
השבוע,  של  מלכות'  ה'דבר  על  כשמסתכלים 
ומתבוננים לאט על הענין רואים מהלך נפלא. דבר 
ראשון מהתאריך שלנו - ט' כסלו - מאי נפקא מינא 
שהצדיק נולד ונפטר באותו יום? דבר שני למה יעקב 
דווקא יורד לחרן ושוכב שם..? תירוץ אחד שרודף 

את כל מהלך השיחה - גשמיותו של היהודי! 

רואה  בעולם  אדם  שכל,  כפי  שטחית  בהסתכלות 
שלו,  החיצוני  הגוף  על  מביט  הוא  אחר  אדם 
ועוד  פנים  המתווה  השיער,  לובש,  שהוא  הבגדים 
בתור  אלא  יהודים  בתור  רק  לא  ואנחנו  ועוד. 
וחיים  יודעים  חסידות  ולומדים  שיושבים  חסידים 
)משתדלים..!( לחיות את זה שהעולם הוא אלוקות, 
ממה  לגמרי  שונה  היא  רואים  שאנחנו  והמציאות 

שהיא.

הרבי  לגמרי,  אחר  כיוון  רואים  אנחנו  בשיחה 
שלא  לנו  ומסביר  מחדש  המשיח  מלך  שליט"א 
בו במבט אחר, לנסות  שהגוף הגשמי צריך להביט 
אלוקות,  באמת  שהוא  עצמנו  על  ולעבוד  לראות 
אלא לאחרי "מעשינו ועבודתינו במשך כל הדורות" 

הגוף הגשמי הוא זה שבטל כבר!

האורות  לכל  כלי  והוא  מוכן  והעולם  הגשמי  הגוף 
בפרט האור של משיח צדקנו. אך מאידך, זה נכון, 
הכל טוב ויפה 'הרבי מליובאוויטש צודק', אבל מה 
מרוממים,  משפטים  זה  ממני?  רוצים  מה  תכל'ס? 
יתכן שפולישער חסיד ישמע את השיחה ב'הקהלת 
קהילות' ויקפוץ מהכיסא, אך איך באמת עושים את 

זה..

המון.  מעורר  אך  יפה,  שם   - העיניים  את  לפקוח 
בכל  ממש,  פה,  קיימים,  הדברים  אומר:  הרבי 
תבוא  שאתה  שנותר  מה  כעת  שבזה,  המובנים 
ותסיר את העיניים הגלותיות שלך ותתחיל לחיות 
זה  לא  הוא  שלך  ומצב  שהמעמד  לקלוט  גאולה, 
שצריך לשרור בשטח שלך, אתה צריך להיות בבית 
הרבי  את  ולשמוע  הקודשים  קודש  מול  המקדש 
אומר 'מאמר', שם הוא המקום האמיתי שלך. אתה 
את  לפקוח  רוצה  אתה  ככה,  לחיות  להתחיל  רוצה 
העיניים ולחיות גאולה? תתחיל ללמוד עניני גאולה 

ומשיח. כי "בכח התורה... לשנות טבע האדם".

לחיים לחיים!..

לרגל י”ט כסלוומוגדלחגיגיעלון



ס"ה:
מטתו שלימה:  אברהם - יצא ממנו ישמעאל. 
יצחק – יצא ממנו עשו. משא"כ יעקב, כל בניו 

צדיקים – מטתו שלימה.

ס"ח:

קדש  של  ארכו  המדה:   מן  אינו  הארון  מקום 
הקדשים מקיר לקיר היה עשרים על עשרים 
שארכו  הברית  ארון  עמד  באמצעו  אמה. 
אמתיים וחצי ורחבו אמה וחצי. למרבה הפלא, 
כאשר מדדו מקיר קדש הקדשים לדופן הארון 
היה ביניהם עשר אמות שלימות, וכך גם מהצד 
במדת  עלה  לא  הארון  מקום  כאילו  השני. 
העשרים אמה של חלל החדר, הארון הגשמי 
המקום  התחברו  זה  בנס  מקום.  תפס  לא 
והלמעלה מן המקום, הגבול והבלי גבול. בנס 
זה בא לידי ביטוי כח העצמות השורה בקדש 
גבול  ובלי  גבול  לחבר  בכחו  שרק  הקדשים 

יחד.

