


יו"ל ע"י ועד חיילי בית דוד - 770, בית משיח
להקדשות, תרומות או לקבלת הקובץ השבועי בדוא"ל

vaad770@gmail.com :ניתן לפנות במייל

צריכה להיות רק קבלת מלכותו על-ידי העם

והרי המינוי דדוד מלכא משיחא כבר היה, כמו שכתוב מצאתי דוד עבדי בשמן 
קדשי משחתיו, צריכה להיות רק קבלת מלכותו על-ידי העם, וההתקשרות בין 

המלך והעם בשלימות הגילוי  – בגאולה האמיתית והשלימה. 
)ש"פ משפטים ה'תנש"א – מוגה(



וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו 
הרי,  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת  מוכנים  ועומדים  העבודה  עניני  כל  ונשלמו 
. נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה )לא רק   . בימינו אלו 
פני  רק לקבל  צריכים  ועכשיו  גם ההתגלות דמשיח,  המציאות דמשיח, אלא( 

משיח צדקנו בפועל ממש!
)ש"פ וירא, ח"י מ"ח ה'תשנ"ב – מוגה(
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בפתח הקובץ
ימלאו 20 שנה למעמד ה"סאטעלייט" העולמי  יו"ד שבט, בו  יום הבהיר  לקראת 
שהתקיים ביו"ד שבט ה'תשנ"ג, בו התאחדו כללות אנ"ש חסידי חב"ד בעולם כולו, 
יחד עם רבבות בית ישראל, בקבלת מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח, 
ומליוני בני אדם ברחבי העולם, נחשפו לעובדת זהותו של מלך המשיח, המעודד בכל 

כוחו את שירת והכרזת העם "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

שמאחורי  "העובדות  הקובץ  את  מחודשת,  במהדורה  להגיש  מתכבדים  הננו 
ה'סאטעלייט'" המביא בפני הקורא את תיעוד המעמד ההיסטורי, שהתקיים באישורו 

ובעידודו הנמרץ של הרבי שליט"א. הקובץ נחלק לשלושה שערים: 

שער ראשון – 'הסיפור המלא', ובו יומן מפורט מההכנות למעמד, מהמעמד הגדול 
ומה"כינוס לחיזוק האמונה" שהתקיים בימים הסמוכים לו, בשילוב תמונות ומסמכים. 
וכמו כן תמונות בפירסום ראשון מבניית החדר המיוחד והמרפסת בהם ישב כ"ק אד"ש 

מה"מ בשנים תשנ"ג-נ"ד ועודד את הכרזת "יחי אדוננו". 

בהם  וכתבות  מאמרים  ראיונות,  קטעי  באו  ובו  הקלעים',  'מאחורי   – שני  שער 
 – ולהבחל"ח  אנטיאן  ע"ה  )רמי(  רחמים  ר'  הרה"ח   – מהמארגנים  חלק  מספרים 
הרה"ח ר' שמואל מ"מ שי' בוטמן והרה"ח ר' יצחק שי' שפרינגער – על מה שהוביל 
למעמד הגדול של קבלת המלכות ועל אישור כ"ק אד"ש מה"מ לפרסום זהות המשיח 

בקנה מידה עולמי.

שנכתבו  בנושא  אותנטיים  מכתבים  באו  ובו  חסידים',  'מכתבי    – שלישי  שער 



ונשלחו באותה תקופה, ע"י חסידים ושלוחים בקשר להנ"ל.

·

הנוספים  הקבצים  לשני  מצטרף  ה'סאטעלייט'"  שמאחורי  "העובדות  זה  קובץ 
בסידרת ה"עובדות" שראתה אור בהוצאתנו בשנים האחרונות: 

שבאו  דין'  ה'פסק  אירועי  השתלשלות  את  המתעד  ה'פסק'"  שמאחורי  "העבודות 
בעקבות כ"ח ניסן, והתגלותו של הרבי שליט"א כמלך המשיח בקיץ ה'תנש"א. 

לקבלת  חב"ד  ובנות  נשי  של  פעילותן  את  המתעד  הכינוס"  שמאחורי  "העובדות 
המלכות – באישורו ובעידודו של הרבי שליט"א. 

·

גדול בטחוננו, כי תוכנו של קובץ זה יעורר וילבה מחדש את אש האהבה וההתקשרות 
לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ויגביר חילים לעבודתנו ותפקידנו כעת – 
אחרי ש"הגילוי דדוד מלכא משיחא כבר היה כמ"ש "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי 
משחתיו", וכעת צריכה להיות רק קבלת מלכותו על ידי העם וההתקשרות בין המלך 

והעם בשלימות הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה". 

ועל ידי ההתעסקות בפעולות אלו, נזכה כבר להשלמת מטרת בריאת העולם והגשמת 
חזונם ושאיפתם של חסידים בדור השביעי – לגילוי מלכות ה' בעולם במלוא עוצמתה, 
מלכותו  ובהתפשטות  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי  ידי  על  דוד  בית  מלכות  בהחזרת 
המלאה  בהתגלות  משלה"  בכל  "ומלכותו  כולו  והעולם  האומות  כל  על  והנהגתו 

והמושלמת תיכף ומיד ממש – נאו! 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ימות המשיח

ערב יום-הבהיר י'-י"א שבט ה'תשע"ג 

ברוקלין, נ.י.

ועד "חיילי בית דוד"
770 בית משיח, בית חיינו  
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ר' בענצ'ע שם-טוב שמח, למרות המענה החריף:
הרבי כותב שעתה אין הזמן גרמא לזה, ומזה מוכח ש:

 בעתיד אכן תבוא העת
שיהיה הזמן גרמא לזה!...

- מאת המשפיע הרה"ח ר' חיים לוי יצחק שי' גינזבורג - 

על( הבקשה מהרבי  )החתימות  אודות  "ויכוחים"  עדיין  היו  בה  בתקופה  פעם, 
שליט"א שיקבל את המלוכה כמלך המשיח, סיפר המשפיע הרה"ח וכו' ר' מענדל 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  להולדתו  השבעים"  ב"שנת  הבא:  הסיפור  את  פוטערפס 
המשיח שליט"א, הייתה התעוררות גדולה בין אנ"ש. התעוררות זו לא הייתה רק 
הרבי  ובהוראות  בהנחיית  דלעילא",  ב"אתערותא  גם  אלא  דלתתא",  ב"אתערותא 
שליט"א עצמו, להקים שבעים ואחד מוסדות חדשים, כמתנה לקראת היכנסו לשנת 
השבעים ואחד. לשם כך נוסד אף ועד מיוחד שנקרא "ועד ע"א מוסדות", אליו זרמו 

ההצעות והרעיונות אילו מוסדות ניתן להקים.

"בעילום  חתומה  אנונימית,  פנייה  אלי  הגיעה  מענדל,  ר'  מספר  שעה,  באותה 
שם", ובה הצעה להקים שני מוסדות נוספים, כדי שאעביר אותה לאן שצריך.

הצעה אחת היתה לייסד קרן עבור אלו מאנ"ש הרוצים לנסוע לרבי שליט"א ואין 
)בלי מרכאות(. על-ידי התרומה  גם הם להגיע לבית המקדש  ידם משגת, שיוכלו 
לקרן זו יזכו התורמים בזכות הנפלאה של ההשתתפות בנסיעה לרבי, כפי המבואר 
במכתבי הרבי שליט"א אודות משתתפי ההגרלות לנסיעה לרבי, שעל-ידי השליח 
הם  שגם  ועד  לקבל,  שצריך  מה  כל  את  המשתתפים  כל  מקבלים  בפועל  הנוסע 

צריכים לערוך את כל ה"הכנות" לנסיעה, כמקובל אצל חסידים.

שב"ספר  מלך"  מינוי  "מצוות  את  במיוחד  להדפיס  הייתה  השנייה  ההצעה 
המצוות" )"דרך מצוותיך"( של ה'צמח צדק', ושכל אנ"ש ילמדו זאת במיוחד בי"א 
ניסן. זאת מכיוון שכולנו מצפים ומחכים לרגע שנוכל לקיים את מצות "מינוי מלך", 
בקבלת מלכותו של הרבי מלך המשיח, וכאשר נלמד זאת כולנו במיוחד בי"א ניסן, 
בוודאי יעורר הדבר למעלה ויגרום ויפעל שאכן נוכל לקיים זאת בפועל בהתגלות 

מלכותו עלינו ולעין כל.

ונמסרו לידי להעבירם ל"ועד", כדי שלא  כאמור, נכתבו ההצעות בעילום שם, 
יידעו כלל מי עומד מאחוריהם. ואולם, למרות שהכותב אפילו לא כתב זאת בכתב 
ידו כדי שלא יזהו מיהו, ולשם כך מסר רק העתקה בכתב יד מישהו אחר, הרי שעד 
מהרה התברר שהמציע אינו אחר אלא גיסי הרה"ח ר' בנציון ע"ה שמטוב. )הרה"ח 
ר' אברהם פריז, שגם לו היה מתאים להציע את הנ"ל, כבר לא היה אז בין החיים 

בעלמא דין(.

כנראה שההצעה השנייה מצאה אוזן קשבת במיוחד, וכבר התכוננו אפילו לבצעה 
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האחרון  שברגע  אלא  בפועל. 
את  לשאול  צורך  שיש  החליטו 

הרבי ולבקש אישור על כך.

מאוד.  מהר  הגיעה  התגובה 
"פשוט  חד-משמעית:  פסק  הרבי 
לזה",  וכלל  כלל  גרמא  הזמן  אין 
)מודגשות  חריפות  מילים  והוסיף 
שצריך  קווים(  בשני  פעמים  כמה 
לנזוף בתוקף במי שהציע כזה דבר, 
ולהודיע מיד טלפונית על ביטול כל 
סברא ו"קא סלקא דעתך" ממין זה.

מענדל  ר'  הוסיף  זאת  בספרו   –
וציין: באופן כללי נשאר אז הדבר 
שההצעה  מכיוון  ורק  גמור,  בסוד 
לי  להודיע  צורך  היה  ממני  הגיעה 

את התשובה, כדי שיוכלו למצוא את המציע ולנזוף בו... 

אותו  הסובבים  מאוד.  שמח  התשובה,  את  ע"ה  בנציון  ר'  הרה"ח  כשראה 
התפלאו: לשמחה מה זו עושה, כאשר הרבי עצמו אומר שצריך לנזוף בך ובתוקף?

"אינכם מבינים", אמר ר' בנציון. "קודם כל, הרבי כותב שעתה אין הזמן גרמא 
לזה, ומזה מוכח שבעתיד אכן תבוא העת שכן יהיה הזמן גרמא לזה!".

תודה  לכם  ויגיד  יבוא  שהרבי  קינדערלאך,  אתם,  חושבים  "מה  עוד:  והוסיף 
ויישר-כח על דבר שכזה?! והרי מבואר בחסידות שמינוי מלך הוא דוקא כשהעם 
מבקשים ומתחננים והוא אינו רוצה, וצריך לבקש ולחזור ולבקש שוב ושוב, עד 
שהדבר יתקבל. וכפי שאכן ראינו בנוגע לקבלת הנשיאות בשנת תש"י, שביקשו 
וביקשו והפצירו, והרבי סירב בתוקף ושלל זאת בתכלית, ועוד טרח והבהיר שוב 

ושוב שהדבר לא שייך בשום אופן.

"וחלילה לומר שאז, בתש"י, היה זה מן השפה ולחוץ. לא ולא! היו אלו דברים 
שנאמרו באמת לאמיתו, אלא שכך הוא הסדר, שהענין צריך לבוא דוקא "מלמטה", 
מן העם, שהם, הנפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך, הם בבקשתם שוב ושוב 
בתחנונים ללא הרף, גם אחרי "סירוב" ושלילה מוחלטת וכו' פועלים בו בתחנוניהם 

את הרצון למלוכה, רצון הסגור וחתום בעצם עצמותו, ועל ידם מתגלה הדבר.

"ולפיכך, למרות שעתה "קיבלנו על הראש", הרי עלינו לשמוח על כל "סדק" 
שנוצר ב"סירוב", ובוודאי יבוא זמן שהרצון למלוכה יתגלה בשלימותו, ונקבל את 

מלכותו ברצון עלינו". כך אמר חסיד ומקושר כר' בנציון שמטוב.

רבותינו  אצל  מסויימים  דברים  שישנם  מצינו  אכן,  ואמר:  מענדל  ר'  והוסיף 
נשיאינו שצריכים לבוא דוקא מלמטה, ואילו מצידם, "מלמעלה", אין הם מסכימים 
כלל בתחילה, ורק אחר כך אולי נותנים איזה שהוא רמז בלבד, ו"חסידים זיינען 
דאך קלוג" )= הרי הינם פקחים(, ואם כן צריכים "לחטוף" כל שביב של גילוי כזה 

בשתי ידיים, ולנסות שוב ושוב עד שהדבר יתקבל.

בענצע  ר'  של  ממכתבו  הראשון  העמוד  צילום 
עם   – תשל"ג  משנת   – ע"ה  מענדל  לר'  ע"ה, 

ההצעה להדפיס את "מצוות מינוי מלך"
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עומדים נרגשים תחת הרושם משיחת יום א', ב' ניסן
בזעקה-שאגה אדירה, מעמקי נשמתם, קראו הכריזו והצהירו: 

 "יחי המלך" -
"יחי המלך המשיח"

חיינו"  ב"בית  ה'תשמ"ח  בשנת  ששהה  התמימים  א'  ששיגר  ממכתב  חלק  לפנינו 

למשפחתו בארה"ק  במכתבו מתאר את ההתרגשות שאפפה את אנ"ש והתמימים 

לאחר השיחה המיוחדת של ב' ניסן, בה דובר אודות הכרזת "יחי המלך", שהיוותה 

כלשונו "יותר מסממנים בעלמא" לתהליך התגלותו של כ"ק אד"ש כמלך המשיח 

ב"ה, אור ליום רביעי ה' ניסן ה'תשמ"ח, שנת הקהל

למשפחתי היקרה, שלום וברכה!

ראשית כל תודה רבה לכם בעד שני המכתבים האחרונים שנתקבלו מכם.

. . בהנוגע לעניננו, אצלנו ב"ה הענינים מתנהלים כסדרם להוציא את המהלומה 
לב  שמתי  )אגב  נ"ע.  הרבנית  של  מהסתלקותה  כתוצאה  עלינו  שניחתה  הקשה 
שמכתבכם אלי נכתב ביום פטירתה, היינו כ"ב שבט, ולפלא שלא הוזכר דבר על 

כך(.

מאידך עומדים נרגשים תחת הרושם משיחתו של כ"ק אד"ש מיום ראשון השבוע 
– ב' ניסן, אשר היו בה יותר מסממנים בעלמא של מעין ההתגלות המשיחית של 
קץ וחזון אחרית הימים, אשר לאחר שיחה זו עמדו כמאות מאנ"ש והתמימים בחצר 
ביתו של הרבי 1304 פרזידנט סטריט )רח' הנשיא(, ובזעקה-שאגה אדירה שפרצה 

מעמקי נשמתם קראו הכריזו הצהירו "יחי המלך" – "יחי המלך המשיח" וכדומה.

אוצר המילים דל מדי לבטא את מעיין הרגשות...

אגב, שמתי לב וראיתי בנוסף לכך פקסמיליא של חסידים אשר חתמו על עצומה 
שבה מכתירים את הרבי שליט"א כמלך המשיח.

)במובן  אלה  מסעירות  תופעות  לנוכח  מדי(  קטנה  )מילה  נפעם  עומד  הלב 
החיובי(...

כמו"כ שמעתי אשר ישנו מדרש רבה על שיר השירים בנוגע לפסוק "דומה דודי 
לצבי" מה צבי נראה ומסתתר וחוזר ונגלה . . כך מלך המשיח נראה ומסתתר וחוזר 
ונגלה )כמו מרע"ה גואל ראשון בשעתו אשר הסתתר לפני התגלותו כגואל למשך 
שלושה חודשים( וכמה מתכסה? אמר ר' תנחומא )שים לב על השם( מ"ה )45( יום. 
ודורשים בבית חיינו פסוק זה אשר מ"ה ימים לערך ישנם מסיום השבעה שבו אד"ש 

שוהה בביתו )במקום כמלך ביופיו ב-770( עד לי"א ניסן ש. ז.



9

. . בקיצור הזמן קצר והמלאכה מרובה והנה זה עומד אחר כותלנו וכדברי אד"ש 
מה שחסר הוא רק עוד צעקה ועוד בקשה מרבון העולמים עד מתי??

אגב, בשיחה הזאת אמר אד"ש בין היתר בהקשר לוארט הידוע אשר מה שנשאר 
הוא רק אויספוצן די קנעפלאך אשר לכאורה האט מען אויסגעפוצט גענוג ואדרבה 
אז מ'פוצט יותר מדי יכול הדבר להוריד מיופיו של הקנעפל. נו, אקוה שעד אשר 

מכתבי יגיע למענו נתבשר על התגלות מלך המשיח אכי"ר.

. . ובינתיים אסיים מכתבי במיטב האיחולים הלבביים להצלחה בכטו"ס והרבה 
הרבה נחת מהצאצאים ולגאולה שלימה נאו ממש.

חג הפסח, חג החירות וחג הגאולה כשר ושמח.

בנכם, אחיכם, גיסכם ודודכם.
)התפרסם לראשונה בקובץ "ועד חיילי בית דוד" – גיליון טז, שנה שביעית(

פעולת העם בחיי המלך
...וכמודגש גם בהכתרת המלך – שהעם מכריזים "יחי המלך" )כפי שמצינו 
גם במלכות בית דוד(, שבזה מודגש גם שפעולת העם היא בחיי המלך, חיים 

של מלך. 

ה. על פי זה מובן גם בנדון דידן – "חיים" שנה לנשיאותו של נשיא דורנו:

נוסף על האמור לעיל על דבר ההוספה בענין החיים )מידי שנה בשנה, ועל 
אחת כמה וכמה בשנה זו שסימנה "חיים"( לכל אנשי הדור על-ידי נשיא הדור 
– הרי גם אנשי הדור פועלים הוספה בענין החיים אצל נשיא הדור, כאמור לעיל 

בענין ההכרזה "יחי המלך".

שנה  ד"חיים"  שלימות  שישנה  לאחרי  פשוטות:  ובאותיות 
להיות  צריך   – דורנו  דנשיא  ועבודתו(  )פעולתו   לנשיאותו 
המלך",  "יחי  שמכריזים  העם  פעולת  ע"י  )גם(  החיים  בענין  עיקרית  הוספה 
כ"ק   – עפר  שוכני  ורננו  דהקיצו  הזמן  הגיע  – שכבר  זו  הכרזה  של  שתוכנה 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא!
 )משיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח – מוגה(

מעלי ההגהה על הקטע מהשיחה המובא למעלה )הכתי"ק בא במודגש(
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המשיח  בעניין  הציבור  למודעות  חזקה  דחיפה  ניתנה 
והגאולה, וכשהתקרב י' שבט, חזר ועלה המשפט:

"מוכרחים לעשות משהו 
מיוחד ליו"ד שבט"...

מאחורי הקלעים של המעמד המיוחד בו קריאת "יחי אדוננו" הדהדה מקצה העולם 

ועד קצהו פשוטו כמשמעו  סיקור המאורעות בעיתון 'כפר חב"ד'

הרבי  של  שהקריאה  יהודים  חסידיים.  אברכים  כמה  של  ביוזמה  התחיל  הכל 
הם  שבו  הנושא  היא  לבוא  הקרובה  והגאולה  לליבם,  נוגעת  משיח",  עם  "לחיות 
מפיצים  וגאולה,  משיח  בענייני  בעצמם  לומדים  הם  ולילה.  יומם  בלהט  עוסקים 
את הבשורה כי "הנה הנה משיח בא" בכל דרך אפשרית, ומצפים לישועה באמת. 

בקיצור, "משיח אידן".

לשני  אחד  מתקשרים  כשהם  ביניהם.  קבוע  קשר  על  שומרים  הללו  האברכים 
ל"מה  ברור שהכוונה  את המשפט.  לסיים  צריכים  לא  הם  נשמע",  "מה  ושואלים 
במונטריאול,  חלקם  בקראון-הייטס,  גרים  חלקם  וגאולה".  משיח  בענייני  נשמע 
וחלקם בארץ ישראל. אלו שלושת המוקדים העיקריים ויש להם שותפים גם בערים 
שיחות-ועידה  מקימת  או  לפעם,  מפעם  מתכנסת  הזו  החבורה  אחרות.  וארצות 
שונות.  פעולות  ויוזמים  הצעות,  מעלים  רעיונות,  מחליפים  הם  טרנס-אטלנטיות. 
הכל בכיוון אחד – להוסיף 'שטורעם' בענייני משיח וגאולה. לא לתת לנושא לרדת 

מסדר היום.

הק' של  פניו  את  רואים  ביומו  יום  מדי  כמעט  תורה השנה, כאשר  מאז שמחת 
"יחי  המילים  בשירת  הרבי  פני  את  מקבל  הציבור  ותמיד  ב"770"  שליט"א  הרבי 
אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" – החבורה הזאת פועלת במשנה מרץ, 
ההתעוררות בענייני משיח וגאולה החלה לצבור תאוצה בכל הכיוונים, שבמרכזם 
המטרה להיות חדורים יותר ולהחדיר לאחרים את הציפייה לביאת המשיח וההכנה 

לקראתו, בכל המישורים הרוחניים.

התקיים  כך  אחר  חודש  בהתעוררות.  חדש  שלב  אפוא,  התחיל,  תורה  בשמחת 
מכל  השלוחים  שבה  ההזדמנות  זו  העולמי".  השלוחים  "כינוס  הקודש  בחצרות 
העולם נאספים יחד במחיצת המשלח, כ"ק אדמו"ר שליט"א, מסכמים את הפעילות 
בשנה שחלפה, ומתווים דרכי פעולה לשנה הבאה. השנה, כמו בכינוסים שעברו, 
הועידה הקיפה מגוון של נושאים. היו הרבה מושבים וסדנאות רבות בכל הקשת 
הרחבה של הפעילות שהשלוחים עוסקים בה כל ימות השנה. אבל עניין אחד הי' 
המושל בכיפה – "משיח". הועידה עמדה באור המשימה שהרבי הטיל על השלוחים 
בשיחתו בפניהם אשתקד – "להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו". במהלך 
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כולם  רצופים,  ימים  כמה  הכינוס, שנמשך 
בתחום  נעשה  מה  הזמן,  כל  כמעט  דברו, 
זה במשך השנה שחלפה ואיך מסיימים את 
המשימה הזאת בקרוב. זאת הייתה הדחיפה 
הבאה לכל השלוחים להגביר את הפעילות 

בנושא משיח.

