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'ויהי בשישים שנה'

מדובר כמה פעמים . . שכשבנו של המלך נהי' הממלא מקום 
של אביו – הוא לא צריך משיחה כלל, שאחד מהטעמים על זה 

הוא – מאחר שמשיחה של אביו המלך נמשך גם עליו.

. . עכשיו זה ויהי בששים שנה מאז שהוא קיבל את הנשיאות 
. . וכך זה נמשך הלאה, עד לביאת משיח צדקנו, מכיוון שהוא 
מכיוון  מכן,  לאחר  וגם  צדקנו,  משיח  לביאת  עד  דורנו  נשיא 

שהוא הנשמה כללית.
(תרגום חופשי ללה"ק מש"פ ויקרא ה'תש"מ,

שיחות קודש ח"ב, ע' 564)



ב״ה

אל אחינו אנ"ש והתמימים יחיו,

שלום וברכה

ה׳שישים׳  יובל  שבט,  יו״ד-י״א  והקדוש  הגדול  יום  בערב  בעמדנו 
זכינו  שבהם  ימים   – שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  לנשיאות 
לגילויים הכי נעלים של דור השביעי. ומהם: קבלת הנשיאות בגלוי ע״י 
מעמד  (תש״ל),  משיח  של  ס״ת  סיום  (תשי״א),  השביעי  הדור  נשיא 
ה״סאטעלייט״ – פרסום זהותו של משיח לעיני כל העולם (תשנ״ג) –

הננו מוציאים לאור קובץ מיוחד ומוגדל – ״מעלת מספר ששים״ 
– הכולל בתוכו:

 חלק ראשון: לקט משיחות קודש כ״ק אדמו״ר מלך המשיח 
שליט״א אודות מעלת מספר ׳שישים׳ המבטל את כל העניינים הבלתי 
רצויים בכלל, ואת המונעים ומעקבים את הגאולה בפרט, ומעלת ׳השנה 

השישים׳ הכוללת בתוכה את כל ה״שישים שנה״.

ה׳שישים  מעלת  את  מדגיש  שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק 
שנה׳ כפי שהם בשלימותם, וכלה״ק:

. . כאשר ישנם ששים שנה (לא רק שנת הששים כפי שהיא בפ"ע, 
כי אם, שישנם כל הששים שנה) של פעילות בהפצת התורה והיהדות 
העניינים  כל  ממילא  בדרך  מתבטלים  אזי   .  . חוצה  המעיינות  והפצת 
הבלתי-רצויים המעכבים את גמר ושלימות מעשינו ועבודתינו ב"צחצוח 

הכפתורים" (ש״פ בלק ה׳תשמ״ז, המשך השיחה מובא בפנים).

ובהערה שם מקשר את פרק ק״ח בתהילים ל״שנת השישים״ ולדור 
השביעי:

להעיר שהעניין ד"למען יחלצון ידידך גו'" בקאפיטל ק"ח (דיום 
ההולדת) שייך גם לשנת הששים דהגאולה – מכיוון שפסוק זה ישנו 
השביעי  לדור  השייך  ז',  בפסוק  המזמורים  (ובשני  ס'  במזמור  גם 

כו')...

 חלק שני: מדור ׳נזכרים ונעשים׳, ובו:

א. שישים שנה. יומן מקיף ומרתק של יום ׳קבלת הנשיאות׳ בגלוי 
והתקופה  ה׳תשי״א,  שבט  י״א  שליט״א –  מה״מ  אדמו״ר  כ״ק  ידי  על 
׳ימי  ספר  ע״פ  נערך   – וכתבי-יד-קודש.  במסמכים  מלווה  לו,  שקדמה 

בראשית׳ ויומנים נוספים.



ב. ארבעים שנה. סקירה מיוחדת של יו״ד שבט ה׳תש״ל, המכונה 
יו״ד שבט הגדול, בו מלאו ׳עשרים שנה׳ לנשיאות ובו נערך סיום ספר 
שי״ל  חב״ד׳  ב׳ביטאון  שהופיעה  כתבה  ע״פ  נערך  משיח. –  של  תורה 
בשילוב  היים״,  אידישע  ״די  מעיתון  שתורגמה  כפי   – ימים  באותם 

יומנים וסיפורים נוספים, מלווה בתמונות ומסמכים.

נערך  בו  ה׳תשנ״ג,  שבט  יו״ד  של  מפורט  תיאור  שנה.  טו״ב  ג. 
כ״ק  של  כשעידודו  העולמי,  המלכות׳  ׳קבלת  מעמד   – ה׳סאטעלייט׳ 
כל  לעיני  חי  בשידור  הועבר  ״יחי״  שירת  את  שליט״א  מה״מ  אדמו״ר 
העולם. – נערך ע״פ ספר ׳קבלת המלכות׳ וכתבה שפורסמה בשבועון 

׳כפר חב״ד׳ באותם ימים, מלווה תמונות.

ד. בקשר להנ״ל, הבאנו מכתב מיוחד שכתב הרה״ח ר׳ רמי אנטיאן 
 – תשנ״ג  שבט  ביו״ד  ה״סאטעלייט״  מעמד  לאחרי  ימים  מס׳  ע״ה 

מתפרסם לראשונה.

 הוספה: א. אגרת-קודש כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א לא׳ מאנ״ש, 
בה מעורר אודות פקיד במשרד החינוך ששמר תומ״צ ברוסיה במסירות 
נפש, ש״אם היו מעוררים נימי התקשרותו לכ״ק מו״ח אדמו״ר, בודאי 

היה מסייע ככל יכולתו״ – מוגש בפרסום ראשון לרגל יו״ד שבט.

ב. תצלום מעלי הגהת כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א על ברכתו לאנ״ש 
שברכו אותו לרגל יובל החמישים לנישואין – י״ד כסלו ה׳תשל״ט, בו 

מתייחס בצורה מיוחדת ל׳יובל השישים׳.

בציפיה ובביטחון גמור אשר במלאות ׳שישים שנה׳ לדור השביעי, 
ממ״ש  ומי״ד  ותיכף  בשישים׳,  ׳בטלים  וההסתרים  ההעלמות  כל  יהיו 
ביופיו״  ״מלך  שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  הוד  בהתגלות  נחזה 
יושבי  כל  וידעו  ויכירו  מפיו,  חדשה  תורה  לשמוע  ונזכה  חי,  כל  לעיני 
מוחלטת,  ובהתבטלות  גדול  בקול  יחדיו,  כולם  ויכריזו  במלכותו,  תבל 
את ההכרזה הנצחית המביאה לידי ביטוי את התמסרותנו והתקשרותנו 

אליו, ופועלת התגלותו המיידית בגאולה האמיתית והשלימה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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

ימות המשיח, ימים הסמוכים ליום הבהיר יו"ד-י"א שבט ה'תש"ע – שנת 770
מאה ושבע שנה להוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ו"שישים שנה" לנשיאותו
ברוקלין, נ.י.



 'ויהי בשישים שנה'... 
– תרגום חפשי ללה"ק בעריכת "ועד חיילי בית דוד" –

 ...ובפרט שהרי עומדים לאחר ב' ניסן, ובשבת שב' ניסן מתעלה לאופן של "ויכולו", שזה 
עלי' בתכלית השלימות.

אדמו"ר  כ"ק  אביו  של  מקום  ממלא  נהי'  אדמו"ר  מו"ח  שכ"'ק  היום  הוא  ניסן  שב' 
(מוהרש"ב) נ"ע, 

וכמדובר כמה פעמים (ע"פ נגלה) שכשבנו של המלך נהי' הממלא מקום של אביו – הוא 
לא צריך משיחה כלל, שאחד מהטעמים על זה הוא – מאחר שמשיחה של אביו המלך נמשך 

גם עליו.

וכ"ק מו"ח אדמו"ר התדבר עם אביו בשנת תר"פ שנשיאותו תהי' בחסד – זה וודאי הי' 
בחסד, וזה נמשך עד להיום, ושעכשיו זה ויהי בששים שנה מאז שהוא קיבל את הנשיאות בשנת 

תר"פ, 

וכך זה נמשך הלאה, עד לביאת משיח צדקנו, מכיוון שהוא נשיא דורנו עד לביאת משיח 
צדקנו, וגם לאחר מכן, מכיוון שהוא הנשמה כללית,

תהלתך",  נספר  ודור  לדור  לעולם  לך  נודה  מרעיתך  וצאן  עמך  שכתוב "ואנחנו  כמו  עד 
ש"לדור ודור", הם שני דורות, ו"נספר תהלתך" זה דור ג', שנסובים על הג' דורות שמוזכרים 

אצל משיח צדקנו.

(ש"פ ויקרא ה'תש"מ – אות נד, שיחות קודש ח"ב, ע' 564 

– בלתי מוגה – תרגום חפשי ללא אחריות כלל)

כאשר ישנם "שישים שנה" של
פעילות בהפצת המעיינות חוצה...

'ויהי בשישים שנה' לנשיאות • שישים שנה מבטלים את הבלתי 
רצוי! • השייכות של "למען יחלצון ידידך גו'" בקאפיטל ק"ח, 
לשנת השישים ולדור השביעי! • איך מצטרפים כל ה"שישים 

שנה" בשנה אחת? • קטעים משיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א, בקשר עם מלאות "שישים שנה" לנשיאותו
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 'שישים שנה' בדור השביעי... 
 הענין של 'למען יחלצון ידידך' שייך לשישים שנה, דווקא שבדור השביעי

 ...כל האמור לעיל מודגש ביותר בשנה זו:

א) בשנה זו מלאו שישים שנה לגאולה די"ב-י"ג תמוז בפעם הראשונה – תרפ"ז-תשמ"ז.

ביטול   – בפועל  במעשה  להלכה  בנוגע   – ששים  במספר  המיוחדים  מהעניינים  והנה, 
בששים.

כי  בפ"ע,  שהיא  כפי  הששים  שנת  רק  (לא  שנה  ששים  ישנם  שכאשר  בעבודה –  ועניינו 
חוצה  המעיינות  והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת  פעילות  של  שנה)  הששים  כל  שישנם  אם, 
העניינים  כל  ממילא  בדרך  מתבטלים  אזי  תרפ"ז),  בשנת  תמוז  די"ב-י"ג  מהגאולה  (כתוצאה 
הבלתי-רצויים המעכבים את גמר ושלימות מעשינו ועבודתינו ב"צחצוח הכפתורים" (כפתגם 

הידוע של בעל הגאולה).

ויש להוסיף בזה – בקשר לביטול סיבת הגלות, ההיפך דאהבת ישראל:

ביטול דבר איסור בששים אינו באיסור של ע"ז. ועניינו בעבודה – ישות, שזוהי הסיבה 
המביאה להיפך דאהבת ישראל – "דמפני הישות שלו אינו נותן מקום לזולתו דהזולת בהכרח 
הידוע,  החלצו  בקונטרס  בארוכה  (כמבואר  אותו"  לסבול  יכול  אינו  ולכן  מציאותו  ממעט 

ונתבאר גם במאמרו של בעל יום הגאולה בהמשך לזה).

הישות  עניין  את  לגמרי  לשלול  צריך  יתבטלו –  הבלתי-רצויים  שהעניינים  כדי  ובמילא, 
(ע"ז), שעי"ז נעשה גם אהבת ישראל ואחדות ישראל, ואח"כ צ"ל הביטול בששים דפעולותיו 

הבלתי-רצויות בבני ביתו, מושפעיו וכו' – ע"י שלמדם כ"ז (ולא מפני ישות (ע"ז) עצמם).

זאת ועוד:

העילוי ד"ששים" – שנת הששים, וגם ההתכללות דכל הששים שנה [ע"ד המבואר בנוגע 
לשער הנו"ן, שמלבד עניינו העצמי דשער הנו"ן, ה"ה כולל גם כל חמישים שערי בינה] – עם 
את  שפועל  "כלי"  שנעשה  אלא,  והגבלה.  במדידה  סוכ"ס  זה  הרי  ביותר,  נעלה  עניין  היותו 
ההמשכה והגילוי שלמעלה מששים, עד לבחינה שלמעלה מכל מדידה והגבלה. וע"ד העניין 
ד"פרזות תשב ירושלים" [הקשור עם הגאולה די"ב-י"ג תמוז בשנת "פרזת"] – שאף שחומת 
ירושלים פועלת קדושה מיוחדת (בהוספה על הקדושה דארץ ישראל בכלל, כולל קדושת שאר 
ערים מוקפות חומה), ישנו עניין נעלה יותר – "פרזות תשב ירושלים" (וביחד עם זה, ישנה גם 
מעלת החומה – "אני אהי' לה גו' חומת אש סביב"), בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 

צדקנו.

ב) י"ב תמוז הוא גם יום הולדתו של בעל הגאולה, אשר, בשנה זו מתחילה שנת הק"ח.

ובמזמור תהלים השייך לשנה זו – נאמר "למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני"1:



עניין  גם  כולל  להקב"ה,  ידידים  היינו,  ידידים,  שנקראו  ישראל  כל  על  קאי   – "ידידיך" 
הידידות בישראל עצמם בין זל"ז – אהבת ישראל ואחדות ישראל.

ועי"ז נעשה "הושיעה ימינך וענני" – עניין הגאולה, היינו, באופן דמושיע את הימין, ועפ"ז 
האופן ד"וענני", שאף ד"ימינך" כשלעצמה היא המשכה נעלית ביותר, ניתוסף בה "הושיעה", 

ישועה, מבחי' ש"ע נהורין, פנימיות עתיק, שיתגלה לעתיד לבוא.

בלאומים",  ואזמרך  ה'  בעמים  "אודך   – העמים  כל  לעיני  גלוי  באופן  נעשה  זה  ועניין 
ה'  גאולי  "יאמרו  אשר  ק"ז,  שבמזמור  להודות  שחייבים  דארבעה  הגאולה  על  נוסף  היינו, 
מזה  יתירה  רבנן,  מינייהו  ותרי  מישראל  בעשרה  (ב)  פרטית  גאולה  (א)  שהיא  גאלם",  אשר 
– א) גאולה כללית, "ידידך הושיעה ימינך וענני", ב) שפועלת גם באוה"ע, "אודך בעמים ה' 
ואזמרך בלאומים" (ע"ד הגשון במזמור "תפילה לדוד" – "כל גויים אשר עשית יבואו וישתחוו 

לפניך גו'").

הערה 1: להעיר שהעניין ד"למען יחלצון ידידך גו'" בקאפיטל ק"ח (דיום ההולדת) שייך גם 
לשנת הששים דהגאולה – מכיוון שפסוק זה ישנו גם במזמור ס' (ובשני המזמורים בפסוק ז', השייך 

לדור השביעי כו')...

(ש"פ בלק ה'תשמ"ז – אות ה',

התוועדויות ח"ד, ע' 18 ואילך. מוגה) 

 איך מצטרפים כל ה'שישים שנה' בשנה אחת? 
 הנתינת כח המיוחדת בשנה זו – "שישים שנה של גאולה"

המיוחד  הענין  אמנם,  ושנה.  שנה  שבכל  הגאולה  לימי  שייך  לעיל  האמור  כל  והנה,  א. 
שבשנה זו הוא – שהיא שנת השישים לגאולה (תרפ"ז – תשמ"ז). ומזה יש לימוד והוראה – 

עם נתינת כח – מיוחד.

והענין יובן בהקדים ההלכה שמצינו בקשר למספר שישים – שמאכל לא כשר שנפל לתוך 
כלי ובו מאכל כשר, בין לח ובין יבש – בטל בשישים.

וידועים דברי הרמב"ם ש"רוב דידי התורה אינן אלא . . לתקן הדעות וליישר כל המעשים", 
ועד"ז בנדו"ד – שמהלכה זו יש לימוד והוראה ב'עבודה':

מעלת מספר השישים היא – שאפי' כשיש דבר שלם בלתי רצוי, מכל מקום, אם יש כנגדו 
שישים ענינים טובים, הרי הם מבטלים את הדבר הבלתי רצוי!

ויתירה מזו – אפי' באם הדבר הבלתי רצוי הוא "לח", ולא "יבש", אשר משמעות הענין – 
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שהענין הבלתי רצוי נעשה עם חיות וחמימות ועם כל עשר כוחות הנפש שלו, מכל מקום אם 
יש כנגדו שישים ענינים טובים, הם מבטלים את הדבר הבלתי רצוי.

וכמו"כ בנדו"ד – כאשר נמצאים אנו בשנת השישים לגאולה, הרי אפי' אם יש איזה-שהוא 
ענין בלתי רצוי – הוא מתבטל לגמרי.

ב. וליתר ביאור:

יהיו  טובים  ענינים  השישים  שכל  צריכים  רצוי  הבלתי  הדבר  את  לבטל  כדי  לכאורה, 
שנה  זו,  בשנה  מצטרפים  איך  שכן,  ומכיון  רצוי,  הבלתי  הדבר  יפול  ולתוכם  יחד,  מעורבבים 

אחת, כל השישים שנים יחד?

והביאור בזה – ע"פ דוגמא מדין בנגלה דתורה: בנוסח ספירת העומר אומרים "היום שני 
ימים" וכו' ולא "היום יום השני", כלומר, שביום השני יש לא רק את אותו היום בלבד, אלא 

צירוף של "שני ימים", היום הראשון והיום השני (וכן הלאה בימים שלאח"ז).

אותו,  לשכוח  לו  אסור  בתורה,  ענין  איזה  לומד  יהודי  שכאשר   – בפשטות  וכהמציאות 
וכידוע גודל ההבהלה במי ששוכח אפי' דבר אחד ממשנתו; ועי"ז שזוכר את מה שלמד קודם, 

ה"ז מוסיף בהבנת הענינים שילמד אח"כ.

ואם כן הוא בנגלה דתורה – הרי עאכו"כ שכך הוא בנוגע לפנימיות התורה – הנתינת כח 
מבעל הגאולה ביום הגאולה, שהנתינת כח בשנה זו היא של "שישים שנה של גאולה" ולא רק 

של שנה אחת של גאולה (שנת השישים).

[ועד"ז מצד ענין יום ההולדת (שביום הגאולה) שבו "מזלו גובר", הרי בשנה זו גובר מזלו 
יותר  השישים גופא, נעלה  דשנה זו (ונוסף ע"ז המזל דשנת  ולא רק המזל  ההולדת  דכל ימי 

מהמזל דשנה שלפנ"ז, שהרי משנה לשנה מוסיף המזל ומתעלה עוד)].

ועפ"ז מובן הנתינת-כח המיוחד שבשנה זו – "שישים שנים של גאולה" – שבצירוף כל 
שישים הענינים (השנים) הטובים יחד, מבטלים את הענין הבלתי-רצוי.

רק  הוא  לשישים –  צריכים  רצוי  בלתי  דבר  לבטל  שכדי  לעיל –  שהאמור  להוסיף,  ויש 
מדברי סופרים, ואילו מדאורייתא – ברוב של ענינים טובים סגי. ועפי"ז מובן בנוגע לעניננו 
(שיש שישים ענינים טובים, ולא רק רוב) – שהביטול הוא גם מדאורייתא וגם מד"ס, ו"ערבים 

עלי דברי סופרים".

ומכיון שהמטרה והתכלית בביטול הדבר הבלתי רצוי הוא – לזרז את הגאולה וכו', לכן 
צריכים גם למעלת ה"ערבות" שבדברי סופרים, ועי"ז זוכים לגאולה תיכף ומיד.

(י"ב תמוז ה'תשמ"ז – אותיות ג'-ד',

התוועדויות ח"ד, ע' 3 ואילך. בלתי מוגה)



 שהלימוד בפעם ה'שישים' יהיה "חדשים" ממש! 
 בקשר עם לימוד מאמר "באתי לגני" ה'שי"ת – בפעם ה'שישים' בשנה זו

– תרגום חפשי ללה"ק בעריכת "ועד חיילי בית דוד" –

 ... א. ההוראה מכך בעבודת כאו"א:

לימוד התורה יכול להיות באופן של "כה" לא באופן של "זה": הוא לומד תורה בהתמדה 
תלמידים  ותלמידי  תלמידים  לו  שיעור, ויש  מוסר  הוא  לומד,  שהוא  מה  הוא מבין  ובשקידה, 
הי'  שלו  תורה  הלימוד  אם  המבדק  הוא  שה"בכן"  התורה,  בלימוד  ל"בכן"  הגיע  לא  אבל   –

בתכלית השלימות.

