






אשרי תמים שלא יעזבך
 אוסף מכתבים ויומנים מתקופת סגירת 

בית משיח-770 בימי הקורונה

יו"ל כתשורה מחתונת מנחם מענדל ושרה 
שיחיו ששון

ה' טבת 'דידן נצח' ה'תשפ"ג - שנת הקהל 
כפר חב"ד ב' 

תודה מיוחדת למערכת עיתון 'בית משיח' 
ששימשה במה מכובדת לפרסום יומנים אלו

עיצוב ועימוד:



כמה מילים לפני... 

לשלוש שנים עברו מאותו ליל כ"ב אדר הידוע בו נסגר בית קרוב 
חיינו-770 על מנעול ובריח. הלילה שנחקק בלוח ליבו של 

כל תמים ששהה אז ב-770.

הרגעים המרטיטים צפים במוח הזיכרון, ומכים בלב מבלי הפסק. הרגשות חוזרים 
ועולים כבאותם הימים ממש, ומוכיחים עד כמה רגעים אלו יהיו מנת חלקנו לעולם 

ועד.

של  ימים  חיינו.  בית  לסגירת  שקדמו  הימים  את  מהירים  בהבזקים  מעביר  המוח 
אנדרלמוסיה וחשש בלתי פוסק. ההודעה על סגירת פנימיית הישיבה וחדר האוכל, 
הרחובות הסואנים של שכונת המלך שהפכו לשוממים, הטלפונים מההורים בארץ, 
והאמבולנסים השואטים בכבישים בהחרשת אוזניים שקבעו את האווירה הקודרת. אך 
אף אחד לא שיער בחלומותיו הפרועים שהמהלכים יכו בשרשרת כה מהירה וממוקדת 

עדי סגירת בית אלוקינו, סגירת 770. 

ההלם היה מוחלט. אף תמים לא באמת האמין ש-770 ייסגר הלילה. אך עם התקדמות 
מחוגי השעון והודעת הגבאים על שעת הסגירה, גברו והלכו דפיקות הלב בקצב מהיר. 
ישבנו על בימת ההתוועדויות סביב השולחן עם 'משקה', ואת מקום הדיבורים של כל 
התוועדות החליפו המבטים החדים והניגונים המרגשים. לא היה על מה לדבר, ולא 

היה את מי לנחם. פשוט לנגן, פשוט לחשוב על הרבי שליט"א ולבקש את התגלותו.

דקות  שבעוד  יודע  אחד  כל  הסגירה.  שעת  עבר  אל  נספרות  הדקות  חשוך.   770
ספורות יצטרך לסחוב את רגליו בכבדות אל עבר היציאה ממקור חיינו... בתוך כל 
הניגונים והרגשות המעורבים, העין צדה את המראה שלא יישכח לעד. את אותו תמים 
העומד בחלקו האחורי של 770 עם כובע וחליפה סגורה, ומביט בעיניים דומעות אל 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  יורד  ממנה  חיינו,  בית  של  האחורית  הכניסה  דלת  עבר 
שלימה'...  גאולה  גואלנו  חיינו,  לבית  רד  'רבי,   – אומר  כאל  לתפילות...  שליט"א 

ברגעים אלו אין נחמה אחרת. רק רבי. רק משיח.

הרגליים צועדות ללא הסכמה של המוח והראש לכיוון היציאה מ-770. שרשראות 
את  אנו  מוצאים  מספר  דקות  ותוך  מקדשנו,  היכל  דלתות  את  לעטר  החלו  הברזל 
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מאמין'  'אני  בשירת  חיינו  מקור  על  בערגה  מביטים  והמומים  פה  פעורי  עצמנו 
מבכי... חנוקה 

כאן, דווקא כאן – הכל התחיל.

אין לאן ללכת. הכל סגור. אבל יש אמת אחת, יש דבר אחד שלא נסגר לעולם, יש 
מציאות אחת שקיימת תמיד, הרבי. 'כי בשם קודשך נשבעת לו של יכבה נרו לעולם 
ועד'... מציאות שלא כפופה לדלתות סגורות ומנעולי ברזל, רבי חי וקיים, הנמצא 

כאן ממש בחדרו הק' ודואג ברגעים אלו ממש לכל העולם כולו. 

הסידור נפתח ב'קריאת שמע שעל המיטה' בצמוד לחדרו הק', תוך ד' אמותיו של 
נשיא הדור, העין מבחינה באור הצהוב המהבהב בחדרו הק' והלב נמס... הרבי פה. 
יש רבי. דמות דיוקנו הק' מצטיירת במחשבה, ובדקות אלו האמת נחרטת בלב: "יש 
לנו אבא קדישא"... הרבי הוא כל חיינו. גם אם כל העולם ייסגר – הרבי כאן, וזה 
הכל. כל השאר זה מעבר לעניין ותוספת על העניין. אם הרבי פה – אנחנו פה. לעד. 

שנה תמימה, בכל מצב ובכל מחיר. 

כן, כאן זה קרה. כאן נחקק בנפש: רבי. 

הטלפונים הבהולים מארה"ק על החזרה ארצה קיבלו את התשובה הנחרצת: 'אבא, 
האווירה  ברורה.  הייתה  התנועה  סגור'...  כש-770  גם  הרבי  עם  פה  אנחנו  אמא, 
ב-770  כאן  רבי  יש  חיינו:  בית  סגירת  תקופת  כל  לאורך  כולם  בלבבות  הדהדה 
ואנחנו עמו בכל מצב ובכל מחיר. נבחרנו להיות ה'נבחרת' שמשרתת את המלך 

בשנה זו, ומופרך לעזוב את המשמרת בעקבות טענות כאלו או אחרות. נקודה.

כך או כך, עברו להם שלושה חודשים של 'עצם' במחיצת הרבי שליט"א. שלושה 
חודשים של התקשרות עצמית נטולת עטיפות וגילויים. שלושה חודשים שחרטו 
בנפש את העובדה ש"יש רבי בישראל ואין הוא מוגבל בהגבלות הטבע". חודשים 

שהעניקו לנו את התודעה שיש רבי שהוא כל חיינו ממש! 

ההסתופפות במחיצת הרבי שליט"א בשעת התפילות בימים אלו, העמידה בגשם 
הרבי  התוועדויות של  בעת  הכמיהה  'תהלים' בשבת מברכים',  באמירת  שעתיים 
לחזות בפני מלך, והמחשבה המתמדת על פתיחת דלת חזית בית-חיינו בהתגלותו 

המיידית, חרטה וחקקה לנו בנפשנו ובשרנו דבר אחד:

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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שבוע פרשת ויקהל-פקודי ה’תש”פ

ההרגשה שקיננה בלב כל תמים בימים אלו - - - 

אשרי תמים שלא יעזבך!
ליוסי אחי היקר!

הגענו  ה’קבוצה’.  הדרכים של  לצומת  ההגעה  את  חווינו  בשבוע האחרון, 
למבחן האמת, מהו 770 עבורנו, ועד כמה נוגע לנו האיש השוכן בתוכו. 

לכל אחד יש יצר שהניע אותו לנוס ‘אחורה פנה’ אך בלי סיבה אמיתית. 
אני לא מדבר על שיקולים משפחתיים ורפואיים, אני מדבר על רצון ותנועה. 

אצל חסידים תמיד היה מושג של ‘איפה הרצון מונח’. פעמים רבות העשייה 
יכולה להראות כחיובית וטובה, אך תורת החסידות – הפנימיות של כל דבר – 

תתהה שוב על קנקן עשייה זו, ותשאל ‘היכן הרצון מונח’.. 

ובכל  770 בכל מצב  חיינו  הוא להישאר בבית   – – כחסידים  הרצון שלנו 
מחיר. הרבי הוא הכל עבורנו, וממילא 770 זה כל חיינו. 

כילדים קטנים, בכל עת שעמום, כאשר הטוש והדף הלבן חברו יחדיו לידינו, 
הציור הראשון שהצטייר בטבעיות הוא 770.. עוד בכיתות ג-ד, כשקיבלנו את 
‘דמי החנוכה’, שולשלו המטבעות הבודדות ל’קופת החיסכון’ האישית, עליה 
ה’בר  קניית התפילין לקראת  770’... ברגע   – ל  נוסע  ‘גם מענדי  היה כתוב 

מצווה’ לא פקפקנו פעמיים האם הרקמה תהיה עם ציור 770... 

וגם כשגדלנו מעט, או אז התפקחנו לדעת ש 770 הוא הכל כי הרבי - הנמצא 
בו - הוא הכל, המשכנו לרוץ אחר כל שקל במסגרת מלגות ‘דור דעה’, בה 
השקענו את מרצנו וכוחנו, בקימה מוקדמת ושינה מאוחרת לצורך לימוד 

עוד משנה ועוד שורת תניא בעל פה.. העיקר להגיע ל 770... 

מילות ההקלטה הידועה ‘אין שום דבר רק 770’, אינם רק מנת חלקו 
‘משקה’  לאחר שפיכת  סוערת  התוועדות  בעת  בגליל  של משפיע 

כמים, אלא רגש ליבו של כל חסיד בריא בדור השביעי. 
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שליט”א  אבינו  לנו  העניק  בה  בחיינו,  ביותר  הקדושה  השנה  בהגיע  וכעת, 
‘שנה תמימה’ לשהות עמו במחיצתו הק’, מגיעה הערכה זו לשיא. 24 שעות, 7 
ימים בשבוע, שנה שלימה - לשהות במקום הקדוש ביותר בעולם, בד’ אמותיו 

הגשמיות של הוד כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט”א.

שום דבר לא יצליח להזיז את הרגש הבוער הזה, אף לא נגיף הקורונה.

נכון, נציית לכללי ההיגיינה והנחיות הרפואה המקומיים, נקפיד על מרחקים 
ונאכל בחדרים, אך דבר אחד ימשיך לעמוד על תילו כארז בסופת שלגים: 770. 

אותו המקום שלא נעזבו בכל מצב ובכל מחיר. כי הרבי הוא כל חיינו. 

ה’אחריות’  תונח  האחד  בצד  כאשר  הצדדים,  להצטדקויות  המקום  זה  אין 
הרפואה,  מומחי  של  דעתם  תונח  השני  ובצד  ארצה,  לחזור  הטבעית  והדאגה 
ופסק דינם של הרבנים )הרה”ח משה קורנוויץ בעידוד המד”א הרב יוסף ישעי’ 

ברוין( שלא לחזור. כל צד יתבצר בעמדתו בטבעיות ויוכיח שהצדק עמו. 

כעת, כף המאזניים החליפה קריטריונים. מעל לכל משוואה כמותית וחיצונית; 
היכן הרצון מונח?... האם ברור לנו שכל חיינו זה 770?... האם רגש ליבנו מתדפק 
ברצון עז להיות תדיר במקום זה?.. אני מניח, אשר לכל תמים שנשאר פה טמונה 

בליבו התשובה החיובית.

הרגשה זו גברה בתוכי, בעת ה’סדר ניגונים’ המרגש בשבת האחרונה. שעת 
שקיעה, כל התמימים יושבים על שדרת איסטערן פארקווי, והעיניים נשואות אל 
עבר חזית בניין 770 הסגור.. בין שלל הניגונים, ניגנו התמימים את הניגון ‘אשרי 

איש שלא ישכחך’, ובשניות אלה הלב נמס.. ואמר: ‘אשרי תמים שלא יעזבך’.

רבי, לא נעזבך. רצוננו מונח בך. ב – 770. לנצח. 
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יום ראשון י”ט אדר

במהלך השבת החולפת, החלו להתבהר 
פרטים רבים אודות חומרת נגיף הקורונה 
כאשר  השכונה,  רחובות  ב  המשתולל 
מרופא  הידיעה  הגיעה  השבת  במוצאי 
בחיר בשכונה, המבשרת על דבר עשרות 
לדבריו,  הייטס.  קראון  משכונת  חולים 
התפשטות הנגיף בסדר גודל זה, נגרמה 
זו  בבעיה  הטיפול  מהזנחת  כתוצאה 
אמריקה  ברחבי  האחרונים,  בשבועות 

בכלל ובפרט במדינת ניו יורק. 

של  וידיאו  התפרסם  יום,  של  בבוקרו 
מבהיר  הוא  בו  גולדשטיין,  שי’  לוי  ר’ 
לאנ”ש את חומרת המצב הקשה, כאשר 
הרפואה  בבית  אלו  בימים  שוכב  אביו 
במצב קריטי. האווירה ברחובות השכונה 
אכן השתנתה מעט, כאשר לא ניתן היה 
מבוגרים  ובאנשים  אנ”ש  בזקני  לצפות 
כמידי  השכונה,  ברחובות  המסתובבים 

יום. 

כעת  השורר  למצב  ההיחשפות  עם 
בשכונה, נתלו מודעות מטעם גבאי בית 
 65 חיינו, האוסרות על אנשים מעל גיל 
להתפלל בבית חיינו בימים אלו ‘עד יעבור 
מפורט  תקנון  נתלה  לכך,  בנוסף  זעם’. 
את  המבהיר  ישראל’,  ל’מקווה  בכניסה 
המקווה  בכללי  הנצרכת  הקשיחות  רמת 

בימים אלו. 

המשיך   770  – ב  המצב  אלו,  בשעות 
במנייני  התפילות  כסדרו.  להתנהל 

וכן  כתיקנן,  המשיכו  מה”מ  אד”ש  כ”ק 
ובאיכות.  ‘מלאים’ בכמות  היו  ה’סדרים’ 
בית  את  אלו  בשעות  הגודש  הקהל  רוב 
חיינו הם תלמידי התמימים, הממשיכים 
והעבודה. התורה  על  בהתמדה  לשקוד 

מטעם  ידיעה  פורסמה  ערב,  לקראת 
הכניסה  אשר  הישיבה,  מטבח  הנהלת 
לחדר אוכל תתבצע באופן בו יכנסו בחצי 
שעה הראשונה הבחורים ששם משפחתם 
בחצי  יכנסו  והשאר  מ’,  עד  מא’  הינו 
ובכל   - האוכל  בחדר  השניה.  השעה 
מקום אחר - שומרים תלמידי התמימים 
בחומרה  הידועים  ההיגיינה  כללי  על 
בריאותם של  על  לשמור  מנת  על  רבה, 

כל הבאים במגע עמם. 

יום שני כ’ אדר 

בבוקרו של יום, פרסמה הנהלת הישיבה 
הרוחנית על המשך קיומן של ה’סדרים’ 
בחוץ  הנושבות  הרוחות  אף  על  כרגיל, 
במודעה,  הנגיף.  להתפשטות  בקשר 
בחיות  ללמוד  להמשיך  ההנהלה  קוראת 
וכן לשמור בחומרה על כללי  ובהוספה, 
הסתובב  ה’סדרים’  במהלך  הרפואה. 
בין  בלומינג  שי’  גדלי’  הרב  המשגיח 
תלמידי התמימים, והפציר אודות המשך 

כסדרן’.  ‘תמידין  הלימוד 

הידיעה  הגיעה  הצהריים  בשעות 
עשרות  של  חזרתם  אודות  המצערת, 
חזרה  ה’קבוצה’  מתלמידי  בחורים 
וגעש,  רעש  כולו   1414 בנין  לארה”ק. 
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מגרם  ירדו  מזוודות  עשרות  כאשר 
מדרגות הבניין אל עבר המוניות שחיכו 
בחוץ.. הדיונים בין התמימים הנשארים 
הועילו  לא   – העוזבים  התמימים  לבין 
והחלטת   – החלטתם  כאשר  הרבה, 
ונחרצת.  ברורה  הייתה   - שי’  הוריהם 

הנושבות  הרוחות  כאשר  אלו,  בשעות 
מובילות את רגש הלב הלוך וחזור אודות 
התמימים  התאספו  לארה”ק,  החזרה 
בטבעיות על ספסלי הלימוד בבית חיינו, 
וכל אחד הביע את דעתו הנחרצת באופן 
ספונטאני לחלוטין: אנחנו נשארים ב – 

770, בכל מצב ובכל מחיר! 

רגש הלב מוביל את הרגליים אל עבר 
נשלף  משם  מלכות’,  ה’דבר  ספריית 
וברפרוף  שבבבל’,  רבינו  בית  ‘קונטרס 
קל במילות מלכנו על מעלת ‘בית חיינו’ 
 – רבינו שבבבל’  ‘בית   – ‘בית משיח’   –
 – הגלות’  בזמן  השכינה  השראת  ‘מקום 
בו’, פעימות הלב  פונים  פיות  ‘תל שכל 
עולות ונמשכות אחר ההחלטה הברורה: 
נשארים ב – 770 בכל מצב ובכל מחיר, 
בד’ אמותיו של אבינו מלכנו שליט”א. 

לצד הלהט הפנימי אודות ההחלטה לא 
לעזוב את ‘הבית שממנו אורה יוצאת לכל 
התמימים  תלמידי  משוחחים  העולם’, 
לצורך  בארה”ק,  הנמצאים  הוריהם  עם 
הרגעת הרוחות ואישור ההחלטה הסופית 

להישאר בד’ אמותיו של מלך המשיח. 

התקיים  המאוחרות,  הערב  בשעות 
מענדל  מנחם  הת’  החתן  של  ה’אופרוף’ 
של  מזרחית  הצפונית  בפינה  חלק,  שי’ 
זו, ציינו אף את  בית חיינו. בהתוועדות 
יום הולדתו של הרה”ח יוסי שי’ כהן, חבר 
ובה השתתפו אחיו  ‘שיחות קודש’,  ועד 
הרה”ח עמוס שי’ כהן והרה”ח שלום שי’ 

כהן. במהלך ההתוועדות – בה השתתפו 
 – ה’קבוצה’  מתלמידי  תמימים  עשרות 
להישאר  העיקשת  ההחלטה  על  עוררו 
בית  את  לעזוב  ולא  קודש,  אמות  בד’ 
התבטא  עליו  אשר  משיח,  בית   – חיינו 
מלכנו שזהו מקום השראת השכינה ‘עד 

ביאת גואל צדק’. 

גברה  השעון,  מחוגי  התקדמות  עם 
עורר  התמימים  א’  כאשר  ההתוועדות, 
בפי כולם מפנימיות נפשו, אודות ביטוי 
מלכנו בש”פ דברים תנש”א, אשר צריכה 
להיות הידיעה וההכרה, שבכל רגע ממש 
“נכנס כעת ממש לבית הכנסת זה יבוא 
לארצנו”!..  קוממיות  ויוליכנו  ויגאלנו 
ממקום   – כולם  בלב  מקננת  ההרגשה 
זה יתגלה מלכנו משיחנו שליט”א ויגאל 
עדי  נעזוב  לא  ישראל..  עם  כלל  את 

ממש!  בפועל  ההתגלות  התגשמות 

קבעו  המיוחדת,  ההתוועדות  תום  עם 
בעוד  לעצמם,  מנוחה  זמן  התמימים 
אשר לא עלה על דעת אף אחד, עד כמה 

שלמחרת. ביום  ה’גזירות’  יחמירו 

יום שלישי כ”א אדר 

ותפילת  בוקר’  חסידות  ‘סדר  לאחר 
שחרית במחיצת כ”ק אד”ש מה”מ, צעדו 
גומלים  עבר המקום ש’בו  אל  התמימים 
התדהמה  ולמרבה  העלובה’,  עם  חסד 
שי’  בנצי  ר’  המטבח  מנהל  הודיע 
הישיבה  מקומות  סגירת  על  פוטרפעס 
הידבקות  החמרת  עקב  האוכל  בחדר 
יחולקו  ואילך  מכאן  ואשר  הנגיף, 
יאכל  אחד  וכל  האוכל,  בחדר  הארוחות 

הוא.  במקומו 

תלמידי התמימים פעלו – כמובן – לפי 
בפנימייה  חדר  בכל  כאשר  ההנחיות, 
נפתח מעין פארבריינגען קטן וקצר בכל 
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ישבו  בו  היום,  במהלך  וארוחה  ארוחה 
חברי החדר והתוועדו על הזכות הגדולה 
שנת  כל  לאורך  מלכנו  בצל  להסתופף 

ה’קבוצה’ – ‘שנה תמימה’. 

בין  השמועה  עברה  הצהריים  בשעות 
הפנימיה  בנין  סגירת  אודות  התמימים, 
1414. השמועה – חסרת המקור – הפכה 
לאחר שעה קלה למאומתת, כאשר מודעה 
המודיעה  הבניין,  בפתח  נתלתה  ברורה 

בניין  סגירת  דבר  על 
ביום  האוכל  וחדר  הפנימיה 
בעקבות  הבא.  בשבוע  שני 
סגירת  אודות  ההודעה 
בחורים  החליטו  הבניין, 
אך  ארצה,  לחזור  נוספים 
הבחורים,  של  השני  חלקם 
ראו הודעה זו כחלק מניסיון 
האם   - ומורכב  מתמשך 
להישאר  להתעקש  ימשיכו 
אם  מלכנו  של  אמותיו  בד’ 

לאו. 

הוודאות  אי  קלחת  בתוך 
הגיעה  המרחפות,  והגזירות 
שעת תפילת מנחה במחיצת 
שהביאה  מה”מ,  אד”ש  כ”ק 
מהעבר  קלה  הפוגה  עמה 

היום.  להמשך  כוחות  ותדלוק  עלינו, 
עבר  אל  התפילה  במהלך  נישא  המבט 
את  מביע  והלב  מלכנו,  של  הק’  מקומו 
רצונו העז להישאר בכל מצב ובכל מחיר 
קרוב ל’אחד האמת’ – ‘איש האלוקים’ – 

שליט”א... המשיח  מלך  דורנו  נשיא 

 - הוחלט  מנחה,  תפילת  סיום  עם 
 - הרוחנית  הישיבה  הנהלת  באישור 
ליצור ‘עצומה’ שתוגש להנהלת הישיבה 
על  התמימים  מצהירים  בה  הגשמית, 
 ,770  – ב  להישאר  הברורה  החלטתם 

ואשר עליהם לדאוג לכך שבנין הפנימיה 
ייסגר. על העצומה חתמו למעלה מ  לא 
150 תמימים, שהצהירו להישאר בכל   -
מחיר בבית חיינו. העצומה הוגשה מיידית 
להנהלת הישיבה הגשמית, כאשר לאורך 
עידודם  את  התמימים  קיבלו  הדרך  כל 
שניאור  הרב  הישיבה  ראש  של  הנמרץ 
ההנהלה  וחבר  לאבקובסקי,  שי’  זלמן 

הרוחנית הרב שלמה שי’ זרחי. 

הגיעה   19:00 בשעה 
בדבר  המצמררת  הידיעה 
770. עצם השמועה  סגירת 
הבלתי מוכחת הבהילה את 
מספר  לאחר  התמימים. 
דקות - בהם הוברר הדבר 
 – קרץ  י”י  השמש  עם 
כאשר  השמועה,  אומתה 
הגבאים  זו  להחלטה  חברו 
שליט”א.  השכונה  ורבני 

עברה  הנוכחית  הידיעה 
הגזירות  כל  את  בחומרתה 
מי  ויותר.  עתה  עד  שהיו 
חיינו  שבית  מאמין  היה 
ייסגר?.. האם מנוע העולם 
ייסגר בלילה זה – כ”א אדר 
יתקיימו  היכן  תש”פ?.. 
התפילות במחיצת מלכנו?.. הלב מסרב 

להאמין... 

אם חשבו התמימים על אופציה להמשך 
בזאל  יום  היו  חיי  של  התקין  סדרן 
מכן,  לאחר  ספורות  שדקות  הרי  הקטן, 
נוספת על דלת חזית  התפרסמה מודעה 
בנין 770, המודיעה על סגירת בנין 770 

עמו... הקטן  והזאל 

התמימים  הגיעו  ומבולבלים  נבוכים 
מטרה  חדורי  אך  ערב’,  חסידות  ל’סדר 

"המוח מעביר 
בתצלומים, את הרבי 
כאן ב – 770, מחלק, 

מעודד, מתוועד, 
מתפלל, ומסרב 
להאמין לעובדת 

הסגירה העומדת על 
הפרק... "
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להישאר בד’ אמותיו הק’ למרות הגזירות 
תחילת  לפני  ספורות  דקות  החדשות. 
החלו  מה”מ,  אד”ש  כ”ק  במניין  מעריב 
תש”פ  ‘קבוצה  לנגן  ה’קבוצה’  תלמידי 
כאשר  מלך המשיח שליט”א’,  הרבי  עם 
למעגל  התאחדו  התמימים  עשרות 
ריקודים ענק במרכז בית חיינו, כמדורת 
ההחלטה  את  שהבהירה  מתלקחת,  אש 
העיקשת לחסות בצל אבינו מלכנו בכל 
‘שנה   – ה’קבוצה’  שנת  כל  לאורך  מצב 

תמימה’. 

הרגשה  הייתה  מעריב  בתפילת 
מיוחדת.. מעין צומת דרכים סגורה שאין 
לה המשך. כעת, בתוך כל הבלבול, רצוננו 
שיתגלה מלכנו על בימה זו ויעודד בשתי 
ידיו הק’, בית המקדש ירד מלמעלה, וכל 
ה”יחי”  הכרזות  תסתיים...  הזו  הגזירה 
בית  חלל  את  שהרעידו  התפילה  בסיום 

והזהה  הכנה  ההרגשה  על  העידו  חיינו, 
שכולם חוו במהלך תפילה זו. 

הריקודים  החלו  מעריב,  לאחר  כשעה 
לכבוד חודש אדר. קרוב למאה תמימים 
אלו,  בדקות  כאשר  החיות,  בשיא  רקדו 
על  והבטחון  השמחה  הרגשת  גברה 

 .770 סגירת  אודות  הקושי  הרגשת 

ליל הסגירה

לא  ריקודים  של  וחצי  שעה  לאחר 
והודיע  קרץ  י”י  השמש  הגיע  רגילים, 
על נעילת 770... ההכרזה הזו לא תשכח 
ששהה  תמים  כל  של  וליבו  ממוחו 
‘לפי החלטת הרבנים והגבאים  במקום.. 
מאמין  היה  מי  אח..  יינעל’...   770
עשרות  הגבאים  מכריזים  בו  שממקום 
הילדים  על  לתורה,  העליות  על  שנים 
על  בישראל’,  שמם  ש’יקרא  והילדות 
התפילה הבאה במחיצת הרבי שתתקיים 
מקום  מאותו  דריי’..  נאך  פערטל  ‘א 

 ...770 סגירת  על  כעת  מכריזים 

בבית  האור  כובה  ספורות  דקות  תוך 
חיינו. לאחר דין ודברים עם י”י קרץ, בו 
ביקשו התמימים מפנימיות נפשם לקבל 
התקבל   ,770  – ב  להתוועד  זמן  פרק 
האישור להתוועד עד השעה 2:00 כאשר 
האור מ’עזרת נשים’ קינגסטון מספק את 

קיומה של ההתוועדות. 

ולא  ה’קבוצה’,  תלמידי  יחדו,  ישבנו 
ברגשי  אחד מסתגר  כל  לומר..  מה  היה 
בה  זו  בשעה  הנוכחי..  המצב  על  ליבו 
770 להסגר, אפילו לב האבן נמס  עומד 
לנוכח המציאות הקשה.. בשעה בה נוגנו 
הניגונים המרגשים במהלך ההתוועדות - 
המחשבה על הרבי שליט”א לא פסקה.. 
המוח מעביר בתצלומים, את הרבי כאן ב 

המבט האחרון נחקק במוח ובלב - לראות 
את דלתות היכל מקדשנו כבולות 

בשרשראות של ברזל…
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– 770, מחלק, מעודד, מתוועד, מתפלל, 
ומסרב להאמין לעובדת הסגירה העומדת 

על הפרק... 

התפילות,  בימת  לכיוון  נישא  המבט 
ואומר  המכוסים,  והכיסא  הסטענדר  אל 
בימת  לכיוון  מוסט  המבט  ‘נצח’. 
ואומר  הק’,  שולחנו  אל  ההתוועדויות, 
המרפסת,  לכיוון  מורם  המבט  ‘נצח’. 
המבט  ‘נצח’.  ואומר  הסגור,  הווילון  אל 
מרוכז לכיוון דלת הכניסה, המקום ממנו 

‘נצח’.  ואומר  לתפילות,  מלכנו  נכנס 

נצח. נצח. נצח. הרבי נצחי, 770 נצחי. 

כמאליהן.  זרמו  הדמעות  אלו,  בדקות 
הבטחון  על  בלהט  דיבר  התמימים  א’ 
ממש,  זה  ברגע  הרבי  בהתגלות  הגמור 
מילותיו  ומיד החלו התמימים לשיר את 
הק’ בש”פ דברים תנש”א – “נכנס כעת 
ויגאלנו  יבוא  זה  הכנסת  לבית  ממש 
במנגינת  לארצנו”,  קוממיות  ויוליכנו 
‘הבן יקיר לי’... הרגש החסידי ממקד את 
חיינו,  לבית  הכניסה  דלת  לכיוון  המבט 
והמילים  לתפילות,  מלכנו  יורד  ממנה 
‘נכנס כעת ממש . . יבוא ויגאלנו’ בקושי 

להיאמר... מצליחים 

בית  במרכז  מעגל  נפתח   2:00 בשעה 
 - התמימים  רקדו  בו  החשוך,  חיינו 
‘והוא  שירת  את   – מעורבים  ברגשות 
גואלנו’ מתוך ביטחון גמור שלא נצטרך 
הקרובה,  בדקה  חיינו  בית  את  לעזוב 
כאשר יתגלה מלכנו בשיא תפארתו בבית 
עולמים..  גאולת  ויגאלנו  המואר  חיינו 

בפועל, ע”פ הוראת הגבאים והרבנים, 
האחרון  המבט  כאשר   ,770  – מ  יצאנו 
דלתות  את  לראות   - ובלב  במוח  נחקק 
של  בשרשראות  כבולות  מקדשנו  היכל 
ברזל... הדקות הקשות הללו לא ישכחו 

‘אני  ושירת   770 לעולם!! עמדנו בחזית 
נשפך  הלב  מאליה..  נפרצה  מאמין’ 
כאשר  המיטה,  שעל  שמע  בקריאת 
של  חדרו  ליד  נאמרת  היא  לראשונה 

 ...770  – ל  הרבי, אך מחוץ 

יום רביעי כ”ב אדר 

בשעה היעודה לתפילת שחרית, נעמדו 
התמימים מול חזית בית חיינו )הנעול(, 
את  לראות  לזכות  ובתשוקה  בציפייה 
זו.  ‘מיוחדת’  שחרית  בתפילת  מלכנו 
כאשר   ,770 בסוכת  הוכן  הק’  מקומו 
נעמדו עשרות תמימים מכל הצדדים כפי 
הנחיות המשטרה – 2 מטר מרווח בין כל 
בחור. בדקות אלו, העיניים נישאות אל 
דלת הכניסה ל – 770, ברצון עז ובוער, 
שכעת ממש, יעלה הפורץ לפנינו, ויגיח 
מלך   – קומתו  מלוא  הק’  הבניין  מתוך 
לאות  הק’  ידיו  בשתי  ויעודד   – ביופיו 

גאולת עם ישראל. 

עמדה  העזה,  והתשוקה  הציפייה  לצד 
לה תחושת ה’אשרינו’ החזקה, המעמידה 
להסתופף  הגדולה,  הזכות  את  בתוכה 
מצב  בכל  מה”מ,  אד”ש  כ”ק  במחיצת 
ודבוקים  קרובים  ולהישאר  מחיר,  ובכל 

לבית חיינו – 770 גם ברגעים אלו. 

א’  הקריא  שחרית,  תפילת  לאחר  מיד 
התמימים בקול רם, קטע מ’קונטרס בית 
מעלת  בביאור  העוסק  שבבבל’,  רבינו 
בית רבינו, אשר בו יתגלה המקדש ומשם 
ישוב לירושלים. מילותיו הק’ של מלכנו 
משמעות  קיבלו  זה,  מיוחד  בקונטרס 

זה.. וזמן  יותר במצב  עמוקה 

‘סדר  על  פסחו  לא  התמימים  תלמידי 
בסוכת  לימוד  שולחנות  ופתחו  נגלה’, 
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לפי  פארקווי,  איסטערן  ובשדרת   770
הנחיות המשטרה ששהתה במקום. בסדר 
פניהם  על  רבה  חיות  ניכרת  הייתה  זה, 
החוויתי  הלימוד  כאשר  התמימים,  של 
התקיים מטרים ספורים מחדרו הק’ של 

מלך המשיח. 

את  המשטרה  סגרה  הצהריים  בשעות 
ע”פ   ,770 בנין  ולחזית  לסוכה  הגישה 
יורק  ניו  מושל  של  המדיניות  ההנחיות 
קומץ  של  הסגירה  עובדת  אלו.  בשעות 
לנפילת  גרמה  בידינו,  שנשאר  השריד 
דין  לאחר  התמימים.  בין  מסוימת  רוח 
ב”ה  אושרה  המשטרה,  עם  ודברים 
על  הבניין,  לחזית  וכן  לסוכה,  הגישה 
באופן  הרפואיים  הכללים  שמירת  תנאי 

גורף. 

ידעה  לא  התמימים  של  שמחתם 
להבחין  היה  ניתן  אלו,  בדקות  גבולות. 
כל תמים,  בליבו של  ברצון העז הבוער 
חיינו  ל’מקור  קרוב  שיותר  מה  להישאר 

האמיתי’.  ואבינו 

יום חמישי כ”ג אדר 

על מנת לקדם את המהלכים עם הנהלת 
הפנימיה  בניין  בדבר  הגשמית,  הישיבה 
כלל  של  הפרטים  נאספו  האוכל,  וחדר 
בבית  להישאר  שהחליטו  הבחורים 
חיינו, ובשעות הצהריים הוצגו הרשימות 
הגשמית,  ההנהלה  חברי  בפני  המליאות 

בנידון.  חיובית  בתקווה להחלטה 

על  התמימים  שקדו  ה’סדרים’  במהלך 
לימוד התורה, על אף המצב הלא שיגרתי. 
כאשר   ,770 בחצר  למדו  רבים  תמימים 
שהפך  האישי,  בחדרם  למדו  מחצתם 
היום,  במשך  ממש.  של  מדרש’  ל’בית 
ניתן היה לצפות בתמימים הלומדים עם 
הפלאפון  דרך  ארצה,  שחזרו  הבחורים 

הנוספים.  התקשורת  ואמצעי 

מנהל  הודיע  הערב,  ארוחת  בשעת 
על  שי’,  פוטרפעס  בנצי  הרב  המטבח 
לכל  המוכנות  השבת  סעודות  לקיחת 
מחר.  אחה”צ   14:00 השעה  עד  בחור, 
לארגן  התמימים  מנסים  לבינתיים, 
תלמידי  לכלל  משותפת  שבת  סעודת 

הישיבה.  מטבח  בשיתוף  ה’קבוצה’, 

החלה  מעריב,  תפילת  לאחר  כשעה 
התוועדות חסידית סוערת לכלל תלמידי 
ברחוב  ה’קבוצה’  בדירת  ה’קבוצה’, 
סטרלינג. לאורך כל ההתוועדות, דיברו 
העצומה  הזכות  על  בלהט  התמימים 
שליט”א  הרבי  של  אמותיו  בד’  להיות 
הזמן  ניצול  חובת  ואודות  המשיח,  מלך 
ללימוד ולתפילה גם בזמנים אלו, כאשר 
היום  סדר  על  ומסתיר  גובר  הבלבול 

הישיבה.  חיי  של  הרגיל 

הוחלט  ההתוועדות,  של  בעיצומה 
תלמידי  כל  מאת  כללי  פ”נ  כתיבת  על 
אודות  מה”מ,  אד”ש  כ”ק  אל  ה’קבוצה’ 
ובאימה, לאחר  המצב העכשווי. בחרדה 
נטילת ידיים, לבושי כובע וחליפה, חתמו 

המרגש.  הפ”נ  על  התמימים  עשרות 

הוחלט  התמימים,  כלל  שחתמו  לאחר 
המכתב  את  להקריא   ,770  – ל  לרוץ 
שני  שליט”א.  הרבי  של  הק’  חדרו  ליד 
תמימים עשו זאת במהירות, ולאחר חצי 
שעה חזרו עם מענה הרבי המופלא )ראה 

בחותם היומן(. 

יום שישי כ”ד אדר 

הצח  באוויר  שחרית  תפילת  לאחר 
התמימים  קיימו  המקדש’,  ‘מבואות  של 
עקב  מקורביהם,  עם  טלפניות  שיחות 
למקורבים  להגיע  נחסך  בו  המצב 
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למדו  הארוך,  היום  במהלך  בגשמיות. 
התמימים שיחות קודש על פרשת השבוע, 
ובעיקר את שיחת ויקהל תשנ”ב, השיחה 
אד”ש  מכ”ק  לע”ע  ששמענו  האחרונה 

מה”מ. 

תפילת ‘קבלת שבת’ קיבלה גוון מיוחד, 
כאשר לראשונה היא מתקיימת תחת כיפת 
השמים, מול חדרו הק’. שירת ‘לכה דודי’ 
נשמעה למרחקים, בעוד שמילות הפיוט 
בביטחון  נאמרות  פרצי’  בן  איש  יד  ‘על 
הק’  מקומו  על  התמקדות  תוך  ובאמונה 
של מלכנו. שירת ה”יחי” התעצמה מרגע 
רעש  על  גברה  השירה  עוצמת  לרגע.. 
בדקות  הצד..  מן  העומד  הסואן  הכביש 
לראות  עז  ברצון  בוער  הלב  רגש  אלו, 
את אבינו מלכנו בפועל ממש. המחשבה 
אודות היהודים וזקני החסידים הנלחמים 
את  הגבירה  ממש,  זה  ברגע  חייהם  על 

הבקשה והדרישה שבעתיים. 

פאר,  ברוב  התקיימה  השבת,  סעודת 
בדירת ה’קבוצה’ ברחוב סטרלינג. לאחר 
כמה  מקומם  על  קמו  ‘לחיים’  אמירת 
אחד  כל  המצב,  אודות  ועוררו  תמימים 
מזווית ראייתו הוא. א’ התמימים, המשיל 
נסיב  ‘אנא  הידוע של  את מצבנו למשל 
מלכא’, בו בחר הפיקח במלך עצמו ולא 
 - בדרכו  שעמד  אחר  ופיתוי  גילוי  בכל 
בחרו  כאן,  הנמצאים  התמימים  “כל 
רק  נותר  כעת  למלך,  קרוב  להישאר 
תמידית  תהיה  הבחירה  לוודא, שתנועת 
בכל רגע ורגע, ותפעל שסדר יומנו יהיה 

לרוחה”.  תואם 

יום שבת קודש כ”ה אדר

תהלים  באמירת  החלו   8:30 בשעה 
ומוסף,  שחרית  תפילת  לאחר  בציבור. 
היעודה  בשעה  התמימים  נעמדו 

בסוכת  מה”מ,  אד”ש  כ”ק  להתוועדות 
הרבי  בהתגלות  הביטחון  כאשר   ,770
גובר ברגעים אלו בצורה מיוחדת במינה. 

לסוכת  הגיע  אחה”צ,   16:00 בשעה 
והחל  גרינברג,  שי’  ישראליק  הרב   770
להתוועד עם תלמידי התמימים. במהלך 
הרבה  בכה  גרינברג  הרב  ההתוועדות 
על המצב העכשווי, בו 770 - בית חיינו 
נעול ומסוגר... לאחר כמה דקות המשיך 
 770  – לומר בחיות ובלהט, שעל אף ש 
סגור, הוא ממשיך להאיר את העולם, כפי 
שהיה עד עתה ללא שום שינוי.. דבריו 
המיוחדים – שנאמרו בהתרגשות גדולה 

– פעלו על תלמידי התמימים לייקר יותר 
את שהותם במקום קדוש זה. 

קהילות’,  ל’הקהלת  היציאה  אי  עקב 
מיוחדת  שבת  לסעודת  התמימים  ישבו 

הלב נשפך בקריאת שמע שעל המיטה, 
כאשר לראשונה היא נאמרת ליד חדרו של 
הרבי, אך מחוץ ל – 770...
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בשעה  מנחה.  עד  סוערת  ולהתוועדות 
כאשר  מנחה,  תפילת  התקיימה   18:35
לאחריה התקיים המעמד המרגש מכל – 

חיינו.  ניגונים בחצר בית  סדר 

התמימים  כל  נוכחים  שבוע  בכל  לא 
היציאה  עקב  ניגונים’,  ב’סדר  יחדו 
התמימים  כל  כעת,  קהילות’.  ל’הקהלת 
נכחו במקום. באופן ספונטאני, התיישבו 
התמימים על השדרה הקרובה לבית חיינו, 
והניגונים החלו להתנגן בהתרגשות רבה. 
‘צמאה לך נפשי’.. ‘כאיל תערוג . . צמאה 
ואראה’..  אבוא  מתי   .  . חי  לא-ל  נפשי 
‘הבן יקיר לי אפרים’... ‘אשרי איש שלא 
בטבעיות  נישא  המבט  ועוד.  ישכחך’.. 
אל חזית בניין 770, והלב נמס.. עד מתי 
רבי?... צמאה נפשנו... בניך עומדים כאן 
מול חדרך הק’ בכל מצב, רצוננו לראותך 
בפועל ממש!!.. רבי, שמע לשוועתנו!!!

א’  על  דא”ח  מאמר  חזרת  לאחר  מיד 
יקותיאל  הרה”ח  ע”י  השדרה,  מספסלי 
החלו  מעריב,  ותפילת  פלדמן,  שי’ 

להתכונן לסעודת ‘מלווה מלכה’ מיוחדת 

בדירת ה’קבוצה’. טרם תחילת הסעודה, 

התקיים שיעור ‘דבר מלכות’ משותף, בו 

ה’דבר  שיחת  את  בעיון  התמימים  למדו 

מלכות’ של השבוע הקרוב – שיחת ש”פ 

ויקרא תנש”א. 

הרמב”ם  סיום  ערכו  הסעודה,  במהלך 

וכן הופץ פסק  כרצון כ”ק אד”ש מה”מ, 

קורנוויץ,  שי’  משה  הרה”ג  של  דינו 

אודות חובת תלמידי ה’קבוצה’ להישאר 

בבית חיינו ולא לחזור ארצה, ע”פ עצת 

ההלכתיים.  והמקורות  הרפואה  מומחי 

זה, תואם  דין  הוברר, שפסק  זמן  לאחר 

דשכונת  הבד”צ  וחבר  המד”א  עם 

ברוין;  שי’  ישעי’  יוסף  הרה”ג  המלך, 

הבשורה  לנוכח  גברה  התמימים  שמחת 

המשמחת, הטומנת בתוכה ‘פסק הלכה’ 

הק’  אמותיו  בד’  להישאר  המורה  ברור, 

אשרינו  שליט”א.  משיחנו  מלכנו  של 

שזכינו. 

יוסי, 

זהו סיכומו של שבוע לא שיגרתי בחצר 770! 

חתמו  החסידית,  ההתוועדות  של  בעיצומה  בלילה,  חמישי  ביום 
תלמידי ה’קבוצה’ על פ”נ כללי לרבי מלך המשיח שליט”א, נוסח הפ”נ 

היה כך: 

“לכבוד כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט”א:

ופנימית  נפשית  בהחלטה  החלטנו  הח”מ,  ה’קבוצה’  תלמידי  הננו 
להישאר בד’ אמותיו של כ”ק אד”ש מה”מ בימים אלו, על אף הרוחות 
הנושבות האומרות לחזור לארה”ק, על מנת להישאר קרובים ודבוקים 
תמימה’  ‘שנה  ולהיות  דווקא,  גשמי  מקום  בקירוב  דחיי’  ל’אילנא 

הק’. במחיצתו 
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הסערה השוררת בחוץ, הכריחה גורמים מסויימים בהנהלת ישיבתנו 
הק’, על החלטה לסגור בשבוע הבא את בנין הפנימיה וחדר האוכל, 
השראת  ל’מקום  להכנס  מאיתנו  נחסך  ובראשונה  בראש  כאשר 
השכינה’, ‘בית רבינו שבבבל’, ‘בית חיינו’, ‘בית משיח’, ‘מקום שכל 
למקום  מחוץ  הלימוד  ושעות  התפילות  את  ולקיים  בו’,  פונים  פיות 

קדוש זה. 

והננו בזאת, לבקש מפנימיות נפשינו מכ”ק אדוננו מורנו ורבינו מלך 
המשיח שליט”א, שיוסרו כל המניעות והעיכובים על הבנין ד 770, וכן 
על בנין הפנימיה והחדר אוכל, כאשר בראש ובראשונה הננו לבקש 
עבור כלל עם ישראל, רפואה קרובה ומהירה והסרת המגפה הנוראה, 
אשר הדבר האמיתי שיסיר כל ענינים בלתי רצויים אלו באופן מושלם, 
המשיח  מלך  אדמו”ר  קדושת  כבוד  הוד  של  המושלמת  התגלותו  היא 

שליט”א בפועל ממש ובפשטות ממש למטה מעשרה טפחים!

ולתועלת קיומן המהיר של העניינים הנ”ל, הננו מחליטים החלטה 
טובה להוסיף בעניין מסויים בקיום התורה והמצוות, כל אחד ואחד 

לפום שיעורי’ דיליה”. עד כאן נוסח הפ”נ. 

לאחר קריאת הפ”נ ליד חדרו הק’, הגיע המענה המופלא )אג”ק חט”ו 
ע’ קעד-קעו(. נקודות רבות נכתבו בשני המכתבים, אם בדבר הסרת 
הקושיות ודרכי החתירה, ואם בדבר הוראת התורה ‘החש בראשו יעסוק 
בתורה’. אך בסיומו של המכתב השני כותב הרבי שליט”א, עידוד נמרץ 

לתלמידי התמימים, שתפס אותי ואת חבריי בצורה מיוחדת, וזלה”ק: 

“ובקרוב ממש יבשר טוב גם בענינו הפרטי. שהרי כבר עשה אחיזה 
בטבע ומבקר אצל רופא. ומה שהנ”ל אומר שצריך זמן רב, בודאי שאין 
זה כן, וכידוע דיוק מרז”ל התורה נתנה רשות לרופא לרפאות אבל לא 

לדחות ח”ו הרפואה לזמן, ואצפה לבשורות טובות בכל הנ”ל”. 

המענה האבהי הזה, סיפק הרגשה של ‘יש מי שחושב עליכם’ ורוצה 
בטובתכם. בתוך כל קלחת הגזירות, ובראשה סגירת בית חיינו, מגיע 
קינדער’,  רבינ’ס  ‘דעם  ומרגיע את תלמידי התמימים  הרבי שליט”א 
שאף אם אומרים לכם שזה “צריך זמן רב”, אז תדעו ברור ש”בוודאי 

אין זה כן”! 

רבי, תודה!! 
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שבוע פרשת ויקרא ה’תש”פ 

770 נעול ומסוגר. העיניים נישאות אל עבר חדרו הקדוש, 
והעובדה מתעצמת בלב - - -

רבי בלתי משתנה!
ליוסי אחי היקר!

עם חלוף הימים בצל המצב הנוכחי, בו נחסך מאיתנו להיכנס לבית חיינו – 
770, ובו החלטנו בהחלטה פנימית להישאר בד’ אמותיו של מלכנו, מתרקמים 
להם נקודות אור נוספות אשר ניתן להתוועד עליהן ימים ולילות; אך במכתב 
התמימים  תלמידי  את  שאפפה  החזקה  בהרגשה  אותך  לשתף  רציתי  הנוכחי 

האחרון: בשבוע 

באחת ההתוועדויות, נזרקה השאלה לחלל האוויר; מה יש לחפש כאן כעת?.. 
770 נעול ומסוגר על שלל צדדיו ומבואותיו, לא ניתן להיכנס אליו כעת מאף 
פירצה.. התפילות עם הרבי לא מתקיימות כסדרן, וסדרי הלימוד אינם מתנהלים 
כתיקנן, אן כן, מניין נובעת ההיאחזות הנאיבית הזו שלא לעזוב מקום זה בכל 

מחיר שיידרש?..

לאחר שהרוחות התרככו, וה’משקה’ פעל את פעולתו, החלה להתבהר התשובה 
החדה והברורה: מי שאצלו הרבי זה התפילות עם הרבי, אזי בהיבטל התפילות 
- היבטל הרבי. מי שאצלו הרבי זה הלימוד בבית רבינו, אזי בהיבטל מקום 
הלימוד – היבטל הרבי. ואף מי שאצלו הרבי זה 770, אזי בהסגר 770 – 

נסגר לו הרבי. 

אך מי שאצלו הרבי זה הרבי, ותו לא )!(, אף דבר בעולם לא יוכל 
לבטל את הרבי, כי הרבי הוא ‘עצם בלתי משתנה’, הרבי הוא דבר 

נצחי, הרבי הוא דבר שאין לו סוף, הרבי הוא הרבי!!! 
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וכאן, כל אחד יכול למדוד את ‘נתוני האמת’ המופיעים על מסכי ליבו השקופים, 
היכן הרבי מליובאוויטש מדורג אצלו...

אצלנו – התמימים, הרבי מלך המשיח שליט”א הוא כל חיינו, והוא הוא הרבי; 
לא כסאו, ולא שולחנו, לא ביתו ולא בימתו )זאת לצד נתינת החשיבות הרבה 
זה  בשבוע  לאור  שיצא  ב’ליקוט’  פרטית  בהשגחה  כמבואר  הגשמיים,  לחפציו 
בשנת תשמ”ז, המופיע בלקו”ש חל”ב(, ולכן מופרך אצלנו לעזוב אותו, על אף 
שהאטמוספרה השתנתה בכמה מדדים ולבושים.. הרבי כאן ב – 770 בכל מצב 

ובכל מחיר, ולכן אנחנו כאן בכל מצב ובכל מחיר!!! 

מספר  היו  תשנ”ד,  תמוז  ג’  לאחר  גם  אך  המצער,  בדבר  להאריך  צריך  לא 
חסידים שירדו מהדרך עקב המצב הקשה.. וזאת לנוכח ההסתכלות על הרבי כמו 
שאני רוצה להסתכל ולא כמו שהרבי רוצה שאסתכל... כאשר הרבי אצלנו, הוא 
רק רבי שעולה על בימה של עץ ומעודד בשני ידיים, והולך על שני רגליו הק’, 
אזי בהיבטל הסממנים הללו – היבטל הרבי; אך כאשר הרבי אצלנו, הוא הרבי 
בכל מצב, אזי גם כאשר הוא בוחר – בג’ תמוז תשנ”ד – להתלבש בלבוש אחר, 
הוא ממשיך להיות הרבי, ולא השתנה שום דבר, כי הרבי בעצמו לא השתנה...

הרבי הוא הרבי בכל מצב!!

ונקודת הנחה זו – שהרבי הוא הרבי כ’עצם בלתי משתנה’ בכל מצב שלא יהיה 
- התבהרה אצלי בשבוע האחרון, לאור לימוד המאמר הידוע ‘אנא נסיב מלכא’ 
בסדר חסידות בוקר; ממאמר זה עולה ברור, כי כל הגילויים השונים, גדולים 
ככל שיהיו, מתויקים באוגדן ‘כולהו מתחלפין’. אך הרבי שליט”א מלך המשיח, 
ה’עצם’ עצמו, מתויק כ’מלכא לא מתחלף’, היות ומדובר ב’עצם בלתי משתנה’, 

מדובר ברבי. ולגביו לא שייך שינוי כלל!! 

ובהתאם לכל הנ”ל, בחרה נפשנו בהחלטה עיקשת להישאר בד’ אמותיו של 
הרבי שליט”א בכל מצב, וזאת מכורח העובדה שכאן נמצא הרבי. ובה בשעה 
ונחזר  לרגע,  אף  נהסס  לא  אחר,  למקום  מקומו  את  להעתיק  מלכנו  שיחליט 

מלכנו.. של  עקבותיו  אחר  בעקשנות 

אך מה לעשות והרבי שליט”א קבע ברורות, שמקומו הניצחי ‘עד ביאת גואל 
צדק’ הוא ב - 770?... 

לחיים, לחיים!! אשרינו שזכינו!!
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יום ראשון כ”ו אדר 

על אף הקושי העז השורר בין התמימים, 
בו מציינים את תחילתו של היום החמישי 
מאז סגירת בית חיינו, ממשיכים תלמידי 
גשמי,  מקום  בקירוב  לנכוח  התמימים 
תוך ד’ אמותיו של הוד כ”ק אדמו”ר מלך 
המשיח שליט”א, הן בשעת התפילות והן 

בשעות הלימוד. 

שבבבל’,  רבינו  ‘בית  סגירת  עובדת 
מהווה קושי עצום ובל יתואר עבור כלל 
אך  ה’קבוצה’,  תלמידי  ובפרט  החסידים 
אינה מפילה את רוחם של ‘חיילי בית דוד’ 
ישיבת  של  הלימוד  סדרי  זה.  בכהו  ולו 
בדייקנות  נשמרים  המרכזית,  תות”ל 
מתקיימים  הם  כאשר  ובתדירות, 
במקומות שונים ברחבי אזור בית חיינו. 

