
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יוצא לאור על-ידי

ועד ״חיילי בית דוד״
770 איסטערן ּפַארקווי                                                      ברוקלין, נ.י.

שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ואחת לבריאה
הי׳ תהא שנת עתה אראנו – שנת ״ביאת משיח״

שנת הק״י להולדת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א

"טוט ַאלץ ווָאס איר קענט און זעט
ַארָאּפברענגען משיח'ן תיכף ומיד ממש"!



תשורה
מ'שבת אחדות' לקבלת פני משיח צדקנו

ברינוא, צרפת - ע"ד כבליובאוויטש



יוצא לאור על-ידי

ועד "חיילי בית דוד"

בית משיח – בית חיינו

770 איסטערן פארקווי, ברוקלין, נ.י.



להקדשות, תרומות או להצטרפות לרשימת הדיוור בדוא"ל,

vaad770@gmail.com :ניתן לפנות לכתובת

כמו-כן, ניתן להוריד את הקובץ השבועי באתר:

www.groups.google.com/group/vaad770

...ע"פ האמור לעיל ע"ד הדגשת ענין הגאולה (במיוחד) 
בזמן זה – מתעוררת תמיהה הכי גדולה: היתכן שמבלי הבט על 

כל הענינים –  עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?! . 

. . דבר שאינו מובן כלל וכלל!

. . גם כשצועקים "עד מתי" – ה"ז מפני הציווי כו', ואילו היו 
כבר  שמשיח  ובודאי  בודאי  באמת,  וצועקים  ומבקשים  מתכוונים 

הי' בא!!

. . הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו 
אבל,  דתוהו,  דאורות  באופן  שהם  ענינים   – ביכלתכם  אשר  כל 

בכלים דתיקון – להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

(משיחת אור לכ"ח ניסן ה'תנש"א – מוגה, ספה"ש ח"ב ע' 474)

...ע"פ האמור לעיל ע"ד הדגשת ענין הגאולה (במיוחד)
בזמן זה – מתעוררת תמיהה הכי גדולה: היתכן שמבלי הבט על 

כל הענינים –  עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?! . 

. . דבר שאינו מובן כלל וכלל!

. . גם כשצועקים "עד מתי" – ה"ז מפני הציווי כו', ואילו היו 
כבר  שמשיח  ובודאי  בודאי  באמת,  וצועקים  ומבקשים  מתכוונים 

הי' בא!!

. . הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו 
אבל,  דתוהו,  דאורות  באופן  שהם  ענינים   – ביכלתכם  אשר  כל 

בכלים דתיקון – להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

(משיחת אור לכ"ח ניסן ה'תנש"א – מוגה, ספה"ש ח"ב ע' 474)



ב״ה

אל אחינו תלמידי-התמימים יחיו,
שלום וברכה!

היוצאת  הנפשית  לתביעה  שנה(!!!)  מעשרים  למעלה  במלאות 
שליט״א:  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  הוד  אבינו  של  עמוק  ולב  מקרב 
״עשו כל אשר ביכלתכם . . להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד 
והשלימה  האמיתית  גאולה  די  ניָטא  ס׳איז   – בא  לא  ׳ועדיין  ממש!״, 

בפועל׳!  –
ע״י  המתקיים  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת  אחדות׳  ׳שבת  עם  ובקשר 
תשורה –  לאור  מוציאים  הננו  המרכזי – 770,  הישיבות  תלמידי  איגוד 

קובץ ״ השטורם שלי ע״ד ביאת משיח״ – ובו:
א. קטעים משיחת כ״ח ניסן ה׳תנש״א ויומן מהמאורעות שסביב 
אמירת השיחה וההתעוררות שבעקבותיה. 20 שנה – תנש״א-תשע״א.
ניסן,  כ״ח  שיחת  אודות  היחידות  שמאחורי  המלא  הסיפור  ב. 
וחשיפת מענה מיוחד מכ״ק אד״ש מה״מ, בו מבהיר את כוונתו בשיחה.
ג. פרשת מענות כ״ק אד״ש בקשר להדפסת הספר ׳מגולה לגאולה׳ 
ש״הזמן  בכתי״ק  במענה  הקצה,  אל  הקצה  מן  לספר  ביחס  והמהפך 

גרמא״... – מלווה בצילומי מסמכים וכתי״ק. 
ד. החלטות כינוס השלוחים האזורי – קנדה, החדורות כולן בעניני 

גאולה ומשיח, כתוצאה מההתעוררות המיוחדת בעקבות השיחה.
גאומ״ש  בעניני  התמימים  תלמידי  לפעילות  אד״ש  כ״ק  מענות  ה. 

בתקופה הסמוכה לכ״ח ניסן ה׳תנש״א – מלווה בתמונות ומסמכים.
בכנס  ע״ה,  גורארי׳  שנ״ז  ר׳  הגה״ח  שנשא  נלהבים  דברים  ו. 
התעוררות ב-770 בית משיח, כ״ז ניסן ה׳תשנ״ג, לחיזוק עניני גאומ״ש.
ז. מאמר מאת הרה״ח ר׳ משה סלונים ע״ה, בו מנתח בבהירות את 

התפקיד שהטיל עלינו כ״ק אד״ש מה״מ: ׳להתעקש׳ ולהביא משיח!



והעיקר שיתווסף אצל כולנו בעקשנות להתאמץ ולעשות כל אשר 
ביכולתנו, ולהוסיף עוד יותר במעשינו ועבודתינו מתוך ׳שטורם על-דבר 
ביאת משיח׳ – התגלותו בפועל של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 
ו״ארו עם ענני שמיא״ לירושלים עיר הקודש, ״ולא עיכבן אפילו כהרף 
עין״ – תיכף ומי״ד ממ״ש נאו, ונכריז לפניו בקול גדול ובשמחה עצומה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד "חיילי בית דוד"
770 בית משיח, בית חיינו 

ימות המשיח, יום ועש"ק פר' נשא ה'תשע"א - שנת "ביאת משיח"
שנת הק"י להולדת הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מאתיים וחמישים שנה להסתלקות-הילולא של הבעש"ט ז"ל
ברוקלין, נ.י.
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לא מופרך אצלם, רחמנא ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה . . 
הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: 

עשו כל אשר ביכלתכם
להביא בפועל את משיח צדקנו

אילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת, בודאי ובודאי שמשיח 
כבר הי' בא!! • קטעים משיחת אור לכ"ח ניסן ה'תנש"א, ויומן 

מהמאורעות שסביב אמירת השיחה וההתעוררות שבעקבותיה... 

"...ע"פ האמור לעיל ע"ד הדגשת ענין הגאולה (במיוחד) בזמן זה – מתעוררת 
תמיהה הכי גדולה: היתכן שמבלי הבט על כל הענינים –  עדיין לא פעלו ביאת 

משיח צדקנו בפועל ממש?! . . . דבר שאינו מובן כלל וכלל!

ותמיהה נוספת – שמתאספים עשרה (וכו"כ עשיריות) מישראל ביחד, ובזמן 
זכאי בנוגע להגאולה, ואעפ"כ, אינם מרעישים לפעול ביאת המשיח תיכף ומיד, 
ולא מופרך אצלם, רחמנא ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם מחר לא יבוא 

משיח צדקנו, וגם מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא ליצלן!!

גם כשצועקים "עד מתי" – ה"ז מפני הציווי כו', ואילו היו מתכוונים ומבקשים 
וצועקים באמת, בודאי ובודאי שמשיח כבר הי' בא!!

מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בנ"י ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את 
המשיח בפועל, לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה, לא הועיל, והראי', שנמצאים 

עדיין בגלות, ועוד ועיקר – בגלות פנימי בעניני עבודת השם.

הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכלתכם 
את  בפועל  להביא  דתיקון –  בכלים  אבל,  דתוהו,  דאורות  באופן  שהם  ענינים   –

משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

ויה"ר שסוכ"ס ימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול אצל 
הקב"ה, ובודאי יפעלו אצל הקב"ה – כמ"ש "כי עם קשה עורף הוא (למעליותא, 
ולכן) וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" – להביא בפועל את הגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש".
(משיחת אור לכ"ח ניסן ה'תנש"א – מוגה, ספה"ש ח"ב ע' 474)
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20 שנה
לשיחה
המרטיטה

- יומן מ"בית חיינו" שי"ל ע"י מערכת "פאקס ַא שיחה" -

יום חמישי, ז"ך ניסן ה'תנש"א:

בשעה 8:00 חזר הרבי מהאהל, כעבור עשר דקות ירד לתפילות מנחה־מעריב. לאחרי 
לו  אמר  והרבי  ניגש  והריל״ג  לימינו  הרבי  הסתובב  ״עלינו׳  אמירת  בעת  ספירת־העומר 
שיאמר שיחה! מיד העמידו את הסטענדער השני, המיקרופון הרגיל לא הי׳, אולם הביאו 

את המיקרופון השני שעומד תמיד ליד העמוד של החזן.

מיד אחרי הכרזת הגבאי שי׳ פתח הרבי בשיחה – הנוראה והאיומה – שארכה למעלה 
מעשר דקות. בעת דברו את השיחה עיניו הק׳ היו פתוחות אולם הסתכל על הסטענדער. 
לזעוק  שצריכים  אודות־זה  השיחה  והמשך  בא;  לא  עדיין  שהמשיח  זה  אודות  כשדיבר 
באמת ״עד מתי״ – הי׳ בקול גדול וחזק, והמחזה הי׳ מאויים מבהיל ומפחיד – בפרט בעת 
שימצאו  פה  להנמצאים  זאת  ונותן  הכל,  כבר  עשה  הרבי –  שהוא –  המילים  את  שאמר 

מביניהם עשרה אנשים שרוצים באמת את ביאת משיח צדקינו עכשיו ולהתעקש ע״ז!!

