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הוא "הקהל" של ...תוכנה
כל את מקהילים אחדות: –
לפני נקראות התורה פרשיות גם אחד. בקהל והטף, והנשים האנשים העם,
את "ליראה נקודה: אותה את השומעים כל על להשפיע במגמה ישראל כל
של הקריאה את מבינים שאינם אלה שאפילו מסביר שהרמב"ם וכפי ה'",
כיום כו' וביראה באימה לשמוע אזנם ולהקשיב לבם להכין "חייבים – "הקהל"
נצטוה עתה כאילו עצמו ויראה כו' יתירה גדולה בכוונה כו' בסיני בו שניתנה

הגבורה ומפי בה
ההבנה אינו העיקר כלומר שומעה".

שמיעת ע"י ויראה ואימה הלב כוונת אם כי וכו' הפרטים של בשכל
ישראל, כל כאשר שומעה" הגבורה ומפי בה נצטוה עתה "כאילו הקריאה,
כפי אחד, בלב אחד כאיש הם מכירין" ל"אינן ועד הגדולים" ה"חכמים למן

תורה. במתן שהיה
(411 ע' ח"ד התוועדויות תשמ"ז, אלול כ"ה כללי מכתב (מתוך

שי׳ מענדי
ך ש מ ה ב
קודם להתדברותנו
גבי מעל השנה, ראש

הקודם. הגליון

הגוף, עם להגיע רק לא זה שליט"א הרבי אצל שלהיות כך על דיברנו
עצמנו את להעמיד זה הרבי אצל להיות בקנדי. ולנחות מטוס לקחת

שנהיה. רוצה הרבי בו במצב

שהרבי כך על דברנו משיח. פני שנקבל רוצה שהרבי כך על דיברנו
הזה" בזמן העבודה "זוהי שלנו, ה' עבודת סולם בראש זאת מציב

וחלק. חד ה'תשנ"ב). חיי-שרה (דבר-מלכות

בטוח לא אני – מילים ללא שואל אותך ושמעתי עליך הסתכלתי ואני
את שמעתי גם שמעתי אני אבל עצמך, של השאלה את שמעת שאתה
משכים מתייגע, שאני באמת זה? את עושים איך איך? אבל שאלתך:
מה המשיח, מלך הרבי של כרצונו בדיוק לימודים רצוף ליום בוקר מדי

לכך? מעבר לעשות עלי בדיוק

לזה! שייך אני אני? מילים: ללא שניה שאלה שואל אותך ושמעתי
המשיח", לימות להביא הוא מציאותו ש"כל יהודי על מדבר הרי הרבי

נמצאת. מציאותי איפה ויודע עצמי את מכיר הרי ואני

היית שאלות, אותן עם היחיד לא שאתה חושב אני והבנתי. שמעתי
בדיוק. שאלות אותן בליבם שמקננות רבים תמימים לעוד פה

לא ואני חכם. שאלת שאלת, טובה ששאלה לציין גם רוצה ואני
נכונות, על שמעידה שאלה שזו לכך אלא שבשאלה, להגיון מתכוון
רוצה רק אתה שנהיה. רוצה שהרבי כמו להיות בך שמקונן הרצון על

הסיכויים... את להכיר הדרך, את למצוא

* * *

בַאווָארנט". ַאלץ הָאט רבי "דער הכל. את הבהיר שהרבי היא, האמת
ונפתח נשב ואם בשיחות. כתוב הכל מראש, ענה הוא השאלות כל על

שאלותיך. לכל המענה את נמצא ספרים,

כללית: נקודה להקדים ברצוני בפרטיות, להם שנתייחס לפני אך

שנבין לפני עוד אז היום, שלנו העבודה שזו מהרבי ששמענו ברגע
הידיעה כל קודם אצלנו להיות צריכה אותה, עושים ואיך העבודה מה

אחרת. ואין המטרה שזו הברורה

מלך הרבי נותן בה תשנ"ב ויצא שיחת את חבר עם פעם למדתי
שיהודי – הוא שחסר היחיד "הדבר למעשה הוראה שליט"א המשיח

כבר יש לגאולה! מוכן כבר שהכל איך ויראה כדבעי, עיניו את יפקח
ואמר: מהספר העיניים את הרים והחברותא ערוך"...", ה"שולחן את

הפרויקט. זה מהיום החיים, נעצרו כאן זהו,

רק להתמקד חייבים מטרה, כזו מציב שהרבי שלאחר מיד הבין הוא
מהיום הרי אמורים, דברים במה מבינים בדיוק לא אנחנו אם וגם בה.

