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פתח דבר

אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה

בעמדנו בימי ספירת העומר וימי ההכנה לזמן מתן תורתינו בתקופת סף 
הגאולה כשהציפייה לקיום מצוות ספירת העומר בשלימות והתשוקה למתן 
תורה ד"תורה חדשה מאתי תצא" - ביתר שאת ועוז, הננו מוצאים לאור קובץ 

מיוחד "והיו נכונים", הכולל בין השאר:

א. מאוצר המלך - מקבץ של תשובות ומענות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א בפרסום ראשון.

ב. יומן מפורט מתנועות קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בחודש 
אייר תשל"ג הנדפס כאן לראשונה. את היומן כתב ר' עזרא שי' מפעי והינו 
נדפס בזה בהמשך לסדרת יומניו שפורסמו על ידינו בעבר בקבצים הקודמים. 

ג. יומן מרתק ומפורט משלהי אייר - תחילת סיון תשמ"ו אותו כתב אחד 
התמימים. בין האירועים המיוחדים המתוארים ביומן ושבו מופיעים אודותם 
פרטים חדשים, ניתן למצוא את הבחירות השניות לרבנות השכונה, הליכת 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבנק, ועוד.

ד. מכתב התעוררות מיוחד ששוגר לאנ"ש ברחבי תבל בחורף תשנ"ב ותוכנו 
מראי מקומות הערות וביאורים אודות קבלת מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
כמלך המשיח כשלדברים מצורפים מסמכים נדירים בתוכן זה מאותה התקופה.

�

בטוחים אנו שקובץ זה יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים להוד כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המתבטאת לכל לראש בתוספת חיות בשליחותו 
היחידה "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שע"י מילוי שליחות 
זו, נזכה תיכף ומי"ד ממ"ש להתממשות הנבואה העיקרית "הנה זה )המלך 

המשיח וכבר( בא".

ב"ה



4  |  והיו נכונים

בהתגלות 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, ימי הספירה תשפ"א
שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אד"ש מלך המשיח
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דבר מלכות

וכדי למהר ולזרז כל זה עוד יותר - יש להוסיף במיוחד במצות הצדקה, 
כמארז"ל "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה". כלומר, נוסף לכך שמבקשים 
מיד לאחרי תפלת העמידה )ג' פעמים בכל יום( "שיבנה בית המקדש במהרה 
בימינו", הרי, במהירות גופא יכול להיות יותר מהר ויותר מהר, עד ש"לא עיכבן 

המקום כהרף עין", תיכף ומיד ממש. 

והעצה לזה - להוסיף עוד יותר במצות הצדקה, לפנים משורת הדין )כולל 
- שכל עניני העבודה נעשים באופן דלפנים משורת הדין, ע"ד ובדוגמת ענין 
הצדקה(, שעי"ז פועלים את המשכת ברכותיו של הקב"ה באופן של צדקה, 
היינו, נוסף על השכר שמגיע להם "מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה" 
מצד מילוי שליחותו של הקב"ה, אלא גם בתורת צדקה, ובנוגע לענין הגאולה 
- שבאה בזריזות ומהירות גדולה ביותר וביותר, "אחישנה" שב"אחישנה", 

במהרה בימינו תיכף ומיד ממש 

. . ויה"ר שעי"ז יתוסף עוד יותר בגילוי דסבר פנים יפות ד"באור פני מלך 
חיים", שעי"ז ניתוסף בברכותיו של הקב"ה, "ברכנו . . באור פניך", בכל 
המצטרך לכל אחד ואחת מישראל, ובלשון הכתוב - בפרשת השבוע שקראנו 
ביום הש"ק, ערב דיום זה - "ונתתי שלום בארץ", עד לסיום הפרשה - "ואולך 
אתכם קוממיות", קוממיות האמיתית, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 

צדקנו, במהרה בימינו ממש, אמן כן יהי רצון

. . ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו - הרי, כשנפגשים בסמיכות 
ל"זמן מתן תורתנו", יש לברך זה את זה בברכת "קבלת התורה בשמחה 
ובפנימיות" כולל - ש"לוקחים" את התורה והוראותי' על כל השנה כולה, 
שתהי' "שנת תורה", ומכיון שהתורה היא "כוס של ברכה" - זוכים להמשכת 
כל הברכות, הן בגשמיות והן ברוחניות, שנה טובה ומבורכת בכל המובנים, 

ובמיוחד - שנת גאולה אמיתית ושלימה ע"י משיח צדקנו.

קיץ בריא ושמח.

)משיחת כ"ה אייר תשמ"ז - מוגה(  
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מאוצר המלך

מענוב ואגפוב קוחש תרפסום פאשון

מענה בכתי"ק לאחד שכתב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:

"בס"ד. יום ד', פרשת ויקהל פקודי

כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א

הנני בזה להודיע לכ"ק אד"ש אודות הקשר שלי לחב"ד ב . . איך שאני 
מעריך את פע]ו[לתכם שנתתם לי 
המון חיזוק והרגשה טובה ליהדות 
ובפרט הקירבה שיש לי למשפחת 
הרב משה דוד הכהן בריסקי אני . 

. עוזר להם בכל זמן שנחוץ. הנני מבקש ברכה ]מ[כ"ק אד"ש שהמצב ישתפר 
כי העסק שלי במכונאי נסגר לפני חצי שנה ואבקש ברכה לפרנסה . . כל טוב 

בגשמיות וברוחניות. בברכת חג שמח פסח כשר":

בדיהתפוהמ"ז ]=בדיקת התפילין והמזוזות[

�

מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכ"ד אייר תשמ"ו לאחד מאנ"ש 
שביקש ברכה עבור זוגתו הנמצאת בחודש השמיני והרופאים טוענים כו' 

ובמילא הצ'אנס היחיד הוא להוציא את העובר: 

כפשוט, כפס"ד רב מורה הוראה בפועל. אזכיר עה"צ.

�
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מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מחודש טבת תשנ"ב לר' דוד שי' 
נחשון ור' אבי ע"ה טאוב שכתבו על הצעת ר' משה ע"ה סלונים שיקחו על 
עצמם שליחות לנסוע לאוקראינה ולעמוד בקשר הממשלה שם על מנת לפדות 

מבנים יהודיים וכיו"ב:

באם מתכוונים לשאול על כל צעד לא יכנסו לכל זה מלכתחילה

ואם די במענה שלי עתה יתעניינו בזה ויתחילו וימשיכו עד גמירא

�

לפנינו אגרת קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אותה כתב לחסיד 
יוסף יהודה חן ע"ה ב"ימי הגבלה ה'תש"כ". בשולי האגרת הוסיף הרבי בכתי"ק 
"הנסיעה לבעלגיע וכיו"ב - מובן שנכונה. ולפלא גם השאלה בזה." ולפני החתימה 

הוסיף: "ולבשו"ט מתוך בריאות ושמחה":
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עיקר הדגש בכיוון משיח

לפנינו מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על מכתבו של השליח ר' 
דוד שי' אליעזרי )יורבה-לינדה, קליפורניה( מכ"ג אייר תשנ"ב כפי שפורסם 

ע"י הרב אליעזרי בשעתו )כ"ט אייר(. מסמך זה נדפס כאן לראשונה.

]ראה תיאור השאלה ומענת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באופן 
אחר קצת ע"י א' המזכירים בהתוועדות ער"ח סיוון תשנ"ב - נדפס בדברי 

משיח תשנ"ב ח"ג ע' 375[.
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אייר תשל"ג

דוחש אייפ בש יג תמדיהב כיק אחמויפ מ מ המשיד 
ש יטיא. מיומנו ש  הבמים )הפת( עזפא מרעי - מברפסם 

כאן  פאשונה

יום רביעי, אדר"ח אייר

הרבי שליט"א יצא מחדרו לקריאת ספר תורה. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
בשעה 3:15. בתפילת ערבית הרבי שליט"א החזיק סידור בידו ובתפילת שמונה 
עשרה הרבי החזיק את הסידור בידיו. לאחרי תפילת ערבית הרבי נכנס לגן עדן 
התחתון ומיד נכנסה אשה ודיברה עם הרבי בערך כ-5 דקות והרבי נתן לה סידור 
ויצאה. הלילה הייתה ב770 למטה התוועדות ולמעלה התוועד שלום מרוזוב. 

 יום חמישי א' ובדר"ח אייר

הרבי יצא לקריאת ספר תורה בתפילת שחרית. תפילת מנחה עם הרבי 
שליט"א בשעה 3:20. ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 9:30. 

אחרי התפילה היה כינוס צא"ח ודיברו בכינוס הרב מענטליק הרב רסקין 
ועוד מאנ"ש ובראשם ר' חדקוב שדיבר כ-45 דקות על הנושא של שכונת 
קראון הייטס, וקיבלתי מהמשקה והמזונות שהרבי שליט"א שלח לכינוס זה 
של צא"ח ואכלתי ושתיתי אותם במקום. )סעדיה סיפר לי שהרב רסקין נתן 
לבוכרי אחד מזונות של פירורים והוא פיזר אותם על השולחן כי הוא רוצה 

עוגה בלי פירורים...(. הכנס הסתיים בשעה 12:30.

יום שישי ב' אייר

תפילת מנחה בערב שבת בשעה 7:20 ולאחר מכן, בשעה רבע לתשע, ערבית 
עם הרבי שליט"א. לאחר האוכל באתי ל770 ולמדתי עם מיידנצ'יק את המאמר 
"כל ישראל יש להם" משבת מברכים אייר אחרי זה הלכתי לישון ובדרך דיברתי 

עם יוסי מנדלזון בנוגע לשכונת קראון הייטס על מה שהרבי דיבר.
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ש"פ קדושים, ג' אייר

התפללתי שחרית עם הרבי שליט"א בשעה 10. לאחר האוכל באתי ל770 
ולמדתי תניא למטה בזאל במקום ההתוועדות ושאלתי את יוסף יצחק אופן 
שתי שאלות מפרק ז'. בשעה 7:15 התפללתי מנחה עם הרבי שליט"א ולאחרי 
התפילה הרש"ג אמר מאמר ולאחר מכן, בעשרים לתשע, תפילת ערבית עם 
הרבי שליט"א. לאחר תפילת ערבית עשינו חזרה על ההתוועדות משבת מברכים 
אייר החוזרים היו קליימן וזלמנוב. בלילה יוסי מנדלזון קרא לנו שיחה משבת 
במדבר תשכ"ט בנוגע לשניים שהכניסו טייפ להקליט את היחידות של הרבי.

