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פתח דבר

אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה

בעמדנו "שני שבתות" קודם החג הוא ניהו יום הבהיר כ"ח סיון, זמן בו 
כבר אף לשיטת רבן גמליאל נדרשת הכנה רבתי לקראת החג ודרישה אודות 
עניינו והלכותיו וכ"ש וק"ו לשיטת חכמים התובעים את ההכנה הנדרשת כבר 
"שלושים יום לפני החג", הננו מוציאים לאור קובץ מיוחד "תנופה חדשה" 
לעורר וב"תנופה חדשה" את אור וחום ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א ולעניינו העיקרי "להביא לימות המשיח", קובץ הכולל אוצרות רבים 
מכ"ק אד"ש מלך המשיח בפרסום ראשון: כתבי יד קודש ומכתבי כ"ק אד"ש 
מלך המשיח, יומן מפורט מחודש סיון תשל"ג במחיצת כ"ק אד"ש מלך המשיח, 
סקירה מרתקת אודות נסיעת התלמידים בשליחות המל"ח – בשליחות המלך, 
ומשא מאלף מאת הרב אסף חנוך שי' פרומר אודות קבלת משיח צדקנו – קבלת 

מלכותו של מלך המשיח ה"דבר היחיד" שנותר בעבודת השליחות.

�

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".

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 ההכנה ליום הבהיר כ"ח סיון תשפ"א
שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אד"ש מלך המשיח
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מאוצר המלך

כתי”ק ווענות כ”ק לדוו”  ואמ הושיח שאיט”ל בפרסום 
ראשון 

צילום מכתב כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א אל ר’ ירחמיאל ברוקס )נושא 
את התאריך “ט”ו אייר תשכ”ד”( ובו הוספות ותיקונים בכתי”ק )האגרת נדפסה 

באגרת קודש חכ”ז ע’ קעז(:

�
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כתי”ק של )חלק מ(מכתב 
תורני של כ”ק אדמו”ר מלך 
המשיח שליט”א )נושא את 
הסליחות,  “ימי  התאריך 
ה’תשי”ח”( אל הרב שלמה 
)נדפס באגרות קודש  גורן 

חי”ז ע’ שנד(: 

�

של  השני  חלקו  צילום 
מלך  אדמו”ר  כ”ק  מכתב 
המשיח שליט”א עם הוספות 
ותיקונים בכתי”ק למר דוד 
בן גורין ובו ה’מענה הרשמי’ 
על שאלת רישום ילדי נישואי 
תערובת כשהאב יהודי והאם 
לא יהודי’ ולא נתגיירה קודם 
לידת הולד ]החלק הראשון 
על  פורסם  זה  מכתב  של 
ידינו בשבועון “בית משיח” 
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בשנה זו[, וכן כתי”ק של )חלק מ(המכתב האישי וה”בלתי רשמי ולא חצי רשמי” 
ששלח כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א להנ”ל:

�

צעטל בכתי”ק כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א במענה לשאלת המזכיר 
הריל"ג: “אם הכוונה לרשימת המאסר - כבר אזלו” - מוגש בקשר ובשייכות 

עם יום זריעת הגאולה - ט"ו סיון:

מכ’ יצרפו הביוגרפיא
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�

מענה כ”ק אדמו”ר מלך המשיח 
שליט”א לועד הנחות התמימים בו’ 
שבט תש”נ על קבלת הספר “תוכן 

קצר משיחות תשמ”ט”:

נתקבל ות”ח ואזכיר עה”צ שיהי’ 
באופן ד’לב לדעת ועינים לראות 

ואזנים לשמוע’

חאק וכתבי יד קודש כ"ק לדוו"  ואמ הושיח 
שאיט"ל הותפ סוים בגאיון זה א לשונה נוס ו 
אפ סום אזכות החתן התוים מענדל והכאה חנה 
שיחיו גערליצקי שיזכו אהקים בית חב"ד נלון אכ"ק 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - לחיים נצחיים
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בשליחות המלך

בימי הקייץ מידי שנה בשנה, יוצאים תלמידי התמימים לערי 
הספר וישובים נידחים מטעם ה”מרכז לעניני חינוך”, על מנת 

לפעול ולהפיח רוח חיים יהודית בשממה הרוחנית.

פעילות זו, שנודעה בשם “מרכז שליחות” - נוסדה ע”י האדמו”ר 
הריי”צ, והתרחבה וחוזקה ע”י כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א 

במשך השנים.

בשנות הנשיאות הראשונות, נהג כ”ק אד”ש מלך המשיח לשאת 
שיחה בפני התלמידים השלוחים לפני יציאתם לשליחות. בשנת 
תשט”ו הוקלטה שיחה זו, הועלתה עלי כתב והוכנסה אל הרבי, 
שהגיהה והוסיף עליה הערות בכתב ידו הקדוש. צילום הגהות 
אלו מתפרסם כאן לראשונה בקשר עם ימי הקייץ הקרבים, ובפרט 
בקשר עם יום הבהיר כ”ח סיון הבעל”ט - יום בו התחילה תקופה 
של תנופה חדשה ביסוד המוסד “מרכז לעניני חינוך” ומסירתו 

להנהלת כ"ק אד"ש מלך המשיח.

בשנת תש”ג החלה פעילותם של תלמידי התמימים בשליחות ה”מרכז לעניני 
חינוך”, בנסיעה לערים שונות ברחבי ארצות-הברית, לבדוק את מצב היהדות 

שם ולפעול להפצת יהדות.

כ”ק אדמו”ר הריי”צ ייקר מאוד שליחות זו, ובמכתבו לתלמידי התמימים 
משנת תש”ח כתב:

“ועתה הנה עליכם יקיריי וחביביי תלמידי התמימים שי’, החובה והמצוה 
אשר כל אחד מכם יתרום תרומה בזמן קבוע מזמני חופש הקיץ

לבקר באיזה מקומן לעורר את קהל עדת ישראל, את ההורים ואת המורים, 
על אודות החינוך וסדרי הלימוד והנהגה” )אג”ק אדמו”ר הריי”צ ח”ט ע’ תמ”ז(.

חודשים ספורים לאחר הסתלקותו של האדמו”ר הריי”צ והעברת עטרת 
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הנשיאות לכ”ק אד”ש מה”מ, בהתוועדות חג השבועות תש”י אמר הרבי:

“הרבי רצה שהבחורים יסעו מידי שנה בשליחות המל”ח. בשנה שעברה היה 
מצד טעמים שונים חלישות בנסיעה, במילא יש לראות שבשנה זו ישלימו גם 

את שהחסירו בשנה שעברה”.

בחודש מנחם אב באותה השנה, נכנסו כמה קבוצות של תמימים אל הרבי, 
לקבל את ברכתו לפני הנסיעה לשליחות. בספר “ימי בראשית”, ביום י”ג 

מנחם-אב מובא:

“התמימים יהודה ליב שי’ גרונר ועזריאל שי’ חייקין נכנסו היום אל כ”ק 
אדמו”ר שליט”א, בקשר עם נסיעתם בשליחות המל”ח,, ואמר להם כ”ק אדמו”ר 
ורק  רוצה,  בודאי  שליט”א: הרבי 
צריך שגם אתם תרצו, ואז בודאי 
בה”שליחות”  הרבי  של  שרצונו 

יתמלא על ידכם.

אימרו את המזמור תהלים שכולנו 
אומרים עכשיו - מזמור ע”א, בכדי 
שיהיה נקלט אצל כאו”א מאתנו מה 
שהרבי דורש ממנו, ותשאו אתכם 

תמיד מאמר ותמונה של הרבי”.

ביומנו של הרב דובער יוניק מאותו החודש, מוצאים דברים דומים בברכתו 
של הרבי אליו, לפני שנסע ל”מרכז שליחות” בערב ראש חודש אלול. גם לו אמר 

הרבי לשאת עמו תמיד תמונה של הרבי, ולומר את פרק התהלים של הרבי.

