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"אי מלכא אנא
עד השתא אמאי לא אתית לגבי?!" 

מילים אלו, המובאים בדברי חז"ל במסכת גיטין - נזכר ר' אהרון הגדול מקרלין, כשהתחיל באמירת ב 
לכל  השווה  במחזורו  זה  סיפור  להביא  הזקן  רבינו  בחר  מיוחד,  באופן  מאד".  ו"נתעלף  'המלך' 
נפש, בעיצומה של תפילת שחרית בראש השנה ויום הכיפורים. הסיפור נחתם במשפט המרעיד-לב כל 

מתפלל "ואנן מה נעני אבתרי'?". 

- המאמינים ברבי מלך המשיח  ואנ"ש  כיום לכל אחד מאיתנו, התמימים  זו מופנית  שאלה-רטורית 
וגאים  כחסידים  עצמנו  הרואים  לכולנו,  המבחן  שעת  זו  והוראותיו.  דבריו  לכל  ונאמנים  שליט"א 

בהשתייכותנו לתנועת חב"ד והתקשרותנו למלך העומד בראשה. 

אם הרבי נשיא לנו לעולם, אם אכן, כפי שאנו מצהירים תמיד, למענו נקדיש את חיינו ורק הוא במרכז 
עולמנו: כיצד זה חלפו למעלה מעשרים שנה מאז הטיל עלינו את המשימה והשליחות היחידה "להכין 

את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו" - ועדיין לא השלמנו את ביצועה בפועל ממש?... 

 • • •

הקמתו של בטאון זה, באה מתוך רצון ושאיפה לשים קץ לאדישות המכרסמת בנו, לעשות סוף לבלבול 
והסחת הדעת מעבודתנו, לייצב ולבסס את דעתנו והשקפתנו, לעורר וללבות מחדש את שלהבת אש 
ומטרתנו  בתפקידנו  מוחלטת,  באבסולוטיות  ולתמיד,  אחת  להתמקד   - והמאבק  הפעילות  האמונה, 

העכשווית. 

אם בעולם מקובל לומר כי העיתונות הינה "כלב השמירה )הנשכני( של הדמוקרטיה" - נאמר אנו על 
משקל זה, כי ייעודו של ביטאוננו הינו בשמירה על עקרונותינו האמתיים: להילחם ולעמוד בפרץ על 

משמר האמונה בבשורת הגאולה והפצתה ועל ביצוע השליחות היחידה והעיקרית. 

בחוג נקודת-אמת זו, ייסובו כל שאר הכתבות והמדורים השונים - באמצעותן תקבל 'נקודת החכמה' 
את אורכה, רוחבה ועומקה ב'בינה' - עד שתחדור למוח וללב ותתעצם עמנו בהתקשרות והתחברות 

בקשר אמיץ וחזק, באופן של 'דעת'. 

כפי שבהגיע המתפלל בימים הנוראים ל'המלך', משמש קטע זה עבורו כתחנה לעצירה מרצף תפילתו 
ועוגן להתבוננות-קלה לפני מי הוא עומד -  מקווים אנו כי כזו תהיה השפעתו של בטאון זה על קוראיו, 

בהזכירו להם תמיד את 'המלך' ושליחותו המוטלת עליהם. 

גדול ביטחוננו שהבטאון אכן ישיג את מטרתו ויביא לתוצאות ממשיות בפועל - "המעשה הוא העיקר" 
בהסתערות מחודשת למילוי תפקידנו בעלמא דין בשליחות הרבי מלך המשיח שליט"א - עדי נזכה 

להתגלותו המלאה והמושלמת בגאולה האמתית והשלימה תיכף ומיד ממש. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

המערכת

דבר המערכת
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למלא תפקידנו בעלמא דין - האדם נברא לשמש את קונו, ובתקופתנו זו: 

"...עדיין נשאר משהו לעשות כדי להביא את הגאולה בפועל. 

והוא: ע"פ הידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", "א' הראוי מצדקתו 
להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח 
היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את כל העבודה – הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא 

ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר. 

ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל 
לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!" 

)דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב(

ביאת משיח צדקנו – זהו הדבר הנורמלי 

והולכים ביחד עם משיח צדקנו לארץ ישראל, ושם גופא בירושלים, ושם גופא בביהמ"ק. והגוים יביאו איתם לשם 
"כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור", ויקויים "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותיך".

והעולם יהי' עולם נורמלי, לא כפי שהוא עכשיו, כדמוכח מזה גופא שמשיח עדיין לא בא, שזה שמשיח עדיין לא 
בא – זה לא נורמלי; ביאת משיח צדקנו זה דבר נורמלי, ומכיון שמשיח עדיין לא בא מוכרחים לומר שהעולם איננו 

נורמלי...

)תרגום חופשי משיחת ש"פ בחוקותי תשמ"א – בלתי מוגה(

 אמר מלכא - עקר טורא
פותחין בדבר מלכות  

כבר אמרתי דעתי כו''כ פעמים שכל פעולה טובה איזה שתהי' 
טובה שלא בערך מהעדר הפעולה

בקשר עם סדרת הכתבות "חסיד, מה לך נרדם?!" הנפתחת בגיליון זה, מובאים כאן 
שני כתבי-יד-קודש מיוחדים מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בנושא זה:

כל ענין של פועל אפילו קטן - טוב יותר מן שינה, ועל 
אחת כו''כ - תרדמה. 

אוצר המלכות 
כתבי-יד-קודש
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חב"ד מָאנט פנימיות! 
מאמר מכונן לבטאון 'המלך' ולדמותו האמיתית של 'משיחיסט' 
קורא יקר, התואר 'משיחיסט' נשלל ממך ברגע זה. אחרי קריאת המאמר, תוכל לבחור אם ברצונך לקבלו מחדש או 
להחליפו • חסידים נהגו לאחל זה לזה "מ'זאל נישט פאר-קריכען פון דעם נקודה" ]שלא נסטה מה'נקודה'[ - הבה 
נתמקד בה ברצינות • בואו ונשיל את המסכות, נסיר את המחיצות, נתבונן ונשים ליבנו לשמות "יהודי", "חסיד" 

ו"משיחיסט" - בהתאם לתוכנם ומהותם הפנימית

  

ביחס לכל שיטה ואידיאולוגיה - לא יתכן כי אם 
השתייכות השותפים לה תיקבע לפי מראם 
החיצוני - הרי הדבר קל-וחומר בקרב יהודים וחסידי 
חב"ד בפרט, האמונים על הגישה החסידית המתעבת 
'בליטות' עד אשר 'חיצון' לקללה יחשב, ולעומת זאת 
חשיבות  ומייחסת  הפנימית  העבודה  את  מקדשת   -

עליונה למהות האמיתית. 

הבה  'משיחיסט'?  התואר  לכם  אומר  בעצם  מה  אז 
ננסה לעמוד על פשרה ומשמעותה של הגדרה רווחת 
זו. אמנם ידוע כי שמו של דבר מורה על מהותו, אך 
התדמית  לפעמים  גוברת   - והמבולבל  הנבוך  בדורנו 

החיצונית על המהות הפנימית. 

כי לצערנו,  וגבר בחלוף השנים, עד  זה הלך  טשטוש 
מהותו  דמותו,  על  וכיסה  ירד  ואפילה  בלבול  מסך 
)או "משיח איד"  ותפקידו האמיתיים של "משיחיסט" 
למי שצורם לו השם..(, בענני העשן של שאר הגדרות, 

סטיגמות והכללות שונות ומשונות. 

 • • •

חסידים נהגו לאחל זה לזה "מ'זאל נישט פאר-קריכען 
פון דעם נקודה" ]שלא נסטה מה'נקודה'[. הבה נתמקד 

את  נסיר  המסכות,  את  ונשיל  בואו  ברצינות.  בה 
המחיצות, נתבונן ונשים ליבנו לשמות "יהודי", "חסיד" 

ו"משיחיסט" - בהתאם לתוכנם ומהותם: 

בליל ט"ו בניסן ב'תמ"ח נולד עם ישראל, בעת יציאתם 
מארץ מצרים במסע לעבר מדבר סיני. מ"ט ימים לאחר 
מכן, בליווי קולות וברקים, למרגלות ההר העשן - הם 
זכו לקבלת התורה. מאז ועד היום, צועד העם היהודי 
אלו  עם  )יחד  הזה  העם  בני  והמצוות.  התורה  בדרך 
בשם  נקראו  כהלכה(  והתגיירו  אליו  להצטרף  שבחרו 

"יהודים", בקרבם מפעמת הנשמה האלוקית. 

אלפי שנים לאחר מכן, זרח אור שבעת הימים, הבעל-
שם-טוב הקדוש, שגילה את אור תורת החסידות )עליה 
הובטח מפי מלך המשיח - כי יבוא ויתגלה כאשר "יפוצו 
מעיינותיך חוצה"(. את דרכו המשיכו, אחרי הרב המגיד 
ממעזריטש - שלשלת רבותינו נשיאנו אדמו"רי חב"ד 
לדורותיהם, שהוסיפו לגלות את רזי פנימיות התורה. 

לא רק תורה חדשה ומיוחדת, אלא דרך ושיטה חדשה 
בעבודת ה' גילו נשיאי החסידות, כאשר בכל דור הם 
מתקדמים שלב אחר שלב לעבר גילוי המשיח. מאז ועד 
היום צועדים רבבות יהודים לאורם והדרכתם, לומדים 
את תורת החסידות והולכים בדרכיה ובמנהגיה, ובעיקר 
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)ו"גדול  בהתוועדויותיהם  חסידים'  בין  'משתפשפים 
שימושה יותר מלימודה"( יהודים אלו זכו להיקרא בשם 

התואר הנעלה "חסידים". 

• • •

שנת  לה  הגיעה   - דורות  שבעה  עברו  שנים,  חלפו 
עבודת  תחילת  מאז  שנים   244 זו,  בשנה  ה'תנש"א. 
המשיח  מלך  הרבי  הודיע   - חוצה  המעיינות  הפצת 
)הפה שאסר הוא הפה שהתיר..( על סיומה והשלמתה 
בהצלחה. בשנה זו, נכנס עם ישראל לתקופה המופלאה 
לקראת  המשיח,  התגלות  עידן   - בתולדותיו  ביותר 

הגאולה השלימה. 

מעל גג בית המקדש ב-770, בישר לנו הרבי את בשורת 
הגאולה הקרובה, אז גם נחשפה בקרב הציבור זהותו 
כמלך המשיח והוא מטיל עלינו את האחריות להבאת 
ה'דבר  בשיחות  לכך  הדרך  את  לנו  ומורה  הגאולה 
כ"ק  מאת   - הגאולה  "בשורת  בספר  וקיצורן  מלכות' 
אדמו"ר שליט"א". הוא מצווה לפרסם לכל אנשי הדור 

כי 'הנה זה משיח בא' בנבואה וודאית וברורה. 

לקבלת  והחתמות  דין  פסקי  הרבי  מקבל  בבד  בד 
על  וגלויים  עבים  רמזים  בעצמו  רומז  ואף  מלכותו, 
פרסום  לצורך  המוגהות  בשיחותיו   - כמשיח  זהותו 
בעיתונות. במשך למעלה משנה מעודד הרבי את שירת 
החסידים 'יחי אדוננו..' המתועדת, מוקלטת ומשודרת 

ברשתות הטלוויזיה ובתקשורת הכלל-עולמית. 

תשנ"ד,  תמוז  בג'  הנורא  והסתר  ההעלם  לאחר  גם 
באמונתו  איתן  ונשאר  בניסיון  בגבורה  העם  עומד 
הגאולה.  אל  יוליכנו  המשיח  מלך  הרבי  כי  ובטחונו 
 - משיח  פני  לקבלת  העולם  והכנת  הבשורה  הפצת 
ביתר שאת  ובמשנה תוקף,  ותעצומות  בעוז  ממשיכה 
ועוז. )השתלשלות אירועי שנים אלו )תנש"א - תשנ"ד( 
אלו  שבימים  בשורה",  "ימי  בספר  בהרחבה  מתוארת 

מלאו שנה להופעתו(. 

ההתגלות  ועד  הזה,  היום  עד   - תקופה  מאותה  החל 
המלאה והמושלמת בגאולה הקרובה - זכו וזוכים רבבות 
יהודים וחסידים )ע"ע( להימנות על מחנה המאמינים 
בה' ובמשה עבדו ובבשורת הגאולה הקרובה, עוסקים 
בפרסומה והפצתה לכל אנשי הדור, בעבודת השליחות 
העכשווית להכנת העולם לקבלת פני משיח - "לתקן 
עולם במלכות ש-ד-י" - המתגלה במלכותו של הרבי. 

פרטית,  )בהשגחה  זכו  זו  בדרך  ונוהגים  ההולכים 
בפי  נקרא  'חסידים'  שהתואר  כפי   - מתנגדיהם  בפי 
שם  על  "משיחיסטים"  בתואר  להיקרא  ה'מתנגדים'( 

אלו  המשיח.  מלך  הרבי  של  והקדוש"  הגדול  "שמך 
היסוד  הנחות  על  ועבודתם  חייהם  את  המשתיתים 
הפשוטות הללו של האמונה ברבי כמלך המשיח, פרסום 
בשורת הגאולה, קבלת מלכותו ע"י העם בהכרזת 'יחי 
אדוננו', וראש לכל - מצוות הדור - השליחות היחידה. 
אלו הם הקריטריונים היחידים המגדירים את הנקראים 

בשם זה. 

• • •

ומכלל הן אתה שומע לאו - כל שאר ההגדרות השונות 
והמשונות, שהוצמדו בחלוף השנים, לשם תואר נעלה 
זה - הינן חסרות כל משמעות וכל קשר בין כינויים אלה 
למהות השם - אינו קיים. גם לענייני דעות והשקפות 
חשובים  ומגוונים,  שונים  חסידיים  נושאים  בשלל 
ו'משיח'  נובעים מהעניין עצמו,  אינם  ככל שיהיו, אך 
אינו הכותרת שלהם - לכל אלו אין כל אחיזה, נגיעה 

ושייכות לשם זה. 

]ולמען הסר ספק, ההכרח לא יגונה - לפרטם לפורטם 
מפלגתית- התחלקות  כל  הקטנה":  בתך  "ברחל 
במנהגים  הנהגה  אי  או  הנהגה  ישיבתית-קהילתית, 
שונים, כיתובים על כיפות וסמלים שונים, הקפדה על 
הליכה או אי-הליכה למקומות שונים, פעולות, שירים, 
ומסגרות  והנהגה  לבוש  דיבור,  סגנונות  סיסמאות, 
לימוד, חינוך ושליחות, ואפילו דיונים רבי-ערך ותוכן 
השווה  הצד   - ההתקשרות  בענייני  שונות  בסוגיות 
שבכולן )מבלי להיכנס כלל לדיון על נכונותם או אי-
נכונותם(: הם אינם מעלים ואינם מורידים, לא שייכים 

לנושא[. 

ולא  חיצוני  וסממן  חזותי  מראה  לא  עוד!  לא  לעולם 
יכריעו   - וישיבתית  פוליטית  מפלגתית,  השתייכות 
את הגדרתו העצמית של האדם. רק אמונתו והשקפת 
יקבעו את מהותו   - עולמו, שאיפותיו ומעשיו בפועל 

הפנימית והאמיתית. 

 • • •

מאמיני  כל   - מתאחדים  היינו  לו  רגע,  זה  על  תחשבו 
הרבי מלך המשיח, בשורת הגאולה והשליחות היחידה, 
משאירים בצד את כל שאר החילוקים בינינו, ועומדים 
מכחישיה  מול  האידיאולוגי  במאבק  ובגבורה  בתוקף 
כבר  המערכה  את  מכריעים  היינו  הרי   - ומתנגדיה 
בכל תחומי התודעה  דרך האמת  ומנציחים את  מזמן 

החב"דית. 

הגאולה  בשורת  להפצת  כולנו  מתגייסים  היינו  לו 
אפשרית  דרך  ובכל  מקום  בכל  הגואל,  זהות  ופרסום 
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הנאמנות  בשמירת  מיוחדת  וזהירות  הקפדה  מתוך   -
מבלי  היחידה,  ולשליחותו  למלך  והמלאה  הבלעדית 
)דוכסין,  בממוצעים  כלל  להתחשב  ומבלי  להתפעל 
איפרכין ואיסטרטלוטין..( המונעים ומעכבים למטרתנו 
- היינו מצליחים כבר להביא את הרבי ובשורתו לכל 

אנשי הדור. 

למטרה  לו  ששם  זה,  בטאון  של  המרכזית  מטרתו  זו 
להיות: בימה רעיונית פנימית לתמימים ואנ"ש חסידי 
בבשורת  האמונה  ולחיזוק  התודעה  להגברת   - חב"ד 
הגאולה והפצתה, לחדשות ודיווחים מהפעילות בשטח, 
להבעת דעות ולדיון בסוגיות שעל הפרק ולבחינת דרכי 
הפעולה והמאבק - לביצוע עבודת 'השליחות היחידה 
והעיקרית' - קבלת פני משיח. ביטאוננו יתמקד ויעסוק 
מפלגתית-פוליטית  השתייכות  מכל  ויתנזר  זה,  בנושא 

ומעטפת חיצונית! 

חשבון  לעשות  הזמן  זה  החדשה,  לשנה  כניסתנו  עם 
בנפשנו על כל השנים האלו שחלפו: האם אכן התמקדנו 
נפש  ומאמצי  כוח  זמן,  השקענו  לא  האם  בנקודה? 
רבים על עניינים אחרים, נעלים וחשובים ככל שיהיו 
- שנועדו רק להוציא את ריכוזנו, להסיט ולבלבל את 
התמקדותנו ולהכשיל את משימתנו ותפקידנו לכיבוש 

העולם כולו במלכותו של הרבי מלך המשיח? 

הבה נחזור כולנו לדרך המלך - נתאחד סביב האמונה 
הפשוטה ברבי ובשורתו, לימוד וקיום דבריו והוראותיו 
היחידה'.  'השליחות  וביצוע  לתקופתנו  המיוחדות 
נתמודד יחד עם האתגרים האמתיים העומדים בפנינו, 
נתגבר ונצלח אותם במהרה. בנו הדבר תלוי, בשם מלך 

המשיח - נעשה ונצליח!

העם  אל  לראשונה  יוצא  המלך   - תשנ"ג  השנה  ראש 
המקבל מלכותו

וחזר על שיחת  א' החסידים  לפני תקיעת שופר עלה 
הרבי מלך המשיח שליט"א מערב ראש השנה תשנ"ב, 
 - השנה  בראש  הנדרשת  העבודה  כי  הרבי  אומר  בה 
מלך  ידי  על  ומתגלית  קשורה  שמים,  מלכות  קבלת 
אדוננו  "יחי  בהתרגשות  הכריז  כולו  הקהל  המשיח. 
ולאחר  ועד",  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו 
התקיעות המשיכו בניגון המושר בדרך כלל על מילים 
אלו ללא המילים, באותם רגעים נראה הרבי לחסידים 
את  לראות  התרגשותו  מרוב  והקהל,  המיוחד,  מחדרו 
לנגן את  פני המלך לראשונה לאחר כחצי שנה, החל 
ב-770  נקבעה  היום  ועד  מאז  אדוננו'.  'יחי  המילים 

הנהגה זו - בשירת והכרזת 'יחי' בעת התקיעות.

מגישות  נשים   - תשנ"ב  תשרי  כ"א  רבה,  הושענא 
חתימות קבלת המלכות

הרבי  לפני  עברו  רבה,  בהושענה  ה'לעקאח'  בחלוקת 
שליט"א קבוצה של עשר מנשות חב"ד בשכונת קראון-

הייטס.  הן הגישו לרבי מעטפה המכילה טפסי חתימות 
של נשים המקבלות עליהן את מלכותו של הרבי כמלך 
המשיח. העומדת בראש הקבוצה פתחה ואמרה "אנחנו 

מהרבי  מבקשות  עורף"  קשה  "עם  נשים  מניין  כאן, 
שיתגלה לעין כל כמלך המשיח ויוציאנו מהגלות מיד!". 
את  נתן  זה  עידוד  אותן.  ובירך  נוסף  דולר  נתן  הרבי 
הדחיפה הראשונה, שהביאה להמשך והגדלת פעילותן 

לקבלת המלכות.

