
יום ראשון ז' תשרי

גאולה - על ידי הנשיא
דורנו,  נשיא  ידי  על  והשלימה  לגאולה האמיתית  הכנה  נעשה  וזה 
שעל ידו נגאלין כל אנשי הדור, כי הוא נטל על עצמו את האחריות של 

כל אנשי הדור להביא את הגאולה! 
הכן  “עמדו  רק  להיות  וצריך  המוכן,  מן  כבר  שהכל  שהכריז  וכפי 
כולכם”, ולא נשאר אלא לצחצח את הכפתורים האחרונים, שהרי ישנם 
להוסיף  רק  וצריכים  הכפתורים,  וצחצוח  והכפתורים  הלבושים  כבר 
בהצחצוח )כדי שזה יהיה על ידי מעשינו ועבודתנו( ומשיח בא תיכף 

ומיד!
והזירוז בזה נעשה על ידי פעולה של כל יהודי, כפסק דין הרמב”ם 
שעל ידי מצווה אחת, מחשבה אחת או דיבור אחד או מעשה אחד - 
ועל אחת כמה וכמה על ידי התוועדות יהודית וחסידית )“אידישע און 
עצמו  את  מכריע   - רושם  שעושה  אחת,  פארבריינגען”(  אחסידישע 

ואת כל העולם כולו לכף זכות!  

שבת ויצא, י”א כסליו תש”נ

מדוע איננו מתעסקים בעיקר? !
נפלאות דגולות. מכתבים שכתב א’ התמימים מבית משיח בשנת תשנ”ד // מתפרסם כאן לראשונה

הקב"ה נותן למשיח חיים נצחיים
ב”ה יום ב’ ח’ כסלו.

לכבוד אבא אמא והילדים. 

שלום וברכה!

המצב רוח בימים אלו קצת ירוד עקב ריבוי האמירת תהילים 
לחיות  - מה שהרבי מבקש  עוזבים את העיקר  ולכאורה  וכו’, 
בעניני משיח וגאולה, שזה מביא את ההתגלות והרפואה ואז 
לא יהי’ ספיקות וכו’, וכן הענין של נתינת שנים לרבי, ]גם בזה 
עוזבים לכאורה את העיקר[ כי אם חיים בעניין של משיח, אז 
הענין הזה לא נצרך, וכמ”ש בספר תהילים מזמור כ”א “חיים 
שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד”, והמפרשים מסבירים 
עקב  מהקב”ה  חיים  שואל  שהוא  המשיח,  על  הולך  שהפסוק 
המצב בו נמצא, והקב”ה נותן לו אורך ימים עולם ועד – חיים 
נצחיים, וא”כ שוב נא לקרוא כו”כ פעמים את העמוד האחרון 
של המכתב הקודם ]לעיל בגיליון הקודם[,  ועי”ז שנחי’ בעניני 

משיח וגאולה, נוכל לעבור את הימים האלו מתוך תקווה 
נהי’  שהרבי  קורה  זה  אט  שאט  וביטחון,  שמחה 

תומ”י  זה  וכל  לביהמ”ק  אותנו  ומוליך  בריא, 
ממ”ש.

יום ב’ ט’ כסלו.

לי  נודע  מהישיבה,  הסדרים  אחרי  ל770  כשהגעתי  אתמול 
כבר  כנראה  שהמתינו,  לחתנים  וברכה”  “הסכמה  נתן  שהרבי 
 .13 וי”א  חתנים,   6 על  שמועות  יש  לתשובה,  משבוע  למעלה 
היום נודע שהרבי ענה על עוד כו”כ ענינים, וכ”ז נתן קצת אוירה 
כלל  עונה  לא  שהרבי  משבוע  למעלה  כבר  זה  )כי  שמחה  של 

תשובות(.

מוצש”ק פ’ וישלח ליל י”ד כסלו יום נישואי כ”ק אד”ש.

