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גאולה האמתית והשלימה
____________________________________________________

גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקופתנו זו – ימות המשיח

ב"ה || עש"ק פר' בהעלותך )באה"ק: שלח(, כ' סיון ה'תש"פ || גליון טו

נשיא דורנו גילה אהבתו לכל יהודי - ע"י ה"קול-קורא'ס" 
בענין הגאולה

אהבתו  את  שגילה  דורנו,  נשיא   – שבדורנו  אהרן  בדורנו  ועד"ז 
לכאו"א מבנ"י בדורנו זה ע"י ה"קול-קורא'ס" בענין הגאולה )שדרש 
שיפרסמו זאת בכל מקום ומקום, עד שגם כאשר פוגשים יהודי אחר 
קורא"  ב"קול  המבוארים  עד שהדברים  עליו,  ומשפיעים  פועלים   –

ייחקקו לגמרי בלב כאו"א מבני ישראל(.

את  לצחצח  רק  שנותר  והודיע  זה,  בדורנו  יהודי  כל  על  ועד שפעל 
הכפתורים, ואח"כ הודיע שסיימו גם זאת, ועתה נותר רק "עמדו הכן 

כולכם" – לקבל פני משיח צדקנו!

שלא להיכנס לשקו"ט וספיקות מתי יהי' הקץ
והעיקר שהולכים ב"דרך ישרה" והברורה )כבפרקי אבות של היום( 
ולא בדרכים עקלקלות ועקומות להיכנס לשקו"ט וספיקות מתי יהי' 
הקץ, ותמורת זאת נעשה תיכף ו"מיד" )ר"ת משה, ישראל בעש"ט 
)באופן של ממשות,  דוד מלכא משיחא( "ממש"  – פנימיות התורה, 
בגאולה  הימין"  ו"קץ  הימים"  "קץ  הגלות,  קץ  בידים(  למישוש  עד 

האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

הקודש  לארץ  ובבנותינו"  בבנינו   .  . ובזקנינו  "בנערינו  ונלך 
ולירושלים עיה"ק, עד ל"מקדש אדנ-י כוננו ידיך".

)קטעים נבחרים מהתוועדות ש"פ בהעלותך, י"ט סיון תנש"א
באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח"(

לדעת להחליט זהו אחד הדברים הקשים בחיינו, זהו האתגר העומד בפני כל אחד 
איפה  בחיים,  הדרך  לנו את  מישהו שיחליט  היא, לחפש  הנטייה הטבעית  מאתנו. 
לא  היא  והבחירה  ההחלטה  הקרובה.  בשעה  נעשה  מה  ואפילו  נלך?  לאן  נעבוד? 

בשבילנו...

שנפסיק  הזמן  הגיע  לבד,  להתנהל  שנדע  הוא  בחיים  שהעיקר  היא  האמת  אבל 
להתייעץ על כל בעיה, שנפסיק לחפש השראה מגבוה. שנדע כבר לקרוא את המפה 

נכון ולהחליט לבד!

***

בדבר מלכות השבועי מלמד אותנו הרבי שליט"א מלך המשיח כיצד צריכה להיות 
ההנהגה של יהודי בדור הגאולה. לאחרי כל ההדרכה והכח שקיבל מלמעלה לעבודת 
ה', מהוריו, מחנכיו ומשפיעיו, המטרה הסופית היא, שהוא עצמו ישתנה, שהוא עצמו 

יתחבר לתורה ועבודת ה', ולא יזדקק עוד להשפעה מבחוץ.

'העלם  מלשון  עולם  עוד  לא  שינוי:  להיות  צריך  העולם,  על  בהסתכלות  גם  כך 
והסתר', עולם חשוך שמצדו הוא מעלים ומסתיר על בורא העולם, וזקוקים לפעולה 
מיוחדת לגלות את תקפידו ומטרתו. אלא הסתכלות על מהותו האמיתית של העולם, 
עולם שמצד עצמו מגלה את בוראו בכל פרט בבריאה, עולם כזה שבהצצה חטופה, 

ניתן לראות את הקדושה שבו.  

וזוהי גם הגישה האמיתית, כיצד יש להסתכל על דורנו - הדור האחרון לגלות. למרות 
שדורנו הינו הדור הנמוך, והוא זקוק לקבל כוחות מכל הדורות הקודמים, יחד עם 
לכל  ביותר  המושלמת  העלייה  ואת  הגאולה  את  המביא  הוא  זה,  דורנו  דוקא  זאת 

הדורות כולם!

