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 ראש השנה
ה'תשע"ה
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 "אי מלכא אנא
 עד השתא אמאי לא

אתית לגבאי"
במחזורים מובא, שהרה"ק ר' אהרון מקארלין נ"ע זיע"א )מגדולי 
לומר  כשהתחיל  זיע"א(  נ"ע  ממעזריטש  המגיד  הר'  תלמידי 
תיבת "המלך" )בתפילת ר"ה( נתעלף מאוד, ואח"כ שאלוהו מה 
היה זה והשיב שהתבונן בהמאמר המובא בדחז"ל )במס' גיטין( 
אי מלכא אנא עד השתא אמאי לא אתית לגבאי כו'. אנן מה נעני 

אבתרי' . .
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פתח דבר

בעמדנו בערב ראש השנה, יום בו אנו מתחננים ומבקשים ממלך מלכי המלכים 
'מלוך על העולם כולו בכבודך' מוציאים אנו לאור קונטרס 'אזי מלך שמו נקרא' 
-מאמר חסידות  נפלא מתוך הספר 'דרך מצוותיך' המבאר את עניינו של מלך 

בישראל ע"פ תורת החסידות.

מלכותו של הבורא יתברך שמו ויתעלה, קשורה בקשר אמיץ וחזק עם מלכותו 
של משיח. דהרי על ידי משיח יתגלה כבוד השם בכל הארץ, ואז תימלא הארץ 

דעה את השם.

על כן מן הראוי ללמוד עניינים, הקשורים במצוות מינוי מלך, בקשר עם ראש 
השנה שעניינו הוא 'קבלת המלכות'. 

ויהי רצון שעל ידי הלימוד בעניינים אלו נזכה תיכף ומיד ויגלה כבוד מלכותו 
עלינו מהרה לעיני כל חי בגאולה האמתית והשלימה.

"לכשיפוצו מעינותיך"

���� ��� ����.indd   3 26/08/2015   14:02:24



4

 • מצות מינוי מלך •

סעיף א

מהו מלך ישראל

מדוע שמואל הנביא לא רצה מלך?
פ' שופטים: למנות מלך מישראל שנאמר שום תשים עליך מלך )דברים י"ז ט"ו( 

)תצ"זא(:

מלך  לנו  תנה  ממנו  כששאלו  בנ"י  על  שמואלב  שקצף  מה  להבין  צריך  הנה 
)שמואל א' ח' ו'( וגם השם יתברך אמר לו כי לא אותך מאסו כו' מה החרי אף 
הזה הלא זוהי מצותו ית' כמארז"ל ג' מצות נצטוו בנ"י בכניסתם לארץ ואחת 

מהם למנות להם מלך )סנהדרין כ' ב'(.

ענינו של מלך ישראל
הנה שרש ענין המכוון במינוי המלך הוא שבו ועל ידו יהיו הישראל בטילים לה'. 

כי כל ישראל צריכים להיות בטילים למלך וסרים למשמעתו בכל אשר יגזור 
כמו שאמר שמואל וזה יהי' משפט המלך וגו' )שמ"א ח' י"א(.

א( תצ"ז: זהו מנין המצוה כפי שהיא מופיעה בספר החינוך, המונה את כל מצוות התורה ומבאר אותם. חובר )כנראה( 
על ידי רבי אהרן הלוי מברצלונה. בספר 'דרך מצוותיך' הרבי הצמח צדק משתמש במנינו של ספר החינוך, ומביא 

רבות את דבריו.

ב( מה שקצף שמואל: קרוב לארבע מאות שנה מאז שנכנסו ישראל לארץ - הנהיגו את עם ישראל שופטים ונביאים. רק 
לעת זקנתו של שמואל הנביא אמרו ישראל לשמואל "תנה לנו מלך", שמואל לא ראה זאת בעין יפה, וה' אמר לו "לא 

אותך מאסו כי אם אותי". לפועל ה' הורה לו למלאת את בקשת העם, ואז נמשח שאול למלוכה.

מקור המצוה

מקשה 
מהמאורע 
בימי שמואל
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והנה המלך בעצמו בטל לאלהות וכמ"ש דוד המלך ע"ה אם לא שויתי ודוממתיג 
)תלים קל"א ב'( דהיינו שנגע הביטול לה' כ"כ בלבבו עד שגם בגשמיות לא 
הי' יכול להרים עיניו ולהגביה לבו בבחי' יש ודבר מה אלא היה כמו בחי' דומם 
שאין לו תנועה וזהו העיקר במלך שמחמת זה נק' מלך שהוא מרכבה למדת 
מלכותו ית' שבאצילות וידוע דפי' מרכבה הוא בחי' הביטול כמו ביטול המרכבה 

לגבי הרוכב.

ומאחר שהמלך הוא בטל למלכות שמים וישראל בטילים למלך הרי נמצא בו 
ועל ידו הישראל בטילים לאלקותו ית' וזאת היא עבודת המלך תמיד להיות בו 

ועל ידו הנבראי' בטילים לה' ע"י שהוא בטל והם בטילים אצלו כו',

ועוד יש טעם פשוט במינוי המלך שינהיג את העם כראוי כי אלמלא מוראה איש 
את רעהו חיים בלעו, והמלך במשפט יעמיד ארץ להצדיק את הצדיק ולהרשיע 

את הרשע. 

מי אינו צריך למלך
חכמים  תלמידי  לצורך  שייכים  אינן  המלך  שבמינוי  אלו  כוונות  שני  והנה 

שבישראל.

כי הנה בנשמות ישראל יש ב' מינים א' אותן שאינן ת"ח והם ריקנים מתורה 
וחכמה ואעפ"כ הם מלאים מצות וזהירים בתכלית בסור מרע ועשה טוב ואפי' 
בדקדוק קל של דברי סופרים, וזהו מצד מזג ותכונת שרשן שלמעלה שאינו 
ראוי לקבל בתוכו בחי' תורה וחכמה רק בבחי' מעשה בלבד וכמו שאנו רואים 
בעליל שיש כמה אנשים שלומדים אצל רב ומיד ביציאתם ממנו מניחים התורה 
הנשמות  הן  והב'  הזה.  עולם  בחיי  ועוסקים  היה  לא  כאילו  עליה  ומשכחים 
הגבוהות אותן שהם ת"ח בעלי תורה המשכילים בחכמת ה' ובתורתו יהגו יומם 

ולילה.

והנה לפי ב' הטעמים הנ"ל אנו מוצאים שהנשמות הפשוטות הן לבד הצריכים 
למלך שינהיג אותן כראוי עפ"י טעם הב' אבל מי שתורתו אומנתו ויודע בעצמו 
האסור והמותר והכל ברור לו כשמש ואצ"ל שבודאי הוא צדיק ולא יעשה בזדון 
כי סתם ת"ח הוא ירא שמים כו' הרי אינו צריך למלך כלל רק לנביא ושופט 

כשמואל וכיוצא.

ג( אם לא שיויתי ודוממתי נפשי. "אם לא" - לשון שבועה. "שיויתי" – שמתי. "דוממתי נפשי" – עשיתי את עצמי דומם. 
כלומר: נשבע אני שקללה תבוא עלי אם לא שמתי את נפשי כאבן דומם.

מהות ענינו 
של המלך

ב' טעמים 
במינוי מלך

ב' סוגים 
בנשמות; 

המלך נצרך 
לסוג הראשון 

דווקא
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וגם עפ"י טעם הראשון בענין הביטול לה' ע"י המלך זה אינו שייך ג"כ אלא 
לאותן שאינן ת"ח שהם בחי' יש מצד עצם מציאותן למעלה שלכן אינן ת"ח כי 
החכמה היא בחי' ביטול כח מה וע"כ כל גיא שוטה כי מבחי' החכמה א"א להיות 
הסתעפות הישות אלא אדרבה בחי' ביטול דוקא, ולכן הם צריכים למלך כדי 
שיתבטלו ביטול היש כביטול העבד לפני המלך כמ"ש שום תשים עליך מלך 

)דברים י"ז ט"ו( שהרי המלך בטל לה', 

אבל הנשמות הגבוהות הנק' ת"ח הם בבחי' ביטול מצד עצם שרשן שלמעלה כי 
איזהו חכם הרואה את הנולד שהחכמ' היא בחי' ראיה שרואה איך שנולד מאין 
ליש ומחדש בכל יום מע"ב והם שנק' אחים וריעים למקום או בנים הרי אינן 
צריכים למלך כלל להיות מתבטלים על ידו ביטול היש כעבד לפני המלך שהרי 

הם בטילים מצד עצמן בבחי' ביטול שלמעלה מביטול היש, 

ולכן המלאכים יש עליהם מלך מפני שהם ג"כ בחי' יש ודבר כמו מיכאל וגבריאל 
הגם שעומדים באהבה ויראה תמיד הרי מ"מ הוא מציאות נפרד לעצמו ירא ה' 
ואוהבו ע"כ יש עליהם מלך הוא מ"ש מלכותך מלכות כל עולמים )תלים קמ"ה 

י"ג( וכן הם הנשמות דבי"ע כנ"ל.

אבל הנשמות הגבוהות כמו נשמת רשב"י וכיוצא הם בבחי' בנים והם למעלה 
מבחי' גדר קבלת המלך ב"ו שלמטה עליהם שאינו אלא למי שהוא עבד דייקא 
דהיינו שהוא דבר נפרד כנ"ל שהרי אפי' על אלף בנים לא יקרא האב מלך )כי 
הם מבחי' אצי' שהוא אלהות ממש עיין ביאור ב' מיני נשמות אלו מצוה מ"ב 

פ"ב(.

הטעם ששמואל לא רצה במלך
ולכן לא רצה שמואל להמליך עליהם מלך כי רצה שיהיו כולם במדריגה זו ואז 
לא יצטרכו למלך ב"ו וזהו שאומרים אבינו מלכנו ב' הבחי' ובאבינו אומרים 

חטאנו וחטא היינו בשגגה ובמלכנו אומרים פשענו ופשיעה היינו בזדון:

יישוב הקושיא
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סעיף ב

מלכות דוד

מעלת מלוכת דוד
עכ"פ  שהן  מאחר  מלך  להם  שימשח  לשמואל  ה'  ציוה  שאעפ"כ  אחר  והנה 
במדריגה זו שצריכים לביטול היש, הנה דוד המלך ע"ה זכה בכתר מלוכה זו 
לעולמי עד ופי' מצוה זו שנשמור המלוכה לזרע דוד ע' בחינוך, ומה שזכה לזה 
הוא לפי שהי' בחי' מרכבה למל' דאצי' ונק' רגל רביעי וע"כ חותמים בו מגן 

דודד. 

