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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

דבר מלכות

ציור פני הרב | יורד לפני התיבה פנינים מבית חיינו | ו' תשרי תשנ"ג

הראשונה,  העולם  מלחמת  בזמן   .  .  
גזרה המלכות על היהודים שישבו סמוך 
רוסי׳  היתה  שעמהם  המדינות  לגבולות 
במצב של מלחמה )פולין וליטא(, שיעזבו 
את מקומות מגוריהם ויעברו לגור בעומק 
שטחה של רוסי׳, רחוק מן הגבול, באמרם 

שאי־אפשר לסמוך על היהודים כו'.

אותם יהודים שהוכרחו לגלות ממקום 
שבו  מקום  כמובן  חיפשו  מגוריהם. 
אירע  וכך  יהודים,  של  גדול  ריכוז  קיים 
פליטים  הגיעו  שאליהם  המקומות  שבין 

)גולים( — היתה גם עיר מגורנו.

של  גדול  מחנה  לעיר  הגיע  כאשר 
באיכות,  וגדול  בכמות,  גדול   — פליטים 
מלמדים. שוחטים, רבנים וראשי־ישיבות 
באופן  לסידורם  לדאוג  צורך  הי׳   —
המתאים, ומובן, שהיתה זו עבודה גדולה 
בני  של  מספרם  ערך  לפי   — כבד  ומשא 
העיר, כאשר לפתע הוטל עליהם לדאוג 

לסידורם של מספר גדול של פליטים.

כדי  "וועדים"  הוקמו  ומיד  תיכף 
להם.  המצטרך  בכל  העזרה  את  לארגן 
ומהעומדים בראש אותם "וועדים" היתה 

אמי מורתי ע"ה.

היתה  מדה  באיזו  איפוא  זכורני 
התעסקותה בהושטת עזר וסיוע לפליטים 
שעות  במשך  הן  גדול,  הכי  מרץ  מתוך 

היום והן במשך שעות הלילה, ממש על 
צד הפלא! מעולם לא ראיתי׳ במצב כזה!

ועד כדי כך הי׳ הדבר בולט — שלמרות 
כל  ללא  ה"חדר",  בעניני  עסוק  היותי 
זה  הי׳  אחרים,  בענינים  התעניינות 
מלא  את  שלקח  הכלל,  מן  יוצא  מאורע 
תשומת־הלב, ונשאר חקוק בזכרוני למשך 

כל ימי החיים.

שבו  יום  ההסתלקות,  ביום  ובעמדנו 
מאיר בגלוי כל עבודתה. ובאופן דמוסיף 
והולך מידי שנה בשנה )כבכל עניני תורה 
אודות  הזכרון  גם  מתעורר   — וקדושה( 

מאורע הנ"ל ביתר שאת וביתר עוז.

. . ועפ״ז מובנת השייכות דסיפור הנ"ל 
לימינו אלו — מכיון שכל אחד הוא במצב 
של "פליט" ו"גולה" הזקוק לעזר וסיוע...

לעצמו  שמדמה  מישהו  ישנו  ואם 
מאומה,  לו  חסר  שלא  במצב  שנמצא 
אדרבה:  הרי   — מיוחד  לצורך  זקוק  ואינו 
מצב זה מוכיח על גודל הירידה שלו, עד 
שאינו מרגיש כלל רעב וצמא אמיתי — רעב 
וצמא ליהדות בשלימותה ולאמיתתה, וא״כ, 

הצורך שלו בעזר וסיוע — גדול שבעתיים!

במלוא  לעסוק  יש  שכן,  ומכיון 
המסירות — כפי שלמדים מסיפור הנ"ל . .

)משיחת ו' תשרי תשמ"ב(

 יום שבת קודש פרשת וילך: שבת שובה,
ו' תשרי - יארצייט אם המלך הרבנית חנה ע״ה 

המוקדמות  הבוקר  בשעות  עוד 
לאחר  זאת  ל־770,  לנהור  המונים  החלו 
היום  שנזכה  הסיכויים  שרבים  שנודע 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  של  להשתתפותו 
לעצמו  חיפש  אחד  כל  שחרית.  בתפילת 

מקום, משם יוכל לראות יותר טוב.