לאחרי שהרבי גמר לומר את השיחה – נשאר הקהל עומד בבהלה על רגליו והתחילו 
לשאוג ״עד־מתי", ובחוזק יותר ויותר, ואח״כ ניגנו את הניגון שעל מילים אלו – והרבי ירד 

מהבימה וחילק לכאו״א ב׳ שטרות של דולרים לצדקה. 

בתחילת החלוקה כשעבר הרה"ת ר׳ שניאור־זלמן שי׳ גורארי' – נתן לו את הדולרים 
אנשים־נשים־וטף  הרבה  ועברו  שעה,  כרבע  ארכה  החלוקה  פגע".  ולא  נגע  "לא  ואמר: 
שיחיו. לאחרי החלוקה הכריז הגבאי שי׳ ע״ד התוועדות־חסידים בשעה 10:00 ואיש בל 

ייעדר, ואח״כ יצא הרבי מביהכ״נ כשמעודד בידו הק׳ את שירת "עד־מתי״.

מהשיחה,  חזרה   – הטייפ  את  לשמוע  ב-770  הקהל  רוב  נשאר  השיחה  אחרי  מיד 
שנשמעה בכל ביהכ"נ – הן למעלה והן למטה, וכולם משתדלים לעכל את הנאמר בהשיחה, 
כשקבוצות-קבוצות עומדים ומשוחחים ביניהם ע"ד השיחה. בשעה 10:00 החל קהל־רב 
לזרום ל״בית־חיינו – 770״ לההתוועדות־חסידים. באמצע ביהכ"נ ישבו מזקני החסידים 
והמשפיעים שיחיו, ומסביבם עומד כל הקהל – לשמוע מה בפיהם, כדי [לדעת] מה לעשות.

כאו״א  עם  ולדבר  ללכת  שצריכים  אודות־זה  דיבר  גורארי'  שי׳  שנ"ז  ר׳  הרה״ת 
הצעות  כו"כ  העלו  כמו״כ  נאו;  המשיח  ביאת  את  לתבוע  שצריכים  עד״ז  ברחובות 
והחלטות, וכן נשמע בשידור־חי ממוריסטון מהרה״ת ר׳ א. שי׳ ליפסקער הצעה ממשית 
בנידון־זה, ותוכנו הוא: שכפי המובן מהשיחה שמשיח נמצא כבר בתוכנו, וצריכים ללכת 
ולהרעיש ברחובות שמשיח נמצא, ורוצים אותו בגלוי; ועוד כמה דיברו. כמו״ב התקיימו 
התוועדויות־חסידים, בין המתוועדים היו הרה״ת: ר׳ י. ל. שי׳ אלטיין; ר׳ נ. שי׳ שפירא. 

כמו"כ התקיימו התוועדויות בשאר מקומות בשכונה, וכמו"כ בישיבת ״אהלי־תורה״.

וכפי  חבל,  קצוי  מכל  שיחיו  והת׳  אנ"ש  כל  בקרב  השיחה  גרמה  גדולה  התעוררות 
הידיעה בכל ריכוזי חב״ד בעולם ישבו והתוועדו קבוצות־קבוצות ע״ד מה לעשות בהמשך 

להשיחה, ואיך להתחזק בהתקשרות לכ"ק אדמו״ר שליט״א.

ויה"ר שההתעוררות האוחזת עתה ממש בקרב כל אנ״ש והת׳ שיחיו בכל העולם כולו 
תביא לידי פעולות ממשיות ויתגלה מלכנו משיחנו נאו ממש ָאן קיין שום פשעטל'אך!

 ש"ק פר' נשא ה'תשע"א  |  5



  |  6

כ"ק אד"ש לא' מרבני אנ"ש: תמהתי על כתבו שאודיע
בדיוק מה צריכים לעשות בכדי להביא את המשיח...

במענה מיוחד מבהיר הרבי
את כוונתו בשיחת כ"ח ניסן!

כ"ק אד"ש תמה על הדברים והקשה: "מדוע צריכים 'לשבור את הראש' 
בכדי לדעת מה צריכים לעשות כדי להביא את המשיח, בה בשעה 

שאמרתי כמה וכמה פעמים במפורש מה שצריכים לעשות"? • "מרבים 
לצטט את היחידות הנ"ל ומסיקים שאין שום חידוש בהוראה של כ"ח 

ניסן, ובסך הכל התכוון אד"ש להוספה בתומ"צ" • הסיפור המלא... 

בין  דיבר  השנים,  באחת  ניסן  בכ"ז  משיח  בית  ב-770  שהתקיים  בכינוס 
השאר גם מזכירו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הרה"ח ר' יהודה ליב 
שי' גרונר, ובנאומו סיפר לקהל את דברי אד"ש שנאמרו לו בעקבות שיחת כ"ח 

ניסן ה'תנש"א.

מרבני  א'  ע"י  לאד"ש  שנשלח  מכתב  אודות  גם  הריל"ג  סיפר  לכך,  נוסף 
אנ"ש, ובו ביקש לדעת מה בדיוק יש לעשות כדי להביא את משיח. אד"ש הדגיש 

שורות מסויימות באחת השיחות האחרונות והורה לו לשלוח לאותו רב.

הדברים שסיפר הריל"ג התפרסמו לאחמ"כ בשבועון 'בית משיח', אך בזה 
לא תם הענין. כנראה שהיו כאלו שניסו להוכיח כי אין להתעסק באופן מיוחד 
בעניני משיח וגאולה, וניסו ללמוד זאת מדברי אד"ש כי מה שיש לעשות הוא: 

הוספה בתומ"צ.

בעקבות כך, התפרסמה במדור 'כותבים למערכת' של השבועון (גיליון 286), 
'פנייה גלויה' לאותו רב מאנ"ש שקיבל את תשובת אד"ש על מכתבו, ובה בקשה 

כי יפרסם ברבים את התשובה שקיבל.

לפנינו הפנייה, כפי שהתפרסמה שם בשעתו:

מכתב גלוי למקבל המכתב 

לייב  יהודה  הרב  למזכירו,  המשיח  מלך  הרבי  של  דבריו  התפרסמו   276 בגיליון 
גרונר, בקשר למשמעות של שיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א "עשו כל אשר  ביכלתכם".

לצורך העניין אצטט שוב את  הנוסח המלא של דברי הרבי, כפי שסיפרם הריל"ג:

ככככ""""קקקק אאאאדדדדד""""שששש  ללללאאאא' מממממררררבבבבנננני אאאאננננ""""שששש: תתתתתמממממההההתתתתתי עעעעלללל ככככתתתתתבבבבו  ששששאאאאוווודדדדדייייעעעע
בבבבדדדדדייייווווקקקק מממממהההה צצצצררררייייככככייייםםםםם ללללעעעעששששוווותתתתת בבבבככככדדדדדיי  ללללההההבבבבייייאאאא אאאאתתתתת ההההמממממששששייייחחחחח...



באחד הימים לאחר כ"ח ניסן תנש"א, שאלני הרבי מה נעשה עם המדובר בכ"ח 
ניסן? ועניתי שתיכף אחרי חלוקת הדולרים הייתה אסיפה של  כו"כ מאנ"ש שי', 
והתייעצו ביניהם מהי העצה שעל ידה נביא את המשיח, ומיני אז היו כמה וכמה 
אסיפות, ועדיין "שוברים את הראש", למצוא את  הדבר הנכון שיתאים להמדובר.

הרבי תמה על הדברים והקשה: מדוע צריכים 'לשבור את הראש' בכדי לדעת 
מה צריכים לעשות  כדי להביא את המשיח, בה בשעה שאמרתי כמה וכמה פעמים 
במפורש מה שצריכים לעשות (ומנה באצבעותיו הק'): א. להוסיף בלימוד התורה הן 
בנגלה והן בחסידות בכמות ובאיכות.  ב. להוסיף בקיום המצוות בהידור.  ג. להוסיף 

באהבת ישראל.  ד. להוסיף בפעולות דהמבצעים.  

שאלתי את פיו הק' האם יש לי את הרשות  לפרסם את הדברים וענה: "ודאי, 
ועי"ז תחסוך מהם  לשבור את הראש".

מהמדובר  'הנחה'  לו  להמציא  הרבי  ממני  ביקש  מכן  לאחר  אחדים  שבועות 
תחת  קו  מותח  כשהוא  עליה,  עבר  והרבי  ההנחה  את  הכנסתי  האחרונה.  בשבת 

שורות מסויימות. 

הוא  ובו  לים,  מעבר  אנ"ש  מרבני  מאחד  מכתב  שקיבלתי  "היות  אמר:  לבסוף 
מבקש בקשה נפשית, שארחם  על אנ"ש ואודיע מה עליהם לעשות בכדי להביא  את 
כתבו  על  ותוסיף: "תמהתי  פקס,  ידי  על  זו  בשיחה  שהדגשתי  מה  תשלח  המשיח, 
שאודיע בדיוק מה צריכים  לעשות בכדי להביא את המשיח, בה בשעה שנוסף  על 
מה שאמרתי זה כמה פעמים, הרי גם בשבת זו  חזרתי על אותם העניינים שצריכים 
לעשות  ומצו"ב". [תוכן השורות שהדגיש הרבי היו כפי שנאמרו  לפני זה ב'יחידות'].  

להם  שהמשותף  במות,  וכמה  בכמה  הנ"ל  היחידות  את  לצטט  מרבים  לאחרונה 
הראשונה,  היחידות  את  מצטטים  השניה.  מהיחידות  המוחלטת  ההתעלמות  היא 
ומסיקים שאין שום חידוש בהוראה של כ"ח ניסן, ובסך הכל התכוון הרבי להוספה 

בתורה ומצוות, ולא לפעולות מיוחדות בענייני משיח וגאולה.  

