
ובתוך  מנחה,  תפילת  אודות  הידיעה  נתקבלה   12:45 בשעה 

אמירת  לאחר  המיוחד.  החדר  אל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נכנס  כדקה 

'קרבנות' הורם המסך, והש"צ פתח בתפלה. עם סיום התפלה יצא 

)למשפ'  ואחיו  ובאותה עת הש"צ  כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, 

התחילו  הקדיש,  סיום  ועם  בתרא',  'קדיש  באמצע  אחזו  גוטניק( 

כ"ק  ועד".  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו  "יחי  בניגון 

אד"ש מה"מ סקר את הקהל, הביט לימינו, לשמאלו ולמול, ועודד 

בתנועות קלות את הניגון. במשך הזמן הוסיף ואף עודד בתנועות 

מהירות קצת ולאחמ"כ סימן לסגירת הוילון. זמן הגילוי נמשך כ-2 

דק' והשעה היתה 1:03.

'גוטע  הרבה  גם  נכחו  זה  במעמד 

את  לראות  שבאו  מאנ"ש,  לא  אידן', 

גשמיות  ולקבץ  הזה,  הגדול  המעמד 

ג"כ... ליד הנגיד החסידי הרה"ח ר' יוסף 

יצחק הכהן שי' גוטניק נשרך תור של 

פנים  בסבר  התקבל  אחד  כל  המונים, 

יפות וסך סמלי "נכבד" מהנגיד שפיזר 

היום "יותר מהרגילות", בקשר עם יום 

היארצייט של אמו מרת רייזל ע"ה.

ההודעה,  נתקבלה   6:04 בשעה 

רגעים  כחמשה  כעבור  נאו".  "מעריב 

נכנס כ"ק אד"ש מה"מ, ועם סיום התפלה יצא אל המרפסת. הקהל 

ניגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', כ"ק אד"ש 

ילדים  כמה  לעבר  משךזמן  והביט  מכסאו  מעט  התרומם  מה"מ 

על  התיישר  לאחמ"כ  לימינו.  וכמו"כ  ממול,  שעמדו  ותינוקות 

כסאו והביט על כל הקהל, ועודד מפעם לפעם את הניגון בתנועות 

קלות בראשו הק'. לסיום פנה לשמאלו לעבר הריל"ג והי' זה סימן 

לסגירת הוילון, משך זמן הגילוי הי' כ-2 דק', והשעה היתה 6:23.

* * *

אודות  דברו  בו   - שיחיו  התמימים  בין   - רעים  בהתוועדות 

הענין ש"לא יורד מסדר היום", קבלת פני משיח צדקנו, ובין השאר 

הכתובה  ה'תקשורת',  של  התייחסותם  אודות  השיחה  התגלגלה 

והאלקטרונית, אל כל הענין. הבחורים העלו על נס את הרה"ח ר' 

שמואל בוטמאן שי', יו"ר המטה העולמי לביאת המשיח, שבראיונו 

חשובים  דברים  שתי  והדגיש  טעם  בטוב  הסביר  התקשורת  לכלי 

]שאף כי לדידנו אין זה 'חידוש', הרי עדיין צריכים הדברים לפעול 

בעולם...[: א. המסר הזה שמשיח מגיע בקרוב, נאמר בתור נבואה 
וכו', ב. תנועותיו של הרבי היו זהירות תמיד, ובפרט כשהמעשים 

המוכחת  והמסקנא  בפומבי,  הם  האלו 

של  תנועה  שכל  היא,  מכך  ומוכרחת 

הרבי בעת הניגון 'יחי . . המלך המשיח' 

לתוכן  ואישור  עידוד  בעצם,  מהווה, 

הניגון.

אדמו"ר  מכ"ק  ומענות  תשובות 
מלך המשיח

* להרה"ח ר' משה שי' ברדוגו, מבית 

הפיץ  שלאחרונה  העמק,  מגדל  חב"ד 

מודעות חדשות של 'יחי המלך המשיח' 

האם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  את  ושאל  וכד' 

יכול להמשיך בזה, או לא, כ"ק אד"ש מה"מ נתן הסכמה וברכה.