יום ראשון ד' אייר

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:25 ולאחרי מנחה מוטי ליפסקר 
נסע לארץ ישראל. בשעה 9:30 תפילת ערבית עם הרבי שליט"א.

יום שני ה' אייר 

בתפילת שחרית הרבי יצא לקריאת ספר תורה. ב2:15 תפילת מנחה עם 
הרבי שליט"א. לאחר 9:25 מיהרתי ל770 להתפלל תפילת ערבית עם הרבי 
ולבסוף נודע שהרבי התפלל בשעה 8:30 היות שהרבי שליט"א צם )כך נוהג 

אחרי החגים לצום בה"ב - שני, חמישי, שני(.

יום שלישי ו' אייר

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:15. תפילת ערבית עם הרבי 
שליט"א בשעה 9:30. 

יום רביעי ז' אייר

תפילת מנחה בשעה 3:20 דוד מלכה התפלל ]כש"ץ[ תפילת מנחה ובחזרת 
הש"ץ הרבי ישב רק באמצע ברכת "רפאנו" וכשישב לא הניח את יד קודשו 
על מצחו כרגיל בכל חזרת הש"ץ. בשעה 9:20 התפללתי עם הרבי שליט"א. 

יום חמישי ח' אייר

הרבי יצא לקריאת ספר תורה ועשיתי גלילה והתרגשתי מאוד ורעדתי גם 
בשעה שכבר אמרתי תהילים, בלי גוזמא. תפילת מנחה בשעה 3:20.
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הסדר מתחיל בשעה 7:50 היות שאנחנו יוצאים בשעה 9:20 ל770 להתפלל 
עם הרבי שליט"א ערבית אולם היום הרבי צם בה"ב ולכן הרבי התפלל בשעה 
8:20 )ולא התפללתי עם הרבי ערבית ועשינו מנין בשעה 9:20 בחובבי תורה(. 
הלילה הייתה התוועדות עם זרחי עד לשעה 2 והזיל דמעות בהתוועדות 

ובקיצור החברה נהנו ממנו.

יום שישי ט' אייר

לפני שבת הלכתי ל770 וראיתי את דוד רסקין הולך לכיוון 770 וגם אני 
הולך לתומי לשם, והמכונית של קליין ושל הרבי שליט"א עומדת מול 770 
ובשעה שהייתי הולך חשבתי שלפעמים הרבי נכנס למכונית של קליין, ולא 
הרגשתי שהרבי שליט"א יוצא מ770 והולך לנסוע לביתו. רק במרחק של 3 
מטר לערך, רק אז הרגשתי שהרבי הולך, והרגשתי זאת ע"י שהרבי הסתכל 
עליי ורק אז הבחנתי )לפני כן לא הייתי יודע כלום(, ורסקין ועוד בחור אחד 

ואני היינו עומדים ביחד והרגשתי התרגשות שאף פעם לא הרגשתי בחיי... 

הרבי שליט"א נכנס למכונית ואני עומד עם המעיל הארוך ממש ליד, באמצע 
המדרכה, ר' דוד רסקין והבחור השני נצמדו לקיר הסמוך )מעקה( ואני עמדתי 
באמצע המדרכה והרבי נסע. נכנסתי ל770 וקראתי שנים מקרא וכל הזמן אני 
חושב על המעשה הזה שהייתי סמוך לרבי שליט"א ושכל זה בהשגחה פרטית.

ה' סיון בש יה
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תפילת מנחה בשעה 7:30. תפילת ערבית עם הרבי שליט"א. לאחר האוכל 
חזרתי ל770 והספקתי לראות את הרבי שליט"א יוצא מחדרו הקדוש והולך 

לבית. 

ש"פ אמור, י' אייר

בשעה 9:20 רצתי לכיוון המטבח וראיתי את הרבי שליט"א בא ל770 וחזרתי 
מיד והודעתי שהרבי שליט"א בא ואחר שהרבי נכנס לחדרו הלכתי לאכול 
מזונות והתפללתי עם הרבי שליט"א בשעה 10. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
בעשרים לשמונה ובעשרה לתשע תפילת ערבית עם הרבי. לאחר מכן רצינו 
לעשות קידוש לבנה אבל הייתה לבנה כהה והרבי שליט"א יצא ונסע לביתו. 
הלילה הייתה ההתוועדות החודשית של צא"ח ור' דוד רסקין ובנצי שם טוב 

התוועדו עד לשעה 11 ואז אחד בעל בשר ניגן "צמאה לך נפשי".

יום ראשון י"א אייר

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:15. בתפילת מנחה היה תימני מבוגר 
אחד )שגר בבורו פארק( שהתפלל בקול בתימנית והרבי שומע אותו. תפילת 
ערבית עם הרבי בשעה 9:30. הלילה יש יחידות ויוסף יצחק אופן נכנס ליחידות.

יום שני י"ב אייר

הרבי לא יצא לקריאת ספר תורה. לאחר תפילת מנחה עם הרבי שליט"א הרבי 
אמר ליוסף יצחק אופן: "פארט געזונטרהייט און הערן א גוטע בשורות". הרבי 
לא התפלל ערבית איתנו היות שהרבי צם בה"ב )ועשינו מנין בחובבי תורה(.

יום שלישי י"ג אייר 

בתפילת שחרית הרבי אמר חמישה קדישים: תפילה לדוד, קטורת, עלינו, 
תהלים, משניות. בשני הקדישים האחרונים ראיתי כשהרבי אמרם. אחרי האוכל 
באתי ל770 ובצומת שליד הייתה התנגשות בין שני מכוניות, אחד היה פצוע 
ולשני המכוניות נגרם נזק קשה ומכונית אחת עפה למדרכה. הרבי נסע לאוהל 
ותפילת מנחה התקיימה בשעה 8:30. איך שהרבי נכנס אמר קדיש על ישראל 
במקום הקדיש שהיה צריך להגיד לפני הודו בתפילת שחרית. בתפילת מנחה 

הרבי אמר 3 קדישים. תפילת ערבית בשעה 9:15. 
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יום רביעי י"ד אייר

תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 3:15. מעריב עם הרבי שליט"א 
בשעה 9:30. חיים צדוק ניסח לסעדיה מכתב להכניס לרבי בנוגע לתלמידים 
שבלוד. הלילה התקיימה התוועדות עם ר' זרחי והתחילה בשעה 11:30. היום 

הגיע ראובן רזונפלד.

יום חמישי ט"ו אייר 

היום הרבי נסע לאוהל ולכן התפילה התחילה בעשרים וחמישה לתשע והיה 
מורגש בתפילת מנחה שהרבי מצונן. לאחר התפילה, בשעה 9:20, הודיע ר' 
גרונר שהרבי שליט"א יתפלל ערבית בשעה 9:30 אולם הרבי שליט"א יצא 
לתפילת ערבית ב2 דקות ל10. לאחר תפילת ערבית הרבי קרא לרב חודקוב 

להיכנס לחדר.

יום שישי ט"ז אייר   

תפילת מנחה בשעה 8:15 לערך. התפללתי עם הרבי תפילת ערבית של 
שבת בערך בשעה 9.

ש"פ אמור, י"ז אייר

תפילת שחרית התפללתי עם הרבי שליט"א. לאחר התפילה הייתה התוועדות 
ולפני ההתוועדות תפסתי לי מקום טוב מאוד 
שאף פעם לא תפסתי מקום כזה, ומאוד נהנתי 

מההתוועדות. 

הרבי דיבר בנוגע למיהו יהודי בקול גדול מאוד 
ולאחר מכן הרבי דיבר במילים חריפות ביותר 
בנוגע לפאראד והרבי שליט"א הודיע שהוא לא 
יוצא לפאראד היות שקרה מקרה והרבי לא פירט 
את המקרה. הרבי ממש התאפק מלבכות ויש 

כאלו שאומרים שהרבי בכה...

הרבי שליט"א אמר שיחה על רש"י על הפסוק 
"וכי תאמרו מה נאכל" והפסוק השני "וצויתי את ברכתי" וכן מפרקי אבות 
פרק רביע על האימרה של של "רבי נהוראי אומר וכו' ואל בינתך אל תשען". 
בסוף ההתוועדות הרבי שליט"א שר את השיר "הנה מה טוב ומה נעים" ולאחר 

מכן תפילת מנחה. 

הרבי ממש 
התאפק 
מלבכות 
ויש כאלו 
שאומרים 
שהרבי בכה
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לאחר תפילת מנחה הרבי נכנס לחדרו ואני עמדתי מול גן עדן התחתון, 
והרבי שליט"א יצא ושרנו והרבי עשה תנועה ביד. ליוויתי את הרבי שליט"א 
עד לביתו וחזרתי לאכול ואח"כ חזרתי ל770 בפנים עצובות היות שהרבי לא 

ייצא בפאראד. 

הרבי שליט"א חזר מביתו  ובשעה 9 בערך התפללנו ערבית. לאחר התפילה 
שני הכבישים החד סטריים, מול המטבח ומול 770, חסומים )זה כבר משבת(. 
הרבי שליט"א יצא ונסע לביתו והתמימים החלו בעבודה לפאראד, הרוסים 
לבד, אוהלי תורה לבד וכו', כל אחד עשה את עבודתו ומשאו עם פלטפורמה 
גדולה של משאיות וכן הביאו תיש וממש הכניסו את התיש הזה ל770 והיה 

מאוד שמח...

יום ראשון י"ח אייר

תפסתי לי מקום מבעוד מועד וחזיתי בכל התהלוכה. בתהלוכה היה תערוכה 
של פסח וכן של סוכות, וכן היה תערוכה איך שלמדו ברוסיה ועכשיו איך 
שלומדים אצל הרבי, ארון קודש, סידור וקופת צדקה ומעמד הר סיני, וכן 
הנהגתו של יהודי איך שהוא קם ממיטתו ומתפלל ומניח תפילין ולומד, וכל 
הכותל המערבי איך שיהודים מתפללים שם. הייתה תזמורת של אלי ליפסקר 
עם תלמידיו ואלי ליפסקר שר שיר אחד, וכן היו תזמורות של גויים מטעם 

העירייה וכן תזמורת של המשטרה.

