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יו"ד־י"א שבט - ראש השנה להתקשרות 

ועד חיילי בית דוד - 770, בית משיח
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גשמיות של עוה"ז - לא מספיק 

להם, הם צריכים את החומריות של 

עוה"ז!.. 

לזכות
 הוד כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

מלך המשיח שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר





פתח דבר
 אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,

שלום וברכה

בעומדנו בסמיכות ליום הגדול והקדוש יו"ד־י"א שבט - ששים ושש שנה לנשיאות כ"ק 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 

הננו להוציא לאור קובץ חגיגי ומוגדל "ומלכותו בכל משלה", אשר כשמו כן תוכנו, 

בהיותו מקבץ את מאמצי התקשרותם של החסידים בכל רחבי תבל לכ"ק אד"ש מה"מ. הן 

בתחילת נשיאותו, עת העתירו החסידים - בכל מקומות מושבם ברחבי העולם - ממעמקי 

בשנת  והן  האומה,  הנהגת  עול  את  עצמו  על  לקבל  שיאות  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  נפשם 

תשנ"ו עת נערך מעמד 'סאטעלייט' עולמי בו התאחדו כלל אנ"ש בכל רחבי תבל בקבלת 

מלכותו כמלך המשיח.

בקובץ שלפנינו:

• "אידן גייט ארויס פון גלות"! - שיחת כ"ק אד"ש מה"מ משבת פרשת בשלח תשמ"ו, 

בה מעורר הרבי שתכלית כל העבודה היא סיום הגלות, וממילא דבר זה צריך להתקיים 

בזריזות הכי גדולה, ומובן ש"הדבר היחיד שנוגע, שצריכים לצאת מהגלות".

הסתלקותו  לאחר  החסידים  למצב  מרתקת  הצצה   - לעולם  מסביב  התקשרות  כתבי   •

של נשיא הדור השישי - כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. מסקירה זו נראה שאפילו חסידים 

וכפי  השביעי,  הדור  נשיא  הוא  שהרבי  בבירור  ידעו  הרבי,  עם  התראו  לא  שמעולם 

שהתבטא בעשרות כתבי התקשרות שנשלחו מכל קהילות אנ"ש ברחבי העולם.

• "תכלית הכל: שהמקורב יהיה 'שפיץ חב"ד'" - לקט נפלא בענין ההתקשרות האמיתית 

והטהורה, מתוך ציות פשוט ומוחלט, ומתוכה ניתן לראות אשר החסיד ה"שפיץ חב"ד" 

צריך להזהר לא לסטות מהכוונה האמיתית, ולהתנהג רק לפי הוראותיו של הרבי.

• "כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א" - תיאור נדיר מחיי גיסו של הרבי מלך המשיח שליט"א 

- הרש"ג ע"ה, ממנו יכול כל חסיד ללמוד התקשרות מהי. בקריאת התיאור נחשף הקורא 

לביטול העצום שהתבטל הרש"ג כלפי גיסו - הרבי, כחסיד בכלל, וכמנהל פועל של תו"ת 



בפרט. בחלקו השני של התיאור מובאים מכתבים נדירים של הרש"ג לגיסו כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א.

• חסר לו גם ב"ויאמינו בה'" - מאמר מרתק שנכתב ופורסם בשנת תשמ"א במלאות 

שלושים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. המאמר עוסק בחובת האמונה 

המוחלטת בדברי "משה רבינו" דדורנו - הרבי שליט"א, וכל החסר לו באמונה זו הרי זה 

חסר לו ממש באמונה בה'.

• חמש יבשות מתאחדות בקבלת המלכות - סיקור נרחב המתעד בפרטות את המעמד 

העוצמתי והאדיר, שהתקיים ביו"ד שבט תשנ"ו, בה התאחדו אנ"ש חסידי חב"ד מכל 

קצוות תבל על מנת לכבוש ולאחד את כל העולם תחת נבואת הגאולה של כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א, ולקבל את מלכותו כמלך המשיח, בהכרזה שמהדהדת בכל קצוות 

הגלובוס: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! - מובא מבית משיח גליון 74.

ויהי רצון שע"י הקריאה בקובץ זה תתחזק ההתקשרות האמתית לכ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א ובפרט לשליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו - המתבטאת בהכרזה 

שבאמצעותה מקבלים אלפי חסידים בכל קצווי תבל את מלכותו של הרבי מלך המשיח:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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

ימים הסמוכים ליו"ד־י"א שבט, שנת תשע"ו ופרצת לפ"ק - שנת הקהל.
ששים ושש שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין נ.י.



תוכן עניינים
4 | פותחין בדבר מלכות

 שיחה חריפה אודות הצורך הדחוף לצאת מהגלות במהירות הרבה ביותר
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32 | "כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א"
סקירה מיוחדת על התקשרותו האיתנה של הרש"ג לכ"ק אדמו"ר שליט"א

45 | האמונה במשה עבדו
מאמר מרתק שנכתב בשנת תשמ"א, בקשר עם שלושים שנה לנשיאות 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

48 | סאטעלייט יו"ד שבט תשנ"ו
 סקירת ה'סאטעלייט' שהקיף את העולם כולו

ופרסם בגאון את אמונת החסידים ברבי מלך המשיח וחייו הנצחיים
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"קחו את ה"פאטשיילע" וכרכו אותה מסביב לצווארכם, וצאו מהגלות בעיצומו של יום השבת"! • 
 שיחה חריפה אודות הצורך הדחוף לצאת מהגלות במהירות הרבה ביותר

גם בעצם יום השבת

הדבר היחידי שנוגע הוא שצריכים לצאת מהגלות.. ולכן מכריזים עוד הפעם:

 "אידן, גייט ארויס
פון גלות"!
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ועוד נקודה בזה שהעבודה בכל ענינים אלו צריכה להיות מתוך זריזות:

בודאי  הרי  הראשון  המאמר  להיותו  ]אשר  ההילולא  דהמשך  הראשון  המאמר  בסיום 

כל השנים  כו"כ פעמים במשך  רק פעם אחת, אלא  ולא  זאת,  שכאו"א הספיק ללמוד 

שעברו מיום ההילולא[ מבאר בעל ההילולא שא' הפירושים ד"צבא" )"צבאות השם"( 

הוא - זמן מוגבל, כמ"ש "הלא צבא לאנוש עלי ארץ", ע"ד "ימים יוצרו", שלכל אדם הרי 

יש לו זמן קבוע ד"ימים יוצרו". ומזה מובן עד כמה נוגע ענין הזריזות בעבודה מכיון שיש 

לו זמן מוגבל שבו יכול למלא את עבודתו ושליחותו.

ויש להוסיף, שענין הזריזות נוגע ביותר בתקופתנו זו, עקבות משיחא: בעל ההילולא 

מבאר בשיחתו הידועה שכללות העבודה בתקופתנו זו, סוף זמן הגלות, היא עד"מ לאדם 

המטפס על הר תלול ביותר )לא רק משופע, אלא תלול ביותר(, שאז, אין אפשרות לעמוד 

זמן ואח"כ  ולנוח למשך  )כמו בעת ההליכה במקום מישור, שיכול לעצור  במקום אחד 

להמשיך ללכת הלאה( כי אם, להמשיך לעלות ולטפס ללא הרף, שכן, אם יפסיק לעלות 

ולטפס אפילו לרגע א' עלול להתגלגל וליפול למטה ח"ו.

והתחזקות  הוספה  של  באופן  העבודה  להיות  צריכה  זו  שבתקופתנו  בנמשל,  וענינו 

תמידית ללא כל הפסק, שכן, אם יפסיק לרגע כדי לנוח, ועאכו"כ אם ילך לישון עלול 

להתגלגל וליפול למטה, "רוח הבהמה היורדת היא למטה"!

יתכן אמנם שיהי' שקוע בשינתו עד כדי כך שלא ירגיש שהוא מתגלגל ונופל למטה, ולא 

יחוש בכאב וצער כו', אבל אעפ"כ, העדר הרגשתו אינו משנה את המציאות...

אפשרות  )שיש  זו  שבתקופתנו  רצוי  בלתי  ענין  רק  לא  מודגש  זה  שבמשל  ולהוסיף, 

להתגלגל וליפול למטה, ובמילא, צריכים להזהר ביותר כו'(, אלא גם ובעיקר הצד החיובי 

והעילוי שבדבר.

 ובהקדמה שבודאי לא היתה כוונת בעל ההילולא "מאכן א אידן שווער אויפן הארצן"

]לעשות ליהודים קשה על הלב[, ע"י תיאור המצב הבלתי רצוי )אף שעי"ז ניתוסף בענין 

הזהירות כו'(, כי אם, בעיקר, להדגיש את העילוי שבדבר.

והביאור בזה בפשטות: כאשר הולכים במקום מישור, או אפילו על הר שיש לו קצת 

כאשר  משא"כ  הרצוי,  לגובה  ויגיע  שיתנשא  עד  ביותר  גדול  מהלך  ללכת  יש  שיפוע 

מטפסים על הר תלול ביותר הרי )בד בבד עם הסיכון ליפול למטה ח"ו, שלכן דרושה 

זהירות יתירה להמשיך ולטפס ללא הפסק, הנה כאשר עולה ומטפס, אזי( במשך זמן קצר 

ביותר מתנשא ומגיע לגובה רב, שלא בערך כלל לגבי הגובה שהי' מגיע אליו ע"י ההליכה 
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במקום מישור, ועד שבמשך זמן קצר יכול להגיע לראש ההר!

ודוגמתו בנמשל, שעניני העבודה אשר בדורות שלפנ"ז היו דורשים זמן ארוך ביותר, 

נעשים בתקופתנו זו במשך זמן קצר ביותר!

לצאת  אנו  רוצים  גלות"..  "דאלאי  מתי"..  "עד  לצעוק  בנ"י  צריכים  שכן,  ומכיון   .  .

מהגלות תיכף ומיד, באופן של זריזות )כפי שמבאר אדמו"ר הזקן באגה"ק גודל מעלת 

הזריזות(, בעיצומו של יום השבת.

ישנם כאלו שתמהים לפשר הדברים ברוח זו וביניהם כמה סוגים:

עוד שעה קלה )טוען סוג אחד של אנשים( יתפללו ערבית ויעשו "הבדלה", ואז צריכים 

ליכנס מיד לכל עניני עובדין דחול, עניני מסחר, משרה, טלפון וכו' כל שאר הענינים 

שאסור לחשוב אודותם ביום השבת! ובמילא, מה רוצים מהם ומה מדברים עמהם אודות 

הצעקה "עד מתי" בשעה שענינים אחרים ודאגות אחרות מונחות בראשם.

על כך אומרים להם "גייט ארויס פון גלות", צאו מהגלות הפנימי שבו נשקעתם רחמנא 

ליצלן ע"י הרדיפה אחר עניני עוה"ז הגשמי והחומרי, גשמיות של עוה"ז - לא מספיק 

להם, הם צריכים את החומריות של עוה"ז!.. 

כפי הנראה החליט פלוני להראות לכולם שהוא מתנהג ע"פ הוראותיו של ה"מלך זקן 

וכסיל", אולי תראה פעם שמסוגל הנך לשמוע בקולו של ה"ילד מסכן וחכם"?.. אפשר 

וועסטו אמאל א טראכט טָאן וועגן דיין נפש האלקית אויך" ]אולי פעם תחשוב גם על 

הנפש האלוקית שלך[?...

נוסף על הסוג הנ"ל, ישנם "בעלי נגלה" הטוענים: מכיון שביום השבת אסור לטלטל, 

כיצד יכולים לצאת מהגלות, "וואס וועט זיין מיט די פאטשיילע" ]מה יהיה עם הצעיף[..

חביב  "צדיקים  שכן,  אפשרי,  בלתי  דבר  זה  הרי  בגלות  ה"פאטשיילע"  את  להשאיר 

אם  ועאכו"כ  פרוטה!  משוה  פחות  שהוא  בדבר  אפילו  מגופם"..  יותר  ממונם  עליהם 

אפשר  שאי  ובודאי  בודאי  הרי  אדום[,  ]צעיף  פאטשיילע"  רויטע  "א  אודות  המדובר 

להשאירה בגלות מפני שהיא שוה יותר מפרוטה!

את  גם  לקחת  צריכים  כאשר  השבת,  ביום  מהגלות  לצאת  יכולים  כיצד  וא"כ 

ה"פאטשיילע"?! 

על כך אומרים להם: לכל לראש מנהג ישראל )תורה היא( שכורכים את ה"פאטשיילע" 

מסביב לצוואר ויוצאים לרה"ר, ומכיון שכן, קחו את ה"פאטשיילע" וכרכו אותה מסביב 
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לצווארכם, וצאו מהגלות בעיצומו של יום השבת.

ועוד ועיקר: כיצד יתכן לחשוב אודות ה"פאטשיילע" כאשר כל בנ"י נמצאים בגלות, 

המלאכים והשכינה, כביכול נמצאים בגלות, ואין לו לשכוח שגם הוא בעצמו "אדם קרוב 

אצל עצמו" נמצא בגלות!

. לאחרי שבת אקבל בודאי "בריוולעך".. שתוכנם, שמכיון שסוכ"ס ישנה ההגבלה   .

דנשמה בגוף צריכים לשמור על הבריאות, ע"י אכילה ושתי' ושינה ולא לרגוז כו' כי אם 

להיות במצב של מנוחה ורוגע, שאז גם האכילה ושתי' ושינה הם כדבעי.

לצאת  שצריכים  הוא  שנוגע  היחידי  הדבר  אלו...  ענינים  כל  על  הנני  מוותר  ובכן 

מהגלות.. ולכן מכריזים עוד הפעם: "אידן גייט ארויס פון גלות"! יש לכם שאלות וקושיות 

יתרץ  ו"תשבי  והקושיות,  השאלות  את  גם  אתכם  שתקחו  או  בגלות,  אותם  תשאירו   -

קושיות ואיבעיות", ובכל אופן, העיקר הוא "גייט ארויס פון גלות"... 

ידועים אמנם דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא שאמר "לא מרצוננו גלינו כו' 

ולא בכחנו נשוב כו' אבינו מלכנו כו'", אבל אעפ"כ, לצעוק "עד מתי" יכולים וצריכים... 

הגאולה, הרי "במקום שמחשבתו של  ואדרבה עי"ז שהמחשבה והרצון מונחים בענין 

אדם שם הוא נמצא". 

)משיחת שבת פרשת בשלח,ה ט"ו שבט תשמ"ו(
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מבוא
ידוע לרבים אשר אחד מהיסודות היותר חזקים שנתנו את אות הפתיחה לבנינו 
המפואר של דור השביעי, הוא חתימתם של חסידים מכל רחבי תבל על כתבי 
החסידים  התחייבו  בו  כתב  שליט"א.  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק  התקשרות 
למסור את כל מציאותם, עד לעצם הנפש שלמעלה מיחידה – למען נשיאו של 

דור ההולך ונבנה.

עוד בימים עברו, כאשר שמש החסידות רק החלה להפציע ולהאיר את שמי 
ההתקשרות  כתבי  באמצעות  להתקשרות  הביטוי  את  מצינו  היהודי,  העולם 
ולדוגמא, לאחר פטירת הרב המגיד ממעזריטש כתבו  ששלחו חסידים לרבם. 

תלמידיו ובראשם אדמו"ר הזקן כתב התקשרות לבנו – רבי אברהם המלאך.

מה שפחות ידוע הוא ההתייחסות המרטיטה של המלך עצמו לכתב התמסרות 
זה:

"ענין החתימה על כתב התקשרות איננו ענין של מה בכך, הוא "ענין הנוגע לנפש 
בכל חמשה השמות שנקראו לה נר"ן ח"י, וגם לעצם הנפש שלמעלה מהשמות" 
וממילא "אין רשות לעשות ענינים לפנים" והאיש אשר איננו שלם בדעתו בזה 

במחשבה דיבור ומעשה, טוב לו שלא היה חותם על הכתב".

עוד כתב כ"ק אד"ש במענה על כתב התקשרות שנשלח אליו:

"ובנוגע להכתב ששלח, הנה כבר אמרתי בנדון זה שאם בכלל אמרו רז"ל לא 
שררה כו' אלא עבדות, שזהו בכל המינוים שבישראל, הרי עאכו"כ בנדון זה שזהו 
ענין הקשור בנר"ן ח"י וגם בעצם הנפש )וכידוע שאפי' ח"י הם שמות שנקראו לה 
ולא העצם( ובמילא שטעלט מען איין אין קאן ]מעמידים בהימור[, הן הכותב והן 

מקבל הכתב כו'".

בשורות הבאות נסקור את פרץ התקשרותם של החסידים לכ"ק אדמו"ר מלך 
פינה  בכל  כמעט  שנחתמו  ההתקשרות  בכתבי  שהתבטאה  שליט"א,  המשיח 
ברחבי העולם בה נמצא אי מי מעדת החסידים. בכתבים אלו התחננו החסידים 
הזהב של חסידות  יאות להמשיך את שלשלת  נפשם, שכ"ק אד"ש מה"מ  על 

חב"ד, ויקח על עצמו את עול הנהגת החסידים.

