
שלום לכולם, שלום לכל הילדים, שלום לכל עם 

ישראל, לי קוראים מוישי, ואני רציתי לספר 

 לכם מה שקרא לי היום.

אני מאד אוהב את הרבי, אני לומד יום כל 

תניא, וליקוטי שיחות ואגרות קודש, ומאד 

אוהב את הרבי, ורציתי שהרבי יתגלה אלי, כי 

א  ו ה ש י  ר ח א י  ת ד ל ו נ

נפטר, ורציתי לראות את 

הרבי ממש, ונתתי הרבה 

 , ד ס ח י  ת י ש ע ו ה  ק ד צ

ואהבת ישראל, והדלקתי 

נר לעילוי נשמת  הרבי, והנה פתאום אני 

 הלכתי לישון וחלמתי.

שמעתי ככה, קול שופר, והיה שם בית מקדש 

גדול, בית מקדש של אש, וראיתי הבית 

מקדש, ונכסנתי ככה פנימה,  התחלתי לטייל 

בבית המקדש, ראיתי שם המון יהודים, והבנתי 

שהמשיח הגיע, אז הסתלכתי בפנים ל

]תוך ה[בית המקדש, ראיתי שמה יש 

שם, מזבח גדול עם אש גדולה,  ונחשו מי 

הרבי!    –היה שמה? על המזבח מקריב קורבן  

והרבי, הקריב את ה... מה 

הוא הקריב? היה שם פאה, 

אלפי פאות, ערימה גדולה 

ף  ר ש י  ב ר ה ו  , ת ו א פ ל  ש

אותם,  זה היה הפאות שכל 

עם ישראל הוריד, ובפרט הפאות שנשי חבד 

הורידו ושרפו אותם אז הרבי שרף אותם  

בשמים קרבן לכבוד ה' יתברך, ואז התקרבתי 

אליו והוא סימן לי ככה בשקט עם היד לבוא, 

נכנסו להיכל גדול עם מלא מלא צדיקים, וגם 

רבי שמעון היה שם, ועוד מלא צדיקים, ואז  

הוא ישב בכסא גדול ומכובד, בראש השולחן, 

מצד ימין היה  האדמור הזקן )בעל התניא(, 

 מצד שמאל הצמח צדק.

א תורת אמת על התניא, “ר הזקן זיע“ב"ה הילד זכה לשמוע מפי אדמו
ע, והעתקנו דבריו מילה במילה לתועלת חסידי כ"ק “ומסר גדול מהרבי זי

אדמו"ר זי"ע, הצמאים לדברי אלקים חיים, וגדולים צדיקים במיתתם יותר 
מבחייהם, וכמו שהנביא אומר שיהיה לפני הגאולה חלומות אמיתיים, 

 וככתוב: ונבאו בניכם ובנותיכם בחוריכם חזיונות יראו.

 חזיון הילד
י, “ילד הפלא, התמים מוישי נ

מצעירי חבד זכה לגילוי מהרבי 
 מליובאוויטש זי"ע 

 ומגלה לו סודות נפלאים

 ת“בעזהי

אתם מאמינים?  אנחנו 

 6בימות המשיח, ילד בן 

וחצי יודע כל סודות 

התורה! כמו שהיה לפני 

שנה בירושלים, ילד בן  66

וחצי, שידע כל התורה  6

 בעל פה. 

יצא לאור לכבוד 

יומא דהילולא של 

ר הזקן “ק אדמו“כ

 א “בעל התניא זיע

 כד טבת תשעח

 ותפרסמו העלון הזה.“ פסוקים 21 -החלום עם הרבי ”חפשו: 