וידוע  מסויימת,  בשיחה  מסויימות  שורות  הרבי  הדגיש  השניה  שביחידות  מכיוון 
הרי  ששיחות אלו שנאמרו בקיץ תנש"א, מלאות  בהוראות ברורות להוסיף בפעולות 
מיוחדות בענייני גאולה ומשיח, כמו לדוגמא: לימוד  ענייני משיח וגאולה – לכן, פונה 
אני בזאת לאותו רב אלמוני, שעל פי הוראת הרבי שלח לו הרב גרונר בפקס את השיחה 

עם ההדגשות הנ"ל:

עד עתה היה מכתב זה עניינך הפרטי, ולא היית חייב לפרסמו לכלל הציבור. אולם 
עתה,  לאחר שהתפרסמו היחידויות הנ"ל, ויש  המנסים ללמוד פשטל'ך בכוונת רצון 
הרבי, היפך ממשמעות שיחות מפורשות  במהלך השנים תנש"א-תשנ"ב – אנא, פרסם  
ברבים צילום מאותה שיחה עם ההדגשות של הרבי, ותזכה שיתגלה רצון הרבי על ידך.

שלום יעקב חזן
קראון הייטס
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אד"ש,  כ"ק  מענה  מדור  באותו  נחשף  בגיליון 287,  מכן,  לאחר  שבוע  ואכן, 
אשר ממנו מובן באופן ברור, כי העניין המיוחד הנדרש מכ"ח ניסן – הוא עיסוק 

בעניני גאולה ומשיח דווקא.

להלן המענה כפי שהתפרסם שם בשעתו:

מקבל המכתב – הרב חיים גוטניק

מה  הרבי  את  ששאל  חב"די  רב  לאותו  קריאה  זה  במדור  פורסמה  שעבר  בשבוע 
זהותו,  את  שיחשוף  אליו –  שנשלחה  בשיחה  ונענה  ניסן,  כ"ח  שיחת  בעקבות  לעשות 

ויגלה איזו שיחה שלח לו הרבי, ומה היה תוכן הדברים שהודגשו.

בעקבות פירסום הדברים, טלפנו כמה וכמה מאנ"ש למערכת "בית משיח", וסיפרו  
שאותו רב הוא הרב חיים גוטניק מאוסטרליה, שסיפר על כך לפני כמה שנים ב-770, 

ואף  הקריא באותה הזדמנות לפני הנוכחים את מכתבו אל הרבי. 

לאור המידע הזה פנינו אל הרב גוטניק, שאישר כי הוא אכן שלח את המכתב לרבי, 
וקיבל תשובה. התשובה הייתה מתוך שיחת שבת פרשת תזריע-מצורע תנש"א, והרבי  

הורה לשלוח לו את קטעים עיקריים משיחה זו בהם דגש מיוחד על ענייני גאומ"ש. 

הרבי  ביקש  לו,  לשלוח  שצריך  הקטעים  את  סימן  שהרבי  שלאחר  שוב,  (נזכיר 
את  להביא  בכדי  לעשות  צריכים  מה  בדיוק  שאודיע  כתבו  על  "תמהתי  לו:  למסור 
המשיח, בה בשעה שנוסף על מה  שאמרתי זה כמה פעמים, הרי גם בשבת זו חזרתי 

על אותם העניינים שצריכים לעשות  ומצו"ב").

להלן הקטעים משיחת ש"פ תזריע מצורע:

לפעול  כדי  ומקום:  מקום  בכל  ויפרסמו  יעורר  ובודאי   – באתי  פועל  של  "ועל 
התגלות וביאת המשיח תיכף ומיד – על כל אחד ואחת מישראל  (האנשים – הן יושבי 
אוהל (ישכר) והן בעלי עסק (זבולון), וכן הנשים והטף, כל חד וחד לפום שיעורא דילי') 

להוסיף בלימוד התורה (במיוחד) בענייני גאולה ומשיח.

ומה טוב – שהלימוד יהיה (ברבים) בעשרה, כי, נוסף על המעלה ד"עשרה שיושבים  
משיח  עניני  כשלומדים  מיוחדת  מעלה  יש  ביניהם",  שרויה  שכינה  בתורה  ועוסקים 
וגדלה   הולכת  זה  שעל-ידי  הלב,  ברגש  והשמחה  להתפעלות  בנוגע  ברבים  והגאולה 

ההשתוקקות והצפי' לביאת המשיח.

במצות  בההידור  ובמיוחד  בהידור,  המצוות  בקיום  להוסיף   – ופשוט  ועיקר  ועוד 
ההוספה  לקשר  ונכון  וכדאי  הגאולה".  את  ש"מקרבת  המצוות)  כל  (כללות  הצדקה 
בצדקה עם ההוספה בתורה בענייני גאולה ומשיח – על  ידי זה שההוספה לצדקה היא 
מלימוד  חלק  היא  כשלעצמה  זו   שכוונה  כיון  הגאולה,  את  ולזרז  לקרב  כוונה  מתוך 
התורה בענייני הגאולה – הלימוד (במחשבה – מזמן לזמן) דמאמר חז"ל "גדולה צדקה 

שמקרבת את הגאולה"".



תשמ"ו: "הספר יזיק למבצעים".
תנש"א: "גרם נחת רוח רב".

מענה כ"ק אד"ש מה"מ על הו"ל של הספר "מגולה לגאולה" בשנת 
תשמ"ו: "ספר כהנ"ל יעורר מלחמה באמונה בביאת המשיח בקרוב . . 

יזיק להצלחת המבצעים וכיו"ב" • לאחר חמש שנים, בשנת תנש"א, כ"ק 
אד"ש מה"מ מורה להדפיס את הספר! • "נת' ות"ח והזמן גרמא"...

מספר המשפיע ר' מענדל פוטערפאס ע"ה: ב"שנת השבעים" להולדתו של 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, יזם הרה"ח ר' בנציון שם-טוב ע"ה להדפיס 
במיוחד את "מצוות מינוי מלך" שבס' "דרך מצוותיך" של ה'צמח צדק', ושכל 
של  מלכותו  את  לקבל  מצפים  כולנו  כי  ניסן,  בי"א  במיוחד  זאת  ילמדו  אנ"ש 
הרבי מלך המשיח, ופעולה זו בוודאי תעורר למעלה שנוכל לקיים זאת בפועל...

תגובת הרבי על-כך היתה חד-משמעית: "פשוט שאין הזמן גרמא כלל וכלל 
לזה", והוסיף מילים חריפות (מודגשות כמה פעמים בשני קווים) שצריך לנזוף 
בתוקף במי שהציע כזה דבר, ולהודיע מיד טלפונית על ביטול כל סברא ממין זה.

כשראה ר' בנציון ע"ה את התשובה, שמח מאוד. הסובבים אותו התפלאו: 
לשמחה מה זו עושה? "אינכם מבינים", אמר ר' בנציון, "הרבי כותב שעתה אין 
הזמן גרמא לזה, ומזה מוכח שבעתיד אכן תבוא העת שיהי' הזמן גרמא לזה!"...*

החלה  אכן  כי  לראות  היה  ניתן  תנש"א,  ניסן  לכ"ח  הסמוכה  בתקופה 
הבאה,  בעובדה  לראות  ניתן  לכך  מוחשית  דוגמא  זה.  בענין  חדשה'  'תקופה 
ששיאה התרחש בעקבות ההתעוררות בעניני גאומ"ש שהחלה לאחר השיחה: 

בשנת תשמ"ו הכינו לדפוס חברי "שיחות אין אנגליש" ספר בשם "מגולה לגאולה", 
ובו ליקוט משיחות כ"ק אד"ש בנושא גאומ"ש שנערך על ידי ר' אלתר א. שי' פרידמן. 

כי  ברמז  אף  הוזכר  לא  בספר 
כ"ק אד"ש הוא מלך המשיח, אך 
ביום  מאד"ש  שנתקבל  המענה 
(ראה  היה  תשמ"ו  אד"ש  בדר"ח 

צילום העתק המענה):

כהנ"ל  שספר   (1 "ברור: 
בביאת  באמונה  מלחמה  יעורר 

*) הסיפור במלואו נדפס ע"י בקובץ "התקשרות עם ראש אלפי ישראל", גיליון יז, שנת ה'תשס"ט.
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המשיח בקרוב, או יגדלה יותר – בחוגים שכבר נלחמים. והתוצאות מובנות. 

יותר  מתענינים  בהנחות  כי  להנ"ל,  זקוקים  אין   – אליהם  והקרובים  אנ"ש   (2
מאשר בספר. 

3) הס' לא יוסיף כלל בהפצת התומ"צ וכיו"ב. יזיק להצלחת המבצעים וכיו"ב". 

באופן  אך  נגנז,  אמנם  הספר  זה,  חריף  מענה  לאחר  כי  שי'*,  אבצן  יונה  ר'  מספר 
זמני בלבד. הרגשתם היתה כי יבוא יום וכ"ק אד"ש יאשר את הדפסתו. ובהתאם לכך, 
ביקשו מר' א. פרידמן שי' שימשיך את עבודתו (בתשלום מלא) גם על השיחות הבאות.

חלפו חמש שנים, ובעקבות השיחה של ש"פ 
תזו"מ (שנאמרה יומיים לאחר כ"ח ניסן), בה 
הרגישו  הם  גאומ"ש,  עניני  לימוד  אודות  דובר 
שהגיע הזמן להדפסת הספר, והחליטו להכניסו 
מחדש  הספר  נערך  כשהפעם  לאד"ש,  שוב 
הביאורים  כולל  וכהנה,  כהנה  בו  ונתוספו 
בענייני גאומ"ש מהשיחות של השנים תשמ"ו-

תנש"א, שבעצם היו רובו המוחץ של הספר.

את  הכניסו  הם  אייר  חודש  של  באמצעו 
אד"ש  ואכן,  חי"ק,  המזכיר  באמצעות  הספר 

הורה לו למסור למערכת להו"ל את הספר.

לחדרו  שכשנכנס  הריל"ג  סיפר  (לאחמ"כ 
הק' של אד"ש לפני מנחה, ראה שאד"ש עובר 
על הספר דף-דף, כך במשך כ-20 דק', ובעקבות 

כך אף ירד מאוחר לתפילת מנחה).

