
ערב ש"ק נצבים ז"ך אלול

מחכים לאחד שיקרב יהודים!
שכאו"א  החיוב  אודות  להזכיר  יש   - העיקר  והוא  ועוד 

ישתדל למצוא עוד יהודים ולקרבם לתורה ומצוות.

אחר(  ביאור  אין  )כי  היחידי  הביאור  כנראה  שזהו  ובפרט 
שיבוא  מחכים  כי   - עתה  עד  המשיח  ביאת  מתעכבת  למה 
)ע"ד  האנט"(  פארן  נעמן  זאל  )"וואס  ביד  שיקח  אחד 
היהודים  כל  את  אחד"(  לאחד  "תלוקטו   - יעשה  שהקב"ה 
שנמצאים בחוץ )ואינם יודעים שמחכים להם...( כדי לקרבם 

לתורה ומצוות ולהביאם בין יהודים.

 . . שכל אחד ישער בעצמו מה הוא יכול עוד לעשות )"וואס 
ער קאן נאך טאן"( כדי להקדים את ביאת משיח צדקנו בעוד 

רגע!

משיחת ש"פ בראשית תש"נ - התוועדות הב' המלך בשדה. תמונה נדירה מכ"ק אדמו"ר 
מה"מ שליט"א, בעת כניסתו ל770

“צריך האמונה ברבי וקבלת מלכותו”
נפלאות דגולות. מכתבים שכתב א’ התמימים מבית משיח בשנת תשנ”ד // מתפרסם כאן לראשונה

נכתב בדם
סדרת  לראשונה  כאן  מתפרסמת  שלפנינו,  בגליונות 
מכתבים מרגשים, תיאורים חיים וחודרי לב מהמתרחש 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  רוענו,  אבינו  במחיצת 

שליט"א, בשנת תשנ"ד.

מדי חודש בחדשו, משך בקולמוסו תמים צעיר שהגיע 
מארץ-הקודש להגשים את משאת חייו – שנת ה'קבוצה' 
– אך מסך ההעלם עצר בעדו מהגשמת ה"שנה תמימה" 

אותה רקם בדמיונו משך עשרים שנות חייו.

אך לא אחד כתמים חסידי, בנו של הרבי שליט"א, יפול 
שנות  של  ְבּרּוָמן  הנפלאות,  שנות  של  בשיאן  ברוחו 
ההתגלות. לאחר שהפנים וחי את שיחות הדבר מלכות 

ההיסטוריות, ידע את שעליו להבין ולהרגיש.

משפחתו לבני  להעביר  הוא  מתאמץ  אלו,   במכתבים 
 בארץ את נקודת המבט של התמימים על המתרחש.

נקודת מבט של הרבי.

הרבי הביט עלי, וקשה לתאר ההרגשה
ב”ה.  תאריך תחילת כתיבת המכתב: י”ב תשרי אור 
לי”ג תשרי פל”א שנה להסתלקות כ”ק אדמו”ר מהר”ש.

לכבוד אבא אמא והילדים.

שלום וברכה!

מה”מ  אד”ש  כ”ק  דברי   - מלכות’  בדבר  ‘פותחין 
מובן  “ומזה  וזה לשונו:  י”ג תשרי תשנ”ב  בש”פ האזינו 
גם השמחה הגדולה והריקודים וכו’ שצ”ל בשמחת בית 
ולכן  כיון שרוקדים לקבל פני משיח צדקנו.   - השואבה 
אלא  וכיו”ב,  ברחוב  בהריקוד  ושלום  חס  להתבייש  אין 
אדרבה יש להיות שמח בזה. וכשיבוא מישהו וישאלהו 
עושה?  זו  מה  ולשמחה  אלעמאל”  מיט  עפעס  “וואס 
נדפס בעיתונים  כבר  “וואס הייסט” הרי  לו  עונה  הריהו 
ותיכף  געקומען”!!  שוין  איז  “משיח  בא  כבר  שמשיח 
מכם,  ואחד  אחד  וכל  מאתנו,  ואחד  אחד  לכל  בא  ומיד 
ולוקח את כולנו לאה”ק, ולירושלים עיה”ק, שם ימשיכו 



בשמחת בית השואבה” )ע”כ(.