ס"ט:

הבית  גג  את  המקיף  הצינור  ומזחילה:  מרזב 

לשם מתאספים המים היורדים על הגג נקרא 
קטן  צינור  מרזב,  יוצא  זו  ממזחילה  מזחילה. 

השופך את המים למטה מעט רחוק מהגג.

סי"ב:

עשו ויעקב - תהו ותיקון:  בסדר ההתגלות של 
אור אלקי צריך להיות כלי המכיל את האור. 
בו  התוהו  עולם  על  מבואר  הקבלה  בתורת 
להכיל  יכלו  לא  והכלים  מרובים  היו  האורות 
וניצוצות  הכלים'  'שבירת  שנעשה  כך  אותם, 
מהאור האלקי נפלו לרשות הקליפות. בעולם 
התיקון הכלים הם מרובים להכיל את האור. 
מעולם  ועשו  התיקון  מעולם  שרשו  יעקב 
התוהו. תפקידו של יעקב להעלות חזרה את 
שנפלו  התוהו  מעולם  הניצוצות  וכל  עשיו 
לקראת  מלאכים  שלח  כשיעקב  בקליפות. 
ניצוצות  בירור  נשלם  שכבר  סבר  הוא  עשיו 
התוהו של עשיו והעולם כולו, והתוהו והתיקון 
יכולים להתאחד שוב, שהאורות המרובים של 
עולם התוהו יאירו בכלים המרובים של עולם 

התיקון.

י"ט כסלו. התרס"ב. ליובאויטש.

מגיע,  מהרבי  מיוחד  מברק  מפציע,  חדש  אור 
הנידחות  הפינות  אל  מגיע  וימים,  יבשות  חוצה 

ומאיר את הלבבות בחיות חסידית חדשה.

י"ט כסלו.
אור וחיות נפשנו ניתן לנו.

אין זה עוד יום טוב, חג או יומא דפגרא חסידי, הן 
זה "ראש השנה לדא"ח", תחילת מעשיך, שלימות 

הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ.

מפעמות  ובלב,  במוח  מכות  מהדהדות,  המילים 
בתודעה ומחיות את הגוף כולו באור של חסידות.

י"ט כסלו. התשנ"ב. סעוון - סעוון - טי בית משיח.

מפי  פורצת  חדשה  בשורה  מפציע,  חדש  אור 
הפינות  אל  מגיעה  וימים,  יבשות  חוצה  מלכנו, 
משיח  בחיות  הלבבות  את  ומאירה  הנידחות 

חדשה.

י"ט כסלו.
אור וחיות נפשנו ניתן לנו.

חסידי,  דפגרא  יומא  או  חג  טוב,  יום  עוד  זה  אין 
אין זה גם עוד "ראש השנה לדא"ח", כפי שהכרנו 
נמצאים  בהם  המשיח,  "ימות  אלו  הן  עתה,   עד 
תחילת  מתממשת  אלו  ברגעים  הרי  עכשיו", 
בבריאת  האמיתית  הכוונה  שלימות  מעשיך, 

האדם עלי ארץ.

מפעמות  ובלב,  במוח  מכות  מהדהדות,  המילים 
בתודעה ומחיות את הגוף כולו באור של גאולה.

החסידות  בלימוד  טובה,  לשנה  טוב,  יום  גוט 
ובדרכי החסידות, בלימוד תורת הגאולה ובהפצת 

הבשורה, תכתב ותחתם.