ומאחר שהוא לא הגיע ל"בכן" – זה הוכחה שלימוד התורה שלו לא הי' בשלימות, רק הי' 
באופן של "כה", לא באופן של "זה", הוא לא יכול להראות על זה עם אצבע גשמית.

מוכח  שאזי  "בכן",  יצא  שמהלימוד   – "זה"  של  באופן  ללמוד  צריך  שהוא  לו,  אומרים 
שהבנתו במה שהוא למד היא באופן שהוא יכול להראות על זה עם אצבע הגשמי.

ב. עד"ז יכול להיות שהוא יחזור מאמר בהתרגשות ובהתלהבות – אבל האם לאחר מכן 
יתיישב ללמוד את המאמר עוד פעם ועוה"פ, עד לשישים פעמים (כהסיפור הידוע), ובאופן 
הפעם  כמו  חיות  אותה  עם  להיות  צריך  השישים  שהפעם  הוסיף,  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  כפי 

הראשונה – זה לא!

הרי  הוא  הראשונה,  בפעם  המאמר  את  למד  הוא  כאשר  אזי  שכל,  בר  הרי  שהוא  מכיוון 
וודאי למד עם כל העיון, והוא הבין מה שלמד, ולאחר מכן הוא למד עוה"פ אזי התווספו עוד 
כמה פרטים בזה – אבל לאחר שלמד זאת כמה פעמים, אין לו מה ללמוד זאת פעם נוספת, עד 

שישים פעמים, ובאופן של "חדשים", מכיוון שזה לא יוסיף לו כלום בהבנת המאמר.

פעמים,  שישים  דבר  ילמד  שכל  שבר  לפעול  הקשות  מהעבודות  שזה  רואים  שאכן  וכפי 
ובאופן שהלימוד בפעם השישים יהי' "חדשים" כמו הפעם הראשונה.

אומר הוא: אם אומרים לו שהוא ילמד זאת שישים פעמים מצד קבלת עול – הוא מוכן 
לעשות זאת, מכיוון ש"אילו נצטוינו לחטוב עצים" הוא הי' גם עושה את זה; אבל כאן מדובר 
בהבנה  זאת  הבין  שהוא  עד  והשגה,  בהבנה  המאמר  את  למד  כבר  הוא  נחטב,  כבר  שהעץ 
והשגה כפי שכתוב בפרק ה' בתניא, עד שבינו לדבר שכל נהי' "יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו 
פעם  זאת  ילמד  הוא  אם  חדשים  עניינים  אצלו  יתווסף  לא  וכבר  כו'",  כלל  נמצא  כערכו  ולא 

נוספת – אזי מפני מה צריך הוא ללמוד זאת פעם נוספת?!

ג. אומרים לו: "כי לא דבר רק הוא מכם": אם הוא לומד שישים פעם את אותו עניין ולא 
נוסף לו שום דבר בהבנת הפעם השישים, זה אצלו "רק" – זה לא שאומרים לו שהוא שקרן 
ובאמת לא "רק" – אלא אכן "רק הוא", אבל זה "מכם", זה בגלל שאצלו עצמו "רק", חסר 

אצלו בשכל,
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אבל אם הוא יתקן את עצמו – אזי הוא ילמד באופן שכשהוא לומד דבר שישים פעמים, 
 – הראשונה  בפעם  זאת  כשלומד  כמו  בדיוק  השישים  בפעם  הדבר  בעמקות  אצלו  יתווסף 

"חדשים" ממש!

וכפי שהגמרא אומרת, על הפסוק "דדי' ירווך בכל עת", "למה נמשלו דברי תורה כדד, מה 
דד כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא 

בהן טעם",

של  האחרון  מהיום  היניקה  חודש,  כ"ד  הם  היניקה  שימי  שביניקה,  שכמו  מובן,  שמזה 
ביום  התורה  בלימוד  התענוג  הוא  עד"ז   – הראשון  היום  של  ליניקה  בשווה  חדשים  הכ"ד 

האחרון, עם כל הימים בנתיים בשווה ליום הראשון.

ד. שמזה ישנה הוראה בפשטות:

לכל לראש צריך לפעול אצל עצמו בכלל ללמוד אותו דבר שישים פעמים (שהלוואי ויכלו 
לפעול זאת):

כאשר לומדים את שיעורי חת"ת, מאחר שמדובר אודות חסיד, צריך הרי להיות לו "קאך" 
זאת  קורא  הוא  נו!   – תהלים  והשיעור  חומש  לשיעור  בנוגע  בשלמא  אזי   – תניא  בשיעור 

ונגמר.

[שגם בנוגע לתהילים לא הכוונה שיקראו זאת בלי לדעת מה כתוב שם, שישנם כאלו, לא 
עלינו, שקוראים ולא יודעים פירוש המילות, עכ"פ כשזה מגיע לפסוק קשה.

גדול בישראל (לא יזכירו אותו בשמו) פעם פירש את הפסוק (בפרק ע"ט בתהילים) "שמו 
ז.א.  לאי,  ירושלים  את  עשו  שהם  אל"ף –  עם  לאיים"  כתוב  שהי'  כמו  לעיים"  ירושלים  את 

שכאשר מחריבים את הערים סביב ירושלים, אזי נשארת ירושלים כמו אי.

שאל אצלו אחד בתמימות, שכתוב הרי "לעיים" עם עי"ן ולא עם אל"ף?!];

אדה"ז,  של  חסיד  הרי  הוא   – חסידות  של  תושב"כ  תניא,  לשיעור  מגיע  זה  כאשר  אבל 
והוא יודע מי הי' אדה"ז ומה זה תניא, ושאדה"ז שבועות על מילה בתניא אם לכתוב עם וא"ו 
או בלי וא"ו וכו' – תתיישב בכובד ראש ולמד כמה שורות מהשיעור כמו שצריך להיות, כמו 

שכתוב בפרק ה' בתניא!

ואפילו אם אחד הוא מהקו של "זבולון", שהוא לא יכול ללמוד כמה שעות ביום שורות 
תניא - אבל מה שהוא כן לומד שילמד עכ"פ עם קצת הבנה והשגה.

ולאחר שפועל על עצמו שילמד שישים פעמים אותו דבר – מתווסף הוראה שני', שהלימוד 
תורה צריך להיות באופן של "זה", שהלימוד בפעם השישים יהי' "חדשים" בדיוק כמו שלמד 

זאת פעם ראשונה.
(ש"פ תבוא ה'תש"מ – אותיות נו-נט,

שיחות קודש ח"ג, ע' 1041

– בלתי מוגה – תרגום חפשי ללא אחריות כלל)



בקשר עם "שישים שנה" לנשיאות 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מובא בזה:

יומן מקיף ומרתק של 
התוועדות 'קבלת הנשיאות', והמאורעות 
שקדמו לה  טבת-שבט ה'תשי"א

סקירה מיוחדת מיו"ד שבט הגדול 
– "סיום ספר-תורה של משיח" וההתרחשויות 
מאחורי הקלעים  יו"ד שבט ה'תש"ל

תיאור מפורט מה"סאטעלייט" 
– מעמד 'קבלת המלכות' בשידור חי 
לעיני כל העולם  יו"ד שבט ה'תשנ"ג  
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 "בשעה עשר וארבעים דקות פתח הרבי שליט"א             
להפתעת הכל, בפעם הראשונה, בניגון של מאמר":

"באתי לגני אחותי כלה"...
בתום שנה שלימה של סירוב, בעיצומה של התוועדות יו"ד שבט 
תשי"א, פתח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באמירת המאמר 
"באתי לגני" ובכך קיבל את הנשיאות באופן רשמי • לפנינו יומן 

מקיף ומרתק המתאר את התוועדות 'קבלת הנשיאות' והמאורעות 
שקדמו לה • מלווה במסמכים וכתי"ק • 'וזרח השמש'

יום ראשון, כ"ב טבת

הלילה בשעה 11:00 הגיע ל-770 הרב יצחק גולדין 
מפאריז. בשעה אחת אחר חצות נכנס ליחידות ושהה 
בקודש פנימה למעלה ממחצית השעה. כשיצא סיפר 
בבכי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  פרץ  היחידות  שבסיום 
דעם  צוריק  בריינגען  זען  "מ'דַארף  לו:  ואמר  סוער 

רבי'ן"... [=צריכים לראות להחזיר את הרבי]1. 

"אין לזה שום שייכות אלי"

יום שלישי, כ"ד טבת

אתמול חתמו כל אנ"ש חסידי חב"ד דארצות הברית על "כתב התקשרות" לכ"ק 
אדמו"ר שליט"א על מנת למסור בליל יום ההילולא דאדמו"ר הזקן. למעמד נשגב זה 

באו גם נציגים מקהילות אנ"ש שיחיו מכל רחבי ארצות הברית. 

ורבני  זקני  של  משלחת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אל  נכנסה  ערבית  תפילת  אחרי 
את  לו  למסור  בכדי  איש,  כשלושים  שמנתה  הברית  ארצות  רחבי  מכל  החסידים 

ה"כתב" בשם כל אנ"ש ברחבי תבל2. 

כללי-פרטי  למכתב  והשווה  כהן.  שי׳  יואל  הרה״ח  ומכתבי  גרוס  שי׳  אלי׳  הרה״ח  יומן  1) עפ״י 
קנב)  ע'  ח״ד  (אג״ק  ה׳תשי״א  שבט  ט׳  מיום  ע״ה  פריז  אברהם  ר׳  להרה״ח  שליט״א  אדמו״ר  דכ״ק 
ַאזוי  רבי׳ן,  ַארָאפבריינגען דעם  צוריק  מ׳דַארף  אברהם,  ״ר׳  המובא למעלה:  הנשיאות,  אודות קבלת 
איז צו שווער – סיי פַאר מיר, סיי פַאר אייך, און ווער הָאט הנאה דערפון?״ [=צריך להחזיר את הרבי 

הנה, המצב הנוכחי קשה מידי – הן עבורי והן עבורך, ומי נהנה מכך?] – ראה צילום הכתי"ק למעלה.

חברי  ביו  שהיה  ע״ה  גרונר  מרדכי  הרה״ח  אביו  בשם  גרונר  שי׳  ליב  יהודה  הרה״ח  2) מפי 
המשלחת.

קטע בכתי"ק כ"ק אד"ש מה"מ
לר' אברהם פריז. ראה הערה 1.



כל הנוכחים היו שרויים 
וזקני  עצומה,  בהתרגשות 
את  להכיר  שזכו  החסידים 
מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
ובנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
כאשר  במיוחד.  התרגשו 
אותם  שאל  לחדר  נכנסו 
שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
[מה  איר"?  ווילט  "ווָאס 
שרוצים  וענו  רוצים?]  אתם 
את  והושיטו  "מכתב"  לתת 
כ"ק  התקשרות".  ה"כתב 
לקחו  שליט"א  אדמו"ר 
את  ובקוראו  הק'  בידיו 
השורה הראשונה, סגרו מיד, 
"פליז  אמר:  בכי  כדי  ותוך 
ניט  הָאט  דָאס  ַארויס,  גייט 
מיר..."2  צו  שייכות  קיין 
אין  החוצה,  צאו  [=בבקשה 

לזה שום שייכות אלי].   

הרבי מורה להכניס 
הכחשה...

יום חמישי, כ"ו טבת

בעיתונות  פורסם  היום 
שחסידי  יורק  בניו  היהודית 
קיבלו  תבל  ברחבי  חב"ד 
אדמו"ר  כ"ק  את  עצמם  על 
ונשיא  רבי  בתור  שליט"א 
חב"ד הממשיך את השושלת 
הזקן.  מאדמו"ר  החב"דית 
בכ"ד  כי  גם  כתוב  בידיעה 
ה"כתב  את  מסרו  טבת 
"קבלת  ואילו  התקשרות", 
תהי'  הרישמית  הנשיאות" 
צילומי  (ראה  שבט  ביו"ד 
המובאים  העיתונים 

בהמשך).

"להיות מקושרים, מסורים
ונתונים אליו בכל לבנו"...

נוסח ה"כתב התקשרות" שמסרו זקני רבני 
חב"ד בשם כלל אנ"ש והת' דארצות-הברית 
לכ"ק אדמו"ר שליט"א בכ"ד טבת ה'תשי"א:

ב"ה,

באמת  עצמנו  על  קבלנו  מטה  החתומים  אנחנו 
הוד  נשיאה  דבי  חתנא  ומרות  נשיאות  תמים  ובלב 
כ"ק  ה"ה  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  כ"ק 
שליט"א  מענדל  מנחם  ר'  הרב  ורבנו  מורנו  אדונינו 
בן הרב ר' לוי יצחק ז"ל ולהיות מקושרים מסורים 
ונתונים אליו בכל לבנו להתנהג כפי הוראותיו אלינו 
ונתינה  במסירה  ולקחתם  השי"ת  עבודת  בדרכי 
אמיתית והנחת עצמנו כל אשר יאמר לנו לטוב לנו 

בגשמיות וברוחניות בכלל ובפרט.

להשי"ת  ובתחנונים  בתפלה  נשואות  ועינינו 
מופלגה  אלקית  בהצלחה  תהי'  הק'  שנשיאותו 
בדרך  אותנו  ולנהל  טובים  ושנים  ימים  לאריכות 
אותנו  להעלות  זצוקללה"ה  הק'  רבותינו  של  הק' 
ויזכה  שלם  בלב  לעבדו  ה',  את  דעת  אותנו  וללמד 
בלבנו  ולהשריש  אמת  תורת  באור  נפשנו  להאיר 
העבודה הפנימית כפי אשר הנחילנו אבותי' רבותינו 
הק' זצוקללה"ה וימשיך עלינו השפעות טובות בכל 
והנגלה  הנראה  בטוב  והרוחניים  הגשמיים  ענינינו 
ממש  בקרוב  צדקנו  משיח  פני  לקבל  בימיו  ונזכה 

אכי"ר.

תצלום ה"כתב-התקשרות"
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כאשר נודע על-כך לכ"ק 
מיד  קרא  שליט"א  אדמו"ר 
לרב חדקוב והורה לו לטלפן 
העיתונים ולמסור  למערכות 
בשמו  הכחשה  להכניס  להם 
שבט  שביו"ד  שכתבו  מה  על 

תהי' "קבלת הנשיאות". 

נבהל  חדקוב  הרב 
לשלושה  מיד  וטילפן  מאוד 
הרב  החסידים:  מזקני 
שמואל לוויטין, הרב ישראל 
שלמה  והרב  דזייקבסאהן 
וסיפר  קזרנובסקי,  אהרן 
שקיבל  ההוראה  על  להם 
שליט"א,  אדמו"ר  מכ"ק 
יטלפן  לא  שהוא  והוסיף 
ימתין  אלא  לעיתונים  מיד 
כמה שעות, ובינתיים שינסו 

לעשות דבר מה בעניין.

הנ"ל  החסידים  שלושת 
אל  ונכנסו  ל-770  מיד  באו 
שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק 
בבכי  פרץ  קזרנובסקי  הרב 
הרבי  לנו  עושה  מה  ואמר: 
והתחנן  ובכה  שליט"א... 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לפני 

כמחצית השעה.

הרב שמואל לוויטין טען 
שהרבי  כתבו  לא  שבעיתון 
כתבו  הנשיאות,  את  קיבל 
על  קיבלו  שהחסידים  רק 
אדמו"ר  כ"ק  את  עצמם 
ושמסרו  ל"רבי"  שליט"א 
בכ"ד  התקשרות"  "כתב  לו 
טבת, ואת זה הרי אי אפשר 

להכחיש...

המשיך  קזרנובסקי  הרב 
ביקש  ולבסוף  להתחנן 
אם  שאף  שליט"א  מהרבי 

"התקשרות הוא ענין פנימי ונפשי"...

נוסח המכתב שנשלח מה'ועד' המיוחד לענין 
קבלת הנשיאות לכל קיבוצי אנ"ש ברחבי תבל, בו 
מבקשים לחתום על ה"כתב התקשרות" שנמסר 

לכ"ק אדמו"ר שליט"א בכ"ד טבת ה'תשי"א:

כ"ד  ביום  אשר  לכרומ"ע  בזה  מודיעים  ...הננו 
טבת העבר יום ההילולא של הוד כ"ק אדמו"ר הזקן 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מסרנו אנ"ש והתמימים דפה 
הרמ"ש  אדמו"ר  לכ"ק  התקשרות  כתב  בשעטומ"צ 

שליט"א, והננו מצרפים בזה העתקה.

מובן הדבר אשר ענין התקשרות מחסידים לרבם 
הוא ענין פנימי ונפשי, ולא שייך בזה כ"כ להעתיק נוסח 
מצרפים  שאנו  הנוסח  שטר.  איזה  על  כחותם  ולחתום 
בזה דנינו בכובד ראש על כל תיבה, וכל מי שחתם עליו 

להתבונן ברציניות אחריות את אשר הוא עושה.

בטח תקראו את הנוסח בתשומת לב ואם תמצאו 
נפשכם,  הרגש  כפי  תיבות  איזה  לשנות  תוכלו  לנכון 
להנוסח  בקירוב  הנוסח  להיות  צריך  בכללות  אבל 

שחתמנו פה אשר הננו מצרפים בזה.

ולחתום  התקשרות  כתב  שתעשו  איפוא  הצעתנו 
עליו כל אנ"ש והתמימים שבמחנם, ותשלחו את כתב 

ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר הרמ"ש שליט"א.

"הכוונה  להשלים  דרכינו  את  יצליח  השי"ת 
כ"ק  הוד  דחיי',  לאילנא  קשורים  ולהיות  האמיתית, 
 – והוא  צדקנו  משיח  פני  לקבל  ונזכה  הק',  רבותינו 

כ"ק אדמו"ר שליט"א – בראשנו בקרוב ממש.
הועד.

תצלום המכתב



יכניס  לא  לפחות  הנשיאות,  את  לקבל  מסכים  לא  הוא 
הכחשה בעיתונות... בסופו של דבר, לאחרי ריבוי הפצרות 

ותחנונים, נענה כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקשה זו3.

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נשאר  היחידות  אחר  הלילה 
בחדרו עד לאחר חצות הלילה.

יום שישי, כ"ז טבת

האחרונה  שבתקופה  סיפר  שוסטרמן  שי׳  מרדכי  ר׳ 
והשולחן  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אל  פעם  שנכנס  אירע 
הי׳ עמוס במכתבים, פני״ם וכו׳ ושמע את כ״ק אדמו״ר 
צרכי  עליהם  ״הטל  עצמו)  אל  (כמדבר  אומר  שליט״א 

צבור4״...

3) עפ״י זכרונות הרה״ח יהודה ליב שי׳ גרונר והרה״ח שניאור זלמן שי׳ גורארי׳.

4) בהקשר לכך יש לצייו אשר באחת ההתוועדויות בשנים הראשונות התבטא פעם כ׳׳ק אדמו״ר 
צו  לערנען  צו  צייט  קיין  ניט  הָאב  איך  מיר?...  פון  געווָארן  איז  ״ווָאס  הנשיאות:  עניו  אודות  שליט״א 

דַאוונען, וכו׳" [=מה נעשה ממני?... אין לי זמן ללמוד ולהתפלל וכו']. (מפי א׳ מאנ״ש שי׳).

תצלום הידיעות שהופיעו בעיתונים היהודיים ״דעד טָאג", 'דער מַארגן זשורנאל', 'דער פארווערטס' ביום 
כ״ו טבת ה׳תשי״א, אודות מסירת ה״כתב התקשרות״ דכל אנ״ש והת׳ שיחיו לכ״ק אדמו״ר שליט״א 

בכ״ד טבת ה׳תשי״א, ובהם נכתב אשר ביו״ד שבט תשי"א תהי׳ קבלת הנשיאות הרשמית.

הוספת כ"ק אד"ש מה"מ 
בכתי"ק על אגרת מחודש 

אלול ה'שי"ת לר' יצחק ע"ה 
גנזבורג, בנוגע לבקשתו 
"חוסו עלינו" לקבל את 

הנשיאות
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ויהי' לנו מנחם ומשיב נפשינו

יום שני, ר"ח שבט

מכתב חזמנח שנשלח מאת ועד חמסדר לאנ״ש שי' לקראת יום המיועד יו״ד שבט 
תשי״א. באותה שעה עדיין לא באה הסכמה רשמית מאת כ״ק אדמו״ד שליט״א לקבל 
מנחם  לנו  ״ויהי׳  המפורש:  ברמז  והסתפקו  בפירוש  זה  נכתב  לא  ולכן  הנשיאות  את 

ומשיב נפשינו עד ביאת משיח צדקנו בב"א״.

