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 ב"ה

 פתח דבר
 אל שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 שלום וברכה!

י בשר שנים שאנו לא רואים בעינ 21-שנים חלפו מאז ג' תמוז. למעלה מ 21-למעלה מ
 .מלכנו משיחנואת 

ובהם אנו לא רואים  בשעת התפילותנדר של הרבי המוכנים עהמראה של הכיסא והסט
רותחת: את הרבי שליט"א, גורמים צביטה בליבו של כל חסיד. מהלב מתפרצת זעקה 

רעבע עד מתי! רצוננו לראות את מלכנו! רוצים כבר לראות את הרבי מלך המשיח 
 שליט"א מתגלה ומביא לעולם כולו את הגאולה האמיתית והשלימה!

הבהיר את הכל )"ער הָאט ַאלץ בַאווָארנט"( ושם גם רמז  –ב"המשך" האחרון שכתב הרבי 
הנני בהדברים שנתפרשו  מחפש –את הכל. התשובות על כל השאלות ששואלים 

כך אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א לאחר הסתלקותו של  .(20)התוועדויות תש"י ע' במאמרים אלו 
בו הנוכחי כ"ק אדמו"ר הריי"צ. וברור לכל חסיד שכך זה גם במצב זה של העלם והסתר 

שרויים אנו לעת עתה. ברור לכל אחד שהרבי ידע היטב את כל מה שיתרחש והרבי אף 
המלאה כיצד להתגבר על העלם והסתר ולהביא בפועל את התגלותו  נתן לנו הכלים

 בגאולה האמיתית והשלימה.

השנה האחרונה לעת עתה בה זכינו לשמוע ה"המשך" של  - ב"המשך" האחרון של הרבי
הבהיר הרבי במדויק מה עלינו לעשות כדי להביא בפועל את הגאולה השלימה.  –שיחות 

בשיחה של כינוס השלוחים תשנ"ב, אף אומר הרבי במפורש מהו "הדבר היחיד שנשאר 
העבודה  –עכשיו בעבודת השליחות" כדי להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה 

 של "קבלת פני משיח צדקנו". זוהי העבודה שעל ידה נפעל תיכף ומיד את ההתגלות.

וצה מאיתנו הרבי בעבודה זו של "קבלת פני בחוברת זו נעשה ניסיון להבין ולברר מה ר
משיח" וכיצד מיישמים את דרישה זו הלכה למעשה, תוך התבוננות בדברי הרבי בשיחת 
כינוס השלוחים תשנ"ב ובשיחות נוספות מאותה תקופה. הביאור הינו בדרך אפשר ולא 

 באנו לקבוע מסמרות בהבנת דברי הרב.

כה לראות בהתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך ויהי רצון שכבר בכינוס השלוחים זה נז
 שמחה גדולה:מתוך אהבת ישראל ויחד המשיח, ונכריז לפניו כולנו 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 ,תלמידי התמימים
 , בית משיח770

 כינוס השלוחים העולמי תשע"ו
 שנת הקהל

 תשעותעש
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 היר טפיז
כבר בפתיחתה של שיחת כינוס השלוחים העולמי תשנ"ב, מודיע כ"ק אדמו"ר 

הינו הולך לדבר על ענין מיוחד שהתווסף בעבודת בשיחה זו ששליט"א מלך המשיח 
ויש לו השפעה השלוחים בתקופה זו, ענין מיוחד שהוא ה"דבר הכי כללי ביהדות" 

דבר העיקרי בו צריך ה ומעתה הוא הופך להיותעל כל הפרטים בעבודת השליחות, 
 "שער לכל עניני השליחות": לעסוק וה

השלוחים שי'  -בעמדנו בהתחלתו ובפתיחתו של כינוס השלוחים העולמי 
 -של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, בכל מרחבי תבל, בארבע כנפות הארץ 

צריך להזכיר, בראש ובראשונה, את היסוד, ולבטא את התפקיד של 
החידוש שנתוסף במיוחד בזמן האחרון  -בכלל, ובמיוחד  השלוחים בדורנו זה
 .לקבל פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימהבעבודת השליחות: 

כמדובר כמ"פ, שנוסף על הנקודה המשותפת בכללות עבודת השליחות של 
ישראל בכלל כשלוחיו של הקב"ה, שהיא "אני נבראתי לשמש את -בני

נקודה המשותפת ששווה בכל  -, ובפרט של השלוחים של נשיא דורנו קוני"
מתוסף מזמן לזמן חידוש בשליחות, שליחות מיוחדת, שהיא  -הזמנים 

שעל ידו "עולים" כל עניני השליחות; ועאכו"כ  2חודרת והיא ה"שער"
חידוש כללי ועיקרי, שאינו רק פרט )או כלל( נוסף בשליחות, אלא  -בנדו"ד 

הכנה לביאת משיח  -עיקר וענין כללי ביותר, ועד הענין הכי כללי ביהדות 
 את כל הנקודות והפרטים של עבודת השליחות. שמקיף -צדקנו 

___________ 

. לקו"ד ח"ד תשמז, ב. )וראה סה"מ 105. וש"נ. תש"ד ע' 22( ראה סה"ש קיץ ה'ש"ת ע' 2
 (.240תש"ח ע' 

 לכל אחד מצווה מיוחדת שנצרכה לזהירות וזריזות יתירה
ודה בהערה מפנה הרבי למספר מקורות בחסידות המבארים את משמעותה של עב

פרטית מיוחדת הנצרכת לזהירות וזריזות יתירה, יותר מכל שאר המצוות. הביאור 
 הראשון בענין זה מופיע כבר בספר התניא:

כל ישרי לב העוסקים בתורה ובמצות מאיר אור ה' א"ס ב"ה בבחינת גילוי 
בנשמתם  . . והנה אף שגילוי זה ע"י עסק התורה והמצות הוא שוה לכל נפש 

כלל כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו אעפ"כ בדרך פרט אין  מישראל בדרך
כל הנפשות או הרוחות והנשמות שוות בענין זה לפי עת וזמן גלגולם ובואם 
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בעוה"ז וכמארז"ל אבוך במאי הוי זהיר טפי א"ל בציצית כו' וכן אין כל 
הדורות שוין כי כמו שאברי האדם כל אבר יש לו פעולה פרטית ומיוחדת 

ות והאזן לשמוע כך בכל מצוה מאיר אור פרטי ומיוחד מאור א"ס העין לרא
ב"ה ואף שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגלגול לקיים כל תרי"ג מצות מ"מ 
לא נצרכה אלא להעדפה וזהירות וזריזות יתירה ביתר שאת ויתר עז כפולה 
ומכופלת למעלה מעלה מזהירות שאר המצות. וזהו שאמר במאי הוי זהיר 

