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· שכולם יתחברו ·
לוויין, טלויזיה בכבלים, תקשורת, פרסומת, 
שעות שידור, מודעות צבעוניות - מה לכל זה 
ול"תוכן הפנימי" של יו"ד שבט? למה כל ההמולה 
והוצאת נהרות הכסף? מה יתנו ומה יוסיפו כמה דקות שבהן יהודים 

יסתכלו על "770" וישירו ביחד "יחי אדוננו"?

הרי בכסף הזה אפשר לעשות "הרים וגבעות", אפשר לתרום אותו 
ל"מוסדות", אפשר לעזור עמו לנזקקים, אפשר לארגן איתו אלף 

התוועדויות פעילות, אפשר ואפשר ואפשר...

אך בעצם, האמת שונה בתכלית - כי לראות את "770" זהו ה"חפצא" 
של יו"ד שבט! זהו התוכן וזוהי המטרה של יום קבלת הנשיאות של 

הרבי מלך המשיח! לקשר יהודים לרבי - זה יו"ד שבט!

כשם שברור שתמיד צריך לנסוע לרבי, וזה מה שבונה בליבו של 
חסיד את ההתקשרות לאילנא דחיי בפנימיות והתיישבות; ובשביל 

מטרה זו - "כל אשר לאיש יתן בעד נפשו";

לרבי,  ליסוע  וחייבים  צריכים  הנוכחי  במצב  שגם  שברור  וכשם 
ולמרות שאפשר לתרום את הכסף ל"מבצעים" ול"שליחות", הרי 

לכל לראש יש את ה"העמידן על אחת" - התקשרות לרבי, כולל 
ובמיוחד ע"י שהייה בד' אמותיו, ד' אמות של 'בית-רבינו-שבבבל' 
ומשמש"  ש"עומד  בעיני-בשר  רואים  שאין  אף  משיח',  'בית   -

במקום וזמן גשמיים אלה;

בחנוכה  "סאטעלייט"  לארגן  חשוב  למה  לנו  היה  שברור  וכשם 
תנש"א ותשנ"ב כמו גם בתשנ"ד ותשנ"ה ותשנ"ו; וכשם שהייתה 
ברורה לנו חשיבות ה"סאטעלייט" ביו"ד שבט וי"א ניסן תשנ"ג; 
על  יסתכלו  יהודים  כמה  שעוד  מזה  התועלת  "מה  שאלנו  ולא 

הרבי", ולא תמהנו לשם מה כל הרעש הגדול הזה;

- לגבי היום בו קיבל הרבי מלך המשיח  - ואדרבה  כך גם בדיוק 
את נשיאותו בגלוי לעיני כל העמים, והיום בו אנו מכתירים אותו 
ומוסיפים בחייו ע"י ה"פסוקי מלכויות" - יחי אדוננו מורנו ורבינו 
על  יסתכל  יהודי  שעוד  המטרה:  כל  זו  ועד.  לעולם  המשיח  מלך 
יהודי  שעוד  הדור,  נשיא  של  משכנו  מקום  העיקרי  מעט  מקדש 
יחשוב על ויראה את פניו של הרבי ביו"ד שבט, שבגשמיות תחדור 

המציאות של "770" והרבי בכל העולם כולו.
דברים שנכתבו לקראת הסאטעלייט ביו"ד שבט תשנ"ו

·· התאחדות עולמית ב'קבלת המלכות' ··
בעקבות התחושות והמאורעות - ימי יו"ד שבט תשנ"ג, בו נגלה לעין כל אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא המלך המשיח

בסוף, יהודי יכול גם כנשמה בגוף
ויהי רצון - שמ"העשירי יהי׳ קדש״ האמור נבוא לגאולה העשירית, 

ולשירה העשירית, ולכל הענינים ד״עשרה״ שיתגלו לעתיד-לבוא -

פירוש  ע״פ  הרי  לעתיד-לבוא,  כאמור  הוא  בזה  שהלשון  שאע״פ 
שהם  כפי  מישראל  כאו"א  של  ויכלתם  בכחם  שיש  מובן,  החסידות 
נשמות בגופים דוקא לפעול, שכל היעודים דלעתיד-לבוא יהיו - תיכף 

ומיד ממש, ברגע שלאחרי רגע זה!

