
שנת העשרים

 תש"ל 

היום העשירי לחודש שבט, הלך והתקרב, ולרגל מלאות עשרים שנה לנשיאות של 
הרבי, חלה התעוררות גדולה בקרב אנ"ש חסידי חב"ד בכל מקום שהם. רעיונות 
את  לעורר  במטרה  לפעול  כיצד  העשרים"  לחגיגות  ה"ועדה  לפני  הועלו  שונים 
אנ"ש והתמימים, וגם להסעיר את הציבור היהודי כולו, שלא ינוח ולא ישקוט עד 

שתתגשם המשימה העיקרית שהוטלה על דורנו – להביא לימות המשיח.

המברק ליו"ד שבט – "תקופת העשרים"

בהמברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח לקראת יו"ד שבט, נכתב:

"שבת שלום והתועדויות דתקופת העשרים פעילות ביותר ובתוכן המכתב דראש 
חודש ובהצלחה רבה. בברכה". /מקום החתימה/
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ספר התורה לקבלת פני משיח צדקנו

הגיעה  הנה  רעיון –  העלתה  בארץ  חב"ד  מנשי  אחת  ההתעוררות,  המולת  בתוך 
צדקנו".  משיח  פני  את  נקבל  שעמו  התורה  כתיבת "ספר  לסיום  המיוחלת  השעה 
אותו ספר-תורה אפוף המיסתורין, שאת כתיבתו יזם והחל כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
עוד בשנת ה'תש"ב, אך לפועל מסיבות שאינם ידועות לנו, החליט הרבי הריי"צ לא 
להמשיך ולהשלימו. זהו ספר התורה, עליו הכריז כ"ק אדמו"ר הריי"צ בהתוועדות 
הקדושים  אבותי  ובזכות  השי"ת  "בעזרת  שתא:  בהאי  בשמחת-תורה  ההקפות  שלפני 
כלל  ולזכות  לטובת  שליח  נדר,  בלי  להיות,  ברעיוני  שיעלה  זכיתי  זי"ע,  נבג"מ  זצוקלל"ה 
ישראל לכתוב ספר תורה מיוחד – "ספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו", שעמו נקבל את 

פני משיח צדקנו במהרה בימינו".

"ליבא  בבחינת  שפתיו,  דל  על  הנושא  את  להעלות  איש  העז  לא  השנים  במשך 
נפשם  בסתר  העניין  את  החסידים  שמרו  שנים  עשרות  במשך  גליא".  לא  לפומא 

וציפו ליום שבו תינתן האות להשלמת הספר.

ואז, כשבאה ההצעה להשלימו לכבוד שנת העשרים, הרעיון התקבל בהתלהבות 
עצומה בקרב החסידים "וכי איזו שעה כשרה לכך, אם לא היום בו ימלאו עשרים 
שנה להסתלקות הרבי הריי"צ ולנשיאותו של הרבי?" הגיעה השעה לפעול – אמרו, 

וסברו כי זו "עת רצון" 'להעיז' ולבקש מהרבי לסיים את ספר התורה.

מיד הריצו מכתב לרבי. תשובת הרבי לא איחרה לבוא. לחסידים הנלהבים היא 
הביאה מפח נפש. – הרבי לא הסכים. אוירת ההתלהבות פגה בבת אחת והיה נראה 

שהנושא ירד מסדר היום.

"הוסרו כל ההגבלות"...

והנה, באור ליום חמישי ר"ח שבט היתה הפתעה מדהימה. כאשר הרבי חזר באותו 
יום מה'אוהל', הודיע פתאום ש"הוסרו כל ההגבלות" לגבי השלמת "ספר התורה 
של משיח". קשה לתאר את השמחה שפרצה בקרב החסידים למשמע הודעת הרבי 
שעומדים לסיים את ספר-התורה לקבלת פני משיח. ההתלהבות הרקיעה שחקים. 

