
יום שני ח' תשרי

“ימות המשיח - שזהו דורנו”
ונוסף לזה - והוא העיקר - יש בזה גם הלימוד של נשיא 
כאו”א  ואת  יהודי  כל  מלמד   שני  שפסח  שאמר,  דורנו, 
מישראל )אף על פי שבנוגע לפסח שני בפשטות, הרי כבר 
אמרו כמעט אלפיים שנה מאז שמעשה הנ”ל אירע(, ובאופן 
דבר  אין  שלעולם   - בפשטות  זה  לימוד  מנצל  יהודי  שכל 

אבוד )“אז ס’איז ניטא קיין פארפאלן”(!

דורנו  - שזהו  בימות המשיח  יהודי  שאצל  והיינו 
פעלן  )“עפעס  דבר  שום  חסר  להיות  יכול  לא   -
להיות,  שיכול  אלא  שהוא.  עניין  באיזה  זיין”(  ניט  קאן 
עתה,  עד  שהיה  מכפי  יותר  נעלה  באופן  תהיה  שהשלימות 
כי  גדול,  הכי  חסרון  זהו  הרי  יהודי  של  מעלה  לגבי  אשר, 
הקב”ה,  המלכים  מלכי  מלך  של  יחידו  בנו  אודות  מדובר 

כמדובר כמה פעמים.  

משיחת ליל מוצש”ק ד’ דחג הסכות תנש”א
תמונה בפירסום ראשון מאת כ"ק 

אדמו"ר מה"מ שליט"א

“מאמינים אנו בעתיד שלנו”!
נפלאות דגולות. מכתבים שכתב א’ התמימים מבית משיח בשנת תשנ”ד // מתפרסם כאן לראשונה

אש של אמונה בסעודת משיח
ב”ה ]אייר תשנ”ד[

לאבא אמא והילדים.

שלום וברכה!

ובקשר  אותם,  וקראתי  המכתבים  את  קיבלתי  גדולה  בשמחה 
אבל  בהמשך,  בנפרד  פרטים  לכמה  אתייחס   .  . של  למכתבים 
כ”ק   בריאות  למצב  בנוגע  כמו  כלליים ששאלו  לעניינים  בנוגע 
אד”ש מלך המשיח מצב רוחי וכו’, אני מבקש להראות להם את 

מה שייכתב כאן בהמשך )במקום לכפול כל דבר 3 פעמים(. 

השני,  הנה לפני שנספר על מה שמתרחש פה לאחר כ”ז אדר 
קצת  נראים  בחיצוניות  שגם  דברים  על  לספר  להתחיל  עדיף 
שמחים, ולכן נתחיל לספר קודם כל מפורים )שם בערך הופסק 
המכתב הקודם(, אע”פ שאנחנו נמצאים הרבה לאחרי זה, אבל 

כידוע לכם אין לי הרבה זמן לכתוב, כי בהפסקה בצהריים אני 
זאת  בכל  זמן  פחות  לי  יש  ולכן  גמרא,  מישהו  מלמד 

נכתוב בקצרה:

קריאת המגילה הייתה ליד המעלית ליד גן עדן 

התחתון, ובאמצע שמענו קול מבפנים מעין השתעלות, אח”כ 
הלכנו לשבור את הצום של תענית אסתר, ואחר כך חזרתי ל770 
שהיה כמעט ריק מאדם משעמם וכו’, וכך היה נראה פה פורים 
בלילה. מאוחר יותר אירגנו בישיבה אצלינו מעין התוועדות עם 

שירה, אבל עדיין לא היה מה שצריך. 

קצת  ובמילא  אחרים  קצת  לשמח  ניסינו  במבצעים  למחרת 
הלכנו  פורים  מוצאי   8:00 בשעה  שבת  בליל   .  . עלינו  השפיע 
יושב  כבר  שהוא  לנו  ונודע  כהן,  יואל  ר’  אצל  לאכול 
מהשעה 4:00 אז התחיל סעודת פורים, ועם זה נכנס 
יין יוצא סוד,  ונכנס  לשבת והספיק כבר לשתות, 
שלא הפסיק לדבר על הראש בני ישראל ועוד 



דברים מאוד מעניינים, בפרט שהיה אורח מקורב לחב”ד ושאל 
שאלות, ואח”כ הגיע זעליג פרידמן וישבנו עד השעה 1:30, ואז 

התחלנו להרגיש קצת את פורים.

