
עניין הכי עיקרי ש־

גאולה האמתית והשלימה
____________________________________________________

גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

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

ב"ה || עש"ק פר' חיי שרה כ"ו מר חשון ה'תשפ"א || גליון לד

נשאר רק "ובקשו"
ישנם  הענינים  שכל  דורנו  נשיא  וכדברי  ומיד,  תיכף  זוכים  זה  ולכל 
כבר, ומה שחסר הוא אך ורק קבלת פני השכינה בפועל, כאן למטה, 
שלזה צריך להיות ה״ובקשו את הוי׳ אלקיהם ואת דוד מלכם״ כהנוסח 

דקידוש לבנה.

קבלת פני משיח - בכל פעולה
ומכיון שנמצאים כבר בסיום העבודה, הרי זוהי ההוראה והלימוד שיש 
ופעולה בעבודת השליחות  – שבכל פעולה  ללמוד מכינוס השלוחים 
צריך להיות ניכר שתוכנה הוא ההכנה לקבלת פני משיח בפועל, ע״י 
שמגלה בכל פעולה את הניצוץ משיח שבקרבו, וכמדובר כמה פעמים.

· דבר מלכות ·

משלח = משיח
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יוצא אל השלוחים 

בכינוס שהתקיים בשנת תשנ"ג

על הקיר תלוי שלט האומר "ברוכים הבאים / שלוחי כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח / כינוס השלוחים העולמי / 

תהא שנת נפלאות גדולות"

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד

)קטעים משיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב, בלתי מוגה(

ע"פ הידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", "א' הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן 
יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר 

סיימו את כל הענינים – הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את 
שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!

)דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב סעיף י"ג - מוגה(

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

"וע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו השליח היחיד שבדורנו המשיח היחיד 
שבדורנו שהסתיימו כל עניני העבודה הרי מובן שכבר מתחיל להתקיים השלח נא ביד 
תשלח של כ"ק מו"ח אדמו"ר ולכן הדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות הוא 

לקבל את פני משיח צדקנו"...

- חושף הרבי שליט"א מלך המשיח את  ומיוחדות אלו  במילים אלוקיות, שמימיות 
הנעלם ומוצפן בכל שנות הנשיאות, "האבן שבכתר המלך", "עצם הנשמה שלעלה 
מיחידה". את ה'גילוי' הזה, חושף הרבי כאן לעיני השלוחים האמונים על הבאת דברי 

מלכנו לד' קצוות תבל בגלוי ופרסום לעין כל.

וכאן נשאל: מדוע? האם צורך מיוחד יש לעבודת השליחות בגילוי שמימי שכזה?!

את  שולח  כשאברהם  השיחה:  של  )ה"נגלה"(  הראשון  בחלקה  לנו,  יימצא  המענה 
מבלי  לו.  אשר  כל  נתינת  היא  שליחות"  ב"תורת  להיות  הבסיסי  התנאי  אליעזר, 

שאברהם היה נותן כל אשר לו, יתכן שאליעזר הוא אכן שדכן פשוט...

ואנן חסידים נענה אבתרי', בכדי של"שליח" אכן יהיו כוחות ותוקף של שליחות, צריך 
המשלח למסור את כל אשר לו... הביטויים שהחסידים השתוקקו לאומרם - נאמרים 

בריש גלי חתום בטבעת המלך.

זהות משיח. זוהי ה"נתינת כח" לשליחות היחידה.

לחיות עם הזמן ·· התוועדות משיח שבועית



ב"ה ערב שבת קודש פרשת "פקד פקדתי. . שלח נא ביד תשלח", יום 
הילולא של הרמב"ם.

ידידינו אנ"ש המצפים לגאולה 

שוין  "מהאט  ש.ז.  השלוחים  כינוס  בעת  השיחה  לכבודו  זכור  בודאי 
איצטער  איז  וואס  זאך  איינציקע  די   .  . שליחות.  די  געוואן  מסיים 
געבליבען אין דער עבודת השליחות, איז: צו מקבל זיין פני משיח צדקנו 

בפועל ממש" )קונטרס "שלח נא ביד תשלח" סעיף י"ג(.

כבר כמה חדשים שנשים צדקניות חותמות ומחתימות אלפים אחרות 
על קבלת כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח, ומוסרים את זה בידו הק', 
וזה נתקבל לרצון וקיבלו כמה פעמים בכתב ובע"פ מענה של נחת רוח 

וכו', כידוע וכמפורסם כבר, ולמה נגרע...

בכמה  מאנ"ש  שכו"כ  המלכות  קבלת  של  טופס  בזה  שולחים  אנו 
ד"קיימא  ההתוועדויות  בעת  האם(  שם  )בצירוף  חתמו  כבר  מקומות 
סיהרא באשלמותא", וההצעה היא שכל אנ"ש מכל העולם יחתמו על זה, 
וכל החתימות ירוכזו ויוגשו ביחד אל המלך לקראת שבת מבה"ח שבט..

להסביר  פנימי  ובאופן  גדול,  הכי  במרץ  להיות  צריך  שהנ"ל  מובן 
וכו',  בפועל  ולקיים  ולהחליט  המלכות  קבלת  של  הענין  רציניות  את 
מ"מ  לזה.  בקשר  התוועדות  לערוך  כדאי  אולי  המתאימים  ובמקומות 
- "ומלכותו ברצון קבלו  אינו ענין כלל ללחוץ שיחתמו, אלא להסביר 

עליהם".. כדאי לקשר החתימה עם נתינת צדקה בתור דמי פ"נ.

שתביא  האחרונה  הפעולה  תהי'  זו  ועבודתינו  שמעשינו  רצון  ויהי 
כל  לעיני  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  מלכותו  את  ותגלה 

לפנינו חלקים ממכתבם של כמה מ'ראשי השלוחים' המעוררים את אנ"ש אודות קבלת 
בה  השלוחים'  'כינוס  שיחת  בעקבות  המשיח,  כמלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  מלכותו 

הודיע המשלח שעבודת השליחות שנותרה כעת היא קבלת פני משיח.

