
·

éãé-ìò øåàì àöåé

"ãåã úéá éìééç" ãòå
.é.ð ,ïéì÷åøá éåå÷øàô ïøòèñéà 770

äàéøáì òùúå íéùéù úåàî òáù íéôìà úùîç úðù
ìä÷ä úðù Y äáåè úåìåâñ úðù àäú 'éä

à"èéìù çéùîä êìî ø"åîãà ÷"ë ãåä úãìåäì äðù å"÷

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

ומוגדל מיוחד קובץ

העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר

צדקנו" משיח פני לקבלת

ו' גיליון

שביעית שנה

דדד



ä"á

øáã çúô

àèáúä åéìò øùà ñåðéë ,"éîìåòä íéçåìùä ñåðéë" ìù åúçéúô úò Y äøù-ééç ô"ùá åðãîòá
,"íìåòì äàðäå íé÷éãöì äàðä . . ñåðéë" Y àåä éë à"èéìù çéùîä êìî ø"åîãà ÷"ë

úãåáòá úéðôúä äìçä äáù Y á"ðùú'ä äøù ééç ô"ù úçéù æàî íéðù äøùò-òáù åðãîòáå
úãåáò äîééúñð ,"åðøåãáù ãéçéä çéùîäå çéìùä" ìù äøåøáä åúòãåä ô"ò øùàë ,úåçéìùä
úãåáòá èøô ìë ãöéë úåàøìå ùîî ìòåôá åð÷ãö çéùî éðô úà ìá÷ì ÷ø øúåð ,úòëå ,úåçéìùä
Y åðçéùî åðëìî úåìâúä úà åðìòô àì ïééãòå Y .åæ äãéçéå úçà äãåáòì êéìåîå ìéáåî úåçéìùä

úãåáò úåãåà Y "åúåçéìù ø÷éòá ùîî-ìòåôáùîî-ìòåôá äùòð äî" Y ãçåéî õáå÷ øåàì íéàéöåî åððä
,ïðòøúäìå øøåòúäì ìéáùá ,"åð÷ãö çéùî éðô úìá÷" :äãéçéäå úéø÷éòä ,úéååùëòä úåçéìùä
øåãá çéìù øåúá éãåäé ìëì úëééù øùà ,åæ äáåùç äãåáòá úå÷ñòúäá úåéçå çåë úôñåú áåàùìå
à"åàë äðéî ø"åîãà ç"åî ÷"ëù . . úåçéìùä ïéðòá ùåãéç" :(íù) äçéùäá '÷ ïåùìëå ,éòéáùä

:ììåë õáå÷ä ."äîéìùäå úéúéîàä äìåàâä úàáäì ãò . . åìù çéìùä úåéäì øåãäî

.úéãéàî íâøåúî Y "éîìåòä íéçåìùä ñåðéë" Y á"ðùú'ä äøù-ééç ô"ù úçéùî òè÷ v

.ììëá úåçéìùä úãåáò ïôåà úåãåà à"èéìù î"äî ø"åîøà ÷"ë úøåúî ãçåéî è÷ì v

éðô úìá÷' :äãéçéä úåçéìùä úåãåà Y ã"ðùú'ä åìñë ç"ø úåãòååúäî íéãçåéî íéîåàð v
øîùì î"ò .äèì÷ää èøñ ô"ò "ãåã úéá éìééç ãòå" úëøòî é"ò åáúëåù íéîåàðä .'åð÷ãö çéùî
.(íéì÷ äëéøò ééåðù èòîì) íéîàåðä ìù íðåùìì øùôàä ìëë ãîöéäì åðìãúùä íéøáãä çåø úà

÷åñòì çøëää úåãåà ,ïåùàø íåñøôá à"èéìù î"äî ø"åîãà ÷"ëî ÷"éúëå úåøâà øåøö v
äæ åððîæá å"÷å ù"ëîá ë"åëàò Y ãåîìì ïúéð ïäî øùà ,úåðééòîä úöôäìå íéçåìùì òééñìå
!åð÷ãö çéùî éðô ìá÷ì Y "øàùðù ãéçéä øáã"á ÷ñòúäì íéáééçå "úåçéìùä úãåáò äîééúñð"ù

'äöåç'ì øéáñîä Y â"ðùú'ä úðùá ì"éù ïåéìâ íåìöú ,õáå÷ä óåñá åðàáä Y äôñåä øåúá
.'ìá÷úîä ïôåà'á 'åð÷ãö çéùî éðô úìá÷' ìù úåçéìùä úàå çéùî ìù åúåäæ úà äøåøá äøåöá

·

,à"èéìù çéùîä êìî ø"åîãà ÷"ë úåìâúäá äæçð ùîî ãéîå óëéú øùà øåîâ ïåçèéááå äéôéöá
åæéøëéå ,åúåëìîá ìáú éáùåé ìë åòãéå åøéëéå ,åéôî äùãç äøåú òåîùì äëæðå ,éç ìë éðéòì åéôåéá êìî

:äîéìùäå úéúéîàä äìåàâá úéãééîä åúåìâúä úìòåôù úéçöðä äæøëää úà ,åéãçé íìåë

!ãòå íìåòì çéùîä êìî åðéáøå åðøåî åððåãà éçé

"ãåã úéá éìééç" ãòå
åðééç úéá ,çéùî úéá 770

הקהל שנת ה'תשס"ט, מרחשון כ"ג חיי-שרה, פ' ועש"ק יום המשיח, ימות
שליט"א המשיח מלך אדמו"ר כ"ק להוד שנה ושש מאה

לנשיאותו–מלכותו שנה וח"ן
נ.י. ברוקלין,

vaad770@gmail.com :úáåúëì úåðôì ïúéð ,ìééîéàá Y òåáù éãéî ì"éä Y õáå÷ä úìá÷ì åà úåîåøú ,úåùã÷äì
www.moshiach.net/blind :øúàá õáå÷ä úà ãéøåäì ïúéð ,ïë-åîë



3

התחלת מילוי לאחר מזמן כבר עומדים שהשלוחים שמאחר מובן, מזה . . יג.
לאחר ומזמן חוצה, המעינות והפצת והיהדות התורה בהפצת השליחות עבודת
דורנו נשיא (כהודעת השליחות את סיימו שכבר עד השליחות, עבודת אמצע
צריך – והשלימה האמיתית הגאולה ממש בפועל באה לא עדיין ואעפ"כ הנ"ל),

בפועל. הגאולה את להביא כדי לעשות משהו נשאר שעדיין לומר,

משיח להיות ראוי שהוא יהודה מזרע א' נולד ודור דור ש"בכל הידוע ע"פ והוא:
וישלחו השי"ת אליו יגלה הזמן וכשיגיע גואל להיות מצדקתו הראוי "א' לישראל",
המשיח שבדורנו, היחיד השליח דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הודעת וע"פ כו'",
להתקיים שמתחיל מובן, הרי – העבודה כל את סיימו שכבר שבדורנו, היחיד
היחיד שהדבר מובן, ומזה אדמו"ר. מו"ח כ"ק של השליחות תשלח", ביד נא ה"שלח
כדי ממש, בפועל צדקנו משיח פני לקבל הוא: השליחות, בעבודת עכשיו שנשאר

מהגלות! ישראל כל את ולהוציא בפועל שליחותו את לקיים שיוכל

ובפתיחה בהתחלה עתה בעומדנו להוציא שיש בפועל ההוראה באה מזה יד. . .
העולמי": השלוחים "כינוס של

השליחות שעבודת השלוחים, לכל ובהודעה בהכרזה לצאת צריך – לראש לכל
צדקנו. משיח פני את שיקבלו – בזה מתבטאת מישראל כאו"א ושל עכשיו

והפצת והיהדות התורה הפצת של השליחות בעבודת הפרטים כל אומרת: זאת
משיח לקבלת מוליך זה כיצד – זו בנקודה חדורים להיות צריכים חוצה, המעינות

צדקנו.

החלטות ולהביא לבוא צריכים השלוחים שמכינוס – היא בפשטות והכוונה . .
ובעירו במקומו היהודים כל את ולהכין בעצמו להתכונן צריך שליח כל כיצד טובות
כמבואר משיח, של ענינו את מסביר שהוא ע"י צדקנו, משיח פני לקבלת וכו'
כולל והבנתו, שכלו לפי ואחד אחד כל אצל המתקבל באופן ובתושבע"פ, בתושב"כ

ודעת. בינה חכמה של באופן ובפרט וגאולה, משיח עניני לימוד ע"י – במיוחד

בלי מישראל, לכאו"א שייך שזה מובן הרי הזה, בזמן העבודה שזוהי והיות
הכלל. מן יוצא

כינוס – ה'תשנ"ב חיי-שרה ש"פ (משיחת
מאידית) מתורגם מוגה. – העולמי השלוחים

הת מילוי לאחר מזמן כבר עומדים שהשלוחים שמאחר מובן, מזה . . יג.

