


כינוס  של  ובפתיחתו  בהתחלתו  בעמדנו 
השלוחים העולמי – השלוחים שי' של כ"ק מו"ח 
בארבע  תבל,  מרחבי  בכל  דורנו,  נשיא  אדמו"ר 
כנפות הארץ – צריך להזכיר, בראש ובראשונה, 
השלוחים  של  התפקיד  את  ולבטא  היסוד,  את 
שנתוסף  החידוש   – ובמיוחד  בכלל,  זה  בדורנו 
במיוחד בזמן האחרון בעבודת השליחות: לקבל 

פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה.

עיקר וענין הכי כללי ביהדות
המשותפת  הנקודה  על  שנוסף  כמ"פ,  כמדובר 
בכללות עבודת השליחות של בני־ישראל בכלל 
כשלוחיו של הקב"ה, שהיא "אני נבראתי לשמש 
את קוני", ובפרט של השלוחים של נשיא דורנו – 
נקודה המשותפת ששווה בכל הזמנים – מתוסף 
מיוחדת,  שליחות  בשליחות,  חידוש  לזמן  מזמן 
"עולים"  ידו  שעל  ה"שער"  והיא  חודרת  שהיא 
חידוש   – בנדו"ד  ועאכו"כ  השליחות;  עניני  כל 
נוסף  כלל(  )או  פרט  רק  שאינו  ועיקרי,  כללי 
ועד  ביותר,  כללי  וענין  עיקר  אלא  בשליחות, 
משיח  לביאת  הכנה   – ביהדות  כללי  הכי  הענין 
צדקנו – שמקיף את כל הנקודות והפרטים של 

עבודת השליחות.

להיות מוכנים בפועל
וכפי שכבר דובר פעמים רבות )ובפרט בחודשים 
והשבועות האחרונים(: ע"פ הודעת חז"ל שכבר 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  והודעת  הקיצין",  כל  "כלו 
נשיא דורנו, שכבר עשו תשובה גם כן, עד שכבר 
"לצחצח  )אפילו  העבודה  עניני  כל  את  סיימו 
פני  לקבלת  מוכנים  ועומדים  הכפתורים"(,  את 
עכשיו  והשליחות  העבודה  הרי   – צדקנו  משיח 
משיח  פני  לקבלת  בפועל  מוכנים  להיות  היא: 

צדקנו בפועל ממש!

נשאר עדיין משהו לעשות
. . מזה מובן, שמאחר שהשלוחים עומדים כבר 
השליחות  עבודת  התחלת  מילוי  לאחר  מזמן 
בהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה, 
ומזמן לאחר אמצע עבודת השליחות, עד שכבר 
סיימו את השליחות )כהודעת נשיא דורנו הנ"ל(, 
הגאולה  ממש  בפועל  באה  לא  עדיין  ואעפ"כ 
האמיתית והשלימה – צריך לומר, שעדיין נשאר 

משהו לעשות כדי להביא את הגאולה בפועל.



לקבל פני המשיח היחיד שבדורנו!
שהוא  יהודה  מזרע  א'  נולד  ודור  דור  ש"בכל  הידוע  ע"פ  והוא: 
גואל  להיות  מצדקתו  הראוי  "א'  לישראל",  משיח  להיות  ראוי 
וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", וע"פ הודעת כ"ק 
המשיח  שבדורנו,  היחיד  השליח  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
מובן,  הרי   – הענינים  כל  את  סיימו  שכבר  שבדורנו,  היחיד 
כ"ק  של  השליחות  תשלח",  ביד  נא  ה"שלח  להתקיים  שמתחיל 
מו"ח אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת 
השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל 

לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!

לצאת בהכרזה והודעה לכל השלוחים
...  מזה באה ההוראה בפועל שיש להוציא בעומדנו עתה בהתחלה 

ובפתיחה של "כינוס השלוחים העולמי":
השלוחים,  לכל  ובהודעה  בהכרזה  לצאת  צריך   – לראש  לכל 
שעבודת השליחות עכשיו ושל כאו"א מישראל מתבטאת בזה – 

שיקבלו את פני משיח צדקנו.
התורה  הפצת  של  השליחות  בעבודת  הפרטים  כל  כלומר: 
והיהדות והפצת המעינות חוצה, צריכים להיות חדורים בנקודה 

זו – כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו.
וכמודגש בנושא הכינוס – "כל ימי חייך להביא לימות המשיח": 
פרטי  בכל   – עצמו  יום  ובכל  חייך,  ימי  )בכל  העבודה  עניני  כל 
ושעות היום( צריכים להיות חדורים ב"להביא לימות המשיח". .

הכוונה בפשטות: לקבל פניו ע"י שמסביר ענינו של משיח!
והכוונה בפשטות היא – שמכינוס השלוחים צריכים לבוא ולהביא 
ולהכין  בעצמו  להתכונן  צריך  שליח  כל  כיצד  טובות  החלטות 
ע"י  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת  וכו'  ובעירו  במקומו  בנ"י  כל  את 
בתושב"כ  כמבואר  משיח,  של  ענינו  את  מסביר  שהוא 
לפי  ואחד  אחד  כל  אצל  המתקבל  באופן  ובתושבע"פ, 
משיח  עניני  לימוד  ע"י   – במיוחד  כולל  והבנתו,  שכלו 
וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת. והיות שזוהי 
ללא  מישראל,  לכאו"א  שייך  שזה  מובן  הרי  הזה,  בזמן  העבודה 

יוצא מן הכלל. 
)חלקים משיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב(

עשו כל אשר ביכלתכם! 
בזמן  )במיוחד(  הגאולה  ענין  הדגשת  ע"ד  לעיל  האמור  ע"פ   ...
כל  על  הבט  שמבלי  היתכן  גדולה:  הכי  תמיהה  מתעוררת   – זה 
הענינים – עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?! . . . 

דבר שאינו מובן כלל וכלל!
. . הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל 
אשר ביכלתכם – ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים 

דתיקון – להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
שהם  ש"יתעקשו"  מישראל  עשרה  ימצאו  סוף  כל  שסוף  ויה"ר 
מוכרחים לפעול אצל הקב"ה . . ויה"ר שימצא מכם אחד, שנים, 
שלשה, שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד לעשות, ועוד והוא העיקר 
– שיפעלו שתהי' הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, תיכף 

ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב. 
)שיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א(

הדרך הישרה להתגלות –
לימוד התורה בעניני מלך המשיח

"מלכות  ע"י  המשיח  וביאת  להתגלות  ישרה"  ה"דרך  וביאור   ...
 – "תפארת"  ובפשטות:   .  . בפועל  למעשה  בנוגע   – שבתפארת" 
התורה  לימוד  הוא  שבתפארת" –  ו"מלכות  התורה,  לימוד  הו"ע 
בעניני מלך המשיח ובעניני הגאולה שנתבארו בריבוי מקומות . . 
ובפרט בתורתו )מאמרים ולקוטי שיחות( של נשיא דורנו – מעין 
מאתי  חדשה  "תורה  משיח,  של  תורתו  ללימוד  והכנה  ודוגמא 
ידיעת  תורה(,  )טעמי  התורה  פנימיות  העם  לכל  שילמד  תצא", 
אלקות )"דע את אלקי אביך"(, כפס"ד הרמב"ם ש"באותו הזמן . . 
יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת 
והגאולה  משיח  בעניני  התורה  בלימוד  וההוספה   – כו'"  בוראם 
)"מלכות שבתפארת"( היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת 

המשיח והגאולה בפועל ממש.
)מתוך שיחת ש"פ תזריע-מצורע ה'תנש"א(

ימות  של  הזמן"  עם  "לחיות  איך 
נמצא  שלי  הרגש  כאשר  גם  המשיח 

ח"ו מחוץ לענין הגאולה?
 . . המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד 
למהר  "סגולה"  בתור  )רק(  לא   – ומשיח  גאולה  בעניני  התורה 
להתחיל  כדי  ו(בעיקר  )גם  אלא  והגאולה,  המשיח  ביאת  ולקרב 
"לחיות" בעניני משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" דימות המשיח, 
משיח  בעניני  והשגה  בהבנה  וחדור  ממולא  נעשה  שהשכל  עי"ז 
ועד  הלב,  ברגש  גם  וחודר  מתפשט  ומהשכל  שבתורה,  וגאולה 
לזמן  המתאים  באופן  ומעשה  דיבור  במחשבה  בפועל  להנהגה 
מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה 

)המלך המשיח( בא".
בעניני  התורה  דלימוד  והמעלה  הצורך  בביאור  להוסיף  ויש  י. 
ימות  להתחלת  ככניסה  השלישי  ביהמ"ק  ובנין  וגאולה  משיח 
המשיח . . ובנוגע לפועל – למרות ה"שטורעם" שבדבר בתקופה 
ראיית  לאחרי  אראנו,  נפלאות  שנת  תהא  זו,  בשנה  האחרונה 
הנפלאות המעידות שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", רואים 
וההרגשה  ההכרה  להחדיר  שווער"(  אן  קומט  )"עס  קושי  שישנו 
שעומדים על סף ימות המשיח ממש עד שיתחילו "לחיות" בעניני 

משיח וגאולה.
. . והעצה לזה – ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כי, בכח 
התורה )חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, 
שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה 
התורה  לימוד  ע"י  הרי  הפנימי(,  מהגלות  עדיין  יצא  שלא  )כיון 
בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות 

בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה זה בא". 
)מתוך משיחת ש"פ בלק ה'תנש"א(



השלוחים  כינוס  תשע"ז.  שרה  חיי  ש"פ 
העולמי. שגרת ההעלם וההסתר הגלותי, 
מחשבות  של  לסחרור  כולנו  את  שואב 
אך  לעשות?".  ניתן  עוד  "מה  ותהיות 
החושך הכבד רק מגביר ומגלה בתוך כל 
לעשות  והתשוקה  הרצון  את  נאמן  חסיד 
הכל להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.

בחודשים האחרונים הופיע אור חדש על 
מדפי חנויות הספרים – הספר "ענינו של 
מחודשת  לימוד  חוויית  שמעניק  משיח", 
ה"דבר  בשיחות  העומק  את  ומגלה 
מאירת  בעריכה  מאופיין  הספר  מלכות". 
ובהיר,  נוח  פרקים  רצף  לצד  עיניים, 

ומלווה בתמצית הנושאים והסוגיות.

כל מי שרכש את הספר יודע כי כעת קל 
הנחשבות  סוגיות  ולהכיר  ללמוד  יותר 

והכרת  בידיעה  חיסרון  מפאת  לסתומות 
חדש  אור  מקבלות  אלו  וכל  הנושא, 
לחלוטין בספר הסולל דרך ישרה מאירה 
על–פי  משיח  של  תורתו  ללימוד  ונהירה 
שיחותיו הקדושות של הרבי מלך המשיח 

מהשנים תנש"א–תשנ"ב.

במשך  והתייגע  טרח  המוכשר  העורך 
ולבחור את הנושאים  שנים ללקט, למיין 
הקפדני  והתכנון  העריכה  לשלב  עד 
מירב  את  לתת  מנת  על  לאור,  להוציאו 
הידע העצום בנוגע לתפקידו ודמותו של 
משיח, הנובע מתוך המעיין המתגבר של 

תורת הרבי.

ובאהדה  בהתלהבות  שהתקבל  הספר 
ה'  ומבקשי  החסידים  ציבור  בקרב  רבה 
החפצים ללמוד, להכיר ולדעת דבר דבור 

קלה  ישרה,  "דרך  אותה  מהי  אופניו  על 
ומהירה להביא את משיח", קיבל תהודה 
ייחודית במסגרת כינוס המנהלים שנערך 
במלון "ניר עציון" בהרי הכרמל, במהלכו 
הספר  הוצאת  לרגל  מרתק  פאנל  נערך 
יהודה  הרב  בהנחיית  משיח",  של  "ענינו 
ליפש, שליח ומנהל בית חב"ד רמת אביב 
הספר,  ומחבר  העורך  ובהשתתפות:  ג' , 
בישיבת  ר"מ  וולף  דובער  שלום  הרב 
יוסף  חיים  הרב  בצפת,  הגדולה  חב"ד 
גינזבורג רב קהילת חב"ד וראש מוסדות 
חב"ד רמת אביב, והרב שמשון גולדשטיין 
שליח הרבי בפושקר שבהודו ומנהל מכון 

"לראות את מלכנו".

הרב וולף, מה הניע אותך להשקיע כוחות 
של  "ענינו  ספרך  את  לכתוב  עצומים 
בארון  כה  עד  חסר  היה  מה  וכי  משיח", 

לאחרונה יצא לאור הספר החדש "ענינו של משיח". הספר מאופיין 
ביתרונותיו המקלים על הלימוד של שיחות ה"דבר מלכות" בעיקר 

בגלל העריכה מאירת העיניים, הנוחה ברצף הפרקים ומלווה בתמצית 
הנושאים והסוגיות •  פאנל מרתק שהתקיים בכנס מנהלי מוסדות חב"ד 

 העוסק בהסברת ענייני גאולה ומשיח "אליבא דהלכתא" • 

הביא לדפוס: יעקב פישמן

ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת  פאנל מרתק: ַאָתּ

משיח!



