
עניין הכי עיקרי ש־

גאולה האמיתית והשלימה
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גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

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

ב"ה || עש"ק פר' שמיני ז"ך ניסן ה'תשפ"א || גליון מט

ממזמור צדי"ק ממשיכים ליום שכולו שבת
הביטול אמיתי ופנימי דבנ"י ]אפילו בדרגת "עם" מלשון עוממות[ 
"על פניהם", שנעשה כתוצאה מהגילוי הכי – נעלה ד"ויהי נועם 
הוי' אלקינו עלינו" שהי' אז, שזה קשור עם מזמור צ' בתהלים, 
ידינו  ב"מעשה  המזמור  לסיום  ועד  זו,  לשנה  השייך  המזמור 

כוננהו" )כולל כל הענינים שבזה, כפי שכבר דובר והודפס כו'(.

ומזה ממשיכים בכל ה"אחד עשר מזמורים שאמר משה" )ש"אחד 
יהי'  מ"העשירי  אפילו  יותר  נעלית  שלימות  על  מורה  עשר" 
שבת  שכולו  "ליום  השבת",  ליום  שיר  ב"מזמור  כולל  קדש"(,   -
ומנוחה לחיי העולמים", ובפרט בעמדנו עתה ביום השבת בפשטות.

רצון הקב"ה-לא להשאיר יהודי בגלות
רצון  האמיתי  שרצונו  דרעוין"  ד"רעוא  בזמן  בעמדנו  ובמיוחד 

)כאו"א  המלך  שבן  הוא  הקב"ה  של  דרעוין(  )רעוא  שברצון 
יחידו של הקב"ה( לא ישאר ח"ו  בנו  מישראל, שכ"א מהם הוא 
דוקא,  דהרחבה  ומצב  במעמד  יהיו  ושבנ"י  בגלות,  נוסף  רגע 
אדנ-י  וב"מקדש  והשלימה, בארצנו הקדושה,  בגאולה האמיתית 

כוננו ידיך" - בפועל ממש!

לפעול בעצמו להבאת הגאולה
וכפי שאמרתי והדגשתי שהמשימה מוטלת עליכם לעשות כל מה 
שביכולתכם שכ"א צריך להתחיל לפעול בעצמו להבאת הגאולה! 
הן  התורה,  בלימוד  הוספה  בפשטות:  היא  בדברים  והכוונה   –
בקיום  הוספה בהידור  וכמו"כ  נגלה דתורה.  והן  פנימיות התורה 
ד"שמיני  כח  ובנתינת  באופן  ההידור  לשלימות  ועד  המצוות, 

שמונה שמינה".

· דבר מלכות ·

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

באדיבות   - מוגה  בלתי  ה'תנש"א,  ניסן  כ"ט  שמיני  ש"פ  משיחות  )קטעים 
המכון להפצת תורתו של משיח(

ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחרי שכל מה  ויצעקו באמת  ירעישו  יכולני לעשות כדי שכל בנ"י  מה עוד 
שנעשה עד עתה, לא הועיל, והראי', שנמצאים עדיין בגלות, ועוד ועיקר – בגלות פנימי בעניני עבודת השם.

הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכלתכם – ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, 
אבל, בכלים דתיקון – להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

ויה"ר שסוכ"ס ימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול אצל הקב"ה, ובודאי יפעלו אצל הקב"ה 
– כמ"ש "כי עם קשה עורף הוא )למעליותא, ולכן( וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" – להביא בפועל את הגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
)דבר מלכות ליל יום ו' כ"ח ניסן ה'תנש"א - מוגה(

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



חלוקת הדולרים של ל' ניסן תנש"א, יומיים לאחר שיחת כ"ח ניסן 
ולמחרת התוועדות ש"פ שמיני, היוותה הזדמנות מיוחדת בה הבהיר 
הרבי את דרישתו אודות הבאת המשיח ותגובתו החיובית להצעות 
שבכיוון הנכון ושלילה של אלו שאינם. טעימה מחלוקה זו מהווה 

הצצה למתרחש "מעבר לאותיות" של השיחות הללו.

טובה  עצה  זה  היה  שאולי  אמר  ורדיגר  דוד  בן  מרדכי  ר'  הזמר 
שכ"ק אדמו"ר שליט"א יבוא לארץ ישראל, להתפלל ביחד עם כל 
היהודים בכותל המערבי. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "איך 
האב אלץ באוורנט אז איצטער גיב איך עצות אייך! נישט איר 
דארפט געבן עצות מיר וואס איך דארף טאן ]=אני הבהרתי אשר 
עכשיו אני נותן עצות לכם! לא אתם צריכים לתת לי עצות מה אני 

צריך לעשות...[". 

הנ"ל: ח"ו, לא התכוונתי לתת עצות... כ"ק אד"ש מלך המשיח: 
"מיר ארט נישט, זאל זיין הצעות, רופט עס אן ווי איר ווילט... מען 
האט דאס אנגעהויבן נוצן אויף כדי זיך משתמט זיין פון עפעס טאן. 
אייך האט דער אויבערשטער מצליח געווען, אז איר קאנט מהנה 
זיין הוי' מגרונך, איזו ואס זוכט איר ארבעט פאר מיר? זאל אייך 
דער אויבערשטער העלפן ]=לא מפריע לי, שיהיו הצעות, תקרא 
לזה איך שאתה רוצה... התחילו לנצל זאת בכדי להשתמט מלעשות 
משהו. אותך הצליח הקב"ה, שאתה יכול לההנות הוי' מגרונך, אזי 

מה אתה מחפש עבודה בשבילי? שהקב"ה יעזור לך[".

הנ"ל: ח"ו, אינני מחפש יותר עבודה... כ"ק אד"ש מלך המשיח: 
"מיר ארט נישט אז מען וועט זוכן ארבעט, אבר דאס נוצט מען אויס 
אויף צו ממעט זיין אין די אייגענע ארבעט, איז לא זו הדרך! און 
ווילע איך  בחיוך:(  )והמשיך  מיין ברוגז  נישט נתפעל פאר  ווערט 
בין נישט ברוגז ]=אלא מפריע לי שיחפשו עבודה, אבל מנצלים 
לא זו הדרך! ואל תתפעל  זאת כדי למעט בעבודה האישית, הנה 

מ'הברוגז' שלי כי אינני ברוגז[".