שנשאר היחיד הדבר
השליחות! בעבודת עכשיו

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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כרצונו... רצונך עשה

הרבי של ה'כתפיים' על ||

אשר בזאת" נא "ובחנוני שלי, הכתפיים על זה כל לוקח אני ומדגיש: חוזר ואני ...
הכי הצלחה לו יהי' – הכוונה וכפי כדבעי ובמבצעים בשליחות באמת שעוסק מי כל
והבנות, הבנים בחינוך ובחסידות, בנגלה התורה, בלימוד ונפלאה ועצומה גדולה

זה. בלי שהי' מכפי ממש כפשוטו ככה פעמים אלף של באופן והכול

נעמענאוו) להר"נ (מיחידות

ולצעוק לרחובות לצאת צריכים היו ||

תורת ישנה אידן! געוואלד ולצעוק: לרחובות לצאת צריכים שהיו היא האמת
יבוא! שמשיח כדי ילמדו שבנ"י רוצה שהקב"ה החסידות,

ה'שי"ת) אייר ב' ליל (משיחת

הצד על עצמו את להניח ||

לדבר מי עם אפילו לו יהי' לא שבה כזו לעיירה לצאת – הוא טוען – יכול איך
ה"ז ובמילא, כאלו, בענינים מושג לו אין שם מהנמצאים א' שאף כיון הרבי... אודות

ביותר. גדולה ירידה

עצמו את להניח צריך הדיבור", פי "על הרבי, של השליחות שזוהי בידעו ואעפ"כ,
מצרימה". "וירד השליחות, ולמלא הצד על

ה'שי"ת) בעומר ל"ג ליל (משיחת

בשליחות העיקרי התנאי ||

וללא שינוי, ללא הרב, דברי שמירת – הוא השליחות במילוי העיקרי התנאי ולכן,
דוקא. עול קבלת מתוך השכל, עירוב

ה'שי"ת) שלח ש"פ (משיחת

המשיח מלך אדמו"ר כ"ק ויחידויות שיחות מאגרות, קצר לקט
^ חוצה המעיינות והפצת השליחות עבודת אופן בעניין שליט"א

העולמי" השלוחים "כינוס לרגל מיוחד ליקוט
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הרבי על לשכוח לא ||

ענין אחר זיך") ("יָאגן ולרדוף להזדרז צריכים היו – הרבי של שליחות שזוהי מכיון
להימצא הגוף של רצונו שבגלל כאלה, ישנם ומכופל, הכפול החושך מצד ואעפ"כ, זה.
של לחומריותה ומוותרים השליחות, על שוכחים הרבי, על הם שוכחים אחר, במקום

הבהמית. הנפש

ה'תשח"י) תצא ש"פ (משיחת

ודבש'... ה'חלב את שרוצים אלו ||

ארצות- של תוכן!) (ללא ודבש" ה"חלב את דוקא שרוצים אלו – גיסא ולאידך
שהוא בשעה בה שמים", "לשם שכוונתם לעצמם (ומדמים ניו-יורק של או הברית
כזו) בדרגא אותו מחשיבים אינם אחרים וגם כזו, בדרגא שאינו באמיתית יודע עצמו
הוא מסתמא ַאהער"); ניט און ַאהין ("ניט לכאן ולא לשם לא שהוא במצב הם הרי –
את למלא אדמו"ר, מו"ח כ"ק של שליח לא הוא אבל, גמור", ו"צדיק גדול" "צדיק

בתחתונים. דירה ית' לו לעשות הקב"ה, של רצונו שזהו הרבי, של רצונו

ידע אליו מכוונים שהדברים ומי נוגע, לא זה בשם, לפרט ענין אין – לעיל וכאמור
על לקבל הקצה, אל הקצה מן שינוי יהי' ולהבא שמכאן – הוא העיקר בנפשי'; איניש

שהוא. מקום בכל אדמו"ר מו"ח כ"ק של השליחות את עצמו

ה'תשכ"א) הסוכות דחג ג' ליום אור (משיחת

בדקות זרה' 'עבודה ||

להיות זה ענין צריך מיוחדת שליחות לאחד שניתנה שמאחר להסיק מוכרח מכאן
[=עבודה ע"ז עכ"פ, בדקות זה, הרי האפשרויות, כל כדבעי מנצל לא ואם מעינו, כל
לענין פונה והוא זו דבירה מבעה"ב לו שניתן תפקיד לו שיש כיון מעשה, בשעת זרה]

שעה. באותה אחר

(174 ע' חל"ח בלקו"ש נדפס ה'תשל"ח, סיון כ' (ממכתב

לפנים הפנים כמים ||

כו', חיות כל ללא חוצה המעיינות בהפצת מתעסק שבאם – בזה הביאור הנה ...
והכרח, כפי' מתוך עמו מדבר שהוא רואה עליו להשפיע שמנסה יהודי אותו כאשר הנה
ללא פושרים", ד"מים באופן או עכ"פ, בלוטיק" "קאלט בקרירות, זאת שעושה או

הזולת. על מאומה לפעול יצליח לא בודאי הרי – כו', וחיות הרגש

ה'תשמ"ב) לך לך ש"פ (משיחת

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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נשיאינו רבותינו של חקקתי" ה"חוקה ||

המעיינות דהפצת בהעבודה – לראש לכל להתבטא צריך חב"ד" ד"שפיץ הענין
זיך ס'לייגט "צי כלל נוגע אין ולכן נשיאינו. דרבותינו חקקתי" ה"חוקה שזוהי חוצה,
"חוקה בבחי' הוא זה דבר שכן, – לא] או אצלו, מונח זה האם =] ניט" צי עם, ביי

אחרי"'! להרהר רשות לך ואין גזרתי גזירה חקקתי

ה'תנש"א) חוקת ש"פ (משיחת

נוסע... שהרבי כמו ה"ז – הרבי של בשליחותו כשנוסעים

הנוסעים לת' שיחה על שליט"א המשיח מלך אדמו"ר כ"ק בכתי"ק הגהות תצלום
ה'תשי"א. תמוז כ"ב ה' יום – המל"ח בשליחות

:(500 ע' חח"י לקו"ש (מתוך ללה"ק זה קטע תרגום להלן

על עתה ונתעכב מעלות, כו"כ בה יש הרבי, של בשליחותו היא זו שנסיעה ...כיון
לפועל: הנוגעים דברים שני

בעצמם יקלקלו שלא רק בזה, יצליחו בודאי – הרבי של שליחותו שזוהי כיון א)
בכח הרבי, של בשליחותו כשנוסעים – מַאכן"). קַאליע ניט ַאליין נָאר זָאל ("מען
מניעות שיהיו שייך לא ובמילא, פָארט"), רבי ("דער נוסע שהרבי כמו ה"ז המשלח,
הכשרת שתגדל וככל מוכשר, כלי להיות רק צריכים התלמידים בדבר. ועיכובים

יותר. גדולה ובהצלחה במהירות השליחות תתמלא הכלי,

עצמם. על שנושאים האחריות גודל לידע צריך – הרבי של שליחותו שזוהי כיון ב)
בתור הרבי, של שלוחים בתור עליכם יסתכלו אליהם, נוסעים שהנכם יהודים אותם
("אויס-ריכטן עצמכם את לתקן אתם צריכים ובמילא, חסידים, של דוגמא-חי'

לכך. המתאים באופן להיראות כדי זיך"),
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ה'תש"מ אלול, חודש ימי ב"ה,
נ.י. ברוקלין,

וברכה! ...שלום

מהשי"ת, פרטית בהשגחה לו שניתן הטוב חלקו אודות כותב בו למכתבו, במענה
בשאלה, ומסיים בפרט, פעולותיו ובשטח בכלל והיהדות התורה בהפצת התעסקות

בפעולותיו, להמשיך אם וכו', בזה העזר צמצום עם בקשר

במצב אלו בפעולות להתחיל באם השאלה היתה אילו שאפילו פשוט, וגם מובן
גדול כלל כמוך לרעך ואהבת שמצות כיון להתחיל, שצריך ברור המענה הי' הנוכחי,
שכן ומכל ויותר, האפשר ככל ולעשות להשתדל צריך ליחיד טובה ואפילו בתורה,
בעמלו טוב פרי וראה הפעולות באמצע שנמצא וכמה כמה אחת על לרבים. טובה
נתינת גם שהוא – התורה בציוויו נכללו אלו פעולות שגם ובודאי ובדאי בהן. והצליח
הדרכים שישנם ספק כל אין תורת-אמת, הוראת שזוהי וכיון בקודש. לעלות – כח

ובהוספה. שמחה מתוך אלא עוד ולא הציווי, למלאות והאמצעים

בזה כיוצא בכל תורה הבטיחה הרי כנ"ל, לשלילה, הטעמים שכותב פי על ואף
הרי הטבע, שבדרך והצנורות הדרכים נשתנו שאולי שאפשר ואף עוזרו. הקב"ה אשר
ואנ"ש באמת עסקנים שהם אלה אנ"ש, בעסקני ויתיעץ יועץ", ברוב "ותשועה נאמר
ואל שב לו שאומר ומי הדרך. למצוא יצליח בידם ה' חפץ אשר בודאי ואז באמת,
כ"ק של ברוחו המתנהלות מפעולות שתהי' פעולה באיזו ידיו, מרפה או עדיף, תעשה
ואף כמובן. אדמו"ר, מו"ח כ"ק של מאנ"ש ואינו בכלל עסקן בגדר אינו אדמו"ר, מו"ח
וכו', הזריזים מן שאינם – מתחיל שתהי', איזו פלוני, או פלוני בפי שאתמלא שאפשר
אדמו"ר מו"ח כ"ק ברוח הפעולות להצלחת בנוגע שחורה ומרה ועצבות עצלות הרי

והבטחתו. ובקשתו הוראותיוו היפך הם דורנו, נשיא

הבע"ל. לשנה והכנה אלול בימי – ובפרט בכלל, בזה להאריך אין

הטבע, בדרכי וגם בפעולותיו שיצליח בה' בבטחון יוסיף בודאי הדבר: לסיכום
בהצלחת גם יוסיף וזה בהוספה, וגם עתה, כעד בהן ימשיך לבב וטוב בריאות ומתוך
בני ולכל לו ומתוקה טובה לשנה טובה והחתימה בהכתיבה יותר עוד ויוסיף הפעולות,

שיחיו... ביתו
(620 ע' חי"ט בלקו"ש (נדפס

באמת?... אנ"ש מיהו
מצוקת אודות ששאל לא' שליט"א המשיח מלך אדמו"ר מכ"ק מענה

לו מורה הרבי לסוגרו. מחשבות לו שעלו עד שבניהולו, המוסד
ומפרט... באמת" ואנ"ש באמת עסקנים שהם "אלה עם להתייעץ

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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האחרונה השיחה אזי כסלו, חודש לראש בקשר שיחה על כשמדברים לראש, לכל
עוד מהרבי לשמוע שנזכה בוודאי, בתשנ"ב. היתה כסלו, חודש בראש מהרבי ששמענו
השיחה זו ששמענו האחרונה השיחה כרגע אבל ששמענו, ממה אפילו ויותר שיחות,

מתשנ"ב.