בקשר עם דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ביחידות מוצאי י"ט כסלו בנוגע ל"ימות 
המשיח בהם נמצאים עכשיו" מובא מענה לר' שד"ב שיחי' וולפא, על ספרו "כי הם חיינו" 

)י"א ניסן התנש"א(:
והזמ"ג ]=והזמן גרמא[ )ימוה"מ ]=ימות המשיח[(



המרכזית,  צפת  חח"ל  לישיבת  היכנסי  מיום 
לא  זה  בזאל  חסיד  רבות שלהיות  אוזני  שמעו 
חכמה גדולה, בזאל יש אווירה של לימוד, של 
תפילה, של משיח, וכו' החכמה האמיתית היא 
השגחה,  שאין  בפנימייה,  דווקא  חסיד  להיות 
לפעול  זה  העניין  כל  שהרי  וכו'  אווירה  אין 

בתחתונים..

נשארת  והפנימיה  זאל  נשאר  הזאל  ברם, 
פנימיה.. כל אחד במקומו מונח.

בשיחה של השבוע )הד"מ( הרבי שליט"א מה"מ 
אומר שצריכה להתגלות בנו כזו דרגה שבה אין 
הבדל בין הראש לרגל, וזה לא רק להכניס את 
הראש ברגל, אלא שאין ביניהם הבדל, כי מצד 

עצמות אין הבדל בין עליון ותחתון.

והנה זכינו למה שלא זכו דורי דורות של צפתים 
- האריות שבחבורה, שהזאל ירד לפנימיה עד 
בדיוק כמו הראש  ביניהם,  כך שאין הבדל  כדי 
כפי  )ואדרבה  גמורה,  בהשוואה  שהינן  והרגל 
שמסביר אד"ש בשיחה שיש מעלה בגשמיות, 

שהפנימיה למעלה מהזאל..(.

אנו  שנמצאים  כיוון  אלינו:  מזה  וההוראה 
וצריכים רק לפקוח את העניים  בזמן הגאולה, 
ולראות זאת, הקורונה הופכת עולמות ומזעזעת 

ממלכות, הכל כהכנה לגאולה. והגשמי והרוחני 
כבר מתחילים להתחבר וזה מתבטא לכל לראש 
לגאולה"  בנוגע  במעלותיה  "הידועה  בישיבה 
)צפת - מלשון הציפיה לגאולה( שהרוחני שבה 
מתחברים  )הפנימיה(  שבה  והגשמי  )הזאל( 

ומתאחדים!!

ברחוב  בהיותנו  הנוכחי  במצב  לפועל:  ובנוגע 
כל אחד בעצמו  יותר לפעול  בנקל   5  - האר"י 
)מי  הנשמה  עצם  לגילוי  להגיע  בזולתו,  וגם 
שום  יהיה  שלא  כך  כדי  עד  באמת(  שאנו 
לרגע  שלנו  עשרה  שמונה  התפילת  בין  הבדל 
צהריים!!  ארוחת  או  המיטה,  על  שנשכבים 
דור  זה  זה חב"ד!  ליובאוויטש!  זו  זו הדרישה! 
השביעי! ועוד והוא העיקר לפעול בחוצה שגם 
הוא יהיה במצב זה. שכידוע "מי שחושב שהוא 
פה יושב בלי שליחות בלי מטרה אין לו מקום 

פה בשכונה"..

"שאצל כאו"א תהי' השתדלות מיוחדת לבטא 
את הרוחניות וה"חסידישקייט" שלו בגשמיות 
ובמקום  ובזמן  הגשמיים,  שבעניניו  שלו, 
של  והחיות  החמימות  יורגשו  שלו,  הגשמיים 
שלו,  וה"חסידישקייט"  שלו  ה"אידישקייט" 
עד לאופן שלא יהי' ביניהם כל פירוד כלל, אלא 

יהיו דבר אחד ממש."

ס"ד:

"כתר אחד לשניהם":

המושג 'כתר' בקבלה מורה על מהות כל דבר ומקורו. אור 
החמה מקורו מהחמה עצמה. ללבנה אין אור עצמי משלה, 
אלא היא משקפת את האור  שמקבלת מהחמה. לעתיד 
כך  עליון,  מקור  מאותו  אורם  את  והלבנה  החמה  יקבלו 

שגם ללבנה יהיה אור עצמי משלה. 'כתר אחד לשניהם'.