גדוד החינוך

את נסיעתו לשליחות המל”ח בקיץ תשי"ב מתאר א’ התמימים ביומנו : "לפני 
הנסיעה התלמידים מלוים אותנו בניגון “כי בשמחה”, והלכנו לאמו של כ”ק 
אד”ש לקבל מאתה ברכותיה, והיא שמחה מאוד לראותנו . . משפחת הורביץ 
נתנה לנו אוכל מבושל והלכנו לנסיעתנו עד שעה 11:00, והלכנו בריקוד…”

בבטאון חב”ד שיצא לאור באותו הזמן, נדפסה שיחת הרבי לתלמידים 
הנוסעים בתוספת ההקדמה:

“זה כמה שנים שהונהג אשר בימי החופש שיש לתלמידי הישיבות תת”ל, 
נוסעים המה למקומות שונים, לעורר על למוד התורה וחזוק היהדות ולהפיץ 
בקרב הנוער ספרות חרדית היו”ל מטעם ה”מרכז לעניני חנוך” תלמידים אלו 

אימרו את המזמור 
תהלים שכולנו 
אומרים עכשיו ותשאו 
אתכם תמיד מאמר 
ותמונה של הרבי
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במקום להנפש בימי החופש נוסעים הם בשליחות כ”ק אדמו”ר שליט”א לערי 
השדה ולשאר מקומות בכדי לעורר את הניצוץ היהודי שישנו בכל איש ישראל.

בכל מקום בואם מכניסים המה מעט אור בקרב אחינו בני ישראל, ולב האיש 
הישראלי המוכן בטבעו לקבל את האור כי טוב מתעורר קמעא קמעא ונעשה 

ער לכל דבר שבקדושה.

עשרות תלמידי הישיבה נשלחים לרחבי המדינה לעורר על החנוך הכשר 
ולהסביר להורים את גודל הנחיצות לשלוח את בניהם לתלמוד תורה וישיבות.

במשך הזמן קנו תלמידים אלה את השם “גדוד החינוך”, שכן נסיעתם היא 
מאורגנת ומתכוננת.

תלמידים אלה לפני נסיעתם זוכים להכנס אל כ”ק אד”ש לקבל את ברכתו 
ובהזדמנות זו אומר לפניהם דברי קדש בקשר לתפקידם ושליחותם…”

לך לך מארצך

להלן קטע ממכתבו של הרה”ח יוסף בליזינסקי משנת תשי”ד:

“כמו בכל שנה כמה ימים לפני שנוסעים בשליחות )המל”ח( נכנסים לכ”ק 
אד”ש, וכ”ק אד”ש מדבר שיחה מענין הנסיעה ומברך את הנוסעים.

כמו”כ גם השנה נכנסו הבחורים הנוסעים – כששים בערך כ”י – לכ”ק אד”ש 
ביום ד’ י”ג תמוז, כאשר נכנסו כולם אמר כ”ק אד”ש שהי’ בדעתו שלא יכנסו 
השנה כי דברו כבר מזה בי”ב תמוז וזה הי’ מכוון להבחורים הנוסעים )בי”ב 
תמוז דבר כ”ק אד”ש מענין לך לך ואשר זה מביא לועשה אותך לגוי גדול(, 

אולם היות ונכנסו נחזור על זה ובהוספות.

ודבר כ”ק אד”ש מענין לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר 
אראך אשר צריך לצאת מהרצונות העצמיים, וממולדתך מההשכלה העצמית, 
ומבית אביך היינו עניני המידות אשר הורגל בהם. וצריך להיות אל הארץ אשר 
אראך וכן ג’ הענינים הנ”ל דקדושה היינו הרצונות העצמיים בקדושה וההשכלה 
העצמית בקדושה ועניני המידות בקדושה, וצריך להיות אל הארץ אשר אראך.

כי אשר האדם עושה חשבון עם השכל שלו הרי כאשר יוצאים בדרך הרי 
ההידורים קשים יותר מכאשר נמצאים בין ד’ כותלי הישיבה, ועל זה צריך 

לצאת מזה.

והביא כ”ק אד”ש המשל מירידת הנשמה אשר טרם ירידתה מוליכים אותה 
ליד פתחי ג”ע ופתחי גיהנום ומראים לה את אשר לפני’ והנשמה אינה צריכה 
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תקון הכל הוא בשביל הזולת, כמו”כ הוא בזה.

כמובן זה ]לא[ הכל והי’ ביותר אריכות, אולם היות ואין לי כעת את ההנחה 
ע”כ אינני יכול לכתוב את השאר.

אם הצלחנו בהרבה ברוחניות אינני יכול להגיד לך, כ”ק אד”ש דבר בשנה 
שעברה כאשר נכנסנו לפני הנסיעה, שהנסיעה היא בהרבה פעמים נראה על 
אתר שלא פעלו אף דבר אבל לאמיתו זה נחקק בלב אחד או שנים או יותר 
ולבסוף זה יפעול, אולם במובן הגשמי ז”א מכירת הספרים עשינו לא רע 

ואולי גם די טוב”.

�

לפנינו הגהות כ”ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על שיחת קדשו 
לתלמידי התמימים היוצאים לשליחות המל”ח שנאמרה בליל 

ט”ון תמוז תשט”ו.

שיחה זו - כמו שיחות והתוועדויות נוספות שנאמרו באותם 
השנים - הוקלטה ע”י הרה”ת דוד שוחאט, והועלתה עלי כתב 
ע”פ ההקלטה. בנוהג היה שר’ דוד היה מכניס את ההקלטה אל 
כ”ק אד”ש מה”מ שהאזין לה, ויתכן שכמה מההוספות בכתי”ק 

שלפנינו הינם בהתאם להקלטה.

אין המשך דערצו וואס ס’האט זיך גערעט נעכטן וויל איך נאך מוסיף זיין 
א פאר ווערטער, אז אזוי ווי מי שטייט איצטער אין פנחס, בכלל איז א גאנצע 
חלק פון חומש ווערט דאך אנגערופן פקודים אזוי זאגט די גמ’ אין סוטה אז 
במדבר ווערט אנגערופן ספר הפקודים דערפאר וואס דארטן מרעדט זיך 
וועגן מנין בנ”י אזוי איז די התחלה פון במדבר אבער ]דעמולט[ איז געווען 
אין די ערשטע צייט וואס מ’איז געגאיינגען אין מדבר, דער ענין פון פ’ פנחס 
איז געווען איידען מי איז אריין אין א”י, אין דעם ענין פון מנין איז אין דרושים 
דא קיין חילוק פון דעם וואס איז געווען א גרויסער למדן ביז דעם וואס האט 
געקענט אמווייניגסטן לערנען ] . . [ איז אין דעם מספר און דעם צאל איז 
דער געווען איינער ניט ווייניקער און דער איז געווען איינער ניט מער, אזוי 
ווי איצטער האלט מען דאך אויכעט אין דעם סוף פון גיין אין מדבר העמים 
אין סוף פון זמן הגלות און מי האלט דאך באלד גיין מיט משיח’ן דורך דער 
גאולה האמיתית והשלימה קומען אין א”י אין ארץ אשר עיני ה”א בה מראשית 
השנה ועד אחרית שנה במילא דארפן דאך האבן אז אלע אידן זאלן מיט גיין 
אין דער גאולה איז דער דערפאר איר גייט אין דער שליחות דארף מען זיך 
ניט שרעקון וואס מי דארף האבן צו טאן אין אזא מין ארט א אידן וואס ס’דא 



בשאיחות הואמ  |  11



12  |  תנופה חדשה

ענינים אין וועלכע עם פעלט ] . . [ געדיינקענדיק.