וביאור הענין יש להקדים שמעלת ומדריגת דוד המלך בענין מלכותו על ישראל 
היה למעלה מעלה מן המדריגה של שאר כל המלכים שהיו אחריו מזרעו כי בכל 
המלכים שאחריו הי' הכוונה כנ"ל פ"א שבהם ועל ידם הישראל בטילים לה' 
ובחי' זו הוא היותר תחתונה שבמדת המל' ולא זה כל מעלת דוד המלך ע"ה אלא 

מעלת המלכים שאחריו,

אבל בדוד מעלה יתירה וגדולה מזו הרבה היתה בו בענין מלכותו. אלא כמו 
י"ד  )ש"ב  אלקים  מלאך  כחכמת  חכם  ואדוני  לדוד  התקועית  האשה  שאמרה 
כ'( דהיינו בחי' החכמה שבמדת המל' שמעמיד מלכותו בחכמה וכמ"ש ויקחהו 
ממכלאות צאן כו' לרעות ביעקב עמו )תלים ע"ח ע"א( שכמו הרועה מנהל עדרו 
ומנהיגם בהשגחה פרטית על כל כבשה וכבשה שתהי' רועה במרעה טובה ולא 

ד( רגל רביעי . . מגן דוד: למרכבתו של הקב"ה יש כביכול ד' רגלים, אברהם )חסד( יצחק )גבורה( יעקב )תפארת(, 
ודוד )מלכות( הוא הרגל הרביעית. ביטוי זה "רגלי המרכבה" מורה על הביטול האמיתי שלהם להקב"ה. לכן בתפלה 
מזכירים 'אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב . . מגן אברהם', שאנו קוראים להקב"ה על שם האבות. ובדומה לזה 

בברכות ההפטרה חותמים ב'מגן דוד', שהקב"ה נקרא על שמו של דוד.

הסברת 
מעלתו 

המיוחדת של 
דוד, הנהגת 

המלכות 
בחכמה וחסד.

.
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יזיקוה המזיקים, כך דהע"ה הי' מנהיג עמו ומשגיח עליהם להשפיע להם כל 
הצטרכותם ברוחניות ובגשמיות לכל נפש פרטי מעמו וכמ"ש וכל דבר לא יכחד 
מן המלך )שמ"ב י"ח י"ג( שהיה מזהירם על קיום המצות ומצדיק את הצדיק כו' 
וכן בגשמיות עמך ישראל צריכים פרנסה שאין הקומץ משביע כו' )ברכות ג' 

ב'( לכו ופשטו ידיכם בגדודה. 

מדת המלכות בשאר מלכים
והנה בחי' חכמה שבמדת המל' הי' בדוד המלך ע"ה מה שאין כן בכל המלכים 
ויחכם  נאמר  וחכמים מאד שהרי בשלמה  גדולים  צדיקים  הגם שהיו  שאחריו 
מכל האדם )מלכים א' ה' י"א( וכן חזקי', שלא היה הארת חכמה מלמעלה מאיר 
בהם לענין הנהגת מלכותם ע"ד הנ"ל בדוד והגם שהיו חכמים היינו בניצוץ 
הפרטי שלהם שבו האירה מבחי' חכמה )להבין ולהשכיל בתורת ה' ובכל אשר 
בעולם( אבל בבחי' המל' שלהם במה שהם מלכים על העם בזה לא האירה בחי' 
המלכים  בשאר  משא"כ  כללית,  נשמה  להיותו  בדוד  אלא  הנ"ל  ע"ד  החכמה 
שענין מלכותם לא הי' אלא על אופן שנת"ל פ"א שכל העם בטילים אצלו והוא 

בטל לאלקות והוא בחי' עשי' דמל' דוד.

שורש בחי' דוד 
וביאור הדבר בענין מלכות דוד שהי' בו גם מבחי' החכמה במלכותו הנה יובן 
עפ"י הקדמה להבין מארז"ל )ילקוט שמעוני בראשית סי' מ"א( שאדה"ר נתן 
לדוד ע' שנה משלו כשהראה לו הקב"ה דור דור ומנהיגיו וראה דוד שהי' בר 

נפלאו, ועל כן חסרו לו ע' שנה משני חייו שהיו ראוים להיות אלף שנה, 

ומבואר בזהר פ' וישלח דקס"ח ע"א שגם האבות נתנו לו ע' שנה אברהם שבק 
לי' חמש שנין דהוה לי' לאתקיימא מאה ותמנין שנין ואתקיים מאה ושבעים 
וחמש שנין חסרין חמש, יעקב הוה לי' לאתקיימא בעלמא כיומי דאברהם ולא 
אתקיים אלא מאה וארבעין ושבע שנין חסרין תמניא ועשרין יוסף דאתקיים 
מאה ועשר שנין הוה לי' לאתקיימא קמ"ז שנין כיעקב וחסר מנהון תלתין ושבע 

שנין הא שבעין דשבקו לי' לדוד מלכא לאתקיימא בהון, 

ה( עמך ישראל . . פשטו ידיכם בגדוד: זהו ציטוט מהגמ' בברכות המתארת דו-שיח בין עם ישראל ודוד. העם אומרים 
"עמך ישראל צריכים פרנסה", ולאחר שדוד משיב להם כיצד להתפרנס, הם משיבים לו "אין הקומץ משביע את הארי", 

ואז דוד מורה להם "לכו פשטו ידיכם בגדוד" – צאו למלחמה.

ו( בר נפלא: בן נפל, שהי' אמור למות ביום לידתו.

שאלה:
מדוע קיבל 
דוד שבעים 
שנה ב' 
פעמים
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ויש להפלא מה ענין כפל הע' שנים שנתנו לו אדם והאבות ומדוע לא חי כ"א ע' 
שנה דלכאורה הי' צ"ל ימי חייו ק"מ שנה כפי השנים שנחסרו מחיי אדם והאבות

ולא  חכים  בחי'  והיא  דאצי'  עילאה  חכמה  בחי'  הוא  הראשון  אדם  כי  והענין 
בחכמה ידיעא רצונו לומר שאינה בערך וסוג להיות ממנה חכמה ידיעא בבי"ע 

איך להיות הנהגת הנבראים כי הוא מרומם למעלה מעלה מבחי' זו. 

ולזאת הי' דוד בר נפלא כי שרש בחי' דוד הוא בחי' דבר ה' ורוח פיו המחי' 
כל העולמות, והנה הדיבור הי' כלול ובטל בהחכמה דרך משל כשאדם טרוד 
בעמקות חכמתו אינו יכול אז לדבר ולהשפיע לזולתו, ועל כן לפי ששרש נשמת 
דוד מבחי' דיבור העליון היה בר נפלא לפי שהי' כלול באדם הראשון חכמה 

עילאה 

וכדי שיהי' נמשך מהעלמו באדה"ר היה על ידי הארת הכתר בחכמה שמחמת 
ממנה  נמשך  להיות  והוכרח  לסבול  ביכולתה  היה  לא  בחכמה  הארה  תוספת 
הדבור עליון דרך משל באדם כשנוספים לו שכליים רבים פתאום על ידי רוח 
ומוכרח  בעצמותו  אלה  כל  ולהעטיףז  להתאפק  יוכל  לא  שאז  וכיוצא  הקודש 

לגלות לזולתו מעט שעי"ז ירווח וינוח לו, 

וזהו ענין ע' שנים שנתן לו אדם הראשון שהם בחי' ז' מדות שבחכמה הכלולים 
מעשר שבהם ועל ידם נמשך הארת חכמה עילאה בהדבור, 

וזהו שאמר דוד המלך ע"ה )תלים ל' ב'( "ארוממך ה' כי דליתני" פי' ע"י שנמשך 
מבחי' ארוממך שהוא כתר בהוי' שהוא חכמה עי"ז כי דליתני ר"ל שדלה דלה את 

הדבור לבא אל הגילוי מהעלמו בחכמה.

אך הנה ענין המשכת החכמה מאדם הראשון לדוד הוא בחי' המשכה מחכמה 
העצמיות שאינו נוגעת למדות, ואמנם יש עוד בחי' חכמה והיא החכמה שבמדות 
כמו איך להיות הנהגת המלוכה עפ"י חסדים וגבורות כמ"ש מלך במשפט יעמיד 

ארץ )משלי כ"ט ד'( וכנ"ל בענין דוד שהיה בחי' חכמה במלכותו והוא זה. 

וג"כ צריך להיות המשכת עצמיות החסד במדת המל' וכמו שכתוב בדוד ]חסדי 
דוד הנאמנים )ישעי' נ"ה ג'([ ויהי דוד עושה חסד לכל עמו )שמ"ב ח' ט"ו( שהי' 

בחי' המלוכה שלו מיוסדת על טבע החסד להשפיע לעמו. 

וזהו ענין ה' שנים שנתן לו אברהם שהם ה' חסדיםח כי אברהם הי' איש החסד 
וכמ"ש בו שהי' מכניס אורחים ומאכילן ומשקן.

ז( להעטיף: לכסות )כמו "והיה העטופים ללבן", המכוסים(.

ח( ה' חסדים: חסד וגבורה נמשלו לב' הידים. וכשם שבכל יד ה' אצבעות, כך חסד וגבורה מתחלקים לה' חסדים וה' 
גבורות.

ביאור טעם 
ההשפעה 

מאדם 
הראשון 

דווקא.

ביאור הצורך 
בהשפעה 

נוספת 
מאברהם
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מדוע נחסרו השנים בגשמיות
ואמנם לכאורה צריך להבין, מאחר שהכל הוא בחי' כוחות והשפעות רוחניים 
למה נחסרו כמספרן במקור שמשם נמשכו, עד כי אדם הראשון חי פחות מאלף, 
ע' שנה, וכן באברהם כנ"ל. והרי המדליק נר מנר אינו מכחיש ומחסר עי"ז אור 

הראשון.

אך הענין כי המשכת החיות זו מאדם והאבות בדוד הוא בחי' השפלה עצומה 
שלא כפי ההדרגה.

כי הנה נתבאר לעיל שדוד הוא בחי' מלכות דאצילות, וכתיב בי' "וכל דבר 
לא יכחד מן המלך" )שמ"ב י"ח י"ג(, שהשגחת המלך היא על כל פרטי מעשה 
אנוש מעמו לא נעלם ממנו דבר. ולמעלה היינו ג"כ ירידת המלכות דאצילות 
בעולמות בריאה, יצירה ועשיה, להחיות ולקיים כל פרטי העולמות ש'בבריאה, 
יצירה ועשיה' "אלף אלפים ישמשוני'ט כו'" )דניאל ז' י'(, ולהשפיע לכל אחד 
כפי מזגו ותכונתו וכן להשגיח בהשגחה פרטיות על כל מעשיהם ומחשבותיהם 
וה"ז בחי' השפלה בערך שלא כפי ההדרגה כלל לגבי אורות  ותחבולותיהם. 