באופן המתקבל ·· נקודת דבר מלכות ל'מבצעים'

· דבר מלכות ·

 "הראה בגלוי את אהבתו לכל בנ"י . .  ע"י 
ה"קול קורא" שלו ד"לאלתר לתשובה 

לאלתר לגאולה""
)סי"ד(

גליון שנדפס בשעתו באה"ק המתרגמים את דברי ה"קול 
 קורא'ס" של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ללה"ק,

לתושבי הארץ

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

פנינים מהתוועדות קודש כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

 תנופה
חדשה



מלך  לב, שהרבי  לשים  נוכל  בהתבוננות  השיחה  את  ונקרא  כשנחזור 
פולין,  ליהודי  דרך  ומורה  רב  לשלוח  שצריך  מורה  שליט"א  המשיח 
אולם מסגנון הדברים משמע ש"מישהו" צריך לעשות את זה ולאו דווקא 
שחב"דניקים ילכו לשם. ואכן, לאורך כל שנות הנשיאות לא רצה הרבי 
לשלוח שלוחים למדינת פולין. גם כאשר הרב מנחם יוסקוביץ, רבה של 
וורשה )בירת פולין( הגיע מספר פעמים לרבי בחלוקת הדולרים וביקש 
נענה  לא   - כשלוחים  שיתפקדו  לפולין  בחורים  מספר  לשלוח  מהרבי 

הרבי בחיוב להצעתו, ורק בירך אותו שיצליח בעבודת הקודש.

בד"כ לא ביאר הרבי שליט"א את סיבת הדבר, אולם פעם אחת גילה 
זה במוצאי כ"ף  היה  הרבי את הסיבה שעומדת מאחורי דעתו בענין: 
טבת ה'תש"נ, כאשר העשיר המפורסם, מר דוד צ'ייס ע"ה הגיע לרבי 
הרב  ומפורסם,  גדול  רב  ועוד  לאודר,  מר  בפולין,  השגריר  עם  יחד 
יחזקאל בעסער. מר צ'ייס סיפר לרבי שהם שבים כעת מביקור במדינת 

פולין והם מבקשים את הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א כיצד לפעול שם. 
מר לאודר הוסיף ואמר כי היו בעיר קראקא ומכיון שיש שם רק מעט 
יהודים, עלה בדעתם להביא לשם יהודים מארה"ב כדי לבנות במקום 

קהילה.

דעתו של הרבי היתה שלילית. הרבי טען שהקמתה של קהילה יהודית 
בפולין נועדה מראש לכישלון מכיון שהם לא יוכלו להמשיך שם בחיים 

יהודיים עוד שניים שלושה דורות קדימה.

זאת מלבד העובדה שאם יקימו שם קהילה של צעירים, בוודאי הם לא 
יהיו מרוצים מכיון שרוב היהודים שם הם זקנים ומבוגרים.

תמורת זאת טען הרבי שצריך לעזור ליהודים שכבר נמצאים שם, שיהיה 
לפעול  כדאי  הצעירים  ועל  צריכים,  היהדות שהם  עניני  כל  את  להם 

שיעזבו את המקום ויעברו למקום בו יש קהילות יהודיות מצליחות.

"רב ומורה דרך" במדינת פולין – כיצד?
בפולין,  לגור  הגיעו  היהודים  שראשוני  שבעת  ”ידוע 

אמרו ש"פולין" הוא מלשון ”פה לין", שכאן ילונו במקום 
וזמן הגלות . . לכל לראש על יהודי לדעת, שגלות היא חושך ולילה, ורק שלנים שם . . וביחד עם זה - צריך לדעת שיש לנצל את ה"פה 
. כולל גם בפשטות במדינת פולין בפשטות - לספק במקום שדרוש שם רב ומורה דרך, וכאלו שיתעסקו   . לין" גופא לטוב וקדושה 

להחזיר בתשובה את בנ"י הדרים שם וכו'".

