
לחיים! יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד!

גוט יום טוב גוט יום טוב. גוט חודש

טוב  היום  היום.  מהות  היום,  מעלת  על  דיברו 
הזה שלנו זה יום טוב של חסידים.

הרי הרבי מלך המשיח עשה את הסעודת הודיה 
צריך  היה  זה  ולכאורה  תשל”ח,  חנוכה’  ב’זאת 
משום  אבל  חסידים  אצל  המרכזי  היום  להיות 
מה זה מעניין, שחסידים קבעו דווקא את ר”ח 
כסלו - חודש הגאולה ליום טוב, מתי שהרבי יצא 
לחסידים בפעם הראשונה! ומסתבר לומר ורואים 
שלחסידים יש כח כזה שאפילו שמלמעלה קבעו 
לכאורה יום אחר – ‘זאת חנוכה’, אבל הכח של 
החסידים הוא כל כך חזק שנתקבל בכל תפוצות 
מה  את  קיבלו  שמלמעלה  ורואים  ישראל, 

שחסידים החליטו.

רואים שלחסידים יש כח מיוחד.

ואיך זה שייך לעניינינו?

בדרך כלל אנחנו אוהבים לדבר על העבר, מה 
היה וכו’ והאמת היא שהתורה גם נותנת מקום 
לזה, כל החגים הם זכר אומנם ליציאת מצרים, 
מאתנו  תובעים  תמיד  תמיד  החגים  כל  אבל 
לחיות את היום, אם זה ‘זמן שמחתנו’ אם זה ‘זמן 
חרותנו’, אם זה ‘זמן מתן תורתנו’, ואם זה ערב 
ר”ח. בקיצור, כל חג אנחנו צריכים לחיות את 
היום כפי שהוא. לא רק זכר לדבר שהיה פעם 
ביציאת מצרים אלא צריכים לחיות את זה בתור 

דבר שקורה  היום.

בי”ת  פ”א  שי”ן  תי”ו  היום,  כסלו,  חודש  ראש 
תהא שנת פלאות בה, צריכים לחיות את הראש 
חודש הזה לא כפי שהיה לפני כמה וכמה שנים, 
זכר לעניין, אלא צריכים לבדוק ולראות איך זה 

שייך אלינו היום!

את  באמת  חיים  שאנחנו  יודעים  אנחנו  ואז 
ראש חודש כסלו כפי שהרבי מלך המשיח רוצה 

שנחיה את זה היום!

יש לנו קצת נטייה לדבר תמיד על דברים שהיו, 
זה טבעי ונורמלי, ותמיד צפים הזכרונות מפעם. 
חסיד שחי את  יש  היו”דים,  חסיד שחי את  יש 
הכ”פים, יש חסיד שחי את הלמ”דים, יש חסיד 
אבל  נו”נים.  שחי  חסיד  יש  המ”מים,  את  שחי 
חי  אומנם  הוא   – המשיח  מלך  הרבי  של  חסיד 
את הדברים של פעם אבל תמיד בודק איך זה 

הווה  זה ברור שאין  היום.  צריך להשפיע עליו 
בלי עבר, אבל את העבר  ואין עתיד  בלי עבר 
הזה צריך לקחת להיום! איך חסיד חי היום את 

ראש חודש כסלו תשפ”ב?

ואז אין לנו ברירה, אנחנו מסתכלים תמיד על 
המשיח,  מלך  מהרבי  שראינו  האחרון  הדבר 
“בזמן הזה”, “בימים ההם - בזמן הזה”, ובדיוק 
לכינוס  בסמיכות  תמיד  נמצא  כסלו  ר”ח 
השלוחים ובשיחות שבין ‘חיי שרה’ ל’תולדות’, 
להתבונן  קצת  עבורנו  מאוד  כדאי  כן,  אם  אז 
באותם הדברים אבל באופן שנדע שהם נאמרים 

אלינו  שייך  זה  איך  נבין  גם  ואז  הזה”  “בזמן 
היום.

