווןתנ ,דיבר בנוגע לאדמו"ר הריי"צכל מה שהרבי שואע"פ  9

 הפשוט של השיחה פשטפועל ממש, בבו, פשוטומ"מ אין מקרא יוצא מידי  כידוע,
יום התחלת שהוא בקשר לב' ניסן,  ריי"צהאדמו"ר מדובר על הוספה בחיים של 

 .תונשיאו
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 כוליםישעאכו"כ ', המלך להוסיף בו חיים ע"י הכרזת 'יחי נאמר שצריך הקודם
 .ובחייולהוסיף  )שחי איתנו בעוה"ז הגשמי( שלנו על הרבי לומר 'יחי' וצריכים

שתהיה כבר  בקשה'יחי' הוא  , כל הענין והתוכן בהכרזתבעצםדבזה,  נוסף עניןג. 
חיים בנראה אותו בעיני בשר, ו, בגאולה האמתית והשלימה ההתגלות של הרבי

 .גשמיים כפשוטו ממש

 (:10תשמ"ח ב' ניסן)הנ"ל כמפורש בשיחה 

"ובבוא יום התחלת הנשיאות )ב' ניסן( מידי שנה בשנה, ניתוסף עוד 
ועד שנמשך מבחינת  . . ", היינו, הוספה בענין החיים לביותר בענין ה"

. ]וכן בהמשך "עד לחיים גשמיים כפשוטם"מחי' חיים יתן לך חיים", 
שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני  -שתוכנה של הכרזה זו " . . הענין:[ 

דוד מלכא כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ועד להקיצו ורננו  -עפר 
 "!משיחא

 - 'יחי' שיהיההקב"ה והבקשה מהתפילה  הוא הכרזת 'יחי'דהתוכן כל ד ונמצא,
)כנ"ל  "עד לחיים גשמיים כפשוטם", ודנשיא דורנו ענין החייםהוספה ב היההיינו, שת
 ., בקיום היעוד ד'הקיצו ורננו שוכני עפר'שנראה אותו בעיני בשר ,בציטוט(

נמשכים  וחייאלא, אדרבה, ח"ו, הפסק )ולא שייך( אין  הרבי של ובחייהיות שו
שמיים כפשוטם חיים גבגם שזה יתבטא עד  ,(''נאך מער לעבעדיקער) יותר ויותר
 .11על זה היא הבקשה והתפילה שיהיה 'לעולם ועד' ממילא, ולעיני בשר

אדוננו מורנו ורבנו מלך  יחי' שאפשר ורצוי להכריז ודאיש היוצא מכל זה,
דווקא עכשיו עלינו ג' תמוז, ואדרבה ד אחרי המאורעלגם ' לעולם ועדהמשיח 

"את כאשר  ,תשנ"גה'שהיה בשנת מצב אם ב ,הרימלפני ג' תמוז, שלהכריז זאת יותר 
ק וצעל העז הצורךאת אז החסידים  הרגישו - "ומכאובינו סבלם חלינו הוא נשא

בעיני בשר, לא רואים את הרבי כאשר היום עאכו"כ , מעומק הלב 'יחי'ולהכריז 

                                                           
 סוף ס"ב, ס"ה. 10
שהוא חי עכשיו 'לעולם ועד' באופן  רוצים שהוא יחיהפשוט שאין הכוונה שמובן ו 11
עד  ,ותרייותר ו ושיתוסף בחיי כנ"ל, ,רואים אותו בעיני בשר ח"ו. אלא איננוש -

יה חי כזהובאופן  - עיני בשרממש לבחיים גשמיים כפשוטם  -החיים  לשלימות
 וק"ל. לעולם ועד.
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ויתגלה  ,ממש חיים גשמיים כפשוטםב ,חייםה בעניןהוספה היה תתומ"י ש מצפיםו
 .שצריכה להיות הכרזת 'יחי' - ויוציאנו מהגלות

 הקיצו ורננו דוד מלכא משיחא

)ראה צילום  בכתי"ק של הרבי יוחדתהגהה מ נהשיחה הנ"ל, ישבה' בסעיף 
 :בתחילה כךתבו כהמניחים ד .הכתי"ק ב'הוספות'(

לנשיאותו )פעולתו לאחרי שישנה השלימות ד"חיים, שנה 
צ"ל הוספה עיקרית בענין החיים )גם( ע"פ  -ועבודתו( דנשיא דורנו 
שכבר הגיע  -", שתוכנה של הכרזה זו יחי המלךפעולת העם שמכריזים "

 !12דוד מלכא משיחאהזמן לנשיאותו של 

נשיאותו של מלך הזמן לבר הגיע כהוא, ש ובכתוהפירוש הפשוט במה ש
שום  התלא היו, הז לשוןאין שום בעיה ב הרי ,. ולכאורהההכתרהענין שזהו  - המשיח

 'לנשיאותו של'המלים הרבי מחק את , בלא סיבה לשנות ולהגיה כאן שום דבר.
 כתב:ו

כ"ק מו"ח אדמו"ר  -"שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר 
דוד מלכא נשיא דורנו ועד להקיצו ורננו )והרבי השאיר המילים:( 

 !"משיחא

הבינו כ"כ את לא  ,בשעת מעשה ,באמת המוגהת. שיחהב כך נשאר הנוסחו
הרי ? 'הקיצו ורננו'משיח צריך לה וכי מלך ,"הקיצו ורננו דוד מלכא משיחא" -לשון ה

וכך נשאר הנוסח  לא שאלו שאלות,ש כמובן אבל היום! משיח הוא א' שחי איתנו
  .שיחהב

היום,  נומצב שלשהרבי מתייחס ל 13חסידים ראו בזה רמז ברור ,אחר ג' תמוזל
ב ידו הק' בכתהרבי ע"ז כתב שיש צורך ב'הקיצו ורננו', ו רואיםלעיני בשר ש

                                                           
'מלך אלא על  'דוד המלך'פירוש ב'דוד מלכא משיחא', הוא לא על מובן שה 12
שבסוס"ה אומר הרבי 'שעי"ז פועלים ביאת דוד מלכא משיחא'.  והראיה, '.משיחה
 שתהיה ביאת משיח צדקנו. גיע, אלאשפועלים ש'דוד המלך' ילא מתכוון ו

 רביאומר שהכשהרבי ד ,תשי"אה'באתי לגני במאמר ע"ד מה שמובא  י"ל שזה 13
אברהם אבינו למס"נ של ר' עקיבא, מוסיף ד האריך בהחילוק בין המס"נ הריי"צ

שייך  אינודבר שכשיש . כי לכאורה אי"ז נוגע שם לגוף הענין""אף ד: בסוגריים
שהרבי  ישנו דיוק והדגשה מיוחדת בענין הזה, ומובןרואים ש ,העניןגוף ל ירותיש
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הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני "בקשה לקב"ה שתוכנה הוא ש נה'יחי' ישהכרזת שב
, "דוד מלכא משיחא 14כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ועד להקיצו ורננו –עפר 

 והשלימה.בגאולה האמתית 

 'מלך המשיח'

, ('יחי . . מלך המשיח') לך המשיח' שמכריזים על הרביוהנה, בנוגע להתואר 'מ
 עוד, ועצמו הרביבהסכמת הוא  של התואר מקורוש ,בשיעור הקודם כבר הרי נתבאר

ולא רק  .עדיין אפשר להשתמש בתואר זה ג' תמוזהמאורע של  לאחר אףנתבאר ש
ואם ) להכריז ורצויזה הענין הכי מתאים  ,, אלא אדרבהכךולומר להכריז שאין בעיה 

היום במצבנו הרי , על הרביצריכים להכריז  שכך חסידים תשנ"ג הרגישושנת ב
 .(כךלהכריז שיש  עאכו"כ

 אותנו תמחזקההכרזה גם 

 לעיל ע"פ )כמשנ"ת של הכרזת יחיעצם הענין מ חוץ, שלהוסיףכדאי בענין זה 
ואת  ,את האמונה שלנום ג תחזקמ'יחי' הכרזת ד ,והואנו ענין נוסף בזה, , יש(שיחותה
משיח המלך הא הווהיום,  נמצא אתנוהוא ו ,הרבי שלנו הואשרבי ב ידיעה וההכרהה

חיים וקיימים, ו'אט  )ב'בשורת הגאולה'( וכל דבריו, בקרוב ממש א ויגאל אותנוושיב
  .הגאולה האמתית והשלימה האט' בא

, 'רווח צדדי' עיןכגם  נויש נוסף לעצם הענין של 'הכרזת יחי',כלומר, 
אצלנו  תחזקתומ ההתגלות,על גם חושבים בדרך ממילא  י,אז ,'יחי' מכריזיםששכ

  .אלו כל העניניםב הההכרה וההרגש

                                                           
)מדוע שינה  שאינו מובןבולט ענין  נושישועד"ז בנדו"ד, דכ .בזה משהו רוצה להדגיש
 ענין מיוחד.רמז לנו לושזה בא להדגיש  י"ל, לפנ"ז(ממה שהיה הרבי בהגהה 

הלשון: "הגיע  ל'כ"ק מו"ח אדמו"ר' כתובשבנוגע  ,המדייקים מהלשון כאן יש 14
"ועד  :כתוב רק , משא"כ בנוגע לדוד מלכא משיחא"שוכני עפרהקיצו ורננו הזמן ד