עברו  העולמי"  השלוחים  "כינוס  אחרי 
אינטנסיבית  פעילות  של  חודשיים  עוד 
הפעילות  בארץ  וגאולה.  משיח  בענייני 
התרכזה על-ידי בתי חב"ד בראשות מרכז 
הייתה  נוספות  ובמדינות  בארה"ב  צא"ח. 
פעילות נרחבת בכל מקום לפי המתאים לו. 

בראשות  המשיח"  להבאת  העולמי  "המטה 
את  הרחיב  מניו-יורק,  הפועל  בוטמן,  הרב 

פעולותיו.

בחנוכה התקיימה בארץ התהלוכה של ה"טנקים", ניידות חב"ד, ובחוצות החלו 
להתנוסס השלטים של "ברוך הבא מלך המשיח". זה הביא לויכוח לא קטן ביחס 
חזקה  דחיפה  ניתנה  בדיעבד   – הסכימו  כולם  אחד  בדבר  אבל  ההסברה,  לדרכי 
והציפייה של  גברה  והגאולה; ההתעניינות  לעניין המשיח  למודעות של הציבור 

הרבה יהודים לגאולה שלימה על-ידי משיח צדקנו התחזקה.

בינתיים, יחד עם השמחה על כך שהרבי רואה את הציבור והציבור רואה את 
הרבי בתדירות יום יומית – הימים חולפים ועדיין לא נושענו. הגלות נמשכת והרבי 
שליט"א – ישלח לו השי"ת רפואה שלימה במהרה – נושא את חליינו וסובל את 

מכאובינו. והנפש, נפשו של כל חסיד, לא יודעת מרגוע.
• • •

על רקע זה הלך והתקרב יום יו"ד שבט. בפגישות של אותה חבורה, חזר ועלה 
המשפט "מוכרחים לעשות משהו מיוחד ליו"ד שבט". כולם היו חדורים בתחושה 
שחייבים  בלתי-שגרתית,  להיות  חייבת  הזה  היום  של  הרוחנית  שההתעוררות 
לעשות משהו מיוחד שלא נעשה עד היום. התחילה שורה של התייעצויות. הרבה 
ממכונות  נפלטו  נייר-פאקס  גלילי  ואין-ספור  אוקינוסים,  חצו  טלפון  שיחות 
הפקסימילה ולבסוף התקבלה הצעה שהתפרסמה ב"קול קורא" כשהוא חתום על-

ידי שלושת הגופים המרכזיים של רבני חב"ד בעולם )הבד"צ דקראון הייטס, ועד 
רבני חב"ד הכללי ובי"ד רבני חב"ד באה"ק( ועשרה רבנים מהדמויות הבולטות 

בין רבני חב"ד בארץ ובעולם.

וכדור השלג החל  המודעה הופצה בין אנ"ש, נמסרה לפרסום ב"כפר חב"ד", 
להתגלגל. היה זה בדיוק בעיתוי שכל ההתעוררות בעניין משיח והגאולה נמצאת 
משיח,  בעניין  ומעשים  שיעורים  הוסיפו  עצמם,  בתוך  אנ"ש,  גבוה.  בהילוך 

והפעילות והתעמולה כלפי חוץ הלכה וגברה.

מסקר  חב"ד'  'כפר  שבועון 

בהרחבה את ה'סאטעלייט'
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קול-קורא של רבני ליובאוויטש: "בעת הכינוס נכריז יחד בקול 
גדול ונקבל עלינו יחד מלכותו של מלך המשיח שליט"א":

 יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד

חזקות  בתנועות  ועודד  מאירות  בפנים  נראה  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 

המלכות'  'קבלת  מעמד  התקיים  ה'תשנ"ג  שבט  יו"ד  בליל    זמן  משך  הק'  בראשו 

עולמי ששודר לכל רחבי תבל, ובו עודד כ"ק אד"ש מה"מ את שירת החסידים "יחי . . 

מלך המשיח לעולם ועד"  היומן המלא

 כל העולם יקבל את מלכותו של הרבי מלך המשיח
יום ראשון, ב' שבט

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

שידורי חב"ד לכל רחבי תבל.

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

אד"ש מה"מ השיב בחיוב. 

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

בראשו הק' לברכה!

יחל  נ.י.  שעון  ]לפי  החמישית  בשעה  ראשון  ביום  שבע"ה  הרי  התכנית,  עפ"י 
הכינוס. רבבות עמך בית ישראל יתאספו איש איש במקומו הוא, כשבבית משיח יהי' 
הכינוס המרכזי. תחלה ישאו דברים כמה מהמשפיעים וכו' בהסברת פשר וחשיבות 
ישא  ובמעמד כ"ק אד"ש מה"מ בעזהי"ת, לאחמ"כ  זה  ביום  יחי המלך,  ההכרזה 
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 ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", ובבית-משיח ישמעו גם 
הכרזה זו מכל קצוי תבל. לאחמ"כ יערוך הצייר הנ"ל סיום הציור ובעז"ה יהי' זה 
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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.

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

היות שנתפרסם אודות ענין הכינוס ט' שבט אור ליום יו"ד שבט וכו' ענינים בלתי 
רצויים שעלולים ח"ו להביא לידי חלול שם ליובאוויטש, מצאנו לנכון להזהיר, 
ג( כל  א( לא לעשות ח"ו טעלוויזשאן, וראדיא לחוץ. ב( ענין ההכתרה מושלל. 

הוא  אם  רק  השידור  ענין 
עבור אנ"ש שי' ולא לחוץ 
מאנ"ש כי זה עשוי לקלקל 

יותר מן התקון.

עבור  רק  הוא  הענין  כל 
אנ"ש ולא חוצה.

דשכונת  בי"ד  עה"ח: 
הברכה'.  את  ה'  צוה  'כאן 
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 
'ג'ואיש וויק'. כזכור, א' המרואיינים התבטא בצורה  הראיון שניתן לכתב העתון 
זולה על ה' ועל משיחו, והדבר גרם לסערה רבתית... אלא שאף א' לא ראה לנכון 
לקום ולעשות מעשה, עד שקם א' השלוחים, כאמור, והביע את ה'מחאה' ברבים 

שבט תשנ"ג
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שליח  עשאוהו  כאילו  רצונו,  שביעות  את  הביע  הקהל  כי  לציין  יש  משיח.  בבית 
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 
התכנית, ביניהם – שידור הכינוס בשידור ישיר וב'סאטעלייט' לכל רחבי העולם, 
וכאמור נתן כ"ק אד"ש מה"מ "הסכמה וברכה" לכל התכנית. מרגע זה ואילך לא 
היתה הפוגה בהשתדלותם ועבודתם של 'מטה משיח' לארגן את ה'כינוס' עד לפרט 
האחרון... יצויין כי הי' זה לא קל להשיג בפרק זמן כה קצר )פחות משלושה ימים( 
'חברה' שתסכים להתארגן ולשדר את הכינוס ב'סאטעלייט'. אבל, כאמור, 'בטוחים 

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

 הרבי מלך המשיח מסכים לתכנית ה'סאטעלייט'
יום שישי, ז' שבט

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

ברכתו הק'.

 – שליט"א"  המשיח  מלך  של  מלכותו  את   "נקבל 

מתוך ה'קול-קורא' בחתימת כל רבני ליובאוויטש
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 הבהרה נוספת: "אין אחר דברי המלך כלום"!
מוצש"ק, ח' שבט

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

האחרון'.

כזכור, הוציאו הרבנים )חברי הבד"צ( מכתב האוסר לשתף את כלי התקשורת 
בכינוס הגדול. ואולם, הערב התכנסו הרבנים בדחיפות באותו ענין, זאת בעקבות 
הסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ לתכנית הכינוס על כל פרטיו – כולל גם השידור 
שי',  הריל"ג  המזכיר  ע"י  בכתב  נמסרה  זו  הסכמה  לעיל.  כנזכר  ב'סאטעלייט', 
ביום  הנכתב  את  המבטל  אחר  מכתב  לכתיבת  הרבנים  התיישבו  זאת,  ובראותם 

רביעי, בנימוק ש"אין אחר דברי המלך כלום".

ע"מ  בעולם,  חב"ד  נקודות  לכל  ושלחוהו  המלך  בדבר  דחופים  יצאו  הרצים 
אישור  הי'  בטרם  אגוח"ח(,  )ע"י  רביעי  ביום  אליהם  שנשלח  המכתב  את  לבטל 
מכ"ק אד"ש מה"מ ל'סעטאלייט'. מכתב זה בא "להחזיר עטרה ליושנה" ולהלן 

ציטוטו:

הבהרה

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

בנוגע להנ"ל בטל ומבוטל(.

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

אשכנזי.

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

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

– נתן כ"ק אד"ש מה"מ "הסכמה וברכה".
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הכינוס  ע"ד  התקשורת  בכלי  לפרסם  יכלתם  כמיטב  שעשו  כמובן  המחסומים. 
והשקיעו מאמץ בהזמנת כלי התקשורת לאירוע, כדי לסקרו בפירסום הכי גדול.

דורשי הרשומות מצאו לנכון קטע משיחת כ"ק אד"ש מה"מ המתאים למבצע 
הגדול של השבוע – הד עצום מהכרזה 'יחי המלך המשיח' בליובאוויטש. כדלהלן: 

"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.

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

במשך כל שעות הלילה עבדו הבחורים )בעיקר 'קבוצה נ"ג'( ללא ליאות, ע"מ 
ספסלי  את  להוציא  היתה  המלאכה  עיקר  הגדול.  לאירוע  ביהמד"ר  את  להכין 

"נקבל את מלכותו של מלך המשיח"...
ה'קול-קורא'  את  פירסם  חב"ד'  'כפר   עיתון 
שבט:  יו"ד  הבהיר  ליום  שקדמו  בשבועיים  ליובאוויטש  רבני  כל  בחתימת 

"אנ"ש ושלוחי מלך המשיח 
שליט"א מהעולם כולו ישאו 
בו  המיוחד  הזמן  על  דברים 
בעת  עתה...  נמצאים  אנו 
הכינוס נכריז כולנו יחד בקול 
קצות  בכל  שיישמע  גדול 
אדוננו  "יחי  והעולם:  הארץ 
המשיח  מלך  ורבינו  מורנו 
לעולם ועד" ונקבל על עצמנו 
יחד מלכותו של מלך המשיח 

שליט"א"
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שכל  ע"מ  ביהמד"ר 
הקהל יוכל לבוא ולחזות 
גדול  ביום  הקודש  בפני 
יסיים  )אף(  שאי"ה  זה, 
את הגלות המרה. למרות 
בדבר  בקשות  שנתלו 
פינוי בית הכנסת, התברר 
בכך  צורך  הי'  לא  כי 
בפועל, בניגוד לחנוכה...

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

משהו...

בשעה 12:00 בצהריים הגיעה ניידת השידור, וחנתה על איסטערן פארקוויי מול 
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 – יתבעו לבית המשפט! ה'חילול השם' יכול הי' להיות חמור יותר אילולי 

תגובתם המיידית של קהל החסידים שהיה במקום.

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

עמהם...

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

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

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

המנגדים[.

ניידת השידור מחוץ ל-770
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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 
יפה – ע"מ  )ליד חלונות בימהד"ד( בבד אדום  מיוחדת, קישטו את הצד הדרומי 
הכינוס  לקראת  מוכן  הי'  והכל  בחנוכה,  שהי'  כפי  ויפה  מרשים  יראה  שהמקום 

שאמור היה להתחיל בשעה 5:00 אחה"צ.

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

הגיעו בהמוניהם, במכוניות ובאוטובוסים, אל 'בית המשיח'.

ככל שהתקרב הזמן, 770 התמלא יותר ויותר. פירמידות מיוחדת משמאל החדר 
המיוחד ובעזרת נשים מעליו – הוקצו לכלי התקשורת, ואכן הגיעו צוותים רבים. 
תודת המארגנים נתונה איפוא למתנגדים למיניהם, אשר הודות ל'רעש' ו'הבאלאגן' 
ועוררו את התקשורת לבוא  שיצרו בכלי התקשורת, העלו את הנושא לסדר היום 
ולכסות את האירוע – ביניהם כאלה שלא הגיעו לליובאוויטש זה זמן רב – כולל גם 

ב'סאטעלייט' של חנוכה...

 איך ייראה העולם בימות המשיח
בצידו הדרומי של בית המדרש, מימין החדר המיוחד, מתחת לחלונות הגדולים 
יצירתו  פרי   – ענקית  ציור  תמונת  היתה  שעונה  הקיר  על  לכינוס.  בימה  הכינו   –

של הצייר מיכל שווארץ, 
יראה  'איך   – ותוכנה 
המשיח'.  בימות  העולם 
שלט  נתלה  הציור  לצד 
"חגיגת  כתוב:  בו  ענק, 
היסטורי  סיום  החזיון, 
'בימות  התמונה  של 
שבט  יו"ד  המשיח', 
הי'  ]כידוע,  תשנ"ג" 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  זה 
לעשות  והורהו  שעודדו 

חשובים,  אישים  עמדו  לצידו   – המנחה  של  הסטענדר   – ומתחתיו  שכזה[.  ציור 
חסידים, רבנים וכו'.

רבים שאלו מה ענין שמיטה להר סיני, ומה עושה סיום תמונה במעמד הגדול, 
ובכן:

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

המנחה ר"ש בוטמן על רקע הציור. מימין: הר"י כהן
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בחלוקת הדולרים כ'מתנה ליום ההולדת'.

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

קיבל את אישורו והסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ.

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

לה השמיטה להר סיני.

עשר דקות לפני תחילת ה'שידור-חי' מ-770, פתח את הכינוס המנחה המיוחד, 
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 העולם נמצא ב'שידור ישיר' אתנו.

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

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

בקרוב  שלמה  רפואה 
הקהל  וכל  ממש", 

ענה אמן.

על  חזר  לאחמ"כ 
מהשיחה  נקודה 
דפ' שופטים,  הידועה 
של  הבשורה  אודות 
בא',  הנה משיח  'הנה 
זאת  אמר  שהרבי 
בתור נבואה. ו"נבואה 

הפרשיות  בענין  ועורר  דיבר  כן  להתקיים".  "חייבת  הרמב"ם,  אומר  לטובה", 
הנקראות בשבועות אלו, אודות גאולת עם ישראל ממצרים – שכשמשה רבנו בא 

צלחת הלוויין בחצר 770
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לעם ישראל ואמר להם שעוד מעט יצאו מהגלות, הרבה לא האמינו לו ואף לגלגו 
עליו, ולבסוף הוא הצליח; כמו"כ עתה מנסים כל מיני גורמים בעם ישראל להפריע 
לרבי שליט"א, אך ברור ובטוח הדבר, אשר הוא יצליח ויוציאנו מגלות זו, יוליכנו 

לארצנו הקדושה ויבנה מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל, תיכף ומיד ממש.

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

מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל תיכף ומיד ממש".

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

הקב"ה רפואה שלמה לרבי שליט"א תיכף ומיד".

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

והמרכזי.

ציין  גורארי'  הרב 
מעלתו  את  בתחלה 
יום   – זה  גדול  יום  של 
עצמו  על  קיבל  שהרבי 
 42 לפני  הנשיאות  את 
אנחנו  זה  ו"ביום  שנה, 
אל  התמסרנו  החסידים 
עם  מסי"נ,  כדי  עד  הרבי 
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 
שהיום הוא נהי' כך ואילו אתמול עדיין לא הי' כן, וח"ו לומר כך... ובכלל, ידועים 
למלך  בניגוד   – בהעם  תלוי'  לא  המשיח  מלך  של  שה'הכתרה'  הרבי  של  דבריו 
שצריך עם. הרי דוד המלך ומשיח עליהם נאמר "בשמן קדשי משחתיו" – הקב"ה[.

קהל אלפים ב"בית-מנחם" בכפר-חב"ד צופה בשידור
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 פסק דין הרבנים בענין ההתגלות
אנ"ש  קהילת  של  רבה  שי',  הענדל  הכהן  יצחק  ר'  הרה"ג  הוזמן  לאחמ"כ 

במונטריאול – לשאת דברים.

הציע  הענדל  הרב 
זו"  "בהזדמנות 
הפסק- את  לקרוא 

בענין  הרבנים  של  דין 
שנפסק  כפי  ההתגלות, 
שעת- זו  שעה  בעבר. 

ביום מסוגל  היא,  כושר 
זה, בו נהיה הרבי נשיא 
הוא  ראוי   – בישראל 
לקרוא  זה  יום  איפוא 

ולהכריז עוה"פ את הפס"ד 
באופן ברור.

לאחר שהקריא את כל הפס"ד הוסיף, שמכיון שישנם כאלו שאומרים ש"נאספו 
שבזכות  'בריש-גלי',  כאן  נאמר   – משיח"  להם  ו"עשו  ואנשים  נשים  כמה  להם 
אותם  להיגאל;  אנו  עתידין  ובזכותן  אבותנו ממצרים  נגאלו  צדקניות  נשים  אותן 
אנ"ש שמסרו נפשם ברוסי' ובאמריקע; הביאו את הקב"ה ואלוקות לכל בית יהודי, 
שלמה  רפואה  יקבל  הרבי  בזכותם   – ישראל  בני  אחינו  כל  של  עזרתם  עם  יחד 
ויוליכנו לארצנו הקדושה "געזונטער הייט, לעבעדיקער הייט, און פריילעך-דיקער 
הייט" ויבנה )כ"ק אד"ש( מקדש במקומו וכו', והקב"ה יתן לו הכחות לזה. ומכיון 

שכתוב "אקרא לה' לקל 
שצדיקים  עלי",  גומר 
יש בכחם לפעול בעולם 
בודאי מסכים  – הקב"ה 
שינוי  ויהי'  להפס"ד, 
בטבע ו'יחי אדוננו מורנו 
המשיח  מלך  ורבינו 

לעולם ועד'.

התכבד  לאחמ"כ 
הרה"ח  דברים  לשאת 
הרה"ג ר' יואל שי' כהן, 

שנתבקש למסור את דבריו בשפת העברית המדוברת )במיוחד באה"ק(. ר' יואל שי' 
עורר על כמה נקודות חשובות. תמצית דבריו להלן:

"הדברים שהרבי מדבר בזמן האחרון בנוגע למשיח וגאולה, צריך לחלק לשני 
חלקים: א. מה שהרבי עורר לחזק האמונה בביאת המשיח והצפי' לביאתו, "אחכה 

"יחי" אל מול פני הקודש. מימין: השליח ר' שלמה קונין

הרב שנ"ז גורארי' נואם על רקע הציור והשלט
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לו בכל יום שיבוא", ולקוות ולבקש מהקב"ה שתבוא הגאולה מה שיותר מהר – הרי 
דבר זה אינו חדש. תמיד היו צריכים להאמין! 

אלא שהרבי רק חיזק ועורר על הקיים. ע"ד שאר המבצעים כ'תפילין', 'כשרות' 
וכו', 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
וביקש לפרסם בכל העולם, ש"בעתיד הקרוב  "החלק השני, מה שהרבי הודיע 
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 
להודיע  הרבי  ביקש  עכשיו  רק  לא.  )עדיין(  או  כעת  לקרות  עומד  זה  אם  בבירור 
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 ישראל( באופן חד משמעי. ועד כדי כך, שבהודיעו הודעה 
זו ש'הנה הנה משיח בא', התבטא כ"ק אד"ש מה"מ ואמר, כי "דבר זה הוא בגדר 
נבואה", ואפי' ציווה להדפיס דבריו אלה. ואף כי מובן ופשוט שהודעה זו קשורה 
עם הוספה בתומ"צ – אין מה לחשוש מ'שמא יגרום החטא' ואין בזה שום תנאי, 
היות והיתה כאן נבואה ברורה לטובה, שע"כ פוסק הרמב"ם שלא יכול להיות בזה 

מתוך סיקור המעמד הגדול בעיתון 'כפר חב"ד':
 עכשיו רשות הדיבור נמסרת להגה"ח ר' שנ"ז גורארי': "כמו לפני ארבעים

 ושתיים שנים, כאשר הרבי שליט"א קיבל את הנשיאות וכולנו התמסרנו לרבי 
ב"נפש רוח נשמה חי' יחידה", כן גם עתה אנו מתמסרים ומתקשרים אל הרבי 

מלך המשיח ומברכים את הרבי שליט"א בברכת "יחי המלך".

ברגע זה הכריז הקהל ב"770" ובכל העולם כולו שלוש פעמים רצופות "יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ואחרי שלושת הפעמים ההכרזה 
במוסקבה  חב"ד  בכפר  ב"770",  האלפים  מפי  שבקעה  אדירה  לשירה  הפכה 

ובפריז ובעוד מאות מקומות בכל העולם.

שירת ההתקשרות הנפשית, ההתבטלות הפנימית . . הלכה והתעצמה מרגע 
לרגע. עם כל ניע ראש ומבט עין של הרבי, בקעה השירה הנרגשת ועלתה עד 
הרקיע השביעי, וכאשר הוילון חזר והוסט והרבי נכנס לחדרו היה ברור לכל 
חביבין,  השביעין  וכל  השביעי,  שהנשיא  מטה,  דרי  עם  הסכימו  מעלה  שדרי 
סיים את המשכת השכינה מהרקיע השביעי למטה בארץ ובי"ד של מעלה ענה 
אמן אחר פסק ההלכה של בית דין של מטה – "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 

המשיח לעולם ועד".
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שינוי! אלא שבכדי שכל אחד יתכונן כראוי ולא יתבייש להראות את פניו... דרושה 
הכנה, וכפי שכל אחד יודע, שכשמגיע אורח, מכינים ורוחצים את הבית לכבודו, 

ולא מסתפקים בזאת אלא אפילו מקשטים הבית. וכמו"כ בעניננו.