המלך,  דשכונת  מאנ”ש  טנקיסטים 
תלמידי  לטובת  טנקים  מספר  תרמו 
התמימים  שוקעים  בהם  התמימים, 
בלימוד התורה, לילה ויום, ללא הפרעות 
הרפואיות  ההנחיות  שמירת  לצד  יתר, 

הידועים.  ההיגיינה  וכללי 

בשעות הצהריים, הגיעה ההודעה מאת 
מדריכי בנין 1414, על דבר סגירת בניין 
הפנימיה מחר אחה”צ. לאחר דין ודברים 
- לאורך כל השבוע האחרון - עם הנהלת 
עלה  הכל  כי  הסתמן  הגשמית,  הישיבה 
מחר  ייסגר  הפנימיה  בניין  וכי  בתוהו, 

במנעול ובריח. 

תלמידי  את  הניעה  הקשה,  ההודעה 
התמימים לפעול ככל יכולתם למען ביטול 
ומסרונים  טלפונים  לאחר  ההחלטה. 
הגשמית,  הישיבה  להנהלת  שנמסרו 
התקיים  ההחלטה,  לביטול  בבקשה 
מעמד בקשה של כלל תלמידי התמימים 
מול ביתו של מנהל הישיבה הגשמי, ר’ 
משה מאיר שי’ גלוכובסקי, בה הובהרה 
הנצרכות הרבה של קיום בניין הישיבה 

בו.  השוכנים  התמימים  למען 

של  ‘הצהרה’  התקיימה  היום,  במהלך 
קואומו,  אנדרו  יורק,  ניו  מדינת  מושל 
בה נודע אודות החמרת ההנחיות לצורך 
הכללים  הנגיף.  התפשטות  מניעת 
מעשיים,  לפסים  לרדת  החלו  הנוקשים 
בתפילת מעריב במניין כ”ק אד”ש מה”מ 
 .21:30 בשעה  יום  כמידי  שהתקיימה 
מספר מצומצם של בחורים שהו בסכות 
ושאר  הק’,  למקומו  בצמוד  חיינו,  בית 
התמימים נעמדו בשדרה הקרובה לבניין 

.749  - התמימים 

המרחק הגדול ממקומם של התמימים, 
למקומו של מלכנו, גרם לקושי ואכזבה 
אצל כלל התמימים; אך מצד שני נבעה 
זוכים  אנו  אליה   - זכות  של  הרגשה 
בדקות אלו - לעמוד מול ‘מקום השראת 
בקרבת  שבבבל’,  רבינו  ‘בית  השכינה’, 
ורבינו  מורנו  אדוננו  לכ”ק  גשמי  מקום 
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מלך המשיח שליט”א.. 

תפילת מעריב החלה ברגשות מעורבים 
‘את  התפילה  שמילות  פלא  ולא  כנ”ל, 
צמח דוד עבדך מהרה תצמיח’, ו’תחזינה 
אחר  בטון  נאמרו  לציון’,  בשובך  עינינו 
את  שהרעידו  ה’יחי’  הכרזות  לגמרי.. 
הסואנת,  פארקווי’  ‘איסטערן  שדרת 
את  שאפפה  הזהה  ההרגשה  על  העידו 

זו.  בתפילה  התמימים  תלמידי  כלל 

בתוך כל קלחת המהומות, 
בכניסתו  התמימים  ‘נזכרים’ 
של יום כ”ז אדר... מה נאמר 
זה  ביום  כאשר  נדבר,  ומה 
כ”ח  לפני   - מאיתנו  נבצר 
את  ולראות  לשמוע   - שנים 
וכעת  מה”מ,  אד”ש  כ”ק 
ממש  זה  ביום   – עדים  אנו 
– לריחוק נוסף ממקומו של 
הזעקה  מה”מ...  אד”ש  כ”ק 
של  נפשו  מפנימיות  בוקעת 
כל תמים – עד מתי רבי?... 
עד מתי למצב העגום הזה?.. 
בעינינו  לראותך  רצוננו 
הגשמיות!! די לגלות האיומה 

הזו!! רבי, עד מתי?.. 

יום שני כ”ז אדר – עד מתי?

בוקר,  וארוחת  שחרית  תפילת  לאחר 
החלו הניסיונות האחרונים לצורך הצלת 
לשיא,  הגיעו  המהלכים   .1414 בניין 
כאשר הורים רבים של תלמידי התמימים 
בפרשייה,  ‘להתערב’  החלו  מארה”ק, 
ההנהלה  על  רבים  לחצים  והפעילו 
שירווח  מסודר  להסדר  להגיע  הגשמית, 

התמימים.  לתלמידי 

ההסכם  התפרסם  הצהריים  בשעות 
הגשמית,  הישיבה  הנהלת  של  הסופי 

אותו חשף הרה”ח עמוס שי’ כהן - לאחר 
מאמצים רבים שהפעיל למענו – בו סוכם, 
לפנות  יצטרכו  התמימים  תלמידי  אשר 
הפנימיה,  בבניין  השינה  מקומות  את 
אך  השונות;  ה’קבוצה’  לדירות  ולעבור 
ההנהלה  בידי  המנוהל   - האוכל  חדר 
ארוחות   3 לספק  ימשיך   – הגשמית 
ביום לכלל תלמידי התמימים, הרשומים 

 .F1 לישיבה עם מסמך 

התבצע  ההסכם,  לאחר 
ארגון  ע”י  מסודר  שיבוץ 
הקבוצה’  תלמידי  ‘איגוד 
ע”י  רמה  ביד  )המנוהל 
התמימים מקבוצה תשע”ח, 
הת’ חיים מאיר שי’ זלמנוב, 
וילהלם(,  שי’  שלומי  והת’ 
בו חולקו התמימים לדירות 

השונות.  ה’קבוצה’ 

ארזו  ערב,  לקראת 
חפציהם,  את  התמימים 
גדשו  הרבות  והמזוודות 
את לובי הכניסה של בניין 
הללו  המזוודות  הפנימיה. 
לצד  זה,  לבניין  נכנסו 
העובדה הברורה שיציאתם 
חשוון  ז’  ביום  תתבצע 
מאמין  היה  ומי  תשפ”א, 
שביום כ”ז אדר תש”פ כבר נצא מבניין 

זה... 

הידיעה  מתפרסמת  אלו,  בדקות 
המשמחת מאת הנהלת הישיבה הגשמית, 
1414 תתקיים אי”ה  אשר החזרה לבניין 
חיטוי  שיתבצע  לאחר  הפסח,  חג  לאחר 
וניקיון יסודי לבניין הנוכחי, שלא נסגר 

תשס”ב..  בשנת  פתיחתו  מיום 

סדרי  התנהלו  אלו,  ימים  במהלך 

ה'חשבון נפש' 
שנעשה ביום זה 

– מוצאי כ"ז אדר – 
מותיר חותם עמוק 
בלבבות התמימים. 
חותם של דביקות 

והיאחזות בכל 
מצב ובכל מחיר, 

באבינו רוענו, איש 
האלוקים... 
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חיינו,  לבית  סמוכים  במקומות  הלימוד 
פארקווי’  איסטערן  נשים’  ‘עזרת  כולל 
בשל  אך   .770 של  המרתף  וקומת 
הכללים הנוקשים, גם מקומות אלו נסגרו 

 -  -  - מוחלטת  בפאניקה 

לאחר תפילת מעריב, הגיחו 10 ניידות 
לבית  הצמוד  הסערוויס  בכביש  משטרה 
כי  הוברר,  קלה  התבוננות  לאחר  חיינו. 
לא מדובר במשטרה המקומית של העיר 
של  ה’שריף’  בחיילי  אם  כי  יורק,  ניו 
הבלתי  בתוקפנותם  הידועים  המדינה, 
הוצאו  ספורות,  דקות  תוך  מהוססת. 
נשים’  ה’עזרת  ממתחם  התמימים  כלל 
)שעד כה היה באישור(, וכן נסגרה קומת 

המרתף של בית חיינו באופן סופי. 

ואף  חיינו,  לבית  גישה  כל  אין  כעת, 
לא למבואותיו. מלבד סוכת 770 שתחת 
כיפת השמים, אין כל אופציה של כניסה 
ל’מקום השראת השכינה’. אך גם בדקות 
אלו, בהם ‘בית חיינו’ סגור ומסוגר מכל 
מושך  החסידי  הרגש  ומבואותיו,  צדדיו 
את הרגליים לכיוון המקום הקרוב ביותר 
קרובים  להיות  מנת  על  הק’,  לחדרו 
לאבינו מלכנו שליט”א, בכל מצב ובכל 

מחיר. 

 – זה  ביום  שנעשה  נפש’  ה’חשבון 
עמוק  חותם  מותיר   – אדר  כ”ז  מוצאי 
דביקות  של  חותם  התמימים.  בלבבות 
והיאחזות בכל מצב ובכל מחיר, באבינו 

האלוקים...  איש  רוענו, 

יום שלישי כ”ח אדר 

התנהל  הסדרים,  של  התקין  המשכם 
כסדרו. עשרות תמימים, כל אחד בדירתו 
הנגלה  בלימוד  שוקעים  הוא,  ומקומו 
של  נפש  במסירות  החסידות,  ולימוד 
ממש, על אף הקושי וההרגשה השוררת 

 – מתקיים  הסדרים,  של  קיומם  בחוץ. 
כמובן – ע”פ הנחיות הרפואה המקומיים, 
וכללי  לשני,  אחד  בין  המרחקים  כאשר 
בצייתנות  מתבצעים  האחרים,  ההיגיינה 

ע”י כלל תלמידי התמימים.  מוחלטת 

וחבר  שהמד”א  נודע,  היום  במהלך 
שווי,  שי’  יעקב  אהרון  הרה”ג  הבד”צ 
נלקח לבית הרפואה עקב מצבו החמור. 
לרפואתו  תהלים  באמירת  החלו  מיד 
הקרובה והמהירה, ואכן נודע לאחר זמן, 

ב”ה.  השתפר  שמצבו 

נוסף,  מעמד  התקיים  ערב  לפנות 
שבישר שחורות לכלל תלמידי התמימים; 
בשעה 19:00 הגיעו שוב חיילי ה’שריף’, 
וגדרו את כל אזור הכניסה לבית חיינו, 
עם מחסומי משטרה, על מנת שלא יוכלו 
ואילך,  אז  מני  חיינו.  לבית  להתקרב 
הקירבה  את  לאכוף  החלה  המשטרה 
ה’עזרת  וכן את מעלה   ,788 בנין  לאזור 

הגדול.  נשים’ 

וכאן, פעימות הלב לא ידעו סוף. מצד 
אחד, אלו הן ההנחיות המדיניות, וממילא 
צריכים להישמע אליהן בכל מצב – כפי 
שני,  מצד  אך  שליט”א;  מלכנו  רצון 
המראות הללו לא קיבלו מקום נוח בלב.. 

לחזות במראה בו גודרים את בית חיינו 
– החיים שלנו – במחסומים של ברזל.. 
ההם  בימים  ירושלים’  על  ‘מצור  מעין 
בזמן הזה.. אם על המזבח נאסרה הנפת 
אלו  ברגעים  הוא  נגדר  כיצד  הא  ברזל, 

במחסומי הברזל?.. 

הלב מסרב להאמין. 

רבי, עד מתי?.. איננו שואלים שאלות, 
פתרונים’,  לאלוקים  ‘כי   – ולמה  מדוע 
אך הזעקה ותביעה לא נחה אף לא לרגע 
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להעלם  די  הזה,  העגום  למצב  די  קט.. 
והסתר!! רבי, שמע לשוועתנו!!! 

יום רביעי כ”ט אדר 

תלמידי  ציינו  שחרית,  תפילת  טרם 
 8  – ו  ימים   7( שלם  שבוע  התמימים 
נספרים  הימים   ...770 לסגירת  שעות( 
בית  סגירת  מאז  והדקות  השעות  לצד 

כולו.  העולם  מאור   – חיינו 

שלו,  את  עושה  הזמן  דבר,  בכל  כמו 
והשיגרה הופכת – במובן מסוים – לחלק 
היות  כך, שעובדת  כדי  היום, עד  מסדר 
כל  של  לליבו  מציקה  לא   – סגור   770
נתונים,  מעבד  המוח  רגע;  בכל  תמים 
היה  המצב  בהם  שונות  לתקופות  ומגיע 
אדר  כ”ז  תשנ”ב,  אד”ר  כ”ז  דומה... 
כולם  אלו,  בזמנים  תמוז...  ג’  תשנ”ד, 
היו בשעת מעשה בהתעוררות שיא של 
אי כניעה למצב הנוכחי, אך לאחר מכן, 
כאשר עבר יום ועוד יום, עוד חודש ועוד 
גלי  אט  ואט  שנה, המצב השתנה מעט, 

הים שלוו ונחו על מקומם... 

אודות  התמימים  של  שיחם  תוך 
ההרהורים הנ”ל, צוטטה השיחה הידועה 
הרבי  מעורר  בה  תנש”א,  שמות  מש”פ 
בנ”י  של  כניעתם  אי  אודות  שליט”א, 
להנחות מצרים, היות שהרגישו בכל רגע, 
)“הבאים  למצרים  ירדו  ביום  בו  כאילו 
וזאת על אף שעברו למעלה  מצרימה”(, 

פרך; ועבודת  גלות  של  שנה   200  – מ 

כך גם אנו, על אף שעברו כמה ימים, 
אותו”,  מניחין  אנו  ש”אין  אנו  מצהירים 
חיינו  בית  נסגר  ממש  זה  ברגע  וכאילו 
ליל  של  הקשה  וההרגשה  עינינו,  מול 
כ”ב אדר תש”פ מורגשת אף עתה, וביתר 

חוזק! 

המילואים’,  ‘ימי  הנקראים  אלו  בימים 
אשר  שליט”א,  לרבי  הבקשה  מוגשת 
לאחר שחלפו להם 7 ימים בהם בית חיינו 
המילואים  ימי   7 להם  תמו  סגור,  היה 
הזמן  הגיע  וכעת  התמימים,   – שלנו 
לחנוכת המשכן – פתיחת 770 בהתגלותו 

שליט”א!! מלכנו  של  המושלמת 

דאתרא  המרי  הרבנים,  הוראת  כפי 
החסידים  כלל  התאחדו  הבד”צ,  וחברי 
– כמידי יום בימים אלו - בשעה 16:00 
אחה”צ, באמירת תהלים כפי שנחלק לימי 
האיומה,  המגיפה  ביטול  לצורך  השבוע, 
ב’שכונת  החולים  של  רפואתם  ולזכות 
היום  המעמד  כולו.  העולם  ובכל  המלך’ 
התאחד עם אנ”ש בארה”ק, שקיימו אף 

הם את מועד תפילתם בשעה זו. 

הרופאים  ארגון  פרסם  הערב,  בשעות 
של קראון הייטס בראשות ד”ר רוזן, סקר 

לחזות במראה בו גודרים את בית חיינו 
במחסומים של ברזל.. מעין 'מצור על 
ירושלים' בימים ההם בזמן הזה.. 
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המעיד על כך, אשר ב”ה בימים האחרונים, 
התפרצות הנגיף בשכונת המלך במגמת 
ארגון  מודיע  המשמחת,  בידיעה  ירידה. 
הרופאים, אשר יש להמשיך לנקוט בכל 
ההנחיות והכללים הידועים, לצורך מיגור 

ההתפשטות ברחבי השכונה. 

יום חמישי ר”ח ניסן 

עם סיומה של תפילת ראש-חודש ניסן, 
מקרים  למספר  ‘הצלה’  רכבי  מוזנקים 
כל  אשר  אומר,  הכלל  השכונה.  ברכבי 
עוד רכבי ההצלה חונים מול בית חיינו, 
סימן שאין מקרים ברחבי שכונת המלך; 
זו, נשאר רכב אחד מתוך  לאחר תפילה 

שלושה...

את  שהדירה  הקורנה  סערת  בתוך 
הוציאו  התמימים,  תלמידי  של  שלוותם 
תלמידי ה’קבוצה’ ביום זה, תדפיס מתוך 

י”א  לקראת  לאור  שיצא  הערות’  ‘קובץ 
הקובץ  של  דבר’  ב’פתח  הבעל”ט.  ניסן 

נכתב כך: 

תלמידי  על  בהם  אלו,  “בתנאים 
עבור  חילופי  מקום  למצוא  התמימים 
אד”ש  כ”ק  ומנייני  לימוד,  ועבור  שינה 
מה”מ מתקיימים באופן בו מרגישים ‘דעם 
ממקומו  גשמי  ריחוק  קינדער’  רבינ’ס 
כי  לחשוב  היה  ניתן  רוענו,  אבינו  של 
והתמדה של  רפיון בשקידה  לחול  עלול 

התמימים...

הנלווים  הגשמיים  הקשיים  ..על-אף 
כאן,  התמימים  תלמידי  להישארות 
תלמידי  המרכזית,  תות”ל  בישיבת 
בלימוד  התמימים  מוסיפים  התמימים, 
בימים  דווקא  השטורעם  בשיא  תורה 
אלו, ובלשון כ”ק אד”ש מה”מ “שטייגען 
אין לערנען”, מתוך ידיעה שהעולם כולו 
הבט  מבלי  בנים”,  של  ל”תורתם  נזקק 
נדרשים  בהם  המורכבים  התנאים  על 

זאת”.  לעשות  התמימים 

קיימו  שנה,   100  – ניסן  ב’  לרגל 
טלפונית  התוועדות  חיינו  בית  גבאי 
המלך.  דשכונת  אנ”ש  לכלל  מיוחדת 
כמה  עם  התקיים  הפארבריינגען 
ממשפיעי אנ”ש מהשכונה, ודובר בו על 
דבר ההתחזקות בהוראות הרבי שליט”א 

אלה.  בימינו  בפרט 

התקיימה  המאוחרות,  הערב  בשעות 
ה’קבוצה’  לתמידי  מצומצמת  התוועדות 
ההתוועדות  הידועות.  ההגבלות  לצד 
לאור  בבוקר,   7:00 השעה  עד  נמשכה 
‘מבצעים’  יתקיימו  לא  כי  העובדה 

למחרת. 

במהלך ההתוועדות הסוערת, התוועדו 
הניסיון  דבר  על  התמימים,  תלמידי 

המרחק הגדול ממקומו של מלכנו גורם 
לקושי בל יתואר אצל כלל התמימים, אך 

מצד שני מקננת לה הרגשה של זכות...
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הגדול השורר בתוכנו בימים אלו, בו לא 
מצד  אשר  כתיקנן;  הסדרים  מתקיימים 
אחד יכול המצב להפיל ולהחליש, והמצב 
הנוכחי יהווה ‘תירוץ’ מספק לנפילה זו. 
ומצד שני, כאן אנו בונים את אופי חיינו, 
אשר גם במצבים הקשים, בהם לא הכל 
תקין וסדיר, ממשיכים אנו בשיא החיות 
בכל הדרכים והסדרים שהלכנו עמם עד 

כה, וביתר שאת! 

עוררו  הבוקר,  של  המקודמות  בשעות 
התמימים אודות הכרח הזעקה על אריכות 
רואים  בו אנו לא  ואודות המצב  הגלות, 
את מלכנו משיחנו שליט”א; בדקות אלו, 
הפעיל א’ התמימים הקלטה משיחת ט”ו 
בשבט תשל”ט, בה עורר מלכנו שליט”א 
הגלות.  אריכות  אודות  נוראיות  בבכיות 
ופעלו  התמימים,  את  עוררו  הדברים 
אחד  כל  אצל  טובות  החלטות  לקיחת 

מהנוכחים. 

יום שישי ב’ ניסן – יחי המלך! 

לאמירת  שנים  ל”ב  מציינים  זה,  ביום 
בה  תשמ”ח,  ניסן  בב’  הידועה  השיחה 
הודיע מלכנו אודות הוספת החיים למלך 
באמצעות הכרזת “יחי המלך” ע”י העם. 
מיותר לציין, אשר הכרזות ה”יחי” ושירת 
ה”יחי” ביום זה, חזקות הם יותר מכל יום 

רגיל במשך השנה. 

ביום זה, מציינים 100 שנה להסתלקות 
ולהתחלת  נ”ע,  מוהרש”ב  אדמו”ר  כ”ק 
בב’  הריי”צ  אדמו”ר  כ”ק  של  נשיאותו 
מתוועדים  לכך,  בהקשר  תר”פ.  ניסן 
החסידים  של  פועלם  דבר  על  התמימים 
פעלו  בהם  שנה,  מאה  לפני  אלו  בימים 
הריי”צ  הרבי  של  נשיאותו  קבלת  למען 
שיהיה  רצונם  מתוקף  הרבה,  במהירות 
הדבר  ומיד  בליובאוויטש,  גלוי  רבי 

נקשר למצבנו אנו, אשר אף אנו רוצים 

 – כל  לעין   - גלוי  לרבי  ומשתוקקים 

בליובאוויטש, במיוחד בימים אשר בהם 

יכסה’.  ‘החושך 

עקב המצב, ה’מבצעים’ התקיימו היום 

תלמידי  שוחחו  בה  טלפונית,  במסגרת 

התמימים עם כלל המקורבים, ועוררו על 

דבר הביטחון בה’, והאמונה בביאת הרבי 

שליט”א מלך המשיח בכל רגע. 

הרה”ת  הטנקיסט  יצא  לכך,  בנוסף 

מתלמידי  כמה  עם  פבזנר,  שי’  יהודה 

רוחם של  ולעודד את  ה’קבוצה’, לשמח 

ברחבי  היהודיות  בשכונות  היהודים 

לצד  הגדול  המבצעים’  ‘טנק  האזור. 

פעל  המשיח’,  מלך  הבא  ‘ברוך  שירת 

את פעולתו והביא שמחה וביטחון לכלל 

כחמש דקות לאחר תחילת התפילה הגיחו 
14 ניידות משטרה אל עבר 770. למעלה 
מ-30 שוטרים עמדו מכל הצדדים... 
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בארא- פלאטבוש,  בשכונות,  היהודים, 
ועוד.  ווילאמסבורג,  פארק, 

כהרגלה,  החלה  שבת’  ‘קבלת  תפילת 
אך תוך שניות ספורות הפכה למאכולת 
תחילת  לאחר  דקות  כחמש  גדולה.  אש 
משטרה,  ניידות   )!(  14 הגיחו  התפילה, 
אל עבר בניין 770. למעלה מ 30 שוטרים 
להוראה  כמחכים  הצדדים,  מכל  עמדו 
מרגע  התעצם  העצום  הרעש  הבאה... 
לרגע.. השוטרים לא אסרו את קיומה של 
המשך התפילה, ואכן התפילה הסתיימה 

כהרגלה בשעה 20:15. 

המאורע,  פשר  את  הבין  לא  אחד  אף 
היות והמשטרה אישרה את קיום המעמד 
הנוכחי לצד שמירת הכללים, של מרחק 6 
פיט מכל אדם. הבלבול היה איום ונורא. 
עד מהרה התברר, לאחר דין ודברים עם 
א’ השוטרים, כי מדובר בהלשנה ותו לא. 

הלשנה של שנאת יתר. 

בעת סעודת שבת, עורר א’ התמימים, 
כ”ק  במנייני  ההשתתפות  זכות  אודות 
אד”ש מה”מ אף בימים אלו, ע”פ ביאור 
הרבי על פרשה זו, אודות עבודת קורבן 
פעמיים  רק  שהוקרב  אף  שעל  התמיד, 
ביום – נקרא הוא תמיד, כיוון שהמשיך 
לאורך כל היום כולו; וכן הוא בתפילות 
שהם  אף  שעל  שליט”א,  הרבי  עם 
במהלך  מסוימים  בזמנים  רק  מתקיימים 
היום, רוח החיות שבהם נמשכת ונפרסת 

על פני כל היום כולו. 

יום שבת קודש ג’ ניסן

עיינו  בו  בוקר’  חסידות  ‘סדר  לאחר 
תנש”א,  ויקרא  ש”פ  בשיחת  התמימים 
התוועדות  התקיימה  שחרית,  ותפילת 
‘טנק  בתוך  מצומצמת,  במסגרת 
לצד  חיינו,  בית  ליד  החונה  המבצעים’ 

וההנחיות.  הכללים  שמירת 

הרה”ח  השתתף  ההתוועדות,  במהלך 
דבר  על  ועורר  פלדמן,  שי’  יקותיאל 
זכה  אותה  תש”נ,  ויקרא  ש”פ  שיחת 
מפי  ה’קבוצה’  שנת  במסגרת  לשמוע 
כ”ק אד”ש מה”מ. שיחה זו נאמרה בחיות 
בהם  הנוגע  ‘כל  המילים  כאשר  עצומה, 
כאילו נגע בבבת עינו של עצמות ומהות’ 
מלכנו,  ע”י  ביותר  רם  בקול  נאמרו   –
דהו  מאן  ע”י  שנאמרו  לדברים  בתגובה 

בבני-ברק.  השבוע  באותו 

כך,  על  התוועדו התמימים  מכן  לאחר 
שהפסוק “עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו” 
אלו  בימים  מכוון  בהפטרה,  המובא 
במיוחד על תלמידי התמימים - העם של 
אלו  והם  קינדער’(,  רבינ’ס  )‘דעם  הרבי 
על  עומדים  בעודם  יספרו”,  ש”תהלתי 
ונאחזים  ובכל מחיר,  המשמר בכל מצב 

בד’ אמותיו הק’ גם בזמנים אלו. 

תלמידי  כלל  נעמדו   1:30 בשעה 
גמור,  וביטחון  אמונה  מתוך  התמימים, 
נזכה  בו  שליט”א,  המשיח  מלך  לגילוי 
שבת  התוועדות  את  ולראות  לשמוע 
בגלוי  הרבי  עם  תש”פ  ויקרא  פרשת 
בית  בסוכת  הוכן  הק’  מקומו  ממש. 
חיינו, כאשר למשך שעתיים וחצי, עמוד 
בציפייה  מקומם  על  התמימים  תלמידי 
מלכנו  את  לראות  לזכות  עזה,  ותשוקה 

ממש...  בפועל 

לפארבריינגען  הפכה  השבת  סעודת 
חסידי, עקב אי היציאה ל’הקהלת קהילות’ 
בשבתות אלו. א’ התמימים עורר אודות 
נקודת ה’עצם’ שאינו משתנה – המתגלם 
בעולם  גורם  אף  ואשר  שליט”א,  ברבי 
לא יוכל לשנות את המציאות ההכרחית 
הזו, של הימצאות הרבי בכל מצב ובכל 
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מחיר... 

כמה  עד  הובהר,  הנ”ל  לכל  בהמשך 
אדמו”ר  לכ”ק  ההתקשרות  חשובה 
אשר  אלו,  בימים  שליט”א  המשיח  מלך 
ההיצמדות למקומו הק’ מהווה אמנם את 
החלטתנו הנחושה להישאר בד’ אמותיו 
מוכרחים  שני  מצד  אך  מצב,  בכל  הק’ 
באמצעות  נכונה,  זו  שהחלטה  להוכיח 
חיזוק חבל ההתקשרות למלכנו, הנשזר 
תורתו  ובלימוד  הק’,  הוראותיו  מקיום 
ללא  והתמדה,  שקידה  מתוך  הרחבה 

בעולם. הנושבות  לרוחות  נפילה 

התקדמו  ההתוועדות,  של  סיומה  עם 
ומעמד  מנחה,  תפילת  לכיוון  התמימים 
התברר,  מהרה  עד  אך  ניגונים’.  ‘סדר 
דקות  ותוך  הלשנה,  התקבלה  שוב  כי 
של  משטרה  ניידות   10 הגיחו  ספורות 
ה’שריף’, ואסרו את קיומה של התפילה. 
למקומו  אחד  כל  התפזר  התמימים  קהל 

הייתה  כולם  בלב  ההרגשה  כאשר  הוא, 
ביותר... קשה 

לאחר דין ודברים של כמה מנציגי המניין 
אלא  זו  אין  כי  הוברר  הקצינים,  א’  עם 
יכול להמשיך  וכי המניין  הלשנת שווא, 
להתנהל כסדרו מכאן ואילך, תוך המשך 
השמירה על הכללים וההנחיות הידועים. 
בעוד  כי  ה’שריף’,  מפקדי  הוסיפו  עוד 
הכללים ישמרו ע”י התמימים, ידאגו הם 
בעצמם להמשך קיומו הסדיר של המניין 
החשוב לאורך כל שלושת תפילות היום. 

עם הודעת השוטרים בדבר קיום מניין 
כ”ק אד”ש, הלב החסידי מצטט את שיחת 
ש”פ שופטים תנש”א )הע’ 23(, העוסקת 
בדבר קיומן של השוטרים בגאולה: “גם 
ושוטרים  ד”שופטים  הענין  יהיה  לע”ל 
יהיו  שאז  אלא  שעריך”,  בכל  לך  תתן 
להכריז   – למעליותא  ורק  אך  שוטרים 

השופט”!  של  מציאותו  ע”ד  ולהודיע 

יוסי, 

זהו סיכומו של שבוע בד’ אמותיו הקדושות! 

בימים אלו, כאשר הרצון גובר ומתעצם מיום ליום לחזור לבית חיינו 
עלי  ותשוקתנו  רצוננו  כל  מסתכם  בזה  כי  לפעמים  מסתמן   ,770  –

אדמות, ועל כן נצרכת ההבהרה החשובה דלקמן: 

איננו רוצים לחזור לבית חיינו – 770, כפי שראינו אותו באותו הלילה 
הקשה – ליל כ”ב אדר תש”פ. איננו רוצים לחזור ל’סדרים’ הרגילים 
בבית  ה’רגילות’  לתפילות  לחזור  רוצים  ואיינו  רבינו שבבבל,  בבית 
חיינו. אייננו רוצים לחזור להתוועדויות בשבת-קודש בהם לא נראה 
להתגלותו.  ובאמונה  בביטחון  ב’שביל’  לעמוד  רוצים  ואיינו  מלכנו, 
ואיננו רוצים  איננו רוצים לחזות בבימה של עץ עם כסא וסטענדר, 
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לצפות, לייחל ולקוות, לשמוע את ברכות התורה וההפטרה מפיו הק’. 

נכנס  ממש,  בפועל  שליט”א  מלכנו  את  לראות  ותשוקתנו,  רצוננו 
לבית חיינו וגואל את כלל עם ישראל. רצוננו ותשוקתנו, לראות את 
בית המקדש בנוי על מכונו, וכלל עם ישראל נקבצים אליו מכל קצוות 
תבל. רצוננו ותשוקתנו לגשת אל כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א, 
תשוקתנו  שלום”.  “עליכם  בחזרה  ולקבל  עליכם”  “שלום  לו  ולומר 
 – מה”מ  אד”ש  כ”ק  של  רצונו  ויתגשם  תשוקתו  שתתמלא  ורצוננו, 

גאולה אמיתית ושלימה בפועל ממש!!! 

בזה מסתכם כל רצוננו ותשוקתנו עלי אדמות! 

הרגשה זו התעצמה בליבי בא’ מהימים בשבוע האחרון, בו התנגנן 
הניגון ‘שיבנה בית המקדש’ טרם תפילת שחרית. ברגעים אלו, בהם 
התפילה מתקיימת מחוץ לבית חיינו, המבט נישא אל עבר חזית בניין 
בית חיינו, אל עבר הבניין שממנו תתחיל בפועל ממש הגאולה השלימה, 
אל עבר הבניין אשר עליו ירד בית המקדש השלישי כפשוטו ממש, 
ומשם ימשיך לגאולה האמיתית והשלימה, ומילות הניגון “שיבנה בית 

המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך” התעצמו מרגע לרגע... 

כן. על אף הרצון העז לחזור ל – 770, בוער הרצון האמיתי לחזור 
בו  ולבית המקדש השלישי,  הקודש,  הר  על  הקודש,  עיר  לירושלים 

נראה בגילוי את אבינו רוענו שליט”א, המלך המשיח. 

אחד עשר ימים מלהיכנס לבית  רבי, לאחר שנחסך מאיתנו במשך 
חיינו, מקווים ומצפים אנו, אשר לאחר ההתגלות, נזכה כלל התמימים 
בגאולה  הפרטי  להיכלך  חיקך,  תחת  שתכניסנו  תש”פ,  דקבוצה 

השלימה, לכל הפחות אחד עשר ימים... 
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חודש ניסן ה’תש”פ 

וכאן הבן שואל - רבי עד מתי?.. 

חודש ניסן במחיצת אבינו 
מלכנו!

ליוסי אחי היקר!

הרגשת הקירבה לרבי בימים אלו חזקה יותר מתמיד. 

עברו   - שליט”א  מלכנו  של  אמותיו  בד’  להישאר  העיקשת  ההחלטה  מאז 
ומתעצמת.  גוברת  רק  לרבי  הקירבה  הרגשת  אך  רבים.  מאורעות 

היחסיות בין החסידים לרבי יכולה להתבטא ברובדים רבים ומשונים. כמלך 
ועוד.  ותלמידים,  כרב  ומודרכים,  כמורה  ועבדים,  כאדון  וצאן,  כרועה  ועם, 
רובד של   - לרבי שליט”א  בין התמימים   - מורגש  החודש האחרון  אך במשך 

ובנים’.. ‘אבא  של  קשר  יותר,  ואמיתי  פנימי  התקשרות 

ההרגשה היא, שבימים אלו, בחר הרבי להיות עמנו - התמימים - לבד. כאל 
אלו,  בימים  בלחודוהי’.  ומלכא  ‘אנא  בבחינת  ואתם’,  אני  נגלגל  ‘בואו  אומר 
התמימים הם היחידים בעולם שקרובים בגשמיות לרבי מלך המשיח שליט”א. 

עובדה מיוחדת הוסיפה נופך להרגשה, אשר סטענדר התפילות של מלכנו 
בימים אלו, אינו הסטענדר הרגיל המשמש לאורך השנה, כי אם הסטענדר 

של ‘ברכת הבנים’... 

בו  המעמד  וחצי.  חודש  כבר  אותנו  מלווה  מרגש  מעמד  אותו  כן. 
מפנה אבינו רוענו מזמנו היקר, ומפנה את מלוא תשומת הלב לבניו, 
עליהם התבטא “דעם רבינ’ס קינדער”.. אתם הילדים שלי, ואותכם 
הטהור  קולו  להישמע  ומתחיל  הללו,  בברכות  כאבא  מברך  אני 
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“יברכך ה’ וישמרך”... 

לצד ההרגשה המיוחדת והקירבה האבהית - חג הפסח תש”פ פרס את כנפיו. 
ומיד עולה הסימפטום האבהי בין הרבי לבניו-התמימים בחג זה, אשר בו )בשנת 
הפרטי  מהאפיקומן  הסדר  בליל  ששהו  התמימים  לתלמידי  העניק  תשכ”ט( 
היא רק  הרי הנתינה  נותן מהאפיקומן לתמימים,  ולשאלת הרש”ג מדוע  שלו, 
‘לבני הבית’? ענה אבינו-מלכנו, “הם אלו בני הבית שלי”, וחילק את האפיקומן 

לתמימים... 

ליל הסדר התחיל, והתמימים פנו לעריכתו כהלכה. ביאורי הרבי על ההגדה 
נשלפו במהירות ובדייקנות על ידי כלל התמימים, אך קטע אחד בהגדה עצר 
את המחשבות, וסימן פס אדום לכולן.. ‘כאן הבן שואל מה נשתנה’... “טַאטע, 
איך װיל דיך פרעגן פיר קשיות"... מהקטע מובן שיש כאן יחסיות של אב ובן.. 
אבינו-רוענו  של  שולחנו  על  סמוכים  כולנו  כאשר   - הקבוצה  בשנת   – כעת 
שליט”א, ברור לכולם שהשאלה של בניו-התמימים צריכה להיות מופנית לכיוונו 

של האבא, הרבי שליט”א... 

וכאן נשאלת השאלה: רבי, אין באמתחתנו ארבעה קושיות, יש לנו רק קושיא 
אחת ויחידה שמטרידה אותנו, לילה ויום, בוקר ערב וצהריים, עשרים וארבע 
שעות ביום, ושבעה ימים בשבוע... רבי, מה עם התגלותך?... מדוע אינך גואל 

את עם ישראל?... מתי תיגמר הגלות הקשה?... רבי, עד מתי?... 

דווקא מצד קירבתנו הגדולה כבניך-נאמניך, פוקעת סבלנותנו במצב הנוכחי 
בו אנו לא חוזים באור פניך הק’... רבי, זו שאלתנו התמימה כבנים אוהבים לאבא 

רחום וחנון. 

אנא רבי, עננו ביום קוראנו! 
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יום ראשון ד’ ניסן 

בימים אלו, מציינים התמימים שבועיים 
בית  בו   – נתפס  והבלתי  הקשה  למצב 
חיינו-770 סגור ומסוגר. הימים החולפים, 
זו,  קשה  מעובדה  לשכחה  גורמים  אינם 
אלא – אדרבה – מגבירים את הרצון העז 

לפתיחת 770 בהקדם האפשרי. 

עם פתיחת השבוע, עוסקים התמימים 
שיחת  בלימוד  בוקר’  חסידות  ב’סדר 
טעם  בטוב  המבארת  תנש”א,  צו  ש”פ 
“איש   – הדור  נשיא  של  מהותו  את 
המחבר’  כ’ממוצע  המהווה  האלוקים”, 
מקבל  השיחה  תוכן  לבנ”י.  הקב”ה  בין 
משנה תוקף בימים אלו, כאשר בין סבך 
ברור  והמסתירות,  המעלימות  הקלחות 
המלך   – הדור  נשיא  את  שישנו  ומובן 
המשיח – הנמצא כאן ב – 770 וממשיך 

כולו.  העולם  לכל  להשפיע 

התקיימה  שחרית,  תפילת  לאחר  מיד 
הלווייתו של הרה”ח מוטל גוראריה ע”ה, 
ע”ה,  שיינר  דוב  צבי  הרה”ח  של  וכן 
שנפטרו בעקבות הנגיף. המראה הקשה 
מגביר את הזעקה החוזרת ונשנית - עד 
והם  עפר”  שוכני  ורננו  “והקיצו  מתי?.. 
נאו  מה”מ  אד”ש  כ”ק  בהתגלות  בתוכם 

ממש! 

בשל המצב הקשה השורר במדינת ניו 
יורק כולה, הודיע מושל המדינה בצהרי 
בכל  ההנחיות  החמרת  אודות  היום, 

מניעת  לצורך  האפשריים,  המישורים 
המלך,  בשכונת  הנגיף.  התפשטות 
לכלל  המוחלטת  הצייתנות  מורגשת 
ההנחיות, הן בקרב אנ”ש וזקני החסידים, 

התמימים.  תלמידי  בקרב  והן 

מעמד  התקיים  שקיעה,  לקראת 
 ,770 בניין  בחזית  שלנו’  מים  ‘שאיבת 
מה”מ  אד”ש  כ”ק  ששולח  המצות  עבור 
באמונה  תבל.  ברחבי  השלוחים  לכלל 
התמימים  תלמידי  עמדו  ובתשוקה, 
ההנחיות  שמירת  לצד   – מקום  בקירוב 
– בציפייה עזה לזכות לראות את מלכנו 
משיחנו שליט”א בעת מעמד מיוחד זה. 
דקות  בא’..  לא  ‘ועדיין  עוברות  הדקות 
המשיכו  החמה,  שקיעת  לאחר  ארוכות 
חזית  מול  בעקשנות  לעמוד  התמימים 
בית חיינו בציפייה לראותו, מתוך שירת 

אדוננו”...  “יחי 

על אף המצב הבלתי-שגרתי, ממשיכים 
תלמידי התמימים ללמוד לאורך כל שעות 
היום – כרצונו הק’, תוך שמירה מתמדת 
על שעות ה’סדרים’ של הנהלת הישיבה. 
הלימוד כולל, חסידות בוקר, סדר עיונא, 
סדר הלכה, סדר גירסא וחסידות ערב – 
גאולה  שיעורי  מתקיימים  בנוסף  כאשר 

ומשיח לאורך היום. 

התמימים  עוררו  מעריב,  תפילת  טרם 
אודות המאורע שאירע בתאריך זה בשנת 
הכרזת  לראשונה  נשמעה  בו  תשמ”ח, 
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כאשר  שליט”א,  הרבי  מול  המלך’  ‘יחי 
עידודו  לאות  מלכנו  נופף  לאחריה  מיד 
לאור  אשר   - לציין  מיותר  הק’.  בידו 
הנ”ל – שירת ה’יחי’ לפני תפילת מעריב 
בצורה  והתגברה  התעצמה  הנוכחית 

ביותר.  מיוחדת 

יום שני ה’ ניסן 

ההכרזה  נשמעת  התפילה  לאחר  מיד 
הנוכחי  ובמצב  הנשיא’,  על  לשכוח  ‘לא 
כאשר  כפולה,  משמעות  מקבלת  היא 
שליט”א  ברבי  התמימים  של  ההיאחזות 
מוכיחה עד כמה ‘אינם שוכחים מהנשיא’, 

ולו לרגע קט. 

לצד המראות הקשים של שתי ההלוויות 
בחזית  בבוקר  היום  שעברו  הנוספות 
 - היום  בצהרי   – התפרסמה  חיינו,  בית 
הרופאים’  ‘ארגון  של  המרגיעה  ההודעה 
ד”ר  בראשות  הייטס  קראון  שכונת  של 
כבר  המגיפה  רוב  כי  המבהירה  רוזן, 
המרגיעה,  ההודעה  לצד  ב”ה.  מאחורינו 
לנקוט  להמשיך  שיש  הארגון  מודיע 
בשמירה מוקפדת על כלל הנחיות לצורך 

ההדבקה.  התפשטות  מניעת 

שיחול  ניסן  י”א  הבהיר  ליום  כהכנה 
מתלמידי  כמה  מארגנים  הבא,  בשבוע 
ה’קבוצה’ הקרנה של מראות קודש מכ”ק 
הסדרים,  לאחר  יום  בכל  מה”מ  אד”ש 

חיינו.  בית  ליד  החונה  בטנק 

יום שלישי ו’ ניסן 

לאחר דין ודברים עם ההנהלה הגשמית 
את  למסור  הוחלט  הק’,  ישיבתנו  של 
תלמידי  לידי  פסח’  ‘מטבח  הנהלת 
לניהול  בשנה.  שנה  כמידי  התמימים 
המטבח בשנה זו נחלצו התמימים מענדי 
וילהלם.  ושלומי  שארף  איציק  אלגזי, 

התקיים  מנחה,  תפילת  לאחר  מיד 
מכל  נדרש  בו  פסח,  למטבח  הרישום 
הגעה  על  כפיקדון   40$ להפקיד  תמים 
השבוע  לאורך  המיועדת  למשמרת 

הקרוב. 

התקיימו  לא  בו  הנוכחי,  המצב  לאור 
רב,  זמן  לאורך  רבנים  מפי  שיעורים 
לארגן  אחריות  תמימים  כמה  נטלו 
שיעורים מקוונים ע”י רבנים ומשפיעים. 
בשעה 17:30 התקיים שיעור מיוחד מפי 
משפיע הישיבה הרה”ח מיכאל חנוך שי’ 
גאלאמב, במאמר ד”ה ‘החודש הזה לכם” 
תשמ”ז )בקשר למבואר ב’המשך תרס”ו 

הנלמד בכל בוקר(. 

בביאורים  עמוסה  ארוכה,  שעה  לאחר 
נרחבים בחסידות, התוועד הרב גאלאמב 
הדברים  בין  הנוכחי.  המצב  אודות 
היה  שנים,  עשרות  לפני  אשר  סיפר, 
ודעת’  ‘תורה  בישיבת  שלמד  תמים 
תמימים’.  ‘תומכי  בישיבת  ללמוד  ועבר 
נסגרה  מעברו,  לאחר  קצרים  חודשים 
ישיבת ‘תומכי תמימים’ במקומו, אך הוא 
‘תורה ודעת’, בטענה  אינו חזר לישיבת 
שהוא הפך כבר ל’תמים’ בתומכי תמימים 
אחרות.  למסגרות  שייך  אינו  וממילא 
לאחר מאמצים, הוא השיג אישור מגבאי 
‘בית כנסת’ חב”ד במקום לשהות לאורך 
היום בבית הכנסת וללמוד במקום חב”די. 

הדברים נאמרו והמסר היה ברור, אשר 
למרות שבית חיינו נסגר, וזאל הישיבה 
נסגר,   1414 ב  הפנימיה  ומבנה  נסגר, 
לחזור  דעתנו  על  עולה  לא  מקום  מכל 
חזרה לארה”ק, מאחר ואנו שייכים בשנה 
זו – שנת ה’קבוצה’ – לרבי שליט”א בכל 
מצב, וממילא רצוננו להימצא תדיר בד’ 

אמותיו הק’. 
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לימוד’  ‘סדר  התקיים   22:00 בשעה 
ה’קבוצה’,  תלמידי  לכלל  מיוחד 
הלימוד  שבבבל’.  רבינו  ‘בית  בקונטרס 
את  ועורר  חיזק  המיוחד,  הקונטרס  של 
התמימים אודות מעלתו של בית חיינו-
המשיח,  המלך  נמצא  בו  משיח,  בית 
וממנו תחל הגאולה השלימה לכל העולם 

כולו. 

יום רביעי ז’ ניסן 

המשיך  הקטלני  הנגיף 
ולזרוע הרס  היום להשתולל 
בשני דמויות גדולות שהלכו 
קראון  בשכונת  לעולמם 
הייטס; הרה”ח מוטל חן ע”ה 
אנ”ש  משפיעי  מחשובי   –
והרה”ח  המלך,  בשכונת 
ראש   – ע”ה  פרידמן  ישראל 
ישיבת תות”ל ‘אוהלי תורה’. 

חן  הרב  של  הלווייתו 
הבוקר,  בשעות  התקיימה 
פרידמן  הרב  של  והלוויתיו 
יותר,  מאוחר  התקיימה 
רחובות  בכל  עברה  כאשר 
השכונה, על מנת שכל אלפי 
בוגרי הישיבה יוכלו להיפרד 
שהלך  הישיבה  מראש 

לעולמו. 

המקוונים  השיעורים  במסגרת 
שמתקיימים מידי יום לתלמידי ה’קבוצה’, 
יצחק  הרה”ח  עם  שיעור  היום  התקיים 
ברק,  בני  העיק  רב   – לנדא  שי’  אייזיק 
כהכנה  הנדרשות  הזהירויות  אודות 
את  החזיר  המיוחד  השיעור  הפסח.  לחג 
את  מסר  בהם  לימים  התמימים  תלמידי 
זה,  בנושא  שנה  מידי  הקבוע  שיעורו 

בצפת.  הגדולה  הישיבה  בהיכל 

בשעה 23:00 החלה התוועדות מיוחדת 
מתלמידי  כמה  של  הולדתם  יום  לרגל 
עד  נמשכה  התוועדות  ה’קבוצה’. 
השעות הקטנות של הלילה, בה התוועדו 
ה’תודה’  אמירת  חובת  אודות  התמימים 
קרובים  להיות  בנו  כך שבחר  על  לרבי, 
מיוחדים  בימים   – - בקירוב גשמי  אליו 
התחזיות  אף  על  לעוזבו  ולא  אלו, 

רבי!  דאנק  א  השונות. 

יום חמישי ח’ ניסן 

עם בוקר ציינו התמימים 
שבעוד  העובדה,  את 
היום  ייכנס  ימים  שלושה 
וכעת  ניסן,  י”א  הבהיר 
בו  בזמן  אנו  נמצאים 
זועקת ההוראה “היו נכונים 
שלושת ימים”. אכן לאורך 
התמימים  הוסיפו  היום, 
על  נוסף  התורה,  בלימוד 
 – הקבועים  השיעורים 
לימוד בתורתו של בעל יום 
החוברות  מתוך  ההולדת, 
שהוציאה  המיוחדות 

הק’.  ישיבתנו  הנהלת 

הרוחניות  ההכנות  לצד 
אף  נדרשות  ניסן,  לי”א 
לחג  הגשמיות  ההכנות 
היום  לאורך  ואכן  הבעל”ט,  הפסח 
במטבח  בחורים  של  משמרות  התקיימו 
הישיבה, בהם עמלו התמימים על ניקיון 
הממשמש  לחג  האוכל  והכנת  המקום 

ובא. 

מקוון  שיעור  התקיים  ערב,  לקראת 
לתלמידי ה’קבוצה’, עם הרה”ח משה שי’ 
קורנוויץ, בו הוא העביר את הלכות ליל 
הסדר ומנהגי הרבי שליט”א בטוב טעם, 

אחד מאנשי 
ה'שמירה' הגיע 
בסודיות כאשר 
מפתחות היכל 
המקדש בידו… 

ההתרגשות לא ידעה 
גבול… נכנסנו למקום 
המקדש ודמעות זלגו 

מעינינו… הרגשה 
שלא ניתנת לתיאור…
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לצד ההלכות הנוגעות לשנה זו במיוחד, 

עקב המצב. 

התמימים  ציפו  מעריב,  תפילת  לאחר 

בקוצר רוח לידיעה אודות ה’ניגון הנבחר’ 

לפרק קי”ט. בפועל, לא הגיעה אף ידיעה 

לפרסום  ומהממונים  הוועדה  מחברי 

נודע, שבמערכת ישנם  הניגון. מה שכן 

הבחירה  ומלאכת  ניגונים   40 ל-  קרוב 

קשה במיוחד. 

בשעה 1:30 בלילה התקבלה השמועה 

של  הניגון  בחירת  אודות  המשמחת 

עד מהרה התברר,  מאיר ששונקין.  הת’ 

שעות,  מספר  לפני  נבחר  שהניגון 

ההקלטה  עקב  כה,  עד  התעכב  ופרסומו 

החדשה הנצרכת לניגון, בתוספת שירת 

אדוננו”.  “יחי  הקודש 

על אף השעה המאוחרת, אף תמים לא 
העלה על דעתו להניח את ראשו במיטתו. 
עם התפשטות הידיעה על הניגון הנבחר, 
בצורה  רבים  במקומות  התמימים  רקדו 
המיוחד,  הניגון  את  הכלל  מן  יוצאת 
לא  הייתה  המרכזית  ההתאספות  כאשר 
)המקום  המקווה...  מבניין  מאשר  פחות 
גבולות  ללא  בו  לרקוד  שניתן  היחיד 

וללא חששות(. 

בכל מקום אשר ניגון המלך והקלטתו 
לחסידים..  ומשתה  שמחה  הגיעה 
 7:00 השעה  עד  נמשכו  ההתוועדויות 
ליבם  את  התמימים  שפכו  בהם  בבוקר, 
ההולדת,  יום  לבעל  העצומה  באהבתם 
והתעכבו על ביאורי הפסוקים של הניגון 

הנבחר. 

יום שישי ט’ ניסן 

ניתן לצאת בימי  בו לא  על אף המצב 
כמה  של  ריגשם  ל’מבצעים’,  אלו  שישי 
וחייבם  מנוחה,  להם  נתן  לא  תמימים 
מבצעים’.  ל’מעין  הפחות  לכל  ‘לצאת’ 
יהודה  הנודע  הטנקיסט  בראשות  ואכן, 
שי’ פבזנר, יצאו מספר תמימים לסיבוב 
בשכונת המלך באמצעות הטנק, תוך כדי 
ושאר  שנבחר,  החדש  הניגון  השמעת 
שירי גאולה ומשיח, שעודדו וחיזקו את 
בימים  המלך  שכונת  תושבי  של  ליבם 

קשים אלו. 

רבים  דיונים  התקיימו  היום,  לאורך 
הניגון  של  הפסוקים  להחלפת  בקשר 
הנבחר. הדיאלוג בין התמימים היה כבד 
וארוך, ושיאו הגיע בעת סעודת השבת, 

הסופית.  ההחלטה  הוכרעה  גם  שם 

הניגון הנבחר נבנה משלושה פסוקים: 
לדברך  נפשי  לתשועתך  “כלתה  א. 
לאמר  לאמרתך  עיני  “כלו  ב.  יחלתי”. 

ומהאור הקט שלא נכבה בחדרו הקדוש, 
עולה ומיתמרת מאכולת אש גדולה 

המאירה ברוחניות ובגשמיות לכל יהודי 
ויהודי בתקופה זו..
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מתי תנחמני”. ג. “שש אנוכי על אמרתך 
כמוצא שלל רב”. 

