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פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו 
החתן התמים הרב מ׳ יוסף הלוי שי' עב"ג הכלה המהוללה מרת נחמה לאה תחי' 
תהא  הי'   - גאולה",  ה'תשפ"ג  ניסן, "ראש חודש של  למזל טוב, בראש חודש 

שנת פלאות גדולות.

ובזה הננו לברך ולהודות מקרב לב עמוק לכל ידידנו ומכרינו שיחיו אשר באו 
בשמחתינו  המשתתפים  את  לכבד  הננו  טוב  ולזכרון  בשמחתינו.  חלק  לקחת 
עפ"י  מיוסד  אנ"ש,  בשמחות  לאחרונה  שהונהג  כפי  בזה,  המוסגרת  בתשורה 
מה שנהג כ"ק אדמו"ר הריי"ץ בעת סעודת הנישואין בחתונת כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א.

תשורה זו כוללת:

א. מאוצר המלך -  מענות קודש בענייני גאולה ומשיח הנדפסים כאן לראשונה.

ב. מהותו של יום - לקט מתורתו של משיח אודות מעלתו של ראש חודש ניסן. 

שאבי  משיח'  'בית  יומן  מגליונות  המזלג  קצה  על  טעימה   - הבשורה  שופר  ג. 
הכלה זכה להוציא לאור בשנים בהם שהה ב-770 בית משיח כתמים בוגר )אחרי 
והתמימים  אנ"ש  התחברו  באמצעותם  ה'תנש"א(   - שלו  ה"קבוצה"  שנת  תום 
בכל העולם לרוחו של משיח הנושבת בכל עוז בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א.

מלך  אדמו"ר  כ"ק  בחתונת  שחולקה  מהתשורה  צילום  הובא  הוספה  בתור 
המשיח שליט"א.

הא-ל הטוב, הוא יתברך יברך את כבודו ואנשי ביתו שיחיו, בתוך כלל אחב"י, 
בברכות מאליפות מנפש ועד בשר. והעיקר, שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה 

בפועל ובגלוי תיכף ומי"ד ממ"ש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שלום דובער ומרים מישולובין
נחלת הר חב"ד

שלמה יהודה הלוי ומיכל סגל
פתח תקווה





יו"ד כסלו תשכ"ח

צילום כתי"ק של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ע"ג מכתבו הכללי-פרטי מיו"ד כסלו 
תשכ"ח בעותק שנשלח אל הגה"ח הרב שלמה יוסף זוין ע"ה:

. . מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ט תשרי. לא עניתי בנוגע נכדו ]הרב נחום שי' זוין[ שי' 
)מקום לימודו( - מפני כבוד השואל כיון שלא הי' נראה לי המענה הנכלל בסגנון השאלה. 

ואתו הסליחה . . 

ההערה  ]לצד   .  .
על  המכתב  בשולי 
הגדול  ה'  "יום  הפסוק 
ג',  )מלאכי  והנורא" 
הרבי  ביאר  בה  יט-כג( 
שליט"א  המשיח  מלך 
הרמב"ם  דעת  את 
אודות זמן ביאת אליהו 
אודותיו  שלהרמב"ם 
הנ"ל,  הפסוק  מדבר 
הוסיף הרבי בכתי"ק:[ 

*( באנציק' )תלמודית( 
זה  מובא  אליהו  מע' 
כמוסכם )וגם ליד צויין 
פוסק  ולפענ"ד  שם(. 
)ולכן  הפכו  הרמב"ם 
אין  נזירות  ספק  גם 
משנה  ויסודו  בזה( 
)דמעתיקה  דעדיות 

בהל' מלכים שם(.

 מקבץ מענות ומכתבי 
כ״ק אד״ש מה״מ - בפרסום ראשון
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כ"ט תשרי תשנ"ב

"נפלאות  דשנת  תשרי  חודש  שלהי  קדשנו  בחצרות  שהתקיימה  חסידים  בהתוועדות 
בכל" חתמו מניין יהודים על מכתב בזה הלשון:

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

המשתתפים בהתועדות חסידית בהקשר עם ביאת משיח צדקנו, כאן בחצרות ק' מברכים 
את כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח שיאריך ה' ימיו ושנותיו בטובה במתיקות ובנעימים 

ויצליח כל פעולותיו הק'.

ורוצים ומשתדלים ומקבלים ע"ע להיות כלים  אנו מתקשרים לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
מתאימים לעשות את המוטל עלינו לנח"ר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

ומתפללים ומבקשים ומתחננים שיבוא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח עכשיו ממ"ש 
ממש ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו ולירושלים עיר הקודש ולבית המקדש ולקודש 
באופן  וכ"ז  הקדשים 
של נפלאות בכל ומתוך 

שמחה וטו"ל.

אדמו"ר  כ"ק  מענה 
מלך המשיח שליט"א:

אזכיר עה"צ  

כ' מרחשון תשנ"ב

אדמו"ר  כ"ק  מענה 
שליט"א  המשיח  מלך 
דוד  הרב  של  דו"ח  על 
מפעילות  נחשון  שי' 
רוסיה  ואולפן  'מרכז 

שע"י ניידות חב"ד':

אדמו"ר שליט"א  כ"ק 
מלך המשיח

מר- לכ'  אור  א'  יום 
חשון ה'תשנ"ב 
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מרחשון  כ'  התוועדות 
ה'תשנ"ב

התאספו   18:30 בשעה 
כ-160 עולים לערך.

פתח והנחה הת' נ.ב. פייגין 
התאריך  את  והסביר  שיחי' 
ר'  את  והזמין  מר-חשון  כ' 
שמריה שיחי' הראל לדבר, ר' 
דיבר שהחסידים הם  שמריה 
חיילי בית דוד והרבי המצביא 

וכו'.

נ.ב. פייגין תרגם והזמין את 
ר' דני לוי לדבר. ר' דני דיבר 

על חינוך חב"ד וכו'.

נ.ב. פייגין תרגם ואז חלקו 
משקה אמרו לחיים ושרו.

זלמן  הרב  הוזמן  אח"כ 
ודיבר  לדבר  אבלסקי  שיחי' 
לכ"ק  התקשרות  התורה,  על 
סיפורים  סיפר  וכן  אד"ש 

והקהל ישב מרותק. בשעה 20:00 לערך הגיע ראש העיר מר מנחם אריאב שיחי' ודיבר 
בפני הקהל באידיש איחל להם הצלחה וסיפר שהיום קיבל מכתב מכ"ק אדמו"ר שליט"א.

הר' זלמן שיחי' אבלסקי תרגם את דבריו והמשיך בהתועדות, ראש העיר עזב את המקום 
21:00 התפזר הקהל לאחר שחולק שאלון פרטים אישיים  ובשעה  20:30 לערך  בשעה 
כתובת, מי עשה חופה, ברית מילה, פדיון הבן חלקם מילאו במקום וחלקם יביאו זאת 

יותר מאוחר.

כמו"כ הרב זלמן אבלסקי הסביר להם את נושא פדיון הבן והודיע שבעזהי"ת יתקיים 
פדיון הבן במרכז ביום חמישי א' דר"ח כסלו  וביום רביעי ליל י"ד כסלו יתקיימו חופות.

)עם הרב  כמדווח  שי'  אחי  בענין  לירושלים  נסיעתי  בגלל  להנ"ל  להגיע  לא הצלחתי 
אשכנזי(".

מענה כ"ק אד"ש מה"מ:

ותהא פעולה נמשכת ובהוספה 
אזכיר עה"צ





ליקוט מתורת כ״ק אד״ש 
מה״מ בענייני דיומא

יום עיקר המשכת והתגלות השכינה למטה 
איתא במדרש "כשהגיע ר"ח ניסן וצוה הקב"ה להקים את המשכן, שלח להם ע"י משה 
מה אתם יראים )ש"היו ישראל אומרים הרי עשינו המשכן מתי תבוא השכינה ותשרה בתוך 
מעשה ידינו"(, כבר באתי לגני אחותי כלה, א"ר ישמעאל ב"ר יוסי לגן אין כתיב כאן אלא 
לגני, לגנוני, למקום שהוא עיקרי מתחילה, וכי עיקר שכינה אינה בתחתונים היתה )בתמי'( 
. . כיון שחטא אדם נסתלקה השכינה לרקיע הראשון וכו' חטאו מצריים נסתלקה לרקיע 
 .  . לתחתונים  העליונים  מן  השכינה  את  והורידו  צדיקים  שבעה  עמדו  וכנגדן  השביעי, 
אברהם הורידה מן השביעי לששי וכו' משה )שהוא השביעי, וכל השביעין חביבין( הורידה 

מן העליונים לתחתונים )עמד משה והורידה לארץ(".

. . גם בסיומו של חודש אדר שבו התחילה הקמת המשכן, "העמידו משה למשכן ושמש 
בו ופרקו בכל יום" )במשך שבעת ימי המילואים(, ו"לא שרתה בו שכינה", היינו, שעדיין לא 
היתה ההמשכה וההתגלות בעולם למטה, אלא באופן ד"אדיר במרום ה'", כיון שההמשכה 

והגילוי היא עדיין למעלה מהעולם.

ועיקר ההמשכה וההתגלות בעולם למטה ע"י הקמת המשכן באופן של קביעות והשראת 
השכינה בו – היתה בר"ח ניסן )יום השמיני למילואים(, והמשכו בחנוכת המשכן ע"י י"ב 
נשיאי ישראל במשך י"ב הימים מר"ח ניסן עד י"ב בו )"נשיא אחד ליום"(, שבזה מודגשת 
יותר המשכת וגילוי אלקות בגדרי העולם – י"ב צירופי שם הוי' )מלשון מהוה( שעל ידם 
נעשית התהוות הזמן, י"ב חדשי השנה, והתהוות המקום, י"ב גבולי אלכסון, היינו, שגם 
של  ענינו  שזהו  מהעולם,  שלמעלה  האלקות  דרגת  ומתגלה  נמשכת  )י"ב(  העולם  בגדרי 

חודש ניסן, מלשון "נס", ועד ל"נסי נסים".

)משיחת דבר מלכות ש"פ תצווה )א( ה'תשנ"ב(
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נתינת כח להנהגה ניסית
הענין ד"החודש הזה לכם ראש חדשים" )הנהגה נסית( מהוה נתינת־כח להוספה בלימוד 
הלכות הפסח מר"ח ניסן )"שתי שבתות"( באופן נעלה יותר מהתחלת הלימוד שלושים יום 

לפני החג, ע"ד ובדוגמת ההוספה דהנהגה נסית בר"ח ניסן לגבי הנהגה טבעית שלפנ"ז.

וכשם שהדברים אמורים בנוגע ללימוד הלכות הפסח, כן הוא גם בנוגע לנתינת חטים 
לפסח וכל צרכי הפסח להנצרכים – שהתחלת ההתעסקות בנתינת צרכי החג היא שלושים 
יותר,  עוד  בזה  להוסיף  צריכים  ניסן(  )מר"ח  החג  לפני  שבתות"  ו"שתי  החג,  לפני  יום 

ובהתאם להנתינת כח דר"ח ניסן – באופן של הנהגה נסית, יותר מטבעו ורגילותו.

)משיחת דבר מלכות ש"פ צו תנש"א(

היום השמיני למילואים - גילוי שלמעלה מסדר השתלשלות
בכך  הוא  למילואים"(,  "שמיני  )יום  השמיני"  ביום  "ויהי  של  המיוחד  דהעילוי   תוכנו 
נראה אליכם, להשרות שכינתו  ה'  "היום  זה התחילה השראת השכינה במשכן –  שביום 

במעשה ידיכם", עד ש"וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם".

והכח ע"ז בא )גם( עי"ז שהי' זה ביום השמיני:

ימי  בשבעת  נברא  העולם  שבע.  במספר  סדורים  העולם(  שלימות  )גם  העולם  עניני 
בראשית )ששת ימי הבריאה, ושבת שהביאה מנוחה לעולם, שלימות הבריאה( – שבעת ימי 
ההיקף, שבהם נסדר זמן העולם וכללות סדר השתלשלות )שבעת ימי הבנין, שבע מדות(, 
כיון שמספר שבע מורה על האור האלקי שמתלבש בבריאה; "שמיני" מורה על האור האלקי 

שלמעלה מהתלבשות בעולם, בחי' שומר את ההיקף שלמעלה מסדר השתלשלות.

ולכן "ביום השמיני" היתה השראת השכינה במשכן: אף שגם לפני זה היו ריבוי פרטי 
בערך  שהוא  אלקות  גילוי  עם  קשור  הי'  עדיין  זה  הרי  המילואים,  ימי  בשבעת  עבודות 
להבריאה, לא הי' בזה הענין לפעול את ה"ושכנתי בתוכם", גילוי השכינה במשכן; דוקא 
מהבריאה  שלמעלה  האלקות  גילוי  נפעל  ית'"(  אליו  מיוחד  זה  )ש"מספר  השמיני  ביום 

בהמשכן – "היום ה' נראה אליכם, להשרות שכינתו במעשה ידיכם".

)משיחת דבר מלכות ש"פ שמיני תנש"א(

פועל הרמה ונס גם בראש השנה
היא  הכוונה  שתכלית  השנה,  לחדשי  לכם  הוא  ראשון  חדשים  ראש  לכם  הזה  החודש 
לפעול גם בהנהגת הטבע ענין של הרמה ונס, שזהו כאשר חודש ניסן שענינו הוא ניסים 
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נעשה הראש וראשון לכל חדשי השנה שההנהגה בהם היא בדרך הטבע. ולכן חודש תשרי 
הוא שביעי לניסן, כי ניסן הוא הראש והמשפיע על חודש תשרי. דזה שתשרי הוא ראש 
השנה זהו מצד הנהגה טבעית, אבל אעפ"כ צריך חודש תשרי לקבל ענין של נס מחודש 

ניסן בתור חודש ראשון.

)ממאמר ד"ה החודש הזה לכם תשל"ב - בלתי מוגה(

מעלת הקביעות דר"ח - כשחל ביום ה'
ר"ח  גם לחדשי השנה, הוא בשבת מברכים  ניסן, שהוא ראשון  התחלת הגילוי דחודש 
בהשבת  קוראים  שאז  שבת(  )לפני  השבוע,  באמצע  הוא  דר"ח  כשהקביעות  ובפרט  ניסן, 
ה'  ניסן היא ביום  שלפני ר"ח )שבת מברכים( פרשת החודש. ועאכו"כ כשקביעות דר"ח 
)כמו שהי' בהשנה דיציאת מצרים( שאז הקביעות דשבת מברכים ניסן ודש"פ החודש הוא 
בכ"ה אדר שבו עלה במחשבה לברוא את העולם, דמחשבה זו היא הכוונה והתכלית של 
הבריאה בפועל, שגם בהגבול דעולם )כמו שנברא בתשרי( יהי' גילוי אוא"ס הבל"ג )ניסן(, 

שעי"ז נשלמת הכוונה דדירה לו ית' בתחתונים.

