
יום חמישי ד' תשרי

כבר ארבעים שנה שנשיא 
דורנו צועק עמדו הכן כולכם!

שהרי  הגלות,  תתבטל  ישראל  באהבת  ההוספה  ידי  ועל 
“עמדו  דורנו  נשיא  כהודעת  הגאולה,  לקראת  מוכנים  עומדים 
הכן כולכם”, וכבר “כלו כל הקיצין” ובפרט שנשיא דורנו מכריז 
זאת כבר ארבעים שנה )“שוין פערציק יאר וואס נשיא דורנו 
שרייט עמדו הכן כולכם”(, שאז “נתן ה’ לכם לב לדעת ועיניים 
עמידה  ומלשון  קיום  )מלשון  “קאי  לשמוע”,  ואוזניים  לראות 

בתוקף( איניש אדעתי’ דרבי’” - נשיא דורנו!

ונשארים רק עם  .. שמסיימים את כל המסחר בזמן הגלות, 
- בגאולה  ועבודתנו  ידי מעשינו  ההון רב מהריוח שהרויחו על 
האמיתית והשלימה. ובמה היא שלימה? - בזה שנמצאים, 
אנשים נשים וטף בבית הכנסת ובית המדרש של נשיא 
אחרי  הסתלקותו,  מאז  הארבעים  בשנת  כבר  ונמצאים  דורנו, 
עבודתו במקום זה במשך עשר שנים אחרונות שלו בחיים חיותו 
בעלמא דין, ולאחר מכן ניתווספו ארבעים שנה ונמצאים בשנת ניסים. 

משיחת ש”פ ויגש, ט’ טבת תש”נ
והריקותי לכם ברכה. תמונה בפירסום 

ראשון, מוצאי ראש השנה תשמ"ה

הרבי איחל לפרופסור “גוד נייט”
נפלאות דגולות. מכתבים שכתב א’ התמימים מבית משיח בשנת תשנ”ד // מתפרסם כאן לראשונה

בעיצומם של מבצעים הרבי חולף..
לכבוד אבא אמא והילדים. 

שלום וברכה!

מוצש”ק פ’ וירא ט”ו מ”ח.

השעון  את  מקדימים  הלילה   .11:00 השעה  מוצ”ש  עכשיו 
בשעה לכן יש לי יותר זמן לכתוב . . ביום שישי נסעתי למבצעים 
בשעה 11:00 בערך, וחזרתי בשעה בשעה 4:45 לערך, שעה לפני 
יוצא  שאני  ואיך  השבת,  בגדי  עם  למקווה  הלכתי  שבת. 
מהמקווה, אני רואה את זה שאחראי על הביפרים 
להודיע על תפילות, רץ ואומר “מנחה”. מיד רצתי 
לחדר הודעתי ש”מנחה נאו!”, ועשיתי את הההכנות האחרונות 
לשבת, ומיד רצתי ל770 )שהחדר בו אני נמצא מולו( והרבי כבר 
היה בחדר התפילות לפני חזרת הש”ץ, כעבור כמה דקות הרבי 
יצא למרפסת, בערך לכ5 דקות ועודד חזק מפעם לפעם בראשו 

זכינו  לא  בשבת  אכילה(,  של  תנועות  היה  )בפה  הק’ 
ליציאת כ”ק אד”ש מה”מ לתפילות, ויה”ר שתהיה 

רפו”ש והתגלות תומ”י ממש.   

יום ב’ י”ז מ”ח נ”ד.

אתמול בלילה בעומדי ליד 770 שוחחתי עם מישהו, ופתאום 
תחתית  לרכבת  שיורדים  מהמדריגות  גדול  נפץ  קול  נשמעה 
)שליד 770(, התברר שכושי ירה בשוטר. את המקרה עצמו לא 
במקום  הי’  דקות  כמה  כעבור  משם,  שעולה  העשן  רק  ראיתי 
ניידות של משטרה שהגיחו מכל עבר, חסמו את  למעלה מ30 

איסטערן פרקווי לכמה שעות, ועוד הרבה “רוח”.

היום תענית בה”ב עד חצות, אח”כ התפללנו מנחה )בלי הרבי(, 
אכלנו, חזרנו ללימודים ובשעה 2:00 לערך מודיעים על מנחה, 
רצנו ל770, נכנסתי, נעמדתי במקום טוב, הרבי כבר בפנים חדר 
התפילות, אבל עדיין לא התחילו מנחה, ופתאום נשמע מהחדר 
קולו של הרבי, “נו” “נו” “ניין” “ניין” בקול חזק, כל הקהל שתק 
ושוב אותם קולות, הרבי ביקש משהו והמזכירים לא הבינו מה, 
באמצע סימנו שיתפללו למטה מנחה, נראה שבאותו זמן הרבי 
עדיין המשיך לבקש, לאחרי מנחה הרבי עדין נשאר בחדר 
וממשיך לבקש וכו’, עד השעה 8:00 לערך, אז נכנס 

הרבי לחדרו. המצב ‘קצת הרבה’ מצער..



