


השיחה של כ"ח ניסן ה'תנש"א, 'השיחה הידועה', 
פעלה זעזוע אצל כולנו, גם אצל אלו שלא נולדו... 
כולם מבינים שצריך להיות מצידנו איזה שהיא פעולה 
מיוחדת, ולא יכול להיות שזה ימשיך כמו שהיה עד אז. כולם 
הבינו את זה בשיחה הזאת, שהרבי שליט"א מלך המשיח רוצה 

משהו, שלא היה עד היום.

עד היום השיחה הזאת מהדהדת באוזניים, מיד לאחר מכן היו כל מיני 
כינוסים ואסיפות וועדים וכל מיני עניינים, אבל כמו שהרבי שליט"א מלך 
המשיח כל הזמן אומר, המעשה הוא העיקר, ולכן, בכל האסיפות והדברים האלה 
מסביב, כולן היו בשביל מטרה אחת: מה אנחנו עושים בפועל, איך אנחנו יכולים 

להביא את הדברים בפועל.

דיבר  בשבת שאחרי השיחה, בשבת פרשת שמיני, הרבי שליט"א מלך המשיח 
את  להביא  שהאחריות 
על  מוטלת  צדקנו  משיח 
כאלה  היו  ואחד,  אחד  כל 
שניסו להגיד, ביניהם הדוד 
גאנזבורג,  איצק'ע  ר'  שלי 
בהתוועדות  פה  שנעמד 
ואמר שהרבי רוצה שאנחנו 
אנחנו  משיח,  את  נביא 
יכולים להביא את משיח?! 
הרבי הוא צדיק, צדיק גוזר 
שהרבי  מקיים,  והקב"ה 
יגזור שמשיח יבוא עכשיו!



כנס פעילי משיח | 3

והרבי ענה בשיחה, יש את זה גם 
ענה  כביכול  במוגה באריכות, הרבי 
תשובה, שלא ינסו לחפש בשבילי עבודה 

חדשה, אני משתדל לעשות מה שאני יכול – ככה 
יחפשו  ושלא   – אמר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
ידע  אחד  שכל  אלא  לעשות,  צריך  אני  מה  בשבילי 
עליו,  מוטלת  צדקינו  משיח  את  להביא  שהאחריות 
זה  לעניין,  מחוץ  לא  אחד  ואף  וטף,  נשים  אנשים 
זה אמר הרבי מיד  ואחד ממש. את  שייך לכל אחד 
ביום  מכן,  לאחר  שיום  ומפורסם  השיחה,  למחרת 
ראשון, בחלוקת הדולרים, עברה שם אשה, והתחילה 
לבכות, "רבי, אנחנו ידענו כל הזמן שאתה מביא את 
הגאולה, אתה אומר עכשיו שאנחנו נביא? מה אנחנו 
כבר יכולים לעשות? והרבי ענה לה, בתקיפות כזאת, 
עכשיו  אומר  אני  אז  'רבאיי',  שאני  אומרת  את  אם 
כל  על  מוטלת  שהאחריות  אומר  ואני  לעשות,  מה 
אחד ואחד, והרבי הראה באצבע על כל אלו שעמדו 
בחלוקת דולרים מסביב, המשב"קים וכו', אתה ואתה 

ואתה, כל אחד ואחד ממש.

ניתב  הרבי  מצורע,  תזריע  בשבת  זה,  אחרי  שבת 
את הדברים. אז היה ווארט המפורסם שכולם חוזרים 
והמהירה  הקלה  הישרה  ש''הדרך  היום,  כל  עליו 
מבין כל דרכי התורה להביא התגלות וביאת המשיח 
בפועל ממש, היא על ידי לימוד ענייני גאולה ומשיח 
תורת  פה,   שבעל  תורה  שבכתב  תורה  בתורה, 
 – בתורתו  ובמיוחד  מיוחדת  ובהדגשה  החסידות, 
באותה  דורנו",  נשיא  של  שיחות  וליקוטי  מאמרים 
התוועדות הייתה את ההכרזה בפעם הראשונה לפני 
הרבי שליט"א מלך המשיח, שהתקבלה ברצון, שר' 
דוד נחשון הביא את הפסקי דין מארץ הקודש ועוד 
גם מפה והביאו את זה לרבי והרבי קיבל את זה מאד 
מאד בנחת רוח, וקרוב לסיום ההתוועדות הוא הכריז, 
הקודש,  מארץ  רבנים  של  דין  פסקי  והגיעו  שהיות 
שהרבי שליט"א הוא הוא מלך המשיח, אנו מקבלים 
יחי  בהכרזת  שליט"א  הרבי  של  מלכותו  את  עלינו 

אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

שליט"א  הרבי  מופיע(,  זה  במוגה  )גם  בשיחה  גם 
מלך המשיח דיבר על ההכרזה ששומעים בכל סדר 
השתלשלות, שהנה זה משיח מראה באצבעו ואומר 

זה 

ם  י א ר מ ו
זה  שהנה 

בא,  וכבר  בא,  משיח 
הראשונה,  בפעם  ובהתחלה 

הרבי  איך  ידעו  לא  נדהמו  כולם 
יגיב, אז ענו ככה בחלישות, פעם שניה 

ענו בקול גדול, ועבר בשלום, ופעם שלישית 
באמת שמעו את זה בכל סדר השתלשלות, ומאז 

מלכות  הדבר  התוועדויות,  של  סדרה  התחילה 
עד  חודשים   11 של  בתקופה  מאז  מכירים,  שאנחנו 
כ"ז אדר ה'תשנ"ב, סדרה מיוחדת של שיחות נפלאות 
ביותר, השיחות של ה"דבר מלכות", שיחות שאיתן 
'תורה  באוזנינו  שנשמע  עד  היום,  עד  חיים  אנחנו 

חדשה מאיתי תצא'.

המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  האלה  בשיחות 
מדבר כל הזמן על שני דברים: מצד אחד הביטחון 
נבואה  נבואה,  של  באופן  עד  הגמורים,  והוודאות 
גמור  למיטב שלא שייך בה שום שינוי, שהכל כבר 
במשיח  אלא  תלוי  הדבר  ואין  מוכן  כבר  והעולם 
לא  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שני,  ומצד  צדקינו; 
מפסיק במשך כל הזמן לדרוש מאיתנו, הדרישה של 
"עשו כל אשר ביכולתכם" לא נגמרה רק בכ"ח ניסן, 
ביחד עם הקביעה הברורה שאנחנו על סף הגאולה 
ממש, ומשיח כבר נמצא, ונמצאים בגילוי ונשאר רק 
תנועה אחת, וביחד עם כל זה הרבי כל הזמן מדגיש 
שהאחריות מוטלת על כל אחד ואחד, שהדבר היחיד 
משיח  פני  לקבל  זה  השליחות  בעבודת  שנשאר 

צדקינו, אבל האחריות היא על כל אחד ואחד.

להיוועץ  כדי  פה תלמידי התמימים  התכנסו  ולכן 
ולהתייעץ  שנעשו  הדברים  על  לדווח  עצה,  ולטכס 
מה עושים הלאה, כדי להביא את ההתגלות בפועל 

ממש.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



מגלה  המשיח  מלך  שליט"א  אחד מהדברים שהרבי 
לנו כיצד לחיות עם הגאולה בפועל ממש, עניין שעובר 
כחוט השני בהרבה משיחות ה'דבר מלכות', זה לחבר 
הפכים. בשיחת הדבר מלכות לש"פ וישב הרבי שליט"א 
מדינת  של  העניין  על  באריכות  מדבר  המשיח  מלך 
להתלבש  בנימוסיא',  הליך  לקרטא  ו'אזלא  צרפת, 
בלבושי המתברר – אם יהיה זמן אני אספר לכם איך 

עושים את זה ברמת אביב...

בשיחה אחרי זה, בש"פ ויגש, הרבי 'הופך את הקערה 
על פיה' – הרבי מדבר פתאום על המעלה של יהודה 
'לעשות חשבון'  יוסף בלי  יוסף, שיהודה הלך אל  על 

לגמרי, הוא ניגש בכל התוקף.

מלך  שליט"א  הרבי  בוישב  ביחד?  הולך  זה  איך 
המשיח אומר שצריך ללכת בלבושי המתברר, 'בדרכי 
נועם ובדרכי שלום', ובשיחה שלאחרי זה הרבי אומר 

שצריך ללכת בתוקף בלי להתחשב בעולם.

