


פתח דבר
בקשר עם יום הבהיר יו״ד שבט ה׳תשפ״ג ומלאת שלושים שנה, אשר ״המלכות 
נקנית בשלושים״, ׳נזכרים ונעשים׳ התמימים והמקושרים אל כ״ק אדמו״ר מלך 
המשיח שליט״א על דבר מעמד ה׳סאטעלייט׳ דיו״ד שבט תשנ״ג, בו כל אנ״ש 
אדמו״ר  כ״ק  של  מלכותו  עול  את  על-עצמם  קיבלו  העולם  בכל  חב״ד  חסידי 
שליט״א כמלך המשיח, ומליוני בני אדם בכל קצווי תבל נחשפו לבשורת הגאולה 
והגואל ולעידוד כ״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א את שירת החסידים ״יחי אדוננו מורנו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד״ –

בהוצאה  ה׳סאטעלייט׳״  שמאחורי  ״העובדות  הקובץ  את  לאור  מוציאים  הננו 
מסמכים ופרטים רבים המתפרסמים  על העיקר של  בתוספת מרובה  מחודשת, 

לראשונה. הקובץ נחלק לשלושה שערים:

א. שער ראשון – ׳מעמד קבלת המלכות - הסיפור המלא׳, בו תיאור מפורט מההכנות 
למעמד, מהמעמד הגדול ומהימים הסמוכים לו, בשילוב תמונות ומסמכים. התיאור 
מתבסס בעיקרו על יומני ׳בית משיח - 770׳ בתוספת פרטים חשובים ממקורות 
שונים. תמונות רבות ומיוחדות ממעמד ה׳סאטעלייט׳ מתפרסמות לאורך הקובץ 

באדיבות מכון המדיה החב״די ׳רבי דרייב׳ ותודתנו הרבה נתונה להם.

ב. שער שני – ׳ויאמן העם׳, בו סקירת הכינוס המיוחד שהתקיים ב-770 בית משיח 
בהמשך ובעקבות ה׳סאטעלייט׳, בו התלכדו אנ״ש והתמימים לחיזוק ההתקשרות 
והאמונה בכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א - אל מול הרוחות הזרות שהחלו 

לנשב באותם הימים. 

ג. שער שלישי – ׳מאחורי הקלעים׳, בו הובאו תיאורים מרתקים על המאורעות 
׳מפי  שרחשו מאחורי הקלעים של ה׳סאטעלייט׳, ובמדור נפרד בשער זה בשם 
כתבם׳ הובאו מכתבים אותנטיים מרתקים ששיגרו באותם ימים חסידים ואנשי 

מעשה ומהם ניתן לחוש את הלך הרוחות והרגשות באותם ימים היסטוריים.

תודתנו לארגון ״את״ה המרכזי - 770״ ומערכת ׳ואביטה נפלאות׳ שעל ידו  - על 
סיועם בהוצאת קובץ זה לאור.



אנו תקווה אשר לא יקראו דברים אלו ״למפרע״ אלא יוסיפו אומץ בקרב אנ״ש 
והתמימים שיחיו ״חיילי בית דוד״, ״נזכרים ונעשים״ בפועל ממש במעשה עיקר 
-  בהפצת בשורת הגאולה ומלכות הגואל בכל אתר ואתר, שיכירו וידעו כל יושבי 
תבל במלכותו של כ״ק אדמו״ר שליט״א המלך המשיח ההולכת ומתפשטת, עד 
כי מלכותו בכל משלה, וכפי שנאמר במשיח צדקנו ״וירד מים עד ים ומנהר עד 

אפסי ארץ״. 

הוד  בהתגלות  ונראה  נחזה  ממ״ש,  ומי״ד  תיכף  אשר  גמור  ובביטחון  בציפיה 
כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ״מלך ביופיו״ לעיני כל חי בגאולה האמיתית 
והשלימה. ונזכה לשמוע תורה חדשה מפיו, ואז יכריזו כולם יחדיו, כל אחינו בני 
ובהתבטלות מוחלטת, את  גדול  בקול  יענה  כולו  והעולם  הדורות,  ישראל מכל 

ההכרזה הנצחית המביאה לידי ביטוי את התמסרותנו והתקשרותנו אליו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד חיילי בית דוד
770 בית משיח, בית חיינו

ימות המשיח, יום הבהיר יו״ד שבט ה'תשפ"ג

מאה ועשרים שנה להולדת הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

שלושים שנה למעמד 'קבלת המלכות' העולמי – יו"ד שבט תשנ"ג

נדפס ומופץ על ידי איגוד תלמידי הישיבות המרכזי 770
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וִַּתָּבַּקע ָהָאֶרץ ְבּקֹולָם
נגעה  הגאולה  שבשורת  חסידיים  אברכים  כמה  של  ביוזמה  התחיל  הכל 
לליבם והיא הנושא שבו עסקו בלהט יומם ולילה. חלקם מקראון-הייטס, חלקם 
ממונטריאול, וחלקם מארץ ישראל. ביניהם ניתן למנות את ר' שמואל שי' בוטמאן, 
ר' מנחם שי' גערליצקי, ר' זושא שי' זילברשטיין, ר' דוד שי' נחשון, ר' יוסי שי' 

פריז, ר' משה שי' רובשקין, האחים ר' יעקב ור' שמואל שיחיו שפריצער, ועוד.

מאז שמחת תורה תשנ"ג, כאשר כמעט מדי יום ביומו נראה כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א לקהל תוך שמעודד את שירת ה"יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך 
המשיח לעולם ועד" – החבורה הזאת פועלת במשנה מרץ, וההתעוררות בענייני 
משיח וגאולה החלה לצבור תאוצה בכל המישורים, כולל ובמיוחד בקבלת מלכותו 

של הרבי כמלך המשיח ופרסום עובדה זו לכל 
אנשי הדור.

באה"ק  חב"ד  ניידות  קיימו  החנוכה  בחג 
של  הק'  פניו  לקבלת  ושיירה  טנקים  תהלוכת 

שלטי  להתנוסס  החלו  ובחוצות  הרבי, 
"ברוך הבא מלך המשיח" עם תמונת הרבי. 
התהלוכה הביאה לדחיפה חזקה למודעות 
וזיהויו  והגאולה,  המשיח  לעניין  ציבורית 

של הרבי שליט"א כמלך המשיח.

כל  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  "הראיתי 
שבכל  הכותרת  וקראתי  ומודעה  מודעה 
שהנ"ל  ואמרתי  וכו'  הכתובת  על  מודעה 
שואל אם יכול להדפיסה ובכל פעם נענע 

בראשו הק' לחיוב".
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ובעיתונים  טיימס"  יורק  )ב"ניו  העולמית  בעיתונות  פורסמו  טבת  בחודש 
נוספים( מודעות בכותרת "יחי המלך המשיח" ותוכנן: קריאה לקבלת החלטות 
טובות בהוספה בתומ"צ ובקשה מבורא עולם שהרבי יתגלה כמלך המשיח. את 
כך  שפרינגער לאחר שקיבל על  ע"ה  )איצ'ה(  יצחק  יזם הרב  פרסום המודעות 

הסכמה וברכה מפורשת מהרבי.

"מוכרחים לעשות משהו מיוחד ליו"ד שבט"...
על רקע התרחשויות אלו הלך וקרב יום הבהיר יו"ד שבט, יום קבלת הנשיאות, 
חייבים  שבט  יו"ד  לכבוד  שיהיה,  מה  שיהיה  החליטה  אברכים  קבוצת  ואותה 

לעשות משהו גדול. 

שבט  ביו"ד  לקיים  ההחלטה  התקבלה  ודיונים  התייעצויות  של  שורה  אחרי 
מעמד עולמי של קבלת מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח.

בט"ו טבת הופץ "קול קורא" מיוחד בו פנו לאנ"ש שלושת הגופים המרכזיים של 
רבני ליובאוויטש )הבד"צ דקראון הייטס, ועד רבני ליובאוויטש הכללי ובי"ד רבני 
חב"ד באה"ק(. כשאליהם מצטרפים עוד כמה מהדמויות הבולטות בין רבני חב"ד 

הרבי מוליך את כל העניינים

עבר  רבים  שגלגולים  לציין  מעניין  שפריצר:  שי'  שמואל  הרב  מספר 
הסאטעלייט עד שהגיע למה שהגיע בהשגח"פ: מעמד עולמי של קבלת 

מלכותו של מלך המשיח שליט"א. 

הרעיון במקורו היה של השליח הרב לייבל שי' אלבסקי )ישלח לו השי"ת 
שכל  כך  שבט  ביו"ד  סאטעלייט  שנסדר  והציע  אליי  שהגיע  רפושו"ק(. 
השלוחים יראו את הרבי ביום קבלת הנשיאות. אלא שפרויקט כזה עולה 
עשרות אלפי דולרים וכששאלתי אותו מנין הוא חושב להשיג לשם זה 
את המימון הציע הוא לפנות לר' שמואל )מולע( שי' בוטמאן יו"ר המטה 
העולמי להבאת המשיח, וכך מכוונה פשוטה שהשלוחים יראו את הרבי 

זכינו למעמד נפלא שכזה… 

מעניין גם לציין שלפרסום הגדול למעמד תרמו רבות המנגדים בעצם זה 
'הכתרה' )שאח"כ היה צורך להכחיש(  שהם הם אלו שיצרו את המושג 

וזה היה מהגורמים לפרסום האדיר שניתן למעמד. 

מפליא לראות כיצד הרבי מלך המשיח שליט"א הוליך את כל העניינים.
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שבאור  בישרה  המודעה  ובעולם.  בארץ 
התאחדות  מעמד  יתקיים  שבט  ליו"ד 
עולמי לקבלת מלכותו כ"ק אדמו"ר מלך 
בכל  שתשמע  בהכרזה  שליט"א  המשיח 
קצוות הארץ והעולם: "יחי אדוננו מורנו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

חשובי  בחתימת  הקודש  קריאת 
הרבנים הופצה בין אנ"ש, נמסרה לפרסום 
רושם  ועשתה  חב"ד",  "כפר  בשבועון 
ועבודות  הכנות  החלו  במקביל  גודל. 
קדחתניות להצלחת האירוע שהופק ע"י 
לרבי  הכניסו  כל  וראשית  משיח,  מטה 
את תוכנית הכינוס יחד עם בקשת ברכה, 
וברכת  הסכמת  נתקבלה  טבת  ובכ"ט 

הרבי בנענוע ראשו הק'.

בתכנית הכינוס שולבה גם חגיגת ׳סיום׳ על ציור ייחודי של מר מיכל שוורץ 
אודות ימות המשיח. הציור שנעשה עפ"י הוראות הרבי מורכב מאותיות התורה 
בענייני גאולה ומשיח )מהחלקים בתושב"כ ותושבע"פ ודברי רבותינו נשיאנו בהם 
נתבארו עניינים אלו(, ועל פי בקשת הרבי הסתיים ביום הבהיר י"א ניסן תשנ"ב 
- "צדי"ק שנה". כמה חודשים לפני יו"ד שבט עלה בדעתו של הצייר מר שוורץ 
י' שבט  לערוך סיום במעמד הרבי, ובהתייעצות עם המזכירות הועלה התאריך 
כזמן מתאים כשהדבר גם מקבל את אישור והסכמת הרבי. כעת שוכנע הצייר 
ע"י מארגני האירוע לשלב את חגיגת הסיום במעמד וע"כ קיבלו גם את הסכמתו 

וברכתו הק' של הרבי.

שידור טלפוני פנימי או סאטעלייט עולמי?!
בתחילה פורסם שהמעמד יועבר בשידור טלפוני ישיר לקהילות אנ"ש ברחבי 
תבל באמצעות מרכז שידורי חב"ד )בהנהלת ר' חיים ברוך שי' הלברשטאם ור' 
יהונתן שי' האקנר(. שידורו של המעמד בצורה כזו מאפשר לתחום אותו כמיועד 

אך ורק אנ"ש. 

פרסום המעמד העולמי הצפוי להתקיים הלך וגבר כשהוא מדווח בכלי תקשורת 
רבים ומגיע לידיעת הציבור הרחב. כמו כן בבמות רבות בהם פורסה בשורת קיום 
המעמד העולמי אופיין הוא כ'טקס הכתרה' וכדומה, כשהדבר יוצר רעש ומהומה.

קריאת הרבנים להתאחדות העולמית
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הרבנים  נאלצו  זאת  לאור 
המדגיש  במכתב,  לצאת 
לאנ"ש,  מיועד  שהמעמד 
כלי  את  בו  לשתף  ואוסר 
לשלול  כן  וכמו  התקשורת 

את ענין ההכתרה:

אזהרה נוראה:

אודות  שנתפרסם  היות 
שבט  ט'  הכינוס  ענין 
שבט  יו"ד  ליום  אור 
בלתי  ענינים  וכו' 
ח"ו  שעלולים  רצויים 
שם  חלול  לידי  להביא 
מצאנו  ליובאוויטש, 

לנכון להזהיר, א( לא לעשות ח"ו טעלוויזשאן, וראדיא לחוץ. ב( ענין ההכתרה 
מושלל. ג( כל ענין השידור רק אם הוא עבור אנ"ש שי' ולא לחוץ מאנ"ש כי זה 

עשוי לקלקל יותר מן התקון. כל הענין הוא רק עבור אנ"ש ולא חוצה.

עה"ח: בי"ד דשכונת כאן צוה את הברכה, ועד הפועל רבני הכלליים וועד 
רבני אנ"ש דאה"ק.

מכתב זה נשלח )ע"י אגו"ח( לכל נקודות חב"ד בעולם ביום רביעי ה' שבט. 

אולם כבר למחרת אירע המהפך. ביום חמישי ו' שבט, קיבלה תכנית הכינוס 
את אישורו והסכמתו של הרבי. המארגנים הכניסו לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
את כל פרטי התכנית, ביניהם – שידור הכינוס בשידור ישיר וב'סאטעלייט' )שידור 
לוויני( לכל רחבי העולם. בשאלתם ציינו שהייתה בקשה מאנ"ש שיחיו שיהיה גם 
סאטעלייט, שיוכלו להראות גם בשידור חי מבית חיינו – בית משיח, משעה 5:00 
עד לערך שעה 7:00, ובמילא יוכל כל מקום לסדר ג"כ שיראו וכו'. וע"כ ביקשו 
נתן  על כל הנ״ל  ומופלגה.  רבה  הכל בהצלחה  הרבי שיהא  וברכת  את הסכמת 
הרבי "הסכמה וברכה". התשובה אף נמסרה בכתב ע"י המזכיר הרב יהודה לייב 
ע"ה גרונר. כמו כן אישר המזכיר שה"קול קורא" של הרבנים )הראשוני, בו קראו 
להתאחדות עולמית של קבלת המלכות בהכרזת "יחי"( הייתה למראה עיני הרבי 

ונענע בראשו הק' לברכה.

מרגע אישור הרבי לעריכת 'סאטעלייט' לא היתה הפוגה בהשתדלותם ועבודתם 
זה  יצויין כי לא היה  'מטה משיח' לארגן את ה'כינוס' עד לפרט האחרון...  של 

 ה׳אזהרה נוראה׳ יחד עם הצהרה לתקשורת
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קל להשיג בפרק זמן כה קצר )פחות משלושה ימים( חברה מקצועית שתסכים 
להתארגן ולשדר את הכינוס אך בסופו של דבר בסייעתא דשמיא נמצאה חברה 

שכזו.

תשובתו זו של הרבי שאישרה את שידורו של המעמד ב'סאטעלייט' - שידור 
לוויין עולמי הנקלט בערוצי טלוויזיה )שנצפים במליוני בתים בארצות-הברית( - 
הגדירה ברורות שהמעמד אינו מיועד וסגור לאנ"ש בלבד והפכה אותו למעשה 

למעמד עולמי לעיני כל.

"אין אחר דבר המלך כלום"
לאור זאת יצאו הרבנים במוצאי שבת בהבהרה בה הם חוזרים בהם ממכתבם 
הראשון )שנכתב טרם אישור הרבי ל'סאטעלייט'( בנימוק ש"אין אחר דבר המלך 

כלום":

הבהרה:

לאור הסכמה וברכה מפורשת מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )ושנמסר 
ע"י המשב"ק הרב לייבל שי' גרונר( לעשות סאטעלייט )הוק-אפ( ביום ראשון 
כלום,  המלך  דברי  לאחר  שאין  להודיע  הננו  אחה"צ,   5:00 בשעה  שבט  ט' 

)ובמילא הפתק שנמסר בשם הבד"צ בנוגע להנ"ל בטל ומבוטל(.

עה"ח בשם הב"ד: הרב יהודה קלמן מארלאוו, הרב יצחק הכהן הענדל והרב 
מרדכי שמואל שי' אשכנזי.

בשולי המכתב הוסיף הרב אשכנזי שורה בכתב ידו: 

יש לפרסם את הענין בכל  נ.ב. 
משיח  בברכת  השטורעם. 

עכשיו

הצהרה זו נשלחה בדחיפות לכל 
נקודות חב"ד בעולם על מנת לבטל 
את המכתב הקודם )שנשלח אליהם 

ביום רביעי ע"י אגו"ח(. 

כמה  והכאב,  הצער  למרבה 
מחברי אגו"ח לא הכפיפו את דעתם 
אדמו"ר  כ"ק  של  הק'  דעתו  לגילוי 

המשיכו  שליט"א,  מה"מ 
בהצלחת  לחבל  בניסיונות 
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שאותם  נודע  כך  האירוע. 
לכמה  טלפנו  מנגדים 
בעולם  ועסקנים  שלוחים 
בניסיון לשכנע אותם שלא 

להשתתף בסאטעלייט.

והעיכובים  המניעות 
את  והביא  כמעט  הרבים 
יאוש  לידי  המארגנים 
ידיים, לולי הוראת  והרמת 
הרבי שהחזיקה ועודדה את 
הקשיים  כל  למרות  רוחם, 
שנותרה  ביממה  שנערמו. 
התרכזו  המעמד  לפתיחת 
ניידות  במשרד  המארגנים 

חב"ד הסמוך ל-770 שם הכינו את כל הנדרש לפרטים ופרטי פרטים, כך שלא 
יצוצו בעיות של 'הרגע האחרון'. במקביל עשו הם כמיטב יכלתם לפרסם בכלי 
התקשורת אודות הכינוס והשקיעו מאמץ בהזמנת כלי תקשורת לאירוע, על מנת 

לסקרו בפירסום הכי גדול.

היום בו נגלה מלך המשיח לעין כל 
יום ראשון, ט' שבט, ערב יום הבהיר והגדול יו"ד שבט. בפתיחת תיאור אירועי 
יום דרמטי זה ביומן "בית משיח 770" הוגדר עניינו של יום בצורה חדה: "היום בו 
נגלה לעין כל אשר 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א הוא אשר בחר בו הקב"ה לגאול את עם ישראל מהגלות, 
בו נמצאים אנו ברגעים קשים אלו. ובאופן שכל העולם כולו מכריז והכריז "יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ובו ברגע ללא כל העלם והסתר".

במשך כל שעות הלילה עבדו הבחורים )בעיקר 'קבוצה נ"ג'( ללא לאות, על 
מנת להכין את הזאל הגדול לאירוע. עיקר המלאכה היתה להוציא את ספסלי 
ביהמד"ר בשביל שכל הקהל יוכל לבוא ולחזות בפני הקודש ביום גדול זה. למרות 

שנתלו בקשות בדבר פינוי בית הכנסת, התברר כי לא היה צורך בכך בפועל. 

כלי התקשורת החלו לדווח על הכינוס כבר בימים שעברו, וככל שהתקרב מועד 
ברחבי השכונה  והכוננות  האוירה  בראש מהדורת החדשות.  היה הדבר  הכינוס 
ובד' אמות של נשיא דורנו משיח צדקנו, היתה חגיגית משהו. אין ספק כי כמו"כ 

מכתב המטה על אישור הרבי ל׳סאטעלייט׳
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ואוהדיהם  אנ"ש  גם  חשו 
ובמיוחד  בכל רחבי העולם, 
מצפים  הכל  אה"ק.  תושבי 
עינים,  בכליון  וממתינים 
בכלי  שהדיווחים  גם  מה 

התקשורת מוסיפים משהו.

בצהריים   12:00 בשעה 
הגיעה ניידת השידור, וחנתה 
על איסטערן פארקוויי מול 
770. בעוד הקהל המסוקרן 
מתאסף סביב הניידת וצוות 

הפעולה, ניגש אליהם א' שלא מהשכונה )ר' י. ד.( ואיים עליהם לבל יעזו להיכנס 
לבית הכנסת עם הציוד, והי' אם כן – יתבעו לבית המשפט )ע"י אגו"ח(... ה'חילול 
השם' עלול היה להיות חמור יותר אילולי תגובתם המיידית של קהל החסידים 

שהיה במקום.

"אחד או שניים על דעת עצמם"

לעריכת  אגו"ח  מחברי  כמה  של  התנגדותם  על  מסופר  הדברים  בגוף 
קיומו.  את  אישר  שליט"א  מה"מ  אדמו"ר  שכ"ק  אף  על  הסאטעלייט 
חברי  כלל  של  עמדתם  את  שיקפה  לא  זו  שהנהגתם  לציין  ההכרח  מן 
שניאור  אגו"ח. במכתבים רבים מאותה התקופה מוחה חבר אגו"ח הרב 
גוראריה על התנהלותם של אותם אנשים שמחליטים דברים  זלמן ע"ה 
הוא  מחה  כן  כמו  וכו'.  אסיפות  עריכת  בלי  אגו"ח  בשם  עצמם  דעת  על 
במכתבים רבים מאותה תקופה על עצם הענין - ההתנגדות המחוצפת 
לפרסום האמונה ש"והוא יגאלנו" אותה מעודד הרבי במס"נ בעת שירת 

על  נלהבים  דברים  ונשא  במעמד  השתתף  עצמו  גוראריה  הרב  ה"יחי". 
ההתמסרות לרבי כמלך המשיח כמתואר בגוף הדברים. 

יומיים אחרי המעמד לאחד השלוחים:  גוראריה  לפנינו מכתבו של הרב 
אליו.  שייכות  לי  יש  כאילו  מאגו"ח  מכתב  בענין  ממנו  הפאקס  "קבלתי 
הנני להצהיר שהמכתב מאגו"ח לא ידעתי ממנו רק עתה קבלתיו ע"י נכדי 
שי'. מעולם לא היה אסיפה להתיישב אם לכתוב. אם כתבו היה אחד או 
שנים על דעת עצמם ולא שאלו מחברי אגו"ח והוא כעין פאשקוויל ואינני 

מסכים כלל לא בזה ולא בכגון דא".

ניידת השידור
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תומו  לפי  להם  הסיח  הגוי  השידור  חברת  שמנהל  מהמארגנים,  נודע  כמו"כ 
שקיבל במהלך שעות הצהריים טלפון מאדם בשם ראביי א.ש.ט. שאמר לו שהוא 
770, ומזהירו שלא יכנס עם הציוד שלו לבנין, ואם יכנס  מאגו"ח הבעה"ב של 
יגיש הוא נגדו תלונה בבית משפט... בסייעתא דשמיא היה לגוי את האומץ לא 

לשעות לאיומים.

'מנחה  זמן' מלמעלה כאשר הגיעה ההודעה  'פסק  העוסקים במלאכה קיבלו 
אורחים, שלוחים, עסקנים,  – בתוכם  לפה  770 מפה  דקות התמלא  בתוך  נאו'. 
עמך וכו'. בשעה 12:45 נכנס הרבי לחדר המיוחד. תחילה אמר 'קרבנות', ובסיימו 
שנפתח  וברגע  המרפסת,  אל  הרבי  יצא  התפילה  סיום  עם  התריס.  את  הרימו 
לעולם  ורבנו מלך המשיח  מורנו  אדוננו  "יחי  וההכרזה  נשמעה השירה  הוילון, 
ועד". במקביל נשמעו באוויר ברכות 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה' – מפי 

אורחים שזכו לראות את הרבי לראשונה, ואף ותיקים הצטרפו עמהם.

הרבי סקר את הקהל ועודד קצת בתנועות ראשו הק' לצדדים וכו'. כן הביט לעבר 
השעון שמשמאלו – מעליו מדבקה 'ברוך הבא מלך המשיח' עם תמונתו של הרבי. 