בעקבות כך כתב ר' יונה שי' מכתב לאד"ש:

ענינים  ללמוד  אד"ש  כ"ק  קריאת  "לאור 
הוראת  וע"פ  בגאומ"ש,  הקשורים  בחסידות 
קרינסקי  י.  ר'  ע"י  לנו  שנמסר  אד"ש  כ"ק 
להדפיס הס' שנכתב ע"י ר' א. הכהן פרידמאן 
מצפת, הננו מגישים לכ"ק אד"ש ח"א בלה"ק 
אלו  ובימים  חלקים)  חמשה  בעז"ה  (שיכלול 
מכינים כבר התרגום באנגליש ע"י ר' א. קפלון.

לכ"ק  נחת  יגרום  זה  שספר  מקוים  אנו 
משיח  ע"י  הגאולה  ימהר  והפצתו  אד"ש, 

צדקנו. יונה בן חיענא אבצן".

על כך ענה כ"ק אד"ש: "גרם נחת רוח רב" 
(ראה העתק המענה בצילום).

מענה אד"ש בכתי"ק: "נת' ות"ח והזמ"ג"*) במהדורה זו הוספנו כמה פרטים שנשמטו קודם לכן.

העתק מענה אד"ש: "גרם נחת רוח רב"



לאחר הוצאת ח"ב של הספר כתב שוב:

מגולה  מהספר  בלה"ק  ח"ב  "מצו"ב 
החלק  הגאולה".  סף  עניני "על  על  לגאולה 
הראשון נתקבל בשמחה וכבר נשלח לארץ 
אנו  ח"ג.  מכינים  כבר  אלו  בימים  ישראל. 
מקוים שקונטרס זה יגרום נחת רוח לכ"ק 

אד"ש. יונה בן חיענא אבצן".

ות"ח  "נת'  אד"ש:  כ"ק  ענה  כך  על 
והזמן גרמא" (ראה צילום הכתי"ק).

לדפוס,  הוכן  הספר  כשכל  מכן,  לאחר   
ויצא-לאור על ידי מערכת אוצר החסידים, 
הואיל כ"ק אד"ש להגיה את נוסח ה'פתח 
את  בסופו  בכתי"ק  הוסיף  ואף  דבר', 
(ראה  קה"ת   ספרי  בכל  כרגיל  התאריך, 

צילום): ג' שופטים ג' אלול תנש"א.

לאחר  מיד  שבת,  באותה  כי  לציין,  (יש 
הדפסת הספר, זכינו לשמוע את השיחה הנפלאה של ש"פ שופטים תנש"א אודות כך 
שרבות"נ הם נביאים, וביטויים נפלאים על הנבואה ש"הנה זה בא" שאין בה שינויים).

"אינני מניח לחסידים שלי לישון - עד שמשיח יגיע"

ברור.  רואה  שאיננו  הרבי  לי  אמר  תשנ"ב  אד"ר  כ"ז  לפני  קצר  זמן  הריל"ג:  מספר 
הזמנתי רופא עיניים ולאחר בדיקה בחדרו הק', הוגדל המספר במשקפיים. 

שבוע לאחמ"כ אמר לי הרבי, שעדיין אינו רואה בבירור כ"כ את "האותיות הקטנות". 
הזמנתי שוב את הרופא, והוא חיוה את דעתו שיש לערוך בדיקה במכשיר מסויים שנמצא 
בקליניקה שלו שבמנהטן, ולא ניתן להביאו ל-770. הרופא הוסיף כי הוא מוכן לערוך את 

הבדיקה בקליניקה בשעה שלא יהיה נוכח שם אף אחד. 

הרבי הסכים, וכמה ימים לאחמ"כ נסע לקליניקה שלו. כנהוג לפני בדיקות מעין אלו, 
טפטף הרופא טיפות עיניים להגדלת האישונים, ולאחמ"כ היה צריך להמתין 10 דק' עד 
להשפעתן. בהזדמנות זו פנה הרופא אל הרבי וביקש רשות לשאול שאלה, והרבי הסכים. 

לו  מזדמן  תפקידו  ובמסגרת  מסויים,  יהודי  אירגון  של  נשיא  שהינו  סיפר  הרופא 
הנפלאה  פעילותם  את  לראות  נוכח  והוא  בעולם,  רבות  למדינות  לנסוע  תכופות  לעיתים 

של שלוחי הרבי בעולם, "הייתכן שאחרי כל הפעילות הזו עדיין משיח לא בא?!" – שאל.

הרבי חייך לעברו חיוך רחב ואמר: "זוהי שאלה גם אצלי, אבל כנראה שעדיין נותר 
מדבר  שאני  הזדמנות  בכל  ולכן  הכוס,  את  למלא   – הק'  בידו  סימן  עשה  כאן   – קצת 

לחסידים, אני מעוררם לעשות עוד משהו, ולפעול תמיד עד שמשיח יגיע".

הרבי התבטא: איי דאנט לעט מיי חסידים טו סליפ [אינני מניח לחסידים שלי לישון].

[שבועון 'בית משיח', גיליון 456 ע' 56, וגיליון 35 ע' 16]
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ההחלטות:  חדור במשיח!
בכ׳׳ב-כ׳׳ג אייר ה׳תנש״א, כשלושה שבועות לאחר כ"ח ניסן, התקיים 
כינוס השלוחים האזורי של קנדה • לפנינו החלטות הכינוס, החדורות 
כולן בעניני גאולה ומשיח, כתוצאה מההתעוררות המיוחדת שהחלה 

בעקבות השיחה הידועה • עשו כל אשר ביכלתכם!

ע״ע  מקבל  מהשלוחים  כאו״א  א) 
שליט״א  אדמו"ר  כ״ק  של  מלכותו  עול 
להתמסר במס״נ לקיים הוראותיו בפועל.

בקביעת  בעצמו,  התחזקות  ב) 
וכן  וגאולה,  משיח  בעניני  שיעורים 

בקביעת שיעורים ברבים.

שכאו״א  מיוחדת  התחזקות  ג) 
השיחה  את  שבוע  כל  ילמד  מהשלוחים 

דש״ק היו״ל מוגה כל שבוע.

הבית  בבני  להחדיר  התחזקות  ד) 
את האמונה והצפיה בביאת המשיח.

זמן  יקבע  מהשלוחים  כ״א  ה) 
האהבה  את  בעצמו  לעורר  להתבונן 
אדמו"ר  לכ״ק  החסידים  בלב  הנטועה 
(תהא  התשעים  שנת  עם  בקשר  שליט״א. 

שנת על ישראל מלכותו):

מכל  מהודר  אלבום  להדפיס  ו) 
ליובאוויטש  חב״ד  ומוסדות  הפעילות 

ברחבי קנדה.

לסדר פגישה עם ראש הממשלה,  ז) 
ובקשר  לפני  וכו',  כינוס  עם  ביחד  ואולי 

לי״א ניסן הבעל״ט.

לעשות מאמץ להביא במשך שנת  ח) 
אדמו"ר  לכ״ק  חדשים  אנשים  התשעים – 

שליט״א ומה טוב במס׳ 90.

ובפרט  הולדת  יום  מבצע  לסדר  ט) 
פי  על   – תשעים  של  במספר  לילדים 

ההצלחה בעבר מונטריאול.

מכאן  שמדפיסים  דבר  כל  על  י) 
ולהבא, מטעם המוסדות, יודפס שורה או 

פתגם המתאים בקשר למשיח.

שמחה  של  ומודעה  הזמנה  כל  על  יא) 
וכיו״ב, יזכירו את ביאת המשיח, (לדוגמא: 
 – עיה״ק  בירושלים  תתקיים  המסיבה 
תהי'   – משיח  יבוא  לא  אז  עד  ח"ו  ובאם 

במקום פלוני וכו'. וכיו״ב).

בעניני  ידברו  שמחה  סעודת  בכל  יב) 
משיח.

כנסיות,  ובתי  רבנים  לבקר  יג) 
בעניני  וללמוד  לדבר  לעוררם  ובתי״ס 

משיח. נתמנו אחראים בכל עיר.

(בראשור)  חוברת  לאור  להוציא  יד) 
בעניני משיח.



היהודיים  בשבועונים  להדפיס  טו) 
פתגמים ורעיונות ע״ד משיח. וכן מודעות.

הנוסעים  באוטובוסים  לפרסם  טז) 
בכל רחבי קנדה שלטים ע״ד ביאת המשיח.

על  המשיח  ביאת  ע״ד  שלטים  יז) 
מכוניות (בדוגמת החנוכיות).

אלקטרוניים  שלטים  הפצת  חי) 
המשיח  ביאת  ע״ד   – ציבוריים  במקומות 

והוראות כ״ק אדמו״ר שליט״א.

בין ישראל  אהבת  יותר  להחדיר  יט) 

בחודש  פעם  התועדויות  ע״י  השלוחים, 
בבתים הפרטיים של השלוחים.

כל עיר תמנה אחראי שההחלטות  כ) 
על  אד״ש  לכ״ק  ושידווחו  יתבצעו, 

התקדמות הפעולות.

יש לזכור הזמן המיוחד שנמצאים,  כא) 
אלו  על  בפרט  והאחריות  הדברים  רצינות 
שקבלו משימות פרטיות, לקיים ההחלטות 
אדמו"ר  לכ״ק  נח״ר  לגרום  בפו״מ, 
שליט"א ולהחיש גילוי מלכנו משיח צדקנו 

נאו ממ"ש אכי״ר.

במסגרת  ברבים  השיעורים  המשך  על  שדיווחו  במוריסטון  מתות"ל  לתמימים  גם 
המעגל העולמי יצאה תשובה דומה.

