
ומלכותו ברצון 
קיבלו עליהם.

- האמנם?

ימי ההכנה 
ליו"ד-י"א שבט.
- מה זה אומר, 
איך מתכוננים?

אתה כותב פ"נ 
מידי שנה, אתה 

יודע מה הכללים?

 לחתום,
בלי האותיות 

הקטנות

 בזכות מי
חב"ד פועלת?
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 הרבי מסביר מהי ההכנה הנכונה
לקראת יו"ד שבט // עניני השעה

הכנה רבה
גודל חשיבות הענין צריכה להיות "הכנה"  מובן, שמצד 

עד להכנה רבה כאמור, שלשים יום לפני החג.
)אור לי"ב טבת תשמ"ז, התוועדויות ע' 236(

יש להתחיל ההכנות והתחלת הפעולה בזה שלושים יום 
לפנ"ז . . מהעשירי בטבת ועאכו"כ מחמשה עשר בטבת.

)אור לט"ו טבת תש"נ, התוועדויות ע' 126(

אי אפשר לדחות את ההכנות
תקופה בת שלושים יום )ובפרט לאחרי כל עניני העבודה 
שנעשו לפנ״ז( — מספיקה לסיים את כל ההכנות בתכלית 

השלימות. כראוי ליום השלושים, העשירי בשבט.

אמנם, כדי שיום השלושים יהי׳ בתכלית השלימות, צריך 
להיות יום הכ״ט בתכלית השלימות הראוי׳ לו, וכן יום הכ״ח 
יום ביום, עד ליום  וכן מידי  לו,  בתכלית השלימות הראוי׳ 
השלימות  בתכלית  יהי׳  הוא  שגם  יום,  דשלושים  ראשון 

הראוי׳ לו.

התחלת  את  לדחות  שאי־אפשר  פשוט,  וגם  מובן  ולכן, 
)ובינתיים  שלאחריו  לשבוע  או  שלאחריו  ליום  ההכנות 

מכיון   — כמובן(  חשובים,  ענינים  ענינים,  בשאר  יעסוק 
שיחסר אצלו בשלימות דיום השלושים.

)התוועדויות תשמ"ז ח"ב ע' 242(

ההכנות – המעשה הוא העיקר
 .  . בשבט  להעשירי  ההכנות  אודות  לעורר  הזמן  כאן 
ההילולא  בעל  של  הוראותיו  בקיום  יותר  עוד  להוסיף  יש 

במעשה בפועל, "המעשה הוא בעיקר".
)אור לט"ו טבת תש"נ, התוועדויות ע' 126(

ההכנה האמיתית – עמדו הכן כולכם
יום  לפני  יום  שלושים  בעמדנו  מיוחדת  והתעוררות 
"שלושים  )ע״ד(   - בשבט  קודש״(  )"יהי׳  דעשירי  ההילולא 
במילוי  עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף   - החג״  לפני  יום 
"עמדו  מוכנים,  להיות  הכפתורים",  "צחצוח  ע״ד  ההוראה 
הכן כולכם", לגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד, "מיד 

הן נגאלין".
)ספר השיחות תשמ"ז ח"א ע' 240(

יש לעורר ולפרסם בכל מקום ומקום )נוסף על הפעולות 
בד׳ אמותיו של בעל ההילולא( ע״ד ההכנות המתאימות ליום 
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ההילולא, ועאכו״כ ע״ד ההנהגה המתאימה ביום ההילולא 
עצמו, כולל ובמיוחד הוספה בלימוד תורתו, הוספה בנתינת 
הצדקה למוסדות שמתנהגים ברוחו או שנקראים על שמו, 
והתוועדויות פעילות שבהם יקבלו החלטות טובות להוסיף 
יותר ויותר בהליכה "בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה 

באורחותיו נס"ו.

חיזוק  ע״י  להגאולה  להכנה  בנוגע  יתירה  והדגשה 
יום  בכל  לו  "אחכה  לגאולה,  והציפי׳  והבטחון  האמונה 
שיבוא״ - כלשון בעל ההילולא: עמדו הכן כולכם לקבל פני 

משיח צדקנו.
)ספר השיחות ה'תנש"א ח"א ע' 284(

הקשר העצמי בין נשיא הדור לאנשי הדור
על כאו״א למלא השליחות שהוטלה עליו ע״י נשיא הדור, 
ולידע, שמכיון שהנשיא הוא "לב כל קהל ישראל", בדוגמת 
הדם  חוזר  ואח״כ  האברים  לכל  הדם  מתפשט  שממנו  הלב 
אל הלב, הרי, נוסף על מינוי השליחות, בוחן נשיא הדור אם 
נתקיימה פעולת השליחות, בעת שחוזר הדם דכל האברים 
ומוסיף  ישראל",  קהל  כל  ב״לב  למקורו  הדור(  אנשי  )כל 
ביתר שאת וביתר עוז בהמשכת הברכות כו׳ בכל המצטרך, 
פעולת  שממלאים  אלו  לכל  יחד,  גם  וברוחניות  בגשמיות 

השליחות.
)ש"פ ואתחנן, ט״ז מנ״א, ה׳תשמ״ח ס״ט(

קודש לנשיא הדור
אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  אל  וההתקשרות  בהביטול  ובפרט 
מציאותו   — שבכאו״א  הכל״,  הוא  ״הנשיא  הדור,  נשיא 
עי״ז  הדור,  לנשיא  קודש  נעשים  כל,  מכל  בכל  עניניו,  וכל 
שמלאים וחדורים בקיום שליחותו של נשיא הדור — משה 
שענינו   — אחרון  גואל  הוא  ראשון  גואל  שבדור,  רבינו 

העיקרי "להביא לימות המשיח" בפועל ממש.
)ש״פ וארא, כ״ח טבת, מבה״ח שבט ה׳תשנ״ב, סי״א(

שלימות התגלות מלכות ה׳
בעולם הוא ע״י משיח צדקנו

את  מכתירים  שישראל   — ר״ה  של  העיקרי  ענינו 
הקב״ה למלך, כמארז״ל ״אמר הקב״ה . . אמרו לפני בר״ה 
בשופר״,  ובמה   .  . עליכם  שתמליכוני  כדי   .  . מלכיות 
כל  על  "מלך  היום:  וקידוש  בתפלות  הברכה  וכנוסח 

הארץ".

ושלימות התגלות מלכותו של הקב״ה  ועד לעיקר   .  .
שאז  צדקנו,  משיח  ע״י  והשלימה  האמיתית  בגאולה   —

יקויים היעוד "ה׳ ימלוך לעולם ועד", "לעתיד לבוא שכל 
המלוכה שלו"

)ש״פ האזינו, שכת שובה, ח׳ תשרי ה׳תש״נ ס״ב(

בראש השנה היא העבודה דקבלת מלכותו ית', למלאות 
ית'  שמלכותו   .  . עליכם"  "תמליכוני  הקב"ה  של  בקשתו 

קשורה ומתגלה בשלימותה ע"י דוד מלכא משיחא
)אחרי קבלת פ"נ הכללי, ערב ראש השנה ה'תשנ"ב, ס"ג(

חיזוק ההתקשרות בימים אלו
בעמדנו  במיוחד  נוגע   - ההתקשרות  חיזוק 

בימי ההכנה ליום ההילולא:

הרבי  אל  ולהתלוות  להצטרף  והיכולת  הכח 
בעליותיו ביום ההילולא, אינו מצד הכחות שלנו 
)"די אייגענע כחות"(, אלא מצד ההתקשרות עם 

הרבי )"דער פארבונד מיט'ן רבי'ן"(.