דאצילות עצמן כמו שהם באצילות שהם בבחי' א"ס ממש.

ולזאת כאשר צ"ל המשכה מבחי' האצילות, כמו להיות המשכה מחכמה עילאה 
במדת המלוכה שתהי' ההנהגה בחכמה וכן מהמדות עליונות כנ"ל באברהם, אי 
אפשר שתהיה ההארה ממקומה ומעצמותה שבאצי' מגעת עד שם כי רחוק מאד 
הבדל הערך שביניהם. אלא אם נמשכה איזו הארה והשפעה מאצילות להאיר 
בבחי' זו דמלכות להנהגת העולמות בי"ע, אזי בהכרח שהיא מסתלקת ויוצאת 
ובמעמדה  במקומה  עוד  תמצא  המצא  שלא  עד  לגמרי,  וממעמדה  ממקומה 

הראשון, מפני שכבר יצא' ונמשכה במקום הרחוק בדלוג הערך מאד כנ"ל.

משל אור הנר
ואינו כמשל אור הנר, שהגם שעומד על מקום אחד קבוע מכל מקום אורו מאיר 
ומגיע גם בכל הבית, כי זה אינו אלא כשהמקום קרוב בערך. ולמעלה ג"כ היינו 
באצילות עצמו מבחי' זו לבחי' זו, שגם כשהיא במקומה עומדת תוכל להאיר 
ולהשפיע בחברתה כו'. אבל כשהם רחוקים מאד בדלוג הערך לא תגיע ההארה 
המאירה ממקומו )פירוש: מעצמותו ומהותו( של העליון אל התחתון כנ"ל, כי 

אם כאשר יזיז ויעבור עצמו העליון ממקומו אל התחתון כנ"ל.

ט( אלף אלפים ישמשוניה: תיאורו של דניאל אודות המלאכים העומדים לפני הקב"ה.

הבהרת 
ביניים. 
מדוע נחסרו 
מהאבות 
השנים שנתנו 
לדוד.
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הא למה זה דומה, לאור הנר שממקומו מאיר עד עשר אמות, וכשרוצים שיגיע 
אורו במקום הרחוק עשרים אמה אזי בהכרח לקרבו עשר אמות להלאה ממקום 
מצבו ומעמדו. ככה ממש למעלה, דבאצילות עצמו יוכל להיות גילוי ההארה 
הגם  תחתונה,  היותר  בחי'  עד  נמשכת  עליונה  היותר  ובחי'  ממקום  המאירה 
שהוא בריחוק עשר ספירות מ"מ הרי כולם בסוג וערך א', דאיהו וגרמוהי חדי 
חסרון בהמאור במה  נעשה  לא  ולכן  כו'.  בהן בתכלית שהוא המדע  שמיוחד 
שמאיר מאורו לבחינות זולתו, כי אין בזה הליכה ויציאה מעצמותו. אבל להיות 
היא  אם  להיות  אפשר  אי  ועשיה,  יצירה  בבריאה  גם  ומגעת  נמשכת  ההארה 
מאירה ממקומה ומהותה ועצמותה שבאצילות, כי רחוקים מאד זה מזה בדילוג 
הערך כנ"ל. אם לא ע"י שתרד ממקומה עשר מעלות אחורנית, הם י' ספירות 
דאצילות, ותתלבש בראש הבריאה, שאז תתפשט ותגיע אורה בכל אותו העולם. 

וא"כ בהכרח שכבר היא מסתלקת ויוצאת מכלל עולם האצילות כנ"ל במשל.

ולכן השנים שנתנו אדם הראשון והאבות לדוד המלך ע"ה נחסרו ממש משני 
חייהם, כי הם בחי' המשכות אורות עליונים בדרך ירידה גדולה בדילוג הערך 
ונחסרים  מאצילות  שמסתלקים  בהכרח  בבי"ע  יורדים  וכשהם  לבי"ע,  מאצי' 
משם. ולכן נק' זה בשם מתנה, כמו שכתוב "חיים שאל ממך נתת לו" )תלים כ"א 

ה'(, כמו הנותן מתנה לחבירו שמשנותנה לחבירו נחסרת אצלו.

הטעם שיצחק לא נתן
כמו שכתוב  דין  הוא  לפי שמדרגתו  והטעם  כלום.  לדוד  נתן  לא  יצחק  והנה 
הארה  לקבל  לדוד  מהצורך  ואין  מ"ב(,  ל"א  )בראשית  לי"  הי'  יצחק  "ופחדיא 
והשפעה דבחי' דינים אלו ממנו, כי גם בלאו הכי הרי דינא דמלכותא דינא, 
כמו שכתוב "מלך במשפט יעמיד ארץ" )משלי כ"ט ד'(. אלא שיצחק הוא בחי' 
בית דין העליון ונקרא דינא קשיא ומלכות היא בית דין התחתון ונקראת דינא 
רפיא. וא"כ הרי אין דוד צריך לקבל כלל מיצחק שלא יתוספו ויתגדלו הגבורות 

והדינים, אלא נהפוך הוא שצריך לקבל תוספת חסדים והיינו מאברהם.

י( איהו וגרמוהי חד: הוא ואבריו אחד. כביכול הקב"ה מתלבש בספירות דאצילות ומתאחד עמהם.

יא( פחד יצחק: יעקב מזכיר את ה' יתברך כ"אלקי אברהם ופחד יצחק", כיון שיצחק התייחד במידת היראה והפחד מה'.

חזרה להמשך 
הביאור. 

ההשפעה 
מיעקב לדוד.
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כ"ח שנה שנתן יעקב לדוד
ויעקב נתן לדוד כ"ח שנה, הוא ענין מה שכתוב במשה רבינו ע"ה "יגדל נא כ"ח 
אדנ-י" )במדבר י"ד י"ז(, שהוא המילוי ומילוי דמילוייב של שם אדנ"י שעולה 

כ"ח אותיות, ובחי' זו נתן יעקב לדוד.

והענין כי שם אד' הוא מקור דבריאה יצירה ועשיה ומתלבש בהם להחיותם, כי 
שם אדנות הוא דוקא כשיש עבדים כמו שכתוב בזהר: דאנת אשתמודע אדון 
על כולא. ופירוש מילוי אד' היינו בחי' ההעלם שבו, מה שאינו יכול להתגלות 
אלא  והשררה,  האדנות  גילוי  בבחי'  ולהיות  להחיותם  ועשיה  יצירה  בבריאה 
נעלם וכמוס הוא בו, שזה נק' בשם מילוי. על דרך משל המילוי של האותיות של 
התיבה שהם בבחי' העלם והסתר תוך אותן האותיות, שהרי זולתו אינו שומע 
רק מה שיוצא מפיו מפורש שהם גוף האותיות אבל המילוי שלהם כמוס בתוכן 
בבחי' העלם. וכך בחי' אד' הוא הגילוי הנמשך בבריאה יצירה ועשיה להחיותם 
ע"י מה שהוא אדון עליהם ומלכותו מלכות כל עולמים שזהו גופא הוא המחי' 
אותם, אבל פנימית ועצמותו אינו יכול להתגלות בריאה יצירה ועשיה, אלא 
נעלם וכמוס הוא בו, וזהו ענין המילוי שלו שעולה בגימטריא כ"ח דהיינו כחו 

ופנימיותו.

הגהה. עיין ביאורי הזהר פ' תשא בענין מחצית השקל מבואר שם פירוש 
וענין מילוי, שהוא כמו אדם המדבר איזה ענין ויש לו בזה כוונה עמוקה 
שמדבר  בעת  במוחו  אצלו  שהיא  אלא  דברו  מתוך  בגילוי  נראית  שאינה 
והדבור הוא ענין אחר, ונמצא אותו הכוונה היא פנימיות הדבר שמדבר כו'. 

ועד"ז יתפרש מילוי אד' שהוא פנימיות שם אד' כנ"ל:

ולכן משה רבינו ע"ה כשרצה להמשיך סליחה ומחילה לישראל על חטא העגל 
אמר יגדל נא כח אד', שיתגלה בחי' הכח וההעלם של שם אד' שעי"ז יהי' נושא 
וזהו ג"כ משרז"ל כל העונה  עון, כי הוא מבחי' ארך אפים שהוא נושא עון, 
איש"ר בכל כחו קורעים לו גז"ד של ע' שנה )ע' שבת קי"ט ב' זח"ג כ' א'( 
פירוש בכל כחו, של איש"ר שיש בו כ"ח אותיות וכן מיתגדל עד איש"ר יש ג"כ 
כ"ח תיבות והם בחי' המילוי דאד' שהוא כח ופנימית דאד' )ולכן קורעים לו 

גז"ד ע"ד הנ"ל במשה(,

מילוי ומילוי דמילוי: האות א' במילואה כוללת שלשה אותיות – א-ל-ף. ואם מעמיקים עוד, הרי מגלים שהיא  יב( 
מורכבת משמונה אותיות – א-ל-ף ל-מ-ד פ-א, מילוי דמילוי. ]כאשר פותחים את שם אד-ני בשלימותו מוצאים ל"ב 

אותיות, אך ד' אותיות א-ד-נ-י אינם נחשבים במנין, כיון שאינם המילוי הנעלם אלא האות הגלויה[.
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וזהו ג"כ ענין כ"ח שנה שנתן יעקב לדוד פירוש שהמשיך הארה זו שהיא מילוי 
אד' ועיקר כחו להתלבש במדת המל' המאירה במלכות דוד, כי יעקב הוא בריח 
כי הוא  התיכוןיג שמבריח מן קצה עליונה דכתר עד קצה התחתונה דמלכות 
בחינת רחמים וע"י רחמנות מעורר מלמעלה מעלה, כמ"ש ברחמיך הרבים רחם 

עלינו, לכן הוא דוקא שהמשיך בו בחי' כ"ח אותיות דמילוי הנ"ל,

המשך ביאור. ההשפעה מיוסף, וההבדל בין יוסף ואדם.
יוסף נתן לדוד ל"ז שנה, הוא י' ספירות כי ג' ראשונות )המוחין( נקראים ל' לפי 
שכל א' מהם כלול מעשר. וז' תחתונות נקראים ז' וכענין המבואר בזהר בפי' 
ויהיו שני חיי שרה מאה שנה בחי' כתר ועשרים שנה אבא ואמא )מוחין( שכל א' 
כלול מעשר ושבע שנים הם ז' תחתונות וכך הוא ענין ל"ז דיוסף שהג' ראשונות 