ביום שני בלילה נודע שבשעה ארבע - חמש לפנות בוקר, הרבי 
ייסע לבית הרפואה לניתוח בעיניים, וכיוונתי את השעון לשעה 
5:20. כשהגעתי ל770 בשעה 6:00 לערך, ראיתי שעדיין לא נסע, 
וממש בדקות הבאות מתכוננים לנסוע, ובאמת כעבור כמה דקות 
הרבי נסע באמבולנס לבית הרפואה, ומיד אחריו מלא מכוניות 
שזה מ”כבוד המלך”. קצת כאב הלב באותו זמן, אבל  נוסעות, 
הידיעה שזה יביא לתוצאה טובה עודדה קצת. אמרנו תהילים 
]-כ”ז  כו’--- מתחילה התקופה המרה---  נודע  זמן  וכעבור  וכו’ 

אדר השני[.

היום יום ד’ ב’ אייר.

 עקב אי זמן פנוי לכתיבה עד היום, וגם היום רק עקב זה שמישהו 
כידוע  ובקצרה.  מילים  כמה  לכתוב  אני  מוכרח  לארץ,  נוסע 
הקדים  הרבי  ה’  וברוך  ונורא,  איום  הוא  האחרון  בזמן  המצב 
תרופה למכה, על ידי שיחותיו בזמן האחרון לפני המקרה ]לפני 
בעתיד  אנו  ומאמינים  בטוחים  ולכן  תשנ”ב[,  ראשון  אדר  כ”ז 
הרבי  העתיד  מצב  עקב  כפופה,  בקומה  ללכת  אין  ולכן  שלנו, 
אבל צריך  הבטיח - זה יתקיים! מתי בדיוק? אין אנו יודעים.. 
להיות בטחון שיהיה מה שיותר מהר! וכמו שאמר ר’ יואל כהן 
)לאחר  2:00 לערך  בסעודת משיח ב770, שהתוועד עד השעה 

שחזרו מסעודת משיח בבית הרפואה( ואמר:

ודור  היות ומה שהרבי אמר ש’דורנו זה דור האחרון לגלות   
הראשון לגאולה’ עד לנבואה ‘הנה הנה משיח בא’, וכל זה נהיה 
חלק מתורתו של הרבי שנדפס וכו’, אם כן מי שלא מאמין בזה 
שזה נכון, אם כן אינו מאמין שכל התורה שבעל פה נכונה! ואם 
כן גם בתורה שבכתב עד אנכי ה’ אלוקיך! כי הכל זה תורה אחת 
והכל אמת! וכל התפילות זה לא בשביל לגרום את העתיד, כי 
ושיבוא  יירדו  רק שמתפללים שהייסורים  יהיה!  וודאי  הטוב 

הטוב מה שיותר מהר!

בקשר לביקורים שלי בבית הרפואה, הנה ב2 שבתות הראשונות 
הייתי כל השבת . . ובחול המועד פסח הייתי לילה אחד, ואחר 
כך באחרון של פסח הייתה תהלוכה ענקית מ770 לבית הרפואה, 
כ”י. הדרך  אנשים  המון  סוף התהלוכה,  לראות את  יכלו  שלא 
הרפואה,  לבית  סמוך  ספר  בית  שם  יש  שעות,   2 בערך  לקחה 
ושם הייתה סעודת משיח, ובכלל ההרגשה הכללית פה שוודאי 
תיכף ומיד יהיה טוב ללא כל ספק, כך מדברים בהתוועדויות כו’ 

שישנם הרבה בזמן האחרון.

ויהי רצון שיתקיים הר”ת של חודש זה אני ה' רופאך, שכ”ק 
לבית  אותנו  ויוליך  ומיד  תיכף  יבריא  המשיח  מלך  אד”ש 

המקדש השלישי תומי”ד ממ”ש

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

הוא ציווה ויעמוד
שלהי תשל"ח, ברוקלין.

"נו לוי'ק, איך היה במבצעים היום?"
"וואו שמעיה, היה ממש מוצלח. דיברנו עם כל אחד 
דקות ארוכות על מיהו יהודי, חילקנו פלייארים ומדבקות 

והזמנו עשרות חבר'ה להפגנה ביום שלישי"...
"מה? אתה הזוי?? דיברת איתם על מיהו יהודי???"

