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פתח דבר

ב"ה

אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו,

שלום וברכה

בקשר עם יום ז"ך אדר, יום אשר מעורר בנפשו של כל אחד ואחד מאיתנו 
את התשוקה "לראות את מלכנו" בעיני בשר בפועל ממש - הננו מוציאים 

לאור קובץ התעוררות מיוחד - "בריא בכפליים":

א. מקבץ מיוחד של כתבי יד קודש המתפרסמים בזה לראשונה. ביניהם 
מענה מיוחד בכתי"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בקשר עם ימי ההכנה 
ליום הבהיר י"א ניסן תשפ"א - התחלת שנת ה-120 להולדת כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א.

ב. ליקוט מיוחד ומרתק מסיפורי חסידים ותגובות ומענות של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח - על מטבע הלשון הידוע "דער רבי זאל געזונט זיין" 
ועל ברכות לאריכות ימיו ושנותיו. לסקירה מצורפים צילום שני מכתבי קודש 

בעניני בריאות בפרסום ראשון.

ג. ליקוט פנינים בעניני משיח וגאולה מחלוקות הדולרים בחודש אדר תשנ"א.

�

בציפי' ובביטחון גמור אשר תיכף ומי"ד ממ"ש נזכה לראות בהתגלות הוד 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "מלך ביופיו" לעיני כל חי, "און דער רבי 
זאל געזונט זיין וועט אונז פירן אנטקעגן משיח'ן", ונזכה לשמוע תורה חדשה 
מפיו, ויכירו וידעו כל יושבי תבל במלכותו, ויכריזו כולם יחדיו בקול גדול 
ובהתבטלות מוחלטת את ההכרזה הנצחית המביאה לידי ביטוי את התמסרותנו 

והתקשרותנו אליו, ופועלת התגלותו המיידית בגאולה האמיתית והשלימה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ועד "חיילי בית דוד"  
770 בית משיח, בית חיינו  

ימות המשיח, ערש"ק פ' ויקהל-פקודי כ"ח אדר תשפ"א
ברוקלין נ.י.
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מאוצר המלך

שוחים צננמ לצגיש בזצ בפני קצל צתויוים מאנ"ש כתבי יד 
קמדש דכ"ק ולמ צושיח אדומ"ר שליט"א המתפרסמים בזה 
לראשונה. תמדתנמ נתמנצ לצרצ"ח ר' שמואל שי' שפריצר 

מזכמת צרבים תלמי' במ.

�

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על מכתבו של אחד הבחורים מו' 
אדר תנש"א:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

הנני להודיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א שבע"ה ביום ג' הבע", י"ב אדר יתמלאו 
לי שנים ועשרים שנה.

והנני לבקש ברכתו הק' בכל הענינים ושיהי' זה שנת הצלחה בגו"ר ובלימודי 
ובדרכי החסידות":

]1[ על כללות המכתב, כתב כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: מנהגי 

]=מנהגי יום הולדת[

המילים  מלאחרי  קו  מתח   ]2[
"ברכתו הק' בכל הענינים" וכתב: )2( 

בדהתפוהמ"ז

�

מלך  אדמו"ר  כ"ק  בכתי"ק  צעטל 
המשיח שליט"א:

c / o ]=בשיתוף. זהו כנראה מכתב 
לאדם שפנה לרבי באמצעות הרמ"מ 
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הוראה למזכירות לשלוח לנמען מכתב כללי-פרטי לחג הפסח, יחד 
עם ההוספה "וכל המברך מתברך כו'" )ככה"נ בקשר עם איחולים 

שנשלחו לי"א ניסן(:

מכ' ]מכתב[ לחה"פ ]לחג הפסח[ ולהוסיף וכל המברך

תודתנו נתונה לא' מאנ"ש שמסר לידינו מענה זה.

גרליק והרבי מורה להעביר את התשובה 
באמצעותו. המו"ל[

הרמ"מ  שי'

גרליק

�

מוקדש לע"נ אחד מאנ"ש ע"ה שנלב"ע 
ומי"ד  תיכף  יה"ר שיזכה  בקייץ האחרון. 

ממ"ש ל'הקיצו ורננו שוכני עפר' בהתגלות מלכותו של מלכנו משיחנו שליט"א 
לעין כל.
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דער רבי זאל זיין געזונט

מטבע הלשון בה משתמשים חסידים מאז ומתמיד כאשר מדברים 
על הרבי שליט"א מלך המשיח היא "דער רבי - זאל געזונט זיין". 
בקשה אחת ויחידה עמדה מאז ומתמיד בראש מעייניו של כל 
חסיד וחסיד: "שהרבי יהיה בריא". ולכן בכל הזדמנות שנקרית 
בדרכו בה מזכיר הוא את הרבי מלך המשיח מגיע הדבר עם 
התוספת: "זאל געזונט זיין". שיהיה בריא. האפשרות לסייע 
לרבי בגשמיות, לגרום לו נח"ר ולהוסיף בבריאותו היא חלום 
חייו של כל חסיד ומקושר לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

חיי חסיד תלויים הם ברבי, וללא הרבי – חייו אינם חיים. כך גם 
כאשר ישנו דבר הנראה כמעיק על הרבי, אין ביכלתו של החסיד 
הפשוט ביותר לתת מנוחה לנפשו כל עוד והדבר לא הוסר לגמרי. 

