
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 האזינו - שבת שובה, ז' תשרי ה'תשפ"א || גליון כט

זוכים לגאולה תיכף ומיד והצום מתבטל
תשנ״ב  בשנת  בתשרי  בתשיעי  עוד  יבוא  צדקנו  שמשיח  שמכיון  אלא 
יוה״כ  וכדוגמת  ביוה״כ.  להנהגה  בנוגע  בתורה  ההלכה  תשתנה  הרי   –
בחנוכת בית ראשון, שההלכה היתה שצריך להיות הענין דאכילה ושתי׳ 

ביוה״כ – כמו כן נמשך מיוה״כ ההוא ביוה״כ זה,

דמכיון ש״אחכה לו בכל יום שיבוא״, ועאכו״כ בעמדנו בזמן ד״עת רצון״ 
הם  צדקנו  משיח  לביאת  והגעגועים  הצפי׳  ודאי  שאז  בתשרי,  דתשיעי 

ביתר שאת ויתר עז – זוכים לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד!

ודודי לי״,  – בעמדנו לאחרי כל חודש אלול, ״אני לדודי  ובזה מיתוסף 
אשר מתי ניכר בגלוי, ביתר שאת וביתר עז ובדיוק – ש״אני לדודי״, ומתי 
ניכר בגלוי ש״דודי לי״ – הרי זה דוקא במעמד ומצב דהגאולה האמיתית 

והשלימה ע״י משיח צדקנו!...

החיוך של כאו"א מישראל
ודוקא אז נעשה ה״חיוך״ בכאו״א מישראל – עוד בתשיעי בתשרי, ולא 
דשנת  בתשיעי בתשרי  דוקא  אלא  זמן,  לכמה  ח״ו  זאת  לדחות  מניחים 
״הי׳ תהא שנת נפלאות בה, ו״נפלאות בכל״, כולל גם שאר כל הרמזים 

שבדבר,

וממילא אין צורך ברמזים, מכיון שכל א׳ ״מראה באצבעו ואומר זה״ – 
הנה בא כבר משיח צדקנו, ומיד נפתחת הדלת והוא נכנס )״גלייך עפענט 
זיך די טיר און ער גייט א ריין״(, ואתו – כל המלאכים וכל הפמליא של 

מעלה, ועאכו״כ ״דוד מלכא )משיחא(״ שהוא זקן זקנו של

משיח  )״זיין עלטער עלטער זיידע״(, שענינו נמשך ומתגלה הן ב״גואל 
ראשון״ – משה רבינו, והן ב״גואל אחרון״ – משיח צדקנו. ועם כל אלה 

באים בודאי כל ״ישראל״ ״קוב״ה״!...

)קטעים נבחרים מברכת כ"ק אד"ש מה"מ בביהכנ"ס, עיוהכ"פ תשנ"ב
באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח"(

׳ברכת  מהרבי  לבקש  יואיל  כי  וביקשוהו  להריל״ג  בחורים  כמה  ניגשו  מנחה  "לאחר 
התמימים׳, שיעברו על פניו וכיו״ב, והנ״ל ענה שאין הדבר נראה... הבחורים לא ויתרו. 

"אנו צריכים לתבוע מאבינו ברכה", אמרו...

בשעה 7:05 החלו לעבור ע״פ כ״ק אד״ש מה״מ. כ״ק אד״ש מה״מ ישב ע״ג כסא סמוך 
לפתח חדרו, בתוך החדר, כאשר שלא כרגיל לא הי׳ כל שולחן לפניו ודבר לא הפריד 
וידו השמאלית היתה שעונה על  בינו ובין הקהל. ידו הימנית אחזה בסירטוק על גופו, 
רגלו, וכך כשכ״ק אד״ש מה״מ לבוש בסירטוק, בקיטל ובטלית, עברו התמימים ע״פ כ״ק 
אד״ש מה״מ, כאשר בתחילה הביט כ״ק אד״ש מה״מ על כאו״א בעיניים חודרות - "ברכת 

הבנים", מבט שאומר הכל.

וכך במשך 35 דקות עברו כ-1500 בחורים שהיו ב־770.