. . ועאכו״כ בעמדנו בזמן בו הגלות נמצאת כבר בסיומה, שכן, לפי כל 
החשבונות דתורת-אמת כבר מזמן ״כלו כל הקיצין״, והגאולה היתה 

צריכה לבוא מזמן, אלא שמאיזו סיבה שאינה מובנת כלל וכלל - הדבר 
התעכב עד עתה, ועכ״פ עתה - תבוא הגאולה האמיתית והשלימה ע״י 

משיח צדקנו.

העיניים הרוחניות רואות
ד״הקיצו  היעוד  לקיום  נזכה  ומיד  והוא העיקר, כאמור, שתיכף  ועוד, 
באופן  הדורות  מכל  ישראל  כל  נמצאים  שאז  עפר״,  שוכני  ורננו 

דנשמות בגופים דוקא, 

אשר גם בזה חסרה אך ורק ״פתיחת העינים״ - בכדי שראיית ענין זה 
תהי׳ גם בעיני בשר בגשמיות, שכן, ה״עינים הרוחניות" של כאו״א 

מישראל רואות כבר את כל הענינים הללו!...

· דבר מלכות ·

)קטעים משיחת ש"פ בא, ו' שבט תשנ"ב, בלתי מוגה(

מזה מובן החידוש דדורנו - הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה, עד גם הדור שלפנ"ז )דור השמיני(: מכיון שהגאולה לא באה אז 
בפועל, ה"בא אל פרעה" . . לא הי' בתכלית השלימות כנשמה בגוף בריא )היתה הסתלקות הנשמה מן הגוף, וגם הנשמה בגוף היתה 
במצב ש"הדיבור הוא בגלות" וכו'(; משא"כ בדורנו זה - הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה - נעשה תומ"י "נתלו המאורות", 
שלא זו בלבד שלא חסר ח"ו במאורות הגדולים דגילוי תושב"כ ותושבע"פ, אלא אדרבה - נוספת בזה שלימות נעלית יותר . . באופן 
שכנשמות בגופים מקבלים בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" ש"נתלו" עתה, עי"ז שתיכף מגיע משיח צדקנו, "שלח נא ביד תשלח", 

וילמד תורה את כל העם כולו, עד "תורה חדשה מאתי תצא",

וזה פועל את השלימות והעלי' דכל הדורות שלפנ"ז, עי"ז ש"הקיצו ורננו שוכני עפר", ובעל ההילולא בראשנו.

)דבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב סעיף י"ג - מוגה(

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



·· התאחדות עולמית ב'קבלת המלכות' ··
בעקבות התחושות והמאורעות - ימי יו"ד שבט תשנ"ג, בו נגלה לעין כל אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא המלך המשיח

מנתצים את המסגרת
טכניים.  פרטים  אינם  הם  והמקום  הזמן  גדרי  האמיתי,  בעולם 
בו  מקום  על  לחשוב  נוטים  שלנו,  המוגבל  המוח  עם  אנחנו, 
צדדית  הגדרה  כעל  מאורע,  חל  בו  זמן  על  או  אירוע,  התקיים 

לסיפור הגדול שהתרחש שם.

אבל הרבי שליט"א מלך המשיח, לא מביט באופן הזה על דברים 
שקורים בעולם. אם אצל רבים מאחינו בני ישראל, יום ההולדת 
לאותיות  מעבר  הרבה  מבטא  שלא  וילדותי,  צדדי  ענין  הוא 

בתעודת הזהות, אצל הרבי זהו 
זהו  וממילא,  נולדת.  בו  היום 
יום מיוחד הקשור עם נשמתך, 
כאשר  דווקא  לעולם  שירדה 

הגיע התאריך לו חיכתה.

הרבי  הסתכלות  היא  זו 
השקפת  וזוהי  שליט"א, 

החסידות. 'השגחה פרטית'.

