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גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

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

ב"ה || עש"ק פר' וירא י"ט מר חשון ה'תשפ"א || גליון לג

נשיא הדור הוא המשיח שבדור
"רבינו", נשיא הדור, הוא גם המשיח )גואלן של ישראל( שבדור, כמו 
משה רבינו )הנשיא הראשון(, "גואל ראשון הוא גואל אחרון", כידוע  
שבכל דור ישנו "א' הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה 
אליו השי"ת וישלחו כו'", ומסתבר לומר שהוא נשיא הדור, כמפורש 

כגון  חייא הוא  יהודה הנשיא: "אמר רב אי מן  בנוגע לרבי  בגמרא  
רבינו  היינו  ודאי  עכשיו  שחיין  מאותן  משיח  "אם  הקדוש",  רבינו 

הקדוש", הנשיא שבדור.

770 בגימטריא בית משיח
 ולהעיר, ש"בית משיח" בגימטריא "פרצת" )770(. ודו"ק.

". . והנני מזהירו שיפסיק לדבר או לכתוב ועאכו"כ להפיץ ועאכו"כ להדפיס - בעניני 
משיח - הן בשמי והן בשם אחר על ידי שליח וכיו"ב - או באיזה קונץ שיהי' ובאיזה סגנון 

ואופן שיהי' ואם ח"ו יעשה משהו בזה ידע ברור שזהו מלחמה נגדי בפרט ובכלל".

'מענה' זה, היוצא דופן בחריפותו נכתב לרב שד"ב שיחי' וולפא, בקשר עם ספרו "יחי 
המלך" - חידושים וביאורים ברמב"ם בהלכות מלכים.

"נת' ות"ח ת"ח, מצו"ב שיו"ל שיחליפו במכורך - ות"ח מראש. ויהא בהצלחה ולבשו"ט. 
אזכיר עה"צ להנ"ל".  

וולפא, בקשר עם ההוצאה  נכתב לרב שד"ב שיחי'  דופן בחביבותו  היוצא  זה,  'מענה' 
לאור של ספרו "יחי המלך" - חידושים וביאורים ברמב"ם בהלכות מלכים.

הייתכן?! האם אכן אותם מענות נכתבו ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, על אותו ספר?

והתשובה הפשוטה והברורה היא: כן.

המענה הראשון נכתב בחודש ניסן תשד"מ, ובו אכן שלילה נחרצת לכל עניין מעין זה של 
חיבור ספר בענינים אלו. המענה השני נכתב ב-י"ט מרחשון תשנ"ב, ובו ברכה מיוחדת, 

לעניין נעלה זה של כתיבת ספר בעניני מלך המשיח.

ללמדך, כי אכן אנו עומדים ב"תקופה חדשה", תקופה בה העולם הינו כלי לקבל את 
בשורת הגאולה וזהות הגואל, ללא פקפוקים והרהורים. והעבודה מוטלת עלינו "לפרסם 

לכל אנשי הדור" כפשוטו ממש!

לחיות עם הזמן ·· התוועדות משיח שבועית

· דבר מלכות ·

עד ביאת גואל צדק
עד להמקום הקבוע ד"בית רבינו . . וגם לאחרי הסתלקותו קדושה 

"מוסיף  בקודש",  ד"מעלין  באופן  ואדרבה,  ממקומה,  זזה  לא 

והולך", עד ביאת גואל צדק.

כ"ק אד"ש מה"מ יוצא לאוהל, כשבידו הק' קונטרס בית רבינו - כ' מרחשון תשנ"ב

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

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

וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת 
פני משיח צדקנו, הרי, בימינו אלו )כנ"ל סי"ג( נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, 

אלא( גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!
)ד"מ ש"פ וירא ח"י חשון תשנ"ב(

)קונטרס בית רבינו שבבבל( גדולה צדקה ·· פניני גאולה מחלוקת דולרים



התקשרות חדשה למשיח שבדור
תיאור מימי צאתו לאור של קונטרס בית רבינו שבבבל, כפי שתואר 