זה צריך להיעשות ע"י כלל ישראל
אשה )שלא מאנ"ש( בכתה ואמרה: רבי, אנחנו סמכנו עליכם כל 
ועכשיו תליתם אותנו על  השנים ההם שאתה תביא את המשיח, 
אנחנו  אפשרי!  בלתי  זה  בשבילנו,  מידי  כבידה  המשימה  העץ?! 
זה  אם  )באנגלית(:  המשיח  מלך  אד"ש  כ"ק  רבי...  משיח,  רוצים 
להיות, אפשרי  יכול  זה  איך  ישראל,  כל הכלל  לא אפשרי בשביל 
על  הק'  בידו  והראה  כאן...",  ואתם  אחד,  אדם  רק  אני  בשבילי? 

האנשים שעמדו מסביב לשולחן.

הנ"ל: אתה צודק, אבל אתה הרבי, אתה האבא שלנו! לא יתכן! 
אני רוצה משיח עכשיו! כ"ק אד"ש מלך המשיח הראה באצבעו 
הק' על עצמו ואמר: "אם אני רבי, אז דיברתי באופן ברור, שזה 
והמשיך:  עלי'  והצביע  ישראל",  כלל  ע"י  להיעשות  צריך 
לשולחן  מסביב  שעמדו  האנשים  על  והצביע  בכללם",  "את 

באומרו: "ואדם זה בכללם, ואדם זה בכללם". 

עליך,  סומכים  עדיין  אנחנו  אבל  צודק,  אתה  צודק,  אתה  הנ"ל: 
כולנו סומכים עליך. כ"ק אד"ש מלך המשיח: "אם את סמכת עלי 
כראביי, קיבלת את תשובתי באופן ברור", והצביע שוב עלי' ועל 
האנשים העומדים סביב באומרו: "שזה צריך להיעשות על ידך, 

ועל ידך, ועל ידך! ושיהיו לך חדשות טובות ובשורות טובות".

שיהודים יפעלו ולא לשלוח אליי
אדמו"ר  לכ"ק  מגיעה  כשהיא  שתמיד  אמרה  מרימניץ  הרבנית 
שליט"א השי"ת נותן לה במחשבתה מה להגיד, אולם הפעם איננה 
יודעת מה להגיד וממילא הרי זה סימן אצלה שהפעם צריך כ"ק 
אדמו"ר שליט"א להגיד לה משהו מיוחד. כ"ק אד"ש מלך המשיח: 
"דאס וואס איך דארף זאגן פאר אייך איז אז זאלסט זען אז אידן 
זאלן טאן אין בריינגן משיח'ן, און נישט אפשיקן צו מיר! 
זאל זיין בשורות טובות ]=מה שאני צריך להגיד לך הוא שתדאגי 
שיהודים יפעלו בהבאת המשיח, ולא לשלוח אליי! שיהיו בשורות 

טובות[".

את רוצה משיח עכשיו?
ובראשן עברה אחת שאמרה  ילדות מ"בית רבקה"  עברה קבוצת 
שכולן נתנו צדקה וקיבלו החלטות טובות, והן רוצות שמשיח יבוא 
מיד! כ"ק אד"ש מלך המשיח: "אמן" ונתן לה דולר נוסף באמרו: 
"בשביל ביאת המשיח". לכ"א מהילדות שאמרה "משיח נאו" ענה 
כ"ק אד"ש מלך המשיח: "אמן" וכשאחת מהן לא אמרה כלום – 
הסתובב לעברה כ"ק אד"ש מלך המשיח ושאל: "את רוצה משיח 

עכשיו?" )וענתה שכן(.

לשדר את הבשורה
לר' יעקב לאקס שעזר הרבה לשפץ את חדר השידורים ב770 אמר 
זיין אלעג וטע  כ"ק אד"ש מלך המשיח: "מען זאל קאנען משדר 
בשורות, צוזעמאן מיט די בשורה אז משיח קומט ]= שיוכלו לשדר 

את כל הבשורות הטובות, יחד עם הבשורה שמשיח בא[".

"עכשיו אני נותן לכם עצות"
פנינים מדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

בחלוקת הדולרים של ל' ניסן תנש"א
·· לידע ולהכיר

מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות

·· ועוד והוא העיקר שיפעלו ··
"עושים כל אשר ביכלתנו" - שלושים שנה מ"השיחה הידועה"

אייר ה'תנש"א



להאיר את כל חשכת הגלות
לכ"ק  מכסף  מתנה  מסר  נטף  גד  ר' 
משפחתו  בשם  המשיח  מלך  אד"ש 
בתוכו:  הכולל  רכבת  בצורת  )מתקן 
הבדלה,  לנד  מקום  לקידוש,  גביע 
בשמים,  קופסת  ש"ק,  לנרות  מקום 
וכ"ק  חנוכה(  ומנורת  צדקה  קופת 
"בשורות  אמר:  המשיח  מלך  אד"ש 
רבה  ותודה  רבה,  והצלחה  טובות 
רצון  יהי  לב.   – השימת  בשביל 
שתאירו את כל חושך הגלות, ותביאו 

משיח צדקנו בקרוב ממש".

חולצת משיח
עלי'  חולצה  כשלובש  עבר  א'  ילד 
נאו"  משיח  וואנט  "ווי  רשום  הי' 
)באנגלית(. כ"ק אד"ש מלך המשיח 
"אתה  ושאלו:  החולצה  על  הצביע 
"ווי  זה  כן,  הילד:  זה?".  מה  יודע 
וואנט משיח נאו"!. כ"ק אד"ש מלך 
באומרו  נוסף  דולר  לו  נתן  המשיח 

)בחיוך(: "זה בשביל המשיח".

·· ועוד והוא העיקר שיפעלו ··
"עושים כל אשר ביכלתנו" - שלושים שנה מ"השיחה הידועה"

ל' אייר ה'תנש"א

כתבית יהבית ·· כתב יד קודש בענייני גאולה ומשיח

הצד? מן  יעמוד  צדקנו  משיח  בביאת  גם  האם 
מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאחד שכתב "שאינו מתערב כלל בעניינים" של 

הפצת המעיינות חוצה.

