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עמ' 2

"ויהי 
בארבעים 
שנה"
יומן סוער 
ממאורעות י"א 
ניסן תשל"ט

עמ' 7

מעניין פרטי 
לתאריך 
מרכזי
התגלותו של ה'חג' 
די"א ניסן לאורך 
שנות הנשיאות

 מענה כ"ק אד"ש לרב חיים גוטניק בנוגע לנסיעת השלוחים מבית חיינו מספר ימים קודם י"א ניסן:
"מהו הטעם והגעשמאק שיסעו מכאן ימים אחדים לפני י"א ניסן"

 ההתקשרות
האמיתית

גיליון מיוחד לחיזוק ההתקשרות לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

שני גיליון   • ה'תשע"ט  ניסן  י"א  הבהיר  ליום  ההכנה  ימי   • ב"ה 



יום ה' - ראש חודש ניסן
זכוכית לרגל  נר בכוס  דולק  כ"ק אד"ש  בחדרו הק' של 

היאראצייט של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע.

במענה על ה"בורשור" שעשו בצא"ח לרגל חג הפסח, הואיל 
כ"ק אד"ש לענות: "נת' ות"ח ודבר בעתו - בתחילת חודש 
הגאולה דכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אזכיר 

עה"צ".

במענה על דו"ח 28 עמודים אודות הפעילות במסגרת "מבצע 
פורים", הואיל כ"ק אד"ש לענות: "נת' ות"ח ודבר בעתו - 
בסמיכות לימי הפורים אשר ליהודים היתה אורה ושמחה 

ששון ויקר כן תהי' לנו אזכיר עה"צ".

אחרי תפילת ערבית נכנס הרב בנימין גורודצקי אל חדרו 
הק' של כ"ק אד"ש ושהה שם כשעה.

יום ו' ב' ניסן
יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע

הגיע מביתו בשעה 9:30 )שלא כרגיל(, בשעה 9:50 נסע 
למקווה ואחר כך נסע לאוהל. חזר בשעה 6:05 )כתשע דקות 

אחר זמן הדלקת נרות(.

"קבלת  לתפילת  נכנס  אד"ש  שכ"ק  לפני 
שבת" סגר ברז שהיה פתוח והוזיל מים.

הלך לביתו בשעה 8:45 

ש"פ ויקרא ג' ניסן
בעת תפילת שחרית עיין בהערות התמימים 
ואנ"ש שיצא לאור על ידי מערכת הערות של 

ישיבת תומכי תמימים מורסיטאון.

יום א' - ד' ניסן 
אחרי תפילת מנחה בירך נוסעים בנסיעה 
טובה ובחג הפסח כשר ושמח. בשעה 6:15 
יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א לשאוב מים שלנו 
)עבור אפיית המצות לשליחה לארץ ישראל(, 
ושאל האם כבר היה שקיעה, וענו שיש עוד 
זמן… בנתיים התחילו לנגן "א-לי אתה", כ"ק 
אדמו"ר שליט"א נענע בשפתיו הק', אח"כ 
נטל את כלי הזכוכית והוריקו ג' פעמים ושפך 
פעמיים לתוך הצנצנת והוריק את הצנצנת, 
אחר קצת זמן שאל האם כבר היה שקיעה, 
וענו שכן, כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל שוב את 
כלי הזכוכית ושפך ג' פעמים לתוך הצנצנת, 

ולבסוף אמר: "יישר כח!" וחזר לחדרו.

יום ב' ה' ניסן
היום הכניסו לכ"ק אדמו"ר שליטא את דגם ביהמ"ק שנבנה 
ע"י שני תלמידים בני 12 מתלמוד תורה חב"ד בנחלת הר 
חב"ד, והואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות: נת' ות"ח ודבר 
בעיתו - בתחילת חודש הגאולה דכימי צאתך מארצ"מ 
אראנו נפלאות אזכיר עה"צ". והוסיף בכתי"ק: "דגם ביהמ"ק 
עושה רושם חזק וכו', מהתיקונים שצ"ל: השערים )מקומם 
כו'( המעלות שבחצי עיגול. תיקון כללי - שיכולו להסיר 

חלק העליון דההיכל )וקדה"ק( ולראות הכלים שבתוכו".

אחרי מנחה ברך את הגב' י.לוין בנסיעה טובה ובחג פסח 
כשר ושמח. אחר הצהריים לא נסע לביתו. 

