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2  MOSHIACH SEUDAH 

Rashi (Bereishis 49:1) quotes from Chazal that when Yaakov Avinu 
wished to reveal the keitz to his sons, the shechinah left him and 
he was unable to do so. Instead, he continued with the words, 
“Gather and listen, sons of Yaakov.”

One of the great Chassidic masters explained as follows:

Although Yaakov was not given permission to reveal when Moshiach 
would come, he was determined to help his children bring the geulah. 
Therefore, he said to them, “You will be living in a time of great 
concealment. The way to overcome any obstacle that comes your way is 
through gathering together and farbrenging. Through uniting with each 
other, you will be able to hear what I wanted to tell you and bring the 
geulah.”

This Acharon Shel Pesach, as we remain in our homes, let us realize that 
we have a unique opportunity to farbreng and unite with our family and 
celebrate Seudas Moshiach with them.

To assist in bringing a Moshiach’dike discussion to the table, we present 
here excerpts of the Rebbe’s farbrengen of Acharon Shel Pesach 5743, 
discussing why we don’t say Shehecheyanu on Acharon Shel Pesach, and 
the connection to Moshiach. The excerpts are accompanied by a summary 
of the points the Rebbe discusses, some points to ponder, and practical 
applications.

When learning the farbrengen with your family, please have in mind that 
all those in need of a refuah shleimah should merit a complete and speedy 
recovery, particularly Chaim Shneur Zalman Yehudah ben Hinda Yocheved. 
Since his life is dedicated to pairing up chavrusas to study together, we 
suggest you connect with someone you know and set up a time to study.

It is our hope that even before this booklet goes to print we will be 
zocheh to the hisgalus of Moshiach Tzidkeinu, and we will all celebrate 
Seudas Moshiach with the Rebbe, as we call out together: 
”שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה!“ 
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 ■  Chazal tell us that “Maalin bakodesh 
– in matters of holiness, we constantly 
increase.” Based on this we must say 
that despite the greatness of the first 
days of Pesach, the last days of Pesach 
are even greater.

 ■  The first days of Pesach are associated 
with the geulah from Mitzrayim, while 
the last days of Pesach are connected 
to the geulah from this golus. Since the 
present geulah is much greater than 

the geulah from Mitzrayim, the last days 
of Pesach are much greater than the 
first days of Pesach.

 ■  Acharon Shel Pesach in particular is 
connected to the geulah with Moshiach 
(even more than Shvi’i Shel Pesach): (1) 
the haftorah discusses Moshiach; (2) 
we eat Seudas Moshiach. It follows that 
Acharon Shel Pesach is even greater 
than Shvi’i Shel Pesach.

האחרון של כל ימי הפסח דשנה זו. וע”פ הכלל ד״מעלין  ״אחרון של פסח״ הוא - כשמו - היום 
בקודש״ )אפילו בנגלה דתורה, ועאכו”כ ע״פ הדרוש והרמז והסוד כו׳( - מובן, שהיום האחרון 
מיום  בקודש״  ״מעלין  עצמם  הפסח  שבימי  מכיון  הפסח,  ימי  משאר  יותר  נעלה  הוא  פסח  של 
ביום   - בימי הפסח דשנת תשמ״ג היא  יכולים להגיע  נעלית שאלי׳  ליום. כלומר, שהדרגא הכי 

זה, אחרון של פסח.

ומזה מובן גודל ההפלאה והעילוי דאחרון של פסח - שהוא נעלה יותר משאר ימי הפסח, כולל - 
הימים הראשונים דחג הפסח, למרות העילוי וההפלאה שיש בימים הראשונים דחג הפסח.

ביותר  מודגש  הפסח,  דחג  הראשונים  דימים  וההפלאה  העילוי  את  לבאר  שמרבים  ככל  ולכן, 
הראשונים  מהימים  אפילו  יותר  נעלה  שהוא  מכיון   - פסח  של  דאחרון  וההפלאה  העילוי  גודל 

דחג הפסח... 

דפסח  הראשונים  ימים  לגבי  ואחש״פ(  )שש״פ  דפסח  האחרונים  דימים  שהעילוי   - כך  כדי  ועד 
הגאולה  כנגד  הם  דפסח  הראשונים  שימים  בכ״מ  כמבואר   - לגמרי  ערוך  שבאין  באופן  הוא 
ממצרים, והימים האחרונים דפסח הם כנגד הגאולה העתידה, והרי העילוי דגאולה העתידה 

לגבי הגאולה ממצרים הוא באופן שבאין ערוך כלל. 