העמים והוא יגאלנו.

בברכת אחים:

שמואל אזימאוו - 
צרפת

גרשון מענדל גרליק - 
איטלי'

צבי גרינבלאט - ארגנטינה

בערל לאזאר - רוסי'

שלום דובער מאצקין - קנדה

דוד נחשון - אה"ק

נחמן סודאק - אנגלי'

יהודה ליב רסקין - מרוקו

יצחק שפרינגר - ארה"ב

זה,   - למחרת שליחת מכתב  כדאי להעיר שבדבר מלכות שמות תשנ"ב 
הוגה  דוד  מבית  ה"מלך  כבר  ש"ישנו  ברור  באופן  לראשונה  הרבי  הודיע 
בתורה ועוסק במצות כדוד אביו . . ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה 
וילחם מלחמת ה' - שאז "בחזקת שהוא משיח"" וכל מה שנותר הוא "שכבר 
וקבץ  ובנה מקדש במקומו  והצליח  יהי' מיד "משיח בודאי", עי"ז ש"עשה 
נדחי ישראל . . ויתקן את העולם כולו לעבוד ה' ביחד" - דבר שנפעל על ידי 

קבלת המלכות של ה'בחזקת משיח'.

החלטת השלוחים בעקבות השיחה
"מכינוס השלוחים צריכים לבוא ולהביא החלטות טובות 
כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל בנ"י 

במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו" )סי"ד(

·· לידע ולהכיר
מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות

החוברת שליוותה את פתיחת הכינוס
קונטרס נפלא הפציע לאור עולם, לרגל כינוס השלוחים העולמי 
תשנ"ב. קונטרס 'הנה זה בא' ובו ליקוט "קטעים משיחות כבוד 
קדושת אדמו"ר שליט"א . .  כ"ח ניסן תנש"א - ש"פ נח תשנ"ב" 
החסידים'  'אוצר  מערכת  בידי  שנערך  ליקוט   - השער(  )לשון 
שכל הו"ל שלה עוברת תחת ידו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א.

ב'אותיות מודגשות' המילים:  על עניינו של הקונטרס מכריזות 
"ע"ד תקופתנו זו", המלמדות כי לימוד שיחות ה'דבר מלכות' החל 

מכ"ח ניסן תנש"א הוא הדרך להתוודע לתקופתנו ומשמעותה.

הנה לשון ה'פתח דבר' האומר הכל:

קטעים  ליקוט   - בא"  זה  "הנה  קונטרס  לאור  מוציאים  "הננו 

ע"ד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  משיחות 
הגאולה,  סף  על  בעמדנו  זו,  תקופתנו 
הגאולה  להבאת  דכאו"א  והפעולות 

בפועל ממש, ותיכף ומיד ממש.

מהשיחות  קטעים  נלקטו  זה  בקונטרס 
שנאמרו מכ"ח ניסן תנש"א ואילך )שאז 

הכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א: "עשו כל אשר ביכלתכם - ענינים 
שהם באופן דאורות דתהו, אבל בכלים דתיקון - להביא בפועל 
כ"ק  ע"י  בשעתם  והוגהו  ממש"(,  ומיד  תיכף  צדקנו  משיח  את 

אדמו"ר שליט"א..

)כ"ג-כ"ז  השתא  השלוחים  כינוס  לרגל  לאור  יוצא  זה  קונטרס 

·· הדבר היחיד שנותר בעבודת השליחות ··
"קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש" - בעקבות כינוס השלוחים העולמי תשנ"ב

כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בימי הכינוס



מרחשון ה'תשנ"ב(, שהנושא שלו: "כל ימי חייך להביא 
לימות המשיח", תכלית ומטרת פעולות השלוחים להבאת 

המשיח בפועל ממש.

תקוותנו שליקוט זה יסייע ללימוד ועיון בדברי הרב ע"ד 
דרכי הפעולות להבאת הגאולה באופן של לימוד המביא 
לידי מעשה,  ועד להמעשה הכי עיקרי דהקב"ה - שמביא 
למטה  ממש,  בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את 

מעשרה טפחים, תיכף ומיד ממש".

בכל הוצאה לאור שע"י אוצר החסידים בוחר הרבי את התאריך 
החותם את הפתח דבר. בקונטרס זה נכתב התאריך: "כ"ף מ"ח 

ה'תשנ"ב".

הקונטרס הערוך לפי נושאים מתחלק לשערים שונים ומהם: "על 
בעניני  התורה  לימוד  לגאולה",  מסייע  "העולם  הגאולה",  סף 

משיח וגאולה והוספה בצדקה" ועוד.

את  הנושא  שער  בפרט,  המלך  לשלוחי  הנוגע  השער  בולט 
בו מופיעה  ופירסומה בעולם"  ''האמונה בנבואת הגאולה  השם 
ההוראה  עם  תנש"א  שופטים  דש"פ  הידועה  השיחה  בראשונה 
החד משמעית על פרסום נביא דורנו ונבואתו העיקרית - הנה זה 

)משיח( בא'.

הוצאתו לאור של הקונטרס לרגל כינוס השלוחים היא מסר ברור 
ל"כל אחד ואחד מהדור" ש"נשיא דורנו מינה . . להיות השליח 
שמתוך  זכו,  אשר  לאלה  בנוגע   – בזה  מיוחדת  "ותוספת  שלו", 
דורנו".  נשיא  של  שלוחים  להיות  נבחרו  הם  גופא  ישראל  עֿם 
הנפלאה  הבשורה  של  פוסקת  בלתי  והחדרה  העמקה  נדרשת 
ואילך, אותיות מיוחדות המאירות  ניסן  הטמונה בשיחות מכ"ח 

את העבודה הנדרשת ב"תקופתנו זו". 