"ונתתי  הכתוב  בביאור  לעיל  המדובר  וע"ד 
אותה לכם מורשה אני הוי'" - שכדי להגיע לשם 
הוי', הי' הוה ויהי' כאחד, שהוא בבחי' בל"ג, ה"ז 
על ידי ענין הירושה )"מורשה"( דוקא, כי בירושה 
נוגע מצב היורש, כי אם שייכותו להמוריש,  לא 
חרש  הוא  אם  גם   - הוא  יורש  זו  שייכות  שמצד 

שוטה וקטן - את כל נכסי המוריש.

אמנם, אף שבירושה לא נוגע מצבו של היורש 
המוריש,  עם  הקשר  להיות  מוכרח  אעפ"כ   -
הרבי  עם  הקשר  להיות  שמוכרח  בעניננו,  ועד"ז 
)ופשיטא שלילת חלישות או הפסק ח"ו(, ואז יוכל 
- להתלוות  ומצבו  - מבלי הבט על מעמדו  הוא 

אל הרבי בעליותיו.

ההילולא  יום  קודם  עתה  בעמדנו  ולפיכך, 
התנועה  ופשיטא,  ההתקשרות,  ענין  ביותר  נוגע 
להיות  לא  ח"ו,  ההתקשרות  היפך  דשלילת 
מנותק ונפרד )"אפגעריסן"( ח"ו מהרבי, כמדובר 
לעיל, שהבן אינו רוצה שאביו לא יהי' אביו ח"ו, 
אל  להצטרף  יכולים  הרבי  עם  ההתקשרות  וע"י 

העליות שביום ההילולא.
)כ"ח טבת תשי"ב(
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בדורנו זה - י"א שבט!
עשר  באחד  חודש  עשר  בעשתי  שנה  בארבעים  ויהי 

לחודש" . . שאז הוא התחלת הענין ד"קאי איניש אדעתיה 

דרבי'.

)שיחת מוצאי יו"ד שבט אור לי"א שבט תש"נ – בלתי מוגה(

מה שניתוסף ביום ה"אחד עשר" לגבי כללות החודש 

ד"אחד  הענין  שתוכן  מודגש  שאז  הוא  עשר",  ה"אחד 

שלמעלה  האלוקות  דרגת  וגילוי  המשכת   – עשר" 

מהמדידה והגבלה שבעולם בהמדידה והגבלה שבעולם 

– הוא גם בענין השפעה.

)מוצאי י"א שבט – בלתי מוגה שיחות קודש תשנ"ב ע' 583(

מנין  )להתחלת  עשר  האחד  חודש  הוא  שבט  חודש 

החדשים מניסן( – "עשתי עשר חודש הוא חודש שבט" 

– ששייך במיוחד להגאולה האמיתית והשלימה שאז יהי' 

הגילוי דבחי' "אחד עשר", "אנת הוא חד", שלכן, מחודש 

דפורים,  הגאולה  היתה  שבו  אדר,  לחודש  באים  שבט 

אנן",  אחשורוש  עבדי  ד"אכתי  ומצב  במעמד  גאולה 

ניסן  בחודש  לפסח",  "פורים  לגאולה",  גאולה  ו"מיסמך 

"שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין ליגאל, שנאמר 

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".

מיום  באים  עצמו  עשר(  עשתי  )חודש  שבט  ובחודש 

העשירי ליום אחד עשר )"אחד עשר יום מחורב"( – אחד 

עשר שבאחד עשר.

עשר  דאחד  וההוספה  העילוי  בביאור  להוסיף  ויש 

אחד  שבחי'  )א(   – עשר  האחד  חודש  כללות  לגבי  יום 

עשר היא באופן של "יום" )"אחד עשר יום"( ע"ש האור 

החילוק  )ב(  יום"(,  לאור  אלקים  "ויקרא  )כמ"ש  וגילוי 

שבין חודש ליום הוא שחודש קשור עם מהלך הלבנה, 

שחודש  ס"ד(  )כנ"ל  ומזה  החמה,  מהלך  עם  קשור  ויום 

שנמשך  כפי  עשר  אחד  בחי'  על  מורה  עשר  האחד 

ומתגלה אל המקבל )לבנה(, ויום האחד עשר מורה על 

אחד  )חמה(,  המשפיע  אצל  שהוא  כפי  עשר  אחד  בחי' 

עשר בטהרתו.

. .  ח.  וכל זה מודגש ביותר ביום העשירי ויום אחד 

עשר בחודש אחד עשר בדורנו זה, ובפרט בשנה זו:

יום  הוא  זה  בדורנו  עשר  האחד  בחודש  העשירי  יום 

ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שבו נעשית 

ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו  מעשיו  ד"כל  העלי' 

חייו" לדרגא נעלית יותר, ועד לעילוי שבאין-ערוך, החל 

מהעלי' של נשיא דורנו )בעל ההילולא(, ועל ידו גם העלי' 

דכל הדור )"בתר רישא גופא אזיל"( – כמודגש בהמשך 

הימים, שמיום העשירי )יום ההילולא( באים ליום האחד 

עשר לחודש האחד עשר.

בשבט  דהעשירי  בהקביעות  ביותר  מודגש  זה  וענין 

המאורות  "שני  המאורות,  נתלו  שבו  הרביעי  ביום  חל 

לאחרי  שנעשית  העלי'  תוכן  מרומז  שבזה   – הגדולים" 

על  שנוסף  הי"א,  לחודש  הי"א  ביום  ההסתלקות 

השלימות די"א מצד החודש )לבנה, מאור הקטן( נעשית 

גם השלימות די"א מצד היום )חמה, מאור הגדול(, אחד 

עשר בטהרתו )כנ"ל ס"ז(.

)משיחות יום ה' פ' בשלח, י"א שבט - מוגה(

 – יותר  גבוהה  לדרגא  כך  אחר  מגיעים  גופא  בזה 

כבר  ואף  הבירורים,  כל  עבודת  בסיום  כבר  שאוחזים 

"צחצחו את הכפתורים" וכו', וצריכים רק להיות מוכנים 

)לגמרי  דאחד-עשר  השלימות   – צדקנו  משיח  לקבלת 

)מצד  דעשר  ואיחוד  חיבור  שפועל  לעשר(,  בערך  שלא 

עניינו הוא( – כמרומז בכ"ב שבט:

מיום  יום  )אחד-עשר  בכפליים  אחד-עשר  הוא  כ"ב 

שבימי  אומרת  זאת  האחד-עשר(.  בחודש  אחד-עשר 

לכך  )נוסף  אחד-עשר  פעמים  ב'  יש   – עצמם  החודש 

תכלית  מבטא  שזה  לומר  ויש  אחד-עשר(.  בחודש  שזהו 

אחד-עשר(,  עם  עשר  )התאחדות  דאחד-עשר  השלימות 

שגם בדרגת הגילויים ובדרגת המשפיע )יום( יש הן אחד-

עשר כפי שזה מעלה את העשר )תחתונים(, והן אחד-עשר 

בטהרתו  אחד-עשר   – המשפיע  עצם  מצד  עצמו,  מצד 

ממש, מצד עצמותו יתברך, וכן – חיבור שניהם יחד.