הקהל  החל  התפילה  בתחילת  כבר 
לעשות ״עושה שלום״ לכל הצדדים, ואת 
הדחיפות אין לשער עדיין לא היה ברור 
האם כ״ק אדמו״ר שליט״א ייצא )ולאידך 
- אף היו שמועות שכ״ק אדמו״ר שליט״א 
יהיה נוכח למשך כל התפילה - שחרית, 
רבים   - זה  כל  עם  אך  ומוסף(,  קריה״ת 
ותפסו  מוקדם  באו  השכונה  מתושבי 
מקומות. והשלוחים מהאזור הגיעו רגלי 

ממקומות שליחותם.

חזרת  )בתחילת  לערך   11:00 בשעה 
ונודע  שא",  שא,  "שא,  נשמע  הש״ץ( 
לחדר  נכנס  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק 
החלון  של  התריס  נפתח  מיד  המיוחד. 
האמצעי עד לשליש העליון - כדי שכ״ק 

אדמו״ר שליט"א יוכל לראות את הקהל.

שי'  מרדכי  ר'  היה  הבעל-קורא 
בבית  הותיק  הבעל-קורא   - שוסטערמאן 
שליט"א, שמאז  אדמו"ר  כ"ק  של  מדרשו 
ז"ך אד"ר נהג לקרוא ב"הול" הסמוך לחדרו 
ראש  ומאז  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  של 
שליט״א  אדמו״ר  שכ"ק  שזכינו   - השנה 
החל להשתתף בתפילות עם הקהל בבית 

המדרש הגדול - החל לקרוא כאן.

הקהל  החל  ההפטרה  סיום  עם 
)המלומד ממה שהיה הסדר בראש השנה 
- שכ״ק אדמו״ר שליט"א יצא מיד לאחר 
התקיעות - לפני תפילת מוסף( לנגן "יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
ועד" )לא לפני שהכריזו זאת ג"פ(. לאחר 
המילים  )עם  מתי"  "עד  ניגנו  אף  מכן 
כל  ראו  לא  מלמעלה  אבל  באנגלית(, 
סימן. הקהל הבין שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
יישאר עד לסיום התפילה, ועל כן הש״ץ 

התחיל לומר את הקדיש של מוסף.

התריס,  נסגר  הלחש  תפילת  לאחר 
שליט׳׳א  אדמו׳׳ר  שכ׳׳ק  הבין  והקהל 
"אורך  הניגון  לנגן את  יוצא. אז התחילו 
שי'  הלוי  שלום  ר'  של  )בלחנו  ימים" 
ציבור  ידי  על  שהתקבל  ברוכשטאט, 
אנ׳׳ש עוד בי"א ניסן, ועד עתה לא זכינו 
עדיין לנגנו בהתוועדות, או בשעה שכ׳׳ק 
שיעודד  כך  נמצא,  שליט׳׳א  אדמו׳׳ר 
בשעת הניגון(, ולאחר רגעים ספורים ראו 
תזוזות בתריס החלון השלישי. הקהל הבין 
את  ראו  בו   - השנה  ראש  של  שהמעמד 
כ״ק אדמו׳׳ר שליט״א "פנים בפנים" לפי 
ערך - חוזר על עצמו, והתחילו לנגן בעוז.

לגמרי,  התריס  נפתח  מכן  לאחר  מיד 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  את  ראו  וכולם 
)מבעד לחלון לא בהיר לגמרי(. פניו הק' 
ישב  שליט׳׳א  אדמו׳׳ר  כ״ק  רציניות.  היו 
כבראש  )שלא  הכסא  על  לגמרי  שעון 
ואף התרומם  השנה שאז התקרב לחלון 
מעט(, והביט לכל הצדדים בהתעניינות: 
תחילה הסתכל לשמאלו והניד את ראשו 
כאות  הניגון  קצב  לפי  בתנועות  הק' 
עידוד, ואח״כ הביט כמה פעמים לימינו.

כשהקהל ראה שכ׳׳ק אדמו׳׳ר שליט׳׳א 
מעודד את השירה - הרי שהשירה גברה, 
ואף הרקיעה שחקים. הקהל יצא מגדרו 
)!( השבוע  זו הפעם השניה  לגמרי... הן 
שליט׳׳א,  מלכנו  הוד  את  לראות  שזכינו 
הגדולה  הזכות  בשל  ויגיל  ירנן  לא  ומי 

שנפלה בחלקו.