נקבעת  אדוננו'  'יחי  ושירת  הכרזת   - תשנ"ג  תשרי  כ"ג 
לדורות

במהלך יום שמחת תורה, במעמד מרגש ורווי הוד, בו 
לראשונה שהרבי מלך המשיח שליט"א  זכו החסידים 
יצא בגילוי למרפסת. הרבנים חזרו שוב על 'פסק הדין' 
שהרבי הוא 'בחזקת משיח' ותבעו את התגלותו לעין כל 
בהכרזת 'יחי אדוננו'. בהמשך לכך עודד הרבי שליט"א 
בכל כוחו את שירת קהל האלפים "יחי אדוננו". מאז 
ועד היום, נקבעה שירה זו לניגון הקבוע המושר בפי 
אל   שליט"א  הרבי  יוצא  בה  הזדמנות  בכל  החסידים, 

הקהל.

מאז הוסר הספק גם בקרב אחרוני המפקפקים, כאשר 
כולם ראו את עידודו הנמרץ של הרבי לשירה זו דווקא. 
'כפר  יחי בשער שבועון  מאז החלה להתנוסס הכרזת 
חב"ד', ובשאר פרסומי חב"ד, והכרזה זו נקבעה לדורות 

בסדר יומם של החסידים.

חודש תשרי 
י. יעקובוביץ' זמן השיא

לוח
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 חסיד,
מה לך נרדם?... 

אפילו בעת ההתוועדות עם הרבי - רגעי השיא בחיי כל חסיד, גברה העייפות 
ונפלה התרדמה על חלק מקהל החסידים... • בסדרת הכתבות שלפניכם נלקטו 
יחסו של הרבי לתופעת השינה, משמעותה  ומיוחדים אודות  פנינים מרתקים 
והשלכותיה • קול זעקתו של הרבי קורא לנו כיום, בהימצאנו בתקופה מופלאה 
זו: לנוכח התפקיד הגורלי המוטל על שכמנו - עלינו להתעורר ולהסתער מחדש 

לביצוע שליחותנו היחידה לקבלת פני משיח • חלק ראשון 

מענדי רייכמן

תוועדות עם הרבי מלך המשיח שליט"א - זו חוויה ה
הזה  בעולם  אין  אשר  במינה,  ומיוחדת  מופלאה 
שום דבר שישווה או ידמה לה. על עצם הנוכחות בזמן 
נעלה זה, עת בה נרגש גילוי אלוקות ממשי, במחיצת 
העומד בין ה' ובינינו ושכינה מדברת מתוך גרונו - יודו 
כל החסידים פה אחד, כי זו הייתה שעתם היפה ביותר. 

אך למרבה הפלא, גם באותה "שעה של קורת רוח" - 
נמצאו בין המשתתפים כאלה שהעייפות גברה עליהם 
מתן  לקראת  ישראל  וכבני  עליהם,  נפלה  והתרדמה 
תורה - בדיוק אז, ברגעי השיא - הם מצאו את הזמן 

לשקוע לתוך שינה... 

התייחס  ההתוועדויות,  במהלך  הזדמנויות  באינספור 
באירוניה  או  בכאב  פעמים  זו,  מביכה  לתופעה  הרבי 
)"כ"ק  הצחות  דרך  ועל  בבת-שחוק  ופעמים  גלויה 
אדמו"ר שליט"א חייך ואמר..."(. אך לא מעט פעמים 
לחוסר  הרבי  זאת  קישר  ובעל-פה,  בכתב  בדבריו   -
החסידים  של  כללית  ואי-אכפתיות  ההתעניינות 

לשיחותיו ואדישות מופגנת לקיום הוראותיו. 

בכתבה זו ובכתבות הבאות נסקור את תופעת השינה 
בהתוועדויות, משמעותה והשלכותיה - כפי שהתייחס 
אליה הרבי בשיחותיו ומענותיו, לצד פנינים מעניינים 
ומיוחדים בנושא זה בכללו וזעקת הרבי על האדישות 
הכללית בקרב החסידים וחלישותם בביצוע תפקידם... 

תיעוד  לא למטרת  מחובתנו להדגיש ולהבהיר מראש: 
אלו,  בדברים  באנו  נוסטלגית  התרפקות  או  היסטורי 
מתרדמתנו  מחודשת  עכשווית  התעוררות  למען  אלא 
הרבי  עלינו  ביצוע התפקיד שמטיל  למען   - הנוכחית 
העולם  הכנת  והעיקרית":  היחידה  "השליחות  כעת 
הגאולה  בשורת  הפצת  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת 

ופרסום זהות הגואל לכל אנשי הדור. 

בנוגע לאלו הישנים - אין מה לדבר כלל... 

במהלך התוועדות שבת חול המועד סוכות תשי"ט אמר 
הרבי:

"...)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( עומדים אנו בסמיכות 
לשמיני-עצרת ושמחת-תורה )שהרי כבר עברו חמשה 

ימים של חג הסוכות(, ועדיין לא רואים "הזזה"!... 

הולכים  תושבי המקום, שלאחרי ההתוועדות  בשלמא 
הם לביתם לאכול וכו', כפי שמורגלים בכל ימות השנה 
– הנה בנוגע לאלו הישנים בשעת ההתוועדות, אין מה 
לדבר כלל... ואפילו אלו שמתעוררים בהתוועדות, הרי 
כשבאים לביתם אזי חוזרים ומתקררים... )אף שמובן, 
יותר, נמשך זמן רב יותר  שככל שההתעוררות גדולה 

עד שמתקררים(; 

כו'",  גולה  ד"הוי  הענין  ישנו  שאצלם  האורחים,  אבל 
ואין להם כאן הענינים שמורגלים בהם במשך כל ימות 
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וישפיעו גם על תושבי המקום,  יתוועדו הם,   – השנה 
שגם אצלם תהי' "הזזה"". 

 הרבי דוחה את ה"תירוצים"
על שינת החסידים 

וכמה  שכמה  והיחיד,  האחד  לא  אם  מהבודדים,  אחד 
אליו  דיבר   - שלו  ה'יחידות'  בעת  כלל  בדרך  פעמים, 
בחריפות  באזניו  וביקר  החסידים,  אודות  קשות  הרבי 
גוראריה  זלמן  ר'  הנודע  החסיד  היה   - הנהגתם  את 

)אודותיו ראה גם בכתבה מיוחדת בגיליון זה(. 

בא' הפעמים בהם דיבר הרבי על כך שחסידים נרדמים 
ומתנמנמים בעת ההתוועדות, לאחר מכן כתב ר' זלמן 
מכתב לרבי בו ניסה 'לרכך' מעט את הטענות וללמד 
זלמן במילים  ר'  זכות על החסידים. את מכתבו פתח 

"אתמול היה טענה והעדר שביעות רצון גדול". 

בפתק המענה, הקיף הרבי בעיגול מילים אלו וכתב: 

)בנדו"ז  בההתועדות  המדובר  כלל  שמע  שלא  "כנראה 
עכ"פ( ואף שזה הדגשתי וג' פעמים: שאין מדובר כלל 

ע"ד טענה וכיו"ב, כ"א ע"ד דבר בלתי טבעי כלל - שלכן 
צ"ל שזהו הוראה כו' כתורת הבעש"ט. 

2( לכתבו התירוצים שי"ל בזה - לו ידוע ולי ידוע וכ"ע 
לא  איש   - התירוצים  ומצאו  שיגעו  מפני  שלא   - ידעי 

שאל. 

3( לכתבו דעם געואלדיגען אויפטו ]החידוש והפעולה 
המדהימה[ של ההתוועדות שישנם כאלו שאין הולכים 
שמע  לא  ג"ז  כנראה   - ד"ת  שומעים  הנ"ל  וע"י  בטל 
שאין   - באתי  שע"ז  בההתועדות,   - וכ"פ   - המדובר 

שומעים. 

שהמדבר   - בלקו"ת  ומובא  בשו"ע  פס"ד  אגב":  "דרך 
ד"ת דתשבע"פ ואין מבינם - אין זה ת"ת "כלל", ועאכו"כ 
השמע הברת דברים ובשעת מעשה - כל מחשבתו האם 
יושב אצלו בעל כו"כ חסרונות או רק חסרונות מועטים, 

או בכלל במח' אחרות, או גם ישן. 

4( לכתבו שבכל הדורות הי' מי שישן - החילוק פשוט. 
ודוגמתו )בענין אחר לגמרי, עכ"פ(: החילוק בין מעמד 
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)רק אחד(,  הי' פסל מיכה  - בקרי"ס  ובי"ז תמוז  קרי"ס 
בהנ"ל - כמה אלפים כו'. 

5( הערה כללית - מה"תירוצים" המתקבלים מובן עוד 
יותר תוקף המדובר 

 כשבא גוי להתוועדות -
כולם מתעוררים פתאום להסתכל עליו... 

במענה אחר, השיב הרבי לר' זלמן בקשר לעניין הדפסת 
בעת  החסידים  לשינת  גם  התייחס  בהמשך  שיחותיו, 
ההתוועדויות: "אולי ירשום שמות 2 מאנ"ש שי' וואס זיי 

פעלט עס ]שהדפסת השיחות חסרה להם[.  

הנראה לכל - שמזמן לזמן מתגדלה השינה, הן בכמות 
והן באיכות )זאת אומרת היפוך מכתבו( ומעשה רב בכל 
התוועדות )לבד כשבא אינו ישראל שאז נעורים לראות 
איך מתנענע.. וכו'..(. להעיר: חלק חשוב מהנדפסים 1( 
2( נשלח לכתובת שכנראה נלקחו מספר  מונח במחסן 

הטלפונים וכיו"ב ובמילא מובנות התוצאות וכו'". 

לתופעת  הרבי  מתייחס  שוב  זלמן,  לר'  אחר  ובמענה 
השינה: 

שלמדו  כאלה  יורק,  ניו  ובברוקלין  זו  בשכונה  "ישנם 
מהם  תבעו  נשיאנו  רבות.  שנים  תמימים  בתומכי 
וציוום... ואינם עושים מאומה בעניין הפצת המעיינות, 
שחלק  גם  בזה.  וכיוצא  השכונה  בעניין  שלא  ופשיטא 
נוקמים  חשובים:  בתים  כבעלי  נוהגים  מהם  מסויים 
מציאות  מאפשרים  ואינם  חכמים,  כתלמידי  ונוטרים 

זולתם. 

וכשנודע להם על התוועדות, הם עושים 'מסירות נפש' 
בעיניים   - ישנים  כך  ואחר  דאתאי'.  'חזו  ולומר:  לבוא 

סגורות, ורובם בעיניים פתוחות, אבל בשינה עמוקה". 

לו היו מפיצים כראוי - משיח היה בא! 

התנמנמות החסידים נמשכה גם בהתוועדויות השנים 
הבאות, מלווה בהתבטאויות הרבי אודותיה. 'ציון דרך' 
 - שנת תשכ"ה  בראשית  נרשם  זה,  בנושא  דופן  יוצא 
כפי שמעידים על כך יומני בית חיינו וקטעי השיחות 
חריפותם  לשיא  הדברים  הגיעו  בה  זו,  מתקופה 

ופומביותם. 

]ביטוי לכך, נמצא גם ב'יחידות' לר' שמואל לויטין בה' 
טבת תשכ"ה, בה אמר לו הרבי: "מאז תשט"ו, השערים 
מלכא  דוד  של  כתשובתו  לבוא,  יכול  ומשיח  פתוחים 
משיחא 'אימתי קאתי מר, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה'. 

אלא מה, חסרים מקבלים". 

מאות  יושבים  "הרי  בשאלה:  הגיב  שמואל  ר' 
בהתוועדיות של הרבי". השיב לו הרבי: "לו היו אותם 
כנסת  בבתי  ברבים  כך  על  חוזרים  ששומעים,  מאות 
ובישיבות, מה גם שאין כיום התנגדות - וגם אלו שנראים 
חסידות  מפיצים  והיו   - בעצם  מנגדים  אינם  כמנגדים 
כראוי, משיח היה בא והיה טוב בגשמיות וברוחניות"[. 

"ההתוועדות  ביומן:  מסופר  מרחשון,  ח"י  וירא  בש"פ 
לבימה  עלה  ההתוועדות  לפני   ,1:30 בשעה  התחילה 
שיושנים  מרוגז  מאוד  שהרבי  ואמר  כץ  פנחס  ר' 
בלי  שולחנות  הרבה  עשו  והשבת  בהתוועדות, 
ספסלים בכדי שלא יוכלו לישון בהתוועדות. ..באמצע 
ההתוועדות ישן אחד אז הרבי אמר שיעזבוהו לישון.."

בשבת הבאה מדווח היומן כי: "בשעה 1:30 נכנס הרבי 
להתוועדות. לפני ההתוועדות עמד ר' דוד שי' ראסקין 
ואם הוא רוצה  ישן  והכריז שאף אחד לא  על הבימה 
לישון שילך לביתו! ... בהתוועדות הזכיר הרבי באמצע 
בסוף  אמר  הרבי  ההתועדות.  באמצע  שיושנים  מה 
ההתוועדות שכעת יכולים להתעורר )מפני שהי' בסוף 

ההתוועדות(.."  
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 התייחסות הרבי לביטול
מקומות הישיבה בהתוועדות... 

לקראת התוועדות השבת הבאה, שבת פרשת 'תולדות' 
לעשות   770 של  המסדר'  ב'ועד  החליטו   - כסלו  ב' 
כך  מבית-המדרש  הספסלים  כל  את  והוציאו  מעשה, 
ניתן היה לשבת בהתוועדות ולהירדם... בחלקה  שלא 

האחרון של ההתוועדות, התייחס לכך הרבי באומרו: 

פרטי  )ככל  ומישראל"  מה'  נקיים  "והייתם  "מצד 
 - בזה שנתבארו במסכת שקלים(  העניינים הקשורים 

ברצוני להבהיר: 

כיון שיש תרעומת על העובדה שישנם כאלו שישנים 
פעם,  זה  על  עוררתי  שכבר  ההתוועדות,  באמצע 
פעמיים ושלוש פעמים, וללא הועיל וכו'... חשבו ב'ועד 
הישיבה,  לבטל את מקומות   - "המצאה"  על  המסדר' 
ועי"ז להכריח את כל הקהל לעמוד על רגליו, ובמילא 
לא תהי' אפשרות לישון... ]מצינו אמנם בנוגע לשמחת 
בית השואבה שהיו ישנים בעמידה, אבל, זוהי מציאות 

רחוקה כו'[. 

ובכן: להוי ידוע שלא היתה זו המצאה שלי, ואדרבה, 
אם  יודע  אינני   - וכו'  רצוני  והיפך  כוונתי  היפך  זהו 
אבל  ומיד,  תיכף  לישב  שיוכלו  לסדר  "בכדי שיעשה" 
מכאן ולהבא יסודר הענין -  לא יתכן לצער יהודים ח"ו 

שיצטרכו לעמוד על רגליהם משך זמן ארוך: 

שלא  מוטב שימשיכו לישון "געזונטערהייט..." ]בגלל 
אכפת להם אם לשון רש"י הוא "האמורים בפרשה" או 

"האמורים למטה", וכמו"כ לא אכפת להם אם ירשמו 
"שמאל  ואח"כ  מקרבת"  "ימין  להיות  צריך  שתחילה 
דוחה", אע"פ שלשון הגמרא הוא "שמאל דוחה וימין 
אותם  מבלבלים  אינם  כאלו  ענינים  וכיו"ב.  מקרבת", 
משנתם, וגם לא יחלמו אודותם...[, ובודאי שלא תהי' 
קפידא עליהם, ובלבד שלא יכריחו אותם להצטער ח"ו 

ולעמוד על רגליהם במשך זמן ארוך". 

עצת הרבי למניעת השינה בהתוועדות 

)והוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א בחיוך:( "ועתה נתיישב 
שנים  לפני  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  לי  שסיפר  מה  אצלי 
לי  סיפר  הבנתי לשם מה  לא  הזמן  כל  ובמשך  רבות, 

זאת, עד שאירע מאורע זה: 

לי אודות הסדר שהי' אצל   כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר 
אדמו"ר מהר"ש - שכללות הנהגתו היתה בהרחבה ביותר 
היו ממונים שהחזיקו  - שבשעה שהי' אומר חסידות, 
"צעמעריצע" )על שאלתי מה זה "צעמעריצע", השיב 
לי כ"ק מו"ח אדמו"ר, שזהו סממנים בעלי ריח חזק(, 
וכאשר היו ראוים מישהו שמתנמנם וישן, היו נותנים 

לו להריח, ועי"ז היה מתעורר... 

 - המסדר'  'ועד  של  הנ"ל  ההמצאה  בעקבות  ובכן: 
נתיישב אצלי מדוע סיפר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפור 

הנ"ל!... 

גם כאשר מעוררים מישהו מהשינה ע"י ריח חזק - אין 
ויש  געשמאק"(,  אזוי  ניט  אויך  )"ס'איז  נעים  דבר  זה 
בזה ענין של צער, אבל לכל-הפחות הצער הוא לרגע 

המניחים  שאלו  זה  במכתב 
מה  השיחה,  בעריכת  שעסקו 
ברש"י  לשאלה  התירוץ  היה 
בהתוועדות,  הרבי  שהקשה 
בחששם שמא "חסר איזה ענין 
בהראשי פרקים שנרשמו כאן, 

שעפי"ז מתורץ הקושיא?".. 

בכתי"ק,  להם  השיב  הרבי 
 - זו  לשאלה  תשובתו  את  כי 
"בהתוועדות  ויאמר  ישלים 
ה"עולם"  כי   - בל"נ  הבע"ל, 
מאשר  שאת  ביתר  ישן  הי' 
ומספיק.  די  שג"ז  הרגיל,  ע"ד 

ומסיימין בטוב." 
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קצר בלבד, ולא כבנדו"ד, שמכריחים מישהו לעמוד על 
רגליו במשך זמן ארוך. ובכל אופן, אם יהי' מי שירצה 
"לקנא קנאת ה' צבאות"... - יעורר את הישנים ע"י ריח 

חזק!... 

ויהי רצון שיתן השי"ת לכאו"א מישראל - בין ער בין 
ישן - "מטל השמים ומשמני הארץ" באופן השייך ליום 

השבת, ובפרט לאחר חצות - נחלה בלי מצרים...." 

הפעולה היחידה לעשיית סדר..

בהמשך השיחה, כשדובר אודת הענין ד"קשה כקריעת 
ים סוף" שזה "קשה" לגבי הקב"ה כביכול, אמר הרבי 
בחיוך: "כאשר עושים פעולה מסויימת כדי שלא יוכלו 
והראי',  "קשה",  דבר  זה  אין   - השולחן  יד  על  לישב 

ש'ועד המסדר' הצליח לעשות זאת!..." 

היומן  כסלו, מדווח  ט'  ויצא   כבר בשבוע הבא, ש"פ 
שבת.  כבכל  והספסלים  השולחנות  כל  הי'  "השבת  כי 
...באמצע ישן אחד ואחד העיר אותו והרבי ראה את זה 

והרבי אמר לו שלא יעיר אותו..". 

לימים, התייחס הרבי שוב לענין זה של ביטול מקומות 
הנראה  ככל  זלמן,  לר'  במענה  בהתוועדות,  הישיבה 
'ועד המסדר' של  כראש  בעניין אחר בקשר לתפקידו 

בית חיינו: 

"פשוט שלא הייתי מעכב מלעשות סדר אלא לעת עתה 
הפעולה היחידית שלו שראיתי הייתה התכנית שחיבר 
רגליהם  על  עמדו  הנאספים  וכל  השולחנות  כל  ביחד 
בקצות הביהכנ"ס! וזהו לאחר 15 שנה של התעניינותו 

עמוקה בעשיית סדר. זהו הפלא?" 