·· לידע ולהכיר
מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות

הידעת? • 
אדמו"ר  כ"ק  שינה  ה'תנש"א,  בהעלותך  בש"פ 
שליט"א מלך המשיח ממנהגו בעת קריאת-התורה 
בנסוע  "ויהי  הפסוק  את  הבעל-קורא  וכשהתחיל 
עד  לעמוד  ונשאר  ממקומו  אד"ש  כ"ק  קם  הארון" 
סיום הקריאה.
היו מהחסידים שקישרו זאת עם המתבאר בשיחה. 

• הליכה ועליה, אורך ורוחב )ס"ג(.
לדוגמא: כאשר רב המלמד תורה לתלמידיו מוסיף בכמות התלמידים 
זו  העבודה,  ורוחב  באורך  הוספה  זו  הרי  הלימוד,  ועומק  באיכות  או 
הליכה באותו שטח וסוג עבודה. כאשר הרב יוצא מבית המדרש והולך 
וכו', הרי  ולסייע להם בצרכים גשמיים  להתעסק עם אנשים פשוטים 

הוא עולה לאופן עבודה אחר לגמרי.

• יש הנברא ויש האמיתי )ס"ו(.
העולם מרגיש ומדמה עצמו ליש ומציאות, לכן נקרא יש הנברא. הקב"ה 
חסידות  האמיתי.  יש  נקרא  לכן  היחידה,  האמיתית  המציאות  הוא 
ואדרבה  הקב"ה,  של  כוחו  ורק  אך  היא  כולו  העולם  מגלה שמציאות 
הסיבה לכך שהעולם מרגיש שהוא נמצא מעצמו, מכיון שהתהוותו היא 

מהקב"ה עצמו שאכן נמצא מעצמו. יש הנברא הוא יש האמיתי. 

נקיטת חפץ )ס"ז(.
כאשר אדם נשבע בבית דין, משביעים אותו בנקיטת ]= אחיזת[ חפץ 
של מצוה, כמו תפילין וספר תורה, וכמו אליעזר שנשבע לאברהם ואחז 

במילתו. 

 קדושת הגוף )ס"ז(.
ישנם שני סוגי הקדשות. א( קדושת דמים, כמו מעשר שני שהפירות 
אפשר  ולכן  הקדש,  לרשות  שייכים  שהינם  רק  קדושים  אינם  עצמם 

לפדות אותם בכסף ולאכלם חולין. ב( קדושת הגוף, כמו קרבנות שגופם 
נעשה קדוש ולכן אי אפשר לפדות אותם בכסף.

ספירות. בי"ע. עלמא דפרודא )ס"י(.
שבעת המדות )מחסד עד מלכות( נמצאים בעולם האצילות, הנקרא גם 
שום  שם  ואין  הקב"ה  של  אחדותו  מאירה  שם  כי  האחדות,  עולם  כן 

מציאות נפרדת ממנו.

ומלכות  יסוד  המדות',  'עיקר  הם  הוד  ועד  שמחסד  הספירות  חמשת 
ענינם ההשפעה לעולמות בריאה יצירה עשיה )בי"ע(. עולמות בריאה 
יצירה עשיה נקראים עלמא דפרודא ]= עולם הפירוד[, כיון ששם יש 

מלאכים ונבראים המרגישים עצמם למציאות נפרדת מהקב"ה. 

יעקב ועשיו האמורים בפרשה )סי"א(.
על הפסוק "אלה תולדות יצחק" מפרש רש"י "יעקב ועשיו האמורים 
בפרשה". ומבאר על כך אד"ש מה"מ, שבעולם הגשמי יעקב הוא צדיק 
ועשיו הוא רשע. אך יעקב ועשיו שבפרשה, כפי שהם כתובים בתורה, 
שם מדובר על שרשם של יעקב ועשיו בעולמות העליונים, שם גם עשיו 

הוא ענין של טוב וקדושה.

פני חמה ופני לבנה )סי"ב(.
הפירוש  לבנה.  כפני  יהושע  ופני  חמה  כפני  משה  שפני  אמרו  חז"ל 
ירידת הדורות ממשה ליהושע, אך כאן בשיחה  הפשוט בא לציין את 

מבאר שחמה ולבנה הם משפיע ומקבל, כמו יהושע שקיבל ממשה.