למצב  בקשר  עכשיו  קורה  מה  הרבי:  עם  למצב  בקשר 
הרפואי ובתוך החדר איני יודע, רק מה שנראה לעיני, ובכן 
אינה דומה ראית הרבי פעם אחת למשנהו, וכי פעם פחות 
 .  . ופעם פחות  יותר מעודד  יותר, פעם  ופעם  זמן במרפסת 
עידודים  יש  אז  עיניו  סוגר  כשהרבי  כלל  שבדרך  ומעניין 
עם הראש, בשעת מעשה או לאחר מכן, וכן לאחר צום יום 
וכל  מעריב.  ולאחרי  ל”מארש”,  פעמיים:  הרבי  יצא  כיפור 
פעם הי’ יותר טוב מהשני . . כך שבכל זמן אין כללים, ובכל 
פעם מצפים ויש הפתעות, ובקשר לשוני בין שנה שעברה 
יותר  אבל  זמן,  פחות  היה  הכל  שעברה  ששנה  זה  לשנה, 
וראו את ההתקדמות מפעם לפעם,  וכו’,  מרוכז, העידודים 
אבל  גדלי’(,  צום  ממוצאי  )לבד  פחות  יש  עידודים  והשנה 
הרבי יושב יותר זמן במרפסת )והרבה פעמים נתפס לנקודה 

ומעיין בה חזק(. 

וכל זה כמובן עד תאריך הנ”ל, ומצפים בכל רגע להתגלות 
של הרבי שליט”א בתור מלך המשיח ויגאלנו וכו’, ובינתיים 
)וקבלת המלכות שלו(,  הענינים  בכל  ברבי  צריך האמונה 
ממצרים  הגאולה  לגבי  כמ”ש  יתגלה,  כך  ידי  על  ודווקא 
תיכף  וכ”ז  ממצרים”,  אבותינו  נגאלו  האמונה  “שבזכות 

ומיד ממש.

עכשיו  עד  הרוחני(,  למצב  )בקשר  איתי:  למצב  בקשר 
המשיח  מלך  שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  פני  מול  לעבור  זכיתי 
ב(  שם(  הוזכרתם  )שאגב  הפ”נים  נתינת  בעת  א(  פעמיים: 
לפני כל נדרי ביום הכיפורים- בעת ברכת התמימים-ברכת 
האב, עברו כל הבחורים על פני הרבי והוא הביט עלי וכו’ 
)וקשה לתאר בכתב את ההרגשים שמרגישים באותו זמן(.

בעת כתיבת שורות אלו בא אלי בחור וסיפר לי שההוצאת 
או(  )הוראה  קיבלו  בלה”ק,  הנחות   - קה”ת  פה,  ספרים 
הסכמה מהרבי, שכל פעם שכותבים כ”ק אדמו”ר שליט”א 
)יכלו לכתוב( יכתבו מלך המשיח! וכך רואים בפועל שיצאו 
לאט  שלאט  בשמחה  מוסיף  וזה  כתוב,  וכך  ספרים  כמה 

הרבי מקבל על עצמו את עניין המלכות . .

המשמעותית  ההתקדמות  ב770:  הבנייה  למצב  בקשר 
היא, זה שבנו מתחת לאולם של 770 שירותים רבים ויפים, 
פי כמה ממה שהיה לפני זה, )ועל דרך הצחות אפשר לומר 
שבקומה  לאנשים.  בקשר  הכל  אבל  נח,  תיבת  כמו  שזה 
וב770:[  נח,  ]בתיבת  הזבל  של  העניין  ישנו  התחתונה 
נח  בתיבת   .770 של  האולם  השנייה  בקומה  שירותים, 
]בזאל  ב770,  וגם  והחיות,  הבהמות  היו  השנייה[  ]בקומה 
רעש  אלא  שקט,  באופן  לא  מתנהגים  שהאנשים  הגדול[ 
הבני  העליונה  ובקומה  כבהמות..[,  ]ע”ד  ודחיפות  וריצות 
אדם - כך היה בקומת נח, וכך ב770 המקום הכי רגוע הוא 
בזאל למעלה, ליד חדרו של הרבי, ששם מתפללים שחרית 
ופותחים הדלת של חדרו של הרבי  וקריה”ת קוראים שם, 

כאשר לא יוצא לתפילות לזאל הגדול(. 

אדמו”ר  כ”ק  יוליכנו  ממ”ש  ומיד  שתיכף  רצון  ויהי 
מה”מ שליט”א לארץ הקודש, והגויים יחזירו לנו שטחים 
שמגיעים לנו ]בקשר למצב המבהיל באותם ימים באה”ק[, 
ומיד  תיכף  לעת”ל,  שיוחזרו  וקדמוני  קניזי  קיני  ארץ  גם 

ממ”ש.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

בית משיח - 770. ודו"ק.
סעוון  של  הנוף  זה  ושירה.  הכרזות  שלטים, 
"הנקודה והתכלית  חגים סביב  כאן  סעוונטי. החיים 
האחת והיחידה - הגילוי של משיח צדקנו" )חיי שרה 
ושוב  שוב  המשיח',  מלך  'הרבי  'משיח',  תשנ"ב(. 
עוסקים באותו עניין. במוחו של תמים עלולה להתגנב 
מרשעות  לא  לכם?!".  הזאת  העבודה  "מה  מחשבה. 
חלילה נשאלת השאלה. אין צורך להקהות את שיניו. 