“הדבר  שרה:  בחיי  אומר  המשיח  מלך  הרבי 
היחיד שנשאר עכשיו מאחר שנסתיימה עבודת 
בכדי  צדקנו  משיח  פני  לקבל  הוא  השליחות 
שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את 

כל היהודים מהגלות” )תוכן(.

והרבי מלך המשיח אומר מפורש שהכל הסתיים. 
וסקר בצורה  כאן אחד מקודמי  היה  קודם  הנה 
נפלאה את כל הסדר שהרבי מלך המשיח בעצמו 
שנה  בכל  קרה  מה  ל’היום-יום’  בהקדמה  כתב 
בשנות נשיאותו, והרבי מלך המשיח כותב שם 
בתי”ו שין זה נעשה כך, ובתי”ו שי”ן זה נעשה 
גמרנו!  אומר:  הרבי  כאן  לסוף,  וכשהגענו  כך, 
גמרנו! נסתיימה עבודת השליחות! ולכן אין לנו 

כתיבה בשנים שאחרי זה מה נעשה בשנה הזו.

לפני  בדיוק  בתשנ”ב,  שכרגע,  מכיוון  וזאת, 
בדיוק  לנו  אומר  המשיח  מלך  הרבי  שנה,   30
ואנחנו לא  מה הדבר האחרון שנשאר לעשות, 
עושים את זה לצערנו הרב, לצערנו במשך כבר 
30 שנה אנחנו נמצאים בתוך אותה ‘השליחות 
היחידה’ שהרבי אומר שזה נשאר, השליחות ה - 
י – ח – י - ד - ה שנשאר! לקבל פני משיח צדקנו 

בפועל ממש! 

על  מדובר  היה  תמיד  כן,  לפני  נאמר  לא  שזה 
משיח, תהא שנת ביאת משיח, גילוי משיח, דברי 
משיח, הכל היה קרוב קרוב , עד שהגיע לרגע 
האחרון, ואומר: אני את שלי עשיתי, אני גמרתי, 
נסתיימה עבודת השליחות ועכשיו לא נותר אלא 
לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש כדי שהוא 
את  ולהביא  בפועל  שליחותו  את  לקיים  יוכל 

הגאולה האמיתית והשלימה!

בר”ח  ובפרט  מאתנו,  תובע  זה  את  ככה,  ואם 
כסלו!

זה לא רק עניין של בריאות. שהרי כל אחד מבין 
אדם  של  בריאות  לא  זה  הרבי  אצל  שבריאות 
נורמלי, זה לא כמו )להבדיל( איזה זקן שחולה 
את  זה  מלך המשיח  הרבי  אצל  כזה,  או משהו 
נשא  הוא  מכאובינו  את  נשא”  הוא  “חוליינו 
ובחבורתו נרפא לנו! כל הדברים שקורה לו זה 
נשא!  הוא  חוליינו  אנחנו!  זה  אלא  בגללו,  לא 
ואם יש רפואה כמו שאמר קודמי זה גם רפואה 

שלנו!

אם הרבי מלך המשיח בריא אז אנחנו בריאים. 

נסתיימה   עבודת   השליחות   ועכשיו   לא   נותר   אלא  
 לקבל   פני   משיח   צדקנו   בפועל   ממש

נאום נוקב מאת הרב דוד נחשון יו"ר ארגון צבאות ה' וניידות חב"ד בארה"ק
הראשון שעסק בהחתמת יהודים על כך שהם מקבלים את מלכותו של הרבי מלך המשיח שליט"א

"ברור שהשטן רוצה 
לקרר אותנו, אז "כולנו 

כאחד", רוצים אחדות? 
רוצים 'אהבת ישראל'? יש 

הזדמנות להתאחד סביב 
דבר אחד שהרבי מדבר 

עליו "יחי אדוני המלך דוד 
לעולם" קבלת המלכות, 
לקבל פני משיח צדקנו 

בפועל ממש!"

