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פתח דבר

זכינו  הנשיאות  קבלת  ביום  אשר  חיינו״ –  ״בית  עם 770  בקשר  האחרונים  המאורעות  לאור 
ש״הוא   – לפרוך״  יוכל  לא  דין  עורך  ושום  רב  ש״שום  הברורה  העובדה  את  גלוי  באופן  לראות 
בחיים ממש״, והוסר כל ערעור באופן ניסי על המשך קיומו של הנשיא שבדור כ״נשיא בהווה״ ולא 
וביהמ״ד  ביהכנ״ס  כי  ומוחלט  ברור  באופן  ופסקו  בעובדה  הכירו  הארץ  עמי  אף  כאשר  בעבר,  רק 
״ליובאוויטש שבליובאוויטש״ ימשיך להתנהל כרצונו הק׳ דכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ע״י 
ניהול גבאי ביהכנ״ס, וכמובן וגם פשוט, ימשיך להוות מקור ומעיין החיים הבלתי פוסק לרבבות 
עמך בית ישראל, להתקשרות ואמונה טהורה בכל דבריו הק׳ ובעיקר בכל הקשור ל״ענין הכי עיקרי 
דימינו אלו״ – ה״הדבר היחיד שנותר כעת בעבודת השליחות: לקבל את פני משיח צדקנו בפועל 

ממש, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות״ –

הננו מוציאים לאור קונטרס ״ַא בית כללי פַאר כלל ישראל״, ובו ליקוט חלקי משיחות וכתי״ק 
כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א על אודות מעלתו וייחודיותו של ״בית רבינו שבבבל״ כמקור 
החיות ו״תלפיות״ לכל הדור כולו ״עד עולם״, והן ובעיקר בהיותו ״בית משיח״ ו״מקום המקדש 

גופי׳ דלעתיד״, בו וממנו תחל שיבת השכינה והגאולה מבבל.

הנעשה  את  מתאר  הוא  בו  ע״ה  לויטין  שמואל  ר׳  הרה״ח  מאת  מיוחד  מכתב  צירפנו  בנוסף, 
ב״בית חיינו״ בזמן הקניה של בנין 770, וכמו״כ את דברי כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע שנאמרו בעת 

ביקורו הראשון ב-770. מכתב זה התפרסם בשעתו בשבועון ״בית משיח״ גיליון 152.

כן ראינו לנכון לפרסם קטעים מתוך מכתבי חסידים, בהם מביעים את חפצם ותשוקתם לזכות 
להגיע ל״בית חיינו״ ולרוות את צמאונם העז בראיית ושמיעת כ״ק אדמו״ר שליט״א.

חלק מן הכתי״ק כבר התפרסמו בבמה זו בגיליונות שונים, אך ראינו לנכון לפרסמם שוב מע״ג 
גיליון זה המוקדש ומיוחד לעניין זה.

בציפיה ובביטחון גמור אשר תיכף ומי״ד ממ״ש נחזה ונראה בהתגלות הוד כ״ק אדמו״ר מלך 
המשיח שליט״א ״מלך ביופיו״ לעיני כל חי, ונזכה לשמוע תורה חדשה מפיו, ויכירו וידעו כל יושבי 
תבל במלכותו, ויכריזו כולם יחדיו, בקול גדול ובהתבטלות מוחלטת, את ההכרזה הנצחית המביאה 
האמיתית  בגאולה  המיידית  התגלותו  ופועלת  אליו,  והתקשרותנו  התמסרותנו  את  ביטוי  לידי 

והשלימה:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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|| ועוד ועיקר – ביתו של הקב"ה

בו  שמגדלין  בית  ובית-המדרש,  בית-הכנסת   – המקום  מצד  גם  נוספת  ומעלה 
דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ביתו  גמ"ח,  על  טובות  והחלטות  ותפלה  תורה 
אשר, ב' שמותיו קשורים עם הגאולה (כמדובר כמ"פ), ומובן, שכל עניניו הם בהדגשה 
יתירה בבית שבו התפלל ולמד ועבד עבודתו במשך עשר שנים האחרונות בחיים חיותו 
בעלמא דין, ו"קדושה אינה זזה ממקומה", ועוד ועיקר – שכיון שזהו ביתו של הקב"ה, 
באותו  נמצא  הצדיקים)  כל  עם  (ביחד  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  בודאי  הרי 
מקום שבו נמצא הקב"ה, כמובן מהנהגת יהושע, "יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך 
האוהל", שבודאי למד זה מהנהגת משה רבו, להמצא תמיד באותו מקום שבו נמצא 
הקב"ה, ובפרט מצד הביטול דמשה – "ונחנו מה", שכל מציאותו אינה אלא "סימן" 

על המציאות דלמעלה.

(משיחת ש"פ האזינו, שבת שובה ה'תש"נ)

|| הרי כאן הוא בית הכנסת שלו

התוועדות זו קשורה בשבת מברכים החודש שבט, החודש האחד עשר. שהרי הדין 
נפסק בגמרא הוא ש"באתריה דרב הלכה כרב", ולכן, אף על פי שזוהי "שבת מברכים", 
לצד  בנוסף  זה,  פרטי  למקום  הנוגע  הענין  ישנו  מקום  לכל  הרי  ישראל,  תפוצות  בכל 
דרב  ש"באתריה  מובן  זה  בענין  גם  ולכן,  המקומות,  לכל  המשותפת  והנקודה  השווה 
כל  על  גובר  והוא  זה,  במקום  שישנו  העיקרי  הענין  שזהו  אומרת,  זאת  כרב",  הלכה 

הענינים.

כל  דין  פי  על  [שהרי  אלו  אמותיו  בד'  זה,  מדרש  ובית  כנסת  בבית  דידן:  ובנידון 
העיר נחשבת כד' אמות לענין שבת], כשמדובר על הענין של שבת מברכים שבת (הכולל 
בחודש,  העשירי  היום  בעיקר  נוגע  החודש),  ימי  כל  ואת  חודש  ראש  יום  את  בתוכו 
כ"ק  ישראל,  נשיא  המקום,  נשיא  של  וההילולא  ההסתלקות  היתה  בשבט  שבעשירי 
אמות  וד'  המדרש  בית  שלו,  הכנסת  בית  הוא  כאן  שהרי  דורנו,  נשיא  אדמ"ר  מו"ח 

שלו.

(משיחת ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ה'תש"ל)

"בית חיינו" דכל הדור כולו
מעלתו ויחודיותו של "בית רבינו שבבבל" – 770 "בית משיח", 

כמקומו הקבוע של נשיא הדור עד ביאת גואל צדק, בו וממנו תחל 
שיבת השכינה למקומו אשר בירושלים • לקט קטעי שיחות
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|| בית משולש

ענין זה מתחזק יותר בעמדנו עכשיו בבית משולש, ביהכנ"ס, ביהמ"ד ובית מעשים 
טובים וגמילות חסדים, ובמיוחד – מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משה שבדורנו – 
שזה מעין והכנה לבית המקדש השלישי, שאף הוא בית משולש: ביתי בית תפלה, בית 
תורה (מקום סנהדרין ליד לשכת הגזית), ובית גמילות חסדים (שנמשך ע"י) הקרבת 

הקרבנות.

