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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' תזריע-מצורע, ד' אייר ה'תשפ"א || גליון נ

"הנה זה בא" בלשון עבר
לכל לראש יש להתחיל - כרגיל בזמן הזה - לקשר כל ענין עם משיח צדקנו 
)"מ׳האלט אין מקשר זיין אלץ מיט משיח"(, ולקשר זאת עם ביאתו ממש, 
באופן של "מראה באצבעו ואומר זה", "הנה זה בא" - בלשון עבר, מכיון 

שנמצאים כבר ברגע שלאחרי הרגע דביאת משיח צדקנו.

וכמדובר כמ"פ - שכבר "כלו כל הקצין", הן "קץ הימין" והן "קץ הימים" 
כו', וממילא מובן שהגאולה צריכה לבוא בפועל ממש ותיכף ומיד ממש . . 

"והגיענו לזמן הזה" - הנה נשיא דורנו
וכמודגש גם בברכת ההודאה דשהחיינו שאינה שייכת על העתיד לבוא, כי 
אם על ההוה והעבר )או עכ״פ - דבר שבא בסמיכות ממש לההוה(, ותיכף 
באצבעו  ״מראה  הזה״,  לזמן  והגיענו  וקיימנו  "שהחיינו  מברכים  ומיד 
ואומר זה״, ודוקא ״לזמן הזה״ - שנמשך בגדרי הזמן והמקום, וכולל גם 
זה  הנה   - זה  ואומר  באצבעו  שנוגע  נגיעה,  מלשון  ב״והגיענו"  הפירוש 
הגאולה האמיתית והשלימה, והנה זה משיח צדקנו, והנה זה נשיא דורנו!

ולהעיר ששמו של כ"ח מו״ח אדמו"ר הוא "יוסף" )"אחד באחד יגשו" - 
החיבור דיהודה ויוסף( ע"ד "יוסיף אדנ-י . . לקנות גוי", וע״ד מ"ש "עוד 
אקבץ עליו לנקבציו . . כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים", "מקדש 

אדנ-י כוננו ידיך".

ללמוד מתוך תורת נשיא דורנו כהכנה לתורת משיח
רגיל לקשר את ההתוועדות כל שבת עם ענין של מעשה בפועל. ובעניננו 
- הגאולה ע״י משיח צדקנו(: הוספה בלימוד התורה  )ענין שהזמן גרמא 

בעניני משיח צדקנו וביאתו ובעניני הגאולה, ובמיוחד בפנימיות התורה.

. . והוספה זו צריכה להיות לכל לראש - בתורת נשיא דורנו, הן במאמרים 
נשיא  של  אחת  )ומתורה  דורנו  נשיא  של  בלקוטי-שיחות  ובמיוחד  שלו, 
והרי "אפילו שיחת חולין  דורנו(,  דורנו ממשיכים לעוד תורה של נשיא 
של ת״ח צריכה תלמוד", ועאכו״כ שאין-זה "שיחת חולין" ח״ו אלא דברי 

תורה.
ל״תורה  ועד  רב,  שנקרא  משיח,  של  תורתו  ללימוד  הכנה  נעשה  ועי״ז 

חדשה מאתי תצא".

)קטעים נבחרים מהתוועדות ש"פ תזו"מ, ו' אייר ה'תנש"א
באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח"(

לחיות עם הזמן ·· התוועדות משיח שבועית

· דבר מלכות ·

"המפתחות שרבו בדורנו"
 )הערה 108(

חוברות "מפתח ענינים בעניני גאולה ומשיח" שיצאה 
לאור על ידי "המטה העולמי להבאת המשיח"

]ראה מדור 'סף הגאולה'[

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

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

תוכלו לקרוא ביומנים ובתיאורים השונים שהתפרסמו במהלך השנים: מאז החל כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעורר על "מבצע משיח", ומאז שהתגלה הרבי לכל 

העולם כמלך המשיח -

הרי ש"העומדים בראש" של כל המערכה הגדולה הזו, הם אלו שתמיד ייטלו על עצמם 
את האחריות לכל מבצע של הרבי, ובפרט מבצע כזה של "אחריות". והם התמימים.

