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עתהבעומדנולהוציאשישבפועלההוראהבאהמזה
:"העולמיהשלוחיםכינוס"שלובפתיחהבהתחלה

לכלובהודעהבהכרזהלצאתצריך–לראשלכל
יהודיכלושלעכשיוהשליחותשעבודת,השלוחים
.צדקנומשיחפניאתשיקבלו–בזהמתבטאת

הפצתשלהשליחותבעבודתהפרטיםכל:כלומר
צריכים,חוצההמעינותוהפצתוהיהדותהתורה
לקבלתמוליךזהכיצד–זובנקודהחדוריםלהיות
.צדקנומשיח

להביאחייךימיכל"–הכינוסבנושאוכמודגש
,חייךימיבכל)העבודהעניניכל:"המשיחלימות
צריכים(היוםושעותפרטיבכל–עצמויוםובכל

רקלא."המשיחלימותלהביא"בחדוריםלהיות
שהוא,(מקומותבכמהשכתובכפי)"לרבות"
יטולהואואזיבואשמשיחומחכהעומד(השליח)

עושההוא–"להביא"אלא',וכומזהויהנהבזהחלק
,רביםלשון"המשיחלימותלהביא"כדיבוהתלויכל
לשון)ימותשלאלא,אחדיוםשלההתחלהרקלא

הואהמשיחכאשררקלא)המשיחימות–(רבים
גם–המשיחימותכלאלא,"משיחבחזקת"

.('וכו"ודאימשיח"שלהשלימות
צריכותהשלוחיםשמכינוס–היאבפשטותוהכוונה

צריךשליחכלכיצדטובותהחלטותולהביאלבוא
במקומוהיהודיםכלאתולהכיןבעצמולהתכונן

שהואידי-על,צדקנומשיחפנילקבלת'וכוובעירו

"!צדקנואת העולם לקבלת פני משיח להכין "
שבכתבבתורהכמבואר,משיחשלענינואתמסביר
לפיואחדאחדכלאצלהמתקבלבאופן,פה-ושבעל
ענינילימודידיעל–במיוחדכולל,והבנתושכלו
.ודעתבינהחכמהשלבאופןובפרט,וגאולהמשיח
שייךשזהמובןהרי,הזהבזמןהעבודהשזוהיוהיות

.כללהכללמןיוצאבלי,יהודילכל
תפקידואתימלאשליחשכלידי-שעל,רצוןויהי

שכלובפרט,הנפשכוחותעשרבכל,בשלימות
אתממשומידתיכףיביאו–בזהיתאחדוהשלוחים

יחד,והאמיתיהעיקריהשליח(שלושלימותהגילוי)
,"תשלחבידנאשלח"–שלוהכוחותעשרגילויעם

–דורנונשיאר"אדמוח"מוק"כ–שבדורנוהשליח
נתאחדר"אדמוח"מוק"שכ,שלפניובדור'שהיוכפי
אתשישכך,יחידובנו'היהואאשר,אביועם

השבעכל,"המנורהקנישבעת"כלשלהשלימות
.דורות
עבודתאתסיימושכברמאחר:ועיקרועוד

,האמיתיהמשלחאלשליחכלבא–השליחות
הגיעועכשיו,שליחותיאתעשיתי:ומודיע,ה"הקב
שגם]שליחותךאתתעשה,כביכול,שאתההזמן
וביחד,"'גוליעקבדבריומגיד)"שליחהואה"הקב
,בעצמוומהותועצמותוהרי–הספירותעשרעם

–"תשלחבידנאשלח":[צדקנומשיחהוא,כביכול
!ממשבפועלצדקנומשיחאתלנושלח

(דבר מלכות–ב "תשנ'פ חיי שרה ה"משיחת ש)



בכל רחבי תבל להצלחה רבה  א"שליטמ "ר מה"ק אדמו"לזכות כל שלוחי כ
"!להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו"–במילוי שליחותם ומופלגה

ר מלך המשיח  "אדמוק "כלזכות הוד 
ר"מהרה יגלה אכיא"שליט

להתחנןעליוכיומלבד,שומעיוקהללפנימופתי
הנה,הקדשעבודתבעבודתולויצליחכי',האל

ביגיעתרקלאלעבודתועצמוולתתלמסורעליו
השומעיםלבלקרב,נפשביגיעתגםאםכיבשר

עולםבחייהחייםדרכילפניהםלהורות,ולעוררם
התורהאהבת',הבאהבת,החסידותתורתי"עפ

.ישראלואהבת

כוליהנני,ברביםשיעוריםמגידי,ורעייאחיי
,טובמפעלבכלעמכםלהשתתףמתברך,שלכם
:אליכםקוראהנניעמוקולבומקרב