כתב הפיטורין שנתן הרבי לשלוחים
מתוך נאום שנשא הרב יוסף ישעיה שיחי' ברוין, מרא דאתרא וחבר הבד"צ 

שכונת המלך קראון הייטס, בבאנקעט כינוס השלוחים העולמי תשע"ז

שלוחיו  אל  לדבר  הזכות  לי  ניתנת  עת  כזו,  קדושה  בהזדמנות 
של הרבי, אני חושב שמתאים ביותר כי מה שנעשה כעת הוא 
הבה  תשנ"ב,  משנת  לשלוחים  הרבי  של  שיחתו  על  "לעבור" 

ננסה לראות מה אפשר ללמוד מכך, בחברותא.

אישי  באופן  עבורי  מתקשרת  היא  זו,  בשיחה  נזכר  אני  כאשר 
הרבי  עם  שלי  פרטית  לאפיזודה 

בעקבות שיחה זו.

השלוחים  בכינוס  לכן,  קודם  שנה   
תנש"א, היה שליח שכתב לרבי שהוא 
היה כאן בהתוועדות, ומדבריו של הרבי 
הכינוס,  פתיחת  בהתוועדות  לשלוחים 
הוא הבין כי עליו לפרסם בעולם כולו 
כי הרבי הוא מלך המשיח. מענה הרבי 
היה "כמדובר בהתוועדות בארוכה לפי 
הרבי  ממענה  הבין  שליח  אותו  ערך". 
והחל  חיובית  היא  התשובה  אכן  כי 

בקמפיין זה.

השלוחים  בכינוס  לאחר-מכן,  שנה   
קבוצת   – חברי  עם  יחד  הייתי  תשנ"ב, 
השלוחים  התלמידים   – תמימים 
יחד  ישבנו  הכינוס  בזמן  לאוסטרליה. 

ארגון   – המעיינות  להפצת  גדולה  פעולה  על  והחלטנו  בסידני 
סמינר לימודי תורה ויהדות לסטודנטים יהודיים. התכנית היתה 
מוקפדת לפרטים, ושמנו דגש על הגשה חיצונית מושכת ובשפה 
הכוונה  אך  "מיסטיקה",  על  ללמוד  יהודים  הזמנו  עכשווית. 

הפשוטה היתה ללמוד איתם מעט תורה...

עלי  שהוטלו  מהתפקידים  אחד   
לדווח  היא  השלוחים,  בקבוצת 
ולהודיע לרבי על כל החלטה ופעולה. 
האירוע,  קיום  על  שהחלטנו  לאחר 
כתבתי דו"ח מפורט לרבי על התכנית 
וחתמתי  להצלחתה,  ברכה  בקשת  עם 
התלמידים  כל  בשם  "החותם  בשמי 

השלוחים, יוסף ישעי' בן גולדא".

מפתיעה  היתה  שקיבלנו  התשובה   
על  במענה  כתב  הרבי  במיוחד. 
הבקשה: "עניתים בהתוועדות דשבת-
על  ואזכיר  כסלו,  מברכים  קודש 
כינוס  הציון". עניתי לכם בהתוועדות 
חיי-שרה  פרשת  שבת  השלוחים, 
תשנ"ב. אמנם לא שאלנו אף שאלה, 
אלא ביקשנו ברכה. אך הבנו כי עלינו 
מתוך  הרבי  של  תשובתו  מהי  להבין 

·· הדבר היחיד שנותר בעבודת השליחות ··
"קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש" - בעקבות כינוס השלוחים העולמי תשנ"ב

 המשך בעמוד הבא <<

התשובה שקיבלנו היתה מפתיעה. 
הרבי כתב: "עניתים בהתוועדות 

דשבת-קודש מברכים כסלו, ואזכיר 
על הציון". עניתי לכם בהתוועדות 
כינוס השלוחים, שבת פרשת חיי-

שרה תשנ"ב



השיחה.

שמונה-עשר  כל  יחד  ישבנו  כיצד  בזכרוני  חקוק  עדיין   
ה'ראשי-דברים'  רק  בידינו  היה  בו  בזמן  הקבוצה,  חברי 
מההתוועדות, עוד קודם יציאת השיחה המוגהת, וכ"חכמים 
בעיניהם" ניסינו למצוא רמזים בשיחה שקשורים לאוסטרלי' 

ביטויים  מצאנו  לסידני...  או 
הארץ"  כנפות  "ארבעת  כמו 

וניסינו לקשר זאת אלינו.

השיחה  התבררה  כאשר  אך   
כמה  לשנות  החלטנו  המלאה, 
ולהדגיש  האירוע  מסדנאות 
המשיח,  נושא  את  יותר 
לשלוחים  הרבי  של  כהוראתו 

בשיחה זו.

ב'ספר  כיצד  זוכר  אני   
עבור  שהצבנו  האורחים' 
אחד  כתב  הסמינר,  משתתפי 

"מיסטיקה  הסדנא  בסיום  המשתתפים 
לימודי  לנו  הבטחתם  משיחיות?"...  או 
משיח  על  לנו  סיפרתם  אך  רוחניות 

וגאולה.

 כולם פוטרו
ברור כי המענה אותו קיבלנו כשלוחים, 
על כך שהתשובה נמצאת בשיחת כינוס 
כי  לנו  לומר  בא  לא  תשנ"ב,  השלוחים 
שהרבי  מה  זה  לא  רמזים.  לחפש  עלינו 
אמר  הרבי  כי  נדמה  מאיתנו.  דרש 
כביכול "אתה שולח לי תכניה כזו בתור 
יודע  לא  אתה  השלוחים'?  'התלמידים 

שעבודת השליחות הסתיימה? כך אמרתי אתמול בהתוועדות 
– 'נסתיימה עבודת השליחות!'".

'ילדי השלוחים'.   אתמול, ראיתי בדרכי שלטים על קעמפ 
קראתי לאחד הבחורים שעסקו בענין ושאלתי אותו "האם 

אתה קשור לכך?" 

– "האם  לי בפשטות.  הוא ענה  ילדי השלוחים!"  "וודאי,   –
הסתיימה?"  השליחות  שעבודת  אמר  הרבי  כי  יודע  אינך 

הקשיתי.