מילות  אשר  טענו,  רבים  תמימים 
צריכות  המשיח  מלך  של  פרקו  ניגון 
עצמה,  הגאולה  בביאת  חדורות  להיות 
בפסוק  המתבטאת  בציפייה  רק  ולא 
“מתי  של  בפזמון  ובעיקר  הראשון, 
תנחמני”. ומצידו השני של המתרס טענו 
את  מבטאים  אלו  פסוקים  כי  התמימים, 
בו  הזה  בזמן  חסיד  של  ותשוקתו  רצונו 
נצרכים  הם  ולכן  מלכנו,  את  רואים  לא 

מוכרחים.  ואף 

לאחר השקטת הרוחות, ופריסת שיטתו 
בנושא  המשיח  מלך  שליט”א  הרבי  של 
הן  מורכת  להיות  צריכה  אשר  הגאולה, 
בא  על  משמחה  והן  ותושקה  מציפייה 
הגאולה עצמה )כלל שיחות הדבר מלכות, 
ובפרט בדבר מלכות ש”פ בשלח תשנ”ב 
סעיף ט’(, הוחלט לחבר את ב’ התנועות 
יישאר  הראשון  הפסוק  כאשר  בניגון, 
לגאולה,  הציפייה  את  ויבטא  במתכונתו 
לפסוק  יוחלף  )הפזמון(  השני  והפסוק 
כאמרתך”,  תשועתך  ה’  חסדך  “ויבואני 
המבטא את התשועה והגאולה של בנ”י.

עיני  ל"גל  הוחלף  השלישי   ]הפסוק 
ואביטה נפלאות מתורתך" – עקב היותו 
מדברים  עליו  והעיקרי  המרכזי  הפסוק 
רבותינו נשיאנו בכלל וכ"ק אד"ש מה"מ 
והשיחות(.  דא”ח  המאמרי  בכל  בפרט, 

יום שבת קודש י’ ניסן 

 – התמימים  נעמדו   13:30 בשעה 
בציפייה   – ההנחיות  על  ההקפדה  לצד 
בהתוועדות  מלכנו  את  לראות  דרוכה 
הנבחר  הניגון  תש”פ.  צו  פרשת  קודש 
תלמידי  ע”י  ההתוועדות  במהלך  התנגן 
התמימים לאורך זמן, כאשר קצב השירה 

לרגע.  מרגע  והתעצם  גבר 

הביטחון  תחושת  גוברת  אלו  ברגעים 
אבינו  של  המושלמת  בהתגלותו  הגמור 
מלכנו. או אז נזכה לחגוג את יום הולדתו 
ה – 118 יחד על כל בנ”י, בבית המקדש 
י”א  את  לחגוג  האופציה  השלישי.. 
לא  בו   - הגלות  הנוכחי של  במצב  ניסן 
 – סגור  חיינו  בית  ובו  הרבי  את  רואים 
לא מתקבלת בליבם של התמימים.. רק 

גאולה, רק בית המקדש, רק רבי!! 

בעת סעודת השבת, התוועדו התמימים 
לכבוד  לרבי  מתנה  נתינת  חובת  אודות 
שיהיה  ביקש  שהרבי  וכפי  הולדתו.  יום 
זה ‘מנחת עשיר’, ולא ח”ו ‘עשיר שהביא 
חלחל,  ש’המשקה’  לאחר  עני’...  מנחת 
את  לרבי  לתת  צריך  אחד  שכל  הובהר 
‘מה שקשה לו’. בין הדברים עלה המשל, 
על אותו איכר שאמר למלך שהוא מוכן 
הבין  מהרה  עד  אך  הכל.  למלך  לתת 
המלך שהוא מוכן לתת רק את מה ש’אין 
לא  הוא   – לו’  ‘שיש  מה  את  אך  לו’, 
הניבה  מוכן לתת.. ההתוועדות הפעילה 
לקראת  התמימים  בידי  טובות  החלטות 

החג המעריב עלינו. 

מוצאי שבת קודש – ליל התקדש החג 

19:35 – שעת השקיעה, היום בו נולד 
לאוויר  יצא  בו  היום  ישראל.  של  גואלן 
העולם – לפני 118 שנה – האדם שיממש 
כולו.  העולם  בריאת  ותכלית  כוונת  את 
ושירת  לרבי,  חם  ברגש  מתמלא  הלב 
מתפרצת  מעריב  תפילת  שלפני  ה”יחי” 

ענק.  בשאגות 

עם סיום התפילה, מברך הרה”ח עמוס 
בברכת  מה”מ  אד”ש  כ”ק  את  כהן  שי’ 
ביום  השנים  בכל  שנהוג  כפי   – כהנים 
מיוחד זה – ומבקש בהתרגשות גדולה את 
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התגלותו המושלמת של מלכנו משיחנו, 
בשם כלל חסידי חב”ד ברחבי תבל, ובשם 
כלל בני ישראל בכל מקום שהם. ברגעים 
אלו, הרצון בוער לזכות לשמוע אף את 
הגשמיות..  באוזנינו  מלכנו  של  ברכתו 
אך הרצון נשאר כרצון, ובפועל לא זכינו 

לשמוע את קולו הק’. 

על פארבריינגען חסידי בלילה זה - אף 
תמים לא פוסח, ולאורך הלילה נפתחים 
אזור  ברחבי  התוועדויות  מוקדי  כמה 
תמימים  מספר  עצמנו  את  מצאנו   .770
ב’טנק- גדול  בשטורעם  מתוועדים 

ל-770... הסמוך  מבצעים’ 

חובתם,  את  למלא  דאגו  שרי המשקה 
והתמימים ישוב להתוועד עד אור בוקר. 
על  עוררו התמימים  במהלך ההתוועדות 
יום גדול  הקירוב המיוחד לרבי שמבטא 
זה, שאינו ‘יום קבלת הנשיאות’ ולא ‘יום 
חתונתו’  ‘יום  לא  ואף  הספרים’  חזרת 
‘יום הולדת הרבי’,  וכו’.. היום הזה הוא 
ובו מודגשת האבהות והקריבה הפנימית 
ולא  ועם,  כמלך  לא  לרבי..  בינינו  יותר 

כרועה וצאן, אלא כאבא ובנים... 

השמחה בשעות אלו גברה ועלתה, עד 
למצב בו ‘נשפך’ אחד מריקודי התמימים 
מהטנק אל עבר שדרת איסטערן פארקווי, 

מול חדרו הק’ בשעת לילה מאוחרת... 

מספר  לגבהים.  נסקה  ההרגשה 
תמימים החלו לקדם את היוזמה החיונית 
בלילה מיוחד זה - להיכנס ל-770 בשעת 
עם  קצרים,  טלפונים  מספר  סגירתו... 
מעט קשרים חסויים - הביאו תוך מספר 
דקות את אחד מאנשי ה’שמירה’ לפתחו 
היכל  מפתחות  כאשר   770 של  האחורי 
ידעה  לא  ההתרגשות  בידו...  המקדש 
ודמעות  המקדש  למקום  נכנסנו  גבול... 

ניתנת  שלא  הרגשה  מעינינו...  זלגו 
אל  תמימים  מספר  התקדמנו  לתיאור... 
שמחה  תחושת  עם  קודשו  בימת  עבר 
מחד על הכניסה המיוחלת לצד תחושת 
בימת  על  בדמעות  שהתבטאה  כאב 
הקודש בעקבות המצב הנוכחי... תוך 4 
ולסתום  במהירות  לצאת  נצטווינו  דקות 

הסודי...  המאורע  אודות  פינו  את 

יום הבהיר י”א ניסן – 118 שנה! 

בסיום תפילת שחרית, נאמר לראשונה 
פרקו החדש של הרבי – פרק קי”ט. הפרק 
כ’מחטף’  לא  במילה,  מילה  כולו  נאמר 
ח”ו מפני אריכותו הרבה, כי אם באיטיות 
ובכוונה מתוך אהבה עצומה לבעל הפרק 
החדש – אבינו מלכנו שליט”א, אשר כל 
פסוק ופסוק מתוך הפרק משתייך בגלוי 

ובעקיפין אליו. 

המצב  עקב  השונות  התחזיות  למרות 
הנוכחי, שבישרו כי לא תתקיים ‘שיירת 
הטנקים’ השנה ביום זה - אף לא במסגרת 
מצומצמת - נחלצו חושים כמה מתלמידי 
התמימים, וארגנו שיירה של למעלה מ – 
20 טנקים )!( מיד לאחר תפילת שחרית. 

תלמידי  מילאו  הטנקים  חלל  את 
תוך   – רבה  ובשמחה  בחשק  התמימים 
שמירה על ההנחיות – ושופרות הטנקים 
 11:30 בשעה  למרחקים  היטב  נשמעו 
בבוקר. מצד הדין של ‘עניי עירך קודמין’ 
הייטס  קראון  בשכונת  השיירה  החלה   –
מכלל  רבה  חיובית  לתהודה  וזכתה 
אנ”ש, ומיד לאחר מכן המשיכה לשכונת 

פלאטבוש. 

מסורתיים,  פלאטבוש,  יהודי  כלל 
ספרדים  ליטאיים,  חרדים,  דתיים, 
ומחאו  בתיהם,  מהסגר  יצאו   - וחסידים 
כפיים בעוצמה רבה אל עבר הטנקיסטים, 
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 – פניהם  על  הנסוך  הרחב  החיוך  כאשר 
ירד  לא   – השיירה  הכרחיות  על  שהעיד 

במהרה.. 

לאחר 5 שעות של שיירה אדירה, חלק 
וחלקם  המלך  לשכונת  חזרו  מהטנקים 
המשיכו לשאר השכונות היהודיות אשר 
התוועדו  חזרה,  בדרך  ברוקלין.  ברובע 
היום,  מעלת  על  התמימים-הטנקיסטים 
ואודות הנחת רוח הרבה שגורמת השיירה 

לרבי מלך המשיח שליט”א. 

בשעות הצהריים, הגיע – בשעה טובה 
קבוצה  תלמידי  של  ההערות  קובץ   –
מחודשיים  למעלה  עמלו  עליו  תש”פ, 
כ’מנחת  שיוגש  מנת  על  רבה,  ביגיעה 
עשיר’ לכ”ק אד”ש מה”מ ביום מיוחד זה. 
הקובץ המיוחד יוצא לאור בהמשך לספר 
בי’ שבט האחרון,  פלפולים שיצא לאור 
400 עמודים,   – מ  בתוכו למעלה  שכלל 
עם  הנוכחי,  הקובץ  יוצא  לכך  ובהמשך 
בכלל  עמוסים  עמודים,   300  – ל  קרוב 
תלמידי  ע”י  שנכתבו  התורה,  מקצועות 

הישיבה.  ורבני  התמימים 

‘הערות-פלפולים’,  מערכת  חברי 
ושנ”ז  בלוך,  מ”מ  דונין,  מ”מ  התמימים 
ויספיש, דאגו לשמירת עותק עבור כ”ק 
אגו”ח  ספריית  עבור  וכן  מה”מ,  אד”ש 
העולמית, ופרסמו את הקבצים במקומות 

השכונה.  ברחבי  השונים 

התוועדות  מתקיימת  הערב  בשעות 
טלפונית ע”י גבאי בית חיינו-770 עבור 
כלל אנ”ש של שכונת המלך. בהתוועדות 
הרה”ח  הבד”צ  חבר  משתתף  המיוחדת 
יוסף ישעי’ שי’ ברוין, ומשפיעים נוספים 

מרחבי השכונה. 

שעת שקיעה והמחשבות רצות; בשעות 
אלו בימים כתיקונן, 770 כולו לובש חג, 

ההכנות להתוועדות המרכזית בעיצומן.. 
וכעת אנחנו מנסים להתחמם בקור הניו 
יורקי מחוץ לבית חיינו עם איזה כוסית 
לחיים.. אך ההחלטה הגיעה, ותוך דקות 
ספורות הוחלט על קיומה של התוועדות 
גדולה לתלמידי התמימים – תוך שמירה 

על ההנחיות. 

גדול  במתחם  נערכה  ההתוועדות 
רבע-שעה  של  נסיעה  במרחק  ומיוחד 
מבית חיינו. מקום שקט שאינו בסביבת 
‘הקפיץ’  ושקט  חסוי  אוטובוס  אנשים. 
את תלמידי התמימים ב’נגלות’ אל עבר 

המיוחדת.  ההתוועדות 

מליאה  שהייתה  הסוערת,  בהתוועדות 
בשיא  התמימים  רקדו  גשמי,  טוב  בכל 
הרבי  של  החדש  הניגון  את  השטורעם 
כאמרתך’  ‘תשועתך  והמילים  שליט”א, 

טנקיסטים משכונת המלך תרמו מספר 
טנקים לטובת תלמידי התמימים, בהם 
שוקעים התמימים בלימוד התורה,
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בקעו מקירות ליבם של התמימים בצורה 
הגמור  הביטחון  על  והעידו  מיוחדת, 
המשיח  מלך  של  ובהתגלותו  בביאתו 

ברגעים אלו.. 

שפכו  המוקדמות,  הבוקר  שעות  עד 
על  הרבי,  על  ליבם,  את  התמימים 
ההתגלות, על ההתמסרות, על האחריות, 
מילות  צוטטו  הדברים  בין  הכל..  על 
והצאן  בנוי  ‘הדיר   – הידוע  המדרש 
הבהירו  אשר  נזכר’,  אינו  והרועה  כנוס 
770 לא תהווה  לכולם, אשר אף פתיחת 
את שלימות שאיפתנו, הואיל וגם כאשר 
יהי  ו’הצאן   )770( בנוי’  יהיה  ה’דיר 
עוד  כל  מקום,  מכל  )התמימים(,  כנוס’ 
‘הרועה לא נזכר’ - זה לא שווה כלום!! 
כל עוד לא נראה את הרבי מלך המשיח 
בגאולה השלימה  ביופיו,  מלך  שליט”א, 
– זה לא שווה כלום!!! רצוננו ותשוקתנו 
את  לראות  ברור:  אחד  לדבר  ממוקדים 
עד  השלימה!!  בגאולה  שליט”א  הרבי 

מתי?...

יום שני י”ב ניסן

שרידי ההתוועדות הגשמיים )העייפות 
והתשישות( והרוחניים )הלהט והבעירה( 
לא עזבו עדיין את התמימים, ומיד כבר 
החלו המשמרות היומיות למטבח הפסח. 
התמימים  מתכוננים  המשמרות,  לצד 
חדש  ציוד  וברכישת  החדרים,  בניקיון 

לחג הקרב ובא. 

חוברת  מודפסת  הצהריים  בשעות 
מיוחדת ‘אשרי תמים שלא יעזבך’ - ע”י 
איגוד תלמידי ה’קבוצה’, הכוללת בתוכה 
הלכה  ‘מכון  בעריכת  החג  הלכות  את 
על  סיפורים  צרור  וכן  בארה”ק,  חב”ד’ 

החג.  לרגל  שליט”א  הרבי 

הביגוד  חלוקת  החלה   22:00 בשעה 

בחורים’  ‘קופת  ארגון  של  המסורתית 
והבוגרים.  ה’קבוצה’  תלמידי  לכלל 
החליפות,  חולקו  החלוקה,  במהלך 
המצב  )עקב  לחג  הנצרך  הביגוד  ושאר 
– הכובעים נשארו באיטליה ויגיעו אי”ה 
והדאגה  החלוקה  מערך  על  בהמשך(. 
לתמימים, ניצחו ביד רמה מנהלי הקופה – 
הת’ מוישי גרינוולד והת’ דוידי חכימיאן, 
שמוליק  ברוצקי,  שניאור  התמימים  וכן 

ניסלביץ.  ושניאור  רייניץ 

יום שלישי י”ג ניסן 

אדמו”ר  כ”ק  הסתלקות  יום  לרגל 
הפסח,  וחג  ניסן  י”א  עם  ובקשר  הצ”צ, 
נערך ‘ראלי’ מיוחד לחיילי צבאות השם 
של שכונת קראון הייטס, באמצעות טנק 
השכונה,  רחובות  בכל  שעבר  מיוחד 
ניגוני  והושמעו  הפסוקים   12 נאמרו  בו 

משמחים.  חב”ד 

 - הפסח  חג  לקראת  הרבה  התכונה 
המלך.  שכונת  ברחובות  היטב  מורגשת 
עם  וההנחיות,  הכללים  שמירת  לצד 
נצפים  והכפפות,  המסיכות  חבישת 
יינות,  ארגזי  בסחיבת  מאנ”ש  עשרות 
לחג  הנצרך  הציוד  ושאר  ומצות,  סירים 

לפנינו. העומד  המאתגר 

מעמד  נערך  השקיעה,  לשעת  קרוב 
שאיבת ‘מים שלנו’ עבור אפיית המצות 
הקנקנים  עצמו.  מה”מ  אד”ש  כ”ק  של 
חיינו,  בית  בחזית  השולחן  על  הועמדו 
וקרני  במהירות,  לזרום  החל  המים  ברז 
החושך  כאשר  אט,  אט  ברחו  השמש 
)חושך הגלות( מילא את מקומם, לאחר 
את  לראות  זכינו  לא  זה  במעמד  שאף 

שליט”א...  מלכנו 

שהתקיימה  חמץ  בדיקת  לאחר  מיד 
ההודעה  הגיעה  התמימים,  בחדרי 
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של  פטירתו  על  שבישרה  המצמררת 
גרונר  לייב  יהודה  הרה”ח  הרבי,  מזכיר 
קשה  הייתה  המצערת  ההודעה  ע”ה... 
כל  בתוך  מאמין?...  היה  מי  מנשוא.. 
פס  הסתמן   – ההרסנית  הקורונה  קלחת 
אדום! עד מתי?.. האיש שהיה הכי קרוב 
לא  לעולמו..  נלקח  שליט”א  למלכנו 
בלבבות  הזעזוע  את  לעורר  צריך  היה 
התמימים, זה היה ברור מאליו, המבטים 

הכבד..  האבל  את  הביעו 

עד מתי רבי, עד מתי?... 

כמה  נראו  יותר,  המאוחרות  בשעות 
יוצאים  ע”ה,  גרונר  הרב  של  מנכדיו 
שהועמסו  ארגזים  עשרות  עם  ממשרדו 
לא  ‘זרה’  יד  שאף  מנת  על  רכבם,  אל 

הנדירים..  בחפצים  תיגע 

יום רביעי י”ד ניסן – ערב חג הפסח 

תפילת שחרית הוקדמה לשעה 9:15 על 
זמן אכילת חמץ.  מנת להספיק את סוף 
בשעה זו עוברת הלווייתו של הרב גרונר 
ע”ה מול חזית בית חיינו. עשרות ניידות 
איסטערן  שדרת  כל  את  גידרו  משטרה 
המשטרה  קציני  הגיעו  וכן  פארקווי, 
האחראיים על האזור כולו, לצורך שמירת 
את  לכבד  וכן  ההלוויה,  בעת  המרחקים 

ההלוויה בנציגות משטרתית מכובדת. 

בסך המצטבר, ליוו מאות חסידי חב”ד 
של שכונת קראון הייטס את הרב גרונר 
ע”ה למנוחות, הן בחזית בית חיינו, והן 
השכונה  ברחובות  ההלוויה  סבב  בעת 
ההלוויה  חזרה   11:00 המרכזיים. בשעה 
שוב – לאחר הסבב בשכונה – לאזור בית 
חיינו, ומשם יצאה בליווי משטרתי כבד 
הקברות  בית  עבר  אל  רכבים  ועשרות 
ונטמן בחלקת מזכירי כ”ק  במונטפיורי, 
אד”ש מה”מ, בין הרב בנימין קליין ע”ה 

לרב שלום מענדל סיפמסאן ע”ה. 

שריפות  התקיימו   11:50 לשעה  קרוב 
חמץ פרטיות ברחבי השכונה – כפי הוראת 
הרבנים. אף לתלמידי התמימים התקיימו 
מיד  כאשר  חמץ,  שריפת  מוקדי  כמה 
לאחר מכן מתפנים התמימים מעיסוקיהם 
למען ההכנות הרבות הנדרשות במטבח 

הפסח. 

החנויות  אט  ואט  נוקפות,  השעות 
נסגרות, לטובת כניסת חג הפסח תש”פ 
אנ”ש  שבליובאוויטש.  בליובאוויטש 
נראים בסידורים אחרונים לקראת החג, 
מקומם  את  מסדרים  הם  אף  והתמימים 
לא  המצב,  עקב  הקרוב.  הסדר  לליל 
התאפשר לארגן ליל הסדר מאוחד לכלל 
ש”הפסח  זה  ומצד  התמימים,  תלמידי 
התגבשו  למנוייו”,  אלא  נאכל  אינו 
לילות  לב’  תמימים  של  קטנות  חבורות 

עלינו.  הבאים  הסדר 

פרצה  ה”יחי”  ושירת  שקעה  השמש 
מתחילה   - ויתקדש”  “יתגדל  בזעקה. 
תש”פ,  הפסח  חג  של  מעריב  תפילת 
אמותיו  ד’  תוך  נושענו’...  לא  ‘ועדיין 
והדרישה  הבקשה  מתפרצת  מלכנו,  של 
מנת  על  ממש,  בפועל  שלימה  לגאולה 
שבאמת נרגיש את ‘חג חירותנו’, ולא רק 

זוהרת...  להיסטוריה  ‘זכר’  נחגוג 

ושירת  החגיגית,  התפילה  תום  עם 
התמימים  פנו  המיוחדת,  ה’הלל’ 
קבוצה  כל  הסדר,  עריכת  למקומות 
בצורה  נערך  הסדר  ליל  היא.  למקומה 
חסידית-חווייתית, כאשר ביאורי ההגדה 
המהירות  )עקב  למחר  נשמרו  הנרחבים 
להספיק את זמן אפיקומן היום(, אך על 
לא   – אנו  למצבנו  הנוגעים  הביאורים 
מלכנו  שיחת  ונקודת  התמימים,  פסחו 
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מ”ויזעקו ותעל שוועתם”, נאמרה בתוקף 

מצבינו  עקב  העולה  לזעקה  בשייכות 

הנוכחי, וכעת לא נותר אלא קיום המשך 

הפסוק “ותעל שוועתם”. 

את  התמימים  עזבו   23:30 בשעה 

נוכחים  להיות  ומיהרו  הסדר,  עריכת 

אד”ש  כ”ק  של  חמתך’  ‘שפוך  במעמד 

מה”מ, בחזית בנין בית חיינו. מכל ארבע 

ועמדו  התמימים,  הגיעו  השכונה  רוחות 

 - ההנחיות  על  מוקפדת  שמירה  תוך   –

מלכנו  את  לראות  ובתשוקה  בציפייה 

במעמד מיוחד זה. שירת ה”יחי” בוקעת 

נשואות  כולם  ועיני  התמימים,  מלבבות 

אור  מאיר  עליה  הכניסה,  דלת  עבר  אל 

צהבהב, כאל מחכה לצאתו של מלכנו... 

והדרישה  ומתעצמת,  גוברת  השירה 

לבקש  עלינו  הזה  בזמן  רבי,  מזדעקת: 
אילו בני-אדם אנו  ‘מענטש’, אך  להיות 
בשעה בה אנו לא חוזים בזיו פניך.. ‘מה 
אנו מה חיינו, כי הכל הבל.. לבד הנשמה 
התגלותך’!!...  את  שמבקשת  הטהורה 

רבי, הגלה נא!!! 

הסדרים  המשיכו  זה,  מעמד  לאחר 
הבלתי-מסודרים, כל אחד במקומו. מיד 
 ,12:50 בשעה  האפיקומן  אכילת  לאחר 
ושירת  בקריאת  התמימים  המשיכו 

ההגדה עד השעה 2-3 לפנות בוקר. 

יום חמישי ט”ו ניסן 

ההלל,  ושירת  שחרית  תפילת  לאחר 
טל  תפילת   – המרגשת  התפילה  החלה 
מילות  כאילו  הורגש  הידועה.  במנגינה 
התפילה המיוחדות נכתבו למצבנו וזמננו 
לרסיסו  הדום  “תהומות  ממש..  אנו 
נכספים”...  לו  דשא  נאות  וכל  כסופים, 
אחח  מ-מ-ס-ג-ר-י-ם”...  חלץ  “חנוניך 

רבי – “אנא תפק לה רצון”!... 

חדר האוכל מספק ביד רחבה, מנת חג 
חגיגית לכלל התמימים, כאשר הארוחה 
בקבוצות-קבוצות  מתקיימת  עצמה 

הסדר.  כבלילות 

לאחר תפילת מעריב חגיגית, בה ספרו 
לצד  העומר’,  ‘ספירת  את  לראשונה 
הבקשה “הרחמן הוא יחזיר לנו את עבודת 
לעריכת  התמימים  פנו  המקדש”,  בית 
ליל הסדר השני במקומות עריכת הסדר. 
מוקצבת  שעה  אין  כי  העובדה  לאור 
לאכילת האפיקומן, ולאור מנהג רבותינו 
בלילה  ההגדה  בביאורי  להאריך  נשיאנו 
ליל הסדר במתכונת מיוחדת,  נערך  זה, 
הרבי  ביאורי   - רחבה  ביד  ‘נשפכו’  בה 

שליט”א על כל קטע וקטע שבהגדה. 

עיני כולם נשואות אל עבר דלת הכניסה, 
עליה מאיר אור צהבהב, כאל מחכה לצאתו 

של מלכנו... השירה גוברת ומתעצמת, 
והדרישה מזדעקת...
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א’  העיר  הסדר,  ליל  של  בעיצומו 
התמימים על מה שנאמר בהגדה - “לא 
ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא 
‘להשתקע’  אסור  לנו  שאף  שם”,  לגור 
במצרים של המצב הנוכחי, ובכך להוות 
להחדיר  עלינו  אלא  זה,  למצב  ‘הסכמה’ 
וזמני  טכני  עניין  אלא  זה  שאין  לליבנו 
זה  ברגע  להסתיים  שם’( שעומד  )‘לגור 

ממש. בתוך כל להט ביאורי 
התמימים  מיהרו  ההגדה, 
‘שפוך  למעמד   – שוב   –
חיינו,  בית  בחזית  חמתך’ 
מתוך רצון עז לזכות לראות 

את מלכנו... 

יותר  המאוחרות  בשעות 
של הלילה, התאספו תמימים 
מנת  על   ,770 באזור  רבים 
בד’  האפיקומן  את  לאכול 
דורנו,  נשיא  של  אמותיו 
מלך המשיח שליט”א. מאכל 
בו  במקום  שנאכל  האמונה 
מלכנו  ע”י  האמונה  נקבעה 
– מעורר ומחזק את האמונה 
בהתגלותו המושלמת בצורה 

החזקה ביותר. 

יום שישי ט”ז ניסן 

התקיימה  שחרית  תפילת 
ניידות  כאשר  החגיגית,  במתכונת 
במקום  עמדו  )הקבועות(  המשטרה 
ושאר  המרחקים  שמירת  על  ופיקחו 
מוחלטת  בצייתנות  שקיומו  ההנחיות, 

התמימים.  כלל  ע”י 

לאחר סעודת החג, מקדישים התמימים 
סוטה,  מסכת  ללימוד  הפנוי,  זמנם  את 
אודות  מלכות’  ה’דבר  שיחות  וללימוד 
אחש”פ, ולימוד שיחות נוספות מלקו”ש 

אודות מעלת החג ועניינו בעבודת ה’. 

בעת סעודת השבת, עוררו מספר בנים 
ועד  לידתם  מרגע  שהיו   – שלוחים  של 
עתה בבתי חב”ד ברחבי העולם וכעת זו 
הייתה השנה הראשונה שלהם שחוו ליל 
סדר אישי – אודות הזכות העצומה לחגוג 
את חג הפסח במחיצת המשלח, לאחר כל 
השנים בהם עסקו בשליחותו, עם הפנים 
בשליחות  להמשיך  לעתיד 

עדי התגלותו המושלמת. 

לערך,   22:00 בשעה 
לתהלוכה  התמימים  יצאו 
מזה  הנהוגה   – המסורתית 
שכונת  ברחבי   - שנים 
ניגונו  שירת  מתוך  המלך, 
החדש של הרבי מלך המשיח 
קי”ט.  לפרק  שליט”א 
תגובות  קיבלה  התהלוכה 
השכונה,  מתושבי  נלהבות 
ועוררה את הבעירה הנצרכת 
בהתגלותו  הביטחון  אודות 

שליט”א.  מלכנו  של 

יום שבת קודש י”ז ניסן 

חול-המועד  בשבת  אמנם 
מה”מ  אד”ש  כ”ק  נוהג  לא 
התמימים  אך  להתוועד, 
להתוועדות  השבת  סעודת  את  הופכים 
של  הברית  יום  לרגל  חסידית-סוערת, 
רלוי”צ  אביו  הולדת  ויום  הרבי שליט”א 
ושותים  בלילה,  היום  שיחולו  ע”ה, 
כ”ק  כמנהג  הסעודה  בעת  יין  רביעית 

אלו.  בימים  הריי”צ  אדמו”ר 

התמימים,  עוררו  ההתוועדות  בעת 
של  ההפטרה  על  הרבי  ביאורי  אודות 
היבשות”,  “העצמות  חזון  בדבר  היום 
שתתקיים  המתים  תחיית  על  הרומזת 

כאילו מילות התפילה 
המיוחדות נכתבו 

למצבנו וזמננו אנו 
ממש.. "תהומות 

הדום לרסיסו 
כסופים, וכל נאות 

דשא לו נכספים"... 
 "חנוניך חלץ 

מ-מ-ס-ג-ר-י-ם"... 
אחח רבי – "אנא 
תפק לה רצון"!... 
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בהם   – אלו  בימים  כאשר  ניסן,  בחודש 
נלקחו מעדת חסידי חב”ד ומכלל ישראל 
קורבנות רבים – מתחזקת האמונה בדבר 
ממ”ש.  ומי”ד  תיכף  הייעוד  התגשמות 

‘סדר  מתקיים  מנחה,  תפילת  לאחר 
ניגונים’ בשדרת איסטערן פארקווי – תוך 
מיוחדת  הרגשה  ההנחיות.  על  שמירה 
הייחודי,  ניגונים’  ה’סדר  את  ליוותה 
כאשר הפנים ממוקדות אל עבר חזית בנין 
ברגעים  יירד  עליו  שבבבל,  רבינו  בית 

השלישי...  המקדש  בית  הקרובים 

יום ראשון ח”י ניסן 

לרגל יום הברית של הרבי מלך המשיח 
שליט”א לפני 118 שנה, ולרגל יום הולדת 
 142 לפני  ע”ה  רלוי”צ  וכו’  הרה”ג  אביו 
שנה, נערך ראלי מיוחד לחיילי צ”ה של 
שכונת קראון הייטס, במתכונת ה’ראלי’ 
טנק  באמצעות  הנערך  זו,  בתקופה 
לצפות  וניתן  השכונה  ברחובות  שעובר 
בו אף בצורה מקוונת כל אחד מביתו. 

התוועדות  נערכה   22:00 בשעה 
היום  לרגל  ה’קבוצה’  לתלמידי  מיוחדת 
במתכונת  נערכה  התוועדות  המיוחד. 
התוועדות-פסח עם פירות ויין, ונמשכה 
למספר שעות טובות. בהתוועדות עוררו 
בו  הלא-שגרתי  המצב  אודות  התמימים 
אנו שרויים כעת מצד אחד, ומאידך אשר 
האמיתית  התקשרותו  נמדדת  בו  דווקא 
שאינה  שליט”א,  לרבי  תמים  כל  של 
נבחנת רק במצב התקין והנורמטיבי, כי 

אלו.  מיוחדים  במצבים  דווקא  אם 

יום שני י”ט ניסן 

מועדים  ניתנו  “לא  חז”ל  בקשת  ע”פ 
לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה”, 

זה,  בעניין  הברורה  מלכנו  ודרישת 
 – דוד  בית  חיילי   – התמימים  עוסקים 
לאורך היום בלימוד התורה בכלל, ולימוד 
תורתו של משיח בפרט. ‘איגוד תלמידי 
את  התמימים  לתועלת  הדפיס  הקבוצה’ 
מסכת סוטה בקובץ לימוד מסודר ונאה. 

הנהלת הישיבה פתחה ב’מבצע תורה’ 
לחג הפסח – כמנהגה בכל שנה – הכולל 
שיחות’  מ’לקוטי  שיחות  ושינון  לימוד 
דתורה  נגלה  ע”פ  החג  מעלת  אודות 
כוללת  הראשונה  החוברת  ה’.  ובעבודת 
חלקו  אודות  מרכזיות  שיחות  שמונה 
במהלך  ואכן  הפסח,  חג  של  הראשון 
היום נצפים תמימים רבים המשננים את 
השיחות לצורך הבחינה אצל הממונים. 

מסוימת  מהומה  עקב   – הערב  בשעות 
שהתפרצה באזור בית חיינו – הגיעו נכדיו 
ממשרדו  והוציאו  ע”ה,  גרונר  הרב  של 
ארגזים נוספים הנושאים בתוכם חפצים 

וספרים בעלי חשיבות ערך רב. 

יום שלישי כ’ ניסן 

השכונה,  ברחבי  שפורסם  אף  על 
שהמצב משתפר ב”ה, טיולי חול המועד 
מצטמצמים  בשכונה,  המשפחות  של 
והרחובות  פארקווי  איסטערן  לשדרת 

המלך’.  ביתן  ‘גינת  של  הסמוכים 

כנפיו,  את  פרס  פסח’  של  ‘שביעי  חג 
כולם  בלבבות  ועולים  צפים  ועמו 
ים  קריעת  הגאולתיים.  הסימפטומים 
סוף, שירת הים, בקיעת הנהר לע”ל וכו’. 
התמימים  עוסקים  החג,  סעודת  טרם 
לאחש”פ  מלכות’  ה’דבר  שיחת  בלימוד 

רבה.  בחיות 

בעת סעודת החג, מתוועדים התמימים 
של  ש’שביעי  הידוע,  הצ”צ  פתגם  על 
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נפש’,  למסירות  השנה  ראש  הוא  פסח 
נפש  המסירות  הכרח  אודות  ומעוררים 
בזממנו אנו – על הבאת הגאולה השלימה, 
באמצעות העיסוק הבלתי פוסק בענייני 

המשיח.  ומלך  הגאולה 

מיד לאחר סעודת החג, פנו התמימים 
במקומות  הלילה  לאורך  מעמיק  ללימוד 
הוראת  ע”פ  חיינו.  בית  באזור  שונים 
דארף  “מען   – זה  יום  על  הרש”ב  הרבי 
עסקו  רגע”,  יעדער  מיט  זיין  מייקר 
התמימים עד עלות השחר בלימוד תורתו 
א’  עצת  ע”פ   – הקדישו  וכן  משיח,  של 
התמימים – לימוד מיוחד בענייני גאולה 
ומשיח, השייך במיוחד ליום זה, אשר בו 

‘גילוי הארת המשיח’.  מאיר 

יום רביעי כ”א ניסן – שביעי של פסח 

על אף העייפות הרבה מהלילה הארוך, 
ניצבו התמימים לתפילת שחרית בשעה 
10:00. לאחר התפילה נודע שמתארגנת 
בארא  עבר שכונת  אל  מיוחדת  תהלוכה 
 .17:30 בשעה  מנחה  לאחר  מיד  פארק, 
שייכת  כך, שלא  על  התוועדו  התמימים 
וכך  והמשולמת,  התגלות  עדי  מנוחה 
אל  הארוך,  מהלילה  התמימים  עוברים 
החג,  וסעודת  ומנחה  שחרית  תפילות 

המרכזית.  לתהלוכה  יציאה  ומיד 

ע”פ  18:00 הסתדרה התהלוכה  בשעה 
הידועות.  וההנחיות  המשטרה  כללי 
בשתי  ניצבו  תמימים  ממאה  למעלה 
של  מרחק  קיים  כאשר  ישרות,  שורות 
התהלוכה  ובחור.  בחור  מכל  פיט’   6‘
ברחובות  מופתי  בסדר  לצעוד  החלה 
המראה  כאשר  המרכזיים,  המלך  שכונת 
היה כמסדר צבאי המאומן היטב. לאחר 
התגובות הנלהבות של תושבי השכונה, 
המשיכה התהלוכה לצעוד לכיוון שכונת 

בארא פארק. 

לערך(  שעה  )כחצי  הדרך  לאורך 
כבד,  משטרתי  בליווי  התהלוכה  לוותה 
התהלוכה.  של  המופתי  לסדר  שדאג 
יצאו  פארק,  בארא  לשכונת  ההגעה  עם 
ויז’ניץ,  באיאן,  סאטמר,  החסידים,  כלל 
התפעלותם  את  והביעו  ועוד,  בעלזא 
חסידי  עמם  החיובית מהשמחה שהביאו 
המשיח.  המלך  הליובאוויטשער-רבי, 

אל  התמימים  חזרו   21:30 בשעה 
איסטערן   770  – הראשית’  ה’מפקדה 
פארקווי, וציפו דקות ארוכות מול חזית 
בית חיינו, לצאתו המיוחל של הרבי מלך 
ל’אלו שחזרו  ולשיחה  המשיח שליט”א, 

מהתהלוכה’... 

התמימים  ישבו  החג  סעודת  לאחר 
אודות  עוררו  בה  חסידית,  להתוועדות 
אשר  זה,  יום  על  מלכנו  של  שיחותיו 
עיקר נקודת ‘גילוי הארת המשיח’ צריכה 
להיות מורגשת בלב, והדרך לפעול זאת 
הגאולה  בענייני  התבוננות  באמצעות 
ואתחנן  ש”פ  בד”מ  )כמבואר  השלישית 

תנש”א(. 

הצביע  השעון  ההתוועדות  כדי  תוך 
פרצה  והזעקה  בלילה,   2 השעה  על 
מאליה... כעת ממש מציינים חודש שלם 
לסגירת בית חיינו-בית משיח, בית רבינו 
יום, ולא שבוע.. ח-ו-ד-ש  שבבבל. לא 
הכולל בתוכו ש-ל-ו-ש-ים יום בהם 770 
סגור על מנעול ובריח... עד מתי רבי?.... 
עד מתי?... כ”ב אדר תש”פ – כ”ב ניסן 
תש”פ... מי היה מאמין שנגיע ליום הזה 

ועדיין המצב יישאר כך... 

יום חמישי כ”ב ניסן – אחרון של פסח 

בתפילת שחרית שירת ההלל – בפעם 
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האחרונה לחג זה - נשמעת בחוזקה, לצד 
ניגון כל ניגוני הרבי על פרקים אלו, ומיד 
ישבו התמימים להתוועד על  לאחר מכן 

מעלת היום. 

רגעי  הגיעו  השקיעה  לשעת  קרוב 
השיא של החג... מקומו הק’ של מלכנו 
הוכן ב’שביל המגודר’ בחזית בית חיינו, 
המפה  על  מונחים  והיין  המצות  כאשר 
כסא  הטהור.  הכסף  גביע  לצד  הצחורה 
ושירת  העץ,  לשולחן  הוצמד  הקטיפה 
ה”יחי” – עם דמדומי חמה – החלה לפרוץ 
התמימים... תלמידי  של  ליבם  מקירות 

מקום,  בקרבת  עמדו  התמימים  כלל 
ההנחיות  על  מוקפדת  שמירה  תוך 
והכללים, עם מרחק ‘6 פיט’ מכל בחור. 
ניידות משטרה נכחו במקום ודאגו לסדר 
‘ויני’  המשטרה  קצין  כאשר  המופתי, 

כולו.  המערך  על  ניצח 

וניגוני  לחלחל,  החלו  היין  כוסות 
זעקת  להתנגן...  החלו  נשיאנו  רבותינו 
מלבבות  פרצה  נפשי’  לתשועתך  ‘כלתה 
בשר  בעיני  לראות  המייחלים  התמימים 
את  עלינו  שמאיר  ‘המשיח’  אותו  את 
מסתפקים  איננו  אלו..  ברגעים  הארתו 
איפרכין  דוכסין,  ובשאר  ב’הארות’ 
ואיסטרולוטין, רצוננו לראות את מלכנו 

ממש!!!  בפועל 

אחד  ואור  השדרה,  את  אפף  חושך 
ניגון  הק’...  מקומו  על  ומאיר  מפציע 
כלל  את  חיבר  אלו  ברגעים  בבות  ד’ 
שליט”א,  הרבי  על  במחשבה  החסידים 
וברצון עז ולוהט להתגלותו המושלמת... 

לאחר תפילת מעריב והבדלה, הציפייה 
מלכנו  את  לראות  ושוב,  שוב  עולה 
ישראל  מבני  ואחד  אחד  לכל  מחלק 
המליאה  ‘כוסו  מתוך  ברכה’,  של  ‘כוס 

והרחבה’..  הגדושה  הקדושה  הפתוחה 
אך המאורעות הסתכמו – ללא התגלותו 
הקשה  ההרגשה  מלכנו..  של  הגשמית 
אלו  אי  של  רוחם  את  מפילה  אינה 
ומרץ  כוח  מוסיפה  אלא  מהתמימים, 
להבאת  התעמולה  דרכי  בכל  לפעול 

ממש. בפועל  המשולמת  ההתגלות 

אנ”ש  הוזנקו מבתי  ה’משקה’  בקבוקי 
לגויים,  שנמכרו  התמימים  ומתאי 
התוועדות  להמשך  פעולתם  את  ופעלו 

אקטיבית. 

יום שישי כ”ג ניסן 

חיי השגרה חוזרים לקדמותם )עד כמה 
לראשונה  זו(.  בהגדרה  להגדירם  שניתן 
חוזרים   – רצופים  ימים  שבעה  לאחר 
ונבחנת  נמדדת  וכעת  התפילין,  להנחת 
הם  כיצד  התוהו  ימי  של  ההשפעה 
לרבי  ולהתקשרות  ה’  לעבודת  נפרטים 
בכל  בארוכה  )כמבואר  התיקון  בעולם 

האחרונים(.  מלכותי’ם’  ה’דבר  סדרת 

שירת  נשמעת  שבת’  ‘קבלת  בתפילת 
‘לכה דודי’ במנגינת ‘והוא גואלנו’ בצורה 
ושמאל  ‘ימין  שירת  ביותר.  מיוחדת 
תפרוצי . . על יד איש בן פרצי’, מגבירה 
נמצאים  שכאשר  הגמור  הביטחון  את 
המצב  יתגשם  פרצי’  בן  ‘איש  יד  על 
‘יעלה  כאשר  תפרוצי’  ושמאל  ‘ימין  בו 
המושלמת  בהתגלותו  לפניהם’,  הפורץ 
של מלכנו נאו ממש! שירת ה”יחי” באה 
נקיפות  ועם  האדירה,  לשירה  בהמשך 

והתעצמה..  גברה  רק  השעון 

בעת סעודת השבת, התוועדו התמימים 
כאשר   ,770  – חיינו  בית  מעלת  על 
על  רבים  תמימים  סיפרו  הדברים,  בין 
שחלמו   770 אודות  מיוחדים  חלומות 

האחרונים...  בימים 
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יום שבת קודש כ”ד ניסן 

 – בהשכמה’  התהלים  כל  ‘אמירת 
כהוראת מלכנו שליט”א, קוימה במלואה, 
על אף הגשמים והרוחות ששררו בשעות 

אלו בחוץ. 

בעת סעודת השבת התוועדו התמימים 
פרשתנו,  של  המיוחדת  ההפטרה  על 
דוד  של  המיוחד  ריקודו  על  מסופר  בה 
עוז’,  בכל  ומכרכר  מפזז  ‘ודוד   – המלך 
לצד שיחותיו הק’ של מלכנו בנושא זה, 
המביעות את הצורך בשמחה זו הקשורה 
לשמחת הגאולה, ואי שימת לב ל’הנחות 
בת  מיכל  טענת  את  הטוענות  העולם’ 

בליבה”...  לו  “ותבז  אשר  שאול, 

תוך   – התמימים  נעמדו   1:30 בשעה 
דרוכה  בציפייה   – ההנחיות  על  שמירה 
פרשת שמיני תש”פ.  קודש  להתוועדות 
בשנת  זו  מהתוועדות  הקודש  מילות 
“כל   – האוויר  בחלל  מהדהדות  תנש”א, 

אחד ואחד מישראל, אנשים נשים ואפילו 
בעבודתו  להוסיף  אחריות  לו  יש  טף, 
ממש!  בפועל  צדקנו  משיח  את  להביא 
שבמקום  כלל  מקום  שאין  מובן,  ומזה 
או  אחרים  על  יסמכו  בעצמם  לפעול 
יטילו את העבודה על אחרים – אלא זוהי 

ואחת”.  אחד  דכל  העבודה 

לאחר תפילת מנחה, החלו לומר - ע”פ 
המנהג הידוע - את פרק א’ בפרקי אבות, 
דא”ח’  וחזרת  ניגונים  ב’סדר  כאשר 
נאמרו כמה מביאורי מלכנו על משניות 

בפרק זה. 

התוועדו  מלכה’  ה’מלוה  סעודת  בעת 
התמימים, אודות חיי השגרה שיחלו מחר. 
כלל  שגרה  חיי  שאינם  כך,  על  ועוררו 
הנוכחי..  במצב  אנו  שקועים  עוד  כל   -
ניטלו  השגרה  שחיי  הודגש,  זמן  לאחר 
מאיתנו כבר לפני 25 שנה, או ליתר דיוק 

מתי?..  עד  ג’תתכ”ח..  משנת 

יוסי, 

זהו סיכומו של חודש ניסן בד’ אמותיו הקדושות! 

המהפכות הבין-לאומיות שמתחוללות בימים אלו, אינם מנת חלקו 
וידידים  של תמים הנמצא במחיצת מלכנו. אך מתוך שיח עם אנ”ש 
השורר  ההזוי  המצב  לנוכח  עיניים  לעצום  ניתן  שלא  מובן  אחרים, 
והעבודות  המשק  ביטול  והנפטרים,  החולים  ההדבקה,  קצב  בעולם. 

השונות, וכן הלאה. 

אך כמו תמיד – יש מישהו שמפקח על המערכה ודואג לשלומם של 
בצורה  זאת  מרגיש   – הק’  במחיצתו   – כאן  שנמצא  מי  ישראל.  בני 

החזקה ביותר, הלא הוא הרבי מלך המשיח שליט”א. 

לא  שליט”א  המשיח  מלך  הרבי  של  הק’  בחדרו  האור  אלו,  בימים 
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נסגר – אף לא לרגע קט. כל מי שנכח בבית חיינו בשנים האחרונות, 
יכול העיד על כך, שהאור בחדרו של הרבי פעמים  גופא,  זו  ובשנה 
ללא  המאיר  האור  אשר  אלו,  בימים  כן  לא  אך  כבה.  ופעמים  דולק 
כל הזמן  רבי, שדואג  פנימית, שיש  נוסך בלב מעין הרגשה  הפוגה, 
לבני עמו. שישנו רועה שבודק באופן תדיר את צאנו, מי נחסר ומי 

מתווסף, מי צריך רפואה ומי צריך תקומה בעבודת ה’. 

אמנם בית-חיינו סגור ומסוגר על מנעול ובריח, והזאל הגדול ריק 
מאדם, אך ‘בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד’, ומהנר 
שלא נכבה בחדר הקטן בימין הכניסה למקום השראת השכינה, עולה 
ומיתמרת מאכולת אש גדולה המאירה ברוחניות ובגשמיות לכל יהודי 

ויהודי באשר הוא, בפרט בימים אלו. 

וקיים – הפועל בכל רגע  יוסי, עלינו להחדיר לליבנו שיש רבי חי 
נתון למעננו.. צריך לפרסם לכל מי שאפשר, שיש רבי שניתן לכתוב 
הכל,  ממנו  לבקש  שניתן  רבי  שיש  אלו...  בימים  גם  מכתבים  אליו 
בכל  ולהשפיע,  לברך  ולתמוך,  לעזור  ולהחיות,  לרפאות  וברשותו 

וברוחניות..  בגשמיות  המצטרך 

לפני ארבעים שנה, בימים בלתי-שגרתיים מעין ימינו אנו, היו מחכים 
770, כעשרה שקים מלאים במכתבים מכל רחבי   – ל  למלכנו מחוץ 
העולם ומכל הקשתות.. אין סיבה ששקים אלו לא יגיעו כעת, צריך 
רק להפיץ את הידיעה המתבקשת ‘שיש כתובת’.. ]ולא השתנה דבר, 
ה’אגרות  יותר, דרך  נפעלת בצורה קלה  זה ששליחת המכתב  מלבד 

קודש’[. 

“יש רבי בעולם שאינו נכנס בהגבלות הטבע - והרוצה ללכת לבטח 
דרכו לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי”. 

רבי, תודה!! 
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שבוע פרשת תזריע-מצורע ה’תש”פ 

770 סגור, לא ברור מתי ייפתח. אך דבר אחד ברור: 

יש לנו משימה! 
ליוסי, אחי היקר! 

עברו להם ימים ושבועות רבים בצל המצב הנוכחי, לצד תהפוכות ומאורעות 
בלתי-שגרתיים שפקדו אותנו ללא הרף, אשר היכו בעם היהודי ובחסידות חב”ד 
לבל ירוחם. המצב הקשה קומם רבים וטובים לעשות חושבין מה ניתן לפעול 
וכיצד ניתן למגר את התופעה, אך התשובה סייגה את החשיבה; אי הוודאות 
המוחלטת, לא מאפשרת לדעת באמת מה צריך לעשות ומהם דרכי הפעולה 
העכשוויים, ולכן ההוראה היא ברורה - ‘שב ואל תעשה עדיף’, עליכם להיות 

ספונים בביתכם עד יעבור זעם. 

‘אי הוודאות’. אף אחד  הוא  אחד מהתסמינים המובהקים של המצב הקשה 
ומי  ירוויח  מי  ייסגר,  ומה  יפתח  מה  יוחלט,  ומה  יקרה  מה  באמת,  יודע  לא 
יפסיד. כולם עומדים בדריכות לדעת ולהתעדכן מה יהיה המהלך הבא במונופול 

הקורונה המסחרר, הטומן בתוכו ‘אי וודאות’ מוחלטת. 

בין העצים המתנדנדים ברוח הנגיף, נצפה השבוע עץ ארז גדול וחסון שביטא 
יותר מכולם את עמדתו המוצקת והברורה, אל מול רוחות אי הוודאות הנושבות 

הולך וחזור. היה זה יום כ”ח ניסן, או ליתר דיוק ‘מצב כ”ח ניסן’. 

עם התקרב היום, מחשבתו של כל אשר בשם חסיד יכונה התמקדה בדבר 
בפועל  משיח  להביא  כדי  לעשות  וכיצד  לעשות  “מה   – ביותר  החשוב 
ממש”. בקבוקי משקה נשפכו וקולמוסים נשתברו, כיצד לפעול יותר 
ויותר בכל דרכי הפעולה האפשריים, לשם ההגעה אל היעד והמטרה. 

קיבלנו  והמפוקפקת,  סגנון העבודה של תקופתנו ההססנית  בין 
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השבוע תזכורת של סגנון עבודה ברורה ומוחלטת. עבודה שמבטאת את הקצה 
ההפכי של התקופה העכשווית. עבודה עם מטרה ברורה וחדה )הבאת משיח 
בפועל ממש(, ועם דרכי פעולה ברורים וחדים )שיחות הדבר מלכות, תנש”א-

תשנ”ב(. עבודה של וודאות אל מול סגנון עבודה של אי הוודאות. 

אולי לא ברור לנו מתי יסתיים המצב הנוכחי, אך כן ברור לנו שעלינו לסיים 
את הגלות העכשווית. אולי לא ברור לנו מדוע מתחולל המצב הנוכחי, אך כן 
ברור לנו שהוא בא לעוררנו לפעול להבאת המשיח. אולי לא ברור לנו מה חלקנו 
במערכה הנוכחית, אך כן ברור לנו מה חלקנו במערכה להבאת המשיח. אולי לא 
ברור לנו מהם דרכי הפעולה למיגור המצב הנוכחי, אך כן ברור לנו מהם דרכי 

הפועלה להבאת המשיח. 

ועל זה הקדימו חז”ל ואמרו “ברי ושמא - ברי עדיף”! לשם מה עלינו לרעות 
בשדות ויערות זרים הטומנים בתוכם עצים רעועים ובלתי יציבים, כאשר ‘כרמי 
שלי’ )כרמו של הרבי מלך המשיח שליט”א( מעלה על נס את המטרה הברורה 

והיציבה, לצד דרכי הפעולה החדים שאינם משתמעים לשתי פנים?... 

כ”ח ניסן הגיע ואמר לכולנו: יש יעד, יש מטרה, יש עבודה, וישנם דרכי פעולה 
הפרוסים על פני שרשרת שיחות הדבר-מלכות בצורה מסודרת וברורה. מדוע 
להתעסק בבררנות רצוצה ומפורקת בקישק’ע של המצב הנוכחי, כאשר ישנה 

עבודה ברורה וחדה המחכה לכל אחד ואחד מאיתנו שיבוא ויגשים אותה?... 

אני יושב וכותב לך את הנקודה הזו, בעודי יושב באזור 770. מצד ימין אני 
רואה כעת את שרשרת האמבולנסים המביעים את אי הוודאות של הרגע הבא, 
ומצד שמאל אני רואה את חדרו הק’ של הרבי מלך המשיח שליט”א, המבטא את 
הוודאות החזקה ביותר בעולם, וודאות של משימה, וודאות של מטרה, וודאות 

של גאולה!
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יום ראשון כ”ה ניסן 

את  פרס  תזריע-מצורע  פרשת  שבוע 
 - סגור  חיינו  בית  היות  ועובדת  כנפיו, 
כבר למעלה מחודש - צורבת לכל תמים 

באשר הוא. 

