
ערש"ק פ' וילך - שבת שובה

פתגם אדה”ז שנתגלה ע”י משיח...
כאשר  והרי  בגאולה.   - יחדיו  פגישתנו  את  שנשלים  רצון  ויהי 
יהודים נפגשים יחדיו ידוע פתגם אדמו”ר הזקן שנתגלה ע”י משיח 

- נשיא דורנו.

זה  ובבית  זה  בלילה  עוד  ומיד,  שתיכף   - העיקר  והוא  ועוד   .  .
ומעשים טובים, שהם השלושה דברים  ותפילה  בו תורה  שמגדלים 
שעליהם “העולם עומד” - תהיה העמידה האמיתית בכל העולם כולו 
עי”ז שבא )“ס’קומט צוגיין”( תיכף ומיד משיח צדקנו, והוא לוקח את 
כל בני ישראל, ע”י שהקב”ה בעצמו ילקט “לאחד אחד בני ישראל”, 
והולכים יחד עם משיח צדקנו - יחד עם נשיא דורנו - והוא בראשנו, 
תיכף ומיד ממש, “עם ענני שמיא”,.. והולכים וטסים )“מ’פליט”( ביחד 

עם משיח!  

משיחת ליל השענה רבא תנש”א  

דברי כיבושין. תמונה בפירסום ראשון, ג' תשרי צום גדלי' תשמ"ו

אין צל של ספק בדברי הנביא!
נפלאות דגולות. מכתבים שכתב א’ התמימים מבית משיח בשנת תשנ”ד // מתפרסם כאן לראשונה

אסור לומר “הלוואי” על ההתגלות

בקשה: נא לקרוא עמוד זה כמה וכמה פעמים!

ב”ה יום ה’ ד’ כסלו נ”ד.

שזה  “הלוואי  בלשון  התבטאת  הכותב[  ]אם  את  בטלפון 
יהיה” בקשר לקץ לחושך ולהתגלות”. והאמת היא שלא רק 
שלא שייך לומר כן, אלא אסור לומר כך! כי הרי הרבי אמר 
בנבואה ברורה בתור נביא ש”אט אט קומט משיח” )וכבר בא( 
- אומר  ומי שאומר אחרת  רגע,  והגאולה צריכה לבוא בכל 
נגד דברי הנביא, )שע”פ תורה אם היה בי”ד יש חיוב מיתה 
ר”ל( וא”כ אין שום צל של ספק שכבר הרבי הולך להתגלות 

והגאולה מגיעה, וח”ו לקפוץ מהעגלה ברגע האחרון!

זה, אז  ונורא  נמצאים במצב איום  וזה שבינתיים אנחנו 
בעצם היה יותר טוב אם הגאולה הייתה מגיעה בלי 

ייסורים וכו’, אבל לאחר שזה ישנו צריך לדעת 
שיושב  משיח,  של  מהסימנים  אחד  שזה 

יסבלו,  הדור  במקום שאנשי  עצמו  על  יסורים שלקח  וסובל 
וכמו  יגאלו,  האנשים  ושכל  בהם(  לעמוד  יכולין  היו  )ולא 
הגלות  ובמקום  בזמן  יושב  ש”משיח  בשיחה,  אומר  שהרבי 
ומצפה בכיליון עיניים לגאול את בנ”י מהגלות” וכך דווקא 
מגיעה הגאולה, מתוך השפלות והחושך מגיעים 
הדבר  שזה  וצ”ל  והגילוי,  האור  לתכלית 
האחרון לפני ההתגלות, וכמו שהרבי כותב 



שע”י ה”חלינו הוא נשא”, )משיח( נעשה הבירור  בשיחה: 
והזיכוך האחרון של בנ”י בעקבתא דמשיחא.