עים שתפקידם  הצבע העז החדש בו נצבעה חב"ד כבר שלושים שנה הוא - משיח. והַצּבָ
הם  ההתגלות,  את  תפעל  שוודאי  הבאה  וההתעוררות  החדשה,  הפעילות  את  לסמן 
"חיילי בית דוד". אם תרצו - הם ישפכו לחלל האויר את ה"אורות דתוהו", ואלו שכבר 

פתחו בית חב"ד "מעין ישיבת תומכי תמימים" - ינצלו זאת ל"כלים דתיקון".

לימוד  היא  להביא את משיח  הישרה  הרבי שהדרך  הודיע  שלושים שנה חלפו מאז 
עניני משיח וגאולה. גם כאן ראינו בתקופה האחרונה שהתמימים החליטו מחדש לומר 
די לתרדימה. מאות החליטו כי הגיע הזמן ללמוד את עניני משיח "מהיסוד" וברצינות, 

באופן של "אורות דתוהו" - עד הסוף, ובצורה יסודית, "כלים דתיקון".

התקווה חזקה ש"נגע" ההתעוררות לקיום רצון כ"ק מלך המשיח שליט"א ילך ויפשה 
כדברי הרמב"ם "כבר נתמלא העולם מדברי המשיח", ונזכה כבר להתגלות והגיענו 

לסופה של הדרך הישרה.



·· לידע ולהכיר
מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות

בדבר מלכות השבועי מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )בהערה 
67( את דברי הגמ' בהתחלת הסוגיא - "דבי רבי שילא אמרי שילה שמו, 
שנאמר עד כי יבוא שילה, דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו )כמו ינאי, כל 

אחד הי' דורש אחר שמו(".

ובשולי הגליון על המילים האחרונות מובא: "פירוש רש"י שם. – ולהעיר 
שהתלמידים  )ולא  שמו"  אחר  דורש  הי'  אחד  "כל  רש"י  לשון  מדיוק 

חידשו ששמו כשם רבם(".

משיח',  של  'ענינו  בספר  נתבאר  שכבר  )וכפי  בפשטות,  בזה  הביאור 
)"כל אחד הי' דורש אחר  יחיד  ובכ"מ( שמלשון רש"י שמדבר בלשון 
שמו"( משמע, שלא רק שהתלמידים עצמם היו דורשים כן, אלא שאף 

הרב בעצמו דרש כך.

אמנם כבר הקשו על כך - מנין לרש"י חידוש זה, שהרי בגמרא אצלנו 
מופיע רק שהתלמידים אמרו כן, ולא שהרב עצמו אמר זאת?!

ולכאורה ניתן לומר: כשאומרים ש"דבי רבי כו'" אמרו כך וכך, משמע 
והסיבה  זה,  מדרש  בבית  התלמידים  כללות  דעת  היתה  שזו  בפשטות 
מדוע דבר זה שגור על פיהם בבית מדרש זה ומוסכם על כולם - מסתבר 

שזהו כיון שדבר זה הגיע מרבם.

לומדים  כו'",  רבי  "דבי  אומרת  שהגמרא  בש"ס  מקומות  בכו"כ  ואכן 
בפשטות שזהו מדברי הרב. ולדוגמא: בסוכה )יז, א( איתא דאמר רבה 
"אשכחתינהו לרבנן דבי רב דיתבי וקאמרי כו'", ומפרש על כך רש"י 
אומרת  שם  שהגמ'  ב(  )קד,  ביבמות  בתוס'  מצינו  וכן  דרב";  "משמי' 
"אמרי דבי רבי ינאי כו'", ומקשה על כך התוס' "ואם תאמר מנא לי' 
לרבי ינאי האי טעמא". נמצאנו למדים שאם "דבי רבי ינאי" אמרו ענין 
מסויים, הרי לומדים שכך אמר רב ינאי עצמו. וכן יש לומר בנידון דידן 
שכאשר נשמע מפי "דבי..." ענין מסוים המוסכם על כולם - שרבם הוא 
המשיח, מסתבר שענין זה הגיע מרבם שגם הוא היה "דורש אחר שמו".

וביאור העניין
ביאור בשיחה

מציאותו של משיח כיהודי החי-וקיים גם בזמן הגלות היא אחת הנקודות 
הבולטות בדבר מלכות תזריע ומצורע תנש"א: "משיח נמצא בעולם בזמן 
ומקום הגלות . . משיח מאותן שחיין עכשיו" ובהערה 67: "מנחם בן חזקיה 
שמו . . ואנן חסידים נעני' אבתרייהו )בנוגע לרבותינו נשיאנו, ובפרט כ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( – יוסף שמו . . יצחק שמו".