 - מסוים  ביום  שקרה  מאורע 
במיוחד ככל שהוא נושא בתוכו 
ונצחית  פנימית  משמעות 
גדולה יותר - גם בחלוף שנים 
מציינים  אין  מאורע,  מאותו 
של  "לזכרו"  היום  אותו  את 

האירוע. אלא יודעים, כי אם בחרה ההשגחה את היום הזה בעבור 
האירוע הזה, גם אחרי זמן רב, נמשכים המאורעות והסגולות של 

אותו יום, בכל שנה כאשר מגיעים לתאריך המדובר.

אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, הדבר מתחדד אף יותר כאשר 
מסביר הרבי שבכל שנה נמשכת המשכה גדולה ועוצמתית יותר 

מקודמתה. ביתר שאת, מוסיף והולך.

לא נזכרים, נעשים
ביותר  המשמעותיים  הימים  אחד  שבט.  י"א   - יו"ד  הוא  כזה 
והמשפיעים במיוחד גם על חיינו בימים אלו ממש. ביום בו קיבל 
מהפכה  ישראל,  בעם  מהפך  חל  הנשיאות,  את  שליט"א  הרבי 
עולמית. כאשר הזדעזעו אמות הסיפים של היקום מול הכתרתו 
של נשיא חדש לדור, היה ברור כי יום זה ישפיע על נצח ישראל.

גם שבעים שנה אחרי שנטל על עצמו נשיא הדור את הנהגת עם 
ישראל, בכל שנה ושנה נמשכת באופן נעלה יותר העמדת הקשר 

בין הרבי לחסידיו.

את יו"ד בשבט מכנים, 'ראש השנה להתקשרות'. ביום זה, החלה 
גם  שליט"א.  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  לאדוננו  ההתקשרות 

מפי  לחלוטין  חדש  באופן  למדנו  אותו  לרבי,  ההתקשרות  אופן 
קדשו. השגות והבנות חדשות בענינו של נשיא הדור, ההתקשרות 

והביטול אליו.

כל אלו, החלו ביו"ד שבט. זהו ראש השנה שלהם.

ובאם בראש השנה היהודי, יסתפק עם ישראל בזכרון וציון חגיגי 
כי היום נברא האדם, יתכן בהחלט שלא תהיה לכך שום משמעות 
חיובית. תפקידו של יהודי בראש השנה הוא להכתיר את המלך, 

ולהמשיך בו רצון חדש למלוך על העולם.

יום עם משימה שנתית, להעמיד את  זה  זכרון.  זהו אינו חג של 
קיום האדם ברף הנדרש בשנה 

הנוכחית. עת לבצע.

מצוות החג
להיתפס  אפשר  שבט,  וביו"ד 
לדברים צדדיים. המילים 'ראש 
עשויות  להתקשרות',  השנה 
כי  ניתן לחשוב  לבלבל אותנו. 
לחזק את  הוא  יום שענינו  זהו 
לנו את הרבי,  כל מה שמזכיר 

שמזוהה בעינינו עם הרבי.

זהו דבר חיובי, אך אין זה יו"ד 
שבט.

יו"ד שבט הוא החג בו מחדשים 
את ההתקשרות העכשווית, הנוכחית, לרבי שליט"א. לרבי שחי 

וקיים כעת. עונים על דרישותיו, ועוסקים בעסקיו.

אין עצירה
של  מלכות  הדבר  שיחת  לזה  זה  קרבים  בה  הצומת  זוהי  ואולי, 
הזה  בעולם  התשיעי  הדור  נשיא  של  נצחיותו  אודות  תשנ"ב 
הגשמי ובגופו, והזכרונות אודות יו"ד שבט הבא אחריה בהפרש 

שנה תמימה - המעמד ההיסטורי ביום ט' שבט, שנת תשנ"ג.