אחרי תפילת ערבית נכנס ד"ר וייס לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
למשך שעה )הוא הגיע לחתונת קרינסקי-פרידמן, וניצל את 

ההזדמנות לביקור אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א(.

בשעה 9:30 נסע לביתו.   

יום ג' ו' ניסן
אחרי תפילת מנחה, שם כ"ק אדמו"ר שליט"א את הסימניה 
בסידורו הקטע של "הפרשת חלה", בשעה 3:45 נכנס בלא 

 "מסמך
 גאולה
 לגאולה
 בתחילת
חודש ניסן 
תשל"ט"
 תאור חי ואותנטי ממאורעות י"א ניסן תשל"ט
 כפי שנכתב בשעתו, מאורעות אלו נחקקו
ולא נשכחו מליבם של הנוכחים 

מוגש לרגל 40 שנה - תשל"ט - תשע"ט



הסידור לספריה שלו והפריש מכל סל חתיכת מצה, אח"כ 
שאל אם סידרו עם חברת "אל על" וענו שכן, ושאל אם 
המצות יהיו בחלק העליון של המטוס או בחלקו התחתון, וכן 
שאל את הרה"ח ר' יקותיאל ראפ אם הוא בעצמו מסדר את 
זה, וענה שכן, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "דער איינציקער 
בעה"ב!". אח"כ אמר להרב מ"מ גרליק: "זיי )כפר חב"ד( וועלן 
איר געבן שכר טירחא…" ונתן לו שני שטרות של 500 לירות, 
והוסיף אשר זהו השתתפות בהתוועדות בנחלת הר חב"ד, 
והורה למסור את המצות לוועד הרוחני של הכפר. אח"כ 
אמר "א כשר'ן און א פריילכן פסח . .ונאכל שם מן הזבחים 
ומן הפסחים", הנ"ל איחל לכ"ק אדמו"ר שליט"א: "שנזכה 
שלשנה הבאה כ"ק אדמו"ר שליט"א יהיה בארץ הקודש יחד 
עם ביהמ"ק השלישי!", וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אמן, 

מיט משיח'ן בקרוב ממש".

יום ו' ט' ניסן
כשכ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע מביתו בבוקר לחצו שני 
אנשים את ידו הק' וכ"ק אדמו"ר שליט"א ברכם בחג הפסח 

כשר ושמח.

היום נודע הפירש"י שכ"ק אדמו"ר שליט"א יבאר בהתוועדות 
דמוצאי שבת: פרק ח' פסוק לד.

אחה"צ נסע לא נסע לביתו. במשך השבת שהה כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בבנין 770 ולא שב לביתו.

שבת פרשת צו, י' ניסן, שבת הגדול
בתפלת שחרית התיישב אחרי למנצח מזמור לדוד, אחרי 
ברוך שאמר, אחרי ברכת יוצא אור ובקריאת-התורה. קראו 

בספר-תורה של משיח.

בהפטרה אמר "כה אמר ה' גו' כי באלה חפצתי גו'" )ולא 
דלג הפסוקים שבנתיים אלא אמרם בלחש ובמהירות בלי 

טעמים(. ב"הוא אלוקינו" שבתפלת מוסף רמז לשיר.

אחרי תפלת מנחה התיישב לאמירת ההגדה. לפני שיצא 
התחיל לנגן "על אחת כמה וכמה" ורמז בידו הק' להגברת 

השירה.

ההכנות לקראת יום הבהיר י"א ניסן הן בעיצומן והתחילו 
ללמד את השיר החדש על פרק ע"ח.

והמלמד שלי ענה . . משא"כ כאשר 
נותנים שליחות לבשר ודם, צריך 
לספק לו את כל צרכיו, אכילה 
שתיה ולינה וכו' ולכן מפילים עליו 
כמה שיותר שליחויות.



אחרי תפילת ערבית יצא לקידוש לבנה.

מלא  הי'  בית-המדרש  להתוועדות.  נכנס   9:30 בשעה 
באורחים ובשלוחים מערי השדה שהגיעו לקראת יום הבהיר.

בניגונים רמז בראשו להגברת השירה ומחא  כפיו הק', הורה 
לכמה אנשים להגיד לחיים וחייך אליהם.

צוה לנגן ניגון מאמר ואמר מאמר ד"ה לכן אמור לבנ"י.