כמובן שמתי לב לנקודת כתבו "שאינו מתערב כלל בענינים" "אלא עומד ורואה" - ובעיקר 
להמובן מבין השיטין - שכאלו מובן ופשוט שעמדה זו מוצדקת בהחלט. ותמיהני האם גם 
בצרכי הגוף נוהג כך. ובכל אופן, ר"ל ]=רחמנא ליצלן[ מדיעה זו )אפילו בנוגע לצרכי הגוף( 
ובפרט באם ככתבו פעלה פעולתה במילואה - סילוק בהחלט מהפצת המעינות )ובמילא - 
]=כאגרת הקודש דהבעל שם טוב[(. ואולי גם  מהבאת משיח צדקנו, כאגה"ק דהבעש"ט 

בביאת מ"צ ]=משיח צדקנו[ - יעמוד מן הצד עומד ורואה(.

"אנגענומען שכ"ק הוא מלך המשיח"
במוצש"ק שאחרי שיחת כ"ח ניסן תנש"א נערך בבית מנחם בכפר חב"ד כינוס חירום לכלל אנ"ש על העבודה הנדרשת כעת. 
אחת המסקנות החשובות של האסיפה הייתה שהגיע הזמן להכיר בכך שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא המלך המשיח ושעל רבנים 
לפסוק זאת. הרב דוד חנזין הביא את פסק הרבנים בדברים שנשא בכינוס והרב מרדכי שמואל אשכנזי ניסח באותו הלילה 

פס"ד כתוב בנושא. 

את ההחלטה שבע"פ העביר לרבי ר' זושא רבקין במכתב אותו מסר לידיו הק' אחרי תפילת שחרית של א' אייר תנש"א טרם 
כניסת הרבי למעלית. במכתב שמוען אל "כ"ק מלך המשיח שליט"א" ובו נכתב )בין השאר(: "הגעתי פה בתור שליח של כלל 
ישראל מכל ארה"ק שהחליטו הרבנים וכל הציבור הק' שנת]א[ספו בביהכ"נ "בית מנחם" מכל קצווי ארה"ק הרבנים דיברו ע"ד 
מה שהגמרא מונה השמות של מלך המשיח ושא' מהם הוא מנחם לכך הכריזו כל הציבור שמשיח מנחם שמו און אנגענומען 
]=ומקבלים[ שכ"ק הוא מלך המשיח". הרבי לקח את המכתב ואמר: "א יישר כח" ואח"כ הוציא עליו את המענה: "נת' ות"ח. 

אזכיר עה"צ".

את ההחלטה בכתב בפס"ד הרב אשכנזי )עליה חתמו רבנים נוספים( מסר ר' דוד נחשון לרבי בבוקר ב' אייר תנש"א בכניסה 
למקווה )ברחוב יוניון( והרבי לקח זאת, הביט בפנים מאירות בר' דוד ובקבוצה שבאה עימו ואמר בחיוך: "א יישר כח, א יישר 
כח" והכניס זאת לכיס הפנימי של ה"סירטוק". לאחר צאת הרבי מהמזכיר מסר המזכיר הריב"ק חתימה של רב נוסף שהגיעה, 
והרבי שאלו האם זה חלק ממה שהם הביאו מקודם והכניס גם את זה לכיס הפנימי של ה"סירטוק" בשביעות רצון. כשמסר 
המזכיר הריל"ג חתימות נוספות של הפסק )מחברי הבד"ץ דקראון הייטס( בד' אייר תנש"א עלה חיוך רחב על פניו הק' וענה 

באותו יום: "כ"ז נלקח להציון".

מאוצר המלך ·· מענות קודש בענייני גאולה ומשיח



"לא נגע ולא פגע"
מוצש"ק ז"ך ניסן - יום ראשון כ"ח ניסן תשנ"ג בבית משיח 770

8:15 נודע על 'מעריב', ובתוך דקה נכנס כ"ק אד"ש בשעה 
המבדיל  המרפסת.  אל  יצא  ובסיומה  לתפילה, 
'הקבוע', הרה"ח ר' יהודה שי' קעלער בירך על הכוס. כ"ק אד"ש הביט 
לשמאלו ולאחמ"כ הישיר מבטו אל המבדיל, ועם סיום 'ברכה אחרונה' 
סימן בידו הק' לסגירת הוילון. הקהל "הספיק" לנגן 'יחי אדוננו מורנו 

ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', וכ"ק אד"ש עודד מעט 
והשעה  בלבד  דק'   2 נמשך  כהנ"ל  הוילון.  סגירת  בעת 

היתה 8:30.

הערב התקיים כינוס מיוחד באירגונם של צוות ה'מטה 
העולמי להבאת המשיח'. מסתבר כי המודעות "עשו את 
ערוכים,  שולחנות  סביב  לערך,   10:00 ובשעה  שלהן" 
קיר  לאורך  והתמימים.  אנ"ש  של  גדול  ציבור  התיישב 
ההתוועדות(  בימת  מקום   ,770 במרכז  )שהיתה  הבימה 
העולמי  המטה  שע"י  משיח  מבצע  של  סטיקרים  נתלו 

להבאת המשיח.

לאחר דברי פתיחה וברכה הוזמן הרב זלמן שי' גוראריה 
כובד חבר וועד הרבנים הכללי ליובאוויטש, הרה"ח ר' 

שניאור זלמן שי' גורארי'.

לדבר  וחייבים  צריכים  שעליו  העיקרי  הענין 
היום  חובת   - בהמשך  שאדבר  הנקודה  היא 
גיב  "איך  שנתיים:  לפני  עלינו  הטיל  שהרבי 
חייב  במיוחד  אני  אייך".  פון   .  . איבער  דאס 
השיחה  לאחר  לי  אמר  הרבי  הרי  אז  כי  בכך, 
ולא  נגע  "לא  לצדקה(  חלוקת השטרות  )בעת 
התכוין  לא  שהרבי  וודאי  האמת.  וזו  פגע", 
שנפעל,  לעורר  רצה  אלא  מישהו,  לשבור 

וממילא עלי מוטל החיוב במיוחד.

הנוגעת  נקודה  על  לעורר  רציתי  כן  לפני  אך 
ללב. כידוע, זו לא הפעם הראשונה בה רואים 
בחוץ איך שהרבי סובל פשוט בגשמיות. אין זה 

סוד - הכל יודעים, שומעים ורואים שהרבי צועק ואנו מחוייבים לעשות 
. . ישלח דברו  כל שביכולתנו על פי תורה. וכפי שנא' "ויזעקו אל ה' 
וירפאם". התירוץ של "והוא מחולל מפשעינו" הוא אמת, אבל לא רק 
שאינו צריך להביא לשמחה, אלא שמוטב שמכך נלמד ונתבונן היטב על 

"פשעינו"! 