וזאת, כי במובן מסויים, הדרך בה נוכל לחיות עם בשורת הגאולה 
העכשווית וליישמה בפועל, היא רק כאשר נשכיל לקלוט כי אותו 
את  )שיוריד  השביעי  הדור  את  לפתוח  שהחליט  שליט"א  הרבי 
השכינה(, הוא זה שהחליט כי אותו הדור הוא זה שיקבל את פני 

המשיח, בסיומו של התהליך. והוא זה שהחליט כי הגיע הזמן.

וכאשר השעה הגיעה, אין שום מונע ומעכב בעדו של מלך המשיח 
להתגלות בכל התוקף, ואין דרך חזור. אין הגדרה אחרת לחג הזה, 

ליו"ד שבט. רק:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לחיות עם הזמן ·· התוועדות משיח שבועית



·· התאחדות עולמית ב'קבלת המלכות' ··

כך נחשף לו ה'סוד' הגדול
הרב שמואל מנחם מענדל שי' בוטמאן יו"ר מטה משיח 

העולמי מגולל את הרגעים לפי הסדר

ביניהם  עסקנים,  כמה  של  היה  הרעיון 
האירגון  לכל  ממש  התמסר  אשר  גערעליצקי  שי'  מנחם  הרב 
והגענו  כולו. התבוננו בשיחותיו של הרבי מהתקופה האחרונה, 
מלך  של  מלכותו  את  יקבל  העולם  שכל  הזמן  שהגיע  למסקנה 
המשיח. בשל כך חשבנו שי' שבט, יום קבלת הנשיאות של הרבי 
הוא הזמן המתאים והראוי לכך, שמכל קצווי תבל יוכלו לחזות 
כיצד הרבי יוצא אל הקהל ומעודד את שירת ה"יחי", ובהזדמנות 
זו יקבלו כולם את מלכותו בהכרזת הקודש של "יחי אדוננו מורנו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

לאחר  ורק  אישורו,  את  וביקשנו  התוכניות  את  לרבי  העברנו 
שקיבלנו את אישורו של הרבי וברכתו, יצאנו לדרך.

היו כמה עסקנים שטענו שאישורו של הרבי היה אך ורק לשידור 
בערוצי  הנקלט  עולמי  לוויין  לשידור  ולא  בלבד,  חב"ד  בריכוזי 
טלוויזיה שנצפים במליוני בתים בארצות-הברית - כפי שאכן היו 

התוכניות שלנו.

קראון-הייטס,  של  שהבד"צ  עד  הדברים  התגלגלו 
בי"ד רבני ליובאוויטש הכללי ובי"ד רבני חב"ד באה"ק, הוציאו, 
"אזהרה  הכותרת  תחת  משותף  מכתב  שבט,  ה'  רביעי  ביום 

נוראה", ובו נאמר:

"היות שנתפרסם אודות ענין הכינוס אור ליום י' שבט וכו' ענינים 
בלתי רצויים שעלולים ח"ו להביא לידי חילול שם ליובאוויטש, 
וראדיא  טעלעוויזשען  ח"ו  לעשות  שלא  להזהיר,  לנכון  מצאנו 
לחוץ . . כל ענין השידור רק אם הוא עבור אנ"ש שי' ולא לחוץ 
כי זה עלול לקלקל יותר מלתקן. כל הענין הוא רק עבור אנ"ש 

ולא חוצה".

הראו  ששוב  לאחר  למחרת,  אולם 
הרבנים  של  הקול-קורא  ואת  כולה  התוכנית  את  לרבי 
הרב  המזכיר  פירסם   - ובירך  הסכים  והרבי  בזה  להשתתפות 
יהודה לייב גרונר את סיפור הדברים בכתב, ובהמשך לכך יצאו 
הרבנים בהבהרה בה הם חוזרים מדבריהם הראשונים. וכך נאמר 

בהבהרה:

המשיח  מלך  אדמו"ר  מכ"ק  מפורשת  וברכה  הסכמה  "לאור 
גרונר( לעשות  לייבל  ידי המשב"ק הרב  )ושנמסר על  שליט"א 
אחר   5:00 בשעה  בשבט  ט'  ראשון  ביום  )הוק-אפ(  סאטעלייט 
)וממילא  כלום  דברי המלך  להודיע שאין לאחר  הננו  הצהרים, 

הפתק שנמסר בשם הבד"צ בטל ומבוטל(.

