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להביא לימות המשיח
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העבודה והשליחות עכשיו היא: להיות 
מוכנים בפועל לקבלת פני משיח צדקנו 

בפועל ממש!
מזה מובן, שבזה מתבטאת המטרה 
של כינוס השלוחים העולמי הנוכחי: 

להתדבר ביחד ולצאת בהחלטות טובות 
על מנת לקיימן בפועל, כיצד לבצע את 
השליחות המיוחדת של זמננו זה: קבלת 

פני משיח צדקנו.

*

אל שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכל רחבי תבל שיחיו

שלום וברכה!

בשבח והודאה להשי"ת, הננו מוצאים לאור קובץ זה, המוקדש כולו להתרכזות 

בתפקידנו ומטרתנו "להביא לימות המשיח", בקשר עם ש"פ חיי שרה הקרובה,  

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  שלוחי  מתכנסים  עת  כסלו,  מברכים-החודש  שבת 

שליט"א שוב אצל המשלח "ושבתי בשלום אל בית אבי".

הקובץ מלא וגדוש בנושא "השליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו", עליה 

הכריז המשלח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכינוס בשנת תשנ"ב. על מנת 

להתחזק בתוספת חיות בשליחות. 

בקובץ באים:

"גודל האחריות והזכות" – משיחת שמח"ת תשמ"ו מתוך ה"הנחה בלתי מוגה", 

בה מבאר הרבי את התפקיד של השלוחים בתור שלוחים של משיח, והתפקיד 

שלהם להביא את משיח.

הדו"ח  על  לשלוחים  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  מיוחד  מענה   - קודש  יד  כתב 

מהכינוס.

סקירה מיוחדת - על המאורעות שקדמו לכינוס השלוחים תשנ"ב, החל מכ"ח 



" ח י ש מ ה ת  ו מ י ל א  י ב ה ל "  | |   4

ניסן תנש"א ועד לש"פ חיי שרה - פתיחת הכינוס, בה הודיע כ"ק אדמו"ר מה"מ 

שליט"א את ההודעה המיוחדת הנ"ל, והניח את היסוד לעבודת השלוחים בדורנו. 

ניתן לקרוא ולחיות מהאווירה הנפלאה ששרתה ב770 בפירצתם של רגעי השיא.

נאומים שנאמרו בעת כינוס השלוחים תשנ"ד, בהם עוררו הדוברים על הצורך 

אדמו"ר  כ"ק  לקבלת מלכות  בפועל  העולם  את  ולהכין  להתעורר מהתרדימה, 

מלך המשיח שליט"א בפועל.

"מלך על כל הארץ" - סקירה מיוחדת על הכינוסים שבהם היתה "השליחות 

היחידה" בזמן אמת, עם כל השטורעם של קבלת המלכות, ועד לקבלת המלכות 

בפועל ממש, אל מול פני הקודש - הכינוסים בשנים תשנ"ג-ד.

וחלקן אף מתפרסמים  נדירות,  ידיעות מסמכים ותמונות  בתוך הקובץ באו 

כאן לראשונה. בעריכת הקובץ נעזרנו בעיתון 'בית משיח', שבועוני 'כפר חב"ד', 

 rebbe 'המכון להפצת תורתו של משיח', מכון  סדרת "דברי משיח" בהוצאת 

drive, ועוד.

*

מתוך אמונה ובטחון שהוצאת קובץ זה לאור אכן יפעל את פעולתו, ויהיה 

"המכה בפטיש" להבאת הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד, נאו ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ימות המשיח, כ"ה מר-חשון ה'תשפ"א,
תהא שנת פלאות אראנו

שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ברוקלין נ.י.
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"משיח כבר כאן". 
סקירה נרחבת
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ש"שליח"  גימטריאות,  בספרי  מובא  א. 
בצירוף עשר הוא בגימטריא "משיח".

והביאור בזה:

לכל לראש השליח צריך להיות ראוי לשם 
שליח, עליו להדמות למשלח - כמאמר חז"ל 
"מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית".

ימנה אותו בתור  אח"כ נדרש שהמשלח 
שליח בפועל, ע"י שטר הרשאה או בדיבור 
וכיו"ב, שבאופן כזה הוא הופך להיות שליח.

כל זה עדיין לפני עבודתו בפועל במילוי 
שליחותו. לאחר מכן צריך השליח למלאות 
עשר  שמנצל  עי"ז  בפועל,  שליחותו  את 

כחותיו, שזהו ה"קב שלו".

הנשיא - משיח כפשוטו

ב. ובנוגע לדורנו זה: כל אחד שנולד בדור 
זה - נולד שליח של נשיא דורנו, אשר הוא 

הנשיא דכל אנשי הדור!

כחותיו  עשר  את  מנצל  השליח  וכאשר 
ב"קב שלו" במילוי שליחותו בפועל )כנ"ל(, 
של  )הגימטריא  ד"משיח"  הענין  מתגלה 
"שליח" בצירוף עשר )כחות((, ומתגלה איך 
הוא בדומה להמשלח )"מה אתם בני ברית 
המשלח  עם  אחד  דבר  שנעשה  עד  כו'"( 

)שלוחו של אדם כמותו( - עם נשיא דורנו, 
כל  עם  משיח"(,  איז  )"ער  משיח  שהוא 
ב(  משוח,  מלשון  א(  שבמשיח:  הפירושים 
נבחר, ג( מנהיג ורועה ישראל. עד שמשיח 

הוא הפירוש הפשוט בנשיא.

וועל  )"איך  תרעומת  שום  לי  תהי'  ולא 
קיין פַאריּבל ניט הָאבן"( אם יפרשו שנשיא 
זוהי  כי  כפשוטו,  צדקנו  משיח  הוא  דורנו 
משיח  הי'  דורנו  שנשיא   - המציאות  אכן 

בדורו והוא משיח בדורנו!

ישנו   - וכו'  ולאלו ששואלים שאלות  ג.   
הוא  הדור  ידוע שנשיא  לכך הסבר פשוט: 
דמשה  "אתפשטותא  שבדור,  רבינו  משה 
בכל דרא ודרא", ]ויתירה מזו, כל ת"ח נקרא 
קאמרת"[,  שפיר  "משה  כמאחז"ל  "משה", 
והיות שמשה רבינו "גואל ראשון הוא גואל 
שכל  יוצא  במילא  צדקנו,  משיח   - אחרון" 
משיח  הוא  שבדור(,  )משה  בדורו  נשיא 
צדקנו שבדורו )גואל אחרון(. וכמבואר בכ"מ 
שנשיא הדור - עד לנשיא הדור בדורנו זה - 
הוא בחי' יחידה הכללית של הדור, שיחידה 

היא דרגתו של משיח.

נשיא  של  שליח  שכאשר  מובן,  ועפ"ז 
דורנו מנצל את עשר כחותיו כדי למלאות 
הענין  אז  מתגלה   - בפועל  שליחותו  את 

משיח הוא הפירוש הפשוט כנשיא; ולא תהי' לי שום תרעומת אם יפרשו 
שנשיא דורנו הוא משיח צדקנו כפשוטו, כי זוהי אכן המציאות - שנשיא 
דורנו הי' משיח בדורו והוא משיח בדורנו! • אומרים ליהודי: עליך לדעת 

את גודל האחריות והזכות שיש לך, ובמילא, אינך יכול לחשוב לעצמך שאכן 
יש לך בחי' יחידה, ניצוץ משיח, ואח"כ ללכת לטייל!... מה זאת אומרת 

ללכת לטייל? הרי צריכים להביא את משיח כפועל למטה מעשרה טפחים!! • 
קטעים משיחות ליל שמחת-תורה לפני הקפות תשמ"ו, בלתי מוגה * 

* לחביבותא דמילתא, באו כאן תצלומים מהגהות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, על 
ההנחה )באידית( המופיעה בלקו"ש חלק כ"ט
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ד"משיח".

אינך יכול לקלוט? אין זמן...

בשבילו,  מדי  יותר  שזה  הוא  טוען  ד. 
כזה  תואר  ולסבול  לקלוט  ביכולתו  אין 

)"משיח"(..

אומרים לו: אין זמן להמתין עד שתקלוט 
המלה  את  תפרש  רוצה  הנך  אם  זה,  את 
שבזה:  האחרים  הפירושים  כפי  "משיח" 

משוח, רועה ישראל, מנהיג וכיו"ב,

שבהיותך  לדעת  עליך   - העיקר  אבל 
יהודי בדור זה, הנך שליח של נשיא דורנו 
ובמילא  הדור,  אנשי  דכל  הנשיא  שהוא 
כחותיך  עשר  כל  עם  ולקיים  לצאת  עליך 
הדור:  נשיא  עליך  שהטיל  השליחות  את 
מקום  בכל  ומצוות  ותורה  יהדות  להפיץ 
לשמח  לילך בשמח"ת   - גם  כולל  ומקום, 
יהודים במקומות אחרים, ושם לדבר אודות 
כל התרי"ג מצוות והלכות שבתורה, כולל 
כפשוט - שצריך להאמין בביאת המשיח, 
מלכים  הלכות  בסוף  הרמב"ם  כפסק 
שם  ופוסק  המשיח,  ומלך  ומלחמותיהם 
שמשיח הוא בשר ודם הנמצא בגוף גשמי 
בביאת  ושהאמונה  הגשמי,  הזה  בעולם 
כל  אלא  בתורה,  אחד  פרט  אינה  המשיח 

הספרים מלאים בדבר זה!

ועי"ז שהשליח מקיים את שליחותו עם 
החל  "משיח",  מתגלה   - כחותיו  עשר  כל 
עד  שבנשמתו(,  )יחידה  שבו  מ"משיח" 

ליחידה הכללית.

לא נתנו לך 'ניצוץ משיח' 
כדי שתישן

יש  שייכות  איזו  לטעון:  יהודי  יכול   ה. 
לו עם ענין כה נעלה כמשיח, עד כדי כך 
משיח  את  לגלות  שבכחו  לו(  )שאומרים 

עי"ז שימלא שליחותו עם עשר כחותיו?

הנה, אפשר להסביר ענין זה לכאו"א:

דור,  שבכל  רבינו  המשה  שישנו  כשם 
נשיא הדור, כך גם נמשך בפרטיות בכאו"א 
שיש בו את המשה שבקרבו, כפי שאדמו"ר 
הזקן מבאר בספר התניא שלכל אחד ואחת 
מישראל יש בחי' משה שבקרבו, וזה נמצא 
בו באופן פנימי, עד שפועל בו שיראת ה' 

זוהי אכן המציאות - שנשיא 
דורנו הי' משיח בדורו 

והוא משיח בדורנו! ולאלו 
ששואלים שאלות וכו' - ישנו 

לכך הסבר פשוט...
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תהי' "מילתא זוטרתי".

גואל  רבינו,  למשה  בנוגע  שזה  וכשם 
גואל   - למשיח  בנוגע  גם  הוא  כן  ראשון, 

ראשון הוא גואל אחרון:

כשם שהנשיא הוא בחי' יחידה הכללית 
הוא  בדורנו  אשר  הדור,  של   - משיח   -
נשיא דורנו, כך יש לכל יהודי בחי' היחידה 

שבנפש.

נשמה:  לכל  בנוגע  חז"ל  וכמאמר 
"חמשה שמות נקראו לה, נפש רוח נשמה 

יש  יהודי  שלכל  זאת-אומרת  יחידה",  חי' 
בחי' יחידה שבנשמתו, ולא רק בנשמה שלו 
שיורדת  כפי  גם  אלא  למעלה,  שהיא  כפי 
בגוף, וכמובן בפשטות שבכל בוקר הקב"ה 
מחזיר לו את נשמתו – "נשמה שנתת בי" 
- בכל חמשת הדרגות, כולל בחי' היחידה.

משיח,  בחי'  היא  שיחידה  הנ"ל  וע"פ 
נמצא שלכל יהודי יש בחי' משיח )יחידה( 

שבו.

עינים  מאור  בספר  וכמבואר   ].  .[
הבעש"ט  תלמיד  מטשרנוביל,  נחום  )מר' 
משיח  ניצוץ  יש  יהודי  שלכל  והמגיד(, 
היחידה  בחי'  הקבלה  ובלשון  בנשמתו. 
הניצוץ  היא  )כנ"ל(,  נשמה  בכל  שישנה 
קטן, ניצוץ נברא, שהיא דבר אחד - "יחידה 

לייחדך" - עם הניצוץ בורא.

ו. והנה, תפקידו של כל יהודי הוא לגלות 
את בחי' היחידה - ניצוץ משיח - שבקרבו, 
הכללית,  היחידה  בחי'  את  לגלות  ועי"ז 

משיח צדקנו.

והרי הדברים קל-וחומר: אם בנוגע לכל 
עניני העולם ישנו הכלל ש"כל מה שברא 
הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה", 
 - יחידה  לבחי'  בנוגע  הוא  שכן  עאכו"כ 
ניצוץ משיח - שישנו בכל נשמה יהודית, 
שאינו לבטלה ח"ו, אלא ישנה בזה תועלת 

וכוונה.

יחידה,  בחי'  לך  נתנו  כאשר  ובפשטות: 
שהניצוץ  כדי  לא  זה  הרי  משיח,  ניצוץ 
"להבעיר"  עליך  אלא  ח"ו,  אצלך  "יישן" 
תגלה  שעי"ז  עד  )"אויפפלאקערן"(,  אותו 

את בחי' יחידה הכללית, משיח צדקנו.

וזאת תפעל עי"ז שתמלא את שליחותך 
עם  מהעבודה  החל  כחותיך,  עשר  בכל 
עצמך, ובנוסף לזה להפיץ אלוקות בחלקך 
בעולם, עד בכל העולם - לגלות את בחי' 
שאתה  יהודי  בכל  משיח(  )ניצוץ  היחידה 
ולגלות את האלוקות שנמצאת בכל  פוגש 

כאשר נתנו לך בחי' יחידה, 
ניצוץ משיח, הרי זה לא 

כדי שהניצוץ "יישן" אצלך 
ח"ו, אלא עליך "להבעיר" 
אותו )"אויפפלאקערן"(, 

עד שעי"ז תגלה את בחי' 
יחידה הכללית, משיח 

צדקנו.
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ונברא, עד שעי"ז תגלה בעולם את  נברא 
שבדורנו,  משיח   - הכללית  היחידה  בחי' 

נשיא דורנו.

עפ"ז מובן הענין מה ש"שליח" בצירוף 
הוא   - הנפש  כחות  עשר  כנגד   - עשר 
בדורנו  יהודי  שכל  עי"ז  כי  "משיח", 
)שכאו"א הוא שליח של נשיא דורנו( מנצל 
שליחותו  את  וממלא  כחותיו  עשר  את 
בעולם, הוא מגלה את בחי' היחידה שבו, 
יהודים  של  היחידה  ובחי'  משיח,  הניצוץ 
משיח  את  מגלה  הוא  שעי"ז  עד  אחרים, 

)בחי' יחידה הכללית( בכל העולם כולו.

כתלי הגלות נשרפים

ז. ]. .[ וכשם שניצוץ אש בפשטות אינו 
וכאשר  חי,  אש  אלא  עוממות"  "גחלים 
לקוצים  אחת  פעם  אפי'  אותו  מסיטים 
וכיו"ב, ללא דבר המונע בינתיים, הרי טבע 
הניצוץ הוא שמדליק את כל הקוצים והם 

נשרפים לגמרי,

עד"ז בנמשל בפשטות: בכוחו של הניצוץ 
שבנשמתו(  יחידה  )בחי'  שבכאו"א  משיח 
ובלשון   - להדליק את הקוצים של הגלות 
גו'",  קוצים  ומצאה  אש  תצא  "כי  הכתוב 
ישראל  דאתגלו  "כיון  בזהר:  וכמבואר 
ומתחרב מקדשא" אזי הקב"ה "נטיל כוכין 
והקוצים  תחתי'",  ושוי  )קוצים(,  ודרדרין 
מעיקים לשכינה, שכינתא בגלותא", ועי"ז 
את  מדליקים  אש",  תצא  ה"כי  שישנו 
של  קטן  הניצוץ  אש,  ניצוץ  עם  הקוצים 
משיח )בחי' יחידה(, וכל יהודי עושה זאת 
במקום שליחותו, בכל מקום ומקום בעולם 
עד  הגלות  כתלי  את  מדליק  זה  הרי   -
ששורפם לגמרי, ואזי בדרך ממילא מתגלה 
קודם  שעוד  הכללית(  יחידה  )בחי'  משיח 
לכן "הנה זה עומד אחר כתלינו משגיח מן 

החלונות מציץ מן החרכים"!

)רק(  כאן  שמדברים  יאמרו  תיכף  ח. 

אם הוא לא טיפש אינו רוצה לדחות )"ָאּפלייגן"( דבר טוב 
אפילו לא לחצי שעה, אפילו לא לרגע אחד! ועי"ז גופא, 
שמאמינים וצועקים באמת שרוצים את משיח - זה גופא 

ימהר ביאתו.
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עניני קבלה וזהר וכו'!...

פשוטים  ענינים  שמדברים  לדעת,  יש   -
יהודי  כל  של  הפשוטה  לעבודה  הנוגעים 

אפילו בימות החול:

שליחותו  את  למלאות  צריך  יהודי  כל 
להיות  וִשם  וכו',  ובמדינתו  הוא  במקומו 
"נרות להאיר" עי"ז שיגלה את הניצוץ הקטן 
)יחידה( שלו, ולנצל אותו בכדי לברר ולגלות 
ועד  שם,  שנמצאים  הקדושה  ניצוצות  את 
שעי"ז מדליק ושורף את כתלי הגלות ומגלה 

את משיח שעומד "אחר כתלנו", כנ"ל.

יהודי  ומזה מובנת האחריות שישנה לכל 
משיח,  ניצוץ  שבו,  היחידה  בחי'  מפאת 
 - בעולם  זאת  לגלות  לו  שיש  והשליחות 
את  יהודים  אצל  לגלות  ושם  לעולם  לצאת 
בביאת  אמונתם  ואת  שלהם  היחידה  בחי' 

המשיח, ועי"ז לגלות את משיח בפועל.

למטה מעשרה טפחים

מהגלות  נצא  ברצוננו  שלא  אע"פ  ט. 
)כפתגם הידוע( - אבל אין זה פוטר מהחיוב 
וההכרח לצעוק, ולפעול שגם אחרים יצעקו, 
דוד  צמח  "את   - משיח  את  כבר  שרוצים 
עבדך מהרה תצמיח", ובשבת וביו"ט ארבע 
לציון  בשובך  עיננו  "ותחזינה  ביום  פעמים 

ברחמים"!

בתפלה,  זאת  אומר  יהודי  שכאשר  ומובן 
עומד  שבה  העמידה  בתפלת  עוד  ובפרט 
לכך  מתכוון  בודאי   - מרי'  קמי  כעבדא 
לזמן  זאת  רוצה לדחות  אינו  ובודאי  באמת, 
מאוחר יותר, שהרי אם הוא לא טיפש אינו 
רוצה לדחות )"ָאּפלייגן"( דבר טוב אפילו לא 

לחצי שעה, אפילו לא לרגע אחד!

פענוח ההגהה )הגהת כ"ק אד"ש בהדגשה(: הוי' "גלה סודו אל עבדיו הנביאים", 
וכמבואר בשער היחוד והאמונה אז מדת הרחמים שלמעלה איז די "התגלות אלקות 
על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה", "ואסתכל באורייתא וברא" - כולל אויך 

די אותות ומופתים פון די צדיקים שבכל דור ודור*19,
*19( ובפרט אשר עמד הקב"ה ושתלן בכל דור ). . וראה תניא פ"א(.
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ועי"ז גופא, שמאמינים וצועקים באמת שרוצים את משיח - זה גופא ימהר ביאתו.