משיח”  של  “אויר  ב770  ולנשום  להריח  מתחילים  סוף  סוף 
קצת  השתנה  סוף  סוף  הבלגן..   כל  לאחר  משיח(  של  )רוחו 
האוירה ב770 ומדברים שוב על הענין של משיח, ביום רביעי 
בלילה התקיימה ב770 “אסיפה דחופה”, )חשבו שזה קשור לבלגן 
שיש( וכזה אסיפה באמת היא דחופה. דובר על הענין של 
לתת לרבי שעות, והפי’ בענין של משיח וגאולה, 
ללמוד ולהתעסק בעניינים אלו ועל ידי כך יוסיף 
חיות למלך כמו שהרבי אומר בשיחות )כן חילקו 
של  פס”ד  וכן  וכו’  לרשום  השעות  לקיבול  פתקים 
בענין  להשתתף  מכאו”א  שנבקשים  הרבנים 
נדפס בשבועון כפר חב”ד(. למחרת  וכו’  הנ”ל 

תמונה בפירסום ראשון מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א



בלילה התקיים בזאל של הקבוצה שיעור מפי הר’ וולפא בעניני 
מלווה  סעודת  מתקיימת  במוצש”ק  והיום  שו”ת,  ואח”כ  משיח 
מלכה לקבלת פני משיח, והכל בשפע גדול, אוכל בשר, דגים ויין 

תזמורת ועוד ידווח אי”ה.

בקשר למצב עם הרבי: ב”ה משתפר מיום ליום, נודע שהחום 
ירד והרבי ישב על כסאו כמה וכמה שעות, וענה תשובות. ובשם 
הרופאים אמרו שהרבי יצא בקרוב, ויה”ר שההתגלות בתור מלך 
המשיח לעין כל, יהיה תיכף ומיד ממש, והכל מתוך שמחה וטוב 

לבב.  

בקשר למה שאמרת על . . איני מוכן ומעונין להכנס לכל הענין, 
ואין מאריכין בדבר זה, וגם אותכם לא צריך לשמוע ולעניין ענינים 
אלו, שאינם מוסיפים כלום ורק צער וכו’, אלא תפקידנו הוא 
לחיות בעניני משיח וגאולה כמו שהרבי ביקש, ואז 
שזה,  וביטחון,  בשמחה  הקשיים  כל  את  עוברים 

ההתגלות יקרה ממ”ש עכשיו! 

אריכות  לו  לאחל  רצוני  אבא  של   .  . הולדת  היום  לקראת 
ימים ושנים טובות ובריאות, ויראה נחת מילדיו, ויהי’ לנחת רוח 
בשורת  בשם  ספר  שולח  אני  זה  ולכבוד  שליט”א.  אדמו”ר  כ”ק 
דקות,  לכמה  שיעור  בזה  יקבעו  יום  שכל  רוצה  ואני  הגאולה, 
ללמוד פרק אחד מהספר, ועל ידו נזכה למה שהרבי אמר שע”י 
הלימוד בעניני משיח וגאולה, זוהי הדרך לפעול ביאת והתגלות 

משיח בפועל ממש, בקרוב ממש.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הוספה
ממכתב  קטעים  מביאים  הננו  במכתב,  המובא  עם  בקשר 

הרבנים שצירף הכותב ושלח למשפחתו שבארה"ק:

קריאה דחופה לכאו”א מאנ”ש שי’

בימים אלו כאשר מזועזעים אנו ממצב הבריאות של כ”ק אדמו”ר 
מלך המשיח שליט”א אשר “את חליינו הוא נשא”, וכאו”א מאתנו 
חפץ בכל לבו לעשות כפי יכולתו ויותר מכך, לזירוז רפואתו השלימה.

מחייו  שעות  לתרום  שי’  מאנ”ש  ואחת  אחד  לכל  אנו  קוראים 
הוא  שזה  וגאולה”,  משיח  ב”עניני  להתעסקות  במיוחד  שיוקדשו 

חיותו ומשאת נפשו של כ”ק אדמו”ר מה”מ שליט”א.