עמוסים  שבועיים  לאחר 
בהם  מיוחדים,  במאורעות 
וחג  ניסן  י”א  את  חגגנו 
התמימים  נכנסים  הפסח, 
היבשים,  השגרה  לחיי 
לימים  להפכם  במטרה 
הקשור  בכל  בחיות  מלאים 
לשליחותו של תמים בדורנו 
והבאת  התורה,  לימוד   –

ממש!  בפועל  הגאולה 

מסתמנת  אט  אט 
ההשתלבות בשגרה )הבלתי 
עוסקים  בה  שגרתית(, 
ובלהט  בחיות  התמימים 
מתחילת  התורה,  בלימוד 
בשעה  בוקר  חסידות  סדר 
לקוטי  סדר  ועד   ,7:30
 ,22:00 בשעה  שיחות 
לאורך  לנכוח  הזכות  כאשר 
של  אמותיו  בד’  היממה  כל 

מוסיפה  שליט”א,  המשיח  מלך  הרבי 
חיות והתלהבות בכמות ואיכות הלימוד. 

לאחר הפסקה לאורך חג הפסח, בה היה 
תלמידי  בידי   1414 המטבח  ניהול  נתון 
ר’  המטבח  מנהל  היום  חזר  התמימים, 

האוכל  חדר  את  לנהל  פוטרפעס,  בנצי 
שלוש  סיפוק  באמצעות  התמימים,  של 

יום.  בכל  מזינות  ארוחות 

יום שני כ”ו ניסן

תלמידי  ‘איגוד  פתח  יום,  של  בבוקרו 
פרויקט  את  הקבוצה’ 
תלמידי  עבור  ה’חברותות’ 
ניתן  יהיה  בו  התמימים, 
חבורתות  על  מידע  לסנכרן 
משבצתם.  ומילוי  חסרות 
נצרך  המיוחד,  הפרויקט 
כאשר  אלו,  בימים  במיוחד 
פזורים  הלימוד  מקומות 
רבים,  אזורים  פני  על 
נזקק  ביניהם  והסנכרון 
ניכרת  ביותר. בעקבות כך, 
בכמות  מיוחדת  התחזקות 
לאורך  הלומדים  התמימים 

היום. 

מקומות  הרחבת  לצורך 
 – שוב   – נרתמו  הלימוד, 
מתושבי  טנקיסטים  מספר 
נתינת  לצורך  השכונה, 
בחלל  הלימוד  אפשרות 
הריק  שלהם,  הפרטי  הטנק 

אלו.  בימים  מאדם 

מכתב  היום  פרסמו  השכונה,  רבני 
שילדי  לכך  לדאוג  אנ”ש,  לכלל  הקורא 
החיות  בשיא  ימשיכו  המלך’  ‘שכונת 
של  הקבועה  הלימודים  מסגרת  את 

מצד ימין אני רואה 
כעת את שרשרת 

האמבולנסים 
המביעים את אי 

הוודאות של הרגע 
הבא, ומצד שמאל 
אני רואה את חדרו 
הק' של הרבי מלך 
המשיח שליט"א, 

המבטא את הוודאות 
החזקה ביותר בעולם 
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המסגרת החינוכית בה הם לומדים, תוך 
כדי השמירה המוקפדת מההשלכות של 

הלימוד המקוון. 

בימים אלו מסתמן שקט ורוגע מסיים, 
קשות  שפגעה  הקורונה  סערת  מכל 
להבחין  ניתן  המלך.  שכונת  ברחבי 
באמבולנסים החונים מול בית חיינו ללא 
התראות תדירות כפי שהיו עד עתה, וכן 
להבחין בהקלות האנושיות ביחס למצב 

הנתון. 

במחיצת  הזדמנות  ובכל  תפילה  בכל 
והדרישה  הבקשה  מזדעקת  הרבי, 
הנוראה,  המגיפה  של  הטוטאלי  לסיומה 
מלך  הרבי   – ישראל  רועה  של  בגילויו 

שליט”א.  המשיח 

יום שלישי כ”ז ניסן

לאור המצב הבעייתי, ובקשר לערב יום 
כ”ח ניסן, בו מזדעקת התביעה והדרישה 
– “עשו כל אשר ביכולתכם להביא משיח 
התמימים  מתעוררים  ממש”,  בפועל 
באמצעות  ומשיח  גאולה  ענייני  בלימוד 
היום,  לאורך  גאומ”ש  שיעורי  עריכת 
‘בשורת  בספר  שחרית  תפילת  לפני  הן 
ערב’  חסידות  ‘סדר  לפני  והן  הגאלה’, 

בספר ‘מגולה לגאולה’. 

תלמידי  ניצלו  הצהריים  בשעות 
ה’קבוצה’ את החידושים הקיימים בעולם 
מקוונת  התוועדות  וקיימו  לקדושה, 
שי’  הלל  חיים  הרה”ח  עם  ראשונית, 
שפרינגער, משגיח בישיבת חח”ל צפת. 
רב,  לזמן  נמשכה  המיוחדת  ההתוועדות 
כאשר הנושא העיקרי של כ”ח ניסן זעק 

ההתוועדות.  כל  לאורך  מאליו 

לאחר תפילת מעריב במניין כ”ק אד”ש 
מה”מ, התקיים בכל דירה ודירה, שיעור 
מיוחד בשיחת כ”ח ניסן. במהלך השיעור, 
למדו התמימים במשותף את שיחת כ”ח 
ניסן – הנאמרה בלילה זה לפני 29 שנים 
– תוך עיון וההעמקה במילים המרעידות 

אשר בסיום השיחה. 

השיעורים  הפכו  מראש,  תכנון  ללא 
חסידיות  להתוועדויות  ספונטני,  באופן 
סוערות עד השעות הקטנות של הלילה, 
ובלהט  בחיות  התמימים  התוועדו  בהם 
שליט”א  לרבי  ההתמסרות  חובת  אודות 
בכל נימי נפשינו לצורך הבאת התגלותו 

השלימה בפועל ממש. 

יום רביעי כ”ח ניסן!!

לאחר שבליל כ”ב אדר תש”פ נסגר בית 
חיינו, נשארו פתוחים מבואות מסוימים 

בכל הזדמנות במחיצתו הק׳ מזדעקת 
הבקשה לסיומה של המגיפה הנוראה 

בגילויו של רועה ישראל, הרבי מלך 
המשיח שליט״א
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של ‘חצר המקדש’ עבור צרכים טכניים, 
היום  נסגרו.  הם  אף  הזמן  עם  כאשר 
בצהריים, נסגרה הכניסה הצדדית לימין 
מקום חניית רכבו של כ”ק אד”ש מה”מ, 
כאשר היוותה למשך שבועות רבים את 
‘שריד בית מקדשנו’ האחרון, אשר היום 

נסגר אף הוא עקב המצב הקשה. 

מטעם  ידיעה  התפרסמה  היום,  בצהרי 
אודות  הישיבה,  של  הגשמית  ההנהלה 
סגירת חדר האוכל של 1414 באופן סופי 
ביום ראשון הקרוב. לאחר פרסום הידיעה 
התמימים  תלמידי  החלו  המרעישה, 
הממונים לדאוג לקידום המהלכים לצורך 
ומקווים  האוכל,  חדר  סגירת  מניעת 

לטוב.

המאולתרים,  הלימוד  מקומות  עקב 
הוציא  בהם,  נחסר  הספרים  ריבוי  אשר 
קובץ  הקבוצה’  תלמידי  ‘איגוד  לאור 
לימוד מיוחד “אשרי תמים שלא יעזבך”, 
של  הלימוד  חומרי  את  בתוכו  הכולל 
שיחות  הוספת  לצד  הישיבה,  הנהלת 

השעה.  בענייני  קודש 

בשעה 22:00 החלה התוועדות חסידית 
בקשר  הקבוצה,  תלמידי  לכלל  סוערת 
דרישת  מזדעקת  בו  ניסן  כ”ח  ליום 
מלכנו משיחנו שליט”א – “עשו כל אשר 
ביכולתכם להביא משיח בפועל ממש”. 

עוררו  המיוחדת,  ההתוועדות  במהלך 
עניינים  שלושה  אודות  התמימים 
של  התנועה  הכרח  א.  עיקריים: 
הנפש  ומסירת  המוחלטת  ההתמסרות 
עבור הבאת הגאולה בכל מחיר שיידרש. 
ב. פריטת ה’אורות דתוהו’ לתוך ‘הכלים’, 
בקיום  עקביות  על  שמירה  כדי  תוך 
התורה ומצוות והוראות מלכנו שליט”א. 
ג. חשיבות ההכרה בנתינת הכוחות האין 

עבור  שליט”א  ממלכנו  הניתנים  סופיים 
הצלחת המשימה. 

אור  עד  נמשכה  הסוערת  ההתוועדות 
הבוקר, כאשר כלל התמימים יצאו ממנה 
כיצד   – ומוצקות  ברורות  החלטות  עם 
ממש,  בפועל  צדקנו  משיח  את  להביא 
שיעור  להקים  הוחלט  כללית  וכהחלטה 
חדש בענייני גאולה ומשיח פעם בשבוע 
הקודש  בשיחות  מעמיק  לעיון  המיועד 

אודות מהות הגאולה ומלך המשיח. 

יום חמישי כ”ט ניסן

במהלך היום, הסתובבה משאית מיוחדת 
ברחבי ‘שכונת המלך’, אשר עליה הונחו 
לאור  האילנות’,  ‘ברכת  לצורך  פרי  עצי 
המצב אשר בימים אלו משתדלים אנ”ש 
המשאית  בתיהם.  מהסגר  לצאת  לא 
לוותה לאורך כל הדרך באנשי ה’שמירה’ 

לצורך הקלת מעברי הדרכים בשכונה. 

קורבן אחר קורבן נספים והולכים לעולמם.. 
מהמובחרים שבעם, ראשי עיני העדה... עד 
מתי למצב הקשה והכואב הזה..   
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הפיקדונות  החוזרו  ערב,  לקראת 
תלמידי  לכלל  פסח  אוכל’  ‘חדר  של 
התמימים, ע”י הממונים על ניהול מטבח 

תש”פ.  פסח 

22:00 התקיים ה’שיעור גאולה  בשעה 
ומשיח המרכזי’ שנמסר השבוע מפי הת’ 
השיעור  נושא  בלוך.  שי’  מענדל  מנחם 
היה “צדיקים קמים לעפרן מיד”, כאשר 
וליבן את הסוגייה  במהלך השיעור חקר 
צדיקים  יקומו  ואיפה  מתי  מי  לעומקה, 

אלו לתחייה. 

היום  שאירעו  עניינים  לכמה  בקשר 
ברחבי העולם, התעוררו דיונים סוערים 
בין התמימים לאורך הלילה, אודות דעתו 
בענייני  מה”מ  אד”ש  כ”ק  של  הנחרצת 
לצד  והשלכותיה,  ישראל  מדינת  הקמת 
מלכנו  והנגשת שיטתו של  הצגת  אופני 

בנושא זה בפני הציבור הרחב. 

יום שישי ל’ ניסן 

מעוררים  בוקר,  חסידות  בסדר 
הידועים  מלכנו  דברי  אודות  התמימים 
בשנת תנש”א, המצביעים על סיומו של 

של  למצב  הגענו  בו  כזמן  ניסן  חודש 

ל’שנה  בנוסף  בו’,  ‘שעה שמלך המשיח 

מלכות  )דבר  בו’  נגלה  המשיח  שמלך 

ש”פ נשא(, ומעוררים שוב ע”ד הדרישה 

אשר  כל  “עשו   – כך  בעקבות  שבאה 

ביכולתכם להביא משיח בפועל ממש”. 

הידיעה  הגיעה  בבוקר,   11:30 בשעה 

נתפסת,  והבלתי  הכואבת  המצערת, 

אודות פטירתו של הרה”ח הרה”ג המרא 

המלך  דשכונת  הבד”צ  וחבר  דאתרא 

הר”ר אהרון יעקב שווי ע”ה, לאחר שחלה 

האחרונים...  בשבועות  הקטלני  בנגיף 

הכואב  ופרצופם  אנ”ש  של  ההרגשה 

של תלמידי התמימים הביעו את ההרגשה 

הזהה והכנה אצל כולם, אודות האבידה 

לנו  שאבדה  מפז  והמסולאת  היקרה 

בבוקר שחור זה... 

קורבן  אחר  קורבן  רבי?...  מתי  עד 

מהמובחרים  לעולמם?..  והולכים  נספים 

מתי  עד  העדה?...  עיני  ראשי  שבעם, 

הזה?..  והכואב  הקשה  למצב 

יוסי, 

זהו סיכומו של שבוע בד’ אמותיו הק’! 

וכותב לך רגעים ספורים לאחר הידיעה המצערת אודות  יושב  אני 
פטירתו של הרב שווי ע”ה. ההרגשה כעת היא מאוד קשה. מבלי הבט 
על כל שאר הקורבנות, הרב שווי היה קרוב אלינו ביותר. התמימים 

תמיד כינו אותו ‘הרב של התמימים’, מתוך הערכה מיוחדת. 

בכל כנס שנקשר לתמידי התמימים, הרב שווי ע”ה היה מגיע בשמחה 
וברצון ללא תהיות ושאלות. בין אם הוא התכבד לנאום בנושא הכינוס, 
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ובין אם התכבד לברכת הבד”צ או אפילו לקריאת פרקו של הרבי, היה 
מגיע הרב שווי ע”ה ומבטא את אהבתו לתלמידי התמימים. הן בכנס 
התמימים  ב’כינוס  והן  לשלום’,  ‘צאתכם  בכנס  הן  הבאים’,  ‘ברוכים 
ומוזיל  מאוד  מתרגש  היה  הוא  תמיד  ההזדמנויות.  ובשאר  העולמי’ 
רבים  אך  הכינוסים,  בשאר  אף  היה  שכך  )ייתכן  המצב  על  דמעות 
וטובים אמרו תמיד, שזה במיוחד בכינוסים של תלמידי התמימים...( 

מתלמידי  יישכח  שלא  המרגשים,  מנאומיו   – רבים  מני   – אחד 
שבט  ביו”ד  העולמי’  ב’סאטעלייט  המרגש  נאומו  היה  התמימים, 
תשע”ה. אני זוכר את הרגעים הללו בהם הוא הוזיל דמעות כמעט כל 
שני מילים, וכולם הרגישו הזדהות עם דבריו הקצרים והמרגשים. דקה 

וחצי שהיוו השפעה חזקה ובל תתואר... ואלו היו דבריו: 

דוד,  בית  למלחמת  היוצאים  התמימים  של  בכנס  משתתף  “אני 
שיהיה   ... פנימית  צעקה  עם  היא  והשתתפותי  אומנתם,  שתורתם 
גאולה ... שהרבי יתגלה בקרוב ממש .... ורצוננו לראות את מלכנו 
... בעיני בשר... המקום גורם - שזה ד’ אמות, והכנס גורם - שזה 
כנס של התאחדות תמימים ... הקינדער של הרבי, שצריכים לצעוק 
משתתף  ואני   ... בשר  בעיני  כבר  תתגלה  טאטע!!  נפשם,  מפנימות 

בצעקה של התמימים”.... 

יוסי, האמת היא שאני כותב לך את הדברים, וכבר “כשל כוח הסבל” 
להיות צעקה מפנימיות  נוכל”... צריכה  לא  ואנחנו  “העפר הרבה  כי 

נפשינו לרבי: עד מתי?... רוצים גאולה בפועל ממש! 
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שבוע פרשת אחרי-קדושים ה’תש”פ 

“כי הכל כלא וכאין ממש 
לגבי התקשרות זו...” 

ליוסי, אחי היקר! 

שבוע נוסף חלף בצל המצב הנוכחי, ואני מוצא את עצמי יושב וכותב לך 
שוב. 

נכון לרגע כתיבת השורות, תקיעת השופר טרם נשמעה, ודלת הכניסה לבית 
חיינו – ממנה עתיד להתגלות מלכנו – עדיין נעולה. אך דבר אחד כן נשמע 
וכן מתפתח מרגע לרגע: ההתקשרות וההתחברות לאבינו מלכנו - הרבי מלך 

המשיח שליט”א. 

את  מקיף  הברזל  גדרות  ומצור  ומסוגר,  סגור  שבבבל  רבינו  בית  אמנם 
בית אלוקינו, אך דווקא כעת, במצב קשה זה, חשים ומרגישים את הקירבה 
ובלתי  פנימית  מוגדרת, התקשרות  בלתי  קירבה  לרבי שליט”א,  האמיתית 
מתפשרת ל”איש האלוקים”, בכל מצב שלא יהיה. קשר הדוק וחזק שלא 

ניתן להפרדה. 

זה”, הטומנות בתוכם תנועה  טענות מסויימות משמיע ה”לעומת 
של הרפיה, תנועה של רוגע, תנועה של אפשרות לפרימת חוטים 
דקים בחבל ההתקשרות החם והלוהט למלכנו משיחנו. וטענותיו 
הנלוזות מלוות בתירוץ הבין-לאומי, של זמן לא תקין, מצב לא 

נורמלי, וכל שאר האספקטים שקראו לו חז”ל.. 
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אך האמת רחוקה ממנו כמטחווי קשת. 

במכתב  לעיין  השבוע  לי  יצא  מופלאה,  פרטית  ובהשגחה  הדברים,  ברוח 
המושג  בביאור  עוסק  המכתב  תרצ”ב.  תמוז  מכ”א  הריי”צ  הרבי  של  מיוחד 
החסידות  במאמרי  נשיאנו  רבותינו  בתורת  בארוכה  המבואר  ושוב”,  “רצוא 
לשבוע זה, בקשר למיתתם של שני בני אהרון. קטע קצר מתוכו, חידד לי את 

הנוכחי: המצב  על  הנכונה  ההשקפה 

של  ועצמותו  מהותו  כל  כי  עד  עצמי,  בהתקשרות  לרבו  הקשור  “תלמיד 
סמוך  בהיותו  הוא  חיותו  וכל  ברבו,  מקושר  שהוא  מה  זה  אלא  אינו  התלמיד 
לרבו, היינו לבד זאת אשר הגה של רבו בתורה ובחכמה מתעצם אצלו בקליטה 
וצמיחה טובה, כדוגמת קליטתו של הגרעין הנזרע בעדיות שעושה פרי טוב. 
הנה עוד זאת גם שיחה שנראית לחולין ותנועה קלה של הרב באורחות חיי 
היומי, הנה אצל התלמיד המקושר הוא תורה שלמה, ומקור מעיין החיים בכל 

הנהגותיו. 

נקל להבין אשר תלמיד מקושר כזה, הנה בהפרדו מרבו, הוא כפורש מן החיים 
ממש, ואין שום דבר וסיבה בעולם אשר יפרידנו מרבו, כי הכל כלא וכאין ממש 

לגבי התקשרות זו”. 

עיון קצר במילות המכתב, מבהירות את הנקודה בצורה הברורה ביותר: מי 
שאצלו הקשר לרבי שליט”א הוא “בהתקשרות עצמי”, וזה עד כדי כך ש”כל 
מהותו ועצמותו אינו אלא זה מה שהוא מקושר ברבו”, וכל חייו סובבים סביב 
יפרידנו מרבו”,  וסיבה בעולם אשר  “אין שום דבר  אזי בדרך ממילא  הרבי, 

וזאת מהסיבה הפשוטה ש”הכל כלא וכאין ממש לגבי התקשרות זו”!.. 

וכאין  “כלא  כולם  זה”, אבל  יש טענות של ה”לעומת  והאי  יש עולם,  האי 
ממש לגבי התקשרות זו”. 

הרבי  על  ולחשוב  עצמו  עם  חסיד לשבת  כל  יכול  הזה,  בזמן  דווקא  יוסי, 
מלך המשיח שליט”א. לחשוב על ההתקשרות שלו אליו, ולהפנים שכל מהותו 
ועצמותו - היא ההתקשרות לרבי שליט”א. גם בזמן שלא רואים את הרבי, וגם 
בזמן בו בית חיינו נעול ומסוגר, ההתקשרות ה’עצמית’ הזו לא זזה ממקומה. 

הנכספת,  הזו מביאה למטרה  דווקא התנועה  העניין.  לא מסתכם  בכך  אך 
עבודתו  ושקידת  התלמיד  ותשוקת  “כוסף   – שם  במכתב  לשונו  וכהמשך 
במסירת ונתינת נפשו, פועל גם על הרב בסוד כמים הפנים אל הפנים, להיות 

פונה לתלמידו בפנים מאירות”. 
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עם כל הכבוד להתקשרות החזקה שלא זזה ממקומה, אך המטרה הסופית 
מלך המשיח שליט”א  הרבי  את  נראה  לא  עוד  כל  העניין מבחינתנו.  היא   –
גואל את ישראל מול עינינו הגשמיות, לא נרפה אף לא לרגע קט, ונחזק את 
ההתקשרות האמיתית וה’עצמית’ אליו בכל הדרכים שסולל לנו. כן. גם בימי 
הקורונה. כי “הכל )ימי הקורונה, סגירת בית חיינו ועוד( כלא וכאין ממש לגבי 

התקשרות זו”. 

לחיים, לחיים! 
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יום ראשון ב’ אייר – לכתחילה אריבער 

מצב  של  שבועות  שישה  להם  עברו 
בלתי-נתפס במחיצת כ”ק אד”ש מה”מ, 
וכעת השבוע השביעי פורס את כנפיו... 
ממשיכים  והתמימים  ומסוגר,  נעול   770
‘אין אנו מניחין אותו’ בכל  בהנהגה של 

המובנים. 

בשבוע שעבר, הודיעה הנהלת הישיבה 
ייסגר  הישיבה  מטבח  כי  הגשמית, 
טעם  נכתב  לא  ההנהלה  בהודעת  היום. 
היו  התמימים  תלמידי  לסגירה.  וסיבה 
עד  ההחלטה,  ביצוע  לגבי  אופטימיים 
האוכל  חדר  את  עיניהם  לנגד  ראו  אשר 

הבוקר.  בארוחת  סגור 

תלמידי  ‘איגוד  מטעם  הממונים 
לארוחות  במהירות  דאגו  הקבוצה’, 
היום, אותם התרימו מנדיבי לב  במהלך 
התמימים   – זאת  לולא  המלך.  בשכונת 
פת  למצוא  בעצמם  לחזר  צריכים  היו 

אוכל. 

נציגי  נעמדו  היום,  בצהריי  עוד 
הרוחנית,  ההנהלה  עם  בקשר  התמימים 
ראש הישיבה הגה”ח הרב שניאור זלמן 
שי’ לאבקובסקי, ומנהל הישיבה הרה”ח 
התנגדות  שהצהירו  זרחי,  שי’  שלמה 
של  החדר-אוכל  לסגירת  מוחלטת 

התמימים. 

במהלך היום התקיימו ‘מעמדי בקשה’ 
מנהל  של  ביתו  מול  החד”א,  לפתיחת 

שי’  מרדכי  משה  הרב  הגשמי  הישיבה 
גלוכובסקי, אך כולם עלו בתוהו, על אף 
של  ותחינתם  הרוחנית,  ההנהלה  רצון 

תלמידי התמימים. 

התוועדות  התקיימה   21:00 בשעה 
לכבוד  המרכזית-העולמית,  חסידים 
המהר”ש,  הרבי  הולדת  יום   – אייר  ב’ 
חיינו-770.  בית  גבאי  ע”י  שאורגנה 
התקיימה  המיוחדת  ההתוועדות 
השתתפו  בה  ה’זום’,  תוכנת  באמצעות 

המלך.  דשכונת  מאנ”ש  מאות 

את ההתוועדות הנחה, הרה”ח דוד שי’ 
המד”א  הרבנים;  התוועדות  ובה  כהנוב, 
שי’  ישעי’  יוסף  הרה”ח  הבד”צ  וחבר 
ברוין, אודות מסכת חייו ופועלו של הרב 
ליבעראוו,  שי’  זלמן  הרה”ח  ע”ה.  שווי 
אודות שיחת כ”ח ניסן – “עשו כל אשר 
ביכולתכם”. הרה”ח מרדכי שי’ ליפסקר, 
המצב  לאור  חסיד  של  חייו  אופי  אודות 
הנוכחי. הרה”ח שמואל שי’ אבצן, אודות 
במשנת  אריבער”  “לכתחילה  ההוראה 
שי’  ש”ב  הרה”ח  מה”מ.  אד”ש  כ”ק 

בוטמאן, אודות יום ייסוד צא”ח. 

לכל,  הדגישה  המיוחדת,  ההתוועדות 
סגור  חיינו-770  שבית  למרות  אשר 
ומסוגר, הכל ממשיך ו”770 לעבט”, ואת 
בית  של  פארבריינגענ’ס’  ה’חסידישער 

להפסיק.  ניתן  לא   - רבינו שבבבל 

התקיימה  יותר,  המאחרות  בשעות 
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ה’קבוצה’,  לתלמידי  מיוחדת  התוועדות 
הייתה  ההתוועדות  אייר.  ב’  לכבוד 
ובה התוועדו התמימים  סוערת במיוחד, 
שיחות  בלימוד  הרבה  החשיבות  אודות 
ה’דבר מלכות’. השיחות שסוללות לחסיד 
עליו  וכיצד  לעשות  עליו  מה  בזמננו, 
בימינו  חייו,  אורח  את  ולנהל  להתנהג, 
נמצאים  שבהם  המשיח  “ימות   – אלה 

עתה”. 

יום שני ג’ אייר 

למרות הקשיים הנערמים, 
בשיא  ממשיכים  התמימים 
התורה  בלימוד  החיות 
כרצון  ושקידה,  בהתמדה 
מסדר  מה”מ,  אד”ש  כ”ק 
חסידות בשעה 7:30 בבוקר, 
לקו”ש  סדר  לסיום  ועד 

בלילה.   11:00 בשעה 

לאור המצב, בו טרם נפתח 
התמימים  של  האוכל  חדר 
‘מעמדי  התקיימו  היום,  גם 
ביתו  מול  נוספים  בקשה’ 
הגשמי,  הישיבה  מנהל  של 
עם  חזרו  התמימים  אך 
בקשתם  בפני  נעולה  דלת 

הלגיטימית. 

ישעי’  יוסף  הרב  הבד”צ  וחבר  המד”א 
הוא את התנגדותו  ברוין, הביע אף  שי’ 
הצהריים  ובשעות  החד”א,  לסגירת 
1000$ מכספו האישי,  העביר סכום של 
התמימים.  לתלמידי  אוכל  קניית  עבור 

לקוטי  ‘סדר  התקיים  הערב  בשעות 
שיחות’ לכלל התמימים – לצד השמירה 
בסוגיות  התעמקו  בו   – ההנחיות  על 
העמוקות של השיחות הנפלאות לשבוע 

זה. 

עם סיום הסדר, התוועדו התמימים על 
המבארת  חי”ב,  בלקו”ש  השיחה  נקודת 
תהיו”,  “קדושים  של  הציווי  פרטי  את 
הכולל: א. להיות קדוש מופרש ומובדל. 
ובמים  ראשונים  ב”מים  להיזהר  ב. 
אחרונים”. אשר ב’ ביאורים אלו מסבירים 
היכולת  ניתנה  אחד  שלכל  יהודי,  לכל 
הן אלו  ולהתחבר עם הקב”ה,  להתקשר 
ששייכים  אלו  והן  הא’  לדרגה  השייכים 
לדרגה הפשוטה. הדברים הוסבו כמובן, 
לרבי  ההתקשרות  אודות 
אשר  שליט”א,  מה”מ 
לכל  שייכת  ההתקשרות 
חסיד וחסיד, במדרגה שבה 

הוא נמצא. 

יום שלישי ד’ אייר

מנחה,  תפילת  לאחר 
היומי  השיעור  התקיים 
מלכות’  ה’דבר  בשיחת 
מלכות  דבר   – השבועית 
השיעור  בסיום  אמור. 
על  התמימים  התוועדו 
)בסעיף  בשיחה  המובא 
היה  שיואש  זה  אודות  ט’(, 
לבדו  הקודשים’  ב’קודש 
אשר  שנים;  שש  למשך 
את  במעט  מזכיר  זה  סיפור 
אדמו”ר  כ”ק  נמצא  בו  הנוכחי  המצב 
ב”קודש  לבדו  שליט”א  המשיח  מלך 
הק’.  חדרו   – זה  זמננו  של  הקודשים” 

כי  השמועה  נפוצה  ערב  לקראת 
שופטת בית המשפט לסכסוכי נדל”ן בניו 
יורק, האריט תומפסון, פרסמה היום את 
במשפט  המתמשכת  בסאגה  הדין  פסק 
המדרש  ובית  הכנסת  בית  ניהול  על 
 ,770  – שבליובאוויטש  ליובאוויטש 
חסידי  אגודת  בשם  שהוגשה  בתביעה 

רגעים ספורים אחר 
שקיעת החמה, 
השמיים עדיין 

מדמדמים, מנורות 
התאורה בוהקות על 
חזית 770, חדרו הק' 
מואר באור יקרות, 

והסידור נפתח 
לתפילת 'לכה דודי'...
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החוקיים  הנכס  בעלי  כי  וקבעה  חב”ד, 
לגבאים  לאפשר  שלא  להחליט  יכולים 
לנהל את בית הכנסת, וכי אין למתפללים 

הכנסת. בבית  חוקית  זכות 

לערער  ניתן  כי  נכתב,  הדין  בפסק 
יום  בשלושים  הנוכחית  הפסיקה  על 
הקרובים, ובכך למנוע את שליטתם של 
אלו הרוצים ללחום בגבאים המנהלים את 
“הבית שממנו אורה יוצאה לכל העולם” 

כרצון כ”ק אד”ש מה”מ. 

והתנערו  התעוררו  התמימים  תלמידי 
וטיכסו  המלווים,  הקשיים  שאר  מכל 
עצות מה ניתן לפעול ברוחניות העניינים 
לצורך ביטול הגזירה. כחלק מההחלטות 
נקבע ‘סדר השכם’ מרכזי לכלל התמימים 

מחר בשעה 7:15. 

המצב הנוכחי, הזכיר את דברי מלכנו 
השינה  אודות  ח”א(,  )בלקו”ש  שליט”א 
העמוקה המתחזקת דקות ספורות קודם 
וביטחון,  תקווה  מתוך  השחר;  זריחת 
בשבועות  המתגבר  החזק  שהחושך 
וביום  האחרונים,  בימים  האחרונים, 
אינו אלא סוף השינה העמוקה  האחרון, 
טרם זריחת השחר, בהתגלותו המושלמת 

כל.  לעין  שליט”א  משיחנו  מלכנו  של 

יום רביעי ה’ אייר 

בעיצומו של ‘סדר נגלה’ הודיעו חברי 
מערכת הערות, כי מתוכנן להוציא ספר 
לי’  שיצא  הספר  על  נוסף   - פלפולים 
שבט, ולקובץ המכובד שיצא לי”א ניסן 
– לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו. 
חיות  ניכרת  זה,  מורכב  במצב  דווקא 
התורה,  בלימוד  התמימים  אצל  מיוחדת 
ובמיוחד בכתיבת חידושי תורה שיופיעו 

אי”ה בספר הקרוב. 

נחסך  בו  הגיוני,  הבלתי  המצב  עקב 
להם  המגיע  את  לקבל  מהתמימים 
הוודאות  חוסר  ועקב  הישיבה,  ממטבח 
פתחו  החד”א,  ייפתח  מתי  המוחלט 
התמימים בצהריי היום, בקמפיין התרמה 
אוכל  אספקת  לצורך   45,000$ של 
ותקין  סדיר  באופן  הקרובים  לשבועות 
לתלמידי התמימים, השוקדים על לימוד 
התורה, כרצון וכהחלטת הנהלת הישיבה 

הרוחנית. 

אשר  מסחררת,  תאוצה  צבר  הקמפיין 
במהלכו היה ניכר עד כמה אנ”ש חסידי 
חב”ד דואגים ומגלים אכפתיות לתלמידי 
התמימים ד – 770 העומדים בחוד החנית. 

מראשי  כמה  יצאו  מהקמפיין,  כחלק 
של  ב’קריאה  ומשפיעים  חב”ד  ישיבות 
על  התמימים.  למען  להתגייס  חיבה’ 

דווקא במצב מורכב זה ניכרת חיות מיוחדת 
אצל התמימים בלימוד התורה, ובמיוחד 
בכתיבת חידושי תורה...



אשרי תמים שלא יעזבך60

המכתב חתמו הרבנים; הרה”ח יוסף יצחק 
שי’ וילשאנסקי, הרה”ח משה שי’ הבלין, 
הרה”ח ישראל יוסף שי’ הענדל, הרה”ח 
יוסף יצחק שי’ אופן, הרה”ח ישראל יוסף 

שי’ הענדל, והרה”ח יצחק שי’ ערד. 

יום חמישי ו’ אייר 

מלכנו  הודיע  שנים   29 לפני  זה  ביום 
קבל עם ועדה, כי “הדרך הישרה הקלה 
לימוד  היא  הגאולה,  להבאת  והמהירה” 
לכך,  בהקשר  ומשיח.  גאולה  ענייני 
בענייני  נוספים  שיעורים  מתווספים 
גאולה ומשיח, במקומות הלימוד השונים 

התמימים.  של 

כללי  שיעור  התקיים   13:30 בשעה 
זלמן  שניאור  הרה”ג  הישיבה  ראש  מפי 
ראש  של  השתתפותו  לאבקובסקי.  שי’ 
כלל  מאליה  מובנת  הייתה  לא  הישיבה 

את  לחזק  שהגיע  היה  ניכר  אך  וכלל, 
הנוכחי.  המצב  לאור  דווקא  התמימים 
במהלך השיעור השתתף משגיח הישיבה 
בנגלה  והר”מ  בלומינג,  שי’  גדליה  הרב 

פלדמן.  שי’  יקותיאל  הרב 

הנלמדת  הסוגיא  סביב  נסב  השיעור 
בגדר  ע”ב(  מ”א  דף  קידושין  )מס’ 
השיעור,  בסיום  בקידושין’.  ‘שליחות 
הידועים,  ה’ירושלמי’  אודות דברי  עורר 
במעלת “הנטורי קרתא” על פני ה”חרובי 
 – התורה  לומדי  דווקא  אשר  קרתא”, 
ש”נטורי  אלו  הם   – התמימים  תלמידי 
“מגנא  התורה  דווקא  שהרי  קרתא”, 

ומצלא”. 

התחזקה  מעריב,  תפילת  לקראת 
בקשר  מיוחדת,  בצורה  ה”יחי”  שירת 
עם התאריך, אשר בו הוכרזה לראשונה 
מול מלכנו שליט”א, הכרזת הקודש “יחי 
אדוננו מורנו רבינו מלך המשיח לעולם 

ועד”. 

גאולה  ‘שיעור  התקיים   22:00 בשעה 
יוסף  הת’  מסר  אותו  המרכזי’,  ומשיח 
הלוי שי’ סגל, בסוגיית ‘אבן מקיר תזעק’, 
לצד בירור וחקירה באיזו תקופה בגאולה 

יתקיים ייעוד זה. 

קמפיין  נחתם  בלילה,   12:00 בשעה 
האוכל המיוחד, עם ההגעה ל – 45,000$ 
שנתרמו ע”י אנ”ש מרחבי העולם לטובת 
את  השיג  שהקמפיין  יצוין  התמימים. 

יעדו יומיים טרם המועד שנקבע. 

יום שישי ז’ אייר 

ה’מבצעים’  זה,  שישי  ביום  אף 
כאשר  טלפנית,  במתכונת  מתקיימים 
עם  שיחות  מנהלים  התמימים  תלמידי 
העכשווי,  המצב  אודות  מקורביהם 

שירת ה׳יחי׳ בוקעת מלבבות כולם. הזעקה 
מביעה את אי הכריעה לפיתויי הגלות, 

רצוננו מכוון למקום אחד ויחיד.. 
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המוחלט  הביטחון  אודות  ומעוררים 
מלכנו  של  ובהתגלותו  הגאולה  בביאת 

ממש.  רגע  בכל  שליט”א 

החמה,  שקיעת  אחר  ספורים  רגעים 
השמיים עדיין מדמדמים, הכביש הראשי 
כהרגלו,  סואן  פארקווי  איסטערן  של 
 ,770 מנורות התאורה בוהקות על חזית 
והסידור  יקרות,  באור  מואר  הק’  חדרו 
נפתח לתפילת ‘לכה דודי’.... מה למעלה 

מזה?.. רק גאולה! 

כולם.  מלבבות  בוקעת  ה”יחי”  שירת 
לפיתויי  הכריעה  אי  את  מביעה  הזעקה 
רצוננו  לנו עתה,  לגילויים שיש  הגלות, 
מכוון למקום אחד – “אנא נסיב מלכא”, 
כלא  “והיו  הנעלים  הגילויים  שאר  וכל 
שלא  הנכספת  המטרה  מול  אל  היו”, 
פוסקת מלקנן במוחנו וליבנו בכל שעות 

היממה.. אנא רבי, הגלה נא!!! 

התמימים  עוררו  השבת  סעודת  בעת 
אודות נקודת ה’אהבת ישראל’ המובאת 
במשנת  בארוכה  )המוסברת  בפרשתנו 
לשבוע  ב’  שיחה  חי”ז  בלקו”ש  מלכנו 
זה(, אך ללא וויתור על עקרונות האמונה 
שאותם חינכנו מלכנו שליט”א. הדברים 
ה’אחדות’  למאורעות  בקשר  נאמרו 
במהלך  שאירעו  חב”ד  חסידי  אנ”ש  בין 

האחרון.  השבוע 

זכר’  ‘שלום  התקיים   23:00 בשעה 
לבנו של הרה”ת מנחם מענדל שי’ ליפש 
שמש,  בבית  מה”מ  אד”ש  כ”ק  שליח   –
ארה”ק. ה’שלום זכר’ התקיים בביתו של 
גיסו, הטנקיסט הרה”ת יהודה שי’ פבזנר. 

יום שבת קודש ח’ אייר 

התפילה,  קודם  בוקר  חסידות  בסדר 
שיחת  את  בעיון  התמימים  לומדים 

נחתם  השיעור  השבועית.  מלכות  הדבר 
בהתעוררות אודות הוראת מלכנו בשיחה 
– “ובפשטות פירוש הדבר הוא – כנ”ל – 
שכאו”א מישראל צריך להוסיף ב”מעשינו 
ועבודתינו” בכלל שמביאים את הגאולה, 
בהתוועדות  כמדובר   – ובמיוחד  כולל 
שלפנ”ז – בלימוד התורה בענייני גאולה, 
בדבר  מלאים  הספרים  )ש”כל  בתושב”כ 
זה”(, ותושבע”פ, משנה וגמרא ומדרשים 

וכו’”. 

הגיעה.  היעודה  השעה   -  13:30
טהורה  ובאמונה  בתשוקה  נעמדים 
לזכות להתגלות מלכנו שליט”א. רצוננו 
בהתוועדות  מלכנו  את  ולשמוע  לראות 
קודש פרשת אחרי-קדושים תש”פ!! עד 

מתי?... 

בפארבריינגען ניגנו את ניגון פרקו של 
“ממצרים  ניגון  את  וכן  שליט”א,  הרבי 
שיחול  שני’  ‘פסח  עם  בקשר  גאלתנו” 
בית  ‘שיבנה  ניגון  וכן את  בשבוע הבא, 
“כלתה  המילים  שבת.  כבכל  המקדש’ 
לתשועתך נפשי”, לצד המילים “שיבנה 
הרצון  את  יחדו  הביעו  המקדש”  בית 
כולם.  אצל  אלו  ברגעים  שקיים  הכנה 

רצוננו לראות!! 

בעת סעודת השבת, התוועדו התמימים 
חיים  הרב  ששלח  המיוחד  המכתב  על 
גוטניק ע”ה לרבי שליט”א ביום זה בשנת 
שיגלה  מהרבי  מבקש  הוא  בו  תנש”א, 
מענה  ניסן.  כ”ח  בשיחת  כוונתו  מה  לו 
פעמים  כמה  “אמרתי  ברור:  היה  הרבי 
מיניה  דש”ק  בהתוועדות  ולאחרונה 
אזלינן”. וצירף לו הרבי את שיחת תזו”מ 
הישרה  הדרך  אשר  ברורות,  הורה  בה 
להבאת הגאולה היא לימוד ענייני גאולה 

ומשיח. 
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ביאורים  מרגש,  ניגונים’  ‘סדר  לאחר 
מעריב  דא”ח,  חזרת  אבות,  בפרקי 
לבנה’.  ‘קידוש  מעמד  התקיים  והבדלה, 
דווקא במעמד זה, אשר הלבנה מסמלת 
המשיח,  מלך  של  והתגלותו  כיסויו  את 
של  בגילויה  לחזות  התשוקה  מתגברת 
הלבנה – הרבי שליט”א, לאחר התקופה 

הנורא.  והסתר  ההעלם  של  הקשה 

תם לו שבוע. השעה המאוחרת מובילה 

את הרגליים לכיוון 770 לאמירת ‘קריאת 

שמע שעל המיטה’ במקום הקרוב ביותר 

לרבי שליט”א. הסידור מואר באור חדרו 

הק’ של מלכנו, והמילים בקושי יוצאות 

מהפה.. רבי, רבי, רבי... עד מתי?? עד 

מתי?? עד מתי??...

יוסי, 

זהו סיכומו של שבוע בד’ אמותיו הק’!

בני  מיתת  פרשת  בעקבות   - החסידים  אצל  מוגדר  הנוכחי  השבוע 
אהרון - כשבוע ה’רצוא ושוב’. 

ה’רצוא’  לו  בוער  משיח-770,  בית  חיינו,  בית  מול  כעת  בעומדי 
בשלהבות על. רצון ותשוקה עזה לזכות לראות את מלכנו... אף אחד 
לא דאג להדליק את ה’רצוא’ הזה, זהו הדבר הכי טבעי שמקנן בליבו 
של כל חסיד בכל רגע נתון.. רצון חזק לראות את אבא, לראות את 

רוענו, נשיאנו, אדוננו, מורנו, רבינו, מלכנו, משיחנו! 

אך דווקא בתנועת ה’רצוא’ העצמית הזו, מתבקשת תנועת ה’שוב’. 
לפעול ולעשות את המוטל עלינו כחסידים על מנת לפעול את התגלותו 
הריי”צ  הרבי  של  מכתבו  בהמשך  מתבהרים  אלו  דברים  מלכנו.  של 

המצוטט לעיל: 

“כוסף ומשתוקק לרבו.. עד אשר בא לכלות הנפש, כי בזכרו ימים 
מקדם בעומדו לפני רבו, ואז דווקא נזכר הוא כל אשר שמע, את אשר 
הקשיב, את אשר ראה, וכה הוא נמשך בזה, דברגע ההוא כולו רועד, 
גווע בנעימה, ועוד מעט וכאילו איננו, כי כלתה נפשו אל אותו המצב 

אשר היה בתחילה במסיבת רבו”. 

שלא  אצלינו  ובמיוחד  חסיד.  כל  אצל  ביותר  הטבעית  התנועה  וזו 
 - בוער  הטבעי  הרצון   ,)...( הרבי  את  שמענו  ולא  הרבי,  את  ראינו 
“רצוננו לראות את מלכנו”. אך מיד מגיעה שעת המבחן לרצון הבוער 
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הזה, ומתבקשת תנועת ה’שוב’: 

“אמנם עוד נשמתו בו, הנה לפתע פתאום זכור יזכור גזירת רבו אשר 
פקדהו להיות באשר הוא עתה, ואשר זהו רצונו וחפצו של רבו.. ואשר 
על כן, הנה הדבר מובן, שכל ההבערה שלו והגעגועים שלו אל רבו 

הוא מכניס בהפועל שציווהו רבו”. 

זה לא כיף. וגם לא קל. אבל זו הנקודה. פשוט לקחת את התשוקה 
 – בעירה  באותה   - אותה  ולפרוט  הרבי,  את  לראות  שלנו  העצמית 
לקיום הוראותיו הברורות של הרבי שליט”א. ההוראות פרוסות על פני 
כל שיחותיו הק’ לאורך השנים כולם, ובפרט בשיחות ה’דבר מלכות’. 

המצוות  וקיום  התורה  בלימוד  זה  אם  ההוראות!  את  לקיים  פשוט 
בהידור )ד”מ שמיני(, אם זה בלימוד ענייני גאולה ומשיח בכל מקצועות 
והפצת  זה בלימוד פנימיות התורה  )ד”מ תזו”מ-אחו”ק(, אם  התורה 
המעיינות )ד”מ אמור(, אם זה ע”י ההוספה באחדות )ד”מ בהו”ב(, ואם 

זה באמצעות כתיבת חידושי תורה )ד”מ במדבר(, וכן הלאה. 

שיורגש ויהיה ניכר עלינו – “שכל ההבערה שלו והגעגועים שלו אל 
רבו - הוא מכניס בהפועל שציווהו רבו”. 
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שבוע פרשת אמור ה’תש”פ 

למה נגרע לבלתי נכנס אליו בהתגלותו של מלכנו משיחנו?... 

‘שבעה שבועות תספר לך׳ 
מסגירת בית חיינו... 

ליוסי, אחי היקר! 

אני יושב כעת בקירוב מקום ל-770 וכותב לך את היומן השבועי. את השבוע 
שחלף ניתן לסכם בכותרת שכתבתי לך בראשית המכתב.. מבחינתי – זה הכל 

עבורנו כחסידים. רצוננו לראות את הרבי שליט”א בפועל ממש! 

הרצון הבוער הזה עובר כחוט השני בשרשרת הדורות של עם ישראל. הייחול 
והציפייה לגאולת ישראל ולבניית בית המקדש היה קיים תמיד. עם ירידת בנ”י 
למצרים הרצון בער להפסקת עבודת הפרך ושחרור העם ממצרים והבאתו אל 
לבניית המקדש,  ומשם  לבניית המשכן,  הציפייה התחזקה  ומשם  הזה”,  “ההר 
ומחורבן הבית הראשון וגלות בבל יקדה התשוקה לבניית הבית השני, ומחורבנו 

בערה ובוערת התשוקה לבניית הבית השלישי. 

אך בכל פרק בהיסטוריית הציפייה והתשוקה הזו, נצטווינו לפעול ולעשות 
חינם,  באהבת  לנהוג  האלילים,  עבודת  את  לעזוב  התשוקה.  התגשמות  למען 
הלאה.  וכן  בהידור  מצוות  לקיים  בצדקה,  להרבות  התורה,  בלימוד  להוסיף 
אין ספק שהן אלו הדרכים למען הגשמת המטרה הנכספת, אך פעמים מתוך 
הפנימית  הצעקה  גוברת  המטרה,  למען  האינטנסיבית  והפעילות  העשייה 

והעזה מקרב נשמתו של היהודי – “עד מתי”?... 

הצעקה הזו אינה צעקה של ‘הרמת ידיים’ המביעה רפיון בעבודה, 
הצעקה הזו מביעה את האמרה עליה חזר מלכנו שליט”א כמה פעמים 
– “כשכואב, צועקים”!! כאשר החושך יחסה ארץ, והגלות גוברת לצד 
השלכותיה הרבות בגשמיות וברוחניות העניינים, יוצאת מנקודת 

לבבו הפנימית של היהודי הצעקה - “עד מתי”?... 
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כי  אחד מפרקי ההיסטוריה בדור האחרון בהם חינך אותנו מלכנו שליט”א, 
זוהי דרכו של יהודי לבקש ולדרוש מהקב”ה בצעקה פנימית את הגאולה, היה 
הרבי  הנשיאות(.  שנות  לאורך  השיחות  לעשרות  )בנוסף  תנש”א  שני’  ב’פסח 
דיבר בכאב עצום על כך שהגאולה לא מגיעה ופנה ישירות בתביעה אל הקב”ה 
)רבים מהנוכחים בשיחה זו טענו ששיחה זו זעזעה אותם יותר משיחת כ”ח ניסן 

שנאמרה כמה ימים לפני כן..( 

‘פסח שני’ ניתן לבני ישראל בעקבות צעקתם הכנה – “למה נגרע לבלתי נקריב 
את קורבן ה’”, הם לא השלימו עם המציאות הקיימת, הם ביקשו והפצירו בעוז 
להקרבת  נוספת  אופציה  קיבלו  הם  ואכן  להם,  שמגיע  את  לקבל  ותעצומות 
הקורבן. בשיחה הנ”ל מנווט הרבי את הקורבן בזמננו על היהודי עצמו, וזו לשונו 

הק’ )דברי משיח תנש”א ח”ג(:

שנה  אלפיים  כמעט  במשך  ״קרבן״  יהיו  שהם  הניחו  ישראל  שבני  גופא  “זה 
בגלות, הרי זה ענין של ״קרבן״ שאין למעלה הימנו! ענינו של קרבן הוא מסירת 
נפש; ואין מסירות נפש גדולה יותר מהמסירת נפש של יהודי, שלא בלבל את כל 
סדר ההשתלשלות . . שבנו יחידו של מלך מלכי המלכים הקב״ה בכבודו ובעצמו 

– שזהו כל יהודי – יישאר בגלות ע״י הקב״ה!”... 

בשיחה זו אנו – החסידים – מקבלים ‘פרק’ בעבודת הגאולה. ‘דיו לעבד שיהא 
נידון כרבו’! 

הרבי שליט”א פונה לקב”ה על עיכובה המבהיל של הגאולה, ועל המסירות נפש 
של היהודים בגלות )לא במרתפי האינקוויזיציה, ולא ברוסיה הקומוניסטית(, כי 
אם על מסירות נפשם של היהודים על עצם הימצאותם בגלות!!! שעל זה גופא 
מזדעקת התמיהה – “למה נגרע”?... וכך גם אנו צריכים לנהוג, בזעקה עמוקה 

לקב”ה – “למה נגרע”?.. עד מתי?.. 

ובימים אלו מזדעקת הזעקה שבעתיים... מסתבר שהקורבן של תש”פ הוא לא 
רגיל... לא רואים את הרבי מלך המשיח שליט”א, בית חיינו-770 סגור ומסוגר, 
הקורבנות הרבים שנלקחים לעולם שכולו טוב גוברים והולכים, ואנו - אנה אנו 

באים?.. עד מתי?... עד מתי?... 

נגרע” לבלתי  “למה  נזכה לראות את אבינו שליט”א?...  נגרע” לבלתי  “למה 
נכנס לבית חיינו?... 
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יום ראשון ט’ אייר

– מסגירת  לך’  ‘שבעה שבועות תספר 
את  פורס  השמיני  והשבוע  חיינו,  בית 
כנפיו.. התקווה וה’אני מאמין’ מתעצמים 
בו  השבוע  זהו  כי  בביטחון,  ומתחזקים 
יתגלה מלכנו משיחנו שליט”א לעין כל. 

בקשר עם ‘סיום השבעה’ למד”א וחבר 
ע”ה,  שווי  יעקב  אהרון  הרב  הבד”צ 
התעוררות  ‘כנס   20:00 בשעה  התקיים 
השכונה  לתושבי  ליבו’,  אל  יתן  והחי   –
ה’זום’.  תוכנת  באמצעות  כולו  והעולם 

שלום  הרה”ת  הנחה  הכנס  את 
 - דברים  נשאו  ובו  שפירא,  שי’  דובער 
המד”א  הרבנים:   - מיוחדת  בהתעוררות 
וחבר הבד”צ הרב אברהם שי’ אזדאבא, 
ישעי’  יוסף  הרב  הבד”צ  וחבר  המד”א 
ניסן שי’ מאנגעל, הרב  ברוין, הרב  שי’ 
מנחם מענדל שי’ גלוכובסקי, הרב ברוך 
בועז שי’ יורקוביץ, הרב בערל שי’ לאזר, 

יצחק שי’ שווי.  יוסף  והרב 

אודות  הרבנים  עוררו  הכנס  במהלך 
ע”ה,  שווי  הרב  של  הצנועות  הליכותיו 
כ”ק  בהתגלות  הטהורה  אמונתו  ואודות 
רגע  בכל  אדמו”ר מלך המשיח שליט”א 

ממש. 

לקוטי  ‘סדר  התקיים   21:30 בשעה 
עם  ה’קבוצה’.  לתלמידי  מיוחד  שיחות’ 
אודות  התמימים  שוחחו  הסדר  סיום 

ב’(  )שיחה  חי”ז  בלקו”ש  השיחה 
המבהירה את אופן עבודת ה’ של היהודי, 
נפשו  עם  עבודה  נדרשת  תחילה  אשר 
לארץ’(  בחוץ  אסור  )‘חדש  הבהמית 
האלוקית  נפשו  עם  העבודה  ולאחמ”כ 
וקישרו  ישראל’(,  בארץ  אסור  )‘חדש 
מלכנו  שמתווה  העבודה  אופן  עם  זאת 
)ובסה”מ  דתנש”א-תשנ”ב  בשיחות 
מלוקט ו’(, אשר העבודה יכולה להתחיל 
מנפשו האלוקית, ובמיוחד לפי המבואר 

בד”מ השבועי. 