גאולה  בענייני  והמגוון  העשיר  הספרים 
ומשיח?

כשחסיד  שנים,  מספר  לפני  התחיל  הכל 
אוהד  הרב  בחיפה,  עסקי  ויזם  חב"ד 
אנטוורג, דפק אצלי בדלת וביקש לרתום 
 30–20 עם  חוברת  לאור  להוציא  אותי 
עמודים המבארים נושאים מתוך שיחותיו 
ומלווים  מלכות"  ב"דבר  הרבי  של 
רוצה  הרבי  מה   – עכשוויות  בהוראות 

ודורש מאיתנו היום.

את  להבין  הרצון  הוא  אותו  שהניע  מה 
השיחות והביטויים של הרבי, שמצד אחד 
משיח כבר הגיע, הכל מוכן לסעודת שור 
משיח,  איפה  שני  ומצד  והלוויתן,  הבר 
היכן זה מתרחש, איך מגיעים לגילוי עצם 
משיח?  עם  לחיות  הדרך  ומה  הנשמה 
את  ללמוד  שהתמיד  שלמרות  לו,  הציק 
היה  לא  עדיין  מלכות",  ה"דבר  שיחות 
הדברים  משמעות  מה  אצלו  ומובן  ברור 
ומה הרבי דורש. מסתבר שטרם היה ספר 

שנתן לזה מענה אמיתי.

מנחם  הרב  הוא  אלי  אותו  שהפנה  מי 
חב"ד  ישיבת  ראש  ווילשאנסקי,  מענדל 
מיוחד  'קאך'  לי  שיש  ששמע  בחיפה, 
עצמי  את  מצאתי  וכך  הללו,  בשיחות 
חשבנו  בהתחלה  בזה.  לעסוק  מתחיל 
שנוציא  אז  דובר  קטנה,  עבודה  שנעשה 
איזה חוברת. לפועל, התחלנו לעבוד על 
ריבוי  יש  דבר  בכל  כי  וגילינו  השיחות 
שם,  והוספה  פה  הערה  ונקודות,  פרטים 
בין  מעמיקים  ובדיונים  הערות  בקבצי 

תלמידי התמימים.

שאספנו  החומרים  הזמן,  שחלף  ככל  כך 
ללקט  צורך  שראינו  עד  ותפחו,  הלכו 
את הדברים מכל הנושאים ולמיין את זה 
רציני  לפרויקט  שהתהווה  מה  לפרקים, 
בכל קנה מידה ונמשך במשך מספר שנים.

איך חוברת של 30 עמודים, הופכת לספר 
עב כרס?

של  בדבריו  התמקדנו  הראשון  בשלב 
עצמן.  בשיחות  מופיעות  שהן  כפי  הרבי 
זאת  האם   / פה"  ש"משיח  הכוונה  מה 
גאולה או עדיין לא / מה הפירוש "על סף 
הגאולה", ועוד שורה ארוכה של ביטויים 
כדברים  להתפרש  שיכול  מיוחדים, 
לדעת  מתקשים  שאנשים  מה  שמימיים 
איך 'לעכל' את זה: האם להיבהל ולברוח, 

או שמא נסחפים להבנה לקויה לחלוטין.

כך התגלגל הדבר שישבנו במשך חודשים 
ארוכים על מנת לבנות ולחבר לכדי בניין 
מהות  על  הרבי  של  התורה  כל  את  אחד 
לחיות  מאיתנו  דרישתו  ומהי  שלנו  הזמן 
שבהחלט  מה  וכו',  משיח  להביא  משיח, 

זוכה לקבל בספר ביטוי מקיף ועמוק.

עצום  חסרון  שיש  הבנתי  השני,  בשלב 
בידיעה מה זה משיח. אנשים לא יודעים 
מה זה באמת משיח, ונוצר צורך להתמקד 
של  וענינו  גדרו  מהו  קודם  ולהסביר 
דירה  והמצוות,  התורה  שלימות  משיח, 
חשבתי  אני  גם  למעשה,  וכו'.  בתחתונים 

ושאציין  בודדים  בפרטים  רק  שמדובר 
את זה בתור הקדמה לספר, כי אין יותר 
מידי מה לכתוב, "אולי אוסיף עוד עשרה 

עמודים או משהו כזה"…

ועיינתי  בנושא  שהעמקתי  ככל  אך 
מלכים  הלכות  על  הרבי  של  בשיחותיו 
לרמב"ם,  תורה  במשנה  המשיח  ומלך 
שוב ושוב דחינו את הוצאת הספר הרבה 
שהורגלנו  מסתבר  למשוער…  מעבר 
ועוד  גאולה"  "שערי  בספרים  ללמוד 
על  שעבדתי  ככל  אבל  בסיסיות,  שיחות 
שאף  לתדהמתי,  גיליתי  הדברים,  עריכת 
הנושאים  את  דיו  מכיר  לא  בעצמי  אני 

שעליהם אני כותב בספר…

החומרים  את  להנגיש  רבות  עמלנו 
 – הנושאים  כלל  את  ולחבר  העיוניים 
שרבים בוודאי מכירים – המפוזרים זעיר 
יסודי  לימוד  אחרי  רק  שם.  וזעיר  פה 
העומק  החידוש,  את  לגלות  הצלחתי 
בתורת  נושא  בכל  הרבי  של  והסדר 

הגאולה.

ההלכה  על–פי  הנגלה,  תורת  על–פי 
תורה  החסידות.  תורת  על–פי  ברמב"ם, 
כל  את  בתוכה  הכוללת  וסדורה  שלימה 
סוד.  דרוש,  רמז,  פשט,  כולה:  התורה 
עוד  פן  מגלים  פנימיות  בכל  הרבי  ואצל 

יותר פנימי…

מבוטלת  לא  תקופה  אחרי  השם,  ברוך 
הנותן  הספר,  את  לאור  להוציא  זכינו 
מדבר  שהרבי  למה  מקיפה  והבנה  מענה 

משתתפי הפאנל צילום: אהרל'ה קרומבי



על סף הגאולה, ימות המשיח, וכמובן גם 
על החלק המרכזי, מה הוא רבי מה הוא 

משיח ומה ענינו.

הרב גינזבורג, אתם עוסקים רבות בלימוד 
ומסירת שיעורים מעמיקים בענייני גאולה 
משהו  תורם  באמת  הספר  האם  ומשיח, 
בהסברת  מיוחדת  רעננות  ומעניק  חדש 

ענינו של משיח?

ולא  בהחלט. הספר הוא משהו לא מוכר 
היה כמותו לפניו.

יש את ההוראה של הרבי, שהדרך הישרה 
להבאת הגאולה, היא לימוד ענייני גאולה 
ומשיח, וזו הוראה מפורשת לא רק כלפי 
החובה  את  כאן  יש  אלא  עצמו,  האדם 

ללמד גם לאחרים ענייני גאולה ומשיח.

ה"דבר  שיחות  את  להסביר  כשבאים 
מלכות" ולהבין באמת מהו העניין, מגלים 
נרחב.  הכי  הסבר  בו  שדרוש  נושא  שזה 
צריך לעבור עליו ממספר כיוונים שכולל 
השנים,  מכל  הרבי  של  היסודות  כל  את 
העניינים  את  גם  ולחבר  לפרט  כך  ואחר 
האחרונות  בשנים  והוסיף  שינה  שהרבי 
חדשים  גבהים  הללו  בעניינים  וגילה 
נ"ב, שבשיחות  נ"א  לגמרי, בפרט בשנים 
נפלאים  חידושים  הרבה  מופיעים  הללו 

שלא היו קודם לכן.

ופורס  סוף,  סוף  היחיד שיצא  זהו הספר 
כשולחן ערוך את כל הנושא דבר דבר על 
מדובר  וברורה.  מסודרת  בצורה  אופניו, 
המגיש  ורע,  אח  לו  שאין  מיוחד  בספר 
מוסרי  בשביל  גם  הרבי  של  משנתו  את 
את  הלומדים  קהל  עבור  וגם  שיעורים 

ה"דבר מלכות".

ראיתי  השנים  שבמשך  להדגיש  חשוב 
הרבה שעושים עבודה נפלאה, אך בשלב 
השיווק וההוצאה לאור, מחכים שאחרים 
שיהיה  שצריך  ספר  זה  זה…  את  יעשו 
ומתאים  פשוטה,  בשפה  כתוב  בית,  בכל 
לכל יהודי, תלמיד חכם או פשוט כאחד, 
גם באופן פרקטי – סיכום בסוף כל פרק. 
גם מי שזמנו אינו מאפשר לו כעת לקרוא 
יכול  סופו,  ועד  מתחילתו  הספר  את 
הסיכומים,  את  רק  ללמוד  מלכתחילה 
מה  על  לפחות  כללית  תמונה  ולקבל 

מדובר…

וכפי שמחבר הספר בעצמו העיד, שאפילו 
שבכל  בוודאי  אז  דברים,  התחדשו  לו 

פרק יהיה לכל אחד איזה דבר חידוש, לא 
'למשה מסיני',  תורה  הוא  בהכרח שהכל 
מה  ולראות  בעניין  להתעמק  אפשר  אך 
שמתווספת  ההבנה  ומה  אומר,  הרבי 
ומהשכל האישי, מה שנותן לכל  מהספר 

אחד לחשוב על הדברים בכוחות עצמו.

עמוקים,  עניינים  שאלו  בגלל  דווקא  כי 
כאמונה  הדברים  את  לקחת  נטייה  יש 
בעצם  מה  ב'חב"ד'  לחשוב  בלי  וסיסמא, 
עם  מסתדר  זה  ואיך  כאן,  אומר  הרבי 

דברים אחרים שהרבי אומר.

וכמו הלשון המצויה בספר, 'אם יורשה לי 
לומר' – אז שכל אחד ירשה לעצמו לנסות 
לומר ולהבין מה שהוא רואה בעיני שכלו, 

ואיך שהוא מיישב כל דבר, זה מה שצריך 
ללמוד מהספר הזה.

על  אמון  אתה  כשליח  גולדשטיין,  הרב 
היא  הלוא  שנותרה  היחידה  השליחות 
קבלת פני משיח. החובה והזכות להסביר 
מנת  היא  וגאולה  משיח  ענייני  וללמוד 
ההוראה  האם  חב"ד,  חסיד  כל  של  חלקו 

הזו מיושמת כראוי?

להתייחס  צריך  איך  אותנו  מלמד  הרבי 
דורנו  נשיא  תקנת  "ידועה  לתקנותיו. 
נוהג  חת"ת",  שיעורי  לימוד  אודות 
מיני  כל  יש  בהתוועדויות.  לעורר  הרבי 
הרבי,  אומר  מנהגים,  וחילוקי  דברים 

מנשיא  ששמענו  הוראה  זו  'חת"ת'  אבל 
פני  קבלת  היחידה:  "השליחות  דורנו! 
.לימוד  הישרה.  ו"הדרך  צדקנו"  משיח 
עניני גאולה ומשיח" אלו תקנות והוראות 

שאנחנו שמענו מנשיא דורנו!

קטן:  תסכול  בתוכי  מקנן  השנים  במשך 
בקנה  הגאולה  בשורת  את  לפרסם  זכינו 
מידה ארצי ועולמי למיליוני בני אדם, אך 
בפועל האם גם האנשים התורניים יודעים 

מה הרבי אומר על הגאולה?

]חרדי– החרד"לי  בציבור  ידועה  אישיות 
חשוב  כרב  מכהן  שאחיו  דתי–לאומי[, 
שבת  אצלינו  התארח  ישראל,  בארץ 
בהודו. הוא לא אמר מאומה אך הבחנתי בו 
כי במהלך כל השבת הוא עומד ובוחן את 
לקראת  "יחי"…  וההכרזות  הדיבורים  כל 
מוצאי שבת, הוא ניגש אלי ומבקש ממני 
לשבת איתו הלילה במשך שעה וחצי, כי 
בעצמו  הרבי  מה  איתי,  לברר  רוצה  הוא 
השבת.  במשך  שחווה  מה  כל  על  אומר 
את  גם  החב"דניקים,  את  מכיר  "אני 
וגם את שאינם כאלו, אך  ה'משיחיסטים' 
מעניין אותי דבר אחד: מאיפה זה מגיע, 

מה הרבי אומר על כל הדברים האלו?"

'בית  קונטרס  עם  ישבנו  הלילה  לקראת 
רבינו שבבבל'. אמרתי לו, "תעיין בעצמך 
מנסה  לא  אני  הרלוונטיים,  בקטעים 
את  ללמוד  גם  לו  נתתי  אותך".  לשכנע 
עוד  וכך  תשנ"ב,  משפטים  של  השיחה 
מספר קטעים… כעבור עשרים דקות, הוא 
ניגש אלי ואומר לי בפסקנות: הבנתי, הכל 

בסדר, לא צריך שעה וחצי…

של  העזה  ההתרשמות  תחת  בעודו 
השיחות, הוא ניסה לברר אצלי האם אלו 
אמרתי  ה'משיחיסטים'…  של  שיחות  רק 
מוגה.  בעצמו,  אמר  הרבי  זה  "לא,  לו: 
תראה בכל בית חב"ד, אף אחד לא יכחיש 

את השיחות הללו".