 – "הרבי מעולם לא אמר דבר כזה" הוא ענה. –והרי הרבי 
"איפה   – השליחות"?  עבודת  נסתיימה  מזמן  ש"כבר  אומר 
הרבי אומר זאת?" – בשיחת ש"פ חיי-שרה תשנ"ב! – "הרבי 
על  'פוקוס'  יותר  עם  להיות  צריכה  שהשליחות  התכוון 

משיח" – אבל זה לא מה שכתוב!

לא  הרבי  מרכזית",  "שליחות  זו  'משיח'  כי  לא אמר  הרבי 

השליחות  כי  אומר  הרבי  "עיקר",  או  כ"כלל"  זאת  הגדיר 
אחד  דבר  נשאר  כי  אומר  הרבי  לאחר-מכן  "הסתיימה". 
המשיך  והרבי  והיחיד".  האחד  "הדבר  השליחות  בעבודת 
התורה  הפצת   – בשליחות  הפרטים  שאר  כל  כי  ואמר 

והמעיינות - מוכרחים להיות חדורים בנקודת זו.

שתמיד  כפי  השליחות  אך 
הסתיימה!  פשוט   – הכרנו 
מה  את  לעולם  מציעים  איננו 
שיש  חושבים  כיום  שאנשים 
דבר  מציעים  אנו  להציע,  לנו 
אחד – קבלת פני משיח צדקנו.

 באותיות חריפות יותר אפשר 
פוטרו  השלוחים  כל  כי  לומר, 
השלוחים  כינוס  בהתוועדות 

תשנ"ב---

יכול  שמעונין,  מי  כעת, 
החדש...  לתפקיד  להירשם 
כעת יש לפעול בהפצת התורה, המעיינות 
והמבצעים, באופן בו הם חדורים בנקודה 
היה  צדקנו!  משיח  פני  לקבל   – אחת 
אותו  שאלתי  חתונתו  שלאחר  חבר,  לי 
"להיכן אתה יוצא לשליחות?". הוא ענה 
לי בצחות "הסתיימה עבודת השליחות"... 
היתה  אך  חב"ד,  בית  פתח  אמנם  הוא 
הבית- בדבריו.  מסוימת  נקודה  לדעתי 
חב"ד אותו הוא פתח לא שייך לתקופה 
השלוחים  כינוס  שקודם  ולשלוחים 
תשנ"ב. השליחות שלו היא כזו שלאחר 
סוג  זהו  השליחות",  עבודת  ש"נסתיימה 

שונה של שליחות.

 הכדור בידינו
כי  אומר  הרבי  צדקנו"?  משיח  פני  "לקבל  השליחות  מהי 
 – שליחותו של "כ"ק מו"ח אדמו"ר – שלח נא ביד תשלח 
כעת  שליחותו.  את  לבצע  נשלח  כבר  משיח  החלה",  כבר 
נותר רק לקבל את שליחותו. היתה כבר התגלותו של משיח, 
כפי שהרבי אומר קודם לכן "ישנה לא רק המציאות דמשיח 
אלא גם ההתגלות דמשיח". עוד בשנת תנש"א אמר הרבי 
כי "כבר נתקיימו דברי ה'ילקוט-שמעוני' אודות שנה שמלך 
המשיח נגלה בו". מצפים להתגלותו של הרבי? משיח נתגלה 

מזמן!

הרבי אומר כי "נשיא דורנו היה המשיח שבדורנו והוא נתגלה 
בכל התוקף!". אלו לא סתם מילים. לא רק שמשיח נתגלה, 
אלא בתוקף, ולא רק בתוקף, אלא בכל התוקף! משיח כבר 
נתגלה בכל דרך אפשרית. אלו הם דברי הרבי. אותו בחור 

השליחות כפי שתמיד 
הכרנו – פשוט הסתיימה! 
איננו מציעים לעולם את 

מה שאנשים כיום חושבים 
שיש לנו להציע, אנו 

מציעים דבר אחד – קבלת 
פני משיח צדקנו

התלמידים השלוחים לאוסטרליה. תשנ"ב

 << המשך מעמוד הקודם



אתמול  איתו  ששוחחתי 
כעת  שהשליחות  כך  אודות 
היא "בסך- הכל" קבלת פני 
משיח צדקנו, אמר לי כי דבר 
זה הוא "בידיים של הרבי"...

כבר  הרבי  להיפך!  בדיוק   
את  עשה  הוא  כי  לנו  אמר 
מה  כל  ביכולתו,  אשר  כל 
שהוא יכול היה לעשות. מיד 
לאחר מכן אמר לנו הרבי כי 
אשר  כל  "עשו  מוטל  עלינו 

ביכולתכם". 

"עשו"  כאן,  מילה  לכל  לב  לשים  יש 
וההכרזות,  הדיבורים  עם  להפסיק   –
ללא  הכל,   – "כל"  לעשות.  פשוט 
כל   – ביכולתכם"  "אשר  הגבלה.  שום 
אתם  אם  לעשות!  יכולים  שאתם  מה 
"אורות  כמובן  תעשו!  אז  יכולים, 
ענין  זהו  דתיקון",  בכלים  אבל  דתוהו 
המסר  אך  וגישה,  לאסטרטגיה  הנוגע 
מה  כל  את  עשיתי  כבר  אני   – הוא 
שיכולתי, משיח כבר נתגלה, כעת לכם 

נותר רק לקבל פני משיח!

ארוכה  שיחה  לאחר  הזו?  מהשיחה  בפועל  ההוראה  מהי 
ומפורטת, מבהיר הרבי את ההוראה המעשית מהשיחה. מהי 
צריך  לראש  "לכל  לפועל?  והעיקרית  הראשונה  ההוראה 
לצאת בהכרזה והודעה לכל השלוחים" – המסר הראשון הוא 
והודעה",  "הכרזה  להם  להודיע  לשלוחים.  בהכרזה  לצאת 

לשלוחים, מהו התפקיד שלהם.

השלוחים  לכל  בהכרזה  לצאת  לראש":  "לכל  ההוראה  זו   
"שעבודת השליחות כעת מתבטאת בקבלת פני משיח צדקנו".

 הלימוד הכי ראשוני מכינוס השלוחים למעשה בפועל, הוא 
להודיע לכל השלוחים מה היא עבודת השליחות כיום.