ובראש ובראשונה, מבקש הוא על בריאותו של הרבי.

בקשר עם כ"ז אדר מוגש בזה ליקוט מיוחד ומרתק אודות עניין 
זה מסיפורי חסידים ותגובות ומענות כ"ק אד"ש מלך המשיח.

הרי חתמנו על כתב התקשרות

שלום בער מוצ'קין בנו של ר' פרץ מוצ'קין מספר, כי בהתוועדות חג הסוכות 
תשי"א בפריז, לאחר שאמר אביו 'לחיים', אמר: "נו, מען האט דאך גע'חתמ'עט 
א כתב התקשרות, דער אויבערשטרע זאל העלפן דער רבי זאל זיין געזונט 
און מען זאל זיך זעהען מיט'ן רבי'ן" ]=נו, הרי חתמנו על כתב התקשרות. 
שהקב"ה יעזור שהרבי יהי' בריא ונתראה עם הרבי[. לפתיחת ההתוועדות 
במשפט זה הייתה משמעות עמוקה, שכן זה היה הנוסח המורגל תמיד בפי 
חסידים להתחיל התוועדות לפני יו"ד שבט, שההתחלה תמיד היתה בברכה 
לרבי - "דער רבי זאל זיין געזונט". כמובן שאחרי יו"ד שבט נפסק נוסח זה, 

וכעת אבא התחיל מחדש נוסח זה...
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דבר אחד שנותן לי בריאות

סיפר הרב ישועה חדאד – שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למילאנו, 
ורב הקהילה הספרדית: כעבור שנתיים של לימודים בישיבה במקנס, עברתי 
בשנת תשי"ב עם קבוצה של שמונה בחורים ללמוד בישיבת "תומכי תמימים" 
בברינואה, הסמוכה לפריז. בכל יום ראשון היינו נוסעים לפריז ללמד ילדים 
יהודים תורה ויהדות. אותם ילדים למדו בבתי הספר הציבוריים בכל רחבי פריז, 
ובימי ראשון בהם לא התקיימו לימודים, היה הרב הלל אזימאוו אוסף אותם 

לפנינו מכתבו של מנכ"ל צא"ח באה"ק למנהלי בתי חב"ד אודות 
כנס בהול בקשר עם בריאותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

ומבצע משיח:
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בבתי כנסת בכל שכונות העיר, ובחורי הישיבה היו לומדים אתם ומחדירים 
בהם תורה ויראת שמים.

באחת השנים, כאשר חל ל"ג בעומר ביום ראשון, שכרנו אוטובוסים והבאנו 
כמאתיים מאותם ילדים לבלות יום שלם בישיבה בברינואה, מהבוקר עד הערב. 
הילדים התפללו בישיבה, אכלו עם הבחורים ונטלו ידיים לפני הסעודה וברכו 
ברכת המזון אחריה, שמעו שיחות מפי ראשי הישיבה וספגו מרוחה של הישיבה.

המשפיע הנודע הרב ניסן נמנוב, שהיה מנהל הישיבה, נהג לכתוב לרבי דו"ח 
חודשי מהנעשה בישיבה, ומובן שכך נהג גם בסוף אותו חודש, ודיווח גם על 
האירוח של אותם מאתיים ילדים בישיבה. יום אחד עברתי בחצר הישיבה ור' 

ניסן קרא לי מהחלון לעלות אליו לחדרו.

כשעליתי הראה לי מכתב שקיבל מהרבי, ותוכנו: תשואות חן חן על הדו"ח 
מכל הנעשה בישיבה, ובנוגע למה שכותב שהיו מאתיים ילדים מפריז שבאו 
לישיבה – ייפלא בעיניי, שהרי מי כמוהו יודע שרוב המכתבים שאני מקבל 
ככולם, וכן הטלפונים והמברקים, הם בעניינים בלתי רצויים, שיהודי חסר לו 
בענייני משפחה, בריאות או פרנסה, ומבקשים ברכה. אם יש דבר אחד שנותן 
לי קצת בריאות ושמחה, הרי זה לשמוע בשורה כזאת שמאתיים ילדים יהודים 
מפריז בילו יום שלם במסגרת הישיבה. וממילא, הייתכן להתאפק ולהניח ידיעה 

כזאת על השולחן עשרה ימים ורק אחר כך לשלוח לי את זה?!"

אתה יכול לתת לי מעט בריאות

עד שנת תש"ל )ובאופן חריג ומיוחד – בשנת תשל"ז( התוועד הרבי שליט"א 
מלך המשיח מידי חג הסוכות בסוכת האורחים ב770. באחת מהשנים נתן א' 
קנקן משקה מהפרעזידנט שז"ר, והוסיף, ששז"ר מאחל שהרבי יהי' בריא. אמר 
הרבי לשליח - "דו קענסט מיר אויכעט געבען אביסל געזונט" ]=גם אתה יכול 
לתת לי מעט בריאות[. האיש חשש שכוונת הרבי היא שיוותר על שנים מחייו 
וייתן אותם לרבי והבהלה ניכרה על פניו, והרבי הוסיף: "אויב דו וועסט מאכן 
זיכער אז מערער אידן וועלן מקיים זיין תורה ומצוות, וועט דאס צוגעבן אין 
מיין געזונט" ]=אם תפעל שיותר יהודים יקיימו מצוות, זה יוסיף בבריאותי[.