 יג תעומפ בש יג
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הבמה הייתה באמצע הצומת והתלמידים עמדו בכביש על ה-6 מסלולים 
3 מסלולים לכיוון 770 לבנות ו3 השניים לבנים. וכן היו עשרות שוטרים 
שומרים ו4 פרשים והליקופטר של המשטרה חג מעל ברוקלין. אח"כ נסעו 
לפארק )ונסענו גם כמדריכים( והיה מלא ממש ולפי הערכה היו עשרת אלפים 
ילדים, וירד גשם כל הזמן והייתה הגרלה על כרטיס טיסה לארץ שבה זכה ילד 
קטן. גם בפארק צעדה התזמורת של המשטרה לאורך ולרוחב הדשא בתופים 

וחצוצרות וכו' והטקס הסתיים בשעה 2 אחר הצהריים.

כשחזרתי ל770 הודיעו שהרבי שליט"א הלך למקווה ולאחר מכן הרבי 
שליט"א הלך לאוהל. הרבי שליט"א חזר מהאוהל בשעה 8:30 ותפילת מנחה 
התחילה בשעה 8:45 וקצת אחרי 9:30 תפילת ערבית. לאחר התפילה נשארתי 
ב770 עד שהרבי שליט"א יצא ובאותו הזמן בחור אחד מכר מאמרים של הרבי 

שליט"א.

הרבי שליט"א יצא מחדרו בשעה 10:20 והרבי לא הסתכל לכיוון הבחורים 
כמו כל פעם והעיניים של הרבי היו אדומות. בעת שהרבי יצא והלך לביתו ירד 
גשם בחוץ והרבי התעכב בשני הרמזורים, ואני חיכיתי בחוץ בגשם ונכנסתי 

תחת המטריה של אחד הבחורים עד שהרבי נעלם.    

יום שני י"ט אייר

הרבי יצא לקיראת ספר תורה. בימים אלו, אחרי ל"ג בעומר, ממש מבהיל 
לראות את הרבי שליט"א... הרבי יצא להתפלל מנחה ב3:15. בשעה 9:20 הלכתי 
ל770 להתפלל תפילת ערבית עם הרבי שליט"א. ]לאחר התפילה[ ה'קבוצה' 
העומדת לנסוע נעמדה בגן עדן התחתון והרבי שליט"א יצא ובירך אותם והרבי 
שאל: חסר בחור אחד, איפה הוא? )היה חסר ישראל צבי גליצנשטיין( ונתן לכל 
אחד תניא. לאחר מכן בדחיפות עצומות יצאתי בקושי מ770 ותפסתי לי מקום 
באוטובוס ובשעה 10:03 הרבי שליט"א יצא מול הדלת של 770 והאוטובוס 

החל לזוז. בשעה שהרבי יצא ראיתי את הרבי אולם לאחר מכן נעלם ממני. 

הגענו לשדה התעופה קנדי בשעה 10:25 בערך ולירחמיאל רוך היה בעיה 
במשקל וחוץ מזה בדקו אותו טוב מאוד והבודק שבר בקבוק בלי כוונה וכן 
אמר לו להפעיל את הטייפ והפעיל אותו והבודק צחק והיה ממש שמח בשדה 
התעופה ורקדנו ושרנו ונפרדנו בנשיקות וכו' וחזרנו ל770 בשעה חמישה 

לשתים עשרה והרבי שליט"א עוד לא יצא לביתו וחיכיתי שם כחצי שעה.
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יום שלישי כ' אייר    

תפילת מנחה בשעה 3:20. תפילת ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 9:30. 
לאחר התפילה הרבי שליט"א יצא והדלת של גן עדן התחתון הייתה סגורה 

והרבי שליט"א פתח אותה ואחריו נכנס ר' גרונר. 

לאחר מכן הלכנו לאולם מרכז היהודי של  הצינאים )?(. עמדה להתקיים 
אסיפה של הקבוצה בחובבי תורה אולם לא התקיימה האסיפה בגלל האסיפה 
בנוגע לשכונה. לאולם הופיעו 5 מועמדים לראשות העירייה של ניו יורק 4 
מהם יהודים ולהבדיל גוי אחד. כל אחד נאם את נאומו באנגלית כמובן ואנחנו 
רק מוחים כפיים בלי להבין מה מדברים, וכן היה בטקס חזן שהתחזן בקול 
גדול על הפסוק "אתה חונן לאדם" וכו' עם כל מיני פרצופים ותנועות...  חילקו 

בכנס עטים וכל מיני סיסמאות והטקס הסתיים 
בשעה רבע ל12 בלילה.     

יום רביעי כ"א אייר

 3:25 תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בשעה 
בערך. בחוץ ליד גן עדן התחתון עמדו שתי נשים 
עם ילד קטן ולאחר תפילת מנחה הרבי שליט"א יצא 
ואמר להם איזה ברכה והרבי נפנף בידו הקדושה 

לילד ואמר לו שלום. התפללתי ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 9:30 ולאחר 
התפילה הרבי שליט"א נכנס לחדרו ולא היה אף אחד בחוץ ליד גן עדן התחתון.

לאחר תפילת מעריב הלכנו אני וסעדיה לחובבי תורה והתקיימה אסיפה 
של הקבוצה עם זרחי, והוחלט שכל שבוע כל אחד ילמד שיחה ומאמר ופרק 
תניא ויבחן על זה מתי שירצה. וכן הוחלט שכל לילה ילמדו עד רבע ל11 כל 
אחד מה שרוצה ושולחן ערוך מ6:30 עד 7, והייתה התלבטות בין הבחורים 
איפה ללמוד: ב770 או בחובבי תורה, פריז למען 770 ואופן למען חובבי תורה, 

והוחלט על 770 כניסיון לשבוע וכך הסתיימה האסיפה. 

יום חמישי כ"ב אייר

הרבי שליט"א יצא לקריאת ספר תורה. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א 
בשעה 3:15 ובסוף התפילה ראיתי איך שהרבי שליט"א התכופף והרים קופסא 
ריקה בצבע אדום של סיגריות, והרבי שליט"א יצא והניח את הקופסא איפה 

שהמכתבים מונחים ואחד הבחורים לקח את הקופסא.

הלילה היה יחידות ותפילת ערבית הייתה בשעה 10 דקות ל10. לאחר התפילה 

הרבי שאל: 
חסר בחור 

אחד, איפה 
הוא?
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הייתה הפסקה של כחצי שעה מיחידות אולם לאחר מכן בא זוג, בחור ישיבה 
עם כלתו, ונכנסו לרבי שליט"א שיברך אותם והיו בחדר בפנים כ3 דקות, 
ולאחריהם בא יהודי מועמד לראש העיר והיה בחדר של הרבי שליט"א כ35 
דקות, וחיכיתי ב770 עד לשעה 15 דקות לשעה 1 והרבי שליט"א יצא באותו 

רגע ונסע עם חודקוב.

יום שישי כ"ג אייר

לפני שבת כשבאתי ל770 ראיתי את הרבי שליט"א בעת שנכנס ל770 ואני 
חושב שהרבי שליט"א ראה אותי - אני עמדתי באותו רגע על השדירה מול 
770. תפילת מנחה עם הרבי שליט"א בערך בשעה 8 ולאחר מכן היה מאמר 

ותפילת ערבית עם הרבי שליט"א בערך בשעה 9.

ש"פ בחוקתי כ"ד אייר

הרבי שליט"א בא לומר תהילים בשעה 8:30. לאחר תהלים הלכתי למטבח 
לאכול מזונות ולאחמ"כ חזרתי להתפלל שחרית עם הרבי שליט"א. מיד לאחר 
התפילה הלכתי לאכול במהירות היות שיש התוועדות ועמדתי בהתוועדות 
ליד הלפרין ויוסף ומאיר כהן - אותו מקום שעמדתי בהתוועדות הקודמת. 
ההתוועדות התחילה בשעה 1:30 והרבי דיבר בנוגע למצוות "ואם בחוקתי 
תלכו" ועל הפסוק "ולא תגעל נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם" וכן הרבי 

ייג במוז בש יג
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שליט"א דיבר, כמו כל פעם, בנוגע למיהו יהודי.

באמצע ההתוועדות הרבי שליט"א בירך את אלו שהשתתפו בפאראד ואמר 
להם להגיד לחיים. לאחר מכן שרנו את השיר נפוליאנ'ס מארש והרבי שליט"א 
קם מכסאו והחל למחות כפיים בשמחה וכולם קמו בלי יוצא מהכלל והשמחה 
הייתה מאוד גדולה. בערך דקה אחת ויותר הרבי עומד ומוחה כפיים ובאותה 
שעה היה בידי משקה ונשפך עליי ועל הלפרין... ולפני כן הרבי שליט"א 

התנועע בשעה ששרו ולאחרי כן גם כן הרבי שליט"א מחה כפיים בישיבה. 

בשעת ברכת המזון שרנו והרבי שליט"א התנועע ולאחר ההתוועדות, בשעה 
5:15, התפללנו מנחה. לאחר התפילה עליתי למעלה לחדר מול גן עדן התחתון 
והרבי שליט"א בא לשם ושרנו ועזר בשירה בידו הקדושה. לאחר מכן הרבי 
יצא וליוויתי אותו )יחד עם רובם ככולם( לבית, ובאמצע הדרך בעת חציית 
הכביש הרבי נתן שתי פסיעות של ריצה מחמת מכונית שצפצפה. לאחר האוכל 
דיברתי עם משרקי מול 770 ולאחר מכן משרקי הלך וחיכיתי לבד עד שהרבי 
שליט"א בא והתפללנו ערבית. לאחר מכן, בשעה 10 בערך, הייתה חזרה על 

ההתוועדות של שבת.

יום ראשון כ"ה אייר

תפילת מנחה ב770 בשעה 3:15. אחרי ארוחת ערב ראיתי הרבה אנשים 
עומדים ליד 770 ונתברר לי שהרבי שליט"א יגיד שיחה לנשים, ואני עמדתי 
בשעת השיחה בפנים ושמעתי באמצעות הרמקול ולאחר השיחה הייתה יחידות 

כללית לנשים. אח"כ חזרנו על השיחה ורשמתי אותה.

בשעה 9:30 אני וחיים צדוק הלכנו בגשם החזק ל770 ועליתי לעזרת נשים 
וראיתי את היחידות של הנשים. סדר היחידות כך: מניחים את הפתק על 
השולחן, והרבי שליט"א לוקח את הפתק וקורא אותו ומתקן בעט מה שצריך 
ועונה לה. לאחר מכן התפללנו ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 1 בלילה ומתי 
שרצינו לרדת להתפלל לא ידענו מאיפה לרדת היות ומהצד של החדר של 
הרבי שליט"א לא יכולים, היות והרבי צריך להיכנס לחדר וגם הדלת השניה 
סגורה ובסוף יצאנו מדלת אחרת. לאחר מכן חיכיתי עד 1:30 והרבי שליט"א 

הלך לביתו.