התורה בהפצת השליחות שעבודת אומר הרבי הכינוס, של השיחה בתחילת מיד
עבודה שנשארה מכיון זהו באה, לא עדיין שהגאולה וזה הסתיימה, כבר והמעיינות
חדורים להיות צריכים העניינים שכל מסביר והוא משיח". פני "קבלת שהיא יחידה

והגיה. אז אמר שהרבי המילים אלו משיח'. פני ב'קבלת

כל משיח? פני קבלת לא קודם? היה מה ולכאורה פשוטות? במילים אומר זה מה
ולכן משיח, של הגילוי את ממשיכים והמצוות התורה שכל יודע תניא, שלומד יהודי
אמר הוא אמר, סתם לא הרבי חידש? הרבי מה עתה". ועבודתינו במעשינו "תלוי זה

השתנה. שמשהו להיות מוכרח בהכרזה. לצאת שצריך

על דברו תפילין, על יהודי עם כשדברו העבודה? היתה מה הזאת, השיחה לפני

ולפרסם!להאמין באמת. ולפרסם! באמת. להאמין
את לראות השלוחים זכו בו היום – תשנ"ד כסלו בר"ח

לע"ע האחרונה בפעם שליט"א המשיח מלך אדמו"ר כ"ק
ההודאה' 'סעודת – המסורתית החגיגה 770 ב– התקיימה –
תפקיד עם בקשר נוקבים דברים הושמעו זו בהתוועדות ^

צדקנו'. משיח פני 'קבלת – היחידה לשליחות בקשר השלוחים
הנאומים ^ זו מהתועדות מרכזיים נאומים שלושה להלן

ההקלטה סרט ע"פ דוד" בית חיילי "ועד מערכת ע"י שוכתבו
העולמי" השלוחים ל"כינוס מיוחד ^

הנצחית! האמת את לעולם לומר
– כהן שי' יואל הרב –
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רק דברו חסידות, על כשדברו ואפילו שבת. על דברו שבת, על איתו כשדברו תפילין.
פנימית, בכוונה נשאר זה אבל משיח. להביא היתה פנימית, והכוונה הטעם חסידות. על
צדקנו. משיח פני לקבל היא שהעבודה היא ההכרזה היום התפילין. היתה והעבודה

בכך. חדור להיות צריך והכל בגילוי! היא עכשיו ההדגשה פנימית. כוונה עוד לא

הכינוס. בתחילת דיבר שהרבי השיחה זוהי

מדבר הרבי תולדות ש"פ זה לאחרי בשבוע
חודש ראש על מדבר והרבי כסלו, חודש ראש על
בעיקר מודגשת ר"ח של שהנקודה ואומר בכלל,
חודש? ראש של הנקודה מה כסלו. חודש בראש
כולם כמותה". להתחדש ש"עתידין הלבנה, מולד
סיהרא "קיימא הירח שלימות של שהענין יודעים
ולמה בחודש. בט"ו דווקא הוא באשלימותא",
לקשר צריך היה לכאורה, הגאולה? ענין את מקשרים
בחודש, ט"ו עם – השלימות תכלית עם הגאולה את
היא כשהלבנה חודש ראש עם אותה מקשרים ולמה

נקודה? הכל בסך

ויש גילויים, יש נמי. הכי שאין הסביר, הרבי
ט"ו ועד חודש מראש המציאות. עצם של התגלות
ענין זה אבל יותר, יפה ונהיית גודלת הלבנה בחודש
עצם זהו המולד, בעת חודש בראש אבל גילויים. של

משיח. של הענין וזה הלבנה, של המציאות

שמות ("חמישה יחידה ואפילו חי', בנר"נ שעבודה בשיחה, שם מסביר והרבי
שם מסביר והרבי המציאות. עצם את מגלה משיח אבל גילויים. עדיין זה לה"), נקראו

הבאה: הנקודה את הביאור, ובהרחבת גדולה באריכות בשיחה

לפני אפילו מהשינה, מתעורר כשהוא עושה שיהודי הראשונה שהעבודה ידוע,
אני, שמודה בחסידות, מקומות הרבה מובא אני". "מודה לומר זה וואסער", "נעגעל
"פסוקי שאמר", "ברוך היום. כל של העבודה של היסוד זהו כללית, הודאה בהיותו
תמיד. ידענו זה העצם. של ההתמסרות זה אני' 'מודה גילויים. רק הם וכו', דזמרה"
פה יש מודה. שהיהודי כיון תנועה, כן גם זה אני שמודה הרבי אומר שיחה באותה
שהיא – יחידה של הענין וזהו ממש. העצם לא זה ולכן היהודי, של ידועה פעולה
אני שמודה הרבי אומר ממש? העצם גילוי זה מה שם. עדיין אבל לעצם, קרובה הכי
העצם גילוי זה מתעורר, שהוא הראשון הרגע זה, ולפני בשינה, כשמתעוררים אומרים

השינה. בשעת בגילוי שהיה

זה אבל – ובפעולותיו במשיח שונים עניינים שישנם למשיח, בנוגע הרבי אומר
עבדי". דוד "מצאתי – מפעולותיו למעלה שהוא העצם גילוי ישנו אבל גילויים. רק

חידש? הרבי "מה
אמר סתם לא הרבי

בהכרזה. לצאת שצריך
שמשהו להיות מוכרח

השתנה.
היא ההכרזה היום –
לקבל היא שהעבודה

צדקנו. משיח פני
פנימית. כוונה עוד לא
היא עכשיו ההדגשה
צריך והכל בגילוי!
בכך" חדור להיות

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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המשיח. ביאת של הראשון השלב זה מציאותו והתגלות

הם העולם את לתקן הפעולות שכל הרבי מסביר תשמ"ו, הרמב"ם על בהדרן
המשיח. שהוא יהודי שישנו יודע שיהודי המשיח? ביאת מהי המשיח. ביאת של תוצאה
ענין יש אבל אחד. ענין זה ובשלימותו, הבורא בגדולת האמונה ענינים: שני יש באמונה
שהתינוק זה אבל שלו. פרטי ענין זה ההתבוננות, כל אלוקה. שיש יודע שיהודי קודם:

בהתגלות. הוא שהמאור בגלל זה אלוקה, שיש יודע

ביאת של לענין בנודע בשיחה מדובר וזה העצם. של הענין שיש במשיח, ועד"ז
צריך הוא מתעורר, שכשרק היום, האדם עבודת אודות הרבי מדבר בהמשך, המשיח.
משיח של אורו שיש בשיחה, זה לפני אומר שהרבי וכמו משיח. של אוירו את להרגיש

העצם. שזה הרוח את זה מעל יש אבל הגילויים, זה אורו משיח. של ורוחו

היום עושה שיהודי פעולה שכל השלוחים כינוס של בשיחה אמר שהרבי כמו
מתווספת שעכשיו רק כרגיל, ממשיכים המבצעים כל במשיח. חדורה להיות צריכה
צריך ענין כל הכוונה. את לו לומר צריך תפילין, להניח יהודי עם כשמדברים הכוונה.