לאחר הסדרים, התקיימה התוועדות יום 
בהתוועדות  אדר.  שי’  יאיר  לת’  הולדת 
נכחו רוב תלמידי הקבוצה, ובה התוועדו 
האחריות  נקודת  על   – היתר  בין   –
אשר  בעבודתו,  חסיד  מכל  שנדרשת 
עליו לוודא ולבחון תמיד האם מחשבותיו 
דיבוריו ומעשיו הם ‘קודש לנשיא הדור’. 

יום שני י’ אייר

לאחר שבוע שלם בו ‘חדר האוכל’ של 
חדר  הבוקר  נפתח  סגור,  היה  הישיבה 
הארוחות  שלושת  את  וסיפק  האוכל 

הישיבה.  תלמידי  לכלל  היומיות 

התקיימה  רבות,  טכניות  הכנות  לאחר 
עם  מיוחדת  התוועדות   16:00 בשעה 
המשפיע הרה”ח עופר שי’ מידובניק לכלל 
התקיימה  ההתוועדות  הקבוצה.  תלמידי 
באמצעות תוכנת ה’זום’, ועל אף המרחק 
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הפארבריינגען  אווירת  הורגשה  הגשמי, 
היטב לאחר אמירת ה’לחיים’. 

במיוחדות  התוועד  מידובניק  הרב 
ה’קבוצה’  ששנת  כך  על  לו,  השמורה 
של  בחייו  ביותר  המיוחד  הזמן  זהו 
חסיד, וגם אם כעת הנפש הבהמית רוצה 
לטעון שהמצב לא כהרגלו, ואין זה ממש 
‘קבוצה’, לאור המצב בו 770 סגור וכו’, 
וכך  צריכים לדעת שזו ה’קבוצה’ שלנו, 
שהיא  שליט”א  המשיח  מלך  הרבי  בחר 
את  להתאים  עלינו  וממילא  תיראה, 
הרוח  התרוממות  של  לתנועה  עצמנו 
ועשייה בלתי פוסקת להבאת ההתגלות, 

הרוח.  ונפילת  רפיון  של  לתנועה  ולא 

אודות  סיפר,  ההתוועדות  במהלך 
תשובתו של הקלויזנברג-צאנז, לשאלה 
ששאלוהו ‘מתי היה הרגע הקשה ביותר 
של  בעיצומה  זה  שהיה  וענה,  בשואה’? 
‘צעדת המוות’ הידועה, ברגע שהחיילים 
מידי  אותם  להציל  באו  האמריקנים 
הגרמנים. ולשאלה המתבקשת שלכאורה 
זהו הרגע המשמח ביותר, ענה, שבאותם 
רגעים קשים וכואבים היו בטוחים כולם, 
המצב  את  להפוך  שיכול  היחיד  שהדבר 
הקשה הזה הינו רק ביאת משיח בפועל 
בואם של האמריקנים  והנה, עם  ממש.. 
לתקווה  אחרת  אלטרנטיבה  נמצאה 

המיוחלת... 

התקופה  כל  אחרי  חד;  היה  המסר 
הנוכחית, בה העולם כולו עבר תהפוכות 
היסטוריים, הפתרון היחידי שעומד כעת 
המושלמת  התגלותו  היא  עינינו  מול 
של כ”ק אד”ש מה”מ בפועל ממש, ואף 
לא   )770 פתיחת  )כולל  אחרת  ‘נחמה’ 

לכך!.. תחליף  תהווה 

לאחר תפילת מעריב )שהוקדמה לשעה 

נוהג  אותה  בה”ב’  ‘תענית  עקב   20:30
דבר  ‘סדר  התקיים  מה”מ(,  אד”ש  כ”ק 
מלכות’ לתלמידי הקבוצה והבוגרים, בו 
פתיחת  לזכות  מוקדש  שהסדר  הודגש, 
הרבי  של  המושלמת  בהתגלותו   770

שליט”א. 

יום שלישי י”א אייר

הלימוד של התמימים ממשיכים  סדרי 
התמימים  כאשר  כסדרם,  להתנהל 
בבוקר   7:30 מהשעה  בלימודם  שוקעים 
ועד השעה 11:00 בלילה. על אף התחזיות 
שהביאו בחיקם רפיון בלימודים בתקופה 
גודל  שהלימוד  מתברר  זו,  סבוכה 
לנחת  באיכות,  והן  בכמות  הן  ומתעצם, 

שליט”א.  מלכנו  אבינו  של  רוחו 

נמסרו  לא  בה  ארוכה  תקופה  לאחר 
הישיבה,  ר”מ  מפי  בגמרא  שיעורים 
היום  מסר  פלדמן,  שי’  יקותיאל  הרב 
על  לתמימים  מיוחד  שיעור  פלדמן  הרב 
הסוגיא הנלמדת )ריש פרק שני במסכת 
‘שליח  גדרו של  קידושין(, בה חקר את 

על אף התחזיות אודות רפיון בלימוד התורה 
בתקופה סבוכה זו, מתברר שהלימוד גודל 
ומתעצם הן בכמות והן באיכות
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מה”מ.  אד”ש  כ”ק  משנת  לפי  גירושין’ 

התמימים  של  השהייה  בעקבות 
התמימים  החלו  ל-770,  מחוץ  בשבתות 
ללבן את סוגיית הטלטול בשבת והעברה 
מרשות לרשות, על מנת שלא לעבור על 
איסורים במהלך התפילות. בהקשר לכך, 
מסר היום הרה”ח שלום דובער שי’ לווין 
– מנהל ספריית אגו”ח העולמית, מכתב 
מפורט לתמימים בו הוא מבאר את דיני 
בחצרות  הקיימים  והרשויות  הטלטול 
דיון  לאחר   .760  ,766  ,770 הבניינים 
הלכתי מתמשך שהתקיים בין התמימים, 
יצא לאור – בעקבות מכתבו של הרב לוין 
באריכות  ומוסבר  מנומק  מכתב   - שי’ 
בדיני  והמותר  האסור  אודות  יתירה 

אלו.  במקומות  טלטול 

תלמידי  מחלקים  הערב,  בשעות 
התמימים ברחבי ה’שכונה’, מכתבי תודה 
עזרתם  על  המלך,  בשכונת  אנ”ש  לכלל 
של  הקמפיין  בהצלחת  הרבה  ותמיכתם 

שעבר.  בשבוע  התמימים  תלמידי 

מכירה  מתקיימת  הסדרים  לאחר 
‘קופת בחורים’, בה היה  מיוחדת מטעם 
במכיר  קיץ  ומוצרי  ביגוד  לקנות  ניתן 
הת’  רמה  ביד  ניהל  המכירה  את  אפסי. 

גרינוולד.  שי’  מוישי 

יום רביעי י”ב אייר

השכם’  ‘סדר  מתקיים   7:15 בשעה 
מיוחד לזכות פתיחת 770 והבאת הגאולה 
השלימה. במהלך הסדר למדו התמימים 
את  הגאולה’.  ‘בשורת  מספר  קטעים 
השנה  לאורך   – רמה  ביד  מנהל  הסדר 

ז’ינו.  - הת’ שלומי שי’  כולה 

לאחר שבשבוע שעבר התקיים בבניין 
נוגדנים’  ‘תרומת  מערך  תורה’  ‘אוהלי 

החלימו,  שטרם  לאלו  השכונה  מתושבי 
הרופאים’  ‘ארגון  מטעם  היום  התקיים 
נוגדנים’  ‘בדיקת  מערך  השכונה,  של 
שיכולו  מנת  על  התמימים,  לתלמידי 
זאת.  הצריכים  לאלו  נוגדנים  לתרום 
שבפינת  ‘טרם’  בבניין  נערכה  הבדיקה 

קינגסטון.  על  לפרץ’  רחוב 

מקדישים  ערב’  חסידות  ב’סדר 
אחו”ק  שיחת  ללימוד  זמן  התמימים 
תנש”א, אשר בסופה מבוארת מעלת יום 
י”ג אייר, וההוראה משמו של הנפטר ר’ 
היום,  במהלך  ע”ה.  לייב  ארי’  ישראל 
לשמוע  והציפייה  התשוקה  מתגברת 
ויתקדש שמי’ רבה’  ‘יתגדל  את המילים 
הנאמרים ביום זה ע”י כ”ק אד”ש מה”מ 

על אחיו ע”ה. 

התוועדות  התקיימה   23:00 בשעה 
יום  ולרגל  אייר,  י”ג  עם  לכבוד  מיוחדת 
ערנטרוי.  שי’  שמוליק  הת’  של  הולדתו 
ההתוועדות נמשכה עד השעות הקטנות 
על  התמימים  התוועדו  ובה  הלילה,  של 
מלכנו  שלומד  ה’  בעבודת  ההוראות 
מהליכותיו של ר’ ישראל ארי’ לייב ע”ה. 

יום חמישי י”ג אייר – יום היארצייט של 
הוו”ח עוסק בצ”צ רב פעלים וכו’ ישראל 

ארי’   ליב 

מפי  כללי’  ‘שיעור  החל   13:00 בשעה 
שי’  זלמן  שניאור  הרה”ג  הישיבה  ראש 
)קידושין  הנלמדת  בסוגיא  לאבקובסקי, 
דף מ”ב ע”א( בגדר ‘שליח עושה שליח’. 
ראש  של  ברציפות  השלישי  שיעורו  זה 
הישיבה, בו הוא מגיע במסירות נפש של 
בקרב  התורה  לימוד  חיזוק  למען  ממש 

תלמידי התמימים. 

אודות  עורר  השיעור  של  בסיומו 
‘ונקדשתי בתוך בני  הפסוק שבפרשתנו 
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ישראל’, המצווה על מצוות קידוש שמו 
אדמוה”ז  ביאור  לפי  אשר  וביאר  ית’, 
בזמננו  מתקיימת  זו  מצווה  )באגה”ק(, 
וחתם  ברבים.  תורה  לימוד  ע”י  דווקא 
את דבריו באמירה, שזהו המקום היחיד 
ברבים  תורה  בו  לומדים  שכעת  בעולם 
בצורה כזו, וממילא כאן מתקיים מצוות 
קידוש שמו ית’ בצורה החזקה ביותר. 

התקיימה  אחה”צ,   17:00 בשעה 
שישי’  ליל  ‘התוועדות 
הקבוצה  לתלמידי  מיוחדת 
 - ה’זום’  תוכנת  באמצעות 
 – זה  לשבוע  השניה  בפעם 
עופר  הרה”ח  המשפיע  עם 

מידובניק.  שי’ 

הרב מידובניק התוועד על 
ההוראה מפסח שני – “ניטא 
והסביר  פארפאלן”,  קיין 
בין  ההבדל  את  בארוכה 
ההוראה שלא להתייאש, ובין 
אבוד’;  דבר  ש’אין  ההוראה 
יאוש’  ‘אין  של  ההוראה 
מביעה את ההתקוממות על 
של  וההוראה  הנפילה,  אף 
‘אין דבר אבוד’ מביעה את 
הנפילה  עם  ההתקוממות 
והסביר,  ממנה.  וכתוצאה 

הנפילות  על  גם  בנויה  ה’  שעבודת 
ואיתם  אחד,  לכל  שיש  והחסרונות 
באים להתקוממות ולעלייה שלא בערך. 
הדברים נקשרו ישירות למצבנו הנוכחי, 
אשר על אף ש-770 סגור, ולא רואים אנו 
בתנופה  מתקדמים  שליט”א,  מלכנו  את 
להבאת  והדרכים  הפעולות  בכל  עצומה 
ממנו  וכתוצאה  הקושי,  עם  הגאולה, 

יותר. חזקה  נעשית  הדחיפה 

גאולה  ‘שיעור  התקיים   21:30 בשעה 

ומשיח המרכזי’, אותו מסר השבוע הת’ 
דובי שי’ רוזנבלט, בביאור ההוראה בד”מ 
השבועי “תהי צדיק”. הביאור נסב סביב 
עבודת הבירורים שהסתיימה בתקופתנו, 
אשר לפיה מסתדרת ההוראה שמתחדשת 
דווקא בזמננו “תהי צדיק”, על פני דורו 

של  אדמוה”ז. 

ליל  התוועדות  החלה   23:00 בשעה 
הקבוצה.  תלמידי  של  המרכזית  שישי 
הייתה  זו  התוועדות 
כל  אשר  במינה,  מיוחדת 
המשתתפים אישרו – לאחר 
מעשה – שלא היה כדוגמתה 
הקבוצה.  שנת  מתחילת 
ה’משקה’ נשפך )כמובן לפי 
נפתח,  והלב  המגבלות(, 
עד  בלילה   11 מהשעה 

בבוקר...  7 השעה 

 – ניקזה  ההתוועדות 
של  סיכומם  את   - כביכול 
שעברו  המיוחדים  הימים 
י”א  האחרון,  בחודש  עלינו 
כ”ח  פסח,  של  אחרון  ניסן, 
ניסן, פסח שני וכו’, והורידה 
המרוממים  האורות  כל  את 
לפרקטיקה מעשית; תכל’ס, 
מה עושים?.. חייבים להביא 
בפועל  שליט”א  הרבי  של  התגלותו  את 

ממש!!! 

זרם חשמלי עבר ב-8 שעות אלו בקרב 
התמימים, וכל אחד עורר מנקודת לבבו 
הטהורה, אודות דרכי הפעולה ההכרחיים 
ללא  ומיד  תיכף  זאת  לפעול  מנת  על 
שהייה כלל!! הוחלטו החלטות על לימוד 
מלכות’  ‘דבר  מערכי  הקמת  גאומ”ש, 
מוחלטת  ושרייה  עיון  העולם,  ברחבי 
“הדרך  בענייני  שליט”א  מלכנו  בתורת 

לעמוד מחוץ ל-770, 
בכל מצב ובכל מחיר, 

גם כאשר הגשם 
בזלעפותיו, והשלג 
בפתיתיו )כבשבת 

האחרונה(, והעיקר 
להיות קרוב ל'איש 
האלוקים' – גואלן 

של ישראל
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הברורות  ההוראות  וקיום  הישרה”, 
נ”א-נ”ב  של  השיחות  פני  על  הפרוסות 

יתירה!  ובקפדנות  בצייתנות 

‘ניטא  שני  פסח   – אייר  י”ד  שישי  יום 

פארפאלן’ קיין 

התמימים  פונים  מההתוועדות  היישר 
מידי  שמתקיים  המיוחד  השכם’  ל’סדר 
יום שישי, בו מעמיקים התמימים בלימוד 

קטעים מתוך הספר ‘בשורת הגאולה’. 

זה  שישי  ביום  אף  ה’מבצעים’  מערך 
מתקיים באמצעות הטלפון, בו מעוררים 
הוראת  אודות  מקורביהם  את  התמימים 
התורה  בלימוד  להוסיף  השבועי,  הד”מ 
בכלל, ובפרט בפנימיות התורה – חסידות 

חב”ד. 

משמשים  האחרונים,  בשבועות 

שי’  יהודה  ר’  הטנקיסט  של  ה’טנקים’ 
פבזנר את תלמידי התמימים. היום נלקח 
מראהו  והחלפת  לשיפוץ  הטנקים  א’ 
החיצוני, כהכנה לקבלת פני משיח צדקנו 

ממש.  בפועל 

‘קבלת  תפילת  החלה   20:30 בשעה 
מתפרצת  הנוכחי,  המצב  לאור  שבת’. 
תתואר...  שלא  בעוצמה  ה”יחי”  שירת 
מורגשת  החזקה  השירה  של  בעיצומה 
התמימים  כלל  של  הטהורה  הטענה 
והחסידים, וכלל ישראל בכל קצווי תבל 
רצוננו  מתי?...  עד  נגרע?”...  “למה   –
עם  כל  את  גואל  מלכנו  את  לראות 
ישראל בגאולה השלימה!! עד מתי למצב 

נא!!!  הגלה  רבי,  הנוכחי?.. 

בעת סעודת השבת מעורר הת’ משיח 
ההתקשרות  אופן  אודות  אדרעי,  שי’ 
שיהיה  בזמננו,  הנדרש  שליט”א  לרבי 
לכך  ובהקשר  מתוך תענוג בהתקשרות. 
הקודמים  בדורות  החסידים  שא’  סיפר, 
שהוא  לפני  אך  לרבי,  מעמד’  ‘דמי  נתן 
מסרם לרבי, לקחה אשתו את המטבעות 
ומבריקים.  נקיים  שיהיו  אותם  וצחצחה 
מאתינו  אף  אשר  לכך,  בהקשר  ועורר 
דרכי  בכל  להמשיך  כזו,  עבודה  נדרשת 
ההתקשרות והפעולות להבאת ההתגלות, 
נאה’  ‘בכלי  נקודת התענוג, שיובאו  את 

לרבי מה”מ שליט”א. 

האחרונים  שבשבועות  לכך  בהמשך 
התוועדות  את  לקיים  התופעה  מתרבה 
ה’שלום זכר’ בקירוב מקום גשמי לנשיא 
לאחר  התקיים  המשיח,  מלך   – הדור 
ר’  של  לבנו  זכר’  ‘שלום  שבת  סעודת 
מה”מ  אד”ש  כ”ק  שליח   – כץ  שי’  דוד 
כץ.  שי’  אברימי  הת’  בארגון  בלונדון, 

במהלך ההתוועדות, התוועדו התמימים 

״שבעה שבועות תספר לך״ מסגירת 
בית חיינו, והשבוע השמיני פורס את 

כנפיו... עד מתי?
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על כך שצריכים להיות ‘נשאים’ של 770, 
שבכל  כך  המשיח,  מלך  של  ‘נשאים’ 
מקום שאליו הולכים, וכל אדם שפוגשים, 
ובלא  ‘ביודעין  אותו בטבעיות  מדביקים 

יודעין’ ברוחו של מלך המשיח. 

יום שבת קודש ט”ו אייר 

התמימים  נעמדים   –  13:25 בשעה 
בתשוקה וציפייה עזה לראות את מלכנו 
אמור  פרשת  קודש  להתוועדות  נכנס 
תש”פ. עוברת דקה ועוד דקה, ולא נשמע 
הבטחון  לרגע  מרגע  הקדוש...  קולו 
שירדו  השלג  פתיתי  אף  )על  מתעצם 
בעת ההתוועדות(, ש”הנה זה משיח בא”, 
וכעת נגלה מלכנו שליט”א, ומתוועד את 
כלל  עם  תש”פ  אמור  פרשת  התוועדות 
ישראל ב)חצר(בית חיינו המחובר לבית 

השלישי...  המקדש 

התמימים  מתוועדים  השבת  בסעודת 

ה’דבר  בשיחת  מלכנו  הוראת  אודות 

לימוד  שע”י  “ובפשטות   – מלכות’ 

התורה,  פנימיות  ובפרט  בכלל,  התורה 

כולל  החסידות,  בתורת  שנתגלתה  כפי 

פניו  במאור  הרב,  בפני  המסתכל  ע”י   –

שזה מוסיף בהבנת הלימוד - נעשה הוא 

ומחזקים  בעולם”,  אלקות  לגילוי  כלי 

שנזכה  מהקב”ה  הדרישה  הכרח  את 

ל”המסתכל בפני הרב” ברגע זה ממש! 

בשעות אלו מתקיימת שמחת ה’אופרוף’ 

לחתן הת’ חגי שי’ מגן, ולחתן הת’ מנחם 

מענדל שי’ פרידמן מקבוצה תשע”ז. על 

שמחת  לקיים  הדעת  על  עלה  שלא  אף 

‘אופרוף’ במקום שאינו 770, הורגש בעת 

ההתוועדות כב-770 ממש... שני החתנים 

ביטאו את רצונם העז לחזור לארה”ק אך 

ורק עם הרבי שליט”א בראשנו בגאולה 

האמיתית  והשלימה! 

יוסי, 

זהו סיכומו של שבוע בד’ אמותיו הק’! 

מכתב  השבועי(  משיח’  ‘דברי  )בקובץ  התפרסם  האחרון  בשבוע 
בו הוא מגולל לחברו את  מיוחד של א’ התמימים מקבוצה תשמ”ח, 

אד”ש מה”מ.  כ”ק  במחיצת  אלו  בימים  עליו  שעבר 

באותם הימים התפלל הרבי שליט”א בביתו, ורק פעם בשלושה ימים 
היה נכנס כל בחור ב’קבוצה’ לתפילה עם הרבי, לפי סדר הרשימות. 
התשוקה העזה להתפלל בקרבת מקום לרבי, לא התירה מאחור את 
גם בשעה   – ביתו של מלכנו  לכיוון  רגליהם  והוליכה את  התמימים, 
בין  שליט”א...  הרבי  עם  להתפלל  העיקר  בפניהם..  ננעלה  שהדלת 

שורות המכתב מתאר אותו תמים בלשונו: 
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“מיהרתי לביתו של הרבי לתפילה. הי׳ מנין מצומצם, אני לא נכנסתי 
כי רצו שיהי׳ מנין מצומצם ולא הי׳ רשימה, אני לבשתי תפילין בחוץ 
אני  לטפטף,  החל  והגשם  הרבי  את  שמעתי  החלון,  ליד  והתפללתי 
פתחתי מטריה, כך המשכתי. בסוף התפילה הרבי החל ללכת - והחל 

לנגן שוב ״הנה מה טוב ומה נעים״, והקהל המשיך ביתר שאת”. 

ממש  הזהה  התקופה  לרוח  התחברתי  שכתב,  את  קראתי  כאשר 
לתקופתנו אנו. כן, לעמוד מחוץ ל-770, בד’ אמותיו הק’ של הרבי מלך 
המשיח שליט”א בכל מצב ובכל מחיר, גם כאשר הגשם בזלעפותיו, 
ל’איש  קרוב  להיות  והעיקר  האחרונה(,  )כבשבת  בפתיתיו  והשלג 

האלוקים’ – גואלן של ישראל. 

אך פרט אחד חסר בהתאמת הנתונים של התיאור מתשמ”ח לתיאור 
של תש”פ. פרט אחד שהוא ה-כ-ל!.. “שמעתי את הרבי והגשם החל 

לטפטף”... “בסוף התפילה הרבי החל ללכת - והחל לנגן”... 

מצב  בכל  הק’,  אמותיך  בד’  מוחלטת  בהתקשרות  נעמוד  רבי, 
להתגלותך  ממוקד  רצוננו  ולשמוע,  לראות  רצוננו  אך  מחיר,  ובכל 

מתי?... עד  רבי,  מתי  עד  המושלמת!! 
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שבוע פרשת בהר-בחוקותי ה'תש"פ

קבוצה תש”פ - 

עם הרבי מלך המשיח 
שליט”א! 

ליוסי, אחי היקר! 

“קבוצה תש”פ עם הרבי מלך המשיח שליט”א”! המשפט שמהדהד במוחם 
וליבם של כל חבריי לקבוצה תש”פ מגיל ינקות ועד לימים אלו - ימי קבוצה 
תש”פ – והוא ללא ספק המשפט שממשיך להחדיר לליבנו את ההכרה שזוהי 
השנה המיוחדת ביותר בחיינו עלי אדמות, השנה שבה אנו כל רגע ורגע - “עם 

הרבי מלך המשיח שליט”א”. 

אני כותב לך על הרגשה זו, בקשר לפסוקי הפרשה שעברה עלינו, שביטאו 
בצורה החזקה ביותר – מהי מהותה של שנת הקבוצה ועד כמה דווקא היא פסגת 
חיינו. עם קריאת החת”ת של יום ראשון נדלקה הנורה האדומה, שעוררה אותנו 
להבין ולהכיר את חשיבות הרגעים העכשוויים העוברים עלינו בשנה זו - ‘שנת 

הקבוצה’. 

שש   – ואספת את תבואתה”  “שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך 
שנים עברו עלינו בעולם הישיבות. שלוש שנים ב’ישיבה קטנה’ ושלוש שנים 
ב’ישיבה גדולה’. כל שנה וסיפורה בצידה, לצד מטען ההתקדמויות בתחומים 
השונים, הן היבשים-ההכרחיים והן המהותיים-הפנימיים, בהם חרשנו, זרענו 

וקצרנו. אך אף הן – חלפו, עברו. 

וכעת, לאחר שש שנים בהם הייתה נתינת מקום לעבודת הארץ )מלשון 
ארציות(, הגענו לפסגת חיינו, לשיא השיאים שאין למעלה הימנו - - - 
“ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לה’, שדך לא תזרע 
נזירך לא  וכרמך לא תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי 

תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ”. 
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השנה השביעית – שנת הקבוצה. לא ספיחים ולא ענבים, לא קוצים ולא דרדרים. 
רק רבי, רק אלוקות. וכדברי מלכנו שליט”א - “אז מער ווי דער אויבערשטער 
און ליובאוויטש, מער ווי דער אויבערשטער און תורת החסידות, מער ווי דער 

אויבערשטער און תורה - איז מער גארניט דא”! 

שנה שלימה, חודש אחרי חודש, שבוע אחרי שבוע, יום יום, שעה שעה, רגע 
אחר רגע נמצאים במחיצתו הק’ של המלך!

והנה, לפתע הגיעו ימים בלתי שגרתיים אלו )ימי הקורונה בלע”ז(, בהם בית 
חיינו-770 סגור ומסוגר, ולצידם הגיעו האמרות המוזרות של אי-אלו מהחסידים, 
שקבוצה תש”פ לא ממש נעטפת בכל הקריטריונים של קבוצה רגילה, וממילא 
נצרכת כביכול ‘השלמה’ לקבוצה וכו’. ]וקשה לציין זאת, אך טענה זו מביעה 
במובן מסויים שדווקא המצב עתה הוא מצב בעייתי, אך המצב שהיה עד עתה 
)מג’ תמוז ואילך( הוא כביכול מצב ‘רגיל’ ו’נורמלי’, למרות שלא ראינו בו את 

מלכנו... ואין להאריך בדבר המצער ומכאיב עד עמקי הנפש ממש..( 

יכול  ושום דבר בעולם לא  זוהי ה’שנה השביעית’  אך כאן מגיעה ההבהרה: 
לשנות את העובדה הזו! זו שנת הקבוצה שלנו, וזו ‘שנת תש”פ’ בה אנו נמצאים 
בכל רגע עם הרבי שליט”א. נכון, הקבוצה הזו היא ‘שונה’, היא לא רגילה )ביחס 
חיינו,  בית  בסוכת  מתקיימות  התפילות  סגור,   770 האחרונות(,  השנים  לכל 
הלימודים במקומות-לא מקומות, אך זו הקבוצה שלנו! כך הרבי שליט”א קבע 

שהיא תיראה! 

ובמבט פנימי יותר עולה ההרגשה הפשוטה: דווקא בקבוצה ה’שונה’ הזו הולך 
לא  ואף  רגיל שלא קרה בקבוצע’ס הקודמים  לא  ‘שונה’, משהו  לקרות משהו 
ההתגלות   - והוא   -  -  - ה-כ-ל  את  שישנה  ממש,  ‘שונה’  משהו  בעתידיים... 

המושלמת של אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט”א!! 

זו הקבוצה בה מתגלה הרבי שליט”א! זו הקבוצה בה הכל יסתיים ובה הכל 
‘שונה’!!! זו קבוצה  יתחיל! 

ברגעים  כבר   - בה  נזכה  אשר  זו;  ‘שונה’  בקבוצה  להיכלל  שזכינו  אשרינו 
הקרובים - לעמוד בהתגלות המושלמת מול מלכנו משיחנו שליט”א, ועין בעין 
ממש נראהו ונאמר בהתרגשות )אם בכלל נצליח להוציא את המילים מהפה..( 
גם במצב  ונאמנים  איתנים  להיות  רבי, שזכינו  תודה  “אודך הוי’ כי אנפת בי”.. 
התגלותך   – והנכסף  ה’שונה’  למצב  הבאנו  זה  ובכח  אלו,  ימים  של  ה’שונה’ 

המושלמת! 
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יום ראשון ט”ז אייר 

ומשיח  רגע  ועוד  יום  עוד  “עובר 
פרשת  שבוע  בא”.  לא  עדיין  צדקנו 
במתכונת  כנפיו  את  פרס  בהר-בחוקותי 
זה  שיהא  ובאמונה  בתקווה  הגלותית, 
השבוע האחרון לגלות והראשון לגאולה, 
בהתגלותו של מלכנו שליט”א נאו ממ”ש! 

מלכנו  בהתגלות  והביטחון  הציפייה 
מתחזקים במיוחד בעת התפילות בסוכת 
אד”ש מה”מ, כאשר  כ”ק  עם  חיינו  בית 
והתמימים  לתפילה,  מוכן  הק’  מקומו 
בית  חזית  לכיוון  פניהם  את  מכוונים 

שליט”א. מלכנו  פני  לקבלת  חיינו, 

עוסקים  הישיבה,  הנהלת  באישור 
המוצגים  בהכנת  היום  לאורך  התמימים 
עבור התהלכות השונות שיתקיימו ביום 
שלישי הקרוב, כהוראתו של כ”ק אד”ש 
מה”מ. התהלוכה שתעבור בכל השכונות 
היהודיות אשר ברובע ברוקלין, מתנהלת 
והתהלוכה  ה’קבוצה’,  תלמידי  בארגון 
ה’שכונה’  תושבי  עבור  המיועדת 
הבוגרים,  התמימים  ע”י  מתארגנת 

המלך.  משכונת  נוספים  ותמימים 

היום  לאורך  הרבה  להתעסקות  בקשר 
על  הנושאים  המוצגים  בהכנת  כולו 
הגאולה  בנושאי  ברורים  תכנים  גבם 
וביאת המשיח, התפרסמה בין התמימים 
הרב  המשפיע-המקובל  של  תמונותו 
הוא  בו  ע”ה,  גרינגלאס  מנחם-זאב 

נראה כמסייע להכנת המוצגים בגופו אף 
אד”ש  כ”ק  כרצון  האחרונות,  בשנותיו 

מה”מ. 

לקראת  הרבות  ההכנות  אף  על 
את  התמימים  מוצאים  התהלוכה, 
וכן  חסידות,  והן  נגלה  הן  ללמוד,  הזמן 
מקדישים את השעה לאחר תפילת מעריב 

יום.  כבכל  לקו”ש  ללימוד 

יום שני י”ז אייר 

מוצגים,  הכנת  של  שלם  יום  לאחר 
והסדר  נהגים,  השגת  רכבים,  תיאום 
כספים - לקראת התהלוכה שתצא מחר 
יום  לו  נכנס  בבוקר,   11 בשעה  אי”ה 
המצוינים”.  טוב  “מהיום  בעומר  ל”ג 
לפני תפילת מעריב, בעת שירת ה”יחי” 
ניגנו  שליט”א,  מלכנו  פני  לקבלת 
“בר  פיוט  במנגינת  ה”יחי”  שירת  את 
יוחאי”, והורגש ממש שהם אלו הרגעים 
האחרונים של הגלות, וממש כעת מתגלה 
מלכנו שליט”א וגואל את כל עם ישראל. 

‘משאית  הסתובבה   22:00 בשעה 
 – המלך  שכונת  רחובות  בכל  השמחה’ 
לכלל  החג  שמחת  את  להביא  מנת  על 
משפחות אנ”ש הנמצאים ספונים בבתיהם 
עקב המצב. על המשאית המיוחדת עמד 
הנגן החסידי ר’ יוסי כהן, ושימח את כל 
תושבי השכונה בניגוני שמחה מיוחדים. 

קבוצה'  'סדר  התקיים   22:30  בשעה 



אשרי תמים שלא יעזבך76

לכבוד  הקבוצה  תלמידי  לכלל  מיוחד 
תלמידי  רוב  נכחו  בסדר  המיוחד.  היום 
בלימוד  התמימים  שקעו  ובו  הקבוצה, 
ע”ד  שליט”א  הרבי  של  שיחות  קטעי 
הרוחני  הפן  לצד  ופעולתו.  היום  מעלת 
של הסדר המיוחד, פעל במקצועיות הפן 
הגשמי, בהגשת פארבייעסען כיד המלך 

המשתתפים.  לכלל 

כלל  השתתפו  הסדר,  סיום  עם 
התמימים בצפייה ב’מראות קודש’ מכ”ק 
בעומר  ל”ג  ממאורעות  מה”מ,  אד”ש 

לאורך השנים. לאורך הזמן 
בו צופים התמימים במראות 
התשוקה  מתגברת  קודש, 
המעלים  המסך  להסרת 
ומסתיר, ולזכות כבר לראות 
ממש  בפשטות  מלכנו  את 

והסתר!  העלם  שום  ללא 

הווידיאו,  לאחר  אף 
עד  התמימים  ממשיכים 
הבוקר  אור  התנוצצות 
התהלוכה,  מוצגי  להשלמת 
מושלמים  שיהיו  מנת  על 
מכל הבחינות, ויכלו להעביר 
לכל  החיוניים  המסרים  את 

מחר  אליהם  שייחשפו  היהודים  אלפי 
אי”ה. על מערך הכנת המוצגים מופקדים 
אקסלרוד  יוסי   - המסורים  התמימים 

מיפעי.  ושמואל 

הקבועה  ההתוועדות  נערכת  במקביל 
בה  המשיח,  בביאת  האמונה  לחיזוק 
מעוררים התמימים אודות דרכי הפעולה 
להבאת הגאולה המובאים בשיחות מלכנו 
הפצת  אופני  אודות  ומעוררים  שליט”א, 
השונות  בתהלוכות  והנבואה  הבשורה 

שיתקיימו מחר אי”ה. 

 - בעומר  ל”ג   – אייר  ח”י  שלישי  יום 
“גאולה שלימה תגאלנו בזכות אדוננו”! 

התארגנו  בבוקר   11:00 בשעה 
היוצאת  המרכזית  לתהלוכה  התמימים 
המוצגים  היהודיות.  השכונות  עבר  אל 
האחרונים הועלו ע”ג הרכבים, והשיירה 
עמדה בסדר פלאי בצידי הכביש הראשי 
בית  מול  אל  פארקווי  איסטערן  של 

משיח-770!

והתהלוכה  האות,  ניתן   11:30 בשעה 
עטורים  רכבים  עשרה  לדרך.  יצאה 
כאשר  מיוחדת,  בצבעוניות 
את  גבם  על  נושאים  הם 
מוצגי הגאולה - המעבירים 
את התוכן העכשווי החשוב 
צועדים   - זה  בזמן  ביותר 
היהודיות  בשכונות  בגאווה 
ומעוררות אל לב התושבים 
בביטחון בגאולה השלימה! 

לשכונת  ההגעה  עם 
הצטרף  פלאטבוש, 
לתהלוכה השליח לשכונה – 
הרה”ח זלמן שי’ ליבעראוו, 
בכל  התהלוכה  והחלה 
של  הראשיים  רחובותיה 
הייתה  ההרגשה  הגדולה.  השכונה 
מיוחדת מאוד; מהבתים יצאו יהודים מכל 
שחקים  הרקיעה  ששמחתם  המגזרים, 
חבושי  המיוחדת.  התהלוכה  בזכות 
התמימים  ירדו  כפפות,  ולבושי  מסכות 
הראשיים  הצמתים  עבר  אל  מהרכבים 
וערכו ריקודים סוערים, כאשר לא מעט 
המיוחדים.  לריקודים  יהודים מצטרפים 

היה ניכר כי כולם חיכו למאורע בסגנון 
היו  בהם  קשה,  כה  תקופה  לאחר  כזה; 
כולם ספונים בבתיהם, ללא יציאה וללא 

לא דמיינו שזה יהיה 
כה ארוך!!.. חודשיים 
שלימים!! לא שבוע 

 ולא שבועיים,
 ש-י-ש-י-ם   י-ו-ם 

בהם בית חיינו סגור!! 
עד מתי רבי?... 
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אבלים  חלקם  כאשר   - שמחה  אירועי 
לעולמם  שהלכו  משפחתם  קרובי  על 
הזה,  המיוחד  המאורע  מגיע  פתאום   -
דבר  על  ומודיע  בה’,  ביטחון  שמשדר 
לגואלנו  העתיד  המשיח  מלך  של  זהותו 

בכל רגע ממש! 

הת’  המנחה  עמד  התהלוכה,  בעת 
הגדולה,  המשאית  על  קליין  שי’  לוי 
את  המדינה  בשפת  רב  בכישרון  והנחה 
י”ב  נאמרו  בהם  התהלוכה,  שלבי  כל 
אדוננו”,  “יחי  הקודש  והכרזת  הפסוקים 
היום  של  מעלתו  על  הסבר  ניתן  וכן 
המיוחד והקשרו לגאולה, כאשר במקביל 
לילדי  משיח  ומוצרי  ממתקים  מחולקים 

השכונה. 

לשכונת  התהלוכה  המשיכה  לאחמ”כ 
השליח  הצטרף  אליה  קוני-איילנד, 
לשכונה – הרה”ח רועי שי’ שמש, ומשם 
ניהל  בה  מיל-ביסיין,  לשכונת  המשיכה 
את התהלוכה השליח לשכונה – הרה”ח 
יהודה שי’ פרידמן. לאורך כל התהלוכה 
ניתן לראות בהשפעה העצומה על אלפי 
הדבר  אך  אליה,  הנחשפים  היהודים 
את  מרחוק  לראות  הוא,  ביותר  המיוחד 
הגבוהות  מהקומות  שנפתחים  החלונות 
השפעת  אשר  הרחוקים,  הבניינים  של 

אליהם.  אף  מגיעה  התהלוכה 

בשעה 18:30 חזרה התהלוכה לשכונת 
יוצאים  מאנ”ש  מאות  כאשר  המלך, 
התמימים- את  ומעודדים  מבתיהם 
הטנקיסטים שפעלו את רצונו של המלך 
הגאולה  ונבואת  החג  את שמחת  להביא 

הקרובות.  השכונות  תושבי  לכל 

במקביל לתהלוכה של תלמידי ‘קבוצה’ 
התהלוכה  התקיימה  לעיל,  המתוארת 
התהלוכה  המלך.  שכונת  של  המרכזית 

הניידת שנשאה על גבי הטנקים עשרות 
מוצגים מושקעים בנושאי הגאולה, עברה 
בכל רחובות השכונה, כאשר מנהל צ”ה 
ביד  מנצח  ווינדבאוים  שי’  דני  הרה”ח 

רמה על הנחייתה. 

התוועדות  התקיימה   22:00 בשעה 
ל”ג  לרגל  ה’קבוצה’  לתלמידי  מיוחדת 
של  רב  שפע  היה  בהתוועדות  בעומר. 
בשרים ופארבייסען שהיו נצרכים לאחר 
הוזמן  ההתוועדות  אל  זה.  עמוס  יום 
שניידרמן,  שי’  מוט’ל  הרה”ח  המשפיע 
שנת  מעלת  על  התמימים  עם  שהתוועד 
שכל  בכך  ההכרה  ואודות  ה’קבוצה’, 
ה’קבוצה’  תלמידי  על  עומד  העולם 
השנה  לאורך  הק’  במחיצתו  הנמצאים 
להיות  צריכה  ההנהגה  וממילא  כולה, 

לכך.  בהתאם 

יום רביעי י”ט אייר 

מהתהלוכה  הרבה  העייפות  אף  על 
תמימים  התייצבו  אמש,  ומההתוועדות 
 7:30 בשעה   - דוד  בתי  חיילי   – רבים 

אף בימים אלו, בהם בית חיינו-770 סגור 
ומסוגר, ממשיכים להתקיים השיעורים 
הקבועים בענייני הגאולה
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בבוקר ל’סדר חסידות’, ולהמשך סדר יום 
תקין, אשר במהלכו התקיים אף ‘שיעור 
כללי’ מאת ראש הישיבה הגה”ח שניאור 
הנלמדת  בסוגיא  לאבקובסקי,  שי’  זלמן 
)קידושין  בפניו’  שלא  לאדם  ‘זכין  בדין 

דף מ”ב ע”א(. 

תמימים  ב’  חזרו  יום,  של  בבוקרו 
לארה”ק  נסעו  ה’קבוצה’ אשר  מתלמידי 
אשר  תקוותנו,  הקורונה.  ימי  בראשית 
אף שאר התמימים שנסעו יחזרו במהרה, 
בד’  ה’קבוצה’  שנת  את  להמשיך  ויזכו 
אמותיו של הרבי מלך המשיח שליט”א. 

חיינו-770  בית  בהם  אלו,  בימים  אף 
להתקיים  ממשיכים  ומסוגר,  סגור 
הגאולה  בענייני  הקבועים  השיעורים 
מידי יום ביומו. הן לפני התפילה בניצוחו 
והן  ברוכשטט,  שי’  זלמן  הרה”ח  של 
לאחר תפילת מנחה, וטרם סדר חסידות 
ערב, בארגונם של התמימים החלוצים - 

שוורץ.  ולירון  הלל  מענדי 

לקוטי  ‘סדר  התקיים   22:00 בשעה 
לימוד  על  התמימים  שקדו  בו  שיחות’, 
פרשת  על  שליט”א  מלכנו  של  שיחותיו 
בהר-בחוקותי, כאשר הושם דגש מיוחד 
על לימוד שיחת היסוד של מלך המשיח 
בימות-המשיח  תקופות  ב’  בעניין 
בלקו”ש חכ”ז, אותה חילק מלכנו בידיו 
בט”ו  י”ב’  מלכות  ‘דבר  בקונטרס  הק’ 

אייר תנש”א. 

יום חמישי כ’ אייר 

שיעור  התקיים  בוקר’  חסידות  ב’סדר 
חסידות מיוחד בתוכנת ה’זום’ עם הרה”ח 
דעת,  תות”ל  ישיבת  ראש   – ערד  יצחק 
מלוקט  )סה”מ  למשה’  ‘תפלה  במאמר 
ח”ו( בו השתתפו בוגרי הישיבה ותמימים 

נוספים מתלמידי ה’קבוצה’. 

חיינו  בית  מול  עברה   –  14:30 בשעה 
צוקר  טויבא  רייזל  הגב’  של  הלווייתה 
יום,  של  בבוקרו  לעולמה  שהלכה  ע”ה, 
הארורה  המחלה  עם  שנלחמה  לאחר 
במשך שנה וחצי. שמונת היתומים עברו 
ה’עד  וזעקת  חיינו,  בתי  מול  הם  אף 
של  הק’  חדרו  לכיוון  הופנתה  מתי’? 
ובקשה לגאולה שלימה  מלכנו, בתחינה 

נאו ממש!! 

חיינו  בית  גבאי  כי  נודע,  היום  בצהרי 
בחג  לקיים  האפשרות  את  שוקלים 
השבועות קריאות התורה לילדי השכונה 
הכללים  לפי  חיינו-770,  בית  בתוך 
וההנחיות הנדרשות. הודעה זו מביעה את 
“החדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא )ע”כ 
שבית חיינו נפתח( ובכיה תקיעא בלבאי 
חג-השבועות  עד  )אשר  דא”  בסטרא 
ישנה אופציה שבית חיינו ימשיך כמצבו 
התגלות  ללא  ומסוגר  סגור   – הנוכחי 

מלכנו(. 

גאולה  ‘שיעור  התקיים   22:00 בשעה 
מסר  אותו  המרכזי-השבועי,  ומשיח’ 
הת’ חיים אליהו שי’ שוחט בנושא ‘גילוי 
בית המקדש השלישי’, כאשר הוא חוקר 
לאורך השיעור, היכן יתגלה בית המקדש 
שיחות  ע”פ  מושלם  באופן  השלישי 

מלכנו שליט”א.  ואגרות 

‘התוועדות  החלה  השיעור,  לאחר  מיד 
תלמידי  של  הקבועה  שישי’  ליל 
ה’קבוצה’, בה ישבו והתוועדו התמימים 
עד 4 לפנות בוקר. בין הדברים התוועדו 
התמימים אודות סגירת בית חיינו, אשר 
את  בנו  להשריש  זה  למצב  לתת  אסור 
הרצון והתשוקה והדיבור המתמיד אודות 
פתיחת בית-חיינו גרידא, כי אם שהרצון 
והתשוקה צריכים להיות מכוונים אודות 
המושלמת  התגלותו   – העיקרי  הדבר 
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של הרבי מלך המשיח שליט”א בגאולה 
האמיתית והשלימה, ואגב זה פתיחת בתי 

חיינו. 

יום שישי כ”א אייר 

לראשונה מאז החל ימי הקורונה, יצאו 
היום מספר תמימים ל’מבצעים’ בשכונת 
‘ברייטן-ביטש’.  ובשכונת  ‘קינס-האווי’ 
אמנם כמות הנחת התפילין הייתה מעטה, 
ושבע  משיח  כרטיסי  מאות  חולקו  אך 
מאות  חולקו  כן  וכמו  נח,  בני  מצוות 
ועלונים  קודש’  שבת  ‘נרות  של  ערכות 

רבים בנושא הגאולה. 

למקורבים  שיחות  נערכים  במקביל, 
דרך הטלפון ושאר מכשירי הטכנולוגיה, 

שלא נבראו אלא לזה. 

זה, ההרגשה הייתה קשה  בערב שבת 
מעט. התשוקה והציפיה להתגלות הרבי 
שליט”א גברה והתעצמה - לנוכח העובדה 
חודשיים שלימים  כי בלילה זה מציינים 
ה”יחי”  שירת  בית-חיינו.....  לסגירת 
בקבלת שבת הייתה אחרת לגמרי... עד 

מתי רבי, עד מתי?.... 

המוח מעלה בזכרון את הלילה הנוכחי 
אדר  כ”ב  ליל  בדיוק,  יום  שישים  לפני 
בימת  על  והתוועדנו  ישנו  תש”פ... 
אכן  שזה  האמנו  ולא  ההתוועדויות, 
יקרה... לא יתכן שמקור חיות כל העולם 
נמחו  שהדמעות  לאחר  גם  אך  ייסגר.. 
ועמדנו המומים מחוץ לבית חיינו העטור 
שזה  דמיינו  לא  ברזל,  של  בשלשלאות 
יהיה כה ארוך!!.. חודשיים שלימים!! לא 
שבוע ולא שבועיים, ש-י-ש-י-ם י-ו-ם 
בהם בית חיינו סגור!! עד מתי רבי?.... 

מספר  עמדנו  שבת,  סעודת  לאחר 
תמימים ליד חדרו הק’ לאמירת ‘קריאת 

הדקות  באותם  המיטה’...  שעל  שמע 
על  הצביע  ממול  העומד  הרחוב  שעון 
לפני  זו  בשעה  ממש  בלילה..   2 השעה 

קרה... זה  חודשיים 

אך לאחר כל הקושי והכאב, התשוקה 
ויחיד  אחד  דבר  עבור  ממוקדים  והרצון 
מה  שליט”א!!  הרבי  של  התגלותו   –
מלכנו  התגלות  ללא   770 פתיחת  לי 
וציפייה,  גלות,  פעם  עוד  שליט”א??.... 
מקומו  על  נראה  לא  והרבי  ותשוקה, 
רצוננו  ולא!!  לא  הגשמיות...  בעינינו 
לראות את מלכנו נאו ממש בפשטות!! 

יום שבת קודש כ”ב אייר – שישים ימים 
לסגירת בית חיינו - עד מתי?.. 

של  יומם  לסדר  נכנסת  לא  הגלות 
הרבי  להתגלות  והציפייה  התמימים, 
שליט”א רק גוברת ומעצמת מרגע לרגע. 

לאחר כל הקושי והכאב, התשוקה היא אך 
ורק להתגלות.. מה לי פתיחת 770 ללא 
התגלות מלכנו שליט״א... 
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שמשקפים  הבולטים  מהמאורעות  אחד 

מלכנו  של  קודש  ההתוועדות  זו  זאת, 

עומדים  בה   ,13:30 בשעה  שליט”א 

עזה  תשוקה  מתוך  איתנים,  התמימים 

בהתוועדות  מלכנו  את  ולשמוע  לראות 

קודש פ’ בהו”ב תש”פ – הפארבריינגען 

שליט”א!  מלכנו  בהתגלות  הראשון 

ההתוועדות  בעת  מודיע   15:30 בשעה 

אודות  גערליצקי,  שי’  מנחם  הרה”ח 

אי”ה  היום  שיתקיים  הרמב”ם’  ‘סיום 

בשעה 22:00, באמצעות תוכנת ה’זום’. 

התוועדות- מתקיימת   16:00 בשעה 
מיד  כאשר  בית-חיינו,  בסוכת  חסידים 
לאחריה יוצאים תמימים רבים ל’הקהלת 
את  לקיים  הסמוכות,  בשכונות  קהילות’ 
הוראת כ”ק אד”ש מה”מ בשיחת ה’דבר 

מלכות’ השבועית. 

התמימים  חזרו  המר,  הצפי  למרות 
בשכונות  כנסת  בתי  בעשרים  דא”ח 
אודות  היהודים  את  ועוררו  היהודיות, 
נבואתו של הרבי שליט”א. בשעה 22:00 
וערכו  מה’מבצעים’  התמימים  חזרו 

והבדלה. מעריב 

יוסי, 

זהו סיכומו של שבוע בד’ אמותיו הק’! 

בשבוע האחרון נזכרתי כמה וכמה פעמים בשיחה הידועה של הרבי 
)לקו”ש  למצרים  אבינו  יעקב  שהוריד  הארזים  עצי  אודות  שליט”א 
תוכן  על  יחד  התוועדנו  שכבר  זכורני  תרומה(;  לפ’  ב’  שיחה  חל”א 

שיחה זו, אך דווקא כעת היא רלוונטית יותר מתמיד: 

יעקב במצרים את  בשיחה מסביר הרבי שליט”א, אשר כפי שנטע 
עצי הארזים לצורך חיזוק בנ”י בביטחון בגאולה, כך גם נוטע הקב”ה 
בכל דור את נשיא הדור הנוסך מכוחותיו ומשפיע לבנ”י בכל ענייניהם 
הגאולה   – ביותר  החשוב  העניין  עבור  וכן  וברוחניות,  בגשמיות 
מנת  על  בנ”י  בין  הדור  נשיא  נמצא  בדורנו  אף  וממילא,  השלימה! 
לחזקם ולעודדם בכל ענייניהם ובפרט בעניין העיקרי – ביאת משיח 

ממ”ש!  בפועל 

שליט”א  המשיח  מלך  הרבי  אנו:  לזמננו  בנוגע  פשוטות  ובמילים 
נמצא איתנו כאן ממש, ועוזר לנו בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות. 
ייעוץ  דווקא בימים אלו, בהם אנשי”ם רבים נצרכים לעזרה, ברכה, 
והכוונה, צריך לזכור שיש רבי, שיש ‘עץ ארז’ הנטוע בדורנו, החושב 

עלינו בכל עת, ונמצא כאן בעוה”ז הגשמי למעננו! 
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הרגשה זו התחזקה בליבי במהלך השבועות האחרונים, כאשר אירעו 
ביותר, אשר רק חדי העין שמו לב אליהן;  מספר אפיזודות שקטות 
ניתן להבחין מידי פעם, אשר עובר אורח, תושב השכונה וכדו’, עובר 
ליד “קודש הקודשים” – חדרו של הרבי שליט”א, ועוצר לכמה שניות, 
ובעצימת עיניים מבקש את מבוקשו ושופך את ליבו, ולאחמ”כ ממשיך 

לדרכו... חלקם עושים זאת בדמעות ובהתרגשות גדולה. 

גשמיים  לעניינים  לכל.  הכתובת  שהוא  רבי  שיש  מבין  חסיד  כל 
ולעניינים רוחניים, ולכל דבר שלא יהיה. כאן, בשכונת המלך קראון 
הייטס, ישנם שמבטאים זאת בהגעה בקירוב מקום גשמי בד’ אמות של 
הרבי שליט”א, אך כל חסיד במקומו הוא צריך לבטאות זאת באופנים 
העומדים לרשותו, אם זה בכתיבה לרבי, ואם זה בחשיבה על הרבי, 
למי  כתובת, שיש  רבי, שיש  להבין שיש  העיקר  אחר,  ובכל אמצעי 

לפנות! 

הרגשת  את  עמה  מביאה  רבי,  שיש  התמידית  וההרגשה  ההכרה 
זו, בטחון לא רק בעניינים הגשמיים העומדים על  הבטחון בתקופה 
בביאתו,  בטחון  ובעיקר  גם  אלא  וכלכלית,  רפואית  מבחינה  הפרק 

ממ”ש!  מי”ד  כעת   - יתגשם  שזה  בטחון  בהתגלותו,  בטחון 
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שבוע פרשת במדבר ה’תש”פ

לחיים, חסידים! 

שלב נוסף בהתגלות מלך 
המשיח! 

ליוסי, אחי היקר! 

לחיים, לחיים! 