והיה שם הגבאי  ומזג להם 

השתיה ]משקה[ והרבי לא 

רצה שימזוג לו, כולם אמרו 

לחיים לחיים,  אבל  הרבי 

נשאר ככה בראש השולחן, 

והיה מאד מאד עצוב, 

הוא בכה בדמעות גדולות לתוך המשקה, עד שהכוס 

של המשקה היה מלא בדמעות רותחות, וזה נשפך גם 

על השולחן, ואמר לי בקול  גדול ובזעקה, תדע לך 

שהאדם צריך להזהר מאד שלא יהיה כופר, יש י"ג 

עיקרים, אני מאמין באמונה שלמה בבורא עולם, שהבורא 

יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הבוראים, והוא לבדו 

עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, וככה הוא הגיע עד אני 

מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, והוא אמר לי, כל 

אחד צריך להביא את המשיח, אז, אז, משיח לא יכול להגיע 

רק בגלל הפאה, ותאמר בשמי שכמעט אין חסיד אחד שראוי 

לביאת המשיח, זה בנגלה ובנסתר, להודיע את צערי ובושתי 

וכלימתי לפני עדת ישראל הרבנים הכנסת הגדולה ופני 

השכינה, וראשי ישיבות, ואדמורי"ם וראשי כוללים, והתיקון 

לזה הוא שתרד למטה, ותודיע בשמי שראוי להתנהג 

בחסידות אמיתית, ולא להיות שוטה כלל, שאין נקרא שוטה 

אלא מי שאינו שומע בקול רבותיו, רבותינו 

 .נשיאינו.... ובכה מאד ולא יכל להמשיך לדבר.

פתח האדמור הזקן )היה שם האדמור הזקן(, והוא 

אמר ככה: זיסע קינדער, ילד צדיק שלי,  אני רוצה 

שתודיע את זה ברבים, בכל דרך שהיא, ויפוצו 

מעיינותיך חוצה, שהדרך האמיתי הוא להיות האור 

המקיף הקדוש של הטיכל, מטפחת, שמקיף את 

האשה באור קדוש ועליון, שאין מלאכי מעלה 

יכולים להסתכל, וכהאשה תגיע לשמים היא תראה 

את כל זה, ותאיר כקרני שמש בצהרים, לכל זה 

כיון הרבי, כי רצה שילכו עם מטפחת, אבל הוא ראה שזה 

לא הולך לו,  ולא שומעים בקולו, ולכן כמו אליהו הנביא, 

אבל עכשיו שהפאה היא עבודה    הוא עשה הוראת שעה, 

זרה, אין שום היתר בעולם ללבוש את זה, ומי שלובשת פאה 

היא מוקפת חושך עצום, ומונע מאיתה ומשפחתה בני חיי 

ומזוני רוויחי, וסימן שהחלום אמת, אמר בעל התניא, אני 

כבר מגלה מה הולך לקרות. כשאתה תתעורר, אז 

תגיד את זה לכולם, ויקליטו את זה , ויפרסמו את 

זה בכל העולם, אז יהיו צדיקים שיאמינו ]לגילוי 

הזה[, אבל יהיו כמה אפיקרוסים, רק כמה, קצת 

לא הרבה, אפיקרוסים, שלא יאמינו, וזה אזהרה 

אחרונה לפני... )אני לא רוצה להמשיך מה שהוא 

הוא ]ש[גילה לי גילה הרבה   -אמר(,  והסימן  

 סודות גדולים.