בין  עצום  פער  כאן  נוצר  השנים  במהלך 
לכל  התוכני.  לפרסום  החיצוני  הפרסום 
לידיעת  להביא  צריכים  אנחנו  לראש, 
הרבה  הרבי!'  אומר  'מה  הרחב  הציבור 
הפרסום  בכל  רואים  פוגש  שאני  אנשים 
תוכן  נטול  משהו  הגאולה,  בשורת  של 
יודע  לא  והדתי,  החרדי  הציבור  חלילה. 
מה הרבי אמר בעצמו, הוא רק יודע שיש 

משיחיסטים ויש כאלו אנטים…

הסיפור הבא רק ימחיש את זה עוד יותר: 

זהו הספר היחיד שיצא סוף 
סוף, ופורס כשולחן ערוך 
את כל הנושא דבר דבר 

על אופניו, בצורה מסודרת 
וברורה. מדובר בספר מיוחד 
שאין לו אח ורע, המגיש את 
משנת הרבי גם בשביל מוסרי 
שיעורים וגם לקהל הלומדים 



פעם הופיע אצלנו בבית חב"ד, בחורצ'יק 
ואישיות  רב  שאביו  חורון,  ממבוא  רציני 
תורנית ידועה. שאלתי אותו לשם מה הוא 
עושה  שהוא  לי  ענה  הוא  אז  להודו,  בא 
רוצה  הוא  כדי  ותוך  שנה,  חצי  של  טיול 
ומה  הענין של משיח,  כל  זה  לחקור מה 

הרבי אומר על זה וכו'.

את  מתכנן  אתה  איך  אצלו  לברר  ניסיתי 
הטיול, אז הוא אמר לי שהוא יבקר בכמה 
וכך  ספרים  כמה  באמתחתו  חב"ד,  בתי 

יטייל במזרח.

שיקרא  עליו  להשפיע  ניסיתי  בתחילה 
טעם,  בטוב  שמסבירים  ספרים  אי–אלו 
רוצה לבדוק לבד.  "אני  לי  אך הוא אמר 
את  לסיים  להודו  אחזור  שנה  חצי  עוד 
הטיול, אעבור דרך פושקר, ואספר לך את 

המסקנות שלי".

אותו  מזהה  אני  שנה,  חצי  כעבור  טוב. 
מגיע, ושואל אותו בסקרנות "מה המסקנה 
שלך?", אז הוא מטיח בי: "אתם לא בסדר. 
זה מה שיש לי להגיד".. ניסיתי לברר אצלו 
קרא  שהוא  לי,  אומר  והוא  כוונתו,  למה 
והוא  ותשנ"ב  מתנש"א  השיחות  כל  את 
והביטויים  האמירות  בכל  בקיא  נעשה 
אנשים  "איך  טרוניה  ובפיו  המפורשים. 
אחד.  אף  אמר?…  הרבי  מה  יודעים  לא 
לא אבא שלי, לא הרב שלי בישיבה, לא 
יודעים שהרבי בעצמו אמר את הדברים. 

מצטער, הפרסום שלכם לא עובד!".

לי  אמר  והוא  לו  נגע  כך  כל  העניין 
שכשהוא חוזר לארץ ישראל, הוא יפרסם 

ויסביר לכולם את הדברים…

שמערך  מסתבר  עניין:  של  לסיכומו 
ומשיח  גאולה  עניני  בלימוד  ההסברה 
זקוק לשיפור משמעותי, כך שגם החברה 
התורנית תדע מה אומר הרבי בשיחותיו 
בנושא  חייב להימצא פתרון  המפורשות! 
והספר  החרדי,  בציבור  בפרט  ההסברה, 
הזה הוא ללא ספק חלק חשוב במערכה 

הזו.

הספר?  של  היעד  קהל  מי  וולף,  הרב 
בית  המוני  גם  או  רבנים  דתיים,  חרדים, 

ישראל?

זה אכן ספר תורני ועיוני שמתאים להביאו 
את  ללמוד  ניתן  ממנו  החרדי.  לציבור 
הדברים שהרבי אומר, מקורם של הדברים 

כבר בספרי הרמב"ם ודומיו.

זו  בוטה,  בצורה  זאת  לתאר  אפשר  אם 
הייתה המחשבה מלכתחילה: עדיף ירייה 
אחת בראש, מעשר יריות ברגל… פלייר או 
סטיקר זה ירייה ברגל, ספר תורני יסודי, 
הדברים,  של  בשרש  בראש,  פגיעה  זאת 

לאנשים רציניים שהם בבחינת ראש.

עילאי  מאמץ  נעשה  כן  זאת,  לעומת 
להנגיש את הנושאים ולסדרם בשפה קלה 
וברורה, תוך הבאת הרקע של המושגים, 

כך שיתאים לכולם.

לפועל, זה ספר שמיועד לאנשים שיכולים 
עמודים,   600 של  ספר  ולקרוא  לשבת 
ברצף בלי ניקוד… אך גם לא צריך יותר 
להיות  יכול  בהחלט  ישיבתי.  רקע  מידי 
שיש אנשים שלהם עצמם זה יהיה קשה, 
למצוא  יוכל  וילמד,  שישב  השליח  אך 
לאנשים  להסביר  ובמילא  באמת,  ולהבין 

בשיעור.

הרב גולדשטיין, לא פעם נתקלים באנשים 
החסידות  תורת  בלימוד  שמתעניינים 
ולא  אור,  תורה  או  התניא  ספר  בכלל, 
איך  משיח.  של  בענין  להתעסק  רוצים 

אפשר לחבר גם אותם לנושא?

שרוצים  כאלו  שישנם  ידועה  תופעה  זו 
ואי  היפה",  "חב"ד  היום  שקרוי  מה  את 
אפשר להכריח אותם לשמוע מה שהם לא 
מעוניינים בו. אך בתחכום אפשר. במיוחד 
מי שחדור בענייני משיח וגאולה אין ספק 

שזה בסוף יעלה לדיון.

אחד  אליי  הגיע  עובדא,  הווא  בדידי 
משיח  בלי  'תניא'  רק  ללמוד  שביקש 
וגאולה, אז הבאתי לו ספר מתוך הסדרה 
הנפלאה "פניני התניא" של המשפיע הרב 
הוא  כך  אחר  גינזבורג…  יצחק  לוי  חיים 
החזיר לי את זה באומרו: "מה זה, הכל פה 

גאולה ומשיח"…

בתניא  א'  פרק  ללמוד  אפשר  למעשה, 
ובסוף זה יגיע למשיח. לא עליך המלאכה 
בסיסי,  משהו  ללמוד  אפשר  לגמור, 
דירה  לעיקר,  מתחבר  הכול  בסוף  אך 
והדברים  וגאולה,  משיח  בתחתונים, 

חודרים.

חיצוניות  סטיגמות  הם  ההתנגדויות 
ואחרי  התורה,  לימוד  על–ידי  שמשתנות 
לימוד אמיתי הדברים חודרים ומחלחלים 
פנימה, אפילו המסרים הפחות מרוככים… 
בסוף  יצופו  הם  אצלינו,  חדורים  הם  אם 

אפשר  אי  כאמור,  המקורבים.  אצל  גם 
להכריח אנשים, אבל אנחנו צריכים לחיות 
את הדברים, ואז המסר יעבור, לא משנה 

מה ילמדו עם הבנאדם.

"באופן המתקבל", הכוונה  כשהרבי אמר 
היא שצריך לומר את הדברים, אך באופן 
ההתחלה  שעל  כאלה  יש  אז  שיתקבל. 
מלכותו  את  ויקבלו  הנקודה,  את  יפנימו 
של הרבי בהכרזת "יחי", ויש כאלה שרק 
אחרי ארבעה חודשים הדברים יפעלו את 

פעולתם. כל אחד לגופו.

הרב גינזבורג, אנחנו כבר 25 שנה אחרי כל 
השיחות המיוחדות, איך אפשר לחיות כל 
פעם מחדש את עניני משיח ולהחיות את 

האנשים שסביבנו?

הרבי  במדבר,  פרשת  של  מלכות'  ב'דבר 
בו  זה דבר שיש  מתעכב להסביר שחיות 
בשיחות  ההפכים  נשיאת  ותנועה.  שינוי 
של הרבי, זה שמצד אחד זו אמת אלוקית 
ללא שינוי, אך מצד שני, זה צריך להיות 
שייך אלינו. ואם למדנו שיחה, והבנו את 
בעיה.  יש  אז  שעברה,  בפעם  שהבנו  מה 
וחידוש,  כי כל פעם צריך להיות הוספה 
ולא כי השיחות משתנות – אלא כי אנחנו 

אמורים להשתנות.

צריכים  ואנו  אלינו,  מדברות  השיחות 
סופי,  אין  דבר  זה  זה משהו,  עם  לעשות 
ולעשות,  להוסיף  צריכים  אנחנו  ותמיד 
יש  אז  דנפשיה,  אליבא  וכשלומדים 

נוצר פער עצום בין הפרסום 
החיצוני לתוכני. לכל לראש, 
עלינו להביא לידיעת הציבור 

הרחב 'מה אומר הרבי!' 
הציבור החרדי והדתי, לא 
יודע מה הרבי אמר בעצמו 



החידוש  את  שמוצאים  דשמייא,  סייעתא 
ששייך אליך. לא הכוונה לחדש מה שלא 

נאמר, אלא את ההבנה במה שכן נאמר.

אשתף אתכם בנקודה שהאירה לי בשיחה 
של שבת מברכים חודש סיון: הרבי מדבר 
דווקא  התורה  את  נתן  שהקב"ה  זה  על 
שהתורה  היינו,  הפקר,  מקום   – במדבר 
שאנחנו  כהפקר  אלא  כמתנה  לא  היא 
הרבי  ובשיחה  ולרכוש,  לקנות  צריכים 

מבאר ביאורים נפלאים.

מדריגות  שתי  שיש  מבאר,  הוא  בסיום 
שהיא  כפי  בתורה  דרגא  יש  בתורה. 
כל  של  בבעלותו  והשגה,  להבנה  שייכת 
אחד מישראל – שלכל אחד יש חלק ואות 
בתורה, והוא הבעל הבית בה. ויש דרגא 
מציאות  היא  התורה  שכל  יותר,  גבוהה 
הנבראים,  להשגת  שייכת  שלא  אחת 
יכולים  ואנחנו  לנו,  נותן  הקב"ה  זה  ואת 
שזה  'הפקר'  של  בדרך  רק  זה  את  לקבל 
יוצא כביכול מרשותו של הקב"ה, ואנחנו 
במציאותינו, יכולים לבוא ולקבל את האין 

סוף.

יוצא שיש שני קצוות, שמצד אחד התורה 
ניתנה באופן של הפקר – אין סוף, ומצד 

שני כל אחד מאיתנו יכול לקבלה.

למדתי את השיחה מספר פעמים במשך 
השנים, אבל דווקא שבוע אחר–כך האיר 
למסור  צריך  כשהייתי  בזה,  הנקודה  לי 

בזה שיעור.

שלא  משהו  ניסן  כ"ח  של  בשיחה  יש 
הרבי  השיחה.  של  בסדר  לי  התיישב 
אומר, ש"הדבר היחידי שביכולתי לעשות 
אשר  כל  עשו  אליכם,  העניין  למסור   –
צדקינו  משיח  ביאת  לפעול  ביכולתכם.. 

בפועל ממש".

ענין העקשנות,  אחר–כך הרבי מדבר על 
מצדו.  כפעולה  צדקה,  יחלק  ושהוא 
שלי  את  'אני  ואומר  חוזר  הרבי  ושוב 
עשיתי, מכאן ולהבא תעשו אתם כל אשר 

ביכולתכם'.

בפעם הראשונה שהרבי אומר את הענין, 
אז עם כל הזעזוע, אתה מבין שהרבי מוסר 
אלינו איזה תפקיד ואחריות. אבל המשפט 
שנאמר בשנית, כבר נשמע סוג של 'נשברו 
שהייתה  וכמו  הביתה',  הלכנו  הכלים, 

התחושה שם בעת אמירת השיחה.

גם  הנקודה.  בדיוק  שזאת  לי  האיר  ואז 

המדריגות,  שתי  את  יש  ומשיח  בגאולה 
דרגא שקשורה עם מסירה, טעם והבנה – 

יש על מה לדבר.

אבל יש מדרגה עצמית של עצם הנשמה, 
'להפקיר' את  שאין מה להסביר כאן, רק 
ביכולתכם,  אשר  כל  עשו  אליכם,  הענין 

וכמו שהרבי מדייק בענין הפקר, שיש בזה 
האחר  הקנין של  לפעולת  כוח  נתינת  גם 

שזוכה.

ו'מפקיר' את הענין  וזה מה שהרבי חוזר 
אלינו, ונותן לנו את הכוח הנעלה, שנהיה 

שייכים לענין וזה יהיה החיים שלנו.

ומסבירים  השיחות,  את  כשלומדים  וכך 
זה  איך  פרקטית,  בצורה  ובעיקר,  אותם, 
קשור אלינו ואיך חיים עם הענין – בוודאי 
בשיחות  ותובנות  הארות  עוד  באים 
הנפלאות האלו, וזה באמת לחיות משיח, 

שהוא חי את השיחות, חי להחיות.