)ספר השיחות תשנ"ב ח"ב ע' 350 - מתורגם(

עם  קשור  )ניסן(  הראשון  בחודש  עשר  אחד  יום 

התחלת הגילוי - "הלידה" - של בחינת אחד עשר . . ויום 

אחד עשר בחודש אחד עשר קשור עם שלימות הגילוי 

של אחד עשר, באופן של נשיאות בגלוי.

)ספר השיחות תשנ"ב ח"ב ע' 350 הערה 50(
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תחת מנהיגותו של הרבי שליט"א הנוכחי
____________________________________________________________________________________________________

 חלק מהגהות1 הרבי על כתבה שהוגשה ע”י עורכי בטאון ‘די אידישע היים’ באנגלית2
לכבוד יו”ד שבט ה’תש”מ – שלושים שנה לנשיאות • מעורר השראה

1(  מחיקות והשמטות הרבי יסומנו בפס הוספות בכתי"ק יסומונו בדגש.

2(  מקור הכתבה הוא באנגלית ומובא כאן בתרגום תוכני לעברית מתוך ניסיון והשתדלות רבה להיצמד למקור.

3(  את המילים "הרבי שליט"א" לא מחק הרבי אלא סימן בעיגול ע"מ שישמיטו מהכתבה.

4(  את המילים "הרבי שליט"א הנוכחי" לא מחק הרבי אלא סימן בעיגול ע"מ להוציאם ולהעבירם לסוף המקטע, וראה בהערה הבאה.

5(  את המילים "הרבי שליט"א הנוכחי" לא הוסיף הרבי בכתב ידו הק' אלא סימן בחץ להעבירם לכאן מהשורות הקודמות בהם הופיעו 

במקור.

“ויהי בשלושים שנה...”
תמונה שונה מאוד מציגה את עצמה: תנועה שהיא עולמית ממש, שיש לה מרכזים ונציגים כמעט בכל קהילה יהודית 
באיכות,  והן  בכמות  הן  התורנית  היהדות  לחיזוק  חדשות  יוזמות  לאינספור  הקצב  את  הזמן  כל  שקובעת  בעולם, 
שמשאירה את חותמה בכל נקודת השפעה תורנית – באופן ישיר או עקיף על מיליוני אחינו בית ישראל. אולי אפילו 

רוב יהודי העולם, בין אם הם שמים לזה לב או לא.

ההסתלקות של הרבי הקודם הייתה אירוע טרגי. זה היה, ח”ו ,יכול להיות הסוף. היו צריכים צדיק גדול יוצא מן הכלל, 
רבי, כמו שחסידות חב’’ד מסבירה המושג של רבי, כדי לשנות את זה לקדמותו. הייאוש והאפשרות לדכדוך ונסיגה 

שהיו יכולים להיגרם כתוצאה מהאירוע הטרגי נהפכו במקום זאת לחיות חדשה.

ונשנה:  חוזר  נושא  רואה  נשיאותו,  של  הקודמות  מהשנים  שליט”א,  הנוכחי  הרבי  של  השיחות  את  שלומד  מי  כל 
הסתלקות הרבי הקודם - למרות היותה אירוע המהווה משבר רגשי עבור חסידיו - חייבת לשמש בכדי להכפיל את 

המאמצים לממש את המשימה שהוא הפקיד בידם, והציפיות שעדיין יש לו עליהם.

בניין שעומד עליו, אין לו שימוש פרקטי, האדריכל  ויסוד, כמה שהוא חזק, ללא  יכול לעמוד,  יסוד לא  בניין ללא 
המניח את היסוד החזק והאדריכל המקים את הבניין המפואר, לשניהם מגיע “קרעדיט” שווה. כעת אנו מתחילים 
לראות, במבט לאחור, את גדולת היסודות שהניח הרבי הקודם, וכמה הכרחיים היו הם בפריחת התורה וחסידות כאן 

ובעכל רחבי העולם.

גדולת המבנה  זמן כדי לראות בפרספקטיבה רחבה את  זה מספיק  ושלושים שנה 
שהוקם ע”י הרבי שליט”א3 הנוכחי.

שלושה  אלוקים”.  מראות  ואראה  השמים  נפתחו  שנה...  בשלושים  “ויהי  אבל   .  .
לסכן  וחלילה(  )חס  הייתה  שיכולה  כזאת  דרמטית,  התרחשות  מאז  עברו  עשורים 
התהפך  זה  זאת,  ובמקום  השני׳.  העולם  מלחמת  מאז  היהדות  של  התנועה  כל  את 
ע”י עוד צדיק גדול הרבי שליט”א הנוכחי4, להיות למקור עוד יותר גדול של אנרגי׳ 
רוחנית לעורר את חסידיו של הרבי הקודם להמשיך ליעדים גבוהים יותר ויותר. 

תחת מנהיגותו של הרבי שליט”א הנוכחי5. 

שלושים השנים הללו הראו לנו מה אפשר להשיג באמצעות עבודה קשה ונחישות איתנה. להביא את משיח כבר לא 
נראה כזה חלום. הכמיהה המיושנת למשיח הוחייתה ללא הרף על ידי הרבי שליט”א, שמצביע גם על הדרך להגשמתה 

האולטימטיבית. וכמו שהגילויים של יחזקאל הנביא הגיעו אחרי שלושים שנה, יהי רצון שיהי׳ ככה גם בזמננו. 

נישא את תפילתו של יעקב אבינו: “מי שאמר לעולמו ׳די׳ יאמר ׳די׳ לצרות יהודיים” — ובוודאי הגיע הזמן ש”השמים 
לנו  כמובטח  יחזקאל,  של  מאלה  גדולים  יותר  אפילו  האולטימטיביים,  אלוקים”  “מראות  את  שנראה  כך  ייפתחו”, 

)והוסבר בהרחבה בחסידות(, עם ביאתו המהירה של משיח צדקנו.
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. . . שני ענינים ביום ב' ניסן: א( יום ההילולא של 
זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק 
מו"ח  כ"ק  הוא  יחידו  בנו  נעשה  בו  יום  ב(  ובמילא1 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ - נשיא ומנהיג 

דורנו.

הענינים  מתעוררים  ושנה  שנה  בכל  והנה 
ויהי  אשר  נקל  לנבון  ודעת  שלהם2.  בזמניהם 
ניסן  ב'  שלושים  עתה,  עד  שעברו  שנה  בשלושים 
)תר"פ-תש"ט(, הנה עלה עלה, בעילוי אחר עילוי, 
שלושים מעלות3. ומבואר ע"פ דברי רז"ל, אשר גם 
אחרי ההסתלקות הרי צדיקים ילכו מחיל אל חיל, 
וגם  עלמין,  בכולהו  דאשתכח  דאתפטר  וצדיקא 
בעולם הזה, יתיר מבחיוהי, לכן גם השפעותיו לכל 
השייכים אליו מתעלות יותר ויותר. וכדי שיתקבלו 

אליו  השייכים  של  ה"כלים"  גם  צריכים  בפנימיות 
להיות מזוככים יותר.