כי  השם",  ירצה  "אם  אומר  אינני  ובכוונה  האחוזים!  מאת  בכל  בטוחים  "אנו 
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 
זה  דבר  לנו שגם  ברור  כן,  ואם  נפל מדבריו מאומה;  ראינו שלא  ותמיד  חסרות. 

שאמר, ועוד הוסיף שזה בתור נבואה – אכן כך יהי'.

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

מוכנים לקבל את האורח הגדול, משיח צדקנו".

לאחמ"כ העביר המנחה את רשות הדיבור להרב יהושע )שייע( העכט, שיציג את 
הצייר מיכל שווארץ העושה 'סיום' בערב זה על תמונתו.

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

שכל אחד מהמשתתפים ינהג בהתאם.

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

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

 למעלה משמונה דקות של עידוד 'יחי'
בתוך כך נדלק האור בחדר המיוחד )השעה היתה 5:51( ובתוך כדקה נכנס כ"ק 
אד"ש מה"מ. הקהל החל לנגן 'אורך ימים', והורמו התריסים. הש"צ הרב יהושע 
שי' קארף ניגש לעמוד. עם סיום התפלה )6:02( יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת 
ותיכף נפתחו הוילונות. הקהל החל לנגן 'יחי' אך מיד הופסק בדבריו של הרב שיע 
העכט שהודיע, שע"פ הוראתו של כ"ק אד"ש מה"מ )לצייר( יעשה עתה סיום על 
התמונה. הצייר מיכל שווארץ סיים את המלים "ממש". באותה עת הודיע הריל"ג 
לכ"ק אד"ש מה"מ תוך כדי שמסמן בידו לעבר הצייר בנוגע לסיום התמונה, אך 

יו"ד שבט תשנ"ג
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כ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו 
והמשיך  אני"  "יודע  כאומר   –

להביט לשמאלו[.

גורארי'  זלמן  שניאור  הרב 
בירך את הרבי שליט"א ואמר, 
קיבל  הרבי  שבו  זה  שבזמן 
אנו  הנשיאות...  את  עצמו  על 
של  בברכה  הרבי  את  מברכים 
מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו  'יחי 
וכל  ועד',  לעולם  המשיח 
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 לעבר הקהל ממול וכמ"פ 
התרומם והביט לאלו שעמדו למטה. כמו"כ סקר את בימת הצלמים שלא הפסיקו 

לרגע עם הבזקי התמונות ממלך המשיח.

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

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

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

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

על  יואל  ר'  חזר  לאחמ"כ 
ואח"כ  לגני  באתי  המאמר 
השמיעו שידור ישיר ממוסקווא 
שי'  בערל  הרב  עמד  שם   –
הרב  הרבי.  את  ובירך  לאזאר 

העובדה  את  גם  הדגיש  לאזאר 
שברוסי' כולם מוכנים להתגלות המשיח, ו'יחי אדוננו . . מלך המשיח לעולם ועד'.

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

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

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

הקהל ב-770 בעת שירת "יחי" במעמד הגדול

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

נתבטל הענין.

'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך  לקראת סיום המעמד הכריזו שוב כל הקהל ג"פ 
המשיח לעולם ועד', ופרצו בשירה וברננה 'יחי אדוננו . . מלך המשיח לעולם ועד'. 
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!
עם סיום הערב יצאו הכתבים לראיין את הקהל. וחרף המאמץ לשמוע תגובות 
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...

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

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

האנשים היו נרגשים עד כדי דמעות.

לסיכום יצויין שהאירוע הי' סיפור של הצלחה וניתן הי' בבירור לראות השוני 
בין 'סאטעלייט' זה ל'סאטעלייט' שהי' בחנוכה: בחנוכה הי' זה בסימן של 'לראות 
ולהיראות', וכתוצאה מזה ג"כ לא ראו את הרבי בעת שעודד את ה"יחי אדוננו" 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 השלים זה, והפירסום העולמי דבשורת והבטחת הרבי: "הנה הנה משיח בא", 

הגיע לכל מקום ופינה בעולם.

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

תוך פגיעה בכ"ק אד"ש מה"מ... 
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הרה"ח ר' שמואל מ"מ שי' בוטמאן, בכינוס לחיזוק ההתקשרות:

כל פעולות ה'מטה 
העולמי להבאת המשיח' 
נעשו בהסכמתו של הרבי

יום  של  היומן  כאן  מובא  תשנ"ג,  שבט  ביו"ד  ה'סאטעלייט'  מעמד  ליומן  בהמשך 

בהמשך  ההתקשרות'  לחיזוק  'כינוס  משיח  בית  ב-770  נערך  בו  תשנ"ג,  שבט  ט"ז 

למאורעות שסביב המעמד, בהשתתפות רבני אנ"ש, משפיעים ושלוחים 

 הכינוס לחיזוק ההתקשרות
יום ראשון, ט"ז שבט

בשעה 10:00 לערך התכנסו אלפי עמך בית ישראל לתוך בית משיח – לחיזוק 
ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. מטבע הדברים ועקב מאורעות 
כינוס  היווה   – והאלקטרונית  הכתובה  בתקשורת  והתגובות  האחרונים  השבועות 
זה – בהתלכדותם של כל אנ"ש יחדיו – הבהרה חד משמעית, על-דעתם של רבני 
ליובאוויטש ואנ"ש – בענין האמונה במשה רבינו ובתורתו, ללא שום כחל ושרק 
ודעת  מלב  ולהוציא  לאומים".  וערפל  ארץ  יכסה  "החושך  כאשר  הזו  בעת  גם   –

הטועים ואומרים שח"ו וח"ו...

שי'  מאיר  ר'  הרה"ח  מארלאוו,  שי'  קלמן  יהודה  ר'  הרה"ג  פיארו:  הבימה  את 
אבצן, הרה"ח ר' יואל הכהן שי' כהן, הרה"ח ר' שמואל בוטמאן והרה"ח רמי שי' 

אנטיאן.

להבאת  העולמי  ה'מטה  באדיבות  )מדבקות(  בסטיקרים  קושט  הבימה  דופן 
למיניהן,  מדבקות,  אלפי  הנפיק  אף  הברוכות,  פעולותיו  שאר  שבתוך   – המשיח' 

אודות ביאת המשיח וכו'.

לחיזוק  נועדה  היום  "התכנסותנו  ואמר:  פתח  ליפסקר  חשד"ב  הרב  המנחה 
ההתקשרות לכ"ק אד"ש מה"מ. ואף כי "זמנה כל השנה כולה", הרי בבואנו מיום 
הבהיר יו"ד שבט, ובפרט בשנה זו – במלאות 43 שנים לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ, 
ובמיוחד לאחר האירוע המדהים בהצלחתו שהתקיים ביום ראשון שעבר – ברור 
ואכן  ההתקשרות.  בענין  להתחזק  ביותר  ונחוץ  נוגע  מתמיד,  יותר  איפוא שהיום, 
ומלכנו,  רבנו  אל  ולהתחזק בהתקשרותנו כחסידים  לחזק  נאספנו הערב,  כך  לשם 

מלך המשיח".
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בכשרונו הברוך הביא הרב ליפסקר סימוכין מפרשת השבוע, "לחיות עם הזמן", 
איך שמוצאים אנו שייכות מיוחדת לענינא דיומא: "בפרשה )בשלח( מדובר אודות 
המלחמה הראשונה של עם-ישראל, ולאחר מכן ניתן לבנ"י ג' מצוות; מינוי מלך 
– משה רבינו; מחיית עמלק ומ"ת. במהותו של 'עמלק' מובאים כמה פירושים – 
כמו "ספק בגימט' עמלק", "עמלק ענינו קרירות", ועוד, והמעניין הוא כי יש קשר 
ושייכות בין ב' פירושים אלה, וכפי המובא ב'היום יום' של היום – שבין קרירות 
שכשרואים  הרבי,  מסביר  פשוטות,  ובאותיות  דק...  מאוד  קיר  מפריד  לכפירה 
'מופתים' גלויים בא עמלק ואומר: "מה הנך מתפעל יתר על המדה, הקב"ה הוא 
כל יכול ויכול גם לעשות מופתים"... ועל כך מצווים אנו ב'מחיית עמלק'! ובנוגע 
לזמנינו – בזמן שיכולים להיות ספיקות – שמתעוררות כתוצאה מכל מיני דברים 
ודיבורים – הנה על זה יש את החיוב של מחיית 'זרעו' של עמלק, ובודאי ובודאי 

באופן החיובי – חיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח".

 ויאמינו בה' ובמשה עבדו
לאחר שסיים את דבריו הנלהבים, התכבד המנחה להזמין את הרב יהודה קלמן 
שי' מארלאוו לשאת דברים בשם הבד"צ של שכונתנו. הרב מארלאו נשא דברים 

באריכות יחסית, וכך אמר:

"ההתוועדות, כפי שהכריזו, נועדה לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
מה"מ, ויה"ר שכבכל כינוס יקויים אף כאן 'ויחן )ל' יחיד( שם . . נגד ההר', "כאיש 
מט"ו  אנו  שבאים  וכיון  נשמעים'.  בנחת  חכמים  'דברי  ושיהי'  אחד",  בלב  אחד 
בשבט, שהוא ר"ה לאילן – ענין הצומח והצמיחה, הרי בהנוגע אלינו הוא הענין 
ד"את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו" – וכפי שהסביר ע"כ הרבי שליט"א: 
שבפשטות מתכוונים ל'כבוד', ובמילא צריך לכתחילה להבהיר )"באווארענען"( 
אודות ענינים אלו: שצריך לציית ל"שופט אשר בימיך" – שכאשר הוא אומר "כן", 
ימין שנראה  על  גם כאשר אומר  והוא הדין  וכן להיפך.  "כן",  ופשוט שזה  ברור 
לעינינו שמאל ושמאל שנראה לעינינו ימין – הרי צריך לשמוע לו. וכן בכל דבר 
שאומר או שמענע בראשו הק'. ובפרט לגודל השעה כאשר נמצאים בזמן שצריך 
להתחזק ב"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" – וודאי שהתכנסות זו היא "ענינא דיומא".

"ובנוגע לכל החששות שעולות בדמיונם של מעטים, בקשר ל'קירוב זרים' – הרי 
ידוע שבשעה ש"וישמע יתרו" – 'מה שמועה שמע ובא – שראה ענין שלמע' מדרך 
הטבע שלא הותיר מקום לספיקות ובלבולים, ושמועה )כ(זו גרמה איפוא שאדם 
שכל   – ולעניננו  משפחתו;  כל  את  וגייר  חזר  שלאחמ"כ  כך  כדי  ועד  "בא"!  זר 
הענין )הפעולות בענין קבלת פני משיח( יהיה בהצלחה, ובאופן ד"כאיש אחד בלב 
אחד". "און אויב מ'וואלט ג'קאכט מער ניט ווי אין לערנען די שיחות" – אין ספק 

שכבר הי' מתקיים הענין של "ואת והב בסופה"...

לאחמ"כ התכבד הרה"ח שלמה שי' מאייעסקי לתרגם את דבריו לאנגלית.

הבא בתור הנואמים הי' יו"ר 'המטה העולמי להבאת המשיח', הרב שמואל שי' 
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בוטמאן. בתחילת דבריו הודיע כי ידבר בב' השפות, אידיש ואנגלית. ]אכן, כורח 
הנסיבות "מכריח" את ב' השפות ואין זה רק בחינת "ירא-שמים יוצא ידי שניהם"...[. 
בנאומו הארוך, הסביר הר' בוטמאן, את השתלשלות הענינים מתי וכיצד קם 'המטה 
ימי בראשית של קיץ  זכרונות מאותם  )ובתוך כך העלה  העולמי להבאת המשיח' 
תנש"א(, ואיך שכל פעולה ופעולה שיזמו – ביקשו וקבלו ע"כ הסכמה וברכה מכ"ק 
אד"ש מה"מ ]אגב, חשוב לציין שגם השם של המטה, תפקידו והיו"ר שלו, קבלו 

אישור מכ"ק אד"ש מה"מ – כשהחלו במסע הפירסום של 'היכונו'[.

 המטרה בסאטעלייט: שבכל העולם יכריזו 'יחי'
כן סיפר הרב בוטמאן שאת התשובה שהרבי נתן בי"א אדר ראשון: "שיהי' שישים 
יום של שמחה", הי' זה למטה משיח, "ובכל פעולות המטה לא עשינו דבר אחד 
שנמצא בהגדרה של וילדקייט – כל דבר הי' רק ע"פ הוראתו המפורשת של הרבי; 
'המטה'  בהנהלת  שעבר  בשבוע  שהתקיים  ה'סאטעלייט'  לאחר  לענינינו:  ובנוגע 
)שהי' זה אך ורק הודות לאישורו והסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ, ויעיד על כך כבוד 
הרב מרלאוו שעשינו זאת אך ורק לאחר הסכמתו של הרבי( יצאו העיתונים ואמרו 
שיתכן ש)ח"ו( חזרנו בנו – ח"ו לומר כן, והאירוע לא הי' עשוי אף מלכתחילה לשם 
הכתרה. אלא מאי? רצינו שענין זה שהתחיל בשמח"ת )הכרזת 'יחי אדוננו מורנו 
ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' בחצרו של כ"ק אד"ש מה"מ(, ייעשה לא רק על-

ידי 6,000 או 7,000 איש, אלא שכל 'ליובאוויטש' בכל העולם כולו יקומו ויכריזו 
יחדיו "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", ולא היתה נסיגה כהוא 

זה מהתכנית. ב"ה הצלחנו בזה, ועד שהכרזה זו 'חישמלה' את כל העולם כולו...

הרב בוטמן ביקש להגיב על מה שנכתב בא' העתונים הגדולים ש"בוטמאן עשה 
בבית  זה,  קדוש  במקום  לומר  רוצה  "אני   – לקהל"  הרבי  את  שיוציאו  ע"מ  דיל 
מדרשו של הרבי: ח"ו! אני לא עשיתי דיל עם אף אחד ע"מ להוציא את הרבי, אם 
לא  אני  ח"ו  הרבי...  את  להוציא  מתי  )ר"ל(  להחליט  מישהו שחושב שאפשר  יש 

שייך לזה. וסיים "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". 

אח"כ התכבד הרה"ח ר' יואל הכהן שי' כהן – שדיבר בענין רבי, יחידה ומשיח, 
ולסיום התייחס לניגון המושר 'יחי אדוננו' ולעידודיו ]הבלתי מעורערים[ של כ"ק 

אד"ש מה"מ.

לאחמ"כ דיבר בשידור-חי הרב שמואל הלוי שי' חפר מאה"ק:

"רציתי לעורר בשתי נקודות חשובות, ולא אאריך בדברים. ידועה אימרת חז"ל 
יהושע  וספר  תורה  חומשי  חמשה  אלא  להם  ניתנה  לא  ישראל  חטאו  שאלמלא 
וכו',  קרח  פרשת  הגיע  גופא  בתורה  חטאם  וע"י  וכו',  לא"י  נכנסים  היו  ומיד 
צריכים  היו  הדורות  כך, שמצד השתלשלות  כדי  ועד  ואחרונים,  ראשונים  נביאים 
להגיע לאורות גדולים יותר עד לתורת החסידות – החל מאדמוה"ז שהתעסק עם 
'ליטווישע' ועשה מהם 'חסידים', וכל הרביים ממלאי-מקומו התעסקו עם ה'בני-

תורה' – עד לרבי הקודם שהתחיל באמריקע גם עם האנשים הרחוקים יותר, ועד 



29

לרבי שליט"א שהמשיך בקו זה יותר ויותר, עד לתחתון שבתחתון...

 הפרסום 'ברוך הבא מלך המשיח' הרעיש עולמות
"אינני רוצה להאריך אלא "באטאנען" שני ענינים: כשהרבי הורה לנו לפני כמה 
שנים להתערב בבחירות, ירידה גדולה מזו לא יכלה להיות, כמה שהיא "לכלכה" 
קבלו  איש  אלפי  מאות   – גדול  ענין  הרווחנו  זה  עם  יחד  אבל  ליובאוויטש.  את 
זה הביא  וכל  וידיאו מהרבי מידי ערב,  ראו  ובי"ם  השגה בכחו של הרבי, בב"ב 
לליובאוויטש אלפי חסידים! בעמדנו היום לאחר המ"ב מסעות והגענו לירדן ירחו, 
החלה ההתגלות! הולכים משלב לשלב, והגענו למצב של הכנת העולם לקבלת פני 
משיח! לו זכינו, אם כל העולם היו יושבי ביהמ"ד, היינו מבקשים מר' יואל שי' 
שיפתח את הרמב"ם ויקרא מבפנים וכו'... אבל לא זכינו, וחלק גדול הם 'יושבי 
קרנות', ולכן איפוא אופן הפרסום הוא באותה דיוטא. ואכן, אנשים פשוטי עמך 
מקבלים את זה בפשטות, ועד לפירסום במודעות של 'ברוך הבא מלך המשיח' – 
שעם כל הקטרוג שקטרגו עליו הם הרעישו עולמות... הביאו את ענינו של הרבי 
לכל פינה – והשידור של יו"ד בשבט האחרון, כשראו את הרבי – השפיע מאוד. 

אכן עם ישראל מוכן לקבלת פני משיח.

הגדול  ה'  וחילול  הגדול  ה'בראך'  את  לכם  למסור  יכול  אינני  שני':  "נקודה 
ואלפי  מאות  של  בלבות  ספקות  עוררו  וח"ו  שח"ו  וברדיו,  בעיתונים  שהשמיעו 
הגבוהים.  מהחלונות  שמגיעה  ההתנגדות,  גודל  כן  הגילוי  שכגודל  ונראה  איש, 
"שיורידוהו  זה  או  הרבי"  של  תנועות  על  ח"ו  לסמוך  ש"א"א  האלה  המילים 
איך  בנפשכם,  שערו  איש!  באלפי  ליצלן,  רחמנא  ספיקות,  עוררו  מהמרפסת", 
אפשר לסמוך בעניני שידוכים וניתוחים על ניד ראש, כשא' מהקרובים ביותר אומר 

כאלה מילים... וממילא ענין זה הוא חילול ה' גדול!

"ולכן יש לי בקשה גדולה – שאותם אלו שאחראים לדבר זה, יפרסמו הכחשה 
בעיתונים וברדיו: שמה שנאמר בשמם הוא לא אמת. ושיעשו זאת בהקדם האפשרי. 
דיו(  אחראים  להיות  יכולים  ואינם  )היות  עצמם  על  שיקבלו  אלא  בלבד,  זו  ולא 
שלהבא לא ידברו לפני עיתונאים וכו' ללא אישורם של הרבנים שיעברו על התוכן.

"וח"ו לומר שיש פילוג. יש רבש"ע אחד ויש רבי אחד... הבה נעמוד כולנו יחד 
כעדה אחת כנגד כל העולם כולו, ונקרא בקול גדול 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך 

המשיח לעולם ועד'!"

אנטיאן – שדיבר בשפה צחה  )רמי( שי'  ר' רחמים  הי' הרה"ח  'מסמר הערב' 
וברורה, בלשון הקודש. בתחלה התוודה ב'אני מאמין' שלו: א. שכל העולם נברא 
בשביל ב' דברים – ישראל והתורה. ב. בביאת המשיח. ג. בבשורת הגאולה עלי' 
הודיע הרבי שליט"א – וכפי שמובא בחת"ת של היום איך ש'משה שקול כנגד כל 
ועוד  שליט"א,  הרבי  בשביל  נברא  העולם  שכל  מאמין"  "אני  וממילא,  ישראל'. 
יותר – כמוסבר בחסידות – כפי שכל העולמות מקבלים חיותם ע"י הרבי – אני 

מאמין שכל ניד עפעף וכל ניד ראש של הרבי שליט"א מחי' את העולמות מחדש.
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 כל ניד ראש של הרבי מחי' עולמות
"לפני כשנה, מס' ימים לאחר כ"ז אד"ר, בתי אושפזה במצב חמור ביותר בביה"ר 
"בית ישראל", ואז נכנס ד"ר רוזן לרבי שליט"א וסיפר על הילדה מ. בת ד. ושאל-

ביקש: "האם תהי' לה רפואה שלימה?" ונענה ב'כן', ובתוך 48 שעות הוחייתה בתי 
ואני  ובניגוד לכל מה שהרופאים חשבו ואמרו – הבריאה בתי לגמרי –  פעמיים, 
מאמין באמונה שלימה שהרבי יהי' בריא אולם ממש. ושנזכה לראות את התגלות 
מלך המשיח שיוליכנו לקראת בנין המקדש, קיבוץ נדחי ישראל, עולם הבא ותחית 

המתים. תאמרו שזו פנטזי' – אני פנטזיונר...

"בשנים תשל"ז עבדתי כ'כתב חדשות הספורט' בישראל. היתה לנו תקופה של 
לא  אלו  שבחדשים  כיון  המלפפונים',  'עונת  לה  שקראנו  )יולי-אוגסט(  חדשיים 
הי' כל אירוע של ספורט וכל יום היינו יושבים במערכת ושוברים הראש מה תהי' 
המחלוקת:  היתה  כותרת,  למצוא  הדרכים  א'  הבא.  היום  של  הראשית'  ה'כותרת 
'כתב' א' מתקשר ל'מאמן' ומספר לו מה אומר השני ואחר מתקשר לשני ומוסר מה 
ובעקבותיו כתבות  וכותרות ראשיות,  וכך מעוררים מחלוקת  אומר עליו הראשון, 
למשך שבוע שלם... למזלנו הרב ולצערינו יצרה העיתונות בעבורנו מחלוקת! עד 
אז הענין של בשורת הגאולה לעולם היה בתרדמה )להוציא מאה"ק, שם הפך הרב 
וככל  והנה, למזלנו, ככל שהתפתח הענין בעיתונות  כל הארץ...(,  נחשון את  דוד 
ל'כיסוי תקשורתי' אדיר ביותר! קרוב  ויותר – הגענו  יותר  שנצר המתח המשיחי 
לשלוש מאות מליון איש ראו את מלך המשיח, וכן ראו 7,000 חסידים צועקים 'יחי 
אדוננו'... וכיסוי תקשורתי זה – שרובו ככולו הי' חיובי – נתן תנופה חסרת תקדים 
בענין הבאת הבשורה לעולם. ובידנו המלאכה לנצל את ה'אורות' האלה שניתנו לנו 

במתנה,

"ויתירה מכך – באמצע ה'סופר-בול', שזה האירוע הגדול ביותר כאן, הראו מה 
יוצא  הי'  לא   – ע"כ  למחוא  רוצה  הי'  הרבי  שאם  מאמין  ואני  הרבי!  אצל  קורה 
מחדרו! ואם זה לא הי' מוצא חן בעיניו הי' מסמן לכך. ולא רק שלא מיחה, אלא 

אף עודד!