אזוי איז אויכט אפ’ אין חשך כפול ומכופל איז יעדער איד בן אברהם יצחק 
ויעקב איז גיט ער אריין במניין פון בנ”י וואס אויף עם ווי רש”י ברינגט אראפ 
פון מדרש אז דער אויבערשטער איז מעיד מיט דעם פון שם הוי’ מיטן י’ און 
מיטן ה’ און דערפאר מען ניט זשאלעווען אט די צייט און די הארעוואניע וואס 
מי לייגט אויף אידן וואס מי האט אויף א אידן וואס מען קען האבן אויף אם 
שאלות אז ער פיהרט זיך אויף אין בכמה פרטים דלא כדבעי דערפאר וואס 
מצד דעם ענין המנין וואס דאס איז דער עיקר לגבי דבר שבקדושה דארף מען 
דאך האבן עשרה און לכמה דעות איז דאך דא חילוקים אין ברכות מאה און 
אלף ביז רבוא און אין דעם ענין איז מצד עצם הנפש איז משה רבינו געווען ניט 
מערער ווי איינער און דער פחות שבפחותים שבישראל איז ניט ווייניקער ווי 
איינער און בשעת עס האנדלט זיך וועגן דער גאולה האמיתית והשלמה טאר 
מען ניט מותר זיין אויף קיין אידן און מען דארף טאן יעדערער דאס וואס ער 
קאן אויף מגלה זיין אין אים און האט אין אים אין דערוף אט דאס וואס ער 
האט בפנימיות גאנצער הייט און דערפון איז אויך פארשטאנדיק דעם גודל 
הזכות וויסנדיק אז אזוי ווי צו מ”ת האט מען געדארפט האבען דעם מנין מלא 
פון אלע אידן שבאותו הדור און אט אזוי אין דעם דור פון גאולה דארף מען 
האבן דעם מנין מלא פון די אלע אידן וואס זיי )זיינען( וועלן ראוי זיין און זוכה 
זיין צו זיין אין דער גאולה און דער אויבערשטער זאל אייך מצליח זיין אז די 
שליחות זאלט איר קאנען אויספירן במילוא און מקרב זיין אידן לאבינו שבשמים 
און דערפאר וועט אייך דער אויבערשטער אייך מצליח זיין אין אייערע אפילו 
אין די ענינים וואס זי זיינען לכאורה פרטיות’דיקע אין לערנען און אין עבודת 
התפלה און אין קיום המצות אז איר זאלט די אלע זאכן קאנען טאן בהידור 
און דערוף וועט אייך העלפן ניט נאר דער איגענער זכות נאר אויך דער זכות 
פון די אלע אידן מיט וועמען איר וועט אויפטאן און איינע פון די ענינים פון 
תורה אדער עבודה אדער גמילות חסדים אדער אין צוויי פון זיי אדער אין 
אלע דריי פון זיי און דער אויבערש-טער זאל העלפן אז די נסיעה זאל זיין 
בהצלחה מופלגה למעלה מן הטבע און איר זאלט זעהען פרי טוב בעמלכם 
און זאלט קומען צוריק גזונטער הייט און פרייליכער הייט וואס איהר האט 
אויסגעפירט דעם אובערשטונס שליחות אף להפיץ נר מצוה ותורה אור און 
מאור שבתורה וואס דאס איז פנימיות התורה חסידות מיט אירע מנהגים און 
מיט אירע הדרכות פארט געזונטער הייט און איבערגעבן אומעטום א פריילעכן 
גרוס אז אין גיכן קומט מש-יח און מען דארף זיך גרייטן אויף ראוי זיין ער 
זאל אונדז אלעמען מיט נעמען בתוך כלל ישראל אין דער גאולה האמיתית 
והשלמה במילא דארף דאך יעדערער צוגרייטן אין אלץ וואס ער קאן זאיינט 
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איהר געקומען אין דערוף ארויסהעלפן און דברים היוצאים מן הלב נכנסים 
אל הלב וועט דאס פועל’ן און זאל זיין בהצלחה בכל הפרטים

פארט געזונטער הייט און פרייליכער הייט.

תרגום ללה"ק:

בהמשך להמדובר אתמול, ברצוני להוסיף עוד מספר מילים.

נקרא  גדול מהחומש  כיון שנמצאים כעת בפנחס, בכלל חלק 
“פקודים”, כך אומרת הגמ’ בסוטה, שבמדבר נקרא ספר הפקודים 
כיון ששם מדובר אודות מנין בנ”י. אלא שההתחלה של במדבר הייתה 
בתקופה הראשונה שהלכו במדבר. הענין של פ’ פנחס היה לפני 

כניסתם לא”י.

בענין המנין - בדרושים אין שום חילוק בין זה שהיה למדן גדול 
לזה שיכל ללמוד הכי פחות ] . . [ במספר ובספירה זה היה אחד ולא 

פחות, וזה היה אחד ולא יותר.

כיון שכעת אוחזים ג”כ בסוף ההליכה במדבר העמים, בסוף זמן 
הגלות, ותיכף ומיד הולכים עם משיח ע”י הגאולה האמיתית והשלימה, 
ומגיעים לא”י – ארץ אשר עיני ה”א בה מראשית השנה ועד אחרית 
שנה, במילא צריך שכל בנ”י יצעדו אל הגאולה - לכן הולכים אתם 
בשליחות זו, אין צריך לחשוש מכך שצריך להתעסק בכזה מקום עם 

בנ”י שישנם ענינים בהם חסר ] . . [ כאשר זוכרים.

כך ג”כ אפילו בחושך כפול ומכופל, הרי כל יהודי בן אברהם 
יצחק ויעקב נכנס הוא במנין של בנ”י שעליהם – כפי שרש”י מביא 
מהמדרש - שהקב”ה העיד עם הוי’, עם הי’ ועם ה’, ולכן אין לחסוך 
בזמן וביגיעה עבור יהודי, שעל יהודי זה אפשר ויש שאלות, שהוא 
מתנהג בכמה פרטים לא כדבעי – כיון שמצד ענין המנין שזה העיקר 
לגבי דבר שבקדושה, שצריך עשרה, ולכמה דעות יש חילוקים בברכות 

בין מאה לאלף ורבוא.

ובענין זה, מצד עצם הנפש משה רבינו היה לא יותר מאחד הפחות 
שבפחותים שבישראל – שאינו פחות מאחד.
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וכאשר מדובר אודות בגאולה האמיתית והשלימה אסור לוותר על 
שום יהודי, ויש לפעול – כאו”א כפי יכולתו לגלות בו, ויש לו בזה את 

מה שיש לו בפנימיות בשלימות.

ומזה ג”כ מובן גודל הזכות, ביודעו שכשם שלמתן תורה נצרכו 
למנין המלא של כל בנ”י שבאותו הדור, כך ג”כ בדור גאולה צריכים 

למספר המלא של כל בנ”י שהם ראויים וזוכים להיות בגאולה.

והקב”ה יצליחכם שתפעלו את השליחות במילואה, ולקרב בנ”י 
לאבינו שבשמים. ולכך הקב”ה יצליחכם ג”כ בענינים שהם לכאורה 
פרטיים, בלימוד ובעבודת התפלה ובקיום המצות, שתוכל לעשות את 
כל הדברים בהידור, ולכך תסייע לכם לא רק זכותם הפרטית אלא 
ג”כ בזכות של כל היהודים עליהם תפעלו באחד מהענינים של תורה 

או עבודה או גמילות חסדים, או בשניים מהם או בשלושה מהם.

והקב”ה יעזור שהנסיעה תהיה בהצלחה מופלגה למעלה מן הטבע 
ותראו פרי טוב בעמלכם, ותחזרו בשלום ובשמחה על כך שפעלתם 
את שליחותו של הקב”ה להפיץ נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה 

שזה פנימיות התורה, חסידות ומנהגיה וההדרכות שלה.

סעו לשלום ותפיצו בכל מקום ד”ש שמח, שבמהרה מגיע משיח ויש 
להתכונן להיות ראוי לכך שיקח את כולנו בתוך כלל ישראל בגאולה 
האמיתית והשלמה, במילא צריך כאו”א להתכונן בכל יכולתו לכן אתם 
מגיעים לשם, על מנת לסייע בזה ודברים היוצאים מן הלב נכנסים 

אל הלב, זה יפעל ויהיה בהצלחה בכל הפרטים

סעו לשלום ובשמחה.
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חודש סיון תשל”ג

ויוונו שא הת’ ) ’( עז ל ופעי. ותפ סם כלן א לשונה.

יום שישי ר”ח סיון

הרבי שליט”א יצא לקריאת התורה. היום אחד הבחורים אמר ב770 פלפול. 
תפילת מנחה עם הרבי שליט”א בשעה 8:10, לאחר מכן מאמר ואח”כ תפילת 
ערבית. לאחר התפילה אמר הרבי שבת שלום לכל האנשים ולאותו אדם שהרבי 
מקרב אותו אמר לו הרבי שבת שלום והרבי חייך חיוך קל והתחיל לשיר את 

השיר “הושיעה את עמך” ורקדו. 

הלכתי לאכול ושרנו )חברי הקבוצה( בסעודה עד לשעה 11.  

יום ש”ק פ’ במדבר ב’ סיון

שחרית התפללתי עם הרבי שליט”א. לאחר התפילה הלכתי לאכול במטבח 
וחזרתי מיד לתפוס מקום להתוועדות והי’ לנו בעיות עם המקום אולם בסוף 

נשארנו שם וההתוועדות התחילה בשעה 1:30. 

בערך כחצי שעה לפני סיום ההתוועדות שמעתי רעש מכיוון הדלת וילדים 
היו רצים וצועקים ואני נשארתי בהתוועדות עם הרבי שהתנועע חזק והייתה 
שמחה רבתית. הרעש של הילדים התגבר והרבי שליט”א הפסיק באמצע השיחה 
כ-3 דקות עד שיהי’ שקט, אולם בסוף הרבי שליט”א המשיך את השיחה למרות 
הרעש. באמצע ברכת המזון הרבי התנועע ועזר לנו לשיר בתנועותיו הק’, 

ולבסוף הרבי קם ועשה תנועה בידו הקדושה והתפללנו מנחה.

