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אל אחינו התמימים ואנ"ש יחיו,
שלום וברכה!

אדמו"ר  כ"ק  של  הצ"ז  ההסתלקות־הילולא  יום  ניסן,  ב'  הבהיר  יום  עם  בקשר 
"יחי  ההכרזה  אודות  המפורסמת  לשיחה  השלושים  שנת  ותחילת   , נ"ע  מהורש"ב 

המלך" -

הננו מוציאים לאור קובץ "יחי המלך!", הכולל בתוכו:

א. פותחין בדבר מלכות - חלק משיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מיום ב' 
ניסן ה'תשמ"ח.

לאחר  החסידים  לעדת  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מכתב   - דרבי  אשכבתא  ב. 
הסתלקות כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

ג. האמנתי כי אדבר - נאומו של הרב יוסף ישעי' ברוין, מד"א וחבר הבד"צ בשכונת 
המלך קראון הייטס "כאן ציווה ה' את הברכה", אודות חשיבותה של הכרזת הקודש 

"יחי אדוננו".

כ"ק  הוד  נזכה לראות בהתגלות  ומי"ד ממ"ש  תיכף  גמור אשר  ובביטחון  בציפי' 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "מלך ביופיו" לעיני כל חי, ונזכה לשמוע תורה חדשה 
מפיו, ויכירו וידעו כל יושבי תבל במלכותו, ויכריזו כולם יחדיו בקול גדול ובהתבטלות 
מוחלטת את ההכרזה הנצחית המביאה לידי ביטוי את התמסרותנו והתקשרותנו אליו, 

ופועלת התגלותו המיידית בגאולה האמיתית והשלימה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח, בית חיינו

 ימות המשיח,
יום ועש"ק פ' ויקרא, ה'תשע"ז

קי"ד שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ברוקלין נ.י.



הנשיא הוא הכל
שכל  מובן,   – לבו"  אל  יתן  ד״והחי  הענין  אודות  לאחרונה  להמדובר  בהמשך  א. 
צריך  בשנה,  שנה  מידי  ונשנה  כשחוזר  האדם,  בחיי  מיוחד  ענין  בו  שאירע  תאריך 
להביא לידי הוספה בענין החיים, כמדובר לעיל בנוגע ליום הולדת, ועד״ז מובן גם 

בנוגע ליום נישואין, וכיו״ב.

לנשיאי  בנוגע   – מישראל  דכאו״א  הפרטיים  לחייו  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
ישראל )"הנשיא הוא הכל"( על אחת כמה וכמה שמאורעות מיוחדים בחייהם מביאים 
הוספה בענין החיים )"והחי יתן אל לבו"(, הן בנוגע להנשיאים עצמם )שיתוסף אצלם 
בכל  השפעתם  לפעולת  בנוגע  והן  שלפנ״ז(,  השלימות  לגבי  יותר  נעלית  שלימות 

ישראל, צאן מרעיתם.

ועד״ז בנדו״ד – ב' ניסן – יום ההסתלקות־הילולא דכ״ק אדמו״ר מהורש״ב, ויום 
התחלת הנשיאות דכ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, אשר, יום זה )ב' ניסן( הוא יום 
מיוחד בחיי הנשיא, ויום מיוחד בענין הנשיאות – התחלת הנשיאות של נשיא דורנו, 

הכוללת את כל המשך הנשיאות עד ביאת גואל צדק.

יותר בענין  גדול  ניתוסף עילוי  ניסן בכל שנה ושנה,  ב'  יום  ועפ״ז מובן, שבבוא 
הנשיאות.

יש לסיים ולהשלים את "מעשינו ועבודתינו" – כולל גם הבקשה 
והדרישה "עד מתי", וההכרזה "יחי המלך" דוד מלכא משיחא – בזריזות 

הכי גדולה, הקשורה עם שמחה וחיות
חלקים משיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 • 

ע"י פעולת העם שמכריזים

'יחי המלך'
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חיי"ם שנה
. . ג. האמור לעיל )הוספה בענין החיים(, מודגש ביותר בב' ניסן דשנה זו – ס״ח שנה 

)פר״ת – תשמ״ח( לנשיאות כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, ס״ח בגימטריא "חיים".

ויש להוסיף, ע"פ סגנון ולימוד אאמו״ר ע״ד הרמז – שמספר ס"ח העולה מצירוף 
שנות  ס"ח  במשך  התקופות  לחילוקי  מכוון  ומ״ח(  יו״דין  )ב'  ד"חיים"  האותיות 

הנשיאות דנשיא דורנו:

חיותו  בחיים  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  של  נשיאותו  שנות  ששלושים  במק״א  נתבאר 
: עשר  לג' תקופות של עשר שנים  )בכללות(  נחלקות  – תש״י(  )פר״ת  דין  בעלמא 
שנים ראשונות – במדינה ההיא, עשר שנים שניות – במדינות פולין וכו', ועשר שנים 

האחרונות – במדינה זו, בחצי כדור התחתון.