הנקודה היא פשוטה: אצלינו, בפנים, צריך להיות אש 
כמו אצל יהודה, לא להתחשב בשום דבר. לעומת זאת 
בצורה  לגשת  צריך  עניבה',  'ללבוש  צריך  בחיצוניות 

הכי 'דיפלומטית' באופן שיתקבל אצל הזולת.

שם  אביב,  מרמת  קטנה  דוגמא  לזה  להביא  אפשר 
קונה  שכאשר  כך  כדי  עד  'קרירות'  של  תנועה  ישנה 
מגיע לחנות – חנות בה אין הרבה קונים במהלך היום, 

 – מרכולתו  את  למכור  מאוד  רוצה  הבית  ובעל 
לקונה  להתייחס  במקום  המוכר, 

בפלאפון,  משחק 

ולא מראה שום התעניינות בקונה, אחרת הקונה פשוט 
ילך...

יש איזה סוחר יהלומים חב"דניק ברמת אביב, שכאשר 
מגיע אצלו מישהו לקנות יהלומים הוא מצביע על חלק 
מהיהלומים ואומר: "אלו לא למכירה", וכך הוא גורם 

לקונה לרצות ולקנות דווקא את היהלומים הללו.

כך צריך להיות גם אצלנות. בפנים – אש בוערת, אבל 
בחיצוניות להיות רגוע ו'דיפלומטי'.

הייתי  כאשר  אביב,  ברמת  שלי  השליחות  בתחילת 
רואה מיטשהו 'קרקפתא' הייתי 'מתנפל' עליו עד שהיה 
אני עוזב  כזה,  היום, כשאני פוגש אחד  מניח תפילין. 
אותו במנוחה והולך להניח תפילין לכל אלו שסביבו, 
שסביבו  רואה  שהוא  אחרי  ורק  השטח',  את  'מרכך 

מניחים עוד אנשים, אז הוא מסכים להניח גם כן.

אומר  המשיח  מלך  שליט"א  שהרבי  הדרך  זאת 
אבל  דתוהו",  "אורות  הסוף,  עד  ללכת   – בפנים  לנו. 

בחיצוניות שיהיה "כלים דתיקון" עד כמה שאפשר.

פוגשים  שכאשר  אומר  שהרבי  ידועה  שיחה  ישנה 
יהודי צריך דבר ראשון להגיד לו "משיח נאו", וכאשר 
נורמלי  כאדם  ומתנהג  שלבוש  שאדם  רואה  היהודי 

אומר לו "משיח נאו" – אזי זה מתקבל.

יש הרבה שלוחים, אני אל רוצה להביא פה דוגמאות 
אבל הרבה שלוחים שאני מכיר, רואים אצלם מסירות 

נפש ממש שהחיצוניות לא תפגע בפנימיות.

דוגמא נוספת לחיבור הפכים, זה ההוראה של הרבי 
שליט"א מלך המשיח שכל בית צריך להיות סניף של 
תומכי תמימים. תמים ו'בעלבית' זה שני הפכים גמורים, 

אבל הרבי בא ואומר שכל בית זה תומכי תמימים.

פמוטים  זוג  מהשכן  שלווה  הרשלה  על  סיפור  יש 
פשוטים, והחזיר לו אותם עם יחד זוג פמוטים קטנים 

לזוג  שנולדו  הגדול. בטענה  הפמוטים 
י  ר ח ביקש א הוא  מה  זמן 

פמוטים  זוג  לשאול 
וכשהגיע  מזהב, 
להחזירם  הזמן 
אמר לבעל הבית 
שהפמוטים מתו, 
בעל  כשתמה 
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יכולים  פמוטים  איך  הבית 
למות, אמר לו הרשלה שכאשר 

נולדו עוד זוג פמוטים הוא לא שאל 
כאלה שאלות...

תענוג  לנו  יש  שכאשר  היא  הנקודה 
אנחנו  כאשר  שאלות.  שואלים  לא  ממשהו, 

מקבלים את מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, 
אנחנו צריכים לעשות את זה עם 'תענוג' אישי שלנו, 

בלי לשאול שאלות. יש סיפור על חסיד אחד שהרבי 
ביקש ממנו לעשות דבר מה, והרבי שאל אותו אם 

הוא רוצה שיסביר לו למה הוא רוצה שיעשה כך, אז 
החסיד ענה שהוא לא רוצה הסברים, הוא רוצה לעשות 

את זה כי הרבי אמר!

