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אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו,
שלום וברכה!

לקראת שבת פרשת וארא הבעל"ט ובתוך ימי ההכנה ליום הגדול י' - י"א שבט - 
הננו מוציאים לאור את הקובץ "נתינת דמי מעמד" ובו:

• "התקשר בפב"פ עשה ע"פ דבריו" - מכתב ארוך ומרתק מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
למשפיע רש"ח קסלמן ולאנ"ש מט"ו שבט תש"ט, במכתב זה בא הרבי בתביעה נוקבת 
לקשר יהודים לרבי )כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ( ובפרט בנתינת "דמי מעמד" - המכתב נדפס 

באגרות קודש כ"ק אד"ש מה"מ חלק ג' עמ' נב. 

•"מעמד איז די קָאפ, תומכי תמימים איז די הארץ" - צרור מכתבים מגדולי החסידים 
במשך הדורות, העוסקים בציפור נפשם - ההתקשרות של חסיד לרבו, המתבטא במיוחד על 
ידי מתן "דמי מעמד", ובמיוחד בתקופת כ"ק אדמו"ר הריי"צ אשר סבל חוליים ויסורים 
רבים והיו זקוקים למעות לצורכי הטיפול וכו'. מכתבים אלו נאספו ונערכו ע"י המערכת 

מספרים וקבצים שונים והובאו כאן בחלקם ובעריכה קלה.

• "מעמד של "ימות המשיח"" - ראיון שהעניק הרב רחמים ע"ה אנטיאן בשנת תשנ"ו 
לשבועון בית משיח, לקראת קונגרס משיח העולמי השני, בראיון זה מספר על פעולות 
קרן המיליון, קרן שנועד לממן בכסף מלא פעולות מיוחדות לזרוז הגאולה לנחת רוח כ"ק 

אד"ש מה"מ.

בתקווה ובביטחון כי הקריאה בקובץ זה תוסיף בהתקשרות איתנה של כאו"א מאנ"ש 
ותלמידי התמימים לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מתוך התמסרות ומסירת הרצון 
וה"דמים" )תרתי משמע( לקיום השליחות היחידה "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש", 
את  לקיים  "יוכל  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  ומיד  תיכף  שיפעל  בפטיש  המכה  שיהא  באופן 
שליחותו בפועל ולהוציא את בני ישראל מהגלות", ונכריז לפניו כולם יחדיו, בקול גדול 

ובשמחה עצומה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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

 ימות המשיח, כ"ה טבת ערש"ק פ' וארא' תשע"ח
 קט"ו שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ



ב״ה, חמשה עשר בשבט, תש״ט - ר״ה לאילנות, האדם עץ השדה.

הרה״ח הוו״ח אי״א נו״מ וכו' מהורש״ח שי' )קסלמן(

שלום וברכה!

בקור רוח גוזר שלאחינו בנ"י אין שייכות ל'נפנה'!
. . מה שכתב על דבר אי אפשריות העבודה במקצוע נפנה ]דמי מעמד[ בין אנשי 
העיר )לבד אנ״ש והתמימים( ומסביר זה בכמה טעמים ונימוקים - הנה שתי שורות 
וחצי לפני זה כותב, אשר ״אנ״ש מקושרים בכל לבם ובכל נפשם עד מס״נ בפועל 
ממש, און ַאז מען זאל זיי הייסען קריכען אין לאך וועלען זיי קריכען״ ]ואם יורו להם 
לטפס )להשתחל( לתוך חור - יטפסו הם[ - והנני ממליץ עליו מרז״ל כמה לא חלי ולא 
מרגיש גברא דמרא סייעי, כי כנראה שאין אצלו אף צל דקס״ד אפשר יש מעין סתירה 

"בהיותי בפאריז זה שנה וחצי דברתי כמה פעמים, עד שסוף 
סוף החליטו )כנראה מפני הכבוד( שועד נפנה יתעסק גם באנשי 
העיר. כמובן יתעסקו בזה המתאימים לדבור עם הרחוקים לעת 
עתה וכו' וכו'. מזמן לזמן חקו״ד ]חקרתי ודרשתי[ מהנעשה בזה 
ונודעתי... שאין עושים מאומה, לא בענין מעמד רוחני ולא בענין 
מעמד גשמי - שני החצאים, שמלבד בהוראת שעה, צ״ל ביחד 

והולכים ומתקיימים רק ביחד"

מכתב מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א למשפיע רש"ח קסלמן ולאנ"ש 
בתביעה נוקבת לקשר יהודים לרבי ובפרט בנתינת "דמי מעמד" 

 • 

לרדוף אחרי חברו ולומר לו: רחם על עצמך ועל בני 
ביתך ועל כל אשר לך ואל בינתך אל תשען, למוד דא"ח

התקשר בפב"פ עשה 
ע"פ דבריו ואז תצליח!
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בין ההקדמה והמסקנא!

האחרונות  בשנים  בנפנה  התעסקו  אשר  מקום  בכל  ראינו  אשר  הנסיון  ע״פ  כי 
)ארצה״ב, קאנאדא, דרום אמעריקא, דרום אפריקא וכו'( עשו פעולה - אף שלא בכ״מ 
נפש  המסירות  את  מתרמילם  להוציא  הוזקקו  לא  בזה  והמתעסקים  כמובן,  בשווה, 
בפועל, ואפילו לא קריכען אין לאך ]לטפס )להשתחל( לתוך החורים[. ולא עוד אלא 

וכבודם  הוטב,  ורוחניות  בגשמיות  עצמם  שמצבם 
בעיני אלו שהתעסקו והשתדלו עמהם הולך וגדל, 
וסו״ס רואים שהם המקבלים ולא הנותנים, ואפילו 

בגשמיות ובממון.

אלא שבמדינתם, עתה, על פי הסברתו במכתבו, 
ופשיטא  נפש בפועל ממש  מן המוכן מסירות  יש 

שכולל מסירת הרצון והשכל והטעם ודעת...

וזאת למודעי: מה שכותב הנני בזה אין כונתי ח״ו 
לאיש פרטי, כי מי אני לפסוק הדבר שדוקא פלוני 
מכוונים  ודברי  פלוני.  ענין  מוטל  עליו  פלוני  בן 
לקבוצם יחד, שבלי ספק שיש בו כל הנצרך למילוי 
הפצת  שהוא  עתה,  במדינתם  העקרי  תפקידם 

מעינות הבעש״ט ואדה״ז באנשי חוצות צרפת. 

מעינות  נמשכים  בו  שדרך  מעין  לנו  ואין 
הבעש״ט ואדה״ז אלא אחד - הוא כ״ק מו״ח אדמו״ר שליט״א. וע״י התקשרות במעין 
זה, התקשרות הגוף )״שיכול לקנות חיי נפשו החיונית״( והנפש, גם מים כו' נעשו מים 
חיים. כי כן הוא ע״פ דין תורה השולטת ומנהגת את הטבע, גָאר בפשטות און אומעטום 

]מאד בפשטות ובכל מקום[.

וכת״ר בא במכתבו )וכנראה מהעדר הפעולות, זהו ג״כ החלטת אנ״ש שבמחנו( און 
גאנץ ק'אלטבלוטיג גוזר )שניידט אפ( ]ובקור רוח מוחלט גוזר[, שלכל אחב״י שבמחנו 
)מלבד אלו הדרים בשכונה שלו(, אין שייכות לכל זה! יקראו נא לאסיפת כל אנ״ש 
ויעשו חשבון צדק כמה יגיעות יגעו לרכוש נפשות לזה, ואז למותר יהיה כל שקו״ט, 

כי תיכף ומיד יתבררו הסיבות להעדר תוצאות.

אברך ללא זקן פעל על אשה שתהיה שייכת ל'נפנה'
אברך אחד שהוכרח לברוח ממקומו, אינו שייך לעבודת התפלה, אינו לא משכיל 
ולא עובד, בלא חתימת זקן וכו׳ וכו', ומעולם לא למד לא בתו״ת ולא בישיבה בכלל 

ַאז מ'האט 
געפאלגט איז 

געווען גוט, און 
ַאז מ'האט ניט 

געפאלגט הָאט 
מען געהאט ַא 

ּפסק ]כאשר 
צייתו היה טוב 
ואם לא צייתו 

קבלו ״מנה״[
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- נדד למדינה רחוקה ביותר הן במקום הן בעניני יהדות, וכעבור איזה זמן התחילו 
להגיע מאנשים ונשים משם מכתבים לכ״ק מו״ח אד״ש. 

ולדוגמא - מאשה בעלת עסק שמציעים לה לשכור חנות ודירה בחלק א' של העיר 
או בחלק אחר. ושואלת החלט כ״ק אד״ש מה תעשה. - מעולם לא ראתה אותו, ויודעת 
שמעולם לא הי' כ״ק מו״ח אד״ש לא רק בעירה אלא גם בכל מדינתה, אינה מאנ״ש 

וכנראה גם לא מגזע אנ״ש. אבל כששמעה מהאברך דברים היוצאים מן הלב:

"יש רבי בישראל, ואין הוא נכנס בהגבלות הטבע, והרוצה ללכת לבטח דרכו: במסחר, 
בהנהגת הבית, וכו' - לא ירים את ידו מבלי לשאול את 
פי הרבי", והכירה בהאברך שפיו ולבו שווין, כי ניכרין 
דברי אמת, ציותה לכתוב השאלה הנ״ל, שייכת ממילא 
יהיו  הימים  בקרב  ובטח  ליהדות,  ומתקרבת  לנפנה, 
אלה  וכו'.  המשפחה  וטהרת  בכשרות  ביתה  הליכות 
מתולדות פעולות אברך פשוט ושעושה כל זה לא מצד 
מסירות נפש וקבל עול, כי אין זה אצלו היפך השכל, 

גם לא היפך שכלו האנושי.