על ידי אחד התמימים שזכו להיות מתלמידי הקבוצה תשנ"ב 

·· לידע ולהכיר
מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות

זה היה נראה עוד יום שיגרתי ב-770, עד כמה שאפשר לומר "שיגרתי" 
על אותם ימי התעלות והוד בחצרות קודשנו. היה זה יום שני בשבוע, 
קמנו לעוד בוקר של "להיות עם הרבי". כבר קודם לכן צעדנו לסדר 
חסידות בבניין ישיבת "חובבי תורה" )תלמידי ה׳קבוצה׳ למדו ב׳חובבי 

תורה׳ ולתפילות היו מגיעים ל-770(.

עם סיום סדר הלימוד צעדתי בשדרת איסטרן פארקוויי ל־770 - עדיין 
לא ידעתי את משמעות המילים ״בית רבינו שבבבל״ 
לפני  שחרית.  תפילת  את  הרבי  עם  להתפלל  כדי   -
החלטתי  במקווה,  שחרית  טבילת  לטבול  שהלכתי 
לתת 'גיחה' לסווען סוונטי כדי לראות מה חדש. אמנם 
זה לכאורה עוד סתם יום בחודש חשוון האפרורי, אבל 
ב־770, כמוקד העולם, אין אף רגע שגרתי. תמיד יש 

הפתעות.

בעודי נכנס פנימה, אני מבחין בר׳ חיים שאול ברוק 
ובידו  מתנשף,  כשכולו  רץ  בלה״ק"  הנחות  מ״וועד 
ערימת קונטרסים ׳טריים׳ ומניחם על השולחן סמוך 
לדלת. שיערתי כי מדובר במאמר החדש שהרבי הוציא 
לקראת כ״ף במרחשוון ואף זכינו לקבל זאת מידו הק׳ 
 - והצלחה״  ״ברכה  הברכה  בתוספת  הק׳  חדרו  ליד 
אבל תוך כדי אני שומע דיבורים שיצא קונטרס "לא 

רגיל". איש לא הסביר מה המיוחד בו, מלבד הכותרת "קונטרס בית 
רבינו שבבבל".

לאור  יצא  כי  ואנ״ש  התמימים  בקרב  השמועה  פשטה  מהרה  עד 
קונטרס חדש ומופלא שיש בו "גילויים חדשים ומבהילים שאוזן לא 

שמעה מעולם".

ולמדו בשקיקה  והתמימים ב-770  יום ישבו מאות אנ״ש  כבר באותו 
את הקונטרס החדש, מנסים למצוא את ה״קווטשים" המיוחדים. ואלה 
עד מהרה זהרו והאירו באור יקרות. זכורני שהייתה התחושה נעלית 

ומיוחדת. התפילות עם הרבי באותו 
יום היו בטעם שונה לגמרי.

הנושא  הבחורים,  של  האוכל  בחדר 
דברו  הכל  היום.  לשיחת  היה 
בהתפעלות על הדרגה המופלאה של 
באותו  לנו  האיר  שהרבי  כפי   ,770
ל-770  שכשנכנסתי  זוכר  אני  יום. 
מקומי  על  רגע  עצרתי  יום,  באותו 
׳איך אפשר להכנס  וחשבתי לעצמי: 
ל-770 כמו שנכנסתי עד עכשיו? והרי 

כעת זה משהו שונה'".

מרומם  שהרבי  הרגשנו  אחת  בבת 
אותנו טפחיים מעל הקרקע ומגביה אותנו לעולמות אחרים; נותן לנו 
להבין את מעלתו העצומה של "בית חיינו" שמהיום מסתמא יכונה גם 

"בית רבינו שבבבל" או "בית משיח".

מביני עניין, אלו עם החושים הדקים, עם חסיד׳ישע הרגשים, הבינו 
חדש  צינור  פתח  הרבי  ונעלית.  חדשה  לתקופה  שנכנסנו  היטב 
המשיח  שהוא-הוא  ישראל"  של  גואלן  הדור  ל״נשיא  בהתקשרות 
שבדור. בימים הבאים קלטו יותר ויותר - באופן של ״עצרת״ קליטה 
פנימית - את כל אותן שיחות שנאמרו במשך השנים בהן דיבר הרבי 

על מעלת בית הכנסת ובית מעשים טובים של נשיא הדור.