"הקורא את המגילה למפרע לא יצא". גם כיום צריך כל אחד מאיתנו 'לחתום' 
על 'כתב התקשרות' פרטי בו מוסר את כל נפשו וכוחותיו – עד לעצם הנפש – 
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, למבצעיו ולהוראותיו הק', ובפרט לשליחות 
זה:  בדורנו  ההתקשרות  תכלית  היא  והיא  טפי'  ה'זהיר  מתבטא  שבה  היחידה 

"קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש"!
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ירושלים
 "הרמ"ש שליט"א, הוא גם מגזע של בית רבי, בן אחר בן,

על כן מהראוי להפציר בו שהוא יהיה ממלא מקומו של כ"ק נ"ע"

כינוס אנ"ש בירושלים

נאה,  חיים  הרב  ירושלים  בעיה"ק  חב"ד  כולל  ראשי  כינסו  ההסתלקות  לאחר  חודש 

הרב שלמה יוסף זווין והרב עזריאל זעליג סלונים את חשובי חסידי חב"ד בעיר לאסיפה 

מיוחדת שנערכה בי' באדר תש"י במשרדי כולל חב"ד, שם דובר כי "הרמ"ש" הוא כ"ק 

אדמו"ר שליט"א צריך למלא את מקום אדמו"ר הריי"צ.

בעקבות אסיפה זו שוגר מכתב ארוך בו מוסבר בסגנון מיוחד ורווי רגש מדוע לא שייך 

כלל שתיפסק שלשלת הנשיאות החב"דית ומשום כך מוכרח הרבי שליט"א למלא את 

מקום חותנו. את המכתב כתב הרב אברהם חן ועליו חתומים שלושה מחשובי רבני חב"ד 

בירושלים: הרב שלמה יוסף זווין, הרב שמריהו ששונקין והרב אברהם חן.

על אף שמכתב זה שביטא את התקשרות החסידים לרבי הינו 'כתב התקשרות' מ"מ 

כנראה בשל רשמיות המכתב והחשש ליצור מחלוקת לא נזכר בו ענין זה בפירוש כי אם 

ברמז.

למכתב זה צורף עוד מכתב קצר בו נכתב מפורשות כי הרמ"ש הוא זה הצריך למלא 

את מקום חותנו בהנהגת תנועת ליובאוויטש, כמו כן נכתב במכתב הקצר, כי באם ימצאו 

לנכון יש לפרסם את דעתם הגלויה שהרמ"ש צריך לעלות על כס נשיא ישראל.

מכתבם של אנ"ש בירושלים

להלן מובאים קטעים נבחרים מהמכתב הארוך:

בשלושים להסתלקותו של האדמו"ר לגנזי מרומים הכ"מ, נתוודענו יחד חבורה 
שלימה מהמקושרים אליו ביותר, ואשר ביניהם לא מעטים אשר יצקו מים על 
ידו, נתוודענו להתייחד עם נשמתו הגדולה הוא ועם חשבון נפשנו אנו הנורא. – 
עם מה שהיה לנו ואין לנו עוד. וכי האתמול המזהיר על כל גילוי אורותיו הזדקר 
לנגד  פירכס  ושאלותיו  בעיותיו  כל  על  כל האור הנעלם  וגם  לפנינו  והשתטח 

עינינו.

ובאותו  תובב"א,  הקדושה,  בירושלים  ]התוועדנו?[,  התוודענו  חב"ד  בכולל 
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להביא  השלושה  עלינו  הוטל  מעמד 
לפניכם מערכי לב העם החב"די השוכן 
הישוב  של  גם  ידוע  ובשיעור  בציון, 

חרד עם אל ועם קדושיו נאמן בכלל.

לתאר  המכתב  כותב  שמאריך  לאחר 

של  הגדולה  מעלתו  את  הציורית  בשפתו 

שהפתרון  לבאר  ממשיך  הריי"צ,  הרבי 

נקלעו חסידי חב"ד לאחר  למצוקה אליה 

ההסתלקות הוא - להמשיך ביתר חוזק את 

כל הדברים שהקים הרבי הריי"צ:

להסתלקותו  תנחומין  יש  ואם   .  .
מאתנו הנה האחת והיחידה היא, שהוא 
עומד ומשמש שם, כמו ששמש כאן. 
באי  ההתבוננות  תעלה  דווקא  ואולם 
תמורתו של רבנו הגדול הכ"מ, שעזב 
אותנו  שמחייבת  היא  פתאום,  אותנו 
תלמידיו ומעריציו ואת כל מי שקדוש 
לו שמו וזכרו לדור דור, להמשיך את 

פתיל חייו – את עבודתו האדירה והמסועפה שנתן נפשו עליה:

לקיים לבצר ולשגשג את כל מצודות התורה והעבודה והחסידות, שהקים בכל 
מדינה ומדינה ובארץ ישראל בפרט. לקיים ולחזק את אחוות ישראל בכלל ואת 
אחוות החסידים בפרט, שנטע בלבבות כל המסורים אליו באמת. ובעיקר וביחוד 
ומשם כל האמור להמשיך את שרשרת הזהב ולהחזיק אותה שלא תנתק חלילה. 
ולא יעדי שלטון מבית רבי, ולא יתערער חלילה וחלילה המרכז החב"די היחידי 

בכל העולם כולו.

לאחר מכן מגיע כותב המכתב למסקנא המתבקשת לפיה צריך הרבי לשבת על כסא 

הנשיאות )אם כי כנ"ל ענין זה נכתב ברמז בלבד(:

וכל אלה הוא שמחייבים להושיב את האחד על כסא קדשו של האדמו"ר הכ"מ 
ובשם כולם את אשר היה בישיבה ]בירושלים, במלאת שלושים[ ואת אשר לא 
זו הכתובה בדמעה  רבי בעצמו, במגילה  ולבית  לועד המסדר  פונים  אנו  היה, 

ובתקוה כאחד.

ואנו תקוה ותפילה כי גדול יהיה גם כבוד הבית הזה, אשר יקום, והאחד אשר 

הרב עזריאל זעליג סלונים - מהמקושרים הראשונים
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ועל  המקודש  בבית  ישב 
וישכיל  ירום  הקדוש  כסא 
הוא  וגם  למעלה  למעלה, 
ולרועה  מסור  לאב  יהיה 
ולכל  ישראל  ולכל  נאמן 
כקודמיו,  מישראל,  אחד 
ורבותינו  הקדושים  אבותיו 
את  ינהל  והשני  הנצחיים 
כל עניני הישיבות ומוסדות 

התורה כמקדם.

גם  נשלח  הזה  המכתב 

אנ"ש  של  המסדר  'ועד  אל 

צירפו  ולמכתבם  בארה"ב', 

מכתב קצר אל ועד המסדר בו 

כתבו מפורשות את דעתם בשם 

אנ"ש בירושלים שהרמ"ש צריך לעלות על כס הנשיאות:

המכתב הרצוף בזה יגלה לפניכם את הלך הרוח והמחשבה של אנ"ש בעה"ק, 
עם הסתלקות כבוד קודש אדמו"ר נ"ע זיע"א, והיות ואנו חושבים שסכנה גדולה 
היא לכללות אנ"ש מצד הרבה בחינות שיפסק החבל המרתק של שושילתא דבי 
נשיאה ואנ"ש יהיו כולם כצאן בלי רועה... הרמ"ש שליט"א, הוא גם מגזע של 
בית רבי, בן אחר בן על כן מהראוי ומהרצוי להפציר בו שהוא יהיה ממלא מקומו 

של כ"ק נ"ע... בחרו בשלושתנו הח"מ שאנחנו נפנה אל ועד המסדר בארה"ב.

והיה אם תמצאו לנכון, ולמתאים שמכתבנו הרצוף יפורסם ולא יוגרם עי"ז איזו 
אי נעימות וכדומה – תעשו כן, ואם תראו שעדיין מוקדם הדבר מטעמים שונים 

– תעשו כתבונתכם.

ובזה אנו ממלאים את השליחות שהוטלה עלינו ומבקשים אתכם להשיבנו דבר.

ש.י. זווין, נחום ש. ססנקין, א. חן.

כינוס נוסף לאנ"ש בירושלים – מנ"א תש"י

מיוחד בקשר עם המשכת השושלת,  כינוס  בירושלים  בחודש מנחם אב ארגנו אנ"ש 

הרה"ג  נחום שמריהו ששונקין,  הרה"ג  נאה,  הגרא"ח  זווין,  הגרש"י  בכינוס השתתפו: 

משה  הרה"ג  חן,  אברהם  ר'  הורביץ,  ניסן  ר'  הרה"ח  סלונים,  זעליג  עזריאל  הרה"ח 

כתב התקשרות שנשלח מאנ"ש בירושלים עיה"ק ת"ו
לכ"ק אדמו"ר שליט"א, לקראת יו"ד שבט ה'תשי"א
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גוראריה, הרה"ח דוד גולדברג והרה"ח משה וובר.

במהלך הכינוס דובר והוסכם לנסח כתב התקשרות כללית לרמ"ש שליט"א, בתחילה 

נוסח המכתב כבקשה שהרמ"ש יואיל לקבל את הנשיאות, אך הגרא"ח נאה סירב לחתום 

על כזה ניסוח ודרש שיתקנו וישנו, שיפתח במילים לכ"ק אדמו"ר שליט"א ויכתב ככתב 

התקשרות לכל דבר, ואכן הדבר תוקן ושונה.

בימים שלאחר הכינוס, הסתובב הרה"ח ר' עזריאל זליג סלונים שהיה אחד מהבולטים 

בפעולות ל"קבלת הנשיאות" והחתים גם את אלה שנבצר מהם להשתתף בכינוס. בין 

היתר החתים גם את החסיד הישיש הרב שלמה יהודה ליב אליעזרוב רבה של חברון.

כתב ההתקשרות שנכתב לאחר הכינוס בירושלים
כ"ק הרב הגאון שלשלת היחוסין, חתנא דבי נשיאה, אדמו"ר מרן מנחם מענדל 

שניאורסאהן שליט"א. 

בית חיינו ברוקלין נ.י. 

בירושלים  בעיה"ק  החבד"י  הצבור  כל  אנ"ש  הח"מ  התאספנו  ובזיעה  ברתת 
ת"ו, ולבינו הומה למצבנו השומם עם הסתלקות עטרת ראשינו כ"ק אדמו"ר נ"ע 

הכ"מ כי יתומים היינו ואין אב הוסר הנזר והורמה העטרה ואין מנחם לנו.

מן  מתפרצת  מרה  ושאלה 
אשר  הדבר  היתכן  הלב: 
הנשיאות  של  הזהב  שלשלת 
החבדי"ת שנמשכה בלי הפסק 
שנה  וחמשים  ממאה  יותר 
אנו?  בימינו  חלילה  תפסק 
היתכן הדבר אשר האור הגדול 
ובא  מאיר  הי'  דורות  שבמשך 
קהל  של  הנדחות  הפנות  בכל 
רבבות אלפי חסידים בכל מקום 
שהם נחתים שם, יכבה חלילה 
הדבר  היתכן  לעינינו?  עכשיו 
אשר הבירה החב"דית הגדולה 
וספינתנו  מנהיג  בלי  תשאר 
קברניט?  בלי  נתיב  תפלס 
היתכן הדבר אשר מעתה עלינו  כתב ההתקשרות מאנ"ש חסידי חב"ד - ירושלים
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להתקיים ח"ו בלי אותו המרכז הרוחני הנהדר אשר לאורו הלכנו מדור דור, ובלא 
רבי להורות דעה ולהבין שמועה?

ותשובה החלטית אחת בפינו: לא! לא יתכן! ברוך השם אשר הותיר לנו לפליטה 
גדולה נצר מבית רבי, הוא ניהו חתנא דבי נשיאה הדר"ק שליט"א אשר חונך 
וגודל בבית כ"ק אדמו"ר נ"ע ולא זזה ידו מתוך ידו, וכל טוב אין טוב אלא תורה 
לא מנע ממנו עד אשר אתעביד לאילנא רבא וה' נתן לו חכמה ותבונה לדעת 
נ"ע  וזכות אבותיו הקדושים  ובנסתר  ולהשכיל בכל חדרי תורה בנגלה  להבין 
מסייעתו לפענח עמקי סודותי' של תורת החסידות ולנהל את קהל עדת אנ"ש 
במועצות ודעת, ולו נאה ולו יאה לעצור בעם ד', עליו החובה והמצוה לזכות את 

הרבים ולעמוד בראש כללות אנ"ש המפוזרים ומפורדים, כי מי כמוהו מורה?

ואשר על כן אנחנו פונים בזה בבקשה גדולה ונמרצה אל אדמו"ר שליט"א לקבל 
עליו את העול של נשיאות חב"ד, הוא היעוד העליון אשר ההשגחה העליונה 
יעדתהו לו, ולא תהי' עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה, למה תאמר נסתרה דרכי 
מד', פתח פיך ויאירו דבריך ואתה לך ונחה את העם על מבועי התורה והמצוה 

למען היות ניר לבית רבותינו נ"ע עד יבוא יורה צדק לנו. 

זו  וימלא בקשתינו  ימנע אדמו"ר שליט"א את הטוב  אנו בטוחים שודאי לא 
שלפי מיטב ידיעתנו היא גם בקשת כל אנ"ש בארץ ובתפוצות הגולה, ובגנזי 
מרומים ישא בעדו כ"ק מרן אדמו"ר נ"ע הכ"מ תפלה ורנה ויהי' ה' עמו כאשר 

הי' עם אבותיו רבותינו הקדושים נבג"מ, זיע"א. חזק, חזק ונתחזק!

מכתב התקשרות והתמסרות כללית מאנ"ש תל אביב וירושלים מתשי"א
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תל אביב
 ר' אברהם פריז: "רבותי, אני מכיר את הרמ"ש, עבדתי איתו יחד

בחדר אחד כעשר שנים . . אני אומר לכם שהוא הרבי!"

אסיפות, דיונים והחלטה

התאספו  אביב,  בתל  חב"ד  חסידי  אנ"ש  בקרב  הידיעה  שהתקבלה  אחר  קצר  זמן 

כאובים ומזועזעים בביתו של רב הקהילה הרב אליעזר קרסיק, כל רבני וחשובי הקהילה 

החב"דית. ביניהם: הרה"ח שמריהו גוראריה, הרה"ח משה גוראריה, הרה"ח אלכסנדר 

סנדר יודאסין, הרה"ח שאול דובער זיסלין, הרה"ח אברהם פריז והרה"ח פיניע אלטהויז, 

כולם ניסו למצוא נוחם האחד על כתפי רעהו.

כבר ברגעים הראשונים דובר על כך שחייבים להכתיר את הרמ"ש לממלא מקום חותנו 

הדגול, והוחלט על קיום אסיפה דחופה לכללות אנ"ש בבית הכנסת "נחלת בנימין".

במהלך האסיפה שהיתה רוויה בבכיות וכאב, נעמד ר' אברהם פאריז מתוך הקהל, והכריז 

קבל עם ועדה, כי הוא מכיר את הרבי, 

"רבותי,  אליו:  להתקשר  כולם  ועל 

איתו  עבדתי  הרמ"ש,  את  מכיר  אני 

שולחן  שנים,  כעשר  אחד  בחדר  יחד 

ליד שולחן, אני בכלל לא עבדתי, כל 

הזמן הסתכלתי עליו, לראות מה הוא 

אומר לכם שהוא מסתיר  ואני  עושה, 

כולנו,  דעת  את  גונב  הוא  עצמו,  את 

אני אומר לכם – שהוא הרבי!".

גם הרב קרסיק היה נחוש בדעה שעל 

הרבי לקבל את הנשיאות, ופעל ודחף 

למטרה זו, ובמכתב שכתב לידידו הרב 

כותב  בי"ד שבט  ריבקין  דובער  משה 

רוצה  אני  אחד  "דבר  קרסיק:  הרב 

להדגיש לך כי פה ובירושלים חושבים 

ומי  לך,  שכתבתי  כזה  סידור  על  רק 
עיתון המודיע מדווח על כינוס ההכתרה
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המתאים ביותר לדבר 

כזה, וד"ל".

ההכתרה  כנס 
הארצי

מהפעולות  אחת 

שנעשו בארץ ישראל 

הכתרה"  "כינוס  היה 

בח"י  שנערך  מיוחד, 

בלוד  תש"י  אלול 

חסידי  כלל  עבור 

הקודש,  בארץ  חב"ד 

על  עוררו  בו  אשר 

השעה  שהוראת  כך 

לכ"ק  להתקשר  היא 

הרמ"ש שליט"א.

במהלך הכינוס נאמו מגדולי רבני ומשפיעי חב"ד כאשר כולם מתמקדים בשבחו ומעלתו 

של הרמ"ש, נאמו: הרה"ח שלמה יוסף זווין, הרב אליעזר קרסיק, הרב יעקב לנדא, הרב 

לוי גרוסמן, הרב גרשון חן. בתום הכינוס חתמו כולם על כתב התקשרות לרבי.

לאחר הכנס התיישבו להתועדות עם הרה"ג והרה"ח רבי נחום שמריה ששונקין זצ"ל 

מוקדשים  היו  הדיבורים  כשכל  הלילה,  כל  נמשכה  ההתוועדות  הישיבה,  בפרדס שליד 

לגדולת רבנו כ"ק אדמו"ר שליט"א וכה הכריז: "הרבי הוא רבי! לא מפני שבלעדי כן 

עומדים המוסדות או תנועת חב"ד במצב של סכנה. הרבי הוא רבי, מפני שאני מכירו ואני 

אומר לכם: שהוא רבי"!

למחרת פורסמה בעיתון "המודיע" הידיעה הבאה אודות הכינוס:

"הגאון רבי מנחם שניאורסון הוכתר כאדמו"ר מליובאויטש" - לוד. הרב מנחם שניאורסון 

שליט"א, חתנו של האדמו"ר מליובאויטש זצ"ל המתגורר בניו יורק הוכתר כנשיא חסידי 

ליובאויטש, במעמד חגיגי של הכינוס הארצי הראשון של חסידי חב"ד בארץ ישראל, 

ביום הולדתו של הרב מליאדי.