נקראים ל' וז' תחתונות הם ז' כמספרן,

אך להבין מהו ענין ג' ראשונות שנתן יוסף לדוד והלא אדם הראשון נתן בו 
ממדרגתו שהוא בחי' החכמה,

אך הענין כי נת"ל שיש ב' מיני המשכות החכמה במלכות א' היא החכמה עילאה, 
ב' החכמה שבמדות כי הנה החכמה שבמדות היא איך להיות הנהגת העולמות 
ואיך יהיה המשכת החסד או הדין או הרחמנות, ונק' מוחין דז"איד, אבל החכמה 
וטעם  מוחי'  מהיות  ואפי'  המדות  מגדר  מעלה  למעלה  היא  בעצמותה  דאצי' 
למדה להנהיג את המדה, אלא היא בחי' חכמה עצמיות, כמו עד"מ שיש למטה 

חכמות שאינן נוגעי' למדות כמו חכמת התלמוד ושארי חכמות כו',

)וכמו שכתוב בסידור בפי' מאמר הזהר תלתא דאינון זמינין מקדש שבפ' אמור 
ע"ש ביאור ענין קדש מלה בגרמה הוא,(

מבחי'  השפיע  יוסף  אלו,  חכמה  מיני  מב'  ג"כ  נמשכים  מלכות  בבחי'  והנה 
החכמה שבמדות דהיינו להיות בחי' חכמה במלכות להנהיג את המלוכה בחכמה 
להשפיע לכל אחד כפי מזגו ותכונתו לא להוסיף ולא לגרוע, וזהו הנקרא בחי' 

יג( בריח התיכון: במשכן הבריח התיכון היה בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה, וזהו משל על הקו האמצעי הנמשך 
מהכתר ועד מלכות. אברהם ויצחק הם חסד וגבורה, ימין ושמאל. יעקב הוא תפארת )רחמים(, קו האמצעי.

יד( מוחין דז"א: האריז"ל לימד שכל ספירה היא 'פרצוף' שלם הכלול מעשר ספירות שלימות. חכמה נקראת 'פרצוף 
אבא', ויש בה עשר ספירות שלימות, וכך גם בינה נקראת 'פרצוף אמא', וגם ז"א נקרא 'פרצוף ז"א' וכלול מעשר 
ספירות, כולל מוחין משל עצמו, הנקראים 'מוחין דז"א'. אך כמובן שאינם דומים ה'מוחין דז"א' לספירת החכמה עצמה, 

'פרצוף אבא', כמבואר במאמר.
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בו עצמיות  עילאה, השפיע  חכמה תתאה אבל אדם הראשון ששרשו מחכמה 
החכמה שאינו נוגע למדות כלל,

ולפי שיוסף הוא השליט על הארץ שהי' מבחי' יסוד ז"א צדיק עליון שהוא עיקר 
המשפיע במדת המל' כמ"ש ויוסף כו' הוא המשביר כו' )בראשית מ"ב ו'( ולכך 
נתן הוא ביחוד מכל הע"ס לדוד שהוא בחי' מלכות ג' ראשונות וגם ז' תחתונות 

שהן הן ל"ז שנה הנ"ל:

סיכום הביאור. מעלתו של דוד על כל המלכים.
והנה מכל אורות אלו הנמשכים למעלה במל' דאצי' מכל בחי' הנ"ל אדם והאבות 
מכולן נמשך בדוד כי כללות מל' דאצי' האירה במל' דוד, להיות במלכותו ג"כ 
ב' מיני חכמה הנ"ל וה' חסדים דאברהם, וכ"ח אד' דיעקב, וז' תחתונות ע"י 

יוסף כו',

והוא ע"ד מ"ש ביהושע "איש אשר רוח בו" )במדבר כ"ז, י"ח( שיכול להלך נגד 
רוחו של כל אחד ואחד )ספרי פ' פנחס ד' ק"מ( דהיינו שנמשך בו מבחי' כללות 
חכמה עליונה שכוללת כל ס' ריבוא דעות של ס' ריבוא נשמות כו', וכך בדוד גם 
במה שהי' מלך על כל העם נמשך ונתלבש ג"כ מבחי' חכמה והיא בחי' כללות 

החכמה שכולל לכל הדיעות כו',

משא"כ בכל המלכים שמה שהיו חכמים היינו שנתלבשה בחי' החכמה בניצוץ 
הפרטי שלהם כפי מה שהוא במזגו ותכונתו, אבל אין זה נוגע כלל לכל העם 
וה"ז פרט ולא כלל וד"ל. ולסיבה זו זכה דוד בכתר מלוכה לפי שהי' מרכבה 

ממש להמל' כנ"ל.

וכמ"ש שאול  בינה שלמעלה מן המלכות  אמנם ענין שאול הוא שהיה מבחי' 
מרחובות הנהר )בראשית ל"ו ל"ז( וידוע דהבינה נקראת רחובות הנהרטו ולפי 
שהוא למעלה מן המל' לכן לא נתקיימה המלוכה בידו )וגם לעוצם מעלתו הי' 
הקפידא עליו ביותר עד שבאחת עלתה לוטז על דרך מה שכתוב וסביביו נשערה 
כדי  לעולם התחתון  הגבוה  מבחינתו  נשאל  אלא ששאול  ג'((  נ'  )תלים  מאד 
להמציא ענין המלוכה לפי שכל התחלות קשות, וצ"ל ממקום היותר גבוה כידוע 

בענין חנוכת המזבח )ע' מצות נר חנוכה ובמש"ש ביאור מצוה ק"ז(:

טו( רחובות הנהר: ספי' החכמה נמשלה למעין, מקור מים קטן. וספי' הבינה נמשלה לנהר רחב, שמתפשט מהמעין 
הקטן. בסוף פרשת וישלח ישנה רשימה של מלכי אדום שהשני מהם הוא שאול מרחובות הנהר, ובכתבי האריז"ל מוסבר 
שזהו משל על ספי' הבינה כנ"ל. ואף ששאול מלך ישראל ושאול מלך אדום היו אנשים שונים בזמנים שונים, אך שמם 

המשותף מורה על ענין משותף.

טז( באחת עלתה לו: בחטא אחד נענש, על שלא הרג את בהמת עמלק, ולכן נלקחה ממנו המלכות.
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סעיף ג

מלכותו של משיח

מדוע משיח נחשב כמלך.
ג( אך עדיין צ"ל מהו שהמשיח ג"כ יהי' מלך, דלפי מה שנתבאר לעיל פרק א' 
קשה, כי בזמן ביאת משיח במהרה בימינו אמן יהיו כל בנ"י תלמידי חכמים, 
כמ"ש ומלאה הארץ דעה את ה' )ישעי' י"א ט'( וכתי' ולא ילמדו עוד איש את 

רעהו )ירמי' ל"א ל"ג( וא"כ למה צריכים למלך.

וכן קשה על המצוה שבתורה למנות מלך בישראל והלא תורה א' לכולנו וא"כ 
גם ת"ח נצטוו בכך וא"כ קשה לפי משנת"ל פ"א.

העמקה במשמעות המלך, ביטול אל הלמעלה מן השכל.
אך הענין דבאמת שייך בחי' מלוכה גם על תלמידי חכמים, הגם שמשכילים 
בתורת ה' ואינן נצרכים להיות בבחי' ביטול כעבד על דרך הנ"ל פרק א', אלא 

שהיא בחי' מלוכה יותר נעלית.

והענין כי התורה היא בחי' בלי גבול וכמאמר ילכו מחיל אל חיל )תלים פ"ד ח'( 
שיש בחי' מדריגות אין קץ ותכלית הכל בבחי' עילוי אחר עילוי באופן השגת 
התורה, והנה לעתיד לבוא יהיה גילוי אלקות בהשגת פנימיות התורה, והיינו 
ע"י משיח שהוא ילמוד פנימיות התורה לכל העם גם מה שהיה כעת בהעלם, 
אכן אף על פי כן בודאי הוא בעצמו יכיר יותר כי לא כל מה שמשיג בעצמו יכול 

לגלות וללמד לכל העם כי לא יוכלו להשיג,

מקשה, 
מדוע בימות 

המשיח 
יצטרכו למלך

מקשה 
עוד, על כך 

שהמלך הוא 
רק לנשמות 

הפשוטות

מבאר ענין 
המלוכה אצל 
מלך המשיח 

– ששייך לכל 
הנשמות
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והנה מחמת בחי' זו נק' מלך, דכמו ענין המלוכה שלמטה הוא רק בחי' הביטול 
היינו מה שהוא למעלה מהגבלת שכלו כי לדבר שמתיישב בשכלו בטוב טעם 
ודעת אין צריך ע"ז לפקודת המלך שהרי גם בלא מצותו נכון הדבר מצד עצמו 
וטוב הוא בעיניו אלא הפקודה הוא רק על דבר שהוא נגד שכלו והוא פלאי ממנו 
שאף על פי כן מצד הפקודה והגזירה מוכרח לקיים אותה ומבטל רצונו לרצון 
המלך כי אינו יודע לב המלך )וטעמו הכמוס( וה"ז בחי' ביטול לגבי למעלה מן 
החכמה שלו שאע"פ שאינו מתיישב בשכלו שומע לגזירת המלך שאצלו נכון 

הוא ויש לו טוב טעם.

ועד"ז יובן ג"כ בענין התורה שיש בה מצות וחוקים המצות הם המושגים כמו 
ציצית ותפילין, והחוקים הם כמו פרה אדומה ושעטנז, שצמר ופשתים כל חד 

לחודי' שרי וכן כל א' מהם עם משי, רק צמר ופשתים יחדיו לא תלבש כו'.

והנה טעמי תורה יתגלו לע"ל ע"י המשיח אכן לו בעצמו יתגלה הרבה יותר לאין 
קץ ותכלית ממה שיוכל הוא לגלות לעם וכמ"ש בו הנה ישכיל עבדי ירום ונשא 
וגבה מאד )ישעי' נ"ב י"ג( והם ה' עליות ישכיל מאברהם כו', וגבה מאד אותיות 

אדם שיהי' למעלה גם מאדה"ר שהוא חכמה עילאה, כי למשיח יתגלה יותר,

ולכן יהי' משיח ג"כ מלך על ישראל, הגם שיהיו אז כולם במדריגת ת"ח עד 
שגם טעמי התורה יתגלה להם, מ"מ הרי לא כל מה שיתגלה למשיח יתגלה להם 
אלא יהא בחי' מקיף עליהם ומצד זה נקרא בשם מלך עליהם, שהמלוכה היא מה 

שלמעלה מן השכל של המקבל.

 בסגנון של קבלה -
למשיח יתגלה עתיק יומין.