ואל  ההתוועדות,  של  לאותיות"  "מעבר  המתרחש  אל  הצצה  לפנינו 
המאורעות בימים הסמוכים ב770 בית משיח:

"בליל שישי, אור לה' אייר תנש"א מתקיימת ב770 אסיפת היסוד של 'המטה 
העולמי להבאת המשיח'. "מתוך קירות לבב זעק הרה"ת 
ר' דוד שי' נחשון עד"ז שצריכים לתבוע את התגלותו של 
כ"ק אדמו"ר שליט"א למלך המשיח, וצריכים להמשיך 
בהחתמת כולם על העצומה להתגלותו של כ"ק אדמו"ר 
א"א  זה  נאום  ממש.  בפועל  המשיח,  למלך  שליט"א 
להביאו לידי כתב מרוב ההתרגשות שבדברים, ונסתפק 
בהבאת תגובת א' מהנוכחים )שלא מאנ"ש( 'ער רעדט 

דאך צו דער זאך' ]הוא מדבר "לעניין"[. 

"אח"כ נאם הרה"ת ר' גרשון מענדל שי' גרליק, אף הוא 
הוא.  שהבין  כפי  והסבירו  אליו,  הרבי  תשובת  על  חזר 
בהחתמת  להמשיך  שיש  הקודם  כהנואם  מכך  והסיק 
אדמו"ר  כ"ק  של  להתגלותו  העצומה  על  והת'  אנ"ש 
שליט"א למלך המשיח . . אחרי האסיפה אשר הסתיימה 
בשעה 11:30 לערך, החתימו הרה"ת ר' גרשון מענדל שי' 
גרליק והרה"ת ר' דוד נחשון את אנ"ש והת' שיחיו על 

עצומה לרבי" )מתוך יומן 'פאקס א שיחה'(.

לשון המכתב עליו חתמו כולם: "כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. כל 
מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  מלכותו  עליהם  מקבלים  כאן  הנאספים 
המשיח, לפעול במס"נ בכל רצונו וכל מה שנדרש מאתנו ומתוך שמחה 

וט"ל". 

ביום שישי נמסרים לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דרך המזכירות 
ארבעה דפים צפופים עם חתימות של כ250 איש, ואחר הצהריים של ערב 
את  כך  על  למסור  גרונר  הרב  למזכירו  הרבי  מורה  תזריע-מצורע  שבת 
המענה הכללי–פרטי: "נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג, 

ברכתו  ובמיוחד  לו,  מוסיפין  המוסיף  דכל  וברכתם  דחז"ל  כח  כנתינת 
והשפעתו  ניסן  מחודש  שבאים  והזמ"ג  כו'.  מרובה  שתוספתו  דהקב"ה 
ונכנסים לחודש אייר )ר"ת האבות ורחל – רגל הד'( כמפורש בכמה מקומות. 

בשנת ה)י'( ת)הא( ש)נת( א)ראנו( נ)פלאות( אזכיר עה"צ".

התמים מרדכי יהושע יעקובוביץ' מתאר זאת ביומנו: "מספרים שהריל"ג 
לא רצה לתת על זה את המענה בעצמו – כרגיל בכל דו"ח, אלא הניח את 
זה על שולחן כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואח"כ מצא את המענה הנ"ל על דפי 
החתימות".  לקראת שבת תלו על הקירות ב770 את מסמך קבלת המלכות 

בצירוף תשובת הרבי.

בעקבות המענה החיובי מהרבי קנה ר' דוד נחשון בקבוק 
פתק  בצירוף  הרבי,  מזכירות  אל  והכניסו  גדול  משקה 
שיהיו  להתוועדויות  בקשר  מוכנס  שהבקבוק  שתוכנו 
ומעיר על כך  ומקום בענין קבלת המלכות.  בכל מקום 
יומן 'פאקס א שיחה': "ולהעיר שעל כל פעולה הנעשית 
לפני  ועכ"פ  הש"ק,  לפני  לרבי  מודיעים  קנקן  כל  עם 

ההתוועדות, כמובן וגם פשוט וד"ל".

למחרת בסיום ההתוועדות )בשיחה ד'( הזכיר הרבי את 
חלוקת המשקה כשמקשר זאת עם פעולות בכל העולם, 
באומרו ש"מצוה לפרסם עושי מצוה" ופרסום זה נעשה 

הפרסום בכל העולם כולו, ועד לכל סדר השתלשלות!

