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פתח דבר

בעומדנו כבר שלושים שנה )!( מעת אמירת ה"שיחה הידועה" דכ"ח ניסן 
תנש"א בה זעק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "טוט אלץ וואס איר 
קענט און זעט ַארָאפברענגען משיח'ן תיכף ומיד ממש" - הננו להוציא לאור 
קובץ "מבקש לפי כ"חן" שמטרתו לעורר את לבבות אחינו החסידים לפעולה 
עקשנית בשליחות היחידה "קבלת פני משיח צדקנו" מתוך חיות ושטורעם 

מחודש. בקובץ:

א. יומן המתפרסם פה לראשונה ממחציתו השניה של חודש ניסן תשל"ג 
במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. מיומנו של התמים )הרב( עזרא 

מפעי.

ב.  יומן מיוחד ומפורט מאירועי כ"ח ניסן ה'תנש"א. יומן זה הוא ממה שנדפס 
בספר דברי משיח ה'תנש"א ח"ג, בשילוב כו"כ פרטים מיומני התמימים.

ג. מענות קודש מיוחדים בקשר עם דרישת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בשיחת כ"ח ניסן תנש"א.

ד. התעוררות החסידים בעקבות שיחת כ"ח ניסן כפי שנשקפת מגליונות 
העיתון "אלגעמיינער זשורנאל" בתקופה הסמוכה.

בטוחים אנו שקובץ זה יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים לכ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המתבטאת בעיקר בתוספת חיות בשליחותו 
היחידה "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שע"י מילוי שליחותו 
העיקרית, נזכה תיכף ומיד להתממשות הנבואה העיקרית "הנה זה משיח בא".

בציפי' ובביטחון גמור אשר תיכף ומי"ד ממ"ש נזכה לראות בהתגלות הוד 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "מלך ביופיו" לעיני כל חי, ונזכה לשמוע 
תורה חדשה מפיו, ויכירו וידעו כל יושבי תבל במלכותו, וישירו לפניו שיר 

חדש - "שיר המעלות":

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד 'חיילי בית דוד'  
770 בית משיח  

ימות המשיח, יום הבהיר י"א ניסן ה'תשפ"א
התחלת שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אד"ש מה"מ





ג"לש בןסינ  |  5

ניסן תשל"ג

"ומגו המרופט ןס הבמ"ם )פ'( עזרא ן"' מפעי מדוחן ג"לש 
בןסינ תח' אמוב ןס כיק אחמויפ מסך המן"ד ןס"טיא. 

מתפרסם כאן לראשונה.

ליל חמישי י"א ניסן

אחרי ארוחת ערב הודיעו לי שהתפילה עם הרבי שליט"א תהיה בשעה 9:10 
ובינתיים חיכיתי בזאל הגדול להתוועדות. בשעה 9 לערך עליתי למעלה להתפלל 

ובאתי וכבר מתפללים עם הרבי שליט"א והתפללתי במהירות.

הרבי נכנס להתוועד בשעה 9:30 וההתוועדות נסתיימה בשעה חמישה 
לשתיים. בסוף ההתוועדות הרבי שר את השיר "ופרצת" וגם עשה תנועה 
בידו הקדושה. המאמר שהרבי אמר היה "כי ישאלך בנך" והרבי אמר את 
המאמר בפתע, בלי ניגון בהתחלה. אחד מהאורחים בדיוק לפני המאמר דיבר 

עם הרבי שליט"א.

כרבע שעה אחרי ההתוועדות הרבי הלך לחדרו ושהה בו כעשר דקות ויצא 
ושרנו את השיר "ופרצת" והרבי עשה תנועה ביד לסיוע בשיר. אחרי שהרב יצא 
ונכנס למכונית והיינו שרים והרקידו )?( את מכוניתו של הרבי שליט"א והרבי 
עשה תנועה לסיוע בשיר לאחרי זה הלך לביתו במכונית, ומכונית משטרה 

הלכה לפני מכוניתו של הרבי.

יום שישי י"א בניסן

אחר הצהריים הלכתי ל770 להתפלל מנחה עם הרבי ולבסוף הודיעו לי 
שהרבי כבר חזר מהאוהל והתפלל מנחה, אבל עוד הספקתי ]להיות כ[שהרבי 
קרא לשלוחים מלוס אנג'לס ונתן להם הרבי שליט"א מצות. אחרי שיצאו 
השלוחים היה מאוד שמח ושרנו מול גן עדן התחתון עם השלוחים ולשלוחים 
הייתה שמחה מאוד גדולה. אחר כך הרבי שליט"א יצא מחדרו עם חבילה 
]של[ ספרים שהחזיק בידו הקדושה ושרנו והרבי לא עשה שום תנועה בידו 
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הקדושה ונסע לביתו.

יום שבת פרשת מצורע י"ב ניסן

התפילה עם הרבי שליט"א התחילה בשעה 10 בבוקר. לפני קריאת ספר תורה 
נמצאים כבר לפני התיבה מלא בחורים שתופסים מקומות היות שהרבי עולה 
למפטיר ואני עמדתי לא רחוק מהארון קודש ובמשך הקריאה עיין איתי בחור 

יצחק אופן אבל מרוב  ויוסף  אחד 
הדחיפות בהמשך הוא כבר לא עמד 
איתנו ונשארתי עם יוסף יצחק אופן 
לבד. בסוף הקריאה פילסו הבחורים 
דרך לרבי שייגש למפטיר והרבי עלה 
למפטיר ושמעתי מילה במילה את כל 

ההפטרה מהרבי שליט"א.

אחרי התפילה הכריז הגבאי על 
מלכה  המלווה  וכל  תפילין  מבצע 

ועוד. יש סימן האם יש התוועדות – אם הרבי הולך באמצע ההכרזה לפני 
שהגבאי יכריז על תפילת מנחה סימן שיש התוועדות השבת ואם נשאר במקומו 
והגבאי מכריז שתפילת מנחה תהיה בשעה 5:45 סימן שאין התוועדות, והשבת 

יש התוועדות.

בהתוועדות עמדתי במקום רחוק, קרוב לאיפה שהרבי שליט"א נכנס )משא"כ 
בי"א ניסן שעמדתי במקום קרוב(. ההתוועדות התחילה בשעה 1:30 והסתיימה 
בשעה 5:05. הרבי המשיך בשיחה את הפלפול מי"א ניסן בנוגע לסיום מסכת 
כתובות, והרבי דיבר גם על מיהו יהודי, על המפד"ל ונישואי תערובת ועל 
גיוס בחורי ישיבה – הרבי דיבר על זה הרבה זמן והשיחה הזאת נמשכה כשעה 

אחת. הרבי דיבר בקול גדול.

בסוף ההתוועדות הרבי שר את השיר "והיא שעמדה" והרבי היכה בידו 
הקדושה השולחן כסימן שכולם ישירו ביחד. בסוף ההתוועדות טיפסתי על 
השולחן שעמדתי מולו וראיתי את הרבי שליט"א מוחא כפיים )בעלייתי על 
השלחן צעקו עליי הבחורים לרדת ורציתי לרדת ולא יכלתי ומשכו אותי וכו'(, 
ואחרי זה נסתיימה ההתוועדות ופילסו דרך לרבי שליט"א מהצד השני וניגש 

למקום איפה שמתפלל.

התפללתי על השלחן וראיתי ברור את הרבי איך שעולה לשלישי בקריאת 
ספר תורה. אחרי תפילת מנחה אמרו כולם את ההגדה של פסח. לאחמ"כ 
הרבי הלך לחדרו ומיד יצא ושרנו את השיר "על אחת כמה וכמה" והרבי עשה 

בסוף ההתוועדות 
הרבי שר את השיר 

"והיא שעמדה" והרבי 
היכה בידו הקדושה 

השולחן כסימן שכולם 
ישירו ביחד
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תנועה עם היד וממש נהניתי. הפסקתי את ההגדה באמצע והלכתי וליוויתי 
את הרבי שליט"א עד ביתו.

