
בשעות הבוקר הי' פיזיורתפי', וכמו"כ ד"ר וויס ביקר אצל הרבי 
היום.

היום זכינו לתפילת מנחה בשעה 1:53, ובסיומה, 2:07, יצא כ"ק 
אד"ש מה"מ אל המרפסת למשך דקה ומחצה, ובפי הכל 'יחי אדוננו 
מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. כ"ק אד"ש מה"מ עודד מעט 

בראשו הק' את השירה, ובסיומה, סימן לסגירת הוילון.

אשתקד  שבט  בג'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  הק'  שיחתו  לאור 
בקשר לחסרון הדיבור אצל נשיא דורנו, וההוראה: הוספה מיוחדת 
ההחלטה  נתקבלה   - דוקא  ובדיבור  הנשיא,  של  תורתו  בלימוד 
באסיפה )שהתקיימה בשבוע האחרון( של ראשי הישיבות ומנהלי 
מוסדות חינוך בכמה מערי ארה"ב: להקדיש את יום שני הבעל"ט, 
ג' שבט, יום מלאת שנה לאמירת שיחה זו, ליום של הוספה מיוחדת 
בלימוד תורתו של הנשיא, כ"ק אדמו"ר שליט"א, בנגלה ובחסידות, 

בדיבור.

שי'  דובער  ושלום  שמוטקין  שי'  שמעי'  הת'  התארגנו  ב-770 
הועד להפצת שיחות אירגנו שמשך כל  ויחד עם חברי  גרינברג, 
 5:00 מהשעה  החל  הדור,  נשיא  של  בתורתו  ילמדו  לעת  המעת 

לפנות ערב.

לבימת  ההתוועדות  בימת  בין   ,770 של  המזרחי-דרומי  חלקו 
התפלה של הרבי, הוקצה לענין זה, וע"י מחיצות קלות סגרו את 
מתוך  ללימוד  יפריעו  לא  וכו'  התפילות  שהמולת  ע"מ  האיזור, 

מנוחת הדעת והנפש.

מגיד  ע"י  שיעור  ימסר  שעתיים  שבכל  כך  סודרו  המשמרות 
הנ"ל.  מהשיחה  בוידיאו  צופים  שיעור,  כל  ובסיום  אחר,  שיעור 
כמו"כ לנוחיותם של אנ"ש והת' שי', סידרו המארגנים שיעורים 
בשתי השפות, אידית ואנגלית, כך שכל הרוצה להשתתף בפועל 

בלימוד תורתו של נשיא דורנו, יכול בנקל לעשות זאת. 

תכונה רבתית לקראת היום הגדול "יו"ד שבט" - יום הנשיאות 
- בו ימלאו 43 שנים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, 
ובו יכריזו, בכל העולם כולו ובכל העולמות, במעמד כ"ק אדמו"ר 
ורבנו מלך המשיח  "יחי אדוננו מורנו  ז"פ  שליט"א מלך המשיח, 

לעולם ועד". המעמד יעבור בשידור ישיר באמצעות מרכז שידורי 
חב"ד לכל רחבי תבל.

יחד עם כינוס זה תשולב גם חגיגת סיום שעורך הצייר מר מיכל 
ע"פ  המשיח  ימות  של  המיוחדת  התמונה  את  שצייר  שוורץ,  שי' 

מה"מ  אד"ש  כ"ק  הוראת 
ניסן  י"א  לקראת  )וגמרה 
כ"ק  כהוראת   - אשתקד 
שאל  ועתה  מה"מ(  אד"ש 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  את 
חגיגת  לעריכת  בנוגע 
שבט,  ביו"ד  הסיום 
במעמד כ"ק אד"ש מה"מ, 
השיב  מה"מ  אד"ש  וכ"ק 

בחיוב. 

השבוע  כל  במשך 
נערכו עבודות קדחתניות 
האירוע,  להצלחת 
וראשית כל הכניסו לכ"ק 
את  מה"מ  מה"מ  אד"ש 
ובקשת  הכינוס  תוכנית 
מה"מ  אד"ש  וכ"ק  ברכה, 
נענה בראשו הק' לברכה!