יום. היום בחיי העניינים בכל – ומצוות בתורה רק ולא במשיח, חדור להיות

והרבי תולדות, בפרשת היתה השיחה בשיחה. ווארט עוד ואומר הרבי ממשיך
הרבי אומר לעולם". דוד המלך אדוני "יחי זה שרה חיי של ההפטרה שסיום אומר
שלמה מלכות עם קשורה שהיא כיון משיח עם קשורה שהיא הנ"ל שההכרזה בשיחה
הלבנה, לידת על קודם שדיברנו מה עם קשור שלמה", ומזרע דוד מ"בית הוא שמשיח

המשיח. לידת על כאן מדובר ועד"ז

של הענין וזה הגילויים, בתוך העצם את להמשיך שצריך ואומר הרבי ממשיך
תשנ"ב. בסה"ש מודפסת בשלימותה השיחה באשלימותא". סיהרא "קיימא

אנחנו היום, במצבנו להקדים: מוכרח ואני ידועה. נקודה על להתעכב רוצה אני
לפרטים. ניכנס לא משנתו. שניעור לפני במצב אוחזים

העולם כל ואת עצמו את להכין ואיך לעשות, בדיוק צריך מה חושב אחד כל
את לומר אופן באיזה חושבים וכולם כך, ואומר כך אומר זה משיח. פני לקבלת כולו

הלאה. אותם ולמסור הדברים

מה ועם אנחנו מי שוכחים העצם! על ששוכחים עד הויכוחים בכל זיך", ו"קאך
בכך עוסק זה תאנתו". תחת ואיש גפנו תחת "איש אחד כל לחיות. אמורים אנחנו
קאך זה מתפלין? יותר נעלה ומה בתפילין זיך קאך זה טוב. ועושה בכך, עוסק וזה
יותר נעלה ומה ישראל באהבת זיך קאך וזה מכשרות? יותר נעלה ומה בכשרות זיך

טובים. דברים והכל פירושא. ואידך כולה התורה כל ישראל? מאהבת

משיח! משיח! משיח! זה הענין עיקר הענין? עיקר זה מה

ה"רוחו בהם נשמע ולא הטובים הדברים כל את עושה הוא שאם לזכור, צריך ולכן
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ואם יושן. עדיין הוא – אני" ב"מודה כבר אוחז שהוא לא זה יושן! הוא – משיח" של
באופן אינם העניינים שאר גם הענין, עיקר שחסר בלבד זו לא אז הענין, בעיקר יושנים

רצוי.

למה?

שכולם בחסידות כלל ישנו זה, על לדבר צריך אחת פעם אבל כך, על לדבר קשה מאד
אחרת לדעה (או שנים לשבע אחת מפסיקים הם שאם המכזבים", "מים לגבי יודעים,
להיקרא יכולים לא הם למה חיים. מים להקרא יכולים לא כבר הם ליובל), אחת –

מעמד. להחזיק יכול שלא דבר זה כי חיים מים

חסידות על איתו ומדברים ליהודי, ברחוב כשנגשים
דבר זה וליובאוויטש נכון שהכל עונה הוא ואז רבי, ועל
הרבי לי: תאמר אבל היהדות. של האידיאל וזה יפה
אם כך? אחר יהיה מה יהיה? ומה בריא, לא עכשיו הוא
אין משיח, הוא שהרבי והביטחון התוקף עם אוחזים

שאלה. שום

הברורה התשובה לו להיות צריך חסיד, כששואלים
יכול לא זה למה תמצי. היכי כזה להיות יכול שלא
מחר אם יקרה מה אותו שישאלו כמו זה כי להיות?
הקב"ה כי יקרה, לא שזה ודאי תזרח? לא השמש
כל אבל ישבותו. לא וחורף שקיץ הבריאה בגדר הטביע
פה מדברים אנחנו הבריאה. בגדר שהם דברים זה זה,
הבריאה גדר כל הבריאה! מגדר למעלה שהוא דבר על

בשבילו! הוא

אלא העיקרית, השליחות את מקיימים שלא בלבד זו לא אז כך, אומרים כשלא
מעמד. להחזיק יכול לא שח"ו בדבר תלויות שלו והמצוות התורה כל שגם

החודש, ברכת לפני המולד זמן את מכריז שכשהוא הכנסת, בבית פה גבאי ישנו
"אי"ה". להוסיף נוהגים לא הכנסת בתי ברוב אי"ה...". זיין וועט מולד "דער אומר הוא

בבריאה. קבע הוא כך כי רוצה, שה' בטוחים ואנחנו ספק. לשון זה "אם" כי למה?

מי גם אומרים הם האם ולהחיותו". להחלימו . . שברך "מי שאומרים כאלה ישנם
לעשות צריך לא חמישי? ביום יהיה והמולד בבוקר מחר תזרח שהשמש בשביל שברך
בראשית. ימי בששת שנבראה כמו הבריאה של מהתוכנית חלק זה שברך, מי בזה

מזה. למעלה היא משיח של ורוחו

כפשוטו! פשוט תרס"ב! ניסן י"א התחיל? זה מתי יודעים ואתם

הרבי אומר הראשון במאמר כבר הגיע שזה עד בהעלם לגמרי הענין היה שאז אלא

עיקר זה "מה
עיקר הענין?

משיח! זה הענין
משיח! משיח!

לזכור, צריך ולכן
עושה הוא שאם
הדברים כל את

נשמע ולא הטובים
של ה"רוחו בהם

יושן!" הוא – משיח"

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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רבינו משה עם שהיה ע"ד השכינה. עיקר שממשיך – השביעי דור של העבודה מה
דווקא למה למטה. השכינה את המשיך והוא חביבין" השביעין ו"כל שביעי שהיה

הסדר. זה כי השביעי?

תורה, של וודאות נבואה, של וודאות שיש הרמב"ם, על הרבי של שיחה ישנה
זה אם אז ה', דבר את ומוסר מגיע כשנביא וודאית. יותר הרבה היא האחרונה וזו
במעשה תלוי עדיין זה טובה נבואה זה אם וגם להתקיים, חייב לא זה – רעה נבואה

הענין. עצם מצד לא היא בנבואה הוודאות התחתונים.

אומרת והתורה המרכבה, רגלי ד' שיש מספרת כשהתורה אחר. דבר זה תורה
זה למעלה והלא השואל: ישאל ודוד. יעקב יצחק אברהם הם למטה נמשכו שכשהם
שיש אמרה התורה וזהו! אמרה התורה ככה אבל חיות?
הבריאה כוונת של הסדר איך אומרת והתורה מידות. 7
השישי לדור עד וכו' ויצחק אברהם שהיה המשיח, וגילוי
בזה יש המלכות. ספירת – השביעי ודור הקודם, הרבי –

חקירה? או שאלה

הדברים בין סיפור. חב"ד" ב"כפר הודפס לאחרונה
בשני פעלו ברוסיה שהקומוניסטים אז, שהיו שמסופרים
וכמובן יהדות, על שונות גזירות עשו אחד: כיוון כיוונים
עשו שני, ומצד זה. נגד במס"נ בתוקף עמדו שהיהודים
למוזיאון, ששייך כדבר היהדות את שהציגה התעמולה,
אמריקאי בחור כשהגיע אבל גרועה. יותר הרבה היתה
פה יש תראו אמרו: הרוסים והיהודים וציצית זקן עם
נגד לעמוד כח להם נתן זה ופיאות, כיפה עם שהולך בחור
יותר הרבה זה למוזיאון, הדבר את כשהופכים הגזירה.

הגזירות. מכל גרוע

מבוגרים, חסידים ביחד, מתאספים לענייננו. בנוגע
עכשיו. קורה מה לשמוע שרוצים בחורים וגם אברכים
משהו. לשמוע ורוצים כזה הוא שהמצב חודש עשרים כבר
אחד קם משהו. לשמוע רוצים והבחורים הנפש, את שמסרו שלוחים, משפיעים, פה יש
אבל מתשח"י. והרביעי מתש"י השלישי מתר"פ. מספר השני מתר"ס. סיפור ומספר

ת-ש-נ"-ד. על מדבר לא אחד אף

לספר מאשר לשתוק טוב יותר חי?! דבר עם מה ישנים. דברים מוזיאון. פה נהיה
מתש"י. סיפורים

היום אנחנו משיח. עם קשור מעוונותינו" מדוכא מפשעינו ש"מחולל מסביר הרבי
משיח. עם קשור זה שגם לידה חבלי של במצב

משפיעים, פה "יש
שמסרו שלוחים,

הנפש, את
רוצים והבחורים
משהו. לשמוע
ומספר אחד קם
מתר"ס. סיפור
מספר השני

השלישי מתר"פ.
והרביעי מתש"י

אף אבל מתשח"י.
מדבר לא אחד
ת-ש-נ-"ד" על
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מקודם! כמו להנהיג ממשיך שהרבי להם ולהסביר לעולם לצאת צריך כל, קודם
אומרים לא ואם לידה. חבלי של ענין זה ח"ו, חלישות של ענין לא זה אבל, ברור. דבר זה

העצמות. של הנקודה כל את מפספסים אז זה, את

אפשרויות: שני יש

שהוא אפשרות יש במשיח, זיך קאך לו ויש משנתו שניעור שבשעה אחד, אופן
היא שליובאוויטש כך: אומרים ריחוק? זה מה ח"ו. ריחוק ויפעול זאכן' 'ווילדע יעשה
שהם משוגעים כאלה הם הליובאוויטשער'ס אבל תוקפה, בכל והיא ליובאוויטש

נו. מכך??? נפעל ריחוק כמה משיח. הוא שהרבי אומרים

שפויים אנשים הם ליובאוויטש אחר: אופן יש אבל
שמכיון מבינים הם וממילא מבינים, אנשים ונורמליים,
כאלה עם לצאת אפשר אי בריא, לא הוא שהרבי
יותר הרבה זה אבל ריחוק, ח"ו פועל לא זה סיסמאות.
כלום. היא שליובאוויטש מבין שהעולם פועל זה גרוע.

