
ישנם הרבה שיחות אלוקיות וגאולתיות עם ביטויים 
ממש חזקים, הרבה מהם, ואולי אפילו רובם משיחות 
ה'דבר מלכות', כגון: "השתוקקות לגאולה", "להיכנס 
למצב ורגש של גאולה", "כל מציאותי היא יפוצו", 
"סיימו את כל עבודה", "שיהודי מסכים לזה שישנה 
הגאולה בפשטות", "צוגעגרייט פארטיק" וכו' וכו'..

אבל ישנה איזושהי שיחה אחת, "כללית ועיקרית", 
בה הרבי מה"מ שליט"א – "השליח היחיד שבדורנו, 
המשיח היחיד שבדורנו" - משנה כיוון לגמרי, שיחת 
ש"פ חיי שרה תשנ"ב הידועה, הביטויים שם הרבה 
עניין  ישאר  לא  שזה  כדי  אך  ונעלים,  חזקים  יותר 
של  המילים  את  לקרוא  לנו  אסור  ונעלה',  'רחוק 
השיחה ולגלגל עניים למרום בהתפעלות מהמילים 
השמימיות, חייבים להוריד את הכל למעשה בפועל 

בעבודת השליחות – 'קבלת פני משיח צדקנו'.

כל השלוחים שעמדו בהתוועדות היו בטוחים שיהי' 
)במיוחד  המשיח  נושא  על  דופן  יוצא  משהוא  פה 
לאחרי הקונטרס המיוחד שיצא לאור אז, "קונטרס 

בית רבינו"(, אבל זה הגיע לרמה אחרת לגמרי.

להביא  חייך  ימי  "כל   – הכינוס  בנושא  "וכמודגש 
חייך,  ימי  )בכל  העבודה  עניני  כל  המשיח":  לימות 
ובכל היום עצמו – בכל פרטי ושעות היום( צריכים 
הוא   .  . המשיח"  לימות  ב"להביא  חדורים  להיות 

עושה כל התלוי בו להביא לימות המשיח".

)כאו"א  שליח  כל  בשיחה,  כאלו  מילים  לאחרי 
כמו שהיה  יהיה  שלו  יום  יכול שהסדר  לא  מאתנו( 
לפני השיחה, כל סדר, כל הפסקה, ואפי' סתם שאני 

בוהה בזאל – כל ימי חייך להביא לימות המשיח!!

ויקרים,  רבים  אוצרות  עלינו  מבזבז  שליט"א  הרבי 
צריך  זה,  את  מלשמוע  מהכלים  מלצאת  לבד  אבל 
היום  שכל  אצלנו,  הנקודה  את  ולהחדיר  לנטוע  גם 

חדורים בעניין העיקרי.
אשרינו! שלוחים אנו!



ס"א:
"כלו כל הקיצין": במסכת סנהדרין כותבת הגמ': "אמר 
בתשובה  אלא  תלוי  הדבר  ואין  הקיצין  כל  כלו  רב: 
ומעשית טובים", קץ מלשון זמן סיום. ובעניננו – סיום 
בוא  על  חכמים  שחישבו  התאריכים  וכל  הגלות,  זמן 
הגאולה "כלו" – הסתיימו. וכעת לא נותר אלא עשיית 

תשובה.
הריי"צ  הרבי  אלו  במילים  הכפתורים'':  את  ''לצחצח 
התבטא שכבר ההכנה לגאולה נסתיימה ונשלמה מכל 
הבחינות, וכעת "הם כבר מצחצחים את המדים ללכת 

לקראת משיח".
ס"ב:

שלימות  דקדושה":  חכמה  שלימות   – רבינו  "משה 
סתימה,  בחכמה  עצמו  ובכתר  בכתר,  הינה  זו  חכמה 
הגנוזון  ספירות  עשר  מבין  הראשונה  הספירה   -
המושרשות בכתר. ושלימות זו הייתה אצל משה רבינו.