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב"ה ימות המשיח תשפ"ב. ש"פ ויקרא תשפ"ב, 770 בית משיח



ו”מצפה  בייסורים,  יושב  שהוא  זמן  כל  אבל 
בכיליון עיניים להתגלות” אז גם אם אנחנו לא 
מרגישים כי כנראה הלב בשר שלנו לא מספיק 
ייסורים  איזה  לשער  אפשר  אבל  ונקי,  מבורר 
יש כעת לרבי מלך המשיח כל דקה שהוא יושב 
עכשיו ומצפה בכיליון עיניים להתגלות. זה לא 
שזה דבר של מה בכך! אם היינו יודעים שהרבי 
מלך המשיח יושב פה מאחורי כותלנו כאן ויושב 
היינו  האם  ביסורים,  ויושב  מאסר  של  בצורה 

רגע אחד יושבים כך בשקט, רגועים?

אנחנו  נאומים,  לא  זה  חסידי  פאבריינגען 
כסלו,  ר”ח  של  פאבריינגען  בפאבריינגען, 
של  וחלילה  חס  עניין  לא  זה  שנה,   30 אחרי 
להפיל ‘מרה שחורה’ על האנשים אבל יש רגע 
שצריכים לעצור ולהגיד: מה קרה פה 30 שנה 
נושענו?!  לא  שעדיין  במצב  נמצאים  שאנחנו 
בתוך  נמצאים  עדיין  שאנחנו  להיות  יכול  איך 
המשיח  מלך  הרבי  את  רואים  שלא  מצב  כזה 

לעיני בשר?!

]למרות שהוא נמצא כאן, ב-770, כפשוטו ממש, 
ולא משנה כל האנשים שילמדו ככה או אחרת, 
הרבי מלך המשיח נמצא כאן כפי שהוא בעצמו 
בו  פונים  פיות  - מקום שכל  פיות”  אומר “תל 
“עד עולם”, זה המקום של הרבי מלך המשיח, 

כאן, אבל[

בעיני  זוכים לראות את הרבי  לא  עדיין אנחנו 
איך  אלינו:  השאלה  נשאלת  ואז  שלנו!  בשר 
ואנחנו  יום  חצי  ועוד  יום,  עוד  עוברים  אנחנו 

עדיין לא נושענו?!

כתוב  שבשיחה  ורואים  לשיחה  חוזרים  ואז 
מודגשת  לקבל  לקבל” המילה  אלא  “ולא נותר 

תסתכלו בפנים, לקבל! 

סיוון  בכ”ח  זה שהרבי אמר  ישכח את  לא  אני 
ושמה  בו”,  נגלה  “שנה שמלך המשיח  תנש”א 
שהרבי  זה,  את  ישכח  לא  אני  מפורש,  כתוב 
אומר כמה פעמים, “א איד איז מסכים מסכים 
מסכים” ועוד הפעם מסכים, על הגאולה! הרבי 
הקב”ה  הפירוש?  מה  נסכים,  שאנחנו  רוצה 
את  צריך  ככה?  הגאולה  את  להביא  יכול  לא 
ההסכמה שלנו? אבל מה אפשר לעשות - הרבי 
מלך המשיח אומר: הוא את שליחותו כבר סיים, 

ולא נותר אלא לקבל, שאנחנו נקבל!

לקבל!  אחד:  דבר  לנו  נותן  שהוא  אומרת  זאת 
זה  ב’לקבל’  הראשון,  הדבר  כל  קודם  ולקבל, 
להסכים,  צריך  ראשון  דבר  להסכים,  להסכים, 

צריכים סוף כל סוף להסכים לעניין!

אם הרבי אומר מפורש בפרשת תולדות ש”יחי 
אדוני המלך דוד לעולם”, ועל ידי זה שמכריזים 
 - זה  ולאחרי  זה  ידי  על  הזאת,  ההכרזה  את 
זאת אומרת שהרבי  מתחיל פעולותיו לעין כל. 

מתנה את הפעולות שלו בהכרזה של יחי!