ע"ד  וי"ל שהוא'שוכני עפר'.  בהשמטת המלים - דוד מלכא משיחא" הקיצו ורננול
במערת  נקבר בפועלאע"פ ש)נקרא 'ישני עפר'  שאינו יעקב אבינובנוגע למה שכתוב 

 ".יעקב אבינו לא מתכי " המכפלה, ומ"מ אינו נקרא 'ישני עפר'(,
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 הרגש של חסידים

וכמה פעמים צריכים להכריז, לא אמר מתי צריכים  בעצמו מובן שהרביכ
 בתשנ"גכמו שעשו  ,חסידים שמכריזים אחר התפלה ג' פעמים נםיש .להכריז

מתי  - חסידים רגש שלהב שזה תלוי זה י"לבו ,אל החסידים מרפסתלכשהרבי יצא 
 עניןעצם  כאמור, אבל, '15'אם אינם נביאים בני נביאים הםו ,להכריז וכמה פעמים

 אצל הרבי. בפועל נהגוגם וכך  ,של הרבי ותבשיח מקורה ההכרזה

 להכריז חסידיםהרגש של ישנו ובשיחות, יש לה יסוד  'יחי'שהכרזת והיות 
והוא לא )אחרים מכריזים 'יחי' שרואה חסיד  אםוהרי אין לזלזל בזה, אחר התפלה, ל

(, יש לענות 'יחי' עם כיו"בשהוא באמצע התפלה או כגון במצב שאינו יכול לענות, 
 .מחזק את האמונה וידיעה כנ"ל, שהרי כך נהגו לפני הרבי, וכנ"ל שזה כולם

 :בשיחה הנ"ל דב' ניסן הרבינסיים בלשונו של ו

כולל גם הבקשה  -"יש לסיים ולהשלים את "מעשינו ועבודתינו" 
 'המלך יחי'ההכרזה ש היינו - ] ", וההכרזה "יחי המלך".והדרישה "עד מתי

"אחישנה" דהזריזות אצל ואז יתקיים ה [ - 'מעשנו ועבודתנו'הוא חלק מ
לא עיכבן ו, תיכף ומיד ממש, "בזריזות הכי גדולההקב"ה "לגאול את בנ"י 

 תיכף ומיד.שנזכה לכל זה ". כהרף עיןהמקום 
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  הק' אוהלוה חיינוית ב
 

 מעלת הנסיעה לאוהל הק'

אודות מעלת הנסיעה לאוהל הק' ישנם כמה שיחות )בפרט בשנים הראשונות(, 
 ומהם:

]ר"ד לאחרי התפלה[, רש"ג שאל את כ"ק אד"ש בנוגע  1ה'שי"תבש"פ במדבר 
גסטע ירעלנסיעה לאוהל, והרבי ענה: "ס'שטייט אז דארט וואו עס געפינט זיך די ניד

 דארט קען זיין התקשרות פון יחידה שבנפש". -הגוף שנקבר בעפר  - טייל פונעם גוף

 :אמר הרבי 2יו"ד שבט תשי"ד תשיחוב

 "בענין ההשתטחות על קברי צדיקים,

גם מאריכות השקו"ט ע"פ נגלה דתורה שנזכר בכ"מ בש"ס, ולהעיר  -
לילך על קברי צדיקים, שמזה מובן שהליכה  בנוגע לההיתר שנהגו הכהנים

על קברי צדיקים הו"ע שגדלה מעלתו גם ע"פ נגלה דתורה, שלכן 
 ". ועוד.משתדלים למצוא היתר בנוגע לכהנים

 הנוכחי.ובפשטות שיחות אלו שייכות גם במצב 

ואין בכך סתירה לזה שהרבי חי וקיים ונמצא אתנו, כי האוהל הוא ענין הקשור 
, התקשרות היחידה שבנפש שם יכולה להיותעם הגוף, והרי גופו הק' נמצא שם, ולכן 

 וככל הלשונות הכתובים בשיחות.

 770 מעלת בית חיינו

באופן בשנת תשנ"ב הרבי הוציא לאור "קונטרס בית רבינו שבבבל", ובו מבואר 
 יסודי ענין ומעלת בית רבינו שבבבל.
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על הפסוק "ואהי להם למקדש מעט בארצות  4גמראמ"ש ב 3שםביא מהרבי        

"אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, ור"א אמר  - אשר באו שם"
יש קדושה בכל  , כי לכו"עשאין כאן מחלוקת זה בית רבינו שבבבל". והרבי מסביר

 בית כנסת, ולכו"ע יש קדושה מיוחדת בבית רבינו שבבבל.

 והרבי ממשיך:

בית רבינו" "ומצד העילוי המיוחד ד)בית הכנסת ובית המדרש שב("
 העיקרילגבי שאר בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, ה"ה "מקדש מעט" 

 שנותן הקב"ה לישראל בזמן הגלות תמורת המקדש הגדול שבירושלים.

שנוסף  –ומזה מובן גם בנוגע ל"מקדש מעט" שבהמשך הסוגיא  . ." 
ובתי מדרשות ן ד"מקדש מעט" שבכל "בתי כנסיות על כללות העני

שבבבל", ישנו ה"מקדש מעט" העיקרי תמורת המקדש הגדול 
 נו שבבבל", "שנסע מקדש וישב שם".שבירושלים, "בית רבי

דכיון  –" מקדש מעטד". . ועפ"ז ניתוסף עוד יותר בגודל המעלה " 
ש"בירושלים הבנוי' לעתיד יהי' חוברה לה למקדש יחדיו כל המקומות של 
בתי כנסיות שהיו בעוה"ז", "נמצא עתה בגלות . . בית הכנסת הרי הוא 

 ".מקום המקדש גופי' דלעתיד

דלעתיד )ש"בנוי ומשוכלל  שהמקדש –. . ויתירה מזה יש לומר " 
ה תחילה בהמקום "שנסע מקדש וישב שם" יגלה ויבוא מן השמים"( יתגל

 ".בזמן הגלות )"בית רבינו שבבבל"(, ומשם יועתק למקומו בירושלים

"בית  שזהו עם העובדה את כל המעלות הנ"לובהמשך השיחה, הרבי מקשר 
 עם כל המעלות של רבינו, נשיא הדור ומשיח שבדור. - שבבבל" רבינו

 אומר הרבי: "כואח

ביתו  – בדורנו זהיש לבאר כהנ"ל בנוגע ל"בית רבינו שבבבל"  "עפ"ז
 )בית הכנסת ובית המדרש( של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו:

ות גלתה ליובאוויטש" ובהקדים פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ש"עשר גלי
. . עד להמקום הקבוע ד"בית רבינו", בית הכנסת ובית המדרש שלו, המרכז 

ר שנים )תקופה שלימה( האחרונות )"הכל של ליובאוויטש במשך עש
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הולך אחר החיתום"( דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בחיים חיותו בעלמא 
דין, וגם לאחרי הסתלקותו קדושה לא זזה ממקומה, ואדרבה, באופן 

 ".ד"מעלין בקודש", "מוסיף והולך", עד ביאת גואל צדק

 "תיתי לי"שאביי אמר  ששם מבואר: גמראלבהערה הרבי מציין ]ו
שאפילו כשהיה רחוק פרסה הלך להתפלל דוקא בבית רבינו שבבבל 

 )אע"פ שהיו הרבה בתי כנסיות אחרים שהיו יותר קרובים(.

יכולים להתפלל בהרבה הם שאע"פ ש -מקור להרבה חסידים  ווזה
 .[770ב דוקאלהתפלל  נזהריםו הם מקפידים ,בתי כנסיות

 הרבי:אומר  5וגם בשיחת ש"פ משפטים תשנ"ב

שבו אירע מאורע זה )מקום מיוחד שבו מיוצגים בקביעות  המקום"
כח המדינות שבעולם כדי  להתדבר ביניהם בדרכי נועם ודרכי שלום( -באי

, "בית רבינו שבבבלהוא במדינה זו ובעיר זו, המדינה והעיר שבה נמצא " –
ו"ח "בית חיינו", בית הכנסת ובית המדרש, בית תורה תפלה וגמ"ח, דכ"ק מ

אדמו"ר נשיא דורנו, שבחר בו וקבעו להמקום המרכזי שממנו "תצא 
תורה", הפצת התורה והמעיינות חוצה בכל קצוי תבל עד ביאת משיח 
צדקנו )כשיפוצו מעינותיך חוצה(, שאז יהי' גם קיום היעוד "וכתתו 

 ".חרבותם לאתים"

ומובן שכל זה עומד בתקפו גם היום, וכלשון הרבי )בקונטרס בית 
"באופן ד'מעלין בקודש', 'מוסיף והולך', עד ביאת גואל  -רבינו שבבבל( 

 צדק".

 770הרבי נמצא ב

והנה מ"ש בקונטרס בית רבינו שבבבל ש"גם לאחרי הסתלקותו קדושה לא זזה 
אין הכוונה )רק( שנשאר 'רושם קדוש' כתוצאה מכך שזה הי'  - ממקומה" וכו'

חשיבות וקדושת המקום היא מצד זה שהרבי , אלא "המקום הקבוע דבית רבינו"
 נמצא שם בהווה.