ולאחר  דקות,  כשתי  נמשך  זה  מעמד 
מכן - משפנה כ״ק אדמו׳׳ר שליט׳׳א מעט 
לשמאלו )שם עמד הריל׳׳ג( - הבינו שכ׳׳ק 
אדמו׳׳ר שליט׳׳א רוצה לסיים, וכששאלוהו 
על כך, הנהן בראשו הק' לחיוב, ואז הורידו 
את התריס. באותם רגעי פרידה )הזמניים( 
ושם  )ואף נשמעו פה  הזיל הקהל דמעה 

בכיות(, והגביר את שירתו.

נודע מה היה בעת סגירת  לאחר מכן 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  האמצעי:  התריס 
לתתו  )ע״מ  והרימו  הסידור  את  סגר 

נערך ע"י: 
ועד חיילי בית דוד

בית משיח, בית חיינו
770 איסטערן ּפַארקווי, ברוקלין, נ.י.

להערות ותיקונים,
או להצטרפות לרשימת הדיוור בדוא"ל:

vaad770@gmail.com
מו"ל:  אש"ל - הכנסת אורחים
מחלקת הוצאה לאור
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התוועדות חסידותית | א. אברהם

סדר התשובה בשנת עֹז
לקראת יום הכיפורים פנה הכותב ל"עזרת אבותינו", כדי לברר איך עושים היום תשובה. 

כתשובה על התשובה, נפתח סידור "תהלת ה'" השוה לכל נפש, ושם כתוב הכל

 הסדר מבקשים מאבא לשאול ארבע 
קושיות. אבל לכבוד היום הקדוש, אבא, 
רק שאלה אחת: איך, למען ה', עושים, או 
לפחות מנסים לעשות, תשובה אמיתית?

וגבור",  עזוז  "ה'  נאמר  עליו  הקב"ה 
"יעזב  פונה אל עם ישראל, ודורש מהם 
רשע דרכו" - וגם נותן כח לעשות זאת, 
עוזר  ו"ה'  יתן",  לעמו  ֹעז  "ה'  כנאמר 
ֹעז ותעצומות  )דווקא( דלים" ו"הוא נתן 
)דווקא( לעם", גם ל"עוממות" ולחלשים 

שחושבים שאבד סברם.

כח,  ונותן  מבקש,  שהוא  מספיק,  וזה 
וככה בקלי קלות עושים תשובה?

צריך  קלות"?  "בקלי  ביקש  מי 
ה'  "דרשו   - ולבקש  ולהתייגע  להתאמץ 
ועזו", ולעורר רחמים על נפשו "ורחמיך 
על  יחיד  כל  מבקש  כך  יעזבונו".  אל 
כחלק  וגם  לי",  עוזר  היה  "ה'  עצמו 
לנו". אלא  עזרתה  מהציבור כולו "קומה 
גופא נעשה בבטחון גמור ש"עזרנו  שזה 
נפשנו  אוייבי  בכל  ויקיים  הוא",  ומגננו 
"את רודפיהם השלכת במים עזים"; ואזי 
ממילא התשובה היא מתוך שמחה – "עזי 

וזמרת י-ה", ו" ֹעז וחדוה במקומו".

אבל יאמר מי שיאמר: למה להתאמץ 
וצדיק לא  ניסיתי כבר בעבר  ושוב,  שוב 
הרי   - פעם  עוד  מה  בשביל  אז  נהייתי, 
גם  יפה  מסתדר  הוא  עזו"  "ברקיע 

בלעדי?...

שיכול  ביותר  הנעלה  שהשבח  כשם 
יעקב  שא-ל  "אשרי  הוא  ליהודי  להיות 
של  ביותר  הנעלה  השבח  כך  בעזרו", 
ֹעז  "תנו  וֹעז",  כבוד  לה'  "הבו  הוא  ה' 
השיא   – בשחקים"  ועזו  לאלוקים... 
הניתן  הוא  למעלה,  השבח  של  כביכול 
לו מעבודת היהודי למטה ההופך חשוכא 
לנהורא. ה"תענוג בורא" מעבודתנו שה' 
משתף אותו בנו, נעלה מכל הרגשה של 
נינוחות אישית שלפעמים מבלבלים בינה 

)וכפתגם  אמיתית  וכפרה  תשובה  לבין 
הידוע "לעצמו הוא כבר סלח"...(.

ובכל זאת, לפעמים אחרי כל המאמצים 
נסיונות  כך הרבה  כל  נופלים על האדם 
ואמי  "כי אבי  ואפילו מסביבתו הקרובה 

עזבוני – וה' יאספני"?