יו"ד. והיות שהחדירו )"ַאריינגעגעבן"( ביהודי את בחי' היחידה, ניצוץ משיח, וביחד עם 
זה נתנו לו את השליחות הנ"ל להשתמש בזה עם עשר כחותיו, הרי בודאי נתנו לו גם את 

הכחות כדי לקיים ולפעול זאת -

אינך  שלכן  לך,  שיש  והזכות  האחריות  גודל  את  לדעת  עליך  ליהודי:  אומרים  במילא 
יכול לחשוב לעצמך שאכן יש לך בתי' יחידה, ניצוץ משיח, ואח"כ ללכת לטייל!... - מה 
זאת אומרת ללכת לטייל? הרי צריכים להביא )"ַארַאפברענגען"( את משיח בפועל למטה 

מעשרה טפחים!!

לטייל ילכו לעתיד לבוא ]. .[ אבל עכשיו יש לעשות את העבודה בפועל, כנ"ל בארוכה.
]הנחה: "ועד הנחות התמימים". תרגום ועריכה: מערכת "יחי המלך"[

ההתוועדות  במהלך  ה"הקפות",  קודם  תורה  שמחת  בליל  נאמרה  השיחה 

הקבועה, בתור המשך לכך שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אמר 'לחיים' 

באופן מיוחד עם השלוחים.

לקראת שבת פרשת חיי שרה יצאה לאור השיחה 'מוגה' בהוצאה מיוחדת, 

כאשר כ"ק אדמו"ר שליט"א מסביר בשיחת השבת שהדבר נעשה כדי להוסיף 

חיזוק בעבודת השלוחים.
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"שגם אז 
יהיו שלוחים"
ד ח ו י מ ש  ד ו ק - ה נ ע מ

בסיום כינוס השלוחים תשמ"ה, כתבו יחדיו 
כל השלוחים מכתב נרגש - דו"ח לכ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א. על דו"ח השלוחים ענה 
להם כ"ק אדמו"ר שליט"א בכתב יד קדשו, על 

גבי גליון הדו"ח:

V קבלה.
הן  כהנ"ל  על  להוספה  עה"צ  אזכיר 
בכלל והן בפרט )כמבואר מאדהמ"צ - 

שצריך לבוא בפרטיות(

שכמדובר בש"ק יהי' בסמיכות לויצא 
 - השליחות  התחלת   - מב"ש  יעקב 
בסיום הפ' )דנעוץ בראשה( -ויעקב הלך 
דחו"ל  סיום השליחות בהשלב  לדרכו- 

ויפגעו בו מלאכי אלקים גם דאה"ק

וכו'  באה"ק  חדש  שלב  התחלת   -
באה"ק  תיכף  ואח"ז  א"י"  דא  "מאך 

ממש שיהיו כל יושבי' עלי'

שגם אז יהיו שלוחים וכו' בפרט אלו שתלמודם )דשליחות( ב י ד ם .
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זכתה תשנ"ב, שבה הודיע מלך המשיח לשלוחיו: כבר 
סיימו את השליחות . . הדבר היחיד שנותר עתה בעבודת 

השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי 

שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל 
מהגלות! < גודל השעה - הורגש אצל אנ"ש והתמימים כהמשך 

ישיר ל"סערת הגאולה" שנשבה בעולם, ויצאה מבית חיינו, 

כבר כמה חודשים < סקירה נרחבת על המאורעות וההפתעות. 

האווירה והרגשות. השיחות והביטויים. העידודים והמענות - 
שקדמו לכינוס השלוחים תשנ"ב, ששינה את חיינו
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ישראל". האירוע  כל  "לעיני  היה  ישראל,  לעם  התורה  נתינת  של  החד-פעמי 
התורה  את  ישראל  בו שמעו  ההיסטורי,  לאירוע  עדים,  ריבוא  שישים 
באזניהם מפי הגבורה. ואז, כאשר "עינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר" - נקבעה 

אמת התורה לנצח בלב העם לכל הדורות, מדור לדור. וזאת התורה לא תהא מוחלפת.

כשם שאז ראה עם ישראל את הקולות, כך גם אנו - דור השביעי והאחרון - ראינו במו 
עינינו את האש, הקולות והלפידים. ראינו את הרבי שליט"א מלך המשיח מבשר לנו את 
בשורת הגאולה ומבטיח לנו "בנבואה, שזהו בוודאות": הנה זה משיח בא! שמענו את 

המשלח מטיל על כל יהודי "שיקבלו את פני משיח".

עינינו ראו ולא זר! אף אחד לא "סיפר" לנו את זה, בעצמנו ראינו את הרבי מעודד בכל 
כוחו את ה'יחי אדוננו'. ועם האמונה הזו נמשיך גם כעת, בזמן של העלם והסתר כשאיננו 
זוכים לראות את מלכנו, בעוד שאיננו שוכחים לרגע את קול נבואתו. כל זה ראינו בעינינו 

ואף אחד לא יוכל להכחיש לנו!

לפנינו תיאור רצף המאורעות בבית משיח 770, שהציף אצל כלל החסידים, ללא יוצא מן 
הכלל, את הלהט המתוח סביב התגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח, עד לשיא, 

עת הטיל עלינו כ"ק את השליחות היחידה והעיקרית, לקבל פני משיח בפועל ממש.

כל חסיד שהשתתף בהתוועדות קודש של כ"ק אדמו"ר שליט"א חש ממש כב"מעמד הר 
סיני". על אחת כמה וכמה בסף הגאולה, אז הגיעו הדברים להדגשה.

את מה שהרגישו החסידים מ"בין השורות" של השיחות לא ניתן לתאר במילים. דברי 
נחשפו  להם  הגילויים  לרמת  מגיעים  לא  המוגהת,  בשיחה  מופיעים  שהם  כפי  הרבי 
החסידים בעת ההתוועדויות. ולא כאותם המדמים במחשבתם, שצוות החוזרים שרבבו 
דברים בשעת הכנת השיחה להגהה, כדי להלהיב את החסידים או מטעמים אחרים רחמנא 
ליצלן. ההפך הוא הנכון. בשיחה המוגהת הדברים קיבלו מימד הסברתי, האורות הולבשו 
בכלים ו"אותיות", לעומת הדברים כפי שנאמרו וחזרו ונשנו ע"י הרבי בעוצמה ותוקף 
בלתי ניתנים לשיעור. וכפי שחוו כל החסידים שהשתתפו בהתוועדויות אלו של נ"א-נ"ב.

התורה,  וזאת  ויחיד...  אחד  פירוש  מהם  הבין  כאלו,  גילויים  מהרבי  חסיד שמקבל  כל 
עומדת לעד.
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כ"ק  תנש"א.  ניסן  כ"ז  חמישי  יום 
מתפלל  מהאוהל,  חוזר  שליט"א  אדמו"ר 
תפילות מנחה-מעריב עם הציבור, ולאחר 
התפילה פותח בשיחה פתאומית שתוכנה 
החסידים:  לקהל  גמורה  הפתעה  מהווה 
הענינים,  כל  על  הבט  שמבלי  הייתכן 
עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל 
ממש?! - אומר הרבי - דבר שאינו מובן 

כלל וכלל!

בהודעה  דבריו  את  מסיים  הרבי 
מה  החסידים:  את  שמזעזעת  דרמטית 
ישראל  בני  שכל  כדי  לעשות  יכולני  עוד 
ויפעלו להביא את  ויצעקו באמת  ירעישו 
שנעשה  מה  שכל  לאחר  בפועל,  המשיח 
עד עתה, לא הועיל. ועל כן, מסיק הרבי: 
למסור   - לעשות  שיכולני  היחיד  הדבר 
 - ביכלתכם  אשר  כל  עשו  אליכם:  הענין 
אבל  דתוהו,  דאורות  באופן  שהם  ענינים 
בכלים דתיקון - להביא בפועל את משיח 

צדקנו תיכף ומיד ממש!

הראשונית.  התגובה  זוהי  מוחלט.  הלם 
דבריו של הרבי שליט"א והנוסח המיוחד 
להבהיר  כדי  בהם  יש  נאמרים,  הם  בו 
מתרחשת  כעת  כי  משמעי,  חד  באופן 
'עליית מדרגה' ביחס לכל מה שאירע עד 
כה, בכל התחומים, במשך יותר מארבעים 

שנות נשיאות.

מתחשמלת.  החב"די  בעולם  האווירה 
המוני  אחת  בבת  מנתקת  תזזית  רוח 
היום-יום  מאווירת  כולו  בעולם  חסידים 
השגרתית, עם פרסום הדברים המיוחדים 
שהשמיע הרבי וההד שנוצר בעקבותיהם.

בבת אחת, הכל משתנה לגמרי:

את  שקורא  מי  כל  ואילך,  זה  משלב 
הוא  אם  ואפילו  נ"א-נ"ב,  של  השיחות 
לסגנון  לב  שם  קל,  ברפרוף  רק  עובר 
המיוחד שיש בשיחות אלו בקשר לגאולה 

השיחות  סגנון  כל  והשלימה.  האמיתית 
להגדיר  ניתן  משתנה.  וההתוועדויות 
את  מצית  הרבי  ספורות:  במילים  זאת 
ולאחר  החסידים,  בקרב  האמונה  אש 
שנוצרת  ההתעוררות,  כל  את  מפנה  מכן 
כתוצאה מכך, לשורה של מעשים ופעולות 

בשטח.

"הניגון שניגנו עתה"

הוא,  גם  התוועדויות-הקודש  סדר 
מקבל את השינוי החד בצורתו. בתקופה 
מתחילות  ניסן  כ"ח  מאז  הראשונה 
די  זיין  שוין  "זָאל  בניגון  ההתוועדויות 
גאולה, משיח זָאל שוין קומען" ]= שתבוא 
כבר הגאולה, שיבוא המשיח[ - דבר שלא 
היה נהוג עד עתה. במשך הזמן משתנה 
הניגון למילים "עס קומט שוין די גאולה, 
כבר  הגאולה   =[ דא"!  שוין  איז  משיח 

מגיעה, משיח כבר כאן![.

כל  לפני  עוד  כשלעצמו,  זה  מעמד 
קהל  את  מכניס  המופלאים,  הדיבורים 
הקהל  גאולתית.  לאווירה  החסידים 
 - יותר  ולא  פחות  לא   - הרבי  לפני  שר 

ש"משיח כבר כאן"!

השירה,  בעידוד  מסתפק  לא  הרבי 
שמבטאת את אמונתם של החסידים, אלא 
ומדבר  מפורשות  במילים  לכך  מתייחס 
עתה  זה  "ניגנו  "הניגון שניגנו עתה",  על 
את  פותח  אלו  ובמילים  הגאולה",  אודות 

הפארבריינגען.

סגנון ההתוועדויות משתנה לבלי הכר, 
הרבי מתמקד בנושא אחד ויחיד - הגאולה. 
מהו  לבאר  מקדיש  שלמות  התוועדויות 
ענינה של הגאולה ומהי העבודה המוטלת 
עלינו לעשות כדי להביא אותה. כל ציטוט 
מפרשת השבוע, מהתנ"ך וממאמרי חז"ל 
הקשרו  את  מיד  מקבל   - לדיון  שמועלה 

לגאולה.
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הקהל נכנס למצב של ציפייה והמתנה 
ל'דבר האמיתי' שעומד לקרות בכל רגע. 
ככל שהתמונה הולכת ומתבהרת - חסידי 
חב"ד ברחבי העולם )ובאמצעותם הציבור 
של  מתוחה  לאווירה  נכנס  כולו(  היהודי 
ציפייה מוחשית להתגלות של הרבי כמלך 
של  ענין  שזה  היא  התחושה  המשיח. 
שעות, ימים או מ-ק-ס-י-מ-ו-ם שבועות, 

אבל זה ממש עכשיו! 

אברכים  שני  זו.  בתחושה  חיים  כולם 
רחוב  של  ההמולה  באמצע  שנפגשים 
'קינגסטון' ומדברים על משיח - דבר מצוי 
הוא, ואינו מעורר כל תמיהה. מבוקר ועד 
ושינון  בלימוד  עסוקים  החסידים  ערב 
וגאולה,  שיחותיו של הרבי בעניני משיח 
ונעשות תדירות  ליום רק הולכות  שמיום 

יותר ויותר. 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  ע"פ 
שיעורים  העולם  רחבי  בכל  מוקמים 
כשהכל  ומשיח,  גאולה  בתורת  עיוניים 
עמם.  שבאה  ובחיות  בהם  מתדבקים 
הקהל,  את  שמעסיק  אחר  דבר  שום  אין 
אפילו אברכים פשוטים, לא רק 'משכילים' 
וראשי  גדולים  משפיעים  או  ו'עובדים' 
ישיבות, אפילו אנשים מן השורה, אברכים 
פשוטים ביותר - כולם חיים ממש באווירת 

סף הגאולה.

עכשיו,  שקורה  דבר  שזה  מרגישים 
מתחיל  הקהל  ואכן  מגיע,  משיח  שהנה 
לפעול ולעשות במלוא המרץ כדי להביא 
אסיפות  משיח.  התגלות  את  בפועל 
להבאת המשיח ו"מטות משיח" שמוקמים 
בנוף  מהרה  עד  מתבלטים  פינה,  בכל 
היום- חיי  סביבו  הציר  ומהווים  החב"די 

יום מתקיימים.

יוזמות של קבלת המלכות

הם  יותר,  הבולטות  הפעולות  אחת 
מסמך  על  החסידים  של  החתימות 
את  עצמם  על  מקבלים  הם  בו  היסטורי 
כמו  המשיח.  כמלך  הרבי  של  מלכותו 
חתימות   250 שבהתקשרות,  דבר  בכל 
והתמימים  מאנ"ש  כמובן  הם  הראשונות 
בחשש  לרבי  זה  את  מכניסים  ב-770. 
הרבי  ספורות  שעות  ותוך  ובהתרגשות, 

מוציא תשובה מעודדת!

ומבינים  להתגלגל  מתחילים  הדברים 
שקורה פה משהו היסטורי, משהו בסדר 
גודל של קבלת הנשיאות ואף יותר מזה. 
ענקית  תנופה  נותנת  התשובה המעודדת 
ומשיח,  גאולה  בעניני  העיסוקים  לשלל 
והעסק צובר תאוצה ומתבטא בפעילויות 
באותה  הנעשות  חדשות  וביוזמות  שונות 

שעה.

התמימים  בלבבות  השמחה  בבד  בד 
את  חשים  רבים  וגוברת.  הולכת  ואנ"ש 
להתגלות  זוכים  אנחנו  הנה  השעה,  גודל 
האלו,  ברגעים  הגלות  את  ולסיים  משיח 

>>  מכתב קבלת המלכות 
מיום ה' ד' אייר תנש"א, 
ומענה כ"ק אדמו"ר 
שליט"א
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בכלל  הקהל  את  שמכניסה  תחושה 
והתמימים ב-770 בפרט לשמחה עצומה.

היסוס,  ללא  בשמחה  רוקדים  אנשים 
תחת האווירה שמשיח נמצא כאן. הקהל 
ההתגלות  ואת  משיח  עניני  את  חי  כולו 

של הרבי בכל רגע...

ממשיכים  זו,  בשנה  הבאים  החודשים 
באותה אווירה מופלאה, כשמיום ליום היא 
ומתעצמת.  מתגברת  ומתלהטת,  הולכת 
לצעוד  הממשיך  שליט"א  הרבי  מצד  הן 
ולהצעיד אותנו קדימה אל תוך הגאולה, 
ומתבטא בצורה יותר ויותר מפורשת על 
ומעשי  מוחשי  כדבר  ההתגלות  תהליך 
החסידים  מצד  והן  להתרחש,  שמתחיל 
שומעי ומקבלי השיחות, השרויים במרתון 

בלתי פוסק של פעילות.

שיחה שכדוגמתה לא הייתה 
בכל שנות הנשיאות

הרבי  שופטים,  פרשת  השבת  ביום 
מטיל 'פצצה' גאולתית נוספת, שמוסיפה 
חיות מחודשת בחזיתות השונות בפרסום 
בשורת הגאולה, ומעלה את רמות הציפיה 
מדבר  הרבי  חדשים.  לשיאים  והדריכות 
האופן  על  מפורשות:  במילים  עצמו  על 
בו ניתן לזהות נביא, על האופן שצריכים 
הגמור  ההכרח  ועל  לנבואותיו,  להתייחס 

לפרסם את הנבואה העיקרית שלו.

הרבי חוזר על דבריו שוב ושוב, מדגיש 

את עובדת הימצאו של הנביא בדורנו זה, 
להסיק  שיש  המעשיות  ההשלכות  ואת 

מכך לפועל.

שוב  הרבי  חוזר  עליו  המשפטים  אחד 
שיש  ההוראה  הוא:  בהתוועדות  ושוב 
להפיק מהתוועדות זו - שהולכים לפרסם 

בכל מקום שנשיא דורנו הוא נביא דורנו.

למשמע  מאמינים  אינם  החסידים 
היוצאים  האלה  הביטויים  אוזניהם, 
במפורש מפי הרבי. הנוכחים בהתוועדות 
יוצאים מגדרם, ומתפעמים מגודל החידוש.

דיבר  אשר  הדברים  אלה  כן.  אכן 
המשתתפים  קהל  לכל  שבדורנו  משה 

בפארבריינגען!

באותה  להסביר  מרבה  ה'חוזרים'  אחד 
בשיחות  שחל  החד  השינוי  את  תקופה 
את  שסוגר  מי  רק  שלדבריו  כך  הקודש, 
ומנסה  ההבדל,  את  רואה  לא  העיניים 
החסידים  את  אפילו  מתרדמה  לעורר 
להישאר  שמתעקשים  ביותר,  המגושמים 

בגלות...

אחד המשפטים עליו חוזר 
הרבי שוב ושוב בהתוועדות 
הוא: ההוראה שיש להפיק 
מהתוועדות זו - שהולכים 
לפרסם בכל מקום שנשיא 

דורנו הוא נביא דורנו
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י"א  בשיחת  כך,  אחר  ימים  מספר 
ברורות  מילים  הרבי  אומר  אלול תנש"א, 
של  המשיח  היה  דורנו  נשיא  ומפורשות: 

דורנו והוא התגלה בכל התוקף!

קשה  שכזה,  ביטוי  למשמע  גם  וכן, 
להישאר אדיש...

"משיח יתפרסם בעיתונים"

להתפרסם  מתחילים  תקופה  באותה 
שלטי  העולם  ברחבי  מרכזיים  בצמתים 
פרסום הקוראים לאנשים להתכונן לביאת 
המשיח. בניו-יורק נתלים שלטי ענק בדרך 
להרי הנופש, עליהם נכתב בשלוש שפות: 
"הנה זה משיח בא", בארץ הקודש נתלים 
הקריאה:  עם  חוצות  שלטי  זה  אחר  בזה 

"ענוים הגיע זמן גאולתכם!".

אלול,  חודש  בשלהי  הימים  באחד 
מופתעים מאות אלפי בני האדם החולפים 
בצומת הרכבת בתל-אביב. שלט ענק זועק 
רקע  על  לבנה,  קידוש  באותיות  אליהם 
צהוב: "היכונו לביאת המשיח!", לא פחות 
ולא יותר. והם מוכים בתדהמה, מתחילים 

לחשוש שהחב"דניקים השתגעו...