דנשיאותו,  והשני  הראשון  לעשור  רומזים  ד"חיים"  היו״דין  שב'  י״ל,  ועפ״ז 
והאותיות מ״ח )"חיים"( רומזים למ״ח שנות הנשיאות במדינה זו, עשר שנים בחיים 
נמשכת,  דפעולה  תשמ״ח(   – )תש״י  שנים  ול״ח  תש״י(,   – )ת״ש  דין  בעלמא  חיותו 

הוספה בהפצה דתומ״צ בכלל והמעיינות בכללם, ע"פ דרכיו אשר הורנו .

כדכד  ד״ושמתי  ענין  כ״ד,  ב"פ  ובגימטריא  "חיל",  בגימטריא  שמ״ח  ולהעיר, 
בנוגע  ועד״ז  הצ"צ,  בדרושי  וכן  בלקו״ת,  ד"כדכד"  הענין  כמבואר   – שמשותיך" 
ל"חיל", וכן "חיים" – שענינים אלו נתבארו בדרושי חסידות, וחלקם נלקטו בספר 
הליקוטים לדרושי הצ"צ )שבהם נכלל גם מדרושי אדמו״ר האמצעי ואדמו״ר הזקן(, 
והם גם היסוד לדרושי רבותינו נשיאינו שלאח״ז, עד לכ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, 

גליון טו • 5

  יחי המלך!   • 



אשר, ע״י העיון במקומות אלו יתוסף ביאור בהאמור לעיל ע״ד העילוי המיוחד דשנה 
זו, בבחינת "תן לחכם ויחכם עוד" .

פעולת העם
ד. ויש להוסיף בכהנ״ל – בעומק יותר.

ובהקדמה, שביחס שבין העם לנשיא ומלך – ב' קצוות:

מחד גיסא – תנועה של רוממות והבדלה, "משכמו ומעלה גבוה מכל העם", "עם" 
 . המלך"  ממעלת  ורחוקים  וזרים  נפרדים  דברים  שהם  עוממות,  "מלשון  דייקא, 

וכמודגש בענין היראה והביטול – "שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך" .

ולאידך גיסא – תכלית הקירוב, כאמור, שהמלך הוא ״לב כל קהל ישראל", והרי 
אין לך קירוב גדול יותר מקירוב הלב לאברי הגוף, כאמור, שהדם שבלב עצמו נמצא 
בתמידות בכל האברים, "התפשטות והילוך החיות מהלב אל כל האברים . . כהלכתו 

תמידי כסדרו . . )ש(כל האברים מקושרים יחד ומקבלים חיותם . . מהלב".

ויתירה מזה:

הקירוב שבין המלך להעם הוא לא רק ביחס להמשכת החיות דכל העם, שמקבלים 
חיותם מהמלך, אלא גם לאידך גיסא – שמציאותו של המלך תלוי' בהעם, "אין מלך 
בלא עם", כלומר, אע"פ שנקראים "עם, מלשון עוממות . . רחוקים ממעלת המלך", 

הרי, ביחד עם זה )ואדרבה – בגלל זה ( פועלים הם את המלכות – המלך.

וכמודגש גם בהכתרת המלך – שהעם מכריזים "יחי המלך״ )כפי שמצינו גם במלכות 
בית דוד (, שבזה מודגש גם שפעולת העם היא בחיי המלך, חיים של מלך.

הוספה עיקרית בעניין החיים
ה. עפ״ז מובן גם בנדו״ד – "חיים" שנה לנשיאותו של נשיא דורנו:

נוסף על האמור לעיל ע״ד ההוספה בענין החיים )מידי שנה בשנה, ועאכו״כ בשנה 
זו שסימנה "חיים"( לכל אנשי הדור ע״י נשיא הדור – הרי, גם אנשי הדור פועלים 

הוספה בענין החיים אצל נשיא הדור, כאמור לעיל בענין ההכרזה "יחי המלך".

ובאותיות פשוטות:

לאחרי שישנה השלימות ד״חיים" שנה לנשיאותו )פעולתו ועבודתו( דנשיא דורנו 
)גם( ע״י פעולת העם שמכריזים "יחי המלך",  – צ״ל הוספה עיקרית בענין החיים 
שתוכנה של הכרזה זו – שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר – כ״ק מו״ח אדמו״ר 

נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא!
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וזהו גם מה שמרעישים בעקבתא דמשיחא ע״ד 
הצורך להכריז ״עד מתי", שעי״ז מקרבים ומזרזים 
הצפי',  הדגשת  על  שנוסף  די״ל,   – הגאולה  את 
משיח  ]שיבוא  הגאולה  על  והדרישה  הבקשה 
צדקנו בפועל ממש, באופן דמראה באצבעו ואומר 
זה, הנה המלך המשיח, בשר ודם, כפס״ד הרמב״ם 
"יעמוד מלך מבית דוד וכו' ויקבץ נדחי ישראל"[, 
"יחי   – ההכתרה  דענין  התוכן  גם  זו  בהכרזה  יש 

המלך", שעי״ז פועלים ביאת דוד מלכא משיחא.

ו. ויש להוסיף, שאצל מלך המשיח מודגשת יותר 
מלך  שכל  לכך  )נוסף  מישראל  לכאו״א  שייכותו 
הוא "לב כל קהל ישראל"( – שלכן, בכחו וביכלתו 

דכאו״א מישראל לפעול הענין ד״יחי המלך":

על הפסוק "דרך כוכב מיעקב" מצינו ב' דרשות בחז״ל: )א("כוכב" קאי על כאו״א 
מישראל, )ב("כוכב" קאי על מלך המשיח .