 שיעור ללימוד השיחות
וחומר מיוחד לעורר הישנים 

ר' זלמן גוראריה יצא אז מגדרו בעניין זה ונקט בכמה 
צעדים על מנת "להוכיח" לרבי את התעניינות החסידים 
בשיחותיו, ובמקביל גם למלחמה בתופעת ההתנמנמות 

בהתוועדויות. 

מרדכי  הרה"ח   ,770 של  הישיבה  לראש  קרא  הוא 
ראשון,  יום  בוקר  מידי  למסור  לו  והורה  מענטליק 
גם דאג  זלמן  ר'  ב-770 בשיחות הרבי.  שיעור שבועי 
זה  בשיעור  ישתתפו  החסידים  שקהל  לוודא  אישית 
ואף הסתובב בעצמו עם רכבו ברחבי השכונה, לאסוף 

אנשים מבתיהם ולהביאם לשיעור זה. 

מאז תקופה זו, הוא החל גם לחלק גלולות קפאין לזקני 
החסידים כדי שלא ירדמו בהתוועדות. בשנים הבאות, 
 smelling( במיוחד  חריף  בחומר  להצטייד  נהג  הוא 

salts( וכאשר הבחין במישהו שנרדם בהתוועדות הרבי 
- היה תוחב את החומר לאפו ומעורר אותו באחת... 

"מעלת" השינה בהתוועדות - בציבור דוקא...

בהתוועדות ש"פ חוקת אדר"ח תמוז תשכ"ז אמר הרבי: 

]ולהעיר - בתור מאמר המוסגר - שנתחדש אצלי ענין 
חדש: 

את  ושומע  מקשיב  שהקהל  סבור  הייתי  עתה  עד 
כי  ולישון...  להרדם  יכולים  בתירוצים  ורק  הקושיות, 
נורא  כ"כ  לא  רואה שזה  הקושיא,  את  לאחרי ששמע 
)"ניט אזוי געפערלאך"(... וחושב שיוכל בעצמו למצוא 
)"כאפן זיך"( תירוץ, להיותו "סאם סאּפאזשניק"; ואילו 
דכיון  בקושיות!...  גם  שישנים  לראות  נוכחתי  עתה 
שיכולים  הזמן  על  חבל  הרי  תענוג",  בשבת  ש"שינה 

לנצלו לקיום מצות עונג שבת!

 - יתירה בשינה בעת ההתוועדות  ובפרט שיש מעלה 
להיותה בציבור כפי שמבאר רבינו הזקן גודל המעלה 
שאין  דאף  דוקא",  בעשרה  והמצוות  התורה  ד"עסק 
תפלה  כמו  דוקא,  בעשרה  יהי'  בתורה  שהעסק  חיוב 
העסק  כאשר  מ"מ,  דוקא,  בעשרה  להיות  שצריכה 
בתורה הוא בעשרה יש בזה מעלה יתירה, ועד"ז בנוגע 
למצות עונג שבת, שגם זה דבר שבקדושה, ו"כל דבר 
"להדר"  יש  ולכן  מעשרה",  פחות  יהא  לא  שבקדושה 
ולקיים המצוה ד"שינה בשבת תענוג" במעמד עשרה 

מישראל, ועאכו"כ מאה ויותר. 

אך באמת יש לומר, שלגבי ענין השינה לא שייך ענין 
של צירוף למנין, כי בשעה שישן, אזי מנתק את עצמו 
מהתשעה )או התשעים ותשע(, והם מנותקים ממנו, כך, 

שאין בזה העילוי של עשיית דבר שבקדושה בעשרה.

גלייך  )"א  "צחות"  לעשות  שאסור  הצ"צ  פתגם  וע"פ 
להלכה  שנוגע  ענין  זה  הרי   - תורה  מדבר  ווערטל"( 
דברי  יסוד  על   - באחרונים  השאלה  ידועה  בפועל: 
הראשונים - בנוגע לעשרה מישראל שאחד מהם ישן, 
דבר  לומר  שיוכלו  אליהם  להצטרף  יכול  הישן  האם 
שבקדושה, או שמצד השינה אין לו שייכות אליהם ואין 

להם שייכות אליו.

)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א בבת שחוק:( שאלו אותי 
מדוע הנני מדבר ברבים על אלו שישנים בהתוועדות 
חבירו  פני  להלבין  ואסור  מזה,  מתביישים  הם  הרי   -
גם  שומעים  אינם  שישנים,  שאלו  ועניתי,  ברבים?! 
של  ענין  אצלם  נעשה  לא  ובמילא  זה,  בענין  הדיבור 

הלבנת פנים... עד כאן - מאמר המוסגר[. 

המשך בגליון הבא...
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"יחי אדוננו.." - זה קודש קדשים! 
האמונה בהתגלותו הקרובה של הרבי וההתמסרות לפרסום בשורת הגאולה היו מרכז חייו ושאיפתו של החסיד ר' איצ'ה 
שפרינגער • בנאומו במהלך חודש תשרי ה'תשע"א התייחס לקולות  הקרירות והספק אשר נשמעו באותה תקופה נגד 
ההכרזה וכינה אותם כ"קליפת עמלק"... • כדי לשמר את סגנון ונימת הדברים, השארנו אותם כמעט כלשונם מלבד 

שינויי עריכה מתבקשים • מיוחד ומרגש! 

ועד".  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי 
רוח  הנחת  להגיד,  מילים  די  אין  הבאים!  "ברוכים 
בטח  זה  מילים.  אין   - המשיח  מלך  לרבי  שהבאתם 
התענוג הכי גדול שיש. ברוכים הבאים שזכיתם לבוא 

לד' אמות של הרבי מלך המשיח.

"להגיד "יחי" זה לא קודש - זה 'קודש קודשים', העניין 
של "יחי" זה קודש קודשים! אם חלילה יש יחידים שיש 
להם קצת ספיקות וחלישות בזה - שידעו שנכנס אצלם 
'קליפת עמלק'... באם יש מישהו כזה, אני חושב שאין, 
שידע   - 'יחי'  להגיד  להם  שקשה  כאלה  יש  אם  אבל 
ש'עמלק' נכנס בתוך ליבו, רחמנא ליצלן... כי 'יחי' זה לא 

קודש - זה קודש קודשים!

ענייני משיח  לפרסום  פעמים  כמה  זכיתי שנתתי  אני 
את  מסר  גרונר  והרב  טיימס',  ה'ניו-יורק  של  בעיתון 
זה לרבי והרבי אישר את זה. וביקשו ממני להגיד קצת 
הייתם  אתם  )אם  טיימס'..  'ניו-יורק  לעיתון  בקשר 
שמרתם  שלא  כנראה   - עולה  זה  כמה  אפילו  יודעים 
מספיק על העיניים...( אבל גם זה צריכים לדעת שעניין 
של 'יחי' זה עניין של קודש קודשים, וצריכים להגיד זה 
בחיות ובפנימיות, כדי שנביא את ההתגלות של הרבי.

היום אמר לי מישהו:  770 זה בגימטריא "בית משיח", 
ועכשיו, בשנת ה'תשע"א - זה 770 ועוד א' - זה 'ביאת 
וצריכים  נמצאים,  אתם  איפה  להבין  צריכים  משיח'. 
לקבל כוחות בלי גבול. כאן ב-770 אפשר לקבל חיות 
מהריקודים,  מהחיות,  ובוודאי  מהקירות...  אפילו 
מה'שביל' שמכינים לפני התפילות, המבטא את האמונה 
שהרבי חי וקיים ונמצא איתנו כאן.. כל דבר ודבר שיש 

כאן ב-770 - זה עניין של התגלות מלך המשיח.

אבל אנחנו כבר רוצים, דורשים ומחכים שהרבי יתגלה! 
ועצם זה שבאו לכאן - זה קצת ויותר מקצת, התגלות 
את  להביא  צריכים  אנחנו  המשיח.  מלך  הרבי  של 

המסר לכל העולם כולו! כל אחד שבא לכאן, הוא לא 
בא מעצמו - הרבי הביא אותו לכאן, לא רק בשבילו, 
אלא בשביל כל אחד ואחד בעם ישראל וכל זה בשביל 
להביא את המסר שהרבי מלך המשיח עומד להתגלות 

כל רגע.

אבל זה שאנו נמצאים עכשיו כאן, זה גם כן התגלות 
מדרך  למעלה  זה   - פשוט  עניין  לא  זה  הרבי.  של 
הטבע לגמרי! כל מה שמתרחש כאן זה קודש קודשים, 
וצריכים לקבל בכל הכוחות ובכל הנפש ולדעת שהרבי 
ורגע  רגע  בכל  יתגלה  והוא  יגאלנו!  הוא  המשיח  מלך 
כל  ולעשות  ולהתפלל  ולדרוש  לחכות  - וזה תלוי בנו! 

שבידינו שהרבי יתגלה. 

לכל  חיות  כאן הבאתם  נמצאים  העניין שאתם  בעצם 
השכונה, ולא רק לשכונה - לכל העולם, שבכל מקום 
ותנועה  תנועה  כל  ב-770.  שמתרחש  מה  מסתכלים 
יעזור  ה'  ולכן,  כולו.  העולם  לכל  נוגע  זה  ב-770 
שתקבלו מכאן מה שצריך, והרבי מסתכל על כל אחד 
ואחת איך שהוא אומר 'יחי' - הרבי מסתכל עליו והרבי 
מתענג מזה, וזה העניין שלנו להביא את המסר לא רק 

בשבילנו - אלא בשביל כל העולם כולו!  

ה' יעזור שכל ההשפעות של הרבי יבואו בפנימיות וכל 
אחד מאיתנו יקבל את מלכותו של הרבי מלך המשיח 

והוא יגאלנו בקרוב ממש" 

שהרבי  באמת  ולקוות  ולהתפלל  לבקש  "וצריכים 
הרבי  של  אמות  לד'  שבאתם  חלקכם  ואשרי  יתגלה! 

מלך המשיח. יחי המלך לעולם ועד! 

שתהיו בריאים ותזכו לשנה טובה ומתוקה, ותביאו את 
לידידים  לשכנים,  להורים,   - כולו  העולם  לכל  המסר 
את  לפרסם  צריכים  אתם  באים  שאתם  מקום  בכל   -

המסר של מלך המשיח מ-770".

האמנתי כי אדבר
נאומים נבחרים מכינוסי חיזוק האמונה במשיח
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להילחם בזה - עד למסירות נפש!

בחודש אדר תשנ"ג כתב ר' זלמן גוראריה מכתב לרבי אודות כמה מחברי אגו"ח שלוחמים בו ללא ליאות 
ורוצים להדיחו מ'ועד הפועל' אך ורק משום שהוא מכריז בגלוי ללא חת שהרבי הוא מלך המשיח, ושאל: 

"האם צריך הוא להילחם בזה עד כדי מסירות נפש?" הרבי הניד בראשו הק' ל"הסכמה וברכה". 

)יומן קבלת המלכות( 

והתביעה העולה ממנו:  זו,  חייב לעמוד תמיד מענה-קודשו של הרבי לשאלה  כל חסיד,  עיניו של  לנגד 
להילחם ולהיאבק על ההכרזה והפרסום ללא חת שהרבי הוא מלך המשיח - עד כדי מסירות נפש! כי זה כל 

החיים שלנו, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו. 

נעלה בזיכרוננו את מסירות נפשם של יהודים לאורך כל הדורות, במסעות הצלב ובהתקפות האיסלאם, 
יהודי מאמין  כל  חוקו של  היא לחם  נפש  ברוסיה. מסירות  ומאחורי מסך הברזל  במרתפי האינקווזיציה 
ותמצית דמו של כל חסיד חב"ד. זו התכונה שעלינו לגייס ולהשתמש בה כעת - במלחמתנו העכשווית על 

הפצת בשורת הגאולה וזהות הגואל. 

בזמננו הנוכחי, בדרך כלל אינה מתבטאת 'מסירות נפש' דווקא במיתה בפועל על קידוש ה', אלא במסירת 
הרצון לעבודתו ית'. כך גם במלחמתנו להפצת הבשורה, הכרוכה לפעמים בוויתור על נוחיותנו, או במחיר 
של היתקלות בגורמים שונים ואף במאבקים ממושכים המלווים בצער ובעגמת נפש רבה... אך הכל שווה 

וכדאי - למען המטרה העליונה! 

סיפור מלחמתו של ר' זלמן גוראריה שעמד לבדו מול רוב חברי אגו"ח ומול הממסד החב"די בכללו, וניצב 
במערכה בגבורה ובנחישות, מתוך אמונה שלימה ברבי ובנבואתו וביטחון מלא בדבריו הקדושים שאחור לא 

ישובו ריקם -  פרשייה זו מהווה עבורנו מקור להשראה והתעוררות בתפקידנו הנוכחי

מ. פריד

רה"ח שניאור זלמן גוראריה, שיום היארצייט שלו ה
המיוחדים  החסידים  אחד  היה  השנה,  בראש  חל 
שלושה  לראות  שזכה  חסיד  השביעי.  בדור  ביותר 
דורות של רבותינו נשיאנו, כילד בתקופת כ"ק אדמו"ר 
הרש"ב, כבחור צעיר המקורב לחצר המלך ונאמן בית 
הרבי בתקופת כ"ק אדמו"ר הריי"צ, תחת נשיאותו כבר 

פעל במרץ בעסקנות ציבורית בשליחות הרבי. 

והשפעתו הכבירה  פעילותו  חייו,  עיקר שנות  אך את 
כ"ק אדמו"ר מלך  נשיאותו של  זלמן תחת  ר'  - עשה 
המשיח שליט"א, אליו התקשר בחבלי עבותות אהבה 
השנים  כשבמהלך  תש"י,  בשנת  הנשיאות  קבלת  עם 
בכל  אין-קץ  והתמסרות  אישית  הקרבה  מתוך  פעל 
המסועפים,  קשריו  כל  רתימת  תוך  הרבי,  של  ענייניו 
הונו הגדול ועשירותו המופלגה - אותם ניצל עד תום 

למען הרבי. 

למלכות  ביותר  מהמקורבים  להיות  זכה  זלמן  ר' 
במכתבים,  רבים  ל'קירובים'  זכה  השנים  ובמהלך 
מענות, שיחות ויחידויות מופלאות. הוא זכה גם להיות 
האיש שהרבי נתן בו את אמונו המלא לטיפול הרפואי 
'גילויים'  ולעוד שלל של  ברבנית בשנותיה האחרונות 
תארים  בשלל  נשא  הוא  הבלעדית.  נחלתו  שהיו 

נכבדים ותפקידי מפתח בכירים במוסדות ליובאוויטש 
המרכזיים. 

כחסיד  כולם,  לו  שרחשו  הכבוד  והדרת  הרם  מעמדו 
בהתקשרותו  כלל  לו  הפריעו  לא   - ונאמן  מסור 
המיוחדת והבלתי-מתפשרת  אל הרבי. אפילו במקומות 
בהם נפלו חסידים גדולים אחרים - הוא עמד בתוקף 
וביציבות בנאמנותו לרבי. ככל הנראה, אין אף חסיד 
שזכה להגיע למעמד שישווה או ידמה לר' זלמן, ועם 
מאמין  לרבי,  ובטל  מסור  חסיד  להישאר   - זאת  כל 

ונאמן בכל ליבו. 

ניצב בגבורה בנאמנותו לרבי 

פסגתה ומרכזה של שלהבת ההתקשרות שבערה בין ר' 
זלמן לרבי - התבטאה בהתמסרותו לעבודת "השליחות 
הנפלאות,  שנות  במהלך  משיח  פני  לקבלת  היחידה" 
בהפצת  במרץ  ולעסוק  בראש  חלק  ליטול  זכה  אז 
בשורת הגאולה וזהות הגואל ובחיזוק האמונה הטהורה 

בנבואתו העיקרית של הרבי 'הנה זה משיח בא'. 

בעיתונות  לפרסם  שפרינגר  איצ'ה  ר'  החסיד  כשהחל 
הרבי  של  זהותו  את  המגלות  המודעות  את  העולמית 
ר'  התייצב   - מלכותו  לקבלת  וקוראות  המשיח  כמלך 
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חבריו  שאר  כל  מול  ובנחישות,  באומץ  לצדו  זלמן 
להנהלת אגו"ח. 

הוא דאג שהמזכיר יעלה על הכתב את אישורו והסכמתו 
את  לקיים  בעוז  ולחם  המודעות  לפרסום  הרבי  של 
ר'  זעק   - במדבר  קורא  כקול  ולפרסמם.  הרבי  רצון 
בכירים  תפקידים  בעלי  של  התעלמותם  לנוכח  זלמן 
בחב"ד מבשורת הגאולה של הרבי והוכיחם בגלוי על 
ניסיונותיהם לקרר את האמונה ולהשתיק את הפצתה. 

 במכתבים נוקבים וחריפים )ראה בסמוך צילומי חלק 
מחה  ועסקנים,  לשלוחים  ימים  באותם  ששיגר  מהם( 
אדוננו'  'יחי  מהכרזת  ההתכחשות  מגמת  על  בתוקף 
ופרסום זהות הגואל. כמעט לבדו, עמד אז בפרץ מול 
אותם גורמים שהשתלטו על מוסדות חב"ד ו'ועד רבני 

ליובאוויטש' והנהיגום כרצונם... 

המאבק על "דרכי עבודת 
התגלות המשיח" 

בכינוס התעוררות שהתקיים ב-770 לקראת כ"ח ניסן 
החסידים,  בפני  נלהבים  דברים  זלמן  ר'  נשא  תשנ"ג 
"מול ה'משכילים' שהתפלפלו  לפנינו חלק קטן מהם: 
ודנו נעמד החסיד הפשוט וזעק: "על מה הדיון כאן? 
גם  כך  לעסוק!"  עלינו  בכך  זיך״  ״קאכט  במה שהרבי 
בעניינו - כאשר הרבי יוצא אל הקהל פעמיים ביום "וכל 
העם רואים את הקולות" בעידוד שירת 'יחי אדוננו'... 

על  ושאלות  פרנסה  בריאות,  של  הענינים  בכל  הרי 
ה'ביזנעס' - אתה סומך על הרבי, אז בעניין הזה שהרבי 
כל  לעיני  בגלוי  ביום,  פעמיים  נפש  במסירות  מעודד 

העמים - בזה אתה מתחיל להסתפק "הגם לחם יוכל 
תת" - האם גם בזה נלך אחרי הרבי? הבה נהיה כמו 
אותו חסיד שזעק: "אז אין וואס דער רבי קאך זיך - אין 
דעם דארף מיר קאכן!"במה שהרבי עוסק בלהט - בכל 

עלינו לעסוק!" 

במכתבו אל הרבי שליט"א בקיץ תשנ"ג, הוא מבקש את 
ברכתו הקדושה למאבקו: "הנה בסוף חודש שבט סמוך 
שרצו  בדבר  רחמים  התעוררות  מכ"ק  ביקשתי  לאדר, 
התנגדות  מסיבת  הרבנים  ועד  ולהרס  אסיפה  לעשות 
וב"ה  בירכני  וכ"ק  המשיח.  התגלות  עבודת  בדרכי 

הצלחתי. 

אגו"ח,  אודות  וגם  הנ"ל  עוד הפעם התעוררות  ועתה 
אחרי החלל מהמנוח הרה"ח רחמ"א ע"ה, וח"ו להחליט 
רק כשיהא כולם כאן ולא להרוס בעניינים אשר התנגדו 
לדעת כ"ק ח"ו. והנני עוד הפעם לעורר רחמים שלא 
יהרסו ח"ו. ואעבוד בלי נדר במסירות נפש אשר הוא 
לטובת הכלל ועתה אין עצה רק לילך במסירות נפש. 

ואקווה שיעזור ה' יתברך ואצליח וירום קרן חב"ד".  

איתן באמונתו למרות הניסיון - 
והוא יגאלנו! 

תמוז  ג'  של  הניסיון  לאחר  האחרונות,  בשנותיו  גם 
את  ולחזק  לעודד  הרבה   - ימיו  לסוף  ועד  תשנ"ד, 
צעירי הצאן ואנ"ש בכלל, ושם דגש מיוחד על האמונה 
בהתממשות נבואתו של הרבי מלך המשיח, שדבר אחד 

מדבריו לא ישוב ריקם. 