יום שני כ"ו אייר  

בשחרית הרבי שליט"א לא בא לקריאת התורה. ]כשהלכתי לאוכל ראיתי 
עוברים גויים אמריקאיים במצעד עם תופים וכן שוטרים בתחילת המצעד, 
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סוסים של משטרה עוברים בהתחלה וכן שריונות וג'יפים וכו'[. תפילת מנחה 
עם הרבי שליט"א 3:30. תפילת ערבית עם הרבי שליט"א בשעה 9:30.

יום שלישי כ"ז אייר   

תפילת מנחה בשעה 3:15. תפילת ערבית התפללנו עם הרבי שליט"א בשעה 
9:30. לאחר התפילה הייתה חזרה בעברית על השיחות משבת מברכים סיוון 

והחזרה נמשכה עד לעשרים לשתים עשרה. 

יום רביעי כ"ח אייר

בתפילת מנחה הרבי שליט"א נכנס עם חיוך שחייך לאחד שהרבי שליט"א 
מקרב אותו. תפילת מנחה בשעה 3:15. גם בתפילת ערבית הרבי שליט"א 

חייך לאותו אדם.

יום חמישי כ"ט אייר

הרבי שליט"א יצא לקריאת התורה. היום הרבי שליט"א נסע לאוהל ותפילת 
מנחה הייתה בשעה 9:03. היום באו לרבי שליט"א אח של משה לוש, בנציון 
כהן ואוקינוב האבא. תפילת מעריב התחילה בשעה 9:33 והבחורים לא התכוננו 
והרבי נכנס והיה רעש מהבחורים איך שהם מתרחקים והרבי חייך כשנכנס 
והסתכל בשעון. בסוף תפילת שמונה עשרה הרבי שליט"א הסתכל במכתב 

שתלוי והיה כתוב בו על הכנסת ברית מילה.

לאחר התפילה הייתה התוועדות וקריאת המכתב של הרבי שליט"א על 
המכתב ששלחנו לפני שנסענו לרבי ור' מענטליק קרא את השיחה, וכן השוחטים 
שלומדים שחיטה קיבלו אישור הקדמה לתעודת שחיטה. לפני שהלכתי לחדר 
לקחתי קופסת סיגריה ריקה שהייתה מעל השולחן של הרבי שליט"א וזרקתי 

אותה בחוץ.
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יומן תשמ"ו

ש הי דוחש אייפ ובדי ב דוחש סיון בשמיו - תמדיהב כיק 
אחמויפ מ מ המשיד ש יטיא - מברפסם כאן  פאשונה.

יום ראשון כ"ג אייר

11:18 - אד"ש נסע למקווה.

11:50 - חזר מהמקווה.

3:10 - אד"ש נסע לאוהל, הנהג יודל קרינסקי )כרגיל בכגון דא( אך המכונית 
השחורה והנמוכת גג נהוגה בידיו מאחר שהמכונית האפורה נמצאת במוסך. 
בלית ברירה התרגל יודל לנסוע כמה ימים על המכונית השני', שכידוע היא 

פחות נוחה לאד"ש.

היום מתקיימות הבחירות לרב שלישי )כזכור הרב חנזין נאלץ להישאר על 
משרתו בפתח תקוה וממילא נשארו רק 2(. הבוקר בשעה 8:00, נפתח הקלפי 
בקינגסטון )במקום הלימודים של שיעור היומי ברמב"ם(. אותם ההוראות חזרו 
על עצמם גם היום ובשל מזג האוויר החם תופת, השאירו כולם את ההזדמנות 
לבחור - לשעות הערב. רק מעטים ומחוסרי סבלנות הקדימו לבחור. רק 2 

רבנים השתתפו במירוץ הפעם: אלטיין והעלר.

זה האחרון לא הגיש את מועמדותו בפעם הקודמת ודרש תנאים מוקדמים, 
כגון לא להתעסק בכשרות, לא להתעסק בדיני תורה, וכו' וכו'... דהיינו רק 
להיות "רב". הלה שנתקל בסירוב לקבלת תנאים אבסורדיים אלו נאלץ להישאר 
בפעם שעברה בחוץ, והפעם הוא "נשבר" והציג את עצמו לבחירות וקיבל את 

ברכתו של אד"ש "שיהא בהצלחה".

אנשי וועד הבחירות הכניסו את שמות המועמדים לכ"ק אד"ש, ואתמול 
במוצש"ק קיבלו מענה "נת' ות"ח, אזכיר עה"צ עוה"פ - שתהיינה הבחירות 
בשטומו"צ בכל, לטובת הכלל ולטובת הפרט גם יחד, כולל הפי' ב"גם יחד" 
שבדרושי לג"ב - הילולא דרשבי.". הנ"ל הדפיסו את המענה וחילקוהו למאות 
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ואלפים בין הקהל והוסיפו שכולם מתבקשים לבוא ולבחור ולגרום נח"ר לרבי.

אלטיין כזכור נכשל בבחירות הקודמות, אך הפעם החליט שוב להשתתף 
בכ"ז והסיכויים אולי יהי' יותר גדולים בשל התחרות עם 1 ולא עם 5, וגם לא 
אותו מתחרה כקודם. ההימור בפי הקהל - נצחונו של העלר, הן בשל עדיפותו 
כ"תושב השכונה" משא"כ אלטיין אינו תושב 
)וכנראה שגם לא הייתה  לו זכות בחירה - 

עפ"י התקנון עכ"פ( והן בשל עוד סיבות. 

מס'  הגיע  בערב   8:00 השעה  לקראת 
הייתה  הקלפי  סגירת  לכ-850.  הבוחרים 
9:00, אך התוכנית  אמורה להיות בשעה 
גרונר  המזכיר  הגיע  ב-8:30  השתבשה: 
והודיע לוועדה שז"ע נתקבלה הוראה מגבוה 
שיהיו לפחות 1000 בוחרים. הוועדה שינתה 
את מועד הסיום לשעה 10:20 ובינתיים יצאו 
בקריאות ברמקולים )ע"ג המכונית( וביקשו 

מהקהל שיבוא להצביע. הדבר לא הוסיף הרבה קולות, ול-1000 לא הגיעו.

9:16 - אד"ש חזר מהאוהל ולאחרי כמה דקות נכנס למנחה - מעריב, אחר 
התפילה בירך 2 נוסעים לאה"ק: "פארט געזונטרהייט".

9:45 - אד"ש נסע לביתו ובדרכו עודד את השירה בידו הק'.

10:25 - הביאו את תיבת הקלפי אל 770 - "לעיני עם ועדה". הרב הרצל 
התכבד ב"תיפתח", "דבר מלכות" והקריא את מענה כ"ק אד"ש. הקהל לא היה 

גדול ובעיקר היו הת', ומאנ"ש נכחו רק המשועממים, הסקרנים והעסקנים.

אחרי הפתיחה החלו בפתיחת הקלפי, הרב הרצל השגיח שיהא כדת וכדין 
)זו הייתה הפגנת "משגיח כשרות" מעולה( ויודל קעלער הקריא את השמות 
בקול רעם אדיר )בפעם הקודמת היה זה לוי"צ שפירא(. המצלמות לא פסחו 
וכמו"כ יוסי ברוק )מראשי הוועד הפועל של הבחירות( הביא על גביו מסרטה, 

והסריט את האירוע.        

לקראת השעה 12:00 הושמעו הסיכומים, הרב העלר: 617 קולות, הרב 
אלטיין 203 קולות, 63 פתקים לבנים ו-13 פתקים פסולים. א"כ הרב העלר 
זכה ברוב מוחץ והקהל לא הופתע מכך, אך למרות זאת מחו כפיים כדבעי, 
ובכך תם ונשלם אירוע נדיר זה כאן בקראון הייטס "כאן ציווה ה' את הברכה". 

לסיכום: הרבנים של השכונה 1( הרב מארלו 2( הרב אזדאבא 3( הרב העלר.  

ב-8:30 הגיע 
המזכיר גרונר 
והודיע שזה 
עתה נתקבלה 
הוראה מגבוה 
שיהיו לפחות 
1000 בוחרים
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יום שני כ"ד אייר

10:02 - אד"ש הגיע מביתו, כעבור כמה דקות יצא לקריאת התורה. אחרי 
הקריאה אמר מזל"ט ל-2 )הורי ו(נערי בר מצוה )שעלו לתורה קודם לכן(. א' 
מאנ"ש, והב' בנו של א' מעובדי משלחת הבטחון כאן במנהטן שבא ל-770 
)ע"י א' מהת' שמניח עמו תפילין מידי יום שישי( להעלות את בנו לתורה כאן. 
אחר התפילה עשו סעודת בר מצוה, והנער החב"די אמר מאמר של בר מצוה, 
ואח"כ א' מהת' הסביר בעברית צחה את תוכן המאמר - למשפחת בר המצוה 

הב'. הנ"ל התפעל מאוד...

כמו"כ אמר אד"ש מזל"ט ל"חתן" )שעשה ווארט לפני ימים מספר(.

3:15 - לייבל יצא והודיע שאד"ש לא ייצא למנחה.

אד"ש הגיה היום את השיחות ע"ד עריכת התוועדויות בכל אתר ואתר בשבת 
הקרובה. השיחות יצאו לאור ע"י וועד הנחות בלה"ק וכן ע"י "שיחות באנגלית" 
וכן ע"י ועד הנחות הת' )באידיש( והשבוע זה יפורסם כבר ב"אלגעמיינער 
זשורנאל" )באידיש( ובעיתון כפ"ח )בלה"ק(, וכמו"כ היום בערב זה יצא לאור 
לקהל, ויש אומרים )בהסתמך על גופים מוסמכים ?( שבשל כך לא יצא אד"ש 

למנחה היום.

8:55 - אד"ש נכנס לערבית, אחר התפילה נסע לביתו.

בשעה 9:30 התקיים ב-770 סעודת מצוה לכבוד סיום ספר נשים.

מזג האוויר החל להיות נאה וקריר.

יום שלישי כ"ה אייר.

10:04 - אד"ש הגיע מביתו, וכעבור כ-2 דק' יצא לחלק לילדים מטבעות 
לצדקה. הסדר הרגיל הוא שבתחילה מחלק אד"ש לילדים ותיכף אח"כ הם 
הולכים לקופה ושמים המטבעות, ורק אח"כ אד"ש שם צדקה בקופה )אם כי, 

כשמגיע ילד אח"כ, זוכה גם הוא...(.