ס"ה:    

 "ונפקדת כי יפקד מושבך":

ונפקדת – לשון זכרון. יפקד – לשון חסרון. יהונתן אמר 
שאול,  המלך  אצל  חודש  ראש  לסעודת  יגיע  שלא  לדוד 
וכך כשהמלך יראה את מקום דוד חסר )"יפקד מושבך"( 
לומדים  בחסידות  )"ונפקדת"(.  אודותיו  וישאל  בו  יזכר 
מעוררים  מושבך"(  )"יפקד  הביטול  ידי  על  שדוקא  מכך 
השפעה נעלית ביותר מלמעלה )"ונפקדת"(. וכך גם ביחס 
בין החמה ללבנה, דוקא על ידי ביטול הלבנה, היא מקבלת 

המשכה חדשה מהחמה.

ס"י:

"עבודת הבירורים. שבירת הכלים. מלכות. בי"ע. 

ממכ"ע.  פנימי.  מקיף.  תיקון.  תוהו.  עשיו.  יעקב. 
סוכ"ע": 

סדר הענינים בקצרה: בעולם התוהו היו אורות אלוקיים 
נשברו  הכלים  אותם,  להכיל  יכלו  לא  שהכלים  מרובים 
חיות.  להם  ומשפיעים  לקליפות  נפלו  מהאור  וניצוצות 
בו  התיקון  עולם  נתהווה  התוהו  עולם  שבירת  לאחר 

האורות מועטים והכלים יכולים להכיל אותם.

האצילות  שבעולם  האחרונה  הספירה  שהיא  המלכות, 
יצירה  בריאה  לעולמות  יורדת  התיקון,  לעולם  השייך 
עשיה שם ישנם קליפות המקבלות חיותם מניצוצות עולם 

התוהו, בכדי לבררם ולהעלותם חזרה לקדושה.

בספירת  )שמקורם  ישראל  נשמות  של  סיפורם  זהו 
הדברים  עם  להתעסק  לעולם  היורדות  המלכות(,  
הגשמיים שבו לשם שמיים, וכך לברר מהם את הניצוצות. 

זוהי 'עבודת הבירורים'.

בחסידות מבואר ששרשו של יעקב הוא מעולם התיקון, 
עולם  התוהו.  בעולם  ביותר  עליון  רוחני  שורש  ולעשיו 
פנימי.  מאור  שלמעלה  מקיף  האור  עם  גם  קשור  התוהו 
בחינת סובב כל עלמין שלמעלה מממלא כל עלמין. לכן 
יעקב רצה להפגש עם עשיו כדי לקבל ממדרגתו הגבוהה. 
וכך אכן יהיה לעתיד בגאולה השלימה כאשר יתחברו תוהו 

ותיקון, מקיף ופנימי, ממלא וסובב.

הגאולה  את  ומיד  תיכף  להביא  צריך  שהקב"ה  כביכול,  הקב"ה,  של  להנהגתו  בנוגע  גם  מובן  "ומזה 
האמיתית והשלימה! ובפרט שהבאת הגאולה, אין זה ענין של הידור, מדה לפנים ממדה, אלא ענין הכי 
מוכרח מכיון ש"כבר כלו כל הקיצין!...וממילא מובן שהקב"ה מביא את הגאולה תיכף ומיד ממש – עוד 

בשבת זו, ועוד לפני תפלת המנחה, ואפילו לפני קריאת התורה שלפני תפלת המנחה!"



וממילא מובן שתיכף ומיד כשפותחים את העינים לרווחה - רואים את הפשיטות האמיתית דעצמות ומהות 
כאן למטה )"אט דא למטה"(, כפי שהיא "חד" עם הפשיטות שבכאו"א מישראל - גילוי הנקודה האמיתית, 
שלמעלה מכל הענינים, וכוללת את כל הענינים, כפי שישראל וקוב"ה כולא חד", כמדובר בארוכה בהתוועדות 

שלפני-זה.