דייקא. והנה יתרון האור הזה הפרטי לנשמות פרטיות אינו בבחינת  טפי טפי
טעם ודעת מושג אלא למעלה מבחינת הדעת שכך עלה במחשבה לפניו 

 .יתברך ודוגמתו למטה הוא בחינת הגורל ממש

 )תניא, אגרת הקודש סימן ז'(

אדמו"ר הזקן מבאר, שאף שבכללות כל התורה והמצוות ממשיכות גילוי אלקות, 
זאת בפרטיות יש לכל אחד מצווה מיוחדת בה עליו להיזהר באופן מיוחד, בכל 

ודווקא ההתעסקות במצווה זו, היא הפועלת אצל אותו יהודי גילוי אלקות בנפשו. 
כשם שלכל יהודי יש את המצווה המיוחדת שלו, כך בכל דור ובכל תקופה יש את 

 הענין המיוחד בו צריך להיזהר ולהדר באותה תקופה.

 :בהערההמקורות בענין 'זהיר טפי' אליהם מפנה הרבי נראה את המשך ולהלן 

 המצוות עולות לה' דרך ה"שער" הפרטי של כל אחד
באחד ממאמרי הקודש שאמר רבנו נ״ע לפני תלמידי חדר א׳ בשנת תקל״ו 

אמר: כל נשמה יש לה שליחות לבצע  -אז אמר הרבי מאמרים קצרים  -
בעולם התחתון. זוהי כוונה הכללית בירידת הנשמה בגוף. ולכל נשמה יש 

ה לעסוק בה ולתקנה. זהו מה שרב יוסף מצוה פרטית ומדה פרטית שעלי
שואל את רב יוסף ברי׳ דרבה אבוך במאי הוה זהיר טפי. לאמיתו של דבר, 
הרי ״אל תהי יושב ושוקל במצותיה של תורה״, אלא רב יוסף שואל ״אבוך 

איזו מצוה האירה בו, שכן אותה מצוה היה מצוה  -במאי הוה זהיר טפי״ 
 פרטית של רבה.

בכל אדם, היא ה״זה השער לה׳״ הפרטי שלו. כפי שנאמר הכוונה הפרטית 
בזהר דא תרעא לאעלאה. שער משמש לכניסה ויציאה. הכוונה הפרטית היא 
השער של כל המצוות שהאדם מקיים, התורה שהוא לומד והמדות טובות 
ואהבת ישראל שהוא נוהג בהן, עולים לה׳ דרכו. ועל ידי השער של הכוונה 

 פע ברכה עליונה ברוחניות ובגשמיות.הפרטית נמשך לאדם ש

 (22)ספר השיחות קיץ ת"ש ע' 
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בכלל צריך כאו״א להיות לו ענין פרטי במה לעשות, כמו שהרבי אומר אבוך 
במאי הוי זהיר טפי. זהיר משמעו מאיר, לכל אחד יש לו מצוה פרטית, שבזה 

צ׳ אמנים נותן הוא את עצמו. וזהו וזה השער לה׳ צדיקים יבואו בו, צדיק הוא 
 כו׳ והמצוה פרטית היא השער שעל ידו נכנסים כל המצוות שלו.

 (105)ספר השיחות תש"ד ע׳ 

להיזהר באופן מיוחד, הרי היא ה"שער" דרכו המצווה הפרטית בה צריך כל אחד 
נשפעות  -בגשמיות וברוחניות  -עולים לה' כל התורה והמצוות שלו, וכל ההמשכות 

 דרכה.

 ומאיר לכל אחד האור האלוקיב"זהיר טפי" זוהר 
. . וביאור הענין דהנה אמרז״ל )מכות כ״ג ע"ב( דרש ר׳ שמלאי שש מאות 
ושלש עשרה מצות נאמרו למשה . . בא דוד והעמידן על אחד עשר . . חזר 
ישעי׳ והעמידן על שתים "כה אמר ה׳ שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה 

אחת שנא׳ "וצדיק  והעמידן עלישועתי לבא וצדקתי להגלות", בא חבקוק 
 באמונתו יחי׳".

והנה מדקדוק הלשון בא דוד והעמידן על י״א מובן אמיתת הענין דע״י 
שמירת וקיום י״א ענינים אלו יש קיום ועמידה לקיומן של התרי״ג מצות 
והיינו דלא שקיום ענינים אלו פוטר ח״ו מקיום המצות דהלא הי״א ענינים 

ות שאינם שייכים בכלל המצות, אלא שע״י שמזכיר כאן הם מדות טוב
קיומם הוא בנוקל יותר קיומן של המצות, וכן בא ישעי׳ והעמידן על שתים, 
וחבקוק בא והעמידן על אחת, דהכוונה בזה הוא שע״י שמירת הקיום של 

והוא ע״ד אבוך  קל יותר קיום של התרי״ג מצות . .דברים וענינים אלו הוא בנ
י אין הכוונה שקיים רק מצוה זו בלבד אלא שקיום במאי הוי זהיר טפי הר

 ירה נתן לו כח וחיות בשאר המצות.מצות ציצית בזהירות ית

והנה קבלה לאבותינו מרבינו הגדול אשר קבל מרבו ורבו מרבו דפירש זהיר 
לשון זוהר ואור, והכוונה אבוך במה הוי זהיר טפי באיזה מצוה האיר לו האור 

 אר א מצוה האט אים געלייכט מער דער אור אלקי.האלקי יותר, אין וואס פ

 (205)ספר המאמרים תש"ח ע' 

הזהירות וההידור ב"זהיר טפי" הפרטי, מביא קיום ועמידה לכל התרי"ג מצוות ולכל 
"זוהר" ומאיר פרטי מיוחד, דווקא ע"י הזהירות באותו ענין . הענינים שבקדושה

 .ליהודי האור האלוקי
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בדור השביעי, אמר הרבי פעמים רבות שהתפקיד המיוחד במשך השנים הקודמות 
כך עד . 1של דורנו, הוא הענין של הפצת המעינות, זהו ה"שער לכל עניני השליחות"

לשיחת כינוס השלוחים תשנ"ב. בשיחה זו אומר הרבי במפורש שכיום הסתיימה 
רכזי הענין העיקרי והמעבודת הפצת המעינות ומעתה ישנו ענין חדש שהופך להיות 

זהו ה"שער  .קבלת פני משיח צדקנו -בו צריכה להיות עיקר ההתמקדות וההשקעה 
לכל עניני השליחות" ולענין זה יש השפעה על כל הנקודות והפרטים בעבודת 

 השליחות!