במדרש  מסופר  אחרון":  גואל   - ראשון   גואל  "משה 
ללמד  עתיד  והוא  בעוה"ז,  תורה  לימד  רבינו  שמשה 
גם לעולם הבא. שעם ישראל עתידין לבוא אל אברהם 
אבינו ולבקש ממנו – "למדנו תורה"! והוא דוחה אותם 
יותר  תורה  למד  שיצחק  כיוון  ליצחק,  לכו  באומרו 
"שיעקב  ליעקב  אותם  דוחה  וימחק  אבינו.  מאברהם 
שימש יותר ממני", ויעקב אומר להם לכו למשה רבינו 

שהרי הוא למד מפי הקב"ה.
ס"ג:

"שלוחו של אדם כמותו": את הדין של שלוחו של אדם 
כמותו לומדים מהתורה: "ושחטו אותו כל קהל עדת 

ישראל", וא"כ, כיוון שישנו בפועל כהן אחד ששוחט, 
למדין ששליח לכל עם ישראל, הוא כמותו ממש.

"שמושל בתורת רבו", "ודולה ומשקה": אליעזר היה 
יושב ולומד בישיבה כמו שכתוב במסכת יומא: "ויאמר 
אברהם אל עבדו זקן ביתן המושל בכל אשר לו. אמר 
ומשקה  .. שדולה  רבו"  בתורת  רבי אלעזר: "שמושל 

מתורת רבו לאחרים".
"עבד מלך – מלך": בזמן שדיברו רע נגד משה רבינו, 
בעבדי  לדבר  יראתם  לא  מה  "מפני  הקב"ה:  אמר 
במשה". ומסביר המדרש: שאע"פ שהוא לא היה משה 
רבינו, אך עצם העובדה שהוא עבד שלי – היו צריכים 

לירא מלדבר עליו, שהרי עבד מלך – מלך!
מסופר  לאברהם":  דומה  אברהם  של  פניו  "קלסתר 
במסכת בבא מציעא שצחקו אברהם שאם שרה תלד בן 
בגיל 90, אז אברהם יוליד בגיל 100, מיד )הפכו צורת 
קלסתר( פניו של יצחק לדומה לשל אברהם ואמרו " 

אברהם הוליד את יצחק.
שבחי'  מוסבר  בחסידות  במרכבה":  הן  הן  "האבות 
אל  המרכבה  ביטול  ע"ד  הביטול,  עניין  היא  מרכבה 
עבודת  הייתה  כך  רצונו.  ע"פ  אותה,  שמנהיג  הרוכב 
ביטול  בבחי'  שהייתה  האבות(  שאר  )וכן  אברהם 

לקב"ה. ע"ד ביטול המרכבה לרוכב.
ס"ז:

בנוגע  מבואר  גיטין  במסכת  עצמו":  בפני  דעת  "בר 
לשליח להביא גט, שאינו יכול להיות חרש שוטה וקטן, 

כיוון שאינם בעלי דיעה בפני עצמם.



"רצוני להתגייס ליחידה המובחרת ביותר!", טען 
החייל בכל תוקף בלשכת הגיוס, מיודענו החייל, 
אשר מעט הולדתו חלם על שירותו בצבא )כן, גם 
פעם הילידים היו כאלה..(, "שאני יגדל אני ילחם 
למען המלך בראש החזית" כך חזר ואמר לחבריו, 
ולאחרי שנים רבות של צפייה, הגיעה עת גיוסו 

לצבא.

הגיוס  בלשכת  הוא  עומד  צמרמורת  כולו  והנה, 
ליחידה  להתגייס   - חלומו  הגשמת  למען 
המובחרת ביותר. אך, "דע לך" אומר לו המפקד, 
"קודם הגיוס ליחדה המובחרת, עליך ללמוד ספר 
ורק  עליו,  ולהבחן  ומלכותו,  המלך  אודות  שלם 
שתדע למען מי אתה נלחם, ובכוח מי אתה נלחם 

– תוכל להתגייס ליחידה שלנו".