זאת  לפני מנחה הכריחה את המארגנים לפרסם  התקרית המחוצפת שאירעה 
כל הציבור את  גערליצקי בשם  שי'  מנחם  ר'  הוקיע  ברבים. לאחר תפלת מנחה 
. עמי   . "לכבוש  גם בבחינת  המעשה הנורא שמלבד ה'חילול השם' שבדבר היה 
כמובן  גערליצקי(.  לרב  הריל״ג  ע״י  )שנמסרה  הק׳  וברכתו  הסכמתו  נגד  בבית" 

שהמחאה עשתה את שלה, ומכאן ואילך רפו ידי המנגדים במידה חשובה.

צוות  גבוה.  להילוך  משיח  בבית  ההכנות  נכנסו  הק'  לחדרו  הרבי  צאת  עם 
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כנפיו  פרס  השידור 
הבחורים  הבנין,  לתוך 
הכינו בצד 'ארון-הקודש' 
קישטו  מיוחדת,  בימה 
את הצד הדרומי-מערבי 
)שם נקבע מקום המנחה 
אדום  בבד  והנואמים( 
שהמקום  כדי   - יפה 
ומכובד,  מרשים  יראה 
לקראת  מוכן  היה  והכל 

הכינוס שאמור היה להתחיל בשעה 5:00 אחה"צ.

השי"ן  שעת  ובהתקרב  שבת,  בגדי  לבושים  כולם  חג.  לבשה  הייטס  קראון 
החלה נהירה המונית לעבר 770. אנשים מכל החוגים והסוגים הגיעו בהמוניהם, 
התמלא   770 הזמן,  שהתקרב  ככל  המשיח'.  'בית  אל  ובאוטובוסים,  במכוניות 
ויותר. פירמידות מיוחדות משמאל החדר המיוחד ובעזרת נשים מעליו –  יותר 
הוקצו לכלי התקשורת, ואכן הגיעו צוותים רבים. תודת המארגנים נתונה איפוא 
למתנגדים למיניהם, אשר הודות ל'רעש' ו'הבאלאגן' שיצרו בכלי התקשורת, העלו 
את הנושא לסדר היום ועוררו את התקשורת לבוא ולכסות את האירוע – ביניהם 
כאלה שלא הגיעו לליובאוויטש זה זמן רב... בהשגחה פרטית התקיימו באותם 

שעות משחקי ה'סופר-בול' שריתקו מליונים למסכי הטלוויזיה. 

בצידו הדרומי של בית המדרש, מימין החדר המיוחד, מתחת לחלונות הגדולים 
– הכינו בימה לכינוס. על הקיר היתה שעונה תמונת ציור ענקית – פרי יצירתו 
של הצייר שוורץ, ותוכנה – 'איך יראה העולם בימות המשיח'. לצד הציור נתלה 
שלט ענק, בו כתוב: "חגיגת החזיון, סיום היסטורי של התמונה, ״בימות המשיח״, 
י׳ שבט תשנ"ג". ומתחתיה – הסטענדר של המנחה שלצידו עמדו אישים חשובים, 

חסידים, רבנים וכו'.

קבלת  בעניין  חדשים  שלטים  שני  ב-770  נתלו  המעמד,  של  לענינו  בקשר 
מלכותו של הרבי כמלך המשיח - שלט "יחי" בשפה האנגלית )שנקבע תחת שלט 
ה"יחי" בלשון הקודש(  לתועלת אלפי הצופים שאינם מבינים לשון הקודש, ושלט 
נוסף עם חלק משיחת ב' ניסן תשמ"ח אודות הצורך בהכרזת העם "יחי המלך" 

וסגולתה להוסיף חיים במלך ולפעול את ביאת המשיח.

עשר דקות לפני תחילת ה'שידור-חי' מ-770, פתח את הכינוס המנחה המיוחד, 
יו"ר 'המטה העולמי לביאת המשיח' ומנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית, הרב 
שמואל מנחם מענדל שי' בוטמאן. המנחה, ניצל את הדקות שנותרו עד לשידור 
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והסביר בטוב טעם לנוכחים באולם את גודל המעמד, החשיבות והצורך להתנהג 
בהתאם. ובפרט כשכל העולם נמצא ב'שידור ישיר' איתנו.

בשעה 5:00 פתח את האירוע המנחה הרב בוטמאן בברכת "ברוכים הבאים" 
בשם בד"צ קראון הייטס, וועד רבני ליובאוויטש בארצה"ב וקנדה ובית דין רבני 
חב"ד באה"ק יוזמי האירוע, ולאחר מכן אמר כל הקהל את קאפי' צ"א – הפרק של 
הרבי, לרפואתו וחיזוק בריאותו של הרבי. הש"צ, הרב משה ע"ה טלישבסקי, אמר 

פסוק בפסוק וכל הקהל אחריו.

שהקב"ה יורה לרבי שליט"א להתגלות
לאחמ"כ נשא המנחה את דבריו בהבהירו את משמעות המעמד: מטרתו של 
אירוע הוא התאספות עולמית של מאות אלפי יהודים ברחבי תבל יחדיו בקריאה 
נרגשת לה' שיתן לרבי את ההוראה להתגלות ולהוציא את כולנו מהגלות ולהביא 
את הגאולה לכל האנושות. בדבריו אלו הוא אף שלל את הפרסומים השונים שניסו 
לייחס למעמד אופי של 'הכתרה'. בהמשך עמד הוא על בשורת הגאולה שבישר 
הרבי: "ענווים הגיע זמן גאולתכם" והדגיש את דברי הרבי בשבת פרשת שופטים 
אמר  אלו  "דברים  המנחה:  הדגיש  מוחשיות  לדברים  להשוות  מנת  על  תנש"א. 
הרבי לפני כשנה וחצי כאן במקום הזה", שבשורת הגאולה היא נבואה וודאית, 
נבואה לטובה שמוכרחת להתקיים כמו שפוסק הרמב"ם. הוא המשיך והשווה את 
בשורת הגאולה של הרבי לבשורת הגאולה של משה רבינו לבני ישראל במצרים 

הרב שמואל בוטמאן בפתיחת המעמד
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הרבה  היו  שאז  כשם  אלו.  בשבועות  הנקראות  בפרשיות  כמתואר  גאולתם,  על 
שבתחילה לא האמינו לו ואף לגלגו עליו, אך לבסוף הצטרפו אליו בני ישראל ויצאו 
מגלות מצרים; כך גם עתה למרות שעד עתה לא כולם הקשיבו למשה שבדורנו 
ולבשורת הגאולה, תקוותנו שהבשורה של הרבי תתקבל אצל כל היהודים ברחבי 

יצטרפו  וכולם  העולם 
להכנות הרוחניות לקבלת 
יתן  והקב"ה  משיח,  פני 
לרבי את ההוראה להוציא 
אל  מהגלות  אותנו 

הגאולה. 

הרב  הזכיר  בדבריו 
של  נבואתו  את  בוטמאן 
בענין  שנים,  לפני  הרבי, 
יציאתם של רבים מאחב"י 
את  וכן  הברזל,  ממסך 
בעת  והבטחתו  הרגעתו 
זה  וכל   – מלחמת המפרץ 

התקיים לעינינו. כל מה שהרבי אמר, התקיים במלואו; והנה אותו רבי שוב ניבא 
עכשיו ואמר, אשר "הנה הנה משיח בא" ויש להתכונן לקראתו... 

כאן עבר המנחה לעברית: "ולאחינו בני ישראל הנמצאים באה"ק, ולאחינו בנ"י 
דוברי העברית בכל העולם כולו, יש לנו מסר אליכם. אמרו חז"ל "אין הקב"ה 
מואס בתפילתם של רבים" ובפרט אלפים ורבבות מכל העולם. נבקש היום מבורא 
ויבנה מקדש  עולם ומנהיגו, שיתן לרבי האות להתגלות במלוא עוזו ותפארתו, 

במקומו ויקבץ נדחי ישראל, בקרוב ממש!".

יהודה קלמן  לאחמ"כ התכבד יו"ר הבד"ץ דק"ק קראון הייטס – הגה"ח הרב 
החסידים  הנהגת  על  מארלאו  הרב  עמד  בדבריו  דברים.  לשאת  מארלאו,  ע"ה 
)והולך ומתפשט( לחזק ביום זה את ההתקשרות לרבי, וסיים בברכת רפואה לרבי 

והתקשרות אמיתית של כולם אליו.  

שישא  גוראריה  ע"ה  זלמן  שניאור  הרב  הגה"ח  את  המנחה  הזמין  לאחמ"כ 
דברים בשם ועד רבני ליובאוויטש הכללי והמרכזי דארצות הברית וקנדה. הרב 
גורארי' ציין בתחלה את מעלתו של יום גדול זה – יום שהרבי קיבל על עצמו 
42 שנה, ו"ביום זה אנחנו החסידים התמסרנו אל הרבי עד  את הנשיאות לפני 
כדי מסירות נפש"; ננצל מעמד זה לצעקה פנימית מעצם הנפש ולהתמסר לרבי 
עם נפש רוח נשמה חיה יחידה. לא רק בתור רבי אלא כמשיח, ונבקש מהקב"ה 

ברוב שירה וזמרה לקבלת פני משיח. ר׳ אלי ליפסקער 
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שתהיה התגלותו תיכף ומיד".

'הכתרה'  לשם  באה  זו  לומר שהתכנסות  גוראריה שח"ו  הרב  גם  העיר  ]כאן 
באומרו שהדבר מושלל הן לאור המבואר בשיחה של הרבי שאת מלך המשיח 
הקב"ה מכתיר בעצמו, "בשמן קדשי משחתיו", והן בכך שהפירוש 'הכתרה' הוא 
וח"ו לומר זאת... ושוב  כן,  ואילו אתמול עדיין לא היה  שהיום הוא נהיה מלך 
לדורותינו  אנו  לרבי מלך המשיח,  עניינו של המעמד כהתמסרותנו  הדגיש את 
התגלות  ושתהיה  שלימה  רפואה  לרבי  שיתן  לה'  תפילה  עם  יחד  ובנינו,  נשינו 

מלכותו לעיני כל - תיכף ומיד ממש[.

הקראת פסק דין הרבנים שהרבי הוא מלך המשיח
אנ"ש  רבה של קהילת  הענדל,  ע"ה  הכהן  יצחק  הרב  הגה"ח  הוזמן  לאחמ"כ 
במונטריאול – לשאת דברים. הרב הנדל הציע "בהזדמנות זו" לקרוא את הפסק-
דין של הרבנים, רבני חב"ד ורבני חוגים נוספים, בענין ההתגלות, כפי שנפסק 
בעבר. שעה זו שעת-כושר היא, ביום מסוגל זה בו נהיה הרבי נשיא בישראל – 

ראוי הוא איפוא יום זה לקרוא ולהכריז עוד הפעם את פסק הדין הברור:

"הננו בזה לקבוע פסק דין 
יתברך  ה'  כי בחסדי  ברור, 
יסוד  לצדיק  בדורנו  זכינו 
עולם, מלך מבית דוד אשר 
כל  בפועל  בו  נתקיימו 
ברמב"ם  המנויים  התנאים 
הלכות מלכים )פי"א ה"ד( 

בענין "חזקת משיח" 

דוד  מבית  מלך  יעמוד   -
הוגה בתורה בתורה ועוסק 
כפי  אביו,  כדוד  במצות 
ושבעל  שבכתב  תורה 
ישראל  כל  ויכוף  פה, 
בדקה,  ולחזק  בה  לילך 
הלא  ה'".  מלחמות  וילחם 
ישראל,  כל  של  רבן  הוא 
בנגלה  האלקי  הגאון 
בהפצת  העוסק  ובנסתר, 
בדקה  ובחיזוק  התורה 
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רבי מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן  כ"ק אדמו"ר  מיובל שנים.  למעלה 
מליובאוויטש. ולכן עפ"י פס"ד הרמב"ם ברור ש"הרי זה בחזקת שהוא משיח".

המלך".  "יחי  בברכת  ורבינו  מורנו  אדוננו  קדושת  כבוד  את  מברכים  אנו 
ופוסקים אנו שע"פ דין תורה חל עליו שבועת הקב"ה "שלא יכבה נרו לעולם 
ועד" ועליו לחיות בחיים נצחיים נשמה בגוף ולהיות תיכף ומיד ממש בריא 
מעליא,  ונהורא  גופא  בריות  גידיו,  ושס"ה  אבריו  רמ"ח  בכל  כפשוטו  אולם 

ולראות הצלחה אלקית בכל מעשיו.

התורה  בקיום  ולהוסיף  להתחזק  שליט"א  בנ"י  אחינו  לכל  אנו  וקוראים 
והמצוות כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש".  

בסיום הקראת פסק הדין מסר הרב הענדל שעל הפסק חתומים רבנים רבים 
מהם שאינם מאנ"ש ובתוכם רבנים גדולי עולם. לאחמ"כ הוסיף, שמכיון שישנם 
כאלו שאומרים ש"נאספו להם כמה נשים ואנשים ו"עשו להם משיח" – נאמר כאן 
'בריש-גלי', שבזכות אותן נשים צדקניות נגאלו אבותנו ממצרים ובזכותן עתידין אנו 
להיגאל; אותם אנ"ש שמסרו נפשם ברוסיה ובאמריקה; הביאו את הקב"ה והכניסו 
אלקות לכל בית ולב יהודי, יחד עם עזרתם של כל אחינו בני ישראל היודעים את 
תרומתה של ליובאוויטש לעם ישראל – בזכותם הרבי יקבל רפואה שלמה ויוליכנו 

סאטעלייט ה׳תשלומין׳

כ'תשלומין'  שבט  יו"ד  של  הסאטעלייט  מעמד  היווה  רבה  במידה 
מארגני  אליו.  קודם  וחצי  כחודש  שנערך  חנוכה  של  לסאטעלייט 
הסאטעלייט של חנוכה בחרו שלא להביא בו לידי ביטוי את ענייני משיח 
מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  במעמד  הקבועה  ה"יחי"  והכרזת  הגאולה  ובשורת 
שליט"א, כשלשם כך משתמשים הם בדפוסי ההתנהגות של ה"צנזורה"... 

שפרסם  הנוכחי  הסאטעלייט  של  מעלותיו  מצויינות  התמימים  ביומני 
הסברה  דברי  עם  יחד  הרבי  בעידוד  ה"יחי"  שירת  את  העולם  לכל 
וענייני משיח. כמו כן צויין בהם שעקב הסערה  אודות בשורת הגאולה 
התקשורתית שנוצרה סביבו הגיעו לסקר את המעמד גם כלי תקשורת 
שלא הגיעו בחנוכה. שינוי חשוב נוסף שצויין: בחנוכה הי' זה בסימן של 
כך  זמן,  הרבה  הרבי  את  ראו  לא  ג"כ  מזה  וכתוצאה  ולהיראות',  'לראות 
כ-5  רק  ראו אותו בעולם   - שמתוך ה-50 דקות ששהה הרבי במרפסת 
העם  השתוקקות  עקב  בלבד',  'לראות  הי'  הסימן  עתה,  ואילו  דקות... 

לראות את המלך, וכל זמן שהותו של הרבי במרפסת, ראו אותו בעולם.
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בחיות  הקדושה  לארצנו 
מקדש  ויבנה  ובשמחה 
במקומו וכו', והקב"ה יתן לו 
ומכיון שכתוב  הכחות לזה. 
גומר  לא-ל  לה'  "אקרא 
כח  יש  דין  ולפסק  עלי", 
לשנות  עד  בעולם  לפעול 
הפסק  יפעל   – הטבע  את 
ישראל  עם  כל  שמעתה 
ימות  שאלו  יבין  יהודי  וכל 

המשיח,  "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!"

בשורה חדשה ונבואה וודאית 
לאחמ"כ התכבד לשאת דברים הגה"ח הרב יואל ע"ה כהן, שנתבקש למסור את 
דבריו בשפת העברית המדוברת )במיוחד באה"ק(. ר' יואל עורר על כמה נקודות 

חשובות. וזה תמצית דבריו:

לחלק  צריך  וגאולה,  למשיח  בנוגע  האחרון  בזמן  מדבר  שהרבי  הדברים  את 
לשני חלקים: 

החלק הראשון הוא מה שהרבי עורר לחזק האמונה בביאת המשיח והציפיה 
לביאתו, "אחכה לו בכל יום שיבוא", לקוות ולבקש מהקב"ה שתבוא הגאולה מה 
שיותר מהר – הרי דבר זה אינו חדש. תמיד היו צריכים להאמין. אלא שהרבי רק 
תפילין',  כ'מבצע  המצוות  מבצעי  שאר  ע"ד  הקיימת.  האמונה  את  ועורר  חיזק 
ו'מבצע כשרות' וכו', שכמובן גם קודם לכן היו צריכים לקיים זאת, אלא שמכיון 
שלא כולם קיימו זאת בשלימות, עורר הרבי אודותם וחיזק את קיומם אצל כל בני 
ישראל; וכמו כן בענין האמונה בביאת המשיח. בהקשר זה עורר הרבי להוסיף 

בתורה ומצוות כדי לקרב ולזרז את הגאולה. 

ש"בעתיד  העולם,  בכל  לפרסם  וביקש  הודיע  שהרבי  מה  הוא  השני  החלק 
הקרוב מאוד תהיה הגאולה", ובלשונו הקדושה: "הגיע זמן גאולתכם", ו"הנה הנה 

משיח בא". 

זהו דבר שלא הי' קודם לכן, אלא הודעה חדשה. עד היום כל אחד היה צריך 
להאמין, אך לא ידעו בבירור אם זה עומד לקרות כעת או )עדיין( לא. רק עכשיו 
"גדול  מאף  היום  עד  שמענו  שלא  הודעה  ברורה,  הודעה  להודיע  הרבי  ביקש 
כזו, רק עתה כשאנו עומדים  בישראל" משום שעד עכשיו המציאות לא היתה 
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קרוב לגאולה, הודיעו מן השמים לרבי והוא מסר זאת לכל ישראל. 

פעם  התבטא  כך שהרבי  כדי  עד  חד משמעי,  באופן  הרבי  הודיע  זו  הודעה 
שהודעתו זו היא בתור נבואה, והרבי אף ציווה להדפיס זאת! גם בהקשר נבואה זו 
נדרשת הוספה בתורה ומצוות אך אין לחשוש מ'שמא יגרום החטא' ואין בזה שום 
תנאי, היות והיתה כאן נבואה ברורה לטובה, שעל כך פוסק הרמב"ם שלא יכול 
להיות בה שינוי. אם כן ההוספה בתורה ומצוות הנדרשת היא כדי להתכונן כראוי 
שלא נתבייש להראות את פנינו למלך המשיח... וכמשל ההכנות לקבלת פני אורח 

שמנקים את הבית מלכלוך - סור מרע, ומקשטים את הבית - עשה טוב. 

ר' יואל שב וחידד את דבריו: נבואתו של הרבי שתיכף משיח בא הוא דבר ברור, 
במאה אחוז! אני לא אומר "אם ירצה השם" בכוונה, כי מה שייך לומר אי"ה?! הרי 
הקב"ה בוודאי רוצה בכך, שהרי הוא הודיע זאת ע"י הנביא, ומדובר בכזה נביא 
שכל נבואותיו עד היום התממשו, ראינו שלא נפל מדבריו מאומה; ואם כן, ברור 
לנו שגם דבר זה שאמר, ועוד הוסיף שזה בתור נבואה – אכן כך יהיה. "ומכיון 
שיודעים אנו ברור שהדבר יתקיים, עלינו להתכונן לקבל את האורח ע"י רחיצת 

למרות ההפצרות - הרבי יצא לסאטעלייט!

אחרי  חודשים  כמה  תשנ"ג,  סיון  בי׳  הרבנים  מאסיפת  בפרוטוקול 
הענדל  ע"ה  הכהן  יצחק  הרב  שמספר  למה  אנו  נחשפים  הסאטעלייט, 
הרחי"ק  אמר  המעמד  במסגרת  ערבית  לתפילת  הרבי  של  צאתו  שטרם 
לרבי כמה וכמה פעמים על ה"חילול ה'" שזה יגרום וכו' והרבי ביטל זאת 

במחי יד ויצא לתפילת מעריב.

העניינים  בסוד  ומעורבים  האירוע  ממארגני  שהיו  נוספים  חסידים  כמה 

מאשרים זאת בתוספת פרטים חשובים.

קליין סיפר בשעתו לר׳ שמואל שי׳ שפריצער  משה הלוי שי'  ר'  המשב״ק 
לתפילת  לצאת  הק׳  שרצונו  הרבי  סימון  לאור  הסאטעלייט:  ממארגני 

מעריב ניגשנו, אני ור' אינגי  שי׳ ביסטריצקי לסייע לרבי לצאת, ובהגיענו 
וכו'  גדול  והחל להסביר לרבי שיש בחוץ קהל  לגעה"ת עמד שם הרחי"ק 
וחושבים שזה הכתרה וכדאי שהרבי לא ייצא הרבי הקשיב לדבריו ואח"כ 

סימן בתנועת ידו הק' שבכל זאת רוצה לצאת באומרו בתוקף: "נו!"

הרב דוד שי׳ נחשון מספר שכחלק מהמאמצים של גורמים שונים ומשונים 
לטרפד את המעמד ארגן מי שארגן תפילת ערבית של ליל י' שבט בחדרו הק' 
של הרבי ובכך לצאת ידי חובת תפילה. אלא שאח"כ סימן הרבי באתעדל"ע 

שרוצה לצאת לתפילת ערבית דווקא עם הקהל במסגרת המעמד...
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– "סור מרע", וקישוט הבית – "עשה טוב". שעי"ז נהיה מוכנים  הבית מלכלוך 
לקבל את האורח הגדול, משיח צדקנו". עקב קוצר הזמן קטע המנחה את ר׳ יואל 
ולא התאפשר לו להשלים את דבריו על אמונתנו ובטחוננו שהרבי יתגלה כמלך 

המשיח בקרוב ממש ועי״ז תהיה שלימות הגילוי של מלכות ה׳.

לאחמ"כ העביר המנחה את רשות הדיבור לר' יהושע )שייע( שי' העכט, שיציג 
את הצייר מיכל שוורץ העושה 'סיום' בערב זה על תמונתו.

הודעת המזכירים
בתוך כך נשמע ברקע קולו של המזכיר הרב יהודה לייב ע"ה גרונר שהודיע 
בשם הרבי, שהשתתפותו הערב בתפילת ערבית אינה חורגת מהשתתפותו הרגילה 
וכיו"ב...  ה'הכתרה'  ענין  את  בתוקף  שלל  ושהרבי  ערב,  בכל  ערבית  בתפילת 

ובמילא מבקשים שכל אחד מהמשתתפים ינהג בהתאם. 

הרב גרונר החל לבקש מהרחי"ק לתרגם את הדברים לאנגלית אולם המנחה 
הרב בוטמאן תירגמם בעצמו לאנגלית ועברית, וכשר' שייע העכט המשיך עוד 
כמה מלים נקטע שוב השידור ע"י הרחי"ק שתרגם זאת פעם נוספת לאנגלית... 

ייצא  אכן  שהרבי  סופית  הודעה  למעשה  היוותה  המזכירות  של  זו  הודעה 
לתפילת ערבית וישתתף במעמד, והקהל כולו נכנס לדריכות.

האחראים  לכל  הוקרה  במלות  ופתח  למיקרופון...  העכט  שייע  ר'  חזר  שוב 
שעמלו וטרחו לארגן את הכינוס, וכן לאלו שהעניקו את האולם – החל מגבאי בית 

הכנסת וכלה בחברי אגו"ח.
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למעלה משמונה דקות של עידוד "יחי"
נכנס  כדקה  ובתוך   5:51 היתה  השעה  המיוחד.  בחדר  האור  נדלק  כך  בתוך 
יהושע ע"ה  והתריסים הורמו. החזן הרב  ימים",  "אורך  לנגן  הרבי. הקהל החל 
קארף ניגש לעמוד. עם סיום התפלה )6:02( יצא הרבי למרפסת ותיכף נפתחו 

הוילונות. 

הקהל החל לנגן "יחי" אך מיד הופסק בהכרזתו של ר' שייע העכט שהודיע, 
יעשה הוא את הסיום של הציור. באותה עת  )לצייר(  שע"פ הוראתו של הרבי 
הודיע זאת הריל"ג לרבי תוך כדי שמסמן בידו לעבר הצייר בנוגע לסיום התמונה, 
אך הרבי הניד בראשו – כאומר "יודע אני" והמשיך להביט לשמאלו. כעבור מספר 
שניות הודיע הרב העכט ברמקול שלפני עריכת הסיום נבקש מהרב שנ"ז ע"ה 

גוראריה שיברך את הרבי וינחה אותנו קודם השירה. 

