
עניין הכי עיקרי ש־

גאולה האמתית והשלימה
____________________________________________________

גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקופתנו זו – ימות המשיח

ב"ה || עש"ק פר' בא ה' שבט ה'תש"פ || גליון ז

כבר היתה הכרעת הכף!
והנה, דבר זה מודגש במיוחד בזמננו זה – שנמצאים אנו במעמד ומצב 
מובן  וממילא  כל הענינים בשלימות,  כיפר כבר לישראל על  שהקב״ה 
שהיתה כבר הכרעת הכף ואין שום ענין והסברה לעיכוב הגאולה, מאחר 
שלימות  גם  שישנה  )כאמור,  הענינים  כל  את  והשלימו  גמרו  שכבר 
הכפרה(, כך שנמצאים אנו ב״זמן השיא״ – ״די העכסטע צייט״ בלשון 

העולם – בו צריכה לבוא תיכף ומיד הגאולה האמיתית והשלימה!

ה"עיניים הרוחניות" כבר רואות...
וזהו הענין המיוחד השייך לזמננו זה במיוחד – כאמור לעיל, שכבר "כלו 
ויתירה מזו – שכבר ישנו גם הענין ד"עמדו  כל הקיצין" וכל הענינים, 
הכן כולכם"; ועכשיו חסרה אך ורק ״פתיחת העינים״ – בכדי שראיית 
הגאולה האמיתית והשלימה תהי׳ גם בעיני בשר בגשמיות, שכן, ה״עינים 

הרוחניות" של כל אחד ואחת מישראל, האנשים והנשים והטף, רואות 
כבר את כל הענינים הללו!...

הממשי  כפירוש   – ד״ממש״  באופן  בגשמיות  הענינים  כל  נראים  ואזי 
ד״ממש״, דהיינו – בפשטות ובגשמיות.

שלימות תיקון מיעוט הלבנה - בדור התשיעי דווקא
ד׳  שביום  בשבוע,  הרביעי  ביום  ההילולא  יום  חל  זו  שנה  בקביעות 
שמצד  אלא  בתי״ו,  "ניתלו"  הגדולים,  המאורות  שני  ניתלו  הראשון 
עם  קשור  שזה  בחסידות  )כמבואר  מכן  לאחר  שהי׳  והקטרוג  המאורע 
ענין שבירת הכלים דעולם התוהו( נעשה מיעוט הלבנה, ״ניטלו״ בטי״ת. 
ושלימות התיקון לזה נעשית בדורנו זה, כשנמצאים בדור אחד לפני הדור 

״העשירי יהי׳ קדש״ דהגאולה, ובמילא הרי זה דור התשיעי.
)מהתוועדות ש"פ בא ו' שבט ה'תשנ"ב
 - באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח(

"אני לא מסוגל..." זהו משפט עליו אנו חוזרים במהלך היום בהזדמנויות רבות. 
לא כל דבר שידרשו מאתנו יכול לרדת גם לידי ביצוע. וכשדורשים מאתנו לבצע 

פעולה מעל יכולתנו – אנחנו מפחדים שיתרחש פיצוץ... 

האמת שגם משה רבינו חשב כך...  הייתכן שאני בתור נשמה בגוף יוכל להכיל 
גילוי כל כך נעלה. 'ללכת אל פרעה'?! הגוף פשוט יעלם, 'פרעה' מסמל את המקום 

בו אין סדר והדרגה, מקום בו כל האורות מתגלים באופן הכי חזק שיכול להיות! 

אבל הוא דווקא כן הצליח. כי הוא לא הלך הוא – הוא 'בא' יחד עם הקב"ה – אותו 
אחד שקבע שגוף הינו 'מוגבל', יכול להחליט שהגוף אכן יקלוט את הגילוי הנעלה 

ביותר.

•••

במשה  החידוש  את  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  מסביר  השבועי'  מלכות  ב'דבר 
רבינו של דורנו - דור הגאולה. משה רבינו אמנם הכיל אז את גילוי ה' - במצרים, 
הנעלה  הגילוי  את  קלט  כבר  העולם  אפילו  בו  באופן  תורה  ובמתן  ניסי  באופן 
ביותר. אבל הגילוי לא היה ניצחי - וממילא נשמתו של משה מחולל הגאולה לא 
נשארה בגופו לנצח. אך בדור הגאולה בו יתגלה ה' לנצח בעולם, הוא גם יתגלה 

לנצח בגופו של מחולל גאולתנו - הרבי שליט"א.

באופן המתקבל ·· נקודת דבר מלכות ל'מבצעים'

· דבר מלכות ·

קול קורא להשתתפות בסדרי לימוד 
בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ 

מתוך המודעה:
הננו להודיע שביום ג' שבט הבע"ל, יום מלאת שנה לאמירת 
שיחה זו, ובעמדנו במצב ההווה, יתקיימו בבית רבינו במשך 
כל המעל"ע דיום זה משמרות ללימוד ברבים בתורת כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ובפרט בעניני משיח וגאולה.

 ג' שבט, ה'תשנ"ג
770 - בית משיח

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

פנינים קצרים מדברי כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח



בשיחת הדבר מלכות, מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א את הנהגתו 
האמיתית של  זהותו  את  ידע  לא  שיהודה  אף  יוסף.  בפני  יהודה  של 
יוסף, והיה בטוח שמדובר באיש מצרי, ולמרות היותו של יוסף משנה 
אליו  וניגש  יהודה  ממנו  התפעל  לא  זאת  כל  למרות  מצרים,  למלך 
בתוקף ודיבר אליו קשות, מבלי להתחשב בכך שיוסף עלול להעניש 

אותו על חוצפתו.

נמצא  הוא  שבעצם  לדעת  יהודי  על   - הרבי  מסביר   - לזה  והסיבה   
למעלה מכל הגבלות העולם והטבע, וממילא כאשר נדמה לו שישנם 
מניעות ועיכובים מצד העולם על עבודתו בתורה ומצוות ועבודת השם, 
הרי שהוא אינו מתפעל מהם כלל ועובד את עבודתו כדבעי, ואזי כל 

ההגבלות נופלות בדרך ממילא.

