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פתח דבר

אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה

בעמדנו בתחילת השבוע דיום הגדול והקדוש יו"ד שבט, הננו מוצאים לאור 
קובץ מיוחד "העשירי יהי' קודש", הכולל:

א. דבר מלכות - משיחת קודשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מליל 
כ' טבת תשמ"ט. בשיחה זו מדבר הרבי על ענין השלימות שב"שבעים שנה", 

והעבודה החדשה המתווספת לאחרי מילוי שלימות זו.

ב. סקירה מרתקת ומפורטת על "כולל תפארת זקנים - לוי יצחק" שהשנה 
היא שנת הארבעים ליסודו ע"י כ"ק אד"ש מה"מ. תודתנו נתונה להרב מנחם 
נחום שי' גערליצקי על החומר הרב, הסיפורים והמסמכים, המענות והתמונות 

ששיתף אותנו בהם.

קשר מיוחד יש לנושא זה וליום הגדול והקדוש הקרב ובא, בהיות ולקראת 
יו"ד שבט הראשון שלאחר יסוד ה"כולל" )תשמ"א(, ציפה הרבי להתעוררות 

רבה בענין זה, ומשלא באה, דיבר על כך בהתוועדות קודש באומרו:

"וזהו - הענין אודותיו דובר כמה פעמים, בנוגע לייסוד כולל "תפארת 
זקנים - לוי יצחק" בכל מקום, וכן הענין של "חכמות נשים" . . אני חשבתי 
שודאי יעשו אודות ענינים אלו 'א גאנצע שטורעם' בקשר עם "העשירי יהי' 

קודש", יום ההילולא".

ג. מספר דברים אודות קבלת המלכות של כ"ק אד"ש מלך המשיח, מאת 
שליח הרבי הרב יוסף יצחק שי' פריז.

◆

ויהי רצון שקובץ זה יעורר את חום האהבה וההתקשרות להוד כבוד קדושת 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "ובפרט בהביטול וההתקשרות אל כ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיא הדור, "הנשיא הוא הכל", ונזכה תיכף ומיד לראותו "נכנס . . 

ומביט על כאו"א מהחסידים והמקושרים", בהתגלותו לעין כל.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ועד "חיילי בית דוד"  
770 בית משיח, בית חיינו  

ימות המשיח, ערש"ק פ' וארא ג' שבט תשפ"א
ברוקלין נ.י.
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שלימות נוספת על 
השלימות דשבעים 

ח קיל פשיחו  י  כ' טוו ושפ"ט

דוד המלך אומר בתהלים – "ימי שנותינו בהם שבעים שנה". היינו, שאלו 
הם מספר שנותיו של האדם עלי אדמות – שבעים שנה..

המשמעות האמיתית, והדגשת המעלה והשלימות שבביטוי זה )"ימי שנותינו 
בהם שבעים שנה"( – אינו בגשמיות כי-אם ברוחניות העניינים. כידוע ש"שבעים" 
מרמז על שבע המידות, כפי שהן בסדר השלם שכל אחת כלולה מעש. ועבודת 
האדם היא לזכך את מידותיו. להגיע למעמד ומצב ד"שבעים )שנה(", היינו, 

להגיע לשלימות בעבודתו בשבע המידות, כנ"ל..

אמנם, עדיין חסר ביאור: כיון ששלימות זו יכולה לעשות בשבעים שנה, 
ואפילו בפחות מכן – מדוע א"כ היו זקוקים האבות ליותר מזה?

והביאור הוא: גם כשהגיע האדם לשלימות בעבודתו )דוגמת השלימות הנ"ל(, 
ניתנת לו האפשרות לעלות ולהגיע לשלימות נעלית יותר.

ז.א. גם לאחרי שסיים האדם את עבודתו בתכלית השלימות, אין בכך סתירה 
להמשך חייו עלי אדמות, אדרבה – דוקא אז הוא יכול להגיע לדרגות גבוהות 
יותר, על ידי התעסקותו בעבודה חדשה לגמרי, שהיא נעלית יותר מעבודתו 

הקודמת.

ועבודה זו, מצד אחד – היא מבוססת ומיוסדת על העבודה הקודמת, אך 
לאידך – היא נעלית ממנה באין ערוך. אמנם, ביחד עם זה, היא מוסיפה 

נשלימות )גם( בעבודת הקיימת..

לאחר סיום העבודה ד"שבעים" – שבע המידות, כנ"ל, אזי מתחילה אצלו 
עבודה חדשה, שלימות על שלימותו הקודמת..

ונזכה לבניית ביתו של הקב"ה, שלימות העצמית שבעולם ושלימות דירתו 
של הקב"ה – בית המקדש השלישי, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך"



לשם ולתפארת

וקשר על ארועיל ש ה  הקפו הארגון "כו   ומארו 
זק יל -  וי יצחק" ע"י כ"ק אד"ש פה"פ, פוגשו וזה וקירה 
פרוק וראשו יו הכו  ו וווכה פופכיל, פע וו קודש 

וופו וו ומרוול ראשון.

סיפורו של הארגון שהוקם על ידי הרבי, שבחר לו את שמו, תכנן 
את פעולותיו, והדריך את מנהליו בדרכי ניהולו, מובא כאן בקשר 
עם ההכנות ליום הגדול והקדוש יו"ד שבט. כמפורט ומורחב 
בגוף הסקירה, נשא הרבי שיחה מיוחדת לאחר יו"ד שבט תשמ"א, 
ובה כאב על העדר ההתעוררות והפעולה בענין ה"כולל" – מכפי 

שהי' נדרש לקראת יום מיוחד זה.

בטוחים אנו שתעורר סקירה זו את רגש הקוראים לפעול בכל 
עניני כ"ק אד"ש מה"מ, ובפרט בענינו העיקרי – "להביא לימות 
המשיח", ובלשון קדשו בשיחה שם: "שודאי יעשו אודות ענינים 
אלו 'א גאנצע שטורעם' בקשר עם "העשירי יהי' קודש", יום 

ההילולא".

זקן בחכמה

יום ההילולא ה-ל"ו של ר' לוי יצחק - אביו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
המשיח - חל בשנת תש"מ ביום שבת קודש פרשת עקב. חרף היותם של 
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הימים ימי הקיץ החמים, בהם נוסעים תושבי שכונת המלך 'כאן ציווה ה' 
את הברכה' לנפוש בהרים, ובבית רבינו - 770 מורגש המרווח בהעדרם, הרי 
שלשבת מיוחדת זו - בה ניגש הרבי לפני התיבה ומתוועד לכבוד יום ההילולא 

של אביו, התמלא 770 בחזרה.

מלבד תושבי השכונה, הגיעו גם אורחים רבים מכל רחבי תבל. גם ילדי 
ה"קעמפ" "גן ישראל" הגיעו לשבת זו אל הרבי. 
כאשר נכנס הרבי אל בית הכנסת לקבלת שבת, 
עצר והמתין מעט בזמן שה"ועד המסדר" ניסה 

לפלס את דרכו בין הקהל הרב.

גם בבוקרו של יום השבת, עוד זמן רב לפני 
שנכנס הרבי לתפילה, כבר היה בין הקהל מי 
שעמד הכן על מקומו ושמרו לקראת ההתוועדות. 
כאשר נכנס הרבי להתוועדות בשעה 1:30, היה 

בית הכנסת מלא מקיר אל קיר.

יום  לבעל  בדבריו  הרבי  התייחס  ראשית 
ההילולא, וביאר את משמעות שמו - לוי יצחק. 
בהמשך ההתוועדות שוב התייחס הרבי מספר 

פעמים ליארצייט של אביו, בין שאר השיחות על פרשת השבוע, פירוש הרש"י, 
פרקי האבות השבועי וליקוטי לוי יצחק.

לקראת תום ההתוועדות, דיבר הרבי על חשיבות לימוד התורה וההוספה 
בזה החל מט"ו באב, שהמוסיף בזה "יוסיף חיים על חייו". ובקשרו ענין זה 
לנאמר בפרקי האבות הנלמדים באותו היום "בן חמישים לעצה, בן שישים 

לזקנה, בן שבעים לשיבה" אמר:

"כעת הוא הזמן המתאים להתחיל בסדר חדש, שאלו שהם בני חמישים שנה 
ומעלה - יקבעו שיעורים בלימוד התורה במיוחד לגיל זה של "בן חמישים 
לעצה" ומעלה . . ועל ידי זה יראו שהם באמת זקנים כפי הראוי, זקן ע"ש 

"זה קנה חכמה"".

הרבי המשיך ובחר את שמו של המוסד. ראשית כל את השם "כולל", ונוסף 
לזה את השם "תפארת זקנים". שם זה - הסביר הרבי - נלקח בחלקו מן הכתוב 
"עטרת זקנים בני בנים", וכן משמה של הישיבה שפעלה מאחורי מסך הברזל 

- "תפארת בחורים".

בשיחה האריך הרבי בפירוט מדוקדק של תכונות הכולל. זמני, אופן וחומר 
הלימוד, התשלום למשתתפים וצביון הכולל.

יקחו כעת 
מה'מזונות' של 
ההתוועדות, 
עבור התוועדות 
שתהיה היום 
בלילה בשעה 
העשירית, בתור 
התחלה של 
הכולל
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לאחר סיום שיחה זו הארוכה, נשא הרבי עוד שיחה קצרה ומפתיעה:

"כל ענין שדורשים מהזולת, יש לדרוש תחילה מעצמו. כיוון שדיברו ודרשו 
אודות הענין של "כולל תפארת זקנים" - לכן יקחו כעת מה'מזונות' של 
ההתוועדות, עבור התוועדות שתהיה היום בלילה בשעה העשירית, בתור 

התחלה של הכולל".

התוועדות מיוחדת

במוצאי שבת קודש, בשעה 10:00, נכנס הרבי אל הזאל הגדול להתוועדות 
מיוחדת. הרבי אמר כי "בנוסף למה שדובר כבר בהתוועדות הקודמת, יש בזה 
עוד כמה פרטים", והרבי המשיך בהמדובר בשבת, פירט לפרטים והרחיב על 
אופן הלימוד בכולל - דווקא בעשרה אנשים ומעלה, על חומר הלימוד - פרשת 
השבוע, וכן לשמו של הכולל, הוסיף הרבי את שמו של אביו - "כולל תפארת 

זקנים - לוי יצחק".

לקראת סיום השיחה, הודיע הרבי כי לכל כולל שיקום תחת השם "תפארת 
זקנים" - יעניק הוא ח"י שקל כהשתתפות. ומי שיוסיף אף את השם "תפארת 

זקנים - לוי יצחק" - יקבל מאה שקלים.