ולעשות. להבין כדי ונתייגע נתאמץ

מאתנו. אחד לכל מתכוון שהרבי ברור, לנו להיות שצריך נוסף דבר
שזה מובן הרי הזה, בזמן העבודה שזוהי "ומכיון הקדוש בלשונו
מכיר הוא כן, הכלל". מן יוצא מבלי מישראל, ואחת אחד לכל שייך
האנשים אלינו השיחות, את כשאמר התכוון הוא ואלינו אישית, אותנו
נתייגע מצדנו אנו ואם השביעי. בדור החיים מתוכן והריקים הפשוטים

זאת... לגלות נעים מאד יהיה וזה כאלו, נהיה אכן אנו כך, על

את לנו הראה גם הוא ציווה, הרבי שאם ברור לנו להיות גם צריך
נתן אלא סגולה, יחידי אצל הנמצא בכתי"ק אותה כתב לא והוא הדרך,

מאתנו. אחד כל של ידו להישג אותה

כל לו". מסייעין ליטהר "הבא חכמינו מאמר את תמיד לזכור וצריך
אותו יקח הרבי הרבי, של המסלול על לעלות ירצה שאכן מאתנו אחד

ליעד. בדיוק אותו ויוביל ביד יד

לפני ספורות שעות ה'תשכ"ה, תשרי ו' קודש שבת בהתוועדות
שליט"א, המשיח מלך הרבי של אמו הצדקנית, הרבנית הסתלקות
המלוכה, מארמון הרחק בנו את ששלח המלך על המשל את הרבי הזכיר
המלך בן ירים בו ביום אך למלך. הבן בין שיפרידו ומגדלים חומות ובנה
כל יפלו מיד עיניים, אחיזת שהכל וידע ההר שבראש לארמון עיניו את

לארמון. חזרה צועד עצמו את ימצא המלך ובן החומות

מהיכן נזכור ב-770, השוכן אל תקוה מלאות עיניים נרים רק אם
את למלאות ונזכה והשאלות, הבלבולים יעלמו נשלחנו, ולמה באנו

הרבי. של רצונו

* * *

שאלה, אותה את פניך במבע קורא ושוב עליך, מסתכל שוב אני
לגמרי, צודק אתה שני: מצד ותמיהה אחד מצד נכונות על שמעידה

עכשיו? שאעשה רוצה אתה מה אבל

שנפלה המטבע את שחיפש חלמאי אותו על הסיפור את מכיר אתה
לא כמוהו, נהיה לא המקביל. שברחוב לפנס מתחת החשוך, ברחוב לו
היינו בו מקום באותו לדרוך נמשיך לא לפנס. מתחת עצמנו את נחפש

היום. עד

× 4 בעמ׳ המשך



� במסירה עצמו ימסור �

תשי"ט. מנ"א ה' ב"ה
ברוקלין.

וברכה! ...שלום

בנגלה הן הלימוד [נשמט] ת"ל אשר כותב בו מעש"ק למכתבו במענה
חבריו עם רוגז של במצב נמצא קרובות לפעמים אשר בחסידות והן

וכו'.

דחומש השיעורים שמירת על ונוסף שלו, התפילין את לבדוק צריך
יפריש הבוקר תפלת קודם חול יום בכל הנה הידועין, ותניא תהילים
בתניא מ"א פרק מהתחלת בע"פ בקי יהי' וגם לצדקה, אחדות פרוטות

המלך. תיבת ב' לעמוד עד קדישא

אלא תלוי הדבר ואין ומצאת, יגעת חז"ל הבטיחונו הרי – כל ועל
בישיבה שלומד כיון בזה לו נכונים נוספים וכוחות שלו, בהשתדלות
ישראל נשיא אדמו"ר כ"ק של ובהנהלתו מיסדו תמימים תומכי הק'
ורצונם תקותם והרי להאיר נרות שיהיו הישיבה תלמידי בכל שתקותו

וק"ל. כח נתינת גם הם הרי צדיקים של חזק

האמור בכל טובות לבשורות בברכה
/חי"ק/

תשי"ד. תמוז, כ"ו ב"ה,
ברוקלין.