ונתבאר במק״א שאין סתירה בדבר )ואדרבה, ב' המאמרים מסייעים זה לזה( – ע"פ 
הידוע שבכאו״א מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח, היא בחי' היחידה שבנפש כאו״א, 

שהיא ניצוץ מהיחידה הכללית, נשמתו של משיח צדקנו .

ונמצא, שבנוגע למלך המשיח מודגש ביותר הקשר והשייכות לכל ישראל – שעצם 
נשמתם, בחי' היחידה, היא ניצוץ מנשמתו של משיח, ולכן, גם הענין ד״אין מלך בלא 
עם" )תוכן הכרזת העם "יחי המלך"( הוא בהדגשה יתירה אצל מלך המשיח – "דרך 
כוכב מיעקב", כוכב דכללות ישראל, הקשור עם גילוי"דרך כוכב מיעקב" אצל כאו״א 

מישראל, התגלות בחי' היחידה שלו.

להשלים את מעשינו ועבודתינו
. . יב. והמעשה הוא העיקר :

"עד  והדרישה  גם הבקשה  כולל   – ועבודתינו"  "מעשינו  ולהשלים את  לסיים  יש 
מתי", וההכרזה "יחי המלך" דוד מלכא משיחא – בזריזות הכי גדולה, הקשורה עם 

שמחה וחיות,

ְשַמח  ־ אשר, ענינים אלו )שמחה וחיות( מודגשים ביותר בשנה זו: שנת תשמח )ּתִ
וְתַשַמח(, ו"חיים״ שנה לנשיאותו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו ־

שעי״ז פועלים כביכול ה״אחישנה" דהזריזות אצל הקב״ה – "אלקיכם כהן הוא", 

הקירוב שבין 
המלך להעם 
הוא לא רק 

ביחס להמשכת 
החיות דכל העם, 
שמקבלים חיותם 
מהמלך, אלא גם 

לאידך גיסא – 
שמציאותו של 

המלך תלוי' בהעם
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ו״כהנים זריזין הם" – לגאול את בנ״י בזריזות הכי גדולה, תיכף ומיד ממש, "לא עיכבן 
המקום כהרף עין״ .

זאת ועוד:

כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו פסק – בשעתו אז – שכבר נסתיימה העבודה, ולא 
)יותר מל״ח  נותר אלא "לצחצח את הכפתורים". ומכיון שכבר עברו עשרות שנים 
שנה( שבהם מצחצחים את הכפתורים – הרי בודאי שבימינו אלו נסתיימה גם העבודה 

דצחצוח הכפתורים.

ולהעיר, שאין לצחצח את הכפתורים יתר על המדה – כפי שרואים במוחש שצחצוח 
יתר מחסר מן הכפתור ומקלקל יפיו!

ומכיון שכן, הרי בודאי ובודאי שעכשיו צריכה להיות ומוכרחת כביכול הזריזות של 
הקב"ה להביא את הגאולה תיכף ומיד ממש.

ותיכף ומיד – מקיימים הציווי "זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח 
כל הלילה גו' ובער עלי' הכהן עצים בבוקר בבוקר", בביהמ״ק השלישי, אשר, להיותו 
"מקדש אדנ־י כוננו ידיך״, "בנינא דקב"ה", ש״בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא מן השמים", 

יכול )ובמילא צריך( לירד ולהתגלות למטה אפילו בלילה, בלילה זה ממש!

ובאופן ש״תחזינה עינינו" – עיני בשר בגוף של בשר, נשמות בגופים, כולל גם )קיום 
ההבטחה ברורה( "ונתתי לכם לב בשר", "לב חדש ורוח חדשה".

)משיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח(    
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קבלת המלכות
מכתב שכתב א' התמימים למשפחתו בארץ הקודש לאחר 

שיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח

ב"ה, אור ליום רביעי ה' ניסן ה'תשמ"ח, שנת הקהל

למשפחתי היקרה, שלום וברכה!

ראשית כל תודה רבה לכם בעד שני המכתבים האחרונים שנתקבלו מכם.

את  להוציא  כסדרם  מתנהלים  הענינים  ב"ה  אצלנו  לעניננו,  בהנוגע  ובכן   .  .
)אגב  נ"ע.  הרבנית  של  מהסתלקותה  כתוצאה  עלינו  שניחתה  הקשה  המהלומה 
שמתי לב שמכתבכם אלי נכתב ביום פטירתה, היינו כ"ב שבט, ולפלא שלא הוזכר 

דבר על כך(.

מאידך עומדים נרגשים תחת הרושם משיחתו של כ"ק אד"ש מיום ראשון השבוע 
– ב' ניסן, אשר היו בה יותר מסממנים בעלמא של מעין ההתגלות המשיחית של 
קץ וחזון אחרית הימים, אשר לאחר שיחה זו עמדו כמאות מאנ"ש והתמימים בחצר 
ביתו של הרבי 1304 פרזידנט סטריט )רח' הנשיא(, ובזעקה-שאגה אדירה שפרצה 
מעמקי נשמתם קראו, הכריזו והצהירו "יחי המלך" – "יחי המלך המשיח" וכדומה.