הרב שניאור זלמן גוראריה בירך את הרבי והצהיר בשם הקהל שבזמן זה שבו 
רוח נשמה חיה  ואנו התמסרנו אליו בנפש  הרבי קיבל על עצמו את הנשיאות 
יחידה, מברכים אנו את הרבי בברכה של "יחי המלך" ומתמסרים אליו כולנו כמלך 
כשכל  ועד"  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו  "יחי  ג"פ  והכריז  המשיח, 
הקהל אמר-הכריז יחד אתו, ומיד החלו לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח 
לעולם ועד". הרבי הסתכל באותה עת לעבר הקהל ממולו וכמ"פ התרומם והביט 

לעבר אלו שעמדו למטה.

הרבי נראה בפנים מאירות, ותחלה היה זה במבט רציני מעט, תוך כדי שלא 
מרפה וסוקר מימין ומשמאל, וכעבור מספר דקות החל לעודד מעט את השירה 

גברה.  והשירה 
האחרונות  בדקות 
היה כמ"פ שעודד 
חזקות  בתנועות 
משך  הק'  בראשו 
סקר  כן  כמו  זמן. 
בימת  את  הרבי 
)שלא  הצלמים 
לתעד  הפסיקו 
המשיח(  מלך  את 
באופן  והביט 
לעבר  מיוחד 

קהל האלפים בעת הכרזת היחי המצלמות וכו'.
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לסגירת  הרבי  סימן  כשבסיומן  דקות  למעלה משמונה  נמשכה  ה"יחי"  שירת 
הוילון. הגילוי בכללותו נמשך עשר וחצי דקות והשעה היתה 6:13. יצויין שהיה 
זה משך זמן ארוך יותר מה'רגיל' בתקופה זו. הקהל המשיך לנגן בעוז עד לצאתו 

של הרבי לגמרי, גם מהחדר המיוחד, ולאחמ"כ המשיכו בתוכנית.

הרב שייע העכט הזמין שוב את הצייר לשאת את דברו, והצייר, כולו נרגש, 
סיפר בקצרה על הקשר שלו עם הרבי. לאחמ"כ חזר ר' יואל על חלק ממאמר 

"באתי לגני". באמצע חזרת המאמר הייתה "אזעקת שווא" שהרבי יוצא שוב... 

ישיר  בשידור  נשמעו  הרבי  של  נוספת  ליציאה  המתנה  כדי  תוך  זה  בשלב 
הרב  השליח   - המועצות  בברית  ליובאוויטש  קהילת  רב  של  דבריו  ממוסקבה 
בערל שי' לאזאר שנשא דברים בשם כל יהודי רוסיה בשפה הרוסית. הרב לאזאר 
בירך את "כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח", כשמציין שתואר זה, מלך המשיח, 
הוא לאור מה שכולם יודעים שכשהרבי יהיה בריא הוא יתגלה לכל העולם. הרב 
לאזאר ציין שמדינתו היא דוגמא מוחשית למימוש נבואות הרבי בכמה הזדמנויות 
והבולטות שבהם שיהודים יוכלו לצאת מברית המועצות וכן לקיים בה תומ"צ. 
את דבריו חתם בבקשת יהודי רוסיה מהקב"ה: "שהרבי יהיה בריא, יחי אדוננו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!"

את תוכן דבריו תרגם הרב בוטמאן לאנגלית ואח"כ אמר שכעת נודע שהייתה 
זו אזעקת שווא, ור' יואל המשיך לחזור על מאמר באתי לגני.

ע"ה  הלל  הרב  השליח  בצרפת  ליובאוויטש  קהילת  של  רבה  דיבר  לאחמ"כ 
את  לראות  בצרפת  הצליחו  לא  טכניות  תקלות  יצויין שמחמת  מפאריז.  פבזנר 

הרבי אך הם שמרו על קשר בשידור ישיר ע"י ה'הוק אפ' ו"שמעו את הנראה". 
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כל  ברכת  את  מסר  פבזנר  הרב 
קהילת החסידים, אנשים נשים וטף 
שהתאספו בבית הספר חב"ד "סיני" 
ובשם כל יהודי צרפת מבקשים הם 
וכח  בריאות  לרבי  שיתן  מהקב"ה 
להצליח במשימתו הקדושה כמשיח 

בית  לבנין  עד  ודאי 
גלויות  וקיבוץ  המקדש 
תיכף ומיד ממש, וסיים 
את דבריו בהכרזת "יחי" 
כל  עם  יחד  משולשת 

הקהל בצרפת.

החזן  הוזמן  לאחמ"כ 
טלישבסקי  משה  הרב 
לנגן "יהי רצון כו' שיבנה 

היה  אמור  ובהמשך  המקדש",  בית 
מכיון  אך  מכפ"ח,  אשכנזי  הרב  לדבר 

שלא הצליחו להשיגו נתבטל הענין.

לקראת הסיום הודיע המנחה שכעת ייחתם המעמד בהכרזת ושירת "יחי אדוננו 
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ע"י כל הקהל בכל העולם "כאיש אחד 
בלב אחד״. לאחר "יחי" משולשת פרץ הקהל בשירה וברננה "יחי אדוננו . . מלך 
המשיח לעולם ועד". השמחה וההתרגשות היו עצומים וכל הקהל רקד עיגולים 
עיגולים על גבי השולחנות וכו', דקות ארוכות, יחד עם התזמורת של ר' אלי ע״ה 

ליפסקער.

'כיבוש' אדיר

עם סיום הערב יצאו הכתבים לראיין את הקהל וחרף המאמץ לשמוע תגובות 
של רגיעה ונחת, התפלאו עד מאד לשמוע מכולם ביחד וכל אחד לחוד, פה אחד, 
זוכים להתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח  יותר לו היו  שהיו שמחים 

בפועל ממש.

יצויין שהאוירה היתה של 'כיבוש', וכפי שסיפרו מספר בחורים ששוחחו עם 
כמה מהכתבים שהגיעו לסקור את האירוע הגדול, ושמעו מפיהם ש"היה זה 'מפגן 

עוצמה'". "כח כזה יש לחב"ד?" הכריזו הכתבים בהשתאות.
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"לא להאמין"! האנשים היו נרגשים עד כדי דמעות.

מאוחר יותר התקיימה התוועדות חסידית, בה התוועדו בין השאר הרב יואל 
ע"ה כהן, שלוחים, משפיעים והרב גרשון מענדל ע"ה גרליק. ר' יואל דיבר בחוזק 
בכל  מטרתם  את  שמקדשים  אלו  נגד  התוקף  בכל  ומחה  גרמא  שהזמן  בענין 

האמצעים תוך פגיעה בכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א...

להופיע  החלו  העולמיים,  התקשורת  בכלי  ופרסומו  הגדול  לאירוע  בהמשך 
את  ולתעד  בעולם  שונות  ממדינות  טלוויזיה  כתבי  ב-770  הרבי  עם  בתפילות 

יציאת הרבי לקהל ושירת ה"יחי".

בהמשך להצלחת ה'סאטעלייט' העולמי הוחלט בחודש הבא, חודש אדר, לערוך 
מידי יום ראשון 'סאטעלייט' מתפילת ערבית במעמד הרבי למשך ארבעה שבועות 
- עד י"א ניסן, כולל תכנית שלימה בענין המשיח. הדבר זכה להסכמתו וברכתו 

של הרבי. וכך הווה.

בהשקעת אלפי דולרים )לשם התקנת אנטנות מתאימות( הפכו בהמשך הקיץ 
הנחשפים  מעגל  את  בהתמדה  שהרחיב  קבע  של  לדבר  ישירים  וידאו  שידורי 

לעידודי הקודש של שירת ה"יחי". 

 )הסקירה מבוססת על יומני 'בית משיח 770' גליונות 33 ו-34, 

 בתוספת פרטים רבים עפ"י סרטי וידאו של המאורעות, 

מכתבי התמימים מאותה תקופה, ועוד(
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ֶאִּפילֹוג
ביו"ד שבט ה'תשנ"ג הוסר הספק לתמיד! 

לנחלת  הפכה  ועד!"  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  ההכרזה 
העולם כולו – פורצת את ד' האמות של 770 והופכת לנכס צאן ברזל אוניברסלי. 
"יחי  ורבם.  גם לא שיר פנימי של קהל החסידים  יותר סיסמא מקומית,  זו  אין 
אדוננו" הפך למשהו נצחי שאין בו הפסק של זמן )ג' תמוז( ומקום )כתלי 770(, 
אלא קריאת ותפילת יושבי תבל לבורא עולם ומנהיגו – "אנו רוצים משיח עכשיו", 

את הגאולה האמיתית והשלימה, את הרבי מלך המשיח.

לכל אלה המתבלבלים בכל פעם שעולה שאלת זהותו של מלך המשיח ברבים, 
ולאלה הממהרים לאחר ג' תמוז למלא תיקיות מלומדות בקטעי עיתונים לעגניים 
להזכיר  יש   – התנועה  לגורל  דאגנית   – חסידית  באצטלא  ומתעטפים  לחב"ד, 

בפרוטרוט את מראות יו"ד שבט ה'תשנ"ג.

החשיפה התקשורתית לה זכתה תנועת חב"ד ביו"ד שבט ה'תשנ"ג – יום קבלת 
המלכות העולמי – חיסלה באחת את כל התהיות והפקפוקים האם ההכרזה "יחי 
הרבי  של  פנימית  קריאה  היא  ועד"  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו 
וחסידיו בד' אמות של כותלי 770, או בשורת מלך המשיח לעולם שאכן הנה זה 

בא ואני, מ' )מנחם שמו(, אבוא ואגאל אתכם "בוודאות"!

לכל מי שיש הבנה מינימלית מהי "תקשורת", "מדיה" בלע"ז, לא היו ספיקות, 
מיד עם הכניסה ל-770, על גודל עוצם האירוע. גם כותב שורות אלו שהתפרנס 
בעבר מעיתונות, היה בהלם. על בימת עץ קטנה, מול מרפסת כ"ק אד"ש מה"מ 
הרדיו  האמריקנית,  הטלוויזיה  ערוצי  כל  מדהימה  בצפיפות  התרכזו  שיל"ו, 
בהשגחה  השעה.  תלד  מה  לראות  עיניים  בכליון  מצפים  הכתובה,  והעיתונות 
פרטית נצמדה ארה"ב ביום זה למסכי הטלוויזיה באירוע שנחשב לשיא הצפיה 
השנתית – "הסופר-בול", שיא שיאי ה"רייטניג". מתנה פירסומת שאין לה מחיר!

ואכן, על רקע זה, לא פלא שהמתח הרקיע לשחקים. האם יצא מה"מ אל הקהל, 
או אכן חפץ הוא להשאיר את ההכרזה "יחי" בד' אמות ולהסתגר מפני התקשורת 
המסיבית. מכאן גם נקל להבין את נסיונות השכנוע האדירים של אלה "שחרפו 
עקבות משיחך" לשכנע את הרבי מה"מ להישאר בחדרו. לא לצאת. והמלך יצא 
אדוננו  "יחי  החסידים  אלפי  קהל  כששאגות  הפרגוד  נפתח  באחת,  הדרו.  ברוב 
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מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" מאיימות למוטט את כתלי בית משיח. 
ומלך המשיח מעודד, מהנהן, ושוב מעודד. הספקות הוסרו. שאלת הזהות קרסה. 

ועוד איך.

לעיני עשרות מליוני צופים במהלך שידור הסופר-בול, הגיעה בשורת המלך 
המשיח לעולם, בשורת הגאולה, בשורת החסידים השרים לרבם "יחי המלך"!

האם היה מודע כ"'ק אדמו"ר מה"מ שיל"ו לחשיפה התקשורתית העולמית – 
מדוע לא מחה בעת שירת יחי המלך לעיני העולם כולו? – מדוע לא סימן לסגור 
את הוילון? – האם היה בכך אישור סופי ומוחלט – קבל עם ועולם שמה"מ מעודד 
את חסידיו להכריז עליו כמלך המשיח – האם לקח בחשבון את "הרחקתם" של 
קהל "חרדי" ו"דתי" גדול מ"אהדה" לחסידות חב"ד? למלך לא היה ספק. גם לא 
לעם. גם לא לתקשורת ששידרה בתרגום לאנגלית את ההכרזה. אבל למישהו כן 
היה ספק. ומכיון שאת מלך המשיח אי אפשר להאשים ב'טירוף' המשיחי, מיהר 
אותו מי שהוא אל כלי התקשורת בטענה שמדובר במיעוט של חמומי מוח. אלא 
שהפעם הבולשביזם לא עזר, ועל רקע קהל האלפים השר בגרון ניחר "יחי המלך" 
הפך עצמו ללעג, ולכתב לא נותר אלא לתמוה ולשאול – האם זהו המיעוט של 
חמומי המוח – הרי כולם חמומים! ביו"ד שבט ה'תשנ"ג הוסר הספק לתמיד. לעיני 
ישראל ולעיני העמים. מדיניות "בת היענה" המסתירה את זהות המשיח נופצה 

ע"י מלך המשיח שליט"א בכבודו ובעצמו. 

ואנו לא נפסיק לשיר: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!".

)מאמרו של ר' רמי אנטיאן בשבועון 'בית משיח' גל' 18(
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ְּדחֹות ְּבכִּנּוִסי ֲעַקּלָתֹון
בעתון  פורסמה  תשנ"ג,  טבת  חודש  בשלהי  לסאטעלייט,  ההכנות  כדי  תוך 
היה  המרכזי  הנושא  ליובאוויטש.  נגד  ושטנה  ארס  רווית  'כתבה'  וויק'  'ג'ואיש 
בקשר לשירת ה"יחי" בעידוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט״א בכותרת נאמר 

כאילו "יש פילוג בליובאוויטש" )היל"ת(.

כותב המאמר )שלא נודע כאוהד ליובאוויטש( ראיין מספר אנשים, מהם כמה 
חסידי חב"ד. אחד המרואיינים ששימש כחבר המזכירות הגדיל לעשות כשהוא 
יוצא נגד השירה וטוען שהיא אינה לרוחו של הרבי, וכי לדעתו אסור לשיר את 
הניגון בנוכחות הרבי, כשהוא מטיל ספק )בגימטריא 'עמלק'( במשמעות עידודיו 

של הרבי ותנועותיו הק׳ בעת הזו ]עפ"ל[...

והתמימים  אנ"ש  בקרב  זו.  ל'כתבה'  היו  נרחבים  הדים  הדברים,  מטבע 
המקושרים לאילנא דחיי התחוללה סערה של ממש למשמע הדברים המובאים 
שם, כולל גם ובעיקר הפגיעה בכבודו של נשיא הדור ומנהיגו, כ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א. אמנם זוהי דרכה של תקשורת - שדוקא דעות זרות ומוזרות מקבלות 
'כותרות', אך לא היה בעובדה זו בכדי להמעיט מגודל החרדה שנוצרה בעקבות 
פרסום דברי בלע שכאלו. התמימים ואנ"ש העלו על נס דברי יו"ר 'המטה העולמי 
להבאת המשיח' הרב שמואל מ"מ שי' בוטמאן, שבראיונו לכלי התקשורת הבהיר 
בטוב טעם ודעת בתגובה שתנועותיו של הרבי היו זהירות תמיד ובפרט בדברים 

הנוגעים לעם ישראל כולו.

ביום חמישי ו' שבט לאחר שהרבי יצא לתפילת מנחה, עודד את שירת ה"יחי" 
ושב לחדרו, קם אחד משלוחי הרבי )בארה"ב( ומחה 'בפני עם ועדה' על הבזיון 
והחוצפה שנכתבו בתקשורת ובחוצות-רחוב. בעקבות הראיון שניתן לכתב העיתון 
הפופולארי 'ג'ואיש וויק'. אמנם כאמור הדבר גרם לסערה רבתית אך עד אז לא 
ראה אף אחד לנכון לקום ולעשות מעשה. עד שקם אחד השלוחים, כאמור, והביע 
את ה'מחאה' ברבים בבית משיח. יש לציין כי הקהל הביע את שביעות רצונו, 
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לכך...  שליח  עשאוהו  כאילו 
מורנו  אדוננו  "יחי  לנגן  והחלו 
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

לאחר המעמד העולמי האדיר 
של  מלכותו  קבלת  את  שהביא 
לידיעת  המשיח  כמלך  הרבי 
אותם  ניסו  שוב  העולם  כל 
הבשורה  אש  את  לצנן  אנשים 
כאלו  אמירות  להפיץ  והמשיכו 
לתקשורת. כך ב'ניו יורק טיימס' 
אותו  לסאטעלייט  בקשר  צוטט 
חב"ד  דובר  בתור  שטען  גורם 
העולמית שהרבי לא מאשר את 

האמונה שהוא המלך המשיח.

את  הביעו  והתמימים  אנ"ש 
מחאתם בפני אותם אשר "חרפו 
במכתבים  משיחך"  עקבות 

הורגש  עדיין  אך  פה.  ובעל  כתבם׳(  ׳מפי  במדור  לקמן  נדפס  )חלקם  אישיים 
ההתקשרות  לחיזוק  ואנ"ש  המשפיעים  הרבנים  של  פומבית  בהתלכדות  הצורך 
והאמונה ברבי לצד הוקעה פומבית של אותם דברי בלע. ביום שישי י"ד שבט 
אדמו"ר  לכ"ק  ההתקשרות  "לחיזוק  מיוחד  כינוס  על  המבשרות  מודעות  נתלו 
המילים  שלושת  שבט.  ט"ז  ראשון  ביום  ב-770  שייערך  מלך המשיח שליט"א" 
ובאותיות מוגדלות כשהם מבהירות  נפרדת  האחרונות הופיעו במודעה בשורה 

מראש את תוכנו ועניינו של הכינוס.

כינוס מחאה והבהרה
יום ראשון ט"ז שבט. בשעות הערב, זמן קצר לפני פתיחת הכינוס, ניסה אותו 
כפי שהתפרשו  ובפרט  דבריו,  להפחית ממשמעותן החמורה של  מזכירות  חבר 
ע"י הקוראים וב'חוצה', בטוענו שהוא מונה להיות הדובר הרשמי של ליובאוויטש 
ולמרות שמודה הוא בתשובותיו הבהירות של הרבי גם בעת הזו בתנועות ראשו 
הק' וכו' הרי שבניגוד לכך השירה בנוכחות ועידוד הרבי לא אומרת דבר, ועמדתה 
הרשמית של ליובאוויטש היא נגדה... כמובן שדברים חסרי פשר אלו לא הרגיעו 

את הרוחות, ואדרבה. 

בית  לתוך  לה  ומחוצה  מקראון-הייטס  אלפים  התכנסו  לערך  עשר  בשעה 

מודעת הכינוס
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משיח – לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. עקב מאורעות 
השבועות האחרונים כמו גם התגובות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית – היווה 
כינוס זה – בהתלכדותם של כל אנ"ש יחדיו – הבהרה חד משמעית, על-דעתם של 
רבני ליובאוויטש ואנ"ש – בענין האמונה במשה רבינו ובתורתו, ללא שום כחל 
ושרק – גם בעת הזו כאשר "החושך יכסה ארץ וערפל לאומים". ולהוציא מלב 

ודעת הטועים ואומרים שח"ו וח"ו...

את הבימה פיארו בנוכחותם: המרא דאתרא הגה"ח הרב יהודה קלמן מארלאוו, 
הגה״ח הרב יואל ע״ה כהן, הרה"ח ר׳ אליהו חיים רויטבלט, הרה״ח ר׳ מאיר ע"ה 

אבצן, הרה"ח ר' שמואל שי' בוטמאן ור' רמי ע"ה אנטיאן. 

להבאת  העולמי  ה'מטה  באדיבות  )מדבקות(  בסטיקרים  קושט  הבימה  דופן 
המשיח' – שבתוך שאר פעולותיו הברוכות, אף הנפיק אלפי מדבקות, אודות ביאת 

המשיח וכו'.

למחות את עמלק
מטה  וחברי  מפעילי  ליפסקער,  שי'  )בערל(  חיים שלום דובער  הרב  המנחה 

משיח הנחה את הכינוס ובפתח דבריו הבהיר את מטרתו: 

מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  לכ"ק  ההתקשרות  לחיזוק  נועדה  היום  התכנסות 
המשיח שליט"א. אמנם 'כל השנה זמנו הוא', אך כעת במיוחד זה הזמן להתחזק 
לקיום  זה  ביום  זכינו  זו  שבשנה  הנשיאות,  קבלת  יום  שבט  מיו"ד  בבואנו  בכך 
המעמד הגדול והנשגב בו זכינו להיות עם הרבי ולהכריז ולשיר יחדיו "יחי" לעיני 
בזה,  להטיל  שרוצים  כאלו  כשישנם  במיוחד  מתחזק  בכינוס  הצורך  העולם.  כל 
ובכל הנוכחות של הרבי עימנו, ספיקות וקרירות - קליפת עמלק עליה אנו קוראים 
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להתפעל  ולא  שלנו  ההתקשרות  את  לחזק  ובוודאי שעלינו  זו,  בתקופה  בתורה 
מאותה קליפת עמלק. 

בהקשר זה הזכיר הרב ליפסקר את הפתגם היומי בלוח ה'יום יום' שבין קרירות 
לכפירה מבדילה מחיצה דקה בלבד, וכל העניינים של קדושה צריכים להיעשות 

מתוך שלהבת אש: "כי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא".

מוכרחים לציית ל"שופט שבימיך" ולהנהון ראשו הק'
לאחר סיום דבריו הנלהבים, התכבד המנחה להזמין את הרב יהודה קלמן ע״ה 
מארלאוו לשאת דברים בשם הבד"צ של שכונת קראון הייטס. הרב מארלאוו נשא 

את דבריו באריכות יחסית, וזה התוכן המרכזי שהבהיר בדבריו:

כשמעלים ספק האם כן זה אכן כן ולא זה לא, התשובה הפשוטה היא שאכן כן 
הוא כן ולא זה לא… כשאצלך מונח על דבר מסוים שהוא שמאל ש"דוחה" ו"הַּדָּבר 

אחד לדור" אומר שזה ימין ש"מקרבת" אז הדבר 
הוא אכן ימין. וגם אם הוא מורה להתעסק בשמאל 
שופט  אלא  לך  "אין  לציית.  צריכם   - ש"דוחה" 
מה  כל  לפי  להתנהג  וצריך  הרבי,  וזה  שבימיך" 

שהוא אומר או מנענע בראשו הק'.  

של  שליליות  מתוצאות  לחששות  בהקשר 
ריחוק מליובאוויטש וכו' כפי שיש כאלו שרוצים 
לשכנע, הרי על זה הלימוד מיתרו שה"שמועה 
ובא" היא דווקא ששמע ענין שלמעלה  ששמע 
מדרך הטבע )מתן תורה( וכן שדחו את הספיקות 

והבלבולים )מלחמת עמלק( כדברי חז"ל, שדווקא עי"ז התקרב ואח"כ עוד קירב 
אחרים )שחזר לגייר את משפחתו(. 

את דבריו חתם הרב מארלאוו בברכה שיהיה "כאיש אחד בלב אחד", ואמר שאם 
אכן כולם היו עסוקים בלהט בדברי הרבי בשיחות וכו' בוודאי שהיה מתקיים "ואת 
והב בסופה". לאחר סיום דבריו החדים תרגמם לאנגלית הרב שלמה שי' מאייעסקי.

כל פעולות ׳מטה משיח׳ - באישור הרבי
בהמשך לדברי הרב מארלאוו ציין המנחה שבהמשך יוזכר באריכות כיצד כל 
פעולות מטה משיח וכן עצם הקמת המטה היו בהתאם להוראות של הרבי והסכמתו 
הק'. וכפי שהרב מארלאו אמר כשהולכים בדרך המלך שהרבי הורה והראה אין 
מה לחשוש מתוצאות שליליות, ובפרט שהרי רק הרבי רואה לעומק את התוצאות 
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- גם את אלו שאינן גלויות ולא כל אחד יכול לראות. תוצאות שליליות נובעות 
באם לא פועלים לפי הוראות הרבי או שמתעסקים בכלל בעניינים אחרים… ואכן 

כולם ראו את הקידוש ה' העצום שנפעל ע"י הסאטעלייט.

יו"ר  היה  הבא  הנואם 
להבאת  העולמי  'המטה 
שי'  שמואל  הרב  המשיח', 
הארוך,  בנאומו  בוטמאן. 
את  בוטמאן,  הר'  הסביר 
מתי  הענינים  השתלשלות 
העולמי  'המטה  קם  וכיצד 
שכל  ואיך  המשיח',  להבאת 
 – שיזמו  ופעולה  פעולה 
הסכמה  ע"כ  וקבלו  ביקשו 

וברכה מהרבי, וזכו לתשובות ועידודים הן בכתב והן בחלוקת הדולרים וכו'.