וברכה! ...שלום

כותב בו ולשמחה) לששון (יהפך הרביעי מצום מכתבו על במענה
ומצאת יגעת לא מארז"ל ידוע והנה כדבעי, שאינו ברוחניות מצבו ע"ד
והמשפיע ישיבה, הראשי להוראות במסירה עצמו וימסור תאמין, אל

נו"נ אי"א הרה"ח
שמים מלאכת מלאכתו

החסידות, בתורת לימודו לאופן בנוגע – נעמענוב שי' ניסן מוה"ר כו'
ברכה הוספות לו יביא שזה – ברוחניות – התפילה בעבודת ולעמק
יתייעץ וכן בגשמיות, בבריאות והן ברוחניות בבריאות הן והצלחה,
– תשט"ו בשנת ללמוד או השחיטה אומנות עכשיו ללמוד או הנ"ל עם

לו. יהי' וטוב יעשה וכהראתו לטובה, ישראל כל ועל עלינו הבאה

בברכה
שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

� כח נתינת גם הוא - צדיקים של רצונם �

בזה מביאים הננו הבעל"ט, תשרי ו' עם בקשר
כהוספה שבא המשיח, מלך אד"ש כ"ק כתי"ק צילום
חנה) הרבנית (יארצייט תשרי ו' מכתב-כללי על
קרן "וירם – בנה על חנה נבואת אודות ה'תשל"ד,
דראש-השנה. א' יום בהפטורת המובאת – משיחו"

להפצת ה'ועד הצעת על-גבי נכתבה ההוספה
ב"ליקוט" המכתב-כללי את להדפיס שיחות'

ע"ה. חנה הרבנית לע"נ הקדשה עם השבועי,

הכתי"ק: פיענוח

אופן איינגנארטיקען גאנץ א

ביותר]: מקורי באופן =]

בדברי פעמים כו"כ הי' ועד"ז

להוי' כי (ע"י ישראל עם ימי

וכנבואת גו'), ארץ מצוקי

דר"ה) א' יום (הפטורת חנה

אוה"ע מלכי על זו "שירה –

גו' בהוי' לבי עלץ כנס"י": ועל

(הובא בארוכה התרגום וכפי'

בימי שם): ברד"ק בקיצור

קרן "וירם ועד כו' שמואל

המשיח. מלך – משיחו"

� הפוגות... מאין מאד בכה אד"ש כ"ק �
תות"ל ישיבת ראש אייזנבך, יוסף חנניה הרב הגה"ח מאת מיוחד מכתב

השבעה בימי שליט"א הרבי עם הקורות את מתאר בו בבני-ברק,
הכאב את וכמו"כ, ה'תשכ"ה, תשרי בו' ע"ה חנה הרבנית להסתלקות
הק' בשיחותיו שהתבטא רוסיא, יהודי של ממצבם כ"ק של העצום

לראשונה כאן מתפרסם • תקופה באותה

ליובאוויטש. וברכותיה, שנה תחל תשכ"ה, יוהכ"פ ערב ב"ה,

מאליו וכמובן חיינו בבית הקורות את לתאר בזאת הנני כהבטחתי
מטושטשים שליט"א המלך בחצר כלל בדרך הנהוגים שהסדרים
כ"ק של הצדקנית אמו בהלקח אותנו שפקד הכבד האסון מפני הם
היום, הברכות עם יהא מה עדיין יודעים אין וע"כ שליט"א, אדמו"ר

בהושע"ר. אלא היום, אד"ש כ"ק יחלק שלא בודאי הלעקח

נותנים אין ולתפלות ע"ה, המנוחה בבית שבעה יושב אד"ש כ"ק
לישיבה, שמחוץ אברכים ומנין הישיבה תלמידי למנין רק להכנס
לצאת זכיתי אני והחשובים, הרבנים מלבד כמובן וזאת גורלות, עפ"י