ב״ה ברוקלין נ.י.

כבוד ידידנו הנכבד:

יום ההילולא של הוד כ״ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג״מ זי׳׳ע הכ״מ, יו"ד שבט 
הקדוש  ליום  לבוא  אנ״ש  לכל  ומעוררים  מציעים  הננו  לזה  ובא.  מתקרב  הבע׳׳ל – 
הזה הנה, להתאסף יחד להתחזק ולהעמיד את הענין של חסידים וחסידות חב״ד 
על מצב ראוי ונכון כפי יכולתנו, ולהתפלל על אהל כ״ק אדמו"ר זצוקללה׳׳ה נבג״מ 
זי׳׳ע הכ״מ, שיעורר רחמים עלינו ביום עליית נשמתו הק׳ שיעזור לנו הש׳׳י להביא 
את הענינים לפועל כפי הכוונה האמיתית, ויהי׳ לנו מנחם ומשיב נפשינו עד ביאת 

משיח צדקנו בב״א.

הן  ולב״ב  לנו  ממש  לנפשינו  נוגע  שזה  איך  הענין  רצינית  מבין  מאתנו  כאו׳א 
בגשמיות והן ברוחניות, ובודאי ישתדל לבוא בעצמו ולעורר גם את חביריו וידידיו 

לבוא, ולא יתחשבו עם שום מניעות ועיכובים. 

מבית  וההסתרים  ההעלמות  כל  ויסיר  והאמת  הטוב  בדרך  ללכת  יזכנו  והש׳׳י 
ומחוץ, והכל על מקומו יבוא בשלום בחסד וברחמים בגו"ר.

הועד

יום ראשון, ז' שבט 

הרה"ח5 שלמה אהרן קזרנובסקי, מזקני החסידים, סיפר שבימים אלו חלם והנה 
וכ"ק  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  עם  ביחד  בחלומו  אליו  בא  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
כ"ק  אך  ל"רבי"  שיהי'  לו  ואומר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אל  פונה  מהוריי"צ  אדמו"ר 

משה״,  אל  ה׳  ״ויאמר  מהוריי"צ6:  אדמו"ר  כ"ק  לו  ואמר  מסרב,  שליט"א  אדמו"ר 
הקב״ה אומר לנשיא הדור, ״מה תצעק אלי״: ״פַארווָאס״ [=למה]? אתה  כ״ק אדמו״ר 
שליט״א – הוא נשיא הדור, ״דבר אל בני ישראל״ תדבר חסידות ליהודים, ״ויסעו״ – 

ותנהל אותם לקראת משיח צדקנו.

5) הבא לקמן מזכרונותיו של הרה״ח ר' יהודה ליב שי׳ גרונר.

6) ביומנו של הרה״ת יצחק שי׳ וואלף מסופר, עפ״י מה ששמע מהרב קזרנובסקי ע״ה בהתוועדות 
מוצאי יוהכ״פ תשל״ח. ״מה תצעק אלי" – פַארווָאס שיקסטו ַאלץ ָאּפ צו מיר [=למה אתה שולח הכל 
זיין  וועט  חסידות], "ויסעו" –  לומר  חסידות [=תתחיל  זָאגן  ָאן  הויּב  ישראל" –  בני  אל  אלי],  "דבר 
דער ״הלוך ונסוע הנגבה״, עס וועט ווערן ווַארים און ליכטיג [=יהיה "הלוך ונסוע הנגבה", יהיה חם 

ומואר]״.



למחרת בבוקר הוא בא ל-770 והכניס פתק לכ"ק אדמו"ר שליט"א ובו כתב את 
פרטי החלום. כ"ק אדמו"ר שליט"א קרא לו ונתן "יישר כח" על-כך. 

להרב  יישר-כח  נתן  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  שמזה  אומרים  החסידים  זקני 
קזרנובסקי משמע שהוא אכן מסכים סוף סוף למלאות את בקשתם ותחינתם של כל 

אנ"ש ברחבי תבל לקבל את עטרת נזר הנשיאות החבד"ית באופן רשמי ובגלוי.

הרבי שולח מברק לאנ"ש ברחבי תבל

יום שלישי, ט' שבט

בעיתונים היהודיים ("דער טָאג", "מָארגען 
"ועד  מטעם  מודעה  היום  פורסמה  זשורנַאל") 
אדמו"ר  דכ"ק  ההנהגה  סדר  אודות  המסדר" 
(ראה  שבט  יו"ד  ההילולא  ביום  שליט"א 

צילום). 

תבל,  רחבי  מכל  והתמימים  מאנ"ש  רבים 
ל-770  היום  הגיעו  וקנדה  מארה"ב  ובמיוחד 

לקראת יו"ד שבט7.

מכתב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כתב  היום 
והתמימים  מאנ"ש  לרבים  שנשלח  כללי-פרטי 
שלו  ״הפ״נ  כותב:  ובו  מכתביהם  על  במענה 
מו״ח  כ״ק  ציון  על  בל״נ  ואקראהו  נתקבל, 

אדמו״ר הכ״מ, מחר ביום ההילולא".

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הואיל  ה'תשי"א,  שבט  יו"ד  והנורא,  הגדול  יום  לקראת 
לשלוח מברק לכללות אנ"ש בכל רחבי תבל, וזלה"ק:

"ביום החילולא דאזלינן מיני׳ עשירי בשבט גדול ביותר זכות בעל ההילולא צדיק 
עליון להמשיך ישועות ברכות והצלחות לכל המתעסקים במוסדותיו. בטח יתועדו 
ולהתברך  דחיי  באילנא  להתקשר  ותקנותיו  מוסדותיו  לחזק  לתומ״צ  רבים  לעורר 

בכל המצטרך בגשם וברוח.

בברכה מנחם שניאורסאהן

לקראת יו"ד שבט יצא לאור הספר "קב נקי" לאביו זקנו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
הרה״ג הרה״ח וכוי הרב ר׳ אברהם דוד לאוואוט, רבה של ניקָאלַאייעב, מחסידי כ״ק 

אדמו״ר  כ״ק  של  מכתבו  את  לציין  יש  תשי״א,  שבט  יו״ד  לקראת  אנ״ש  של  לבואם  7) בקשר 
תתמד)  אגרת  ח״ד  (אג״ק  תשי״א  חנוכה  מזאת  רייטשיק  שי׳  הלוי  דוד  שמואל  להרה״ח  שליט״א 
וזלה״ק: ״שואל במכתבו שרוצה לנסוע מלאס אנדזשעלעס . . באופן שיהי׳ על היאצ״ט בניו יארק. הנה 
בכלל נכון הדבר שרוצה להיות כאן על היאצ״ט״. ואילו הרה״ת ר׳ יהודה ליב שי׳ פוזנר שגם הי׳ אז 
בשליחות כ״ק אדמו״ר שליט״א בלאס אנדזשעלעס מספר שכ״ק אדמו״ר שליט״א לא הרשה לו לבוא 

ליו״ד שבט והורה לו לערוך שם התוועדות ביום ההילולא.
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אדמו״ר ה״צמח צדק״ וכ״ק אדמו״ר מהר״ש נ״ע. 

וכן הסתיימה בניית האוהל על ציון כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ8.

ליל היום הגדול והקדוש, יו"ד שבט

לתפילת  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  לחדר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עלה   6:55 בשעה9 
ערבית.

בתפילה השתתף קהל גדול מאוד של כמה מאות אנשים. מרוב הצפיפות לא יכלו 
אפילו לכרוע באמירת "ברכו". 

כ"ק אדמו"ר שליט"א התפלל בקול נמוך ביותר. בקדיש הראשון לפני ברכו בכה 
קצת, וכן בכה מעט במשך כל התפלה.

אחרי "עלינו" אמר את פרק ז' דמקואות. את שתי המשניות האחרונות והמשנה 
ד"ר' חנניא" אמר בקול.

על השולחן של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ היו שני נרות גדולים וחמשה נרות נשמה 
אדמו"ר  כ"ק  הביט  התפלה  כל  במשך  וגם  התפילה  התחלת  לפני  ליכט").  ("יאצ"ט 

שליט"א על כסא קדשו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ועל הנרות.

ליום ההילולא לא יצא לאור מאמר חדש של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, כבשאר יומי 
דפגרא, כי כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה ללמוד את המאמר באתי לגני ה'תש"י שכ״ק 

אדמו״ר נבג״מ הו״ל ליום הסתלקותו (כמו שכתב במכתבו מר״ח שבט תשי״א)10.

וכן הורה לעשות משמרות במשך כל הכ"ד שעות של המעת-לעת בחדרו של כ"ק 
אדמו"ר מהוריי"צ אשר ילמדו את המאמר הנ"ל.

תפלת  אחרי  ואכן11 
מעריב אירגן הרה״ת חיים 
את  בוקיעט  שי׳  מאיר 
התמימים ואחדים מאנ״ש 
במנין  ללמוד  למשמרות 
בהיכלו  הלילה  כל  במשך 

 — נבג״מ  אדמו״ר  כ״ק  של 
את המאמר ״באתי לגני״.

בליל ויום היארצייט היה כ"ק אדמו"ר שליט"א לבוש בגדי משי כבשבת ויו"ט11.

8) ממכתבי הרה"ח ר' יואל שי׳ כהן.

9) הבא לקמן מיומנו של הרה״ח אלי שי׳ גרוס.

10) דברים זהים ראה גם ב״פתח דבר״ דכ״ק אדמו״ר שליט״א לקונטרס פורים תשי״א (סה״מ 
קבע  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  באשר  כי  זו,  שנה  נדפס  לא  שבט  ליו״ד-י״ג  ״קונטרס  הע' 11  ע׳ 178  תשי״א 
המלך  אחרי  יבוא  מי  הרי  הסתלקותו,  יום  הוא  שבט  ליו״ד  עד)  קונטרס  לגני –  (באתי  מאמר  בעצמו 

לשנות בזה. וביום ההילולא שלו אנו אין לנו אלא ללמוד ולהעמיק במאמר זה גופא״.

11) ממכתבי הרה״ח ר' יהודה ליב שי' גרונר.

גוכתי"ק כ"ק אד"ש מה"מ אודות לימוד מאמר 'באתי לגני' ה'שי"ת.
ראה פיענוח בהערה 10



שונות  מעיירות  קבוצות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אל  נכנסו  ההילולא  יום  במשך 
כמו מאנטריאל (וביניהם הרב יהודה חיטריק), ניו הייווען (וביניהם הרב משה העכט, 
"כתב  למסור  ועוד,  גולדשטיין)  יוסף  ור'  וויינגארטן  אברהם  ר'  שילדקרויט,  זאב  ר' 

התקשרות" בתור באי-כח של כל אנ"ש שבעירם12.

הדליקו   – תשי״א  שבט  מר״ח  במכתבו  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  להוראת  בהתאם 
כולם נר (של יאצ״ט) משעוה, ולמדו משניות.

זקני החסידים מוסרים "כתב התקשרות" בשם כל אנ"ש

יום רביעי, יו"ד שבט

אדמו"ר  כ"ק  של  בחדרו  שוב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  התפלל  שחרית  תפילת 
מהוריי"צ. לפני התפילה הביט על כסא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ. כ"ק אדמו"ר שליט"א 

התפלל בקול נמוך. בעת התפלה בכה הרבה מאוד.

תלמידי הת׳ הלכו היום לבתי הספר היהודיים לדבר אודות כ״ק אדמו״ר נבג״מ – 
בהתאם להוראת כ״ק אדמו״ר שליט״א במכתבו 

מר״ח שבט.

אחרי התפלה כתב כל אחד פ"נ ונתנו לכ"ק 
אדמו"ר שליט"א, ואח"כ נסעו כולם לאוהל. לפני 
החסידים  ורבני  מזקני  משלחת  נכנסה  הנסיעה 
הפעם  עוד  לו  ומסרו  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק 
אתר  בכל  די  אנ"ש  כל  בשם  התקשרות"  "כתב 
ואתר ברחבי תבל. המוסר הי' הרה"ח ר' מאיר 
אדמו"ר  לכ"ק  אמר  המסירה  ובעת  אשכנזי, 
קירוב  ענין  הוא  הנשיאות  שקבלת  שליט"א 
הגאולה, כי הגאולה הלא תלויה בהענין ד"יפוצו 
אדמו"ר  שכ"ק  בזה  וא"כ  חוצה",  מעיינותיך 
שליט"א יקבל את הנשיאות ויאמר דא"ח יקרב 
אדמו"ר שליט"א: "יע,  כ"ק  וענה  הגאולה!  את 
ָאבער מ'דַארף זען מיר צו צוהעלפן" [=כן, אבל 

צריך לראות לסייע לי]. 

אח"כ הקריאו כמה מגדולי החסידים בבית המדרש במעמד כל אנ"ש "צעטיל", 
פ"נ, שבו נאמר שכל אנ"ש די בכל אתר ואתר מבקשים מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לפעול 
אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א שיואיל לקבל את כתר הנשיאות החב"דית בשלימות ובגלוי 

ובכל הפרטים, ושהנשיאות תהי' בהצלחה וכו' 

אדמו"ר  לכ"ק  מסרוהו  וכשסיימו  האוהל,  על  הנ"ל  ה"צעטיל"  את  הקריאו  כן 
שליט"א אשר בתחילה סירב לקוראו, אבל לאחר זמן מה התחיל לקרוא אותו מתוך 

12) ע"פ מכתבי הרה"ח ר' ש. ע״ה זלמנוב וסיפורי יבלחט״א הרה״ח ר' י. שי׳ גולדשטיין. ועוד.

מכתב כ"ק אד"ש מה"מ מיום ט' שבט 
ה'תשי"א, בו כותב אודות קריאת פ"נ 

בציון ביום היארצייט

שבט ט' מיום מה"מ אד"ש כ"ק מכתב
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לפני  קצר  זמן  וחזר  רב,  זמן  באוהל  הי'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  עצומות13.  בכיות 

השקיעה. תפילת מנחה היתה במהירות14.

היום,  כל  אכלו  ולא  ב״אהל״  שהיו  מכיון  משהו  לטעום  כולם  הלכו  מנחה  אחרי 
ומיד מיהרו לתפוס מקומות להתוועדות9.

בשעה  תהי'  שההתוועדות  הוכרז  מעריב  אחרי  אחרי  מעריב.  התפללו  כך10  אחר 
.8:00

בשעה10 8:45 עזב כ"ק אדמו"ר שליט"א את בית אמו וצעד לכיוון 770.

ביהמ״ד  מאנ"ש.  שאינם  רבים  ביניהם  לבית-המדרש,  המונים  נהרו  הערב  במשך 
הי׳ מלא מפה לפה. הצפיפות והחום ששרר בביהמ״ד לא יתוארו, קהל שמנה למעלה 
היו  כולם  במיוחד.  גדול  שאינו  המדרש  לבית  להכנס  ניסה  כ״י  איש  מאות  משמונה 
רטובים מזיעה והדחיפות היו איומות. (מרוב הדוחק התעלף באמצע ההתוועדות הרב 

שלמה זלמן העכט).

השולחנות סודרו כעין האות שי"ן. השולחן שלידו ישב כ"ק אדמו"ר שליט״א עמד 

בצד דרום וכנגדו עמדו שלושה שולחנות לאורך כל הביהמ״ד15.

כחצי שעה לפני ההתוועדות נכנסה משלחת של זקני ורבני החסידים דמונטריָאל 
ומסרו לכ״ק אדמו״ר שליט״א ״כתב התקשרות" בשם כל אנ"ש דמונטריָאל12.

והדבר  ההתוועדות,  כל  את  ב"טייפ"  להקליט  התכונן  רָאדשטיין  לייב  משה  הרב 
נשמר בסוד גמור, כשרק אחדים יודעים מזה.

הרבי נכנס להתוועדות
שלמה  הרב  הלכו  ומאחריו  להתוועדות,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס  בשעה 9:45 
אדמו"ר  כ"ק  מפילדלפי'.  יאלעס  הכהן  אליעזר  אפרים  והרב  קזרנובסקי  אהרן 
הכהן  מאיר  יצחק  הרב  ולשמאלו  יאלעס,  הרב  ולימינו  במקומו  התיישב  שליט"א 

רפפורט ("פרַאגער רב"16).

13) ממכתבי הרה״ח ר' יהודה ליב שי' גרונר. ובמכתבי הרה״ח ר' יואל שי' כהן מובא סיפור זה 
אדמו״ר  שתוכנו הוא שכ״ק  החסידים מסרו לכ״ק אדמו״ר שליט״א פ״נ כללי  בשינויים קלים: זקני 
שליט״א ימשיד להנהיג ולנהל את עדת החסידים כו' ושנהי' מקושרים אליו באמת וכו'. ואח״כ בהיותו 
לקרוא  התחיל  מ״מ  אבל  אמר (לעצמו) "אך״  הכללי  לפ״נ  וכשהגיע  פנ״ים  הרבה  קרא  הק׳  האהל  על 

והתחיל לבכות מאד.

14) עפ״י מכתבי הרי״כ והריל״ג שיחיו.

15) הרה״ח ר' עזריאל שי׳ חייקין מספר שבהתוועדות זו ישב כ״ק אדמו״ר שליט״א, לראשונה, 
את  והעלו  למרתף  מהת׳  כמה  עם  ירד  ההתוועדות  שלפני  זוכר  והוא  (״פלטפורמה״)  קטנה  במה  על 
ה״פלטפורמה״ שהיתה משמשת לבמה בהתוועדויותיו של כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ נ״ע, שנערכו בבית 

המדרש, בשנים הראשונות לבואו לארה״ב.

הראשי  הרב  הי׳  שליט״א.  אדמו״ר  ולכ״ק  לליובאוויטש  מקורב  והי'  גדול  ופוסק  למדן  16) הי' 
דפראג לאחרי מלה"ע האחרונה – בשנים תש״ה-ח, ואח״כ היגר לארה״ב (הרה״ת ר׳ משה יחזקאל ע״ה 

סעמיועלס הי' חתנו). נפטר י״ט טבת תשמ"ג.



יוסף  ר'  מזג  ההתוועדות17  בתחילת 
ראבינסָאן משקה וכולם אמרו "לחיים" 

לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

ממהלך  מפורט  תיאור  להלן 
ההתוועדות, עם נקודות קצרות מתוכן 

השיחות. 

את  פתח  שליט׳א  אדמו״ר  כ״ק 
להתחזק  שיש  באמרו  ההתוועדות 
אדמו״ר,  מו״ח  לכ״ק  בהתקשרות 
לאחרי  עכשיו,  גם  עמנו  נמצא  שבודאי 

להמשיך  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  הורה  לכך  ובהמשך  מההסתלקות.  שנה  שעברה 
באמירת מזמור ע״א – של כ״ק אדמו״ר נבג״מ – עד לי״ב תמוז הבע"ל.

הטיל  שהרבי  השליחות  את  לקיים  כאו״א  שעל  סיים  שליט״א  אדמו״ר  כ"ק 
עליו. ובפרט את הכוונה פנימית שבכל השליחויות של הרבי שהיא להפיץ את מעינות 
היא  אלא  מפלגה,  אינה  שהחסידות  אדה״ז  בשם  אמר  שהרבי  וכפי  חוצה.  החסידות 
מיועדת עבור כל עם ישראל, וכאשר יקיימו זאת יהי׳ ״ולכל בנ״י הי׳ אור במושבותם״, 
בפרשיות   – רמה״  ביד  יוצאים  ישראל  ״ובני  בשלח)  (פ׳  בפרשתינו  שנאמר  כפי  ויהי׳ 
הקודמות מדובר אודות הגלות. ואילו בפרשתינו מדובר אודות ענין הגאולה – ויקויים 
מש״נ ״אז ישיר משה״, שבקרוב ובעגלא דידן יהי' ״ישיר משה״ – שבדורינו – ״ובני 
הגאולה  אל  יוציאנו  והוא  בשר,  בעיני  הרבי  את  יראו  בימינו  שבמהרה  ישראל״, 

האמיתית והשלימה – אמן18.