 גאולה ומשיח ועניני בית הבחירה

המעגל  במסגרת  הבחירה  בית  ועניני  גאומ"ש  בעניני  השיעורים  ממשתתפי  דו"ח  על 
העולמי, השיב כ"ק אד"ש בחודש מנחם אב: בסמיכות לט"ו מנ"א אזכיר עה"צ.

 "קובץ "לפקוח את העינים

לא' התמימים ע"ד הו"ל של קובץ "לפקוח את העינים", קטעים משיחות כ"ק אד"ש 
ומוצלחת  טובה  בשעה  ויהא  אד"ש:  כ"ק  השיב  ואילך,  ניסן  מכ"ח  ומשיח  גאולה  בעניני 

אזכיר עה"צ.
(ע"פ גליונות "בית חיינו" מאותה תקופה ועדויות מכלי ראשון.
מענות נוספים לת' פורסמו ע"י בקובץ "להביא לימוה"מ", גיליון כא, שנת ה'תש"ע)

 

 

מענות לתלמידי התמימים / המשך מע' 16

"שהיהודים יעשו עבור הבאת המשיח ולא לשלוח אלי"

מאנ"ש)  (שלא  חשובה  אשה  עברה  תנש"א,  ניסן  ל'  א',  ביום  הדולרים  בחלוקת 
ואמרה לכ"ק אדמו"ר שליט"א שתמיד כשהיא מגיעה לרבי, השי"ת נותן במחשבתה 
מה להגיד, והפעם איננה יודעת מה להגיד,  וממילא הרי זה סימן אצלה שהפעם הרבי 
צריך להגיד לה משהו. אמר לה אד"ש: מה שאני צריך להגיד לך הוא, שאת תדאגי 

שהיהודים יעשו עבור הבאת המשיח, ולא לשלוח אלי. שיהיו בשורות טובות.
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"מטה התמימים העולמי":
הוצאה לאור בעניני גאומ"ש

השיחה הידועה שהרעידה לבבות הכניסה את התמימים לאוירת קודש 
של עשיה עיקשת להבאת משיח צדקנו בפועל ממש • לכל לראש 

קיבל הדבר ביטוי מעשי בענינם העיקרי של התמימים – לימוד התורה 
בעניני גאולה ומשיח • סקירה חלקית ממענות כ"ק אד"ש לפעילות 

תלמידי התמימים בתקופה הראשונה שלאחר כ"ח ניסן תנש"א

 מפתח ענינים בגאולה ומשיח

במוצאי שבת קודש פ' שמיני (לאחר ששמעו שוב מהרבי, וביתר חדות, על מחוייבותו 
של כל אחד לעשות בפועל להבאת הגאולה), מצאו את עצמם שני תמימים מעלים רעיון 

מקורי ש'אולי' יעזור להחשת הגאולה (דבר שהתברר אחר-כך כחלק מ"הדרך הישרה"):

בעקבות דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות לימוד התורה בעניני גאולה 
ומשיח  גאולה  בעניני  ענינים"  "מפתח  חוברת  לאור  להוציא  תמימים  שני  יזמו  ומשיח, 
העריכה,  מלאכת  את  עצמו  על  לקח  דוברוסקין  מ.  הת'  ועושה!  אומר  הרבי.  של  בתורתו 

ואילו הת' ש. גרינברג את הארגון המעשי של ההו"ל.

ואכן, לקראת סוף השבוע יצאה לאור המהדורה הראשונה של ה'מפתח'. ב'פתח דבר' 
בכמה  אד"ש  כ"ק  דברי  וע"פ  ביכולתכם"  אשר  כל  אד"ש "עשו  כ"ק  דברי  שע"פ  נכתב, 
הזדמנויות ע"ד המעלה בלימוד עניני הגאולה וביהמ"ק (לקו"ש חי"ח ע' 474, התוועדויות 
תשד"מ ח"א ע' 413, שי' כ"ה אייר תש"נ), שאז גם כמאמרז"ל "כל העוסק בתורת עולה 

בהצעה  באנו  וכו'",  הקריב  כאילו 
בתורתו  הגאולה  עניני  את  ללמוד 
ערכנו  להקל  ובכדי  הרבי,  של 

מפתח ענינים...

שזה  הטריה  החוברת 
לכל  חולקה  לאור,  יצאה  עתה 
הראשון  בכינוס  המשתתפים 
שנערך ע"י ה"מטה העולמי להבאת 
אייר  ד'  חמישי  ביום   – המשיח" 

בערב ב-770.

שהוגש  זה  מכינוס  דו"ח  על 
החוברת,  בצירוף  אד"ש  כ"ק אד"ש נותן בידו הק' קובץ "דבר מלכות" לא' התמימיםלכ"ק 



השיב כ"ק אד"ש ביום ועש"ק פ' תזו"מ [בחו"ל] 
והפ"נ  הדו"ח  המכתב  החוברת  באייר:  ה' 

נתקבלו אזכיר עה"צ.

 "לאחרונה ישנם ספרי מפתחות"

אך, בזה עדיין לא תמה הפרשה.

התייחס  תזו"מ)  (פ'  השבת  של  בהתוועדות 
עתה  שזה  לחוברת  רמז,  בדרך  כי  אם  הרבי, 
זכרון  (ע"פ  היו  הרבי  דברי  תוכן  לאור,  יצאה 

השומעים):

בלימוד  להוסיף  יש  הגאולה  את  לזרז  כדי 
התורה, ובלימוד התורה גופא הדגשה מיוחדת 
צדקנו,  ומשיח  הגאולה  אודות  לסוגיות  בנוגע 
סוטה  ובמס'  סנהדרין  במס'  הגמרא  כסוגיית 

וכיו"ב. וכיון שלאחרונה ישנם ספרי המפתחות על סדר האותיות על כל מאחז"ל כו' - 
קל יותר למצוא את כל הענינים הקשורים עם גאולה ומשיח כו'.

על תוכן זה אודות ספרי מפתחות חזר הרבי שוב בתחילת השיחה השלישית:

ובפרט בדורנו זה, שישנם ספרי מפתחות על כל ענינים אלו, וממילא קל יותר למצוא 
את החלקים בתורה המדברים בעניני משיח וגאולה.

 מפתח ענינים" בהוצאה שניה"

למצוא  אפשר  ושלכן  שקיימים  המפתחות  ספרי  ע"ד  הנ"ל  אד"ש  כ"ק  דברי  לאור 
בקלות ע"ד עניני גאולה ומשיח, נדפס מחדש ה"מפתח ענינים בעניני גאולה ומשיח" עם 
הוספות ותיקונים. הפעם נוספו ב'פתח דבר': דבריו הקדושים של הרבי מהשבת האחרונה 
אודות לימוד עניני גאולה ומשיח וכמו-כן הופיע שם המענה הנ"ל על ההוצאה הראשונה 

של החוברת.

 "מטה התמימים העולמי"

כינוסים  קיימו  התמימים 
הועלו  בהן  נוספים,  ודיונים 
הוחלט  השאר  בין  שונות.  הצעות 
תורה  קובצי  של  לאור  הוצאה  על 
את  לרכז  מנת  על  הגאולה.  בעניני 
"מטה  הוקם  העניפה  הפעילות  כל 
הת'  בראשות  העולמי"  התמימים 

ש. הומינר ומ. טעלזנער.

מודעה חשובה לתלמידי התמימים...

ה'פתח דבר' למפתח ענינים בגאומ"ש – הוצאה שנייה
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 שינוי גדול לטובה

הנהלת  גם  כתבו  להנ"ל  בהמשך 
לטובה  גדול  שינוי  על  לרבי  הישיבה 
בכל הענינים מאז האסיפה. על דו"ח 
זה השיב כ"ק אד"ש ביום חמישי י"א 
ובהוספה  לבש"ט  וימשיך  באייר: 

אזכיר עה"צ.

 פעילות עם בני הישיבות

אוירת  נשכחו.  לא  הישיבות  בני 
שלעת-עתה  המדרש,  בית  חובשי  אחיהם,  את  לתמימים  הזכירה  הכל  שהקיפה  הגאולה 
לא זכו ללמוד בתומכי-תמימים. הלא גם להם יש לבשר את בשורת הגאולה. תיכף חולקו 
צוותות של תמימים והתפרסו על פני שבעה עשר ישיבות ברחבי ניו-יורק. התמימים דיברו 

ב'לימוד' ועוררו ע"ד עניני גאולה ומשיח.

בהצלחה  כ"ז  ויהא  אייר:  י"ד  ראשון  ביום  אד"ש  כ"ק  השיב  זו  מפעילות  הדו"ח  על 
רבה והענינים והזמן גרמא. ויה"ר שיהא באופן דלתקן את נפשותינו ורוחותינו כו' סלה. 

אזכיר עה"צ.

 הקהלת קהילות

בתי הכנסת שבשכונות הסמוכות גם לא נזנחו חלילה. על דו"ח אודות הליכה להקהלת 
קהילות בבתי כנסיות בש"פ שמיני וש"פ תזו"מ, השיב כ"ק אד"ש ביום שני ט"ו באייר: 

ויהא בהצלחה רבה אזכיר עה"צ.

 אסיפת תמימים מכל רחבי ארה"ב

התגלות  לזירוז  הת'  של  רבתית  אסיפה  ב-770  נערכה  בעומר  ל"ג  מוצאי  שישי  בליל 
המשיח. באסיפה השתתפו תמימים מכל רחבי ארה"ב, חלקם ע"י האזנה בשידור חי.

לימוד  האחרונים:  בשבועות  המיוחדת  הפעילות  מכל  דיווח  נמסר  האסיפה  במהלך 
סביב השעון, ביקורים בישיבות ועוד. כמו-כן נתקבלו החלטות להוספה בשמירת הסדרים, 
לימוד נגלה וחסידות ובהפצת המעיינות. על דו"ח מאסיפה זו השיב כ"ק אד"ש: והזמ"ג 

לבשו"ט בהוספה כו' אזכיר עה"צ.