גם אנו, תלמידי ה׳קבוצה', התקשינו במקצת לעכל ברגע הראשון את 
ה״אורות דתוהו בכלים דתיקון" שהקונטרס החדש טומן בחובו. היו לא 
מעט וויכוחים ב'זאל׳ ובחדר האוכל לגבי כמה נקודות בשיחה, אבל 

התחושה המשותפת הייתה כי אור גדול הפציע מעל שמינו.

אם נתמצת בשני משפטים את נקודת הקונטרס 'בית רבינו שבבבל', 
האמור  פי  "ועל  השיחה:  של  ח'  באות  דווקא  זה  הרי 
שבבבל״  רבינו  ד״בית  העילוי  גודל  דבר  על  לעיל 
גופיה  המקדש  מקום  והוא  שם;  וישב  מקדש  שנסע   -
יחזור  ומשם  העתיד  מקדש  יתגלה  שבו  ועד  דלעתיד 

לירושלים".

והתלהבות  קדושה  של  אש  אזניו?  למשמע  האמין  מי 
אחזה בתמימים שהבינו את גודל השעה ויוקר העניין 

לעמוד במקום קדוש.

לב מי לא רטט לדעת את גודל המקום בו הוא עומד... 
שאני  חש  אני  המקדש.  לבית  סמוך  הכי  שהוא  הבית 
עומד כעת ליד נשיא הדור, במקום הקדוש ביותר, לכאן 
דלעתיד...  המקדש  בית  יתגלה  ומכאן  שכינה  גלתה 
הרבי ביקש מאתנו לפקוח את העיניים והנה התחושה 
צעד  אחד  צעד  אותנו  ומוליך  עינינו  את  פוקח  עצמו  שהרבי  היא 
במשעולי הגלות כדי שנבין ונשכיל להכיר את מעלת ומציאות נשיא 

הדור שהוא הוא המלך המשיח.

"רבינו, נשיא הדור, הוא גם המשיח גואלן של ישראל בדור" )מתוך 
הקונטרס( יוצא כעת מתפילת שחרית. ההתבוננות ברבי שונה לגמרי.

תחושת התעלות רוחנית גבוהה מאד. פניו של הרבי מזהירים כזוהר 
הרקיע. "מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער 

השמים". התחושה היא שממששים את הגאולה בידיים.

ה״ריתחא  של  בעיצומה  ואז, 
דאורייתא", כאשר התמימים מדייקים 
בכל אות ותג בשיחת הקודש שכמותה 
שעלי  נודע  ומעולם,  מאז  זכו  לא 
ההגהה של הקונטרס היו על שולחנו 
חודשים,  מספר  הרבי  של  הטהור 
אדמו״ר  של  ההולדת  יום  בערב  ורק 
של  הנעלה  לגילוי  זכו  נ״ע  הרש״ב 

"וירא אליו ה׳".

במשך כמה וכמה שבועות היה עיסוק 
אינטנסיבי סביב הקונטרס על סעיפיו 
והערותיו המופלאות. כל האוירה של 
גאולה ומשיח ששררה בשנת תשנ״ב, 

תפסה כיוון מיוחד של התקשרות נצחית לרבי.

ואיך אפשר בלי להזכיר את ההערה המופלאה בקונטרס )הערה 92( 
שחסידים  מה  )770(״.  ״פרצת״  בגימטריא  משיח״  ש״בית  "ולהעיר 
דיברו עד אז בחדרי חדרים מתוך חשש של "מה יאמרו", הרבי כותב 

זאת בבחינת "ונחתום בטבעת המלך".