 כינוס התקשרות. מימין לשמאל: הרב גרשון חן,
הרב אליעזר קרסיק, הרב שלמה יוסף זווין
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צרפת
 ר' ישראל נח: "העיקר שזה יהיה עוד הערב, כי עושים 'מלוה מלכה' 

במלון 'מאדערן', וכולם צריכים לחתום בזמן ה'מלוה מלכה'"

אודות המאורעות בישיבה בברינוא בעת שנודע ע"ד הסתלקות מספר הרב שד"ב שי' 

בוטמן: "בשנת תש"י הייתי בן 16. אני זוכר היטב את ההסתלקות של הרבי הריי"צ נ"ע. 

התאספו  אחד  בחדר  מהדואר.  המכתב  את  הביא  ומישהו  בברינוא,  בישיבה  אז  למדתי 

בחורים, חלק היו על הריצפה עם בכיות גדולות. הרגישו כמו ל"ע בן משפחה שנפטר. 

שאלו: 'מה קרה'? כשראו את המחזה, הבינו ש'זהו זה'.

"ביקשו ממני שאני אביא לר' ניסן נעמנוב את המברק שהודיע על ההסתלקות. ר' ניסן 

נעמינוב היה אז לפני התפילה, כשטליתו על שכמו. חשבתי לעצמי: "אתן לו המברק, 

ואצא מיד", וכך אכן עשיתי. הוא לקח את המברק, בלי להסתכל בתוכנו, הניד בראשו 

לאות תודה, והניח אותו בכיסו. מה היה אחר כך, כבר לא ראיתי".

התקשרותו של ישראל נח הגדול

אחד החסידים הבולטים בהתקשרותם המידית והראשונית לרבי, היה החסיד ר' ישראל 

נח בלינצקי שהיה מנהל הישיבה בברינוא.

כתב  וכתב  התיישב  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  לאחר  הראשונים  בימים  מיד 

וקיבל  לרבי,  התקשרות 

המענה  את  כך  על 

דלהלן:

קבלתי.  "מכתבו 

מה  מאד  במאד  ונהניתי 

אף  בפתיחות.  שכותב 

שנתבהלתי לשנים:

של  הרחבות  א( 

חסר  לא  "לנו  הכתיבה 

חסר  לא  לנו  חסידות, 

הדרכה", ומקדים לזה כי 
מענה הרבי לר' ישראל נח



2021

ומלכותו בכל משלהקבלת הנשיאות

"תודה לה', יש לי לב מרגיש",

ב( מה שלוקח על עצמו לפסוק דינו של... "פך השמן של הבעל שם טוב" וחותך הדין 

בפשיטות, אשר "ויעמוד השמן!" - ועדיין לא עברו כשכתב זאת, ג' חודשים מיום יו"ד 

שבט!

ובמה שכותב בנוגע אלי, קימחא טחינא טחין. איני יודע מה סיפרו לו, ואיני אחראי בעד 

זה. אבל יודע ברור, לי חסר חסידות ולי חסר הדרכה ועוד ועוד. ואיני מעלים זה מזולתי... 

אמרתי זה מאז, ואומר אני זה גם עתה. ואני לא צריך לעבודה בכדי לשלול זאת. – )אינני 

כותב כי חסר לי רבי, כי רצוני להיות בטוח שהרבי ינהיג אותי גם הלאה, כיוון שאם חס 

זו  לדאוג,  צריך  הרבי  ולזה   – החסידים  עם  יהיה  מה  אלא  ככה(  איך אפשר  כו'-  ושלום 

אחריות שלו".

ר' ישראל נח דואג לכתב התקשרות בפאריז

ר' ישראל נח לא הסתפק בכך שחתם בעצמו על כתב התקשרות ולקראת יו"ד שבט 

את  בצרפת, שיחתים  אנ"ש  ע"ה מחשובי  בוטמן  זלמן  הרב שניאור  מינה את  תשי"א, 

החסידים בצרפת ואירלנד על כתב התקשרות. את השתלשלות כתיבת כתב ההתקשרות, 

תיאר הרב זלמן בוטמן ע"ה בזכרונותיו:

כחודש לפני יו"ד שבט תשי"א, צלצל אלי ר' ישראל נח בליניצקי, כי הוא הזקן שבחבורה 

דבי  חתנא  שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק  'כתב-התקשרות'  לכתוב  עלי  ופקד  בפאריז,  שלנו 

נשיאה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. זה היה במוצאי שבת קודש תיכף אחר הבדלה.

הרב ישראל נח הוסיף ואמר לי: "אני סומך עליך שתכתוב טוב, והעיקר שזה יהיה עוד 

ה'מלוה  בזמן  לחתום  צריכים  וכולם  'מאדערן',  במלון  מלכה'  'מלוה  עושים  כי  הערב, 

מלכה".

היה אצלי נייר ארוך וטוב, התיישבתי לנסח ולכתוב את ה'כתב'. זה ארך אצלי כשעתיים, 

וברוך השם עשיתי מלאכתי נאמנה. הלכתי ל'מלוה מלכה', ושמה היו מהזקנים הרה"ח ר' 

מענדל דובראווסקי והרה"ח נחום שפירא. סיפרתי להם את דבר שליחותי משמו של ר' 

ישראל נח וחתמו תיכף ומיד.

ולכן  גדולים,  יותר  עניותם לא חתמו תיכף הראשונים, באומרם שיש חסידים  מחמת 

הרחיקו קצת חתימתם למטה יותר ואחריהם חתמו כל אנ"ש שהיו נוכחים במקום.

היה  הוא  שליחותי.  מילוי  על  לו  והודעתי  נח  ישראל  להרב  צלצלתי  הביתה,  בבואי 
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וביקש  גדולה  בשמחה 

ה'כתב'  את  שאשלח  ממני 

לאירלנד, לאנ"ש הנמצאים 

ששהו  מאנ"ש  ]קבוצה  שם 

להתגורר  עברו  בצרפת, 

התפרנסו  שם  באירלנד, 

משחיטה[.

נתקבל  כשבועיים,  לאחר 

ה'כתב' בחזרה עם חתימתם 

הקבוצה.  אנשי  כל  של 

בפעם  אותו  הבאתי  אז 

הראשונה לר' ישראל נח, כי באותו יום ראשון אחרי ה'מלוה מלכה' שלחתי אותו תיכף 

לאירלנד.

ר' ישראל נח קרא את ה'כתב', והיה מאוד שבע רצון הן מהסגנון והן מכל החתימות 

שהוחתמו בינתיים, ואחר כך חתמו שאר אנ"ש שבפאריז. וככה זה נשלח לרבי, שבטח 

קיבל את כתב ההתקשרות בעתו ובזמנו".

אנ"ש  בקהילת  בצרפת.  החסידים  לכלל  משותפת  דעה  זאת  היתה  שלא  מסתבר  אך 

בפאריז התאספו אנ"ש לאסיפת חרום, כאשר בתום האסיפה חתמו חלק נכבד על כתב 

התקשרות לחתן השני, הרש"ג, אחד החסידים שהיה נוכח במקום היה הרה"ח ר' סעדיה 

מאנ"ש  חלק  איך  ובשומעו  בליובאויטש,  תמימים  בתומכי  ללמוד  עוד  שזכה  ליבערוב 

עומדים להיכשל בטעות כה קריטית מיד הזדעק כנגדם עד שהואילו דבריו וכתב זה נגנז 

בטרם נשלח.

היתה  אנ"ש  רוב  דעת  שאכן  עולה,  מוצ'קין  פרץ  ר'  הרה"ח  של  ממכתבו  מנגד,  אך 

להכתיר את הרבי כנשיא הדור השביעי:

ב"ה חהמ"פ פאריז תש"י 

ידידי הרה"ח עסקן חריף מוהר"ר ישראל יחי' 

מכתבך וגם המברק נתקבלו באיחור זמן..

אנ"ש פה מסורים לאדמו"ר שליט"א, ואדמו"ר שליט"א הוא הראש דכל אנ"ש דפה 

בכל... ובד"כ דעת אנ"ש גם בפה שהנשיאות שייכת לאדמו"ר שליט"א ומצד שמחת החג 

אקצר בפעם הזה ידידך ורעך מאז ומקדם. פרץ מוצקין
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אנגליה
רב"צ שם טוב: "אנ"ש והת' שמו עיניהם על כ"ק אדמו"ר הרמ"ש 

שליט"א, ומכמה עיירות ומדינות נשלחו לו מכתבי הכתרה בבקשתם 
אשר יקבל ע"ע הנשיאות"

זקני החסידים בדעה ברורה

מיד בהגיעה הידיעה על הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, כתב הרב החסיד ר' אברהם 

סענדער נעמצאוו מזקני חסידי חב"ד באנגליה, מכתב תנחומין לבית חיינו ובסיומו חותם 

והשי"ת ינחמנו במנחם, ובכך רמז לכוונתו שעל הרמ"ש לקבל את הנשיאות.

באותו  שהה  באנגליה  חב"ד  חסידי  מחשובי  שהיה  דובאוו,  יצחק  ר'  הרה"ח  הרה"ג 

זמן ב־770 וכבר בתוך ימי השבעה החל להביט בהנהגות חתני הרבי נ"ע, והחליט מיד 

שהרמ"ש הוא הרבי!

בחמישה עשר בשבט חזר למקום מגוריו בהחלטה נחושה וברורה לפעול ל"הכתרת" 

הרמ"ש כרבי, מיד בהגיעו ללונדון סר מיד לביתו של הרה"ח ר' בן-ציון שם-טוב, ושוחח 

עמו ארוכות בקשר לענין קבלת הנשיאות, ובהמשך לכך, תיכף עוד לפני שבת, כתב מיד 

הרב"צ שם-טוב מכתב התקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א ובראשו כתב את התואר "כ"ק 

אדמו"ר שליט"א".

הדברים עשו את שלהם ותוך שבוע ימים כבר היה מכתב זה מיום ב' אדר, חתום על ידי 

כל קהילת חב"ד לונדון, ובראשם רבנים ומשפיעים.

במענה על כתב התקשרות 

זה, ענה הרבי להרה"ח יצחק 

דובאוו: 

"המכתב דשני באדר קבלתי 

שדברנו  מה  את  זוכר  ובטח 

בהיות כת"ר פה, והזכרתי את 

על  בהיותי  עליו  החתומים 

הציון ביום שנבה"ע".

אברהם  ר'  ולהרה"ח 

מענות הרבי לר' סענדער נעמצאוו ולר' יצחק דובאוו
על הכתב התקשרות
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נעמצאוו  סענדער 

כתב:

משני  "המכתב   

ובטח  קבלתי,  באדר 

שי'  הרר"י  מסר 

שאמרתי  מה  דובאוו 

בהיותו  בזה  לו 

את  והזכרתי  פה, 

החתומים שם בהיותי 

על הציון".

ממכתבו של רב"צ שם טוב לקרוב משפחתו
. . אמנם חסידים ומקושרים לא אבדו תקוותם משלם, וכבר עברה עלינו תקופה 

כזו. השי"ת ירחם אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א יוליכינו לקראת משיח צדקנו.

עיירות  ומכמה  שליט"א,  הרמ"ש  אדמו"ר  כ"ק  על  עניהם  שמו  והת'  אנ"ש 
ומדינות נשלחו לו מכתבי הכתרה בבקשתם אשר יקבל ע"ע הנשיאות עד ביאת 

גוא"צ בב"א, וכן היא דעת הקהל גם שלא מאנ"ש.

כ"ק שליט"א מסרב עדיין לקבל ע"ע וכבר היו לעולמים כזו, וכפי שאמר לי 
א' מאנ"ש דאנגליא שבא מארה"ב ודיבר עם כ"ק שליט"א נראה שגם הוא קיבל 

איזה הוראה, ובעז"ה בקרוב וועלען מיר האבען א רבי'ן ]יהיה לנו רבי[.

במוקדם  ]כן[  תעשו  אתם  שגם  עצתינו  כנ"ל,  מכתב  שלחתם  לא  עדיין  אם 
היותר אפשרי. פ"ש לכל אנ"ש והשי"ת ינחמנו בהמנחם.

בן ציון

ממכתביו של ר' יצחק דובאוו
 . . בדבר הכתרת הרבי שליט"א, באמת הי' עליהם החוב מוטל להשתדל בזה

. . צריכים רבי שהוא הראש . . ובלא ראש מובן שכל הגוף כאין.

. . ת"ל אני בא במכתבים תכופים עם כ"ק אדמו"ר שליט"א והוא עונה לי על כל 
השאלות. אצלו ההרגש ממש שאדמו"ר נ"ע הכ"מ הוא חי ממש, וכן אמר והרגיש 
אדמו"ר נ"ע זי"ע הכ"מ על אביו רבינו הק' זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ובאמת זהו כל 
עבודת הרבי לקיים עולם העליון בעולם התחתון. באמת זהו כל האדם אבל אנו 

 יושבים מימין לשמאל - ר' סענדר נעמצוב, ר' שמואל ריין, ר' בן־ציון שם־טוב,
הרב יצחק אייזיק הרצוג, ר' יצחק דובוב, ר' שמואל גרוסמן
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מגושמים ואין אנו מרגישים כלום כמ"ש בתניא 
הייתי  בהמות  אדע  ולא  בער  ואני  ע"פ  מ"ו  פ' 

עמך כו' כו' וד"ל.

צריכים  לאמעריקא  חוץ  בני  כל  היו  לפי"ד 
הי' הדבר  ואז  להכתירו בשם אדמו"ר שליט"א 
כוונתי  רוצה.  אינו  שהוא  אפי'  ממילא  בא 

שהאנ"ש דשם אינם יכולים לעשות כלום.

במכתבים נוספים כותב הרב דובאוו:

לפי  יחיו.  הרב  בבית  נשמע  מה  יקירי,  "בני 
הנראה כי . . חושב שכך ישאר הדבר . . באמת 
אי אפשר להישאר כך. ולו היה חכם היה מרכין 
ראשו לומר . . ]ל[הרמ"ש שליט"א - יחי המלך! 
צריך  תכופות.  לעתים  לשם  הולך  אתה  בטח 

ללכת הרבה ולא להתרחק".

לקבל  התוקף  בכל  להשתדל  צריך  אחד  "כל 
עליו את כ"ק אדמו"ר שליט"א לנשיא חב"ד... 

וצריך לקרוא אותו כ"ק אדמו"ר שליט"א...

ואע"פ שהוא אינו רוצה צריכים להכתירו בשם 
רבי, וברור לי שהוא ראוי לזה, שאני כבר מכיר אותו מריגא, ולכן צריך – עד 

שיסכים על זה, מצידי יש לי כבר רבי אבל צריך שהוא יסכים על זה".

מונטריאול
"אנחנו החתומים מטה בדעה אחת קיבלנו על עצמנו באמת ובלב 

תמים. נשיאות ומרות חתנא דבי נשיאה..."

לכ"ק  נגשו  תשי"א  שבט  ביו"ד  הנשיאות  קבלת  התוועדות  תחילת  לפני  שעה  כחצי 

ממונטריאול  חב"ד  וחסידי  זקני  של  מכובדת  משלחת  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר 

והגישו כתב התקשרות בשם כלל אנ"ש במונטריאול:

ב"ה

מוצש"ק ז' שבט, "נר התניא" לפ"ג, פה מונטריאל

אנחנו החתומים מטה בדעה אחת קיבלנו על עצמנו באמת ובלב תמים. נשיאות 
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כ"ק  נשיאה  דבי  חתנא  ומרות 
אדמו"ר זצקולל"ה נבג"מ זי"ע. 
ה"ה אדונינו מורנו ורבינו הרב 
בן  שליט"א  מענדל  מנחם  ר' 
והיות  ז"ל.  יצחק  לוי  ר'  הרב 
ונתונים  מסורים  מקושרים 
אליו בכל ליבנו, ולהתנהג ע"פ 
הוראותיו אלינו. בדרכי עבודת 
השי"ת, ולקיים במסירה ונתינה 
כל  עצמנו,  והנחת  אמיתית, 
אשר יאמר ויצוה לנו לטוב לנו 
בפרט.  וברוחניות  בגשמיות 
בתפילה  נשואות  ועינננו 
ותחנונים להשי"ת שנשיאותו הק' תהיה בהצלחה אלקית מופלגה לאריכות ימים 
ולעלות  זצקוללה"ה,  הק'  רבותינו  הק' של  בדרך  אותנו  ולנהל  טובים,  ושנים 
אותנו מעלה מעלה, וללמד אותנו דעת את הוי', ולעבדו ית' בלבב שלם, ויזכה 
להאיר נפשנו באור תורת אמת, ולהשריש בליבנו העבודה הפנימית כפי אשר 
הנחילנו אבותינו רבותינו הק' זצקוללה"ה, להמשיך עלינו השפעות טובות בכל 

ענינינו הגשמיים והרוחניים טוב הנראה והנגלה.

ואנחנו בברכתנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א שיזכהו השי"ת בדור ישרים יבורך.

ונזכה בימיו לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש.

גרמניה - מחנה פוקינג
"להיות נשיא אלקים בתוכנו אשר יצא לפנינו ואשר יבוא לפנינו ויאיר 

את נשמתינו בדא"ח"

אור ליום ג' שהוכפל בו כי טוב לסדר ועשו לי מקדש א' דר"ח אדר ראשון 
תשי"א מינכען

כתב התקשרות 

כ"ק  בהסתלקות  שבט  יו"ד  אשתקד  בצהרים  עלינו  השמש  ששקעה  אחרי 
אדמו"ר נבג"מ זי"ע ונשארנו יתומים ואין אב אשר נשא אותנו כאב רחמן וכרועה 

נאמן אשר עלות ינהל את הצולע רפה והנדחה קבץ.