בהזדמנות נוספת בה התוועד הרבי בסוכה ירד הגשם ללא הפוגות. הרבי 
נכנס עם מעילו לסוכה כשהוא מונח על כתפיו בלבד, ומיד כשהחל בהתוועדות 

השיל את מעילו והתוועד כרגיל...

כעבור כמה שעות סיים הרבי את ההתוועדות, והחל לחלק לקהל כוס של 
ברכה. בין ציבור הנשים, שעמדו בתוך הזאל הקטן, הייתה רעייתו של הרב 
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שלמה מיידנצ'יק. היא עמדה ליד החלון, וביקשה מהרבי שילבש את המעיל, 
באומרה: "אנחנו צריכים רבי בריא". על פניו של הרבי התפשט חיוך רחב, 

והוא לבש את המעיל...

מיט געזונטע חסידים

ביומן מיום רביעי ח' טבת תשל"ג, צויין שבין תפילות מנחה למעריב, "כשכ"ק 
אד"ש נסע הביתה או חזר מהבית ל-770 )אינני יודע בדיוק(" עמד הרב מאיר 
חארלאוו ע"ה, ואמר )תוכן(: "דער רבי זאל זיין געזונט און גיין מקבל זיין 
משיח צדקינו" ]=שהרבי יהיה בריא וילך לקבל )את( משיח צדקנו[. וענה לו 

כ"ק אד"ש: "מיט געזונטע חסידים" ]=עם חסידים בריאים[.

גם בהתוועדות ש"פ כי תשא תשל"ד נכח חסיד זה בהתוועדות, שלקח הרבה 
משקה ואמר לרבי בקול: "דער רבי זאל זיין געזונט און זאל אונז פירען צו 
משיח". הרבי ענה לו - "אבער מיט גזונטע חסידים" ]=אבל עם חסידים בריאים[.

בתוך כלל ישראל

כאשר הצייר האנגלי – הרב אלעזר קלמן טיפענברון נכנס ליחדות באור ליום 
רביעי ח' סיון תשל"ז איחל לרבי – "דער רבי זאל זיין געזונט און אונז אלע 
פירן אנטקעגן משיח'ן" ]=שהרבי יהיה בריא וינהיג את כולנו לקראת משיח[. 

הרבי השיב לו: "יע, יע בתוך כלל ישראל".

"חסדים זאל זיין געזונט"

למחרת ההתוועדות הגדולה לרגל חגיגת שבעים שנה להולדת הרבי שליט"א 
מלך המשיח בי"א ניסן תשל"ב, נכנס הרב משה יצחק ע"ה העכט )משלוחיו 
הראשונים של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, חבר הנהלת אגו"ח, וראש ישיבת אחי 
תמימים ווסטר( ליחידות, ואיחל "דער רבי זאל זיין געזונט". ענה לו הרבי 
זיך מיט חסידים"  געזונט, און מ'זאל פרייען  זיין  זאלן  "חסידים   – באיחול 
]=שחסידים יהיו בריאים, ושנשמח עם חסידים[. השיב הרב העכט – "חסידים 

מיט'ן רבי'ן זיינען אלע מאל פרייליך!" ]=חסידים עם הרבי תמיד שמחים[.

שלא נעשה אותו חולה

בהתוועדות רעים שנערכה במשרדו של ר' דוד רסקין, השתתפו ר' דוד, ר' 
בערל שמטוב, ור' זעליג כצמן. ר' בערל אמר כל הזמן "לחיים! דער רבי זאל 
געזונט!". בשלב מסוים, לאחר אמירת הרבה 'לחיים', אמר לו ר' זעליג כצמן: 
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"צריך לשנות את הנוסח, מיר זאל'ן אים נישט מאכן קראנק!" ]=שאנו לא 
נעשה אותו חולה![.

הידיעות שמוסיפות בריאות

הרב אברהם מרדכי הרשברג – רבה של מקסיקו, סיפר שכאשר נכנס אל הרבי ואמר לו: 
"ליובאוויטשער רבי, איך אתם מרגישים? איך הבריאות?", ענה לו הרבי: "כשאני 
מקבל ידיעה שיהודי הניח תפילין, שיהודי שמר שבת - מתווסף אצלי בבריאות 

וזו הבריאות שלי".

לפנינו צילום בפרסום ראשון ממכתבו המקורי של כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א למרת רחל שז"ר אודות בריאות בעלה. במכתב 
משנה הרבי בכתי"ק  מ"שתחי'" )שנכתב לאחר שמה( ל"שתליט"א":
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תלוי בסביבה

באחת ההתוועדויות סיפר הרב יקותיאל מנחם ע"ה ראפ – משגיח ומשפיע 
בישיבת תות"ל המרכזית - 770 בית משיח, שכשנציגי האדמו"ר מקלויזנבורג 
היו אצל הרבי, אמר להם הרבי שקודם כל צריך לשאול בשלום הבריאות 
הגשמית... ודרש בשלומם, והשיבו: "ב"ה בסדר". אח"כ שאלו בשלום הרבי, 

והרבי אמר להם שהוא תלוי בסביבה שלו... 