שכל  וליל  יומם  בספר  החייל  שקע  אז  ומיני 
וכך,  מהמלך,  והתפעלות  התרגשות  אחוז  כולו 
ופיתח  הומלך  כיצד  ממלכתו  מראשית  קורה 
מתפעל  בעודו  אדירים,  בממדים  הממלכה  את 

ומתרגש והנה מגיע הוא לשיא השיאים...
הפרק האחרון בספר...

30 שנה עמים רבים החלו  וקורא הוא כיצד לפני 
מוסיף  המלך  בבד  ובד  מלכו,  במלכות  להכיר 
הזמן  שיא  זה  שכעת  ומודיע  העם,  אל  בגילוי 
של הממלכה וכעת הצבא פועל את הדברים הכי 

גדולים שפעל אי פעם..

נפלאה  כולו בהתפעלות מתקופה  בעוד שהחייל 
אומר  וכעת  הספר,  על  להיבחן  ללשכה  ניגש  זו, 
הגיוס?"  אודות  חושב  אינך  "מה  המפקד  לו 

ועונה החייל – באמת שמח הנני ביותר סוף סוף 
לא  כבוד  זה  המלך,  של  האדיר  לצבא  להתגייס 
קטן, ובפרט שקראתי בספר על התקופה הנפלאה 
שהחלה לפני כ30 שנה, אבל לכן אכן הייתי הכי 

הכי שמח להתגייס עוד 30 שנה קודם..

***

שיחות  את  וללמוד  לשבת  אפשר  לפעמים  כך, 
ולהתפעל  היומנים,  את  ולקרוא  מלכות,  הדבר 
ולהתעורר מהתקופה החדשה שהחלה אז, "שנה 
שמלך המשיח נגלה בו", "מעלת שנות הנפלאות" 
וכו' וכו' ואיך העולם השתנה כאחת, ואף אומות 
בנ"י,  במעל  והכירו  חרבותם",  "כיתתו  העולם 
עניין  כמו  מסים  בלי  הנקודה  את  לחיות  ואפשר 

שהיה לפני 30 שנה.

התגלות המשיח לא נשארה כמו שהיא ח"ו, כמו 
שלא  התקדמה  אלא  הנפלאות,  בשנות  שהייתה 
בערך, ואם לפני 30 שנה היינו כבר בימות המשיח, 

עאכו"כ כעת, צריך לחשוב על זה...

לתרגמם  יש  מלכות  הדבר  שיחות  כל  את  וכך, 
לזמנינו. להסתכל על העולם במשקפיים של 'דבר 
לא  המשיח  שגילוי  ההכרה  חודרת  וכך  מלכות', 
שייך בעיקר בעבר, שיש לחיותם כעת. אלא הוא 
השנה  בתשפ"א,  בהווה  בעיקר  והוא  בעבר  החל 

שבא נראה לעין כל את ההת
גלותו המושלמת של נשיא ישראל, הרבי שליט"א 

מה"מ תיכף ומיד ממש...

בהצלחה!



אחרי התפילה הכריז הגבאי על פתיחתה הרשמית של כינוס 
השלוחים בהתוועדות קודש של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

לערך,  שעה  של  הפסקה  היתה  להתוועדות  התפילה  בין 
לראות  מקום  להשיג  יכולתו  ככל  כאו"א  ניסה  במהלכה 
ולשמוע לפחות חלק מההתוועדות, שכן עם בואם של יותר 
מאלף שלוחים בלעה"ר גדלה הצפיפות לאין שיעור ביחס 

לכל שבת.

להתוועדות נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 13:40 לערך, 
כשהקהל שר את המארש של ר"ח כסלו.