שבה  התפנית  נקודת  על  זלמן  ר'  סיפר  בהזדמנות 
כמלך  זהותו  את  שיפרסמו  רוצה  שהרבי  הבין 
מעוררי  כאשר  תשל"ז,  בשנת  זה  היה  המשיח: 
המחלוקת נגד חסידות חב"ד ניסו להיאחז באמונת 
החסידים שהרבי הוא מלך המשיח כדי להגביר את 

אש המחלוקת. 

המחלוקת,  את  להשקיט  שניסו  עסקנים  קבוצת 
העניין.  את  להשקיט  צעדים  בשורת  לנקוט  חשבו 
בין הרבנים היה גם ר’ זלמן, שהתקשר לרב חדקוב 
כדי לדון איתו בעניין. הרב חודקוב מטבעו הסתייג 
מפרסום האמונה שהרבי הוא מלך המשיח, וכמובן 

שהסכים עם דבריו של ר’ זלמן.

תוך כדי שהם מדברים, שמע ר' זלמן שיעול על קו 
היה  הקו.  על  עלה  שהרבי  סימן  זה  היה  הטלפון. 

שקט על הקו במשך שתי דקות, ואז חזר הרב חדקוב 
לדבר עם ר’ זלמן, אלא שלפתע השתנתה דעתו מן 
הקצה אל הקצה: ר’ זלמן, הוא אמר, מה אכפת לך 
כך  הרי  הרבי שהוא משיח?  על  אומרים  שחסידים 
היה מאז ומתמיד, כפי שמובא בגמרא, שהתלמידים 
להיות  הראויים  שהם  רבותיהם  על  אומרים  היו 

משיח.

ר' זלמן הבין מיד שהשינוי הפתאומי בדעתו של הרב 
חדקוב נבע מדברים ששמע מהרבי, ושינה גם הוא 
התלהבותו,  מרוב  הקצה.  אל  הקצה  מן  דעתו  את 
כשפגש לאחר מכן במזכיר ר' לייבל גרונר אמר לו 
בשמחה "לייבל, גיי קויף א באטל משקה און טרינק 
עס אויס"  ]לך תקנה בקבוק משקה ותרוקנו לתוכך[ 

על הגילוי הגדול לו זכינו היום מהרבי... 
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-הוא, שראה  לרבים"  הייתי  לומר ש"כמופת  נהג  הוא 
השנים,  במשך  לו  הבטיח  שהרבי  מה  שכל  במוחש 
התקיים - יכול לומר בוודאות מוחלטת, מניסיון אישי, 
נאומיו  בכל  ריקם.  ישוב  לא  הק'  מדבריו  אחד  שדבר 
בשנים האחרונות הזכיר את אמונתם של חסידים ברבי 
"יחי  בהכרזת  נאומיו  את  מסיים  והיה  המשיח,  מלך 

אדוננו". 

עינינו ולא זר - ראו את הרבי מעודד 'יחי' 

הלהבות  חוצבי  מנאומיו  אחד  מתוך  קטעים  להלן 
שנאמרו מול קהל החסידים בבית חיינו: 

זכיתי להיות במחיצת הרבי למעלה מ- 70 שנה. וב״ה 
שמעולם לא עלה בדעתי לשאול 'פארוואס' )=מדוע(. 
אנכי״.  אברהם  "עבד  של  הענין  בפשטות  אצלי  מונח 

ציות מוחלט. 

כאשר התייחסות החסיד לרבי היא כזו. הרי גם כשמגיע 
מאורע כמו ג' בתמוז, לא מתבלבלים. אבל כאשר אדם 
בונה את עצמו על שכלו, שהוא מוכרח להבין כל דבר 

– הרי כשיגיע מאורע כזה, לא פלא שיאמר "טעיתי״. 

אם העניו של 'הרבי הוא משיח' בנוי ומבוסס רק על 
השכלית,  ההנחה  את  שסותר  שמאורע  מובן  שכל. 
ציות  עול,  קבלת  הוא  כשהיסוד  אך  לביטולה.  תגרום 

מוחלט לרבי – אין בכוחו של שום מאורע לבטל זאת.

וכלל  התמימים  אנ"ש,  לכל  וידוע  גלוי  ברור  דבר 
ישראל,  שהרבי יצא לעודד בפומבי – במשך למעלה 
ושירת  – את הכרזת  ביום  ולפעמים 3 פעמים  משנה, 

מורינו  אדוננו  "יחי 
המשיח  מלך  ורבנו 
אפשר  ועד״.  לעולם 
יציאתו  שעיקר  לומר 
של הרבי לקהל היתה 
הרבי  זו.  למטרה  רק 
בכל  זו  שירה  עודד 
זאת  ממש,  כוחותיו 
הרבי  לדברי  בנוסף 
בשיחות  זה  בנושא 
שנאמרו  הקודש 
שנות  כל  במשך 
זו  מציאות  הנשיאות. 
לא תופרך על ידי שום 

דבר בעולם.

לאמונת  היסוד  זהו 
שהרבי  החסידים 

גם  לבוא  וצריכה  יכולה  קיים,  שהיסוד  לאחר  משיח, 
הבנה והשגה. לנסות להבין את דברי הרבי ולדייק בכל 

תנועת קודש שזכינו לראות.

על האמונה בנבואת משה כותב הרמב"ם בהלכות יסודי 
התורה )פ״ח הי"א(: ״ובמה האמינו בו כמעמד הר סיני 

שעינינו ראו ולא זר. . שהיא אמת שאין בו דופי״.

עיניו.  במו  אדם  שראה  לדבר  לסתור  שיכול  דבר  אין 
גם לא סברה הגיונית ביותר. לדוגמא: כשראובן יראה 
יבוא  ולמחרת  אדום,  בצבע  צבוע  שמעון  של  שביתו 
וינסה לשכנעו, בטענה הגיונית היתכן  אליו חברו לוי 
והרי צבע  אדום,  בצבע  הוא  לומר שביתו של שמעון 
מרוד.  עני  ששמעון  ומפורסם  וידוע  מאור,  יקר  זה 
אשר לכן מוכרחים לומר שצבע ביתו הוא לבן... מובן 
שאין שום מקום לטענה כזו, תהי' הגיונית ככל שתהי', 
בשעה שראובן ראה כמו עיניו מציאות שונה. כך גם 
זה דומה?  "...הא למה  ג':  כותב הרמב״ם שם בהלכה 
שאינו  בעיניו,  שראה  דבר  על  לאדם  שהעידו  לעדים 
כמו שראה. שאינו שומע להם, אלא יודע בודאי שהם 

עדי שקר". 

בלי  האחוזים  במאת  ברור  חסיד  אצל  לעניננו:  מכאן 
בגלל  לא   – משיח  שהרבי  וספק-ספיקא  ספק  שום 
שום הוכחה וסברה שכלית, תהי' הגיונית ככל שתהי', 
זכינו, בתוככי כלל  זר:  אלא – בגלל שעינינו ראו ולא 
ישראל. לראות בעינינו הבשריות, איך שכ״ק אדמו״ר 
מה״מ מעורר את שירת ״יחי, וכל כך היה רצונו הקדוש 
בכח  שהיתה  ההגבלה  שלמרות  זה,  ענין  בנו  להחדיר 
הדיבור העביר לנו את הענין בכל תנועות גופו הקדוש. 
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האדם".  בני  את  מנבא  שהא-ל  לידע  הדת  "מיסודי 
וסימן  אות  לישראל,  הקב"ה  העמיד  רבים  נביאים 
התמידית  ליכולת  ישראל,  עם  על  שכינתו  להשראת 
אלקנה  של  תיאורו  על  לאנושות.  מסרים  להעביר 
הפותח את ספר שמואל – "ויהי איש אחד מן הרמתים 
שנתנבאו  צופים  ממאתים  "אחד  חז"ל  דרשו  צופים", 
לישראל,  להם  עמדו  נביאים  "הרבה  לישראל"!  להם 

כפלים כיוצאי מצרים".

נביאים  ספרי  ושמונה  ארבעים  בידינו  כן,  פי  על  אף 
לבני  שהעבירו  נביאים  מאות  אותם  כל  מתוך  בלבד. 
ישראל את דברי בורא העולם – רק ארבעים ושמונה 
הקריטריון  דפוס.  גבי  על  ולהינצח  להיכתב  נבחרו 
לדורות  שהוצרכה  "נבואה  הוא:  אלו  נביאים  לבחירת 

נביא שמסר  נכתבה".  לא   – הוצרכה  ושלא  נכתבה,   –
דבריו  בהנצחת  צורך  אין  בלבד,  דורו  לבני  הוראות 

לדורות הבאים )מגילה יד, א(.

בימות המשיח,  בדבריהם?  חז"ל  כיוונו  "דורות"  לאלו 
רק  והכתובים.  הנביאים  ספרי  יתבטלו  אומרים,  הם 
הדורות  לכל  שישארו  אלו  הם  התורה  חומשי  חמשה 
כולם. הנביאים אם כן, מכילים הוראות דווקא לדורות 
שלפני ביאת המשיח. מסיפורי הנביאים עלינו ללמוד 
וכבר  המשיח,  ימות  סף  על  זו,  בתקופה  לנהוג  כיצד 
"כל  כיצד  ולמצוא  לחפש  דורנו  נביא  מאת  נצטוינו 
ספרי הנביאים מלאים מדבר זה" של הגאולה, ולחיות 
בכל נושא וענין את השליחות היחידה של קבלת פני 

משיח צדקנו בפועל ממש. 

נבואה שהוצרכה לדורות 
מאורעות היסטוריים בתולדות עמנו ובדברי ימי חב"ד - לצד השלכותיהם ולקחיהם האקטואליים לזמננו  

- פתיחה למדור שיופיע החל מהגיליון הבא -
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השנה  לקראת  האחרונים,  השבועות  במהלך 
החדשה, התגלגלה בין אנ"ש השמועה אודות 
'קץ' שנאמר מפי כ"ק אדמו"ר הזקן על השנה 
אליה נכנסנו כעת - ה'תשע"ה • בבואנו לברר 
החסידי  והסופר  למשפיע  פנינו  הדברים,  את 
של  מחברם   - הרצל  זלמן  שניאור  ר'  הרה"ח 
וגאולה,  משיח  בענייני  חשובים  ספרים  כמה 
ומתלבנת  מתבארת  בו  'הקץ'  הספר  ביניהם 
המשיח  מלך  הרבי  דברי  לאור  זו,  סוגיה 
• בראיון מבהיר הרב הרצל את דבר  שליט"א 
השמועה ומקורותיה, מנתח את ההבדלים בין 
מילתא למילתא ומציג את ההסתכלות הנכונה 

על מצבנו • ראיון חג

ישראל גיל
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על  השמועות  הגיעו  לאוזניך  גם  בוודאי  הרצל,  הרב 
ה'קץ' של אדמו"ר הזקן לשנת ה'תשע"ה הבעל"ט. כמי 
שחקר את הנושא, מה דעתך על כך, וכיצד זה לא שמענו 

על 'קץ' מופלא זה עד היום?  

אכן, גם אליי הגיעו השמועות מכמה וכמה מאנ"ש שפנו 
הבה  זה,  לעניין  שניגש  לפני  אך  זאת.  ולברר  לשאול 
נחזור ונזכיר קודם את הדברים הברורים והמפורשים, 
במאמרי  במקורם  בעיון  בעצמנו  להיווכח  נוכל  בהם 
אדמו"ר הזקן. נתבונן גם בדברים אותם שמענו בעצמנו 
ואלו  אלו   - שנים  במשך  הקדושות  בשיחותיו  מהרבי 

יאירו את גישתנו ויבהירו את דרכנו לבירור העניין.

מה אכן מופיע במאמרי אדמו"ר הזקן?  

התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  בספר 
"ואת  איתא:  תיט-תכא(,  )עמודים  בראשית-שמות 
האלף ושבע מאות . . זהו רמז על קץ הימין שיהי' ב"ב 
. והנה קע"ב שנה מאלף הרביעי וכל אלף החמישי   .
ותר"ג מאלף הששי עולה מספרם אלף ושבעה מאות 
וחמשה ושבעים. וזהו רמז בפ' הנ"ל ואת האלף ושבע 
זמן  שזה  לעמודים  ווים  עשה  ושבעים  וחמשה  מאות 

משך הגלות".

העמודים  ווי  "ענין  שם(:  תכג  )עמוד  נוסף  ובקטע 
על  שמרמז  ושבעים.  וחמשה  מאות  ושבע  אלף  שהן 
. ומזמן החורבן   . זמן משיח, דוי"ו הוא בחי' הגאולה 
כי  ושבעים,  וחמשה  מאות  ושבע  אלף  הוא  תר"ג  עד 
החורבן הי' בשנת תתכ"ח לאלף הד'. נמצא זמן הגאולה 

הוא בתר"ג לאלף השישי אי"ה".

הרי לנו מפורש שאדמו"ר הזקן לא אמר 'קץ' על שנת 
פשוט:  הוא  והחשבון  תר"ג!  שנת  על  אלא  תשע"ה, 
משנת חורבן בית שני ג'תתכ"ח מוסיפים 1775 )שזהו 
מספר הווים לעמודים(, אזי מגיעים לשנת ה'תר"ג. )גם 
זה  באמרי בינה מכ"ק אדמו"ר האמצעי מובא חישוב 

בשער התפילין(.

זה  'קץ'  אודות  ארוכה  לסקירה  לציין  המקום  ]כאן 
הביא  שם  מונדשיין,  לר"י  עז'  'מגדל  בספר  שנדפסה 
מכת"י שונים אודות קץ זה וגם רמזים לקיצים בשנים 

אחרות[.

ומה אומר הרבי בנושא?

אף  מהם  )ובכמה  רבות  בהזדמנויות  שמענו  מהרבי   
זכיתי להיות נוכח בעצמי בהתוועדויות ב-770 ולשמוע 
של  ה'קץ'  אודות  קודשו(  מפי  יוצאים  הדברים  את 

אדמו"ר הזקן על שנת ה'תר"ח. 

'קיצים'  דיבר הרבי בפירוט רב אודות  גם בשיחה בה 
שונים, הלא היא שיחת חג הפורים תשמ"ז, במהלכה 
הזכיר כמה וכמה שנות קץ ובתוכם את הקץ של שנת 
"הקץ  זאת:  מכנה  אף  הרבי  אחרות  בשיחות  תר"ח. 

הידוע של אדמו"ר הזקן".

שנת ה'קץ' היא תר"ג או תר"ח?

החשבון המפורש במאמר הוא שנת תר"ג )כנ"ל(, ומה 
שמייחסים זאת בכמה מקומות )כולל שיחות קודש של 
הרבי( לשנת תר"ח, יש בזה אריכות דברים, ובמסגרת זו 
נסתפק רק בציון לשיחת אור לי"ג ניסן תשמ"א )בלתי 
מוגה(, בה אמר הרבי: "דבר זה קשור גם עם המאמר 
של אדמו"ר הזקן על הפסוק "ואת האלף ושבע המאות 
זה  שמפסוק  לעמודים",  ווים  עשה  ושבעים  וחמשה 
נובע החשבון שה"קץ" יהי' בשנת )תר"ח, ומדוייק יותר 
הצמח  אדמו"ר  של  הנשיאות  שנות   – תר"ג  בשנת(   –
צדק". אבל בדרך כלל הרבי מייחס קץ זה לשנת תר"ח. 
הקצרים  הסיפורים  את  גם  לקרוא  כדאי  זה  )בעניין 

והמרתקים המופיעים כאן במסגרת(.

בשנת  התרחש  מה  ומפרט  מוסיף  הרבי  מזו:  ויתירה 
קץ זו. בשיחת ש"פ בראשית תשמ"ו, אמר הרבי: ידוע 
הצמח  אדמו"ר  בין  שהיתה  השקו"ט  אודות  הסיפור 
אדמו"ר  שאמר  ה"קץ"  אודות  מהר"ש  לאדמו"ר  צדק 
הזקן על שנה מסויימת – שאדמו"ר הצמח צדק אמר 

שבשנה זו נדפס ה"לקוטי תורה". 

)מוגה(:  תשמ"ו  השמיני  ביום  ד"ה  במאמר  ועד"ז 
מהר"ש,  ואדמו"ר  צדק  דהצמח  הידוע  "וכסיפור 
שכשאמר הצמח צדק בנוגע להקץ שהי' על שנת תר"ח 
שזה נתקיים ע"י הלקוטי תורה, ענה אדמו"ר מהר"ש 
למטה  משיח[  את  ]=צריך  משיח'ן  הָאבן  דַארף  "מען 

מעשרה טפחים". 

הרבי:  אומר  )מוגה(  תנש"א  דברים  ש"פ  ובשיחת 
"חצות"  לאחרי  עצמו,  הששי  באלף  בעמדנו  "ובפרט 
השונים  הקיצים  ולאחרי  ה'ת"ק,  שנת  לאחרי  האלף, 
שכבר עברו, בשנת תר"ח ושנת תרס"ו, עד – ההכרזה 
לגאולה"  לאלתר  לתשובה  "לאלתר  דורנו  נשיא  של 
יותר  ניתוסף  אלו  בשנים  אשר  )בשנות תש"א־תש"ג(, 

ויותר בגילוי פנימיות התורה".

ברור אם כן שהקץ של אדמו"ר הזקן הוא כפי המופיע 
תר"ח.  או  תר"ג  בשנת  נשיאינו  רבותינו  של  בתורתם 
]דרך אגב, באותו ענין כדאי גם להעיר, כי בכמה שיחות 
מיוחס קץ זה של שנת תר"ח )גם( לכ"ק אדמו"ר הצמח 

צדק בעצמו[. 
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ה'קץ'  לשמועת  שחר  יש  אכן  האם  אלו,  דברים  לאור 
לשנת תשע"ה? 

בעת  הרבי  מפי  פעם  שנשמע  ביטוי  נקדים  ראשית, 
חלוקת הדולרים: "אין לי שום שייכות לשמועות! אם 
הייתי מתעסק בשמועות, לא היה לי זמן לא להתפלל 
ולא לעשות שום דבר! אינני מתעסק עם שמועות לא 

לכאן ולא לכאן"!.

שנית, הבה נבחן את 'מקורות' השמועה: 

סיפור בשם אחד המזכירים, שהרבי אמר לו את ה'קץ' 
הזה, אך ביקש שלא יפרסם זאת, עד שכעבור זמן זה 

הותר לפרסום, אך משום מה רק כעת נודע הדבר...  

מספרי סיפור זה מצאו לו 'חיזוק' בספר "כוננת מאז" 
)ראה צילומו( שם מספר יהודי אחד מה ששמע מזקנו, 
הרבי  של  חסיד  מפי  בוורשה  בהיותו  שמע  שזקנו 
הרש"ב שהוא סיפר על חסיד אחד שעלה לתורה אצל 
)וכמובן מהחסיד של הרבי הרש"ב  וכו'  אדמו"ר הזקן 
עד לחסיד של אדמו"ר הזקן עברה השמועה עוד כמה 
אנשים, שהרי מדובר על ארבעה דורות(. ואכן, מהנדפס 
בספר זה )וראה צילום הסיפור בסמוך(, ניתן להבין כי 

נאמר 'קץ' על שנת ה'תשע"ה, אבל בל נשכח כי דברים 
ידועים  אינם  שחלקם  שונים  אנשים  בין  נמסרו  אלו 
דווקא  ולאו  דורות,  כמה  במשך  וכנ"ל  בשמותם,  לנו 
הזמן  גם  בפרטיו.  לדייק  הקפידו  השמועה  שמעבירי 
שהדפיסו  עד  הסיפור  את  המחבר  שמע  מאז  שחלף 
בספרו - בוודאי לא היטיב עם הדיוק וזיכרון הפרטים... 

ולאידך, ישנה גם גירסה שונה לגמרי לסיפור זה, שגם 
היא פורסמה לאחרונה בעלון מסוים, לפנינו קטע קצר: 

את  שם  וראה  מדרשו  לבית  התניא  בעל  נכנס  "פעם 
אחד מתלמידיו לומד את הפרשה "פרשת פקודי" את 
הפסוק "ואת האלף גו'". הרים בעל ה"תניא" את קולו 
ואמר: אוי! מתי כבר נזכה לזה! מתי כבר נראה את זה! 