שראה  מה  יסוד  על  אצלו  פשוט  בעצמך:  והגע 
וגם  ברכה,  וברכתו  אמירה  אמירתו  שהרבי  במוחש, 
מצד  אצלו  זה  אין  כי  זה.  על  מסכמת  הבהמית  נפש 
שלו  שהנסיון,  אלא  בספרים,  ועיון  שקו״ט  השכלה 
ושל כמה ממכיריו, הראה לו ַאז מ'האט געפאלגט איז 
מען  הָאט  געפאלגט  ניט  מ'האט  ַאז  און  גוט,  געווען 
צייתו  ואם לא  צייתו היה טוב  ]כאשר  ּפסק  ַא  געהאט 
קבלו ״מנה״[. ובמילא כמו שאינו בוש לומר לכל מיודעיו הזקוקים לזה, ה'אדרעס' 
פתרון  לפני  עומד  או  במבוכה  נמצא  איש  כשרואה  כך  מומחה,  רופא  של  ]כתובת[ 

שאלת חיים עיקרית, אומר לו: לא אלמן ח״ו ישראל. יש לך את מי לשאול. 

ולא עוד אלא שאינו מחכה עד שמיודעו יבוא אליו לחקור ולדרוש אם יש רבי, כיון 
שע״פ רוב אינו יודע גם מה זה רבי, אלא שהוא הולך אליו מסביר לו שאין לו להשען 
כלל לא על בינת עצמו ולא על השדכן ולא על הרופא ולא על הסרסור, שאין כל 
אלו אלא ענינים מסופקים, ויש לו דרך ודאית לפתור את ספקותיו. ואמרז״ל דברים 

היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

זה יותר משנה שנצאים בפריז ומה פעלו???
ועתה בנידון מכתב כת״ר: במחנו יש מסלתה ומשמנה של אנ״ש, שראו את אדנ״ע, 

פשיטא אשר 
אם יפגשו איש 
ויאמרו לו זשיד 
דאווואי גראשי 
]יהודי תן כסף[ 
ואתנם לפלוני 
בן פלוני הנמצא 
במרחק כמה 
אלפים פרסאות, 
שאין אתה יודע 
אותו
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ולהבדיל בין חיים לחיי החיים את כ״ק מו״ח אדמו״ר שליט״א, נבחנו בכור העוני 
ונסיונות מכל המינים, עוסקים בהשכלה בעבודה וכו' וכו'. נמצאו בתחילה בקעמפ בין 
אלפים מאחב״י שהיו צמאים לדבור חם וחי, למלה של התעוררות וקירוב, והצעירים 
שבהם שאפו בעיקר להוראה: אי' הוא משה זה האיש אשר יעלנו מהמצרים והגבולים 

ויורנו דרך החיים.

והשאלה: כמה נפשות נתוספו, על ידי השתדלותם ויגיעת נפשם, על תורת הבעש״ט 
ואדה״ז - במשך כל זמן השהיה בקעפמס ]במחנות הפליטים[?

כתבתי אז לקעמפ דאנ״ש היותר גדול שיעשו בכל הנמצאים בקעמפ ובפרט בהנוער 
וענוני  הכבוש(.  בתחלת  בגשמיות  באחיזה  נחיצות  שאין  שערתי  )כי  רוחני  מעמד 
שבודאי טוב הדבר, אבל מתחלה צריך להבטיח תקציב להוצאות, ובכלל נכון להתחיל 
בזה כשיבואו כל אנ״ש אל המנוחה ואז יסעו מהם ככל הנצרך חזרה להקעמפ ויעבדו 
שם במסירות נפש! וכשזרזתי עוד הפעם ע״י אחד שנסע לשם - בחרו, כמדומה לי, 

בועד. ובזה נסתיים הדבר.

וה״תוצאות״ ידועות.

האבען זיך אנ״ש אפגעמאטערט, וכנראה אשר גם מיט זיי האט מען זיך געמאטערט, 
ַא טאלק  זיך און אן  און געזעהן, אז עס איז א רחמנות אויף אידען: מען מאטערט 
]אנ״ש התעייפו וכנראה שגם איתם התייגעו וראו שזה רחמנות על יהודים: מתייגעים 
וללא סוף ותכלית[. והביאום לעיר נושבת - וכולי האי ואולי. והנה - ֶעס חזר׳ט זיך 
איבער דער גאנצער סדר ]והנה חוזר על עצמו אותו סדר[ )יותר נכון - היפך הסדר(. 
זה יותר משנה שנמצאים במחנם עתה, ומה הוא הסך הכל מהפעולות קיימות בפאריז 

וסביבותיה?

חקרתי ודרשתי ונודעתי שלא עושין במעמד גשמי ורוחני
בהיותי בפאריז זה שנה וחצי דברתי כמה פעמים, עד שסוף סוף החליטו )כנראה 
המתאימים  בזה  יתעסקו  כמובן  העיר.  באנשי  גם  יתעסק  נפנה  שועד  הכבוד(  מפני 
לדבור עם הרחוקים לעת עתה וכו' וכו'. מזמן לזמן חקו״ד ]חקרתי ודרשתי[ מהנעשה 
בזה ונודעתי... שאין עושים מאומה, לא בענין מעמד רוחני ולא בענין מעמד גשמי - 

שני החצאים, שמלבד בהוראת שעה, צ״ל ביחד והולכים ומתקיימים רק ביחד.

גם אני הייתי שמח אם סוף סוף היה מי שהוא מודיעני, שכמה מפרטי פעולותיהם 
אי ידועים לי, ועשיריות אנשים לא רק נתפעלו מהם ונתנו נדבות ממון על המוסדות 
אלא שגם קבלו מהם תורת הדא״ח ונעשו חסידים או עכ״פ מקושרים קצת. והנה רואה 

אני במכתבו שמופרך כל מקצוע עבודה זה אצלם.
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פשיטא אשר שמירת הציור פון די אייגענע ד' אמות ]של ד' אמות הפרטיים[ דורשת 
עבודה רבה ויגיעה תמידית, אבל אפילו שמירת ביהמ״ק היתה רק אחת העבודות, ולא 

כל הכהנים כולם התעסקו בה.

פשיטא אשר אם יפגשו איש ויאמרו לו זשיד דאווואי גראשי ]יהודי תן כסף[ ואתנם 
לפלוני בן פלוני הנמצא במרחק כמה אלפים פרסאות, שאין אתה יודע אותו, והוא אין 

לו שייכות עמך, אלא שהוא בעל מעלות גבוהות ונשאות - יהיו בעיניו כמתעתעים.

היינו המנהגת את כל  גיסא פשיטא אשר איש המאמין באמונה שלימה,  ולאידך 
בענין  להחליט  שצריך  בחברו  ויודע  משלה  בכל  פב״ב  וברכת  שדעת  שלו,  הכחות 
אהבת  אנושיות  מצד  הרי  ר״ל,  סכנה  בענין של  גם  או  וכו'  ומזוני  חיי  דבני  עיקרי 
ישראל פיקוח נפש וכו' אם רק יש תקוה וספק ספקא אולי ישמע לדבריו, עליו לרדוף 
אחרי חברו ולומר לו: רחם על עצמך ועל בני ביתך ועל כל אשר לך ואל בינתך אל 

תשען, למוד דא״ח התקשר בפב״פ עשה ע״פ דבריו ואז תצליח.

]מה  זיין  זיי מצליח  וועלען  וועלען טאן  וואס חסידים  אז  וידועה הבטחת אדה״ז, 
שחסידים יעשו הם יצליחו בכך[. לא ראינו אינה ראי' פרט בדבר הרגיל )ראה ש״ך 
אד״ש  מו״ח  לכ״ק  המתקבלים  ממכתבים  כמה  ראיתי  רס״א(.  יו״ד  שו״ע  ואדה״ז 
ממחנם. ולא פגשתי אף אחד שיהי' כתוב משום שהכותב נתקרב עתה לחב״ד בהשפעת 

מי מאנ״ש הנמצא שם.

באים הם בפאריז וסביבותיה במגע עם מאות, ואולי עם אלפים ואלפים, מאחב״י, 
כ״י.

קעסעלמַאן

שאלתו   על  במענה 
בתור  עבודתו  לאופן 
כתבתי  כבר  הנה  שד"ר 
שצ"ל בפאריז וסביבותי', 
שעליהם  האנשים  וסוגי 
ישפיע בזה יסדר עם ועד 
המעמד במחנם כי דרישת 
או"א  שכל  הוא  הענין 
פעולות  על  יוסיף  מכם 
חברו  ולא להכנס לגבול 

או לבלבל הסדר  אבל בסדר מסודר מתאים לתנאי המקום. והשי"ת יצליחהו.

השי"ת יחזק ]מענה על הפ"ן[
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נעשים "אנשי משה" ו"אנשי מעמד"
עפמ״ש הרמב״ם בענין הדבור, משוחחים הם ביניהם ארוכות וקצרות. כמה אנשים 
וכיו״ב?  לר״ה  ברכה  בקשת  שידוך,  או  ניתוח  ע״ד  בשאלה  פנו  האלפים  אלו  מכל 
 - ביאור  בלא  גם  ספור,   - מליובאוויטש  הרבי  מהו  להם  מספרים  היו  אם  והאומנם 
ובפעם השני' מקצת משיחותיו ואח״כ מהוראותיו - הרי כמה וכמה נפשות, הם וזרעם 
וזרע זרעם עד א״ס, היו מתקשרים ע״י באילנא דחיי, מוסיפים אור בבתיהם, נעשים 

דקונטרס  עמלק  ויבא  סד״ה  )ראה  משה  אנשי 
המוסג״פ. ולפענ״ד אף דבתו״א ותו״ח ד״ה ועשית 
זה  בקונטרס  בטול,   - משה״  ב״אנשי  הכוונה  ציץ 
דמשה  האתפשטותא  בהרבי,  מקושרים   - הכוונה 
נעשים  בפירוש(,  זה  נתבאר  לא  ולכן  דור.  שבכל 
אנשי מעמד ומחזיקים גם בכל המוסדות בחפץ לב 

ובספ״י ]ובספר פנים יפות[ ולא רק מפני הכבוד.