 מהו אם כן הדבר העיקרי בו עלינו להשקיע כיום את עיקר מרצנו?

  

______________ 
 

 דמשיחא דעקבתא דור גיסא ומאידך, יתום דור בדורנו אשר מובן: שנה'ה אגרת ו"ט כרך ק"באג, ( ולדוגמא1
 בקבוץ והשתדלותו אחד כל השתתפות מוכרחת. .  האמיתית דגאולה לאתחלתא קרובה והכנה הגלות סוף

 קדושה מעבודה נקי איש אין, והמצוה התורה נותן יתברך השם הוא ישראל לגואל וקירובם ישראל בני נפשות
, זו מצוה דרך עולים שלו והמצות התורה שאר וכל. .  טפי זהיר הוה' דבי המצוה זוהי אחרות ובמלות. .  זו

 .למטה מלמעלה זו מצוה י"ע נמשכים שלו והשפעות המשכות וכל, למעלה מלמטה



 9 |פני משיח צדקנו קבלת 

 

 מהי? -קבלת פני משיח 
השלוחים העולמי תשנ"ב, אומר הרבי שכיום ישנו ענין  כזכור, בתחילת שיחת כינוס

בנקודה זו של השיחה עדיין לקבל פני משיח צדקנו. אולם  -חדש בעבודת השליחות 
לא מבאר הרבי את משמעותה של העבודה החדשה. רק לקראת סיומה של השיחה, 

"קבלת  -העבודה החדשה בסעיף י"ג, מרחיב הרבי בביאור משמעותה המעשית של 
 ני משיח":פ

מאחר שהשלוחים עומדים כבר מזמן לאחר מילוי התחלת עבודת השליחות 
בהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה, ומזמן לאחר אמצע עבודת 

את השליחות )כהודעת נשיא דורנו הנ"ל(,  סיימוהשליחות, עד שכבר 
צריך  -ואעפ"כ עדיין לא באה בפועל ממש הגאולה האמיתית והשלימה 

 ר, שעדיין נשאר משהו לעשות כדי להביא את הגאולה בפועל.לומ

 -עבודת הפצת המעינות הסתיימה, אולם לפועל עדיין לא זכינו לגאולה השלימה 
בפועל את הגאולה, מה שאומר שבוודאי נותר לנו משהו מסויים לעשות כדי להביא 

  משהו חדש שלא עסקו בו עד היום.

ולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות והוא: ע"פ הידוע ש"בכל דור ודור נ
, "א' הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו משיח לישראל"

, וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח השי"ת וישלחו כו'"
הרי  -היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את כל הענינים 

מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח 
אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: 

, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל נו בפועל ממשלקבל פני משיח צדק
 ולהוציא את כל ישראל מהגלות!

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

צריך לצאת בהכרזה ובהודעה לכל השלוחים, שעבודת  -לכל לראש 
שיקבלו את פני  -טאת בזה השליחות עכשיו ושל כאו"א מישראל מתב

כלומר: כל הפרטים בעבודת השליחות של הפצת התורה  משיח צדקנו.
כיצד זה  -והיהדות והפצת המעינות חוצה, צריכים להיות חדורים בנקודה זו 

 מוליך לקבלת משיח צדקנו.
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שמכינוס השלוחים צריכים לבוא ולהביא  -. . והכוונה בפשטות היא 
ליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל בנ"י החלטות טובות כיצד כל ש

במקומו ובעירו וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, ע"י שהוא מסביר את ענינו 
אצל כל אחד  המתקבלשל משיח, כמבואר בתושב"כ ובתושבע"פ, באופן 

ע"י לימוד עניני משיח וגאולה,  -ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד 
 דעת.ובפרט באופן של חכמה בינה ו

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

 הכל במטרה לזרז את הגאולה
בפשטות ניתן לבאר שמשמעות השליחות של "קבלת פני משיח צדקנו", היא שכל 
עניני השליחות צריכים להיות חדורים בכוונה שזה נעשה מתוך מטרה לקבל את 

קנו בגאולה האמיתית והשלימה, הכל נעשה לזירוז הגאולה. וכחלק פני משיח צד
מזה ישנו גם ענין חדש במעשה בפועל )ולא רק בכוונה( והוא הענין של "להסביר 
את ענינו של משיח", כולל לימוד עניני גאולה ומשיח, על מנת שאנשים יבינו אכן 

 לימה.שהגאולה כבר על סף הפתח ויתחילו להכין את עצמם לגאולה הש

אולם קשה לומר שזהו כל חידושה של השיחה. שהרי משך כל שנות הדור השביעי 
מטרתה של עבודתינו היא להביא את הגאולה השלימה כל הדגיש הרבי שוב ושוב ש

כבר במאמר הראשון לנשיאות הודיע הרבי שעבודת הדור השביעי בפועל ממש. 
כך הרבי חזר ודיבר על  , ובמשך השניםלהמשיך את השכינה למטה בתחתוניםהיא 

 מגביר את הדיבור על כך יותר ויותר. הוא כשמזמן לזמן  ,ללא הרף

אומר הרבי במפורש שבדורנו ישנה הדגשה מיוחדת על כך  2השיחות באחת
 :שכל העבודה היא בשביל להביא את הגאולה

במשך כל הדורות )גם בהתחלת זמנו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו( 
ההדגשה על הפעולה דהפצת המעיינות חוצה, ולא )כל כך( על היתה עיקר 

אף שבכללות הי׳ ידוע שהפצת המעיינות חוצה פועלת  -הבאת המשיח 
ביאת המשיח . . משא״כ כשהגיע הזמן שבו יצא כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא 

ומוסיף והולך ועד עצם  -דורנו בהכרזה ״לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה״ 
ה על הבאת הגאולה, ועד שכל פעולה ד״מעשינו היום הזה . . ההדגש

להביא  -)כולל בנוגע להפצת המעיינות חוצה( חדורה בכוונה  ״ועבודתינו

______________ 
 
 .מוגה –שיחת ש"פ תצא תשמ"ח ס"ה ( 2
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להביא  -את משיח צדקנו, מתוך ידיעה שזהו תפקידו המיוחד של דורנו זה 
 את הגאולה.