לאחר שכולם קיבלו, סימן המזכיר לר' דוד נחשון לעלות 
עלו.  הראל  שמריה  ור'  טאוב  אבי  ור'  והנ"ל  ולהכריז, 
הרבי הביט בהם ושאל על ר' שמריה הראל שעמד בצד 

השני האם גם הוא איתם, ומזג גם לו.

בהכרזתו הזכיר ר' דוד נחשון את הפסקי-דין שהגיע זמן הגאולה ובתוכם 
המשקה  שלוקחים  ואמר  המשיח,  המלך  הוא  שהרבי  החדש  הפסק 
את  מקבלים  שהננו  לזה  "בקשר   – העולם  בכל  שיתקיימו  להתוועדויות 
מלכותו ומכתירים אותו למלך המשיח ומכריזים: "יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד"", וכך הכריז ג"פ כשהקהל מכריז אחריו "יחי".

תגובת הרבי בשעת מעשה מתוארת ביומן 'פאקס א שיחה': "הרבי הנהן 
– פני הרבי היו לימינו  בראשו הק' בשעת מעשה, וכמו"כ בעת שהכריז 
ורבינו מלך המשיח  מורנו  "יחי אדוננו  וחייך קצת. הקהל התחיל לשיר 

מוצאי אחרון של פסח ה'תנש"א

ואנן חסידים נעני’ אבתרייהו
)הערה 67 בשיחה(

המשך בעמוד הבא «



·· סף הגאולה
         השתלשלות מאורעות שנות הנפלאות

לעולם ועד", והרבי עודד בידו הק' פ"א, וטעם מהמזונות". 
ביומנים הנוספים מתואר: "במשך ההכרזה הנ"ל ישב כ"ק 
חיוך בפני  חייך", "היה  וי"א שגם  אד"ש בהרכנת ראש 

כ"ק אד"ש".

ר'  מפי  וייצהנדלר  שי'  הרב שמעון  מעניין שמע  תיאור 
אבי טאוב: "בזמן שר' דוד דיבר, כובעו של הרבי שליט"א 
היה שמוט כלפי מטה והסתיר קצת את העיניים, והרבי 
חייך חצי חיוך. לפני שר' דוד התחיל לדבר אבי הגיש את 
הכוס שלו, והרבי שליט"א התחיל למזוג לו, וכל זמן שר' 
דוד דיבר הרבי ממשיך למזוג ולמזוג לו, עד שנשפך לו 
המשקה על היד, וכך הרבי מוזג עד שר' דוד מסיים את 

דבריו ומכריז 'יחי . . מלך המשיח לעולם ועד'"...

שבירכו  כאלה  היו  נחשון  דוד  ר'  של  הכרזתו  אחרי 
ליפסקר  שי'  דובער  שלום  חיים  ר'  ביניהם  "שהחיינו" 
ועוד. לאחר צאת הרבי מתפילת מנחה נעמד ר' דוד נחשון 
על ספסל ובירך בקול רם את ברכת "שהחיינו", וכל הקהל 

ענה אחריו בקול רם "אמן", ועוד רבים בירכו בעצמם.

מתואר  ב770  לאחמ"כ  ששררה  המיוחדת  האווירה  על 
הי'   ,"770  – חיינו  ב"בית  "רעוא-דרעוין"  "בעת  ביומן: 
מאוד שמח, ניגנו ניגונים חסידיים; ניגוני שמחה; וניגונים 
מיוחד  שמשהו  ניכר  והי'  המשיח,  והתגלות  ביאת  ע"ד 
והתגלות מיוחדת קרה בשבת זו בעת ההתוועדות וכמובן 

ההשפעה מזה לאחרי ההתוועדות".

תפילת מעריב של מוצש"ק היוותה שלב נוסף בעידודו של 
הרבי לקבל מלכותו כמלך המשיח: "הרבי יצא מחדרו הק' 
לתפילת מעריב של מוצש"ק בזאל הקטן למעלה בשעה 
8:30 לערך, כשנכנס ניגנו "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך 
המשיח לעולם ועד" ועודד בידו, כמו"כ לאחרי התפילה 
מביהכ"נ,  כשיצא  הנ"ל,  ניגון  את  בביהכ"נ  בידו  עודד 
בדרכו לחדרו הק' נפנף בידו לילדים שעמדו שם. אח"כ 

רקדו למשך זמן בביהכ"נ למעלה על ניגון זה".