לאחר שיחה זו החל הקהל לשיר את ניגון של רבי לוי יצחק - אביו של הרבי, 
והרבי עודד את השירה נמרצות.

ח וקו וקווקי פשקה - הווועדוו פוצאי שוו כ' פ "א וש"פ
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את השיחה שלאחר מכן פתח הרבי במילים: "דובר קודם שיש לקשר זאת 
מיד עם ענין של פועל". הרבי הסביר כי מכיוון שבכוללים שייסדו, ילמדו פרשת 
השבוע, על כן יבארו את הפסוק הראשון בפרשת השבוע - בתור השתתפות 

בהתחלת הכולל...

בשיחה שלאחר מכן, והאחרונה להתוועדות זו, אמר הרבי כי יחלק בקבוק 
משקה לכל מי שיקח על עצמו לייסד כולל שכזה, "ומבקשים, שמי שאינו 
שייך לזה, שאינו יכול לארגן כזה "כולל", ולא יכול לזרז את רב בית הכנסת 
שלו, או את הראש-הישיבה שלו שייארגן כזה "כולל" - שלכתחילה לא יבלבל 
ולא יקח בקבוק. ולאידך, זה שכן יכול לפעול בזה, אין זה ענין של חיוב וחוב, 

אלא זהו ענין של זכות, זכות הרבים וזכות 
הציבור, ולכן, לא רק שהוא צריך לקחת אלא 

הוא חייב לקחת".

לאחר הניגונים וברכת ברכה אחרונה אמר 
את  לקחת  שצריכים  אלו  "מסתמא  הרבי: 
הבקבוקים - יגשו לקחת, ולאחר מכן ילכו 

מצד אחד ויצאו מהצד השני".

חלוקת הבקבוקים אף היא הייתה מיוחדת 
במינה. הרבי חיפש כמה וכמה על מנת לתת 
להם בקבוקים. הרבי בירר היכן הוא הנוסע 
לאוסטרליה, האם יש מי שנוסע לירושלים, 

וכן האם יש מישהו מכפר חב"ד. משלא נענה על השאלה האחרונה שאל 
הרבי ברמקול: "ישנו מישהו מכפר חב"ד?" יש מי שנמצא? משלא נמצא אף 
אחד, ניגש אחד ואמר שהוא מהעיר 'לוד' הסמוכה לכפר חב"ד, הרבי העניק 

לו בקבוק ואמר: "טוב, אך אתה תזרזם!".

באותו השבוע, ביום רביעי, יצא מענה מהרבי על שאלות בקשר להתייסדות 
ה"כולל". במענה כתב הרבי:

"הדגשתי שהצעתי רק כללים כיון שצ"ל באופן שלב המשתתפים חפץ

ב( שכוונתי שהזקנים שע"ע אין לומדים בקביעות יקבעו עתים בכל יום )ולא 
שהתכלית - הוספת מוסדות שאינם אלא אמצעים להתכלית(.

ג( היודע כמה "זקנים" וגם בשכונה זו וגם "מאנ"ש שי'" מסתובבים בכל יום 
כמה שעות - ואין יודעים איך למלאות הזמן?"

לשאלות בקשר ליסוד הכוללים התייחס הרבי גם בהתוועדות בשבת הקרובה, 

היודע כמה 
"זקנים" וגם 

בשכונה זו וגם 
"מאנ"ש שי'" 

מסתובבים בכל 
יום כמה שעות - 
ואין יודעים איך 
למלאות הזמן?
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שבת מברכים חודש אלול:

"בהמשך להצעה אודות ייסוד "כולל תפארת זקנים", חשבו שמיד יורידו 
זאת למעשה בפועל, אך במקום זה החל מיד שקלא וטריא שלימה, ושלחו 
פתקים, ודקדקו כבחוט השערה - באם אחד הוא יום אחד לפני גיל חמישים 
שנה, שאזי אין הוא עדיין זקן, אפילו לפי האמור בתיקוני זוהר ש"בן חמישים 

לזקנה" - האם להכניסו לכולל או שלא?!

מדוע מתחילים מיד עם ענין של שקו"ט וספיקות - שקודם יעשו מה שבטח 
צריך לעשות, שכל אלו שלאחר גיל חמישים יישבו בפועל וילמדו תורה, ולאחר 
מכן, כאשר יגיע אחד שהוא יום אחד לפני גיל חמישים, או בן ארבעים ותשע 
וחצי שנה, או פחות מכך, והוא רוצה להיכנס אל הכולל ללמוד תורה - אזי 

יחשבו האם אפשר לצרף אותו לכולל!"

רחמנות על יהודים

הרבי המשיך והתייחס לשאלות שנשאל בשבוע האחרון בקשר לכולל, וכאב 
על כך שבשל דיוקי עניות שכאלה מתעכב פתיחת הכולל.

"על דרך זה הכניסו פתק, ושאלו ועשו שקו"ט שלימה - ומה אם יש כבר 
שיעור בכל יום, או שלושה שיעורים בכל יום?

שאלה זו מראה שלא התחיל להבין אודות מה מדובר:

מה שדובר הוא לא אודות זה שלומד תורה בכל היום כולו, ועד"ז מי שלומד 
שיעור במשך שישים דקות ביום, והוא לומד במשך אותם שישים דקות - אודותיו 

לא מדובר באותם שישים הדקות;

מה שדובר זה אודות ה-23 פעמים שישים דקות אחרות שישנם ביום, 
שבהם הוא לא לומד, וכיוון שהוא ב'גמלאות', או שהוא לא כ"כ שקוע בעסק 
שלו - יש לו זמן פנוי, והוא מסתובב  ופשוט אין לו מה לעשות, והוא מחפש 

כיצד למלא את הזמן.

ומצד זה שפשוט רחמנות עליו, וזהו ענין של צער בעלי חיים, שאדם מסתובב 
ואין לו מה לעשות - במקום שיגידו לו שילך לתפוס זבובים - הרי שהציעו, 

פשוט מצד אנושיות, לא מצד יראת שמים - שהוא ישב וילמד תורה.

ואודות כך דובר - כיוון שרואים יהודים שמסתובבים ומחפשים מה לעשות, 
ולא רק יהודים היכן שהוא, אלא יהודים שנמצאים בבתי הכנסת ובית המדרש 
- רואים כיצד הם מסתובבים - ואומרים: רחמנות על יהודים, תן להם מה 

לעשות - תושיב אותם ללמוד תורה!"
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השיחה התארכה, כשהרבי מתייחס לעוד ועוד טענות ושאלות:

"לאחמ"כ התווספה עוד שקו"ט: מי יהי' המגיד שיעור ומי ינהל את הכולל?

מדובר אודות כיבוש העולם, שכן מעולם לא הי' זמן כ"כ מוכשר כמו עכשיו 
לפעול על יהודים ללמוד תורה. יהודים ממתינים שיבואו אליהם ויזמינו אותם 
ללמוד תורה, ובמקום זה יש כאלה שעסוקים וטרודים בשאלה - את מי למנות 
למגיד שיעור?... בניו יורק יש 2,000,000 יהודים, ש-1,999,990 מתוכם אין 
תורתם אומנותם רח"ל . . יש מספיק יהודים שאפשר לפעול בהם שיוסיפו 
בלימוד התורה, ובמילא יש מספיק מה לעשות גם לשני אנשים, ולהרבה יותר 

משני אנשים".

בשיחה זו אף הוסיף הרבי והבהיר את אחת מכוונותיו בהקמת ה"כוללים" 
והגעתם לחוגים הכי רחבים, באפשרות הפשוטה והקלה - להקים "כולל" בכל 

מושב זקנים.

הביטואים הנפלאים בשיחה אף נרשמו ברשימותיו של א' מתלמידי התמימים, 
ומבין דבריו ניתן לראות את המיוחדות שבענין:

"בהמשך אמר: הודיעו לי מכמה מקומות שכבר ייסדו בפועל כמה שיעורים 
והחלו ללמוד בהם, אך כנראה לא תפסו שהכוונה היא לעשות זאת "מיט א 
ברייטער פארנעם"! לא רק בד' אמות הפרטיים אלא לצאת לרחוב ולפעול על 
כ"א שאפשר להגיע אליו - שיישב ללמוד תורה. ואין זה נוגע לחוג מסויים אלא 
לכל בנ"י: לליטאי, ל"גאליצינער", לליובאוויטשער, לחסיד ולמתנגד, לשחור 

וללבן, לספרדי ולאשכנזי, לכל יהודי בכל מקום שהוא!

בסוף השיחה אמר כ"ק אד"ש, שכוונת הדברים היא שיגיע לפועל ממש ולא 

הווועדוו פוצאי שוו כ' פ "א וש"פ
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תפארת חכמת נשים

בחוברת סיכום הכינוס הארצי של "נשי ובנות חב"ד - תשמ"א" 
נדפס קיצור דברי הרבי בקשר ל"תפארת חכמת נשים":

בשנת ה'תש"מ, ביום ש"ק "כ' מנחם-אב", יום הסתלקותו של אביו 
הרב הגאון והחסיד ר' לוי יצחק שניאורסון זצ"ל נ"ע, הפתיע כ"ק 
אדמו"ר שליט"א את כולנו בהצעה חדשה ומקורית, הקמת כוללים 

עבור יהודים קשישים באים בימים.

בהתוועדות שניה אשר התקיימה במוצאי ש"ק, השמיע הרבי שיחה 
נוקבת וכואבת בדבר גורלם של היהודים הזקנים.

הרבי שליט"א האיר את עינינו כיצד להסתכל ולהתייחס לזקנה בכלל 
כשהוא מצטט מאמרי חז"ל המונים ומתארים שבחם של זקנים וזקנות.

חז"ל רואים את תופעת הזיקנה באור חיובי. הזיקנה היא אחד 
מהתנאים להיות חבר הסנהדרין, הרבי מסביר תנאי זה בכך: היות 
שעברו עליו כמה וכמה הרתפקאות, כך צבר נסיון רב במשך שנות 
חייו בתחומים שונים, כמאחז"ל: "אין חכם כבעל הנסיון" ו"בן שישים 

לעצה".

וכמו"כ בנוגע ל"סבתא" "זקנה", אומרת הגמרא: "סבתא בביתא - 
סימא בביתא" ]סבתא בבית - אוצר בבית[, ובניגוד ל"חולי החברא" 
המזלזלת בכושרם, כישוריהם ותבונתם של הקשישים, הרבי דורש 
מהדור הצעיר לכבד אותם כפי הראוי להם, והפי' "זקן" בחז"ל, הוא: 
זה-קנה, זה קנה חכמה מהנסיון הרב שצבר. כן אנו מצווים בתורה: 
"מפני שיבה תקום", חייבים אנו להיות כלפיהם אסירי-תודה ולא 

לרשמם ל"מושב זקנים", והרי זה גם בניגוד לכיבוד אב ואם.