המשך בעמוד הבא <<<



שש שעות בחדר המיוחד...
את מה שהי' בדקות אחרי זה אין לתאר. הש"צ כבר החל לסיים את הקאפיטל, ולפתע מסמן הריל"ג להמתין. ההמתנה לא ארכה 
זמן רב, עד שסימנו להמשיך בתפילה, הש"צ החל בקדיש, כאשר לפתע נשמע קולו של כ"ק אד"ש מה"מ: "ניין"! ומיד השתיקו 

את הש"צ והקהל השתתק כולו. מבעד לחלון נראו תנועותיו הק' כשמכה על השולחן, ומיד החלו בסדרת שאלות, שעל חלקן הי' 
מענה: "יע" ועל חלקן: "ניין", וכשחדלו לרגע מלשאול, אמר כ"ק אד"ש מה"מ: "נו"... 

יום שני, י"ז מרחשון תשנ"ד

הראשון  ברגע  נאו'.  'מנחה  תפילת  אודות  במפתיע  נודע   1:55 בשעה 
שמחת הקהל היתה רבה: "שוב זוכים אנו בהפתעה גמורה לתפילה עם 
הרבי". אך מאוחר יותר נודע כי השמחה היתה מוקדמת מדי: בתוך כ-5 
דקות נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד, הוילון הורם, והש"צ פתח 
באשרי. את מה שהי' בדקות אחרי"ז אין לתאר. הש"צ כבר החל לסיים 
את הקאפיטל, ולפתע מסמן הריל"ג להמתין. ההמתנה לא ארכה זמן 
לפתע  כאשר  בקדיש,  החל  הש"צ  בתפילה,  להמשיך  שסימנו  עד  רב, 

נשמע קולו של כ"ק אד"ש מה"מ: "ניין"! 
השתתק  והקהל  הש"צ  את  השתיקו  ומיד 
הק'  תנועותיו  נראו  לחלון  מבעד  כולו. 
בסדרת  החלו  ומיד  השולחן,  על  כשמכה 
ועל  "יע"  מענה:  הי'  חלקן  שעל  שאלות, 
מלשאול,  לרגע  וכשחדלו  "ניין",  חלקן: 
מה  )ע"ד  "נו"...  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  אמר 
שהי' בי"ט כסלו, אלא שהפעם הי' זה בתוך 
כי  המזכירים  משהבחינו  המיוחד(.  החדר 
כולו רואה את הנעשה, סגרו המסך  הקהל 
בבחינת  זה  הי'  ומעתה  המיוחד,  בחדר 

שומעים את הקולות: "יע", "ניין", "נו"...

והקהל התפלל א"כ  סימנו לקהל להמשיך בתפילה,  דק'  כ-15  כעבור 
תפילת מנחה, וכך כשהוילון בחדר המיוחד נשאר סגור, סיימו התפילה 
והחלו לנגן 'יחי'. בחדר למע' אין כל חדש, ממשיכים בהצגת שאלות 

והרבי ממשיך לתבוע ולבקש, ולא קולעים למטרה. כל סוגי השאלות 
שרק העלו על דעתם לשאול שאלו וקיבלו מענה שלילי. כמ"פ ששאלו 
אודות לחזור לחדרו הק' ענה בשלילה מוחלטת, ואף הכה על השולחן. 

כך ישב כ"ק אד"ש מה"מ קרוב ל-6 שעות )!(.

במהלך  כלל.  נח  לא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אשר  נודע  שעות  באותן   
ושתה  לשתות,  שברצונו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  רמז  האחרונות  השעתיים 
כוס יין. לאחמ"כ אכל כמה פרוסות עוגה, ואח"כ שוב ביקש כוס יין, כאן 
רמז שימזגו עד שישפך. בשעה 6:30 הגיע הד"ר טישהאלץ עם הד"ר 
את  שאלות  מס'  שאל  הראשון  זה  רעזניק. 
לחדרו  לחזור  וכשהציע  מה"מ,  אד"ש  כ"ק 
ומשהחל  מוחלטת,  בשלילה  השיב  הק', 
עצם  מה"מ,  אד"ש  לכ"ק  מדי  יותר  לדבר 
בחדר  האור  הק'.  עיניו  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
 ,7:50 ובשעה  לגמרי,  כמעט  הועם  המיוחד 
כששאלו את כ"ק אד"ש מה"מ באם ברצונו 

לשוב לחדרו, ענה בחיוב.