היום בניגוד לתמיד, המתינו הילדים )ע"ד עצמם( ורק אחרי שאד"ש שם את 
המטבעות בקופה - או אז הלכו הילדים ושמו את המטבעות בקופה.

ולאחר מכן שב אד"ש לחדרו.

לא עברו דקות מספר ולפתע הגיעו 2 בחורים לזאל והודיעו בהפתעה שאד"ש 
יצא מחדרו עם לייבל גרונר )דרך הדלת הצדדית(. מוכי תדהמה קפצנו כולם 

החוצה - ומה רבה הייתה ההפתעה.
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אד"ש צעד ברגלו ע"ג המדרכה, ולידו המזכיר גרונר שהחזיק בידיו שקית 
מלאה, ובהגיעם לפינת הרחובות קינגסטון ואיסטערן פארקוואי המתינו ברמזור, 
וכשהוחלף הרמזור החלו חוצים את כביש איסטערן פארקוואי לכיון ההפוך, 

מחזה נדיר אשר לא יתואר במילים כלל.

ועד המסדר לא נוכח בשטח, כך שלא היו כל הפרעות "ועינינו תראינה 
מלכותך".

הליכתו של אד"ש הייתה יציבה וטובה לחלוטין. לאחר שאד"ש נכנס לבנק 
נעלם מאיתי שטח הראיה, אך למרבה המזל היו בבנק בשעת מעשה כמה 

מאנ"ש שי' שידעו לספר אח"כ מהנעשה שם:

נכנס עם גרונר היישר למנהל הבנק ושם לייבל אמר כמה מילים למנהל... 
ותיכף אח"כ הוציא הלה כמה מסמכים ואד"ש חתם עליהם. אח"כ נכנסו אל 
חדר ה"כספות", הוציאו משם "כספת" וחזרו לחדרו של מנהל הבנק )מקום 

כיה אייפ בשמיו
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פתיחת הכספת(, שם נשאר אד"ש לבדו ואילו המנהל עם המזכיר יצאו משם. 
כעבור 5 דקות לייבל נכנס לחדר ונעל את הכספת והחזירוה למקומה, וכשאד"ש 

יצא חתם שוב על מסמך )ע"י מנהל הבנק(.

יצאו מהבנק, המתינו קמעא ע"י הרמזור אך תיכף הוא התחלף ואד"ש צעד 
לפנים, וליבל מאחור עם השקית ביד )שנראתה יותר עמוסה מקודם(.

כשהגיעו למדרכה - מקביל לכניסה הראשית המשיך אד"ש לבדו )ולא פנה 
לכיוון הכניסה הנ"ל(, לייבל משהבחין בכך הזדרז בפסיעותיו ואמר לאד"ש 

ש"עברנו את הדלת"... אד"ש חזר לאחור והחל 
נכנס בחניון - לכיון הכניסה הצדדית, ובנתיים 
לייבל ממשש בכיסיו להוציא את המפתח 
לדלת. באותם רגעים של חיפוש בכיסים הבחין 
בו אד"ש ועשה בידו תנועת ביטול, וחזר לכיון 
המדרכה ונכנס דרך הדלת הראשית )לראשונה 
מזה כמה חדשים שאד"ש נכנס דרך המדרגות 

והמדרכה וכו'(.

מחזה לא יתואר, ממש ככה!

מטבעות  פעם  שוב  אד"ש  שם  בהכנסו 
לצדקה, ואח"כ נכנס לחדרו.

הנושא והסיפור הזה הפכו לסדר היום בפי כולם, כל אחד ואחד לא היה 
יכול לעבור לנושאים אחרים, מחזה בלתי נשכח.

3:35 - אד"ש נכנס לתפילת מנחה, בדרכו חילק צדקה לילדים, ביניהם הי' 
גם תינוק בן 8 ימים שזכה לקבל ולשים מטבע לצדקה.

באמצע חזרת הש"ץ היסבו המתפללים את עיניהם לכיוון ה"חבטה" שנשמעה 
מהחצר. מתברר שבאותו רגע הופל ענף גדול מהעץ וקרס תחתיו. הדבר קרה 
אחרי קרב ממושך בין אחראי הספריה בערל לוין לבין העץ הרקוב שעומד 

בפינה השמאלית של חצר 770...

8:50 - אד"ש נכנס לתפילת ערבית, ואחר התפילה נסע לביתו.   

יום רביעי כ"ו אייר.

10:07 - אד"ש הגיע מביתו, ויצא מחדרו כעבור דקה לחלק צדקה לילדים.

10:14 - אד"ש שלח את המזכיר גרונר לספריה, הנ"ל שהה שם כ-5 דקות 

הנושא והסיפור 
הזה הפכו לסדר 
היום בפי כולם, 
כל אחד ואחד 

לא היה יכול 
לעבור לנושאים 

אחרים, מחזה 
בלתי נשכח.
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ואח"כ שב למזכירות )יצוין שלא נראה בידו כלום(, יתכן שזה בקשר להליכתו 
של אד"ש אמש לבנק...

המכונית האפורה חזרה מהמוסך לאחר טיפול 10,000! )כזכור מכונית זו 
מבקרת לעתים קרובות במוסך, והדבר גורר הוצאות כספיות(.

3:15 - אד"ש נכנס לתפילת מנחה.

מבצע המודעות בעיצומו. הבחורים עובדים במרץ, שורפים את הלילות 
ועובדים בימים, "לילות כימים". את היוזמה לקחו ע"ע כמה בחורים ע"פ 
ההוראה של אד"ש לארגן בכל הבתי כנסת התוועדויות, אך כמובן שפעילות 
זו נקראת רשמית של צא"ח, ובמילא רשמית דוד רסקין הוא היו"ר אך כמובן 
שבמעשה בפועל אין שום קשר לצא"ח וליו"ר וההוכחה לכך היא שהנ"ל שוהה 
בימים אלו באה"ק )הוא אמור לחזור לקראת שבת כדי לקבל את בקבוק המשקה 
מיד כ"ק אד"ש בתור היו"ר...( ובעצם זה לטובת הענין שהבחורים מארגנים 

זאת כשכך יש פחות מניעות ועיכובים וניסיון העבר יוכיח...

8:55 - אד"ש נכנס לתפילת ערבית. ראשון הרבנים שהגיע במסגרת חג 
המו"צים, הרב זילברשטיין מק. טבעון )אה"ק( נכח בעת התפילה, בכך החלו 

להרגיש כבר באופק את אווירא דחג השבועות.

9:15 - אד"ש נסע לביתו

יום חמישי כ"ז אייר

10:15 - אד"ש הגיע מביתו, וכעבור 4 דק' נכנס לקריאת התורה. גם היום 
עלה לתורה חתן בר-מצוה - שהגיע ע"י א' מהת' - שמקיים קשר עם משפחתו 
)במבצעים וכדו'(. אחרי הקריאה אמר לו אד"ש מזל"ט, וכמו"כ אמר מזל"ט 

לצבי יאיר שטיינמץ )המשורר הידוע( עבור הנכדה שנולדה לו במזל"ט.

כמו"כ הגיעו היום כ-8 אורחים מאה"ק - ביניהם גם כמה רבנים, ואחרי 
קריה"ת הם ברכו "הגומל".

1:15 - אד"ש נסע למקווה.

1:50 - חזר מהמקווה. הנהג ב. קליין החנה את הרכב רגיל )לא ברוורס(, וככל 
הנראה, אין זה רק בשל כושר נהיגתו ברוורס, אלא כי היות ובהזדמנות כדון 
דא, שאין הרבה אנשים - הרי שבנימין לכתחילה רואה לנכון לנהוג כנוחיותו.

3:45 - אד"ש נסע לאוהל. ע"י המכונית נכחו הרבה אנשים, ובקושי נפלסה 
דרך למכונית.
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אמנם פרוטה לפרוטה מצטרף, אך הסבלנות היא האמצעי היחיד לצרף 
בין הפרוטות, ונראה שלא הייתה לספרן סבלנות לצרף את הענפים, ובגין כך 
הזמין בערל לוין את החברה שתבוא להוריד את העץ. הנ"ל הגיעו בשעה 4:00 

לערך והחלו בעבודת הקודש, כשהקהל מעודד אותם. תוך שעה העץ נגמר.

בכ"ז זהו עץ שגדל ע"י 770, ואסור להשחיתו טוטלית, לכן השאירו לו כמה 
סנטימטרים.

9:30 - אד"ש חזר מהאוהל. יודעי דבר מספרים שהנסיעה הייתה באופן 
מהיר מאוד, כאילו הייתה פה קפיצת הדרך, זהו ½ זמן מהרגיל.

2 מכוניות משטרה ליוו את הרכב מלפנים, ו-2 מכוניות של ה'חברה' מאחור, 
מחזה הענין היה "משהו משהו", הנק' "מלכות'דיק".

כעבור רבע שעה נכנס אד"ש לתפילת ערבית ומנחה. הזאל הי' עמוס 
מאורחים, מיזוג אוויר הציל קצת את המחנק.

10:48 - אד"ש נסע לביתו.

יום שישי כ"ח אייר

10:10 - אד"ש הגיע מביתו, יצא כרגיל לחלק צדקה לילדים, אח"כ שב לחדרו.

8:48 - אד"ש ירד ל"קבלת שבת". הגבאים מתמידים בבקשתם "לא לדבר 

סיון בשמיו
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בשעת התפילה" ואכן כך הי'. ב"לכה דודי" שרו ואד"ש עודד בידו הק' את 
השירה, עד כדי שטורעם חזק. אציין, שהזאל הי' דחוס מאנשים.

10:10 - אד"ש הלך לספריה. בדרכו עודד חזק בידו הק' את השירה, וכרגיל 
הבחורים עומדים בתוך הזאל ומציצים חרש דרך החלונות, וכמובן שכשאד"ש 
עובר במקביל - סוגרים הבחורים את החלונות, וכך הי' גם הפעם, אלא שלפתע 
כשאד"ש עבר, הסתובב לכיוון החלון - חלון אחד שהי' פתוח, ואד"ש עודד 
בידו הק' אליהם. ותיכף פתחו גם שאר החברה את חלונותיהם, וקיבלו עידוד 

מאד"ש. הדבר הי' בשטורעם מיוחד.

הפעם לא המתין אד"ש לחנינא המשמש, אלא פתחו את הדלת כמתוכנן.

יום ש"ק מבה"ח סיון, פ' במדבר "מחר חודש".