הרבבות שמגיעים באותה שעה למרכז 

ה'קניון'  הגדול,  הקניות 
ברמת-גן, רואים אף הם שלט 
להתכונן  להם  שקורא  דומה 
הפרסום  המשיח,  לביאת 
כותרות  את  לכבוש  מצליח 
העיתונים הראשיות, ולסחוף 
אל  הקודש  ארץ  תושבי  את 

הסערה.

מפתיעה  נוספת  יוזמה 
באותם ימים. הדפסת חולצות 
"הנה  הכיתוב:  עם  מיוחדות 
ונהיה  הבה  בא,  משיח  הנה 
החולצות  אחת  מוכנים". 
הרבי  לפני  מוצגת  הללו 
ביום  הדולרים  חלוקת  במעמד  שליט"א 
ראשון, ונאמר לרבי כי בשלב זה הודפסו 
חולצה  מבקש  הרבי  חולצות,  אלפיים 
אחת באומרו: לאחר שאחת תישאר אצלי, 

תישארנה עוד 1,999...

מודעות  פרסום  על  שוקד  מיוחד  צוות 
בעיתוני העולם, בו נקרא הציבור להתבונן 
שאנו  ולהבין  האחרונה  השנה  באירועי 
המציאות  הגאולה.  בפתח  עומדים  כבר 

מדברת בעד עצמה', נכתב שם בהדגשה.

הרבי שליט"א בעצמו אף מתייחס לכך 
שזכינו  ואומר,  הקודש  בשיחות  במפורש 
הזקן  אדמו"ר  של  נבואתו  שהתקיימה 
יהיה כתוב על כך  יבוא  כי כאשר משיח 

בעיתונים..

תשרי רווי גילויים - 
"נפלאות בכל"

שנת אראנו נפלאות מפנית את מקומה 
המיוחדת  האווירה  בכל.  נפלאות  לשנת 
לנסוק  ממשיכה  שליט"א  הרבי  בחצר 
לגבהים. קהל החסידים חווה תשרי מיוחד 
עומדים  החסידים  זקני  ואפילו  במינו, 
הגילויים  לנוכח  ומשתוממים  נדהמים 

הרבי שליט"א: לאחר שאחת תישאר אצלי, תישארנה עוד 1,999...
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תחילת  מאז  זכור  לא  כמותם  הנפלאים, 
הנשיאות.

כי  החסידים  חשים  השנה  בראש  כבר 
מיוחדת.  שנה  של  בפתחה  נמצאים  הם 
מעמד התקיעות של הרבי שליט"א עובר 
את  מוציא  לא  הרבי  לגמרי.  'חלק'  באופן 
השופר מפיו אפילו לא פעם אחת וכן לא 

מפסיק באמצע לשנות את הטון.

בערב יום כיפור, בברכה הכללית שנושא 
הרבי  מסיים  מנחה,  תפילת  אחרי  הרבי 
תוך  אל  תימשך  המפסקת  שהסעודה 
כיפור  וביום  והלוויתן,  הבר  שור  סעודת 
תהיה שמחה הכי גדולה באופן של 'עד דלא 
ידע' שלא בערך לשמחת פורים, ומרגע זה 
גדול  הכי  הריקוד  של  לרגע  מיד  מגיעים 

בניגון  הרבי  פותח  ומיד  שמח,  הכי  וניגון 
ההקפות של שמחת תורה! ריקודי השמחה 
עוד  נמשכים  במקום  שנפתחים  הסוערים 
 -  770 שממול  המדרכה  על  ארוכה  שעה 

כמעט עד כניסת הצום...

י"ג  האזינו,  פרשת  שבת  בהתוועדות 
שמחת  ריקודי  אודות  הרבי  מדבר  תשרי, 
בית השואבה, שבהם יהודי רוקד בשמחה 
שהוא  עד  משיח,  פני  לקבלת  גדולה  הכי 
כולם,  לעיני  ברחוב  לרקוד  מתבייש  לא 
עונה  רוקד,  הוא  מדוע  אותו  וכששואלים 
יודע  וכי אינך  מה זאת אומרת?  מיד,  הוא 
הגיע!  כבר  שמשיח  בעיתונים,  שנכתב 
ושוב פותח הרבי בניגון ההקפות, כשהוא 

מעודד בחוזקה בשתי ידיו הקדושות.

"כששואלים אותו מדוע הוא רוקד, עונה הוא מיד: מה זאת 
אומרת? וכי אינך יודע שנכתב בעיתונים, שמשיח כבר הגיע!" 

ושוב פותח הרבי בניגון ההקפות...

כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א מעודד בידו הק', סיוון תשמ"ז
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כאילו לא די בכך, בסיום תפילת ערבית 
תחילת  לפני  עוד   - עצרת  שמיני  בליל 
הציבור,  לעבר  הרבי  מסתובב   - ההקפות 
מתוך  הנאמרת  פתאומית  בשיחה  ופותח 
ממש  הרבי  עצומות.  ובעיניים  דביקות 
שהשיחה  כך  מילה,  כל  בקול  'מכריז' 
ובאופן  היטב  הכנסת  בית  בחלל  נשמעת 

ברור.

הרבי מברך את הקהל על סדר אותיות 
הא-ב, קרוב לסיומם באות צ' מבאר הרבי 
את מעלת השנה 'שנת הצדי"ק' )להולדתו 
של נשיא הדור...(, וכאן הטון עולה והרבי 
אומר בצעקה: שנעשית בשנה זו התגלותו 
ושוב  של הקב"ה על ידי ה'צדיק עולמים'! 

מתחיל הרבי את... ניגון ההקפות.

אין הדבר תלוי אלא במשיח 
עצמו!

מר-חשון,  חודש  של  פתיחתו  עם 
של  המיוחדים  האירועים  סדרת  ממשיכה 

שנת נפלאות בכל:

בהתוועדות שבת פרשת נח המפורסמת, 
בשעתה  )הנתפסת  שיחה  נושא  הרבי 
במידת- המשקל'  כ'תשובת  רבים  בעיני 
כאשר  ניסן(,  כ"ח  ליל  של  לשיחה  מה 
חשבון  שכשעושים  כך  על  מדבר  הרבי 
את  סיימנו  שכבר  למסקנה  מגיעים  צדק, 
כל העבודה ועכשיו - אין הדבר תלוי אלא 

במשיח עצמו!

וכיון שכך, מסיק הרבי, יש להוסיף ולהדר 
להוסיף  ובפרט  לבנה,  קידוש  במצוות 
נוסח  כסיום  הגאולה,  ובקשת  בדרישת 

קידוש לבנה "ובקשו .. את דוד מלכם".

כבר אז רבים מבחינים בפירוש המצודת-
זמן  שבסיום  נאמר  בו  הפסוק,  על  דוד 

כ"ק אדמו"ר שליט"א עם הרב אליהו, ו' חשוון תשנ"ב
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ישראל ממלך המשיח  בני  יבקשו  הגלות, 
שיואיל להיות מלכם...

דבר  קורה  ההתוועדות  של  בסיומה 
מופלא, נדיר ומיוחד במינו: הרבי מתחיל 
בניגון  האלקים'  הוא  'ה'  של  ההכרזה  את 
יום  במוצאי  נעילה  תפילת  של  המקובל 
שמשהו  ומבין  דרוך  הקהל  הכיפורים, 
מתרחש כעת. והרבי מכריז פעם אחר פעם: 
הוי' הוא האלקים, הוי' הוא האלקים... כך 
בהכרזה  במשך שבעה פעמים שנחתמים 
הבאה  לשנה  לבבות:  שמרעידה  אדירה 
בירושלים. באופן ספונטאני מתחיל הקהל 
כבסיום  נפוליאון,  מַארש  את  לשיר  מיד 

היום הקדוש...

הגאולה כבר על סף הפתח

למחרת השבת, יום ראשון ה' מר חשון, 
מגיע הראשון לציון והרב הראשי לישראל 
לפגישה  ז"ל,  אליהו  מרדכי  רבי  הגאון   -

מיוחדת עם הרבי.

הספרייה  בבניין  מתקיימת  הפגישה 
ונמשכת זמן ממושך. בתוך הדברים אומר 
שסוף  בלבד  זו  שלא  אליהו,  לרב  הרבי 
הגאולה לבוא, אלא שהגאולה כבר עומדת 
ואחת  אחד  לכל  ומחכה  הפתח,  סף  על 
את  ויסחוב  הדלת  את  שיפתח  מישראל 

הגאולה לתוך החדר!!

ממקום  קם  כשהרבי  השיחה,  בסיום 
מושבו, אומר לרב אליהו: יהי רצון שבקרוב 
ממש תהיה הגאולה, אזי אבקר את כבודו 
אליהו  הרב  הקודש.  בארץ  קודשו  בהיכל 
אגיד  אני  הבא!  ברוך  בהתלהבות:  מגיב 

בשמחה רבה, ברוך הבא בשם השם!

לך-לך,  פרשת  שבת  ערב  שישי  ביום 
עבור  מיוחדים  דפים  ב-770  מחולקים 
שונות,  שפות  בשלוש  לבנה  קידוש 
אדיר  ב'שטורעם'  אותם  מחלק  והציבור 
הרבי  הוראת  לאור  המבצעים,  במהלך 

בשבת האחרונה.

ערבית  תפילת  לאחרי  השבת  במוצאי 
הגדול  והקהל  נראית,  אינה  הלבנה 
הרבי,  הוראת  בעקבות  הפעם  שהתאסף 
כדי  תוך  ממושך.  זמן  במשך  מחכה 
שעה,  חצי  וכעבור  בריקודים,  מתחילים 
נראית,  שהלבנה  לרבי  גרונר  הרב  מודיע 

ומיד יוצא הרבי לקדשה. 

לרקוד  הקהל  ממשיך  המעמד  בסיום 
מכן  לאחר  ימים  מספר  רב.  זמן  למשך 
משיב הרבי על דו"ח שנכתב אודות מעמד 
קידוש לבנה המוני בחוצות העיר דטרויט: 
הוי'  את  'וביקשו  שי'  בכאו"א  ויקויים 
על  אזכיר  ומצאו.   - מלכם'  ודוד  אלקיהם 

הציון.

"נשיא דורנו, משיח צדקנו"

להכות  ממשיכה  הגאולתית  הסערה 
ח"י  וירא  פרשת  שבת  בהתוועדות  גלים. 
לא  כבר  ישנה  כי  הרבי  מודיע  מרחשון, 
ההתגלות  גם  אלא  דמשיח  המציאות  רק 
פניו!  את  לקבל  רק  צריך  וכעת  דמשיח, 
בני- עסקו  הדורות,  כל  שבמשך  היינו, 
כל  וביטול  הקרקע  בהכשרת  ישראל 
ידי  על  שתבוא  הגאולה  לקראת  המעכב 
יש  כי  הרבי  מודיע  וכעת  המלך המשיח, 

על דו"ח שנכתב אודות מעמד קידוש לבנה המוני בחוצות העיר 
דטרויט ענה הרבי מלך המשיח שליט"א: ויקויים בכאו"א שי' 
'וביקשו את הוי' אלקיהם ודוד מלכם' - ומצאו. אזכיר על הציון.
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כבר תוצאות לעבודה זו.

דבר  עוד  אין  כשירה.  כבר  הקרקע 
שאמור להפריע, ולא זו בלבד, אלא שכעת 
משיח צדקנו – מי שאמור להוציא את עם 
קרי:  בעולם.  התגלה   - מהגלות  ישראל 

כעת נותר לו רק לגאול אותנו בפועל.

הרבי  מתחיל  שבת  מאותה  החל 
כך  על  שבת,  אחר  שבת  ברורות,  לדבר 
הדברים  המשיח.  הוא  הוא  דורנו  שנשיא 
השיחות  כל  לאורך  השני  כחוט  נשזרים 
וההתוועדויות. צמד המילים הנפוץ כל כך 
המילים  שהם  לומר  אפשר  אולי  )בעצם 
הכי  פעמים  מספר  עצמם  על  שחוזרות 
גדול בכל תורת הרבי(: 'נשיא דורנו', מקבל 
"בהעלם  נצמד  תואר  שיחה  בכל  מעתה 

אחד": 'משיח שבדורנו'.

בחלוקת דולרים של יום ראשון י"ב מר 
חשוון תשנ"ב עוברת אשה ואומרת לרבי 
שתתגלה  מחכים  אנחנו  "רבי,  שליט"א: 
"בשורות  ומשיב  מתחייך  הרבי  כמשיח" 

טובות הצלחה רבה, גם אני מחכה!".

בשבת לאחר מכן נאמרה השיחה הנ"ל, 
ובמהלך השבוע יצא ה'משיחות' של שבת 
וירא ח"י חשוון תשנ"ב 'מוגה'. שם כותב 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הודעת  "וע"פ  אד"ש: 
בימינו   .  . שבדורנו,  משיח  דורנו,  נשיא 
אלו )נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', 
וכיון שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, 
וההקשר  דמשיח"!  ההתגלות  גם  אלא( 

מובן...

הרבי מוציא לאור קונטרס 
מרעיש!

בתחילתו  נראה  מרחשון,  כ'  שני  יום 
כעוד יום שיגרתי ב-770, עד כמה שאפשר 
בחצרות  אלו  ימים  על  'שיגרתי'  לומר 

קודשנו. אך בהפסקה שבין חסידות בוקר 
ארגזי  ב-770  מונחתים  שחרית  לתפילת 
חדש  'קונטרס'  בתוכם  המכילים  קרטון 

מהרבי.

שהגיה  המאמר  שזהו  לשער  היה  ניתן 
הרבי לכבוד כ"ף מר-חשון, אך מיד הובהר 

שלא, זהו קונטרס 'לא רגיל'.

ייחודיותו  את  מציגה  לבד  הכותרת 
שבבבל.  רבינו  בית  קונטרס  הקובץ:  של 
קונטרס שלם המבהיר את מעמדו של 770 

על פי תורה - כביתו של מלך המשיח!

בעולם  אדירה  סערה  מעורר  הקונטרס 
עד  עצום.  רעש  ועושה  התורני,  היהודי 
הקהל  בקרב  השמועה  מתפשטת  מהרה 
כי יצא לאור קונטרס חדש ומופלא שיש 
לא  שאוזן  ומבהילים,  חדשים  גילויים  בו 

עד מהרה מתפשטת השמועה 
בקרב הקהל כי יצא לאור קונטרס 

חדש ומופלא שיש בו גילויים 
חדשים, שאוזן לא שמעתם 

מעולם.
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שמעתם מעולם.

כולם מדברים על כך שיצא קונטרס עם 
מילים כה מבהילות, אף אחד לא מאמין 
ביטויים  מדפיס   שהרבי  כך...  כדי  שעד 
המשיח...  כמלך  אודותיו  מפורשים  כה 

בקונטרס מוגה "ונחתום בטבעת המלך".

בכל  מדרגה  קפיצת  מהווה  הדבר 
ידי  זהותו של המשיח על  לגילוי  הקשור 
הרבי עצמו, כאשר בשיחה מוגהת מציין 
הרבי כי 770 עולה בגימטריא בית משיח! 
ומבית זה - ביתו של נשיא הדור, המשיח 
שבדור - תתחיל הגאולה השלימה, כשבית 
המקדש יתגלה כאן תחילה ורק אז ישוב 

יחד עמנו לירושלים.

ב-770  כולם  יושבים  יום  באותו  עוד 
החדש,  הקונטרס  את  בשקיקה  ולומדים 
מנסים למצוא את ה'קוועטשים' המיוחדים, 
באור  ומאירים  זוהרים  מהרה  עד  ואלה 

על  היום.  לשיחת  הופך  הנושא  יקרות. 
ה"צינור החדש" שנפתח בהתקשרות, אל 

מלך המשיח...

את התחושה ביטא א' התמימים בכתבו: 
רבינו, נשיא הדור, שהוא גם המשיח גואלן 
ה'קונטרס'(  כדברי   -( שבדור  ישראל  של 
יוצא כעת מתפילת שחרית... ההתבוננות 
ברבי שונה לגמרי. מה נורא המקום הזה, 
שער  וזה  אלוקים  בית  אם  כי  זה  אין 
את  שממששים  היא  התחושה  השמים. 

הגאולה בידיים. 

דאורייתא,  הריתחא  של  בעיצומה  ואז, 
ותג  אות  בכל  מדייקים  התמימים  כאשר 
מאז  זכור  לא  שכמותה  הקודש  בשיחת 
ומעולם, נודע שעלי ההגהה של הקונטרס 
מספר  הרבי  של  הטהור  שולחנו  על  היו 
של  ההולדת  יום  בערב  ורק   ,)!( חודשים 
של  הנעלה  לגילוי  זכינו  הרש"ב  אדמו"ר 

וירא אליו ה'.

יתירה מזו נודע מפיו של ר' חיים שאול 
ברוק, חבר 'ועד הנחות בלה"ק', שבאותה 
הוסיף  משיח'  'בית  המילים  עם  הערה 
הרבי בעצמו את המילה 'ודו"ק' ]לאחרונה 
אף התפרסם יתירה מזו, מרשימה פרטית 
של  ההגהות שרשם בשעתו אחד מאנ"ש, 

כי הערה 92 כולה נכתבה ביד קדשו[.

מתקיים  שבועות  וכמה  כמה  במשך 
על  הקונטרס  סביב  אינטנסיבי  עיסוק 
לכאלה  המופלאות.  והערותיו  סעיפיו 
'גילויים' אדירים לא יכולים אלא לחלום...

הקונטרס הקדוש "בית רבינו" לא מש 
מסידורו של הרבי שליט"א מאותו יום 
והלאה )!(, דבר המראה על חביבות 

מופלאה ויוצאת דופן
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לכך  מוחשי  ביטוי  עוד  מהווה  הקונטרס 
עניינים  בגילוי.  משיח  של  לשלב  שהגענו 
מלך,  של  באוצרו  כמוסים  שהיו  נעלים 
וכעת הרבי מורה לפרסמם לכל העולם ללא 

העלמות והסתרים.

תקופה  באותה  ההתוועדויות  באחת 
לייבל  ר'  ממרוקו  הוותיק  השליח  מתוועד 
רסקין. בין היתר הוא מספר שבצעירותו יצא 
בשליחות הרבי לעניין מסוים לאירופה ושהה 
פעם  בברינוא,  תות"ל  בישיבת  מה  זמן  אז 
המבוגרים  מהתמימים  כמה  עמו  התוועדו 
לך  דע  בלחש:  לו  ואמרו  הישיבה,  במרתף 

ש-770 הוא בגימטריא 'בית משיח'.

אנו  זוכים  עתה  רסקין:  הרב  מעורר 
סודות,  בסודי  אז  שנאמרו  אלו  שדברים 
הרבי,  של  הקדושות  בשיחותיו  נדפסים 
שליט"א  הרבי  על-ידי  שמוגהות  שיחות 
להדפסה  לפרסום  ידו  על  ונמסרות  בעצמו 

והפצה.

באותו כ"ף מרחשוון, נוסע הרבי לאהל הק' 
והנה בידו הקדושה של הרבי נמצא הקונטרס 
החדש. אך זה לא נגמר בכך, הקונטרס הק' 
לא מש מסידורו של הרבי מאותו יום והלאה 
)!(, דבר המראה על חביבות מופלאה ויוצאת 

דופן.

הצהרה היסטורית בכינוס 
השלוחים

השנה מתקיים "כינוס השלוחים העולמי" 
הכינוס  נושא  הפעם  אך,  החמישית.  בפעם 
מנהלי  אף  כי  דומה  שונה מבכל שנה,  היה 
הכינוס כשהגו את נושא הכינוס, לא שיערו 
על השינוי האדיר אותו חולל הרבי שליט"א 

בפתיחת הכינוס.