רמז לקבלת הנשיאות
בשיחה השני׳ התייחס כ״ק אדמו״ר שליט״א ברמז לענין קבלת הנשיאות. ואמר, 
רוצים  ענין –  איזה  כשמתחילים  ובראשונה –  שבראש  הוא  הברית  בארצות  שהנוהג 
לשמוע ״סטייטמענט״ – כרוז ודבר חידוש! (הצהרה). אינני יודע אם כך צריך להיות – 

אמנם ״אזלת לקרתא עביד כנימוסא״, וה״סטייטמענט״ הוא כדלהלן:

חד״,  ״כולא  הם  ישראל״  ואהבת  התורה,  אהבת  ה׳,  ״אהבת   – האהבות  שלושת 

17) התיאור ממהלך ההתוועדות דלקמן הוא עפ״י המקורות דלהלן: א) השיחה מוגהית שנדפסה 
זו.         מהתוועדות  (״טייפ״)  הקלטה  סרט  ב)  ועוד.  תשי״א,  קודש  שיחות  לגני,  באתי  לסה״מ  בהוספות) 
ג) יומן הרה״ח ר' אלי׳ שי' גרוס. ד) מכתבי הרה״ח ר' יואל שי' כהן וכמה מאנ״ש שיחיו. ה) ע״פ השמועה 

מכמה מאנ״ש שיחיו. המקורות צויינו ברובם על אתר (מלבד המקורות א. ב. ג. הנ״ל).

אדמו״ר  לכ״ק  בסמיכות  (שעמד  גרונר  שי'  ליב  יהודה  הת'  לחש  הראשונה.  השיחה  18) לאחרי 
כ״ק  דא׳׳ח.  מאמר  לומר  ויבקשו  שליט״א  אדמו׳׳ר  כ״ק  אל  שיפנה  הענדל  שי'  יצחק  להרב  שליט״א) 
קָאּפ״  קיין  דרייען  נישט  זָאל  ער  עם  ״זָאג  באמרו:  הענדל  להרב  ופנה  בזה  הבחין  שליט״א  אדמו״ר 
[=אמור לו שלא יגיד שטויות]. הרב ארי׳ ליב שי׳ קרעמער ששמע את הדברים נענה אל כ"ק אדמו״ר 
שליט״א ואמר: "הוא צודק אנו רוצים מאמר דא״ח! אך כ״ק אדמו״ר שליט"א עשה בידו תנועת ביטול 

כאומר שאיו בכלל מה לחשוב ע״ז).

כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות בשנת ה'תשט"ז
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וא״א להפריד ביניהם. ולכן כאשר רואים יהודי שיש לו אהבת ה׳ אבל אין לו אהבת 
התורה ואהבת ישראל הרי זו הוכחה שחסר לו גם באהבת ה', וצריך לדעת שלא יהי׳ 

לזה קיום!

לאהבת  גם  זה  ידי  על  יגיע  סו״ס  הרי  ישראל  אהבת  ליהודי  כשיש  גיסא  ולאידך 
ה׳ ואהבת התורה ולכן כשרואים יהודי שיש לו אהבת ישראל צריך להביא אותו גם 
לידי אהבת ה׳ ואהבת התורה. וצריך גם לפעול עליו שהאהבת ישראל שלו לא תתבטא 
רק בכך שהוא נותן לחם לרעבים ומים לצמאים, אלא נם ובעיקר שכתוצאה מאהבת 

ישראל יקרב יהודים לאהבת התורה ולאהבת ה'.

כ״ק אדמו״ר שליט״א סיים באמרו אשר את ה״סטייטמענט״ הזה צריך להכריז 
לא  אשר  המשולש  ״חוט  זה  הרי  האהבות  שלשת  יהיו  וכאשר  מקום.  בכל  ולפרסם 
הענין  מפני  הוא  האחרון  שהגלות  כשם  כי  הגאולה,  את  יביא  גם  וזה  ינתק״  במהרה 
דהיפך אהבת ישראל שזו היתה הלא הסיבה ל״גלינו מארצנו״, כך ע״י אהבת ישראל 

תבוא הגאולה במהרה בימינו ממש.

בין השיחות, בעת שניגנו פנה לכמה אנשים ואמר להם דברים אחדים. לאחד ששאל 
בענין שליחות שהעמיס עליו כ״ק אדמו״ר נבג״מ, סיפר כ״ק אדמו״ר שליט״א שכאשר 
כ״ק אדמו״ר נבג״מ הי׳ בן ט״ו שנה הכניסו כ״ק אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע בעניני חכלל. 
הי׳  אדמו״ר  שכ״ק  וכיון  הרבנים,  גדולי  נכחו  שבה  לאסיפה  אותו  שלח  ההיא  בעת 
רק בן ט״ו שנה נסע אתו גם מלמדו הרשב״ץ (דער רשב״ץ איז גיווען ַא קלוגער איד
[= הרשב״ץ הי׳ יהודי פיקח]). ואמר לו כ״ק אדנ״ע ״איר פָארט טַאקע מיט אים מיט, 
ָאבער איר דַארפט וויסן ַאז ווָאס ווייניקער איר וועט זיך מישן, וועט זיין ַאלץ גלייכער״ 
[= אתם אכן נוסעים איתו. אבל עליכם לדעת שככל שתתערבו פחות – יהי׳ יותר טוב). 
וסיים כ״ק אדמו״ר שליט״א: ובמכ״ש מאז הרי בודאי שלא צריכים להתערב בעניניו 

של הרבי, לא צריך להגיד לו דעות. צריך רק לקיים את רצונו.

כבר  אם  טבת –  ה'  ביום  ביחידות  עמו  שדיבר  למה  בהמשך  שאל –  ש.מ.  מר  את 
מכר את המכונית שלו. הנ"ל התחמק בתירוץ כלשהו, והגיב כ"ק אדמו"ר שליט"א: לא 

מכרת? ונענע בראשו הק' לאות תמיהה.

"הקהל מבקש שהרבי יאמר מאמר חסידות"
שמונים  כבן  (ישיש  החסידים  מזקני  אחד  קם  ההתוועדות  תחלת  לאחרי  כשעה 
לערך) הרה״ח ר' אברהם סענדער נעמצָאוו19 והכריז: ״דער עולם בעט דעם רבי׳ן זָאגען 
ַא מאמר חסידות. די רייד איז גוט ָאבער דער עולם בעט חסידות, נמצא חן... דער רבי 
זָאל זָאגן חסידות"! [=הקהל מבקש שהרבי יאמר מאמר חסידות. השיחות הן טובות 

אבל הקהל מבקש חסידות. נמצא חן... שהרבי יאמר חסידות!]

בבית המדרש השתררה מיד דממה מוחלטת, אצל כל אחד נעצרה לרגע הנשימח, 

19) אודותיו ראה 'ימי בראשית' ע' 84 ובהערה שם. במ״א מסופר באו״א: באמצע ההפסקה ביקשו 
את כ״ק אד"ש לומר דא"ח ושאל כ"ק אד״ש ״מי הוא המבקש?״. וענו ״החסידים״׳ אך לא ענה הן או 

לאו והתחיל כ"ק אד"ש לומר את המאמר.



ובלבבות רועדים המתינו 
יגיב  איך  לראות  כולם 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 

על כך.

עשר  בשעה  ואכן, 
פתח  דקות  וארבעים 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
״באתי  ד״ה  המאמר  את 
אדמו״ר  דכ״ק  לגני״ 
ואמר  ה׳תש״י,  נבג״מ 
מעיין  שהוא  כדי  (תוך 
דעם  ׳׳אין  בקונטרס) 
רבי  דער  ווָאס  מאמר 
צו  ַארויסגעגעבן  הָאט 
 – חסתלקות  יום  זיין 

הויבט ָאן דער רבי מיט באתי לגני״... [=במאמר שהרבי נתן ליום הסתלקותו מתחיל 

של  בניגון  הראשונה20,  בפעם  הכל,  להפתעת  לומר  והתחיל  לגני"...]  ב"באתי  הרבי 

ההפתעה  מעצמת  מהומה  נוצרה  ספורות  כלה״. (לשניות  אחותי  לגני  ״באתי21  מאמר 
ומגודל השמחה, החלו דחיפות וכו, אך תיכף נעמד הקהל על רגליו ובביהמ״ד השתררה 
דממה, והאזינו להמשך המאמר ״זָאגט ער אויף דערויף אין מדרש רבה (אויפן ָארט)״, 
״לגן – אין כתיב כאן, נָאר עס שטייט ״לגני, לגנוני״ – דָאס הייסט ״למקום שהי׳ עיקרו 

בתחילה״, ווָארום ״עיקר שכינה״ איז דָאך ״בתחתונים היתה״״.

ובעת שאמר את כל זה הביט עדיין בתוך הקונטרס, ואח״כ התחיל לבאר״22: ״ווָאס 

כ״ק  את  ששמעו  הראשונה  הפעם  ממש  היתה  שזו  מסביר  גרונר  שי'  ליב  יהודה  ר'  20) הרה"ח 
השנים  כל  במשך  תש״י,  שבט  יו״ד  לפני  אפילו  כי  מאמר,  של  בניגון  חסידות  אומר  שליט״א  אדמו״ר 
מאמר  לומר  ממנו  מבקשים  היו  חסידים  כאשר  דין,  בעלמא  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו״ר  כ״ק  חותנו  בחיי 
– דבר שנהוג אצל חסידים לחזור מאמר עם הניגון של מאמר. ואפילו תלמידי ישיבה צעירים חוזרים 
וביאורים  שיחות  רק  מדבר  הי׳  ותמיד  תוקף,  בכל  מסרב  שליט"א  אדמו״ר  כ״ק  הי׳   – וכו׳  מאמרים 
בעניני חסידות וכו' אבל אף פעם לא אמר מאמר עם הניגון כו'. ואילו ביו"ד שבט תשי״א שמעו בפעם 

הראשונה את הניגון הידוע של מאמר דא״ח יוצא מפי קדשו.

21) להעיר מרשימת כ"ק אדמו״ר שליט"א אודות המאמר הראשון שאמר כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ 
ד״ה 'ראשית גויס עמלק' תר"פ, המיוסד על ד׳׳ה זה לאביו כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע שאמרו בפורים 
בסעודה תר"ף וזלה"ק" ולהעיר ממארז״ל (מדרש תהלים בתחלתו) ממקום שחתם (שסתם) זה פתח 
זה כו', ובארוכה — ב"ר פ"ק סי"ב וש"נ״ (נדפסה ב״פתח דבר״ למאמר ״ראשית גוים״ הנ״ל, והועתק 

גם בתחלת סה"מ תר"פ-פ"א).

ה׳תש״י  לגני  באתי  מד״ה  הראשון  הפרק  על  בעיקרו  מיוסד   – התשי"א  לגני  באתי  22) המאמר 
– הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א נדפסה בסה"מ באתי לגני ע' לז. וב״פתח דבר״ לסה״מ הנ״ל כותבים 
ושנה,  שנה  דכל  לגני  באתי  ד״ה  ובמאמר  פרקים.  עשרים  מכיל  ה'שי"ת  לגני  באתי  ההמשך  המו״ל: 
מבאר כ״ק אדמו"ר שליט"א פרק אחד מההמשך – על הסדר: ה׳תשי״א – פרק ראשון, תשי״ב – פרק 

שני . . תש״ל – פרק עשרים.

קטע משיחת יו"ד שבט ה'תשי"א בכתי"ק כ"ק אד"ש מה"מ, אודות 
סדר אמירת המאמר 'באתי לגני' ביו"ד שבט תשי"א
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איז דָא דער דיוק הלשון ״עיקר שכינה״? – זָאגט אויף דערויף דער ַאלטער רבי״... 

כ״ק אדמו"ר שליט״א הביא את הביאורים של כל אחד מרבותינו נשיאינו23 בהענין 
ד״שכינה״, ועפ״ז ביאר את הענין ד״עיקר שכינה״, ואח״כ דיבר אודות המוזכר בחצאי 
השביעי  הדור  של  התפקיד  אודות  ודיבר  חביבין״  השביעין  ״וכל  הנ״ל  במאמר  עיגול 

לגמור את המשכת השכינה למטה (ובעת שאמר זה בכה מאוד).

[=נפסיק  לחיים"  זָאגען  מ׳וועט  און  זיין,  מפסיק  ״מ׳וועט  ואמר  הפסיק  אח״כ 
ונאמר לחיים].

הקב"ה עזר שיש לנו רבי
אמרו  חסידים  והכריז:  השמחה,  מגודל  השולחן  על  קפץ  הישיש  נעמצָאוו  הרב 
אחרי! עלינו לברך ברכת ״שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה״, שהשי״ת עזר לנו שיש 
לנו רבי! הרב נעמצָאוו בירך ברכת ״שהחיינו״ בשם ומלכות וכל הקהל ענה אמן בקול 
אדיר ובשמחה גדולה. כ"ק אדמו״ר שליט״א חייך מאוד, ופנה להרב נעמצָאוו וביקשו 

לשתוק ולרדת מהשולחן12.

אח״כ ציוה לנגן את ניגון ה״בינוני״ ואמר: ״דער רבי הָאט מחבב געווען דעם ניגון״ 
[=הרבי חיבב ניגון זה].

אח"כ ציוה לנגן ניגון מכ״ק אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע וניגנו את הרַאסטובער ניגון. 
ראש המנגנים הי׳ הרב שמואל זלמנוב.

אח״כ המשיך לומר את החלק השני של המאמר, וביאר את כללות הענין דדירה 
בתחתונים, והביא שוב ביאורים מכל רבותינו נשיאינו בענין זה.

אח״כ הפסיק שוב והורה לומר לחיים, וציוה לנגן ניגון מאדמו׳׳ר מהר"ש ומאדמו״ר 
הצמח-צדק. כשסיימו לנגן את הניגון דהצ"צ אמר: "נָאך ַא ניגון דעם צ״צ׳ס" [=עוד 
שניגן  מה  את  וניגנו  ניגון]  ניגון" [=עוד  ַא  אמר: "נָאך  לנגן  וכשסיימו  הצ"צ],  של  ניגון 

כ׳׳ק אדמו"ר הצ״צ על ציון אמו.

להפוך  העבודה  את  וביאר  המאמר  של  השלישי  החלק  את  לומר  המשיך  אח״כ 
ואמר  ודעת.  מטעם  שלמעלה  עבודה  שהיא  דקדושה,  לשטות  דלעו״ז  השטות  את 
שכל הענינים שהרביים תבעו מאתנו הם גם קיימו זאת בעצמם. וסיפר סיפורים מכל 
הנשיאים שהתנהגו באופן שלמעלה מטעם ודעת וכו'. ובעת שסיפר את הסיפורים היו 

בכיות נוראות מאד.

23) בפתח דבר לסה"מ באתי לגני כותבים המו״ל: ״ולציין אשר בכל מאמר מביא כ״ק אדמו״ר 
שליט״א ענין מכל א׳ מרבותינו נשיאינו הבעש"ט. הרב המגיד אדמו״ר הזקן, אדמו״ר האמצעי, הצ״צ, 
אדמו״ר מהר״ש, אדמו"ר מהורש״ב נ"ע. אדמו"ר (מהוריי״צ)״. ובהערה 4 שם – לבד מד"ה באתי לגני 
(ראה  התשי"א'  בגנים  'היושבת  ד״ה  בהמשכו  והזכירם  והה״מ,  הבעש״ט  את  הזכיר  שלא  ה׳תשי״א 

לקמן בהתוועדות ש״פ בשלח י״ג שבט תשי״א).

ז״ל  יצחק  לוי  ר׳  כו׳  המקובל  הרה״ח  מהרה״ג  גם  (מביא)  האחרונות  ובשנים   – שם   5 ובהערה 
שניאורסאהן, אביו של – יבלח"ט – כ"ק אדמו"ר שליט״א״.



את  (ומנה  הרביים  שכל  ואמר  ההסתלקות...  ענין  אודות  דיבר  המאמר  בהמשך 
כולם) פירשו שאי״ז עלי' למעלה ח״ו אלא שהוא נמצא אתנו למטה בבחי׳ רוממות״. 
מחורבן  יותר  שהוא  ההסתלקות  שהי׳  דזה  ואמר  מאוד  בכה  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
ביהמ״ק הוא רק בכדי שעי״ז יהי׳ ״אסתלק יקרא דקוב״ה״. וזאת תובעים מכאו״א 
בדוגמת  היא  מאתנו  הנדרשת  והעבודה  השביעי,  בדור  שנמצאים  שידעו  מאתנו 
העבודה של הראשון, שהוא אברהם אבינו לפרסם אלקות בעולם, וע״י העבודה באופן 
זה יומשך עיקר שכינה למטה בעוה״ז הגשמי והחומרי, ויהי׳ עוד במדריגה נעלית יותר 

מקודם החטא, וכמ"ש במשיח "ונשא מאד" יותר מאדם הראשון.

ביי  ווָאס  דוד,  בית  פון  געווען  דָאך  איז  ער  ווָאס  רבי  ״דער  אמר:  לכך  ובהמשך 
עם איז דָאך מקויים געווָארן ָאט די ַאלע ענינים פון ״את חלינו נשא", ״והוא מחולל 
מפשעינו", איז כשם שראה בצרתם, ַאזוי זָאל ער במהרה בימינו ובעגלא דידן קומען 
און ַארויסנעמען צאן מרעיתו מהגלות הרוחני והגשמי גם יחדיו" [=הרבי שהי' מבית 
בימינו  במהרה  כך  בצרתם,  שראה  כשם  הנה   .  . הענינים  כל  נתקיימו  שאצלו  דוד, 

ובעגלא דידן יבוא ויוציא צאן מרעיתו מהגלות הרוחני והגשמי גם יחדיו].

שהרבי יביאנו לגאולה שלימה
תלוי  הדבר  אין  איז  ״איצטער  באמרו:  המאמר  את  סיים  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
אלא בנו! און ָאט דָאס הָאט דָאך יעדערער פון אונז – ָאט דָאס ווָאס מיר זיינען ַאלע 
״כל השביעין״, הָאבן מיר דָאך ַאלע ָאט די חביבות, איז במהרה בימינו בעגלא דידן 
ולמטה מעשרה טפחים, זָאלן מיר ַאלע זוכה זיין זיך זעהן מיטן רבי׳ן, און ער זָאל אונז 
ַארויסנעמען פון דעם גלות הרוחני והגשמי, און בריינגען אונז צו דער גאולה שלימה 
במהרה בימינו אמן״ [=כעת אין הדבר תלוי אלא בנו! וזה יש לכל אחד מאיתנו – זה 
שאנו כולנו "כל השביעין", הרי שיש לכולנו חביבות זו, הנה במהרה בימינו . . שנזכה 

כולנו להתראות עם הרבי, ויוציאנו מהגלות הרוחני והגשמי, ויביאנו לגאולה].

בעת אמירת המאמר החזיק את ידיו הק׳ מתחת לשולחן, עיניו הק׳ היו פתוחות 
והביט ישר נכחו.

אחרי שסיים כ״ק אדמו״ר שליט״א את אמירת המאמר קם הרב נעמצָאוו ובירך 
וסיים  הנשיאות  קבלת  לרגל  שיחיו  והת׳  אנ״ש  כל  בשם  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  את 

בברכת בני חיי ומזונא, וכל הקהל ענו בהתרגשות גדולה אמן.

לעשות "דירה לו ית' בתחתונים" בפועל ממש
אחרי הברכה אמר כ״ק אדמו״ר שליט״א24: 

כעת, הקשיבו יהודים!