)ממאמר ד"ה החודש הזה לכם תשל"ט - בלתי מוגה(

מעלת ר"ח ניסן על שאר ראשי חדשים
חודש ניסן הו"ע נעלה יותר, וכמארז"ל משבחר הקב"ה בעולמו קבע בו ראשי חדשים 
ושנים וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו )ראש( חודש של גאולה. והענין הוא, דבכל ראש חודש 
אף שישנו ענין הגילוי, ועד שהגילוי הוא בבחי' זה, מ"מ הגילוי הוא רק כמו שהי' לפני 
ההעלם, היינו הסרת ההעלם בלבד, משא"כ בחודש ניסן הוא לא רק ענין הסרת ההעלם, 
אלא הגילוי הוא בבחי' דילוג, למעלה משם הוי', כי על שם הוי' נאמר כי שמש ומגן הוי' 

אלקים, וגילוי זה הוא שנמשך למעלה משם הוי', למעלה מכל מדידה והגבלה.

)ממאמר ד"ה החודש הזה לכם תש"מ - בלתי מוגה(

לכם - מצד עבודת האדם
חודש ניסן הוא חודש של גאולה כו' שבו נגאלו ממצרים ובו עתידין להגאל, וזהו ג"כ מה 
שנאמר החודש הזה לכם, דהוא מצד עבודת האדם, כי כל הגילויים דלעתיד לבוא תלויים 

במעשינו ועבודתנו )בלשון התניא( . . שעי"ז זוכים שיהי' בניסן עתידין להגאל.

)ממאמר ד"ה החודש הזה לכם תשמ"ב - בלתי מוגה(
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גילוי בחי' שמיני, שלמעלה מהעולמות
ויהי ביום השמיני, ע"י עבודת המשכן ומקדש בשבעת ימי המילואים, שהו"ע שבעת ימי 
הבנין, הנה ע"י העבודה דאתכפיא ואתהפכא שזה הי' עבודת המשכן, המשיכו הגילוי דבחי' 

שמיני, שלמעלה מהעולמות, ואותו היום נטל עשר עטרות.

)ממאמר ד"ה ויהי ביום השמיני תש"כ - בלתי מוגה(

שמיני מספר מקודש וע"כ בו היתה השראת השכינה
החידוש ביום השמיני הוא דאז היה גילוי שכינה כמ"ש ותצא אש מלפני ה', ובלשון רש"י 
שתשרה שכינה במעשה ידיכם . . דשמיני הוא מספר מקודש, לפי שכל הענינים בעולם הם 
במספר שבע דוקא, ומספר שמיני הוא מיוחד אליו יתברך. והענין הוא, כמבואר בתשובת 
הרשב"א שיש מועדים של שבעת ימים ויש של שמונה ימים, ושבעת ימים הן שבעת ימי 

ההיקף, ומספר שמונה הוא שומר את ההיקף ולמעלה ממנו.

)ממאמר ד"ה ויהי ביום השמיני תשמ"ב - בלתי מוגה(

נטל עשר עטרות
איתא בפירוש רש"י על הפסוק, שיום זה נטל עשר עטרות. והיינו, דנוסף לזה שהוא יום 
שמיני, הנה יום זה גופא נטל גם הענין דעשר )מספר עשר שלמעלה משמונה(, ובזה גופא 
כמו שהם באופן של עטרה, עשר עטרות דוקא. ומכיון דהמשכת ענינים אלו )מספר עשר 
ובאופן דעטרות( היתה ביום זה, יום השמיני למילואים . . הנה זה מסביר יותר את מעלת 

ענין יום זה, שדוקא בו היתה גילוי שכינה כו'. 

)ממאמר ד"ה ויהי ביום השמיני תשמ"ג - בלתי מוגה(



כה אבי הכלה להוציא לאור את יומני 'בית משיח' שתיעדו את הנעשה ב-770 

בית משיח בתקופת הזמן שבין חודש סיון ה'תשנ"ב ועד חודש שבט ה'תשנ"ד, 

עד זמן קצר לפני חתונתו. באותם ימים בהם קיים הוא את דברי הכתוב "לא ימיש 

]מלבד תפילת מנחה אחת  ולא פספס אף תפילה במחיצת הרבי  מתוך האוהל" 

כשנסע לבית החיים בהלוויתיו של מזכיר הרבי מלך המשיח הרב חמ"א חדקוב, 

שבדיוק אז הרבי יצא במפתיע למנחה[ זכה הוא ללמוד בישיבת תומכי תמימים 

המרכזית בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, להיות מחובר היטב 

לאירועים וההתרחשויות ולהעבירם לאנ"ש בכל רחבי תבל על גבי הגליון החשוב 

והפופולארי.

עידודיו  את  ושרק,  כחל  ללא  הציבור,  לידיעת  הביאו  אלו  ייחודיים  יומן  גליונות 

ותשובתיו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח בענין בשורת הגאולה ואת הנגזר מכך 

באופן טבעי - הפעולות והחיות המיוחדת שאפיינה במיוחד את אנ"ש והתמימים 

באי בית משיח. היומנים שהופצו לאנ"ש בכל העולם הפיחו רוח חיים ותרמו חלק 

לא מבוטל להצטרפות הכל אל מבצע המבצעים - מבצע הפצת בשורת הגאולה 

ייחודית וחדה טמונים לעיתים  והגואל, "מבצע משיח". ביומנים שנכתבו בצורה 

רמזים ו'בין השיטין' המובנים למי שעמוק 'בתוך העניינים', ומאידך פשטם הובן 

לכל ופעל גדולות ונצורות.

לימים אוגדו מרבית הגליונות )אלול תשנ"ב-חשון תשנ"ד( ונדפסו ע"י ארגון את"ה 

העולמי כספר 'יומן קבלת המלכות' המהווה בסיס לכל החפץ לעמוד על אירועי 

התקופה המיוחדת - תקופת די העכסט צייט להתגלות מלכנו משיחנו שליט"א, 

רבים...  במובנים  היום,  עד  בקודש"(  "מעלין  מתעצמת,  )ואף  הנמשכת  תקופה 

יומנים  על  והתבססו  נעזרו  עם השנים  רבות שנכתבו  וכתבות  חוברות, סקירות 

אלו.

לפנינו ליקוט של חלקי יומן נבחרים כטעימה "על קצה המזלג", מתוך יומני "בית 

'תנועות צדיק' ותשובות מכ"ק אדמו"ר מלך  משיח" המחיים. הפנינים שכוללים 

החסידים  ושיח  ואנ"ש  התמימים  בין  והאווירה  הפעולות  לצד  שליט"א,  המשיח 

בהתוועדויות ואסיפות בחצרות  קדשנו.

 לקט מיומני 'בית משיח' 
שנכתבו ע״י אבי הכלה
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שירת "יחי" בעת חזרת הרבי מבית הרפואה "הר סיני"  

יום שלישי כ"ט סיון ער"ח תמוז תשנ"ב

בבוקר בשעה 11:00 לערך הגיעה חברה מיוחדת שהרכיבה מחיצות )בדומה לשרוול 
שמתחבר מהטרמינל למטוס - הסגור מלמעלה ומצדדיו( מהפתח הראשי עד לכביש - 

בכדי לשמור על הפרטיות של הרבי שליט"א בבואו להיכל קדשו.

בשעה 1:00 לערך נסע רכב ההצלה ל'הר סיני' עם הכובע והסירטוק של הרבי, והבחורים 
נכנסו לכוננות גבוהה. חצי שעה לאחמ"כ נסע ר' יודל שי' קרינסקי ברכבו לביה"ר, ונודע 

שלפני השעה 3:00 הרבי לא יחזור.

בשעה 3:00 בצהרי היום, כוננות גבוהה מאוד. קהל גדול החל לנהור לאחר ששמע על 
חזרתו המתוכננת של כ"ק אד"ש ל-770. גם כתב מהעיתון 'ניו יורק ניוזדיי' הגיע.

בשעה 3:15 נודע ע"י הכתב הנ"ל שהרבי יצא מ'הר סיני' לפני 5 דקות בדיוק. ידיעה 
זו עברה מפה לאוזן במהירות הבזק, והקהל החל להתכונן לרגע המיוחל שבו נשיא דורנו 

יחזור ל'בית רבינו שבבבל' ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב.

לאט לאט השדרה מול 770 מתמלאת והולכת, המשטרה נתנה חסות של כבוד והי' יצוג 
נכבד של סגל המשטרה, מפקדים וקצינים בכירים שבאו לכבד את נשיא דורנו.

בשעה 3:45 נראו הפנסים המהבהבים מרחוק והבחינו ברכב ההצלה וכו'. לאחר כדקה 
ורמזורים,  ליישר את הדרך ממכשולים  לפניהם ע"מ  נוסע  רכב משטרה  ל-770.  הגיעו 
אחריו רכב ההצלה בו הי' כ"ק אד"ש, ברכב ההצלה ישבו מאחור ליד כ"ק אד"ש: משה 
קליין, המזכירים - הריב"ק והריל"ג )הרי"ק נסע ברכבו(, ד"ר פלדמן וד"ר רוזן, מקדימה 
ישב הנהג אינגי ביסטריצקי ולידו המזכיר ר' שלום מנדל שי' סימפסאן שבידיו אחז את 
הכובע )בתוך קופסא( והסירטוק של הרבי שליט"א. אחרי רכב ההצלה נסע הרי"ק ובסוף 

השיירה ניידת משטרה נוספת.

הצטופפו  ל-770  בהגיעם 
ע"מ  המחיצות  סביב  רבים 
ולו  שליט"א  הרבי  את  לראות 
מאוד  נרגש  שהי'  הקהל  לרגע. 
אשביעהו  ימים  "אורך  ניגן 
שרו  ואח"כ  בישועתי"  ואראהו 
לכך  בנוסף  אדונינו".  "יחי 
איידלמן  שי'  הכהן  הרב שלמה 
ציבורית  כהנים'  'ברכת  אירגן 
בהשתתפות כל הכהנים שנכחו 

במקום. חזית בית הרפואה ״הר סיני״
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 הרכב נעמד ברווערס ונצמד לשרוול, הריל"ג יצא מהדלת הצדדית ונכנס לתוך השרוול. 
וועד המסדר ניסה להשליט סדר בדחפו את ההמון מהמעבר.

הרבי שליט"א יצא ע"ג מטה, גופו הק' מכוסה - כפי שהי' בנסיעתו לביה"ר - ופניו הק' 
מגולים, ונכנס היישר דרך הפתח הראשי לחדרו הק'. יחידי סגולה הצליחו להעיף מבט 
כ"ק  את  לראות  והתאמצו  המחיצות  את  הסיטו  אף  שבהם  והחצופים  לחלונות,  מבעד 

אד"ש. לאחמ"כ סיפרו שהרבי נראה הרבה יותר טוב מאשר בשבועות, ת"ל.

מיד אח"כ נודעו עוד מספר פרטים ע"י כמה מהתמימים שבאו מ'הר סיני', הרבי שליט"א 
יצא דרך חדר המיון )מאותו מקום בו נכנס( ונכנס היישר לרכב ההצלה, צלמי עתונות 
לא נכחו )ובכלל בתוך ביה"ר עפ"י החוק אסור לצלם(, ויחידים שהיו בחוץ לא יכלו לצלם 
יותר מאשר את רכב ההצלה. השיירה נסעה דרך ה 'אף די אר' )הכביש העוקף את מנהטן 
ובו אין רמזורים( וממנו עלו על הברוקלין-ברידג', המשיכו דרך פלטבוש אבניו ואיסטערן 

פארקוויי ל-770.

הישיבה ב'מאונט סיני' עברה חזרה ל-770, ועתה מקווים לראות את ישועת ה' כהרף עין 
ברפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש בקרוב ממש ממש ממ"ש!

)גליון מס' 2 והשלמה בגליון מס' 3(

בית רפואה ״חסידי״: אנ״ש והתמימים לומדים בבית הרפואה ׳הר סיני׳
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 תשובה מיוחדת לתלמידי הקבוצה וזכרונות מיוחדים 
בענייני משיח במלווה מלכה

יום ו' ט' תמוז תשנ"ב

היום יצאה תשובה לתלמידי הקבוצה תשנ"ב שכתבו לכ"ק אדמו"ר שליט"א )ע"ד המצב 
הבלתי נסבל וכו'(, בערך בזה"ל: 

ב"ה ז' תמוז תשנ"ב

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

בבקשה ובתביעה באים אנו - תלמידי הקבוצה תשנ"ב - לתבוע ולבקש מכ"ק אדמו"ר 
שליט"א את הגאולה בפועל ממש נאו. וכבר נמאס מכל העלמות וההסתרים והרי הובטחנו 
שתהא שנת נפלאות בכל למה נגרע ושנזכה לראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א בריא, "מלך 

ביפיו תחזינה עינך" ויולכנו קוממיות תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית והשלימה נאו.

בקשתם  על  ענה  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  שליט"א,  אדמו"ר  לכ"ק  זאת  הקריא  הריל"ג 
"אמן".

ונציין שוב שכל התפילות דשבת קודש נערכות  סדרי התפלה היו כרגיל כבכל שבת 
ב'הול' שליד ג"ע התחתון, ובעת קריה"ת פותחים את דלת חדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 . .

מוצש"ק י' תמוז

הערב התקיימה חגיגת סיום רמב"ם ב-770, הרב מנחם שי' גערליצקי פתח והנחה את 
המעמד, בתחילה השמיעו ברמקול את הסיום שערך כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות 

"זאת חנוכה" תשמ"ו ואח"כ הוזמן הרב משה שי' סלונים לשאת דברים.

השאר  ובין  צדקינו  משיח  ביאת  בענין  ההתעוררות  על  דיבר  סלונים  שי'  משה  הרב 
סיפר שבתשמ"ג הוצאה לאור חוברת ובה עשרה פלפולים מגדולי תורה, המגיעים כולם 

למסקנא ש"הגיעה עת הגאולה ע"י נשיא דורנו".

הודעה ע"ד התכנית להו"ל חוברת זו נמסרה לכ"ק אדמו"ר שליט"א, אך תגובה מהרבי 
לא הייתה.

בארץ התוכנית החלה לרקום עור וגידים ולהתממש ועלי הגהה מהחוברת נמסרו לכ"ק 
אדמו"ר שליט"א וגם הפעם לא היתה כל תגובה.

עם פרסום החוברת נעשתה הארץ כמרקחה מכתבים נשלחו התקפות נשתלחו "היתכן"? 
אע"פ  החוברת  את  "לגנוז  קדשו  יד  בכתב  במכתב  הרבי  הורה  מסויים  זמן  לאחר  וכו', 

שכוונתו רצוי'".

בענין  הפירסום  בדבר  וירידות  עליות  הרבה  היו  השנים  שבמשך  רואים  אנו  בכללות 
מקום  בכל  לפרסם  וצריכים  ספק  כל  ללא  ברורים  הדברים  לאחרונה  משא"כ  המשיח, 

ומקום את ביאת משיח צדקינו ושגם בדורינו יש א' הראוי להיות משיח.  
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הקובץ הייחודי שהקדים את זמנו
שם השלמת התמונה ובקשר עם מלאות ארבעים שנה לפרשייה המתוארת בפנים 
)ממה שכתב אבי הכלה לפי מה שסיפר ר' משה סלונים ב-770( מופיע בזה תיאור 
]אלא  תשמ"ג  בשנת  עוד  סלונים  הרב  לאור  שהוציא  המיוחדות  החוברות  של  מפורט 
שכאמור בפנים בסופו של דבר נגנזו החוברות בהוראת הרבי )ראה גם בליקוט מענות 
קודש תשמ"ג מענה כה(. הדבר היה אחרי שלצד מתנגדי החסידות היו גם כמה מאנ"ש 
התוקף  בכל  המשיח  לגילוי  זכינו  הנפלאות  שבשנות  ולהעיר  הדבר,  על  תיגר  שקראו 

ולעידודו הק' לפעולות ודברי דפוס רבים דומים, והמפורסמות א"צ ראיה[:

הרבי  ע"י  שהוכרזה  השנה   - תשמ"ג  שנת  של  תחילתה 
גילוי משיח. הרב משה סלונים  כשנת גאולת משיח ושנת 
ע"ה, מעסקני חב"ד באה"ק ומנהל 'רשת אהלי יוסף יצחק', 
בעניני  תורה  חידושי  'קובץ  של  לאור  הוצאתו  את  יוזם 
המלך המשיח והגאולה השלמה', זאת בהמשך להתעוררות 
המיוחדת הרבי בשלהי חודש תשרי באותה שנה )בהמשך 
בהדפסת  הצורך  על  שלפנ"כ(  בשנים  שכאלו  להוראות 
רבים  פרי בדמות קבצים  הוראה שהניבה   - תורה  חידושי 

מכל רחבי תבל שהופיעו בזה אחר זה. 