מעניין שבצווי "כבד את אביך" מסיים הפסוק "למען יאריכון ימיך", 
היינו שגם אתה הצעיר תגיע לאריכות ימים ולזקנה. ו"במדה שהאדם 
מודד בה מודדין לו", כמו שהתנהג עם אביו כן בניו ינהגו בו. עובדה 
זו שהגיע ב"ה לגיל זקנה, היינו שיש לו חולשה גופנית-פיזית, מסביר 
לנו כ"ק אדמו"ר שליט"א על-פי מאמר הזוהר, האומר: "תוקפא דגופא 
חולשא דנשמתא", לעת זקנה אין "תוקפא דגופא", הרי אדרבה, הוא 
מסוגל להגיע ל"תוקפא דנשמתא". ומכיון שהכל בהשגחה פרטית הרי 
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כמו בכל פעם שמדברים על משהו, שהשומעים לא רק שאינם כמו משפך 
)שמכניס בזו ומוציא בזו( - אלא הם כ"טיט היון" )שבולע כל דבר ומבטלו 
ממציאותו(... שומעים את המדובר בהתוועדויות, רושמים את הדברים ומניחים 
אותם על המדף, מקפידים שלא יחסר שם מאומה ועושים בטוח שהשני לא 
יקבל את רשימת הדברים... אלא כוונת הדברים שיגיע לפועל ממש, ואם אינך 

רוצה לעשות, תמסור את הרשימה לשני שיעשה!

וסיים כ"ק אד"ש, שיהודים בכל מקום מחכים שימסרו להם את השליחות 
דכ"ק מו"ח אדמו"ר, וכל יום שמתקרבים לביאת המשיח גדלה השליחות, ואם 

חסר יום במילוי השליחות ח"ו, חסר בעצם נצחון המלחמה!

הלא רק אתמול דיברו!

בבוקר יום שלישי באותו השבוע, ר"ח אלול, צלצל הטלפון של המזכיר 
הריל"ג. מעבר לקו הי' הרבי שהתקשר מביתו, והודיע למזכיר כי באותו הערב 

תתקיים התוועדות.

היתה זה ההתוועדות הרביעית ברציפות בה דיבר הרבי באריכות על הכולל. 
הרבי אף הוסיף ודיבר בשיחה על מקומם של הזקנות בלימוד התורה, ואמר 

זו הזדמנות לזקן למלאות את חייו רק ביגיעת התורה ללא טרדות 
וכו' אשר הפריעו לו בצעירותו. ז"א, עצם היותם זקנים מהווה מעלה 
ואפשרות למלא את תפקיד החיים כצבאות ה' ולהשלים ביתר שאת 

מה שהחסיר בצעירותו.

על כן הרבי מציע לקבוע מקום וזמן )בתשלום או בלי תשלום( 
המאפשרים לו ללמוד פר' השבוע וכו' בצוותא. השם המתאים למסגרת 
זו, לגברים: "כולל תפארת זקנים", ולנשים: "תפארת חכמת נשים". 
הלימוד צריך להיות בפ' השבוע כלימוד המאחד את כל ישראל 

הלומדים דבר זהה.

עלינו להפעיל את הנשים המבוגרות ולתת להם את התוקף המתאים 
ולגלות בהן את מעלתן העצמית ושהן תחנכנה את הצעירות. התוקף 

שלהם יהי' מבוסס על ידיעות בתורה בהלכה וכו'.

והלואי שנקיים רצון כ"ק אדמו"ר שליט"א במילואו.
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כי להם יש לייסד להם שיעורים 
מיוחדים )ולא "כולל"( ולימודים 

המיוחדים להם.

למחרת  הערב  בשעות 
ההתוועדות, הגיע הרבי מביתו 
ל-770. לפני כניסתו אל הבנין, 
הפנה את מבטו לעבר הרחוב, שם 
ישבו מספר זקנים ודיברו בינם 
לבין עצמם. הרבי נכנס לחדרו, 
]תוכן[:  הריל"ג  למזכיר  ואמר 
"הלא רק אתמול דיברו על דבר 
"תפארת זקנים", וכעת יושבים 

זקנים בחוץ ואף אחד אינו לומד עמהם!" המזכיר ניסה ללמד עליהם זכות, 
ואמר שייתכן שלמדו עמהם כבר באותו היום, והרבי הורה לו ללכת ולברר 

זאת עמהם.

באחת השבתות בחודש אלול, לא התקיימה התוועדות קודש של הרבי. בשעות 
הצהרים, התוועדו החסידים ב-770 לכבוד ה'אופרוף' של מספר חתנים. בין 
המתוועדים היה המזכיר הריל"ג, שבין השאר סיפר בשבועות האחרונים, הוא 
נשאל ע"י הרבי בכל פעם בכניסתו לחדרו הק' האם יש הודעה בנוגע ל"תפארת 

זקנים", באם פתחו סניף בעוד מקום וכו'.

המזכיר הריל"ג ע"ה אף הכניס באותם הימים פתק אל הרבי וזכה על כך 
למענה מיוחד הקשור אף הוא עם הכולל. בפתק כתב: "אחי יצחק דוד שי' 
ביקש לשאול - קבע ראיון עם ראש הממשלה דמדינת ניו-זילאנד ליום ב' י"ג 
אלול )בכדי למסור לו מכ' כ"ק אד"ש( האם ישנם ענינים מיוחדים שעליו 

לדבר איתו? לייבל"

על כך השיב הרבי בכתב יד קדשו:

"בסגנון המתאים: ההשתדלות לאחרונה: והשיב לב אבות )ע"י בנים( שלילת 
generation gap ]=פער הדורות[ ובהמשך לזה ועד"ז - תפארת זקנים".

בארץ הקודש זימן יו"ר צא"ח - ר' ישראל ליבוב - את פעילי ועסקני אנ"ש 
לאסיפה מיוחדת. באסיפה שהתקיימה בכפר חב"ד בי"ד אלול הוחלט כי כל 
אחד יעשה אסיפה במקום מגוריו בהשתתפות אנ"ש ורבני המקום, ובה יוחלט 

על הפעולות בדבר ה"כולל".

הפע ה וכוו יד קדשו ש  הרוי
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להתקהל בכוללים

את שנת "תש"מ" ב"שלשלת היחס" שבסוף ה"היום יום" חותם הקטע:

"יוצא בקריאה לייסד כוללים לזקנים וזקנות ולצעירים; לאנשים בשם "כולל 
תפארת זקנים - לוי יצחק", לנשים בשם "תפארת חכמת נשים"..."

חודש תשרי תשמ"א היה עמוס וגדוש במאורעות מיוחדים. בחודש הראשון 
של שנת "הקהל", הקים הרבי את ארגון "צבאות השם", נשא לראשונה שיחה 

בכל לילה מימות חול המועד סוכות, ועוד.

אולם גם לצידם של כל הפעולות, המבצעים והגילויים, לא נפקד מקומו של 
ה"כולל" אותו הקים הרבי לע"נ אביו.

בועידת צא"ח השנתית, שנערכה כמידי שנה בחול המועד סוכות, היה נושא 
ה"כוללים" מהמדוברים ביותר. כך לדוגמא סיפר שליח הרבי לקליפורניה, 
הרה"ח ר' שמואל דוד רייטשיק, כי מיד עם התקבל הוראת הרבי בדבר הקמת 
בכוללים, התכנסו השלוחים והעסקנים בקליפורניה לראות הכיצד לפעול בענין. 
הרב שלמה קונין - מהשלוחים שם - כתב אל הרבי את תכניתו לייסוד מספר 
רב של כוללים בכל רחבי קליפורניה, וביקש רשות למנות אדם שתפקידו יהיה 

בשבת פרשת תולדות תשמ"א, סיפר כ"ק אד"ש מה"מ את הסיפור 
הבא - בקשר עם "כולל תפארת זקנים":

"כיוון שנשלחו אלי מכתבים מכל המקומות אליהם הלכו לחפש 
זקנים - היכן שלא יהי' - קיבלתי ממקום אחד שהיה שם מעשה:

כאשר נכנס הבחור עם לולב ואתרוג לזקן אחד, שחשבוהו לכזה 
שאינו שפוי בדעתו - התעורר הזקן מעירפול חושיו ובבת-אחת הכיר 
בכל המתרחש סביבו, והוא בירך את הברכה מתחילתה ועד סופה ללא 
כל סיוע - שכן מיד עם כניסתו של הבחור עם הלולב והאתרוג, ניעורו 

בו זכרונות ימי הנערות , והדבר גרם להתעוררותו מערפול חושיו!

והרופאים שעמדו שם נדהמו, שכן אותו זקן כבר חודשים לא קלט 
את המתרחש בעולם שמסביבו, וכל העצות שנוסו להוציאו מהערפול 
לא צלחו - וכאן נכנס בחור כשלולב ואתרוג בידו, ואפילו לא דיבר 

מאומה, והדבר כבר פעל על זקן שיכיר את הקורה סביבו!
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לטפל אך ורק בנושא הכוללים - והרבי נתן את אישורו.

הרב רייטשיק תיאר בהתרגשות כיצד מידי יום ביומו עולים כ-250 יהודים 
מבוגרים על אוטובוסים הלוקחים אותם אל מקום הלימודים, ולאחר יום 

לימודים שלם מחזירים אותם לביתם שמחים ומאושרים.

לאחר החודש המיוחד, ולקראת תומו של חודש חשון - נשא הרבי שיחה 
חריפה על העדר ההתעוררות והפעילות בנושאים עליהם דיבר בחודשים 

האחרונים, וביניהם אף "כולל תפארת זקנים":

"בנוגע לענין של "כולל תפארת זקנים". לאחר שדובר אודות כך, חשבו 
שיעשו 'שטורעם' בכל מקום ויקימו כוללים בכל מקום שרק אפשר. מה היה 
לפועל? מיד קיבלתי פתקים עם שאלות, שכמה מהזקנים אינם שפויים בדעתם, 
ומי יהיה ה"יושב ראש" )בענין של "כולל תפארת זקנים"(, האם זה שייך אליו 

או לאחר וכו'.

אני לא עניתי על כך, כי כאמור, אין זה עניני 'לחלק' עולם הזה, עולם הבא 
וכיבודים..."

בקשר לטענה שחלק מהזקנים אינם שפויים בדעתם הוסיף וסיפר הרבי 
סיפור מיוחד )ראה מסגרת(.

מדובר אודות דבר חי!