(משיחת ש"פ דברים, חזון (ת"ב נדחה), יו"ד וי"א אב ה'תנש"א)

|| בית חיינו דכל הדור כולו

ובית  המדרש  ובית  הכנסת  בבית  כאן  הנמצאים  מאלו  ומתחיל  ובמיוחד  כולל 
רבינו  "בית   .  . מעט"  ה"מקדש  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  טובים  מעשים 
ישראל  בני  וכל  זה  במקום  הנמצאים  ישראל  בני  דכל  חיינו"  ה"בית  שהוא  שבבבל", 
בכל הדור כולו, שכן "הנשיא הוא הכל", ממנו נמשכת השפעת החיות לכל הדור כולו 
בכל קצוי תבל, ובמילא מובן שביהכנ"ס ובימה"ד ובית מעשים טובים שלו הוא "בית 
ש"הם  בהם"),  נאמר "וחי  ומצוות (שעליהן  חיים  מתורת  השפעתו  ע"י  ובפרט  חיינו" 

חיינו ואורך ימינו".

ועי"ז שבני ישראל הנמצאים כאן מראים דוגמא חיה איך יש לנהוג לפי הוראות 
שיפורים  כעת  שמוסיפים  [ובפרט  זה  מבית  והחיות  ההשפעה  נמשכת   – דורנו  נשיא 
ושיפוצים בבית – עד כמה ששייך בעולם הזה התחתון] עד לבני ישראל בכל קצוי תבל, 

עד – לכל העולם כולו.

(תרגום משיחת ש"פ יתרו, כ"ף שבט ה'תשנ"ב)

|| המקור להפצת המעיינות חוצה בכל קצוות תבל

בית  הכנסת,  בית  זה,  לבית  הגיע  כבר  [בכתב "ברייל"]  זה  תניא  שספר   – ובפרט 
המדרש, ובית מעשים טובים שנמצא בד' אמות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בעשר 
להפצת  המקור   – ממקומה")  זזה  לא  (ד"קדושה  דין  בעלמא  שלו  האחרונות  שנים 
ובית  וביהמ"ד  בביהכ"נ  עבודתו  להמשיך  וזכינו  תבל.  קצוי  בכל  חוצה  המעיינות 
מעש"ט זה (גם ע"י עריכת התוועדויות חסידיות וכיו"ב במקום זה), כולל ובמיוחד – 

העבודה דהפצת המעיינות חוצה, ובהוספה באופן ד"מעלין בקודש".

(משיחת ש"פ עקב, מבה"ח אלול ה'תנש"א)

|| מרכז הפצת המעיינות עד ביאת המשיח

מדינות  ראשי  יחדיו  והתכנסו  התאספו  שבו  זה,  שבת  בערב  שאירע  המאורע   .  .
והכריזו  והחליטו  הגדולות,  המעצמות  שתי  נשיאי  ובראשם  בעולם,  וחשובות  גדולות 
על תקופה חדשה ביחסי מדינות העולם – ביטול מצב של מלחמות בין מדינות העולם, 
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ועזרה  פעולה  שיתוף  ואחדות,  לשלום  ועד  נשק,  כלי  וביטול  בצמצום  גם  שיתבטא 
הדדית בין מדינות העולם לטובת האנושות כולה.

באי-כח  בקביעות  מיוצגים  שבו  מיוחד  (מקום  זה  מאורע  אירע  שבו  המקום   .  .
זו  במדינה  הוא  שלום) –  ודרכי  נועם  בדרכי  ביניהם  להתדבר  כדי  שבעולם  המדינות 
הכנסת  בית  חיינו",  "בית  שבבבל"  רבינו  "בית  נמצא  שבה  והעיר  המדינה  זו,  ובעיר 
בו  שבחר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  וגמ"ח,  תפלה  תורה  בית  המדרש,  ובית 
בכל  חוצה  והמעיינות  התורה  הפצת  תורה",  "תצא  שממנו  המרכזי  להמקום  וקבעו 
קצוי תבל עד ביאת משיח צדקנו (כשיפוצו מעינותיך חוצה), שאז יהיה גם קיום היעוד 

"וכתתו חרבותם לאתים".

. . ויש לומר, שבקיומה של פגישה החלטה והכרזה זו בהעיר של נשיא דורנו כ"ק 
מו"ח אדמו"ר (שבה נתקבצו מנהיגי המדינות, כולל גם מנהיג מדינה זו, שהוצרך לבוא 
מעיר הבירה לעיר זו), מרומז, שכל זה בא כתוצאה מהפעולות דהפצת התורה והיהדות, 
צדק ויושר, בכל העולם, שנעשו ונעשים ע"י נשיא דורנו, משיח שבדור, ועד שע"י שלימות 
העבודה בכהנ"ל בימינו אלה נעשה העולם כולו ראוי ומוכשר להתחלת הפעולה דמלך 

המשיח, "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים".

(משיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"ב)

|| פשיטא, שמבט של משיח – פועל פעולתו

ובפרט לאחרי שנשיא דורנו הכריז "לאלתר לגאולה", והודיע שהמצב הוא ש"הנה 
זה עומד אחר כתלנו", משיח צדקנו עומד מאחורי כתלנו... וכותל זה אינו באופן של 
מחיצה וכו', שכן, יש בו "חלונות" ו"חרכים", ומשיח צדקנו "משגיח מן החלונות מציץ 
מן החרכים", והרי פשיטא ש"מבט של משיח" ("משיח'ס א קוק") פועל פעולתו... וא"כ, 
בודאי שבידו של כאו"א לפעול שהגאולה תבוא במהרה בימינו, ולא רק מחר או לאחר 
זמן, אלא היום ממש, שבת פ' פינחס שנת תשמ"ד, ובשבת זו עצמה – לפני תפילת 
מנחה, ובפשטות – שברגע זה ממש פותחים את העיניים ורואים שמשיח צדקנו נמצא 

עמנו בבית כנסת ובית מדרש זה, בשר ודם, נשמה בגוף, למטה מעשרה טפחים!...

(משיחת ש"פ פנחס ה'תשמ"ד)

|| ההכרזה באה מחו"ל

. . וממשיך, ש"מלך המשיח . . עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל 
ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם" – כפי שהכריזו ומכריזים במיוחד לאחרונה.

לא  שגגין   – המקדש"  בית  גג  על  "עומד  המדרש  לשון  מדיוק  להעיר  ובהערה: 
מרומז  שבזה  לומר,  דיש  ה"ז),  פ"ו  ביהב"ח  הל'  רמב"ם  סע"ב.  פה,  (פסחים  נתקדשו 
שההכרזה "ענוים הגיע זמן גאולתכם" באה מחוץ לארץ שלא נתקדשה בקדושת ארץ 

ישראל, בדוגמת החילוק שבין גג המקדש להתוך דהמקדש עצמו.

(משיחת ש"פ חיי-שרה ה'תנש"א)
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|| דוקא במקום וממקום זה נפעלת הגאולה

ויש לומר, שכשם שזה בנוגע לכללות ענין הגלות וגאולה, כך הוא גם בנוגע להמקום 
פרטי שנמצאים בו ב"חצי כדור התחתון" – שהיות שזה (ה"מקדש מעט") המקום ששם 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו קבע את מקומו, בתור המקור להפצת המעינות חוצה 
המקדש  בית  ובנין  הגאולה  נפעלת  זה  וממקום  במקום  דוקא  הרי  כולו,  העולם  בכל 
השלישי, "מקדש אד' כוננו ידיך", דאף-על-פי שמקומו בארץ הקודש, בירושלים עיר 
הקודש, על הר הקודש – הרי כיון שזה נפעל על-ידי "מעשינו ועבודתינו כל זמן משך 
הגלות", ובפרט בסיום של זמן הגלות ע"י העבודה ד"יפוצו מעינותיך חוצה" – יש כבר 

במקום זה, ודוקא במקום הזה, ההכנה בשלימותה לה"מקדש אד' כוננו ידיך".

