
עניין הכי עיקרי ש־

גאולה האמתית והשלימה
____________________________________________________

גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקופתנו זו – ימות המשיח

ב"ה || עש"ק פר' ויקהל־פקודי כ"ד אדר ה'תש"פ || גליון יד

לא יהי' צורך בשום "מסוה"
ה"משה"  ע"י  מישראל  בכאו"א  לעת"ל  שיתגלה  מה  עם  קשור  זה  ענין 
שבקרב כל איש ישראל וכל אשה ישראלית, כולל אפילו טף – שבכולם יהי' 
הענין ד"קרן עור פני משה". אלא שאז לא יהי' צורך בשום "מסוה", כיון 
שיקוים בכל העולם כולו היעוד ד"והיו עיניך רואות את מוריך", וזה יחדור 
בכל העולם כולו עד כדי כך, שכל מציאותו בגלוי תהי' – עצמות ומהות!...

הענין ד"ויקהל" - התחיל כבר בפשטות!
וכל זה הוא בהדגשה יתירה בשנה זו – "הי' תהא שנת נפלאות בכל" – שבה 

לא  בנ"י,  מנין  ד"פקודי",  הענין  ד"ויקהל":  הענין  את  בגלוי  כבר  רואים 
הותחל עדיין בגלוי, משא"כ )מעין( הענין ד"ויקהל" – הקהלת כל בני

ישראל לארצנו הקדושה מארבע כנפות הארץ – הותחל כבר בפשטות, כפי 
שרואים זאת בזמננו זה, בשנה זו )וכבר כמה שנים(, ועד שגם אומות העולם 

רואים זאת – שכמה וכמה מבנ"י עלו לארצנו הקדושה.

אחדות - ע"י משה
לראש  שלכל   – מישראל  כאו"א  של  בעבודתו  "ויקהל"  מפרשת  ההוראה 
. ובפרט שה"ויקהל" נעשה ע"י   . הוא צריך להתאחד עם כל בני ישראל 

")ויקהל( משה", ע"י הקהלת כל ה"משה" שישנו בקרב כאו"א מישראל.
פנינים משיחת אור ליום כ"ד אד"ר והתוועדות ש"פ ויקהל–שקלים כ"ה אד"ר ה'תשנ"ב

כתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באחד ממכתביו:

חסידות האט אויפגעטָאן ַאז וואו מ'איז איז מען ניט עלענט ]= חסידות פעלה שאיפה שנמצאים לא מבודדים[. עכ"ל. ואם "בהיות הצדיק חי 
ע"פ ]= על פני[ האדמה... בבחי' מקום גשמי" כך, על אחת כו"כ עתה דאשתכח יתיר מבחיוהי גם בזה העולם המעשה. ועל אכו"כ בצדיק שהוא 
רבי שהוא ממוצע המחבר בין הוי' וביניכם, הוי' שאין שייך לטבע ח"ו, והממוצע יש בו משני הענינים שהוא ממוצע ביניהם, וביחס לחסידיו 
ומקושריו העומדים גם עתה כמאז - כיון שההתקשרות דיחידה צ"ל ]= צריכה להיות[ למעלה מהזמן - בתנועה דהתקשרות ביתר עז, כי אומרים 
לנפשם וגופם: אי אפשי לנו אחרת כלל וכלל. ואז אין הפסק כלל ח"ו. ואדרבה רוח אמשיך רוח כו' ברוחניות וגם בגשמיות ולכל טוב, כי כמו 

שלמעלה כך למטה ברבי טבע )שלמעלה מטו"ד ]= מטעם ודעת[( הטוב להיטיב.

חסידות האט אויפגעטאָן אַז וואו מ'איז איז מען ניט עלענט
]= חסידות פעלה שאיפה שנמצאים לא מבודדים[

וביחס לחסידיו ומקושריו העומדים גם עתה כמאז . . כי אומרים לנפשם וגופם: אי אפשי לנו אחרת כלל וכלל. ואז אין הפסק כלל ח"ו.