ומה שאנחנו צריכים זה להתפלל לקב”ה ולזעוק: מספיק! 
לשער,  אין  שלו  קטן  וסבל   - משיח  של  הסבל  והותר  ודי 
כבר  תן  וא”כ  עכשיו.  שקורה  מה  וכ”ש  מתקן(  זה  מה  )את 
אות שיתגלה בתור מלך המשיח, ויבוא לגאול אותנו ממ”ש 
עכשיו, וכנ”ל מתוך בטחון ותקווה ושמחה, שזה ממש הולך 
יזרז  עצמו  וזה  מאיתנו,  דורש  שהרבי  כמו  עכשיו!  לקרות 
העניין יותר מהר, וכמ”ש “ויאמינו בה’ ובמשה עבדו” בכל 
מה שאמר, ועי”כ נגרם מ”ש בהמשך “אז ישיר משה ובנ”י”! 
מלך  ורבינו  מורינו  אדונינו  יחי  ממ”ש.  ומיד  תיכף  וכנ”ל 

המשיח לעולם ועד!!!   

“טוב לשמיים וטוב לבריות” בשיחות הרבי שיל”ו

יום ד’ ב’ אייר תפארת שבתפארת התשנ”ד.

       לכבוד אחי היקר . . שלום וברכה!

דבר ראשון מזל טוב בקשר ליום הולדתך הטו”ב )=17(, 
בהוספה  להרבות  דהיינו    - לשמים”  “טוב  שתהיה  ויה”ר 
בתומ”צ, שזוהי ההוראה הראשונה של הרבי שיל”ו לאחר 
וגם  אבות(,  בפרקי  הלימוד  )וגם  ניסן  בכ”ח  הידוע  השיחה 
כולם  עם  ישראל  באהבת  להתנהג  לבריות”,  “טוב  שתהיה 
שזה נוגע בפרט בזמן האחרון, ובקשר לזה דיבר הרבי שיל”ו 

בשבת האחרונה לפני כ”ז אדר הראשון.

אתה  כנראה  שיל”ו:  הרבי  של  בריאותו  למצב  בקשר 
האחרונה  ובהודעה  פה,  ששומעים  ממה  יותר  ושומע  יודע 
של לייבל גרונר אמר, שהרופא הראשי ב”בית ישראל” אמר 
ל’  שני  ביום  לרבי  נס  קרה  התפילות של החסידים  שבזכות 
ואנחנו בטוחים ומאמינים שוודאי הרבי יבריא ויגאל  ניסן, 

את כולנו, ומתפללים שזה יהיה מה שיותר מהר . .

ויהי רצון שתומ”י יתקיים הר”ת של החודש שנמצאים 
בו, איי”ר - אני ה’ רופאך, שכ”ק אד”ש מה”מ יבריא ויוליך 

אותנו לבית המקדש השלישי וכו’ תיכף ומי”ד ממ”ש.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

תקיעות - - - ברכת הבנים - - - מארש - - - הקפות - - - 
שכל  מאלו  לענין,  ש'שייכים'  מהתמימים  הוא  אם  בין 
חייהם סובבים את בית חיינו, או שמא בחור סתמי שנסע 
כי "כולם נוסעים"... בין אם הוא התכונן לכך שנה שלמה, 
למד, התפלל, התוועד, להגיע לאבא מוכן, או חלילה לא זכר 
ללמוד ולו אף שיחה אחת. ברגע קל נמחקים כל ההבדלים, 
היא  כשמתגלה  והמעמדות,  החילוקים  היו  כלא  יד  במחי 

נקודת האהבה הבוערת בלב כל תמים.
חיות  רבינו  ממשיך  עת  ירגש  לא  תמים  איזה  לב  הן 
לעולמות, ומיהו הבחור שישאר דומם אל מול ברכת האב 
לבניו? מול עידוד נמרץ איזה רגליים לא ירקדו, ובשמחת 

"דעם רבינ'ס טאג" מי לא ישמח?
התמימים,  להם  מצטופפים  הרבי  מול  אחת  כמסה 
בעינים מצועפות בדמעות. נדחפים שם התמימים השונים, 
אבל הכל כך דומים. דומים בעצם מהותם, באש היוקדת 
לכיבוי.  ניתנת  שלא  לרבי  העצמית  האהבה  לבם.  בעומק 

אותה אהבה שאין בה חילוק בין תמים לרעהו. 
עילאי  אור  קורנות  הקדושות  כשפניו  ההקפות,  ובעת 
שלא מעלמא דין, נשאבים הם גם אז לשמחה העצומה. אף 
זר כי יקלע למקום ימשך כבעל כורחו למחול השמחה, ק"ו 
לתמימים שחייהם הם חיי רבי, הישארו אדישים המה מול 
הקפות, ריקוד ועידודים? מתעוררת לה הנקודה ומתגלית 
דער  ווי  מער  "אז  בלב  מונח  רגעים  באותם  האהבה, 

אויבערשטער און ליובאוויטש . . איז מער גארניט דא!".
זו תנועת הנפש, כך נראים חיי תמים.