 אודות הרבי הקודם, ונציין בזה כמה דוגמאות: פעמים כו"כ וכמו שאמר הרבי

הרבה יותר מאיך שהיה המצב  נמצא איתנוחי ובודאי הרבי  -רק להבהיר ]
אבל היות ויש מצב לעיני בשר ונמצאים במצב הזה, ובהלכה מתחשבים עם בתש"י, 
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במכ"ש  –מהמצב שהי' אז, ואדרבה להביא מקורות גם  שייךופן הזה, ממילא הא

 [.מהמצב ההוא כו'

קראתי הפ"נ בער"ה על הציון, הרבה פעמים בתש"י הלשון "נמצא  6באג"ק
", יש לנתינת פדיונות וליחידותנכנסים  שלשםבהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר  ואח"כ

 ויש פעמים שלא. "פעמים שהרבי מוסיף "אזכירו ג"כ על הציון

היכלו הקדוש[ שבו  -היינו שהרבי אומר )אחר יו"ד שבט תש"י( שיש מקום ]
 ליחידות ולקריאת פ"נ. -לשון הווה  – נכנסים

ב את המקום שבו התפלל ולמד וקיבל ישם רואים גם איך שהרבי מחש
 ' לשון הווה.נכנסיםליחידות, וגם יש את הלשון 'שבו 

 :7תש"י יש גם את הלשון הידוע מפסח

 –"בעבר, כאשר כל הדלתות היו סגורות )שלא היו מניחים להכנס( 
היו מתאספים כולם ונדחפים כו'; ואילו עתה, כאשר כל הדלתות פתוחות 

 לא באים. –

היו אמנם כאלה שלאחרי שערכו הסדר באו לראות מה נעשה, אבל, 
 אף אחד מהם לא הביא עמו את ה"אפיקומן" כדי לאכלו באותו חדר שבו
הי' הרבי עורך את ה"סדרים", ולהמשיך שם את הסדר עד לפתיחת הדלת 

 לאליהו הנביא.

ידוע שאליהו הנביא יכול להיות בכמה מקומות בשעה א' רק כשאינו  -
בא בעצמו, אלא ניצוץ ממנו בלבד, משא"כ כשבא בעצמו )לא רק ניצוץ 

רב ממנו( אזי נמצא במקום אחד, כפי שמצינו בשעה שהוצרך להציל את 
יכול להיות באותה  המנונא סבא, שלכבודו הוצרך לבוא בעצמו, ולכן לא הי'

 שעה במקום אחר.

האם שייכת התגלות גדולה ונעלית יותר של אליהו הנביא מאשר 
 בחדר שבו ערך הרבי את ה"סדרים" במשך עשר שנים?!...
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הרי מצינו אצל רבינו הקדוש שלאחרי  –וגם לאחרי ההסתלקות 

בליל שבת )ועד"ז בליל יו"ט( ועושה קידוש  בא לביתוהי' הסתלקותו 
 ופוטר את הרבים".

 מחויב במצוות

מציין הרבה פעמים שיש שקו"ט בענין הזה, שהרי יש כלל בגמרא  הרבי והנה
היינו שמתים פטורים מן המצוות ואיך הוציא רבינו הקדוש את  –ש'למתים חפשי' 

 .כולם בקידוש

אומר הרבי בפשיטות שאינו בכלל 'במתים , 8ח"י אלול תש"י תשיחב והנה
 :חפשי', וז"ל

". . כיון שכ"ק מו"ח אדמו"ר אומר שח"י אלול הוא יום החשבון על 
עושה חשבון על חודש תשרי  הוא בעצמוחודש תשרי שעבר, בודאי שגם 

 שעבר.

ההסתלקות נעשה  שישנם כאלה שפוחדים שלאחרי –ובהקדמה 
"במתים חפשי", אבל, האמת היא שלא על כולם נאמר "במתים חפשי", 
כמבואר בספר חסידים שצדיקים שנקראים חיים אפילו במיתתם אינם 
כשאר המתים )ככל אדם( שהם חפשי מן המצוות, אלא גם לאחרי 

 ההסתלקות יש להם כל החיובים כמו שהיו מקודם.

חרי הסתלקותו של רבינו הקדוש ועפ"ז יש לבאר מ"ש בגמרא שלא
הי' בא לביתו בכל ערב שבת לקידוש היום, ובספר חסידים מוסיף שהי' 
"פוטר את הרבים )בני הבית( ידי חובתן בקידוש היום" )אף שמי שאינו 

כיון שרבינו  – מחוייב בקידוש היום אינו יכול להוציא י"ח את החייבים(
המצוות, אלא יש עליו  הקדוש אינו בכלל שאר המתים שהם חפשי מן

 החיוב דקידוש היום )וכל שאר החיובים( כמקודם.

ועפ"ז מובן גם הסיפור שמובא בעמק המלך שצירפו את אברהם אבינו 
 כיון שאינו בכלל שאר המתים שהם חפשי מן המצוות. –כעשירי למנין 

במשך כל ימי  שאצל נשמות כלליות, אשר, כל ענינם –וההסברה בזה 
חייהם הי' שמסרו עצמם לגמרי עבור תלמידיהם ומקושריהם וכלל 
ישראל, אין שום סיבה צדדית שתוכל להפרידם מענינם העיקרי, כך, שגם 
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שנמצאים גם עכשיו בעלמא דין  –שיו לא יפרדו מעל צאן מרעיתם כע

לעזור ולסייע להם בכל עניניהם, כאמור,  –וחייבים בכל עניני התומ"צ 
פטור את הרבים, ולא שייך אצלם הענין ד"חפשי", אלא הם חייבים בכל ל

 הענינים כמקודם, ואדרבה, ביתר שאת, כיון שנתבטלו הגבלות הגוף. .

 –ומזה מובן גם בנוגע להחשבון דח"י אלול על חודש תשרי שעבר 
שגם לאחרי ההסתלקות ה"ה מחוייב בזה ועושה זאת כמקודם כבשנה 

ושלש, ולפני שלושים שנה, מאז שמסר את עצמו  שעברה, לפני שנתיים
 .["עבור תלמידיו ומקושריו לעזור ולסייע להם בכל הענינים

הרי רואים שהיחס של הרבי להפריעדיקער רבי לאחרי תש"י היה 'שהרבי 
וממילא היה יכול להוציא את בגוף , שרבינו הקדוש הגיע 9אומר פעם הרביו) נמצא'

 כולם(.

קרו את אדה"ז במאסרו, ידרך אגב, יש את הסיפור שהבעש"ט והמגיד ב
 והרבי דייקם יש מקום שם בחדר לשלשה אנשים. אדיקער רבי שלח לבדוק רוהפריע

הרי  -לכאורה וממילא היו צריכים מקום גשמי.  ,מזה שזה ראיה שהגיעו בגוף
והמגיד הגיעו בגוף  הבעש"טמ"מ הבעש"ט נטמן במעזיבוש, והמגיד באניפאלי, אבל 

ם היו אז גם בקברם, זה לא ענינים יההאם גופשאלה כנס ליאע"פ שיש קבר )לא נ
שאנחנו מכירים(, מ"מ אנחנו מכירים הסיפורים שרבינו הקדוש הגיע בגוף, 

 והבעש"ט והמגיד הגיעו בגוף, אע"פ שיש להם קבר.

 :10יש גם את השיחה של אחש"פ תש"י

זוי ווי פריער. ער געפינט זיך אין זיין אונז "דער רבי געפינט זיך מיט א
 חדר אזוי ווי פריער און הערט ווי מיר פארברענגען דא.

לע דאס איז זיין רצון מען איז דאס וויי -אי, ווי פארברענגט מען דא 
 זאל פארברענגען.

אמאל האט דער רבי אנגעשטעלט ביי זיך אין צימער דעם מיקראפאן 
ענגט דא. איצטער איז אויך אזוי און נאך מער, און געהערט ווי מען פארבר

 ".כמובן

                                                           
 מצויין בסוד"ה באתי לגני ה'תשי"א בהערה.  9

 .511נדפס בלקו"ש ח"ב ע'  10

68



 
, והוא מקשיב שהרבי נמצא בחדר שלו כמקודםהיינו שהרבי אומר 

 להפארברענגען שלנו.

דיקער רבי רשיחות של הרבי, שרואים איך שהרבי מתייחס להפריע כל אלו הם
 כל הענינים כמו קודם.ב מתנהגו 770שהוא נמצא ב

 מו של הרבימקו

לאחרי תש"י הרבי ישב בה'סדר' ליל פסח באותו  שגם ב'ימי בראשית'מובא 
דיקער רבי, ורק ש)דלא רביטול כמקודם, וכל הזמן הסתכל על הכסא של הפריע

, וכששאלו הרבי על זה, ענה 'שבעניני הלכה לא כלפני תש"י(הרבי עשה הסיבה
עיני בשר, אבל בשמים היא'. אבל זהו כי בעניני הלכה צריכים להתנהג כפי שרואים ב

והוא הסתכל על המקום של  כמקודם,הרבי התייחס  -עצם הענין בנוגע 
 וכו'. דיקער רבירדיקער רבי, וסידרו את המקום של הפריערהפריע

מקור להרגש חסידים שמסדרים את המקום של הרבי בתפילות,  ווממילא, זה
כמו שהרבי ש יודעיםומסתכלים על המקום של הרבי גם אם לא רואים בעיני בשר, ו

 והוא מחוייב בדבר. ,וכו' בתפילות עד עתה, הרי גם עכשיו הוא נמצא התפלל כאן

מביא המאמר הראשון של  שהרבי, 11בלקו"ש חלק ל"במפורסמת יש שיחה  
 :הפריעדיקער רבי "ראשית גוים עמלק"

 ומקום התורה והעבודה של צדיק בקדושתו הוא גם לאחר עלותו מחיי"
הגופות לחיים האמיתיים והארת אור עבודתו נשאר במקומו, די"ל שהמקום 
שבו למד ועסק בתורה וכל כליו שהשתמש בהם לצרכי העבודה קדושתו 

 עליהם מחלקי בירורו בעולם.