אולם המיוחד בקובץ זה שיזם וערך הרב סלונים הוא התמקדותו בענייני המשיח והגאולה 
בכלל, ובזה גופא גם אודות זיהויו בשל הרבי שליט"א כמלך המשיח והצורך להכיר בכך 

ולקבל את מלכותו. הנה הדברים כפי שהוגדרו ב'פתח דבר' של הקובץ הייחודי: 

"זו פעם ראשונה שיוצא לאור קובץ חדושי תורה בנושא "המלך המשיח והגאולה". 

בעבר מיעטו לכתוב בנושא זה, שהיה בבחי' הלכתא למשיחא, אך עתה נמצאים 
על  מראים  אלו  בנושאים  הנכתבים  דאורייתא  ופלפולא  הגאולה,  סף  על  אנו 
אודות  "שידברו  נ"ע:  הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  וכדברי  לגאולה.  והגעגועים  הכמיהה 
המשיח ואזי ברצון השי"ת ימשיכו את הגאולה השלמה על ידי משיח גואל צדק", 

"יהודים אלו אשר חושבים ומדברים אודות המשיח יזכו לקבל פני המשיח". 

היות וקובץ ראשון זה הוא בבחי' פריצת דרך בנושא זה, הבאנו מגוון של חדושי 
בעה"ב  צבור,  עסקני  מלמדים,  ישיבות,  ראשי  רבנים,  ידי  על  המיוצגים  תורה 
ותלמידי ישיבת תו"ת. כדי ללמוד נושא זה מאספקטים שונים הנובעת אצל כולם 
מאותה נקודה של החפץ והרצון בקיום היעוד ונגלה כבוד ה' ומלאה הארץ דעה 

את ה'". 

הרב משה סלונים
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הדגשנו שזה קובץ ראשון, ובאם יתקבלו הערות לחדו"ת הנדפסים כאן וחדו"ת 
שיצא  שני  בקובץ  זאת  להוציא  בעזה"י  נשמח  והגאולה,  המשיח  בענין  נוספים 

לאור.  

הרמב"ם  לפס"ד  בהתאם  ברורה  בקביעה  דרך  פריצת  בבחינת  גם  הוא  זה  קובץ 
בספי"א של הלכות מלכים על אופן התגלותו של המלך המשיח, ובעיקר מי הוא 

מלך המשיח כפי שיווכח הקורא במבוא. 

קובץ זה יוצא לאור לרגל שנת השמונים של כ"ק אדמו"ר שליט"א - מלך המשיח. 

יתן השי"ת שבשנה זו, שנת תשמ"ג תהיה שנת גילוי משיח ויעלה הפורץ ויפרוץ 
חומות הגלות וגדרי העולם בגאולה האמיתית והשלמה מיד נאו.  העורך". 

בדבר העורך הנושא את הכותרת 'קול מבשר מבשר ואומר' מוקדשים לנושא דברים 
נרחבים מפרי עטו של הרב סלונים שבחר להשתמש בשם העט מ. זליקסון. לאחר שמחלק 
העורך את דורנו לארבעה תקופות מבחינת הדברים שהשמיעונו נביאי ה' בנושא הגאולה 
והמשיח, מתאר את דמותו של משיח כאיש בשר ודם וכו' בהתאם לשיחות הרבי, בתוספת 
נופך משלו ודברים שהתקבלו אצל חסידים עם השנים )למשל שמלחמותיו של המשיח 
הם בענין 'מיהו יהודי' ו'שלימות הארץ'(, מגיע העורך אל חידושו של הקונטרס כשהוא 

כותב את הדברים הבאים תחת הכותרת "מי הוא המלך המשיח":

עלינו  ולפיכך  הגאולה.  דור  הוא  זה  דור  כי  והערב  השכם  הרבי  מכריז  "כאמור, 
אדם  ולחפש  פעמים,  עשרות  ברבים  הזכיר  שהרבי  הרמב"ם  פס"ד  את  לקיים 
מנהיג שהוא מבית דוד ועוסק בתורה כדוד אביו, לפי כל הסימנים שהרבי מזכיר 
בו  להדבק  יש  אזי  המתאים,  האדם  את  שנמצא  השי"ת  יעזור  וכאשר  בשיחה. 
ובדרכיו ולהשמע להוראותיו, כדי להביא להתגלותו המהירה בחסד וברחמים. מי 

הוא באמת אותו אדם? 

יאמינו  בך  "וגם  למשה  הקב"ה  הבטיח  ההגבלה(  ימי  )בשלשת  תורה  מתן  בערב 
לעולם". אדמו"ר הזקן נ"ע מביא את פירושו של אבן עזרא, לכאורה מה החידוש 
ובמשה  בה'  "ויאמינו  כן  לפני  שכתוב  לאחר  לעולם"  יאמינו  בך  "וגם  בהבטחה 

עבדו", הרי היתה להם אמונה במשה ולשם מה ההבטחה החדשה? 

כ"ק אדמו"ר הזקן מסביר ש"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" - פירושו שהאמינו בעקרון 
ענין הנבואה ושקיים רבי שהוא נביא, אך לא כולם האמינו בהכרח כי משה הוא 
האיש והוא הנביא. החידוש שנתחדש בעת מתן תורה הוא שגם בך באיש משה 
יאמינו. והאמונה באיש זה שהוא הוא נביא ה'. דבר זה נתחדש בעת ההכנה למתן 
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תורה. וזוהי ההבטחה "וגם בך יאמינו לעולם" כאשר נמצאים אנו בערב הגאולה 
דקות ספורות לפני הגאולה לא מספיקה האמונה הכללית שמשיח בא יבוא אלא 

חייבים לדעת גם מי הוא המשיח, וכפס"ד הרמב"ם הנ"ל. 

אל אחד מגדולי אדמו"רי פולין בא חסיד וטען, כיצד אינו מוחה על כך שאומרים 
הרי  אנו  נתבונן,  הבה  לחסיד:  רבי  אותו  ענה  משיח.  הוא  מליובאוויטש  שהרבי 
הרי  כן  אם  העיקרים.  בי"ג  גם  אומרים  אנו  כך  יום,  בכל  יבוא  שמשיח  מאמינים 
היום.  לבוא  יכול  איננו  הרי  קיים,  לא  הוא  אם  כי  גשמי,  בגוף  עתה  נמצא  משיח 
אתה, פנה הרבי לחסידו, יודע הרי היטב שאינך משיח, ואני יודע בעצמי שאינני 
משיח ומישהו הרי חייב להיות משיח, אז מה חשוב לך שהרבי מליובאוויטש הוא 

המשיח? האם יש לך להציע משיח טוב ממנו? 

השיחה  על  מובהקת  בצורה  מתבבסים  סלונים  הרב  שכתב  האחרונים  אלו  ]דברים 
הייחודית שאמר הרבי בש"פ נשא תש"כ, בעת שהרב סלונים למד ב-770 במסגרת שנת 
שהרבי  שבעת  הרבי  סיפר  לעולם"  בך  "ויאמינו  אודות  הנ"ל  הביאור  לאחר  ה'קבוצה. 
הריי"צ יצא בקריאת "לאלתר לגאולה" פרסמו זאת החסידים יחד עם ההוספה שהרבי הוא 
המשיח ואז באו ע"כ בטענות לאדמו"ר מסויים )שהשמועה מספרת שהיה זה האדמו"ר 

מקופיטשניץ'( והוא השיב כנ"ל בפנים. המו"ל[

אותם  הסימנים,  אותם  את  בו  שיש  אדם  לחפש  ועלינו  בינינו,  נמצא  המשיח 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  פעולתו  בדרכי  מתבוננים  אנו  וכאשר  הרמב"ם.  מציין 
מליובאוויטש ש"מנחם שמו" ו"צמח" שמו והוא מזרע דוד )בן אחר בן עד המהר"ל 
גדול  המלך(  דוד  עד  יוחסין  מגילת  היתה  מפראג  ולמהר"ל  יום(  )היום  מפראג 
בתורת הנגלה ותורת הנסתר הלוחם מלחמת ה'. דואג לכל יהודי ויהודי באשר הוא 
ואיננו מוותר על שום יהודי יהיה מצבו הרוחני אשר יהיה. בפעולותיו העצומות, 
העקביות והבלתי מתפשרות, הביא למהפכה עולמית בשטח של קירוב הלבבות. 
ולהכין את העולם  הניצוץ היהודי  שליחיו מפוזרים בכל קצוות תבל להצית את 
לקראת הגאולה. במשך שלושים שנות הפעילות הענפה נבקעה חומת ה"קליפה" 
מהותה  בכל  המתנגדת  שבדורנו  ונוראה  קשה  ס"א  אותה  העשרים,  המאה  של 
העולם  את  ומכין  זו  חומה  זעזע  הרבי  משקלה.  כובד  את  הטילה  זו  ובמערכה 

לקראת הגאולה העומדת להתבצע מיד, נאו. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א שהוא משיח ה', איננו נבחר על ידי העם, לא על ידי קביעתם 
מקבל הוא את המנוי הנכבד. הרבי נבחר על ידי הקב"ה כמשיה וגואל העם, כשם 
שמשה רבינו נבחר על ידי הקב"ה כמושיעם של ישראל, הרבי - המשיח אינו זקוק 
להסכמה כלשהי של אדם בשר ודם לתפקידו הנוכחי. הסכמתם או אי הסכמתם 
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משיח.  לגבי  מוריד  ואינו  מעלה  אינו 
תהיה  הנוכחית  והגאולה  היות  אך 
אחד  תלוקטון  "ואתם  של  באופן 
בגלות,  ישאר  לא  יהודי  ואף  אחד" 
מלך   - שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ולכן 
עצום,  ישראל  אוהב  שהוא  המשיח 
ומוסר את נפשו בפו"מ עבור כל יהודי 
ויהודי, גם כזה אשר רק בשם ישראל 
בדרכי  כולם  את  למשוך  רוצה  יכונה, 
ומכאן  רבים.  ורחמים  ובחסד  נועם 
גם הפניה אל כל אחד ואחת ברגעים 

האחרונים של הגלות. 

אדמו"ר  כ"ק  יתגלה  ממש  ובקרוב 
פארו  בכל  המשיח  המלך  שליט"א 
עד  מאד"  ונשא  וירום  "וישכיל  והדרו 
לעבדו  כולו  העולם  כל  את  "שיהפוך 

יחד שכם אחד והיתה לה' המלוכה". 

תכנים ביטויים ורמזים ברוח זו וכיוצא בה פזורים לאורך הקובץ בדבריהם של עוד כמה 
רבנים וכותבים. כאלו ניתן למצוא בדברים המרתקים 'בענין מבצע והשיב לב אבות על 
בנים וביאת אליהו לפני ביאת המשיח' מפרי עטו של הרב משה הבלין מקריית גת המוסר 
את דברים בשם אומרם: "חלק מהדברים שמעתי מהרב שלום דב וולפא מח"ס דעת תורה 
וקצת הוספתי משלי והאומר דברים בשם אומרו מביא גאולה לעולם". ניתן לשער לאור 
זאת שלרב שלום דובער וולפא כאחיינו של ר' משה סלונים היה חלק מסויים בפרויקט 

המהפכני.

ההקדשה בעמוד האחורי של הקובץ מגלה את זהותו של חסיד יקר נוסף שהיה מעורב 
בפרויקט: "קובץ זה נדפס ע"י הרה"ח ר' זושא שי' ריבקין לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח שיבוא ויגאלנו בשנה זו שנת תשמ"ג". ר' זושא, שנודע מאז ומתמיד באמונתו 
העזה והקאך המיוחד שלו באמונת החסידים ש"הוא יגאלנו", היה שותף בממונו בהדפסת 

הקובץ והיה מתומכי ודוחפי העניין.

בחלוף זמן מה הופיע קובץ חידו"ת נוסף מבית 'רשת אהלי יוסף יצחק'. קובץ זה אמנם 
המלך  הוא  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  הבשורה  בו  הופיע  שוב  אך  חינוך  לענייני  הוקדש 

המשיח. לפנינו הדברים כפי שנכתבו ב'פתח דבר' לקובץ: 
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כ"ק  הוראת  החינוך.  בנושא  והפעם  חדו"ת  של  שני  קובץ  להו"ל  אנו  "שמחים 
אדמו"ר שליט"א - המלך המשיח להו"ל קובצי חד"ת, ודרישותיו החוזרות ונשנות 
בענין זה בריבוי פרטים, מראה עד כמה שהדפסת הקובצים נוגע מאד לכללות עם 

ישראל ולאחדותם. 

נמצאים אנו ברגעים האחרונים של הגלות ולפני הקפיצה האחרונה לתוך הגאולה. 
אלו הם ימים שמוזכרים בדברי הנביאים וחז"ל באופן קשה ביותר. כ"ק אדמו"ר 
שליט"א - המלך המשיח רוצה להגיש את הגאולה לעם ישראל באופן של "חסד 
ורחמים גלויים" ובטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים. ומכאן הלימוד זכות 
שלו על כל אחד ואחת מעם ישראל, מבלי הבט על מצבו הרוחני, ופניתו אל כל 
אחד ואחת במכתביו והוראותיו הכלליות, כדי לקרב את לבבות עם ישראל לאבינו 

שבשמים, מתוך אהבת ישראל כנה ואמיתית שאינה יודעת גבולות.

וזכותינו להשמע לכל הוראותיו הקדושות, ובפרט בפעילות הקשורה  מחובתינו 
עם עשרת המבצעים הידועים ולדאוג שלכל איש ואשה, זקן וטף, תהיה אות אחת 
באחד מספרי התורה הכלליים, דבר שיביא לאחדותם ולהצלתם של עם ישראל 

בתקופה בה אנו מתכוננים למבצע הי"א - מבצע הגאולה.

המלך   - שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  הקדושה  קריאתו  את  היטב  לשמוע  עלינו 
המשיח המכריז מזה שלושים שנה "פקוד פקדתי" ולחוש את הגאולה השלימה 

העומדת להתבצע באופן של "לכתחילה אריבער" מיד נאו. העורך".

גם בסופו של קונטרס זה מופיעה הקדשה שבה נכתב "קובץ זה נדפס ע"י החפץ 
בעילום שמו לזכות כ"ק אדמו"ר שליט"א - מלך המשיח שיבוא ויגאלנו בשנה זו 

שנת תשמ"ג".