פירוד הלבבות הקיים בתוכנו כיום לא היה מעולם. אנו רואים שדוקא 
הלבבות  פירוד  והקדושים  הגדולים  במקומות 

גדול ביותר, והוא מביא לדברים משונים. 

הזה  הענין  מה  משום  תהלים.  לומר  חייבים 
שלאחר  וראו  עזר  הקב"ה  סוף  סוף  נחלש. 
הרבה  פעלו  תעניות  ועריכת  תהלים  אמירת 
בהטבת מצב הבריאות של כ"ק אד"ש מה"מ, 

ומדוע הדבר נחלש?

אמנם עסוקים בפעילות בעניני משיח, אבל זה 
לא מצדיק התעלמות ממצבו של הרבי ומיעוט 
את  שכואב  כבן  מדבר  אני  תהלים.  באמירת 

ייסורי אביו. 

שהרבי  רואים  האחרונה  בתקופה  דוקא  הנה 

צריכים  אנו  ואף  שביכולתו,  מה  כל  פועל  הרבי  ביום.  פעמיים  יוצא 
וחייבים לצעוק, וכשצועקים פועלים.

נקודה שניה, והיא העיקר: אינני מאלה שמדברים דברים מתובלים על 
פי שכל. אני נמצא בליובאוויטש משנת תרצ"ז. אז הרבי הריי"צ כתב 
במעשה.  רק  לעבוד  הוא  שעניני  התמימים",  "איגוד  מנהל  בתור  אלי 
אביב  בתל  בהיותי  שאירע  סיפור  לכם  לספר  ברצוני 

והשפיע עלי מאוד.

מקרעמנצוג  זיסלין  בער  שאול  ר'  הרה"ח  לי  סיפר 
בין  ישב  הוא  נ"ע,  הרבי  לנשיאות  שבשנים הראשונות 
ללמוד.  צריכים  חסידות  איזה  שחקרו  גדולים  חסידים 
האחד צידד ב"אמרי בינה", השני - בחסידות של הצ"צ 
ישב  המסובים  בין  יותר.  חשוב  מה  וחקרו  פלפלו  וכך 
החסיד ר' אשר שו"ב. הוא לא היה מהמשכילים הגדולים, 
אלא מסור ונתון לביתו של הרבי. הוא היה יהודי פשוט 
הוויכוח. במה שהרבי קאכט  אינני מבין על מה  ואמר: 

זעך בזה צריכים אנו ללמוד! 

ולענינינו; אינני רוצה להכנס ל"השכלות". אולי כולם 
צודקים ואולי לא. לי נוגע ענין המעשה. ובכן, 
ויציאתו  ביום,  פעמיים  הקהל  אל  יוצא  הרבי 

היא בעיקר בשביל לעודד את שירת "יחי".

רואה  כשאני  החקירות  כל  שוות  מה  כן,  ואם 
שהרמב"ם  וכפי  מעודד?  שהרבי  מה  בעיני 
מה  העיקר  בתורה  שמאמינים  שמה  אומר 
כראיה  להגדיר  אפשר  ומה  במ"ת,  שראינו 
יותר ממה שאנו רואים את הרבי יוצא ומעודד 

פעמיים ביום?

אחרת.  או  כזאת  הכוונה  האם  וחוקרים  באים 
אך  אחרים,  חישובים  יש  שכל  שע"פ  ייתכן 

כשהרבי יוצא ומראה - מה צריך יותר מזה.

יש  בהיכל.  דוקא  צלם  העמידו  הכל.  שברו  מדומה  כבוד  בשביל  וכאן 
קניית  כניתוחים,  גשמיים,  לליובאוויטש. בדברים  יזיק  שחוששים שזה 
מניות וכו', סומכים על הרבי, וכאן שהרבי אומר ומורה לנו: "גיי און טו" 

פעמיים ביום, זה לא מספיק להם.

נסיים באמרה החסידית "דאס וואס דער רבי קאכט זעך - אין דעם דארף 
מען קאכען אויך".

הרבי הרים את ידו הק' גבוה
לאחת שכתבה לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בסביבות כ"ח ניסן תשנ"ג אשר "היות 
ועברו שנתיים מאז כ"ח ניסן תנש"א, ועשו ריבוי פעולות להבאת המשיח, כדברי כ"ק 
מה"מ "עשו כל מה שביכלתכם", ובכ"ז משיח עדיין לא הגיע, האם יש לנו עוד דברים 
שצריך לעשות? ובאם כן אז יש כמה הצעות על דברים מסוימים". כשקרא המזכיר זאת 
לפני כ"ק אד"ש מה"מ, קרא את החלק הא' "האם יש עוד מה לעשות" והרבי הרים את 
ידו גבוה. המזכיר שאל: "ז"א שיש הרבה מה לעשות?" והרבי ענה שכן. כשרצה המזכיר 

להמשיך לקרוא את החלק של ההצעות – לא רצה כ"ק אד"ש מה"מ לענות.

·· שלא ישכח לעד
          שביבים מיומן שנת נפלאות גדולות 



הכח להבאת הגאולה
בשיחת הדבר מלכות דש"פ שמיני מאריך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
כאשר  ב"גבול",  העבודה  שמביאה  העילוי  את  לבאר  שליט"א 
"ונפקדת", כיון שדוקא על ידי הצמצום וההעלם )"גבורה"( נעשה 
בנוגע  הוראה  מכך  מוציא  י"ב  ובסע'  ה"מלכות".  דספירת  הגילוי 
לעבודה ש"הזמן גרמא" – הבאת הגאולה )כל ההדגשות לקמן אינם 

במקור(:

בזמן  ובפרט   .  . ומוגבל  מדוד  שהוא  כיון  לטעון:  יכול  הרי  "יהודי 
הגלות כשישנם כמה מדידות והגבלות והעלמות . . אין לו לכאורה 
אפילו כח לעשות עבודה קטנה יותר, עאכו"כ שאין לו כח להביא את 

הגאולה האמיתית והשלימה?!".