אד"ש. כ"ק עם היום שחרית להתפלל בגורל

וביניהם אבלים, לנחום ואדמו"רים רבנים מאות באו אתמול
אדמו"רי כל וכמעט מבוסטון, סולובייצ'ק הרב מסאטמר, האדמו"ר
האישים מחוץ בואם, על הרבה הודיעו להיום גם ארה"ב, ורמ"י
לערך, שעה כחצי אד"ש כ"ק מדבר איתם שהזכרתי אלו כגון הגדולים

רגעים. כמה רק יושבים השאר הנה

וכ"ק להיום, עד משניות חלוקת ביניהם עשו הישיבה תלמידי
הבאים: הלשונות בג' בהשתמשו רוח קורת הביע הרשימה את כשראה

רוח". קורת גרויסער ַא זייער רוח, קורת גרויסער ַא רוח, קורת "ַא

ברובן שהתייחסו האחרונה בשבת הק' שיחותיו על כבר שמע בטח
הפוגות, מאין מאד בכה שליט"א אדמו"ר וכ"ק רוסיא, ליהודי
וכדברי ההוא, ביום פני אסתיר הסתר ואנכי עה"פ בהשיחה בפרט
את והזכיר למטה, בגילוי מופלגה ברכה שהוא הזקן, אדמו"ר כ"ק
עיניים באחיזת ומגדלים, חומות עושה שהמלך מהבעש"ט המשל
עיניים אחיזת שהן המלך בן ידע ואם המלך, בן ובין בינו המפסיקים
פעלתו אתה כי פעול כל וידע בעניין אד"ש ודיבר ממילא, יפלו מיד
וישראל שלו, הבית והבעל העולם את ברא שהקב"ה יודע גוי שאפילו

וכו'... וכו' שלוחיו הם

אייזנבך יוסף חנניה



אד"ש כ"ק שליח גרליק, שי' מענדל גרשון ר' הרה"ח ששלח מיוחד מכתב
במשרד עבורו שימליץ בבקשה ישראל' מדינת ל'נשיא לאיטליה, מה"מ

לראשונה כאן מתפרסם • שליט"א לרבי לנסיעה יציאה' 'היתר עבור הבטחון

תשט"ו. תשרי ד' ב"ה

שי' בן-צבי יצחק ה' ישראל, מדינת נשיא כבוד

וברכה! שלום

מטריחו שהנני הטרחה על ישראל מדינת נשיא של סליחתו בזה אבקש
נפשי בעצם מאד במאד לי נוגע והדבר היות אולם זה, מכתבי בכתיבת
לידי הגעתי ובקשתי, שאלתי נפתרה לא בנדון פעולותי כל ואחרי והיות

זה. על לי שיסלח אני ובטוח הנשיא כבוד אל מזה לכתוב מסקנה

על במחתרת שלחמה חב"דית למשפחה 1932 בשנת ברוסיה נולדתי
של בחדרים ולמדתי במחתרת כן גם קבלתי חינוכי את האומה. קדשי
מקומות מיני ובכל בבונקרים במחסנים, החב"דיים החנוך מוסדות

סתר.

חב"ד- חסידי של המחתרתית הגבורה מלחמת בזה לתאר לי למותר
חנוכם בדרך ילדיהם נפש קיום על הסובייטית ברוסיה ליובאוויטש
רעבתי זה, ממצב ונוראות רבות סבלתי אני שגם כמובן, העברי-מקורי.
בסכנה נתון הייתי בעצמי שאני מזה וחוץ ובלוא קרוע התהלכתי ללחם,
"קונטריבולוציוניות" פעולות בפעלם רבות פעמים נתפסו הורי הנה
מה בכל וכדומה טהרה מקוה עברי, לחינוך מוסד בהחזיקם כביכול
נתן זה שכל וסבל גלות לשנות ונשפטו הם נאסרו ואכן, בדת, שקשור

