
של  הקבועות  המראות  עצמם  על  לחזור  החלו  רבים  לשמחת 

'ריצה ברחובות קראון הייטס', וב"ה זוכים אנו, מידי יום, לתפילות 

מנחה ומעריב בנוכחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בשעה 12:30 נודע ע"ד תפילת מנחה. לשמחה הכללית הוסיפה 

לכניסת  )המשמשת  הראשית"  הכניסה  "נפתחה  אשר  הידיעה  גם 

ויציאת כ"ק אד"ש מה"מ למקוה ולאוהל( והקהל יכל לנשום מעט 

לרווחה. ב-12:35 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפלה, ועם סיומה יצא אל 

המרפסת. הקהל ניגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם 

ועד' וכ"ק אד"ש מה"מ הביט אל הקהל, התרומם מעט לראות את 

אלו שעמדו למטה והמשיך לסקור את 

הקהל, תוך כדי שמעודד קלות בראשו 

כשתי  כעבור  השירה.  קצב  לפי  הק', 

מה"מ  אד"ש  כ"ק  פנה  ומחצה  דקות 

לשמאלו לעבר הריל"ג, וסימן לסגירת 

הוילון. השעה היתה 12:47.

לבית  הגיע  הערב  שעות  לקראת 

משיח קהל גדול במיוחד, וברגע הדלק 

האור )6:30( בחדר המיוחד, החל הקהל 

לנגן את 'אורך ימים'. כעבור מס' דקות 

נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילה והש"צ 

לפני  התפלה,  לאחר  רחום".  ב"והוא  פתח 

סיום ה'קדיש בתרא', נפתח הוילון במרפסת 

עם  הקהל.  אל  נראה  מה"מ  אד"ש  וכ"ק 

סיום אמירת הקדיש החלו לנגן 'יחי אדוננו 

מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק 

ממול,  העומדים  לעבר  הביט  מה"מ  אד"ש 

הק'  בראשו  קלות  לעודד  החל  המשיח",  "מלך  לקטע  וכשהגיעו 

למעלה, למטה ולצדדים. בהמשך נעשו התנועות חזקות ומהירות 

יותר, כשכל גופו הק' מתנועע והקהל שאג בכל כוחו את הניגון. 

לסיום פנה לעבר הריל"ג והי' זה האות לסגירת הוילון. משך זמן 

הגילוי כ-3 דקות.

כמה מהתמימים בעלי יוזמה אירגנו, שבימים אלו יראו בערבים, 

כ"ק  קודש  מהתוועדויות  וטובים'  'ישנים  קטעים  הסדרים,  לאחר 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. היום הי' זה התוועדות מתשמ"ז, בה 

דיבר הרבי בכאב ובבכי אודות ביאת והתגלות משיח צדקנו.

* * *

חסרות-שחר  משמועות  שנוצרו  והמהומות  ה'רעש'  בעקבות 

כביכול,  "הכתרה",  של  קיומה  בדבר 

הרבנים  נאלצו   - הקרוב  ראשון  ביום 

את  וכל  מכל  השולל  במכתב  לצאת 

הרעיון. להלן נוסח המודעה:

אזהרה נוראה:

ענין  אודות  שנתפרסם  היות 

יו"ד שבט  ליום  אור  ט' שבט  הכינוס 

וכו' ענינים בלתי רצויים שעלולים ח"ו 

ליובאוויטש,  שם  חלול  לידי  להביא 

לעשות  לא  א(  להזהיר,  לנכון  מצאנו 

ענין  ב(  לחוץ.  וראדיא  טעלוויזשאן,  ח"ו 

רק  ענין השידור  כל  ג(  ההכתרה מושלל. 

אם הוא עבור אנ"ש שי' ולא לחוץ מאנ"ש 

כי זה עשוי לקלקל יותר מן התקון.

ולא  אנ"ש  עבור  רק  הוא  הענין  כל 

חוצה.

הרבנים  ועד  הברכה.  את  ה'  צוה  כאן  דשכונה  ב"ד  עה"ח: 

הכלליים וועד רבני אנ"ש דאה"ק.

אזהרה נוראה
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יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כ"ק אד"ש מה"מ הביט אל הקהל, 
התרומם מעט לראות את אלו שעמדו 
למטה והמשיך לסקור את הקהל, תוך 
כדי שמעודד קלות בראשו הק', לפי 

קצב השירה
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ההכרזה "יחי המלך" היא ענין ההכתרה ומוסיפה חיים בחיי המלך
"יחי  ... וכמודגש גם בהכתרת המלך - שהעם מכריזים: 
לד־ט(,  א,  )מ"א  דוד  בית  גם במלכות  )כפי שמצינו  המלך" 
חיים של  המלך,  בחיי  היא  העם  גם שפעולת  מודגש  שבזה 
החיים  על  התפלה  כי   .. מלכא  ייצלח   - גופא  )ובזה  מלך. 