שלבים,  בארבעה  בשיחה  מבואר  לו"(  )"אומרים  כך  על  והמענה 
ובכללות:

א. "ביאת המשיח "תלוי' במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" 
דוקא, וכיון שהגאולה עדיין לא באה, ה"ז גופא ראי' שהדבר תלוי 

ב"מעשינו ועבודתינו" דדורנו זה".

דוקא   .  . והגבלה  במדידה  העבודה  ידי  על  דוקא  "ואדרבה:  ב. 
וכפס"ד  הגאולה.  את  להביא  שיכולים  נפלאים  כחות  טמונים  בזה 
הרמב"ם שע"י מצוה אחת יש בכחו של יהודי להכריע את עצמו ואת 

כל העולם לכף זכות".

ג. "וכיון ש"אני נבראתי לשמש את קוני" . . ו"איני מבקש כו' אלא 
לפי כחן" . . מובן שלכאו"א מישראל יש כחות לעשות את "מעשינו 

ועבודתינו" לשמש את קונו".

וכל הנ"ל הוא בהוספה על הטעם הבסיסי – ד. "יהודי, בהיותו "חלק 
אלוקה" . . יש לו כחות גדולים ביותר".

המענה  מהו   - בהקדמת שאלה  בזה,  ביאור  תוספת  לתת  יש  ואולי 
יהודי, בעוד לא מוזכר שם כלל אודות  בשלב הא' על שאלתו של 
"כוחות" כלשהן שניתנו ליהודי?! ולכאורה היה מתאים יותר להביא 
כהקדמה למענה את השלב הג' – שבכל מקרה הקב"ה מבקש "לפי 
כחן" וממילא לכאו"א יש כחות, ובנוסף לכך )"ואדרבה"( בעבודה 

בזמן הגלות טמונים כחות מיוחדים!

אך הביאור בזה פשוט: ללא הקדמת היסוד שהבאת הגאולה האמתית 
הרי  זה",  דדורנו  ועבודתינו  במעשינו  התלוי  "דבר  היא  והשלימה 
יידע כי ניתנו לו כוחות גדולים ביותר "בהיותו חלק  גם אם יהודי 
כוחות מספקים עבורו  אין אלו  כי  ביכולתו לחשוב  אלוקה", עדיין 

להבאת הגאולה.

רק לאחר שברור ליהודי כי הבאת הגאולה )"איני מבקש כו'"( היא 
משימה שהוכתבה עבורו )"לפי כחן"(, יודע הוא כי בכוחו למלאות 

משימה זו.

וביאור העניין
ביאור בשיחה

יפיצו בשורתך חוצה
מענות קודש מיוחדים מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על 

הפעילות ב"חוצה" בעקבות שיחת כ"ח ניסן תנש"א

ניסן  כ"ח  ועש"ק  ביום  המשיח  מלך  אד"ש  כ"ק  מענה  א. 
יורק  בניו  המיוחדות  מהפעולות  המיוחד  הדו"ח  על  תנש"א 
בהמשך  והתמימים,  אנ"ש  בהשתתפות  שמיני  ועש"ק  ביום 
נוספים  "טנקים"  חמשה  נסיעת   – ניסן  לכ"ח  דאור  לשיחה 
להפצת המעינות ברחבי ניו יארק, ודובר בחוזק ע"ד התביעה 
להביא את משיח: "נת' ות"ח ותהא פעולה נמשכת ובהוספה 

והזמ"ג והענין אזכיר עה"צ".

ב. מענה כ"ק אד"ש מלך המשיח לתמים חיים נחום קונין שכתב שבהמשך לשיחת כ"ח ניסן – הנה בהלכו ל"מבצעים" פעל על כל 
אלו שנפגש עמהם להוסיף פעולה להבאת המשיח: "וילך כל או"א שי' מהם מחיל אל חיל בכל הנ"ל ובכיו"ב והזמ"ג )ספה"ע( אזכיר 

עה"צ".

ג. מענה כ"ק אד"ש מלך המשיח בפסח שני תנש"א על דו"ח מביקור התמימים מתלמידי 770 בית משיח  ו"אהלי תורה" ב-17 ישיבות 
ברחבי ניו יורק להתדבר בלימוד וע"ד עניני משיח וגאולה בליל ועש"ק י"א אייר: "ויהא כ"ז בהצלחה רבה והענינים והזמן גרמא. 

ויה"ר שיהא באופן דלתקן את נפשותינו ורוחותינו כו' סלה. אזכיר עה"צ".

תמונה שנתפרסמה לראשונה בימים אלו
צילום נדיר מהרגעים בהם נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א אל האוהל, ז"ך ניסן ה'תנש"א



מה בפנים, מה בחוץ
בקשר לדרישה של "אורות דתוהו בכלים דתיקון" || א. אברהם

ניסן נראה  בכ"ח  הידועה  השיחה  אמירת  שמאז 
ביותר  החסידים  עמלו  אותו  הביטוי  תנש"א, 
להבין הוא פשר ההוראה לפעול בצורה של "אורות דתוהו בכלים 

דתיקון".

וכמה  נשתברו",  קולמוסים  "כמה   - בזה  הידועה  וכהקלישאה 
אומרים  דבר  )ויודעי  נצעקו  צעקות  וכמה  התווכחו,  ויכוחים 
שהעניינים הדרדרו אף מעבר לכך, הכל מתוך ידידות כמובן...( 
- הכל כדי להבין את היחס הנכון בתמיסה: כמה אחוזים צריכים 
"תוהו", וכמה חלקי תיקון. הללו מושכים לכאן, והללו מושכים 
לכאן, ונראה שאפילו עולם התוהו בכבודו ובעצמו קצת הופתע 

מהטונים הגבוהים.

ברם, בדבר אחד היה נראה שישנה תמימות דעים: כולם, אבל 
שהפירוש  נקטו  תיקוניך,  שואב  עד  תוהיך  מחוטב  כולם,  ממש 
למילים  אחר  נוסח  מין  הוא  דתיקון",  בכלים  דתוהו  "אורות 
אך  מרובים,  אורות  שיהיו  צריכים  כלומר,  המתקבל".  "אופן 

אותם יש ל"צמצם" ולהתאים לפי 
שנותרה  אלא,  המקבלים.  אופן 
יחסי  מהם   – "קטנה"  בעיה 
הכוחות הרצויים: האם ההדגשה 
ה"מתקבל"  על  להיות  צריכה 
ה"תוהו"  על  או  וההסברה, 
וההכרזה. ועד כמה ניתן לצמצם 
ועד  המסר,  את  להחסיר  מבלי 
קול-שאון  להרים  ניתן  כמה 
מבלי להבריח את ה"מקבלים".

