
 יומן א' התמימים • פרטי ללא אחריות 
 ה'תשפ"א   כ"ב אדר ,  תשא, פ' פרה כי  שבת קודש פ'  

 ליל שבת קודש 

  770הגדול של בית משיח    הזאלשנה לסגירת     ציינו  אור לכ"ב אדר  –  ליל  השבת זו
, וכמובן זה העלה  העולמי  מצב ה"קורונה"חודשים בשנה שעברה בעקבות  למשך שלושה  
ובפרט    – יותר מכולם    ש'נפגעו' אלו    – בכלל  חם אצל תלמידי התמימים    זכרונות ורגש 

, לזכר מה שקרה  –היום  חילקו דפים עם פרשת    770שולחנות  )ב  ם שהיו פה אז...יהתמימ
דהיינו יום זה שנראה לעין  וכו' )הדרומי נתלה שלט "לשנה אחרת קבעום"    הקירעל  

ד מה שכ"ק אד"ש  ע"וכנראה במיוחד,  תחילה להרבה טוב    היהבתחילתו כ"לא טוב" ודאי  
 .(]השלט הוסר כמה רגעים אחרי שנתלה[ מה"מ מסביר אודות ט"ו סיון(

.  נצח'דידן  ' יגנו  ( נ 6:15בשעה  לקבלת שבת )כשנכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  
והוא גואלנו ולאחמ"כ החליפו  הש"ץ היה ר' מנחם עמאר. בלכה דודי ניגנו כרגיל בניגון 

 דקות. 11לחיילי אדוננו. אחר שרו בשמחה יחי למשך 

מועד תפילת שחרית וכ"ק אדמו"ר מלך  ו זכר'ס  השלום על בסיום התפילה הכריז ר' ז.ל. 
 לערך. 6:57בשעה  – הק' המשיח שליט"א חזר לחדרו 

מכוכבי  א'    התמימים נעצר בעקבות מסירה על ידי  שא']זמן מה לאחר התפילה נודע  
שוחרר  הוא בסיוע של כמה מעסקני אנ"ש , לאחר זמן קצר גאלדשטייןהידוע בשם  770

 , ב"ה[ ואכמ"ל[שאם הם באמת רוצים בידם לפעול וניתן לראות מכאן ]

הלילה,   התמימים הבשעות  בימת    תוועדו  התאריך  ההתוועדויות ע"ג  של    –   לציון 
ניגנו ניגונים הקשורים  ,  המכשולים והמנגדיםכל    על אף נפש של התמימים    המסירות

החצר" מאותה  ל"ימי  חוויות  והעלו  שיתפו  מהתמימים  כמה  ואף  )סיפורים  ,  תקופה 
 וזכרונות(.

 יום שבת קודש 

ניגנו יחי כרגיל בניגון  10:00נכנס לתפילה בשעה    כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  ,
 הש"ץ היה ר' מ"מ רייצעס. חיילי אדוננו. 

. בחזרת הש"ץ ניגנו  בניגון שמחל אדון ניגנו  -א  ב"האדרת והאמונה" ניגנו בניגון הצרפתי,
שים שלום ניגנו בניגון הרגיל )"וביום    "והריקותי לכם ברכה" )האיטי(,ב"ממקומך" בניגון  

 שמחתכם"(.

ס"ת לקבלת פני משיח וס"ת הקטן של כ"ק    – לקריאת התורה הוציאו ב' ספרי תורה  
)בספר הקטן( עלה  פ' פרה    – למפטיר  עלו כמה חתנים,    אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

 כשחזר למקומו הגבאי י.ל. הכריז היום יום.  .כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



לאחר    ב"הוא אלוקינו" חזרו רק פעם אחת על הניגון,ש"ץ ר' לוי גאיער.  הסף ניגש  מול
יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח    עניני גאומ"ש, על ההתוועדות ומנחה  – הרנ"ק  הכרזות  

 לערך. 12:20שליט"א בשעה 

 התוועדות קודש 

מזג את היין    , הרמ"ג1:30כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס להתוועדות בשעה  
פתח בשיחה הא' שארכה עד    1:55ניגנו יחי אדוננו כרגיל. בשעה    1:33לגביע. בשעה  

, 3:01פתח בשיחה ב' שארכה עד    2:41, לאחר מכן ניגנו "כלתה לישועתך". בשעה  2:28
 .3:18פתח בשיחה ג' שארכה עד  3:08לאחר מכן ניגנו "כי אלוקים יושיע ציון". בשעה 

וקיבלו:הניח המשב"ק  קודם חלוקת המשקה   הת' מענדי  (  1)  שלושה בקבוקי משקה 
בשיקאגו  לשליחות    שיוצא  הת' אהרוני פוגאטש  (  2)פינת החי,    איתן עבור התוועדות

ניסן בבית חב"ד בפערו.(  3) ניגון    והת' מ"מ אפעל להתוועדות י"א  מיד כשהחלו לנגן 
בקבוק נוסף והנ"ל קיבל עבור   ואז הגיש המשב"קר' מנחם גערליצקי    (4הגיע )הקפות  

 כ ניגנו ניגון הקפות."אח  מקוואות ברמב"ם. סיום הל' כלים והתחלת הל' 

 ניגנו יחי בניגון הרגיל. 3:29ובשעה ניגן "יהי רצון . . שיבנה",  .לאחמ"כ הת' ש.פ

 [ להכוכב גולדשטיין )הנ"ל(  ובלאגן הודותההתוועדות הי' קצת רעש ]בתחילת 

, לעמוד ניגש  5:15בשעה  לתפילת מנחה ניגש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למקומו  
משיח. לראשון עלה בר מצוה, לשני עלה ר' מ"מ יומטוביאן  רנ"ק, הוציאו הס"ת של  

אחרי העלי', לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר    )מושקא(בישראל  בת שנקרא שמה  ה  הולדת לרגל  
 מלך המשיח שליט"א וחזר אחרי הס"ת.

י.ג. על מועד תפילת מעריב ויצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח   ר'  בסיום התפילה הכריז 
 .5:41שליט"א בשעה 

 סדר ניגונים וחזרת דא"ח התקיימו כרגיל. 

לעמוד ניגש ר' א.    6:34  לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה
זיז את הכסא לשמאל כ"ק אדמו"ר מלך  העיז להוניגש א'  קדיש קודם שמו"ע ב שמואלי,
הממונים  , )הדבר נעשה ביוזמתו האישית ללא נטילת רשות קודם מא'  שליט"א המשיח
בסיום התפילה    ,(לתשובות של הרבי מה"מ שליט"א בעבר וד"ל ואכה"מ להאריךובניגוד  

הסיום ברמב"ם ועל שחרית, וחזר כ"ק אדמו"ר    הת' צ.ה.ש. עשה הבדלה, רנ"ק הכריז על 
 .6:49מלך המשיח שליט"א לחדרו בשעה 

ו של הרבי שליט"א מלך המשיח משנים קודמות. מיד לאחר מכן התקיימו  הוקרן ווידא
 ריקודי חודש אדר.

חסידים וסעודת מצוה לרגל סיום ברמב"ם הל' כלים  מאוחר יותר התקיים התוועדות  
 התחלת הל' מקוואות. 

 וסקה מייזליש. יהתקיימו התוועדויות נוספות עם ר' עמוס כהן )לרגל יום הולדתו( ור'  

 

 אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד יחי  

 

 "חדשות מבית משיח" יוצא לאור ע"י מערכת 
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