הרי הרבי עצמו בישר במפורש ש"כל ההגבלות בוטלו"!

הקרובים  בימים  כי  בפומבי  הרבי  הודיע  שבט,  ג'  הקרובה,  השבת  בהתוועדות 
את  לסיים  התוכנית  על  בפומבי  לקהל  בישר  כשהרבי  ספר-התורה.  סיום  יתקיים 

ספר התורה, סיפר כי ההצעה הזו הגיעה מארץ-הקודש. בקשר לכך אמר הרבי:

"בעצם, ההצעה היתה צריכה לבוא מכאן, שהרי ספר-התורה נמצא בד' אמות של 
770, והרי דורשי רשומות אומרים ש-770 בגימטריא "פרצת". על השאלה הזו, כמו 
על שאלות אחרות, אין לי תשובה. אלא שזהו העניין של "פנו אלי עורף ולא פנים": 
ישנה אפשרות שיעמדו ליד אוצר גדול, באמצע היום, כאשר השמש מאירה בתוקפה 
ועומדים בעינים פקוחות, אבל לא רואים מאומה, משום שמביטים לצדדים. היכן 
ישנו אוצר גדול יותר מזה, שכל הדורות מצפים לו – הבאת משיח צדקנו? והאוצר 
קיים בגלוי, ונמצאים "בעצם היום", כשהשמש מאירה וישנו אור, ולמרות זאת, 
לא רואים זאת משום שהאנשים עסוקים בעניינים אחרים! בכל אופן, ההתעוררות 
הגיעה מארץ הקודש – הייתכן שלא מסיימים את ספר התורה?! וכביכול, כאשר 
לוחצים – אין ברירה! ואולי כל זה יפעל על אלה שנמצאים כאן, שיפסיקו להיות 

עסוקים בעניינים אחרים ויתחילו לפעול".
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בסיום ההתוועדות אמר הרבי: 

"מטעמים מובנים, רצינו שהסיום של ספר התורה שכ"ק מו"ח אדמו"ר 
התחיל לכתוב - שיהיה בסיום תקופת עשרים השנים מהסתלקותו. וכמו 
הקב"ה,  של  שמו  על  נקרא  (ש"שמשון  שמשון  אודות  בירושלמי  שנאמר 
שנאמר כי שמש ומגן הוי' אלוקים", ודווקא כמו שהקב"ה הוא שמש ללא 
אחד  וכתוב  שנה  ארבעים  ישראל  את  וישפוט  אומר  אחד  "כתוב  המגן): 
אומר והוא שפט את ישראל עשרים שנה כו' מלמד שהיו הפלשתים יראים 
ולכן  בחייו.  שנה  כ'  ממנו  יראים  שהיו  כדרך  מותו  לאחרי  שנה  כ'  ממנו 
שבט,  ליו"ד  אפשרית  הכי  בסמיכות  שזה  היום,  חצות  לאחר  הוא  הסיום 

שבשנה זו זה חל בשבת קודש (כבשנת ההסתלקות).

הרבי הוסיף ואמר, שגם עתה, כמו בעת התחלת כתיבת הספר, יתאפשר לכולם 
אין  שכעת  למרות  כי  בדבריו  הדגיש  הרבי  הספר.  של  הכתיבה  בסיום  להשתתף 
שורות  רק  נותרו  שהרי   – בחלקו  שעלתה  האות  על  אחד  לכל  להצביע  אפשרות 
שמו  רישום  ידי  על  להשתתף  אחד  כל  יוכל  זאת  בכל  הספר –  לסיום  עד  ספורות 
את  שיחלקו  הן  "המלאכים  התבטא:  והרבי  הכתיבה.  להוצאות  פרוטה  ונתינת 

האותיות לכל אחד".