הרבי מסביר בשיחה את ההבדל בין 'כי תבוא בקמת 
רעך' לבין 'כי תבוא בכרם רעך', שכאשר יהודי עובד 
את ה' 'בקמת רעך' – כמו בחיטה, מאכל שאין בו תענוג, 
אז זה פחות נעלה מאשר עבודה 'בכרם רעך' – שיהודי 
עובד את ה' עם תענוג פנימי זה מוריד שפע כזה נעלה 
כלים  אפילו  לך  יהיה  שלא   – תיתן'  לא  ש'בכליך  עד 

לקבל את השפע הזה.

סיימנו  שכבר  לאחר  עכשיו,  שלנו  העבודה  כלומר, 
את  לחבר  היא  העבודה  כעת  ה'דירה',  את  לבנות 
הדירה עם הדייר – לפעמים גם לאחר שסיימו לבנות 
דירה עדיין אי אפשר להיכנס אליה, בגלל שהיא אינה 
מקושטת וכו', והרבי שליט"א מלך המשיח אומר שזה 
תפקידן של נשי ובנות ישראל, לקשט את הדירה כדי 

שהקב"ה יוכל להיכנס אליה.

מנשי  להיות  זכה  שלא  מי  אלינו,  קשור  זה  ומה 
של  בעבודתן  שהמעלה  מסביר  הרבי  ישראל?  ובנות 
אף  על  מצוות  מקיימות  שהן  היא  ישראל  ובנות  נשי 
שלא נצטוו על כך, אלא מתוך תענוג מיוחד שיש להן 
בכך; כך היא גם העבודה שלנו היום, לאחר שנסתיימה 
ולא  תענוג,  מתוך  ה'  את  לעבוד   – הבירורים  עבודת 

מתוך הצורך בבירור העולם.

תורה  לקיים  בשביל  נפש  מסירות  צריך  היה  פעם 
ומצוות, אבל ב"ה היום אפשר לקיים מצוות מתוך כיף 

ו'תענוג', בלי מסירות נפש ורדיפות.

יש יהודי ברמת אביב שאמר לי פעם שאם לא היתה 

יהדות 
ה  י ה

ך  י ר צ
להמציא אותה...

הגדול  והחידוש 
 – בימינו  שיש  ביותר 

שיהיה תענוג בקבלת עול!

הרבי אומר שכיום, אחרי שיהודי 
עושה עבודתו לזמן מועט, הוא כבר 

הופך ל'שלהבת העולה מאליה' – שהוא 
עושה את המצווה מתוך תענוג ורצון עצמי, 

אומר  כך שהרבי  כדי  עד  הציווי,  רק מצד  ולא 
לחודש  מועט,  לזמן  טובה  החלטה  לקבל  שאפשר 

הוא  שאליה  התקופה  שעוברת  לאחר  אבל  וכדומה, 
התחייב – הוא כבר לא יכול להפסיק עם זה...

פעם קיבלתי החלטה טובה לנסוע במשך חודש כל 
יום ברכבת מצד אחד של תל אביב לצד השני ולהניח 
יכולתי  לא  החודש,  שעבר  אחרי  לנוסעים  תפילין 

להפסיק עם זה ואני עושה את זה עד היום.

אומר  הרמב"ם  להזכיר:  שרציתי  נוסף  דבר  ישנו 
שחלק מהפעולה של קבלת המלכות של מלך, מלבד 
כאשר  זה  העם,  ידי  על  המלכות  קבלת  של  הפעולה 

בונים למלך ארמון.

כמו  המלך,  בהמלכת  ישתתף  יהודי  שכל  עניין  יש 
שראינו לדוגמא בספר תורה של משיח, שהרבי שליט"א 
מלך המשיח אמר שמצד העניין היה אפשר לעשות את 



זה לבד, אבל בשביל לזכות כל אחד ואחד מבני ישראל, 
נתנו אפשרות לכולם להשתתף בזה. רואים את זה גם 
מלמעלה,  ירד  ומשוכלל  שבנוי  המקדש,  בית  בבניין 
אבל למרות זאת משאירים לנו את בניית השערים, כדי 

שגם לנו תהיה הזכות בזה.