ומובנת מאליה ההוראה שיש לנו ללמוד מסיפור זה, שהנהגתינו כחסידיו 
של הרבי שליט"א מלך המשיח נוגעת לבריאותו יותר מהנהגתם של שאר 

אנשי הדור.

"ת"ח בעד ברכתו ואיחוליו"

לאחר המאורע בשמחת תורה כתבו לרבי המוני יהודים מכל רחבי העולם 
ובירכו אותו ברפואה שלימה וקרובה. ומיד כשחזר כ"ק אד"ש מה"מ לכתיבת 

מענות, ענה במכתב תשובה למברכיו:

"ב"ה. תחילת מ"ח, תשל"ח. שלום וברכה! ת"ח בעד ברכתו ואיחוליו לרפואה 
ולבריאות בחסדי ה' רופא כל בשר ומפליא לעשות. ובזכות תפילת הרבים 
שעמדה לי הוטב מצב בריאותי ותהלה לא-ל המאזרני להמשיך בעבודתי. וכבר 
מילתי' אמורה שכל המברך מתברך מהשם בברכתו שתוספתו מרובה על העיקר 

בגו"ר. בברכה".

בריאות - גם ברוחניות!

לאחר תפילת מנחה של י"ג ניסן תש"מ נכנס הרב זלמן שמעון ע"ה דווארקין 
לכ"ק אד"ש מה"מ לצורך מכירת החמץ. הרבי אמר לו שישב, הנ"ל חייך וכן 
אד"ש התחיל לחייך. לאחר סיום המכירה איחל הנ"ל לרבי שליט"א שיהיה 

בריא בגשמיות כפשוטו, וענה אד"ש - "וגם ברוחניות".

אמור לי "גוט שבת"

לתפילת ערבית של ליל שבת קודש פרשת דברים תשמ"ה נכנס כ"ק אד"ש 
מה"מ מוקדם מהרגיל )כ-15 דקות לאחר השקיעה( ולא ישב לאחרי "קבלת 
שבת". בסיום התפילה הכניס את ידו הק' לכיס השמאלי של המכנסיים )כשקצה 
הסירטוק מקופל( ועמד כך גם כשהסתובב לפני הקדיש שאחרי משניות ויצא כך 
מבית הכנסת )במהירות(. אחר כך הגיע ד"ר פעלדמאן )ובגן עדן התחתון עמדו 
המזכירים ר' לייבל גרונר ור' בנימין קליין( ודפקו על הדלת, אך הרבי לא פתח. 
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כשיצא הרבי מחדרו ניגש הד"ר ושאל "אויב דער רבי פילט ניט גוט" ]=האם 
הרבי אינו חש בטוב[, וענה הרבי: "שבת ניט פילן גוט"?! ]=בשבת לא להרגיש 
טוב?![. ד"ר פעלדמאן שאל בכל זאת "אויב מ'קען מאכן דעם רבי'ן גרינגער" 
]=האם ניתן להקל על הרבי[, וענה לו כ"ק אד"ש מה"מ: "וילסט מיר מאכן 
גרינגער זאג מיר גוט שבת" ]=באם הנך רוצה להקל עלי – אמור לי 'שבת 
שלום'[. והראה על בנימין ולייבל, באמרו – "דאס איז דיין באנדע" ]=זוהי 

ה"חבורה" שלך[.

שר' לוי יצחק יבקש שבנו יהיה בריא

בהתוועדות שבת קודש פרשת ואתחנן, ט"ז מנחם-אב תשמ"ה נתן כ"ק אד"ש 
מה"מ משקה לר' יוסף נימויטין שי' עבור המלוה מלכה המתקיימת מידי שנה 
ב'ירחי כלה' בקרית 'גן ישראל' )לע"נ הרה"ח המקובל ר' לוי יצחק אביו של 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א(. ר' יוסף אמר לרבי שיבקש שם )במלווה 
מלכה( שר' לוי יצחק יבקש )עבור בנו( "אז דער רבי זאל זיין געזונט", וענה 

הרבי: "בתוך כלל ישראל".

"שנזכה ללמוד תורה מפיו של משיח צדקנו ומתוך בריאות ברמ"ח 
אבריו ושס"ה גידיו" מודעה שנתלתה על כתלי 770, בית משיח באדר 

שני תשנ"ב.
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"אני מאמינה בך"

בבוקרו של יום הבהיר י"ג כסלו תשמ"ז, בשעת יציאתו של כ"ק אד"ש מה"מ 
מחדרו הק' לקריאת התורה עמדה אשה ישישה ליד הפתח ואיחלה "תהיה 
בריא", והרבי השיב לה: "גם אתם". אמרה האשה - "אני מאמינה בך", וענה 

לה הרבי: "באריכות ימים ושנים".