שמונו  משיח",  פני  לקבלת  ספר-התורה  לכתיבת  ה"ועד  שחבר  הרבי  הורה  עוד 
שיפעלו  מהם  ביקש  הרבי  בעניין.  עתה  גם  יעסקו  הריי"צ,  הרבי  ידי  כל  בשעתו 
בכל הכוחות ובשיא המרץ להשלמת ספר התורה. הרבי דרש לפרסם את הדברים 
בספר  להשתתף  לזכות  יוכלו  שכולם  כדי  ישראל,  בית  כל  כך  על  נא  ידעו  ברבים. 

התורה ויזכו לצאת עמו לקבלת פני משיח צדקנו.

המתח והדריכות הגיעו לשיא חדש

"התחשמלה"  בארץ-הקודש,  לחסידים  הרבי  דברי  היוודע  עם  השבת,  לאחר 
פורסמו  ראשון  בשלב  תנופה.  ורבת  מקיפה  בפעילות  הוחל  מיד  אחת.  בבת  האוירה 
להשתתף  להם  שמתאפשר  ישראל  בית  להמוני  המבשרות  מודעות  העיתונים  בכל 
בספר התורה של כלל ישראל, בהשתתפות סימלית של לירה אחת. במודעות הופיעה 

כלל  מאת  מיוחדת  בקשה 
שנסתיימה  הרבי,  אל  ישראל 
במילים: "ואנו תפילה שנזכה 
וכבוד  הספר  לסיום  בקרוב 
שליט"א  האדמו"ר  קדושתו 
יוליכנו בקרוב ממש קוממיות 

לארצנו".

שאחזה  ההתלהבות 
לא  ישראל  בית  בהמוני 
אלפי  עשרות  תתואר. 
לכפר  לזרום  החלו  מכתבים 
הסמינר  (ותלמידות  חב"ד 
מאות  הדואר).  במיון  עסקו 
והתמימים  מאנ"ש  פעילים 
כדי  הארץ  ברחבי  התפרסמו 
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לזכות את ההמונים. וכך, בתוך ימים אחדים נרשמו כמאה אלף משתתפים בספר 
התורה.

רשימות  בריכוז   – היתר  בין   – ועסקה  בארץ-הקודש  שפעלה  הועדה  חברי  בין 
שמותיהם של רוכשי האותיות, נמנו כמה מחשובי עסקני אנ"ש. הרב צבי רוטנברג, 
מרחבי  יהודים  רבבות  נרשמו  אחדים  ימים  שבתוך  זוכר  הוועדה,  גזבר  ששימש 
הארץ. אחד המכתבים שהגיע אל הועדה, נשלח בדואר דיפלומטי מיהודי ששהה 
בעיר קובה שביפן וקרא את המודעה בעיתון ישראלי שנשלח אליו וביקש לרשום 
מבני-ברק,  ז"ל  ה"סטייפעלער"  מהגאון  מכתב  התקבל  כן  משפחתו!  בני  כל  את 

שביקש להשתתף בספר התורה של משיח.

את  כבש  הזה  שהעניין  מכך  רבה  קורת-רוח  פניו  על  ראו  כך,  על  לרבי  כשדיווחו 
קבלת  על  אישור  של  מכתבים  כמה  הוועדה  אל  שוגרו  הרבי  ממזכירות  העולם. 

הרשימות, והרבי הגיה את המכתבים הללו והוסיף בהם פרטים.

נתונים  היו  כולם  אלה.  בימים  עצומה  אבוקה  התלקחה  עצמם  החסידים  בקרב 
בלהט של עשייה ובתחושת דריכות וכוננות. לא היה חב"דניק אחד שלא היה בטוח 
נזכה  משיח  של  ספר-התורה  כתיבת  השלמת  שעם  אחוזים'  ב'אלף  ימים  באותם 

לצאת מיד מהגלות ולקבל פני משיח בקרוב ממש. כולם חשו תשוקה עזה לעשות 
'משהו' לקראת "הימים הגדולים והנוראים הממשמשים ובאים".