בי. הרעות אותותיו

הזאת הליובאוויטשית הפעולה בכל החיה שהרוח סוד זה אין
מתכתב היה שונים מחתרת שבדרכי מליובאוויטש האדמו"ר היה
זו מחתרת מלחמת לניהול הוראותיו להם ונתן חסידיו-חייליו עם
של זכרונו עמוק עמוק בי נחרתה מקטנותי עוד ממש. נפש במסירות
הוא לולא כי הרוחני לאבי חשבתיו שבצדק מליובאוויטש האדמו"ר
עזה תשוקה בי מקננת ומאז יהודי, נשאר הייתי שלא ספק שום לי אין
כי מליובאוויטש, הרבי של הקדוש בצלו ולהסתופף ולראות לזכות
אב שליט"א. הנוכחי הרבי עד עדן נשמתו מהרבי היא אחת השלשלת

לי. הם רוחני

חב"ד- חסידי של משפחות מספר זכו השניה העולם מלחמת גמר עם
הברזל מסך שמאחורי הבכא מעמק נפשם על להמלט ליובאוויטש
כמה ואחרי החפשיות אירופה לארצות להגיע הצליחו נסים ובנסי
להאחז ארצה, לעלות מהם חלק זכה אירופה במחנות נדודים שנות
ספריא" חב"ד "כפר הידוע חקלאי בכפר התיישבו והם קדש באדמת

סרפנד. ליד

אותי סדרו ארצה בואנו עם ומיד האלה הזוכים בין היו גם ואני הורי
"תומכי הגדולה בישיבה – ארצה אז שעלה החב"די הנוער שאר כאת –
שנים כארבע זו בישיבה כבר אני לומד בלוד. ליובאוויטש" תמימים

החב"דית. החסידות ובתורת הנגלה תורת בלימודי שהצלחתי וב"ה

לראות בחיי המאושר לרגע לזכות היא עזה תשוקתי הנה כאמור
פיו באמרי שגדלני מליובאוויטש, שליט"א הרבי הרוחני אבי פני

ובהוראותיו.

מליובאוויטש שליט"א הרבי התחיל לאחרונה חדש. ענין נוסף כיום
את ואמנה מכאן אלך לא הארץ ברחבי נרחבות חינוכיות בפעולות
הישיבה מהם, באחדים אסתפק בארץ החב"דיים החנוך מוסדות כל
בארץ, והחוגים העדות בני מכל תלמידיה מאות ארבע על בלוד הגדולה

בירושלים הישיבה
אביב, בתל הישיבה תלמידיה, על

בתי תלמידיהן, מאות על ספריא חב"ד ובכפר לציון בראשון
דתי ממלכתי חנוך בתור החנוך למשרד המסונפים ובנות לבנים הספר
תלמידים כאלף הכוללים סבא וכפר זרנוגה יפו, בירושלים, הנמצאים
של התענינותו מתוך פרטיו. לכל חבד"י חנוך המקבלים ותלמידות
באפשרותם אין שונות שמסיבות כאלה תלמידים בטובת שליט"א הרבי
הג'וינט בעזרת שליט"א הרבי ידי על הוקם שלם, ישיבה של סדר ללמוד
לימודי היום מחצית לומדים בו למלאכה ספר בית ספריא חב"ד בכפר
לומדים (כיום לזה. הקשור וכל מקצועי למוד היום ומחצית קדש
שליט"א הרבי חולל כידוע דפוס). גם ילמדו ביותר הקרוב ובזמן נגרות
כיום מתחנכים שם חב"ד ובמוסדות במרוקו כבירה חנוכית מהפכה
עומדים הגדול שבחלקם ותלמידות תלמידים אלפים מארבעת יותר
ספריא חב"ד בכפר כיום מוקם קליטתם ולשם ארצה לעלות הם
מיוחד ספר בית היהודית הסוכנות של הנוער לעלית המחלקה בעזרת
נוסף חקלאית. ועבודה והלמודים קדש למודי ישולבו גם בו לחקלאות
בכל וחנוך קליטה מוסדות הקמת של נרחבות תכנית עוד ישנן כך על
מלומד מדריכים ובעיקר מורים חבר דורש זה שכל וכמובן הארץ רחבי

ומנוסה.