הבין  מדריגה,  ובעל  חכם  תלמיד  שהיה  תלמיד  אותו 
ושבע  אלף  ולראות  לזכות  בדבריו,  מתכוין  לא  שרבו 
מאות וחמשה ושבעים 'כסף', אלא כנראה הוא מתכוין 
שעלה  עד  וחשב  חשב  הוא  יותר...  נשגבים  לדברים 
בדעתו, שכנראה רבו בעל ה"תניא" התכוין לתאריך של 
והגאולה השלימה בביאת משיח  זמן הקץ של הגלות 
לה'  הכוונה  ה-אלף"  "ואת  הסביר:  הוא  וכך  צדקנו. 
אלפים שנה, "ושבעה מאות וחמשה ושבעים", הכוונה 
לשנת תשע"ה – השנה ה"שבע מאות ושבעים וחמש" 
שיהיה  נזכה  אז  העולם,  בריאת  ממנין  השישי  לאלף 

ווים לעמודים למשכן ה'".

כלומר, התלמיד הבין, שכשהוא קרא את הפסוק הנ"ל, 
ורבו הרים את קולו ואמר מתי כבר נזכה לזה וכו', הוא 

התכוין לרמז לקץ בשנת תשע"ה.
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ובין גירסה זו לקודמתה, מתהלכים עוד כמה גירסאות 
שונות ומשונות )כשכמה מהן גם לא מתאים לתיאור 
כחסידי  הראשונים  חסידים  של  והנהגתם  דמותם 

אדמו"ר הזקן, וד"ל(. 

אינם  הדברים  כי  ברור  ישר,  בשכל  המתבונן  לכל 
מתחילים, ומה גם, שממש לפני שעות ספורות שמעתי 
הדברים  את  ביטל  אף  שהמזכיר  כאן  מאנ"ש  מא' 
המזכיר,  עם  דיברתי  לא  אישי  באופן  בשמו.  שנאמרו 
אבל עצם הדבר שזה אומר בשמו כך ואחר אומר בשמו 
לנו  ולמה  כלל.  מבוסס  אינו  העניין  כי  מראה  אחרת, 
דברים  עומדים  שמולן  ובפרט  בשמועות?...  לעסוק 

שיצאו במפורש מפי הקודש.

עלינו לזכור דבר נוסף:

"מדגישים  הרבי:  אמר  תשמ"ז  ויק"פ  ש"פ  בשיחת 
לקץ האחרון שנתגלה ע"י כ"ק  ש'כלו כל הקיצין' עד 
'לאלתר  הידועה  בהכרזתו  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
לגאולה'". ובשיחת פורים תשמ"ז הנ"ל: "עבר כבר גם 
הקץ שנאמר ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, וכבר 
צורך  אין  מזו,  ויתירה   - קיצין  לחשב  שביכלתו  מי  אין 

בחישוב קיצין".

ועוד שם: "לדעת כל גדולי ישראל בזמן האחרון )ולאו 
שכבר  לאחר  עתה  עומדים   – חסידיים(  רביים  דוקא 
"כלו כל הקיצים" )כמבואר במפרשי התנ"ך על דניאל, 
כו"כ  בעוד  ועד"ז  יראי שמים  ע"י  מפרשים שנתקבלו 
נראה  שהדבר  כיון  לזה  בראיות  צורך  ואין  ספרים(! 

ונגלה בעיני בשר כו'" )עיי"ש ההסבר(.

ע"י  ונשנה  חזר  כל הקיצים"  "כלו  זו שבזמננו  הכרזה 
הרבי עשרות פעמים, עד כדי ההכרזה בשיחת תזריע 
מצורע תנש"א )מוגה(: "בימינו אלה ממש )עם סיומו 
של חודש ניסן דהי' תהא שנת אראנו נפלאות( "כלו כל 
ממש".  כפשוטו  הימין"(  ו"קץ  הימים"  )"קץ  הקיצין" 
"נוסף לכך שבזמן  ומבהיר:  ובהערה שם מחדד הרבי 

הגמרא כבר "כלו כל הקיצין"".

הרי שכעת, לאחר קביעת העובדה ע"י הרבי, העיסוק 
בחישוב קץ הוא מיותר!

אבל הם אומרים קץ בשם אדמו"ר הזקן והוא קדם לרבי 
הריי"צ. ואם כן גם לדברי הרבי שליט"א )שכעת, לאחר 
קץ(  לחשב  שביכולתו  מי  אין  הריי"צ,  הרבי  של  הקץ 

עדיין אפשר לסמוך על זה?

אכן על קץ של אדמו"ר הזקן אפשר לסמוך, אבל בא לא 
נשכח שהקץ של אדמו"ר הזקן הוא תר"ח )או תר"ג(, 
אבל לא תשע"ה. ואם אתה רוצה לכוין לדעת הרבי, הרי 

שהרבי  הקץ  זה 
כל  עליו  דיבר 
הזמן "און האט זיך 
געקאכט אין דעם" 
)וזה הקץ המופיע 
של  במאמר  גם 
הזקן  אדמו"ר 

בעצמו, כנ"ל(.

 - זה  קץ  על  וגם 
כי  הרבי  הכריז 
הוא בכלל הקיצים 

שכבר כלו! 

הרב הרצל, כמדומני שגם אתם הבאתם בספרכם 'הקץ', 
צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  ע"י  שנאמר  תשמ"ב  לשנת  קץ 
הרבי  של  המוגהת  השיחה  את  והבאתם  זצ"ל,  בראך 
דבר  שבס'  אחד  חכם  "הערני  כותב:  בו  ח"כ,  מלקו"ש 
גם  תשמ"ב".  לשנת  הקץ  מחשב  ובהר  תולדות  פ'  נצב 
ב'שלשלת היחס' שבהקדמה לספר 'היום יום' נכתב על 
שנה זו: "]הרבי שליט"א[ מעורר . . אשר בכמה ספרים 
שנת תשמ"ב היא שנת הקץ. ותא חזי עמא דבר אומר 
שהוא ר"ת תהי' שנת ביאת משיח". אם כן לא מופרך גם 
לדעת הרבי לצטט קץ של אחד מגדולי ישראל שאמר 

קץ לשנה מאוחרת יותר? 

הקץ של הרב בראך הוא אמנם לשנת תשמ"ב, אבל הוא 
זה  כן, כפי הנראה, את  ואם  בזמן לרבי הריי"צ.  קדם 
גופא ניתן ללמוד מדברי הרבי - לסמוך על קיצים של 
גדולי ישראל האמיתיים )שקדמו לרבי הריי"צ )שהוא 

הקץ האחרון לדעת הרבי(. 

הרבי  של  הקץ  שלאחר  הרבי:  לנו  אומר  הכל  ככלות 
הריי"צ כבר אין מי שביכלתו לחשב קיצים. ועוד והוא 
העיקר: המשך דברי הרבי הם אלו שנוגעים לנו במיוחד 

"אין צורך בחישוב קיצים!" 

רבים מהקוראים בוודאי ישאלו את עצמם, מהי מטרת 
שמועת  של  ביסוסה  חוסר  והוכחת  הזה  הראיון  קיום 
ויתחזקו  יתעודדו  שיהודים  בכך  רע  מה  וכי  ה'קץ'? 
באמונה ובציפייה לביאת המשיח בזכות אותו סיפור?... 

לקרר,  כוונה  שום  דבריי  ובכל  זה  בראיון  אין  כמובן, 
לזלזל או להחליש ח"ו את אמונתם והתעודדותם של 
יהודים לאמונה בהתגלות הקרובה. אבל כאשר יש לנו 
– דבריו הקדושים  את המקור המבוסס על צוק איתן 
של הרבי, מה לנו לחפש עידודים רעועים, שאפילו עוד 
לא הגענו למידע הבסיסי, מה בדיוק נאמר ועל ידי מי 

נאמר?
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למה כוונתך?

כוונתי בשתיים:

ע"י  נאמר  שאכן  אמיתי,  קץ  בידינו  היה  אם  ראשית: 
אחד מגדולי ישראל האמיתיים, ואז היינו רוצים לקבל 
עידוד ותוספת התעוררות בזמננו. כדרכם של בני אדם 
שהזמן עושה את שלו, ולכן מנסים להיתפס בכל דבר 
שרק אפשר על מנת להתחזק בבשורת הגאולה אותה 

שמענו מהרבי, ניחא. )ועד"ז נהג הרבי שליט"א בשנת 
תשמ"ב, שעורר על קץ שהיה על אותה שנה(.

אבל בשעה שאפילו את זה אין בידינו, אז ממה בדיוק 
באמונה  ויתחזקו  יתעודדו  "שיהודים  מצפה  אתה 

ובציפייה לביאת המשיח".

והציפייה  האמונה  וחיזוק  האמיתי  העידוד  את  שנית: 
בביאת המשיח, עלינו לשאוב, מזו הגדולה ונעלית יותר 

דיבר ודיבר אך לא גילה

סיפר הרה"ח הרב שמואל לויטין:

אמי זקנתי זכתה לראות את כ"ק אדמו"ר הזקן )בשנת 
תקס"ז( בעת שנסע לז'לָאבין על החתונה הידועה.

אמי זקנתי סיפרה ששמעה אשר אדמו"ר הזקן אמר 
פעם מאמר )ד"ה "ואת האלף ושבע מאות"(, וחשבון 
השנים במאמר יצא על שנה אחת אך לפועל אמר 
אדמו"ר הזקן שנה אחרת, כן סיפרה אמי זקנתי, אך 

לא זכרה את השנה.

אבי הר"ר זאב וואלף )לויטין, שהיה משגיח בישיבת 
תומכי תמימים בליובאוויטש( שאל את זקני החסיד 
ר' גרשון בער מפארהר אם הוא ידע את השנה שאמר 
באמרו:  אותו  דחה  בער  גרשון  ר'  אך  הזקן.  רבינו 

"האם ללא זה לא תוכל לחיות"?

בהיותי בליובאוויטש סיפרתי את מה שסיפרה אמי 
זקנתי אל החסיד הרב בער ווָאלף קאזווניקאוו רבה 
זה  על  שמעתי  אני  גם  לי:  ואמר  יקטרינוסלב,  של 
 – )מהקנטוניסטים  ניקאליי  של  החיילים  מאחד 

"ניקאלאייסקע סָאלדַאט"(.

ושאלתי את ר' בער וואלף אם הוא יודע את השנה 
שאמר אז רבינו הזקן?

אך ר' בער וואלף התחיל לדבר אודות זה באריכות 
כדרכו, אבל לא גילה לי את השנה.

גדול  חוש  בעל  ווָאלף  בער  ר'  היה  כלל  בדרך   –
בדיבור, פעם הזהיר אותו הרופא שהדיבור מזיק לו. 
וביאר למשך שעה  וואלף  ר' בער  ולאחר מכן ישב 

וחצי איך שהדיבור מזיק לו!

כ"ק  סיפר  בסעודה  תר"פ  תורה  שבשמחת  עד 
אדמו"ר הרש"ב נ"ע:

כ"ק אדמו"ר הזקן אמר פעם מאמר על הפסוק "ואת 
יצא  והחשבון שחישב במאמר  האלף שבע מאות", 

על שנת תר"ג, אך לפועל אמר שבשנת תר"ח יבוא 
בשעת  לתקן  ניסה  רייזעס  פנחס  ר'  החסיד  משיח, 
מעשה, אך לתקן את הרבי הרי לא שייך. וכשהגיע 
לייב  ר'  בנו  צדק  הצמח  את  שאל  תר"ח  שנת 
והשיב  הגילויים?!  הם  היכן  מקאפוסט[  ]המהרי"ל 
ה"לקוטי  יצא  זו  לך שבשנה  אינו מספיק  לו: האם 

תורה" לאור הדפוס. 

]להעיר שב"ספר השיחות תורת שלום" לכ"ק אדמו"ר 
"כידוע  הפוכה:  בצורה  נדפס   237 עמ'  הרש"ב, 
האלף  ואת  פסוק  על  נ"ע  ]הזקן[  אדמו"ר  ממאמר 
יבוא משיח,  כו', שאמר שבשנת תר"ג  ושבע מאות 
ור"פ  זה צ"ל בשנת תר"ח,  ולפי חשבון הדרוש הי' 
רייזעס תיקן בעת מעשה )נאר דעם רבי'ן פאריכטען 
איז ניט שייך ]=רק שאת הרבי לתקן הרי לא שייך[(, 
וכשהגיע שנת תר"ח שאל ר' לייב את כ"ק אדמו"ר 
זה  לו,  והשיב  הגילוים,  הם  איפה  נ"ע,  הצ"צ  בעל 
אינו מספיק לך שבשנה זו יצא הלקוטי תורה לאור 

בדפוס".[

עוד סיפר הרה"ח הרב שמואל לויטין, ששמע מכ"ק 
כ"ק  גם  שאל  שעד"ז  שליט"א,  ]הריי"צ[  אדמו"ר 
וכך  צדק,  הצמח  אדמו"ר  מאביו  מהר"ש  אדמו"ר 

סיפר:

שנת  על  אומר  היה  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק   .  .
תר"ח שהוא עת ביאת הגואל. כשעברה השנה נכנס 
אותו:  ושאל  צדק  הצמח  אביו  אל  מהר"ש  אדמו"ר 

הלא היית אומר שמשיח יבוא בשנת תר"ח!

והשיב לו הצמח צדק, הלא ה"לקוטי תורה" )שענינו 
משיח( נדפס בשנה זו!

השיב לו כ"ק אדמו"ר מהר"ש: אני רוצה את המשיח 
הנמצא למטה מעשרה טפחים ולא למעלה מעשרה 

טפחים!

)בית משיח גליון 803( 
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של  והוודאית  הברורה  נבואתו  והיא  אחר,  'קץ'  מכל 
הרבי: הנה זה משיח בא! 

גם  ובהם  ישראל  גדולי  מהרבה  שבשונה  ובהקדים, 
"קץ".  אמר  לא  שהרבי  הרי  )כנ"ל(,  נשיאינו  רבותינו 
ויתרה מזו, הרבי שלל עיסוק סתמי בפסוקים ורמזים 
כמ"ש באגרת משנת תשכ"א להרה"ח ר' יצחק שי' ידגר 
)אג"ק אד"ש חלק כ עמוד קנב(: "במענה למכתבו . . 
בו כותב ששמע ומסתמכים בפסוקים ורמזים כו'. הנה 
בכלל – אין להכנס בחשבונות האמורים שענין בזה רק 
לאלו שיש בידם איזה מסורה וכיו"ב. משא"כ בלאו הכי 
– הרי כל אחד ואחד מאמין בביאת המשיח וכו' ואחכה 

לו בכל יום שיבוא".

לאידך, דוקא בדורנו ובתקופתנו המופלאה, זכינו לא רק 
לשמוע את בשורת הגאולה, אלא את ההכרזה הברורה 
שדברים אלו נאמרים בנבואה, תוך כדי הדגשה שזהו 
בוודאות. וגם שם, בשיחת ש"פ שופטים תנש"א, הוסיף 
בצורה  שמסביר  הזקן,  מאדמו"ר  למאמר  וציין  הרבי 
נפלאה את ההבדל הקוטבי שבין אמירת קץ לנבואה. 
למה קיצים שנאמרו על ידי גדולי ישראל האמיתיים לא 
התממשו, מה שאין כן נבואה חייבת להתממש, וכבר 
מתחילה להתרחש מעת אמירת הנבואה. כדברי הרבי 
נמשכו  וכבר  כבר  התחילו  הגאולה  עניני  ש"כל  שם 

ונתקבלו בעולם הזה הגשמי".

החסיד שלא רצה לגלות את הקץ

פרלוב  מרדכי  ר'  הרה"ח  של  מזכרונותיו  קטע 
)שנדפס בספרו "לקוטי סיפורים" ע' סח־ט(, בענין 
לשוני  )בעיבוד  כאן  )מובא  הזקן  אדמו"ר  של  הקץ 
קל( לשלימות הסיפורים הנ"ל שסיפר הרב שמואל 

לויטין(:

ידוע שאדמו"ר הזקן אמר פעם מאמר דא"ח ודיבר 
אודות הקץ של משיח, והביא הרבה פסוקים ומאמרי 
חז"ל על זה והחשבון שלו היה על שנת תר"ג. את 
המאמר עצמו לא ראיתי, אבל שמעתי מר' שמואל 

גרונם שהמאמר היה מצוי בין החסידים.

)מפאהר(  דובער  גרשון  ר'  המפורסם  החסיד  הרב 
זקנתו ששמעה שהחשבון  סיפר שהוא שמע מאמו 
בעת  אבל  תר"ג,  שנת  על  באמת  היה  בהמאמר 
מפיו  מפורשת  השנה  את  הזקן  אדמו"ר  שהוציאו 
וכיון  יותר.  מאוחרת  אחרת  שנה  מפיו  לו  נזרקה 
והחסידים  יותר,  מאוחרת  היתה  שאמר  שהשנה 
כמובן לא רצו בזה, לכן הוחלט אצל כולם אז שרבינו 

הזקן אמר: שנת תר"ג.

איך  לפלא,  לו  היה  דובער  גרשון  ר'  זאת  כששמע 
יכול להיות שלא נמצא אפילו אחד מהשומעים שלא 
הרגיש בזה! ולהיות שר' גרשון בער היה שד"ר והיה 
עוד  יש  אם  חיפש  ועיירות,  מקומות  להרבה  נוסע 
מי שיודע אודות זה, עד שלבסוף מצא את הרה"ג 
יקטרינוסלב  בעיר  אב"ד  ז"ל  וואלף  זאב  דובער  ר' 
)עתה נקראת העיר: דניפרפטרובסק(, ור' דוב וואלף 
סיפר לר' גרשון בער שהוא שמע מאביו )או מזקנו( 
שהוא שמע מאחד מחסידי אדמו"ר הזקן שהיה נוכח 
בעת אמירת המאמר, אשר כל החשבונות והפסוקים 

היו על שנת תר"ג, אך לבסוף  כולם  חז"ל  ומאמרי 
כשהיה רבינו צריך לומר את השנה מפורש נזרקה לו 
מפיו שנה אחרת, והוא גם כן שמע את השנה שאמר, 

אך בשום אופן אינו רוצה לגלות.

זאת  לשמוע  שזכה  זה  חסיד  סיים:  בער  גרשון  ור' 
ימים  והאריך  זכה  זאת,  גילה  ולא  הזקן  מאדמו"ר 
רבים, והוא תלה את האריכות ימים שלו בזכות שלא 

גילה את השנה שאמר רבינו הזקן.

הזה  הסיפור  את  בשמענו  הישיבה  תלמידי  אנחנו 
השנים  )בין  גרונם  שמואל  ר'  הרה"ח  מהמשפיע 
מפי  שנזרקה  שהשנה  לומר  רצינו  תרס"ה־עת"ר(, 
רבינו הזקן היתה תרע"ג, תר"ג ותרע"ג דומים מאד 
ביניהם,  לטעות  להשומע  אפשר  ובנקל  במבטא, 
רצו  בודאי  הזקן  מרבינו  המאמר  את  והשומעים 
לקרב ולהקדים את הקץ ולא לרחקו ח"ו, ולכן לא 
הרגישו בזה ודימו שאמר תר"ג, מלבד אחדים ממש 
שהרגישו בזה. אך אנחנו כיון ששנת תרע"ג קרובה 
יותר אלינו לכן חשבנו שכנראה אמר תרע"ג. אבל 

לדאבונינו עבר הזמן הזה.

לאחר כמה שנים חשבתי ביני לבין עצמי שמא השנה 
שנזרקה מפיו היתה תש"ג, אך עתה גם זמן זה עבר.

ובאמת לפי הענין מובן שמפיו של רבינו הזקן בשעה 
שאמר דא"ח ברבים שאז שכינה מדברת מתוך גרונו 
לכן נזרקה מפיו הקדוש שנה אחרת לגמרי, אך כיון 
נתגלגל  לכן  והחתומים,  שהוא מהדברים הסתומים 
יבוא  כי  עד  וחתום  סתום  נשאר  שהוא  כך  הדבר 

שילה בב"א.
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דברים אלו הוגהו על ידי הרבי ונחתמו בטבעת המלך. 
ואין לך חיזוק ועידוד גדול ונעלה מזה!