"ברור! על מה אני ידבר איתם, על התוספות הארוך 
בעמוד ב'?!"

זה מה שהרבי רוצה, שהתמימים  "ממש לא מופרך. 
יכבשו את העולם עם לימוד התורה. פשוט שטייגען אין 
וכן, לא להיות עסוק בכל השטויות וההסחות  לערנען! 
זמן  כך הרבה  כל  לא מאמין ששרפת  אני פשוט  דעת! 

ואנרגיות על העניין הזה"..
לוי'ק הזעדזע, והזדעק. "ְלַמה קראת שטויות והסחות 
דעת?! למיהו יהודי, העניין שכל כך בוער לרבי! ראית 
יהודה  ר'  את  האחרון  בפארבריינגען  עודד  הרבי  איך 
פלדי מהוועד למען שלימות העם? שמעת את הצעקות 
הנוראות, ביחידות עם הרב ההוא מחוגי ה'מזרחי' בשבוע 

שעבר?!"
"אתה מבין שלא התכוונתי למחוק את זה משלשלת 

היחס של הרבי שליט"א"...
 - אדמות  עלי  הגדול  לגיהנום  הדרך  "התכוונתי.. 
טובות  בכוונות  רצופה  לנשיא,  בהתקשרות  חלישות 

וחסידיות!"
"אבל, 'מיהו יהודי' זה ממש לא פופלארי.. אתה יודע 
מה התקשורת אמרה על ההפגנה האחרונה? כזה חילול 

ה' לא היה כבר הרבה זמן"... לחש שמעיה בעצב.
שוב לוי'ק מסרב להבין. "מה? חסיד עושה שיקולים 
של  בעניינים  פחות  פופלארי  או  יותר  פופלארי  של 

הרבי?!"
"אולי זה עניין ששייך רק לעסקנים שהם ידברו עם 
צריכים  תמימים  להם.  להשפיע  וינסו  כנסת  החברי 
הרבי,  של  שיחה  ליהודים  להגיד  להאיר!  נרות  להיות 
ממש כמו בליובאוויטש של פעם. העיסוקים של הרבי 
בכלל ישראל לא צריכים להעסיק את חב"ד הרגילה של 

אנ"ש, והמקורבים שלך לא יקבלו את זה בטוב".
הרבי   - סביב  שמתנהלת  חב"ד  היא  הרגילה  "חב"ד 
שליט"א! העניין שהרבי מדבר ועוסק בו הוא מה שמעניין 
ומעסיק אותנו, מובן ופשוט, שזה מה שצריך להגיע לכל 
יהודי על פני הגלובוס, כי זה מה שהרבי 'ליגט שטארק'! 

"
*

קאך.  החסידים  קאך,  שהרבי  מה  ברורה.  המשוואה 
פופלארי יותר או פופלארי פחות, זה ממש לא השיקול. 
ליובאוויטש - היא התמסרות לרבי. מציאותו של חסיד 

וכל ענייניו הם קודש לנשיא הדור. 
שליחות. מבצעים. מיהו יהודי. שלימות הארץ. שבע 
מצוות. כל תקופה לפני עניינה – לפי ה'שטורעם' שעושה 
התנוצצות  לתקופת  להגיע  זכינו  הדור.  ומנהיג  הנשיא 
העיקרי  עניינו  הבריאה,  תכלית  המלך,  שבכתר  האבן 
להביא לימות המשיח. כללי המשחק   – של נשיא הדור 

תקפים גם כאן וביתר שאת ועוז.

איינקריצ'ן! בחודש סיוון תנש”א יצאו צמד החסידים 
ר’ דוד נחשון ור’ אבי טאוב למסע מיוחד בקברי רבותינו 

נשיאנו להקריא את פסק דין רבי חב”ד שנכתב בימים ההם 
על היות הרבי שליט”א ‘בחזקת משיח’ על פי סימני הרמב”ם 

בהלכות מלך המשיח. המסע כולו נערך בידיעת, עידוד ואישור 
הרבי שאף נתן לר’ דוד נחשון ולר’ אבי טאוב דולר “פאר די 

נסיעה” ואיחל שתהיה בהצלחה. הרבי אף הוציא מענה מפתיע 
בו הורה לשניים “לנסוע למעזיבוז עכשיו” זאת בקשר לספק 

שנוצר עקב תקלות טכניות.