8:40 - אד"ש נכנס לאמירת תהילים.

10:30 - אד"ש ירד לתפילה. בכגון דא, אד"ש לא מודיע לליבל על התוועדות, 
כפשוט. אך כמובן שתחושת הקהל היא שתתקיים התוועדות היום.

1:30 - אד"ש ירד להתוועדות בזאל המלא באנ"ש ובאורחים. היום לא יכלו 
לעמוד על הפירמידה כי המקום הי' קודש לילדים - שהביאו אותם במיוחד 
להתוועדות, עפ"י הוראתו הקדושה של אד"ש מהשבת האחרונה. הנ"ל הודרכו 

ע"י מדריכים.

מלבד ילדים אלו, עמדו הרבה ילדים ע"י הוריהם במקומותיהם.

אחרי השיחה הראשונה שרו "ווי וואנט משיח נאו" ואד"ש עודד חזק מאוד 
את הילדים בידו הק'. הילדים לא הסתפקו בשיר ואף אמרו לאד"ש לחיים. אד"ש 
ענה להם לחיים ואף עשה תנועות של "לכתחילה אריבער" בידו הקדושה. לפתע, 
אד"ש שלח את המזכיר גרונר אל המדריכים שעמדו ע"י הילדים בפירמידה 
)כנראה כדי שכאו"א מהם יגיד "לחיים"(. אח"כ המזכיר חזר כעבור 3 דק', 
ואד"ש פנה אל הילדים שם, וב-2 ידיו הק' עודד את השירה שבפיהם ואמר 

להם "לחיים".

בכלל, כל 3 השיחות הראשונות הוקדשו בתוכנם לילדי צבאות ה'. ולא רק 
הילדים שרים ואומרים "לחיים", אלא ג"כ המבוגרים. חלקם התקשו קצת 
באמירת ה"לחיים" בשל הילדים שהיו על כתפיהם, אך ככלות הכל הזדרזו 

ואמרו, ואכן הי' שמח.

אחרי השיחה הב' שרו שוב "ווי וואנט משיח נאו", והפעם - באותה המנגינה 
כמו בל"ג בעומר. ואכן תיכף בתחילת הניגון נדלק אור בעיני רבים - שפחדו 
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לשיר, אך לאחר עידודו של אד"ש התחזקה השירה.

כעבור כ-5 דק' השתרר שקט הס בין הקהל. אמנם לא נקבע עדיין אובייקט 
שיחליט "עד כאן הקפה א'", אך קבוצת אנשים עשו זאת כנראה מתוך פחד 

עצמי...

לאחר השיחה ע"ד הכינוס של הנשים )במוצש"ק( נתן אד"ש את סלסלת 
העוגות להרב יוסף וינברג שי' עבור הנשים )הנ"ל תמיד מקבל עבורם את 

הדולרים וכדו'(.

את ההתוועדות סיים אד"ש במילים "שיבנה בית המקדש" )ראה הנחה בלה"ק 
דשבת זו(, ואד"ש ניגן זאת במנגינה של זה. 
החזן טלישבסקי נשאר בטל.. אחר ההתוועדות 

התפללו מנחה.

בית  "שיבנה  הקהל  שר  לחדרו  בדרכו 
המקדש", ואד"ש עודד את השירה בידו הק'. 
בהתוועדות קיבל ר' דוד רסקין את המשקה 
מהרבי על אף שכנ"ל זו 'עטרה שלא מגיעה לו 

כלל'. מה לעשות... 

4:55 - אד"ש סיים את ההתוועדות, מסתבר 
שהי' קצר כדי לתת שהות לכולם ללכת לבתי 
כנסת, וכמובן שאין פתחון פה לאותם המחפשים 

"תירוצים" להתחמקויות, יש זמן לטשולנט, ויש זמן להכל, וכעת המבחן...

6:30 - כמתוכנן, התאספו בשעה זו כל הבחורים העומדים לצאת לבתי 
הכנסת, בפלטבוש, בורו פארק ועוד. רשימת בחורים נתלתה בקיר בערב שבת, 

וכל המתווסף - מתווסף לו מן השמים.

בתכנית אמורים רבני בתי הכנסת לדבר, אך יתכן והם יתרשלו בעבודתם 
מפני כל מיני סיבות, ע"כ תפקידם של בחורינו לפקח )לרגל חרש...( ובמקרה 
הגרוע ביותר )או בעצם - הטוב ביותר( יצטרך הבחור לדבר, או אז יומסר 

המסר כדבעי.

ואכן הגיעו כ-220 בחורים )בניגוד לרשימה, שבה מופיעים בסה"כ 60 
בחורים(, כולם התאספו ע"י 770, ומחכים...

אף א' לא יודע למה מחכים אך מחכים, הוראה מגבוה כבר יש )משבת 
שעברה(, אעפ"כ...

אחרי המתנה של כ-10 דק' החלו חלקם בריקודים, אך לא ארכו הדקות, והת' 

פתע כשאד"ש 
עבר, הסתובב 

לכיוון החלון - 
חלון אחד שהי' 

פתוח, ואד"ש 
עודד בידו הק'  

אליהם
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יצאו לפעולה כשכולם יוצאים בצעדה המונית לכיוון מקום המבצע. 

כמתוכנן, ברוב בתי הכנסת נענו הרבנים לקריאה ודיברו בסעודה שלישית 
ע"ד "אהבת ישראל", ובמיעוט המקומות שלא דיברו, דאגו הבחורים לדבר, אלא 
כשהגיעו לבית כנסת מסויים בבורו פארק, נתבקשו הבחורים ע"י מנכ"ל הבית 
כנסת לפנות את המקום, בהבטיחו שידבר ע"ז בסעודה שלישית. הנ"ל הסביר 
את דבריו )בנימה של פחד(, שמיד אחרי שיצא לאור העיתון "אלגעמיינער 
זשורנאל" )שם התפרסמו שמות בתי הכנסת - בהם ידברו בשבת ע"ד אהבת 
ישראל(, הגיעו אליו כמה ממתפללי בית הכנסת - חסידי סאטמער בע"מ, 
ואיימו עליו לבל תדרך כף רגל של חב"ד באזור, ואכן הנ"ל הבטיחם שכרצונם 

כך יהי', ובמילא אומר להם המנכ"ל, שהוא מפחד על נפשו.

הנ"ל נענו לו בפרט שהבטיח להם שידבר על הנושא, ועזבו את המקום, ואני 
מאמין שהנ"ל דיבר על זה.

כמו"כ כשהגיעו כמה מהת' לא' מבתי הכנסת, אמר להם הרב בנימה של 
התנצלות, שלו ידע ע"כ כמה ימים קודם, הי' מכין שיחה של אד"ש על הנושא, 
בציינו שקנה לפני שבועיים את כל הסט של לקו"ש - במבצע של קה"ת בבורו 

פארק 40% הנחה.

אך אציין שלמרות הפתעתו של הנ"ל מהנושא, הקדיש לדרשתו כ-5 דק' 
על הנושא של אהבת ישראל, ואף שילב זאת כהכנה לקראת בואו של משיח 

סיון בשמיו
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צדקנו, אמן ואמן.

באותו בית כנסת נכחו כ-200 מתפללים, בלי גוזמא. ואכן כולם הקשיבו 
לדרשה באוזן קשבת, וחזקה שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. 

7:30 - עפ"י הוראתו של כ"ק אד"ש, שברור שהיא לא פסחה על 770, הזמין 
את הקהל הרב מאיר הארליג לסעודה שלישית. הנ"ל לא הסתפק בזה, אלא 
דאג לשרת את הקהל, בין התפילה להתוועדות, הקהל התכבד בקידוש ובדגים 

ומלפפונים "בחומץ" ובסודה.

מסתבר שהנ"ל קנה כמות כה גדולה עד שלמרות שכל הקהל - בלי גוזמא 
- התכבד בהנ"ל, נשאר שאריות לסעודה השלישית, אלא שלא נכחו הרבה 
אנשים בסעודה זו והדבר הי' כמין "חטוף ואכול חטוף ושתי'", בלי נואמים או 
מרצים, כ"א עובר ולוגם או טועם, וממשיך להעביר את זמנו ברמב"ם וכיו"ב. 
ואעפ"כ נשארו כמה ארגזי שתי' לפליטה לבחורים )לו היו פה בקבוקי משקה, 
היו שומרים אותם לכ' הדידן נצח שיהי' בע"ה בקרוב... אך בכגון דא - נפלה 

ההזדמנות לחגוג עם השתיה במלווה מלכה בחדרי הבחורים(.

9:20 - אד"ש נכנס לתפילת ערבית, קהל גדול לא הי'.

9:47 - אד"ש נסע לביתו.

11:30 - החלו הבחורים לחזור מפעילותם. ר' דוד רסקין לא רצה לממן את 
הנסיעות של הבחורים בחזור מהמבצע, בטענה ש)פתאום( אין כסף אולם למזלם 
של הממונים הם הצליחו להוציא צ'ק משמואל בוטמאן. בשל סיבות טכניות 
התעכבו עד מאוחר, כולם שמחים ומלאים תקוה שמילאו את רצון כ"ק אד"ש.

יום ראשון ר"ח סיון

10:07 - אד"ש הגיע מביתו, וכעבור 4 דקות חלף במהירות )על פני הזאל 
החוצה בין החדר לזאל הקטן( ונכנס לזאל לקריה"ת. בניגוד לתמיד אד"ש לא 
חילק מטבעות לצדקה בדרכו לקריה"ת, ומי שהיה לו מוח בקודקודו מסתמא 

חשב על כך שכנראה אד"ש ייצא לחלק דולרים.

ואכן באמצע הזמן דקריה"ת סידרו הוועד המסדר שולחן בפרוזדור ע"י 
המעלית, ומיד אחרי שאד"ש יצא מהזאל החל לחלק דולרים.

10:21 - אד"ש החל לחלק לנשים ) - כתמיד הם מקבלות בראשונה(, 
ובעקבות הכינוס לנשים שהי' אתמול - נוכחו הרבה נשים, ולכן סידרו את 
החלוקה באופן שקודם יגשו כל הנשים ורק אח"כ הגברים )בניגוד לתמיד שזה 

מתחלף כל כמה דקות(.
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ועד המסדר סגר גם הפעם את הדלתות ובכך מנע מהתמימים לעמוד שם.

אישה אחת קיבלה ברכה עבור נסיעה לאה"ק, כמו"כ היו 2 נשים ששמו על 
שולחנו של אד"ש 2 שטרות של דולרים )של 5 או של 10?( ובסוף החלוקה 

אד"ש לקחם לחדרו.