ובימים האחרונים דפסח גופא ישנו עילוי מיוחד באחרון של פסח על שביעי של פסח )כמבואר 
ביום  הנה   - א׳  יום  רק  שישנו  ישראל  בארץ  ואפילו  בפ״ע,  ענינים  ב׳  הם  ואחש״פ  ששש״פ  בכ״מ 
זה גופא ישנם ב׳ ענינים(, כמובן מהכלל ד״מעלין בקודש״, ועד שזהו עילוי שבאין ערוך, היינו, 
של  ״סעודתו  גם  ולכן  דאחש״פ,  בהפטרה  כמודגש   - משיח  עם  במיוחד  קשור  פסח  של  שאחרון 

משיח״ היא באחרון של פסח דוקא.

ימי  שאר  מכל  יותר  נעלה  זה  שיום   - פסח  של  דאחרון  והעילוי  ההפלאה  גודל  מובן  זה  ומכל 
הפסח, כולל ימים הראשונים דחג הפסח, ואפילו - יותר משביעי של פסח.
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ביאור העילוי דימים האחרונים דפסח )ובפרט אחרון של פסח( - יובן בהקדים עניין תמוה:

למרות גודל העילוי דימים האחרונים לגבי ימים הראשונים )ועד לעילוי שבאין ערוך כו׳( - אין 
מברכים ״שהחיינו״ בימים האחרונים. וכמה טעמים בדבר וכו׳, ומהם - שימים האחרונים דפסח 
הם כנגד הגאולה העתידה, ולכן, בזמן הגלות אין יכולים לברך ״שהחיינו״ על הגאולה העתידה 
- כל זמן שלא זכינו לגאולה זו בפועל ממש, כי ברכת ״שהחיינו״ היא על דבר שהוא בגלוי דווקא.

והנה, אע״פ שאין מברכים ״שהחיינו״ בימים האחרונים דפסח - מצינו דבר פלא בהנהגת רבותינו 
נשיאינו, שבימים האחרונים דפסח היו מדברים אודות העניין דאמירת ״שהחיינו״, לבאר מדוע 

אין אומרים ״שהחיינו״ בימים האחרונים דפסח, וכיו״ב...

הטעם שאין אומרים ״שהחיינו״ בימים האחרונים דפסח הוא - מפני שכל זמן שנמצאים עדיין 
שהדיבור  ונמצא,  העתידה.  הגאולה  עם  הקשור  עניין  על  ״שהחיינו״  לברך  אפשר  אי  בגלות, 
הגאולה  על  ״שהחיינו״  לברך  יכולים  אין  זה  ומשום  בגלות,  עדיין  )שנמצאים  זה  עניין  אודות 

העתידה( - מבטא ומעורר את התשוקה והצפי׳ לגאולה העתידה.

יכולים  לא  הגלות  )שבזמן  דשהחיינו  העניין  אודות  מדברים  היו  נשיאינו  שרבותינו  מה  וזהו 
עדיין לברך שהחיינו על הגאולה העתידה( כדי לעורר ולהדגיש את התשוקה והצפייה לגאולה 

העתידה, ועי״ז ״במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא״.

דשבירת הגלות, כי: תשוקה  - יש בה גם העניין  ונוסף לזה: התשוקה והצפי’ לגאולה העתידה 
זאת מבטאת את הכאב דבנ״י על עניין הגלות, והרגש הכאב דהגלות - הרי זה השבירה שלו. ועי״ז 
הבלתי  העניינים  )ככל  היא  דהגלות  הכוונה  תכלית   - כי  הגלות,  שבעניין  הכוונה  נשלמת  גופא 

רצויים( כדי לשבור את הגלות, ״שבירתן זוהי תקנתן״, כנ״ל.

 ■  On the last two days of Pesach, we 
don’t say Shehecheyanu. Why? Because 
Shehecheyanu is only said when we 
have something tangible that gives us 
joy (e.g., a new fruit). Since these two 
days are connected to Moshiach, and 
Moshiach is not actually here yet, we 
can’t say Shehecheyanu.

 ■  Although we don’t say Shehecheyanu, 
the Rebbeim would make a point 
of talking about Shehecheyanu and 
explaining why we don’t say it. 

 ■  Why would they do this? The 
Rebbeim wanted to inspire us to want 
Moshiach. They therefore made a 
point of explaining why we can’t say 
Shehecheyanu (because Moshiach isn’t 
actually here yet), to awaken within us a 
strong desire for Moshiach.

 ■  Through being pained about golus, 
we break the golus. In fact, this is 
why Hashem created golus in the first 
place—so that we should break it by 
being pained about it and wanting 
Moshiach.