הכינוס  לתוכניות  הרישום  במהלך  כבר 
עם  מיוחד  תיק  מהשלוחים  אחד  כל  קיבל 
קובץ  מצורפים  שאליו  הכינוס  תוכנית 
בית  'קונטרס  השליחות'  ל'ספר  השלמה 

התחושה היא שהרבי 'ממתין' )כביכול( לבואם של השלוחים 
ל-770. כאשר יתכנסו בצוותא בד' אמותיו, עומדים כבנעוריהם 
בהתוועדות הקודש ומטים אזנם לכל היוצא מפיו הקדוש, אז 

הוא הזמן להודעה הגורלית
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משיח  זה  'הנה  וקונטרס  שבבבל'  רבינו 
בא' – שהוא בעצם מהווה ה'סימן' לאירועי 
'כינוס השלוחים' השנה, בהמשך ל"סערה" 
ותור  חודשים,  כבר   770 באוויר  שקיימת 

השלוחים הגיע להתעדכן גם הם...

הייתה  השלוחים  כינוס  פתיחת  יריית 
בשעה 1:30 ביום השבת, אלפי השלוחים 
גודשים את הספסלים והפרמידות ומנסים 
ביותר  הקרובים  המקומות  את  לתפוס 
אל מקומו הקדוש של המשלח, על מנת 
על  יטיל  אותו  השעה  צו  את  לשמוע 

שלוחיו ברחבי תבל.

תחושת התרגשות נישאה בקהל, אחרי 
הרבי  של  הראשונה  השיחה  זו  הכל 
לשלוחים לאחר הטלת המשימה העיקשת 
לנאמר  אך  ביכולתכם",  אשר  כל  "עשו 
ולו  חלם  לא  שליח  אף  בפארבריינגען 

בדמיונותיו הרחוקים...

ה'שער' לכל ענייני 
השליחות

השלוחים  כינוס  פתיחת  בהתוועדות 
כ"ה  חיי-שרה  פרשת  בשבת  העולמי, 

מרחשון, מגיע ה'שפיץ' של חורף נ"ב.

השלוחים,  צבא  של  התכנסותו  עם 
הדור,  לאנשי  חדשה  עבודה  הרבי  הגדיר 
סגר את מפעל השליחות ה'ישן' על מסגר 
הדורש  וברור  חדש  יסוד  והניח  ובריח, 
עבודה אחרת לגמרי: השליחות היחידה - 

קבלת פני משיח!

לשליחות  יוצא  חסיד  כאשר  בכלל, 
יוצא  הוא  העולם,  ברחבי  כלשהו  במקום 
עם השיחות שהוא שומע באותה תקופה 
בשליחות  אותו  מלווים  והם  מהרבי, 

ו'מחיים' אותו בחיי היום יום.

כשמתבוננים בחסידים מבוגרים - ניתן 
להבחין באיזו תקופה היו אצל הרבי. חסיד 

ששהה בחצרות קדשנו בשלהי הכ"פ'ים - 
יעסוק במבצע תפילין, תמים שלמד ב770 
יעסוק בלהט בהקמת   - בשנות המ"מ'ים 

מועדוני צבאות ה', מדוע?

הם  חסיד,  חי  איתם  ההוראות  כי   -
מפי  בעצמו  לשמוע  שזכה  אלו  )בעיקר( 
הרבי שליט"א. הם אלו שנחרתות בנפשו 
שייכותו  את  מרגיש  הוא  ובאמצעותם 

לרבי. 

משיחת  ההנחה  דפי  לידיו  כשמגיעים 
לזעזוע  מצטרף  הוא   - תנש"א  ניסן  כ"ח 
ומוחו  ליבו  אך  בעולם,  אנ"ש  הכללי של 
לו  השמור  בתפקידו  'מונחים'  נשארים 
מאז הפעם האחרונה בה זכה לשמוע את 

הרבי עצמו.

שבתות וחודשים עוברים, הוא לומד עוד 
הייחודיות  על  הרבי  של  משיחותיו  ועוד 
שבתקופתנו – אך זה נשאר בגדר 'הנחה' 
עם  ב'שטורעם'  עוסק  לא  הוא  בלבד. 
הענין כראוי ואינו מחולל שינוי משמעותי 

בעבודתו.

בעבודת  חידוש  על  הרבי  יודיע  לו 
לא   - נ"א  קיץ  של  בעיצומו  השליחות 
השליח  של  ומוחו  לליבו  הדברים  יחדרו 
כדרוש. הרבי נותן לחסידים תחושה שהוא 
השלוחים  של  לבואם  )כביכול(  'ממתין' 
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ל-770.

כולם בצוותא בד' אמותיו,  יתכנסו  כאשר 
מחדשים ימיהם כקדם ועומדים כבנעוריהם 
לכל  אזנם  מטים  הקודש,  בהתוועדות 
זוהי   - הרבי  של  הקדוש  מפיו  היוצא  הגה 
שינוי  על  הנחרצת.  להודעה  ההזדמנות 

מהותי בעבודת השליחות.

העבודה החדשה

הרבי פותח את השיחה בכך שמזמן לזמן 
מתווסף חידוש בשליחות, שליחות מיוחדת, 
והיא  שהיא חודרת את כל ענייני השליחות 
נעשית ה'שער' שבאמצעותו 'עולים' כל עניני 

השליחות.

עומד  שבשיחה  הוא,  הדברים  של  תוכנם 
בעבודתם  חדשה  נקודה  לחשוף  הרבי 
לכל  כ'שער'  תשמש  שהיא  השלוחים,  של 
העבודה  על  מתבטא  כשהרבי  עניניהם! 

 - השליחות'  עניני  לכל  כ'שער  החדשה 
מי שיעשה  היא פשוטה:  הדברים  משמעות 
בנקודה  חדורה  שתהיה  קטנה,  הכי  פעולה 
הזו - בפנים. ומי שימסור את נפשו וישקיע 
את כל כוחותיו ומרצו בפעילות רחבת היקף 
– אך אינה חדורה בנקודה זו – נותר בחוץ...

אלו דברים הנשמעים מבהילים – אך הרבי 
תהיה  מה  נדמיין  אותם.  שאומר  זה  הוא 
שעוסק  חסיד  לעומת  שליח  של  תגובתו 
לא  אך  הנפש,  מיצוי  עד  התפילה  בעבודת 
אותו  יגנה  הוא   - ב'מבצעים'  לפעול  מוכן 
במקרה  השישי'  ל'דור  אותו  וישייך  לגמרי 

הטוב, ול'עדת קורח' במקרה הגרוע!...

בשיחה הרבי שליט"א נושא הודעה והכרזה 
מיוחדת שלא זכורה כמותה, המשלח מבשר 
השלמתה  על  ישראל  ולכלל  שלוחיו  לאלפי 
רבות  שנים  שוקדים  הם  עליה  העבודה  של 
היא  כשכעת  חוצה',  המעיינות  ל'הפצת 
הרבי  מבהיר  מיד  אך  בהצלחה.  הסתיימה 

בין המקבלים היה חבר 'ועד הכינוס' – שלקח בקבוק עבור 
כינוס השלוחים, כשנתן לו כ"ק אד"ש את הבקבוק אמר: 

"להביא לימות המשיח!"
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מסקנה פשוטה, מכיוון שעדיין לא הגיעה 
לומר  צריך  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
שעדיין נותר משהו לעשות כדי להביא את 

הגאולה בפועל.

מהי  ומפרש  מודיע  שהרבי  לפני 
את  ומצטט  הרבי  מקדים  העבודה, 
עשה  שהרבי  )קרי:  ה'ידוע'  הברטנורא 
אחד  נולד  ודור  דור  שבכל  ידוע...(  אותו 
משיח  להיות  ראוי  שהוא  יהודה  מזרע 

לישראל, וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר 
בדורנו,  היחיד  השליח  דורנו,  נשיא 
המשיח היחיד בדורנו ]את המילה 'היחיד' 
)במקור: די איינציקע( מוסיף הרבי בעצמו 
בכתב ידו הקדושה[, שכבר סיימו את כל 

להתקיים  מובן, שמתחיל  הרי   - העבודה 
ה'שלח נא ביד תשלח', השליחות של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר. 

שהדבר  הרבי,  אומר   ,]![ מובן  ומזה   -
היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, 
הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, 
בפועל  שליחותו  את  לקיים  שיוכל  כדי 

ולהוציא את כל ישראל מהגלות!

מכינוס  ההוראה  שזוהי  מבהיר  והרבי 
והודעה  בהכרזה  לצאת  שצריכים  זה, 
החדשה,  עבודתם  אודות  השלוחים  לכל 
ומדגיש כי כל הפרטים בעבודת השליחות, 

צריכים להיות חדורים בנקודה זו.

אמר  כשהקב"ה  פשוטות:  ובמילים 
ישראל,  עם  את  וגאל  לך  רבינו  למשה 
נא  'שלח  והשיב  זו  סירב משה לשליחות 
ביד תשלח' - שלח את מי שעתיד להוציא 
את עם ישראל מהגלות לגאולה השלימה. 
מודיע  תשנ"ב,  שרה  חיי  בשיחת  וכעת, 
שהיא  היינו  זו,  שליחות  שהחלה  הרבי 
כבר הוטלה על המשיח. בד בבד, במילים 
אלו מצביע הרבי במפורש על זהותו של 
המשיח שמתחיל כבר לפעול את פעולתו-

שליחותו.

בכל דור ישנו אחד הראוי להיות המשיח, 
ובדורנו הוא הרבי שליט"א שכבר התחיל 
לקיים את שליחותו, המסקנה היא שנותר 
מוכרח  המשיח  מלך  פניו.  את  לקבל  רק 
כביכול להתקבל על ידי אנשי העם דווקא, 

קבלת המלכות תלויה אך ורק בעם.

'חלוקת  במהלך  ההתוועדות  סיום  עם 
המשקה' הועלו על השולחן חמישים ושש 
ארכה  שהחלוקה  כך  משקה,  בקבוקי   )!(
עשרים דקות. בין המקבלים היה הרחי"ק 
עבור  בקבוק  שלקח   – הכינוס'  מ'ועד 
כינוס השלוחים, כשנתן לו כ"ק אד"ש את 

הבקבוק אמר: "להביא לימות המשיח!"

"שהרבי יהיה איפה שהוא צריך 
להיות )"וואו ער באלאנגט"( 
- משיח צדקנו!". הרבי מאזין 
לדברים בתשומת לב ומשיב: 
"אמן, בשורות טובות הצלחה 

רבה"
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עידן חדש

את אמונתם החזקה של השלוחים, ניתן 
כמה  של  ומרגש  מיוחד  ממכתב  לראות 
חמשה  שליט"א  הרבי  אל  מהשלוחים 
בכינוס,  המרעישה  השיחה  לאחר  ימים 
את  גלויה  בצורה  השלוחים  כותבים  בה 
שהרבי  זו,  משיחה  והמובן  המתבקש 
ומבקשים  המשיח,  מלך  הוא  שליט"א 
את  ולגאול  שליחותו  את  לעשות  ממנו 

ישראל...

"יחי  הקודש  בהכרזת  המכתב  חתימת 
לעולם  מלך המשיח  ורבינו  מורנו  אדוננו 
ועד" הותירה רושם כי אכן החל עידן חדש 

בעולם השליחות... 

מיד לאחר השבת יוצא לאור דף הוראות 
ונקודות מההתוועדות, על ידי מערכת ועד 
הנחות התמימים, כשבראשו נכתב באופן 
כינוס  ההתוועדות:  נקודת  דופן:  יוצא 
העבודה   - ומטרתו  העולמי,  השלוחים 
ביד  נא  'שלח  צדקנו,  משיח  פני  לקבל 

תשלח'.

עוד עדות להשפעה העצומה של דברי 
הרבי מלך המשיח שליט"א על השלוחים:

כ"ו  ראשון  יום  של  דולרים  בחלוקת 
ההתוועדות,  לאחר  יום  תשנ"ב,  חשוון 
המשלח  לפני  השלוחים  אחד  עובר 
הביטויים  רושם  תחת  עומד  וכשכולו 
בשבת  שנאמרו  המפורשים  הנפלאים 
בקשר לזהות משיח, אומר לרבי שליט"א: 
באה"ק  יהיה  הבא  השלוחים  "שכינוס 

בארץ הקודש בבניין בית המקדש השלישי 
להיות  צריך  שהוא  איפה  יהיה  ושהרבי 
צדקנו!".  משיח   - באלאנגט"(  ער  )"וואו 
הרבי מאזין לדברים בתשומת לב ומשיב: 

"אמן, בשורות טובות הצלחה רבה". 

במלוא  מתגייסים  השלוחים  ואכן 
המרץ לעבודת השליחות החדשה, להכין 
פני  לקבלת  ומקומם  עירם  אנשי  כל  את 
הרבי  של  מלכותו  קבלת   - צדקנו  משיח 
שליט"א משיח צדקנו, שכולל כמובן קודם 
כל לימוד ענינו של משיח, היינו, מה זה 
משיח, ומיהו משיח, שהרי כדי לקבל את 
מלכותו יש צורך גם בלדעת את זהותו. כך 
כולם מבינים את השיחה וברוח זה כולם 

פועלים.

אותך  "נראה  פעם:  אמר  פיקח  חסיד 
אמת'  'על  משיח  של  ענינו  את  מסביר 
הראשי  לרב  היא  שהכוונה  יחשוב  והוא 

מישראל.

מספר הגה"ח הרב יוסף ישעיה ברוין: 

שלוחים  של  קבוצה  היינו  בתשנ"ב 
שבת  התוועדות  שאחרי  ובימים  בסידני, 
כינוס השלוחים כתבתי לרבי מכתב בשם 
על  דו"ח  היה  המכתב  השלוחים.  כל 
הפעילות בשליחות, הרצאות עם ציבורים 
משכילים בעיר, צירפתי חוברת שהוצאנו 
ובקשת ברכה "החותם בשם כל השלוחים 
יוסף ישעיה בן גולדא". מענה הרבי מלך 

המשיח שליט"א היה:

]דשבת  דשק"מ  בהתועדות  "עניתים 

השליח: בעיר מדברים שבליובאוויטש עוסקים במשיח 
ושהרבי מליובאוויטש הוא משיח, ורואים במוחש 

שכשמדברים בנעימות ובדברים היוצאים מן הלב מתקבלים 
הדברים. הרבי: ימשיך בבשורות טובות אזכיר על הציון
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עה"צ".  ואזכיר  כסלו[  מברכים  קודש 
התחושה שלי הייתה שהרבי בא ואומר, אתה 
חותם "בשם כל השלוחים"? כבר "עניתים", 
כעת,  התפקיד  מה  לכם  אמרתי  כבר  אני 
השליחות  עבודת  הסתיימה.  ה"שליחות" 
צריך  והכל  משיח,  פני  קבלת   - החדשה 
להיות חדור במשיח - זו התשובה שלי. לכל 

הדו"חות ולכל הפעילות.

מכינים את העולם

ממשיך  ומשיח  לדרכם,  יצאו  השלוחים 
הקודש,  התוועדויות  אווירת  להתגלות. 
ה'ראשי  השבוע.  ימות  כל  על  משפיעה 
שבת,  לאחר  מיד  לאור  שיוצא  דברים' 
מפיחים  הבאים,  בימים  המוגהת  והשיחה 
זאת  החסידים.  בקרב  מיוחדת  חיים  רוח 
שיוצאים  המיוחדים  לקונטרסים  בנוסף 
רגילה,  לא  בכמות  תקופה  באותה  לאור 

והעולה על כולנה - שיחות הקודש שזוכים 
החסידים לשמוע באמצע השבוע, המלאות 

באותיות פלאיות אודות הגאולה. 

ולשלוחים  לחסידים  גם  עוזר  זה  דבר 
את  לחוש  תבל  קצווי  בכל  הפזורים 
האווירה המיוחדת, אם בשמיעת שידור חי, 

אם בקלטת או בצפייה בווידיאו. 

ובכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע 
שמחה וששון ליהודים. החסידים מתלהבים 
מי  מעשיות:  פעולות  בשורת  ונוקטים 
ומי  ומשיח,  גאולה  בענייני  שיעור  בארגון 
בהחתמת יהודים על טפסי קבלת המלכות. 

תגבור  באמצעות  הבשורה  בפרסום  מי 
ביקורי בית, ומי בהקמת ספריה של ספרי 
של  לאור  בהוצאתם  מי  ומשיח.  גאולה 
ספרים חדשים בנושא הגאולה, ומי בתליית 
שלטי חוצות המבשרים על בואו הקרוב של 

המשיח ועל ההכנה הדרושה לקראתו.
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כולם מרגישים זכות, אחריות וגם חובה 
המשיח  המלך  דבר  בפרסום  חלק  ליטול 
התגלותו  בשלבי  הוראותיו  ובביצוע 

האחרונים לעיני כל יושבי תבל.

הרבי מנתב את הדרך

ר' יצחק וואלף - א' השלוחים בשיקגו, 
ראשון,  אדר  חודש  מימי  בא'  לרבי  כתב 
עוסקים  בשיקגו  ה'חדר'  שתלמידי 
מדברים  ובעיר  משיח,  בענין  בלהט 
ושהרבי  במשיח  עוסקים  שבליובאוויטש 
מליובאוויטש הוא משיח, ורואים במוחש 
ובדברים היוצאים  שכשמדברים בנעימות 
הגיע  וכבר  הדברים,  מתקבלים  הלב  מן 
ישראל  עם  לבקשת  הזמן שיענה הקב"ה 
שיתגלה מלכנו משיחנו בקרוב ממ"ש. על 
כך משיב הרבי: שימשיך בבשורות טובות 

אזכיר על הציון.

אור  וארא,  פרשת  קודש  במוצאי שבת 
הרבנית  של  הולדתה  יום   - טבת  לכ"ח 

חב"ד  נשי  עורכות  הרבי,  של  אמו  חנה 
שמטרתה  מלכה,  מלוה  סעודת  ב-770 
למשיח  פנים'  'קבלת  היא  המוצהרת 
שיאו של הערב  הרבי שליט"א.   – צדקנו 
אדוננו'  'יחי  של  משולשת  הכרזה  הוא 

מקהל המשתתפות.

פירסומו  ואודות  לאירוע,  ההזמנה  על 
ברחבי  לשידור  ובתוכניות  בעיתונות 
העולם, מתקבלים מהרבי לאורך כל הדרך 
בבירור  ניכר  ומזרזים.  מעודדים  מענות 

שהרבי ממש דוחף את כל הענין.

שכותבות  המכתב  על  הרבי  ממענה 
הנשים בעת האירוע עצמו, בו הן מקבלות 
כמלך  הרבי  של  מלכותו  את  עצמם  על 
הרבי  המיוחד של  יחסו  המשיח, מתברר 
המברך  וכל  מיוחד':  כ'זמן  זה  לערב 
שתוספתו  הקב"ה  של  בברכתו  מתברך 
מרובה על העיקר, ובמיוחד ברכה מיוחדת 

בזמן מיוחד. אזכיר על הציון.

חב"ד  ובנות  נשי  משתתפות  באירוע 
מכל רחבי העולם באמצעות השידור. כמו 
כן, באופן נדיר ביותר, זוכה הכינוס להיות 
כולו בשידור חי לחדרו של הרבי  מועבר 

 .)!!!(

דוגמא ומודל לחיקוי

לקבוצת נשים מבני ברק שכותבות לרבי 
על השתתפותם בשידור, משיב הרבי תוך 

הרה"ח ר' שנ"ז גוראריה מוזמן 
לנאום ומוסיף שכעת מתחילה 
תקופה חדשה, ואם עד עתה 
לא היה עניין קבלת המלכות 
לרצון, הרי שהיום זה נעשה 

פקודה!
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לבשורות  גרמא  והזמן  ספורות)!(:  שעות 
על  אזכיר  בזה  בכיוצא   - ובפרט  טובות 
הציון. לא ניתן להתעלם מהמילים 'בפרט 
את  בבירור  המדגישות   - בזה'  בכיוצא   -
העידוד של הרבי בעצמו לפעולות ובשורות 

בענין זה של קבלת המלכות.