ובפרט לתקופת השנה, ביום ב' ניסן הבע"ל, על 
כל אחד ואחד מהשייכים לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 
אשר  הדרכים  ע"פ  אליו,  שלו  ההתקשרות  לחזק 
שאת  ביתר  ואמרותיו,  שיחותיו  במכתביו  הורנו 

ויתר עז,

ח"ו  עזב  לא  אשר  ולבו  במוחו  ולקבוע  ולהתבונן 
הרועה, הוא נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, את צאן 
להגן  בקודש  ומשמש  הוא  עומד  עתה  וגם  מרעיתו 
עליהם ולהשפיע להם את כל הנצרך להם בגשמיות 

וברוחניות . . .

)ממכתב כ"ה אדר, ה'שי"ת(
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ההתקשרות
האמיתית

1( ראה רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ז: שהמלכות ירושה כו' ולא המלכות 
בלבד אלא כל השררות – ובספרי )דברים יז, כ( איתא: כל פרנסי ישראל.

הדברים  ובגשמיות  בטבעיות  גם  אלא  בלבד,  ברוחניות  רק  ולא   )2
מתעוררים לתקופת השנה. וכמובא בדא"ח הראי' ממשנה ספ"ג דגטין: 

בודקין את היין . . ובהוצאת סמדר כו'.

נקנית  מל'  עו:  ע'  הצ"צ  לאדמו"ר  לתניא  והערות  קיצורים  ראה   )3
ולהעיר  עיי"ש.  כו'  שנה  בשלושים  ויהי  ביחזקאל  מעלות  בשלושים 

מזח"ג רמו, ב. עבודת הקודש ה"ד פי"ט.



יום קבלת המלכות משמש ובא, וההכנות לקראתו הולכות וגוברות • אחד הרגעים הרציניים ביותר עבור חסיד 
הוא: כתיבת הפ"נ • מהו פ"נ? איך כותבים אותו? • על זאת ועוד בכתבה המרתקת שלפניכם

הכתיבה מאז ומעולם  היוותה 
הדור,  נשיא  לרבי, 
מעין  אליו.  להתקשרות  המרכזיים  הצינורות  אחד 
עם  שבנפש  היחידה  מתקשרת  בה  בכתב",  "יחידות 
נשמת המשיח שבדור. המכתב לרבי  היחידה הכללית, 
'אליבא  החסיד  מתבונן  בה  עצירה'  'נקודת  מעין  היה 
דאמת', עד כמה פעל בעניני הרבי ועד כמה הוא משקיע 

כדי למלא את רצונו כדבעי.

לרבי  המכתב  קיבל  ומכופלת  כפולה  חשיבות 
בתקופת ההעלם וההסתר שאופפת אותנו עתה, כאשר 
'פה אל פה  ולשוחח  פני הקודש  זוכים לגשת אל  איננו 
להכנס  החסידים  זכו  עברו  בזמנים  בעוד  בו'.  אדבר 
ליחידות של ממש 'אנא ומלכא בלחודוהי' ולקבל הדרכה 
מפורטת, ואם לאחר מכן פשטה היחידות הפרטית צורה 
ולבשה צורות אחרות שונות אשר בכולן קשר עין-אוזן 
עם הגוף הגשמי בו שוכנת עצמותו ומהותו יתברך – הרי 
שבזמננו צורת התקשורת הקרובה ביותר ל'יחידות', לה 

זכינו בחסד וברחמים, היא הכתיבה לרבי.

במכתב פורש החסיד את הרגשות העמוקים ביותר 
דק,  עד  ושקל  התחבט  בהן  ההתלבטויות  את  שבליבו, 

והרבי מקבל הכל. 'מוצא את הדרך לענות', וכפי שנראה 
והדרכות  הוראות  לקבל  זוכים  חסידים  אלפי  במוחש, 
הניח  בהם  קודש'  ה'אגרות  כרכי  באמצעות  מפורטות 

הרבי את עצמו.

אולם ראשית כל, נעמוד על היחס אותו העניק הרבי 
בעצמו לכתיבה אליו:

לא להיות צרות-חסידים
של  המבקש  המסר  ושוב  שוב  עולה  רבות  מאגרות 
הרבי: כתבו לי הכל. לא רק כשיש צרות חלילה, לא רק 
כשזקוקים לברכה ורפואה. אלא בעיקר כשיש בשורות 

טובות. 

...וכבר כתבתי לאחדים מאנ"ש שאם היו 
מתאמצים ובמשך הזמן מתרגלים לכתוב 
בטח  הרי  טובות,  בבשורות  מכתבים 
מכמה  אותם  פוטרים  היו  לזמן  שמזמן 
הוא  מהם  שהמסובב  משונים  ענינים 
כתיבת מכתב, כי הרי אין אתנו יודע עד 
מה, ואפשר כל הענין הוא בשביל ששני 
יהודים יבואו בקישור עוד הפעם, ובאופן 
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של קירוב הלבבות, ענין הגורם נחת רוח 
שנתבאר  ממה  וכמובן  מעלה,  למעלה 
בלקו"ת ד"ה החלצו ובדרך מצותיך, מצות 

אהבת ישראל וכו'1.

הכתיבה  כאילו  המחשבה  את  בתוקף  שלל  הרבי 
התדירה אליו 'מכבידה' וגורמת לו לטורח, ואף עודד את 
הכותבים אליו לכתוב כמה שיותר פרטים, וכמה שיותר 

בתדירות.

 - מכתבו  נתקבל  הארוך  הפסק  לאחרי 
בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב ראשי 
ההפסק  ולפלא  אצלו,  מהנעשה  נקודות 
הסיבה  ואם  לחבירו  אחד  ממכתב  ארוך 
שאין מה להודיע, הרי התמי' גדולה עוד 
יומא  ידוע הציווי שצ"ל כל  יותר שהרי 
בתקופתנו  ובפרט  עבידתי'  עביד  ויומא 
דדרא דעקבתא דמשיחא שמוכרח הפצת 
לעסוק  כאו"א  על  ואם  חוצה,  המעינות 
בזה עאכו"כ תמים ובת תמים וק"ל. ומה 
כבר  וכו'  עכובים  ישנם  אשר  שאומרים 
מבואר בתורת החסידות שכל העכוב הוא 
בשביל שינצחו אותו ויתגברו עליו ולא 
ויה"ר  בא בשביל שיעכב בפועל ופשוט, 
האמור  את  ימלא  ולהבא  מכאן  שעכ"פ 
מחנם  את  לעשות  יצליח  בידו  ה'  וחפץ 
הט' מחנה חסידותית, ואין לך דבר העומד 

בפני הרצון2.