מקום? תופס לא שהעולם החינוך איפה

את ושאל עיתונאי לפה הגיע אדר, כ"ז לפני אחד יום
שידפיס לו ענה והרבי לעיתונות, שלו המסר מה הרבי
לא בדרך. כבר הוא מגיע, רק ולא מגיע, שמשיח בשמו
משוגע להיות צריך לפרסם, בשביל משוגע להיות צריך

לפרסם. לא בשביל

והרבי הרבי בנוכחות "יחי" הניגון את כששרים
הנושא על חברו את שואל ומישהו בראשו, מעודד
יחי, מעודד הרבי את וראה השיחות, את שלמד אחרי
מהאנשים אני מהמשוגעים, לא "אני לו עונה והוא
שכל לא שזה לעולם מסביר הוא והנורמלים", השפויים

ח"ו! המכזבים מים של ענין זה – קטנה קבוצה רק זו משוגעים, ליובאוויטש

ולא מתר"פ, לא מתר"ס, סיפור לא ידבר! שלא כאלו, דברים לומר יכול הוא אם
שתשתוק! או שצריך מה שתדבר או מתש"י..

מוזיאון. זה שיהדות לעולם להראות זה אידישקייט! על מגזירה גרוע יותר זה

משיח פני "לקבל היא שלנו העבודה החיוב. על נדבר השלילה, על נדבר לא אבל
ובכדי, זו. בעבודה גלוי באופן חדורים יהיו הפרטים שכל היא שלנו והעבודה צדקנו".
ובשביל האלה. העניינים עם לחיות צריך לזולת, בנוגע והן לעצמו בנוגע הן בכך שנאחז
האלה, העניינים את ושלומדים האלה. העניינים את ללמוד שצריך אומר הרבי לחיות,

טוב. יותר אצלו מונח הענין פשוט

את למד שלא "מי
על שמח השיחות
הרבי, של הנבואה

מונחת לא היא אבל
בשבילו זה כי אצלו

מי עתידי. משהו
השיחות את שלמד

שהרבי יודע
דברים על מדבר

על בהווה. שקורים
שמשיח פעולות

ועושה" עשה

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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על שמח השיחות את למד שלא מי שלא. למי השיחות את שלמד מי בין חילוק יש
שלמד מי עתידי. משהו בשבילו זה כי אצלו מונחת לא היא אבל הרבי, של הנבואה
עשה שמשיח פעולות על בהווה. שקורים דברים על מדבר שהרבי יודע השיחות את

ועושה.

לעתים". חרבותם וכתתו הוינצח כבר ויש ההתגלות כבר וישנה פה, כבר "משיח

האחרונה השנה של והמאמרים השיחות את וללמוד חבורות להקים מציע אני
עתידות. אומר לא הרבי השיחות. את ללמוד צריך האלה. בעניינים שעוסקים
במצב כבר שאנחנו אומר, שהרבי מבינים שבועות, לכמה רק אפילו יום, כל כשלומדים
זה וכבר היה, כבר המשיח התגלות – הלבנה והתגלות בחודש, לט"ו חודש ראש שבין

ממש. בפועל יהיה

h g

היחידה והעבודה הסתיימה הבירורים שעבודת אמר שהרבי יודעים כולם ...
ממש'. בפועל צדקנו משיח פני 'לקבל היא שנשארה

מסביר שהרבי כמו הכוונה לא. בוודאי תפילין? להניח להפסיק אומר? זה מה
אבל העולם. את מבררת שהמצוה שזה המצוה חיצוניות שיש התחיה, ענין על בשיחות
לשעבד כדי המצוה מטרת יש אבל אחר. לדבר אמצעי היא כי – המצוה חיצוניות זה

וכו'. הקליפה מבטלת מצוה וכל והמח הלב

פועלת? המצוה מה השלמות. בתכלית יהיו המצוות הפוך. בדיוק המשיח, בימות
מגלה זה – כלום לפעול צריך לא ציוה. הקב"ה ככה כי המצוה את עושים כלום.

אלוקות.

לא תפילין, יהודי עם כשהנחת היום, עד הסתיימה. הבירורים שעבודת הרבי אומר
המצוה, את תעשה ממש". ה"בפועל היה העיקר מאמין. או חושב הוא מה נוגע היה
היתה לא אבל מאמין, הוא פנימה שבנפשו מובן והלב. המוח את יברר וזה תפילין תניח
ומכשירה העולם ואת אותו מבררת היתה התפילין הנחת האמונה. גילוי על הדגשה

אלקות. לגילוי אותו

יש כי תפילין להניח צריך עכשיו הסתיימה. הזאת העבודה הרבי, אומר עכשיו,

הרבי! את לפרסם
– ניו שי' משה הרב –
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היא הכוונה מבצע, לו לקרוא אפשר אם משיח, מבצע ציוה. הוא כך כי בעולם, אלוקים
נלקח זה העניינים. כל את ויש ומצוות תורה יש תפילין, יש ולכן גאט". א דא "ס'איז

בעולם. הקב"ה שיש והעצמית הפשוטה מהאמת

אפילו זה, את מבין מאיתנו אחד וכל מ"ו, בהדרן ובעיקר בשיחות מסביר הרבי
באמת) פעלו וחסידים פשוט בהרגש עשו ידעו. חשבו, (לא ידעו כולם הזה, הזמן לפני
דיברו דיברו? מה על שנעשה מבצע בכל המדינות", בכל הולך "ושמעו היא שהכוונה
הזמן הגיע עכשיו מצוה. מליובאוויטש שהרבי העניינים בכל פרסמו ובפירוש הרבי. על
יש כי ומצוות? תורה מקיימים למה תפילין? מניחים למה בטהרתו. יהיה הזה שהענין

בורא.

בשנים ובפרט בזה, מלא שיחות ליקוטי וכל שיחה באותה בשיחות מסביר הרבי
נקודה על רק דיבר הרבי הזאת. הנקודה את רק הרבי דיבר ובתש"י הראשונות,

העצם התגלות הרבי, מסביר עכשיו, רבי. יש – אחת
שיש מגלה לגאולה), משיח בין מחלק (והרבי משיח של
מלובש "עצומ"ה בתש"י אמר שהרבי כמו לעולם. בורא
קיים, שהוא שיודעים עליו, שיודעים זה עצם בגוף".

הקב"ה. שיש בבריאה מגלה

כל את ששמענו אחרי כשעומדים כעת השליחות
נצחי דבר זה שאלוקות יבין שהעולם היא מהרבי, זה

בינינו. ונמצא

לעולם המשיח במלך הקאך מה טוענים, אחרים
יודעים וכולם – מפורשת הוראה שזה פי על אף ועד?
עצמי אני ספרים. על המשיח מלך לנוסח הסכים שהרבי
בכל לנוסח הסכים שהרבי לי ואמרו במזכירות שאלתי

תקפו.

הזמן הגיע וכעת זה, על התוועדנו שנה ארבעים לפני כבר האמת. את לומר צריך
מצליח. זה ובפירוש לעולם. זה את לומר

בספר אבל יודע. לא אני ויקרא. אלא ויקרא לא ויקריא. להיות שצריך טוענים
בתשכ"ז. גוטניק חיים ר' עם הרבי של יחידות יש לאחרונה שהודפס למלך' 'צדיק
שיש לו ענה והרבי דגאולה, אתחתלתא את שטוענים אלו על הרבי את שאל והוא
כל "ויכוף ההלכה. כל את הסביר והרבי וכו'" מלך יעמוד "ואם שאומר רמב"ם
ישלח שהוא אלא ילך, עצמו שהוא הכוונה שאין מסביר והרבי כפשוטו, – ישראל"

שלוחים. ושלוחי שלוחים

שהם מספיק זה "בשבילי ביחידות, לו אומר הרבי ווארט. מורא'דיקע יש זה אחרי
האמת". את לעשות כולם את ויכוף משיח שיבוא יפעל וזה האמת, כל את יגידו

את לומר "צריך
לפני כבר האמת.

שנה ארבעים
זה, על התוועדנו

הזמן הגיע וכעת
לעולם. זה את לומר
מצליח" זה ובפירוש

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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הדירה יתברך, לשבתו המכון מבואר שיחות, בליקוטי ובהדגשה בתרס"ו,
ברא עבודתו, לעבוד יוכל שיהודי בשביל העולם. ולא ישראל נשמות זה בתחתונים,
נלך כשאנחנו אותנו. בחר שהרבי ית', לשבתו שמכון מובן לכאורה, העולם. את הקב"ה

בנו. רק תלוי זה יתקבלו. הדברים שהיא, כפי האמת כל את לו ונגיד ליהודי

ישנו והרי הייתכן? הזאת? לשכונה בנוגע פרטיים עניינים דיבר הרבי פעמים כמה
יהודים? ומיליוני העולם כל

ישראל. כלל זה הרבי, של שלוחים הם החסידים וכל הרבי, של שלוחים אלא,
העולם. כל ואת אותנו לרבי יהיה זה, עם ונחיה נפרסם עצמנו, את נניח כשאנחנו

שהשליחות זיך קאך השלוחים כל במונטריאול, בקיצור, לפחות לתאר רוצה רק אני
בכמה מודעה, עכשיו הודפסה בעולם. המשיח מלך הרבי את לפרסם היא עכשיו
כסלו חודש ראש ערב התאריך עם מוסדות 51 ידי על חתומה יהודיים, מעיתונים
שהרבי מבקשים אנחנו סגולה יום שהוא כסלו שבר"ח ברורות במילים שם וכתוב
כל של והנשמה הלב זה הדור שנשיא אומרת, שהתורה כתוב ובהמשך בריא, יהיה
ברור דבר זה מהגלות, אותנו יוציא שהרבי זה ביהודים. תלויים שלו והחיים היהודים,
תגובה שום התקבלה לא עכשיו. יהיה שזה מבקשים ואנחנו בנבואה, לנו אמר הרבי כי