 ישנם כאלו שעבורם הנושא של כינוס השלוחים תשנ"ב נהיה 
וחמש  עשרים  לפני  היה  תשנ"ב  "הרי  ו"חלוד"...  נדוש  כבר 
שנה כבר!" הם אומרים. "ישנם נושאים רבים אחרים עליהם 
הרבי  'מאבק  בנושא  הכינוס  את  לעשות  אפשר  דיבר.  הרבי 
או אולי על דברי  נגד האוניות הישראליות בשבת' למשל... 
הרבי בנוגע ל'מטבח מפואר ושטיח מקיר לקיר'. הרבי דיבר 
על-כך שיחות רבות כל-כך... או אולי על 'שתיית מיץ וקריאת 

עיתונים'...

 הכנות לחתונה מתחת לחופה
לא בכדי מגיעים רעיונות בסגנון כזה. אכן דברי הרבי בכינוס 
השלוחים תשנ"ב הם עבודה קשה ומסובכת, אך בדיוק בגלל 
זה עלינו להתאמץ בעבודה זו עד שנראה זאת בפועל. וענין 

צריך  משיח,  פני  קבלת  זה, 
לא  ופרט,  פרט  בכל  לחדור 

בתור ענין נוסף.

בתשנ"ב  המיוחד  החידוש 
הוא  לה,  שקדמו  השנים  על 
הרבי  עורר  לכן  קודם  כי 
פרטיים  ענינים  אודות 
לימוד  ומשיח,  בגאולה 
בכינוס  כעת,  אך  וכדומה. 
כי  הרבי  אומר  השלוחים, 
על דבר זה להיות חלק מכל 
מבצע  זה  אין  עושה!  שהשליח  דבר 
זהו  אלא  מיוחדת,  הוראה  או  נוסף, 
השער – זוהי השליחות האחת שנותר 
בשליחות  דבר  וכל  לבצע,  כעת 
כפי  זו,  בנקודה  חדור  להיות  מוכרח 
כיצד  כאן  הכינוס  במהלך  שהרחיבו 

ניתן לעשות זאת באופן פרקטי.

לכלה  דומה  כעת,  השליחות  אופן   
לחתונתה.  מאוד  רב  זמן  המתכוננת 
בבגדים, בתכשיטים, ובפרטים רבים 
תקופה  במשך  לחתונה,  השייכים 
לחתונה,  מתכוננת  היא  שלימה 
ההכנות  מתקרב  שהאירוע  וככל 
נעשות יותר ויותר מאסיביות. גם לאחר הקבלת-פנים, כאשר 
מתכוננים כבר לצאת לחופה, זה עדיין לא הרגע. עדיין היא 

"מתכוננת".

הטבעת  את  לה  מושיט  החתן  כאשר  לחופה,  מתחת  אך   
הזמן.  זה  אין  להתכונן.  יכולה  לא  כבר  היא  לקדשה,  ורוצה 
ולקבל  שלה  האצבע  את  להושיט  הוא  שלה  התפקיד  כעת 
השליחות,  עבודת  במהלך  רבות  הכנות  עשינו  הטבעת.  את 
מבצעים רבים ועבודה עצומה, הכל כבר נעשה. כעת אנחנו 

כבר תחת החופה, והתפקיד הוא פשוט לקבל.

זו אמר הרבי כי כעת יהודי צריך להיות   שבוע לפני שיחה 
רעב מכך שעדיין לא אכל את סעודת שור-הבר והלוייתן, אך 
שבוע לאחר-מכן אומר הרבי כי אנו כבר מסובין סביב השולחן 
של הסעודה, ותפקידנו הוא רק לפקוח את העיניים ולראות 

זאת.

 עלינו לזכור כי עד לאותו רגע שנפתח את העיניים זהו חושך 
כפול ומכופל, אך ברגע שנפקח, נראה זאת כמציאותי, אמיתי 

ונכון.

 יעזור הקב"ה שמכינוס זה נצא עם כוחות מחודשים לפעול 
בעבודת השליחות, לפקוח את העיניים ולקבל את פני משיח 
צדקנו בפועל ממש ותיכף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד!

)נכתב ע"י המערכת, ללא אחריות כלל וכלל(

אין זה מבצע נוסף, או הוראה 
מיוחדת, אלא זהו השער – זוהי 
השליחות האחת שנותר כעת 

לבצע, וכל דבר בשליחות מוכרח 
להיות חדור בנקודה זו, כפי 

שהרחיבו במהלך הכינוס כאן 
כיצד ניתן לעשות זאת באופן 

פרקטי

התמונה המרכזית, כינוס השלוחים תשנ"ב



האם בהישגים כגון אלה יכולים אנו לעמוד לפני הרבי ולומר לו "קיימנו את שליחותך"?!

ואנחנו אשמים במחדל איום ונורא זה
אילו היינו עומדים ודורשים בתוקף ממארגני הכינוס להעמיד את נושא הבאת 

המשיח בראש סולם העדיפויות, ולדאוג שהכינוס כולו ינוע סביב הציר המרכזי הזה, 
ושבכל הסדנאות ידונו איך מכינים את העולם לקבלת פני משיח - אין לי צל של ספק 

שאלפיים קולות של שלוחים יצליחו לפעול זאת.
מכתב מא’ מראשי השלוחים במדינת קליפורניה - לקראת כינוס השלוחים ה’תשנ"ט

כאן,  היינו  שנים  שבע  לפני 
ישבנו  חיינו,  בית  ב-770 
של  בהתוועדות  כולנו  כאן 
הרבי מלך המשיח, המשלח, 
מה  ברורות  במילים  ושמענו 
משיח  פני  "לקבל  תפקידנו: 
בכדי  ממש,  בפועל  צדקנו 
את  למלאות  יוכל  שהוא 
שליחותו בפועל ולהוציא את 

כל היהודים מהגלות".