שיעוריבחיזוקעבודתכםאלולבכםדעתכםתנו
בידכם,ונטיעהנירכלכידעו.ברביםהלימודים

התחזקו.טובפריעושהרברבאלאילנאלעשותו
אברךכלאחרמחופשבחפשלחפשוהתאמצו

,השיעוריםאחדאל'הביתלהביאו,לימיםוצעיר
שניהםעינימאירהאמורויקויםהאלקיםויעזרכם

.ומברכוש"הדו.ורוחניגשמיטובברוב',ה

(א-קי' עמג חלק צ"מוהרייר "אדמוק"אג)

ומתאונן,ברביםח"דאשחוזרכתבועלבמענה
.חוזרשהואלהעניניםכ"כשייךאינוכמובןאשר
מועילהידועהובמידה,נחוצהזוידיעהכיאם

אינוזהכלאבל,זהאחרשבאהלההתעוררות
,העיקר[אל](את)לבואוצריכים,עדייןמספיק

.יעזרהות"והשי,בפועלעבודהוהיא
.ומברכוש"הדו

( תכ' עמיזכרך צ"מוהרייר "אדמוק"אג)

עצמוולתתלמסור,בחייםהבוחרהאישואשרי..
דבריבביאוריובפרט,בכללברביםהלימודאל

דבורכלכי,נפשות'מחיהואבזהכי,חסידות
גםלספרושירצהכזהבאופןהשומעאצלהמתקבל

.נטיעה'נקלזולתו
,נגלהבעניניברביםהלימוד.נטיעהוישזריעהישכי

והדבור,צדקותזורע.זריעההואואגדההלכה
פירותהמביאהנטיעההואחסידותבעניניברבים

.גידוליםוגידוליוגידולים

–ברביםהשיעוריםמגידיוחביביייקירייאתם

אתםאין–וברוחניותבגשמיותת"השייברככם
'העשהאשרעליוןהחסדגודלבמילואומבינים
תורהזואורהבקרןלהעמידכם,אתכםאלקינו
גודללהביןהאמיתיתהדעתאותולכםואין,ברבים
עמוואתו,הרביםממזכילהיותהרביםדזכותהזכות

,גיסאבאידךולהשכיללהביןההבנהאותהלכםאין
אותםו"וחו"וח,עליכםהמוטלתהאחריותגודל

בזההעבודההעדרבעקביהכרוכים,ל"רהעונשים
.כנדרש

,זרעםוזרעזרעם,ישראלובנות,ישראלבניכלגורל
אשר,החייםפנסהואהכנסתבית,הואבידכם
ישראלבנייסעו.ברביםהשיעוריםמגידישללאורם

שמירת,וכלכלה'במחי,החייםבמסעמסעיהםלכל
ובחינוךהמשפחהבחיי,הביתבהדרכתהמצות
.והבנותהבנים
-בעצמוהואאשרמלבד,ברביםשיעורהמגיד
לסמללהיותצריך-והנהגותיובמדותיוכלומר

לדבר באופן שהשומע  
ירצה לספר לחברו

אין אתם מבינים במילואו גודל החסד  
אתכםאלקינו' עליון אשר עשה ה

ומקרב ולב. . שלכם הנני כולי 
:עמוק הנני קורא אליכם

צריכים לבוא אל העיקר



"כוננומצעדי גבר ' מה"

,770-מתמימיםכששני,ז"תשע'הבחורףקרהזה
בשםישראליוהשניאידישדובראמריקאיאחד

הם.תפיליןלמבצע,שישייוםכבכליצאו.לשלום
שם,"ביטשברייטן"ל''סבואיי''בלנסוענהגו

.האמריקאיהבחורהתגורר
עיכובחל,בנוסף,מוקדםנכנסתשבתהחורףבימי

עםלחזורתכננולכן,מאוחרדייצאווהםצפוילא
עודלהספיקכדינרותהדלקתלפנישעההרכבת

.השבתכניסתלפני770-ללהגיעוגםמבצעיםקצת
וחזרוהפעילותאתכשסיימו...מחשבותרבות

תקלהארעהכיהמודיעהכרוזאתשמעו,לתחנה
,אחררציףדרךתיסעהרכבתולכןהרציףבהמשך

שייךהיהלא.הדרךאתלהאריךלהשיגרוםמה
"פארקוויאיסטערן"לשתגיעלרכבתלעלותכעת

.השבתכניסתלאחר
שארואתהתפיליןאתלהשאירהחליטוהבחורים
כךואחר,האמריקאיהבחורשלבביתהחפצים

לפחותלהתקדםלהספיקמנתעללרכבתחזרו
.שבתלפניתחנותכמה

עדהשעהכמחציתללכתהחלו,מהרכבתכשירדו
כברשבת.פארקבורולידעצמםאתשמצאו
הרבימפתגמיבאחדהםנזכריםוהנה,נכנסה