(משיחת כ"ח סיון ה'תנש"א)

|| עיקר ענינו של "בית רבינו שבבבל" – הגאולה מבבל

מקדש  "ובנה  המשיח)  מלך  (בהלכות  הרמב"ם  בלשון  שמרומז  לומר,  יש  ואולי 
במקומו?  הוא  המקדש  שבנין  כאן  להשמיענו  הצורך  מהו  דלכאורה:   – במקומו" 
ולאידך, למה אינו מפרש המקום, "ובנה מקדש בירושלים"? – ש"במקומו" רומז גם 
על מקומו של מלך המשיח בזמן הגלות (לפני ש"הרי זה משיח בודאי") היינו, שבהיותו 
מלך  בונה  מהגלות)  עמהן  ושכינה  בנ"י  את  לגאול  ומצפה  וממתין  יושב  (ששם  בגלות 
המשיח מקדש (מעט) שהוא מעין ודוגמת המקדש שבירושלים (כמו "בי כנישתא דשף 
ויתיב", "שנסע מקדש וישב שם"), בתור הכנה למקדש העתיד, שיתגלה תחילה שם, 

ומשם ישוב (עם הקב"ה ובנ"י) לירושלים.

. . ועוד ועיקר – מעלת "בית רבינו שבבל" בנוגע להגאולה:

רבינו  משה  כמו  שבדור  ישראל)  של  (גואלן  המשיח  גם  הוא  הדור,  נשיא  "רבינו", 
הראוי  ישנו "א'  דור  שבכל  כידוע  אחרון"  גואל  הוא  ראשון  הראשון), "גואל  (הנשיא 
מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", ומסתבר לומר 
חייא  מן  אי  רב  הנשיא: "אמר  יהודה  לרבי  בנוגע  בגמרא  כמפורש  הדור,  נשיא  שהוא 
הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", 

הנשיא שבדור.

ומזה מובן שעיקר ענינו של "בית רבינו שבבבל", הוא, הגאולה מבבל, ע"י הנתינת-
כח לכללות עבודתם של ישראל לעשות מבבל (חוץ לארץ) ארץ ישראל, פתגם הידוע 
"עשה כאן (בחוץ לארץ) ארץ ישראל" . . וכיון שעיקר ענינו של "בית רבינו שבבבל" הוא 
קיבוץ ואסיפת כל הבתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל לקבעם בארץ ישראל, מחובר 
לבית המקדש – "הרי הוא (לא רק ה"מקדש מעט" העיקרי בבבל "שנסע מקדש וישב 
שם", אלא גם) מקום המקדש גופי' דלעתיד", שבו יתגלה המקדש דלעתיד, ומשם ישוב 

לירושלים.
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ו.  עפ"ז יש לבאר כהנ"ל בנוגע ל"בית רבינו שבבל" בדורנו זה – ביתו (בית הכנסת 
ובית המדרש) של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו:

ובהקדים פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ש"עשר גליות גלתה ליובאוויטש" מליובאוויטש 
[שבה הי' גילוי פנימיות התורה כפי שנתבארה באופן של הבנה והשגה ("יתפרנסון") 
ע"י תורת חסידות חב"ד במשך כמה דורות] לרסטוב, מרסטוב לפטרבורג ומפטרבורג 
ובאמריקא  אמריקא  לגלות  ועד  לפולין  ואח"כ  ללטביא  ההיא,  למדינה  מחוץ  גלתה 
המדרש  ובית  הכנסת  בית  רבינו",  ד"בית  הקבוע  להמקום  עד  מקומות,  בכמה  גופא 
שלו, המרכז של ליובאוויטש במשך עשר שנים (תקופה שלימה) האחרונות ("הכל הולך 
אחר החיתום") דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בחיים חיותו בעלמא דין, וגם לאחרי 
"מוסיף  בקודש",  ד"מעלין  באופן  ואדרבה,  ממקומה  זזה  לא  קדושה  הסתלקותו 

והולך" עד ביאת גואל צדק.

. . העבודה דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה מ"בית רבינו" ("770") הולכת 
ונמשכת וביתר שאת וביתר עוז גם לאחרי (עשר שנים האחרונות ב)חיים חיותו בעלמא 
דין, יותר מארבעים שנה (תש"י – תש"נ), באופן ד"נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות 
ואזנים לשמוע" ונמצא, ש"בית רבינו" ("770") הוא בבחינת "תלפיות", "תל שכל פיות 

פונים בו", יותר מיובל שנים (ת"ש – תש"נ), "עד עולם".

הערה 92: ולהעיר, ש"בית משיח" בגימטריא "פרצת" (770). ודו"ק.

 (קונטרס "בית רבינו שבבבל")

'ודו"ק' – סימן גאולה

הביטוי 'ודו"ק' הנזכר בהערה 92 נדיר ביותר בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א. 
ברם מסתבר כי קונטרס "בית רבינו שבבבל" אשר סובב והולך על דברי המהרש"א 

בגמרא שם יונק גם מסגנון המהרש"א אשר ה'ודו"ק' נחשב לאחד ממאפייניו:

מסתבר שיש גם קשר פנימי בין עצם המילה 'ודו"ק' לעניני משיח. וכך נכתב 
ב'שארית ישראל' לווילדניקע'ר ('שארית ישראל' (מהדורת אוברלנדר) עמ' מד):

ליישב  א) "ויש  בספרו:  ענינים  ג'  עשה  שלכן  המהרש"א  על  רמז  בדרך  "אמר 
בדוחק", ב) "ודו"ק", ג) "וק"ל" – לרמז כי 'ויש ליישב בדוחק' הוא בזמן הגלות 
כנ"ל,  "ודו"ק" "וק"ל" – הוא לימות המשיח אי"ה כי דוק הוא לשון הדק היטב 

הוא בחינת דקות אלוקותו בבחינת נקודה הוא.." 

("התמים" [תשס"ב] גיליון י"ד)
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|| החיבור בין קרירות ל'770' אינו הולם

על  במענה  ובמיוחד  באנגלית,  למכתבך  במענה  באנגלית,  יבואו  הבאות  השורות 
ההתבטאות "כמעט כל אלו ששהו בניו יורק במשך סוכות חזרו עם קור" [הצטננות]. 

אני, כמובן, הופתעתי בהתפתחות זו. כאשר ב- 770, במיוחד בתקופת זמן שמחתנו, 
לקבל  רגיל  אני  העצם).  (בשם  התקררות  של  רחבה  תנועה  יגרום  שזה  ציפיתי  לא 
דיווחים אודות חזרה מ- 770 מלאי חום ובוערים בהתלהבות ואנרגיה, אשר – אם יש 
לזה איזה ביטוי גשמי – ללא ספק הדבר העלה את טמפרטורת הגוף מעלות ספורות. 
והרי אפילו באנגלית הדבר נקרא = מיט היץ (ולא – קעלט [קור]). אבל לחזור מכאן 

עם 'קרירות'?!

ידוע שהאקלים באנגליה קריר במשך כל השנה, וכן האנגלים בדרך כלל שמרנים 
וקרי מזג ואינם מוחצנים. אך חשבתי שדברים השתנו באנגליה בשנים האחרונות. 

כמובן, שלא באתי להאשימך, ועכ"פ הצהרתך היתה בלתי מכוונת. ברם, החיבור בין 
'קרירות' ל'770' אינו הולם, במיוחד לאור מה שליובאוויטש דכאן וכמו כן במנצ'סטר, 

אנגליה ובכל מקום אחר בעולם, הצליחה בעזר ה' לשבור את עידן הקרח. 

את  המבטאים  שראיתי,  פדיונות  כמה  ברוח  אבל  כלל,  קפידא  שום  שאין  כמובן 
התפילה והבקשה "שתהיה השפעה עלי ועל אחרים", מתפלל אני שמה שנאמר לעיל 
קרירות  שהיא  לאיזו  מקום  שום  תשאיר  לא  שהתנהלותי  עצמי,  על  השפעה  לו  תהיה 

אצל אחרים.