למעלה  נמצא  הוא  שכיהודי  בידעו  יהודה,  של  הנהגתו  הייתה  וזו 
מהעולם, הוא לא התפעל מיוסף, ועשה את מה שהיה עליו לעשות.

דוקא אופן עבודה זה - הוא זה שנתן את הכח לבני ישראל להתיישב 
"במיטב הארץ" של מצרים, ועד להפוך לבעה"ב על ארץ מצרים.

הרבי  לפני  עברה   - ויחי  דפרשת  ראשון  ביום   - השיחה  לאחר  יום 
שליט"א בחלוקת הדולרים מי שהייתה אז הבעלים של אחד העיתונים 
לעיתון  ברכותיו  על  לרבי  להודות  ובקשה  הקודש  בארץ  הגדולים 

שהביאו לו ברכה והצלחה.

אמר לה הרבי שליט"א: "הסוכנות שלך נקראת 'ידיעות אחרונות' - מה 
שיהיה באחרית כל העניינים, שיבוא משיח צדקנו. אזי תכיני מקום פנוי 
בעיתון הכי קרוב היות וזה גופא יקדים את ביאתו, כיון שיידע שכבר 

מוכן הפרסום, זה יסלול לפניו את הדרך.

)כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נתן דולר נוסף, ואמר(:  הצלחה 
רבה, בשביל הידיעה האחרונה האמורה בקרוב ממש".

מקום  להשאיר  ההגיון.  כללי  לכל  הנוגדת  בהוראה  מדובר  לכאורה 
)ובפרט שאם לקבל את הדברים ברצינות  פנוי לידיעה שאולי תגיע 
הראויה, הרי שלביאת משיח יש להשאיר מקום גדול ומכובד...( ועוד 

בעיתון שאינו מגדיר את עצמו דתי, איזה מקום יש לכך בשכל?

אלא שזו בדיוק הנקודה. כאשר יש ליהודי אמצעי פרסום כלשהו, הדבר 
פני  לקבלת  מוביל  זה  כיצד  הוא:  עיניו  מול  לעמוד  שאמור  היחידי 
משיח? איך ניתן להשתמש בזה לעבודת השם? ובלשונו הק' בשיחת 
הדבר מלכות: "העולם תובע"! וכאשר פועלים באופן כזה, בלי שום 
נתינת מקום לעניני העולם, אזי כלשון הרבי בשיחה "ה"ז גופא מביא 

את ה"ודוד עבדי נשיא להם לעולם"".

"העולם תובע" - את ה"ידיעות אחרונות"
ולראות איך שכל  "היום צריך רק לפתוח את העיניים,   
העולם תובע שכאו"א מישראל יהי' כבר בהמעמד ומצב 

דגאולה האמיתית והשלימה" || סי"ב, דבר מלכות ויגש

לב'  ישראל  נחלקו  ראשון  בית  בזמן   || ס"א  אחד"  עץ  לך  "קח   •
שעיקרה  ישראל  ומלכות  ובנימין,  יהודה  על  דוד  מלכות  ממלכות, 
היה מבני יוסף. יחזקאל מתנבא על איחוד יהודה ויוסף לעתיד לבוא, 
שני  לחבר  הנבואה,  את  הממחיש  מעשה  לעשות  לו  מורה  והקב"ה 

עצים שעליהם כתוב יהודה ויוסף.

• "הקב"ה כפי שהוא מתלבש בהנהגת העולם" ס"ז || בדורות 
קודמים נחלקו חכמי ישראל האם יש ביכולת הקב"ה לעשות דברים 
"יש  )ובלשונם:  הפכים  חיבור  כמו  בשכל,  אותם  לצייר  אפשר  שאי 
יכול  שהקב"ה  פסק  והרשב"א  הבורא"(,  בחיק  קיים  טבע  לנמנעות 
לעשות גם דברים שאינם נתפסים בשכל )"רוכב ואינו רוכב כאחד", 

"נמנע הנמנעות"(.

כ"ק אד"ש מה"מ מבאר את דברי הרשב"א בסברה פשוטה, שהרי גם 
כללי השכל נבראו מאתו יתברך, ולכן הם אינם יכולים להגביל אותו.

אלא שכאשר הקב"ה צמצם עצמו בסדר ההשתלשלות בכדי להנהיג את 
העולם, הוא כביכול הגביל את עצמו בכללים של סדר ההשתלשלות, 
כללי השכל, ולפיהם הוא מנהיג את העולם. אך לאמיתו של דבר אין 
הוא מוגבל בזה כלל, כנ"ל )ראה הדרן על הרמב"ם תשמ"ו ס"ה והערה 

 .)15

• "יהודה ויוסף. גאולה ותפלה" סי"א ||  בדרך כלל מבואר בחסידות 
שיוסף הוא בחינת משפיע ויהודה הוא בחינת מקבל. ובספירות, יוסף 
לה  שאין  המלכות  ספירת  הוא  ויהודה  המשפיע,  היסוד  ספירת  הוא 

משל עצמה כלום ומקבלת את הכל מיסוד )יוסף(.

וזה מתקשר גם כן לכך שיהודה מלשון הודאה רומז על תפלה, ויוסף 
מורה על גאולה, וההלכה היא שצריך להסמיך את הגאולה לתפלה, 
את ברכת גאל ישראל לתפלת י"ח. שזהו שוב חיבור של יהודה ויוסף.

בין  מפסיקה  אינה  ערבית  בתפלת  השכיבנו  שברכת  מבואר  בגמרא 
אריכתא'.  'גאולה  שהיא  כיון  עשרה,  ושמונה  ישראל  גאל  ברכת 
בספירת  גם  )יסוד(  הגאולה  ענין  המשכת  שזהו  מבואר  ובחסידות 
של  חיבור  הגואל',  'המלאך  נקראת  המלכות  שספירת  עד  המלכות. 

מלכות וגאולה. 

היא  והגאולה  ליהודה,  המשפיע  הוא  שיוסף  מודגש  זה  בכל  אך 
המשפיעה למלכות. ובשיחתנו רוצה לבאר דוקא את מעלתו של יהודה 
על יוסף. ולכן מבאר בקצרה שהגשת יהודה ליוסף היא רק כדי לגלות 

את מעלתו של יהודה. 

• "אסיא דמגן במגן" סי"ג ||  = רופא שמרפא בחינם, שווה חינם.

·· לידע ולהכיר
מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות

וביאור הענין
ביאור מושגים מרכזיים במהלך השיחה

בזאת תבחנו •
במה שונה מהפכת 'רוסיה' ממהפכתה של 
'צרפת', ע"פ המבואר בהערה 85? 
לחידודא: ע"פ הנ"ל מדוע מופיע הביאור 
אודות מהפכת צרפת בד"מ וישב, והביאור 
אודות מהפיכת רוסיה בד"מ ויגש דוקא?

מדוע עיכב הרבי הדפסת חוברת בעניני גאולה ומשיח?
"להוסיף שיחות משנה זו" • המענה המפתיע שעיכב הו"ל של שיחות בעניני גאולה ומשיח • "מהיר" מענה קצר עם השלכות לימינו אלה

מענה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  הוציא  תשנ"ב,  שבט  ג'  בתאריך 
מיוחד לחברי מערכת ’ועד להפצת שיחות', בו הורה להם הרבי להדפיס 
אותה  ומשיח'  גאולה  בעניני  ’לקוטי שיחות  את החוברת השניה של 
פתק  באותו  לכן.  קודם  שנה  מחצי  יותר  הרבי  של  לאישורו  הכניסו 
גאולה  בעניני  נוספות  שיחות  בחוברת  שיוסיפו  הרבי  להם  הורה  גם 
זו, שנת ה'תשנ"ב. מהתבוננות  ומשיח מהשיחות שאמר הרבי בשנה 
קלה במענה זה של הרבי, רואים את החשיבות המיוחדת שמייחס הרבי 
ללימוד השיחות האחרונות ששמענו ממנו לע"ע - השיחות דשנות נ"א 
נ"ב דווקא - שלא די בלימוד עניני גאולה ומשיח מתוך סדרת ה'לקוטי 
גם מהשיחות המיוחדות ששמענו מהרבי  צריך ללמוד  שיחות', אלא 

בשנות הנפלאות.

אולם כשחוזרים ומתבוננים היטב בסיפור, נשמע לפתע הסיפור מאוד 
לא מובן וברור: הסיפור מתרחש בתקופה בה עושה הרבי ’שטורעם' 

אדיר על עניני גאולה ומשיח. שוב ושוב חוזר הרבי ומדבר בשיחות על 
חשיבות הלימוד בתורת הגאולה.

והנה, כשניגשים חסידים ומעוניינים להדפיס חוברת עם שיחות של 
הרבי בענייני הגאולה על מנת להוסיף עוד יותר בחיות וב'שטורעם' 
בענין זה, מונע זאת מהם הרבי ומעכב את החוברת בחדרו זמן רב כל 
כך )ובתקופה זו כמעט ולא אירע שהרבי עיכב בחדרו חוברות שרצו 
את  גם  יכניסו  בה  להמתין  ניתן  היה  לא  לא  האם  לדפוס!(  להוציא 
השיחות המיוחדות של שנת תשנ"ב. מדוע אם כן לעכב? מדוע למנוע 

מחסידים להוסיף בחיות ולימוד בעניני גאולה ומשיח?

הוראה  הרבי  אותנו  מלמד  שבכך  תחתון',  ב'דעת  לומר  יש  ואולי 
בהם  תשנ"ב  שנת  של  השיחות  בלי  זו,  דשנה  השיחות  בלי  נפלאה: 
הרבי אומר שנמצאים ב"ימות המשיח בפשטות", בלי השיחות שהרבי 

אומר ש"ישנה כבר התגלות דמשיח" - העיקר חסר מן הספר…

·· לידע ולהכיר
מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות

המענה המיוחד:
פיענוח הכתי"ק: באם לא הול עדיין

להוסיף עוד מכהנ"ל דשנה זו
ולהול בתאריך המתאים )ר"ח שבט, יו"ד שבט(

מהיר

אתפריעו כל נהורין )ס"ג(. אור מעין המאור. יכולת )ס"ד(.
במסגרת  ואין המקום  בשיחה,  העמוק  ]ג-ד[ החלק  אלו  בסעיפים 
לעיין  יש  כך  לשם  עומקם.  לכל  הדברים  לבאר  זאת  מצומצמת 
נבאר  אך  המשפיעים.  אצל  ולשאול  המצויינים  מקומות  במראי 
עכ"פ בקצרה תמצית הדברים, על מנת להבין את מהלך הענינים 

בשיחה:

הא' שבתחילת  באופן  כך  על  וחוזר  ]בס"ג,  כפי הנתבאר בשיחה 
)ספירת החכמה מוגבלת  הוא  וציורו  בגדרו  כל אור מוגבל  ס"ד[, 
בזה שהיא חכמה ולא בינה, ודרגת הכתר מוגבלת בזה שהיא כתר 
ולא א"ק(. וכאשר ישנו גילוי של עצמותו ית' ו"אתפריעו מיניה 
וציורו של האור, כלומר  גדרו  נהורין" ללא הגבלות, מתבטל  כל 
מתבטלת מציאותו )על דרך נר המאיר בצהריים, שאור הנר נבלע 
באור השמש(. ומכך חשש משה, שכשם שהגילוי של אתפריעו כל 
נהורין מבטל את מציאותם של האורות העליונים, על אחת כמה 

וכמה שתתבטל מציאותו של משה כנשמה בגוף גשמי מוגבל.

ועל כך המענה ]בס"ד[ שאפשר לפרש את "אתפריעו כל נהורין" 
עצמו  שהאור  שם[,  שנתבאר  הב'  האופן  ]כפי  יותר  עמוק  באופן 
גילוי עצמותו  הוא באופן של "אתפריעו",  והגבלה שלו  במדידה 
ית' ללא הגבלות. וכשם שהאור המוגבל יכול להכיל גילוי עצמותו 
יכול  הגשמי  בגופו  משה  שגם  מזה משתלשל  מוגבל,  הבלתי  ית' 

להכיל את גילוי עצמותו ית'.

תוך כדי הביאור הוזכרו שני דרגות במושג 'אור', הקשורות לשני 
הפירושים הנ"ל:

אדמו"ר הזקן )באגרת הקודש ס"כ( ביאר שהאור הוא מעין המאור 
]כמוזכר בתחילת ס"ד, בביאור האופן הא'[. זהו אמנם ההסתכלות 
הכי עמוקה ופנימית על המושג 'אור', שהוא מעין המאור – מעין 
מסויימת  כמציאות  אליו  מתייחסים  אנו  עדיין  אך  ית',  עצמותו 

שנמשכה מעצמותו ית'.

עוד  מעמיק  בהערה(  כמצויין  תרס"ו,  )בהמשך  הרש"ב  אדמו"ר 
ומבאר, שהאור קודם שנמשך להאיר היה כלול בעצמותו ית', שם 
אמנם אי אפשר לקרוא לו 'אור' אלא 'יכולת' ]כמוזכר בהמשך ס"ד, 
היכולת  להאיר.  יכול  ית'  שעצמותו  כלומר  הב'[,  האופן  בביאור 

אינה מציאות לעצמה כלל, אלא מזוהה לגמרי עם עצמותו ית'.

ונהיה  להאיר  שנמשך  לאחר  האור  על  מדברים  כאשר  ולכן, 
כמציאות אור, הרי עם היותו "מעין המאור" אין הוא יכול להכיל 
נהורין"  כל  "אתפריעו  של  והגילוי  ית',  עצמותו  של  הגילוי  את 
מבטל את מציאותו ]כפי הפירוש הא' הנ"ל[. אך כאשר מתייחסים 
אליו כיכולת העצמות, יכול להיות אצלו חיבור ההפכים של אור 
מוגבל המכיל בתוכו גילוי עצמותו ית' הבלתי מוגבל ]כפי הפירוש 

הב' הנ"ל[.

בזאת תבחנו
• מצא את הקשר בין התמונה 

לשיחת ה'דבר מלכות'?
• מהו המאורע שעומד 

מאחורי התמונה?

תיאור תוכנית הסאטעלייט העולמי מתוך יומן א’ התמימים: 
בו   - הנשיאות  יום   - “יו”ד שבט”  הגדול  היום  רבתית לקראת  תכונה 
ובו  המשיח,  מלך  שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  לנשיאות  שנים   43 ימלאו 
יכריזו, בכל העולם כולו ובכל העולמות, במעמד כ”ק אדמו”ר שליט”א 
מלך המשיח, ז”’ פעמים: “יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח ליעולם 
ויעד”. המעמד יעבור בשידור ישיר באמצעות מרכז שידורי חב”ד לכל 

רחבי תבל.

יחד עם כינוס זה תשולב גם חגיגת סיום שעורך הצייר מר מיכל שי’ 
התמונה  את  שצייר  שוורץ, 
ימות המשיח ע”פ  המיוחדת של 

הוראת כ”ק אד”ש מה”מ. 

במשך כל השבוע נערכו עבודות 
האירוע,  להצלחת  קדחתניות 
וראשית כל הכניסו לכ”ק אד”ש 
מה”מ את תוכנית הכינוס ובקשת 
ניענה  מה”מ  אד”ש  וכ”ק  ברכה, 

בראשו הק’ לברכה!

שבע”ה  הרי  התכנית,  עפ”י 
החמישית  בשעה  ראשון  ביום 
עמך  רבבות  הכינוס.  יחל   -
איש  איש  יתאספו  ישראל  בית 
במקומו הוא, כשבבית משיח יהי’ 

הכינוס המרכזי. תחלה 
כמה  דברים  ישאו 
מהמשפיעים, בהסברת 
פשר וחשיבות ההכרזה 
זה  ביום  המלך”,  “יחי 
אד”ש  כ”ק  ובמיעמד 
ביעזהי”ת.  מה”מ 
דברים  ישא  לאחמ”כ 
שי’  מיכל  מר  הצייר 
סיום  ועם  שוורץ, 

תפילת ערבית וצאת כ”ק אד”ש מה”מ אל המרפסת, יכריזו כל הקהל ז’ 
פעמים בקול שישמע בכל קצוות העולם: “יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך 
המשיח ליעולם ויעד”, ובבית-משיח ישמעו גם הכרזה זו מכל קצוי תבל. 
לאחמ”כ יערוך הצייר הנ”ל סיום הציור, ובעז”ה יהי’ זה גם סיום הגלות 
למעלה  של  בדרך  איתנה  בריאות  מתוך  מה”מ  אד”ש  כ”ק  והתגלות 

מדרך הטבע. 

וכהכנה  זה,  קדוש  למעמד  הילדים  את  מכינים  חב”ד  ספר  בתי  בכל 
יצויין  כמו”כ  ומצוות.  בתורה  הוספות  הילדים  עליהם  קבלו  למעמד 
ש’קריאת הקודש’ עליה חתמו הרבנים החשובים עשתה רושם גדול בין 
אנ”ש שי’; נשי ובנות חב”ד תחיינה; התמימים וילדי צבאות השם שיחיו 
– וכולם עומדים ומצפים בבחינת -  “והיו נכונים ליום... כי ביום ... ירד 

ה’ יעל הר סיני”. ]המשך הסקירה בגליונות הבאים[. 

·· שלא ישכח לעד!
         שביבים מיומן שנת נפלאות גדולות

"ע"ד הפרסום דביאת משיח בעיתונים..."

ר' יקותיאל ראפ הציג את מרת יהודית תחי' מוזס, מבעלות העיתון "ידיעות אחרונות", 
שאמרה: הרבי בירך אותי לפני שנה, ומאז שבירכתם אותנו העיתון רק מצליח והולך 

וגדל.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "הסוכנות שלך נקראת 'ידייעות אחרונות' - מה שיהי' באחרית 
כל הימים, שיבוא משיח צדקנו, אזי תכיני מקום פנוי ביעיתון הכי קרוב היות וזה גופא 
יקדים את הביאה שלו, כיון שיידיע שכבר מוכן הפרסום, שיסלול לפניו הדרך", ונתן לה 
דולר נוסף באומרו: "הצלחה רבה, זה בשביל ידייעה האחרונה האמורה בקרוב ממש".

כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה חזרה למר שלום, ונתן לו עוד דולר באומרו: "זה בשביל 
הסיויע".

הנ"ל ביקש ברכה לרגל התמודדותו לכנסת, וכ"ק אדמו"ר שליט"א בירכו: "בשורות 
טובות, הצלחה רבה, בשורות טובות".

••• 

 לגב' גורביץ' תחי' מהנהלת עיתון "ידיעות אחרונות" סניף ארה"ב וקנדה, נתן דולר 
באומרו: "ברכה והצלחה, זה לצדקה".

עוזר  וקנדה,  בארה"ב  העיתון  נציג  גורביץ',  שי'  תנחום  מר  שבעלה  אמר  הריל"ג 
להכניס מידי שבוע שיחות של כ"ק אדמו"ר שליט"א בעיתון.

יוכלו  שבקרוב  טובות,  בשורות  "שיהיו  מאידיש(  שליט"א:)בתרגום  אדמו"ר  כ"ק 
להדפיס שמשיח הגייע, והמשיך )בלה"ק(: "אבל זו צריכה להיות - לא ידייעה האחרונה, 
אלא תהי' ידייעה ראשונה ביעמוד הראשון. ברכה והצלחה", ושוב אמר: "שזה 'ידייעות 

אחרונות', אבל ביעמוד הראשון".

לבנם נתן דולר נוסף באומרו: "בשביל כל החברים שלך".
)ח' טבת וט"ו טבת תשנ"ב – מתוך דברי משיח התשנ"ב ח"ב(

אינם  התורה  סיפורי  כל    - כמ״פ   וכמדובר   
בנוגע  הוראות  אם  כי  ח״ו,  בעלמא  סיפורים 
רק  )לא  מישראל  לכאו׳׳א  בפועל  להנהגה 
מכיון  כולם,  הזמנים  ובכל  סגולה״(,  ל״יחידי 

ש״התורה היא נצחית":

יהודי צריך לבקש ולצעוק להקב״ה ללא הרף - 
״ונשאתני ממצרים״!

ד"ויחי",  ומצב  במעמד  אמנם  נמצא  הוא 
צדקה,  נותן  מצוות,  ומקיים  תורה  לומד  הוא 
וכו'  - אבל הגלות אינו מקומו ומעמדו ומצבו 
ומשביעו  מהקב״ה  הוא  מבקש  ולכן  האמיתי, 
)כביכול(  -  ״ונשאתני ממצרים״! רצונו לצאת 

מהגלות!

אודות  ב"ספרים"   בזה שכתוב  מסתפק  ואינו 
ביאת משיח והגאולה העתידה, אלא הוא בעצמו 
מבקש מהקב״ה - ללא הרף - על ענין הגאולה: 
וגם  ״ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים״! 
לאחרי שביקש זאת בתפלת מנחה, הרי בתפלת 
הוא  חוזר  זמן(  )בסמיכות  שלאח״ז  מעריב 
וכן הלאה. כלומר,  ומבקש על ענין  הגאולה, 
שהוא מבקש ללא הרף - ״ונשאתני ממצרים״!

)שיחת עשרה בטבת תשמ"ג(

ונשאתני ממצרים ־
 רצוני לצאת מהגלות!

גדולה צדקה • פניני גאולה מחלוקת הדולרים



במגדל העמק מחכים להתגלות!
ואמר  ובו תמונות מכ"ח שלטי ״היכונו לביאת המשיח״ שנתלו בעירו,  ר' משה שי' ברדוגו ממגדל העמק, אה״ק הגיש אלבום   •

שבמגדל העמק מחכים להתגלות.

כ״ק אדמו״ר שליט״א הביט באלבום במבט חזק, ונתן להנ״ל שלשה דולרים באומרו: ״אמן, בשורות טובות״

]לאחר מכן נודע, שבעת שהותו באוהל ביו”ד שבט, הביט כ”ק אדמו”ר שליט”א בכל עמוד מהאלבום ובחן כל תמונה בעיון רב, ולאחר 
מכן אגד את דפי האלבום בגומי' והחזירם עמו ל-770[.

)ג' שבט תשנ"ב(

כפר-חב"ד, היו מובאים פנינים מיוחדים מתוך דברי הרבי שליט"א מלך  באותה תקופה בגיליון 
המשיח במהלך חלוקת הדולרים – לפנינו ידיעה המדווחת על מענה זה לר' משה שי' ברדוגו:

מגדל העמק מוכנה
הודות לפעילותו הנמרצת של ר' משה ברדוגו קושטה העיר מגדל העמק בעשרים ושמונה - "כח" 
שלטים ענקיים, הקוראים לתושבים "היכונו לקבלת פני משיח". הכל צולם והאלבום ובו התמונות 
המראות כי מגדל העמק כבר מוכנה, הוגש לרבי שליט"א בעת "חלוקת הדולרים". וכאשר חזר 
הר' ברדוגו סיפר כי מגדל העמק כבר מוכנה לקבלת פני משיח צדקנו ענה הרבי שליט"א – "אמן, 

בשורות טובות".

גדולה צדקה • פניני גאולה מחלוקת הדולרים

תיאור תוכנית הסאטעלייט העולמי מתוך יומן א’ התמימים: 
בו   - הנשיאות  יום   - “יו”ד שבט”  הגדול  היום  רבתית לקראת  תכונה 
ובו  המשיח,  מלך  שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  לנשיאות  שנים   43 ימלאו 
יכריזו, בכל העולם כולו ובכל העולמות, במעמד כ”ק אדמו”ר שליט”א 
מלך המשיח, ז”’ פעמים: “יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח ליעולם 
ויעד”. המעמד יעבור בשידור ישיר באמצעות מרכז שידורי חב”ד לכל 

רחבי תבל.

יחד עם כינוס זה תשולב גם חגיגת סיום שעורך הצייר מר מיכל שי’ 
התמונה  את  שצייר  שוורץ, 
ימות המשיח ע”פ  המיוחדת של 

הוראת כ”ק אד”ש מה”מ. 

במשך כל השבוע נערכו עבודות 
האירוע,  להצלחת  קדחתניות 
וראשית כל הכניסו לכ”ק אד”ש 
מה”מ את תוכנית הכינוס ובקשת 
ניענה  מה”מ  אד”ש  וכ”ק  ברכה, 

בראשו הק’ לברכה!

שבע”ה  הרי  התכנית,  עפ”י 
החמישית  בשעה  ראשון  ביום 
עמך  רבבות  הכינוס.  יחל   -
איש  איש  יתאספו  ישראל  בית 
במקומו הוא, כשבבית משיח יהי’ 

הכינוס המרכזי. תחלה 
כמה  דברים  ישאו 
מהמשפיעים, בהסברת 
פשר וחשיבות ההכרזה 
זה  ביום  המלך”,  “יחי 
אד”ש  כ”ק  ובמיעמד 
ביעזהי”ת.  מה”מ 
דברים  ישא  לאחמ”כ 
שי’  מיכל  מר  הצייר 
סיום  ועם  שוורץ, 

תפילת ערבית וצאת כ”ק אד”ש מה”מ אל המרפסת, יכריזו כל הקהל ז’ 
פעמים בקול שישמע בכל קצוות העולם: “יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך 
המשיח ליעולם ויעד”, ובבית-משיח ישמעו גם הכרזה זו מכל קצוי תבל. 
לאחמ”כ יערוך הצייר הנ”ל סיום הציור, ובעז”ה יהי’ זה גם סיום הגלות 
למעלה  של  בדרך  איתנה  בריאות  מתוך  מה”מ  אד”ש  כ”ק  והתגלות 

מדרך הטבע. 

וכהכנה  זה,  קדוש  למעמד  הילדים  את  מכינים  חב”ד  ספר  בתי  בכל 
יצויין  כמו”כ  ומצוות.  בתורה  הוספות  הילדים  עליהם  קבלו  למעמד 
ש’קריאת הקודש’ עליה חתמו הרבנים החשובים עשתה רושם גדול בין 
אנ”ש שי’; נשי ובנות חב”ד תחיינה; התמימים וילדי צבאות השם שיחיו 
– וכולם עומדים ומצפים בבחינת -  “והיו נכונים ליום... כי ביום ... ירד 

ה’ יעל הר סיני”. ]המשך הסקירה בגליונות הבאים[. 

·· שלא ישכח לעד!
         שביבים מיומן שנת נפלאות גדולות

"ע"ד הפרסום דביאת משיח בעיתונים..."

ר' יקותיאל ראפ הציג את מרת יהודית תחי' מוזס, מבעלות העיתון "ידיעות אחרונות", 
שאמרה: הרבי בירך אותי לפני שנה, ומאז שבירכתם אותנו העיתון רק מצליח והולך 

וגדל.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "הסוכנות שלך נקראת 'ידייעות אחרונות' - מה שיהי' באחרית 
כל הימים, שיבוא משיח צדקנו, אזי תכיני מקום פנוי ביעיתון הכי קרוב היות וזה גופא 
יקדים את הביאה שלו, כיון שיידיע שכבר מוכן הפרסום, שיסלול לפניו הדרך", ונתן לה 
דולר נוסף באומרו: "הצלחה רבה, זה בשביל ידייעה האחרונה האמורה בקרוב ממש".

כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה חזרה למר שלום, ונתן לו עוד דולר באומרו: "זה בשביל 
הסיויע".

הנ"ל ביקש ברכה לרגל התמודדותו לכנסת, וכ"ק אדמו"ר שליט"א בירכו: "בשורות 
טובות, הצלחה רבה, בשורות טובות".

••• 

 לגב' גורביץ' תחי' מהנהלת עיתון "ידיעות אחרונות" סניף ארה"ב וקנדה, נתן דולר 
באומרו: "ברכה והצלחה, זה לצדקה".

עוזר  וקנדה,  בארה"ב  העיתון  נציג  גורביץ',  שי'  תנחום  מר  שבעלה  אמר  הריל"ג 
להכניס מידי שבוע שיחות של כ"ק אדמו"ר שליט"א בעיתון.

יוכלו  שבקרוב  טובות,  בשורות  "שיהיו  מאידיש(  שליט"א:)בתרגום  אדמו"ר  כ"ק 
להדפיס שמשיח הגייע, והמשיך )בלה"ק(: "אבל זו צריכה להיות - לא ידייעה האחרונה, 
אלא תהי' ידייעה ראשונה ביעמוד הראשון. ברכה והצלחה", ושוב אמר: "שזה 'ידייעות 

אחרונות', אבל ביעמוד הראשון".

לבנם נתן דולר נוסף באומרו: "בשביל כל החברים שלך".
)ח' טבת וט"ו טבת תשנ"ב – מתוך דברי משיח התשנ"ב ח"ב(

אינם  התורה  סיפורי  כל    - כמ״פ   וכמדובר   
בנוגע  הוראות  אם  כי  ח״ו,  בעלמא  סיפורים 
רק  )לא  מישראל  לכאו׳׳א  בפועל  להנהגה 
מכיון  כולם,  הזמנים  ובכל  סגולה״(,  ל״יחידי 

ש״התורה היא נצחית":

יהודי צריך לבקש ולצעוק להקב״ה ללא הרף - 
״ונשאתני ממצרים״!

ד"ויחי",  ומצב  במעמד  אמנם  נמצא  הוא 
צדקה,  נותן  מצוות,  ומקיים  תורה  לומד  הוא 
וכו'  - אבל הגלות אינו מקומו ומעמדו ומצבו 
ומשביעו  מהקב״ה  הוא  מבקש  ולכן  האמיתי, 
)כביכול(  -  ״ונשאתני ממצרים״! רצונו לצאת 

מהגלות!

אודות  ב"ספרים"   בזה שכתוב  מסתפק  ואינו 
ביאת משיח והגאולה העתידה, אלא הוא בעצמו 
מבקש מהקב״ה - ללא הרף - על ענין הגאולה: 
וגם  ״ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים״! 
לאחרי שביקש זאת בתפלת מנחה, הרי בתפלת 
הוא  חוזר  זמן(  )בסמיכות  שלאח״ז  מעריב 
וכן הלאה. כלומר,  ומבקש על ענין  הגאולה, 
שהוא מבקש ללא הרף - ״ונשאתני ממצרים״!

)שיחת עשרה בטבת תשמ"ג(

ונשאתני ממצרים ־
 רצוני לצאת מהגלות!

גדולה צדקה • פניני גאולה מחלוקת הדולרים

תשנ"ג  שבט  חודש  בתחילת  הקודמים,  בגיליונות  שנתפרסם  כפי 
הורגשה התכונה הרבה לקראת ה'סאטעלייט' העולמי, בו ייערך מעמד 

קבלת מלכותו של הרבי שליט"א כמלך המשיח - לעיני כל ישראל. 

בדבר  חסרות-שחר  משמועות  שנוצרו  רבות  ומהומות  רעש  בעקבות 
קיומה של "הכתרה" במעמד זה, נאלצו הרבנים – ביום רביעי ה' שבט 

- לצאת במכתב השולל את המעמד. 

להלן נוסח המודעה: 

אזהרה נוראה:

היות שנתפרסם אודות ענין הכינוס ט' שבט אור ליום יו"ד שבט וכו' 
ענינים בלתי רצויים שעלולים ח"ו להביא לידי חלול שם ליובאוויטש, 

מצאנו לנכון להזהיר,

א( לא לעשות ח"ו טעלוויזשאן, וראדיא לחוץ. ב( ענין ההכתרה מושלל. 
ג( כל ענין השידור רק אם הוא עבור אנ"ש שי' ולא לחוץ מאנ"ש כי זה 

עשוי לקלקל יותר מן התקון.

כל הענין הוא רק עבור אנ"ש ולא חוצה. 

עה"ח: בי"ד דשכונת 'כאן צוה ה' את הברכה'. ועד הרבנים הכלליים 
וועד רבני אנ"ש דאה"ק. 

לאחר דיונים רבים בנושא בין התמימים ואנ"ש, התקבלה הידיעה – 
ו'  חמישי  ביום 
– אשר כ"ק  שבט 
מלך  אדמו"ר 
שליט"א  המשיח 
מעמד  את  אישר 

ה'סאטעלייט', 
הכניסו  כאשר 
אל  המארגנים 
את  הקודש 
המעמד  תוכנית 

על שלל פרטיה 
והתקבלה 
"הסכמה 

מאת  וברכה" 
מלכנו משיחנו. 

ההסכמה  לאור 
אמש מאת כ"ק 
מה"מ,  אד"ש 

נתלה - ביום שישי ז' שבט – 'קול קורא' של הרבנים על דבר מעלת 
ההגעה למעמד ביום ראשון הקרוב, כאשר בצמוד ל'קול קורא' נתלתה 
למעמד  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שנתן  האישור  דבר  על  המבשרת  מודעה 

המיוחד. 

הקודם,  רביעי  ביום  הרבנים  שפרסמו  הנוראה'  ה'אזהרה  בעקבות 
התאספו הרבנים שוב - במוצאי שבת ח' שבט – על מנת להסיר את 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  המלא  אישורו  בעקבות  הנוראה'  ה'אזהרה' 

לקיום מעמד ה'סאטעלייט'. 

 להלן נוסח ההבהרה: 

הבהרה: 

שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  מכ"ק  מפורשת  וברכה  הסכמה  לאור 
)ושנמסר ע"י המשב"ק הרב לייבל שי' גרונר( לעשות סאטעלייט )הוק-
אפ( ביום ראשון ט' שבט בשעה 5:00 אחה"צ, הננו להודיע שאין לאחר 
דברי המלך כלום, )ובמילא הפתק שנמסר בשם הבד"צ בנוגע להנ"ל 

בטל ומבוטל(.

עה"ח בשם הב"ד: הרב יהודה קלמן שי' מארלאוו, הרב יצחק הכהן שי' 
הענדל והרב מרדכי שמואל שי' אשכנזי.

בעולם,  חב"ד  נקודות  בכל  שיא  במהירות  פורסמה  הרבנים  הודעת 
להתכונן  תבל,  ברחבי  חב"ד  חסידי  כלל  בקרב  רבה  תכונה  ועוררה 
בשעה   – שבט  ט'  ראשון  יום   – מחר  שיחל  המיוחד  המעמד  לקראת 

5:00 אחה"צ. 



שלוש שנים מאז מעמד קבלת המלכות העוצמתי, אך ההתגלות המיוחלת – עדיין מתמהמהת. ואם לא די בכך, נוסף ניסיון 
קשה – לא זוכים לחזות בעיני בשר באור פני מלך חיים. ובכדי לחזק האמונה נעמדים קבוצת חסידים עקשנים בארגונו של 
הרב רמי אנטיאן, ומכריזים קבל עם ועולם: אש תמיד תוקד להבאת המשיח, לא תכבה! מעמד 'קבלת המלכות' העולמי תשנ"ו

רוסיה 
מרוכזים  אגודת-חסידי-חב״ד  של  הכנסת  בבית  המסך.  על  מוסקבה 
מאות אנשים. הרב בערל לאזר, השליח הראשי למדינות חבר העמים, 
פותח במילים קצרות על האמונה במשה שבדורנו ״ויאמינו בה׳ ובמשה 
עבדו״, ומזמין את הרב יצחק קוגן )״הצדיק מלנינגרד״( לשאת דברים 

בשם כל המשתתפים.

