
לזעוק! לדרוש! להתחנן!
בוקר, השמש זורחת על פני העולם. ראשונות התלמידות כבר מגיעות לבית הספר. 
מפה ושם צצים להם פתקים. לא לשווא החליטו לחלק פתקים בסתם יום של חול, לא 

לחינם החליטה אי מי לפתוח במסע תעמולה נרחב.

ליציאה למבצע מצה...  לא, זה לא מבצע לימוד הפעם, גם לא קריאה להתגייסות 
מדובר כאן בנושא הכי פנימי ורציני שיכול להיות – קבלת פני משיח צדקנו בפועל 

ממש!

כל בחורה  חסידית באשר היא, בהתקרב יום כ"ז אדר, צריך לזוע אצלה משהו בנפש. 
כלה קיץ, עבר חורף, ואנחנו עוד לא נושענו. עוד שנה חלפה עברה, עוד דף התרומם 

בלוח השנה, ועדיין לא זכינו לראות את מלכנו!

התביעה והזעקה הפנימית, מוכרחת לפרוץ ממעמקי ליבו של כל אחד ואחת – עד 
מתי?!

הלב קרוע ונקרע, רובנו לא זכינו לראות את הרבי בעיניים הגשמיות שלנו, הגלות 
ואנחנו  מעינינו,  ומסתתר  נעלם  האהוב  רוענו  אבינו,  ליום,  מיום  ומתארכת  הולכת 
יותר, מוכרחים לפעול את  משוועים ומייחלים לגאולה. המצב לא יכול להימשך כך 

ההתגלות.

יכול  לא  הזה  מאתנו שהמצב  ואחת  אחד  לכל  ברור  להיות  צריך  באדר.  ז"ך  היום 
להימשך. דלאי גלות. אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום בשתיקה, זהן יום שמזכיר 
לנו את הגלות המרה  יום שמזכיר  זה  לנו שאנחנו מוכרחים לפעול את ההתגלות, 
להפציר  ולהתחנן,  לתבוע  ולדרוש,  לזעוק  אותנו  ומעורר  נמצאים,  אנחנו  שבה 

ולהעתיר – רעבע! תתגלה!

כ"ז באדר, התאריך הזה צריך לסחוף את כולנו לגל של פעולות ומעשים. נחשול של 
ולתבוע  לזעוק  ליבנו,  במעמקי  הבוער  הרגש  את  לעורר  ותחינה,  דרישה  ציפייה 

ממעמקי נפשנו: "סבלנו מרורים! מוכרחים גאולה!"

להזיע  להשקיע,  משהו!  לעשות  מוכרחה  הזה,  הדף  את  כעת  שקוראת  זו  את,   
ולהתמסר לרבי שליט"א.

לא רק רצון כללי שהגאולה תבוא, לא רק הסכמה וברכה לפעולות שנעשות, עליך 
לשורה  להצטרף  ההתגלות.  את  שתפעל  למערכה  להצטרף  פעיל,  חלק  להיות 

הראשונה.

זה לא מצתמצם לפעולה בודדת. זה צריך לכלול את כל היום שלנו! מה'מודה אני' 
ועד הקריאת שמע שעל המיטה. להתמסר להוראות של הרבי. להתנהג כפי רצונו 

הקדוש, לבקש לזעוק ולתבוע ממעמקי נפשנו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו ממלך המשיח לעולם ועד!

כל מאורע עמו הוא בהסכמתו
וגודל העילוי שנתחדש ע"י המאסר דווקא מובן מהמבואר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר 
בנוגע  גם  מובן  דמזה  הזקן,  דאדמו"ר  להמאסר  (בנוגע  תרצ"ג]  כסלו  כ'  [ליל 
להמאסר דאדמו"ר האמצעי) שהמאסר היה בהסכמתו, כי כל צדיק וצדיק הוא מושל 
ושולט על כל הענינים הגשמיים שלו, וכל מאורע עמו הוא בהסכמתו.  (ספר המאמרים 

מלוקט ח"א עמ' תט"ז)

בעל הבית על הטבע
צריכים רק אמונה בשלמות שאין נפקא מינה בין קודם לעכשיו, וצריכים לבצע את 
השליחות. רואים בעיני בשר, שאלה שעמדו בתנועה זו שלא חשבו מה צריך להיות 

וידעו שהולכים בשליחותו של נשיא הדור – שהוא בעל הבית על  ע"פ טבע היות 
הטבע – היתה להם הצלחה מרובה. צריכים את ההחלטה הגמורה שכאשר קשורים 

לרבי אין לטבע שום דעה שם. (תרגום משיחות קודש ח"ד עמ' 171)

בשנותיו האחרונות של הצ"צ, היה חלה וחלוש מאד, והיה שוכב במיטתו ולא יכול היה 
לקום בעצמו, וכשנצרך לו איזה ספר, היה קורא למשרתו ר' חיים בער שהיה בחדר 
הסמוך לחדרו, והיה מגיש לו הספר מארגזי הספרים שהיה בחדרו. פעם אחת בלילה, 
החליט ר' חיים דוב בדעתו שכשיקרא לו הצ"צ יעשה את עצו כישן ואינו שומע, ויראה 

מה יעשה הצ"צ. 

כעבור איזה שעות קרא אותו הצ"צ מחדרו: חיים בער, חיים בער, אבל הוא לא ענה 

לו, ושמע ר' חיים בער איך שהצ"צ התחיל לנגן את הניגון של ד' בבות בדביקות 

(שמועות  וניגש לארגז ולקח ספר ושכב על מיטתו.  ואח"כ קם ממיטתו בעצמו 
וסיפורים חלק ב)
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