פשרו של הדבר לא ברור עד עתה, אם כי 
ניתן היה לראות כי בי"ט כסלו עשה וביקש 
והפעם  וכו',  המדובר  במה  שיגידו  מהקהל 

השאיר זאת לשוהים בקודש.

הקהל עזב בלב שבור על ה'מאטערניש' של כ"ק אד"ש מה"מ, והיסורים 
שסובל במצבו זה, מה גם שאין איש אחד בארץ שיכול לכוין לדעתו הק' 

של כ"ק אד"ש מה"מ...

·· שלא ישכח לעד
          שביבים מיומן שנת נפלאות דגולות 

המלך  דבר  אשר  ומקום  מקום  לכל  מגיע  שבבבל"  רבינו  "בית  דבר 
ודתו נשמע שם. החסידים מבינים שהחלה תקופת התגלות חדשה, וכפי 
שהביא הרבי בשבת פרשת וירא שקדמה להוצאת הקונטרס, שכיום יש 
התגלות  את  גם  אלא  דור,  בכל  שיש  כפי  משיח  של  מציאותו  רק  לא 

משיח... לכאלה ׳גילויים׳ אדירים לא יכולנו אלא לחלום...

הקונטרס היה עוד ביטוי מוחשי לכך שהגענו לשלב של משיח בגילוי, 
באוצרו  כמוסים  שהיו  נעלים  עניינים  מגלה  הרבי  ודאי׳.  ל׳משיח  עד 
של מלך, וכעת הוא מורה לפרסם לכל העולם באופן של לא יכנף עוד 

מוריך, ללא העלמות והסתרים.

ביום שני כ״ף במר־חשוון, נסע הרבי לאהל הק׳ ואני עמדתי לראות את 
הרבי יוצא. והנה אני מבחין כי בידו הקדושה של הרבי נמצא הקונטרס 
החדש. ובכלל, הקונטרס הק׳ לא מש מסידורו של הרבי כל הימים עד 
הישיר  והקשר  מופלאה,  חביבות  על  שהראה  מה  ראשון,  אדר  לכ״ז 

והעמוק של בית חיינו להתגלות המלאה של הרבי.

במשך השנה, מאז הגילוי של קונטרס ׳בית רבינו שבבבל׳, זכינו לשמוע 
מספר פעמים מהרבי את הביטוי ״בית רבינו שבבבל״ - מושג שנהפך 
לחלק בלתי נפרד מההוויה החב״דית. ואני חשבתי לעצמי באותם ימים 
לבית  להתייחס  בדעתו  מעלה  היה  בכלל  מאתנו  מי  נשגבים:  ושעות 
חיינו בצורה המיוחדת כפי שהרבי לימד אותנו?! הרי חסידים גדולים 
מאתנו בדורות קודמים היו מתקשים ׳לעכל׳ את אותם גילויים מופלאים, 

ודווקא אנחנו זוכים לשמוע ולקבל עניינים הנשגבים מבינתנו   - - - 

כפי  בית המקדש, שנמצא בחוץ לארץ,  גג  ובינתיים, משיח עומד על 
שמבואר בשיחה, ומשם הוא מכריז ומשמיע לישראל "ענוים הגיע זמן 

גאולתכם!"

שנים  לפני  בקונטרס(   74 )הערה  ב'התמים׳  בזמנו  שנכתבו  הדברים 
הוא  ליובאוויטש  "הנה  ומכופלת:  כפולה  משמעות  מקבלים  רבות, 
ירושלים שלנו, והבית הכנסת אשר כ״ק אדמו״ר מתפלל בו הוא בית 

המקדש שלנו..."