ותמורת כהנ״ל - זה פונה למוסד שלו וזה פונה 
בזה  עצמו  את  מרגיע  אחד[  ]כל  כ״א  שלו,  לעסק 
שנותן נפנה בעין יפה ובמדה רחבה, מצדיקים א״ע 
בזה שיש מן המוכן, כפ״ד ]כפי דברי[ כת״ר, מס״נ 
בפועל ממש. והעבודה, כנראה, עדיין לא הותחלה.

וסדר זה נוהג, לע״ע, במשך שנה ויותר. ובקבוץ 
אנ״ש שהוא מכמה וכמה עשיריות, כ״י, של אותם 

שכתרם אדנ״ע בתואר ״נרות להאיר״. וע״פ פתגם כ״ק מו״ח אד״ש הרי במקום חשך 
כשמעמידים פנס אור הרי - מעצמם - מתקבצים סביבו.

והאומנם דעת כת״ר היא שהמניעה מאנשי פאריז וסביבותי' היא?!

ואמרתי ע״ד הצחות: כל ענין הגלות הנורא הוא ע״י שבירת הלוחות, כי בלאה״כ 
הרי הי' חרות, א״ת חרות אלא חרות. הסבה לשבירת הלוחות הוא חטא העגל שאז 
חזרה הזוהמא דחטא עה״ד, שע״פ דא״ח )ראה ד״ה ע״כ יאמרו תרצ״א( בא ע״י מעוט 
הירח, שבא ע״י שבה״כ דתהו, שבא ע״י הצמצום. ומהו הצמצום? דער אור גייט ניט 
לחוץ. ער איז זיך אין זיינע אותיות, אבער ניט ווייטער ]האור לא יוצא החוצה הוא 
סו״ס  לקו״ת  )ראה  חוץ([  כלפי  מתגלה  )לא  הלאה  לא  אבל  שלו  ב'אותיות'  בעצמו 

ויקרא ד״ה להבין מ״ש באוצ״ח פ״ה(.

עוה״פ אכפיל דברי שאין כונתי לאיש פרטי ח״ו, כ״א להקבוץ בכלל. ובודאי יראה 
מכתבי לכל מי שיש תועלת בזה. - ולמותר לומר שאין זה אלא שקו״ט ביני לבינם ועל 

עליו לרדוף אחרי 
חברו ולומר לו: 
רחם על עצמך 

ועל בני ביתך ועל 
כל אשר לך ואל 

בינתך אל תשען, 
למוד דא״ח 

התקשר בפב״פ 
עשה ע״פ דבריו 

ואז תצליח.
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דעת עצמי. ולא שח״ו יהי' ויבא יוסף גו'.

בודאי כמה וכמה יאמרו מי שמך גו' טול כו' מבין עיניך ויהי' הצדק אתם בטענתם 
עלי. אבל אין זה משנה את המצב והסך- הכל. וחבל על הזמן ההולך ואבד ולא משתכח.

בתקוה אשר לא יקפיד - אפילו במוח - על מכתבי זה. ואת והב בסופה.

החותם בפ״ש כל החבורה תי'.

לועד נפנה כאן הראיתי מכתבי זה. ברם העתק מסעיף וא״ו בלבד שלחתי להררב״צ 
שי' שם טוב, אבל לא כתבתי לו למי נערך מכתב זה, וכת״ר יעשה בזה כרצונו. שלחתי 
בלמוד  ג״כ  שקד  בפאריז  בהיותי  ב(  הוא,  לעבודתו  יועיל  אולי  א(  להרב״צ:  הנ״ל 

סנגוריא על העדר ההתפשטות בעבודה והי' בטוח שתתפשט בעתיד.

)אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א חלק ג' עמ' נב(

ב"ה, ט"ו שבט, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרב"צ שי' )שם טוב( שד"ר

. . בשנים לכל הפחות איני מסכים למה שכותב:

)א( למה שמתנצל הוא לפני על הפרטים שאינם כדבעי עדיין. – מלאכתו ומלאכתי 
אינם שלנו כי מלאכת שמים היא בעיקרה, וכמרז"ל במשנה סוף קדושין אני נבראתי 
לשמש את קוני . . וא"כ מה יועילנו אם אקבל התנצלותו אחרי שהעידו רז"ל שהיום 

קצר והמלאכה מרובה ובעל הבית דוחקו?

איני רוצה להאריך בזה, כיון שאינו עתה במקום עבודתו העקרית, און איך וועל 
אויסניצן דעם פאראח ועד בואו לאנגלי' ישכח על כל הדברים. ויה"ר שלא נצטרך 

מכאן ולהבא בכלל למוסר וכיו"ב ועבדו את הוי' בשמחה תכה"י.

)ב( למה שדוחה התקון בעבודתו מזמן לזמן. ומה יהי' בהימים, שחולפים ועוברים 
נמרץ  בקצור  אלא  באתי  לא  עתה  וכנ"ל  וכו'.  וקצבה  יוצרו  וימים  חוזרים  ואינם 

ולחכימא ברמיזא.

מסג"פ  הנני  שד"ר,  שהוא  למהותו  נוגע  ג"ז  שבודאי  בפאריז,  עתה  להיותו  ג( 
]=מסגיר פה[ העתק ממה שכתבתי לא' שם בדבר ענין נפנה בפאריז וסביבותי' כי 

זכורני שתמיד הי' מלמד זכות על העבודה ועל העדר העבודה וכו'.

המחכה לבשו"ט בעשי' שהיא לעילא ודו"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

)אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א חלק ג', ע' נט(
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"כל איש ואיש אשר אנ"ש יכונה עליו למסור עצמו בכל נפשו ומאודו 
להיות עושה ומעשה בדבר "מעמד בית חיינו שליט"א", לא לבד 

למלאות החסרון כי אם גם לגדלו ולפארו במדה גדולה וגדושה בכל 
האופנים והענינים היותר מועילים אבל מה אנו רואים עתה, המעמד 
נחלש בשנים האחרונות, וממילא החובות נתרבו ועלו למעלה ראש 

ביתר שאת וכל זה פעל חלישות גדולה בבריאותו החלוש עד שנחלה 
במחלה גדולה שהיה מושכב בערש דוי וביסורים גדולים"

אוסף מכתבים מגדולי החסידים המקושרים המעוררים ומדווחים בדבר 

ההתמסרות בגשמיות להשגת "דמי מעמד" עבור "בית רבי"

 • 

 "מעמד איז די קָאפ
  תומכי תמימים
 איז די הארץ"

א'

איך נוכל לישב בחיבוק ידים כאשר הרבי שרוי בצער?
מכתב מההשד"ר הרב יצחק הלוי הורביץ )איצ'ה דער מתמיד( בדבר שילוח 
דמי מעות "מעמד" ובדבר ההכרח לעורר את אנ"ש לצאת מהקרירות בנידון

ב״ה יום ג׳

ידידי הרה״ח יר״א חו״נ והר״י יחי׳

אחדשה״ט

ראבינאוויץ  הרב  אצל  אי״ה  אהי׳  מחר  השגתי,  לא  עדיין  איש  קבלתי,  מכתבו 
להתייעץ עמו בענין איש המסוגל לזה, התוצאות טובות שיהי׳ פה עדיין לא נודע לי. 

לערך שני מאות מכתבים  מזה, שלחו  יהי׳  מה  ונראה  פנים  מחר מסדרים קבלת 
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נדפסים, עיקר המתעסק הוא לייב הורוויץ הוא מתעסק בלב ונפש אך טרוד הוא מאד 
ואין לו פנאי. 

כן מה שכתב להשיג פה גמ״ח זהו דבר הקשה, ליקח מהמעות הנאספים בפה ולשלוח 
לנויארק זה יהי׳ ביכולתי מסתמא, כתבתי מכתב ארוך לר״ד שיפרין יחי׳ בענין השגת 

גמ״ח נא לצלצל אתו לדרוש מאתו מה דעתו. 

אין  אנ״ש  של  הקרירות  חדשי.  המעמד  שם  לסדר  אסיפה  לעשות  צריכים  בכלל 
לשער האיך נוכל לישב בחיבוק ידים בעת אשר עט״ר שליט״א שרוי בצער נורא, אי׳ 
פעולת הדא״ח, אי׳ ידידתנו לרבותינו הק׳, מה אנו מה חיינו אם לא נעסוק לטובת בית 
חיינו האמתיים, בעת צרה כזאת חוב קדוש עלינו לעורר כל כחונו לכונן את בית חיינו. 