ועפ"י הקבלה הוא כך כי הנבראים דבי"ע יש עליהם מלך תתאה מל' דאצילות 
מלשון  מהשכל  שלמעלה  מה  הוא  עתיק  בחי'  והיינו  לבריאה  עתיק  שנעשה 
המעתיק הרים )איוב ט' ה'( שנעתק ונבדל מן השגת הנבראים שבג' עולמות 
בי"ע אלא הוא בבחי' מקיף עליהם כמשל גזירת המלך על העבד שהעבד מבטל 

רצונו כי הוא למעלה מהשגתו כו' ונק' זה בשם מל' דאצי' על בי"ע,

אבל לגבי הנשמות דאצי' הנקראים אחים לז"א ונוקבא )למידות( אין זה בחי' 
מקיף והעלם כלל שהרי נק' אחים ממש להספירות כנ"ל, ומכל מקום הרי גם 
עליהם יש בחי' מקיף והוא מה שמלכות ד'אדם קדמון' )המחשבה הראשונה על 
סדר השתלשלות( נעשה עתיק לאצילות, פירוש עתיק דאצילות מה שמתנשא 
מימות עולם הם יומין עילאין שהם מדות דאצילות ונעתק ונבדל מהם והגבה 

ענינו של 
מלך המשיח 
עצמו

מה שישפיע 
משיח 
בנשמות 
הגבוהות
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מאד נעלה מהשגתם הוא בחי' המלכות ד'אדם קדמון' על אצילות, ושם יהיה 
שרש המשיח.

וזהו "וגבה מא"ד" שנאמר בו, ועליו נאמר חיים שאל ממך נתתה לו )תלים כ"א 
ה'( ולא כמו בדוד שהי' ממלכות דאצי' שקבל חיים מאדם הראשון והאבות שהם 
הספירות דאצילות כנ"ל פ"ב משא"כ במשיח נתת אתה האין סוף בעצמו כו' 
ומצד זה יהי' בחי' מלך על ישראל, הגם שיהיו ת"ח והגם שיתגלו טעמי מצות, 
אבל לא כל מה שיתגלה לו. ולכן נק' רב ומלך מפני מה שיגלה טעמי מצות 
בהשגה לישראל יהי' נק' רב ומפני מה שישאר בבחי' מקיף עליהם נק' מלך, 

ועד"ז יובן ג"כ עוד ענין מלכות דא"ס כתר לא"ק כו' והמבין יבין:
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המצוה שנצטוינו
למנות מלך בישראל

• תוכן המאמר •

מלך ישראל ומלכות דאצילות
הרעיון המרכזי שהמאמר בנוי עליו, הוא שמלך ישראל שלמטה, הוא השתקפות 
של מלכותו של הקב"ה על העולם כולו ועם ישראל בפרט. ובסגנון החסידות, 

הוא מרכבה למדת המלכות דאצילות.

המלכות  שספירת  האלקיים  הכוחות  אודות  הקבלה  בספרי  שמבואר  וכשם 
מכילה, דרגה למעלה מדרגה. כך מבאר הרבי דרגות שונות בנוגע למלך ישראל 

למטה, במקביל לדרגות השונות שבספירת המלכות למעלה:

•

כי כל עשר הספירות הם גילויים שונים של האור האלקי הפשוט, דרגת הכתר. 
ובהם ועל ידם הקב"ה מנהיג את העולמות.

האורות  את  בתוכה  מכילה  והיא  הספירות,  מכל  למטה  היא  המלכות  ספירת 
והשפע מכל הספירות. ובזה ישנם אופנים שונים בכמות האורות שנשפעו לה1.

אך עם היותה האחרונה מבין כל הספירות, דוקא ספירת המלכות יש לה קשר 
מיוחד לשרשה שבכתר.

ועל דרך זה מבאר במאמר לגבי מלך ישראל:

כל מלך מקבל את כוחו מספירת המלכות דאצילות, ולכן עם ישראל נכנעים 
בס"א  )כמבואר  עליהם  שמים  מלכות  את  מבטאת  עליהם  ומלכותו  בפניו, 

־1( ועל דרך משל מכח הדיבור של האדם התחתון, שהוא אמנם כח חיצוני, אך דרכו האדם מבטא ומגלה את כל מחש
בותיו העמוקות ורגשותיו הפנימיים.

אך יתכנו מצבים בהם מכניס האדם מחשבה ורגש בדיבורו, ויתכן גם שהדיבור יהי' חסר תוכן לחלוטין.
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במאמר(. אך יתכנו הבדלים בין מלך למלך כיצד הם משתמשים בכח המלכות 
שלהם, וכיצד הם מנהיגים את מלכותם בסדר מסודר ובחכמה.

שנותיו  את  שקיבל  בחז"ל  נאמר  עליו  דוד,  של  המיוחדת  מעלתו  היתה  זו 
מהאבות הקדושים, ומבאר על כך במאמר שדוד קיבל מהם את הכוחות של 
עשרת הספירות בהם הקב"ה מנהיג את עולמו2. ולכן הוא התייחד בכך שידע 
להנהיג את מלכותו בחכמה ובחסד, ולנהל את כל פרטי הפרטים של עם ישראל 

בכל התחומים )כמבואר באריכות בס"ב במאמר(.

אצל מלך המשיח כשכל ישראל יהיו חכמים גדולים, לא יהי' צריך ולא יהי' שייך 
המושג 'מלכות' במובנו הרגיל, הכנעה וקבלת עול )ביטול היש(3.

מן  הלמעלה  אל  הביטול  המלכות,  של  נוסף  היבט  מבאר  המאמר  בסיום  אך 
השכל. וענין זה יהי' שייך גם בימות המשיח, שככל שיהיו ישראל חכמים גדולים 

משיח ישיג יותר מהם וישאר למעלה מהשגתם.

ענין זה שבמלכות – הביטול שלמעלה מהשכל – קשור לשורש המלכות בפנימיות 
הכתר, וזה יתגלה בעיקר על ידי משיח )כמבואר בס"ג במאמר(.

• מושגים יסודיים המוזכרים במאמר •

ביטול היש וביטול במציאות.
בתורת החסידות מבואר רבות שההבדל בין עולם האצילות לעולמות בריאה-

יצירה-עשיה, הוא ההבדל שבין 'ביטול היש' ל'ביטול במציאות'.

ביטול היש – פירושו שישנה מציאות נפרדת מהקב"ה, אלא שהיא מכניעה את 
עצמה בפניו לעשות רצונו. וכמשל העבד שמקיים את רצון האדון והמלך רק 

מפני שהוא נכנע בפניו. הוא מבטל את ישותו.

ורצון  מהקב"ה,  נפרדת  מציאות  אין  פירושו שמלכתחילה   – במציאות  ביטול 
הקב"ה מתקיים בדרך ממילא. וכמשל הבן שמקיים את רצון אביו, לא מפני 

שבעולם  העליונות  הספירות  את  ומבטאות  עם  קשורות  שבתורה,  המרכזיות  שהדמויות  מבואר  הקבלה  בספרי   )2
האצילות. אדם הראשון קשור עם ספירת החכמה, אברהם יצחק ויעקב – חסד גבורה )דין( ותפארת )רחמים(, יוסף 

הצדיק – ספירת היסוד, משה רבינו – דעת, ודוד – מלכות. כמוזכר במאמר.

3( כנראה הכוונה היא בעיקר לתקופה השני' בימות המשיח, לאחר שהעולם כולו יתוקן. מה שאין כן בתקופה הראשונה 
של ימות המשיח, אז משיח יהי' מלך כפשוטו, כמתואר ברמב"ם. וראה לקו"ש חל"ה ע' 702 ואילך.
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שהוא נכנע בפניו, אלא מפני שהוא חש את רצון האב ומזדהה ומתאחד עמו, 
וכאילו אינו מציאות בפני עצמו כלל.

וכך גם כל הנבראים שבעולמות בריאה יצירה עשיה, כולל המלאכים העליונים, 
חשים את עצמם למציאות נפרדת מהקב"ה, והם מקיימים את רצון ה' מפני שהם 

נכנעים בפניו, והיחס שלהם להקב"ה הוא כיחס העבד למלכו – ביטול היש. 

אך בעולם האצילות נרגשת האמת שאין דבר נפרד מהקב"ה, והספירות העליונות 
מתאחדות עמו, ולכן שורר שם ביטול אמיתי להקב"ה – ביטול במציאות.

בנים ועבדים
נשמות ישראל ירדו מאגרא רמא לבירא עמיקתא, מעולם האצילות עד לעולם 

העשיה הגשמי.

בעולם האצילות הם היו בביטול אמיתי להקב"ה, ביטול במציאות, ועל שם זה 
נקראו ישראל בנים למקום. אך בירידתם למטה, הם התרחקו מהביטול האמיתי 
שלהם, והביטול שלהם הוא בעיקר ביטול היש, ולכן נקראו בני ישראל עבדי ה'.

אמנם ישנם נשמות גבוהות, כנשמותיהם של האבות רשב"י ורבותינו נשיאינו, 
ומעין זה תלמידי חכמים בכלל, שהם נשמות דאצילות. כלומר, שגם בירידתם 

למטה הם נשארו באותו ביטול אמיתי כפי שהיו למעלה, בעולם האצילות.
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התקשרות
בין המלך והעם

לקט מקטעי שיחות, הוראות ומענות קודש אודות הדבר היחיד שנותר 
כעת בעבודת השליחות של כל אחד ואחד - קבלת פני משיח צדקנו, 
שלום  הרב  ידי  על  מוגש   • )בדרך אפשר(  מושגים  ביאורי  בתוספת 

דובער שי' ווָאלף ר"מ ומשפיע בישיבת חח"ל צפת

• התקופה המיוחדת, העבודה הנדרשת •

שער השליחות
א. נוסף לנקודה המשותפת בכללות עבודת השליחות של יהודים בכלל, בתור 
ובפרט  שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שהיא "אני נבראתי לשמש את קוני״ 
השלוחים של נשיא דורנו - נקודה השווה בכל הזמנים - מתווסף מזמן לזמן 
חידוש בשליחות, שליחות מיוחדת, שהיא חודרת והיא ה״שער״ דרכה ״עולים״ 

כל עניני השליחות.

ועל אחת כמה וכמה בנידון דידן - חידוש כללי ועיקרי, שאינו רק פרט )או כלל( 
בשליחות, אלא עיקר וענין כללי ביותר, ועד הענין הכי כללי ביהדות - הכנה 
לביאת משיח צדקנו - שמקיף את כל הנקודות והפרטים של עבודת השליחות.