סידר  לפיכך  דורשיך":  עזבת  לא  "כי 
עיני  עזו",  סביבות  "מאורות  הקב"ה 
העדה וראשי אלפי ישראל הקיימים בכל 
ואותם   - סלה"  "עזרתנו  כנאמר   – דור 
"העמדת להררי ֹעז", שיורו דרך לכל אחד 
איך יקבל "עז וממשלה" על העיר קטנה 
זה הגוף, ומתוך שמחה דווקא - "הרנינו 
לאלקים עזנו"; וביחד עם זה הם גם "אב" 
לעודדם  הצרות,  וסובלי  המסכנים  לכל 
ולהראותם )אף במופתים היוצאים מדרך 
ו"אתה  היית",  "עזרתי  באמת  כי  הטבע( 

ה' עזרתני ונחמתני".

נּו, חזרנו לשאלה הראשונה – איך אני 
יודע שאני מקיים את הוראות נשיא הדור?

כשם ששבחו של הבורא הוא "תפארת 
עזמו אתה", שהוא מתפאר במעשיהם של 
ישראל, כך כל חסיד בודק את עצמו - האם 
)וכלשון  במעשיי  ומשתבח  מתפאר  הרבי 
לרבי"(?  "נחת  גורמים  הם  האם  הידוע 
האם עשיתי משהו שיש סיכוי לקבל עליו 

"תשואות חן"? וידע אינש בנפשי'.

טרם נחה דעתי: האם ה"נדנדה" הזאת – 
פעם למעלה ופעם למטה -  יש לה תכלית?

תמיד,  כך  יימשך  לא  זה  הרי  בוודאי! 
עזי  "ה'  הגאולה,  תבוא  ממש  בקרוב 
ומגני... ונעזרתי" יגלה את "מעוז ישועות 
צדקנו,  משיח  דורנו  נשיא  הוא",  משיחו 
בגבהי  עזו  "שכינת  את  יוריד  שהוא 
מרומים" למטה בארץ, ויוליכנו קוממיות 
בעזך  "נהלת  גופא  ושם  הקודש  לארץ 
לבית המקדש השלישי,  קדשך",  נוה  אל 
עזך".  בתפארת  מהרה  "לראות  ונזכה 

צור  עזנו  מ"אדון  מבקשים  אנו  זה  ועל 
משגבנו" ומתפללים - "תנה עזה לעבדך", 
הוא  ראשון  גואל  המשיח  מלך  את  גלה 

גואל אחרון.

◆ ◆ ◆

שיש  השתכענתי  שצריך,  השתכענתי 
דרך, אבל, צריך כח רצון, את ה"ֹעז" הזה 

שאתה מדבר עליו כל הזמן...

דורשים  לא  חסידים  אצל  חביבי'לה, 
יודעים  אלא  עוז,  לקבל  ומחכים  דרשות 

עזה"  כדי שתהא  קפריסין...  "יין  שצריך 
ואז  'לחיים',  ולומר  ולהתוועד  לשבת   –
הזה  הכלומניק  מול  אומץ  מקבלים 
"ֹעז  לנו  נותן  וה'  כהר,  לנו  שנדמה 

ותושיה" להתגבר ולהתיש את כוחו.

ככה, סאין תלתא וקבין תלתא?!...

ואם נגיד שכן, אז תשאל אם זה צריך 
זָאג שוין  'לחיים נאה'?...  להיות כשיעור 
'לחיים' ותתחיל ניגון – "ישראל בטח בה', 

עזרם ומגינם הוא"... 

אדמו׳׳ר  כ״ק  את  שאל  המזכיר  לריל׳׳ג(. 
שליט׳׳א: "אולי הרבי רוצה לפני זה לגשת 
שהקהל  יותר(,  הבהיר  )השלישי,  לחלון 
יוכל לומר 'גוט שבת' לרבי שליט״א", וכ״ק 
אדמו״ר שליט״א הניד בראשו הק' לחיוב, 

ואז הזיזו את הכסא לחלון השלישי כנ"ל.

את  ראו  שהפעם  לציין,  המקום  כאן 
רצה  שרק  מי  כל  שליט"א  אדמו׳׳ר  כ"ק 
)שלא כבראש השנה בו אנשים טיפסו על 

שולחנות והסתירו לרוב הקהל(.