מחוץ ל-770, במקום חניית רכבו של הרבי, הצטפפו ונדחקו מאות הבחורים באופן לא 
רגיל, כאשר מזמן לא זכו לדבר כזה, ומתוך זיעה של מצוה נכנסו לכ״ק אד״ש מה״מ, 
כאשר עוד בטרם הנך שם לבך איפה אתה נמצא, מוצא אתה עצמך בד׳ אמות של הרבי, 
מול מבטו האבהי של כ״ק אד״ש מה״מ... מעולם לא הי׳ כזה מעמד, שבערב יום כיפור 
יעברו כל התמימים ע״פ הקודש, כל אחד ואחד בפרטיות..." ]קטע מיומן, עיוכ"פ תשנ"ד[.

***

התמימים בתשנ"ד לא ויתרו... והם קיבלו. 

לא ייתכן שהמצב בתשפ"א ימשך ככה... אנו דורשים שנזכה לראות את אבינו – הרבי 
שליט"א - מברך אותנו. ונקבל.

לחיות עם הזמן ·· התוועדות משיח שבועית

· דבר מלכות ·

"שמיד מרגע זה הולכים לגאולה 
האמיתית והשלימה, לרגע דריקוד 

הכי גדול, וניגון הכי שמח"
כ"ק אד"ש מה"מ ביציאתו מאמירת הברכה הכללית

ערב יוהכ"פ, תשנ"ב

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

פנינים מהתוועדות קודש כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח



יום הכיפורים של "נפלאות בכל"

את תיאור אירועי הימים הבאים היה עלינו לכתוב, כמובן, במוצאי 
יום הכיפורים. ובכן, אחרי טעימה קלה פתחנו את מעבד התמלילים 
כזה  תיאור  כלל  בדרך  עושים.  מה  הראש"  את  "לשבור  והתחלנו 
ל"זמן  המעבר  והתחלת  הנוראים  הימים  של  חתימה  להוות  אמור 
שמחתנו", אבל הרי מדובר על שנת "נפלאות בכל" ו"נפלאות בו" 
והרבי שליט"א אמר שהכוונה היתה שהנפלאות יהיו בכל יום. ואכן 

כך התחילה השנה, והפעם המעבר לימים של שמחה הקדים לבוא.

הכיפורים  יום  בערב  הכללית  הברכה  שלאחר  שנה  עוד  זוכר  מי 
זוכר עוד שנה שעד  ומי  ניגון ההקפות?  התחיל הרבי שליט"א את 
מוצאי יוהכ"פ כ"ק אדמו"ר שליט"א כבר התחיל את הניגון ארבעה 
הקרן  לחברי  היחידות  אחרי  ר"ה,  במוצאי  כוש"ב  )אחרי  פעמים 
דמחנה שיראל ביום א' ז' תשרי, אחרי הברכה בערב יוהכ"פ ואחרי 

הבדלה במוצאי יוהכ"פ?(

מצד שני – איך תיאור העובדות 
"יפספס"  שלא  כזה  יהיה 
ואת  המיוחדת  האוירה  את 
היום  של  המרוממת  ההתעלות 

הקדוש במחיצת נשיא הדור?

אנו  בעוד  שת"ל,  אלא 
לידינו בהפתעה  מתלבטים, בא 
מהת'  א'  של  אותנטי  מכתב 
לים  שמעבר  לחבריו  שמיועד 

והרי הוא לפניכם:

"בריקוד הכי גדול"...

"ב"ה. מוצאי יום הכיפורים תשנ"ב. "770"

מפני תשישות הכחות וכו' כותב אני בקיצור:

בערב יום הכיפורים בשעה 04:8 יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לשחיטת 
העוף דכפרות בדלת הראשית ד-770.

בבוקר היו שמועות שברכת התמימים תהיה בזאל הגדול למטה כי 
החום גדול מאוד, יותר מ-90 מעלות, אבל ת"ל שהיה כרגיל בזאל 

למעלה.

בשעה 10 לערך נסע למקווה ואח"כ אמרו שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
נוסע היום לאוהל. 12:20 לערך – שחרית. בשעה 1:10 לערך – חלוקת 
לעקאח שנמשכה כשעה. רוב אנ"ש והת' כבר הלכו בפעמים הקודמות 
וחלוקה זו היתה בעיקר לרבנים ואישי ציבור הבאים בכל שנה ושנה.

ומנחה  לאוהל  נוסע  לא  נודע שכ"ק אדמו"ר שליט"א   2:50 בשעה 
תהיה כרגיל ב-3:15. אני כבר הייתי אז קרוב ל'מזרח', כי בלאו הכי 

רציתי להיות בעת הברכה קרוב ככל האפשר.