עה"ח בשם בתי הדינים: הרב יהודה קלמן מארלאוו, הרב יצחק 
הכהן שי' הענדל והרב מרדכי שמואל אשכנזי".

הגושפנקא  בעקבות 
שקיבלנו,  הגורפת 
אנ"ש  רבני  הצטרפו 
שי' מכל רחבי העולם 
מודעות  על  וחתמו 
לציבור  הקוראות 
יו"ד  ביום  להתכנס 
שבט לקבלת המלכות 
אדוננו"  "יחי  והכרזת 
תבל.  רחבי  בכל 
אנ"ש  קהילות  בכל 
אירגנו  כולו  בעולם 
על  לווייני  "ווידאו" 
מנת שיוכלו להשתתף 

במעמד הגדול.

עד היום הזה 
היה  לא  עוד 

כזה שידור עולמי מבית חיינו, כמו זה שהיה באותו 
'כפר  בשבועון  הרבנים שהתפרסמה  במודעת  התחיל  זה  מעמד. 
חב"ד' ומשם כבר לא היה צורך לפרסמה הלאה... תוך זמו קצר 
ביותר כבר דיברו על-כך בכל כלי התקשורת בישראל ומשם בכל 

כלי-התקשורת בעולם.

בעת האירוע עצמו נכחו ב 770- למעלה מעשרים נציגים מרשתות 
הטלוויזיה הגדולות ביותר בעולם. ששידרו את האירוע בשידור 

חי וישיר.

ערב  באותו  להתקיים  אמור  היה  פרטית  בהשגחה  כך,  על  נוסף 
משחק "סופר-בול" עולמי. משחק זה הינו חד-שנתי ובערב קיומו 
עיני כל תושבי אמריקה והעולם כולו רתוקות למסך הטלוויזיה. 
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מראה הזאל הגדול 770
בשעת הסאטעלייט

מליוני  זה.  בערב  משפחתית  מסיבה  או  אירוע  מארגן  לא  איש 
המשחק,  לתחילת  וציפו  בביתם  שעה  באותה  ישבו  אנשים 
כשלפתע הודיעו כי פתיחת המשחק נדחית בכמה שעות, ובינתיים 
ישודר מעמד קבלת המלכות של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח.

כמות הצופים הגיעה אם-כן לעשרות מליונים!

כאמור,  מראש  ידיעה  מתוך  ערבית,  לתפילת  יצא  כרגיל  הרבי 
ממה שנעשה בחוץ. נוסף על כך, היו כאלו מהמשב"קים שדאגו 
ליידע את הרבי שוב בקיום האירוע והיקף פירסומו, והרבי ניאות 

בכל זאת לצאת.

באופן מיוחד מיום רגיל, שהה הרבי במרפסת 
מעריב  בסתם  דופן  יוצא  שהיה  דבר  דקות,  כשמונה  הפתוחה 
של חול, ועודד נמרצות את שירת ה"יחי" מול עשרות מצלמות 
העולם.  ברחבי  צופים  למליוני  הטלוויזיה ששידרו את המראות 

נוסף על כך ראו אצל הרבי דבר מיוחד ביותר: הוא כיוון את מבטו 
לכל עדשת מצלמה בנפרד כך שלתוך כל שידור, "נכנס" מבטו 

של הרבי כמיוחד אליו!

דבר זה חיזק אצל כולנו את ההרגשה שאכן הרבי מרוצה ומעוניין 
בפעולה הכבירה הזו של קבלת 

מלבד ההמשך הישיר בתוכנית השידור הלווייני, בו הכריזו כולם 
שבע פעמים את הכרזת הקודש של "יחי אדוננו" - היה זה בעצם 
מנוף  לפעילות מסיבית בנושא זה. מאז, ה"סוד" של זהותו של 

משיח כבר יצא מסודיותו והכל החלו להתעסק בעניין חשוב זה.