הרי  התכנית,  עפ"י 
ראשון  ביום  שבע"ה 

בית  עמך  רבבות  הכינוס.  יחל  נ.י.[,  שעון  ]לפי  החמישית  בשעה 
ישראל יתאספו איש איש במקומו הוא, כשבבית משיח יהי' הכינוס 
המרכזי. תחלה ישאו דברים כמה מהמשפיעים וכו' בהסברת פשר 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  ובמעמד  זה  ביום  המלך,  יחי  ההכרזה  וחשיבות 
ועם  שי' שוורץ,  מיכל  מר  הצייר  דברים  ישא  בעזהי"ת, לאחמ"כ 
אד"ש  כ"ק  וצאת   )6:00 לשעה  )המשוערת  ערבית  תפילת  סיום 
מה"מ אל המרפסת, יכריזו כל הקהל ז"פ בקול שישמע בכל קצוות 

כל העולם כולו יכריז יחד:
"יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד"
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יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



העולם "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד", ובבית-
יערוך הצייר  זו מכל קצוי תבל. לאחמ"כ  משיח ישמעו גם הכרזה 
הנ"ל סיום הציור ובעז"ה יהי' זה גם סיום הגלות והתגלות כ"ק אד"ש 

מה"מ מתוך בריאות איתנה בדרך של למע' מדרך הטבע.

בכל בתי ספר חב"ד מכינים את הילדים למעמד קדוש זה, וכהכנה 
למעמד קבלו עליהם הילדים הוספות בתורה ומצוות.

החשובים  הרבנים  חתמו  עליה  הקודש  שקריאת  יצויין  כמו"כ 

עשתה רושם גדול בין אנ"ש שי'; נשי ובנות חב"ד תחיינה; התמימים 

"והיו  בבחי'  ומצפים  עומדים  וכולם   - שיחיו  השם  צבאות  וילדי 

נכונים ליום... כי ביום ... ירד ה' על הר סיני".

* * *

בימים אלו עובדים ב'קדחתנות' בבנין הבית, והניחו משטחי זפת 

על גג הבניה החדשה.

עם פתיחתה של שנת תשנ"ג, והגילויים הנפלאים של 
גדל  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  ע"י  אדוננו"  "יחי  שירת  עידוד 
את  שאינם,  לאלו  ואף  החסידים  לקהל  להסביר  הצורך 
לשם  המשיח.  מלך  של  מלכותו  בקבלת  וההכרח  הצורך 
יושבי 770,  ואנ"ש  כך, חילצו חושים כמה מהמשפיעים 
ובר"ח כסלו תשנ"ג, הוציאו לאור קונטרס שלם המבאר 
אדוננו'  'יחי  ההכרזת  מעלת  את  ובפרוטרוט  באריכות 
מלך  אד"ש  כ"ק  של  מלכותו  לגילוי  גורמים  בה  והדרך 
המשיח. בעלונים שלפנינו נשתמש בליקוט שיחות זה על 
מנת לידע, להכיר ולהפנים בצורך וההכרח בקבלת מלכותו 

ופרסומה  מחדש,  עלינו  המשיח  מלך  של 
לכל אנשי הדור.

מועתקים  הקונטרס  עניין  הבנת  לתועלת 
בזאת כהקדמה חלקים מתוך ה'פתח דבר' 

כפי שיצא לאור בשעתו:
המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  הוראת  לאור 
להתגלות  הישרה  "הדרך  לע״ו:  שליט״א 
בעניני  התורה  לימוד  הוא  המשיח..  וביאת 
מלך המשיח". "כדי להתחיל ״לחיות״ בעניני 
משיח וגאולה ״לחיות עם הזמן״ דימות המשיח 
.. שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע 
ש״הנה זה )המלך המשיח( בא"... ולאור ההכרזה 

בחודש תשרי בבית חיינו בנוכחות המלך - החל בעת תקיעת 
שופר דראש השנה והמשכו כו״כ פעמים במשך חודש תשרי 