עם יציאתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, 
החל הקהל לרקוד על מקומו במשך זמן 
ארוך, והיה בהתפעלות מיוחדת מהפעם 
השניה בשנה זו בה זכינו לראות את כ"ק 
אדמו"ר שליט"א. אם כי ברור שזה עדיין 

רחוק מהמצב של ימים כתיקונם.

מוצאי שבת קודש

כשעה לאחר צאת השבת התאסף קהל 
ששמעו  )לאחר  רבינו  בית  בחצר  גדול 

אודות חלוקת הלעקאח הערב(.

לג״ע  הכניסו  שהמזכירים  נודע,  ואכן 
העליון את כל קופסאות הלעקאח )כ־10 

אדמו"ר  לכ"ק  הגישם  והריל"ג  במספר( 
שליט"א. כ"ק אדמו"ר שליט"א חיכה עד 
שיפתחו וירימו את הכיסוי הפנימי של כל 
)באופן שיראה את הלעקאח  הקופסאות 
לחיוב.  הק'  בראשו  הניד  ואז  עצמו(, 
אדמו״ר  כ״ק  נגע  גם  הראשונה  בקופסא 
הקופסאות  אחת  אותה.  והזיז  שליט״א, 
היתה  שליט״א  אדמו״ר  לכ״ק  שהגישו 
וכ׳׳ק  הפנימי,  הכיסוי  עם  עדיין  מכוסה 
אדמו״ר שליט״א הגיב בתמיה, ואז הרימה 

המזכיר וכ"ק אדמו"ר שליט״א אישר.

 - הכולל  וחברי  הוציאן,  מיד  המזכיר 
עמדו   - שבת  ובבגדי  בסירטוק  לבושים 
ההמונים  לקהל  וחילקו  הסוכה  בחצר 
)לאחר  ברכה  כדי  תוך  לעקאח  חתיכות 
התבוננות על מקום מי עומדים, ובשם מי 
מחלקים(: "א זיסע יאר, און דער רבי זאל 
ושהרבי  מתוקה,  "שנה   =[ געזונט"  זיין 

יהיה בריא"[.

"ועד  ונשות  קופחו  לא  הנשים  גם 
הנשים,  עזרת  בפתח  עמדו  המסדר" 
לעקאח  חתיכת  דבעי  מאן  לכל  וחילקו 

מכ״ק אדמו״ר שליט״א.

. . וכמודגש במיוחד בהר"ת ד"נפלאות בכל", "בכל מכל כל", ש"בכל מכל כל" 
בגימטריא "קבץ" – בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, עליו נאמר 

בתפלת חנה* )שמפטירין ביום א' דר"ה( "ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו".

ועוד והוא העיקר – שכן תהי' לנו בפו"מ, ויתירה מזה, שכבר היתה לנו, 
בלשון עבר, ובפרט ע"פ הפתגם הידוע של רבותינו נשיאינו ע"ד הפירסום 
האחרונה  בתקופה  ממש  בפועל  שנתקיים  כפי  בעיתונים,  המשיח  דביאת 
יותר(  עוד  ולפרסם  להוסיף  )ויש  כולו  בעולם  עיתונים  בכו"כ  שנתפרסם 
למטה  ממש,  בפועל   – בא  כבר   – ותיכף  בא",  המשיח(  )המלך  זה  ש"הנה 
ישראל",  כל  "לעיני  ועאכו"כ  עולם,  באי  כל  לעיני  ובגלוי  טפחים,  מעשרה 

ותיכף ומיד ממש.

*( להעיר מהשייכות לבעלת היארצייט דו' בתשרי )שחל בשבת שובה(*, ששמה חנה, ר"ת 
ישראל,  לנשי  ישראל( שניתנו  בית  כל  )שעליהם עומד  ג' המצוות   .  . נדה הדלקת הנר  חלה 

שבזכותן נגאלו ישראל ממצרים ובזכותן עתידין להגאל.

ולהעיר   – וילך.  פרשת  שובה  בשבת  חל  תשרי  שו'  )תשכ"ה(  ההסתלקות  בשנת  כהקביעות   )*
– "בן מאה  וילך  )ב( ולפרשת  – "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה",  מהשייכות )א( לשבת שובה 

ועשרים שנה אנכי היום", "היום מלאו ימי ושנותי".

)משיחות ש"פ נצבים, יום ב' דר"ה  וש"פ וילך תשנ"ב - מוגה(

 גאולה ומשיח

כמו בצבא
שמסתובבים  תלמידים  ישנם 
שיהי'  עצה  למצוא  איך  וחושבים 
באים  והם  ללמוד,  חשק  להם 

ומבקשים שיהי' להם חשק.