הרבי  נתן לי לשתות מהמשקה של 

הדמעות,  וברגע הזה קיבלתי את כל 

תורת הרבי, וכל תורת  התניא, ונהייתי 

מאד מאד, מאד מאד בעל השגה,  זה 

היה אחד מהסודות שהוא גילה לי, 

אומרים, אני אמרתי, שתניא, זה תורה 

שבכתב של החסידות, אז בעל הטורים 

 תאמר שהתורה מתחילה באמת, בראשי

, אז לכן אמת סופי תיבות    ם אלקי   א בר 

כשכתבתי את התניא דקדקתי בכל מילה ומילה ובכל אות 

ותו. זה ראשי תיבות א  שביעין מ  ניא ת  ואות, התניא מתחיל 

. לא רק סופי תיבות אמת כמו בראשית ברא אלקים. אמת

אלא ראשי תיבות אמת, עכשיו אגלה לכם עוד סוד, משביעין 

ה  ז ה  מ  , ע ש ר ה  י ה ת ל  א ו ק  י ד צ ה  י ה ת ו  ת ו ? רשע  א

, למה? כי האשה שהולכת בשייטל ירא שייטל  בגימטריא 

היא לא יראת שמים, אלא יראת שייטל, היא מפחדת 

שהשייטל ]שלה[ לא מספיק 

 ....יפה

הוא ,  אגלה לכם עוד סוד 

סוד התניא    אמר לי ככה, 

)הסוד של התניא( מה זה 

שזה הסוד  ? סוד התניא 

 , א י נ ת ה ל  ש

עם הכולל,  וזה ,  מטפחת   בגימטריא 

למה? כי התחלתי את הסוד של התניא,  

התניא: משביעין אותו תהיה צדיק ואל תהיה 

)הילד  רשע, אז איך מי שלובשת מטפחת 

שייטל, פאה( ובעלה והילדים   –התבלבל הכוונה  

הם ההפך מצדיקים, אם יש עבודה זרה בבית! 

וממש בית עבודה זרה! זה הכוונה כשכתבתי 

אל  ו ק  י ד צ ה  י תה

והם   תהיה רשע, 

ה  ב ר ה י  ל ו  ל י ג

סודות גדולות, חלק 

הוא אמר לי שאני 

לא אגלה עד ביאת 

המשיח, שאז תורה 

 חדשה מאיתי תצא.



ואז הרבי התחיל לדבר, ואמר 

ת  א ה  א ו ר ה  ת א  , ם ו צ ע י  כ ב ב

הדמעות שלי?  אתה רואה את 

הפנים האדומות שלי? אתה רואה 

את הכאב לב שלי, אני לא רוצה 

שאף אחד יקרא לעצמו חסיד חב"ד 

אם הוא לא שומע בקולי ללכת במטפחת, אני  לא מוחל לו, 

חב"ד זה לא עבודה זרה. ומי שהולכת עם מטפחת כאילו 

קיימה כל תרי"ג מצוות. והקמתי במיוחד לימוד הרמב"ם,  

שזה המצווה הראשונה להאמין בה', וזה היסודות, וצדיק 

באמונתו יחיה, ואז הרבי ציווה והמזכיר הביא לו דף עם 

. והתחיל   לכתוב ]נראה   21הדמעות וכתוב שמה   ..

 21עם הדמעות במקום דיו, הערת המעתיק[    -שהכוונה  

ואמר   פסוקים חדשים, שכל ילד יגיד, שלוש עשרה עיקרים,

מי שיפרסם אותו, וכל ילד וילדה שיגידו את זה הם  יזכו 

 .לביאת המשיח

 וככה הוא אמר לי:

. אני מאמין באמונה שלמה שהרבי היה עבד 1
חכם קדוש וצדיק, וכל הנהגותיו והוראתיו, היו  ה', 

 .על פי ההלכה, וידע את השולחן הערוך החמישי

. אני מאמין באמונה שלמה שהרבי דורש מנשי  2
 חב"ד להתלבש בצניעות אמיתית לפי ההלכה.

. אני מאמין באמונה שלמה שהרבי רצה שהאשה 3
תקיים את חומרת הזוהר לכסות את כל שערות 
הראש כולם משום צניעות. אני, מאמין, באמונה, 

הוא שהאשה וגם   -הרבי     שלימה, שדעת ורצון 
תלך, במטפחת דווקא, ומבטיח   -חסידית חבד בכלל 

שתזכה לבני חיי מזוני רוויחי והצלחה וכל הברכות 
 .שבתורה

. אני, מאמין, באמונה, שלימה, שהרבי ידע וסבר  4
כמו הצמח צדק שפאה נכרית היא רק בבית לכבוד 
בעלה ולא חס ושלום בחוץ )חידושי הצמח צדק 