 שיעורים ברבים בעניני גאולה ומשיח

על דו"ח של תמימים (מישיבת חסידי חב"ד צפת השוהים ב-770 במסגרת קבוצה 
ותהא  אד"ש:  כ"ק  השיב  ומשיח,  גאולה  בעניני  ברבים  שיעורים  על  שדיווחו  תנש"א) 

פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, אזכיר עה"צ.

מפתח עניינים בגאומ"ש – הוצאה שנייה

המשך בע' 13



החסיד אשר שו"ב מניקולייב, לא היה מגדולי המשכילים,
אך הוא נעמד ואמר: אינני מבין על מה הדיון?! 

במה שהרבי "קָאכט זיך"
- בכך עלינו לעסוק!

"אם הרבי אומר כל שבת מאמר דא"ח ובכך הוא עוסק, מה מקום 
לשאלה ולחקירה מה ללמוד"!... • וכך גם בענינינו – כל החקירות מסביב 
לנושא משיח אינן שוות כקליפת השום בשעה שאנו רואים בעינינו מה 

כ"ק אד"ש מורה לנו! • לפנינו דברים נלהבים שנשא הגה"ח ר' שנ"ז 
גורארי' ע"ה, בכנס התעוררות ב-770 בית משיח, כ"ז ניסן ה'תשנ"ג

העביר  שליט"א  הרבי  הלהבות,  וחוצבת  הנוראה  בשיחה  ניסן,  בכ"ז  שנתיים,  לפני 
אלינו את המשימה של הבאת הגאולה. וזה חייב להיות הנושא העיקרי שבו עלינו לעסוק. 
לי, אגב, יש נגיעה אישית לנושא ולשיחה: מיד לאחר אמירת השיחה, כשעברתי ליד הרבי 
אלא  אמירה,  לשם  אמירה  כמובן  זאת  היתה  לא  נגע".  ולא  פגע  לי: "לא  אמר  שליט"א, 

תביעה נמרצת לפעול להבאת הגאולה.

הרובץ  פחות  לא  חשוב  עניין  על  לעורר  הדברים,  בפתח  חובה,  חש  אני  זאת,  עם  יחד 
על לבי: אנו חוזים כיום בסבלו הגשמי של הרבי שליט"א, ולכן אנו מחוייבים על פי תורה 
הרי  להם",  בצר  ה'  אל  שכאשר "ויזעקו  התורה  והבטחת  כציווי  עבורו,  ולזעוק  להתפלל 

אז – "ישלח דברו וירפאם".

נכון שיש הסבר לכל המצב הנוכחי – "והוא מחולל מפשעינו". אולם במקום להשתמש 
"פשעינו"  אותם  בתיקון  להתמקד  ונחוץ  עדיף  ח"ו,  המצב  להצדקת  כעילה  זו  בנקודה 
שגרמו למצב זה. לא אכנס לפרטים ולהטפת מוסר, אבל לצערנו יש כיום "פשעים" בענין 
פירוד הלבבות, ודוקא במקומות הקדושים לנו מכל. אמנם מובא במאמר מאדמו"ר הזקן 
כשם  לענין,  ישמש "תירוץ"  שזה  אסור  אך  הלבבות,  פירוד  ענין  גם  כלול  משיח  שבחבלי 

ש"והוא מחולל מפשעינו" אינו תירוץ.

והמעשה הוא העיקר: בתקופה האחרונה אד"ש יוצא אל הקהל כמעט מדי יום לאחר 
תפילות מנחה ומעריב, והכל למעננו. אך השאלה הגדולה היא: מה עושים אנו למענו?!

חובה על כולנו בראש וראשונה להתחזק באמירת תהלים מעומק פנימיות הלב. עבר 
זמן רב מאז כ"ז אדר, והחיות וההתעוררות באמירת התהלים נחלשה. הרי כולנו מאמינים 
וגם רואים שהיתה ב"ה השתפרות גדולה מאז כ"ז ניסן, ובוודאי שזכות אמירת התהלים 
והתעניות וכו' פעלה רבות לזירוז הרפואה השלימה. אין להסתפק בפעילות הכלל־עולמית 
לזירוז הבאת המשיח בלבד; הכרח הוא לפעול בד בבד גם בכל האופנים לזירוז הרפואה 

ההההחחחחחססססיייידדדדד אאאאששששרררר  ששששוווו""""בבבב מממממננננייייקקקקווווללללייייייייבבבב,  ללללאאאא ההההייייהההה מממממגגגגדדדדדווווללללי ההההמממממששששככככייייללללייייםםםםם,
אאאאךךךך ההההוווואאאא ננננעעעעמממממדדדדד  וווואאאאמממממרררר:  אאאאייייננננננני מממממבבבביייין עעעעלללל מממממהההה ההההדדדדדייייווווןןןן????! 
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מבני  אחד  אם  ח"ו  מאתנו  אחד  כל  נוהג  שהיה  כשם  התהלים  אמירת  ידי  על  השלימה 
משפחתו היה במצב כזה, והרי כולנו בנים לרבי שליט"א.



לאלו  שייך  אינני  המשיח.  לביאת  ההכנה  ענין   – והעיקרי  השני  לעניין  באשר  עתה 
המתפארים בכוח שכלם ומתיימרים לטעון שהם הם המבינים את פנימיות הכוונה. ענייני 
הוא הפעולות השייכות למעשה בפועל. כבר בשנת תרצ"ז הרבי הריי"צ נ"ע כתב לי מכתב 
בנוגע ל"איגוד התמימים", וגם אח"כ כל העניינים שהוטלו עלי קשורים למעשה בפועל, 

ולכן אעסוק כאן בעניינים הנוגעים למעשה.

באחת  פעם,  ע"ה:  זיסלין  שאול־דב  ר׳  הגה"ח  לי  סיפר  אביב  בתל  בזמנו  כשביקרתי 
אלו  וחקרו  ודנו  מבוגרים  חסידים  ישבו  נ"ע,  הרש"ב  הרבי  לנשיאות  הראשונות  השנים 
על  הצביע  האחר  בינה",  "אמרי  ללמוד  שיש  אמר  האחד  ללמוד.  יש  חסידות  מאמרי 
ייחודיותם של מאמרי ה"צמח צדק", וחבירו דגל דוקא באלו של אדמו"ר מהר"ש. היה 
היה  עניינו  אך  המשכילים,  מגדולי  היה  לא  הוא  מניקולייב.  שו"ב  אשר  ר׳  החסיד  שם 
מסירות נפש עבור הרבי. הוא נעמד ואמר: אינני מבין על מה הדיון – במה שהרבי "קָאכט 
זיך" בכך עלינו לעסוק. אם הרבי אומר כל שבת מאמר דא"ח ובכך הוא עוסק, מה מקום 

לשאלה ולחקירה מה ללמוד׳!

סברת  מצד  הגאולה.  הבאת  בעניין  ורעיונות  סברות  מיני  כל  שיש  לי  ידוע  ולעניננו – 
למעשה.  נוגע  אינו  זה  כל  אך  אחרת.  גם  וייתכן  צודקים  שכולם  ייתכן  לבדה,  השכל 
פעמיים  הקהל  אל  יוצא  שליט"א  שהרבי  רואים  למעשה 
ורבנו  מורנו  אדוננו  "יחי  מנגנים  הזדמנות  ובכל  ביום, 
מלך המשיח לעולם ועד". לשם מה הוא יוצא אל הקהל 
הרבי  הגאולה!  לזירוז  הפעילות  ענין  עידוד  לשם  לא  אם 
פשוט מראה לנו באצבעו כדי שאנו נפעול לזירוז הגאולה. 
כקליפת  שוות  אינן  לנושא  מסביב  החקירות  כל  וממילא 

השום בשעה שאנו רואים בעינינו מה שהרבי מורה לנו.

סיני  הר  ממעמד  ההוכחה  שעיקר  אומר  הרמב"ם 
כשהרבי  בעיניו.  הכל  ראה  ישראל  שכלל  מכך  היא 
שוות  מה   – הענין  את  מאשר  שהוא  לנו  מראה  שליט"א 
כל החקירות השכליות! החקירה תיתכן רק בנוגע לאופן 

וסגנון הפעולה, אך לא באשר לעצם הענין.

המפחדים  ה"חוקרים"  כל  על  מתפלא  ממש  אני 
כביכול מתוצאות שליליות – האם הרבי עצמו אינו יודע 
שכשהוא מעודד את השירה, זה מתפרסם ברגע כמימרא 
בכל העולם! בוודאי שהוא יודע. ואם למרות זאת הוא מעודד את השירה, מי אנו שננסה 

להעלות חששות של "חילול השם" וכיוצא בהן.

ושאלה לי לכל המקשנים למיניהם: בימים אלו ממש אתם סומכים על הרבי שליט"א 
זו!  לשאלה  השאלות  שאר  בין  השוני  מה  היסוס,  ללא  לפיקוח־נפש  הנוגעים  בענינים 

למעשה רואים שהרבי 
שליט"א יוצא אל 

הקהל פעמיים ביום, 
ובכל הזדמנות מנגנים 

"יחי אדוננו מורנו 
ורבנו מלך המשיח 

לעולם ועד". 
לשם מה הוא יוצא אל 

הקהל אם לא לשם 
עידוד ענין הפעילות 

לזירוז הגאולה!



משה  של  בדורו  הטרוניות  את  מזכירות  הללו  השאלות 
רבינו: "הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו". נכון – "הן 
והכל  ברכות  נתן  שאד"ש  ראינו   – מים"  ויזובו  צור  הכה 

התקיים, אך בא היצר ושואל "הגם לחם יוכל תת"...

נצייר לעצמנו שהיינו באים אל הרבי שליט"א ושואלים 
לפעול,  שיש  ברורה  בצורה  בחיוב  עונה  היה  והרבי  אותו, 

ברור שלא היו נותרים עוד כל ספיקות. 

עידוד  בצורת  ניתנת  התשובה  כאשר  ההבדל  ומה 
אודות  יודע  שליט"א  שהרבי  כשמש  ברור  "יחי"?  לשירת 

כל הקשיים המלווים בכך, ועידודו ניתן למרות זאת.