אוצר המילים דל מדי לבטא את מעיין הרגשות...

אגב שמתי לב וראיתי בנוסף לכך פקסמיליא של חסידים אשר חתמו על עצומה 
שבה מכתירים את הרבי שליט"א כמלך המשיח.

הלב עומד נפעם )מילה קטנה מדי( לנוכח תופעות מסעירות אלה )במובן החיובי(...

כמו"כ שמעתי אשר ישנו מדרש רבה על שיר השירים בנוגע לפסוק "דומה דודי 
לצבי" מה צבי נראה ומסתתר וחוזר ונגלה.. כך מלך המשיח נראה ומסתתר וחוזר 
ונגלה )כמו מרע"ה גואל ראשון בשעתו אשר הסתתר לפני התגלותו כגואל למשך 
שלושה חודשים( וכמה מתכסה? אמר ר' תנחומא )שים לב על השם( מ"ה )45( יום. 
ודורשים בבית חיינו פסוק זה אשר מ"ה ימים לערך ישנם מסיום השבעה שבו אד"ש 

שוהה בביתו )במקום כמלך ביופיו ב-770( עד לי"א ניסן ש.ז.

. . בקיצור הזמן קצר והמלאכה מרובה והנה זה עומד אחר כותלנו וכדברי אד"ש 
מה שחסר הוא רק עוד צעקה ועוד בקשה מרבון העולמים עד מתי??
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אגב בשיחה הזאת אמר אד"ש בין היתר בהקשר לוארט הידוע אשר מה שנשאר 
גענוג  אויסגעפוצט  מען  האט  לכאורה  אשר  קנעפלאך  די  אויספוצן  רק  הוא 

ואדרבה אז מ'פוצט יותר מדי יכול הדבר להוריד מיופיו של הקנעפל.

נו, אקוה שעד אשר מכתבי יגיע למענו נתבשר על התגלות מלך המשיח אכי"ר.

. . ובינתיים אסיים מכתבי במיטב האיחולים הלבביים להצלחה בכטו"ס והרבה 
הרבה נחת מהצאצאים ולגאולה שלימה נאו ממש.

חג הפסח, חג החירות וחג הגאולה כשר ושמח.

בנכם, אחיכם, גיסכם ודודכם.
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הרבנים  אנ״ש  ידידינו  כבוד  אל 
כ״ק  ורצון  מצות  שומרי  וכל  והחסידים, 
אבותינו רבותינו הקדושים, זצוקללה״ה, ד׳ 

עליהם יחיו

אמרר בבכי כי אדרבה, כ״ק אאמו״ר הרה״ק חסידא ופרישא, איש חי רב פעלים, 
הריני כפרת משכבו לוקח מאתנו, ועדי תפארת ראשינו הורד מעלינו.

אותם הפנים מאירות שהחי׳ רוחינו, ועודד רוח ונשמת כל נשבר לב ונדכא, בנועם 
הוד ידידות אצילית האלקי, ואשר בה ראינו מאורי אור אלקי במשבצי מדות מפוארות, 
באורחות חיים, וכל אחד מצא נוחם לנפשו בעת צרתו ודאגתו, ברסיסי טל שיח קדשו, 

והגיון ברכות לב טוהר. ועתה בעוונותינו הסתתרה.

אהה הוי׳ אלקי' יתומים נשארנו כי אין אב עזובי׳ ונדכאי', אוי לנו כי חטאנו נשובה 
אל הוי׳ בכל ליבנו ומאדינו, כי מי ישא בעדינו רנה ותפלה, ומי יעורר רחמי אל רם 

ונשא על עמו וצאן מרעיתו.

אור השבעתים שלשלת המאורות, עלה בהודו והדרו השמימה, וכה מדבר באגרת 
צוואתו הכתובה ימים מספר טרם עלותו מאתנו.

אני מבקש את ידידינו אנ״ש יחיו להחזיק את הישיבה תומכי־תמימים כאשר 
ואין  והמחזיקים אותה,  הוא לכל התומכים  גדול  וזכות  החזיקו אותה עד עתה. 

זכרו ידידנו, דברי פי מורכם ורבכם, הצדיק הקדוש, הכ"מ, העומד 
בשמים ומתחנן אליכם, החזיקו תומכי תמימים, והיו תמימים, קבעו 

עתים לתורה ותפלה, והביאו בניכם בחדרי התורה והיראה, בצל מורי 
דעה על פי טהרת הקודש.

מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לחסידים לאחר ב' ניסן ה'תר"פ

 • 

אשכבתא דרבי
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רשות לשום אדם לשנות ח״ו את תוכנה הפנימי. והמנהל הראשי יהי׳ בני הרב 
הרוחני  הישיבה  וטובת  בהחזקת  והמשתדלי׳  והמתעסקים  התומכים  וכל  יחי׳, 
והגשמי יתברכו במתן שכרה שבצדה, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, 

ויזכו לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ועבוד״ה.