בגשמיות  לצבא  שבלקיחה  כמו 
נוגע בעיקר שיהי' בריא ולא חושבים 
אם יש לו חשק או לא, שלכן הסדר 
אותו  לוקחים  בריא  רק  הוא  שאם 
לו  יש  אם  אותו  שואלים  ולא  מיד, 
חשק ואם אין לו עדיין שילך הביתה 

לישון, וכשיקבל חשק שיבוא;

כן הוא ברוחניות, שלא נוגע אם יש 
הנשמה,  מצד  מגיע  שזה  חשק,  לו 
אלא צריכים לעשות עם קבלת עול. 

המעשה הוא העיקר.

)משיחת ש"פ חיי שרה תשי"א(

 התמימים יצילו 
את המצב

תלמידי  של  השליחות  היא  וזאת 
כ"ק  וכשיחת  תמימים...  תומכי 
היוצא  "כל  הידועה  מהורש"ב 
גט  כותב  דוד  בית  למלחמת 
מו"ח  ]שכ"ק  לאשתו"  כריתות 
בארה"ב  פה  גם  עלי'  חזר  אדמו"ר 
תומכי  ישיבת  להתייסדות  בקשר 
שהתמימים   – דארה"ב[  תמימים 

ישראל מאלו  יצילו המצב של כלל 
דלא  משיחך".  עקבות  חרפו  "אשר 
האמונה  מאירה  שאצלם  בלבד  זו 
אלא  תקפה,  בכל  משיח  בביאת 
על  גם  ישפיעו  שהם  זאת,  עוד 
ולחכות  להאמין  שבסביבתם  בנ"י 
תפקידם  )שזהוא  המשיח  לביאת 
להיות   – תו"ת  ישיבת  תלמידי  של 

"נרות להאיר"(.

)משיחת ח"י אלול תשמ"ה(

השם "תמים"
השם  את  לכם  נתנו  הנשיאים 
לו  יקראו  אשר  ש"שמו   – "תמים" 
בלשון הקודש", הרי "נפש חי' הוא 

שמו", כפי שהמגיד מפרש את זה. 

)בלשון  וגם  "תמימים",  שתהיו 
הרמב"ם( – "תמימים ומובחרים".

)ברכת התמימים עיוה"כ תשמ"ה(

הנחת עצמותו
"תמים" מהותו )בל' כ"ק אדמו"ר 
היינו  עצמותו".  "הנחת   – נ"ע( 
שהוא בבחי' ביטול והפשטה שאין 
הוא  ענינו  וכל  לעצמו  מבוקש  לו 
הישיבה,  מייסדי  רצון  למלאות 

שהוא הוא רצון העליון ב"ה.

)משיחת אחש"פ תשל"ו(

פַארפַאלן!
כדעת  אוחזים  הם  אם  אפילו 
תחתון וסוברים שיצאו מהישיבה, 
מכיון  כך,  אינה  האמת  אבל 
וכמו  לבוראם",  דומין  ש"צדיקים 
שעל הקב"ה כתוב "לא ידח ממנו 
נדח", כך הרבי, כל מי שהייתה לו 
שייכות אליו, למד בישיבה שלו – 
תלמיד  נשאר  הוא  פַארפַאלן,  איז 

לעולם.

)משיחת אחש"פ תשט"ז(

 לחזק את האמונה
בביאת משיח צדקנו

כאלו  ישנם  משיחא"  ב"עקבות 
משיחך",  עקבות  חרפו  "אשר 

שיכריזו  רוצים  לא  שהם  כלומר, 
ויצעקו "משיח נַאו"... 

בית  "חיילי  של  מלחמתם  וזוהי 
דוד" – הארה וגילוי דמשיח צדקנו 
– לצאת כנגדם, ולחזק את האמונה 

בביאת משיח צדקנו.

)משיחת הושענא רבה תשמ"ג(

אפילו לרגע!
בתומכי  רגלו  שדרס  אחת  פעם 
נהיו   – לרגע  אפילו  תמימים 
עליו,  בעלי-בתים  נשיאנו  רבותינו 
תלמיד- שיהי'  ממנו  ותובעים 

חכם!