הרבי  שבהגיע  זוכרים  בתפילה  מהמשתתפים  כמה 
לא  )דבר  הק'  ידיו  זו בשתי  שירה  עודד את  לסטענדער 

רגיל כלל בתפילות בזאל הקטן(!

» המשך מהעמוד הקודם
מבצע 'לימוד עניני משיח וגאולה' יוצא לדרך

המשיח׳.  להבאת  העולמי  ה׳מטה  של  ההקמה  אסיפת  התקיימה  אייר  ד'  חמישי  ביום 
משיח  לנושאי  ׳מפתח׳   - מיוחד  קונטרס  של  לאור  הוצאתו  היתה  זה  בערב  ההפתעה 

והגאולה בספרי כ״ק אדמו״ר שליט״א שנערך על-ידי מספר תמימים.

דו"ח מהאסיפה הדחופה שנערכה ע"י "המטה העולמי להבאת המשיח" ביום ה' ד' אייר, 
בצירוף החוברת שחולקה באסיפה – "מפתח ענינים בעניני משיח וגאולה מתורת כ"ק 
אדמו"ר שליט"א" הוכנס אל הרבי. ומענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א על כך התקבל 

ביום שישי: "החוברת המכתב הדו"ח והפ"נ נתקבלו אזכיר עה"צ".

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הודיע  בה  תנש"א  תזריע-מצורע  ש"פ  התוועדות  סיום  עם 
שליט"א על ה'מבצע' החדש – לימוד עניני גאולה ומשיח, היעד היה ברור, שכל יהודי ילמד 

בתורת הגאולה, וכך על ידי ה"דרך הישרה, הקלה והמהירה" יפעלו את ביאת המשיח.

מספר המשפיע הרב זלמן נוטיק ע"ה, ששהה אז בתור חתן בבית משיח:

"מיד אחרי ההתוועדות, אחרי תפילת 'מנחה', 
זכיתי למסור שיעור לפני כל אנ"ש והתמימים 
היה  דקות.  במשך 38  'תזריע',  בליקוט  ב-770 
'תזריע'  הליקוט של  טוב את  כיון שידעתי  זה 
וכך  השיעור.  את  למסור  התנדבתי  וממילא 
עמדתי ולימדתי את כל הקהל שיעור בענייני 
גאולה ומשיח, ויצא שזכיתי למסור את השיעור 
הראשון בעולם, מיד אחרי ההוראה של הרבי 

מלך המשיח שליט"א".

החליטו,  התמימים  תלמידי  השבת  צאת  עם 
בין השאר, על הוצאה לאור של קובצי תורה בענייני 
הגאולה ועוד החלטות ייחודיות ובמרכז כל אלו - החלו 

לארגן את שיעורי הלימוד בענייני משיח והגאולה.

התלמידים, בראשות מנהלי הישיבה, קיימו כינוסים ודיונים ולבסוף התקבלה, בהסכמת 
הנהלת הישיבה, תכנית מקורית של לימודים ׳מסביב לשעון' תוך קיום משמרות לימוד 
בכל ישיבות חב״ד בעולם כך שלא יהיה רגע אחד בלי שיהיה מנין ׳תמימים׳ אי שם בעולם 

שעוסקים בתורה בענייני הגאולה הקרובה.

בהמשך לאסיפות שהתקיימו במוצאי השבת, נדפס ביום ראשון מחדש ה׳מפתח׳ בעניני 
חברי  ובראשם  העולמי",  "מטה התמימים  ונוסד  והוספות  תיקונים  עם  והגאולה  משיח 
הועד התמימים שלמה הומינר ומרדכי טעלזנער, אשר דאגו לפירסום ההחלטות וקיום 

המעגל העולמי של משמרות הלימודים.

על ההחלטות שהתקבלו באסיפת התמימים ועל המכתב שהכניסו בחתימת התמימים בו 
מקבלים ע"ע להוסיף בשמירת הסדרים והוספה בלימוד עניני גאולה ומשיח בתורת נשיא 
דורנו ענה הרבי ביום י"א אייר: "ויהא כ"ז בהצלחה רבה והענינים והזמ"ג ויה"ר שיהא 

באופן דלתקן את כו' סלה אזכיר עה"צ".