הכרזה על ספסל מול הרבי

בכינוס ילדים שהתקיים בנוכחותו של כ"ק אד"ש מה"מ בכ"א מנחם אב 
תשמ"ט, סיים הרב העכט לתרגם את השיחה הראשונה שאמר הרבי, וא' הילדים 
מהקעמפ נעמד על ספסל מול הרבי ואמר בקול "דער רבי זאל זיין געזונט" 
וכולם ענו "אמן". כך אמר ג' פעמים, כשבכל פעם מניף את ידו מול הרבי. 
בסיום הפעם השלישית ענה גם הרבי "אמן", ובשעת מעשה הסתכל על הילד 

במבט מיוחד. כשהילד סיים החל הרבי שוב באמירת שיחה.

הרבי מוציא בקבוק עם הכיתוב "דער רבי זאל זיין געזונט"

בא' מערבי פסחים שבסוף שנות הממי"ם הוציא הרבי שליט"א מלך המשיח 
מיד לאחר תפילת שחרית בקבוק וודקה מרוסי' עבור הבחורים )ע"י המזכיר 
הרב חדקוב ע"ה(, על מנת שיסיימו את הבקבוק לפני סוף זמן אכילת חמץ. 
על הבקבוק הי' רשום )כנראה ע"י מי ששלח אותו( "דער רבי זאל זיין געזונט. 
דוד". ביומני הבחורים מאותה תקופה נכתב "כמובן שאנו הבחורים אמרנו על 

זה לחיים בשמחה".

"רבי, שתהיו בריאים"

בסיום חלוקת ארבעת המינים בערב חג הסוכות תש"נ ניגש הצלם ר' לוי"צ 
פריידין ע"ה שצילם בשעת מעשה ואמר לרבי: "רבי, איר זאלט זיין געזונט" 

]=שתהיו בריאים[, והרבי ענה "אמן".

"משיח נאו" "שתהיה בריא" - "אמן"!

בכניסה למעלית לפני התפילה בו' כסלו תש"נ, עמדה ילדה קטנה ואמר 
לכ"ק אד"ש מה"מ: "דער רבי זאל זיין געזונט און שטארק", וענה הרבי: "גם 
אתם". אחרי התפילה עמדה הילדה שוב ואמרה "משיח נאו", והרבי ענה "אמן", 

והוסיפה "שתהיה בריא" וענה "אמן".
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"דרושה גם ובעיקר התחזקות יתירה באמונה ובטחון גמור שתיכף 
ומיד ממש מתקיימת נבואת כ"ק אדמו"ר שליט"א" קול קורא של רבני 

אנ"ש מי"א אדר שני.
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רק בקשה אחת

במעמד חלוקת הדולרים בתאריך ב' שבט תש"נ אמרה אשה אחת - "אין 
לי יותר מאשר בקשה אחת מהשי"ת - שהרבי יהי' בריא וחזק לשנים ארוכות 
ומבורכות", וענה לה כ"ק אד"ש מה"מ )בחיוך רחב(: "אתם האדם הראשון 
שאני פוגש, שאין לו יותר מאשר בקשה אחת... הקב"ה יעזור שיהי' לכם בשורות 

טובות".

אברכה מברכך

בט"ז שבט תש"נ בעת מעמד חלוקת הדולרים, לא' שאמר שכ"ק אד"ש יהי' 
בריא וחזק, ומבקש שיהי' לו נחת מכל המשפחה וכו' ענה כ"ק אד"ש מה"מ: 
"הברכה כבר ישנו בדרך ממילא, שהרי "אברכה מברכך, מידו המלאה הפתוחה 

הקדושה והרחבה".

דער רבי זאל זיין געוזנט און שטארק

ביום ראשון י' סיון תש"נ, עבר הת' לוי יצחק רסקין בחלוקת דולרים לפני 
הרבי, ולאחר שקיבל דולר מידו הק' הושיט את ידו לקבל עוד א'... שאל אותו 

דיממח בשבמרמ  בית חיינמ )בוסגרת כפ"ח( רל צורנמת צראשמנים אחרי כ"ז אדר.
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הרבי: "וואס דארפסטו צוויי"? וענה – "דער רבי זאל זיין געזונט און שטארק!", 
והרבי חייך אליו חיוך רחב...

שכולם יהיו בריאים

לאשה שביקשה בעת מעמד חלוקת הדולרים בה' אלול תש"נ ברכה לרפואה 
עבור בני משפחתה, ולאחר מכן בירכה את כ"ק אד"ש "דער רבי זאל זיין געזונט", 

הרבי השיב לה: "זאלן אלע זיין געזונט" ]=שכולם יהיו בריאים[.

אין לנו אלא אתה

בחלוקת הדולרים בט' ניסן תנש"א עבר ר' שמשון הכהן סטאק לפני הקודש 
בירך את הרבי מעומק לבו החסידי - "שהרבי יהי' בריא וחזק ויוליכינו בקרוב 
לקראת משיח צדקינו. ואני מברך אותך בכל הברכות של ברכת-כהנים, אנו 
צריכים אותך, אתה צריך להיות בריא כיון שאין לנו אף אחד בעולם", ענה לו 
כ"ק אד"ש: "הרי יש לך את הקב"ה", השיב ר' שמשון: "עם הקב"ה איני יכול 

לדבר כך...".