וזהו הפתרון הפשוט: ללמוד את הדברים 
אליבא דנפשיה, לדעת שיש בכל פעם עוד 
"קורא  שהרבי  נאמר  שכבר  וכמו  עומק, 
ונותן את הכוח לחיות את  ושונה כנגדו" 

הענין, כשלומדים בצורה רצינית.

הרב וולף, הספר נמצא כבר מספר שבועות 
תגובות  קיבלת  האם  הספרים,  בחנויות 
מאנשים שקנו את הספר שגילו אור והבנה 

חדשה בתורת הגאולה?

מעל  חיוביים  משובים  יש  השם,  ברוך 
המצופה. חבר סיפר לי שהוא הלך בשתיים 
רכב,  לידו  ועוצר  חב"ד,  בכפר  בצהריים 

ספירת  של  זקן  עם  ברק  מבני  יהודי  עם 
העומר, ושואל אותו איפה אפשר להשיג 

עכשיו את הספר 'עניינו של משיח'…

על הספר,  הוא שמע  איפה  מושג  לי  אין 
אך מזה רואים שהספר שייך ומגיע לא רק 

לקהילה החב"דית אלא גם מחוצה לה.

באחד מימי שישי פגשתי אברך מהקהילה 
בצפת, ר' משה חביב, שסיפר לי שתמיד, 
למשיח,  שמחכים  יודעים  מילדות,  עוד 
ושיהיה דברים נפלאים, אבל עכשיו אחרי 
'הוקוס  לא  שזה  מבין  כבר  הוא  הספר 
וברור  מסודר  ודבר  תוצאה  אלא  פוקוס' 

בכל פרט.

זה  כי  הזו,  התגובה  את  לשמוע  שמחתי 
אומר שהספר מוסיף בידע של יהודים על 
ביאת המשיח, שהרי על כל אחד להאמין 
בזה, כולל כל הפרטים שבענין, ויוצא פה 

הוספה באמונה בביאת המשיח.

סוג נוסף, ופחות מובן מאליו, שכל אחד 
יודע שבנושא זה, ובפרט באופן האקטואלי 
כל  יש  כעת,  לפועל  נוגע  שזה  איך  שלו, 
מיני דעות ביחס לזה. וקיבלתי גם מהקהל 
ניתנו  לא  חיוביות,  תגובות  צפוי  הפחות 
שמות לפירסום על מנת לשמור על צנעת 

הפרט…

אבל ישנם כל מיני תגובות בסגנון של 'אם 
וכמה  התנגדו..'  הם  לזה  לא  אז  ככה  זה 
דבר  גם  בטח  שזה  סגנון,  באותו  דברים 

חשוב, שהוא לתועלת.

הרב גולדשטיין: לסיום, דיברו על הצורך 
נסעתי  שנים  עשר  לפני  משיח':  'לחיות 
הרב  את  וראיתי  השלוחים,  לכינוס 
בצפת  הישיבה  מבוגרי  כמה  ועוד  וולף 
שבת,  במוצאי  הבימה  על  מתיישבים 
ומכריזים 'דבר מלכות, דבר מלכות', אני 
שאלתי אותם איזה 'דבר מלכות' לומדים 

עכשיו במוצאי שבת?

ה'דבר  אומרת?  זאת  מה  לי,  אמרו  הם 
כזה  לי  נתן  זה  הבא!  שבוע  של  מלכות' 
הראשון  הדבר  שבת,  שיצאה  איך  זעזוע, 
אותו  ומסיימים  מלכות',  'דבר  אהה…  זה 

ולא דוחים אותו לסוף השבת הבאה…

צריך  השבוע  שאת  החלטה,  לי  נתן  זה 
במוצאי  מיד  מלכות,  דבר  עם  להתחיל 

שבת.

)פורסם בשבועון "בית משיח"(

אם אפשר לתאר זאת בצורה 
בוטה, זו הייתה המחשבה 

מלכתחילה: עדיף ירייה אחת 
בראש, מעשר יריות ברגל…



היום יש מהפך בתפיסה, מבינים שיש פה עומק, רואים את ההתפחות של חב"ד, את ההתקשרות 
של אלפים לרבי, ובאים ושואלים, מצטרפים, ואז מבינים שהרבי חי וקיים, ותקיף ונוכח << כעת 
אומרים "אנה הלך דודך ונבקשנו עמך", אנשים רוצים לשמוע, לדעת ולהבין. ובדיוק עבור המצב 
הזה, בא הספר "ענינו של משיח" << משא מאלף מאת הרב אסף חנוך פרומר בערב לכבוד הספר 

ענינו של משיח במסגרת כנס מנהלי מוסדות חב"ד << ספר שהוא בשורה

המלך  שלמה  השירים  בשיר  ה'  בפרק 
את  מחפשת  שהכלה  המצב  את  מתאר 
פצעוני,  "היכוני  שהשומרים  עד  החתן, 
ירושלים  ובנות  מעלי".  רדידי  את  נשאו 
מדוד".  דודך  "מה  הכלה,  את  שואלות 
כנגד  מתריסים  העולם  אומות  ובנמשל, 
ה'  באחדות  הזאת  האמונה  מה  ישראל, 
שבשבילה אתם נטבחים ונהרגים, ממאנים 

להשתלב במרחב התרבותי.

ו', חוזרת אותה שאלה בשינוי  אך בפרק 
עימך".  ונבקשנו  דודך,  פנה  "אנה  קל, 
מתקדמים מספר שנים, וכבר מבינים שיש 
פה איזה משהו, אמנם הלך דודך, העלם 
והסתר, אבל כבר שואלים איפה, מוכנים 

להצטרף לחפש, נבקשנו עמך.

אם לפני עשרים ושתיים שנים, לאחרי ג' 
הסתובבנו  החרדיים  בריכוזים  אז  תמוז, 
רדידי  תלשו  "פצעוני",  של  מצב  והיה 
חליפתי,  מעל  דגלי  קרעו  מעלי, 
מיני  וכל  טירוף",  משיחיות,  "משוגעים, 
בתפיסה,  מהפך  יש  היום  אבל  אמירות. 
את  רואים  עומק,  פה  שיש  מבינים 
חב"ד,  של  ההתפתחות  את  הישיבות, 
את ההתקשרות של אלפים לרבי, ובאים 
ושואלים, מצטרפים, מבינים שהרבי שלא 
רואים, הוא חי וקיים אצל חסידיו, ותקיף 
שמכנסים  מאחרים  יותר  הרבה  ונוכח, 
כינוסים ומחלקים שיריים. וכעת אומרים 

ונבקשנו עימך", אנשים  "אנה הלך דודך 
ובדיוק  ולהבין.  לדעת  לשמוע,  רוצים 

בשביל המצב הזה, בא הספר שלפנינו.

הספרים שיצאו, מאז שנות הנפלאות, על 
ובלי  ניקוד  עם  ומחבריהם,  סוגיהם  כל 
ניקוד, אלו שיש להם קרבת משפחה אליי, 
פתגמים,  לקוטי  חלקם  היו  שלא,  ואלו 
מיני  מכל  מגובים  רעיונות  וחלקם 

מדרשים, וכן על זו הדרך.

מכניס  כאן  המדובר  הספר  זאת  לעומת 
את הענין של למוד גאולה ומשיח, לתוך 
סוגיה  שלומדים  כמו  ההבנה,  גבולות 
לעכל  מסוגל  תורני  שיהודי  כך  בגמרא, 
לדון  מקובל שאפשר  דבר  בתור  זה,  את 



האפשרות  את  נותן  הזה  הספר  עליו. 
כחב"דניקים  רק  לא  המהלך,  את  ללמוד 
של  יהודים  שגם  אלא  שרופים,  מאמינים 
דף יומי ומשניות קהתי, יכולים לעכל את 

הענין כסוגיה הלכתית, תורנית, רצינית.

הרבי נתן את הנשמה שלו 
בשביל השיחות האלו

מסופר שבזמן אדמו"ר הזקן היה הקטרוג 
שאי  דבר  היא  החסידות  שתורת  כך  על 
אפשר להבין בשכל אנושי. ועל כך הרבי 
בדורנו  גם  שלי,  בהרגשה  במאסר.  ישב 

היה קטרוג כעין זה.

ישנה טענה שהשיחות של תנש"א-ב אינם 
המופלאים  הביטויים  כל  בשכל.  מובנות 
משיח,  התגלות  תחילת  הגאולה,  סף  על 
זאת?  להבין  אפשר  איך  בזה.  וכיוצא 
מהו היסוד לכך? עד שישנם המתייחסים 
לקב"ה"  הרבי  בין  אישיות  כ"שיחות  לכך 
'חכמים'  שאיננו אמורים להבין, או שהיו 
את  לגנוז  שצריך  שאמרו  גדולים  יותר 
השיחות האלו ר"ל, ועל דרך זה כל מיני 

תרוצים שיותר גרועים מהשאלה.

לפני שנתיים בג' תמוז כשהייתי אצל הרבי 
התוועדנו בשבע מאות שבעים, והגיע ר' 
כמה  עבר  כבר  שכנראה  חיטריק  אהרן 
מיני  כל  וסיפר  התוועדות,  של  שעות 
סיפורים מעניינים על הרבי, שבהזדמנות 

רגילה לא היו יוצאים ממנו.

הרבי  תשנ"א  שבשנת  סיפר  הדברים  בין 
דיבר בפרשת יתרו שיחה שלימה ועמוקה 
על ענין עשרת הדברות, והיו דברים מאוד 
וכל  השלילה'  'השגת  בחסידות  עמוקים 
הרבי  את  שאלו  המניחים  מושגים.  מיני 
ולאחר  ההנחה,  לפני  עוד  רבות  שאלות 

מכן הרבי קיבל את השיחה להגהה.

במצב  בוקר,  לפנות  בלילה,  רביעי  ביום 
שמזכיר את הזמן של תיקון ליל שבועות 
הפרטים  על  ועובדים  בבוקר,  בחמש 
פתאום  להגהה.  השיחה  של  האחרונים 
גאנזבורג,  בער  שלום  מהמשב"ק  טלפון 
ביקש  מהבית של הרבי בפרזידנט. הרבי 
להגיה בשולי הגיליון שבהערה 82 יחליפו 

את המילה 'זאת' למילה אחרת.

בחמש  רבש"ע,  בבכי.  פרץ  אהרן  ר'  ואז 
השיחה,  את  היטב  שלבנו  אחרי  בבוקר, 
ומתקשר  פעם,  עוד  זה  על  עובר  הרבי 
כתבית  נפשי  אנא  מילה!  איזה  להחליף 

יהבית.

הרבי נתן את הנשמה שלו בשביל השיחות 
של  בכתב  בהגהות,  זאת  רואים  האלו. 
היד,  את  מחזיק  בקושי  שהרבי  הרבי 
שאחרי  בשיחות  דולרים.  שאחרי  בימים 
שבועות, עבודה של שני ימי חג ושבת – 
הדרן!   – שמח"ת  אחרי  קונטרסים!  שתי 

לשבת  ראש,  להחזיק  מסוגל  מי  ההדרן, 
ועל  אותם.  לפרסם  את השיחות,  ולהגיה 
כזה דבר יש קטרוג, שהרבי דיבר דברים 

עליונים, שזה לא מיועד אלינו?

אז ב"ה, "היום גלותי חרפת". בספר 'ענינו 
של משיח' ישנה פעם ראשונה התייחסות 
והמהלך שהרבי  השיחות  כלל  את  לבאר 
הסירו  ובזה  תקופה.  באותה  לנו  מסביר 
לא  ענינים  הם  שהשיחות  הקטרוג  את 
מובנים. ובפרט כשכותב זאת יהודי תורני, 
כחומר תורני ישיבתי, זה מראה שזה דבר 

רגיל, הגיוני ומובן, נושא תורני רציני.

התנצלות,  של  כתיבה  להיות  יכולה 
כתשובה לשאלה, "איך אתם החבדניקים 
בגישה  בא  הזה  הספר  לנו..".  אומרים 
אחרת, וכפי שהמחבר הרב וולף אמר לי 
שהספר הזה בעצם נכתב בתשנ"ב, כלומר, 
מנקודת מבט של אדם שנמצא אז ולומד 
מבלי  אמירתם,  כבשעת  השיחות  את 
להתייחס לכל מה שהיה בינתיים. הספר 
בא ללמוד את הענין מיסודו ושורשו, ואז 
אקטואלי  דבר  שזה  רואים  ממילא  בדרך 

גם היום, וענין רציני שאפשר להסבירו. 

תורה שלימה של דברי הרבי
אתם  מוסדות,  מנהלי  שלוחים,  אתם 
לכל  משיח  להביא  תפקידכם  ה'פרונט', 
האפשרות  את  שנותן  הספר  וזה  מקום, 
לזה. הנה עכשיו פתחתי באקראי פרק על 
יכולים  אתם  שבדור.  יחידה  הדור,  נשיא 
להסביר את המושג לאדם ברחוב? הדבר 
היחיד שהוא יודע זה היחידה שהוא היה 

הכללית?  יחידה  זה  מה  אבל  בצבא,  בה 
זה בא בהסברה ברורה  והנה, כאן בספר 
בעברית  כתוב  טייטש',  'עברי  ופשוטה 
קולחת, מתאים גם לכאלה שלא לומדים 

תוספות ארוכים בחזקת הבתים.