צא ולמד, צא מעצמך, והתבונן בתורת הבית:

כ"ף מרחשוון תשנ"ב. מהקודש פנימה זורח לחלל 
העולם קונטרס 'בית רבינו שבבבל'. חודשים ארוכים 
נחתמים  ולפנים'  'לפני  ההגהה  עלי  המתנת  של 
ומתנקזים ל'דבר שבדפוס', "ונחתום בטבעת המלך". 
יודע  ה'  בית  הנכנס בשער  כל  יסודי, אשר  קונטרס 
ובית המדרש  בית הכנסת  דבר  "על  שבו מתוודעים 
המרכזי דליובאוויטש שבליובאוויטש - 770" )כותרת 

הקונטרס(.

שבו  המקום  זה  המקדש!  בית  ויתגלה  יירד  כאן 
התוקף  "בכל  והתגלותה  השכינה  גאולת  תתרחש 
והשלימות"! זהו הבית בו יושב מלך המשיח מצפה 
וממתין לגאולה! 'גג בית המקדש' ממנו מבשר הגואל 
"ענויים הגיע זמן גאולתכם" הוא לא אחר מאשר כאן, 
מתעסק  צדקנו  שמשיח  הבית  זהו  סעוונטי!  סעוון 
בבניינו כהכנה לבנין המקדש! כאן הוא המקום שממנו 
נותן "נשיא הדור שהוא גם המשיח, גואלן של ישראל, 
משיח  "בית  המשיח!  את  להביא  הכוח  את  שבדור" 
בגימטריא 770 ודו"ק"! - מלך המשיח עומד על הגג 
)-גג בית המקדש( ושופך על סעוון סעוונטי גילויים 

גאולתיים כאלו, שאיש לא העז אפילו לדמיין..

חיים  לחיות  אפשר  הרבי  של  אחד  ווארט  עם 
איתו.  להתפלל  אותו,  לנגן  עליו,  להתוועד  שלימים. 
וכאן, לא ווארט אחד. קונטרס שלם, שמונה סעיפים, 
אחד עשר עמודים ואלפי מילים הוקדשו לעניינם של 
ד' אמות אלו, כשכולם מושכים לכיוון אחד - גאולה 
שלימה על ידי נשיא הדור גואלן של ישראל. "עיקר 
ענינו . . הגאולה מבבבל". זה מה שחסיד ומקושר נדרש 
לחיות בבית חיינו. התורה היא הקובעת את המציאות 
בעולם, תורתו של בעל הבירה אשר "שיכן את שמו 

בבית הזה", היא זו שמכתיבה פה את האווירה.

-גם  עזב  לא  שליט"א,  הרבי  הזה,  הקונטרס  את 
הקונטרסים  בשאר  כמו  שלא  פעם.  אף  בגשמיות- 
מסוימים  זמן  לפרקי  הרבי  של  בסידורו  שהונחו 
הק'.  יצא מסידורו  לא  רבינו  בית  קונטרס  וקצובים, 
בהתוועדות  הזמן.  כל  לרבי  צמוד  נותר  הקונטרס 
שבת כינוס השלוחים, בסאטלייט של חנוכה, בקידוש 

לבנה של חודש טבת ובשחרית של כ"ז אדר---

חלפו כבר כמעט עשרים ושמונה שנים מאז שהרבי 
נאחזים  וחסידים  רבינו,  בית  קונטרס  את  לנו  מסר 
בו בכל כוחם. לא עוזבים את הקונטרס ותוכנו החד 
ממוחם  הברורים  המסרים  את  מניחים  לא  כתער. 
וליבם. בשבת, חג או בסתם יום חול, בארבעת הקירות 

הללו - תמיד הנושא הוא משיח.

איינקריצן! בחלוקת דולרים של יום ראשון י”ט מר 
חשוון תשנ”ב עוברת אשה ואומרת לרבי שליט”א: “רבי, אנחנו 
מחכים שתתגלה כמשיח” הרבי מתחייך ומשיב “בשורות טובות 
הצלחה רבה, גם אני מחכה!”. ולהעיר שבימים הסמוכים לכך 
יצא ה’משיחות’ של שבת וירא ח”י חשוון תנש”א ‘מוגה’ שם 
כותב אד”ש: “וע”פ הודעת כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו, 
משיח שבדורנו . . בימינו אלו . . ישנה )לא רק המציאות 

דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח"!