זכינו שהרבי שליט"א מלך המשיח נתן לנו אפשרות 
כאשר  דיבור,  ידי  על  רק  לא  תהיה  המלכות  שקבלת 
מכיריזים יחי אדונינו, אלא גם על ידי פעולה גשמית, 
כאשר בונים לרבי שליט"א מלך המשיח ארמון גשמי 

בפועל ממש, ולהראות שהרבי הוא 'מלך' כפשוטו.

הוא  המלכות  בקבלת  שחסר  היחידי  הדבר  כיום, 
בניית הארמון לרבי שליט"א מלך המשיח, זכינו שהיתה 
כבר הנחת אבן הפינה כשהרבי שליט"א מלך המשיח 
'משתתף' בה על ידי שטרות הדולר ששלח לר' זושא 

ריבקין וההתעניינות בפרטי האירוע.

אפשר לומר ש'אני לא זושא ריבקין', ו'לא אני קיבלתי 
כל  אבל  המשיח',  מלך  שליט"א  מהרבי  ההוראה  את 
קיבלו  ברצון  'מלכותו  זה  המלכות  קבלת  של  העניין 
עליהם', שאנחנו מרצוננו היינו צריכים ליזום את בניית 

הארמון.

להיות  יכולים  שאנחנו  נפלאה  זכות  לנו  יש  כיום 
שותפים לעניין הזה של בניית הארמון, ומספיק שכל 
כדי שהעניין הזה  ה'אצבע הקטנה' שלו  יתן את  אחד 
יתבצע, מכיוון שההתקדמות – מלפני הקלעים ומאחורי 

הקלעים – היא עצומה.

נראה לי שמעולם לא היה בהיסטוריה שבניין שעוד 
אין לו אישורים אפילו, מכל תרומות וסיוע מכל רחבי 

העולם.

אפשר לומר שהארמון הוא כמו ה'עצי שיטים' ששתל 
יעקב במצרים, שמשך כל זמן הגלות ראו בני ישראל 
ייבנה  שאיתם  העצים  שאלו  והתעודדו  העצים  את 
המשכן; כך גם הארמון, שעוד בזמן הגלות אנו רואים 

שבונים את הארמון שבו יתגורר מלך המשיח.

גם בעניין הזה אנחנו רואים איך שהתמימים 
הכי  שמסייעים  אלו  הם 
הרבה, 

יתרמו אלף שעות  ובזמן האחרון התארגנו שתמימים 
לימוד לזכות כל אחד שיתרום לבניית הארמון. כמובן 
לתרומת  האחראים  אצל  להירשם  יכול  תמים  שכל 
ובני  הוריו  את  לשכנע  וגם  התורמים,  לזכות  שעות 

משפחתו שישתתפו גם הם בבניית הארמון.

איתו:  להתחיל  צריך  הייתי  בעצם  בעניין  ונסיים 
כשעוסקים בענייני גאולה ומשיח אפשר להגיע למצב 

של 'פרזות תשב ירושלים' – בלי הגבלות כלל,

הרבי  לבדו",  יעקב  "ויוותר  הפסוק  על  אומר  הרבי 
ל'פכים  היא  הכוונה  רש"י  של  הפירוש  את  מביא 
הקטנים', ופירוש נוסף מהמדרש שיעקב הגיע לדרגא 
גבוהה עד כדי כך, "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא", והרבי 
שואל איך שני הפירושים מסתדרים, מצד אחד "ונשגב 
ה' לבדו" ומצד שני 'פכים קטנים'? הרבי מסביר שזהו 
שני אופנים בלימוד חסידות: יש לימוד שהוא בשביל 
ויש  קטנים',  'פכים  ברוחניות,  הקשיים  על  להתגבר 
"ונשגב ה'  לימוד שהוא באופן של טעימה מהגאולה, 

לבדו ביום ההוא".

לתמים  נראה  שלפעמים  לתמימים,  גם  נוגע  וזה 
אבל  קטנים',  'פכים  זה  בזמן  בדיוק  ל'סדר'  שלהגיע 

האמת היא שזה "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא".