תפילת ערבית התפללנו עם הרבי שליט"א בשעה 7:30 ואחרי התפילה 
יצאנו כולנו עם הרבי שליט"א וקידשנו את הלבנה ואחרי קידוש לבנה הרבי 
אמר: שבוע טוב. במוצאי שבת קודש היה חזרה על השיחות של הרבי שליט"א 

ובאמצע החזרה הרבי הלך לביתו. אני נשארתי בחזרה עד 10:15.

בלילה הייתה התוועדות עם רסקין )אך הרבה נעדרו ממנה( וגם חילקו 
משקה מהרבי שליט"א.

יום ראשון י"ג ניסן 

היום אחר הצהריים חובבי תורה היה נעול וה. אמר לנו שאין ב770 חופש 
ותמיד לומדים ותלמדו בחדר. לי.א. לא הגיעו המצות מהארץ אז הוא עשה 
מגבית מצות אצל הבחורים שכל אחד יתן לו מצה. בהמשך הלכתי לחובבי תורה 
ופגשתי שם את שבתי ויוסי מנדלזון חוזרים את השיחה של הרבי והצטרפתי 
אליהם ושבתי סיפר לי שמחר הרבי שליט"א יחלק מצות וצריך לבקש למשפחה 
מי שרוצה, וגם אמר לי שבשביעי של פסח הרבי יחלק משקה וכמו כן מי 
שרוצה למשפחתו יביא כוסות כמניין משפחתו והרבי ימזוג לו בידו הקדושה.

אחרי ארוחת ערב הבחורים מזגו מים שלנו ב770 ובשעה 7:20 הרבי שליט"א 
בא מהאוהל, ולפני שנכנס להתפלל אמר לחסיד אחד מבעלז: א בעלז מנחה, 
והרבי נכנס בפנים שמחות. אחרי התפילה חיכינו לתפילת ערבית שהתקיימה 

בשעה 8:20

כיח במוז בןסיו
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יום שני י"ד ניסן

בשעה 10:05 הרבי שליט"א ירד במעלית למטה ועלה כעבור 4 דקות ולאחר 
מכן שמעתי עם הרבי שליט"א קריאת התורה. המקווה נפתח רק בשעה 1 
וטבלתי ואח"כ חיכיתי בתור כשעתיים ומחצה ולאחר מכן קיבלתי את המצה 
מיד קודשו של הרבי שליט"א וביקשתי מהרבי שליט"א מצה למשפחה ונתן לי 
4 מצות למשפחה ושתיים לי. אחר שיצאתי מגן עדן התחתון ממש רעדתי בלי 
גוזמא, ממש היה קשה לי לקפל את המצות בנייר. ושלחנו המצות במכתבים 

לארץ בדואר אקספרס וכו'.

ליל א' דחג הפסח

תפילת ערבית של ליל א' של החג התפללנו עם הרבי שליט"א. לאחר התפילה 
הלכנו לעשות אל ליל הסדר בפארבנד )-אולם( וישבתי בקצה השלחן איפה 
שהרבי שליט"א יעבור לראות את ליל הסדר של התמימים. הנחתי לידי כמה 
ספרי הגדה חדשים בקצה השולחן כדי שהרבי שליט"א יסתכל עליהם, ולבסוף 
הרבי שליט"א נכנס והסתכל על הספרים )זה היה ממש לידי(, והרבי נכנס יותר 
פנימה ובירך את התמימים בברכת חג כשר ושמח ויהי רצון שיקויים הייעוד 

וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן לשנה הבאה בירושלים.

לאחר מכן הרבי שליט"א יצא והמשכנו את ליל הסדר והקבוצה שרו וניגנו 
וכו' והסדר הסתיים בשעה 12 בלילה.

ליל ב' דחג הפסח

הלילה השני של הסדר עבר כרגיל -  הרבי שליט"א כבר לא בא בלילה השני 
לאולם איפה שעושים את ליל הסדר. לי הסדר הסתיים בערך בשעה 12 בלילה.

יום שישי, חוה"מ פסח

נודע שהרבי שליט"א יתפלל תפילת מנחה בשעה 6 לפנות ערב והתפללתי 
תפילת מנחה עם הרבי שליט"א.

יום ראשון, ערב שביעי של פסח

קניתי אני וסעדיה יין בשביל ההתוועדות שתהיה ביום אחש"פ שצריך לשתות 
ד' כוסות בסעודת משיח וגם קניתי בקבוק בשביל היין שאקבל מהרבי שליט"א 

בשביל המשפחה והתפללנו מנחה עם הרבי שליט"א.
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יום שני, שביעי של פסח 

אחר הצהריים הלכנו בתהלוכה לויליאמסבורג בפקודת הרבי שליט"א. 
התהלוכה נערכה בשעה 5:10 והיציאה ממול 770 בשורה ענקית של כחמש 
מאות בחורים ומאנ"ש וילדים שהשתתפו בתהלוכה. לפני היציאה היו 3 ניידות 
של משטרה עומדות ליד 770. איך שחצינו את הצומת מול 770 ןאנחנו הולכים 
כבר בשדירה התחיל גשם שוטף. כ10 דקות היה הגשם, לאחר מכן גשם בינוני 
ובמשך כל הדרך התמלאו הנעליים שלי מים... בדרך היינו שרים והכושים 
מכל עבר צופים עלינו והניידות של המשטרה חוסמות את הכבישים ואנו 
עוברים בין ברמזור אדום ובין ברמזור 
ירוק. הדרך נמשכה כשעה אחת ומרחק 
הדרך כ-5 קילומטר והיה ממש חוויה 

בפרט עם הגשם.

איך שהתהלוכה הגיעה לוילאמסבורג, 
וסאטמר,  גור  חסידי  נמצאים  ששם 
רקדנו באמצע הכביש והיה ממש שמח 
והמשטרה חסמה את הדרך והריקוד 
נמשך כ15 דקות. לאחר מכן התפצלה 
התהלוכה לבתי כנסיות לדרוש. לאחרי 
נכנסו לבית כנסת חלק  שכולם כבר 
ורקדנו  בחוץ  נשארו  מהקבוצה שלי 
סאטמר  ישיבת  מול  מניין(  )בערך 
בשירה של חב"ד וכולם הסתכלו עלינו. לבסוף נכנסתי לבית כנסת אחד וא' 

מאנ"ש היה דורש שם באנגלית ונכנסתי וישבתי שם.

לאחמ"כ רקדו שוב איפה שרקדנו בהתחלה והגשם עוד ממשיך, ובאמצע 
הריקוד נכנסתי לבית כנסת של בעלז וקידשתי על הגפן. הריקודים בכביש 
הסתיימו בקריאת מכתב של אדמו"ר שליט"א מי"א ניסן ע"י אחד מאנ"ש 
ולאחר מכן הגשם הפסיק והתהלוכה זזה בשעה 9:30 כמובן עם ליווי ניידות 

משטרה שמעכבים את התנועה.

באמצע הדרך הכושים זרקו שלוש בקבוקים מבנין גבוה ולא פגע באף אחד 
ומיד השוטרים האירו בפנס על הבנין לזהות את הזורק ואנחנו המשכנו בדרכנו 
והכושים היו אומרים לנו "ג'ואיש" וכו' והגענו ל770 בערך ב10:20 בלילה 

והלכנו לאכול והייתי רטוב ממש לגמרי.

הרבי נכנס יותר 
פנימה ובירך את 
התמימים בברכת 
חג כשר ושמח 
ויהי רצון שיקויים 
הייעוד וימלא 
כבודו את כל הארץ 
אמן ואמן לשנה 
הבאה בירושלים
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יום שלישי, אחרון של פסח

הרבי שליט"א יצא להתפלל מנחה בשעה 5:30 בדיוק. תפסתי לי מקום 
להתוועדות מול הרבי שליט"א והיו הרבה דחיפות אבל ראיתי הרבה. ההתוועדות 

התחילה בשעה 6:30 ונסתיימה בשעה 6:20.