שער דרכו עולים כל עניני השליחות: במילים פשוטות: אילו היו עושים את כל עניני השליחות, הפצת התורה והיהדות 
ומעיינות החסידות, ולא עוסקים בשער של קבלת פני משיח צדקנו, הרי כל העבודה היתה נשארת למטה ולא היתה 

עולה לגרום נחת רוח למעלה.

]אפשר להביא כדוגמה את דברי הרבי )הריי”צ( נ"ע לר' איצ'ה מתמיד שהיה ידוע בלימודו ותפלתו ויראת שמיים שלו, 
אך בתקופה שהרבי הרבה לעסוק בחינוך תשב״ר וזה היה ה'שער' של אותה תקופה, אמר לו הרבי: איצ'ה איצ'ה, אם 

הנך עוסק בתשב״ר הנך שלי, ואם לאו, אתה אמנם איצ'ה, אך אין לכך קשר אלי[.
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האחרונים(, שעל-פי  ובשבועות  בחודשים  )ובפרט  רבות  פעמים  שדובר  כפי 
ההודעה של חכמינו זכרונם לברכה שכבר ״כלו כל הקיצין״, וההודעה של כבוד 
קדושת מורי וחמי אדמו״ר נשיא דורנו, שעשו כבר גם תשובה, עד שכבר סיימו 
את כל עניני העבודה )אפילו ״לצחצח את הכפתורים״(, ועומדים הכן לקבלת 
פני משיח צדקנו - הרי כעת העבודה והשליחות: להיות מוכנים בפועל לקבל 

פני משיח צדקנו בפועל ממש!

ב. ]ביאור הענין:[

העבודה דכללות בני ישראל במשך כל הדורות שצריכה להיות בזמן הגלות כדי 
לבוא להשלימות דהגאולה - נסתיימה ונשלמה.

]גם[ השלוחים של נשיא דורנו עומדים כבר מזמן לאחר מילוי התחלת עבודת 
השליחות בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, ומזמן לאחר אמצע 

עבודת השליחות, עד שכבר סיימו את השליחות.

האמיתית  הגאולה  ממש  בפועל  באה  לא  עדיין  שאף-על-פי-כן  כיון[  ]אך 
והשלימה - צריך לומר שעדיין נשאר משהו לעשות כדי להביא את הגאולה 

בפועל ממש.

ראוי  יהודה שהוא  מזרע  אחד  נולד  ודור  דור  ש״בכל  הידוע  על-פי  והוא:  ג. 
להיות משיח לישראל״, ״אחד הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה 

אליו ה' יתברך וישלחו כו'״.

היחיד  השליח  דורנו,  נשיא  אדמו״ר  וחמי  מורי  קדושת  כבוד  הודעת  פי  ועל 
שבדורנו, והמשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את הכל - הרי מובן, שישנה 
כבר ההתגלות דמשיח, ומתחיל להתקיים ה״שלח נא ביד תשלח״, השליחות של 
כבוד קדושת מורי וחמי אדמו״ר, ועל-דרך-זה ההמשך דממלא מקומו שלאחרי-

זה.

התגלות משיח: נוסף על המבואר שבהתגלותו הראשונה של משיח – עוד בסוף זמן הגלות - הוא מבשר על בוא הגאולה 
בקרוב, יש בהתגלות זו משמעות עמוקה הרבה יותר:

בשיחות הקודש )ש׳׳פ וירא וש”פ תולדות תשנ׳׳ב, לקו׳׳ש חכ”ז ע' 652( נתבאר שבנשיא הדור שבכל דור קיימת נשמת 
משיח וכח המלכות של בית דוד העובר בירושה מדור לדור, אלא שבזמן הגלות כח זה נמצא אצל נשיא הדור בהעלם. 
בעת התגלות משיח, מתגלה אצל נשיא הדור נשמת משיח וכח המלכות שבו - התגלות מציאותו בתור מלך המשיח. 

ובכחות אלו הוא יגשים את שליחותו להביא את הגאולה בפועל.

]דוגמה לכך אפשר להביא על פי המבואר בשיחות אד”ש מה”מ בנוגע להכתרת שלמה המלך )לקו׳׳ש ח”ל שיחת חיי׳׳ש 
ב(:

שלמה מיום לידתו היה ראוי לירש את כתר המלכות של דוד אביו, ויתירה מכך, נפשו - כמו שאר בני דוד - היתה 
נפש מיוחדת שהוטבע בה כח המלוכה על עם ישראל. אך אין זה אומר ששלמה היה באותה תקופה מלך ישראל, אילו 
היו מכריזים אז 'יחי המלך שלמה', או אילו שלמה היה רוכב על פרדת המלך, היתה זו מרידה במלכות דוד אביו )כפי 

שעשו אחיו אבשלום ואדוניה(.
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ומזה מובן שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא - לקבל את 
פני משיח צדקנו בפועל ממש, שלזה צריך להיות ה״ובקשו את ה' אלקיהם ואת 
דוד מלכם״ - קבלת מלכותו על ידי העם וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות 
הגילוי - כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות.

קבלת המלכות: יראה וביטול, הכרזת 'יחי המלך׳.
ד. ]ההתקשרות בין המלך והעם, מתבטאת[ בב' קצוות:

מחד גיסא - תנועה של רוממות והבדלה, וכמודגש בענין היראה והביטול - 
״שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך״.

ולאידך גיסא - תכלית הקירוב, שהמלך הוא ״לב כל קהל ישראל״, שעל ידו 
נעשה המשכת חיות לבני ישראל.

ויתירה מזה:

אך בעת מחלוקת אדוניה הורה דוד למשוח את שלמה למלך, להרכיב אותו על הפרדה שרק המלך רוכב עליה, ולהכריז 
לפניו 'יחי המלך שלמה'. בכך הוא הפך את שלמה ממלך בכח הראוי למלוכה בעתיד, למלך בפועל בהווה. ממלך בספק 
למלך ודאי. אמנם הנהגת המלוכה נשארה גם אחר כך בידי דוד עד להסתלקותו, אך שלמה נקרא כבר מלך, והעם 

התבטל בפניו והכריז לפניו 'יחי המלך'.

כך יש לומר גם בנוגע למשיח. נשיא הדור שבכל דור קיימת בו נשמת משיח וכח המלכות, אך זהו בכח בלבד ולא 
בפועל, אין הוא מתגלה ונוהג כמלך, ואין וודאות שהוא אכן יהיה המלך בפועל. מה שאין כן בדורנו, שנשיא דורנו 
התגלה כמלך המשיח, אין הוא רק מלך בכח ובעתיד, אלא מלך בפועל בהווה, והעם כולו צריך להתקשר אליו ולהכריז 

לפניו 'יחי המלך'[.

קבלת פני משיח: ההתגלות והקבלה הם שני צדדים של אותה מטבע. אם המלך התגלה, העם צריך לקבל אותו.

]אפשר להשוות זאת למשלו הידוע של אדמו׳׳ר הזקן )לקוטי תורה דברים לב, ב( על המלך בשדה, ”משל למלך שקודם 
בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל 
את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם . . וכך הענין על דרך משל בחודש אלול יוצאין להקביל אור 
פניו יתברך בשדה . . דהיינו שיאיר גילוי פנימיות רצונו יתברך למקור נשמות ישראל, על ידי שיהיה עיקר פנימיות 
רצונו אליו יתברך לדבקה בו בלב ונפש מעומקא דליבא במסירת נפש”. ואדמו״ר )הריי”צ( נ"ע )ד”ה לך אמר לבי 
ה'ת”ש( ואדמו״ר מלך המשיח שליט״א ביארו משל זה ”צריכים לעורר את הקבלת עול מלכות שמים בדוגמת דבר 

היציאה לשדה לקבל פני המלך”.

ונמצא שענין 'קבלת פני המלך' בנמשל הוא הדביקה בו וקבלת מלכותו. ועל דרך זה בעניננו, שכאשר משיח מגלה אור 
פניו, צריכה להיות קבלת פניו על ידי העם שדבקים בו בלב ונפש ומקבלים את מלכותו[.

ובקשו את דוד מלכם: פסוק בהושע )פרק ה( המדבר אודות סוף זמן הגלות בו ישראל יבקשו ממשיח שימלוך עליהם, 
”ומעמו יבקשו שאלתם כי הוא ימשל בם” )מצודת דוד על הפסוק(.

שיוכל לקיים את שליחותו בפועל: מבואר בהמשך שעל כל מלך, ובפרט מלך המשיח, נאמר ”אין מלך בלא עם”, והכרזת 
העם 'יחי המלך' היא הנותנת לו חיים ומלכות והצלחה. ועל פי זה מובן שהצלחת שליחותו של מלך המשיח קשורה 

עם הכח שהעם נותן לו.

)על פי שיחות ש״פ נח תשנ״ב, ש״פ חיי״ש תשנ״ב, ש״פ וירא תשנ״ב )ושם: ישנה לא רק המציאות דמשיח, אלא גם 
־ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש(, ש״פ חיי״ש תשנ״ב בלתי מוגה )ושם: צרי

כה להיות הגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, השליח ד״שלח נא ביד תשלח״, כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, 
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העם,  דכל  החיות  להמשכת  ביחס  רק  לא  הוא  להעם  המלך  שבין  הקירוב 
שמקבלים חיותם מהמלך, אלא גם לאידך גיסא - שמציאותו של המלך תלוי' 
בהעם, ״אין מלך בלא עם״, כלומר, אע״פ שנקראים ״עם, מלשון עוממות . . 
רחוקים ממעלת המלך״, הרי, ביחד עם זה )ואדרבה - בגלל זה( פועלים הם את 

המלכות - המלך.

וכמודגש גם בהכתרת המלך - שהעם מכריזים ״יחי המלך״ )כפי שמצינו גם 
במלכות בית דוד(, שבזה מודגש גם שפעולת העם היא בחיי המלך, חיים של 

מלך.

ויש להוסיף שבנוגע למלך המשיח מודגש ביותר הקשר והשייכות לכל ישראל 
- שעצם נשמתם, בחי' היחידה, היא ניצוץ מנשמתו של משיח, ולכן, גם הענין 
ד״אין מלך בלא עם״ )תוכן הכרזת העם ״יחי המלך״( הוא בהדגשה יתירה אצל 

מלך המשיח.

ה. ]ומעשה רב והוראה לרבים של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בעידוד 
השירה כלפיו 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד', יום אחר יום.

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בהסכמתו  והוראה לרבים של  רב  ומעשה 
להכתרתו בתואר 'מלך המשיח', בפתח-דבר לספרו 'בשורת הגאולה'.