ק אאמו"ר "( סיפור מאביו "וראיתי פעם כי כ-ומביא על זה )ביאור 
ה זי"ע והיו עוד ר זצוקללה""הרה"ק הכ"מ נכנס לחדר אביו כ"ק אאזמו

סדרי החדר כמו שהיו בחייו )זה הי' בערך בשנת מ"ה או מ"ו( ונכנס לבוש 
שבתו, ושפתיו נעות כמדבר, ובכה  כסאלמול  השולחןל צבחגורה ועמד א

 הרבה".

שחיי הצדיק הם נצחיים, ולא רק ברוחניות  -. . המורם מכל הנ"ל 
)שולחנו וכסאו  יםהגשמיוכליו  הגשמובנוגע למקום  -הענינים אלא גם 

", המקום הגשמי ב"חדר ממקומהובדיוק הלשון "קדושה לא זזה  -כו'( 
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כי קדושתו של הצדיק  -מעלה ומדריגה(  -אביו" )נוסף על המקום הרוחני 

ו )גם במקום ובכלים שהשתמש בהם לצרכי העבודה(; יחודרת בכל ענינ
ש בהם וכדברי המאמר "המקום שבו למד ועסק בתורה וכן כליו שהשתמ

 קדושתו עליהם".לצרכי העבודה 

ויתירה מזו: קדושת המקום והכלים כו' של הצדיק )גם לאחרי 
( היא באותו האופן כהזמן שהצדיק השתמש בהם בפועל, והסתלקות

ש"נכנס לחדר אביו . . והיו עוד סדרי  -נשמה בגוף; וכמובן מהסיפור הנ"ל 
' ונכנס לבוש בחגורה ועמד אצל השולחן למול החדר כמו שהיו בחייו כו

היינו "כמו שהי' בחייו"  -כסא שבתו, ושפתיו נעות כמדבר, ובכה הרבה, 
התאחדות של ה"יחידה" של הנכנס  -נינה עכשהי' נכנס ליחידות ]שי"ל ש

 בחיים חיותו של אדמו"ר מהר"ש!" -ליחידות ושל ה"יחידה" של הרבי[ 

'יחידות' ולהעיר שאצל הפריעדיקער רבי  נ"ל.להנהגה ה מקורותהרי רואים 
התקיים בחדר שלו, וגם ההתוועדויות היו בדירה שלו, משא"כ אצל הרבי היחידות 
כללית בשנים האחרונות וכן ההתוועדויות ]והרבי גם התייחס לההתוועדויות כמו 

 .הגדול תיחידות[ התקיימו למטה בבית הכנס

דויות, וכל החסידים עומדים עתוומכינים מקום להרבי בתפילות ובהלכן ו
 ,"נר יהא דלוק על מקומו 12מאמר הגמראהיינו כומסתכלים על המקום של הרבי, ו

כל הסיפורים ושיחות בענין הזה, שהרבי ב כענין המובאו שולחן יהא ערוך במקומו",
 אומר שהרבי נמצא בחדר והוא מחוייב בדבר וכו'.

של חסידים להכין את המקום של הרבי בתפלות והתוועדויות,  מזה בא ההרגשו
הרבי מגיע ומתפלל איתנו, ברור שוכשמתפללים בזמן שהרבי תמיד התפלל הרי 

וכשעושים התוועדות ומכינים את המקום של הרבי וכל החסידים באים ומתוועדים, 
 הרי הרבי נמצא איתנו בההתועדות.

לים על המקום של הרבי, וחושבים על ואע"פ שלא רואים את הרבי, הרי מסתכ
 זה שהרבי נמצא איתנו ומתוועד איתנו, והרבי חינך אותנו ככה.

בגוף כמו  אף אם אין אנו יודעים לצייר בדיוק באיזה אופן הוא הדבר, אם
אבל עצם הענין שיש המקום של הרבי,  או באופן אחר,, 'שהבעש"ט הגיע לאדה"ז וכו

ומציירים  מסתכלים על המקום של הרבי, וחושביםומכינים את המקום של הרבי, ו
 .דבר ואמיתי וע"פ הנהגת הרביאת זה, זהו דבר 
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 ההנהגה המתאימה בפועל

שיש שיחות אודות הליכה לאוהל ושם דוקא יכול להיות מכל הנ"ל נמצא 
 .770 שיחות אודות התקשרות עם היחידה שבנפש, ויש

ידוע שהרבי דייק ללכת להאוהל תמיד ו, בהאוהלשהרבי אף פעם התפלל רואים 
כשחזר, ובשנים האחרונות התפלל מנחה לפעמים מנחה לפני מנחה, והתפלל 

באמצע הלילה, אבל הרבי אף פעם התפלל מנחה לפני שהלך להאוהל, וגם אף פעם 
 .בהאוהלהתפלל מנחה 

קרה לל מנחה אחרי שקיעה, וגם בשנים הראשונות שהרבי הקפיד לא להתפ
 שהרבי התפלל מנחה בתחנת דלק על הדרך, אבל הרבי לא התפלל מנחה בהאוהל.

, שהרי האוהל לא עשוי לזה, האוהל לא עשוי לתפילות וזה לא לכל וזה מובן
 הענין של האוהל.

להאוהל  סמוךפנים האוהל עצמו אין תפילות וזה לא מקום עשוי לתפילות. ב
ויש גם היום בית כנסת, אבל כשהרבי מדבר על הליכה לאוהל, כו' גם בהאדיטש והיה 

יחידה שבנפש וכו', ומובן של ההרבי מתכוון לפנים האוהל ששם יש את ההתקשרות 
שזה לא מקום לתפילות, ובודאי לא מקום לעשות התוועדויות ולשתות לחיים, 

, ויש לשון של הרבי על בחור שהלך להאוהל לא אוכלים כשהולכים להאוהל -בכלל )
וגם מישהו שאל את הרבי מה הוא יעשה  ,אחרי שהוא אכל "א רחמנות אויף דיר"

 (שהרי הוא כבר אכל היום, והרבי ענה לו ללכת מחר, והרבי לא הקיל בזה אף פעם.

וכל אחד מבין, שהאוהל יש לו את הציור והענין שלו וזה לא עשוי לענינים 
 אחרים.

מילא להאוהל צריכים ללכת, והרבי אומר ששם יש את ההתקשרות של מ
 היחידה שבנפש, ושם נכנסים להרבי בפרטיות וכו'.

הוא, שמקום הבית הכנסת ובית המדרש של הרבי, להתנהג אבל אופן הישר 
, והרבי ממשיך להתפלל שניםשבו הרבי התפלל לא רק עשר שנים אלא הרבה יותר 

ומתפללים שם עם  חסידים נמצאים עם הרבי בתפילות,. שם הוא המקום שאיתנו
ובית רבינו שבבבל בכלל. אנחנו לא מתפללים  770ביחד עם החשיבות של  הרבי,

 בהאוהל, גם הרבי לא מתפלל שם, הרבי מתפלל במקום שהוא התפלל שם תמיד.

כל  ה.דרך הישר מובן איך הואעוד פעם, זה לא דברים שכתובים בשיחה, אבל 
ויכולים ללמוד  .שצריכים ללכת לאוהל, אבל באופן שהרבי סידר את זה אחד מבין
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, בגלל שזה הבית של 770, שהרבי התפלל והתוועד במאיך שהרבי התנהג

הפריעדיקער רבי, וזה הבית כנסת של הפריעדיקער רבי, וזה המקום שהפריעדיקער 
להיות ככה,  , וממילא גם אצלינו צריךזהו המקוםרבי התפלל ולמד שם, ואצל הרבי 

 והמקום שבו הרבי מתוועד איתנו, וזה והמקום שבו הרבי מתפלל, זה וזה 770ש
 המקום שבו אנחנו זוכים להיות ולהתפלל וללמוד שמה.

 כניסה לאוהל צריך להיות, אבל כל דבר יש את הזמן שלו והענין שלו.