וודאי שכל עוד לא הגיעה הגאולה השלימה בפועל ממש, הרי שכל מעשינו מכוונים 
את הגאולה. אולם יחד עם זה, בהתבוננות קלה מובן שבשיחה זו דורש מאיתנו להב

 .3הרבי שליט"א משהו נוסף, עמוק יותר, שעד לשיחה זו לא הונח עליו דגש

 לקבל ולהתקשר עם מלך המשיח -"לקבל פני משיח" 
כשנתבונן במשמעותם הפשוטה של המילים "קבלת פני משיח צדקנו", נוכל לכאורה 

 משמעותה של עבודה זו: ללמוד על

הביטוי "שנזכה לקבל פני משיח צדקנו" הוא ביטוי שהיה מוכר תמיד בעם ישראל 
כאיחול לכך שנזכה לגאולה השלימה )וזהו אכן הפירוש הפשוט, הנכון והאמיתי...(. 
כשתבוא הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, כל עם ישראל יעלו לירושלים 

שכל יהודי יבוא  4בפועל ממש )וכפי שמופיע בספריםהמלך המשיח לקבל את פני 
 לומר למלך המשיח "שלום עליכם"(.

לקבלת פני משיח צדקנו, הרי שמשמעות הדבר  להתכונןולכן, כשהרבי אומר שצריך 
שהגאולה כבר קרובה ובקרוב מאוד נוכל ללכת יחד עם כל עם ישראל לקבל את 
פני משיח צדקנו. ולכן עלינו להוסיף בתורה, במצוות ובמעשים טובים, כדי להיות 

 מוכנים לגאולה השלימה.

היא לקבל את פני  תכעשעבודתינו אולם כשביום בהיר אחד מגיע הרבי ומודיע לנו 
אותו , הרי שלכאורה משמעותם הפשוטה ביותר של המילים היא לקבל משיח צדקנו

 מלך המשיח.בתור  –את משיח צדקנו בעצמו  –

שהרי משיח צדקנו אינו מצב או תקופה, אלא איש מאוד מסויים, מזרע דוד המלך, 
לכו כל עם שהוא הנקרא בשם "מלך המשיח". וכשתבוא הגאולה השלימה בפועל, י

ישראל לקבל את פני אותו צדיק מסויים, לקבל את פני המלך המשיח. וממילא 
בהתבוננות פשוטה במשמעות המילים "לקבל פני משיח צדקנו", מובן לכאורה 

 .5בתור מלך המשיח –את משיח בעצמו  -שעלינו לקבל אותו 

______________ 
 
שהתווסף ( ובפרט שהרבי אומר בשיחה כמה פעמים שעבודה זו של "קבלת פני משיח" היא חידוש מיוחד 3

 לאחרונה בעבודת השליחות.
 ( מוזכר גם בסופה של שיחת ה'דבר מלכות' מש"פ במדבר תנש"א.4
( ולכאורה גם עצם הענין שהעם יוצאים "לקבל את פני המלך", מבטא את ענין זה שהעם יודעים ומכירים 5

המלך, הם יוצאים  מיהו מלכם, והם מתבטלים אליו ורוצים במלכותו, ולכן מתוך אהבה ורצון למלכותו של
 לקבל את פני המלך.
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 שכבר בזמן הגלות נקבל את מלך המשיח?הכיצד יתכן 

ט"א מבואר שישנם שני שלבים בהתגלות המשיח: השלב הראשון בשיחות הרבי שלי
הוא עוד בזמן הגלות, כאשר האיש המיועד להיות משיח מקבל את השליחות 
מהקב"ה להביא את הגאולה השלימה. בשלב זה מתחיל אותו צדיק להתגלות בתור 
מלך המשיח. לאחר מכן מתחיל השלב השני, בו משיח עושה פעולות להבאת 

מצליח להביא אותה בפועל, או אז הוא כבר נהיה מוכר בכל העולם בתור הגאולה ו
 .6המלך המשיח

כיום הגיע כבר זמן הגאולה, ועל כן זכינו ואנו אוחזים כבר בשלב בו משיח התגלה. 
 ובמילותיו של הרבי בשיחת ש"פ וירא תשנ"ב )שבת לפני כינוס השלוחים(:

 משיח להיות ראוי שהוא יהודה מזרע א' נולד ודור דור ש"בכל ידוע
 אליו יגלה הזמן ולכשיגיע גואל, להיות מצדקתו הראוי "א' ,לישראל"

 המונעים רצויים בלתי ענינים יםמתערב היו לא ואילו ,כו'" וישלחו השי"ת
 ממש. בפועל ובא מתגלה הי' כו', ומעכבים

שבדורנו, שכבר נסתיימו  ע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיחו
ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו, הרי, 
בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה )לא רק 

פני לקבל  דמשיח, ועכשיו צריכים רק ההתגלותדמשיח, אלא( גם המציאות 
 משיח צדקנו בפועל ממש!

ום, לאחר שמשיח כבר התגלה, הרי שאנו יכולים כבר לקבל אותו ממילא מובן, שכי
 בתור מלך המשיח.

וכמובן מאיתנו לקבל אותו.  שנדרשלקבל אותו, אלא יתירה מזו  יכוליםולא רק שאנו 
בפשטות, שכאשר מגיע צדיק הדור ומזדהה בגלוי בתור המשיח שנשלח לגאול את 

העם יתקשרו אליו ויקבלו אותו עם ישראל, הרי שהדבר הכי צפוי ומתבקש הוא ש
 בתור מלך המשיח. 

מעניין גם לשים לב, שבכל פעם בה מדבר הרבי אודות כך שהעבודה כעת היא 
לקבל את פני המלך המשיח, מזכיר זאת הרבי יחד עם העובדה שנשיא דורנו הוא 
האיש שהתגלה כעת בתור מלך המשיח וקיבל מהקב"ה את השליחות להביא את 

______________ 
 
 כלומר, דמשיח, )חיות( העצם על מורה משיח של אויר( ובמילות ה'דבר מלכות' דש"פ תולדות תשנ"ב: 6

 אויר) מציאותו התגלות ולאחרי המשיח, מלך בתור (למלכות לפנ"ז גם שקיימת )מציאות מציאותו התגלות
 משיח(. של )אור פעולותיו ע"י כל לעיני ההתגלות מתחילה משיח(, של מאורו ערוך שבאין

, 'דבר מלכות' ש"פ בלק תנש"א ס"ח, ש"פ נשא תנש"א 38וראה בענין זה גם בקונטרס בית רבינו שבבבל הערה 
 ' להרשד"ב וולף.סי"ג. וראה הביאור בזה בארוכה ב'קונטרס התגלות מלך המשיח
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הנ"ל מובן, שכדי לקבל את המלך המשיח שכבר התגלה, עלינו לדעת  הגאולה. וע"פ
 מיהו אותו משיח שאת פניו עלינו לקבל.