הידיעה,  לומר שהתשובה בה"א  אפשר 
והמענה המפורש ביותר בנושא קבלת פני 
כ"ג שבט  משיח בכלל, היא מיום חמישי 
על  לרבי  שמדווחות  בלונדון,  חב"ד  לנשי 

פעולותיהן בענייני משיח.

רק  לעסוק  המגמה  בולטת  בדו"ח 
וביאת  הגאולה  תורת  של  הלימודי  בצד 
המשיח, ולא בפעולות של קבלת המלכות 
משיב:  הרבי  משיח.  פני  לקבלת  וחגיגות 
נתקבל והמצורף בזה - ותשואות חן. ויהא 
עם  בקשר  עומדות  ובטח  רבה  בהצלחה 
נשי חב"ד תי' דכאן לדעת על-דבר חגיגתן 

כאן לאחרונה.

לידיעתם  מגיע  שהמענה  אנשים 
מוכים בתדהמה: נשים מדווחות לרבי על 
פעולותיהן )ולא ששואלות את דעתו באיזה 
 - מיוזמתו  והרבי  לעסוק(,  עליהן  פעולות 
מאד  בנושא  דווקא  לעסוק  אותם  מעורר 
עם  בקשר  עומדות  שהן  מוודא  מסויים! 
נשי חב"ד בקראון-הייטס - כדי 'לדעת על 
דבר חגיגתן לאחרונה' - חגיגה שכותרתה 
צדקנו,  למשיח  פנים  קבלת  סעודת  היא 
מלכותו  לקבלת  התעוררות  הוא  ותוכנה 

של הרבי שליט"א כמלך המשיח.

בציבור  הגדולה  ההתעוררות  אחרי 
הנשים, ובעקבות המענות והברכות הרבות 
הגברים  גם  מתעוררים  הרבי,  שמוציא 
לקבלת  כינוס  הם  אף  ומקיימים  לפעול, 
מתקבל  יתרו  פרשת  בשבת  המלכות. 
מהרבי שליט"א קנקן משקה במיוחד עבור 

הכינוס שמתקיים במוצאי השבת.

הזמן גרמא

במרכז הכינוס נואם א' ה'חוזרים' ובתוך 
דבריו אומר, שישנם השואלים האם קבלת 
לנו  אולם  הכרחי,  דבר  אכן  זהו  המלכות 
אצלנו  כלל.  שאלה  זו  אין  חב"ד,  חסידי 
ולהכריז  המלכות  את  לקבל  שצריך  ברור 
זאת  אומר  שהרבי  משום  המלך',  'יחי 
במפורש בשיחות. במילא נותר רק לשאול 
מהו היחס לענין זה מבחינת הלכה, ושאלה 

זו יש להפנות לרבנים ומורי הוראה.

בהמשך לדבריו מוזמן א' מחברי הבד"צ 
הלוי  אברהם  יוסף  הרב  דקראון-הייטס, 
הקיץ  שבמהלך  לקהל  המספר  העלער, 
ללמוד  הרבי  הוראת  בעקבות   - האחרון 
את  וחקר  ישב   - ומשיח  גאולה  עניני 
הוציא  ואף  המלכות  קבלת  של  הנושא 
ומגיע  בענין,  העוסק  מיוחד  קונטרס 
למסקנה הברורה: בוודאי שיש חיוב ומצוה 
של  מלכותו  את  לקבל  הלכה  פי  על  גם 

מלך המשיח.
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לנאום  מוזמן  גוראריה  שנ"ז  ר'  הרה"ח 
ומוסיף שכעת מתחילה תקופה חדשה, ואם 
עד עתה לא היה עניין קבלת המלכות לרצון, 

הרי שהיום זה נעשה פקודה!

לרבי  כתבו  אפריקה  בדרום  חסידים 
בטוחים  שלא  "מפני  מהעניין  שחוששים 
אם כך – רוצה הרבי שליט"א )בניגוד לעבר, 
דברים  כנגד  ברור  התבטא  שליט"א  שהרבי 
מלימוד  יהודים  מרחיק  שזה  מפני  כאלה 
כמה  יש  שעכשיו  אומרים  התורה  פנימיות 
כן  ושזה  השתנה,  שהמצב  סימנים  וכמה 
רצוי(. ובכן, אעיז לשאול האם אכשרא שעתא 
וזה כן רצוי למילוי "וביקשו את דוד מלכם"?" 

המקום  בתנאי  תלוי  ענה:  שליט"א  הרבי 
בזה על חב"ד שעל אתר לברר. 

מענדל  ר'  השליח  לשם  בחץ  וסימן 
ליפסקער.

כעת מבחינים כולם בשינוי החד שנעשה. 
דברי  פי  על  השינוי,  את  להסביר  ניתן  אכן 

הרבי עצמו בחלק מן התשובות הללו, היות 
וכעת: הזמן גרמא.

כך גם בעיר לוד כשהזמינו את הרב שלום-
'הרבי  בנושא  שיעור  למסור  וולפא  בער 
מאופן  שחששו  כמה  היו  משיח',  בחזקת 
הדיבור בענין זה ורצו להביא מרצה אחר, אך 
רב השיכון - הרב ברוך בועז יורקוביץ, אמר 
שלדעתו כבר אין בעיה לומר אפילו לאנשים 

זרים שהרבי הוא המלך המשיח.

בעצמו  הרבי  את  לשאול  החליטו  לבסוף 
מה לעשות. בט"ז אדר א' משיב הרבי: "אין 
לדיין )רב שעל אתר( אלא מה שעיניו רואות". 
הרבי,  של  מפורשת  ממש  תשובה  לנו  הרי 
ראות  פי  על  הזה  במקרה  להתנהג  המורה 
עיניו של הרב, קרי: ניתן לומר שהרבי הוא 

משיח גם לאנשים שמחוץ לחב"ד!

נחים,  לא  והשלוחים  ודוחף,  מעודד  הרבי 
תיכף  מתממש,  בתפקידם  יראו  אשר  עד 

ומי"ד ממש.

אחרי, העבודה נותרה במקומה. קול נשיא אלוקים כ"ק אדמו"ר 28 שנים 
קענט!  איר  וואס  אלץ  טוט  אלינו:  קורא  המשיח שליט"א  מלך 
פני  קבלת   - החדשה  המטרה  העבודה!  כל  את  סיימו  כבר  הדור!  אנשי  לכל  לפרסם 

משיח! 

האמת שלא  את  העולם  לכל  לפרסם  בנו.  ותלוי  נמצא.  קיים,  הכל  ברור.  הקו 
השתנתה, ורק מתחזקת. הטון רק עולה ומתחזק, אמת היא ולא תשתנה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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גילוי העצם - גילוי משיח

העבודה 
של קבלת 
פני משיח 

צריכה 
להיות 
בגילוי!

דברים שנשא הרב 
יואל כהן בסעודת 

ההודאה לרגל 
ראש-חודש כסלו 

תשנ"ד
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לא עוד כוונה פנימית!

לראש  בקשר  שיחה  על  כשמדברים 
חודש כסלו, אזי השיחה האחרונה ששמענו 
מהרבי בנוגע לראש חודש כסלו היא שיחת 
פתיחת כינוס השלוחים תשנ"ב. וודאי הוא 
ויותר  שיחות,  עוד  מהרבי  לשמוע  שנזכה 
השיחה  כרגע  אבל  ששמענו,  ממה  אפילו 

האחרונה ששמענו זו השיחה מתשנ"ב.

מיד בתחילת השיחה הרבי אומר שעבודת 
כבר  והמעיינות  התורה  בהפצת  השליחות 
הסתיימה, שהעבודה היחידה שנשארה היא 
היינו,  ממש".  בפועל  משיח  פני  "קבלת 
שכל ענייני עבודת השליחות צריכים להיות 

חדורים ב'קבלת פני משיח'.

עד  וכי  פשוטות?  במילים  אומר  זה  מה 
עתה מטרת העבודה לא הייתה לקבלת פני 
יודע  תניא  שלומד  יהודי  כל  הרי  משיח? 
וממשיכים  פועלים  והמצוות  התורה  שכל 
את הגילוי של משיח, ולכן בוא משיח "תלוי 
במעשינו ועבודתינו עתה". אז מה החידוש 
מוכרח  זאת.  אמר  סתם  לא  הרבי  בשיחה? 

להיות שמשהו השתנה.

לפני השיחה הזאת, מה היתה העבודה? 
על  דברו  תפילין,  על  יהודי  עם  כשדברו 
על  דברו  שבת,  על  איתו  כשדברו  תפילין. 
שבת. ואפילו כשדברו על חסידות, דברו רק 
על חסידות. אמנם הטעם והכוונה הפנימית 
היתה להביא משיח, אבל זה נשאר בכוונה 
בהם  העניינים  היתה  והעבודה  פנימית, 

עסקו בגלוי - תפילין, שבת וכדומה.

הוא שכעת  הרבי  וההכרזה של  החידוש 
לא  צדקנו!  משיח  פני  לקבל  היא  העבודה 
עכשיו  היא  ההדגשה  פנימית,  כוונה  עוד 

בגילוי! והכל צריך להיות חדור בכך.

מלך המשיח מגלה את העצם

בשבת לאחר מכן, בשיחת ש"פ תולדות, 
ואומר  כסלו  חודש  ראש  על  הרבי  מדבר 
מודגשת  בכלל  חודש  ראש  של  שהנקודה 
ענינו  מהו  כסלו.  חודש  בראש  בעיקר 
ש"עתידין  הלבנה,  מולד  חודש?  ראש  של 
יודעים  כולם  כמותה".  להתחדש  ישראל 
"קיימא   - הלבנה  שלימות  של  שהענין 
בט"ו  דווקא  הוא  באשלימותא",  סיהרא 
חודש  ראש  דווקא  מדוע  כן  אם  בחודש. 
מתקשר לגאולה? לכאורה, היה צריך לקשר 
עם   – השלימות  תכלית  עם  הגאולה  את 
אותה  מקשרים  כן  אם  מדוע  בחודש,  ט"ו 
הכל  בסך  היא  כשהלבנה  חודש  ראש  עם 

בתחילתה?

הרבי מסביר שאין הכי נמי - יש גילויים, 
מראש  המציאות.  עצם  של  התגלות  ויש 
גודלת  הלבנה  בחודש  ט"ו  ועד  חודש 
ומתמלאת, אבל זה ענין של גילויים. בראש 
חודש בעת המולד - זהו עצם המציאות של 

הלבנה, וזה הענין של משיח.

הנשמה.  בעבודת  הינו  העניין  אותו 
ביחידה  העבודה  ואפילו  בנרנ"ח,  העבודה 
עדיין  זה   - לה"(  נקראו  שמות  )"חמישה 
עצם  את  מגלה  משיח  אבל  גילויים, 

המציאות.

בכינוס השלוחים תשנ"ב הוטלה העבודה: שהכל יהיה חדור 
משיח בגלוי! < הספיקות במשיח באים מכך שלא ברור שהמעיין 
נצחי ולא יכזב רח"ל < כשלומדים את השיחות האחרונות חיים 

משיח בהווה < המשא הסוער והמאלף, במלואו  
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באריכות  ומבאר  בשיחה  ממשיך  הרבי 
גדולה ובהרחבת הביאור את נקודת העבודה 
מתעורר  כשהוא  עושה  שיהודי  הראשונה 
מהשינה לפני נטילת ידיים, אמירת "מודה 
אני". בחסידות מוסבר שמודה אני, בהיותו 
כל  של  העבודה  יסוד  זהו  כללית,  הודאה 
היום. שאר התפילה, "ברוך שאמר", "פסוקי 
דזמרה" וכו' - הם רק גילויים. 'מודה אני' 

זה ההתמסרות של העצם. 

החידוש של הרבי באותה שיחה שמודה 
אני זה גם כן תנועה. כיון שיש פה פעולה 
לא  זה  ולכן  ההודאה,  היהודי,  של  ידועה 
של  הענין  וזהו  יחידה.  אלא  ממש,  העצם 
אבל  לעצם,  קרובה  הכי  שהיא   – יחידה 

עדיין זה לא העצם ממש. זה לא שם.

מה זה גילוי העצם ממש? הרבי מסביר 
שמודה אני אומרים כשמתעוררים מהשינה, 
שיהודי  הראשון  הרגע  זה,  שלפני  והרגע 
בגילוי  שהיה  העצם  גילוי  זה  מתעורר, 

בשעת השינה.

הרבי ממשיך את ההסבר בנוגע למשיח. 

במשיח  שישנם  השונים  העניינים  כל 
ובפעולותיו –הם רק גילויים. אבל ישנו גילוי 
העצם שהוא למעלה מפעולותיו של משיח 
מציאות  והתגלות  עבדי".  דוד  "מצאתי   –
העצם זה השלב הראשון של ביאת המשיח.

בהדרן על הרמב"ם תשמ"ו, מסביר הרבי 
שכל הפעולות לתקן את העולם הם תוצאה 
המשיח?  ביאת  מהי  המשיח.  ביאת  של 
המשיח.  שהוא  אחד  שישנו  יודע  שיהודי 
בגדולת  האמונה  ענינים:  שני  יש  באמונה 
יש  אבל  אחד.  ענין  זה  ובשלימותו,  הבורא 
ענין נוסף וקודם: שיהודי יודע שיש אלו-ה. 
אבל  שלו.  פרטי  ענין  זה  ההתבוננות,  כל 
זה בגלל  יודע שיש אלו-ה,  זה שה"תינוק" 
הענין  ישנו  כך  בהתגלות.  הוא  שהמאור 
של העצם של משיח, וזה המדובר בשיחה 

בנוגע לענין של ביאת המשיח. 

בהמשך, מדבר הרבי אודות עבודת האדם 
היום, שמיד כשמתעורר משנתו הוא צריך 
וכמו  משיח".  של  ה"אויר  את  להרגיש 
אורו  שיש  בשיחה,  כן  לפני  אומר  שהרבי 
של משיח ורוחו של משיח. אורו של משיח 
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של  רוחו  אך  הגילויים  זה 
משיח, אוויר של משיח, זהו 
העצם שלמעלה מהגילויים.

בשיחת  הכוונה  וזה 
תשנ"ב,  שרה  חיי  ש"פ 
עושה  שיהודי  פעולה  שכל 
חדורה  להיות  צריכה  היום 
המבצעים  כל  במשיח. 
רק  כרגיל,  ממשיכים 
הכוונה  מתווספת  שעכשיו 
בגלוי. כשמדברים עם יהודי 
לומר  צריך  תפילין,  להניח 
 - הפעולה  כוונת  מהי  לו 
משיח. כל ענין צריך להיות 
חדור במשיח, ולא רק ענייני 
כל  אלא   – ומצוות  תורה 

העניינים בחיי היום יום.

בפרשת  הינה  השיחה 
ההפטרה  וסיום  תולדות, 
"יחי  זה  שרה  חיי  של 

הרבי  לעולם".  דוד  המלך  אדוני 
הזו  שההכרזה  בשיחה  אומר 
שהיא  כיון  משיח  עם  קשורה 

קשורה עם מלכות שלמה 
שמשיח הוא מ"בית דוד 

ומזרע שלמה".

אותו עניין כמוזכר לעיל 
הלבנה,  לידת  על 

גילוי  שזה 
עד"ז  העצם, 
כאן  מדובר 
לידת  על 
ח,  המשי
י  ו ל י ג
העצם של 

משיח.

ם  ע ו
זה  כל 

ך  י ש מ מ

הרבי ואומר שצריך להמשיך 
הגילויים,  בתוך  העצם  את 

"סיהרא באשלימותא".

מוכרחים לדבר 
על משיח בגילוי!

על  להתעכב  רוצה  אני 
לפני  אבל  ידועה,  נקודה 
להקדים  מוכרח  אני  כן 
אנחנו  היום,  שבמצבנו 
שלפני  במצב  אוחזים 
לפני  אני",  "מודה  אמירת 
ניכנס  לא  משנתו,  שניעור 

לפרטים. 

כל אחד חושב מה בדיוק 
להכין  ואיך  לעשות  צריך 
העולם  כל  ואת  עצמו  את 
משיח.  פני  לקבלת  כולו 
כך,  אומר  וזה  כך  אומר  זה 
אופן  וכולם חושבים באיזה 

לומר את הדברים ולמסור אותם הלאה. 

הויכוחים  זיך בכל  כולנו קאך 
העצם!  על  ששוכחים  עד 
מה  ועם  אנחנו  מי  שוכחים 
עוסק  זה  לחיות.  אמורים  אנחנו 
בכך וזה עוסק בכך, ועושה טוב. זה 
קאך זיך בתפילין - ומה נעלה יותר 
זיך בכשרות -  מתפילין? זה קאך 
וזה  מכשרות?  יותר  נעלה  ומה 
קאך זיך באהבת ישראל - ומה 
ישראל?  מאהבת  יותר  נעלה 
ואידך  כולה  התורה  כל 
דברים  והכל  פירושה. 

טובים.

עיקר  מה  אבל 
 ? ן י נ ע ה
ר  ק י ע
זה  הענין 
 ! ח י ש מ

אבל מה עיקר 
הענין? עיקר 

הענין זה 
משיח! משיח! 
משיח! ולכן 
צריך לזכור, 
שאם חסיד-

שליח עושה 
את כל הדברים 

הטובים ולא 
נשמע בהם 
ה"רוחו של 

משיח" – הוא 
ישן! 
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משיח! משיח! 

כשחסיד-שליח  שאם  לזכור,  צריך  ולכן 
נשמע  ולא  הטובים  הדברים  כל  את  עושה 
בהם ה"רוחו של משיח" – הוא ישן! זה לא 
–  אלא הוא  שהוא אוחז כבר ב"מודה אני" 
אז  הענין,  בעיקר  ישנים  ואם  ישן!  עדיין 
שאר  גם  אלא  העיקר,  שחסר  בלבד  זו  לא 

העניינים אינם באופן רצוי.

הסיבה לתרדמה - ספיקות 
בנצחיות חייו של הרבי 

שליט"א

מדוע זה המצב?

מאד קשה לדבר על כך, אבל אחת ולתמיד 
בחסידות  כלל  ישנו  זה.  על  לדבר  צריך 
שאם  המכזבים,  מים  לגבי  יודעים  שכולם 
הם מפסיקים אחת לשבע שנים )או לדעה 
יכולים  אחרת – אחת ליובל(, הם כבר לא 
יכולים  אינם  למה  חיים.  מים  להיקרא 
להיקרא מים חיים - כי זה דבר שלא יכול 

להחזיק מעמד. 

איתו  ומדברים  ברחוב  ליהודי  כשנגשים 
על חסידות ועל רבי, ואז הוא עונה ש"הכל 
נכון וליובאוויטש זה דבר יפה וזה האידיאל 
הוא  הרבי  לי:  תאמר  אבל  היהדות.  של 
עכשיו לא בריא, ומה יהיה? מה יהיה אחר 

כך?"...

 אם אוחזים עם התוקף והביטחון שהרבי 
הוא משיח, אין שום שאלה!