לפנינו צילום נדיר מהוספה בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מלך 
כ"ז  מיום  כללי-פרטי  מכתב  בשולי  שליט"א,  המשיח 
אדר תש"י, להרה"ח ר' שניאור זלמן ע"ה סריבראנסקי.

כתי"ק זה מובא בקשר עם המאורעות המתרחשים כעת 
 – משיח  בבית  המצב  עם  ובקשר  בכלל  העולם  ברחבי 
770 אשר ברור הוא הדבר ש"אי אפשי לנו אחרת כלל 
וכלל" בציפייה להתגלותו המיידית של כ"ק אד"ש מה"מ

· דבר מלכות ·
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פנינים קצרים מדברי כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח



אחרי  הרבי  שנושא  הקודש  בשיחת  ראשון  אדר  כ”ד  חמישי  ביום 
תפילות מנחה-מעריב מודיע הרבי בתחילת השיחה: פותחין בברכה, 
בפרשת  ימים  כמה  כבר  שבעמדנו   - היא  גדולה  הכי  הברכה  והרי 
ישראל מארבע  בני  כל  קיום ההבטחה דהקהלת  כבר  הותחל  ויקהל, 
אומר  לקוות,  צריכים  כך   - כבר  אנו  נמצאים  וכעת  הארץ,  כנפות 
- בסיום הענין. והרבי ממשיך, וכפי שרואים בפועל ובפשטות  הרבי 
ובעיני בשר, שבכו”כ מבני ישראל נעשה כבר הענין ד’ויקהל’, הקיבוץ 
גלויות אל ארצנו הקדושה, ודווקא בחסד וברחמים שלא כבעבר. הרבי 
ועוד  הרבי:  אומר  סיומה  ולקראת  עצומות,  בעיניים  בשיחה  ממשיך 
והוא העיקר, שזוהי העת והזמן המסוגל ביותר וביותר לביאת הגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש! 

שבת פרשת ויקהל, כ”ה אדר ראשון תיזכר לעד כשבת שמחה במיוחד. 
בעיצומה של הפארבריינגען, אחרי השיחה הראשונה, כששרו ‘שובה 
ה’’ מעודד הרבי שליט”א השירה בשמחה עצומה, ובקטע הידוע בלי 
המילים מעודד בידו השמאלית בתנועות חזקות לעבר האורחים ואח”כ 
הק’  ידיו  בב’  לעודד  ובאמצע מתחיל  כל הקהל,  לעבר  הימנית  בידו 
פעמים רבות בחוזק רב. הקהל כולו פורץ בשירה אדירה בכל כוחו, וכך 
נמשך הדבר משך רגעים ארוכים ובשמחה רבה. במהלך ההתוועדות 
חוזר הרבי ומתבטא שוב אשר: רואים כיצד נעשה ה’ויקהל’ בפשטות - 

קיבוץ גליות דבני ישראל מכל העולם שעולים לארץ הקודש. 

השבת,  מהתוועדות  ה’תקציר’  דף  כרגיל  מופיע  השבת  לצאת  סמוך 
היוצא לאור ע”י מערכת פַאקס ַא שיחה - רשימה פרטית בלי אחריות, 
נכתב למטה בשולי העמוד. בשעות הלילה יוצא מחדרו של הרבי עותק 

בתוספת  ה’תקציר’  של 
הרבי  של  הגהות 
נדיר,  באופן  שהורה, 
להדפיסו שוב במהדורה 

שניה.

• • •

ראשון:  אדר  זי”ן  כ”ף 
האירוע הבריאותי. 

האחרון  החורף  במהלך 
לשבוע  משבוע 
עוברת  ליובאוויטש 
הרבי  נוספת,  תסיסה 
בהתוועדויות מעלה את 
האמונה  הציפייה,  רף 
בהתגלות  והביטחון 
בכבודו  היושב  המשיח 
ובעצמו ב- 770. חלוקות 
הופכים  הדולרים 
בחלקם לראיונות לכלי 
המשיח  על  תקשורת 
חלוקות  בדרך,  שכבר 