מה"מ  אד"ש  לכ"ק  הריב"ק  המזכיר  הכניס  העבר  ה'  ביום   *

את האורגינלים של הספר "צדיק למלך ח"ד" וקרא כמה קטעים 

מה'פתח-דבר', תוכן הענינים המובאים בהספר, ועל כל דבר הניד 

כ"ק אד"ש  מה"מ בראשו הק'. כן שאל רשות לפרסם תמונות מאם 

כן שאל  וכ"ק אד"ש הניד להסכמה.  המלכות  הרבנית חנה ע"ה, 

אודות תאריך ל'פתח דבר', ואישר כ"ק אד"ש את יום הבהיר כ"ח 

טבת.

העניין שלא יורד מסדר היום:
קבלת פני משיח צדקנו
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יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



* בהמשך למה שנתפרסם לפני שבועיים אודות היהודי שמתעסק 

בעקבות  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  את  ושאל  ומטבע-זר  בדולרים  במסחר 

המטבע- כל  את  מיד  למכור  האם  הדולר,  בשער  שהיתה  הצמיחה 

זר ולקנות דולרים בטרם הדולר ימשיך ויעלה עוד ]כפי התחזיות[, 

וכ"ק אד"ש מה"מ הורה להמתין, הנה יומיים לאחר מכן הי' מקרה 

דומה עם יהודי אחר ששאל את אותה שאלה וכ"ק אד"ש מה"מ הורה 

"שימכור מיד את כל המטבע-זר ויקנה דולרים", ויהי הדבר לפלא.

כדאי  והי'  ירד,  הדולר  מופת':  'בעל-שם'סקער  כאן  הי'  לפועל 
שהוא  וכיון  בדולרים,  למחרת  מיד  עיסקה  הזדמנה  ולשני  לחכות, 

קנה יום קודם לכן בהוראת הרבי, לקח ע"ע מיד את העיסקה והרויח 

הרבה יותר כסף.

ההכרזה "יחי המלך" היא התגלות מציאותו של מלך המשיח
... הענין ד"כל ימי חייך להביא לימות המשיח" מתבטא 

בכך שתיכף כשניעור עצם הנשמה )שמתגלה עצם מציאותו 

ורק העצם( מרגיש בנשימת האויר ענינו של משיחי - אויר 

של משיח, ובלשון חז"ל "רוחו של מלך המשיח".

גם  למעלה  הוא  משיח"  של  )רוח(  ש"אויר  לומר,  ויש 

מ"אורו של משיח", כי, אור של משיח מורה על ההתגלות 

דמשיח ע"י פעולותיו )כמו "ילחם מלחמות ה'" עד ש"נצח", 

)חיות(  העצם  על  מורה  משיח  של  אויר  משא"כ  וכיו"ב(, 

שקיימת  )מציאות  מציאותו  התגלות  כלומר,  דמשיח, 

התגלות  ולאחרי  המשיח,  מלך  בתור  למלכות"(  לפנ"ז  גם 

מתחילה  משיח(,  של  מאורו  ערוך  שבאין  )אויר  מציאותו 

ההתגלות לעיני כל ע"י פעולותיו )אור של משיח(.

ועפ"ז מובן שעיקר החידוש דביאת המשיח הוא בהתגלות 

הענינים  פרטי  כל  כי,  עבדי"(,  דוד  )"מצאתי  מציאותו 

שלאח"ז )התגלותו לעין כל ע"י פעולותיו לגאול את ישראל, 

והסתעפות  כתוצאה  באים  המשיח(,  דימות  הענינים  וכל 

מהתגלות מציאותו, וכלולים בה, כשם שמולד הלבנה כולל 

למילוי  עד  לרגע  מרגע  הוספה  של  באופן  אורה  התגלות 

ושלימות הלבנה...

"יחי  בהכרזה  מסתיימת  שעבר  דשבוע  ההפטרה   ...

אדוני המלך דוד לעולם"? - נצחיות מלכות דוד שנמשכה 

במלכות שלמה, ששלימותה ע"י המלך המשיח שהוא "מבית 

התגלות  הוא  זו  הכרזה  של  שתוכנה   – שלמה"  ומזרע  דוד 

לעין  התגלותו  ולאח"ז באה  ועי"ז  דמלך המשיח.  מציאותו 

כל ע"י פעולותיו כו'...

)אדר"ח כסלו, וש"פ תולדות, ב' כסלו ה'תשנ"ב(
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