זה. על חתומים המוסדות כל שלילית,

מסכימים? כולם איך מונטריאול? של הזכות מה

זוג המעשה. בעל של השם את יודע אני שנה. 30 לפני מסתמא שקרה סיפור יש
רוצה שהיא לרבי אמרה והאשה מאנ"ש, לא אבל דתיים יהודים ליחידות, שנכנס
ואמר: חייך הרבי באמת. בקשה היא אצלם. ושיתארח במונטריאול לבקר יבוא שהוא
תהיה הראשונה שהתחנה ארצה יורק, מניו לנסוע ארצה אחד יום אם תודה, "(תוכן)

במונטריאול"

חלק. הולך הכל במונטריאול למה שלי, ההרגש זה

חוצות שלטי הזמן כל ועושה אחראי זילברשטיין זושא שר' בכלל, מהפעולות חוץ
ענין בעיתונות, במודעה ופרסמנו בענין כסדר שיעורים גם יש בעיתונים, ומודעות
שמשיח CNNה של לכתב אמר שהרבי מה הטוב', 'עולם מבצע נפש, לכל שווה שהוא
הרבי של תמונה עם כמובן מעיתונות, פורסם זה וחסד. בטוב להוסיף וצריך בדרכו
ההחלטה ועצם ממש. ומיד תיכף יתגלה והרבי נזכה בעז"ה בכך. לפעול צריך אחד וכל

מהר. זאת יפעל תבל, קצוי בכל הרבי את לפרסם להתמסר

ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי לחיים, בטוב, ומסיימים

h g
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שהרבי ויותר יותר ומשתוקק רוצה אחד שכל רק זה שיש דעות החילוקי כל כיום
הנכונה. השיטה שזו חושב וזו הנכונה, השיטה שזו חושב זה בריא. יהיה המשיח מלך

כ"ז לפני כתב שהרבי פתק הרבי של בחדר במגירה מוצאים שהיו יצוייר לו אבל
במקום שנמצאת תרופה לו ויש וכזה, כזה מצב להיות שהולך בו כותב והרבי אדר,

כך לו יתנו ואם וכזו, כזו היא אותה להשיג והדרך פלוני,
הולך היה אחד כל אז יבריא. הוא אזי ביום, טיפות וכך
למצוא העיקר שיש, הכסף כל את ומוציא תבל לקצוי

הרבי. את לרפא התרופה את

חושבים כי טובה, הכי התרופה מה מתווכחים עכשיו
רק ולא פתק, כזה שיש היא האמת אבל פתק. שאין
בשיחה אומר הרבי ברורות. שיחות גם יש פתק, שיש
בענין שעובדים ידי על זה במלך חיים שלהוסיף ברורה,
צריך לא המלך', 'יחי של הענין ומה המלך'. 'יחי של
בזה התבייש לא והרבי יודע, אחד כל זה, על לדבר
הרופא לא זה חיים, לו שנותן שמה בגילוי זה את ואמר

המלך'. 'יחי הכרזת אלא הזו, הבדיקה או הזה

המאמר תרפ"ט, כסלו ובי"ד כסלו, ר"ח הרי עכשיו
המאמר הרבי, של החתונה בליל אמר הקודם שהרבי
והרבי וכלה" חתן ושמחה ששון ברא "אשר מתחיל
החתונה. של השביעית הברכה שזו המאמר את מתחיל
"באתי ההסתלקות ממאמר מתפעלים כלל בדרך כולם

אומר ויותר ענין אותו אבל השביעי, דור על שמדובר יואל ר' היום שדיבר כמו לגני",
דור של הענין התחיל תרפ"ט כסלו שבי"ד ומבין יודע אחד שכל החתונה, במאמר הרבי
מביא והרבי השביעית, הברכה זו ברא שאשר במאמר הקודם הרבי ואומר השביעי.
שהיא דכולא" שלימותא היא השביעית) (הברכה שביעתא "האי תרומה פ' הזוהר את
הספירות בכל שלימות נותנת היא הספירות מכל מקבלת שהיא שהגם המלכות ספירת
על זה הספירות, כל של הקיום קיום. להם נותנת והיא לתכליתם, אותם מביאה והיא
כסלו בי"ד רבי הפריערדיקער אומר וזה המלכות. ספירת ידי על – השביעי דור ידי
השביעי. דור על מדבר כשהרבי החתונה בליל חסידים אז חשבו מה מענין תרפ"ט.
לארצנו. קוממיות שיוליכנו זה הוא הקודם שהרבי בתרפ"ט, האמין חסיד שכל בוודאי

המלך! יחי לעולם: בהכרזה לצאת
– וולפא שי' בער דוב שלום הרב –

'יחי של "..הענין
צריך לא המלך',
זה? על לדבר

יודע, אחד כל –
התבייש לא והרבי

את ואמר בזה
שמה בגילוי זה

זה חיים, לו שנותן
או הזה הרופא לא
אלא הזו, הבדיקה

המלך'" 'יחי הכרזת

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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דורות שישה יש שאמנם ואומר בתרפ"ט, בצעירותו, עוד הקודם, הרבי בא ואעפ"כ
הרפואה מה אומר שהרבי במגירה פתק יש אז המלכות. ספירת הוא השביעי דור אבל

המשיח. המלך יחי של בענין להתעסק היא הרפואה – עבורו לקנות שצריך

ב-770 שיושבים זה המשיח, המלך יחי של בענין שלהתעסק שסוברים כאלה יש אז
תואר "משחילים" השורות ובין מודעה איזה או דרשה איזה שאומרים או יחי. ושרים
הבן של השם לא שזה "ניק-ניים", באמריקה לזה שקוראים כמו הרבי. על המשיח מלך
אף הזאת המודעה את כשקוראים אבל שם. איזה עוד לו שנותנים חיבה שם אלא אדם,
המשיח ביאת של היה שכבר הגיע כבר במשיח באמת לומר שמתכוונים מבין לא אחד
אז דוד המלך אדוננו יחי של הענין שמתחיל שברגע מהרבי, שיחה חזר יואל שר' כמו
לעשות. שצריכים מה וזה משיח. של המציאות את שיודעים משיח של הענין כבר זה
כמו לעשות שצריך ומה הגיע. כבר שמשיח תדעו להם ולהגיד ישראל עם לכל לצאת
היחידי הדבר זה העם. ובין המלך בין ההתקשרות רק זה שחסר שמה אמר שהרבי

המשיח! למלך חיים נותן וזה שחסר

על לדבר אפשר אי ועוד לעולם, זה עם לצאת אפשר אי עוד שהיום שאומרים ואלה
אמונה. מחסרון נובע שזה ולומר להעיז אפשר משקה קצת אחרי רח"ל! אז בגלוי, זה
בקרוב שיבוא זה הוא שליט"א הרבי שוודאי אחרת, ייתכן שלא ברור למישהו אם כי
מקבל שהשני איך לך אכפת מה א"כ מהגלות, ישראל כל ויוציא המקדש בית ויבנה
אמת שנים, מאה עוד שתתגלה האמת את ולא האמת, את אומר אתה הרי זה? את
יהיה ושזה לרחוב לצאת בזה להיות יכולים ספקות איזה אזי מיד. עכשיו שתתגלה
שמתאספים תוכנית ויש עניינים, מיני בכל מתעסקים כולם בכ"א העבודה. עיקר
לקרב זה שנשארה היחידה שהעבודה שנתיים לפני אמר והרבי העולם מכל שלוחים
צדקנו, משיח פני לקבל זה שנשארה היחידה שהעבודה ואמר העם, ובין המלך בין
משיח, פני לקבל רק זה לעשות שנשאר ומה בהתגלות, וזה נמצא כבר שמשיח ואמר
שמדברים, נושאים מיני וכל ועידות מיני וכל לשלוחים תוכניות עושים לפועל? ומה

מדברים. לא בכלל זה על המשיח, מלך שהרבי מפרסמים איך הזה הענין אבל

לאיזה נכנס היה מישהו תהלוכות, בעומר בל"ג לעשות תבע שכשהרבי יצוייר ולו
בעומר ל"ג ביום קודש שבת בנרות תורה, בשיעורי שם שעוסקים ורואה חב"ד בית
אמר הרבי במלכות! מרידה שזו אומר היה הוא תהלוכה, של בענין מתעסקים ולא

אחרים! בעניינים מתעסקים והם תהלוכה, הוא היום שהתפקיד

בין לקשר שיש היחידה העבודה שזה אמר הרבי הזה, בענין גם הוא דבר אותו
הענין אבל העניינים, בכל ומתעסקים צדקנו. משיח פני יקבל שהעם העם ובין המלך

בריאות... לו שיתן מה וזה חיים לו שנותן מה שזה העיד שהרבי הרפואה שזה הזה

הם א. אז בריא... יהיה שהרבי העיקר משיח לי אכפת מה שאומרים כאלה יש
ובלי מקודם, שאמרו כמו נצחיים ובחיים בריא יהיה הרבי כי עצמם את מרמים פשוט
שיהודים ידי על זה הדור, נשיא של רבי, של הענין כל וב. להיות. יכול לא זה משיח
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כפשוטו. המלך יחי והמבצע המלך, יחי אומרים

