
הרבנים פוסקים:

“ הננו קובעים בפסק דין ברור כי הרבי שליט”א הוא הוא המלך 
המשיח, ומכיוון שכבר הגיע זמן הגאולה, הרי עליו להתגלות לעיני כל 

כמלך המשיח ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד 
ממש”.

“בבוקר  ע”ה:  ציק  זמרוני  הרב  סיפר 
יוסף  מאחי  טלפון  מקבל  אני  שישי,  יום 
הרבי,  במזכירות  עבד  תקופה  )שבאותה 
די  אליי  התקשר  הוא  המיחשוב(  בתחום 
שיחה  דיבר  שהרבי  לי  לספר  והחל  המום 
שאז  חריגים  ביטויים  עם  חריפה  מאד  מאד 
הבנתי  דבריו  מנימת  כל-כך,  הובנו  לא  עוד 
את הבלבול בו הם שרויים ב-770 שגם הם 

לא מעכלים עדיין את השיחה... 

הרה”ח  לידידי  להתקשר  לי  הציעה  אשתי 
ויחד  אליו  טלפנתי  ואכן  פרומער  שמואל 
שוחחנו אודות השיחה ומשמעותה. המסקנה 
אסיפה  לקיים  שמוכרחים  הייתה  שנינו  של 
ותזעזע  תנער  שתעורר,  בארץ  אנ”ש  לכלל 
את כולם ויחד לטכס עצה מה לעשות וכיצד 

לעשות להבאת המשיח. 

גורמים  עם  בנושא  בקשר  לעמוד  התחלנו 

היו  שם  גם  צא”ח,  בארגון  מסויימים 
מבולבלים ולא ידעו מה לעשות... ובינתיים 
אנחנו החלטנו לכנס את כל אנ”ש בארץ, עד 
חירום”  “כינוס  לאסיפת  ניתן  שיהיה  כמה 
הכנסת  בבית  שבת  במוצאי  מיד  שתיערך 

‘בית מנחם’ בכפר חב”ד. 

היו  בהמשך  הרעיון,  את  לגלגל  התחלנו 
כאלה שסברו שעדיף לדחות קצת את מועד 
ליותר  יתאפשר  שכך  בטענה  האסיפה, 
שהלהט  חששנו  אנחנו  אבל  להגיע,  אנשים 
והחלטנו  חלילה  הפנימית תתקרר  והבעירה 
שמים,  בחסדי  המידית.  האסיפה  קיום  על 
ההודעה התפשטה כאש בשדה קוצים ומכל 
הארץ נהרו אנ”ש בהמוניהם לאסיפה, כולם 
זו  בלתי-רגיל,  משהו  כאן  שיש  הרגישו 
במבצע  הוספה  על  התבטאות  איזו  עוד  לא 
קו’  ‘סימון  מין  כאן  יש  אלא  וכדו’  מסוים 

המצריך התכנסות מיוחדת. 
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כינוס חירום במוצאי שבת
 

בית הכנסת ‘בית מנחם’ היה מלא וגדוש, 
בתחילת האסיפה דיברו נואמים שונים על 
בכיוון  היה  כשהכל  הנדרשות,  הפעולות 
הכללי של הפצת דברי הרבי אודות הזמן 
המיוחד וההכנה לגאולה, אבל עדיין הכל 
היה עוד באיפוק מסויים... באיזשהו שלב 
ידי  על  שתוכנן  שלב  האסיפה,  במהלך 
מראש, פיניתי את המיקרפון באופן מכוון 
כשבאותו  הכינוס(  את  הנחה  ציק  )הרב 
שמואל  הרב  כביכול  אותו  “חטף”  רגע 

פרומער. 
של  העניין  חשיבות  על  לדבר  החל  הוא 
‘פסקי דינים’ שהרבי נותן לזה יחס מיוחד, 
שיפסקו  לרבנים  בעצמו  פנה  והרבי 
עליו  שחתמו  פסק  לבוא,  צריך  שמשיח 
רבנים מכל העולם, אבל זה לא היה פסק 

ודרש  ביקש  פרומער  הרב  עצמו..  הרבי  על 
שהרבנים )כלל רבני חב”ד שנכחו כולם באותה 
שהרבי  ברור  באופן  ויפסקו  יקומו  אסיפה( 
שליט”א הוא הוא מלך המשיח ועליו להתגלות 

ולגאול את עם ישראל. 

מאותו רגע ואילך, התרופפה האווירה ה’רשמית’ 

מאד  גדול  ו’טומל’  רעש  נעשה  האסיפה..  של 
והקהל כולו החל ממש לדרוש, בקולות ובצעקות 
הפסיקה  את  יפסוק  דין’  שה’בית  ובזעקות 
הנדרשת. הרבנים דיברו בינם לבין עצמם במשך 
העניין,  את  לפסוק  שהחליטו  עד  דקות,  כמה 
ובשם כל הרבנים קם הרה”ח דוד חנזין שהכריז 

במיקרפון את פסק הדין”. 

מענות קודש
אנ”ש  ועש”ק שמיני בהשתתפות  ביום  הדו”ח המיוחד מהפעולות המיוחדות  על  מענה 
והתמימים, בהמשך להשיחה דאור לכ”ח ניסן – נסיעת חמשה “טנקים” נוספים להפצת 

המעינות ברחבי ניו יארק, ודובר בחוזק ע”ד התביעה להביא את משיח נאו:

נת’ ות”ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמ”ג והענין אזכיר עה”צ.