"בכל פעולות המטה לא עשינו דבר אחד שנמצא בהגדרה של "וילדקייט" – כל 
דבר היה רק ע"פ הוראתו המפורשת של הרבי. 

"כך גם בנוגע לענינינו: ה'סאטעלייט' שהתקיים בשבוע שעבר בהנהלת 'המטה' 
הרב  כבוד  כך  על  ויעיד  הרבי,  של  והסכמתו  לאישורו  הודות  ורק  אך  זה  היה 
מארלאוו שעשינו זאת אך ורק לאחר הסכמתו של הרבי. האירוע מלכתחילה לא 

נועד לשם 'הכתרה' וכיו"ב וממילא לא חזרנו בנו )כפי שהיו שטענו(. 

"אלא מאי? רצינו שענין הזה שהתחיל בשמח"ת, הכרזת "יחי אדוננו מורנו ורבנו 
6000 או  מלך המשיח לעולם ועד" בחצרו הרבי ובעידודו, ייעשה לא רק על-ידי 
7000 איש, אלא שכל 'ליובאוויטש' בכל העולם כולו יקומו ויכריזו זאת יחדיו. לא 
היתה נסיגה כהוא זה מהתכנית, וב"ה הצלחנו בזה והכרזה הזו 'חישמלה' את כל 

העולם כולו״...

המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  בהכרזת:  סיים  הנרגשים  דבריו  את 
לעולם ועד".

לעודד פירושו לעודד

יום  הוא  זה  יום  )שאגב,  כהן  ע"ה  יואל  ר'  הגה"ח  דברים  לשאת  התכבד  אח"כ 
הולדתו(. ר' יואל עמד בארוכה על מהותו של רבי כיחידה הכללית - משיח וכו' 
וממילא נופלת ה"קושיא העצומה" מה הענין לומר שהרבי הוא "מלך המשיח" 
ולמה לערב זאת בעניינו של הרבי ובהתקשרות אליו... חוץ מעצם הסברת הענין 

מפרסומי המטה מוצג בפני הרבי



העובדות שמאחורי ה׳סאטעלייט׳ 34

הידוע  את  את  יואל  ר'  הזכיר 
מחסידים  ששמע  )וכפי  לכל 
שהיו אז( שלפני י' שבט תש"י 
הרבי היה אומר לעיתים קרובות 
הוא  מוהריי"צ  אדמו"ר  שכ"ק 
המשיח, והרי הכל מודים שאין 
'מקושר' יותר גדול מהרבי ולא 
יותר  גדולה  התקשרות  קיימת 
לרבי  הרבי  של  מההתקשרות 

הריי"צ… 

בדבריו עמד הוא על השלב 
החדש ב'התגלות המשיח' החל 
משמחת תורה תשנ"ג. כל פעם 
בנוכחותו  שרים  יוצא  שהרבי 
ישנה  שבמרכזו  ניגון   - "יחי" 
מורנו  ש"אדוננו  ברורה  אמירה 

ורבינו" הוא ה"מלך המשיח", ולא רק שהרבי לא מוחה, אלא אדרבא, הרבי מעודד 
תנועותיו  היו  פעמים  והרבה  פעמים  וכמה  הק',  בראשו  בהנהון  השירה  להגברת 

לעידוד בחוזק גדול כולל בידו הק'!

"מה הפשט בזה? איני יודע. אבל דבר אחד אני יודע: לעודד פירושו לעודד! 
לומר ששתים כפול שתים שווה חמש זה שטות, אבל להגיד ששתים כפול שתים 
זה אדום או ירוק, זה כבר 'חכמה נפלאה' שאי אפשר לפרוך… כזו סברא לומר 
שכאשר הרבי מעודד את הענין של "אדוננו מורנו ורבינו - מלך המשיח" לא לזה 
הכוונה ובאמת הרבי נגד הניגון... זו 'חכמה' כזאת שאני כבר לא יכול לפרוך. אין 

לי כזה ראש טוב...״.

ועכ"פ לגופו של דבר, הדגיש ר' יואל, שכשלוקחים בחשבון שבעת שניגנו ניגון 
וכעת הוא מעודד מובן שאירע כאן משהו,  כזה בעבר הרבי מחה בתוקף,  בתוכן 
ששלב חדש החל ב'התגלות המשיח', שפירושה הפשוט של התגלות זו הוא שמלך 

המשיח מתגלה ויודעים ומספרים שזה הוא.

העולם מוכן לקבלת פני משיח 
לאחמ"כ דיבר בשידור-חי מארץ הקודש חבר הנהלת אגו"ח באה"ק הרב שמואל 

הלוי ע"ה חפר: 
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ידועה אימרת  ולא אאריך בדברים.  "רציתי לעורר על שתי נקודות חשובות, 
חז"ל שאלמלא חטאו ישראל לא ניתנו להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע 
ומיד היו נכנסים לא"י וכו', וע"י חטאם בתורה גופא הגיע פרשת קרח וכו', נביאים 
ראשונים ואחרונים, ועד כדי כך, שמצד השתלשלות הדורות היו צריכים להגיע 
לאורות גדולים יותר עד לתורת החסידות – החל מאדמו"ר הזקן שהתעסק עם 
'ליטווישע' ועשה מהם 'חסידים', וכל הרביים ממלאי-מקומו התעסקו עם ה'בני-
תורה' – עד לרבי הקודם שהתחיל להתעסק באמריקה גם עם האנשים הרחוקים 

יותר, ועד לרבי שליט"א שהמשיך בקו זה יותר ויותר, עד לתחתון שבתחתון...

"אינני רוצה להאריך אלא "באטאנען" ]לחדד[ שני ענינים: כשהרבי הורה לנו 
לפני כמה שנים, בתשמ"ט, להתערב בבחירות לטובת אגודת ישראל, ירידה גדולה 
מזו לא היתה יכולה להיות... כמה שהיא "לכלכה" את ליובאוויטש. אבל יחד עם 
זה הרווחנו ענין גדול – מאות אלפי איש קבלו השגה בכחו של הרבי, בבני ברק 
ובירושלים ראו וידיאו של הרבי מידי ערב, וזה הביא לליובאוויטש אלפי חסידים 

ומעריצים! 

בעמדנו היום לאחר המ"ב מסעות והגענו לירדן ירחו, החלה ההתגלות! הולכים 
זכינו, אם  לו  והגענו למצב של הכנת העולם לקבלת פני משיח!  משלב לשלב, 
כל העולם היו יושבי בית המדרש, היינו מבקשים מר' יואל שיפתח את הרמב"ם 
'יושבי קרנות', ולכן  וכו'... אבל לא זכינו, וחלק גדול הם  ויקרא ויבאר מבפנים 
איפוא אופן הפרסום הוא באותה דיוטא. ואכן, אנשים פשוטי עמך מקבלים את זה 
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בפשטות, ועד לפירסום בכרוזים של 'ברוך הבא מלך המשיח' – שעם כל הקטרוג 
שהיו שקטרגו ע"ז מתוך אנ"ש השלטים עללו הרעישו עולמות והביאו את ענינו 
של הרבי ומשיח לכל פינה. כך היה אצלנו וכך גם היה עם הסאטעלייט העולמי 

של יו"ד שבט האחרון. אכן עם ישראל מוכן לקבלת פני משיח! 

נדרשת הכחשה בתקשורת בהקדם 
הגדול  ה'  וחילול  הגדול  ה'בראך'  את  לכם  למסור  יכול  אינני  שניה:  "נקודה 
ואלפי  וח"ו עוררו ספקות בלבות של מאות  וברדיו, שח"ו  שהשמיעו בעיתונים 

איש, ונראה שכגודל הגילוי כן גודל ההתנגדות, שמגיעה מהחלונות הגבוהים.

"שיורידוהו  זה  או  הרבי"  של  תנועות  על  ח"ו  לסמוך  ש"א"א  האלה  המילים 
מהמרפסת", עוררו ספיקות, רחמנא ליצלן, באלפי איש! 

ראש,  ניד  על  וניתוחים  שידוכים  בעניני  לסמוך  אפשר  איך  בנפשכם,  שערו 
אומר  ביותר  מהקרובים  כשאחד 
זה  ענין  וממילא  מילים...  כאלה 

הוא חילול ה' גדול!

 – גדולה  בקשה  לי  יש  ולכן 
לדבר  שאחראים  אלו  שאותם 
בעיתונים  הכחשה  יפרסמו  זה, 
וברדיו: שמה שנאמר בשמם הוא 
בהקדם  זאת  ושיעשו  אמת.  לא 

האפשרי. ולא זו בלבד, אלא שיקבלו על עצמם )היות ואינם יכולים להיות אחראים 
דיו( שלהבא לא ידברו לפני עיתונאים וכו' ללא אישורם של הרבנים שיעברו על 

התוכן.

"וח"ו לומר שיש פילוג. יש רבונו של עולם אחד ויש רבי אחד... הבה נעמוד 
כולנו יחד כעדה אחת כנגד כל העולם כולו, ונקרא בקול גדול "יחי אדוננו מורנו 

ורבנו מלך המשיח לעולם ועד"!

כל ניד ראש של הרבי מחיה עולמות
משיח,  מטה  גזבר  אנטיאן,  ע״ה  )רמי(  רחמים  ר'  הרה"ח  הי'  הערב'  'מסמר 

שדיבר בשפה צחה וברורה, בלשון הקודש. 

דברים  ב'  בשביל  נברא  העולם  שכל  א.  שלו:  מאמין'  ב'אני  התוודה  בתחלה 
 – ג. בבשורת הגאולה עליה הודיע הרבי  ב. בביאת המשיח.  והתורה.  – ישראל 
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היום  של  בחת"ת  שמובא  וכפי 
כל  כנגד  שקול  ש'משה  איך 
מאמין"  "אני  וממילא,  ישראל'. 
נברא בשביל הרבי  שכל העולם 
ועוד  המשיח,  מלך  שליט"א 
– כפי  – כמוסבר בחסידות  יותר 
חיותם  מקבלים  העולמות  שכל 
ניד  אני מאמין שכל   – ע"י הרבי 
הרבי  של  ראש  ניד  וכל  עפעף 
העולמות  את  מחיה  שליט"א 

מחדש.

"לפני כשנה, מס' ימים לאחר 
במצב  אושפזה  בתי  אד"ר,  כ"ז 
הרפואה  בבית  ביותר  חמור 
"בית ישראל", ואז נכנס ד"ר רוזן 
בת  מ.  הילדה  על  וסיפר  לרבי 
ד. ושאל-ביקש: "האם תהיה לה 

רפואה שלימה?" ונענה בחיוב, ובתוך 48 שעות הוחייתה בתי פעמיים, ובניגוד 
ואני מאמין באמונה   – לכל מה שהרופאים חשבו ואמרו – הבריאה בתי לגמרי 
שלימה שהרבי יהיה בריא אולם ממש. ושנזכה לראות את התגלות מלך המשיח 
שיוליכנו לקראת בנין המקדש, קיבוץ נדחי ישראל, עולם הבא ותחית המתים. 

תאמרו שזו פנטזיה – אני פנטזיונר...

"בשנת תשל"ז עבדתי כ'כתב חדשות הספורט' בישראל. היתה לנו תקופה של 
לא  אלו  שבחדשים  כיון  המלפפונים',  'עונת  לה  שקראנו  )יולי-אוגסט(  חדשיים 
ושוברים את הראש  יושבים במערכת  היינו  יום  וכל  היה כל אירוע של ספורט 
מה תהיה ה'כותרת הראשית' של היום הבא. אחת הדרכים למצוא כותרת, היתה 
המחלוקת: 'כתב' אחד מתקשר ל'מאמן' ומספר לו מה אומר השני ואחר מתקשר 
לשני ומוסר מה אומר עליו הראשון, וכך מעוררים מחלוקות וכותרות ראשיות, 
ובעקבותיהן כתבות למשך שבוע שלם... למזלנו הרב ולצערינו יצרה העיתונות 

בעבורנו מחלוקת... 

עד אז הענין של בשורת הגאולה לעולם היה בתרדמה )להוציא מאה"ק, שם 
הפך דוד נחשון את כל הארץ...(,

״והנה, למזלנו, ככל שהתפתח הענין בעיתונות וככל שנצר המתח המשיחי יותר 
ויותר – הגענו ל'כיסוי תקשורתי' אדיר ביותר! קרוב לשלוש מאות מליון איש ראו 
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את מלך המשיח, וכן ראו 7000 חסידים שצועקים "יחי אדוננו"... וכיסוי תקשורתי 
זה – שרובו ככולו היה חיובי – נתן תנופה חסרת תקדים בענין הבאת הבשורה 
לעולם. בידינו האחריות והמלאכה לנצל את ה'אורות' האלה שניתנו לנו במתנה!

"ויתירה מכך – באמצע ה'סופר-בול', שזה האירוע הגדול ביותר כאן, הראו מה 
קורה אצל הרבי! ואני מאמין שאם הרבי היה רוצה למחות ע"כ – לא היה יוצא 
מחדרו… ואם זה לא היה מוצא חן בעיניו היה מסמן לכך. ולא רק שלא מיחה, 

אלא אף עודד!

"לעיתונות יש שלוש דרכים להכות בנו, א. הלעג, בסופו של דבר במבט מבחוץ 
מדובר בלובשי שחורים שעומדים מול מרפסת וצועקים ליד רבי "יחי אדוננו", 
סביב זה נוצר לעג; ולזה התשובה "אל יבוש". אינני מתפעל מדברי אותו אחד 
שהתיר ממזרים ולא מאותו רב שהתפעל ממה שהגיעו לירח וכו'. הלעג הוא חלק 

בלתי נפרד מהבאת בשורת הגאולה לעולם.

״הדרך השניה לתקוף – היא בכיס, וזה חלק מאוד כואב, שבגלל פעולות שאתה 
מפרסם את משיח, לא תוכל לאסוף תרומות. אתה עלול להפסיד תורמים. ח"ו 
המפעל המתוק שלך 'קאופרטיב ליובאוויטש' ירד לטמיון... ואינני מדבר דברים 
ישיבת חב"ד בצפת במשך כמה שנים,  זכיתי להיות מנהל מוסד של   – בעלמא 
והתגלגלתי כמה חדשים בשנה ברחבי העולם ולמדתי על בשרי את הבעיה הזאת; 
אמנם, על כך אנו מוצאים אצל משה רבינו – שהודיע לעם ישראל את בשורת הגאולה 
ולמחרת הכפילו את הכמות. לא רק שעבדו קשה עד עכשיו אלא מהיום עבודה 
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כפולה... וזאת היתה 
יותר  שפגעה  פגיעה 
ממה שפוגע התורם 
המתעסק  לשליח 
)אם  משיח  בעניני 
כי אני מאמין שבאם 
אתה תעבוד ותפרסם 
כפי שנחשון עושה – 
שלך  התרומות  קצב 

רק יעלה(.

"הנקודה השלישית, הגרועה מכל – ח"ו וח"ו, כשהעיתונות מציגה אותך כתנועה 
ללא רבי, ואז כשפוגעים בנקודה זאת פגעו ביחידה שבנפש. במהות הקיום שלך! 
זאת הנקודה שעליה חייבים לקום ולצעוק 'חמס': יש רבי! יש משיח! יש בשורת 
גאולה! וחב"ד לא ירדו מנושא משיח! זוהי הנקודה הכואבת ביותר, כאמור, מכיון 
בעניני  ומתעניינים  שאלות  שואלים  אנשים  כפלים,  בכפל  ואדרבא,  היום,  שעד 

משיח!

"פה צריך להקים קול מחאה!״
"ואם היו מתירים לי רבני ליובאוויטש הייתי עושה "קריעה" על חילול כבוד 
מלך  ש"דוד  ו'מודעות-ענק'  נמרצת'  ב'הכחשה  יוצאים  שאיננו  רגע  כל  הרבי! 
ישראל חי וקיים" וכל ניד ראש מחיה עולמות, אזי כל אחד מאתנו נושא על שכמו 
זו תתחיל  ובנקודה  קודש-הקדשים בשתיקה.  חילול  על  לעבור  יינתן  לא  פשע. 

ה'בחינה' האם אנו מסוגלים לקבל על עצמינו עול מלכות.

"ואני מאמין באמונה שלמה, שלאחר שקיבלנו את הכיסוי התקשורתי הזה – 
עלינו לשנס מותניים ולצאת בהסברת ענק בענין זה.

המהלך  משפחה,  מקרובי  שקיבלתי  הדיווחים  לפי  אישית:  בנימה  "ואסיים 
האחרון שנעשה ב'תהלוכת הטנקים' שמבשרים על 'ברוך הבא מלך המשיח', גרמו 
ל"מתח משיחי" אדיר בישראל – ועל זה דוד נחשון אני מצדיע לך, ולא רק מצדיע, 

אלא מתחייב בל"נ לעזור גם בממון החסר בימים הקשים האלה…

את דבריו חתם ר׳ רמי בהכרזה נרגשת: "יחי מלך המשיח לעולם ועד!"

ליובאוויטש ומוסדותיה קיימים בשביל רגע ההתגלות
חתם את הכינוס הרה"ח ר' דוד שי' נחשון שהוזמן אף הוא לשאת דברים. הרב 



העובדות שמאחורי ה׳סאטעלייט׳ 40

נחשון עורר על חשיבות ענין ומהלך קבלת מלך המשיח. כן סיפר התרשמויות 
מ'מסיבות העיתונאים' ו'תהלוכת הטנקים' שהיתה באה"ק בימי החנוכה, בהסכמתו 

המפורשת של כ"ק אד"ש מה"מ, לאורך כל הדרך. 

אנ"ש  רבני  אותנו  הזמינו  ואז  הכנות  ועשינו  יותר  לפרטים  שנכנסנו  "כמובן 
ואגו"ח בארץ ורצו לדעת מה תוכניותנו, והגשנו להם כל התוכניות. אנו לא הזמנו 
– באנו. שאלו אותי  – עבורי הספיקה תשובת הרבי, אבל קראו לנו  את עצמנו 
האם הרבי ראה את כל הפרטים, ועניתי: לא. את כללות הענין הרבי אישר אבל 
לא הראנו לרבי את כל הפרטים קודם. בענין הזה של קבלת פניו, אנחנו צריכים 
לקבל פניו! ואחד מפרטי קבלת פניו הוא השלט "ברוך הבא מלך המשיח", ומי 
לעשות  איך  ספיקא  וספק  ספק  לו  אין  ברבי  וטהורה  קדושה  באמונה  שמאמין 
הדבר. אחד הרבנים קם והעיר: "מדוע כתבנו את המילים "ברוך הבא" בתחתית 
יכול לחתום  – אחד הרבנים אמר ש"אינני  מזה  ויותר   .)!( ולא למעלה"  השלט 
מראש על מה שאני לא יודע", ושמנו הכל על השולחן – כולל ה'מסיבת-עיתונאים' 
לו  שזו  ואמר,  התקשר  העיתונאים  שאחד  עד  מאוד,  גדול  ה'  קידוש  שעשתה 
הפעם הראשונה שראה איך שמפשיטים דבר כה עליון של משיח ומסבירים זאת 

לעיתונאים. ומעניין, בסיום המסיבה יצאו כל העיתונאים בריקוד יחי אדוננו.

"בארץ ישראל יכול הרבי לבוא בצורה הכי גלויה! אין שום בעי', וכולם יקבלו 
את פניו באופן הנעלה ביותר. "ולמרות שאומרים עלי שאני פנטזיונר – אני עם 
 800 עם  שעובדים  וטנקים  שלוחים   80 של  מוסד  מנהל  הקרקע",  על  "רגלים 

ישובים ומאה אלף ילדים. 

ומכיון שישנם כאלו שרוצים לקרר ולומר שהם יכולים להיפגע – אם מישהו 
יכול להיפגע, אני יכול פי כמה וכמה... האם בכדי הרבי מסר את נפשו במשך 43 
שנים? הדבר צריך להיות גם במחיר של סגירת מוסד! זה אמנם לא כך, אבל אפי' 

אם זה הי' כך היינו עושים את זה מיד. 
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אין לנו פקפוק בדברי "בן עמרם". כל ליובאוויטש וכל המוסדות נוסדו וקיימים 
בשביל הרגע הזה שהרבי יתגלה כמלך המשיח, ובלי זה למה לנו חיים. ולכן אמנם 
יש לכל אחד חשבונות, אבל מה שלכה"פ מצפים מאתנו ברגע כזה – שהרבי נאלץ 
להשליך חייו מנגד – שנתרומם מעט מהחומריות ונסתכל בעיניים מפוכחות היכן 

אנו נמצאים".

הרב נחשון סיים את דבריו ב"יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", 
יחד עם כל הקהל, שלוש פעמים.





מאחורי הקלעים

המכתבים הפנימיים, הסיפורים  את  ותחושות 
אנ"ש והתמימים.
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״בי' שבט קיבלו את מלכותו של 
הרבי בכל קצוי תבל״

התבוננו בשיחותיו של הרבי מהתקופה האחרונה, והגענו למסקנה שהגיע 
הזמן שכל העולם יקבל את מלכותו של מלך המשיח • הרב שמואל מ"מ שי' 
בוטמאן, מנהל צא"ח המרכזית ניו יורק ויו"ר המטה העולמי להבאת המשיח 
קבלת  מעמד  כשבמרכזן:  הרבי  בעידוד  משיח  מטה  פעולות  את  מתאר 

המלכות העולמי

היה זה כחמשה ימים לאחר השיחה הידועה של כ"ח בניסן, בג' אייר ה׳תנש"א. 
החסידים ר' משה סלונים ע"ה, ויבחלט"א ר' דוד נחשון, הידועים כפעילים נמרצים 
'ניידות חב"ד' שבקראון-הייטס כארבעים  כינסו במשרד  וגאולה,  בענייני משיח 
מחשובי אנ"ש, לטכס עצה "מה לעשות וכיצד לעשות להביא את משיח בפועל 

ממש".

בין המשתתפים היו: הרב מרדכי חן, הרב שלמה מאיעסקי, הרב שלום דובער 
ליפסקר, הרב יואל כהן, הרב לייבל אולטיין, הרב פנחס קארף, הרב יקותיאל ראפ, 

הרב יצחק שפרינגר, הרב יעקב שפריצר, ועוד רבים.

בשלב מסויים הוחלט על הקמת מטה משיח עולמי שירכז פעולות עולמיות 
בענייני משיח. שמו נקרא "המטה העולמי להבאת המשיח" ולתפקיד יושב-ראש 
נבחר הרב שמואל מנחם מענדל בוטמן, יו"ר צא"ח העולמית. מיד לאחר האסיפה 
דיווח הרב דוד נחשון לרבי מלך המשיח על האסיפה ועל המשתתפים בה ועל 

ההחלטה להקים מטה עולמי עם יו"ר וכו'. והרבי אישר זאת.

הרב בוטמן מספר על פעולות המטה: 

"לאורך כל הדרך היו מהרבי עידודים בלתי פוסקים על כל פעולה ופעולה. 
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על כל מכתב ומכתב הרבי ענה 
לרבי  מסרנו  כאשר  בברכה. 
לאור,  שהוצאנו  מסויים  חומר 
וציין  כח,  ביישר  הרבי  הגיב 
לאוהל.  עמו  אותו  יקח  שהוא 
חולצה  כשהדפסנו  זמן,  לאחר 
בדרך",  "משיח  הכיתוב  עם 
בעת  דוגמה  לרבי  והראנו 
הרבי  בירר  הדולרים,  חלוקת 
אמרנו  הדפסנו.  חולצות  כמה 
אלפיים,  עתה  שהודפסו  לרבי 
אחת  יקח  שהוא  אמר  והרבי 

ועדיין ישארו עוד 1999... והוסיף: "ַא יישר 
כח פַאר דער כתונת".

היו גם הוראות מיוחדות מהרבי שהופנו אליכם? 

כן. לאחרי אסיפה מיוחדת שערכנו ב-770 ברכת הרבי אודות קבלת המלכות 
הכנסנו דיווח ממנה, ובמענה הטיל עלינו הרבי הוראה חדשה: "הזמ"ג להרבות 
בשמחה ובכפליים "ששים יום" אזכיר עה"צ". גם כשדיווחנו על קשיים מסויימים, 
חזר הרבי שנית על ההוראה. בתחילה לא הבנו ההדגשה על ששים במובן העמוק, 
עד שהרבי האריך בזאת בשבת הקרובה, על הענין של ביטול העניינים הבלתי-
להבאת  העולמי  ל'מטה  במיוחד  שנמסרה  הוראה  בכך  ראינו  בשישים.  רצויים 
המשיח', ומאז – בכל שנה – אנחנו מארגנים ב-770 ריקודי שמחה בחודשי אדר, 

ומשתדלים לפרסם עניין זה לכלל חסידי חב"ד.