"אלע אידן זאלן זיין געזונט"

בי"ג סיוון תנש"א עבר ר' שמואל מרדכי מינץ ע"ה )מחשובי חסידי גור, מזכ"ל 
אגודת ישראל ולימים יו"ר מגבית 'קרן השביעית'( לפני כ"ק אד"ש מה"מ על 
מנת לקבל שליחות מצווה לתת לצדקה, ואמר "שכ"ק אדמו"ר שליט"א יהי' 
בריא", ענה הרבי: "אלע אידן זאלן זיין געזונט ]=שכל היהודים יהיו בריאים[, 

בתוך כלל ישראל, בשורות טובות".

גם לאחרי ביאת משיח

כשיצא הרבי מתפילת ערבית בכ"ו מנחם אב תנש"א בירך נוסעים בדרך 
צליחה וכו', כרגיל. אחד הנוסעים בירך את הרבי: "דער רבי זאל זיין געזונט 
און דערלעבן משיח" ]=שהרבי יהי' בריא ושיזכה לביאת משיח[. הרבי, שכבר 
נכנס לגן עדן התחתון, הסתובב לעבר הנ"ל והשיב בחיוך: "אמן, גם אתם, און 

נאך דעם אויכעט".

מיטב הברכות

בראש חודש כסלו תשל"ח, היום בו יצא הרבי לראשונה מ-770 לאחר שמחת 
תורה, כתבה הרבנית חוה גוראריה ע"ה )בתו של כ"ק האדמו''ר מקאפיטשניץ 
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זצ''ל ואשת הרב שניאור זלמן ע''ה(, מכתב מרגש לרבי, בו ביקשה ממנו בין 
היתר לשמור על בריאותו.

במכתב התשובה כותב לה הרבי: "בעתו קיבלתי מכתביך עם מיטב הברכות. 
ידוע מה שהתורה אומרת ומבטיחה, שכל מי שמברך יהודי מתברך מהקב"ה 
עצמו, ולפי כמותתו של הקב"ה שתוספתו מרובה מן העיקר. ובנוסף לתודה 
האמורה מגיע גם יישר כוח מיוחד על שליחתך אלי בצירוף למכתביך צילום 

מכתבו של השווער...".

הפרטיזן על המטוס לאחרי שמח"ת תשל"ח

מספר ר' לוי שיחי' וילימובסקי: לאחר חודש תשרי חזרתי עם אבי – ר' זושא 
ע"ה - ארצה. לפני שעלינו למטוס אמרתי לו - "אני לא רוצה לשבת לידך. בכל 
טיסה אתה קם ומתחיל לשיר ועושה לי בושות"... הוא הסתכל עלי והבטיח: 

"הפעם לא אשיר בטיסה".

"ישבנו אחד ליד השני. הטיסה יצאה בחצות הלילה, וכחלוף שעה קלה 
האורות הוחשכו כדי לאפשר לנוסעים לישון. פתאום אבי קם ממקומו. "הבטחת 
לי שלא תתחיל לשיר!", ניסיתי לעצור בעדו. "אני בסך הכל הולך לרגע 

למטבח", ענה.

כעבור רגעים מספר אני שומע פתאום את קולו חותך את השקט במטוס: 
"יהודים יקרים, צריכים להיות בשמחה. הרבי מליובאוויטש - בריא!", והוא 
התחיל לשיר "ישמחו השמיים"... בתוך רגעים מספר הצטרפו רבים לשירתו.

די בריאות בשבילי ובשביל אשתו

ב'זאת חנוכה' ביקש הרבי מהרב יעקב העכט שיקנה חלות ויין להתוועדות 
שתתקיים בנוכחותו של כ"ק אד"ש מה"מ בתור סעודת הודאה ו'פיצוי' על כך 
שלא היה ביכלתו להשתתף בהתוועדות שבמוצאי שמחת תורה "את החשבון" 

– אמר הרבי – "הגישו אלי, ואני אשלם". 

מספר ימים לאחר ההתוועדות הוזמן שוב הרב העכט אל הקודש פנימה, 
וכמענה לבקשת החשבון ע"י הרבי ענה הרב העכט שאין צורך בתשלום היות 
וההוצאות היו קטנות. אך הרבי עמד על כך שברצונו לשלם את החשבון, והרב 
העכט סיפר שהוצאות ההתוועדות היו תרומה של אדם שאשתו חלתה, ועל 
כן רצה להודות על בריאותו של הרבי, בתקווה שמתוך כך תוושע גם אשתו. 
כששמע זאת כ"ק אד"ש מה"מ אכן 'וויתר' הרבי על התשלום, פניו הק' הרצינו 
וביקש למסור לאותו יהודי שלקב"ה יש די בריאות גם בשבילי וגם בשביל אשתו.
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נעשה בריא על ידי המבצעים

תקופה לאחר ר"ח כסלו תשל"ח - בט"ז שבט - נכנס ר' חיים גוטניק ליחידות, 
ושאל את הרבי - "רבי, במה אנחנו החסידים בעולם כולו יכולים לעזור לבריאות 
הרבי כפשוטו?" נענה כ"ק אד"ש מה"מ: "כשתצא תאמר לכל אחד, שעל ידי 
ה'מבצעים' אני נעשה בריא. כשמניחים עם יהודי תפילין של יד, היד שלי מבריאה. 

כך כשמניחים תפילין של ראש".