 פעמים במהלך ההתוועדות הרבי התנועע. באמצע ההתוועדות הרבי סימן 
בידו הקדושה לאחד מהשוטרים שנכנס להתוועדות שישתה לחיים ולבסוף 
השוטר, שכנראה היה יהודי, שתה לחיים ואמר לרבי לחיים והרבי ענה לו לחיים. 
השמחה בהתוועדות הייתה רבתית, והרבי אמר את המאמר "כימי צאתך מארץ 

מצרים אראנו נפלאות", והרבי דיבר על מיהו יהודי.

בהתוועדות הרבי בירך ברכת המזון בקול עם כוס של ברכה. באמצע 
ההתוועדות הרבי נתן לר' לויטין כוס של ברכה ולאחר מכן, לאחר ההתוועדות, 
הרבי חילק כוס של ברכה וקיבלתי כוס של ברכה בשבילי ובשביל המשפחה. 
את הכוס שלי שתיתי לפני הרבי שליט"א ואמרתי "לחיים" והרבי שליט"א 
אמר לי: "לחיים ולברכה", ואת הכוס השני של המשפחה הכנסתי בתוך בקבוק 
קטן. במשך כל הזמן שהרבי חילק כוס של ברכה היינו שרים והרבי מסייע 

בידו הקדושה.

מהשירים שהרבי עזר בשירה: "כי אלוקים יושיע ציון", "אבוא בגבורות", "על 
אחת", "אדון הסליחות", "אתם שלום וביתכם שלום", "עזרני א-ל חי", "האפ 
קאזאק",  "עך טי זימעליאק" והיה ממש שמח. לאחר שהרבי שליט"א חילק 

דוהמיר בןסית
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כוס של ברכה הרבי הלך לחדרו ובידו כוס של ברכה עם קצת יין שהרבי שם 
על הכוס נייר ועל הנייר הפך צלחת והידק את הנייר וכך הלך לחדרו,  ואיך 
שהרבי יורד מהמדריגות ]של בימת ההתוועדות[ ואנחנו שרים הרבי הסתכל 

על ילד אחד ועשה תנועה ביד לסיוע בשיר.

הלכתי אחרי הרבי וכשהרבי הגיע לחדר שלפני גן עדן התחתון כבר היו 
עומדים שם בחורים וילדים ושרים והרבי עשה תנועה ביד לסיוע בשיר ולאחר 
מכן נכנס לחדרו. זה היה בערך בשעה 3:30 בלילה ולאחר כעשר דקות הרבי 
שליט"א יצא מחדרו ואנחנו שרים "כי בשמחה תצאו" והרבי שליט"א וחודקוב 

נכנסו למכונית וחודקוב ישב ליד הרבי והרבי נסע לביתו.

יום רביעי, כ"ג ניסן

בשעה 1:10 הרבי שליט"א בא מביתו ונכנס לחדרו. מנחה עם הרבי שליט"א 
בשעה 3:15 ולאחר התפילה היה הכינוס תורה של אנ"ש ובכינוס תורה השתתף 
עלבערג עורך הפרד"ס והכינוס תורה נמשך עד לשעה 10 בלילה ובלילה היה 

יחידות. במהלך הלילה קיבלתי מצה מר' מענטליק ואכלתי אותה.

יום חמישי, כ"ד ניסן

בשעה 3:15 התפללנו מנחה עם הרבי שליט"א. בשעה 9:20 הלכנו ל770 
להתפלל ערבית עם הרבי שליט"א והתפילה התחילה בשעה רבע ל10. במהלך 

הלילה דיברנו על מעלתו של הרבי שליט"א.

יום שישי, כ"ה ניסן

היום הרתחנו את היין שקיבלנו מהרבי שליט"א בכוס של ברכה. בשעה רבע 
ל6 הלכתי ל770 להתפלל.

ש"פ אחרי מות מבה"ח אייר, כ"ו ניסן

בשעה 1:30 התחילה ההתוועדות והרבי בהתוועדות עזר בשירים בגופו הק' 
ב4 שירים, ובאמצע ההתוועדות הרבי נתן ל4 מאנ"ש משקה עם בקבוק )כל 
אחד בקבוק(. ההתוועדות נסתיימה בשעה 10 ל5 אחר הצהריים והתפללנו 
מנחה ולאחר מנחה ליוויתי את הרבי שליט"א עד לביתו, ובלילה במוצ"ש 
הייתה חזרה למטה בזאל על השיחות ועל המאמר "כי ישאלך בנך" )הרבי 

אמר מאמר בלי ניגון של מאמר(.



12  |  מתקן סר" כידש

יום ראשון, כ"ז ניסן

תפילת מנחה לא התפללנו עם הרבי היות שהרבי לא יצא מחדרו אך ערבית 
עם הרבי התפללנו. בלילה הייתה התוועדות עם 6 מהתמימים השלוחים של 
הרבי לאוסטרליה ודוד רסקין דיבר ור' מענטליק וחדקוב מזכירו של הרבי 
שליט"א, ואותו לילה צילמו במצלמות שני בחורים. לאחרי ההתוועדות, כמעט 

בסוף, שרנו את השיר של מארש נפוליון חזק והרבה זמן, ולבסוף רקדנו.

יום שני, כ"ח ניסן

הרבי יצא בתפילת שחרית לקראת ספר תורה והגיע לי מכתב מהבית. לאחר 
תפילת מנחה עם הרבי שליט"א הלכתי לחובבי תורה ואחרי חצי שעה בא 
סעדיה וסיפר לי שכל השלוחים באוסטרליה הרבי קרא להם ליחידות ונתן לכל 
אחד 10 דולר ולכל אחד תניא ונתן לשלוחים של השנה כסף בשביל המוסדות 
בארץ ישראל, והרבי דיבר בחדר בפנים ואמר להם מאמר ובירך אותם, ועוד 

באותו יום כבר הוציאו לאור את ברכתו של הרבי שליט"א לשלוחים.

בשעה 5:50 אחרי הצהריים הלכנו ל770 ללוות את השלוחים לפני שיסעו 
במעמד של הרבי שליט"א, והרבי יצא מחדרו בשעה 6:10 בערך והאוטובוס 
כבר היה מלא מהתלמידים והיו שרים "כי בשמחה תצאו", והרבי עמד על 
המדריגות למעלה ליד הדלת והסתכל איך שהאוטובוס נוסע עד שנעלם. אני 
עמדתי באותו זמן ממש ליד הרבי בצד ולפני שהרבי יצא בשעה שהיה על 

הפתח דיבר עם חודקוב כמה מילים, ולבסוף הרבי נסע לביתו.

בצהריים ראיתי כתבה נגד הרבי )מסתמא סאטמר עשו את זה(. בערב 
כשחזרנו מלאכול דיברנו על מעלתו של הרבי שליט"א וכו'. בלילה ערבית 

עם הרבי שליט"א.

יום שלישי, כ"ט ניסן

תפילת מנחה בשעה 8:20 היות שהרבי שליט"א הולך כל ר"ח לאוהל. אחרי 
תפילת מנחה ביקשתי מהת' א. את המאמר "כל ישראל יש להם חלק וכו'" 
משבת מברכים אייר - שבת אחרי מות, ולמדתי אותו. תפילת ערבית עם הרבי 

שליט"א בשעה 9:20.
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שיחה שמעולם לא 
זכורה כדוגמתה

סרג"גו "ומש מ"ודח ומרופט מא"פו " כיד ג"לש ה'בגןיא. 
תל"לו ןס ה"ומש ןסרג"גו הוא הגחרל תחתפ" מן"ד ה'בגןיא 
דינ )מסוקט מ"ומג": ןתו וש ת"ב ד""גו, ראקל א ן"דה, הב' 
מפחכ" "הון  " קותות"ץ, ו וח( - תאח"תוב יהמכוש סהרצב 
בופבו ןס מן"די, ותן"סות כויכ רפט"ם מ"ומג" הבמ"מ"ם: 
אתפהם ןמואס מאש, "צדק " קת רלד ס וו גטאס, ו וח.