תקופה  יצא,  בארץ-הקודש  חב"ד  אגודת  צעירי  מרכז  למשל, 
י"א  קצרה לאחר המעמד, בחומר הסברתי בנושא משיח לכבוד 
ניסן, בו מתייחסים לפסק הדין של הרבנים אודות זה שהרבי הוא 
טופס  הוסיפו  הדף  כשבצידי  לעניין,  החיובי  ויחסו  מלך המשיח 

לקבלת המלכות של הרבי כמלך המשיח.

בעקבות הגושפנקא הגורפת שקיבלנו, הצטרפו רבני אנ"ש שי' 
מכל רחבי העולם וחתמו על מודעות הקוראות לציבור להתכנס 

ביום יו"ד שבט
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הסאטעלייט פעל את פעולתו - המסר נכנס!
נאומו של הרב שמואל חפר ע"ה, ששודר בכינוס סיכום ב770 בית משיח, ט"ז שבט תשנ"ג

רציתי לעורר בשתי נקודות חשובות, ולא אאריך בדברים.

ידועה אמרת חז"ל "אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה 
חומשי תורה וספר יהושע בלבד" ומיד היו נכנסים לארץ ישראל 
וכו', וע"י חטאם  התווספו בתורה הנביאים ראשונים ואחרונים, 
היו  הדורות  כך, שמצד השתלשלות  כדי  ועד  פה.  והתורה שבעל 
החל  החסידות:  לתורת  עד  יותר,  גדולים  לאורות  להגיע  צריכים 
מאדמו"ר הזקן שהתעסק עם אנשים שהיו 'ליטווישע' ועשה מהם 
'חסידים', וכך כל הרביים ממלאי-מקומו התעסקו עם ה'בני-תורה' 

- עד לאדמו"ר הריי"צ, שהתחיל באמריקה 
וכ"ק  יותר.  הרחוקים  האנשים  עם  גם 
יותר  זה  בקו  המשיך  שליט"א  אדמו"ר 

ויותר - עד לתחתון שבתחתון...

אינני רוצה להאריך, אך ברצוני להמחיש 
)"באטאנען"( שני ענינים:

לנו  הורה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כאשר 
לפני כמה שנים )בשנת תשמ"ט( להתערב 
גדולה  ירידה  בארץ-הקודש,  בבחירות 
שמערכת  כמה  להיות.  יכלה  לא  מזו 

הבחירות "לכלכה" את ליובאוויטש...

גדול:  ענין  הרווחנו  זה,  עם  יחד  אבל 
מאות אלפים של אנשים ברחבי הארץ, 
'השגה' כלשהי בכחו הגדול של  קיבלו 
הרבי. בבני-ברק ובירושלים צפו קהלים 
וכל  ערב,  מידי  בוידיאו מהרבי  גדולים 
חסידים!  אלפי  לליובאוויטש  הביא  זה 

מכל  יהודים  וממשיך:  והולך  אז,  התחיל  הזה  הספציפי  התהליך 
זה  וכל  החסידות,  ולתורת  הרבי  של  לאורו  מתקרבים  החוגים 
בעקבות עצם החשיפה שהיתה אז בתשמ"ט. כעת ניתן לומר, כי 
בעמדנו לאחר מ"ב המסעות - הגענו לירדן ירחו, החלה ההתגלות!

הולכים משלב לשלב, והגענו למצב של הכנת העולם לקבלת פני 
משיח. וגם בנושא זה של הכשרת הקהל לקבלת הנושא של משיח, 

נדרשנו לאותו מהלך:

יושבי בית-המדרש, היינו מבקשים מר'  וכל העולם היו  זכינו  לו 
יואל שי' שיפתח את הרמב"ם ויקרא מבפנים וכו'... אבל לא זכינו, 

וחלק גדול מהציבור הם 'יושבי קרנות'... לכן איפוא, אופן הפרסום 
הוא באותה דיוטא.