נא להודיעני במכתבים תדירים מהנעשה במחנם

ידידו דו״ש יצחק הלוי

ב'

בעבר בבוא השד"ר לאסוף ה"מעמד" היה נחשב ליו"ט
מכתב מאנ"ש ברוסטוב לקהילת אנ"ש ביקטרינוסלב בדבר ניסיון ארגון 

מחדש ההתעסקות בדמי מעמד לכ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע

יום ב' אדר"ח תמוז תרע"ח

ראסטוב דאן

לאחינו התמים מו"ה אלחנן דוב מרזב שי'

ולכל אחינו התמימים אשר בק"ק יעקאטערינאסלאוו

ה' עליהם יחיו

"בהעריך מעלת יקרת ערך המעמד עבור רבותינו הק' הנהוג מימי קדם אצל אנ"ש 
והתועלת הרוחנית הנמשך מזה לאנ"ש )וכאשר גם נשמע בפירוש מפי קדש של כ"ק 
אדמו"ר שליט"א שאמר שהוא מחזיק את הענין לענין רוחני( ובימים אלו האחרונים 
ברוב המקומות התחיל הענין להיות מתרופף עד שכמעט קרוב להתבטל לגמרי, ובכלל 
והיוקר בזה שהי' מלפנים אצל אנ"ש, שהי' נחשב בעיניהם  נפסדה צורתו הרוחנית 
כיום  ליו"ט  אנ"ש  בעיני  נחשב  הי'  השד"ר  בבוא  אשר  עד  ונעלה,  מרומם  לענין 

הקריבם בכורים. 

"וכעת לדאבוננו ירד הענין מאד וילבש שק, עד אשר כמעט נשכח לגמרי יקרת 
רוממותו וצורתו הנעלית, אשר ע"כ בהעיר ה' את רוחנו, זמנו.... אנחנו אחים תמימים, 
מאחינו  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  מרן  עבור  מעמד  ויסדנו  ראסטוב  פה  יחד  ונועדנו 
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גם  ואשר  רוחנית,  צורה  נושא אצלם  והוא  התמימים, המכירים במעלת ערך הענין 
חיבה יתירה נודעת להם כו', ובהאספה השתתפו מספר מסוים מאחינו התמימים ויחד 
כולם קבלו את הענין בשמחה רבה, בתקותם שיפעול עילוי רב בנפשם ומאדם, אשר 
בהקריבם מנחת ביכורים לפני מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א עי"ז )?( יתקשרו ויתחברו 
הענפים אל שרשם בהתקשרות והתאמצות יתירה ובאתדבקותא דנפשא למרן רבינו 
גופא  החיים  בעץ  נטוע  היותו  על  כ"א מאחינו התמימים  יזכור  עי"ז  וגם  שליט"א, 

דאילנא דחיי מרן רבינו שליט"א, ויהי' לנגד עיניו תמיד בכל עניניו ופרטיו.

"ובהאספה הנ"ל התחייב כל אחד במעמד חדשי, ושלם את המעמד עבור החדש 
ישתדל להכניס  וכן ההתחייבות שכ"א  סיון,  הוא חדש  האחרון מהתיסדות המעמד, 
את המעמד שלו בכל חדש, ובחרו בממונים י"א שהם ישתדלו בהרמת והגדלת הענין 
ההוא  בחדש  המעמד  את  ]לתת[  שי'  מהתמימים  חדש  בכל  רשימה  לערוך  ועליהם 

ולהגישה לפני מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א.

 ]..[ השתתפו  שלא  התמימים  לאחינו  המודיעים  מן  בזה  הננו  האמור  כל  "ואחרי 
ואזי  ולהאדירו,  הענין  את  להגדיל  בזה  אמץ  יוסיפו  המה  הם  בטח  אשר  בהאספה. 
הננו מבקשים בזה שתיכף בהגיע להם מכתבינו זה ימנו ע"ז ממונים הגונים מ)אחינו( 
התמימים וישתדלו לאסוף את המעמד החדשי מכל אחינו הנמצאים במחנם עבור שני 
חדשים, סיון ותמוז, וישלחו אותו הנה ליד הממונים ע"י נוסע, באשר מהבי]ת[ דואר 
לא ניתן בפ"א כ"א מאה ר' ]=לא ניתן לשגר בפעם אחת כי- אם 100 רובלים[ – ויחד 
ותוגש  אמם  ושם  שמם  מעמדם  את  שהכניסו  התמימים  מכל  רשימה  יערכו  זה  עם 
ע"י הממונים לפני כ"ק שליט"א, ובטחוננו אשר לא לנו הוא להאריך במעלת הענין 

ורוממותו כי אך למותר הוא.
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"וזאת לדעת, אשר בהאסיפה הנ"ל הוחלט פה אחד שהענין יהיה בסוד כמוס בל 
יודע לשום איש זולת אחינו התמימים יהי' מי שיהי', ובקשתנו למלא תועלת רוחנית 

לאנ"ש".

ג'

דו"ח מסווה ב"הלכות מעמד"
מכתב חסוי מהחסיד ר' יעקב זכריה מסקאליק לאחד מידידיו בו מדווח על 

הסכומים המדוייקים אשר מעביר לרבי בתור "דמי מעמד" מאנ"ש - המכתב 
כתוב בכתב סתרים מפני השלטונות

ב"ה. י"ז לספירה

ריז"ה.

מכתבך נתקבל ובקשתך מלאתי למסור המכתב להר' מעדליא. והנני מבקשך שתמלא 
גם בקשתי למסור לכ"ק א"ש ע"ד ההעתקה שלי. הנה נצרך לי ה' פאספארטין. כי בתי 
הצעירה מ' פריידא היא בת י"ג. ותוכל להיות על פאס"פ שלי ובקשתך לעיין עצ"ק 

לאיזה מקום אגיש לבקש פאס"פ. ולבקש ברכת כ"ק שיעזרני השי"ת בזה.

הודעתיך  אשר  מכתבי  קבלת  בטח 
הודות  לביתו  בא  שי'  מ"מ  בני  כי 

לחסדי השי"ת.

בודאי כבר קבלת מכתב זלמן ע"ד 
ת"ת  כסי'  מעמד  לו  מסרתי  אשר 
ועוד בשבוע זו ת"ק/ הנני מצרף כ"ז 
בהלכות קטנות של אנ"ש שי' ומוסר 
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לזלמן בצרוף לחשבון גדול/ במוצש"ק זה ישנו יחד בסעודת מלוה מלכה אצל ר"מ 
חערסאנער והי' אתנו ר' ירחמיאל בניאמינסאן אשר נוסע ימים אלו לריגא ומסרנו 
פ"ש על ידו לכ"ק שליט"א. גם הי' שואל דב מארשא ג"כ השיג פאס"פ לאה"ק גם 

הרש"י זעווין בטח ידוע לך כי השיג ת"ל.

אגיש  מקום  מאיזה  שלי.  העתקה  מט  ע"ד  עצ"ק  גיני  לעיין  אבקשך  הפעם  ועוד 
לריגא או לאה"ק ותמחול להשיב לי תיכף ע"פ אדרעס מרכבתא עילאה.

אפשר תוכל לשלוח את הרייד של פורים נא בזה. הנני לעורר אשר תעיין בכ"ק 
אד"ש אלה יעמדו על הברכה אשר עיינו בענין מעמד ימים אלו.

רפאל נחמן בן סלאווא הכהן 18 רו"כ. אברהם שמואל בן ביילא 18. משה בן רבקה 
18 חצאי רו"כ. נחום בן רחל לאבקאווסקי 18 רע"כ. בנימין שלמה מהאדיץ 18. חיים 
מענדיל ליין 10. ר' ירחמיאל מזלאבין 18. חיים אליעזר מוועליז 18 חצאי רו"כ. ר' 

משה אקסעלראד הביא מקלימאוויץ עשרים. יעקב זכרי' בן יהודית הלוי ח"י רו"כ.

עוד אבקשך למסור לכ"ק אד"ש ע"ד ידידנו ר' הלל שאליט מרודניא אשר מעיין 
בהל' מעמד. עיינתי כעת בסי' ק"ץ רו"כ ומקודם עיינתי בסי' רט"ו ועוד קנ"ט/ בס"ה 

תקס"ד / וכל זה נכלל בהנרשם לעיל שמסרתי לזלמן ת"ת ות"ק.

לכתוב קבלות אינו נצרך רק תודיע כי מסרת לכ"ק להעלות זכרנום לטובה ולברכה.

טוב הי' הדבר אם כתבת מכתב לר' הלל שאליט הנ"ל שהעלית זכרונו לפני כ"ק 
ולעוררו גם על  ולברכו  כי נתקבלו כל הסכומים שלו לרצון לפני אדון כל  ותכתוב 
להבא בבקשה ממך להשיב לי על מכתב זה בקרוב כיד שאוכל לעיין בענינים אלו 

עוד בעזה"י.

ד'

עי"ז יזכור כל אחד תמיד על הרבי ויהיה לנגד עיניו תמיד
בהמשך למכתב הקודם, במכתב זה ממנים את התמימים הרש"ז הבלין, הרב 

ירוחם גרליק והרב יעקב לנדא שיפקחו על מגבית ה"מעמד" 

"העיר ה' את רוחינו, הערה עלינו רוח ממרום, בהעריך מעלת יקרת ערך המעמד 
מזה  הנמשך  הרוחנית  והתועלת  אנ"ש,  אצל  קדם  מימי  הנהוג  הק'  רבותינו  עבור 
לאנ"ש, ברוחניות, ובימים אלו האחרונים התחיל הענין להיות מתרופף אצל אנ"ש, 
עד שקרוב להתבטל לגמרי, קמנו ונתעודד אנחנו הח"מ אחים תמימים ונועדנו יחד 
והוא  ליסד מעמד עבור כ"ק אדמו"ר שליט"א, המכירים ביקרת ערך מעלת הענין 
נושא אצלם צורה רוחני', ותקותינו אשר בע"ה יפעול עילוי רב ברוחם ומאדם של 
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אחים בהתקשרות והתחברות הענפים אל שרשם בהתקשרות והתאמצות יתירה אל 
כ"ק אדמו"ר שליט"א, וגם עי"ז יזכור כ"א מאתנו תמיד על כ"ק )אדמו"ר( שליט"א 

בכל עניני' ופרטיו ויהי' לנגד עיניו תמיד.