ואותי יצוה לאמר.

בעזרתו  להאדירה  תמימים,  תומכי  הישיבה  בדבר  ותשתדל  תשגיח  יחי׳  בני 
ית׳, בתכלית כוונתה הפנימית בלימוד דא״ח ועבודה שבלב כו׳. וכאשר כתבתי 
בקונט׳ עץ חיים, ויותר מזה כמדומה שכתבתי לך בא׳ מהמכתבים שהוא - בעזרתו 
ית׳ – החזקת העבודה הפנימיות בזמן הזה, וזאת היא הדרוש מאתה, ובזה צריכים 
להשתדל, ובוודאי צריכי' ג"כ לימוד הנגלה. לימוד טוב, וכמבו' בקונט' הנ״ל, 
וכשם שא״א להיות גוף בלא נפש, כך א"א להיות נפש בלא גוף אך האדם הפנימי 
הוא העיקר, והמקבל עליו עומ"ש יוצא ידי שניהם, וזה וזה יתקיימו בידו, וכאשר 
יש מהדברי' החיצוני' שיש להם שייכו׳ אל הפנימיו׳ כל מה שיכול להיות נוגע אל 
התוכן הפנימי צריכי׳ להרחיק לגמרי, ולא ליתן ערך כלל אל החצוניו' יהי' מה 
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שיהי׳, ואתה בני יחי' בטוב דעתך ושכלך והעיקר במסירתך אל הכוונה הפנימיות, 
תדע אי״ה לשקול ולהכריע בזה.

וגם תשתדל בדבר קביעת לימוד דא"ח בעיירות, אשר התחלתי לעסוק בזה, 
ות"ל שנתקבל הענין בטוב. ונתייסד בכמה עיירות לימוד ברבי' בדא"ח, ונדברו 
יראי אלוקים איש אל רעהו כו' הזמן ההוה הפריע את הכל, ויתן השי״ת שבקרב 
בדבר  כן  ההשתדלות.  לחדש  צריכים  ידברו  רעהו  את  ואיש  המדינה,  תישקוט 
ההתייסדות החדרי' בעיירות השי"ת יעזרני ויזכני להתעסק בהדברים האלו אשר 
זיכני להתחיל בהם, והכל אשר לכל, תשתדל ותתעסק בני יחי' בהם וידידנו אנ"ש 

יחיו בטח יסייעו על ידך, והשי"ת יהי' בעזרך ותצליח במלאכתך.

והנה מלבד האמור בזה מפורש, הנה דיבר עמדי כ"ק אאמו״ר הרה"ק הכ"מ בחדש 
והפרט  ית' לייסד לטובת הרבים הכלל  מ"ח העבר מאשר בדעתו הקדושה בעזרתו 
וקבל  ופלס איך ליסדם,  ברו"ג, מוסדים שונים אשר רבות בשנים חשב בזה, ושקל 
עם הקדש, ד׳ עליהם יחיו, אתודה, אשר לא הבנתי עומק דבריו הקדושים, ולפלא הי׳ 
לי אופן ואשר עתה עין בעין אראה, כי ציווי ופקודת צוואה היתה שיחתו זאת מאתו 
אלי, ואשר עתה נראה במוחש מכמה ענינים כי מאחרי המועדים התכונן אל מועד חיי 
החיים, ואני בהמות הייתי עמו אוי לי כי לא הבנתי עד מאומה, ולא עלה על רעיוני כי 
בא מועד שבר נורא כזה, שינטלו המאורות בעצם היום, ונשארתי יתום נדכא ונשבר 
בלי אב ובלי רב. ירדתי מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מגו נהורא לחשוכא אנא ה' 
חוסה נא בהמון רחמיך המרובים בחסד חנם על בן עבדך ורחמיני ועזריני, כי אל מי 
אפנה ומי יושיעיני אם לא אתה, אתה ה׳ בזכות עבדך העומד לפניך ומבקש רחמים 
על בניו, תלמידיו, ותלמידהון, והמקושרי' אליו לקיים פקודתו לשמור מצוותיך וחוקיך 
וחוקי רצוניך, וללמוד תורתך הקדושה והשקיפה ממעון קדשיך, והשפיעה לנו כולנו 

באור פניך שפעת חיים וברכה, ברוחניו' וגשמיות, מעתה ועד העולם.

תדבק לשוני לחכי, כי אנכי אדברה קבל עם קדש, ד' עליהם יחיו, חסידי ומקושרי 
עבדי ה', אשר נהרו על טוב ד' לשמוע בקול דברי אלקים חיים, מפורשים יוצאים כיום 
נתינתם מפי כ"ק אבותי רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ועיניהם ראו את 
מאורינו ומורינו, פנים בפנים דברו את בני האלקים,אישים השמיימים ואשר עד עתה 
בטח דבריהם הקדושים עומדים ברום עולמם, ועל פיהן יכלכלו ארחות חייהם, ובהם 

יחיו לעד.

לב מי לא יתפלץ על השבר הנורא, אוי ואבוי לנו, כי שודד מעוזינו, נקח נשמתינו 
ורוח אפינו, ואיכה נרעה נפשינו, ואיכה נרביץ נשמתינו, ואיככה נחי' בצוק העתים 
האלו, אשר כל איש שמיו חותלו בערפלי דאגה, ולבו כוסה באגלי קור, ועל כל אשר 

נביט היאוש יקדם פנינו בכל עוזו ותקפו.

