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דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א || עלון ד

בעלונים של שנה זו נעזרנו רבות בספרי 'המכון להפצת 
תורתו של משיח' ועל-כן תודתנו נתונה להם

"עניתים בהתוועדות דשבת קודש מברכים כסלו"
כמענה  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  כתב  )שבכותרת(  אלו  מילים 
הרצאות  סדרת  על  שדיווח  ברוין  שי'  ישעי'  יוסף  הרב(  )כיום:  התמים  אל 
אוסטרליא,  בסידני  גדולה  לישיבה  השלוחים  התלמידים  בארגון  ושיעורים, 
וחוברת שצורף אל הדו"ח. "תחושתנו היתה, שהרבי בא לומר לנו "עניתים", 
אני כבר אמרתי לכם מה התפקיד כעת, יש לכם את השיחה - זו התשובה שלי 

לכל הדו"חות ולכל הפעילות" סיפר הרב ברוין.

דומה שמענה זה יכול להיטיב עבורנו את ההסתכלות 
והיסודית  הנפלאה  מהשיחה  עבורנו  יוצא"  ה"פועל  על 
השיחה  וזוהי  היות  תשנ"ב,  שרה  חיי  מלכות  דבר  של 
האחרונה שהשמיע והגיה הרבי בעניין עבודת השליחות 
את  מורים  בשיחה  הרבי  דברי  חסיד.  כל  על  המוטלת 
עד  השליחות,  פעילות  לכל  המבחן  אמת  והם  הדרך 

ההתגלות השלימה בקרוב ממש!

היה זה לאחר הקיץ הארוך של שנת תנש"א, שנפתח 
הרבי  הטיל  בה  ניסן  בכ"ח  שנאמרה  הידועה  בשיחה 

שליט"א את האחריות להבאת המשיח על כל יהודי, ואחרי החודשים מלאי 
ה"גילויים" של שיחות ה"דבר מלכות" בעניני משיח וגאולה, השיחות שהכניסו 
את עם ישראל לכוננות לקראת ביאת משיח בכל רגע, כיוון ש"הנה זה משיח 
האישורים  ושוב  שוב  הגיעו  העולם  מתנהל  ממנה  ליובאוויטש  ובחצר  בא". 
"מלמעלה" על פרסום זהות הרבי כמלך המשיח וההחתמות על קבלת מלכותו.

לאחר כל זה, אין כל פלא שנושא הכינוס השנה, תשנ"ב, יהיו דברי המשנה 
אותם ביאר הרבי בשיחות חורף זה - "כל ימי חייך להביא לימות המשיח".

האלוקי  האור  בעולם  מפציע  מתחיל,  שהכינוס  לפני  ספורים  ימים 
הדור  כנשיא  משיח  של  שזהותו   - שבבבל'  רבינו  'בית  קונטרס  של 

מהווה אחד מנדבכיו המרכזיים, ומוסברת בטעם ודעת עפ"י נגלה וחסידות, עד 
ה"מראה באצבעו ואומר זה" שבהערה 92 )אותה הוסיף הרבי בכתי"ק כידוע( 
נסע  כיצד  מתאר  התמימים  א'  ודו"ק".   .770 פרצת  בגימטריא  משיח  ש"בית 
לשדה התעופה להביא כמה שלוחים שנחתו, ולאורך כל הדרך היה הדיבור 

סביב הקונטרס ה'שפיצי'. זו ה"קבלת פנים" של המשלח עצמו לשלוחיו.

והקונטרס הזה הפציע לאור עולם בימי ההכנה לכינוס 
השלוחים העולמי תשנ"ב. איתו חיו והתוועדו החסידים 
שעוד  מהם  אלו  לכינוס,  שקדמו  בימים  המלך  ושלוחי 
אל  המראתם  טרם  הטרי  בקונטרס  להצטייד  הספיקו 
עם  בהפתעה,  עליהם  'נחת'  שהקונטרס  ואלו  הרבי 

נחיתתם ב-770.

הקרקע  את  הכשירו  הקונטרס,  של  הנשגבים  גילוייו 
וחיממו את הלבבות לקראת התוועדות פתיחת הכינוס, 
צהרי יום השבת קודש פרשת חיי שרה, כ"ה מרחשוון, 
על  חגיגית  הרבי  הודיע  במהלכה  וחצי.  אחת  בשעה 
החדשה  שליחותם  על  והכריז  חוצה',  המעיינות  'הפצת  עבודת  של  סיומה 

והיחידה שנותרה.

זהות  על  דווקא  הפוקוס  את  הרבי  ממקד  שוב  הדרמטית,  ההכרזה  ברגע 
המשיח בתקופתנו: "על פי הידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא 
ראוי להיות משיח לישראל", "א' הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן 
דורנו,  נשיא  כ"ק מו"ח אדמו"ר  וע"פ הודעת  כו'",  וישלחו  יגלה אליו השי"ת 
השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את כל העבודה 
– הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר".