פדיון-נפש
על כל מעלותיה הנשגבות של הכתיבה לרבי במשך 
אין  פ"נ'.  'כתיבת  של  המרטיט  המעמד  ניצב  השנה, 
אלא  לרבו,  חסיד  בין  סטנדרטית  התכתבות  עוד  זו 
התמסרות מוחלטת בכל דרגות הנשמה: נפש רוח נשמה 
הבקשה  היא  הפ"נ  של  המוצהרת  המטרה  ויחידה.  חי' 
לפדיית נפשו של החסיד )תמורת 'דמי הפ"נ' אותם נהוג 
אולם  והרוחנית,  הגשמית  ולהצלחתו  למכתב(  לצרף 
משום  יש  הרבי  על-ידי  ובקבלתו  הפ"נ  נתינת  בעצם 
'אישור' על היות החסיד לחסיד והרבי לרבי. משום כך, 
הריי"צ  הרבי  הסתלקות  שלאחר  המפורסמת  בתקופה 
מלך  הרבי  שהסכים  פ"נ  בכל  לראות  החסידים  נהגו 
הנשיאות  לקבלת  נוסף  צעד   – לקבל  שליט"א  המשיח 

באופן רשמי.

על-ידי  הפ"נ  כתיבת  מנהג  התחיל  הנראה,  ככל 

1( אגרות קודש כ"ק אד"ש, כרך יב אגרת ג'תתקפד.

2( אגרות קודש כ"ק אד"ש, כרך יד אגרת ה'רנא.

3( תורת מנחם - התוועדויות ה'שי"ת ליל ב' אייר.

מהם  למדו  והחסידים  בעצמם,  נשיאינו  רבותינו 
לעשות כן. העדויות הראשונות לקיומו של פ"נ קיימים 
הפ"נ  את  )שמסר  הקדוש  מהבעל-שם-טוב  החל 
האמצעי  לאדמו"ר  ועד  ממעזריטש(,  המגיד  לתלמידו 
מתועדים  שכתבו  שהפ"נים  שלאחריו  והאדמו"רים 

בספרי תולדותיהם.

לכתיבת פ"נ מועדים קבועים וידועים, כאשר הבולט 
על  חופפת  הדין  אימת  השנה.  ראש  ערב  הוא:  ביותר 
ראשי ישראל וכולם מבקשים להיכתב ולהיחתם בספר 
חיים טובים. חסידים יודעים שה'עורך דין' הטוב ביותר 
הוא הרבי, הממוצע המחבר בינינו ובין ה' אלוקינו, הוא 
אשר יעתיר בעד כל חסיד וחסיד כבנו יחידו ולא יזוז עד 

שיפעל מבוקשו.

מהשלטון  ופחד  מורא  של  אפלות  בתקופות  גם 
הסובייטי, כאשר כל קשר עם הרבי העמיד את הכותב לו 
בסכנת נפשות של ממש, ובאופן טבעי רבים מהחסידים 
חששו לשלוח לו מכתבים – היו הפ"נים של ערב ראש 
והם  וחסיד,  חסיד  כל  עבור  ממש  של  חובה  השנה 
התגברו על כל המניעות והעיכובים כדי שהפ"נ שלהם 

יגיע לנשיא הדור.

תכל'ס, איך כותבים?
מפורטות  להדרכות  זכינו  עלינו,  הגדול  בחסדו 
לכתיבת  בנוגע  וכן  בכלל,  אליו  לכתיבה  בנוגע  מהרבי 
הפ"נ. כאשר המפורסם שבהם הוא השינוי שחולל הרבי 
ע"י  )שנכתבה  המקובלת  שבצורה  עצמו,  הפ"נ  בנוסח 
במילים  התחיל  הקודמים(  בדורות  עצמם  האדמו"רים 
על-דרך  הרחמים...  ממקור  רבים  רחמים  לעורר  "אנא 
הרבי  ז"ל".  מהרי"ב  בתשובת  כמבואר  רחמים  מכניסי 
שלל זאת ואמר כי "לו יישר חילו" היה מבטל זאת – מי 
ונדון  רחמים,  לעורר  מהיכן  "כתובת"  לרבי  שניתן  אנו 

בפניו אודות ה"היתר" לבקש זאת3...

היטב  ברורות  שהיו  חסידיות  הנהגות  גם  זאת,  לצד 
לכל חסיד, קיבלו גושפנקא מהרבי. כך למשל הטבילה 
סיבות  בשל  מסויים  מחסיד  נמנעה  שכאשר  במקווה, 
הוא חדל לכתוב לרבי למשך תקופה ארוכה.  רפואיות 
בקריאת  כי  והסביר  להימנעותו  בחיוב  התייחס  הרבי 
המכתב ניתן להבחין אפילו אם הטיוטה שממנה הועתק 

נכתבה לפני הטבילה במקווה!

הרבי הדגיש, כי לפני כתיבת פ"נ יש לקבל החלטות 
טובות אשר קיומן יהווה כלי להמשכת הברכות עליהם 
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מבקש הכותב4. גם את הבקשות בפ"נ עצמו יש לכתוב 
במניעות  מדובר  אם  אף  וחיוביות,  טובות  במילים 
שרוצים  בחסרונות  או  להסיר5,  שרוצים  ועיכובים 
לתקנם )כאשר במקרה זה יש לתאר את המצב המבוקש 
אליו רוצים להגיע, ולא את המצב הפגום6(. כאשר חסיד 
מסויים כתב בפ"נ כי הוא מוכן לקבל על עצמו ייסורים 
ידלג על אותם  כי בקריאת הפ"נ  – הבהיר בפניו הרבי 

מילים שכתב החסיד7!

בפן הטכני, ביקש הרבי כי המכתבים עבורו ייכתבו 
שורות  מצפיפות  הימנעות  תוך  וקריא8,  ברור  בכתב 
וכתיבה ביניהם ומעליהם9. בהוראות שנמסרו ממזכירות 
אחד  ומצד  בדיו10,  לכתיבה  דרישה  מוצאים  אנו  הרבי, 

בלבד של הנייר11.

בזמן  לנקוב  הרבי  ביקש  בו  רגיל,  כבמכתב  שלא 
תאריך  לכתוב  שלא  נהוג  פ"נ  בכתיבת   - הכתיבה12 
בכותרת  להתחיל  אלא  הדף13,  בראש  "ב"ה"  ואפילו 
עליהם  המלאים  והשמות  הבקשות  את  לפרט  "פ"נ", 
מבקשים )עם שם אמם(, ולחתום בשם הכותב ושם אמו.

בפ"נ מבקש כל חסיד את כל אשר על ליבו, הן בקשות 
גשמיות – הנדרשות במיוחד בערב ראש השנה, כאשר 
האדם נידון על כל צרכיו במשך השנה כולה, והן בקשות 
מיראת  חוץ  שמים  בידי  ש''הכל  למרות   – רוחניות 
המבקש  בחסיד  מדובר  שכאשר  משום  זאת  שמיים". 

מרבו, הרי "החסיד, הרבי והקב"ה – כולא חד"14.

כי  מצויין,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ממזכירות  במכתב 

4( שבת פרשת וילך תשכ"ב.

5( אג"ק אד"ש ח"ד ע’ תכד. 

6( אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע’ קנד.

7( אג"ק אד"ש ח"ד ע’ שמח.

8( לקו"ש חל"ט ע’ 357.

9( כ"ט אייר תשט"ז.

10( מכתב להנהלת ישיבת לוד, חתום בשם המזכיר נ. מינדל. תשורה משמחת הנישואין זושא וואלף, י’ תמוז תשנ"ו ע’ 93.

11( מכתב מהמזכירות להנהלת צא"ח, ת"א, חתום בשם המזכיר נ. מינדל. מקדש מלך א. ע’ 84.

12( אגרות-קודש כרך יד עמ’ תעא. ועוד.