אז זה לא שאנחנו עושים טובה אלא זה מחובתנו 
האישית. ואני לא יודע מה זה הכרזה, הרבי מלך 
הכרזה  אפילו  מכריז”  ש”העם  אומר  המשיח 
שצריך  שאומרים  כאלה  יש  פועל!  זה  בעלמא 
ואני  וכו’  וכו’  הלב  מפנימיות  זה  את  לעשות 

תהיה  הכרזה  וכל  והלוואי  מסכים  אני  מסכים, 
בעלמא  הכרזה  גם  יש  עדיין  אבל  כמו שצריך, 
בגמרא  שם  שכתוב  אבדה.  על  שמכריזים  כמו 
להכריז על האבדה, האם זה שמכריז על האבדה 
הוא חי את האבדה? הוא מכריז על האבדה וזהו.

עוממות,  מלשון  העם  להכריז,  צריכים  אנחנו 
נפרדים, אנשים שאין להם את כל ההבנה והשגה 
ואת כל ההשכלות שצריכים, והם עדיין מכריזים 

בלי הבנה בלי השגה, הם צריכים להכריז.

שצריך  אומר  המשיח  מלך  הרבי  שרה’  ב’חיי 
“לקבל פני משיח צדקנו” ובתולדות הרבי מלך 
ואי  ‘יחי’,  של  להכרזה  זה  את  חיבר  המשיח 
על  ורק  אחרת!  הולך  לא  זה  זאת!  בלא  אפשר 
ידי זה ולאחרי זה מתחיל פעולותיו לעין כל! זה 
לא מילים שלי זה מילים של הרבי מלך המשיח! 

בתוך השיחה, כל אחד יראה את זה.

חלק,  הולך  לא  זה  מפורשות,  אומר  הרבי 
אנחנו רואים את זה כבר 30 שנה! הדין וחשבון 
שצריכים לעשות היום אחרי 30 שנה הוא צריך 
להיות רציני ביותר. לא יכול להיות שזה נשאר 
אותו מצב שהיה מאז ועד היום, סימן שצריכים 
לעשות  שצריכים  נפש  חשבון  איזשהו  לעשות 

אותו! 

לו אנחנו, השלוחים כולנו כאחד, בכל המקומות 
אדונינו  יחי  להכריז  דואגים  היינו  בעולם 
המשיח  מלך  הרבי  של  מלכותו  את  ומקבלים 
כפשוטו בלי לעשות חוכמות, הרבי מלך המשיח 

היה מתגלה ‘מזמן’ !!!

בשביל  חודשים,   15 פה  לצאת  צריך  היה  הרבי 
של  בזמן  קודשו  ביד  השלוחים  לכל  להראות 
“חוליינו הוא נשא” במצב הכי קשה, ולעודד את 
ההכרזה של ‘יחי’ אז הוא הלך ועשה את זה! ומה, 

כל זה לא מעניין אותך? הכל היה לריק?!

להיות מצב  יכול  לא  ורעי,  אחי  אני מדבר אל 
אחד  ואומרים:  ככה  יושבים  שנה   30 שאנחנו 
ואחד  תש”נ,  כמו  רוצה  ואחד  תש”י  כמו  רוצה 
רוצה כמו תש”מ, וכל אחד רוצה לצייר לו את 
הרבי כמו שהוא רוצה, ציורים, הרבי לא ביקש 

מאתנו לצייר אותו ציורים! 

אומר  הוא  לעשות,  מה  מאתנו  מבקש  הרבי 
‘קבלת  להיות  חייבת  רוצים?  אתם  חבר’ה,  לנו: 
המלכות’! אם אתם רוצים שאני אתגלה אליכם, 
דוד  ואת  אלוקיהם  ה’  את  “ובקשו  להיות  צריך 

מלכם”.

הנביא  על  המצודות  פירוש  שם  שאומר  וכמו 
בהושע: אחר ימים רבים ישובו בנ”י אל ארצם 
דוד  בית  מזרע  ויבקשו את מלך המשיח שהוא 

ימשול  הוא  כי  בם  ימשול  והוא  מפיהו  ויבקשו 
בהם, ולא ימשול בהם עוד איש משבט אחר כמו 

ירבעם בן נבט ושאר מלכי אפרים.