הזה  שהדבר  מאמצים,  לעשות  צריך 
יכנס, שבכל מקום יבינו את השיחות של 
שלנו  שלימה  תורה  תהיה  לא  תנש"א-ב, 
כשיחה בטילה שלהם. וזה התפקיד שלנו, 
בתוך שאר ההפצה של עניני גאומ"ש, לכל 
אחד צריך להיות ספרית גאומ"ש, שיעור 
ובקיאות  ומשתתף,  מוסר  שהוא  גאומ"ש 

אישית בענין!

הספר הזה צריך להגיע לכל הרבנים, לכל 
אדמו"ר שיהיה לו את זה על השולחן, זה 
צריך להגיע לכל הישיבות. אפשר לעשות 
את זה, להסביר שיש פה תורה שלימה של 
דברי הרבי, שפעם ראשונה מקבלים את 

המשמעות שלהם!

יש לנו עכשיו את הכלי
כדרכם של יהודים להציע הצעות, אציע 

שתי הצעות:

דבר ראשון אני פונה למחבר, אולי כדאי 
מפתח  עצמו,  בפני  קונטרס  לעשות 
ובפרט  הספר,  בתוך  המבוארות  לשיחות 
שיחות הדבר מלכות. כך שלפני שנגשים 
עליה  למסור  או  השיחה  את  ללמוד 
שיעור, יהיה אפשר למצוא בספר ביאורים 

הנוגעים לשיחה הנלמדת.

לאנגלית,  הספר  את  לתרגם  נוסף,  דבר 
ואולי גם לעוד שפות, זה דבר נחוץ מאוד. 
כל  תקציר  אולי  עריכה,  שינויי  עם  אולי 

שהוא. אך זהו דבר נחוץ לתרגם אותו.

רבותי, יש לנו עכשיו את הכלי. 25 שנה 
לא הייתה ברירה, רק לתלות שלטים ולתת 
את השיחות בצורה גולמית. ואז יכלו רק 
מהרבי  שבאים  דברים  אכן  שזה  להבין 
ואיך.  מה  להבין  יכלו  לא  ועדיין  עצמו, 
כעת "שברו" את הענין, הספר הזה מציג 
הבנה  יש  לדיון,  שניתן  כדבר  הנושא  את 
כל  קדימה,  אז  מלכות.  בדבר  כללי  וקו 
לרבנים  להביא  לענין,  להיכנס  השלוחים 
שיעורים,  בזה  לקבוע  ישיבות,  ולראשי 
שיפעל  רצון  "יהי  הרבי,  כדברי  ובעז"ה, 
בקרוב  ונלך  הרצויה,  פעולה  פעולתו", 
המשיח  מלך  הרבי  פני  את  לקבל  ממש 

תיכף ומיד ממש!
עד ו לם  לעו ח  מלך המשי ו  נ י רב ו ו  רנ מו ו  נ נ אדו חי  י

היחידההשליחות

הרבי אומר לשלוחים: "להכין את עצמו ואת כל בני ישראל לקבל פני משיח צדקנו, 
על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח באופן המתקבל לכל אחד ואחד לפי שכלו 
והבנתו". עכשיו זה בידיים שלך, יותר מאי פעם.

מבנה מסודר של הסברת הסוגיות היסודיות בשליחות דורנו קבלת פני משיח 
צדקנו. מקיף. יסודי. מעמיק. פותח את העיניים.

בעריכת הרב שלום דובער וולף

חיש הפצת המעיינות
www.chish.co.il

03-9600770

קראון הייטס בחנויות:  
המפיץ, יודאייקה ומרכז סת"ם

חב"ד שופ
chabadshop.com

מוקד התאחדות החסידים
0584601770

הנחה מיוחדת למנויים

ניתן להשיג

 מבצע הפצה מיוחד לשלוחים 

058.5597.770 
)גם בוואטסאפ(

ב"ה

חצי יובל להכרזת המלך על
החידוש המיוחד בשליחות

הרב יוסף יצחק אופן 
משפיע בישיבות חח"ל צפת ותורת אמת ירושלים

ראיתי גיליונות מספר ענינו של משיח . . והוא ערוך בצורה מסודרת 
ובהירה, ובוודאי יהיה לתועלת הלומדים לקיים רצון כ״ק אדמור מה״מ 

ללמוד עניני גאולה ומשיח.
___________________________________________

 הרב יצחק אקסלרוד 
משפיע בישיבת חב"ד אור יהודה

הספר מעורר זעזוע חיובי בהכרה ש"משיח" הוא ענין של כובד ראש 
ועבודה פנימית שהם הם התוכן הפנימי לענין הפצת בשורת הגאולה של 

הרבי נביא ונשיא הדור
___________________________________________

הרב שמשון גולדשטיין
שליח ומנהל בית חב"ד פושקאר-הודו, יו"ר מערכת 'לראות את מלכנו'

הספר הזה הוא מאמר תורני עמוק מקיף ומבוסס. אין ספק שאנשים 
תורניים רציניים יתרשמו ממנו בצורה אמיתית. עלינו המשימה להביא 

את דבריו של הרבי בענין הגאולה לכל יהודי, ולכל לראש ללומדי תורה. 
והדרך לעשות זאת היא באמצעות ספר זה.

___________________________________________

הרב יוסף גינזבורג
ראש מוסדות ישיבת חב"ד ורב קהילת חב"ד רמת אביב 

בספר זה מתקיים 'הדרך הישרה הקלה והמהירה' מבין כל הספרים 
שיצאו עד היום! כלי מפואר לקיום נקודת השליחות העכשוויות קבלת 

פני משיח צדקנו. לכן, זכות גדולה לכל אחד לרכוש את הספר, ללמוד בו 
ולהפיצו בכל מקום שידו מגעת.

___________________________________________

הרב ישראל הלפרין
שליח הרבי ורב קהילת חב"ד הרצליה

ספר זה הינו פריצת דרך אמיתית לקיום השליחות היחידה "להסביר 
ענינו של משיח" וראוי לכל שליח להשתמש בו למילוי רצונו הק' של 

הרבי מלך המשיח שליט"א
___________________________________________

הרב ישראל הרשקוביץ
שליח הרבי ורב קהילת חב"ד אופקים

הספר עונה על צורך חיוני להקיף ביסודיות ובהסברה מסודרת את תורת 
משיח וגאולה וכעת יותר מאי פעם ניתן לקיים את הוראת הרבי מה"מ 
"לקבל פני משיח צדקנו ע"י שמסביר ענינו של משיח באופן המתקבל 

לכל אחד". ממליץ לכל שליח להשתמש בו ולהפיצו!
___________________________________________

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי
שליח הרבי שליט"א לאה"ק וראש ישיבות חח"ל צפת וחיפה

דבר גדול ונכון מה שעשה . . דבר דבור על אופניו בהסברה ברורה 
ומסודרת . . ובלא ספק יפיקו מזה תועלת, הן הלומדים לעצמם והן 

המלמדים לאחרים שימצאו בזה עזר רב.
___________________________________________

הרב זושא זילברשטיין
שליח הרבי מלך המשיח במונטריאול, קנדה

הרבי הודיע ש"עיקר השליחות עכשיו - קבלת פני משיח צדקנו" וזה 
נעשה ע"י לימוד והסברת ענינו של משיח, לכן הוצאת ולימוד ספר זה 

 הינו דבר נעלה ונחוץ ובזה זוכים לקיים השליחות

הגה"ח הרב ברוך בועז יורקוביץ'
אב"ד היכל ליובאוויטש ורב ומד"א קהילת חב"ד לוד

שמחתי לראות הספר ׳ענינו של משיח׳, וברצוני בעזרת ה ללמדו כסדרו. 
בוודאי יש לרבי א געוואלדיקע נחת רוח מהעיסוק בענין חשוב זה.

___________________________________________

הרב יוסף יהודה ליפש
שליח ומנהל בית חב"ד רמת אביב ג, תל אביב

הלימוד בספר גרם לי חוויה חדשה לגמרי, תורה מסודרת וברורה של 
כל הנושא על פרטי פרטיו, שיטה שלמה שנותנת את האפשרות להבין 

ולהכין שיעורים מצוינים. ממליץ לכל שליח!
___________________________________________

 הרב יחזקאל מרקוביץ 
שליח הרבי מלך המשיח לטירת הכרמל

"קבענו לימוד יומי בספר, החומר מסודר בנוי ומעמיק. א' המשתתפים 
התבטא "איזה כיף ללמוד על המשיח ותקופתו, ממש ברור ומובן"! 

ההיענות הולכת וגדלה והמשתתפים מרותקים. ממליץ לאחיי השלוחים. 
חיילך למשיח!"

___________________________________________

 הרב זלמן נוטיק 
משפיע בישיבת חב"ד ראשון לציון ובירושלים

כבושם הזה לא ירד לעולם. מאז ההוראה מהרבי אודות שליחותנו 
האחרונה: קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש שהיא ע"י הסברת ענינו 

של משיח, סוף סוף זכינו לספר שמקיף נושא זה. לכן זכות גדולה לכל 
אחד ללמדו ולהפיצו ובזכות לימוד עניני משיח וגאולה יפקחו עינינו 

ונראה שנמצאים כבר בגאולה יחד עם הרבי משיח צדקנו.
___________________________________________

 הרב ישבעם הלוי סגל
משפיע בכפר חב"ד

ההסברה המסודרת והבהירה בספר מרוממת את הלומד בו להבין, לחיות 
ולחוש את עכשוויות עניני משיח, ממליץ בחום לקבוע בו שיעורים 

ולהפיצו לרבים כדי לממש הגאולה ע"י הרבי משיח צדקנו מיד ממש
___________________________________________

הרב יצחק ערד
 ראש ישיבת 'דעת' ומכון דעת ותבונה רחובות 

ההסברה הבהירה והמסודרת שבספר פותחת צוהר בפני המעונין לקיים 
את הוראת הרבי ללמוד ולחיות בעניני משיח וגאולה.

___________________________________________

הרב אסף חנוך פרומר
משפיע ור"מ בישיבת חב"ד חיפה ועורך סדרת 'מאמר מבואר'

הספר כתוב בעברית קולחת ומתאים גם לאנשים פשוטים של בית כנסת, 
דבר נחוץ לעשות כל מאמץ לייסד שיעורים ולהפיץ את הספר שמסביר 

בצורה יסודית ומובנת את תורת משיח וגאולה
___________________________________________

הרב מנחם מענדל פרידמן
שליח כ"ק אד"ש מלך המשיח באור יהודה

וחבר בוועדת גאולה ומשיח - צעירי חב"ד באה"ק
זהו ספר נחוץ לכל חסיד ומקורב, המעוניין "לעבן מיט משיח" וללמוד 

ברצינות את ענייני הגאולה ע"פ תורתו של הגואל, בהרחבת ההסבר 
והביאור בטוב טעם ודעת. ללמוד, ללמד ולהפיץ"

סדר הרבנים לפי ה- אלף-בית



עד ו לם  לעו ח  מלך המשי ו  נ י רב ו ו  רנ מו ו  נ נ אדו חי  י

היחידההשליחות

הרבי אומר לשלוחים: "להכין את עצמו ואת כל בני ישראל לקבל פני משיח צדקנו, 
על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח באופן המתקבל לכל אחד ואחד לפי שכלו 
והבנתו". עכשיו זה בידיים שלך, יותר מאי פעם.

מבנה מסודר של הסברת הסוגיות היסודיות בשליחות דורנו קבלת פני משיח 
צדקנו. מקיף. יסודי. מעמיק. פותח את העיניים.

בעריכת הרב שלום דובער וולף

חיש הפצת המעיינות
www.chish.co.il

03-9600770

קראון הייטס בחנויות:  
המפיץ, יודאייקה ומרכז סת"ם

חב"ד שופ
chabadshop.com

מוקד התאחדות החסידים
0584601770

הנחה מיוחדת למנויים

ניתן להשיג

 מבצע הפצה מיוחד לשלוחים 

058.5597.770 
)גם בוואטסאפ(

ב"ה

חצי יובל להכרזת המלך על
החידוש המיוחד בשליחות

הרב יוסף יצחק אופן 
משפיע בישיבות חח"ל צפת ותורת אמת ירושלים

ראיתי גיליונות מספר ענינו של משיח . . והוא ערוך בצורה מסודרת 
ובהירה, ובוודאי יהיה לתועלת הלומדים לקיים רצון כ״ק אדמור מה״מ 

ללמוד עניני גאולה ומשיח.
___________________________________________

 הרב יצחק אקסלרוד 
משפיע בישיבת חב"ד אור יהודה

הספר מעורר זעזוע חיובי בהכרה ש"משיח" הוא ענין של כובד ראש 
ועבודה פנימית שהם הם התוכן הפנימי לענין הפצת בשורת הגאולה של 

הרבי נביא ונשיא הדור
___________________________________________

הרב שמשון גולדשטיין
שליח ומנהל בית חב"ד פושקאר-הודו, יו"ר מערכת 'לראות את מלכנו'

הספר הזה הוא מאמר תורני עמוק מקיף ומבוסס. אין ספק שאנשים 
תורניים רציניים יתרשמו ממנו בצורה אמיתית. עלינו המשימה להביא 

את דבריו של הרבי בענין הגאולה לכל יהודי, ולכל לראש ללומדי תורה. 
והדרך לעשות זאת היא באמצעות ספר זה.