אחת  על  הרבי,  על  יסמכו  ולא  בעצמם;  יפעלו  שחסידים  תובעים,  היו  הנשיאים   
כמה וכמה, שכאן מדובר רק על חתנו של רבי – לכן אל תכניסו ציפורים לכיס ("לייגט 

24) תרגום חופשי ללה"ק מסרט ההקלטה של התוועדות זו.
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אזי  עבודה  עלי  מטילים  שכשאתם  חושבים  אתם  אם  בוזים").  אין  פייגלעך  קיין  זיך 
ב"מה  מתכוון  לא  אני   – רוצים  שאתם  מה  לעשות  ובאפשרותכם  משוחררים  כולכם 

שאתם רוצים" חס ושלום לדברים שאינם מותרים, אלא – לעשות "גוד טיים",

וכל  הענינים,  כל  את  ויפעל  יתייגע  שכבר  אחד  לעצמכם  ובחרתם  רגועים,  וחיים 
אחד מכם ילך "תחת גפנו ותחת תאנתו" ותעשו מה שאתם רוצים, אלא אל תכניסו 
ציפורים לכיס, ואף אחד אינו מוריד מכם את כל השליחויות שהרבי הטיל עליכם, ואף 

אחד לא יחסוך לכך עבודה;

אפשר לעבוד יחד אתכם, אם יהי' אפשר לעזור לכם במשהו – לא ימנעו זאת מאף 
אחד, אלא יעזרו לכם, אבל השליחות שהרבי נתן לכל אחד מאתנו עליו לקיימו בפועל 
ממש בעצמו ברמ"ח אבריו ובשס"ה גידיו של גופו וברמ"ח אברים ושס"ה גידים של 

נשמתו,

ש"הכל  ענין  זהו  כי  לסמוך,  מי  על  ואין 
בידי שמים חוץ מיראת שמים", ולכן צריכים 
ובזה  בעצמו,  ולעשות  בעצמו  להתייגע  פשוט 
ושינגנו  ושידברו  כתבים,  שיתנו  יעזור  לא 
ענינים  אין  זה  את   – "לחיים"  ושיאמרו 
בעצמכם  להפך  עליכם  לשנותו;  שיכולים 
נפש  של  הקאך  ואת  זה  דלעומת  השטות  את 

הבהמית, ולעשות מזה שטות דקדושה.

לעשות  שצריכים  היא  העבודה  כעת   .  .
בפועל  כאן  בתחתונים"  יתברך  לו  "דירה 

ממש, ורק צריכים לסיים...

 12:25 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
כ"ק  יצא  תצאו"  בשמחה  "כי  ובשירת 
הקהל  בית-המדרש.  את  שליט"א  אדמו"ר 
לרקוד  המשיכו  בראש,  החסידים  וזקני  כולו, 
בשמחה עצומה כשהם שרים את הניגון הזה, 
וכך במשך זמן רב. ליד היציאה מבית המדרש 
ואיחל  קזרנובסקי  אהרן  שלמה  הרב  המתין 
וכ"ק  טוב",  "מזל  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק 

אדמו"ר שליט"א הגיב בחיוך.

 אחרי ההתוועדות נערכה 'חזרה' שבה השתתפו כל אנ"ש והת' ובראשם הרב מ. 
מענטליק, הרב ש. ד. רייטשיק, הרב י. מ. מ. טעננבוים, הרב י. וויינבערג, הת' י. כהן ועוד. 
החזרה הסתיימה בשעה 3:00, אך הת' מבלי הבט על עייפותם (שלא ישנו כל הלילה 
הקודם, ולא אכלו במשך כל היום וכו') נשארו לחזור פעם נוספת את המאמר, עד 6:30 
המאמר  על  לחזור  כהן,  י.  הת'  ובראשם  התמימים,  המשיכו  בבוקר  למחרת  בבוקר. 
במשך  גם  וכך  עצמם.  לבין  בינם  אותו  שחזרו  מה  מלבד  פעמים,  כחמש-שש  ברבים 

הימים הבאים, הייתה חיות רבה במאמר הראשון ששמעו מכ"ק אדמו"ר שליט"א.

  

ידיעה שהופיעה בעיתון 'דער מָארגען 
זשורנַאל' אודות סדר ההכתרה שנערכה 

ביום יו"ד שבט ה'תשי"א



בשביל שנוצר פסע כ"ק אדמו"ר שליט"א ובידו הק' קופסא 
סגורה. לפניו צעד הרב אלי' סימפסאן ובזרועותיו  

ספר תורה לקבלת פני משיח
ההתעוררות הגדולה שהתחילה בצעד נועז של חסידים, חישמלה את האויר 

וחצתה קוים • העם כולו עמד בציפייה דרוכה, התחושה הייתה שָאט ָאט 
זה קורה... • לפנינו סקירה מיוחדת של התוועדות ערב יו"ד שבט הגדול 

– ה'תש"ל, בו נערך סיום כתיבת 'ספר תורה של משיח' • מלווה בתמונות 
ומסמכים מיוחדים • במלאות 40 שנה

770, יום שישי ט' שבט, לאחר חצות: סיום ס"ת של משיח
יום שישי, השעה שתים וחצי. בית המדרש ב"770" כבר מלא מפה לפה. היהודים 
ניכר  חלק  גזלו  הבית  עקרות  עסקיהם.  עבודתם,  כל  את  זנחו  מברוקלין,  המקומיים, 
למשפחות  השבת,  סעודת  את  ביותר  הגדולה  במהירות  להכין  כדי  לפנות-הבוקר,  של 
אינו  ששכל-אנוש  הנשים,  עזרת  את  חב"ד  ובנות  נשי  מילאו  וכעת  ולאורחים,  שלהן 
יכול לתאר לעצמו, כיצד קהל גדול כל-כך של נשים יכול להיכנס אל תוך עזרת נשים 

הבנוייה בצפיפות כל כך, באריכקטורה המקשה, הזיג-זגית. 

אך כולם – האורחים והתושבים – כבר תפסו 
(בעמל רב) את מקומותיהם (השטח ב"770" נמדד 
הן לרוחב והן לגובה). זה נראה (בלי עין הרע) כים, 
ובשיפועים  מעלה,  כלפי  גבוהים  בגלים  הסוער 
עמוקים כלפי מטה – כך התרוממו פה ושם קבוצות 
שולחנות  של  קומות  שתיים-שלוש  על  צפופות 
וספסלים. ובאמצע ישבו, זקני הקהל וה"ים" היה 
אפוף כולו בנגינה ובצפיה. מכל הדלתות ממהרים 
המקוה,  מן  העבודה,  מן  האחרונים  להגיע  עדיין 

מן ה"אוהל" – ומיד נבלעים כולם בקהל הענק.

מתחיל  משיח,  של  תורה  ספר  של  ה"סיום" 
על  השעון  מורה  וכאשר  וחצי,  בשתיים  בדיוק 
הדקות המתאימות מתחיל השאון להרגע. ולפתע 
הקצה,  אל  הקצה  מן  מתפשט  פתאומי  "הס"   –
באופן פלאי ממש נבקע ה"ים", ונפרצת דרך בין האנשים הצפופים. לרגע עצר הקהל 
 – סימפסאן  אלי'  הרב  תחילה  הלך  שנוצרה  בדרך  החסידית:  החמה,  נשימתו  את 
מיקירי וחשובי זקני-החסידות – ובזרועותיו ספר התורה של משיח. לאחריו פסע כ"ק 

אדמו"ר שליט"א ובידו הקדושה קופסא סגורה.

ו ה"ים" נבקע ממש פלאי באופן
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לאחר  מקומו  על  התיישב  שליט"א  הרבי 
שהניחו את ספר התורה לידו על השלחן, מאות, 
סביב,  במבטים  התלהטו  חמים,  לבבות  אלפי 
משם  בעוד  אחת,  בנקודה  כולם  שהתמקדו 
נשמת  של  חוזר  במבט  הקהל  כל  את  הקיפו 

אלקית של רועה ישראל, שתי עיניים עמוקות.

הרגעים שנועלים את ה'עשרים שנה'
כאשר  שבת,  ערב  על  שוחח  שליט"א  הרבי 
על  שבת-קודש,  פני  את  לקבל  כדי  למהר  יש 
המשמעות  על  שבט,  יו"ד  ערב  של  הנשגב  הזמן 
הנועלים  האחרונים  הרגעים  של  המיוחדת 
תקופה של עשרים שנה (מאז יו"ד שבט הראשון), 

ועל סיום כתיבת ספר התורה של משיח, הנעשה בערב שבת קודש, כפי שהיו הדברים 
ישראל  לכלל  התורה  ספר  כתיבת  את  סיים  רבינו  משה  הראשון:  ישראל  נשיא  אצל 
בערב שבת, וכך גם היתה הסתלקותו בשבת קודש (יו"ד שבט של שנה זו חל בשבת, 

בדיוק כמו יו"ד שבט הראשון, של שנת ההסתלקות).

...ערב שבת קדש, לאחר חצות היום... הרי עכשיו הוא הזמן של "יום שישי" לפנות 
של  האחרונות  ביותר,  הקשות  בשעות  נמצאים  אנו  ה"ימים",  אלפי  ששת  של  ערב 

"האוצר נמצא בגלוי ולא מבחינים בכך"...

מעניין לציין שההתעוררות לסיום הספר-תורה לקבלת פני משיח צדקנו באה 
על-ידי ההתעוררות של 'נשי חב"ד באה"ק'. לקמן קטע משיחת ש"פ וארא תש"ל 

(בלתי מוגה) השייך לזה: 

אף- משיח).  פני  (לקבלת  הס"ת  כתיבת  את  לסיים  הקודש  מארץ  ההצעה  "...באה 
הד'  מונח,  שהספר-תורה  היכן  מכאן,  לבוא  צריכה  הייתה  ההצעה  שלכאורה  על-פי 
אמות של "סעווען סעווענטי", ובפרט שדורשי גימטריאות אומרים ש"סעוען סעוענטי" 
בגימטריא (ו)פרצת, ואף-על-פי-כן באה ההצעה דווקא מאה"ק. אלא שזאת קושיא ככל 

הקושיות...

שיכול  בזה:  הביאור  בחסידות  וכמבואר  פנים",  ולא  עורף  אלי  של "פנו  הענין  וזהו 
להיות שאדם נמצא על-יד אוצר גדול, ובאמצע היום, והשמש זורחת בתוקף, והוא עומד 
אוצר  ישנו  והיכן  לצד,  שמביט  מפני  באוצר,  יבחין  לא  ואף-על-פי-כן  פקוחות,  בעיניים 
גדול יותר מכך שכל הדורות ציפו ויחלו להביא את משיח צדקנו, ואוצר זה נמצא בגלוי, 
ובאמצע היום, והשמש זורחת ומאירה בכל תקפה, אך אעפ"כ לא מבחינים בכך... מפני 
שמביטים על הצד... עסוקים (ובלשון המדינה "ביזי") בענינים אחרים אמנם עניינים נעלים 

ועניינים של קדושה, אלא שבינתיים לא מביטים ובמילא אינם רואים זאת...".



מתקרב  הנה  הנה  ומזכירים:  תמיד  דורשים  ישראל  ונשיאי  החשוכים.  העולם  ימות 
לבצע  מוכרחים  הרי  לכך!  להתכונן  עלינו  כמה  הגדול,  הארוך  הקדוש,  השבת  יום 
שבת!  שכולו  יום  של  הופעתו  לכבוד  הגדול  ה"סיום"  את  האחרונות,  ההכנות  את 
ומהרהרים חסידים בשמחה מפוחדת, ברגשות מעורבים של אושר וחששות: הרי סיום 
ספר התורה של משיח הנעשה היום, הוא הלוא הקרן המאירה מאוד של זמנים אלו! 

כך רוגשות המחשבות ברגעים בלתי-רגילים כאלו.

לפי כל הסימנים זהו 'עקבתא דמשיחא'
הרבי שליט"א מדבר על ספר התורה של משיח, שהרבי הקודם נ"ע (ובלשונו הק' 
כדי  בכתיבתו,  החל  עצמו)  קדוש  עצם  אותו  ממש  שזהו  יודעים  וחסידים  "הנוכחי", 
לצעוד עם "הקדושה" לקבלת פני משיח צדקנו. ונשיא ישראל הלוא רצה, ורוצה עכשיו, 
שליט"א  הרבי  של  קולו  אל  מתלווה  כאן  בכך,  להשתתף  הזכות  תהיה  ישראל  שלכל 
שליט"א  הרבי  הוא,  כאשר  עמוק –  מלב  מרפה,  מעין  כנובע  מיוחדת,  נשמתיות  במין 
היו  ישראל,  עם  לכל  קרא  ישראל  מנהיג  כאשר  ישראל,  עם  כל  את  זה  לסיום  הזמין 
המילים מביעות משהו על-עולמי "לכל היהודים בכל מקום שהם... הן אלה הנמצאים 
בארץ הקודש, תבנה ותכונן במהרה בימינו, הן אלה 
הנמצאים  אלו  ובודאי-בודאי  לארץ,  בחוץ  הנמצאים 
בשביה, במצור ובצרה בגלות שלפנים מגלות, בגלות 
זאת,  שמעו  ודאי  יהודיות  ונשמות  רבת-פנים..." 

ונשמות יהודיות ודאי קבלו הזמנה זאת.

הלוא זה זמן בלתי-רגיל, זמן של עקבתא דמשיחא 
אומר   – והגלויים"  הברורים  הסימנים  כל  "לפי   –
הרבי שליט"א. ואופן ההזמנה הוא: באמצעות אמירה 
"למנצח...  בתהילים  העשרים  הפרק  של  בציבור 
הושיעה...".  "ה'  האחרון  הפסוק  ויקויים  יענך", 
אמנם עתה יום שישי אחר חצות היום, אך כיוון שאין 
זו עת רגילה, הרי זהו בכל זאת הזמן לומר פרק זה 

טופס לרישום השתתפות בכתיבת "ס"ת לקבלת פני משיח" משנת ה'תש"ב
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בתהילים.

הרבי שליט"א הורה אז, שהמבוגר ביותר מבין 
אלה שהרבי נ"ע הועיד אותם ל"ועד ספר התורה", 
יאמר בקול את פרק התהילים פסוק אחר פסוק, 
החסידים  זקני  משורת  אחריו.  יחזור  הצבור  וכל 
מחממת  דמות   – לעוויטין  שמואל  ר'  החסיד  קם 
החסידים-רבנים,  החסידיים,  המשפיעים  של 

והחסידים-חכמים הותיקים. 

הרבי מורה לנגן את ניגוני רבותינו נשיאינו
הרבי שליט"א נעמד, הקהל כולו התנודד, ניתק 
שמואל,  ר'  של  קולו  שקט-שקט.  נשאר  ממקומו, 
התחזק  נעלים,  מרגשות  רועד  בתחילה  שהיה 

פרץ  ומיד  הראשון –  הפסוק  את  לומר  סיים  הוא  זקנתו,  שנות  של  לכוחותיהן  מעבר 
פסוק זה בין הקהל, ברעם אדיר של קולות משתלבים, בפרץ נורא כל-כך, שאף אחד 
כל-כך  אדירים".  רבים  מים  "קולות  כמעין  רק  שלו,  קולו  את  לשמוע  היה  יכול  לא 
עמוק מן הלב, בכל הכוחות זעקו הקולות, כפי שלא נשמע כך מעולם, אולי רק בבתי 
שהפסוק  וככל  נעילה...  בשעת  כפור,  ביום  ישראל"  צעקת "שמע  בזמן  ענקיים  כנסת 
מאוחר יותר, כך התחזק והתגבר קולו של שליח-הציבור הבלתי-רגיל, וכך גם כגלים 
בים הסוער, התגברו גם הקולות העונים של הצבור. ואף אחד לא יכול היה לעצור בעד 
סיים  ביותר,  הגלויות  בבקשות-בתחנונים  ביותר  החזקה  ובזעקה  הניגרות.  הדמעות 

הקהל הרב את הפסוק האחרון: "ה' הושיעה! המלך יעננו ביום קראנו!".

חידושים מיוחדים בהתוועדות השמיימית

לא  הרבי  אז  עד  מיוחדים.  חידושים  כמה  היו  שמיימית  התוועדות  באותה 
הסכים שיגיע צלם ל-770 ויצלם התוועדות וכל התמונות שנעשו עד אז היו ללא 
שהגיע  הראשונה  הפעם  היתה  תש"ל  שבט  י'  בערב  ההתוועדות  הרגיש.  שמישהו 

ל-770 צלם רשמי ברשות הרבי.

תמונות  כ-120  מעמד  באותו  שצילם  ברז  יצחק  מר  הישראלי  הצלם  זה  היה 
שיצלם  "חשבתי  התבטא  שהרבי  שמועה  היתה  לציבור.  ידו  על  נמכרו  שאח"כ 

שתיים או שלוש תמונות ולא מאה ועשרים"...

במהלך ההתוועדות הרבי הרבה לומר לצלם שיאמר לחיים. חידוש נוסף שהיה 
בהתוועדות של מוצאי שבת, שהתוועדות זו שודרה לראשונה ב'שידור חי' לכפר 
חב"ד. זה היה בשעות הקטנות של הלילה, לפי שעון ישראל, ולמרות זאת הגיעו 

המוני חסידים לשמוע את ההתוועדות.
(גליון 'בית משיח', מס' 261) 



המיוזע,  המצח  את  ניגבו 
ההרגשה  הדומעות,  העיניים  את 
עולמי  זעזוע  כלאחר  היתה 
בתוככי  פנימה,  הלב  בתוך   –
שליט"א  הרבי  העצמית.  הנשמה 
לשיר,  והחלו  בחזרה,  התיישב 
של  הניגונים  את  הוראותו,  לפי 
כל נשיאי חב"ד: את ניגון "ארבע 
הזקן,  האדמו"ר  של  הבבות" 
ניגון של הצמח צדק, וכך הלאה. 
לנשמות  קשר  לו  שיש  מה  כל  כלל,  שומעת  איננה  אנוש  אוזן  רואה,  איננה  אנוש  עין 
ובמיוחד לנשמות הקדושות כל כך של האדהמו"רים. אך איזשהו "חוש", משהו קטן 
לכאן,  מטה,  אל  בנשמתיות  "משקיפות"  כלשהוא  במקום  להרגיש:  חסידי  לב  יכול 

אבות החסידות.

"לעיני כל ישראל"
שוב נעמד הרבי שליט"א ובאותו הרף-עין התרומם גם קהל אלפי החסידים. דמותו 
של הרבי, עמידתו במלוא קומתה, פניו ההדורות שנמתחה עליהם רצינות מיוחדת, ספר 
התורה הפתוח על שולחן הרבי "לעיני כל ישראל" והמוקף בטבעת של זקני החסידים, 
שמריה פקטור עם הנוצה בידו – ברור  בעלי דבקות, הדורי-פנים, והסופר הישיש ר' 

הוא שאנו שרויים בשיא, בסיום המילים האחרונות "לעיני כל ישראל"!

שקט מוחשי – קול דממה דקה. הסופר כתב אות אחר אות, באטיות, בחיל. הרבי 
ומסביב   – הלבן  הקלף  על  השחורות  באותיות  הסתכלותו  את  להרף-עין  הפסיק  לא 
וצעירים, גדולים וקטנים, כולם עצרו נשימתם ביראת-כבוד. בשפה החסידית  זקנים 
הבלתי  אין-סוף  אור  כיצד  לתאר  כדי  למשל,  המנוצלת,  "צמצום",  המילה  קיימת 

היה ברור כי הרבי הוא המשיח

נמנוב  ניסן  ר'  המשפיע  נסע  הגדול,  שבט  י'  המכונה  תש"ל,  שבט  י'  לקראת 
לרבי מה"מ, ור' ישראל נח בליניצקי התוועד עם התמימים במשך שעות ארוכות. 
כידוע, לקראת י' שבט אותה שנה, נוצרה התעוררות רבתי בקרב החסידים מכיוון 
תחושה  נוצרה  סיבות,  כמה  ובגלל  משיח,  של  תורה  ספר  סיום  על  הודיע  שהרבי 
שהרבי מתגלה או-טו-טו כמשיח לעין-כל וגואל את עם ישראל. הרב יוסף יצחק 
ישראל  ר'  של  דבריו  נקודת  את  זוכר  ההיא,  המיוחדת  בהתוועדות  שנכח  גורביץ 
נח: "הוא דיבר בלהט במשך כל ההתוועדות אודות ספר תורה של משיח והתגלות 
הרבי כמלך המשיח. אצלו תמיד היה ברור ומוחלט, כי הרבי הוא המשיח העומד 

לגאלנו בכל רגע".
(גליון 'בית משיח', שבט ה'תשס"ו)
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משמעות  בעלות  היו  הסיום  של  אלו  שעות  מוגבלים,  בדברים  לעינינו  נראה  מוגבל, 
הקרובה למושג "צמצום", שלא לדבר על מימד המקום: כיצד עם רב כל-כך "צמצם" 
כך  כל  קצר  בזמן   – היה "צמצום"  הזמן  במימד  גם  כך.  כל  מוגבל  במקום  עצמו  את 
הצטמצם עולם שלם, אולי מעין קפיצת-דרך של רגעים מחודש תשרי. רגע היו נישאים 
באוירה של אמירת פסוקי "למנצח" של לפני התקיעות בראש השנה, הזעקה  בכל לב 
ונפש כביום כיפור בשעת נעילה, רגעים של אוירת-אושר של "קול מבשר", כבהושענא 
רבה – בשעת אמירת ההושענות – הרי זהו סיום ספר תורה של משיח! והנה מתנשאת 

באויר השמחה של שמחת-תורה, בשעת "אתה הראת". 