 .ברכות דף ו(

. אני, מאמין, באמונה, שלימה, שהרבי רצה 5
שיהיה הבדל בין יהודיה לגויה כשהולכת ברחוב, 
ויראו שהיא יהודיה אדוקה בתורה ומצוות בכיסוי 

 .הראש ובכלל הצניעות

. אני מאמין באמונה שלמה שמה שהרבי אמר 6
ם  שו ד מ לב ב עה  ת ש א ור ה ה  י ה אה  פ ב ת  לכ ל
שבאמריקה אז הלכו הרוב בגלוי ראש ממש, 
ולפעמים אפילו אלו עם המטפחות היו מכסות רק 
חלק למחצה שליש ורביע, וגם זה כשהיו ליד חברה 

חילוניה או גויה ובמסיבה וליד הנשיא היו מורידות 
 .את המטפחת, ונשארות ללא שום כסוי ראש בכלל

באמונה שלמה שהפאות של אז לפני   . אני מאמין  7
שנה היו כל כך מכוערות והיו מתביישות ללכת   66

עד שהיה צריך לשכנע אותם מאד    איתם ברחוב, 
 .ללבוש פאה בלב שמח ובאמיצות

. אני מאמין באמונה שלמה, שהרבי סבר שפאות  8
מהודו הם עבודה זרה, ופאה מתקרובת עבודה זרה 

 .אסורה בלבישה ובהנאה

. אני מאמין באמונה שלימה שהרבי אוסר את כל   9
 .הפאות של היום ללא יוצא מן הכלל

. אני מאמין באמונה שלמה שהרבי בוכה כל  16
היום וכל הלילה על זה שנשי חב"ד וכל ישראל 

 .לובשות פאה

. אני מאמין באמונה שלמה שהרבי, נגלה בחלום 11
בחזיון לכמה נשים, גם לנשי חבד ואמר להם שאין 
לו מנוחה ורוגע בשמים, ואדרבה יש לו יסורים 
גדולים מאד, מזה שמפרסמים בשמו, שאמר ללבוש 

 .פאה, ומזה שנשי חב"ד חובשות פאה

. אני מאמין שה' יתברך שמו קיבל את תפלת  12
וזעקת הרבי, ושלח שליחים נאמנים, שיפרסמו בכל 
העולם שאסור ללבוש פאה גם ובמיוחד לשיטת 

 הרבי.

. אני מאמין באמונה שלמה שהרבי מברך את כל  13
שאסור ללבוש   -מי שפירסם את דעתו האמיתית  

פאה לכל העולם, ויזכה לקבל פני משיח צדקנו 
בפועל ממש מתחת לעשרה טפחים ויצביע עליו 

 !ויאמר בזכותך הגעתי

 



הידעת? כי התגלה מכתב  של כ"ק אדמו"ר 
שנה בדיוק!  מעניין  66מליובאוויטש זיע"א לפני 

הפאה! בו כותב הרבי לאחד מאנ"ש באוסטרליה, 
בנוגע לקשיי הפרנסה שהיו באותה תקופה )שנת 

תשח"י( לחסידים שעברו להתגורר במדינה, שאין זה 
כל כך בגלל המצב הכלכלי במדינה, אלא בגלל הענין 
של פאה נכרית של נשי אנ"ש  "במה שכותב אודות 
מצב הפרנסה וכן עוד איזה מאנ"ש שי', אינני רשאי 
לכסות דעתי בזה, כיון שנוגע לאחרים, ובענינים הכי 

 חשובים..." 