הנעילה(  תפלת  וחותם  )בסיום  הכיפורים  ביום  ]ובפרט 
"שנקרא ג״כ ראש השנה בכתוב והוא בחי' נשמה ופנימיות". 
בגלוי  באים  שאז  שמחה(  של  ניגון  )תוך  הסוכות  חג  ובימי 
שמע"צ  בימי  ובפרט  בכסה.  בבחי'  בר״ה  שהיו  ההמשכות 
ושמח״ת, שכידוע שתוכן ימים אלו הם כימי ר"ה, רק בר״ה 
זהו בקו המרירות ובשמע״צ ושמח״ת הוא בקו השמחה. וכפרט 
המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ״ק  במיוחד  השייך  שמח״ת,  כיום 
ההקפות  בעת  זכינו  שאז  האושפיזין,  סדר  לפי  שליט״א, 
שהיתה להכרזה זו עידוד נפלא מהמלך בעצמו. וההמשך לזה 

הי' בימי "ויעקב הלך לדרכו", שאז העידוד לזה הי׳ באופן של 
פירסום לעיני כל העמים[.

- "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" שתוכנה 
של הכרזה זו הוא ענין ההכתרה המוסיפה חיים בחיי המלך -

הכתרת  תוכן  את  המבארים  בתורה  ענינים  בזה  מלוקט 
וקבלת המלכות של מלך ישראל ועל היחס של העם אל המלך 

שזהו התוכן של הכרזה זו.

תוכן הפנימי של מצות "מינוי מלך" )ובמלך המשיח ענין זה 
הוא באופן נעלה ושלם( הוא "שבו ועל ידו יהיו ישראל בטלים 
בעת  במיוחד  הנעשה  עליכם"  "תמליכוני  של  הענין  לה'" 
תקיעת שופר דר״ה, ושלימות של גילוי מלכות 
ה׳ בעולם הוא ע״י מלך המשיח )ראה מבוא(, 
לכן לשלימות הענין מובא במסגרת ליקוט זה 
גם ענינים המבארים את ענין הכתרת הקב״ה 

למלך הנעשה כעת תקיעת שופר. 

ההכרזה  תהי'  אלו  בענינים  הלימוד  ע״י 
בנוכחות  כשהיא  ובמיוחד   - המלך"  ״יחי 
המלך המביט ובוחן בעיניו הק' את כאו״א - 
ממולא בתוכן הפנימי של קבלת מלכות שמים 
של  מלכותו  קבלת  באמצעות  הבאה  שלימה 
מלך המשיח, וכלשון המשך שיחה הנ״ל: "עי״ז 
והשגה  בהבנה  וחדור  ממולא  געשה  שהשכל 
ומהשכל  שבתורה,  וגאולה  משיח  בעניני 
להנהגה  ועד  הלב,  ברגש  גם  וחודר  מתפשט 
בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד 
זה  ש״הנה  באצבע  ומראים  הגאולה,  סף  על  שעומדים  זה, 

)המלך המשיח( בא"?..

. . ויה״ר אשר הוספה בלימוד התורה בענינים אלו, תגביר 
ותזרז את עיקר השליחות של כל יהודי בתקופה זו, שעפ״י 
בפועל  משיח  פני  "לקבל  היא  דאשתקד  דחורף  ק'  שיחות 
מלך  ורבנו  מורנו  אדוננו  "יחי  ההכרזה  של  תוכנה   - ממש״ 
המלך  את  לראות  ממש  בקרוב  ונזכה  ועד",  לעולם  המשיח 
את  מפיו  לשמוע  ונזכה  הבריאות  שלימות  בתכלית  ביופיו 
ה״תורה חדשה מאתי תצא", בגאולה האמיתית והשלימה תיכף 

ומיד ממש.

קבלו מלכותי
פניני 'קבלת המלכות' בתורת רבותינו נשיאנו כפי שנלקטו בקונטרס

'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד' – כסלו תשנ"ג
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