*    *    *
ט"ו בשבט תשל"ט - - - הושענה רבה תשד"מ - - - כ"ח 

ניסן תנש"א - - - 
שכל  מאלו  לענין,  ש'שיכים'  מהתמימים  הוא  אם  בין 
סתמי  בחור  שמא  או  הרבי,  רצון  במילוי  עסוקים  חייהם 
שבשבילו הכל זה "מצוות אנשים מלומדה"... בין אם הוא 
חי זאת כל היום, לומד, מתפלל, מתוועד, להגיע לרגע הזה 
מוכן, או חלילה וחס לא שקוע "כל היום" ברגע בו יצמח 
קרן דוד עבדך. ברגע קל נמחקים כל הבדלים, במחי יד כלא 

היה החילוק והשוני.
הן לב איזה תמים לא יימס כדונג לשמע בכי רבינו על 
כי "דורשים ממנו . . שימשיך לחפש . . שלשום הוא חיפש 
. . אתמול הוא חיפש . . ]כ"ק אד"ש בכה הרבה. המו"ל[",  
"שכינתא בגלותא . . משיח בגלותא . ." מול קולו הקדוש 
לא  "שמעולם  שיחה  אחר  ירעד  לא  לב  איזה  שמתייפח 

זכורה כדוגמתה" מי לא יעשה כל שביכולתו? 
קלה  תנועה  כשבכל  נשא",  הוא  חליינו  ש"את  ובזמן 
ניכר אותות המאמץ על פניו הק', יושב רבינו ב"באלקאן" 
ומעודד את שירת החסידים "יחי אדוננו" "בתנועות חזקות 
ומהירות... עד שאינגי ביסטריצקי אולץ להתכופף ולאחוז 
התמים  מי  ממקומו..."  יזוז  לבל  כוחו  בכל  הכסא  ברגלי 
שליבו קשה יותר מלב האבן ואינו 'קאך' בהכרזת הקודש? 
מיהו זה ואיזהו אשר יכול להכיל ליצנות וציניות כלפיה?.. 

תמים! מה לך נרדם?! 
עד  להם  נוגעים  הרבי  שעניני  התמימים  הם  סמוכים 
עצמות הנפש. שכל תנועה וכל ניע חשוב אצלם, שכל יומן 
ידם בשקיקה. אך ה"בזאת תיבחנו" של  ושיחה נקרא על 
תמים הוא בענין שבו הרבי "ליגט שטארק"]=שקוע בתוקף[, 

ענינו העיקרי של נשיא הדור, משיח.
"מציאותו וכל עניניו" מבוקר ועד ליל, בכל פרט ופרט, 
בגלוי ניכר זהו תמים שאין לו בעולמו אלא דבר אחד רבי-

משיח!
זו תנועת הנפש, כך נראים חיי תמים.

איינקריצן!  בשלהי חודש אלול תש”נ, הסתיימה 
פרשיית הספרים באופן סופי ואחרוני הספרים חזרו ל770. 

חברי אגו”ח נכנסו ליחידות מיוחדת ודיווחו לרבי מלך המשיח 
שליט”א בשמחה על תום הפרשייה. הרבי האזין לדברים ברוב 

קשב ווידא ש"הכל נגמר". לאחר דומייה קצרה והתבוננות, 
זקף הרבי את גוו הק' והפטיר: “כעת ניתן לומר תורה”. שיחות 

‘בשורת הגאולה’ הם הם התורה שהרבי החל לומר עם תום 
הקטרוג של פרשיית הספרים!