כל  על  לעבור  יכולים  אתם 
המאמרים  אלפי(  )ואולי  מאות 
היום  ועד  מאז  שהתפרסמו 
אף  שאין  ותגלו  זה,  בנושא 

העניין.  את  אחרת  שפירש  אחד 
הדעות  מגוון  כל  מפתיע,  נשמע  שזה  כמה 
הזה  הפירוש  על  מתבססים  והסברות, 
השיחה.  בהבנת  והנחת-יסוד  מוצא  כנקודת 
זה סוחב ימינה, ההוא שמאלה )פה ושם נצפו 
גם גיחות מערבה וקדמה(, אבל כולם מנסים 
להראות את המיזוג הנכון בין האורות כלפי 

פנים לבין הכלים כלפי חוץ. 

וככה גם חשב עבדכם הנאמן, עד שהוא פתח איגרות קודש...

להחביא את הכלים
אתם רוצים לדעת איך הרבי בעצמו מפרש את דבריו?

- בדיוק הפוך ממה שכולם חושבים.

וממש פלא עצום איך עד היום לא שמו לב - עד כמה שרשום 
גישה  מפורשת, השופכת אור חדש ומעניקה  - לנקודה  בזכרוני 

חדשת לגמרי לכל העניין. 

אין צורך להלאות אתכם, תראו בעצמכם מה כותב הרבי באיגרות-
קודש חלק כ"א עמוד קסג, באיגרת מיום י"ט סיון תשי"ב:

"ואחכה לבשורות טובות מאתם, שנתיישבו האורות בכלים, אף 
ובפרט  אלה  בימינו  כי  זה,  ניכר  להיות  צריך  אין  חוץ  שכלפי 

כדי  רבים  אורות  צריך להראות  נמצאים, הרי  במקומות שם הם 
לבקע את החושך כפול ומכופל".

מדהים!

בקע לגולגולת
אל תעשו פרצופים כאילו לא הבנתם. זה כתוב יותר מידי מפורש 

מכדי שיהיה אפשר להתווכח על זה. 

הכל  להיות  צריך  שם  בפנים.  להיות  צריכים   - בכלים  האורות 
החוצה.  נועדו  לא  דתיקון"  ה"כלים  אחר:  בלשון  בהתיישבות. 
התוקף  את  למקבל(  לא  )למשפיע,  לאדם  להעניק  נועדו  הם 
את  בהשגתה.  המלא  הבטחון  את  המטרה,  ידיעת  את  הפנימי, 
דעות  להחליף  ומבלי  חת,  וללא  עקבית  בצורה  לפעול  היכולת 
כמו סטיקרים על המכונית. בשביל זה הכל צריך להיות - בפנים 
- מסודר ומיושב, ברור ובהיר. ללא שום קושיות וספיקות במוח, 

וללא כל פחדים וחששות בלב.

זה  ואת  המוסגר:  ]מאמר 
עקבי  לימוד  ע"י  רק  משיגים 
ה"דבר  קונטרסי  של  ומסודר 
מלכות" מהשנים תנש"א-ב וכן 
ה"יחי"  עידוד  במעמד  צפיה 
את  מכילים  אלו  בתשנ"ג-ד; 
לזמננו  וההוראות  המסרים  כל 
ה"כלים"  כל  את  ונותנים  זה, 
המבוכות  כל  עם  להתמודד 
הפירוש  ידוע  והרי  והקשיים. 
אמה  "ואל  הפסוק  על  החסידי 
תכלנה מלמעלה" - שגם הכלים 
לנו  ומה  מלמעלה,  ניתנים 
בשלימותה  מלמעלה"  "נתינה 
מנת  על  הרבי  שהגיה  שיחות  מאשר  יותר 
כאשר  כן  שאין  מה  בעיתונים.  להדפיסם 
)בבחינת  לבד  כלים"  "להרכיב  מנסים 
את  מחדש  ולהמציא  פעמיים"(,  חד  "כלים 
יהפכו  שה"כלים"  מאוד  קרוב  שאז  הגלגל, 
לתמא,  לרשיעא,  לחכימא,  ודי  ל"קאליע". 

לשאינו יודע לשאול ולבן החמישי גם יחד.

ונחזור לענייננו:[

להשתמש  חייבים   - להראות"  "צריך  ומה  חוץ",  "כלפי  אך 
ב"אורות רבים כדי לבקוע את החושך"!!! 

אין  חוץ  "כלפי  פנימית  התיישבות  אותה  את  בלבד:  זו  ולא 
צריך להיות ניכר זה". בבואך להפיץ את המעיינות, אנא שחרר 
יישר את המצח הקמוט מרוב התעמקות במאמרי  את העניבה, 
והפעל את הרמקול   - עזה על השולחן(  )אגב הרדמות  חסידות 
כפול  החושך  את  לבקע  "כדי   - למה  כך  וכל  בפול-ווליום. 

ומכופל".

פרה - דוקסלי
תחשבו רגע על המצב הבא:

פרה  לכם  תקועה  ולפתע  מתפתל,  הררי  בכביש  נוסעים  אתם 

"ואחכה לבשורות טובות 
מאתם, שנתיישבו האורות 
בכלים, אף שכלפי חוץ אין 

צריך להיות ניכר זה"...



ומעלה  פרסה  מפרסת  להכעיס,  לה  יושבת  ככה,  הכביש.  באמצע 
גרה. האם תלכו ותנסו להסביר לה למה היא צריכה לזוז?

עפעס, נראה לומר שדווקא תלחצו על הצופר בכל הכוח...