יום חמישי כ"ז תשרי

ב' שמותיו של משיח צדקנו
וכפי שמצינו עד"ז אצל הרבה גדולי ישראל שנקראו בשני שמות, א' בלשון הקודש והשני 

בלע"ז, כמו אביו של נשיא דורנו שנקרא "שלום דובער" )המורה על דוב ה"מסורבל בבשר"(.

 - הקודש  בלשון  שני שמותיו הם  זאת, אלא  מצינו  לא  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  אף שבשמו של 
מאיזה סיבה שתהי', ובפשטות - מפני שנקרא על שם זקנו )בנו של הצמח צדק(; אבל זה רק 

מעביר )"שטעלט נאר איבער"( את השאלה על זקנו.

ועד"ז הצ"צ שנקרא "מנחם מענדל", אע"פ שנקרא גם "צמח צדק" - ב' השמות )לא רק "צמח" 
ו"צדק"  "מנחם",  בגימטריא  "צמח"  שמותיו:  ב'  כנגד  שהם  הקודש,  בלשון  "צדק"(  גם  אלא 

בגימטריא "מענדל" - ב' שמותיו של משיח צדקנו.

דברי משיח - משיחות ש"פ יתרו תש"נ, בלתי מוגה

גדולי  ובין  בין ה"צמח צדק"  ר' צבי כהנא אודות היחס הקרוב ששרר  ]במהלך הדיבור עם 
על  הק'  ידו  את  כשמניח  שליט"א  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  התבטא  שבתקופתו,  הליטאים  ישראל 

מצחו:[

"די עצה וואס איר האט צו זיי - אז בשעת ס'וועט קומען צו גיין דעם צמח צדק'ס אן אייניקל, 
זיין נאמען, און דערמאנען אז ער איז דעם צמח צדק'ס אייניקל"   וואס הייסט נאך לויט  און 
]=העצה שיש לך )לומר( אליהם - שכאשר יגש נכדו של הצ"צ, ושעוד נקרא על פי שמו, ויזכיר 

שהוא נכדו של הצ"צ[...

דברי משיח - י' סיון תש"נ - עפ"י סרט הקלטה

ויעקב הלך לדרכו. כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
בעת צאתו אחר היחידות, ל' תשרי תשמ"ט



לקורא הפשוט של מילים אלו ברשימת השיחה המוגהת - מובן 
והתהליך  בדורנו,  כאן  נמצא  ישראל  גואלן של  כי המשיח  היטב, 

אותו הוא מבצע - החל כבר.

זה – חותם הרבי את הטלת השליחות:  רק אחרי הקדמת קטע 
השליחות,  בעבודת  עכשיו  שנשאר  היחיד  שהדבר  מובן,  "ומזה 
לקיים את  כדי שיוכל  פני משיח צדקנו בפועל ממש,  הוא: לקבל 

שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות".

נשיא  דור.  בכל  משיח  ישנו  מדוברת:  לעברית  חופשי  בתרגום 
דורנו הוא המשיח היחידי שבדורנו, שנשלח כבר לגאול את העם. 

תפקידנו כעת – לקבל את פניו.

ב'הנחה בלתי מוגה' מההתוועדות אנו מגלים ביטוי נדיר ונפלא: 
"צריכה להיות תיכף ומיד הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  תשלח",  ביד  נא  ד"שלח  השליח  צדקנו, 

דורנו, ועד"ז ההמשך דממלא מקומו שלאחרי זה".

הצורך  אודות  מההתוועדות  החסידים  יצאו  עימו  הרושם  על 
 - החדשה  השליחות  את  למלא  כדי  משיח  של  זהותו  בפרסום 
ניתן ללמוד גם ממה שכתבו המניחים בעלי ההגהה של השיחה 
שהוכנסו אל הקודש פנימה: "כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין 
את כל היהודים במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, על-
ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח ומיהו משיח באופן המתקבל 
לכל אחד לפי שכלו והבנתו" ]אמנם לפועל קבע הרבי שמילים אלו 

)"ומיהו משיח"( לא יכנסו לשיחה ה'מוגה'[.

בעת אמירת השיחה הדגיש הרבי שמילוי השליחות "לקבל פני 
משיח" חייב להתבטא בכל פעולה בעבודת השליחות: כפי שרואים 
"ומכיון שנמצאים כבר בסיום העבודה, הרי  בהנחה בלתי  מוגה: 
שבכל   - השלוחים  מכינוס  ללמוד  שיש  והלימוד  ההוראה  זוהי 
פעולה ופעולה בעבודת השליחות צריך להיות ניכר שתוכנה הוא 
את  פעולה  בכל  שמגלה  ע"י  בפועל,  משיח  פני  לקבלת  ההכנה 

הניצוץ משיח שבקרבו, וכמדובר כמה פעמים".