לפנינו צילום חלקי בפרסום ראשון ממכתב כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א מיום כ"ז שבט תשי"ד לא' מזקני החסידים אודות 

מצב בריאות זוגתו:
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שיהיה בריא בשלימות

סיפמרמ של ורנצ וימחד וכ"ק אדומ"ר ולמ צושיח שליט"א

היה זה לאחר חלוקת הדולרים של יום א' י"ד שבט תשנ"ב. החלוקה נמשכה 
למעלה מ-4 שעות, מלאחר תפילת מנחה בג"ע התחתון אליה יצא כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א בשעה 2:10 עד השעה 6:36 כשכל אותה העת עומד 

הרבי על רגליו הק'. 

ר' משה עיזגוואי, מהסדרנים המופקדים על שמירת הסדר בחלוקה, מבחין 
שהרבי נראה בסיום החלוקה "פארמאטערט" ]=עייף[. ר' משה שמשוחח על 
כך עם חסיד נוסף שנכח במקום מציע: הבה נאחל יחד שהרבי שליט"א ימשיך 

עבודתו הקדושה מתוך בריאות מליאה. 

אותו חסיד לא מיהר להסכים עם ההצעה וטען: הרבי שליט"א אינו זקוק 

ר' ושצ ריזגממאי רמבר לפני כ"ק אד"ש וצ"ו
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שליט"א  הוא  לברכותינו. 
מן  למעלה  שהנהגתו 
יצליח  לגמרי,  הטבע 
עבודתו  בהמשך  בוודאי 
הקדושה וממילא הברכות 
ר' משה  מיותרות...  שלנו 
ניסה להוכיח לו את צדקתו 
זמן קצר  ממעשה שאירע 
קודם לכ בחלוקת הדולרים, 
את  ביקש  ידוע  כשגביר 
הגיב:  והרבי  הרבי  ברכת 
התורה אומרת כי ברכותיך 
מסייעות לי... אמנם הלה 
ר'  מדברי  השתכנע  לא 
חלוקים  נותרו  והם  משה 

בדעותיהם.

בהיותו עדיין נתון תחת 
רושם הדברים, ישב ר' משה 
אד"ש  לכ"ק  מכתב  וכתב 
מלך המשיח בו איחל מקרב 
לב הצלחה ובריאות. זו לשון 

מכתבו:

"יום א' אור לט"ו בשבט 
היה תהא שנת נפלאות בבריאות. לכ"ק אדמו"ר שליט"א. הריני לאחל ולברך 
לכ"ק אד"ש באמת שיהיה בריא בשלימות בכל אבריו בכל הגוף ובפרט בלב 
וברגליים עם הרבה כוחות ובריאות בשמחת הנפש ושמיעת בשו"ט בכל הענינים 
בגו"ר לטובת הכלל ולטובת הפרט דכ"ק אד"ש ובכלל ישראל ומיל)א(וי כל 
משאלות לבבו לטובה ונצחון שמח בשלימות הארץ נאו, ושלימות העם והתורה, 

בנקל ובשמחה. בברכת לשנה טובה ושמחה, ונצחון בספרים נַאו". 

לא חלף זמן רב ותשובת כ"ק אד"ש מלך המשיח הגיעה: 

"וכל המברך מתברך כו' 

והזמ"ג

אזכיר עה"צ"
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"לעניות דעתי" אומר ר' משה "עיקר הדגש הוא על המילים "והזמן-גרמא", 
שכן היה זה תקופה קצרה קודם ז"ך אדר... ובכל אופן מהאמור נלמד עד כמה 

חשוב שהחסידים מברכים את הרבי שליט"א".

�

"אנשי הדור פועלים הוספה בענין החיים אצל נשיא הדור . . צריכה-להיות 
הוספה עיקרית בענין החיים )גם( ע"י פעולת העם יחי המלך . . והמעשה 
הוא העיקר: יש לסיים ולהשלים את "מעשינו ועבדותינו" - כולל גם הבקשה 
והדרישה "עד מתי" וההכרזה "יחי המלך דוד מלכא משיחא" - בזריזות הכי 

גדולה, הקשורה עם שמחה וחיות" )משיחת ב' ניסן תשמ"ח - מוגה(

)מקורות: שבועון "בית חיינו" גל' 139 )במסגרת כפ"ח(, קובץ 'העילוי   
דיום ז"ך' )ועד חיילי בית דוד(, מפי ר' משה עיזגוואי(  
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זורע צדקה ומצמיח 
ישועה

פנינים ברנייני ושיח וחלמקמת צדמלרים של חמדש אדר 
תנש"א.

ביחד אתך

עבר ילד אחד ואיחל לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיזכה לראות את 
המשיח וכ"ק אד"ש מלך המשיח ענה: "אמן, ביחד אתך".

)י' אדר(  

תודה בעד כל הברכות הטובות

עברה קבוצת ילדים מ"אהלי תורה" שמתחילים ללמוד בכיתה א' והילד 
הראשון בירך את כ"ק אד"ש מלך המשיח שיהיה לו הרבה נחת מהם ושמשיח 
צדקנו יבוא בקרוב. כ"ק אד"ש מלך המשיח: "א גרויסן דאנק פאר אלע גוטע 
ברכות" ]=תודה רבה בעד כל הברכות הטובות[ ונתן לכ"א מהילדים דולר 
נוסף באומרו לכ"א מהם: "אפגעבן אין צדקה פאר מיר אויכעט" ]=לתת לצדקה 
בשבילי ג"כ[ או: "צדקה פאר מיר" ]=צדקה בשבילי[ וכיו"ב. כשעבר א' מהילדים 
אמר כ"ק אד"ש מלך המשיח: "ער טאנצט אלעמאל צו מיר ביים פארבריינגען" 

]=הוא רוקד תמיד לעברי בהתוועדות[.