 מנחם מענדל שניאורסאהן ליבאוויטשוזה לשונו:  

ב"ה ד' מ"ח ]מר חשוון[, תשי"ח לכבוד הרב החסיד 
איש ירא אלוקים נושא ונותן עוסק בצרכי ציבור 
ּכֹוֵתב אֹודֹות  ה! ְבַמה שֶׁ כָׁ לֹום ּוְברָׁ מורינו הרב שיחיה שָׁ
י ַרַשאי  נִּ ה ֵמֲאנָׁ"ש שי', ֵאינֶׁ ה ְוֵכן עֹוד ֵאיזֶׁ סָׁ ב ַהַפְרנָׁ ַמצָׁ
י  ים ֲהכִּ נִּ ְניָׁ עִּ ים, ּובָׁ נֹוֵגַע ַלֲאֵחרִּ ן שֶׁ ה, ֵּכיוָׁ זֶׁ י בָׁ ְלַכּסֹות ַדְעתִּ
ְעֵדר  ְלהֶׁ ֹות  י ְקרִּ י עִּ יבֹות  ְשְמַהסִּ הּוא,  י  ְוַדְעתִּ ים,  ֲחשּובִּ
ת  י ְבעִּ ַהטִּ ה  בָׁ ַהּסִּ ְך  ּכָׁ ל  ּכָׁ לֹא   , ּוא ה ה  ַעתָׁ ַעד  ה  חָׁ ַהַהְצלָׁ
ה  ְוַכמָׁ ה  ַּכמָׁ ֲהֵרי  שֶׁ  , ה ַעתָׁ ם  תָׁ נָׁ י ְמדִּ בִּ י  לִּ ַהַּכְלּכָׁ ְבַמַצב 
ית[  ה ַנְכרִּ ן ]=ֵפאָׁ ן ְדֵשייְטלעֶׁ ְניָׁ עִּ א הָׁ לָׁ ה, אֶׁ ְתַגְברּו ַעל זֶׁ הִּ
ן )ְולֹא ַרק  מּוד ְזכּות ֲעֵליהֶׁ ַהלִּ ְחיֶׁה ְוַאף שֶׁ ל ְנֵשי ֲאנָׁ"ש תֶׁ שֶׁ
ֻהְרְגלּו  ְפֵני שֶׁ ר( מִּ בָׁ ל דָׁ יַתתֹו שֶׁ א ַלַאמִּ לָׁ מּוד ְזכּות ְלַבד, אֶׁ לִּ
ה  שּור זֶׁ יָׁה קָׁ ם הָׁ שָׁ ים ]=רוסיה[, שֶׁ נִּ ֵתנּו ְלפָׁ ינָׁ ְמדִּ ה בִּ זֶׁ בָׁ
יֵתר ח"ו  ְכהֶׁ ְרֵגל,  ְיֵדי ַההֶׁ ְוַעל  ים  ְגדֹולִּ י  ים ֲהכִּ ישּויִּ ְבקִּ

ּות   ְזכ מּוד  לִּ ְנְיֵני  עִּ שֶׁ ּוַע  יָׁד ל  ֲאבָׁ  . ן הֶׁ לָׁ ה  ם   -ַנֲעשֶׁ י ֹולִּ ְגד
ְנַין  עִּ ֹוף  ס ּסֹוף  שֶׁ  , ב ַהַמצָׁ ה  ְמַשנֶׁ ה  זֶׁ ן  ֵאי ל  ֲאבָׁ  , ֹוֵתר ְבי
ְבֵרי  ְתַקְבלּו דִּ יִּ צֹון שֶׁ י רָׁ ְיהִּ ל. וִּ ר ְּכלָׁ ען ֵאינֹו ְבֵסדֶׁ ַהֵשייְטלֶׁ
א ח"ו  ְקֵפדָׁ ְבתֹוַרת  ים  אִּ ֵאין ֵהם בָׁ ֵהם, שֶׁ ה ְּכמֹו שֶׁ ֵאלֶׁ
ְוסֹוף סֹוף  ְואּוַלי  אי  הָׁ ּכּוֵלי  ה שֶׁ ְקוָׁ ְבתִּ א  לָׁ ְוַתְרעּומֹות אֶׁ
ה  חָׁ ת ַהְצלָׁ פֶׁ ם ְלתֹוסֶׁ הֶׁ לּוי בָׁ ת ַהתָׁ ל ֲאנָׁ"ש שי' אֶׁ ַיֲעשּו ּכָׁ
ֹוְצֵאי  י ל  ּכָׁ מִּ י  תִּ ֲאמִּ ּוְלַנַחת  ה  סָׁ ַלַפְרנָׁ  , ּות יא ְברִּ לִּ ְבַהנֹוֵגַע 
צֹון  רָׁ י  ְיהִּ "וִּ ְלַבב.  טֹוב  וָׁ ה  ְמחָׁ שִּ תֹוְך  ְחיּו מִּ יִּ ם שֶׁ ֵציהֶׁ ֲחלָׁ
ר  ְזּכָׁ ל ַהנִּ יָׁבֹוא ּכָׁ יל שֶׁ ְשבִּ ימֹות בִּ יֹות ַהַמְתאִּ ֵצא אֹותִּ מָׁ יִּ שֶׁ
  . ח ְמֻשבָׁ ה  זֶׁ ֲהֵרי  ם  י ַהַמְקדִּ ל  ְוכָׁ ש,  ַממָׁ ֹוֵעל  ְבפ ל  ְלֵעי