מוכשר אותי מצאו בארץ החבדי החנוך מערכת בראש העומדים
לשם אולם לכך. הסכים שליט"א הרבי וגם מדריך של של לתפקיד במאד
בתורת להשתלמות שנתי מיוחד קורס מקודם לעבור אני מוכרח כך

בברוקלין. כיום הנמצא שליט"א הרבי אצל החב"דית החסידות

שהוזמנתי ואחרי הבטחון במשרד יציאה להיתר בקשה הגשתי בזמנו
היציאה היתר לי ניתנה החנוך, משרד של הכללי המזכיר אל לשיחה
מפאת אולם לעיל. הנזכרת ההשתלמות לשם אחת שנה למשך הנדרש
את לנצל יכולתי לא האמריקאי מהקונסול הויזה קבלתי שלא זאת

היציאה. היתר

היתר תאריך אולם הויזה את לי לתת הקונסול כבר מוכן כיום
לחדש בקריאה הבטחון למשרד שניה בבקשה פניתי תקפה פג היציאה
שהבחורים זה מטעם בשלילה ונעניתי לי ניתן שכבר היציאה היתר את
ארצה. חזרו לא עדיין השתלמות לשם שליט"א הרבי אל היום עד שנסעו
ובשבועות בצה"ל כיום ומשרת חזר כבר מהם שאחד הוכחותי אף ועל
את קבלתי ולא כלום הדבר לי עזר לא מהם, אחד עוד לחזור עומד אלה

היציאה. היתר

הרוחני אבי פני את לראות לזכות העזה תשוקתי עם בהתחשב
משימת עם ובהתחשב מאד, רבות לו אני ושחייב שחת מרדת שהצילני
לברכה שתהא בארץ חב"ד תנועת בפני כיום העומדת הגדולה החנוך
ארצה חזר כבר מהתלמידים שאחד בעובדה ובהתחשב הארץ, לכל
הקרובים, בשבועות ארצה להגיע עומד שני ובחור בצה"ל כיום ומשרת
שליט"א הרבי אצל ההשתלמות שנת שכעבור הבטחתי עם ובהתחשב
כבוד אל בבקשתי אני פונה – לצה"ל מיד ואתגייס ארצה אי"ה אחזור
היתר את לי שיחדשו הבטחון משרד בפני שימליץ ישראל מדינת נשיא

הנ"ל. לשם היציאה

והנמרצת העזה תשוקתי את היטב, אותי יבין הנשיא שכבוד אני מניח
של אורה בקרן והעמידני שחת, מרדת אותי שהציל זה עם להתראות
בתורת ההשתלמות קורס נחיצות את יבין כן וכמו וחסידות, תורה
הנצרך בארץ החבד"י החנוך של כוחו האדרת לשם החבדי"ת החסידות
לבבי פנימיות מעומק היוצאת לבקשתי ויענה לנשימה, כאויר כיום לנו
אל זו נסיעתי לעשות שאוכל הענין לסדור הטובה המלצתו ויתן הנרגש

ומושיעי. מצילי מליובאוויטש, שליט"א הרבי

טובה חתימה גמר ובברכת סליחה בבקשת
לגאולה ונזכה וברוח בגשם טוב וכל
ממש בקרוב צדקנו משיח ידי על שלימה

גרליק גרשון
לוד 46 ת.ד.
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שנאמרו שבשיחות המיוחדות אודות הקודם בגליון למוזכר בהמשך
היותם הוא המיוחד ענינם ספק ללא אשר ה'תנש"א-ב, הנפלאות בשנות
ההכרה את שליט"א המשיח מלך הרבי בנו החדיר בהם השיחות
הדרך את לנו והראה המשיח, לימות בכניסה עומדים שאנו וההרגשה

השלימה. הגאולה עד נצעד בה

צדדים. שני – ומשיח גאולה עניני ללימוד גליון, באותו שם כמוזכר אך
אליה נמצאים, אנו בה בתקופה ההכרה להיות אמנם צריכה לראש לכל
ברור אך תקופה. אותה בשיחות הלימוד ידי על ורק אך להגיע נוכל
המתאים, העיון לבוא מוכרח לכך ובהמשך בכך, להסתפק אפשר שאי
הוא ומה משיח מהו יתגלה, משיח כאשר לקרות עומד באמת מה לדעת
וברמב"ם, בגמרא נוספים, רבים בספרים לעיין יש ולזה בעולם. יפעל