הפעולה הגדולה ביותר שנחקקה בתודעת הציבור, היא מעמד קבלת המלכות 
ששודרה  ה'יחי'  שירת  את  הרבי  עודד  במהלכו  תשנ"ג,  שבט  ביו"ד  שאירגנתם 
את  לארגן  הרעיון  עלה  ולמה  מתי  הארץ.  כדור  פני  על  נקודות  מעשרות  בלוויין 

האירוע הגדול הזה? 

הרעיון היה של כמה עסקנים, ביניהם הרב מנחם גרליצקי אשר התמסר ממש 
והגענו  האחרונה,  מהתקופה  הרבי  של  בשיחותיו  התבוננו  כולו.  האירגון  לכל 
למסקנה שהגיע הזמן שכל העולם יקבל את מלכותו של מלך המשיח. בשל כך 
חשבנו שי' שבט, יום קבלת הנשיאות של הרבי הוא הזמן המתאים והראוי לכך, 
שירת  את  ומעודד  הקהל  אל  יוצא  הרבי  כיצד  לחזות  יוכלו  תבל  קצווי  שמכל 
ה"יחי", ובהזדמנות זו יקבלו כולם את מלכותו בהכרזת הקודש של "יחי אדוננו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

הקמת  אודות  לרבי  הדו״ח 
׳מטה משיח׳ ומענה קודשו
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קיבלתם את אישורו של הרבי לתוכנית?

כן. העברנו לרבי את התוכניות וביקשנו את אישורו, ורק לאחר שקיבלנו את 
אישורו של הרבי וברכתו, יצאנו לדרך. 

השמועה אומרת שהיו רבנים שהתנגדו לתוכניות שלכם ואף פירסמו מכתבים 
בנידון?

יש כאן בלבול עצום וסילוף המציאות. הרבנים לא הוציאו חלילה מכתב נגד 
אישורו של הרבי בעצמו, ופני הדברים כך הם:

היו כמה עסקנים שטענו שאישורו של הרבי היה אך ורק לשידור בריכוזי חב"ד 
בלבד, ולא לשידור לוויין עולמי הנקלט בערוצי טלוויזיה שנצפים במליוני בתים 

בארצות-הברית – כפי שאכן היו התוכניות שלנו.

התגלגלו הדברים עד שהבד"צ של קראון-הייטס, בי"ד רבני ליובאוויטש הכללי 
ובי"ד רבני חב"ד באה"ק, הוציאו, ביום רביעי ה' שבט, מכתב משותף תחת הכותרת 
"אזהרה נוראה", ובו נאמר: "היות שנתפרסם אודות ענין הכינוס אור ליום י' שבט 
וכו' ענינים בלתי רצויים שעלולים ח"ו להביא לידי חילול שם ליובאוויטש, מצאנו 
לנכון להזהיר, שלא לעשות ח"ו טעלעוויזשען וראדיא לחוץ . . כל ענין השידור 
רק אם הוא עבור אנ"ש שי' ולא לחוץ כי זה עלול לקלקל יותר מלתקן. כל הענין 

הוא רק עבור אנ"ש ולא חוצה".

אולם למחרת, לאחר ששוב הראו לרבי את התוכנית כולה ואת הקול-קורא של 
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הרבנים להשתתפות בזה 
 – ובירך  הסכים  והרבי 
הרב  המזכיר  פירסם 
את  גרונר  לייב  יהודה 
בכתב,  הדברים  סיפור 
יצאו  לכך  ובהמשך 
בה  בהבהרה  הרבנים 
מדבריהם  חוזרים  הם 

הראשונים. 

וכך נאמר בהבהרה: 

"לאור הסכמה וברכה 
הרב  המשב"ק  ידי  על  )ושנמסר  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  מכ"ק  מפורשת 
 5:00 ט' בשבט בשעה  ביום ראשון  )הוק-אפ(  גרונר( לעשות סאטעלייט  לייבל 
אחר הצהרים, הננו להודיע שאין לאחר דברי המלך כלום )וממילא הפתק שנמסר 

בשם הבד"צ בטל ומבוטל(. 

עה"ח בשם בתי הדינים: הרב יהודה קלמן מארלאוו, הרב יצחק הכהן הענדל 
והרב מרדכי שמואל אשכנזי".

רחבי  מכל  שי'  אנ"ש  רבני  הצטרפו  שקיבלנו,  הגורפת  הגושפנקא  בעקבות 
לקבלת  שבט  יו"ד  ביום  להתכנס  לציבור  הקוראות  מודעות  על  וחתמו  העולם 
"יחי אדוננו" בכל רחבי תבל. בכל קהילות אנ"ש בעולם כולו  המלכות והכרזת 

אירגנו "ווידאו" לווייני על מנת שיוכלו להשתתף במעמד הגדול.

היה לכך גם הד ציבורי?

ועוד איך. עד היום הזה עוד לא היה כזה שידור עולמי מבית חיינו, כמו זה 
'כפר  בשבועון  שהתפרסמה  הרבנים  במודעת  התחיל  זה  מעמד.  באותו  שהיה 
חב"ד' ומשם כבר לא היה צורך לפרסמה הלאה... תוך זמן קצר ביותר כבר דיברו 

על-כך בכל כלי התקשורת בישראל ומשם בכל כלי התקשורת בעולם.

בעת האירוע עצמו נכחו ב- 770 למעלה מעשרים נציגים מרשתות הטלוויזיה 
הגדולות ביותר בעולם. ששידרו את האירוע בשידור חי וישיר.

נוסף על כך, בהשגחה פרטית היה אמור להתקיים באותו ערב משחק "סופר-
בול" עולמי. משחק זה הינו חד-שנתי ובערב קיומו עיני כל תושבי אמריקה והעולם 
כולו רתוקות למסך הטלוויזיה. איש לא מארגן אירוע או מסיבה משפחתית בערב 

הרב שמואל בוטמן
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זה. מליוני אנשים ישבו באותה שעה בביתם וציפו לתחילת המשחק, כשלפתע 
קבלת  מעמד  ישודר  ובינתיים  שעות,  בכמה  נדחית  המשחק  פתיחת  כי  הודיעו 

המלכות של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח.

כמות הצופים הגיעה אם-כן לעשרות מליונים!

ואיך הרבי הגיב בשעת מעשה?

ידיעה מראש כאמור, ממה שנעשה  יצא לתפילת ערבית, מתוך  כרגיל  הרבי 
בחוץ. נוסף על כך, היו כאלו מהמשב"קים שדאגו ליידע את הרבי שוב בקיום 

האירוע והיקף פירסומו, והרבי ניאות בכל זאת לצאת.

באופן מיוחד מיום רגיל, שהה הרבי במרפסת הפתוחה כשמונה דקות, דבר 
ועודד נמרצות את שירת ה"יחי" מול  דופן בסתם מעריב של חול,  יוצא  שהיה 
עשרות מצלמות הטלוויזיה ששידרו את המראות למליוני צופים ברחבי העולם. 
נוסף על כך ראו אצל הרבי דבר מיוחד ביותר: הוא כיוון את מבטו לכל עדשת 

מצלמה בנפרד כך שלתוך כל שידור, "נכנס" מבטו של הרבי כמיוחד אליו!

ומעוניין בפעולה  כולנו את ההרגשה שאכן הרבי מרוצה  חיזק אצל  זה  דבר 
הכבירה הזו של קבלת המלכות בהיקף עולמי זה. 

היה לכך גם המשך?

– אכן. מלבד ההמשך הישיר בתוכנית השידור הלווייני, בו הכריזו כולם שבע 
פעמים את הכרזת הקודש של "יחי אדוננו"– היה זה בעצם מנוף לפעילות מסיבית 
החלו  והכל  מסודיותו  יצא  כבר  משיח  של  זהותו  של  ה"סוד"  מאז,  זה.  בנושא 

להתעסק בעניין חשוב זה.

לאחר  קצרה  תקופה  יצא,  בארץ-הקודש  חב"ד  אגודת  צעירי  מרכז  למשל, 
המעמד, בחומר הסברתי בנושא משיח לכבוד י"א ניסן, בו מתייחסים לפסק הדין 
של הרבנים אודות זה שהרבי הוא מלך המשיח ויחסו החיובי לעניין, כשבצידי 

הדף הוסיפו טופס לקבלת המלכות של הרבי כמלך המשיח.

)שבועון 'בית משיח' גל' 278(
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מחאתו החריפה של ר' מענדל
למניעת בשידור  להוביל  ניסו הם  ידי כמה עסקנים  על  באסיפה שאורגנה 
מענדל  ר'  נפש  המסירות  בעל  החסידי  המשפיע   • באה"ק  ה'סאטעלייט' 
ההתנגדות  על  וזעק  מחה  חריפות  ובמילים  למקום,  הוזעק  ע"ה  פוטרפס 
אלתר  הרה"ח  של  מעדותו  המלא  הסיפור   • לאסיפה...  קץ  שם  כשהוא 
בצלאל שי' קופצ'יק, שליח הרבי מלך המשיח שליט"א לפונה שבהודו שהיה 

מעורה בדברים

והקדוש  הגדול  ליום  הקודש  בארץ  חב"ד  חסידי  אנ"ש  התכוננו  בהם  בימים 
יו"ד שבט ה'תשנ"ג, ונערכו לקראת מעמד ה'סטאלייט' העולמי של הכרזת "יחי 
לצערנו,  שליט"א.  המשיח  מלך  הרבי  של  וברכתו  אישורו  את  שקיבל  אדוננו", 
באותה העת ממש, ניסו כמה עסקנים בארה"ב ובאה"ק לחבל במעמד זה ולהפריע 

לאירוע קבלת המלכות העולמי.

עסקנים אלו הפעילו לחצים גדולים על כמה מרבני חב"ד, וניסו לגייס גם אותם 
ולגרוע  חשיפתו  את  להמעיט  לפחות  או  המעמד,  תכנית  את  ולסכל  למלחמה 
בהצלחתו. השידור המרכזי בארץ הקודש נקבע כמתבקש בכפר חב"ד, אולם כמה 
ימים לפני האירוע, היו מי שרצו לא לאפשר לקיים את השידור בכפר. הרה"ח 
שמואל חפר הגיב על זה באומרו כי הרבי מינה אותו לאחראי על כפר חב"ד ב' – 
ואם לא יתאפשר לערוך את השידור בכפר חב"ד א' הוא יקיים את השידור בכפר 

חב״ד ב'.

חב"ד  רבני  דין  בית  חברי  את  העסקנים  אחד  כינס  המעמד,  לפני  קצר  זמן 
הסאטעלייט  של  קיומו  את  לאסור  הייתה  שמטרתה  דחופה,  לאסיפה  באה"ק 
ופרסומו. שמועה זו הגיעה לאוזניהם של רבנים נוספים ביניהם: הרב יוסף יצחק 
שלא  נוספים  רבנים  באסיפה  נכחו  כן  כמו  הלפרין.  ישראל  והרב  ווילשאנסקי 

שימשו כחברים בבית דין בדוגמת הרב מאיר צבי גרוזמן והרב יעקב כץ.
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חב"ד  רבני  זקן  לטוב,  זכור 
שהביע  חנזין  דוד  הרב  הגה"ח 
השידור,  קיום  בעד  נחרצת  דעה 
הדיבור  זכות  את  יתנו  כי  וביקש 
לרב ישראל הלפרין. הרב הלפרין 
על  להבות  חוצבי  דברים  נשא 
תוקף האמונה ברבי מלך המשיח 
וקבלת  נבואתו  פרסום  וחשיבות 
למקום  כולו.  לעולם  מלכותו 
נוספים  עסקנים  כמה  גם  הגיעו 

שלא הוזמנו...

המשיכו  הזמן,  כל  במשך 
ללחוץ  המתנגדים  העסקנים 
ולשכנע את הרבנים ולנסות בכל 
השידור.  בתכנית  לפגוע  מחיר 
יצחק  ר'  העלה  מסויים  בשלב 
 - לצפת  הרבי  שליח   - ליפש 

שנכח גם הוא במקום, את הרעיון להביא את המשפיע החסיד ר' מענדל פוטרפס, 
שיעמוד בפרץ ולא ייתן לעסקנים לבצע את זממם... 

להביאו  שידאג  קופצ'יק  בצלאל  הרה"ח  מענדל,  ר'  של  מתלמידו  ביקש  הוא 
לאסיפה במהירות האפשרית. וכך מספר ר' בצלאל: 

"נסעתי לביתו של ר' מענדל, סיפרתי לו על כל העניין וביקשתי ממנו להתלוות 
אליי למקום, אבל הוא סירב בעקשנות להיכנס לאסיפה ולדבר עם אנשים כאלו, 
הוא התבטא אז בחריפות כי עם אותם אנשים הוא לא מוכן אפילו לשהות בחדר 

אחד...

ניסיונות השכנוע לא הועילו, החלטנו להביא את ה'עשה לך רב'  אחרי שכל 
של ר' מענדל - הרה"ח וועלועל קסלמן מביתו. ר' וועלועל הגיע ומיד הבין את 
נחיצות העניין וביקש מר' מענדל ללכת לאסיפה... ר' מענדל שאל אותו "אתה 
מצווה עליי?״ ור' וועלועל השיב לו בחיוב. ר' מענדל לבש את מעילו והתלווה 

אלינו לאסיפה.

כשהגענו למקום, ראינו מחוץ לחדר את אחד העסקנים שפעל נגד השידור. 
קודם לכן שמעתי אותו מדבר בטלפון נייד )שהיה אז דבר נדיר ויקר מאד( ומסכם 
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פרטים עם ידידו בניו יורק, כיצד לבצע את זממם: "אוקיי, אז אתה תבטל את 
זה מכאן בארץ..." לחש העסקן לפומית. כעת  יבטל את  ואני  ב-770,  זה משם 
ר' מענדל!".  ר' מענדל קיבל אותו העסקן בחיוך: "שלום עליכם  כשהגעתי עם 
בשתי  אותך  אברך  "אני  מיד:  הגיעה  מענדל  ר'  של  והחריפה  השנונה  תגובתו 
ברכות, הברכה הראשונה - שלא תהיה שוואנץ!"... החיוך של אותו עסקן כבר 
נמוג והוא שאל: "ומה הברכה השניה?", ור' מענדל השיב: "כשתקיים את הברכה 

הראשונה, אתן לך את השניה״...

ר' מענדל נכנס פנימה לאסיפה והתיישב כשהוא מאזין לצעקות ווויכוחים בין 
הדוברים השונים, ו'לומד את המפה'. בשלב מסויים פנה אחד הרבנים לר' מענדל 
ושאל אותו מה הוא אומר ור' מענדל הגיב בחריפות:  מה אני אומר?! השאלה היא 
מה הרבי אומר! הרבי אומר שצריך לילך עם המפלגה החרדית ביותר - כשיש שני 
קבוצות צריך ללכת עם החרדי ביותר... אותו רב שפנה לר' מענדל ניסה לענות: 
הבעיה שכאן כולם חרדים, אך ר' מענדל לא וויתר והשיב: תבדוק את עצמך האם 

כך... 

ר' מענדל אמר לחברי האסיפה דברים כדורבנות: 

"לרבנים קטנים יש ספיקות, לרבנים גדולים יש ספק-ספיקות, והרבנים היותר 
גדולים - כותבים חיבורים, רחמנא ליצלן, צריכים לשרוף את החיבורים שלכם! 
אתם הרי יותר גרועים מה'ברלינצ'יקעס' )כינוי לאנשי תנועת ההשכלה(.... מה 
הסיבה שאתם מתנגדים לשידור? ממה אתם מפחדים? שאולי לא? )כלומר: אתם 
מתנגדים לשידור בגלל שאתם חוששים שהרבי לא יתגלה תומ"י כמלך המשיח(, 

ממש אפיקורסים!". כאן סיים ר' מענדל את דבריו החריפים, קם והלך… 

בכך הקיץ הקץ על האסיפה. אחד הרבנים התחיל "והוא רחום", ואחרי תפילת 
מעריב, התפזרו המשתתפים לבתיהם. 
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 נהגי המונית מצטרפים 
להכרזה העולמית

זמרוני  הרב  השליח  סיפר 
זעליג ע"ה ציק:

תשנ"ג  שבט  יו"ד  בערב 
הקודש  ארץ  וגעשה  רעשה 
ומה  ב-770  יתרחש  מה 
שם?  לעשות  עומדים  בדיוק 
השמועות על 'הכתרה' תרמו 

לגל ההתעניינות הגדול. 

הזדמן לי באותו יום לנסוע 
עם נהג מונית מסויים, בחורצ'יק לא דתי, והוא התעניין: מה יהיה היום בשתים 

עשרה בלילה?

עניתי לו: היום בשתים עשרה בלילה יעמדו יהודים בכל העולם כולו ויגידו "יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"!

הוא שמע זאת והגיב: תשמע, זה ארוך מדי… תכתוב לי את זה. כתבתי לו את 
נוסח הכרזת הקודש על פתק ונפרדנו כשכל אחד הולך לדרכו.

בהשגחה פרטית, לאחר מספר ימים, הזדמן לי שוב לנסוע עם אותו נהג מונית 
והתחלנו לשוחח והוא החל לספר לי מיוזמתו:

וכשכל המוניות  יודע מה היה באותו לילה? לקחתי את מכשיר הקשר  אתה 
שומעות וכל הנוסעים מקשיבים אמרתי: רבותיי, עכשיו זה זמן שאומרים בכל 
העולם כולו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", אני מבקש מכל 
"יחי  אמרו  הנוסעים,  עם  הנהגים,  כל  ואכן  איתי.  יחד  כעת  זאת  לומר  הנהגים 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".
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 ״אם הרבי מפרסם - גם 
אני מפרסם!״

מספר הרב מנחם מענדל שי' ווילישאנסקי 
ראש ישיבת חח"ל חיפה: 

ישבתי  תשנ"ב  אדר  כ"ז  אחרי  מה  זמן 
כבחור צעיר עם סבי הגה"ח הרב משה ע"ה 
אשכנזי רב קהילת חב"ד תל-אביב וחבר ועד 
אחרי  אביב.  בתל  בביתו  באה״ק,  אנ״ש  רבני 
שתיקה ארוכה של מחשבה הוא שיתף אותי 

במחשבותיו: 

ווילישאנסקי  שי'  יצחק  יוסף  ]הרב  ״אביך 
ראש ישיבת חח"ל צפת[, אומר שצריך לפרסם 
עדיין  אני  אבל  המשיח,  המלך  הוא  שהרבי 

מסופק האם אכן צריך לעשות זאת.

תקופה  אותה  את  זוכרים  עוד  וידידיי  אני 
שהרבי הריי"צ יצא בבשורת "לאלתר לגאולה" בתש"ב-תש"ג. למדתי אז ב'תורת 
אמת' וכל השנה התפללנו ולמדנו כל רגע מתוך הרגשה וודאית שהרבי הריי"צ 
מתגלה כמלך המשיח. עברו כמה שנים ואח"כ היה היום המר של יו"ד שבט תש"י.

כשאני מדבר עכשיו עם ידידי נעוריי, משפיעים וחסידים חשובים מירושלים 
וכפר חב"ד וכו', הם חוששים שכל הבשורה של הרבי כעת היא כמו אז, רח״ל. 
הם שפרסמו בעצמם באותם שנים בירושלים שהרבי הריי"צ הוא מלך המשיח 
וכו' כעת חוששים על עצם העניין... אבל אני ב"ה לא כמותם. אני מאמין באמונה 
שלימה שהרבי מלך המשיח יתגלה תיכף ומיד! לדידי ברור וודאי ללא שום ספק, 

אלא שאני מתלבט האם נכון לפרסם זאת.

ה"יחי"  שירת  את  ועודד  יצא  וכשהרבי  תשנ"ג,  שבט  יו"ד  הבהיר  יום  הגיע 

הרב משה אשכנזי
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לעיני כל העולם, אמר לי סבי בפסקנות: "כעת נגמרו השאלות. אני רואה שהרבי 
עצמו מפרסם! עכשיו כבר אין ספק שזה מה שצריך, אם הרבי מפרסם - גם אני 

מפרסם!״.

 *

כאשר  תמוז  בג'  השנים.  כל  לאורך  בו  לבעור  המשיכה  ברורה  הבנה  אותה 
נשמעה הידיעה על ההעלם והסתר הנוראי, הוא יצא מהבית אל הרחוב. סבתי 
לכולם  לפרסם  הולך  "אני  והוא השיב:  הולך?!"  לאן אתה  "משה,  אותו:  שאלה 

שהרבי הוא מלך המשיח".

יהודי שמעולם  היה  כי הוא  לציין  וכדי להבין את ההפלאה שבדברים חשוב 
לא דיבר ברבים, אף לא בחתונות של נכדיו... הוא יצא לרחוב ופגש את האדם 
הראשון, וברגע שהוא רוצה להתחיל לשוחח איתו ולהסביר לו שהרבי הוא מלך 

המשיח, נעצרו לו המילים מפאת הטבע המופנם שלו...

הוא חזר הביתה, הרים את הטלפון והתקשר לכל ילד וילד – "אני רוצה לבדוק 
זהו חסיד שמאמין  ושהרבי מתגלה״.  ומאמין שהרבי מלך המשיח  יודע  שאתה 

בפנימיות.
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משמיע ישועה
בחורף תשנ"ג ייסדה מערכת ׳נחייג ונשמע׳ בברכת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
מדור שאלות ותשובות בעניני גאולה ומשיח עם הרב שלום דובער הלוי שי' 
'קבלת המלכות העולמי׳  וולפא. בתוך הסערה התקשורתית שחולל מעמד 
הוקדשה תשומת לב רבה לשלילה של "ההכתרה" שהודגשה במעמד. לפנינו 

השאלות בנושא והסברו של הרב וולפא שהשמיע במדור השו״ת.

שואל א': ״ידוע שר' לייבל גרונר יצא ואמר בשם הרבי שבפירוש זה לא הכתרה 
אלא מעריב רגיל, ומה היא המשמעות של הפרסום שזו אינה הכתרה אלא קבלת 
המלכות? אבקש להסביר את הנושא לא על רגל אחת, אלא לבאר את הנושא באופן 

יותר טוב״.

שואל ב׳: "ראשית, אני רוצה לברך ״יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
בתשובה  חוזר  אני  כי  בורותי,  על  יכעסו  לא  לדבר  שהמומחים  תקווה  אני  ועד", 
זה,  שביום  ציפה  מליובאוויטש,  שליט"א  ברבי  בצפת  האחרון  א'  ביום  שצפה 
ויתגלה כמשיח. אני מרגיש כמו עוד הרבה אחרים  יקום על רגליו  בהכתרה שלו 
בישראל אכזבה מסוימת. תקנו אותי אם אני טועה. תודה, ושוב, יחי המלך המשיח 

לעולם ועד״.

קושיות,  לכולם  בזה  יש  כולם.  את  זו שאלה שבהחלט מטרידה  וולפא:  הרב 
ואי הבנות שעלולים לגרום לשאלה על כללות העניין שאנחנו מכריזים "יחי מלך 
המשיח" על הרבי שליט"א. כמו"כ ישנה תחושה נוספת שהוזכרה: אכזבה מכך 

שהרבי לא קם על רגליו באותו ערב והתחיל להביא את הגאולה השלימה.

האכזבה אמנם ישנה, אך כלל אינה מאותו ערב. אף אחד לא ציפה שמשהו 
שהרבי  נוסף  רגע  ומכל  הגלות  של  רגע  מכל  הינה  האכזבה  רגע.  באותו  יקרה 
שליט"א - נשיא הדור המשיח שבדור - "חוליינו הוא נשא ומכאובנו הוא סבלם".

האמת היא, ששאלות אלו מתורצות אחת בחברתה. אך על מנת להבין זאת, 
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כללות  את  להקדים  עלינו 
כך,  לשם  ההכתרה.  ענין 
ממאמר  הסבר  כאן  נביא 
בהמשך  אדנ"ע  כ"ק  של 

תרע"ב. 

 בהמלכתו של מלך ישנם 
מלכתחילה  דרגות.  כמה 
כלומר,  בעצם,  מלך  הינו 
היותו מלך מצד עצמו ללא 
שקיבל  לאחר  בעם.  צורך 
המשיחה  את  המלך  דוד 

זכה הוא ובניו עד סוף כל הדורות שבכל דור ישנו אחד שהוא הוא המלך מבית 
דוד. גם ללא הכרתו של אף אחד מישראל.