ובהתועדותנו יחד התחייבנו כ"א במעמד חדשי, ובחרנו ממונים ע"ז א]ת[ ר' שלמה 
זלמן הוולין ואתו עמו ה' ירוחם גארעליק וה' יעקב לנדא שהם ישתדלו ויפקחו בקיום 
הדבר והשתכללותו, והם יעשו רשימה בכל חדש מחברי המעמד שהכניסו את המעמד 

בחדש ההוא ולהגישה אל כ"ק אדמו"ר שליט"א.

"ובאותה הועידה שלם כ"א מאתנו את המעמד החדשי ונמסר ליד הסוכן. וכן 
התחייבנו שכ"א מאתנו ישתדל לשלם את המעמד שהתחייב בכל חדש, והשי"ת 

יכונן כסא קדשו של מרן אדמו"ר שליט"א עדי עד והוא ינהלינו על מי מנוחות דרכי 
רבותינו הק' עד ביאת ג"צ ונזכה להתעורר על ידו ברוח טהרה להיות דבקים בה' 
ובתורתו וללכת בדרכי רבותינו הקדושים זצוקללה"ה ולעלות אתו לציון בב"א, 

ויאיר בנפשנו אור פנימית תורתו הק' של מרן רבינו הקדוש שליט"א".

ה'

מדינת לאטוויא אינה מסוגלת לעבוד עבודת המעמד
מכתב מאת החסיד השד"ר הרב יצחק הלוי הורביץ )איצ'ה דער מתמיד( 

לידידו ר' ישראל ג'ייקובסון המדווח על הפעולות באירופה, בריגא ובלטביא 
להשגת "דמי מעמד" לרבי על כל הקשיים הכרוחים בכך

רב שלום וכט״ס לידידי הרה״ג והרה״ח יר״א חו״נ 
רב פעלים מוכתר במעלות כו׳ הרר״י דזייקאווסאן 

יחי׳

אחדשה״ט

עדיין  ולתשובה  מכתבים  כמה  לו  שכתבתי  הגם 
לא זכיתי ובאמת עזובה גדולה זה מאתו, אמת הדבר 
שהוא טרוד אבל מ״מ איזה מינוטען בעש״ק קודם 
שקיעת החמה הי׳ ביכולתו לכתוב לי איזה שיטות 
הנחוצות  עבודת  כל  אשר  בקודש  דרכו  לי  )כידוע 
בקשתי  יקיים  נא  שקה״ח(.  קודם  עש״ק  על  מניח 
לשלוח תיכף הטשעק לאדמו״ר שליט״א על סך שני 

מאות וחמישים שקלים כי כבר כתבתי לכת״ר אשר אותו טשעק החלק לקחו מאתי 
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מעבר לגבול עסטרייך.

נא לקיים תיכף יען כי דבר זה נוגע בפרטיות לו ביחוד כו׳ וד"ל

לא טוב עשה אשר כתב להרי״פ בענין חלק המגיע לתו״ת אך לא יקבל יסורים מזה 
יען כי המלצתי עבורו כל זכות שאפשר ספרתי לאדמו״ר שליט״א כל מסירתו ונתינתו 
לטובת אגודת חב״ד ואופן פעולתו ועבודתו ומאד הי׳ שבע רצון והחזיק לו טובה . . 
מחמת זכות גודל הנח״ר שגרם לעט׳׳ר שליט״א הנה נכון יהי׳ לבו בטוח אשר כעת 

יושע וימלא השי״ת כל משאלות לבו לטובה.

ברצוני לדעת אם ר׳ גרשון העניך התחיל לעבוד עבודת האפיס, כבר כתבתי לו 
אשר אדמו״ר שליט״א הסכים ע״ז בטוב טעם )מיט א גישמאק(, כן הסכים אשר ר׳ 
א.פ. וויילער יחי׳ יהי׳ משולח על מעמד ואודת הרב עסקין אם יהי׳ על מעמד הניח 
עדיין בצ״ע אך כפי שהבנתי מאתו אינו מופרך אצלו שיהי׳ משולח על מעמד בעיירות 

הקטנות, ע״כ יוכל לשלחו על מעמד ג״כ...

הנני כעת בריגא . . . כי הנני מתעסק בענין מעמד במדינת לאטוויא ובימים האלו 
אסע למדינת ליטא ג״כ, מה אומר לידידי הנה גם בפה לא מצאתי מנוח לנפשי הנני 
טרוד ומוטרד והכנסת המעמד מצומצמת מאד מאד כי חוץ מזה אשר מדינת לאטוויא 

אינה מסוגלת לעבוד עבודת המעמד כאשר דברתי עם כת״ר הרבה פעמים,

. וכל העם טרודים   .  . עוד זאת הנה הגאון מדווינסק הוא כעת חולה מסוכן ר״ל 
ברפואתו כי עולה לסכום רב ושלחו אחרי רופא מוויען וזה יעלה מסתמא בערך שני 
אלפים שקלים וממילא מובן שאינו שייך כעת לפעול גדולות עבור אדמו״ר שליט״א 
כ״א בקטנות וגם זה יעלה ע״י טורח רב מסתמא ידוע לו אשר כ״ק אדמו״ר שליט״א 
הוא כעת בוויען בסאניטרע אך שם אינו מוצא תועלת ברפואתו ונחוץ לו ליסע לפאריז, 
מה אומר לכת״ר בעת אשר הבילו אותו להאוואגאן ]מרכבה[ הי׳ באופן מבהיל לא הי׳ 
יכולים בשום אופן להובילו מחמת שאי אפשר לו להגביה את רגליו כי אם נשאו אתו, 
מצב בריאתו הוא באופן היותר מבהיל ונורא אך, ב״ה עבור המוחין שלו, אשר המה 

זכים וצלולים וכפי הנראה עוד יותר טוב מכמו השנים קדומות.

עלינו להשתדל בכל עוז ותוקף למען הציל נפשו ונפשינו לטוב לנו כל הימים.

יטריח לדרוש בשלום כל אחד הדורש שלומי ובפרט להאחים גארדין ר״ש וריי״ץ 
ור״י יחי׳ ובשלום ר״ש היין ור״מ סלאווקין ור״מ קליין ובפרט שלום תלמדיו הנעימים 
המקשיבים לקח מפיו, אדמו״ר התעניין לדעת בפרטיות מהנעשה אתם ומאד הי׳ לו 

לנחת רוח מסדר למודם.

נא ידרוש גיני בשלום ידידנו הרה״ג ר״נ טעלושקין, מהאסון הנורא והפתאומי אשר 
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קרה לו שמעתי, השי״ת ינחם את אבלו בתוך כלל אבלי צוי״ר.

הדו״ש באה״ר יצחק הלוי הורוויץ

ו'

אנ"ש בארה"ק מעולם היו רוצים להתקשר לרבותינו
מכתב מאת מזכיר כ"ק אדמו"ר הריי"צ הרב חאטשע פייגין לרב עזריאל זעליג 

סלונים, לעורר את אנ"ש בארה"ק בענין "מעמד"

ב"ה ז' אד"ר תרח"ץ

אטוואצק

כבוד ידידי הרה"ח הנכבד והנעלה אי"א

מוהר"ר עזריאל זעליג שי' סלונים, אה"ק תובב"א

שלום וברכה

כבר ידוע לידידי שי' כי ביום כ"ד טבת נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א להסנטאריום 
]מרפאה[ הסמוכה לויען הנהו שם 
בהרפואות  היום  חלק  מתעסק 
אחד  ע"י  משם  הידיעה  כפי 
שראהו במשך חודש תשרי העבר 
הטבה  רואה  ב"ה  כי  אומר  ועתה 
יתברך  השם  לו  ישלח  בבריאותו 

רפואה שלמה בקרוב.

העתים  מן  לעת  הוא  ההכרח 
בכלל  המעמד  ענין  דבר  לעורר 
כ"ק  של  התרפאותו  ודבר 
הרי  כי  בפרט,  שליט"א  אדמו"ר 
על  ביחוד  גדולים  סכומים  דרוש 
ברפואות  להתעסק  ההתרפאות 
המצב  ולא  בפראפעסרין  ולדרוש 
של אנ"ש בכלל ובשנים האחרונות 
ביחוד ולא גם המצב הרוחני הגיע 
מזה  להזכיר  יצטרכו  שלא  לזה 
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כלל.

כ"ק  היות  בעת  וביחוד  לזמן  מזמן  להזכיר  בהכרח  כי  הראה  הניסיון  ולפועל 
בהסנטאריום וההוצאות דרושות בזמנם דוקא.

אה"ק תובב"א, לבד אשר אנ"ש בשם מעולם היו רוצים בהנוגע להתקשרות לרבותינו 
הקדושים, לא להשתמש במעלתם להיותם יושבי אה"ק, ורצו להיות מקושרים בכל 

הפרטים וכן בענין ה"מעמד".

וביחוד בשנים האחרונות אשר הרבה באו לאה"ק לא בדרך שהיו באים רבות בשנים 
קודם לאה"ק להנות מזיו השכינה בלבד וכמו שמספרים על החסיד המפורסם ר' אלי' 
יוסף נ"ע שאמר בבואו מאה"ק לחו"ל לאדמו"ר הצמח צדק "איך וייס ניט וי לערנט 
איר דא אין חו"ל תורה אור" וע"כ הנני פונה בזה לכבודו כאחד הידידים המקושרים 
וביחוד  המעמד  בענין  תעמולה  ולעשות  אנ"ש  את  לעורר  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק 
המושבות  והן בשארי  תובב"א  בירושלים  הן  על ההתרפאות  להדרוש  בהנוגע עתה 
והשי"ת ירים קרן אנ"ש בתוך קרן כלל אחב"י ויגאלם עם ארה"ק בגאו"ש בקרוב 

בגו"ר.