מבחוץ  במבט  דבר  של  בסופו  הלעג,  א.  בנו,  להכות  דרכים  ג'  יש  "לעיתונות 
מדובר בלובשי שחורים שעומדים מול מרפסת וצועקים ליד רבי 'יחי אדוננו', סביב 
יבוש". אינני מתפעל מזה שהתיר ממזרים ולא  נוצר לעג; ולזה התשובה "אל  זה 
מזה שהתפעל ממה שהגיעו לירח וכו'. הלעג הוא חלק בלתי נפרד מהבאת בשורת 

הגאולה לעולם.

הדרך השני' לתקוף – היא בכיס, וזה חלק מאוד כואב, שבגלל פעולות שאתה 
ח"ו  תורמים.  להפסיד  עלול  אתה  תרומות.  לאסוף  תוכל  לא  משיח,  את  מפרסם 
דברים  מדבר  ואינני  לטמיון...  ירד  ליובאוויטש'  'קאופרטיב  המפעל המתוק שלך 
שנים,  כמה  במשך  בצפת  חב"ד  ישיבת  של  מוסד  מנהל  להיות  זכיתי   – בעלמא 
הזאת;  על בשרי את הבעי'  ולמדתי  והתגלגתי כמה חדשים בשנה ברחבי העולם 
בשורת  את  ישראל  לעם  שהודיע   – רבינו  משה  אצל  מוצאים  אנו  כך  על  אמנם, 
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הגאולה ולמחרת המצריים הכפילו את הכמות. לא רק שעבדו קשה עד עכשיו אלא 
מהיום עבודה כפולה... וזאת היתה פגיעה שפגעה יותר ממה שפוגע התורם לשליח 
המתעסק בעניני משיח ]אם כי אני מאמין שבאם אתה תעבוד ותפרסם כפי שהרב 

נחשון עושה – קצב התרומות שלך רק יעלה[.

"הנקודה השלישית, הגרועה מכל – ח"ו וח"ו, כשהעיתונות מציגה אותך כתנועה 
ללא רבי, ואז כשפוגעים בנקודה זאת פגעו ביחידה שבנפש. במהות הקיום שלך! 
זאת הנקודה שעלי' חייבים לקום ולצעוק 'חמס': יש רבי! יש משיח! יש בשורת 
גאולה! וחב"ד לא ירדו מנושא משיח! זוהי הנקודה הכואבת ביותר, כאמור, מכיון 
בעניני  ומתעניינים  שאלות  שואלים  אנשים  כפלים,  בכפל  ואדרבא,  היום,  שעד 

משיח!

"פה צריך להקים קול מחאה!

ליובאוויטש הייתי עושה "קריעה" על חילול כבוד  לי רבני  "ואם היו מתירים 
מלך  ש"דוד  ו'מודעות-ענק'  נמרצת'  ב'הכחשה  יוצאים  שאיננו  רגע  כל  הרבי! 
ישראל חי וקיים" וכל ניד ראש מחי' עולמות, אזי כל אחד מאתנו נושא על שכמו 
פשע. לא יינתן יתן לעבור על חילול קודש-הקדשים בשתיקה. ובנקודה זו תתחיל 

ה'בחינה' האם אנו מסוגלים לקבל על עצמינו עול מלכות.

"ואני מאמין באמונה שלמה שלאחר, שקיבלנו את הכיסוי התקשורתי הזה – 
עלינו לשנס מותניים ולצאת בהסברת ענק בענין זה.

המהלך  משפחה,  מקרובי  שקיבלתי  הדיווחים  לפי  אישית:  בנימה  "ואסיים 
האחרון שנעשה ב'תהלוכת הטנקים' שמבשרים על 'ברוך הבא מלך המשיח', גרמו 
ל"מתח משיחי" אדיר בישראל – ועל זה דוד נחשון אני מצדיע לך, ולא רק מצדיע, 

אלא מתחייב בל"נ לעזור גם בממון החסר בימים הקשים האלה...

"יחי מלך המשיח לעולם ועד!"

 תהלוכת הטנקים בהסכמה מפורשת של הרבי
חתם את הכינוס הרה"ח ר' דוד שי' נחשון שהוזמן אף הוא לשאת דברים. הר' 
התרשמויות  סיפר  כן  המשיח.  מלך  קבלת  ומהלך  ענין  חשיבות  על  עורר  נחשון 
מ'מסיבות העיתונאים' ו'תהלוכת הטנקים' שהיתה באה"ק בימי החנוכה, בהסכמתו 
המפורשת של כ"ק אד"ש מה"מ, לאורך כל הדרך. "כמובן שנכנסנו לפרטים יותר 
ועשינו הכנות, ואז הזמינוני רבני אנ"ש ואגוח"ח ורצו לדעת מה תוכניתנו, והגשנו 
להם כל התוכניות. אנו לא הזמנו את עצמנו – עבורי הספיקה תשובת הרבי, אבל 
בענין  לא,  ועניתי:  הפרטים,  כל  את  ראה  הרבי  האם  שאלוני  באנו.   – לנו  קראו 
'ברוך  השלט  הוא  הדברים  וא'   – פניו!  לקבל  צריכים  אנחנו  פניו  קבלת  של  זה 
הבא מלך המשיח', ומי שמאמין באמונה קדושה וטהורה ברבי אין לו ספק וספק 
ספיקא איך לעשות הדבר. א' הרבנים קם והעיר: "מדוע כתבנו את המילים "ברוך 
הבא" בתחתית השלט ולא למעלה")!(. ויותר מזה – א' הרבנים אמר ש"אינני יכול 
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לחתום מראש על מה שאני לא יודע", ושמנו הכל על השולחן – כולל ה'מסיבת-
עיתונאים' שעשתה קידוש ה' גדול מאוד, עד שא' העיתונאים התקשר ואמר, שזו 
לו הפעם הראשונה שראה איך שמפשיטים דבר כה עליון של משיח ומסבירים זאת 

לעיתונאים. ומעניין, בסיום המסיבה יצאו כל העיתונאים בריקוד יחי אדוננו.

"בארץ ישראל יכול הרבי לבוא בצורה הכי גלויה! אין שום בעי', וכולם יקבלו 
את פניו באופן הנעלה ביותר.

"ולמרות שאומרים עלי שאני פנטזיונר – אני עם "רגלים על הקרקע", מנהל מוסד 
של 80 שלוחים וטנקים שעובדים עם 800 ישובים ומאה אלף ילדים. ומכיון שישנם 
כאלו שרוצים לקרר ולומר שהם יכולים להפגע – אם מישהו יכול להפגע, אני יכול 
פי כמה וכמה... האם בכדי הרבי מסר את נפשו במשך 43 שנים? הדבר צריך להיות 
גם במחיר של סגירת מוסד! הרבי אמנם לא אמר כך, אבל אפי' אם זה הי' כך היינו 

עושים את זה מיד. אין לנו פקפוק בדברי "בן עמרם".

"כל ליובאוויטש וכל המוסדות נוסדו וקיימים בשביל הרגע הזה שהרבי יתגלה 
מה  אבל  לכ"א חשבונות,  יש  אמנם  ולכן  חיים.  לנו  למה  זה  ובלי  המשיח,  כמלך 
שלכה"פ מצפים מאתנו ברגע כזה – שהרבי נאלץ להשליך חייו מנגד – שנתרומם 

מעט מהחומריות ונסתכל בעיניים מפוכחות היכן אנו נמצאים".

הרב נחשון סיים את דבריו ב"יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", 
יחד עם כל הקהל, ג"פ.
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השלט שהי' תלוי במקום בו נבנה החדר

הבני' מתקדמת

מתחילים בבני'

מבט מתוך החדר

'בניית החדר והמרפסת'

לחביבותא דמילתא מובאות בזה תמונות מבניית החדר המיוחד בו התפלל כ"ק אד"ש והמרפסת 

בה ישב, בצאתו אל הקהל, כשעודד את שירת ה'יחי'
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חיבור החדר לעזרת נשים קינגסטוןמשאירים מקום לחלונות

כ"ק אד"ש בחדר המיוחד. החלון פתוח

מבט מחלון החדר המיוחד על 770

משמאל, הדלת המובילה מהחדר למרפסת

התמימים מתכוננים להתוועדות. משמאל: מדפים 
לעמידה, מחוברים בשרשראות ברזל

אד"ש בחדר המיוחד, טרם בניית המרפסתהחלון נפתח...
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בי' שבט קיבלו את מלכותו 
של הרבי בכל קצוי תבל 

הזמן  שהגיע  למסקנה  והגענו  האחרונה,  מהתקופה  הרבי  של  בשיחותיו  התבוננו 

שכל העולם יקבל את מלכותו של מלך המשיח  הפרטים המלאים של הפעולות 

מיד לאחר השיחה הידועה בכ"ח ניסן תנש"א, בהוראותיו הישירות של כ"ק אד"ש 

מלך המשיח, כשבמרכזן: הסאטעלייט ביו"ד שבט תשנ"ג 

היה זה כחמשה ימים לאחר השיחה הידועה של כ"ח בניסן, בג' אייר ה'תנש"א. 
החסידים ר' משה סלונים ע"ה, ויבחלט"א ר' דוד נחשון, הידועים כפעילים נמרצים 
כארבעים  שבקראון-הייטס  חב"ד'  'ניידות  במשרד  כינסו  וגאולה,  משיח  בענייני 
בפועל  משיח  את  להביא  לעשות  וכיצד  לעשות  "מה  עצה  לטכס  אנ"ש,  מחשובי 

ממש".

בין המשתתפים היו: הרב מרדכי חן, הרב שלמה מאיעסקי, הרב שלום דובער 
ליפסקר, הרב יואל כהן, הרב לייב אולטיין, הרב פנחס קארף, הרב יקותיאל ראפ, 

הרב יצחק שפרינגר, הרב יעקב שפריצר, ועוד רבים. 

עולמיות  פעולות  שירכז  עולמי  משיח  מטה  הקמת  על  הוחלט  מסויים  בשלב 
יושב-ראש  בענייני משיח. שמו נקרא "המטה העולמי להבאת המשיח" ולתפקיד 

נבחר הרב שמואל מנחם מענדל בוטמן, יו"ר צא"ח העולמית.

ועל  מיד לאחר האסיפה דיווח הרב דוד נחשון לרבי מלך המשיח על האסיפה 
המשתתפים בה ועל ההחלטה להקים מטה עולמי עם יו"ר וכו'. והרבי אישר את שם 

המטה ומינוי היו"ר.

הרב בוטמן מספר על פעולות המטה:

"לאורך כל הדרך היו מהרבי עידודים בלתי פוסקים על כל פעולה ופעולה. על כל 
מכתב ומכתב הרבי ענה בברכה. כאשר מסרנו לרבי חומר מסויים שהוצאנו לאור, 
הגיב הרבי ביישר-כוח, וציין שהוא יקח אותו עמו לאוהל. לאחר זמן, כשהדפסנו 

הרה"ח ר' שמואל מנחם מענדל בוטמן
יו"ר צעירי אגודת חב"ד העולמית
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חולצה עם הכיתוב "משיח בדרך", והראנו לרבי דוגמה בעת חלוקת הדולרים, בירר 
הרבי כמה חולצות הדפסנו. אמרנו לרבי שהודפסו עתה אלפיים, והרבי אמר שהוא 

יקח אחת ועדיין ישארו עוד 1999... והוסיף: "ַא יישר כח פאר דער כתונת".

היו גם הוראות מיוחדות מהרבי שהופנו אליכם?

– כן. בתחילת אדר תשנ"ב הכנסנו כהרגלנו דיווח לרבי על הפעולות שנעשו. 
הרבי השיב לנו בברכה, כשהוא מוסיף: "שירה וזמרה שישים יום". יתירה מזו – גם 

כשדיווחנו על קשיים מסויימים, חזר הרבי שנית על ההוראה.

שלו,  העמוק  במובן  בשישים"  "ביטול  המושג  את  נכון  אל  הבנו  לא  בתחילה 
העניינים הבלתי- ביטול  הענין של  על  הקרובה,  בזאת בשבת  האריך  עד שהרבי 

להבאת  העולמי  ל'מטה  במיוחד  שנמסרה  הוראה  בכך  ראינו  בשישים.  רצויים 
בחודשי  וריקודים  שמחה  ב- 770  מארגנים  אנחנו   – שנה  בכל   – ומאז  המשיח', 

אדר, ומשתדלים לפרסם עניין זה לכלל חסידי חב"ד.

המלכות  קבלת  מעמד  היא  הציבור,  בתודעת  שנחקקה  ביותר  הגדולה  הפעולה 
ששודרה  ה'יחי'  שירת  את  הרבי  עודד  במהלכו  תשנ"ג,  שבט  ביו"ד  שאירגנתם 
את  לארגן  הרעיון  עלה  ולמה  מתי  הארץ.  כדור  פני  על  נקודות  מעשרות  בלוויין 

האירוע הגדול הזה?

– הרעיון היה של כמה עסקנים, ביניהם הרב מנחם גרליצקי אשר התמסר ממש 
והגענו  האחרונה,  מהתקופה  הרבי  של  בשיחותיו  התבוננו  כולו.  האירגון  לכל 
כך  יקבל את מלכותו של מלך המשיח. בשל  למסקנה שהגיע הזמן שכל העולם 
חשבנו שי' שבט, יום קבלת הנשיאות של הרבי הוא הזמן המתאים והראוי לכך, 
שירת  את  ומעודד  הקהל  אל  יוצא  הרבי  כיצד  לחזות  יוכלו  תבל  קצווי  שמכל 
ה"יחי", ובהזדמנות זו יקבלו כולם את מלכותו בהכרזת הקודש של "יחי אדוננו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

קיבלתם את אישורו של הרבי לתוכנית?

– כן. העברנו לרבי את התוכניות וביקשנו את אישורו, ורק לאחר שקיבלנו את 
אישורו של הרבי וברכתו, יצאנו לדרך.

פירסמו מכתבים  ואף  לתוכניות שלכם  רבנים שהתנגדו  אומרת שהיו  השמועה 
בנידון?

– יש כאן בלבול עצום וסילוף המציאות. הרבנים לא הוציאו חלילה מכתב נגד 
אישורו של הרבי בעצמו, ופני הדברים כך הם:

היו כמה עסקנים שטענו שאישורו של הרבי היה אך ורק לשידור בריכוזי חב"ד 
בלבד, ולא לשידור לוויין עולמי הנקלט בערוצי טלוויזיה שנצפים במליוני בתים 

בארצות-הברית – כפי שאכן היו התוכניות שלנו.

התגלגלו הדברים עד שהבד"צ של קראון-הייטס, בי"ד רבני ליובאוויטש הכללי 
תחת  משותף  מכתב  שבט,  ה'  רביעי  ביום  הוציאו,  באה"ק,  חב"ד  רבני  ובי"ד 
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הכותרת "אזהרה נוראה", ובו נאמר:

"היות שנתפרסם אודות ענין הכינוס אור ליום י' שבט וכו' ענינים בלתי רצויים 
שלא  להזהיר,  לנכון  מצאנו  ליובאוויטש,  שם  חילול  לידי  להביא  ח"ו  שעלולים 
לעשות ח"ו טעלעוויזשען וראדיא לחוץ . . כל ענין השידור רק אם הוא עבור אנ"ש 
שי' ולא לחוץ כי זה עלול לקלקל יותר מלתקן. כל הענין הוא רק עבור אנ"ש ולא 

חוצה".

אולם למחרת, לאחר ששוב הראו לרבי את התוכנית כולה ואת הקול-קורא של 
לייב  יהודה  הרב  המזכיר  פירסם   – ובירך  הסכים  והרבי  בזה  הרבנים להשתתפות 
גרונר את סיפור הדברים בכתב, ובהמשך לכך יצאו הרבנים בהבהרה בה הם חוזרים 

מדבריהם הראשונים. וכך נאמר בהבהרה:

"לאור הסכמה וברכה מפורשת מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )ושנמסר על 
ידי המשב"ק הרב לייבל גרונר( לעשות סאטעלייט )הוק-אפ( ביום ראשון ט' בשבט 
)וממילא  כלום  דברי המלך  לאחר  להודיע שאין  הננו  הצהרים,  אחר   5:00 בשעה 

הפתק שנמסר בשם הבד"צ בטל ומבוטל(.

עה"ח בשם בתי הדינים: הרב יהודה קלמן מארלאוו, הרב יצחק הכהן שי' הענדל 
והרב מרדכי שמואל אשכנזי".

בעקבות הגושפנקא הגורפת שקיבלנו, הצטרפו רבני אנ"ש שי' מכל רחבי העולם 
המלכות  לקבלת  שבט  יו"ד  ביום  להתכנס  לציבור  הקוראות  מודעות  על  וחתמו 
אירגנו  כולו  בעולם  אנ"ש  קהילות  בכל  תבל.  רחבי  בכל  אדוננו"  "יחי  והכרזת 

"ווידאו" לווייני על מנת שיוכלו להשתתף במעמד הגדול.

היה לכך גם הד ציבורי?

זה  – ועוד איך. עד היום הזה עוד לא היה כזה שידור עולמי מבית חיינו, כמו 
שהיה באותו מעמד. זה התחיל במודעת הרבנים שהתפרסמה בשבועון 'כפר חב"ד' 
ומשם כבר לא היה צורך לפרסמה הלאה... תוך זמו קצר ביותר כבר דיברו על-כך 

בכל כלי התקשורת בישראל ומשם בכל כלי-התקשורת בעולם.

הטלוויזיה  מרשתות  נציגים  מעשרים  למעלה  ב- 770  נכחו  עצמו  האירוע  בעת 
הגדולות ביותר בעולם. ששידרו את האירוע בשידור חי וישיר.

נוסף על כך, בהשגחה פרטית היה אמור להתקיים באותו ערב משחק "סופר-בול" 
עולמי. משחק זה הינו חד-שנתי ובערב קיומו עיני כל תושבי אמריקה והעולם כולו 
זה.  רתוקות למסך הטלוויזיה. איש לא מארגן אירוע או מסיבה משפחתית בערב 
מליוני אנשים ישבו באותה שעה בביתם וציפו לתחילת המשחק, כשלפתע הודיעו 
כי פתיחת המשחק נדחית בכמה שעות, ובינתיים ישודר מעמד קבלת המלכות של 

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח.

כמות הצופים הגיעה אם-כן לעשרות מליונים!

ואיך הרבי הגיב בשעת מעשה?
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ידיעה מראש כאמור, ממה שנעשה  יצא לתפילת ערבית, מתוך  – הרבי כרגיל 
בקיום  שוב  הרבי  את  ליידע  שדאגו  מהמשב"קים  כאלו  היו  כך,  על  נוסף  בחוץ. 

האירוע והיקף פירסומו, והרבי ניאות בכל זאת לצאת.

דבר  דקות,  כשמונה  הפתוחה  במרפסת  הרבי  שהה  רגיל,  מיום  מיוחד  באופן 
מול  ה"יחי"  שירת  את  נמרצות  ועודד  חול,  של  מעריב  בסתם  דופן  יוצא  שהיה 
עשרות מצלמות הטלוויזיה ששידרו את המראות למליוני צופים ברחבי העולם. 
כיוון את מבטו לכל עדשת  ביותר: הוא  ראו אצל הרבי דבר מיוחד  כך  נוסף על 

מצלמה בנפרד כך שלתוך כל שידור, "נכנס" מבטו של הרבי כמיוחד אליו!

אצל  חיזק  זה  דבר 
כולנו את ההרגשה שאכן 
ומעוניין  מרוצה  הרבי 
בפעולה הכבירה הזו של 
בהיקף  המלכות  קבלת 

עולמי זה.

היה לכך גם המשך?

– אכן. מלבד ההמשך 
השידור  בתוכנית  הישיר 
הלווייני, בו הכריזו כולם 
הכרזת  את  פעמים  שבע 
הקודש של "יחי אדוננו" 
מנוף  בעצם  זה  היה   –
בנושא  מסיבית  לפעילות 
של  ה"סוד"  מאז,  זה. 
זהותו של משיח כבר יצא 
החלו  והכל  מסודיותו 
חשוב  בעניין  להתעסק 

זה.

למשל, מרכז צעירי אגודת חב"ד בארץ-
לאחר המעמד,  קצרה  תקופה  יצא,  הקודש 
י"א  לכבוד  משיח  בנושא  הסברתי  בחומר 
ניסן, בו מתייחסים לפסק הדין של הרבנים 
ויחסו  המשיח  מלך  הוא  שהרבי  זה  אודות 
החיובי לעניין, כשבצידי הדף הוסיפו טופס 

לקבלת המלכות של הרבי כמלך המשיח. 
)שבועון 'בית משיח' גל' 278(

מתוך העלון הכולל טופס לקבלת מלכותו 
שי"ל  המשיח,  כמלך  שליט"א  הרבי  של 

ע"י צא"ח באה"ק
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 ביו"ד שבט ה'תשנ"ג
הוסר הספק לתמיד!

ההכרזה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" הפכה לנחלת העולם 

כולו - פורצת את ד' האמות של 770 והופכת לנכס צאן ברזל אוניברסלי. אין זו יותר 

סיסמא מקומית, גם לא שיר פנימי של קהל החסידים לרבם

לכל אלה המתבלבלים בכל פעם שעולה שאלת זהותו של מלך המשיח ברבים, 
ולאלה הממהרים לאחר ג' תמוז למלא תיקיות מלומדות בקטעי עיתונים לעגניים 
להזכיר  יש   – התנועה  לגורל  דאגנית   – חסידית  באצטלא  ומתעטפים  לחב"ד, 

בפרוטרוט את מראות יו"ד שבט ה'תשנ"ג.

החשיפה התקשורתית לה זכתה תנועת חב"ד ביו"ד שבט ה'תשנ"ג – יום קבלת 
המלכות העולמי – חיסלה באחת את כל התהיות והפקפוקים האם ההכרזה "יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" היא קריאה פנימית של הרבי וחסידיו 
בד' אמות של כותלי 770, או בשורת מלך המשיח לעולם שאכן הנה זה בא ואני, מ' 

)מנחם שמו(, אבוא ואגאל אתכם "בוודאות"!