העיקרי  הפעיל  חב"ד,  חסידי  של  וסולת"  ה"שמן  מן  סימפסון,  אליהו  ר'  הרב 
ספר  כתיבת  בהתחלת 
נ"ע  הרבי  ע"י  התורה 
פסוקי  על  להכריז  התחיל 
כבד  בהם  הראת"  "אתה 
שבשגרירי  החשובים  את 
את  כולו.  בעולם  חב"ד 
והאחרון  הראשון  הפסוק 
אדמו"ר  כ"ק  אמר 
שכל  וכשם  שליט"א, 
כך  בלתי-רגיל,  היה  הענין 
ה"כיבוד"  של  הנוסח  גם 
רגיל.  לא  היה  בפסוקים 
מדינות  על  ההכרזה 

התכנית הראשונית לסיום כתיבת ס"ת של משיח בכ"ף מר-חשון ה'תש"ח, בכתב ידו של 'חבר הוועד 
לכתיבת ס"ת לקבלת פני משיח' הרב אלי' סימפסאן 



היא  אף  נשאה  הקוראים  של  המגורים 
ישראל  כלל  דמות  "צמצום"  של  אופי 
אחד   כל  של  ותוארו  שמו  את  קראו   –
של  ה"יהדות"  על  ההכרזה  עם  ביחד 
הפסוק,  את  קרא  בו  בקול  מדינתו! 
היהודי  קולם  הנראה,  כפי  השתלב, 
שכל  כיוון  הנושעים!  המדינה  יהודי  של 
הרי   – בסיום  ו"השתתפו"  הוזמנו  אלה 
עליהם להשתתף גם בתהלות ובתשבחות 

הנאמרים לאחריו.

כתר (הס"ת) של משיח
אותו  עטפו  התורה,  ספר  את  גלגלו 
ממה  להתפעל  אפשר  וכעת   – במעילו 
אחרי  שנישאה  בקופסא  הרבי  שהביא 
מוזהב,  תורה"  "כתר  זהו  התורה:  ספר 
הרכיב  בעצמו  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק 
(וגם  התורה.  ספר  של  החיים"  על "עצי 
היה  לא  עתה  עד  רגיל:  אינו  כלל  זה 
קיים בחב"ד-ליובאוויטש המנהג להניח 

"כתר" על ספר תורה).

היינו בטוחים שהרבי יניח את הכתר על ראשו ויתגלה כמשיח...

עומד  רגע  בכל  שמשיח  בטוח  הייתי  ה'סיום'  בזמן  דהאן:  אליהו  ר'  מספר 
וההתלהבות  ההתרגשות  בגלל  המשיח.  מיהו  ספק  היה  לא  גם  לי  להתגלות, 
הגדולה, לא הבחנתי בפרטים שונים שסופרו לאחר מכן. אני זוכר שכל העת שרר 
שקט מתוח. את המתח היה אפשר לחתוך בסכין. אינני יכול לשכוח את הכמיהה 

והציפייה 'נו, מתי זה כבר יקרה'.

על  מונחים  היו   – מכילה  היא  מה  ידענו  לא  שעוד   – והקופסא  התורה  ספר 
שולחן ההתוועדות. ידענו שאדמו"ר הריי"צ התבטא בפירוש שספר תורה זה הוא 
לקבלת פני משיח וידענו באיזו יראת כבוד התייחס כ"ק אדמו"ר שליט"א לספר 

תורה זה. היה ברור שאו-טו-טו הולכים לקראת משיח.

מוסיף ומספר ר' יוסף ברגר: כשהרבי נכנס ל'זאל' עם הקופסא, איש לא ידע 
מה היא מכילה. עד אז בליובאוויטש לא נהגו להניח כתר על ספר תורה ולכן לא 
חשבנו בכיוון הזה. כשהרבי פתח את הקופסא והוציא את הכתר, היינו בטוחים – 

אני ועוד רבים אחרים שסיפרו זאת – שהרבי יניחו על ראשו ויתגלה כמשיח...

(גליון 'בית משיח', מס' 261) 
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התורה  ספר  את  נטל  שליט"א  הרבי 
נפרשה  שמסביב  הצפיפות  מן  בזרועותיו. 
נבחרים  ע"י  עמודיה  בארבעה  נשאת  "חופה", 
מעסקני חב"ד, הדליקו נרות ונתנום בידי חשובי 
בנרות  מלווה  הפרושה,  לחופה  תחת  הקהל. 
באיטיות  שליט"א  הרבי  נשא  סביב,  הדלוקים 
של  ארון-הקודש  אל  בדרך  התורה  ספר  את 

בית-המדרש חב"ד.

של  הסיום  גם  לב:  לשים  אפוא  מותר 
כאשר  טבעי.  ולא  בלתי-רגיל...  היה  ה"סיום" 
הרבי שליט"א נושא את "ספר התורה לקראת 
משיח" – כמה שלטון-עצמי של איפוק על טבעי 
לא  כדי  המחוממים  החסידים  מן  היה  נדרש 
התורה,  ספר  את  לנשק  לא  אם  שם:  להתפרץ 
הרי לפחות להעיף מבט, להיות קרוב יותר אל המעמד הנשגב הזה! והראו החסידים 
הרבי  שוחח  מכן  לאחר  קפדני.  סדר  של  עצמית,  משמעת  של  הזה  העצום  הכוח  את 
 – קודש  בשבת  החל  שבט,  יו"ד  ההילולא  יום  של  המיוחדת  המשמעות  על  שליט"א 
"זהו יום ההילולא של צדיק ונשיא הדור... כאשר צריך לומר דברי תורה ויראת שמים 
ודרשת התעוררות באופן שיביא לידי פועל ממש ע"י כל אחד ואחד מן השומעים, שאז 
דגאולה  אתחלתא  תתחיל  ואחר-כך  הפנים,  רבת  האפילה  תסתיים  שבמהירות  נזכה 

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש".

  

מכתב משנת ה'תש"ל בחתימת זקני החסידים, בו הם מבקשים
מכ"ק אדמו"ר המלך המשיח שליט"א "לבוא תיכף ומיד לגאלינו מהגלות המר"...



בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש למרפסת ותיכף נפתחו הוילונות. 
הרב גורארי' בירך את הרבי שליט"א בשם כל הקהל בברכת: 

יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד

כ"ק אד"ש מה"מ נראה בפנים מאירות ועודד בתנועות חזקות בראשו הק' 
משך זמן  בליל יו"ד שבט ה'תשנ"ג התקיים מעמד 'קבלת המלכות' עולמי 

ששודר לכל רחבי תבל, ובו עודד כ"ק אד"ש מה"מ את שירת החסידים
"יחי . . מלך המשיח לעולם ועד"  לפנינו יומן מיוחד המתאר בפרוטרוט את 
המאורעות שקדמו למעמד ה'סאטעלייט' והמעמד עצמו  נזכרים ונעשים 

כל העולם כולו יקבל את מלכותו של הרבי מלך המשיח

יום ראשון, ב' שבט

ימלאו 43  בו  הנשיאות –  יום  שבט" –  הגדול "יו"ד  היום  לקראת  רבתית  תכונה 
שנים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, ובו יכריזו, בכל העולם כולו ובכל 
העולמות, במעמד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, ז"פ "יחי אדוננו מורנו ורבנו 
מלך המשיח לעולם ועד". המעמד יעבור בשידור ישיר באמצעות מרכז שידורי חב"ד 

לכל רחבי תבל.

סיום  חגיגת  גם  תשולב  זה  כינוס  עם  יחד 
את  שצייר  שוורץ,  שי'  מיכל  מר  הצייר  שעורך 
התמונה המיוחדת של ימות המשיח ע"פ הוראת 
ניסן  י"א  לקראת  (וגמרה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  
ועתה  מה"מ)  אד"ש  כ"ק  כהוראת   – אשתקד 
שאל את כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לעריכת חגיגת 
מה"מ,  אד"ש  כ"ק  במעמד  שבט,  ביו"ד  הסיום 

וכ"ק אד"ש מה"מ השיב בחיוב. 

קדחתניות  עבודות  נערכו  השבוע  כל  במשך 
לכ"ק  הכניסו  כל  וראשית  האירוע,  להצלחת 
ברכה,  ובקשת  הכינוס  תוכנית  את  מה"מ  אד"ש 

וכ"ק אד"ש מה"מ נענה בראשו הק' לברכה!

עפ"י התכנית, הרי שבע"ה ביום ראשון בשעה 
ב' שבט ה'תשנ"גהחמישית [לפי שעון נ.י., יחל הכינוס. רבבות עמך 
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המרכזי.  הכינוס  יהי'  משיח  כשבבית  הוא,  במקומו  איש  איש  יתאספו  ישראל  בית 
תחלה ישאו דברים כמה מהמשפיעים וכו' בהסברת פשר וחשיבות ההכרזה יחי המלך, 
ביום זה ובמעמד כ"ק אד"ש מה"מ בעזהי"ת, לאחמ"כ ישא דברים הצייר מר מיכל 
שי' שוורץ, ועם סיום תפילת ערבית (המשוערת לשעה 6:00) וצאת כ"ק אד"ש מה"מ 
אל המרפסת, יכריזו כל הקהל ז"פ בקול שישמע בכל קצוות העולם "יחי אדוננו מורנו 
תבל.  קצוי  מכל  זו  הכרזה  גם  ישמעו  ובבית-משיח  ועד",  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו 
לאחמ"כ יערוך  הצייר הנ"ל סיום הציור ובעז"ה יהי' זה גם סיום הגלות והתגלות כ"ק 

אד"ש מה"מ מתוך בריאות איתנה בדרך של למעלה מדרך הטבע.

בכל בתי ספר חב"ד מכינים את הילדים למעמד קדוש זה, וכהכנה למעמד קבלו 
עליהם הילדים הוספות בתורה ומצוות.

גדול  רושם  עשתה  החשובים  הרבנים  חתמו  עליה  הקודש  שקריאת  יצויין  כמו"כ 
בין אנ"ש שי'; נשי ובנות חב"ד תחיינה; התמימים וילדי צכאות השם שיחיו – וכולם 

עומדים ומצפים בבחי' "והיו נכונים ליום... כי ביום ... ירד ה' על הר סיני".

רבני חב"ד מפרסמים 'אזהרה נוראה'

יום רביעי, ה' שבט

של  קיומה  בדבר  חסרות-שחר  משמועות  שנוצרו  והמהומות  ה'רעש'  בעקבות 
"הכתרה", כביכול, ביום ראשון הקרוב – נאלצו הרבנים לצאת במכתב השולל מכל 

וכל את הרעיון. להלן נוסח המודעה:

אזהרה נוראה:

ענינים  וכו'  שבט  יו"ד  ליום  אור  שבט  ט'  הכינוס  ענין  אודות  שנתפרסם  היות 
בלתי רצויים שעלולים ח"ו להביא לידי חלול שם ליובאוויטש, מצאנו לנכון להזהיר, 
א) לא לעשות ח"ו טעלוויזשאן, וראדיא לחוץ. ב) ענין ההכתרה מושלל. ג) כל ענין 
השידור רק אם הוא עבור אנ"ש שי' ולא לחוץ מאנ"ש כי זה עשוי לקלקל יותר מן 

התקון.

כל הענין הוא רק עבור אנ"ש ולא חוצה.

עה"ח: בי"ד דשכונת 'כאן צוה ה' את הברכה'. ועד הרבנים הכלליים וועד רבני 
אנ"ש דאה"ק.

לארגן שידור לוויני בשלושה ימים

יום חמישי, ו' שבט

לאחר תפלת המנחה קם א' משלוחי כ"ק אד"ש מה"מ (בארה"ב) ומחה 'בפני עם 
ועדה' על הבזיון והחוצפה שנכתבו ונאמרו בתקשורת ובחוצות-רחוב, בעקבות הראיון 
ה'  על  זולה  בצורה  התבטא  המרואיינים  א'  כזכור,  וויק'.  'ג'ואיש  העתון  לכתב  שניתן 



ועל משיחו, והדבר גרם לסערה רבתית... אלא שאף א' לא ראה לנכון לקום ולעשות 
יש  משיח.  בבית  ברבים  ה'מחאה'  את  והביע  כאמור,  השלוחים,  א'  שקם  עד  מעשה, 
לציין כי הקהל הביע את שביעות רצונו, כאילו עשאוהו שליח לכך... והחלו לנגן 'יחי 

אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'.

התכנית של הכינוס שיתקיים אי"ה ביום ראשון הקרוב, קיבל היום את אישורו 
והסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ. המארגנים הכניסו לכ"ק אד"ש מה"מ את כל פרטי 
העולם,  רחבי  לכל  וב'סאטעלייט'  ישיר  בשידור  הכינוס  שידור   – ביניהם  התכנית, 
לא  ואילך  זה  מרגע  התכנית.  לכל  וברכה"  "הסכמה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נתן  וכאמור 
לפרט  עד  ה'כינוס'  את  לארגן  משיח'  'מטה  של  ועבודתם  בהשתדלותם  הפוגה  היתה 
ימים)  כה קצר (פחות משלושה  זמן  בפרק  ויצויין כי הי' זה לא קל להשיג  האחרון... 
הכינוס ב'סאטעלייט'. אבל, כאמור, 'בטוחים  'חברה' שתסכים להתארגן ולשדר את 

בברכתו של הרבי' התקיים בהם "יגעתי ומצאתי תאמין"!

הרבי מלך המשיח מסכים לתכנית ה'סאטעלייט'

יום שישי, ז' שבט

נתלה  היום 
הקול-קורא  ב-770 
בנוגע  הרבנים  של 
של  המיוחד  לכינוס 
בצמוד  ראשון.  יום 
מודעה  נתלתה  אליו 
אשר  נאמר,  בה 
הי'  הקול-קורא 
כ"ק  עיני  למראה 
אדמו"ר מלך המשיח 
ונענע  שליט"א, 
לברכה.  הק'  בראשו 
כ"ק  אשר  נמסר  כן 
הביע  מה"מ  אד"ש 
על  הסכמתו  את 
ונתן  ה'סאטעלייט', 
לכך את ברכתו הק'.

ה"קול קורא" בחתימת 
רבני ליובאוויטש שפורסם 
ב'כפר חב"ד'
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הבהרה נוספת: 'אין אחר דברי המלך כלום'!

מוצש"ק, ח' שבט

נותרו פחות מ-24 שעות לכינוס הגדול, ומטה הפעולה נכנס לכוננות גבוהה. המטה 
פעל במשרדו של ר' דוד נחשון וצוות הפעולה כלל את הרב שמואל שי' בוטמאן, הרב 
הרב  שפריצער,  שי'  יעקב  הרב  גערליצקי,  שי'  מנחם 
משה שי' רובשקין, הרב יוסי שי' פאריז, הרב זושא שי' 
את  והכינו  הלילה  כל  משך  שעבדו   – ועוד  זילברשטיין 
של  בעיות  יצוצו  שלא  כך  פרטים,  ופרטי  לפרטים  הכל 

'הרגע האחרון'.

כזכור, הוציאו הרבנים (חברי הבד"צ) מכתב האוסר 
הערב  ואולם,  הגדול.  בכינוס  התקשורת  כלי  את  לשתף 
בעקבות  זאת  ענין,  באותו  בדחיפות  הרבנים  התכנסו 
כל  על  הכינוס  לתכנית  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  הסכמתו 
לעיל.  כנזכר  ב'סאטעלייט',  השידור  גם  כולל   – פרטיו 
שי',  הריל"ג  המזכיר  ע"י  בכתב  נמסרה  זו  הסכמה 
אחר  מכתב  לכתיבת  הרבנים  התיישבו  זאת,  ובראותם 
אחר  ש"אין  בנימוק  רביעי,  ביום  הנכתב  את  המבטל 
המלך  בדבר  דחופים  יצאו  הרצים  כלום".  המלך  דברי 
את  לבטל  ע"מ  בעולם,  חב"ד  נקודות  לכל  ושלחוהו 
המכתב שנשלח אליהם ביום רביעי (ע"י אגוח"ח), בטרם 
הי' אישור מכ"ק אד"ש מה"מ ל'סעטאלייט'. מכתב זה 

בא "להחזיר עטרה ליושנה" ולהלן ציטוטו:

הבהרה

לאור הסכמה וברכה מפורשת מכ"ק אדמו"ר 
המשב"ק  ע"י  (ושנמסר  שליט"א  המשיח  מלך 
הרב לייבל שי' גרונר) לעשות סאטעלייט (הוק-
אחה"צ,  בשעה 5:00  שבט  ט'  ראשון  ביום  אפ) 
כלום,  המלך  דברי  לאחר  שאין  להודיע  הננו 
בנוגע  הבד"צ  בשם  שנמסר  הפתק  (ובמילא 

להנ"ל בטל ומבוטל).

שי'  קלמן  יהודה  הרב  הב"ד:  בשם  עה"ח 
והרב  הענדל  שי'  הכהן  יצחק  הרב  מארלאוו, 

מרדכי שמואל שי' אשכנזי.

המניעות  רבו  עדיין  זאת  כל  שלמרות  יצויין, 
והעיכובים (!) דבר שכמעט והביא את המארגנים 
לידי יאוש והרמת ידים, לולי תשובת וברכת כ"ק 
אד"ש מה"מ שהחזיקה ועודדה אותם, למרות כל 

בעקבות הסכמתו 
של כ"ק אד"ש מה"מ 
לתכנית הכינוס על 
כל פרטיו – כולל גם 

השידור ב'סאטעלייט', 
התכנסו הרבנים 

בדחיפות וכתבו: הננו 
להודיע שאין לאחר 
דברי המלך כלום, 

(ובמילא הפתק שנמסר 
בשם הבד"צ בנוגע 
להנ"ל בטל ומבוטל)

שבט ה'תשנ"ג



המחסומים. כמובן שעשו כמיטב יכלתם לפרסם בכלי התקשורת ע"ד הכינוס והשקיעו 
מאמץ בהזמנת כלי התקשורת לאירוע, כדי לסקרו בפירסום הכי גדול.

למבצע  המתאים  מה"מ  אד"ש  כ"ק  משיחת  קטע  לנכון  מצאו  הרשומות  דורשי 
כדלהלן:  בליובאוויטש.  המשיח'  המלך  'יחי  מהכרזה  עצום  הד   – השבוע  של  הגדול 
"וי"ל ההכרח "ליישר ישראל ולהכין לבם" למצב של ימוה"מ – כי בלי הכנה זו, הרי 
שינוי עצום כזה באופן פתאומי ה"ז בגדר ביטול "מנהגו של עולם", ולדעת הרמב"ם 
גם לימות המשיח "עולם כמנהגו נוהג". (הל' מלכים רפי"ב. ועד"ז הל' תשובה ספ"ט).

הכינוס תופס כותרות בראש מהדורת החדשות

יום ראשון, ט' שבט, ערב יום הבהיר והגדול יו"ד שבט

היום בו נגלה לעין כל אשר 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הוא אשר בחר בו הקב"ה לגאול את עם ישראל מהגלות, 
בו נמצאים אנו ברגעים קשים אלו. ובאופן שכל העולם כולו מכריז והכריז "יחי אדוננו 

מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" ובו ברגע ללא כל העלם והסתר.

מגודל ההתנגדות והנסיונות של הרגע האחרון לבטל את המעמד, למדנו כמה חשוב 
הי' כינוס זה שיהי' בשיא ההצלחה.

במשך כל שעות הלילה עבדו הבחורים (בעיקר 'קבוצה נ"ג') ללא ליאות, ע"מ להכין 
את ביהמד"ר לאירוע הגדול. עיקר המלאכה היתה להוציא את ספסלי ביהמד"ר ע"מ 
את  יסיים  (אף)  שאי"ה  זה,  גדול  ביום  הקודש  בפני  ולחזות  לבוא  יוכל  הקהל  שכל 
הגלות המרה. למרות שנתלו בקשות בדבר פינוי בית הכנסת, התברר כי לא הי' צורך 

בכך בפועל, בניגוד לחנוכה...