ואני  באוסטרליה,  בשליחות  הייתי  בחור  כשהייתי 
השליחות  הסדרים  על  ששמרתי  שבימים  משם  זוכר 
הצליחה למעלה מן המשוער, ובימים שלא – לא צריך 

להרחיב פה...

על  משפיע  זה  בבוקר  חסידות  לסדר  קמים  כאשר 
כל היום כולו, זה "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא", כאשר 
משכימים  שהתמימים  ורואים  בבוקר  ל-770  באים 
ל'סדר השכם' עוד לפני הסדר, זה "ונשגב ה' לבדו ביום 
ההוא", כי התמימים חיילי בית דוד הם אלו שמביאים 
את הניצחון, ותמים מתבטא בכך שהוא 'הנחת עצמותו' 

כאשר הוא מגיע לסדר בדיוק בזמן.

כאשר רוצים אמת לחיות משיח, זה מתבטא בפרטים 
גם בפרטים  הכללים, לא רק בפעולות הגדולות אלא 

הקטנים, וכך מביאים את ההתגלות בפועל ממש.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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אדונינו  יחי 
ורבינו  מורינו 
המשיח  מלך 

לעולם ועד!

כפי שאמר הרב 
מכיוון  גינזבורג, 
נמצאים  שאנו 
פעילי  בכנס 
והנושא  משיח 
פעילות  הוא 
ידי  על  היא  משיח  לפעילות  הדרך  במילא  משיח, 
לימוד ענייני גאולה ומשיח, ובמילא ידברו על זה 
עניין  על  אדבר  שאני  ביקשו  אבל  בהמשך,  בעז"ה 
שקשור בכינוס 'משיח בכיכר' שהיה השנה, וברוך 

ה' היה בהצלחה גדולה.

ידי  על  ונעשה  נפעל  בכיכר' השנה  'משיח  כינוס 
פעולה וכח של בנאדם אחד, שהלך ושכנע את הרב 
זמרוני ואת חברי האגודה למען הגאולה האמיתית 
אף  על  הכינוס,  את  זו  בשנה  גם  לערוך  והשלימה 
החובות  אף  ועל  שהיו,  והעיכובים  המניעות  כל 

העצומים שנותרו לאגודה מהכינוס הקודם.

כוחות  ומעניק  נותן  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
מבני  ואחד  אחד  ולכל  כאן,  שנמצאים  אלה  לכל 

'המכה  שהוא  האחד  להיות  ישראל, 
שפועל  זה  שהוא  האחד  להיות  בפטיש', 

היום  במוחש  ורואים  העניין,  כל  את  ועושה 
איך שבנאדם אחד יכול במעשה קטן שלו, להפוך 

את העולם כולו.

פעולות  גם  כמו  בכיכר,  משיח  של  הפעולה  גם 
אחרות שנעשו, רואים שבדור שלנו הרבי שליט"א 
מי  גם   – ואחד  כוחות לכל אחד  נותן  מלך המשיח 
שהוא יהודי פשוט, יהודי שאין לו מעלות מיוחדות, 
גם לו ניתנו הכוחות לפעול ולהפוך וליצור מהפכות 
בקנה מידה עולמי, עד למצב שבנאדם, בכח מעשה 

קטן שלו הופך את העולם כולו.

מלך  שליט"א  הרבי  דברי  של  המשמעות  וזה 
ה'תנש"א  ניסן  כ"ח  של  הידועה  בשיחה  המשיח 
"עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקינו 
שניים שלושה"  "אחד,  - שבכח של  בפועל ממש", 

להפוך את כל העולם כולו.

ויעוררו  יפעלו את פעולתם  ויהי רצון שהדברים 
בכל  והזעקה  הקריאה  תצא  ומכאן  ואתכם,  אותי 
של  וזהותו  מציאותו  את  לפרסם  כולו,  העולם 
הגואל, ולהביא כל אחד ואחד למלך המשיח, לקיים 
"יחי  כולנו:  יחד  ונכריז  הקדושות,  הוראותיו  את 

אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!".
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יחי 
ו  נ י נ ו ד א
ו  נ י ר ו מ
מלך  ורבינו 
המשיח לעולם ועד!