עינינו על  וכולנו שמנו  נביאים הם  נביאים בני  אמנם ישראל אעפ"י שאינם 

כתב התקשרות אנ"ש מונטריאל
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נבג"מ  אדמו"ר  כ"ק  חתן 
כ"ק  הוד  ניהו  הוא  זי"ע 
שלם  בלב  שליט"א 
נשיא  להיות  ובאהבה 
יצא  בתוכנו אשר  אלקים 
לפנינו ואשר יבוא לפנינו 
נשמתינו  את  ויאיר 
את  ולאחד  לקרב  בדא"ח 
לבבנו לאהבה וליראה את 
אותנו  ולהדריך  ית'  שמו 

והחסידות  החסידים  בדרכי 
הזקן  אדמו"ר  כ"ק  מהוד  חב"ד  חסידות  נשיאות  כתר  הזהב  להמשיך שלשלת 
נבג"מ זי"ע עד כי יבוא שילה באותו הקשר האמיץ והחזק שהתקיים עד כה ונזכה 
ליהנות מאורו אשר יאיר בעזהשי"ת לארץ ולדרים מהוד כבוד קדושת אדונינו 
מורנו ורבנו מרנא ורבנא כקש"ת מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן להיות לנו 
"לרבי" ו"לנשיא" ו"למנהיג" בכל הפרטים בגשמיות וברוחניות ולהמשיך שפע 

ברכה ממקור הברכה עד למטה מטה עלינו.

ואנו מקדמים את פני כ"ק אדמו"ר שליט"א בברכת הצלחה ברו"ג ויאריך ימים 
על ממלכתו לשמחת אחב"י בכלל ולאנ"ש בפרט ולהתמימים בפרטי פרטיות

במענה לכתב התקשרות שנשלח בקיץ תשי"א כתב כ"ק אד"ש מה"מ: "ויה"ר שכולנו 

הנפש  מנוחת  מתוך  דין  בעלמא  שליחותנו  לקיום  נזכה  ומצבו  מעמדו  לפי  כאו"א  יחד 

ומנוחת הגוף והרחבה אמיתית".
•

דומה שמתאים ביותר לסיים כתבה זו בלשונו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א:

"המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר הי', כמ"ש "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי 
משחתיו", צריכה רק להיות קבלת מלכותו ע"י העם וההתקשרות בין המלך והעם 

בשלימות הגילוי – בגאולה האמיתית והשלימה".

וכשם שבימים ההם התקשרו כלל החסידים אל הרבי ומסרו לו את עצם נפשם 
כמלך  אלא  כרבי  רק  לא  לרבי  להתקשר  אנחנו  צריכים  אנו  בימינו  כך  כרבי, 

המשיח ולקבל עלינו את מלכותו הנצחית מתוך הכרזת הק':

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

תלמידי הישיבה במחנה פוקינג
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חסידים  דהיינו  'קיצוני',  חסיד  הוא  חב"ד  שפיץ  המושג  של  פירושו 

שהרגשתם החסידית הינה גדולה ועמוקה יותר מחסידים אחרים, תכונה 

להיצמד לדברי  ולא  רבות ללכת אחר הרגשתם  אותם פעמים  זו מביא 

הרבי כמו שהם.

אך כיון שעצם ההרגש החסידי העמוק והמחייב הינו תכונה חיובית לכן 

מצינו בדברי הרבי שלעיתים הוזכר מושג זה לחיוב, ומאידך פעמים רבות 

הוזכר מושג זה לשלילה כיון שמנסים להיות 'שפיץ' היכן שלא צריך.

שהמקורב יהיה 'שפיץ חב"ד'
תכלית הכל:

"מבקש הנני את ׳שפיץ חב״ד' שלא יעשו שטויות..." כך התבטא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א • המושג ׳שפיץ חב״ד' הינו ידוע בקרב חסידי חב"ד והוזכר ע"י כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א פעמים רבות במשך שנות הנשיאות בהקשרים שונים • לקט מיוחד 

מהתבטאויות כ"ק אד"ש אודות ה'שפיץ', מעלותיו וחסרונותיו
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המובן מזה הוא, ש'השפיץ' צריך ללכת עם דברי הרבי עד הסוף, אך לא 

לסטות מהם לכיוון הרצון האישי בכהוא זה, כיון שאז ה'שפיץ' מאבד את 

כל מעלתו כשאינו פועל לפי הכוונה.

בית כנסת שפיץ חב"ד
ליקטרינוסלב,  ומשפחתו  אביו  כשעקר  וגם  בניקולייב,  נולד  שליט"א  הרבי  כידוע, 

חב״ד   - חסידים  בתי־כנסת  שני  היו  ש“בניקולייב  הרבי  סיפר  פעם  שם.  לבקר  המשיך 

ושפיץ חב״ד".

הראשון  הכנסת  שבבית  הוא  בניקולייב  הכנסיות  בתי  שני  מאחורי  שעומד  הסיפור 

והוותיק לא קויימה אחת מהוראות הרבי הריי"צ בתכלית ההידור, בעקבות זה הוקם ע"י 

מספר 'שפיצים' בית כנסת חב"די חדש שנקרא בית כנסת שפיץ חב"ד.

באותה הזדמנות התייחס הרבי לאופן קירובם של יהודים לחסידות:

ניתן  עניינים שבהם  וכמה  ישנם כמה  עניינו, שהרי בחסידות  לפי  כל אחד  "יש לקרב 

לקרבו, אך תכלית הכל שהמקורב יהיה חסיד ומ׳שפיץ חב״ד".

)שיחות קודש תשי״ד עמ׳ רמא(

מהתייחסות זו נראה הצד החיובי שב'שפיץ חב"ד', עד אשר התכלית של כל מקורב היא  

שהוא יהיה 'שפיץ חב"ד'.

שפיץ חב"ד מתפעל ממופתים?
"ישנם ׳שפיץ חב״ד׳ שטוענים שאין מה להתפעל מענייני מופתים, כאמור, שבחב״ד לא 

עשו ׳שטורעם׳ מיוחד מעניין המופתים... 

אינו  המצב  כאשר  וכו',  ומזונא  חיי  בני,  הגשמיים,  בענייניו  באמת,  לו  שנוגע  בדבר 

בדיוק כמו שהוא רוצה, אזי מרעיש עולמות, ומבקש ותובע שיעשו לו... נס! כאן הוא כבר 

״מתפעל״ מעניין של נס ומרגיש היטב ש״יש הפרש וחילוק״ בין טבע לנס!..."

)התוועדויות תשמ״ז ח"ד ע' 344(

"צריכים להיות "שני אור" דוקא..."
"כשישנם ׳שפיץ חסידים׳ שרוצים לצאת ידי חובתם בקו זה ]של לימוד חסידות בלבד[, 
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או לאידך ׳פארעווע חסידים׳, שרוצים לצאת ידי חובתם בקו זה ]של נגלה בלבד[ אומרים 

להם: לא הא ולא הא, אלא צריכים להיות ״שני אור״ דווקא, שני האורות דתורת הנגלה 

ותורת החסידות כפי שמתאחדים יחדיו דווקא..." 

)משיחת כ״ד בטבת תשי״ב(

לימוד נגלה בשבת
יכולים לבוא   – "בנוגע להמוזכר לעיל שיום השבת הוא הזמן ללימוד פנימיות התורה 

נגלה  ללמוד  ״אסור״  או  צריך  לא  שבשבת  הדברים  את  ולפרש  חב״״ד׳ניקעס״  ״שפיץ 

דתורה.

ולכן, יש צורך להבהיר שאין האמת כן, אלא ודאי שביום השבת יכולים וצריכים ללמוד 

גם נגלה דתורה...".

)ש"פ שמות תשי״ג(

בהמשך השנים התייחס הרבי לענין זה פעם נוספת:

"ישנם כאלו שמכנים את עצמם בשם ׳שפיץ חב״ד׳ וטוענים, הייתכן ללמוד 'נגלה׳ ביום 

השבת?!..."

)ליל ו' דחג הסוכות תשמ״ו(

את הסיבה ללימוד נגלה בשבת מביא הרבי שם, שכן ראינו בהנהגתו של האריז"ל עד 

הנהגת רבותינו נשיאינו שלמדו נגלה בשבת.

שפיץ – לא על חשבון אחרים
"מחוייבים להקדיש מזמנו להשפעה על האשה ועל הבנים כו׳ וכו'. ומובן שאין לצאת ידי 

חובה בעניינים של שפיץ חב״ד ואורות בלי כלים על חשבון אחרים. וסוף סוף זהו גם כן 

על חשבון עצמו".

)אגרות קודש חי"ב ע׳ ק( 

"בכלל מנהגי דשפיץ חב״ד ידוע בזה פתגם כ״ק מו״ח אדמו״ר שצריכים להיות בנוגע 

לעצמו ולא בנוגע לזולתו..."

)אגרות קודש חכ"א ע' רצב(
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״הסברא הכי פשוטה – לציית״
"הנה לפלא על מצב כגון דא, שכל הסברות עולות במחשבה לבד הסברא הכי פשוטה 

ואפילו  כמה מאנ״ש  כמה.  דא אלא  בכגון  היחיד  הוא  לא  לדאבוננו  ]לציית[,  - פאלגען 

דעתם,  לפי  הוא אצלם,  עניין שחדש  ״לפעמים״ כשכותבים אליהם  הנה  משפיץ חב״ד, 

תיכף ומיד מעסיקים השכל שלהם בכמה אופנים ודרכים לבד הדרך הכי פשוטה, והוא, 

למלאות הנכתב כפשוטו מבלי פשט׳לעך ומבלי דריידלעך".

)אגרות קודש חי"ד ע׳ מח( 

במה מתבטא הענין ד'שפיץ חב"ד'?
"הענין ד"שפיץ חב"ד" צריך להתבטא לכל לראש - בהעבודה דהפצת המעיינות חוצה, 

שזוהי ה"חוקה חקקתי" דרבותינו נשיאינו. ולכן אין נוגע כלל "צי ס'לייגט זיך ביי עם, צי 

ניט" ]אם מונח אצלו או לא[ - שכן, דבר זה הוא בבחי' "חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין לך 

רשות להרהר אחריה""!

)משיחת ש"פ חוקת תנש"א(

חוסר אהבת ישראל – לא משפיץ חב"ד
״ומ"ש אודות פירוד הלבבות . . וברור הדבר אשר עד עתה השחיתו כמה טוב ע"י העדר 

דקירוב הלבבות בשביל ענינים דכבוד המדומה וכו' ואל יטעו את עצמם שזהו מפני יראת־

שמים או מפני ׳שפיץ חב״ד' כו' כיוון שרבנו הזקן וכל אחד מהנשיאים בדורו כתבו להיפך".

)אגרות קודש חי"ג ע׳ יט(

גזירת המשקה
״מובן ופשוט שעניין זה - שתיית משקה באופן ד״לשם שמים״ - צריך להיות עם ההגבלות 

הידועות שנקבעו על ידי נשיא דורנו – ד' פעמים בלבד, ולא כוסות גדולות, כי אם על דרך 

הרגל, כידוע ומפורסם.

זה שיתנהגו היפך  ידי  – על  ׳שפיץ חב״ד׳  ישנם תלמידים שחושבים להיות  לדאבוננו, 

הוראה הנ״ל! כיצד ייתכן לחשוב שעניין זה יוסיף בהבנת החסידות וכיוצא בזה - כאשר 

יודעים שהנהגה זו היא היפך הוראת נשיא דורנו?!...
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אדרבה: הנהגה כזו אינה מביאה להתגברות על ׳חומר׳ הגוף, אלא אדרבה - התגברות 

החומר - ״חמור שונאך״ - חומר הגוף״.

)התוועדויות תשד״מ כרך ג עמ' 2212(

לא לעשות שטויות
פירושים  בדברים  להוסיף  ״שטויות״  יעשו  שלא  חב״ד'  ׳שפיץ  את  הנני  ״מבקש 

זאג  מיין  איך  וואס  )״דאס  אומר  אני   - חושב  שאני  מה  וכך.  כך  היתה  ורמזים,שכוונתי 

איך"(, ואין צורך בעזר שלהם בזה, הלוואי לא יפעלו היפך העזר... ולכן חוזר הנני ומדגיש 

עוד פעם: כל אחד ואחד הוא שליח של נשיא דורנו, כ״ק מו״ח אדמו״ר, אשר הוא השליח 

של נשיא העולם, על־ידי משה רבינו - רעיא מהימנא הראשון, עד לרעיא מהימנא דדורנו 

זה, כ״ק מו"ח אדמו"ר"!

 )התוועדויות תשד״מ ח"ד ע' 2453(.

עשה אתה תשובה!
"כאשר בא מישהו - היפך ה׳שפיץ חב״ד׳ - וטוען שעדיין לא מוכנים וראויים לגאולה כו׳, 

אומרים לו: מי שואל אותך? מה אתה מתערב בעניינים אלו? - ישנו פסק דין ברור בתורה 

שכבר ״כלו כל הקיצין", לא רק סיום הגלות, אלא גם סיום הקיצין! ואדרבה - החיסרון 

הוא בך, שחושב הלה שעדיין לא ראויים וכו'. עשה תשובה, ואז תראה גם אתה שראויים 

ומוכנים לביאת משיח צדקנו".

)התוועדויות תשמ״ח ח"ב עמ׳ 85(.

בנוגע למעשה - הלכה קובעת
בשנת תשמ״ה התייחס הרבי מלך המשיח לענין עריכת סיומי רמב״ם, ואמר שמכיוון 

שהרמב״ם אינו מביא ענייני אבילות כו' בכל ג׳ השבועות כי אם מראש חודש מנחם - אב 

ואילך, לכן בנוגע לסיום הרמב״ם אין מקום לשלול זאת לפני ראש - חודש מנחם - אב.

והוסיף כ"ק אד"ש מה"מ:

"חוששני שיהיו ׳שפיץ חב״ד׳ שיכריזו ויפרסמו בכל העולם כולו שאין להחמיר בדינים 

דג׳ השבועות אלא מראש־חודש אב ואילך.
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ובכן, מובן וגם פשוט שבנוגע למעשה בפועל יש להתנהג כפסק-דין הרמ״א - שמחמירים 

בכל עניינים אלו מי״ז תמוז ואילך.. ״ובני ישראל יוצאים ביד רמה״.. רמ״א. אמנם, המדובר 

לעיל הוא בנוגע לשמחה הקשורה עם ״גמרה של תורה״, דבר המותר לכל הדעות, ובזה 

מוסיפים - להמתקת העניין - שבנוגע ל״סיום״ הרמב״ם ישנה הדגשה נוספת בדבר"...

)התוועדויות תשמ"ה ח"ה ע׳ 2649(

מדברים אנגלית?!
כאשר 'שפיץ חב"דניקעס' מתאספים להתדבר יחדיו וכו' תמהתי לשמוע ששפת הדיבור 

היא אנגלית! שהרי ידוע גודל העילוי ד"לא שינו את לשונם"...

)התוועדויות תשמ"ח ח"ב ע' 73(

מענה לשפיץ חב"ד
רבותינו  במאמרי  ובירור  וטריא  לשקלא  בנוגע   - שטוענים  חב״ד׳  ל׳שפיץ  גם  "מענה 

נשיאינו מיהו בעל המאמר... למאי נפקא־מינה מיהו האדמו״ר שאמר מאמר פלוני!! מי 

שמתנהג כן - טוענים הם - הוא 'נפרד׳ )כפי שנעשה הלשון הרגיל...(, ומוסיפים לכנותו 

בתואר הידוע...

כן היתה הנהגת כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ לברר ולדייק בנוגע לכל מאמר ומאמר, מיהו 

בעל המאמר, וכן הוא הסדר בכל ענייני התורה ]״שנו חכמים בלשון המשנה״ ש״הוצרך 

להודיע שמכאן ואילך ברייתא היא״[ לדייק אם עניין פלוני הוא מתורה - שבכתב או תורה 

שבעל פה, משנה, או ברייתא, או גמרא וכו'".

)התוועדויות תשמ״ז ח"ד ע' 400(

 כך קבע כ"ק
מו"ח אדמו"ר

 כך קבע כ"ק

 מו"ח אדמו"ר

ולפלא גדול שלדעתו 

שייך זה . . לדיפלומטיא
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דומה שהמראה של חתנא דבי נשיאה – הרב שמריהו גורארי', היושב בקצה 
שולחן ההתוועדויות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, יכולה להעיד יותר 

מכל על דמותו של הרש"ג.

והמאמצים הגדולים שהיה צריך לשם כך – התקשר בתכלית  למרות הקושי 
זו באה לידי ביטוי בהשתתפותו הקבועה בכל  לכ"ק אד"ש מה"מ. התקשרות 
ההתוועדויות של הרבי, בביטול גמור להוראותיו הק' ובפרט בעת משפט הספרים 
– אז היה בעמדה שנגדה את דעת בנו ואשתו, ועל אף הסבל הרב שעבר, דבק 

בהתקשרותו האיתנה לרבי ולא סר ממנה בכהוא זה.

וכעין זה החזיר לו הרבי, שתמיד הראה לו חיבה יתירה ושמר מכל משמר על 
כבודו ומעמדו של הרש"ג כחתנו של הרבי הריי"צ וכגיסו של הרבי עצמו.

חיבה זו התבטאה גם בכך שבעיצומו של מעמד ההקפות ב־770, בעת ההקפות 
הרבי בעצמו היה רוקד עם הרש"ג, בהוראתו של הרבי לדאוג לכל צרכיו בעת 

זקנותו, ובהתייחסות הרבי לפטירתו בו' אדר ראשון ה'תשמ"ט.

הרבי  של  המופלאה  הקשרים  מסכת  על  בקצרה  נעמוד  שלפנינו  בדברים 
והרש"ג, מסכת של התקשרות איתנה של חסיד לרבו, חסיד שעל אף הקושי, 

התבטל בתכלית לנשיא הדור ודבק בו עד יומו האחרון.