אחדוכל..כוננוגברמצעדי'מה":"יוםהיום"ב
בכללהתענייןצריךשהואמקוםובכלהואבאשר

פרנסהאיזהלמצואחזקלחפשכוחומאמצי

..גשמיתפרנסהאחרמחפששהואכמורוחנית
מןלמעלהלישראלמשפיעה"הקבהנהזאתבגלל

זוכמובן,נו(חשוןד"י,יוםהיוםלוח)."בטבעהטבע
.קהילותהקהלתלעשותהזדמנות

מה.כראוישיחהלהכיןהספיקולאעדייןאך
.לפרשהאיכשהושקשורהשיחהמשחזרים?עושים

וביקשו,ס'פוילישערשלכנסתלביתנכנסוהבחורים
.הרבישלבשליחותחסידותלחזור
הבחור,"?אתםכמהבני":אותםשאלמהקהלאחד

,כךאם.20:הישראליוהבחור19:ענההאמריקאי
אבל.לכולםחסידותיחזורהגדול:הפוילישערהגיב

,אנגליתלאוגםאידישיודעלאשהואהשיבהבחור
,בעבריתלא:לוענההפוילשער?בעבריתלדבראז

להכיןהספיקשלאלמרות!הקודשבלשוןאלא
ד"בסעליהחזרהבחור,השבועיתהשיחהאתכראוי
שיחהביקשומכןלאחר.מאודמוצלחתבצורה

מאודהיההקהל.ה"בטובההייתההיאוגםבאידיש
!כחיישר:ואמרמרוצה

(מפי בעל המעשה)

אליומקוםבכלהאמיתיתהמטרה!תשכחואלזכור
מקוםאותואתגםלהכיןבכדירקהיא-חסידמגיע

קהילותשיקהילידיעל-צדקנומשיחפנילקבלת
כלאצלהמתקבלבאופןמשיחשלענינואתויסביר

לימודי"עובמיוחדכוללוהבנתושכלולפיאחד
.ש"גאומעניני

.

ומקוםמקוםבכללחזק(השלוחיםי"עובמיוחדכולל)ההשתדלותדברעלהפעםעודלהזכירהמקוםכאן
בכלללמודגם–טובומה,"לרביםתורהבהםללמוד'כושבתבכלקהילותלהקהיל"משהתקנתאת

בפרשת(בכמותבקיצורפ"עכ)ושוהאחדענין(ענינולפימקוםבכלהקבועיםלשיעוריםנוסף)מקום
.כולםאחדותאתיותרעודלחזקבכדי,השבוע

(נ"תש'פ חיי שרה ה"משיחת ש)



הראשונההשליחותעלמסופרבפרשתנו
עבדואליעזראתשולחאבינואברהם:בתורה
שטרעמוומצרף,יצחקלבנוכלהלמצוא
.רכושוכלאתליצחקהמקנה
אתלונותןהיהאםגםהרי,מובןלאהדבר

אתלולתתמתלהבהיהאחדכלרכושורוב
!עצוםעשירהיהאברהםשהרי,לאשהבתו

הרי?מעכשיואברהםיתפרנסממהמכךויתרה
:בפרושאומרם"הרמבגם.עודכךאחרחיהוא

."נכסיוכליחריםולאאדםיקדישלאלעולם"
הישירההמשךהואשיצחקהואההסבראלא
אתמבטיחיםונישואיו,ענייניובכלאברהםשל

זהדבר.הדורותכלסוףעדהאומההמשכיות
,האומהכאבימהותוכלאתאברהםלגבימבטא

חסיישאראברהםמשלשמשהושייךולא
!לזהמחוץושלום

מדוברהיהאםשייכתהיתהששאלנוהשאלה
.פרטיכאדםאברהםעל

סמלהםורבקהשיצחקמוסברבחסידות
והנישואין,בעולםמאודויסודיכללילמשהו
בתכליתמאודמשמעותיתפעולההםביניהם
:העולםבריאת

חיבור עליונים ותחתונים

מקבילהרבקה,ה"ולקבלנשמהמקביליצחק
,כולההבריאהמטרת,ישראלולכנסתלגוף

ביןלאיחודלגרוםהם,בעולםהאדםותפקיד
תורהמתןעד.והרוחניהגשמיאלודרגותשתי

'התלבש'לתרדלאשהקדושהגזרההיתה
להתרומםהיהיכוללאוהעולם,הגשמיבעולמנו
אולם,זוגזרההתבטלהתורהבמתן.לאלוקות
האמיתיתבגאולהרקיתבצעבשלמותוהאיחוד

.והשלימה
:אלוענייניםשנימתבטאיםבמשיחגםולכן
לנהלעליו,דודמזרע,אדםהוא,אחדמצד

שלשלוחוהואהרישניומצד.'וכומלחמות
כדיעדאליוובטל,(ה"לקבכינוי)'העליוןאדם'

לפעולהכוחאתלונותןוזה,ממשכמותושהוא
.בעולםזאת
אתלהאירה"הקבשלשליחהואאחדכל

התורהמעיינותהפצתעבודתכל,העולם
,זובנקודהחדורהלהיותצריכהוהחסידות

להכנתבשטחלפעולאיך:הבריאהתכליתשהיא
!ממשבקרוב,משיחלגילויוהעולםעצמנו

(ב"תשנפ חיי שרה "פ שיחת ש"מעובד ע)
מלכותמתוך דבש 