וביאור הענין
ביאור מושגים מרכזיים במהלך השיחה



·· סף הגאולה
          השתלשלות מאורעות שנות הנפלאות  

הקמת עיתון 'הגאולה' – חודש סיון תנש"א

כחודש וחצי לאחר אמירת השיחה המרעישה ביום כ"ח ניסן תנש"א, 
בת-ים בראשות הרה"ח  בבית חב"ד  ופעילים  החליטו מספר שלוחים 
האמיתית  הגאולה  למען  'האגודה  של  הקמתה  על  ע"ה  ציק  זמרוני 
והשלימה', על מנת לפעול בפעילות אינטנסיבית להבאת הגאולה בכל 
המישורים ודרכי הפעולה, כאשר בראש יעמוד 'עיתון' הגאולה שישמש 

כשופר לבשורתו של מלך המשיח עבור הציבור הרחב. 

ציק:  הרב  בזמנו  אמר  'הגאולה'  עיתון  הקמת  על  ההחלטה  אודות 
"אחרי כחודש וחצי של ניסיונות שונים לארגון פעילות מסודרת בנושא 
משיח, לאחר שראינו שהעסק 'נתקע' והעניינים לא זזים כפי הבנתנו... 
והשלימה"  האמיתית  הגאולה  למען  "האגודה  הקמת  על  החלטנו 
האמיתית  "הגאולה  עיתון  של  הוצאתו  תהיה  הראשונה  כשפעולתה 
והשלימה" שיעלה ויעורר את המודעות בקרב הציבור לנושא המשיח 
נהנים  חדשות,  אוהבים  עיתונים,  לקרוא  אוהבים  אנשים  והגאולה. 
להתעדכן ולהיות בעניינים. מה טוב יותר מלהביא לציבור הרחב את 
באמת?  החשובות  החדשות 
מטרתנו:  הייתה  למעשה  זו 
'להוריד' את נושאי הגאולה 
ובמדרשים  בתלמוד  שהיו 
לסדר היום הציבורי; להפכם 
חי,  אקטואלי,  לנושא 
חדשותי ומעניין. כך התחלנו 
הייחודי  העיתון  בהוצאת 
גיסא,  שמחד  עיתון  הזה. 
ונושאים  אירועים  על  ידבר 
מחיי היום-יום ומאידך גיסא, יאיר אותה באור של ימות המשיח ויראה 
כיצד הגאולה מתממשת בפועל במציאות העכשווית, בדורנו ובתקופה 

שלנו". 

ב'דבר העורך' בעיתון הראשון מעורר הרב זמרוני את הקוראים: "כולנו 
חייבים להכיר בייחודה של השעה, כדי לנוע קדימה במרץ רב לקראת 
הגאולה. התחושה הפנימית היא ששעת השי"ן הולכת וקרבה ויש לעשות 

הגאולה.  את  להביא  הכל 
אחד  הוא  זה  עיתון  גם 
ממאמצנו הצנועים לכך". 

הייתה  אמנם  היוזמה 
התקבלה  אך  חדשנית, 
בקרב  נפלאה  בצורה 
והפעילים  השלוחים 
את  להפיץ  שהחלו 
כותרות  באזורם.  העיתון 

אחר  פעם  עוררו  העיתון 
הגאולה  נושא  את  פעם 

למודעות הציבור בצורה חסרת-תקדים, כמו: "בקרוב ממש נהיה עדים 
תחילת  סף  על  כעת  עומדים  "אנו  והנפלאות!",  הניסים  להתגברות 
בכך,  די  לא  אם  רבות;  וכהנה  המלך"  להכתרת  "להתכונן  הגאולה", 
באחת הפעמים יצא העיתון בכותרת מחאתית על כך ש"משרד החינוך 

מתעלם בתוכניות הלימודים מנושא הגאולה"!...

של  המוגהות  השיחות  מתוך  תשקיף  למעשה  היו  מהכותרות  רבות 
הרבי שליט"א בהתוועדויות השבתיות מדי שבוע, בצורה בה האותיות 
לכותרות  הפכנו  שבשיחה,  שוליים  ההערות  עם  והלמדניות  הקטנות 

אדומות, זועקות ומתומצתות כיאה לעיתון חדשותי. 