לכל מי שיש הבנה מינימלית מהי "תקשורת", "מדיה" בלע"ז, לא היו ספיקות, 
מיד עם הכניסה ל-770, על גודל עצם האירוע. גם כותב שורות אלו שהתפרנס בעבר 
מעיתונות, היה בהלם. על בימת עץ קטנה, מול מרפסת כ"ק אד"ש מה"מ שיל"ו, 
והעיתונות  הרדיו  האמריקנית,  הטלוויזיה  ערוצי  כל  מדהימה  בצפיפות  התרכזו 

הכתובה, מצפים בכליון עיניים לראות מה תלד השעה.

בהשגחה פרטית נצמדה ארה"ב ביום זה למסכי הטלוויזיה באירוע שנחשב לשיא 
הצפיה השנתית – "הסופר-בול", שיא שיאי ה"רייטניג". מתנה פירסומת שאין לה 

מחיר!

ואכן, על רקע זה, לא פלא שהמתח הרגיע לשחקים. האם יצא מה"מ אל הקהל, 
או אכן חפץ הוא להשאיר את ההכרזה "יחי" בד' אמות ולהסתגר מפני התקשורת 

הרה"ח ר'  רחמים )רמי( אנטיאן ע"ה
גדול מפיצי בשורת הגאולה והגואל 
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אלה "שחרפו  האדירים של  נסיונות השכנוע  את  להבין  נקל  גם  המסיבית. מכאן 
עקבות משיחך" לשכנע את הרבי מה"מ להישאר בחדרו, לא לצאת.

יצא ברוב הדרו. באחת, נפתח הפרגוד כששאגות קהל אלפי החסידים  והמלך 
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" מאיימות למוטט את כתלי 
הזהות  שאלת  הוסרו.  הספקות  מעודד.  ושוב  מהנהן,  מעודד.  ומה"מ  משיח  בית 
לעיני עשרות מליוני צופים במהלך שידור הסופר-בול, הגיעה  איך.  ועוד  קרסה. 
לרבם  השרים  החסידים  בשורת  הגאולה,  בשורת  לעולם,  המשיח  המלך  בשורת 

"יחי המלך"!

האם היה מודע כ"'ק אדמו"ר מה"מ שיל"ו לחשיפה התקשורתית העולמית – 
מדוע לא מחה בעת שירת יחי המלך לעיני העולם כולו? – מדוע לא סימן לסגור 
את הוילון? – האם היה בכך אישור סופי ומוחלט – קבל עם ועולם שמה"מ מעודד 
את חסידיו להכריז עליו כמלך המשיח – האם לקח בחשבון את "הרחקתם" של 
קהל "חרדי" ו"דתי" גדול מ"אהדה" לחסידות חב"ד? למלך לא היה ספק. גם לא 
לעם. גם לא לתקשורת ששידרה בתרגום לאנגלית את ההכרזה. אבל למישהו כן 
היה ספק. ומכיוון שאת מה"מ אי אפשר להאשים ב'טירוף' המשיחי, מיהר אותו מי 
שהוא אל כלי התקשורת בטענה שמדובר במיעוט של חמומי מוח. אלא שהפעם 
"יחי המלך" הפך  ניחר  בגרון  רקע קהל האלפים השר  ועל  עזר,  לא  הבולשביזם 
עצמו ללעג, ולכתב לא נותר אלא לתמוה ולשאול – האם זהו המיעוט של חמומי 

המוח – הרי כולם חמומים!

ביו"ד שבט ה'תשנ"ג הוסר הספק לתמיד. לעיני ישראל ולעיני העמים. מדיניות 
"בת היענה" המסתירה את זהות המשיח נופצה ע"י מלך המשיח שליט"א בכבודו 
הפכה  ועד!"  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  ההכרזה  ובעצמו. 
ברזל  צאן  לנכס  והופכת   770 של  האמות  ד'  את  פורצת   – כולו  העולם  לנחלת 
אוניברסלי. אין זו יותר סיסמא מקומית, גם לא שיר פנימי של קהל החסידים ורבם.

"יחי אדוננו" הפך למשהו נצחי שאין בו הפסק של זמן )ג' תמוז( ומקום )כתלי 
770(, אלא קריאת ותפילת יושבי תבל לבורא עולם ומנהיגו – "אנו רוצים משיח 

עכשיו", את הגאולה האמיתית והשלימה, את הרבי מלך המשיח.

ואנו לא נפסיק לשיר: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!".
)שבועון 'בית משיח' גל' 18(
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הרבי אישר פירסום זהות 
המשיח בקנה מידה עולמי

פירסום  במבצע  שפרינגר,  שי'  יצחק  הרב  יצא  ה'תשנ"ג  טבת  בחודש 

פירסם המבצע,  במסגרת  עולמי.  מדה  בקנה  משיח,  של   זהותו 

התבשרו  בהן  ענק  מודעות  נוספים,  ובעיתונים  טיימס"  "ניו-יורק  העולמי  בעיתון 

מלכותו. את  לקבל  ועליהם  המשיח,  מלך  הוא  מליובאוויטש  הרבי  כי   הקוראים 

על מה שקרה, ועל האישור שקיבל מהרבי - הוא מספר בעצמו: 

איך מגיע ר' איצ'ה שפרינגר, משגיח בישיבת תומכי-תמימים המרכזית, לפירסום 
מודעות בעיתונים עולמיים? 

– הסיפור מתחיל הרבה קודם – בימי מלחמת המפרץ: בעקבות דברי העידוד 
של הרבי לתושבי ארץ הקודש, באופן של הבטחה, ובהדגשה שחלילה מלעזוב את 
הארץ, חשבתי לעצמי שכדאי יהיה לארגן צ'רטר מיוחד בהשתתפות עשרות חסידי 
חב"ד מהשכונה שיטוסו לארץ-ישראל בימי המלחמה, על מנת להדגיש שאכן ארץ 

ישראל היא המקום הבטוח ביותר בעולם.

כתבתי על כך לרבי, וקיבלתי מענה: "לעשות תעמולה ככתוב בתורה דבנ"י דכאן, 
הוסיפו  כמה  כשיודעיני  ות"ח  בפשטות,  בתומ"צ  יוסיפו  בראשם  והוא   – דעירו 

בפו"מ אזכיר עה"צ".

בעקבות מענה הרבי, התחלתי בעזרתו של ידידי הרב מנחם גרליצקי, בפעילות 
בחוץ  ולאנשים  לאנ"ש  טובות  זה. הדפסנו טפסים של החלטות  בנושא  מאסיבית 
במגוון שפות: עברית, אנגלית, צרפתית, רוסית, פרסית ועוד. היינו מציעים לאנשים 
שנכנסו לחלוקת הדולארים למלאות טפסים כאלו, ומידי שבוע היינו מכניסים לרבי 
מאות טפסים כהוראתו "ות"ח כשיודיעני כמה הוסיפו בפו"מ". זכינו לקבל על כך 
עשרות מענות-קודש, כמו "אזעה"צ והזמ"ג לבשו"ט" )ד' אייר תנש"א(, "נלקחו 
על הציון וכו' וכו'" )י"ד חשוון תשנ"ב(, שברבות הימים הצטרפו לתיקייה גדולה! 

הרה"ח יצחק שי' שפרינגער
משגיח בישיבת תות"ל המרכזית
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בקרב  לעצמי שהפעילות  – חשבתי  דעירו"  דכאן  "דבנ"י  לי  כתב  והרבי  היות 
אנ"ש ומקורבים בדולרים ומבצעים אינה מספיקה, והחלטתי לחדור לכל "החורים" 

בעיר דרך מודעות בעיתונות. מאז בעצם, יש לי קו פתוח לעיתונות...

החלטת  פתאום  מה  המשיח.  מלך  הוא  שהרבי  פירסמת  בהן  למודעות  נחזור 
שצריך לפרסם את זהותו של משיח דוקא?

– במשך החודשים שקדמו לפירסום המודעה, מאז תחילת שנת תשנ"ג, עודד 
הרבי כמעט מידי יום את שירת החסידים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד", והיה ברור לכולנו שמדובר בתקופה חדשה – "קבלת המלכות" של 
מלך  הוא  שהרבי  לפרסם  רשות  מהרבי  ביקשו  אנשים  ויותר  יותר  המשיח.  מלך 
המשיח ולהחתים אנשים על כתב קבלת מלכותו, והרבי אישר זאת ואף עודד את 

החסידים הפועלים בכיוון זה.

ענייני  בפירסום  הבולטים  מהפעילים  כמה  עם  שוחחתי  הללו,  העובדות  לאור 
פירסום  על  וחשבנו  עולמיות.  בפעולות  להתחיל  שמוכרחים  והחלטנו  הגאולה, 

מודעה בעיתון"ניו-יורק טיימס" ובעיתונים נוספים.

ההחלטה התקבלה על דעת כל העסקנים העוסקים בנושא?

– כל מי שעסק בפירסום ענייני גאולה ומשיח, היה בדעה שהגיע הזמן לפרסם 
את זהותו של המשיח. אבל, היו עסקנים שונים שערמו בפנינו קשיים. הם טענו 
בלהט שפירסום כזה עלול להזיק לתדמית של ליובאוויטש, עד כדי כך שיהודים 
שמכיוון  סברא,  גם  העלו  אלו  עסקנים  רח"ל.  מליובאוויטש  להתרחק  עלולים 
שמדובר בפירסום בקנה מידה עולמי – אי אפשר לצאת לקמפיין כזה ללא רשות 
מפורשת מהרבי. "תשובותיו של הרבי לפרוייקטים אחרים, מקומיים – אינן יכולות 
להוות רשות לפרוייקט כזה, אשר יביא את המסר לעשרות מליוני אנשים בארה"ב", 
טענו. טענה נוספת שהועלתה בפי אותם עסקנים הייתה, שפירסום כזה חורג משטח 
הפעולה הפרטי שלנו, וחודר לשטחי פעולה של עשרות שלוחים, שמקורביהם יראו 

את המודעה, וייגשו אליהם בשאלות... 

למסקנה  והגענו  חושבים,  עשינו 
עצמו.  הרבי  פי  את  לשאול  המתבקשת: 
אמרנו  הפירסום",  את  יאשר  הרבי  "אם 
ההוכחה  תהיה  זו  "הרי  הללו,  לעסקנים 
בפירסום  מעוניין  שהרבי  ביותר  הטובה 
עולמי,  מידה  בקנה  המשיח  כמלך  זהותו 
גם  הוכחה  זו  שתהיה  אלא  בלבד,  זו  ולא 
שלדעת הרבי אין לחשוש כלל שפירסום זה 

ירחק יהודים מליובאוויטש".

ומה היתה תגובת הרבי?

כפי שהן אמורות  – הכנו את המודעות 
הפתק בכת"י המזכיר הר' גרונר
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את  וביקשתי   – ואידיש  אנגלית  הקודש,  לשון  השפות:  בשלושת   – להתפרסם 
יורק  בניו  אותן  לפרסם  אפשר  אם  ולשאול  המודעות  את  לרבי  להראות  המזכיר 

טיימס ובעיתונים גדולים נוספים.

המזכיר הראה לרבי כל מודעה בנפרד ואף הקריא את הכותרות, תוך שהוא מציין 
גם שהכתובת למשלוח ההחלטות הינה ב-770 איסטערן פארקווי. הרבי הביט בכל 
המודעות, ואחר העניק את הסכמתו לפירסומן. על מנת להעיד זאת בשער בת רבים, 
ביקש הרב שניאור זלמן גורארי' מוועד רבני ליובאוויטש הכללי, שהמזכיר הריל"ג 
יכתוב זאת, והוא אכן כתב לרב גורארי' תיאור מדויק על הסכמתו של הרבי לפירסום 

המודעה )מצורף בזה(.

"ללא  כמשיח  זהותו  לפירסום  הרבי  של  אישור  כאן  רואים  שאנו  אומרת  זאת 
הגבלות" כלשונכם?

– ברור ומובן. ויתירה מזה, אנו רואים שבעיני הרבי פירסום מודעות בעיתונות 
ירחק  כזה  שפירסום  לחשוש  ושאין  הרבי,  בעיני  המתקבל"  "אופן  בפירוש  הם 

יהודים רח"ל מליובאוויטש.

של  באופן  אלא  קדם",  מימי  "זכרון  בבחינת  יהיה  לא  זה  שראיון  מקווה  אני 
"נזכרים – ועל ידי זה – נעשים": להמשיך את הפעילות הזו ביתר שאת ויתר עז, 
עדי נזכה להתגלות המושלמת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, תיכף ומי"ד 

ממ"ש!
)שבועון 'בית משיח' גל' 278(

חלק מהמודעות שקיבלו את אישור כ"ק אד"ש והתפרסמו בעיתונות העולמית
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אחד מבין החסידים 
והמקושרים צעק: אין לנו 

אלא דברי בן עמרם
בס"ד, ניסן תשנ''ג

לכבוד ידידי הרה"ח

ר' אברהם ק.

שלום וברכה!

התפלאתי מאד לקרוא את מכתב תגובתך על מכתבי. אני מנסה לדון לכף זכות 
ולתלות האשמה בי, כפי הנראה לא הסברתי את עצמי באופן מספיק שיובן לכל, 

ולכן בא אני במכתבי, המשך למכתבי הקודם. ואקוה שהפעם דברי יובנו כראוי.

ומכיון שלית מילתא דלא רמיזא באורייתא, הרי בודאי גם ענין זה מוסבר היטב 
הבנה  בעלי  שהיו  ממצרים  שיצאו  ישראל  על  שמסופר.  וכפי  הקדושה.  בתורתינו 
עמוקה ביותר, דור דעה, ולכן כאשר משה רבינו התחיל לנתקם מכל עניני גשמיות 
לפי  הרי  המידות,  וזיכוך  ובירור  העומר"  "ספירת  לעבודת  והכניסם  ומצרים, 
תורה פרחה  ובזמן מתן  ביותר,  נעלות  לדרגות  ביותר  קצר  בזמן  הגיעו  כישוריהם 
נשמתם על כל דיבור ודיבור, והקב"ה החזירם בטל תחיה, כל ההתעלות העצומה 
מתוך  בזה  ועסקו  חסידי משה  היו  כולם  רבינו.  ידי משה  על  היה  ישראל  עם  של 

התקשרות אמיתית למשה.

כאשר משה רבינו שולח שלוחים – מרגלים, לתור את הארץ, הרי באופן טבעי 
שהם  עליהם  מעידה  בעצמה  שהתורה  כפי  שבעדה  חשובים  הכי  את  הוא  לוקח 
"קרואי מועד ואנשי שם", והם נשלחים עתה לעסוק בענין שהוא לכאורה, להיפך 

ממש מהתורה שלימדם, עד עתה, משה בעצמו, להתפשט מגשמיות.

לעסוק  הארץ,  וישוב  כיבוש  הפוכה.  לתנועה  בעצמו  משה  אותם  שולח  וכאן 

הרה"ח משה סלונים ע"ה
יו"ר רשת אהלי יוסף יצחק באה"ק
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בעבודת האדמה ובתכלית הגשמיות. זה הפריע להם מאד, כי לפי מה שקבלו ממשה 
גדולה בהעבודה  סכנה  יושביה" שיש  אוכלת  "ארץ  היא  ישראל  ארץ  הרי  רבינו, 

והתקשרות לעניינים ארציים. ובמילא מסקנתם הייתה שלא זה רוצה מהם משה.

בן  דברי  אלא  לנו  "אין  צעק  המקושרים,  החסידים  מבין  ומיוחד  אחד  ואילו 
עמרם", הוא היה חסיד נאיבי תמים שלוקח את הענינים כפשוטם, אך כל הקהל 
הקדוש, הנקרא דור דעה מקבל את דעת אנשי המרגלים, ואינו נשמע למקושר זה 
– כלב בן יפונה. אגב, כאן אפשר להבין דברי המדרש "היה שם פיקח אחד", כי 
ברגעים כאלה אין הרבה פקחים, יש רק אחד, אמנם הרבה משתמשים במושג "אנא 
נסיב מלכא", אך בפועל ממש "הרי יש רק פיקח אחד". יכולות להיות כאן שתי 
אפשרויות: א( אני לוקח את העצם של המלך וממילא אינני מציאות לעצמי. ב( אני 

נשאר בהשקפותיי ונותן לזה "הכשר" מהרבי בבחינת "אנא נסיב מלכא".

עד כמה מעטים הם אותם "פקחים" אפשר לראות מראשית תקופת נשיאות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. כל החסידים המפורסמים היו דבוקים בתיאוריות 
והשקפות שקבלו בעצמם מרבותיהם, ורק "פיקח אחד", והוא ר' אברהם פריז, מסר 

את עצמו מכל וכל לרבי שליט"א, עם כל השטורעם שבדבר.

ידידי ר' אברהם!!! 

יותר  קשה  חדשה"???  לדרך  דרישה  שליט"א  מהרבי  שמענו  "מתי  שאלתך 
מעצם ההנהגה הנ"ל!!!

במשך מספר שנים דורש כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח קאך מיוחד בענין 
השיחה  גם  וביניהם  מפורשות  דרישות  היו  האחרונות  השנתיים  במשך  המשיח. 
בכנס שלוחים תשנ"ב. כל השיחות עברו הגהה ונדפסו באופן רשמי. נעלה מזה. 
במשך זמן זה יצאה חוברת "בית רבינו שבבבל" מוגה עם כל הדיוקים. די בריפרוף 
קל אפילו מבלי להכנס לעומקם של דברים כדי לראות מפורשות מה היא דרישת 
שעה זו. הדברים חזרו על עצמם פעמים רבות ביותר הן בשיחת כ"ח ניסן הידועה, 
והן בתשובות שהיו במשך הזמן, ובאם חסיד שואל היום מה הדרישה המיוחדת 

בתקופה זו. הרי לכאורה, איננו חי כלל עם כל הענין.

ידידי ר' אברהם!!!

היום  נכללים  כולכם  חבריך,  עם  יחד  לכאן,  הגעת  בניסן  י"א  הבהיר  ליום 
בקטיגוריא של "זקני החסידים", כי הרי הזמן עושה את שלו. באתם והתאספתם 
יחד בבית חיינו, בי"א ניסן השני בו נמצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח במצב 
מסוים. כל צעירי הצאן היו צמאים לשמוע מכם דברים ברורים. מה צו השעה כעת. 
בין צעירי הצאן ישנם כאלה שלא זכו מעולם להיות בהתוועדות של הרבי, ואף לא 

זכו מעולם לגשת אל הקודש לקחת דולר.

צעירים אלה צמאים לשמוע מה בפי "זקני החסידים", שבאופן טבעי היו צריכים 
שכולם  בדבר  המכאיב  כזאת.  בעת  לומר  להם  יש  ומה  חב"ד",  "מנהיגי  להיות 
שותקים. ואם כבר מאן דהו מדבר, הרי נשמעים דברי הבל וסרק, הדוחים צעירים 
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אלה עוד יותר. או יכול גם אחד מזקני חסידים אלה, לספר על עצמו ועל מה שהיה 
לפני שלושים שנה, כאילו שלא עברו בינתיים 30 שנה, ומבלי להתייחס כלל, לעת 

הזאת, שהוא זמן מיוחד במינו לכל עדת החסידים ולכל עם ישראל.

ידידי ר' אברהם!!!

האם מצב עגום זה אינו מזכיר לך תקופה אחרת, לפני 30 שנה, בהיותכם צעירים 
וזקני החסידים אז היו ר' ש. ל. וחבריו. האם זכור לך איך הסתכלתם אז, ובצדק, על 
זקני חסידים אלה. האם אין כאן תחיית המתים ממש. ר' ש. ל. וחבריו קמו לתחיה, 
הרעיון  האם  הצאן??  לצעירי  שייכים  היו  שבזמנם  אחרים  ובלבושים  בשמות 
המרכזי שהרחיק אתכם מזקני החסידים דאז, אינו אותו רעיון מרכזי שגורם לחייץ 
בינכם לבין צעירי החסידים כיום. וזאת על אף שיש צעירים שנמשכים עדיין אליכם 
כפי שהיו צעירים שנמשכו לר' ש. ל. וחבריו. ובשיחה עם צעירים אלה, נראה שהם 

תועים ובוהים, וממש רחמנות עליהם.

ידידי ר' אברהם!!!

משהו  ודרש  כסלו,  י"ט  להתועדות  המשיח  מלך  יצא  חודשים,  מספר  לפני 
מהחסידים, בתנועה של נו. נו. נו. החסידים לא הבינו אותו. הדבר נמשך משך זמן. 
לאחר מכן נשמעו ביטויים של שני סוגי חסידים, ששניהם לא גרמו לשמחה יתירה.

כי הרי  ראויים להעלותם בכתב...  ואינם  ר"ל,  ידועות  היתה קבוצה שדעותיהם 
ההסתכלות שלנו על "רבי" היא שונה לחלוטין. והיתה קבוצה חסידית יותר שאמרו 
"הרבי רוצה מאתנו משהוא, אך מאין לנו לדעת מה הוא רוצה מאתנו". לאחר מכן 

הלכו כל אחת מקבוצות אלה לעיסוקיהם והענין כמעט נשכח.

על  להתאנח  רק  אפשר  להתווכח,  מה  אין  הנ"ל  החסידים  הראשון של  סוג  עם 
המצב העגום אליו נקלענו. אך לקבוצה השניה אפשר לומר בפשטות. כשרבי אומר 
זה דבר שמימי אלא הוא דורש מאתנו משהוא קונקרטי, שבכחו של  אין  משהוא 
החסיד להגיע אליו בכחות עצמו. אין הקב"ה מבקש אלא לפי כחם של כל אחד, כי 

הרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.

מסיפורי זקני החסידים של פעם, רואים אנו כמה דבר כזה העסיק חסיד. שבועות 
רבות יכל החסיד להיות מוטרד באם לא הבין כראוי את דברי הרבי אליו. כל חסיד 
הבין אז דער רבי דארף ניט ארופגיין צום חסיד, דער חסיד דארף זיך אופהייבן צום 

רבין.

