
מה עושים יהודים בגלות?!
נמצאים  להם  אשר  וכל  ובנותיהם  ובניהם  ונשיהם  הם  בנ"י,  כל 
בגלות, כולל - כל בנ"י שבכל הדורות שלפנ"ז, אשר גם כשנמצאים 
במקום ודרגא הכי נעלית בג"ע כו', לא יערב להם בראותם שבניהם 
. ונוסף   . ונכדיהם וניניהם וכו' נמצאים בגלות קרוב לאלפיים שנה 

לזה, נמצא גם הקב"ה בגלות, "שכינתא בגלותא".

ובמילא, לגבי מצב חמור כזה - במה נחשב כל ה"שטורעם" אודות 
ענין הגאולה?! . .

ובכלל - מכיון שכבר "כלו כל הקיצין", אינו מובן כלל מה עושים 
יהודים בגלות?! . . דבר הכי מופרך!

ידוע הפתגם שיהודי הוא "קבלת-עול'ניק", ובנדו"ד - כדברי כ"ק 
ולא  ישראל  מארץ  גלינו  מרצוננו  "לא  דורנו:  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 

בכוחותינו אנו נשוב כו' אבינו מלכנו ית' הגלנו כו'";

אבל, השאלה היא - כיצד יערב ליהודי הישיבה בגלות, אפילו כשהקב"ה 
נותן לו בני חיי ומזוני רויחי, במעמד ומצב ד"אותותינו לא ראינו אין גו' אתנו 

יודע עד מה", כאשר ביהמ"ק וקדש הקדשים אינו בגלוי בד' אמותיו?! . .

יום ב' דחג השבועות תשמ"ו

      דרשו ה' בהימצאו. צום גדליה תשנ"ב, 
כ"ק אד"ש מה"מ ניגש לקריאת ההפטרה

עלון מיוחד לתמימים השוהים בחודש החגים תשע"ט בד' אמות דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א | גליון ג'

>>

אתה נגלית . . על עם קדשך
לפנינו מכתב לבבי ומרגש, המתאר היטב את רגשותיהם של 

ורגע טרם פרוס השנה  התמימים, עת כלה שנת נפלאות בכל, 

החדשה – שנת נפלאות גדולות – תשנ"ג:

ב״ה. ערב ראש השנה היה תהא שנת נפלאות גדולות

בית מלכנו משיחנו - 770

השעה 5:30 אחרי הצהריים, בעוד פחות מכשעה ננעלת שנתנו זו, 
תשנ״ב, ונכנסים לשנה החדשה  הבעל"ט. 

שוכב אני על מיטתי לפוש קימעא לפני כניסת החג ואינני יכול לתת 
]=הולכות  מחשבות  פַארשידענע  ַארום  גייען  בלב  לעפעפי.  תנומה 
את  ממני  המונעים  מבולבל'דיקע,  שונות[,  מחשבות  סביב 
השינה. קשה לכתוב, אך קשה שבעתיים שלא לכתוב. כ״ק אדמו״ר 
שליט״א - ירפאהו ה' במהרה - הבטיח לנו על שנה זו שהיא תהיה 

שנת נפלאות בכל מכל כל, בו, בם, בהם. 

השאלה המנקרת במוחי ברגע זו, וגלי לבי הסוערים עולים, נפלאות 
ראינו - פלאים ראינו. פלא בתוך פלא! פלא שתחת נפלאות בו, בכ״ק 
פלא  ההיפך.  את  בשר,  בעיני  ור״ל,  ל״ע  ראינו  שליט״א,  אדמו"ר 
שתמורת נפלאות ב"ם - מ״ב שנות נשיאות כ״ק אדמו"ר שליט״א - 
ראינו ל״ע ור״ל, בעיני בשר, את ההיפך. ותמורת נפלאות בהם - בכאו"א 

בייסורים  ומתפתל  נשא  הוא  חוליינו  שאת  ראינו   - מאתנו 

ר״ל  וזה  ומכאובים, 
משבעה  למעלה 
שעיר  חודשים 
עד  מושפלת  האלוקים 

שאול תחתיה!

רבש״ע!   -  -  -
רחמנות!  הָאב 
... דמעות  עד מתי?! 
למראה  מעיני  זולגות 
בעוד  אשר  דמיוני 
אנו  הולכים  קט  רגע 
להתפלל בביהכנ"ס 770 

עבורנו  במרום  ומשמש  במקומו  עומד  אינו  שליט״א  אדמו"ר  וכ״ק 
ווען,  - וואו,   -  - איפה היד המעודדת? ומחר בעת תקיעת שופר 

וואס - - - איזה טעם יש לתפילה כזו ולשופר כזה? 
והאם, אתה ה׳, א-ל רחום וחנון, את זה אתה רוצה?! לעמוד 
למעלה  זו.  בצרה  לשאת  עוד  יכול  אינני  החומרי,  ומצבי  מעמדי 

מכוחי היא זו.

ביכולתך  וברגע-כמימרא  היא,  עין  כהרף  ה'  שישועת  אני  יודע   
להראות לנו ניסים ונפלאות בכל אשר ידעו ויכירו כל יושבי 

תקיעת שופר מול חדרו הפתוח של הרבי...