יוסף  ר'  כאשר  'הגאולה',  לעיתון  שליט"א  מהרבי  ניתן  מיוחד  יחס 
לרבי  הראשון  העיתון  את  מסר  זמרוני(  הרב  של  )אחיו  ציק  אברהם 
בחלוקת הדולרים, ולמחרת יצא כ"ק אד"ש מה"מ לאוהל כאשר העיתון 
בין ידיו הק'. זאת בנוסף למענה המופלא שניתן לעיתון מספר 7, שנשא 
על גבו את הכותרת הזועקת "יש נביא בישראל" בעקבות שיחת ש"פ 

שופטים תנש"א, עליו ענה כ"ק אד"ש מה"מ – "הסכמה וברכה". 

ערוץ התקשורת המרכזי  היה  'הגאולה'  לומר שעיתון  ניתן  ללא ספק 
שהביא לציבור הישראלי את בשורת הגאולה של מלך המשיח, ושימש 
הקודש  בשיחות  שנאמרו  המיוחדים  המסרים  להעברת  נקי  כצינור 

במהלך שנות הנפלאות ואילך.

הגהות אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על ר"ד משיחת ש"פ בהעלותך תנש"א בקשר עם 
מלווה מלכה לכולל חב"ד

א( יהי' וב( שכל אחד . . ואז ונלך . . בפרט מתחיל באלו ה שמשתתפים . . באגרות הקודש . . שאגג  שאז
רות זו אלו היא הם

הרב זמרוני מראיין את הרב מרדכי אליהו 
לעיתון הגאולה

שער עיתון הגאולה הראשון

כתבית יהבית ·· כתב יד קודש בענייני גאולה ומשיח
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ישיבת תות"ל המרכזית בית משיח - 770
לפני כשבועיים הוחלט ע"י מספר תמימים מתלמידי ה'קבוצה', להוסיף 
בלימוד ענייני גאולה ומשיח באופן עיוני על מנת לפעול את התגלות 

כ"ק אד"ש מה"מ.  

הלימוד מתמקד בהקפת כל ה'הדרנים' של הרבי שליט"א על הרמב"ם, 
שנאמרו לאורך השנים, כאשר תאריך סיום הלימוד המיוחד הינו ביום בו 

עורכים את 'סיום הרמב"ם' בשנה זו – י"ז תמוז. 

מידי שבוע ביום שלישי בערב, מתקבצים התמימים - השותפים ללימוד 
מיוחד - ל'סדר' לימוד משותף בו שוקעים בהעמקה ב'הדרן השבועי' לצד 
סיכום כל ה'הדרן' על שלל סעיפיו, זאת בנוסף ללימוד האישי לאורך 

השבוע כולו בזמנים הפנויים. 

ה'הדרן'  בלימוד  כבר  התמימים  אוחזים  חו"ל(  )בהעלותך,  זה  בשבוע 
לימוד  לאחר  הדרן תשמ"ו,   – על הרמב"ם  ה'הדרנים'  בסדרת  השלישי 

עיוני של שני ה'הדרנים' הקודמים; תשל"ה ותשמ"ה. 

תקוות המארגנים היא, שלימוד עיוני זה יביא לתוספת חיות והתעוררות 
נעשה  ש"השכל  מכך  כתוצאה  הגאולה,  לענייני  הקשור  בכל  מיוחדת 

ממולא וחדור בהבנה והשגה בענייני הגאולה שבתורה".  

ישיבה קטנה – חח"ל צפת 
במהלך החודשיים האחרונים, בהם שהו  תלמידי התמימים בבתיהם עקב 
המצב הנוכחי, לא פסקו תלמידי הישיבה הקטנה בצפת מלימוד ענייני 

הגאולה, ואף הוסיפו בכמות ובאיכות הלימוד כהנה וכהנה. 

זו, קיבלו התלמידים  כחלק מתוכנית הנהלת הישיבה לתקופה מורכבת 
דיסק לצפייה בשיעורים היומיים, ובו שיעורים מרתקים ועיוניים בנושא 
הגאולה הנקראים בשם – 'מפת הגאולה', הנמסרים במתק שפתיים ע"י 

הרב מ"מ שי' הכהן רייכמן ר"מ בישיבה. 

השיעורים המיוחדים כשמם כן הם; עורכים סדר מיוחד בנושאי הגאולה 
כ'מפה' של ממש, ומבארים בטוב טעם סוגיות בגאולה ע"פ תורתו של 

הרבי שליט"א מלך המשיח. 