אלינו,  ישירות  דיבר  הרבי 
הנוכחים  השלוחים  אל 
ב״כינוס השלוחים העולמי", 

פני  לקבל  היא  העכשווית  השליחות  ועבודת  שהיות  ואמר, 
משיח בפועל ממש - לכן, מטרת הכינוס חייבת להתמקד סביב 
 - זמננו  של  המיוחדת  השליחות  את  פועלים  איך  זו:  נקודה 

קבלת פני משיח צדקנו.

עברו שבע שנים, ושוב אנחנו כאן. לצערנו הגדול, הרבי מלך 
מהגלות, ועבורנו זה  המשיח עדיין לא גאל את כל היהודים 
ככל  אדרבה,  תם.  לא  שתפקידנו  פשוטות,  במילים  אומר, 
שחושך הגלות מתגבר, גובר הצורך במילוי תפקידנו הסולל 
את הדרך להתגלות המשיח. והתפקיד הוא, כאמור, להכין את 

העולם לקבלת פני משיח צדקנו.

ולצערי,  השלוחים,  בכינוסי  האחרונות  בשנים  השתתפתי 
אינני סבור שקיימנו את הוראתו של הרבי מלך המשיח.

- ציפיתי לראות כינוס שמטרתו אחת ויחידה - ביאת המשיח, 
כאשר כל המבצעים משמשים כאמצעי בלבד בכדי להגיע אל 
על  לחבריו  מספר  שליח  כל  בו  כינוס  לראות  ציפיתי  היעד. 
הצלחותיו או על רעיונות מקוריים במסגרת התפקיד העיקרי. 
ציפיתי לראות כינוס תחת הכותרת ״כינוס השלוחים - לטכס 

עצה מה לעשות וכיצד לעשות, לקבלת פני משיח צדקנו".

הייתה שונה לחלוטין. מציאות מרה, מלווה  אולם המציאות 
בתחושה של מחדל והחמצת שעת הכושר.

בו  הזמן  אביהם,  אל  הבנים  בו שבים  הזמן  כינוס השלוחים, 
את  ביצענו  לו  לומר  המשלח  אל  מגיעים  השלוחים  אלפי 
שליחותך - הוא הזמן המסוגל ביותר להרוות את הרבי מלוא 
חופניים נחת-רוח אמיתית, נחת פון די קינדער, נחת משלוחים 

הממלאים באמונה את שליחותם

ובפועל, נוצר מצב אבסורדי 
הנושאים  בו  מאין־כמוהו, 
גיוס  כמו   — השוליים 
עולים  כספיים,  משאבים 
הנושא  בעוד  לכותרות, 
לאחת  נדחק  העיקרי 

הסדנאות הצדדיות.

כינוס  ׳באנקעט׳ החותם את 
שכמה  נהוג  השלוחים, 
לבמה  עולים  מהשלוחים 
ההצלחה  על  ומספרים 
שלהם. על מה הם מספרים? 
על בנין חדש לבית חב״ד, על 
הצלחה מיוחדת בגיוס משאביים או אפילו על הצלחה מיוחדת 

בקירוב אנשים לבית חב״ד באמצעות רעיונות מקוריים...

אולם  השלוחים,  של  הגדולה  בהצלחה  חלילה  מזלזל  אינני 
דעו לכם רבותיי השלוחים, כי כל מה שאתם עושים, וכל מה 

שאתם מתגאים בו - הכל שווה "להבל ולריק"!

- שבעה חודשים לפני כינוס השלוחים, בשיחה הידועה שאמר 
ניסן ה׳תנש״א, התבטא הרבי ביטוי חריף  הרבי באור לכ״ח 
מאוד, שלגודל חריפותו הוא הושמט מהרשימה המוגהת של 

השיחה, אולם ניתן לשומעו בבירור בקלטת מהשיחה:

כל   - הרבי אמר שמכיון שמשיח עדיין לא בא בפועל ממש 
עבודתו הייתה "להבל ולריק"!

הדברים מזעזעים, והם נותנים לנו מושג על החשיבות הרבה 
כל  המבצעים:  לשאר  ביחס  משיח  למבצע  מייחס  שהרבי 
המטרה  למען  אמצעי  רק  הם  חשיבותם,  למרות  המבצעים, 

האחת והיחידה: ביאת המשיח.

היה  לא  הרבי  לעצמם,  מטרה  המבצעים  עשרת  היו  אילו 
רק  ולריק".  "להבל  הייתה  עבודתו  שכל  ואומר  מתבטא 
משום שהכל היה למען מטרה אחת ויחידה - "להביא לימות 
המשיח״ - לכן, כל עוד המטרה לא הושגה, הרי כל העבודה 

היא "להבל ולריק".

ואם על עבודתו רבת השנים, שחדורה תמיד בנקודה האחת 
והיחידה, "להביא לימות המשיח", התבטא הרבי בביטוי כל-
כך חריף - מה ערכה של עבודותינו כאשר היא נעשית כמטרה 

בפני עצמה?



איך יכולים אנחנו לעלות ולהתפאר בהישגים בתחומים שונים 
האם  שלנו?  העיקרי  בתפקיד  להתפאר  במה  לנו  אין  כאשר 
ולומר לו  יכולים אנו לעמוד לפני הרבי  בהישגים כגון אלה 

"קיימנו את שליחותך"?

עומדים  היינו  אילו  זה.  ונורא  איום  במחדל  אשמים  ואנחנו 
הבאת  נושא  את  להעמיד  הכינוס  ממארגני  בתוקף  ודורשים 
ינוע  ולדאוג שהכינוס כולו  המשיח בראש סולם העדיפויות, 
סביב הציר המרכזי הזה, ושבכל הסדנאות ידונו איך מכינים 
את העולם לקבלת פני משיח - אין לי צל של ספק שאלפיים 

קולות של שלוחים יצליחו לפעול זאת.

ואף פעם לא מאוחר!

להיות  יכולים  הרבי.  ורק  הרבי.  קובע  חב"ד  של  דרכה  את 
לא  הם  אבל  התורה,  את  שיודעים  ונבונים  חכמים  בינינו 

יכולים לקבוע את עמדתה של חסידות חב״ד.