יום חמישי, כ"ז ניסן 

אחרי תפילת שחרית, טרם צאתו מביהכ״נ, בירך כ״ק אדמו״ר שליט״א 
נוסעים: ״פָארט געזונטערהייט, ַא פריילעכען זומער, ַא געזונטן זומער״ ]=סעו 
לבריאות, קיץ שמח, קיץ מוצלח[. בצאתו מהמעלית למעלה בירך נוסעים: 
״פָארט געזונטערהייט, ַא פריילעכען זומער ]=סעו לבריאות, קיץ שמח[״, ולא׳ 

שעמד שם אמר: ״הצלחה רבה״. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א נסע למקוה בשעה 1:05 לערך, ולפני שנכנס למכונית 
חילק מטבעות לצדקה, וכן הביט על עבודות הבני׳. מהמקוה חזר בשעה 1:45 

לערך. 

לאוהל נסע בשעה 2:00 לערך, ולפני שנכנס למכונית בירך נוסע כרגיל ונתן 
לו מטבעות לצדקה. כמו״כ נתן מטבעות לצדקה לכל הילדים שעמדו שם. 

במשך היום חפרו בפינת קינגסטון ואיסטערן פארקוויי )כשבין היתר הרסו את 
הגדר שבפינת רחובות אלו(, כך שהמעבר לעזרת נשים נחסם. כדי לאפשר את 
הכניסה, בנו כבש עץ ופרצו פרץ רחב בכותל )על רחוב קינגסטון( בו הותקנו 
דלתות חדשות; פתח זה משמש כעת לכניסה גם לכל חדרי בנין 784-788, 
וגם הכניסה לביהכ״נ היא דרך פתח זה )זאת מלבד פתח באמצע כדי מעבר 

המכונית בה נוסע כ״ק אדמו״ר שליט״א למקוה ולאוהל(. 

כל השטח שבין חדר כ״ק אדמו״ר שליט״א עד לפתח האחרון של העזרת 
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נשים – הוקף במחיצות גבוהות )לוחות עץ גדולים וגדרים של ברזל( המוצבות 
על המדרכה, כדי לאפשר את המשך החפירות ללא הפרעה. 

א׳ התמימים )מהבחורים ששהו בסמיכות לאוהל בשעה שכ״ק אדמו״ר 
שליט״א הי׳ שם כדי להפעיל את החימום וכיו״ב( סיפר, שכאשר יצא כ״ק 
אדמו״ר שליט״א מהאוהל היום, האירו פניו הק׳ באופן נפלא כשלהבת אש, 
עד שאף אחד לא הי׳ יכול לגשת אליו... מהאוהל חזר כ״ק אדמו״ר שליט״א 
בשעה 7:55 לערך, וכעבור 10 דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב כשמעודד 

את שירת ״שובה ה׳״. 

אחרי ספירת העומר, בעת אמירת ״עלינו״, הסתובב כ״ק אדמו״ר שליט״א 
לימינו והריל״ג ניגש וכ״ק אדמו״ר שליט״א אמר לו שיאמר שיחה! )פעם 
האחרונה שזכינו לשיחה אחרי התפילה בלי ידיעה מוקדמת, הי׳ אור לכ״ו 
תמוז תש״נ!( מיד העמידו את הסטנדר השני; הרמקול הרגיל לא הי׳, אולם 
הביאו את הרמקול השני שעומד תמיד ליד עמוד הש״ץ והניחוהו על הסטנדר 

)ללא מעמיד(. 

מיד אחרי הכרזת הגבאי, פתח כ״ק אדמו״ר שליט״א בשיחה – המרטיטה 
והמסעירה – שארכה כ-11 דקות. בעת דברו את השיחה היו עיניו הק׳ פתוחות, 

אולם הסתכל על הסטנדר. 

השיחה כללה )בפרט לקראת סופה( התבטאויות מיוחדות ביותר, וכמעט 
ניתן הי׳ למשש את המתח שהקהל הי׳ שרוי בו בשעת אמירת השיחה שמעולם 

לא זכורה כדוגמתה. 

בתחילת השיחה ביאר את מעלת היום שהוא יום הקשור לגאולה האמיתית 
והשלימה, מבחינת השנה, החודש, פרשת השבוע, מספר הימים בספירת העומר 
וכו׳. כמה פעמים כשהזכיר את התאריכים של ימי החודש, אמר )במקום ״כ״ז 

ניסן״, ״כ״ח ניסן״ וכיו״ב(: ״כ״ז לעומר״, ״כ״ח לעומר״ וכיו״ב.

אחרי כל זה אמר כ״ק אדמו״ר שליט״א שע״פ כל האמור לעיל מתעוררת 
תמיהה הכי גדולה – עדיין לא הביאו את משיח, וזהו ״דבר הכי אינו מובן כלל 

וכלל״. 

כאן העיר כ״ק אדמו״ר שליט״א שבודאי רושמים את הדברים הנאמרים 
בהתוועדויות, וישנם ״מתמידים״ שילמדו ויזכרו את כל מה שנרשם, אבל בפועל 
לא מופרך אצלם שמשיח לא יבוא תומ״י רחמנא ליצלן, וגם לא מחר ומחרתיים! 

מכאן החל לדבר בקול גדול וחזק, והמחזה הי׳ מאויים, מבהיל ומרטיט, 
ובפרט בעת שאמר את המילים שהוא – כ״ק אדמו״ר שליט״א – כבר עשה 
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הכל, ונותן זאת לנמצאים פה. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א המשיך לומר שצועקים ״עד מתי״ וכו׳, אבל אם היו 
צועקים ומתכוונים באמת, בודאי שמשיח כבר הי׳ בא, ואינו יודע מה עוד יכול 
לעשות כי כל מה שעשה עד עתה הי׳ להבל ולריק, שהרי נשארנו בגלות, וגם 

בגלות פנימית בנוגע לעבודת ה׳. 

והמשיך: ״במילא די איינציקע זַאך ווָאס איך קָאן נָאך טָאן: איך גיב דָאס איבער 
יעדערען פון ַאייך, און טוט ַאלץ ווָאס איר קענט און זעט ַארָאּפברענגען משיח׳ן 
תיכף ומיד ממש, אין ַאן אופן – די ענינים טַאקע פון אורות דתהו, ָאבער אין כלים 
דתיקון ]=במילא הדבר היחיד שיכולני עוד לעשות: אני מוסר זאת לכל אחד 
מכם, ועשו כל אשר ביכולתכם ותדאגו להביא את המשיח תומ״י ממש, באופן 

דענינים אכן ד׳אורות דתהו׳, אבל ב׳כלים דתיקון׳[״. 

אח״כ המשיך ודרש שימצאו מביניהם עשרה יהודים שיתעקשו לפעול את 
ביאת משיח צדקנו עכשיו, ובודאי שעי״ז יביא הקב״ה את הגאולה האמיתית 
והשלימה, ואמר שבתור השתתפות שלו יתן לכאו״א שליחות מצוה לצדקה. 

את השיחה סיים במילים: ״און ויהי רצון, ַאז – איך הָאב ָאּפגעטָאן ַאלץ ווָאס 
איך קען, ומכאן ולהבא טוט ַאלץ ווָאס איר קענט. און ויהי רצון, ַאז ס׳זָאלן זיך 
געפינען צווישן ַאייך על כל פנים איינער, צוויי, דריי, ווָאס זָאלן ַאן עצה געבן ווָאס 
מ׳זָאל טָאן און ווי ַאזוי מ׳זָאל טָאן, ועוד והוא העיקר – ַאז מ׳זָאל אויספירן, און 
ס׳זָאל זיין תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב ]=ויה״ר, אשר – אני עשיתי 

כיד ג"לש בגןיא
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כל מה שביכולתי, ומכאן ולהבא עשו אתם כל מה שביכולתכם. ויה״ר שיימצאו 
מתוככם עכ״פ אחד, שנים, שלושה, שיתנו עצה מה לעשות וכיצד לעשות, ועוד 

והוא העיקר – שיפעלו, ויהי׳ תומ״י ממש ומתוך שמחה וטוב לבב[״. 