מּור.   אָׁ ל הָׁ ְבשּורֹות טֹובֹות ְבכָׁ ה לִּ כָׁ ְברָׁ ב פורסם בִּ ְכתָׁ ַהמִּ
 במגזין עטרת חי' של  נשי חב"ד.

ק מרן “ ר מליבאוויטש, כ “ ק מרן אדמו “ למה כ שאלה:  
ר “ ק מרן אדמו “ ר מבלעזא, מרן החזון איש, וכ “ האדמו 

א, אמרו לאנשים “ א בעל דברי יואל זיע “ מסאטמר זיע 
מסויימים אחרי מלחמת העולם ללכת בפאה, האם לא 

ע על כל אשה שתלך “ ידעו שיש חרם בעל ההפלאה זי 
בפאה נכרית, האם לא ידעו שיש יותר ממאה פוסקים 
שאוסרים את הפאה הנכרית אפילו שלא בא  מעבודה 

כל גדולי ישראל פסקו לאנשים מסויימים תשובה9  זרה. 
שאחרת ילכו בשערות גלויות  ואין שום סיכוי שילכו עם 
מטפחת, לכן אמרו שילכו עם פאה של אז שעשוי מקש 
וזנבי סוסים וחמורים, כדי שיהיה ניכר הבדל בין יהודיה 

ר מליובאוויטש “ ק מרן אדמו “ לגוי )וכמו שהסביר כ 
ד, אבל זה לא אומר “ א, בשיחת ראש חודש אלול תשי “זיע

שהתירו לכל אחת ללכת עם פאה, וזו היתה הוראת שעה 
מיליון יהודים, בגלל   6אחרי המלחמה והשואה ששחטו  

שלא הלכו בצניעות,  כמו שאמרו הצדיקים הקדמונים 
לפני השואה, ובפרט פאות של היום שאין הבדל בין 
יהודיה לגויה, אפילו שלא מעבודה זרה אסור, כי יש יותר 

פוסקים מכל   063ממאה פוסקים  אוסרים. אבל היום ש 
העולם כולו פסקו שזה אסור משום עבודה זרה, ובפרט 

ב( כבר אמר שאסור ללכת בפאה “ הרבי בעצמו )בשנת תשל 
מהודו, אז עכשיו אחרי כל זה, כל בית שהאשה הולכת בפאה 
נכרית, אסור להיכנס לבית הזה, כי זה בית עבודה זרה, ואם 
אומרים דברים שבקדושה כנגד זה, הכל הולך לבית עבודה זרה 

הגדול שבהודו, ובגלל 
 , ת ו נ ו ס א ה ל  כ ה  ז
ת  ו י נ ק ד צ ה י  ר ש א ו
שהולכות במטפחת 

 א.“כדברי הרבי זיע

ומה הקושי בלבישת מטפחת לגבי   
 ה נותן בעד זה?“מה שהקב

 ח.(“אגרות קודש ו, תרל) 