לאחר התפילה עליתי מול גן עדן התחתון ואחד הילדים סיפר לי שמכוניות 
נכנסה בכביש החד סטרי מול 770, והילדים עצרו את המכונית והתחילו לבעוט 
בה ]היות ובשבוע שעבר עברה מכונית ופצעה ילד קטן[ ויצאה אישה והתחילה 
לתת מכות לילדים ושם טוב בא לגרש את המכונית בתיאום עם המשטרה שבאה 
ואמרה למכונית שתעלה לשדירה, אולם שם טוב אמר שיש מחסום ושתלך 
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מכאן. המשטרה עצרה בחור אחד שהוא בעט במכונית ורצתה להכניס אותו 
במכונית אולם שם טוב אמר שילך ברגל ולא יעלה למכונית בשבת, אך המשטרה 
לא רצו, והתחיל מכות עם השוטר והוא נתן מכות לשוטר אולם גם הוא קיבל 
וזמן קצר לאחר מכן כבר נמצאים מול 770 200 שוטרים… איך שהתחילו 
המכות עם השוטרים יצא ר’ גרונר באמצע ההתוועדות וקיבל מהשוטרים 
מכות היות שלא הבחינו בו ושמעתי שאומרים שהוא צעק: רחמנות... המכות 
בין הבחורים לשוטרים היו מול הדלת הרחבה לכניסה לזאל היכן שמתוועדים. 
הסיכום של המכות הי’ כך: פלוני לקח מקל של שוטר אחד והרביץ לשוטר 
במקל וכן נתן ל-6 שוטרים מכות במקל וזרק את המקל וברח. פלוני חטף מקל 
מאחד השוטרים )שעמדו מול הדלת ונתנו מכות במקל באופן שטוח בפנים 
של אלה שדחפום לכיוון פנים( ושם את המקל מעל לעורף שלו והפיל אותו 
למטה ונתן לו מכות במקל, וכן שמעתי שפצעו 8 שוטרים ואחד מהם נפצע 
קשה היות שדרכו עליו על החזה ונשברו לו הצלעות ומהבחורים שלנו נפצעו 
בערך 3. וכן קלקלו שתי מכוניות של משטרה עד כדי כך שגורר של המשטרה 
גרר אותם )מכונית אחת ראיתי איך שגוררים אותה והשני’ ראיתי )רק( איך 

שהזכוכיות מנופצות על הכביש(.

הרבי שליט”א יצא מתפילת מנחה לעלות לחדר ומול גן עדן התחתון עמדתי 
ושרתי, והרבי שליט”א בא ועשה תנועה בידו הקדושה ומיד יצאתי לחוץ והמון 

אנשים נמצאים בחוץ מחמת המכות עם השוטרים. 

הרבי יצא לבחוץ ושרנו והרבי עשה תנועות בידו הקדושה, ועמדתי באותו 
זמן במדרכה מול הדלת של 770, ושמעתי שהכושים צילמו את הרבי )עלו על 
איזה מכונית וצילמו(. וליוויתי את הרבי לביתו ובגלל המכות עם השוטרים 
ליווה אדם אחד מאנ”ש את הרבי שליט”א עד לביתו ממש. כשהרבי שליט”א 
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יצא ושרו, הכושים היו המומים מאוד: הלא לפני מספר דקות הי’ קרב דמים 
עם השוטרים ואיך פתאום שרים? אחרי שליווינו את הרבי שליט”א לביתו 
וחזרנו ל770 מצא פלוני בדרך שיש לו בכיסו שיחה והשאיר אותה שם הואיל 

ואסור לטלטל.

יותר מאוחר, לפנות ערב, הלכנו הרבה חבר’ה לסטיישן )לתחנת משטרה( 
להוציא את ה-3 חבר’ה שלנו העצורים, ומול ברוקלין אחד הבחורים אמר 
שהרבי שליט”א בא ואנחנו המשכנו בדרכנו עוד רחוב ישר והסתובבנו עד 
שהגענו לאמפייר - מקום תחנת המשטרה. באנו בפקודת ר’ גרונר בכדי לעשות 

הפגנה מול המשטרה ונשארנו שם 
והיו הרבה אנשים. תפילת ערבית 
הסמוכה  הכנסת  בבית  התפללתי 

למשטרה.

המשטרה  מול  עמדו  המפגינים 
על הכביש עם החנויות שרוחבו כ-8 
מסלולים כשבתחילה המשטרה חסמה 
המפגינים  אולם  מסלולים,   4 רק 
הרחיבו את ההפגנה ונחסם לגמרי כל 
ה-8 מסלולים, ויותר מאוחר נחסמה 

כל הצומת לגמרי. היו קריאות באנגלית: “עכשיו לשחרר אותם”! וכן שרנו 
שם כל מיני שירים והיו צעקות ואנשי הליגה להגנה יהודית )-אנשים חזקים 

ששומרים על היהודים( באו לשם. 

וכן עליתי על מכונית משטרה וישבתי עליה ושני בחורים ישבו לצידי וחזרנו 
את השיחה של הרבי שליט”א מההתוועדות בשבת: הרבי שליט”א שאל ממשנה 
אחת בפרקי אבות פרק שישי 10 שאלות, ובאמצע השאלות שאל מאחד שהרבי 
שליט”א מקרב אותו )שמו זלמן יפה(: באיזה שאלה אנחנו אוחזים? ואמר לרבי 

שליט”א שאוחזים בשאלה ה-8.

בהמשך כמה מהבחורים הורידו למכונית של המשטרה את האוויר מהגלגל 
האחורי וכן עשו למכונית אחרת שעמדה באמצע הכביש, ובמשך רוב הזמן 
עמדו כ-20 שוטרים על המדריגות של המשטרה ועשו מחסומים מקרשים מול 
המדריגות. כששחררו את אחד העצורים מהתחנת משטרה היו קריאות עידוד 
מהמפגינים ואח”כ יצא עוד אחד. בהמשך התברר שעצרו את אחד הבחורים 
המפגינים על שהתחצף לשוטר )השוטר אמר לו שאין כניסה עם המכונית והוא 
רצה להיכנס בכוח והשוטר נתן לו וכשירד מהמכונית עצרו אותו והכניסו אותו 
לתחנת משטרה( ובהמשך נעמדנו ממש מול המשטרה ליד המדריגות והכריזו 

כשהרבי שליט”א יצא 
ושרו, הכושים היו 

המומים מאוד: הלא 
לפני מספר דקות 
הי’ קרב דמים עם 

השוטרים ואיך פתאום 
שרים?
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משם כל מיני נאומים וכו’ וכו’ והכניסו 10 בחורים דומים בכדי שאם השוטר 
יגיד שזיהה את פלוני יאמרו לו שאין לך הוכחה ואולי זה הי’ השני ונשארתי 
שם עד לשעה 3 בערך. בהפגנה בתחנת משטרה אנשי הליגה להגנה יהודית 
שרו את השיר “עם ישראל חי”, ואלו הם השירים ששרנו )מה שאני זוכר(: 

“פדה בשלום”, “ציון ציון הלא תשאלי” ו”בך ה’ חסיתי”. 

יום ראשון ג’ סיון

תפילת מנחה עם הרבי שליט”א בשעה 3:15. תפילת ערבית בשעה 9:30 
כשקודם לכן )מ-8 עד 9:30( הייתה חזרה על השיחות של ההתוועדות בשבת 

ולאחר תפילת ערבית המשיכו את החזרה.

יום שני ד’ סיון

הרבי שליט”א יצא לקריאת ספר תורה וכמה אנשים באו ממקומות שונים 
בעולם ובירכו ברכת הגומל. בשעה 2:15 הלכתי מחובבי תורה לכיוון החדר 
אוכל וראיתי בבנין הסמוך ל-770 הרבה בחורים עומדים, והלכתי לשם ונתברר 

שיש שם צלמת טלוויזיה ומסתמא הסריטו אותי. 

ב-2:50 הלכתי לכיוון 770 בגשם וראיתי שמול 770 אין אף בחור בחוץ, 
וחשבתי שזה מהגשם שנכנסו כולם. וכשהגעתי מול הדלת ראיתי את הבחורים 
נדחפים בצדדים איפה שיש ברזלים, והתפלאתי וחשבתי שעכשיו תפילת מנחה 
עד שהגעתי לדלת ורציתי לתת ריצה ופתאום אני רואה את הרבי שליט”א 
יוצא… מיד חזרתי ותפסתי עמדה ליד הצינור )לא לכיוון הדלת של 770, אלא 
בכיוון השני( ועמדתי דום. אני לא יודע האם הרבי שליט”א הסתכל עלי או לא 
מחמת ההתרגשות. הלב שלי דפק בחוזק והרגליים שלי דא לדא נקשן, ממש 
בלי גוזמא. הרבי שליט”א נסע לאוהל וראיתי איך שהרבי נכנס למכונית ולא 
זזתי ממקומי עד שהמכונית התחילה לנסוע. ממש הרגשתי שעשיתי מעשה 
טראגי ויונתן בורגן אמר לי שראה את הפנים שלי ממש המומים. כמעט 

איבדתי את העשתונות.