13( ראה דוגמא מפ"נ שכתב כ"ק אד"ש מה"מ בעצמו לפני הנשיאות.

14( שיחת אחרון של פסח ה'שי"ת.

15( כ"א שבט תשט"ו.

ראוי לכתוב פ"נ נפרד לכל איש ואיש "כשהם ממשפחות 

ועניינים נפרדים, ואפילו בלאו הכי"15.

מכתב,  )כל  לכתיבת  להתכונן  נוהגים  חסידים 

ובמיוחד( פ"נ כמו לתפילה – "כעומד לפני המלך": ליטול 

ידיים, ללבוש כובע וחליפה )וכמובן גארטל לנשואים(, 

לתת מטבע לצדקה, ולגשת לכתיבה בכובד ראש הראוי.

)ללא  חלק  דף  על  לכתוב  נהוג  והפ"נ  המכתב  את 

ועד  המכתב  מסיום  פנוי  שטח  ונותר  ובמידה  שורות(, 

או  הפ"נ  שליחת  לפני  אותו.  לחתוך   – הגליון  לסוף 

המכתב יש שנוהגים לקרוא אותו בפיהם כשהם מציירים 

הם  האמיתית(  המציאות  זו  )ובמילא  כאילו  במחשבתם 

קוראים אותו בפני הרבי.

•

פדיונות-נפש  ספור  אין  לאחר  כי  בתפילה,  נסיים 

לישועתם  ישראל  אלפי  רבבות  וכותבים  שכתבו 

כלפי  סוף  סוף  ייקרא   – ישראל  כלל  וישועת  הפרטית 

הדורות  מכל  ישראל  עם  כל  של  הכללי"  "הפ"נ  שמיא 

כולם ובקשתם התמידית במשך 5782 שנים, בהתגלות 

הרבי מלך המשיח אשר יפדה את ישראל מכל צרותיו, 

ובמילא "והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו" עוד לפני 

ראש השנה, אמן כן יהי רצון.
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דוע לרבים אשר אחד מהיסודות היותר חזקים י
של  המפואר  לבנינו  הפתיחה  אות  את  שנתנו 
מכל  חסידים  של  חתימתם  הוא  השביעי,  דור 
בו  כתב  לרבי.  התקשרות  כתבי  על  תבל  רחבי 
התחייבו החסידים למסור את כל מציאותם, עד לעצם 
הנפש שלמעלה מיחידה – למען נשיאו של דור ההולך 

ונבנה.

החלה  רק  החסידות  שמש  כאשר  עברו,  בימים  עוד 
את  מצינו  היהודי,  העולם  שמי  את  ולהאיר  להפציע 
ההתקשרות  כתבי  באמצעות  להתקשרות  הביטוי 
הרב  פטירת  לאחר  ולדוגמא,  לרבם.  חסידים  ששלחו 
אדמו"ר  ובראשם  תלמידיו  כתבו  ממעזריטש  המגיד 

הזקן כתב התקשרות לבנו – רבי אברהם המלאך.

של  המרטיטה  ההתייחסות  הוא  ידוע  שפחות  מה 
המלך עצמו לכתב התמסרות זה:

"ענין החתימה על כתב התקשרות איננו 
ענין של מה בכך, הוא "ענין הנוגע לנפש 
נר"ן  לה  שנקראו  השמות  חמשה  בכל 
וגם לעצם הנפש שלמעלה מהשמות"  ח"י, 
וממילא "אין רשות לעשות ענינים לפנים" 
בזה  בדעתו  שלם  איננו  אשר  והאיש 
במחשבה דיבור ומעשה, טוב לו שלא היה 

חותם על הכתב".

התקשרות  כתב  על  במענה  אד"ש  כ"ק  כתב  עוד 
שנשלח אליו:

"ובנוגע להכתב ששלח, הנה כבר אמרתי 
בנדון זה שאם בכלל אמרו רז"ל לא שררה 
המינוים  בכל  שזהו  עבדות,  אלא  כו' 
שזהו  זה  בנדון  עאכו"כ  הרי  שבישראל, 

הנפש  בעצם  וגם  ח"י  בנר"ן  הקשור  ענין 
)וכידוע שאפי' ח"י הם שמות שנקראו לה 
ולא העצם( ובמילא שטעלט מען איין אין 
והן  הכותב  הן  בהימור[,  ]מעמידים  קאן 

מקבל הכתב כו'".

המידית  בהתקשרותם  הבולטים  החסידים  אחד 
בלינצקי  נח  ישראל  ר'  החסיד  היה  לרבי,  והראשונית 

שהיה מנהל הישיבה בברינוא.

מיד בימים הראשונים לאחר הסתלקות כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ התיישב וכתב כתב התקשרות לרבי, וקיבל על 

כך את המענה דלהלן:

"מכתבו קבלתי. ונהניתי במאד מאד מה 
שכותב בפתיחות. אף שנתבהלתי לשנים:

א( הרחבות של הכתיבה "לנו לא חסר 
ומקדים  הדרכה",  חסר  לא  לנו  חסידות, 

לזה כי "תודה לה', יש לי לב מרגיש",
דינו  לפסוק  עצמו  על  שלוקח  מה  ב( 
של… "פך השמן של הבעל שם טוב" וחותך 
 – "ויעמוד השמן!"  הדין בפשיטות, אשר 
ועדיין לא עברו כשכתב זאת, ג' חודשים 

מיום יו"ד שבט!
ובמה שכותב בנוגע אלי, קימחא טחינא 
טחין. איני יודע מה סיפרו לו, ואיני אחראי 
בעד זה. אבל יודע ברור, לי חסר חסידות 
ולי חסר הדרכה ועוד ועוד. ואיני מעלים 
אני  ואומר  מאז,  זה  אמרתי  מזולתי…  זה 
זה גם עתה. ואני לא צריך לעבודה בכדי 
לי  חסר  כי  כותב  )אינני   – זאת.  לשלול 
רבי, כי רצוני להיות בטוח שהרבי ינהיג 
ושלום  חס  שאם  כיוון  הלאה,  גם  אותי 
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עם  יהיה  מה  אלא  ככה(  איך אפשר  כו'- 
זו  צריך לדאוג,  ולזה הרבי   – החסידים 

אחריות שלו".

במענה לכתב התקשרות שנשלח בקיץ תשי"א כתב 
הרבי: 

"ויה"ר שכולנו יחד כאו"א לפי מעמדו 
ומצבו נזכה לקיום שליחותנו בעלמא דין 
מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף והרחבה 

אמיתית".

•

"הקורא את המגילה למפרע לא יצא". גם כיום צריך 
כל אחד מאיתנו 'לחתום' על 'כתב התקשרות' פרטי בו 
מוסר את כל נפשו וכוחותיו – עד לעצם הנפש – לכ"ק 
ולהוראותיו  למבצעיו  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר 
ה'זהיר  מתבטא  שבה  היחידה  לשליחות  ובפרט  הק', 
"קבלת  זה:  בדורנו  ההתקשרות  תכלית  היא  והיא  טפי' 

פני משיח צדקנו בפועל ממש"!