קונטרסים יוצאי דופן, נסיעות תכופות לאוהל, החתמות ברחבי העולם 
על “קבלת המלכות”, פרסומי חוצות על המשיח הקרוב, הנחת אבן 
פינה ל’ארמון’, והרבי מעודד בתשובות נפלאות שמדהימות את זקני 
החסידים. ובשעת השיא, כאשר מחכים לראות כבר את ההגהות על 
הדבר מלכות החדש שנאמר בשבת האחרונה... בשעת ערב מוקדמת 

סגרירית אבינו רוענו חוזר מהאוהל... אבל באמבולנס - - - 

כ”ז אדר ראשון תשנ”ב - - - 

וקליין  גרונר  הרבנים  המזכירים  נראים  הצהריים  אחר   5:45 בשעה 
יחד עם המשמש ר’ חנינא שפערלין יוצאים במהירות מבוהלת מ-770, 

ונוסעים ברכבו של הרב קליין לכיוון האוהל.

רצים  נראים  המסדר’  ‘ועד  אנשי  ושאר  והמשב”קים  חלפו  הדקות 
מחדר לחדר מבוהלים ומפוחדים, נודע שהוזמן מסוק ממנהטן לכיוון 
האוהל, אך לפועל לא משתמשים בו. אין מילים לתאר את החששות 
והפחדים שישנם בשעה זו מחוסר עדכון מלא. מפי השמועה נודע בשם 
המזכירים שהרבי נשאל האם ייסע לביתו שברחוב פרזידנט או אפילו 
לבית הרפואה )חס ושלום(, אך הרבי מסרב ומביע את רצונו הקדוש 

לשוב ל-770 כרגיל.

בשעה 7:10 מתחילות להישמע הרבה צפירות מכיוון שדרת קינגסטון. 
והרבי  נוהג הרחי”ק,  והנה הרכב בו  עובר רכב ראשון, שני, שלישי, 
‘הצלה’,  של  אמבולנסים  שני  עוברים  אחריו  בפנים...  אינו  שליט”א 

אחד אחרי השני, והובן שבא’ מהם נמצא הרבי... 

ליד 770 כבר עמד קהל עצום לכל אורך החצר. אנשי ה’ועד המסדר’ 
מתקינים מחיצה מא’ האמבולנסים ואת לפתח בכניסה הצדדית לבנין 
770, החלון הקדמי של האמבולנס מוסתר במעילים. הקומה העליונה 

של 770 מעתה ואילך סגורה ומסוגרת עבור הקהל הרחב. 

תגובות הציבור הינם, מטבע הדברים, מבוהלות ומבולבלות. ולאחרי 
זמן קצר הציבור נרגע ומתחזק בביטחון ובתקוה שהמצב ילך וייטב. 

רק   - ככה?!  הוי’  עשה  למה  טע!  טאַ וזועק:  נצבט  אחד  כל  של  הלב 
צדקה,  המחלקת  היד   - והעשתונות  החושים  מיטרפים  בזה  להיזכר 

הזמן גרמא
לבריאות....

כ"ז  קודם  מספר  שבועות 
אד"ר, כתב א' מהמקורבים 
המשיח  מלך  לרבי  מכתב 
מאחל  הוא  בו  שליט"א, 
יהיה  שהרבי  אישי  באופן 
בבריאות   – בשלימות  בריא 
ובשמיעת  כפשוטו,  הגוף 
הרבי  טובות,  בשורות 
משיב: "וכל המברך מתברך 
כו', והזמן גרמא, אזכיר על 

הציון"...

יום א' אור לט"ו בשבט היה תהא שנת נפלאות בריאות

לכ"ק אדמו"ר שליט"א

הריני לאחל ולברך לכ"ק אד"ש באמת שיהיה בריא בשלימות 
כוחות  הרבה  עם  וברגליים  בלב  ובפרט  הגוף  בכל  אבריו  בכל 
בגו"ר  הענינים  בכל  בשו"ט  ושמיעת  הנפש  בשמחת  ובריאות 
לטובת הכלל ולטובת הפרט דכ"ק אד"ש ובכלל ישראל ומילאוי 
נאו,  הארץ  בשלימות  שמח  ונצחון  לטובה  לבבו  משאלות  כל 
טובה  לשנה  בברכת  ובשמחה.  בנקל  והתורה,  העם  ושלימות 

ומתוקה וצומחת ונצחון בספרים נאו.