הרבי שליט”א חזר מהאוהל ונכנס לתפילת מנחה עם מעיל של שבת - סימן 
שיהי’ התוועדות, וכן הי’. לאחר תפילת מנחה ירדתי למטה ותפסתי את מקומי 

והי’ לי מקום טוב. 

ההתוועדות התחילה בשעה 9:45. הרבי ישב ואמר את המאמר “בשעה 
שהקדימו ישראל” וכו’ והמאמר ארך כחצי שעה. לאחר המאמר אמר הרבי 
שליט”א 4 שיחות. הרבי דיבר בנוגע למחנה קיץ ושהוא ישתתף ב-20 אחוז 
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מההוצאות של המחנה קיץ, וכן דיבר בנוגע לרבנות שכל אחד צריך למחות 
כפי שביכולתו וכן דיבר בנוגע למ”ת.

באמצע ההתוועדות הרבי שליט”א רמז לאדם אחד שישתה לחיים והוא שתה 
והרבי עשה תנועה בידו הקדושה שישתה את הכל וכן פעמיים אמר לאותו אדם, 
וכן אמר לילד שעמד ליד האדם הזה שיגיד לחיים ולאחר מכן )שוב( לאדם 
עצמו שיגיד לחיים - פעמיים אמר לו. וכן הרבי שליט”א אמר לזקן רוסי אחד 
שיגיד לחיים אך הוא לא הבין מה שהרבי שליט”א רומז לו ומזגו לו והרבי עוד 
אומר לו לחיים והוא עוד עומד, והרבי שליט”א חייך ובסוף הבין ואמר לחיים. 

וכן הרבי שליט”א רמז לר’ פוטרפאס בתנועה ביד שיעשה תנועה בידיו )לפני 
כן פוטרפאס עשה תנועות בידיו ו)ע”כ( הרבי שליט”א עשה לו תנועה בידו 
לעידוד( וכן עוד תנועה לר’ פוטרפאס שיגיד לחיים. הרבי שליט”א התנועע וכן 
רמז לכמה מהקהל שישירו, וכן עשה תנועה לזלמן יפה שהתפעל מאוד וקם 
והתחיל למחוא כפיים והרבי עשה לו תנועה בידו הקדושה. בסוף ההתוועדות 
בשעה 11:40 הרבי שליט”א התחיל לשיר את השיר “ניעט ניעט ניקאווא” וכו’ 

ועשה תנועה ביד. ההתוועדות הזאת הייתה מאוד שמחה.

לאחר ההתוועדות יצאתי בחוץ ועמדתי ליד המכונית של הרבי שליט”א, 

ווהלי חג השבועות תשא"ו
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והרבי יצא ונכנס למכונית. וגם במכונית הרבי עשה תנועה ביד ולאחר מכן 
נסעה המכונית וחיכינו עד שהרבי שליט”א יעבור ברמזור עם המכונית, ואז 

כל הבחורים חסמו מסלול אחד שהרבי שליט”א עבר. 

יום שלישי ו’ סיון, ליל חג השבועות

תפילת ערבית עם הרבי שליט”א. בלילה מאוחר, בשעה 10 דקות לשעה 3, 
ר’ גרונר הכריז בנוגע לשמור את הילדים מלהסתובב בחוץ בשעת ההתוועדות.

יום רביעי ו’ סיון, יום א’ דחג השבועות 

קמתי בשעה 9:15 בערך והלכתי למקווה ולאחר שחזרתי הלכתי 
לאכול מזונות ולאחר מכן יצאתי לכיוון 770 וכשהגעתי בחצי הכביש 
הרחב ראיתי את הרבי שליט”א הולך ואחריו מלווים, ואני הלכתי 
וליוויתי איתם את הרבי עד ל-770. תפילת שחרית עם הרבי שליט”א 

ותפסתי לי מקום טוב בשעת ברכת כהנים. 

התהלוכה החלה לנוע ב-6:10 וכ-1000 איש השתתפו בה. היו 
שם כ-10 ניידות של משטרה וכן מכוניות של אנשי בולשת. הדרך 
ערכה כשעה ומחצה והגענו לבורו פארק. כשהגענו פתחנו בריקודים 
על הכביש שם ומשם אני ועוד כמה חבר’ה הלכנו לבית כנסת של 
התימנים. בהתחלה אחד התנגד שאנחנו נדבר בבית הכנסת, אולם 
בסוף הסכים שנדבר 5 דקות. דוד מלכה ראה את נחום קפלן ואמר 
לו שיבוא וידבר בבית כנסת אולם בסוף קותי דיבר ולאחר דבריו 
שהיו אודות מיהו יהודי קם אחד שאביו הוא א’ מהחתומים על 
מגילת העצמאות בישראל ושאל מדוע אנחנו מדברים נגד גורן ואנחנו 
נמצאים פה, וכן מדוע הרבי שליט”א לא עולה לארץ ישראל וענינו 
לו מה שענינו ואני אמרתי לו שיבוא ל-770 ליחידות וישאל את הרבי 
מדוע הוא לא עולה לארץ. לבסוף יצאנו ופגשנו את התהלוכה וחזרנו 
לכיוון 770 כשבמשך כל הדרך שוטר אחד ושני אנשי בולשת הולכים 
לפני התהלוכה ברגל, וחזרנו ל-770 בדרך אחרת מהלוך ועברנו 
ברחוב שבו הרבי שליט”א גר ונינגנו את הניגון ‘נאפאליאן’ס מארש’.
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יום חמישי ז’ סיון

בתפילת מוסף עמדתי לא רחוק מהרבי וראיתי את הרבי בברכת 
כהנים והיו דחיפות איומות. 

בשעה 6 לערך הלכתי ל-770 ותפסתי מקום ישיבה בשורה 3 בתכנון 
שאח”כ אעמוד אולם המשימה לא הצליחה וישבתי שני שיחות אולם 
בסוף קמתי ועמדתי מכופף. ויצא שמצד אחד העמידה בהתוועדות 
זו הייתה בלתי נוחה כלל אולם מצד שני ראיתי את הרבי מאוד טוב. 

ההתוועדות התחילה בשעה 8:15 ובאמצע ההתוועדות הרבי עזר 
בכמה שירים וכן רמז בידו הקדושה ל-4 אנשים בערך שישתו לחיים. 
ביניהם היו זלמן יפה וכן רוסי אחד )כמדומה( שהרבי אמר לו להגיד 
לחיים והוא עוד לא שתה את היין והרבי אמר לו כמה פעמים לחיים 

והוא לא הבין ורק בקושי הוא הבין ובסוף שתה ואמר לחיים. 

וכן הביאו ביכורים והעמידו אותם על השולחן של הרבי שליט”א 
ור’ גרונר ועוד זקן אחד היו פותחים את הסל והרבי שליט”א עזר 
לפתוח את הסל כשקם וידו הקדושה התגלתה וראיתי אותה. לבסוף 
חילקו את הביכורים ואני זכיתי וקיבלתי שני תאנים )צימוקים( ונתתי 
אחת לאחד שהי’ לידי. בהתוועדות הי’ מאוד שמח וכ”ז זה מה שאני 

זוכר מהתוועדות זו של חג השבועות. 

ההתוועדות נסתיימה בערך בשעה 2 בלילה ולאחר ההתוועדות 
הרבי שליט”א עשה הבדלה על היין וחילק לכל אחד כוס של ברכה ואני 
קיבלתי 3 כוסות כשכוס אחת שתיתי מיד כשאני אומר לרבי שליט”א 
לחיים ושני כוסות שמרתי אותם ביד )ועליתי למעלה למדריגות ור’ 
נחום ראה אותי ואמר לי: כוס אחד בשביל אבא? ואמרתי לו: כן(. 
רק בסוף החלוקה )בערך( הרבי שליט”א סייע בכמה שירים וביניהם 

“כי אלוקים יושיע ציון” ו”עך טי זיעמליאק”. 