 סמוך להאוהל

שיחה של יו"ד את ההמשך של המביאים ענין שנקרא 'סמוך לאוהל', ויש שיש 
 שהרבי אומר: 13שבט תשי"ד

בקירוב "ויש להוסיף, שעצם העובדה שמנוחתו כבוד של נשיא הדור 
 מהוה עזר וסיוע בעבודה שבכל יום ויום:מקום 

בשעה שהולכים על הציון, אזי העזר והסיוע הם בתוקף יותר, אבל, גם 
בשעה שאין הולכים על הציון אלא נמצאים בקירוב מקום, ישנו עזר וסיוע 

לילך על הציון שנמצא בקירוב מקום, ע"ד מארז"ל "אינו  שיכוליםמצד זה 
 .למי שאין לו פת בסלו" פת בסלודומה מי שיש לו 

לו פת בסלו", "אין מתאוה כמי שאין לו",  כלומר: כשם ש"מי שיש
כן הוא גם  -היינו, ש"פת בסלו" מהוה סיוע בעבודתו להחליש התאוה 

בנדו"ד, שהידיעה ע"ד "דרך העבודה" דהליכה והשתטחות על ציונו של 
ההעלמות וההסתרים , מחלישה את תוקף ההתנגדותצדיק ונשיא הדור, 

ק בתוקף יותר מדי )"טאמער וועט , כי, גם הלעו"ז יודע שאם יתחזדהלעו"ז
ער שטארק אנקוועטשן"(, אזי יתחזקו לעמוד נגדו גם ע"י ההשתטחות על 

 דבר שיבטל את מציאותו לגמרי!..." -הציון 

וממילא יש שאומרים, שאם אתה נמצא חצי שעה מהאוהל זה לא דומה למי 
הגם  ,שנמצא שתי דקות מן האוהל, וממילא ה'פת בסלו' הוא שלא בערך יותר

בנוגע לפת  ו. זהנמצאת בקירוב מקום להאוהל 770שהשיחה אמורה בנוגע לזה ש
ומעלה זו מכרעת  הבית כנסת של הרבי שבו התפלל ולמד וכו'.הוא  770בסלו, אבל 

 כמובן.

                                                           
 .30תו"מ תשי"ד ח"ב ע'  13

72



 

 באמונה כנ"ל גם כדי להתחזקהתנהגות 

 וכו' יש עוד ענין: 770ונוסף לכל השיחות המבארות גודל מעלת 

היום הוא לחזק את ה'רגש' שהרבי נמצא איתנו, ושאין ועבודתנו נו ישכל ענינ
כי כשממשיכים להתפלל  ,בההתנהגות באופן הנ"לדוקא  ודגשוזה מ. כו' שום שינוי

במקום שהרבי התפלל, וממשיכים להתוועד במקום שהרבי התוועד, וממשיכים 
 והוא חי וקים, והוא חי איתנו וכו'.שהרבי נמצא איתנו, זה מחזק אצלנו כל הענינים, ב

וענין זה צריכים לחזק היום, שלא נחשוב ש'עזב הוי' את הארץ' ח"ו, וזהו הנסיון 
כל הענינים בהעיקרי שלנו היום, שנדע ונחיה עם זה שהרבי נמצא איתנו וחי איתנו 

 הזאת שהרבי נמצא איתנו.והאמונה שלנו, וההנהגה באופן כזה מחזק את הידיעה 

בטח צריכים ללכת להאוהל, אבל כמו שהרבי הורה, וכמו שהרבי התנהג, אבל 
 פנים חדשים וענינים חדשים.ואבל לא צריכים לחדש א

ע"י לימוד הנה , שמי שלא יכול ללכת להאוהל, שהרבי אמר בתש"ינסיים 
 תורתו של הרבי, הר"ז הליכה להאוהל בפנימיות.

הרבי כי טרך לדבר על האוהל, שתיכף ומיד ממש יהיה המצב שלא נצ שה' יעזור
, בגאולה האמיתית 770בגלוי לעיני בשר, והבית המקדש יתגלה וירד ב 770יהיה ב

 והשלימה תיכף ומיד ממש.
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 פרסום משיח
 

 לגאולה פרסום הצפי'

עצום בחזוק  'שטורעם'הנשיאות, הרבי חולל  תשבמשך כל השנים מתחיל ידוע
ענין זה בעצם הותחל ע"י הרבי לביאתו.  ’צפיהאמונה בביאת המשיח, ובפרט ב

הקודם בפרסומי ה"קול קורא" וההכרזה ש"לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", 
וזה הלך והתגבר במשך השנים, ובפרט בשנות והרבי המשיך בזה ביתר שאת, 

  הממי"ם.

בר אודות ישבה הרבי ד ,1מליל ז' מרחשון תשמ"ו ובענין זה ישנה שיחה ידועה 
, ומביא שם מש"כ החיד"א םזו בעיתוני ’צפישיח וכן פרסום לביאת המ ’צפיחיזוק ה

  בספרו מדבר קדמות )ערך קיווי(, וז"ל:

"אמרו בילקוט תהלים רמז תשל"ו אפילו אין ביד ישראל אלא הקיווי כדאי הם 
לגאולה בשכר הקיווי . . ובזה פירש הרב הגדול מהר"ר יוסף דוד זלה"ה . . מטבע 

מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך כי לישועתך קוינו כל ברכת את צמח דוד עבדך 
ה בלא כלישועתך אינו מובן, מה נתינת טעם היא, דאם מן הדין, נז כיהיום, דאומרו 

ש, והכי פירושה: את צמח דוד ", והן לא, מה יועיל הקיווי? אבל ע"פ האמור איקיוו
ו, ויש לנו הקיווי, לישועתך קוינ וכו', וכי תימא שאין לנו זכות, מ"מ תצמיח, כי

 ובשכר קיווי כדאי שתגאלנו".

 :לנ"ך )סוף שמואל ב'(, וז"לבפירושו לשון הרד"ק  הרבי מביא את "כואח

"ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל, וקביל ה' צלות דיירי ארעא. 
ובדרש כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא ע"י שלא תבעו בית 

אלו שלא הי' בימיהם ולא חרב בימיהם, אם ם קל וחומר, ומה המקדש. והרי דברי
ימינו, על אחת כמה וכמה. לפיכך בנפלו על שלא תבעו אותו, אנו שהי' בימינו וחרב 

התקינו זקנים ונביאים ליטע בפיהם של ישראל להיות מתפללים שלשה פעמים בכל 
 ומסיים: "אכי"ר סלה".נתך ומלכותך לציון וסדר עבודתך לירושלים", ייום השב שכ

 :והרבי ממשיך

                                                           
 ואילך. 536התוועדויות כ"ק אד"ש תשמ"ו ח"א ע'  1
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 "ועל של פועל באתי:

כפי הנראה מהשאלות והטענות שנשמעים ע"ד הקיווי הצפי' והדרישה לגאולה 
ישנם כאלו שאינם יודעים אודות דברי  -יתית והשלימה ע"י משיח צדקנו מהא

 החיד"א והרד"ק האמורים לעיל.

 ון",שא' ידפיס דברים אלו ב"עית ןולכן, כדאי ונכו

הן בנוגע לדברי הרד"ק והן בנוגע  -. . ולכן, יש לפרסם דברים אלו בשם אומרם 
ו את דבריהם אות באות ממש, נוסף לציון המקור כו', קילדברי החיד"א, עי"ז שיעת

 .שספרים אלו אינם מצויים תחת ידם" כדי לזכות את אחינו בנ"י

 ורה את השיחה הזו.הוסיפו מאח ,חו בדוארלה'ליקוט' השבועי שש בתוךואכן 

 ש'הנה הנה משיח בא' פרסום הבשורה

 מיוחד 'שטורעם' לעשות הרבי התחילתנש"א שנת בנוסף לזה, הרי בבהמשך ו
 ."אט אט קומט משיח"בזה ש'הנה זה בא', ו

 אמר הרבי: 2ש"פ ראה תנש"אב

 "ובנוגע לפועל:

. . יש לפרסם ולעורר בכל מקום ומקום ע"ד העבודה המיוחדת דחודש אלול 
מתוך צפי' וודאות גמורה שתיכף ומיד ממש רואים בעיני בשר ש"הנה זה )המלך 

 המשיח( בא".

 ובפשטות:

שהקב"ה אומר )ע"י  -בדברים היוצאים מן הלב  -להכריז ולפרסם בכל מקום 
עבדיו הנביאים( לכאו"א מישראל "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה", ועד שהיום 

 .3ת הגאולה האמיתית והשלימהממש רואים בעיני בשר ברכ

]ויש להוסיף ולהדגיש שההכרזה והפרסום דכהנ"ל צ"ל גם ע"י אלה שטוענים 
שעדיין לא נקלט ענין זה )בשלימות( בהבנה והשגה והכרה שלהם, דכיון שגם אצלם 

לאחרים,  ישנו ענין האמונה בשלימות, יכולים )ובמילא צריכים( הם לפרסם הדברים
דאי אינם צריכים "לסבול" מזה שעדיין לא הונח הדבר בשכלו(, החל מבני ביתו )שבו

                                                           
 ואילך. 778סה"ש תנש"א ח"ב ע'  2
 מודגש במקור. 3
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וכל אלה שנמצאים בסביבתו, כל אחד ואחת מישראל, ובודאי שע"י ההשתדלות 
המתאימה יתקבלו הדברים ויפעלו פעולתם, כולל גם אצל המכריז והמפרסם, 

 ."שיוקלט אצלו בפנימיות וכו'[

", וגם זה )המלך המשיח( באהנה ש"ומפורש כאן שצריכים לפרסם בכל מקום 
אלו שענין זה עדיין לא הונח אצלם, גם הם צריכים לפרסם זאת. דהיינו, שעצם 

  הדיבור בענין זה נכלל בהוראת הרבי, ודבר זה עצמו מזרז את ביאת המשיח.