עניין נוסף בהיותו מלך, שעל ידי הכתרת העם מביאים עם ישראל את בחינת 
צריך שימליכו  היה  הוא  'מלכות עצמית'  לדוד  בגילוי. למרות שהיתה  המלכות 
בחינה  שאותה  כדי  העם.  להכתרת  זקוק  הוא  בפועל  מלך  שיהיה  בכדי  אותו. 
עצמית של מלוכה תרד למטה לעוה"ז הגשמי ותתגלה באופן של מלך לעם. כדי 
שתחזור בפועל מלכות דוד, לזה צריך את העם. כמו שרואים בדוד המלך עצמו: 
לעם  זקוק  היה  ע"י שמואל  הרי אחרי שנמשך  בכתר מלכות,  זכה  אע"פ שדוד 
זו הקדמה הראשונה  שימליכו אותו, על מנת שהמלוכה העצמית תבוא בגילוי. 

ע"מ שנבין את הענין.

הקדמה נוספת, בכל דבר יש את שם המושאל ואת שם התואר. 

ועל דרך זה הוא בענייננו, מובן וברור שמה שהרבי אומר בשיחה של ב' ניסן 
תשמ"ח שכאשר יהודי אומר 'יחי המלך' - זהו עניין ההכתרה. ואם עושים זאת 
ברבים זוהי הכתרה יותר גדולה, וכ"ש באופן עולמי וכו'. אך כאן נשאלת השאלה: 
האם זה שהכריזו מכל העולם יחד "יחי המלך", וקבלו את עול מלכותו עליהם - 

האם זוהי ההכתרה שאליה אנחנו מצפים?

כלומר, ישנם כאן שתי קצוות: מחד, אפילו יהודי אחד שנמצא אי-שם מקבל 
על עצמו את המשיח, וודאי שהוא מכתיר את המשיח. הרי כך מפורש בשיחה של 
ב' ניסן בתשמ"ח. אך מאידך, האם ניתן לומר שזוהי ההכתרה שבה מלך המשיח 
מקבל דין מלך? וודאי שלא. אם כן, זוהי הכתרה פורתא - 'בשם המושאל'. היא 

אינה ההכתרה בה משיח מקבל את הכוח מהקב"ה לגאול את עם ישראל.

במסע ההסברה בימים שקודם הסאטעלייט
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היות שיצאו פירושים בעולם ע"י כל אלה שמתנגדים לענייני משיח, וע"י כל 
כאלו  ותקוות  תחזיות  שפרסמו  נכון.  לא  באור  חב"ד  את  להציג  שמנסים  אלה 
ואחרות על אותו ערב י' שבט. שכבר אז כל העולם ישתנה ותתחיל תקופת 'אחרית 
הימים', מתוך מטרה להעמיד את חב"ד באור מגוחך, כאשר למחרת בבוקר יהיה 

"עולם כמנהגו נוהג"...

הדברים  את  ולהעמיד  נמרצות,  זאת  להכחיש  ניסו  חב"ד  שדוברי  וכמה 
בפרופורציה הנכונה, לא עלתה בידם. כיון שאנשי השמאל - גם השמאל כפשוטו 
וגם ה"חרדים" במרכאות - התעקשו להציג זאת דווקא באור כזה. כפי שהם כבר 
עשו בי"א ניסן אשתקד, שהכריזו בכל כלי התקשורת שמשיח מגיע בי"א ניסן, ואם 

למחרת משיח לא יבוא, תהיה אכזבה גדולה.

*

להציג  מנסים  שאנשים  המתרחש,  את  קדשו  ברוח  הרבי  הרגיש  כאשר  אכן, 
את הדבר באור כזה, הורה הרבי למזכירים לומר לקהל שמה שיציאתו של הרבי 
אינה השתתפות בטקס הכתרה, כי אין זו ההכתרה הסופית של המשיח. כך גם 
מוצאים אנו במקורות. בספר שמואל )פ"ה( מופיע שגם כאשר באו שבטי ישראל 
לדוד ואמרו לו "הננו עצמך ובשרך אנחנו" הרי שאף שהיו אלו מכל שבטי ישראל 
עדיין זאת לא היתה ההכתרה. רק לאחר מכן, לאחר שבע שנים, כאשר העם כולו 
קבל אותו וזקני ישראל באו חברונה, או אז "ויכרות המלך דוד ברית" - דוד נמשח 

למלך ואז היתה ההכתרה. 

כל אחד שעושה איזו פעולה בכיוון הרצוי של ״מינוי מלך״, בהעמדת המלוכה 
חלק  היא  כזו  פעולה  כל  מלך.  מינוי  ממצוות  חלק  הוא  בזה  דוד,  מלכות  בידי 
מ״מינוי מלך״ אך היא אינה ההכתרה הסופית כאשר מלך המשיח מקבל דין מלך. 
דווקא כאשר הוא מקבל את ההכתרה ע"י רוב העם וכאשר הקב"ה נותן לו את 

הכוחות לגאול את עם ישראל, אז היא ההכתרה.

המושאל  בשם  הכתרה  אלא  אינן  שיהיו,  ככל  גדולות  ההכתרה,  פעולות  כל 
בלבד. כי הענין לא הסתיים ע"י פעולה זו או אחרת, גם פעולות גדולות וחשובות. 
ההכתרה האמיתית היא אך ורק כאשר הקב"ה שומע לתפילות כלל בנ"י ורואה 
את קבלת המלכות של כל בנ"י. אחרי שבנ"י מקבלים את המלכות, מקבלים על 
עצמם את צדיק הדור שהוא יהיה מלך עליהם - "ובקשו את דוד מלכם" או אז 

עושה הקב"ה את ההכתרה האמיתית.

לכן אמר הרבי שהוא יורד לתפילה, כדי שאף אחד לא יחשוב שמתרחשת כאן 
נוספים  תקשורת  ובכלי  ונשמע'  ב'נחייג  כאן,  ניסינו  אנו  גם  הסופית.  ההכתרה 
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להוריד את הפנטזיות על ״טקס הכתרה״ שהדביקו למעמד כל מיני חוגים וגורמים, 
שונים ומשונים.

כמובן שאנחנו עדיין אנחנו מצפים לגילוי המשיח בקרוב ממש. וביחד עם זה 
בלי שום ספק האירוע של י׳ שבט שבו יהודים מכל העולם קבלו על עצמם את 
המלכות של מלך המשיח שבדורנו, שיהודים מכל העולם קיימו את הוראת הרבי 
בשיחת ב׳ ניסן תשמ״ח להכריז "יחי המלך" בשמחה ובחיות, עי"ז הוסיפו בזריזות 
של הקב"ה לפעול את חלקו בתהליך - לתת למשיח את הכוח וההוראה לגאול 
את עם ישראל. היינו שהמעמד של י׳ שבט בהכרזת "יחי המלך" של העם, הכתרה 
האמיתית  ההכתרה  המשיח,  מלך  של  הגדול  הגילוי  את  מזרזת  המושאל,  בשם 

והסופית.

43 שנות מנהיגות אינן 
משאירות ספקות

כחלק ממסע ההסברה כתב עורך ׳שיחת השבוע׳, ר׳ מנחם שי׳ ברוד, בטורו 
הקבוע שחולק לאלפי מקורבי בתי חב״ד בארץ הקודש, כיצד העוקב אחרי 
הנהגתו של הרבי במשך שנות הנשיאות מגיע למסקנה המתבקשת שהרבי 

הוא-הוא מלך המשיח

באחת ההתוועדויות שערך הרבי שליט״א בשנים הראשונות לנשיאותו, סיפר שיום 
אחד נקלעו שני יהודים לאזור מרכז חב״ד בברוקלין, והאחד הסביר לחברו, שכאן 
נענה   – ליובאוויטש?״  חסידי  הם  “מי  הלה:  שאל  ליובאוויטש.  חסידי  מתגוררים 

הראשון: “אלה האנשים שמאמינים במשיח״.

מי שחושב שהאמונה הלוהטת בבואו הקרוב של משיח-צדקנו התפתחה בחב״ד רק 
בשנים האחרונות, אין הוא מכיר את שורשיה של חסידות חב״ד. נושא הגאולה נידון 
בהרחבה ובהעמקה רבה במאמריהם ובכתביהם של כל נשיאי חב״ד. מייסד חב״ד, 
בעל ה׳תניא׳, אף ציין שנה מסויימת כשנת ׳קץ׳. נכדו, בעל ה׳צמח-צדק׳, הסביר אחר-
כך, כי מכיוון שלא זכינו, התבטא ה׳קץ׳ רק בכך שבאותה שנה נדפס ספר ‘ליקוטי-

תורה׳ של בעל ה׳תניא׳, שזו הארה מאור הגאולה.

הכנת העם לגאולה

בדורות המאוחרים יותר גברה הציפייה והתעצמה. אדמו״ר הרש״ב, נשיאה החמישי 



של חב״ד, ייסד את ישיבת ‘תומכי-תמימים׳, תוך שהוא קובע את מטרתה – לגדל ס
דור שינהל את ‘מלחמות בית-דוד׳ – אלה המלחמות הרוחניות של הדור שלפני בוא 
כאשר  חדשים,  לשיאים  למשיח  הציפייה  את  הקודם  הרבי  העלה  אחריו  המשיח. 
בעיצומם של ימי השואה יצא בקריאת-קודש: “לאלתר לתשובה – לאלתר לגאולה״. 
כדי  יש בה  ושהתעוררות של תשובה  כותלנו,  אז, שהמשיח עומד אחר  זעק  הרבי 

להביא מיד את הגאולה.

הרבי הקודם נסתלק ביו״ד בשבט תש״י, ועל כיסאו עלה הרבי שליט״א – ייבדל לחיים 
הרבי  שייסד  הכבירים  המפעלים  את  ולהרחיב  לבסס  הוסיף  הוא  וארוכים.  טובים 
הקודם, אך באותה מידה הוסיף ללבות ולטפח את ההכרה, שאנו חיים בדור שבו 
תבוא הגאולה. הדברים נבנו בדרך מאוד שיטתית, עקבית ויסודית, תפיסה זו נעשתה 

אבן-יסוד בכל מהלך-המחשבה של חסידות חב״ד בדור האחרון.

לחסידי חב״ד היה ברור כל השנים, שמפעליו הרוחניים של הרבי שליט״א בכל רחבי 
תבל, אינם ‘סתם׳ פעולות של אהבת-ישראל ודאגה לכל יהודי, אלא הכול נובע מאותו 
ציר מרכזי – הכנת העם לגאולה. זהו הרקע לכל מיני מבצעים, שמטרתם לזכות כל 
יהודי במצווה, בקשר כלשהו ליהדות, לאמונה, לתורה ולמצוות. זוהי משמעות הפנייה 
של הרבי באיגרותיו – “אל כל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם״. כי הרבי ממלא כאן 

תפקיד אלוקי כביר של הובלת עם-ישראל כולו לגאולה השלמה.

מסקנה מתבקשת

לא היה צריך אפוא דמיון רב כדי להגיע למסקנה, שמי שעושה פעולות אלה, עתיד 
להתגלות בסופו של דבר כגואל ישראל. כשמצרפים לכל זה את אישיותו הכבירה של 
הרבי, את המעיין המפכה של אור חדש בבל מכמני התורה, את קדושתו הנשגבה, את 
כוח-חזונו המופלא, את האהבה העצומה שקורנת ממנו לכל יהודי – ברור היה לגמרי, 

שצדיק זה אינו אלא מי שיתגלה בקרוב כמשיח.

לא  זאת בראש-חוצות.  נמנעו מלהכריז  גם אם  כל השנים,  כך  חסידי חב״ד חשבו 
רק הם, גם המוני יהודים מחוגים רחבים, בהם גדולי-תורה, עסקני-ציבור, ואישים 
מתחומים אחרים, שפגשו את הרבי ועמדו על ענקיות אישיותו – סברו אף הם, שיש 

בו כל הסימנים והתכונות להתגלות כמלך המשיח.

עתה אנו עומדים בנקודת-שיא, שבאורח פרדוקסלי באה בדמות נקודת-שפל. מחלתו 
של הרבי אינה מקרית. הגאות המדהימה של הכוחות השליליים סביבנו – אף היא 
אינה מקרית. ללא ספק, זו שעה קשה, שעת מבחן, שאחריה יפציע האור הגדול של 

הגאולה. האמינו – ונזכה!
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מפי כתבם
 עמדו הכן כולכם לקבלת פני כ"ק אד"ש 

מלך המשיח - איש בל יעדר!
מעמד  לקראת  באה"ק  שהופץ  והתמימים  לאנ"ש  התעוררות  מכתב  לפנינו 

קבלת המלכות העולמי בי' שבט:

ב"ה

ח' לחודש וקם "שבט" מישראל הי' תהא שנת נפלאות גדולות

לאנ"ש והתמימים חיילי בית דוד, בני המלך שליט"א.

בימים גדולים ונשגבים אלו שכל אחד עומד בהתעוררות ישבנו קבוצה של 
רבנים ושלוחי המלך בהתוועדות חסידית והעלנו על הכתב כמר מדלי מרגשי 

הלב וקצת מההתעוררות למעשה שכל חד פום שעורי' דילי' יוכל להצטרף.

לקראת יום הבהיר י' שבט הגדול, יום מלאות מ"ב שנה לקבלת הנשיאות 
בגלוי ממש ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, בעמדנו בתוך שבעת ימי 
ההכנה ליום הגדול )בלשון ק' בשיחת ג' שבט תשנ"ב( הננו לעורר ולהתעורר 
כולנו באחדות פנימית אנשים נשים וטף לגיונו של מלך, נעמוד הכן לקראת 
צאתך  "כי  ובסגולתה  שבכוחה  ותקיפה  פשוטה  באמונה  והנורא  הגדול  היום 

מארץ מצרים" לקורע את חושך הגלות.

כמו"כ נתעורר למעשה בפועל הוספה בשלושת הקוין:

תורה: בתורתו של המלך במס' מ"ב או באגרות ק' או בלימוד מ"ב אותיות דא"ח

ומה טוב  לזכות המלך,  ואמירת תהלים  עבודה: להתחזק בעבודת התפילה 
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במספר מב

מ"ב  במס'  צדקה  גמ"ח: 
הפחות  לכל  לעורר  וכמו"כ 
אישי  )באופן  יהודים  מ"ב 
להתקשרות  טלפון(  ע"י  או 
כ"ק  של  המלכות  ולקבלת 
מלך  שליט"א  אדמו"ר 
זאת  לקשר  וכמובן  המשיח 
מתאים  בתומ"צ  בהוספה 

למבצעיו הק'.

כמו"כ נבוא כולנו אנשים 
אור  ראשון  ביום  וטף  נשים 
חצות  לקראת  שבט  לי' 
הלילה כל אחד בריכוז אנ"ש 
הקרוב למקומו )כפי קריאת 
רבני חב"ד( למעמד הגדול - 
כינוס לקבלת פני משיח בו 
נכריז כולנו יחד בכל העולם 

כולו:

יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

איש בל יעדר

יעשה כל אחד השתדלות שיום מלכינו יו"ד שבט יוקבע ליום שבתון שכל 
בקיום  וגמ"ח,  עבודה  בתורה  פנימית  בהתעוררות  המלך  לעניני  קודש  כולו 
מנהגי יו"ד שבט כמבואר באגרת ק' משנת תשי"א, לימוד המאמר "באתי לגני" 

תשי"א וכו', אמירת תהלים ומה טוב בשלמות, וביציאה למבצעים הק'.

האוצרות  את  מבזבזים  המלחמה  בנצחון  המלך.  משפחת  והתמימים  אנ"ש 
הנפשיים והכוחות העצמיים שקיבלנו ובדמנו הם ובודאי שלעת כזאת הגענו 

למלכות.

עמדו הכן כולכם לקבלת פני כבוד קדושת אד"ש מלך המשיח. ויה"ר ש"כהמס 
ו"זרח השמש",  דונג מפני אש" "ולילה כיום יאיר" יאיר שמו של כ"ק אד"ש 
בגלוי לעיני כל העולם ויגאלנו בבריאות שלמה בגאולת עולם ושמחת עולם 

על ראשם.

המעוררים 
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 "כל הכינוס היה שמתאחדים ביחד ומכריזים: 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"

קבלת  ׳מעמד  במדור  כמפורט 
עקב  המלא׳,  הסיפור   - המלכות 
את  לאפיין  שניסו  שונים  פרסומים 
טרם  וכיו"ב  'הכתרה'  כטקס  המעמד 
לתפילת  למעמד  הרבי  של  יציאתו 
הרב  המזכירות  חברי  הודיעו  ערבית 
שי'  והרחי"ק  גרונר  ע"ה  לייב  יהודה 
ההכתרה,  ענין  את  שלל  שהרבי 
ערבית.  לתפילת  כרגיל  היא  ויציאתו 
גורמים מסויימים ניסו במשך השנים 
את  לקדם  כדי  זו  בהודעה  להיתלות 
ומתעלמת  המקררת  שלהם  האג'נדה 
הקבוע  ה"יחי"  מעידוד  בשיטתיות 
והפומבי דנפלאות גדולות ולא מוכנה 

להכיר במשמעותו הברורה. 

המתפרסמים  שלפנינו  במכתבים 
כאן לראשונה ניתן לראות את הבהרת 

מזכיר הרבי הרב יהודה לייב ע"ה גרונר באמצעות בנו הרב מנחם מענדל שי' גרונר, 
ההתאחדות  היה  המעמד  של  שעניינו  לשלול  המזכירות  בהודעת  אין  שכמובן 
עולמית בהכרזת "יחי", והודעה לעם ישראל שישנו משיח בעולם והוא כ"ק אד"ש 
אודות  ספציפית  הייתה  הנ"ל  וההודעה  הרבי[,  וברכת  הסכמת  נתקבלה  ]וע"ז 

הביטוי והעניין של 'הכתרה':

בס"ד. יום הבהיר יו"ד בשבט ה'תשנ"ג

לכבוד 

הרב יעקב לנצ׳נר שיחי'

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתינו הטלפונית רציתי להצהיר בזה כי:

הוראה  משמעית,  חד  הוראה  התקבלה  שליט"א  אדמו"ר  דכ"ק  מהמזכירות 
ברורה מכ"ק אדמו"ר שליט"א. 

הכינוס לא היה ענין של "הכתרה", וזה הוא נגד רצון כ"ק אדמו"ר שליט"א. 
ולכן אסור להשתמש במילה ובביטוי "הכתרה" בעת שמדווחים על הכינוס.
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כל הכינוס היה שמתאחדים ביחד ומכריזים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
המשיח לעולם ועד" כדי לעורר רחמים רבים אצל הקב"ה שיתן הוראה לכ"ק 

אד"ש שיתגלה כמלך המשיח.

ואמנם בכל מהלך הכינוס הדגישו כל הנואמים שזה לא ענין של "הכתרה".

אבי שיחי' ביקש למסור כל הנ"ל בשמו.

וע"ז באתי עה"ח 

מנחם מענדל גרונר

 "מטרת הכינוס הוא להודיע לעם ישראל שיש 
מלך המשיח בעולם והוא כ"ק אד"ש"

י"א שבט תשנ"ג

לכ' הרב . . 

שלום וברכה!

הנני להודיעך ברור שמכתב זה ]המכתב דלעיל[ הוא תמיכה מליאה ועידוד 
מטעם המזכירות בהכינוס.

להודיע  הוא  הכינוס  מטרת  כי 
המשיח  מלך  שיש  ישראל  לעם 
והדרך  אד"ש  כ"ק  והוא  בעולם 
המזכירות  בשם  כן  לפרסם  היחיד 

הוא בנוסח הנ"ל. וד"ל.

אדמו"ר  שכ"ק  לאחרי  ועוד 
ענין  התוקף  בכל  שלל  שליט"א 
ההכתרה ולא שלל זה מה שתובעים 
מהקב"ה שיתגלה כמשיח( הרי ברור 
מיותר  הוא  ההכתרה  ענין  שכל 
)וזה רק פרי דמיון מכמה מאנ"ש(. 
ריחוק  גרם  ובפרט שמילה הכתרה 

מכו"כ נגד הרעיון של משיח.

הענין  לעודד  צריכים  ואדרבה 
שכ"ק  בזה  מתבישים  לא  שאנחנו 
אדמו"ר שליט"א הוא מלך המשיח.
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ויש לי עוד להגיד בזה באריכות. 

ולא כדעת הטועים ש"סוחטים" מכ"ק אדמו"ר שליט"א תשובות ר"ל. הרי 
ידוע שמי שניסה לסחוט מכ"ק אד"ש שיפרסם נגד זה שאד"ש הוא משיח ואד"ש 

לא הסכים.

מידידך מנחם גרונר 

קרית גת

דרישה נחרצת לתקן המעוות
הגורמים  ע"י  דברי הבלע שנאמרו בתקשורת בתקופת הסאטעלייט  בעקבות 
שהתנגדו אליו נחלץ למערכה הגה"ח ה'חוזר' הרב יואל ע"ה כהן ובסדרת מכתבים 
ארוך  מכתב  יואל  ר'  שלח  בתחילה  שבדברים.  ה'  החילול  כנגד  ללחום  נעמד 
פעלו  שלא  לראות  ונכח  ידם  על  נענה  שלא  ולאחר  אגו"ח,  לועד  בענין  ומפורט 
בנידון מאומה, פרסם הוא את העתק מכתביו לחסידים נוספים כשהוא שב וכותב 
להם אישית להבהיר את חומרת הענין ואת הצורך והדרכים להסיר את החילול ה' 

הנורא. 

הימים  באותם  והתמימים  אנ"ש  ששיגרו  נוספות  מחאות  הובאו  לכך  בהמשך 
לאנשים הנוגעים בדבר.

לכבוד ועד אגודת חב"ד

אנו )אני ועוד רבים מאנ"ש שיחיו( משתוממים על האי זהירות של הראיון 
שנדפס בעתונות שגרם לחילול שם שמים באופן מבהיל )כדלקמן(, ויתירה מזו 
- על השתיקה של ועד אגו"ח, שלמרות שעברו כבר כמה ימים והראיון מתפרש 
אצל אלפי רבבות הקוראים אשר ח"ו וח"ו, ואעפ"כ לא מצאו לנכון למסור משהו 
בעתונות בכדי לתקן את זאת )במקצת עכ"פ, עד כמה ששייך לתקן(, ובפרט 
שהשתיקה של ועד אגו"ח מתפרסמת כהסכמה רשמית. ועי"ז, מתגדל החילול 

ה' רח"ל עוד יותר.

המדובר הוא בנוגע להנאמר בהראיון אודות הניגון "יחי וכו'" ששרים בזמן 
בראשו  שונות  תנועות  עושה  אד"ש  וכ"ק  אד"ש  כ"ק  של  בנוכחותו  האחרון 
הק' לעודד את השירה שבנוגע לענין זה נאמר בהראיון שמכיון שהמענה בזמן 
האחרון הוא רק "כן" או "לא", לכן א"א להביא שום הוכחה מתנועותיו של כ"ק 

אד"ש אם הוא מרוצה מזה ששרים ניגון הנ"ל בנוכחותו או שאינו מרוצה.

על ענין זה )שירת הניגון הנ"ל בנוכחותו של כ"ק אד"ש( מדובר בהראיון. 
ובכדי שלא יהי' שום נתינת מקום לטעות שמדובר כאן בנוגע ענין אחר )כמו: 
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הפרסום בעתונות שאד"ש הוא משיח, ועוד(, נאמר מיד לאח"ז, שלפני משך זמן, 
כשהיו שרים, מיחה על שירת הניגון הנ"ל בנוכחותו.

והכוונה בזה היא ברורה; מכיון שלדעתו של זה שנתן הראיון לא יתכן שבמשך 
הזמן נעשה איזה שינוי בענין זה, הרי במילא ברור שגם עכשיו, שירת ניגון הנ"ל 
הוא היפך רצונו. ובנוגע לזה שכ"ק אד"ש מנענע בראשו הק' להגברת השירה 
שמזה רואים שאין זה נגד רצונו - על זה אומר כבר המראויין, שמכיון שאד"ש 

אינו אומר פרטים ורק מלה אחת "כן", אי אפשר להוכיח מזה מאומה.