החלוקה נסתיימה בשעה 3:50 בערך והרבי שליט”א לקח איתו 
משהו והלך לחדרו ואני יצאתי בחוץ ושני הכוסות בידי כשאני שומר 
אותם והרבי יצא מחדרו הק’ ואני עומד ליד המעקה בחוץ עם הכוסות 

ביד כנ”ל והרבי עשה תנועה בידו הקדושה והלך לביתו.
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יום שישי ח’ סיון

היום בבוקר בשעה 12 הלכתי למקווה ונחמן מיידנצ’יק פגש אותי אמר לי 
שאין מקווה והמשכתי לכיוון המקווה עד שהגעתי קרוב למקווה ממש וגם שלום 
הורביץ אמר לי שאין מקווה וחזרתי ל-770. כשבאתי ל-770 ראיתי שהיחידות 
נמשכת. בצהרים הלכתי לקנות בקבוקים קטנים בשביל הכוס של ברכה מהרבי 
שליט”א והלכתי למקווה והטבלתי אותם וכשהגעתי ל-770 בשעה 7 היחידות 
המשיכה ויצחק הגרוזיני נכנס וכן עוד גרוזיני אחד שבכה )שרוצה להכנס( 
ובנימין קליין הכניס אותו ליחידות, והיחידות נסתיימה בערך בשעה 8. לאחר 
מכן תפילת מנחה עם הרבי שליט”א והיום הרבי לא הלך לבית בגלל היחידות. 

תפילת ערבית עם הרבי שליט”א.

יום ש”ק פ’ נשא ט’ סיון

בשעה 9:30 הלכתי למטבח לשתות תה ומזונות והלכתי למקווה ולאחר 
המקווה הלכתי ל-770 וראיתי שיירה של מכוניות משטרה ועשרות שוטרים 
בין אולבאני לברוקלין ולבסוף התברר לי שהכושים רוצים לעשות הפגנה נגד 
המחסום שהמשטרה עשו לנו מחמת 

הילדים. 

התפללתי עם הרבי והלכתי לאכול 
מהר וחזרתי ועמדתי בהתוועדות ליד 
גרשון אוחנא. ההתוועדות התחילה 
בשעה 1:30 ונסתיימה בערך בשעה 
5. במהלך ההתוועדות הרבי שליט”א 
מחא כפיים כשיושב והשמחה הייתה 
מאוד גדולה, וכן הרבי התנועע בכמה 
שירים וכן אמר שיאמרו לחיים בכבוד. 
בסוף ההתוועדות הרבי ציווה )כך אני חושב( שישירו את הניגון “יפרח בימיו 
צדיק” ובמשך ברכת המזון הרבי התנועע בגופו הקדוש ובסוף ברכת המזון 
הרבי עשה תנועות  בשני ידיו הקדושות עם העמידה. בסוף ההתוועדות קיבלתי 

מזונות שהרבי שליט”א אוכל מזה. 

תפילת מנחה עם הרבי שליט”א. לאחר התפילה ליוויתי את הרבי שליט”א 
עד הבית והיו אנשי בולשת שבמשך כל הדרך הלכו ממש צמוד לרבי מטעם 
ביטחון וכן המשטרה הסירה את המחסומים מול 770 וניידת עמדה בתחילת 
הרחוב של ברוקלין וחסמה את התנועה. כנ”ל הייתה אמורה להיות הפגנה של 

הרבי שליט”א פנה 
לתלמידים הצופים 
)הדלת הייתה 
פתוחה( ואמר בזה 
הלשון: “בעסער צו 
גיי לערנען”
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הכושים בשבת בנוגע למחסומים שהמשטרה עשתה ע”מ לשמור על הילדים 
אך אין. בשבת כל הזמן היו עומדים עשרות שוטרים וניידות מרחוב אולבאני 

עד רחוב ברוקלין.

במוצאי שבת קידוש לבנה עם הרבי שליט”א. בלילה הייתה חזרה על השיחות. 

יום ראשון י’ סיון

תפילת מנחה בשעה 3:15. אחרי מנחה התקיים ב-770 כינוס תורה של חג 
השבועות ובפתיחה ר’ יואל כהן חזר שיחה ולאחר מכן אמר ר’ פיקרסקי פלפול 
וכן בסוף ר’ נחום אמר הסבר שיחה של הרבי שליט”א. לאחר מכן נערכה חופה 
של אחד התמימים מול 770 והסעודה ב-667. לאחר מכן תפילת ערבית. בשעה 
שהרבי שליט”א יצא מתפילת ערבית נכנס זלמן יפה לגן עדן התחתון והרבי דיבר 
עם זלמן יפה כמה מילים חייך ואח”כ פנה לתלמידים הצופים )הדלת הייתה 
פתוחה( ואמר בזה הלשון: “בעסער צו גיי לערנען” ]=יותר טוב ללכת ללמוד[ .  

יותר מאוחר הייתה התנגשות בי כושי ליהודי והמשטרה הגיעה וכמעט הי’ 
סכסוך עם השחורים אולם בסוף לא הי’ כלום. הלילה קיבלתי מהרב מענטליק 

מהחלה של הרבי שליט”א וכן מיץ שהרבי שליט”א שתה מזה.

יום שני י”א סיון 

בתפילת שחרית הרבי יצא לקריאת ספר תורה. בתפילת מנחה הרבי יצא 
להתפלל בשעה 3:15. לאחר התפילה לפני שהרבי נכנס לחדרו אמר לבוכרים 
ברכה היות שהם נוסעים לאוהל. לאחר הסדר שמסתיים בשעה 7 הלכתי 
לאכול ובדרך הכושים זרקו בקבוק שבור על שני בחורים אולם לא נפגעו ב”ה. 

תפילת ערבית עם הרבי שליט”א ולאחר התפילה הרבי הסתפר. לאחר התפילה 
ישבתי ולמדתי יחד עם יוסף גול את ההנחה של בורובסקי.

יום שלישי י”ב סיון

היום הרבי שליט”א נסע לאוהל לאחר השעה 3:45 אחה”צ. תפילת מנחה 
בשעה 15 דקות ל-9. תפילת ערבית בשעה 8:35 ]?, אוצ”ל 9:35 או שנתחלף 
לכותב בין מנחה לערבית[ מתי שהרבי שליט”א יצא מתפילת ערבית עמדה 

כלה לפני גן עדן התחתון ושמעתי שאומרים שהרבי שליט”א חייך.
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יום רביעי י”ג סיון 

תפילת מנחה עם הרבי שליט”א בשעה 3:15. לאחר התפילה מתי שהרבי 
שליט”א יצא בירך את שמואל חפר ועוד ילד אחד שחוזרים לארץ. תפילת ערבית 
עם הרבי שליט”א בשעה 9:30. לאחר התפילה הייתה ב-770 חופת חתן וכלה.

יום חמישי י”ד סיון

היום הרבי שליט”א יצא לקריאת ספר תורה וכן נסע לאוהל. היום היה ב-770 
שבע ברכות. הרבי שליט”א בא מהאוהל בשעה 9:10 ותפילת מנחה התחילה 
בשעה 9:15 ותפילת ערבית בשעה 9:40. בין תפילת מנחה לערבית ביקשתי 
מנחמן מיידנצ’יק את שיחת מיהו יהודי ולקוטי לוי יצחק משבת פרשת נשא 
שקיבל מהלפרין והעתקתי ואיך שגמרתי להעתיק הרבי שליט”א נכנס לתפילת 
ערבית באופן פתאומי. הייתה קצת המולה וקיפלתי את השיחה והכנסתי אותה 
לכיס יחד עם העט ותוך כדי שאני עושה את זה כבר אומרים “והוא רחום” וכו’. 

יום שישי ט”ו סיון

בערך בשעה 8:15 תפילת מנחה עם הרבי שליט”א. תפילת ערבית עם הרבי 
שליט”א.

תווז תשא"ד
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יום ש”ק פ’ בהעלותך ט”ז סיון

בשעה 8:30 הלכתי למקווה ובדרך, מול חובבי תורה, ראיתי כושי אחד 
מתווכח עם בחורי הישיבה הסמוכה לחובבי תורה. תפילת שחרית עם הרבי 

שליט”א.

בשעה 7:45 תפילת מנחה עם הרבי שליט”א ובשעה 9:15 תפילת ערבית. 
בתפילת ערבית בשעה שהרבי פתח להניח את הסידור הייתה מונחת שם שיחה 
והרבי שליט”א הסתכל עליה והניח אותה על הסטענדער ולאחר מכן הוריד 
את הסידור והבן של פלוני לקח את השיחה )השיחה הייתה שיחת במדבר(. 

בלילה הייתה בזאל למטה התוועדות זוטא עם אחד מאנ”ש.