מאות  כמה  כי  כשנודע  הייטס,  קראון  בשכונת  כן  גם  היתה  אדירה  התרגשות 
י'  לקראת  הרבי  אל  להגיע  מתכוננים  העולם,  רחבי  ומכל  הקודש  מארץ  חסידים, 
שבט. ואכן, במשך אותו שבוע נהרו מכל העולם מאות חסידים, לעבר "770", כדי 
לזכות להשתתף במעמד ההיסטורי הגדול של סיום ספר-התורה לקבלת פני משיח. 
שקים  עימם  נושאים  כשהם  חסידים,  ממאה  למעלה  הגיעו  בלבד  הקודש  מארץ 

גדולים ובהם רשימות השמות של מאת אלף המשתתפים בכתיבת הספר.

לחדרו  שייכנסו  ביקש  הוא  מה"אוהל",  חזר  שהרבי  לאחר  בלילה,  חמישי  ביום 
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סימפסון  אליהו  ר'  הרה"ח  הודיע  כשיצאו,  מינה.  הריי"צ  שהרבי  ה"ועד"  חברי 
לציבור בשם הרבי שהסיום יתקיים מחר – ביום שישי, בשתיים וחצי בצהריים.

לחדרו  שייכנסו  הקודש"  בארץ  העשרים  "ועדת  לחברי  הודיעו  כך  אחר  מיד 
הקדוש של הרבי, עם הרשימות בידיהם. כשנכנסו לחדר והחבילות בידיהם, הניחו 
חלק הניחו חלק מהחבילות על הארץ. אך הרבי הורה להם שיניחו את כל החבילות 
שאף  באופן  השולחן,  כל  פני  על  פרוסות  תהיינה  ושהחבילות  השולחן,  על  הרבות 
חבילה לא תהיה על גבי חברתה. כל אותו זמן הרבי עמד ולאחר שסיימו להניח את 
וברוחניות.  בגשמיות  טוב  ובאופן  ומוצלחת,  טובה  בשעה  בואכם  "יהיה  אמר:  החבילות, 
תנצלו את הזמן כאן. ושתתחיל משנת העשרים תקופה חדשה, בתוספת אור, ויהיה כפי רצונו 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר – קבלת פני משיח בקרוב ממש".

למעלה  והאולמות,  החדרים  כל  ב"770".  הלילה  אותו  כל  היה  שימורים"  "ליל 
כל  זרמו  השדה  מערי  במיוחד  שהגיעו  חסידים  בחסידים.  מלאים  היו  ולמטה, 
רגילה.  בלתי  עילאית  התעוררות  של  תחושה  היתה  האויר  בחלל  ל"770".  הלילה 
כל הלילה ישבו והתוועדו באווירה מיוחדת של ציפייה ודריכות לקראת מה שעומד 

להתרחש...

הפ"נ של "הגיע עת דודים..."

להשתתף  לנסיעה  בגורל"  ה"זוכה  שהיה  גליצנשטיין,  חנוך  הרב  הרה"ח  מספר 
במעמד המיוחד, בשם כל אנ"ש מארץ הקודש:

שי'  מאיר  הרב  מארחי  של  בביתו  שהיתי  תשי"ל,  שבט  לט'  אור  שישי,  בליל 
הרב  היה  הקו  של  השני  מעברו  הטלפון.  צלצל  בוקר  לפנות  ארבע  בשעה  הארליג. 
אפרים וולף, שאמר לי: "באנו הנה כדי לפעול. לכן, תתקיים עכשיו אסיפה בביתו 

של הרב שמעון גולדמן. תבוא מיד, לאחר טבילה במקווה".

העשרים"  "ועדת  חברי  במקום  נכחו  כבר  לשם,  כשהגעתי  מיד.  שהלכתי  מובן 
אודות  דובר  הדברים  בין  קסלמן.  שלמה-חיים  הרב  המשפיע  וכן  הקודש,  מארץ 
הפעולות שצריך לעשות בכדי לפעול את ביאת משיח צדקנו. לבסוף הוחלט לכתוב 

פ"נ לרבי ולבקש ממנו על הכל.