לפעול  מורה  שליט"א  שהרבי  רואים  למעשה  כאמור, 
ולא  לפרסם  לא  שלילי –  בכיוון  פועל  שח"ו  ומי  הכל.  וזה 
לעשות ולא לפעול בענין הבאת הגאולה, שרי ליה מאריה. 
להבאת  נפש  במסירות  נפעל  כולנו  שאמנם  הקב"ה  יעזור 

הגאולה, כשם שהרבי שליט"א עצמו פועל תמיד במסירות נפש בכל עניניו הק׳, ואז נצליח 

במשימתנו – הבאת הגאולה בפועל ממש.

האם הרבי עצמו 
אינו יודע שכשהוא 
מעודד את השירה, 
זה מתפרסם ברגע 

כמימרא בכל העולם? 
בוודאי שהוא יודע. 

ואם למרות זאת הוא 
מעודד את השירה, מי 
אנו שננסה להעלות 
חששות של "חילול 

השם" וכיוצא בהן

הם לא מתפעלים מהמלעיגים למיניהם הלועגים מעקשנותם.

הם לא מתפעלים משום שכל והגיון שבא ומסביר להם אחרת.

הם לא מתפעלים גם משכל הבנוי על הגיון תורני המפריע לעקשנותם.

הם לא מתפעלים גם משכל הבנוי על הגיון חסידי המפריע לעקשנותם.

מלחמות  ללא  שלום,  ובדרכי  נועם  בדרכי  להעשות  חייב  זה  שכל  הוא  שברור  מה 
ומאבקים כלל. מתאים להוראות הברורות שקבלנו ממלכנו משיחנו. עלינו להיות חדורים 

באהבת ישראל ואחדות ישראל ללא פשרות.

נועם  בדרכי  להיות  צריכה  "פעילותך  חב"ד:  מעסקני  לאחד  ביחידות  אמר  הרבי 
ובתקיפות המתאימה". על החסיד לפעול ב"תקיפות המתאימה", להיות עקשן במשימתו, 
ולא לוותר ח"ו על אף אחד מהעקרונות שלו. אך כל זה חייב להיעשות ב"דרכי נועם", ללא 

התנצחות וללא מלחמות.

עלינו לחוש שכל החסידים זיינען איין משפחה, גם כאשר יש דעות והשקפות מנוגדות.
קוממיות  ויוליכנו  ויגאלנו  יבוא  נאו  שמיד  משיחנו  מלכנו  של  בהבטחתו  בטוחים  כולנו 

לארצנו הק'. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

(שבועון 'בית משיח', עחגה"ס תשנ"ו)

 

עקשנים, המשיכו בעקשנותכם! / המשך מע' 23
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כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר ביחידות לא' מעסקני חב"ד:
"פעילותך צריכה להיות בדרכי נועם ובתקיפות המתאימה".

עקשנים, המשיכו בעקשנותכם!
"אדמו"רי חב"ד לדורותיהם כולל כ"ק אד"ש, השתמשו במושגים כמו: 
קב"ע, אוועג לייג, מס"נ, וכדומה, ואילו כאן השתמש אד"ש במושג 
בלתי רגיל זה הקשור עם 'עקשנות'" • לפנינו מאמר מאת הרה"ח ר' 
משה סלונים ע"ה, בו מנתח בבהירות את התפקיד שהטיל עלינו כ"ק 

אד"ש מה"מ: 'להתעקש' ולהביא משיח • במלואת 20 שנה!...

לפעמים  נקלטת  אינה  פנים,  לשתי  משתמעת  שאינה  ביותר  ברורה  הוראה  דווקא 
כראוי, עד שהיא אפילו נדחקת לגמרי הצידה מבלי לשים לב אליה.

להביא  כדי  לעשות  עלינו  מה  אד"ש,  כ"ק  של  הברורה  הוראתו  את  שמענו  כולנו 
להתגלות מלך המשיח מיד נאו. הוראה שלא יכולה להיות כלפיה שום עוררין, ובכל זאת 

נדחקה הוראה ברורה זו לקרן זווית, רח"ל.

בשיחה הידועה מכ"ח ניסן תנש"א אמר כ"ק אד"ש, במילים פשוטות ביותר את אשר 
עלינו לעשות בעת הזאת. ולדיוק הדברים אביא להלן קטעים מהשיחה, בצורה של שאלה 

ותשובה בצדה. 

1. מה הבעיה שלנו כיום? 

משיח לא בא ועדיין נמצאים בגלות.

2. איך תיפתר בעיה זו?

הרבי מסר את עבודת הבאת המשיח לעדת החסידים.

3. למי מהחסידים מסר הרבי את עבודת הבאת המשיח?

לא  הרבי  חב"די.  אירגון  ולשום  גוף  לשום  זאת  מסר  לא  הרבי  כלל.  הגבלה  בזה  אין 
מסר זאת לזקני וחשובי חב"ד ולא לצעירי הצאן. הוא מסר זאת לכל אחד שרוצה לפעול 
"שימצאו  הק':  וכלשונו  בזה,  ישתתפו  פעילים  כמה  חשוב  לא  "עקשנות".  של  באופן 
עשרה מישראל שיתעקשו שהם מוכרחים לפעול . . להביא בפועל את הגאולה האמיתית 
מה  עצה  שיטכסו  שלשה,  שנים  אחד,  מכם  שימצא  ויה"ר   .  . ממש  ומיד  תיכף  והשלימה 

לעשות וכיצד לעשות".

4. מה צריכים אותם "עקשנים" לעשות כדי להביא את המשיח?

גם בזה אין הגבלה כלל. "עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף 
כלל.  הגבלות  בזה  שאין  רק  לא  המשיח.  את  להביא  שיכול  דבר  כל  לעשות  ממש".  ומיד 

יתירה מזו, אומר כ"ק אד"ש:

ככככ""""קקקק אאאאדדדדדמממממוווו""""רררר ששששללללייייטטטט""""אאאא אאאאמממממרררר בבבבייייחחחחחיייידדדדדוווותתתתת  ללללאאאא' מממממעעעעססססקקקקנננני חחחחחבבבב""""דדדדד:
""""פפפפפעעעעייייללללוווותתתתתךךךך צצצצררררייייככככהההה  ללללההההייייוווותתתתת בבבבדדדדדררררככככי ננננוווועעעעםםםםם   וווובבבבתתתתתקקקקייייפפפפפוווותתתתת ההההמממממתתתתתאאאאיייימממממהההה"""".



עשו "עניינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל בכלים דתיקון". לא רק שהרבי לא נתן 
שום הגבלות מה לעשות כדי להביא את המשיח, אלא שהוא אפילו התיר לעשות "עניינים 
שהם באופן דאורות דתוהו". אלא שאת זאת יש לעשות בכלים דתיקון. להלן יוסבר מה 

הם "אורות דתוהו".

5. ומדוע מכנה אותם הרבי בשם "עקשנים"?

בסלנג  מצוי  שאינו  כמעט  "עקשן"  המושג  לכאורה 
אד"ש,  כ"ק  כולל  לדורותיהם  חב"ד  אדמורי  החסידי. 
השתמשו במושגים כמו: קב"ע, אוועג לייג, מס"נ, וכדומה 
אך השימוש במושג זה "עקשנות" הוא בלתי רגיל. ערך זה 
"עקשנות", כמעט שאינו מצוי במפתח העניינים של שיחות 
קודש או אגרות קודש. ואילו כאן בנושא כל כך חשוב כמו 
הבאת המשיח והגאולה, השתמש הרבי במושג הקשור עם 

"עקשנות".

אירוע  לגבי  בתורה  מופיע  "עקשנות"  המושג  למעשה 
העקשנות  ובכח  עקשן,  היה  פרעה  הגאולה.  מהבאת  הפוך 
נלחם נגד משה רבינו כדי לא לאפשר לו להביא את הגאולה. 

ומלחמתו  פרעה  של  זה  עניין  לבטל  כדי  כיום  ולכן 
במשה, עלינו להשתמש באותו כח "עקשנות" שבו השתמש 

פרעה, אבל למעליותא, וכפי שיובא להלן מלקו"ש בעניין זה.

מה על העקשנים לעשות?

הדבר  בדעה.  לקטן  גם  בפשטות  ומובנות  ברורות  ההוראות  הרי  בשיחה  האמור  לפי 
הוא כ"כ פשוט עד שקשה להבין מדוע לא כולם מבינים זאת: 

א. להביא את המשיח תיכף ומיד ממש ולא לדחות את בואו אפילו ליום אחד נוסף. 

ב. כדי להביא את המשיח בפועל ממש, עשו כל אשר ביכולתכם. כלומר המטרה ברורה 
אמצעים  בניצול  הגבלה  שום  אין  כשרים,  האמצעים  כל  לבד.  חפשו  האמצעים  ואת  מאד 

שונים להבאת המשיח.

ג. באמצעים להבאת המשיח, עשו גם עניינים שהם באופן של אורות דתהו.

ד. גם אורות דתהו צריכים להיות בכלים דתיקון.

ה. כל זה יכול לעשות אפילו אחד, אך מוטב שנים , טוב יותר שלש, והכי טוב עשרה.

אין צורך לזה ציבור גדול, אזן צורך לכך מוסדות או ארגונים. אין צורך לזה מסגרות 
מקובלות. יש צורך אך ורק ב-1-2-3 עקשנים. 

אלא שיש להבין מה בדיוק ההגדרה של "עקשן" ומה ההגדרה של "אורות דתוהו".

מהו גדרו של עקשן? – בלקו"ש חלק לא ע' 31, מסביר הרבי מהי הגדרתה של כבדות 
הלב שהיתה אצל פרעה:

כאשר הרבי מבקש 
שיהיו אחד או שניים 
או שלושה עקשנים, 

הרי מראש הוא 
אומר, שאתם תהיו 
מיעוט שבמיעוט. 