יום ראשון י”ז סין

תפילת מנחה בשעה 3:30. בסדר חסידות למדתי עד 9:20 והלכתי ל-770 
והרבי שליט”א מקבל ליחידות ובין הנכנסים ר’ נחום, וכן הגיע ר’ בצלאל 

 12 בשעה  ערבית  תפילת  לנדא. 
ולאחר התפילה המשיכה היחידות. 
מסעדי’ שעתי ש-100 יכנסו הלילה 

אך שמעתי אח”כ ש-120 נכנסו. 

אחת  אישה  מופת:  היה  היום 
]משותקת[ נכנסה פעם לרבי שליט”א 
והרבי שליט”א אמר לה שתדליק נרות 
שבת ]ושעי”ז תתרפא[. היום, לאחר 
ליחידות  ובעלה  היא  נכנסה  זמן, 

ולאחר שיצאו הרבי אמר לקרוא לבעל ואמר לו שיצלם את אשתו ועותק 
אחד של התמונה ישלח לרבי ואחד לעצמו וזה למזכרת איך שאשתו הייתה 

משותקת…

יום שני י”ח סיון

היום הרבי שליט”א לא בא לקריאת ספר תורה בגלל היחידות שנמשכה כפי 
ששמעתי עד לשעה 5 בבוקר בערך.

תפילת מנחה עם הרבי שליט”א התחילה בערך בשעה 3:20. תפילת ערבית 
עם הרבי שליט”א בשעה 9:30. 

הרבי אמר לקרוא 
לבעל ואמר לו שיצלם 

את אשתו שתהי’ 
תמונה למזכרת 

איך שאשתו הייתה 
משותקת
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ותבקע הארץ לקולם

ושל ולאף ולת ה ה"ח  ' אסף חנוך שי' פרומר לודות 
קבאת ואכותו שא כ"ק לדוו"  שאיט"ל ואמ הושיח אלו  

הושתקף וסיפו י התנ"מ. 

ותומ דב ים שנשל בלחד הכינוסים בלה"ק. נע מ ע"י הוע כת, אאל לח יות.

הפעם הכי אחרונה שזכיתי - לעת עתה - לקבל מהרבי דולר בחלוקת 
הדולרים לצדקה הייתה ביום ראשון של פרשת ראה תנש"א, "תנשא מלכותו". 
באותו יום נסעתי לארץ הקודש לאחר כמעט שנה של לימוד בסמוך לקודש, 
ואז הרבי נתן לי דולר אחד ואמר: "ברכה והצלחה", ולאחר מכן אמרתי לרבי 

שאני נוסע היום לארץ הקודש. 

בדרך כלל היה עונה הרבי להודעה כזו: תתן לצדקה בארץ הקודש, או תתן 
במקום המסויים )אליו היה המודיע נוסע כגון "בכפר חב"ד", "בירושלים" 
וכיו"ב(, ומה הופתעתי לשמוע את הפקודה, הציווי, הברכה והנתינת כוח 
המיוחדת - תוך שמעניק לו דולר נוסף שנמצא עימי בכל מקום מאז ועד היום: 

"תתן לצדקה בכל המקומות שתהיה". 

אם כן, הדבר הראשון שעליי לעשות בכל מקום בו אני נמצא ועימו עליי 
תמיד לפתוח הוא בהוספה והתעוררות במצוות צדקה - "גדולה צדקה שמקרבת 

את הגאולה".

�

כשמסר לנו הרבי את הוראתו הקדושה ללמוד את ענייני גאולה ומשיח 
בכל חלקי התורה הדגיש הרבי שישנה מעלה מיוחדת ללימוד הדברים כפי 
שהם מופיעים דווקא בספרי הנביאים. בלשונו של הרמב"ם נאמר שיש לחפש 
ולבדוק בחמישה חומשי תורה היכן מופיע ומדובר אודות העניין של משיח 
וגאולה, אבל בנוגע לספרי הנביאים? "כל הספרים מלאים מדבר זה" - שגם 
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הספרים והחלקים שנראה שמדברים על עניינים הפכיים, הרי התוך והפנימיות 
שלהם הוא "דבר זה". בהתאם לכך נעסוק בעניין קבלת משיח צדקנו - קבלת 
המלכות כפי שזה משתקף בתנ"ך באופן של "מלאים" ובאופן של "דבר זה", 

"מראה באצבעו ואומר זה" - באופן ברור.

הלימוד הראשון מהתנ"ך אודות 'קבלת המלכות' הוא בפרשת קורח בחמישה 
חומשי תורה. לקורח יש השגות על זה שמשה רבינו הוא מלך ישראל, כפי 
שהרבי מסביר שקורח היה יהודי פיקח והוא הכיר בכך שמשה רבינו הוא הרבי 
והצדיק הכי גדול, אך מה שהפריע והציק לו היה: למה הוא צריך להיות מלך? 
למה כל ההשפעות הגשמיות שלי צריכות לעבור דרכו? הייחוד של מלך הוא 
לא רק שהוא אומר לך 'דבר תורה' בסעודה שלישית… מלך הוא אחד שצריך 
לכתוב לו על כל פרט בחיי היום יום. מלך הוא זה שצריכים לשאול אותו האם 
לעבור דירה או לא. מלך זה כזה ששואלים אותו בקשר לשידוך: כן או לא? 

מלך הוא כזה ששואלים אותו אודות עבודה. על זה קורח התקומם.

מכאן אנו למדים שקבלת המלכות זה בכל הפרטים. אין דבר כזה ש"אני 
מקבל מקבל עליי את עול מלכותו של הרבי מלך המשיח אבל יש איזה שניים 
שלושה דברים שאני עושה כפי שנראה לי...". מהטעות של קרח אנו לומדים 
שקבלת המלכות זה לקבל על עצמנו הכל, "בכל מכל כל". לקבל את המלכות 

ה' תווז תנש"ל
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של הרבי מלך המשיח בצורה מוחלטת, בגשמיות וברוחניות. הן בדברים שכן 
נוחים לי והן באלו שלא נוחים.

מכאן אנו עוברים לנביאים - לסיפור המפורסם אודות הכתרתו של שלמה 
המלך. לאמיתו של דבר, שלמה המלך לא היה זקוק להכתרה לאחר שדוד המלך 
זכה בכתר מלכות "לו ולבניו הזכרים עד עולם". שלמה קיבל את המלכות באופן 
אוטומטי. אבל הייתה איזו בעיה, כי 
בן חגית החליט שהוא  גם אדוניה 
רוצה להיות מלך ועשה לעצמו מיני 
טקס הכתרה. הוא ערך בעין-זוחל 
משתה גדול והעמיד שם שולחנות 
עם הרבה פארבייסען בשפע וממילא 
כולם הגיעו... מעניין לציין את המובא 
במפרשים, שאת המשתה וכל הבלאגן 
הוא עשה בקול רעש גדול אבל את 
ההכתרה המפורשת עצמה - "יחי המלך אדוניהו" - זאת הוא עשה בהיחבא 
ובשקט ורק בנוכחות המקורבים ואלו שעמדו בסוד העניין, את שאר העם 
הוא רק משך אליו בפיתויים מבלי להסביר את מטרת ההתכנסות - "ואחרי 

זה נדבר"...

או אז מתעוררת בת שבע אשת דוד המלך, מגיעה עם נתן הנביא ואומרת: 
"אדוני, אתה נשבעת בה' אלוקיך לאמתך כי שלמה בנך ימלוך אחריי", ובעקבות 
זאת דוד המלך אומר שיש ללכת מיד ולערוך הכתרה לשלמה המלך במעיין 

הגיחון.

וכיצד נעשית שם ההכתרה? שמה סדר העניינים הפוך מ"ההכתרה" של 
אדוניהו. שם לא מביאים הרבה פארבייסען... את הכיבוד לא מביאים בכלל, 
אבל את הכרזת "יחי המלך" אומרים בקול גדול: "ויתקעו בשופר ויאמרו כל 
העם יחי המלך שלמה" "ויעלו כל העם אחריו והעם מחללים בחלילים ושמחים 
שמחה גדולה ותבקע הארץ לקולם". מכאן אנו למדים נקודה שניה אודות 
קבלת המלכות: זה לא דבר ל'חדרי חדרים'! זה לא דבר שעושים בשקט-בשקט 
מאחורי תריסים מוגפים… לא! "ותבקע הארץ לקולם"! יש לפרסם שהרבי הוא 
מלך המשיח באופן הכי מרעיש, וכהלשון ששגורה בפי הרבי תמיד: "מתוך 
שטורעם". וכמו כן הרבי מסביר בכמה מקומות שהפירוש הפנימי ב"ותבקע 

הארץ" הוא שבוקעים את הארציות והחומריות, שבוקעים את החושך!