לו  להיות  צריך  חסיד,  כששואלים 
התשובה הברורה שלא יכול להיות כזו הווא 
אם  יקרה  מה  אותו  שישאלו  כמו  אמינא. 
מחר השמש לא תזרח? ודאי שזה לא יקרה, 
שקיץ  הבריאה  בגדר  הטביע  הקב"ה  כי 
וחורף לא ישבותו. אך אפילו זה, הם דברים 
שהם בגדר הבריאה. אנחנו מדברים פה על 
כל גדר  דבר שהוא למעלה מגדר הבריאה! 

הבריאה הוא בשבילו! 

כשלא אומרים כך, אז לא זו בלבד שלא 
אלא  העיקרית,  השליחות  את  מקיימים 
שגם כל התורה והמצוות שלו תלויות בדבר 

שח"ו לא יכול להחזיק מעמד. 

שכשהוא  הכנסת  בבית  פה  גבאי  ישנו 
ברכת החודש  לפני  זמן המולד  מכריז את 
אם ירצה  זיין  הוא אומר "דער מולד וועט 
ה'..." ברוב בתי הכנסת לא נוהגים להוסיף 
"אי"ה" "אם" זה לשון ספק, ואנחנו בטוחים 
שה' רוצה בקביעות המולד, כי כך הוא קבע 

בבריאה. 

כשלא אומרים כך, אז לא 
זו בלבד שלא מקיימים את 
השליחות העיקרית, אלא 
שגם כל התורה והמצוות 
שלו תלויות בדבר שח"ו 
לא יכול להחזיק מעמד
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 .. שברך  "מי  שאומרים  כאלה  ישנם 
שליט"א.  הרבי  על  ולהחיותו"  להחלימו 
האם הם אומרים מי שברך בשביל שהשמש 
תזרח מחר בבוקר? לא שייך בזה מי שברך 
כיון שזה חלק מתוכנית הבריאה כמו שברא 

הקב"ה בששת ימי בראשית.

 - מזה  למעלה  היא  משיח  של  רוחו 
ניסן  בי"א  התחיל  וזה  מהבריאה,  למעלה 

תרס"ב! פשוט כפשוטו!

אלא שאז היה הענין בהעלם, עד שהתגלה 
העבודה  לגני".  "באתי  הראשון  במאמר 
עיקר  את  להמשיך  הוא  השביעי  דור  של 
שהיה  רבינו  משה  ע"ד  למטה,  השכינה 
ו"כל  למטה,  השכינה  את  והמשיך  שביעי 
השביעין חביבין". מדוע דווקא השביעי? כי 

זה הסדר.

הרמב"ם  על  הרבי  של  שיחה  ישנה 
בנוגע לוודאות של נבואה מול וודאות של 
תורה. זו האחרונה היא הרבה יותר וודאית. 
שכשנביא מגיע ומוסר נבואה רעה – זה לא 
חייב להתקיים, ואפילו אם זה נבואה טובה 
זה עדיין תלוי במעשה התחתונים. הוודאות 

בנבואה היא לא מצד עצם עניינה.

מספרת  כשהתורה  אחרת.  זה  בתורה 
אומרת  והתורה  המרכבה,  רגלי  ד'  שישנם 
יצחק  אברהם  הם  למטה  נמשכו  שכשהם 
יעקב ודוד. ישאל השואל, והלא למעלה זה 
חיות? אבל ככה התורה אמרה! והתורה גם 
אומרת מהו הסדר של כוונת הבריאה וגילוי 

המשיח, מהאבות עד לדור השישי – הרבי 
המלכות.  ספירת   – השביעי  ודור  הקודם, 
המציאות  זו  חקירה?  או  שאלה  בזה  יש 

הפשוטה.

ליובאוויטש אינה מוזיאון!

חב"ד"  "כפר  בשבועון  הודפס  לאחרונה 
הפעולה  שיטת  על  ברוסיה,  שארע  סיפור 
בשני  הייתה  שיטתם  הקומוניסטים.  של 
על  שונות  גזירות  גזרו  אחד  מצד  כיוונים. 
בתוקף.  היהודים  עמדו  זה  וכנגד  יהדות, 
תעמולה  הקומוניסטים  הפעילו  שני  ומצד 
שהציגה את היהדות כדבר ששייך למוזיאון, 
על  השפיע  וזה  מיושן.  היסטורי  כדבר 
אבל  אותם.  והחליש  אז  שהיו  היהודים 
וציצית,  זקן  עם  אמריקאי  בחור  כשהגיע 
בחור  לראות  התרגשו  הרוסים  היהודים 
שהולך עם כיפה ופיאות, ושאבו כח לעמוד 

בתוקף נגד הקומוניזם.

וזיכרון  למוזיאון  הדבר  את  כשהופכים 
ישן, זה הרבה יותר גרוע מכל הגזירות.

חודש  עשרים  כבר  לענייננו:  ובנוגע 
ביחד  וכשמתאספים  כזה,  הוא  שהמצב 
חסידים מבוגרים, אברכים ותמימים ורוצים 
ושלוחים  יש פה משפיעים  לשמוע משהו. 
שמסרו את הנפש, והבחורים רוצים לשמוע 
משהו. אז קם אחד ומספר סיפור מתר"ס. 
מתש"י  השלישי  מתר"פ.  מספר  השני 
אבל אף אחד לא מדבר  והרביעי מתשח"י. 

על ת-ש-נ-"ד!

כל יהודי שלומד תניא יודע שכל התורה והמצוות 
פועלים את הגילוי של משיח, "תלוי במעשינו 

ועבודתינו עתה". אז מה החידוש בשיחה? הרבי לא 
סתם אמר זאת. מוכרח להיות שמשהו השתנה
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לשתוק  טוב  יותר  מוזיאון!  פה  נהיה 
מאשר לספר סיפורים מתש"י.

ליובאוויטש 'נורמלית'? 
רח"ל!

הרבי מסביר ש"מחולל מפשעינו מדוכא 
היום  אנחנו  מעוונותינו" קשור עם משיח, 
עם  קשור  זה  שגם  לידה  חבלי  של  במצב 

משיח.

ולהסביר  לעולם  לצאת  צריך  ראשית, 
שהרבי ממשיך להנהיג כמו מקודם והמצב 
העכשווי הוא לא ענין של חלישות ח"ו אלא 
ברור.  זה דבר  לידה של משיח,  ענין חבלי 
כל  את  מפספסים  זאת  אומרים  לא  ואם 

הנקודה של העצמו!

אחת,  אפשרות  אפשרויות:  שני  יש 
זיך  קאך  לו  ויש  משנתו  שניעור  שבשעה 
'ווילדע  יעשה  יש אפשרות שהוא  במשיח, 
הוא  ריחוק  איזה  ח"ו.  ריחוק  ויפעל  זאכן' 
ליובאוויטש  על  שיאמרו  ריחוק  פועל? 
שהיא ליובאוויטש והיא בכל תוקפה, אבל 
שהם  משוגעים  הם  הליובאוויטשער'ס 
ריחוק  כמה  משיח.  הוא  שהרבי  אומרים 

נפעל מכך? נו...

שיאמרו  היא  האחרת  האפשרות  אבל 
שליובאוויטש הם אנשים שפויים ונורמליים, 

מבינים  הם  וממילא  אינטליגנטים,  אנשים 
אפשר  אי  בריא,  לא  הוא  שהרבי  שמכיון 
לצאת עם כאלה סיסמאות ולהיות קאך. זה 
יותר  זה הרבה  אבל  ריחוק,  פועל  לא  אכן 
גרוע. זה פועל שהעולם מבין שליובאוויטש 
חסידות  של  החינוך  איפה  כלום.  היא 

שהעולם לא תופס מקום?!

לא צריך להיות משוגע 
לפרסם, צריך להיות משוגע 

לא לפרסם!

תשנ"ב,  אד"ר  בכ"ו  דולרים  בחלוקת 
אל  הגיע  אדר,  כ"ז  לפני  בלבד  אחד  יום 
הרבי  של  המסר  מה  ושאל  עיתונאי  הרבי 
לעיתונות על משיח. הרבי ענה לו שיפרסם 
שהוא  אלא  מגיע,  רק  ולא  מגיע,  שמשיח 
לא צריך להיות משוגע בשביל  כבר בדרך. 
לא  בשביל  משוגע  להיות  צריך  לפרסם, 

לפרסם.

מי שלא למד את השיחות 
שמח על הנבואה של הרבי, 
אבל היא לא מונחת אצלו, 
בשבילו משהו עתידי. מי 
שלמד את השיחות יודע 
שהרבי מדבר על דברים 

שקורים בהווה
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והרבי  הרבי  בנוכחות  "יחי"  כששרים 
מעודד בראשו, ויבוא יהודי וישאל חב"דניק 
על הנושא אחרי שלמד את השיחות, וראה 
יחי, והחב"דניק יענה לו  את הרבי מעודד 
מהאנשים  אני  מהמשוגעים,  לא  ש"אני 
השפויים והנורמלים"  – זה הענין של מים 

המכזבים ח"ו וח"ו!

דברים  לומר  שיכול  כזה  אחד  הוא  אם 
לא  מתר"ס,  סיפור  לא  ידבר!  שלא  כאלו, 
מתר"פ, ולא מתש"י! או שתדבר מה שצריך 

או שתשתוק!

זה יותר גרוע מגזירה על אידישקייט! זה 
זה  שיהדות-ליובאוויטש  לעולם  להראות 

מוזיאון היל"ת!

ללמוד את השיחות 
האחרונות

על  נדבר  השלילה,  על  נדבר  לא  אבל 
החיוב. העבודה שלנו היא "לקבל פני משיח 
שכל  היא  עבודתנו  של  ופירושה  צדקנו". 
גלוי בעבודה  יהיו חדורים באופן  הפרטים 

זו. ובכדי שנאחז בכך הן בנוגע לעצמו והן 
העניינים  עם  לחיות  צריך  לזולת,  בנוגע 
את  לחיות  שבשביל  אומר  הרבי  האלה. 
את  ושלומדים  זה.  את  ללמוד  צריך  זה 
יותר  אצלו  מונח  הענין  האלה,  העניינים 

טוב.

השיחות  את  שלמד  מי  בין  חילוק  יש 
השיחות  את  למד  שלא  מי  שלא.  למי 
שמח על הנבואה של הרבי, אבל היא לא 
מי  עתידי.  משהו  בשבילו  אצלו,  מונחת 
שלמד את השיחות יודע שהרבי מדבר על 
דברים שקורים בהווה, על פעולות שמשיח 
וישנה  פה,  כבר  "משיח   - ועושה  עשה 
כבר ההתגלות, ויש כבר ה"וינצח" "וכתתו 

חרבותם לאתים"" וכו' וכו'.

את  וללמוד  חבורות  להקים  מציע  אני 
האחרונה  השנה  של  והמאמרים  השיחות 
כל  כשלומדים  האלה,  בעניינים  שעוסקים 
מבינים  שבועות,  לכמה  רק  אפילו  יום, 
שהרבי אומר שאנחנו כבר במצב בין ראש 
 – הלבנה  והתגלות  בחודש,  לט"ו  חודש 

התגלות המשיח כבר קרה, בפועל ממש.
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כיום כל החילוקי דעות שישנם, הם רק 
ויותר  יותר  ומשתוקק  רוצה,  אחד  שכל 
יהיה  שליט"א  המשיח  מלך  שאדמו"ר 
וזו  הנכונה,  השיטה  שזו  חושב  זה  בריא. 

חושב שזו השיטה הנכונה.

במגירה  מוצאים  שהיו  יצוייר  לו  אבל 
בחדר של הרבי פתק שהרבי שליט"א כתב 
לפני כ"ז אדר, והרבי כותב בו שהולך להיות 
שנמצאת  תרופה  לו  ויש  וכזה,  כזה  מצב 
במקום פלוני, והדרך להשיג אותה היא כזו 
וכזו, ואם יתנו לו כך וכך טיפות ביום, אזי 

הוא יבריא.

אז כל אחד היה הולך לקצוי תבל ומוציא 

את  למצוא  העיקר  שיש,  הכסף  כל  את 
התרופה לרפא את הרבי.

מה  שמתווכחים  הוא,  עכשיו  המצב 
התרופה הכי טובה, כי חושבים שאין פתק. 
רק  ולא  פתק!  כזה  שיש  היא  האמת  אבל 

שיש פתק, יש גם שיחות ברורות.

שלהוסיף  ברורה,  בשיחה  אומר  הרבי 
חיים במלך זה על ידי שעובדים בענין של 
'יחי המלך'. ומה הענין של 'יחי המלך'? לא 
והרבי  יודע.  אחד  כל  זה,  על  לדבר  צריך 
חיים,  לו  שנותן  מה  בגילוי:  זה  את  ואמר 
אלא  הזו,  הבדיקה  או  הזה  הרופא  לא  זה 

הכרזת 'יחי המלך'.

להגיד לכל עם 
ישראל: 

"תדעו 
שמשיח 
כבר 
הגיע"!

נאום נלהב שנשא הרב שלום דובער הלוי שי' וולפא 
בכינוס השלוחים תשנ"ד
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שהפירוש  שסוברים  כאלה  יש  אז   .  .
להתעסק בענין של 'יחי המלך המשיח', 
זה כאשר יושבים ב770 - ושרים יחי, או 
מודעה  איזה  או  דרשה  איזה  שאומרים 
"מלך  תואר  "משחילים"  השורות  ובין 

המשיח" על הרבי שליט"א.

"ניק- באמריקה  לזה  שקוראים  כמו 
ניים", שזה לא השם של הבן אדם, אלא 
שם.  איזה  עוד  לו  שנותנים  חיבה,  שם 
אבל כשקוראים את המודעה הזאת - אף 
באמת  לומר  שמתכוונים  מבין  לא  אחד 
ביאת  היתה  שכבר  הגיע,  כבר  שמשיח 

המשיח.

הדבר היחיד שחסר

מה שצריך להיות הוא, כמו שר' יואל 
שמתחיל  שברגע  מהרבי,  שיחה  חזר 
אז  דוד'  המלך  אדוננו  'יחי  של  הענין 
את  שיודעים  משיח  של  הענין  כבר  זה 
מה שצריכים  וזה  המציאות של משיח. 
ולהגיד  ישראל  עם  לכל  לצאת  לעשות. 

להם: "תדעו שמשיח כבר הגיע"!

כמו  הוא  כעת,  לעשות  שצריך  מה 
רק  זה  שחסר  שמה  אמר,  שהרבי 
זה  העם.  ובין  המלך  בין  ההתקשרות 
הדבר היחידי שחסר וזה נותן חיים למלך 

המשיח!

ואלו שאומרים שהיום אי אפשר עדיין 
אפשר  אי  ועוד  לעולם,  זה  עם  לצאת 
רחמנא ליצלן!...  לדבר על זה בגלוי, אז 
- אחרי קצת משקה אפשר אולי להעיז 
ולומר, שזה נובע מחסרון אמונה. שהרי, 

אחרת,  ייתכן  שלא  ברור  למישהו  אם 
אשר וודאי הדבר שהרבי שליט"א - הוא 
המקדש  בית  ויבנה  בקרוב  שיבוא  זה 
מה   - א"כ  מהגלות,  ישראל  כל  ויוציא 
אכפת לך איך שהשני מקבל את זה? הרי 
ולא את האמת  אומר את האמת!  אתה 
שתתגלה עוד מאה שנים, אמת שתתגלה 
יכולים  ספקות  איזה  אזי  מיד.  עכשיו 
ושזה  לרחוב  לצאת  בכך שצריך  להיות, 

יהיה עיקר העבודה.

על זה לא מדברים!

כולם מתעסקים בכל מיני  בכל אופן, 
עניינים, ויש תכנית שמתאספים שלוחים 

מכל העולם.

שהעבודה  שנתיים  לפני  אמר  והרבי 
המלך  בין  לקרב  זה  שנשארה  היחידה 
היחידה  שהעבודה  ואמר  העם,  ובין 
צדקנו,  משיח  פני  לקבל  זה  שנשארה 
ואמר שמשיח כבר נמצא וזה בהתגלות, 
פני  לקבל  רק  זה  לעשות  שנשאר  ומה 

משיח.

תכניות  עושים  לפועל?  ומה   -  
מיני  וכל  ועידות  מיני  כל  לשלוחים, 
נושאים שמדברים, אבל הענין הזה איך 
זה  על  המשיח,  מלך  שהרבי  מפרסמים 

בכלל לא מדברים!

לעשות  תבע  כשהרבי  יצוייר,  לו 
אחד  נכנס  היה  תהלוכות,  בעומר  בל"ג 
שם  שעוסקים  ורואה  חב"ד  בית  לאיזה 
 - קודש   שבת  בנרות  תורה,  בשיעורי 
בענין  מתעסקים  ולא  בעומר,  ל"ג  ביום 

מה שצריך לעשות כעת, הוא כמו שהרבי אמר, שמה 
שחסר זה רק ההתקשרות בין המלך ובין העם. זה הדבר 

היחידי שחסר וזה נותן חיים למלך המשיח!
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של תהלוכה. הוא היה אומר שזו מרידה 
היום  שהתפקיד  אמר  הרבי  במלכות! 
בעניינים  מתעסקים  והם  תהלוכה,  הוא 

אחרים!

אמר  הרבי  הזה,  בענין  גם  דבר  אותו 
בין  לקשר  שיש  היחידה  העבודה  שזה 
המלך ובין העם, שהעם יקבל פני משיח 
אבל  העניינים,  בכל  ומתעסקים  צדקנו. 
שזה  העיד  שהרבי  הרפואה  הזה,  הענין 
לו  שייתן  מה  וזה  חיים  לו  שנותן  מה 

בריאות…

לי  אכפת  מה  שאומרים,  כאלה  יש 
אז  בריא...  יהיה  שהרבי  העיקר  משיח, 
א. הם פשוט מרמים את עצמם. כי הרבי 
כמו שאמרו  נצחיים  ובחיים  בריא  יהיה 
יכול להיות.  זה לא  ובלי משיח  מקודם, 
הדור,  נשיא  של  רבי,  של  הענין  כל  וב. 
יחי המלך,  ידי שיהודים אומרים  זה על 

והמבצע יחי המלך כפשוטו.

מה זה דבר המתקבל?

יש ששואלים, אז מה צריך לעשות?

התשובה לכך היא, שבוודאי.. אם לא 
יצאו בזה קודם המוסדות המרכזיים של 
)ובפרט  כל,  קודם  שיצאו  ליובאוויטש 

שעכשיו זה כינוס השלוחים ולא צריכים 
החלטה  צריך  החלטות,  מיליון  לעשות 
שכל  העולם(  בכל  אותה  ולפרסם  אחת 
בחיות  עצמם  על  מקבלים  השלוחים 
מלך  הרבי  של  המלכות  את  מחודשת 
שמשיח  העולם  לכל  ומודיעים  המשיח, 
שמשיח  וכדי  נמצא,  כבר  משיח  הגיע, 
יבוא ויבנה בית המקדש, זה על ידי שכל 

יהודי יתקשר אליו.

מדברים על הענין שהרבי אמר שיהיה 
שמנצלים  כאלה  יש  המתקבל.  באופן 
את זה ואומרים - אם הרבי אמר "אופן 
הזמן  לא  עוד  עכשיו  אז  המתקבל" 
שמישהו יכול לקבל את זה. כמובן שזה 
הכוונה  המתקבל"  "אופן  גמור.  שקר 
שלקבל את זה אפשר, רק צריכים לשבת 

ולראות באיזה אופן.

העבודה של השלוחים 
במשך השנתיים האחרונות 
היתה צריכה להיות עבודה 
אחת: להפיץ בכל העולם 

שמשיח הגיע, וזה וזה השם 
שלו, וזה המקום שלו
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חז"ל  כבר  המתקבל?  אופן  זה  ומה 
נכנסים  הלב  מן  היוצאים  "דברים  אמרו: 
אל הלב ופועלין פעולתן"... זה נקרא אופן 
המתקבל, ואם זה יוצא אצל מישהו מהלב, 

אז השני מקבל את זה.