בזה יצאו לא אם שבווודאי היא התשובה לעשות? צריך מה אז ששואלים יש
לענייני מרכז זה אם ישראל, מחנה זה אם ליובאוויטש, של המרכזיים המוסדות קודם
צריכים לא השלוחים, כינוס זה ועכשיו כל, קודם שיצאו חב"ד, אגודת צעירי או חינוך
השלוחים שכל העולם בכל אותה ולפרסם אחת החלטה צריך החלטות מיליון לעשות
לכל ומודיעים המשיח מלך הרבי של המלכות את מחודשת בחיות עצמם על מקבלים
על זה המקדש, בית ויבנה יבוא שמשיח וכדי נמצא, כבר משיח הגיע, שמשיח העולם

אליו. יתקשר יהודי שכל ידי

את שמנצלים כאלה יש המתקבל. באופן שיהיה אמר שהרבי הענין על מדברים
זה. את לקבל יכול שמישהו הזמן לא עוד עכשיו אז המתקבל אופן אמר הרבי אם – זה

שלקבל הכוונה המתקבל אופן גמור. שקר שזה כמובן
אופן. באיזה ולראות לשבת צריכים רק אפשר, זה את

"דברים אמרו: חז"ל כבר זה המתקבל? אופן זה ומה
זה פעולתן". ופועלין הלב אל נכנסים הלב מן היוצאים
מהלב, מישהו אצל יוצא זה ואם המתקבל אופן נקרא

זה. את מקבל השני אז

אז הזה הענין על דיברנו בבוקר בהתוועדות היום
יקר, יהודי באמת והוא החשובים, השלוחים אחד בא
הרבי, של העניינים עם נפשו את שמוסר איד, חסידשער
הזה, בענין מתעסקים שלא אומר אתה מה אומר והוא
מאמין אני באמת אם שלי בעיר ברדיו אותי שאלו הנה
אתה מה אז כן, ואמרתי המשיח, מלך הוא שהרבי
בושה אז המלך. יחי של בעניינים מתעסקים שלא אומר
מאמין, באמת הוא אם שליח ברדיו לשאול שצריכים
הוא אם השלוחים אחד שישאלו שייך היה רח"ל כאילו
באמת הוא אם שבת, לשמור שצריכים מאמין באמת

כן! ואמר שיקר לא שהוא שלו ההתפארות וזו תפלין, להניח שצריכים מאמין

עבודה להיות צריכה היתה האחרונות השנתיים במשך השלוחים של העבודה
כמו שלו. המקום וזה שלו, השם וזה וזה הגיע, שמשיח העולם בכל להפיץ אחת:
מבשר מבשר "קול שנה שלושים לפני כבר הפתקאות את עשה ע"ה פריז אברהם שר'

ואומר"! מבשר מבשר "קול השלוחים כנס של ההחלטות להיות צריך זה ואומר",

העלמנו שנתיים שבמשך העולם, כל לנו "תסלחו בהחלטה שם לכתוב וצריכים
ולא עשינו לא אנחנו ששנתיים חטא על להכות צריכים הזה". המסר את ממכם
דבר להגיד וצריכים שלו. הרפואה שזה אמר בעצמו שהרבי הרפואה את חיפשנו
לכל קוראים ועכשיו ישנו! שנתיים שבמשך זה על שמתחרטים ראשונה החלטה ראשון

לפועל? "ומה

תוכניות עושים
מיני וכל לשלוחים
מיני וכל ועידות

שמדברים, נושאים

איך הזה הענין אבל
שהרבי מפרסמים

זה על המשיח, מלך
מדברים!" לא בכלל

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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יהודי שכל יהודי לכל רק ומחכה הגיע משיח ואומר", מבשר מבשר "קול שידעו העולם
המשיח. למלך חיים יתנו ביחד ישראל ניצוצי כל ואז המלך יחי יגיד שלו משיח בניצוץ
ניו רבאיי שאמר כפי אז בעולם, זה את לקבל יכולים שלא כאלה שיש שאומרים ואלה

מקבל. אחד כל בזה שכשמתעסקים שרואים

תעופה, לשדה בטקסי שנסעתי בלילה חמישי ביום שהיה אחד דבר רק אספר אני
נראה הטקסי של שהנהג וראיתי תעופה, לשדה אותי לקחת בא הטקסי של הנהג אז
אפשר איך רגע כל שמחפשים היות אבל משיח. על איתו לדבר שייך שלא אחד כמו
לדבר ולהתחיל ומסביב מסביב איתו לדבר התחלתי אז משיח, על יהודים עם לדבר
את לו להגיד והתחלתי לנקודה הגעתי שכבר ברגע המשיח. מלך שהרבי זה על איתו
נפצעתי שאני יודע אתה משיח? שהרבי לי להגיד צריך אתה זה את לי אומר הוא זה
שאין שלי להורים אמרו והרופאים שבועות כמה ושכבתי הכיפורים יום במלחמת ל"ע
אמר והרבי לרבי מכתב וכתבו אחד לובביצ'ר איזה הגיע ואז אחיה שאני סיכוי שום
רואה אתה והנה בריא, נהייתי אני ומיד הקודם הרבי של הציון על אותי יזכיר שהוא

בריא. אני שעכשיו

שום ממך לקחת רוצה לא אני הרב, "כבוד לי אומר הוא התעופה, לשדה כשהגענו
שלי לבת בקשר המשיח מלך לרבי פתק תכתוב רק אחת, טובה לי תעשה רק כסף,
ושלום, "חס לו אמרתי ברכה. מבקש והוא חולה, ל"ע שלו הילדה בריאה", שתהיה
פתק שכותבים זה על ולהודות לבכות התחיל הוא פתק". ונכתוב תקבל לך שמגיע מה
יוכל לא שהוא חושבים יהודי על מסתכלים אז בריאה. תהיה שלו שהילדה לרבי,
זה השני שהיהודי טוב שם הבעל שאומר כמו חסר, שאצלנו בגלל זה זה, את לקבל
יתגלה שהרבי וודאי ועד, לעולם נרו יכבה שלא ברור היה אצלנו אם אבל שלו. הראי
ודאי אז המקדש, בית ויבנה מהגלות אותנו ויוציא המשיח, כמלך בבריאות בקרוב

כך. כן גם יהודי כל על מסתכלים שהיו

אז והרבי מטהיטי, כושים יש שמה תעופה. לשדה ונסעתי בוואשינגטון הייתי פעם
שצריך בקשר הטקסי של הנהג עם לדבר התחלתי אז נח. בני מצוות לשבע בקשר דיבר
להאמין שצריך לי אומר אתה לי אומר הוא זה, על לדבר התחלתי רק אז בה'. להאמין
לא אתה פארקווי. איסטערן ליד אוועניו, מקינגסטון מגיע? אני מאיפה יודע אתה בה'?

בה'. להאמין שצריך לי לספר צריך

את רואים היינו אז שצריך כמו עליו מסתכלים אם גוי, על או יהודי על מסתכלים
אחד וכל בשר בעיני מסתכלים ואנחנו היות אבל מאמין. והגוי מאמין שהיהודי האמת
השני העיניים. את פקח לא עוד שהשני לנו נדמה אז שלו, וההסתרים ההעלמות עם

בזה. נתעסק שאנחנו רק חסר לפנינו, הרבה העיניים את פקח כבר

יהיה כזה, במצב כזה, בגיל שיהודי דבר כזה יקבל העולם שאיך שמפחדים ואלו
על לדבר קל יותר להם היה בריא היה כשהרבי השלוחים אותם אז המשיח, מלך
הפעולה את לעשות לו קל יותר אז בריא כשמשיח האם בעצמו יחשוב ומישהו זה.
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למה אז הטבע. בגדר לא בכלל זה הרי לעשות? צריך שמשיח הטבע מדרך שלמעלה
כפי רואים ואדרבה, כזה? במצב מאשר אחר מישהו לשכנע או להאמין להם קל יותר
כוחות שאין במצב רח"ל דווקא זה מלמעלה, הכוחות את לקבל שבשביל אמר, שהרבי

מלמעלה. הכוחות את מקבלים ואז גשמיים,

אחרי שלנו, הפנימי מהגלות נצא אנחנו ואם ליהודים, להסביר אותיות מספיק יש
כחוטו פתח לי "פתחו ואומר", מבשר מבשר "קול ליובאוויטש של הרשמית ההכרזה
העולם וממילא מהרבי, גילויים ויהיה גלויים ניסים שיהיה לנו יעזור ה' מחט" של

המחלוקת. את גם ימנע וזה בפשטות, זה את יקבל

ואחרי עליה שרבו בריאות) מלשון גם זה (באר אחת באר שהיה על בפרשה כתוב
השניה, עם אחת רבו השיטות שתי אז רבו, זה על וגם אחרת, שיטה גם היה זה

השטויות מכל יוצאים משם", "ויעתק היה זה ואחרי
כתר. של ענין זה יומין עתיק מלשון זה ויעתק האלו.
ואז דתוהו אורות של הענין עם להתעסק כשמתחילים
אחרת באר וימצאו השלישית, לבאר שמגיעים רואים
רחובות שמה את ויקרא עליה, ורבו יהיה לא כבר זה ועל

בארץ". ופרינו לנו ה' הרחיב "כי

מכנס והיחידה האחת ההחלטה עם שיצאו
היה שעכשיו כמו ומקום, מקום שבכל השלוחים,
לעשות ידעו אז בסכנה", ישראל "ארץ של מבצע בארץ
באותו ידעו. כבר זה ורדיו, טלויזיה גדולים, שלטים