לקראת יו"ד שבט תשמ"א, הורגשה התעוררות רבה בקרב חסידי חב"ד. סיום 
שנת השלושים לנשיאות הרבי, והקריאה לערוך כינוסי "הקהל" בכל מקום 

ומקום, עוררה רבים לעשיית כינוסים בקשר עם היום הגדול.

מוסדות רבים ניצלו את ההזדמנות, כך לדוגמא אגו"ח בארץ הקודש - שארגנה 
כינוס גדול לכלל חסידי חב"ד, או "בית הספר למלאכה בכפ"ח", שעשה אף 
הוא כנס בוגרים ארצי, ואף זכה לקבל מכתב מהרבי "לכל המשתתפים בכנס 

בוגרים ארצי".

למרות הצלחת הכינוסים, כשבוע לאחר מכן, בש"פ יתרו, דיבר הרבי בכאב על 
כל שלא ניצלו הזדמנות זו לדבר על הדברים אודותיהם מעוררים בזמן האחרון:

"כאן המקום לדבר אודות ענין . . שמסיבות שונות ומשונות )שאיני יודע 
כל טעם להם(, ולצערי הכי גדול, לא פעלו בזה מאומה.

וזהו - הענין אודותיו דובר כמה פעמים, בנוגע לייסוד כולל "תפארת זקנים 
- לוי יצחק" בכל מקום, וכן הענין של "חכמות נשים" . . אני חשבתי שודאי 
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אני חשבתי 
שודאי יעשו 

אודות ענינים 
אלו 'א גאנצע 

שטורעם' בקשר 
עם "העשירי 

יהי' קודש", יום 
ההילולא

יעשו אודות ענינים אלו 'א גאנצע שטורעם' בקשר עם "העשירי יהי' קודש", יום 
ההילולא. אך כפי שזה נראה, מכיון שלא הזכירו זאת בהתוועדות הקודמת - הרי 
שאפילו לא דיברו ענינים אלו. עכ"פ לא הגיעו אלי ידיעות שנעשה משהו בזה.

זה כבר 31 שנים שמדברים אודות ענינים - הזהו הכרח גמור שבכל התוועדות 
יחזרו אודות כל הענינים שדובר אודותיהם 

במשך 31-30 שנה?!

אודות העניינים של כולל "תפארת זקנים" 
ו"חכמות נשים" דובר לפני חמישה חדשים - 

האם צריך לחזור על כך פעם נוספת?!

אפילו אם היה מדובר אודות כך לפני שנים-
עשר חדשים - גם אז לא היה צורך לחזור על 
כך, כי במשך זמן של י"ב חדשים עדיין זוכרים.

ואפילו כבר היו עוברים יותר מי"ב חודשים 
- גם כן היו צריכים לזכור, כיון שלא נגזר 
שישכחו דבר חי לאחר י"ב חודשים! - כאן 

מדובר אודות דבר חי! כי כל עניני תורה ומצוות הם דברים חיים, כנאמר "כי 
הם חיינו ואורך ימינו" . .

 . . וכאמור, דובר אודות ענינים אלו כמה וכמה פעמים. האם צריך לחזור 
בכל פארבריינגען את כל ההוראות שניתנו החל מ"מתן תורה" עד יו"ד שבט 

תשמ"א?! היכן מצינו הנהגה כזו?"

הרבי הוסיף ודיבר באריכות ובחריפות, ודרש כי יהיה פועל יוצא מכל 
הדיבורים, בהוספה בהקמת כוללים וחיזוקם.

סניפים רבים בכל רחבי בעולם הוקמו בעקבות דברי הרבי בחודשי הקיץ 
של שנת תשמ"א. משכונת המלך היו יוצאים מידי שבוע אוטובוסים עמוסים 

באברכים, בדרכם למסירת שיעורים בכוללים שבשכונות הסמוכות.

הגביר החסידי ר' זלמן יהודה דייטש לקח על עצמו את מלאכת המימון 
לפרויקט זה, לצד הקמת "כולל" שכזה בשכונת "קראון הייטס" עצמה. הוא 

אף עמד בראש "ועד" שריכז את פעולות הכוללים.

תנופה חדשה

בשנת תשמ"ג, לאחר שנתיים של לימודים בכולל, החל הרב מנחם נחום 
גערליצקי לחפש מקום שליחות. הוא העלה על הכתב מספר הצעות שקיבל, 
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והכניס את הדף אל הרבי.

על דף זה הוא קיבל מענה ארוך ומיוחד, מחלקו הבין כי עליו לפרט את כל 
ההצעות שקיבל. הרב גערליצקי העלה שוב על הכתב את תוכניותיו, שהתפרשו 
על פני שלושה דפים, והכניס זאת אל הרבי. זמן רב הוא לא קיבל על כך כל 
תשובה, ומידי יום ניגש אל המזכיר לברר האם יצא מענה על כך. תשובתו של 
המזכיר הייתה אותה התשובה - המכתב מונח על שולחנו הקדוש של הרבי. 

כך במשך שבועות ארוכים!

לבסוף הגיע מענהו של הרבי. הרבי קרע חלק מהמכתב, בדיוק את השורות 
בהם כתב "אם העניין מתאים וטוב", מחק את המילה "אם" ובמקומה כתב "אין".

באותם ימים פנו אל הרב גערליצקי מטעם הועד האחראי, וביקשו ממנו 
לקחת על עצמו את ניהול ה"כולל תפארת זקנים".

לר' גערליצקי לא היה הענין זר. שנים מספר לפני כן, לקרא י"א ניסן תשל"ז, 
יום הולדת ה-75 לרבי, הוא ארגן במספר זהה של בתי אבות מסיבות וחגיגות 

לכבוד היום.

הועד הכניס אל הרבי את ההצעה, ובערב שבת, ט"ז אייר נתקבלה תשובתו 
הקדושה: "הסכמה וברכה". עוד באותו היום הכין הרב גערליצקי שלט גדול 
המכריז "כולל תפארת זקנים - לוי יצחק", ותלה אותו על הקיר החיצוני של 

 הרו גער יצקי על הזק יל וחדר ה"כו  "
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המשרד, ברחוב קינגסטון.

בחודשיים שלאחר מכן הלכה הפעילות והתעצמה. ר' מנחם ארגן את פעילות 
האברכים וסידר אותה, ודו"חות מפורטים על הפעילות הוכנסו אל הרבי.

למרבה פליאתו של הרב גערליצקי, לא התקבל שום מענה על מכתבים 
שנכתבו תחת ה"בלאנק" של הכולל. אברכים שכתבו לרבי על שיעורים שמסרו 
במסגרת הכולל זכו למענות, ר' מנחם עצמו אף הוא קיבל תשובות, אולם על 

ה"בלאנק" לא נתקבלה כל תגובה.

כמעט שנה לאחר כניסתו לתפקיד, בכ"ו סיון תשד"מ, ארגן ר' מנחם "דינר" 
לטובת הכולל. ר' מנחם הכניס אל הרבי את תכנית הכינוס ובקשת ברכה, כל 

זה על ה"בלאנק" הרשמי.

יומים לאחר מכן, ביום חמישי כ"ח סיון נסע הרבי אל האוהל. מעט לפני 
נסיעתו קיבל לפתע ר' מנחם הודעה ממזכירות הרבי כי יש מענה על המכתב 

עם ה"בלאנק".

לשמחתו של ר' מנחם לא היתה גבול, והוא מיהר אל המזכירות לקחת את 
המענה.

מענה קדשו של הרבי היה:

"הבפ"מ?" ]-הבפועל ממש?[

מיד עם קבלת המענה התיישב ר' מנחם לכתוב דו"ח מפורט על הנעשה 
בדינר, ועוד קודם לחזרתו של הרבי מהאוהל כבר הוכנס הדו"ח המלא והמפורט.

ביום ראשון שלאחר מכן, יצא מענה מאת הקודש על הדו"ח: "נת' ות"ח 
פנ"נ אזכיר עה"צ".

מאז החלו התשובות להתקבל בתכיפות רבה יותר, על הדו"חות שהיה מכין 
הרב גערליצקי מידי חודש או חדשיים. בחודשי הקיץ של אחת השנים, ניגש 
המזכיר ר' בנימין קליין ע"ה, אל הרב גערליצקי ואמר לו, כי אף שלא יצא 
מענות על הדו"חות האחרונים, הרבי ביקש למסור כי הוא קרא את כל הדו"חות!

מובן כמה גדולה שמחתם!

לקראת כ' אב תשד"מ, ארבעים שנה להסתלקות של רבי לוי יצחק, הוציא 
הרבי כ"מוגה" את השיחות על ייסוד הכוללים שנשא בחודשי אב-אלול תש"מ. 
הליקוט יצא לאור בקובץ שיצא לאור לכבוד ה"ירחי כלה" השנתי שנערך ביום 

ה"יארצייט" של אבי הרבי - כ' מנחם אב.
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הליקוט נדפס בחלק כ"ט של "ליקוטי שיחות", ומפורט בו בדקדקנות כל 
הוראות הרבי בקשר לייסוד הכוללים, החומר הנלמד וכו' וכו'.

לקראת אותו התאריך, עלה ברעיונו של ר' מנחם לארגן כינוס ללומדי 
הכוללים ב-770. ממחשבה למעשה, הוא העלה על הכתב את התכנית, והכניס 
את ההצעה אל הרבי. הזמנות נשלחו לכל המשתתפים בשיעורים בכל רחבי ניו 
יורק. התכנית נקבעה לאחד הימים הסמוכים ליום ההילולא - לכ"ג מנחם-אב. 

כמובן וכפשוט שעיקר רצונו של ר' מנחם היה שהרבי ידבר בפני הזקנים 
והזקנות, אולם הוא לא ידע בוודאות האם שיחה שכזו אכן תאמר. בתוכניה 
אותה שלח אל כל המוזמנים כתב: 3:15 - מנחה - כ"ק אדמו"ר שליט"א"... 

תוכניה זו הוא אף הכניס אל הרבי ימים מספר לפני הכנס.

יום לפני הכינוס, יצא מענהו של הרבי על התכניה. על המצויין בה כי ינשאו 
בה דברי פתיחה, הוסיף בכתב יד קדשו את המילים "בדבר מלכות מתורתו 
של * המובן להנאספים שי'. אזכיר עה"צ". הכוכבית השניה הוספה מעל שמו 

של רבי לוי יצחק שהתנוסס על ה"בלאנק".