וארוכים, בהם בית חיינו – “מקור חיות כל העולם  לאחר חודשיים קשים 
כולו” היה סגור ומסוגר ללא ביאה וכניסה של אף חסיד. חודשיים של הלם 
ותדהמה אל מול המצב האבסורדי שאף חסיד לא חלם שיקרה. חודשיים שבהם 
יחידי בבית קודשי הקודשים ללא ביקורו של אף אחד  מלכנו שליט”א היה 
מבניו הנאמנים. חודשיים בהם התפילות עם מלכנו שליט”א התקיימו ב’עזרת 
‘לשכן שמו שם’.  בו בחר עשרות בשנים  ולא במקום הרגיל אשר  המקדש’ 
עדת  קהל  כל  עיניי  בהם  החב”דית  ההיסטוריה  מדפי  ישכחו  חודשיים שלא 
החסידים נשאו את עיניהם וליבם אל עבר המקום ש”כל פיות פונים בו” - - - 

כעת, במהלך השבת האחרונה התקיים המניין הראשון עם הרבי מלך המשיח 
שליט”א ב – 770!!

אמנם רק עשרה חסידים זכו להסתופף בד’ אמות אלו במהלך תפילות 
החלו  כאשר  השבת,  לאחר  מיד  עמם.  היה  ישראל”  “לב  אך  השבת, 
על  כאשר  ו’הבדלה’,  ‘מעריב’  מסיום  בודדות  תמונות  להתפרסם 
הרקע ניצב מקומו הק’ של מלכנו משיחנו שליט”א, לב מי לא נמס 

אל מול ‘מראות האלוקים’... 

אפיזודות  מספר  דלפו  בעיצומה,  המיוחדת  השבת  בעוד 
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והתבהרה אהבתם העצומה של החסידים  חיינו, מהם עלתה  בבית  מהנעשה 
ל – 770, היינו לרבי שליט”א. סופר על א’ ממשתתפי המניין – חסיד בשנות 
הארבעים לחייו, שאינו ‘חשוד’ על חסידישקייט מופרזת, שכאשר נכנס בערב 
שבת האחרון ל – 770 ונגע במזוזה, בירך מיד בהתרגשות גדולה, בשם ומלכות 

“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה”!... 

זהו ה’הרגש’ הפשוט ביותר של כל חסיד! 

רצוננו  והרי  המתבקשת;  השאלה  עולה  הפתיחה  דבר  על  השמחה  עם  אך 
בגאולה שלימה בפשטות - בהתגלותו של מלכנו שליט”א לעין כל? מה לנו 

בפתיחת בית חיינו? על מה השמחה העצומה? 

עבר  אל  ממוקד  שרצוננו  אמת  הן  הנוקבת:  התשובה  מגיעה  גם  עמה  אך 
המטרה והתכלית הנכספת - אליה מכוונים כל חיינו עלי אדמות - אך דווקא 
משום כך עלינו להכיר בפתיחת 770 כשלב נוסף בתהליך הגאולה, שלב נוסף 

בהתגלותו של מלך המשיח! 

ומצב זה מזכיר במעט את מה שחוו החסידים בג’ תמוז תרפ”ז. 

החסידים התבשרו על דבר שליחתו של הרבי הריי”צ לגלות בעיר קאסטראמא, 
דבר שהביע הקלה בעונשו של הרבי הריי”צ )שהתברר לאחמ”כ כעונש מוות(. 
לאחמ”כ ביום י”ב תמוז, התברר שג’ תמוז היווה את ה’אתחלתא דגאולה’ של 

הרבי הריי”צ. 

אך דבר מעניין ארע בעשרת הימים שבין ג’ תמוז לי”ב-י”ג תמוז. החסידים 
אז נחלקו לשני סוגים; היו חסידים שהביעו את עמדתו התקיפה של המצב 
באותה  להמשיך  צריך  הרבי  של  בעונשו  ההקלה  שלמרות  וטענו  הבעייתי, 
זלמן משה  ר’  )ביניהם  היו חסידים  זאת,  התנועה שהייתה עד עתה. לעומת 
היצחקי( שהחלו לרקוד ולשמוח על דבר הבשורה הנפלאה. ה’משקה’ נשפך 

כמים, והשמחה הרקיעה שחקים על התחלת גאולתו של הרבי הריי”צ. 

מלך  של  בהתגלותו  נוסף  שלב   – החסידים   – עבורנו  מהווה   770 פתיחת 
לבן’,  ‘על  או  יבש’  ‘על  הצד  מן  עומדים  איננו  בגאולה.  נוסף  המשיח, שלב 
אלא שמחים על הבשורה הנפלאה שמהווה ללא כל צל של ספק ‘אתחלתא’ 
של התגלותו המושלמת של מלכנו ברגע זה ממ”ש, בפתיחת 770 לכל ישראל 

השלישי!  המקדש  לבית  בצמוד 

לחיים! לחיים! 
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יום ראשון כ”ג אייר 

המצב הקשה בו בית חיינו סגור ומסוגר 
עדיין ממשיך ‘להכות’ באנ”ש והתמימים, 
ומתעצמת שאכן  גוברת  אך האמונה רק 
בהתגלותו  לפתיחתו  ממש  בקרוב  נזכה 

המושלמת של מלכנו שליט”א. 

בעקבות הקלות מסויימות שהתפרסמו, 
את  המעתיקים  רבים  תמימים  נצפו 
לאחר  בית-חיינו,  לסוכת  לימודם  מקום 
במקומות  למדו  בהם  שלימים  חודשיים 

סמוכים אחרים. 

מסוימים  ארגונים  נערכים  זה  ביום 
המיוחד  הניקיון  לצורך  המלך,  בשכונת 
בכל  הרשויות  מטעם  מחר  שייערך 
רחובות השכונה. הניקיון מבשר על דבר 
לחיי  השטח  והכנת  בהקלות,  התקדמות 

הרגילה.  ‘השגרה’ 

תלמידי  מתוועדים  ה’סדרים’,  לאחר 
התמימים בא’ המקומות הסמוכים לבית 
חיינו, עם הרה”ח ר’ אברמק’ה קוזלינר, 
בהם  הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד 
נשפכת האהובה העצומה לרבי שליט”א, 
והכרח העבודה להבאת התגלותו מצדינו 

– החסידים. 

יום שני כ”ד אייר 

המכתב  התפרסמם  הצהריים  בשעות 
שלאחר  הבד”צ,  חברי  של  המסעיר 
השכונה  התנהלות  כל  את  שינה  מעשה 

אלו.  ימים  של 

אודות  הרבנים  מעדכנים  במכתב 
הקורונה,  בנושא  וההגבלות  ההנחיות 
לגבי מערך התפילות והלימודים. במרכז 
המכתב מציינים הרבנים כי לאחר בדיקה 
החוק  ורשויות  הרפואיים  הגורמים  מול 
אין  כי  מתברר  התפילה,  למנייני  בנוגע 
כל מגבלה להתפלל במרחב הפתוח, אך 
לגבי שאר ההוראות, הדבר תלוי אך ורק 

גורמי הרפואה.  בהחלטת 

ואלו הם חמשת הכללים שהתוו הרבנים 
)מתורגם(: 

צריכים  כפשוט,  לראש,  לכל  “א. 
וחוקי  הרופאים  הוראות  לכל  להישמע 
ע”ד  שההגבלה  לנו  נמסר  ב.  הממשלה. 
השתתפות במנייני המרפסות לאלו שלא 
גרים במקום כבר לא רלוונטית, ובתנאי 
וכו’.  המתאים  המרחק  על  ששומרים 
רציניות  התייעצויות  למרות  הבד”צ  ג. 
רופאים  של  רחבה  קשת  עם  וסדירות 
כפוסק  עצמו  את  רואה  אינו  מומחים, 
בהתחלה  )וההתערבות  רפואה  בעניני 
היה ע”מ למנוע טעות אפשרית שתפילה 
דוחים  כיו”ב  אחרים  דינים  או  בציבור 
הבד”צ  זה,  בשלב  ד.  ר”ל(.  פקו”נ 
מעביר כל הסמכויות בענין זה לרופאים 
ה.  החוק.  על  ולאחראים  המקומיים 
והוראות  עצות  יתנו  שהבד”צ  כפשוט 
לכל החלטה שיש בה נפק”מ הלכתית”.
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בשדה  כאש  התשפטה  המכתב  סערת 
אנ”ש  נראים  מקום  ובכל  קוצים, 
ההשלכות  אודות  משוחחים  והתמימים 
הקרובים,  לימים  בנוגע  המכתב  של 
ובעיקר בנוגע לפתיחת מניין ב – 770. 

כאן  ארע  כי  הורגש  מעריב  בתפילת 
דבר מיוחד. מניינו של הרבי מלך המשיח 
 - היה מלא  בית-חיינו,  בסוכת  שליט”א 
בצורה לא רגילה כלל – בעשרות חסידים 

בחודשיים  נראו  שלא 
כלל!  האחרונים 

לפני  ה”יחי”  שירת 
נשמעת  הייתה  התפילה, 
של  ה”יחי  שירת  כמו 
שבת’.  ‘קבלת  תפילת 
עומדים  חסידים  עשרות 
ועל  הצמודה,  המדרכה  על 
והשדרה,  הסערוויס  כביש 
כאשר הציפייה לקבלת פני 
גוברת  רק  שליט”א  מלכנו 
הרגשה  הייתה  ומתעצמת. 

מאוד.  מיוחדת 

מיד לאחר תפילת מעריב 
התקיים ‘טקס הסרת הלוט’ 
לבית המדרש ‘חירות’ לרגל 
חי’  מרת  של  היארצייט 

החסידית  בהתוועדות  קבקוב.  ע”ה  רות 
השתתפו כל תלמידי ה’קבוצה’, כמחווה 
על פועלם הרב של בני המשפחה עבור 

ה’קבוצה’.  תלמידי 

יום  יותר, התקיימה התוועדות  מאוחר 
לצד  אקסלרוד,  שי’  יוסי  לת’  הולדת 
האמונה  לחיזוק  הקבועה  ההתוועדות 
התמימים  עוררו  בה  המשיח,  בביאת 
אודות הכרח פתיחת 770, ואודות ענייני 
שלימות ארץ הקודש העומדים על הפרק 

בימים אלה. 

יום שלישי כ”ה אייר 

התמלא  היום  אף  אמש,  המכתב  לאור 
המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  של  מניינו 
נראו  שלא  חסידים  בעשרות  שליט”א 
מסתופפים  בו  המיוחד  המחזה  כה.  עד 
שליט”א  מלכנו  של  מבניו  עשרות 
במחיצתו הק’ בעת תפילתו, מעורר את 
בעיני  לראותו  העז  הרצון 

ממש.  בפשטות  בשר 

התפילה  לאחר  מיד 
של  ה”יחי”  זעקת  נשמעת 
חיילי צ”ה – הלומדים בימים 
מקוונת  במסגרת  אלה 
להשתתף  להם  המאפשרת 
במנייני כ”ק אד”ש מה”מ – 
כאשר מיד לאחריה נשמעת 
המבהירה  החסידים,  זעקת 
התגלותו  נצרכת  כמה  עד 
זה ממש.  של מלכנו ברגע 

סדרי הלימוד של התמימים 
ממשיכים ‘כהרגלם’. בשעה 
שיעורו  התקיים   –  13:15
הישיבה,  ר”מ  של  הקבוע 
הרה”ח יקותיאל שי’ פלדמן, 
)קידושין  הנלמדת  בסוגיא 
במחשבה”  ישנן  “שכן  בגדר  ע”א(  מ”א 

במשנת אד”ש ואביו רלוי”צ. 

שיעור  התקיים  ערב’  חסידות  ב’סדר 
מיוחד עם משפיע הישיבה הרה”ח מיכאל 
חנוך שי’ גאלאמב במאמר ד”ה “כי עמך 
התקיים  השיעור  תרס”ו.  חיים”  מקור 

באמצעות תוכנת ה’זום’ עקב המצב. 

הנוגדנים’  ל’בדיקת  בהמשך 
שהתקיימה בשבוע שעבר, הגיע במהלך 

כאשר החלו 
להתפרסם תמונות 

בודדות מסיום 
'מעריב' ו'הבדלה' 
בתוך בית חיינו, 

כאשר על הרקע ניצב 
מקומו הק' של מלכנו 
משיחנו שליט"א, לב 
מי לא נמס אל מול 
'מראות האלוקים'... 
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תלמידי  של  הבדיקה  תוצאות  הערב 
התמימים, ממנה עולה כי למעלה מ 95% 
מהתמימים מחזיקים בגופם נוגדנים )!(. 
נוגדנים  לתרום  כעת  מאפשרת  הידיעה 
חיי  להציל  ובכך  לכך,  הנזקקים  לאלו 

ממש.  אדם 

יום רביעי כ”ו אייר 

בבוקרו של יום נודע על דבר פתיחתו 
מחדש של ‘גמ”ח קופת בחורים’, לטובת 
לעזר  עומד  הגמ”ח  התמימים.  תלמידי 
ומסייע  כולה,  השנה  לאורך  התמימים 

בכל עזרה כלכלית נצרכת. 

היום  בצהרי  החלו  ה’קבוצה’  תלמידי 
השבת  לקראת  קדחתניות  בהכנות 
בעריכת  אחדות’,  ‘שבת   – הקרובה 
לרגל השבת המיוחדת,  מיוחדת  תוכנית 

‘שנת  מעל  על  התמימים  יעוררו  בה 
החודשים  ניצול  והכרח  הקבוצה’ 

שנשארו.  הקרובים 

היום  הודיע  ארוכה,  תקופה  לאחר 
חמישי  יום  ממחר,  כי  יורק,  ניו  מושל 
כ”ז אייר, יתאפשר לקיים מנייני תפילה 
בלבד  איש   10 עד  של  מצומצם  באופן 
בכל מניין, תוך שמירה של 6 פיט מרחק 

המתפללים. בין 

כי  יצאה הודעה רשמית  בהמשך לכך, 
גבאי בית חיינו החלו בבדיקות והערכות 
תפילה  מנייני  יתקיימו  שאכן  לאפשרות 
שמירה  תוך  הגדול,  בזאל  מצומצמים 
ושאר הנחיות החוק  על המרחק הנדרש 

הבריאות. ומשרד 

בין  לדיון  שהועלתה  נוספת  אופציה 
למספר   770 את  לחלק  הינה  הגבאים, 
רב של מתחמים שבכל אחד מהם יוכלו 
ברור  לא  דבר  אף  תפילה.  מנין  לקיים 
בכיליון  ומחכים  אלו,  בשעות  עדיין 

בנושא.  להתקדמויות  עיניים 

וההצהרות השונות,  בין ההחלטות  אך 
לכך  האם  הפשוטה,  הזעקה  מזדעקת 
חיכינו? האם לזה ציפינו? דיונים ושיחים 
מצומצם?...  למניין   770 פתיחת  אודות 
רצוננו ממוקד אל עבר עניין אחד ויחיד 
בשיא  המשיח  מלך  הרבי  את  לראות   –
תפארתו ב – 770 המחובר לבית המקדש 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה  השלישי 

נאו ממ”ש! 

עקב הכרח המצב, להביא להתגלות כ”ק 
אד”ש מה”מ, נקבע שיעור חדש לתלמידי 
ה’קבוצה’ בענייני גאולה ומשיח, המיועד 
בתורת  להעמיק  החפצים  ‘אלו  עבור 
לאורך  נפרס  העיוני  השיעור  הגאולה’. 
התמימים  שקעו  בהם  מליאות  שעתיים 

לאור המכתב אמש, אף היום 
התמלא מניינו של כ״ק אדמו״ר מלך 

המשיח שליט״א בעשרות חסידים 
שלא נראו עד כה. 



87 שלושה חודשים של אמונה והתקשרות

במאמר “ונחה עליו” מלוקט ח”ב. 

בהמשך לכך הוחלטה החלטה מיוחדת, 
על מנת להבעיר את להט וחום הגאולה 
בפנימיות ליבו של כל תמים, לסיים את 
על  שליט”א  הרבי  של  ה’הדרנים’  כל 
הקרוב  הרמב”ם’  ל’סיום  עד  הרמב”ם 

בי”ז תמוז השתא. 

יום חמישי כ”ז אייר 

שיעורי גאולה ומשיח הקבועים נערכים 
תפילת  לפני  הן  המורכב,  המצב  על 
שחרית, הן לאחר תפילת מנחה, והן טרם 
‘סדר חסידות ערב’, על מנת לפעול את 

התגלות מכלנו שליט”א בפועל ממש. 

התקיימה  אחה”צ,   16:00 בשעה 
ה’קבוצה’  לתלמידי  מיוחדת  התוועדות 
שפרינגער,  שי’  הלל  חיים  הרה”ח  עם 

ה’זום’.  תוכנת  באמצעו 

רבה,  בחיות  התוועד  שפרינגער  הרב 
על דבר ההכרח בביטחון הגמור בביאת 
של  המושלמת  ובהתגלותו  המשיח 
מלכנו שליט”א, שלא יהיה זה רק ‘ידיעה 
בעלמא’, אלא שיחדור ברגש הלב, אשר 
להתגלות  עתיד  ממש  ורגע  רגע  כל 

מלכנו! 

מיד לאחר מעריב התקיים ‘סדר קבוצה’ 
בלימוד  התמימים  שקעו  בו  מיוחד, 
שיחותיו הק’ של מכנו ע”ד מעלת שנת 
מיד  כאשר  ניצולה,  והכרח  ה’קבוצה’ 
ומשיח  גאולה  שיעור  התקיים  לאחריו 
המרכזי עם הת’ יוסי שי’ שמולביץ, בגדר 

ברמב”ם.  המשיח’  מלך  ‘סימני 

ליל  התוועדות  החלה   23:000 בשעה 
השתתפו  הפעם  כאשר  הקבועה,  שישי 
כל תלמידי ה’קבוצה’ ממש. ההתוועדות 
ארכה עד השעה 5:00 בבוקר, כאשר מיד 

לאחריה נצפה מראה מיוחד במינו בסוכת 
ה’חברותא  ולמדו  ישבו  בה  חיינו,  בית 
הנצחית’ לבית קדנר, לאחר חודשיים של 

הפסקה. 

יום שישי כ”ח אייר 

חסידות  ‘סדר  השכם’,  ‘סדר  לאחר 
כ”ק  במניין  שחרית  ותפילת  בוקר’ 
אד”ש מה”מ, יצאו התמימים ל’מבצעים’ 
ברוקלין.  שברובע  הפתוחים  במקומות 
היציאה  תנועת  גודלת  לשבוע  משבוע 
של  ההקלות  לאור  בפרט  ל’מבצעים’, 

האחרון.  השבוע 

של  אחדות’  ה’שבת  ממאורעות  כחלק 
התמימים  נעמדו  ה’קבוצה’,  תלמידי 
לתמונה משותפת בחזית בית חיינו-770. 
ביותר,  החזקה  בצורה  ביטאה  התמונה 

התמונה ביטאה בצורה החזקה ביותר, את 
ההחלטה העיקשת של כל העומדים בה 
להישאר בד' אמותיו של מלכנו שליט״א 
בשנת הקבוצה...
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את ההחלטה העיקשת של כל העומדים 
מלכנו  של  אמותיו  בד’  להישאר  בה 
שליט”א בשנת ה’קבוצה’, על אף המצב 
בשבועות  התמימים  על  שעבר  המורכב 

האחרונים. 

הבשורה  התפשטה  שבת  בערב 
יתקיימו  השבת  לאורך  כי  המשמחת 
תפילות בזאל הגדול של בית חיינו-770 
חסידים.  עשרה  של  מצומצם  מניין  עם 
כאש  התפשטה  המשמחת  הבשורה 
המרגשת  העובדה  לאור  קוצים,  בשדה 
לאחר  רשמי  באופן  נפתח  חיינו  שבית 

מחודשיים!  למעלה  של  מוחלט  סגר 

שירת ה”יחי” בתפילה הייתה מעורבת 
מסטרא  בלבאי  תקיעא  ‘חדוה  רגשות; 
דא’ - על כך ש- 770 נפתח לאחר תקופה 
כה ארוכה, ו’בכיה תקיעא בלבאי מסטרא 
להיכנס  זוכים  שאיננו  כך  על   – דא’ 
לתוכו, ועוד ועיקר שאיננו זוכים לראות 
בפועל  שליט”א  המשיח  מלך  הרבי  את 

ממש. 

 770 אודות  מטי’  ולא  ה’מטי  הרגשת 
קשה ביותר ונוגעת עד עמקי הנפש של 
כל חסיד. עד מתי רבי?... עד מתי?... 

באחדות  התקיימה  השבת  סעודת 
מיוחדת לכלל תלמידי ה’קבוצה’. לאורך 
מעלת  אודות  התמימים  עוררו  הסעודה 
שנת ה’קבוצה’ והכרח ניצולו של כל יום 
לרבי  הכתיבה  חשיבות  אודות  וכן  ויום, 

מה”מ שליט”א. 

עם התחלת ההתוועדות של התמימים 
של  סבלנותם  פקעה  הסעודה,  לאחר 
התמימים, ורצונם העז משך את רגליהם 
כולו,  העולם  כל  חיות  מקור  עבר  אל 
משיח.  בית   –  770 הקודש,  אמות  ד’ 
ובכיליון  עזה  בתשוקה  עמדו  התמימים 

זמן  והתוועדו  מלכנו,  להתגלות  עיניים 
הנוכחי.  המצב  ביטול  הכרח  אודות  רב 

לאחר זמן מה התפרסמה בין התמימים 
ההודעה הסודית על דבר 'הבאת' מפתח 
מהדלת  ל-770  להיכנס  מנת  על  מיוחד 
ספורות  דקות  לאחר  ואכן  האחורית... 
לבית  נכנסו  והתמימים  הדלת  נפתחה 
ייראה  שלא  ובסודיות,  בזהירות  חיינו 
בסמיכות..  שניצבה  המשטרה  לעיני 
מיותר לתאר את ההרגשה לאחר הכניסה 

המקדש... למקום 

יום שבת קודש כ”ט אייר 

תהלים  אמירת  החלה   8:30 בשעה 
במניין כ”ק אד”ש מה”מ. ובשעה 13:30 
בית-חיינו  בסוכת  התמימים  נעמדו 
שליט”א  מלכנו  של  ביאתו  לקראת 
‘שבת  במדבר  פרשת  ש”ק  להתוועדות 

אחדות’. 

הגשם מטפטף תחילה ולאחר זמן הופך 
לזרם מים חזק שאינו פוסק, אך התמימים 
העולם  רוחות  מול  אל  נשברים  לא 
במקומם  איתנים  ועומדים  הנושבות, 
באמונה  התקיפה  העמידה  על  המעיד 
התמימה ובביטחון הגמור בהתגלות הרבי 
שליט”א מלך המשיח ברגעים אלו ממש! 

מהתוועדות  מלכנו  של  הק’  מילותיו 
קודש פרשת במדבר ה’תנש”א מהדהדות 
את  לכל  מעל  ומשקפות  האוויר,  בחלל 
רצונם העז של החסידים בעת זו – “ביטול 
הכי  ההיפך  היא  שגלות  דבנ”י,  הגלות 
“אוי   – דבנ”י  והתיישבות  דמנוחה  גדול 
אביהם”,  שולחן  מעל  שגלו  לבנים  להם 
היפך  והן  הגלות  טלטולי  הן  שמתבטלים 
השם,  בעבודת  פנימי  דהגלות  המנוחה 
ההעלמות  דכל  הביטול   – ופשוט  כולל 
בפרטי  השאלות  וכל  דגלות,  והסתרים 
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הגאולה ומשיח צדקנו”.

התוועדות  נערכת  השבת  במוצאי 

בה  ה’קבוצה’,  לתלמידי  מלכה’  ‘מלוה 

נשאו דברים רבני הישיבה, הרה”ח חנוך 

שי’ כהן והרה”ח ישראל שי’ קפלן, אודות 

נפשם  ומסירות  ה’קבוצה’,  שנת  מעלת 

זו.  מיוחדת  של התמימים בשנה 

התוועדות  התקיימה   22:30  בשעה 

המלך  שכונת  תושבי  לכלל  'אחדות' 

אבצן.  שי'  לייזר  הרה"ח  בארגון 

תוכנת  באמצעות  נערכה  ההתוועדות 
ה’זום’. 

רבנים  דברים  נשאו  בהתוועדות 
השכונה;  של  הרחבה  הקשת  גווני  מכל 
המד”א וחבר הבד”צ הרה”ח יוסף ישעי’ 
שי’ ברוין, הרה”ח סימון שי’ ג’יקובסון, 
יוסף שי’ טרבלסי, הרה”ח  נחמן  הרה”ח 
שי’  מענדל  הרה”ח  הבר,  שי’  שמואל 
יוזביץ, הרה”ח חיים ישראל שי’ וילהלם, 
כלל  את  המייצגים  נוספים  ורבנים 

הקהילה. 

יוסי, 

זהו סיכומו של שבוע בד’ אמותיו הק’! 

בקבוק  עם  התמימים  מתלמידי  א’  את  פגשתי  האחרון  שישי  ביום 
בקינגסטון.  המשקאות  חנות  של  בשקית  מכוסה  חדש,  ‘משקה’ 
לרגע שיפתח  עכשיו  זה  את  “קניתי  לי  אמר  הוא  גדולה  בהתרגשות 

 .”770

באותו יום שישי ממש, זכה אותו תמים להכנס לזאל הגדול של בית 
חיינו-770. התרגשותו לא ידעה גבולות. אך את ה’בקבוק משקה’ הוא 
לא פתח. שאלתי אותו מדוע הוא לא פותח את הבקבוק, אך תשובתו 

מיאנה לבוא. 

אך ההבנה מצד שנינו עלתה מיד; פתיחת בית חיינו האמיתית אליה 
אנחנו מצפים ועליה אנו מתוועדים, היא הפתיחה של 770 המושלמת 

בהתגלות של הרבי מלך המשיח שליט”א לעין כל. 

נכון, אנחנו שמחים על הפתיחה הנוכחית המצומצמת, וזה ללא כל 
נוסף’ בהתגלות, אך הרצון העז ממוקד אל עבר המטרה  ‘שלב  ספק 

הנכספת. לא נסתפק בכל גילוי שהוא. 

רבי. 770. בית המקדש. נקודה! 
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שבוע חג השבועות ה’תש”פ 

דלתיך דפקנו...

רחום וחנון, נא אל תשיבנו 
ריקם מלפניך!

 

ליוסי, אחי היקר!

למעלה מעשרים וחמש שנה עברו מאז בשורת הגאולה של הרבי מלך המשיח 
שליט”א בשנות הנפלאות. מני אז, הפכה האמונה הערטילאית בביאת המשיח, 
לאמונה מוחשית וממשית המקננת במוחו וליבו של כל אשר בשם חסיד יכונה; 
הכנסת  לבית  ממש  כעת  ו”נכנס  בא”,  משיח  זה  ש”הנה  וההרגשה  ההכרה 
יבוא ויגאלנו” הפכה לחלק מפסיפס חייו של חסיד, המצפה בערגה ובתשוקה 

אינסופית לחזות ברגע התגלותו של המלך המשיח שליט”א.

עם חלוף השנים, האמונה רק גברה והתעצמה. החסידים ההדוקים - האמונים 
על דברי מלכם, הוכיחו בכל עת ובכל זמן את האמונה הלוהטת ברגע ההתגלות 

בצורה שלא תתואר.

את  מלווה  שליט”א  משיחנו  מלכנו  בהתגלות  שהאמונה  אף  שעל  מובן, 
החסידים בכל עת ובכל זמן, ישנם מאורעות ופרקי זמן שבהם האמונה חזקה 
יותר מתמיד. רגעים שבהם האמונה בהתגלות מלכנו היא מוחשית ממש; 
חלק מהחסידים ירגישו זאת בעת הכרזת ה”יחי” מול מקומו הק’ בתפילת 
נפתח  בה  תפילה  בכל  זאת  ירגישו  אף  וחלקם  ביום-כיפור,  ‘נעילה’ 

ה’שביל’ לקבלת פניו של מלך המשיח. 

מוחשית  היא  מלכנו  בהתגלות  האמונה  בהם  הזמן  פרקי  בתוך 
האחרונים  החודשיים  של  התקופה   - ספק  ללא   - נכנסת  יותר, 
בחצר קודשו של המלך המשיח. דווקא בגלל הקושי של סגירת 
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ואמרה,  קיננה  ההרגשה  בהתגלותו.  האמונה  והתעצמה  גברה  חיינו-770,  בית 
כי כל ההעלם והסתר הגדול הזה מוכרח להביא ישירות לגילוי הגדול ביותר – 

התגלותו של הרבי מלך המשיח שליט”א במלוא הדרו.

בתקופה זו גופא ‘זכינו’ לשלבים של התקדמות בהתגלות, בהם האמונה הגיעה 
לשיאים. כזה היה השבוע האחרון, בו נתבשרנו על קיום מניינו של כ”ק אד”ש 
מה”מ בתוך המקום אשר בו בחר “לשכן שמו שם”. על אף שהכניסה למניינו של 
המלך הצטמצמה למעגל של עשרה חסידים בלבד, צבאו באמונה בכל תפילה 
בשבוע האחרון עשרות ומאות מאנ”ש על דלתות ה’זאל הגדול’, כאל אנשי העם 
הנעשה  על  ומשקיפים  המקדש  שבבית  ישראל’  ב’עזרת  העומדים  הפשוטים 

במזבח העומד למרגלות ההיכל...

העיניים משוטטות כל העת מבעד לדלתות השקופות של בית-חיינו, ומנסות 
למקד את מבטם לכיוון מקומו הק’ של מלכנו, בתקווה ובביטחון שכעת ממש 
זו ניתנת להסברה ולתיאור, אך ברור  יגלה האדון בהיכלו... לא תמיד הרגשה 
כשמש שמצויה בעת זו הרגשה לא רגילה, הרגשה מוחשית של התגלות הרבי 

מלך המשיח שליט”א...

האמונה בהתגלות הרבי שליט”א גוברת והולכת, אך העיניים המשוטטות החלו 
להוזיל דמעה של געגועים על ‘קיר מזבחך’... עוד תפילה עוברת, עוד ‘שביל’ 
נפתח לקבלת פניו, עוד הכרזת “יחי” נאמרת בכוונה ובעקשנות אינסופית, אך 

עם כל זאת ‘עדיין לא בא’...

“כמאמינים  אלא  ח”ו,  וכרשים”  “כדלים  העזרה  דלתות  על  צובאים  איננו 
באביהם   – להם  במגיע  לחזות  המשתוקקים  כבנים  דלתיך”...  דפקנו  ובטוחים 
שלא ראוהו למעלה מעשרים וחמש שנה!... “רחום וחנון, נא אל תשיבנו ריקם 

מלפניך”...

גם אם נזכה להכנס לבית חיינו יהיה זה בבחינת “נא אל תשיבנו ריקם מלפניך”... 
כל גילוי שלא יהיה, הינו “ריקם”, הוא כלום, אפס ממש, אל מול הדבר המהותי 
ביותר – התגלותו המליאה של אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט”א בגאולה 

האמיתית והשלימה! 

על פסוק מיוחד זה “דלתיך דפקנו” מביא א’ המדרשים:

“משל שאחד הלך לקבץ נדבות וקיבל מאת עשיר חמשה זהובים, ושיבח את 
העישר מאוד. ושאלו אותו האנשים “הנה שמענו שהיית גם אצל המלך, ספר נא 
לנו מה נתן לך”. ויאמר העני, “המלך שלח אותי ריקם מלפניו כי לא נתן לי רק 
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חמשה זהובים”. וישאלו אותו האנשים “הלא מקודם שיבחת את פלוני העשיר 
שנתן לך חמשה זהובים ועל המלך אתה אומר ששלח אותך ריקם מלפניו?”. ויען 
העני, “לא מחכמה שאלתם על זה, בוודאי אם עשיר אחד נותן חמשה זהוב נאה 
ויפה הוא מאוד, אבל אם מלך אחד מושל על מדינות הרבה נותן חמשה זהוב 

הלא לפי ערך עשרו וגדולתו נחשב זאת כאילו שלחני ריקם מלפניו”.

ואומר ע”כ המדרש שם: “וזהו שכתוב “דלתיך דפקנו רחום וחנון נא אל תשיבנו 
ריקם מלפניך”, מלפניך “מלכנו” ריקם אל תשיבנו, כי לפי ערך גדולתך שאתה 
“מלכנו” – מלך על כל הארץ, אם לא תתן לנו מתנה גדולה מאוד יהיה נחשב 

כאילו ריקם שלחתנו”.

מלהיות  נזוז  לבל  אינסופית  ובהתקשרות  באמונה  “דלתיך דפקנו”  רבי,  אנא 
ריקם  תשיבנו  אל  “נא  וחנון  רחום  אנא  וברוחניות,  בגשמיות  אליך  קרובים 

מלפניך”!!!
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יום ראשון ר”ח סיון

השבוע המיוחד בו יחול חג השבועות – 
פרס את כנפיו, ועמו הביטחון והציפייה 
לפתיחת 770 באופן סופי בהתגלותו של 

מלכנו משיחנו שליט”א.

החלטת  התפרסמה  הבוקר  בשעות 
הרבנים והגבאים, המבשרת אודות המשך 
קיומן של התפילות במסגרת המצומצמת 
בתוך בית משיח – 770, תוך שמירה על 
ניו  עיריית  ראש  ע”י  שנקבעו  ההנחיות 

השבוע שעבר. בסוף  יורק 

הגבאים,  מבשרים  המשמחת  בהודעה 
בו  ההגרלות,  למערך  להירשם  ניתן  כי 
יהיה ניתן לזכות להתפלל במחיצתו הק’ 
של כ”ק אד”ש מה”מ, כאשר בכל תפילה 
מקום  בקירוב  התמימים’  ‘נציג  ינכח 

שליט”א. המשיח  למלך  גשמי 

אחדות’  ‘כינוס  התקיים   20:00 בשעה 
לתושבי השכונה, כהכנה לחג השבועות 
‘כאיש אחד בלב אחד’, ולציון ה’שלושים’ 
לפטירתו של המרא דאתרא וחבר הבד”צ 
הכינוס  ע”ה.  שווי  יעקב  אהרון  הרב 
ובו  ה’זום’,  תוכנת  באמצעות  התקיים 
השתתפו מאות מאנ”ש תושבי השכונה.

יום שני ב’ סיון

תלמידי  המורכב  המצב  אף  על 
בשקידה  ללמוד  ממשיכים  התמימים 
מה”מ.  אד”ש  כ”ק  של  כרצונו  והתמדה 

היכלי הלימוד המאולתרים של התמימים 
לנוכח  האחרונים  בימים  מתפתחים 
ההקלות הרווחות, כאשר המרכזי שבהם 
הינו בסוכת בית חיינו – ‘עזרת המקדש’. 

‘יגדיל  ביהמ”ד  נפתח  יום  של  בבוקרו 
תורה’ הממוקם מול בית חיינו, המאפשר 
הדעת  ובישוב  ברווחה  ללמוד  לתמימים 
גם במצב מורכב זה. בנוסף אליו, לומדים 
בסמיכות  שונים  מדרש  בבתי  התמימים 
כולו.  היום  כל  לאורך  חיינו  לבית 
הלימוד בכל מקום שלא יהיה, גם כאשר 
הרווחים  המקומות  בסולם  מטפס  הוא 
והממוזגים, הנוחים והשקטים, ספוג הוא 
ספסלי  על  ללמוד  לחזור  עזה  בתשוקה 

והשבורים. החומים   770

כ”ק  במניין  מעריב  תפילת  לאחר  מיד 
לביהמ”ד  התמימים  פנו  מה”מ,  אד”ש 
לימוד  ‘סדר  התקיים  שם  ‘חירות’, 
שנקבעה  להחלטה  בהמשך  הדרנים’, 
בשבוע שעבר ללמוד את כל ה’הדרנים’ 
של הרבי שליט”א על הרמב”ם עד לסיום 
הרמב”ם בי”ז תמוז. בסיום הסדר התקיים 
‘שיעור רקע’ על אופי לימוד ה’הדרנים’ 

אקסלרוד. שי’  דוד  הת’  ע”י  שנמסר 

ההתוועדות  התקיימה   23:00 בשעה 
הקבועה לחיזוק האמונה בביאת המשיח 
חיינו,  בית  בסוכת  הגאולה  ובשורת 
העניינים  אודות  התמימים  עוררו  בה 
מבצע  אודות  כולל  הפרק,  על  העומדים 
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‘עשרת הדברות’ והתהלוכות ביום ב’ דחג 
בשליחות  חדורים  שהם  כפי  השבועות, 
משיח  פני  קבלת   - שנותרה  היחידה 

ממש! בפועל  צדקנו 

יום שלישי ג’ סיון

משה  “התחיל  כאשר  אלו,  בימים 
התורה”,  קבלת  בענין  עמהם  להתעסק 
‘פלפולים’  מערכת  חברי  מעוררים 
770, אודות  דישיבת תות”ל המרכזית – 
הגשת הערות ופלפולים בשעות הקרובות 
על מנת שיפורסמו בספר המיוחד היוצא 

זו. בשנה  השניה  בפעם  לאור 

לקראת חג השבועות, מפרסמים חברי 
הדרכות  ובו  מפורט  מכתב  הבד”צ, 
לקריאת  מנינים  לקיים  כיצד  הלכתיות, 
התורה בעשרת הדברות בשנה זו, באופן 

על  שמירה  תוך  ההלכה,  פי  על  הנכון 
כי  הרבנים,  מפרטים  במכתב  ההנחיות. 
זקנים הנמצאים בסכנה, נאסרים לשמוע 

זו. בשנה  עשה”ד  את 

התוועדות  התקיימה  הערב  בשעות 
לחג  בקשר  ה’קבוצה’  לתלמידי  מיוחדת 
השבועות, עם ראש ישיבת חח”ל חיפה, 
וילשאנסקי.  שי’  מענדל  מנחם  הרה”ח 
באמצעות  התקיימה  אמנם  ההתוועדות 
גשמי  ריחוק  המהווה  ה’זום’  תוכנת 
כבכל  הייתה  ההרגשה  אך  מסויים, 
מענדי  הרב  עם  סוערת  התוועדות 

וילשאנסקי...

הרב מענדי עורר את התמימים בחיות 
השמורה לו, אודות שנת ה’קבוצה’ שלו 
ביותר  הדומה  היא  אשר  תשנ”ה  בשנת 
למה שעובר על תלמידי ‘קבוצה תש”פ’. 
ברור  היה  לא  ההם  בימים  אשר  וסיפר, 
בעקבות  ה’קבוצה’  לשנת  להגיע  כלל 
עקב  הזמן  באותו  ששרתה  הבהירות  אי 
לפני  כחודשיים  שאירע  והסתר  ההעלם 
כן, ובכל זאת הגיעו ל’קבוצה’ 48 תמימים 
עיקשת  בהחלטה  שהחליטו  מסורים, 
שליט”א  המשיח  מלך  הרבי  ליד  להיות 
“זה  מענדי,  הרב  אמר  “אז”’  מצב.  בכל 
הזויה  כהחלטה  אנ”ש  בעיני  נראה  היה 
בזכות   – היום  אך  הגיון,  כל  נטולת 
החלטה זו – זה הפך כבר לדבר הפשוט”.

הרב  האריך  עליו,  הטובה  ה’  וכיד 
וילשאנסקי, שכן הוא אצל תלמידי קבוצה 
)מלשון  שהעולם  למרות  אשר  תש”פ, 
העלם והסתר( הסתכל על צעדיהם בעין 
שלילית לנוכח החלטתם להישאר צמודים 
לאילנא דחיי - הם פעלו בצורה הנכונה 
בהחלטתם  ב’קליאמקע’,  ואחזו  ביותר, 
בגשמיות  צמודים  להישאר  העיקשת 
כל  לאורך  שליט”א  המשיח  מלך  לרבי 

העיניים משוטטות כל העת מבעד 
לדלתות השקופות של בית-חיינו, 

ומנסות למקד את מבטם לכיוון 
מקומו הק׳ של מלכנו...
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שנת ה’קבוצה’.

מזדעקת  אלו,  בימים  תפילה  בכל 
העיניים  מתי?..  עד   – הפנימית  הזעקה 
משוטטות מחלון לחלון בדלתות העזרה, 
ומנסות לחטוף מבט ממוקד למקומו של 
כ”ק אד”ש מה”מ, אך גם כאשר זה קורה, 
ומתעצמים  גוברים  רק  והתשוקה  הרצון 
ללא  הק’  מקומו  של  המראה  לנוכח 

עד  רבי,  הק’...  פניו  ראיית 
מתי???...

יום רביעי ד’ סיון

שחרית  תפילת  טרם 
הבשורה  התפשטה 
הגבאים,  מאת  המשמחת 
אודות פתיחת ‘עזרת נשים’ 
אנשים  לעשרה  )קינגסטון( 
עם  התפילות  בעת  נוספים 
כ”ק אד”ש מה”מ. אף זכות 
בהגרלה  בזכייה  כרוכה  זו, 
‘מוקד  באמצעות  הנערכת 
הגבאים. שע”י  ההגרלה’ 

קודם  ספורות  דקות 
קיבלו  שחרית,  תפילת 
תש”פ’  ‘קבוצה  תלמידי 
ובשמחה  פנים  במאור 
נוספים  תמימים  ב’  גדולה 
שנסעו  ה’קבוצה’  מתלמידי 

בצל  להסתופף  חזרה  כעת  וחזרו  ארצה 
כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א בשנת 

ה’קבוצה’.

רבני  התמימים,  של  עקשנותם  בזכות 
מרפים  לא  המרכזית  תות”ל  ישיבת 
לתלמידי  שיעורים  במסירת  ומשקיעים 
הקאך  את  להגביר  מנת  על  ה’קבוצה’, 
של  הק’  כרצונו  התורה  בלימוד  והחיות 

שליט”א. משיחנו  מלכנו 

שיעור  נמסר  בוקר’  חסידות  ב’סדר 
הרה”ח  הישיבה  משפיע  מפי  מאלף 
ד”ה  במאמר  גאלאמב,  שי’  חנוך  מיכאל 
‘בשעה שעלה משה למרום’ )מלוקט ח”ה( 
בקשר לחגה”ש, ובסיומו של ‘סדר נגלה’ 
התקיים ‘שיעור כללי’ מפי ראש הישיבה 
לאבקובסקי  שי’  זלמן  שניאור  הרה”ג 

לחגה”ש. בקשר  ‘גירות’  בגדר 

רמז  השיעור  של  בסיומו 
אודות  לאבקובסקי,  הרב 
בראש  העומדת  תוכנית 
מעייניה של הנהלת הישיבה 
את  ועורר   ,770 להרחבת 
לעשות  התמימים  תלמידי 
בפעולות  שביכולתם  כל 
הגשמתה.  למען  רוחניות 

פירש. ולא  סתם 

השבועות  חג  חלות  עקב 
הוקדמו  בלילה,  מחר 
שישי  ליל  ‘מאורעות 
זה;  ללילה  בליובאוויטש’ 
התקיים   22:00 בשעה 
ומשיח  גאולה  ‘שיעור 
המרכזי’ מפי הת’ לירון שי’ 
בכישרונו  שעורר  שוורץ, 
הברוך את התמימים אודות 
מזווית מדרשי  דור הגאולה 
לאחר  מיד  כאשר  חז”ל, 
בו  מיוחד,  קבוצה’  ‘סדר  התקיים  מכן 
שקעו התמימים בלימוד לקו”ש לרגל חג 

השבועות.

של  וחשובה  קצרה  אסיפה  לאחר 
‘איגוד תלמידי הקבוצה’ אודות העניינים 
התוועדות  החלה  הפרק,  על  העומדים 
עד  ה’קבוצה’  תלמידי  לכלל  מיוחדת 
השעה 5 בבוקר. התמימים ‘הקדימו’ את 
זה... אי השינה של שבועות אף ללילה 

העיניים המשוטטות 
מעבר לדלתות החלו 

להוזיל דמעה של 
געגועים על 'קיר 

מזבחך'... עוד תפילה 
עוברת, עוד 'שביל' 
נפתח לקבלת פניו, 
עוד הכרזת "יחי" 

בעקשנות אינסופית, 
אך עם כל זאת 'עדיין 

לא בא'...



אשרי תמים שלא יעזבך96

העובדה  אודות  התוועדו  התמימים 
 – ה’קבוצה’  תלמידי   - שאנו  הברורה, 
יתגלה  בו  במקום  ההתגלות  ברגע  ננכח 
כל  ראויה  כך  ולשם  שליט”א,  מלכנו 

זו. מורכבת  בתקופה  התמסרותנו 

יום חמישי ה’ סיון – ערב חג השבועות

אווירה מיוחדת שרתה בתפילת שחרית 
חג השבועות. בקריאת התורה  של ערב 

הוציאו את ה’ספר תורה של 
משיח’, ומיד לאחר מכן יצאו 
רובע  את  לכבוש  התמימים 
תפילין  בהנחות  ברוקלין, 
חג  אודות  חומר  ובחלוקת 
בבשורת  החדור  השבועות 

הגאולה. ונבואת 

בשעות הקרובות לכניסת 
מיוחד  ניקיון  נערך  החג, 
חיינו  בית  סוכת  ברחבי 
 770 המסדר’;  ‘ועד  ע”י 
בשעות אלו היה ערוך ומוכן 
לכניסת החג, עוד מההכנות 
והניקיונות שטרם כניסת חג 

הפסח...

נעמדו   21:10 בשעה 
התמימים מחוץ לבית חיינו, 
“יחי  הקודש  בשירת  והחלו 

אדוננו” במנגינת “ושמחת” לקבלת פניו 
תינתן  ידו  שעל  האלוקים”  “איש  של 
זה...  בלילה  חדשה’  ה’תורה  ותיאמר 
רגילה.  ובלתי  מיוחדת  הייתה  ההרגשה 
לרגע,  מרגע  התעצמה  ה”יחי”  שירת 
רוענו  אבינו  פניו של  בראיית  והביטחון 

והתעצם... גבר  שליט”א 

של  דמותו  את  מעביר  החסידי  המוח 
ל’זאל  כניסתו  בעת  שליט”א  הרבי 
הגדול’ מעודד בשתי ידיו הק’ את שירת 

ונחת  שמחה  של  חיוך  כאשר  החסידים, 
החסידי  הלב  הטהורות...  פניו  על  רווי 
אמיתית  בערגה  אלו  ברגעים  מתמלא 
‘לבקר  עז  וברצון  ה’’  בנועם  ‘לחזות 
בהיכלו’... רבי, ‘אל תסתר פניך ממני’...

“הרי השעה שאתן להם את תורתי”... 
של  הק’  מקומו  עבר  אל  ממוקד  המבט 
אשר  עולה,  וההכרה  ישראל...  גואל 
והקדמה  הכנה  של  ימים   49 לאחר 
המסמלים  זה,  מיוחד  ליום 
בני  של  בעבודתם  שלימות 
 – בדורנו  ובפרט  ישראל, 
דור הגאולה ש’סיים והשלים 
העניינים’,  כל  את  כבר 
נבואת  להתגשם  מוכרחת 

ממש! זה  ברגע  הגאולה 

יום- סעודת  לאחר 
כל  קיימו  אותה  טוב 
החלו  בצוותא,  התמימים 
‘תיקון  באמירת  התמימים 
מהרה,  עד  שבועות’.  ליל 
משכה  הפשוטה  ההרגשה 
התמימים  של  רגליהם  את 
 770  – חיינו  בית  לסוכת 
במקום  ה’תיקון’  לאמירת 
בגשמיות  ביותר  הקרוב 

המשיח. למלך 

המקדש’  ‘עזרת  ואילך,   1 מהשעה 
ואנ”ש.  בתמימים  לרגע  מרגע  התמלאה 
חלקם בסוכה וחלקם בחזית 770. ההרגשה 
לא ניתנת להסברה או לתיאור, אך היה 
כי מעולם לא חשו הרגשה   – ברור לכל 
ה’תיקון’...  אמירת  בעת  מיוחדת  כה 
שורה  בו  למקום  גשמי  בקירוב  לעמוד 
עיקר השכינה ברגעים אלו, למלמל את 
מילות ה’תיקון’ בהטעמה ובאיטיות כיאה 
הקודש של  בד’ אמות  עומדים  בה  לעת 

אט אט השמש 
שוקעת, אך אור 
אמונת החסידים 

מאיר את אזור בית 
חיינו באור האמיתי 

ביותר… הרגשת 
הזכות לעמוד בזמן 

קדוש זה בד' אמותיו 
הק' מורגשת היטב.
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נשיא ישראל, ולהרים את העיניים לכיוון 
יקרות... באור  המואר  הק’  חדרו 

הבא’,  עולם  ה’מעין  הרגשת  בתוך 
לפזר  מנת  על  שוטרים  מספר  הגיחו 
שהוברר  לאחר  אך  ההתקהלות,  את 
על  ובשמירה  חוקית  הינה  שההתקהלות 
יורק  ניו  ההנחיות העדכניות של מדינת 
- התפזרו השוטרים, והאווירה המיוחדת 

לתקנה. חזרה 

יום שישי ו’ סיון – יום א’ דחג השבועות

הלילה,  של  החטופה  השינה  אף  על 
מחוץ  והתמימים  מאנ”ש  מאות  התקבצו 
ושמיעת  שחרית  לתפילת  חיינו  לבית 

הדברות’. ‘עשרת 

על  חיינו,  בית  דלתות  על  צבאו  רבים 
מנת לנכוח במניין עם כ”ק אד”ש מה”מ; 
עשה”ד,  קריאת  התחלת  טרם  מה  זמן 
החליטו הגבאים לפתוח את דלתות בית 
שולחנות  כאשר  הרחב,  לקהל  חיינו 
ואנשי ‘ועד המסדר’ חוסמים את הכניסה 
לבית חיינו... השמחה לא ידעה גבולות, 
נערמו עשרות מאנ”ש  בודדות  ובשניות 
והתמימים על דלתות העץ הפתוחות אל 
770... לאחר שבועות ארוכים ניתן  תוך 
משיח,  חיינו-בית  בית  את  לראות  כעת 
ובמבט אחיד נצפה מקומו הק’ של מלכנו 
ונראה  נפתחו  ‘הדלתות  שליט”א... 

אלוקים’... מראות 

קריאת ‘עשרת הדברות’ נשמעה ברמה 
שי’  מיכאל  ר’  קורא  הבעל  של  מפיו 
המד”א  עולה  זו  לעליה  כאשר  סלאווין, 
הרה”ח יוסף ישעי’ שי’ ברוין. מיד לאחר 
מכן, עם הקירבה לקריאת ‘מפטיר’ גוברת 
עולה  מלכנו  את  לראות  לזכות  הציפייה 
התורה  ברכות  את  ומברך  הבימה  על 

וההפטרה.

של  קריאות  נערכו  כולו,  היום  לאורך 
חיינו,  לבית  מחוץ  הדברות’  ‘עשרת 
איסטערן  נשים’  ‘עזרת  של  בעלייה 
במקביל   .770 גבאי  בארגון  פארקווי, 
נערכות קריאות במספר מוקדים ברחבי 
השכונה, לתועלת אלו הספונים בביתם.

מיד לאחר תפילת מנחה בשעה 18:30 
ליציאה  והתמימים  אנ”ש  התארגנו 
לתהלוכות. לאחר התהלוכות שהתקיימו 
בי”א ניסן, שביעי של פסח ול”ג בעומר, 
כבר היה ברור מאליו שאף כעת יוצאים 
לשמח את יהודי השכונות הקרובות, על 

המורכב. המצב  )ובגלל(  אף 

קבוצות קטנות וגדולות יוצאות מחזית 
המפקדה מתוך שירת הקודש “יחי אדוננו” 
המרכזית  כאשר  “ושמחת”,  במנגינת 
שבהם יוצאת אל עבר השכונה החרדית 

התפרסמה החלטת הרבנים והגבאים 
המבשרת אודות המשך קיומן של התפילות 
במסגרת מצומצמת ב-770
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הגדולה – שכונת בארא פארק, ובמקביל 
יוצאים אף לשכונות מייל-ביסיין, קוני-
קווינס,  ווילאמסבורג,  קנארסי,  איילנד, 

ועוד.

וזהותו  לכל מקום אשר בשורת המלך 
תגובות  ליהודים!  וששון  הגיעה, שמחה 
בכל  התהלוכות  קיבלו  נלהבות  חיוביות 
על  במיוחד  הגיעו,  אליהם  אשר  מקום 
בשבועות  שעברה  הקשה  התקופה  רקע 

האחרונים.

התמימים  החלו   )!(  23:00 בשעה 
נעמדו  ומיד  מהתהלוכות,  לחזור  ואנ”ש 
שליט”א  מלכנו  של  הק’  חדרו  מול 
שחזרו  ל”אלו  שיחה  לקבלת  לזכות 
מהתהלוכה”... בשניות בהם עומדים מול 
חדרו הק’ עולות האותיות שאמר מלכנו 
הקשרו  אודות  תנש”א,  בשנת  זו  בעת 

עולים  וכן  עתידה,  לגאולה  זה  חג  של 
התיאורים מעידודי הקודש בעת זו בשנת 

תשנ”ב...