מנחה היתה בזמן הנ"ל. הייתי ממש בהתחלה אבל ראיתי איך בית 
הכנסת מלא ממש מקצה לקצה. אחרי התפילה היתה הברכה הקדושה 
והיא למעשה שיחה מופלאה עם ריבוי ענינים )ואי"ה מחר אשלח לך 

את הרשימה( והיו מורא'דיקע ווערטער על הגאולה,

יום  העשירי  ליום  עד  הסעודה  את  שימשיכו  איחל  הדברים  בין 
הכיפורים כפי שהיה בעת חנוכת ביהמ"ק הראשון ובסעודה זו יאכלו 
יין המשומר ובכלל כנהוג בסעודה חסידית  וישתו  ולויתן  שור הבר 
בלילה  ממשיכים  ביום  מתחילם  פארבריינגען שכאשר  ובחסידישע 

הכיפורים  יום  בערב  מעולם  שמענום  שלא  ווערטער  עוד  היו  וכן 
וסיים: "בניגון הכי שמח ובריקוד הכי גדול" והתחיל תכף את ניגון 

ההקפות לאביו ז"ל... ואחרי זה עוד חילק דולר'ס.

ואכלו  לברכה,  מקומות  לתפוס  למעלה  לעלות  מיהרו  התמימים 
כזו,  שיחה  אחרי  וכמובן,  ובמעבר..  המדרגות  על  המפסקת  סעודה 

הגיע מאי-שם יין ואמרו "לחיים" וענו "לחיים ולברכה"... וד"ל.

לברכת התמימים נכנס בשעה 04:6. אמר "יברכך..." ואח"כ ברכה-
שיחה שנמשכה כעשרים דקות. הנקודות: תו"ת, תורה תמימה, נגלה 
וחסידות תורה אחת, אחת בשנה יום הכיפורים, אחת במקום – קדש 
כ"ק מו"ח אדמו"ר היה מנהל פועל מאז  הקדשים, עם אחד – בנ"י.

התייסדות הישיבה ועד היום הזה ועד לנצח נצחים ועוד.

תיכף לאח"ז ירד ל"כל נדרי" ואחרי ערבית נשאר לאמירת תהילים 
מה  עוד  שיש  "כנראה   .11 אחרי  מביהכנ"ס  ויצא  רב  זמן  שנמשכה 

לסדר"...

כשעלה למעלה פנה לזאל הקטן 
)נשמה(  הנרות  איפוא  ושאל: 
והמזכיר הרבי בנימין קלין ענה: 
למטה )הנרות היו ליד הכיורים( 
וחזר ושאל: איפוא?! והרב קליין 
ושאל  המים.  ליד  למטה,  ענה: 
המים?!  ליד  בתמיה:  )אמר( 

ואח"כ נכנס לחדרו.

כרגיל.  ומוסף  קריה"ת  שחרית, 
ההפסקה לערך שעתיים, משלוש 
וחצי עד חמש וחצי לערך. בעת 
מפטיר יונה היה שקט מוחלט וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר בקול רם 
בזריזות לפי  הי'  ויהי לפלא. מנחה  בית הכנסת שמעו  שכמעט על 

ערך וכן בנעילה לא האריכו יותר מדאי ובשעה 7:45 החל המארש.

בתחילה עודד בידו הק' ע"ג הסטנדר זמן די ארוך )שמעתי מישהו 
לידי אומר לחבירו – "כנראה שיש עוד מה לסדר..."( אח"כ עלה ע"ג 
המדריגות ועשה בידיו הק' תנועות חזקות לעידוד השירה. בתחילה 
וכמובן שממש  רצופות  ידיים  ואח"כ בשתי  ביד אחת  היו התנועות 
כל הביהכנ"ס רקד אז... אח"כ היתה התקיעה ושלא כבכל שנה לא 
ירד מהמדריגות אלא בעודו עומד הרים מעט את הטלית שבמשך כל 

השיר היתה מעל פניו הק' והביט לעבר התוקע.