מוצש”ק פ’ חיי שרה כ”ב מ”ח.

ביום שישי מבצעים הי’ גשום ובכ”ז נמשך כ4 שעות, בדרך 
כחצי  ל770  הגעתי  למנחה,  התפילות  בחדר  שהרבי  נודע  חזור 
בסיום  התפילה,  את  סיימו  לא  עדיין  שבת,  כניסת  לפני  שעה 
התפילה הרבי לא יצא למרפסת. בליל שבת שיעור עם ר’ יואל 
בכולל שליד 770, לא הי’ קבלת שבת. הלכתי לאכול אצל ר’ יואל 
הבריאות,  מצב  עקב  שזה  ונודע  הסעודה,  שמקצר  אמר  כהן 
יואל[ לא דיבר מילה  ]ר’  . ואכן   . נהי’ לא טוב  שהיום אחה”צ 
כל הסעודה, רק נימנם. חזרתי ל770 וראיתי קהל גדול עומד ליד 
חדרו של הרבי, בחוץ נודע שפרופסור מור הגיע לבדוק את הרבי 
פעם  אותו  שראה  ממה  טוב  יותר  נראה  והרבי   .  .
שעברה-בחודש אב, אח”כ נזכר ששכח את המעיל 
בהתפעלות,  ויצא  נכנס  הרבי,  של  החדר  בפנים 
טוב(.  )-לילה  נייט”  “גוד  לו  אמר  שהרבי  וסיפר 
בשבת הרבי לא יצא לתפילות, ומצפים לישועה, ובטוחים שיהי’ 
תומ”י ממ”ש וכ”ז מתוך שמחה. אכלתי היום אצל . . והי’ יותר 

טוב מכל פעם - יחסית דובר קצת על משיח. 

יום א’ כ”ג מ”ח תשנ”ד.

אדמו”ר  כ”ק  של  במחיצתו  מעריב  להתפלל  זכינו  היום 
מה”מ שליט”א, לאחר התפילה הרבי נשאר זמן ממושך בחדר 
ועודד  למרפסת,  לצאת  רצה  לא  שהרבי  מספרים  התפילות, 
את השירה בראשו ובאצבעו הק’ מתוך החדר, וכעבור 20 דק’ 

לערך חזר לחדרו הק’.

מוצש”ק פ’ תולדות.

מצד  בעיקר  במיוחד,  קשה  שבוע  הי’  עלינו  שעבר  השבוע 
מצב בריאותו של כ”ק אד”ש . . אחרי התפילה נודע לי הודעה 
בשעה  רפואה  לבית  הרבי  את  לקחת  שמתכוננים  מבהילה, 
ביום  למבצעים  לנסוע  זה  הרבי  של  ורצונו  היות  ובכ”ז   ,12:30
ששם  המקומות  באחד  למבצעים.  נסענו  כבד  בלב  לכן  שישי, 
הכביש  לעבר  והבטתי  בחוץ  עמדתי  מבצעים,  עושים  אנחנו 
הסתכלתי  גדול,  רעש  שומע  אני  והנה  במנהטן(,  הים  )שליד 
האמבולנס  על  מביט  שאני  איך  מתקרב,  שאמבולנס  וראיתי 
היתה  )השעה  קורה  מה  הבנתי  מיד  ‘הצלה’,  שכתוב  ראיתי 
13:00 לערך(, חיל ורעדה אחזה בי.. ומיד אחר האמבולנס נסעו 
כו”כ מכוניות של אנ”ש, עם סירנות מעליהם ונוסעים מהר, וכך 

המשכתי הלאה במבצעים בלב כבד.

 לפני החזרה מהמבצעים התקשרנו לקראון הייטס, לשאול 
לדעת  )בשביל  ח”ו  שם  נשאר  ח”ו  או  לשבת  חוזר  הרבי  אם 
כשחזרנו  ואכן  לחזור,  עומד  שהרבי  נודע  שם(,  להשאר  האם 
מהמבצעים כעבור כמה זמן הרבי חזר . . למחרת בש”ק אחרי 
התפילה הודיע הרופא שמצב כ”ק אד”ש באין ערוך למה שהי’ 
אתמול, והרבי הסכים שימסרו זאת לקהל. עכשיו הודיעו שכ”ק 
מכתבים.  לפניו  הקריא  והמזכיר  כסא  על  היום  ישב  אד”ש 
ויה”ר שנזכה כבר לאור שאחר החושך שיהי’ רפו”ש וקרובה, 

והתגלות כמלך המשיח לעין כל תיכף ומי”ד ממ”ש. 