5  MOSHIACH SEUDAH 

ועל פי זה מובן גודל העילוי דימים האחרונים של פסח - אשר לא זו בלבד שימים אלו הם כנגד 
הגאולה העתידה, אלא עוד זאת, שבהם מבטלים ושוברים את כללות עניין הגלות, ע״י התשוקה 
כו׳(,  והצפי’ לגאולה העתידה )המודגשת בזה שמדברים אודות הטעם שאין אומרים שהחיינו 

ועי״ז מגלים את תכלית הכוונה שבכללות עניין הגלות - שבירתן זוהי תקנתן.

האמור לעיל מובן גם ליהודי פשוט:

בימים  עילוי  שישנו  לומר  בהכרח  בקודש״  ד״מעלין  הכלל  שמצד  פשוט  ליהודי  מסבירים  כאשר 
שדווקא  היתכן  ביותר:  חזקה  שאלה  אצלו  מתעוררת   - הפסח  ימי  שאר  לגבי  דפסח  האחרונים 
- לא צריך להיות  בימים האחרונים דפסח אין מברכים ״שהחיינו״ )כפי שיודע גם יהודי פשוט 

״למדן״ כדי לדעת שבימים האחרונים דפסח  אין מברכים שהחיינו(?!

אומרים  בשבועות  שהחיינו:  בו  אומרים  שאין  היחידי  היו״ט  שזהו   - ושואל  ממשיך   - ובפרט 
״שהחיינו״ גם ביום הראשון וגם ביום השני, בסוכות אומרים ״שהחיינו״ גם בימים הראשונים 

וגם בימים האחרונים )שמע״צ ושמח״ת(, ורק בימים האחרונים דפסח אין אומרים ״שהחיינו״!

ועל זה אומרים לו: מה שאין מברכים ״שהחיינו״ בימים האחרונים דפסח, הרי זה - כדי שאתה 
תשאל מהו טעם הדבר ]ע״ד ובדוגמת השינויים שעושים בלילות הסדר )בימים הראשונים( כדי 
להתמי’ התינוקות שישאלו על שינויים אלו[, ואז יסבירו לך שזהו מפני שנמצאים עדיין בזמן 
הגלות, ומשום זה אי אפשר לברך  ״שהחיינו״ על הגאולה העתידה, ועי״ז תתעורר בתשוקה וצפי’ 

גדולה ביותר אל הגאולה העתידה!...

- נפעל כבר העניין דגאולה העתידה גם כאשר נמצאים  וע״י התשוקה והצפי’ לגאולה העתידה 
עדיין בזמן הגלות, כאמור לעיל - שבמקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא!

ואם יבוא מישהו ויטען שהוא אינו מרגיש זאת - הרי ידוע הפתגם שמחשבתו של ה״סוס״ ו״בעל 
העגלה״ כו׳ אינה פועלת שינוי במציאות הדבר!

- הנפש והחיות  - והוא העיקר: גם יהודי פשוט שבפשוטים יודע שעיקרו של כל דבר הוא  ועוד 
והאמונה  הייחוד  בשער  )כמבואר  ודומם  בצומח  ואפילו  חיים,  בעלי  אצל  הן  שבו,  הרוחנית 

 ■  This idea demonstrates the greatness of 
the last days of Pesach, when we have 
the ability to break the golus, through 
strengthening our desire for Moshiach. 

 ■  This is why we don’t say Shehecheyanu 
on the last days of Pesach, unlike every 
other Yom Tov—so that we should want 
Moshiach to be here in a tangible way.

 ■  The Baal Shem Tov teaches us that a 
person is where he wants to be. If we 
truly want Moshiach, we will have the 
geulah with us, even when we are still 
in golus.

 ■  Even if we don’t feel that way, it doesn’t 
change the facts. Furthermore, our main 
metzius is our neshamah, and when we 
want and think about the geulah, our 
neshamah experiences geulah.
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כמה  אחת  ועל  רוחנית”(,  וחיות  נפש  בחינת  יש  ממש..  בדומם  ש”גם  האריז״ל  מ”ש  בתחלתו 
מובן,  העיקר,  היא  שבו  שהנשמה  ומכיון  בנ״י.  אצל  גופא-  המדבר  ובמין  המדבר,  במין  וכמה 
לגאולה  והצפי’  וההתבוננות  המחשבה  ע״י  גאולה,  של  במצב  נמצאת  שנשמתו   - הוא  שהעיקר 

העתידה.

אבל אעפ״כ, מכיון שרוצים לקשר זאת גם עם הגוף הגשמי - לכן, מבטאים את התשוקה והצפי’ 
לגאולה העתידה גם ע״י הדיבור בפה הגשמי.