___________________________________________

הרב יוסף גינזבורג
ראש מוסדות ישיבת חב"ד ורב קהילת חב"ד רמת אביב 

בספר זה מתקיים 'הדרך הישרה הקלה והמהירה' מבין כל הספרים 
שיצאו עד היום! כלי מפואר לקיום נקודת השליחות העכשוויות קבלת 

פני משיח צדקנו. לכן, זכות גדולה לכל אחד לרכוש את הספר, ללמוד בו 
ולהפיצו בכל מקום שידו מגעת.

___________________________________________

הרב ישראל הלפרין
שליח הרבי ורב קהילת חב"ד הרצליה

ספר זה הינו פריצת דרך אמיתית לקיום השליחות היחידה "להסביר 
ענינו של משיח" וראוי לכל שליח להשתמש בו למילוי רצונו הק' של 

הרבי מלך המשיח שליט"א
___________________________________________

הרב ישראל הרשקוביץ
שליח הרבי ורב קהילת חב"ד אופקים

הספר עונה על צורך חיוני להקיף ביסודיות ובהסברה מסודרת את תורת 
משיח וגאולה וכעת יותר מאי פעם ניתן לקיים את הוראת הרבי מה"מ 
"לקבל פני משיח צדקנו ע"י שמסביר ענינו של משיח באופן המתקבל 

לכל אחד". ממליץ לכל שליח להשתמש בו ולהפיצו!
___________________________________________

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי
שליח הרבי שליט"א לאה"ק וראש ישיבות חח"ל צפת וחיפה

דבר גדול ונכון מה שעשה . . דבר דבור על אופניו בהסברה ברורה 
ומסודרת . . ובלא ספק יפיקו מזה תועלת, הן הלומדים לעצמם והן 

המלמדים לאחרים שימצאו בזה עזר רב.
___________________________________________

הרב זושא זילברשטיין
שליח הרבי מלך המשיח במונטריאול, קנדה

הרבי הודיע ש"עיקר השליחות עכשיו - קבלת פני משיח צדקנו" וזה 
נעשה ע"י לימוד והסברת ענינו של משיח, לכן הוצאת ולימוד ספר זה 

 הינו דבר נעלה ונחוץ ובזה זוכים לקיים השליחות

הגה"ח הרב ברוך בועז יורקוביץ'
אב"ד היכל ליובאוויטש ורב ומד"א קהילת חב"ד לוד

שמחתי לראות הספר ׳ענינו של משיח׳, וברצוני בעזרת ה ללמדו כסדרו. 
בוודאי יש לרבי א געוואלדיקע נחת רוח מהעיסוק בענין חשוב זה.

___________________________________________

הרב יוסף יהודה ליפש
שליח ומנהל בית חב"ד רמת אביב ג, תל אביב

הלימוד בספר גרם לי חוויה חדשה לגמרי, תורה מסודרת וברורה של 
כל הנושא על פרטי פרטיו, שיטה שלמה שנותנת את האפשרות להבין 

ולהכין שיעורים מצוינים. ממליץ לכל שליח!
___________________________________________

 הרב יחזקאל מרקוביץ 
שליח הרבי מלך המשיח לטירת הכרמל

"קבענו לימוד יומי בספר, החומר מסודר בנוי ומעמיק. א' המשתתפים 
התבטא "איזה כיף ללמוד על המשיח ותקופתו, ממש ברור ומובן"! 

ההיענות הולכת וגדלה והמשתתפים מרותקים. ממליץ לאחיי השלוחים. 
חיילך למשיח!"

___________________________________________

 הרב זלמן נוטיק 
משפיע בישיבת חב"ד ראשון לציון ובירושלים

כבושם הזה לא ירד לעולם. מאז ההוראה מהרבי אודות שליחותנו 
האחרונה: קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש שהיא ע"י הסברת ענינו 

של משיח, סוף סוף זכינו לספר שמקיף נושא זה. לכן זכות גדולה לכל 
אחד ללמדו ולהפיצו ובזכות לימוד עניני משיח וגאולה יפקחו עינינו 

ונראה שנמצאים כבר בגאולה יחד עם הרבי משיח צדקנו.
___________________________________________

 הרב ישבעם הלוי סגל
משפיע בכפר חב"ד

ההסברה המסודרת והבהירה בספר מרוממת את הלומד בו להבין, לחיות 
ולחוש את עכשוויות עניני משיח, ממליץ בחום לקבוע בו שיעורים 

ולהפיצו לרבים כדי לממש הגאולה ע"י הרבי משיח צדקנו מיד ממש
___________________________________________

הרב יצחק ערד
 ראש ישיבת 'דעת' ומכון דעת ותבונה רחובות 

ההסברה הבהירה והמסודרת שבספר פותחת צוהר בפני המעונין לקיים 
את הוראת הרבי ללמוד ולחיות בעניני משיח וגאולה.

___________________________________________

הרב אסף חנוך פרומר
משפיע ור"מ בישיבת חב"ד חיפה ועורך סדרת 'מאמר מבואר'

הספר כתוב בעברית קולחת ומתאים גם לאנשים פשוטים של בית כנסת, 
דבר נחוץ לעשות כל מאמץ לייסד שיעורים ולהפיץ את הספר שמסביר 

בצורה יסודית ומובנת את תורת משיח וגאולה
___________________________________________

הרב מנחם מענדל פרידמן
שליח כ"ק אד"ש מלך המשיח באור יהודה

וחבר בוועדת גאולה ומשיח - צעירי חב"ד באה"ק
זהו ספר נחוץ לכל חסיד ומקורב, המעוניין "לעבן מיט משיח" וללמוד 

ברצינות את ענייני הגאולה ע"פ תורתו של הגואל, בהרחבת ההסבר 
והביאור בטוב טעם ודעת. ללמוד, ללמד ולהפיץ"

סדר הרבנים לפי ה- אלף-בית



בזה  "בוער"  שהרבי  במה 
אנחנו צריכים "לבעור"!

הגה"ח הרב שניאור זלמן גורארי' ע"ה 
יו"ר מועצת מנהלי מרכז ישיבות תות"ל, מחשובי רבני חב"ד וממונה 

מהרבי להנהלה הראשית של אגודת חסידי חב"ד העולמית

שמעתי  הבא  הסיפור  את 
כשהייתי פעם בתל אביב ואז זה 
שאול  ר'  חזק:  מאוד  עלי  פעל 
שבשנים  סיפר  זיסלין  בער 
הרש"ב  הרבי  של  הראשונות 
החסידים  זקני  בין  ישב  הוא 
והיה שם חקירה, איזה מאמרי 
היה  ללמוד.  צריך  חסידות 
שם מי שטען שצריכים ללמוד 
טען  אחר  בינה',  ה'אמרי  את 
שהמאמרים של אדמו"ר הצ"צ 
הם המאמרים שאותם צריכים ללמוד והיו חסידים שטענו 
הרבי  של  המאמרים  את  בעיקר  ללמוד  שצריכים  בלהט 

המהר"ש. 

)השווער  ניקולייבער'  'אשר   – ניקולייב  של  השוחט 
מגדולי  היה  לא  הוא  שם,  עמד  קאזרנובסקי(,  הרב  של 
המשכילים, אך הוא היה מסור לרבי, והוא אמר להם "אני 
לא מבין מהי החקירה, הרי במה שהרבי 'קאך' בו, גם לנו 
צריך להיות 'קאך' ]חיות[ )"אז אין וואס דער רבי קאכט זיך 

אין דעם דארף מיר קאכן”(.

'יחי  שירת  את  ומעודד  כוחותיו  כל  את  משקיע  הרבי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד' בשביל מטרה 
רק  הוא  כעת  לנו  שנוגע  ומה  ההתגלות,  את  להביא  אחת 

העניין הזה. 

הרבי מראה לנו "מראה באצבעו" ללכת ולעשות שיפעל 
הענין. מה נוגע כעת כל החקירות? הרי מה שהרבי אומר 
לעשות צריך לעשות, ועוד, שהוא עושה זאת בכל כוחותיו, 
ולא רק אומר אלא עושה בכל כוחותיו, אי אפשר להכנס 

כאן לחקירות שכליות וכו' זה ממש שיגעון!

יצוייר שהיית שואל את הרבי האם לעשות משהו  אילו 
או לא, אתה חושב שזה מזיק ובכל זאת הרבי אומר לעשות 
אחרת ממה שאתה חושב - היית עושה את הוראת הרבי, 
שהרבי  מזה  יותר  להיות  יכול  מה  שאלות.  לשאול  בלי 
המילים  את  ואומר  וצועק  ומעודד  ביום  פעמיים  יוצא 
ובכל  ועד'  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  'יחי 
להגיע  צריך  באצבעו"  "מראה  שהרבי  ולאחרי  כוחותיו, 
לשכל וסברות?! אני לא יודע כלום מצד השכל, כך הי' בכל 
השנים וכן הוא בענין של משיח. כשהרבי אומר עושים, ועד 

למצב של מס"נ, כמו שהרבי עושה במסירות נפש. 

אבל ח"ו לא לפרסם ולא לעשות את מה שהרבי מראה 
שנפעל  הקב"ה  שיעזור  שייך!  לא  זה   – ביום  פעמיים  לנו 
והבובע  והבעיות  הקשיים  מכל  יודע  שהרבי  ברור  בזה, 

מעשיות והקושיות השכליות ובכל אופן מעודד.

הבה נהיה כמו אותו חסיד שאמר  את המילים "אז אין 
)במה  אין דעם דארף מיר קאכן"  זיך  וואס דער רבי קאך 

שהרבי מתעסק בחיות, צריכים אנו להתעסק בחיות( 

)יומן 'קבלת המלכות' ערב כ"ז ניסן ה'תשנ"ג – 770(

'התקשרות' ברמה
הכי גבוהה!

הרב יצחק מאיר גורארי'
משפיע ישיבת תומכי תמימים מונטריאול

אצל הרבי העניין של משיח אינו רק בשורה, כי-אם גם 
משמעות  שהחל.  תהליך  ובעיקר 
של  תהליך  כאן  שהחל  הדבר, 
לנו  שיש  הכוחות  שעתה  משיח, 
הרבה  נעלים  כוחות  הם  מהרבי 
יותר, וממילא הדרישות והתביעות 
הרבי  כיום  יותר.  הרבה  הינם  שלו 
נעלית  התקשרות  מעימנו  דורש 
באין ערוך מלפני-כן, על מנת לבצע 
תפקיד באין ערוך נעלה מלפני-כן. 
צייטן.  ל״משיח׳ס  ששייך  תפקיד 
של  הפנימי  שהעניין  איפוא  יוצא 
להתקשרות  תביעה  הוא  משיח 
נעלית יותר!

אי אפשר ואין שום סיבה להתעלם ח״ו מלחנך את הדור 
הצעיר שזכינו כולנו שהרבי הוא משיח בגילוי.

כמובן, שחשוב מאוד לחנך את עצמנו, ואת כל המקבלים 
גאולה  בענייני  הלימוד  ידי  על  משיח,  מהו  שנדע  ממנו, 
ומשיח, כולל ובעיקר העניינים המבוארים בתורת החסידות 
ובטוחני,  המשיח.  מלך  ידי  על  שנמשכים  הגילויים  אודות 
שמי שיש לו את ההרגש בזה - יוכל ביתר קלות להעביר את 

ההרגש הפנימי הזה גם לחבריו ומושפעיו.

כשהרבי ציוה עלינו - ״עשו כל אשר ביכולתכם״ הכוונה 
שקיבלנו  הגילויים  כל  עצמינו.  בכח  דווקא  לעבודה  היא 
באותות  היום,  לקבל  ממשיכים  ושאנו  מהרבי  ישירות  אז 
המוחשיים  עבורנו  מחולל  שהרבי  הנפלאים  ומופתים 
גילוי של  לזמן,  גילויים מזמן  - הרי הם רק  לעינינו ממש 
מידת הרחמים, בכדי לתת לנו כח להתחזק בעיקר והתכלית 

של עבודה - דווקא מתוך החושך וההעלם.



וממילא התשובה לשאלה ״יש קושי בדבר״ היא שאדרבה 
היא  העבודה  תכלית  כל  לחזק:  זה שבכוחו  הוא  הקושי   -
דווקא במצב של העלם והסתר זה, ודווקא עכשיו בכוחנו 

להשלים את הכוונה בתכלית זו.

אחרת  רמה  היא  המשיח  מלך  הוא  שהרבי  העניין 
 - ובד בבד  יותר  נעלים הרבה  כוחות  בהתקשרות הכוללת 
תביעות גדולות ורחבות: ״כל אשר ביכולתכם״. ממילא מובן 
שההדגשה שהרבי הוא מלך המשיח בתקופת משיח זו באה 
להדגיש את הנקודה שכיום ההתקשרות שלנו לרבי היא לא 
״מלך  של  גם  אם  כי  ורבעו״  מורנו  ״אדוננו  של  ברמה  רק 

המשיח״.