וכהנה ישנן שיחות רבות בסגנון זה או אחר, שבהן מדובר אודות פרסום 
 הבשורה ש"הנה זה בא".

 :(4לקו"ש חלק כ') אמר הרבי ובענין זה

"ווי מען זעט במוחש, אז ווען מ'זאגט א אידן אז "אט אט קומט משיח" און "ווי 
איז דאס פועל א זירוז והוספה אין עבודת ה', און א זהירות יתירה  -וואנט משיח נאו" 

ל ח"ו פארהאלטן איותר אז עס זאל ניט זיין קיין ענין פון "שמא יגרום כו'", וואס ז
 ".יאת המשיחב

שזהו עיקר ענין  - מוסיף הרבי עוד יותר 5בשיחת ש"פ חיי שרה תשנ"בו 
 השליחות עכשיו, וז"ל:

אז פון דעם כינוס השלוחים דארף מען קומען און  -"ובפשטות מיינט דאס 
 ת טובות ווי יעדער שליח דארף זיך אליין צוגרייטן און צוגרייטן אלעולהביא החלט

אידן במקומו ובעירו וכו' צו מקבל זיין פני משיח צדקנו, דורך דעם וואס ער איז 
צו המתקבל מסביר דעם ענין פון משיח כמבואר בתושב"כ ובתושבע"פ באופן 

דורך לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט  -יעדערן לפי שכלו והבנתו כולל במיוחד 
 ".באופן פון חכמה בינה ודעת

 משיחפרסום זהותו של 

שצריכים לפרסם שמשיח מגיע ו'הנה זה משיח בא' הנ"ל, השיחות יוצא מכל ה
שהרבי  על אףלפרסם מיהו המשיח,  מנם לא היתה אף פעם הוראה או מבצעוכו', א
 .מיהו משיח באופן ברור 6כמה פעמיםדיבר 

                                                           
 .234ע' שיחה א  פרשת ויחי4
 .112סה"ש תשנ"ב ח"ב ע'  5
(: "ואנן )חסידים( נעני' 67, הע' 496סה"ש תנש"א ח"ב ע' ) תז"מ תנש"אש"פ  :שיחתראה לדוגמא  6

 וירא תשנ"ב אבתרייהו )בנוגע לרבותנו נשיאינו, ובפרט כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו(", ש"פ
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והלאה, קיבל הרבי את ענין החתימות  תנש"א ותשנ"בשנות ב אבל יחד עם זאת,
"אזכיר עה"צ כגון: , מענות מאד חיוביותכמה וכמה  היו על זהו ,על קבלת המלכות

"ויקויים בהם מי שיש לו מאתיים רוצה  "הזמן גרמא", "כפליים לתושייה",ויבש"ט", 
". . ובטח עומדות בקשר  ':באנגלי מענה לנשי חב"ד נווכן יש ת' וכו', אזכיר עה"צ".

מלוה  התקיים)לאחר ש עם נשי חב"ד תי' דכאן לדעת ע"ד חגיגתן כאן לאחרונה"
 ועוד. וחתמו על קבלת המלכות(. בשכונה, מלכה

לחפש מיהו משיח וכו', אבל  כללאין כל חיוב : "כתב יד של הרבי אמנם ידוע ג"כ
ופשיטא שלא  - בתכליתמישראל ושלילת המחלוקת וכו'  כאו"א: אהבת מ"ע מה"ת

 ".וד"ל -לעשות במזיד הפכו 

אין חילוקי דעות בענין פרסום זהותו של משיח: " וכשהיעד"ז היה גם מענה ו
  ".אלא מה שעיניו רואות (רב שעל אתר)לדיין 

מבצע, אבל  מנוווה על הענין ולא עשה מילא צבעצמו הרבי ש ולפי הנ"ל יוצא,
מו וכו' תקבל וחתמלאלו שפעלו באופן ההרבי חיזק וענה בחיוב, ואמר  אידךל

  .שיוסיפו בזה

בעצמו  הרבישאיך  תשנ"ד-תשנ"גשנות ראינו בש - והוא העיקר - נוסף ע"זו
 בפרסום גדול.לעין כל ו'יחי'  את דדוע

מלך כ שתהי' הכתרת הרביביו"ד שבט תשנ"ג היה רעש גדול בעולם ידוע שגם ו
בגלל הרעש בעולם, התנגדו לכך ולא רצו שהרבי יצא למנחה מזכירים ש היוהמשיח, ו

אבל הרבי יצא,  .הרבי כן יצא )אחרי שהכריזו שזה לא בתור השתתפות בכינוס בסוףו
 וברכו את הרבי אז וכו'(.

שהרבי לא החביא את הדבר ולא עשה ממנו סוד, ואדרבה הרבי  עכ"פ בטוח
את ה הוראה ע"ז, אבל הרבי עודד תאלא שלא הי דיבר על זה ופרסם את זה בשיחות,

וההוראה הכללית היתה שהענין תלוי בחב"ד שעל אתר, שהם ו בדבר, עסקאלו ש
 יראו ויחליטו בעצמם מה מתקבל אצל האנשים ומה לא.

משיח, ה כללות עניןלפרסם )במפורש על הדברים שהרבי הורה  באמת גםו
באופן המתקבל. והפירוש ב'אופן  להיותצריך וש'הנה זה בא'(, אמר הרבי שזה 

מתקבל לא מפרסמים, אלא הפירוש הוא שצריכים  אין זהשאם  המתקבל' אינו

                                                           
חיי  (: "וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו", ש"פ95ע'  )סה"ש תשנ"ב ח"א

דעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, דער איינציגער שליח (: "וע"פ הו111)שם, ע'  שרה תשנ"ב
(: 148הע'  ,376ש"פ משפטים תשנ"ב )שם, ח"ב ע'  שבדורנו, דער איינציגער משיח שבדורנו",

 נחם שמו("משיח )מ"
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יגע יצריכים לעבוד ולהתשאלא  ,לפרסם ]כי הרי יש הוראה של הרבי לפרסם את זה[
 .ג"כ יתקבלו שהדברים

ואם הרי צריכים לפרסם,  )"הנה זה בא" וכו'( לפרסם הורהנמצא, שמה שהרבי 
 חיובאין  מצליחים לפרסם זהותו של משיח באופן המתקבל, הרבי עודד את זה. אבל

של הרבי שזה 'תלוי בחב"ד על  מענהה נועל זה ישו .זהותו של משיחאת לפרסם 
כל עניני מחלוקת ו א מצוה מן התורה,יאתר', ומובן ופשוט שאהבת ישראל ה

, שזהו "מחלוקת לשם שמיםבפרט "יש לשון של אדה"ז ע"ז ו, בתכליתמושללים 
 ממדות טובות. ונצחנות וכו' אין מקורן הסיבת הגלות. ובכלל עני

, אבל אם )כנ"ל( לפרסם זהותו של משיח צעבמוממילא בנוגע לפועל ממש, אין 
 שאסורא"א לומר כמובן שולפרסם )ורצוי מותר  האדםרואים שזה יתקבל אצל 

והרבי לא עשה מזה  ,וזה דבר אמיתי ,כמו שכל דבר של תורה מותר לפרסםלפרסם(, 
אם רואים מישהו שפרסום זהותו של משיח  -מצד אהבת ישראל  ,ואדרבה, שום סוד

עודד ש , והרבי בפירודבר הרצוי וזהבודאי ש - וכו' לוואדרבה זה יאיר  ,יתקבל אצלו
 ענין זה.

לסיום, כדאי להביא כאן דברי הרבי הקודם במאמרו ד"ה "וקבל היהודים" 
וז"ל )מספר המאמרים  שמבאר חשיבות הדיבור בענינים אלו, 7סה"מ אידישמ

 אידיש מתורגם(:

"כוונת השטן היתה להחטיא את הני ישראל כדי שה' יתברך ימשיך 
 להשאיר אותם בגלות, חלילה.

בני ישראל לא יכלו לעמוד בניסיונות וניהלו חיים חופשיים. דברי מרדכי 
פנים שהתייצבו בראש היהודים -נמצאו עזיהצדיק והסנהדרין לא השפיעו, ו

החופשיים ולעגו למרדכי וחברי הסנהדרין שקראו לבני ישראל לתשובה וחיזקו 
 אותם בבשורת הגאולה מגלות בבל שצריכה לבוא במועד לא רחוק.