על  לדווח  החלו  התקשורת  כלי 
שהתקרב  וככל  אמש,  עוד  הכינוס 
בראש  הדבר  הי'  הכינוס  מועד 
והאוירה  החדשות...  מהדורת 
ובד'  השכונה  ברחבי  והכוננות 
אמות של נשיא דורנו, היתה חגיגית 
גם  חשו  כמו"כ  כי  ספק  אין  משהו. 
אנ"ש ואוהדיהם בכל רחבי העולם, 
ובמיוחד תושבי אה"ק. הכל מצפים 
גם  מה  עינים,  בכליון  וממתינים 
התקשורת  בכלי  שהדיווחים 

הוסיפו משהו...

מול  פארקוויי  איסטערן  על  וחנתה  השידור,  ניידת  הגיעה  בצהריים  בשעה 12:00 
770. בעוד הקהל המסוקרן מתאסף סביב הניידת וצוות הפעולה, ניגש אליהם א' (לא 
מקראון הייטס) ואיים עליהם לבל יעזו להיכנס לבית הכנסת עם הציוד, והי' אם כן 
תגובתם  אילולי  יותר  חמור  להיות  הי'  יכול  השם'  ה'חילול  המשפט!  לבית  יתבעו   –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניידת השידור מחוץ ל-770
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המיידית של קהל החסידים שהיה במקום.

'מנחה  ההודעה  הגיעה  כאשר  מלמעלה...  זמן'  'פסק  קיבלו  במלאכה  העוסקים 
נאו', ובתוך דקות התמלא בית המדרש מפה לפה – בתוכם אורחים, שלוחים, עסקנים, 
לבית  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס  בשעה 12:45  וכו'.  עמך 
את  הרימו  ובסיימו  'קרבנות',  אמר  תחלה  הכנסת. 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  יצא  התפילה  סיום  עם  התריס. 
השירה  נשמעה  הוילון,  שנפתח  וברגע  המרפסת,  אל 
וההכרזה 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם 
ועד'. במקביל נשמעו באוויר ברכות 'שהחיינו וקיימנו 
את  לראות  שזכו  אורחים  מפי   – הזה'  לזמן  והגיענו 

הרבי לראשונה, ואף ותיקים הצטרפו עמהם...

קצת  ועודד  הקהל  את  סקר  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
לעבר  הביט  כן  וכו'.  לצדדים  הק'  ראשו  בתנועות 
מלך  הבא  'ברוך  מדבקה  מעליו   – שמשמאלו  השעון 

המשיח' עם תמונתו של הרבי.

הגילוי נמשך כ-2:30 דקות והשעה היתה 1:03.

[התקרית המחוצפת שאירעה לפני מנחה הכריחה 
תפלת  לאחר  ברבים,  זאת  לפרסם  המארגנים  את 
המנחה. בהכרזתם הוקיעו את המעשה הנורא, שמלבד 
ה'חילול השם' שבדבר הי' זה גם בבחי' "לכבוש . . עמי 
כמובן  הדברים.  הגיעו  כך  כדי  כי  מאד  חבל  בבית"... 

שהמחאה עשתה את שלה... ומכאן ואילך רפו ידי המנגדים].

עם צאת כ"ק אד"ש מה"מ לחדרו הק' נכנסו ההכנות בבית משיח להילוך גבוה. 
בימה  'ארון-הקודש'  בצד  הכינו  הבחורים  הבנין,  לתוך  כנפיו  פרס  השידור  צוות 

מיוחדת, קישטו את הצד הדרומי (ליד 
 – יפה  אדום  בבד  בימהד"ד)  חלונות 
ע"מ שהמקום יראה מרשים ויפה כפי 
לקראת  מוכן  הי'  והכל  בחנוכה,  שהי' 
בשעה  להתחיל  היה  שאמור  הכינוס 

5:00 אחה"צ.

כולם  חג.  לבשה  הייטס  קראון 
שעת  ובהתקרב  שבת,  בגדי  לבושים 
לעבר  המונית  נהירה  החלה  השי"ן 
מה"מ.  אד"ש  כ"ק  של  מדרשו  בית 
הגיעו  והסוגים  החוגים  מכל  אנשים 
ובאוטובוסים,  במכוניות  בהמוניהם, 

אל 'בית המשיח'.

התמלא   770 הזמן,  שהתקרב  ככל 

צוותים רבים של כלי 
תקשורת הגיעו, תודות 
למתנגדים למיניהם, 
אשר הודות ל'רעש' 

שיצרו בכלי התקשורת, 
העלו את הנושא 

לסדר היום ועוררו את 
התקשורת לבוא ולכסות 

את האירוע – ביניהם 
כאלה שלא הגיעו 

לליובאוויטש זה זמן רב 
– כולל גם ב'סאטעלייט' 

של חנוכה...

 "הסכמה וברכה"

למארגני הכינוס הגדול של יו"ד שבט 
בדבר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  את  ששאלו 
באה"ק  שיחיו  מאנ"ש  שהיתה  בקשה 
להראות  שיוכלו  סאטעלייט,  גם  שיהי' 
גם בשידור חי מבית חיינו – בית משיח, 
משעה 5:00 עד לערך שעה 7:00, ובמילא 
וכו'.  שיראו  ג"כ  לסדר  מקום  כל  יוכל 
כ"ק  וברכת  הסכמת  את  ביקשו  וע"כ 
שיהא  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר 
הכל בהצלחה רבה ומופלגה – נתן כ"ק 

אד"ש מה"מ "הסכמה וברכה".



יותר ויותר. פירמידות מיוחדת משמאל החדר המיוחד ובעזרת נשים מעליו – הוקצו 
לכלי התקשורת, ואכן הגיעו צוותים רבים. תודת המארגנים נתונה איפוא למתנגדים 
הנושא  את  העלו  התקשורת,  בכלי  שיצרו  ו'הבאלאגן'  ל'רעש'  הודות  אשר  למיניהם, 
שלא  כאלה  ביניהם   – האירוע  את  ולכסות  לבוא  התקשורת  את  ועוררו  היום  לסדר 

הגיעו לליובאוויטש זה זמן רב – כולל גם ב'סאטעלייט' של חנוכה...

איך ייראה העולם בימות המשיח
הגדולים  לחלונות  מתחת  המיוחד,  החדר  מימין  המדרש,  בית  של  הדרומי  בצידו 
של  יצירתו  פרי   – ענקית  ציור  תמונת  היתה  שעונה  הקיר  על  לכינוס.  בימה  הכינו   –
נתלה  הציור  לצד  המשיח'.  בימות  העולם  יראה  'איך  ותוכנה –  שווארץ,  מיכל  הצייר 

שלט ענק, בו כתוב: "חגיגת החזיון, 
סיום היסטורי של התמונה 'בימות 
המשיח', יו"ד שבט תשנ"ג" [כידוע, 
שעודדו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  זה  הי' 
שכזה].  ציור  לעשות  והורהו 
המנחה  של  הסטענדר   – ומתחתיו 
חשובים,  אישים  עמדו  לצידו   –

חסידים, רבנים וכו'.

שמיטה  ענין  מה  שאלו  רבים 
תמונה  סיום  עושה  ומה  סיני,  להר 

במעמד גדול שכזה. ובכן:

מעמד סיום התמונה תוכנן זמן רב לפני הכינוס הגדול. כידוע לכל, שציור התמונה 
נעשה בהוראת כ"ק אד"ש מה"מ, ואשתקד, כשבישר הצייר לרבי שהציור ייגמר לקראת 
ניסן,  לי"א  נסתיים  אכן  הציור  ניסן.  לי"א  שיסיים  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביקשו  פסח, 
בחלוקת  לרבי  להביאו  מהצייר  נמנע  אד"ר,  בכ"ז  רח"ל  שארע  המאורע  בעקבות  אך 

הדולרים כ'מתנה ליום ההולדת'.

מה"מ,  אד"ש  כ"ק  במעמד  סיום  לעשות  בדעתו  עלה  ספורים  חדשים  לפני 
ובהתייעצות עם המזכירות הועלה התאריך 'יו"ד שבט' כזמן מתאים. הדבר גם קיבל 

את אישורו והסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ.

בשבועות האחרונים, כשמארגני כינוס הענק רצו לעשותו באותו ערב – 'הצליחו' 
עם  עמוקים  ידידות  בקשרי  הנמצא   – בוטמאן  שי'  שמואל  ר'  הרה"ח  של  (בתיווכו 
את  גם  'בציורו'  לשלב  הצייר  את  לשכנע  העולמי")  משיח  בראש "מטה  ועומד  הצייר, 
לה  הגיעה  וכך  מה"מ.  אד"ש  כ"ק  של  וברכתו  הסכמתו  את  גם  קיבלו  וע"כ  הכינוס, 

השמיטה להר סיני.

המיוחד,  המנחה  הכינוס  את  פתח  מ-770,  ה'שידור-חי'  תחילת  לפני  דקות  עשר 
יו"ר 'המטה העולמי לביאת המשיח' ומנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית, הרה"ח ר' 
שמואל שי' בוטמאן. המנחה, ניצל את הדקות שנותרו עד לשידור והסביר בטוב טעם 
לנוכחים באולם את גודל המעמד, החשיבות והצורך להתנהג בהתאם. ובפרט כשכל 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

המנחה ר"ש בוטמן על רקע הציור. מימין: הר"י כהן
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העולם נמצא ב'שידור ישיר' אתנו.

בשעה 5:00 נפתח הכינוס, כמתוכנן. תחלה אמר כל הקהל קאפי' צ"א – לרפואתו 
שי'  משה  הרב  הש"צ,  המשיח.  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  והשלמה  הקרובה 

טלישבסקי, אמר פסוק בפסוק וכל הקהל אחריו.

שהקב"ה יורה לרבי שליט"א להתגלות
[וזאת  חשובה  נקודה  הדגיש  כשבתחילתם  דבריו,  את  המנחה  נשא  לאחמ"כ 
ע"ג  'שחור  העולם,  לכל  ובאמצעותם  התקשורת,  לכלי  הדברים  את  ולאמת  להבהיר 
לבן' באופן שלא יסולף ויעוות: "כינוס זה הוא לא הכתרה בשום אופן, זהו רק מעמד 
להתגלות.  שליט"א  לרבי  יורה  שהקב"ה  ברגע,  בו  בתפוצות,  ישראל  כל  מבקשים  בו 
במעמד זה נבקש גם כולנו, שהקב"ה ישלח לרבי שליט"א מלך המשיח רפואה שלמה 

בקרוב ממש", וכל הקהל ענה אמן.

לאחמ"כ חזר על נקודה מהשיחה הידועה דפ' שופטים, אודות הבשורה של 'הנה 
הרמב"ם,  אומר  לטובה",  ו"נבואה  נבואה.  בתור  זאת  אמר  שהרבי  בא',  משיח  הנה 
אודות  אלו,  בשבועות  הנקראות  הפרשיות  בענין  ועורר  דיבר  כן  להתקיים".  "חייבת 
גאולת עם ישראל ממצרים – שכשמשה רבנו בא לעם ישראל ואמר להם שעוד מעט 
יצאו מהגלות, הרבה לא האמינו לו ואף לגלגו עליו, ולבסוף הוא הצליח; כמו"כ עתה 
הדבר,  ובטוח  ברור  אך  שליט"א,  לרבי  להפריע  ישראל  בעם  גורמים  מיני  כל  מנסים 
אשר הוא יצליח ויוציאנו מגלות זו, יוליכנו לארצנו הקדושה ויבנה מקדש במקומו 

ויקבץ נדחי ישראל, תיכף ומיד ממש.

רבים  של  יציאתם  בענין  שנים,  לפני  הרבי,  של  נבואתו  את  הזכיר  בוטמאן  הרב 
זה  וכל   – המפרץ  מלחמת  בעת  והבטחתו  הרגעתו  את  וכן  הברזל,  ממסך  מאחב"י 
ניבא  שוב  צדיק  אותו  והנה  במלואו;  התקיים  אמר,  שהרבי  מה  כל  לעינינו.  התקיים 
וכאן  בא'...  משיח  הנה  'הנה  אשר  ואמר,  עכשיו 
עבר המנחה לעברית: "ולאחינו בני ישראל הדרים 
של  בתפלתן  מואס  הקב"ה  אין  אחז"ל  באה"ק 
שיתן  ומנהיגו,  עולם  מבורא  היום  נבקש  רבים. 
ותפארתו,  עוזו  במלוא  להתגלות  האות  לרבי 
תיכף  ישראל  נדחי  ויקבץ  במקומו  מקדש  ויבנה 

ומיד ממש".

קראון  דק"ק  הבד"ץ  יו"ר  התכבד  לאחמ"כ 
מארלאו,  שי'  קלמן  יהודה  ר'  הרה"ח   – הייטס 
מארלאו  הרב  הזכיר  בדבריו  דברים.  לשאת 
שבט,  ליו"ד  בסמיכות  אנו  עומדים  ש"עתה 
יום  של  המיוחדת  חשיבותו  את  לומר  צורך  ואין 
שנה  ומידי  לרבי,  חסידים  של  בהתקשרות  זה 
בברכה,  סיים  מארלאו  הרב  והולך".  "מוסיף 
שליט"א  לרבי  שלמה  רפואה  הקב"ה  ש"ישלח 

ג' שבט ה'תשנ"ג



תיכף ומיד".

גם  ברכה  דברי  שישא  גורארי',  שי'  שנ"ז  ר'  הרה"ח  את  המנחה  הזמין  לאחמ"כ 
בשם חברי ועד רבני ליובאוויטש הכללי והמרכזי.

הרב גורארי' ציין בתחלה את מעלתו של יום גדול זה – יום שהרבי קיבל על עצמו 
כדי  עד  הרבי  אל  התמסרנו  החסידים  אנחנו  זה  ו"ביום  שנה,   42 לפני  הנשיאות  את 
מסי"נ, עם נשינו וטפינו; ננצל מעמד זה לצעקה פנימית והתמסרות לרבי עם נפש רוח 

נשמה חי' יחידה. לא רק בתור רבי אלא כמשיח".

פי'  הכתרה  'הכתרה'.  לשם  באה  זו  שהתכנסות  לומר  שח"ו  הערה,  באה  [וכאן 
ידועים  ובכלל,  כך...  לומר  וח"ו  כן,  הי'  לא  עדיין  אתמול  ואילו  כך  נהי'  הוא  שהיום 
דבריו של הרבי שה'הכתרה' של מלך המשיח לא תלוי' בהעם – בניגוד למלך שצריך 

עם. הרי דוד המלך ומשיח עליהם נאמר "בשמן קדשי משחתיו" – הקב"ה].

פסק דין הרבנים בענין ההתגלות
לאחמ"כ הוזמן הרה"ג ר' יצחק הכהן הענדל שי', רבה של קהילת אנ"ש במונטריאול 

– לשאת דברים.

הרב הנדל הציע "בהזדמנות זו" 
הרבנים  של  הפסק-דין  את  לקרוא 
בענין ההתגלות, כפי שנפסק בעבר. 
ביום  היא,  שעת-כושר  זו  שעה 
נשיא  הרבי  נהיה  בו  זה,  מסוגל 
בישראל – ראוי הוא איפוא יום זה 
לקרוא ולהכריז עוה"פ את הפס"ד 

באופן ברור.

הפס"ד  כל  את  שהקריא  לאחר 
כאלו  שישנם  שמכיון  הוסיף, 
כמה  להם  ש"נאספו  שאומרים 

נשים ואנשים ו"עשו להם משיח" – נאמר כאן 'בריש-גלי', שבזכות אותן נשים צדקניות 
נגאלו אבותנו ממצרים ובזכותן עתידין אנו להיגאל; אותם אנ"ש שמסרו נפשם ברוסי' 
ובאמריקע; הביאו את הקב"ה ואלוקות לכל בית יהודי, יחד עם עזרתם של כל אחינו 
בני ישראל – בזכותם הרבי יקבל רפואה שלמה ויוליכנו לארצנו הקדושה "געזונטער 
הייט, לעבעדיקער הייט, און פריילעך-דיקער הייט" ויבנה (כ"ק אד"ש מה"מ) מקדש 
במקומו וכו', והקב"ה יתן לו הכחות לזה. ומכיון שכתוב "אקרא לה' לקל גומר עלי", 
שצדיקים יש בכחם לפעול בעולם – הקב"ה בודאי מסכים להפס"ד, ויהי' שינוי בטבע 

ו'יחי אדוננו . . מלך המשיח לעולם ועד'.

לאחמ"כ התכבד לשאת דברים הרה"ח הרה"ג ר' יואל שי' כהן, שנתבקש למסור 
כמה  על  עורר  שי'  יואל  ר'  באה"ק).  (במיוחד  המדוברת  העברית  בשפת  דבריו  את 

נקודות חשובות. תמצית דבריו להלן:

 
 
 
 
 
 
 

 
 

הקהל ב"בית-מנחם" בכפר-חב"ד צופה בשידור
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בזמן  מדבר  שהרבי  "הדברים 
האחרון בנוגע למשיח וגאולה, צריך 
לחלק לשני חלקים: א. מה שהרבי 
עורר לחזק האמונה בביאת המשיח 
והצפי' לביאתו, "אחכה לו בכל יום 
מהקב"ה  ולבקש  ולקוות  שיבוא", 
מהר –  הגאולה מה שיותר  שתבוא 
היו  תמיד  חדש.  אינו  זה  דבר  הרי 
רק  שהרבי  אלא  להאמין!  צריכים 
שאר  ע"ד  הקיים.  על  ועורר  חיזק 
וכו',  'כשרות'  כ'תפילין',  המבצעים 
שגם קודם לכן היו צריכים לקיים זאת, אלא שמכיון שלא כולם נהגו כך, עורר הרבי 

עליהם וחיזק אותם; וכן בענין האמונה בביאת המשיח.

זוהי נבואה ברורה ללא שום תנאי
"החלק השני, מה שהרבי הודיע וביקש לפרסם בכל העולם, ש"בעתיד הקרוב מאוד 
תהי' הגאולה", ובלשונו הק': "הגיע זמן גאולתכם", ו"הנה הנה משיח בא". זהו דבר 
שלא הי' קודם לכן. שכן עד היום כל אחד הי' צריך להאמין, אך לא ידעו בבירור אם 
זה עומד לקרות כעת או (עדיין) לא. רק עכשיו ביקש הרבי להודיע הודעה ברורה (שלא 
שמענו עליה עד היום מאף "גדול בישראל", משום שעד עכשיו המציאות לא היתה כזו. 
רק עתה כשאנו עומדים קרוב לגאולה, הודיעו מן השמים לרבי והוא מסר זאת לכל 
בא',  משיח  הנה  ש'הנה  זו  הודעה  שבהודיעו  כך,  כדי  ועד  משמעי.  חד  באופן  ישראל) 
התבטא כ"ק אד"ש מה"מ ואמר, כי "דבר זה הוא בגדר נבואה", ואפי' ציווה להדפיס 
מה  אין   – בתומ"צ  הוספה  עם  קשורה  זו  שהודעה  ופשוט  מובן  כי  ואף  אלה.  דבריו 

ואין  החטא'  יגרום  מ'שמא  לחשוש 
כאן  והיתה  היות  תנאי,  שום  בזה 
פוסק  שע"כ  לטובה,  ברורה  נבואה 
שינוי!  להיות  יכול  שלא  הרמב"ם 
אלא שבכדי שכל אחד יתכונן כראוי 
פניו...  את  להראות  יתבייש  ולא 
דרושה הכנה, וכפי שכל אחד יודע, 
ורוחצים  מכינים  אורח,  שכשמגיע 
מסתפקים  ולא  לכבודו,  הבית  את 
בזאת אלא אפילו מקשטים הבית. 

וכמו"כ בעניננו.

מאת  בכל  בטוחים  "אנו 
האחוזים! ובכוונה אינני אומר "אם ירצה השם", כי מה שייך לומר אי"ה? הרי הקב"ה 
בוודאי רוצה בכך! שהרי הוא הודיע זאת ע"י הנביא, ומדובר בכזה נביא שכל נבואותיו 
עד היום התממשו, ודוגמאות לכך לא חסרות. ותמיד ראינו שלא נפל מדבריו מאומה; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"יחי" אל מול פני הקודש

הרב שנ"ז גורארי' נואם על רקע הציור



ואם כן, ברור לנו שגם דבר זה שאמר, ועוד הוסיף שזה בתור נבואה – אכן כך יהי'.