. . ועל של פועל באנו:

על כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, א( לקבל על עצמו סכום שעות 
אותם יקדיש ללימוד עניני משיח וגאולה )ומה טוב ברבים( ולהפצת 
ב( להתחייב  בשורת הגאולה, במשך חודש כסלו חודש הגאולה. 

בממונו בסכום מסוים עבור הפעילות בעניני משיח וגאולה.

. ע”מ שנוכל לבשר   . ומבקשים אנו בזה אשר כאו”א ימלא דו”ח 
ולהודיע ע”כ לכ”ק אדמו”ר מה”מ שליט”א באופן מרוכז.

ברור הוא שדרך הישרה להסיר את “חבלי המשיח” הוא בהתאחדות 
כולנו כאיש אחד אשר אב אחד לכולנה, לתרום מיטב מרצנו וחיותנו 
השלימה  הרפואה  את  יזרז  וזה  וגאולה  משיח  בעניני  בהתעסקות 
תחזינה  ביופיו  מלך  שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  והתגלות 

עינינו תיכף ומי”ד ממ”ש!

ועד רבני ליובאוויטש הכללי     בד”ץ דקראון הייטס     ועד רבני חב”ד באה”ק

נ.ב. מבקשים אנו בזה אשר בכ”מ יעוררו על כך הרבנים והמשפיעים 
כי  זה,  “כינוס חירום” מיוחד עבור  ובאם אפשר לארגן  שעל אתר, 
בנפשנו הוא, ויקימו ועד מיוחד שיתעסק בכך באופן הראוי. ומובן 

ש”שטורעם” מיוחד ייעשה בזה בישיבות והחדרים וכו’. .

התלויים בהרגש
זקנו  יצא בסערה מקרוסלת המקווה כשמסרק  יהודה  ר' 
בידו בטרם קופל ונתפס בסיכה. מודעה זוהרת צדה את עינו. 
התוועדות  על  בישרה  המודעה  חשב.  בשבילי!"  בדיוק  "זה 
בישיבה בעיר לרגל היומא דפגרא הקרב ובא. ר' יהודה היטיב 

את קיפולי זקנו וידע בדיוק מה עליו לעשות.
שולחנות  לצד  היושבים  חיננים  בתמימים  העמוס  הזאל 
עטורי צלחות חומוס ותירס, ביניהם פילס ר' יהודה את דרכו 
אל כיוון מקום המשפיע המתוועד בראש השולחן, שם הנחית 
ליובאוויטש!  איז  "דאס  מרשים.  בנדיקטין  בקבוק  בעוצמה 

דאס איז א חסידישער יום טוב!" הכריז.
חסידישער  א  יהודה:  ר'  את  היטב  הכירו  התמימים 
יונגערמאן שמעורר מידי פעם את אנ"ש בקהילה על עניינים 
הצריכים שימת לב חב"דית מיוחדת. גם לישיבה הוא קופץ 
העומדים  עניינים  על  התמימים  את  לעורר  כדי  פעם  מידי 

בראש מעייניו. 
תמימים  לקבוצת  יהודה  ר'  אמר-פלט  יקרים!"  "תמימים 
צעירים שישבו בצד הזאל בעודו מתיישב לצידם בטבעיות. 
ההתקשרע'ס?"  את  לחזק  לכם  יצא  האחרונה  בפעם  "מתי 
"פרויקט  מילה.  כל  עם  השולחן  על  דופק  כשהוא  אמר 

התמסרות לרבי יוצא לדרך!"
"ר' יהודה, דווקא חשבתי על משהו" נענה אחד מצנומי 
אומר  הרבי  תנש"א  תזו"מ  ש"פ  של  "בשיחה  התמימים. 
גאומ"ש". הבחור  ענייני  לימוד  היא  והקלה  הישרה  שהדרך 
דק.  חריץ  כדי  עד  עיניו  את  צימצם  יהודה  ור'  לרגע  עצר 
"כמה תמימים בישיבה כבר התחילו לדבר עם רבנים שימסרו 