והנמשל מובן. אמנם יש לנו עסק עם בני אדם, אותם המטרה היא 
לא "להזיז" כי אם לקרב ולגרום להם להבין ולקבל. אבל כשפועלים 
על רקע של חושך כפול ומכופל - וכאן בא המשל של הפרה, מכיוון 
שלכל אחד יש את ה"בהמה" הפרטית שלו, וגם כללות העולם הרי 
הוא מלשון העלם והסתר - אי אפשר לבקוע את החושך עם מדליות 
זהב וכפפות משי. אי אפשר לקלף את השכבות החיצוניות ולהגיע 
לנקודה הפנימית כאשר כל הזמן מנסים להיות "מתקבל", ולהראות 
"נורמלים"  אנחנו  כמה  ועד  שלו,  בשפה  מדברים  כמה  עד  לאדם 
ו"שפויים" כמוהו )ובאופן ד"הר שפי"(, ושהכל נופת-צופים ועזרה 

הדדית וחמלה וצער בעלי חיים. 
ככה לא בוקעים חומה!

למה? כובע!
הדרך,  את  מלכנו  רבינו  לנו  וסלל  הראה  כבר  אלו  עניינים  ובכל 
בעבודתו דווקא מתוך שטורעם ו"ליארעם", ב"שריקה" וצפצוף על 
"קרייזי  הוא  כולנה התבטאותו המפורשת אשר  על  ועולה  הגלות, 
שנאמרה  התבטאות   - משיח(  אודות  )"משוגע"  משיח"  אבאוט 

לחסיד גור!

בסיום  קדשו  כדברי  מתפשרת,  הבלתי  התביעה  עם  ביחד  זה  וכל 

המכתב הנ"ל:

"ואקוה למכתבם מבשר טוב אשר מתנהלת העבודה בסדר מסודר, 
ובפרטיות ע"ד התפתחות המוסדות". 

"מתנהלת העבודה בסדר מסודר" - כי לא מדובר חלילה על פריקת-
מרובים,  אורות  על  מדובר  ומשמעת.  מסגרת  כל  העדר  או  עול 
ואורות דקדושה גם כשהם מרובים, הם חדורים ומיוסדים על סדר 

נכון, תיאום ואירגון.

ומקוצר המקום נוסיף רק בקיצור: כאמור, במשך כל השנים ראינו 
אצל הרבי את דרך התנופה וה"אריבער", הפריצה והבקיעה. ]הנה, 
מולי פתוח כרך "שיחות קודש" תשי"ב, ביומן מאירועי התוועדות 
שבת פרשת שמיני )ע' 439( "בשעה שש ועשרה אמר "אלע זאלן 
עשה  וכן  הכובעים[,  את  להפוך  ]=כולם  היטלעך"  די  איבערקערן 
שם  ובהמשך  המנחה"!  תפלת  עד  שעה  כחצי  ישבו  וכה  בעצמו, 
שכאשר התבטא חסיד על הרבי הקודם "נ"ע", התפרץ הרבי בבכיות 
שם  והמעיין  חסיד.  מפי  כזה  ביטוי  של  מוחלטת  בשלילה  איומות 
בפנים השיחה וביומן, רואה בעליל כי לא מדובר סתם ב"גילויים", 
אלא בסדר עבודה שהרבי רצה להשריש בחסידים - לפרוק מעליהם 

את הנחות העולם, ולהיות במצב של "ופרצת"[.

 ובכל עניינים אלו הראה לנו את הדרך 
בעבודתו דווקא מתוך שטורעם ו"ליארעם", 

ב"שריקה" וצפצוף על הגלות, ועולה 
על כולנה התבטאותו המפורשת אשר 

הוא "קרייזי אבאוט משיח"  - התבטאות 
שנאמרה לחסיד גור!

ירושלים, ראש חודש כסלו תשנ"ג

למה לעשות ליהודים עצוב בלב?
שבין-כה  מכיון  עלי:  השאלה  נשאלת  והרי 
עוד  נערכת  מדוע   – המדובר  את  שומעים  אין 
במשך  ומדברים  התוועדות,  ועוד  התוועדות 
אינו  אחד  אף  בין-כה  כאשר  ארוכות,  שעות 

שומע?!

וזה  ומדברים  שמדברים  עתה,  עד  שראו  וכפי 
ישנו   – הנוכחי  הדיבור  בעת  וגם  פועל;  לא 
החשד שקרוב לודאי זה לא יפעל מאומה, וא״כ 
בלב  עצוב  ליהודים  ועושים  מדברים,  מדוע 

)״קאלעמוטנע אויפן הארץ״(?!

אולי הי׳ יותר טוב לא להתוועד, ולא להפריע 
את העונג שבת של כל כך הרבה יהודים, ואז 
הי׳ כל אחד יכול לנצל את הזמן ללמוד תורה, 

להתפלל לה׳, לעשות גמילות חסדים – באופן 
המותר בשבת . .

]כ״ק אדמו״ר שליט״א חייך חיוך מר, והמשיך:[ 
שאע״פ  לחשוב  ״תמים״  כזה  אתה  מאי,  אלא 
שדיבוריך לא פעלו עד עתה – אולי בכל זאת 
עוד  עורך  אתה  ולכן  סוף,  כל  סוף  יפעלו  הם 
התוועדות ואתה מדבר עוד פעם ושוב פעם, כי 
אולי בכל זאת מישהו ישמע את זה, והוא יהי׳ 
יותר בר-פועל ויותר מוצלח להשפיע על עצמו 
בפועל  צדקנו  משיח  את  להביא  סביבתו  ועל 

ממש!

אבל את מי אתה רוצה לשכנע שהתמימות שלך 
היא עד כדי כך – כאילו שאינך יודע מה נעשה 

עצמך,  את  משכנע  עוד  ואתה  העולם,  במצב 

שאחרי כל השנים האלו שהדיבורים לא פעלו 

זאת, זה יפעל דבר כזה עתה?!...

וכאן רואים מהו עקשן – שסוף-סוף הוא מוצא 

בינתיים  והתמימות  להתוועד,  להמשיך  טעם 

מיר  פון  איז  תמימות  )״די  אותי  עזבה  לא 

דערוויילע ניט ַאוועק״(!...

)״ארויסדרייען״(  להוציא  יכול  שאינני  ומכיון 

מעצמי ענין זה, לכן תצטרכו להמשיך ״לסבול״ 

ולשמוע את המילים וכו׳...".