אחרי התקיעה אמר ביחד עם כולם בקול "לשנה הבאה בירושלים" 
)כנ"ל כעת פניו הק' כבר לא היו מכוסים בטלית( ואח"כ סימן בידו 
ועמד  וכשירד  המארש  את  המשיכו  ומיד  הניגון  את  שימשיכו  הק' 
ליד הסטנדר המשיך לסמן שישירו. זה כאמרו חידוש של השנה והוא 

פלא.

הלביש  אח"ז  תהלים.  עלינו,  כאלוקינו,  אין  הקדיש,  גמרו  אח"כ 
הכובע והתפללו מעריב. עשו הבדלה ואחרי ברכה אחרונה אמר ג"פ 
"גוט יום וטוב" והתחיל ניגון ההקפות לאביו נ"ע ויצא מבית הכנסת 

בשמחה רבה.

וטובי לב  יצאו שמחים  וכולם  כי היה מעונן  לא קידשו את הלבנה 
במה  בלעה"ר  הענק  לציבור  שאירגן  מרקוביץ  נחום  לר'  כח  וישר 

להשיב הנפש...

תשובה עילאה
מכתב אותנטי מא' התמימים ב-770

מימי יום הכיפורים במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ
תשרי תשנ"ב. מתוך גליון כפר חב"ד.

·· לידע ולהכיר
מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות



·· ממה ימס לב האבן שלנו?
         א. אברהם במחשבות חסידיות לקראת יום הכיפורים 

"...וכאמור ס'איז ניט ַא עניין פון ַא פשט'ל דָאס ַא הלכה אין תורה, ַאז ִאין תורה שטייט 'מי שלא נבנה בית המקדש בימיו איז 
כאילו כך וכך', שטעלט מען זיך פָאר, בשעת ווָאס נשרף בית המקדש, און דערּביי שטייט ַא איד ווָאס איז ַא הארטער-איד 
ַא שטיינער-איד מיט ַא לב האבן, און זעט ווי ַאזוי ס'חרב בית המקדש בימיו, ווָאלט ער זיך געקערט ַא וועלט! זָאגט תורת 

אמת און תורת חיים הוראה בחיים – קער ַא וועלט היינט!"

לתרגם? מה פתאום לתרגם קטע כזה?!...

מן  שאפילו  הזה;  הוידאו  את  ראינו  כבר  כולנו  פעמים  כמה  יודע  מי 
ומפלח  ומרעיד  מזעזע  הוא  שנאמר,  לאחר  עשורים  שלושה  המסך, 

לבבות.

מה הרבי בעצם אומר כאן?

יש עניינים לגביהם נאמר "אין דיעותיהם שוות", ולכן פעולתם בנפש 
חילוקי  בהם  קיימים  דיליה”,  שיעורא  לפי  חד  “כל  של  באופן  היא 

מדריגות, ואין אחד מתפעל ממה שמתפעל חבירו.

אך יש רגעים מסויימים שבהם אין שום 
הבדלים. מי שעומד מול מחזה שכזה, 
בין אם הוא משכיל ובעל- מוחין הכי 
הכי  עורות  פושט  הוא  אם  ובין  גדול, 
ו’שום  הינו בעל רגש  בין אם  מגושם; 
נציב-קרח  הינו  אם  ובין  בעל-בכי’ 
הללו  ברגעים   – בלע”ז(  )‘אנטיפאט’ 
ומתעוררים  מהכלים  יוצאים  כולם 

בשוה.

ויודע  הזה,  בוידאו  מסתכל  ואתה 
כעת  עיניו  מול  רואה  שהרבי  בבירור 

“ווי ַאזוי ס’חרב בית המקדש”, ותמצית דם 
והוא  כמים,  משתפך  והטהור  הקדוש  לבו 
ומה  מתרדמתנו;  אותנו  גם  לעורר  מנסה 
תגובת ה’עולם’? נו, רואים כיצד הוא ממשיך 

למולל בזקנו...