ועל פי כל זה מובן, שמשמעותם הפשוטה של המילים "לקבל את פני משיח צדקנו", 
לקבל אותו בתור משיח ולהתקשר  - היא לקבל את המלך המשיח שכבר התגלה

 .אליו

מר הרבי במפורש, שמאחר שכבר יש מישהו שהתמנה אכן או 7השיחותובאחת 
 להיות המלך המשיח, לכן השלב הבא הוא שהעם יקבלו את מלכותו ויתקשרו עמו:

צריכה רק להיות קבלת מלכותו . .  המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר הי'
בגאולה האמיתית  -ע"י העם וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי 

 .8והשלימה

 הדיוקים בשיחה
עד כאן ביארנו את משמעות העבודה של קבלת פני משיח על פי משמעותם 

לדייק אפשר הפשוטה של מילים אלו. כעת נמשיך ונראה זאת גם ממספר דיוקים ש
 בשיחת כינוס השלוחים תשנ"ב:

בסעיף י"ג בשיחה, כשמגיע הרבי לבאר מהי העבודה היחידה שנותרה היום להבאת 
את עבודתם בהפצת המעינות  סיימוהרבי ואומר שהשלוחים כבר הגאולה, מקדים 

", ועל כן אעפ"כ עדיין לא באה בפועל ממש הגאולה האמיתית והשלימהחוצה, "ו
". אולם לעשות כדי להביא את הגאולה בפועלצריך לומר, שעדיין נשאר משהו "

פועל כאן, במקום לומר מיד מה הוא אותו דבר מיוחד שנותר לעשות כדי להביא ב
הענין של קבלת פני משיח(, מקדים הרבי הקדמה קצרה,  -את הגאולה השלימה )

, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: מובן מזהשבסיומה אומר ש"
משמע, שדווקא מהקדמה זו אנו מבינים  –" לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש

 שכיום הגיעה שעת העבודה של קבלת פני משיח.

 בהקדמה?ומר הרבי ומה א

______________ 
 
 מוגה. –( שיחת ש"פ משפטים תנש"א 7
אלא שבשיחה זו הדברים לא מובאים בתור הודעה מהי עבודתינו כעת אלא בתור סיפור דברים מהו השלב ( 8

הבא. ואילו בשיחת כינוס השלוחים תשנ"ב מודיע הרבי שעבודתינו כעת היא לקבל פני משיח. וכנ"ל מובן 
 קבלת פני משיח.שזוהי משמעות העבודה של 

 – יאומר הרבי שצריכה להיות "ההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילות ש"פ משפטים אמנם בשיחו
", אולם אין בזה סתירה לביאור הנ"ל, מכיון שאכן "ההתקשרות בין המלך והעם בגאולה האמיתית והשלימה

יכיר ויתקשר למלך המשיח( תהיה אכן רק "בגאולה האמיתית והשלימה".  שכל העם ממש) "בשלימות הגילוי
כבר  להתחילמכיון שכבר כיום ישנו את המינוי ואת הגילוי של משיח, ממילא עבודה זו יכולה אך יחד עם זאת, 

 עכשיו, בזמן הגלות.
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ידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח 
, "א' הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת לישראל"

, וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד וישלחו כו'"
הרי מובן,  -שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את כל הענינים 

שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח 
ובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: אדמו"ר. ומזה מ

, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש
 ולהוציא את כל ישראל מהגלות!

תוכנה של ההקדמה הוא שבכל דור ישנו צדיק שראוי להיות המשיח, בדורנו נשיא 
את השליחות להביא את הגאולה. הדור הוא המשיח, וכיום הוא כבר קיבל מהקב"ה 

 " שנשאר רק לקבל פני משיח.ומזה מובן"

 שהוא המלך המשיח, יםימסוההקדמה מאוד חידדה והדגישה שישנו מישהו מאוד 
לח עכשיו הקב"ה להביא את ש ואותו )"נשיא דורנו . . המשיח היחיד בדורנו"(,

יתנו לקבל פני נדרש מא לכןהגאולה. ומאחר שהוא כבר נשלח להביא את הגאולה 
 משיח.

פירושו לקבל את אותו משיח שעליו שוב לכאורה עולה ההבנה, ש"לקבל פני משיח", 
 ה שהוא כבר נשלח להביא את הגאולה.נכתב שתי שורות בלבד לפני ז

את הרבי אומר שאנו צריכים כבר היום לקבל  -דיוק נוסף שניתן לדייק בקטע הנ"ל 
את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל לקיים  שיוכל כדיפני משיח צדקנו "

מהגלות". משמע שלמרות שמלך המשיח כבר נשלח ע"י הקב"ה להביא את הגאולה, 
בכל זאת ישנו משהו שמפריע לו לקיים את שליחותו, וכאשר העם יקבלו פני משיח 

למשיח את הכח לסיים את העבודה ולהביא את הגאולה. ונשאלת השאלה: יתן זה 
 את משיח למלא את שליחותו ולהביא את הגאולה? מה יכול לעכב

שהמלך מצד עצמו יכול להיות האיש  -" אין מלך בלא עםלכאורה זהו הענין של "
המוכשר והמתאים ביותר לתפקיד וכו' וכו', אבל כל עוד אין את אנשי העם שמוכנים 

לך, לקבל את מלכותו ולעשות ככל אשר יגזור עליהם, הרי שהוא אינו יכול להיות מ
שלטונו של המלך הוא ע"י נתינת הוראות ופקודות בכח  -שהרי "דבר מלך שלטון" 

הדיבור, ואם אין עם שיבצעו את הוראות המלך, הרי שהוא לא יכול למלוך בפועל. 
כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על "
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. ושוב מובן שזהו הענין דקבלת עול 9"שרים לבדם רק ברוב עם דווקא הדרת מלך
 .10מלכותו של משיח

, מבאר 11]ולהעיר שגם במשלו הידוע של אדמו"ר הזקן אודות "המלך בשדה"
העם מתקשרים עם המלך שבנמשל הרוחני משמעותה של "קבלת פני המלך" היא ש

בחודש אלול יוצאין להקביל אור פניו ית' . ובלשונו: "ומתמסרים אליו מעומק הנפש
שיהיה עיקר פנימיות רצונו אליו ית' לדבקה בו בלב ונפש מעומקא דליבא . .  דהבש

 ."במסירת נפש

, ושם 12של אדמו"ר הריי"צכ במאמר ומשל של זה של קבלת פני המלך מובא ג"
 מבאר באופן שונה מעט, "דבנמשל הוא ענין קבלת עול מלכות שמים".

