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חג הגאולה –ערב פסח  א ניסי ה ימות המשיחב
 נפלאותוגולות סנת שהא ת י ה– ותשסה

ואינה חשיחה זו נאמרה בשנת תשמ

מסדר הלימוד הקבוע שלנו בשיחות

ב אות נוהגי תשנ–א מהשני תנש

 שיחה חשובה ביותרא זו ללמוד בקביעות

בה מבואר יסוד גדול בהתקשרות שלנו לרבי

 אמל המשיח שליט

יו עלותו ניס שיחה זו נאמרה בב

והיא עוסקת לנשיאות של הרבי הקוד

 בקשר בי הרבי ובי ע ישראל

 עילוי גדול ביותר
הוא תארי חשוב יו הולדת כידוע

 בויש לו מנהגי מיוחדי ומחליטי בחיי

החלטות טובות להוסי בתורה ומצוות

כ ג בכל יו מיוחד כמו במש כל השנה

אלה ימי של הוספה יו חתונה וכדומה

 והתקדמות כל אחד בעניניו

 כמו יו הולדת–יו מיוחד של הנשיא 

הוא יו של הוספה בעניניו ויו נשיאות

ג וג בנשיאותו על ע ישראל האישיי

הוא יו של הוספה בקשר המיוחדניס  ב

 בי הרבי ובי ע ישראל

כבר בתחילת השיחה מבהיר הרבי מל

עילוי גדולא שביו זה ישנו המשיח שליט

דבר משהו מיוחד בעני הנשיאות ביותר

–מהיו  גדול ביותר שקורה לנשיאות שלו

הקשר שלנו ע  והלאה–ח ניס תשמ ב

עד עכשיו ממה שהיהרבה יותר  הרבי יהי

 פה בא נראה מה באמת הי

 אנחנו נותני למל
 אאומר הרבי מל המשיח שליט

 ישנ שני קצוות ביחס שלנו למל

תמיד חונכנו להתייחס למל מצד אחד

כמי שגבוה מאתנו הרבה יותר ממה שאנו

אפילו לא הוא לא אד רגיל כמונו חושבי

אנו מכיריכמו הצדיק והחכ הכי גדול ש

מדובר במשהו אחר לגמרי גבוה גבוה

שו תשי עלי לכמו שאמרו חז מאיתנו

  שתהא אימתו עלי–מל 

המל הוא הכי קרוב א מצד שני

וכמו הוא כמו לב שנות לנו חיי אלינו

המל הוא לב כל קהל י כותבשרש

 ישראל

עד המל כה קרוב אלינו יתירה מזו

אי מל בלא כי יכולי לתת לושג אנו 

 רק כשיש ע שאוהבי אותו ורוציע

נמצא הוא יכול למלו שימלו עליה

 שמציאותו של המל תלויה בע

 יחי המל

לכ בהכתרת שלמה המל עמדו כל

בהכרזה זו ה יחי המלהע והכריזו 

קיבלו על עצמ את מלכותו של שלמה

 כותונתנו לו את כח המל

בהכרזה הזו ישנו עוד כח מופלא

נושאת בתוכה ברכה המל יחיהקריאה 

ההכרזה הזו מיוחדת לחיי המל והצלחתו

 נותנת לו פשוט חיי

הכרזה כשאנו מדברי על מל המשיח

יחיכי כשאנו מכריזי  זו חשובה שבעתיי

אנו טועני שהגיע הזמ להתגלותו המל

 את ע ישראלשל מל המשיח שיגאל 

עד מתיג כשאנו זועקי  בעצ

שכבר אנו מבקשי מה זהו באותה כוונה

 יכתיר עלינו את מל המשיח



 

 

 כל אחד יכול

 אומדגיש הרבי מל המשיח שליט

הקשר כשאנו מדברי על מל המשיח

בינו לכל יהודי הוא הרבה יותר פנימי

בכל יהודי קיימת בחינת היחידה ועמוק

ניצו זה קיי אצל קראת ניצו משיחהנ

ולא משנה כל יהודי בכל מצב בו הוא יהי

כיצד הוא נראה לנו ואי הוא מתנהג בגלוי

 תמיד הוא קשור למל המשיח

מכ מוב שג מל המשיח מצדו

וכל קשור בקשר עמוק לכל יהודי ותלוי בו

נות לו הרבה יחי המליהודי שמכריז 

 מאד

ג ילד ג יהודי פשוט יהודילכ כל 

קט שאינו מבי את משמעות הדברי

 הוא מתקשר– יחי המלכשהוא מכריז 

ובעיקר למל המשיח ונות לו מלכות וחיי

  את הכח לגאול את ע ישראל–

וכמו שאומר הרבי מל המשיח

 אשליט

אצל מל המשיח מודגשת ביותר

שלכ –שייכותו לכל אחד ואחד מישראל 

בכחו וביכלתו דכל אחד ואחד מישראל

  יחי המללפעול העני ד

 סתכל
יש לסיי והמעשה הוא העיקר

 כולל– מעשינו ועבודתינוולהשלי את 

וההכרזה עד מתיג הבקשה והדרישה 

 בזריזות–דוד מלכא משיחא  יחי המל

 הקשורה ע שמחה וחיות הכי גדולה
 

ו ורבינו מל המשיחיחי אדוננו מורנ

 לעול ועד

 ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות ה"ל ע"יו
 עלית  נ דא תכיכר מד

   פקס טל
 

באזור מגורי דבר מלכותלמסור שיעור רוצה 
   רכז ארצי בניק באה

    רכזת ארצית בנות
   ב בארה

ד אינפו שבוע באתר חבמידידבר מלכות לנוערנית להוריד את ה
 דבר מלכותמבצע עולמי ללימוד הל במסגרת יו  נחשו ב  הגהה לשונית חינוואנשירבני הגהה רוחנית ב מנח  עריכה

 לזכות
 א"הרבי מל המשיח שליט

 !מהרה יתגלה ויגאלנו
 