• • •

הרגע  מהו  באמת:  עצמנו  את  נשאל  הבה 
המזעזע הזה בדורנו, מולו אי אפשר להשאר 
את  כולם  כולל  כולם  אצל  והמבטל  אדיש, 
והלבטים?  הספקות  והתהיות,  השאלות  כל 

מהו אותו מחזה אשר אפילו בעל מזימה וחלקת לשון, ‘עמלק חסידי’ 
אפילו  שלזכרונו  הרגע  לעומתו?  באש  עולה  ביותר  והקפוא  הספקני 
‘פושטק’ אשר בקצה מחננו ועבריין אשר בשם חסיד חב”ד רק יכונה 
- יהמו מעיו עליו? שלמראהו גם הרך בך והענוג, בר-אוריין שסברתו 
עוכרתו, ינתר ויקפץ וימחא כף כאחד הילדים? איזו נקודה בזמן בוקעת 
שכבות של אטימות אצל מקצת חכמים בעיניהם, אשר בצוק העתים 
לא בחלה נפשם אפילו בתואר “כופר”?... היכן ואיה היא אותה “שעה 
אחת” )וכלשון רבינו “איין קער”, פניה אחת( אשר למולה אפילו “ַא 
הארטער איד ַא שטיינער איד מיט ַא לב האבן ווָאלט ער זיך געקערט 

ַא וועלט”?

ובכן:

בליל יום הקדוש יום הכפורים תשנ”ד, לאחר תפילת כל נדרי ומעריב, 
שואלים המזכירים את הרבי האם הוא רוצה “לצאת למרפסת”. הרבי, 
לבוש בקיטל לבן ועטוף  בטלית והודו כמלאך ה’ צבאות, יוצא למרפסת, 
בשעה  היציאה  הקהל, שעצם  “יחי”.  הקהל  שירת  את  לעודד  ומתחיל 
שכזו מהממת אותו, מזדעזע למראה היסורים הניכרים היטב על פניו 

לעודד  וממשיך  מוותר,  לא  הרבי  אך  הרבי.  של  והחוורות  הקדושות 
את שירת הקהל “יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”. 
יום ובמסירות נפש כפשוטו ממש, מראה הרבי בתנועות  בעיצומו של 

ראשו - מהו הדבר הקדוש והנעלה ביותר בזמננו: יחי, יחי, יחי!

ואמת מה נורא ואיום היה מראה כהן גדול באותה שעה, הלא למשמע 
לשער  ניתן  מנהו  ושמץ  קצהו  אפס  לבבנו!  וימס  נפשנו  רעדה  אוזן 

מתיעוד המחזה הדומה לו במקצת במוצאי-היום הקדוש באותה שנה.

והאמנם מסוגל אי-מי להציג קושיות, פירכות וטענות אל מול תוקף 
ואיום,  נורא  יום  )ליל(  אותו  קדושת 
מקום  נכנס,  אתה  מי  “לפני  בבחינת 
כי  והיתכן  שלהבת”?!  להבת  אש 
תיוותר מילה בלשוננו לאחר רגע כה 
נשגב “אשר אימתך במרומי” מרפסת 
של עץ, “ואביתה תהילה מדלי מעש” 
העומדים למטה? כלום יש מה לפלפל 
ולטעון מול רגע נצחי זה, אשר פעולתו 
בו  בזמן  עתה,  גם  ומתחדשת  נמשכת 

“יושב בסתר לחלות פני מלך”...

וכשם שהכהנים והעם העומדים בעזרה 
והנורא  הנכבד  השם  את  שומעים  כשהיו 
מעצמם  היו,  גדול,  כהן  מפי  יוצא  מפורש 
על  ונופלים  ומשתחווים  כורעים  וממילא, 
ומפי  מעומעם  זכרון  אפילו  כך  פניהם; 
רגע  של  שומעים”...(  )“כשהיו  השמועה 
בטלית  עטוף  הרבי  בו  זה,  ואלוקי  נשגב 
מעורר  נדרי,  כל  אחרי  ‘יחי’  מעודד  וקיטל 
בלי שום שהיות ותהיות תגובה אחת ובלתי 
מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי  פוסקת: 

המשיח לעולם ועד!

• • •

ואחר הדברים והאמת האלה, אשר לא שייכים בהם “חילוקי דעות”, 
להוסיף  לי  יורשה   - ומבוטלין  בטלין  ושביקין  שביתין  הויכוחים  וכל 

מעין הרגש פרטי.

 לא בכדי שהרגע בתוככי היום הקדוש בו בחר הרבי לעודד את ה”יחי” 
– הוא לאחר וסמוך לתפילת כל נדרי.