)פרסום  אחר  ענין  על  הוכחה  להביא  א"א  הניגון  אומר שמשירת  הי'  באם 
בעתונות וכיו"ב( - הי' שייך ויכוח )אם שני הדברים הם דומים או שיש חילוק 
ביניהם(, אבל כשאומר בנוגע לענין זה עצמו, דהגם שגם הוא מודה שכ"ק אד"ש 
אומר על זה "כן" )ולא רק פעם אחת אלא ריבוי פעמים, כי: )א( במשך כמה 
)ב( בכל פעם ששרו  כו"כ פעמים  דקות מנענע בראשו הק' להגברת השירה 
עודד את השירה( ואעפ"כ אין זה אומר כלום - הרי אוי לעינים שכך רואות ואוי 

לאוזנים שכך שומעות!

והתירוץ שבענינים מסובכים א"א לבנות על מלה אחת "כן" או "לא" - אינו 
מובן כלל וכלל לקוראי העתון. כי בהנוגע לשירה עצמה: הרי כל השאלה היא 
רק אם כן לשיר או לא לשיר )ואין בזה שום סיבוך כלל(. ובמילא, כשאומרים 
בנוגע לענין זה שאי אפשר לבנות על מלה אחת - הרי פשוט, איזה רושם זה 

עושה על אלפי קוראי העתון.

אינם  העתון  קוראי  רבבות  שבין  אופן  בשום  יתכן  לא  פשוטות:  ובמילים 
נמצאים כמה מאות עכ"פ שיש להם קצת מוח בקדקדם, שאי אפשר "למכור" 
להם "הסבר" כזה )שמכיון שבענין מסובך אי אפשר לבנות על מלה אחת, לכן 
גם ענין שכל השאלה היא רק כן או לא אי אפשר לבנות על מלה אחת( ומבינים 

היטב את "הרמז הברור" שמסתתר מאחורי סטייטמענט כזה.

ובאם כל זה אינו מספיק עדיין - עוד מוסיפים, אשר עצה היחידה היא שלא 
לתת לו ח"ו לצאת להמרפסת )אלא שבפועל לא משתמשים בעצה זו, כי זה 

זקוק לבריאותו(.

הרי זה מלים מבהילים: )א( הדברים מתפרשים, שכאילו ישנם בעלי-בתים 
עליו ח"ו שהם הקובעים אם יצא למרפסת או לא. )ב( ה"עצה" הלזו מתפרשת 
אצל הקוראים בפשטות. שמכיון שהוא אינו מבין ח"ו את ה"נזק" שנגרם ע"י 
זה מעצמו אלא שבמצב  )ולא רק שאינו מבין את  התנועות להגברת השירה 
העצה  לכן  אשר  לו(,  יסבירו  שאחרים  ע"י  גם  להבין  ח"ו  מסוגל  אינו  ההוה 
היחידה היא - שלא יתנו לו לצאת למרפסת, ואז לא יוכל לעשות דברים שאינם 
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הגונים ]עפ״ל[. )והטעם היחידי שנמנעים להשתמש בעצה זו היא כי היציאה 
למרפסת זקוקה לבריאותו(.

דבר ברור הוא, ואין בזה שום ספק או ספק ספיקא, אשר המראויין לא אמר 
מלים כאלה שנדפסו בעתון ופשוט שהמראיין סילף )בזדון או בשגגה( את דברי 
המראויין אבל ידוע שבענין דקידוש ה' והפכו - אינו נוגע כוונתו של המדבר, כי 
אם, איך הדברים מתפרשים אצל השומעים. ובנידון דידן - אצל רבבות אנשים 

קוראי העתון.

ונוסף להענין דהיפך קידוש שם שמים, ובאופן הכי מבהיל - מובן גם ההשפעה 
)בחורים צעירים, או בחורות  הבלתי רצוי' על החינוך של הילדים של אנ"ש 
צעירות(. עד עכשיו ידעו אז דעם רבי'נס ווארט איז קודש קדשים, וכעת הם 
קוראים מה שאמר דובר רשמי של ליובאוויטש אשר ח"ו וח"ו, ועוד מוסיפים - 
הרי הדובר הזה הוא גם בהמזכירות שיודע מה שנעשה ובוודאי יש דברים בזה 

ח"ו.

ומובן שאותו הדבר הוא גם בנוגע למבוגרים, ובפרט בנוגע לבעלי תשובה 
שנתקרבו בזמן האחרון.

הרי כל טעמו של המרואיין הנ"ל, וכן טעמם של ועד אגו"ח בהמודעה שלהם 
שלא ישתמשו בהכתובת של 770, הוא 
בכדי שלא לרחק ח"ו יהודים מיהדות. 
של  ילדים  והכי  אקרא:  תמה  ותמה 
מזמן  לא  שהתקרבו  אלה  או  אנ"ש 
לעשות  אפשר  האיך  יהודים?  אינם 
דבר כזה שעי"ז עוקרים רחמנא ליצלן 
אנ"ש  ילדי  ממאות  פשוטה  האמונה 

ומאות בעלי תשובה??!!

שכב'  לומר  תמצי  אם  ואפילו 
ועד  חברי  וכב'  הנ"ל  המרואיין 

אגודת חב"ד מצאו איזו "סברא" 
)היינו  הסוגים  שני  בין  לחלק 
תשובה  הבעלי  וכן  אנ"ש  שילדי 
לרחקם  מותר  כבר  שנתקרבו 
רק  הוא  דהרחקה  והאיסור  )ח"ו( 
כלפי אלה שלע"ע אינם שומרים 
תומ"צ( - הרי גם לפי "סברא" זו, 
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מופרך בתכלית ראיון הנ"ל, שהרי בין אלפי הקוראים ישם "גם" יהודים שעדיין 
סטייטמענטס  שע"י  מבינים  אינם  והכי  לקרבם,  וצריך  תומ"צ  שומרים  אינם 
כאלה מרחיקים מאות ואלפים יהודים. כל בר דעת מבין שבאם מי שהוא רצה 
מקודם לכתוב מכתב לכ"ק אד"ש )לשאול שאלה או לבקש ברכה( הנה לאחרי 

שקרא סטייטמענט הרשמי הנ"ל, יבוא למסקנא שאין )ח"ו( למי לכתוב.

ולהוסיף עוד נקודה: נוסף לזה שבין רבבות קוראי העתון ישנם בוודאי כמה 
מאות אנשים שיש להם קצת מוח בקדקדם, ומובן הרושם שנעשה אצלם ע"י 
קריאת ראיון הנ"ל - פשוט וברור שבין רבבות הקוראים ישנם בודאי גם כמה 

עשיריות בעלי מחשבה, שעלולים לעשות חשבון נוסף, והוא:

ההתעוררות  מזה,  )וכתוצאה  שליט"א  מליובאוויטש  להרבי  שלנו  ההערצה 
שלנו להתחיל לשמור תומ"צ( היתה בעיקר )לא בגלל אישיותו הגדולה בתור 
אותו לאיש אלוקי. אבל  ליובאוויטש תיארו  גדול, אלא( בגלל שחסידי  אדם 
כעת אנו רואים שגם בליובאוויטש רק מתי מספר, חמומי מוח, מתארים אותו 
ואנשי מדע שבהם מסתייגים מדיבורים כאלה. אמת הדבר  כך אבל הנבונים 
שגם הם אומרים שלהרבי ישנם כחות אלוקיים, אבל להיותם אנשים "נבונים", 
הם מבינים שבכחות אלה הוא משתמש רק לפרקים, וסוף סוף גם הרבי הוא רק 

בן אדם...

והא ראי': קראנו בעתון שאחד החסידים אמר בשם הרבי שהכרזתו על ביאתו 
דבר  שזה   - הוא  הנבואה  שמגדרי  נבואה,  בתור  נאמרה  משיח  של  הקרובה 
שנאמרו  הדברים  בכל  זה  דבר  נזכר  לא  מדוע  השאלה:  ונשאלת  שבודאות, 
להעתונות מהדוברים הרשמיים של ליובאוויטש? האיך יתכן שכשמדברים על 
משיח אין מזכירים כלל דבר כזה שהוא עקרוני ביותר? בתחלה חשבנו שחסיד 
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חסידים  כמה  אבל  מגזים.  הוא  הנ"ל 
בשיחה  מפורש  כתוב  שכך  לנו  הראו 
מזו  יתירה  ראינו  זו  )ובשיחה  מודפסת. 
שהרבי אומר שצריך לפרסם שגם בזמן 
זה  "הנה  ושההכרזה  נבואה  ישנה  הזה 
)משיח( בא" נאמרה בתור נבואה(. ומדוע 
הדוברים הרשמיים מפחדים לומר זאת? 
אלא פשוט הם, הדוברים הרשמיים, אינם 
"פאנאטיים", והם מבינים שסוף סוף גם 
הרבי הוא רק "בן אדם", ואפילו כשאומר 
שהוא  מסוים  לענין  בנוגע  בפירוש 
נבואה )וגם מבקש לפרסם זאת( - צריך 
להיות בזה זהירות יתירה, כי באם הדבר 
הי'  שזה  הפרסום  הרי  ח"ו,  יתקיים  לא 
נבואה יגרום שהרבה יהודים יתרחקו ח"ו 

מיהדות.

עדיין,  מספקת  אינה  זו  ראי'  ובאם 
שהרי סוף סוף לא אמרו שהם נגד הפרסום שזה נבואה )ובמילא אפשר לומר 
בדוחק גדול עכ"פ שזה שלא הזכירו כל הזמן הוא לא שמפחדים מלומר זה אלא 
שפשוט "שכחו" על זה( - הרי יש לנו ראי' חזקה יותר, שבנוגע לניגון הנ"ל אמרו 

בפירוש שאי אפשר לסמוך על זה שמנענע בראשו הק' לאות הסכמה.

הדיבורים  שכל   - מחשבה  הבעלי  עשיריות  מסיקים   - לדעת  עלינו  ובכן, 
וכו'( הם רק מכמה פאנאטים, אבל ה"נבונים"  שהרבי הוא איש אלוקי )נביא 
שבין החסידים, יודעים את האמת. אלא שלהיותם "חסידים" אין יכולים לומר 

זה בריש גלי.

ואשר על כן - מסיקים הם - עד עכשיו, כשחשבנו שהרבי הוא איש אלוקי - 
חשבנו שכשהוא אומר, כדאי לקיים, והגם שהדברים שהוא דורש )הנחת תפילין 
מאוד  קשים  דברים  הם  וכו'(  וכו'  המשפחה,  טהרת  שבת,  שמירת  יום,  בכל 
)עבורנו, שכל ימי חיינו היתה הנהגתנו באופן אחר לגמרי(, מ"מ כשאיש אלוקי 
בוודאות  ובפרט לאחרי שאיש אלוקי הלזה הכריז  כן.  - כדאי לעשות  אומר 
)בתור נבואה( שעוד מעט יבוא משיח וצריך להתכונן לקבל את פניו - התחלנו 
לחשוב ברצינות יתירה שכדאי לעשות את כל המאמצים בשמירת היהדות בכדי 

שנהיה מוכנים לקבל את פני המשיח.

אבל כעת, לאחרי שאנו רואים שישנם ספיקות גדולים בנוגע לשני הענינים 

לנגן  האם  לשאלה  במענה 
ניגון אחר השיב הרבי לא!  

  ביום שני, ט"ו אדר תשנ"ג, 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  כאשר 
"יחי"  הניגון  את  הפסיק 
הריל"ג  שאל   - זמן  למשך 
"האם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  את 
אחר?",  ניגון  שינגנו  ברצונו 
מוחלטת.  בשלילה  והשיב 
אמר  פינסון  שהרב  ולאחר 
את הפסוק "מי יתן כו'", סימן 
שימשיכו  מה"מ  אד"ש  כ"ק 

לנגן את הניגון )יחי(.

)מתוך יומן 770 בית משיח 

גיליון 39(
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- בנוגע להכרזת הרבי שבמשך זמן קצר יבוא משיח אנו רואים שה"נבונים" 
שבחב"ד מפחדים לפרסם שזה דבר בוודאות וגם בנוגע לרבי בעצמו מרמזים 
הם שסוף סוף הוא רק בן אדם - מי אומר, שעלינו לעשות מאמצים גדולים 

כאלה ולשנות את ארחות חיינו, בשביל דברים המוטלים בספק…

לסיכום: מובן בפשטות, שזה שעשו עמו הראיון בעיתונות לא התכוון ח"ו 
להנ"ל, וברור שהמראיין סילף )בזדון או בשגגה( מה שאמר. אבל בידוע שבענין 
דקידוש השם והפכו - אין נוגע כוונתו של המדבר )או של הכותב( אלא איך 
שהדברים מתקבלים אצל השומעים או הקוראים. ובנידון דידן - אצל רבבות 
אנשים קוראי העיתון, וביניהם - מאות אנשים שיש להם קצת מוח בקדקדם, 
ילדים של  בין  איך הדברים מתפרשים  ועוד עיקר:  ועשיריות בעלי מחשבה. 

אנ"ש ואצל הבעלי תשובה.

ובכדי לתקן זה במקצת עכ"פ - מוכרח שתופיע תגובה רישמית באותו עיתון, 
בה יובהר, אשר: )א( הכרזתו של כ"ק אד"ש שבמשך זמן קצר יבוא משיח הוא 
ושציוו  שבישרו לו מלמעלה  ברורה  וכיו"ב, אלא( בשורה  )לא תפילה, ברכה 
לו למסור את הבשורה לכלל ישראל. וכלשון כ"ק אד"ש שזהו נבואה, דענין 
נבואה הוא שהקב"ה מודיע איזה דבר להנביא ומצוה לו להודיע זה. )ב( ההלכה 
המפורשת ברמב"ם שבנבואה לטובה אין שייך שום שינוי גם לא החשש דשמא 
יגרום החטא. )ג( שאפשר לסמוך מאה אחוז על מילה אחת "כן" או "לא" גם 
במצב ההווה )שלאחרי כ"ז אד"ר( ואפילו בענינים של פקוח נפשות. ובכדי שזה 
יונח )אפלייגן זיך( אצל הקוראים - להדגיש הסיפור מהרוח סערה במיאמי. )ד( 
שמהנ"ל מובן, שכל הוויכוחים והחילוקי דיעות הם רק בנוגע לפרסום )שהרבי 
אין  ב-770  כו'  יחי  וכיו"ב. אבל בנוגע לשירת  שליט"א הוא משיח( בעתונות 
שייך כל ויכוח. מכיון שיש על זה המילה "כן", שעל מילה זו סומכים מאה אחוז 

אפילו בענינים של פקוח נפשות.

 ואם תאמר, הרי כל הנ"ל עשה המרואיין לא בתור חבר ועד אגו"ח ומה שייך 
כל זה לועד אגו"ח כמה תשובות בדבר: )א( מובן מעצמו, שמתפקידיו העיקריים 
של ועד אגו"ח הוא - להגן על כבוד ליובאוויטש. )ב( לאחרי שפרסמו מודעה 
בעיתונות שאין רשות לשום אחד לדבר בעניני משיח מבלי נטילת רשות מועד 
אגו"ח - מתפרש הדבר, שראיון הנ"ל )שהוא בעניני משיח( הוא בהסכמתם. )ג( 
מודעה הנ"ל של ועד אגו"ח נתפרשה אצל רבים שהיא תגובה נגד המודעה של 
הר"י שיחי' שפרינגער. והטעם של התגובה )כפי שהתפרשה אצל רבים(, היא, כי 
הפרסום שהרבי שליט"א הוא משיח עלול לרחק ח"ו מיהדות. וכשרבים רואים 
שועד אגו"ח מתערב בענינים אלה, ואעפ"כ בנוגע לראיון הנ"ל אין שום תגובה 

מועד אגו"ח - הרי הדבר מתפרש עוד יותר שהם מסכימים ח"ו לזה.
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]ולהעיר שיש חילוק עיקרי בין המודעה של שפרינגער לראיון הנ"ל: ההרחקה 
שעלולה להיות ע"י המודעה של שפרינגער הוא בגלל שחסר בה הסברה. כי 
להם,  וכשיסבירו  וכו',  דור  בכל  משיח  שישנו  יודעים  אינם  מהקוראים  רבים 
יתקבל הענין אצלם. משא"כ ההרחקה שעלולה להיות ע"י קריאת ראיון הנ"ל 
הוא )לא מפני חסרון ההסברה, אלא אדרבה( מפני שכולם מבינים מה שכתוב 
בהראיון )הנני מדגיש "מה שכתוב", ולא "מה שאמר" - כי אינני מאמין שכך 

אמר, ופשוט אצלי שהמראיין סילף את דבריו([.

עכ"פ בנוגע לפועל הנני מקוה שיתפרסם כתבה באופן רשמי )מטעם ועד 
אגו"ח או מטעם המרואיין הנ"ל( שבו יובהרו )באופן חד משמעי( כל הנקודות 

הנ"ל.

אבל מכיון שישנו חשש שינקטו בהשיטה דשב ואל תעשה עדיף, הנני להוסיף, 
לא בתור איום או הפחדה ח"ו, אלא דמכיון שלפי דעתי אסור לשתוק בענין 
הנ"ל, לכן, באם יעברו כמה ימים ולא יתפרסם כתבה הנ"ל, אהי' מוכרח לשלוח 
העתק ממכתבי זה לכמה רבני אנ"ש ולכמה מזקני החסידים וכיו"ב, והם יעשו 

כהבנתם.

והנני רוצה לקוות שלא אצטרך לזה כי יפרסמו את הכתבה הנ"ל.

ויהי רצון שבקרוב, ממש כפשוטו, ישלח השי"ת רפואה שלימה לכ"ק אד"ש, 
ותיכף ממש תהי' ההתגלות ויוליכנו קוממיות לארצינו.

בכבוד רב

יואל כהן   

שרוצים  כאלה  ישנם  שלדאבוננו  מכיון  מ"מ,  מעצמו,  מובן  שזה  הגם  נ.ב. 
"להכניס" ענין דהפך השלום ח"ו, הנני להדגיש שאין כונתי להאשים ח"ו את מי 
שהוא וכפי שהדגשתי במכתבי כמה פעמים שבוודאי לא אמר כן והמראיין סילף 
את דבריו. אלא שמכיון שבפועל יצא מזה חה"ש, הנני דורש לתקן הענין ע"י 
הדפסת ארטיקעל וכיו"ב שבו יובהרו ד' הנקודות שבע' 3 קטע המתחיל ובכדי 



העובדות שמאחורי ה׳סאטעלייט׳ 72

לתקן. ופשוט שארטיקעל כזה לא יפגע בכבודו )ומכש"כ באם הארטיקעל יהי' 
)לא מאגו"ח, אלא( מהמרואיין עצמו(, ויהי' בזה רק תועלת, תיקון הנ"ל.

מי ששותק בעת הזו שותף הינו לחילול השם
 ב"ה. י"ג שבט תשנ"ג.

לכבוד מהר"מ אשכנזי

ששלחתי  משבוע  יותר  כבר  זה 
מכתב לועד אגו"ח ולא עשו מאומה 
 .  . ע"י  חה"ש  שנגרם  מה  לתקן 
)ולא ענו מאומה על המכתב(. וכיון 
שכת"ר שליט"א הוא מחשובי רבני 
לו  לשלוח  לנחוץ  מצאתי  אנ"ש, 

העתק מהמכתב.

)בעת  שמקודם  להוסיף  והנני 
חשש  לי  הי'  המכתב(  שכתבתי 

בפועל כשהתלמידים  הי'  שכן  רואה  הנני  עכשיו  אבל  הדברים,  יתפרשו  איך 
יחיו הלכו ביום ועש"ק להמבצעים, שאלו אצלם כו"כ אנשים אם במצב ההווה 
יש תועלת מכתיבת מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א. גם מספרים כמה מאנ"ש 

הדיבורים )ויכוחים( שהיו אצל בניהם ובנותיהם.

וכו',  מתפרשת  שתיקתם  הרי   - כזאת  בעת  שותקים  שיחיו  הרבנים  ובאם 
ווערן  יהודים  ובזה שמאות  יהיו גם הם שותפים בהחילול שם שמים  ובמילא 
על  הרבנים שליט"א  לי  ויסלחו  דחיי,  אילנא  פון  רח"ל  ]יתנתקו[  אפגרעייסן 
ביטוי כזה, אבל הנני חושב שבאם יתבוננו קצת בהענין יראו שכן הוא האמת.

ולענ"ד על הרבנים יחיו להוציא פסק דין, שמכיון שיצא על ידו מכשול כזה, 
אוסרים עליו באיסור גמור למסור דעותיו לכל התקשורת בשם ליובאוויטש, 
וכל דבר שמוסר לתקשורת צריך לעבור תחילה ע"י רבנים והם יחתמו בחתימת 
למסור  לו  אסור  מהרבנים  חתימה  לו  שאין  זמן  וכל  זה,  את  שמאשרים  ידם 

לתקשורת על דעת עצמו.

ויהי רצון שהשי"ת ישלח רפואה שלימה לכ"ק אד"ש בקרוב ממש, ויתן לו 
ההוראה לבנות מקדש במקומו ולקבץ נדחי ישראל, בקרוב ממש ממש, ממ"ש. 
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על שירת ה"יחי" לא שייך שום וויכוח!
ב"ה. י"ג שבט תשנ"ג.

וכו'  הרה"ח  ידידי  לכבוד 
מוהר"ר נחמן שיחי' סודאק

משבוע  יותר  כבר  זה 
לועד  מכתב  ששלחתי 
ולא  כאן,  המצורף  אגו"ח 
זאת  לתקן  מאומה  עשו 
מכתבי  על  לי  ענו  )ולא 
לנחוץ  ומצאתי  מאומה(, 
לשלוח לו העתק מהמכתב. 
בתקוה שישתדל לעשות כל 
מה שביכלתו לתקן עד כמה 

שאפשר לתקן.

מדבר  אינני  זה  במכתבי 
צריך  זה  על  )שגם  ממש  בקרוב  המשיח  בביאת  בהאמונה  החלישות  בנוגע 
להרעיש( אלא בנוגע לחילול כבודו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, וגם בנוגע לזה 

לא מצאו לנחוץ לתקן.

נא לקרוא מכתבי בעיון. וכשתעיין קצת, תבין היטב שהעצה היחידה לתקן 
הניגון  או מאגו"ח(, שבנוגע לשירת  )מהמרואיין  - שתהי' הבהרה ברורה  הוא 
ב-770 אין שייך שום ויכוח, מכיון שכ"ק אד"ש מעודד את הגברת השירה, וכל 
הויכוחים הם רק אם צריך לפרסם בחוץ וכיו"ב, אבל בנוגע שירת הניגון עצמו 
זה ע"י נענוע בראשו  ויכוח מכיון שכ"ק אד"ש מעודד  ב-770 אין שייך שום 

בראשו הק', שעל זה סומכים אפילו בענינים של פקוח נפשות.

כו"כ  אצלם  שאלו  למבצעים,  העבר  ועש"ק  ביום  הלכו  יחיו  כשהתלמידים 
שליט"א.  אדמו"ר  לכ"ק  מכתב  מכתיבת  תועלת  יש  ההוה  במצב  אם  אנשים 
מאות  רח"ל  ]מנתקים[  אפ  ראייסן  בעיתון  שנדפסו  הדברים  קצרים:  במילים 
יהודים מאילנא דחיי. והעצה היחידה לתקן זה הוא ע"י הבהרה ברורה שההתנגדות 
של המראויין היא רק בנוגע שאין צריך לצעוק זה בחוץ, אבל לא הניגון עצמו 

ב-770, מכיון שכ"ק אד"ש מסכים לזה.

בטח תשתדל לתקן זה.

ידידך יואל
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פגיעה בקודש הקודשים של עם ישראל
ב"ה. י"ג שבט ה'תשנ"ג.

לכבוד הרב י. ק. שי'

שלום וברכה!

מלך  אדמו"ר  כ"ק   – הגדול  במאור  לפגוש  זכיתי  שנה,  כשבע עשרה  לפני 
הישראלי  חיל-הים  של  טילים  ספינות  שתי  במסע  זה  הי'  שליט"א.  המשיח 

להשתתף בחגיגות המאתיים של ארה"ב.

אז, בביקור "מיקרי" ב-770, הספיקו לי שניות אחדות של מבטו החודר של 
נשיא הדור )מבלי שהניד ראשו כלל וכלל(, כדי לגרום אצלי לסערה נפשית 
אדירה שהובילה אותי ב"ה להקים בית חב"די בישראל ולסחוף אחרי במרוצת 

השנים מאות רבות כ"י של בעלי תשובה )כולל אמי ואחי' שיחיו( לחב"ד.