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הפעם זו הנקודה

ז' מרחשוון תשמ"ח.
הפירמידות  לרגע.  מרגע  התחממה  בזאל  האווירה 
כל  עם  גבהו  רק  מהרבי,  שחזר  בחור  כל  סביב  שנוצרו 
רגע שעבר. תקיעות, ברכת הבנים, מארש, השיחות של 
לא  שכמותן  ההקפות  הכל  ומעל  השואבה,  בית  שמחת 
לתיאור,  מצטרף  סיפור  הנשיאות.  שנות  מראשית  נראו 
לו בעולם  דומה שהמספר שרוי  כי  ליומן, לתחושה, עד 

אחר. עולם של קדושה, של הוד, של מלכות, של רבי.
לשמוע  כרויות  באוזנים  ממעל  שהצטופפו  התמימים 
ליבם  נעלה,  למצב  הם  גם  נכנסים  ומראה,  מעמד  עוד 
מתכווץ בשומעם על מעמד התקיעות ומתרחב למשמע 
למנגינה  בהאזנה  מצטמצמות  עיניהם  ההקפות.  תיאור 
המתוקה של תפילת ו' תשרי, ומתרחבות בחזרת השיחות, 
זר לו היה נכנס לזאל היה חש את הכמיהה והתשוקה, יחד 
עם החלטה נחושה של כלל התמימים, השנה נהיה שם, 

בכל מצב!
אך אין ישיבתינו ישיבה של סיפורים כי אם של מעשים, 
ובשעה שכבר נושקת לסדר חסידות הוקם המטה - "מטה 
הקהל". הוראת המלך שנשזרה בראש באמצע וסיום כל 
שהבינו  התמימים,  של  בתודעה  עמוק  נצרבה  סיפור, 
שגולשת  נקודת השנה,  הנקודה,  אם  כי  סיפור  זה  שאין 
אותה  כל  נחו  לא  הם  אל המעשה.  הדיבור  מעולם  ישר 
השנה. בסדרים, בשיעורים, בתפילות ובמבצעים - "גייט 

זיך ארום הקהל"!
ז' מרחשוון תשנ"ג.

צריכים  היינו  לא  ברור,  הכל  כאשר  כתיקונם,  בימים 
להידחק כולנו סביב אותם בחורים בודדים במספרם. אלו 
בחורים בעלי מסירות הנפש, שלא נכנעו למצב העלום-
השביעי,  לחודש  נסעו  שלימה  ובאמונה  משהו,  ספקני 
אמונים על הכרזת משפיעם כי "מ'מוז פאר'ן ]מוכרחים 
לבם  לחדוות  הם  זכו  ואכן  אור".  ממשיך  כלי   - לנסוע[ 
הם  זכו  משיחנו.  מלכנו  אבינו  של  הקודש  בפני  לחזות 

לראות ב"תנועת צדיק", מעודד בעוז את שירת הנצח.
שכה  הבחורים  ומיוחדים.  מעטים  בזאל,  הם  ויושבים 
נענו  והסיפורים,  כמהים לשמוע על המראות התחושות 
צדיק"  "תנועת  ויחיד.  אחד  מסר  שהוא  סיפור  בסיפור, 
אחת חרוטה בליבם, ואותה הם סיפרו בהתרגשות רבה, 

עם זה חזרו לארץ.
אמצע  בראש,  והתבטאה  עצמה  על  שחזרה  תנועה 
וסיום כל סיפור, בליל ראש השנה ליד 'החדר' וביום לאחר 
הנכסף  ובפארבריינגען  ובצאתו,  יוכ"פ  בערב  התקיעות, 
בסוכות, אך מעל הכל בעידודים הנפלאים בהקפה לשירה 
שמהחסידים בקעה, מתוך תוכו של אותו לב הומה ונרגש, 
שלאחר חצי שנה של העלם, התפרצה כלהבה בשלהבת 
הקפה  באותה  נמרץ,  בעידוד  והתקבלה  ההתקשרות, 

שכמותה לא היתה מעולם.
אותם  התוועדו  עליהם  דברים  סיפורי  רק  אלו  אין 
בודדים שוב ושוב, כי אם מסר, מסר אחד ויחיד - נקודת 
השנה, אותה חוו וחיו ללא הפסקה ועליה מתוועדים כמעט 
עד לתפילה."יחי אדוננו" ואין בלתו, מלכנו משיחנו ואין 
בשיעורים,  בסדרים,  מרפים.  לא  התמימים  ומאז  זולתו. 

בתפילות ובמבצעים - "יחי אדוננו"!

איינקריצן! בחלוקת דולרים של יום ראשון כ”ו 
חשוון תשנ”ב, למחרת התוועדות שבת כינוס השלוחים, עובר 

אחד השלוחים לפני המשלח, וכשכולו עומד תחת רושם 
הביטויים הנפלאים המפורשים שנאמרו בשבת בקשר לזהות 

משיח, אומר לרבי שליט”א: “שכינוס השלוחים הבא יהיה 
באה”ק בארץ הקודש בבניין בית המקדש השלישי, ושהרבי 
יהיה איפה שהוא צריך להיות )“וואו ער באלאנגט”( - משיח 

צדקנו!”. הרבי מאזין לדברים בתשומת לב ומשיב: “אמן, 
בשורות טובות הצלחה רבה”.