החלוקה לנשים נמשכה כ-35 דקות )ומכאן רואים את כמותם המירבית(, 
אח"כ החל לחלק לאנשים במשך 13 דקות, 
וכשתמו האנשים פתחו שוב את הדלת 
הראשית עבור הנשים, והחלוקה נמשכה 

כ-3 דק'.

11:10 - אד"ש הלך לחדרו. יש לזכור 
שזה לראשונה שאד"ש מחלק דולרים )בימי 
בניגוד לחנוכה   - בימי קריה"ת  ראשון( 

ועשרה בטבת.

לתפילת  היום  יצא  לא  אד"ש   -  3:15
מנחה, זהו בשל השיחה לנשים שאמורה 
להיות היום בערב, ובכל שנה בעת הזאת 

אד"ש לא יוצא למנחה.

מי שחשב שמבצע "אהבת ישראל" של שבת נגמר - אינו אלא טועה!

כזכור הורה אד"ש שבמקומות שא"א לערוך את הסעודה בשבת - שיעשו 
זאת ביום ראשון - ר"ח סיון. ואכן היו כמה מקומות שמסיבות טכניות לא 
יכלו להשתתף עם כל בתי הכנסת בעריכת סעודה בשבת, והתמימים התארגנו 
לערוך סעודות גדולות וקולקטיביות במקומות מרכזיים )הכוללים את אותם 
המקומות הנ"ל(, והדבר הי' כרוך כמובן בהדבקת מודעות ועוד כהנה וכהנה, 
אך הפעם )בניגוד לשבת( נאלצו הבחורים להפסיד את שיחת כ"ק אד"ש - 
בזמן המתוכנן לעריכת הסעודות, בבורו פארק, פלטבוש וקווינס. באלו השניים 
האחרונים מדובר בישראלים שירדו לארץ החופש, בניגוד לבורו פארק שם 
מאורגן "התוועדות חסידית" לכל החסידים למיניהם, ובין הנואמים שם: הרב 

יואל כהן, הרב ווינבערג ועוד.

המסיבות החלו בשעה 7:30, דהיינו, 40 דקות אחרי שאד"ש החל את השיחה 
לנשים )6:50(. המסיבות היו בהצלחה למעלה מן המשוער, וילאה העט מלספר, 

התגלמות בולטת של "אהבת ישראל".

הי' בפלטבוש 2 נשים שהיו מסוכסכות זו עם זו, השלימו בעת המסיבה, ואם 

אחרי התפילה 
עודד אד"ש כמה 
פעמים בידו 
הק' את שירת 
"דידן נצח", 
והשמחה הייתה 
רבה, עד שפרצו 
בריקודים...
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כל הנ"ל הי' רק בשביל סיפור זה - דיינו.

6:50 - אד"ש התחיל לדבר לנשים, בזאל נכחו בצפיפות יותר מ-1000 נשים 
שהגיעו מכל ערי השדה, ובין הנשים שהגיעו הייתה גם אשה אחת שהגיעה 
מטוניס, גב' פינסון שמה, היא כתבה לאד"ש שרצונה עז לבוא לכינוס של הנשים 
)שהי' במוצ"ש והמשכו היום( אך בניגוד לכך ציינה גם כמה סיבות המנגדות 

לכך, ואד"ש ענה לה "כדאי שתבוא", ואכן היא נכחה במקום.

בתום השיחה חילק להם אד"ש )ע"י כמה ממונות( 2 דולר לכאו"א, בציינו, 
שדולר א' עבורה, והב' לתת לחברתה - כמצוות אהבת ישראל.

8:00 - אד"ש נכנס לתפילת מעריב, קהל גדול נכח במקום.

9:30 - אד"ש נסע לביתו.

מועד הכתרת הרבנים הי' אמור להיות כמתוכנן ביום ראשון הבעל"ט, אך 
הדבר התערער, בגין כל מיני סיבות ובעיות למיניהן, וכשתהי' הודעה מוחלטת, 

נדע על כך.

יום שני ב' סיון

10:02 - אד"ש הגיע מביתו ונכנס אח"כ לקריה"ת.

11:56 - אד"ש נסע למקווה.

12:28 - אד"ש חזר מהמקוה. אחה"צ נכנסו 2 חתנים לקבל את הסידור מכ"ק 
אד"ש )א' מהם מתחתן מחר במונטריאל(.

3:30 - אד"ש יצא מחדרו למכונית. ע"י המכונית עמדו כמה נוסעים לאה"ק, 
אד"ש ברכם ופנה לרכב, ואח"כ שוב פנה אליהם ונתן להם מטבעות לצדקה, 

ואח"כ נסע לאוהל.

היום באו על טעותם כל החכמים שטענו תמיד, שכשאד"ש נוסע למקוה 
מוקדם סימן הוא שנסיעתו לאוהל תהי' מוקדם )הכל לפי שעת הנסיעה למקוה(, 
אך בעקבות העובדה של היום, נוכחו כולם לדעת שאין ע"ז פיסקא של "הא 

בהא תליא".

9:00 - התקיימה חופה ע"י 770, והפעם - לא במגרש החופות, כדי שהדבר 
לא יפריע למקום חניית המכונית של אד"ש - כשיחזור מהאוהל, ועל כן עשו 

זאת ע"ג המדרכה - מקביל למקום החניה.

9:25 - אד"ש חזר מהאוהל, המכונית הוחנתה ללא כל הפרעה מצד החופה 
)כנ"ל(.
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9:40 - יצא מחדרו, ובירך את החו"כ ואת המחותנים. ביניהם בלט הרב 
פיקרסקי ראש הישיבה )סב הכלה(. אד"ש דיבר איתו כמה דקות, ובין היתר 
שאלו אד"ש האם שייך עפ"י הלכה לעשות את החו"כ שליח מצווה לצדקה. 
הנ"ל שתק ולא ידע מה לענות, ואד"ש נתן להם מטבעות לשליחות מצווה 

לצדקה, ואח"כ נכנס לזאל למנחה - מעריב.

בחתונה הקדיש ראש הישיבה )פיקארסקי( מס' דקות - בנאומו - על הנושא 
של אהבת ישראל.

אד"ש הגיה היום את תוכן שלושת השיחות הראשונות של ההתוועדות 
בשבת - שנכתב ע"י ועד הנחות בלה"ק.

יום שלישי ג' סיון.

10:17 - אד"ש הגיע מביתו, ויצא אח"כ לחלק לילדים מטבעות לצדקה. הרבה 
נשים עמדו שם )בעקבות הכנסים שלהם בימים אלו(. אורחים נוספים מאה"ק 
ומחו"ל הגיעו היום ל-770, ומורגש קצת מעין תשרי, לחץ ועומס קהל וכיו"ב.

3:30 - אד"ש יצא לתפילת מנחה. בדרכו חילק )כרגיל( צדקה לילדים, 
והחלוקה נמשכה כמה דקות בשל ריבוי הילדים שעמדו שם.

7:15 - ד"ר ניסן מינדל נכנס אל אד"ש, בעידן הרגיל הוא נכנס בימי שני 
וחמישי, אך אם א' מהימים נופל בתמונת מצב - שאד"ש נוסע לאוהל - דוחה 

הנ"ל את ביקורו ליום שאחרי זה, וכן קרה השבוע.

8:45 - מינדל יצא מחדרו של אד"ש, והרש"ג הגיע בתור...

בינתיים התקיימה חופה בחוץ, קהל גדול נכח שם, מגוון. חלק - אורחי 
החגיגה הזאת, וחלק אורחים שהגיעו לרבי.

9:18 - אד"ש יצא מחדרו, בירך את המחותנים ואת החו"כ, ואח"כ פנה לכיוון 
הזאל - לתפילת ערבית, אך בדרכו, ניגשה אשה א' כשדמעות נשפכות מעיניה 
ואמרה לאד"ש שבנה נפגע בתאונת דרכים, וכתוצאה מכך נפגע מוחו במצב 
קשה מאוד, ומאושפז בביה"ח. אד"ש בירכה: "אזכיר על הציון". הנ"ל: "המצב 
דורש נס, ורק זה יכול לעזור". אד"ש: "שיהי' חג שבועות שמח", ו)הנ"ל( עוד יהי' 
לפני שבועות, ואח"כ נתן לה אד"ש כמה מטבעות ואמר לה שתיתן את זה לילד 
ע"מ שישים אותם בצדקה )האשה החזיקה כל הזמן את תמונת הילד - בידה(.

אח"כ נכנס אד"ש למעריב, והאשה ההיא נכנסה בבכיות למזכירות.

אחרי התפילה עודד אד"ש כמה פעמים בידו הק' את שירת "דידן נצח", 
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והשמחה הייתה רבה, עד שפרצו בריקודים...

9:35 - אד"ש יצא מחדרו - למכונית. כשנכנס למכונית רמז למזכיר גרונר 
שיגש אליו, והנהג קרינסקי פתח את חלון דלת המכונית, ואד"ש שלח את 
לייבל שיביא את המשקפיים מחדרו, ובנתיים בכל העת, עודד אד"ש בידו הק' 
את השירה בקרב הקהל, וכעבור דקה חזר גרונר עם המשקפיים, ואח"כ אד"ש 
סגר את חלון המכונית ונסע לביתו - כשבדרכו מעודד את השירה בידו הק'.

אד"ש הגיה היום את המאמר של ט' שבט - ערב יו"ד שבט הגדול - תש"ל, 
זהו לכבוד סיום כתיבת ס"ת של בית רבקה. מסיבת הסיום תהי' באסרו חג 

השבועות.

אווירא של שלושת ימי הגבלה החלה לשרור בשטח, הדבר מתבטא הן מבחי' 
גשמית, כמו חתונות, תספורות וכיו"ב, והן והוא העיקר - בבחי' רוחנית, דהינו 

הכנה נפשית לקראת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
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ובקשו את דוד מלכם

בימים אלו לפני שלושים שנה, בחודש אייר תנש"א, החלה ההתעוררות לקבלת 
מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח בעידודו של הרבי. באותם 
ימים אפיינה התעוררות זו בעיקר את 770 בית משיח, שכונת קראון הייטס 
וערי השדה הסמוכים. בהמשך הזמן, בחורף תשנ"ב,  כבר הקיפה התעוררות 
זו את כללות אנ"ש והקרובים אליהם ומתשנ"ג ועד ימינו אלו מקיפות פעולות 

כאלו את העולם כולו. 