(מתוך מכתב לר' זלמן יפה ע"ה, ד' כסלו ה'תשמ"א, תרגום חפשי ללה"ק, ללא אחריות)

בענין השייך לבית הכנסת - צריכים לפנות לרבני הקהילה

ע"פ האמור לעיל אודות התוקף של רבנים בכלל, ובפרט רבני קהילה ושכונה 
בענין  הקהילה,  בעניני  שאלה  שמתעוררת  שבמקרה  פשוט,  וגם  מובן  הרי,   – זו 
השייך לבית הכנסת (כדלקמן בנוגע לעניננו), וכיו"ב, צריכים לפנות לרבני הקהילה 
הקהילה.  עניני  כל  על  האחריות  מוטלת  עליהם  וכאמור,  כהוראתם,  ולעשות 

ובמילא, אין זה מעניני להתערב בענינים השייכים לרבנים.

גלויות  אומר  לאמר,  אני  שצריך  בענין  שכן,  דברי,  את  שיפרשו  זקוק  אינני   .  .
ומפורשות, כהוראת התורה "לא תגורו מפני איש", ובענינים שאינני מוצא לנכון 
שבדברים  בדברי,  פירושים  לומר  אוסרני   – וכיו"ב  שמות  להזכיר  בפירוש,  לומר 

אלו כוונתי לפלוני בן פלוני, או לענין פלוני, וכיו"ב.

(משיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ז)
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"א בית כללי פאר כלל ישראל"

עלי ההגהה בכתי"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על שיחת ר"ח סיון 
ה'שי"ת, שיחה שנאמרה בקשר עם סיום התשלום לקניית בניין 770

הגהות כ"ק אדמו"ר שליט"א באים בהדגשה:

איז  רבי  דער  בעת  כללי.  בית  א  איז  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פון  בית  דער 
אריין אין הויז, איז די ערשטע זאך איז ער אריין אין ביהמ"ד, ואמר: יהי רצון אז 
די תפילות זאלין נתקבל ווערן אין א פנימיות און עס זאל זיך דאוונען מיט דעם 

אמת – עבודה – פנימיות'דיקן געשמאק.

וואס  איז  הויז  א  מ'קייפט  אז  דירה,  די  מיט  טאן  צו  דאס  האט  וואס  ולכאו' 
איז דא נוגע די תפלות וכו'. נאר וויילע דער בית איז א בית כללי פאר כלל ישראל, 
די נשמה כללית וואס האט דארטן זיך אריינגעקליבען האט זיך מתעסק געווען 

לחבר – תפלה מל' התופל – את כלל ישראל לאביהם שבשמים.

גמט' פרצת

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משנת ה'תשמ"ט:

הבית נקנה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר
חסידים פרשו - גמט' פרצת
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הוראות להרחבת ביהכנ"ס - 770

מענה משנת ה'תשל"ב בקשר עם הרחבת ביהכנ"ס 770:

באם כל חברי הועד באו להסכמה שצ"ל [= שצריך להיות] בני' מחדש - מובן 
שצ"ל ג"כ בירור: שלא יגעו כלל בבנין 770, שאפשר יהי' להתפלל ולהתועד כאן 
יקבלו  ומיד]  ותיכף   =] ותומ"י  מדי  יותר  תתארך  לא  שהבני'  הבני',  במשך  גם 
טלאי  להוסיף  אח"כ  יצטרכו  ולא  וגמור  טוב  באופן  שתהי'  וכו',  הרשיונות  כל 
שידעו   - וכמובן  וכו')  וכו'  בטלן  הקבלן  ידע  לא  זה  שפרט  (בטענה  טלאי  אחר 
סכום הנדרש לכ"ז ולא תהי' אח"כ תוספות (ופשיטא שלא - תוספת מרובה על 
 =] שסו"ס  ועיקר -  לתיבת "לתכניות..."]  חץ  יעשו [סימן  ואז  כבעבר)  העיקר, 

שסוף סוף] יהי' בפו"מ [= בפועל ממש] ועד לגמר טוב בפו"מ, ובהרחבה

וענין זה מודגש עוד יותר כשרואים במוחש שהולך וניתוסף ביתר שאת וביתר עוז במספר 
בנ"י שבאים ל"בית רבינו", "ברוב עם הדרת מלך" (כולל גם "מאן מלכי רבנן", ובפרט נשיא 
רבינו", ועד להגדלה  (מלך) הדור), ונעשה צורך והכרח להגדיל ולהרחיב עוד יותר את "בית 

והרחבה שהיא באופן דפריצת גדר, "פרצת" (בגימטריא 770) כמו בנין בית חדש.

וע"פ האמור לעיל ע"ד גודל העילוי ד"בית רבינו שבבבל" - ש"נסע מקדש וישב שם", 
ו"הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד", ועד שבו יתגלה מקדש העתיד ומשם יחזור לירושלים 
- מובן גודל הזכות דכאו"א מישראל להשתתף בגופו ובממונו (וכל המרבה הרי זה משובח) 

בבניית "בית רבינו שבבבל", כהכנה לירידת והתגלות מקדש העתיד תיכף ומיד ממש.

(קונטרס "בית רבינו שבבבל")
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לאאאאאאאאא  לללללללל  אה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ב,ב,ב,ב,ב,ב,ב,ב,ב, אאאאאאאא  למלמלמלמלמלמלמלמלמדידידידידידידידידינתנתנתנתנתנתנתנתנתנונונונונונונונונו צלחלחלחלחלחלחלחלחלחההההההההה  צצצצצצצצ  באבאבאבאבאבאבאבאבא שליליליליליליליליליט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"אאאאאאאאא  שששששששש  אדאדאדאדאדאדאדאדאדמומומומומומומומומו"ר"ר"ר"ר"ר"ר"ר"ר"ר שכ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"קקקקקקקקק  שששששששש  שזשזשזשזשזשזשזשזשזכיכיכיכיכיכיכיכיכינונונונונונונונונו מהעהעהעהעהעהעהעהעהעתתתתתתתתת  ממממממממ  העתעתעתעתעתעתעתעתעת הההההההה  כלכלכלכלכלכלכלכלכל
ממממממממ מכתכתכתכתכתכתכתכתכתביביביביביביביביביםםםםםםםםם  בבבבב בב בחלחלחלחלחלחלחלחלחליפיפיפיפיפיפיפיפיפותותותותותותותותות שששששששש שיחיחיחיחיחיחיחיחיחיויויויויויויויויו עעעעעעעע עםםםםםםםםם ידידידידידידידידידידידידידידידידידידינינינינינינינינינוווווו ו ו ו אנאנאנאנאנאנאנאנאנ"ש"ש"ש"ש"ש"ש"ש"ש"ש לללללללל לבאבאבאבאבאבאבאבאבא ננננננננ נכוכוכוכוכוכוכוכוכונהנהנהנהנהנהנהנהנה נסנסנסנסנסנסנסנסנסתדתדתדתדתדתדתדתדתדררררררררר עדעדעדעדעדעדעדעדעדייייייייייייייייייןןןןןןןןן אצאצאצאצאצאצאצאצאצלנלנלנלנלנלנלנלנלנו וו וווו ו ו בהבהבהבהבהבהבהבהבהסתסתסתסתסתסתסתסתסתדרדרדרדרדרדרדרדרדרותותותותותותותותות
ידידידידידידידידידידידידידידידידידידינינינינינינינינינווווווווו  כללללללללל  ככככככככ  בודודודודודודודודודאיאיאיאיאיאיאיאיאי בבבבבבבב  אשרשרשרשרשרשרשרשרשר אאאאאאאא  שליליליליליליליליליט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"א,א,א,א,א,א,א,א,א, שששששששש  חיייייייייייייייייינונונונונונונונונו חחחחחחחח  בבבבבבבבבבבבבבבבבביתיתיתיתיתיתיתיתית לטוטוטוטוטוטוטוטוטובבבבבבבבב  לללללללל  אשרשרשרשרשרשרשרשרשר אאאאאאאא  מכלכלכלכלכלכלכלכלכל ממממממממ  לזלזלזלזלזלזלזלזלזמןמןמןמןמןמןמןמןמן מזמזמזמזמזמזמזמזמזמןןןןןןןןן  ממממממממ  לללללללללהוהוהוהוהוהוהוהוהודידידידידידידידידיעםעםעםעםעםעםעםעםעם