צריך לשאול אותך ברדיו?!

על  דיברנו  בבוקר,  בהתוועדות  היום 
החשובים,  השלוחים  אחד  בא  הזה.  הענין 
איד  חסידשער  א  יקר,  יהודי  באמת  והוא 
שמוסר את נפשו עם העניינים של הרבי, 

והוא אומר:

בענין  מתעסקים  שלא  אומר  אתה  "מה 
שלי  בעיר  ברדיו  אותי  שאלו  הנה,  הזה? 
מלך  הוא  שהרבי  מאמין  אני  באמת  אם 
אומר  אתה  מה  אז  כן.  ואמרתי  המשיח, 
שלא מתעסקים בעניינים של יחי המלך"?

אז בושה שצריכים לשאול ברדיו שליח 
אם הוא באמת מאמין!... כאילו רח"ל היה 
הוא  אם  השלוחים  אחד  שישאלו  שייך 
באמת מאמין שצריכים לשמור שבת, אם 
הוא באמת מאמין שצריכים להניח תפלין, 
וזו ההתפארות שלו, שהוא לא שיקר, ואמר 

כן!...

השנתיים  במשך  השלוחים  של  העבודה 
עבודה  להיות  צריכה  היתה  האחרונות 
הגיע,  שמשיח  העולם  בכל  להפיץ  אחת: 

וזה וזה השם שלו, וזה המקום שלו.

את  עשה  ע"ה  פריז  אברהם  שר'  כשם 
"קול  שנה  שלושים  לפני  כבר  הפתקאות 
להיות  צריכים  אלו  ואומר",  מבשר  מבשר 
ההחלטות של כנס השלוחים: "קול מבשר 

מבשר ואומר"!

"סילחו  בהחלטה:  שם  לכתוב  וצריכים 
העלמנו  שנתיים  שבמשך  העולם,  כל  לנו 
להכות  צריכים  הזה".  המסר  את  ממכם 
ולא  עשינו  לא  אנחנו  על חטא, ששנתיים 

אמר  בעצמו  הרפואה שהרבי  את  חיפשנו 
שזה הרפואה שלו.

החלטה  ראשון  דבר  להגיד  וצריכים 
שבמשך  זה  על  שמתחרטים  ראשונה, 

שנתיים ישנו!

ועכשיו קוראים לכל העולם שידעו "קול 
מבשר מבשר ואומר", משיח הגיע ומחכה 
רק לכל יהודי, שכל יהודי בניצוץ משיח שלו 
יגיד יחי המלך, ואז כל ניצוצי ישראל ביחד 
ואלה שאומרים  יתנו חיים למלך המשיח. 

אלו צריכים להיות 
ההחלטות של כנס 

השלוחים. וצריכים לכתוב 
שם בהחלטה: "סילחו 

לנו כל העולם, שבמשך 
שנתיים העלמנו ממכם 

את המסר הזה"
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זה  את  לקבל  יכולים  שלא  כאלה  שיש 
בעולם, אז כפי שאמר . . ]אחד הדוברים 
בזה  שכשמתעסקים  שרואים  הקודמים[, 

כל אחד מקבל.

אתה צריך להגיד לי?!

ביום  שהיה  אחד  דבר  רק  אספר  אני 
חמישי בלילה, כשנסעתי בטקסי ]=מונית[ 
בא  הטקסי  של  הנהג  התעופה.  לשדה 
וראיתי  התעופה,  לשדה  אותי  לקחת 
שהנהג של הטקסי נראה כמו אחד שלא 

שייך לדבר איתו על משיח.

כיצד  רגע  כל  שמחפשים  היות  אבל 
ניתן לדבר עם יהודים על משיח, התחלתי 

לדבר איתו מסביב ומסביב ולהתחיל לדבר 
ברגע  המשיח.  מלך  שהרבי  זה  על  איתו 
שכבר הגעתי לנקודה והתחלתי להגיד לו 

את זה, הוא אומר לי:

שהרבי  לי,  להגיד  צריך  אתה  זה  "את 
ל"ע  נפצעתי  אני  יודע,  אתה  משיח? 
כמה  ושכבתי  הכיפורים  יום  במלחמת 
שלי  להורים  אמרו  והרופאים  שבועות, 

שאין שום סיכוי שאני אחיה.

וכתבו  אחד  לובביצ'ר  איזה  הגיע  "ואז 
מכתב לרבי, הרבי אמר שהוא יזכיר אותי 
אני  ומיד  הקודם  הרבי  של  הציון  על 
שעכשיו  רואה  אתה  והנה  בריא,  נהייתי 

אני בריא".

אם למישהו ברור שהרבי שליט"א - הוא זה שיבוא 
בקרוב ויבנה בית המקדש ויוציא כל ישראל מהגלות, 
א"כ - מה אכפת לך איך שהשני מקבל את זה? הרי 

אתה אומר את האמת!
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ההתרגשות, כל  ההתעוררות, 
לידי  באו  כמו  התחושות, 
ביום  שנייה,  שבריר  אחד,  ברגע  ביטוי 
שני השבוע, ב3:40 אחר הצהריים, כאשר 
לכ"ק  ניגש  השלוחים  מ־1500  אחד  כל 

אדמו"ר שליט"א בפתח חדר ה'יחידות'.

כל שליח זכה למבטו החודר המיוחד 
בנענוע ראש  ולקבל  של הרבי שליט"א, 
פנים,  במאור  הקדושות,  ברכותיו  את 

להצלחת השליחות הגדולה.

שנת  של  העולמי"  השלוחים  "כינוס 
וראשונה  בראש  היה  גדולות",  "נפלאות 
מטרתו  את  שהשיג  מאד  מוצלח  כינוס 
בכל המובנים: המוני השלוחים של הרבי 
שליט"א, מכל קצווי תבל, ששהו 4 ימים 
בצוותא, ב'בסיס', השכילו למלא מחדש 
את המצברים לקראת שיא השיאים של 
כולו  והעולם  עצמו  "להכין   - שליחותם 

לקבלת פני משיח צדקנו".

ההצלחה  מעצם  פחות  לא  אולם, 
ו'השגת המטרה', היה אפוף כל הכינוס 
רגעי  בה  שהיו  גדולה  אחת  בהתרגשות 

שיא של התעלות והתעוררות רוחנית. 

כך ב'מפגש האישי' של כל שליח עם 
אד"ש, ביום שני בצהריים, וכך בהופעתו 
ביום  שליט"א  הרבי  של  הפתאומית 
הבאנקט  של  בעיצומו  בלילה,  ראשון 
מורנו  אדוננו  "יחי  החגיגי, כאשר שירת 
הפכה  ועד"  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו 
טרם  שכמותה  ענקית  לשלהבת-קודש 

נראתה בבית הגדול הזה.

"ימים של ימות המשיח"
אולם השלוחים, גם אם נשמעו מפיהם 
סיפורים  אגב,  דרך  נדירות,  לעתים 
הממחישים את האהדה הגדולה שזוכים 
כדי  כאן  התכנסו  לא   - מקום  בכל  לה 
נהפוך  השכם.  על  לעצמם  לטפוח 
הדיונים  כל  מתמקדים  תמיד  כמו  הוא, 
ובמה  עשו  שטרם  במה  והנאומים 
שצריכים להוסיף ולחזק. והפעם, כמובן, 
במיוחד בנושא הכנת העולם לקבלת פני 

משיח צדקנו.

סיכם,  כך  המשיח",  ימות  של  "ימים 
ימי  ארבעת  את  השלוחים  אחד  בצדק, 
ולילות  ימים  "כינוס השלוחים". ארבעה 
מאות  אולם  בכל  מכונסים  שבהם 
חושבים  מאזינים,  יושבים,  שלוחים! 
ודנים איך מתכוננים לקבלת פני משיח. 
רק  אינו  משיח'  עם  לחיות  המשפט 
את  במדוייק  מגדיר  הוא  יפה.  סיסמה 
מה שהתחולל כאן בארבעת ימי הכינוס.

שנרשמו  הנוספים  הנושאים  גם 
בתוכנייה, היו חדורים כל־כולם ב'משיח'. 
להביא לימות המשיח. אולמותיו הרבים 
הייטס,  בקראון  סנטר"  ה"ג'ואיש  של 
משתתפים  כולם  שלוחים.  מלאים 
את  מציגים  "איך  ובסדנאות.  בדיונים 
ומשיח  "גאולה  לעולם";  המשיח  נושא 
 – שתשיב"  מה  "דע  החינוך";  במערכת 

הרב משה קוטלרסקי, שעמד בראש אירגון הכנס, 
חזר על ה'נקודה' שוב ושוב בדברי הפתיחה שלו 
בכל הישיבות והסדנאות: "להכין עצמו והעולם 

כולו לקבלת פני משיח צדקנו"
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והרשימה ארוכה.

והם  הזה,  הנושא  את  'חיו'  השלוחים 
בעצם אלו שהכתיבו את התוכנית. נושא 
גאולה-משיח לא ירד לרגע מסדר היום. 
בחוברת  ועיין  שעמד  בשליח  הבחנו 
התוכנייה, חשב לאן לפנות. לאיזה סדנה. 

"בוא למשיח!" אמר לו חברו... הרבה 
התפקיד  על  הכינוס,  מהלך  בכל  דובר, 
אשתקד  שליט"א  הרבי  שהטיל  הגדול 
קוטלרסקי,  משה  הרב  השלוחים.  על 
המופתי  הכנס  אירגון  בראש  שעמד 
על  חזר  חינוך',  לענייני  ה'מרכז  מטעם 
ה'נקודה' שוב ושוב בדברי הפתיחה שלו 
עצמו  "להכין  והסדנאות:  הישיבות  בכל 

והעולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו".

כך, למשל,  זה.  ברוח  היו  כל הדברים 
בסעודת המלווה-מלכה החגיגית, בנאומו 
המאלף של הגאון החסיד רבי יואל כהן 
החובה  על  בלהט  כשדיבר  שליט"א, 
השטורעם,  בשיא  שאת,  ביתר  לפרסם 
בא,  זה  הנה  שהנה  הרבי  נבואת  את 
הגדולה  ההתעוררות  את  לבאר  והפליא 
שבאה לביטוי בקריאת־הקודש הממלאה 

בימים אלו את ליבו ונפשו של כל חסיד 
- "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח 

לעולם ועד".

הדברים חזרו על עצמם בכל הזדמנות, 
וכל אחד ביטא אותם בסגנונו הוא. סיכם 
לבנהרץ,  יוסף-יצחק  הרב  הדברים  את 
את  שהינחה  בארץ,  צא"ח  מרכז  איש 

סדנאות הדיון בעברית:

קיימות.  כבר  המודעות,  "ההתכוננות, 
הפירסום,  הגדול, עצמת  ה'היכונו'  מסע 
בא השלב  כולם. עכשיו  כבשו את  כבר 
ממש.  משיח  פני  לקבלת  מוכנות  הבא: 
עלינו  יותר.  עמוק  הנושא  את  להחדיר 
מסע  ואת  הלימודים  את  להגביר 

עכשיו בא השלב הבא: 
מוכנות לקבלת פני 

משיח ממש. להחדיר את 
הנושא עמוק יותר. עלינו 
להגביר את הלימודים 

ואת מסע ההסברה
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ההסברה". 

העמק,  ממגדל  גולדברג  יצחק  והרב 
בהתרגשות: "למען בריאות הרבי שליט"א 
השאלה  עולמות',  'להרעיש  הרי  צריך 
כשאנו  השמיים  את  מרעישים'  איך  היא, 
לקיים  פשוטה:  והתשובה  בארץ!  נמצאים 
את הוראות הרבי! אנחנו לא לבד במערכה! 
'זיך אריינווארפן' בשליחות של  עלינו רק 
והוסיף:  משיח".  פני  לקבל  העולם  הכנת 
"עלינו לפעול בכל הכוחות, מתוך פנימיות 
בשורת  את  בעולם  להחדיר  עלינו  הנפש. 
הגאולה הקרובה ואת תחושת ה"יחי" כפי 
חוב  הוא  העניין  כאן.  אותה  חשים  שאנו 
קדוש על כולנו, הוא נוגע עד מיצוי הנפש 

ממש".

שמאות  שעה  קודש,  שבת  ובליל 
יחד באווירה נפלאה ליד  השלוחים הסבו 
הרב  השמיע  הערוכים,  השבת  שולחנות 
גודל  על  מאלף  משל  מאילת  הכט  יוסף 

התקופה בה אנו חיים כעת:

בכל  משתמשים  המלחמה  נצחון  למען 
הדרכים והאמצעים האפשריים. מתקיפים 
החיילים  ומהים.  מהיבשה  מהאוויר, 
גם  ולפעמים  הכוחות,  בכל  נלחמים 
נופלים, העיקר - לנצח את האוייב. באותו 
רגע שהאוייב נוחל מפלה וכישלון מוחץ - 
את  אין  כבר  מיידית.  נפסקות  ההתקפות 

מי להתקיף.

נכנסים   - שעושים  הראשון  הדבר  ואז, 
למדינה הכבושה, ומודיעים לכל תושביה: 
אין לכם שלטון! כעבור זמן מה מגיע המלך 
החדש, המנצח, ואו-אז כולם מצביעים עליו 
ואומרים: הנה המלך! "עבודת הבירורים", 
אמר הנואם, "כבר נסתיימה. עלינו לצאת 
את  לכולם  ולבשר  הנכבש'  ל'שטח  כעת 

בשורת הגאולה הקרובה".

"באופן המתקבל"
שעמדו  המרכזיות  הנקודות  אחת 
הרבי  הוראת  יישום   - היתה  בכנס,  לדיון 
"באופן  יהיה  המשיח  בשורת  שפירסום 
איך  לראות  היה  נפלא  מחזה  המתקבל". 
"כיצד  בסוגיית  בלהט  עוסקים  השלוחים 
מיישמים את הוראת הרבי בצורה היעילה 
והצעות,  רעיונות  כל אחד העלה  ביותר". 
בעיקר מנסיונו האישי, והנוכחים הקשיבו, 

הגיבו והוסיפו.

היה  ניתן  הגישה,  על  כלליים  קווים 
ראש  הרסון,  משה  הרב  מפי  לשמוע 
פעם  "הייתי  בניו-ג'רסי.  חב"ד  מוסדות 
ב'יחידות' אצל הרבי שליט"א", סיפר הרב 
הרסון, "וזכיתי לשמוע מפיו דברים נפלאים 

המלווים אותי בדרכי בהרבה עניינים. 

"עבודת הבירורים", אמר 
הנואם, "כבר נסתיימה. 

עלינו לצאת כעת ל'שטח 
הנכבש' ולבשר לכולם 
את בשורת הגאולה 

הקרובה"
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שאינם  תלמידים  'יש  לי:  אמר  הרבי 
אך   - ו'משפיע'  ישיבה  לראש  זקוקים 
אלו מהווים מיעוט. יש תלמידים שלהם 
לא יעזור ראש ישיבה ו'משפיע' - אך גם 
הם מיעוט. רוב התלמידים הם באמצע. 
- מכריעים אותם  אם מתעסקים איתם 

לכאן, ואם לא - לכאן".

דברים אלה, הוסיף, נכונים גם בנושא 
עניין המשיח לתודעת הציבור:  החדרת 
ללא  מיד  הכל  להבין  שיכול  מי  "יש 
הקדמות, ויש מי שכל ההסברות בעולם 
לא ישכנעו אותו, אבל הרוב – באמצע. 
יסודית  ובהסברה  במרץ  לפעול  וצריך 

ונכונה.

זו עיקר שליחותנו. אם פועלים כסדר 
והדרגה, בדרך ארוכה וקצרה, הרי גם אם 
ייתכן שיקח עוד קצת זמן - בסופו של 
בשורת  הדברים;  את  כולם  יקבלו  דבר 
וה"היכונו לביאת  הגאולה תחדור היטב 
כלל-ישראל  לנחלת  יהפוך  המשיח" 

כולו".

ואילו שליח אחר מצטט דברים שכתב 
לו אחד מראשי הקהילה היהודית בעירו: 
 15 כל  לידיעת  להביא  חייבים  "אתם 
האמצעים,  בכל  בעולם,  היהודים  מליון 
את האמת המדהימה איך שכל נבואותיו 
הרבי בעבר התממשו אחת לאחת.  של 
בכל  להחדיר  ביותר  היעילה  הדרך  זו 
העולם שגם הנבואה על בשורת הגאולה 

תתממש לנגד עינינו". 

פשוטה  הצעה  אגב,  לכך,  ובהקשר 
מניו-ג'רסי:  חזנוב,  ברוך  הרב  ומעשית. 
העיתונות  קטעי  כל  את  לאסוף  יש 
דברי  על  ואחרי,  לפני  שדיווחו,  הרבים 
מלחמות  בתקופות  הברורים  הרבי 
"יום כיפור", "המפרץ",  "ששת הימים", 

ובהזדמנויות רבות נוספות...

העיקר, אומרים וחוזרים כולם, לפעול 
מקום  שבכל  במוחש  "רואים  במרץ. 
הצליחו   - המתאים  במרץ  שפעלו 
וולף,  יצחק  הרב  מן המשוער".  למעלה 
ליובאוויטש  כאשר  שנים  "לפני  שיקגו: 
יהודים  קירוב  עם  לצאת  התחילה  רק 
"טנקי־ כמו  מבצעים  ועם  ליהדות 
המצוות" ברחוב - היו רבים שלעגו לכך, 

והסתייגו מאתנו.

לגמרי  התעלמנו  כולנו  "אבל 
מהמלעיגים למיניהם, פרצנו קדימה עד 
ובמהפך  הדרך  בצדקת  נוכחו  שכולם 
הללו.  הפעולות  שחוללו  האדיר  הרוחני 
מה היה בסוף? רבולוציה! אנשים רואים 
את ה'טנק', עוצרים מעצמם, ומבקשים 
להניח להם תפילין. גם בנושא המשיח, 

אין ספק שכך יהיה".

"שבת אחים גם יחד"
שעות רבות התוועדו השלוחים ביחד, 
של  לציון  ראוייה  מרוממת  באווירה 

בסיום 'קבלת שבת' - עודד את השירה בצורה נמרצת 
ביותר. עיני רבים זלגו דמעות, וההתרגשות היתה גדולה. 

"קבלתי פנים חמה לשלוחים", אמר א' לחברו

56 ד  המשך בעמו
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"לראות ולהיראות"
בתור הוספה, מובא בזה תיאור מאורעות כינוס השלוחים העולמי תשנ"ד - מתוך 

סיקור הכינוס בעיתון "כפר חב"ד".

מאות שלוחים הצטופפו בסמוך ממש למקום הציון. כאן שלטה הדומיה. הקולות 
נשמעו רק בסוף כשכולם יחד קראו שלוש פעמים ברטט "יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד" והטון וההתרגשות הסגירו את מה שהתרחש בלבבות...

- ביום חמישי החלו שלוחי המלך באים להתכנס יחדיו לכינוס השלוחים המסורתי, 
לשבת לדון יחדיו על דרכי הפעולה להכנת העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו.

"משיח, משיח, משיח"
לפני שנתיים הרבי קבע במפורש מה המשימה שניצבת עכשיו בפני השלוחים. בין 
סדנא אחת לשניה שמעתי קולות של שלוחים לא מעטים שהיו רוצים לשמוע הכרזות 

יותר דרמטיות ומאסיביות בנושא..