עלינו  יתקיים,  שהדבר  ברור  אנו  שיודעים  "ומכיון 
להתכונן לקבל את האורח ע"י רחיצת הבית מלכלוך – 
נהי'  שעי"ז  טוב".  "עשה   – הבית  וקישוט  מרע",  "סור 

מוכנים לקבל את האורח הגדול, משיח צדקנו".

להרב  הדיבור  רשות  את  המנחה  העביר  לאחמ"כ 
שווארץ  מיכל  הצייר  את  שיציג  העכט,  (שייע)  יהושע 

העושה 'סיום' בערב זה על תמונתו.

ר'  הרה"ח  המזכיר  של  קולו  ברקע  נשמע  כך  בתוך 
גרונר שהודיע בשם כ"ק אד"ש מה"מ,  לייב שי'  יהודה 
חורגת  אינה  ערבית  בתפילת  הערב  שהשתתפותו 
ושלא  ערב,  בכל  ערבית  בתפילת  הרגילה  מהשתתפותו 
מבקשים  ובמילא  שונות...  ומסקנות  פירושים  לזה  יהיו 

שכל אחד מהמשתתפים ינהג בהתאם.

לאנגלית  הדברים  את  תרגם  בוטמאן  הר'  המנחה 
נקטע  מלים  כמה  עוד  המשיך  העכט  וכשהרב  ועברית, 

שוב השידור בהודעה של קרינסקי, שתרגם את דברי הרב לייבל גרונר לשפת האנגלית 
[לאחר שנמסרה ההודעה, אמר המנחה שהיתה זו הודעה של 'דובר חצר ליובאוויטש'... 

(כנראה הי' צורך להבהיר זאת משום הכפילות שבדבר...).

וטרחו  שעמלו  האחראים  לכל  הוקרה  במלות  ופתח  למיקרופון...  הרב  חזר  שוב 
לארגן את הכינוס, וכן לאלו שנתנו את האולם – החל מגבאי בית הכנסת וכלה בחברי 

אגוח"ח, שאפשרו את עשיית הסיום על התמונה כאן בבית משיח.

למעלה משמונה דקות של עידוד 'יחי'
כ"ק  נכנס  כדקה  ובתוך  היתה 5:51)  (השעה  המיוחד  בחדר  האור  נדלק  כך  בתוך 
יהושע  הרב  הש"צ  התריסים.  והורמו  ימים',  'אורך  לנגן  החל  הקהל  מה"מ.  אד"ש 

סיום  עם  לעמוד.  ניגש  קארף  שי' 
אד"ש  כ"ק  יצא   (6:02) התפלה 
מה"מ אל המרפסת ותיכף נפתחו 
הוילונות. הקהל החל לנגן 'יחי' אך 
מיד הופסק בדבריו של הרב שיעי' 
הוראתו  שע"פ  שהודיע,  העכט 
(לצייר)  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של 
התמונה.  על  סיום  עתה  יעשה 
את  סיים  שווארץ  מיכל  הצייר 
המלים "ממש". באותה עת הודיע 
תוך  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  הריל"ג 
הצייר  לעבר  בידו  שמסמן  יו"ד שבט ה'תשנ"גכדי 

כ"ק אד"ש מה"מ נראה 
בפנים מאירות, ותחלה 

הי' זה במבט רציני 
מעט, תוך כדי שלא 
מרפה וסוקר מימין 

ומשמאל, וכעבור מס' 
דקות החל לעודד מעט 

את השירה והשירה 
גברה. הי' כמ"פ שעודד 

בתנועות חזקות 
בראשו הק' משך זמן
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בנוגע לסיום התמונה, אך כ"ק אד"ש 
"יודע  כאומר   – בראשו  הניד  מה"מ 

אני" והמשיך להביט לשמאלו].

הרב ג'ימי גורארי' בירך את הרבי 
הרבי  שבו  זה  שבזמן  ואמר,  שליט"א 
אנו  הנשיאות...  את  עצמו  על  קיבל 
'יחי  של  בברכה  הרבי  את  מברכים 
אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם 
ועד', וכל הקהל אמר-הכריז יחד אתו 
ג"פ 'יחי', ומיד החלו לנגן 'יחי אדוננו 
מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. 
כ"ק אד"ש מה"מ הסתכל באותה עת 
התרומם  וכמ"פ  ממול  הקהל  לעבר 
והביט לאלו שעמדו למטה. כמו"כ סקר 

את בימת הצלמים שלא הפסיקו לרגע עם הבזקי התמונות ממלך המשיח.

כ"ק אד"ש מה"מ נראה בפנים מאירות, ותחלה הי' זה במבט רציני מעט, תוך כדי 
השירה  את  מעט  לעודד  החל  דקות  מס'  וכעבור  ומשמאל,  מימין  וסוקר  מרפה  שלא 
והשירה גברה. הי' כמ"פ שעודד בתנועות חזקות בראשו הק' משך זמן. הניגון נמשך 

למע' מ-8 דק' כשבסיומו סימן הרבי לסגירת הוילון.

 הגילוי נמשך 10:30 דקות והשעה היתה 6:13. הקהל המשיך לנגן בעוז עד לצאתו 
של כ"ק אד"ש מה"מ לגמרי מביהמד"ר ולאחמ"כ המשיכו בפרוגראם.

הרב שיעי' העכט הזמין שוב את הצייר לשאת את דברו, והצייר, כולו נרגש, אמר-
סיפר בקצרה על הקשר שלו עם הרבי.

לאחמ"כ חזר ר' יואל על המאמר 
שידור  השמיעו  ואח"כ  לגני  באתי 
הרב  עמד  שם   – ממוסקווא  ישיר 
הרבי.  את  ובירך  לאזאר  שי'  בערל 
הרב לאזאר הדגיש גם את העובדה 
להתגלות  מוכנים  כולם  שברוסי' 
ורבנו  מורנו  אדוננו  ו'יחי  המשיח, 

מלך המשיח לעולם ועד'.

"אזעקה"  שוב  היתה  לאחמ"כ 
שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא שוב... אך 
תוך כמה דקות נודע אשר היתה זו 

"אזעקת שוא".

לא  טכניות  שמחמת תקלות  יצויין  פעווזנר מפאריז.  הרב הלל שי'  דיבר  לאחמ"כ 
הצליחו בצרפת לראות את הרבי אך הם שמרו על קשר בשידור ישיר ע"י ה'הוק אפ' 

ו"שמעו את הנראה". הרב פעווזנר סיים אף הוא בברכה והכרזה של 'יחי'.

יו"ד שבט ה'תשנ"ג

 
 
 
 
 
 
 

 
 

הקהל ב-770 בעת שירת "יחי" במעמד הגדול



לאחמ"כ הוזמן הש"צ הרב מ. שי' טלישבסקי לנגן "יהי רצון כו' שיבנה", ובהמשך 
אמור היה לדבר הרב אשכנזי מכפ"ח, אך מכיון שלא הצליחו להשיגו נתבטל הענין.

מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו  'יחי  ג"פ  הקהל  כל  שוב  הכריזו  המעמד  סיום  לקראת 
ועד'.  לעולם  המשיח  מלך   .  . אדוננו  'יחי  וברננה  בשירה  ופרצו  ועד',  לעולם  המשיח 
השמחה וההתרגשות היו עצומים וכל הקהל רקד עיגולים עיגולים ע"ג השולחנות וכו', 

דקות ארוכות, יחד עם התזמורת של אלי שי' ליפסקער.

אף אחד לא רגוע!
תגובות  לשמוע  המאמץ  וחרף  הקהל.  את  לראיין  הכתבים  יצאו  הערב  סיום  עם 
של רגיעה ונחת, התפלאו עד מאד לשמוע מכולם ביחד וכל אחד לחוד, פה אחד, שהיו 

שמחים יותר לו היו זוכים להתגלות כ"ק אד"ש מה"מ 
בפועל ממש כמלך המשיח...

המטה  יו"ר  בוטמאן –  שי'  שמואל  הרב  כשנשאל 
העולמי לביאת המשיח – "האם הוא מאוכזב הערב" 
יותר  לא  "היום,  השיב:  בא),  לא  שמשיח  (מזה 

מאתמול!"...

שסיפרו  וכפי  'כיבוש',  של  היתה  שהאוירה  יצויין 
שהגיעו  מהכתבים  כמה  עם  ששוחחו  בחורים  מספר 
זה  ש"היה  מפיהם  ושמעו  הגדול,  האירוע  את  לסקור 
'מפגן עוצמה'". "כח כזה יש לחב"ד?" הכריזו הכתבים 
עד  נרגשים  היו  האנשים  להאמין"!  "לא  בהשתאות. 

כדי דמעות.

הצלחה  של  סיפור  הי'  שהאירוע  יצויין  לסיכום 
זה  'סאטעלייט'  בין  השוני  לראות  בבירור  הי'  וניתן 
בסימן  זה  הי'  בחנוכה  בחנוכה:  שהי'  ל'סאטעלייט' 
של 'לראות ולהיראות', וכתוצאה מזה ג"כ לא ראו את 

הרבי הרבה זמן... כך שמתוך ה-50 דקות ששהה הרבי במרפסת – ראוהו בעולם כ-5 
דקות... ואילו עתה, הסימן הי' 'לראות בלבד', עקב השתוקקות העם לראות את המלך. 

וכל זמן שהותו של הרבי במרפסת, ראו אותו בעולם.

כן יצויין ש'סאטעלייט' זה הי' בבחינת 'השלמה ותיקון' לקודמו. מה שהחסיר זה 
הגיע  בא",  משיח  הנה  הרבי: "הנה  והבטחת  דבשורת  העולמי  והפירסום  זה,  השלים 

לכל מקום ופינה בעולם.

מאוחר יותר התקיימה התוועדות חסידית, בה התוועדו בין השאר הרב יואל שי' 
בענין  חזק  דיבר  שי'  יואל  ר'  גרליק.  שי'  מענדל  גרשון  והרב  משפיעים  שלוחים,  כהן, 
תוך  האמצעים  בכל  מטרתם  את  שמקדשים  אלו  נגד  תוקף  בכל  ומחה  גרמא  שהזמן 

פגיעה בכ"ק אד"ש מה"מ... 

  

יצויין שהאוירה היתה של 
'כיבוש', וכפי שסיפרו 

מספר בחורים ששוחחו 
עם כמה מהכתבים 
שהגיעו לסקור את 

האירוע הגדול, ושמעו 
מפיהם ש"היה זה 'מפגן 

עוצמה'". "כח כזה 
יש לחב"ד?" הכריזו 

הכתבים בהשתאות. "לא 
להאמין"! האנשים היו 
נרגשים עד כדי דמעות
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מזה ימים אחדים שאינני ישן טוב בלילות, לאור מה שאני קורא: 

פגיעה בקודש הקודשים 
של עם ישראל

בקשר עם מעמד ה"סאטעלייט" ביו"ד שבט ה'תשנ"ג,
שתיאורו הובא לעיל, מוגש בזה מכתב שכתב הרה"ח ר' רמי אנטיאן ע"ה 

מספר ימים לאחריו  מתפרסם לראשונה

ב"ה. י"ג שבט ה'תשנ"ג.

לכבוד הרב ק. שי'

שלום וברכה!

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הגדול –  במאור  לפגוש  זכיתי  שנה,  עשרה  כשבע  לפני 
שליט"א. הי' זה במסע שתי ספינות טילים של חיל-הים הישראלי להשתתף בחגיגות 

המאתיים של ארה"ב.

אז, בביקור "מיקרי" ב-770, הספיקו לי שניות אחדות של מבטו החודר של נשיא 
הדור (מבלי שהניד ראשו כלל וכלל), כדי לגרום אצלי לסערה נפשית אדירה שהובילה 
אותי ב"ה להקים בית חב"די בישראל ולסחוף אחרי במרוצת השנים מאות רבות כ"י 

של בעלי תשובה (כולל אמי ואחי' שיחיו) לחב"ד.

לפנות  בשלוש  אליך  כותב  (אני  בלילות  טוב  ישן  שאינני  אחדים  ימים  מזה  והנה, 
בוקר), לאור מה שאני קורא, כפגיעה בקודש הקודשים של עם ישראל, בכ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א.

בשבוע האחרון קיבלתי ללא הרף טלפונים ממקורביי מקרובי משפחתי, מאנשי-
עסקים, משותפיי לעסקים, מבנקאים בכירים, מעורכי דין ורואי חשבון, אנשי הבורסה 
ובקיצור – כל קצווי הקשת של עם ישראל, שניהלו את הדברים המכריעים בחייהם על 
ידי שאלות לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, גם לאחר האירוע שנטל ממנו לעת-

עתה את כושר הדיבור.

לדוגמא:

במילנו  הפרסית  מהקהילה  נסימי'  הגברת  את  הבאתי  כחודשיים  לפני  א) 
(קהילה אלי' אני משתייך). הנ"ל סבלה מבעי' חמורה בחוט השדרה והרופאים נחלקו 
בדעותיהם אם לנתח, הרב גרונר שי' שאל את כ"ק, שענה במנוד ראש – כן! והניתוח 

הצליח ב"ה.

אחי שי' משה אנטיאן, נקלע לבעי' במקום עבודתו ועפ"י מענה במנוד ראש  ב) 
של כ"ק נפתרה הבעי'.



הרב יוסף יצחק שי' גוטניק ממשיך  ג) 
אדמו"ר  כ"ק  מענה  עפ"י  עסקיו  את  לנהל 

מלך המשיח שליט"א.

ולעצם הענין:

בעיתונות  מתפרסמים  והדברים  היות 
בשמך, הרשה לי לשאול אותך מספר שאלות 

הבהרה:

שבעקבות  לכך  מודע  הנך  האם   (1
רבים  לאנשים  נכנסו  הנ"ל  הפרסומים 

ספירות באם כדאי לכתוב לכ"ק?

הרבי  את  לשאול  אפשר  האם   (2
עפ"י  ולהתנהג  שאלות  היום  גם  שליט"א 

תשובותיו בכן ולא?

שנכתבו  הדברים  נכונים  האם   (3
בשמך ב"ג'ואיש וויק" וב"ניו-יורק טיימס"?

האם הנך מודע לכך שבעקבות הפרסומים הנ"ל חושבים אנשים רבים שהרבי   (4
שליט"א ר"ל לא שולט בענינים ואינו מודע למתרחש סביבו?

האם הנך מודע לכך שנגרם נזק לילדינו שיחיו בעקבות הפרסומים הנ"ל?  (5

האם הרבי שליט"א מסוגל כיום במצבו למחות על דברים שאינם לרוחו (כמו   (6
שליט"א  והרבי  החלון  את  לסגור  שצריך  חושב  שי'  גרונר  שהרב  בזמן  ביטול  תנועות 

רוצה להישאר)?

ורבינו  מורנו  אדוננו  ניגון "יחי  בעת  שליט"א  הרבי  של  הנמרץ  עידודו  האם   (7
מלך המשיח לעולם ועד" פירושו הסכמה ועידוד שלא כשנים עברו בהן מחה על כך?

האם התבטאויותיך בטלוויזי' כ"דובר חב"ד" כעת, באות כתוצאה משאלות   (8
הנך  מי  בשם  אז  שואל  אינך  אם  ולא?  בכן  ראש  במנוד  השיב  עליהן  שליט"א  לרבי 

מדבר?

האם השיחה של הרבי שליט"א – שאסור למזכיריו לדבר בשמו דברים שלא   (9
נתן עליהם הסכמה בכתב – אמיתית?

האם הנך מוכן לפרסם הכחשה נמרצת בעיתונות על דברי הנאצה שפורסמו   (10
בשמך נגד קודש הקדשים (אני מוכן לממן זאת)?

האם הנך מזדהה עם הכותרת ב"ג'ואיש פרס" שחב"ד נסוגו מענין המשיח?  (11

הכחשה  ללא  שעובר  רגע  כל  שכן  האפשר,  ככל  מהירה  לתשובה  ממך  מצפה  אני 
קדושת  כבוד  וחילול  ה'  חילול  חב"ד,  שם  לחילול  לדעתי  גורם  לפרסומים,  מצדך 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – ה"י.
בתודה מראש
ובברכת משיח נאו ממש ממש, ממ"ש
רמי אנטיאן

  

תצלום המכתב
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ליפשיץ  ד"ר  הוא  הפקידים  אחד  התורני  החינוך  שבמשרד  נודעתי  אלו  ימים   .  .
זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  וכ"ק  במס"נ,  תומ"צ  ושמר  במוסקבה,  מלפנים  שהי' 
נימי  אצלו  מעוררים  הי'  אם  ובודאי  בעניניו.  ועזרו  פעולות,  בכמה  שתפו  זי"ע  נבג"מ 
התקשרותו לכ"ק מו"ח אדמו"ר, ויסבירו לו שהן הן הפעולות והן הן הענינים – בודאי 
שהי' מסייע ככל יכולתו בזה, ואחכה לבשו"ט בזה. ואם רק ימצאו הגישה המתאימה 
לומר  גם  או  עד"ז,  שעוררתיו  לו,  לומר   [?] בקשתי  וגם  בזה.  יצליחו  בודאי   – להנ"ל 
בתוככי  שמו  מצאתי  לא  עתה  שעד   – תמיהתי  בצירוף  מצדי  באה  שההתעוררות  לו 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  לעניני  שלו  היחס  בידעי  ת"ו,  באה"ק  חב"ד  בכרם  המתעסקים 

בשעה שהי' זה כרוך אפילו בסכנה ממש...
(תאריך האגרת – יו"ד מנ"א תשי"ד)

  

בידעי היחס שלו לעניני כ"ק מו"ח אדמו"ר בשעה 
שהי' זה כרוך אפילו בסכנה ממש: 

תמיהתי - שלא מצאתי שמו 
בתוככי המתעסקים בכרם חב"ד

לפנינו אגרת-קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
לא' מאנ"ש, עם הגהות בכתי"ק, בה מעורר אודות פקיד 
במשרד החינוך ששמר תומ"צ ברוסיה במסירות נפש, 

ש"אם היו מעוררים נימי התקשרותו לכ"ק מו"ח אדמו"ר, 
בודאי היה מסייע ככל יכולתו"  מוגש בפרסום ראשון 

לרגל "שישים שנה" ליום ההילולא – יו"ד שבט  



– הוספה –

כשאמרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א שנמצאים כאן 
כמה מאלו שהיו בעת החתונה – אמר:

"שיזכו להיות ביובל השישים"
לפנינו תצלום מעלי הגהת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
על ברכתו לאנ"ש שברכו אותו לרגל יובל החמישים לנישואין

– י"ד כסלו ה'תשל"ט  "במעלת מספר שישים"...

פיענוח הכתי"ק:

(תק"ש)"  ע"ש  לבדה,  לה  שם  בנקיבת  שנים  משאר  מובדלת  (יובל)  זו  "שנה   (4
תכ"א  תק"ז  ספ"ה  אבות  וראה  יוד).  כה,  בהר  וספורנו –  (רש"י  "לשמחה" "מנוחה" 

(נ"ו, א) ובתו"א ואוה"ת במעלת מספר ששים (כמצויין במפתחות).

(נדפסה בשינוי קל – שיחות קודש תשל"ט ח"א, ע' 379)
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לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מלך המשיח

לרגל "שישים שנה" 

לנשיאותו

מהרה יגלה אכי"ר

•

לזכות
החתן הת' מנחם מענדל בן ליזה שי'

וירט
לרגל נישואיו עב"ג תחי' בשעטומ"צ

ביום י"ב שבט ה'תש"ע
יה"ר שיזכו לבנות בנין עדי עד

על יסודי התורה והמצווה 
כפי שהם מוארים בתורת החסידות
לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א

להעיר שהעניין 
ד"למען יחלצון ידידך 
גו'" בקאפיטל ק"ח 
(דיום ההולדת) שייך גם 
לשנת הששים דהגאולה 
– מכיוון שפסוק זה 
ישנו גם במזמור ס' 
(ובשני המזמורים 
בפסוק ז', השייך 
לדור השביעי כו').

(ש"פ בלק ה'תשמ"ז, 

התוועדויות ע' 18 ואילך. מוגה)
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