ה'אוהל'  אל  תחילה  לנסוע  החליטו  בבוקר  ולמחרת  הפ"נ,  את  כתבו  הנוכחים 
הפ"נ  את  למסור  כך  ואחר  הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  של  הציון  על  הפ"נ  את  ולקרוא 

לרבי. וכך עשו.

מוסיף ומספר הרה"ח הרב מ"מ שי' וולף: בשעות הבוקר של יום שישי, המתינו 
חברי הועד לבואו של הרבי ל-770. כשהגיע הרבי, נכנסו לחדרו ומסרו לו את הפ"נ 
ואמרו שהגיע עת דודים ורוצים משיח בפועל ממש... הרבי האזין לדבריהם ברוב 
קשב, תוך שהוא מביט לעברם במבט איום ומחריד, ולבסוף הורה להם שיסעו אל 

ה'אוהל' ושם ימסרו את הדברים.

הנהגה בלתי רגילה בתקופה בלתי רגילה

ערב שבת קודש, ט' שבט. השעה שתיים וחצי אחר הצהרים. בית המדרש הגדול 
עקרות  עסקיהם.  כל  את  אנשים  סיימו  בוקר  מבעוד  פה.  אל  מפה  מלא  ב"770" 
הן  וגם  ולאורחיהן  למשפחותיהן  שבת  סעודות  להכין  כדי  הלילה  מן  'גנבו'  הבית 

גודשות את עזרת הנשים בהמוניהן.
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הכל "תפסו עמדות". ההמון נראה כים סוער. צעירי החסידים עומדים צפופים 
על שולחנות וספסלים, ובתווך יושבים זקני החסידים. כולם מנגנים ניגוני געגועים 

ואפופים התרגשות אדירה.

נוצרת  פלאים  וכבמטה  נבקע  ה"ים"  לרעהו.  מאיש  'הס'  קריאת  עוברת  לפתע 
בשביל  לרגע.  נעצרת  החמה  החסידית  הנשימה  האנשים.  חומת  בין  דרך  מאליה 
שנוצר צועד בראש הרה"ח אליהו סימפסון – מראשי הועד לכתיבת ספר-התורה 
אחריו  צדקנו.  משיח  של  ספר-התורה  ובזרועותיו...   – הריי"צ  אדמו"ר  בתקופת 

פוסע הרבי כשתיבה סגורה בידיו הקדושות.

הרבי  התיישב  הרבי,  של  מקומו  ליד  השולחן  על  הונח  התורה  שספר  לאחר 
 – אחת  נקודה  לעבר  שהופנו  המבטים  דרך  בדממה  סערו  לבבות  אלפי  במקומו. 
הרבי ששתי ידיו עיניו הביטו עמוק אל תוך הקהל הגדול, במבט נשמתי מלטף של 

רועה ישראל.

ואז הרבי פתח בשיחת-קודש קצרה ואמר: "אנו נמצאים בערב שבת אחר חצות. 
העיתוי  בין  קישר  הרבי  להאריך".  זמן  אין  ולכן  לשבת,  להתכונן  כדי  למהר  יש 
המיוחד – ערב שבת קודש אחר חצות, ובין המעמד המיוחד – סיום ספר התורה 
לקבלת פני משיח צדקנו: "מטעמים מובנים, רצו שסיום ספר התורה הזה, אותו 
החל לכתוב כ"ק מו"ח אדמו"ר בחייו, ייעשה דווקא בסיום תקופת העשרים שנה 
להסתלקותו. ולכן, עושים זאת דווקא לאחר חצות, כדי שזה יהיה בסמיכות הכי 

אפשרית ליום ההסתלקות, שחל בשנה זו ביום שבת קודש.