הרב שד"ב שי' וולפא, שכנ"ל היה מעורב בעניין, מספר על שיחת טלפון שהתקיימה 
באותם ימים בין הרב חדקוב ליוזם הראשי ר' משה סלונים. הרב חדקוב שאל באותה שיחה 
אם יש עוד קונטרסים או שהכל כבר חולק. כשנענה שעדיין לא חילקו את הכל הורה שיש 
לגנוז את כל מה שנשאר. לפתע פתאום נשמע קולו של הרבי על הקו כשהוא שואל את 
הרב חדקוב )באידיש(: "למה לגנוז? שישאל את הרבנים!". הרב חדקוב בבת אחת שינה את 
תוכן דבריו וחזר על הוראת הרבי, וביקש שישאלו את הרבנים אם אפשר ומותר להפיץ 
את הקונטרס. הרב וולפא מוסיף שמבין הדברים הובן שאם הרבנים ישיבו לחיוב תיפתח 

הדרך להמשך הפצת התעוררת קבלת המלכות של מלך המשיח ע"י העם כבר אז...
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בהמשך הוזמן הר' יהודה שי' קעלער שסיים את "הלכות שלוחין ושותפין" ואמר פלפול 
בענין בנין בית המקדש.

הרה"ח יוסף שי' רייצעס פתח את "הלכות עבדים" וכן סיפר מעשה מזמן הרבי מהר"ש 
על אחד החסידים שהצדיק את הדין על חבירו ולבסוף נענש וכשבא לפני אדמו"ר המהר"ש 
אמר לו שאסור להצדיק את הדין על השני ואכן הנ"ל שב בתשובה ועזר לשני וכו' וכך 

חזר למצבו הטוב כמפורסם.

בעת חגיגת הסיום חולק משקה שנתן כ"ק אדמו"ר שליט"א בשבת שעברה, ע"י הריל"ג.

לאחמ"כ הוזמן הרה"ח ליפא שי' קורצוויל יו"ר צא"ח נה"ח באה"ק שדיבר בעניני דיומא 
וסיפר אשר בשנת תש"ל כשעשו סיום של ספר תורה של משיח הלך הוא והרב משה 
שי' סלונים למערכת העתון "ידיעות אחרונות" ודיברו כשעה ארוכה עם העורך הראשי 
ע"ד תוכן ומהות סיום ספר זה ולמחרת הוקדש עמוד שלם בעתון על משיח על אף שלא 
אמרו דברים מפורשים מי הוא וכו', ומזה רואים שכשיהודי מחליט משהו בתוקף, הדבר 

מתקיים.

המקרים  ובא'  וכו'  היהדות  לחיזוק  הרבה  אצל  בארץ  פועל  המשיח  שענין  סיפר  כן 
פגש במושבניק ששאלו: ראיתי מודעה האומרת "היכונו לביאת המשיח" איך מתכוננים 
לביאתו? וענה לו על זה, לאחמ"כ אמר הנ"ל: לאבא שלי קראו "שניאור זלמן" ואנו באים 
ממשפחה חבדי"ת אך התרחקנו משמירת תורה ומצוות לגמרי, ועתה לאחר ה'קמפיין' הזה 

אני מרגיש שזה מעורר בי משהו...

שי'  ליפא  הרב  השליח  עם  הקטנות  השעות  עד  להתוועדות  הקהל  התיישב  לאחמ"כ 
קורצוויל, ועיקר דבריו הי' בענין השטורעם שצריך להיות בנוגע הדפסת התניות ובפרט 
שהרבי הורה השנה בכינוס השלוחים להרב קרינסקי שי' בהצביעו על התניות שהדפיס 
הר' לייבל שי' זייאנץ, שהוא רוצה שכל שליח יעסוק בזה, ואשר ע"כ כל אחד מאתנו צריך 
ולזה יש קשר גם לענין הגאולה, )כאן המקום להשלים,  להדפיס עוד תניא ועוד תניא, 
שהדפיסו תניא ב"הר סיני" במוצש"ק "שלח" ואף הספיקו ללמוד מתוך הדפים הטריים 

בשעת מעשה(.

נודע שהיום הי' 'א'גוטער טאג' בענין בריאותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.   

)גליון מס' 4(
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מסוק ואווירון בשירות המשיח...

שבת קודש פרשת כי-תצא י"ד אלול תשנ"ב

את ה'לכה דודי' ניגנו כרגיל כשבסיומו המשיכו לשיר את השיר של "יחי אדוננו מורנו 
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" במשך כו"כ דקות, לאחר התפלה הכריזו "יחי אדונינו..." 

ג"פ. גם במנין המתקיים סמוך לחדרו של כ"ק אד"ש הכריזו הכרזה זו.

בסוף השבוע היתה הטבה מסויימת במצבו של כ"ק אד"ש ונודע שבכמה הזדמנויות 
)כהלילה( אכל כ"ק אדמו"ר שליט"א מדבר מאכל שהגישו לו.

בבוקר יום השבת קודש אמרו )כבכל שבת( את כל התהילים בציבור.

כבשבת שעברה - גם היום היו שבעה חתנים, כש-6 מהם עלו לתורה )במנין המתקיים 
ליד חדרו של כ"ק אד"ש( בשחרית, והשביעי עלה למנחה.

לאחר תפילת מנחה התקיים )כרגיל( סדר ניגונים והרה"ח ר' פייטל הלוי שי' לוין חזר 
את המאמר ד"ה לך אמר לבי, ג' דסליחות ה'תשמ"ט.

מוצאי שבת קודש

הלילה יצא מכ"ק אד"ש משקה עבור ההתוועדות המיוחדת - לרגל יום ייסוד תו"ת - 
שתיערך ביום שני.

הלילה גם התקיים הסיום הראשון של הלכות ברמב"ם שבמחזור העשירי, סיום הלכות 
יסודי התורה והתחלת הלכות דיעות.

את הסיום הנחה ר' מנחם שי' גערליצקי כשבתחילה הכריז ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד" כשכל הקהל אחריו. לאחר מכן הקריא קטע משיחת כ"ק אד"ש 
מט"ז אלול שבה הרבי מדבר בענין ההתוועדויות שצריכים לערוך בט"ו אלול בקשר עם 

יום התייסדות תו"ת )הקטע מובא בתחילת ההתוועדות של יום המחר(.

ראשון הדוברים היה הר' יקותיאל מנחם שי' ראפ שקישר את הרמב"ם היומי עם פרשת 
השבוע ועם הזמן, ועורר על ענין החמימות שצריכה להיות בענין ביאת המשיח.

יסודי התורה ופלפל כהרגלו  יהודה שי' קעלער שסיים את הלכות  אחריו, דיבר הרב 
ברמב"ם.

בהתחלת הל' דיעות כובד הרה"ח ר' סנדר שי' ליברוב ממנצ'סטער - אנגליה.

במשך הסיום חולק משקה שהוציא הרבי שליט"א עבור התוועדות זו.

בענין  מאוד  חזק  שעורר  גאנצבורג  שי'  יצחק  הרב  הי'  הראשי  והנואם  הכבוד  אורח 
המשיח וסיפר כו"כ סיפורים אודות פעילותו, ומהיחידויות להן זכה מהרבי שליט"א. להלן 

חלק מדבריו:

כפי שכולם יודעים אני הפצתי על משיח עם מטוס, אבל מה שלא ידוע הוא שיש לי 
כבר היסטוריה שלימה עם מטוסים. לפני שנים, כשהרבי שליט"א יצא במבצע פורים - 



תשורה סגל - מישולבין24

מימין: ר' איצ'קה 
גאנזבורג יוזם 
הפעולה. משמאל: 
ר' יוסקה גאנזבורג 
לצד המסוק

משלוח מנות וכיו"ב - חשבתי, אשר באמצעות מטוס אוכל לעשות פרסומת גדולה לענין, 
כ"ק אדמו"ר שליט"א  וממחשבה למעשה, הדפסתי עשרות אלפי עותקים משיחתו של 
אודות "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה", וזרקתי אותם )מהמטוס( ב'חולון', 'בת־ים' ובני-
ברק - שם זרקנו באופן של שפוך חמתך... - והקהל רץ בעיקבות הדפים, עד כדי כך, שגם 
- בעיקבות הרוח - לפרדס הסמוך, רדפו תושבי הערים. בעיקבות  אחרי הדפים שעפו 
וכמה פעמים, עד שהגיע מהרבי שליט"א  ההצלחה מהפעם הראשונה, עשינו כך כמה 
מכתב אז מזאל אויפהערן מיט די אוירונים. בדיוק אז הייתי בדרך אל הרבי, וכשנכנסתי 
ליחידות אמר לי הרבי: די אוירונים האב איך געהייסן אז מזאל סטאפן, זיי האב איך נישט 
געשריבן פארוואס, אבער אז איר זייט דא, וועל איך זאגן. היינטיקע צייטן אין א"י, אז עס 
פארט א פליין איז ניט אלע מאל מעורר שמחה, איז וואס דארפן מיר מאכן, אז אידן זאל 

אריינגיין אין עצבות?! ממילא האב איך געהייסן סטאפן!

ב'ניו־יורק־ )שהודפסה  שליט"א  הרבי  דפים משיחת   400.000 הדפסתי  עתה,  גם  וכך 
טיימס'( אודות משיח, וביום שישי )לפני שבועיים( הגעתי לאייר-פורט שם נודע לי שבלי 
רשיון א"א לזוז. כאן בא לעזרתי הרב יוסף שי' רוזנברג - השליח דשם - והשיג עבורי רשיון 
בכתב מ'אולבני' )ומהעיר נ"י השיג רק בעל פה...( וכך נסענו )ביום שישי( אני והרב יוסף 
רוזנברג וזרקנו כמה עשרות אלפי עותקים. כשגמרנו לזרוק, אמר לי ר' יוסף רוזנברג, שעם 
מטוס א"א להתמקד כ"כ איפה שרוצים, שהרי מלמעלה קשה להבחין בדיוק איפה צריכים 

לזרוק, וע"כ, הציע, שנשכור מסוק.

ביום שני בבוקר נתתי לריל"ג את הדפים ע"מ למוסרם לרבי שליט"א, ולאחר כרבע 
שעה אני פוגש אותו והוא אומר לי: הרבי לקח אחד, וסימן, שאת השאר יש להחזיר לי כדי 

שיהיה לי עוד חומר לזרוק...

בהמשך היום שכרנו מסוק, בו נסענו וזרקנו בכל המקומות, כולל ב'גן ישראל'... )שכל 
התורמים ביקשו שלא נפסח על מקום זה בתוך כלל ישראל(, זרקנו גם בכ-300 בונגלו'ס של 
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סאטמער'ס, וכשנגמרו לנו הדפים והוצרכנו לרדת ולהביא עוד, חיכתה לנו כבר המשטרה 
עם שלושה מכוניות ו"תפסה" את הגנב הגדול. לקחה אותי לחקירה ואסרה עלי להמשיך 
בפעולות מסוג זה. אבל... הם אמרו לי, שביום ראשון נמצאים על החופים כחמשה מליון 
איש, אשר על־כן היה כדאי שאני יסע עם מטוס שמאחוריו יהיה תלוי שלט ענק אודות 

המשיח )שלכך לא צריך אישור משום גוף( וכך יוכלו לראות זאת חמשה מליון אנשים.

בינתיים פירסמו ע"כ בתקשורת המקומית שתפסו ראבאיי בן 65 בעוון... התקשרו אלי 
גם מכל מיני עתונים ותחנות רדיו, ביניהם היתה גם תחנת הרדיו C.B.A שביקשה לראיין 
ליובאוויטש  המלה  את  וכששמעה  אותי,  שחקרה  עיתון  כתבת  היתה  המראיינת  אותי. 
הגיבה, אה?! ליובאוויטש?! אני כבר מכירה! הייתי אצל הרבי לפני שנה וקיבלתי ממנו 

דולר וברכה...

כשהשופט שאל אותי מה עשיתי, עניתי לו: הרמב"ם אומר שאין טוב בלא רע ואין רע 
שיצעקו  ביקש  הרבי  טובה.  היא  אע"פ שהמטרה  כואב,  זה  ניתוח  כשעושים  טוב,  בלא 
שמשיח מגיע. אמנם כואב מאוד שלשני התלכלכה החצר, אבל הרי צריך לעשות את זה! 

ואם אתה רוצה לתת קנס או להכניס אותי לכלא, געזונטער הייט, בשמחה.

הכנסתי את כל זה )כולל תמונות מהפעולות( בכתב לרבי שליט"א, והריל"ג אמר לי 
שהרבי נהנה מזה מאוד.

כתוב  ובו  מטר(  )כ-12  פוט   60 שאורכו  שלט  לקחנו  שאחרי"ז,  ראשון  ביום  לפועל, 
COMING IS MOSHIACH, חיברנו אותו למטוס והסתובבנו בו במשך כ-6 שעות )!( לאורך 

כל חופי מדינת ניו יורק, מ'לונג איילנד' עד 'אטלנטיק'.

בסיום הכינוס התיישב הקהל להתוועדות חסידית.

ברדיו היהודי )570AM( הוקדשה הלילה תוכנית שלימה לענין הרמב"ם והמשיח. בתכנית 
דיברו ר' שמואל שי' בוטמן, ר' יוסף שי' אלישביץ, ר' ש"ב שי' ליפסקער, ר' מאניס שי' 

פרידמן ועוד.  

)גליון מס' 20(

 הפעם היחידה שהרבי התפלל ב'חדר המיוחד' 
בטלית ותפילין

יום שני ו' מר-חשון - תענית שני קמא, תשנ"ג

עפ"י קריאת רבני ליובאוויטש, נתקבל בכל ריכוזי אנ"ש יום זה לתענית שעות, להחיש 
את רפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.

בתפילת שחרית אמרו את הסליחות לשני וחמישי ואת ה"אבינו מלכנו" הארוך.

היום היתה זו הפעם הראשונה מאז ח"י אלול, אשר בקריאת התורה, במנין של התמימים, 
בזאל למעלה, לא פתחו את הדלתות הפונות לחדרו של הרבי, וכפי שנאמר ע"י המזכיר, 
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שעדיין לא מוכנים. אך בסיום התפלה, בשעה 11:00 לערך, הודיע הריל"ג שיערכו עתה 
את הקריאה. וכך הווה.

מעודדת  תשובה  שקיבלו  לאחר  לאה"ק,  היום  נוסעים  הקבוצה  מתלמידי  גדול  חלק 
וחיובית מכ"ק אד"ש, לפני כשבוע. התשובה באה לאחר שמספר בחורים שאלו בשמם של 
חבריהם תלמידי הקבוצה: "למה נגרע", לאחר שזה למע' משבעה חדשים בשנת ה'קבוצה' 
ואילו עכשיו, בעת שובם ארצה, החלו הגילויים,  זכו לראות את כ"ק אד"ש,  שלהם לא 
וע"כ מבקשים הם רשות להישאר שנה נוספת בחצרות קדשינו. הם כמובן לא שכחו לציין 
שהדבר גובל בבעיות צבאיות. אך כ"ק אד"ש הניד בראשו הק' לשלילה, ופירושו של דבר, 

שצריכים לחזור לאה"ק כפי התכנית.