כמובן שקצרה היריעה מלתאר את מסכת הקשרים הענפה, והבאנו כאן מעט מן 

המובחר שבדברים אלו, מהם יש ללמוד ביטול והתקשרות מהי.

עובדות וסיפורים
לכן אני מסור אליו בלב ונפש

על ראשית התקשרותו לרבי סיפר הרש"ג לר' עזריאל זליג סלונים: כידוע לך כאשר 

הסתלק מורי וחמי הרבי הריי"צ, היינו כולנו שבורים ונבוכים, יום אחד התלבטתי מאד 

בעניין חשוב מאד ולא ידעתי להחליט מה לעשות. החלטתי להתייעץ עם גיסי - הרבי, 

הרבי שקל את העניין בזהירות ואז אמר: אינני רוצה לקחת אחריות אישית בנושא כה 

חשוב, היום אני מבקר בציון ושם אשאל את מורי וחמי רק אז אוכל לענות על שאלתך. 

כשחזר נתן לי הרבי תשובה מיוחדת, וסיים רש"ג: "גיסי הרבי, לא אומר גוזמאות. אם 

אמר שבכוונתו לדבר עם השווער באוהל הרי שכך היה, ואני על עצמי אני יודע שאינני 

מסוגל לכך, ולכן אני מסור אליו בלב ונפש".



3637

גיסא דבי נשיאה

אמונה מוחלטת

בתקופה שלאחר קבלת הנשיאות ביקר הרש"ג בשיקאגו, והגרש"ז העכט מגדולי רבני 

שיקאגו התלווה אליו בשובו לניו יורק. הם היו אמורים להגיע לניו יורק ביום חמישי, 

אולם הרב העכט הופתע כשהרש"ג אמר לו כי אצלו ברור הדבר שלא יגיעו לפני שבת 

לניו יורק. הרב העכט המופתע שאל את הרש"ג זאת מניין לו, והרש"ג השיב לו בפשטות 

מוחלטת: "דיברתי עם כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א בטלפון ובסיום השיחה איחל לי "שבת 

שלום", משמע שלא נגיע לשבת..." וכך הווה: בדרך פרצה סערה ובעקבות כך נאלצו 

להישאר עד לאחר השבת...

ר' פינייע אלטהויז מתפעל מהתקשרותו של רש"ג

סיפור נוסף המלמד על התקשרותו האמיתית והאיתנה של הרש"ג לגיסו שליט"א, סיפר 

ר' פינייע אלטהויז: בתש"כ נסעו הוא והרש"ג למדינת וונצואלה על מנת להתרים גביר 

מסוים עבור תומכי תמימים, טרם נסיעתם, הזהירם הרבי מלך המשיח שליט"א מלשוחח 

עם הגביר בעניינים כספיים בטרם יקבל על עצמו הקפדה כלשהי בעניני תרה ומצוות.

הם אכן קיימו את ההוראה, ונפגשו עמו שוב ושוב, ובכל פעם ניסו לעוררו להוסיף בפרט 

וכיון שכך מובן שהם לא התרימו  כלשהו אפילו הכי קטן, אך הוא סירב לשמוע דבר, 

אותו עבור הישיבה. בסופו של דבר חזרו לניו יורק בידיים ריקות. והתקשרותו של רש"ג 

השאירה את ר' פינייע בהתפעלות.

הרש"ג משנה את תוכניותיו לפי הוראת הרבי

בשנת תשכ"ו נסע הרש"ג לארה"ק על מנת לבקר את אמו, ותכנן לנצל את הביקור 

הוראות הרבי לאחר הסתלקות הרש"ג
ביום פטירתו של הרש"ג )שבת, ו' אדר ראשון תשמ"ט( קרא הרבי להרחמ"א 

חודקוב ולהרב דוד רסקין והורה להם בתור אגו"ח לדאוג לכמה ענינים הקשורים 

לרש"ג: א. למצוא מישהו שיעמוד חזן; ב. לדאוג להלויה; ג. שיהיה מנין בביתו.

לקראת הקמת המצבה הורה הרבי לכל התמימים מהישיבות בערי האזור להגיע 

לבית החיים, וכן להדפיס תניא לזכותו וללמוד מתוכו בישיבות. ע"פ השמועה 

הורה הרבי לחברא קדישא לטפל ברש"ג כפי שמתנהגים בצדיק.
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לסבב ביקורים בקהילות, מוסדות חב"ד ברחבי הארץ וכן אצל רבנים ואישי ציבור. וכך 

כותב הרש"ג במכתבו לר' אפרים ווָאלף מו' תמוז תשכ"ו, בו כתב את כל תכנון הנסיעה 

לפרטי פרטיה:

"בקשר לביקורים שאעשה בארץ: ביום שני, בכפר חב"ד ובלוד. ביום שלישי, בתורת 

הרה"ג  אצל  גם  הכרח  יהיה  ואם  שליט"א,  זווין  ש.י.  הרב  ואצל  חב"ד,  ובשיכון  אמת, 

אונטערמאן שליט"א".

אך הרבי בהוראה מיוחדת הורה לו לשמור על ביקור זה כענין פרטי בלבד ולא לנצלו 

לביקור במוסדות וקהילות, כפי שכתב יומיים בלבד אח"כ לרב ווָאלף:

"הנני בזה לכתוב לו עוה"פ בנוגע לנסיעתי לא"י . . לפי ההוראות של כ"ק גיסי אדמו"ר 

שליט"א עלי להתעכב בא"י רק עד יום ד' פ' מטות-מסעי, 13 ביולי, הנסיעה שלי לא"י 

הוא ענין פרטי בלבד, להתראות עם אמי תחי'.

ובזה הנני לבטל את מכתבי שכתבתי לו ביום ו' עש"ק העבר, והנני להדגיש אשר בעת 
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שהותי בא"י לא אבקר בשום מקום רק שעה אחת בכפר חב"ד לראות את הישיבה, וגם 

אבקר אי"ה את הרב זוין שליט"א ולא אבקר ישיבת תורת אמת ולא שיכון חב"ד.

בבקשה לראות אשר ביקורי בא"י יהיה בסוד גמור, ולא יהיו אצלי שום רעפארטערס 

וקארעספאנדנטן ]עיתונאים וכתבים[, וזה ע"פ הוראת כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א".

ריקוד עם הרבי בהקפות

כידוע, הסדר בהקפות היה שבהקפות בהם התכבד הרבי, רקד הרבי במהלך ההקפה עם 

גיסו הרש"ג.

בשנת תשמ"א היה הרש"ג חולה מאד ובעקבות כך היה מאושפז בבית הרפואה במהלך 

שמיני עצרת ושמחת תורה, לאחר החג הגיעו לבקרו וכיון שחשש שמא מישהו יחטוף את 

זכותו העלה מיד את השאלה עם מי הרבי רקד השנה? וכשנענה שהרבי רקד לבדו - חייך 

ונרגע.

יש לציין שלאחר פטירתו של הרש"ג בשנת תשמ"ט רקד הרבי לבדו.

"ברור אצלי שהוא יובילנו לקראת משיח..."

אדמו"ר  הורה  תרס"ו  שבשנת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הזכיר  תשי"ג  אחש"פ  בהתוועדות 

מוהרש"ב שכל התמימים ישתו ד' כוסות, וציווה שגם עכשיו כל התמימים ישתו ד' כוסות 

על חשבון הישיבה, ומיד ציווה הרש"ג על ר' דוד רסקין שיתן יין לתמימים.

וענה שכבר  אח"כ שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א את הרש"ג מדוע אינו שותה בעצמו, 
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שתה, אבל בכל זאת שתה עוד, ואפילו יותר מד' כוסות ונתבשם )היין היה חזק מאד(, 

ונעמד הרבה פעמים והתקרב לדבר עם כ"ק אדמו"ר שליט"א, רק אלו שעמדו מקרוב 

וכך צעק הרש"ג לעבר הרבי בהיותו  זאת רק חלק ממה שדיבר  וגם  שמעו מה שאמר 

בגילופין: 

"בַא מיר איז ברור ַאז איר וועט אונז פירן ַאנקעגן משיח'ן, דער איינציקער יורש פון 

דעם בעש"ט איז דער שווָאגער, מיין שווָאגער" ]ברור אצלי שאתם תובילו אותנו לקראת 

משיח, היורש היחיד של הבעש"ט זה הגיס, הגיס שלי[.

איך גיב אייך ָאפ די כוחות ווָאס איך הָאב ַאלעס דער עלטערער איידים, דָאס הָאב איך 

געזָאגט אויפן אוהל, און דָאס זָאג איך איצטער ברבים. נָאר איין תנאי, איר זָאלט מיר 

הַאלטן, הַאלטן ווי דער שווער הָאט געהַאלטן" ]אני נותן לו את הכוחות שיש לי בתור 

זה באוהל, ועכשיו אני אומר זאת ברבים. רק בתנאי אחד,  החתן המבוגר, אמרתי את 

שאתם תחזיקו אותי, תחזיקו כפי שחותני החזיק[.

אח"כ ביקש הרש"ג מהרבי סליחה על ההנהגה אחר ההסתלקות. כ"ק אדמו"ר שליט"א 

לא ענה על כל דבריו מאומה, רק באמצע הפסיקו ואמר "ברבים?", וענה רש"ג: "דער 

אמת איז דאך אזוי, אלע קאנען דאס הערן" ]האמת היא הרי כך, כולם יכולים לשמוע 

זאת[.
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מכתבי הרש"ג לרבי
היחס המיוחד בין כ"ק אדמו"ר שליט"א והרש"ג נ"ע, ניכר גם ממכתביו של הרש"ג אל 

הרבי, מהם ניתן ללמוד רבות על התקשרותו והתבטלותו לרבי מלך המשיח.

במכתבים שלפנינו שופך הרש"ג את נפשו לפני הרבי ומבקש את עצותיו וברכותיו הק' 

לו ולמשפחתו. כך גם בכל פרט בחייו, לא עשה דבר בלי לקבל את ברכת גיסו הק'. כמו 

כן ניתן לשים לב למידת מעורבותו של הרבי מלך המשיח בכל פרט בניהול הישיבה עליה 

היה מופקד הרש"ג, וכן לסיוע ועזרה שקיבל הרש"ג בהתמודדות מול צרות וחובות. 

בקשת ברכה לרפואת זוגתו
ער"ח תמוז תשמ"ג

כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א

שלום וברכה, זוגתי חנה בת נחמה דינה תכנס לבית הרפואות "מאונט סיני" ביום 

ב' הבע"ל לשם ניתוח על עינה הימנית, והניתוח יתקיים אי"ה למחרתו ביום ג'. והנני 

בזה לבקש מאת כקא"ש לעורר ר"ר שהניתוח יהי' כשורה בניקל ובהצלחה ושתתרפא 

במהרה. גיסו. נ.ב מצורף בזה פ"נ על סך 720$ במזומנים.

עומד תחת רושם הנהגתו של הרבי
אסרו חג תשל"ג

כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א

שלום וברכה, כאשר הנני עומד עכשיו תחת הרושם של סדר הנהגתו הק' של כ"ק 

במשך  שליט"א  אדמו"ר  גיסי 

איש  שלא  והגם  תשרי,  החודש 

זאת  בכל  אולם  אנכי,  דברים 

אני רוצה לגלות בכתב את רגשי 

לבבי..

כ"ק  מאת  להתברך  רוצה  ואני 

שאזכה  שליט"א  אדמו"ר  גיסי 

להיות אתו עמו עוד רבות בשנים 

מזיו  וליהנות  משפחתי,  עם  יחד 



4041

ומלכותו בכל משלהגיסא דבי נשיאה

יוליכנו במהרה לקבל פני  ויעזור השי"ת שכ"ק גיסי אדמו"ר  תורתו ועבודתו הק', 

משיח צדקנו בב"א. גיסו

ברכות לרגל ר"ח כסלו תשל"ח
ער"ח כסלו תשל"ח

כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א

שלום וברכה, היות ששמעתי אשר כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א יחזור היום בשטומ"צ 

וישוב לאיתנו  לביתו, אשר ע"כ הנני לאחל לכקא"ש שהשי"ת יחזק את בריאותו, 

כמקדם, ושיוכל לנהג את מלכותו ברמה, ויוליך אותנו כולנו בתוך כלל אחב"י לקבל 

פני משיח צדקנו בב"א. גיסו

באם לילך למסיבת 
קבלת פנים לבן 

גוריון
שושן פורים תש"ך

כ"ק גיסי אדמו"ר 

שליט"א

היום  וברכה:  שלום 

משגריר  הזמנה  קבלתי 

הארמאן  מר  הישראלי 

]חלק[  שאבוא ליקח חבל 

פנים  הקבלת  במסיבת 

בן  דוד  מר  של  לכבודו 

גוריון שתתקיים מחר ביום 

"פיער",  במלון  בערב  ג' 

בניו   ,61 ורחוב   5 שדרת 

עד"ז  להודיע  והנני  יורק. 

לכ"ק אד"ש ולשאול חוות 

להמסיבה  אלך  אם  דעתו 

הנ"ל או לא. גיסו



4243

גיסא דבי נשיאה

הוספת פסוק ופרצת בהקפות
יום ב' ד' דחוהמ"ס הושענה רבה תשמ"ב

כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א

שלום וברכה. הנני בזה לבקש מכ"ק גיסי אד"ש אם אפשר שכ"ק גיסי אד"ש יסכים 

לאמר הפסוק ופרצת אחרי שיאמר הפסוק כי מציון בפעם הג', בליל שמח"ת דהאי 

שתא. בברכת חג שמח גיסו.

בקשת ברכות לניהול הישיבה
ער"ה תשל"ב

כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א

שלום וברכה, אנא לעורר רחמים ממקור הרחמים והחסדים האמיתיים עבורי שמרי' 

בן שיינדל ועבור זוגתי חנה בת נחמה דינה שייטיב לנו השי"ת הכתיבה והחתימה על 

שנה טובה ומתוקה בגו"ר

בבקשה לברך אותי ואת זוגתי תחי' באריכות ימים ושנים מתוך בריאות נכונה.

אני אומר בכל יום שני קאפיטלעך תהלים, אחד עבור כקא"ש והשני עבור משפחתו, 

 מענה בכתב יד קודש
יום ג' ו' תשרי תשמ"ח

כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א

מר'  וברכה.  שלום 

גיטל  זיסל  בן  ליב  יהודא 

מענגלאנד  )וינשטאק( 

של  סכום  נתקבל 

שיק  ומצו"ב   1,700.34$

ע"ס  ישראל  מחנה  ע"ש 

מגבית  שזהו  היות   875.15

משותפת

ברגשי כבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה. גיסו

מענה הרבי: נת' ות"ח מחנ"י ]מחנה ישראל[ לאשר כרגיל
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ימיהם  השי"ת  שיאריך 

ושנותיהם בטוב ובנעימים, 

ימים  יאריך  ושכקא"ש 

עד  ממלכתו  על  ושנים 

ביאת גו"צ בב"א.

אני מבקש שכקא"ש ישא 

אותי בתפילתו, ושיזמין לי 

להיות  איש מתאים  השי"ת 

המשתה  על  הכבוד  אורח 

השנתית של תו"ת הבע"ל, 

זו  בשנה  השי"ת  לי  ושיתן 

לסלק  שאוכל  רבה  הצלחה 

הישיבות,  של  החובות  כל 

ושאוכל לנהל את הישיבות 

והרחבה,  מנוחה  מתוך 

ושלא יהי' לי שום עגמ"נ ממשרד המס, ושיהי' שנה זו שנת מנוחה שאוכל לקבוע 

עיתים לתורה מתוך מנוחה גמורה. גיסו

נ.ב מצורף בזה פ"נ על סך 100$

האם לקנות הבנינים 1414 ו-1418 עבור פנימיה וחדר אוכל
ח' שבט תשל"ג

כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א

שלום וברכה, בהתאם מה שהתדברנו בעת היותי אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ביום ב' 

של שבוע העבר, מסרתי להנהלה וגם להפקידים של המשרד שיחפשו באופן נמרץ 

מקום מתאים שנוכל או לבנות בנין חדש או לתקן ולשכלל בנין ישן שיהי' מקום ראוי 

בשביל בית-האוכל ופנימי' עבור הבחורים של ביהמ"ד.

מכל המקומות שראו הנה לע"ע לא מצאו מקום מתאים לבנות בנין חדש למטרה 

הנ"ל. אולם המחפשים מצאו מקום נכון, לפי דעתם, היינו שני בנינים ישנים, 1414 

דירות  מכילים 30  הנ"ל  בנינים  השני  סטריט,  פרעזידנט  ו1418  סטריט  פרעזידנט 

ובס"ה 136 חדרים ושבעה חנויות.

גם יש שם מרתף גבוה מאד שזה מוכשר לתקן שם בית התבשיל וחדר אוכל, ובכלל 

הרש"ג עם ידיד הישיבה
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אפשרויות  כאן  יש 

שונות  טובות 

הרבה  ענינים  לסדר 

זקוקה  שהישיבה 

להם.

מהבתים  הבעה"ב 

הסכום  מבקשים 

שקל  אלף   145 של 

בנינים,  השני  בעד 

מארטגעדזשעס  ויש 

]משכנתא[ על סך 93 

וצריכים  שקל,  אלף 

להשקיע במזומן הסך של 53 שקל.

כמה כסף יעלה לשכלול הבנינים אין לנו לע"ע שום השערה עד שיסודר התכניות 

הנכונים ע"י אדריכל, ומובן שצריכים איזה זמן לזה, נמצא אשר הננו הולכים לקנות 

שני בנינים בלי השערה כמה יעלו התיקונים והשכלולין. אשר ע"כ הנני בזה לשאול 

עצת כ"ק אדמו"ר שליט"א אם לקנות הבנינים או לא. גיסו

בניית הפנימיה עבור התלמידים המבוגרים ד־770
ער"ה תשל"ח

כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א

הצלחה  השי"ת  לי  יתן   .  .