של  בלשונו  זו  כתבה  לסיים  ביותר  שמתאים  דומה 
הרבי:

"המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר 
הי', כמ"ש "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי 
משחתיו", צריכה רק להיות קבלת מלכותו 
והעם  המלך  בין  וההתקשרות  העם  ע"י 
האמיתית  בגאולה   – הגילוי  בשלימות 

והשלימה".

וכשם שבימים ההם התקשרו כלל החסידים אל הרבי 
לו את עצם נפשם כרבי, כך בימינו אנו צריכים  ומסרו 
אנחנו להתקשר לרבי לא רק כרבי אלא כמלך המשיח 

ולקבל עלינו את מלכותו הנצחית מתוך הכרזת הק':

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

כתב ההתקשרות / צרפת

כתב ההתקשרות / מונטריאול

כתב ההתקשרות / אנ"ש ירושלים
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תשי"א
כו טבת תשי"א

בכ"ו  התקשרות,  כתבי  לרבי  מסרו  טבת  שבכ"ד  לאחר 
טבת פרסמו אודות זה בעיתונות, כאשר נודע לכ״ק אדמו״ר 
לטלפן  לו  והורה  חדקוב  להרב  מיד  קרא  כך  על  שליט״א 
למערכות העיתונים ולמסור להם להכניס הכחשה בשמו על 

מה שכתבו שביו״ד שבט תהי׳ ״קבלת הנשיאות״.

זקני  לשלשה  מיד  וטילפן  מאוד,  נבהל  חדקוב  הרב 
ישראל  הרה״ח  לוויטין,  שמואל  הרה״ח  החסידים: 
להם  וסיפר  קזרנובסקי  אהרן  שלמה  והרה״ח  דזייקבסאהן 
על ההוראה שקיבל מכ״ק אדמו״ר שליט״א והוסיף שהוא לא 
יטלפן מיד לעיתונים אלא ימתין כמה שעות, ובינתיים שינסו 

לעשות דבר מה בענין.

כ״ק  אל  ונכנסו  ל״770״  מיד  באו  הנ״ל  החסידים  שלשת 
אדמו״ר שליט״א. הרב קזרנובסקי פרץ בבכי ואמר: מה עושה 
לנו הרבי שליט״א... ובכה והתחנן לפני כ״ק אדמו״ר שליט״א 

כמחצית השעה.

הרב שמואל לוויטין טען לכ״ק אדמו״ר שליט״א שבעיתון 
שהחסידים  רק  כתבו  הנשיאות,  את  קיבל  שהרבי  כתבו  לא 
ואשר  ל״רבי״  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  את  עצמם  על  קיבלו 
מסרו לו ״כתב התקשרות״ בכ״ד טבת ואת זה הרי אי אפשר 

להכחיש...

מהרבי  ביקש  ולבסוף  להתחנן  המשיך  קזרנובסקי  הרב 
שליט״א שאף אם הוא לא מסכים לקבל את הנשיאות לפחות 
לא יכניס הכחשה בעיתונות... בסופו של דבר, לאחרי ריבוי 

הפצרות ותחנונים, נענה כ״ק אדמו״ר שליט״א לבקשה. . .

)ימי בראשית ע' 351(

יו"ד שבט תשי"א
אחרי התפלה כתב כל אחד פ״נ ונתנו לכ״ק אדמו״ר שליט״א, ואח״כ נסעו כולם 

ל״אהל״ הק׳.

לפני הנסיעה ל״אהל״ נכנסה משלחת מזקני ורבני החסידים לכ״ק אדמו״ר שליט״א 
ומסרו לו עוד הפעם ״כתב התקשרות״ בשם כל אנ״ש די בכל אתר ואתר ברחבי תבל.

אדמו״ר  לכ״ק  אמר  המסירה  ובעת  אשכנזי,  מאיר  ר׳  הרה״ח  הרה״ג  הי׳  המוסר 
שליט״א שקבלת הנשיאות הוא ענין קירוב הגאולה, כי הגאולה הלא תלויה בהענין 
ד״יפוצו מעיינותיך חוצה״, וא״כ בזה שכ״ק אדמו״ר שליט״א יקבל את הנשיאות ויאמר 
דא״ח - יקרב את הגאולה! וענה כ״ק אדמו״ר שליט״א: ״יע, אבער מ׳דארף זען מיר צו 

צוהעלפן״.

החסידים  מגדולי  כמה  הקריאו  אח״כ 
שי'  אנ״ש  כל  במעמד  המדרש  בבית 
די  אנ״ש  שכל  נאמר  שבו  פ״נ,  ״צעטיל״, 
אדמו״ר  מכ״ק  מבקשים  ואתר  אתר  בכל 
אדמו״ר  כ״ק  אצל  לפעול  זי״ע  נבג״מ 
שליט״א שיואיל לקבל את כתר הנשיאות 
ובכל  ובגלוי  בשלימות  החב״דית 
בהצלחה  תהי׳  ושהנשיאות  הפרטים, 

וכו'.

וכמו כן הקריאו את ה״צעטיל״ הנ״ל 
על ה״אהל״ הק׳ של כ״ק אדמו״ר נבג״מ 
אדמו״ר  לכ״ק  מסרוהו  וכשסיימו  זי״ע, 

שליט״א אשר בתחילה סירב לקראו אבל 
הי׳  כ״ק אדמו״ר שליט״א  זמן מה. התחיל לקרוא אותו מתוך בכיות עצומות  לאחר 

ב״אהל״ זמן רב, וחזר מה״אוהל״ זמן קצר לפני השקיעה.

)ימי בראשית ע' 376(

תש"ל
היינו בטוחים שהרבי יניח את הכתר על ראשו ויתגלה כמשיח...

מספר ר׳ אליהו דהאן בזמן ה׳סיום' הייתי בטוח שמשיח בכל רגע עומד 
להתגלות, לי גם לא היה ספק מיהו המשיח. בגלל ההתרגשות וההתלהבות 
הגדולה, לא הבחנתי בפרטים שונים שסופרו לאחר מכן. אני זוכר שכל העת 
שרר שקט מתוח. את המתח היה אפשר לחתוך בסכין. אינני יכול לשכוח 

את הכמיהה והציפייה ׳נו, מתי זה 
כבר יקרה׳.

ספר התורה והקופסא - שעוד 
היו   - מכילה  היא  מה  ידענו  לא 
ההתוועדות.  שולחן  על  מונחים 
התבטא  הריי״צ  שאדמו״ר  ידענו 
הוא  זה  תורה  שספר  בפירוש 
באיזו  וידענו  משיח  פני  לקבלת 
אדמו״ר  כ״ק  התייחס  כבוד  יראת 
היה  זה.  תורה  לספר  שליט״א 
ברור שאו-טו-טו הולכים לקראת 

משיח.

מוסיף ומספר ר׳ יוסף ברגר: כשהרבי נכנס ל'זאל׳ עם הקופסא, איש לא 
ידע מה היא מכילה. עד אז בליובאוויטש לא נהגו להניח כתר על ספר תורה 
ולכן לא חשבנו בכיוון הזה. כשהרבי פתח את הקופסא והוציא את הכתר, 
היינו בטוחים - אני ועוד רבים אחרים שסיפרו זאת - שהרבי יניחו על ראשו 

ויתגלה כמשיח...