"וכמו בכל הענינים, אף עניין זה מרומז בנגלה דתורה. משה רבינו, שהיה רעיא 
מהימנא (ו"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" עד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו), 
כתב ספרי תורה לכל שבט ושבט, וספר תורה כללי לכל עם ישראל – והסתלקותו 

היתה בשבת. הרי שסיום כתיבת ספר התורה של כלל ישראל נעשה בערב שבת".

לפתע אירע משהו שמימי, מרטיט ממש: קולו של הרבי נטען לפתע בשגב מאופק, 
כמעיין שנמנע ממנו להתפרץ, והוא מזמין את כל נשמות ישראל להשתתף במעמד 
ותכונן  תבנה  הקודש,  בארץ  הנמצאים  והן  לארץ  בחוץ  הנמצאים  אלו  "הן   – זה 
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במהרה בימינו, ועל-אחת-כמה-וכמה אלה הנמצאים בשביה, בצרה ובמצור, בגלות 
בתוך גלות..."

הנהגה  כעת  תהיה  לכן  רגילה,  בלתי  בתקופה  שנמצאים  שמאחר  אומר  והרבי 
בלתי רגילה. "לפי כל הסימנים הברורים והגלויים, זוהי תקופת עקבתא דמשיחא 
– סיום זמן הגלות ולכן הזמנת כלל ישראל תהיה על-ידי אמירה בציבור של פרק 
העשרים שבתהילים, "למנצח יענך", כדי שיקויים בנו הפסוק האחרון "ה' הושיע 

המלך יעננו ביום קראנו".

הספר  ל"ועד  הריי"צ  הרבי  ע"י  בשעתו  שמונתה  שבחבורה  שהזקן  מבקש  הרבי 
תורה", יאמר בקול רם את פרק התהילים פסוק בפסוק, וכל הציבור יאמר אחריו. 
משורת זקני החסידים קם הרה"ח שמואל לויטין – דמות נעלית של חסיד ומשפיע 

מהדור הקודם.

הרבי קם ממקומו. הקהל זע לרגע ועומד בציפייה דמומה. הרבי פותח את סידורו 
בפרק "למנצח יענך" ומורה על הפסוק הראשון בפרק. ר' שמואל הישיש, כולו רועד 
מהתרגשות, קורא-זועק בקול רם. הוא מסיים את הפסוק הראשון ומיד מהדהד 
קולו של הקהל הנרגש בקול רעם אדיר. הרבי מסמן באצבעו הקדושה לר' שמואל 
ים  כגלי  ולעומתו  ציבור,  השליח  של  קולו  עולה  לפסוק  מפסוק  הבא.  הפסוק  על 

סוער, הולך וגובר ה'מענה' של הקהל.

רבים בציבור נוטפים אגלי זעה ועיניהם לחות מדמעות. תחושה של חויית רעידת 
אדמה רוחנית מקננת עמוק בלב, כאילו מפל מים זורם בעוצמה במעמקי הנשמה.

תחושה שנמצאים בעולם אחר

הרבי מתיישב על מקומו, ורומז ל'חוזר' הרב יואל כהן, שיתחילו לנגן את ניגון 
"ארבע בבות" של אדמו"ר הזקן ולאחר מכן את כל ניגוני רבותינו נשיאנו. עין אנוש 
שם  אי  אך  הנשמות.  בעולם  המתרחש  את  שומעת  אינה  אדם  ואוזן  רואה  אינה 
עמוק-עמוק מרגיש החוש החסידי: אבות החסידים באים במגע רוחני עמנו כאן. 

על פניו של הרבי ניכר שהוא נמצא ברגעים אלה בעולמות אחרים...
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מלא  ועומד  שוב  מתרומם  הרבי  עמך",  את  "הושיעה  הניגון  את  לנגן  משסיימו 
קומתו, כשהוא מוקף בשרשרת של זקני החסידים, שלעיניהם ו"לעיני כל ישראל" 

נפרשות יריעות ספר התורה של משיח צדקנו.