לאחרי שכ״ק אדמו״ר שליט״א סיים לומר את השיחה, נשאר הקהל לעמוד 
בבהלה על רגליו ושאגו ״אמן״ בכל כחם, ואח״כ התחילו לשאוג ״עד מתי״, 
ובחוזק יותר ויותר, וכעבור רגעים אחדים – החלו לנגן את הניגון שעל מילים 
אלו )באנגלית: ״עד מתי אנו צריכים לחכות, אנו רוצים משיח עכשיו, אנו לא 
רוצים לחכות״( ]א׳ התמימים כתב ביומנו: גם אני ניסיתי לצעוק ״עד מתי״ 
אך לא הלך; לשוני נדבק לחכי ולא יכולתי להוציא הגה מפי, ובכלל נשארתי 

תהו׳דיק במשך חצי שעה[. 

כ״ק אדמו״ר שליט״א ירד מהבימה וחילק לכאו״א ב׳ שטרות של דולר לצדקה, 
כשפניו הק׳ חיוורות ורציניות מאוד. 

בתחילת החלוקה, כשעבר הרב שניאור 
זלמן שי׳ גורארי׳, כשנתן לו את הדולרים 
אמר לו כ״ק אדמו״ר שליט״א: ״לא נגע 

ולא פגע״. 

ועברו  שעה,  כרבע  ארכה  החלוקה 
הרבה אנשים, נשים וטף שיחיו. 

בסיום החלוקה הכניס כ״ק אדמו״ר 
ואח״כ  שליט״א שני שטרות לסידורו, 
ולמזכירים.  שהגיעו  כמה  לעוד  חילק 
אח״כ הכריז הגבאי ר׳ יהושע שי׳ פינסון 
על התוועדות חסידים בשעה 10:00 ואיש בל ייעדר, ובזמן זה החזיק כ״ק 
אדמו״ר שליט״א שני שטרות מושטות בידו הק׳, וכשסיים הלה להכריז – הכניסם 
כ״ק אדמו״ר שליט״א לסידורו ויצא מביהכ״נ בשעה 8:56 כשמעודד בידו הק׳ 
את שירת ״עד מתי״ )בתחילה השתיקו כי חשבו שאולי רוצה לומר עוד משהו, 

אך כשפנה לארון הקודש – המשיכו לשיר(. 

אין לתאר ואין לשער איך הי׳ נראה הקהל במשך השיחה ולאחרי׳, אך 
לאט לאט חזרו לעצמם )״איז מען צוריק געקומען צו זיך״(. בהתחלה הייתה 
שמועה שלא יתנו להוציא את ההקלטה מהשיחה, דבר שהכניס ללחץ והגביר 
עוד יותר את המתח וחשבו שזה 'מלמעלה' אך בהמשך התברר שזו טעות 
ומיד אחרי החלוקה נשאר רוב הקהל ב-770 לשמוע את ההקלטה – ״חזרה״ 
מהשיחה שהושמעה בכל ביהכ״נ – הן למעלה והן למטה כמה פעמים, וכולם 

גם אני ניסיתי 
לצעוק ״עד מתי״ 
אך לא הלך; לשוני 
נדבק לחכי ולא 
יכולתי להוציא 
הגה מפי, ובכלל 
נשארתי תהו׳דיק 
במשך חצי שעה
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השתדלו לעכל את הנאמר בשיחה, כשקבוצות-קבוצות עומדים ומשוחחים 
ביניהם אודות השיחה.  בהקלטה הורידו את תיבת )כ"ז( "לעומר" וכיו"ב )כי 
הוא כ"ז ניסן( - אומרים שזה מאדמו"ר שליט"א או מלייבל. כמה מהתמימים 
רצו להתחיל שיעור ללמוד כל הזמן רמב"ם על משיח, ישבו למעלה לערך חצי 

שעה ולמדו אבל לאחמ"כ נתבטל.

בשעה 10:00 החל קהל רב לזרום ל-770 להתוועדות חסידים. באמצע 
ביהכ״נ ישבו מזקני החסידים והמשפיעים שיחיו, ומסביבם כל הקהל, לשמוע 

מה בפיהם ומה לעשות. 

ההתוועדות, שנוהלה ע״י הגבאי ר׳ יהושע פינסון, נפתחה באמירת מזמור 
צדי״ק בציבור ונתינת צדקה. 

כל הקהל ישבו והמתינו לשמוע מהרה"ת ר' זלמן גורארי', )כי כשהוא עבר 
לקבל דולר אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א "לא נגע ולא פגע", כנ"ל(. הרב 
שניאור זלמן שי׳ גורארי׳ דיבר אודות כך שצריכים ללכת ולדבר עם כאו״א 
ברחובות על זה שצריכים לתבוע את ביאת המשיח נַאו, וכן שצריכים לתת 
לכולם לדעת אודות הניסים בקשר לַמה שדיבר אדמו"ר שליט"א בהיחידות 

כללית )בכ"ו ניסן(, והוא הכנה לביאת משיח.

כמו״כ העלו כו״כ הצעות והחלטות, וכן נשמע בשידור חי ממוריסטאון ר׳ 
אברהם שי׳ ליפסקר שאמר שבשיחת ש"פ משפטים כתוב שמשיח כבר פה ורק 
חסר ההכתרה, והציע הצעה ממשית בנידון זה ותוכנו: שכפי המובן מהשיחה 
שמשיח נמצא כבר בתוכנו ולכן צריכים לילך עשרה עסקנים ולעמוד בגן עדן 
התחתון ולא לזוז עד שהרבי יתגלה, וצריכים ללכת ולהרעיש ברחובות שמשיח 
נמצא, ורוצים אותו בגלוי. כמו"כ דיברו ר׳ שלמה מאייסקי ור' לייבל אלטיין 
על הענין דהכתרה וקראו ה"צעטעל" של ר' אברהם פריז – בנוגע למשיח וכו'.

כמו״כ נשאו דברים: הרב יהודה קלמן מארלאוו שליט״א, ר׳ שמואל מ.מ. שי׳ 
בוטמן, ר׳ חיים שי׳ סריברנסקי, ר׳ יצחק שי׳ שפרינגר, ר׳ משה שי׳ סלונים,  ועוד. 

בד בבד התקיים מעין ״כינוס חירום״ של תלמידי התמימים בראשות המנהל-
רוחני של הישיבה ר׳ דוד שי׳ רסקין, בו השתתף ונשא דברים נלהבים ר׳ א.י. 

ש״ט. 

כמו״כ התקיימו התוועדויות חסידים, ובין המתוועדים היו ר׳ יעקב לייב שי׳ 
אלטיין ור׳ נחמן שי׳ שפירא. כן התקיימו התוועדויות בעוד מקומות בשכונה, 

וכן בישיבת ״אהלי תורה״. 

ואין ספק שכאשר המוני  ההתוועדויות נמשכו כמעט עד אור הבוקר, 
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המשתתפים בהן פנו בסוף הלילה לתנומה קצרה, הי׳ זה מתוך החלטות 
טובות שהתקבלו בתקיפות איתנה. 

התעוררות גדולה גרמה השיחה בקרב כל אנ״ש והתמימים שיחיו בכל קצוי 
תבל, וכפי הידיעה – בכל ריכוזי חב״ד בעולם ישבו והתוועדו קבוצות-קבוצות 
מאנ״ש והתמימים שיחיו אודות מה לעשות בהמשך לשיחה, ואיך להתחזק 

בהתקשרות לכ״ק אדמו״ר שליט״א – לתקן את העבר ולעשות בהווה. 

ויהי רצון שההתעוררות האוחזת עתה ממש בקרב כל אנ״ש והתמימים שיחיו 
שבכל העולם כולו תביא לידי פעולות ממשיות, ויתגלה לפנינו מלכנו משיחנו 

נַאו ממש בלי שום פשט׳לַאך! 