עעעעעעעע עת.ת.ת.ת.ת.ת.ת.ת.ת. בבבבבבבב בכלכלכלכלכלכלכלכלכל לללללללל לזהזהזהזהזהזהזהזהזה וווווווו ומשמשמשמשמשמשמשמשמשתותותותותותותותותוקקקקקקקקקקקקקקקקקקיםיםיםיםיםיםיםיםים חחחחחחחח חפצפצפצפצפצפצפצפצפציםיםיםיםיםיםיםיםים שששששששש שיחיחיחיחיחיחיחיחיחי'י'י'י'י'י'י'י'י' ווווווווואנאנאנאנאנאנאנאנאנ"ש"ש"ש"ש"ש"ש"ש"ש"ש

ככככככככ כההההההההה  ככככככככ כייייייייי עדעדעדעדעדעדעדעדעד בבבבבבבב בזהזהזהזהזהזהזהזהזה הההההההה הי'י'י'י'י'י'י'י'י' הההההההה הסבסבסבסבסבסבסבסבסבההההההההה העהעהעהעהעהעהעהעהעקרקרקרקרקרקרקרקרקריתיתיתיתיתיתיתיתית עעעעעעעע עניניניניניניניניניניניניניניניניניניםםםםםםםםם אךאךאךאךאךאךאךאךאך ככככככככ כמהמהמהמהמהמהמהמהמה הההההההה הי'י'י'י'י'י'י'י'י' עעעעעעעע עדדדדדדדדד כהכהכהכהכהכהכהכהכה מנמנמנמנמנמנמנמנמניעיעיעיעיעיעיעיעיעתתתתתתתתת ההההההההההההההההההסתסתסתסתסתסתסתסתסתדרדרדרדרדרדרדרדרדרותותותותותותותותות
גרגרגרגרגרגרגרגרגרייייייייייייייייייסטסטסטסטסטסטסטסטסטאואואואואואואואואוןןןןןןןןן  בהאהאהאהאהאהאהאהאהאטעטעטעטעטעטעטעטעטעללללללללל  בבבבבבבב  ארארארארארארארארארעיעיעיעיעיעיעיעיעי דירירירירירירירירירתתתתתתתתת  דדדדדדדד  רקרקרקרקרקרקרקרקרק קבובובובובובובובובועעעעעעעעע  קקקקקקקק  במקמקמקמקמקמקמקמקמקוםוםוםוםוםוםוםוםום בבבבבבבב  הי'י'י'י'י'י'י'י'י' הההההההה  לאלאלאלאלאלאלאלאלא שליליליליליליליליליט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"אאאאאאאאא  שששששששש  כ"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק ככככככככ  שלשלשלשלשלשלשלשלשל דידידידידידידידידירתרתרתרתרתרתרתרתרתווווווווו 
לללללל לל לערערערערערערערערערך ך ך ך ך ךך ך ך חדחדחדחדחדחדחדחדחדששששששששש  ררררררר ר רקק ק קק ק קק ק במבמבמבמבמבמבמבמבמשךשךשךשךשךשךשךשךשך הה הה ה ה הה היויויויויויויויויום םםםם םם ם ם הזהזהזהזהזהזהזהזהזה.ה.ה.ה.ה.ה.ה.ה.ה. טט ט ט טט ט ט ט'' ''' ' ''' אדאדאדאדאדאדאדאדאדררררררר ר ר עדעדעדעדעדעדעדעדעד בבבבבב בב ביאיאיאיאיאיאיאיאיאתותותותותותותותותו ל לל ל ל לל ל לאהאהאהאהאהאהאהאהאה"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב בבבבבבבבבראראראראראראראראראדודודודודודודודודוויויויויויויויויויייייייייי ––––– 919191919191919191 ססס סס סס ס סטרטרטרטרטרטרטרטרטריטיטיטיטיטיטיטיטיט,, ,,, , , , , מימימימימימימימימיוםוםוםוםוםוםוםוםום
ננננננננ נדידידידידידידידידיבבבבבבבבב  בבבבבבבב בביביביביביביביביביתתתתתתתתת שנשנשנשנשנשנשנשנשנדבדבדבדבדבדבדבדבדב אאאאאאאא אייייייייייייייייייררררררררר היהיהיהיהיהיהיהיהי''''''''' כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"קקקקקקקקק בלבלבלבלבלבלבלבלבלייייייייייייייייייקוקוקוקוקוקוקוקוקוואואואואואואואואואודודודודודודודודוד עעעעעעעע עדדדדדדדדד ז'ז'ז'ז'ז'ז'ז'ז'ז' הההההההה הזמזמזמזמזמזמזמזמזמןןןןןןןןן מקמקמקמקמקמקמקמקמקודודודודודודודודודםםםםםםםםם חהחהחהחהחהחהחהחהחה"פ"פ"פ"פ"פ"פ"פ"פ"פ בבבבבבבב בתותותותותותותותותוךךךךךךךךך זהזהזהזהזהזהזהזהזה ימימימימימימימימימיםיםיםיםיםיםיםיםים
הההההההה המומומומומומומומומוכשכשכשכשכשכשכשכשכשריריריריריריריריריםםםםםםםםם  לללללללל לנונונונונונונונונוחחחחחחחחח בזבזבזבזבזבזבזבזבזמנמנמנמנמנמנמנמנמניםיםיםיםיםיםיםיםים לללללללל לבאבאבאבאבאבאבאבאבא עעעעעעעע עתתתתתתתתת שישישישישישישישישיחפחפחפחפחפחפחפחפחפץץץץץץץץץ כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"כ"קקקקקקקקק שלשלשלשלשלשלשלשלשליטיטיטיטיטיטיטיטיט"א"א"א"א"א"א"א"א"א בבבבבבבב בכלכלכלכלכלכלכלכלכל אחאחאחאחאחאחאחאחאחדדדדדדדדד שישישישישישישישישיחיחיחיחיחיחיחיחיחי''''''''' לדלדלדלדלדלדלדלדלדירירירירירירירירירההההההההה לכלכלכלכלכלכלכלכלכ"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק

לללללללל לדודודודודודודודודור ררר רר ר ר ר שםשםשםשםשםשםשםשםשם).).).).).).).).). ממממממממ מוכוכוכוכוכוכוכוכוכשרשרשרשרשרשרשרשרשר הההההההה הזהזהזהזהזהזהזהזהזה הההההההה המקמקמקמקמקמקמקמקמקוםוםוםוםוםוםוםוםום ככככככככ כללללללללל העהעהעהעהעהעהעהעהעיתיתיתיתיתיתיתיתיתיםיםיםיםיםיםיםיםים בבבבבבבב בלילילילילילילילילייקיקיקיקיקיקיקיקיקוווווווווווווווווואואואואואואואואואודדדדדדדדד (כ(כ(כ(כ(כ(כ(כ(כ(כייייייייי לאלאלאלאלאלאלאלאלא לללללללללהיהיהיהיהיהיהיהיהיותותותותותותותותות