]אפשר להוסיף ולהעיר, שימים ספורים אחרי אמירת 
שיחה זו )בשיחת אור לי"א אלול תנש"א(, הודיע הרבי 
"ימלא שחוק פינו  שכעת כבר הגיע הזמן עליו נאמר 

ולשוננו רינה"...[ 

וכאשר היו כאלה )שכטבע בני אדם( הסתפקו, האמנם 
נבואה כפשוטה היא, כבר התפרסם מה שכתב על כך 
הרה"ח הר"ר מענדל שי' ווכטר לרבי ומענה הרבי אליו.

הרב ווכטר שאל את הרבי בחודש תמוז תשנ"ג:

"כדי לחזק את האמונה ואת ההבנה הפשוטה בשיחות 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שואל אני אם אוכל 

לפרסם את הדברים הבאים:

הרבה  כך  כל  וההסתר שנמשך  גודל ההעלם  "למרות 
אדמו"ר  כ"ק  של  הנבואה  דבר.  שום  נשתנה  לא  זמן, 
פשוטו  ברורה,  נבואה  היא  בא"  זה  ש"הנה  שליט"א 
כמשמעו, בעולם הזה הגשמי למטה מעשרה טפחים, 
המשיח  מלך  ויתגלה  יבא  השביעי,  דור  זה,  שבדורנו 
נשיא הדור, ודורנו זה יזכה לגאולה האמיתית והשלימה, 
תלוי  אינו  זה  ודבר  בראשינו,  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
בשום דבר, ובשום תנאי, וכפס"ד הרמב"ם בהל' יסוה"ת 
אינו  תנאי  על  אפילו  האל  שיגזור  טובה  דבר  ש"כל 
חוזר", והדבר היחידי שתלוי בנו – שע"י האמונה בזה 
והפצתה, אפשר לזרז את זה ולגרום לכך שיהיה בחסד 

וברחמים".

מובן שפירסום דברים הנ"ל בברכת כ"ק אדמו"ר מלך 
הפעולות  בכל  חדשה  חיות  יגרום  שליט"א,  המשיח 
הקשורות לביאת המשיח, ועי"ז נזכה להתגלותו המלאה 

בקרוב ממש".

כשקראו את הנ"ל לפני הרבי, נענה בראשו הק' לחיוב 
ונתן על זה ברכתו הקדושה.

ומי יבוא אחר המלך?

לסיום.. 

חישובי  של  והמרתקת  המורכבת  הסוגיה  כל  להבנת 
קיצים וגילויי קיצים על-ידי גדולי ישראל, ובפרט על 
ההבדל שבין אמירת קץ לנבואה, מומלץ מאוד לעיין 
לאור,  להוציאו  זכיתי  דשמיא  שבסייעתא  הקץ  בספר 

ושם נתבארו הדברים בהרחבה.

קכא(:  עמוד  חכ"ו  אד"ש  )אג"ק  הרבי  בדברי  ונסיים 
"כששאלו אותו ]את בעל התורת חסד[ בנוגע הקריאה 
זכר  או  צרויה(  )ז'  זכר  לקרוא  צריך  אם  דזכר עמלק, 
סיים:  בזה  השקו"ט  אריכות  לאחרי  הנה  סגולה(,  )ז' 
אף  אפמעקן".  גוט  אבי  )צרוי'(,  זכר   – )סגולה(  "זכר 
אנו נאמר בנוגע לחשבון הקץ: אם באופן כך או באופן 

אחר, אבל יהי רצון - שיבוא הקץ בפועל".

יהי רצון, שתיכף ומיד ממש נזכה למימוש מושלם של 
כל עניני הגאולה לעיני בשר שלנו, ומלכנו מלך המשיח 

בראשנו. 

"תפילין דמארי עלמא" - מה כתיב בהו?!
מה מסופר בספר זה?!

תרע"ה - תשע"ה 100 שנה לבר מצוה של הרבי
בספר מופיע תיאור מפורט מאירוע זה, לצד תיאור חגיגות הבר מצוה 

של הבעש"ט אדמו"ר הצמח צדק ואדמו"ר המהר"ש

להשיג ב-770 ובחנויות הספרים

חובה לנערי בר מצוה! 
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ַא  דָאס  פשט'ל  ַא  פון  עניין  ַא  ניט  ס'איז  וכאמור   ..."
הלכה אין תורה, ַאז ִאין תורה שטייט 'מי שלא נבנה בית 
המקדש בימיו איז כאילו כך וכך', שטעלט מען זיך פָאר, 
ַא  ווָאס נשרף בית המקדש, און דערּביי שטייט  בשעת 
ַא  ַא שטיינער-איד מיט  ַא הארטער-איד  איז  ווָאס  איד 
בימיו,  המקדש  בית  ס'חרב  ַאזוי  ווי  זעט  און  האבן,  לב 
ווָאלט ער זיך געקערט ַא וועלט! זָאגט תורת אמת און 

תורת חיים הוראה בחיים – קער ַא וועלט היינט! "

לתרגם? מה פתאום לתרגם קטע כזה?!...

מי יודע כמה פעמים כולנו כבר ראינו את הוידאו הזה; 
שאפילו מן המסך, שלושה עשורים לאחר שנאמר, הוא 

מזעזע ומרעיד ומפלח לבבות.

מה הרבי בעצם אומר כאן?

יש עניינים לגביהם נאמר “אין דיעותיהם שוות”, ולכן 
שיעורא  לפי  חד  “כל  של  באופן  היא  בנפש  פעולתם 
אחד  ואין  מדריגות,  חילוקי  בהם  קיימים  דיליה”, 

מתפעל ממה שמתפעל חבירו.

מי  אין שום הבדלים.  רגעים מסויימים שבהם  יש  אך 
ובעל- הוא משכיל  בין אם  מול מחזה שכזה,  שעומד 

מוחין הכי גדול, ובין אם הוא פושט עורות הכי מגושם; 
הינו  אם  ובין  בעל-בכי’  ו’שום  רגש  בעל  הינו  אם  בין 
כולם  הללו  ברגעים   – בלע”ז(  )‘אנטיפאט’  נציב-קרח 

יוצאים מהכלים ומתעוררים בשוה.

ואתה מסתכל בוידאו הזה, ויודע בבירור שהרבי רואה 

מול עיניו כעת “ווי ַאזוי ס’חרב בית המקדש”, ותמצית 
מנסה  והוא  כמים,  משתפך  והטהור  הקדוש  לבו  דם 
לעורר גם אותנו מתרדמתנו; ומה תגובת ה’עולם’? נו, 

רואים כיצד הוא ממשיך למולל בזקנו...

• • •

הבה נשאל את עצמנו באמת: מהו הרגע המזעזע הזה 
אצל  והמבטל  אדיש,  להשאר  אפשר  אי  מולו  בדורנו, 
והתהיות, הספקות  כל השאלות  כולם כולל כולם את 
מזימה  בעל  אפילו  אשר  מחזה  אותו  מהו  והלבטים? 
ביותר  והקפוא  הספקני  חסידי’  ‘עמלק  לשון,  וחלקת 
‘פושטק’  אפילו  הרגע שלזכרונו  לעומתו?  באש  עולה 
חב”ד  חסיד  בשם  אשר  ועבריין  מחננו  בקצה  אשר 
בך  הרך  גם  שלמראהו  עליו?  מעיו  יהמו   - יכונה  רק 
והענוג, בר-אוריין שסברתו עוכרתו, ינתר ויקפץ וימחא 
שכבות  בוקעת  בזמן  נקודה  איזו  הילדים?  כאחד  כף 
של אטימות אצל מקצת חכמים בעיניהם, אשר בצוק 
העתים לא בחלה נפשם אפילו בתואר “כופר”?... היכן 
ואיה היא אותה “שעה אחת” )וכלשון רבינו “איין קער”, 
ַא  איד  הארטער  “ַא  אפילו  למולה  אשר  אחת(  פניה 
שטיינער איד מיט ַא לב האבן ווָאלט ער זיך געקערט 

ַא וועלט”?

ובכן:

תפילת  לאחר  תשנ”ד,  הכפורים  יום  הקדוש  יום  בליל 
כל נדרי ומעריב, שואלים המזכירים את הרבי האם הוא 
רוצה “לצאת למרפסת”. הרבי, לבוש בקיטל לבן ועטוף 

וממה ימס לב האבן שלנו?
א. אברהם
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בטלית והודו כמלאך ה’ צבאות, יוצא למרפסת, ומתחיל 
היציאה  שעצם  הקהל,  “יחי”.  הקהל  שירת  את  לעודד 
היסורים  למראה  מזדעזע  אותו,  מהממת  שכזו  בשעה 
והחוורות של הרבי.  פניו הקדושות  הניכרים היטב על 
הקהל  שירת  את  לעודד  וממשיך  מוותר,  לא  הרבי  אך 
ועד”.  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  “יחי 
בעיצומו של יום ובמסירות נפש כפשוטו ממש, מראה 
הרבי בתנועות ראשו - מהו הדבר הקדוש והנעלה ביותר 

בזמננו: יחי, יחי, יחי!

באותה  גדול  כהן  מראה  היה  ואיום  נורא  מה  ואמת 
שעה, הלא למשמע אוזן רעדה נפשנו וימס לבבנו! אפס 
קצהו ושמץ מנהו ניתן לשער מתיעוד המחזה הדומה 

לו במקצת במוצאי-היום הקדוש באותה שנה.

פירכות  קושיות,  להציג  אי-מי  מסוגל  והאמנם 
נורא  יום  )ליל(  אותו  קדושת  תוקף  מול  אל  וטענות 
ואיום, בבחינת “לפני מי אתה נכנס, מקום אש להבת 
לאחר  בלשוננו  מילה  תיוותר  כי  והיתכן  שלהבת”?! 
רגע כה נשגב “אשר אימתך במרומי” מרפסת של עץ, 
“ואביתה תהילה מדלי מעש” העומדים למטה? כלום 
יש מה לפלפל ולטעון מול רגע נצחי זה, אשר פעולתו 
בסתר  “יושב  בו  בזמן  עתה,  גם  ומתחדשת  נמשכת 

לחלות פני מלך”...

וכשם שהכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים 
גדול,  יוצא מפי כהן  והנורא מפורש  את השם הנכבד 
ונופלים  ומשתחווים  כורעים  וממילא,  מעצמם  היו, 
השמועה  ומפי  מעומעם  זכרון  אפילו  כך  פניהם;  על 

)“כשהיו שומעים”...( של רגע נשגב ואלוקי זה, בו הרבי 
עטוף בטלית וקיטל מעודד ‘יחי’ אחרי כל נדרי, מעורר 
בלי שום שהיות ותהיות תגובה אחת ובלתי פוסקת: יחי 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

• • •

בהם  שייכים  לא  אשר  האלה,  והאמת  הדברים  ואחר 
“חילוקי דעות”, וכל הויכוחים שביתין ושביקין בטלין 

ומבוטלין - יורשה לי להוסיף מעין הרגש פרטי.

הרבי  בחר  בו  הקדוש  היום  בתוככי  שהרגע  בכדי  לא 
לעודד את ה”יחי” – הוא לאחר וסמוך לתפילת כל נדרי. 
וקינוסי  וקונמי  בחרמי  עצמם  שאסרו  אלו  גם  שכן, 
נשתנה  כאילו  שעכשיו  והחליטו  וכינויי,  )וכינוסי( 
המצב, ונדרו ונשבעו על נפשותם כי לא יעלו על דל 

שפתותם הכרזת קודש זו מטעמים שונים ומשונים;

קונמם, משחרר  ומפר את  נדרם  ומתיר את  בא הרבי 
את עצמם  לשווא  אזקו  בהם  העגלה  אותם מעבותות 
וקהילתם,  מקורביהם  את  בכפם(  עוול  לא  )על  וגם 
ואילך  מכאן  להתפלל”!  מתירים  “אנו   – להם  ואומר 
את  חשש  ללא  ולהפיץ  ולפרסם  להכריז  יכולים  אתם 
בשורת הגאולה והגואל, ולקבל פני משיח מתוך שמחה 

והכרזת יחי.

ני-דר-נא ל-אא נדרי, ואסרנא לא אסרי, איי-יא-ייאאאיי 
ושבו-ע-ת-  , יאיי  אא-הה-אה-יא-יא  איי-ייא-ייאאאיי 

אאאא-נא, לא ש-בו-עות!
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 בשנים הראשונות לנשיאות הרבי, נכנס ל'יחידות'  יהודי 
מחסידי גור שעבד כאיש עסקים וגם היה נראה ולבוש 
ה'יחידות'  במהלך  המסורתי.  החסידי  בלבוש  ולא  כך 
שאל אותו הרבי אם במסעותיו ברחבי העולם לצורך 
בחיוב,  כשהשיב  פלונית.  לעיירה  מגיע  הוא  מסחרו 
שאלו הרבי לכמות היהודים ומצב היהדות במקום זה 

וביקש ממנו לפעול לבניית מקווה טהרה שם. 

עשרות שנים לאחר מכן, הזדמן אותו יהודי ל-770 ביום 
ראשון בשבוע, בעת חלוקת הדולרים לצדקה. הוא מצא 
זמן ההמתנה הרהר  את מקומו בתור הארוך, כשבכל 
מאז  רבות  כה  שנים  שחלפו  אחרי  בוודאי  כי  לעצמו 
שראה אותו הרבי, בפרט שבינתיים החליף ושינה את 
מלבושיו ומראהו לבלי-הכר - כעת לא יזהה אותו הרבי 

וכלל לא ידע מי הוא העובר לפניו...

פני  על  כשעבר  ואכן,  המשתרך  בתור  התקדם  הוא 
הרבי, התייחס אליו הרבי כמו כל שאר האנשים בהגשת 
הדולר ואמירת 'ברכה והצלחה'. הנה, כבר חשב בליבו, 
שכבר  אחרי  רגע,  באותו  אך  אותי...  זוכר  לא  הרבי 
המשיך הלאה בדרכו - קרא לו הרבי בחזרה והגיש לו 
דולר נוסף באומרו כי "זה עבור המקווה שתבנה ב.." 

אותה עיירה בה ביקש ממנו הרבי ב'יחידות' ההיא.

שהרבי  רק  לא  בקרבו.  גאתה  והתרגשותו  התפעלותו 
זיהה אותי במלבושיי החסידיים, הוא גם זכר בדיוק את 
בקשתו וחזר עליה שוב. בסערת רגשותיו, הלך היהודי 
מנחם',  ה'פני  בעל  דאז,  מגור  לאדמו"ר  זאת  לספר 

שהשיב לו מיניה וביה: 

אינני  כבר  הליובאוויטשער-רבי  של  הקודש'  "מה'רוח 
כך  על  והתפעלותי  פליאתי  כל-כך,  ומתפעל  מתפלא 

שאחרי למעלה משלושים שנה - הוא עדיין מאמין בך 
שתבנה מקווה ונותן לך דולר ומברך אותך על זאת..." 

 • • •

בנו,  מאמין  שהרבי   - הזה  מהסיפור  הברור  המסר 
שליחותו  את  לקיים  שנצליח  מאמין  אנו,  במצבנו 
- נקודה המתעצמת  ולהגשים את רצונותיו הקדושים 
בהימצאנו  כעת,  דווקא  מאיתנו,  בתביעתה  שבעתיים 

במחיצת המלך בחודש החגים. 

את  אנו  קוראים  שחרית,  לתפילת  כהכנה  יום,  מידי 
פרשת עקידת יצחק ומסירות נפשו. שם שומעים אנו 
גם את שאלתו של יצחק לאברהם "הנה האש והעצים, 
ואיה השה לעולה?" כשאביו משיב לו "אלוקים יראה 

לו השה לעולה, בני"...

כעת  בהימצאנו  לעצמנו,  להפנות  שעלינו  השאלה  זו 
גופי'ה  המקדש  מקום  משיח,  בית  המלך,  בית  בחצר 
הקב"ה  את  ממליכים  אנו  בו  תשרי  ובחודש  דלעתיד, 
המשיח  מלך  הרבי  ידי  על  בעולם  מתגלה  שמלכותו 

שליט"א - עלינו, עמו וצאן מרעיתו.

האש  שלהבת  כשבוערת  כעת   - והעצים"  האש  "הנה 
אל  להתקשרות  הקודש  והתלהבות  החיות  ומתלהטת 
השה  "ואיה  עצמנו  את  לשאול  עלינו  שליט"א,  הרבי 
לעולה?" - מה אנחנו משקיעים ו'מקריבים', מה ניתן 
רצונו  קיום  למען  אותו  ונקדיש  לנו  ומהיקר  מעצמנו 
והוראותיו הקדושות של הרבי ולמילוי השליחות שהטיל 
עלינו: להכין את עצמנו ואת העולם כולו לקבלת פני 

משיח צדקנו בפועל ממש!

תשרי עם הרבי - ואיה השה לעולה?...
הרב משה קורנוויץ
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סערה-שקט-סערה 
״השקט שלפני הסערה״ - מושג ידוע המוכר משטחי 
יותר  או  השקט,  בעקבות  שבאה  סערה  רבים.  חיים 
נכון, שקט שמגלה את בואה של סערה קשה. ליורדי 
העומדת  קרובה  סערה  זה,  מפחיד  שקט  מנבא  הים 

להשתולל, ולאיים על האוניה ויושביה.

לחץ  שינויי  עקב  אך  נושבת,  מצויה  מערבית  רוח 
ברומטרי, מתקדמת מהמזרח רוח נגדית סוערת. חזאי 
ק״מ.  מאות  של  ממרחק  זו  ברוח  מבחין  האוויר,  מזג 
שנעה  המזרחית  הרוח  מורגשת  לא  עדיין  במקום  אך 
הרוח  עוצמת  נחלשת  לאט  לאט  עצומה.  במהירות 
המערבית הנגדית, עד שנפסקת לגמרי. נוצר חלל ריק 
של שקט, ללא שום משב רוח. זה הוא השקט שלפני 
הסערה. שקט זה לא ימשך זמן רב. הוא רק מציאות 
של ״אין" שמבדיל בין הרוח המערבית לרוח המזרחית. 
בעקבות השקט תגיע רוח סערה שתשתולל בכל כוחה. 
עוצמת סערת הרוח, תתאים למידת השקט שקדם לו.

ובדידי הווה עובדא:

מלחמת  סערת  שלפני  השקט  את  לשכוח  לי  קשה 
לפני  שבועות  כשלושה  לצבא  גויסנו  הימים.  ששת 
בדיוק  מתי  לנבא  יכל  לא  מאתנו  אחד  אף  המלחמה. 
תפרוץ המלחמה. עשרים וארבע שעות לפני התלקחות 
שקט  של  למצב  הצבא  יחידות  כל  נכנסו  המלחמה, 
ודממה מתוחה. דממה אלחוטית מוחלטת, דממה של 
נע  כל כלי המלחמה, כולם שבתו. אף אחד מהם לא 

ולא זע. 

יום  של  בבוקרו  הכנות,  שום  ללא  פתאום,  ולפתע 
אחת  בבת  אדירה.  בסערה  המלחמה  פרצה  שני, 

מטוסים  טנקים  הכבדים,  הכלים  כל  למערכה  נכנסו 
לעבר  קדימה  ושאטו  נעו  כולם  אחרים.  וכלי מלחמה 
הניצחון. כל מכשירי הקשר פעלו ללא הפסקה. סערת 

מלחמה אדירה, בעקבות השקט והדממה.

רבים.  חיים  שטחי  עם  קשור  הסערה  שלפני  השקט 
כאשר  בארץ,  שנזרע  בגרעין  גם  זאת  לראות  אפשר 
עובר עליו תהליך של ריקבון ואפס, לפני שצומח ממנו 
אילן גדול ממדים. שקט או אפס לפני התפתחות העץ.