"ופני לא יראו - הראהו קשר של תפילין"
בשעה 11:17 לערך ירד א' מהמשמשים והודיע שיכינו שליח ציבור שיגש לעמוד. הקהל 
הופתע לגמרי, והלויפעניש ]=ריצה[ היה גדול. בדקות הראשונות עוד לא הי' ברור מה 
הולך לקרוא, ובעוד הקהל חושב שמדובר רק על קריאת התורה, יצא כ"ק אד"ש )ביוזמתו( 
אל החדר המיוחד, כשהוא מעוטר בטלית ותפילין. הריל"ג הורה להתחיל בהודו והש"צ 

הי' יוסף שי' ערנטריי.

בינתיים המשיכו לרוץ ברחבי השכונה ורבים מהתמימים שכבר התפללו במנין ה)לא( 
רשמי שהי' בזאל למעלה והיו בדרכם ללימודים ב'חובבי־תורה', רצו בחזרה לבית רבינו. 
התפילה ארכה כארבעים דקות ובעת אמירת תחנון הכה כ"ק אד"ש בידו השמאלית על 

ליבו. חדי העין יכלו לראות את המלך עטור בטו"ת.

במנין זה לא אמרו את הסליחות, ועם סיום התפילה הורידו את הוילונות וכ"ק אד"ש 
יצא לחדרו. הפעם לא זכינו ל'לראות ולהיראות'.

כולם ציינו בשמחה, שמאז ז"ך אדר זהו השחרית הראשון בימי חול שכ"ק אד"ש יוצא 
להתפלל עם העולם.

 ג׳ מר-חשון תשנ״ג
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בשעה 4:15 לערך, התקיים במזרחו של בית הכנסת, המנין הרשמי של אלו שהשלימו 
את התענית )בה"ב(. במנין גם קראו 'ויחל' וכו'.

מנחה  תפילות  את  אד"ש  כ"ק  עם  להתפלל  יום  מידי  כמעט  זכינו  שלאחרונה  לאחר 
ומעריב )ולצפות מראש אי־אפשר(, מחכים כולם לדקות האחרונות לפני השקיעה, ורק 
אז, באם "לא זכו", מתפללים את תפילת המנחה. גם היום חזר סיפור זה ע"ע, אך לפועל, 
המשבקי"ם,  א'  ע"י  מבוהלת  הודעה   )4:48 )בשעה  הגיעה  לשקוע,  נוטה  השמש  בעוד 
ש"בתוך דקות יצא כ"ק אד"ש לתפילה". מנחה או ערבית, עדיין לא ברור, אך בתוך זמן 

קצר התמלא 770 בהמוניו.

תוך שלושה דקות יצא כ"ק אד"ש אל החדר המיוחד, והריל"ג פתח את החלון השלישי 
ואמר: "אשרי". מיד מצאו חזן שעדיין לא התפלל מנחה, ובסיום התפילה החלו בתפילת 
ערבית. לאחר תפילת ערבית, שאל המזכיר בדבר צאתו כל כ"ק אד"ש למרפסת "לראות 

ולהיראות", ונענה בחיוב. התריסים הורדו, ולאחר כדקה יצא כ"ק אד"ש אל המרפסת.

עם פתיחת הוילון הביט כ"ק אד"ש לשמאלו. הקהל ניגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
המשיח לעולם ועד" וכעבור שניות מספר החל לעודד בחזקה עם ראשו הק' )כפי שהי' 
בשבוע האחרון(. משך זמן שהותו הי' אמנם קצר יחסית - דקה וחצי, אך מאידך, התנועות 
לעבר  הסתובב  לסיום,  שעבר.  א'  ליום  בדומה  ערך,  לפי  ומהירות  חזקות  היו  והעידוד 
אל  כ"ק אד"ש להביט  ובאותה עת המשיך  הוילון,  סגרו את  מיד  לסגור.  וסימן  הריל"ג 

הקהל. השעה היתה 5:15 לערך.

כפי שדיווחנו אודות השמירה המיוחדת של המשטרה ברחבי השכונה, הרי שהיום עבר 
הרה"ח ר' משה שי' פעלער )שליח כ"ק אד"ש במיניסוטה( בא' הרחובות, ולפתע עוצרת 
אותו שוטרת וקוראת לו. ובטרם הספיק לתפוס מה קורה כאן, היא אומרת "רבאיי פעלער, 
ומאז היא  לו, שהיא היתה תלמידה אצלו בבית חנה במיניסוטה,  וסיפרה  מה שלומך", 
מקפידה על הדלקת נרות שבת מידי יום שישי, ואת ילדי' שולחת היא ללמוד בבתי-ספר 

יהודיים.

בהמשך לכתבה שפורסמה בכפ"ח )גליון 540 עמ' 60(, "בחזרה הביתה", אודות הילד 
מ'יוטה', בנו של יהודי שהפך לכומר, שהשתתף, לאחר תלאות מרובות, בקעמפ־גן־ישראל 
המזכיר  )ע"י  והוקרא  ילד,  מאותו  הסיפור  הובא  היום  הנה  אשתקד,  בקייץ  מונטריאול 
הר' יהודה שי' קרינסקי( בפני כ"ק אד"ש, בתוספת בקשת ברכה שהילד יכנס לישיבה, 
וכ"ק אד"ש הקשיב בקשב רב. בסיום קריאת הדו"ח, אמר המזכיר שיש בידו 2 תמונות 
מהילד )שהוא עם התפילין שקיבל במתנה, וכשהוא בוכה בשעה שניגן את הניגון - בסיום 
הקעמפ( וכ"ק אד"ש סימן לו בידו הק' שימסרם. משקיבלם כ"ק אד"ש, החזיקם בידו הק', 

ובמשך זמן הביט בכל תמונה...  

)גליון מס' 13(
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 הממליך מלכים ולו המלוכה - התגשמות הנבואה 
הגלויה על מינוי הרב לאו 

יום ראשון ל' שבט אדר"ח אדר תשנ"ג

לקריאת התורה )של ראש חודש( היו דלתות בית הכנסת פתוחות, כרגיל.

בשעה 3:30 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפלת מנחה, ולפנ"כ נתן סידור לחתן. לאחר מנחה 
הביט היישר לעבר הש"צ, שבאותה עת אחז באמצע 'קדיש בתרא', ובסיום אמירת הקדיש 
החלו בניגון 'יחי אדוננו'. כ"ק אד"ש מה"מ עודד השירה, וברגע שהחלה התזמורת לנגן 
החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בתנועות נמרצות לימין ולשמאל, קדימה ואחורה. כעבור 
משך זמן התקרב למעקה המרפסת והביט על הקהל למטה ]'ביני לביני' סידר כ"ק אד"ש 
מה"מ את שפמו בתנועתו המלכותית שנהג עד עתה בפארבריינגענ'ס, דבר שהוסיף חדוה 
ושמחה אצל החסידים[ והמשיך לעודד בתנועות חזקות, כשלסיום שוב עודד בתנועתו 
הק' לד' הרוחות. ה'מעמד' הי' שמח במיוחד, והרבי הי' נראה 'אויפגעלייגט'. כעבור 4 דק' 

סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 3:54.

האורחים  קהל  את  לערך,  דק'   10 משך  הק',  חדרו  בפתח  ל'יחידות'  קיבל  לאחמ"כ 
שני  לרבי  שהביאו  קה"ת(  מוסד  )מידידי  וזוג'  הורוויץ  מר  הי'  העוברים  בין  )מצרפת(. 
ספרים שמומנו על ידם. הריל"ג אמר לרבי ע"ז. לאחמ"כ בירך הנ"ל רפואה שלימה וענה 

הרבי אמן.

למעריב נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 6:40, ובסיום התפלה יצא אל המרפסת, וכרגיל, 
סקר את הקהל, התקרב למעקה המרפסת, לרגע עצם עיניו, חזר לעודד והתקרב שוב 
הוילון  לסגירת  סימן  ורבע  דקה  וכעבור  ומשמאל,  מימין  הקהל  וסקר  המעקה  לעבר 

בתנועת ידו הק'.

אד"ש  כ"ק  והוראת  תשובת  שלאור  בוטמאן,  שי'  שמואל  הרב  הודיע  מעריב  לאחר 
מה"מ אשתקד ל'המטה העולמי להבאת המשיח': "הזמן גרמא להרבות בשמחה ובכפליים 
"ששים יום" אזכיר על הציון" - "שאלנו את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אם רצונו 
שגם השנה יעשו כאשתקד, והניד בראשו הק' לחיוב; מודיעים אנו בזה שיתקיימו שירים 
וריקודים בכלי זמר בכל ערב בבית רבנו - בית משיח - 770, משעה 9:30 עד 10:30. וכל 

הקהל מוזמן.

הערב בשעה 9:30 בערב החלו הריקודים של חודש אדר ב-770, כש'ביני לביני' הפסקה 
קלה לקריאת קאפי' צ"א להחלמתו המהירה והמלאה של כ"ק אד"ש מה"מ, עשיית 'מי 
שברך', אמירת 'אבינו מלכנו' והכרזת 'יחי אדוננו . . מלך המשיח לעולם ועד'. ולאחמ"כ 

המשיכו בריקודים. הרה"ח ר' ש.ב. ליפסקער התנדב וחילק 'לחיים' למשתתפים. 

לסיום בירך במלים קצרות הרב שמואל בוטמאן, העומד מאחורי כל האירגון הזה, ובו 
נשא קריאה לאנ"ש בכל מרחבי תבל ללכת אף הם בעקבות קראון הייטס ולארגן ריקודים 
בכל חודש אדר. יצויין כי למרות שהשבוע כולו מלא חתונות בלע"ה בשכונה, הריקודים 

ב-770 זוכים להשתתפות "מכובדת" של תמימים ואנ"ש.
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התמימים ציינו את יום זה כ'יום בשורה ושמחה' - החל מהוראת כ"ק אד"ש מה"מ אשתקד, 
וכן העובדה שכ"ק אד"ש מה"מ יצא אתמול בבוקר )יום השב"ק( לקדש את החודש, שבע"ה 

יהי' זה "לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה ונאמר אמן". בקרוב ממש ממש.

 - הראשית  לרבנות  לאו  ישראל  הרב  של  ועלייתו  נצחונו  אודות  גם  נתבשרנו  היום 
התגשמות נבואתו של הרבי, כדלקמן:

"איך הער אז איר ווערט א רב ראשי אין צווי יאר ארום אדער נאך 
פריער"

ביום ראשון ט"ו אלול ה'תנש"א, כשעבר הרה"ג ר' ישראל מאיר שי' לאו, רבה הראשי של 
תל-אביב-יפו, החל לספר לרבי אודות בניית המקוה שבנה בעירו, בור ע"ג בור )כשיטת 
אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע(, בתל אביב, וכמו"כ סיפר שפתח כעת מקוה בלונדון בשיטת בור 
ע"ג בור, וכן אודות פעולות נוספות בעירו, וביקש ברכה עבור כ"ז. כ"ק אד"ש מה"מ: "גיין 
מחייל אל חיל, און איר וועט אריינכאפן כל-זמן איר זייט רב נאך אין תל-אביב. איך הער 
אז איר ווערט א רב ראשי אין צווי יאר ארום אדער נאך פריער". ]- שתלך מחיל אל חיל, 
ותזדרז כל זמן שהינך עדיין רב בתל-אביב. אני שומע שאתה הולך להיות רב ראשי בעוד 

שנתיים או קודם לכן...[

הרב לאו ]מרוגש כולו[ מיטן רבינ'ס ברכה. ]- בכוח ברכתו של הרבי[.

כ"ק אד"ש מה"מ: "אבער אויף אזא מין זאך קען מען נישט מכריח זיין, מען דארף האבן 
אייער הסכם, איז אויב איך וועל פועל זיין ביי אייך איר זאלט ווערן רב ראשי, מסתמא 
וועט דאס ארויס לפועל אויכעט". ]- אמנם על דבר כזה אי אפשר להכריח, צריך את 

הסכמתכם, אז אם אני אשפיע עליך שתהי' רב ראשי, מן הסתם זה גם יצא לפועל...[.

והמשיך הרבי ואמר "און נאך א זאך: בשעת מען ווייס אז איינער ווערט א רב ראשי אין 
עטליכע וואכן שפעטער, הויבט מען עם אן שוין פאלגן על החשבון, אזוי פירט זיך אין 
רבנות. זאל זיין גוטע בשורות". ]- זאת ועוד: בשעה שיודעים שא' הולך להיות רב ראשי 
בעוד שבועות מספר, מתחילים כבר מעכשיו להשמע לו על החשבון... כך נהוג ברבנות. 

שיהיו בשורות טובות[.

]בראיון מיוחד שקיים צוות "בית חיינו" לשעבר עם הרב לאו לאחר הבחרו לרבנות בתל 
אביב, סיפר על כמה וכמה יחידויות שהיו לו עם הרבי ולהלן קטע מתוך הראיון שהתקיים 

עם הגרי"מ לאו לפני למע' משנה.

על פגישה נוספת עם הרבי סיפר לנו הגרי"מ לאו: היה זה בתחילת חודש אדר של שנת 
הגיע  לאו  הגרי"מ  נ"ע,  הצדקנית  הרבנית  להסתלקות  'שבעה'  מלאת  לאחר  ה'תשמ"ח, 
לנחם את הרבי שליט"א. היה זה שנה וחצי לאחר שחמיו הגדול, הגאון רבי יצחק ידידי' 

פרנקל ז"ל נפטר, ועדיין לא נבחר רב לתל־אביב־יפו.

במהלך השיחה הסביר הרבי את הנוסח "יאריך ימים על ממלכתו": "חותני, הרבי", אמר 
לו אז הרבי שליט"א, "היה שואל מדוע מאחלים למלך כי 'יאריך ימים', והרי בפסוק נאמר 
הלשון 'ירבו ימיכם', ולא נזכר הלשון 'יאריך'. חותני, הרבי, השיב", אמר הרבי שליט"א, "כי 
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'יאריך ימים'.
 הרב לאו 
עובר בחלוקת 
דולרים בא׳ 
מההזדמנויות 
 אצל כ״ק 
 אד״ש 
מלך המשיח

אין מדובר כאן על אריכותם של 
באיכות.  כי־אם  בכמות  הימים 
ארוכים.  יהיו  שלהם  שהימים 
רוחנית־תורנית.  עשיה  מלאי 
המשיך  אתכם",  מברך  ואני 
הרבי שליט"א, "שתהיו מבורכים 
ב"יאריך ימים על ממלכתו" כפי 

הפירוש שהסביר חותני הרבי".

לאו,  הגרי"מ  אומר  "הבנתי" 
רומזות  הרבי  של  ברכותיו  "כי 
תל־ של  לרבה  התמנותי  על 
לא  ועדיין  בוחר  גוף  אין  עדיין  "הרי  אמרתי,  רבי",  "אבל,  אביב־יפו. 
התקיימו הבחירות". הרבי השיב: "אומנם הצעד הפורמאלי - בחירות 
- עוד לא היה, אך משמים כבר קבעו מי יהיה רבה של תל־אביב־יפו"...

והסוף ידוע לכל, כעבור חצי שנה, בט"ז אלול תשמ"ח, נבחר הגאון 
רבי ישראל מאיר לאו שליט"א לכהן פאר כרבה הראשי של תל אביב 

יפו[.