משיח  של  הרעיון  את  מקבלים  עמך"  "פשוטי  אנשים  אכן, 
'ברוך הבא  והגיעו הדברים עד לפירסום במודעות של  בפשטות, 
מלך המשיח' - אז, עם כל הקטרוג שקטרגו עליו - "הם" הרעישו 
עולמות... הפרסום גרם להביא את ענינו של הרבי שליט"א לכל 
פינה. והשידור של יו"ד בשבט האחרון, כשראו את הרבי - גם הוא 

השפיע מאוד. אכן, עם ישראל מוכן לקבלת פני משיח.

נקודה נוספת:

אינני יכול למסור לכם כאן את ה'בראך' 
שהשמיעו  הגדול  וחילול-ה'  הגדול 
בתקשורת - בעיתונים וברדיו, שח"ו וח"ו 
עוררו ספקות בלבותם של מאות ואלפים. 
נראה שכגודל הגילוי כן גודל ההתנגדות, 
מהחלונות  דווקא  מגיעה  שהפעם 

הגבוהים...

לתקשורת  שנאמרו  האלה  המילים 
ש"אי-אפשר לסמוך - ח"ו - על תנועות 
של הרבי", ועוד אמרות משונות כיו"ב 
- עוררו ספיקות, רחמנא ליצלן, באלפי 
אפשר  איך  בנפשכם:  שערו  אנשים! 
על  וניתוחים  שידוכים  בעניני  לסמוך 
ביותר  מהקרובים  כשאחד  ראש,  ניד 
זה  ענין  ממילא,  מילים...  כאלו  אומר 

שאירע - הוא חילול ה' גדול!

זה,  לדבר  שאחראים  אלו  מאותם  גדולה  בקשה  לי  יש  כן  על 
שנאמר  שמה  הם  יאמרו  וברדיו:  בעיתונים  הכחשה  שיפרסמו 
בשמם הוא לא אמת. ויעשו זאת בהקדם האפשרי. ולא זו בלבד, 
אלא שיקבלו על עצמם )היות ואינם יכולים להיות אחראים דיו( 
שלהבא לא ידברו לפני עיתונאים וכו' ללא אישורם של הרבנים 

שיעברו על התוכן.

וחס-ושלום לומר שיש פילוג. יש רבש"ע אחד ויש רבי אחד... הבה 

נעמוד כולנו יחד, כעדה אחת כנגד כל העולם כולו, ונקרא בקול 

גדול: יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!

המודעות של 'ברוך הבא מלך 
המשיח' - עם כל הקטרוג שקטרגו 

עליהם - הרעישו עולמות... הפרסום 
גרם להביא את ענינו של הרבי 

שליט"א לכל פינה

מתראיין לכלי התקשורת - מתוך התכנית
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פגיעה בקודש הקודשים של עם ישראל
האם הנך מוכן לפרסם הכחשה נמרצת בעיתונות? 

ב"ה. י"ג שבט ה'תשנ"ג.

לכבוד הרב . . שי'

שלום וברכה!

לפני כשבע עשרה שנה, זכיתי לפגוש במאור הגדול - כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א. הי' זה במסע שתי ספינות טילים של חיל-

הים הישראלי להשתתף בחגיגות המאתיים של ארה"ב.

לי שניות אחדות של מבטו  ב-770 הספיקו  "מיקרי"  בביקור  אז, 
החודר של נשיא הדור )מבלי שהניד ראשו כלל וכלל(, כדי לגרום 

אותי  שהובילה  אדירה  נפשית  לסערה  אצלי 
ב"ה להקים בית חב"די בישראל ולסחוף אחרי 
בעלי  של  כ"י  רבות  מאות  השנים  במרוצת 

תשובה )כולל אמי ואחי' שיחיו( לחב"ד.