יום שישי, כ"ז ניסן 

בתפילת שחרית נכח קהל גדול מאנ״ש והתמימים שיחיו. כשעלה הסתובב 
הרבי לקהל ועשה בידו הק' )כרגיל(. לאחר שחרית הכריזו ע"ד הטנקים שיסעו 

וכן הכריזו על סדר המבצעים ג"כ.

על הקירות תלו כמה מודעות, ובהן החלטות ממשיות להוסיף בפועל ממש 
בפעולות טובות ע״מ לקרב את ביאת המשיח נַאו ממש. 

סימנים ראשונים להתלהבות שאפפה את כולם היו היום, כאשר מלבד 
היציאה ל״מבצעים״ במסגרות הקבועות – נוספו עוד כמה )חמש( טנקי מצוות 
ועוד עשרות טנקיסטים שסבבו בעיר שעות ארוכות ו"הרעישו" וחזרו עם 
״שלל״ נכבד של מניחי תפילין וכדומה, וכן, ובמיוחד, דיברו עם מאות רבות 
של יהודים דברים יוצאים מן הלב על כך שהגאולה קרובה לבוא ועל כל אחד 
מאיתנו לצפות ולייחל לה בכל לבו. במבצעים אחד עלה על משהו באמצע 
הרחוב ואמר שצריכים לידע ע"ד הניסים וכו' והוא הכנה לביאת המשיח וכולם 
נעמדו לשמוע. לפני זמן הדלקת הנרות זכו המארגנים למענה מיוחד על כך 
מכ״ק אדמו״ר שליט״א: "נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ"ג והענין 

לאחר שיחת כ"ח ניסן תנש"א הכניס הרה"ח ר' יוסף וינברג פתק 
לרבי שאינו יכול לחזור )במסגרת הסיכום שהיה עושה על השיחות 
בחמש דקות האחרונות של השיעור הקבוע שלו ברדיו( על תוכן 
השיחה של "להבל ולריק", והרבי ענה: "על דרך תורה שאדם למד 

בעולם הזה הבל היא לפני תורתו של משיח" )מפי השמועה(.
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אזכיר עה"צ". 

כמו כן היה היום מענה להנהלת נשי ובנות חב"ד שערכו אסיפה מיוחדת 
בליל כ"ח ניסן בהמשך להשיחה שבלילה זו: "ותהא פעולה נמשכת ובהוספה 
והזמ"ג והענין", ולבית-רבקה בנוגע לההוספות שלהם הי' המענה: ״ת"ח ות"ח 

ובהוספה והזמ"ג אזכיר עה"צ״.

כ״ק אדמו״ר שליט״א לא נסע היום לאוהל, ותפילת מנחה התקיימה כרגיל 
בביהכ״נ הגדול. לתפילה נכנס בשעה 3:25, ובסיום התפילה הכריזו על זמן 

קבלת שבת לשעה 8:00. 

הניגון בזמן זה ששרים בכניסתו 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  של  וצאתו 
מביהכ״נ – הוא הניגון על המילים 

״עד מתי וכו׳״ )באנגלית(. 

כעבור שעה לאחרי תפילת מנחה, 
בדפוס  הק׳ מאמש  הופיעה שיחת 
אדמו״ר  כ״ק  ע״י  מוגהת  כשהיא 

שליט״א, ולקראת השבת היא הופצה ב-770 כך שהכל יכלו לחזור ולעיין 
בה. למרות שהדברים נאמרו רק אתמול וכולם זכרו אותם היטב, ניתן הי׳ 
לראות יחידים וקבוצות שחוזרים ומעיינים בכל מילה בשיחה ובכל פרט במראי 

המקומות וההערות, לתוספת דיוק ותוספת הבנה בשיחה המיוחדת במינה. 

השיחה המוגהת עובדה ונסדרה )באופן ד״אורות דתהו בכלים דתיקון״( ע״י 
״ועד הנחות בלה״ק״ טרם הגהתה. מהשינויים בשיחה המוגהת: בתאריכים 
מובא הסבר שכ״ז ניסן הוא י״ב בעומר שכנגד י״ב השבטים; כ״ח ניסן שהוא 
י״ג בעומר בגימטריא אח״ד; כ״ט ניסן שהוא י״ד לעומר שכנגד הג׳ י״דות – 
יד חזקה, יד רמה ויד הגדולה; ואח״כ ט״ו לעומר המרמז על ״קיימא סיהרא 
באשלמותא״, והקשר של כל זה לגאולה העתידה. כמו״כ במקום ״להבל ולריק״ 

נרשם ״לא הועיל״. 

ואם מונים את הפעולות שנעשו עוד קודם השבת, יש לציין לשבת את ר׳ 
יצחק שי׳ שפרינגר )שכזכור בתקופת המלחמה במפרץ קיבל הוראה מיוחדת 
מכ״ק אדמו״ר שליט״א להשתדל שיהודים יוסיפו בתומ״צ בפועל ואכן הפיץ 
המוני טפסים בנושא ופעל רבות(, שמיהר להכין טופס בכמה שפות בו נקראים 
המוני בית ישראל לקבל על עצמם תוספת מעשית בתומ״צ ולחתום עלי׳ בכתב 
ע״מ להעביר את שמם לכ״ק אדמו״ר שליט״א )שאגב, על הרשימות שהתקבלו 
בתקופת המלחמה הניסית ענה פעמים רבות תשובות של עידוד והביע את 

קורת רוחו מפעילות זו(.

ר׳ אברהם ליפסקר 
אמר שצריכים ללכת 

ולהרעיש ברחובות 
שמשיח נמצא, ורוצים 

אותו בגלוי
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למסור הענין אליכם

ןג" מ גוב קוחן תקןפ  ם חפ"ןב כיק אחמויפ מסך המן"ד 
ןס"טיא תן"דב כיד ג"לש בגןיא.

עיקר פעולות מטרה הנ"ל

מענה למר שמואלי שכתב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בג' אייר 
תנש"א:

"לכ' כ"ק אדמו"ר שליט"א

זה עתה קראתי את שיחת כ"ח ניסן התשנ"א. 

הדברים שנאמרו נגעו לליבי.

עלה בדעתי לפעול כדלקמן:

לשכנע עוד תשעה חסידים יר"ש )או שרוצים להיות כאלה...( לעזוב את 
כל עניני העוה"ז למשך תקופה, פרישות מנשותיהם, וכינוס העשרה מישראל 
לחבורה אחת בבנין אחד, בריבוי תעניות ככל האפשרי, ועכ"פ בצמצום הכי 

אפשרי של גשמיות.

החבורה הקדושה תעסוק אך ורק בענין לפעול אצל הקב"ה להבאה בפועל 
של הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

ימונה שמש שידאג לכל ההתחייבויות הגשמיות של העשרה מישראל כדי 
שיוכלו )בהסכמת נשותיהם( לפרוש לחלוטין למען משימה זו, ומבלי לעזוב 

את הבנין, לכל התקופה.

החבורה תעסוק בתפילות ותחנונים, לימוד עניני משיח, כולל השיחה מכ"ח 
ניסן וקבלת החלטות וטיכוסי עצות לשאר הציבור.

חברים  בדיבוק  החבורה  כל  של  אישית  להזדככות  נשאף  במקביל 
ובפארבריינגענים כמסורת חבורת ר"ש בן יוחאי, הבעש"ט וכו'.
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אם לא יימצא מקום מיידי ליד 
בן  ביתי  את  לתרום  אוכל   ,770
שלוש הקומות בפלטבוש לצורך 
הענין. )בני הגדולים לומדים כרגע 
בישראל – והקטנים עם רעייתי, 

תחיה, בלוס אנג'לס(.

ע"מ לזרז ולמהר אבקש לתת 
לחבורה שליחות מצוה לצדקה, 
גארטעל  כגון  קודש  כלי  וכן 
וכו', ע"מ להבטיח שכל הענינים 
שהם באופן אורות דתוהו ימשכו 
באמצעות כלים דתיקון, והממוצע 
דכלי קודש יפעל שכח החבורה 
יהווה המשך לכל אשר פעל ]כ"ק 
שליט"א.  המשיח  מלך  אדמו"ר 
המו"ל[ לגאולה אמיתית ושלימה 
בפועל ממש, תיכף ומיד ממש, 

ומתוך שמחה וטוב לבב.