דבר שלישי מלמדת אותנו מלכות בית דוד המתוארת בנביאים אודות קבלת 
מלכותו של מלכנו משיחנו. פעם אחר פעם המועמד למלוכה היה אחד שגרם 

"ותבקע הארץ 
לקולם"! יש לפרסם 
שהרבי הוא מלך 
המשיח באופן הכי 
מרעיש
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לכאלה ואחרים לתמוה על הבחירה דווקא בו. באותה שעה שבעין-זוחל עומד 
אדוניה בן חגית עם כמה משרי ישראל, עם חשובי הכהנים וגדולי התורה - 
'מזרח' מפואר בלי ספק, באותה העת בגיחון הולכים להכתיר את מי? מסתכלים 
סביב-סביב, ימין ושמאל לראות את מי הולכים להמליך, ורואים ילד… "אה, 
חשבנו שאת הילד הבאתם כדי להגיד את 12 הפסוקים… מה, הוא יהיה 

המלך?!" כן! דווקא הוא יהיה המלך! 

כך גם אצל יואש המלך. כאשר עתליהו ממיתה את כל גזע המלוכה, יהושבע 
מחביאה את יואש בקודש הקודשים 6 שנים עד שיהוידע הכהן "תופס אומץ" 
ומבקש מכל הכהנים להקיף את ירושלים מצויידים בחרבות וכלי נשק, ואז 
הוא העמיד ילדון קטנצ'יק ואמר: זה המלך! "ויוציא את בן המלך וימליכו אותו 
וימשחוהו ויכו כף ויאמרו יחי המלך". על מי אמרו את זה? על ילד בן 7! לא 
קשה לדמיין את כל המתפלאים שניגשו ליהוידע לשאול: "אתה רציני? אותו 
צריך להמליך? יש מועמדים אחרים שהם תלמידי חמים מפורסמים ויש להם 
זקנים יותר גדולים…". והתשובה היא: לא! יואש הוא מגזע בית דוד? עליו 

הבטיח ה' והוא יהיה המלך!   

אפילו אצל שמואל הנביא זה היה כך. מוצאים אנו בנביא שמואל שהקב"ה 
אומר לשמואל שילך אל בית ישי ושם ימשח את אחד מבניו. ישי מוציא את 
הבנים הגדולים שנראים מכובדים ותלמידי חכמים, אלו שיודעים לפלפל בנפנוף 
אצבע בדברי תורה, ושמואל עצמו חושב שאכן ראוי שהם ימלכו. אך הקב"ה 
אומר שלא. וכך מוציא ישי את כל ילדיו, עד שלבסוף נאלץ ישי להביא את 
הילד הקטן, ה'טיפוס' הג'ינג'י שלא כ"כ מוצא חן אפילו בעיני שמואל הנביא 
)!(. אז מורה הקב"ה: "קום משחהו כי זה הוא" - דווקא הוא יהיה ה"משיח 

הראשון זה דוד"!

כינוס קבלת המלכות ב-770

מענה בפרסום ראשון מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בעש"ק 
פ' יתרו, י"ט שבט תשנ"ב אודות ההודעה ע"ד האסיפה במוצש"ק יתרו 
כ' שבט תשנ"ב בקשר לקבלת מלכותו של מלך המשיח והחתימה 
ע"כ המתקיימת לאור המענה ע"ז לר' נחמן מאיר ברנהארד )בי"ד 
שבט תשנ"ב( "תלוי בתנאי המקום בזה על חב"ד שעל אתר לברר":

אזכיר עה"צ
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זהותו של מלך המשיח לא נקבעת לפי התדמית, זה לא הולך לפי מה שנראה 
בעיני פלוני ולא הולך לפי מה שכותבים בעיתונות החרדית או במדורי הדעות 
בעיתונות החילונית. זה הולך לפי מה שה' קובע ולפי מה שאומר להם לישראל 
ע"י עבדיו הנביאים - ש"מנחם שמו", ושישנו כבר המינוי של מלך המשיח, 
וכל שנותר הוא קבלת מלכותו על ידי העם! לא משנה מה שכל העם ראה 
בג' תמוז, ולא משנה אם מגחכים עלינו, אנחנו נהיה הנאמנים למלכות בית 

דוד - "קום משחהו"!

הנקודה הרביעית שאנחנו לומדים אודות קבלת המלכות של מלכי בית נמצא 
בקאפיטל ק"ט בתהלים, פרק אותו מחבר דוד המלך בדיוק בתקופה שתיארנו 
עכשיו - אחרי משיחתו על ידי שמואל. הוא נמשח כבר למלך אך ישנה עוד 
בעיה קטנה. מה הבעיה? פשוט כבר יש מישהו שיש לו דין מלך בכל התוקף 
- שאול המלך.  שאול שומע על משיחת דוד, ולא רק ששמואל משחו אלא גם 
שמסר לו מגילה עם תוכניות בית המקדש, מה שאומר שדוד הוא שיבנה את 
בית המקדש ולא שאול. בשל כך הוא רוצה להרוג את דוד, ובתווך עומד העם 

שנקרע בין שני דברים מנוגדים.

עם ישראל נקרע בין הבשורה הברורה של שמואל שמושח את דוד המלך 
ומייעדו למלוכה, לבין הנאמנות ההלכתית למלכות שאול, שיש לשמוע בקולו 

כ"ח סיון תשנ"ג
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ואסור חלילה להורגו - נאמנות שאכן צריכה להיות ודוד המלך עצמו שומר עליה 
בקנאות. המצב הוא כזה מבולבל כששני תופעות מנוגדות משמשים בערבוביא 
ורבים וטובים לא עמדו בניסיון. שמעי בן גרא היה מגיבורי דוד, רבו של שלמה 
וראש הסנהדרין, וכשדוד ברח מפני אבשלום בנו הוא יוצא אליו, מסקל בו 
אבנים, מקללו ואומר לו: הנה, מה שעשית למלכות שאול נעשה כעת לך. היה 

זה זמן שכולם היו קרועים מבפנים. 
וגם בזמן כזה - ודווקא בו - נדרשת 
קבלת המלכות עיקשת מבלי לסטות 

ימין ושמאל.

אותו דבר נמצאים אנו במצב דומה. 
הרבי מבשר לנו שישנו כבר משיח 
בעולם שפועל פעולתו על העמים. 
ומצד שני - הגלות עדיין ישנה, ועפ"י 

גדרי ההלכה עדיין אין בית מקדש, קרבנות וקיבוץ נדחי ישראל. זהו מצב מורכב 
שבו מחד מוטל עלינו להאמין באמונה שלימה במציאותו של משיח בתור 
מלך, לקבל על עצמנו את הנביא ונבואתו העיקרית ולפרסם זאת - ולאידך 
כל פעולותינו חייבות להיות על פי ההלכה והשולחן ערוך. מצד אחד נמצאים 
בחושך הכי גדול - ומן הצד השני כבר מאיר אורו של משיח. דווקא במצב 
מורכב זה, מתוך הכרה במורכבותו, עלינו לקבל את מלכותו של הרבי מלך 

המשיח ולהאמין שתיכף ומיד הוא מתגלה!

הנקודה החמישית והאחרונה הנלמדת מהתנ"ך בקשר לעבודה של קבלת 
המלכות היא מהפסוק הידוע שהכי מזוהה עימה. נקודה שהיא הדבר העיקרי, 
הפנימי, המהותי והעצמי שמחזיק את הכל. "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את 
ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם". לבקש את זה ולהתגעגע לזה. ראוי היה לקרוא 
את הפסוק הקודם שבהמשך אליו מגיעה הנבואה על קבלת ובקשת מלכות 
מלך המשיח - "כי ימים רבים ישבו אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מציבה ואין 
אפוד ואין תרפים". דווקא המצב של החסר לעיני בשר, של ההעלם והסתר 
הנורא שאנו נמצאים בו תקופה כל כך ארוכה, דווקא זה מעורר אותנו, ומעורר 
אותנו לעורר את כל בני ישראל להגיע למצב אמיתי של "אחר ישובו בני ישראל 

ובקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם".

וכשם שבמצב של החושך וההעלם הזה הננו מקבלים עלינו את עול מלכותו 
של הרבי מלך המשיח, כך נזכה לראות תיכף ומיד ממש כיצד עושה ומצליח, 
ומנצח כל האומות שסביביו ובונה מקדש במקומו ומקבץ נדחי ישראל תיכף 

ומיד ממש, ויעבור ה' לפניהם ומלכם בראשם.

לא משנה מה שכל 
העם ראה בג' תמוז, 

אנחנו נהיה הנאמנים 
למלכות בית דוד - 

"קום משחהו"!
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