יום שבת קודש – יום ב’ דחג השבועות

במתכונת  התקיימה  שחרית  תפילת 
חגיגית של תפילת יום-טוב, בפרט לנוכח 
לקריאת  משיח’  של  תורה  ‘ספר  הוצאת 
תורה  ה’ספר  והוצאת  דחגה”ש,  ב’  יום 
של הרבי מלך המשיח שליט”א’ לקריאת 

המפטיר.

מיד לאחר תפילת מנחה החלו ההכנות 
אד”ש  כ”ק  של  הפארבריינגען  לקראת 
מה”מ לכבוד חג השבועות תש”פ. עקב 
המצב בו נבצר מלקיים את ההתוועדות 
הק’  מקומו  הוכן  חיינו,  בית  בתוך 
עץ  של  בימה  על   770 בניין  בחזית 
המראה  החג;  בערב  שנבנתה  מיוחדת 
פסח’  של  ‘שביעי  לפארבריינגען  דומה 
שהתקיים לפני כחודש וחצי, אך אף אחד 
גלותי  סדר  לאותו  שנחזור  אז  חלם  לא 
ניצב  הק’  מקומו  כאשר  שוב,  ומופרך 
 – העיקר  והוא  ועוד  חיינו,  לבית  מחוץ 
חוזים  שאיננו  ביותר,  המופרך  העניין 
בפני מלכנו שליט”א בעת ההתוועדות...

הקודש  בשירת  החלו   20:00 בשעה 
מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  פני  לקבלת 
המשיח שיחי’ לעולם ועד. מאות מאנ”ש 
והתמימים מילאו את כל אזור בית חיינו; 
חיינו  בית  סוכת  של  החיצוני  חלקה 
החנייה  וכן  תמימים,  בעשרות  נגדשה 
התמלאה בעשרות מאנ”ש, כאשר הנשים 
מעל  נשים’  ה’עזרת  בעליית  עומדות 
רבים  עוד  עמדו  לכך,  בנוסף  לחנייה. 
בצידי  וכן  הצמודה,  במדרכה  מאנ”ש 
כביש הסערוויס והשדרה הקרובה לבית 

חיינו.

ברגעים אלו עולים במוח תצלומים 
מעומעמים מירידת בית המקדש 

השלישי המפואר והגדול על בניין 770
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אט אט השמש שוקעת, אך אור אמונת 
החסידים מאיר את אזור בית חיינו באור 
האמיתי ביותר... לצד הזהירויות מטלטול 
והעברה מרשות לרשות, מורמים כוסיות 
ה’לחיים’ בתחינה ובקשה לקבלת ‘לחיים 
ולברכה’ מאבינו מלכנו שליט”א הנמצא 
איתנו כעת ממש... הרגשת הזכות לעמוד 
בזמן קדוש זה בד’ אמותיו הק’ מורגשת 

היטב.

מתחיל  שליט”א  הרבי  של  פרקו  ניגון 
והלב  החסידים  מאות  ע”י  להתנגן 
נפשי”...  לתשועתך  “כלתה  נשבה... 
ואביטה”...  עיני  “גל  יחלתי”...  “לדברך 
רבי, עד מתי?... בעוד הציפייה להתגלות 
הרבי גוברת, מתנגנים כל ניגוני רבותינו 
נשיאנו בהתעוררות גדולה... לב מי לא 
המבט  כאשר  בבות  ד’  ניגון  בעת  ימס 
המפה  הקטיפה,  כסא  עבר  אל  מתמקד 
ומאות  המוכנות,  החלות  הפרוסה, 
החסידים שמשוועים לראות את מלכם...

המוח והלב החסידי מכוון את ההרגשה 

יהיה  שלא  גילוי  בכל  גמורה  למאיסה 

אמיתית  בגאולה  הק’  פניו  ראיית  מלבד 

ותמונות  ציורים  תצלומי  ושלימה... 

עולות ברגעים אלו, מירידת בית המקדש 

בניין  על  והגדול  המפואר  השלישי 

צועד  נראה  שליט”א  מלכנו  כאשר   770

ב’שביל’ המלוכה האדום הפרוס למרגלות 

בית חיינו... כעת זה מוחשי בצורה שלא 

תתואר... צריך לחוש בדבר גשמי לצורך 

וכי  עדיין,  קרה  טרם  זה  שדבר  ההבנה 

וחוש  הצפייה  בגדר  עדיין  עומד  הוא 

מתי?... עד  אח...  המפותח...  הדמיון 

‘הבדלה’ ומעמד ‘כוס של ברכה’ נערכו 

הכל  אך  מלכנו,  התגלות  ללא  הם  אף 

ח”ו,  רפיון  תחושת  מתוך  לא   – יצאו 

חזקה  אמונה  של  תחושה  מתוך   – אלא 

וקבלת  שליט”א,  הרבי  בהתגלות  יותר 

החלטות טובות בכל הקשור להגשמתה.

יוסי,

זהו סיכומו של שבוע בד’ אמותיו הק’!

מהפארבריינגען  המיוחדת  ההרגשה  בעוד  והשבת,  החג  במוצאי 
של הרבי מלך המשיח שליט”א פועמת בלבבות כולם, התקיים ‘סיום 
הרמב”ם’ בסוכת בית חיינו, ע”י הרה”ח מנחם שי’ גערליצקי; ‘סיום’ 
770 לאחר שהתקיים עד  זה התקיים לראשונה מזה חודשיים באזור 

ה’זום’. תוכנת  באמצעות  עתה 

בזכות מעמד זה זכו התמימים בזכות עצומה שחיכו לה זמן רב;

טרם התחלת ה’סיום’ ביקשו התמימים מהמשמש הרה”ח נחום שי’ 
קפלינסקי להכנס ל – 770 על מנת ליטול את ידיהם כפי מנהג אד”ש 
של  הרבה  ולתדהמתם  הפלא  למרבה  מלכה’.  ה’מלווה  סעודת  בעת 
התמימים, ניאות ר’ נוחם לעניין, ואכן נכנסו תמימים רבים ליטול את 
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ידיהם...

השמחה הרקיעה שחקים... התמימים – כפשוט – לא אמרו ‘דיינו’ 
ספורות  לדקות  חיינו  בית  במרכז  סוערים  “יחי”  ריקודי  וערכו  בכה, 

ושילשו... לנוכח ההפצרות שחזרו שנו  יצאו  ומיד 

מיותר לציין ש’סיום הרמב”ם’ המסורתי עם ה’שטנץ’ הקבוע )הידוע 
ליודעי ח”ן( הפך להתוועדות חסידית סוערת, בה נשפך ה’משקה’ כיד 
המלך... אך עם השמחה על המאורע שאירע, התוועדו התמימים אודות 
הכרח אי הכניעה לגילויים; גילויים יכולים להיות פחות מיוחדים או 
יותר, ולפעמים הם ‘מתובלים היטב עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש’, 

אך עדיין הם גילויים, זה לא העצם.

‘אנא נסיב מלכא’ – איננו מסתפקים ואיננו נכנעים לכל גילוי שלא 
יהיה ואף לא לפתיחת 770, רצוננו לקבל את העצם, את המלך עצמו – 

הרבי מלך המשיח שליט”א בגאולה האמיתית והשלימה!
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שבוע פרשת נשא ה’תש”פ 

אין וואס ליגסטו?
ליוסי, אחי היקר! 

השבוע שחלף היה מלווה ברצף מאורעות בלתי-שגרתיים שהדירו את מנוחתם 
של  בגל  בפתאומיות  הגיחו  הללו  המאורעות  והסביבה.  יורק  ניו  תושבי  של 
הפגנות ומחאות ענק בכל רחבי ארה”ב, תוך שהם זורעים הרס וחורבן ברחבי 

ניו יורק בפרט בפראיות בלתי-מוצדקת. 

היה זה בגין המאורע שאירע בתום השבוע הקודם, בו הרגו שוטרים באכזריות 
גבר אפרו-אמריקני באחת ממדינות ארה”ב. משם הדרך להפגנות הענק הייתה 
לבזיזת  ועד  ובעסקים  בחנויות  הרס  האלימים  המפגינים  חוללו  בהם  קצרה, 
החנויות הגדולות שבמנהטן, שריפת ניידות משטרה, ואלימות בלתי פוסקת בכל 

מקום שידם מגעת. 

למרות שרוח הפראות הברוטאלית לא הגיעה ב”ה לשכונת המלך, חוו תושבי 
השכונה הפגנות ומצעדי ענק של אלפי מפגינים לצד מאות שוטרים חמושים 
וההפגנות  הפראות  נושא  הדברים  מטבע  השבת.  ובמוצאי  האחרון  שני  ביום 
מידע  פיסת  כל  אחר  בדקדקנות  עקבו  ורבים מהחסידים  היום,  לשיחת  ‘הפך’ 

והתקדמות כלשהיא בדבר המאורעות. 

מצידו השני של המתרס, חלק מהחסידים ‘חיו’ בשבוע האחרון נושא אחר 
לגמרי, מהותי יותר. 

הנושא היה ללא ספק שיחת הדבר מלכות השבועית – שיחת ש”פ 
נשא תנש”א, לצד המאורע המיוחד שאירע בשבת זו, כאשר בעלות 
המנחה, ירד מלכנו שליט”א ל’התוועדות פתאומית’ רווית גילויים 
שלא תמוש מזכרנו של אף חסיד שנכח במקום... המלך ירד מחדרו 
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הק’ ללא כל התראה מוקדמת, וללא ליווי וידיעה של אף אחד מצוות המזכירים, 
והתקדם לכיוון בימת התפילה כאשר ספל מים ומגבת אחוזים בידו... המראה 
של ‘פתאום יבוא האדון אל היכלו’ שיתק את קהל החסידים שנכח בבית חיינו 
באותם הרגעים... בעת התוועדות ההיסטורית עורר מלכנו אודות הגאולה בצורה 

מיוחדת ביותר, וציווה לנגן את כל ניגוני רבותינו נשיאנו... 

נושא זה היה ל’שיחת השבוע’ בקרב החסידים במהלך השבוע האחרון. בכל 
‘עלה’  ובכל לגימת כוסית באחת מההתוועדויות הרשמיות ושאינם,  עת מצוא 
הנושא של ‘פתאום יבוא האדון אל היכלו’ והורגש כמוחשי וממשי יותר ויותר; 
ניתן היה לראות את החיות העצומה בקרב התמימים בנושא זה, כאשר ההוא 
מעיין בהבדלי היומנים של תיאור הפארבריינגען הפתאומי בין היומן של ‘בית 
וההוא מדקדק כיצד נרמזים שולי הגיליון  ליומן המובא ב’דברי משיח’,  חיינו’ 
להע’ 151 ב’בלתי מוגה’ של השיחה, וההוא ‘טרוד’ מי יהיה המוסר של השיעור 

גאולה ומשיח המרכזי בשבוע מיוחד זה... 

וכאן מזדעקת השאלה “אין וואס ליגסטו”? במה אנחנו מונחים?...

שהוא  חם  נושא  בכל  ולהתעסק  לדבר  לרשותנו,  עומדות  הרבות  האופציות 
ה’נייעס’ העדכני, ולא לחיות ולהתעסק בכל רמ”ח ושס”ה בנושא הגאולה בכל 
רגע ורגע; אך אם נעצור ונתבונן ברצינות הראויה אודות בשורת ונבואת מלכנו 
שליט”א, ש”הנה זה משיח בא”, ואשר נמצאים אנו ב”זמן השיא לביאת משיח 
צדקנו”, “על סף הגאולה ממש”, וכעת ממש “נכנס . . לבית הכנסת יבוא ויגאלנו” 
- לא נתיר למרוצת מחשבותינו דיבורנו ומעשינו להירתם לעגלת הגלות, ומהר 
מאוד נמצא את עצמנו ‘מונחים’ היטב ב”ענין הכי עיקרי שהזמן גרמא – הגאולה 

האמיתית והשלימה”. 

זו קדם ‘פרק היסטוריה’ דומה בחודש  כמו בהרבה מקרים, גם לרוח דברים 
אלול שנת תנש”א; היה זה בעקבות דריסת ילד אפרו-אמריקני שבה היה מעורב 
ידעו גבול,  רכב משיירתו האישית של הרבי שליט”א. הפראות והמהומות לא 
אזורי  בכל  אכזרית  אלימות  תוך  וחורבן  הרס  זרעו  האפרו-אמריקניים  כאשר 

שכונת המלך, ועד לרציחתו של הת’ היקר יענק’ל רוזנבאום ע”ה. 

והנה, בימים סוערים אלו, ניצב נשיא הדור – מלך המשיח שליט”א על גבי 
באותם  שאירעו  למהומות  מיוחד  יחס  מתן  וללא  שבבל’,  רבינו  ב’בית  בימתו 
הימים - מדבר ללא הרף אודות נושא הגאולה, הן בשיחות שבימות החול והן 
בשיחות הקודש בהתוועדויות בשבת, ועד לשיחה ההיסטורית בליל י”א אלול 
בה הודיע ש”נשיא דורנו היה המשיח של דורנו והוא נתגלה כבר בכל התוקף”... 
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את  בעקבותיה  והביאה  בה’,  נגלה  המשיח  שמלך  ה’שנה  את  שחתמה  הכרזה 
סערת הגאולה בחורף תשנ”ב. 

ואף כאן מזדעקת השאלה “אין וואס ליגסטו”? במה אתה מונח?... 

למותר להאריך שהיו אז חסידים )למעט העסקנים שזו שליחותם( שכל עסקם 
ומרצם היה אחר המהומות, והתקדמות ה’חדשות’ העדכניים, ובזמן בו הודיע 
מלכנו בשיחת ש”פ שופטים הידועה על נבואתו העיקרית “הנה זה משיח בא” 

ואודות התגלותו של מלך המשיח, הם היו ‘מונחים’ במקום אחר לגמרי...

אף  על  מונח  שהרבי  היכן  מונחים  להיות  אותנו  חינך  זה  היסטוריה’  ‘פרק 
שהאווירה בחוץ שידרה אחרת... מסתבר שבמרוצת השנים הצלחנו פחות או 
המשיח”  לימות  להביא   – דורנו  נשיא  של  עניינו  ב”עיקר  מונחים  להיות  יותר 
חרף המאורעות שחלפו ועברו על פנינו, אך כנראה שלא מספיק. כעת, בשבוע 

האחרון, הגיעה ‘תזכורת’ נוספת. 

דווקא בשבוע האחרון בו אירעו המהומות והפראות, אנו לומדים את שיחת 
נשא תנש”א, לצד המאורע ההיסטורי שאירע בה, ו’מזכירים’ לעצמנו שוב היכן 
אנו צריכים להיות מונחים בזמן השיא של ביאת משיח צדקנו, למרות רוחות 

הפרא הנושבות!... 

אחי היקר, בשורות היומן השבועי תמצא אף דיווחים על מאורעות הפראות 
וההפגנות, אך הקדמה זו באה להודיע לך, שזהו דיווח טכני שנצרך לשם הדיווח 
ותו לא. ‘ליבי במזרח’ – ליבם של החסידים והתמימים מונח במקום אחר לגמרי, 
בנושא המהותי ביותר שקיים עלי אדמות בו ‘מונח’ כעת הרבי שליט”א – הגאולה 

האמיתית והשלימה! 

לחיים, לחיים!
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יום ראשון ח’ סיון – אסרו חג - שבועות 

בימים אלו, מניינו של כ”ק אד”ש מה”מ 
ממשיך להתקיים ב’זאל הגדול’ של בית 
חיינו – 770, כאשר בכל תפילה זוכים 10 
הק’.  במחיצתו  להסתופף  בלבד  חסידים 
על אף שנבצר משאר החסידים מלהיכנס 
בכל  חסידים  מאות  צובאים  פנימה, 
חיינו,  בית  דלתות  על  ותפילה  תפילה 
קרובים  להיות  לזכות  ותשוקה  בערגה 

יותר בגשמיות למלך המשיח. 

נערכו  לא  בהם  רבים  שבועות  לאחר 
התקיים  חיינו,  בבית  אנ”ש  של  שמחות 
‘ברית   - שחרית  תפילת  לאחר   - היום 
הרה”ח  של  לבנו   ,770 בסוכת  מילה’ 
קהל  השתתף  בברית  אלבו.  שי’  איתי 
רב, שהביע את השמחה הרבה הן מלידת 
שמתקיימת  מהשמחה  והן  בצ”ה,  החייל 
שלא  רב  זמן  לאחר  חיינו  בית  בחצר 

דא.  בכגון  שמחות  התקיימו 

והמחאות  האלימות  גל  בעקבות 
האחרונים  ביומיים  שפרצו  ההמוניות 
בפרט,  יורק  ובניו  בכלל  ארה”ב  ברחבי 
כוחות המשטרה בשכונת המלך  תוגברו 
– קראון הייטס ובחזית בית חיינו-770, 
על מנת לשמר את הסדר הטוב גם במצב 

אלו.  ימים  של  המורכב 

‘כינוס  התקיים  מנחה,  תפילת  לאחר 
תורה’ לרגל אסרו חג השבועות, בסוכת 
הת’  הנחה  הכינוס  את  חיינו.  בית 
מענדל’ה שי’ מזרחי תוך שהוא מתבל - 

 - הנואמים השונים  בין  בקטעי הקישור 
את הוראות ומענות הרבי שליט”א אודות 
מעלת ההשתתפות ב’כינוס תורה’. תחילה 
חזר הת’ דוד שי’ אקסלרוד את קונטרס 
בחגה”ש  לאור  שיצא  חדשה’  ‘תורה 
תנש”א, לצד ביאורים וחידושים בנושא, 
שי’  פסח  הת’  דיבר  אחריו  מיד  כאשר 
שיפמן ענין ב’חסידות’, והת’ יוסף יצחק 

שי’ טורין חזר ענין ב’גאולה ומשיח’. 

לאחר תפילת מעריב במניין כ”ק אד”ש 
לבנה’  ‘קידוש  מעמד  התקיים  מה”מ, 
בחצר בית חיינו. מקומו הק’ הוכן בעליית 
החנייה משמאל לבית חיינו, בו השתתפו 

מאות חסידים – תמימים ואנ”ש. 

בית  בסוכת  התקיים   23:00 בשעה 
חיינו, מעמד ‘סיום דברי משיח תשמ”ט’; 
השנה  במשך  רב  ועמל  עבודה  לאחר 
יגעו צוות ה’מכון להפצת  האחרונה, בה 
ועריכת  בהמצאת  משיח’  של  תורתו 
נאה”,  בכלי  נאה  ד”תורה  באופן  החומר 
השיחה  תמלול  על  ה’סיום’  נערך  כעת 
שליט”א  מלכנו  ע”י  שנאמרה  האחרונה 
ונשלמה  תמה  ובכך  תשמ”ט,  בשנת 
העבודה הרבה להוצאת כרך ה’ של שנת 

תשמ”ט. 

יום שני ט’ סיון 

רבים  פועלים  נצפו  יום  של  בבוקרו 
מבניין  הפיגומים  בהורדת  שהחלו 
788. עבודת הפיגומים ארכה  המשרדים 
חודש  בתחילת  החלה  כאשר  רב,  זמן 
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הסתיימה  כעת  ורק  זו,  שנה  חשון 
חזר  חיינו  בית  אזור  ומראה  המלאכה, 

כקדמותו.  לתקנו 

ההודעה  התפרסמה  היום  בצהרי 
המשמחת מאת גבאי בית חיינו, על דבר 
ללימוד  התמימים  בין  ההגרלות  עריכת 
בתוך ה’זאל הגדול’ דבית חיינו; ההודעה 

חיות  הפיחה  המיוחדת, 
התמימים,  בקרב  ושמחה 
עזה  בתשוקה  שציפו 
רבינו  ב’בית  ללמוד  לחזור 
חודשיים  לאחר  שבבבל’ 
שלימים בהם הלימוד נעשה 
אחרים.  סמוכים  במקומות 

התפרסמה  ערב  לקראת 
ההפגנות  דבר  על  הידיעה 
וגדלות  ההולכות  והמחאות 
בכלל  ארה”ב  רחבי  בכל 
בפרט,  ברוקלין  וברובע 
התבהרה  הזמן  עם  כאשר 
ההפגנה  אשר   – התמונה 
המרכזית תעבור היום בערב 
פארקווי  איסטערן  בשדרת 

חיינו-770.  בית  מול 

מארגון  מתנדבים  עשרות 
ה’שמירה’ הגיעו לאזור בית 
מעריב  תפילת  טרם  חיינו 
בצירים  לעמוד  שלא  והורו 

המרכזיים של הרחוב בו תעבור ההפגנה. 
בדקות אלו לא נודע דבר עד כמה תהיה 
תוצאותיה  יהיו  ומה  ההפגנה  חמורה 

והשלכותיה. 

כ”ק  במניין  מעריב  תפילת  תום  עם 
לקראת  הכוננות  הורגשה  מה”מ,  אד”ש 
בית- מול  החונה  המשטרה  ההפגנה. 
מקומה,  את  היא  אף  ‘עזבה’  חיינו 

והודיעה שאינה לוקחת אחריות כלל על 
בו  הקרובות  בדקות  במקום  הנעשה  כל 
תעבור ההפגנה... הודעה שהוסיפה נופך 
הדקות,  באותם  ששררה  הבהירות  לאי 
והובילה את רגליהם של התמימים לבניין 

 .749 הפנימיה 

שאופי  התבהר  הדקות  חלוף  עם 
ואינה  שקט,  הינו  ההפגנה 
ובמעשי  באלימות  כרוכה 
טרור כפי שאירע במקומות 
האחרונים;  בימים  אחרים 
מול  חלפו  המפגינים  אלפי 
בית חיינו-770 ברוגע יחסי, 
צועדים  אחריהם  כאשר 
חמושים  שוטרים  מאות 
לצורך  ניידות  ועשרות 
של  התקינה  ההתנהלות 

ההפגנה. 

אפיזודה חסידית צדה את 
עיניהם וליבם של התמימים 
כאשר  מרחוק,  שעמדו 
בעיצומה של ההפגנה הכריז 
מהמפגינים  א’  חזק  בקול 
חזית  מול  שעבר  בעת 
מורנו  אדוננו  “יחי   –  770
ואולי  יודע  מי  ורבינו”... 
בזיכרונו  חקוקה  זו  הכרזה 
השתתפותו  בעקבות 
משנות  באחת  הגדול  הפאראד  במעמד 
המלך...  של  קודשו  פני  מול  הממי”ם 
בהכרזה  ‘מעודכן’  היה  לא  והלה  הואיל 
שליט”א  מלכנו  עודד  אותה  העכשווית 
בשנת תשנ”ג, טרחו התמימים להשלים 
 – הקודש  הכרזת  סיום  עם  הכרזתו  את 

ועד”!...  לעולם  המשיח  “מלך 

‘עוצר’ בכל מדינת  23:00 החל  בשעה 
המחאות  אירועי  בעקבות  יורק,  ניו 

מי שזכה יודע, אשר 
רגעים אלו – בהם 
"הביאיני המלך 

חדריו", "אדרין בתר 
אדרין קמי מלכא 

קדישא", הינם רגעי 
שיא של התקשרות 

פנימית ואמיתית 
לרבי. רגעים שבהם 
לא קיים דבר מלבד 

הרבי ורצונו הק'. 
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המדינה;  ברחבי  שהתקיימו  הפראיים 
היו  הייטס  קראון  המלך  רחובות שכונת 
בעקבות  ואילך  זו  משעה  מאדם  ריקים 
ה’עוצר’ שהחל משעה זו עד השעה 5:00 

לפנות בוקר. 

יום שלישי י’ סיון 

לשגרה  והחזרה  מהנגיף  ההחלמה  רוח 
האחרונים  בימים  בחוזקה  מנשבת 
בעשרות  לצפות  ניתן  המלך.  בשכונת 
ומאות מאנ”ש וזקני החסידים שלא נצפו 
בחודשיים האחרונים, אשר כעת חוזרים 
הם לחיי השגרה הרגילה )עד כמה שניתן 
להגדיר תקופה קשה זו - בה בית חיינו 
כ”שגרה   - מלכנו  התגלות  ללא  סגור 

רגילה”...( 

כחלק מבשורה זו, התקיים היום ב’זאל 
הקבוע  שיעורו  חיינו,  בית  של  הגדול’ 
פיני’ע  הרה”ח  המשפיע  של  בחסידות 
הפסקה;  של  חודשיים  לאחר  קארף  שי’ 
בגופו  פיני’ע  ר’  השתתף  לא  בשיעור 
עקב מצבו, אך משתתפי השיעור הקבוע 
עשרה  רק  להשתתף  הורשו  כעת  )אשר 
מתוכם( קיימו את השיעור לזכות רפואתו 

הקרובה. 

בשורה משמחת נוספת נצפתה בתפילת 
מנחם  רפאל  הרה”ח  כאשר  שחרית, 
והשתתף  לבית-חיינו  הגיע  אוחנה  שי’ 
אד”ש  כ”ק  של  ממניינו  כחלק  בתפילה 
ארוכים  שבועות  שבמשך  לאחר  מה”מ, 
וכעת  הרפואה,  בבית  והונשם  הורדם 

ממש.  של  בנס  מהנגיף  החלים 

המדינה,  ברחבי  המהומות  בעקבות 
הודיע ראש העיר כי ה’עוצר’ הלילי יוקדם 
עוררה  ההחלטה  בערב.   20:00 לשעה 
בתפילת  ההשתתפות  אודות  חששות 
בשעה  מה”מ  אד”ש  כ”ק  במניין  מעריב 

21:30; בשעות הצהריים נודע, כי מספר 
עסקנים הצליחו לבקש אישור עבור כל 
ניו-יורק להשתתף בתפילת  העיר  יהודי 
את  העביר  העיר  שראש  בעוד  מעריב, 

האכיפה.  לגורמי  הידיעה 

ה’אישור  את  מנצלים  התמימים 
בבית  הדרנים’  ‘סדר  לקיום  המיוחד’ 
‘הדרן  המדרש חירות, בו שקעו בלימוד 
על הרמב”ם – תשמ”ה’, כחלק מפרויקט 
הרמב”ם  לסיום  עד  ההדרנים  כל  לימוד 

הקרוב.  תמוז  בי”ז 

הורי  חתונת  יום   - סיון  י”א  רביעי  יום 
המשיח  מלך 

בבוקרו של יום, הגיעו כוחות משטרה 
גדרות  כל  את  ואספו  חיינו,  בית  לחצר 
האבטחה שגידרו את הכניסה לבית חיינו 
הטעם  האחרונים.  החודשיים  במשך 
לצורך  הינה  הגדרות  לאספת  הפשוט 
בו  במקומות  המשטרה  כוחות  תגבור 
ראו  התמימים  אך  המהומות,  נערכות 
זאת כצעד נוסף לפתיחת בית חיינו-770 

שליט”א.  הרבי  של  בהתגלותו 

מיוחד,  מחזה  נצפה  הצהריים  בשעות 
על  סמוכה  משכונה  ‘מקורב’  הגיע  בו 
בד’  ונכסיו  משפחתו  על  להתפלל  מנת 
אמותיו של נשיא הדור; המראה המיוחד 
בו מגיעים מקורבים לרבי שליט”א נחסר 
מאוד בחודשיים האחרונים, ובימים אלו 
תנועת ההגעה ל-770 הולכת וגדלה לאור 

ההקלות ברחבי המדינה. 

בשעות הערב התפרסמה הודעה מטעם 
הנהלת הפנימיה )1414(, כי יתכן שבניין 
הפנימיה ייפתח בימים הקרובים – לאחר 
חודשיים בהם התמימים שכנו במקומות 
בכמות  תלויה  הפתיחה  אחרים.  סמוכים 
אשר  התמימים,  אצל  הקיים  הנוגדנים 
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כאמור לפני כשבועיים הגיעו התוצאות, 
מהם עולה כי הנוגדנים קיימים אצל 95% 

מתלמידי התמימים. 

התקדמות  תהווה  הפנימיה,  פתיחת 
ה’קבוצה’  לאלו שנסעו מתלמידי  ניכרת 
לביתם בארה”ק, לחזור חזרה להסתופף 
ארבעת  למשך  המלך  של  אמותיו  בד’ 
שנת  של  הנותרים  הקרובים  החודשים 

ה’קבוצה’. 

התקיים  הפסקה,  של  חודשיים  לאחר 
היום שיעורו הקבוע של הרה”ח יקותיאל 
מידי  המתקיים   – לאברכים  פלדמן  שי’ 
של  הגדול’  ב’זאל   - בערב  רביעי  יום 
הצטמצם  שהשיעור  בעוד  בית-חיינו, 
ההנחיות.  עקב  בלבד,  חסידים  לעשרה 

אלו  בימים  הפכה  חיינו,  בית  סוכת 
אנ”ש,  שמחות  את  מקיימים  בו  למקום 
עדי  והתוועדויות  יארצייט  מצוות,  בר 
 23:00 בשעה  ומיד;  תיכף   770 פתיחת 
התקיימה התוועדות נוספת בסוכת 770, 
בנציון  הרה”ח  של  הולדתו  יום  לרגל 
התוועדו  ההתוועדות  בעת  ששון.  שי’ 
זה  ביום  שאירע  המאורע  אודות  אנ”ש 
בשנת תנש”א, בו ירד מלכנו להתוועדות 

הידועה.  הפתאומית 

א’ מאנ”ש סיפר, אשר חברו שהיה אז 
מקפיד  היה  ב-770,  המניין  מן  תלמיד 
ולחזור  ושבת  שבת  בכל  רגליו  לכתת 
בעקבות  הסמוכות.  בשכונות  חסידות 
של  הצהריים  בשעות  הליכתו  התמדת 
גילויים  הלה  מפסיד  היה  השבת,  יום 
ומאורעות מיוחדים שהיו באותם השעות 
 – מיוחדת  שבת  באותה  חיינו.  בבתי 
ל’הקהיל  - הלך הלה  ש”פ נשא תנש”א 
חזרתו,  ובעת  שבת,  כבכל  קהילות’ 
 770 של  האחורית  מהדלת  נכנס  כאשר 

ל’זאל הגדול’, ראה מולו בפתאומיות את 

הרבי שליט”א, יורד להתוועדות. מסתבר 

שהוא היה משלושת הבחורים הראשונים 

שהבחינו ברבי בעת ירידתו להתוועדות. 

כאילו  חש  שהוא  בחור,  אותו  אמר  אז 

הנפש  מסירות  עבור  במתנה  זאת  קיבל 

לחזור חסידות בכל שבת ושבת. 

ימי  סיום   – סיון  י”ב  חמישי  יום 

ן  י מ ו ל ש ת ה

הדלתות  נפתחו  שחרית  תפילת  בעת 

של בית חיינו, כאשר שמשי בית הכנסת 

חיינו  בית  למתחם  יכנסו  שלא  דואגים 

הדלתות  פתיחת  חסידים;  מעשרה  יותר 

שני  בימי  בעיקר  נעשית  אלו  בימים 

הבעל- את  לשמוע  צריכים  בה  וחמישי 

היום  ברהיטות.  קריה”ת  בעת  קרוא 

בעקבות גל האלימות תוגברו כוחות 
המשטרה בשכונת המלך ובחזית בית 
חיינו-770
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זכינו, שהדלתות נשארו פתוחות עד סוף 
התפילה. 

מכתב,  הערב  פרסמו  השכונה  רבני 
ארגון  של  ההודעה  את  מצטטים  הם  בו 
על  המתריעים  היהודיים  הרופאים 
אנשים  של  הגעתם  בעקבות  הסכנה 
מבקשים  כך  ובעקבות  לשכונה,  מחוץ 
שלא להגיע לשכונה ללא אישור מפורש 
הדים  עורר  המכתב  השכונה;  מרופאי 
תשרי  בחודש  האלפים  להגעת  בקשר 
בהתגלות  הגמור  הביטחון  אך  הבעל”ט, 
הרבי שליט”א משקיט את כל הספיקות 
לנוכח  מציאותיות  כבלתי  ומעמידן 
להתגשם  העומדת  האמיתית  המציאות 

בכל רגע. 

המרכזי- ומשיח  גאולה   שיעור 
ב-770  להתקיים  השבוע  חזר  השבועי, 
השיעור  'נדד'  בהם  חודשיים  לאחר 

את  השכונה;  ברחבי  אחרים  במקומות 
שי'  הרה"ח זלמן  מסר  השבועי  השיעור 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  שליח  ליבעראוו – 
לפלאטבוש, בנושא “פתאום יבוא האדון 
אל היכלו” בקשר למאורע המיוחד שארע 

תנש”א. בשנת  זה  ביום 

תמימים   10 נכחו  המיוחד  בשיעור 
בלבד, שזכו לכך בהגרלה מיוחדת מתוך 
במחיצת  המסתופפים  התמימים  מאות 

אלו. בימים  המלך 

 – הקבועה  שישי  ליל  התוועדות  בעת 
שנמשכה עד לשעות הבוקר המוקדמות 
 8 ציון  אודות  התמימים  התוועדו   –
ואודות  תש”פ,  לקבוצה  בדיוק  חודשים 
הכרח ניצול כל רגע נוסף בשנה מיוחדת 
זו, בה מסתופפים במחיצת המלך המשיח 

שליט”א. 

יום שישי י”ג סיון 

במהלך  שהתרחשו  המהומות  בעקבות 
מסלולם  שמקום  התמימים  השבוע, 
מנהטן  ברחובות  הינו  ב’מבצעים’ 
זה  שישי  ביום  יצאו  לא  הראשיים, 
עסקים  ושבירת  בזיזת  עקב  למסלולם, 
רבים במהלך המהומות שאירעו בלילות 
האחרונים, בעוד ששאר העסקים שטרם 

לאלתר.  נסגרו   – נבזזו 

בכל  ל’מבצעים’  יצאו  התמימים  שאר 
דגש  הושם  כאשר  ברוקלין,  רובע  רחבי 
מיוחד על חלוקת חומר בנושא הגאולה, 

וערכות נש”ק לכבוד שבת. 

 ,21:15 בשעה  התחילה  שבת’  ‘קבלת 
בצפיפות  צובאים  חסידים  מאות  כאשר 
רבה על דלתות המקדש, בתקווה לראות 

ולשמוע את הנעשה על גבי המזבח. 

ומתעצמת  גוברת  דודי’  ‘לכה  שירת 

בשיעור המיוחד נכחו 10 תמימים בלבד 
שזכו בהגרלה מתוך מאות התמימים 

המסתופפים במחיצת המלך...
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מדברות  הפיוט  ומילות  לרגע...  מרגע 
מלוכה”  עיר  מלך  “מקדש  עצמן...  בעד 
)770( “קומי צאי מתוך ההפכה” )מהמצב 
הנוכחי, כי( “רב לך שבת בעמק הבכא” 
)במשך החודשיים האחרונים(, כעת “הוא 
מלך המשיח  )הרבי  עליך חמלה”  יחמול 

שליט”א בהתגלותו המושלמת!(. 

שירת  מזדעקת  לכך  ישיר  כהמשך 
מבקש  בה  ותעצומות,  בעוז  ה”יחי” 
ה’צאן’ לראות את הרועה המיוחל – אבינו 
הדלתות  אלו  בדקות  שליט”א...  מלכנו 
כאשר  ממקומם  להישלף  ועמדו  רעדו 
ההתרגשות הרבה של החסידים לא ידעה 
בין קהל  גבולות... מחמת הפרשי הקול 
של  ולמניינו  תפילה’  ל’בעל  החסידים 
המלך, המשיכו החסידים לשיר את שירת 
וגדולים  בכמות  קצרים  רגעים  הקודש 
תפילה’  שה’בעל  לאחר  אף  באיכות 

התפילה...  סדר  את  המשיך 

יום שבת קודש י”ד סיון 

הקבוע  השיעור  התקיים   8:00 בשעה 
ללימוד ה’דבר מלכות’ כבכל שבת קודם 
תפילת שחרית. בשיעור עסקו התמימים 
בלהט בלימוד שיחת ש”פ נשא תנש”א, 

וקריאת היומן המיוחד הנלווה לה. 

בתפילת שחרית הייתה צפיפות גדולה 
מאוד, ובפרט בשעת קריאת התורה, בה 
כך  כדי  )עד  ממש  כ’תשרי’  נרגש  היה 
שא’ מהחסידים ‘נפלט’ דרך הדלתות אל 
ויצא במהירות בעקבות  תוך בית-חיינו, 
בית  וגבאי  המסדר’  ‘ועד  אנשי  דרישת 

חיינו(. 

החסידים  קהל  נעמדו   –  1:25 בשעה 

מלכנו  פני  לקבלת  חיינו,  בית  בסוכת 
נשא  פרשת  שבת  להתוועדות  שליט”א 
בעוד  מאוד,  כבד  היה  החום  תש”פ... 
השמש  תחת  עמדו  החסידים  שמאות 
הקופחת, ורק מקומו של מלכנו שליט”א 
ניצב במקום מוצל... בשעה 3:30 באופן 
לרדת  החל  כלל,  מוסבר  ובלתי  פתאומי 
שהשכיח  דקות  למספר  זלעפות  גשם 
בשעתיים  ששרר  הכבד  החום  את 

האחרונות... 

דווקא בשבוע זה, בו זכינו ל’תזכורת’ 
רגע  מורגש  כיצד  שליט”א  הרבי  מאת 
באופן  מלכנו  שירד  בעת   - ההתגלות 
 - חיינו  בבית  להתוועדות  פתאומי 
בהתגלותו  הגמור  הביטחון  מתעורר 
משיחנו  של  הפתאומית-העכשווית 
שליט”א בש”פ נשא תש”פ באופן החזק 

מתמיד!  יותר 

שמחת  התקיימה  הצהריים  אחר 
הת’  התמימים-החתנים,  של  האופרוף 
שי’  יצחק  יוסף  והת’  בלון  שי’  אריאל 
כהן, כאשר בעיצומה יצאו תמימים רבים 
להקהיל קהילות ברחבי האיזור כהוראת 

השבועית.  הד”מ  בשיחת  מלכנו 

נוספת  22:30 התקיימה הפגנה  בשעה 
בית  מול  שעברו  מפגינים  מאות  עם 
הראשיים  הצירים  את  וחסמו  חיינו 
שעתיים  למשך  פארקווי  איסטערן  של 
התחברה  הרגועה  ההפגנה  שלימות. 
השני  מצידו  נוספת שהגיעה  הפגנה  עם 
ארע  הכוחות  איחוד  כאשר  הרחוב,  של 
בציר רחוב ברוקלין, שם תוגברו כוחות 
המשטרה ופינו את ההפגנה ברוגע יחסי.
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יוסי, 

זהו סיכומו של שבוע בד’ אמותיו הק’! 

במהלך השבוע האחרון נערכו מידי יום הגרלות בין אנ”ש והתמימים, 
על מנת לזכות להתפלל בתוך 770 כחלק ממניינו של הרבי שליט”א. 

תמימים שזכו באוצר הגדול, שיתפו לאחמ”כ את חבריהם בהרגשה 
האישי  ממניינו  חלק  הינך  בה  הרגשה  בפז;  תסולא  שלא  המיוחדת 
והפרטי של נשיא ישראל – המלך המשיח, כאשר כל תנועה וכל זיז 

נשקל פעמיים האם לעשותו, אם לאו. 

הינם  הדקות   40 באותם  ומעשה  דיבור  שהמחשבה  לציין  מיותר 
כבימות המשיח ממש... עת ה’שביל’ נפתח לקבלת פני רבינו שליט”א, 
ועשרה חסידים בלבד עומדים בצדדיו, מתוך אמונה עזה וחזקה שכעת 

ממש יתגלה מלכנו ו’נראהו עין בעין בשובו אל נווהו’... 

חדריו”,  המלך  “הביאיני  בהם   – אלו  רגעים  אשר  יודע,  שזכה  מי 
“אדרין בתר אדרין קמי מלכא קדישא”, הינם רגעי שיא של התקשרות 
פנימית ואמיתית לרבי. רגעים שבהם לא קיים דבר מלבד הרבי ורצונו 

הק’. 

ימות המשיח, על מנת שנדע  ‘טעימה’ מאווירת  לנו  ניתנת  פעמים 
ונכיר כיצד עלינו לחיות ברגעים האחרונים של הגלות – “כחיי והנהגת 
עליאיים  רגעים  היו  ממש  כך  ממש”....  המשיח  בימות  ישראל  בני 

אלו.... 
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שבוע פרשת בהעלותך ה’תש”פ 

לצד הגילויים של הימים האחרונים, מזדעקת ההבהרה: 

איננו משלימים עם 
המציאות הנוכחית! 

ליוסי, אחי היקר! 

אני יושב וכותב לך כעת במוצאי השבת, כאשר התאריך ‘ליל כ”ב סיון’ עומד 
מול עיניי... למרות שזה קשה לכתוב את הדברים הבאים, אשתף אותך, אחי 

היקר, ברגשי ליבי הנמסים כעת על גבי המקלדת... 

לא  כבר   - בחודש  כ”ב  ליל   – הזה  התאריך  לכתוב...  מסוגל  לא  אני  באמת 
770... ]אני  בדיחה... אנו מציינים בלילה זה שלושה חודשים מלאים לסגירת 
כותב לך את המילים ‘שלושה חודשים מלאים לסגירת 770’ ואני רואה בדמיוני 
את תוכנת הווארד מותחת קו אדום מקווקו מתחת למילים אלו המביע את אי 

בדיקת האיות הנכונה למילים אלו... פשוט מצב הזוי!...[

המצב הקשה של השלושה חודשים האחרונים, בהם ‘מקור חיינו’ סגור ומסוגר, 
עבר תהפוכות לא פשוטות, אך תמיד הזעקה, הדרישה והכמיהה לפתיחת 770 
וחסיד  חסיד  כל  של  פניו  על  ניכרת  הייתה  מלכנו,  של  המושלמת  בהתגלותו 

שהתהלך בחצר בית חיינו. 

והנה, הגיעו השבועיים האחרונים בהם התבשרנו על הקלות מסויימות מצד 
חוקי המדינה, ובחסדי ה’ מניינו של הרבי שליט”א נכנס לבית-חיינו, ושיעורים 
דווקא  ל-770 במתכונת של עשרה חסידים בלבד. אך  חזרו  ואחרים  כאלו 
הגילויים האלו גרמו ‘רפיון’ מסויים בכמיהה והדרישה הטבעית שהייתה 

עד כה, לפתיחת 770 באופן מלא בהתגלותו המושלמת... 

וזאת מכורח המציאות הפשוטה. עד היום 770 היה ממש סגור ומסוגר, 
וכעת לא ממש. עד היום לא היה ניתן לעשות שום דבר ב-770, וכעת 
לא ממש, וכו’ וכו’. ומכורח המציאות של נתינת גילויים כאלו או 
אחרים אודות פתיחת 770, פחת והלך רגש הבעירה על פתיחתו 
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המושלמת... 

וכעת, כאשר מגיע ‘ליל כ”ב סיון’ – שלושה חודשים מלאים ללילה בו נסגר 
770, אני משליך את החשבון נפש האישי הזה על עצמי... כיצד הייתה ההרגשה 
 770 לפתיחת  הכמיהה  בהם  הסגירה,  לאחר  וחודשיים  הסגירה,  לאחר  חודש 

הייתה בשיאה, וכיצד ההרגשה כעת... 

בעודי כותב אליך כעת את המכתב, אני מרפרף במכתב שכתבתי לך חודש 
לאחר הסגירה, ובחן אתה מה הייתה ההרגשה )ליל כ”ב ניסן(: 

פרצה  והזעקה  בלילה,   2 השעה  על  הצביע  השעון  ההתוועדות  כדי  “תוך 
מאליה... כעת ממש מציינים חודש שלם לסגירת בית חיינו-בית משיח, בית רבינו 
שבבבל. לא יום, ולא שבוע... ח-ו-ד-ש הכולל בתוכו ש-ל-ו-ש-ים יום בהם 770 
סגור על מנעול ובריח... עד מתי רבי?.... עד מתי?... כ”ב אדר תש”פ – כ”ב ניסן 

תש”פ... מי היה מאמין שנגיע ליום הזה ועדיין המצב יישאר כך... “

ואותה הרגשה )ויותר( הייתה חודשיים לאחר הסגירה בליל כ”ב אייר: 

להתגלות  והציפיה  התשוקה  מעט.  קשה  הייתה  ההרגשה  זה,  שבת  “בערב 
הרבי שליט”א גברה והתעצמה - לנוכח העובדה כי בלילה זה מציינים חודשיים 
שלימים לסגירת בית-חיינו... שירת ה”יחי” בקבלת שבת הייתה אחרת לגמרי... 
עד מתי רבי, עד מתי?... המוח מעלה בזכרון את הלילה הנוכחי לפני שישים יום 
בדיוק, ליל כ”ב אדר תש”פ... ישנו והתוועדנו על בימת ההתוועדויות, ולא האמנו 
שזה אכן יקרה... לא יתכן שמקור חיות כל העולם ייסגר.. אך גם לאחר שהדמעות 
נמחו ועמדנו המומים מחוץ לבית חיינו העטור בשלשלאות של ברזל, לא דמיינו 
ולא שבועיים, ש-י-ש-י-ם  יהיה כה ארוך!!.. חודשיים שלימים!! לא שבוע  שזה 

י-ו-ם בהם בית חיינו סגור!! עד מתי רבי?...”

וכעת שוב מגיע ‘ליל כ”ב’, וההרגשה פחות חזקה... 

אפשר להאשים בזה את ה’גילויים’, שהרגיעו לנו מעט את הבעירה, אך אנחנו 
לא מחפשים ‘אשמים’, אנחנו מחפשים מה צריך לעשות כדי ש-770 יפתח באופן 

מושלם עם ההתגלות של הרבי שליט”א!!... 

לכן בראש ובראשונה, אנחנו צריכים להחדיר למוחנו וליבנו שוב ושוב )ואני 
אומר זאת לעצמי( שאיננו משלימים עם המציאות הנוכחית; כל הגילויים שיבואו 
עלינו, לא ישפיעו על הבעירה הפנימית שלנו לקבל את העצם!! כל הגילויים 
הללו לא יפחיתו לנו מהלהט על פתיחת 770 באופן מושלם!! כל הגילויים הללו 

לא יחסירו לנו מהכמיהה והערגה לראות את מלכנו בפועל ממש!! 

 כי כל מה שקיבלנו עד כה, הינם ‘גילויים’ בלבד... 
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יום ראשון ט”ו סיון 

של  במחיצתו  בהעלותך  פרשת  שבוע 
מלך המשיח החל ברוגע ושלווה, לאחר 
את  והפגנות שפקדו  מהומות  שבוע של 

שכונת המלך במהלך השבוע הקודם. 

על אף המצב הקשה בו בית חיינו-770 
ללא   – ומסוגר  סגור 
ממשיכים  מלכנו,  התגלות 
בשיא  התמימים  תלמידי 
משך  בכל  ללמוד  החיות 
שנקבעו  ה’סדרים’  זמני 
בבתי  הישיבה,  הנהלת  ע”י 
סוכת  המאולתרים;  המדרש 
בית חיינו, ביהמ”ד ‘חירות’, 

תורה’.  ‘יגדיל  וביהמ”ד 

תמימים  זוכים  כן  כמו 
היומית,  בהגרלה  בודדים 
של  הגדול’  ב’זאל  ללמוד 
אותו  לאורך  חיינו  בית 
לערך(,  שעות   3( ה’סדר’ 
זוכים  ‘סדר’  בכל  כאשר 
עשרה בחורים בלבד ללמוד 
ועשרה  הגדול’,  ב’זאל 

בחורים נוספים ב’עזרת נשים קינגסטון’; 
זאת בנוסף להגרלות היומיות בין אנ”ש 
כ”ק  במניין  ההשתתפות  על  והתמימים 

 .770 בתוך  מה”מ  אד”ש 

של  ההודעה  התפרסמה  ערב,  לקראת 
בתי  כי  קואומו,  אנדרו  יורק,  ניו  מושל 
להיפתח  יכולים  המדינה  ברוב  הכנסת 

בטענה  הידועות,  המגבלות  לצד  מחדש 
מהנגיף  המדינה  של  שההתאוששות 
ממשיכה להתקדם לטובה, כך שבשבועות 
ברחבי  נוספות  הקלות  יחולו  הקרובים 

המדינה. 

לאחר ההודעה נדלקה הנורה האדומה 
בליבם של התמימים אודות 
מהרה  עד  אך   ,770 פתיחת 
חיינו  בית  שעל  התברר 
נוספות...  מגבלות  קיימות 
ש-770  והתשוקה  התקווה 
ומתעצמת  מתגברת  ייפתח 
ויותר...  יותר  ליום  מיום 

גלות!  דאלאי 

יום שני ט”ז סיון 

היה  שחרית  בתפילת 
בית  רחבת  בכל  רב  עומס 
בדלתות  ובמיוחד  חיינו, 
תוך  אל  המשקיפות  העזרה 
בשבועיים  המזבח...  מקום 
מתקיימת  בהם  האחרונים, 
עשרה  בו  באופן  התפילה 
משתתפים  בלבד  חסידים 
עומדים  והשאר  שליט”א  מלכנו  במניין 
הגדול’  ה’זאל  דלתות  נפתחו  מבחוץ, 
שמיעת  לצורך  התורה  קריאת  בעת  רק 
הקריאה. מהיום ואילך החליטו הגבאים, 
דלת  את  תדיר  באופן  פתוח  להשאיר 
הרגשת  לצורך  האמצעית,  העזרה 
ההשתתפות במניין הרבי שליט”א לכלל 

באמת אני לא מסוגל 
לכתוב... התאריך 

הזה – ליל כ"ב 
בחודש - כבר לא 

בדיחה... אנו מציינים 
בלילה זה שלושה 

חודשים מלאים 
לסגירת 770...
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החסידים. 

תפילת  תום  עם  נצפה  מרגש  מראה 
שי’  לוי  הרה”ח  נראה  בו  שחרית, 
כזכור,   .770 בחצר  מתהלך  גולדשטיין 
זקני  מראשוני  היה  גולדשטיין  הרב 
הקטלני,  בנגיף  שנדבקו  החסידים 
ובעקבות מצבו הקשה שהלך והתדרדר, 
פרסם בנו סרטון ווידיאו שזעזע את כלל 
החמור,  המצב  אודות  השכונה  תושבי 
והכרח השמירה על ההנחיות. כעת, בעת 
ושלם  בריא  גולדשטיין  הרב  שהסתובב 
בחצר בית-חיינו בליווי בנו, עיניי כולם 
שהביע  המיוחד,  למראה  מיידית  הוסטו 
הגדולים  בניסים  ההכרה  את  לכל  מעל 
ההקלה  את  וכן  השכונה,  תושבי  שחוו 
האחרונים.  בשבועות  הנגיף  בהשפעת 

סגורים  הלימוד  שמוסדות  אף  על 
וויתר  לא  מנחם’  אור  ‘חדר  אלו,  בימים 
על מסיבת הסידור לילדי כתה א’ בחצר 
כחצי  770. המסיבה המיוחדת התקיימה 
שעה לאחר תפילת שחרית, בהשתתפות 

צוות המחנכים המסורים, שלא פסחו על 
את  הפעוטים  לילדים  להחיל  ההזדמנות 
נשיא  של  אמותיו  בד’  התפילה  עבודת 
הדור, המעביר את תפילותיהם של כלל 

אנשי הדור. 

הגאולה’  ‘חתונת  החלה   18:00 בשעה 
של התמימים מענדי שי’ גדסי ויוסי שי’ 
שבחרו  ה’קבוצה’,  מתלמידי  שניאור 
עם  תמימה’  ‘שנה  להישאר  בעקשנות 
אף  על  שליט”א,  המשיח  מלך  הרבי 
כעת  המתקיימת  המשפחתית  החתונה 
התקיימה  המכובדת  החתונה  בארץ. 
בשמחה  ולוותה  ‘חירות’,  בביהמ”ד 
וריקודים  לרוב  ‘משקה’  עם  מיוחדת 
סוערים עד תפילת מעריב בשעה 21:30. 

הקבועה  ההתוועדות  של  קיומה  לצד 
המשיח  בביאת  האמונה  לחיזוק 
נחסמו  בית-חיינו,  בסוכת  שהתקיימה 
הלילה  לאורך  פארקווי  איסטערן  צירי 
בשל עבודות תשתית לתיקון הכביש מול 

 .770

יום שלישי י”ז סיון 

היומי  בחומש  כי  ציינו,  התמימים 
‘למה  היהודים  טענת  על  הסיפור  מופיע 
נגרע’, וממילא צריכה להזדעק שוב ושוב 
הצעקה מפנימיות הנפש, אודות פתיחת 
הקשה  המצב  וסיום  מלא  באופן   770
בהתגלותו של מלכנו משיחנו שליט”א. 

כי  נודע  סגור,  חיינו  שבית  אף  על 
מקומות  במספר  שיפוצים  נערכים  כעת 
שהשלימו  לאחר  הגדול’.  ה’זאל  ברחבי 
 ,770 של  המערבי  בחלקו  המלאכה  את 
בקומת  נרחבים  שיפוצים  נערכו  היום 
עשרות  הוספת  לצד  התחתונה,  התאים 
תאים חדשים לצורך אלפי מתפללי בית 

הכנסת. 