בעיתון ג'ואיש פרעסס של יום חמישי האחרון ]19 פברואר למנינם[, בטרם התקיימו 
הבחירות לרבנות הראשית, כתבו אודות הרב לאו. להלן תירגום קטע מזה בהנוגע לענינינו: 
"...שבוע שעבר אמר הרב לאו לכתבים, כי הוא בטוח שיזכה, מאחר שהרבי מליובאוויטש 
צפה לו זאת לפני שנתיים בקרוב. "באותו הזמן בקרתי את הרבי ביום ראשון כשחילק 
דולרים לצדקה, וספרתי לו על תכנית חדשה שהכנתי לתל־אביב, אומר לאו. "הרבי אמר 
נדהמתי למילותיו של הרבי".  לירושלים'.  כיון שעוד מעט "תטפס"  זה  לי אז תזרז את 
הרב לאו גילה גם כי הוא ביקר את הרבי לפני שנים, בהיותו עדיין רבה הראשי של נתני', 
והרבי אמר לו שבקרוב הוא יקבל על עצמו את המשרה בת"א. "אין ספק בדעתי, שכשם 
שהנבואה על ההעברה מנתני' לת"א מומשה, כן הנבואה של ההעברה מת"א לירושלים 

תהי' גם היא למציאות".   

)גליון מס' 36(
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למעלה מחצי שעה של תביעה נוקבת ומרטיטה...
יום שני כ"ב אדר תשנ"ג

בשעה 6:32 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית, ובסיומה יצא אל המרפסת. בהיפתח 
הוילון אחז הש"צ בקטע "עושה שלום" של 'קדיש בתרא', ובסיומו החל הקהל לנגן "יחי 
אדוננו". כ"ק אד"ש מה"מ החל מיד לסקור הקהל, כשראשית כל הביט לשמאלו )שם גם 

מקום בו עומד הכלי זמר - שמשום מה הערב לא בא(.

לפתע סימן בידו הק' כתנועת תמיהה. הריל"ג שאל לרצונו הק' והעלה כמה הצעות 
- שחלקם נענו בחיוב וחלקם להיפך... לאחר מכן שאל הריל"ג שמא דעתו הק' לאמירת 
"קדיש דרבנן" )משום שלא שמעוהו למעלה, בעת אמירתו(, והרבי הסכים על ידו, ותיכף 
הודיע המזכיר לש"צ שיאמר הקדיש. כ"ק אד"ש מה"מ הביט אל הש"צ משך כל אמירת 
כי  אף   - אדוננו"  "יחי  לנגן  הקהל  החל  הש"ץ,  כשסיים  ומיד  וכו',  אמן  וענה  הקדיש 
באותה שעה אותת כ"ק אד"ש מה"מ בידו הק' תנועת תמיהה, אך חלק מהקהל, כמו גם 
חברי המזכירות, לא הבחינו בכך ותמהו איפוא על אותם האנשים שניסו להשתיקם; אלו 
להיפך...  התמיהה  היתה  ולדידם  קדשו,  בתנועת  הבחינו  הגבוהות  בפירמידות  שעמדו 
הקהל המשיך לנגן. בינתיים הסתכל מעט כ"ק אד"ש מה"מ וסקר את הקהל שלמולו, וניגן 
בפיו הק'. אך כעבור כ-10-20 שניות סימן שוב באותה תנועה הנ"ל, והפעם - רוב הקהל 
שעמד גבוה הי' נחוש יותר להשתיק את השאר. ואם כי חברי המזכירות טרם שמו לב לכך, 
אך משראו שמשתיקים את הקהל הבינו שדברים בגו... כעבור שניות ספורות סימן כ"ק 

אד"ש מה"מ עוה"פ, והפעם חברי המזכירות הבחינו בכך. 

הריל"ג ניגש לכ"ק אד"ש מה"מ לשאול לרצונו הק', ובינתיים השתתק הקהל לגמרי. בו 
בזמן שהריל"ג שאל לרצונו הק' - הביט כ"ק אד"ש מה"מ על הקהל כל העת. הריל"ג חושב 
"נו"... הריל"ג מציע עוד  לרגע מה לשאול וכ"ק אד"ש מה"מ מסמן בתנועת יד קדשו: 
הצעות - חלקם נענות בחיוב וחלקם בשלילה. ]יצויין שהרבי עונה בפיו הק' "יע" )לחיוב( 

ברור  באופן  )לשלילה(,  ו"ניין" 
ובניגון מסויים[. שוב מעלה הריל"ג 
מכ"ק  הסכמה  ולאחר  הצעות,  כו"כ 
שהרבי  לקהל  הודיע  מה"מ  אד"ש 
רוצה שמישהו יאמר משהו, ובאותה 
על  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מסתכל  עת 
הגבאי  נעמד  וכאן  וממתין...  הקהל 
חזר  פינסון,  שי'  יהושע  ר'  הרה"ח 
בגלויות  המדבר  המדרש  דברי  על 
עם ישראל, שבכל מקום שגלו היתה 
עמהם השכינה, וסיים ואמר: "שכמו 
ע"י  הגאולה  היתה  מצרים  שבגלות 

ישראל  וגדול  הדור  גדול  ע"י  תהי'  השלימה  הגאולה  גם  כך  משה, 
אדוננו מורנו ורבנו שליט"א לחיים ולשלום", )וכ"ק אד"ש מה"מ ענה 
אמן )יחד עם כל הקהל(( "ורפואה שלימה בקרוב ממש" )ושוב ענה 

׳מסמן בתנועת 
יד קדשו: 
"נו"... ׳
 י״ט כסלו 
תשנ״ג



תשורה סגל - מישולבין32

הרבי אמן(. אגב, הי' זה הרב פינסון שהכריז את הפסוק 
"מי יתן מציון וגו'", ביום שני העבר, והדבר הי', כזכור, 

לרוחו של כ"ק אד"ש מה"מ.

להריל"ג  הק'  בידו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  סימן  סיומו  עם 
שרוצה עוד משהו... 

]הדמיון בין המציאות הזאת למה שהתרחש בי"ט כסלו, 
הוא כמעט זהה - איך שכ"ק אד"ש מה"מ רצה משהו ואף 
אחד לא השכיל לכוון לדעתו ורצונו הק'; ובכל זאת - בלב 
כולם התקוה כי את שקרה אז לא ישנה היום... מאידך, 
)בתגובתו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  קולו  כי  לציין,  חשוב 
להצעות המזכיר( המתנגן בקול ברור: "יע" ו"ניין" - אין 

זה מזכיר את י"ט כסלו...[

הריל"ג החל להעלות הצעות נוספות, כמו: שינגנו משהו וכד', וכ"ק אד"ש מה"מ שוב 
שלל חלק מהן ב-"ניין", ועל חלק השיב בחיוב - "יע". וכך כל העת הריל"ג מעלה הצעות, 
ו'ביני לביני' "מקבל" תנועת ביטול, וכשמפסיק מלשאוללהציע, אומר כ"ק אד"ש מה"מ: 
"נו"... ושוב מגיב ב"יע" ו"ניין" על הצעות נוספות ושונות. הריל"ג מודיע לקהל שהרבי 
רוצה שמישהו יאמר משהו, והרה"ח ר' יוסף הלוי שי' וויינברג נעמד וחזר על שיחה של 
הרבי אודות פורים - "החודש אשר נהפך", כשמביא דוגמא מהמן, שבשעה שדיבר עם זרש 
אמר "לאמר למלך", ולכאורה מהו הדגש ב"לאמר", ולא אמר "לבקש" - מהמלך לכאו' 
צריכים לבקש? וההסבר בזה - שתכלית הכוונה בהמן היתה ש"בית המן נתתי לאסתר" - 
שכל התוקף של המן נתנו ליהודים, והיינו הכח "לאמר למלך". וכח זה יש ליהודים, ובפרט 
לצדיקים, אשר "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" - שהרבי יגזור ויהי' בריא, וישלים תיכף ומיד 
ממש את הגאולה האמיתית מיד ממש! )וענה כ"ק אד"ש מה"מ )יחד עם כל הקהל( אמן(.

]כ"ק אד"ש מה"מ הקשיב משך כל העת לדברי הרב וויינברג, כשמסתכל עליו. חדי העין 
אף הבחינו בחיוך קל ושביעות רצון על פני כ"ק אד"ש מה"מ[.

תוך כדי שהרב וויינברג מסיים, פונה כ"ק אד"ש מה"מ שוב להריל"ג ומסמן בידו הק': 
ידע מה  "נו"... אך אף אחד לא  די, הביט על הקהל ואמר כמ"פ:  וכמו בכך לא  "נו"... 
לעשות, ושוב פנה להריל"ג ב"נו"... הריל"ג מעלה שאלות, כ"ק אד"ש מה"מ שוב עונה 
וויינברג  הרב  נעמד  שוב  דברים.  לשאת  שימשיכו  לקהל  מודיע  והריל"ג  ו"ניין",  ב"יע" 
והביא מ"היום יום" אודות הענין ש"חכמים הם עיני העדה, וכשהראש בריא אזי כל הגוף 
בריא", והסביר זאת ע"פ ביאורו של כ"ק אד"ש מה"מ בענין זה. בתום דבריו סימן כ"ק 
אד"ש מה"מ שוב בתנועה בידו הק', כאומר שיוסיפו עוד משהו )ובינתיים עברו כבר קרוב 
ל-9 דקות מתחילת המעמד(; הריל"ג מעלה הצעות שכ"ק אד"ש מה"מ מאשר בתחילה 
ב"יע" ומיד לאח"ז שולל ב"ניין" את ההמשך. הריל"ג מפסיק לשאול לרגע, והרבי ממשיך 
לסמן: נו... נו... הריל"ג ממשיך להציע, וכ"ק אד"ש מה"מ עונה יע )בקול כאוב(. על עוד 
ב"ניין"  מסויימת  הצעה  שולל  ושוב  נו...  נו...  שוב:  ולאחמ"כ  "יע"  השיב  הצעות  כמה 
שיכוונו  ומצפה  מקוה  דרוך,  כולו  הקהל  דקה.  עוד  עוברת  הק'.  בידו  ובביטול  מוחלט 
לרצונו הק'... כעבור עוד כמה שאלות והצעות, פונה כ"ק אד"ש מה"מ לקהל ואומר: נו... 

הרב יוסף הלוי ויינברג
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נו... מתקרב למרפסת ומסתכל לקהל ממולו למטה ואומר: "נו", וכשאין תגובה מהקהל 
פונה כ"ק אד"ש מה"מ להריל"ג ומסמן בידו; הריל"ג שואל שוב, ונענה בתנועת ביטול על 

הצעתו...

ממשיך  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ואילו  הכוונה?(,  לזה  אולי   -( "לחיים"  צועק  מהקהל  חלק 
להשיב ב"יע" ו"ניין"... וכשלא שואלים, אינו נותן רגע מנוחה ואומר: "נו"... "נו"...

עוברות עוד 2 דקות, והריל"ג מודיע שהרבי רוצה שיאמרו ענין בחסידות. הרב וויינברג 
חוזר מאמר חסידות בע"פ, ד"ה "ועבדי דוד מלך עליהם", וכ"ק אד"ש מה"מ מביט עליו כל 

העת ]השעה היא 6:57[; מתקרב למרפסת וממשיך להביט עליו, וחוזר למקומו.

עברו עוד כ-3 דקות וכ"ק אד"ש מה"מ מסמן שוב: שיוסיפו עוד. הריל"ג שואל את כ"ק 
]בעת חזרת  וויינברג שימשיך באמירת המאמר.  ומיד אומר להרב  אד"ש מה"מ משהו, 
הדא"ח העביר כ"ק אד"ש מה"מ את ידו הק' על עיניו הק' כמ"פ[. משסיים ]7:02[, פנה 
כ"ק אד"ש מה"מ תיכף לשמאלו, לעבר הריל"ג, והמשיך לסמן שיגידו עוד משהו ]יצויין כי 
הסימון הזה הי' נראה כמבקש שיאמרו 'לחיים', ולפיכך חלק מהקהל צעק "לחיים" בקול, 
אך בדיעבד הוכח כי ככל הנראה לא לזו היתה כוונתו. בינתיים דאג מאן דהוא לקנות 
כוסיות ו'משקה', שמא ייעשה בכך שימוש ברגעים הבאים[, הריל"ג מעלה שוב הצעות, 

וכ"ק אד"ש מה"מ משיב כמקודם; חלק ב"יע" וחלק ב"ניין", וממשיך לסמן: נו...

הריל"ג אינו מצליח, והרבי לא מרפה ממנו וממשיך לסמן: 'נו', ואז הריל"ג פונה שוב 
לקהל ואומר שיגידו משהו. באותה עת מביט כ"ק אד"ש מה"מ לעבר הקהל ומפעם לפעם 
אומר בפיו הק': "נו"... "נו"... עברה עוד דקה וחצי של דומיה, והקהל לוחש להרב וויינברג 
שיאמר משהו... הרבי ממתין, והרב וויינברג חוזר על קטע מהמאמר "בורא ניב שפתים" 
וכך המשיך דקה  הק'[.  כ"ק אד"ש מה"מ בשפתותיו  נגע  בזמן  ]חדי העין הבחינו שבו 
ומחצה, וברגע שסיים לא הרפה כ"ק אד"ש מה"מ והמשיך לסמן ולדרוש "נו"... בידו ובפיו 
הק'. הריל"ג מעלה הצעות, וכ"ק אד"ש מה"מ מגיב לחיוב )"יע"( כו"כ פעמים ברציפות, 

ולפתע - "ניין" ותנועת ביטול; "יע"... "נו"... "ניין"... וכו'.

)בקול  "יע"  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  עונה  ולפתע  הצעות,  כמה  עוד  המזכיר  העלה  שוב 
בנוגע  קטנה  דרשה  אמר  פינסון  יהושע  והרב  הדקה,  כמחצית  עוד  עברה  צער...(.  של 
ללוחות ראשונות ולוחות אחרונות שקראנו בפרשת השבוע )תשא( - העילוי שהי' בלוחות 
)היל"ת( צריכה להיות העלי' הגדולה  - לאחר ההעלם הגדול הזה  ובעניננו  האחרונות; 

בגאולה השלימה! )כ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן )יחד עם כל הקהל((.

עם סיומו סימן כ"ק אד"ש מה"מ שיוסיפו עוד. המזכיר הגיש כמה הצעות וכ"ק אד"ש 
מה"מ משיב ב"יע" ו"ניין" ובתנועת ביטול בידו ובראשו הק' מידי פעם; וכן תנועה בידו 
יודעים  ]לא  דום  נאלם  הקהל  אך  שיאמרו משהו  מודיע  שוב  הריל"ג  נו...  כאומר:  הק' 
מה צריכים לומר, ומעדיפים איפוא לשתוק...[. השעה 7:07, הרבי ממשיך ואומר: "נו", 
הק';  ידו  בתנועת  מבטל  מה"מ  אד"ש  וכ"ק  ומציע,  ניגש  הריל"ג  שותק...  והקהל  "נו", 
מאשר הצעה ב"יע"; הריל"ג מבקש מהקהל שיאמרו משהו, והרבי ממשיך כל העת לדרוש 

)"נו"...( כו"כ פעמים, מתקרב למרפסת ושוב ממשיך: "נו"...