הירשפרונג  פנחס  הרב  הרה"ג  אליו  נגש  השיחות  בין 
ממונטריאל ומסר פתק. כ"ק אדמו"ר שליט"א עיין בו והכניסו 
לסוף הסידור, והורה לרב הירשפרונג לומר לחיים. גם הרב 
שמחה עלברג ניגש ודיבר עם כ"ק אדמו"ר שליט"א במשך 

מספר דקות.

במהלך ההתוועדות נתן הרבי "הכרת תודה" לכל אלו אשר 
ברכו ואיחלו בקשר עם יום ההולדת, וכאן התבטא הרבי 

ואמר:

"נמצאים במדינה שלהוטים לשמוע "בדיחה", כשלמדתי 

ש"אין  אבינו,  לאברהם  שהגיעו  למלאכים  בנוגע  בחדר 
מלאך אחד עושה שתי שליחויות", המלמד שאל, לכאורה 
זה אינו מובן, בשר ודם שהוא מוגבל בכוחותיו יכול לעשות 
שני שליחויות בו זמנית, ודווקא מלאך שהוא בריאה חזקה 

ותמידית אינו יכול לעשות שני שליחויות?

צריך  ואינו  לאכול  צריך  אינו  מלאך  ענה,  שלי  והמלמד 
לשתות, והוא לא צריך לבושים וכו', ולכן יש את האפשרות 
לשלוח עוד מלאך במקרה שצריך עוד שליחות, ומלאך 

 וכאן התבטא הרבי ואמר: 
"נמצאים במדינה שלהוטים לשמוע "בדיחה"

 מכתב תודה להורים
 ומכתב תודה מיוחד

גם לילדים



שלישי כשצריך שליחות שלישית וכו', משא"כ כאשר נותנים 

שליחות לבשר ודם, צריך לספק לו את כל צרכיו, אכילה 

שתיה ולינה וכו' ולכן מפילים עליו כמה שיותר שליחויות.

ומכיון שאי אפשר להודות לכל לכל אחד ואחד מהמברכים 

בפני עצמו, מנצלים את המעמד להודות לכולם ביחד במעמד 

של כמה עשיריות מישראל ובמקום קדוש - בית הכנסת 

וביהמ"ד…"

צוה לנגן: ניגון הכנה, ד' בבות )בבא הרביעית פעם אחת(, 
נייע זשוריצי. אח"כ התחיל לנגן נייעט נייעט. לאחר ברכה 
אחרונה אמר שיחה קצרה אודות מבצע פסח ושאר המבצעים 
– לקח את הסידור ואמר רוב שיחה זו בעינים סגורות כמו 
בעת מאמר. לאחר השיחה הורה לנגן הושיעה את עמך, ואחר 
כך התחיל נייעט נייעט. באמצע הניגון – לאחר שכבר בירך 
– הזכיר שאלו שלא ברכו שיברכו. טרם צאתו התחיל לנגן 
ממצרים גאלתנו. כ"ק אדמו"ר שליט"א ישב מספר דקות 

 מכתב תודה להורים
 ומכתב תודה מיוחד

גם לילדים
בי"א ניסן תשל"ט נשלחו שני מכתבים כללים - פרטיים, לבית משפחת פש. מכתב אחד יועד להורים כמענה על ברכת 

כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לרגל יום הולדתו, המכתב השני יועד לילדי המשפחה כמענה על ברכתם שלהם.



ומחא כפיו הק' ויצא כשהוא מרמז בידו הק' להגברת השירה.

בסיום אחד השיחות התבטא כ"ק אדמו"ר שליט"א: "וכן תהי' 
לנו אז ס'זאל זיין דער "מיסמך גאולה לגאולה", אז נאך די 
"אורה ושמחה וששון ויקר" וואס איז געווען אין דער גאולה 
פון חודש אדר, זאל קומען די גאולה שלימה און גאולה 
אמיתית אין תחילת חודש ניסן תשל"ט, ע"י משיח צדקנו, 

יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, ובעגלא דידן".

ההתוועדות נגמרה בשעה 1:35. כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע 
לביתו בשעה 1:55.

יום א' י"א ניסן
כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע מביתו בשעה 10:15 וכעבור 
מספר דקות נסע למקוה. ליד המכונית פגש את הר' א. 

קובלקין ושאלו מדוע אינו לובש מעיל.

בשעה 1:50 נסע לאוהל. חזר בשעה 6:50.

אחרי תפלת מנחה ברכו זקני אנ"ש את כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בגן-עדן התחתון, ואח"כ ברך כ"ק אדמו"ר שליט"א את אנ"ש.