)משיחת ש"פ פקודי תשמ"א(

חיילי בית דוד
כתב יד קודש

כללי- מכתב  על  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מהגהות  צילום  לפנינו 
לאחר  לרבי,  תנחומיהם  את  בכתב  ששלחו  אלו  לכל  כמענה  שנשלח  פרטי, 

הסתלקות אמו הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה.

בצילום שלפנינו הושמטו ההגהות של המראי-מקומות.

ב"ה, ערב חג הסכות, ה'תשכ"ה

ברוקלין נ.י.  

שלום וברכה:

ת"ח בעד דברי הנחומים ששלח לי כ' שי'.  

בתוך כלל ישראל, לראות  נזכה,  אשר בקרוב בימינו  ויהי רצון   
בנחמת ציון וירושלים ולקיום היעוד בלע גו' ומחה ה"א דמעה מעל כל 

פנים גו'

והקיצו ורננו שוכני עפר שיחיים ה' בטל של אור גדול של מעלה.

בברכה לבשורות טובות

המשיח  מלך  אדמו"ר  מכ"ק  ואמרות  פתגמים  שיחות,  קטעי 
שליט"א אודות מעלת וחשיבות תלמידי התמימים

• מוגש בקשר עם כינוס התמימים העולמי

די איינציקע זַאך |  קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש
בענין  בחזקה  שקוע  אדם  כאשר 
שכאשר  אדם,  בן  טבע  הרי  מסויים, 
מחפש  הוא  נוספים  ענינים  באים 
הנקודה  את   – לראש  לכל   – ומוצא 
המשותפת עם הענין שבו הוא שקוע 
ענינים  בזה  להיות  שיכולים  )אע"פ 

נוספים, וענינים עיקריים(. 

זמן  בסוף  ובפרט  לבנ"י,  בנוגע 
הקיצין,  כל  שכלו  )לאחרי  הגלות 
שכבר  העיד  אדמו"ר  מו"ח  וכ"ק 
עשו תשובה וסיימו הכל( – מונחים 
יום  לו בכל  ומושקעים הם ב"אחכה 
שיבוא", שבמשך כל היום )בכל יום( 
האמיתית  לגאולה  ומצפים  מחכים 

והשלימה. 

ושקועים  מתעסקים  שבנ"י  וכיון 
שבכל  מובן,  הרי   – המשיח  בביאת 
את  לראש  לכל  מחפשים  ענין 
יום  בכל  לו  אחכה  עם  השייכות 

שיבוא. 
)תרגום משיחת ש"פ מקץ תנש"א – מוגה( 

יש לכם שאלות וקושיות – תשאירו 
גם  אתכם  שתקחו  או  בגלות,  אותם 
ו"תשבי  והקושיות,  השאלות  את 
ובכל  ואיבעיות",  קושיות  יתרץ 
אופן, העיקר הוא – "גייט ַארויס פון 

גלות" ]= "צאו מהגלות"[!

)משיחת ש"פ בשלח תשמ"ו – בלתי מוגה( 

העבודה  שהמשך  מובן  ומזה 
צדקנו  שמשיח  זמן  )כל  שלאח"ז 
ידועה  )בלתי  סיבה  מאיזו  מתעכב 
"עבודת  אינו  כלל((  ומובנת 
נסתיימה  כבר  )שהרי  הבירורים" 
אלא,  הבירורים(,  עבודת  ונשלמה 
ההתגלות  להביא  מיוחדת  עבודה 

בפועל בעולם.           

)משיחת ש"פ וישלח תשנ"ב – מוגה(

 כתב יד קודש

לפנינו צילום מהגהות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על מכתב 
כללי-פרטי, שנשלח כמענה לכל אלו ששלחו בכתב את תנחומיהם 

לרבי, לאחר הסתלקות אמו הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה.

בצילום שלפנינו הושמטו ההגהות של המראי-מקומות.

ב"ה, ערב חג הסכות, ה'תשכ"ה
ברוקלין נ.י.

שלום וברכה:
ת"ח בעד דברי הנחומים ששלח לי כ' שי'.

לראות  בתוך כלל ישראל,  נזכה,  אשר בקרוב בימינו  רצון  ויהי 
דמעה  ה"א  ומחה  גו'  בלע  היעוד  ולקיום  וירושלים  ציון  בנחמת 

מעל כל פנים גו'
והקיצו ורננו שוכני עפר שיחיים ה' בטל של אור גדול של מעלה.
בברכה לבשורות טובות
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