את  עצמי  על  לקחתי  האחרונים  שבשבועות  לאחר  הערב,  כאן  אני 
האחריות - שהיא גם זכות - לדאוג לכך  ש-770 יבנה בקרוב. ובאופן 
הראוי לכבוד ולתפארת. אני לא שומע את התשואות שלכם, בעוצמה 

הראויה. מכיון שככל הנראה, אתם כלל לא מאמינים לי...

]קהל השלוחים הריע בעוז[

אך בשם 'ועד הבניין' וכל אלו שכעת מעורבים - אנו מתחייבים לעשות 
כל מאמץ אפשרי, על מנת ש"בית רבינו שבבבל" יבנה מחדש. אבל 
זו אינה רק אחריות שלנו - זו אחריות של כולם  - ואנחנו צריכים את 

עזרתכם.

אבל  הלילה,  מתוכו  לדבר  נאום  של  טקסט  לי  יש 
הייחודי  מהקונטרס  יותר  טוב  טקסט  שאין  החלטתי 
וההיסטורי - בענין בית רבינו שבבבל. אני רוצה לצטט 
לפני  שניתנה  מהשיחה  קצרות  פסקאות  שלוש  רק 

למעלה שנה.

 ,770 של  הבנייה  קודם  שאמרתי  כפי  ראשון,  דבר 
ואצטט  אחריות.  זו  יחידים  כמה  של  אחריות  אינה 
מהשיחה: וע"פ האמור לעיל ע"ד גודל העילוי ד"בית 
רבינו שבבבל"  . . מובן גודל הזכות דכאו"א מישראל 
"ע"ד   :105 ובהערה  ובממונו".  בגופו  להשתתף 

ובדוגמת בית המקדש".

שאני  הזו  השיחה  את  עניין:  כאן  להדגיש  וברצוני 
- והיה צריך ללמוד הרבה פעמים.  בטוח שכ"א למד 
זהו עניין שנוגע לכ"א מאיתנו ולא רק לשלוחים אלא 

לכלל ישראל.

השיחות"  ל"ועד  פעמים  כמה  כתב  שהרבי  וכפי 
רק  לא  שייכות  לאור  מוציא  הוא  אותם  שהשיחות 

ללומדים, אלא ל"עמא דבר". זכיתי לראות את הכתב יד של הרבי על 
העניין הזה. כל מה שהרבי יכתוב בשיחות אלו שייך לכל אחד לא רק 
לשלוחים, לא רק ללומדים, לא רק לבעלי השכלה אלא לכולם - לכלל 

ישראל.

ובדוגמת בית המקדש". שהבנייה של  הרבי אומר בהערה 105: "ע"ד 
770 היא ע"ד ובדוגמת בית המקדש "שהכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן 
ובממונם", זו אינה אחריות של ועד הבניין בלבד. על כולם להשתתף 

בבנייתו של בית המקדש.

]כאן פרש הרב גוטניק בפני קהל השלוחים, את תוכניות הבנייה, את 
היעדים ואת דרכי השגת המימון והשותפות[

שני ציטוטים נוספים: 

הוסיף לשיחה של  הראשון, אותו אני מאמין שהרבי שליט"א בעצמו 
בית רבינו שבבבל שזו הערה מס' 92.

על כל אחד לדעת את המספר, ושכל אחד יראה את זה, ויסתכל בזה 
בעיני בשר הרבי אומר: "ולהעיר, ש"בית משיח" בגימטריא "פרצת", 
ודו"ק". שכולנו נהיה "ודו"ק". וזהו בכתב ידו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח ש-770 זה בית משיח. ואם "צו השעה" הוא ההתגלות של 

מלך המשיח אז הבית של הרבי, הבית שלנו, "בית משיח" צריך להיות 
בראש סדר העדיפויות של כל אחד מאיתנו.

אמנם, לכולנו יש עניינים שאנו עסוקים בהם, לכולנו יש את האחריויות 
הפרטיות שלנו אבל אני מאמין בכנות שאם כולנו נעשה מאמץ, לבנייה 
תוספת  יהיה  וזה  שלנו  הקשיים  בכל  נצליח  כולנו  אז  משיח  בית  של 
הרבי  את  לראות  שנזכה  עד  והעיכובים.  המניעות  כל  לביטול  וצינור 
"מלך ביופיו תחזינה עינך" - שהרבי יהיה בריא לגמרי, ושיוכל להיכנס 

למטה למזרח  של בית מפואר - בית חדש.