המטרה של חסידות חב״ד סומנה כבר בראשית דרכה: להביא 
לימות המשיח. אין זה חידוש של השנים האחרונות, ואף לא 
הרבי  אמר  מאז  דרכנו  היא  זאת  האחרון.  הדור  של  חידוש 
מלך המשיח לבעל־שם־טוב שהוא יבוא כאשר מעיינות תורת 

החסידות יפוצו חוצה

המטרה היא אחת. ואת הדרכים להשגתה קובע כל רבי בדורו. 
את  להכין  כיצד  ברורים  כללים  הרבי  לנו  קבע  בדורנו  גם 
העולם לקבלת פני משיח. אולם בכל כמה שנים ביקש הרבי 

להניח דגש מיוחד על מבצע מסויים, יותר משאר המבצעים

כינוס השלוחים  "פתיחת   - ה׳תשנ״ב  חיי-שרה  בשיחת ש״פ 

העולמי" )כפי שמופיע בראש השיחה( - אמר הרבי כי העבודה 
היחידה שנותרה בעבודת השליחות היא הכנת העולם לקבלת 
זהו השער דרכו עוברים כל  כי היום  פני משיח. הרבי קבע, 

המבצעים

כמותו  נשמע  שלא  מיוחד  ביטוי  הרבי  התבטא  זה  בהקשר 
ביחס לשאר המבצעים: "כל הפרטים בעבודת השליחות של 
הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, צריכים להיות 

חדורים בנקודה זו - כיצד זה מוביל לקבלת פני משיח". 

זאת דרכה של חסידות חב״ד מאז כינוס השלוחים ה׳תשנ״ב: 
הכנת  ויחידה:  אחת  מטרה  למען  המבצעים  כל  את  לגייס 
את  בעיון  שוב  ללמוד  הזמן  זהו  משיח.  פני  לקבלת  העולם 
אותה שיחה בה קבע הרבי את דרכה של חסידות חב״ד לעת 
דנפשיה,  אליבא  אחד  כל  נוקב,  חשבון־נפש  ולערוך  כזאת, 
האם הולכים אנו בדרך אותה סלל עבורנו הרבי מלך המשיח.

כל עניני העבודה )בכל ימי חייך, ובכל  ונסיים בדברי הרבי: 
חדורים  להיות  צריכים  היום(  ושעות  פרטי  בכל   – עצמו  יום 
ב"להביא לימות המשיח". לא רק "לרבות" )כפי שכתוב בכמה 
מקומות(, שהוא )השליח( עומד ומחכה שמשיח יבוא ואז הוא 
עושה  הוא  "להביא",   – אלא  וכו’,  מזה  ויהנה  בזה  חלק  יטול 
כל התלוי בו כדי "להביא לימות המשיח" לשון רבים, לא רק 
ימות   – רבים(  )לשון  ימות  של  אלא  אחד,  יום  של  ההתחלה 
המשיח )לא רק כאשר המשיח הוא "בחזקת משיח", אלא כל 

ימות המשיח – גם השלימות של "משיח ודאי" וכו’(.

יבוא ויגאלינו ויוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מאוצר המלך ·· מענות קודש בענייני גאולה ומשיח

החלה  ה'תשנ"ב,   - העולמי  השלוחים  כינוס  לאחר  ספורים  חודשים 
התקופה שלאחר כ"ז אד"ר - "אכן חליינו הוא נשא". בחציה השני של 
שנת 'נפלאות בכל' - קיבלו הפעולות להפצת בשורת הגאולה עידוד 

מיוחד מהקודש.

לפנינו לקט מיוחד של מענות קודש שניתנו בקשר לפעולות הפצת 
הבשורה בכלל וע"י השלוחים ובתי חב"ד בפרט.

דוד  יצחק  ור'  גוטניק  חיים  ר'  הרה"ח  שיגרו  הבא  המכתב  את   
גרונר ע"ה בד' דחוהמ"פ תשנ"ב:

לביאת  בנוגע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  ק'  לשיחות  "בהמשך 
משיח צדקנו תיכף ומיד ממש, ובפרט שיחתו הק' של כ"ח ניסן, 
ועד עתה, בקשו מאתנו  זה מאז  וההוראות בנוגע לענין  תנש"א, 
מרגישים  אנו  וגם  מקומות,  מכמה  שיח'  אנ"ש  מחשובי  כמה 
אנ"ש  רבני  בין  ומסודרת  גדולה  תעמולה  לעשות  בזה,  הנחיצות 
שיח' ובין סתם רבנים מכל העולם כולו שיתעוררו בעצמם ולעורר 
המתאימות  ובמקומות  צדקנו,  משיח  ביאת  אודות  ישראל  כלל 
לבקש מרבנים שיתמכו בפסק דין רבנים של י"א ניסן דהאי שתא 

]שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא 'בחזקת משיח' ועליו לחיות בחיים 
נצחיים[.

זו,  בתעמולה  ונפש  בלב  ונתינה  במסירה  בזה  לעבוד  אנו  רוצים 
בארצות  ובפרט  באיירופע  מדינות  ולכמה  הק'  לארצנו  ולנסוע 

הברית וקאנאדע לעורר הרבנים שיח' בענין הנ"ל.

וגם לעורר שכל רבני אנ"ש שיח' יבואו על חג השבועות הבע"ל 
וביום  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  בצל  לחסות  שבבל  רבינו  לבית 
לדון  רבנים  של  כינוס  לסדר  השבועות  לחג  בסמיכות  המתאים 

בנוגע לענין ביאת משיח צדקנו ופסק דין הנ"ל.

ושואלים הסכמת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בכל הנ"ל".

בשולי המכתב כתבו וחתמו המזכירים הריל"ג והריב"ק על תגובתו 
החיובית של כ"ק אד"ש מה"מ: 

ועל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לפני  הוקרא  זה  במכתב  הכתוב  "כל 
כל פרט ופרט נענע בראשו הק' לחיוב. אח"כ נמסר כל הנ"ל ג"כ 
בע"פ מס' פעמים ישיר וע"ז נענע בראשו הק', לחיוב. יהודה לייב 

גראנער, ב. קליין". 
המשך בעמוד הבא
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במענה לשליח בפלורידה ר' דוד אליעזרי, ששאל האם דעתו 
הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א היא שעיקר הדגש בפעולותיו 
גאולה  בעניני  להיות  צריך  אלו  בימים  חב"ד  בית  מנהל  של 
ומשיח, או שמאחר שהבית חב"ד עוסק במבצעים שונים, יהי' 

זה כחלק משאר המבצעים ולא כענין מיוחד.