שיחות. ולקוטי תורה בלקוטי

בביאתו, יקרה ומה משיח מהו של זה בתחום שגם לדעת, חשוב אך
דוקא שנתגלו ביותר העמוקים הביאורים מיוחד באופן מצטיינים

ה'תנש"א-ב. של תקופה באותה

חדשים עומקים נשיאינו רבותינו מגלים לזמן שמזמן הרי ידוע
באופן לציון ראויים תקופה אותה של שהחידושים דומה אך בתורה,

הכלל. מן יוצא

ראש – יום של לענינו גם הקשורה דוגמה אחת, דוגמה על כאן נתעכב
מלך של מלכותו קבלת ויום הקב"ה, של מלכותו קבלת יום השנה,

המשיח.

* * *
שליט"א: המשיח מלך הרבי אומר ה'תשנ"ב השנה ראש ערב בשיחת

למלאת יתברך, מלכותו קבלת של העבודה היא השנה "בראש
קשורה ית' שמלכותו עליכם", "תמליכוני הקב"ה של בקשתו את

משיחא מלכא דוד ידי על בשלימותה ותתגלה

יחידה עם קשור שהוא כפי עד משיח, של שמו של לגילוי בנוסף . .
אחד דבר שהיא צדקנו, משיח של העצמות גם ישנה הכללית), (יחידה
קשור השנה) ראש (בערב משיח של הגילוי ולכן סוף, אין עצמות עם
המלכות ענין של והגילוי כנ"ל, השנה בראש ית' מלכותו קבלת עם

יהודי". בכל

להבהיר. צורך אין שבדברים הפלא את

כ'יחידה משיח של נשמתו על מדובר החסידות תורת בכל כלל בדרך
לעתיד. שיתגלה עתיק' ל'פנימיות האלקיות בדרגות המקבילה הכללית',
לנעלה אלא היחידה, לענין רק לא משיח את הרבי מקשר זו בשיחה אך

סוף. אין עצמות מכל,

אינו זה שביאור מתברר נוספות בשיחות מעיון
על החוזר עקבי רעיון זהו אלא תקופה, אותה בשיחות מסוגו יחידי

שיחות. באותם עצמו

במילים שוב הרבי מתבטא ה'תשנ"ב תולדות ש"פ בשיחת לדוגמה כך
בכל מבואר כלל בדרך מישראל. אחד שבכל משיח לניצוץ בקשר נדירות
משיח שניצוץ נשיאות, שנות ארבעים במשך אז עד שנאמרו השיחות
להוסיף "יש אומר זו בשיחה אך אחד, שבכל היחידה בחינת עם קשור
להתגלות אלא היחידה) לבחינת (לא היא הכוונה שעיקר ולתקן
שם שמבאר וכפי משיח". של ענינו אמיתת שזהו ממש, הנשמה עצם
ומהות". עצמות עם אחת מציאות "להיותו שהכוונה זה, לפני בשיחה
פורים בקונטרס שמתבטא כפי זהה, בתוכן אך שונות, מעט במילים או
הנשמה "עצם שזהו ה'תשנ"ב שנת של האחרון המאמר ה'תשנ"ב, קטן

בהעצמות". מושרשת שהיא כמו

אך שהוזכרו, המושגים עומק על זו מצומצמת במסגרת נתעכב לא
"להוסיף הרבי של בלשונו שזהו לכך לב התשומת בהפניית נסתפק

שבדברים. החידוש גודל את להבין אפשר ממנו ולתקן",

גילה בה השנה, ראש ערב לשיחת ממש מקביל זה הרי אופן, בכל
הרבי ממשיך סוף, אין לעצמות משיח של המיוחד הקשר את הרבי