לפני שנסע לביתו עמדו ליד גן-עדן התחתון כמה אנשים 
מניו ג'רסי, כ"ק אדמו"ר שליט"א לחץ את ידם. הם מסרו 

מעטפה וכ"ק אדמו"ר שליט"א הודה להם.

פניני התקשרות
הולדת האדם היא תחילת התגלות נשמתו למטה, ובתחילה זו כלולה כל עבודתו שבמשך ימי חייו. ובודאי שהוא 
כן בנוגע לנשיא ישראל, כמ"ש גבי "ומשה הי' רועה", ואמרו חז"ל: "משעת לידתו היה מתוקן לכך". ועפ"ז מובן, 
שמה שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר בנוגע ליום הולדתו י"ב תמוז: "דאס איז מיין טאג", הרי"ז כולל הפירוש ]שהרי 
"צדיקים דומים לבוראם", וכמו שדיבור הקב"ה בתורה כולל כמה פירושים נוסף על הפירוש הפשוט, כמו"כ 
הוא בנוגע לדברי צדיקים[, "אז ער איז בעה"ב אויף דעם טאג", דהיינו שהוא הבעה"ב על כל הענינים השייכים 

אליו ולאנשי דורו. וכ"ז כלול ביום הולדתו.

)ש"פ בלק, תשכ"ד(

כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע מביתו 
בשעה 10:15 וכעבור מספר דקות 
נסע למקוה. ליד המכונית פגש את 
הר' א. קובלקין ושאלו מדוע אינו 
לובש מעיל...



הסיבה הפרטית של הרבי
גדולתו  ידעו החסידים את  בשנים שלפני הנשיאות לא 
ומעלתו של יום י"א ניסן, ורק אחרי כמה שנים התגלה לרבים 
תאריך יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, יעיד על 
כך הסיפור הבא: בימים הסמוכים לב' ניסן, יום ההילולא של 
האדמו"ר הרש"ב נ"ע, שאל הרה"ח ר' שמואל הלוי לויטין 
ע"ה את הרבי אם בכוונתו לנסוע ל'אוהל' לרגל ב' ניסן. הרבי 
השיב לו שהוא מתכוון לנסוע עשרה ימים מאוחר יותר, שכן 
אז "צריך הוא לנסוע". לשאלתו של ר' שמואל מה יש בעוד 
עשרה ימים שלכן חשוב כל כך לנסוע, ענה לו הרבי שזהו 

עניין פרטי.

לפועל, רק בי"א ניסן תשי"ב, יום הולדתו החמישים של הרבי, 
לבש הדבר אופי רשמי של ממש. אז ערך הרבי התוועדות 
)אם כי בחדרו הק' ולא בבית-הכנסת( לרגל יום הולדתו. 
במהלך ההתוועדות, אמר הרבי מאמר החסידות ד"ה אדנ' 
שפתי תפתח, שהוא פסוק מפרק נ"א בתהילים, הקאפיטל 

שהתחיל הרבי לומר אז.

במשך השנים הבאות, גם בשנת תשכ"א, לא התוועד הרבי 
ביום י"א ניסן. מאמר החסידות שהיה אומר ביום אחרון של 
פסח, כלל גם ביאור על פסוק מקאפיטל החדש המתאים 

למספר שנותיו. 

בשנת תשכ"ב, כשהגיע הרבי לגיל שישים, התוועד בבית-
הכנסת ב-770. הרבי ערך סיום על מסכת פסחים בגמרא, וכן 
אמר במהלכה שני מאמרים. הראשון, ד"ה וידבר גו' אחרי 
מות המיוסד על מאמר זה הידוע דשנת תרמ"ט שנדפס בי"א 

ניסן תשכ"ב, והשני ד"ה גדול העונה אמן יותר 
מן המברך.

קהל מצומצם בתשל"א
לא  המשיך.  זה  נוהג  תש"ל,  שנת  עד  ומאז 
הייתה  אלא  מיוחדת,  התוועדות  התקיימה 
התייחסות לקאפיטל החדש במאמר באחרון 

של פסח.

רק עם תחילת שנת השבעים, בתשל"א, כאשר 
הרבי חזר מהאוהל, התפללו מנחה וכעשר דקות 
לאחר סיום התפילה, נכנס הרבי להתוועדות 
ולאחר הניגון אמר את המאמר המפורסם ד"ה 
ביום עשתי עשר. שם מבאר הרבי בהרחבה 
אודות ה"פקח אחד" שמוותר על כל הדרגות 
הרוחניות הגבוהות על מנת להיות קשור במלך 

בצורה אמיתית ולא ממוצעת. 