יצאה   השיחה  שכאשר  לומר  מוכרח  אני  לסיום, 
זה  את  קורא  שאני  פעם  ובכל  בהתפעלות,  הייתי 
אני מקבל את ההתפעלות. העניינים אודותם דיבר 
עליהם  דובר  כלל,  שבדרך  עניינים  אלו  הרבי, 
"בחדרי חדרים" - בתוך ליובאוויטש. בהתוועדויות 
בזבז את  קטנות של חסידים. בקונטרס הזה הרבי 
כל האוצרות.. הרבי נתן את כל "האוצרות" שיהיו 

גלויים לכל העולם.

ומושגים שפחדנו לדבר עליהם בעבר בפומבי הרבי 
נתן שיחה – מוגה. כפי שאמרתי קודם שהרבי אמר 
ולכלל  דבר"  ל"עמא  הן  המוגהות  שיחותיו  שכל 
שהוא  הדור  שהנשיא  כאן,  כותב  והרבי  ישראל. 

המשיח שבדור ומאריך בזה באריכות נפלאה.

עניינים  אודות  לכתוב  מתבייש  לא  הרבי  ואם 
נתבייש   שלא  מאיתנו  נדרש  כעת  בשיחותיו,  אלו 

להכריז זאת לעולם, באופן המתאים – המתקבל.

"ואולי  אומר:  הרבי  השיחה,  מתוך  נוספת  נקודה 
מקדש  "ובנה  הרמב"ם  בלשון  שמרומז  לומר,  יש 

במקומו".

דהיינו, שחלק מתהליך ביאת המשיח הוא ש"יבנה בית המקדש במקומו" 
בית  כאן שבניין  להשמיענו  הצורך  מהו  לכאורה  הרבי:  שואל  כך  על 
בית  יבנה את  היה צריך להיות כתוב, שמשיח  המקדש הוא במקומו? 

המקדש בירושלים.

הרבי אומר ש"מקומו" רומז על מקומו של מלך המשיח בזמן הגלות.  
אלו מילים גלויות. אינך יכול לפרש זאת באופן אחר! "מקומו" פירושו 

770 - שמלך המשיח בונהו בזמן הגלות!

היינו שבהיותו בגלות, ששם יושב וממתין ומצפה לגאול את בנ"י, מלך 
היהודים  את  יוציא  שהוא  בכדי  אליו  יתגלה  ממתין שהקב"ה  המשיח 

מהגלות - ושכינה עמהם. בונה מלך המשיח מקדש מעט.

וכאן אנו נקראים אל הדגל, השלוחים של הרבי - שלוחו של אדם כמותו. 
הרבי לא יכול לבנות באופן פיזי את ביהמ"ק - הוא זקוק אלינו. ובפרט 
לילדיו שנמצאים כעת בביתו – בית משיח, אנחנו צריכים את עזרתכם.

אנו, חברי ה'ועד' נעשה כמיטב יכולתנו אבל אנחנו צריכים את העזרה 
של כולם 

אנא עזרו לנו, תודה.

הרבי מלך המשיח הוסיף בכתי"ק    
את המילים "שבית משיח בגימטריא פרצת"!

לפנינו פנינים מנאומו הנלהב שנשא הרב יוסף יצחק שי' גוטניק בבאנקעט כינוס השלוחים 
מלך  של  זהותו  את  החושפים  הנפלאים  הביטויים  את  בהתלהבות  מצטט  בדבריו  תשנ"ג. 
בתרגום  לראשונה  בזאת  מובא  משיח.  בית  של  בבנייתו  להשתתף  והזכות  והחובה  המשיח 

חופשי ללה"ק, בעמדנו בכניסה לשנת השלושים להוצאתו לאור של קונטרס אלוקי זה. 
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