על ידי הלעג שלהם מדברי הגאולה והתשובה של מרדכי וחברי הסנהדרין, 
לספיקות בלב חלק מהיהודים הטובים יותר דבר, -גרמו עזי הפנים, שלוחי הבעל

שעד אז האמינו בגאולה, אבל בשמעם את דברי הלעג של המנהיגים עזי הפנים, 
ויתירה מזו, שמלבד מרדכי וכמה מחברי הסנהדרין, אחרים לא דברו על מועד 

 קירוב הגאולה, וחלקם השתיקו את נושא יעוד הגאולה,

ושלום, שהרי הם האמינו -סהם לא יכלו לומר שהגאולה לא תבוא, ח -
באמונה שלימה שייעוד הגאולה בודאי יתקיים, אבל הם לא ידעו מתי ולא 

                                                           
 ואילך. 205ואילך. ובספר המאמרים אידיש מתורגם ע'  149ע'  7
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האמינו שמרדכי וחברי הסנהדרין יודעים, לכן הם שתקו אודות כל ענין יעוד 
 -הגאולה 

הרי בנוסף לכך שבשתיקתם נתנו ממילא, תוקף למנהיגים הרעים, שלוחי 
חברי הסנהדרין, והביאו את בני ישראל ליותר דבר, שביזו את מרדכי ואת -הבעל

עבירות, במאכלות אסורות, חילול שבת ומועדים ונישואי תערובת, שהביאו 
 לעוד קירוב של בני ישראל עם יושבי הארץ,

מלבד זאת, השתיקה אודות יעוד הגאולה הביאה לספיקות בענין הגאולה 
 ימה.אצל חלק מבני ישראל שעד אז האמינו בגאולה באמונה של

 הספק התבטא באופנים שונים, ובשני חלקים עקריים.

חלק מבני ישראל התרחקו לגמרי מאמונת הגאולה ותורה ומצוות, וחלק 
מבני ישראל שבענינים מסוימים נותרו מקיימי תורה ומצוות, אבל נעשה אצלם 
ספק באמונה ביעוד הגאולה ובענינים מסוימים הם נעשו קרובים למנהיגים 

 ה.כופרי הגאול

ידי -ליצלן, בעומק החטאים על-כך שקעו בני ישראל באותה עת, רחמנא
ידי השתיקה אודות -ההשפעה הרעה של המסיתים הכופרים בה' ובתורתו, ועל

 יעוד הגאולה".
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 אגרות קודש
 

הרבי ימצא דרך  -בנוגע לרבי הקודם, שכשכותבים לרבי  8שהרבי אמרידוע מה 
 לענות לו. געפינען א וועג"(רבי ער ד)"וועט 

והנה פירוש הדברים אינו שבהכרח שהרבי יתגלה אליו בנבואה וכיו"ב, אלא 
ישנו ענין 'השגחה פרטית' )שהוא יסוד גדול בעבודת ה' בכלל ובתורת הבעש"ט 

ורואים שבהשגחה פרטית הרבי שולח תשובות בכל מיני אופנים. לדוגמא,  בפרט(,
לשאלתו. ובדרך כלל מרגישים , וימצא שם מענה שילמוד אח"כ שיחה או מאמר

 שזהו המענה.

לפתוח לאחר ג' תמוז והנה על יסוד זה נעשה המנהג אצל רבים מחסידי חב"ד 
ומכיון  אגרות קודש, ורואים במוחש שהרבה פעמים הרבי עונה דרך ה'אגרות קודש'.

)גבי קמיע בשבת( "איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא", ממילא  9שכדברי הגמרא
לה 'אגרות קודש', כי יתכן יאצל הרבה חסידים שפותחים לכתחנעשה מזה סדר 

 מאוד שמשם יגיע המענה.

אמנם מובן ופשוט שזו אינה הדרך היחידה, והרבי יכול לענות בהרבה אופנים 
 .]או לא לענות בכלל[ אחרים

וממילא, אם פותחים וכתוב שם לנסוע למדינה פלונית )ואין לזה קשר 
הדרך שבה הרבי  ח שזהו מענה אליו, כי יתכן שלא זואינו בהכרלשאלתו( וכיו"ב, 

לחפש  הכרחאין  בחר לשלוח את המענה. וכן אם אינו רואה מענה לשאלתו באג"ק,
גימטריות וכו', כי אינו בטוח שהרבי יענה דרך האג"ק דוקא. ]אמנם אם מישהו יגיד 

לפעול  ה"ז אפשרי, ואמונה פשוטה יכולה -שנהג ככל הכתוב באג"ק וראה נפלאות 
  ות[.הדרך היחידה לקבלת מענ וזן הרבה דברים, אבל עכ"פ אי

ויש להדגיש, שאם מישהו מרגיש שהוא קיבל מענה, אי"ז שהוא מצא רמז 
בספר, אלא זהו באמת מענה מהרבי, וכמו שהרבי אמר שהוא ימצא דרך איך לענות, 

 .והרבי עונה לחסידים גם היום

 

                                                           
  אג"ק כ"ק אד"ש ח"ג אגרת תקעט. ועוד. 8
 , ב.שבת סא 9
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 חיזוק האמונה ב'בשורת הגאולה'
 

שמשה רבינו היה במדין, הקב"ה התגלה אליו מתוך  שמות מסופר שעוד בזמן 1בפרשת
 ",אתכם "פקד פקדתיש וצווהו לבשר להם, לבא ולגאול את ישראל ממצרים הסנה ושלח אותו

, לקולך""ושמעו  -הקב"ה למשה מר א, לזה ממצרים. ובהמשךהולך להוציא אותם ושהקב"ה 
מעו לקולך, מאליהם מכיון שתאמר ש)שמות ג, יח(: "ופרש"י ו ,שבנ"י יקבלו ממנו כלומר,

להם לשון זה ]מיד[ ישמעו לקולך שכבר סימן זה מסור בידם מיעקב ומיוסף שבלשון זה הם 
 ."וכו'נגאלים 

, "פקד פקדתיד"ורק חיכו לבשורה ממצרים, יגאל אותם כבר שהקב"ה  ידעו, שבנ"י היינו
 של 'הגיע זמן גאולתכם'. הזמן לבשר לבנ"י את הבשורה ציווה הקב"ה למשה שהגיעוע"ז 

עד שמשה הגיע  -הגיעה בפועל נמשך הרבה זמן  הגאולההרי רואים, שעד ש בפועל
חודש  הכל מכה לקחדהמכות עשר של  ךיהלתה לאח"ז היהועל הגאולה,  ובישר להם למצרים 

השלימות של הרי ידוע ש ,ואפילו אז ה את בנ"י ממצרים.סוף הוציא הקב" -שלם, עד שסוף 
 רדפו אחריהם.עדיין צרים מעד אז עברו את ים סוף, וה רק לאחר שתיציאת מצרים הי

 יותר משנה. לקח בפועלממצרים 'פקד פקדתי' עד שיצאו הזמן שמשה אמר שמ ,ויוצא

דוקא התחיל  רואים שקושי השיעבודאלא  ,זמן רב עד הגאולה בפועל לקחלא רק שו
כידוע תחזקו גזירותיו של פרעה, אז נוקא ודד, ת הגאולהבשוראת להם  בישרשמשה  לאחר

 מפורש בסוף פרשת שמות.ו

'פקד פקדתי', ולא  -דמשה מבשר לבנ"י , קושיא חזקה ביותרלכאורה היתה הקושיא אז 
נהיה  והשיעבוד תרק שלא רואים את הגאולה אלא אדרבה רואים רק איך שהגלות מתחזק

"מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע קב"ה שעצמו התלונן לשמשה  עד כדי כך יותר, קשה
גו' ארץ זבת חלב ודבש",  א העלה אותם "אל ארץ הכנעניול לא רק שלא גאלם,דלעם הזה", 

 סוף לאחר - חלו להאמין שסוףובנ"י ה, להם את בשורת הגאולהישר באלא אדרבה, מאז ש
"הרע לעם דווקא אז קושי השיעבוד מתחזק )כמ"ש גיע הזמן ליגאל, ה הארוכה גלות מצרים

 .יותר נראים רחוקיםוהסיכויים ליגאל  "הרע, הרבה רעה עליהם"( רש"יכפירוש הזה" ו

תחילת הרבי בישר לנו כבר ב דומה מאוד למצב של אז.נראה  ,בעולםהיום המצב 
 -בשיחות של השנים האחרונות ששמענו לע"ע ש, עד מאוד קרוב הגאולההנשיאות שזמן 

 עבודת הבירורים מהבצורה הכי ברורה ש'הגיע זמן גאולתכם', ונסתיימסר לנו בתור נבואה 

                                                           
 .נו הק' הרב יחיאל מ"מ שי' קלמנסוןנמסר ע"י ראש ישיבת 1
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לומדים את  , אנועד היוםתיכף ומיד.  ומשיח עומד להגלות ,משך זמן הגלותדהעבודה ו

הנפש הבהמית  העמגיאז  אבל ,עם משיחיותר לחיות איתם, השיחות האלו ומנסים לחיות 
אמר את סוף עברו הרבה שנים מאז שהרבי  -סוף שלנו, שהרי,  להחליש את האמונה הומתחיל
מוסיף קושי הגלות  ,, אלא אדרבהקיימה בפועללא רק שלא רואים שהנבואה הת, ואלו שיחות
עד שאפשר  ,וכו'( ג' תמוזאח"ז ו ,כ"ז אדר) יותר זקמתחסתר הוההעלם וה יותר, גדולונהיה 

 !ר"ללחשוב ש"מאז גו' הרע לעם הזה", 

, וכמו שמובא לא היה שמח בדברי משה )"מאז . . הרע גו'(רואים שהקב"ה  ,אבל בפועל
 :ופירש רש"י ,""עתה תראה וגו' -שהקב"ה אמר למשה )שמות ו, א( הדברים )שם(  בהמשך

בראשית כא, יב( ואחר הרהרת על מדותי לא כאברהם שאמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרע )"
 כך אמרתי לו העלהו לעולה ולא הרהר אחרי מדותי".