הזמנות, מקום  אולם,  ביגוד,  קניות,  הכנות שונות,  סוף  באין  הזמן מתמלא  בתקופה שלפני חתונה, 
מגורים, הצדדים מסכמים ביניהם את חלוקת ההוצאות ועוד ועוד.

נשכחים  ממילא  לחופה,  תחת  עומדים  והכלה  כשהחתן  החתונה,  שעת  מגיעה  סוף  כשסוף  אמנם, 
ובפרטים הצדדיים, נשכחות כל בדיקותיהם של הצדדים, נשכחים הסיכומים  כל העיסוקים בהכנות 

הטכניים ומודגשת רק נקודה אחת - מעלות החתן והכלה המתחברות יחד לבנין בית נאמן בישראל.

ישראל  בני  בהן התכוננו  דורת  הדור השביעי, אחרי עשרות   - אנו  כך  והכלה,  כבמשל החתן  ובדיוק 
ל'חתונת הגאולה' בין הקב"ה לכנסת ישראל, זוכים לעמוד תחת החופה, זוכים להגיע לרגעי ההתאחדות 
בין הקב"ה וכנס"י, הגיע הזמן בו מעיד נשיא הדור ש"הסתיימו כל עניני העבודה", כל הבירורים והפצת 

המעיינות, וכעת "אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו", הגיע זמן הגאולה.

ההכנות  כל  נשכחות  ישראל  לעם  בין הקב"ה  ברגעי ההתאחדות  אצלנו,  גם  כך   - כמו במשל  בדיוק 
והבדיקות, ונרגשת רק מעלתן של ישראל, וכמו שאומר הרבי שליט"א מלך המשיח בדבר מלכות לפ' 
נח, שבדורנו "נמצאים כל בנ"י במעמד ומצב דאדם שלם בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, הן ברוחניות 

והן בגשמיות"!

וככה ממש מחדש הרבי שליט"א מלך המשיח בדבר מלכות של השבוע - פרשת וישלח - שכעת כבר 
הושלמו כל הבירורים וצריך רק לראות את הגאולה בפועל בעולם.



י"ט כסלו - לגלות את העצם

ואפשר לומר, שזה גם ענינו של י"ט כסלו.
נבוכים  עמדו  ישראל  בני  עילפון,  של  במצב  העולם  היה  בעולם,  התגלתה  החסידות  שתורת  לפני 

ומבולבלים אחרי תקופת פוגרומים, ואז מגיעה החסידות - זמן החופה.

כי בגילויה של תורת החסידות בעולם נפעלה התקרבות גדולה יותר בין כל בני ישראל אל העצם - 
הקב"ה.  תורת החסידות מגלה ומחדשת ש"אין עוד מלבדו" והמציאות האמיתית של כל פרט בבריאה 
עם  ממש  אחד  דבר  שהם  מתגלה  שבהם  ישראל  בני  אצל  מיוחד  ובדגש  הקב"ה,  של  מציאותו  היא 

הקב"ה.

וכאן נשאל - מה זה אומר אלינו, איך אנחנו צריכים להתנהג בכל המצב המיוחד הזה, בימים המיוחדים 
בהם אנו נמצאים?

והנקודה היא - צריך להתאחד עם הקב"ה כמו חתן וכלה, לגלות את הכוחות הבלתי מוגבלים שהקב"ה 
נותן לנו, צריך לעבור ממצב "מקבל" למצב "משפיע". 

נוח וקל להיות "מקבל", להישאר באותה מסגרת מצומצמת, לא לנצל ולהשתמש באמת בכל אותם 
כוחות בלתי מוגבלים שהקב"ה נתן לכל יהודי באשר הוא.