גליון טו • 13

  יחי המלך!   • 



אמנם כן, אבל יוצרינו שוכן בנו, חלק אלוקה ממעל ממש בקרבינו יתלונן, אשר 
לא כהתה עינו, ולא נס לחה, וכחו עמו לפעול ישועות בהעיר קטנה, לכוננה ולסעדה, 
כי גם כהיום הזה האלקים בעוזרי וסומכי נפש שוקקה וצמאה לדבר ד' ההולכים תום 

מבלי בקש חשבונות ודעת תוצאות פעילתם, ורק על הוי' ישליכו יהבם.

הא־ל הנכבד והנורא ציוה אותנו לאמר, שמוע ישמע הבן בקול אביו וברצונו לעד, 
בן עבד הייתי לאבי כל ימי, ובן עבד אהי' - בעזרתו יתברך - לרצונו הקדוש, ידעתי 
נפשי כי תם אני ולא אדע עד מה ונפשי עלי תשתוחח מפחד ורעד, לעמוד על צור 
ביד הרצון  וגזרתו, שמני לחוטר  יתברך  ציווי הא־ל  והאש האלקי, אך  מחצב האור 
הנני  ישמע  תפלתם  ושועת  יעשה  רצונם  כי  ליריאיו,  יעד  אשר  והאלקים  הקדוש,  
מאמין באמונה שלמה וטהורה, כי הוא יתברך יאיר אור נשמותינו, ויפיח זיק מעשינו, 
בהצלחה  היער  עצי  ידי  על  גם  ה',  יראי  רצוני  ויושלמו  האמת,  אל  מכוונים  שיהיו 

אלקית.

זכרו ידידנו, דברי פי מורכם ורבכם, הצדיק הקדוש, הכ"מ, העומד בשמים ומתחנן 
והביאו  ותפלה,  לתורה  עתים  קבעו  תמימים,  והיו  תמימים,  תומכי  החזיקו  אליכם, 

בניכם בחדרי התורה והיראה, בצל מורי דעה על פי טהרת הקודש.

מפתן  על  בעמדו  ורבינו,  מורינו  אדונינו  של  עט  מפי  היוצאת  האמורה  הקריאה 
בה  העולם,  אבות  נשמות  ומוריו  אבותיו  קודש  פני  לקבל  הוא מתכונן  גן האלקים, 
בשעה ידבר אלינו, ויתחנן כי תמימים נהי׳, ונלמוד תורת ה׳, ונחנך בנינו בדרכי הא־ל, 
ונשריש במו יראת ה׳ לקיים מצותיו, בה בשעה כי נפשו עלה יעלה בשליבות הוד 
עוז כלילת חיי החיים, ישא אמרותיו בגבורת אהבה משוכה, לכל אחד ואחת מאתנו, 
לאמר, זכרו צור מחצבתכם, והיו בנים ישרים לאבינו שבשמים, כארחות חייו באהבה 
וסבר פנים בחיבה לכל אדם. כן גם ברגעיו האחרונים בעלמא דין, טל נדיבות יערוף 
לקרוא אותנו אנשי שלומו ובריתו, ומעורר נפשינו כי נחזיק ברית אלקינו אשר כרת 
אתנו בחורב, לאמר, גם בעת וזמן אשר כל הארץ נשפט בחרב שלהבת אש הקדחת, 
ומקדשינו חרב, והכהן הגדול עלה לאדוננו, אנחנו נעמודה חזק בברית הוי׳ אלקינו 

בתורתו ובמצותיו יתברך.

ועתה ידידינו עבדי ה׳, תלמידיהון ותלמידי תלמידיהון, עושי רצונם, הבו יד, נלכה 
יחדיו בדרך הקודש אשר סללו כ״ק אבותינו רבותינו הקדושים, אשר בארץ החיים, 
שבעת המאורות עלינו יאירו משמי שמי רקיע, ודברי תורתם הקדושה בבתינו יופיע 

להאיר נפשינו ולהעיר לבבינו, לקיים בלמוד ובפועל כאשר יפקדו עלינו.

איש איש מאתנו יאזור כחו, ויעשה בפועל ככל אשר תשיג ידו, ועוד יותר בכח ואומץ 
לב להחזיק את מוסדי חיים הרוחניים אשר הנחילנו כ"ק אאמו"ר הרה״ק הכ״מ. ועם 

זה נפאר משכן ה׳ אשר בלבינו פנימי׳ לאהבה אותו ולירא אותו ולדבקה בו יתברך.
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האלו,  והרצון  ההתעוררות  בימי 
בהתעוררות  ידידינו  כל  יתעוררו 
הי  ידידנו  מושב  ערי  בכל  אמיתי, 
ביחוד,  ואחד  אחד  וכל  יחיו,  עליהם 
רבו  מאת  והפקודה  החובה  עליו  כי 
וסדר  בפועל  להביא  כאמור,  ומורו 
מסודר ככל אשר יפקוד ויצוה מורינו 
ורבנו, הכ״מ. בהחזקת תומכי תמימים 
דא״ח  בלימוד  משפיעים  וקביעת 
ברבים בע״פ ובספרים ובדאגת השגת 
הילדים,  בעד  אלקים  יראי  מורים 
נצטוינו  אשר  כפי  הלמודים  ולסדר 
מסיני, וכאשר למדנו אנחנו, ואני אל 
ה',  הושיעני  ואתחנן  אקרא  האלקים 
צוית  אשר  מצותיך,  לקיים  אוכל  כי 

לקיים מצות האב ורצונו.