שישישישישישישישישיחיחיחיחיחיחיחיחיחי'''''''''  ואואואואואואואואואנ"נ"נ"נ"נ"נ"נ"נ"נ"ששששששששש  מידידידידידידידידידידידידידידידידידידינינינינינינינינינווווווווו  ממממממממ  וההההההההההההההההההתעתעתעתעתעתעתעתעתעסקסקסקסקסקסקסקסקסקותותותותותותותותות וווווווו  השתשתשתשתשתשתשתשתשתדלדלדלדלדלדלדלדלדלותותותותותותותותות הההההההה  ריביביביביביביביביבויויויויויויויויוי רררררררר  אחאחאחאחאחאחאחאחאחרירירירירירירירירי ת"ת"ת"ת"ת"ת"ת"ת"ת"ללללללללל  ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ב"ההההההההה  עתעתעתעתעתעתעתעתעתההההההההה 
איאיאיאיאיאיאיאיאיסטסטסטסטסטסטסטסטסטערערערערערערערערערןןןןןןןןן  הרחרחרחרחרחרחרחרחרחובובובובובובובובוב:::::::::  הההההההה  (שםשםשםשםשםשםשםשםשם  )))))))) וטוטוטוטוטוטוטוטוטובובובובובובובובוב מומומומומומומומומוכשכשכשכשכשכשכשכשכשררררררררר  במבמבמבמבמבמבמבמבמקוקוקוקוקוקוקוקוקוםםםםםםםםם  ומרמרמרמרמרמרמרמרמרווווווווווווווווווחחחחחחחחח  וווווווו  מפמפמפמפמפמפמפמפמפואואואואואואואואוארהרהרהרהרהרהרהרהרה דירירירירירירירירירההההההההה  דדדדדדדד  ביתיתיתיתיתיתיתיתית בבבבבבבב  למלמלמלמלמלמלמלמלמצאצאצאצאצאצאצאצאצא עלעלעלעלעלעלעלעלעלההההההההה 
ברברברברברברברברבייייייייי  ה הההההההה  כ"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק ככככככככ  לדידידידידידידידידירתרתרתרתרתרתרתרתרת לללללללל  שנחנחנחנחנחנחנחנחנחוץוץוץוץוץוץוץוץוץ שששששששש  מהמהמהמהמהמהמהמהמה ההצהצהצהצהצהצהצהצהצטרטרטרטרטרטרטרטרטרכוכוכוכוכוכוכוכוכותתתתתתתתת  הההההההה  לכלכלכלכלכלכלכלכלכל לללללללל  שישישישישישישישישיספספספספספספספספספיקיקיקיקיקיקיקיקיק רביביביביביביביביביםםםםםםםםם  רררררררר  חדרדרדרדרדרדרדרדרדריםיםיםיםיםיםיםיםים חחחחחחחח  פאפאפאפאפאפאפאפאפארקרקרקרקרקרקרקרקרקוווווווווווווווווויייייייייייייייייי),),),),),),),),),
שששששששש שיביביביביביביביביבאאאאאאאאא  שששששששש שמקמקמקמקמקמקמקמקמקויויויויויויויויויםם םםםםםם ם בעבעבעבעעבעבעבעבע"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה שששששששש שלולולולולולולולולו שששששששש שללללללללל הסהסהסהסהסהסהסהסהספרפרפרפרפרפרפרפרפריםיםיםיםיםיםיםיםים (((((((( (אפאפאפאפאפאפאפאפאפיסיסיסיסיסיסיסיסיסעסעסעסעסעסעסעסעסעס) ) )) ) ) ) ) ) והוהוהוהוהוהוהוהוהביביביביביביביביביבלבלבלבלבלבלבלבלבליויויויויויויויויותיתיתיתיתיתיתיתיתיקהקהקהקהקהקהקהקהקה הההההההה המשמשמשמשמשמשמשמשמשרדרדרדרדרדרדרדרדרדיםיםיםיםיםיםיםיםים שששששששששליליליליליליליליליט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"א,א,א,א,א,א,א,א,א,
הההההההה הזאזאזאזאזאזאזאזאזאללללללללל  בבבבבבבב בליליליליליליליליליובובובובובובובובובאואואואואואואואואוויויויויויויויויויטשטשטשטשטשטשטשטשטש לללללללל להתהתהתהתהתהתהתהתהתפלפלפלפלפלפלפלפלפלללללללללל כמכמכמכמכמכמכמכמכמווווו ו ו ו ו שהשהשהשהשהשהשהשהשהי'י'י'י'י'י'י'י'י' שששששששש שםםםם םם םם ם ביביביביביביביביביהכהכהכהכהכהכהכהכהכנ"נ"נ"נ"נ"נ"נ"נ"נ"ס ססס ס סס ס ס גדגדגדגדגדגדגדגדגדולולולולולולולולול ממממממממ מתקתקתקתקתקתקתקתקתקניניניניניניניניניםםםםםםםם ם ובובובובובובובובובונונונונונונונונוניםיםיםיםיםיםיםיםים בבבבבבבבבקרקרקרקרקרקרקרקרקרובובובובובובובובוב,,,,,,,, , כןכןכןכןכןכןכןכןכן
עעעעעעעע עללללללללל ימימימימימימימימימייייייייי  שששששששש שיביביביביביביביביבואואואואואואואואואוווו ווווו בעבעבעבעבעבעבעבעבע"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה ככככככככ כללללללללל אנאנאנאנאנאנאנאנאנ"ש"ש"ש"ש"ש"ש"ש"ש"ש שששששששש שיסיסיסיסיסיסיסיסיספיפיפיפיפיפיפיפיפיקקקקקקקקק להלהלהלהלהלהלהלהלהכיכיכיכיכיכיכיכיכיללללללללל בעבעבעבעבעבעבעבעבע"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה אאאאאאאא אנ"נ"נ"נ"נ"נ"נ"נ"נ"ששששששששש החהחהחהחהחהחהחהחהחסיסיסיסיסיסיסיסיסידידידידידידידידידים,ם,ם,ם,ם,ם,ם,ם,ם, בבבבבבבב בפיפיפיפיפיפיפיפיפי היהיהיהיהיהיהיהיהי''''''''' נקנקנקנקנקנקנקנקנקרארארארארארארארארא
בבבבבבבב בעועועועועועועועועודדדדדדדדד  ככככככככ כייייייייי בעבעבעבעבעבעבעבעבע"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה אאאאאאאא אנונונונונונונונונו ממממממממ מקוקוקוקוקוקוקוקוקויםיםיםיםיםיםיםיםים שששששששש שליליליליליליליליליט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"ט"א.א.א.א.אא.אא.א. בבבבבבבב בחצחצחצחצחצחצחצחצחצררררררררר הרהרהרהרהרהרהרהרהרביביביביביביביביבי חחחחחחחח חודודודודודודודודודששששששששש תשתשתשתשתשתשתשתשתשרירירירירירירירירי........ הבהבהבהבהבהבהבהבהביהיהיהיהיהיהיהיהיהכנכנכנכנכנכנכנכנכנ"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס"ס וווווווו וכלכלכלכלכלכלכלכלכל נונונונונונונונונוראראראראראראראראראיםיםיםיםיםיםיםיםים
יכנכנכנכנכנכנכנכנכנססססססססס  יייייייי  שלשלשלשלשלשלשלשלשליטיטיטיטיטיטיטיטיט"א"א"א"א"א"א"א"א"א אדמדמדמדמדמדמדמדמדמו"ו"ו"ו"ו"ו"ו"ו"ו"ררררררררר  אאאאאאאא  שכשכשכשכשכשכשכשכשכ"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק"ק ומומומומומומומומומוצוצוצוצוצוצוצוצוצלחלחלחלחלחלחלחלחלחתתתתתתתתת  טובובובובובובובובובההההההההה  טטטטטטטט  בשבשבשבשבשבשבשבשבשעהעהעהעהעהעהעהעהעה מהמהמהמהמהמהמהמהמהמוכוכוכוכוכוכוכוכוכןןןןןןןןן  ממממממממ  יהיהיהיהיהיהיהיהיהי'י'י'י'י'י'י'י'י' אחאחאחאחאחאחאחאחאחדודודודודודודודודותתתתתתתתת  שששששששששבובובובובובובובובועועועועועועועועועותתתתתתתתת 