שיעורים פעם בשבוע. זה בוודאי ה'כוונה'", חתם בלהט.
ובתנועה  זקנו,  על  ואז  מצחו,  על  ידו  העביר  יהודה  ר' 
מתנדנדת השיב. "אני חושב שצריך להשקיע בצפנת פענח. 
פשוט אי אפשר לפתוח ליקוטי שיחות בלי להיות מונח ב"א 
מונח  כך   -[ זיך ביי מיר  אזוי לייגט  שטיקל ראגאטשאווער" 
אצלי["... אמר בביטחון. "צפנת פענח זה חב"ד!" אמר-קבע.

עם  החרדיות  בשכונות  פלאיירים  להפיץ  אולי  "חשבתי 
המכתב של המונקטשער על המסירות נפש הנדרשת לביאת 
השנים  באחת  בפארבריינגען  התבטא  שהרבי  וכפי  משיח 

"הלוואי והיו מפרסמים מכתב זה!"" הציע אחד.
ר' יהודה חיכך בסנטרו. "אהה.. תדעו לכם שאני בעצמי 
זכיתי להיות אז בסעוון סעוונטי ולשמוע את זה מהרבי. אבל 
חיים  החפץ  של  המכתבים  את  להפיץ  שצריך  לי'  'מרגיש 
אבל  זה  על  דיבר  לא  אמנם  הרבי  למשיח.  הציפייה  בעניין 
אני אומר לכם, ה'שפראך' שם פשוט גישמאק. ובלשון הרב 
אומר אני הקטון: הלוואי היו מפרסמים מכתב זה - של החפץ 
חיים!" הכריז ר' יהודה בפאתוס. "הכל תלוי בהרגש", חתם 
ר' יהודה את נאומו ואת שאריות המשקה הצהבהב שנותר 

בבקבוק..
שפיץ חסידי, מקושר דגול או שמא סתם בעה"ב שפועל 

לפי גחמות אישיות?
שאנחנו  מה  לפי  לא  זה  והתמסרות  שהתקשרות  כנראה 
חושבים ורוצים. לא פלוני אלמוני יחליט מיהו ומהו 'מקושר'. 
מציב  וכאשר  ודורש.  רוצה  שהרבי  מה  זה   - התקשרות 
המלך את הנושא "שהזמן גרמא" - עניני מבצע משיח )כלשון 
הרב( - בראש סדר היום החב"די, הרי שאי אפשר לנו לברור 
עינינו.  ראות  כפי  בהתקשרות  היפה'  ה'חלק  את  לעצמנו 
מלאכת ה"התקשרות", אומרת ומציבה לנו בראש הרשימה, 

את "ענינו העיקרי".
אזוי לייגט זיך ביי אונז. כך מונח אצלנו.

איינקריצן!  שיחות הרבי שליט”א מהשנים האחרונות
הוגהו שבוע באידיש ושבוע בלה”ק, עבור פרסומם בעיתונות
- שבוע באידיש ב’אלגמיינער זשורנאל’ ושבוע בלה”ק ב’כפר
חב”ד’. מאז ש”פ ויחי תנש”א הופצו השיחות מידי שבוע בכל

הריכוזים החרדיים בחוברות מיוחדות תחת השם ‘דבר מלכות’,
על ידי הרב טוביה פלס. כשהרבי מעודד ומברך את היוזמה.
כו”כ פעמים נתן הרבי דולר לר’ טוביה באומרו “פארן דבר
מלכות” “פאר די דבר מלכות’ וכיו”ב. הביטויים המיוחדים

אודות משיח וזהותו של משיח המופיעות בשיחות אלו, ניתנו
מלכתחילה עבור הפרסום וההפצה בכל החוגים.