הרב נוטיק )מימין(. אסיפת 
ההקמה של מטה משיח

כתבית יהבית ·· כתב יד קודש בענייני גאולה ומשיח

הגהת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תזריע- ש"פ  בשיחות   65,67 הערות  על 

מצורע ה'תנש"א

. . היינו שהוא כבר מלך.

חדשו  שהתלמידים  ולא   .  .

ששמו . . 

וכנראה שצ"ל בפרש"י "ה"ג בן 

הזעצער  שהבחור  אלא  חזקי'" 

"תיקן" והשמיט "ה"ג" ועצ"ע.



בפועל ממש ·· מהנעשה והנשמע בישיבות תות"ל בעניני משיח

מבצע ההסמכה של את”ה העולמי: נשאת ונתת בגאולה
יום ההולדת הקי"ט של כ"ק אדמו"ר   – ניסן  י"א  יום הבהיר  לקראת 
מלך המשיח שליט"א – יצאו באיגוד תלמידי התמימים המרכזי ב770 

במבצע לימוד ענק בענייני גאולה ומשיח: 'נשאת ונתת בגאולה'.

רכשו  המיוחד  המבצע  של  הראשון  בחלקו 
ברחבי  תות”ל  מישיבות  תמימים   )!( מאות 
בעניני  היסוד  בסוגיות  בקיאות  העולם 
משיח וגאולה, וצברו ניסיון בפרסום בשורת 
נדירים  קודש  חפצי  על  הגרלה  הגאולה. 
ממש  בקרוב  להיערך  עתידה  ספרים  ומאות 

בין המשתתפים.

הזמנים  בין  בימי  המיוחד,  המבצע  לרגל 
יום מבית היוצר של את"ה העולמי מדיה ספוגה בעניני  הפיקו מידי 
נפלאות".  "ואביטה  המדיה  הפקות  לשרשרת  כהמשך  ומשיח,  גאולה 

למערכת נמסר כי תכניות הוידיאו המרתקות בעניני משיח התגלגלו 
הלאה וקיבלו תפוצה נרחבה ביותר גם אצל אלפים מה'חוצה'...

טמונה  המבצע  של  הגדולה  ההפתעה 
בחלקו השני שייפתח בסערה במהלך הזמן 
הקרוב. בהמשך לחוברת המקיפה בנושא 
'דמותו של משיח', ישננו מאות התמימים 
'שימוש'  עם  משיח'  'התגלות  סוגיית  את 
ופרסום  בתחום הפצת  – התנסות מעשית 
בשורת הגאולה. ושכרו בצדו – חפצי קודש 

נדירים נוספים יוגרלו בין המצטיינים!

בו  המבצע,  של  השני  חלקו  בסיום  ייערך  רושם  רב  הסמכה  מעמד 
ונותנים  נושאים   – כ'נו"נים'  יוכתרו התמימים שיוכיחו את בקיאותם 

בעניני גאולה ומשיח.

מה לעשות? "אמרתי בהתוועדות"

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

בתוך הזעזוע העמוק שהותיר את חותמו על הכלל בעקבות "השיחה הידועה", העלה הרב שניאור חיים גוטניק ע"ה 
את רחשי ליבו במכתב ארוך אותו שיגר לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בו מגולל את היחס המיוחד לו זכה, 

לתחושתו, מאת הרבי, וכיצד כעת הוא אובד עצות ומוכן לעשות כל אשר יאמר לו הרבי כדי לפעול ביאת משיח. לפנינו 
קטעים מהמכתב והמענה שקיבל מאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

אל כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מאז שנפגשתי עם אדמו"ר שליט"א, הראה לי 
כמה  ע"י  הזמן  במשך  שנתבסס  מיוחדת,  יחס 
עם  מלווה  דברים  לגילוי  בהם  וזכיתי  יחידות, 
"זאל בלייבן צווישן אונדז" ]=שיישאר בינינו[, 
לאדמו"ר  ויחס  הבטה  אצלי  נולד  זה,  ועם   .  .
שליט"א יוצא מן הכלל עם רגשות תודה ואהבה 
יוצא מן הכלל על ההתקרבות והאימון שהראה 

לי . .