העניין של ״יחי״ זהו עניין שהרבי החדיר לנו אותו ונועד 
להזכיר לנו כל הזמן את העניין החשוב של הבאת הגאולה. 
שנזכור  הזה,  העניין  על  תזכורת  מעין  )גם(  היא  ההכרזה 

להיות חדורים באמת ובפנימיות בעניין של משיח.

“זוהי הדרך, אין דרך אחרת!”
 הגה”ח הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע”ה

 רב ומד”א דכפר חב”ד ומחשובי רבני חב”ד

ידידי  וכמה  כמה  ישנם  האמת,  את  לכם  להגיד  רוצה  אני 
חב”ד באמת, דברתי איתם אישית, בי”ט כסלו בכפר חב”ד 
אדעתא  אותו  ושאלתי  אליהו,  מרדכי  הרב  ליד  ישבתי 

כל  על  דעתך  “מה  דנפשיה 
לי:  ענה  והוא  הזה”,  הנושא 
“זוהי הדרך, אין דרך אחרת!”. 
בשמו  לי  שאמרו  לו  אמרתי 
אומר  והוא  אחרים...  דברים 
אני הרי  “עזוב מה שמדברים! 
מדבר איתך, עזוב את זה, זוהי 
זה  התווה  שהרבי  מה  הדרך, 
קדוש וטהור! ככה זה יהיה!”.

שנוגע  מה  אופן,  ובכל 
ונתחזק,  חזק  חזק  לענייננו, 

אין מה להתפעל, אלא להיפך. ואני יכול להגיד לכם מתוך 
כולם מאמינים!  אנשים:  עם  אמונה שלימה, מתוך שיחות 
אין ויכוח בין הרבנים, יש בסך הכל כמה הולכי רכיל ובעלי 

לשון הרע שניסו לעשות שמח מכלום.

כל  בבית,  אצלי  אסיפה  הייתה  הרבנים!  בין  ויכוח  אין 
שהילדים  בוודאי  בבית?  אצלי  אני  אמר:  מהרבנים  אחד 
והנכדים שלי רק יחי אדוננו! אמרתי להם “מה אכפת לך 
שלך  בית’  ה’בעל  של  שלידך,  החסיד  של  הילדים  שגם 
יכריזו יחי?                                   

)מתוך דברים שנאמרו בכינוס לחיזוק האמונה - ניסן ה’תשנ”ד(

הבהרה: צריכים הסברה! 
הרב שלמה זלמן מאייעסקי

מנהל מכון חנה ומגדולי המרצים החב"דיים בארצות הברית

של  וההסכמה  שכל,  על  מיוסד  לא  המבצעים  עניין  כל 
שליחים  אנחנו  רוחני.  עניין  היא  תפילין  להניח  יהודים 
של  העניינים  נפעלים  שדרכנו 
הרבי. כך גם בקשר למבצע משיח 
-כאשר הרבי אומר שמשיח כבר 
זהותו  פירסום  את  ומעודד  פה, 
על  כותב  ואף  המשיח,  כמלך 
שנמסרות  הקודש  בשיחות  כך 
ברור  -הרי  בעיתונים  לפירסום 
שאנשים כלים לקבל את זה. את 
מוטל  כעת  פעל.  כבר  הרבי  זה 
הדברים  את  לגלות  רק  עלינו 
העניין  ודעת.  בינה  בחכמה 
מתקבל, כי הוא אמת, והנשמה של היהודי מזהה את האמת 

ומקבלת אותה. אנחנו צריכים רק שלא להפריע. 

הסברה,  צריכים  הכלל,  מן  יוצא  ללא  הקודש,  מבצעי  כל 
אבל ההסברה נקלטת במהירות ובקלות כיוון שהרבי הכין 
את העולם שיקבל את הוראותיו. כבר בתשמ”ז אמר הרבי 
שהעולם כבר מוכן לקבל את בשורת הגאולה, ואפילו את 
במוחש,  רואים  היום  מת”.  לא  אבינו  “יעקב  של  העניין 
וזוהי עובדה, שהשלוחים שמצייתים להוראותיו של הרבי 
והכל  לפרסם,  הורה  שהרבי  הענינים  כל  את  ומפרסמים 
המוצלחים  השלוחים  הם   - טיוחים  ללא  ברורות  במילים 
זו  לא  לרבי.  חסידים  עשרות  שנה  בכל  שמביאים  ביותר, 
בלבד שהמקורבים שלהם מקבלים את הדברים, זה מוסיף 
ומחזק  אותם  מרומם  ההתקרבות,  תהליך  בכל  חיות  להם 

אותם בכל ענייני תורה ומצוות. 

בכדי  לא  המקורות.  את  יודעים  אינם  אכן  ככולם  רובם 
הגאולה  את  להביא  והמהירה  הקלה  שהדרך  הרבי  אמר 
היא בלימוד ענייני הגאולה ומלך המשיח: אילו כל חסידי 
חב”ד היו לומדים את שיחותיו של הרבי בענייני הגאולה, 
ובפרט את השיחות מהשנים האחרונות, בהן מתייחס הרבי 
היו  ההתנגדויות  כל   - בדורנו  הגאולה  של  לאקטואליות 
מה  בדיוק  שזה  מבינים  היו  כיוון שאנשים  מזמן,  נעלמות 

שהרבי דורש מאיתנו. 

הבעייה מתחילה כאשר אנשים לא לומדים. בן אדם מטבעו 
לליבו,  הקרוב  ציבורי  נושא  בכל  עמדה  לו  שתהיה  רוצה 
ומאחר והוא לא יודע כלום - הוא קובע את עמדתו בנושא 
לפי מה שפלוני ואלמוני אמרו, בלי לשים לב שאותם פלוני 
ואלמוני לא קובעים את עמדתם לאור שיחותיו של הרבי, 

כיוון שגם הם לא למדו את השיחות.. 

הצרה היא, שהיצר-הרע מודע לכך שלימוד ענייני הגאולה 
תחפושות  מיני  בכל  מתלבש  הוא  ולכן  קיצו,  את  יקרב 
ובתכסיסים שונים מנסה לגרום לכך שלא ילמדו את ענייני 
הגאולה. אנחנו צריכים לדעת שהגישה השוללת את לימוד 
ענייני הגאולה מקורה ביצר הרע בלבד, ולדחות אותה על 

הסף. 

אודות  הרבי  דיבר  תנש”א  פנחס  פרשת  שבת  בשיחת 
העבודה של “מאך דא ארץ ישראל”, ואמר שאם כל אחד 



ידאג ל’חור’ שלו -העולם ישתנה! כך גם בהכנת העולם לקבלת 
פני משיח. אם כל אחד יחשוב על הסביבה הקרובה שלו, ויכין 
אותה לקבלת פני משיח, הרי מהר מאוד העולם כולו יהיה מוכן 

לקבל את משיח צדקנו.

)מתוך ראיון מיוחד לבית משיח(

לשמוע  רוצים  התורה"  "בני 
מאיתנו את האמת 

הרב שלום דובער הלוי וולפא
ראש כולל אוהל יהוסף ומייטא יו"ר מכון הרמב"ם השלם, 

ביתר עילית מחשובי רבני חב"ד

הליטאי  בצבור  תורה  ובני  רבנים  הרבה  עם  לי  שיש  מהקשר 
שיש  ספק,  בלי  לי  ברור  והחסידי, 
האומרים  לאלו  יותר  כבוד  להם 
בלי  כפשוטם,  הרבי  דברי  את 
פלפולי סרק )אף שהם עצמם אינם 
מחוייבים לסבור כך(, מאשר לאלו 
שיחות  על  לחזור  המתביישים 

תנש”א ותשנ”ב כפשוטן. 

לכל  הנרגשת  הקריאה  ...ומכאן 
תמימים,  חסידים,  שי’:  אנ”ש 
“לדבר”  תפסיקו  רבנים,  משפיעים, 
הישרה”,  ב”דרך  לכו  אחדות,  על 

הדרך שהתווה לנו הרבי בשיחות “בשורת הגאולה”, בואו, הצטרפו 
לחסידים והתמימים עם ה”שטות דקדושה” של בית משיח. בואו 
ונחזור לליובאוויטש הטובה והישרה, ליובאוויטש של אהבה, של 
התלהבות, של דביקות במטרה, של אי התחשבות ב”מה יאמרו”. 

יחד,  כולנו  נביא  האמיתית,  הישרה  והדרך  הגאולה  בשורת  עם 
שכם אחד, את הרבי, שהוא “בהכרח” מלך המשיח ואין ולא יהיה 

בלתו, ונושיע את עם ישראל!

)בית משיח גליון 421(

התגלות משיח כיום שייכת לכל 
אחד ואחד!
הרב נחמן שפירא

משפיע בישיבת אהלי תורה וחבר ועד להפצת שיחות

כל העניינים בעבודת ה' של יהודי -הן הדעת והשגה באלוקות, 
הבנה והשגה והצלחה בלימוד התורה ובפרט בלימוד החסידות, 
הן המסירות נפש בפועל בעבודת השליחות בכל עניניו ופרטיו, 
וכו' בעצמו מצד  וכל שליח  כל תמים  ויגיעתו של  עבודתו  והן 
עצמו ומצד כוחותיו הגלויים- כל זה נמשך מהרבי מלך המשיח 
"רועה אמונה", "ואתה תצוה" שמקשר ומחבר את בנ"י להקב"ה. 
כפי שהרבי מדגיש במאמר הנ"ל: ה"יחידה" שבנפש, היא לא "עוד 
מדריגה" בנוסף על כל הדרגות שבנשמה -אלא היא הפנימיות 

והעצם שלהם.

ה"יחידה  הפירוש של  גם  מובן  ומזה   
הכללית" שבדור -כל הנשמות שבדור, 
הוא  שלהם  והעצמיות  הפנימיות 
הכללית  היחידה  המשיח,  מלך  הרבי 
והנשמה הכללית של הדור. ולאחר כל 
עדיין  הקודמים  בדורות  הנה  האמור, 

לא היה ענין זה בתכלית הגילוי.

 ברם, בשיחות של השנים האחרונות נתבאר )ש"פ וירא ותולדות 
זאת   - המשיח  מלך  של  מציאותו  התגלות  כבר  שישנו  תשנ"ב( 
והן  הכללית,  היחידה  הן  בהתגלות,  נמצאת  שהיחידה  אומרת 
תלוי  הכללית  היחידה  גילוי  )שהרי  ואחד  אחד  שבכל  היחידה 
בגילוי היחידה הפרטית שבכל אחד( - הנה מובן שכעת בכל א' 
מתגלה הענין הזה, ולכן יש לפרסם זאת. דהיינו לעורר אצל כל 
הנה  הענין,  התגלה  שבנשמתו  לכך  מודע  לא  שהוא  שאף  יהודי 
יש לו ההזדמנות להתקשר ליחידה הכללית, לנשיא הדור שהוא 

המשפיע חיות גשמית ורוחנית לכל הדור. 

)מתוך ראיון לבית משיח(

הוא  משיח  קבע שמבצע  הרבי 
ה'שער' לכל המבצעים!

הרב סימון יעקובסון
יו"ר ועד הנחות התמימים 

- גם לאחר ארבעים שנות  יותר  למעשה, אם מתבוננים בעומק 
צריכים  היו  עדיין  הרי  הנו”נים,  לשנות  עד  הרבי,  של  נשיאותו 
לעבודה של ‘מלמעלה למטה’. ולמה? משום שההכנה האמיתית 
לגאולה היא, שהנברא התחתון יידע שאין עוד מלבדו, ובסגנון 
של הרמב”ם “ומלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים”. זהו 
המצב אליו אנו צריכים להביא את העולם. לפועל, מעולם לא 

פעלנו בכיוון הזה. אנחנו היינו הולכים 
ומשפיעים  יהודים  מוצאים  לרחובות, 
מזוזה  לקבוע  או  תפילין  להניח  עליהם 
לא  מעולם  אבל  אחר,  ‘מבצע’  כל  או 
עוד  שאין  לאנשים  להסביר  הלכנו 
בכל  עסקנו  אחרות:  במילים  מלבדו. 
אבל  הגאולה,  את  המרכיבים  הפרטים 

לא עסקנו בגאולה עצמה. 

כשאנחנו פגשנו יהודי בתשל”ה, וביקשנו 
ממנו להניח תפילין -  לא שוחחנו איתו 

המשיח.  לימות  להביא  היא  והמצוות  התורה  שתכלית  כך  על 
בגאולה התעסק הרבי! ומכיוון שהרבי עצמו נמצא במקום אחד - 
היה עליו להכין את העולם לגאולה באופן של ‘מלמעלה למטה’. 
וחסידיו מכינים את העולם לגאולה  נוצר מצב בו שלוחי הרבי 
בלבד.  שטחית  הכנה  זאת  אולם  למלעלה’,  ‘מלמטה  של  באופן 
- עשה  עוד מלבדו’  ש’אין  יבין  ההכנה האמיתית, שהעולם  את 
שנים  עשרות  אחרי  למטה’.  ‘מלמעלה  של  באופן  לבדו!  הרבי 
של עבודה בהפצת המעיינות, זיכך הרבי את העולם עד כדי כך, 



שהעולם יכול לקלוט ש’אין עוד מלבדו’.