עד כה התפרסמו שני שיעורים מרכזיים בנושא 'ביאת אליהו' ו'התחלת 
ימות המשיח ופעולותיו'.

מטרתה של סדרת הקורסים 'מפת הגאולה', היא כמובן רוח חדשה בקרב 
התמימים בכל הקשור ללימוד עיוני ומעמיק בתורת הגאולה כרצונו הק' 

של כ"ק אד"ש מה"מ. 

צדקנו, משיח  פני  לקבלת  האמונה  במפגן  מארלאוו  קלמן  יהודה  הרב  הגה"ח  של  המסעיר   נאומו 
ב' ניסן תשנ"ה • מוגש לרגל יארצייט העשרים כ' סיון תש"ס-תש"פ

כבר בשנת תשמ"ז עמד הרב מארלאוו בראשות הרכב הרבנים שפסקו 
כי הגאולה מוכרחת לבוא, גם בקיץ תנש"א, כאשר עמדו על הפרק 
פסקי הדין של הרבנים שהגיע זמן הגאולה והרבי הוא מלך המשיח - 

היה הרב מארלאוו אחד הכוחות הדומיננטיים ביותר בעניין. 

את  והמפרסמים  המאמינים  לצד  בגאון  הרב  התייצב  תמוז,  ג'  אחרי 
בשורת הגאולה, וניצל כל הזדמנות לעורר ולחזק את אמונת החסידים 

שהרבי מלך המשיח יבוא ויגאלנו בקרוב ממש.

האמיתית  הגאולה  למען  'האגודה  קיימה  ה'תשנ"ה  ניסן  ב'  בליל 
'יד  בהיכל   - צדקנו  משיח  פני  לקבלת  ענק  אמונה  מפגן  והשלימה' 
יהודה קלמן מארלאוו מרא דאתרא  הגה"ח הרב  אליהו' בתל-אביב. 
דשכונת המלך, הגיע אז לארץ הקודש במיוחד לרגל כינוס זה, כשהוא 
נוחת שעות ספורות לפניו וטס חזרה עוד באותו הלילה - כל זאת על 
מנת להשתתף, לחזק ולעודד את האמונה הפשוטה ברבי מלך המשיח 
חוזרים  נסיונות  למרות  היתה  זו  השתתפותו  ובהתגלותו.  שליט"א 

ונשנים מצד כמה עסקנים למנוע את השתתפותו זו.

דבריו:  היו  וכה  לערך,  דקה  למשך  היה  המיוחד  האורח  של  נאומו 
"התאספו כאן לחיזוק האמונה במשיח, בביאת המשיח ושהמשיח כבר 
זה המקצוע  נמצא עמנו. אני רוצה להודיע שבדרך כלל נאומים אין 

שלי, לכן אקצר:

שזכיתי  להביע  רציתי  "רק 
קראון  קהילת  את  לייצג 
את  ה'  צווה  "כאן  הייטס 
הנמצאים   - הברכה" 
עם  להשתתף  ברוח,  כאן 
אשר  ב"ארץ  כאן  הנאספים 
בה  אלוקיך  ה'  עיני  תמיד 
אחרית  עד  השנה  מראשית 

לציין שעכשיו  וחשוב  מתי?'  'עד  המכריזים  אלו  את  ולייצג  השנה", 
עד  של  העניין  זה  על  שמורה  תמוז(  )מג'  חדשים  עשרה  עברו  כבר 

מתי?...

שנים  שבע  ונמלאו  נסתיימו  כבר  שהיום  בטוב  שמסיימים  "והעיקר, 
שלימות מאז שהרבי מלך המשיח הודיע לנו אודות הכרוז של 'יחי', אז 
אני המייצג את קהילת קראון הייטס המכריזים זה - כאן בארץ הקודש 
לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  בטוב:  לסיים  רוצה 

ועד". בהכרזה משולשת זו הסתיים הנאום...

בני ביתו של הרב מספרים כי בתקופה בה חלה ונפל למשכב, ביקש 
בכדי  מיוחד,  כינוס  מאותו  הווידאו  צילומי  את  עבורו  להשיג  הרב 
לחוות שוב את עוצמת האמונה במפגן האדיר, וצפה בזה כו"כ פעמים.

"התאספו כאן לחיזוק האמונה במשיח, 
בביאת המשיח ושהמשיח כבר נמצא עמנו"
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