זאת אומרת: שאנחנו צריכים לדאוג, אותנו לא 
מעניין פוליטיקה ולא מה שקורה בארץ, ולא מה 
ולא מה שקורה באף מקום!  שקורה באמריקה, 
אותנו מעניין  יומם ולילה, מתי הרגע, מתי הרגע 
הזה שסוף כל סוף נוכל להתראות עם הרבי מלך 

המשיח בעיניים בשריות שלנו!

ויש לזה עצה, העצה מה שזכיתי ב”ה וזכו נשי 
חב”ד ואחרים, שכאשר הכנסנו את כתב “קבלת 
שחתם  מי  כל  להוי’”  ידו  “יחתום  המלכות” 
והכנסנו, הרבי מלך המשיח כתב: נתקבל ות”ח 

ותהא פעולה נמשכת ובהוספה!

כל  ידי  על  להיות  צריכה  המלכות  שקבלת  ז.א. 
יחי  בדיבור,  זה  אם  בכתב,  זה  אם  ואחד  אחד 
ענייני  שילמדו  מבקש  שהרבי  כמובן  אדונינו. 
שיותר  כמה  העניין  את  ויסבירו  ומשיח,  גאולה 
העניין  את  שולל  לא  זה  אבל  שיתקבל  כדי 
‘קבלת המלכות’! עדיין לא קיבלנו  העיקרי של 

לרגע את האפשרות לרדת מזה.

אני מציע לכל אחד ואחד באופן אישי להיכנס 
לעניין הזה, התחלנו עם זה לפני שנתיים, שאבי 
)טאוב ע”ה( התבקש לאן שהתבקש אז החלטנו 
ביתר  המלכות  קבלת  של  המבצע  את  להגביר 
כבר!  יהודים  אלף  ל-100  קרוב  וחתמו  שאת 
עשו  לא  הברית  בארצות  ועדיין  ישראל,  בארץ 

ובהרבה מקומות לא עשו!

שיכולים  בעולם  מקומות  בהרבה  שלוחים  יש 
לפעול את העניין! אני מבטיח לכם שכל שליח 
הנוצות  את  קצת  יתעורר,  אומץ   יאזור  שרק 
אחר  או  זה  שאומרים  מה  על  יחשוב  לא  ינער, 
ויעשה את העניין של קבלת המלכות, מי ששומע 

מאתנו הוא יראה ניסים ונפלאות בעיר שלו! 

אדונינו’  ו’יחי  המלכות  קבלת  העניין של  שכל 
לא רק שזה לא מפריע אלא זה רק מעלה את 
שמדבר  הזה  שהאיש  רואים  כי  שלהם  הקרן 

איתם הוא נאמן. 

כי הרי אותו אחד בתשנ”ג שהגיע כאן לכינוס 
וצעק ביחד עם כל השלוחים לרבי מלך המשיח 
דבר  שום  נשארה!  אמת  אותה  אדונינו’,  ‘יחי 
לא השתנה. ואז יבוא אותו אחד מבחוץ וישאל 
אותו: למה אז חזרת חם ועכשיו אתה לא מדבר 

על זה בכלל? מה קרה? בגלל העיניים שלך?

לקרר  רוצה  שהשטן  ברור  היא:  העצה  לכן  אז 
אותנו, אז “כולנו כאחד”, רוצים אחדות? רוצים 
‘אהבת ישראל’? יש הזדמנות להתאחד סביב דבר 
דוד  המלך  אדוני  “יחי  עליו  מדבר  אחד שהרבי 
לעולם” קבלת המלכות, לקבל פני משיח צדקנו 
בפועל ממש! כדי שהוא יוכל לסיים את שליחותו 

ולגאול אותנו תיכף ומיד ממש! 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

)מתוך דברים שנאמרו בהתוועדות חסידית ר"ח 
כסלו תשפ"ב, 770 בית משיח(  קבלת המלכות

ומביאים את ההתגלות!