מופלגה בהנהלת הישיבות בתוך 

מנוחה בהרחבה גמורה, ושאשלם 

כל החובות של הישיבה, ויתרבו 

ושתיהי'  בישיבותינו,  תלמידים 

הצלחה בישיבה הן ברוחניות והן 

בגשמיות.

לגמור  ויעזרני  יזכני  השי"ת 

ומטבח  האוכל  ובית  הפנימי' 

ושאוכל  אפשרי,  הכי  בהקדם  ד-770  המבוגרים  התלמידים  בעד  ונבנית  ההולך 
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שיסלק  שי'  מר...  על  להשפיע 

בהקדם  בשלימות  הבטחתו  את 

הכי אפשרי.

שלא  והישיבה  ישמרנו  השי"ת 

 .  . מהממשלה  עגמ"נ  לנו  יהי' 

לבצע  שאעזור  מאלה  ושאהיה 

את העבודה הק' בהרבצת תורה 

גיסי  כ"ק  ע"י  המתנהלת  ויר"ש 

בהצלחה  שליט"א  אדמו"ר 

מופלגה לאריכות ימים ושנים טובות. יעזור השי"ת שנהי' לנו נחת מבננו שי' שלום 

דובער בן חנה וממשפחתו. גיסו

אחרי עשרים שנה של עבודה בתו"ת כבר הולך ומזקין
ח' אלול תשי"ט

כ"ק גיסי אדמו"ר 

שליט"א

כאשר  וברכה:  שלום 

חבוש  שאין  כלל  יש 

אשר  וכו'  עצמו  מתיר 

ע"כ אני פונה במכתבי 

בתור  אד"ש  לכ"ק  זה 

של  מקומו  ממלא 

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 

זי"ע  נבג"מ  זצוקלל"ה 

לשאול עצה ודרך מכח 

הענין דלקמן:

כמעט  נתמלאו  כבר 

שאני  שנה  עשרים 

עובד בישיבת תו"ת וכפי המצב בשנים האחרונות הנה המצב הכספי בהישיבה דחוק 

מאד, ואין אני יכול לשית עצות בנפשי ואני מחוסר ישע האיך לשפר המצב.

מאידך גיסא אני הולך ומזקין והעבודות נופלות עלי בקושי גדול, והדאגות והטרדות 
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מתשות כחי ומשברות את גופי, ופרנסתי הולכת ודלה, וכן הולך המצב ונעשה רע 

מיום ליום, משבוע לשבוע, משנה לשנה.

אי לזאת הייתי חפץ מאד למצוא איש נכון שיקח ע"ע העבודה של הנהלת הישיבה, 

אבל לדאבוני איני יכול למצוא איש כזה.

אשר ע"כ אני פונה לכ"ק אד"ש לעשות למען כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ 

זי"ע ולמעני להתבונן היטב במצבי ולהורות לי את הדרך האיך לצאת ממצבי זה...

46

"נשיא הישיבות כ"ק גיסי" - מכתב הרש"ג לידיד הישיבה
יום ה' כסלו תשי"ב

מקווה אני שמכתבי זה ימצא את ידידנו בבריאות הנכונה, ובזה הנני מתקדם להזמין את 

כדומ"ע שיחי' באופן אישי להחגיגה השנתית של מרכזנו הרוחני, מרכז הישיבות הק' תומכי 

תמימים ליובאוויטש, העתיד להתקיים איה"ש ביום א' פ' וארא, כ"ב טבת, תשי"ב, בשעה 6 

בערב באולם המרכזי של מלון אסטאר בניו יורק רבתי.

מתעדים אנו לחוג חגיגה זו ברוב פאר והדר ולשתף בו את כל היהדות החרדית, החרדים 

לקיום התורה ולכל קדשי היהדות המסורתית הטהורה והצרופה, ואדיר חפצי שגם ידידי שיח' 

יקח חלק בחגיגה זו, שתיהי' כינוס למען החזקה והרבצת התורה.

שולח  הנני  לזה 

גיסי  כ"ק  מכתב  לו 

אדמו"ר  שליט"א, 

שניאורסאהן  רמ"מ 

נשיא  שליט"א, 

הק'  הישיבות  של 

תמימים  תומכי 

 , ש ט י ו ו א ב ו י ל

בבקשה  המבקש 

ומשולשת  כפולה 

בהכנת  לסייע 

משתה זו, וגם לבוא 

להחגיגה,  בהמונים 

לפרשת  א'  ביום 

האבות,  אל  וארא 

כ"ב טבת ה'תשי"ב.
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זמנים, היו  יכל העם היהודי "להסתפק״ באמונת חכמים, היו תקופות, היו  לא תמיד 

רגעים - ואולי דווקא המכריעים והגורליים ביותר בתולדות האומה - שהעם כולו היה 

זקוק לאמונת צדיקים, באותן תקופות, הגורליות ביותר, תבעו מכל יהודי את אותה אמונה 

זכה, שכל כולה ״אמונה״, שאין לה שום אחיזה ותפיסה בשכל האנושי.

במצרים  והעבדות  כשהשעבוד  רבינו.  משה   - ראשון״  ה״גואל  אצל  אנו  מוצאים  כך 

הגיעו לשיאם, עם ישראל היה במצב — כפי שהתורה מעידה — של ״וימררו את חייהם״, 

״ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו", וכפי שהקב״ה אמר: ״ראה ראיתי את עני עמי 

אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו כי ידעתי את מכאוביו". כשטבעת ההסגר 

על העם העברי היתה מושלמת ומוחצת, כפי שהעידו חז״ל ש״אפילו עבד לא יכל משם 

לברוח". דווקא אז הוטלה על משה רבנו השליחות האלוקית.. "לך ואספת את זקני ישראל 

ואמרת אליהם . . פקד פקדתי אתכם . . אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני . . אל 

ארץ זבת חלב ודבש״.

מה רחוקה מהמציאות - לכאורה - היתה אז הבטחה זו, לאיזו אמונה עזה על שכלית 

זקוק היה אז העם המעונה - המשועבד כדי להאמין בהבטחה זו, וזאת גם לו מדובר היה 

במנהיג הדור שכבר הוכיח בעבר את מנהיגותו, בנביא שכבר הוכיח את נבואתו, בגואל 

 אצל מי שחסרה בו האמונה במשה עבדו

 חסר לו גם
בויאמינו בה'

האם עושים אנו כל שביכולתנו, במסירות נפש, כדי לאפשר למשה רבנו 
לבצע את השליחות הגדולה ולגאול את עמנו ״גאולה שאין אחריה גלות״? 
• מאמר מרתק שנכתב בשנת תשמ"א ע"י אהרון דב הלפרין בקשר עם 

שלושים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



4849

אמונה ללא פשרות

האומה שמאחריו כבר שורה של אותות ומופתים, גם אז זקוקים היו לאמונה טהורה כדי להאמין 

שה״בלתי אפשרי״ אכן יתגשם, שמאותה ארץ, מאותו משטר שאפילו ״עבד לא יכול לברוח״ 

יוכל לצאת עם שלם, לאור היום, ״בעצם היום הזה״.

על אחת כמה וכמה כאשר מדובר היה בשליחותו הראשונה של משה רבנו, במנהיג ״חדש״ 

בלי ״נסיון", שטרם היה מוכר לעם, שעדיין לא ראו את אותות נבואתו, שעוד לא ידעו ש״אנוכי 

עומד בין ה׳ וביניכם״. נקל לשער לאיזו אמונה עזה וטהורה, ללא שום אחיזה ותפיסה בשכל 

גדול  שבפי  לבשורה   — ערעור  ללא   — להאמין  כדי  שעות  באותן  ישראל  עם  נזקק  אנושי, 

. . הן לא  הנביאים. ואף משה רבנו עצמו ידע את הקושי העצום שבשליחותו זו ״ויען משה 

יאמינו לי ולא ישמעו בקולי״...

גם לאחר שנתן לו הקב״ה את האות עם ״הנחש״ הוסיף לתת לו את אות ה״יד המצורעת״... 

״והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות הראשון, והאמינו לקול האות האחרון״, וגם 

לאחר שתי אותות אלו לא היתה מושלמת עדיין האמונה.

ואף כשהפליא ה׳ בפרעה את מכותיו, והעם כולו ראה בצורה המוחשית ביותר כי ״דבר ה׳ 

היתה בפיהו״ גם אז לא הגיע עדיין עם ישראל לאותה דרגה נעלית של אמונה זכה, טהורה 

הזה״,  היום  ״בעצם  כל,  לעיני  השעבוד,  מארץ  עצמה  היציאה  ואף  רבנו.  במשה  ומושלמת 

המופלא שבניסים, לא הביאתם עדיין לשלימות המוחלטת.

רק לאחר שבמו עיניהם ראו את טביעת המצרים בים סוף, רק לאחר שהוכח להם ללא שום 

צל של ספק בוודאות שאין למעלה הימנה, כי ישועתם מושלמת היא, רק כשראו את ״מצרים 

מת על שפת הים״ ואת ״היד הגדולה אשר עשה ה׳ במצרים״, רק אז הגיעו לאמונה המושלמת, 

הנעלית ביותר, במשה עבד ה׳ "ויאמינו בה׳ ובמשה עבדו". 

ומשהגיעו לבסוף לדרגה זו של אמונה במשה רבנו, אמונה זכה וטהורה ללא שום ערבוב של 

איזשהו שכל אנושי, אמונה במשה באותו דרגה של ״ויאמינו בה'" נעשתה דרגה זו שבאמונה 

לצו ולחובה, לשעה ולדורות.

שוב אין צורך באות ובמופת, משנתברר לעין כל כי ״אנוכי העומד בין ה׳ וביניכם״, משנתעורר 

אצל כל העם היהודי אותה נקודת אמונה במשה רבנו שחבויה היא בנשמתו של כל יהודי, נהפך 

צו זה של אמונה בלתי מעורערת במשה רבנו לתנאי באמונת ה׳, וכדברי המכילתא על הפסוק 

גם את  בו  אין  בו האמונה ב״משה עבדו״  כי אצל מי שחסרה  ובמשה עבדו״:  ״ויאמינו בה׳ 

ה״ויאמינו בה'".

כרוכות הן שתי אמונות אלו בקשר בל ינתק. כך קבע בורא העולם את חוקי עולמו, וכך ברצונו 
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להנהיג את עם הבחירה, והאמונה במשה רבנו לא חובת שעה היא בלבד, אלא חובה תמידית, 

לדור דור. בכל דור חייבת להיות האמונה במשה רבנו שבדור, באותו תוקף ובאותה דרגה של 

האמונה בה׳. ומשה רבנו היה כידוע שביעי, וכדברי המדרש - "כל השביעין חביבין".

•

״אתפשטותא דמשה בכל דרא״. וכך גם מוצאים אנו אצל משה רבנו של דורנו, דומה שה״גלגל״ 

חוזר על עצמו, וכפתגם העממי ״ההיסטוריה חוזרת״... 

לפני שלשים שנה בדיוק, י׳ שבט ה׳תשי״א. ההתוועדות ההיסטורית, מאמר החסידות הראשון, 

במאמר זה מגלה הנשיא השביעי שליט״א את יעודו של דורנו, דור השביעי, במאמר זה מוסר 

משה רבנו של דורנו את שליחותו החשובה ל״דור הגאולה״.

״וזה  היתר:  בין  הקדושים  דבריו  הם  ובה  לנו,  מסר  מפורש  ״ֶמֶסר״  אז,  אמר  ברורות  מילים 

תובעים מאתנו, דור השביעי לכ״ק אדמו״ר הזקן, וכל השביעין חביבין . . והעבודה דדור השביעי 

הוא להמשיך השכינה למטה ממש . . וע״י העבודה באופן כזה יומשך עיקר שכינה למטה . . וכמ״ש 

במשיח ונשא מאד יותר מאדם הראשון . . הנה עכשיו אין הדבר תלוי אלא בנו - דור השביעי". 

אכן, אין ספק שבבואנו לסכם ביום קדוש זה את תקופת שלשים השנה, עלינו בראש וראשונה 

לערוך חשבון נפש עם עצמנו, כי בראש וראשונה תובעים מאתנו, מאותם אלו שכבר מהרגע 

הראשון כאשר נתגלה לנו משה רבנו באותו יום קדוש, י׳ שבט, לפני שלשים שנה, כש״משה 

רבנו״ של דורנו הודיע לדור את יעודו ותפקידו, כל אותם אלפים ורבבות שנוספו והצטרפו במשך 

שלשים שנה אלו למחנה הקדוש של נשיא הדור שליט״א, כל אלו שזכו בגדולה שבזכיות, ומסבב 

הסיבות פקח עיניהם, והביאם ל״לגיונו של מלך״ להשתייך לשבטו של כ״ק אדמו״ר שליט״א.

עבור כל אלו, האמונה העזה במשה רבנו של דורנו היא הרי תמצית החיים, ולכן אין ספק כי 

ביום זה עלינו לשאול את עצמנו ולערוך חשבון צדק, האם עשינו וממלאים אנו בשלמות, את כל 

התפקידים שמטיל עלינו נשיא הדור שליט״א? האם עושים אנו כל שביכולתנו, במסירות נפש, 

כדי לאפשר למשה רבנו לבצע את השליחות הגדולה ולגאול אותנו ״גאולה שאין אחריה גלות״?

. . מתוך אמונת חכמים צריכים אנו להישמע בכל ליבנו לכל ההוראות של מנהיג הדור שליט"א, 

בכל התחומים ובכל השטחים והחל מהסכנה הנוראה שבהחזרת שטחים וכלה בחובת השעה: 

המבצעים הקדושים, הפעולה בצבאות ה', והחדרת התודעה של "משיח עכשיו".

ועלינו מוטל לעשות את כל התלוי בנו, כדי שסוף סוף נזכה לראות שהעם כולו הגיע לאמונה 

הנעלית ביותר, כפי שראינו אצל ה"גואל ראשון". "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".
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יו"ד שבט תשנ"ו.

פחות מחמש שנים מאז השיחה הידועה, בה הגביר הרבי את הלהט והדחיפות 
הלכה  כולו  והעולם  חב"ד  חסידי  בקרב  מונים,  עשרות  המשיח  הבאת  בנושא 
והתחזקה התחושה המוחשית ש"הנה זה משיח בא". שלוש שנים מאז מעמד 
לחזות  זכו  הגלובוס  רחבי  מכל  עיניים  מיליוני  בו  העוצמתי,  המלכות  קבלת 
אלפי  של  נשמתם  מעומק  שבקעה  לשירה  המלך,  של  הנמרצים  בעידודיו 

החסידים: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"!

ברורה,  בנבואה  לנו  שהובטחה   – מיוחלת  התגלות  ואותה  חולפות,  השנים 
תבל  חובקות  והסברה  פירסום  לפעולות  עצמם  את  החסידים  רתמו  ושלמענה 
– עדיין מתמהמהת. ואם לא די בכך, מגיע ניסיון קשה נוסף – כאשר מאז ג' 
תמוז תשנ"ד לא זוכים לחזות בעיני בשר באור פני מלך חיים. האמונה האיתנה 

בהתגלותו לעין כל כמלך המשיח, עוברת זעזוע וקשה שבעתיים להיאחז בה.

ומול הקולות הצצים מפה ומשם – כאילו בשעה קשה זו יש לעמעם קצת את 
נעמדים בגאון קבוצת   – ולהוריד את דגל המשיח לחצי התורן  מסר הנבואה, 
חסידים עקשנים, ומחליטים להכריז קבל עם ועולם: אש תמיד תוקד להבאת 

המשיח, לא תכבה!

במסירות  עודד  אותה  הנצחית  ההכרזה  לעד!  וקיימים  חיים  הרבי  של  דבריו 
נפש – תשאר תמיד בתוקף! נבואתו החד-משמעית "הנה זה משיח בא" תתגשם 
לעינינו בוודאות מוחלטת! ותפקידנו נשאר בדיוק כמו שנצטווינו – להכין את 

עצמנו ואת כל העולם לקבל פני משיח ברגעים אלו ממש.

יתאחדו  בו  עולמי  'סאטעלייט'  מעמד  חסידים  אותם  מארגנים  זו,  למטרה 
קהל  ה'יחי'.  בהכרזת  הרבי,  של  מלכותו  בקבלת  תבל  קצוות  מכל  החסידים 
ולא  הכפפה'  את  ש'מרים  מי  שיש  לכך  עצומה,  בהתלהבות  מגיב  החסידים 
מניח לנושא המשיח לרדת מסדר היום. כל החסידים, מכל הקהילות בכל רחבי 
העולם, ובראשם רבני חב"ד, מתאחדים במעמד ה'סאטעלייט' שעליו יסופר כאן 

בהרחבה.

אין ספק, כי אף לא אחד מרבבות המשתתפים ב'סאטעלייט' של תשנ"ו – העלה 
על מחשבתו, בחלומות השחורים ביותר, שיעברו עוד עשרים שנה)!( של אמונה 
וציפיה. שיהיה צורך לשחזר מחדש את אותה התלהבות, ולהוציא לאור סקירה 

על אירועי אותם ימים.

אך למרבה התמהון, ברגעי כתיבת השורות עוד לא זכינו להתגלות המושלמת. 
ומשכך, מצווה עלינו לספר כיצד בערה ליובאוויטש אז, ועדיין בוערת, סביב 
הציפיה להתגלות, וסביב הכרזת הקודש 'יחי אדוננו'. עלינו לחזור, להזכיר שוב 
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ושוב לעצמנו ולסובבים: כשם ששנתיים של העלם והסתר, לא יכלו לאותה אש 
– כך גם יותר מעשרים שנים לא יצליחו לכבותה.