יחזקאל פייגין

ז'

לעורר אצל אנ"ש ואפילו התמימים אודות "מעמד"
מכתב שקיבל ר׳ אברהם פאריז מידידו וקרובו, מזכירו של הרבי, הרב יחזקאל 
פייגין ששהה באותה העת יחד עם הרבי באטוואצק שבפולין. וכך הוא כותב:

״ימים אלו קיבלתי מכתב מזוגתך תחי׳ ממצבה והשיב לה כ״ק אדמו״ר שליט״א 
ברכתו..

״ועתה הנני חושב אשר הגם כי הנך מאלו שאין צריכים להתעוררות על ענינים 
כאלו, בכל זה לא למותר הוא . . בטח הנסיעות והטלטולים ממקום למקום הנה עניני 
נסיעתך  וכמו״כ בטח הנה  פנימית,  כונה  בזה  יש  ובודאי  הטבע הם רק לבוש לבד, 
במקום החדש הנה מאיר אצלך האמונה בגלוי אשר לא בשביל להשיג איזה גמ״ח או 
איזה עסק בלבד הביאך ההשגחה העליונה הנה, ולא תקצר יד ה׳ להושיעך במקומך, 

ורק הי׳ זה כסות עיניים שתרצה לנסוע לשם.

"והנה בין הכוונות הפנימיות בנסיעתך אחשוב אחת מהם אשר בלי ספק כדאית 
בכלל  ראשית  הדברים;  בשני  והוא  המעמד,  בענין  הרבה  לסייע  שתוכל  והוא  היא. 
להרחיב החושים מעט אצל אנ״ש )והתמימים אפילו( אודות ענין המעמד. אתה הנה 
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הי׳ לך החוש הפנימי בענין זה ... וכן הרי הראית בהנהגתך בעצמך. ובאמת לפעול על 
הזולת הוא דוקא לא בהרגש בלבד רק בפועל ממש, וממילא, אתרי כי קיימת בפועל 

בהנהגתך בעת עזרך השם )יעזרך השם גם על להבא( תוכל לפעול עליהם . .

אמנם בכלל בני אמעריקע בענין זה מצומצמים בהשגתם על ענין המעמד, וביחוד 
הבעלי בתים, וע׳׳כ צריכים השפעה עליהם ביותר בשני הדברים הן בכלל להרחיב 
החושים ועיקר גדול בקביעות ענין המעמד שיהי׳ מסודר מעמד חדשי ברשימה מסודרה 

. . והנני חושב אשר אתה תוכל בענינים אלו להשפיע עליהם כראוי בעזה״י... ״

ח'

החובות פועלים על בריאות הרבי עד ששכב בערש דווי
מכתב מזקני החסידים בתקופת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ לזקן 

החסידים הרב אליעזרוב מירושלים, המכתב נכתב בשם "ועד להחזקת מעמד 
בית חיינו שליט"א"

כבוד ידידנו הרה"ג הרה"ח עסקן צבורי לש"ש אחד המיוחד מישישי חב"ד משכיל 
לייב  יהודא  שלמה  מוה"ר  אי"א  וו"ח  הרבנים  זקן  תרשישים  גזע  חו"ב  טוב  ע"ד 

שליט"א אליעזראאוו

שלום וברכה!

"אחד היסודות החזקים שהי' מושרש ומקובל בעדת החסידים מיום הוסדם ומדור 
דור, הוא ענין ה"מעמד" עבור רבותינו הקדושים. כל איש ואיש ממשפחת החסידים 
בלא להתחשב ע"ד מצבו, הפרטי, ידע מימים ימימה חוב קבוע בנפשו להיות נמנה 
ממחזיקי הוצאת בית חיינו רבותינו הקדושים בתמיכה הגונה יותר מכפי ערכו בידעם 
את חובתם הקדושה והמצווה הגדולה הכרוכה בזה לקיים מאמר חז"ל "גדלהו משל 
אחיו", ובזה השתדלו בכל האופנים לרומם ולפאר את בית חיינו רבותינו הקדושים 

להיות להם לשם ולתפארת.

החסידים הראשונים היו יודעים להעריך את יוקר קדושת מעלת "מעמד בית חיינו" 
ונוכחו לדעת במוחש את הטוב והאושר בגשמיות וברוחניות הספון וטמון בזה לכל 
הנוטלים חלק בראש במצוה רבה ונשאה הלזו, וכנודע אשר לזאת נקרא בשם "מעמד", 
מפני שמעמיד את הנותן בקרן אורה זו תורה, ופותח לו הצנור של השפעה מרובה ורוב 

טוב בגשמיות וברוחניות.

כל אחד ואחד מאנ"ש ידע והרגיש אשר פתיל ההתקשרות שלו אל הרבי הוא ע"י ענין 
"המעמד של בית חיינו". כידוע אשר כל ענין רוחני מוכרח הוא לדבר הגשמי הנאחז 
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רוחניות מופשטה  כולו  הוא  פנימיות של החסידים אל הרבי אשר  וההתקשרות  בו. 
מגשם, הנה גם זה מוכרח לדבר הנאחז והוא ענין "המעמד", וכן ראינו במוחש אשר 
גם החסידים היותר פשוטים במדע, הנה ע"י השתדלותם הגדולה ונתינתם הרבה בדבר 
וגם  והצליחו בעלוי רב שלא לפי ערך ברוחניות  החזקת "בית הרבי", המה נתעלו 

בגשמיות.

המורם מכל הנ"ל הוא אשר כל איש ואיש אשר אנ"ש יכונה עליו למסור עצמו בכל 
נפשו ומאודו להיות עושה ומעשה בדבר "מעמד בית חיינו שליט"א", לא לבד למלאות 
החסרון כי אם גם לגדלו ולפארו במדה גדולה וגדושה בכל האופנים והענינים היותר 

מועילים.

אבל מה אנו רואים עתה, המעמד נחלש בשנים האחרונות, וממילא החובות נתרבו 
ועלו למעלה ראש ביתר שאת. ובפרט מסבת היוקר אשר יאמיר מיום ליום, ועוד לזאת 
גדולות  הוצאות  הדרושים  ענינים  הרבה  נתוספו  בעולם,  והמהפכה  הפרעות  מסבת 
ונוראות ביותר, המוטלים על כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א למלאותם, כדרכו בקודש 
אשר כל ענין כללי ופרטי בהנוגע לאיש יהודי איזה שיהיה הרי זה נוגע בפנימיות 
נפשו ממש, ואיננו מתחשב עם מצבו הפרטי הדחוק ולוה גמ"ח בכל האפשרות בכדי 
למלאות דרישתם. וכל זה פעל חלישות גדולה בבריאותו החלוש עד שנחלה במחלה 
גדולה שהיה מושכב בערש דוי וביסורים גדולים יותר מג' שבועות ל"ע, והפרופסורים 
והקימו  ועל כלל ישראל  ולילה עד שריחם ה"י עלינו אנ"ש  יומם  לא משו ממטתו 

ממטתו.

השי"ת  שירחם  לרחמים  וצריך  ביותר  בבריאותו  חלוש  הוא  עדיין  הוא  כעת  וגם 
כמו  עבודתו  ממשיך  הוא  לא-ל  תהלה  אבל  אולם.  בריא  שיהיה  ויאמצהו  שיחזקהו 
מקודם בהרבצת תורה ויראת שמים. ומובן אשר כל זה עלה להוצאה מרובה בסכומים 
גדולים ביותר, כמובן אשר כסף לא נחשב כלום בשביל טובת בריא]ו[ת כ"ק שליט"א, 
זה פועל הרבה על בריאות כ"ק  וכל  וממילא החובות נתרבו ביותר שלא לפי ערך 

שליט"א החלוש.

ידידנו  לכל  אמיתיים  ובדברי התעוררות  לבבית  בבקשה  פונים  הננו  כן  על  אשר 
את  אנו  ממלאים  אם  עצמנו  לבין  בינינו  בנפשנו  צדק  חשבון  לעשות  שיחיו  אנ"ש 
חובתנו בתפקידנו לבית חיינו שליט"א. בעת כזאת אשר היוקר יאמיר וכל אחד ואחד 
הלא להוצאותיו הפרטיות היא עשרת מונים מלפנים האם מתנהג עם ה"מעמד" גם 

כן כן?

אמנם אשר עבר אין. התבוננו נא על המצב האיום השורר בבית חיינו שליט"א אשר 
ונרגש בכל הענינים, התעוררו בהרגש חסידותי ובקשר ההתקשרות  המחסור נראה 
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"מעמד  לקרן  הגונים  סכומים  תיכף  נא  ושלחו  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  אל  שלכם 
בית חיינו" שליט"א, בכדי לסלק מעליו את החובות ליתן מרגוע לנפשו. היו עושים 
רבנו שליט"א", הארכנו קצת,  "בית  וגזע אנ"ש לטובת החזקת  בין אנ"ש  ומעשים 
כי במקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, וזכות הגדול והקדוש הלזה יגן ויאהיל 
עליכם ועלינו להתברך בברכה כפולה בבני חיי ומזונא רויחא, ונזכה כולנו יחד – עם 
נשיאנו כ"ק אדמו"ר שליט"א בראש – לראות את פני משיח צדקנו בקרוב במהרה 

בב"א, לאלתר לתשובה ולאלתר לגאולה.

נאם הרב מ. דובער ריבקין ונאם הרב אלי' סימפסאן ונאם הרב ישראל 

דזשייקאבסאן ונאם הרב שלמה אהרן קאזרנובסקי ונאם הרב דובער חסקינד". 