ה'  אתה  כי  תבל 
לדבריך  נאמן  לבדך 
עשה  נביאיך,  ביד 
ושלח  נפלאות  לנו 
לאדוננו  רפו״ש 
ורבנו  מורנו 
המשיח  מלך 
 ! א ״ ט י ל ש
והחתמהו  הכתיבהו 
טובה  לשנה  מיד 
ומתוקה ולאיוש״ט, ותן לו את האות המיוחל, אשר איוותה נפשו 

הטהורה, לגאלנו גאולת עולמים. אנא ה' הושיעה נא!

◆
מעמד  יומן  קטע  בזאת  אנו  מביאים  העניין,  להשלמת 

התקיעות בשנת תשנ"ג:

בסיום תפילת שחרית - בעת שניגנו אבינו מלכנו - הכריז החזן 
בקול רם וכל הקהל אחריו “אבינו   מלכנו   שלח   רפואה   שלימה   

לכבוד  קדושת   אדוננו   מורנו   ורבינו”.

את הרגעים שלפני בשעת ואחרי התקיעות, א”א היה לתאר. 
את הדמעות הרבות והבכיות קורעות הלב שנשפכו מעיני ופיות 
תוקע  לא  למפטיר,  עולה  לא  הרבי  קשים,  רגעים  התמימים... 

בשופר, ובינינו ובינו מפרידה חתיכת זכוכית אטומה.

זאב  עם סיום ההפטרה, לפני התקיעות, הורה הגבאי - הרב 
צ”א  קאפיטל  את  יאמר  הקהל  שכל   - כץ  שי’  הכהן  יחזקאל 

בתהלים, והקהל אמר פסוק בפסוק.

יואל שי’  ניגש החוזר המשפיע הרב   ברגעים מיוחדים אלו, 
המלכות,  הכתרת  את  יש  השנה  ובראש  שהיות  והכריז,  כהן 
המשיח  מלך  של  המלכות  קבלת  על  להכריז  הזמן  זהו  ממילא 
מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי  ג”פ  הכריז  הקהל  וכל 

המשיח לעולם ועד.
קורח  לבני  למנצח  קאפיטל  את  התחיל  רסקין  שי’  דוד  הרב 
מזמור, לאחמ”כ התחיל התוקע לומר הפסוק הראשון מן המצר, 
אבל הקהל התחיל לומר את הפסוק הראשון מן המיצר, והמשיך 
וזאת משום שהקהל רצה לשמוע  לומר לבד את כל הפסוקים, 
אחד  מאף  ולא  בעצמו,  שליט”א  אדמו”ר  מכבוד  הפסוקים  את 

אחר. 

כדי  תוך  מיוחדת  התרגשות  )מתוך  הברכות  את  אמר  דוד  ר’ 
מי  מקום  ועל  עומד  הוא  איפה  בהתבוננו  דמעותיו  את  שמנגב 
את  יחד  הקהל  כל  שוב  אמר  התקיעות,  לאחר  ותקע.  עומד(, 

הפסוקים אשרי העם, בשמך...

איזה  קשה,  היתה  רבים  תחושת  שהחיינו  ברכת  בשעת 
שהחיינו, מה? מי? מו?... וכי לזמן הזה חכינו וייחלנו???...

הלב מסרב להאמין. קשה...

באותו הזמן הבחורים שמו לב שהרבי שליט”א מתכונן לצאת 
מהחדר אל חדרו הק’ והקהל התחיל לנגן )ללא מלים( את הניגון 
והקהל  השירה,  את  הגבירו  יצא,  וכשהרבי  אדוננו...”  “יחי 

ממש בכה.

לאחמ”כ נודע, שלפני התקיעות הזיז הרבי בידו השמאלית את 
הטלית והעבירה אל מאחורי האוזן השמאלית )כפי שהי’ נוהג 
לעשות בשבתות לאחר מוסף בפנותו לעבר הבימה לשמוע את 

הכרזת הגבאים(.

שאלו  זה,  לחדר  יצא  שהרבי  לפני  דקות  שכמה  נודע  כמו”כ 
אותו על כך והשיב בחיוב, ומיד יצא ע”ג כסא רגיל.

אם אין אני
ימים.  אותם   770 תות”ל  ישיבת  תלמידי  את  עטפו  אור  של  חיים 
צפופים-צפופים נצבו אז התמימים בכל פארבריינגען. אוזנם כרויה 
מלך  אדמו”ר  כ”ק  של  קדשו  מפי  היוצא  הגה  כל  לקלוט  היתה 
המשיח שליט”א, ולבם ער ומוכן לבצע כל הוראה ופקודה שישמעו 

ובאמצעותה יזכו לחזק את חבל ההתקשרות לנשיא הדור ומנהיגו.

את אותה מטרה אחת ויחידה, הציבו הכול למול עיניהם, אליה כיוונו 
התמימים ואנ”ש את מעשיהם - להתקשר לכ”ק אדמו”ר מלך המשיח 
שליט”א - ועם זאת, בחר כל אחד ואחד בסגנון מסוים בו צעד בקָאך 

מיוחד, ובעניינים בהם הוא “זהיר טפי” יתר על שאר ההוראות.