משיחת ש"פ ויקה"פ תשמ"ז - בלתי מוגה

המשך בעמוד הבא <<



תורת הגאולה ··  סקירת ספרים בענייני גאולה ומשיח 

לקט חידושים וביאורים על הלכות מלכים פרק י"א-י"ב

את  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  חילק  תנש"א  אייר  בט"ו 
הקונטרס 'דבר מלכות – חידושים וביאורים בהלכות מלכים'. הקונטרס 
שכלל ארבע 'ליקוטים' עם ביאורים יסודיים בשני הפרקים האחרונים 

בהלכות מלכים ברמב"ם יצא לאור כחלק מההתעוררות 
בהם  שלאחרי',  והשיחות  ניסן  כ"ח  שיחת  בעקבות 
משיח  עניני  ללמוד  הדרישה  ושוב  שוב  מודגשת 
וגאולה "ובפרט בתורתו – מאמרים ולקו"ש – של נשיא 
דורנו", וב'אתערותא דלעילא'  חולק ע"י הרבי מלך 
המשיח שליט"א במשך שעות ארוכות לאלפים רבים.

שנה  חיי"ם   - תשע"ח  שבט  יו"ד  הבהיר  יום  לקראת 
לנשיאות - יצא לאור ע"י הת' יחי המלך משיח מנחם 
חידושי  כל  של  מקיף  ליקוט  עזאגווי  שי'  מענדל 
וביאורי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על הלכות 

מלך המשיח שבסיום ספר היד החזקה.

הספר  את  הנ"ל  הת'  הוציא  תשפ"א  שנת  בתחילת 
הוספות  עם  ומורחבת,  גדולה   - מיוחדת  במהדורה 
תורת  כל  את  היטב  וסידר  ליקט  בה  רבים,  ושינויים 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על הלכות מלך המשיח ברמב"ם. 
הספר מחולק לשלשה שערים:

- ביאורים מוגהים )עם פיענוחי ה'מראי מקומות'( מאת כ"ק  שער א 
הנ"ל ברמב"ם, מסודרים  אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על ההלכות 
כל  בו  באופן  ונערכו  סודרו  הביאורים  ברמב"ם.  הנושאים  סדר  כפי 

נושא  כל  על  מלאה  תמונה  נוצרת  וכך  חברתה,  את  משלימה  שיחה 
ברמב"ם לפי תורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

שער ב - ביאורים מוגהים )ג"כ בפענוח מראי המקומות( בדברי הרמב"ם 
על פי פנימיות הענינים. גם ביאורים אלו נערכו באופן 

בו כל שיחה משלימה את הביאור שבחברתה.

על  קודש  ושיחות  אגרות  ליקוט  הוספות:   – ג  שער 
סדר ההתרחשויות בגאולה, ביאורים בפירושי רמב"ם 
ורש"י על נבואת בלעם, המקור בהלכה להוספה בתורה 
בימות המשיח מערי מקלט וחלק מהביאור במארז"ל 

"הלכות של תורה שבע"פ שאינן בטלין לעולם".

בסוף הספר הובאו כנספחים ביאורים נוספים משיחות 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  וכפי  הוגהו,  שלא 
שליט"א נערך אף מפתח ענינים מפורט לספר. לאחריו 
השונים,  הדפוסים  וצילומי  הנוסחאות  שינויי  קובצו 
וכן פאקסימיליות מהגהות ומכתבי כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א.

בשנת  לאור  שיצא  כפי  בחיבור  ישנם  רבות  מעלות 
אותם  האחרונה  במהדורה  שנדפס  כפי  לספר  נכנסו  שלא  תשע"ח 
מוכרחים לתקן, אך בהחלט הספר מהווה נדבך חשוב וכר פורה ללימוד 
עניני גאולה ומשיח בעיון ופלפול בהעמקה כפי הוראת כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א.

לזכות התמימים חברי המערכת שליט"א שיום הולדתם חל בימים אלו || יו"ל ע"י את"ה העולמי 770 
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והנה, כאשר חסיד הולך בדרך זו יתר על המידה, הרי לכל היותר הוא 
מגזים. שהרי מכל העלילות וההשמצות עוד לא העזו לומר שאצל 
שקיים  אלא  ואדרבה.  מסבירים,  ולא  לומדים  לא  ה"משיחיסטים" 
בתוקף גם הקו של "אורות דתוהו", ו"רוב שירה וזמרה", וההדגשה 
ניתן לטעון שיש  היותר  על השיחות של "הוא בחיים", כך שלכל 
פה הפרזה או הגזמה כזו או אחרת. וידועה תשובתו של הרבי שאין 

להקפיד על חסיד המבטא את התקשרותו אפילו יתר על המידה.

הסברה,  ודעת",  "טעם  של  בעניינים  רק  שקועים  כן  שאין  מה 
"כלים דתיקון" וכו' וכו' - הרי חסר כאן לגמרי עניין עיקרי ובסיסי 

ויסודי. כל ה"קו" של "אורות דתוהו" ו"פרצת" )המתבטא, למשל, 
בזה  וכיוצא  עיר,  של  ברחובה  השואבה  בית  בשמחת  בהשתתפות 
במובן  כמותו"  אדם  של  "שלוחו  של  העניין  כל  כאן  חסר  רבות(, 
הפשוט ביותר של המילה - שהחסיד מייצג בעצם ההנהגה שלו את 

הנהגתו של הרבי עצמו.

]וחס־וחלילה לראות בזה איזו כוונה אישית או הצבעה על מישהו 
מסויים. כדאי וכדאי שעניין זה יתלבן בינינו לבין עצמנו בלי משוא 
פנים, ובלי להסיע אותו לויכוחים ופירושים שלא ממין העניין. ועיין 

עוד לקמן בזה[.

ובאופן המתקבל
בחוץ.   - דתוהו  אורות  הנקודה:  את  נשכח  שלא  אריכות  מרוב  אז 

כלים דתיקון - בפנים. 

ושחס וחלילה לא תהי' "תנועת ההתיישבות" ניכרת בחוץ, כי צריך 
לבקוע את החושך.

לא  )ונקלים(  שמקלות(  )ובוודאי  מקלות  עם  מגרשים  לא  וחושך 
מגרשים עם כלים!( - אלא עם ריבוי אור, ריבוי אור, ריבוי אור.

 כמה שזה נשמע מפתיע, כל מגוון 

הדעות מתבססים על הפירוש הזה 
כנקודת מוצא בהבנת השיחה. כולם 
מנסים להראות מיזוג נכון בין האורות 

כלפי פנים לבין הכלים כלפי חוץ