האותיות  של  אות,  אחר  אות  נוצה,  כתיבת  של  דקה  דממה  קול  נשמע  בחלל 
הרבי,  פקטור.  שמריה  ר'  הישיש  הסופר  ידי  על  ישראל"  כל  "לעיני   – האחרונות 
במבט חודר ומיוחד במינו, אינו גורע אפילו כהרף עין את מבטו הקדוש מן האותיות 
הקדושות. הכל עוצרים נשמתם במתיחות של יראת כבוד. רגע שלא ניתן לתארו 

במילים.

משסיימו את כתיבת האותיות הכריז הרה"ח אליהו סימפסון על חלוקת פסוקי 
"אתה הראת". בפסוק הראשון והאחרון כובד הרבי. 

תבל, "נציגים"  קצוי  מכל  חב"ד  עסקני  את  לכבד  הרבי  הורה  הפסוקים,  בשאר 
מכל מדינה. הרה"ח ר' אליהו סימפסון קרא לכל אחד בשמו ובתוארו הזכיר את 
שם המדינה שאותה הוא מייצג: ארץ הקודש – הרה"ח ר' עזריאל-זעליג סלונים, 
ר' שלמה מיידנצ'יק, המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן והרב עדין (שטיינזלץ) אבן-

נעמנוב.  ניסן  ר'  המשפיע   – צרפת  סרבראנסקי.  זלמן  הרב   – אוסטרליה  ישראל. 
בנימין  ר'  ואפריקה –  אירופה  יהדות  בשם  בוימגרטן.  דובער  ר'  דרום-אמריקה – 
גורודצקי. עבור יהודי גרוזיה – ר' דוד שקולניק, ועבור יהודי ברית-המועצות – ר' 

בן-ציון שם-טוב.

לוויטין,  שמואל  ור'  סימפסון  אליהו  ר'  ה'ועד' –  חברי  בפסוקים  כובדו  כן,  כמו 
חדב"נ הרש"ג נ"ע, מזכירו של הרבי הרב חדקוב והסופר ר' שמריה פקטור. בשעת 
אמירת פסוקי "אתה הראת", היתה בקרב הקהל תחושה התעלות שיא, ממש כמו 

בשמחת-תורה...

העניין נפעל, נשארו רק "פכים קטנים"

לאחר שספר התורה מוגבה ונגלל, הוא נעטף במעיל חדש. ואז מתגלה מה מכילה 
את  נוטל  הרבי  ביופיו.  מרהיב  מוזהב,  תורה"  "כתר  הרבי:  אתו  שהביא  התיבה 
ה"כתר" ומעטר בו את "עצי החיים" של הספר (עד אז לא היה נהוג בחב"ד להניח 

"כתר" על ספר-תורה).
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את  הרכיב  שהרבי  בשעה 
הגדול  הקהל  שר  הכתר, 
דמעות  עד  עמוקה  בהתרגשות 
ואז  מאמין".  "אני  הניגון  את 
התורה  ספר  את  לוקח  הרבי 
מסביב  הצפיפות  בזרעותיו. 
ממעל,  נפרשת  'חופה'  עצומה. 
את  מלוים  אנ"ש  וכשחשובי 
והקהל  בנרות  ה"תהלוכה" 
ושמחו  "שישו  שר  הגדול 
הרבי  צועד  תורה",  בשמחת 
של  התורה  ספר  עם  לאיטו 
ארון- לעבר  צדקנו  משיח 
שבבית- הגדול  הקודש 

המדרש.

את  מכניס  שהרבי  לאחר 
לארון-קודש,  התורה  ספר 
לבימת  חזרה  עולה  הוא 
רם  בקול  מברך  ההתוועדות, 
פרי  ואוכל  "שהחיינו"  ברכת 

חדש – תאנה.