ואליכם ידידנו הנני פונה בבקשה, תנו לי היכולת - בעזרתו ית׳ - בתמיכת המוסדים, 
הנזכרים בצוואת כ״ק אאמו״ר הרה״ק, הכ״מ, אשר אוכל לכלכלם כפי אשר נצטויתי, 
ובגלל זאת תתברכו מאת האלקים בברכה כפולה ומכופלת להושע, איש איש בכל 
אשר תאוה נפשו ברוחניות וגשמיות, ובזה תחזיקו הברית את אדונינו ורבנו הכ״מ, 
חסידיו,  עבדיו,  מאתנו,  ואחד  אחד  כל  על  והנורא,  הגדול  הא־ל  רחמי  יעורר  כי 
והמקושרים לקיים רצונו ופקודתו, והאלקים יחננו ויברכנו וישרה ברכה במעשה ידינו, 
ונזכה להיעוד והקיצו ורננו שוכני עפר, והוא כ״ק אאמו״ר הרה״ק, הכ״מ, בתוכם, 

ויראינו נפלאות בתורת א־ ל חי.

מאתכם  ומתברך  המברכם  עמוק  ולב  מקרב  שלומכם  הדורש  עוז,  ידידכם  והנני 
בכתיבה וחתימה טובה ברו״ג

בן מורכם ורבכם

יוסף יצחק שניאורסאהן

)אג"ק ח"א ע' קיד(
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ישנם כאלו שחושבים שאת תשנ"ג צריך למחוק מהמפה. שהשנה 
הזאת ראוייה להימחק מההיסטוריה. "כתבו לכם על קרן השור שאין 

לכם חלק באלוקי ישראל..." - רחמנא ליצלן!!! "יחי אדוננו מורנו 
ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" - הרבי עודד! פעם, פעמיים, שלוש 

פעמים. תסבירו את זה איך שאתם רוצים, זאת עובדה!
נאומו חוצב הלהבות של הרב יוסף ישעי' ברוין בכינוס 'ברוכים הבאים 

לאורחי המלך' ה'תשע"ג, בבית משיח 770

 • 

"לפעול שלא
ישכח לעד"

כרגע.  נמצאים  שלו  שבאכסניה  הרבי,  האכסניה,  בעל   – אכסניה  בכבוד  פותחין 
נמצאים עכשיו בד' אמות של הרבי, שנקרא בית חיינו, שמכאן אנחנו מקבלים את 

החיות.

כינוס זה עומד בסימן 'עשרים שנה לתשנ"ג' – הי' תהא שנת נפלאות גדולות. נפסק 
בן עשרים שנה". עכשיו,  "עד שיהא  אביו  נכסי  למכור את  יכול  אינו  להלכה שבן 

עשרים שנה אחרי, יש קצת מוחין להבין את מה שהיה אז - בשנת תשנ"ג.

תשנ"ג. "בכיה תקיעא בליבאי מסטרא דא" - מצד אחד, אבל גם "חדווא תקיעה 
בליבאי מסיטרא דא". חדווה עצומה על כל הגילויים הנפלאים אליהם זכינו במהלך 

השנה הזאת, שנת ה'תשנ"ג. "עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו...".

כמעט מידי יום ביומו, לפעמים אפילו כמה פעמים ביום - נשיא חב"ד בדורנו, ישב 
על המרפסת הזו ובמסירות נפש ממש - "אכן חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם" - 
עודד את השירה, הזמרה ובמיוחד את ההכרזה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד!". זה דבר שלא קרה מעולם בהיסטוריה החב"דית, מאז אדמו"ר הזקן... 
ודבר כזה אי אפשר למחוק מהזיכרונות שלנו. כל מי שמנסה למחוק את זה לא יצליח 

למחוק את זה, זה עומד מול העיניים!
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ומכל  צדיק,  "תנועת 
שכן ראיה או שמיעת קול 
ישכח  שלא  לפעול  צריך 
ועל-אחת- זוכרים,  לעד" 
שוכחים;  שלא  כמה-וכמה 
שוכחים  שלא  רק  לא 
את  חיים  אלא  וזוכרים 
זה - "לחיות עם משיח" – 

בהווה.

***

לפעמים יש דברים שעדיף שלא לדבר עליהם, אבל הם חייבים להיאמר.

ראוייה  הזאת  למחוק מהמפה. שהשנה  צריך  כאלו שחושבים שאת תשנ"ג  ישנם 
להימחק מההיסטוריה. "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל..." 

- רחמנא ליצלן!!!

"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" - הרבי עודד! פעם, פעמיים, 
שלוש פעמים. תסבירו את זה איך שאתם רוצים, זאת עובדה!