 נוצר מצב בו אנו, החסידים, יכולים להביא את העולם למצב של 
לנו  אז העביר  או  לים מכסים’.  ה’כמים  את  “ומלאה הארץ דעה 
הרבי את התפקיד - כדי שנוכל להגיע לימות המשיח עם עולם 
-  לא רק באופן של  יותר, עולם שיודע שאין עוד מלבדו  מוכן 
שהעולם  למעלה’,  ‘מלמטה  של  באופן  אלא  למטה’,  ‘מלמעלה 

עצמו, בכוחותיו הוא, מצליח להבין שאין עוד מלבדו. 

יכול העולם להגיע לפני ביאת  זהו הבירור הנעלה ביותר אליו 
‘מלמטה  של  ביותר  הגבוהה  הדרגא  למעשה  זוהי  המשיח. 
זו בלבד שאנו עושים את כל הפעילות של הפצת  למעלה’: לא 
תורה ויהדות, גורמי הגאולה - אנו גם מביאים את הגאולה עצמה 
לעולם!  זה התפקיד שלנו מאז כ”ח ניסן תנש”א, ועוד יותר מאז 
הוא  מפורש שהתפקיד  הרבי  אמר  אז  בתשנ”ב,  כינוס השלוחים 
להכין את העולם לקבלת פני משיח, ושמבצע משיח הוא השער 

של כל המבצעים. 

זאת- אומרת, שכיום, כאשר אנו יוצאים למבצעים, הרי לצד הנחת 
התפילין, עלינו להסביר ליהודי שתכלית כל המצוות היא הגאולה. 
ומכיוון שגדר הגאולה בתניא הוא גילוי אור-אין-סוף בעולם הזה 
התחתון, ובסגנון הרמב”ם “ומלאה הארץ דעה את ה’”- הרי מובן 
שכיום ניתן וצריך לומר ולהסביר לכל יהודי שפוגשים- שאין עוד 
מלבדו, ומיד ממש נראה זאת כולנו בגאולה האמיתית והשלימה 

)גיליון בית משיח 262(

הרבי הוא המשיח בפועל שיגאל 
את עם ישראל!

הרב יצחק גולדברג
משלוחי הרבי לאה"ק וראש ישיבת תות"ל מגדל העמק

לרבי אכפת מכל דבר שקורה אתנו, בעניינים הרוחניים, בעניינים 

הגשמיים, מכל אחד ואחד באופן אישי. הרבי עוקב. ולא רק עוקב, 
אלא גם נותן את הברכות וההמשכות בעניינים הכללים ובעניינים 
הפרטיים לכל אחד ואחד. זה דבר שפשוט וברור שרואים במוחש, 
לא רק עינינו אלא כל עם ישראל. אם בני ישראל מאמינים בני 
מאמינים, זה מפני שיש נשיא וראש בני ישראל שממנו לוקחים 

אמונה וחיות גשמיות ורוחנית כאחד. זה דבר פשוט.

בכל  האמינו  שהחסידים  כמו 
המשיח  הוא  הדור  שנשיא  הדורות 
שלא  ניתווסף  הרבי  אצל  שבדור, 
אלא  שבדור,  המשיח  שהוא  רק 
את  שיגאל  בפועל  המשיח  הוא 
העמיד  שהרבי  כפי   - ישראל  עם 
לגני’  ‘באתי  הראשון  במאמר  כבר 
הדור  של  השליחות  שזה   - תשי”א 
השביעי, זוהי נשמתו של הרבי, זה 
עם  את  לגאול  הרבי  של  שליחותו 

ישראל. חסידים האמינו בזה תמיד, ובזה לא חל שום שינוי בג’ 
תמוז תשנ”ד. הרבי הוא הנשיא, הוא המשיח שבדור, והוא המשיח 
על  מחכים,  כולנו  אנחנו  זה  על  ישראל.  עם  את  שיגאל  בפועל 
ההתגלות של הרבי שיגאל את עם ישראל. בענין הזה זה המהות 

שלנו בזה אנו חיים!

הרבי - משה הוא ישראל, התפקיד שלנו זה לעבוד על ‘ישראל 
הם משה’ שכל העניינים שלנו יהיו של הרבי בלי ענינים צדדים, 
יהודי לרבי, שכל  ועוד  יהודי  עוד  ולהביא  נתמסר לרבי  וכולנו 
ככל  הדור  ונשיא  ירגישו שהם באמת של משה,  בעולם  ישראל 
והרוחניים  הגשמיים  העניינים  שכל  הכל  הוא  הנשיא  כי  הדור 
נמשכים ממשה. ועל ידי שנביא עוד יהודי ועוד יהודי לרבי, נזכה 

מהר להתגלותו של הרבי משיח צדקנו ויגאל אותנו אמן.  

)מכינוס התעוררות של תלמידי התמימים. פורסם באתר חב"ד.אינפו(

לומדים ומעיינים בספר:



עד ו לם  לעו ח  מלך המשי ו  נ י רב ו ו  רנ מו ו  נ נ אדו חי  י

היחידההשליחות

הרבי אומר לשלוחים: "להכין את עצמו ואת כל בני ישראל לקבל פני משיח צדקנו, 
על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח באופן המתקבל לכל אחד ואחד לפי שכלו 
והבנתו". עכשיו זה בידיים שלך, יותר מאי פעם.

מבנה מסודר של הסברת הסוגיות היסודיות בשליחות דורנו קבלת פני משיח 
צדקנו. מקיף. יסודי. מעמיק. פותח את העיניים.

בעריכת הרב שלום דובער וולף

חיש הפצת המעיינות
www.chish.co.il

03-9600770

קראון הייטס בחנויות:  
המפיץ, יודאייקה ומרכז סת"ם

חב"ד שופ
chabadshop.com

מוקד התאחדות החסידים
0584601770

הנחה מיוחדת למנויים

ניתן להשיג

 מבצע הפצה מיוחד לשלוחים 

058.5597.770 
)גם בוואטסאפ(

ב"ה

חצי יובל להכרזת המלך על
החידוש המיוחד בשליחות

הרב יוסף יצחק אופן 
משפיע בישיבות חח"ל צפת ותורת אמת ירושלים

ראיתי גיליונות מספר ענינו של משיח . . והוא ערוך בצורה מסודרת 
ובהירה, ובוודאי יהיה לתועלת הלומדים לקיים רצון כ״ק אדמור מה״מ 

ללמוד עניני גאולה ומשיח.
___________________________________________

 הרב יצחק אקסלרוד 
משפיע בישיבת חב"ד אור יהודה

הספר מעורר זעזוע חיובי בהכרה ש"משיח" הוא ענין של כובד ראש 
ועבודה פנימית שהם הם התוכן הפנימי לענין הפצת בשורת הגאולה של 

הרבי נביא ונשיא הדור
___________________________________________

הרב שמשון גולדשטיין
שליח ומנהל בית חב"ד פושקאר-הודו, יו"ר מערכת 'לראות את מלכנו'

הספר הזה הוא מאמר תורני עמוק מקיף ומבוסס. אין ספק שאנשים 
תורניים רציניים יתרשמו ממנו בצורה אמיתית. עלינו המשימה להביא 

את דבריו של הרבי בענין הגאולה לכל יהודי, ולכל לראש ללומדי תורה. 
והדרך לעשות זאת היא באמצעות ספר זה.

___________________________________________

הרב יוסף גינזבורג
ראש מוסדות ישיבת חב"ד ורב קהילת חב"ד רמת אביב 

בספר זה מתקיים 'הדרך הישרה הקלה והמהירה' מבין כל הספרים 
שיצאו עד היום! כלי מפואר לקיום נקודת השליחות העכשוויות קבלת 

פני משיח צדקנו. לכן, זכות גדולה לכל אחד לרכוש את הספר, ללמוד בו 
ולהפיצו בכל מקום שידו מגעת.

___________________________________________

הרב ישראל הלפרין
שליח הרבי ורב קהילת חב"ד הרצליה

ספר זה הינו פריצת דרך אמיתית לקיום השליחות היחידה "להסביר 
ענינו של משיח" וראוי לכל שליח להשתמש בו למילוי רצונו הק' של 

הרבי מלך המשיח שליט"א
___________________________________________

הרב ישראל הרשקוביץ
שליח הרבי ורב קהילת חב"ד אופקים

הספר עונה על צורך חיוני להקיף ביסודיות ובהסברה מסודרת את תורת 
משיח וגאולה וכעת יותר מאי פעם ניתן לקיים את הוראת הרבי מה"מ 
"לקבל פני משיח צדקנו ע"י שמסביר ענינו של משיח באופן המתקבל 

לכל אחד". ממליץ לכל שליח להשתמש בו ולהפיצו!
___________________________________________

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי
שליח הרבי שליט"א לאה"ק וראש ישיבות חח"ל צפת וחיפה

דבר גדול ונכון מה שעשה . . דבר דבור על אופניו בהסברה ברורה 
ומסודרת . . ובלא ספק יפיקו מזה תועלת, הן הלומדים לעצמם והן 

המלמדים לאחרים שימצאו בזה עזר רב.
___________________________________________

הרב זושא זילברשטיין
שליח הרבי מלך המשיח במונטריאול, קנדה

הרבי הודיע ש"עיקר השליחות עכשיו - קבלת פני משיח צדקנו" וזה 
נעשה ע"י לימוד והסברת ענינו של משיח, לכן הוצאת ולימוד ספר זה 

 הינו דבר נעלה ונחוץ ובזה זוכים לקיים השליחות

הגה"ח הרב ברוך בועז יורקוביץ'
אב"ד היכל ליובאוויטש ורב ומד"א קהילת חב"ד לוד

שמחתי לראות הספר ׳ענינו של משיח׳, וברצוני בעזרת ה ללמדו כסדרו. 
בוודאי יש לרבי א געוואלדיקע נחת רוח מהעיסוק בענין חשוב זה.

___________________________________________

הרב יוסף יהודה ליפש
שליח ומנהל בית חב"ד רמת אביב ג, תל אביב

הלימוד בספר גרם לי חוויה חדשה לגמרי, תורה מסודרת וברורה של 
כל הנושא על פרטי פרטיו, שיטה שלמה שנותנת את האפשרות להבין 

ולהכין שיעורים מצוינים. ממליץ לכל שליח!
___________________________________________

 הרב יחזקאל מרקוביץ 
שליח הרבי מלך המשיח לטירת הכרמל

"קבענו לימוד יומי בספר, החומר מסודר בנוי ומעמיק. א' המשתתפים 
התבטא "איזה כיף ללמוד על המשיח ותקופתו, ממש ברור ומובן"! 

ההיענות הולכת וגדלה והמשתתפים מרותקים. ממליץ לאחיי השלוחים. 
חיילך למשיח!"

___________________________________________

 הרב זלמן נוטיק 
משפיע בישיבת חב"ד ראשון לציון ובירושלים

כבושם הזה לא ירד לעולם. מאז ההוראה מהרבי אודות שליחותנו 
האחרונה: קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש שהיא ע"י הסברת ענינו 

של משיח, סוף סוף זכינו לספר שמקיף נושא זה. לכן זכות גדולה לכל 
אחד ללמדו ולהפיצו ובזכות לימוד עניני משיח וגאולה יפקחו עינינו 

ונראה שנמצאים כבר בגאולה יחד עם הרבי משיח צדקנו.
___________________________________________

 הרב ישבעם הלוי סגל
משפיע בכפר חב"ד

ההסברה המסודרת והבהירה בספר מרוממת את הלומד בו להבין, לחיות 
ולחוש את עכשוויות עניני משיח, ממליץ בחום לקבוע בו שיעורים 

ולהפיצו לרבים כדי לממש הגאולה ע"י הרבי משיח צדקנו מיד ממש
___________________________________________

הרב יצחק ערד
 ראש ישיבת 'דעת' ומכון דעת ותבונה רחובות 

ההסברה הבהירה והמסודרת שבספר פותחת צוהר בפני המעונין לקיים 
את הוראת הרבי ללמוד ולחיות בעניני משיח וגאולה.

___________________________________________

הרב אסף חנוך פרומר
משפיע ור"מ בישיבת חב"ד חיפה ועורך סדרת 'מאמר מבואר'

הספר כתוב בעברית קולחת ומתאים גם לאנשים פשוטים של בית כנסת, 
דבר נחוץ לעשות כל מאמץ לייסד שיעורים ולהפיץ את הספר שמסביר 

בצורה יסודית ומובנת את תורת משיח וגאולה
___________________________________________

הרב מנחם מענדל פרידמן
שליח כ"ק אד"ש מלך המשיח באור יהודה

וחבר בוועדת גאולה ומשיח - צעירי חב"ד באה"ק
זהו ספר נחוץ לכל חסיד ומקורב, המעוניין "לעבן מיט משיח" וללמוד 

ברצינות את ענייני הגאולה ע"פ תורתו של הגואל, בהרחבת ההסבר 
והביאור בטוב טעם ודעת. ללמוד, ללמד ולהפיץ"

סדר הרבנים לפי ה- אלף-בית