וכינויי,  )וכינוסי(  וקינוסי  וקונמי  בחרמי  עצמם  אלו שאסרו  גם  שכן, 
והחליטו שעכשיו כאילו נשתנה המצב, ונדרו ונשבעו על נפשותם כי 

לא יעלו על דל שפתותם הכרזת קודש זו מטעמים שונים ומשונים;

בא הרבי ומתיר את נדרם ומפר את קונמם, משחרר אותם מעבותות 
את  בכפם(  עוול  לא  )על  וגם  עצמם  את  לשווא  אזקו  בהם  העגלה 
מכאן  להתפלל”!  מתירים  “אנו   – להם  ואומר  וקהילתם,  מקורביהם 
בשורת  את  חשש  ללא  ולהפיץ  ולפרסם  להכריז  יכולים  אתם  ואילך 

הגאולה והגואל, ולקבל פני משיח מתוך שמחה והכרזת יחי.

איי-ייא- איי-יא-ייאאאיי  אסרי,  לא  ואסרנא  נדרי,  ל-אא  ני-דר-נא 
ייאאאיי אא-הה-אה-יא-יא יאיי , ושבו-ע-ת- אאאא-נא, לא ש-בו-עות!



קבלת המלכות
כמה  עם  בשיתוף  באה"ק'  חב"ד  'ניידות 
של  ארצי  במבצע  פתחו  חב"דיים  מוסדות 
שנלקח  היעד  המלכות.  קבלת  על  החתמות 
הגיע  ובעז"ה הקמפיין  חתימות,   70,000 היה 
על  לחתום  שזכו  יהודים   70,659 עם  לסיומו 
קבלת מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח. 
הקמפיין כלל אף סרטון מרתק המהווה הסבר 

לקהל הרחב על הצורך בקבלת המלכות.

טנקים  שיירת  שבט  בי'  הובילו  משיח  בית   ,770  – דוד'  בית  'חיילי 
על  פרסמה  השיירה  מנהטן,  ברחבי  שהסתובבה  משיח  פני  לקבלת 

אתר ייחודי שהופק לצורך 
באנגלית  הסבר  ובו  כך 
ובעברית על גאולה ומשיח 
המוביל את הקורא לחתום 
על קבלת מלכות של הרבי 

שליט"א מלך המשיח.

בנוסף לכך הקימו התמימים את 'קורס קבלת המלכות' שפעל ברחבי 
ישיבות תות"ל ברחבי העולם והביא בצורה תורנית ברורה את היסוד 

לצורך בקבלת המלכות בדורנו זה דווקא.

מדרשת הגאולה
ממאפיינה המיוחדים של שנה זו 
היא ללא ספק 'מגיפת הקורונה' 
חייהם  סדר  את  טשטשה  אשר 
של כל אדם באשר הוא על פני 
המשבר,  של  בתחילתו  האדמה. 
גם  זה  בכלל  כמובן  נפגעו 

שיעורי גאולה ומשיח רבים ו"הדרך הישרה" ננטשה במעט. אך לא 
שכל  שליט"א  הרבי  של  דבריו  על  אמונים  ייאוש.  לומר  כהחסידים 
ירידה הינה אך ורק לצורך עלייה, יצא ארגון 'לכשיפוצו מעיינותיך' 
במיזם נפלא - 'ראש בראש' בו הוא מחבר באמצעות חברת 'זום' שני 
מסויים  בנושא  חי  לדיון  ביניהם,  רב מפריד  פיזי  משפיעים שמרחק 

בעניני גאולה ומשיח. 

מאוד  רחבה  להשתתפות  זכתה  זו  פעולה 
את  שהרוו  ואנ"ש  מהתמימים  רבים  של 
צמאונם בענייני גאומ"ש גם בתקופה שכזו. 
אך לא ארגון כ"יפוצו" יודע מנוחה, לאחר 
הגאולה  מדרשת  שקצרה  הרבה  ההצלחה 
הוחלט לערוך כינוס תורה עולמ, ב"אסרו 
חג" חג השבועות רק בענייני גאולה ומלך 
מליאות,  שעות   24 במשך  וכך,  המשיח. 
גדולים  שיעורים  מגידי  משפיעים,  דנו 

וראשי ישיבות בסוגיות עמוקות בעניני גאולה ומשיח. לאחר הכינוס, 
כהוראתו של הרבי שליט"א, אף סוכמו השיעורים היסודיים והודפסו 

בספר 'סוגיות בגאולה' שזכה לאהדה רבה בקרב ציבור בני התורה. 