היו קושיות  אברהם אבינולגם דהלוא מדותי', שאסור להרהר אחרי ' ,שהקב"ה אומר ,הרי
מ"מ לא ואח"ז אומר לו לשחוט אותו, להקב"ה אמר לו "כי ביצחק יקרא לך זרע", ודעצומות, 

 הרהר אחר מדותיו של הקב"ה.

הרבה קושיות  נםשיכול להיות שיש -' מעשה אבות סימן לבנים'שהרי אלינו, ימוד ל ווזה
משה אמת "את האמת, ות משנאינם , מ"מ הקושיות יםהדברמסתדרים ולא רואים איך 

ומה שישנם  נביא ואין שום ספיקות בדבר.הדרך את דברו לדורנו הקב"ה אמר  ",ותורתו אמת
גם בגמרא רואים שיש דברים  הרי? )לתרץ כל הקושיות מר שצריךמי א קושיות ותמיהות,

, ואין להרהר אחר מידותיו של הקב"ה, (תנאים ואמוראים לא ידעוואף הש'תשבי יתרץ', 
 את האמת.והקושיות אינם מחלישות 

למה "שבשעת הטענה של משה רבינו  דאף, כל הקושיות וסוף נפל - שסוףאז,  וכפי שראו
נתגלה שהקושיא  ה מזו,ריתי, ונתגלה התירוץ לו,אשנגה קושיא, אבל לאחר תהי "ההרעת
 .מתחלת אינה

לבנ"י עלה להר סיני ואמר  מ"תאחר ת משה להר, שליבנוגע לעלי גםוכפי שרואים 
 ה"ז זר,וחלא ומשה )לפי החשבון של בנ"י( כשעברו הארבעים יום ועוד ארבעים יום, בשיחזור 

 .קושיא עצומה

 ' וכבר חלפוארבעים יום'שבט לוי שאמרו שאע"פ שמשה אמר את היה שומצינו אז, 
אין הקושיא  ,מ"מאבל ואכן איננו יודעים את תירוץ וביאור הדבר, ארבעים יום ועדיין לא בא, 

 , 'משה אמת ותורתו אמת'.דיבורו של משה רבינובאמת ה את המחליש

לא נחשב בחשבון להר עלה שכלל, כי היום לה חלא השבפועל הקושיא  ,וכפי שיודעים
שבט כל עמדו  ,ומ"מ זו קושיא עצומה.ה ת, אבל כשלא ידעו את התשובה הי'אין לילו עימו'כי 

 ועד"ז בנוגע לבנ"י במצרים מוחלטת לדברי משה, ו'לא הרהרו אחרי מדותיו',לוי ב'קבלת עול' 
 .)כנ"ל(
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מי שעשה מלאכת הוצאה וקרע שיראין ד 2, דהנה, מובא בגמראיש לומר יתירה מזובעצם ו

עוד תחייב על השיראין ראין מדין 'קים ליה בדרבה מיניה', ואע"פ שנפטור על השי -בהליכתו 
 מעברעקירה וללא א"א להגיע להנחה ומכיון ש 'עקירה צורך הנחה',ד מרינןאשנח, מ"מ  קודם

 השיראין.פטור על  יהיה מלאכה, וממילא תכל אמה ואמה נקרא , לכןד' אמות

היה ע"י מכות, וכל מכה תהקב"ה רצה שיציאת מצרים ד, ועד"ז בנוגע ליציאת מצרים
שייכים להבין לא אף ואנחנו  ,יודעים את הטעמים של הקב"ה שאיננו נכון במשך חודש. תהיה

צריכים לעבור את כל היו התגלה שכדי לבא לגאולה "ס אבל ס את הטעמים של הקב"ה,
 .זההתהליך ה

מכיוון ה רק לבסוף, אבל תשהיציאה הידאף 'עקירה צורך הנחה',  נהיש ,כאן גם ,א"כו
דהגאולה התחילה בשעה  , יוצאכדי לצאת ממצרים היו צריכים לעבור את כל התהליךבש

באמצע הוא חלק מתהליך שהיה , וכל הזמן "הגיע זמן גאולתכם", "פקד פקדתישמשה אמר "
 הגאולה.

, ונשלמו כל עניני עבודה. אבל "הגיע זמן גאולתכםש"אמר  הרביד, וכן הוא גם בנוגע אלינו
לפקוח את העינים אמר שהעבודה שלנו היום היא להביא כל הענינים בגלוי, הרבי  ביחד עם זה

משך כל השנים מאז שהרבי בהענינים שעושים ומ"צ וכל הת שכל אין הפירוש ,ממילאו .וכו'
ו יודעים למה, נניאלא שא ותועלת ח"ו., הם סתם ללא ענין "הגיע זמן גאולתכם"אמר 

חלק מהתהליך הגאולה  תהמשך כל השנים היב תינועבודונבין איך שכל  נראהוכשמשיח יבוא 
 הולכים להיגאל )כמו במצרים(. ואתם "הגיע זמן גאולתכםהבשורה ד"אחר ל -

ביום , אבל לא אמר ששופט ונביא רתוב , שהרבי אמר "הגיע זמן גאולתכם"מה שברור
יצאו  )לאחרי הבשורה( ה רבינו לא אמר שביום הראשוןשביהמ"ק, כמו שמאשון יהיה כבר הר

, ואנו מתפללים ותובעים של הקב"ה חשבונות והתהליך, זה דכל ישראל ממצרים. איך עוב
 היה בפועל מיד.שהגאולה ת

                                                           
 כתובות לא, א. 2
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 את השיחות להכיר ולהרגיש
 

הנצרכים והחשובים ביותר, כדי לעמוד חזק ולא להיות מושפע מההעלמות הדברים  1אחד
אחרי ג' תמוז, הוא לימוד השיחות של הרבי, ובפרט השיחות האחרונות שזכינו וההסתרים של

 לשמוע מהרבי לע"ע.

שנים שלפני זה, ודוקא בשנים בלא דיבר עליהם  מעולם דברים שהרבי נםישבשיחות אלו, 
אולי על ידו.  מוגהים ות ואף הוציא אותםהתוועדויבאריכות בשיחות והאחרונות דיבר עליהם 

תיכף , ושהרבי הוא משיחאת זה  ולחוש די שנוכל להרגישדבכ את ענין זה,אפשר להסביר 
ברורה מר הרבי בצורה לכן א, ביותר גדולהסתר העלם והשהגם בזמן הזה  - ומיד באה הגאולה

 את השיחות ולדעת בדיוק מהיללמוד לכ"א האפשרות ניתנה עי"ז דכל הענינים, את ומפורשת 
 .רצון הרבי מאיתנו בתקופה זו האמת ומה

, ספר השיחות, לקו"ש -לנו ריבוי עצום של תורה מהרבי שאנו יכולים ללמוד יש  ,היום
להיות הדגשה מיוחדת יחד עם זה צריכה אבל  כו'.ו שיחות קודשהתוועדויות, תורת מנחם, 

 על וברורים דברים מפורשיםשבהם אמר  בלימוד השיחות האחרונות ששמענו מהרבי,
נם ישבשיחות אלו יכול להיות שתפקידנו ועבודתנו בדור שלנו בכלל, ובתקופתנו זו במיוחד. 

שהרבי תובע, אבל חסיד עבודות נעלות כל מיני להבין אותם, וקצת  מושגים ועניינים שקשה
 לקלוט ולהכניס אותם לראש.שוב ושוב, והשיחות את ד וצריך לא להתפעל וללמ

ור'  קוים בספר.כשהיה לומד תרס"ו היה עושה ש )היצחקי(, ר' זלמן משהמספרים על 
היה  למד את המאמרכש, שואה יםקוה עשייתבשהפירוש פעם נדל )פוטערפאס( הסביר מע

מאמר  ללמוד אפשרהמאמר, כי  החסידים בשעת אמירתרגישו תייגע להרגיש איך שהמ
איך שהרבי אומר את זה, ולהרגיש  מאמראת הללמוד  -נעלה יותר אופן נו ולהבין אותו, ויש

 שעות.ר' זלמן משה ריבוי  תייגעהוע"ז 

 ,בכלל ללמוד את כל השיחות וכח אין זמן שלאנשים אחת הבעיות הכי גדולות היום הוא
בהם  להתייגע, ינותלשבת וללמוד את השיחות ברצזמן לקבוע  במיוחד. עלינואלו ושיחות 

ברי דלשרות ב ,, היינו"זיך אין דברי הרב ייקעןוו" שצ"ל ב'היום יום' "שכמ .ולנסות להבין אותם
 .רו מה שהרבי אומנונח אצלשיעד ועוד פעם וכו',  פעםלמוד אותם ול הרב

 זהו הדבר הכי עיקרי.

                                                           
 ל."י משפיע בישיבתנו ר' ישראל שי' הלוי סגנמסר ע" 1
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 הוספות
 

 : תי"קכב   ההגהותלפנינו צילום 

 

 

 

 

 

   ההגהה על שיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח

 

 

 

 

   ש"פ תזו"מ ה'תנש"אההגהה על שיחת 
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