למחרת, בשעה 1:00, התמלא הזאל הגדול במאות זקנים וזקנות שהתאספו 
אל הכינוס הראשון של "כולל תפארת זקנים - לוי יצחק" ו"חכמת נשים". 
770 סודר כבכינוסי ילדים, ובימת התפילות הוקמה והוצבה במקומה. הזקנים 
הדרומי,  לקיר  סמוך  התיישבו 
מול בימתו של של הרבי, ומעבר 
למחיצה שהוקמה לכל אורכו של 
בית הכנסת ישבו הנשים הזקנות.

דברי  נישאו  הישישים  לפני 
ר'  צעיר,  וזמר  וברכה,  פתיחה 

אברהם פרידמן הופיע לפניהם.

שיועדה  השעה  בהתקרב 
ירד   ,3:15 המנחה,  לתפילת 
ממשרד המזכיר הרב גרונר אחד 
גערליצקי  לרב  ואמר  מעוזריו, 
מוכן,  הכל  האם  שואל  שהרבי 

והאם הוא יכול לרדת...

ניגון ההקפות  בעידוד שירת 
של רבי לוי יצחק נכנס הרבי אל 
הזאל הגדול, ובדרכו נופף לשלום  העוקה פפע ה הרוי ע  ווכ יו הכי וו
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לקשישים ששרו ולקשישות שמחאו כפיים.

עד לסיום תפילת מנחה, עוד לא לא ידעו המארגנים בבירור האם הרבי ישא 
דברים בפני הקהל. בחזרת הש"ץ, 

התיישב הרבי במקומו לאחר "קדושה", הוציא מסידורו את תוכנית הכנס 
והתבונן בה.

לפני סיום הקדיש האחרון, ניגש הרבי לצד הסטנדר, והסתובב כשפניו לעבר 
הקהל. המזכיר הריל"ג מיהר להעלות את המיקרופון ולסדרו. המנחה קרא 
בהתרגשות "מבקשים מהקהל להתיישב ברוגע, כעת יש לנו את הזכות הגדולה 

לשמוע את הרבי שליט"א". והרבי החל באמירת השיחה.

"כאשר נפגשים עם יהודים )אנשים ונשים( שהגיעו לגיל זקנה, אשר - כדברי 
הגמרא - "כמה הרפתקי עדו עלייהו", יהודים שעברו וחייו כו"כ מאורעות במשך 
שנות חייהם שבהם נתברכו ע"י הקב"ה - הרי בוודאי שנתקיים אצלם הענין 
ד"רוב שנים יודיעו חכמה", היינו, שמשנה לשנה ניתוספה להם חכמה וכן רגש 
לבבי כלפי הזולת . . ולכן, כאשר יהודים אלו נפגשים יחדיו כדי להתחזק ולעודד 
איש את רעהו בכל עניני טוב וקדושה - הרי מובן עד כמה גדולה שמחתם"!

בסיום השיחה, ניגשו המארגנים והסדרנים לקבל מהרבי דולרים עבור הזקנים, 
לחלוקה לצדקה. את חבילת השטרות הראשונה העניק הרבי לרב גערליצקי, 
והרבי אמר לו שהיו יכול להיעזר באחרים בחלוקת השטרות. אחד הזקנים 
הנרגשים התקרב אל הבימה והכריז בקול רם: "שהרבי יחיה עד מאה ועשרים, 
שהרבי יהיה בריא", הרבי חייך וענה "אמן", והוסיף באמירת ברכה. הזקן ניגש 

כי וו הזק יל וחג הח וכה
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אל הרבי והושיט את ידו לשלום, הרבי לחץ את ידו בחביבות וברכו.

לאחר שסיים בחלוקת חבילות הדולרים למארגנים, פנה הרבי אל המיקרופון 
ואמר: "מכיון שיש כאן חזן, שיסיימו עם "שיבנה בית המקדש"" ר' משה 
טלישבסקי החל לשיר, וכשהגיע לקטע השמח החל הרבי לעודד את השירה 
במחיאות כפיים נמרצות, כשתוך כדאי כך פנה לצאת מבית הכנסת. גם בדרכו 

החוצה נופף לשלום לעבר הזקנים והזקנות.

בנערינו ובזקנינו

בשנה שלאחר מכן, שנת תשמ"ה, נערכו שלושה כינוסים.

שנים מהם נקבעו כתאריכים קבועים לכינוס - בחג החנוכה - שעל דף 
ההזמנה לכינוס שהוכנס אל הרבי יצא המענה: "אזכיר עה"צ" - ובסמיכות 

לכ' מנחם-אב.

עוד כינוס מיוחד נערך לקראת חג השבועות. בכינוס זה האחרון, לא השתתף 
הרבי בגופו. בעת שהכניס הרב גערליצקי אל הרבי את תוכנית הכינוס, בה 

נכתב כי "בשעה 3:15 מנחה - כ"ק אדמו"ר שליט"א" כתב על כך הרבי:

"כמפורסם מכמה שנים לפני חה"ש מבקרים עה"צ, ויזמין נואמים מתאימים. 
– מצו"ב לחלק להנ"ל לכאו"א שי' שליחות מצוה – לצדקה." והרבי צירף לכך 

600 דולר לחלק למשתתפים.

על הדו"ח מהכינוס שהכניס הרב גערליצקי לאחר מכן נתקבל המענה:

"נת' ות"ח והזמ"ג בסמיכות וכו' אזכיר עה"צ".

בכינוס שנערך בחודש אב כן השתתף הרבי, ונשא שיחת קודש. 

חודש לאחר מכן נודע לקהל חסידי חב"ד על הפרשת הכאובה של גניבת 
הספרים מספריית אגו"ח. באותם הימים ראו בחוש כיצד הרבי פועל ולוחם 
את המלחמה הרוחנית נגד אותה גזירה וקיטרוג. בחודש כסלו תשמ"ו החלו 

הדיונים בבית המשפט הפדראלי.

לקראת חג החנוכה, הכניס הרב גערליצקי את התכניה אל הרבי - כמנהג 
שכבר נעשה מעין הרגל. להפתעתו הרבה הגיע מענהו המיוחד של הרבי:

"כדאי להצטרף יחד כל הקבוצות הבאות ויתדברו ביניהם באם דרוש בתיווך 
רבני אנ"ש שי'". ראשיתו של המענה עסק בכך שיש לאחד את שני הכינוסים 
הנערכים מידי שנה בחג החנוכה, כינוס ילדי "צבאות השם" וכינוס הזקנים. 

אולם את פירושו המשכו הבין הרב גערליצקי עד מהרה...
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בליל הכינוס המתוכנן, ישבו המארגנים וסידרו את מפת בית הכנסת, היכן 
מקומה של כל קבוצת ילדים וכל תלמוד תורה. משלא נותר מקום בזאל הגדול 
עבור הזקנים, רצו הם איפה לשים אותם בעזרת הנשים... ר' מנחם כמובן התנגד 
בתוקף, ואף אמר כי יש בידו מענה הרבי שיש לילך לרבנים ולשאול בדעתם.

לאחר ששטחו את טענותיהם לפני הרבנים, העלו עלי כתב את תכניתם 
והכניסו אותה אל הרבי. למחרת בבוקר, בוקר הכינוס, הגיע מענה חריף מהרבי 

ששלל מכל וכל את תכניתם למקם את הזקנים בעזרת נשים.

באותם הצהריים התמלא בית המדרש הגדול ב-770 עד אפס מקום. מאות 
הזקנים ואלפי הילדים תפסו את מקומותיהם על הספסלים הארוכים, והמתינו 
בדריכות לכניסת הרבי. אף עזרת הנשים התמלא לגמרי בילדי "צבאות השם".

התכנית המקדימה אף היא הייתה מגוונת. 
על בימה אחת ניצב חזן בעל שם שהנעים 
בקולו לזקנים, בזמן שעל הבמה הסמוכה 

פעלולן ליהטט בלפידי אש ובכדורים...

היו  פניו  ל-770,  נכנס  הרבי  כאשר 
רציניות ומאירות. הרבי עודד בחזקה את 
שירת "שיבנה בית המקדש" בדרכו למקומו, 

ומיד החלו בתפילת המנחה. 

בשיחת הקודש שלאחר התפילה דיבר 
הרבי באריכות על מעלתם של ילדים ושל 
זקנים, וההוראה לפועל שחזרה ונשנה - 

להקים בכל מקום ומקום כוללים לזקנים וזקנות, וסניפי צבאות השם.

בניגונים שלאחר השיחה, ושלאחר תפילת ערבית, עודד הרבי את השירה 
בצורה מיוחדת במינה. ביומנים נרשם כי "פשוט קשה לתאר איך זה הי', ולא 
אפחד מלומר שהי' כשמחת תורה, ואולי יותר . . בשיר "ופרצת" היו תנועות 
הידים בדוגמת ימה וקדמה וכו', מחזה שאי אפשר לתארו . .ראו במוחש שזה 
קשור למשפט וד"ל". אף בשיחה כפי שי"ל מוגה נרשם בסוף "התפללו ערבית. 
אח"כ ניגנו "עוצו עצה ותופר". "אך צדיקים". הש"ץ שי' ניגן "יהי רצון כו' 
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו". "ופרצת" )כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מנצח 

על השירה, בשמחה רבה ועצומה(".

לחזק ולהרחיב את הפעילות

למחרת היום, קרא הרבי למזכיר הריל"ג והורה לו:

בשיר "ופרצת" 
היו תנועות 

הידים בדוגמת 
ימה וקדמה וכו', 

מחזה שאי אפשר 
לתארו ראו 

במוחש שזה קשור 
למשפט וד"ל
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"צריכים לצלצל לכל השלוחים ולמסור להם:

בוודאי כל אחד מהם שמע מה שדובר אתמול אודות ייסוד - במקום שעדיין 
לא קיים - כולל תפארת זקנים וזקנות וצבאות ה'. במקום שכבר יש, שיראו 
לחזק את זה ולהרחיב את הפעולות וכך בנוגע לפעולות של בית חב"ד . . 
בהמשך לזה שדובר אתמול, שתהיה השתתפות מכאן בכל הג' ענינים - כולל 
תפארת זקנים וזקנות, צבאות ה' ובית חב"ד - ישלחו לכל שליח מאה דולר 

כי וו חג הח וכה ושפ"ו
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עבור כל ענין מהנ"ל, זאת אומרת שלוש-מאות דולר . ."

כידוע ומפורסם, במשך כל ימי המשפט, כמעט מידי יום ביומו נסע הרבי 
אל האוהל. יצא מן הכלל יום הכינוס בו לא נסע הרבי...

ביומני התקופה, בעיצומו של חודש טבת, מוזכרת האפיזודה הבאה:

"ר"ש קונין התקשר להרב חדקוב ושאלו מה לעשות לרגל המצב )כדי שהרבי 
לא ילך כל יום לאוהל( והחדשות שמקבלים מכאן מהמצב המבהיל.