נו. וחוזר על מצב זה מספר פעמים, ורואים אי שביעת  נו.  נו.  ובאם הרבי אמר 
רצון ממנו. הרי בודאי שהחסיד יכול להגיע להבנה בזה מה הרבי רוצה ממנו, ואם 
כל החסידים לא יגיעו לזה, הרי לפחות זקני החסידים שיש להם הבנה בענין הרבי, 
חייבים לדבר על זה ולהסביר מה עלינו לעשות בעת כזאת, ובדרישות כאלה. כאשר 
מתאספים ב– 770 חבריך – זקני החסידים, ואין פוצה פה ומצפצף. אין לך בזיון 

ועגמ"נ גדול מזה, וזה מראה עד כמה שירוד ירדנו...

דרך אגב, לא צריכים לחפש הרבה מה זה ה-נו. נו. נו. של הרבי. די אם נראה וואס 
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איז גיווען דעם קאך פון רבין בשנתיים האחרונות, כנ"ל, אך לזה צריך קצת שימת 
לב... ועל זה כל התדברויות – או חוסר ההתדברויות בין החסידים.

ידידי ר' אברהם!!!

אינני רוצה להאריך בדיבורים, אבל די אם אומר לך, שבכל מה שכתבת אין ריח 
מכל אותם הדיבורים והקאך של הרבי בשנתיים האחרונות. אתה כחסיד היית צריך. 
העילוי  כל  עם  בדוגמת המרגלים  חסיד  ולא  יפונה  בן  כלב  בדוגמת  חסיד  להיות 

שבהם.

ואנו  משהוא,  מאתנו  דורש  הרבי  הגלות,  של  האחרונים  ברגעים  אנו  נמצאים 
משחקים בקטנות כילדים קטנים ממש. ר"ל. אני חושב שבידך ובידי חבריך זקני 
והיה  קודם.  ויפה שעה אחת  זה המפתח לפתרון הבעיה,  דורנו  חסידי חב"ד של 
כדאי שאתה עם חבריך יתאספו )לא קהל גדול(, לטכס עצה כיצד לפעול בימים 
היום  שחדרה  מפוליטיקה  רחוק  להיות  צריכה  ההתאספות  אך  אלה...  מיוחדים 

בארזים שלנו ממש, כמובן לכל מי שמצוי בעניינים אלו, ואכמ"ל בזה.

הרציניים  חבריך  כל  יבואו  בו  כזו,  לפגישה  ביותר  המתאים  שהזמן  לי  נראה 
להתדברות כזו הוא כ"ח ניסן שנתיים ימים מאז השיחה הידועה שהייתה צריכה 
להיות נר לרגלינו. ומכיוון אז עס איז ניטא קיין פארפאלן, הרי ברור שעתה הוא 
הצעה  שתקבל  בטוח  אני  קודם.  אחת  שעה  ויפה  זאת,  כל  לתקן  המתאים  הזמן 
לסיים בדברי המגילה  רוצה  אינני  כי  ר"ל,  ריב  ולא תלך שולל אחרי מחרחרי  זו 
"רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר" כי לא אלמן חב"ד ח"ו, וכ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח, מנהל את כל עניני חב"ד וכל עניני העולם כולו ביד רמה. 

עלינו רק לפקוח עיניים.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ידידיך מ. סלונים
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א' משלוחי כ"ק אד"ש מה"מ לארה"ק:

 החלישות באמונה כעת - היא
מעשה שטן איום ונורא ממש

הקדמה קצרה

לימות  בקשר  ומבהילים  משונים  רעיונות  על  שומעים  אנו  האחרונים  בימים 
המשיח והמלך המשיח כ"ק אד"ש. מכיון שרעיונות הטירוף גורמות לבלבול אצל 
כמה מאנ"ש ה' ירחם עליהם, מוןכרחים אנו להתייחס במלוא החומרה והתקיפות 
לדברי ההבל, ולדחותם מכל וכל ולחזק את שארית הפליטה המאמינים ובטוחים 

בנבואותיו הברורות של מלכנו משיחנו שליט"א.

א

הרבי שליט"א הרבה לדבר באחרונה על כך שאנו נמצאים כבר בימות המשיח 
כי משיח כבר  ומקום  ודרש לפרסם בכל מקום  וכו'.  וכו'  ותמו כבר כל הבירורים 
בדרך. ובשיחותיו הק' שנאמרו לאחרונה נכתבו רמזים גלויים כי הוא שליט"א המלך 
ותשובות  הוראות  נתקבלו  ובע"פ  בכתב  פרטיים  לאנשים  בתשובות  גם  המשיח. 
היותו המלך  דבר  על  כלל את הפרסום  ולא מנע  בנדון,  בקשר לפעולות שנעשות 
ירבו פנו במכתב  יהודים כן  המשיח שעתיד להגלות במהרה, – גם כאשר רבבות 
יחי המלך. לאחר התעמקות  ומכריזים  כי הם מקבלים את מלכותו  לרבי שליט"א 
ועיון בכל הענין פסקו גדולי התורה ופוסקי הדור שליט"א כי הרבי שליט"א בחזקת 
יום ביומו  וכו', ואליהם מצטרפים מאות רבנים מכל העדות והחוגים מידי  משיח 

מצטרפים רבנים ופוסקים לפסק הדין הנ"ל.

ב

והנה אנו שומעים לפתע "קול ענות" – דברים המענים את נפש שומעם, כי הרבי 
שינה את דעתו חס ושלום. והלכו בזה מדחי אל דחי, בתחילה פרסמו כי אין להורות 
מיהו המשיח, אחר כך כבר חל איסור לדבר על כך – אפילו בתוככי אנ"ש, אחר כך 
יש כבר הוראות להפסיק את הפרסום של "היכונו" וכו', ועתה יש כבר דיבורים על 

משנה ראשונה ומשנה אחרונה ח"ו והכל בשם כ"ק אד"ש.

וכי  ומנבואותיו!!!  מדבריו  בו  חזר  לא  הרבי  הדבר!  שקר  כי  טוענים  אנו 
כרבינו  וטהור  קדוש  אלוקים  איש  האם  טעה?!  שליט"א  שהרבי  הדעת  על  יעלה 
שליט"א פרסם דברים בכל העולם ללא אחריות וללא וודאות מוחלטת בהתגשמות 
נבואותיו?! הלא כל חסיד המאמין בקדושתו ויושרו של מלכנו משיחנו שליט"א 
ברור לו כי דברי הרבי אינם סברות ורעיונות הניתנים לפירכא. דבריו אינם בבחינת 
דרוש וקבל שכר, הוראותיו הם ברורות וחדות – עלינו לפרסם בכל מקום בעולם 
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זמן  שהגיע  מכריז  משיח  בעוה"ז,  נמשכים  כבר  הגאולה  עניני  בדרך,  משיח  כי 
גאולתכם, משיח יתגלה בבית רבינו שבבבל, נשיא הדור הוא משיח שבדור ונביא 
הדור וכו' וכו'. היתכן שהרבי חזר בו מכל הנ"ל? האם טעה בתחזיותיו או שמא 
ומלך  יתכן  כי  אינה תלויה בהפצת המעינות  גם הגאולה  אולי  בנו?!  הוא  מהתל 

המשיח חזר בו ממענהו לבעש"ט "לכשיפוצו מעינותך חוצה"?!

אולי טעה גם הרמב"ם בקובעו את האחכה לו בכל יום שיבוא כעיקר בדת?!

ג

גסות  המצאות  ימציאו  שליט"א  הרבי  בקרבת  הנמצאים  אנשים  כי  יתכן  איך 
ושקריות שכאלו?!

מנין להם העוז והחוצפה לעשות הנבלה הזאת ולפרסם כי הרבי שליט"א חזר בו 
ושינה את דעתו הק'?!

את בשורת הגאולה שמענו מפי קדשו של מלכנו משיחנו שליט"א ועינינו ראו 
את שיחותיו המוגהות ותשובות לאנשים שונים ובשפות שונות. את החזרה מדבריו 
כביכול ושינוי העמדה לא שמענו מפיו הק' אלא נמסרו הדברים בשמו כביכול. זהו 
הההבדל הגדול בין היהדות לנצרות, את התורה קיבלנו מאת ה' במעמד הר סיני 
לעיני כל ישראל – "אתם ראיתם" ולהבדיל האמונות הכוזבות שנמסרו ע"י מספר 

מצומצם של אנשים שסיפרו שהיתה התגלות וכו'.

דברי הרבי שליט"א ששמענו מפיו הק' הם כמעמד הר סיני בקולות וברקים – 
"אתם ראיתם"!!!

דברי ההכחשה נמסרו אלינו בשמו, אך לא שמענו הדברים מפיו הק'.

על  מתקבל  שלא  מכיון 
ח"ו,  בו  חוזר  שהרבי  הדעת 
להגיע  אלא  לנו  נותר  לא 
הדבר!  שקר  כי  למסקנה 
הרבי לא חזר בו ח"ו מדברי 

קדשו!!!

ד

בריא  היה  שהרבי  זמן  כל 
להאמין  יותר  קל  להם  היה 
הוא  נבואותיו,  באמיתות 
את  והנהיג  כמלך  בעוז  צעד 
העם בנחישות ובתקיפות. אך 
הרבי   – הם  טוענים   – עתה 
כבר חולה מאוד ר"ל וזקוקים 
ברפואתו  לראות  כדי  לנס  צילום העמוד הראשון של המכתב
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השלימה וספק אם הוא אכן יתגלה ויגאל את ישראל עמו ושארית נחלתו.

אך טעות גדולה נוחלים קטני אמונה אלו, הרי ביאת המשיח הוא נס גדול לאין 
ערוך מאשר נס רפואתו הקרובה של מלכנו משיחנו שליט"א. כבר יותר מאלף ותשע-

מאות שנה מחכים יהודים לביאת המשיח ועדיין מאמינים ומצפים, ומדוע לא נאמין 
ונבטח בה' כי ברגע זה ממש ישלח רפואה שלימה לרבי שליט"א ומיד יתגלה לעיני 
קטן  נס  היא  הקרובה  רפואתו  הרי  ושלימה?!  אמיתית  גאולה  ויגאלנו  העמים  כל 

לעומת הנס הגדול של ביאת המשיח וירידת בית המקדש השלישי משמים!

ה

לפני  רגע  ממש  ונורא  איום  שטן  מעשה  הוא  הנ"ל  של  באמונתם  החלישות 
הגאולה! הס"מ ניסה להילחם בכל השיטות והאפשרויות, בימי הבעש"ט, אדמו"ר 
הזקן וכו' עד אדמו"ר הריי"צ נ"ע, כשכל זה לא הועיל והגענו תודה לה' בדורנו דור 
יהודאין  משדין  שד  מנוול  באותו  הס"מ  התלבש  הארוכה,  הגלות  לסיום  הגאולה 
מבני ברק ובתלמידיו וכו' וניסה בכל כוחו להחליש את האמונה והביטחון בגאולה 
הממשמשת ובאה ולא הצליח. ואדרבא, פוק חזי מה אומרים ברחוב: כולם מאמינים 
ומצפים כבר לגילוי המשיח בפועל ממש , ויותר ויותר רבנים וגדולי תורה מצטרפים 
לפסק הדין להמלכת מלכנו משיחנו שליט"א כמלך המשיח לעולם ועד, מי בכתב 

ומי בע"פ.

ואתר בארה"ק  די בכל אתר  ישראל  ידועים לפועלים בשטח עם עמך  והדברים 
ובחו"ל.

הגאולה  בשורת  מתקבלת  העולם  באומות  וגם  ישראל  עם  של  ככולו  ברובו 
שארית  בכל  הס"מ  מנסה  זה  ומיוחד  מכריע  ברגע  קץ.  לאין  ובשמחה  בפשטות 
והמלך  למלך,  ביותר  הקרובים  באנשים  ר"ל  מתלבש  והוא  אחרון  נסיון  כוחותיו 
שבוי בידם ר"ל "מלך אסור ברהטים", ומדברים בשמו דברים אשר לא ציוה אותם, 

והבלבול הולך וגדל גידולי גידולין ר"ל... 

ו

יש מאנ"ש שאינם יודעים את נפשם ומסתפקים: היתכן שפלוני ופלוני שעשרות 
שנים משמשים בקודש יעשו כדבר הזה להיות בודים דברים מלבם שלא היו ולא 
נכנס  גדול  כהן  יוחנן  הלא  ואהובים,  יקרים  אחים  להם:  נענה  כך  ועל  נבראו?! 
שמונים שנה לקדה"ק ביום הכפורים ולבסוף נעשה צדוקי ר"ל למרות שראה את כל 

הגילויים הנעלים, לא רק ארבעים שנה אלא שמונים שנה.

הס"מ משתולל ומבלבל, אבל אנו מאמינים בני מאמינים לא נקשיב לדברי השקר 
היוצאים מפי אלו אשר הס"מ ימ"ש נתלבש בפיהם, ונמשיך באמונה חזקה ותקיפה 
לבטוח בדברי הקודש שנמסרו לנו מפי קודשו של מלך המשיח שליט"א. שום דבר 
בעולם לא יחליש את אמונתנו האיתנה ובטחוננו בה' כי הרבי שליט"א יתגלה בקרוב 

ממש במלא עוזו ותפארתו ויוליכנו קוממיות לארצנו ושמחת עולם על ראשנו.

לכל המנסים לבלבל ולזרוע שנאה ומחלוקת מדון ומריבה נזעק בתוקף: הסירו 
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לא  וחיילותיו!  הס"מ  את  מתוככם  גרשו   – השטן  בך  ה'  יגער  הנכר,  אלהי  את 
תחנם! – אל תתנו לו חנייה בקרבכם. זוהי התחנה האחרונה שלו.

לאותה  ואי  בושה  לאותה  ואוי  והדר  בפאר  שליט"א  מלכנו  יתגלה  בקרוב 
איה  החסידישקייט,  היכן  האמונה,  היכן  ישאלכם:  החודר  במבטו  כאשר  כלימה 

ההתקשרות?! רחמנות עליכם, רחמנות גדולה.

ז

עד  מפורשות  הרבי  אמר  אשר  את  גדולה  בשמחה  ולבצע  לעשות  עלינו  עתה 
האירוע  לפני  ובהירות  ברורות  הוראות  למסור  דאג  הרבי  במהרה.  להתגלותו 
המבהיל כדי שנדע היטב מה עלינו לעשות בתקופת הכיסוי וההעלמות המבהילה 

הזאת, והדברים מפורשים בשיחותיו הק' שנאמרו לאחרונה.

אין אנו יודעים למה עשה ה' ככה ומדוע כך היו צריכים להיות פני הדברים, אך 
דבר אחד ברור: הרבי יתגלה תיכף ומיד והשמחה תהי' גדולה עד בלי די, והפעם 
זה הסוף – סוף הגלות, ומיד תבוא הגאולה הניצחית לעד ולעולמי עולמים. דידן 

נצח!!!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!  
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הרה"ח ר' רחמים )רמי( אנטיאן ע"ה: 

 פגיעה בקודש הקודשים 
של עם ישראל

ב"ה. י"ג שבט ה'תשנ"ג.
לכבוד הרב . . שי'

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

המאתיים של ארה"ב.

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

מאות רבות כ"י של בעלי תשובה )כולל אמי ואחי' שיחיו( לחב"ד.

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

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

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

שנטל ממנו לעת-עתה את כושר הדיבור.

לדוגמא:

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

והניתוח הצליח ב"ה.

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

ג( הרב יוסף יצחק שי' גוטניק ממשיך לנהל את עסקיו עפ"י מענה כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א.

ולעצם הענין:
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בעיתונות  מתפרסמים  והדברים  היות 
מספר  אותך  לשאול  לי  הרשה  בשמך, 

שאלות הבהרה:

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

ספיקות באם כדאי לכתוב לכ"ק?

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

תשובותיו בכן ולא?

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

שבעקבות  לכך  מודע  הנך  האם   )4
רבים  אנשים  חושבים  הנ"ל  הפרסומים 

שהרבי שליט"א ר"ל לא שולט בענינים ואינו מודע למתרחש סביבו?

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

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

שליט"א רוצה להישאר(?

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

כך?

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

מדבר?

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

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

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

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

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – ה"י.

בתודה מראש
ובברכת משיח נאו ממש ממש, ממ"ש
רמי אנטיאן

צילום המכתב
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הרה"ח השליח הרב ישראל שי' הלפרין לרבני ועסקני חב"ד:

 מי יודע אם לא לעת
כזאת הגענו למלכות!

ב"ה. יום חמישי ז' טבת ת'הא ש'נת נ'פלאות ג'דולות

לידידי רבני ועסקני חב"ד שליט"א
אשר בארה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

ויודעים כי כ"ק אדמו"ר שליט"א הינו מלך המשיח  אין ספק שכולנו מאמינים 
לעולם ועד. כולנו הקדשנו לו את חיינו, ואין ספק שכולנו מוכנים למסור עצמינו 

ומאודנו למענו!

כולנו מסכימים ויודעים כי "דבר המלך ודתו" נפסק הלכה למעשה בפס"ד הידוע 
לאחרונה  שוב  וחוזק  ועוד.  בעולם  חב"ד  רבני  כל  ע"י  ואילך,  תשנ"ב  ניסן  בי"א 

בהסכמתם בכתב, בספר "יחי המלך המשיח".

והעיקר: הרי כולנו ראינו ושרנו לפני המלך מאז שמחת תורה ובכל יום, בניצוחו 
ככולא  רובא  והרי  ועד"!  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורינו  אדונינו  "יחי  הק' 
דתשובותיו הק' ניתנות כעת ע"י הנהון בראשו הק', ואצל כאו"א ישק דבר בעניניו 
הפרטים עפ"י הנהון זה. ובודאי אפילו קל שבקלים לא יהין להטיל ספק או דופי 
או להתעלם מכך ר"ל, כאשר עינינו אנו רואות ולא זר, אשר המלך מנענע לחיוב 
בראשו, בידו ובכל גופו הק' לעיני עם ועדה שוב ושוב, בענין כי כללי ועיקרי עליו 

מוסר כ"ק כל מעייני רוחו הק' כל השנים.

גם אם ניתן הי' לחלוק על אופני פירסום הענין לציבור הרחב, עד חנוכה תשנ"ג, 
הרי כעת ויכוח זה הינו נחלת העבר! שכן לאחר מסע הפירסום בראש כל-חוצות 
ע"י הטנקים וכו', בכותרת: ברוך הבא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. ורואים 
במוחש כי העם כולו עוסק ומדבר בענין ומקבלו באופן של מוסיף והולך, מוסיף 

ואור... )וגם אם כמה "הסתנוורו" מריבוי האור, הרי התורה על הרוב תדבר(.

הרי כעת יש לפעול יחד בקו-זה שאין ממנו נסיגה. להמשיך בפרסום ביתר שאת 
וביתר עוז, יחד עם מתקפת הסברה רצינית. וכ"ז עד לביאת כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח, לבנית ביהמ"ק השלישי נאו ממש! )גם הסברה כללית בעניני הגאולה 

ללא האזכור האישי, טובה. ותתקבל בעם באופן כנ"ל(.

אך בשום פנים ואופן, לא ניתן לקרר או לצנן את עניין המלך שליט"א, באפיק 
תקשורתי זה או אחר ולהוציא לעם מסר לא אחיד ר"ל. ולא רק שיוצא שכרו בהפסדו 
 כ"א זהו הפסד לא יוכל לתקון! שכן זהו "מתכון" בדוק לאיבוד אימון דעת הקהל, 
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בציבור  )ומתקבל  ח"ו!  עולמית 
דבר  ר"ל,  הענין  עצם  על  כמחלוקת 
שכמובן אינו נכון( וכמובן נגד הפס"ד 
ליובאוויטש  כבוד  חילול  הנ"ל, 
היום- הברורה  מתשובתו  והתעלמות 

יומית של כ"ק בענין כנ"ל והרי לאיש 
מאיתנו לא מגיע להתקרב לגדר ד"יש 
לא,  ובעיקר  ר"ל,  עולמו"...  מאבד 
למען  רבות  כה  הקריבו  אשר  לעילו 

הענין.

מקרב  פנייתי  היקרים,  ידידי  לכן 
ואיני מוציא עצמי חלילה  ולב עמוק, 
להתעלות,  כולנו  נדע  הבה  הכלל.  מן 
ענינים  ושאר  הכבוד  את  להניח 
מסטרא-דקדושה,  שאינם  אישיים 
הצידה. הבה נעבוד יחד למען רבינו 

מלכינו שליט"א.

אל נא נפנה את המרץ להטלת מקלות "מחוכמים" בגלגלים. לעצור בכל מיני 
"פטנטים" את העושים במלאכה ר"ל. באם ח"ו נשקיע את כשרונותינו בהחתמות, 
לא תבא  ר"ל, באם  איש ברעהו"  פנימית בבחי' "חרב  תנופה  ומלחמת  השמצות 

התגייסות מלוכדת של כולנו לקרב האמיתי על לב העם ומעשיו – 

הרי מי יודע אם לא לעת כזאת הגענו למלכות!

ובפרט לאור תשובותיו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א במשך השנים, בדבר הנזק 
לבריאות וכו' בגשמיות כפשוטו, אותו כרך בסיבת העדר אהבת-ישראל במחנה! 
 והרי כעת אנו רואים בעיני בשר ועיניניו דומעות, כיצד סובל מלכנו שליט"א מיסורים 
וכאבים ר"ל עד נאקה בגשמיות ממש! ו"איך נעלה אל אבינו והנער )אהב"י( איננו 

איתנו" ר"ל.

לכן כל עוד גם בענין נוגע בנפש זה, נהי' עושים גופינו עיקר ונפשינו טפלה, לא 
יעזרו פס"ד וכו'. שכן א"א להיות אהבה ואחוה אמיתית ביננו ר"ל. ורק אם יהי' כבודינו 
 וישותינו נבזים ונמאסים בעינינו, רק שמחתנו תהי' שמחת הגאולה וביאת המלך 
המשיח לבדה! הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי הגאולה האמיתית והשלימה ע"י 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.

וכאשר כל בני המלך יחדיו, אזי "ותחי רוח יעקב אביהם" וכן תהי' לנו נא ממש,

ו"יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"!