משנה  יותר  קצת  לפני 
ניס  בעיר  ב"ה  נישאתי 
שהחתונה  כמובן  שבצרפת. 
עם  גדול,  הכי  ב'שטורעם'  היתה 

הכרזת 'יחי אדונינו' ודגלי משיח.

בעיר הזו לא נהוג כל כך להתעסק בענייני 
וכדו',  התנגדות  לכך  אין  אמנם  וגאולה,  משיח 
אבל מכיוון שיש הטוענים שזה לא 'אופן המתקבל' 
לא מדברים על הנושא הזה כל כך. מכיוון שכן, החתונה 

הפכה לנושא שיחה בעיר.

אחת מנשות חב"ד בעיר עברה לאחר מכן לגור בארץ 
היא  החתונה  שקודם  לאישתי  אמרה  והיא  הקודש, 
לא הכירה את דגלי המשיח, וכעת משראתה אותם 
בחתונה היא שמה לב שהם נמצאים בכל מקום, 
אישה  שאותה  לכך  גרמה  גם  זו  ופעולה 
הגיעה לאחר מכן לכינוס 'משיח בכיכר' 
והחלה גם היא להיות פעילה בענייני 

משיח וגאולה.

גם במהלך החתונה, כאשר 
הקהל רקד 'יחי אדונינו', 
מאורחי  חלק  ניגשו 
לא'  החתונה 
מהשלוחים 
שם, שלא 

ביום-יום  מתעסק 
כדי  זהות משיח,  בפרסום 
השיר,  כוונת  מה  להתעניין 
באריכות  להם  הסביר  והלה 
שהרבי הוא מלך המשיח ושנמצאים 

כיום בימות המשיח.

מאז שאני מתגורר בניס אני גם מחלק ברחבי 
העיר את העלון 'שיחת הגאולה' בצרפתית, אותו 
עורך הרב פאשטער, ולא ידעתי בתחילה איך יגיבו 
לכך, אבל בפועל ראיתי איך שכולם קיבלו את העלון 

בשמחה.

ופגשנו  שם,  ברחוב  אשתי  עם  הלכתי  אחת  פעם 
יהודי מניו יורק שביקר בניס, כובן שמיד הסברתי לו 
נמצא  ששם   ,770 משיח  לבית  להגיע  מוכרח  שהוא 
על  שיחה  החלה  ומשם  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
ועל  הגלות,  של  האחרון  בדור  נמצאים  שאנחנו  כך 
חייו הנצחיים של מלך המשיח, ושגם כעת נמצא הרבי 

שליט"א מלך המשיח ב-770.

למד  שהוא  יהודי  אותו  לי  אמר  השיחה  בסיום 
סיפרו  הצעירותו בבית ספר חב"ד, אבל אף פעם לא 

להם שאנחנו עומדים בסיום הגלות ותחילת הגאולה.

וחילקתי  בפאריז,  'מבצעים'  שעשיתי  תקופה  היתה 
בצרפתית,  הגאולה'  'שיחת  עלון  את  כמובן  שם 
אמר  הדוכן  את  שפקדו  הקבועים  המיהודים  ואחד 
סף  על  עומדים  אנחנו  שאכן  הבין  לא  שבתחילה  לי 
העלון,  את  שבוע  מידי  שקרא  לאחר  אבל  הגאולה, 

הדבר חדר אצלו.

רואים את המוכנות של העולם לגאולה עד כדי כך, 
כבר  יודעים  הם  תפילין,  ליהודים  מניח  אני  שכאשר 

מעצמם להכריז יחי בסיום...

מכל זה רואים שגם כאשר הולכים למקומות שבהם 
לא מתעסקים כל כך בפרסום משיח, ולעורר על העניין 
מקום  באותו  שפועלים  אלו  גם  וכך  להתבייש,  מבלי 
וזהות  הגאולה  בשורת  את  מעצמם  לפרסם  יתעוררו 

הגואל, מכיוון שהעולם כבר מוכן לגאולה.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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אדונינו  יחי 
מלך  ורבינו  מורינו 
המשיח לעולם ועד!