כששמעתי השיחה של כ"ז ניסן פשוט נבהלתי, 
כי "שפת לא ידעתי אשמע" ועם כל מה שנאמר 
יכול  זה  האם  לנפשי.  מרגוע  אין  מאז  ואירע 
לעלות על דעתי אפי’ כרגע שדבריו הם ככתבם, 
שליט"א  שאדמו"ר  השכל  על  עולה  זה  האם 
נשיא ישראל . . הוא לא יודע עוד מה לעשות 
"כעוור  ההולכים  ואנחנו  משיח  להביא  כדי 

הממשש בצהריים” ובחושך כן יודעים?!!

ומהצעטליך ]=הפתקים[ שמגיעים אל אדמו"ר 
שליט"א והוא ענה – מופרך לגמרי – לא לזה 
ענינים  שיש  ברור  נראה  וכדומה,   – כיוונתי 
כיוון,  שכן  ענינים  שיש  מופרך,  שלא  לעשות 

מהם?

שצריכים  אמורה,  מילתו  שכבר  לי  יענה  ואם 
נכון  וכו',  וקיום מצות  להוסיף בלימוד התורה 
ונכון, אבל מה יום מיומיים, מימות משה רבנו 
יבוא  וכשמשיח  ישראל  מעם  זה  את  תובעים 
הוספה  יתבע  ג"כ  שליט"א  אדמו"ר  בעז"ה 
בענינים הנ"ל כי אין בכלל גבול בדברים אלו, 

אבל לא ע"ז אני צריך רבי, ע"ז יש לי שו"ע . .

ואם מדארף נאך אפ פוצען עפעס א קנעפעל, 
קנעפעף  א  פאר  וואס  בגילוי  אונדז  זאגט  טא 
]=אם צריכים לצחצח עוד איזה כפתור, אמור 
מה  יודע  ואדמו"ר  כפתור[.  איזה  בגילוי  לנו 
באגרת  כתוב  כן  כי  לעשות,  צריכים  שעוד 
כ"ב של אדמו"ר הזקן, שהשאלה "מתי תחזור 
האחרים  להשאלות  שווה  דוד"  בית  מלכות 
ששואלים מאדמו"ר שליט"א והוא עונה עליהם 

בשפה ברורה.

שצריכים  דבר  איזה  יש  שאולי  חשבתי  ולכן 
לא  ואולי  לעשות,  או  לארגן,  או  להשמיע, 
זה  את  יביע  שליט"א  שאדמו"ר  מתאים 
ושצריכים צינור חשאי לגלות את זה, ולכן אסע 
לחצר אדמו"ר שליט"א . . ואם מי שהוא ישאל 
מי אני ומה אני וכו', טענה צודקת, אבל במקום 
פיקוח נפשות מאכט מען נישט קיין חשבונות 
און מעט טוט אלעס וואס מען קען צו ראטעווען 
]=לא עושים שום חשבונות, ועושים הכל כדי 

להציל[.

ואולי לא הייתי צריך לשאול רק לבוא. אבל אי 
נסיעתי ע"פ הוראתו לא מגרע כלום מתביעתי 
כחסיד מרבו שלא יסגור את דלתו ויורה לי ]לנו[ 
להביא  לעשות  עלינו  מה  וגלוי  ברור  באופן 
זה  ואני באתי במכתב  התגלות משיח צדקינו. 
לומר שאני מכון לעזוב את כל עסקי ועבודתי 
למלאות  ובנפשי  בגופי  ולהתמסר  ולעמוד 
הוראת כ"ק שליט"א "להביא לימות המשיח".

געוואלד מה לעשות?

המצפה  בנפש,  ואוהבו  חסידו  תלמידו  ממני 
הראשון  ביום  פסחו  את  להקריב  ומשתוקק 

הבעל"ט.

שניאור חיים בן חיה בתיה הכהן גוטניק.

מענה הרבי )בכת"י המזכיר הרב גרונר(:

"ב"ה, י' אייר 
תנש"א

וכו'  להרה"ג 
שניאור  ר' 
שי'  חיים 

הכהן

כ"ק  מענת 
אדמו"ר 
שליט"א:

לשאלתו 
לעשות:  מה 

בהתוועדות  ולאחרונה   – פעמים  כמה  אמרתי 
דש"ק מיני' אזלינן. מצו"ב.

אזכיר על הציון

לייבל"

אל המענה צירף המזכיר )בהוראת הרבי( חלק 
משיחת ש"פ תזריע מצורע )הרבי סימן קו תחת 
בה  לשלוח(  יש  אותם  בהשיחה  שורות  כמה 
מדובר על לימוד עניני גאולה ומשיח והוספה 

בנתינת צדקה.