בברכה ובאהבה
ישראל הלפרין 

צילום המכתב
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א' משלוחי הרבי לאה"ק, במכתבו לאנ"ש בירושלים:

מאות רבנים פסקו שהרבי 
שליט"א בחזקת משיח 

והרבי קיבל זאת
בס"ד, טבת תשנ"ג

שלום וברכה!

שמעתי שהתאספו כמה מחשובי אנ"ש דירושלים, לטקס עצה איך לעצור פעולות 
שונות שנעשו בעבר, ושצריכים לעשות בעתיד, בענין של "ביאת המשיח", שבזה 
ה'  לחילול  גורם  שזה  לא(  אמת   =( ואמתלא  בטענה  המשיח",  "מיהו  גם  נכלל 

והתרחקות יהודים מלימוד החסידות.

במכתבי רציתי להעיר ולהאיר רק כמה נקודות חשובות, ועל השאר נאמר "תן 
לחכם ויחכם עוד":

א. עלינו לדעת שמה שכתוב בשיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א זה אמת וקדוש, וח"ו 
אסור,  ספק  הרהור של  ואפי'  זה,  על  להרהר  ובפרט מאנ"ש  ישראל  שאחר מכלל 
ובמיוחד כשזה יוצא מוגה מכ"ק אד"ש, וכל מילה שנכתב או שנאמר "היא נבואה 

ממש".

)משיח  שבדורנו,  המשיח  מיהו  ברמז  ולא  במפורש  נכתב  שיחות  בהרבה  ולכן 
– מנחם שמו, מי"ד, ממ"ש וכו' וכו'(, ומי שיש לו ספיקות וערעורים בזה, לעיין 

ברמב"ם ובשו"ע מה הדין במי שמכחיש )אפי' בחלק( מתורת משה רבינו.

ובנות  בני  )"אל  ישראל  לכלל  נכס  הם  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  השיחות  ב. 
ישראל בכל מקום שהם", תורה "מנשיא דורנו"(, וידוע איך שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
מעודד ומחזק את אלו העוסקים בהפצת שיחותיו ומאמריו, ולכן ביטויים אלו, הם 

לא נכס "פנימי" ושייך לאנ"ש, הכוונה היא להגיע "לכלל ישראל".

ג. אנחנו יודעים ומאמינים שהדברים שעושים "בבית רבינו שבבבל" זהו הוראה 
בראשו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מעודד  ביום  פעמיים  כולו,  העולם  לכל  והדרכה 
ובידו הקדושים במעמד רבבות ואלפי ישראל לשיר "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
ואנשי מעשה מבורו פארק,  ל-770 חסידים  יום  כל  ועד", מגיעים  המשיח לעולם 
ווילימסבורג, פלעטבוש, מונסי וכו' וכו', לזכות ולראות את זה בעצמם, האם כל 

זה לא נקלט אצלנו כהוראה והדרכה איך עלינו לחיות ולפעול בנושא "משיח"??
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ד. על הטענה שזה הורס להפצת המעיינות והיהדות וכו':

לכ"ק  שיכתבו  ככה  שחושבים  אלו  חסידים,  על  לא  היא  זו  טענה  לכאורה   )1
ובהפצת  החסידות,  מלימוד  יתרחקו  שחסידים  גורם  שהוא  שליט"א  אדמו"ר 
היהדות, בזה שהוא בעצמו כותב בשיחות שלו שהוא משיח, ומעודד את השירה 
הנ"ל, ולכן מבקשים ממנו שיפסיק בזה, ומי עוד ככ"ק אדמו"ר שליט"א שרוצה 

לקרב יהודים ליהדות ולחסידות!! )אולי הוא ישתכנע מאנ"ש דירושלים(.

מחיר  שילמה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  שנות   42 במשך  חב"ד   )2
ופעמים מחיר יקר בעניני הפצת המעיינות והיהדות עבור יסודות והשקפות ועמדות 

החזקות של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בכנסת  נחלשה  אלינו  וההערכה  מזרחי,  נגד  והמלחמה  יהודי  מיהו  כדוגמא: 
ובממשלה ואצל החילוניים, והרפורמים וכו' וכו', איבדנו תקציבים וכו'.

לבחור  כמפלגתית,  ראשונה  פעם  הלכה  שנים שחב"ד   4 לפני  רק  עדים  אנחנו 
באות ג, כמה זה עלה לנו בהפצת המעיינות והיהדות, הפסיקו ונעצרו קשרים בכל 

המשרדים, צבא, בתי ספר וכו'.

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס  ואיך שבזה  היסודות  יסוד  "משיח"  לעניין  כשבא 
בשנים האחרונות ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, להביא את הנושא הזה לכל העולם 
כולו, פתאום קמים ודואגים שזה הורס, ההרס פה הוא הרבה פחות ממיהו יהודי 
ואות ג. חב"ד עושים מה שצריכים לעשות, דברים הנאמרים והנעשים "בבית רבינו 

שבבבל", הם "נר לרגלינו", ואל לנו לעשות חשבונות של הקב"ה.

3( לדאבוננו ולצערנו הוויכוח היום הוא לא אם הרבי משיח או לא, והאם מותר 
הוא  לא,  או  ברבים  זאת  לפרסם 

הרבה מעבר לזה, וחמור מאוד.

מאמינים  אנחנו  האם  השאלה 
דהיינו  עכשיו-הרגע,  בא  שמשיח 
והביטויים  הלשונות  כל  האם 
נמצאים  שאנחנו  הרבי  בשיחות 
"אט  הגלות",  של  האחרון  "ברגע 
מאמינים  האם  משיח",  קומט  אט 
פגע",  ולא  נגע  "לא  שזה  או  בזה 
כי אם היינו מאמינים בזה לא היינו 
מתלוננים שחסיד אחר צוחק ולועג 
שעות!!  לכמה  רק  זה  כך  בין  הרי 
ר"ל  משוכנעים  לא  אנחנו  אלא 
בא  באמת  שמשיח  הרבי  בדברי 
את  לפקוח  צריכים  ורק  עכשיו, 
לא  שיחות  ואלפי  מאות  העיניים, 

צילום העמוד הראשון של המכתב
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הצליח להחדיר בנו את האמונה שמשיח בא הרגע! לדעתי זה הבעי' העיקרי פה 
)ואז גם מיהו המשיח היה ברור, כי מי עוד עכשיו בדורנו ראוי ובחזקת משיח!!(.

לפי  משיח  בחזקת  שהרבי  העולם,  בכל  התפרסם  וזה  פסקו  רבנים  מאות   )4
הרמב"ם, והרבי קיבל זה. ואף אחד לא יצא נגד הפסק גם אנ"ש דירושלים, שהפסק 

מהרס ומרחיק יהודים וכו'.

ולכן מה עלינו לעשות עם הפסק הנ"ל, או להגיד שהרמב"ם טעה, או שרבנים 
טעו )ואז צריכים להתאסף יחד ולחתום פסק חדש, ויש כאלו שנמצאים כבר בעולם 
האמת(. האם קיימת שיטה בחב"ד האומרת שדברי תורה והלכות מלכים ברמב"ם 
חייבים להסתיר ואסור לפרסם את דברי הרמב"ם )כי גם הרמב"ם הוא הרס להפצת 

המעיינות והיהדות(!!

ה. זכינו בשלב גדול בענין "ביאת המשיח" והוא שמותר לנו כבר להגיד מי הוא 
מלך המשיח, דבר שלא נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א עד היום הזה, ודווקא כשכבר 
קיבלנו את האישור יוצאים אנשים מתוכינו... לעומת זה בחוץ ב"ה הציבור מקבל 
ספיקות  עם  אנשים  יש  אצלנו  לצערי  )ורק  קיימת  ולעובדה  מלאה  בהבנה  זה  את 
וערעורים ואין להאריך(, האם רוצים היום ללכת כמה שנים "אחורה" במקום לצעוד 
קדימה, ובין כך הדבר מפורסם בכל העולם, האם הולכים לעשות מעצמינו חוכא 

ואטלולא ובדיחה בעיני הציבור?

ואני שואל מכבודכם אולי תגידו לי מתי מותר להגיד מי הוא המשיח, ביום שהוא 
בא, או חצי שעה-שעה לפני ביאתו?

ו. לפי השיחות של הרבי שליט"א האמונה בביאת המשיח קשורה עם האמונה 
מי הוא המשיח, וכפי שרואים במוחש שאלו המדברים שהרבי משיח קאכען זיך גם 
בענין ביאת המשיח ומחדירים את האמונה בעם בביאת המשיח, ואלו שלא מאמינים 
שהרבי משיח וכו' גם על עצם ביאת המשיח לא מתעסקים, כי אחד קשור עם השני, 
ולכן אדרבא מי שרוצה את הנושא להחדיר את ביאת המשיח חייב להחדיר מי הוא, 

ואז האמונה של בביאת המשיח יהיה על אמת וחזק יותר.

ביאת  נגד  המלחמה  היום  מעניין,  ז. 
המשיח ושהרבי משיח, בא מאנשי "מדור 
מלך  בהחדרת  העוסקים  ואלו  הקודם", 
מלך  הוא  ומי  קיימת  כעובדה  המשיח 
צעירים,   – "שלנו"  הדור  הם  המשיח, 
וזה בולט מה שידענו מאז ומקדם, שלא 
וגאונות...  לומדות  השכלה,  עבודה, 
והתקשרות  חזקה  אמונה  תמימות,  אלא 

אמיתית יעמידו את החסיד על רגליו.

שמעתי ומעניין מחסיד מבוגר, שפעם 
וחסידים  ברמז  מדברים  היו  הרביים 

שיחי'  הרצל  לייבוש  פנחס  הרה"ח 
פרסם לאחמ"כ בעיתון 'כפר חב"ד' 
על  חתימתו  כי  הודעה   )558 )גיליון 
ההצהרה – היתה בטעות ונגד רצונו



61

כהרגלם ניסו ורצו להבין את הדברים ולפרשם בגלוי, היום "ונהפוך הוא", הרבי 
חסידים  כאלה  ויש  ביום(,  פעמיים  שבבבל  רבינו  ובבית  )בשיחות,  בגלוי  מדבר 

שרוצים להסתיר ולהכניס את זה ברמז.

ח. אני מציע לכל מי שיש לו ספיקות וערעורים בהנ"ל שיסע בעצמו ל"בית רבינו 
שבבבל" ויראה את זה בעיניים הגשמיות שלו.

ט. היום שכ"ק אדמו"ר שליט"א לא מתוועד, אין יחידות, תפילות, יום ראשון 
היום,  חוזר משם שההתוועדות  הוא  הרבי  אצל  היום  להיות  מי שזכה  אבל  וכו', 
התפילות והיחידות שכן יש, הוא בענין דבר אחד "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 

המשיח לעולם ועד", זה מה שמקבלים, זה מה שרואים ושומעים.  

שם  "לחילול  שגורמת  שהיא  פעולה  איזה  על  דעתו  את  מביע  שאדם  לפני  י. 
חב"ד", הרס "בהפצת המעינות והיהדות" וכו', עליו לעשות בדיקה יסודית איפה 
הוא עומד, "בהפצת המעיינות והיהדות" "וכבוד חב"ד", ואת זה אני משאיר לכל 

אחד ואחד שיעשה "חשבון צדק".

יא. ידועה דעתו הק' של שכ"ק אדמו"ר שליט"א שבענייני בריאות להתייעץ עם 
רופא, בענייני ביטחון עם אנשי צבא.

בענין משיח וכל הפעולות בנושא זה, ידועים בארץ המומחים הגדולים שהתעסקו 
במרץ רב במשך שנים רבות, וכתבו וכו' וכו', להם זכות קדימה להביע דעה בנושא, 

ויודעים אם זה מקרב או מרחק, ודנין אנשים שלא בפניהם.

יב. על הטענה שצריכים לפעול "באופן המתקבל", עלינו לדעת שאין פירושו 
"שב ואל תעשה – אל תעשה כלום, אלא "תעשה" ותמצא את המילים הנכונות 
שזה יהיה "באופן המתקבל", ואלו שעשו ראו שזה מתקבל וב"ה אנשים מתקרבים 

וכו' וכו'.

וחיזוק  עידוד  לקבל  רק  שנזכה  שלא  אצלנו,  שינוי  שיהיה  מקווה  אני  לסיום 
מה"צעירים" אלא דווקא בזמן קשה כהיום צריכים גם לשמוע דברי חיזוק ועידוד 
מזקני העדה, ודוקא כשנחזק את אמונתינו בביאת המשיח ומי הוא המשיח נוכל 
ונזכה לביאת מלך המשיח כ"ק  להתחזק ולהתגבר על כל הקשיים שישנם היום, 

אדמו"ר שליט"א בקרוב ממ"ש.
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הרה"ח הרב שלום דובער הלוי שי' וולפא, לר' דוד שי' נחשון:

כשהקהל רואה שמאמינים במה 
שאומרים, אזי הדברים מתקבלים

בס"ד, מוצאי זאת חנוכה תהא שנת נפלאות גדולות
כבוד ידיד נפשי

הרה"ח מסור ונתון לעניני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ר' דוד שי' נחשון

שלום וברכה,

נסעתי היום במיוחד לירושלים בכדי לנסות לתהות על קנקנם של אלו המרננים 
ומדברים סרה נגדך אודות המבצע הנפלא שעשית בחנוכה.

אני חייב לומר לך שהתחרטתי על נסיעה זו. פשוט לא האמנתי שרבנים ומשפיעים 
מאנ"ש שי' מדברים בסגנון כזה. השתכנעתי באופן מוחלט וברור, שכל אלו שהעזו 
ונגד השלטים, הם מנגדים גם על ההכרזה של "יחי  לצאת במכתב נגד התהלוכה 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

כבר אינני מדבר על אלו שאומרים שהשיחות המוגהות אינן משקפות את דברי 
המקושרים  אלו  אבל  עסקינן,  לא  ובכופרים  דבשופטני  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק 
ולומדים דא"ח ויודעים שכל השיחות וההוראות שהיו ושנדפסו הם דברי אלוקים 
לומר  שמעיזים,  עד  הספקנות,  רוח  בהם  פשטה  שר"ל  יש  מהם  גם  הרי  חיים, 
ועוד מוסיפים  יהודים מחסידות,  זה מרחיק  שכשמראים את הווידאו דיחי אדוננו 
ש"יש להם קושיא" על... רחמנא ליצלן, מדוע שהוא מעודד השירה הזאת... ויש 
ר"ל המוסיפים שכנראה אינו יודע מה ששרים כי לא שומע טוב. ומדובר ביהודים 
על  חוזר  שאני  על  הקב"ה  לי  )ויסלח  בליובאוויטש!  ורבנים  ישיבות  ראשי  שהם 

דברים אלו שכל כוונתי היא רק להוקיע זאת(.

ורחמנא ליצלן שהם עלולים להביא בדיבוריהם וקיטרוגיהם שתהיה הפסקה בכל 
והעיקר שלא  היל"ת,  יתעכב  רעכט שהענין  איז  זיי  ביי  און  יחי המלך,  הענין של 

יתביישו משכינהם הירושלמים אשר צוחקים מזה.

ליובאוויטש,  איינגירעדט שהם מייצגים את  זיך  הרבנים החשובים האלו האבן 
יכולים  לא  "הם  כדבריהם  אז  ליובאוויטש  נגד  טענה  למישהו  יש  כאשר  ובמילא 
לצאת לרחוב בירושלים מרוב בושה". אבל הם אינם יודעים שכל הקטרוגים שיש 
ברחוב נובעים מה"אל זר אשר בקרבם", כי כאשר השכן שלהם שואל אותם אודות 
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שהם  רואה  והשכן  אדוננו  דיחי  הענין 
מגמגמים ומתביישים במעשיו של כ"ק 
הרי  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר 
מהספק הקטן אצלם מביא לכך שחרפו 

עקבות משיחך אצל האחרים.

יצטרכו  לא  שהם  בכדי  והעיצה 
לפני  שיצהירו  פשוטה,  היא  להבייש 
את  מייצגים  אינם  שהם  השואלים 
לתקופה  שייכים  הם  כי  ליובאוויטש, 
שלפני פטרבורג. אבל מאז שעם ישראל 
כאלו  מוזרים  דיבורים  לשמוע  התחיל 
וש"770  המשיח",  הוא  הדור  ש"נשיא 
כבר  וש"גמרו  משיח",  בית  בגימטריא 
כבר  וש"יש  הבירורים",  עבודת  כל  את 
עתה בעבודת השליחות הוא רק לקבל פני משיח צדקנו", וש"על ידי הקיראה יחי 
המל ך בזריזות הכי גדולה פועלים שהקב"ה יביא מיד את הגאולה השלימה", הרי 
מאז שהתחילו דיבורים מוזרים אלו לנטר בחלל העולם יש להם קושיות ולכן הם 
הפסיקו לייצג את ליובאוויטש. וכאשר ישמעו השכנים שלהם שהם לא מייצגים את 

ליובאוויטש במילא כבר לא ישאלו אצלם ולא יהיו להם בושות.

המציאות בשטח מראה בעליל את אמיתות דברי חז"ל ש"דברים היוצאים מן 
הלב נכנסים אל הלב". כאשר הקהל רואה שאומרים לו דברים ברורים, ושמאמינים 
ופועלים פעולתם.  נכנסים אל הלב  במה שאומרים בלי שום ספקות, אז הדברים 

משא"כ כאשר היינו בעינינו כחגבים הרי בודאי שכן היינו בעינהם.

המלך  יחי  הקריאה  עם  ראשונה  שיצא  זה  היית  אתה  שי',  דוד  ר'  היקר  ידידי 
במעמד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. גם אז היו קטרוגים והיום זה נהפך 
לנחלת כל עדת המקושרים בליובאוויטש, ו"אנשי הדור מוסיפים חיות לנשיא הדור 

ע"י הקריאה יחי המלך" וכפי שרואים במוחש.

אתה הוא הראשון שיצא בקריאה "ברוך הבא מלך המשיח" ובלי ספק בקרוב 
ממש גם זה יהפך לנחלת הכלל.

ש"משיח  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  דברי  את  בפשטות  שמקבל  מי 
נמצא כבר בהתגלות ומה שנשאר הוא רק לקבל פניו", הרי אף אם לו בעצמו אין 
רשאי  הוא  אין  עכ"פ  הרי  ברוך הבא,  לצאת עם שלטים של  והתוקף  את האומץ 

בשום אופן לעכב או לקרר את זה שעושה כן.

 מי שפוסק בתור רב בישראל שהעולם עדיין אינו מוכן לשלטים האלו, הרי זה 
כמי שפוסק שדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א הנ"ל שמשיח הוא בהתגלות ושנשאר רק 

לקבל את פניו, אינם נכונים עדיין בגדרי העולם רחמנא ליצלן. 

צילום העמוד הראשון של המכתב
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והראיה הגדולה ביותר שהצדק עמך ולא עם המקטרגים, היא מכך שהעסקנים 
ש"ליובאוויטש  ובעיתונות  בטלוויזיה  ברדיו  הכריזו  שלך  המבצע  נגד  העומדים 
אינו  נגדך  כתבו  מהרבנים  אחד  ואף  משיח",  הוא  שהרבי  טוענת  אינה  הרישמית 
פוצה פה ומצפצף כנגד העסקנים ש"רבם דקרו" היפך הענין דיחי המלך, והיפך פסק 

דין רבני חב"ד בעולם כולו.

ר' דוד שי'

שלשה  או  שנים  אחד,  שצריך  תנש"א  ניסן  בכ"ח  אמר  שליט"א  המשיח  מלך 
שיתעקשו להביא את הגאולה בפועל ממש. בלי ספק ראה בעיני קודשו שיצטרכו 
דתיקון  בכלים  דתוהו  אורות  של  העבודה  את  אויסצופירן  בכדי  עקשנות  הרבה 
שנצטוינו עליה. חזק ואמץ בעד אלוקינו ובעד משיחנו, וקיים בשמחה את הציווי 
שעד  שכשם  נאמנה  מבטיחך  אני  המלעיגים".  מפני  יבוש  "ואל  בשו"ע:  הראשון 
הם  גם  אי"ה  יקפצו  כך  "יחי המלך",  הסוחפת של  הקריאה  נגררו אחרי  הם  עתה 
במוקדם או במאוחר על העגלה הנוסעת והמגיעה ליעדה בקרוב. ואנחנו בשם ה' 

אלוקינו נכריז: "ברוך הבא משיח צדקנו"!   

בידידות וברכת הצלחה רבה
שלום דובער הלוי וולפא

הרה"ח הרב מרדכי שמואל שי' אשכנזי, לר' דוד שי' נחשון:

הטנקים הביאו לתעמולה חיובית 
אודות התגלות אד"ש כמלך המשיח 
אה"ק  חב"ד,  כפר  הרבנות,  לשכת  ב"ה, 

תובב"א

יום ב' ט' בחודש טבת שנת תשנ"ב

מע"כ ידידי הרה"ח עוסק בצ"צ רב פעלים 
בעל מרץ הכי גדול הר"ד שי' נחשון

לבבי  רחשי  הכתב  על  להעלות  ברצוני 
משיח  פני  לקבלת  הטנקים  לשיירת  בקשר 
בכפר  בהיותה  השיירה  אל  נתלויתי  צדקנו. 
מעצם  דמעות  כדי  עד  ונתרגשתי  חב"ד 
ברוך  של  המסר  ע"י  וכו'  ומביצועו  הרעיון 
משאר  ששמעתי  ומהתגובות  וכו'  הבא 
לתעמולה  הביא  הדבר  בארצה"ק  מקומות  צילום המכתב
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חיובית אודות הכנת והתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א, מלך המשיח. 

אשר  עד  זמן  לוקח  אשר  חדש  רעיון  כל  על  כמו  המקטרגים  ישנם  אשר  מובן 
מעכלים אותו וכפי ששאלתי באסיפת הרבנים האם יש מי שהוא אשר הסכים בלב 
ופרסומו  משיח  חזקת  של  הרבנים  לפס"ד  ואח"כ  המשיח  לביאת  להיכונו  ונפש 
וכו' במעמד  יחי אדוננו  והעולה על כולנה השאגה האדירה של  בכלי התקשורת 
כ"ק אד"ש אשר הולכת ומתפרסמת, רק כיון שהגיע לברוך הבא פירש והפך למנגד, 

אלא מי שמנגד לזה מנגד לכל הקו בגלוי או בסתר וד"ל.