אחרי ברכת בופה"ג והטעימה מה"מזונות" ניגן הקהל, כרגיל, 
"זאל שוין זיין די גאולה", ובאמצע הניגון נתן כ"ק אדמו":ר 

שליט"א חתיכה מהמזונות לילדי שארף שיחיו.
בענין  הראשונה  השיחה  את  פתח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
הגאולה, ובהמשל היו ביטויים רבים ע"ד משיח וכו' כשמזכיר 
כשהכוונה  תשלח"  ביד  נא  "שלח  רבינו  משה  דברי  את 
אדמו"ר  כ"ק  הזכיר  בהמשך  והשלימה.  האמיתית  לגאולה 
שליט"א אודות ועידת השלום במדריד ש"עכשיו הוא ג"כ 
מה שהאומות מתגרות זו בזו, ועם טענה שאמרו שהולכים 

לדבר רק בנוגע לשלום ולפועל – "לא דובים ולא יער"!", 

וכן הזכיר שבפרשת השבוע מוזכר כי אברהם אבינו קנה את 
מערת המכפלה בכסף מלא ואין מקום לדיון מי בעה"ב עלי' 

ועל העיר חברון. 
שילחם  משיח  ע"ד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  המשיך   אח"כ 
 – נ   – זו  לשנה  "קשור  שר"ת  והזכיר  וינצח,  ה'  מלחמות 
נפלאות, צ - שנת הצדיק, "כפי שנקרא ע"י רבים מישראל" 
וח' – גאולה האמיתית והשלימה הקשורה במיוחד עם האות 

ח'.
בשיחה ב' המשיך לדבר ע"ד משיח...

בסיום שיחה זאת שרו "עד מתי " )הניגון הידוע באנגלית( 
וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בחוזק.

אח"כ התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א את שיחה ג'...

כ"ק  עודד  בתחילה  "שובה",  ניגן  הקהל  זו  שיחה  בסיום 
אדמו"ר שליט"א את השירה בב' ידיו הק' לסירוגין, ובאמצע 

מלמטה  יחד  הק'  ידיו  בשתי  מפליא  באופן  לעודד  התחיל 
עליו  שחזרו  הידןע  בקטע  ובפרט  פעמים,  כו"כ  למעלה 
כמה פעמים. אח"כ המשיך לעודד בידו הימנית ואח"כ בידו 

השמאלית....

אח"כ התחילה חלוקת המשקה, שהיתה נראית כ"כוס של 
ברכה" מחמת ריבוי העוברים )היו 56 בקבוקים בלעה"ר!(

הבקבוק הראשון היה עבור כינוס השלוחים העולמי, וכ"ק 
במקומו  שישב  חודוקוב  לרחמ"א  פנה  שליט"א  אדמו"ר 
ולשאר  הרחי"ק  למזכיר  מזג  מכן  ולאחר  לו,  ומזג  הקבוע 
מארגני הכינוס – ר' משה קוטלרסקי ור' ליפא שיחי' ברענען, 
כשכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן את הבקבוק לרחי"ק, אמר לו 

"להביא לימות המשיח" )ולהעיר שזוהי סיסמת הכינוס(.

השלוחים מודיעים: עשינו שליחותנו.
מספר ימים לאחר השיחה המיוחדת לה זכינו בש"פ חיי שרה 
התשנ"ב, כתבו השלוחים מכתב מיוחד ומרגש לכ"ק אדמו"ר 
תחושותיהם  את  מביעים  הם  בו  שליט"א,  המשיח  מלך 
והשליחות   – השליחות  סיום  על  הרבי  הודעת  בעקבות 

היחידה המיוחדת בתקופתנו:
ב"ה ר"ח הגאולה - כסלו היא תהא שנת נפלאות בכל וכו' 

שנת הצדי"ק 
כ"ק אדמו"ר שליט"א

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

מתי!!!

ע"פ דברי נשיא דורנו מלך המשיח שליט"א ריבוי פעמים 
ביתר  לפעול  וממשיכים  וכו'  העניינים  כל  את  גמרנו  כבר 
שאת וביתר עוז, והננו באים בטענה "עשינו את שליחותך" 
והגיע הזמן שתעשה את שליחותך לגאול אותנו מגלות המר 

הזה, תיכך ומיד ממש נאו.
ה'  את  "וביקשו  הנביא  דברי  את  מקיימים  שאנו  מכיון 
אלוקיהם ואת דוד מלכם אמן, אנו חוזרים ומתחננים וזועקים 
מורנו  אדוננו  ויחי  אמן  אותנו  ויגאל  שיעשה את שליחותו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
על החתום באו עשרות רבות משלוחי המלך.