)גליון בית משיח מס' 261(

ההתקשרות האמיתית / 13
>> גזיר עיתון ובו דיווח על אירועי 
שנה  עשרים  תש"ל,  שבט  יו"ד 

לנשיאות הרבי מלך המשיח.

ה׳תשי׳׳א שבטבראשית ימי

(jin  Cjiii ^  /<=)̂  V̂ןy^0 ׳ל J T?p 6 ŷ> ״״  c3׳>
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J תל׳  J /^ y/ /^כי/׳ע/ ׳י׳/ל/ ^ f נ׳ ר,ר? J7* yo.ruj /•^v ר' ר׳ר )Jp]"l f  

yj'ht •̂jJr,'yh ytjysrin/  ̂ / ‘̂ / P^f-^ji /*'̂ /*̂  /••7<Ltfp
/ 4 0^׳^ל 0 ^i /> Y>׳V י'ד**/■^ y ' p j f י״יעמ״■// , /y /3 v jS ?<י/׳׳ל //׳'<• / . 3-v׳ !T'hi U ־}Cypf '[)T‘ ^ IJ flh l f j. pyutp! ^W /׳י'/!}•/ l*J
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׳  ו / ,7\C'jU IjA l/f _rt//y ר׳ ^ lj-4׳ ,א 'f  5y//J
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תשי״א. שבט ביו״ד שליט״א אדמו״ר לכ״ק דמונטריאל והת׳ אנ״ש שמטרו התקשרות״ ה״כתג של מהעתקה צילום הק׳ג. ל״אהל״ כולם נסעו ואח״כ שליט״א, אדמו״ר לכ״ק ונתנו פ״נ אחד כל כתב התפלה אחרי
צוהעלפן״. צו מיר זען מ׳דארף אבער ״יע, שליט״א: אדמו״ר כ״ק וענה הגאולה! את יקרב — דא״ח ויאמר הנשיאות את יקבל שליט״א אדמו״ר שכ״ק בזה וא״כ חוצה״, מעיינותיך ד״יפוצו בהענין תלויה הלא הגאולה כי הגאולה, קירוב ענין הוא הנשיאות שקבלת שליט״א אדמו״ר לכ״ק אמר המסירה ובעת אשכנזי, מאיר ר׳ הרה״ח הרה״ג הי׳ המוסר תבל. ברחבי ואתר אתר בכל די אנ״ש כל בשם התקשרות״ ״כתב הפעם עוד לו ומסרו שליט״א אדמו״ר לכ״ק החסידים ורבני מזקני משלחת נכנסה ל״אהל״ הנסיעה לפני פ״נ, ״צעטיל״, שי/ אנ״ש כל במעמד המדרש בבית החסידים מגדולי כמה הקריאו אח״כ וכוי. בהצלחה תהי׳ ושהנשיאות הפרטים, ובכל ובגלוי בשלימות החב״דית הנשיאות כתר את לקבל שיואיל שליט״א אדמו״ר כ״ק אצל לפעול זי״ע נבג״מ אדמו״ר מכ״ק מבקשים ואתר אתר בכל די אנ״ש שכל נאמר שבו

.5עצומות בכיות מתוך אותו לקרוא התחיל מה זמן לאחר אבל לקראו סירב בתחילה אשר שליט״א אדמו״ר לכ״ק מסרוהו וכשסיימו זי״ע, נבג״מ אדמו״ר כ״ק של הק׳ ה״אהל״ על הנ״ל ה״צעטיל״ את הקריאו כן וכמו השקיעה. לפני קצר זמן מה״אוהל״ וחזר רב, זמן ב״אהל״ הי׳ שליט״א אדמו״ר כ״ק 376



מכתב שחסידים כתבו לרבי מה"מ בעקבות הסיום ספר תורה
כ"ק אדמו"ר המלך המשיח שליט"א

מאחר שזכינו לסיום הספר תורה לקבלת פני משיח צדקינו, והרי 
ישראל  כל  וכופה  בתורה  והוגה  דוד  מבית  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
לחזק בדקה ולוחם מלחמות ה' ועושה ומצליח וכמו שכבר שמענו 
מפיו הקדוש שכלו כל הקיצים ואין להצרות שסובלים כלל ישראל. 
אנא לרחם ולבוא תיכף ומיד לגאלנו מהגלות המר מוליכנו קוממיות 

לארצנו בחסד וברחמים.

תשנ"ג
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם

עם סיום התפלה )6:02( יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת ותיכף 
נפתחו הוילונות. הקהל החל לנגן 'יחי' אך מיד הופסק בדבריו של 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  הוראתו  שע"פ  שהודיע,  העכט  שיעי'  הרב 
)לצייר( יעשה עתה סיום על התמונה. הצייר מיכל שווארץ סיים את 
תוך  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  הריל"ג  הודיע  עת  ]באותה  "ממש"  המלים 
כדי שמסמן בידו לעבר הצייר בנוגע לסיום התמונה, אך כ"ק אד"ש 
מה"מ הניד בראשו - כאומר "יודע אני" והמשיך להביט לשמאלו[ 
שבזמן  ואמר,  שליט"א  הרבי  את  בירך  גורארי'  זלמן  שניאור  והרב 
זה שבו הרבי קיבל על עצמו את הנשיאות... אנו מברכים את הרבי 
וכל  ועד',  ורבנו מלך המשיח לעולם  'יחי אדוננו מורנו  בברכה של 
'יחי אדוננו  ומיד החלו לנגן  'יחי',  ג"פ  הקהל אמר-הכריז יחד אתו 
הסתכל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ועד'.  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו  מורנו 
באותה עת לעבר הקהל ממול וכמ"פ התרומם והביט לאלו שעמדו 
למטה. כמו"כ סקר את בימת הצלמים שלא הפסיקו לרגע עם הבזקי 

התמונות ממלך המשיח.

במבט  זה  הי'  ותחלה  מאירות,  בפנים  נראה  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
רציני מעט, תוך כדי שלא מרפה וסוקר מימין ומשמאל, וכעבור מס' 
דקות החל לעודד מעט את השירה והשירה גברה. הי' כמ"פ שעודד 
בתנועות חזקות בראשו הק' משך זמן. הניגון נמשך למע' מ-8 דק' 

כשבסיומו סימן הרבי לסגירת הוילון.

 הגילוי נמשך 10:30 דקות והשעה היתה 6:13. הקהל המשיך לנגן 
ולאחמ"כ  בעוז עד לצאתו של כ"ק אד"ש מה"מ לגמרי מביהמד"ר 

המשיכו בפרוגראם.

>> תשל"ו

>> תשל"ה

שיירת הטנקים תש"נ<< 

מכתב הרבנים אודות 
מעמד קבלת המלכות, 
יו"ד שבט תשנ"ג<< 

מכתב החסידים 
לרבי מלך המשיח, 
תש"ל << 



ב"ה

השיטה
המנצחת

ם ו ב ל א ה

450 עמודי צבע מרהיבים • מדריך פרקטי איך לחיות משיח בתכל'ס 
• פרקי חייו של המשפיע הרב זלמן נוטיק ע"ה

₪ 50
רק באתר התאחדות 

החסידים וביריד 

בבניני האומה

₪ 88

נו מלך המשיח לעולם ועד ורבי ו  ננו מורנ יחי אדו
058-4601-770מוקד התאחדות החסידים
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