 - - שקט  סערה  של  תהליך משולש  כאן  יש  למעשה 
לסערה  כהכנה  משמשת  הראשונה  סערה  א(  סערה: 
הגדולה. ב( שקט מפריד בין הסערה הראשונה לסערה 
השקט.  בעקבות  באה  הגדולה  הסערה  ג(  הגדולה. 
״יש״  אחד  מ״יש״  מתהווה  ״כאשר  החסידות:  ובלשון 
ה״אפסיות״  ה״אין״  באמצע״.  ״אין״  להיות  צריך  שני, 

היא הממוצעת בין ה״יש״ הראשון ל״יש״ השני.

הסערה שלפני השקט
להגיע  שכדי  מוסבר,  פא(  )ח״א  תער״ב  בהמשך 
לאמיתת השכל או להשכלה חדשה, שבאין ערוך לשכל 
הקודם, צריך להשקיט בעצמו את כל הכוחות ולעכבם 
שלא יהיו בהתפשטות. כדי שלא יבלבלו אותו להגיע 
להשכלה החדשה. על עניין זה נאמר: ״אשתומם כשעה 
חדא״. לא רק להיות במצב של העדר ההתפשטות, אלא 

להיות גם במצב של הסתלקות ועליה למעלה.

עניין זה הוא היפך ענינו של הצמצום הראשון. מטרת 
ממלא  שהיה  אוא״ס  את  להעלים  הראשון,  הצמצום 
ערך  שלפי  מצומצם  אור  ולהמשיך  החלל,  מקום 
העולמות. ואילו מטרת העלמת כל כוחותיו באופן של 

השקט שלפני הסערה
נ״ש והתמימים יתאספו בחודש תשרי בבית רבינו שבבבל לחגוג יחד את 
התגלות מלך המשיח - זו צריכה להיות סיסמת החודש ואווירת החודש

החסיד ר' משה סלונים ע"ה

המלך • 31



״אשתומם כשעה חדא״. כדי שתהיה התגלות עצומה, 
שלא יכלה להיות לולא העלמת הכוחות.

של  המשולש  התהליך  את  אנו  רואים  זה  בעניין  גם 
סערה - שקט - סערה. וכפי שמוסבר במאמר ״ואברהם 
זקן״ רס״ו. דווקא על ידי העיון והיגיעה בתורה, שמייגע 
אפשר   - גדולה  ובהעמקה  גדול,  בעיון  שכלו  כלי  את 
להגיע לדרגה של ״עין לא ראתה אלוקים זולתך״. אך 
לקראת התגלות השכל משורשו ומקורו בעצם הנפש, 
כתוצאה מהיגיעה החזקה, צריך להיות לפני כן, מצב 
של ״אשתומם כשעה חדא״. או בפשטות ״שקט שלפני 
פארה  בכל  החכמה  סערת  התגלות  לפני  הסערה״. 
של  למצב  עצמו  בתוך  להגיע  האדם  צריך  והדרה, 

״שקט״ ״אשתומם״.

וכפי שמבאר  העצומה,  היגיעה  זה  הראשונה  הסערה 
היא  השניה  הסערה  היגיעה.  עניין  את  בהרחבה  שם 
הוא  השקט  הנפש.  בעצם  ממקורו  השכל  התגלות 

המפריד בין היגיעה להתגלות השכל.

גם בנושא ״המשיח״, ישנו משולש זה: היגיעה וההכנה 
השקט  בעצמו.  המשיח  התגלות  המשיח.  להתגלות 

המפריד בין תקופת ההכנות לבין התגלות המשיח.

הבעש״ט  ידי  על  החלה  דמשיחא״  ״עקבתא  תקופת 
בהפצת מעיינותיו חוצה. מדור לדור, נמשכה הכנה זו 
של הפצת מעיינות החסידות חוצה. במשך הדורות מסרו 
להפיץ  עצומה  ביגיעה  נפשם  את  והחסידים  הרביים 
הנשיאים  כל  וחוצה.  תוכם  בתוך  החסידות,  אור  את 
החל מהבעש״ט, דרשו מעדת החסידים דרישות קשות 
הכבדות  במשימות  בהצלחה  עמדו  החסידים  ביותר. 
ויחידה:  אחת  הייתה  שמטרתם  עליהם,  שהטילו 
כל  חוצה״.  מעינותך  לכשיפוצו  מר  קאתי  ״אימתי 
סיפורי דברי ימי החסידים, מדגישים הצלחה זו. הגדיל 
לעשות בזה הרבי מלך המשיח, שההפצה בדורנו דור 
השביעי, הגיעה לממדים אדירים, תוך ניצול כל הכלים 

המודרניים, כידוע פרטי הדברים.

כיום, כאשר עבודת החסידים הסתיימה וגמרו גם את 
של  לשלב  הסופי,  לשלב  נכנסנו  הכפתורים,  צחצוח 
״אשתומם כשעה חדא״. השקט שלפני סערת הגאולה. 
דורות  כל  של  העצומה  היגיעה  בין  שמפריד  השקט 
שעומדת  השלימה  לגאולה  הכנה  שהייתה  החסידים, 
המתנה,  של  במצב  נמצאים  כולנו  רגע.  כל  לפרוץ 
״אשתומם״. העבודה הסתיימה. נכנסנו לתקופה בלתי 
אינו  משיחנו  שמלכנו  כך  על  לדבר  שלא  מוגדרת, 

נמצא אתנו בגלוי. עלינו לחיות עתה עם כל ההוראות 
והדברים הברורים שמסר מלנו מלכנו משיחנו. 

תקופת השקט שלפני הסערה

שלפני  שקט  כעת,  נמצאים  אנו  בה  זו  תקופה  על 
הסערה, אמר הרבי מה״מ, דברים נפלאים ומפליאים. 
מתרדמתנו,  אותנו  לעורר  צריך  היה  מהם  אחד  כל 
״היינו  שבה  הסערה  שלפני  השקט  שמתכונות  אלא 

כחולמים״. להלן ציטוטים מדברי הרבי מה״מ: 

א. התקיימו כבר כל סימני חז״ל על זמן הגאולה )ראה 
תש״נ( 

ב. גמרו כבר לצחצח את הכפתורים )חיי שרה תנש״א( 

ג. מלך המשיח כבר מכריז מגג בית המקדש שהגאולה 
הגיעה )חיי שרה תנש״א( 

ד. השנה מלאו 192 שנים מי"ט כסלו הראשון. זמן שבו 
)וישב  חוצה  המעיינות  הפצת  של  העבודה  נסתיימה 

תנש״א( 

לקראת  העבודה  כל  את  וסיימו  תשובה  עשו  כבר  ה. 
ביאת המשיח )מקץ תנש״א( 

ו. כבר היה המינוי דמשיח, וצ״ל רק קבלת מלכותו ע״י 
העם )משפטים תנש״א( 

ז. כבר היה הפצת המעיינות חוצה באופן של די והותר 
)שלח תנש״א( 

)כ"ח  ב-770  תחילה  יתגלה  השלישי  המקדש  בית  ח. 
סיוון תנש״א( 

ט. לפרסם שיש נביא שאומר שאנו לפני הגאולה ממש 
)שופטים תנש״א( 

)נצבים  בא  שמשיח  העיתונים  בכל  לפרסם  צריך  י. 
תנש״א( 

יא. היה כבר ההתגלות של משיח ונשאר רק לקבל את 
פניו )וירא תשנ״ב( 

יב. כבר סיימו עבודת השליחות בהפצת מעיינות חוצה 
)חיי שרה תשנ״ב( 

יג. הדבר היחידי שנשאר בעבודת השליחות לקבל פני 
משיח צדקנו )חיי שרה תשנ״ב( 

משיח  ביאת  של  השיא״  ב״זמן  עתה  נמצאים  אנו  יד. 
צדקנו )משפטים תשנ״ב( 

העמים  כל  על  המשיח  של  פעולתו  החלה  כבר  טו. 
)משפטים תשנ״ב( 
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ידי  על  והוגהו  נדפסו  נאמרו  אלה,  יקרים״  ״פנינים 
דרושים  אלה,  מ״פנינים״  וחלק  יתכן  משיחנו.  מלכנו 
הסבר. לכן עלינו ללמוד אותם, להתעמק בהם, ולהבין 
בהם  מצב  נוצר  כאשר  גם  אך  והגיון.  בשכל  אותם 
דברים מסוימים אינם מובנים לנו, הרי אי ההבנה אינה 
משנה את המציאות. אנו מקבלים את דברי הרבי באופן 
של ״נעשה ונשמע״. חסידים מסבירים את מאמר חז״ל 
הכללי  הביטול  זה  ״יראה״  לחכמתו״:  קודמת  ״יראתו 
לרבי ולדברי הרבי. ביטול זה ״קודמת לחכמתו״ - מעל 

לחכמה לשכל ולהגיון.

כולנו מאמינים באמונה פשוטה שהייתה כבר התגלות 
המשיח. המשיח כבר פועל בעולם. אנו נמצאים כעת 
בתקופת השקט שלפני הסערה. חזאי מזג האוויר, רואה 
כבר את הסערה ממרחק של מאות ק״מ, וזאת למרות 

שעדיין אין אנו חשים בזה.

חודש תשרי סוער שלאתר השקט
שמונה   - הראשון  ה״יש״  באמצע״.  אין   - מיש  ״יש 
דורות של הכנות לגאולה כבר מאחורנו. ה״יש״ השני 
- התגלות מלר המשיח לעיני בשר בכל פארו והדרו, 
לפנינו. אנו נמצאים בתקופה של שקט משווע. שקט 
צורם, שקט שאף אחד אינו מעונין בו. עלינו להתמרד 
זה. עלינו לדרוש בכל תוקף את התגלותו של  בשקט 

מלר המשיח, כפי שלימדנו מלכנו משיחנו.

בתשרי זה, יתאספו בוודאי, בבית רבנו שבבבל כל אנ״ש 
משיחנו,  מלכנו  עם  יחד  לחיות  והתמימים,  החסידים 
לחוש יחד את מלכנו משיחנו ולצעוק יחד בקול רעש 
המשיח  מלך  הרבי  את  רוצים  אנו  גלות.  דאלאי  חזק 
מיד נאו. זו צריכה להיות סיסמת חודש תשרי ואווירת 
חודש תשרי. ובוודאי תהיה התגלות מלך המשיח הרבה 

לפני חודש תשרי. 

"...כותב הוא ]הרבי[ במכתב ק', שהיו דורות של תנאים 
ואמוראים, צדיקים, שרצו בהתגלות אוא"ס ב"ה, אולם 
הזמן  הגיע  וכעת  עליון',  בסתר  'יושב  היה  הקב"ה 
שעצמות א"ס ב"ה חפץ להתגלות, וע"י מי: על ידיכם.

עוד  יודעים  והרביים  ומה אתם,  מי  יודעים  הרי  אתם 
יותר מי ומה אתם. מה אתם ישנים?!

זאת אומרת: הגיע הזמן של התגלות מלך המשיח. מה 
זה משיח – הרי כפי שהרבי שליט"א אמר, שמשיח הינו 
נשמה בגוף, גוף שניתן למשש אותו עם ידים גשמיות, 
אומר  שהוא  מה  את  לשמוע  וניתן  אותו  לראות  ניתן 
ומדבר – שכבר הגיע הזמן שצריך להיות צדק ויושר, 
הגיע העת של 'לתקן עולם במלכות ש-די' – והוא יבצע 

זאת בפועל, כל העולם יכיר בו ויקבלו את דבריו.

חסיד הוא זה, שמוטל עליו לגלות שישנו רבי בעולם, 
ולגלות מהו הרבי.

שער  על  עצמו  את  תלה  מונקעס  שמואל  ר'  החסיד 
חצירו של הרבי, וכששאלו אותו 'מה זאת?' הוא השיב, 

גר  שכאן  האומר  שלט  תולה  החייט  של  דלתו  שעל 
חייט, על דלתו של הסנדלר תולה שלט האומר שכאן 
גר סנדלר, ועל דלתו של הרבי צריך לתלות חסיד, כדי 

שיידעו שכאן מתגורר רבי.

מי היה ר' שמואל מונקעס – עם כניסתו ליחידות בפעם 
הראשונה הוא פעל על עצמו שכל דבר שהוא משתוקק 
לו, הוא לא יעשה זאת – וכאשר הוא תולה את עצמו 
על שער חצרו של הרבי הרי לא היה זה 'סתם-כך', זו 

היתה הדרכה!

תפקידו של החסיד הוא, לגלות שישנו רבי! כשם שישנה 
מצוה  גם  ישנה  כך  לעולם,  בורא  שיש  לגלות  מצוה 
לגלות שישנו רבי, כשם שאברהם אבינו גילה והסביר 
לכל הערביים שישנו בורא-עולם, כך על החסיד לגלות 
ולהסביר שהיה משה רבינו, ה'אנכי עומד ביניכם לבין 

אלקים', וכך גם ישנו אתפשטותא ... 

)חסר ההמשך(  

תפקידו של חסיד: לגלות את הרבי!
החסיד ר' אברהם פריז ע"ה
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מבט לבשורת הגאולה
 

במבט ראשון על הספר 'בשורת הגאולה', נדמה שהמסר העיקרי שבו הוא אחיד מתחלתו 
ועד סופו, סביב הנקודה העיקרית של 'הגיע זמן גאולתכם' • אך במבט שני ומדקדק יותר, 
מתברר שיש כאן כמה נושאים והיבטים של הענין, הנדונים בשיחות שונות ומתחלקים 
באופן כללי לתקופות זמן שונות, לאורך השנה וחצי של תנש"א-ב אודותיה סובב הספר 

מאת: הרה"ת שלום דובער וולף 

 א
מלחמת המפרץ. הגיע זמן גאולתכם.

רובו  סובב  א-יט(  )סעיפים  הספר  של  הראשון  חלקו 
ככולו סביב מלחמת המפרץ שהתרחשה באותו הזמן, 
לכווית  העיראקית  בפלישה  האירועים  מתחילת  החל 
בחודש אב תש"נ אז נכתב ס"א ב'בשורת הגאולה', ועד 
לנצחון הניסי וסיום המלחמה בפורים תנש"א והמשך 
הנצחון בשבועות שלאחרי זה, אז ביחידות הכללית של 
המופלאים  המלחמה  נסי  את  סיכם  תנש"א  ניסן  כ"ו 

ולקחיהם )סעיף יט בספר(.

תתיראו,  "אל  הוא  זו  תקופה  בשיחות  העיקרי  המסר 
ממש  שבקרוב  ברורה  הבטחה  גאולתכם".  זמן  הגיע 

תהיה גאולה לעם ישראל.

וזהו חידוש ראשון ועיקרי. כי אמנם כבר בבאתי לגני 
תשי"א הודיע אד"ש מה"מ שדורנו זה הוא הוא יהיה 
דור הגאולה "והוא יגאלנו", אך שם היה זה בגדר הודעה 
כללית לעתיד, שדורנו זה עוד יזכה להיות דור הגאולה, 
יהדות  בהפצת  ועבודתינו  מעשינו  את  שיסיים  לאחר 
ואלקות, וככל שנקדים לסיים את הפצת היהדות, כך 

נזכה מהר יותר לביאת המשיח בפועל.

אך בשנים שלאחר מכן, ובעיקר מסוף שנות המ"מים, 
וביתר דיבר הרבי על כך שכבר סיימו העבודה וצחצחו 
והפיצו  הבירורים  והשלימו  תשובה  ועשו  הכפתורים 
ההודעה  רק  זו  אין  כעת  ובמילא  וכו',  וכו'  המעיינות 

הכללית שדורנו הוא דור הגאולה, אלא יש כאן הודעה 
ברורה שכעת זהו זמן הגאולה, היינו שהגאולה צריכה 
דבר  זהו  מתעכבת  שהיא  רגע  וכל  ומיד,  תיכף  לבוא 

שאינו מובן כלל וכלל.

הראשון  בחלקו  השיחות  של  העיקרי  התוכן  וזהו 
תתיראו  שאל  ההבטחה  הגאולה,  בשורת  הספר  של 

וההודעה הברורה שהגיע זמן גאולתכם.

אך בכל שיחות אלו אין בהם כלל הוראה למעשה בנוגע 
לגאולה, אלא רק ענינים כללים הקשורים למלחמה וכו', 
לעודד את רוחם של בני ישראל ולומר להם שהגאולה 
תבוא בקרוב, וכדומה. אך באופן כללי הדגש בשיחות 
אלו הוא על עצם הבשורה, ולא על מעשינו ועבודתינו 

שלנו.

 ב
כ"ח ניסן. עשו כל אשר ביכלתכם.

לאחר סיומה של המלחמה בפורים תנש"א, והנה משיח 
צדקנו עדיין לא בא, "עם סיומו של חודש ניסן דשנת 
אראנו נפלאות", הפתיע הרבי בשיחת כ"ח ניסן ואמר 
"אני את שלי עשיתי . . אני מוסר הענין אליכם, עשו אתם 

כל אשר ביכלתם . . להביא בפועל את משיח צדקנו".

ומשיחה זו ואילך שוב ושוב חוזר ומדגיש בכל שיחה 
שאחריותנו להביא את הגאולה ועלינו לדעת מהי הדרך 
להבאת הגאולה. ובסגנון הזה מדבר במשך השבועות 

סקירת ספרים
בענייני גאולה ומשיח
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אודות  שהדיבורים  כ-כט(.  )סעיפים  זה  שלאחרי 
הגאולה הפכו מבשורה למשימה. ה'הגיע זמן גאולתכם' 

של החורף נהפך ל'עשו כל אשר ביכלתכם'.

בפשטות,  ג"כ  זה  "הרי  בפועל?  לעשות  עלינו  מה  אז 
בהוספה בלימוד התורה נגלה דתורה ופנימיות התורה, 
. . מתוך תשוקה חזקה לגאולה  וקיום המצוות בהידור 
ש"פ  בספר,  כ"א  )סעיף  שיבוא"  יום  בכל  לו  אחכה 

שמיני תנש"א, יומיים לאחר שיחת כ"ח ניסן(.

בהוראות  מעשי  משהו  התחדש  לא  זו  תקופה  בכל 
אד"ש, אד"ש ממשיך לדבר בשיחות על לימוד התורה 
וקיום המצוות הפצת היהדות והפצת המעיינות, אותם 
שלפני  השנים  כל  משך  עליהם  שדיבר  בדיוק  דברים 
גאולה,  להביא  היחידה  הדרך  הם  המצוות  תרי"ג  זה. 

והתורה הזו לא תהא מוחלפת.

החידוש בשיחות אלו הוא לא עצם העבודה, אלא הגישה 
הגאולה  להבאת  המטרה  הצבת  שלה.  הנשמה  אליה, 

במרכז סדר היום, ובמרכזה של כל שיחה ושיחה.

היום  בסוף  חסיד  של  הנפש  חשבון  עתה  עד  אם 
ובנקודות  היום,  כראוי משך  ה'  את  עבדתי  היה האם 
מסויימות היה יכול לציין לעצמו וי כיון שהוא אכן עבד 
את ה' כראוי לפי דרגתו. הרי כעת המושג 'אני נבראתי 
לשמש את קוני' קיבל משמעות חדשה ועמוקה, לשמש 
את קוני היינו להביא משיח בפועל ממש, ואם עדיין לא 
פעלתי זאת, לא מלאתי את המטרה לשמה נבראתי ואין 

לי שום וי לסמן.

היא  זו  תקופה  של  המפתח  שמילת  לומר  אפשר 
"כל  אלינו,  לענין  האחריות  את  מסר  הרבי  'אחריות'. 
יהודי יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא את משיח 

בפועל" )סעיף כא בספר(.

שיצעקו  רוצה  שהוא  אמר  הרבי  ניסן  כ"ח  בשיחת 
באמת, שיטכסו עצה, שיתעקשו, ונקודת הענין, הרבי 
ענין  יהיה  משיח  אם  הענין.  על  אחריות  שנקח  רוצה 
שלנו, ואחריותנו תהיה להביא אותו בפועל, אנו נצעק 

באמת, אנו נטכס עצה, אנו נתעקש.

ענין מעשי אחד כן התחדש, ענין עיקרי, הביאור אודות 
התורה  דרכי  כל  מבין  והמהירה  והקלה  הישרה  הדרך 
עניני  לימוד  ידי  על  המשיח,  וביאת  התגלות  לפעול 

גאולה ומשיח.