זוכים תמימים בודדים בהגרלה היומית, 
ללמוד ב׳זאל הגדול׳ של בית חיינו 

לאורך אותו ה׳סדר׳
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ה’קבוצה’  עורכים תלמידי  כמידי שנה 
שיירת אופניים מיוחדת ברחובות מנהטן 
הגאולה,  בשורת  לפרסום  הראשיים 
שבשנה  כיון  הישיבה.  הנהלת  באישור 
נבצר מלעשות את השיירה בתאריך  זו, 
הקבוע – חג הפסח, עקב הנחיות המדינה 
הוחלט  הזמן,  באותו  ששררו  הנוקשות 
ג’  ליום  לערוך את השיירה בקשר  היום 
תמוז, ביום ראשון בעוד שבועיים – כ”ט 

סיון, באם משיח צדקנו יתעכב ח”ו. 

יום רביעי ח”י סיון 

ל-50  קרוב  חזרו  האחרונים  בימים 
תמימים לחצרות קודשנו, לאחר שנסעו 
מגפת  בעקבות  ארצה  כחודשיים  לפני 
שנשארו  ה’קבוצה’  תלמידי  הקורונה. 
לאורך כל החודשים הללו צמודים לכ”ק 
במאור  פניהם  את  קיבלו  מה”מ  אד”ש 

פנים. 

כולל ‘תפארת זקנים’ השוכן במבואות 
לאחר  לתפעל  היום  חזר  בית-חיינו, 
שלושה חודשיים של הפסקה. על תפעול 
בימים  הכולל  של  החיה  הרוח  והחדרת 
נחום  ר’  השמש  רמה  ביד  מנצחים  אלו, 
שי’  מנחם  והרה”ח  קפלינסקי,  שי’ 

גערליצקי. 

בנוסף ל’קאך’ המיוחד השורר בשבועות 
התמימים,  תלמידי  בקרב  האחרונים 
אודות לימוד כל ה’הדרנים’ על הרמב”ם 
השתא,  תמוז  בי”ז  הרמב”ם  לסיום  עד 
 - מעריב  תפילת  לאחר   – היום  התקיים 
שיעור עיוני בענייני גאולה ומשיח בביתו 
ישבו  בו  קריאף,  שי’  יעקב  הרה”ת  של 
ברציפות  שעות  שלוש  למשך  התמימים 
והעמיקו ב’הדרן’ הידוע על מסכת מו”ק 

ומסכת חגיגה. 

מהשעה 17:00 עד השעה 5:00 בבוקר 

פארקווי בעקבות  איסטערן  צירי  נחסמו 
חיינו;  בית  מול  הכביש  תיקון  השלמת 
כי  היה  ניכר  העבודה,  השלמת  לאחר 
לצורך  נעשתה  הקשה  העבודה  כללות 
אחד ויחיד – “ליישר דרך למלך המשיח”. 

יום חמישי י”ט סיון 

של  נס  אודות  נודע  יום  של  בבוקרו 
תמימים  שמונה  עם  שאירע  ממש, 
מהתוועדות  שחזרו  ה’קבוצה’  מתלמידי 
באמצע  צדו  על  נהפך  ורכבם  חסידית, 
עם  בנס  יצאו  כולם  כאשר  הנסיעה, 

בלבד.  קלות  שריטות 

של  מכתבם  אודות  נודע  היום  בצהרי 
המחזקים   - חב”ד’  הלכה  ‘מכון  רבני 
את ידם של רבני השכונה - על דבר אי 
הנסיעה לרבי שליט”א בחודשים הקרובים 
עד יעבור זעם. התקווה והאמונה שמצב 
לנוכח  מתחזקת  רלוונטי,  יהיה  לא  זה 

משפחת מלמד העמידה מתקן לנטילת 
ידיים עבור מאות המתפללים מחוץ ל-770
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החסידים  בו  מצב  יתכן  שלא  העובדה 
ימנעו מלהגיע אל מלכם בחודש החגים 

הקרב ובא. 

ההודעה  התפרסמה  הערב  בשעות 
הפנימיה  בנין  פתיחת  אודות  המשמחת 
וחצי שהיה סגור.  1414 לאחר חודשיים 
סיון  כ”ט  ראשון  ביום  תפתח  הפנימיה 
הנצרכת  הבדיקה  את  שעברו  לתמימים 

נוגדנים. בגופם  ונמצאו 

מהפגנות  רוגע  של  שלם  שבוע  לאחר 
נוספת  הפגנה  היום  התקיימה  ומהומות, 
פארקווי  איסטערן  ציר  את  שחסמה 
בשל   21:00 השעה  עד   20:00 מהשעה 
אלפי המפגינים. ב”ה ההפגנה לא לוותה 

מיותרות.  במהומות 

ומשיח  גאולה  ‘שיעור  לאחר  מיד 
בהשתתפות  ב-770  שהתקיים  המרכזי’ 
התוועדות  החלה  בלבד,  תמימים  עשרה 
בבית  ה’קבוצה’  לתלמידי  שישי  ליל 
הוקדשה  ההתוועדות  ‘חירות’.  המדרש 
שארע  המיוחד  לנס  הודיה’  כ’סעודת 
היום לתמימים, וכן לרגל בא אחותם של 
התמימים-התאומים מענדי ויוסי שי’ סגל 
יענקי  בקשרי השידוכין עם הת’ הנעלה 

שי’ ערנטרוי. 

יום שישי כ’ סיון 

התמימים  של  ה’מבצעים’  מסלולי 
מלבד  כהרגלם,  התקיימו  זה  בשבוע 
העסקים  רוב  סגורים  היו  בה  במנהטן, 
הקודם.  השבוע  של  המהומות  בעקבות 

בשבוע  הגיע  והמחאות  ההפגנות  גל 
שעבר, ובשבוע זה השקט והרוגע פרסו 
שארעה  ההפגנה  מלבד  כנפיהם,  את 
מספר  שעות  בצהריים,  היום  אך  אמש; 
הפגנה  התקיימה  שבת,  כניסת  טרם 

איסטערן  של  הראשיים  בצירים  רבתית 
עם  מפגינים  אלפי  הפגינו  בה  פארקווי, 
אופניים שחסמו  זוגות   7,000 מ  למעלה 
עברה  ההפגנה  המרכזיים.  הצירים  את 

ב”ה.  מהומות  ללא 

 20:30 בשעה  השמש  שקיעת  עם 
התמלא אזור בית-חיינו במאות מאנ”ש, 
המיוחד  המראה  צ”ה.  וחיילי  תמימים 
 770 בו  קודש  שבת  ערב  כבכל  נראה 
מחולקות  וחוברות  רבים  עלונים  פתוח; 
הקובץ  עומד  בראשם  כאשר   770 בחצר 
העלון  וכן  השבועי,  משיח’  ‘דברי 
‘את”ה העולמי’ שחזר  הפופולארי מבית 
לצאת השבוע לאחר הפסק של חודשיים, 
התפרסם  ]בנוסף  גרמא’.  ה’זמן  עלון 
מכתב מא’ מאנ”ש בשכונה שלא ‘כיבד’ 
הבד”צ.  רבני  את   – המעטה  בלשון   –

בית-חיינו[.  מאזור  סולק  המכתב 

לקבלת  ה’שביל’  נפתח   20:50 בשעה 
כאשר   ,770 בתוך  המשיח  מלך  פני 
מאות תמימים ואנ”ש צובאים על הדלות 
בצפיפות לא רגילה, על מנת לחטוף מבט 
מתחילה,  התפילה  בפנים...  הנעשה  על 
יותר  והחיכוכים על תפיסת מקום קרוב 

לדלתות העזרה לא נגמרים... 

“לכה  שירת  תום  עם   21:05 בשעה 
האדירה...  ה”יחי”  שירת  החלה  דודי” 
באותם הדקות כל אזור בית-חיינו שאג 
ורבינו  ‘יחי אדוננו מורנו   – משפט אחד 
מלך המשיח לעולם ועד’... כל החסידים 
בסוכת  בדלתות,   ,770 בחצר  שעמדו 
ה’עזרת  במעלה  בחנייה,  בית-חיינו, 
הסערוויס,  בכביש  בשדרה,  נשים’, 
כולם   ,770 בחזית  במדרגות,  במדרכה, 
רבי   – והפצירו  ביקשו,  דרשו,  שאגו, 

תתגלה!!! 
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יום שבת קודש כ”א סיון 

במהלך תפילת שחרית, דקות ספורות 
הגבאים  פתחו  התורה’,  ‘קריאת  קודם 
נוספת במדרגות  דלת  לרווחת החסידים 
הרבה...  הצפיפות  עקב  הגדול’  ה’זאל 
עד  פתוחות  נשארו  הדלתות  ושני  זכינו 

לסיום התפילה ממש. 

ההכנות  החלו   12:30 בשעה  כבר 
ה’התוועדות  לקראת  בית-חיינו  בסוכת 
בשעה  מה”מ.  אד”ש  כ”ק  של  קודש’ 
בציפייה  החסידים  כלל  נעמדו   13:25
‘יוצא’  מלכנו  את  לראות  עזה  ותשוקה 
לפארבריינגען ש”פ בהעלותך תש”פ... 

הבימה  מלכנו.  להתגלות  מוכן  הכל 
הקטיפה,  כיסא  העץ,  שולחן  המכובדת, 
המפה הצחורה, שעון היד, מפיות הלבן, 
חומש  העטוף,  היין  בקבוק  הכסף,  גביע 
וה’לקוטי  החום,  גדולות’  ‘מקראות 
החסידים  ובעיקר  הכחול...  יצחק’  לוי 
אנא  רוח...  בקוצר  המצפים  האיתנים 

נא!!!  הגלה  רבי, 

לאחר ‘סעודת שבת’ בביהמ”ד ‘חירות’ 
השכונות  עבר  אל  רבים  תמימים  צעדו 
חסידות  לחזור  מנת  על  הסמוכות, 
שנפתחו  הכנסת  בתי  הכנסת;  בבתי 
פנים  במאור  קיבלו  ממש,  לאחרונה  אך 
תורת  את  להשמיע  התמימים שבאו  את 
ארוכה  הפסקה  לאחר  המלך,  ובשורת 

חיים’.  אלוקים  ‘דברי  שמעו  שלא 

בזמן זה של ‘רעווא דרעווין’ חצר 770 
צ”ה;  וחיילי  חסידים  במאות  התמלאה 
המראה היה מיוחד במינו, כאשר בחניית 
רכבו של המלך שליט”א התקיים ‘כינוס 
ילדים’ מיוחד, ובסוכת בית-חיינו התקיים 
מאמר  חזרת  לצד  מרגש  ניגונים’  ‘סדר 
החסידים  מאות  בו  זה,  בזמן  דא”ח... 
ממלאים את חצר המקדש, עולה ההכרה 
בציפור  ונוגע  חשוב  כמה  עד  הברורה, 
להיות  הוא,  באשר  חסיד  כל  של  נפשו 
בקירוב מקום גשמי לד’ אמותיו של הרבי 

שליט”א...  המשיח  מלך 

יוסי, 

זהו סיכומו של שבוע בד’ אמותיו הק’! 

הרבי שליט”א ש”נשיא  אומר  מלכות’ השבועי,  ה’דבר  בסיומו של 
דורנו הראה בגלוי את אהבתו לכל בני ישראל”. ומפרט מלכנו במה 
נשיא דורנו הראה את אהבתו בגלוי; תחילה מביא שהאהבה מתבטאת 
ומקום, אך מיד  בהשפעה הרחבה שלו בהפצת המעיינות לכל מקום 

מביא דבר נוסף ומעניין: 

לאלתר  לתשובה  ד”לאלתר  שלו  קורא”  ה”קול  ע”י   – “ובמיוחד 
 – ולאחרי’  הכפתורים”,  “לצחצח  רק  שצריכים  וההכרזה  לגאולה”, 
ההודעה שכבר סיימו גם את זה, וצריך להיות רק “עמדו הכן כולכם” 
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והשלימה”.  האמיתית  בגאולה  צדקנו  משיח  פני  לקבל  ללכת 

ובמילים פשוטות: הרבי שליט”א מלך המשיח אוהב אותנו באהבת 
ונבואת  בשורת  את  לנו  ובישר  גילה  הוא  זו  אהבה  ומכוח  קץ,  אין 
דרישה  רק  איננה  הגאולה  בשורת  בא”...  משיח  זה  ש”הנה  הגאולה 
אלינו-החסידים...  שליט”א  הרבי  של  אהבה  גילוי  )גם(  אלא  ותביעה, 

בית  בהם  אלו,  מורכבים  בימים  במיוחד  נצרכת  זו  באהבה  ההכרה 
חיינו סגור ללא התגלות מלכנו... הרבי שליט”א שולח לנו ‘תזכורת’ 
ורצית  אותנו  “אהבת   – אלינו  הרבה  אהבתו  שמתוך  השבועי,  בד”מ 
בנו” – הוא מבשר לנו שובו שוב שהגאולה על סף הפתח, וכל רגע 

עולמים!... לגאולת  אותנו  וגואל  נגלה  הוא  ממש 

הכרה שמוסיפה חיות וכוח בכללות העבודה המוטלת עלינו ברגעים 
האחרונים של הגלות! 

א דאנק רבי! 
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שבוע פרשת שלח ה’תש”פ

בשרו מים אל ים ישועתו - - 

פתיחת 770!!!
יוסי, זאג לחיים! 

“אודה את ה’ בכל לבב בסוד ישרים ועדה”! “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם 
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה”! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 

ועד!! 

א דאנק רבי! 

לאחר שלושה חודשים בהם בית-חיינו-770, בית משיח, בית רבינו שבבבל, 
מקום המקדש גופי’ דלעתיד, מקום השראת השכינה בזמן הגלות, הבית שממנו 

אורה יוצאה לכל העולם – היה סגור ומסוגר; 

שלושה חודשים בהם נבחנו החסידים בהתקשרותם העזה ובאהבתם העצומה 
לנשיא הדור ומנהיגו – הרבי מלך המשיח שליט”א, בכך שהתעקשו ללא כחל 

ושרק בכל העניינים הנוגעים לנשיאנו הניצחי; 

שלושה חודשים בהם עיני כולם נישאו בטבעיות אל עבר מקום זה ואל ‘איש 
האלוקים’ השוכן בתוכו מתוך ציפייה, ערגה, כוסף ותשוקה לפתיחת מקור חיינו, 

חיי כל העולם כולו... 

‘וירא כבוד ה’ אל כל העדה’ –  והנה הגיע הרגע המיוחל! ביום שני לסדר 
פרשת קרח, ל’ לחודש סיון, בשעה השישית ‘נפתחו הדלתות ואראה מראות 

אלוקים’!!... 

המלך בכבודו ובעצמו הביאנו אל תוך היכלו – “ויבאוני חסדך השם 
תשועתך כאמרתך” – והכניסנו אל תוך ביתו, בגילוי אהבתו העצומה 
אלינו – בניו החסידים הנאמנים – “ָמָּצאִתי ֵאת ֶשָׁאֲהָבה ַנְפִשׁי ֲאַחְזִתּיו 

ְוֹלא ַאְרֶפּּנּו ַעד ֶשֲׁהֵביאִתיו ֶאל ֵבּית ִאִמּי ְוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי"... 
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כאומר )במנגינה הידועה( “בני, בני, שובו לביתי, כי לא אוכל לשבת יחידי”... 
“בואו לביתי”,   – ‘דעם רבינ’ס קינדער’   – – טייערע חסידים, תמימים  בני, בני 
הכנסו ל-770 לאחר שלושה חודשים של הפסק גדול שלא היה אף פעם בתולדות 

הנשיאות, “כי לא אוכל לשבת יחידי”... 

על  והעדנו  בניסיון  שעמדנו  לאחר  אלינו-החסידים,  העצומה  אהבתו  גילוי 
התקשרות אינסופית ואהבה ‘שאינה תלויה בדבר’, כפי ההגדרה המדויקת במשל 
הידוע - “כאשר האב רואה עוצם השתדלות הבן לחפש אותו בדרכיו, לראותו גם 
מאחוריו, ואינו מתייאש כלל, הרי רואה גודל התקשרותו הנאמנה, לרוץ אחריו 
גם בחושך ואפלה, וגם שאינו רואה לאביו בדרכים הללו, ילך וירוץ בכל כחו עוז, 

וגם שלא יראה פניו”... 

ולאחר תקופה זו, בה צלחנו את שלושת החודשים האחרונים בהתקשרות עזה 
לבל תנתק – “אזי מתעורר בלב האב אהבה רבה בכפלי כפלים מכמו שהי’ לו 
בתחילה לבנו, כי לא יוכל האב להתאפק, ומתגלה אליו ממקום המוצנע שהסתיר 
את עצמו, ומראה לו הארת פנים מפנימית הלב ותוך תוכו, באהבה רבה שלא 

יכילנו הכלי, עד שישקנו מנשיקות פיהו לבנו בנשיקין כפולים”...

הרבי מלך המשיח שליט”א הפיג והסיר ביום זה – ל’ סיון תש”פ – את המגבלות 
והמחסומים שעמדו מבעד הקירוב בין הרועה לצאנו, בין האב לבניו, ובין המלך 
לעמו... “כי לא אוכל לשבת יחידי” – “כי לא יוכל האב להתאפק”... כוח האיפוק 

של תקופת ה’בדד’ התפוגג וסר לנוכח תנועת הקירוב ואהבה של הרבי אלינו... 

בכל עת מרגע הכניסה ל-770, הורגשה הרגשה זו... הן בריקודים הסוערים, 
הן בתפילת שחרית, והן ברגעי השיא של ההתוועדות, הרגשה של גילוי אהבתו 
העצומה של הרבי לחסידים... וברגעים אלו - “אף אם לבו כלב האבן המס 
ימס והיה למים ותשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש לאהבת 

המלך”... 

את  שימשיך  שליט”א  מהרבי  מבקשים  אנו-הבנים,  כעת, 
“עין  בה  אשר  המושלמת,  בהתגלותו  אלינו  הרבה  אהבתו 
בעין יראהו בשובו אל נווהו”, כאשר “מתגלה אליו ממקום 
מ-770,  כולנו,  את  וגואל   – עצמו”  את  שהסתיר  המוצנע 
בית משיח - אשר כעת זכינו שכולנו נמצאים בו - אל בית 

המקדש השלישי!! 

לחיים, לחיים! 
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יום ראשון כ”ב סיון 

בדיוק  חודשים  שלושה  מציינים  היום 
כ”ב  ליל  מאז   770 בית-חיינו  לסגירת 
 770 לפתיחת  והביטחון  התקווה  אדר; 
בלבבות  בוערת  המושלמת  בהתגלותו 

לאחר  במיוחד  כולם, 
ההקלות  לנצנץ  שמתחילים 

המדינה.  ברחבי  בנידון 

בעקבות  הגלותי  הנוהג 
ממשיך   770 סגירת 
מערך  כאשר  ‘כהרגלו’, 
לעשרה  מאפשר  ההגרלות 
להשתתף  בלבד  חסידים 
מה”מ  אד”ש  כ”ק  במניין 
ששאר  בעוד   ,770 שבתוך 
צפופים  עומדים  החסידים 
הגדול’  ה’זאל  דלתות  על 
היום.  תפילות  מהלך  בכל 

התפרסם  ערב,  לקראת 
שד”ב  הרב  של  מכתבו 
בניין  פתיחת  אודות  ברוד, 
1414 ביום ראשון  הפנימיה 
הבעל”ט, בו הוצבו התנאים 

לחזרה לבניין, ע”פ ממצאי הנתונים של 
בגוף.  הנוגדנים 

יום שני כ”ג סיון 

מתקיימים  האחרונים,  כבשבועיים 
ב’זאל  לימוד  על  הגרלות  אלה  בימים 
הגדול של 770; בכל ‘סדר במהלך היום, 

ללמוד  חברותות  חמש  להכנס  זוכים 

נוספות  חברותות  וחמש  הגדול’  ב’זאל 

קינגסטון’.  נשים  ב’עזרת  ללמוד  זוכות 

במניין  מעריב  תפילת  לאחר  מיד 

לקו”ש  סדר  התקיים  מה”מ,  אד”ש  כ”ק 

בבית  הדרנים’,  ‘סדר  לצד 

לומדי  ‘חירות’;  המדרש 

בשבוע  אוחזים  ה’הדרנים’ 

על  ה’הדרן  בלימוד  זה 

על  תשמ”ח’,   – הרמב”ם 

את  לסיים  להצליח  מנת 

כולם עד סיום הרמב”ם בי”ז 

תמוז. 

החלה   23:00 בשעה 

הקבועה  ההתוועדות 

בביאת  האמונה  לחיזוק 

בית-חיינו;  בסוכת  המשיח 

בהתוועדות עוררו התמימים 

ש”הזמן  העניינים  אודות 

גרמא – הגאולה השלימה”, 

וכן על דבר “היום-יום” של 

אשר   – סיון  כ”ג   - זה  יום 

קשורות  ההחלטות  האם  לידע  המפתח 

העשייה  הינה   – ליצה”ט  או  ליצה”ר 

לעשייה  כמובן  זאת  וקישרו  בפועל, 

הגאולה  פרסום בשורת   – כעת  הנצרכת 

יתבצע  חלקה  אשר  חוצות,  כל  בראש 

הבשורה  להפצת  האופניים  בשיירת 

הקרוב.  חמישי  ביום  שתתקיים 

שירת הקודש 
מתנגנת בשאגות 

אדירות ללא המצא 
לה אח ורע… 

נשיקות של אהבה 
והתרגשות נשלחים 
מחסיד לחסיד, ואף 

דמעות של התרגשות 
ושמחה זולגות 
מזווית עיניהם…
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יום שלישי כ”ד סיון 

כרבע שעה לפני תחילת ‘סדר חסידות 
ל’סדר  תמימים  עשרות  התאספו  בוקר’, 
השכם’ מיוחד, על מנת לפעול בפעולות 
רוחניות לביטול הדיבורים אודות מסירת 
להתבשלות  בקשר  מארה”ק,  שטחים 

‘עסקת המאה’ בימים אלו. 

תלמידי  ‘איגוד  הוציא  היום,  בצהרי 
הרביעי  לימוד  הקובץ  את  הקבוצה’, 
היוצא לאור בתקופה זו, על מנת להנגיש 
לכלל  הישיבתיים  הלימוד  חומרי  את 
בה  זו,  מורכבת  בתקופה  אף  התמימים 
חיינו-770.  בבית  הספרים  כל  טמונים 

לאחר תפילת מעריב במניין כ”ק אד”ש 
מה”מ, החלה התוועדות לתלמידי קבוצה 
תש”פ, לרגל יום הולדת התמימים מנחם 
אקסלרוד;  זלמן  ושניאור  דונין  מענדל 

החלו  המיוחדת  ההתוועדות  במהלך 
בלתי-מאומתות  שמועות  להתפשט 
אודות פתיחת 770 ביום ראשון הבעל”ט. 

יום רביעי כ”ה סיון 

לקראת ערב התפרסם נס מיוחד שארע 
עם הת’ מנחם לסאוו מתלמידי ה’קבוצה’, 
ונקלע  תורה  לשיעור  דרכו  את  שעשה 
ירי שאירעה ברמזור  לזירת  בפתאומיות 
ירי  כדי  תוך  אווניו;  אטלנטיק  ברחוב 
ברכבו של  כדורים  מספר  פגעו  המפגע, 
הת’ הנ”ל ובנס של ממש פגעו הכדורים 
רק במסגרת החלון ולא חדרו לרכב עצמו 

ולנהג שישב בתוכו, ב”ה. 

התקיים  מעריב,  תפילת  לאחר  מיד 
לתלמידי  העיוני’  ומשיח  גאולה  ‘שיעור 
שלימות,  שעתיים  למשך  ה’קבוצה’ 
האחרונים;  השבועות  בשלושת  כנהוג 
את השיעור השבועי הנחה הת’ מאיר שי’ 
בנוגע  והגאולה  ההלכה  בנושא  פריימן, 

לימינו אנו. 

תמימים  עשרות  יצאו   23:00 בשעה 
החרדיות  השכונות  בכל  ‘יפוצו’  למערך 
חסידי  חומר  לחלוקת  ברוקלין,  ברובע 

הגאולה.  של  בתוכנה  הספוג 

יום חמישי כ”ו סיון 

לאחר שבועות בודדים של שקט ושלווה 
שוב  התמימים,  של  לאוכל  הקשור  בכל 
החלו הצרות וקשיים על מערך החלוקה 
בעקבות  כלל;  בלתי-מצודקת  בצורה 
אחראי  שיצרו  הסדר  ואי  השינויים 
החלוקה מטעם הנהלת הישיבה, הוזמנה 
משטרה למקום, וארוחת הבוקרה נדחתה 

בכחצי שעה, ומקווים לטוב. 

גאולה  ‘שיעור  התקיים   22:00 בשעה 
בית  ב-770  המרכזי-השבועי’  ומשיח 

״פתחו לי שערי צדק אבוא בם״...  
דלתות היכל המקדש נפתחו באיטיות 

והתמימים שאטו במהירות קרב אל תוך 
...770
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תמימים  עשרה  בהשתתפות  משיח, 
הת’  מסר  השבועי  השיעור  את  בלבד; 
מצוות  קיום  בגדר  מיפעי,  שי’  שמואל 
‘מינוי מלך’ בדורנו ע”פ משנת כ”ק אד”ש 
בשיעור  השתתפו  רבים  תמימים  מה”מ; 
המיוחד שהוקרן באמצעות תוכנת ה’זום’ 

‘חירות’.  בביהמ”ד 

בשעה 22:30 התקיים בביהמ”ד ‘חירות’ 
תלמידי  לכלל  מיוחד  קבוצה’  ‘סדר   -

הבעירה  לחיזוק  ה’קבוצה’ 
בנושא הגאולה, כאשר מיד 
התוועדות  החלה  לאחריו 
עד  הקבועה  שישי  ליל 
לאור  בבוקר;   6:00 השעה 
 770 פתיחת  ע”ד  הדיבורים 
אי”ה,  בבוקר  שני  ביום 
ע”ד  התמימים  מעוררים 
זו  שהתוועדות  הבשורה 
הינה האחרונה מחוץ ל-770 
עדיין  )אך  בעז”ה  זו  בשנה 

כלל(.  ברור  הדבר  אין 

יום שישי כ”ז סיון 

מ’מבצעים’  החזרה  לאחר 
ברוקלין  רובע  בכל 
גדול  נתלה שלט  והסביבה, 
המבשר  חיינו  בית  בסוכת 

על דבר היום-טוב המיוחד שיעריב עלינו 
השמונים!  שנת   – סיון  כ”ח   – היום 

שבת’  ‘קבלת  בתפילת  ה”יחי”  שירת 
הייתה לא רגילה כלל... הייתה הרגשה של 
יום-טוב, של חג, אווירה של התגלות!! 
המשפט שאמר הרבי שליט”א ביום זה – 
“שהיהודי יסכים, ויתירה מזו – הוא ירצה 
ויכריז, שלא רק ש’הגיע זמן גאולתכם’, 
אלא הגאולה כבר כאן בפשטות”! – הדהד 
העידו  השירה  ושאגות  האוויר,  בחלל 

 – להסכמה  -מעבר  וההכרזה  הרצון  על 
בפשטות!  כאן  כבר  שהגאולה 

התקיימה  המיוחד,  היום-טוב  לרגל 
‘סעודת שבת’ לתלמידי ה’קבוצה’ בסוכת 
לרוב,  ‘משקה’  שפיכת  לצד  בית-חיינו, 

והתוועדויות פעילות עד אור הבוקר. 

 – סיון  כ”ח  טוב  יום  קודש,  שבת  יום 
השמונים!  שנת 

הסתיימה  שחרית  תפילת 
 – שבת  מבכל  מאוחר 
כל  אמירת  בעקבות 
נותר  קצר  וזמן  התהלים, 
קודש  להתוועדות  להכנה 
בעת  תש”פ;  שלח  פרשת 
התוועדות כ”ק אד”ש מה”מ 
בסוכת בית חיינו, ניגנו בין 
שאר הניגונים בקשר לכ”ח 
סיון, את ניגון ‘פדה בשלום’ 

‘ופרצת’.  וניגון 

החלה   16:00 בשעה 
בסוכת  חסידים  התוועדות 
בית חיינו, עם הרה”ח מנחם 
נחום שי’ גערליצקי, הרה”ח 
והרה”ח  כהן,  שי’  עמוס 
כל  מרוזוב;  שי’  שמואל 
אודות  נסובה  ההתוועדות 
הרבי  של  וחידושו  סיון  כ”ח  יום  מעלת 
שליט”א בהפיכת התחתון ביותר; במהלך 
את שמחות  התמימים  ציינו  ההתוועדות 
שולם  התמימים  של  למל”גים  האופרוף 
דובער שי’ ליפש ולוי יצחק שי’ מנגמי, 
להישאר  עיקשת  בהחלטה  שהחליטו 
החתונה  אף  על  מלכנו  של  אמותיו  בד’ 

בארץ.  המתקיימת  המשפחתית 

עם צאת השבת, לאחר תפילת מעריב 
לרגל  שמחה  ריקודי  החלו  ו’הבדלה’, 

הריקודים לא פסקו 
אף לא לרגע קט... 
הרגליים רוקדות 

עוד ועוד כמאליהן... 
הבוקסות החזקות 
מרעידות את חלל 

770, וניגוני השמחה 
פורצים בזה אחר 

זה... 
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כ”ח סיון עם הקלידן שמוליק שי’ גרוזמן 

מיד  כאשר  בית-חיינו,  סוכת  במרכז 

לאחריהם החלה התוועדות ‘מלוה מלכה’ 

רבתית בסוכת בית חיינו, אשר בה נשאו 

דברים הרבנים, הרה”ח ניסים שי’ לגזיאל 
והרה”ח חנוך שי’ כהן. 

התוועדות  התקיימה  לכך,  בנוסף 
הגבאים  ע”י  ה’זום’  תוכנת  באמצעות 
ד-770, בה נשאו דברים – בין השאר – 
המד”א וחבר הבד”צ הרה”ח יוסף ישעי’ 

שפירא.  שי’  נחמן  והרה”ח  ברוין  שי’ 

יום ראשון כ”ט סיון 

ההודעה  מתפרסמת  הבוקר  בשעות 
המשמחת מטעם הגבאים, כי מחר בבוקר 
גרמה  הרשמית  ההודעה   !!770 ייפתח 
לשמחה עצומה בקרב התמימים ואנ”ש, 
היה   770 בהם  חודשים  שלושה  לאחר 

סגור ומסוגר... 

 ,770 פתיחת  על  השמועות  כל  בתוך 
 1414 הפנימיה  בניין  פתיחת  כדי  ותוך 
עבור התמימים, החלו ההכנות האחרונות 

לקראת שיירת האופניים... 

התמונה  התקיימה   16:00 בשעה 
ומיד   ,770 הקבוצתית בחזית בית-חיינו 
מנהטן.  לכיוון  לנסוע  השיירה  החלה 
פעולתם  את  פעלו  והשלטים  הדגלים 
בנושא  החומר  חלוקת  לצד  הרבה 
הגאולה  בשורת  את  והביאו  הגאולה, 
השיירה,  בהם  שפגשה  יהודים  לאלפי 
השיירה  עצרה  בנוסף,  ובעקיפין;  בגלוי 
למחאה נמרצת אודות ‘עסקת המאה’, הן 
במשרדי ‘שגרירות ישראל’, והן במשרדי 

האו”ם. 

התוכנה  החלה  ואילך  מעריב  מתפילת 
היה  ניתן   ...770 פתיחת  לקראת  הרבה 
‘ועד המסדר’ מנקה ומקרצף  לראות את 
את בית-חיינו לקראת הפתיחה המיוחלת 
שנקבעה למחר בבוקר בשעה 6 בדיוק... 
התמימים  ישבו  מעריב  תפילת  לאחר 

ה'משקה' נשפך כמים )לצד שמירת 
הגזירה הידועה(, והתמימים מצאו את 

עצמם פעם אחר פעם על הרצפה בעשיית 
קולע'ס לרוב..

הריקודים גברו והתעצמו מרגע לרגע, 
ואט אט נכנסו עוד ועוד תמימים ואנ״ש 

ומילאו את חלל בית חיינו... 
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בפתיחת  הרבה  השמחה  על  והתוועדו 
770, והאמונה שיארע זה יחד – ולאחר – 

התגלותו של מלכנו שליט”א... 

תמים  אף  ביותר.  גדולה  ההתרגשות 
ראשון  את  זה  בלילה  להניח  רצה  לא 
ויפסיד  שינה  תחטפנו  הכרית, שמא  על 
770... לשם כך נשכרו  את רגע פתיחת 
‘מקיצים’ מיוחדים’ שהבטיחו את קימתם 

של כלל התמימים בכללות הדירות. 

האחרונה  בפעם  ה”לחיים”  אמירת 
ההתרגשות  לצד  החטופה,  השינה  לפני 
המילים  שלושת  את  מעלה  הגדולה, 
ויודע  הנמצאו בחומש היומי - - “בוקר 

השם”.... 

 יום שני ל’ סיון – 
פתיחת 770 

העולם  מלך  אלוקינו  ה’  אתה  “ברוך 
הזה”.  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו 

הורגשה  בוקר  לפנות   4:30 בשעה 
המיוחלת  הפתיחה  לקראת  רבה  תכונה 
של בית חיינו-770; בכל מיקומי השינה 
‘מקיצים’,  תמימים  נשכרו  הקיימים 
התמימים,  תלמידי  כלל  את  שהקיצו 
הטעות  על  לחזור  ניתן  ‘כיצד  בטענה 
של בני ישראל לישון לפני מעמד קבלת 
התורה’... הטענה החסידית נשמעה, אך 
לא כהלצה ושנינות לשון, כי אם כהרגשה 
ממשית שפתיחת 770 היא ללא ספק עם 

שליט”א.  מלכנו  של  התגלותו 

בעשרות  לרגע  מרגע  התמלא  המקווה 
ואף כמה מאנ”ש שרצו אף הם  תמימים 
חיינו,  לבית  הכניסה  לרגל  להתקדש 

שמלותיכם”... וכבסו  “רחצו  בבחינת 

בשעה 5:30 החל ‘סדר השכם’ מיוחד, 

ל-770 בשלושת  במקום שהיווה תחליף 
החודשים האחרונים – סוכת בית חיינו; 
את  ‘פתחו’  נרגשים  תמימים  עשרות 
‘לחיים’ על אחד  הבוקר שלהם באמירת 
שעמדו  ה’משקה’  בקבוקי  מעשרות 
כוס  לשתות  במקום  התמימים,  ברשות 
דקות   25 בוקר...למשך  כבכל  קפה 
מעמיק  בלימוד  בלהט  התמימים  עסקו 
‘בית רבינו שבבבל’, הבית  של קונטרס 
לאחר  הקרובות  בדקות  נכנס  שאליו 
הפסק ארוך וקשה של למעלה משלושה 

חודשים...

5:57 - - - “פתחו לי שערי צדק אבוא 
נפתחו  המקדש  היכל  דלתות   ... בם” 
באיטיות והתמימים שאטו במהירות קרב 
אלוקינו  ה’  אתה  “ברוך   ...770 תוך  אל 
והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  העולם  מלך 
לזמן הזה”... משפט שהפך לדבר הפשוט 
בקרב התמימים בדקות עילאיות אלו על 
לברך  המתירה  בלב  הנרגשת  השמחה 

הריקודים לא פסקו אף לא לרגע קט... 
הרגליים רוקדות עוד ועוד כמאליהן... 
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זאת בדקות אלו... 

הרגש  את  לבטאות  יוכל  לא  הקולמוס 
החם והבוער ששרר ברגעים אלו ב’מקום 
נשפך  ה’משקה’  השכינה’...  שורה  בו 
הידועה(,  הגזירה  שמירת  )לצד  כמים 
והתמימים מצאו את עצמם פעם אחר פעם 
על הרצפה בעשיית קולע’ס לרוב... היו 
שהביעו  והיו  סמירנוף’,  ‘משקה  ששתו 

‘זעקס  לשתות  החובה  את 
זה ש-770  לאור  נייניצקער’ 

יום...   96 בדיוק  סגור  היה 

והתעצמו  גברו  הריקודים 
נכנסו  אט  ואט  לרגע,  מרגע 
ואנ”ש  תמימים  ועוד  עוד 
ומילאו את חלל בית חיינו... 
האדירה  ה”יחי”  שירת 
מזכירה את שירת ה”יחי” של 
ב’שמחת  השביעית  ההקפה 
מלכנו,  פני  מול  אל  תורה’ 
כאשר שירת הקודש מתנגנת 
בשאגות אדירות ללא המצא 

ורע... אח  לה 

מתגלה  שכעת  ההרגשה 
מכל  יותר  חזקה   – מלכנו 
של  נשיקות  אחר...  זמן 
נשלחים  והתרגשות  אהבה 
דמעות  ואף  לחסיד,  מחסיד 

מזווית  זולגות  ושמחה  התרגשות  של 
עיניהם...

חוו  ב-770,  האור  נכבה  כאשר  גם 
התמימים על בשרם את ההרגשה ש”גם 
ו”כחשיכה  ממך”,  יחשיך  לא  חושך 
הרקיעה  השמחה  כאשר  ממש,  כאורה” 
שחקים מרגע לרגע... השמחה העצומה 
את  האירה  כלל,  ותימדד  תישקל  שלא 
770 באור של גאולה, באור מהותי שלא 

היה נצרך לאור גשמי כלל... 

אף המתפללים ואברכי אנ”ש, שתחילה 
והבעירה,  הלהט  פשר  את  הבינו  לא 
שניות  תוך  השמחה  לריקודי  הצטרפו 
ספורות, כאשר נטפי זיעתם של התמימים 

הנקיים... בגדיהם  את  ‘קידשו’ 

הריקודים לא פסקו אף לא לרגע קט... 
כמאליהן...  ועוד  עוד  רוקדות  הרגליים 
הבוקסות החזקות מרעידות 
וניגוני   ,770 חלל  את 
אחר  בזה  פורצים  השמחה 
נשלחים  חיבוקים  זה... 
770 לאחר זמן רב  לעמודי 
התמימים...  פגשום  שלא 
ממש!!  של  אלוקות  אח... 

לתאר... ניתן  לא 

השעתיים  משך 
הריקודים  של  הראשונות 
המסדר’  ‘ועד  עמדו 
לבית  הכניסה  בדלתות 
מספר  כניסת  לצורך  חיינו 
אך  המותר,  המתפללים 
הופסקה   7:30 בשעה 
השעה  ו”באותה  שמירתם, 
הפתח  לשומר  שסלקוהו 
לתלמידים  רשות  וניתנה 
זרם  ספסלי”...  כמה  אתווספו   - ליכנס 
החסידים לא פסק מלהיכנס ל-770 מתוך 
ערגה, תשוקה וגעגוע רב להיות קרובים 
 - דורנו  נשיא  של  למקומו  בגשמיות 

שליט”א. המשיח  המלך 

הריקודים  הופסקו   8:30 בשעה 
את  שנתנה  הישיבה  הנהלת  )בהוראת 
אישורה עד 8:30(, וחיש סודרו הספסלים 
למראה הרגיל של ‘זאל הישיבה’ ב-770, 
חסידות  ללמוד  החלו  התמימים  ומאות 

"ברוך אתה ה' 
אלוקינו מלך העולם 

שהחיינו וקיימנו 
והגיענו לזמן הזה"... 

משפט שהפך 
לדבר הפשוט בקרב 

התמימים בדקות 
עילאיות אלו על 
השמחה הנרגשת 

בלבבות כולם...
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לראשונה מזה שלושה חודשים ב-770... 
רבינו  בית  ‘קונטרס  את  לומד  ההוא 
מלכות  ‘דבר  את  לומד  וההוא  שבבבל’ 
כולם...  אצל  זהה  וההרגשה  קרח’, 
תתואר...  שבלתי  פנימית  ובעירה  להט 
נמצאים ב-770!! לומדים ב-770!! חיים 

רבי!  דאנק  א  ב-770!! 

מרוממת  הייתה  ההרגשה  כה  עד  אם 
לבל תתואר, הרי שכעת – הרגעים בהם 
שליט”א  מלכנו  פני  לקבלת  מתכוננים 
כל  את  ממזערים   – שחרית  לתפילת 
השמחה שהייתה עד כה, ומעלים על נס 
המקושרים  של  האמיתית  השמחה  את 
והחסידים... שמחה אמיתית ופנימית על 
בבית  שמו  “לשכן  שבחר  היחיד  האדם 
האלוקים,  איש  הדור,  נשיא  על  הזה”, 
חיינו,  כל  הרבי שהוא  על  מלך המשיח, 
עטור  שחרית  לתפילת  להכנס  העומד 
הנמרץ  עידודו  לצד  וטליתו  בתפיליו 

החסידים...  עבר  אל  שישלח 

9:55 – שירת ה”יחי” נשמעת בחוזקה, 
כאשר תוך שניות ספורות מוחלפת היא 
חסידים  מאות  נצח”...  “דידן  למנגינת 
ארוך  ו’שביל’  לספסלים  סמוך  עומדים 
מתמלא  הלב  בתווך...  נפרס  ומלכותי 
את  לראות  פנימית  ובתשוקה  עז  ברצון 
הביטחון  את  מביעה  ההרגשה  מלכנו... 

הגמור בכך... רבי, עד מתי?... 

)מבלי  שהיה  מה  היה  חודשים  שלושה 
להאריך בדבר המצער...( כעת, הכנסתנו 
להיכלך, וקרבתנו לחדרך, וכולנו עומדים 
לראות  המשוועים  נאמנים  כבנים  כעת 
לראות  המתחנן  כצאן  אביהם...  את 
ומוכשר  ראוי  יותר  זמן  היש  רועו...  את 
זולגות  הדמעות  מזה?...  להתגלות 
הגמור  והביטחון  בניך,  עיני  מזוויות 
היוצאות  ה”יחי”  ושאגות  בזעקות  נשפך 

מתי  עד  נא!!  הגלה  רבי,  אנא  מפיהם... 
לגלות הזו?... איננו רוצים לחזור לשטנץ 
של גלות!!... לעוד כמיהה, ועוד תשוקה, 

ועוד רצון, די!! רבי, הגלה נא!! 

 – המקדש”  בית  “שיבנה   -  -  10:00
בוער  והרצון  בחוזקה,  נשמעת  השירה 
ב-770  כאן  שירד  המקדש,  בית  לבניין 
בתפילה  מילה  כל  ממש...  זה  ברגע 
ומשמעותית  לרלוונטית  הפכה  הנוכחית 
הרבי  במחיצת  ששהה  חסיד  כל  עבור 
ההודאה  פסוקי  כל  הדקות...  באותם 
ריכוז  למעין  הפכו  דזמרה’  שב’פסוקי 
החסידים  של  ה’תודה’  השתפכות  של 
הרבה  והשמחה  בית-חיינו,  פתיחת  על 
משפחת  בין  מכך  כתוצאה  שנגרמה 

החסידים...

אמירת  החלה  הש”ץ’,  ‘חזרת  תום  עם 
ה’הלל’ )שהייתה נצרכת בין כה אף אם 

כל פסוקי ההודאה שב'פסוקי דזמרה' הפכו 
למעין ריכוז של השתפכות ה'תודה' של 
החסידים על פתיחת בית-חיינו
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חודש...(;  בראש  סיון’  ‘ל’  חל  היה  לא 

“מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון” 

הנמוך  מהמקום  אותנו  הגבהת  רבי,   –

ביותר, והושבת אותנו היום “עם נדיבים - 

עם נדיבי עמו’” ב-770!... זאת החל מכך 

ש”פתחו לי שערי צדק אבוא בם” – עת 

בה נפתחו היום דלתות 770, אשר על כך 

אנו אומרים – “אודך” – תודה רבה רבי, 

“כי עניתיני” – על כך שענית לשוועתנו, 

ואנו מבינים אשר כל מה שהיה בשלושת 

ה’  “מאת  זה  הרי  האחרונים  החודשים 

הייתה זאת”, והרי זה בהחלט - “נפלאת 

כעת  רבי,  מקרה  בכל  אך  בעינינו”... 

ש-770 נפתח, רצוננו ממוקד לעבר דבר 

או  המושלמת,  התגלותך   – ויחיד  אחד 

אז נוכל לחגוג בשלימות השמחה, ונוכל 

“זה   - אשר  השלימות  בתכלית  להרגיש 

היום עשה ה’ נגילה ונשמחה בו”!

האמונה  גוברת  התפילה,  סיום  עם 
צבאות  חיילי  מלכנו...  יתגלה  שכעת 
השם ‘צאן קדושים – משיחי’, עולים על 
ומכריזים  גרם מדרגות העץ של מלכנו, 
את  נרגשת  ובתמימות  אדירה  בשאגה 
כאשר  אדוננו”,  “יחי  הקודש  הכרזת 
ואנ”ש  התמימים  של  הפנימית  שוועתם 
בחלל  בחוזקה  מהדהדת  ההכרזה  בעת 

בית-חיינו...

על אף שלא זכינו לגילוי מלכנו בתפילה 
עם  מיוחדים  “יחי”  ריקודי  התקיימו  זו, 
סיום התפילה, מתוך ביטחון גמור שכעת 
נטופי  לארצנו!...  ויוליכנו  מלכנו  יגלה 
התמימים  המשיכו  עיניים  וטרוטי  זיעה 
מיד עם גמר התפילה להתוועדות סוערת 
על בימת ההתוועדויות עד תפילת מנחה.

יוסי, לחיים לחיים! 

קשה לי לחתום את היומן הנוכחי עם השטנץ הקבוע ‘זהו סיכומו של 
שבוע ב-770’... כיוון שאין כאן ‘סיכום’, ה’סיכום’ הינו אחד ויחיד – 
יומן  ההתגלות של הרבי! הן אמת שכך צריכה להיות ההרגשה בכל 
עדיין  נייניצקער’(  )‘זעקס  ה’משקה’  כאשר  כעת,  אך  שבוע,  ובכל 
מפעפע במוחי, וריקודי השמחה עוד טרם נתנו מנוח לרגליי, הרגשה 

זו מפעפעת באופן חזק יותר בליבי... 

ל’  שני  )יום  היום  שהתקיים  הסוער  הפארבריינגען  של  ליבו  בלב 
ש’ברחתי’  טרם  אלה...  שורות  לך  לכתוב  לצאת  הוכרחתי  סיון(, 
מהפארבריינגען, הבחין א’ מחבריי ביציאתי ובמטרתה, וכ’טוב ליבו 
במשקה’ הוא אמר לי ברצינות: “אל תלך עכשיו, תחכה דקה, עוד רגע 

על ההתגלות של הרבי...” ביומן  ואז תוכל לכתוב  ממש, 

לא מליצה ולא צחצוחי לשון. אמת. אמת. אמת. אחרי עשר שעות 
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של ריקודים, אמירת ‘לחיים’, והתוועדות סוערת, לא קיים מושג של 
הרגשתי  הנפש...  מעצם  מגיעות  שאינם  רציניות  לא  מילים  הוצאת 

במילים שאמר לי, ולא כתבתי לך אף לא לאחר שעה... 

כעת, מכורח השעה אני כותב לך בהתנדנדות, וקשה לי לחתום... 
קשה לי לסיים את האירוע הגדול הזה בו נפתח 770 - ללא התגלותו 
האחרונים  החודשים  שלושת  בכל  חלמתי  לא  שליט”א...  הרבי  של 
שאבשר לך על פתיחת 770, ללא הבשורה על התגלותו של הרבי... אך 
למרות זאת, אני בטוח באמונה חזקה וביטחון גמור שכעת זה יקרה... 

ממש עכשיו!
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י... ְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִשׁ ָכּ
ליוסי, אחי היקר!

שלא  בצורה   770 פתיחת  על  העצומה  השמחה  הורגשה  האחרון  בשבוע 
תתואר. הריקודים המתמשכים וההתוועדויות עד השעות הקטנות מידי לילה, 
בית  אודות  כל חסיד  בליבו של  הוכיחו כאלף עדים על הרגש החם השמור 

חיינו-770.

לא היה נצרך ‘להצית’ את השמחה בליבם של החסידים, היא הייתה טבעית 
ומתבקשת יותר מכל דבר אחר. כל חסיד שנכנס ל-770 הרגיש וחש בנפשו 
אנחת רווחה ושמחה פנימית על בואו להיכל המלך, לאחר שלושה חודשים של 

ריחוק ממקום קדוש זה.

בכל עת אשר עבר החסיד אל מול בית-חיינו בשלושת החודשים האחרונים, 
וראה לנגד עיניו את מחסומי הברזל אשר גידרו את ‘בית רבינו’ – זלגה הדמעה 
מזווית עיניו... פעמים שהיא הייתה דמעה גשמית ופעמים שהייתה פנימית 

ורוחנית יותר, אך הדמעה זלגה לנוכח המצב הבלתי נתפס...

הצביטה בליבו של החסיד הביאה אותו למחשבה והתבוננות במצב הנוכחי, 
ולפעולה מתמדת למען פתיחת בית האלוקים; המצב האבסורד לא נתן מרגעו 
לנפשו, והזריק לו מעין תחושה של ‘אינגאנצען צוטרייסלט’ על מנת שיפעל 

ויעשה את המוטל עליו.

 אך בתוך הסערה הגיע 'כדור הרגעה' מתוחכם וממולח, ושמו: פתיחת 770.

מני הרגע ההיסטורי בו נפתח 770, חזרו החיים התקינים לסדרם והרגלם, 
והחסיד החל ‘להשלים’ במובן מסויים עם המצב הנוכחי... לכל הרגש החם 
והבוער שהיה עד עתה על פתיחת 770 ניתן כדור ההרגעה והניח את רוחו 

של החסיד.

אחר  בלבד  ימים  שלושה   –  770 נפתח  בו   – זה  בשבוע  ודווקא 
הפתיחה המיוחלת הגיע ג’ תמוז... ולא בכדי. יהיו שיפרשו זאת 
ג’ תמוז בכל סערת שמחת  ‘נכנס’  איך שיפרשו, אך לא לחינם 

הזו... הרגשות 
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ג’ תמוז נכנס לנו בתוך הריקודים הסוערים ובתוך ההתוועדויות השמחות 
ועשה לנו ‘תזכורת’... כאל אומר: חסידים, עדיין המצב בעייתי, הרבי שליט”א 
מלך המשיח לא התגלה, 26 שנה חלפו מאז העלם והסתר הנורא, ומוכרחים 

אנו לעשות כל שביכולתנו על מנת לפעול זאת בפועל ממש...

אסור לנו להשלים עם המצב הזה!

לצד השמחה הגדולה על פתיחת 770, וההתרגשות הרבה להסתופף במחיצתו 
הק’, אין אנו משלימים עם המציאות האבסורדית הזו... 26 שנים לא רואים 
את הרבי?... מי היה מאמין?... היתכן כדבר הזה?... המציאותי לדמיין מצב בו 

החסידים לא רואים את הרבי זמן כה רב?...

וזאת דווקא לנוכח האמונה הטהורה בדבריו הק’ של כ”ק אד”ש מה”מ, אשר 
זה משיח בא”, ואשר נמצאים אנו ב’זמן השיא לביאת משיח צדקנו’,  “הנה 
‘על סף הגאולה ממש’, ו’אט אט קומט משיח צדקנו’, ו’נכנס כעת ממש לבית 

הכנסת זה יבוא ויגאלנו’...

עד  התמיהה:  ומזדעקת  עולה  הק’,  בדבריו  החזקה  האמונה  מצד  דווקא 
מתי?...

שמא  שבראו,  הקב”ה  מתחרט  עליו  הייצור  בידי  המחשבה  עלתה  אם  אז 
אולי אנו רוצים להוריד רגל מן הגז כתוצאה מפתיחת 770, אז עולה ההבהרה 
הברורה: איננו מסתפקים ואיננו משלימים עם המצב הנוכחי! רצוננו לראות 
את מלכנו בפועל ממש גואל את כולנו יחד לביהמ”ק השלישי כפשוטו ממש!

בכל תפילה, בכל התוועדות, בכל לימוד, ובכל עת מצוא – מקננת ההרגשה 
הברורה בימים אלו ב-770: איננו מסתפקים, אנא רבי – הגלה נא בפשטות 

ממש!!!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

מצפה בקוצר רוח להתגלות מלכנו משיחנו 

אחיך, מני.

 770 - בית משיח!



לזכות כלל תלמידי התמימים - קבוצה ה’תש”פ

שביטאו את אמונתם הטהורה ואת התקשרותם 
האיתנה בתקופה מיוחדת זו

בה אחזו בתוקף ולא הרפו מלהסתופף במחיצת 
הוד כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א 

מתוך ביטחון מוחלט בהתגלותו המיידית 
והמושלמת לעין כל