אבל הגיע הזמן לעבור למצב של 
שאני  ולזכור  לגלות  "משפיע", 
והקב"ה זה דבר אחד, ממילא יש לי 
כוחות להגיע לכל מטרה שרק אשאף 
אליה, הגיע הזמן להשתחרר מהגבלה.

לא פשוט להיכנס למצב הזה, אחרי הכל 
גלותי,  ונולדנו במצב  גלות"  "אנשי  אנחנו 
מודיע  המשיח  מלך  שליט"א  כשהרבי  אבל 
לנו שהדור שלנו הוא דור הגאולה - אין סיבה להישאר בדורות הקודמים, הרבי שליט"א מלך המשיח 
מסביר את הדרך בה נגיע למצב הזה - להשקיע בלימוד עניני גאולה ומשיח, עד שהלימוד יפתח לנו 

את הלב, העיניים והאוזנים ונתחיל לחיות ולהרגיש בימות המשיח.

בפועל  ניכר  משפיע  למצב  מקבל  ממצב  השינוי  איך  לראות  אפשר  שלנו  שבדור  היא  והאמת 
הקהילה,  הבית,  כל  את  "מחיים"  מקעמפים  שחוזרים  קטנים  ילדים  איך  לראות  אפשר  בעולם, 
למצוא  אפשר  ואי  שלנו  בדור  רק  נמצאת  הזאת  הנקודה  משיח.  של  רוח  חסידית,  ברוח  הסביבה, 
והשלימה! האמיתית  לגאולה  בפועל  מתקרבים  אנו  שלנו  בדור  רק  כי   - הקודמים  בדורות   אותה 

וכדי שכל אחד יחיה את זה צריך לשבת ולהתוועד עם עצמנו, להחדיר לעצמנו שאנחנו "משפיעים", 
והתחיל לחיות במצב גאולה, וכשאנחנו נחיה את זה נוכל להחיות את זה אצל כל הסביבה.

פעם אחת נכנס אחד השלוחים ליחידות אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, ודיברו על מצב הענינים 
 בעולם באותם ימים.

חב"ד  של  מהפעילות  מרוצה  אינו  המשיח  מלך  שליט"א  שהרבי  השליח  הבחין  היחידות,  כדי  תוך 
שכשבצאנז  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  השיב  מדוע?   - הרבי  את  ושאל  התבייש  לא  הוא  בעולם. 
מצווים להקים מוסד חדש או לבנות בניין - הענין נפעל מיד. אך בחב"ד עד שהענין נפעל לוקח זמן רב.

השיב השליח לרבי, שבצאנז האדמו"ר נותן את כל הנדרש לצורך הבניה, ואילו בליובאויטש הרבי נותן 
רק בקבוק משקה...

היום שונה לחלוטין. מהותה  בעצמנו, אבל העבודה  ולהתייגע  אז. לעבוד, לעמול  וזו היתה הנקודה 
ונחיה  - חלק מהעצם, כשנלמד את תורת הגאולה  באמת  מי אנחנו  לגלות  היא  בימינו  של העבודה 
את המילים של הרבי שליט"א מלך המשיח, נכנס כבר לשלימות של החתונה - היחוד המושלם שבין 

הקב"ה לכנסת ישראל.



מי אנחנו באמת? 

אז זהו, זה התחיל עם איזו שהיא 'תאווה' שעלתה במחשבה 
)שכמובן אסור לשאול עלי' שאלות כלל... אבל סוף סוף( 
רצה הקב"ה דירה בתחתונים, זאת אומרת שהעולם הגשמי 

יראה ויחוש אלוקות כמו בעולמות העליונים.

שלח  הזו,  פשוטה  הלא  במשימה  טובה  הצלחה  לשם 
לאותו  עצמו,  ממנו  חלקיקים  שהם  'שגרירים'  הקב"ה 

'בירא עמיקתא' ויקרא שמם בישראל: 'יהודים'.