וההצלחה" - רד"ק שם, לד(.

נשיא  אצל  החיים  בענין  הוספה  פועלים  הדור  אנשי   ...
הדור, כאמור לעיל ענין ההכרזה "יחי המלך".

... צ"ל הוספה עיקרית בענין החיים )גם( ע"י פעולת העם 
וזהו גם מה שמרעישים בעקבתא   .. "יחי המלך"  שמכריזים 
דמשיחא ע"ד הצורך להכריז "עד מתי" .. שנוסף על הדגשת 
הצפיה, הבקשה והדרישה על הגאולה ושיבוא משיח צדקנו 

בפועל ממש, באופן ד"מראה באצבעו ואומר זה", הנה המלך 
המשיח בשר ודם )כפס"ד הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד ... 
ויקבץ נדחי ישראל"(, יש בהכרזה זו גם התוכן דענין ההכתרה 

- "יחי המלך", שעי"ז פועלים ביאת דוד מלכא משיחא...

"מעשינו  ולהשלים את  לסיים  יש  העיקר.  הוא  והמעשה 
ועבודתנו", כולל גם הבקשה והדרישה "עד מתי", וההכרזה 
"יחי המלך" דוד מלכא משיחא - בזריזות הכי גדולה, הקשורה 
עם שמחה וחיות.. שעי"ז פועלים .. אצל הקב"ה .. לגאול את 
בני ישראל בזריזות הכי גדולה, תיכף ומיד ממש "לא עיכבן 

המקום אפילו כהרף עין".

)משיחת יום א' פ' צו, ב' ניסן ה'תשמ"ח(

שאלת הזהות קרסה באחת!
הרב רמי אנטיאן

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

מראות יו"ד שבט ה'תשנ"ג.

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

אתכם "בוודאות"!

לכל מי שיש הבנה מינימלית מהי "תקשורת", 
הכניסה  עם  מיד  ספיקות,  היו  לא  בלע"ז,  "מדיה" 
גודל עצם האירוע. גם כותב שורות  , על  ל-770 
על  בהלם.  היה  מעיתונות,  בעבר  שהתפרנס  אלו 

התרכזו  שיל"ו,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מרפסת  מול  קטנה,  עץ  בימת 
הרדיו  האמריקנית,  בטלוויזיה  ערוצי  כל  מדהימה  בצפיפות 
והעיתונות הכתובה, מצפים בכליון עיניים לראות מה תלד השעה.

הטלוויזיה  למסכי  זה  ביום  ארה"ב  נצמדה  פרטית  בהשגחה 
באירוע שנחשב לשיא הצפיה השנתית – "הסופר-בול", שיא שיאי 

ה"רייטניג". מתנה פירסומת שאין לה מחיר!

ואכן, על רקע זה, לא פלא שהמתח הרגיע לשחקים. האם יצא 
מה"מ אל הקהל, או אכן חפץ הוא להשאיר את ההכרזה "יחי" בד' 
להבין  נקל  גם  מכאן  המסיבית.  התקשורת  מפני  ולהסתגר  אמות 
את נסיונות השכנוע האדירים של אלה "שחרפו עקבות משיחך" 

'לשכנע' את הרבי מה"מ להישאר בחדרו. לא לצאת.

והמלך יצא ברוב הדרו. באחת, נפתח הפרגוד כששאגות קהל 
אלפי החסידים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" 
מאיימות למוטט את כתלי בית משיח ומה"מ מעודד. מהנהן, ושוב 

מעודד. הספקות הוסרו. שאלת הזהות קרסה. ועוד איך. 

לעיני עשרות מליוני צופים במהלך שידור הסופר-בול, הגיעה 
החסידים  בשורת  הגאולה,  בשורת  לעולם,  המשיח  המלך  בשורת 

השרים לרבם "יחי המלך"!

האם היה מודע כ"ק אדמו"ר מה"מ שיל"ו לחשיפה התקשורתית 
העולם  לעיני  המלך  יחי  שירת  בעת  מחה  לא  מדוע   – העולמית 

כולו?

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

הרי כולם חמומים!

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

קהל החסידים ורבם. 

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

והשלימה, את הרבי מלך המשיח.

ואנו לא נפסיק לשיר: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד!".