'פעילי  נקרא  הכינוס 
בפעילות  ועוסק  משיח', 

וגאולה,  משיח  בענייני 
קצת  לספר  רציתי  כן  על  ואשר 

בראשון  מהישיבה  שנעשית  הפעילות  לציון:על 

כיום  שניאורסון,  שניאור  הרב  פה  דיבר  מקודם 
נהוג אצל הרבה מהתמימים לחזור שיחה של הרבי 
באוטובוסים,  הנסיעה  בעת  המשיח  מלך  שליט"א 
יוצאים  כאשר  גם  בישיבה  נהוג  האחרונה  בשנה 
וכדו',  משהו  לרכוש  כדי  ההפסקות  בעת  מהישיבה 

לחזור שיחה בעת הנסיעה.

הרב  התמימים  אצל  החדיר  הזה  העניין  את 
שניאורסון, שבזכות המסירות נפש שלו שלא מתפעל 
מהעולם וחוזר שיחה בכל מקום בו הוא נמצא. כאשר 
ממש  שחי  שניאורסון,  הרב  כמו  כזה  יהודי  רואים 
כבר בימות המשיח, זה גורם גם לנו לקנאות ולרצות 

לעשות את זה גם כן...

כבר שנים רבות שבישיבה בצפת פועל בית חב"ד 
בהילולות, בו נוסעים התמימים להילולות הצדיקים 
לרבי  יהודים  ומקשרים  הצפון  ברחבי  השונות 
באגרות  הכתיבה  באמצעות  המשיח  מלך  שליט"א 

הקודש. 

באיזור  המתקיימות  רבות  שבהילולות  כיוון 
המרכז התמימים מצפת לא מגיעים, החלטנו בשנה 
דומה  חב"ד  בית  ולהקים  יוזמה  לקחת  האחרונה 

בישיבה בראשון לציון.

למשל,  העניין.  כל  עם  ונפלאות  ניסים  היה  ב"ה 
הדוכן,  בשביל  ושולחנות  כיסאות  צריכים  היינו 
ממקום  הכיסאות  הגיעו  ניסים  בניסי  פעם  ובכל 
אחר... פעם מבית חב"ד סמוך, פעם מיהודי מסוים 
המתפלל מידי יום בישיבה, אבל בכל הילולא מצאנו 

בסופו של דבר.

פעולה  שבכל  היא  תמים,  של  העיקרית  הנקודה 

קטנה  הכי 
ת  י מ ו י מ ו י ו

להכניס  אפשר 
אתה  משיח.  פעילות 

אופניים?  על  נוסע 
אתה  דגל!  עליהם  תשים 

את  תנצל  ברחוב?  הולך 
אתה  מדבקה!  תדביק  ההזדמנות, 

נוסע באוטובוס? תחלק כרטיסי משיח, 
תחזור שיחה!

יש עניין שהחל לאחרונה בארץ, לצאת לרחוב 
'התוועדות  ולהתחיל  וכיסאות,  שולחנות  כמה  עם 

ציונה,  בנס  פעמים  מספר  זה  את  עשיתי  רחוב'! 
ואנשים רבים התיישבו והיתה התוועדות פעילה.

בהתחלה יש דברים שנשמעים קצת 'מפחיד', אבל 
אחרי שעושים את זה פעם או פעמיים, מתחילים 

להתרגל שזה הדבר הפשוט ביותר.

הרבי  של  שליח  הוא  מאיתנו  אחד  כל 
שליט"א מלך המשיח למקום שבו הוא 

בכל  לפעול  צריכים  ושם  נמצא, 
האמצעים.

מורינו  אדונינו  יחי 
המשיח  מלך  ורבינו 

לעולם ועד!







לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר

•

לז"נ
הרה"ח הרה"ת ר' צבי הירש בן הרה"ח ר' בן ציון ע"ה

נלב"ע ז"ך אלול ה'תש"מ
ומרת רבקה בת הרה"ח ר' צבי ע"ה

נלב"ע כ"ט תמוז ה'תשס"ב
שפריצער

נתרם ע"י בנם - יבלח"ט - הרה"ת ר' שמואל שי' 
שפריצער וב"ב

•

לזכות
תלמידי התמימים חיילי בית דוד
וכל פעילי משיח ברחבי תבל

העומדים ראשונה במלחמה לפעול גילוי משיח 
צדקינו בפועל ממש!

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