' הוא ההתקשרות של העם והצד השווה שבדבריהם, שהנמשל של 'קבלת פני המלך
עם המלך, אם בדרך קבלת עול המלך )כדברי אדמו"ר הריי"צ( ואם ההתמסרות 

 [.הרצונית הפנימית )כדברי אדמוה"ז(

אומר לנו  13מהו פירושה של "קבלת המלכות" במילים פשוטות? בספר התניא
 אדמו"ר הזקן את התשובה:

עבדו ולעשות רצונו והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו, להיות מלך עליו ול
 בכל מיני עבודת עבד.

לעשות את כל מה הדרגה הראשונה בקבלת המלכות היא להיות עבד של הרבי, 
 את רצון אדונו!תמיד שממלא  עבד נאמןשהרבי רוצה! כמו 

 ההתקשרות האמיתית עם מלך המשיח 
כי  יותר יש לומר שלכאורה ישנו ענין עמוק יותר ב'קבלת פני משיח'.ובפרטיות 

לקבל פני משיח משמעותו להתקשר עם מלך המשיח, ובהתקשרות עם המלך ישנם 

______________ 
 
 ( שער היחוד והאמונה פ"ז.9

לק לע"ע, מאמר ד"ה "ואתה תצווה" תשמ"א, ע"ד המבואר במאמר האחרון שהרבי חי י"ל שזהו( ואולי 10
שהרבי מבאר שם שעם ישראל ע"י עבודתם מוסיפים תוספת אור במשה רבינו. וכנראה שעד"ז הוא גם בענין 
קבלת המלכות, שכל יהודי נוסף שמקבל את המלכות, נותן למלך המשיח יותר כח להשלים את שליחותו 

 ולהביא בפועל ממש את הגאולה.
 ה ראה לב, ב. מאמר ד"ה אני לדודי.( לקוטי תור11
 ( ד"ה 'אני לדודי' ת"ש.12
 ( בתחילת פרק מ"א.13
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כמה דרגות. הדרגה הראשונה והבסיסית ביותר היא הדרגה של קבלת עול מלכותו, 
 אולם מעבר לזה ישנם דרגות נעלות יותר.

ובמילים אחרות: בגאולה יחיו עם ישראל אלקות ברמות הגבוהות ביותר, ועד שכל 
יר וירגיש שהוא מציאות אחת עם הקב"ה. ומאחר שהיום אנו נמצאים כבר יהודי יכ

להתחיל לחיות ממש כמו אנו יכולים בקלות יותר לאחר שמשיח התגלה, ממילא 
בימות המשיח. ומשמעות הענין של 'קבלת פני משיח צדקנו' יתפרש שעלינו לקבל 

 .14את הגילויים הנעלים שמביא עמו משיח צדקנו

קבלת פני משיח קשור בקשר הדוק עם הפירוש הפשוט שהובא וגם פירוש זה ב
שקבלת פני משיח פירושו להתקשר עם מלך המשיח. משום שהדרך לקבל  –לעיל 

ולקלוט את הגילויים הנעלים ביותר, היא דווקא ע"י שמתקשרים עם המלך המשיח, 
 כי ממנו נשפעים כל האורות וכל הגילויים.

 :15ובמילותיו של הרבי

 כבר העולם גשמיות ואפילו הגשמי הגוף בו במצב כבר םנמצאי עתה
 והענינים האורות לכל מוכן "כלי" הם והרי לגמרי, ונזדככו נתבררו

 האמיתית הגאולה אור צדקנו, משיח של אורו – ובעיקר כולל הרוחניים,
 כפי ית', ומהות עצמות של העצמות פשיטות לגילוי גם ועד והשלימה,

 מתגלה – זה ידי-ועל. .  צדקנו משיח של העצמות בפשיטות מתגלה שזה
 .מישראל כאו"א של בפשיטותו הדבר

ניתן להבחין בקטע זה בשני ענינים: א( שהיום העולם כבר כלי לאור של משיח 
)גילוי העצמות( מתגלה במלך צדקנו ואור הגאולה השלימה. ב( שהגילוי של הגאולה 

 המשיח ועל ידו זה מתגלה בכל עם ישראל.

וממילא מובן שהדרך להגיע לגילויים נעלים אלו, היא דווקא ע"י שמתקשרים עם 
 מלך המשיח.

______________ 
 

( וכשמתבוננים במהלך השיחה של שיחת כינוס השלוחים תשנ"ב נראה בעליל שזהו הענין העיקרי בקבלת 14
ל פני משיח, שהרי לפני כן בשיחה האריך הרבי אודות כך שמלך המשיח הוא זה שפועל את היחוד המושלם ש

מ"ה וב"ן, יחוד הגשמיות עם אלקות, וממילא מובן שחלק מקבלת פני משיח זה לקבל את הגילויים שמביא 
עמו מלך המשיח. וכן בשיחות השבתות שאחרי, בהם ממשיך הרבי לדבר על ענין זה של קבלת פני משיח 

 ו הגשמי של כל יהודי.צדקנו, מדבר הרבי באופן קבוע על ענין החדרת הדרגות הנעלות ביותר ברוחניות בגופ
 ( 'דבר מלכות' ש"פ ויצא תשנ"ב.15
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שיתגלה בכל יהודי שהוא מציאות אחת ממש  –וזהו עיקר הענין של ביאת המשיח 
, לכן אנו נדרשים ומסוגלים כבר עם הקב"ה. ומכיון שהיום משיח כבר נמצא בגילוי

 היום להגיע לענין זה.