אבל לא, הוא לא השאיר אותם לבד, הוא שלח להם מישהו 
שיעזור להם, שיוכל לקשר אותם אליו )שהרי העולם הזה 
שמו   - מאוקיינוס(  כטיפה   - עצמו  להקב"ה  בערך  שלא 

משה, הממוצע המחבר, חציו אדם, חציו אלוקים.

אבל דור זה עוד לא הצליח להביא גאולה שלימה לעולם, 
אבל  ופרטים,  קשיים  המון  עם  התקדמות  הייתה  אמנם 

בפועל טרם הצליחו לגלות את הקב"ה בעוה"ז.

אחריהם עברו המון דורות בהם המשיכו לברר את העולם 
דור  הגיע  והנה  גוי",  "ויתהלכו מגוי אל  צעד אחרי צעד, 
חשוב, בסיסי ועיקרי ביהדות, שבו היה נשיא דור מיוחד 
מאוד ששינה את כל כיוון המחשבה של בנ"י דאז - שניאור 
השלבים  החלו  בדורו  הזקן.  אדמו"ר   - ברוכוביץ'  זלמן 
ביתר  )המתגלית  החסידות  תורת   - יותר  עוד  להתקדם 
החל מספר   - היחידה  בחי'  הקודמים(,  הרחבה מהדורות 
ה'תניא קדישא', "עם ספר זו נלך לקבל פני משיח" אמר 

אחד הצדיקים דדור זה.

קיום  על  מלחמה  עם  שאת  ביתר  מתקדמים  והדורות 
ומימוש דרכי תורת החסידות במסירות נפש של ממש.

אך הנה הגיע הדור בו הודיע נשיא הדור שכל הצגת הגלות 
'בפועל  תושלם  ה'תאווה'  הדור שבו  זהו  לגמרי.   נגמרת 

במהירות.  השלבים  מתקדמים  גופא  דור  באותו  ובגלוי', 
"יודי"ם", "כפ'ס", "למדי"ם", "ממי"ם", והנה הגיעו להם 
'שנות הנפלאות' שכל יום בהן אפשר להתוועד בלי סוף.. 
בשיא  מתחדשת  שבה  ה'תשנ"ג  לשנת  ישר  נקפוץ  אך, 
הגילוי הכרזת 'יחי' - קבלת מלכות מלך המשיח ע"י העם, 

כדי שגאולת ישראל תגיע בפועל.

מי לא היה רוצה שנשמתו תתלבש בדור זה? כל המלאכים 
אחת  פעם  אפילו  יחי  להכריז  משתוקקים  השמים  וצבא 
כאן בעולם, בדור שלנו, כי הנה כאן ועכשיו נשלמת תאוות 
את  שנגמור  מצפים  והאמוראים  התנאים  כל  העצמות!! 

שליחותנו ונביא בפועל את ההתגלות!

יקר!  אוצר  לנו  יש  לידיים!  עצמנו  את  לקחת  צריכים 
גאולה ומשיח צריכים להיות  ולימוד  'יחי המלך',  הכרזת 

בדם והוורידים שלנו! "כי הם חיינו ואורך ימינו"!!

"ובאותיות פשוטות:

לנשיאותו  שנה  ד״חיים"  השלימות  שישנה  לאחרי 
עיקרית  הוספה  צ״ל   – דורנו  דנשיא  ועבודתו(  )פעולתו 
בענין החיים )גם( ע״י פעולת העם שמכריזים "יחי המלך", 
שתוכנה של הכרזה זו – שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו 
שוכני עפר – כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו ועד דהקיצו 

ורננו דוד מלכא משיחא!"



בשעה 13:42 ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות, 
כשהקהל מנגן "מהרה ישמע".

בכללות היתה התוועדות שמחה מאוד, וכ"ק אדמו"ר 
חזק  באופן  השיחות  בין  השירה  את  עודד  שליט"א 

)וכדלקמן(.