שחרית, אד''ר תשנ''ב



פומיה  פסיק  שלא  פה 
ולימוד,  עידוד  מניחום 
מוח המחיה בפועל ממש 
 - ישראל  נשמות  כל  את 
והנה משיח ה’ נלכד, הכל 

נגמר?? הייתכן?! 

נתונים:  מעבד  המוח  אך 
תקנ”ט.   - פטרבורג 
י’  תרפ”ז.   - שפולרקע 
שמיני  תש”י.   - שבט 
תשל”ח.   - עצרת 
תשמ”ח.   - שבט  כ”ב 
ובאותיות המחשבה עפים 
אותיות  מיליוני  להם 
שנכנסו  מאמרים  של 
למוח בתת-מודע: ‘ירידה 
‘צמצום  עליה’,  צורך 
‘זריעה  הגילוי’,  בשביל 
לידה’,  ‘חבלי  לצמיחה’, 
‘התעלמות  דינור’,  ‘נהר 
חושי  את  לגלות  הרב 
כל  אט  אט  התלמיד’. 
המעורפלות  האותיות 
למילים,  מתחברות 
ולמאמרים.  למשפטים 
בשלו  ממשיך  הלב  אבל 
הדיווחים  כל  את  לשמוע 
מתוך הקודש פנימה! - - 
כל  בשלו:  המוח  ושוב   -
השיחות  האמירות,  קטעי 
התגלות  על  והביטויים 
עתה  זה  שנאמרו  המשיח 
בתשנ”ב, מדרשי חז”ל על 
ייסורי משיח וסדר התגלותו, חלקי סיפורים וביטויים חסידיים ש’דער 

רבי וועט זיכער אויספירן’. מי יגבר על מי המוח או הלב? 

המוח החב”די שולח לעיין בתניא כי: מקום משכן נפש האלקית הוא 
במוחין שבראש . . ומשם מתפשטת גם בלב.. הרגש החסידי אף הוא 
מצטט את דברי רש”י בכמה מקומות כי כאשר ‘כתוב זה אין לו הכרע’ 
הרי יש להסתמך על ‘לבי אומר לי..’ והרי הרבי בעצמו בשבת פרשת 
ענין שנוגע  כביכול על עצמו שכאשר מגיע  פינחס תשמ”ה מתבטא 

ופוגע בנשיא: אין לי מוח שליט על הלב - - - !

לו  אין  עצמו  מצד  ראשון  אדר  בכ”ז  לעיניו  הנראה  זה’  ‘כתוב  ואכן 
הכרע ויבוא בעל הכרם ויגדור את כרמו, אך חסידים ששמעו באוזנם 
הבטחה  נבואה,  של  ובסגנון  בעצמו  מהרבי  וברורים  חדים  דברים 
וקביעת עובדה - ברירא מילתא כי חס ושלום ללכת אחרי נטיית הלב! 

זו חב”ד, זה היסוד של עבודת ה’ המתבארת בתניא. 

“דער רבי איז געזונט”!!! 

ועד המארגן של הריקודים בחודש אדר מידי לילה, בראשות הרה”ח ר’ 
יקותיאל מנחם ראפ, מסתפק ומתלבט לרגע האם יש טעם ומצב רוח 
נכנסים למשרדו של המרא דאתרא  גם הלילה. הם  ריקודים  לעשות 
- הרב מַארלו, בקומת המשרדים מעל 770. הרב מתקשר לחדר הרבי 
הרב  נזעק  בוודאי!!,  גרונר,  הרב  הרבי  מזכיר  של  דעתו  את  ושואל 

כל  שהרבי  מה  זה  הרי  גרונר, 
העניינים  את  לבטל  אומר  הזמן 

הבלתי רצויים על ידי השמחה.