הקהל היה מצומצם יחסית, כי לא היו מוכנים 
לכך שתהיה התוועדות. אחרי ההתוועדות כל 
הקהל יצא באופן ספונטני בריקוד, וכשחלק 
מהקהל היה במחול מצד א' של בית-הכנסת, צד 

 "ביום
 עשתי
 עשר יום
- נשיא"
 סקירה קצרה ומקיפה אודות השתלשלות
 אירועי י"א ניסן כחג בדור השביעי במשך שנות
נשיאותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תשי"א - תש"נ

קונטרס י"א ניסן תש"נ



השני של בית-הכנסת היה 
כמה  שהרי  כפשוטו,  ריק 
נסעו  ואברכים  בחורים 

לחוץ לעיר.

בשנת תשל"ב, הנה בשבת 
ערב י"א ניסן, שבעים שנה, 
שבת,  באותה  הרבי  אמר 
ד"ה  הא'  מאמרים.  שני 
למנצח לדוד להזכיר ועסק 
במדרש על טענת הרועה 
"ואני איני נזכר" והשני היה 

ד"ה בעשור לחודש.

ומני אז התוועד הרבי בכל 
שנה ביום הבהיר של י"א 

ניסן.

3 לילות רצופים
של התוועדויות 

באור לי"א ניסן תשמ"א, אמר הרבי למזכירו הרב חמ"א 
חודקוב ע"ה שברצונו להתוועד התוועדות קצרה. 

הדיבור בפארבריינגען זה נסב אודות יום ההילולא הקרב של 
אדמו"ר הצמח-צדק נ"ע. בהמשך אמר הרבי מאמר-כעין-

שיחה ד"ה בכל דור ודור וביקש שישלחו לו קובצי חידושי 
תורה. "כל אחד יכול לשלוח בנושא בו הוא עסוק", אמר. 

למחרת, י"א ניסן, נסע הרבי לאוהל ובאותו לילה, אור לי"ב, 
התקיימה התוועדות נוספת. זה היה לאחר שהרבי הכריז על 
מבצע "אות בספר התורה", ובמהלך ההתוועדות השנייה 
סיפר הרבי שהגיעו אליו בשורות טובות שכבר התחילו 
לכתוב את ספר התורה. הרבי ביקש שיזכו כמה שיותר 

יהודים במצוה זו.

אותה שנה היה דבר מאוד מיוחד - היו שלוש התוועדויות 

בשלושה ימים רצופים.

בשנה ההיא, ערב פסח חל בשבת. בדיקת חמץ, הוקדמה אם 
כן, לליל שישי אור לי"ג ניסן. ולמרות זאת, הרבי התיישב 
להתוועדות. הרבי דיבר אז על כך שזוהי "חזקה" וזה קשור 
בעובדה שזהו היום השלישי לכתיבת ספר התורה המיוחד.

חילק  הרבי  להולדת,  השמונים  שנת  תשמ"ב,  בשנת 
בהתוועדות ספרי תניא למשתתפים - אירוע שהמשיך עד 

לשעה 6:30 בבוקר שלמחרת.

בשנת תשמ"ז, אמר הרבי בסיבות יום הולדתו שני מאמרים. 
וזה היה התוועדות האחרונה לעת עתה לכבוד י"א ניסן. 
כנראה שהרבי אמר הן בפתיחת ההתוועדויות לכבוד י"א 

ניסן ]תשכ"ב[ בשני מאמרים וכן בחותמו, תשמ"ז. 

בשנת תשמ"ט חילק הרבי את קונטרס "אהבת ישראל", 
ובתש"נ את קונטרס י"א ניסן תש"נ.

יו"ל במסגרת מבצע 'להבין לימות המשיח'
איגוד תלמידי הישיבות המרכזי - בית משיח 770
770 Eastren Parkway, Brooklyn NY u.s.a
ato770@gmail.com | 347-770-1131

הקהל היה מצומצם יחסית, כי לא היו מוכנים לכך שתהיה התוועדות. אחרי 
ההתוועדות כל הקהל יצא באופן ספונטני בריקוד, וכשחלק מהקהל היה במחול מצד 
א' של בית-הכנסת, צד השני של בית-הכנסת היה ריק כפשוטו