 :16ובמילותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח

 התגלות. .  ב מתבטאת והשלימה האמיתית דגאולה העיקרית המעלה
 ובא נמשך שהעצם אלא עוד ולא ,ה(הנשמ )עצם דישראל המציאות עצם

 מציאותם את ובגלוי בפועל יראו לבוא שלעתיד. .  היינו ממש, בגילוי
 ית', ומהותו עצמותו עם חד שהיא הנשמה עצם ישראל, של האמיתית

 הדרגות בכל ומתגלה וחודר שנמשך כפי חד", כולא וקוב"ה "ישראל
 ומדות, שכל ורצון, תענוג הנפש, כחות בכל לה, שנקראו שמות דחמשה

 ושס"ה אברים רמ"ח בכל הגשמי, ובגוף ומעשה, דיבור מחשבה ולבושיהם
 חד". כולא וקוב"ה ש"ישראל ובגילוי בפועל בהם שניכר גידים,

 ועבודתינו במעשינו תלויים לבוא דלעתיד הענינים שכל הידוע וע"פ. . 
 והשלימה האמיתית להגאולה ההכנה שבעבודת מובן, ,הגלות משך זמן כל

 .הנשמה עצם דישראל, העצם התגלות. . ענין  צ"ל צדקנו משיח ע"י

כלומר, קבלת פני משיח האמיתית, היא ההתאחדות עם המלך המשיח, לגלות 
באופן  החיינו יהיפרט בשאנחנו מציאות אחת איתו. ובאופן ממילא זה יגרום שכל 

 שכל מציאותנו תתעלה למצב של משיח.נעלה יותר, 

 לקבל או להתכונן לקבל?
וכאן כדאי להזכיר בקצרה, ענין נוסף בשיחת כינוס השלוחים תשנ"ב שמתבאר ע"פ 

 הדברים שנכתבו עד כה:

לאורך השיחה לעיתים אומר הרבי שעבודתנו היא כבר כעת לקבל את פני משיח 
שעבודתינו היא להתכונן ולהכין אחרים לקבלת פני  צדקנו, ולעיתים אומר הרבי

משיח צדקנו. ולכאורה הקבלה וההכנה לקבלה הם שני ענינים שונים, וכיצד אומר 
 את שניהם יחדיו?

שעבודתינו היום לקבל פני  –וע"פ מה שנתבאר עד כאן, יש לבאר זאת בפשטות 
ה מזו, לקבל את לקבל על עצמנו את עול מלכותו של מלך המשיח, ויתיר -משיח )

הגילויים הנעלים שמביא עמו משיח(, הינה בעצם גם הכנה לקבלת פני משיח 

______________ 
 

 ( 'דבר מלכות' ש"פ תולדות )ב( תשנ"ב.16
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כבר היום את פני משיח, זה עצמו כי כשאנו מקבלים  ,בגאולה האמיתית והשלימה
 .17מה שמכין אותנו לקבלת פני משיח השלימה בגאולה האמיתית והשלימה

שהרבי עומד להתגלות ועלינו  ואפשר לבאר מכיוון נוסף, שכשאנו מתבוננים בזה
להתכונן לכך, זה מה שגורם שכבר כעת אנו נתנהג כפי שצריך וכבר עכשיו נהיה 

 :18במצב של קבלת פני משיח. ובמילותיו של הרבי

 ש"הקיצו )כיון דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק נכנס ומיד שתיכף הידיעה
 מעמדו לבחון והמקושרים מהחסידים כאו"א על ומביט (עפר" שוכני ורננו

 כל את שלימות( מלשון )גם ולהשלים לסיים ופועלת מעוררת כו', ומצבו
  ועבודתינו. מעשינו

 אין יהודי יוצא מן הכלל!
 עפ"ז יש לבאר את המשך הדברים בשיחה:

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

 צדקנו. משיח

השליחות  זוהי בקבלת פני משיח. -מתבטאת עבודת השליחות בזה ש הרבי אומר
. שאר הדברים יכולים להיות דברים מאוד טובים וחשובים, אבל לא זהו של הרבי

 הדבר העיקרי שבו עלינו לעסוק. לא זהו ה'זהיר טפי' המיוחד של תקופתנו.

 והפצת והיהדות התורה הפצת של השליחות בעבודת הפרטים כל כלומר:
 לקבלת מוליך זה כיצד - זו בנקודה חדורים להיות צריכים חוצה, המעינות

 צדקנו. משיח

______________ 
 

( וע"ד המבואר ב'דבר מלכות' דש"פ פנחס תנש"א, שהעבודה של לחיות משיח יש פה תועלת גם בנוגע 17
לה השלימה, כי עי"ז להווה, שנמצאים אנו בזמן מיוחד ועלינו להתנהג בצורה מיוחדת, וגם תועלת לעתיד, לגאו

 אנו מתרגלים לגאולה וזה גופא מביא את הגאולה.
העבודה " ו"עומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנוויש להוסיף בזה, שבסעיף א' בשיחה אומר הרבי שכבר "

". ולכאורה מהי ההוספה ממש בפועלוהשליחות עכשיו היא: להיות מוכנים בפועל לקבלת פני משיח צדקנו 
וכנים בפועל לקבלת פני משיח בפועל ממש" על פני המצב שכבר קיים, שכבר "עומדים מוכנים ב"להיות מ

ולכאורה יש לומר בזה, שביום הגאולה האמיתית והשלימה בה נלך לקבל פני  –לקבלת פני משיח צדקנו"? 
ם, להיות . וזוהי בעצם עבודתינו היוהרבי שליט"א מלך המשיחמשיח בפועל ממש, ילכו כולם לקבל את פני 

, להיות מוכנים ליום בו יתגלה הרבי מלך המשיח, תוך הדגשה על זהותו בפועל ממשמוכנים לקבלת פני משיח 
 של משיח שאת פניו אנו עומדים לקבל.

 ( 'דבר מלכות' ש"פ וארא תשנ"ב.18
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האישית ובין בהשפעה  וע"פ דרכנו נבאר, שבכל מעשה שאנו עושים, בין בעבודתנו
על הזולת, עלינו לחשוב ולחפש כיצד ענין זה יקרב אותנו ואת היהודי שלפנינו 

 ויותר מוכן לקבלת הגילויים של הגאולה. להיות יותר חסיד ומקושר לרבי

זהו "חידוש  .וכמובן שבזה נכללים כל עניני תורה ומצוות, יהדות חסידות, וכו' וכו'
שהרי כל ענין ". השליחות עבודת של והפרטים הנקודות כל את שמקיףכללי ועיקרי 

וכל קיום תורה ומצוות מקרב את היהודי לקבלת שבקדושה הוא ענין של הרבי 
הגילויים של הגאולה )וכמובן, שכשהמטרה היא להיות כמה שיותר קשורים לרבי 
וכמה שיותר לקבל את הגילויים של הגאולה, הרי שבאופן טבעי מחפשים ענינים 

 שורים לזה יותר בגלוי(.שק

 החלטות ולהביא לבוא צריכים השלוחים שמכינוס - היא בפשטות והכוונה
 במקומו בנ"י כל את ולהכין בעצמו להתכונן צריך שליח כל כיצד טובות
 משיח, של ענינו את מסביר שהוא ע"י צדקנו, משיח פני לקבלת וכו' ובעירו