פשוט  הצעירים  החסידים 
רצון  שזהו  בוודאות  מרגישים 
ולשמוח,  לרקוד  כעת  הרבי 
משיחות  ראיות  לכך  צריך  לא 
המבוגרים  החסידים  ומאמרים. 
תורה  שמחת  בימי  נזכרים  יותר 
של שנת תשל”ח, לאחר האירוע 
בליל  הרבי  שחווה  הבריאותי 
כל  במשך  כיצד  עצרת,  שמיני 
בשיא  הרבי  ותבע  דרש  הזמן 
ואת  לרקוד,  שימשיכו  התוקף 
שהעביר  המיוחדת  ההודעה 
ש’בכיות’  לקהל:  הרבי  אז 
שרוצים  ואלו  רצוני!  נגד  הם 
שירבו  בריאותי,  להטבת  לגרום 

בשמחה! 

ב-770  מתקיימים  לילה  ובאותו 
בהתרגשות  סוערים  ריקודים 
אי  נראה  לא  ש-770  כפי  רבה 

פעם, בהשתתפות קהל 
גדול של מאות חסידים, 
בוודאות  ידיעה  מתוך 
שהתוספת,  מוחלטת 
וההתגברות  ההתחזקות 
בשמחה,  שאת  ביתר 
לרצון  הם  בוודאי 
שליט”א.  הרבי  לפני 
גודל  הרוקדים  קהל 
גם  לרגע,  מרגע  מאוד 
מלאה  הנשים  עזרת 
כשאמהות לא מהססות 
עוללים  עם  לבוא 
בידיהן, והשמחה גדולה 
בניצוחו  ועצומה,  רבה 

של הנגן ר’ יוסי כהן. 

בערל  ר’  הרה”ח 
עומד  נראה  ליפסקר 
המעגל  במרכז 

כשמחלק משקה לאמירת ‘לחיים’ לזכות הרבי שליט”א, וכך רוקדים 
החסידים למשך זמן. לפתע עוצר ר’ שמואל בוטמן את הקהל מלרקוד 
לרגע )אפשר לומר עוצר בכוח...(, ומכריז ברמקול בהתרגשות אדירה: 
היות והחל מחודש מרחשון עורר הרבי ללא הרף אודות חודש אדר, 
שעניינו הוא ‘בריא מזליה’, ובמיוחד לאור מענה הרבי האחרון בקשר 
ופסק על עצמו  לריקודים ש’בריא מזליה’. הרבי פסק ריבוי פעמים, 
שחודש אדר הוא ‘בריא מזליה’, ולכל לראש ‘בריא מזליה’ בנשיא הדור 
- הרבי שליט”א, ש’הרבי איז געזונט, און וועט זיין געזונט’ )= הרבי 
ויוליכנו לארץ הקודש בגאולה האמיתית  בריא, והרבי יהיה בריא(!, 
והשלימה, בהתגלות של כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו ]וכל הקהל 
מתחיל לצעוק ‘מלך המשיח’ עוד לפני שהוא מספיק להמשיך[ מלך 

"ואכן 'כתוב זה' 
הנראה לעיניו בכ"ז 

אדר ראשון מצד עצמו 
אין לו הכרע ויבוא 

בעל הכרם ויגדור את 
כרמו, אך חסידים 

ששמעו באוזנם 
דברים חדים וברורים 

מהרבי בעצמו ובסגנון 
של נבואה, הבטחה 

וקביעת עובדה - 
ברירא מילתא כי חס 

ושלום ללכת אחרי 
נטיית הלב! זו חב"ד, 
זה היסוד של עבודת 

ה'!"...

כ''ק אד''ש מה''מ ביציאתו 
ממעריב ליל ז''ך אד''ר

כ''ק אד''ש מה''מ טרם 
נסיעתו לאוהל

שחרית אד''ר תשנ''ב
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ממש נַאו!! הקהל עונה בזעקת שאגה אדירה  המשיח לעולם ועד, 
של אמן.

מיד מתחיל הרב בוטמן בקולו הרועם את מנגינת הניגון ‘ס’קומט 
קומט  משיח  געזונט,  איז  רבי  דער  המילים:  עם  גאולה’,  די  שוין 
שוין )= הרבי בריא, משיח כבר מגיע(!. בבת אחת עולים הטונים 
לרמה אדירה, והקהל רוקד עם המילים הללו במשך שעות ארוכות 
בעוצמה רבה. מחזקים איש את רעהו באמונה וביטחון מוחלט שאכן 

כך יהיה גם בגלוי בקרוב ממש. 