השעה 7:09, ואף אחד לא יודע מה הרבי רוצה מאיתנו. אך מאידך, הרבי פונה לקהל 



תשורה סגל - מישולבין34

ומבקש שיתפוס במה המדובר... "קראתי ואין עונה"... כ"ק אד"ש מה"מ פונה להריל"ג 
וכשהרבי ממשיך לדרוש:  ונענה בתנועת ביטול,  ומסמן בידו הק', הריל"ג שואל משהו 
וסימפסון  גרונר   - מאחור  שעמדו  המזכירות  חברי  למלאכה  נרתמים   - מהקהל  'נו'... 
ומאיצים בהרב וויינברג והעומדים סביבו לאמר דבר מה. בינתיים חולפת לה דקה נוספת, 
והרבי לא מרפה ואומר: נו... נו... או אז נעמד שוב הרב וויינברג ופתח בענין מפרשת 
השבוע, "ויקהל משה" - הקהלת קהילות, וקישר זאת לענין שלימות הארץ שהרבי תמיד 
ג'  ושיקויימו  שעל',  'אף  לתת  אסור  הק'  תורתינו  דין  שע"פ   - זה  אודות  בקאך  דיבר 
השלימויות: התורה, העם והארץ, והדברים הרי אקטואלים במיוחד היום כאשר עומדים 
במצב שמדברים על החזרת חלקים מארץ ישראל - שח"ו לא יחזירו אף שעל! ושיהיו כל 
ג' השלימויות ותבוא הגאולה השלימה! כ"ק אד"ש מה"מ ענה אמן, ומיד החל לסמן בידו 
שוב שיוסיפו עוד משהו )היתה זו תנועה דומה לדלעיל, כאשר נדמה הי' כהוראה לאמירת 
לחיים( וחלק מהקהל הרים כוסיות 'לחיים'. הריל"ג שאל הצעות שונות ושוב ענה כ"ק 

אד"ש מה"מ ב"יע" ו"ניין" ולאחמ"כ: נו...

ביני לביני סידר כ"ק אד"ש מה"מ את כובעו )תנועה שלא נראתה מאז ז"ך אד"ר( ושוב 
ממשיך ב"נו"...

השעה 7:11, הרב וויינברג מדבר שוב, והפעם - אודות כ"ה אדר, יום הולדת הרבנית 
נ"ע, וסיים שבקרוב תהי' תחיית המתים והרבנית תהי' יחד אתנו, וסיים בברכת רפואה 
שלימה וקרובה מיד ממש לכ"ק אד"ש מה"מ. הרבי ענה אמן ומיד סימן בידו הק' לעוד 
משהו... הריל"ג שוב מעלה הצעות שונות וכ"ק אד"ש מה"מ מבטל חלק, ועל חלק עונה 
ב"יע"  ההצעות  על  לענות  וממשיך  הקהל  על  מביט  למרפסת;  מתקרב  "יע";  ב"ניין", 
ו"ניין". בא' הפעמים אף נשמע קול אנחת צער )על שאין תופסים במה מדובר...(. על עוד 

כמה שאלות ענה ב'יע' ו'נו'...

השעה 7:13, כ"ק אד"ש מה"מ ממשיך לבקש: נו... נו... הריל"ג מציע עוד כמה הצעות 
וכ"ק אד"ש מה"מ עונה בקול: יע, יע, ושוב נשמעת אנחת צער איומה... ]הקהל התקשה 

להיישיר מבט - עד מתי???!!![.

לאחמ"כ דיבר הריל"ג עם כ"ק אד"ש מה"מ והציע כמה דברים )פרטיים( שהיו לרוחו 
של כ"ק אד"ש מה"מ והסכים ע"ז. לאחמ"כ שאל האם אפשר עתה לנגן, וכ"ק אד"ש מה"מ 
עשה תנועה בידו הק', כאומר: "נו, מילא"... הריל"ג המתין רגע )מאחר שראה שאין זה 
נו... הריל"ג הודיע  לשביעות רצונו(, אך לאחר רגעים ספורים סימן כ"ק אד"ש מה"מ: 
לקהל לנגן ניגון, והללו החלו לנגן "יחי אדוננו", וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק' מעט 
ושפתותיו הק' מילמלו. כעבור כמחצית הדקה סימן בתנועה בידו הק', ולרגע הי' נדמה 
שהרבי אינו שבע רצון מהניגון ודורש משהו אחר ולפיכך השתתק הקהל לרגע, אך היתה 
זו "מחשבה זרה"... הריל"ג שאל האם לסגור ונענע בחיוב, וסימן הריל"ג שימשיכו לנגן! 

הוילון נסגר וכ"ק אד"ש מה"מ חזר לחדרו הק'.

משך זמן הגילוי נמשך למע' מחצי שעה, והשעה היתה 7:15.

הקהל נשאר קפוא על מקומו דקות ארוכות... 
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הערב נסגרו שערי בית הכנסת, לצורך הכנתו ליום המחר - עת בואם של חברי ה'קרן 
לפיתוח מחנה ישראל'.

הלילה גם נודע שכ"ק אד"ש מה"מ ביקש דבר מה, ולשאלת המשב"ק שהי' באותה עת 
- השיב כ"ק אד"ש מה"מ: "עסען".   

)גליון מס' 39(

כ"ח סיון שחל להיות בימות המשיח... 
יום חמישי כ"ח סיון תשנ"ג

קריאת התורה התקיימה בשעה הרגילה.

הרב חיים הורוויץ, המכונה 'חיים טאשקענטער', קם ועשה מעשה: לרגל יום הבהיר 
יצא בצהרי היום לחנויות וקנה מזונות ומשקה והתיישב להתוועדות במרכז 770. בהמשך 
הצטרפו אליו כו"כ מאנ"ש והת' שהיו באיזור, ובכך, בעצם, נפתח הצינור של ההתוועדות 

הגדולה שהתקיימה בהמשך.

ובעוד יושב הקהל ומתוועד, נודע אודות תפילת מנחה. הי' זה בשעה 4:45, כאשר נכנס 
כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה בחדרו המיוחד, כשלפנ"כ נכנס חתן לקבל הסידור מידו 

הק'.

בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. תחילה הביט לשמאלו, ולכמה שניות 
הביט על הילדים העומדים בבימת הקריאה, וכן על האורגניסט שמלוה את שירת הקהל 
)'יחי'(. כ"ק אד"ש מה"מ עודד בתנועות ראשו הק' מעלה ומטה. לכמה וכמה שהחזיקו 
כוסיות 'לחיים' בידיהם ענה בראשו הק', ולאחמ"כ היו מספר רגעים שכ"ק אד"ש מה"מ 
ושוב כמה  רב, להתקרב למרפסת; עודד בכמה תנועות בראשו הק'  ניסה, במאמץ  אף 
רגעים מכאיבים... ואז סימן בידו הק' השמאלית לסגירת הוילון. הקהל המשיך לנגן על 
מקומו 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', אך הלב מסרב להצטרף למעגל 
הרוקדים, לאחר שזה עתה ראינו איך שהרבי... עד כדי כך שסימן לסגור הוילון - עד מתי?!

 משך זמן היות כ"ק אד"ש מה"מ במרפסת: 2 דק' ו-40 שניות.

ל'התוועדות  הקהל  את  והזמין  הודיע  הוותיק,  החגיגות  מארגן  הארליג,  מאיר  הרב 
חסידים' גדולה שתתקיים הערב בשעה 10:00 - בקשר עם כ"ח סיון.

מאנ"ש  כמה  של  ובעזרתם  הערב,  את  להכין  נרתמו  יוזמה  בעלי  תמימים  מספר 
הספיקו בשעות שנותרו להתרים אנשים להתוועדות ולארגן טכנית, גשמית ורוחנית, את 
ההתוועדות. יצויין כי ההתוועדות בדרך כלל מתוכננת מראש ע"י הרב הארליג שי' שלקח 
ע"ע לארגנה מדי שנה בשנה; אבל בשנה זו, כאמור, לא הי' מתנדב, ו"במקום שאין איש" 

- יש בחורים...

בשעה 9:05 נודע אודות תפילת מעריב "רייט נאו" ]=מיד עכשיו[, והקהל אץ לתפוס 
את עמדותיו לתפילה, כ"א במקומו הוא, וכעבור דקות ספורות נדלק האור בחדר המיוחד 
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׳שנת הג״ן 
לבוא כ״ק 
אדמו״ר 
מלך המשיח 
שליט״א׳
מעמד שירת יחי 
כ״ח סיון תשנ״ג. 
ברקע ניתן 
לראות את 
השלט המיוחד 
שנתלה
לרגל יום זה

וכך  הכנסת,  לבית  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  הכנסו  ע"ד  לכולם  שמסמן 
כשהקהל מנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', לקול 
צלילי האורגניסט - נכנס מלך המשיח אל החדר המיוחד, ולאחר שניתנה 
האות לחזן, החלו ב'והוא רחום. בסיום התפלה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל 
המרפסת - כאשר הש"צ אחז באותה עת באמצע 'קדיש בתרא' - והביט 
)לפני  נתלה  בו  'עזרת-נשים',  של  הקיר  לעבר  ולשמאלו:  הש"צ  לעבר 

התפילה( שלט גדול מאיר עיניים, וזה לשונו:

'כ"ח סיון הי' תהא שנת נפלאות גדולות, שנת הג"ן לבוא כ"ק אדמו"ר 
התחתון  כדור  לחצי  וביתו"   - ויבל"ח   - "איש  שליט"א  המשיח  מלך 

והתחלת "תנופה חדשה"'.

- כ"ק אד"ש מה"מ הביט לרגע ולאחמ"כ היישיר מבטו אל הקהל וענה 'לחיים' לכו"כ 
כרגיל  התיישב  ולאחמ"כ  המרפסת,  למעקה  מעט  התקרב  כן  בידיהם.  כוסיות  שאחזו 
ושפתותיו הק' מילמלו, ובו־בעת המשיך לסקור הקהל ולהניד בראשו הק'. לאחמ"כ הביט 
משך זמן לעומדים מימינו - על הפירמידה - ולסיום, סימן לסגירת הוילון, ובעוד הסגירה 
נעשית בעצלתיים - מביט כ"ק אד"ש מה"מ לעבר השורות הראשונות של הקהל ומניד 

בראשו הק'... הגילוי נמשך 2 וחצי דקות.

עם סיום התפלה נרתמו לעבודה כמה מהתמימים, ואירגנו את השולחנות להתוועדות 
הגדולה שאמורה להתחיל בשעה הקרובה.

התוועדות כ"ח סיון
בשעה 10:30 לערך התיישב הקהל ליד שולחנות ערוכים - בקשר עם כ"ח סיון, מלאת 

נ"ב שנה לבואו של כ"ק אד"ש מה"מ לחצי כדור התחתון, והתחלת שנת ה'ג"ן'.

המנחה, הרב שמרי' שי' מטוסוב, פתח בדבר מלכות - שיחת קודש כ"ק אד"ש מה"מ 
מכ"ח סיון תנש"א - בקשר עם יובל שנים לבואו לארה"ב.

הרב יהושע שי' פינסון, גבאי ביהכנ"ס וביהמד"ר דכ"ק אד"ש מה"מ, הוזמן לשאת דברי 
ברכה וחיזוק בקשר עם כ"ח סיון - תחילה קרא 'קאפיטל צ"ב' פסוק בפסוק, לבריאותו של 
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כ"ק אד"ש מה"מ, ואח"כ אמר: גוט יו"ט גוט יו"ט! זהו יומא דפגרא, וצריכים לנצל זאת 
כמה שאפשר, והענין שכולנו רוצים אותו - וזה חייב להתקיים - שלרבי תהי' רפו"ש בגוף 
והתגלות המשיח לכל העולם. לאחמ"כ עורר את הבחורים שינצלו את השנים הצעירות 

שלעולם לא ישובו... בהוסיפו כי "אומר לכם א' שעבר את זה"...

אחריו הוזמן המרא דאתרא ויו"ר הבד"ץ דק"ק קראון הייטס, הרב י.ק. שי' מארלאוו, 
52 שנה התחיל מ"ת דוקא בחצי כדור  והלה התייחס לדברי כ"ק אד"ש מה"מ ש"לפני 
התחתון", וידועה שיחתו הק' של הרבי בנוגע לחודש מנחם אב, שלכאו' במה אפשר לנחם 
את אב? אלא שאומרים 'יפה כח הבן מכח האב', דהיינו: ענינים שבעצם הם בהעלם באב 
- דווקא אצל הבן זה בגילוי, זה נעשה יפה; כן גם בקשר לכ"ח סיון בחצי כדור התחתון 
- יפה 'כח' הב"ן, שעברו נ"ב שנה, ומכיון שנכנסים ל'ג"ן', שלפי כל הענינים צריך להיות 
יגל יעקב ישמח  יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו  'מי  נפלאות גדולות, אז 

ישראל' - נזכה לרפואתו והתגלותו תיכף ומיד ממש.

לאחר מכן עלה הרב יואל כהן, שדיבר אף הוא ועורר בנוגע ליום כ"ח סיון. הרב כהן 
הסביר בארוכה את הנקודה שנפעלה במ"ת ביחס למה שהי' לפנ"כ - "התחתונים יעלו 
למעלה", נוסף על כך ש"העליונים ירדו למטה". ולעניננו - עיקר העבודה והחידוש של 
הרבי מתבטא בנקודה זו ש"התחתונים יעלו למעלה". ונקודה זו נפעלה בכ"ח סיון, כפי 
שהרבי מביא בשיחות ומקשר זאת לפרשת השבוע - פרשת שלח לך - שחל באותו שבוע, 
שמצינו ששילוח המרגלים הי' צריך להיות באופן של "לדעתך, אני איני מצוה לך". שלא 
כמו שהי' תמיד - שמגיע או ע"י ציווי מלמעלה או ע"י הסכמה מלמע' - כאן הכל צריך 

להגיע "לדעתך".

שי'  ראובן  הרב  השליח  מצרפת:  אורח  נואם  הקהל  את  זיכה  זו  במסיבת־התוועדות 
מטוסוב, והרי תמצית דבריו:

באמרו  ק'  בשיחת  מה"מ  שליט"א  הרבי  התחיל  מהאוהל,  כשחזר  שנתיים,  "לפני 
ש"נמצאים אנו ב'יום זכאי'". בהמשך השיחה התבטא אף והוסיף - "מקום זכאי", "זמן 
זכאי". והרבי הסביר איך צריכים למצוא בכל הפרטים ובכל רגע שביום את ענין ה'זכאי' 
שבזה. בכלל, כמדומני שלא בנמצא עוד יום שהרבי קרא לו יום זכאי, יש כמה דברים 
שהרבי "גילה" מרביים קודמים וכו', אך לקרוא לזה יום זכאי - זה "חידוש" של הרבי. 
ובאותה שיחת־קודש מסביר הרבי איך שכ"ח בא בהמשך לכ"ז; וגם כאן יש אותה נקודה 
שהרבי דיבר בכ"ח ניסן: הרבי מסביר שכ"ז היינו חזקה משולשת, 3 פעמים 3 פעמים 3. 
בשנה זו נמלא ג' פעמים - חזקה - לשיחה של כ"ח ניסן תנש"א, בה דיבר הרבי ומסר 

לנו הכל, באמרו: 'טוט אלץ וואס איר קענט' ושעלינו להיות עקשנים...

לכ"ח,  מגיעים  "ומכ"ז 
יודעים  כולם  אשר 

יום בוא כ״ק אד״ש מה״מ 
לחצי כדור התחתון.

האוניה סרפה פינטו עליה הגיעו 
הרבי והרבנית
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'נתאוה   - יואל שבכ"ח זה הכח של עבודת התחתונים  מהשיחה שזה עתה חזר עלי' ר' 
הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים', והדירה נעשית ע"י העבודה מלמעלה; וזה גם הענין 
של כ"ח ניסן - לא רק צרפת אלא עוד יותר תחתון - "עמק הבכא האירופאי", ומזה היתה 

ההצלה באופן של 'איש וביתו', והתחלת תנופה חדשה.