צצצצצצצצ צלחלחלחלחלחלחלחלחלחה.ה.ה.ה.ה.ה.ה.ה.ה. לדלדלדלדלדלדלדלדלדירירירירירירירירירה ה ה ההה ה ה ה החהחהחהחהחהחהחהחהחדשדשדשדשדשדשדשדשדשההההההההה הזהזהזהזהזהזהזהזהזאתאתאתאתאתאתאתאתאת

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בביקורו הראשון ב-770:

יתן השי"ת שזהו יהי' דירת קבע בנפש לתורה ולעבודה, 
ודירת ארעי, שבקרוב נהי' באה"ק עם משיח יחד

מכתב אותנטי ששיגר הרה"ח ר' שמואל לויטין ע"ה לידידו הרה"ח ר' 
שלום פויזנר ע"ה ימים אחדים לאחר קניית בניין 770 בכ"א אלול ה'שי"ת
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להכנס  באים  שהי'  שהאורחים  הי'  כה  עד  שליט"א  חיינו  בבית  ששורר  מהסדר 
על יחידות לכ"ק אדמו"ר שליט"א לשאול עצתו הקדש וברכתו ולמסור פ"נ הי' סדר 
הקבוע, שלושה פעמים בשבוע – יום א', יום שלישי, יום חמישי, משעה רביעית עד עת 

המנחה. רק לפעמים הי' מוכרחים לקבל האורחים גם בשאר הימים בשעות הנ"ל

מאמרים  טיפע  עמוקים,  מאמרים  חסידות,  אומר  כ"ק  העת  בכל  כמעט  בש"ק 
בכל  חסידות  הי'  תמוז  י"ב  שאחר  ש"ק  עד  החסידות.  עבודת  עבודה,  און  השכלה 
ש"ק ואח"ז הי' הפסקה עד שבת נחמו. בשבת נחמו התחיל עוד לאמר חסידות במשך 
העת הי' מזדמן שבש"ק הי' כ"ק הרבי שליט"א יוצא לסעודת שבת ביום בהחדרים 
שבאו  האורחים  עם  יחד  יושב  והי'  בהאטעל,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מתאכסן  שהי' 
החסידים,  ודרכי  בחסידות  כללים  ענינים  הקדוש  מפיו  נשמע  והי'  בסעודה  ש"ק  על 
שיחות קדושות וספורים מרבותינו הקדושים, און פון אלטע חסידים אשר מלהיבים 

ומעוררים את לב כל השומעים אפלעבען זיך בטל תחי' של טל  תורה מחי'.

הודעתי במכ' הזה, תכן קצרי בקיצור נמרץ מכל אשר עבר במשך העבר עד כה. עתה 
ידידי שיחי' הנני מצדי מוכן לבא תמיד בחליפות מכ' עם כל ידידינו ואנ"ש ולהודיע 
להם מכל אשר ידרשו ממני להודיעם מכל הפרטים אשר בחפצם לידע מבית חיינו כ"ק 
אנ"ש  כל  שיהי'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ורצון  חפץ  ג"כ  זהו,  ובכלל  שליט"א,  אדמו"ר 
מאוגדים בקישור תמידי ולהיודע מכל אשר יעשה בקרב אנ"ש ועדת החסידים שיחי' 

בכל עניני' בגו"ר.

וע"כ מצדי מוכן אני להשלים רצון וחפץ כ"ק שליט"א ולמלאות דרישת כל אנ"ש 
וידידינו שיחיו בכל הדברים הנאמרים לעיל.

ידידו דו"ש מלונ"ח תכ"ה, מצפה לתשובתו בקרב הימים,

ברגשי ידידות וברכה, שמואל הלוי לויטין

בקשתי להשיב לי על מש"כ מענה מכל הנעשה במחנו בקרב אנ"ש שיחי'. בשבוע 
הביהכנ"ס  מקום  את  לסדר  קנו  אשר  החדש  הבית  את  לבקר  אד"ש  כ"ק  הי'  העבר 
שיתפללו ובזה השעה הי' אנשים יחידים עמו התפללו מנחה מעריב והוא ישב על הכסא 
יהי'  שזהו  השי"ת  שיתן  ברכתו  והי'  משקה  על  לחיים  אליו  אמרו  אח"ז  הציבור.  עם 
דירת קבע בנפש לתורה ולעבודה, ודירת ארעי, שבקרוב נהי' באה"ק עם משיח יחד, 
אח"כ אמר א' אליו לחיים שהשי"ת ישלח לכ"ק רפו"ש ואמר אמן ואמר הא' הלואי 
הלואי  אמר  בנו,  שיושלם  בגו"ר  עלינו  שליט"א  כ"ק  שחפץ  מה  שכל  יעזור  שהשי"ת 
שזה יהי' בקרוב. אח"כ אמר כ"ק הפרשה היא פ' עקב תשמעון. ידוע המעשה של הצ"צ 
שאמר הפי' עקב אשר שמע אברהם אז בא אברהם האט די פייאטע דערהערט אלוקות 
זהו  ג"כ,  פייאטע  דערהערט  האט  אברהם  בא  אבער  אויער  דיא  דאך  דערהערט  אזוי 
עקב תשמעון, אז די פייאטע זאל הערן. מיר זיינען דאך נשמות עקבות דמשיחא זאלן 
מיר אויך דערהערן עכלה"ק. אתנו אין כל חדש במה להתפאר ב"ב שיחי' נשארו לפי 

העת תחת הסאוועט ה' ירחם על כלל ישראל ועלינו בתוכם. ידידו הנ"ל. 
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שלום וברכה!

אבקש בזה את סליחתו של נשיא מדינת ישראל על הטרחה שהנני מטריחו בכתיבת 
מכתבי זה, אולם היות והדבר נוגע לי במאד מאד בעצם נפשי והיות ואחרי כל פעולותי 
הנשיא  כבוד  אל  מזה  לכתוב  מסקנה  לידי  הגעתי  ובקשתי,  שאלתי  נפתרה  לא  בנדון 

ובטוח אני שיסלח לי על זה.

. . אין זה סוד שהרוח החיה בכל הפעולה הליובאוויטשית הזאת היה האדמו"ר 
להם  ונתן  חסידיו-חייליו  עם  מתכתב  היה  שונים  מחתרת  שבדרכי  מליובאוויטש 
בי  נחרתה  מקטנותי  עוד  ממש.  נפש  במסירות  זו  מחתרת  מלחמת  לניהול  הוראותיו 
כי  הרוחני  לאביו  חשבתיו  שבצדק  מליובאוויטש  האדמו"ר  של  זכרונו  עמוק  עמוק 
עזה  תשוקה  בי  מקננת  ומאז  יהודיי,  נשאר  הייתי  שלא  ספק  שום  לי  אין  הוא  לולא 
לזכות ולראות ולהסתופף בצלו הקדוש של הרבי מליובאוויטש, כי השלשלת אחת היא 

מהרבי נשמתו עדן עד הרבי הנוכחי שליט"א. אב רוחני הם לי.