הצהרת  על  חתימות  טפסי  שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר  לכ״ק  וכשהגישו 
'קבלת המלכות' של כ״ק אדמו״ר שליט״א כמלך המשיח בסיסמת 'ובקשו את 
ה' אלקיהם ואת דוד מלכם', הואיל לענות:[ תהיה הצלחה רבה וללכת מחיל אל 

חיל עד שתלכו אל אלקים בציון בגאולה האמיתית והשלימה.

"ברכה והצלחה, הצלחה רבה". ]ומענות נוספות על דרך זה.[

באותה תקופה ערכו נשי חב״ד בקראון-הייטס ובעולם כולו כנסים לקבלת פני 
משיח, בהם עוררו על קבלת מלכותו של מלך המשיח. כנסים אלו זכו לברכות 

ועידודים מיוחדים מכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א.

ועל-דרך-זה ההמשך דממלא מקומו שלאחרי-זה . . וכדברי נשיא דורנו שכל הענינים ישנם כבר, ומה שחסר הוא אך 
ורק קבלת פני השכינה בפועל, כאן למטה, שלזה צריך להיות הובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם(, וש״פ משפטים 
תנש״א )ושם: המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר הי', צריכה רק להיות קבלת מלכותו על ידי העם וההתקשרות בין 

המלך והעם בשלימות הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה(.

]ואף שאומר שקבלת מלכות "בשלימות הגילוי" זהו ענין ששייך ״לגאולה האמיתית והשלימה״, אין בזה סתירה לכך 
שזהו ענין השייך לעבודתנו כעת, שהרי גם על השליחות של קבלת פני משיח אומר בתחילת השיחה דחיי״ש תשנ״ב 

שזהו ענין ששייך לגאולה האמיתית והשלימה, ובאותו משפט אומר שזוהי עבודתנו כעת.

וקל להבין, שברור שקבלת פני משיח לאמיתתה, וקבלת המלכות לאמיתתה - "בשלימות הגילוי" )כנ"ל(, תהיה רק 
בגאולה השלימה. אך אין זה סותר לכך שאנו כעת יכולים וצריכים לפעול בענין זה.[(
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בלונדון[:  חב״ד  לנשי  שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  הורה  לזה  בהמשך 
בטח עומדות בקשר עם נשי חב״ד תחיינה דכאן, לדעת על-דבר חגיגתן כאן 

לאחרונה.

)שיחת ב' ניסן תשמ״ח. המענות קודש נלקטו מהספר 'והוא יגאלנו' ע' 83,(

• בעבודת השליחות •

השליחות עכשיו - קבלת פני משיח
שעבודת  השלוחים,  לכל  ובהודעה  בהכרזה  לצאת  צריך   - לראש  לכל  א. 
השליחות עכשיו ושל כל אחד ואחד מישראל מתבטאת בזה - שיקבלו את פני 

משיח צדקנו.

]והוראה למעשה של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בשנת תשנ"ג, כאשר 
ניידות חב״ד בארץ הקודש דווחו על תכנית שיירת הטנקים לקבלת פני משיח 
צדקנו תחת הסיסמה 'ברוך הבא מלך המשיח' עם תמונת תואר פניו הקדושות, 

ובקשו הסכמה וברכה. והניד בראשו הקדוש לחיוב.

מלך  הבא  ו'ברוך  המלך'  'יחי  הקודש  בארץ  שלטים  תליית  על  כשדווח  וכן 
המשיח', הניד בראשו כמה פעמים ואף חייך, והיתה ניכרת על פניו שביעות 

רצון מיוחדת[.

הדרך להכין יהודים לקבלת פני משיח
ב. והכוונה בפשטות היא - שמכינוס השלוחים צריכים לבוא ולהביא החלטות 
טובות כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל היהודים במקומו 
ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח, 
כמבואר בתורה שבכתב ובתורה שבעל-פה, באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד 
לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד - על-ידי לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט 

באופן של חכמה בינה ודעת.

]והוראה למעשה מכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א לרבני אנ״ש שי' ששאלו 
על תרגום ופרסום פרקים מתוך הספר 'יחי המלך המשיח' המבאר את סימני מלך 
המשיח בכ״ק אדמו״ר שליט״א ע״פ פסק הרמב״ם. ונתן את הסכמתו הקדושה[.
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 כל הפרטים של הפצת המעיינות
חדורים בשליחות משיח

ג. כל הפרטים בעבודת השליחות של הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות 
חוצה, צריכים להיות חדורים בנקודה זו - כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו.

]והוראה למעשה של כ”ק אדמו׳׳ר מלך המשיח שליט”א, כאשר בקשו את ברכתו 
והסכמתו הקדושה להדפסת דף קריאת-שמע )למבצע תפילין( עם תמונתו של 
כ”ק אדמו׳׳ר מלך המשיח שליט”א, ותחתיה ההכרזה 'יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד'. והניד בראשו הקדוש לחיוב[.

כל יהודי יכול לקבל פני משיח
ד. והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך לכל אחד ואחד מישראל, 

בלי יוצא מן הכלל.

בעידוד  שליט”א,  המשיח  מלך  אדמו׳׳ר  כ”ק  של  לרבים  והוראה  רב  ]ומעשה 
וכמה  כמה  לעיני  ועד'  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  'יחי  שירת 

רבבות מישראל ואנשי הדור בשידור לווין עולמי )ביו”ד שבט תשנ”ג([.

)על פי שיחת ש״פ חיי״ש תשנ״ב. המענות קודש נלקטו מהספר 'והוא יגאלנו' ע' 83(
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 • הוספה •

התוועדות חסידית 

עם הרה"ח ר' חיים לוי יצחק שי' גינזבורג

להולדתו  השבעים"  "שנת  תשל"ב  שבשנת  פוטרפס  מענדל  ר'  סיפר  פעם 
אנ"ש.  בין  גדולה  התעוררות  הייתה  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של 
גם  אלא  החסידים,  מצד  דלתתא"  ב"אתערותא  רק  הייתה  לא  זו  התעוררות 
ב"אתערותא דלעילא", בהנחיית ובהוראות הרבי שליט"א עצמו, להקים שבעים 
ואחד מוסדות חדשים, כמתנה לקראת היכנסו לשנת השבעים ואחד. לשם כך 
נוסד אף ועד מיוחד שנקרא "ועד ע"א מוסדות", ואליו זרמו ההצעות והרעיונות 

אילו מוסדות ניתן להקים.

באותה שעה, מספר ר' מענדל, הגיעה אלי פנייה אנונימית, חתומה "בעילום 
שם", ובה הצעה להקים שני מוסדות נוספים, כדי שאעביר אותה למנהלי הועד.

הצעה אחת היתה לייסד קרן עבור אלו מאנ"ש הרוצים לנסוע לרבי שליט"א 
יזכו  זו  גם הם להגיע לרבי. על-ידי התרומה לקרן  ידם משגת, שיוכלו  ואין 
התורמים בזכות הנפלאה של ההשתתפות בנסיעה לרבי, כפי המבואר במכתבי 
הרבי שליט"א אודות משתתפי ההגרלות לנסיעה לרבי, שעל-ידי השליח הנוסע 
בפועל מקבלים כל המשתתפים את כל מה שצריך לקבל, ועד שגם הם צריכים 

לערוך את כל ה"הכנות" לנסיעה, כמקובל אצל חסידים.
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שב"ספר  מלך"  מינוי  "מצוות  את  במיוחד  להדפיס  הייתה  השנייה  ההצעה 
זאת במיוחד  ילמדו  ]‘דרך מצוותיך'[ של ה'צמח צדק', ושכל אנ"ש  המצוות" 
בי"א ניסן ]יום ההולדת של הרבי[. זאת מכיוון שכולנו מצפים ומחכים לרגע 
שנוכל לקיים את מצות "מינוי מלך", בקבלת מלכותו של הרבי מלך המשיח, 
וכאשר נלמד זאת כולנו במיוחד בי"א ניסן, בוודאי יעורר הדבר למעלה ויגרום 

ויפעל שאכן נוכל לקיים זאת בפועל בהתגלות מלכותו עלינו ולעין כל.

כאמור, נכתבו ההצעות בעילום שם, ונמסרו לידי להעבירם ל"ועד", כדי שלא 
יידעו כלל מי עומד מאחוריהם. ואולם, למרות שהכותב אפילו לא כתב זאת 
בכתב ידו כדי שלא יזהו מיהו, ולשם כך מסר רק העתקה בכתב יד מישהו אחר, 
הרי שעד מהרה התברר שהמציע אינו אחר אלא גיסי הרה"ח ר' בנציון ע"ה 

שמטוב.

]הרה"ח ר' אברהם פריז, שגם לו היה מתאים להציע את הנ"ל, כבר לא היה אז 
בין החיים בעלמא דין[.

אפילו  התכוננו  וכבר  קשבת,  אוזן  מצאה  במיוחד  השנייה  שההצעה  כנראה 
לבצעה בפועל. אלא שברגע האחרון החליטו שיש צורך לשאול את הרבי ולבקש 

אישור על כך.

התגובה הגיעה מהר מאוד. הרבי פסק חד-משמעית: "פשוט אין הזמן גרמא כלל 
וכלל לזה", והוסיף מילים חריפות ]מודגשות כמה פעמים בשני קווים[ שצריך 
לנזוף בתוקף במי שהציע כזה דבר, ולהודיע מיד על ביטול כל סברא ו"קא 

סלקא דעתך" ממין זה.

– בספרו זאת הוסיף ר' מענדל וציין: באופן כללי נשאר אז הדבר בסוד גמור, 
ורק מכיוון שההצעה הגיעה ממני היה צורך להודיע לי את התשובה, כדי שיוכלו 

למצוא את המציע ולנזוף בו... –

כשראה הרה"ח ר' בנציון ע"ה את התשובה, שמח מאוד. הסובבים אותו התפלאו: 
לשמחה מה זו עושה, כאשר הרבי עצמו אומר שצריך לנזוף בך ובתוקף?

"אינכם מבינים", אמר ר' בנציון. "קודם כל, הרבי כותב שעתה אין הזמן גרמא 
לזה, ומזה מוכח שבעתיד אכן תבוא העת שכן יהיה הזמן גרמא לזה!".

תודה  לכם  ויגיד  יבוא  קינדערלאך, שהרבי  אתם,  חושבים  "מה  עוד:  והוסיף 
ויישר-כח על דבר שכזה?! והרי מבואר בחסידות שמינוי מלך הוא דוקא כשהעם 
מבקשים ומתחננים והוא אינו רוצה, וצריך לבקש ולחזור ולבקש שוב ושוב, 
בנוגע לקבלת הנשיאות בשנת תש"י,  וכפי שאכן ראינו  יתקבל.  עד שהדבר 
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שביקשו וביקשו והפצירו, והרבי סירב בתוקף ושלל זאת בתכלית, ועוד טרח 
והבהיר שוב ושוב שהדבר לא שייך בשום אופן.