כך או כך, בכינוס הזה היה הרבה "משיח". בכל הסדנאות ובכל ההרצאות, בכל 
ההכרזות ובכל ההתוועדויות. ביום ראשון היה סימפוזיון מרתק בהשתתפות מרצים 
והיתה סדנא מרתקת בעברית. אחד הדוברים  מעולים כמו עמנואל שוחט ואחרים 
הנלהבים בנושא היה הרב מנחם מענדל גלוכובסקי שליח ורב קהילת אנ"ש ברחובות 
שדיבר בלהט גם על הפצת הבשורה "הגיע זמן גאולתכם" וגם על פירסום זהותו של 

משיח.

דיון מיוחד הוקדש לליבון סוגיית דברי הרבי על המשיח והתגלותו. המשתתפים 
הפעילים בו היו טובי המרצים והחוזרים של שיחות הקודש. שעה ארוכה דנו הדוברים 
עצמו  את  להכין  שליח  כל  "על  תשנ"ב  השלוחים  בכינוס  הרבי  של  הלשון  בדיוק 

והעולם כולו לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש".

ל"יחידות".  יקבל את השלוחים  הרבי  כי  מודיע את הבשורה  ברענען  ליפא  הרב 
השמחה מציפה את פני השלוחים לקראת הרגע הגדול - לראות ולהיראות את פני 

מלכנו משיחנו...

*

אינני יכול לשכוח את כינוס השלוחים בשנת תשנ"ד, 
כאשר הרה"ח ר' משה קוטלרסקי הכריז מול כל שלוחי 
המלך בעולם בהתרגשות עצומה "יחי אדוננו", ואני 
פשוט התחלתי לבכות מרוב התרגשות
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תנועת עידוד שלא תישכח
בהמשך ליומן, מובאים בזה מזכרונותיו הנרגשים של הרב שלום דובער שי' וולפא 

כמובן שכאשר יצא הרבי בר"ח כסלו תשנ"ג ועודד את שירת ה'יחי' בצורה מדהימה, 
לא היה אפילו אחד מאנ"ש שניסה לצנן את ההתלהבות. אף אחד לא העז לשאול 
'רגע, והרי בשנת תשד"מ אמר הרבי כך וכך, ובשבת בראשית תשמ"ה היו דיבורים 
נוראים, ואיך אתם מעיזים לומר 'יחי'?!' הרי ראינו כולנו בעינינו כיצד הרבי מעודד 

את זה.

משה  ר'  הרה"ח  כאשר  תשנ"ד,  בשנת  השלוחים  כינוס  את  לשכוח  יכול  אינני 
קוטלרסקי הכריז מול כל שלוחי המלך בעולם בהתרגשות עצומה "יחי אדוננו", ואני 
פשוט התחלתי לבכות מרוב התרגשות. התקשיתי להירגע במשך זמן רב. האחדות 
שהיתה בין כל השלוחים סביב בשורת הגאולה וזהות הגואל, היתה מחשמלת. אם היה 

מה שחיזק באותם ימים את החסידים – זה העניין הזה.

אינני יכול לשכוח את אותו הרגע בכינוס השלוחים תשנ"ד, כאשר הודיעו פתאום 
במהירות  רצתי  הקדוש.  חדרו  בפתח  "יחידות"  לכעין  השלוחים  את  מקבל  שהרבי 
עיניים  ישב עם  כבר  בין האחרונים, הרי מלך המשיח  אולם כאשר הגעתי  ל–770, 

עצומות וראשו הקדוש מורד. 

לפני עמד אחד השלוחים שברך את הרבי שליט"א בברכות מתוך הלב, אבל הרבי 
לא הגיב, ואז ניגשתי וקראתי בקול "יחי המלך המשיח"! והנה הרבי הרים את ראשו, 
פקח את עיניו הקדושות, הסתכל עלי וסובב את ראשו בעיגול בתנועה של עידוד 

שלא ראיתי כמותה מעולם. מראה זה לא ישכח ממני עד לגאולה השלימה בקרוב.

הלהט בענייני גאולה ומשיח באותן שנים, 'גירד את השמים', אם אפשר לומר כך. 
לא רק השיחות של תשנ"א תשנ"ב נלמדו בשקיקה רבה, אלא בראש ובראשונה הייתה 
שר  כולו  והקהל  התפילות,  בתום  למרפסת  הרבי  של  ביציאתו  היומיומית  העובדה 
לפניו את שירת ההכתרה "יחי אדוננו". שמע הדבר נפוץ בכל קצוות העולם היהודי, 

ולא רק…
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"שבת אחים גם יחד". האהבה והאחדות 
 - הכנס  כל  לאורך  ביטוי  לידי  שבאו 
לרבים.  השראה  מקור  לשמש  יכולות 
אם  ובדיונים,  בישיבות  סתם  זה  אם 
בזמן החגיגות המיוחדות. מרגש במיוחד 
את  ושוב  שוב  לראות  המחזה  היה 
פעם  כל  הרף,  ללא  שרים  המלך  שלוחי 
אמיתית־  שירה  מחודשת,  בהתלהבות 
נפשית פנימית: "יחי אדוננו מורנו ורבנו 

מלך המשיח לעולם ועד".

פעמים רבות, במהלך ימי הכינוס, זכו 
השלוחים לראות את הרבי שליט"א בתום 
התפילות, יוצא ומעודד בראשו הק' את 
שירת ה"יחי". כבר לאחר תפילת מנחה 
הפתאומית של ערב שבת, ובסיום 'קבלת 
- כאשר עודד את השירה בצורה  שבת' 
דמעות,  זלגו  רבים  עיני  ביותר.  נמרצת 
פנים  "קבלתי  גדולה.  וההתרגשות היתה 

חמה לשלוחים", אמר א' לחברו.

כשהגיע שבת בצהריים, עיינו בתוכנייה, 
וקראנו: "1:30 אחה"צ - פתיחת הכינוס - 

התוועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א". "ואכן", 
מתרגש הרב רסקין ממונטריאול, "בדיוק 
להתוועד  שליט"א  הרבי  יצא   1:30 ב־ 
היה? אחד השלוחים:  עם הקהל...". מה 
שמחה  אבל  קצרה,  היתה  "ההתוועדות 
ביותר. השיחות נמסרו ב'אופן של ראייה'. 

והמסר? משיח!".

אווירת "770" והשפעתה
מרתק מאוד היה גם לשבת ולהקשיב 
ותשובות  "שאלות  של  הסדנאות  לשורת 
המרצים  מיטב  מפי  משיח",  בנושא 
העלו  בעקבותיה  כאשר  השלוחים,  מבין 
רעיונות  הרבה  המשתתפים  מבין  רבים 
פסקה  לא  העירנות   - מגוונים  בנושאים 
נמשכו  הללו  הדיונים  כאשר  גם  לרגע 
שעות ארוכות, לפעמים עד 2 - 3 לפנות 

בוקר.

הרבים,  והדיונים  הסדנאות  במהלך 
כך,  לפועל.  הצעות  הרבה  גם  הועלו 
צייטלין,  אהרן־אליעזר  הרב  למשל, 

הופיע המלך שליט"א בכבודו ובעצמו. פניו הק' מאירות 
באור יקרות וכולן אומרות מלכות - והשירה הסוערת 
פרצה בספונטניות מפי המוני מייצגי העולם הגדול 

בשאגה מרטיטתי לב מול פני הקודש
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להביא  שאת  ביתר  להמשיך  "יש  צפת: 
יהודים ל־770. התועלת גדולה: שירגישו 
בעצמם את תחושת המשיח שאנו חשים 
כבר  האחרונות  בשנתיים-שלוש  כאן. 
וכולם  מהארץ,  יהודים   )!(600 הבאנו 
עצומה.  ובהתפעלות  בהתרגשות  יצאו 
כבר  היום,  לראייה.  שמיעה  דומה  אינה 
ומבקשים  מעצמם,  אלינו  מתקשרים 

לארגן נסיעה לרבי".

"ואת העולם נתן בידם"
ב-770  התקיימה  בערב,  ראשון  ביום 
המקום  ה"בנקט".  החגיגית,  הסעודה 
והשולחנות  לאירוע,  פאר  ברוב  הוכן 
הארוכים נערכו בכל טוב. תזמורת ברקע. 
התרגשנו למראה האולם הגדוש בהמוני 

שלוחי המלך...

פתח  המנחה,  קוטלרסקי,  משה  הרב 
את החגיגה בברכה מרגשת של "ברוכים 
צימנד,  פינחס  והזמין את הרב  הבאים", 
הנשיא  של  עירו  רוק,  בליטל  השליח 
קלינטון, לפתוח ב"דבר מלכות". המנחה 
היה  שאמור  מי  של  העדרו  על  התנצל 
להשמיע את הנאום המרכזי, יו"ר ה'מרכז 
חודקוב  ח.מ.א.  הרב  חינוך,  לענייני 
ברכת  השלוחים,  כל  בשם  לו,  ואיחל   -

אריכות ימים ושנים טובות.

'הצדעה' לשלוחים
בתהילים,  צ"א  פרק  אמירת  לאחר 
פסוק בפסוק, בעמידה - הגיע רגע מרגש 
ביד,  ארוכה  רשימה  עם  כאחד.  ומפתיע 
החל המנחה הנמרץ להקריא את שמות 

על-ידי  כאן  שיוצגו  הרבות  המדינות 
השלוחים.

כל  כאן.  הוצגו  תבל  ברחבי  יבשות   6
מדינות ארה"ב, אירופה, אפריקה, "חבר-
ישראל.  ערי  וכל  אוסטרליה,  העמים", 
וקיבלו  קמו  ונציגיה  הוכרזה  מדינה  כל 

תשואות מידי חבריהם השלוחים.

אבל ההתרגשות הגדולה היתה דווקא 
בסיום הקראת הרשימה הארוכה, כאשר 
נציגי  "ועתה,  בהפתעה:  המנחה  הכריז 
כל העולם!" - 1500 השלוחים קמו בבת־
אדוננו  "יחי  ושירת  רגליהם  על  אחת 
ועד"  לעולם  המשיח  מלך  ורבנו  מורנו 
והפכה  הלבבות,  מכל  בקעה  האדירה 
עד מהרה לריקוד סוער ומלהיב שנמשך 

שעה ארוכה…

הרב  הגאון  השמיע  נלהבים  דברים 
בניו- הרבנים  מחשובי  בומזר,  חיים 
יורק, שדיבר ברגש רב ובלהט נפלא על 
מעמדו של מנהיג ישראל בדורנו, משלח 
השלוחים לכל קצווי תבל, וקרא עליו את 
שהוא  בחזקת  זה  "הרי  הרמב"ם:  פסק 

משיח"!

ההפתעה הגדולה
בומזר,  הרב  של  הנלהב  נאומו  לאחר 
זכו השלוחים להפתעה העצומה, כאשר, 
שליט"א  המלך  הופיע  פתאום,  לפתע 
בחגיגתם  להשתתף  ובעצמו  בכבודו 
חגיגתו הגדולה, כשפניו הק' מאירות באור 
והשירה   - מלכות  אומרות  וכולן  יקרות 
המוני  מפי  בספונטניות  פרצה  הסוערת 
מרטיטתי  בשאגה  הגדול  העולם  מייצגי 

בשעת כתיבת השורות מתקיים דיון הנעילה, וגם בלי 
לדעת את ההחלטות המפורטות, בדבר אחד אין לנו 
ספק – את המנגינה הגדולה הזאת, אי אפשר להפסיק
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מורנו  אדוננו  "יחי  הקודש:  פני  מול  לב 
ורבנו מלך המשיח לעולם ועד"... ואת מה 
לא  הללו,  המרטיטים  ברגעים  שהתחולל 

יוכל לתאר שום עט שבעולם... 

הזאת,  והנפלאה  המרוממת  האווירה 
שעה  נמשכה  לתיאור,  ניתנת  שאינה 
השירה  כאשר  הרבי,  צאת  לאחר  ארוכה 
האדירה הפכה ללהבה סוערת של מעגלי 
האזין  נסתיימו  משאלו  ורק  ריקודים, 
והמאוד־ המרכזי  למשאו  הגדול  הקהל 
מרתק של הרב פ. הכהן פלדמן שליט"א 
מאוסטרליה, שהשכיל להביא לידי ביטוי 
המוטלת  המשימה  גורליות  את  מושלם 

על השלוחים.

כפי שפתחנו, זכו היום, יום שני, המוני 
השלוחים להפתעת ההפתעות, כאשר כל 
אחד מ־1500 השלוחים ניגש למשלח כ"ק 
חדר־היחידות,  בפתח  שליט"א  אדמו"ר 
פנים,  במאור  הק',  ראשו  בנענוע  וקיבל, 
את ברכותיו הקדושות להצלחת השליחות 

הגדולה.

דיון  מתקיים  השורות  כתיבת  בשעת 
ההחלטות  את  לדעת  בלי  וגם  הנעילה, 
 – ספק  לנו  אין  אחד  בדבר  המפורטות, 
אפשר  אי  הזאת,  הגדולה  המנגינה  את 

להפסיק.

מובא בזה יומן א' התמימים מהמאורע 
המרגש של יציאת המשלח אל השלוחים 
של  בעיצומו  "יחי"  שירת  ועידוד 

הבאנקעט:

וההשערות   10:30 על  הראה  השעון 
יציאת כ"ק אד"ש מה"מ אל קהל  בדבר 

השלוחים החלו לצבור תאוצה.

שסיפרו  השמועות  לכך  הוסיפו 
ש"המזכיר הרב גרונר חזר זה עתה מביתו 
חדרו  אל  עלה  קרינסקי  הרב  והמזכיר 

לאלו  הספיק  הדבר  שליט"א".  הרבי  של 
באולם,  להישרד  שהשכילו  מהתמימים 
הכן  הקבועים,  במקומותינו  נעמדו  והם 

לקראת צאתו של המלך. 

הקהל ניגן את המארש של ר"ח כסלו, 
הידיעה  הגיעה  דקות  כשמונה  ובתוך 
אל  יוצא  מה"מ  אד"ש  "כ"ק  המשמחת: 
מושלמת  הייתה  ההסתערות  ה'בנקעט'". 
קדימה,  כולם  הוזנקו  שניות  ובתוך 

והשוהים בחוץ פרצו פנימה. 

כסאות  עפו,  שולחנות  נפלו,  צלחות 
בואו  לקראת  הכן  נעמדו  וכולם  נשברו 
מה  ידוע  לא  עדיין  המלך.  של  המיוחל 
יוצא  ברור: המשלח  צפוי, אך דבר אחד 

אל השלוחים.

כ"ק   )10:42( דקות  כארבע  כעבור 
המרפסת.  אל  היישר  יצא  מה"מ  אד"ש 
המזכירות,  חברי  שלושת  נראו  מאחור 
דוד צ'ייס ור' ש"ב שי' גאנזבורג, ובאופן 
אוטומטי החליף הקהל את הניגון ל"יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 

ועד".

עצומה  בהתלהבות  שר  הקהל 
מה"מ  אד"ש  וכ"ק  מיוחדת  ובהתרגשות 
סקר  הוא  מלכות'דיק.  מאוד  נראה  הי' 
את קהל השלוחים "כבקרת רועה עדרו" 

ועודד את השירה בתנועות ראשו הק'. 

מכסאו  מעט  התרומם  פעמים  כו"כ 
והסתכל לעבר אלו שעמדו למטה ועודד 

לעברם בראשו הק'.

כן הביט במשך זמן לימינו לעבר בימת 
ההתוועדות והכינוס, ואחדים אף הבחינו 
שהסתכל לעברו של ר' שלמה שי' קונין 

והניד לו בראשו הק'.

כמ"פ סידר וחיזק בידו הק' את הגארטל 
תוך כדי שמגביר את העידודים. השלוחים 
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לשרוק  החלו  מאוד,  נרגשים  שהיו 
והשמחה הייתה עצומה כבהקפות.

אד"ש  כ"ק  עודד  הזמן  כל  במשך 
ולכאן,  לכאן  הק'  ראשו  בתנודות  מה"מ 
וכעבור כארבע דקות החל לעודד בחזקה 
יותר ובמהירות יותר לכל הצדדים, ימין 
ושמאל, קדימה ואחורה והשירה הרקיעה 

שחקים.

בדקה  במיוחד  נמשך  זה  עידוד 
ממשיך  הזמן  על  כשבמשך  האחרונה, 

לסקור את קהל השלוחים.

ובסיומו  דקות  כשש  נמשך  המעמד 
הווילון.  את  לסגור  הק'  בראשו  סימן 

השעה הייתה 10:48.

בעת סגירת הווילון פנה מר צ'ייס אל 
כ"ק אד"ש מה"מ ואמר לו בשפת המדינה 
I LOVE YOU REBBE  ]=אני אוהבך 
וכ"ק  נשיקה,  שמוסר  סימן  ובידו  רבי[ 
ידו  את  והרים  אליו  חייך  מה"מ  אד"ש 

מר  יצא  התרגשות  ומרוב  לשלום,  הק' 
צ'ייס עם דמעות בעיניים.

על  לרקוד  המשיכו  השלוחים 
שהמנחה  עד  זמן  ריבוי  מקומותיהם 
אולץ לקטוע את השירה כדי לאפשר את 
שהכניסו  התכנית  ע"פ   - הכינוס  סיום 
לכ"ק אד"ש מה"מ. מיד הוא הכריז "יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
זו  לפני שהודיע שעם הכרזה  לא  ועד", 

צריכים לצאת לעולם באופן המתקבל.

את  ניצל  רוט  שי'  הכהן  נפתלי  הר' 
אד"ש  כ"ק  את  ובירך  הקלה  ההפסקה 

מה"מ בברכת כהנים  רעם ב"אמן".

המעשה.  פרטי  נודעו  יותר  מאוחר 
אד"ש  כ"ק  של  צאתו  לפני  זמן  משך 
לכך  האפשרות  אודות  שאלוהו  מה"מ, 
והשיב בשלילה, אך כעבור כעשר דקות 
ולמזכיר  מסויים,  סימון  הק'  בידו  סימן 
ששאל האם ברצונו לצאת אל השלוחים, 

השיב בחיוב ומיד יצא אל המרפסת.
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לזכות
החפץ בעילום שמו

להצלחה רבה בכל העניינים 
בגו"ר, ויזכה לקבל פני משיח 

תיכף ומי"ד ממ"ש

*

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
המשיח לעולם ועד!
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לזכות

הרה״ח הרב ירחמיאל שי׳ וזוגתו מ׳ חנה תחי׳

וב״ב: חי׳ מושקא, דבורה לאה, שיינא,

מנחם מענדל, חוה רבקה, דוד, שיינדל גיטל,

מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל דובער שיחיו

בעלינָאוו

שלוחי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א

להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א

ּס. פאולו - ברזיל

נתרם ע״י הרה״ת ר׳ שמואל וזוגתו מרת שטערנא 
שרה שיחיו

ּשפריצער

*

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



" ח י ש מ ה ת  ו מ י ל א  י ב ה ל "  | |   6 2

לזכות
שלוחי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

ברחבי העולם כולו

שיזכו להפוך את העולם ולמלא 
שליחותם היחידה בשלימות, "לקבל פני 

משיח צדקנו בפועל ממש"

ויזכו לחזות בהתגלות המשלח - משיח 
צדקנו, נאו!

ע"י החפץ בעילום שמו

*

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד!
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לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א

יה"ר שירווה רוב נחת מבניו 
התמימים, מחסידיו, תלמידיו ובפרט 

השלוחים הנמרצים בכל העולם

ויוליכנו קוממיות לארצנו תיכף 
ומי"ד ממ"ש

*

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד!



" ח י ש מ ה ת  ו מ י ל א  י ב ה ל "  | |   6 4