שמואל בן חנה זעלטא

נ.ב. אי"ה, אשאר ב-770 עד אחרי תפילת מעריב ע"מ לקבל מענה".

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מד' אייר תנש"א )מהעתקת המזכיר 
הריל"ג(:

]1[ על מה שכתב: "וכינוס העשרה מישראל לחבורה אחת בבנין אחד, בריבוי 
תעניות ככל האפשרי, ועכ"פ בצמצום הכי אפשרי של גשמיות" – סימן בעיגול 

את התיבות "בריבוי תעניות", וכתב:

)1( ה"ז לא סדר פעולות חסידים

]2[ לצד בקשתו לקבל "כלי קודש כגון כגון גארטעל וכו'", כתב:

כוונתו רצוי' וכו'

אזכיר עה"צ

]3[ על כללות המכתב, כתב:

כמפורש בכ"מ ]בכמה מקומות[ – פעולות ע"ד ]על דבר[ הנ"ל עיקר פעולות 

מכבתו ןס מפ ןמואס"
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מטרה הנ"ל – צ"ל בתוך הציבור וכלל ישראל )ואל תפרוש מן הציבור ודוקא 
בשמחה וט"ל(

◆

מענה עפ"י שכל למה שדיברתי ברור

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בב' 
אייר תנש"א לשליח הרב גרשון מענדל גרליק על 
מכתב שהכניס בחתימת בני קהילתו בו מבקשים 
בכח החוצפה שנשיא דורנו יגאל את בני ישראל 

מהגלות וכו':

כ"ק  כתב  שבמכתב,  "החוצפה"  תיבת  על 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:

לא בזה מדובר כלל כ"א במענה ע"פ שכל למה 
שדברתי ברור ובכהנ"ל אין אף תיבה אחת של 
מענה כיון שגם אחרים "עונים" עד"ז ה"ז בירור 
שאין אצלם אף תיבה אחת של מענה, ולמה עלי 
מאטערין זיי ]=לייגעם[ ח"ו, ויעבדו ה' בשמחה 

וט"ל והשם יצליחם.

ה בקב מ גה כיק אחין מהימאזכיר עה"צ.

מספר מר שמואל שמואלי: בליל שישי של י"א אייר תנש"א הודפס 
גליון 'משיח NOW' השני אותו ערכתי ושיצא לאור במסגרת פעילות 
'המטה להבאת המשיח'. למחרת, יום ו' י"ב אייר, הבאתי טרם החלוקה 
עותק אחד לרבי בצירוף מכתב נלווה בו נכתב שגיליון זה יופץ כמו 
עיתון. בו ביום נתקבל מענה מהרבי ובו הערה )לא על תוכן כלשהו 
שנכלל בגיליון, אלא רק( הערת ביקורת על שנדפס שם השם המפורש 
בצילום שהובא מהתנ"ך - צילום הפסוק "ובקשו את ה' אלוקיהם 
ואת דוד מלכם" שהופץ אז )בצירוף מפרשי התנ"ך( ע"י מטה משיח 
במטרה לעודד את החתימות על קבלת מלכות כ"ק אדמו"ר שליט"א 
כמלך המשיח. בעקבות הערה זו צומצמה הפצת הגליון לקראת אותה 

שבת רק לבתי כנסת.
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נכתב ונתפרסם 
בעיתונים

הגה"ח הרב יוסף ישעי' ברוין שליט"א, מד"א וחבר הבד"ץ דשכונת המלך 
קראון הייטס, מספר שבזמנו שררה בין החסידים תחושה ששיחת כ"ח ניסן 
מגיעה בהמשך ליחידות כללית שהתקיימה יומיים לפני כן בה עורר כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  על הניסים והנפלאות של מלחמת המפרץ 

כהכנה לניסים והנפלאות בגאולה האמיתית והשלימה.

הרבי התבטא באותה יחידות ש"יהי רצון שלא יצטרכו לדבר ולספר אחד 
לשני אודות הניסים, כיון שכאו"א יראה ורואה זאת בגלוי, מראה באצבעו ואמר 
זה, ומכיר ומודה לה' על הניסים, עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד בגלל 
הניסים הגלויים". בסיום השיחה היו כמה תמימים שעשו איזשהו ריקוד קטן, 
באופן של "לצאת ידי חובה" על המילים של הרבי. גם לאחר תום היחידות 
כשהרבי נכנס לתפילת מעריב בזאל הקטן,  ניגנו "כי גדול אתה ועושה נפלאות" 
והרבי עודד את השירה בידו הק'. בזה, פחות או יותר, הסתכמה ההתעוררות 
אחרי המילים המופלאות על ההכרה בניסים והנפלאות. "הייתה אז תחושה", 
שח הרב ברוין, "שבשיחת כ"ח ניסן הרבי מתלונן וזועק על האדישות של 
החסידים וחוסר ההתלהבות שלהם מהתקופה החדשה - הרי אמרתי לכם שזו 
שנה של "אראנו נפלאות", אמרתי לכם שזו "שנה שמלך המשיח נגלה בה", 

ואתם עדיין ישנם?!".

מיד בפתיחת ההתוועדות חסידים ב770 אחרי שיחת כ"ח ניסן תנש"א הוזמן 
לדבר הרב שנ"ז גורארי' )שלו אמר הרבי מיד בתחילת חלוקת הדולרים: "לא 
נגע ולא פגע"( והוא עורר שלדעתו מה שנצרך כעת הוא לתת לכולם לדעת 
על הניסים והנפלאות ושזו הכנה לביאת המשיח, כפי שהרבי דיבר ביחידות 
כללית. ואכן, במבצעים של יום שישי שלמחרת השיחה הייתה התעוררות 

גדולה בעניין זה.   

לפנינו מכתבו של הרב שניאור זלמן גורארי' שהתפרסם בעיתון 
"אלגעמיינער זשורנאל" בשבוע שלאחר כ"ח ניסן ובו חוזר הוא 
על דברי הרבי האחרונים ומעורר את עורך העיתון וקוראיו 
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בענין הגאולה:

כבוד העורך.

כקורא ותיק ונאמן של ה"אלגעמיינער זשורנאל" הרשה לי להתבטא בחופשיות 
בשורות הקרובות, אודות האחריות המוטלת עליך כעורך, ועל עיתון יהודי בכלל, 
בימי-הרת-עולם הנוכחיים, כאשר אנו רואים בעינינו הבשריות ניסים גלויים, 

ממש אירועים פלאיים, שמזכירים את הנסים והנפלאות של יציאת מצרים.

במיוחד בחודשים האחרונים, חודש שבט, אדר וניסן, כאשר לא רק יהודים, 
אלא גם שאר אומות העולם ראו במוחש אותות אלוקיים. אנחנו חייבים 
לדעת בוודאות גמורה שאין אלו סתם 
זה  אין  הטבע,  ע"פ  אירועים שאירעו 
נראה כאירועים טבעיים, אלא בחסדי 

השם יתברך ראינו ניסים אלו הגלויים.

אין זו רק דעתי. כ"ק אדמו"ר שליט"א 
גלויה  זאת בצורה  מליובאוויטש כתב 
באחד ממכתביו הכלליים, ודיבר על כך 
בגלוי בהתוועדויות הגדולות -  שבימים 

אלו אנו רואים ניסים גלויים.

שגם  להבהיר.  ברצוני  בעצם, 
לחשוב  השוטים  יכולים  פורים,  בנס 
שהמאורעות שקרו אז היו בפשטות על פי טבע. שאחשוורוש פשוט חשק 
באסתר המלכה, ולכך הוא הרג את אשתו ושתי. וכפי שחכמינו מסבירים במסכת 
מגילה, שאחשוורוש היה מלך טיפש, וכפי שהגמרא אומרת שם ש"הרג את 
אשתו מפני אוהבו, ואת אוהבו מפני אשתו". אבל אסתר המלכה דרשה מחכמים 
"כתבוני לדורות" - הנציחו וכתבו לדורי דורות, שהמאורעות שאירעו עם המן 
הרשע והמלך אחשוורוש היו ניסים מן שמיא. אמנם בעת הגלות הניסים מכוסים 
בדרכי הטבע הרגילים, ולכך אנו צריכים למנהיג ישראל כמרדכי הצדיק, בכדי 
שיוכיח ויבאר לנו, שאלו לא היו דרכים טבעיות, כי אם - פעולות שמימיות 

שצריכים לגלות ולחזק בנו את האמונה בהשם יתברך.