ועניין זה מודגש באחרון של פסח עוד יותר מאשר בשביעי של פסח - מכיון שבאחש״פ מקשרים 
מעשה  של  עניין  עם  גם  אלא  הדיבור,  עניין  עם  רק  לא  העתידה  לגאולה  והצפי’  התשוקה  את 

בפועל - אכילת סעודה גשמית, ״סעודתו של משיח״.

ממש,  בפועל  העתידה  לגאולה  ממש  בקרוב  נזכה   - העתידה  הגאולה  אודות  שמהדיבור  ויה״ר 
והפעולה הגשמית ד”סעודתו של משיח” - תהי’ באופן ד”פעולה נמשכת”, היינו, שמזה יומשך 
כללות עניין הגאולה ע״י משיח צדקנו, ולא לאחרי משך זמן, כי אם בשעתא חדא וברגעא חדא, 

ברגע כמימרא. ובפשטות - שזוכים תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו.

ואע״פ שאליהו הנביא עדיין לא בא לבשר אודות הגאולה - הרי דובר כמ״פ אודות פס״ד הרמב״ם 
שאין כל הכרח שאליהו הנביא יבוא לפני משיח צדקנו:

בסוף הל’ מלכים )פי”ב ה”ב( כותב הרמב”ם: “יראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחלת ימות 
אנכי  הנה  שנאמר   .. נביא  יעמוד  ומגוג  גוג  מלחמת  ושקודם  ומגוג,  גוג  מלחמת  תהי’  המשיח 
שולח לכם את אליהו גו’ “, היינו, שלדעת הרמב”ם יבוא אליהו הנביא בתחלת ימות המשיח - 

לאחרי ביאת משיח צדקינו.

בוא  לפני  לבוא  יכול  הי’  כיצד  הוא  יתרץ  צדקינו  משיח  יבוא  שכאשר  לומר  צריך  אין   - ועפ”ז 
אליהו הנביא - כי לדעת הרמב”ם קושיא מעיקרא ליתא.

ויה”ר - כאמור - שמהדיבור בכל ענינים אלו נזכה בקרוב ממש לקיום כל ענינים אלו בפועל ממש 
- ביאת משיח צדקינו בפועל ובגלוי.

משיחת אחרון של פסח ה’תשמ”ג

 ■  However, we don’t want just our neshamah 
to experience the geulah; we want our 
body to experience it too. So we therefore 
express our desire for Moshiach verbally, and 
furthermore—we express it in action, through 
eating Seudas Moshiach.

 ■  May we go from Seudas Moshiach directly 
and immediately to the geulah with Moshiach!

 ■  How can Moshiach come right 
now, if Eliyahu Hanavi didn’t 
come yet and tell us that 
Moshiach is coming?

 ■  According to the Rambam, 
Moshiach will come first, 
followed by Eliyahu Hanavi, so 
Moshiach can come immediately!
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POINTS TO PONDER 
 ■ What makes Acharon Shel Pesach so special?

 ■  Is the fact that we don’t say Shehecheyanu on 
the last days of Pesach something negative or 
positive?

 ■  How does being pained about golus break the 
golus?

 ■  What does it mean that through wanting 
Moshiach, we have the geulah even when we 
are still in golus?

PRACTICAL SUMMARY
 ■  On the last two days of Pesach we don’t say 

Shehecheyanu. However, through discussing 
the reason for this and realizing that we can’t 
say it because Moshiach is not here yet, our 
pain of golus becomes deeper, and our desire 
for Moshiach becomes stronger. This itself 
breaks the golus.

 ■  Through wanting Moshiach, we have the 
geulah with us, even when we are still in golus. 
Even if we don’t feel that this is so, the facts 
don’t change, and our neshamah—which is our 
main metzius—experiences geulah.

 ■  In order for our body as well to experience 
geulah, we should express our desire for 
Moshiach verbally, and also in action—through 
eating Seudas Moshiach.



8  MOSHIACH SEUDAH 

To accommodate the increasing 
number of students in Tomchei 
Tmimim, it was necessary to build 
a large beis hamidrash. The Rebbe 

Rashab chose the lot where the house of his 
grandfather, the Rebbe the Tzemach Tzedek, 
used to stand as the site of the new building.1 In 
5666 (1906) the new zal (study hall) was 
finally completed, and that Pesach all the 
students ate in the yeshiva.