מכתבי התקשרות
אוסף קטעי מכתבים נבחרים שכתב ר' יחזקאל פייגין לר' ישראל ג'ייקובסון 

הגדושים ומלאים בעניני "התקשרות" ובפרט "מעמד"

מעמד זה הראש ותומכי תמימים זהו הלב
ב"ה, י' אדר שני, תרצ"ה. ווארשא.

שלום וברכה!

. . התבונן בזה הרעש ה"משולח" הפשוט היה לוקח לעבודתו עשר פעמים כך, ואת 
עבודתו הוא עושה בהתמסרות כל השנים. אם כך יש להתחשב בו, רק את התוקף 
שלו אפשר להסביר בשני אופנים: או כפי האמת שמרגיש שבכלל ענין המעמד יש לו 
דין קדימה. היות ותומכי תמימים הוא תומכי תמימים כשהרבי נמצא, ואחרת לא יכול 
להיות תומכי תמימים. תומכי תמימים הוא אצלנו ענין נפשי, אבל הוא כמו ראש ולב, 
אשר שניהם הם אברים שהנשמה תלוי' בהם, אבל בראשונה הוא הראש ואח"כ הלב. 

א]י[ני יודע איך האמונה אצל אחרים, אצלי זה כך שהרבי עצמו עומד למעלה מכל 
נטי' ופני'. ועוד ברוסיא בלינינגרד אמר לי: "מעמד איז די קאפ, תומכי תמימים איז די 
הארץ, דער סדר איז קאפ, הארץ" ]"מעמד זה הראש, תומכי תמימים זה הלב. הסדר 
הוא ראש, לב"[. וע"כ אין לתמוה על הרר"י. אבל אפילו אם לא נרצה "להגביהו" כל 
כך, אזי גם בפשטות החוש של בן אדם הוא שמה שהוא עושה הוא רוצה שיהיה ניכר 
מה שפעל בזה. וביחוד בזמן ההוה אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א במצב בריאותו הוא 

במצב אשר אינני רוצה להזכיר על שפתיי.

חושב הנני ברור אשר כל השתדלותו בזה הוא בשביל זה, היות שאם הרבי לא בריא 
ולפי דברי הרופאים אפשר לעזור בעזה"י, ובגלל כסף יכול הדבר להיפסק ח"ו, האם 
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אפשר לחשוד במישהו מתוכנו שהוא לא מתכוין באמת?!. אתה בעצמך הנך כן אשר 
הסכמת להתעסק וכו', ורק להיות כי מתומכי תמימים פונים אליך במכתבים, וע"כ 

הנך מרגיש יותר המצב בתו"ת.

אין פלא עליהם כי רבות בשנים לא ראו את הרבי
כ"ד חשון תרצ"ט: "באמת אין פלא עליהם כי זה רבות בשנים שלא ראו את כ"ק 
וערט מען קאלט, אבל בהיות על אתר יודעים בדרך ידיעת המציאות עכ"פ עד כמה 
יקר הזמן אצל כ"ק, אשר לבד כי פועל זה על בריאותו, הנה פשוט חס הרגע שצריך 
לחשוב בענינים אלו אשר בהכרח לפרקים קרובים עליו לחשוב חשבונות ולא חשבונות 

"הנני ממלא ידו" 
ר'  את  רשמי  במינוי  ממנה  בו  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בכתי"ק  מכתב 
חאטשע פייגין להיות ממונה על איסוף וגביית דמי מעמד )נדפס באג"ק כ"ק 

אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ב ע' נג(.

"ידידי הכי נעלה הרב וו"ח אי"א מוהר"ר יחזקאל שי' שלום וברכה!

 בזה הנני ממלא ידיו לבוא בכתובים עם ידידנו אנ"ש שי' בכל אתר ואתר 
המתענינים לדעת ממצבנו הפרטי וחפצים לסדר בעזרתו ית' את דבר המעמד 

קבוע  מעמד  הראוי  בסדרו 
ומסודר.

 כן הנני ממלא ידו לחתום 
שילוחי  כל  על  הקבלות 
הנשלחים  המעמד  סכומי 
ולברך  שמי  על  ומתקבלים 
והמעשים, בשם  את העושים 
רבותינו  אבותי  כ"ק  הוד 
זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  הק' 
ובשמי אשר בגלל הדבר הזה 
יברך השי"ת אותם ואת ביתם 
ואת זרעם ואת זרע זרעם יחיו 
בהשפעת חיים וברכה מרובה 
ויאהיל  וברוחניות  בגשמיות 

עליהם אור זכות קדש הקדשים מנפש ועד בשר. ידידו הדו"ש ומברכו".
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ממה שיש רק מהחסר.

וזה לא כבר עלה לי לשמוע כשנכנסתי לשאול אודות אחד שבקש ליכנס ליחידות 
)כמובן אשר לא הי' זה על יחידות רוחניות, ואמר לי כ"ק בספור המעשה אבל הבכן 
הי' כן בסיום דבריו( דו וייסט ניט ואס פאר ַא היזק דו טוסט מיר דעם ואס דו נעמסט 
בא מיר צו דעם זמן, המדובר הי' אדות עשרה מינוטין או רבע שעה, וממילא תבין עד 
כמה שנוגע כשמדבר לפרקים פשוט דבר החובות וסידורים והעיקר שמצד ההלבשה 
בגשמיות הרי זה נוגע, והדבור אי' איפא למשל להשיג גמ"ח וע"כ נחוץ ביותר סידור 

ענין המעמד בעזה"י".

לאגור שארית כוחות לאסוף נדוניה לנישואי בת הרבי
כ"א  זה,  זהו תוכן מטרתי במכתבי  והנה אחכ"ז, לא   .  . א' דר"ח חשוון תרפ"ט: 
על של עתה באתי. בטח לא נעלם ממך אודות השידוך של בת כ"ק מוסיא תי', כמה 

הרפתקאות עברו עד שנגמר לפועל.

והנה הוחלט והוקבע שתהי' החתונה אי"ה למז"ט בשעטומ"צ בחדש כסלו הבע"ל 
כפי הנ"ל מובן לך שאין עדיין התחלה מהנצרך, וכן גם הלא נצרך לנדוני', לבד עצם 
הענין, איך אפשר ולמה יהיה כן, שכ"ק יגרע מבע"ב פשוטים ח"ו שלא יתן נדוני' 
אין  בנפש,  מוכרח הדבר  זה  בענין  כל מה שעבר  הנה מצד  גדול.  לכה"פ סכום לא 
להאריך בכתב, הרמד"ר ]=הרב משה דובער ריבקין[ יודע ומבין פרטי הדברים. וכן 

ההוצאות הדרושות וההכנות כו'.

ואשר ע"כ הלא עלינו החובה להביא לידי פועל הנדרש ולאחר כל היגרעות שנדחוק 

"הצלצול במכתבי העיתון שופך את דמי ממש" 
בא' השנים כשההכנסות למעמד היו מאוד קטנות, והרבי הריי"צ הי' חלוש 
מאד בבריאותו והי' נצרך לשהות בסאנאטאריום וההוצאות היו גדולות, הוכרחו 
נצרכים לסכומים  וכי  בריאותו של הרבי  בעיתונים בארה"ב על מצב  לפרסם 

גדולים, כמובן לא הי' ברירה אחרת על אף אי הנעימות שבדבר. 

במכתב מאותה תקופה כותב ר' חאטשע: "הכתיבה והצלצול במכתבי העיתון 
גרם לי שפיכת דמים ביני לבין עצמי".

ובמכתב אחר: "ובאמת גם לי מעיק ביותר בקראי באחד העתונים ירחון הפרדס 
בענין זה הי' לי ביני לבין עצמי שפיכות דמים ממש".
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)מיר ועלן אן קועצין( על אנ"ש דרוסי' ופולין תוכל לשער כמה יהי', וממילא מובן 
שסוף כל סוף צריך להשיג הנדרש במדינתכם. ואם כי כעת נעשה מעין התפרדות כו', 
אין צריך להביט בזה על פוליטיק, כ"א להתדבר יחד ושיהי' נעשה במשך זמן קצר, 
סכום הגון של איזה אלפים שקלים ושיושלחו תיכף טעליעגראפנא, כי הלא אין לחכות 

על ימים האחרונים בפועל.

ואל תחשוב שהנני כותב ומשער היאות כבר יצא בזה הפעם כ"ק מגדרו, ודבר עמי 
מזה ונצ]ט[ויתי לכתוב לכם להשתדל בזה. מובן שבעצמכם תבינו על אתר איך להוציא 
הדבר לפועל. כפי הצעתי ראש וראשונה צריכים תיכף לצאת במכתב לכל התמימים 

הידועים שכולם יחגרו שארית הכחות בפעם הזה פשוט בעצמם בנתינות ממשיות.

שהתמימים יכירו שזה לא צדקה אלא ענין עצמי
ב"ה, א' סיון, ר"ח, תרצ"ג. ריגא: ואינני רואה עצה אחרת, כ"א אשר בראש וראשונה 
יכירו התמימים בעצמם, אשר הענין של "מעמד" כ"ק, אין זה ענין של צדקה, נדבה, 
כ"א הוא עצמי מחויב. כמו שמחויב אצל כל אחד הוצאות ביתו מידי שבוע בשבוע, 
או מידי חדש בחדשו, אשר סוף כל סוף עוזר ה' לכ"א על הוצאותיו המוכרחות, ברב 

או במעט.

)כפי ערך הנה מעט התמימים ויחידי אנ"ש הנמצאים פה, נעשה אצלם כן באמת, 
אבל מעטים המה(.