עם גמר מלחמת העולם השניה זכו מספר משפחות של חסידי חב"ד-ליובאוויטש 
להגיע  הצליחו  נסים  ובנסי  הברזל  מסך  שמאחורי  הבכא  מעמק  נפשם  על  להמלט 
לארצות אירופה החפשיות ואחרי כמה שנות נדודים במחנות אירופה זכה חלק מהם 
חב"ד  הידוע "כפר  חקלאי  בכפר  התיישבו  והם  קדש  באדמת  להאחז  ארצה,  לעלות 

ספריא" ליד סרפנד.

כאת   – אותי  סדרו  ארצה  בואנו  עם  ומיד  האלה  הזוכים  בין  היו  גם  ואני  הורי 
שאר הנוער החב"די שעלה אז ארצה – בישיבה הגדולה "תומכי תמימים ליובאוויטש" 
הנגלה  תורת  בלימודי  שהצלחתי  וב"ה  שנים  כארבע  זו  בישיבה  כבר  אני  לומד  בלוד. 

ובתורת החסידות החב"דית.

כאמור הנה תשוקתי עזה היא לזכות לרגע המאושר בחיי לראות פני אבי הרוחני 
הרבי שליט"א מליובאוויטש, שגדלני באמרי פיו ובהוראותיו. כיום נוסף ענין חדש.

תשוקתי עזה היא לזכות לרגע המאושר 
בחיי לראות פני אבי הרוחני

קטעים מתוך מכתב ששיגר הרה"ח ר' גרשון מענדל גרליק שי' 
אל מר יצחק בן-צבי בתאריך ד' תשרי תשט"ו, בו הוא מביע את 
תשוקתו העזה להתראות עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

ולקבל את אשרת השהייה לשנה תמימה בבית חיינו
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. . בהתחשב עם תשוקתי העזה לזכות לראות את פני אבי הרוחני שהצילני מרדת 
שחת ושחייב אני לו רבות מאד, ובהתחשב עם משימת החנוך הגדולה העומדת כיום בפני 
תנועת חב"ד בארץ שתהא לברכה לכל הארץ, ובהתחשב בעובדה שאחד מהתלמידים 
כבר חזר ארצה ומשרת כיום בצה"ל ובחור שני עומדלהגיע ארצה בשבועות הקרובים, 
אי"ה  אחזור  שליט"א  הרבי  אצל  ההשתלמות  שנת  שכעבור  הבטחתי  עם  ובהתחשב 
ארצה ואתגייס מיד לצה"ל – פונה אני בבקשתי אל כבוד נשיא ישראל שימליץ בפני 

משרד הבטחון שיחדשו לי היתר היציאה לשם הנ"ל.

מניח אני שכבוד הנשיא יבין אותי היטב, את תשוקתי העזה והנמרצת להתראות 
כן  וכמו  וחסידות,  תורה  של  אורה  בקרן  והעמידני  שחת,  מרדת  אותי  שהציל  זה  עם 
יבין את נחיצות קורס ההשתלמות בתורת החסידות החבדי"ת לשם האדרת כוחו של 
החנוך החבד"י בארץ הנצרך לנו כיום כאויר לנשימה, ויענה לבקשתי היוצאת מעומק 
פנימיות לבבי הנרגש ויתן המלצתו הטובה לסדור הענין שאוכל לעשות נסיעתי זו אל 

הרבי שליט"א מליובאוויטש, מצילי ומושיעי.

. . הגעת לחוף מבטחים, ונמצא אתה בבית חיינו. רואה את רבינו בכל יום ושומע 
אתה שיחות מפי רבינו ממש (אינך צריך לרוץ לחנוך, לשמוע מאמר אחד מהטייפ...), 
הצימאון  את  להרגיש  לך  קשה  לך,  שיש  טוב  ומרוב  ליחידות...  אתה  נכנס  כולם  ועל 

והצער של אלו הנמצאים במדבר בארץ צי' ועייף...

מכיר אתה אותי שאינני פון די שוואכע אידינ'ס [= מהנשים החלשות] שאוהבות 
לבכות און גיסען די הארץ [= ולשפוך את הלב] אבל בקשה אחת לי אליך רעי היקר: 
עזור נא לי להתראות עם כ"ק אדמו"ר שליט"א, וברור לי שיש בידך לעשות זאת אם 

רק תרצה באמת!

ברגע זה עומדת על דרכי המניעה הכספית. איני יודע מהיכן אוכל להשיג כרטיס 
לנסיעה אך לא אכפת לי איזה כרטיס, אפילו הגרוע ביותר... אך דורש אני מאתך בכל 

תוקף ידידותנו לעזור לי בכך, געדענק [= תזכור]!...

קשה לך להרגיש את הצימאון והצער של 
אלו הנמצאים במדבר בארץ צי' ועייף...

קטעים מתוך מכתב ששיגר הרה"ח ר' משה סלונים ע"ה אל אחד 
מידידיו שזכה להגיע לפניו לבית חיינו ובו מתחנן בפניו שיעזור לו 
להשיג את הניירות הדרושים להתראות עם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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כאן...  אחריו –  מחפש  אינו  שבנו  רואה  האב  שכאשר  במשל,  שנאמר  מה  וזהו 
מתחיל אמיתית ענין הגלות. 

כל זמן שבנו מחפש אחריו, זה גופא הכנה וזה גופא ניצוץ וזה גופא התחלה של 
הגאולה, שהרי הוא מחפש את אביו; ובזה רצונו מונח, ובזה מונחת השתדלותו. 

אך כאשר הוא חדל לחפש – אם מצד חסרון דעת, או מצד יאוש – אזי נעשה 
"אנכי הסתר אסתר פני", וכפירוש הבעש"ט... שההסתר עצמו נמצא בהסתר, כי אינו 

יודע כלל שזהו הסתר. ובפשטות: הוא אינו חושב אודות אלקות.

(משיחת ט"ו בשבט ה'תשל"ט)

משיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות, ובמצב של גלות, שסובל תחלואי הגלות 
[כהמשך הגמרא "אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן 
שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש, דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה"] ומצפה 
המשיח  דמלך  הגלות),  ומצב  בזמן  (מההעלם  להתגלות  עינים  ובכליון  רוח  בקוצר 
הרמב"ם  כפס"ד  גלות,  אחרי'  שאין  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ישראל  את  גואל 

"יעמוד מלך מבית דוד וכו'".

(משיחת ש"פ תזו"מ ה'תנש"א)

במשך למעלה משנה עודד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  מ-770 לעיני כל
את שירת קבלת מלכותו כמלך המשיח: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"



לזכות
ידידנו הנעלה, מסור ונתון לכל עניני כ״ק אדמו״ר שליט״א

ובפרט בעניין הכי עיקרי ד״קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש״
החתן התמים ישראל שי׳

לרגל בואו בקשרי השידוכין עב״ג חי׳ מושקא תחי׳
יה״ר שיזכו לבנות בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שמוארים במאור שבתורה

זוהי תורת החסידות ויזכו לקבל את פני כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א
מתוך בריאות איתנה ומתוך שמחה וטוב לבב

•
ולזכות הוריהם

הרה״ח ר׳ יוסף יצחק ומינא שיחיו שפרינגער
הרה״ח ר׳ משה וורדה שיחיו אקסלרוד

לזכרון
הרבנית הצדקנית

מרת חי׳ מושקא
בת כ״ק אדמו״ר
אור עולם

נזר ישראל ותפארתו
צדקת ה׳ עשה

ומשפטיו עם ישראל
ורבים השיב מעון
מרנא ורבנא
יוסף יצחק

ובת הרבנית הצדקנית
מרת נחמה דינה

ע״ה ז״ל
נפטרה ביום רביעי פ׳ משפטים

כ״ב שבט ה׳תשמ״ח
ת׳נ׳צ׳ב׳ה׳

אשתו של - יבלחט״א - כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א
מהרה יגלה אכי״ר

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