"וחלילה לומר שאז, בתש"י, היה זה מן השפה ולחוץ. לא ולא! היו אלו דברים 
דוקא  לבוא  צריך  שהענין  הסדר,  הוא  שכך  אלא  לאמיתו,  באמת  שנאמרו 
"מלמטה", מן העם, שהם, הנפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך, הם בבקשתם 
שוב ושוב בתחנונים ללא הרף, גם אחרי "סירוב" ושלילה מוחלטת וכו' פועלים 
בו בתחנוניהם את הרצון למלוכה, רצון הסגור וחתום בעצם עצמותו, ועל ידם 

מתגלה הדבר.

"ולפיכך, למרות שעתה "קיבלנו על הראש", הרי עלינו לשמוח על כל "סדק" 
שנוצר ב"סירוב", ובוודאי יבוא זמן שהרצון למלוכה יתגלה בשלימותו, ונקבל 

את מלכותו ברצון עלינו". כך אמר חסיד ומקושר כר' בנציון שמטוב.

רבותינו  אצל  מסויימים  דברים  שישנם  מצינו  אכן,  ואמר:  מענדל  ר'  והוסיף 
הם  אין  "מלמעלה",  מצידם,  ואילו  מלמטה,  דוקא  לבוא  שצריכים  נשיאינו 
בלבד,  רמז  שהוא  איזה  נותנים  אולי  כך  אחר  ורק  בתחילה,  כלל  מסכימים 
ו"חסידים זיינען דאך קלוג" ]= הרי הינם פקחים[, ואם כן צריכים "לחטוף" כל 

שביב של גילוי כזה בשתי ידיים, ולנסות שוב ושוב עד שהדבר יתקבל.

"בכאלה עניינים", היה ר' מענדל מבהיר, לפעמים עלולים חסידים גם "לקלקל" 
חס-וחלילה, וזאת כאשר הם פונים לרבי בשאלות בסגנון של "מי אומר", "אולי 
יידחה  ועלול להיות שדווקא שאלות אלו הן הגורמות שהעניין  וכדומה,  לא" 

למשך זמן ח"ו.

•

וכפי שידוע – הוסיף ר' מענדל – הסיפור בין חסידים אודות חסיד גדול – יודע 
אני במי מדובר, אמר ר' מענדל אך מפני כבודו לא אזכיר את שמו – שנכנס אל 
כ"ק אדמו"ר ]מוהרש"ב[ נ"ע ושאל אותו מה לעשות בקשר ל"זמן תפלה", שהרי 
סוף סוף ישנה הלכה בשולחן-ערוך... והרבי ענה לו שכמובן עליו לנהוג אך 
ורק על פי ההלכה בשולחן-ערוך ואסור לו בשום אופן לאחר זמן תפלה, – וזאת 
מכיוון  נשיאינו. אך  רבותינו  ע"י  זה  בעניין  וההסברים  כל המכתבים  למרות 

שהלה שאל ונתן מקום לספק, לכן נמנע ממנו עניין נפלא זה.

בו  השתמש  שליט"א  שהרבי  "בנדיקטין",  המשקה  אודות  הידוע  הסיפור  וכן 
בו  השתמשו  נשיאינו  שרבותינו  סיפר  ואף  בהתוועדויות  רבות  שנים  במשך 
וחיבבוהו, אך מכיון ש"חכם אחד" העיר והטיל ספיקות, לכן הורה שיותר לא 

יעלו את המשקה על שולחן בהתוועדות.
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ובקשר לדברים כאלו אמרו חסידים את הפתגם ]והובא גם כמה פעמים ב'אגרות 
קודש' כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א[:

"אזוי ווי מ'פרעגט – אזוי ענטפערט מען" ]כפי ששואלים – כך מקבלים תשובה[.

נותן  והחסידות,  דווקא לפנות "שמאלה" מדרך התורה  רוצים  כלומר: כאשר 
לכך גם הרבי מקום, בבחינת "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו". מה-

שאין-כן בקשר לנטייה "ימינה", יותר ממה שנצטווינו, משום שישנם דברים 
שצריכים לבוא מלמטה דווקא.

]למר  תנש"א  בקיץ  שליט"א  הרבי  שכתב  הידועה  התשובה  את  כאן  ונזכיר 
עודד  שהרבי  אחרי  שניתנה  שלנו'[,  ‘ישראל  העיתון  עורך  שמואלי,  שמואל 
ברבים בכל עוז את שירת והכרזת "יחי אדוננו" בשבתות ]ואפשר לראות זאת 
גם בווידאו מיום ראשון ט"ו אייר[: "כיון שקמו מנגדים חדשים להענין" יש 

להפסיק הפרסום למשך זמן ]הנוסח המדויק אינו תחת ידי[.

יש המסבירים שלכן – לסיבת ה"מנגדים חדשים" הנ"ל – רואים כי בשיחות 
הקודש שעד שבת פ' אמור תנש"א הוזכר בגלוי ובעיקר אודות ענייני גאולה 
ומשיח, ואילו בשיחות קודש שאחרי שבת זה נדמה כאילו הנושא ]בצורה כה 
גלויה ומלאה[ ירד קצת מסדר היום ]ורק אחרי כמה שבועות, בשבת פ' נשא, 

עלה מחדש[.

וכן מזכירים את ההודעה שהגיעה אז לארץ-הקודש – בקשר לתהלוכות ל"ג 
בעומר – להוריד השלטים "אנו רוצים משיח עכשיו" ]?[

וההודעה שלא ילמדו מעידוד השיר "לא לכאן ולא לכאן"...

וזאת למרות שבאותו זמן קיבל הרבי ברצון – ואף ציין כמה פעמים שגרם נחת-
רוח רב – את הפסק דין של הרבנים, – אותו חזר והקריא בשנים האחרונות 
ברבים הרה"ג הרב דוד חנזין בכינוס מיוחד שהתקיים במוצש"ק שאחרי כ"ח 
ניסן בכפר חב"ד – הקובע מפורשות שהרבי הוא-הוא מלך המשיח ]כך, ואפילו 
לא בנוסח של "בחזקת שהוא משיח"[ ועליו להתגלות ולגאול את ישראל מיד 

כי מכבר הגיע זמן הגאולה.

וכבר התפרסם שלאחרי פסק הדין של הרבנים נסעו שני שלוחים – הרה"ח ר' 
דוד נחשון ור' אבי טאוב – להקריא אותו על ציוני רבותינו נשיאינו שברוסיה 
ובאוקריאנה, ואח"כ בחברון ובצפת וכו', והכל תוך הוראות מפורטות מהרבי 
שניתנו על כל צעד ושעל, כולל תשובות בכתב ובעל-פה שהביעו קורת-רוח 

רבה מאד משליחות זו.

•
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כאשר כמעט ואין הוראות ואין רמזים, ואדרבה, דומה שהשלילה היא מוחלטת, 
צריך בכל זאת להתעקש ולבקש ולהפציר, ואפילו "למסור את הנפש ולהסתכן 

בקפידא" ]כפי שכותב הרבי כמה פעמים[.

על אחת כמה וכמה אחרי שנאמר – לא ברמז אלא במפורש – שהכרזת "יחי 
המלך" מוסיפה חיים במלך, והרבי אף מסביר שכל הכרזת "עד מתי" לא היתה 

אלא בעיקר בגלל ה"יחי המלך" הכלול בה.

והרבי לא הסתפק בזה ]אף שכנ"ל אין ה"סדר" שהוא יאמר זאת, שהרי עניין זה 
צריך לבוא מלמטה, כמבואר באותה שיחה נפלאה של ב' ניסן תשמ"ח[, אלא 

הוסיף ואמר שיש להוסיף בהכרזת "יחי המלך" מתוך שמחה וחיות!

הרי שאז ודאי שצריך "לחטוף בשתי ידיים" את דברי הקודש ולהבין שמעתה 
עיקר ההכרזה היא "יחי המלך", אלא שאת זה צריכים אנו לומר, ולא לחכות 

שיאמרו לנו זאת שוב ושוב.

מלך  הוא  שהרבי  הקובעים  לפסקי-דין  הנפלאים  לעידודים  בנוסף  זאת  כל 
המשיח; השיחה אודות "יחי אדוני המלך דוד לעולם" ובעניין "התגלות עצם 
ובגדול,  כתובה,  שעליו  המפורסם  מרים"  "תוף  קבלת  משיח";  של  מציאותו 
הכרזת ה"יחי"; העידוד הנלהב בכתב ובעל-פה לאותה "מלוה מלכה" של נשי 
ובנות ישראל שבה הוכרז אודות בקשתנו מהרבי מלך המשיח שיבוא ויגאלנו 

עכשיו ממש;

ועל כולם העידוד הנפלא במשך כשנה וחצי לשירת והכרזת "יחי", ועד לעיני כל 
העולם כולו ב"סאטעלייט" המפורסם של יו"ד שבט תשנ"ג ]ותוזכר כאן זכותו 
של המשפיע ר' מענדל אשר הטיל את כל כובד משקלו כדי שהשידור יועבר 
באופן ישיר גם לכפר חב"ד, בשעה שרבים ו"גדולים" ניסו למנוע זאת בטענות 

של "חילול השם", ואין כאן המקום להאריך[.

כשיודעים, והרבי אומר זאת במפורש, שזה מה שמוסיף חיים במלך ופועל את 
התגלותו לעין כל, ושזו צריכה להיות משאת נפשנו וכל חיינו כולם – מבינים 
עד כמה חשוב ונוגע ונחוץ לעשות הכל שה"יחי" אכן יישמע וייראה בכל מקום 

ובכל פינה, בכל פרסום ובכל עניין ללא יוצא מן הכלל,

זה הדבר  ותירץ עמו"[ שבלי   – גנב  ]"אם ראית  "תירוץ"  יש  גם אם  וזאת   –
ייקח  "לא  הקב"ה  כי  וכו'.  הצלחה  וליותר  יהודים  ליותר  ויגיע  יותר  יתקבל 
שוחד" ואי אפשר לוותר ח"ו על דבר הנוגע ונחוץ ביותר עתה, תמורת הבטחה 

שבגלל זה "ניתן לו יותר" בפרטים אחרים וכו' וד"ל –
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שהרי אנו אין לנו אלא את "העבודה היחידה שנותרה", ועלינו לעשות הכל שלא 
לסטות ממנה גם כמלוא נימא, והעיקר, שנראה תיכף ומיד בהתגלות מלכותו 
לעין כל ונכריז לפניו כבר מעתה, כולנו כאחד, מתוך אהבה ואחדות אמיתיים:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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