בדורנו, ראינו בבירור ובפירוש שהרבי שליט"א מליובאוויטש )כמרדכי הצדיק 
בזמנו( מבהיר פעמים רבות, שעל בנ"י לא לפחד, ושהקב"ה יראה ניסים גלויים. 
לאחמ"כ הוא גם שלח מכתב לכלל ישראל כדי לעורר אותם שאנשים נשים 

ואפילו טף יכירו בכך שזכינו לניסים גדולים בימים אלו.

נודה להשם ש"גלה לנו על ידי עבדיו הנביאים" וכפי שרש"י )פרשת חוקת 

לכך אנו צריכים 
למנהיג ישראל 
כמרדכי הצדיק, 
בכדי שיוכיח 
ויבאר לנו, שאלו 
לא היו דרכים 
טבעיות, כי אם - 
פעולות שמימיות 
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כא, טז( מבאר, שהקב"ה אמר "מי מודיע לבני הנסים הללו" ואנו צריכים לא 
להיות כפויי טובה חס ושלום.

אתה, עורך יקר, צריך לנצל את ה"אלגעמיינע זשורנאל" ואת כשרונותיך, 
להודיע לעולם כולו, שהם ידעו ויכירו שהניסים שהקב"ה עשה אינם רק בשביל 
להציל את בנ"י ואת אומות העולם. הקב"ה יכל למנוע את המלחמה בכלל 
מעיקרא, אבל אז לא היינו רואים את הניסים. זה שהקב"ה הראה ניסים כאלו 
גלויים, זה כדי שאנו נתעורר באמונה בהשם יתברך ובהנהגתו, ונרגיש שאנו 

אוחזים בזמן של הגאולה ע"י משיח צדקינו, תיכף ומיד.

הנך צריך לכתוב בעיתון ולעורר את קוראיך, שידעו שהם חייבים לבקש 
באמת מרבונו של עולם שהוא ישלח את הגאולה השלימה. אנו חייבים להאמין 
בכל לבנו בביאת משיח צדקינו, ובזה שהנה הנה הוא גואל אותנו. כל שאנו 

צריכים זה רק להאמין ולבקש, תיכף ומיד.

זוהי הסיבה לכל הנסים הגלויים שהקב"ה הראה, והחשבון הוא פשוט מאוד. 

ן"דב כיד ג"לש כר" ןגחרלה תהיאסנ מ""ג פי
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כעת זה תלוי בנו, שאנו באמת נרצה ובאמת נאמין.

אנחנו ראינו את הנסים. כעת מוטל עלינו התפקיד להפנים את המסר ולהאמין 
בגאולה השלימה, כעת.

ועליך, עורך נכבד, מוטלת האחריות של "אם אחרש תחרישי בעת הזאת..." 
"לעת כזאת הגעת למלכות". אתה מוכרח להיות זה שמעורר את כלל ישראל 
לבקש באמת את ביאת המשיח, מיד! כולנו יודעים שרוב מנין ורוב בנינו של 
עם ישראל מאמין בביאת המשיח. אומרים הרי בכל יום את י"ג עיקרי האמונה 
וה"אני מאמין". צריך רק לעורר את העולם לדרוש את הגאולה השלימה ע"י 

משיח צדקינו תיכף ומיד.

אודה לך באם תדפיס מכתב זה.

גרשון בער  ר'  עורך העיתון  בגליון שלאחר מכן, בטורו של 
ג'יקבסאהן, תחת הכותרת "מה רוצה הרבי מליובאוויטש" נכתב:

קיבלתי עשרות טלפונים מרבנים, עסקנים, חסידים ומתנגדים ששואלים, 
מה רוצה הרבי מליובאוויטש? מה פתאום החל הוא לדרוש ולתבוע שמשיח 
יבוא? מה לפתע דורש הוא מיהודים שיפעלו ויעזרו בהבאת המשיח, ויוציאו 

את העולם מהגלות הארוכה והמרה?

מה רוצה הרבי מליובאוויטש?

ברצוני בכוחותי הדלים להשיב ולהבהיר שאלות אלו, לפי איך שאני מבין 
את ה"מתקפת המשיח" של ליובאוויטש.

כמעט מהיום הראשון מאז נהיה הוא הרבי של חסידות חב"ד, החלק העיקרי 
והחשוב ביותר בכל דיבוריו, מכתביו ההתוועדות וקריאותיו הכלליות כוון 
למטרה אחת: להביא את הגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו. החל מהרגעים 
הראשונים שלאחר קבלת הנשיאות לאחר פטירת חמיו, כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
זצ"ל, הוא ייסד על המילים של חמיו שאנו כבר בזמן המסוגל ביותר לביאת 
המשיח, וכל הבירורים וכל ההכנות לגאולה כבר נעשו, ונשאר רק "לצחצח 

מספר ר' יוסי ג'יקבסאהן: בי"א אלול תנש"א הכניסו לכ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א מודעות אודות משיח עבור העיתונים הגדולים, 
"ניו יורק טיימס", "ידיעות", "מעריב" וכדומה, והרבי שאל: היתכן 

שלא הכניסו את זה ל"אלגעמיינער"?
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את הכפתורים" כדי להיו מוכנים לקבלת את משיח ברוב פאר והדר, כראוי 
לגאולה זו.

מה שהרבי מליובאוויטש תובע עכשיו אינו כלל וכלל דבר חדש. רק שכעת 
מבקש הרבי שלא יסתמכו רק עליו, אלא שכאו"א יעשה משהו שיסייע להבאת 

המשיח.

אני מאמין, שה"קול קורא" של הרבנים החשובים שנדפס בגליון זה, יסייע 
לעורר את הנשמות היהודיות שיתבעו מהקב"ה שישלח את משיח צדקנו. אבל 
לא רק רבנים רוצה לרתום הרבי מליובאוויטש ל"קמפיין הגאולה", אלא הוא 
רוצה שכל יהודי, כל גבר, אשה וגם ילד ידרוש באמת ויצעק "עד מתי". עד 

מתי נשב בגלות ונרגיש מרוצים ומאושרים.

הרבי מליובאוויטש מבקש שכל יהודי ירצה לצאת מהגלות, ויבקש בכל לבו 
שמשיח צדקנו יגאל אותנו ויעשה סוף למיצרים וגבולים של הגלות. אפילו 
כאשר ישנם יהודים שחושבים שאחרי אלפיים שנה הגלות טובה עבור יהודים, 

ואין צורך להרעיש עולמות על מנת שמשיח יבוא.

◆
לזכות הת' ישראל שי' הכהן בן חנה רחל

לרגל יום הולדתו ביום כ"ח ניסן



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:

vaad770@gmail.com

לזכמת

צרצ"ח צרב ירחמיאל שי' מזמגתמ ו' חנה תחי'

מב"ב:

חי' מושקא מברלצ צרב מנחם שיח' קלמנסון

דבורה לאה, שיינא, מנחם מענדל, חוה רבקה, דוד,

שיינדל גיטל, מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל

דובער שיחימ

בעלינָאוו

שלמחי כ"ק אדומ"ר ולמ צושיח שליט"א

לצהלחצ רבצ מומפלגצ ברבמדת צשליחמת לנח"ר כ"ק אדומ"ר 
ולמ צושיח שליט"א

ס. ּפאולו - ברזיל

נתרם ר"י צרצ"ת ר' שמואל מזמגתמ ורת שטערנא שרה שיחימ

שּפריצער

לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

◆