כביכול  הוא  שאירע  שהמאורע  ראשון’,  ב’מושכל  מרגישים  כולם 
אחד  מהמשך  חלק  תשנ”ב,  של  מההפתעות  אחד  ליצלן  רחמנא 
ארוך, ‘המשך תשנ”ב’. כביכול הרבי כל הזמן “מפתיע”, וגם כעת. 
ולכן כשמאן דהו מפרסם מדרש כלשהו אודות ייסורי המשיח שלוקח 
זה כדבר  על עצמו כדי לזרז את התהליך, חסידים רואים במדרש 

המובן מאליו. 

כל  מקבלים  שלא  למדרשים,  חוש  לחסידים  יש  תמיד  כלל  בדרך 
והמדרש  היוצרות  מתהפכים  לפתע  כעת  אך  מאליו,  מובן  דבר 
לא  דהיינו,  מאליו.  מרגיש  אחד  שכל  החסידי  הרגש  את  מבטא 
שהלכו לחפש איזשהו מדרש שיתאים למצב, ואז מצאו, ואז הבינו, 
החסידים  שחונכו  מה  כל  את  זועק  המדרש  להיפך,  בדיוק  אלא 
כמו  באווירת הסגנון החדש של השיחות,  במשך השנה האחרונה, 
לדוגמא שהפגישה של בוש וילצין זה חלק מתהליך קיום היעוד של 
וכתתו חרבותם לאתים, שכל מאורע בעולם הוא חלק ושלב נוסף 

בהתקדמות לכיוון הגאולה האמיתית והשלימה.

חלילה וחס שמישהו מצדיק זאת בליבו ומשלים עם העובדות, אך 
לאחר שזה קרה, כל אחד מרגיש באופן טבעי רחמנא ליצלן כאילו 
שאי  העצום  הזעזוע  עם  בבד  בד  המאורעות.  לכל  בהמשך  בא  זה 
אפשר לתארו בכתב כלל, לא נגזים אם נאמר שהמצב הרבה הרבה 
יותר נורא משפיכתו של דוד מים רותחים על גופה של תינוק קטן. 

פשוט ‘ַא ּפַאטש אין פנים’ )= סטירת לחי(!! 

משיח מגיע בקרוב ממש!
הרחי"ק הציג עיתונאי מה"ניו יורק ּפָאסט".

לזה  קוראים  אותך".  יברך  "השי"ת  אדמו"ר שליט"א:  כ"ק 
'טיימס'? ]= זמן, באנגלית[".

הריל"ג אמר שקוראים לעיתון "ּפָאסט ]=מכתב, באנגלית[".

של  הכותרת  שתהיה  אז  "'ּפָאסט'.  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
המכתב שמשיח מגיע בקרוב ממש )"very soon"(, ולא )רק( 

מגיע, אלא הוא כבר בדרכו! השי"ת יברך אותך".

הנ"ל: אני מודה על כך, ואני שמח לשמוע זאת מפיכם. זהו 
כבוד גדול.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "השי"ת יברך אותך, בשורות טובות".

למה דווקא השנה?!
אברמוביץ  יוסי  בשם  עיתונאי  עבר   החלוקה  סוף  לקראת 
צריך  זו  בשנה  שדווקא  ושוב  שוב  אומר  הרבי  מדוע  ושאל 

לבוא המשיח?         

כ״ק אדמו״ר שליט״א ענה לו: "מספר השנה הוא היה תהא 
שנת נפלאות בתוכה, בכל מכל כל".

פנינים מחלוקת דולרים
כ"ו אד"ר התשנ"ב

יוסי אברמוביץ - העיתונאי ששואל למה 
בדורנו דוקא תבוא הגאולה - כ''ו אד''ר

אלול תשנ''ב - התפילות 
מתקיימות בסמיכות לחדרו הק'....