– כאשר קרא הריל"ג את החלק השני של השאלה – באם זה 
יהי' כחלק משאר המבצעים – מיד נענע כ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א בראשו לשלילה. הריל"ג חזר על החלק הראשון של 

השאלה – האם עיקר ההדגשה של פעולות

כ"ק אדמו"ר  ונענע   – בענין משיח,  להיות  צריכה  בית חב"ד 
מלך המשיח שליט"א בראשו הק' פעמיים לחיוב.

)אייר תשנ"ב - יומן 'בית חיינו'(

במענה לשאלת הרב י. ש. גוטפרוינד מוואלטום מאסצ'וסטס, 
ששאל את כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בנוגע לקומפיוטערס: 
"אני משתייך למעגל קומפיוטערס הכולל למע' מ-600 אלף 
יהודים  של  דיון  קבוצות  מספר  יש  זה  ובמעגל  קומפיוטערס, 
במספר משתתפים לא ידוע. לעיתים אני מכניס כתבות אודות 

משיח

בתגובות  נתקלו  הכתבות  ולאחרונה  אלו,  דיון  לקבוצות 
שליליות וציניות. איך אני צריך להתייחס לשליליות הזאת: א. 

להפסיק לפרסם, ב. להתעלם מזה,

ג. להגיב ישירות, ד. משהו אחר". כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א אישר את האופן הב' - להתעלם מזה. 

)שלהי אייר תשנ"ב - יומן 'בית משיח - 770'(

דפים   400,00 שהדפיס  גאנזבורג,  יצחק  לר'  לשאלת  במענה 
אודות  ב'ניו–יורק–טיימס'(  )שהודפסה  שליט"א  הרבי  משיחת 
משיח ע"מ לפזר מאווירון מעל הרי ה'קטסטקיל', ומסר כמה 
)באמצעות  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק  מהדפים 
לקח  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הריל"ג(,  המזכיר 
לעצמו דף אחד, ומסר את השאר שיחזירו לר' יצחק גאנזבורג.

)כ"ה מנחם אב תשנ"ב - דברי משיח תשנ"ב ח"ג ע' 464(

טלפוניות  הועידות   – ה'קאנפרענץ'  אודות  הודיע  הריל"ג 
־הכללית של השלוחים אודות פרסום עניני המשיח, בה הש

אודות  שלהם  ההחלטות  וע"ד  כ"י,  שלוחים  כ-350  תתפו 
פרסום משיח, ושאל האם זה לרצונו של כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נענע 
בראשו הק' לחיוב. הריל"ג הוסיף ושאל האם המבצע גורם 
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נחת רוח, וכ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א נענע בראשו הק' לחיוב.

)ח"י אלול -  יומן 'בית חיינו'(

המשך מעמוד הקודם

לא לתת לכפות את הקרירות
קטעים נבחרים מתוך מכתב מיוחד מאת המד”א וחבר הבד”ץ דשכונת קראון הייטס, הגה”ח הרב אהרן יעקב ע”ה שוויי וראב”ד 

מונטריאול הגה”ח יצחק הכהן ע”ה הענדל, המגלה את דעת רבני חב”ד בדבר תוקף כוחם של שלוחי כ”ק אד”ש מה”מ

ב”ה י”ט מנ”א תשס”ב

לכבוד . . שי’

שלום וברכה!

שאלתכם  על  במענה 
עוד  לפתיחת  בנוגע 
הנה   .  . חינוך  מוסד 
חשש  שום  בזה  אין 
וכבר  גבול  השגת  של 
נהגו כן למעשה בכמה 
קבוצה  שלכל  עיירות 
בחינוך  לה  שיש 
קצת,  אחרת  השקפה 
חינוך  בית  עושים 
לעצמם, ובזמן האחרון 

בקהלות  גם  כן  נהגו 
ליובאוויטש גופא.

שום  בזה  לבנות שאין  וכן  לבנים  חדר  לפתיחת  בנוגע  הוא  וכן 
פקפוק בין מצד הדין, ובין מצד מדת חסידות, ואדרבא כבר נהגו 

חינוך  על  נפשם  למסור  חב”ד  חסידי  ובפרט  בכלל  ישראל  בני 
משלהם, ובפרט כשהמדובר הוא שהחינוך יהי’ חדור באמונת ה’ 
גאולה  ובפרט בעניני  ובאמונת צדיקים לכל דבריהם בשלמות, 
ומשיח, בלי ליתן שאחרים יכופו על התלמידים הקרירות שלהם 

בזה . .

עומדים  כשהם  רק  זה  הרי  השלוחים  של  לכחם  בנוגע  וכן   .  .
בנאמנותם לכל דברי המשלח בשלימות אמיתי אבל אם נמצאים 
כמה מהשלוחים שנטו מזה, מאיזה טעם שיהי’ )או מפני הפחד 
שבעצמם  או  וכו’  ובכפי’  באלימות  שנוהגים  שלהם  מהארגון 
ג”כ לא עמדו בנסיון של ג’ תמוז( ואינם מתחשבים עם כל דברי 
הי’ לעולמים  וכבר  המשלח, הרי ממילא נתבטל כח שליחותם, 
אבל  וכו’  וחשובים  צדיקים  שהיו  רבינו  משה  משלוחי  שעשרה 

בגלל שלא עמדו בנסיון בענין המרגלים, נתבטלה שליחותם.

ע”כ תחזקנה ידיכם להמשיך בחינוך התלמידות וגם לייסד חדרים 
לכל הגילים הנחוצים ושלום על ישראל.

הרב אהרן יעקב שוויי.

גם אני מסכים לכ’ הנ”ל,

יצחק הכהן הענדל.