הוא שמע שמישהו נוסף עולה על הקו )כנראה הרבי( ומקשיב, הרב חדקוב 
אמר לו:

הלא היו ג' הוראות הכי אחרונות: הקמת בתי חב"ד, כוללי תפארת זקנים 
וצבאות ה'.

קונין ענה שכבר עשו את זה.

חודקוב אמר לו: מדוע לא שולחים דו"ח מפורט מזה לכאן, לקחת אוירון 
ונסעת בקליפורניה לאורך ולרוחב, מה יצא מזה?

קונין ענה שבמקום מסויים פעל להקמת תפארת זקנים וכו' וכו' ובהחלט 
יצא מזה.

הרב חדקוב: הרבי רוצה דו"ח עם כל הפרטים ממה שפועלים."

במוצאי שבת פרשת ויחי תשמ"ו, התקיים 'מלוה מלכה' חגיגי לטובת "כולל 
תפארת זקנים - לוי יצחק". לכבוד המאורע, ר' מנחם הכניס בקבוק משקה 
אל הרבי. מכיון שלא ידע האם תתקיים התוועדות בשבת פרשת ויחי, הכניס 

את פעולתם האדירה של הכינוסים המיוחדים ושיחות הקודש 
על הזקנים, לא ניתן לשאר. אחד הזקנים הנרגשים, כתב לאחר אחד 
הכינוסים שיר מיוחד, בו תיאר את מסיבת החנוכה, את שירת הילדים 
והחזנים, את הדלקת הנרות וכמובן את שיחת קדשו של הרבי וראיית 

פניו המאירות.

את השיר הוא שלח לרב גערליצקי, והוא הכניסו אל הרבי.

לאחר כמה ימים קיבל ר' מנחם את המכתב בחזרה בצירוף המענה 
"קראתי - להחזיר".
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את הבקבוק בערב שבת קודש פרשת ויגש.

באותה העת כבר היה הרב גערליצקי מארגן את סיומי הרמב"ם ב-770. 
ולקראת סיומה של התוועדות שבת קודש פרשת ויגש, אמר הרבי: "אתן בקבוק 

משקה עבור "סיום" ספר בלימוד הרמב"ם שיתקיים במוצ"ש".

ר' מנחם התבלבל מעט, ובדרכו לקבלת המשקה שאל את המזכיר מה להכריז, 
האם ע"ד סיום הספר ברמב"ם - על כך דיבר 
הרבי, או על ה'מלוה מלכה' - עבורו הכניס 

את הבקבוק.

לפתע הוא שומע את הרבי אומר לעברו 
בקול: "ער האט דאך צוויי ענינים, זאל ער 
מכריז זיין ביידע..." ] - הרי יש לו שני ענינים, 

שיכריז על שניהם[.

הסיום  על  הכריז  אכן  גערליצקי  הרב 
הספר שבמוצ"ש הנוכחי, ועל ה'מלוה מלכה' 

שתתקיים בשבוע הבא.

בשבת שלאחר מכן - שבת פרשת ויחי - הודיע הרבי לאחר תפילת שחרית 
כי אכן תתקיים התוועדות קודש.

לפני הכינוס השני שנערך באותה השנה, בחודש מנחם-אב, הכניס ר' מנחם 
את המודעה והתכניה אל הרבי. כבשנה לפני כן, גם בפעם זו סימן הרבי 
בעיגול את השורה בה נכתב: "]3:15 מנחה -[ כ"ק אדמו"ר שליט"א" והוסיף 
בכתב יד קדשו: "אבל לאו דוקא שאנאם". ביום הכינוס עצמו, ט"ז מנחם אב, 

נסע הרבי אל האוהל.

אותם ואת בני ביתם

בבוקר יום ט"ז מנחם-אב תשמ"ז ישב הרב מנחם גערליצקי במשרד "כולל 
תפארת זקנים - לוי יצחק" שברחוב קינגסטון. כינוס הקיץ השנתי היה אמור 
להתחיל בעוד מספר שעות, את ברכתו של הרבי על התכניה "אזכיר עה"צ" 
קיבל כבר ימים רבים לפני כן, בכ"ה תמוז, אולם הוא ידע כי בפעם זו לא ישא 

הרבי שיחה לפני המשתתפים, בשל נסיעתו אל האוהל.

בשעה עשר בבוקר, נכנס לפתע אחד מעוזרי המזכיר הריל"ג אל חדרו, 
וקרא לו אל משרד המזכיר. ר' מנחם מיהר לשם, וכשהגיע אל המשרד אמר 

לו המזכיר כי הרבי רוצה שר' מנחם יכנס אליו...

לפתע הוא שומע 
את הרבי אומר 

לעברו בקול: 
"ער האט דאך 

צוויי ענינים, 
זאל ער מכריז 

זיין ביידע..."
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ר' מנחם ביקש מהמזכיר שתי דקות להתכונן, במהלכם רץ במהרה אל 
המקווה, ועוד לפני שזקנו הספיק להתייבש כבר עמד נרגש ונפחד בגן עדן 

התחתון.

דלת חדרו הקדוש של הרבי נפתחה, והרבי ניצב בפתח ואמר ]באידית[:

הרו גער יצקי פח ק  זק יל או שטרוו הצדקה פהרוי
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תשובות ומענות

מכתבו של ר' מנחם נחום גערליצקי אל הרבי מחודש מר-חשון 
תשמ"ח, בו מבקש את הסכמת וברכת הרבי לכינוס השנתי של הזקנים 
והזקנות בחג החנוכה, ומענה הרבי עליו "אזכיר עה"צ" מתפרסמים 

כאן לראשונה.

לקראת י"א ניסן באותה השנה, הכין ר' מנחם דו"ח כללי מפעולות 
הארגון, והכניסם אל הרבי. צילום זה הוא מהדף הראשון של הדו"ח.

דו"ח י"א  יון ושפ"ח

ורכה  כי וו ח וכה ושפ"ח
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"למסור לכל אחד ואחת מהזקנים והזקנות שיח'  )בנפרד( - דולר בשמי.

למסור להם שאני נוסע היום ל"ציון" כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואזכיר אותם )ואת 
בני ביתם שיחיו( להצלחה רבה ומופלגה, ושיהי' להם מהכינוס אריכות ימים 

ושנים טובות.

ושילכו "מחיל אל חיל" עד "יראה אל אלוקים בציון" בגאולה האמיתית 
והשלימה".

הרבי הסתובב ונכנס אל תוך חדרו, ומיד יצא ובידיו הק' שישה חבילות של 
מאה דולרים, והמסר אותם לר' מנחם על מנת שיחלקם בכינוס.

מענה נוסף שמתפרסם כאן, פורסם במודעה שהכין ר' מנחם ותלה 
באזור 770, לקראת הכינוס בחג החנוכה תש"נ:

"ותהא בהצלחה רבה והזמ"ג, אזכיר עה"צ".
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הרבי נכנס אל חדרו, ובשלישית הסתובב ואמר לרב גערליצקי: "בטח תמסור 
אח"כ דו"ח מהכינוס".

ר' מנחם עמד אחוז אימה ופחד, ומרוב התרגשות לא זכר מאומה מדבריו 
של הרבי אליו. למזלו הרב, המזכירים עמדו לא הרחק, הריל"ג מאחורי דלת 
חדרו והריב"ק מאחורי דלת גן עדן התחתון, והם שסייעו לו לחזור על הדברים. 
הוא ניגש במהרה למשרדי "ועד הנחות בלה"ק", שם העלה על הכתב את דברי 

ברכתו של הרבי.

את נוסח הברכה, הקריא הרב גערליצקי בפני המשתתפים בכינוס. לאחר 
מכן, הוא אף הכניס את נוסח הברכה אל הרבי, והרבי הוציאה לאור מוגהת.

הכינוס בקיץ השנה שלאחר מכן הי' לאחר הסתלקות הרבנית הצדקנית, הרבי 
שהה אז בביתו, וממילא לא השתתף בכינוס ולא נשא שיחה לפני הזקנים. במקום 
זאת, לאחר הכינוס הרגיל שהתקיים בזאל הגדול ב-770, נסעו חלק מהזקנים 

לביתו של הרבי ברחוב פרזידנט, והשתתפו שם בתפילת מנחה עם הרבי.

לאחר התפילה, קרא הרבי לר' מנחם גערליצקי והעניק לו חבילת שטרות 
במעטפה על מנת לחלקם לזקנים שהשתתפו בכינוס, הרבי אף בירכם בברכת 

"שנה טובה ומתוקה".

תיכף ומיד נפתחת הדלת...

השיחות אותם נשא הרבי במשך השנים בפני הזקנים והזקנות היו מיוחדות 
במינם. השפה הייחודית לשיחות אלו הייתה מלאה בביטויים ביידיש אותנטית, 

שפה שתאמה במיוחד לזקנים.

חוץ מהשפה העשירה, גם תוכנם של הדברים היה בסגנון זה, ופנה אל נקודת 
היהדות הבוערת בליבם של הישישים. בכלל זה, גם דבריו של הרבי בשיחות 
אלו על הגאולה השלימה והקרובה היו מיוחדים במינם, בשפתם, סגנונם, 

פשטותם ובהירותם.

כך לדוגמא, בשיחה הראשונה בפניהם, שנאמרה בחודש מנחם-אב תשד"מ 
אמר הרבי:

"ועד שזוכים לראות את קיום ומילוי הבקשה שביקשנו זה עתה בתפלה - 
"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", היינו, שזוכים לראות את ביאת משיח 
צדקנו, אשר יקח ויוציא אותנו מן הגלות, בתוככי כלל ישראל, ויביא את כל 
בנ"י לארצנו הקדושה - ארץ ישראל, ושם גופא - לירושלים עיר הקודש ולבית 

המקדש.
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ומכיון שכל בנ"י יתקבצו מכל הגלויות אשר בכל ארבע כנפות הארץ - קיבוץ 
גלויות - אזי יפגש כאו"א עם כל קרוביו שהיו מפוזרים בכל קצוי תבל, ויתרה 
מזו: כאו"א ימצא קרובים נוספים שעד עתה לא ידע אודותם, ויגלה להפתעתו 

שיש לו משפחה עניפה ומסועפת.