בליובאוויטש  חגים  כמה  עוד  ישנם  סיון  כ"ח  "לבד  מטוסוב,  הוסיף  "ובעצם", 
שההתוועדויות שלהן החלו בדרך אתערותא דלתתא - כי"ד כסלו, שהתחיל בתשי"ד לאחר 
המגיעים  השדכנות'  ל'דמי  כתמורה  להתוועד  מהרבי  ביקש  אלטהויז  פיני  ר'  שהרה"ח 

לאביו...

"גם ההתוועדויות הגדולות של י"א ניסן התחילו לאחר 'שטורעם' גדול והחלטות טובות 
של חסידים בהקשר לזה. הוא הדין לר"ח כסלו, כידוע, ולאחמ"כ אף כ"ח סיון, כאמור, 
הקודם  אדמו"ר  של  המכ'  שקראו  התמימים  התעוררות  שהיתה  לאחר  החל  הוא  שאף 
שהודפס באג"ק, שזה-עתה )אז( יצאו לדפוס, וראו שכותב על יום זה "יום בשורה", "הנני 
לבשרו" - והחליטו איפוא שחייבים לעשות 'שטורעם' מיום זה, ולאחמ"כ כ"ק אד"ש מה"מ 
"קיבל" אף הוא את היום הזה. עד כדי כך, שלפני שנתיים, בנוסף לכך שהרבי הקדיש 
שיחה ודיבר בשבת לפני כ"ח ניסן על מהותו של יום זה, היתה גם ביום חול שיחה מיוחדת 

וחלוקת 'קונטרס' עם כל ה'שטורעם' - וכ"ז בא ע"י אתערותא דלתתא.

"רואים א"כ שבכל החגים הללו 'חיכה' הרבי לאתערותא דלתתא; אמנם בנוגע למשיח, 
לא זו בלבד ש'הסכים' על מה שהחסידים עשו, אלא הרבי 'ביקש' שתהי' עבודת המטה, 
כאמרו "עשו כל אשר ביכולתכם"! וכן כל הענין של "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח 
לעולם ועד" גם הוא הגיע מלתתא, לאחר שהתעקשו תקופה ארוכה עד שהרבי הסכים! 

ולא זו בלבד שהסכים אלא אף מעודד - שוב ה"ז מצביע על אותה נקודה.

"ניתן לראות בעיני בשר איך שהדברים מונחים בפשטות אצל ה'תחתונים' - האנשים 
בהתעוררות  למולדתם  וחוזרים  בחייהם,  לראשונה  מצרפת  אנשים  מגיעים  הפשוטים: 
מלך  את  ראו  הם   .)!( 'שטורעם'  עושים  לא  אנו  מדוע  מאנ"ש  תביעה  כדי  עד  רצינית 
המשיח, וזה שינה את כל מהלך חייהם, כפי שפורסם כבר ביומן )'בית משיח'(, שאותו 
יהודי )עו"ד( הביא כבר עשרה יהודים לכאן, ו'חבר מביא חבר' - כל שבת מגיעים עוד ועוד 

אנשים מצרפת לראות את הרבי...

"היום זה כ"ח סיון, וההוראה המעשית היא - להתחיל בתנופה חדשה! היתה תקופה 
איך  וראו  'סאטעלייט'  כשהי'  שבט  בתקופת  המשיח,  בענין  רבתית  התעוררות  שהיתה 
שהרבי מעודד ו'דוד מלך ישראל חי וקיים'. כעת, כבר משך זמן שעומדים באותו מצב... 
העולם מחכה ל'שטורעם' גדול! נכנסים אנו לשנת ה'ג"ן', וכ"ח סיון זה הכח לתנופה חדשה 

שצריכה להיות 'באתי לגני' בפשטות - למטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו".

לאחמ"כ עלה הרב בצלאל קופצי'ק מצפת עיה"ק, ודיבר בפרטיות אודות המבצע הגדול 
של פרסום המשיח ב'תחתון שאין תחתון למטה הימנו'... וסיפר )בפעם המי יודע כמה...( 
באריכות על משחק ה'כדור־סל' הידוע, אודות פרסום המשיח - שראו את יד ההשגחה, 

ויחד עם זה - איך שבעקשנות אפשר לפעול ולהצליח 'באופן המתקבל'.

לאחמ"כ הראו וידאו מכ"ח סיון תנש"א, וכן מפרסום המשיח בגליל עליון - תשנ"ג.
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אח"כ התיישב הקהל להתוועדות חסידית, שנמשכה עד אור הבוקר. בהתוועדות זו ציינו 
גם את חגיגת יום זה אשתקד, בביה"ר 'הר־סיני', גלות שאין למטה הימנה, כאשר בד בבד 
ערכו אז חברי המזכירות כינוס הודאה והודי' לה' יתברך על הצלחת הניתוח, והטיפול 
המסור של אנשי צוות בית הרפואה 'הר־סיני', ולמחרת היום חזר כ"ק אד"ש מה"מ מביה"ר 
מה"מ,  אד"ש  כ"ק  במחיצת  להיות  לשבועיים,  שהוגלתה  הישיבה  גם  כאשר  'הר־סיני', 
כנאמר ברמב"ם "וכן הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו" - חזרה ל-770. יהי"ר שנזכה בקרוב 
ממש לראות בנפלאות גדולות ודגולות, בכל מכל כל, ברפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק 

אד"ש מה"מ והתגלותו לעין כול כמלך המשיח.   

)גליון מס' 52(

עידוד מיוחד - דווקא לשירת "יחי"!
יום שני ט"ו מנחם-אב - קיימא סיהרא באשלמותא, תשנ"ג

בשעה 1:30 התקיים ב-770 'ראלי', כינוס מיוחד לכל הדיי־קעמפ'ס מרחבי האיזור, וכן 
'קעמפ אמונה' של בנות יעקב יהודה - כינוס המתקיים מידי שנה, בימים אלו. הכינוס 
התקיים כאשר בית הכנסת עצמו חצוי לכל אורכו, כשמצד זה הילדים ומצד זה הילדות.

הי"ב  הפסוק  את  ו'יחי'.  מלכנו'  'אבינו  והכריזו  הפסוקים  י"א  את  אמרו  הכינוס  בעת 
)שמסתיים בהכרזת "יחי"( השאירו לבסוף, לומר זאת במעמד כ"ק אד"ש מה"מ כשיצא 
אי"ה לתפילת המנחה. ואכן, בשעה 2:10 נודע אודות 'מנחה נאו', ובתוך דקות ספורות 

נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לחדר המיוחד )בשעה 2:14(.

בעוד הנוכחים בחדר החלו להרים המסך הגיע חתן לקבל הסידור, ומיד הורידו התריס. 
הריל"ג הודיע לכ"ק אד"ש מה"מ שנמצא כאן חתן, ובאותה עת סיים כ"ק אד"ש מה"מ 
אמירת הקרבנות, ולאחר שסיים פנה לחתן, הגביה מעט את הסידור ומסרו לו ומיד הורם 
שוב המסך והחלו בתפילה. הש"צ הי' הרב שמעון שי' העכט, מנחה הכינוס, שהתפלל 

לרגל היאצ"ט של אביו הר"ר יעקב יהודה ע"ה, במלאת שלוש שנים לפטירתו.

יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת, ובאותה עת אחז הש"צ באמירת  בסיום התפלה 
בסיום  הש"צ.  ואל  הראשונות  לשורות  כרגיל,  הביט,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בתרא'.  'קדיש 
הקדיש אמר המנחה כמה מילים ותוכנם הי' - שאביו, שהיום היאצ"ט שלו, נהג לברך מידי 
שנה בכינוס את כ"ק אד"ש מה"מ בברכות, ושיקויימו הברכות תיכף ומיד ממש "שהרבי 

יהי' בריא!" וכולם ענו אמן; כ"ק אד"ש מה"מ הניע את שפתותיו הק'.

לאחמ"כ א' הילדים אמר את הפסוק הי"ב, "ישמח ישראל בעושיו", מילה מילה, ובעת 
נעות  כ"ק אד"ש מה"מ  הי' לראות איך ששפתותיו הק' של  ניתן  שהקהל אמר הפסוק, 
מפעם לפעם. לאחמ"כ הכריז הילד ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", 
כאשר כל הקהל אומר אחריו ג"פ, ובסיום כל פעם ופעם היו שפתותיו הק' נעות. לאחמ"כ 
לרלוי"צ  ההקפות  ניגון  את  לנגן  המנחה  ביקש  כאן  אבל  כרגיל,  'יחי'  לנגן  הקהל  החל 
]כפי שנהגו בכל השנים בכינוסים אלה שמתקיימים בשבוע )וע"פ רוב - ביום( היאצ"ט 
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׳א' הילדים 
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הפסוק 
הי"ב׳

כ״ק אד״ש 
 משתתף 
 בכינוס 
ה׳ראלי׳.

לרלוי"צ[, וכפי שהקדים ואמר: שעקב זה שביום שבת יחול יום היאצ"ט 
של הרה"ק ר' לוי"צ, אביו של כ"ק אד"ש מה"מ, ינגנו 'ניגון הקפות' - 

והתחיל ניגון הקפות יחד עם הכלי־זמר. 

את הניגון שרו כדקה וחצי עד 2 דקות, ובתנועה הידועה ניגנו כנהוג 
לניגון  הגיב  לא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כי  משראו  אך   ,)!10( פעמים  כו"כ 
בתנועת ראשו הק' אלא רק הכה קלות באצבעות יד שמאלו על יד ימינו, 
העדיפו לנגן את הניגון של התקופה האחרונה, 'יחי', ובראותם גם את 

תגובתו המיידית )בהנדת ראשו בחזקה( של מלך המשיח לניגון הזה, החלו לנגנו במרץ 
ובחיות - "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", כאשר מפעם לפעם הניד כ"ק 
אד"ש מה"מ בראשו הק', ובמשך כל הזמן אף הכה באצבעותיו )כפי שהי' בניגון הקודם(. 
הניגון נמשך למע' משלוש דקות, כאשר פעם פעמיים הביט כ"ק אד"ש מה"מ לשמאלו 
יציאתו  )מאז  דקות  ומחצה  כשבעה  עברו  וכאשר  הוילון(,  לסגירת  קלה  )תנועה  מעט 
למרפסת(, הביט שוב לשמאלו, והרים את ידו מעט בתנועת תמיהה לסגירת הוילון, וסגרו 

זאת מיד.

גם המדריכים  כמו  קדשו,  היכל  על פתח  ב'יחידות'  ילדי הקמפים  כל  עברו  לאחמ"כ 
והמדריכות שעברו אחריהם. חלק מהילדים חבשו כתרים לראשיהם, כשעליהם מתנוסס 
לתפארה השילוט "יחי אדמו"ר מלך המשיח" וכד'. חלק אף בירכו את כ"ק אד"ש מה"מ 
בברכת 'יחי המלך', וכ"ק אד"ש מה"מ הניד בראשו הק'. מאחרוני העוברים הי' גם הרב 
שמעון שי' העכט, מנחה הכינוס, שבירך את כ"ק אד"ש מה"מ, בשם כל הילדים, בברכת 

רפואה שלימה וקרובה והתגלות נאו, וכ"ק אד"ש מה"מ ענה 'אמן' )שנשמע בבירור(.

ומיד לאח"ז סגרו  כ-35 דקות. כ"ק אד"ש מה"מ הביט על כאו"א,  ה'יחידות' נמשכה 
הכניסה )קהל האורחים שהמתין לא זכה(. השעה היתה 3:12.

מיד לאחמ"כ, ב-3:15, התקיים הסיום היומי האחרון לשנה זו ע"ג גלי האתר. ערך הרב 
יהושע שי' העכט על סדר זרעים.
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וכולנו תפלה ש"לשנה הבאה" יהיו הסיומים, סיומים של שמחה בירושלים עיה"ק.

733( אשר "בקשר מיט חמשה  בהתאם להוראת כ"ק אד"ש מה"מ )סה"ש תנש"א ע' 
עשר באב איז כדאי אז מ'זאל מאכן בכל מקום ומקום א התוועדות גדולה בשמחה גדולה, 
צוזאמענקליייבן אידן, אנשים נשים וטף, און רעדן דברי תורה, ומה טוב - מאכן א סיום 
מסכת און געבן א נתינה לצדקה און אננעמען החלטות טובות צו מוסיף זיין בכל עניני 

תורה ומצות ובכל מעשים טובים" -

הזמין 'המטה העולמי להבאת המשיח' את כל אנ"ש והתמימים שיחיו להתאסף בבית 
חיינו ובית רבינו שבבבל הערב, מוצאי חמשה עשר באב עליו נאמר ד"מכאן ואילך דמוסיף 
יוסיף - יוסיף חיים על חייו" וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ )סה"ש תנש"א ע' 745(: "באופן 

שלמעלה ממדידה והגבלה - חיים נצחיים".

יו"ר המטה העולמי ומנהל צא"ח המרכזית, הרב שמואל שי' בוטמאן, הנחה את המעמד, 
כאשר בפתח דבריו חזר על נקודה משיחת־קודש הנ"ל אשר בקשר לזה מקיים 'המטה 
העולמי' כינוס הערב. דלכאורה, ישאל ה'בן חמש למקרא', הרי היו"ט הגדול של ימינו 
הוא י"א ניסן, ר"ח כסלו, ובדורות שלפנ"ז פסח - בו יצאנו ממצרים, שבועות - בו קיבלנו 
את התורה, ומה פתאום ט"ו באב, איזה שמחה יש ביום זה. והרבי מסביר שבאותו יום 
'פסקו מלמות' - שבוטלה הגזירה של ט' באב. ובהעדר סיבה לגלות, ממילא מתחיל ענין 
של גאולה. ומכיון שט"ו באב יש לו שייכות מיוחדת לגאולה, ומה־גם כי 'קיימא סיהרא 
באשלמותא' - שלימות - ומתחיל ענין חדש של גאולה, ממילא צריך לקשר ולדבר היום 

במיוחד בענין של גאולה.

בשפת  שדיבר  מאיעסקי,  שי'  זלמן  שלמה  הרב  זה  אחר  בזה  לדבר  הוזמנו  בהמשך 
האנגלית בעניני משיח וגאולה, הרה"ח ר' יואל שי' כהן שעורר כדרכו בעניני משיח, והרב 
ר' שניאור זלמן שי' גורארי', חבר אגוח"ח העולמית וחבר ועד הרבנים המרכזי והכללי, 
שגם הוא כרגיל מעורר ומחזק את הפעולות בעניני משיח. כן הוזמן הרב ר' חשד"ב שי' 

ליפסקער שערך סיום מסכת.

ולקראת סיום, כפי שהבטיחו המארגנים לערוך גם שאלות ותשובות, העלה הרב בוטמאן 
מספר שאלות עניניות שנשאלו בעניני משיח, והרב מאיעסקי ענה עליהם, לטובת הציבור 

הרחב.

בכינוס גם חולק ממשקה שהואיל כ"ק אד"ש מה"מ לתת כהשתתפות בכינוס חשוב זה. 
הרב בוטמאן אף סיפר שכ"ק אד"ש מה"מ נתן ברכתו לכינוס, לברכה והצלחה.   
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