עד לרגע ההתגלות המיוחל – ברגע זה ממש – נמשיך להאמין ולבטוח בנבואתו 
של הרבי. נמשיך להתעקש ולפעול, להכין את עצמנו ואת העולם כולו. נמשיך 

להכריז מתוך שמחה וחיות:

"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!"

•

770 מתארגן לאירוע הענק

770 מלא וגדוש מפה לפה. המראה הוא כשל התוועדות בשנים עברו. כל פינת שטח 

מנוצלת, פירמידות של שולחנות וספסלים עד לגובה התקרה, מקומות מיוחדים לילדים, 

המיועדים  ספסלים  על  ואבנטים,  משי  סירטוקי  עם  האנשים  ויו״ט,  שבת  בבגדי  הכל 

לישיבה של שלושה אנשים, מצטופפים הרבה יותר בשיטות הידועות רק ב-770... 

על בימת ההתוועדות, מסודרים שולחנו וכסאו של הרבי. על מפה צחורה מונחים הגביע, 

צלחת מזונות, רמקול, בקבוק יין. הכל מוכן לסעודה. מאחורה ישובים כבר זקני החסידים 

ומשפיעי אנ״ש, בצורה בה נהגו לשבת משך כל השנים. עיני הכל נשואות לכיוון השולחן 

של הרבי, רצוננו לראות את מלכנו. 

בשורת  תישמע  דרכו  אולפן  מסודר  פארקוויי,  איסטרן  של  ב״עזרת־נשים״  למעלה, 

אליו  השני  האגף  גם  כמו  נשים״  ה״עזרת  של  העולם. שאר השטח  כל  לעיני  הגאולה 

הכניסה מרחוב קינגסטון - מלא מפה לפה, כולל אמהות שמביאות את תינוקיהם בעגלות. 

צוות הצילום באולפן, כמה סימלי, שני גויים שחורים ילידי קראון-הייטס... גם למטה 

ניכרת תכונת ה״סאטעלייט״: שני מסכי ענק מוצבים בפינות דרומית-מזרחית ודרומית-

מערבית, זרקורים, מצלמות טלוויזיה )גם כן מזכיר התוועדויות בשנים הקודמות...( כל 

אלה מחוברים בסבך צפוף של כבלים לאורך עשרות מטרים בזאל הגדול ומחוצה לו, אל 

משאיות הענק שעומדות בחוץ כבר מאמש. 

התוכנית.  בעריכת  שקשור  הציוד  כל  את  מכילה   - מכולם  הגדולה   - אחת  משאית 

שם יושב צוות שלם מול עשרות מסכי טלוויזיה, עומד ב״היכון״ בקשר טלפוני עם כל 

המוקדים בעולם אליהם מועבר השידור ״לראות ולהיראות". על שלוש משאיות נוספות 

מזדקרות אל-על ״צלחות״ ענק: אחת לשידור, אחת לקליטה, ואחת לגיבוי בשעת הצורך. 
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משאית נוספת עומדת ממש בפתח הזאל ב-770, ועליה גנרטור ענק לאספקת כח חשמל 

לכל ה״חגיגה״. העובדים הגויים של חברת AMV )"איי. אם. ווי"( נראים גם הם נרגשים: 

מעולם לא נשכרו לארגן אירוע בו ייראו בו זמנית על המסך חמש יבשות... 

תחילת התוכנית

״קול מבשר מבשר ואומר״. על רקע השיר של בשורת הגאולה נראה על המסך הרבי 

מלך המשיח מעודד את השירה בחוזק, יוצא מ-770 בצורה שכולה אומרת "מלכות", עטור 

טלית ותפילין בתפילה, ושוב עידודים חזקים. הלב מחסיר פעימה. 

לאחר מכן מופיעה תמונה של כדור הארץ, וכיתוב בצירוף קריינות: ״ברוכים הבאים 

למעמד ההתאחדות העולמי לקבלת פני משיח צדקנו! התוועדות 46 שנה לנשיאות הרבי 

מלך המשיח! 

״אנו בשידור חי מכל קצוות העולם, מרוסיה, מאוסטרליה, מצרפת, מדרום-אפריקה, 

מישראל, וממרכז חב״ד העולמי שבארה״ב". 

כדור הארץ ״נוסע״ לפינת המסך ושולח אלומת אור, ופתאום מופיע על המסך הרבי 

בשירת ״צמאה לך נפשי״. 

אין צורך ביותר מזה. צמאה לך נפשי! 

הרב מארלאוו מזמין את הרבי לכינוס

ווייזר, מציג באנגלית רהוטה בפני קהל הצופים את התוכנית  ג׳פרי  המנחה, השדרן 

המיוחדת: ״אנו בשידור חי לווייני לכל העולם ומכל העולם״. הוא מבקש מהרב שמואל 

התוכנית  מדובר.  במה  לצופים  להסביר  המשיח,  להבאת  העולמי  המטה  יו״ר  בוטמן, 

באולפן מתנהלת כדו-שיח בין השניים. 
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הרב בוטמן מסביר כי מרכז חייו של חסיד היא התוועדות חסידית, וליבה של ההתוועדות 

הוא הרבי. אין התוועדות בלי הרבי, ולכן הכנו כאן את הכסא של הרבי, את השולחן של 

הרבי, אנו מחכים להתגלות של הרבי. בשניות אלה, מסביר, מזמין הרב מארלאו את הרבי 

לבוא ולהשתתף בהתוועדות המיוחדת. 

על המסך נראה בשידור חי הרב מארלאו, שמקריא את פסק דין הרבנים שעל הרבי מלך 

המשיח להתגלות תיכף ומיד ממש. 

ממש״,  ממש  ממש  ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה  בברכת  בברכה  "פותחין 

נשמע קולו של הרבי.

ראינו על המסך דוגמה למה שכולם רוצים כעת יותר מכול - הרבי נכנס להתוועדות... 

כאן התחיל 'דור השביעי'

- היום אנו חוגגים 46 שנה לנשיאותו של הרבי, האם נשמעה ממנו התבטאות ביחס 

לתפקידו? שואל המנחה. 

- כאן, בבניין הזה, התוועד הרבי לפני 45 שנה כשקיבל על עצמו רשמית את הנשיאות. 

ואז הגדיר במילים ברורות את תפקידו של דור השביעי, כדור שיביא את הגאולה. הבה 

נשמע זאת במילים של הרבי עצמו. 

על רקע צילומים מהתוועדויות בימי הבראשית, נשמע קולו של הרבי במאמרו הראשון. 

על המסך מופיע תרגום מילולי של הדברים לאנגלית: 

"וזה תובעים מכל אחד מאיתנו, את ההכרה שאנו נמצאים בדור השביעי... 

וזה תובעים מכל אחד מהנמצאים בדור השביעי, שלמרות שאינו מרגיש שיש לו כוחות 

מיוחדים, וטוען: מי אני ומה אני, ואף מביא ראיות לכך. אומרים לו: היות שאתה, שלא 
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הענין  כולל  הענינים,  כל  את  ועברו  הדרך  את  סללו  ועבורך  השביעי,  דור  בבחירתך, 

״רבים  שיהיה  כדי  היה  זה  שכל  סבל״,  הוא  חליינו  ואת  מפשעינו,  מחולל  ״הוא  של 

השיב מעוון", הנה לאחר שכבר נסללה הדרך, צריך כל אחד מאיתנו לקחת על עצמו 

את העבודה אשר ניתנו לו הכוחות עבורה, היות שהוא השביעי, ועליו לדעת את גודל 

החביבות שניתנה לו. ואזי יוכל ליטול חלק ולהצליח במילוי חלקו בעבודתו בהמשכת 

השכינה למטה, בעולם הזה הגשמי והחומרי... 

הנה עכשיו אין הדבר תלוי אלא בנו - דור השביעי, ובמהרה בימינו בעגלא דידן ולמטה 

והגשמי,  הרוחני  מהגלות  שיוציאנו  הרבי,  עם  להתראות  כולנו  נזכה  טפחים,  מעשרה 

ויביאנו לגאולה השלימה במהרה בימינו״. 

זוהי המטרה שהרבי הגדיר לפני 45 שנה, מה קורה מאז? 

הרבי פועל מאז להפצת היהדות בהצלחה שאין לה אח ורע. אלפיים מוסדות חב״ד יש 

בעולם, ואין פינה בגלובוס שהרבי לא הגיע אליה! והכל, במטרה לקרב את העולם לביאת 

המשיח. 

שאל  שנים  חמש  לפני  מתמיד.  קרוב  הדבר  שאכן  מהרבי  שמענו  האחרונה  בתקופה 

עיתונאי, כמוך ג'ף, את הרבי - מה המסר שלו לעולם, והרבי ענה שהמשיח כבר בא ולא 

זו בלבד אלא - הוא כבר בדרך!"

שיר המבטא ביטחון

מה שלא עושים ההסברים, עושה ״קולמוס הלב״. על רקע תמונות של הרבי מהזדמנויות 

שונות, נשמע כעת שיר באנגלית מלא תמימות ואמונה: 

״אני זוכר את לילות ההתוועדות / אני זוכר כיצד היינו מנגנים / אני זוכר את הרבי 

מדבר / הקול שלו עדיין מהדהד / אני זוכר כל שיחה שלו / והוא תמיד חזר על מילים אלו 

/ שמשיח מגיע תיכף / הוא מגיע להציל את העולם / הוא מעולם לא טיפח בנו תקוות 

שווא / ומעולם לא שיקר לנו / והוא לא היה מספר את העתיד / לולא ראה זאת במו עיניו 

/ הרי כיצד הוא תמיד ידע את התשובות / על כל השאלות שנשאל / ואם אמר שמשיח 

מגיע עכשיו / וודאי לא יארך הדבר זמן רב / תחזיקו מעמד / אל תניחו לתקווה להיעלם 

/ אמנם השמים האפירו והעננים המטירו / אך העבודות עדיין קיימות / אנחנו עומדים 

איתנים / וזה תיכף יגמר / תנו ל"עולם" לצחוק להנאתו / אני בטוח ומאמין שאנחנו 

נצליח / ותיכף ומיד משיח יתגלה".
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- מה גורם לכם להיות כך בטוחים שאכן משיח מגיע בקרוב?

- דבר אחד: הרבי אמר לנו בבירור כי הוא אומר לנו את זה כנבואה. כאן, לפני חמש 

שנים, התוועד הרבי בשבת פרשת שופטים, ואמר לנו לפרסם לכל העולם כולו, כי את 

בשורת הגאולה הוא אומר לנו לא רק כחכם ושופט אלא כנביא. 

נעבור כעת לרוסיה בשידור חי, ונראה כיצד נבואותיו של הרבי החלו להתקיים.

ברוסיה מקבלים את המלכות

מוסקבה על המסך. בבית הכנסת של אגודת-חסידי-חב״ד מרוכזים מאות אנשים. הרב 

על האמונה  במילים קצרות  פותח  למדינות חבר העמים,  לאזר, השליח הראשי  בערל 

)״הצדיק  קוגן  יצחק  הרב  את  ומזמין  עבדו״,  ובמשה  בה׳  ״ויאמינו  שבדורנו  במשה 

מלנינגרד״( לשאת דברים בשם כל המשתתפים. 

הרב קוגן מזכיר את מנהגו של הרבי לומר בהתוועדויות ״לחיים עבור יהודי רוסיה״, 

״ואנו כיום מחזירים ואומרים לו: לחיים רבי, לחיים מלך המשיח״! 

והתמוטטות  רוסיה  שערי  פתיחת  אודות  הרבי  של  נבואותיו  את  בקיצור  מזכיר  הוא 

הקומוניזם, ומסיים בקריאת "יחי אדוננו". 

אחריו מתחילה לשיר מקהלת ילדים שיר של געגועים לראות את הרבי מלך המשיח: 

"בניך צמאים לראות אותך"... 

המנחה נראה נרגש מאוד למראה הילדים השרים ברוסיה. - איך עשיתם את זה? הוא 

שואל ספונטנית. 

- פעמים רבות הסביר הרבי, וגם בהתוועדות זו של יו״ד שבט, כי המלך נותן לחייליו 

את כל אוצרותיו. הרבי השפיע לשלוחיו את כל הכוחות כדי שיצליחו בתפקידם. כעת 

מוקרנים על המסך קטעים משיחות של הרבי על בזבוז האוצרות.

קבלת המלכות בדרום אפריקה

חזרה לאולפן - וכשאנו אומרים "אולפן" אנו מתכוונים בעצם ל-770. כל הזמן נראה 

מאחור הקהל העצום הממלא את הזאל הגדול, והיותו של המנחה חלק מאותה התוועדות 

גדולה ניכרת בקולו כל הזמן. לרגע לא מאבדים הצופים בכל העולם את ההרגשה של 

התוועדות עם הרבי:
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גאולה  יביא  והוא  כולו,  העולם  כל  עבור  הוא  פעמים,  מספר  הרבי  הסביר  ״המשיח, 

לכולם כולל בני-נח.

נעשה איפוא כעת טיול ארוך מאוד לקצה השני של העולם, לדרום-אפריקה, ונשמע 

משם את המסר על ביאתו הקרובה של המשיח.

פותח  בכר  שלום  הרב  השליח  לפה.  מפה  מלא  הגדול  האולם  המסך.  על  יוהנסבורג 

ב״ישר כח למארגני הסאטעלייט־פארבריינגען". הוא מזכיר את העידוד הגדול שהרבי 

נתן לקהילה בדרום אפריקה וכיצד נגד כל הסיכויים קם והיה כדבריו שבדרום אפריקה 

ישררו שקט ושלוה ואין ממה לחשוש.

קולו  נחנק  למטה״  דא  רבי׳ן  מיט׳ן  זיך  זעהן  ש״נזכה  מבקש  שהוא  דבריו,  בסיום 

מהתרגשות. הוא מכריז ״יחי אדוננו״ וכל הקהל אחריו.

מקהלת ילדים פוצחת בשיר געגועים. אותו שיר ששמענו ברוסיה בלה״ק, נשמע כעת 

באנגלית. התוכן שוה. ילדיו של הרבי מצפים לראותו.

"יהודי נעשה שותף לקב"ה בגולה"

הרב בוטמן מסביר כעת לצופים את דברי הרבי, על כך שעל יהודי לתבוע את הגאולה. 

יהודי שהגאולה כבר נמצאת בעולם. כעת  זו בלבד, אלא שה׳ מחכה להכרזתו של  לא 

נראה זאת במילותיו של הרבי, בשיחתו מכ״ח סיון תנש״א:

״יהודי, בגופו ובנשמתו, נעשה בפשטות ״שותף לקב״ה״ בגאולה האמיתית והשלימה. 

שכדי שה׳ יעשה זאת בשלימות, צריך הוא, כביכול, את השתתפותו של כל יהודי כנשמה 

בגוף בתכלית השלימות, שהיהודי יסכים, ויתירה מזו שירצה ויכריז, שלא רק ש״הגיע זמן 

גאולתכם״, אלא ישנה כבר הגאולה בפשטות״.
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מיד לאחר מכן מוקרנים על המסך קטעים שהרבי מעודד את שירת ״ווי וואנט משיח 

נאו״ - בהתוועדות, בכינוס ילדים, ב״כוס של ברכה״. ההתלהבות עולה לשיאים, הקהל 

ב-770 שואג, ומייד רואים אותו בשידור חי בכל העולם. אנחנו רוצים! 

אלפים בכפר חב"ד מקבלים את המלכות
אולפן )770(: ״הלב של כל היהודים בעולם הוא ארץ הקודש. נעבור כעת לכפר חב״ד 

בארץ הקודש, ונשמע משם את המסר על משיח״. 

בשולחן  חב"ד.  בכפר  רבקה"  "בית  החנוך  קרית  של  הגדול  באולם  יושב  עצום  קהל 

המרכזי ישובים רבנים, משפיעים, אישי ציבור. מאחורי הבימה שלט אדיר ממדים של 

״יחי״.

השליח הרב זמרוני ציק עולה לדוכן. "ברשות אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שיחי' 

לעולם ועד", הוא פותח. הוא סוקר בעברית רהוטה את בשורת הגאולה של הרבי מלך 

הימים,  ששת  במלחמת   - הקודש  לארץ  בנוגע  הכלליות  נבואותיו  את  מזכיר  המשיח, 

במלחמת יום כיפור ובמלחמת המפרץ, וכן בנוגע לשלימות הארץ. הוא מסיים בקריאת 

״יחי אדוננו״, ומייד פוצח הקהל בריקוד סוער של ״יחי״, אליו מצטרפים בכל העולם. 

מ-770 משיב הרב בוטמן )והמנחה השני נראה מתרגש מתחושת האחדות, למרות שאינו 

מבין את המילים(: מקצה העולם, מבית הרבי בית-משיח, אנו עונים לכולכם ״יחי אדוננו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד״. ואין הקב״ה מואס בתפילתם של רבים מכל קצווי 

תבל, ולכן אנו בטוחים שה׳ ישמע תפילתנו וצעקתנו, והרבי יתגלה תיכף ומיד ממש ביו״ד 

שבט זה! 

כל  "עשו  תנש״א  ניסן  כ״ח  משיחת  קטע  מופיע  המסך  על  הרבי.  עם  מתוועדים 

שביכולתכם״, ומייד לאחר מכן "א פייערדיקע שיחה״ מי״ב תמוז תשד״מ בה זועק הרבי: 

"הפוך את העולם היום"!
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שש בבוקר, בסידני מקבלים את המלכות

לאחר דברי הסבר קצרים, מעבירים שוב את השידור לקצה השני של העולם, לאוסטרליה.