כולם יהיו נגדכם, גם 
השכל וההגיון. אף 
על פי כן ולמרות 

זאת עליכם להמשיך 
להתעקש ולא לוותר 
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"כבדות הלב ענינה עקשות הלב, שאינו מתפעל משם דבר, וגם כששכלו מורה לו שצריך 
להתנהג באופן הפכי, וגם הרגש שבלבבו נוטה לצד אחר – הרי הוא מתעקש שלא לשנות 
את הנהגתו. וזהו ענינה של "קליפת" פרעה – פרעה אותיות העורף, המורה על עקשנות, 

"קשה עורף" . . כי ביטול קליפת פרעה הוא על ידי משה דווקא". 

והגיון.  משכל  למטה  הייתה  פרעה  של  העקשנות 
חרטומי  כל  אליו  באו  כאשר  גם  להתעקש,  המשיך  הוא 
כללי  כל  את  נוגדת  שהנהגתו  בטענה  וחכמיו  מצרים 
השכל וההגיון. "הטרם תדע כי אבדה מצרים". לפי השכל 
ולהוציא  עקשנותו  את  להפסיק  פרעה  על  היה  וההגיון 

מיד את ישראל ממצרים.

אך  זו,  להחלטה  פרעה  הגיע  פעמים  מספר  ובאמת, 
נגד  להלחם  ניסו  מצרים  צעירי  גם  לעקשנותו.  חזר  מיד 
"למכה  הפסוק:  על  חז"ל  כדרשת  פרעה,  של  עקשנותו 

מצרים בבכוריהם". ובכל זאת המשיך פרעה להתעקש.

האמת היא, שכל עניין העקשנות שייך בעיקר כאשר 
דחף  לפי  הפועל  אדם  הגיונית.  שכלית  דחיפה  לכך  אין 
לאדם  מוכיחים  כאשר  עקשן.  נקרא  אינו  הגיוני  שכלי 
שהוא טועה בדרכו ועליו לחזור בו, ובכל זאת הוא ממשיך 

להתעקש, זוהי ההגדרה הנכונה של "עקשן".

ובנידון דידן: כאשר הרבי מבקש שיהיו אחד או שניים או שלושה עקשנים, הרי מראש 
הוא אומר, שאתם תהיו מיעוט שבמיעוט. כולם יהיו נגדכם, גם השכל וההגיון. אף על פי 
כן ולמרות זאת עליכם להמשיך להתעקש ולא לוותר. בשיחתו מכ"ח ניסן הטיל הרבי את 
האחריות להבאת המשיח לא על מוסדות ולא על הכלל אלא על קבוצה קטנה של עקשנים 
שאינם מוותרים. הם יכולים להיות עשרה, הם יכולים להיות אפילו שלושה, אפילו שניים 

ואפילו אחד. האחד הזה באם רק יתעקש ולא יוותר בשום אופן הוא יביא את המשיח.

בשיחת י' טבת תשנ"ב מסביר הרבי: "ארץ אשר אבניה ברזל. א"ת אבניה אלא בוניה, 
שזהו"ע ד"קשה עורף" למעליותא, החוזק והתוקף (ברזל) דעצם הנשמה, שעי"ז מבטלים 

הברזל דלעו"ז שהוא (קשיות העורף ד) היצה"ר".

אורות דתהו וכלים דתיקון

יש להבדיל בין המושג המקובל "תוהו" לבין המושג המקובל "אורות דתוהו". הנהגה 
של "תוהו" היא הנהגה מושללת לחלוטין, ואין כאן המקום להאריך בדוגמאות המובאות 
ביותר,  גבוהה  הנהגה  היא  דתהו"  "אורות  של  המושג  אך  החסידים.  ובדרכי  בחסידות 
שאינה שייכת לכולם והיא יכולה לבוא רק ב"כלים בתיקון". במושגים אלו משתמש הרבי 

בשיחתו הק' מכ"ח ניסן תנש"א שהוגהה על ידו.

בלקוטי שיחות כרך ה' עמוד 144, מסביר כ"ק אד"ש שיחה של כ"ק אדמו"ר הריי"צ: 
"חסידות איז אריינטראגן סדר אין בלתי סדר און מאכען פון בלתי סדר ַא סדר [=חסידות 
אין  סדר  ַא  מאכן  אחר:  בנוסח  סדר].   – סדר  מהבלתי  ועושה  סדר,  בבלתי  סדר  מכניסה 

 הרבי הטיל את 
האחריות על קבוצה 
קטנה של עקשנים 

שאינם מוותרים. הם 
יכולים להיות עשרה, 

הם יכולים להיות 
אפילו שלושה, אפילו 
שניים ואפילו אחד. 
האחד הזה באם רק 
יתעקש ולא יוותר,

הוא יביא את המשיח



כפל  לכאורה  כאן  יש  "הרי  זה:  על  שואל  הרבי  סדר].  מבלתי  סדר  [=עושה  סדר"  בלתי 
העניין במילות שונות".

הרבי מסביר את השיחה ומסכם: "וזוהי ההוראה בשיחה הנ"ל, הדרגות בהעבודה ע"פ 
חסידות: א) אריינטראגן סדר אין בל"ס, בתחילת העבודה הם עדיין ב' דברים נפרדים, 
אלא שממשיך גילוי נה"א בנה"ב ונה"ב שותק. ב) מאכן פון בלי סדר א סדר, אין בל"ס כ"א 
סדר בלבד, נה"ב מתפללת ולומדת אחר נפה"א המקריא אותה, אבל לא בא עדיין לורב 
תבואות בכח שור, אבל התכלית הוא, וזהו נוסחא אחרת לגמרי: ג) מאכן א סדר אין בל"ס, 

שישנם המעלות דשני העניינים גם יחד, אורות מרובים דתהו בכלים מרובים דתקון".

ואם נתרגם זאת לשפת המעשה:

הרבי לא מסתפק בזה שהעקשנים יעסקו באפן כללי בהבאת המשיח, אלא הוא דורש 
שיעסקו גם ב"אורות דתהו". הרבי לא אמר לנו למה הוא התכוון באמירת "אורות דתהו". 
הוא סמך שהעקשנים ידעו בעצמם למה הכוונה. ובמה עוסקים עקשנים אלה... בפרסום 
זאת  לקחו  מאין  נאו.  מיד  אותנו  לגאול  עומד  המשיח,  מלך  הוא  הוא  שהרבי  גדול  הכי 
כאן  ואין  רבות,  בזה  דשו  וכבר  שונות,  בצורות  זאת  פרסם  בעצמו  הרבי  אלו?  עקשנים 

המקום להיכנס לפרטי הדברים.

הנהגה  ומצד  כזה.  דבר  נשמע  לא  מסודרת  בהנהגה  כי  סדר",  ה"בלתי  הוא  זה  עניין 
מסודרת צודקים אלה ששוללים זאת. בעניין זה היו שתי 
כאשר  סדר,  בבלתי  הסדר  שילוב  בעניין  קדומות  תקופות 
החידוש  לרחוב.  זאת  החדירו  שלא  באופן  זה  דבר  פרסמו 
שכל  אחד,  כל  של  והשגה  בהבנה  זאת  להחדיר  הוא  כעת 

אחד יחיה עם זה.

של  הפעולה  לדרכי  הפרעות  שיהיו  ידעו  מראש 
ה"עקשנים". גם נפה"ב מתנגדת לדרך הפעולה של נפה"א. 
אינה  כאשר  שלה,  בעקשנות  היא  הנפה"א  של  הצלחתה 
מוותרת. כאשר היא לא תתפעל מכל המניעות והעיכובים. 

רק אז יהיו "אורות דתהו בכלים דתיקון".

"עקשנים"  שיהיו  בדרשו  הרבי  התכוון  לזה  לכאורה, 
במטרה  דבקים  וישארו  אותם  הסובב  מכל  יתפעלו  שלא 
האחת והיחידה, לפרסם בעולם שהרבי מלך המשיח עומד 

לגאול את ישראל מיד נאו.

המעשה הוא העיקר

לתוקף העניין כדאי להדגיש שוב את המוטל על העקשנים בימים אלה. עקשנים שלא 
מתפעלים משום דבר, שום דבר לא מזיז אותם, לא שכל ולא הגיון. עקשנים שמחושלים נגד 
כל ההתקפות מבית ומחוץ. עקשנים שיודעים רק דבר אחד: "עליהם לקיים את הוראתו 
של אד"ש, להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש". שום דבר לא 

יחליש את עקשנותם. 

הרבי לא מסתפק בזה 
שהעקשנים יעסקו 
באפן כללי בהבאת 
המשיח, אלא הוא 
דורש שיעסקו גם 

ב"אורות דתהו".
הרבי לא אמר לנו למה 
הוא התכוון באמירת 
"אורות דתהו". הוא 

סמך שהעקשנים ידעו 
בעצמם למה הכוונה

המשך בע' 19
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ותמיהה נוספת – 
שמתאספים עשרה (וכו"כ 
עשיריות) מישראל ביחד, 
ובזמן זכאי בנוגע להגאולה, 
ואעפ"כ, אינם מרעישים לפעול 
ביאת המשיח תיכף ומיד, ולא 
מופרך אצלם, רחמנא ליצלן, 
שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם 
מחר לא יבוא משיח צדקנו, 
וגם מחרתיים לא יבוא משיח 
צדקנו, רחמנא ליצלן!!
(משיחת אור לכ"ח ניסן ה'תנש"א – מוגה)

לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מלך המשיח

מהרה יגלה אכי"ר
•

לזכות
תלמידי התמימים – "חיילי בית דוד"

משתתפי 'שבת אחדות'
לקבלת פני משיח צדקנו

ברינוא, צרפת – ע"ד כבליובאוויטש
שיזכו לגרום נח"ר

לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ולפעול את התגלותו תיכף ומיד ממש

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד
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