קליפ 'הגאולה'
הצורך  הפצת  אודות  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  דברי  בעקבות 
בציפייה למשיח בהפצת שרשרת כשכל אחד מפרסם לעשרה יהודים, 

תמימים  מספר  עצמם  על  לקחו 
להפוך   - פרוייקט  הארץ  ממרכז 
שיסביר  לסרטון  הזאת  השיחה  את 
לאנשים – למה באמת זה נכון לחכות 

לביאת המשיח.

ארבעה  של  לסדרה  הפך  הרעיון 
בהשתתפות  מושקעים  סרטונים 
לציפייה  בנוגע  אחר  נושא  מבוצע  סרטון  כשבכל  השחקנים,  מיטב 
לכ-60,000  והגיעו  החברתיות,  ברשתות  הופצו  הסרטונים  למשיח. 

צפיות בכל סרטון.

ערוץ משיח
משיח  מטה  צוות  יזם  המצב  לאור 
שירכז  חדיש,  ערוץ  הקודש  בארץ 
ומשיח,  גאולה  בנושאי  שיעורים 
בהגשת טובי הרבנים והמשפיעים, 
מקצועי  באופן  מצולמים  כשהם 

וערוכים ברמה גבוהה.

ארצי  בקמפיין  משיח  מטה  יוצא  כראוי  הפרויקט  את  להרים  בכדי 
וקורא לכל אחד ואחד מאנ"ש "תן לעתיד לבוא!" – באמצעות תרומה 
של דקות שידור או שיעורים שלמים, יתמלא הערוץ בשפע של תוכן 

מרתק.

מוניות הגאולה
לאמצעי  שהפכו  השירות  מוניות 
בגודלו  השני  הציבורית  התחבורה 
אותם  רתמו  ממ"ש  מכון  בישראל. 
מאירי  משיח  שלטי   - רציני  לפרסום 
עיניים עם תמונה גדולה של הרבי מלך 
לרבי  ואופני אפשרות לכתיבה  אדוננו'  'יחי  המשיח, הכרזת הקודש 

באמצעות אגרות הקודש.

עקב המצב השורר כעת בארץ הקודש ובעולם כולו, ובהתייעצות עם 
משיח"  "מבקשים  הסלוגן  את  לאמץ  הוחלט  מקצועיים  קמפיינרים 
היחיד  הפתרון  כיום  גם  כי  להבין  הקהל  דעת  את  לעורר  במטרה 

והמושלם הוא התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א.

פסק דין 
הוא  שהרבי  כך  אודת  הידוע  דין  הפסק 
'חיילי  ידי  על  נערך  משיח'  'בחזקת 
בעצוב  משיח  בית   ,770  – דוד'  בית 
כאשר  המתבונן,  עין  את  המושך  מחודש 
הרבנים  תמונות  משולבים  האחד  בצידו 

החתומים, ומעבר לדף נוסח הפסק המלא בצירוף החתימות.

הפסק דין חולק במאות מבתי הכנסת, בתי המדרש, ישיבות וכוללים 
במסגרת  יורק,  ניו  העיר  ברחבי 
ע"י  שבוע  מידי  הפועלת  "יפוצו" 

התמימים בשכונות החרדיות בעיר.

סיכומה של שנה

נסדר ונערך ע"י תלמידי התמימים תות"ל 770 בית משיח || יו"ל ע"י את"ה העולמי 770 
hh5780770@gmail.com :לתגובות, הערות והצטרפות לרשימת התפוצה

תש"פ. שנה שכבר הגיעה לסיומה. לצערנו היא עברה ולא זכינו בה להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח. 
בשנה זו הצימאון מחד והביטחון מאידך היו ביתר שאת – דווקא הרגעים הקשים הם אלו שחיזקו אצלנו החסידים 
ובכל העולם כולו שמרגעים קשים אלו הדבר היחיד שיכול לצמוח זה ההתגלות המלאה של הרבי שליט"א מלך 
המשיח. מובאת בזאת סקירה קצרה מתוך פעולות מרכזיות בענייני משיח וגאולה שנערכו במשך השנה האחרונה. 

אך מכיון שמשיח צדקנו עדיין לא בא, מבטיחים אנו שזה לא יחזור על עצמו. תשפ"א – 'פלאות אראנו' בפועל 
ובגילוי. נפעל. נחיה. עליך המלאכה לגמור - להביא את ההתגלות בפועל ממש!