זה. בעניין גם לפעול צריכים לפחות צורה

כלים זה דתיקון כלים דתיקון". "כלים נקרא זה
ולהודיע לצאת זה. את לקבל יכול שאדם דעוה"ז
את יקבל אחד שכל רק וצריכים הגיע שמשיח לכולם
העבודה זה כולו, העולם לכל בגלוי יתגלה ואז מלכותו

השלוחים. כנס של ההחלטה זה שיש, היחידה

מבית ילך אחד כל למקומו, הולך אחד וכל הזה השלוחים מכנס שנצא יעזור, שה'
שחסר ומה בא', 'וכבר אמר שהרבי כמו הגיע כבר שמשיח על יהודים עם לדבר לבית
ההחלטה שתהיה שברגע ובוודאי אותו יקבל יהודי שכל צדקנו משיח פני לקבל רק זה
השלוחים, על שמטילים והיחידה היחידה ההחלטה שזה מחר השלוחים בכנס הזו

ממש. בפועל ה'יחי' את יראו בוודאי

ועד. לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

h g

אברהם שר' "כמו
עשה ע"ה פריז

כבר הפתקאות את
שנה שלושים לפני
מבשר מבשר "קול
צריך זה ואומר",
ההחלטות להיות

השלוחים כנס של
מבשר 'קול

ואומר'!" מבשר

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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שצריכים העת באה שכבר גמורה בהחלטה עצמם על לקבל - ״והעיקר
המעיינות״ שם להפיץ . . ולהתפשט המצומצמים אמות מד׳ לצאת

לכל ולהורות חי מופת להיות שצריכים "אלו
– ודרכי' חסידות מהו סביבתם

זה! לכל פנאי להם אין
יסופר?" כי היאומן

החובה בעניין שליט"א המשיח מלך אדמו"ר מכ"ק וכתי"ק אגרות צרור
חב"ד חסידות תורת מעיינות ולהפצת לשלוחים ולסייע לעסוק וההכרח

העולמי" השלוחים ל"כינוס מיוחד ^ לראשונה כאן מתפרסם ^

– ראשון פרסום –

מלך אדמו"ר כ"ק כותב בה ע"ה, סלונים זעליג עזריאל לחסיד שנשלחה אגרת
ברבים התוועדות קיום ע"י הוא המעיינות, בהפצת הדרכים שא' שליט"א המשיח
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המל״ח, בשליחות הנוסעים ״התלמידים
ישראלי...״ איש לכל ענין הוא באמת אשר

מלך אדמו"ר כ"ק מזכיר בה ע"ה, סלונים זעליג עזריאל לחסיד שנשלחה אגרת
בתור יהודי לכל והשייכות השלוחים', ה'תלמידים נסיעת את שליט"א המשיח

הקב"ה. של 'שליח'

הכתי"ק: פיענוח

טוב וטוב (עיתון)]. שבמכתב-עת =] שבמכ"ע מאמרו עם תמוז, מח"י מכתבו נתקבל עתה
וכמות. באיכות ובתוספת להבא על גם והלואי בהד-פסתו. עשה

ל " " " ל ל ל ל ל

"משיח"? בחינת 'שליח' אצל מתגלה מתי

דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של השלוחים אודות לעיל להמדובר ...בהמשך
כלומר: "משיח", בגימטריא "יו"ד", בתוספת "שליח" תיבת אשר להוסיף, יש –
("שלוחו הדור נשיא של שלוחו ה"שליח", כאשר ולכן הדור, נשיא הוא – "משיח"
עשר בכל שמתמסר היינו, נפשו, כחות עשר – יו"ד ומוסיף מצרף כמותו"), אדם של

"משיח". – המשלח בחינת אצלו מתגלה אזי – השליחות למילוי נפשו כחות

מוגה) בלתי – ה'תשמ"ו שמח"ת (משיחת

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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טעמים ומוצא בעניניו דוקא טרוד כל-אחד . . לפועל ״כשבא
מה...״ לעשות בשום-אופן יכול הוא שאין ומשונים שונים

מלך אדמו"ר כ"ק מביע בה בארצה"ב, השלוחים לא' שנשלחה מאוד חריפה אגרת
עדיין מבהיל, התואר ע"ז לומר ("אשר הרבה והבהלה הצער את שליט"א המשיח
שנשלח מהשלוחים לא' סיוע נתינת אי על העניין...") את מספיק מתאר זה אין

השליח. של בעירו כסף לאסוף

ל " " " ל ' ל ל
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האפשרי ככל עושה . . אשר חזקה, ״תקותי
חוצה״ המעינות דהפצת התיכונה בהנקודה

בעניין שליט"א המשיח מלך אדמו"ר כ"ק כותב בה השלוחים, לא' שנשלחה אגרת
וכיון . . תחתונה היותר בדרגה לחוצה "עד – השטחים בכל חוצה' המעיינות 'הפצת

במילואו". התפקיד למלאות הכחות נותנים הנה זה, על שמצווים

" ל ל " " ל ' ל ל

אדמו"ר... מו"ח כ"ק של מקומו ממלא – צדקנו משיח

המנגדים, הענינים כל על צדקנו משיח של הנצחון ה"וינצח", לאחרי ...עאכו"כ
יותר עוד בימיו", ישראל על אתן ושקט ד"שלום השלימות תכלית נעשה שאז

שלמה. בימי שהי' מהשלום

ומיד תיכף להיות צריכה כבר, ישנו ("וינצח") זה ענין שגם דמכיון – ועיקר ועוד
תשלח", ביד נא ד"שלח השליח צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה
ע"ד זה, שלאחרי מקומו דממלא ההמשך ועד"ז דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

נ"ע. אדמו"ר דאביו מקום הממלא שהוא

מודה) בלתי – העולמי" השלוחים "כינוס – ה'תשנ"ב חיי-שרה ש"פ (משיחת

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ
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המתקבל'! 'באופן – משיח פרסום
באה"ק המרכז' – חב"ד אגודת 'צעירי ע"י שי"ל גליון תצלום להלן

'באופן משיח של זהותו בבירור מוסבר בו ה'תשנ"ג, ניסן י"א לקראת
פני לקבלת להתכונן הוא: הגליון של התיכונית כשהנקודה המתקבל',
שנותרה... היחידה השליחות עם בקשר ^ מליובאוויטש הרבי – משיח

.1 עמוד ×

לנס. עעכשיו מצפה ישראל "עם
ללאישיות עכשיו מחכה . . העם
אדירה רוחנית עוצמה בעל
את שתשתאיר גדולה אישיות . .
לצרותינו. קץקץ ותשים נשמותינו

למשיח". מחכהה ישראל עם

Ø .2 עמוד

מאותרבניםוגדולי-"לדעתמא
ב צדיקתורה – תבל ברחבי
מליובאוויטשה הרבי דורנו,

זהו 'בח הוא . משיח'.. חזקת
ב ראשון בהתגלותו...!".שלב ן
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Ø .3 עמוד

מכתיר המשיח "...את
אולם בני-אדם. ולא הקב"ה
יכולים אנו שבו שלב, מגיע
סימני על-פי לזהותו,
רואים אנו כאשר הרמב"ם.
גדול, יהודי מנהיג מולנו
הדברים כל את שעושה
המשיח לעשות שאמור
–– התגלותו שלפני בשלבי
שאכן לחשוב, לנו מותר
בקרוב שיתגלה האיש הוא
בשלב ממשכמשיח-צדקנו.
סביבו, מתלכדים אנו כזה,
ונושאים בעקבותיו צועדים

להצלחתו". תפילה

.4 עמוד ×

ממליובאוויטש "...הרבי
בקריאה יהודדי כל אל פונה
משיח פני לקבלת להתכונן
רגע. בכל לבואא שעומד צדקנו

ה-91, הולדתתו יום לקראת
מננהיגותו סביב העם מתלכד
תפילה ונושא הכבירה,
בבבריאות שיברכו לקב"ה
ושנזכה הנפש,, ובמנוחת טובה
את לרראות ממש ומיד תיכף
ייעודו אתת מגשים הרבי
הדורות, חלוםם ואת העיקרי
ישראל עעם את ומצעיד
האמיתית הגאולהה אל כולו

והשלמה...!".

צדקנו" משיח פני לקבלת העולמי השלוחים "כינוס עם בקשר ומוגדל מיוחד קובץ



לזכות

בלה בת מיטל ואורה אסתר בת זארי אודלי', רבקה בן מענדל מנחם
ומיידית שלימה לרפואה

שליט"א המשיח מלך אדמו"ר כ"ק פני את לקבל ושיזכו
לבב. וטוב שמחה ומתוך איתנה בריאות מתוך

לזכות
תבל ברחבי הפזורים שליט"א המשיח מלך אדמו"ר כ"ק שלוחי כל

אדמו"ר כ"ק הוד רוענו לאבינו "ביכורים" בהבאת הק' בשליחותם מופלגה להצלחה
והיחידה: האחת והתכלית בנקודה בגלוי חדורים שליט"א, המשיח מלך

צדקנו". משיח פני "קבלת

לזכות

קדושת כבוד הוד
ורבינו מורנו אדוננו

המשיח מלך
ועד לעולם שיחי׳

בכלל, ישראל וכלל חסידיו, משלוחיו, נחת רוב שיראה יה״ר
לארצנו קוממיות ויוליכנו ויגאלנו בפרט, התמימים ומבניו
והשלימה האמיתית בגאולה מפיו חדשה תורה וישמיענו

נאו! ממ״ש, ומי״ד תיכף
•

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