אך לאמיתו של דבר זה ג"כ לא חידוש, הדברים האלו 
ממנה.  כחלק  נלמדו  ותמיד  מהתורה,  חלק  תמיד  היו 
זה את הדגש, הרבי אמר  אלא שכעת הרבי הניח על 
שכל מה שעשינו טוב להביא את הגאולה, ולימוד עניני 

גאולה ומשיח זהו טוב במיוחד, הדרך הישרה.

 ג
טו"ב תמוז. לחיות עם הזמן דימות המשיח.

עד עתה ידענו שיש גלות ויש גאולה. נמצאים בגלות 
שמענו  אמנם  האחרונה  בתקופה  לגאולה.  ומחכים 
שהרבי מבטיח שקרובים ממש לגאולה, שהרבי דורש 
שאנו נפעל את הגאולה, אך עדיין משמעות הדברים 

הפשוטה היא שאנו בגלות ותיכף תהיה גאולה.

בשיחת ש"פ בלק טו"ב תמוז תנש"א מחדד הרבי את 
הדברים, ומייחד את משמעותו של הזמן בו אנו עומדים 
'סף  חדש  מושג  הרבי  מניח  לגאולה  גולה  בין  כרגע. 

הגאולה' זוהי התקופה בה אנו עומדים היום.

כיון שמהרגע שקבלנו הבטחה שהנה זה מלך המשיח 
אנו  לגמרי,  אחר  ומצב  במעמד  עומדים  הננו  בא, 
עומדים בהיכון ובבטחון שזה עומד לקרות בכל רגע. 

זהו זמן מיוחד.

נדיר בתורת אד"ש  ביטוי  'סף הגאולה' הוא  זה  ביטוי 
מה"מ, והפעמים הכמעט יחידות שהוא מופיע בשיחותיו 
הקדושות הוא בפרק הזמן המצומצם שבין ש"פ בלק 
לא  בספר(,  ל-מב  )סעיפים  תשנ"ב  לשמח"ת  תנש"א 

לפני כן ולא לאחרי כן.

ובכל אותם שיחות ממשיך ומוציא מכך נקודה נוספת 
באופן  "הנהגה  עתה,  עד  עליה  דובר  שלא  וחדשה 
הגאולה".  סף  על  שעומדים  זה  מיוחד  לזמן  המתאים 

כשנמצאים בזמן מיוחד, צריך להתנהג באופן מיוחד.

בשיחות עד עתה דובר על המשימה להביא גאולה על 
ידי קיום התרי"ג מצוות כפי שהיה עד עתה. אך כאן 
הזמן  עם  "לחיות  חדשים.  מושגים  להכנס  מתחילים 
דימות המשיח", )סעיף ל(, "להציב עצמו במצב ורגש 
של גאולה" )סעיף לא(, "ההדגשה דאהבת ישראל עתה 
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האמיתית"  דגאולה  להתחלה  ועד  טעימה  בתור  היא 
)סעיף לב(, "חיי והנהגת בני ישראל בזמן הזה היא מעין 
)סעיף  ממש"  המשיח  בימות  ישראל  בני  והנהגת  חיי 

מב(.  

עד עתה כמעט ולא היו דיבורים ברוח זו, מלבד בזמנים 
שאז  פסח,  של  באחרון  משיח  בסעודת  כמו  מיוחדים 
כן  ועל  המשיח  הארת  מאיר  זה  שביום  כך  על  דובר 
יהודי יכול להציב עצמו כבר בהווה במצב של גאולה. 

אך היה זה כדיבורים מיוחדים לימים מיוחדים.

נעשו  אלו  דברים  תנש"א  קיץ  סוף  בתקופת  אמנם 
'מטבע מהלכת' ודבר הרגיל, שבכל שיחה הרבי חוזר 
על רעיון זה שיהודי צריך להציב עצמו במצב ורגש של 

גאולה כנ"ל.

ובשיחות אותה תקופה משמע שהא בהא תליא, שהואיל 
ומתקרבים אנו יותר ויותר לזמן הגאולה עד שעומדים 
זה כח  לנו בזמן מיוחד  יש  לכן  כבר על סף הגאולה, 

מיוחד להכנס כבר למצב של גאולה.

•

וליתר חידוד:

בכל שיחות אלו כשאד"ש מה"מ מדבר על נושא זה, אינו 
מקשר זאת לעובדה שעל ידי עבודה זו תבוא הגאולה. 
שעי"ז  ואומר  מסיים  השיחה  בסיום  לעתים  רק  אלא 
של  הסגנון  כמו  לא  בכלל  אך  הגאולה,  לביאת  נזכה 
השיחות שלפנ"ז שהבאת הגאולה הוא הענין העיקרי 

מלכתחילה.

בדבר-מלכות  המבואר  פי  על  לומר,  יש  לזה  והטעם 
ש"פ פנחס תנש"א שזהו ענינו של פנימי שיכול לחיות 
את ההווה כאילו אין מחר, וגם כאשר מנגן ניגון הכנה 
לשמיעת  ותשוקה  הכנה  הוא  תכנו  שכל  למאמר, 
בצורה  מנגן  הוא  עצמו  הניגון  את  גם  הנה  המאמר, 

המלאה עם כל כוחות נפשו.

ומכך ההוראה בעניננו, שאף שישנה ההבטחה הברורה 
לרגע  הכנה  אלא  אינה  תקופתנו  וכל  בא,  זה  שהנה 
הבא שכאשר אכן יבוא בפועל, מכל מקום הפנימי אינו 
ומיד, אלא  תיכף  נגיע  אליו  רק את הרגע הבא  רואה 
הוא שואל את עצמו כיצד אנו מתייחסים לרגע ההווה 
בצורה הכי נכונה ואמיתית, מבלי להתייחס לרגע הבא 

של הגאולה האמיתית שיבוא תיכף ומיד.

ולכן כפי שיראה המעיין, ההדגשה בשיחות אלו היא לא 
כ"כ על כיצד נפעל את הגאולה, אלא כיצד נחיה את 
ההוה בצורה אמיתית. כנ"ל,  "לחיות עם הזמן דימות 

המשיח", "הנהגה מתאימה לזמן מיוחד זה"

•

ונקודה נוספת שמודגשת בשיחות אותה תקופה, היא 
מודעים  להיות  צריכים  שאנו  כך  על  המיוחד  הדגש 
לזמן המיוחד, הן כל אחד בינו לבין עצמו, עליו "לידע 
)סעיף  ולהכיר שעומדים כבר בכניסה לימות המשיח" 
ל(. והן בעבודה עם זולתו "לפרסם לכל אנשי הדור . . 

הנבואה העיקרית . . הנה זה משיח בא )סעיף לז(.

וכמבואר באותם שיחות, שכדי לחיות עם משיח באמת, 
כדבר אקטואלי הנוגע אלינו, צריכה להיות הכרה ברורה 
הענינים  כל  במילא  ואזי  אקטואלי,  ענין  הוא  שמשיח 

של לעתיד לבוא נעשים אקטואלים עבורנו בהווה.

 ד
חורף תשנ"ב. קבלת פני משיח צדקנו

והנה, ישנו עוד ענין עיקרי מאד שלא דובר עליו עד 
עתה. והוא התגלות מלך המשיח עצמו:

כמבואר במדרשי חז"ל המובאים תדיר בשיחות, משיח 
על  להם  ומבשר  הגאולה  קודם  עוד  לישראל  מתגלה 
בואה הקרוב. וע"פ המבואר באותם שיחות, בדורנו זה 
בזמן  כבר  נמצאים  אנו  בפרט,  תנש"א  ומשנת  בכלל, 

התגלות המשיח )ראה סט"ז, כ"ה, ל(.

אך במשך שנת תנש"א עיקר הדגש בשיחות היה על 
הזמן המיוחד ועל הבשורה המיוחדת שהגאולה עומדת 
לא  וגם  כך על משיח עצמו שהתגלה.  כל  ולא  לבוא, 

נתבאר באותם שיחות מיהו אותו משיח הנגלה אלינו.

של,  הנושא  על  דגש  הרבי  הניח  תשנ"ב  בחורף  אך 
"התגלות מציאותו דמלך המשיח", ואמר ברורות "ישנה 
כבר ההתגלות דמשיח". וביאר בצורה הכי ברורה מיהו 
שבדורנו"  היחיד  המשיח  דורנו,  "נשיא   - משיח  אותו 
עא(,  )סעיף  החסידות"  דתורת  "הנשיא  מח(,  )סעיף 

"מנחם שמו" )סעיפים סה-סו( ועוד כיו"ב.

ובהמשך ישיר לכך, באותם שיחות ישנו דגש על הקשר 
שצריך להיות בין עם ישראל למשיח שבדור, "ובקשו 
את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם" )מד(, "קבלת פני משיח 
צדקנו" )מו-מז(, "לפקוח את העיניים ולראות שנמצאים 
יחד עם משיח צדקנו . . נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר" 

)סעיף נ(. ועוד ביטויים כיו"ב, כפי שיראה המעיין.

המשיח",  דימות  הזמן  עם  "לחיות  רק  "לא  כלומר, 
זה בא. אלא  לחיות עם התקופה, עם הבשורה שהנה 

לקבל פני משיח צדקנו, את האיש בעצמו.  

היחיד  הדבר  שזהו  ואומר  חוזר  תמיד  זה  ובהקשר 
שנשאר בעבודת השליחות )סעיף מח(, והדבר היחיד 

שנשאר בכלל.
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בפתח המדור
יהודי המנסה להתכחש ליהדותו רח"ל, בנסותו להעלים 
ולהסתיר את עובדת היותו מהול - עושה מעשה חמור 
חלק  לו  שאין  כמי  דינו  את  פסקו  כבר  וחז"ל  ביותר 

לעולם הבא... 

אין  כי  נראה  זו צורמת מאד לאוזנינו,  גם אם הגדרה 
מנוס ואין כל ביטוי אחר בו ניתן להגדיר את התופעה 
המשונה שהתפתחה בקרב כמה מן המתיימרים להיות 
חב"דיים  )לאור?(  הוצאה  ומכוני  חב"דיים  סופרים 
משיחותיו  ולהתעלם  להסתיר  להתכחש,  המנסים   -
ממענותיו  תנש"א-ב,  משנות  הרבי  של  המוגהות 
והתייחסות  במחיצתו  זו  תקופה  ומאירועי  ועידודיו 

הרבי אליהם. 

זה, כי כאן  ניגשים אנו לתחום  חשוב להדגיש, כאשר 
לא נוגעת דעותיו האישיות של מבקר הספרים, כמו גם 
דעותיו של הסופר והמו"ל: יהיו דעותיו בנושא פרסום 
יהיו ותהיה פרשנותו לדברי הרבי  וזהותו אשר  משיח 

ולמאורעות התקופה אשר תהיה. 

הגלויות  העובדות  אודות  ורק  אך  נסוב  הנוכחי  הדיון 
והידועות לכל - שיחותיו המוגהות של הרבי, ההקלטות 
האירועים  ההתרחשויות  גם  כמו  הוידיאו,  וצילומי 
מעובדות  בבירור.  מתועדים  הם  שאף  במחיצתו 
מו"לים  אותם  ומסתירים  מתכחשים  מתעלמים,  אלו, 

וסופרים - "המושכים בערלתם". 

• • •

כזו היא לדוגמא, מהדורתו המחודשת שהופיעה בשנים 
משיח  בענייני  הרבי  לתורת  ליקוט  לספר  האחרונות, 
את  בתוכו  וכלל  תשנ"ב  בשנת  לאור  שיצא  וגאולה 
קונטרס 'בית רבינו שבבבל' במלואו. במהדורה שנערכה 
מחדש "נחתכה" השיחה באמצעה - כדי להעלים מקהל 
הקוראים את העובדה כי 770 )בגימטריא 'בית משיח'( 
הוא 'בית רבינו שבבבל', מקומו של נשיא הדור - המשיח 

שבדור, שם יתגלה המקדש ומשם ישוב לירושלים. 

שנחתם  זה  קונטרס  יצא  בה  בתקופה  בזמנו,  ]כבר 
אותם  היו   - המדינות  לכל  ונשלח  המלך  בטבעת 
ל'כבוד  הרבה  שבדאגתם  ירושלמים",  "חב"דניקים 
המדרש  בבתי  להסתובב  שלוחים  שלחו  ליובאוויטש' 
להעלימם  הקונטרסים,  את  ולאסוף  הקודש  בעיר 
פניהם  מעיזים  הם  השנים,  בחלוף  והנה,  ולגונזם... 

 - שבדפוס  ב"דבר  גם  זו  התכחשות  לקבוע  ומנסים 
לדורי דורות" רח"ל...[ 

כזה הוא גם אותו ספר לילדים המתיימר להביא להם 
מעלים  אך  נפלאותיו,  בכל  ולשיח  הרבי  תולדות  את 
טעמו  שלא  רבן  בית  של  תינוקות  מאותם  לחלוטין 
טעם חטא - את הכרזת הרבי "הגיע זמן גאולתכם" את 
נבואתו העיקרית "הנה זה משיח בא", את "הדבר היחיד 
אירועי  כל  את  ובעצם,  השליחות"  בעבודת  שנותר 

ואווירת שנות הנפלאות במחיצת הרבי. 

כאלה הם גם ספרים נוספים מהוצאות שונות, הטוענים 
לכתר הביוגרפיה ותיעוד תולדותיו של הרבי, או לסיכום 
משנתו של הרבי ופעולותיו - תוך התעלמות מכוונת 
וגלויה ממטרתו העיקרית ומשנות השיא - תנש"א-ב - 

בהם הודיע לעם את 'בשורת הגאולה'. 

• • •

וכלשונם  ככתבם  הרבי  דברי  את  מביאים  היו  לו 
להם  מוסיפים  רק  כהווייתם,  העובדות  את  ומספרים 
פרשנות משלהם - היה נותר רק להתמודד ולהתעמת 
 - וההכחשה  ההתעלמות  בדרך  בחרו  הם  אך  מולה, 
לכסות ולהסתיר את "ערלתם" שלא יוכלו להבחין בה 
היו  שהם  כפי  ולעצבה  ההיסטוריה  את  לשכתב  כלל. 

רוצים שתתרחש. 

ספריהם,  כריכות  מאחורי  מסתתרים  עדיין  חלקם 
זאת  אמר  כבר  ומנהיגיהם  מדובריהם  שאחד  בזמן 
בו  שנים,  כמה  לפני  אמריקני  לעיתון  בראיון  בגלוי, 
קרא לעורכי שיחות הרבי "לערוך את השיחות מחדש, 
בהשמטת הקטעים שגרמו לחסידים להשתגע..." עפ"ל. 

זוהי מטרתם של הכתבות שיתפרסמו )החל מהגיליון 
הבא( במדור "ביקורת ספרים" זה - למחות ולהתריע 
של  הכיעור  תמונת  את  להציג  זו,  חמורה  תופעה  על 
בידי  ולעכב  למנוע  וההעלמה השיטתית.  ההתכחשות 
שצוטטו  מנהיגים  דברי  את  להגשים  אנשים,  אותם 

לעיל. 

לנווט את אור הזרקורים דווקא לאותם שטחים שאלו 
מנסים להחשיך. לגלות את האור כי טוב הוא למאכל 
הגאולה'  'בשורת  ואירועי  בשיחות   - לעיניים  ותאווה 

של הרבי מלך המשיח שליט"א. 

ביקורת ספרים
מ. פריד
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 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
◆

גיליונו הראשון של בטאון 'המלך' מוקדש
לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
להתגלותו המלאה והמושלמת תיכף ומיד ממש!

בזכות ביצוע עבודת "השליחות היחידה והעיקרית" על-ידי חסידיו ושלוחיו
המתכוננים ומכינים את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו
ומפיצים את בשורת הגאולה וזהות הגואל לכל אנשי הדור.

◆
לז״נ

הרה״ח הרה״ת ר׳ צבי הירש בן הרה״ח ר׳ בן ציון
נלב״ע ז״ך אלול ה׳תש״מ

מרת רבקה בת הרה״ח ר׳ צבי
נלב״ע כ״ט תמוז ה׳תשס״ב

שּפריצער
הרה"ח הרה"ת ר' יקותיאל דוב

בן הרה"ח הרה"ת ר' שניאור זלמן
נלב"ע י"ג ניסן ה'תשמ"ח

מרת בת שבע בת הרה"ח ר' יחיאל
נלב"ע ז' תמוז ה'תשע"ד

קלמנסון 
״והקיצו ורננו שוכני עפר״ והם בתוכם,

בהתגלות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א
תיכף ומיד ממש

נתרם ע״י הרה״ת ר׳ שמואל וזוגתו שטערנא שרה שיחיו שּפריצער
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סע אחרי לגאולה... 
כבישי ישראל מוכנים לדבר הבא - אופנועי הגאולה. מיזם הפרסום המקורי שהציף את נתיבי ארץ 
הקודש בחודשים האחרונים, הביא לתנופה חדשה והתרעננות מרגשת בתחום הפצת בשורת הגאולה 
וזהות הגואל לכל אנשי הדור. נוסף לגימיק הפרסומי העוצמתי והמוצלח, משמש האופנוע גם כבית 

חב"ד נייד, זמין ונגיש תמיד לכל יהודי.

וסיסמה  מפואר  השקה  ערב  מרהיב,  קליפ  עם  וממותגים,  מעוצבים  אופנועים  ב-11  שהתחיל  מה 
זמן קצר לחיל השינוע של פעילות משיח ברחובות הערים המרכזיות,  תוך  והתפתח  גדל   - כובשת 
כ-50 אופנועים כבר מפיצים את אור הגאולה, בדרך הישרה ובמסלול המהיר לקבלת פני משיח צדקנו 

- הרבי שליט"א מליובאוויטש. 

אמריקה איז ניט אנדערש!
הכרזתו ההיסטורית של הרבי הריי"צ ביום בואו, שהכריעה את גורל יהדות ארצות-

לפעילותם  הודות  עכשווית,  משמעות  מקבלת   - מחודשת  ולתנופה  להמשך  הברית 
הברוכה של קבוצת תמימים נמרצים מתלמידי ישיבת 'אוהלי-תורה' בשכונת המלך, 
המתמסרים בכל ליבם להגברת תודעת השליחות היחידה בין אנ"ש בארה"ב ובעולם 

ולהפצת בשורת הגאולה בקרב הקהל האמריקאי . 

האנגלית,  בשפה  וויקלי"  "משיח  שבועי  עלון  הפקת  הקבועות:  פעילויותיהם  בין 
באותו שם, רואה אור גם מגזין חודשי צבעוני ומהודר - הגדוש בכתבות ומאמרים מיוחדים בענייני משיח וגאולה. זאת לצד ארגון 
שיעורי לימוד גאומ"ש, כנסים ואירועים מיוחדים לחיזוק ההתקשרות והגברת החיות בנושא משיח.  ומהם יראו וכן יעשו - פעילות 

משיח בטהרתה. 

משיח - עוד מעשה קטן והוא כאן
זו סיסמתו של הקמפיין החדש לפרסום והסברת משיח בארץ הקודש, 
תנופת  את  פתחה  מכוננת  פעילים  אסיפת  תמוז.  ג'  לקראת  שהושק 
הערים  רחובות  מלאו  אז   - תמוז  בג'  לשיאה  שהגיעה  הפעילות, 
בשלטי חוצות, פוסטרים, מדבקות ודוכני פעילות שוקקים, במקביל 

הופצה חוברת ההסברה המהודרת. 

על מלאכת ההפקה, היוזמה והביצוע ניצח 'מרכז ההפצה - ממש' המופקד על תחום הפצת הבשורה בכל ימות השנה, ומספק לכל 
פעיל ושליח את כל חומרי ואביזרי הפרסום הנחוצים לו: החל בעלוני  החגים והמועדים, ערכות חנוכה, משלוחי מנות, הגדות 
לליל הסדר, כל הדרוש לתהלוכת ל"ג בעומר, שבועות וימי בין-המצרים. וכלה בכל שאר מוצרי ההפצה הכלליים - כולם חדורים 

בגלוי בשליחות היחידה.