הכין  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  שהתיישב  אחרי 
וכ"ק  הגביע  את  יוניק  שיחי'  דובער  ר'  המשב"ק 
לאחרי  הק'.  ראשו  בניד  לו  הודה  שליט"א  אדמו"ר 
"לחיים"  לענות  התחיל  ו"מזונות"  בופה"ג  ברכת 
לילדי  "מזונות"  חתיכת  נתן  ובאמצע  הקהל,  לעבר 

שארף שיחיו.

ניגנו "זאל שוין זיין די גאולה", וכ"ק אדמו"ר שליט"א 
קבוצת  לעבר  ובמיוחד  הק',  בידיו  השירה  את  עודד 
יוסף  ר'  השליח  ע"י  )שהובאו  מטורונטו  אורחים 
שיחי' גנזבורג( שהיו במקום הרגיל לאורחים משמאל 

לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

שיחה א' ארכה כעשרים דקות, ואותה פתח במילים 
בשבת".אחרי  יאכל  בע"ש  שטרח  "מי  שהרי  "מכיון 
שיחה זו ניגנו "פדה בשלום". כ"ק אדמו"ר שליט"א 
טעם מהמזונות )שלא כרגיל(, ואח"כ עודד פ"א לעבר 
ומהמילים  יהבך"(  ה'  על  "השלך  )במילים  הזקנים 
"ואני אבטח בך" עודד את השירה בחוזק ובמהירות 

שוב ושוב לעבר קבוצת האורחים מטורונטו.

התבטא  ובמהלכה  דקות,  כעשרים  ארכה  ב'  שיחה 
שאם ח"ו תתעכב ביאת משיח יום אחד או שני ימים 
ימים – שינצלו את הימים להתוועדויות  או שלשה 
תהיה  שבמקומו  ישתדל  ושכ"א  חסידותיות, 
משיח  וכשיגיע  שבעיקרית,  העיקרית  ההתוועדות 
יהיו באמצע ההתוועדות! באמצע השיחה שפשף את 

עינו הק' במטפחת פעמיים.

וכ"ק  מלך",  בישורון  "ויהי  ניגנו  זו  שיחה  לאחרי 
לעבר  רב  בחוזק  עודד את השירה  אדמו"ר שליט"א 
רצופות  בתנועות  הצדדים,  לכל  ואח"כ  האורחים, 

בידו הק' כשהיא מוגבההת כלפי מעלה.
שיחה ג' ארכה כעשר דקת.

את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שתה  זו  שיחה  אחרי 
אדמו"ר  וכ"ק  מר",  קאתי  "אימתי  ניגנו  הכוס.  רוב 
שליט"א עודד את השירה בחוזק רב לעבר האורחים 
שעל  הילדים  לעבר  עודד  וכן  הצדדים.  כל  ולעבר 

בימת ההתוועדויות.

את  לנצל  הורה  ובה  דקות,  כשבע  ארכה  ד'  שיחה 
הימים שעד י"ט כסלו להדפסת עניני תורה שבכתב 
ותושבע"פ כפי הצורך ועאכו"כ כפי המוכרח, ודוקא 
באותיות מרובעות, וכן חזר על ההוראה הנ"ל אודות 
התוועדויות וההכנות אליהן, בסיום התבטא שהולכים 
תיכף ומיד – מתוך ניגון ואמירת "לחיים" והתוועדות 

חסידית – לארצנו הקדושה.

אדמו"ר  וכ"ק  אלוקינו"  "הוא  ניגנו  זו  שיחה  אחרי 
שליט"א עודד את השירה. באמצע הביט לעבר הש"ץ 
"יהי  לנגן  התחיל  והלה  טלישבסקי,  שיחי'  משה  ר' 
שבתות  כמה  שכבר  )יצויין  ביהמ"ק"  שיבנה  רצון... 
את  עודד  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  זאת(,  ניגנו  שלא 
את  לעודד  התחיל  ובאמצע  האחת,  בידו  השירה 
השירה באופן מפליא בשתי ידיו הק' )!( כו"כ פעמים, 

וכל הקהל שר בשמחה רבה מאוד.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 15:33.