)אני כותב אליך בשלוש  והנה, מזה ימים אחדים שאינני ישן טוב בלילות 
לפנות בוקר(, לאור מה שאני קורא, כפגיעה בקודש הקודשים של עם ישראל, 

בכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

משפחתי,  מקרובי  ממקורביי  טלפונים  הרף  ללא  קיבלתי  האחרון  בשבוע 
מאנשי-עסקים, משותפיי לעסקים, מבנקאים בכירים, מעורכי דין ורואי חשבון, 
אנשי הבורסה ובקיצור – כל קצווי הקשת של עם ישראל, שניהלו את הדברים 
גם  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק  שאלות  ידי  על  בחייהם  המכריעים 

לאחר האירוע שנטל ממנו לעת-עתה את כושר הדיבור.

לדוגמא:

במילנו  הפרסית  מהקהילה  נסימי'  הגברת  את  הבאתי  כחודשיים  לפני  א( 
)קהילה אלי' אני משתייך(. הנ"ל סבלה מבעי' חמורה בחוט השדרה והרופאים 
נחלקו בדעותיהם אם לנתח, הרב גרונר שי' שאל את כ"ק, שענה במנוד ראש 

– כן! והניתוח הצליח ב"ה.

ב( אחי שי' משה אנטיאן, נקלע לבעי' במקום עבודתו ועפ"י מענה במנוד 
ראש של כ"ק נפתרה הבעי'.

כ"ק  מענה  עפ"י  עסקיו  את  לנהל  ממשיך  גוטניק  שי'  יצחק  יוסף  הרב  ג( 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

ולעצם הענין:

היות והדברים מתפרסמים בעיתונות בשמך, הרשה לי לשאול אותך מספר 
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שאלות הבהרה:

רבים  לאנשים  נכנסו  הנ"ל  הפרסומים  שבעקבות  לכך  מודע  הנך  האם   )1
ספיקות באם כדאי לכתוב לכ"ק?

עפ"י  ולהתנהג  היום שאלות  גם  הרבי שליט"א  2( האם אפשר לשאול את 
תשובותיו בכן ולא?

3( האם נכונים הדברים שנכתבו בשמך ב"ג'ואיש וויק" וב"ניו-יורק טיימס"?

רבים  אנשים  חושבים  הנ"ל  הפרסומים  לכך שבעקבות  מודע  הנך  האם   )4
שהרבי שליט"א ר"ל לא שולט בענינים ואינו מודע למתרחש סביבו?

5( האם הנך מודע לכך שנגרם נזק לילדינו שיחיו בעקבות הפרסומים הנ"ל?

6( האם הרבי שליט"א מסוגל כיום במצבו למחות על דברים שאינם לרוחו 
)כמו תנועות ביטול בזמן שהרב גרונר שי' חושב שצריך לסגור את החלון והרבי 

שליט"א רוצה להישאר(?

7( האם עידודו הנמרץ של הרבי שליט"א בעת ניגון "יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד" פירושו הסכמה ועידוד שלא כשנים עברו בהן מחה 

על כך?

בטלוויזי'  התבטאויותיך  האם   )8
כ"דובר חב"ד" כעת, באות כתוצאה 
עליהן  שליט"א  לרבי  משאלות 
אם  ולא?  בכן  ראש  במנוד  השיב 
אינך שואל אז בשם מי הנך מדבר?

9( האם השיחה של הרבי שליט"א 
בשמו  לדבר  למזכיריו  שאסור   –
הסכמה  עליהם  נתן  שלא  דברים 

בכתב – אמיתית?

מוכן  הנך  האם   )10
נמרצת  הכחשה  לפרסם 
בעיתונות על דברי הנאצה 
שפורסמו בשמך נגד קודש 
לממן  מוכן  )אני  הקדשים 

זאת(?

11( האם הנך מזדהה עם 
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הכותרת ב"ג'ואיש פרס" שחב"ד נסוגו מענין המשיח?

ללא  שעובר  רגע  כל  שכן  האפשר,  ככל  מהירה  לתשובה  ממך  מצפה  אני 
הכחשה מצדך לפרסומים, גורם לדעתי לחילול שם חב"ד, חילול ה' וחילול כבוד 

קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – ה"י.

בתודה מראש

ובברכת משיח נאו ממש ממש, ממ"ש

רמי אנטיאן

המומות ומזועזעות
מכתב המחאה של ׳אגודת נשי ובנות חב״ד - קראון הייטס׳:

ב״ה ערב י"ד שבט תשנ"ג 

מחאה נמרצת

ומזועזעות מהפירסומים שנתפרסמו לאחרונה בעיתונות בשם  אנו המומות 
"הדובר הרשמי של ליובאוויטש", ונראה כאילו פרסומים אלה נעשו בהסכמת 

"אגודת חסידי חב"ד".

את  חב"ד  חסידי  מבטאים  שבו  באופן  לכאורה,  עוסקים  הנ"ל,  פירסומים 
ובאופן שבו מתייחס  הוא מלך המשיח  אמונתם בכך שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
כבוד קדושתו לביטויים אלה, אולם בעצם נוגעים הם עמוק הרבה יותר – ביסוד 

עליו מושתתת החסידות בפרט והיהדות בכלל.

מאז החלו הפרסומים להופיע, לא רק שלא יצאה שום הכחשה רשמית כדי 
למנוע את הישנותם, אלא שהם מוסיפים להופיע ולפגוע בערכים המקודשים 

והיקרים לנו ביותר.

מהדברים המבהילים שנכתבו בעיתונים מתפרש כאילו אין לסמוך ח"ו וח"ו 
על המחוות שעושה כ"ק אדמו"ר שליט"א בראשו הקדוש משום מצב בריאותו 
וכו', ואלה המביעים את אמונתם הטהורה בהיותו מלך המשיח, בהכריזם "יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" מנצלים לרעה את מצבו ואת אי 

יכולתו להביע התנגדותו לכך, כביכול.

לכן נחוץ, כביכול, שיהי' מישהו אחר בעל הבית על כ"ק אדמו"ר שליט"א 
)ז"א שצריך שיהי' מישהו אחר בעל-הבית על כל עדת חסידי  רחמנא ליצלן 

חב"ד ועל העם היהודי בדורנו(!

פירסומים אלה פוגעים קשות:
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ילדינו  בחינוך  א( 
לאמונה בצדיק הדור.

בבעלי-התשובה  ב( 
את  השוקלים  אלה  או 
אל  לשוב  האפשרות 
משום  היהדות  חיק 
שנוכחו לדעת שמנהיג 
אלוקים  איש  הדור 

הוא.

אשר  אלה  בכל  ג( 
אש  בהם  נדבקה 
הנה  "הנה  כי  האמונה 
משיח בא" וכה קרובה 
שכך  משום  גאולתנו, 

ניבא נביא בדורנו.

בהשלוחים  ד( 
 - והשלוחות השואבים 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

- את כוחם וחיותם בהפצת המעיינות ובעיקר בהפצת בשורת הגאולה.

הדורות  בכל  ולרביים  לחסידים  המתנגדים  לפעול  הצליחו  שלא  מה  את 
עלולים פירסומים כאלה לפעול בתוך ליובאוויטש ומחוצה לה ר"ל היו לא תהי'. 
להטיל ספק ולצאת חוצץ כנגד הוראותיו הקדושות של רוענו מנהיגנו משיח 

השם, ואין פוצה פה ומצפצף?!

ואשר לכן אנו פונות ובתוקף אליו ואל "אגודת חסידי חב"ד" להכיר באחריותם 
על תוצאות פירסומים הנ"ל ולצאת מיד אל אמצעי-התקשורת בדברי הסברה 
במידת  לתקן  כדי  ובי',  מיני  שנתפרסם  מה  את  השוללים  ומתוקנים  ברורים 
האפשר את הרושם הנורא שכבר נפעל. למותר לציין כי עלינו לעשות כל מה 

שביכולתנו כדי למנוע הישנות פרסומים כאלה בעתיד.

• אנו סומכים כפשוטו בבטחון גמור על כל תשובותיו הקדושות של כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח גם עתה, כולל האופן החיובי שבו מקבל 

כ"ק אדמו"ר שליט"א ומעודד את שירת "יחי המלך" ב-770.

• הכרזתו של רוענו מנהיגנו כי בעתיד הקרוב מאד יתגלה המשיח ויוליכנו 
אל הגאולה האמיתית והשלימה, היא נבואה אשר ניתנה לו מן השמים, 
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ומשום כך לא שייך בה שום שינוי ח"ו.

• אמונתנו כי כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא מלך המשיח אין היא סוד כלל 
ואין אנו מתביישים בה ח"ו, וענין זה יש להסבירו בכל אתר ואתר באופן 

המתקבל ביותר.

במהרה  צדק  גואל  התגלות  עד  לעשות  נמשיך  וכך  להאמין  נמשיך  בכך 
בימינו.

בשם אגודת נשי ובנות חב"ד 

ק"ק קראון הייטס

ח. גינזבורג, ש. לייט, ק. קליין, ש. שפריצר

העתקים:

הרב י. קרינסקי שיחי'

הרב שניאור זלמן גורארי' שיחי'

הרב חמ"א חדקוב שיחי'

כשרצונו הק' היה שיהיה 'סאטאלייט' - כן היה בפועל!
בכ"ו שבט קיימו תלמידי התמימים, חיילי בית דוד ב-770 בית משיח, התוועדות 
מיוחדת  ללבן ולעורר ע"ד שליחותם-תפקידם היום-יומי: מחד - לשבת ולשקוד 
וללחום את מלחמתו של מלך המשיח עד  - להמשיך  זה  וביחד עם  על התורה, 
בהמשך  משיחך".  עקבות  חרפו  "אשר  אלו  נגד  בפרץ  לעמוד  כולל  ל"וינצח", 
המשפיעים  דישיבותיהם,  המשפיעים  עם  התייעצויות  קיימו  זו  להתוועדות 
ועודד  את תמיכתם  נתנו  ולאחר שהללו  באה"ק,  ובישיבות  תורה  אהלי  בישיבת 
את התמימים לחתום על מכתב חשוב שכזה, יצאו התמימים במכתב מחאה בכל 
התוקף נגד אלו שחירפו את כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, באמרם ש"האיש 

משה לא ידענו מה הי' לו" )היל"ת(.

מחברי  א'  לכל  ונשלחה  התמימים  מתלמידי  מאות  על-ידי  נחתמה  המחאה 
אגו"ח, חברי המזכירות, חשובי הרבנים, וכן לשלוחי הרבי בכל אתר ואתר כאמור:

ב"ה. יום ה' כ"ז שבט ה'תשנ"ג.

מחאה והבהרה

הננו באים במחאה נמרצת נגד חברים אחדים מועד אגו"ח, שכבר משך זמן 
שהם לוחמים בשאט נפש ובמצח נחושה נגד הוראות מפורשות של כ"ק אדמו"ר 
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מלך המשיח שיחי' לעולם ועד, מצב מבהיל מחריד ומזעזע שלא הי' לעולמים 
בתחום ליובאוויטש מאז הווסדה.

זו בלטה כבר בגלוי מעת כינוס השלוחים דשנת ה'תשנ"ב  כללות מלחמה 
שאז הי' שיחת הק' הידועה שנסתיימה עבודת השליחות וכל השליחות עתה היא 
לקבל פני משיח בפועל ממש וכו', ומיד לאחרי שיחה זו החליטו הנ"ל – לאסור 
לחלוטין על משרד השלוחים לפעול בעניני משיח! )עד אז המשרד פעל בכמה 
עניני משיח, כמו ה"משיח קאנטעסט" וכיו"ב(. ומבהיל שכן הי' בפועל שמעת 
לא  – משרד השלוחים  לערך עשרה חדשים  עד   – כינוס השלוחים דאשתקד 
הוציא שום דבר שיש לו זכר לענין המשיח! ורק באמצע הקיץ דאשתקד, לאחר 
אבל  המשיח,  בענין  לפעול  למשרד  התירו  הם  אדירים,  לחצים  עליהם  שהי' 
ורק במדה שתוכל  ובקרירות,  ייעשו רק בעצלתיים  הם משגיחים שהפעולות 
להשתיק את המרעישים, ועד היום הזה אין המשרד פועל בעניני משיח – מיטן 
גאנצן שטורעם – כפי הדרישה, האפשריות והיוזמה שמשרד זה מראה בענינים 

אחרים כידוע ליודעים.

לאחרי המאורע דכ"ז אדר, נתחזקה מלחמתם וכו', והננו לפרט בזה דוגמאות 
רק מלאחרונה:

א( ידוע לכל שלמודעות של הר"י שיחי' שפרינגער היתה הסכמה מפורשת 
של כ"ק אד"ש מה"מ )זה הי' ג' פעמים למודעות שבג' השפות, כפי שהעיד על 
כך בכתב הריל"ג שי'(, ואעפ"כ הם עשו כל המאמצים למנוע את פרסום מודעה 
זו, ועד היום הזה נמנע עתון ידוע להדפיס את המודעה מצד הפניה והסטייטמנס 

של אגו"ח.

מה"מ(  אד"ש  מכ"ק  לכך  הסכמה  הי'  דבריהם  )וכפי  סטייטמנט  פרסמו  הם 

כינוס התמימים העולמי, תשרי תשנ״ג
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שלאף אחד אין רשות לומר דברים או לפרסם באופן שיתפרש כהעמדה הרשמית 
של ליובאוויטש מבלי רשות מאגו"ח, ושלחו את זה לעיתונים כדי למנוע את 
הדפסת המודעה של שפרינגער )ובמקומות שהודפסה כבר – כדי להחליש את 
הוא  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  העיקרים  כל  מעיקר  לגמרי  והתעלמו  וכו'(,  הרושם 
הנשיא והבעה"ב הבלעדי של ליובאוויטש והוא הנשיא והבעה"ב הבלעדי של 
אגו"ח, והוא בעצמו נתן את הסכמתו וברכתו למודעות הנ"ל! ומי יבוא אחר 

המלך?!

ולא היתה כזאת לעולמים, שלאחרי שיש הסכמה וברכה של כ"ק אד"ש מה"מ 
צריכים עוד ר"ל את הסכמתם של החברים הידועים מועד אגו"ח!! ואם לאו הם 

יוצאים במלחמה גלויה נגד!!!

)במכתבם להרה"ח ש. ז. שי' גורארי' הם "טוענים" שהקשר של הסטייטמענטס 
עם עניני משיח לא נעשה על ידם, אלא ע"י העתון ג'ואיש פרעס. אבל השקר 
שבזה כל כך בולט, כל ילד יודע ומבין שהסטייטמענט שלהם פורסם כהמשך 
להמודעות של שפרינגער! ואדרבא, אם לא זאת היתה כוונתם, שיודיעו כעת 
של  שהמודעות  אגו"ח  בשם  ויכריזו  פרעס,  הג'ואיש  נגד  הכחשה  ויפרסמו 

שפרינגער נתאשרו ע"י כ"ק נשיא אגו"ח ולכן הם מאושרים!(.

ב( ידוע ומפורסם לכל, שכבר ביום כ"ט טבת הי' הסכמה וברכה על ההכרזה 
העולמית "יחי אדמו"ר מלך המשיח לע"ו" דיו"ד שבט, ואח"כ ביום ו' שבט הי' 
הסכמה וברכה על ה"סאטאלייט" וגם זה פורסם מיד. ואעפ"כ הם עשו את כל 
המאמצים וכל התחבולות למנוע את זה. וישנם עדויות של כמה שלוחים ועסקנים 
בעולם שטלפנו אליהם בהשתדלות למנוע אותם מלהשתתף בסאטאלייט. עד 
לעדות של מארגני הכינוס ב-770, שהגוי מנהל הקאמפאני ששידרה לסאטאלייט 
שח לפניהם לפי תומו שבערב יו"ד שבט לאחה"צ הוא קבל טלפון מאדם בשם 
ראביי א. ש. ט. ואמר לו שהוא מאגו"ח הבעה"ב של הבנין 770, ומזהירו שלא 
יכנס עם המכשירים לתוך הבנין, ובאם לאו הוא יגיש נגדו תלונה לבית המשפט 
)זהו בנוסף לאזהרה זו ע"י "עושה דברם" הידוע, שהזהיר את הפועלים על אתר, 

כמפורסם(.

שומו שמים! מי נתן לאיזה חברי ועד אגו"ח הבעלות על 770 לעשות היפך 
הוראת כ"ק אד"ש מה"מ, נשיא אגו"ח?! הבעל-הבית היחיד על 770 הוא כ"ק 
הם  ובאים  "סאטאלייט"  שיהי'  מסכים  וכשהוא  שיל"ו,  המשיח  מלך  אדמו"ר 
ואומרים שהם הבעלי-בתים ואין הם נותנים רשות – זוהי מרידה במלכות ר"ל 

בתוך ארמון המלך!!!

ומה שהכי מבהיל הוא דאף שהם אנשים יחידים, אחד או שתים, הנה מעשה 
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שטן הצליח להרעיל את האויר ולבלבל את המוחות, וע"י כל מיני תחבולות 
את  "להנהיג  כחם  את  ליפות  שלוחים  ממספר  תמיכה  קבלו  הם  וערמומיות 
ליובאוויטש" ר"ל, ו"להציל את ליובאוויטש" מהנשמעים להוראות המפורשות 
הם   – דעתם  שלפי   – כאלו  הוראות  לו",  הי'  מה  ידענו  לא  משה  "האיש  של 

מסכנים את כל "עתיד ליובאוויטש". 

דברים הנ"ל הם קשים כגידים, מבהילים ומזעזעים, אבל לדאבוננו ולחרפתנו 
הכי גדולה, זוהי המציאות הכי מרה, וכמה שקשה לאומרם ולכותבם, הרי השתיקה 
מזה והעדר פירוט המציאות בכל חריפותו – רק יגרום ר"ל להתדרדרות המצב 

יותר ויותר היל"ת.

והנה עוד ידם נטויה להטעות ולהערים על כמה רבני אנ"ש בקשר ל"אסיפת 
רבנים דחופה", בהשתדלות ובכוונה תחילה לשתפם במלחמתם הנ"ל ר"ל היל"ת, 
וכידוע שהאיש הנ"ל שטלפן לגוי בנוגע לסאטאלייט, עומד עתה מאחורי כל 
הענין. אבל היות ועל האסיפה ישנה ברכה מכ"ק אד"ש מה"מ, הרי בטוחנו אז 
דער רבי שליט"א וועט אויספירן, והאסיפה תתנהל רק כפי רצונו הק', ויקויים 

לברכה  ה'...  "ויהפוך  בזה 
כי אהבך ה' אלקיך".

הכי  והצער  הקושיא 
שאר  מהנהגת  היא  גדול 
חברי ועד אגו"ח הידועים 
ומקושרים,  לחסידים 
המעשי  שכל  אף  הנה 
בשמם  נעשים  תעתועים 
אף  )הנה  אחריותם,  ועל 
בע"פ  אומרים  שמקצתם 
עכ"ז  אשמתם(,  לא  שזה 
פרט   – מהם  אחד  אף 
להרה"ח הרב שניאור זלמן 
שי' גורארי' – ע"ע לא עמד 
במחאה  יצא  ולא  בנסיון 
גלוי', ושתיקתם מתפרשת 

ע"י כו"כ כהודאה, ר"ל!

ג( כפי "דעת" הלוחמים 
"יחי  ב-770  השירה  הנ"ל 
ע"י  שבזה  והעידוד  חלק מחתימות התמימיםכו'", 



העובדות שמאחורי ה׳סאטעלייט׳ 82

כ"ק אד"ש מה"מ אינה מתאימה לישוב העולם ומרחיקה אנשים מליובאוויטש. 
וכדי "להציל את כבוד ליובאוויטש" באו בהכרזות הידועות שנתפרסמו בג'ואיש 
וויק, שבעבר כשהחסידים שרו את הניגון "יחי" אז הרבי מחה על זה בחריפות, 
וכו', עם כל אריכות "ההסבר" שהודפס שם שגרם  והמצב דעתה א"א לדעת 
חיינו,  מבית  ורבבות  אלפים  ורחקה  עינינו,  בבת  בכבוד  חמורה  הכי  לפגיעה 
והנזק שנגרם עי"ז הוא במדה כזאת שאף אחד ממנגדנו לא הצליח לפעול במשך 

כל השנים.

 wlccולאחרי כל המחאות וכו' הרי בהודעת השידור שלו דיום ט"ז שבט ב
לא חזר מאומה מדבריו, ואדרבא, חזר ואמר, וזה לשונו: "לשירה בנוכחות הרבי 
. . אין לאף אחד את הזכות לומר שהרבי עצמו שינה את דעתו בנושא שהוא 
זאת  יאמר  שהרבי  לזמן  עד   – ומודגשת  ברורה  בצורה  בפומבי  אליו  התנגד 

בעצמו".

ושוב, שומו שמים! לאחרי כל הבושות והחרפות שהודפסו בעבר, הוא חוזר 
ואומר שוב – ומדגיש שזה נאמר בתור "דובר ליובאוויטש" – שכל התנועות של 
הרבי שליט"א מה"מ שנעשו בכל כוחו ע"י גופו הק' – מידי יום ביומו במשך 
ארבעה חדשים – לעידוד השירה, אינה מלמדת אותנו שום דבר! ו"לאף אחד 
אין הזכות לומר שהרבי שינה את דעתו", וה"עמדה הרשמית" של ליובאוויטש 
נשארה כקודם שהרבי הוא נגד השירה! במילים אחרות, כפי ההכרזה של "דובר 
חב"ד", הנה במצב דעתה )ובטח ישלח ה' ית' את הרפואה תיכף ומיד ממש( 
אין בכלל לכ"ק אד"ש מה"מ ה"זכות" והאפשרות להביע את עצמו – עכ"פ לא 
בענינים שהיו בעבר נגד רצונו! ולפי זה גם כשכ"ק אד"ש מה"מ מעודד את 
השירה בכל כחו, הרי באמת הי' אסור לנו לשיר, היות וכפי "העמדה הרשמית" 
של ליובאוויטש – הנקבעת כעת ר"ל היל"ת ע"י – אלו המדברים בשם – ועד 

אגו"ח – זהו עדיין נגד רצונו של הרבי!!! 

"הם" מדברים לאחרונה על ענין של "אהבת ישראל" וכו', וידוע המשל בזה 
על אחד או שנים שחפרו בור בספינה, הנה כששאר הנוסעים בקשו בתוקף 

לעצור אותם – הם צעקו "איפה אהבת ישראל"...

מצד אהבת ישראל על כולנו יחד להתפלל מעומק לבבנו לה' ית' שאחינו 
עצמנו ובשרנו שזכו להיות מקושרים וקרובים וכו', שתיכף ומיד יזכו שיערה 
עליהם ה' רוח ממרום ויחזרו מטעותם, וכולנו יחד כאיש אחד ובלב אחד נקבל 

את פני משיח בפועל ממש. 

ולסיום, המציאות היא שרובם ככולם ממש של אנ"ש והמקורבים וכל קהל 
ישראל מאמינים בה' ובמשה עבדו, ואין להם שום בעיה לפרסם ולהסביר הדבר 
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להבע"ב והמקורבים ולכל אנשי עירם ומדינתם – היות והם בעצמם מאמינים 
בזה וכו'. ורואים אנו במוחש שרצונו של מלך המשיח הולך ומתקיים ומתקבל 
בכל העולם, וכשרצונו הק' הי' שיהי' סאטאלייט, כן הי' בפועל! והי' בזה הצלחה 
שבט  יו"ד  ביום  בטלוויזיה  ראו  ומליונים  גדולות  נפלאות  של  באופן  אלקית 
את ההכרזה והשירה והעידוד של המלך בעצמו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 

המשיח לעולם ועד".

וכפי המבואר בהשיחות ק', ההכרזה "יחי המלך" היא התגלות מציאותו של 
תשמ"ח(,  ניסן  )ב'  המלך  בחיי  חיים  ומוסיפה  תשנ"ב(,  תולדות  )ש"פ  משיח 
הנה זכינו וראינו במוחש שב"ה תיכף ומיד לאחרי ההתגלות הגדולה דההכרזה 
העולמית דיו"ד שבט הוטב מצב בריאותו של אבינו רועינו מלך המשיח. ולכן 
עלינו להמשיך בכיו"ב בכמות ובאיכות, ובטוחים אנו שבזכות עצם ההחלטה 
בזה נזכה תיכף ומיד ממש – נאו! לראות את המלך ביפיו בשלימות הבריאות 
ונשמע מפיו את ה"תורה חדשה מאיתי תצא", בבנין בית המקדש וגאולת ישראל 

ושמחת עולם על ראשינו.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

חיילי בית דוד – 770
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