העז  הרושם  את  את  הממחישות  אפיזודות  שתי  עוד  לפנינו 
שהותירה השיחה על השלוחים:

א. בחלוקת הדולרים שלמחרת ההתוועדות - יום א' כ"ו חשוון, 
עבר א' השלוחים ואיחל לכ"ק אדמו"ר שליט"א "שכינוס השלוחים 
הבא יהי' בארץ הקוד בבניין בית המקדש השלישי ושהרבי יהיה 
צדקנו".  - משיח  בלאנגט"(  ער  )"וואו  להיות  צריך  איפה שהוא 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אמן, בשורות טובות הצלחה רבה".

הבהיר  ביום  השלוחים,  כינוס  התוועדות  לאחר  ימים  מספר  ב. 
ר"ח כסלו תשנ"ב חתמו עשרות שלוחים על מכתב מרגש אל הרבי 

בזה הנוסח )אותו כתב ר' זלמן ליברוב(:

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

סגולה,  יום   - כסלו  ר"ח  הבהיר  דיום  חסידים  התוועדות  מתוך 
הננו פונים בבקשה וזעקה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

עד מתי!!!

וע"פ דברי נשיא דורנו מלך משיח ריבוי פעמים כבר גמרנו את 
והננו  עז,  וביתר  ביתר שאת  לפעול  וממשיכים  וכו'  כל העניינים 
את  שתעשה  הזמן  והגיע  שליחותך"  את  "עשינו  בטענה  באים 

שליחותך לגאול אותנו מגלות המר הזה, תיכף ומיד ממש נאו.

ומכיון שאנו מקיימים את דברי הנביא "ובקשו את ה' אלוקיהם 
ואת דוד מלכם אמן" אנו חוזרים ומתחננים וזועקים שיעשה את 

שליחותו ויגאל אותנו אמן.

 ויחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

בין השלוחים החתומים: ר' דוד נחשון ור' אבי טאוב, ר' יהודה 
פרידמן, ר' ויקטור עטיה, ר' דוד לסלבוים, ר' יצחק ניאזוב ועוד.

סיוון תשנ"ד.
לייזר יצא את מפתן 749 אפוף מחשבות. את חציית הכביש לכיוון בית 
חיינו הוא עשה באיטיות-מה, בתקווה שכאשר ייכנס בסוף בפתח הבית, 

ימצא מולו מציאות יותר מאירת-פנים.
זה למעלה ממחצית השנה שאין החסידים זוכים לחזות בפניו הקדושות 
של אבינו מלכנו. התמימים יודעים בוודאות שמדובר ב"רק לרגע קטן", 
ועושים הכל כדי להחזיר את המצב לתיקונו. הן המצב הוא בלתי אפשרי...

ולייזר - לו כבר כמה וכמה שנים על ספסלי בית חיינו - פעל אף הוא, 
בדרכים שלו. הדרכים אותם מכיר מימים ימימה. זוכר הוא כיצד לפני 
שלוש שנים הגו הוא וחבריו את עריכת "קובץ כ"ח סיוון יובל שנים" 
כשהוא עצמו מכניס לסקירה פרטים ראשוניים ממחקרו האישי והרבי 
'מקבל' את העניין, עד כדי כך שחילק את הקובץ בידו הקדושה לכל 

אחד ואחת.
על  עצום  בשטורעם  הרבי  דיבר  ההיסטורית  החלוקה  לפני  ]אמנם 
משיח ועל התגלות בית המקדש ב-770 – שיחה ששימשה כאבן יסוד 
האף  את  לעקם  וחבריו  ללייזר  שגרם  ה'שפיצי',  רבינו'  'בית  לקונטרס 
ולבלוע את הלשון – אך סו"ס יום כ"ח סיוון זה זכור לו כגילוי נפלא ואישי 

עבורו מהרבי עצמו[.
מיד לאחר התחלת ההעלם הנורא, לקחו הוא וחבריו על עצמם לפעול 
באותו כיוון. הם פעלו בהוצאה לאור 'בלתי רשמית' של עניני הרבי בין 
אנ"ש והתמימים, על מנת להחיות את הנפשות הצמאות, ואכן הקהל 
בשלבי  ממש  שכעת  בקובץ  בשקיקה.  החדשים  הקונטרסים  את  חטף 
העריכה, הם השחילו את העתקת המענה ש"אין כל חיוב כלל לחפש 
מיהו משיח" במטרה לקרר את הפועלים בדרכים המשונות, אלו שלא 
מבינים כי זיהוי הרבי שליט"א כמלך המשיח הוא עניין פנימי - כמה חבל 