בברכת חזק ואמץ ובהקדמת השו"ע ואל יבוש מהמלעיגים וכו'

וע"ז באעה"ח יום הנ"ל
מרדכי אשכנזי 

תלמידי התמימים, חיילי בית דוד, ב-770 בית משיח:

כשרצונו הק' היה שיהיה 
'סאטאלייט' - כן היה בפועל!

ב"ה. יום ה' כ"ז שבט ה'תשנ"ג.

מחאה והבהרה

הננו באים במחאה נמרצת נגד חברים אחדים מועד אגו"ח, שכבר משך זמן שהם 
לוחמים בשאט נפש ובמצח נחושה נגד הוראות מפורשות של כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שיחי' לעולם ועד, מצב מבהיל מחריד ומזעזע שלא הי' לעולמים בתחום 

ליובאוויטש מאז הווסדה.

כללות מלחמה זו בלטה כבר בגלוי מעת כינוס השלוחים דשנת ה'תשנ"ב שאז 
הי' שיחת הק' הידועה שנסתיימה עבודת השליחות וכל השליחות עתה היא לקבל 
פני משיח בפועל ממש וכו', ומיד לאחרי שיחה זו החליטו הנ"ל – לאסור לחלוטין 
על משרד השלוחים לפעול בעניני משיח! )עד אז המשרד פעל בכמה עניני משיח, 
כמו ה"משיח קאנטעסט" וכיו"ב(. ומבהיל שכן הי' בפועל שמעת כינוס השלוחים 
דאשתקד – עד לערך עשרה חדשים – משרד השלוחים לא הוציא שום דבר שיש 
לחצים  עליהם  שהי'  לאחר  דאשתקד,  הקיץ  באמצע  ורק  המשיח!  לענין  זכר  לו 
אדירים, הם התירו למשרד לפעול בענין המשיח, אבל הם משגיחים שהפעולות 
ייעשו רק בעצלתיים ובקרירות, ורק במדה שתוכל להשתיק את המרעישים, ועד 
היום הזה אין המשרד פועל בעניני משיח – מיטן גאנצן שטורעם – כפי הדרישה, 

האפשריות והיוזמה שמשרד זה מראה בענינים אחרים כידוע ליודעים.

והננו לפרט בזה דוגמאות  וכו',  לאחרי המאורע דכ"ז אדר, נתחזקה מלחמתם 
רק מלאחרונה:
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א( ידוע לכל שלמודעות של הר"י שיחי' שפרינגער היתה הסכמה מפורשת של 
כך  על  שהעיד  כפי  השפות,  שבג'  למודעות  פעמים  ג'  הי'  )זה  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
בכתב הריל"ג שי'(, ואעפ"כ הם עשו כל המאמצים למנוע את פרסום מודעה זו, ועד 
היום הזה נמנע עתון ידוע להדפיס את המודעה מצד הפניה והסטייטמנס של אגו"ח.

הם פרסמו סטייטמנט )וכפי דבריהם הי' הסכמה לכך מכ"ק אד"ש מה"מ( שלאף 
של  הרשמית  כהעמדה  שיתפרש  באופן  לפרסם  או  דברים  לומר  רשות  אין  אחד 
ליובאוויטש מבלי רשות מאגו"ח, ושלחו את זה לעיתונים כדי למנוע את הדפסת 
המודעה של שפרינגער )ובמקומות שהודפסה כבר – כדי להחליש את הרושם וכו'(, 
והבעה"ב  הנשיא  הוא  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  העיקרים  כל  מעיקר  לגמרי  והתעלמו 
הבלעדי של ליובאוויטש והוא הנשיא והבעה"ב הבלעדי של אגו"ח, והוא בעצמו 

נתן את הסכמתו וברכתו למודעות הנ"ל! ומי יבא אחר המלך?! 

ולא היתה כזאת לעולמים, שלאחרי שיש הסכמה וברכה של כ"ק אד"ש מה"מ 
צריכים עוד ר"ל את הסכמתם של החברים הידועים מועד אגו"ח!! ואם לאו הם 

יוצאים במלחמה גלויה נגד!!!

ז. שי' גורארי' הם "טוענים" שהקשר של הסטייטמענס  )במכתבם להרה"ח ש. 
עם עניני משיח לא נעשה על ידם, אלא ע"י העתון ג'ואיש פרעס. אבל השקר שבזה 
כל כך בולט, כל ילד יודע ומבין שהסטייטמענט שלהם פורסם כהמשך להמודעות 
של שפרינגער! ואדרבא, אם לא זאת היתה כוונתם, שיודיעו כעת ויפרסמו הכחשה 
נגד הג'ואיש פרעס, ויכריזו בשם אגו"ח שהמודעות של שפרינגער נתאשרו ע"י כ"ק 

נשיא אגו"ח ולכן הם מאושרים!(.

ההכרזה  על  וברכה  הסכמה  הי'  טבת  כ"ט  ביום  שכבר  לכל,  ומפורסם  ידוע  ב( 
העולמית "יחי אדמו"ר מלך המשיח לע"ו" דיו"ד שבט, ואח"כ ביום ו' שבט הי' 
כל  את  עשו  הם  ואעפ"כ  מיד.  פורסם  זה  וגם  ה"סאטאלייט"  על  וברכה  הסכמה 
המאמצים וכל התחבולות למנוע את זה. וישנם עדויות של כמה שלוחים ועסקנים 
עד  בסאטאלייט.  מלהשתתף  אותם  למנוע  בהשתדלות  אליהם  שטלפנו  בעולם 
לעדות של מארגני הכינוס ב-770, שהגוי מנהל הקאמפאני ששידרה לסאטאלייט 
שח לפניהם לפי תומו שבערב יו"ד שבט לאחה"צ הוא קבל טלפון מאדם מסויים 
שאמר לו שהוא מאגו"ח הבעה"ב של הבנין 770, ומזהירו שלא יכנס עם המכשירים 
לתוך הבנין, ובאם לאו הוא יגיש נגדו תלונה לבית המשפט. )זהו בנוסף לאזהרה זו 

ע"י "עושה דברם" הידוע, שהזהיר את הפועלים על אתר, כמפורסם(.

היפך  לעשות   770 על  הבעלות  אגו"ח  ועד  חברי  לאיזה  נתן  מי  שמים!  שומו 
כ"ק  הוא   770 על  היחיד  הבעל-הבית  אגו"ח?!  נשיא  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  הוראת 
הם  ובאים  "סאטאלייט"  שיהי'  מסכים  וכשהוא  שיל"ו,  המשיח  מלך  אדמו"ר 
ואומרים שהם הבעלי-בתים ואין הם נותנים רשות – זוהי מרידה במלכות ר"ל בתוך 

ארמון המלך!!!

ומה שהכי מבהיל הוא דאף שהם אנשים יחידים, אחד או שתים, הנה מעשה שטן 
הצליח להרעיל את האויר ולבלבל את המוחות, וע"י כל מיני תחבולות וערמומיות 
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הם קבלו תמיכה ממספר שלוחים ליפות את כחם "להנהיג את ליובאוויטש" ר"ל, 
משה  "האיש  של  המפורשות  להוראות  מהנשמעים  ליובאוויטש"  את  ו"להציל 
לא ידענו מה הי' לו", הוראות כאלו – שלפי דעתם – הם מסכנים את כל "עתיד 

ליובאוויטש".

ולחרפתנו  ומזעזעים, אבל לדאבוננו  כגידים, מבהילים  דברים הנ"ל הם קשים 
הכי גדולה, זוהי המציאות הכי מרה, וכמה שקשה לאומרם ולכותבם, הרי השתיקה 
מזה והעדר פירוט המציאות בכל חריפותו – רק יגרום ר"ל להתדרדרות המצב יותר 

ויותר היל"ת.

ל"אסיפת  בקשר  אנ"ש  רבני  כמה  על  ולהערים  להטעות  נטויה  ידם  עוד  והנה 
רבנים דחופה", בהשתדלות ובכוונה תחילה לשתפם במלחמתם הנ"ל ר"ל היל"ת, 
וכידוע שהאיש הנ"ל שטלפן לגוי בנוגע לסאטאלייס, עומד עתה מאחורי כל הענין. 
אבל היות ועל האסיפה ישנה ברכה מכ"ק אד"ש מה"מ, הרי בטוחנו אז דער רבי 
שליט"א וועט אויספירן, והאסיפה תתנהל רק כפי רצונו הק', ויקויים בזה "ויהפוך 

ה' ... לברכה כי אהבך ה' אלקיך".

הקושיא והצער הכי גדול היא מהנהגת שאר חברי ועד אגו"ח הידועים לחסידים 
ומקושרים, הנה אף שכל המעשי תעתועים נעשים בשמם ועל אחריותם, )הנה אף 
שמקצתם אומרים בע"פ שזה לא אשמתם(, עכ"ז אף אחד מהם – פרט להרה"ח 
גלוי',  במחאה  יצא  ולא  בנסיון  עמד  לא  ע"ע   – גורארי'  שי'  זלמן  שניאור  הרב 

ושתיקתם מתפרשת ע"י כו"כ כהודאה, ר"ל!

ג( כפי "דעת" הלוחמים הנ"ל השירה ב-770 "יחי כו'", והעידוד שבזה ע"י כ"ק 
וכדי  אד"ש מה"מ אינה מתאימה לישוב העולם ומרחיקה אנשים מליובאוויטש. 
"להציל את כבוד ליובאוויטש" באו בהכרזות הידועות שנתפרסמו בג'ואיש וויק, 
שבעבר כשהחסידים שרו את הניגון "יחי" אז הרבי מחה על זה בחריפות, והמצב 
דעתה א"א לדעת וכו', עם כל אריכות "ההסבר" שהודפס שם שגרם לפגיעה הכי 
חמורה בכבוד בבת עינינו, ורחקה אלפים ורבבות מבית חיינו, והנזק שנגרם עי"ז 

הוא במדה כזאת שאף אחד ממנגדנו לא הצליח לפעול במשך כל השנים.

 .w.l.c.c-ולאחרי כל המחאות וכו' הרי בהודעת השידור שלו דיום ט"ז שבט ב
לא חזר מאומה מדבריו, ואדרבא, חזר ואמר, וזה לשונו: "לשירה בנוכחות הרבי 
אין לאף אחד את הזכות לומר שהרבי עצמו שינה את דעתו בנושא שהוא התנגד 

אליו בפומבי בצורה ברורה ומודגשת – עד לזמן שהרבי יאמר זאת בעצמו".

חוזר  הוא  והחרפות שהודפסו בעבר,  כל הבושות  ושוב, שומו שמים! לאחרי 
ואומר שוב – ומדגיש שזה נאמר בתור "דובר ליובאוויטש" – שכל התנועות של 
במשך  ביומו  יום  מידי   – הק'  גופו  ע"י  כוחו  בכל  שנעשו  מה"מ  שליט"א  הרבי 
ארבעה חדשים – לעידוד השירה, אינה מלמדת אותנו שום דבר! ו"לאף אחד אין 
הזכות לומר שהרבי שינה את דעתו", וה"עמדה הרשמית" של ליובאוויטש נשארה 
כקודם שהרבי הוא נגד השירה! במילים אחרות, כפי ההכרזה של "דובר חב"ד", 
בכלל  אין  ומיד ממש(  תיכף  הרפואה  את  ית'  ה'  ישלח  )ובטח  דעתה  הנה במצב 
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לכ"ק אד"ש מה"מ ה"זכות" והאפשרות להביע את עצמו – עכ"פ לא בענינים שהיו 
גם כשכ"ק אד"ש מה"מ מעודד את השירה בכל כחו,  זה  ולפי  רצונו!  נגד  בעבר 
הרי באמת הי' אסור לנו לשיר, היות וכפי "העמדה הרשמית" של ליובאוויטש – 
הנקבעת כעת ר"ל היל"ת ע"י – אלו המדברים בשם – ועד אגו"ח – זהו עדיין נגד 

רצונו של הרבי!!!

"הם" מדברים לאחרונה על ענין של "אהבת ישראל" וכו', וידוע המשל בזה על 
אחד או שנים שחפרו בור בספינה, הנה כששאר הנוסעים בקשו בתוקף לעצור אותם 

– הם צעקו "איפה אהבת ישראל"...

מצד אהבת ישראל על כולנו יחד להתפלל מעומק לבבנו לה' ית' שאחינו עצמנו 
ובשרנו שזכו להיות מקושרים וקרובים וכו', שתיכף ומיד יזכו שיערה עליהם ה' רוח 
כאיש  יחד  וכולנו  ויחזרו מטעותם,  ממרום 
אחד ובלב אחד נקבל את פני משיח בפועל 

ממש.

ככולם  שרובם  היא  המציאות  ולסיום, 
ממש של אנ"ש והמקורבים וכל קהל ישראל 
מאמינים בה' ובמשה עבדו, ואין להם שום 
להבע"ב  הדבר  ולהסביר  לפרסם  בעיה 
 – ומדינתם  עירם  אנשי  ולכל  והמקורבים 
היות והם בעצמם מאמינים בזה וכו'. ורואים 
אנו במוחש שרצונו של מלך המשיח הולך 
וכשרצונו  העולם,  בכל  ומתקבל  ומתקיים 
בפועל!  הי'  כן  סאטאלייט,  שיהי'  הי'  הק' 
והי' בזה הצלחה אלקית באופן של נפלאות 
גדולות ומליונים ראו בטלוויזיה ביום יו"ד 
שבט את ההכרזה והשירה והעידוד של המלך בעצמו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 

המשיח לעולם ועד".

של  מציאותו  התגלות  היא  המלך"  "יחי  ההכרזה  ק',  בהשיחות  המבואר  וכפי 
ניסן תשמ"ח(, הנה  )ב'  ומוסיפה חיים בחיי המלך  משיח )ש"פ תולדות תשנ"ב(, 
זכינו וראינו במוחש שב"ה תיכף ומיד לאחרי ההתגלות הגדולה דההכרזה העולמית 
דיו"ד שבט הוטב מצב בריאותו של אבינו רועינו מלך המשיח. ולכן עלינו להמשיך 
בכיו"ב בכמות ובאיכות, ובטוחים אנו שבזכות עצם ההחלטה בזה נזכה תיכף ומיד 
ממש – נאו! לראות את המלך ביפיו בשלימות הבריאות ונשמע מפיו את ה"תורה 

חדשה מאיתי תצא", בבנין בית המקדש וגאולת ישראל ושמחת עולם על ראשינו.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

חיילי בית דוד – 770
על מכתב זה חתמו למעלה מ-150 תמימים - תלמידי 'קבוצה תשנ"ב-ג )חלק מהחתימות ניתן 
לראות בצילום המצו"ב( 

צילום חלק מהמכתב עם חלק מהחתימות
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ר' מענדל באסיפת הרבנים ערב ה'סאטעלייט':

וואס האט איר מוירא? 
טאמער נישט?... 

מה שהתרחש מאחורי הקלעים באסיפת הרבנים שאורגנה על ידי כמה עסקנים 

שניסו לחבל בהצלחת ה'סאטעלייט' • המשפיע החסיד ר' מענדל פוטרפס הוזעק 

הסיפור   • לאסיפה...  קץ  ושם  המעשה  על  וזעק  מחה  חריפות  ובמילים  למקום, 

אלתר  הרה"ח  מפי   - ראשון'  מ'כלי  אישית  בעדות  לראשונה,  כאן  נחשף  המלא 

בצלאל קופצ'יק, שליח הרבי מלך המשיח שליט"א לפונה שבהודו 

בימים בהם התכוננו אנ"ש חסידי חב"ד בארץ הקודש ליום הגדול והקדוש יו"ד 
שבט ה'תשנ"ג, ונערכו לקראת מעמד ה'סטאלייט' העולמי של הכרזת 'יחי אדוננו', 
ניסו  שקיבל את אישורו וברכתו של הרבי שליט"א. לצערנו, באותה העת ממש, 
כמה עסקנים בארה"ב ובאה"ק לחבל במעמד זה ולהפריע לאירוע קבלת המלכות 

העולמי. 

עסקנים אלו הפעילו לחצים גדולים על כמה מרבני חב"ד, וניסו לגייס גם אותם 
ולגרוע  חשיפתו  את  להמעיט  לפחות  או  המעמד,  תכנית  את  ולסכל  למלחמה 
בהצלחתו. השידור בארץ הקודש תוכנן להתקיים באולם הממוקם בשטח מכללת 
מסויימים  רבנים  האירוע, התבטאו  לפני  ימים  כמה  ב'.  בכפר חב"ד  רבקה'  'בית 
לשלילת העניין – אבל מנהל המקום, הרה"ח שמואל חפר, הגיב באומרו כי הרבי 
מינה אותו לאחראי על כפר חב"ד ב' – והוא מחליט שהשידור יתקיים כמתוכנן! 

בארץ  חב"ד  רבני  'ועד  חברי  את  העסקנים  אחד  כינס  המעמד,  לפני  קצר  זמן 
הסאטעלייט  של  קיומו  את  לאסור  הייתה  שמטרתה  דחופה,  לאסיפה  הקודש' 
)ביניהם: הרב  נוספים  זו הגיעה לאוזניהם של רבנים חב"דיים  ופרסומו. שמועה 
יוסף יצחק ווילשאנסקי והרב ישראל הלפרין(, שעקב אי היותם חברים ב'ועד' לא 

נקראו לאסיפה, אבל למרות זאת הגיעו הם גם למקום... 

קיום  בעד  נחרצת  דעה  שהביע  חנזין  דוד  הרה"ח  חב"ד  רבני  זקן  לטוב,  זכור 
השידור, וביקש כי יתנו את זכות הדיבור לרב ישראל הלפרין. הרב הלפרין נשא 
דברים חוצבי להבות על תוקף האמונה ברבי מלך המשיח וחשיבות פרסום נבואתו 
וקבלת מלכותו לעולם כולו. למקום הגיע גם כמה עסקנים נוספים שלא הוזמנו... 

הרבנים  את  ולשכנע  ללחוץ  המתנגדים  העסקנים  המשיכו  הזמן,  כל  במשך 
הרבי  שליח  העלה  מסויים  בשלב  השידור.  בתכנית  לפגוע  מחיר  בכל  ולנסות 
ר'  החסיד  המשפיע  את  להביא  הרעיון  את  ליפש  יצחק  הרה"ח  לצפת,  שליט"א 
מענדל פוטרפס, שיעמוד בפרץ ולא ייתן לעסקנים לבצע את זממם... הוא ביקש 
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קופצ'יק  בצלאל  הרה"ח  מענדל,  ר'  של  מתלמידו 
שידאג להביאו לאסיפה במהירות האפשרית. 

ר'  של  לביתו  "נסעתי  בצלאל:  ר'  מספר  וכך 
ממנו  וביקשתי  העניין  כל  על  לו  סיפרתי  מענדל, 
בעקשנות  סירב  הוא  אבל  למקום,  אליי  להתלוות 
הוא  כאלו,  אנשים  עם  ולדבר  לאסיפה  להיכנס 
לא  הוא  אנשים  אותם  עם  כי  בחריפות  אז  התבטא 

מוכן אפילו לשהות בחדר אחד.. 

אחרי שכל ניסיונות השכנוע לא הועילו, החלטנו 
- הרה"ח  ר' מענדל  להביא את ה'עשה לך רב' של 

וועלועל קסלמן מביתו. ר' וועלועל הגיע ומיד הבין את נחיצות העניין וביקש מר' 
מענדל ללכת לאסיפה... ר' מענדל שאל אותו "דו הייסט?" ]אתה מצווה עליי?[ ור' 

וועלועל השיב לו בחיוב. ר' מענדל לבש את מעילו והתלווה אלינו לאסיפה. 

כשהגענו למקום, ראינו מחוץ לחדר את א' העסקנים שפעל נגד השידור, כשהוא 
מדבר בפלאפון )שהיה אז דבר נדיר ויקר מאד( ומסכם פרטים עם ידידו בניו יורק, 
כיצד לבצע את זממם: "אוקיי, אז אתה תבטל את זה משם ב-770, ואני יבטל את זה 

מכאן בארץ..." לחש העסקן לפומית. 

משראה אותו עסקן את ר' מענדל נכנס – הוא הבין כבר כי תכניותיו נגוזו, אבל 
העמיד פנים כאילו כלום ו'קיבל' אותו בברכת 'שלום עליכם'. ר' מענדל נכנס פנימה, 
תוך שהוא מפטיר שאלה לעבר א' הרבנים שעמדו שם "אתה רב חסידי? מתי פעם 

אחרונה למדת מאמר חסידות?..." 

עם כניסתו, פנה אליו א' הרבנים ואמר "אווו, הנה ר' מענדל הגיע, הוא יכריע מה 
צריך לעשות..." בתגובה פנה אליו ר' מענדל והשיב כי לכאורה, איזו שאלה יכולה 
להיות? הרי הרבי כבר אמר "כלל" שצריך לשמוע למפגלה החרדית ביותר... הרב 
"ניין!  לו  ר' מענדל כעס ואמר  לו "כן, הבעיה היא שכאן כולם חרדים..."  השיב 
שאולי  מפחדים?  הם  ממה  ]לא!  נישט?.."  טאמער  אז  מוירא?  איר  האט  וואס 

לא?...[ כלומר, שיש לכם חשש שמא בסוף ח"ו הרבי לא יהיה מלך המשיח... 

"איר זיינט ערגער פון די ברלינצ'יקעס..." ]הרי הם יותר גרועים מה'ברלינצ'יקעס' 
)-כינוי לאנשי תנועת ההשכלה..([ ור' מענדל המשיך ואמר לנוכחים "קליינע רבנים 
שרייבען  גרעסערע  און  פלפולים,  שרייבען  רבנים  גרעסער  חיבורים,  שרייבען 
ספרים" ]רבנים קטנים כותבים 'חיבורים', רבנים גדולים כותבים פלפולים, גדולים 
וחוששים שמא  הזה  לשידור  ומתנגדים  אלו שכופרים  אבל  ספרים[  כותבים  מהם 

דברי הרבי לא יתקיימו רח"ל, "הרי צריך לשרוף את הספרים שלהם.." 

ואחרי  רחום'  'והוא  הרבנים התחיל  על האסיפה. אחד  הקץ  הקיץ  אלו  ברגעים 
תפילת מעריב, התפזרו המשתתפים לבתיהם...
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