סוף. אין לעצמות היישר יהודי, שבכל משיח ניצוץ את ומקשר

בשלום 'פדה המאמרים המשך כן גם ראה התמונה, (להשלמת
תצא ש"פ שיחת וכן שנה, באותה שנדפס חנוכה' נרות ענין להבין –
של נושא באותו כולם העוסקים ה'תשנ"ב, ויקהל ה'תנש"א, ותבוא

יהודי). ובכל כולו בעולם לעתיד, ומהות עצמות גילוי

אחד כל יעיין למעשה, וההוראות מכך לומד שהרבי המסקנות את
לעניננו, שנוגע מה אך נוספות. ובשיחות המצויינים מקומות במראי
את למצוא נוכל אלו שבשיחות ההבנה היא העמוד, בראש כמוזכר

ותקופתו. משיח של ומהותו ענינו על ביותר העמוקים הביאורים

* * *
החסידים מנהג של מקורו את לבאר המקום זה הענין, חשיבות לאור
מלך הרבי של מלכותו את עצמנו על לקבל התקיעות, של רצון בעת

ועד'. לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו 'יחי בהכרזה המשיח

של מלכותו קבלת ה'תשנ"ב, השנה ראש ערב משיחת לעיל כמוזכר כי
השיחה ובהמשך משיחא, מלכא מלכות ידי על בעולם מתגלית הקב"ה
אין עצמות עם אחד דבר הינו משיח הך, היינו שבעצם ומבאר מוסיף

סוף.

מלכותו, וקבלת משיח התגלות בתקופת החיים חסידים אצלנו, ולכן
ביותר המתאים הזמן הוא הקב"ה, את ממליכים אנו בו התקיעות זמן
קבלת ידי על ובגלוי, בפועל עלינו הקב"ה של מלכותו את להביא

המשיח. מלך של מלכותו

התפשט ומשם ומאז ב-770, לראשונה כך הונהג ה'תשנ"ג השנה בראש
מקומותיהם. בכל חב"ד לחסידי המנהג

בגלוי. הרבי עם לגמרי, אחר באופן יהיה כבר זה ה' בעזרת

אפילו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק בדברי התמימים, ובפרט אנ"ש, מדקדקים היו "והלואי
כ"ד) ע' ח"ד, (אג"ק לה" שקדמה והשנה השי"ת משנת אלו ובפרט בשיחותיו

� בתורה חדשים עומקים �

1 מעמ׳ המשך ×

מתקופת הקדושות בשיחותיו שהרבי שלמה באמונה מאמינים אנו
הצפופות השורות בין ושם הכל, את הבהיר ה'תנש"א-ב של הנפלאות
ושם הדרך, את נמצא שם לנו. טמן שהרבי האוצר את עצמנו, את נחפש

בה. ללכת לנו שיש הכחות את נגלה

וסימן במרפסת שעות שש ישב שהרבי לאחר ה'תשנ"ג, כסלו בי"ט
ר' החסיד סיפר כוונתו, על לעמוד הצליח לא אחד ואף הקדושה בידו
ולא מסויימת הוראה מהרבי שקיבל חסיד אותו על סרברנסקי אהרן

דרך... שימצא עד המצח את שיקמט הרבי לו אמר לבצעה, איך ידע

את תפתח המצח, את תקמט לעצמך. תוותר ואל מענדי, תרפה אל

את מילה לכל תן ותדקדק, בהם תעיין ושוב, שוב בהם ותהגה השיחות
– והבטיחונו לשאול. תבוא מבין לא אתה ואם הראויה, הלב תשומת

תאמין. ומצאתי יגעתי

וכמי בגאולה. נגיעה הוא הזו, בדרך קטן צעד שכל זה על תחשוב
להיות שיכול גדול הכי האושר שזה היטב מבין אתה חב"די בבית שגדל

ההתגלות. עד אז, שעד ברגעים לנו

יודע ואתה כזה, לא אתה לו". שנותנים מה המאבד שוטה, "איזהו
כל לנו. נותן שהרבי חוט קצה כל תתפוס אז הענין, גודל את להעריך

מייחלים. כה אנו אליה הגדולה להתגלות אותנו לזרז שיכול דבר

נתדבר... עוד מפורטות, תשובות לך הבטחתי מענדי. לחיים