האולם   - בבוקר  שש   - אצלם  המוקדמת  השעה  למרות  המסך.  על  אוסטרליה  סידני 

הגדול מלא מפה לפה! השליח הרב יורם אולמן מזכיר כי באוסטרליה כבר בוקרו של 

ומזכיר את השיחות של הרבי  "יחי אדוננו״! הוא ממשיך  י״א שבט, ראשי-תיבות  יום 

אודות השלוחים לאוסטרליה, ועל כך שהפיכתה מארץ גזירה למקום יישוב מסמלת את 

התקרבות העולם לביאת המשיח. הוא מסיים ב׳׳יחי אדוננו", ומייד פוצחים בשירת ״יחי" 

בהתלהבות. מעניין, דגלי משיח הגיעו גם לאוסטרליה והם מתנופפים כעת על המסך...

אולפן-770: ״בכל ההתוועדויות של הרבי היה הרבי מורה לשיר ״שיבנה בית המקדש 

במהרה בימינו״, שזוהי התפילה שתבוא הגאולה ויבנה בית המקדש. נשיר כעת כולנו 

״שיבנה״".

ההרגשה היא ממש כבהתוועדות עם הרבי: על המסך נראה החזן הרב טלישבסקי מנגן 

מול הרבי את המילים של ״יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו ואלוקי אבותינו", ולאחר מכן 

שירת "שיבנה״ בעידודו הנמרץ של הרבי. מפלס ההתלהבות מזנק מייד.

על המסך רואים כעת את השירה ב-770 בשידור חי. הרמקולים ״מזייפים״ מרוב רעש 

ו״שטורעם״. 

צרפת מקבלת את המלכות

- לצרפת לעלות לשידור.  - בצרפתית  ומודיע  המנחה מודיע שכעת עוברים לצרפת, 

הדרמה שהתחוללה מאחורי הקלעים: לא הצליחו להשיג עם צרפת קשר טלפוני, לא 

הייתה ברירה אלא לנסות ולבקש אותם ישירות מהאולפן, ו-יש! צרפת עולה על המסך!

תשואות מחרישות אוזניים נשמעות מההמון שהתאסף להתוועדות המרכזית בצרפת. 

מזכיר  בצרפת,  הגאולה  בשורת  בהפצת  הבולטים  מהפעילים  איזקוביץ׳,  יצחק  הרב 

את דבריו של הרבי אודות ה״מהפך״ של מדינת צרפת - בגימטריה ״פרצת״ ו- 770 - 

שמתבטא גם בהפיכה של ניגון המרסלייז לניגון של קדושה. הוא מסיים ב״יחי אדוננו״, 

ומייד פותחת התזמורת הגדולה בניגון ה״מרסלייז״.

כאן מגיע אחד מרגעי השיא של המעמד. כל הקהל בצרפת כולל היושבים על השולחן 

בבימה נעמד על הרגליים ומתחיל לשיר את ה״המנון״. הקהל בכל רחבי העולם מחרה 
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נשמע  ארוכות  ודקות  אחריהם,  מחזיק 

״האדרת  תבל,  רחבי  בכל  הנצחון  ניגון 

והאמונה לחי עולמים״. 

במערת  המלכות  קבלת 
המכפלה

ההתרגשות.  את  מסתירים  לא  באולפן 

)שני  בצרפתית  תודה  נתינת  לאחר 

הרב  מכריז  זו(,  בשפה  שולטים  המנחים 

לא   770 זמן  שהרבה  בהתרגשות  בוטמן 

היה נראה כה מלא וכה סוער ורוגש.

המכפלה.  למערת  לאה״ק  חוזרים  כעת 

את  לקיים  התאפשר  ניסים  בניסי 

ההתוועדות ואת השידור ממקום זה. צה״ל 

לא רצה, ״בזק״ לא רצו, אבל אבות העולם 

כנראה רצו שמשם דווקא תבוא הקריאה 

הגדולה "יחי״.

שם - אין הצגות, עושה בכלל רושם שהם 

לכל  חי  בשידור  כעת  יודעים שהם  אינם 

״יחי  ושרים  יושבים  פשוט  הם  העולם. 

אדוננו״, אומרים ״לחיים״, והלוואי עלינו 

כזו אמונה ובטחון כמו שיש ליהודים שמה 

ומסירות נפש  החיים בתנאים של סכנות 

יום יומית.

את  מקבלת  אנג'לס  לוס 
המלכות

חב״ד  למרכז  השידור  עובר  משם 

קליפורניה.  אנג׳לס,  שבלוס  לישראלים 

ר׳ עמי פייקובסקי נושא מילים קצרות על 

לביאת  כהכנה  זה  בזמן  להתאחד  הצורך 

דבריו של מנכ"ל חברת השידור, אודות 
ההפקה המרגשת בחייו, שכמוה לא 

נראתה מעולם:

קבלת המלכות - 
שוברת שיא עולמי! 

הבעלים  דיוק,  אריק  מר  לדברי 

והמנכ׳׳ל של חברת AMV שהעבירה 

באירוע  נשברו  הלוייני,  השידור  את 

)שלדבריו  עולמיים  שיאים  שני  זה 

יכולים להכנס ל"ספר השיאים"...(: 

1( מעולם לא היו על מסך אחד בו 

תמונה  ריבועים ששידרו  זמנית שש 

חיה מחמש יבשות. 

2( מעולם לא הייתה הכתרת מלך בו 

זמנית בחמש יבשות. 

את  החברה  אנשי  ציינו  כן  כמו 

מן  היוצאת  הטכנולוגית  ההצלחה 

ל-15  ציפו  הם  האירוע.  של  הכלל 

כי מתוך  והעריכו  דקות של תקלות, 

של  בסופו  יתאפשר  מדינות  שבעה 

דבר ליצור קשר רק עם ארבע מהן. 

בסופו של דבר עבר כל השידור עם 

עלתה  מדינה  כל   ,)!( תקלות  אפס 

לה,  שנקבע  בזמן  בדיוק  לשידור 

יצויין,  עוד  טכניות.  כל תקלות  ללא 

שידור  הפרעות  היו  שעה  באותה  כי 

בכמה לווינים עקב מזג האויר הקשה, 

של  היה  "נפל"  שלא  היחיד  והלויין 

"מעמד ההתאחדות העולמי"... 
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המשיח, ומעביר את רשות הדיבור לר׳ רמי דואק המדבר על האמונה והבטחון בנבואתו 

של הרבי ש״הנה זה משיח בא״. ושוב - ״יחי״! 

חוזרים לאולפן - 770. השעה מתקרבת לסיומה, והמנחה מכריז את כל המקומות בהם 

צופים כעת בתוכנית בשידור חי )לפי הדיווחים שהגיעו באותה שעה(: לונדון אנגליה, 

מלבורן אוסטרליה, אנטוורפן בלגיה, 7 מוקדים בצרפת ו-11 מוקדים באה״ק.

משמעותה של הכרזת יחי

אולפן - 770: "אמרנו היום כל כך הרבה פעמים ״יחי״ - מה משמעותה של הכרזה זו? 

הרבי מסביר כי הכרזת ״יחי המלך" מוסיפה חיים במלך. הבה נשמע את מילותיו של 

הרבי. על המסכים נראית שיחתו הק׳ של הרבי מב׳ ניסן תשמ״ח:

״אף-על-פי שעם ביחס למלך הוא מלשון ״עוממות״, ביחד עם זה, המציאות של המלך 

תלויה בעם, עד שמובא בכמה מקומות ש״אין מלך בלא עם״, שהפירוש הפשוט בזה, 

שמציאותו של המלך תלויה בעם, ועד כדי כך שישנו צורך שהעם יכריז ״יחי המלך", 

כמו שמצינו בנוגע לדוד המלך ולמלכות בית דוד בכלל עד המלך המשיח, שצריך להכריז 

הכרזה זו״. 

אנא רבונו של עולם!

ע״י  והמממן של מעמד ההתאחדות  היוזם  באולפן  יושב  כעת  ב-770.  לאולפן  בחזרה 

הלוויין, הנגיד החסידי ר׳ רחמים אנטיאן. ראשית הוא אומר מספר מילים בשפה האנגלית, 

על כך שבכל כינוס עורר הרבי לקשרו עם תורה תפילה וצדקה, ועכשיו ניתן לצדקה ונקוה 

שבזכותה ניגאל תיכף ומיד ממש. 

שלושת היושבים באולפן נותנים לצדקה, ומבקשים מכל העולם להצטרף גם כן לנתינת 
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הצדקה. 

שוב רשות הדיבור לר׳ רמי, והוא מדבר בלה״ק ובקול חנוק מדמעות:

מארבע כנפות תבל, מחמש יבשות, הקפנו היום את כדור הארץ בקריאה נפשית אליך 

רבונו-של-עולם. דבר אחד לא ישוב ריקם מדבריו של מלכנו משיחנו שיחי' לעולם ועד. 

מובטחים אנו בהבטחה וודאית, בהבטחה שאין ממנה נסיגה, שהרבי מלך המשיח יבוא 

ויגאל אותנו תיכף ומיד ממש. אנא רבונו-של-עולם, הקפנו את כדור הארץ היום בקריאת 

״יחי אדוננו״, רוצים אנו במלכותו של מלכנו! הרבי אמר לנו כי יש כבר את המציאות של 

משיח, וישנה גם את ההתגלות של משיח ולא נותר לנו אלא לקבל את פניו.

הנה לפניך רבונו-של-עולם, הקפנו את שמיך בקריאה ״יחי המלך״! ואולי נעמוד עכשיו 

בכל העולם, ונצעק מעומק הלב ומעצם הנשמה את הבקשה של כל עם ישראל בכל העולם 

להתגלותו של הרבי מלך המשיח ברגע זה ממש:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ריקודי יחי 'בוערים' בכל העולם

בכל  יונהסבורג.  מוסקבה,  צרפת,  אוסטרליה,  ישראל,   ,770 המסך.  על  חלונות  שש 

המקומות רוקדים יחי. בריבוע של 770 נראה הרבי מעודד את שירת "יחי אדוננו" ביו״ד 

שבט תשנ״ג, ומייד לאחר מכן התמונה מתחלפת ליו״ד שבט תשנ״ו, הכסא של הרבי, 

והזעקה גוברת - אנא, רבונו של עולם! 

פה ושם אנשים מוחים דמעה, נושכים שפתיים, ומאידך - בכל העולם ששים ושמחים 
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בשמחת הגאולה, בבטחון גמור שהנה זה בא. צרפת ״על גלגלים", במוסקבה ריקודים 

שנמשכו שעות לאחר מכן )!(, אלפים רוקדים בכפר-חב״ד, ריקוד ״יחי״ בסידני בשבע 

בבוקר )!(, כל קהילת חב״ד ביוהנסבורג רוקדת, גוש אדם ענקי "עולה ויורד" ב-770. יחי, 

יחי, יחי.

•

 כינוסי קבלת המלכות ב-

17 מוקדים ברחבי ארה"ק!
באה״ק צפו במעמד ב-17 מוקדים )!( ברוב המקומות שולב המעמד עם כינוסים גדולים 

לקבלת פני משיח צדקנו שהחלו שעה ארוכה לפני תחילת השידור. מכל המקומות דווח 

על התרגשות גדולה והתעוררות בעת הצפיה ב״מעמד ההתאחדות" בצורה חסרת תקדים. 

בית- סמינר  באולמות  ולהראות"  ״לראות  המרכזית  ההתוועדות  נערכה  בכפר־חב׳׳ד 

רבקה בהשתתפות למעלה משלשת-אלפי אנשים נשים וטף. כמו כן השתתפו במעמד: 

ח"כ רחבעם זאבי, ח״כ הרב יוסף בא-גד והמד׳׳א הגר׳׳מ אשכנזי. במהלך השידור עצמו 

דיבר בשם המשתתפים הרב זמרוני ציק.

מוקד נוסף בכפר-חב״ד היה בכינוס התמימים הארצי בו השתתפו כאלף בחורים, שנערך 

באולם של בית הספר למלאכה.

מוקד נוסף של "לראות ולהראות" באה״ק היה במערת המכפלה בחברון עיה״ק. 

בחיפה שלושת אלפי אנשים מכל החוגים הגיעו ל״היכל הספורט רוממה״ במרכז חיפה. 

הייתה זו ההתוועדות הגדולה ביותר בחיפה מאז ומעולם. את הכינוס הנחה הרב שאול 

אקסלרוד מנהל בית חב״ד בגבעת אולגה בחדרה. הנואם המרכזי היה אב״ד חיפה הדיין 

הגאון האדיר הרב גדליה אקסלרוד שהכין את כל הקהל האדיר לקראת קבלת מלכותו של 

הרבי מה׳׳מ. כמו כן נאמו סגן ראש עיריית חיפה מר משה שטטמן והרב הראשי לעכו הרב 

ישר. בכינוס השתתפו רבנים ושלוחי המלך באיזור חיפה והקריות.

אריה״.  ״בית  המרכזי  חב״ד  כנסת  בבית  חב״ד  שכונת  מתושבי  מאות  התכנסו  בלוד 

ההתוועדות החלה בשעה 8 בערב בהשתתפות אנ"ש והמד"א הרב יורקוביץ. בקרית גת 

השתתפו כחמש מאות תושבים במעמד שאורגן ע״י הרב אילן חיון. בעמנואל השתתפו 

למעלה ממאתיים תושבי העיר מכל העדות והחוגים. חסידים מזרמים שונים באו לכינוס 

שאורגן ברגע האחרון ממש. נאמו: הרב דוד קרמר והרב יהודה רובין.
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התכנסו   - מנורה  ואולם  דניאל  מלון  אולם   - סמוכים  ענק  אולמות  בשני  בהרצליה, 

כאלפיים תושבים מכל החוגים. המעמד נפתח בנאומים של פרופ׳ שלמה קאליש והרב 

ישראל הלפרין. את המעמד כיבדו בנוכחותם כבנים ואישי ציבור.

בבני-ברק התקיים הכינוס באודיטוריום המרכזי של העיר ברח׳ ירושלים, בהשתתפות 

למעלה מ-500 תושבים מכל החוגים. את הכינוס הנחה המשפיע החסידי הרב לוי יצחק 

גינזבורג שהסביר את ענין ה״יחי״ מתוך שיחות הקודש. לאחר מכן נאמו רבנים ואישי 

ציבור והקהל צפה בתוכנית מרתקת.

באופקים התכנסו שבע מאות משתתפים באולם המפואר "גני הדר". ברחובות התכנסו 

800 תושבים, הרב הרצל בורוכוב אירגן והנחה את המעמד הקדוש. בירושלים התכנסו 

בישיבת ״תורת אמת". בכינוס נאמו רבנים ושלוחים. באולם נפרד סמוך לישיבה צפו 

מאות נשים במעמד העולמי. מוקד נוסף היה ב״בית משיח״ במרכז ירושלים ברח׳ יפו 

בהשתתפות קהל רב.

בכפר בלום התקיים הכינוס ב״בית העם״. את האירוע המיוחד הנחה וארגן מנהל בית 

- התכנסו מאות תושבים בבית הכנסת  חב״ד בקיבוצים הרב יעקב צבי בן-ארי. בביתר 

"שם משמעון״. ״הכיבוש היה למעלה מהרגיל, מאז הקמת העיר ביתר לא היתה הפצת 

המלכות באופן אדיר שכזה״ אומר הרב צרפתי ממארגני הכינוס. 

בצפת התקיים המעמד בנוכחות רב העיר הרב שמואל אליהו בנו של הראשון-לציון הרב 

מרדכי אליהו, רבני ומשפיעי אנ״ש ואישי ציבור. בנצרת-עילית השתתפו ארבע מאות 

איש בהתוועדות בבית כנסת חב״ד במרכז העיר. 

גם כלי התקשורת בישראל הקדישו מקום נרחב למעמד העולמי. סיקורים נרחבים היו 

בערוץ הראשון והשני בטלויזיה, בתוכנית ״בוקר טוב ישראל״ ברדיו למחרת האירוע, 

והמקומית.  הארצית  בעיתונות  אדוננו״,  "יחי  בקריאה  ציק  זמרוני  הרב  ע״י  שנפתחה 

זאת  וציינה  החסידים  ברבבות  שפיעמה  הברורה  האמונה  את  הדגישה  התקשורת 

בהתפעלות רבה.

יצויין כי הכינוס שודר ב-13)!( מוקדים ברחבי אירופה, אשר גם בהם שולב הסאטעלייט 

בכינוס בו נאמו רבנים ושלוחים בהשתתפיות יהודים רבים.



 לזכות
 הרה"ח הרב ירחמיאל שיחי' וזוגתו מ' חנה תחי' וב"ב:
חיה מושקא, דבורה לאה, שיינא, מנחם מענדל, חוה 
רבקה, דוד, שיינדיל גיטל, מנוחה סימא, צבי הירש, 

 יקותיאל דובער שיחיו
 בעלינאוו

 שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות
 לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ס. פאולו, ברזיל

 נדפס ע"י
 הרה"ת שמואל ורעייתו מרת שטערנא שרה שיחיו

שפריצער

•

 לע"נ
 הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה

 קדנר
 נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א





ומלכותו
בכל משלה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יו"ד־י"א שבט - ראש השנה להתקשרות 

ועד חיילי בית דוד - 770, בית משיח

על כך אומרים להם "גייט ארויס 

פון גלות", צאו מהגלות הפנימי שבו 

נשקעתם רחמנא ליצלן ע"י הרדיפה 

אחר עניני עוה"ז הגשמי והחומרי, 

גשמיות של עוה"ז - לא מספיק 

להם, הם צריכים את החומריות של 

עוה"ז!.. 

לזכות
 הוד כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

מלך המשיח שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר


