
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 ראש השנה תשפ"א || גליון כח

הזמן גרמא למשיח צדקנו
ובפרט ע"י שכל אחד ואחד מוסיף בעניני הצדקה וכמו כן גם בכל 
הענינים הטובים, ובמיוחד, שגם הזמן גרמא – בעמדנו ביום ההולדת 
ו'מזלו גובר' של אדמו"ר הצמח צדק, אשר ב' שמותיו – הן ''צמח'' 

והן ''צדק'' )שנקרא כן על שם תורתו( זהו שמו של משיח צדקנו.

מתגלה העצמות דמשיח
וכיוון שביום זה ''מזלו גובר'', הרי זה דבר ברור שהוא עושה את 
כל התלוי בו, ובוודאי יביא זאת לידי פועל )פירט ער דאס זיכער 

אויס( – שתיכף ומיד יתגלה שמו של משיח, לא רק שמו של משיח 
אלא כולל כל החמשה שמות שנקראו לו, עד לשם יחידה )הכללית(, 
השם החמישי, ויתירה מזה שתתגלה העצמות דמשיח צדקנו, שהיא 

חד ממש )איין זאך( עם עצמות ומהות אין סוף!

חוגגים  ושם  הקדושה,  בארצנו  ומייד  תיכף  נמצאים  וכולנו 
עיר  בירושלים  גופא,  ושם  השנה,  דראש  היו"ט  את  )מ'פראוועט( 
הקודש ושם גופא – במקדש ה' כוננו ידיך בבית המקדש השלישי 

והמשולש. 

)קטעים נבחרים משיחות ערב ראש השנה תשנ"ב
באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח"(

"אי מלכא אנא עד השתא אמאי לא אתית לגבי?!"
הגדול  אהרון  ר'  נזכר   - גיטין  במסכת  חז"ל  בדברי  המובאים  אלו,  במילים 
מקרלין, כשהתחיל באמירת 'המלך' ו"נתעלף מאד". באופן מיוחד, בחר רבינו 
הזקן להביא סיפור זה במחזורו השווה לכל נפש, בעיצומה של תפילת שחרית 
מתפלל  כל  המרעיד-לב  במשפט  נחתם  הסיפור  הכיפורים.  ויום  השנה  בראש 

"ואנן מה נעני אבתרי'?".

שאלה-רטורית זו מופנית כיום לכל אחד מאיתנו, התמימים ואנ"ש - המאמינים 
המבחן  שעת  זו  והוראותיו.  דבריו  לכל  ונאמנים  שליט"א  המשיח  מלך  ברבי 
לכולנו, הרואים עצמנו כחסידים וגאים בהשתייכותנו לתנועת חב"ד והתקשרותנו 

למלך העומד בראשה.

אם הרבי נשיא לנו לעולם, אם אכן, כפי שאנו מצהירים תמיד, למענו נקדיש את 
חיינו ורק הוא במרכז עולמנו: כיצד זה חלפו למעלה מעשרים שנה מאז הטיל 
עלינו את המשימה והשליחות היחידה "להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח 

צדקנו" - ועדיין לא השלמנו את ביצועה בפועל ממש?...

של  )הנשכני(  השמירה  "כלב  הינה  העיתונות  כי  לומר  מקובל  בעולם  אם 
הדמוקרטיה" - נאמר אנו על משקל זה, כי ייעודו של ביטאוננו הינו בשמירה 
על עקרונותינו האמתיים: להילחם ולעמוד בפרץ על משמר האמונה בבשורת 

הגאולה והפצתה ועל ביצוע השליחות היחידה והעיקרית.

לחיות עם הזמן ·· התוועדות משיח שבועית

· דבר מלכות ·

מציץ מן החרכים
שלהי חודש אלול תשנ"ב, בונים את החדר המיוחד 

בציפייה שיצא אליו כ"ק אד"ש מה"מ לתפילות 
ר"ה. ניתן להבחין בשלט משיחת ש"פ צו תשמ"ה 

בעניין הכרזת 'משיח נאו!'.

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

פנינים מהתוועדות קודש כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח



יום זה היה בגדר הפתעה ובאופן של "מלכתחילה אריבער" במשך כל 

היום כולו, וכדלקמן.

דפי  ובידו  סליחות  לאמירת  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס   8:38 בשעה 

הסליחות המוגדלים. כשעלה על הבימה הסתובב לעבר הקהל כרגיל, 

הסליחות  אמירת  בסיום  ה׳".  "ימין  שירת  לעידוד  הק׳  ידו  את  והניף 

הביט כ״ק אדמו״ר שליט״א בדפי הסליחות וקיפלם.

יתפללו  שחרית  שתפילת  הכריזו  אח״כ 

כ״ק  ירד  אח״כ   ,)!( מוכנים  כשיהיו 

ויצא  מהבימה  שליט״א  אדמו״ר 

בידו  כשמעודד   9:50 בשעה  מביהכ״נ 

הק׳ את השירה "ימין הי".

בשעה 11:05 נסע כ״ק אדמו״ר שליט״א 

למקוה )כרגיל בכל ער״ה שנוסע לפני 

תפילת שחרית(.

אדמו״ר  כ״ק  חזר  לערך   12:00 בשעה 

שליט״א מהמקוה. כ״ק אדמו״ר שליט״א 

 )!( נכנס לתפילת שחרית בשעה 12:25 

כשבסידורו מונח דף מוגדל של "התרת 

את  כשמעודד  במהירות  והלך  נדרים", 

הבימה  על  כשעלה  ה'".  "ימין  שירת 

הסתובב והניף את ידו הק' לעבר הקהל 

ממולו לעידוד השירה.

המשניות  שלאחר  בתרא  קדיש  אחרי 

אדמו"ר  כ"ק  הוציא  התפילה,  בסיום 

נדרים"  "התרת  של  הדף  את  שליט"א 

מתוך הסידור, אח"כ )בשעה 12:55 לערך( התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 

באמירת נוסח "התרת נדרים" כרגיל. כשהתחיל לומר, עדיין היה הדף 

מקופל לשנים, ותחב את אצבעותיו הק' בקיפול של הדף ובהמשך פתחו 

לגמרי.

סיימו  שכולם  עד  המתין  וכו'",  "שמעו  הראשון  הקטע  סיום  לאחרי 

המשיך  ואח״כ  הדף,  בתוך  כשמביט  וכו'"  מותרים  יהיו  "הכל  לענות 

ואמר את הקטע השני "הרי אני מוסר וכו'".

אדמו"ר  כ"ק  קיפל  וכו'",  מותרים  יהיו  "כולם  לענות  לאחרי שסיימו 

שליט״א את דף ה"התרת נדרים" אמר: "ישר כח, זיין א כתיבה וחתימה 

זיין   - העיקרי  ובענין  ישראל,  כלל  בתוך  ומתוקה  טובה  לשנה  טובה 

גאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש", והמשיך בברכות אודות 

הגאולה וסיים: "'והיה הוי' למלך על כל הארץ׳ און ׳הוי׳ ימלוך לעולם 

כתיבה   - נאכאמאל  "און  הוסיף:  "אמן"  הכריז  שהקהל  ואחרי  ועד", 

וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה".

)המקופל  הנ״ל  בדף  אוחזות  הק'  כשידיו  וחצי,  דקה  השיחה-ארכה 

לארבע( ומנענע בהן מעט. אח"כ הכריז הגבאי אודות הסדר של נתינת 

הפ"נים לאחרי התפילה, לאלו שלא מסרו עדיין וכו'.

את  שירד  לאחרי  והתהילים  הסידור  את  נטל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

מול  כשפניו  האחרונה  המדרגה  ליד  הסתובב  מבימתו,  המדרגות  כל 

שליט״א  מארלאוו  קלמן  יהודה  הרב  המד"א  עמד  שם   - המדרגות 

אדמו"ר  וכ"ק  כולם,  הגיעו  ומאחוריו 

ג'  בענין  בשיחה  המשיך  שליט"א 

 - הבעל"ט  בשנה  שישנם  השלימיות 

ושבע  מעוברת  שנה  מלאים,  החדשים 

וסיים  בספה"ע,  תמימות  שבתות 

בברכה: "לשנה טובה ומתוקה". השיחה 

ארכה 3 דקות, ובידו הק' החזיק כל הזמן 

את הסידור והתהילים.

מבלי   1:05 בשעה  מביהכ"נ  יצא  אח"כ 

את  הק'  בידו  כשמעודד  בפרוכת,  לגעת 

שירת "כתיבה וחתימה טובה".

אדמו"ר  כ"ק  יצא  לערך   1:50 בשעה 

מכאו״א   וקיבל  הק'  מחדרו  שליט"א 

את הפ״נים,  בשעה 2:10 הסתיים התור 

ומסרו  אנ״ש  וזקני  הרבנים  וניגשו 

כ״ץ  שי'  הכהן  יחזקאל  זאב  ר'  הגבאי 

ור' שניאור זלמן שי' גורארי' את הפ"נ 

הכללי לכ״ק אדמו״ר שליט״א.

שליט״א  אדמו"ר  כ"ק  היה  בתחילה 

בתוך החדר - ליד המשקוף, ואח״כ יצא מחדרו הק', הביט מעט בדפים 

ואח״כ בירך ואמר את השיחה-ברכה, כשראשו מביט למטה ועיניו הק' 

עצומות. השיחה ארכה 18 וחצי דקות עד 2:28.

את הברכה התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א באומרו שזהו פס"ד של הקב"ה 

שצ״ל "הצילו העדה" מהגלות. אח״כ התבטא שאין זמן כי צריכים מיד 

ובהמשך הזכיר את הר״ת של השנה החדשה  לקבל את פני הגאולה, 

ורוחניות,  יורש "בכל מכל כל" בגשמיות  "נפלאות בכל", שכל יהודי 

והרבה לדבר בענין ר"ת זה והר"ת של "מיד" באומרו שזה שייך לחסידי 

חב"ד וכל ישראל. גם הזכיר את יום הולדת הצמח צדק ששמותיו "צמח" 

ודיבורים  ביטויים  הרבה  היו  ובסיום  משיח,  של  שמותיו  הם  ו"צדק" 

בענין הגאולה. אח"כ הביט שוב מעט בדפים והכניסם לחדרו הק'. עברו 

עוד כמה למסור את הפ״נ למשך כמה דקות, ובשעה 2:35 נכנס כ״ק 

אדמו״ר שליט״א לחדרו הק'.

יום של 'לכתחילה אריבער'-
 יומן מפורט מהנהגות כ"ק אד"ש מלך המשיח 

ער"ה תשנ"ב
·· לידע ולהכיר

מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באמירת הברכה אחר התרת 
נדרים, ערב ראש השנה תשנ"ב

בהמשך השיחה, אחר ירידתו מהבימה



·· שלא ישכח לעד
          שביבים מיומן שנת נפלאות גדולות 

 דאלאי גלות!
הרהורי תמים בערב ראש השנה תשנ"ג

ערב ראש השנה תשנ״ג 

ב״ה. ערב ראש השנה היה תהא שנת נפלאות 
גדולות

בית מלכנו משיחנו - 770

פחות  בעוד  הצהריים,  אחרי   5:30 השעה 
ונכנסים  תשנ״ב,  זו,  שנתנו  ננעלת  מכשעה 
על  אני  שוכב  הבעל"ט.  החדשה   לשנה 
החג  כניסת  לפני  קימעא  לפוש  מיטתי 
ואינני יכול לתת תנומה לעפעפי. בלב גייען 
מבולבל'דיקע,  מחשבות,  פאַרשידענע  אַרום 
אך  לכתוב,  קשה  השינה.  את  ממני  המונעים 
אדמו״ר  כ״ק  לכתוב.  שלא  שבעתיים  קשה 
שליט״א - ירפאהו ה' במהרה - הבטיח לנו על 
מכל  בכל  נפלאות  שנת  תהיה  זו שהיא  שנה 
במוחי  המנקרת  השאלה  בהם.  בם,  בו,  כל, 

ברגע זו, וגלי לבי הסוערים עולים

בתוך  פלא  ראינו.  פלאים   - ראינו  נפלאות 
פלא! פלא שתחת נפלאות בו, בכ״ק אדמו"ר 
את  בשר,  בעיני  ור״ל,  ל״ע  ראינו  שליט״א, 
מ״ב   - ב"ם  נפלאות  שתמורת  פלא  ההיפך. 
שנות נשיאות כ״ק אדמו"ר שליט״א - ראינו 
ותמורת  ההיפך.  את  בשר,  בעיני  ור״ל,  ל״ע 
נפלאות בהם - בכאו"א מאתנו - ראינו שאת 

חליינו הוא נשא ומתפתל ביסורים ומכאובים, וזה ר״ל למעלה משבעה 
חודשים שעיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה!

- - - רבש״ע! האָב רחמנות!

 עד מתי?! ...

 דמעות זולגות מעיני למראה דמיוני אשר בעוד רגע קט הולכים אנו 
להתפלל בביהככנ"ס 770 וכ״ק אדמו"ר שליט״א אינו עומד במקומו 

ומשמש במרום עבורנו איפה היד המעודדת? 

ומחר בעת תקיעת שופר

 - - - וואו, ווען, וואס - - -

רחום  א-ל  ה׳,  והאם, אתה  כזה?  ולשופר  כזו  לתפילה  יש  טעם  איזה 
וחנון, את זה אתה רוצה?! לעמוד מעמדי ומצבי החומרי, אינני יכול 
ה'  שישועת  אני  יודע  זו.  היא  מכוחיי  למעלה  זו.  בצרה  לשאת  עוד 
כהרף עין היא, וברגע-כמימרא ביכולתך להראות לנו ניסים ונפלאות 
בכל אשר ידעו ויכירו כל יושבי תבל כי אתה ה' לבדך נאמן לדבריך 
ורבנו  מורנו  לאדוננו  רפו״ש  ושלח  נפלאות  לנו  עשה  נביאיך,  ביד 
ומתוקה  טובה  לשנה  מיד  והחתמהו  הכתיבהו  מלך המשיח שליט״א! 
הטהורה,  נפשו  איוותה  אשר  המיוחל,  האות  את  לו  ותן  ולאיוש״ט, 

לגאלנו גאולת עולמים. אנא ה' הושיעה נא!

***

קבלו מלכותי
לשלימות העניין, מובא בזאת יומן מימי ר"ה תשנ"ג

יום אדר"ה תשנ"ג

בסיום תפילת שחרית - בעת שניגנו אבינו מלכנו - הכריז-התפלל החזן 

בקול רם )כשכל הקהל אחריו( "אבינו מלכנו 
אדוננו  קדושת  לכבוד  שלימה  רפואה  שלח 

מורנו ורבינו".

את הרגעים שלפני, בשעת, ואחרי התקיעות, 
והבכיות  הרבות  הדמעות  את  לתאר.  א"א 
רגעים  התמימים...  ופיות  מעיני  שנשפכו 
תוקע  לא  למפטיר,  עולה  לא  הרבי  קשים. 
בשופר, ובינינו ובינו מפרידה זכוכית אטומה.

הורה  התקיעות,  לפני  ההפטרה,  סיום  עם 
 - כץ  שי'  הכהן  יחזקאל  זאב  הרב   - הגבאי 
שכל הקהל יאמר את קאפיטל צ"א בתהלים, 
ברגעים מיוחדים  והקהל אמרו פסוק בפסוק. 
 - כהן  יואל  ר'  המשפיע  החוזר  ניגש  אלו, 
ענין  את  יש  השנה  ובראש  שהיות  והכריז, 
הזמן  שזהו  מובן  ממילא  המלכות,  הכתרת 
צדקנו,  להכריז על קבלת המלכות של משיח 
מורנו  אדוננו  "יחי  ג"פ  הכריז  הקהל  וכל 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

המזמור  את  התחיל  רסקין  שי'  דוד  הרב 
"למנצח לבני קורח". לאחמ"כ התחיל לומר 
את הפסוק הראשון "מן המצר", אבל הקהל 
"מן  את  לומר  התחיל  אמיתי(  במיצר  )שהיה 
המיצר", והמשיך לומר לבד את כל הפסוקים. 
הקהל רצה לשמוע את הפסוקים מכבוד אדמו"ר שליט"א בעצמו, ולא 
מאף אחד אחר. ר' דוד אמר את הברכות )מתוך התרגשות מיוחדת תוך 
כדי שמנגב את דמעותיו בהתבוננו איפה הוא עומד ועל מקום מי עומד( 
ותקע. לאחר התקיעות, אמר שוב כל הקהל יחד את הפסוקים "אשרי 

העם", "בשמך יגילון", "כי תפארת"...

בשעת ברכת שהחיינו תחושת רבים היתה קשה. איזה שהחיינו, מה? מי? 
מו?... וכי לזמן הזה חכינו וייחלנו???... וכפי שכבר התבטא א' הת' אשר 

בזמן כזה צ"ל בתפילה "זיכרון תרועה"... הלב מסרב להאמין.

 קשה - - -

לצאת  מתכונן  שליט"א  תמימים, שהרבי  מספר  לב  שמו  זמן  באותו   
מהחדר אל חדרו הק' ואז התחילו לנגן )ללא מלים – מכיון שנהוג לא 
לדבר לאחר התקיעות עד לסיום התפלה( את הניגון "יחי אדוננו..." 
נודע,  לאחמ"כ  ממש...  והקהל  השירה,  את  הגבירו  יצא,   וכשהרבי 
שלפני התקיעות הזיז הרבי )בידו השמאלית( את הטלית והעבירה אל 
מאחורי האוזן השמאלית )כפי שהי' נוהג לעשות בשבתות לאחר מוסף, 

בפנותו לעבר הבימה לשמוע את הכרזת הגבאים(.

כמו"כ נודע, שכמה דקות לפני שהרבי יצא לחדר זה, שאלו אותו על 
כך והשיב בחיוב, ומיד יצא ע"ג כסא רגיל. כן נודע שכ"ק אד"ש הי' 
מאוד מרוצה מראייתו את הקהל הקדוש ומנוכחותו עמם בבית הכנסת 
הי'  א"א  הרבי  את  האירוע.  מאז  לראשונה   - ארוך(  כה  זמן  )במשך 
וכו'. אבל מספר בחורים ואברכים  לראות, בגלל החלונות המיוחדים 
התמקדו על איזה סדק מסויים שבין החלונות - משם הצליחו לראות 
מעט. לאחמ"כ אף נודע, שבמשך רוב הזמן עד להפטרה, הרבי הרכיב 

משקפיים.

שלהי אלול תשנ"ב - בונים את החדר המיוחד 
בתווה לזכות לראות וליראות את פני כ"ק אד"ש 
מלך המשיח בשעת התקיעות



שנת תש"פ הגיעה לחותמה. ולאחר שנה שכזו, בה גברו העלמות והסתרים הרצון הברור הוא: לראות את הרבי 
שליט"א מלך המשיח בפועל ממש. מוגש כאן 'דבר המערכת' של שבועון בית משיח  - ראש השנה תשנ"ו 

המבטא היטב את רגש זה ויותר מזה...  

השנה  לקראת  לנו  שיש  היחיד  האיחול  זהו   - וברכותיה  שנה  תחל 
הבאה.

שהשנה  משום  לדלג  מעדיפים  אנו  הזה  המשפט  של  תחילתו  על 
כל כך "הצטיינה" בהיבט הזה, שכדברי הפתגם העממי "עדיף לא 
לדבר". בראש השנה אנו מאחלים "שנהיה לראש ולא לזנב", ואילו 

השנה כל ה"ראשים" החליטו ש״נהיה ליושב ראש - לזנב"...

כיוון שנמצאים בזמן בו יש ללמד זכות על ישראל, אי אפשר, אפילו 
אם נרצה לפרט, עד כמה הדבר הזה היה כואב ומבזה, ויתירה מזו - 
והרה אסון. את ה"עשה למען הרוגים על שם קודשך, עשה  מסוכן 
למען טבוחים על יחודך" נאמר השנה. לצערנו, עם הבנה והרגשה 
נתקל במחזות הקשים  בישראל שלא  אין איש  יותר עמוקה,  הרבה 
והכואבים הללו. בעניין הזה לכל אחד יש את ה״קו שלו": קו חמש. 

קו עשרים... ואותם הוא כואב יותר מתשעה קבין של חבירו...

"דעו נא רבותי כי רבים הם ואי אפשר 
לפורטם". את היגון והדמע שהיה מנת 
האחרונה  בשנה  ישראל  עם  של  חלקו 
- אי אפשר בכלל לשער. רק דבר אחד 

אנשאר לנו לקוות - "תחל שנה וברכו
תיה".

ה"מתעשרת  על  מוותרים  שאנחנו  לא 
בסופה" של שנת נפלאות המשיח. אנו 
עוד מחכים לפרעון מלא של החוב לא 
רק של השנה, אלא נם של ה"נפלאות 
דגולות" ועוד לפני זה. "איה נפלאותיך 
הנפלאות  הן  היכן  ונוראותיך?", 

שהובטחנו עליהן?!

אתה, אבינו מלכנו? על מה השאא  והיכן
רת מעט הצאן? הרי לפני כל הנפלאות 
בראש  הרי  ה"גילוים",  ושאו  והניסים 

ובראשונה - רצוננו לראות את מלכנו.

ה"גאולה  הישועה",   לנו  ארכה  "כי 
וברר תחל שנה  - ורק אחת היא לנו  ועוד,   אריכתא" מתארכת עוד 
שנה  תחל  כבר,  שתחל  אבל  היום,  עוד  עכשיו.  כבר  שתחל  כותיה. 
וברכותיה. ושום צליל של ייאוש לא ישמע כאן - דווקא משום שאנו 
מאמינים באמונה שלימה. דווקא משום שאין לנו ספק ש"כדבריו כן 

יקום" - נבקש, נתבע את פרעון השטר.

עומדים כבר במוציאה של מוצאי שביעית. במוצאי מנוחה של אמירת 
הסליחות - ועדיין לא בא. ברוך השם. יהיה מי שימצא רמז נאות ויפה 
על הזמן הנוכחי, אבל ״דאלאי רמזים"! רוצים, ויותר נכון - צריכים 

ומוכרחים את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי משיח צדקנו!

תחל שנה וברכותיה, תהא שנת ניסים ונפלאות. תהא שנת נפלאות 
ודאי - העיקר שתהיה!

***

תפילות הימים הנוראים, כנהוג בליובאוויטש. פותחות תמיד בניגון 

הידוע "אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה".

אפעם. בהתוועדות חסידית, כטוב ליבו במשקה שאל והקשה אחד המ
שפיעים:

מלך אלא אתה",  לנו  אין   - להתחיל בשלילה  צריך  למה  לכאורה, 
וכי קא-סלקא-דעתך שחלילה וחס "יש" משהו אחר, וצריך לשלול 
 — בחיוב  נתחיל  לא  ולמה  לנו מלך אלא אתה"?!  ולהבהיר ש"אין 
או  אחר,  לנו  ואין   )- כך  אחר  )ורק  מלכנו  הוא  מלכנו, אתה  אבינו 

כיוצא בזה?!

ומיד המשיך בתירוץ הקושיא:

יש לדעת, שכל הגישה לעניין של "קבלת המלכות" צריכה להיות 
באופן כזה ש"אין לנו מלך אלא אתה". יכול להיות שיהודי יתעורר 
ברגש של קבלת עול, ויהא זה אפילו רגש אמיתי ופנימי, אבל פתאום 

בנ ממש  תפס"  "לא  שהוא  לו  איתברר 
קודה, ואז ינסה הוא "עוד הפעם", כדי 
להגיע לדרגא עוד יותר גבוהה, להשיג 
מלכתחילה  צריך  ולכן  משהו.  "עוד" 
לנו מלך אלא  ולהזכיר ש"אין  להבהיר 
אתה", ס'איז דא נאר איינער! ]-יש רק 
לא  הוא  בתחילה  אם  גם  ולכן,  אחד![. 
יהיה  מדובר,  בדיוק  מה  על  וישיג  יבין 
אלא  מלך  לנו  ש"אין  אצלו  "מונח" 
אתה", והקבלת עול שלו תהיה מופנית 

ומכוונת לאותו "אחד".

וסיים אותו משפיע: כי אם זה "שניים" 
- טויג ניט.. ]-זה לא שווה[.

המל "קבלת  לקראת  הולכים  אכשאנו 
כות" בראש השנה. צריך לדעת ש״אין 
לנו מלך אלא אתה". ובלשונו של כ״ק 
אדמו״ר מה״מ בשיחת ערב ראש השנה 

אה'תשנ"ב )בתרגום חפשי מהשיחה המו
גה(:

"וכך יש לומר בנוגע למשיח - שבנוסף לגילוי של שמו של משיח. 
עד כפי שהוא קשור עם יחידה )יחידה הכללית(. יש גם את העצמות 
של משיח, שזהו דבר אחד עם עצמות א"ס, ולכן הגילוי של משיח 
)בערב ראש השנה( קשור עם קבלת מלכותו ית' בראש השנה כנ"ל". 

- והדברים מדברים בעד עצמם!

וה׳ יקבל תפלתנו, ויכתבנו ויחתמנו לחיים טובים, ונזכה עוד השנה 
אדמו"ר  כ״ק  ניהו  הוא  "המלך",  את  שלנו  בשר  בעיני  לראות 

שליט"א, וכלשון הסליחה הידועה של ערב ראש השנה:

א"מלך אחד יהיה אל העמים מרים נסי... המלך פאר בית ה' עיני ישב
רון, וכל העם יחד לשמך יאדירון, אז ימלא שחוק פניו והכל ישוררון. 

ויהי בישורון מלך".

"והכל ישוררון" - יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

והיכן אתה, אבינו מלכנו?
על מה השארת מעט הצאן?
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