שזה לא כ"כ פעל את פעולתו.
שתי דקות בזאל של בית רבינו הספיקו לו. לייזר יצא את שערי 770 
מלכותו,  וקבלת  המשיח  להבאת  כינוס  התקיים  בפנים  עניין.  בחוסר 
"הקבועות"  והשיטות  הנאומים  על  וחזרו  "הקבועים"  כל  דיברו  בו 
הרהר  טועים!"  והמשפיעים  "החוזר,  בגרונם.  ה'תוהודי'ק'  כשהחלטות 
את  'להכריח  יצליחו  ליובאוויטש  שם  חילול  שעם  חושבים  "הם  שוב. 
הקב"ה' אז דער רבי זאל זיין געזונט?!" תהה ברוגז. הוא פנה בזריזות אל-

על - אל משרדו. במסדרונות של 788 חלפו על פניו העסקנים שעדיין 
שומרים על שפיות ומצב רוחו השתפר קמעא. הוא התיישב מול המחשב 
במטרה להשלים הקלדה של כמה שביבים בפרסום ראשון, אולי בזה 

יוכל להתנחם.
*

תשרי תשפ"א.
לוי'ק האזין בקשב רב לדבריו של ר' לייזר, 'השליח מערי-השדה' שבא 
הרבי,  את  לחיות  צריכים  "תמימים,  התמימים.  עם  להתוועד  במיוחד 
להכיר את ההיסטוריה  של הרבי, לדבר עם אנשים על הדמות של הרבי, 
כמו אן ערליכער בחור, א מקושר. בזמנים שלי זה היה דבר הפשוט... 
היום - בחור חושב שעם ה'הרגשים' שסיפרו לו עליהם, עם כל ההבנות 
המוזרות בשיחות של הרבי מהשנים האחרונות, עם הדברים האלו הוא 

יביא לכך שנתראה שוב עם רבינו. שטותים הבלים!
"נכון שאתם רוצים לראות את הרבי? יפה. אז גם בזמני היו אנשים 
שחשבו משום-מה שכל מיני 'פעולות' שהם יעשו, עם זה הם יביאו את 
כל הזמן לדבר רק על משיח? להיות עסוקים בהכרזות, שירה  משיח. 

ושלטים? ברי לי שלא לזה כוונת הרבי! נו, זאג א ניגון".
ובפיו  הנערץ,  הדעות  הוגה  אל  ניגש  לוי'ק  הסתיימה.  ההתוועדות 
שולחן  סביב  גם-הם  שישבו  מחבריו  בשונה  לוי'ק  מניין?  השאלה: 
של  והעידודים  ונ"ב  נ"א  של  השיחות  את  ושנה".  "קרא  ההתוועדות, 
נפלאות גדולות הוא לא רק 'שמע' ולא קיבל הרגשים ומסקנות באריזה. 

הוא ראה את הכל 'מבפנים' ובעצמו!
את "המעשה הוא העיקר" של ב' ניסן תשמ"ח על הכרזת "יחי המלך" 
הוא העמיד מול עיניו. 'השיחה הידועה' עימה התעצם אינספור פעמים 
"ללא  הכל  משיח  מהתגלות  שחוץ  ומזכירה  במוחו,  מהדהדת  עדיין 
הועיל". ההוראה על פרסום הנבואה של בשורת הגאולה היא בשבילו 
מעידוד  הוידיאו  קלטות  שישי.  יום  מידי  תפילין,  במבצע  פעולה  דרך 
ה"יחי" הנמרץ בכל פעם שזוכים לחזות בפני קודשו היוו את לחם חוקו. 

אז מהיכן לוקח ר' לייזר את האומץ והחוצפה להתבטאות ככה?
ר' לייזר התפלפל והתפתל שעה ארוכה למשמע התוכחה שנורתה מפיו 
של לוי'ק. חלק מהשיחות והעובדות הוא עוד זכר במעומעם )"לידיעתך, 
בשיחה הפתאומית של נשא נ"א - חצי מהמילים בהנחות הם בזכותי"(, 
וחלקם מעולם לא הגיעו ולא 'הגיעו' )-"אנרירען"( אליו. לוי'ק עזב את 
המקום בחרי-אף כשמאחוריו ממשיכים להישמע סברות כרס על "דברים 
שמימיים", "לא חייבים להיצמד להבנה שהייתה לנו אז", "היה ג' תמוז" 

ועוד.
והנהגותיו של הרבי,  לוי'ק כבר הבין. את האמת הוא ימצא בתורתו 
לפיהם.  והנהגתם  ומשרטטים את דרכם  ובקרב אלו שנצמדים אליהם 

לו - לא יספרו סיפורים.