)י"ז אדר(  

"אולי תברך אותי שמשיח יבוא לפני יום הולדתי?"

מר מיכל קרמר )מחברי הנהלת המרכז הלאומי לקידום החינוך היהודי 
באמריקה( אמר שרוצה לנצל הזדמנות זו ולברך את כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בשם כל חברי ההנהלה ולכבוד יום ההולדת של הרבי שיחול בקרוב, לפני 
פסח, ובע"ה ירחיב את עבודתו בכל התחומים לרגל יום ההולדת. כ"ק אד"ש 
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מלך המשיח: "אולי תברך אותי שמשיח יבוא לפני יום הולדתי, אז לא תהיה לי 
שום טירחא מיוחדת ביום ההולדת? משיח יטפל בכל הענינים האלו". הנ"ל: 

שמשיח יבוא! כ"ק אד"ש מלך המשיח: "לפני יום הולדתי".

חושב בתפילה על הרבי שיביא את הגאולה

עבר אחד ואמר שבעת שהוא מתפלל הוא תמיד חושב על כ"ק אדמו"ר 
שליט"א - שיזכה להביא את המשיח בקרוב, וענה כ"ק אד"ש מלך המשיח: 

"תודה, ותמשיך את זה!" 

)י"ז אדר(  

"וואס לאכט איר?"

הרב שלום יהודה גראס )שהוצג ע"י הריל"ג שאמר שהוא כותב תמיד... וכ"ק 
אד"ש מלך המשיח השלים: "וועגן ]=אודות[ כשרות"( הזכיר שכ"ק אדמו"ר 
שליט"א מעורר רבות אודות משיח, ובקשר לזה הביא אריכות מכמה ספרים 
שכתוב שם אשר בגלל חסרונות בעניני שחיטה וכו' מתעכבת ביאת המשיח. 
כ"ק אד"ש מלך המשיח: "בכל אופן - וויבאלד אז מ'האט אפגע'פסק'נט אז 'כלו 
כל הקיצין', איז די אלע דעות אז מ'דארף האבן די הלכות, יענע הלכות - איז 
שוין דאס אויכעט פארענדיקט. מדארף נאר זען אז משיח זאל שוין קומען, 
ניט אפלייגן אויף מארגן! ]=מכיון שנפסק ש'כלו כל הקיצין', הנה כל הדעות 
שזקוקים להלכות כאלו ואחרות - הנה זה כבר נגמר ג"כ. צריכים רק לדאוג 

שמשיח כבר יבוא, לא לדחות זאת למחר![".

הנ"ל חייך וכ"ק אד"ש מלך המשיח אמר: "וואס לאכט איר? ס'איז ניטא וואס 
צו לאכן, ס'זאל זיין וואס פריער, תיכף ומיד ממש! ]=מה אתה צוחק? אין מה 

לצחוק, שזה יהיה כמה שיותר מוקדם, תיכף ומיד ממש![".

)י"ז אדר(  

שהרבי יבוא לירושלים? "אמן, בקרוב ממש"

עבר ילד ואמר שהוא נוסע לירושלים וכ"ק אד"ש מלך המשיח נתן לו דולר 
באומרו: "זה תתן לצדקה כאן", ודלר נוסף באומרו "זה תתן לצדקה בירושלים. 
ברכה והצלחה". הילד איחל שכ"ק אדמו"ר שליט"א יבוא בקרוב ביחד עם 

משיח צדקנו לירושלים וכ"ק אד"ש מלך המשיח ענה: "אמן, בקרוב ממש".
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"העיקר - קאתי מר דא מלכא משיחא"

ר' שלמה איידלמן מסר תמונה מחדר תקשורת מיוחד ברחובות )שע"י מכון 
'"מאור חי"( המאפשר לציבור הרחב להתקשר טלפונית ולשמוע את הנקודות 
מהתוועדות כ"ק אד"ש מלך המשיח זמן קצר לאחר צאת השבת בניו יורק. כ"ק 
אד"ש מלך המשיח הדיגש שיוודאו שהכל יהיה באופן כשר )בקשר לשמירת 
שבת( ע"פ דין ובאופן חוקי, והוסיף: "תודה רבה בעד המתנה, ושיהיו בשורות 

טובות תמיד כל הימים, והעיקר - 'קאתי מר דא מלכא משיחא'". 

ר' מנחם מאיר בלאו אמר שבפורים מלאו שלוש שנים מאז שמוסרים את 
שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"י הטלאפון )ב"ניוזליין" - קו החדשות(. כ"ק 
אד"ש מלך המשיח: "שיהיו בשורות טובות, והעיקר הוא שיהיה יפוצו מעיינותיך 

חוצה ושיהיה 'קאתי מר דא מלכא משיחא'".

)י"ז אדר(  
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