ונקל לתאר את גודל השמחה שתהי' אז - כפי שרואים במוחש את גודל 

מכתב מיוחד זה, נשלח לר' פנחס כץ. ר' פנחס היה מוסר שיעורים 
בפרשת השבוע ב"כולל תפארת זקנים - לוי יצחק" בתל אביב. את 
ספרו "איש מבית לוי", ובו חידושי תורה ושיעורים שמסר בכולל 
שלח אל הרבי בשנת תש"נ, וזכה למכתב, בו מציין הרבי כי "מאשר 
הנני קבלת הס' . . שיו"ל ע"י תפארת זקנים לוי יצחק". בסוף המכתב 
הוסיף הרבי בכתב יד קדשו "בברכת הצלחה בהמשך הוצאה לאור 

דשיעוריו בתלמוד תורה ברבים".
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השמחה בעת פגישת קרובים שלא ראו זה את זה משך זמן רב, ועאכו"כ - כאשר 
הקב"ה יגאל את כל בנ"י ויביאם לארצנו הקדושה, שאז תהי' שמחה גדולה 
ביותר, הן על הגאולה מהגלות, והן על קיבוץ גלויות, שכל בנ"י נפגשו יחדיו, 

בריאים ושלימים, ומתוך שמחה וטוב לבב".

נחתום סקירה זו, בדברים שנאמרו מפי הקודש בכינוס האחרון לע"ע בה 
שמענו את שיחות של כ"ק אד"ש מה"מ:

"ויהי רצון שתיכף ומיד תתקיים הבקשה שביקשנו זה עתה בתפלת מנחה:

"את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" - שצמיחתו וביאתו של דוד מלכא 
משיחא תהי' במהירות הכי גדולה )"מהרה"(, ועד תיכף ומיד,

"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" - "עינינו" דייקא, בעיניים שלנו, 
עיניים בריאות ושלימות, ועד כדי כך, שגם אלו שהיו זקוקים ל"משקפיים" או 
"זכוכית מגדלת" מקבלים לפתע עיניים בריאות בתכלית השלימות, ויכולים 
לקרוא כתב קטן )ועאכו"כ כתב גדול או או רגיל(, ועוד ועיקר, שרואים בעיניים 

בריאות ושלימות שתיכף ומיד בא משיח צדקנו,

ותיכף ומיד מדפיסים ידיעה זו ב"עיתונים" - כמנהג העולם בימינו אלה, 
שכשיש "חדשות" גדולות ומשמחות, לא ממתינים להופעת העיתון בזמנו הרגיל, 
אלא מדפיסים "הוצאה מיוחדת" שבה מודיעים שזה עתה התחדש דבר גדול 
שיש בו כדי לעורר התעניינות מיוחדת אצל כל קוראי העיתון, ובנדו"ד, ידיעה 
שנוגעת לכל בנ"י בכל קצוי תבל - שמשיח צדקנו בא, כלומר, לא רק שנמצא 
בדרך, וקרוב מאד לבית הכנסת שבו נמצאים כולנו, אלא תיכף ומיד נפתחת 
הדלת של בית הכנסת ובית המדרש ובית מעשים טובים של רבינו נשיא דורנו 

ורואים את משיח צדקנו!...

ותיכף ומיד באים כל בנ"י, יחד עם משיח צדקנו והקב"ה, "עם ענני שמיא" 
)העננים של הקב"ה( לארצנו הקדושה".

◆
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פכווו ש  חויד חו"ד א פו י א  ה'מרעזידע ט' שז"ר, 
 קראו יו"ד שוט. ופכוו פוקש החויד כי פר שז"ר יוע 
א  הרוי  קראו היול הגדו , וכן יוייע  ציון היול ומרוופו.
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ב"ה, ד' שבט תש"ל.

לכבוד כבוד נשיא המדינה
הרה"ח ר' שניאור זלמן זלמן שי' שז"ר

שלום וברכה!

הנני פונה לכבודו בשם הרבה מאנ"ש יחיו.

שכבוד נשיא המדינה יעשה נחת רוח לכ"ק אדמו"ר שליט"א ויסע לי' שבט 
אצל הרבי שליט"א לרגל שנת העשרים לנשיאות הרבי שליט"א.

הרבי ישמח מאוד מאוד.

וכן אם היה אפשרי שקול ישראל ברדיו יעשה איזה תכנית לרגל הנשיאות שנת 
העשרים, בטוח אם כבוד נשיא המדינה רק יודיע לרדיו, מיד יעשו תכנית יפה.

וכן אנו מאחלים שכבוד הנשיא שיהי' בריא ויזכה לקבל את הרבי שליט"א 
בארץ ישראל בקרוב ממש.

בכבוד רב ותודה מראש  
איש חב"ד, לוד.  

שמו של הרב עדין אבן-
ישראל, שליחו של מר שז"ר 
אל הרבי לאירועי יו"ד שבט 
תש"ל, מוזכר בפתק מיוחד 
יד  בכתב  הרבי  כתב  ובו 
קדשו את רשימת המכובדים 
באמירת פסוקי "אתה הראת"  

בשעת סיום ה"ספר תורה לקבלת פני משיח צדקינו":

 שטיינזלץ )ב"כ חוגי לומדי תורה - ובפרט החוג שבנשיאות ידידנו 
שליט"א

בשעה שכובד הרב אבן-ישראל בפסוק )"ה' מלך"(, הכריז הרב 
אליהו יאכיל סימפסון כי הוא שליח של נשיא המדינה מר שז"ר, 

כשאד"ש עומד ושומע זאת.
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ממליך זיין בפועל ממש!

פריז  יצחק  יוסף  הרו  שכוו  ופחייל  פעורריל  דוריל 
פפו טריאו  אודוו קו ו הפ כוו ש  כ"ק אדפו"ר ש יט"א 

פ   הפשיח.

מקדיש את הכל ובשעת מעשה כוונתו לנשיא הדור

עומדים אנו בסמיכות ליום הבהיר יו"ד שבט. יחודו של יום זה בא לידי 
ביטוי בסגולתו לפעול הוספה עיקרית בחידוש החיות ע"י הכרזת "יחי המלך", 
שתוכנה – הכתרת מלך המשיח, ובכך לפעול את שלימות ההתגלות – שיכירו 
וידעו כל יושבי תבל ש"הקיצו ורננו.. דוד מלכא משיחא", כמבואר בשיחת ב' 

ניסן תשמ"ח הידועה.

בחודשים טבת – שבט תשנ"ב, כחודשיים לפני כ"ז אדר, חתמו רוב של חסידי 
חב"ד על נוסחת "קבלת המלכות מלך המשיח" בהתעוררות שנוצרה ממכתבם 

של כמה שלוחים מכל קצווי תבל.

זהו נוסח קבלת המלכות עליו חתמו אז:

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

אנו הח"מ מקבלים עלינו בחיות מחודשת את מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

כינוס מיוחד לקבלת פני משיח נערך ב770 בר"ח שבט תשנ"ב. היה 
זה למחרת כינוס הנשים בו באה לידי ביטוי חיותן העצומה בענייני 
המשיח וקבלת המלכות כשהדבר מעורר את הגברים לא להישאר 
מאחור. לכינוס-התוועדות זו הגיע במיוחד ממונטריאול החסיד השליח 
הרב יוסף יצחק פריז שזעק-תבע במיקרופון נרגשות כשמנפנף בידיו 
את דפי כתבי קבלת המלכות: "אין זמן לדיבורים כעת. שכל אחד 
ייקח את הדפים יתבונן בזה וימסור בהקדם לאחראים ונמליך את 

הרבי בפועל ממש!"
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מלך המשיח, ולהיות סרים למשמעתו לקיים מתוך שמחה וטוב לבב את כל 
רצונו והוראותיו תמיד כל הימים.

אנו מקשרים את הנ"ל מיד עם החלטה פרטית בל"נ של הוספה בתומ"צ )כפי 
המנהג בעת קבלת המלכות בר"ה(, ומבקשים את ברכתו הק' שנצליח להביא את 
התעוררות קבלת המלכות בפועל ממש במחשבה דיבור ומעשה תמיד כל הימים.

והננו מקיימים בזה את המקרא שכתוב: "ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד 
מלכם", בבקשה נימית ועצמית שכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ימלוך עלינו 
בגלוי לעיני כל בשר בגאולה האמיתית והשלימה ויבנה בית המקדש במקומו 

ויקבץ נדחי ישראל למטה מעשרה טפחים תיכף ומיד ממ"ש ממ"ש ממש.

ויחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בנוסח מודגשת התמסרות מוחלטת בקיום הוראות המלך תמיד כל הימים 
– מחשבה דיבור ומעשה. אותם שלוחים שעסקו בארגון החתימות, כתבו לרבי 
מלך המשיח על הפעולה וצירפו את הנוסח יחד עם המכתב ששלחו בנידון 

כשכל זה נכנס לקודש פנימה בערב שבת פרשת וארא תשנ"ב.

היות שאז הנושא עדיין היה בבחינת חידוש, הם חיכו בדריכות ובמתח למוצאי 
שבת לשמוע אם הייתה לכך איזו תגובה או רמז כלשהו בהתוועדות. במוצאי 
שבת כשהגיע ה"ראשי דברים" מההתוועדות כבר ידעו את התשובה. כאמור, 
בנוסח "קבלת המלכות" הושם דגש על ההתמסרות ב"מחשה דיבור ומעשה, 

וזה היה לשון השיחה כפי שנרשמה בר"ד:

"כאו"א צריך לקבל עניינים חדשים, ולהחליט החלטות במחשבה דיבור 
ומעשה בכל העניינים המעשיים תורתו ועבודתו של בעל ההילולא. ובאופן 
דתכלית השלימות.. "הנשיא הוא הכל" שענינו של הנשיא חודר ב"הכל", בכל 
עניניו, שזה נעשה ע"י שהוא מקדיש את "הכל" את כל אשר לו, בכל מכל כל, 

ובשעת מעשה כוונתו )"ער האט אין זינען"( לנשיא הדור"...

היה זה רמז ברור בהתוועדות אודות נוסח קבלת המלכות שהוכנס ממש 
בערב שבת. במכתב הבא של השלוחים שארגנו את הפעולה ההיא של קבלת 

המלכות הועתק הקטע הנ"ל מהשיחה כחיזוק לענין קבלת המלכות.

כתבי קבלת המלכות הם המשך של כתבי ההתקשרות. מסופר שבשנת תשי"א, 
הרבי מלך המשיח אמר וכתב לכמה מאלו ששלחו אליו "כתב התקשרות" )ומובן 
שכן הוא ב"כתב קבלת המלכות" – ואדרבה( שחתימה על כתב התקשרות 
היא דבר מאוד רציני הנוגע לעצם הנפש, ובמילא "אין רשות לעשות ענינים 
לפנים – והאיש אשר איננו שלם בדעתו בזה, במחשבה-דיבור-ומעשה, טוב לו 
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שלא היה חותם על הכתב"...