והעיקר מסירה  ידוע,  זמן  יתן  כל אשר  הנה  בנפש, ממילא  כזאת  קביעות  ואחרי 
דוקא  כי   - והכל העיקר בתשלום חדשי  אנ"ש,  ומגזע  בזה מאנ"ש  להרבות  ונתינה 

באופן כזה יכול להיות סדר מסודר. ואחרי הכל הנה אפשרי הדבר.

לא אדבר אודות גדולות ונפלאות של הרחבה והתפשטות, אבל המוכרח לפי ענינו.

עבדי הם שטר שעבודי קודם
כ"ח כסלו תרצ"א: "האמת הוא אשר יש לך הרבה דברים להתעסק בהם אבל אמור 
נא לי ידידי איזה דבר קדם אצלינו מענין המעמד. ואומר אני בזה עלינו כמו שפירש"י 
ז"ל ע"פ עבדיי הם שטר שעבודי קודם. והנה בשום לבך לאמיתת דבריי הנאמרים בלי 
שום פניות גם בלא פניות רוחניות של ענין המעמד. אף כי עבודתי בזה אבל מותר לי 

לדבר לפרקים דיבורים פנימיים כראוי לחברי..".
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 "מעמד" של "ימות המשיח"

קרן המליון
ראיון שהעניק הרב רמי אנטיאן ע"ה מייסד קרן המיליון - הקרן למימון פעולות 

הקשורות לפרסום והתעוררות על "בשורת הגאולה" בעולם

 • 

השני,  העולמי״  משיח  ״קונגרס  ערב 
ניתן לציין מלאת שנה לפעילות של ״קרן 
את  לסכם  ניתן  לדעתך  כיצד  המליון״. 

השנה הזאת?

לומר  יכול  אני  אחרי,  שנה  היום,   -
עוצמת  מול  נפעם  עמדתי  כי  בבירור 
מוטי  ר׳  האישי,  ידידי  כאשר  הפעילות. 
- לא שערנו  גל, הגה את רעיון ה״קרן״ 

באלו מימדי ענק מדובר.

כיום, ניתן להצביע ולומר כי באמצעות 
שוב  להעלות  הצלחנו  המליון"  ״קרן 
בכל  הגאולה  בשורת  את  רבה  בעוצמה 
רחבי תבל, מדובר במאות ואלפי שלוחים. 
הודות  אשר  ופעילים  חב״ד  בתי  מנהלי 
ליוזמתם הביאו את בשורת הגאולה בכל 

מקום בצורה מעוררת התפעלות.

העובדות - מוכיחות! ״קרן המליון תומך 
באופן קבוע מידי חודש בלמעלה מ- 400 
)!( מוסדות וארגונים העוסקים ללא הרף 

בהפצת בשורת הגאולה והגואל.

הוראותו  כהתגשמות  בכך  רואה  אני 
״קער  שליט״א  המשיח  מלך  הרבי  של 
בדו״חות  קצר  מעיון  היינט!״.  וועלט  א 
הוועדה  שולחן  אל  בקביעות  המגיעים 
— רואים בבירור כי לא נותר תחום אחד 

שלא נוצל לפרסום בשורה הגאולה. המצב 
כיום הוא - שהעולם כולו זועק גאולה!

ביוזמות  נתקלת  בודאי  הקרן,  כיו״ר 
אי  לפרט  תוכל  האם  ומיוחדות.  מקוריות 
ניתן  ואשר  לציון,  הראויות  יוזמות  אלו 
להעתיק את הרעיון גם למקומות נוספים?

מהיכן  יודע  שאינני  היא  האמת   -
ורעיונות  יוזמות  של  'מבול'  להתחיל. 
מציפים את משרדי הקרן מידי יום, ואנו 
אחד  לכל  להעניק  משתדלים  מצידנו 
בהיקף  הפעולה  לביצוע  מירבית  תמיכה 

רחב ובהצלחה.

רק בתחום ההוצאה לאור אנו תומכים 
העוסקים  מכונים   )!( מ-20  בלמעלה 
מגוון  הסברה  חומר  בהפקת  בקביעות 

להפצת בשורת הגאולה.

בנוסף, לזכות ״קרן המליון״ ניתן לזקוף 
גם את שידורי הפרסום בתחנות הכבלים 
בשעה  פעמיים  הברית.  ארצות  ברחבי 
צופים לא פחות מ-12 מליון איש)!( בדקת 
 - הרבי  ועל  הגאולה  על  מיוחדת  פרסום 

המשיח.

תחום  כל  מקיפים  הפעולות  למעשה, 
משיח,  ירידי  ענק,  מכינוסי   - אפשרי 
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שיעורים וספריות בעניני גאולה ומשיח, 
שלטי חוצות, מוצרי פרסום שונים, ובעצם 

- מה לא״.

ניתן גם להצביע על ההצלחה באמצעות 
כתוצאה  שפורסמו  הכתבות   )!( מאות 
מאות פעולות. לכולם ברור, כי הפעם לא 
ניתן להתעלם ממימדי התופעה ההולכת 

וגוברת מיום ליום.

אחת  לא  הצליח  גם  המליון״  ״קרן 
בשל  לעיתים,  שכן,  נרדמים״.  ״לעורר 
יוזמים פעולות  העול הכספי הכבד - לא 
כבר  כעת,  בנושא.  במרץ  עוסקים  ולא 
שהחלו  שלוחים  מאות  להצטרף  הספיקו 
בשורתו  את  בגלוי  ולפרסם  לפעול  שוב 
״קרן  שליט''א.  המשיח  מלך  הרבי  של 
 - והם  הסיוע,  את  העניק  רק  המליון׳ 

התעוררו מחדש!

כולנו  נשתתף  מספר  ימים  בעוד 
אז,  השני.  העולמי״  משיח  ב״קונגרס 
נוכל לראות מאות מוצרי פרסום מקוריים 
שהופקו לאחרונה, והביאו להעלאת נושא 
הגאולה על סדר היום הציבורי. היש לך 

הצלחה גדולה מזו?

חובה  לעצמי  רואה  אני  זו  בהזדמנות 
של  הוועדה  חברי  את  לציין  קדושה 
היינו  לא  ״קרן המליון״, אשר בלעדיהם 
מגיעים להצלחה מרשימה שכזו. ראשית, 
ידידי האישי ר׳ מוטי גל, שהינו גם שותף 
ר'  ואיתו-עימו  ב״קרן,  בממונו  אישית 
להפצת  לאות  ללא  הפועל  הנדל,  מענדי 
ובמקביל,  העולם.  בכל  הגאולה  בשורת 
חברי הוועדה בארץ הקודש: היו״ר, הרב 
זמרוני ציק; הרב יוסף יצחק ווילישאנסקי; 

הלפרין  ישראל  הרב  נחשון;  דוד  הרב 
והרב שלום דובער וולפא. כולם יבואו על 

הברכה.

שייערך  הקונגרס  את  הזכרת  כדבריך, 
החשיבות  מהי  לדעת  מעניין  אלו.  בימים 

שהנך מייחס לקונגרס?

החשיבות  מהי  לבחון  עלינו  אני?!   -
מייחס  שליט״א  המשיח  מלך  שהרבי 
כי  ספק  לי  אין  מבחינתי,  לקונגרס! 
לקונגרס חשיבות עליונה לאיחוד הכוחות 
וליצירת שיתוף פעולה הדדי בין השלוחים 

והפעילים מכל רחבי תבל.

המליון״,  ״קרן  של  הראיה  מזווית  גם 
שכזה.  לקונגרס  רב  משקל  מוענק 
״פרי  לראשונה  נציג  הפעם  בקונגרס 
במהלך  שנעשו  מהפעולות  ביכורים״ 
 - מתמיד  יותר  הפעם,  האחרונה.  השנה 

חייבים לבוא לקונגרס:

כל זאת במיוחד לאור העובדה כי כאשר 
העוסקים  פעילים  מאות  יחד  מתאספים 
במסירות מידי יום להפצת בשורת הגאולה

על  להכריז  יותר  מתאים  זמן  אין 
אולם,  וכדו',  חדשות  פעולות  התחלת 
העיקר - כל אלו הינם)כדברי הרבי מלך 
המשיח שליט׳׳א( ״להבל ולריק״, כל עוד 
זכינו לגאולה בפשטות! דווקא כעת,  לא 
כשנוכחים בעוצמת הפעילות, אנו חייבים 
כבר  רוצים  גלות״!  ״דאלאי  כי  לזעוק 
שליט׳׳א  המשיח  מלך  הרבי  את  לראות 

בעיני בשר, בא לגאלינו תיכף ומיד!

)מתוך 'בית משיח' גליון מס' 141 -ראיון 

לקראת ''קונגרס משיח העולמי השני״ - תשנ"ו(
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בכלל ענין המעמד יש לו דין 
קדימה. היות ותומכי תמימים 
הוא תומכי תמימים כשהרבי 
נמצא, ואחרת לא יכול להיות 

תומכי תמימים. תומכי תמימים 
הוא אצלנו ענין נפשי, אבל הוא 
כמו ראש ולב, אשר שניהם הם 
אברים שהנשמה תלוי' בהם, 
אבל בראשונה הוא הראש 

ואח"כ הלב

"

• 
 לזכות

 הוד כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

•
 לזכות

הת' ישראל זלמן בן חייה פייגא שיחי' 
קולין

לרגל הבר מצוה – כ"ג טבת 
 ה'תשע"ח

יה"ר שיגדל לחסיד ירא שמים ולמדן 
מקושר בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר 

 מה"מ שליט"א
הוקדש ע"י אביו הרב אלכסנדר 

שיחי'
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 לזכות

הרך הנולד מנחם מענדל בן ברכה 
נעמי שיחי' 

בר זוהר
לרגל יום הולדתו – י"ד טבת 

 ה'תשע"ח
 יה"ר שיגדל לחסיד ירא שמים 
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