הרב קוגן מזכיר את מנהגו של הרבי לומר בהתוועדויות ״לחיים עבור 
לחיים  רבי,  לחיים  לו:  ואומרים  מחזירים  כיום  ״ואנו  רוסיה״,  יהודי 

מלך המשיח״!

הוא מזכיר בקיצור את נבואותיו של הרבי אודות פתיחת שערי רוסיה 
והתמוטטות הקומוניזם, ומסיים בקריאת "יחי אדוננו".

את  לראות  געגועים  של  שיר  ילדים  מקהלת  לשיר  מתחילה  אחריו 
הרבי מלך המשיח: "בניך 

צמאים לראות אותך"…

כפר חב"ד
של  ״הלב   :)770( אולפן 
הוא  בעולם  היהודים  כל 
נעבור  הקודש.  ארץ 
בארץ  חב״ד  לכפר  כעת 

הקודש, ונשמע משם את 
המסר על משיח״.

באולם  יושב  עצום  קהל 
החנוך  קרית  של  הגדול 
"בית רבקה" בכפר חב"ד. 
ישובים  המרכזי  בשולחן 
אישי  משפיעים,  רבנים, 

ציבור. מאחורי הבימה 
שלט אדיר ממדים של 

״יחי״.

ורבינו  מורנו  אדוננו  "ברשות  לדוכן.  עולה  ציק  זמרוני  הרב  השליח 
בעברית  סוקר  הוא  פותח.  הוא  ועד",  לעולם  שיחי'  המשיח  מלך 
רהוטה את בשורת הגאולה של הרבי מלך המשיח, מזכיר את נבואותיו 
הכלליות בנוגע לארץ הקודש – במלחמת ששת הימים, במלחמת יום 
מסיים  הוא  הארץ.  לשלימות  בנוגע  וכן  המפרץ,  ובמלחמת  כיפור 
״יחי״,  של  סוער  בריקוד  הקהל  פוצח  ומייד  אדוננו״,  ״יחי  בקריאת 

אליו מצטרפים בכל העולם.

מ-770 משיב הרב בוטמן )-מנחה האירוע(: מקצה העולם, מבית הרבי 
בית-משיח, אנו עונים לכולכם ״יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד״. ואין הקב״ה מואס בתפילתם של רבים מכל קצווי תבל, 
ולכן אנו בטוחים שה׳ ישמע תפילתנו וצעקתנו, והרבי יתגלה תיכף 

ומיד ממש ביו״ד שבט זה!

תלמידי התמימים – חיילי בית דוד  
כבכל דבר שבקדושה, אף בזאת – נוטלים תלמידי התמימים חלק ניכר:

מתלמידי  כמה  ביוזמת  התקיים   - תש"פ  וארא  פ'  קודש  שבת  במוצאי 
'מלווה מלכה' ייחודי במערב בית חיינו, על  התמימים ב – 770 - כינוס 
מנת לעורר את כלל תלמידי התמימים אודות הכרח ההתעסקות בנושא 

קבלת מלכותו.  

תלמידי  השיקו  עצומה,  והשקעה  מרובים  מאמצים  לאחר  לכך,  בנוסף 
התמימים ב – 770, סרטון ווידיאו ייחודי וראשוני מסוגו, המנגיש לקהל 

הרחב את ההכרה בזהותו של מלך המשיח וההכרח בקבלת מלכותו. 

הייחודי  לפרוספקט  בנוסף,  זאת 
'את"ה  ע"י  עולם  לאור  שיצא 
אלפי  בעשרות  המחולק  העולמי', 
יורק,  ובניו  בארה"ק,   עותקים 
קבלת  נושא  את  בתוכו  הטומן 
וברורה,  קלה  בשפה  המלכות 

ומנגיש את האמצעים לביצועו.

התעוררות שיא לקבלת המלכות
שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  לנשיאותו  שנה  שבעים  לרגל 

ניכרת התעוררות שיא בנושא קבלת מלכותו של מלך המשיח. 

קמפיין היסטורי עלה לאוויר העולם בשבוע זה, בו יחשפו יהודים רבים 
מכלל האוכלוסיות בארה"ק, לנושא קבלת מלכותו של כ"ק אדמו"ר מלך 
קבלת  על  חתימות   70,000 של–  יעד  להשיג  במטרה  שליט"א,  המשיח 
זהותו של  יצהירו החותמים בהכרת  בו  ליו"ד שבט תש"פ,  עד  מלכותו, 

הרבי כמלך המשיח, ובקבלת מלכותו עליהם. 

קבלת  על  לחתום  ניתן  יהיה  בו  ייחודי  אתר  הוקם  הקמפיין,  במסגרת 
מלכותו באופן אינטרנטי, ובו יינתן הסבר מקיף אודות חשיבות הנושא. 
כמו כן, מגזין 'עולמות' – המיועד עבור הציבור הרחב, הוקדש כולו בחודש 
והודפס במאה אלף עותקים על מנת להפיצו חינם  זה להנגשת הנושא, 

ברחבי ארה"ק. 

המוסדות  כלל  בשיתוף  חב"ד,  ניידות  מנהלים  ההיסטורי  הקמפיין  את 
בארה"ק. 

"אנא ריבונו ־ של ־ עולם, הקפנו את כדור הארץ היום 
בקריאת ״יחי אדוננו״, רוצים אנו במלכותו של מלכנו!"

הרב רמי אנטיאן. סאטעלייט יו"ד שבט תשנ"ו

בפועל ממש ·· מהנעשה והנשמע בעניני גאולה ומשיח ברחבי תבל 

נסדר ונערך ע"י תלמידי התמימים תות"ל 770 בית משיח || יו"ל ע"י את"ה העולמי 770 
hh5780770@gmail.com :לתגובות והערות

מארגני הכינוס בעת הכרזת ה'יחי' מכל העולם

מקומו של הרבי מלך המשיח שליט"א בעת הכינוס