בחורף תשנ"ב בהתארגנות מסודרת של כמה מחשובי השלוחים נשלחו 
באמצעות הפאקס סדרת מכתבים לשלוחים ולריכוזי אנ"ש ברחבי תבל בהם 
עוררו השלוחים הללו ורבנים משפיעים בקשר לקבלת מלכותו של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א כמלך המשיח כולל ובמיוחד ע"י החתימה על כך. חלקה של סדרת 
מכתבים זו פורסמה על ידינו בעבר ]מכתב השלוחים הראשון )כ' טבת תשנ"ב( 

- חוברות 'העובדות שמאחורי 
)כ"ד  הפסק', קריאת הרבנים 
'יהי  קובץ    - תשנ"ב(  טבת 
שמו לעולם' ש.ז.[ וכעת נדפס 
כאן לראשונה מכתב שנשלח אז 
שתוכנו הערות ומראי מקומות 

בעניין קבלת המלכות.

מן הראוי לציין שהשלוחים 
שעסקו בארגון פעילות זו כתבו 
לרבי על הפעולה וצירפו את 
)ראה  המלכות  קבלת  נוסח 
צילומו לקמן( יחד עם המכתב 
שזה  והדגישו  אליו,  שצירפו 
נשלח לריכוזי אנ"ש בכל העולם 
וכו' והכניסו את המעטפה אל 
הקודש פנימה בערב ש"פ וארא 

הי ום כבת קת ב המ כוב ע יו דבמו פות 
דסיחי דתיח תדופף בשנית
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תשנ"ב )תאריכו של המכתב דלקמן, ומסתבר שאף הוא הוכנס אל הקודש(.

�

"ב"ה, עש"ק פ' וארא, שלח נא ביד תשלח.

השלוחים העוסקים בענין החתימות ל"קבלת המלכות" בקשו להודיע: 
שהרשימה הראשונה של החותמים בתכנס בעזה"י ביום ר"ח שבט.

מספר הפקס בניו יורק: 7560071 )718( או 9539720 )718(. בניו יורק אפשר 
למסור החתימות והדמי פ"נ להרב יצחק שי' שפרינגער, טלפון: 7561108, או 

להרב מנחם שי' גערליצקי, טלפון: 604 2022.

הגיעו הערות ומ"מ מכמה מאנ"ש והשלוחים:

מקורות על ענין החתימות לקבלת מלכותו של מלך המשיח לבקשו שימלוך 
עלינו ועל הנוסח של "יחי".

ענין החתימות

ישעי' )מד, ה((: "וזה יכתוב ידו לה'". וברד"ק שם: "יאמר בפיו ויכתוב בידו 
לה', ר"ל כי הוא לה'". ובמצ"ד שם: "אלו בעלי תשובה שיתחייבו א"ע לשוב 

לה' כמו המחייב א"ע בכתב ידו".

בהלכה: דבר הבא בכתב ובחתימה יש לו תוקף מיוחד בדיני ממונות וכיו"ב.

מכש"כ שכך הוא בכתיבת חסיד לרבו וכנראה בחוש. בספר "ימי מלך" )חלק 
ג' ע' 1218( מובא תוכן אגרת ק' מיום כ"ט סיון תשי"א: ענין החתימה על כתב 
התקשרות של קבלת הנשיאות איננו ענין של מה בכך, הוא "ענין הנוגע לנפש 

בכל חמשה השמות שנקראו לה נר"נ ח"י, עצם הנפש שלמעלה מהשמות".

קבלת המלכות של מלך המשיח 

שיחה מש"פ משפטים תנש"א: "והרי המינוי דדוד מלכא משיחא כבר הי', 
כמ"ש "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו", צריכה רק להיות קבלת 
מלכותו על ידי העם, והתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי - בגאולה 

האמיתית והשלימה".

ובהמשך תער"ב )חלק א' ע' רלז(: "דכאשר קבלוהו למלך נמשח בו ממדת 
מל' דלעילא בכתר מלכות שלו . . ובאמת בעצם יש בו כח המלוכה בהעלם 
גם מידם שמכתירים אותו שהוא נשמה כללית בעצם ויש בו ענין ההתנשאות 
בעצם . . וע"י ההכתרה מתגלה בו הכח הנעלם . . הדרך מלך הוא ברוב עם 
דוקא . . וכאשר יבאו ויתקבצו כולם לכבוד המלך זה בכך וזה בכך אז הוא 
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דוקא הדרת מלך . . התפשטות והתגלות המלוכה" )עיי"ש בארוכה(

הבקשה שימלוך עלינו 

הושע )ג', ה(: "ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם". ובמצו"ד שם: "יבקשו 
את מלך המשיח הבא מזרע דוד ומעמו יבקשו שאלתם כי הוא ימשול בהם". 

ולהעיר שפסוק זה מוזכר כמה פעמים בשיחות דשנה זו.

הנוסח יחי המלך

במלכי בית דוד: )מלכים א )א, לד(: ואמרתם "יחי המלך שלמה".

בנוגע למלך המשיח: ספר השיחות תשמ"ח )כרך א' ע' 350(: "מציאותו של 
מלך תלוי' בהעם, אין מלך בלא עם, אין מלך בלא עם, כלומר אע"פ שנקראים 
עם . . רחוקים ממעלת המלך פועלים הם את מלכות המלך . . וכמודגש גם 
בהכתרת המלך - שהעם מכריזים יחי המלך )כפי שמצינו גם במלכות בית דוד( 
שבזה מודגש גם שפעולת העם היא בחיי המלך, חיים של מלך, עפ"ז מובן גם 
בנדו"ד: . . צ"ל הוספה עיקרית בענין החיים )גם( ע"י פעולת העם שמכריזים 
"יחי המלך" . . וזהו מה שמרעישים בעקבתא דמשיחא ע"ד הצורך להכריז "עד 
מתי", שעי"ז מקרבים ומזרזים את הגאולה - די"ל שנוסף על הדגשת הצפי', 
הבקשה והדרישה על הגאולה, שיבוא משיח צדקנו בפועל ממש באופן באופן 
דמראה באצבעו ואומר זה, הנה מלך המשיח, בשר ודם, כפסק דין הרמב"ם 
"יעמוד מלך מבית דוד וכו' ויקבץ נדחי ישראל"", יש בהכרזה זו גם התוכן 

דענין ההכתרה "יחי המלך" שעל ידי זה פועלים ביאת דוד מלכא משיחא".



38  |  והיו נכונים

לאחרונה נאמרה הוראה כו"כ פעמים: "להוסיף בלימוד התורה במיוחד בעניני 
משיח וגאולה". ובשיחת מוצאי י"ט-כ"ף כסלו - ב"יחידות" כללית ש.ז. )סעיף 
ו'(: ובפרט בימינו אלה - ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו, ושצריכים רק 
"לפתוח את העינים", ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה 

בפשטות...".

וכדי להבין היטיב איך ימינו אלה הם ימות המשיח כדאי לעיין בספר "יחי 
המלך" עיונים בהלכות מלכים לרמב"ם בענין מלכות בית דוד וביאת המשיח, 
שיצא ז"ע לאור. בספר מבאר המחבר הרה"ג שלום דוב בער הלוי וולפא 
שליט"א בארוכה את פרק י"א בהלכות מלכים ובטוב טעם מסיק שמעתתא 
אליבא דהלכתא איך שדברי הרמב"ם הם הלכות ברורות ואיך אנו צריכים 

להתנהג בתקופתינו זו.

הוא  מפרט בספרו בארוכה את התקופה של "בחזקת משיח" עפ"י הלכה, 
ואת הלימוד לדורות שישנו עפ"י הרמב"ם מהנהגת רבי עקיבא: "הוא הי' אומר 

עליו שהוא משיח צדקנו", שבתקופה זו מצוה על העם לקבל מלכותו.

ספר זה נכנס אל הקודש פנימה, כמו שהוא מוכן לדפוס, וביום י"ט מרחשון 
ש.ז. קבל המחבר את המענה דלהלן:

"נתקבל, תשואות חן, תשואות חן, 

מצו"ב שיוציא לאור, שיחליפו במכורך - ותשואות חן מראש.

ויהא בהצלחה ולבשורות טובות,

אזכיר על הציון לכל הנ"ל"

ביום ד' אייר דאשתקד חתמו כ-250 על נוסח ד"קבלת המלכות" )דומה 
לזה שכותבים עתה(, וקבלו מענה: "נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה 
והזמ"ג . . אזכיר עה"צ". ביום ח' אייר כתבו שבאסיפה של למעלה מעשרה 
עסקנים ומשפיעים הוחלט להמשיך את ענין ההחתמה הנ"ל, ועל פתק זה וכן 

על רשימת עוד חתימות היה מענה: "אזכיר עה"צ ויבש"ט".

ידוע ומפורסם שבחדשים האחרונים, נשים צדקניות חותמות ומחתימות 
אנשים בכל העולם, על מכתב קבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר שליט"א 
כמלך המשיח ובלשון "יחי אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד", והם קבלו כו"כ 
פעמים מענה וזלשה"ק: "אביא את המצורף בזה בעז"ה על הציון, והזמ"ג", 
"ויהא בהצלחה רבה, והזמ"ג והענינים, אעה"צ", "אעה"צ עוד הפעם ל)המשך( 

הצלחה רבה ונפלאה בכל מכל כל וכו'" וכהנה רבות בכתב ובע"פ".
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דברים שכתב הרב טוביה שי' בלוי בקובץ 'הערות וביאורים' באותה 
התקופה בביאור הצורך בקבלת המלכות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א.

לזכות

שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בעפולה

הפהיב יוסף מנחם תן רבקה ותני משרדבו

 הה דה פתה תכ  המהטפמ ותרפט תש ידוב הידיחה - קת ב 
רני משיד החקנו



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

 זכוב

הפהיד הפת ירחמיאל שי' וזוגבו מ' חנה בדי'

ותית:

חי' מושקא ותע ה הפהיב מנחם שיד' קלמנסון

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

שיינדל גיטל, מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל

דובער שידיו

בעלינָאוו

ש ודי כיק אחמויפ מ מ המשיד ש יטיא

 הה דה פתה ומור גה תעתוחב הש ידוב  נדיפ כיק אחמויפ 
מ מ המשיד ש יטיא

ס. ּפאולו - ברזיל

נבפם עיי הפהיב פ' שמואל וזוגבו מפב שטערנא שרה שידיו

שּפריצער

לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

◆