On the first night of Pesach, before the Rebbe 
went to his own seder, he entered the yeshiva 
and observed the seder of the students. On 
the seventh day of Pesach, his son advised 
the bochurim who were responsible for taking 
care of the meals to invite his father the Rebbe 
for the final meal on the last day of Pesach.2 To 
their delight, the Rebbe accepted the invitation, 
and he joined the meal together with the entire 
staff.

1  The Tzemach Tzedek wrote in his will that no one should live 
in his house after his passing. Therefore, after the house burned 
in a fire, no house was built on that spot. Since the zal was a 
house of learning and not a personal residence, building it 
would not be in contradiction to the Tzemach Tzedek’s will. 
However, to ensure that no one would try to convert it into a 
house, it was built without a heating system.

2  This is how it is recorded in Divrei Yemei HaTmimim. 
However, in Sefer HaSichos 5701 (p. 105), the Frierdiker 
Rebbe notes that on the first night of Pesach, when his father 
went to see the seder that was set up for the bochurim, he 
stated that he would join them for the last meal of Yom Tov.

At that time, the Rebbe explained publically 
for the first time the significance of the 
last day of Pesach. He explained that the 
celebration of this day is in honor of the 
redemption from this final golus, and He 
publicized the fact that the Baal Shem Tov 
would eat a third meal on the last day of 
Pesach called seudas Moshiach. Therefore, just 
as we drink four cups of wine at the seder to 
commemorate the redemption from Mitzrayim 
(Egypt), we should drink four cups at 
the seudah of Moshiach in anticipation of the 
final redemption.

In numerous sichos the Rebbe explained 
various aspects relating to Seudas Moshiach. 
We will mention a few of them here:

Q . One of the foundations of Yiddishkeit is to 
believe in the coming of Moshiach every day. 
How is this meal different than the belief in 
Moshiach we have each day?

A. While the belief in Moshiach’s coming is 
one of the Rambam’s thirteen principles of 
faith, faith does not always become one with a 
person. As the Gemora states, even as a thief is 
about to rob, he requests from Hashem to help 
him succeed in his work. If he has faith in the 
Creator, why is he going against His express 
instruction? The answer is that his faith didn’t 
permeate him.
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Through eating matzah, which exemplifies 
faith,3 during this meal, the Baal Shem Tov set 
out to make this faith part and parcel of us.

Q . What is the connection of the coming of 
Moshiach specifically to the last day of Pesach?

A. While the entire Yom Tov of Pesach signifies 
the ultimate redemption, there is something 
unique about the final day of Pesach. The 
haftorah of that day speaks about Chizkiyahu, 
who had complete faith in Hashem and stated 
that no one should leave their learning, as 
Hashem would fight their enemies.

However, certain parts of the haftorah were not 
yet fulfilled, such as the possuk that states that 
“the wolf will dwell with the sheep.” That will 
happen only when Moshiach comes. So we see 
from the haftorah that the eighth day of Pesach 
has a stronger connection with Moshiach than 
the other days of Pesach. 

Q . Did the Baal Shem Tov also drink four cups 
of wine at this seudah?

A. No; that was an innovation of the Rebbe 
Rashab. 

The reason for this is as follows: Matzah 
may not be enriched with anything that 
gives it an additional taste or flavor. By 
contrast, wine represents enjoying the taste 

3  As is known, matzah has two aspects: the food of faith and 
the food of healing (see Hayom Yom, entry for 15 Nissan).

of an item. This reflects one of the differences 
between Chassidus Chabad and the teachings 
of the Baal Shem Tov and the Maggid. 
Chassidus Chabad expresses the concepts of 
Chassidus in such a manner that even a regular 
Jew can understand and “taste” Gdliness. 
Until then, for most people, the secrets of 
Torah were beyond their comprehension. 
Therefore, although they were studied, the 
concepts weren’t completely comprehended 
and enjoyed.

Q . Why did the Rebbe Rashab publicize 
the concept of Seudas Moshiach in Tomchei 
Tmimim in the year 5666 and not earlier?

A. The Rebbe Rashab stated that the mission 
of the tmimim is to bring about the coming of 
Moshiach, so therefore this meal is connected 
to them. Furthermore, during that year the 
Rebbe Rashab began the famous hemshech of 
Rosh Hashanah 5666, which explained 
and clarified concepts of Chassidus in an 
unprecedented manner. The reason he did this 
at that time is because that year was a keitz, an 
auspicious time for the coming of Moshiach. 
Therefore, in addition to revealing Chassidus 
on a higher level, he publicized that we should 
celebrate the coming of Moshiach with this 
meal. May it take place speedily in our days!4

4 Likkutei Sichos, vol. 7, pp. 272–278, based on a sichah of 
Acharon Shel Pesach, 5732 (1972).
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