ה’יושבי אוהל’ - כל מעייניהם נתונים היו בציות מוחלט להוראות 
הנוגעות לתמימים ביחוד: בקבלת עול לצווי ההנהלה גם באם היה זה, 
לכאורה, מנוגד להרגש כזה או אחר; דייקו בשמירת הסדרים וישבו 
בשער רטוב מהמקווה גם בחסידות בוקר של י”ט כסלו, משל לא נגמרה 
ההתוועדות שהחלה אמש בקרות הגבר; וכשכל הזאל געש ורעש על 
מה שהיה אתמול בתהלוכה בבורו-פארק הם אפילו לא טרחו להרים 
את עיניהם מהתוספות והמשיכו ללחך בשקיקה את שורותיו כאחוזי 
בולמוס תורני. בחומרא מעניינת נהגו חלקם: להתנאות במלבושיהם, 

בכדי לשמור על כבוד ליובאוויטש כדבעי.

לעומתם, נשאו את עיניהם ה’שפיץ-חב”ד’ אל מדפי הלקוטי-שיחות, 
וכל מאמר שנדפס זה עתה נחטף על ידם כלחמניות טריות במוצאי 
פסח. הללו, עפ”י רוב, נקודות תשקיף ותצפית ב-770 לכל מאורע 
בפולקלור של מלכנו היוו עבורם נכס אסטרטגי בעל חשיבות עליונה, 

ונצרוהו כבבת-עין.

לעיתים, חברו אלו האחרונים, אל ‘לוחמי מלחמות ה’’. כל משימה 
שנדרשה לתעוזה, מרץ וסיכון - הם עמדו שם. מי בארגון הפגנות על 
בזמנים  כנסיות  או בחלוקת שיחות בבתי  ליל;  יהודי’ באישון  ‘מיהו 
תניא  שיעורי  במסירת  ומי  זאת;  לעשות  ממשית  סכנה  שהייתה 

והתוועדויות מחתרתיות בישיבות ליטאיות. 

אין  לא,  לא,  השלוחים’.  ‘התמימים  שהם  הי’  ניכר  ככולם  ברובם 
לבחורים  כי אם  לישיבה,  אד”ש  לתמימים שיצאו בשליחות  הכוונה 
הבוערת  השליחות  הוא  באלו,  המיוחד  המאפיין  בה.  הלומדים 
בעצמותיהם. תשאלו את השלוחים בפרברי ניו יורק, הם כבר מצאו 
אותם בהזדמנות הראשונה שיכלו. אך מה שהיה הוא לא מה שיהיה...

כ”ח ניסן תנש”א-----

“...עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?! . . . דבר שאינו 
מובן כלל וכלל!

הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל אשר 
ביכלתכם . . להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

ואני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא תעשו אתם כל אשר ביכלתכם...”

 שוב ושוב הושמעה ההקלטה ב-770. דברי קודשו הדהדו באוזני 
הבחורים ולא נתנו להם מרגוע - עד היום הזה. כי מעתה, לא עוד 
או  יותר  גדול  מקושר  קומה,  שיעור  בעל  חסיד  להיות  בכדי  נפעל 
אישית  אחריות  מתוך  שביכולתנו  כל  לעשות  אלא  “ציור”,  להיות 

להביא את משיח בפועל ממש.

מעתה אבן הבוחן איננה עוד: האם אני משכיל די בחסידות, האם 
אני מתפלל כחסיד, האם הנני קבלת עול’ניק כנדרש; מעתה, באותם 
הלבושים מזדעקת השאלה הנוקבת: האם עשיתי היום כל שביכולתי 

להביא את משיח בפועל ממש?! בלימוד, בתפילה ובקבלת עול?!

וכשכך הן פני המחשבות, אזי ה’שפיצים’ מפלפלים בבקיאות בשיעור 
משיח וגאולה - זו הרי הדרך הישרה הקלה והמהירה. איך יביטו חבריי 
על-כך שכבוד תורתי מתרים את אנ”ש על פארבייס’ן המיועד להביא 
תופס  לא  “אני”  משנה.  זה  אין  כבר  לשיעור?  יהודים  שיותר  כמה 

מקום. על הבמה נותרה מטרה אחת: הבאת המשיח בפועל-ממש.

לטנק  חדשים  פלאיירים  אלפי  הדפיסו  כבר  השלוחים’  ‘התמימים 
הקבוע, בו נקראים גם הגויים להתכונן ליעודו של העולם, בקיום שבע 

מצוות בני נח. צעד נוסף באחריות אישית על הכלל כולו.

ו... כן, ה’יושבי אוהל’ גם מפרסמים על משיח בחוצות העיר. ואם 
דוד פוילישער עדין אך מגודל תפס אותי “על חם” וקצת לא נעים לי, 

לא נורא. העיקר שגם הוא ראה את הסטיקר...

חסידים רוקדים קודם לסליחות תשנ"ב