ולמרות הכל, מנסים לטשטש את זה. מראים דווקא וידיאו'ס אחרים ולא קטעי וידאו 
מאותם שנים. יש להם גם הסבר מן המוכן: הם רוצים לראות "מלך ביופיו תחזינה 
עיניך" – והאמת שאחרי כ"ז אדר שהיה אז "מלך" והיה גם "ביופיו", רק אצלנו היה 

חסר ב"תחזינה עיניך".

אבל אחרי כל ההסברים והפלפולים, אלו עובדות שאי אפשר להכחיש - הרבי עודד 
יחי! וכל מי ששם לב ראה שהרבי לא רק עודד במרץ את ה'יחי', אלא כמה וכמה 

פעמים הרבי גם אמר חלק מהמילים, בפיו הקדוש!

ורבינו מלך המשיח  "יחי אדוננו מורנו  יגיד  זכינו שנשיא חב"ד  מתי בהיסטוריה 
לעולם ועד"!?

איך לפרסם, מתי לפרסם, האם לפרסם, זה כבר עניין של יח"צנים שצריכים לדבר 
על פרסומת. הרבי עצמו אמר שהענין הזה "תלוי בתנאי המקום וחב"ד שעל אתר", 

זה רק עניין של פרסומת.

אבל להכחיש את עצם העניין? למחוק כל שורה וכל אזכור של 'יחי'?

! ! ! צלן לי רחמנא 

איך שייך דבר כזה, שיהודים, תמימים יראים ושלמים, שלומדים שיחות, שחיים עם 
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השיחות - אצלם פתאום תשנ"ג לא קיים!

נ"ד כן קיים!, את נ"ד הם כן רוצים לזכור, רק 
נ"ג לא קיים. מונים וזוכרים מתשי"א עד תשנ"ב, 

ומיד אחר-כך עוברים לתשנ"ד.

חסידים  אצל  אילו  לדוגמא,  בעצמכם,  שערו 
 - נניח הצמח צדק   - של אחד מרבותינו נשיאינו 
)אני מתבייש  בימיו האחרונים  לפניו  היו מנגנים 
להיאמר(  צריכים  הם  אבל  מילים,  כאלה  להגיד 
היה  צדק'  וה'צמח  מילים.  עם  שיר  מסויים,  שיר 
מעודד בראשו הק' את השיר הזה. שנים רבות אחר 
כך היו עומדים בהתוועדויות של גדולי החסידים, 
ומזכירים בהתלהבות את אותו שיר, השיר שניגנו 

אצל ה'צמח צדק' בשנותיו האחרונות – האם מישהו היה מעז למחוק את השיר הזה?

בדיוק כך: יש שיר כזה! תפרשו את זה איך שאתם רוצים, אבל דבר אחד בטוח: זה 
שיר שהרבי עודד במסירות נפש! הכרזה שהרבי עודד!

למרות הכול מוחקים את זה, אפילו לא מזכירים את זה - כאילו זה לא קיים!

לא מדברים על מתי צריך להזכיר את זה, לא על זה הדיון. מדברים על עשרים 
שנה מתשנ"ג! "עשרים שנה למכור בנכסי אביו". לא מבקשים שיהיה "קאים איניש 
אדעתי' דרבי'" – בשביל זה צריך ארבעים שנה. אבל צריך להבין שיש עניין של 'יחי'!

אין לנו מה להתבייש עם זה! אין לנו מה להתבייש עם משהו של הרבי!

איך, מתי, זה עניין של יח"צנות. אבל להתווכח על עצם העניין?

ברוך השם, חב"ד גודלת, הכרזת יחי גודלת, והרבי גודל וממשיך. כל אלו שהגיעו 
המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  של  לעניין  חיה  עדות  הם  הרבי,  אל  לכאן, 
לעולם ועד". ולא רק לענין של 'יחי', אלא גם ל"עוד אבינו חי!", "חי וקיים" כפשוטו!

העיקר הוא שנזכה שהרבי יוציא אותנו מהגלות תיכף ומיד ממש ושכל אלה שהגיעו 
לכאן יזכו לראות את הרבי בגשמיות כפשוטו, ולא נצטרך להתפלפל, אלא נראה את 
הרבי - לא רק 'יחי', אלא חי כפשוטו ממש - עוד בחודש זה, בהווה, בפועל ובגילוי 

בבית המקדש השלישי שיתחיל להתגלות מכאן!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

יש שיר כזה! 
תפרשו את 

זה איך שאתם 
רוצים, אבל דבר 

אחד בטוח: זה 
שיר שהרבי עודד 

במסירות נפש! 
הכרזה שהרבי 

עודד!
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• כתב יד קודש •

פעולת העם בהכרזת יחי 
המלך

לקט הגהות בכתב יד קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על שיחת ב' 
ניסן ה'תשמ"ח

 • 



וכמודגש גם בהכתרת המלך – 
שהעם מכריזים "יחי המלך״ )כפי 
שמצינו גם במלכות בית דוד (, 

שבזה מודגש גם שפעולת העם היא 
בחיי המלך, חיים של מלך.

)משיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח(

"
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