והנה, מזה ימים אחדים שאינני ישן טוב בלילות 
)אני כותב אליך בשלוש לפנות בוקר(, לאור מה 
שאני קורא, כפגיעה בקודש הקודשים של עם 

ישראל, בכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

טלפונים  הרף  ללא  קיבלתי  האחרון  בשבוע 
מאנשי-עסקים,  משפחתי,  מקרובי  ממקורביי 
מעורכי  בכירים,  מבנקאים  לעסקים,  משותפיי 
 - ובקיצור  הבורסה  אנשי  חשבון,  ורואי  דין 
את  שניהלו  ישראל,  עם  של  הקשת  קצווי  כל 
שאלות  ידי  על  בחייהם  המכריעים  הדברים 
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, גם לאחר 

האירוע שנטל ממנו לעת- עתה את כושר הדיבור.

לדוגמא:

א( לפני כחודשיים הבאתי את הגברת נסימי' מהקהילה הפרסית 
חמורה  מבעי'  סבלה  הנ"ל  משתייך(.  אני  אלי'  )קהילה  במילנו 
בחוט השדרה והרופאים נחלקו בדעותיהם אם לנתח, הרב גרונר 

שי' שאל את כ"ק, שענה במנוד ראש - כן! והניתוח הצליח ב"ה.

ב( אחי שי' משה אנטיאן, נקלע לבעי' במקום עבודתו ועפ"י מענה 
במנוד ראש של כ"ק נפתרה הבעי'.

ג( הרב יוסף יצחק שי' גוטניק ממשיך לנהל את עסקיו עפ"י מענה 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

ולעצם הענין:

לשאול  לי  הרשה  בשמך,  בעיתונות  מתפרסמים  והדברים  היות 

אותך מספר שאלות הבהרה:

1( האם הנך מודע לכך שבעקבות הפרסומים הנ"ל נכנסו לאנשים 
רבים ספיקות באם כדאי לכתוב לכ"ק?

2( האם אפשר לשאול את הרבי שליט"א גם היום שאלות ולהתנהג 
עפ"י תשובותיו בכן ולא?

וב"ניו- וויק"  ב"ג'ואיש  בשמך  שנכתבו  הדברים  נכונים  האם   )3
יורק טיימס"?

4( האם הנך מודע לכך שבעקבות הפרסומים הנ"ל חושבים אנשים 
רבים שהרבי שליט"א ר"ל לא שולט בענינים ואינו מודע למתרחש 

סביבו?

לילדינו  נזק  שנגרם  לכך  מודע  הנך  האם   )5
שיחיו בעקבות הפרסומים הנ"ל?

במצבו  כיום  מסוגל  שליט"א  הרבי  האם   )6
תנועות  )כמו  לרוחו  דברים שאינם  על  למחות 
ביטול בזמן שהרב גרונר שי' חושב שצריך לסגור 

את החלון והרבי שליט"א רוצה להישאר(?

7( האם עידודו הנמרץ של הרבי שליט"א בעת 
המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  ניגון 
שלא  ועידוד  הסכמה  פירושו  ועד"  לעולם 

כשנים עברו בהן מחה על כך?

8( האם התבטאויותיך בטלוויזי' כ"דובר חב"ד" 
שליט"א  לרבי  משאלות  כתוצאה  באות  כעת, 
אינך  אם  ולא?  בכן  ראש  במנוד  השיב  עליהן 

שואל אז בשם מי הנך מדבר?

9( האם השיחה של הרבי שליט"א - שאסור למזכיריו לדבר בשמו 
דברים שלא נתן עליהם הסכמה בכתב - אמיתית?

דברי  על  בעיתונות  נמרצת  לפרסם הכחשה  מוכן  הנך  ( האם   10
הנאצה שפורסמו בשמך נגד קודש הקדשים )אני מוכן לממן זאת(?

11 ( האם הנך מזדהה עם הכותרת ב"ג'ואיש פרס" שחב"ד נסוגו 
מענין המשיח?

אני מצפה ממך לתשובה מהירה ככל האפשר, שכן כל רגע שעובר 
חב"ד,  שם  לחילול  לדעתי  גורם  לפרסומים,  מצדך  הכחשה  ללא 
חילול ה' וחילול כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - ה"י.

בתודה מראש

ובברכת משיח נאו ממש ממש, ממ"ש

רמי אנטיאן
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