לשיר  הרבי  הורה  מכן  לאחר 
את "הניגון מרוסטוב" ומיד החל באמירת המאמר ד"ה "להבין ענין ספר תורה", 
שהיו בו "גילויים" מיוחדים ונפלאים. לאחר סיום המאמר, אמר הרבי: "כמדובר 
לעיל, ע"י סיום כתיבת ספר התורה נפעל עניין שהיה מחוסר מעשה. ועתה צריך כל 
אחד להשלים את ה'פכים קטנים' שנותרו לו, כדי לבטל את הגלות ולצאת בשמחה 

ובטוב לבב לקבל פני משיח צדקנו.

שלא  להבהיר  וצריך  ההילולא,  יום  של  קודש  שבת  בערב  עתה  עומדים  "אנו 
יום  זה  שהרי   – אחר  סנסציוני  משהו  או  "דינער"  או  "באנקעט"  לערוך  עומדים 
ההילולא של נשיא דורנו ואין מקום לדברים כאלו, אלא לדברי תורה ויראת שמים 

ודברי התעוררות, על מנת שזה יפעל בכל אחד מהשומעים והשומעות.

"וכשיעשו זאת בשמחה ובטוב לבב, יזכו בעגלא דידן לסיום החושך הכפול ומכופל 
של הגלות, ולאחר מכן תתחיל אתחלתא דגאולה, עד לגאולה האמיתית והשלימה 

ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש".

ש"ק י' שבט

 בשבת עבר כ"ק אדמו"ר שליט"א לפני התיבה בכל התפילות.

בשבת קודש בצהריים נערכה התוועדות בה ביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א ביאורים 
בפשש"מ, אגה"ת והוראות מזה.

העשרים  פרק  את  ביאר  בו  לגני"  "באתי  ד"ה  מאמר  אמר  ההתוועדות  במהלך 
'מהמשך' "באתי לגני".
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מוצאי ש"ק ליל י"א שבט

במוצאי שבת התקיימה ההתוועדות הגדולה של י' שבט.

כ"ק  מהתוועדות  אמת  בזמן  שידור  והוא,  מיוחד,  חידוש  אירע  זו,  בהתוועדות 
אדמו"ר שליט"א, לרחבי העולם -  לארץ-הקודש ולמונטריאל.

חידוש נוסף – בהתוועדות היה נוכח צלם רשמי, שצילם בהסכמת הרבי.

אדמו"ר  כ"ק  חזר  בו  לגני  באתי  ד"ה  ומאמר  שיחות  מספר  נאמרו  בהתוועדות   
שליט"א על מאמר השבת בתוספת ביאורים והוספת וכו'.

ושלושים  ההילולא  בעל  אודות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  דיבר  הראשונה  בשיחה 
שנות נשיאותו בעלמא דיין ברוסיא וכו' ועד לארה"ב.

בשיחה השנייה דיבר אודות סיום הס"ת של משיח שנערך אתמול.

בשיחה השלישית דיבר אודות יסוד כפר חב"ד ונחלת הר חב"ד בארץ הקודש ע"י 
נשיא דורנו, ההוראות מהנ"ל ומפרשת השבוע.

שנים  עשרים  שעברו  כך  ועל  ההילולא,  בעל  על  דיבר  שלאחריה  בשיחה 
אחרי  גם  נמשך  הנשיאות  שהעניין  ואמר  וכו'.  שפט"  שנה  מההסתלקות "עשרים 

שנת העשרים, ואדרבה.

בשיחה שלאחריה ערך כ"ק אדמו"ר שליט"א  הדרן על מסכת מגילה – כמנהגו 
בכל התוועדות הילולא.

בסיום נערכה מגבית עבור קרן תורה – כפי שנהוג בכל התוועדות יו"ד שבט.

יום ראשון י"א שבט

היום נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א בקבוק משקה לרב צבי הירש גנזבורג ואמר לו 
הרבי שימסור זאת לאחיו, מארגן השידור, ר' איצ'קה, בצירוף 'יישר כח'. [יש  לציין 

שכשדיווחו לרבי על מהלך השידור, שאל "למה שידרו רק לשני מקומות?".] 
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