ואכן זכורני שהיו כאלו שבעת שחתמו בשנים ההם על "קבלת המלכות" 
ביקשו עותק נוסף מהמכתב, כדי שלנגד עיניהם תעמוד ההתחייבות שעליה 
חתמו לבל תמוט, ובוודאי שהם שומרים ו"חיים" עם המחויבות עד היום. היו 
גם כאלה שלא השכילו לקחת העתק לעצמם, וחלקם אולי גם שכח על מה 

הוא חתם...

"ס'איז ניטא קיין פארפאלאן", ובפקט שמדובר במשהו שהיה למראה עיני 
הרבי מלך המשיח, ולכן הייתי מציע שכעת יעתיקו את הנוסח הנ"ל כדי להדביק 
על קיר ביתם ולוח ליבם ולהתבונן על מה בדיוק הם חתמו ומה נכנס לרבי 

מלך המשיח עם שמם ושם אמם.

גם אותם שלא חתמו אז בפועל על כתב 
שלימה  שנה  במשך  הרי  המלכות",  "קבלת 
המלכות  את  וקיבלנו  "יחי"  כולנו  הכרזנו 
בעיניו  ובחן  הביט  והמלך  המלך,  בנוכחות 
הק' את כל אחד ואחד, וכן עתה הוא ממשיך 
וביתר שאת לבחון כליות ולב כיצד אנו מכריזים 
ומקבלים את המלכות, אז לא יזיק אם כולנו 

נקרא ונתבונן שוב ושוב בנוסח ההכתרה.

בימים אלו, הסמוכים ליום קבלת המלכות, 
עלינו ללמוד את השיחות ולדעת מהי ההכתרה 

ומהי קבלת המלכות, ולהתבונן ברצינות העניין מה זה מחייב אותנו; להתמסר 
בכל מציאותנו אל מלך המשיח ולגמור בנפשינו להתנהג כפי רצונו  - תמיד 
כל הימים, ואזי ההכרזה תהיה מתוך התעוררות אמיתית באופן חדש ומחודש.

ברם, חשוב להבהיר שעם כל חשיבות הביטול והכוונה שבהכרזה, העיקר 
הוא הבפועל ממש של ההכרזה. וכמו שבהכתרת הקב"ה בר"ה, העיקר הוא 
תקיעת שופר ואמירת פסוקי מלכיות בפועל, ועם כל החשיבות שבהתעוררות 
והביטול הנובעים מעצם הנפש בעת התקיעות, הנה פשוט שלא שייך לחכות 
לשלימות ההתעוררות, כי כשמגיע הזמן – מוכרחים לתקוע בגשמיות כפשוטו, 

וגם אם חסר עדיין ברוחניות )כמפורש בריש התוועדות ר"ה תשל"ז(, 

כך כשמגיע זמן ההכתרה, הזמן  שצריכים להתראות פנים בפנים עם מלך 
המשיח – אי אפשר להתעכב אפילו רגע אחד עם ההכנות; מוכרחים תיכף ומיד 

להתאחד ולהכריז בקול גדול הנובע מעצם הנפש – "יחי המלך"!

כמובן שבין הכרזה להכרזה, ובין כינוס אחד למשנהו עלינו ללמוד, להתבונן 

בימים אלו, 
הסמוכים ליום 

קבלת המלכות, 
עלינו ללמוד 
את השיחות 
ולדעת מהי 

ההכתרה ומהי 
קבלת המלכות,



36  |  העשירי יהי' קודש

ולהתכונן, וכמו שבימי חודש אלול מתבוננים ומתכוונים כדי שההכרזה בראש 
השנה תהיה בשלימות ובפנימיות.

יהי רצון שעוד ביו"ד שבט בשנה זו, נזכה לקיום היעוד הנאמר בכתובים 
)הושע, ב, ב(: "ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד ועלו 
מן הארץ" ובמצודות דוד: ראש אחד -  זהו מלך המשיח: ועלו – מארצות 
הגולה יעלו את ארצם. ובתרגום שם: "וימנן לדין רישא חד מן בית דוד ויסקון 

מן ארעא גלותיהון".

יחי אדונינו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד 

)מדברים שכתב בשבועון 'בית משיח' לקראת יו"ד שבט תשנ"ו(  

מונטריאול מקבלת את המלכות

ב"ה, מוצאי ל"ג בעומר, הי' תהא שנת אראנו נפלאות,

ידידי עוז הרב דוד שי' נחשון

אתמול ליל ל"ג בעומר שלחנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א עוד טו"ב חתימות 
חדשות דאנ"ש דמונטריאול )זה נשלח ישיר לפאקס של הרי"ל( על כתב קבלת 

מלכות שמים וכו'.

ולהעיר שהי' מרגש לראות אצל כו"כ את הרצינות הגדולה וההכנות לפני 
החתימה, לדוגמא: ר' ישעי' שי' טרייטל, חתם רק לאחרי שיקול הדעת של 
כמה ימים ובנתיים נסע במיוחד לניו יורק לקבל את "דבר המלך", לאחרי 
שחתם ביקש צילום מחתימת ידו כדי שיוכל מזמן לזמן להזכר ולהתבונן שוב 
וכו', ר' שלמה שי' בעסער ביקש לחכות 42 שעות כדי לאפשר לו למצוא עצה 
איך לשתף את ב"ב בכללות תוכן הענין, ורק לאח"ז הוא חתם בדחילו ורחימו 

ממש, וכו"כ כיו"ב שראיתי בעצמי.

חבל מאוד שמפיצים שמועות שכאילו זה הי' מלכתחילה נגד הכוונה ושזה 
גרם לעגמת נפש ח"ו, זה מקרר את ההתעוררות וההתלהבות של הרגש קבלת 

מלכות שמים של אלו שחתמו כבר וכו'.

עפ"ז איני מבין כלל את נפילת הרוח שלך, איך מגיע ל"נחשון" כמוך להתפעל 
מהעלמות והסתרים, אשרי שזכיתם ע"י המס"נ שלכם לפעול שלב חשוב 
בהתגלות והבאת מלך המשיח, ומי אומר שהמשך הענין צריך להיות דוקא 
כפי התכנית שלכם, בטח ישלים הקב"ה בכבודו ובעצמו את המשך וגמר הענין 

בקרוב ממש ממש.
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הרי אפילו נחשון הראשון פעל ע"י המסירות נפש שלו רק את קריעת הים, 
אבל מ"ת הי' רק אח"כ לאחרי 54 יום, ולהעיר מרש"י דניאל י"ב י"ב: "שעתיד 
מלך משיחנו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה", וכמו"כ בילקוט שמעוני 
הושע ב' תקו"ה: "רבי ברכיה בש"ר לוי כגואל הראשון כך גואל האחרון מה 
גואל הראשון נגלה להם וחזר ונכסה מהם כך גואל האחרון, וכמה הוא נכסה 
מהם, ר' ברכיה בש"ר חמא בר חנינא מ"ה ימים", ויהי רצון שבזכות ר' שמעון 
שכדאי לסמוך עליו בשעת הדחק, לא נצטרך לחכות מ"ה ימים ח"ו, ויהי' מספיק 
מ"ה שעות וכעת ממש במוצאי ל"ג בעומר נזכה שוב להתגלות מלך המשיח, 

התגלות נצחית שאין אחרי' עוד התכסות, התגלות לעולם ועד.

בנוגע לפועל: בשיחת כ"ח ניסן דובר שימצא אחד ושנים ושלשה עקשנים 
שיביאו את המשיח, הנה כו"כ אומרים שאתם )היינו אתה אבי ושמרי'( זכיתם 
בזה, ולכן בטח המשיכו בשמחה וט"ל בפעולות המקרבים את ביאת המשיח 
אבל בלי רעש ובליטות, ועי"ז נזכה תיכף ומיד שוב לראות את התגלות מלכינו 

משיחנו לעולם ועד.

ידידך  

יוסף יצחק פריז  

חמור לא פחות מבשנת תשי"ב!

כבוד ידידינו...

ידוע לך את היחס של החתומים מטה לאלו המתביישים לומר "יחי המלך", 
ונמנעים מלכתוב – גם בינם לבין 
עצמם- על כ"ק אד"ש התואר מלך 

המשיח. 

שנה  לאחרי  ברורות,  ויאמר 
הפומבי  העידוד  של  שלימה 
מלך  אדמו"ר  "יחי  בהכרזת 
הנמנעים  כיום  הרי   – המשיח" 
מלכתוב תואר זה הוא חמור לא 
פחות מבשנת תשי"ב להיות נמעים 

מלכתוב את התואר אדמו"ר!

ובפרט שהרי ענין זה עצמו מוסיף בחיי ובריאות המלך!!

)חלק ממכתב מכ"ד כסלו הי' תהא שנת נפלאות דגולות(  
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והובטחו מה' מקור 
הברכות

 מ י ו צי ול מ"  פיוחד שכווו הט קיוטיל ד יידוו חו"ד 
ואה"ק וראשוו ר' דוד  חשון  כ"ק אדפו"ר ש יט"א פ   

הפשיח ויול הוהיר יו"ד שוט ה'וש "ו:
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יום הבהיר י' שבט

תחילת שנת "גיל" לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

הי' תהא שנת נפלאות בה בכל מכל כל

שנת הצדי"ק להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח,

הטנקיסטים דאה"ק מברכים את כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לרגל 
מלאות מ"ב שנים ותחילת שנת ה"גיל" לנשיאותו לאריכות ימים ושנים טובות 
ושיצליח ה' יתברך כל פעולותיו הקדושות באופן של לכתחילה אריבער ונפלאות 
בכל ומתוך שמחה וטו"ל ושירווה נחר"ר מכל חסידיו ושלוחיו בכל מקום שהם. 

מתוך בריאות נכונה.

ומבקשים ומתחננים שיבוא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ויגאלנו ויוליכנו 
קוממיות לארצנו ויקויים בנו הכתוב בספרו של דוד מלכא משיחא "ויהי נעם 
ה' א-לקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו" תומ"י ועכשיו 

ממ"ש ממ"ש ממש.

◆

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח שנתקבל בשלהי שבט תשנ"ב:

והובטחו מה' מקור הברכות ואברכה מברכיך.

אזכיר עה"צ

 זכוו

כ"ק אדפו"ר ש יט"א 
פ   הפשיח



נערך ע"י:
ועד חיילי בית דוד בית משיח

בית חיינו 770 איסטערן פארקווי, ברוקלין נ.י.

להערות ותיקונים, או להצטרפות לרשימת הדיוור בדוא"ל:

com.gmail@vaad770

העבודה  סיום  לאחר 
שבע   – ד"שבעים" 
אזי  כנ"ל,  המידות, 
מתחילה אצלו עבודה 
על  שלימות  חדשה, 

שלימותו הקודמת