 לפי ואחד אחד כל אצל המתקבל באופן ובתושבע"פ, בתושב"כ כמבואר
 באופן ובפרט וגאולה, משיח עניני לימוד ע"י - במיוחד כולל והבנתו, שכלו

 ודעת. בינה חכמה של

לקבל את בדיוק כמו שאצלנו באופן אישי חיזוק ההתקשרות שלנו לרבי ועבודתנו 
מתוך זה שלמדנו את שיחותיו של הרבי בעניני גאולה  ה, מגיעהגילויים של הגאולה

ומשיח )כולל שיחה זו עצמה( ואנו מבינים שזהו צו השעה, כך בדיוק יושפע גם 
ע"י  -היהודי מבחוץ שעליו לחזק את התקשרותו לרבי ולהתכונן לקבלת פני משיח 

 .19שנסביר לו את ענינו של משיח

ו להמשיך ולדחוף אותו ללימוד עניני לאחר שהסברנו לו את ענינו של משיח, עלינ
גאולה ומשיח. וככל שירבה הלימוד, כך גם תגדל ההכרה הפנימית בגודל השעה בה 
אנו נמצאים ובמשמעותה הלכה למעשה של העבודה להתכונן לקבלת פני משיח 

 צדקנו.

", ודעתובזה ישנה הדגשה מיוחדת על כך שהלימוד יהיה באופן של "חכמה בינה 
"שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו  -"י כח הדעת כי דווקא ע

, יגיע יהודי להתקשרות והתחברות עם הענין, להכיר 20בחוזק בעניני משיח וגאולה"
ולהפנים שענין הגאולה וביאת המשיח זהו ענין שנוגע אליו, וממילא זה ישפיע על 

רי מהסברת ענינו של יומית בפועל ממש. )מכך גם מובן שחלק עיק-התנהגותו היום

______________ 
 

 מהו ענינו של משיח. - בדרך אפשר -ביאור  מופיע( בהמשך החוברת 19
 ( משיחת ש"פ בלק תנש"א.20
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משיח, הוא לומר את הנקודה העיקרית שעושה את הדברים לאקטואליים ביותר 
 הנקודה שהרבי אומר שהיום משיח כבר התגלה(. -לכל יהודי בעולם 

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

מליובאוויטש", הרי שזה לא מחייב כל יהודי כל עוד מדובר על הרבי בתור "הרבי 
להתקשר אליו. שהרי ישנם הרבה חסידויות והרבה צדיקים ואין שום פסול בכך 
שיהודי אחד הולך אחרי צדיק מסויים ולא אחרי צדיק שני. אולם כשמדובר על הרבי 
מליובאוויטש בתור משיח, הרי שמלכותו של משיח מקיפה את עם ישראל כולו, 

", וממילא כל יהודי מחוייב ורועה אחד יהיה לכולםועבדי דוד מלך עליהם " 21כנאמר
 .22לקבל את מלכותו של הרבי בתור מלך המשיח

וכמו כן בנוגע לגילויים של הגאולה, שאמנם גם עד עכשיו יכל יהודי ללמוד חסידות 
)שהיא הרי טעימה מתורתו של משיח( ובכך להתחיל לחיות את הגאולה. אולם 

"זה שייך לכאו"א שמשיח כבר נתגלה, הרי שזה נדרש מכל יהודי ויהודי.  עתה, לאחר
 מישראל, ללא יוצא מן הכלל".

  

______________ 
 

 יחזקאל לז, כד. (21
( ולכאורה נקודה זו ממש היא המבוארת בשיחת ב' ניסן תשמ"ח )ס"ה( בנוגע להכרזת "יחי המלך", שמכיון 22

שאצל כל יהודי ישנו ניצוץ משיח, לכן בנוגע למלך המשיח כל יהודי יכול לפעול את הענין של "יחי המלך". 
 והיינו שזה שייך לכל יהודי ממש.
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 התקשרות בימינו
הביאור הנ"ל שמשמעותה של "קבלת פני משיח" היא ההתקשרות לרבי מלך עפ"י 

לחזק כמה שיותר את שהעבודה היא  יוצא, וקבלת עניני הגאולה המשיח
 וללא נקודה זו .תוך דגש על עניני גאולה ומשיח המשיחהתקשרותנו לרבי מלך 

 .רבילשל חסיד  יוםכהתקשרות ב עיקריענין  חסר

]בתפילת "ובא לציון" אנו מבקשים מהקב"ה שיתן בליבנו אהבתו ויראתו "למען לא 
ניגע לריק", למען שלא נתייגע לחינם, שהרי כדי שהתורה ומצוות יעלו למעלה 

. ולכאורה יש לומר שעל דרך זה הוא גם בענין של מוכרח שיהיה אהבה ויראה
שה"שער" לכל עניני השליחות הוא קבלת  –ה"שער" שבכל תקופה, כולל בזמננו 

שאם מעשינו לא עוברים ח"ו דרך ה"שער", הרי שאנו מתייגעים לריק  –פני משיח 
 משום שזה לא עולה למעלה ולא מוסיף בהתקשרות לרבי, רח"ל...[

 הכל חדור במשיח
הרבי דורש שכל העבודה תהיה ניתן לראות בבירור כיצד  במספר שיחות מתקופה זו

 :23חדורה במשיח

 .24כל הענינים וכל הפעולות חדורים בעניני משיח וגאולה• 

כל הפרטים בעבודתם של ישראל, נעשים חדורים בגלוי בנקודה והתכלית • 
 .הגילוי של משיח צדקנוהאחת והיחידה: 

 -כל עניני העבודה, בכל ימי חייך, ובכל יום עצמו בכל פרטי ושעות היום • 
 .25צריכים להיות חדורים ב"להביא לימות המשיח"

פירושו שהחיות שלו )בכל רגע  -"כל ימי חייך להביא לימות המשיח" • 
ורגע( הוא בהבאת ימות המשיח, כלומר, לא רק בשעה שעושה פעולות 

 .26תו )"חייך"( הוא להביא לימות המשיחלהבאת המשיח, אלא עצם חיו

רואים כאן בצורה ברורה שמאז אותה תקופה בה זכינו להתגלותו של מלך המשיח, 
מורה לנו הרבי שכל עבודתינו צריכה להיות חדורה בעניני גאולה ומשיח. אנו חיים 

______________ 
 

 .ענין חדש בעבודת ה' שהרבי מגלה לנו בשיחות אלוביטויים ליופי המליצה אלא זהו וכפשוט שאין אלו ( 23
 ( שיחת ש"פ וירא תשנ"ב.24
 ( משיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב.25
 ( משיחת ש"פ תולדות )ב( תשנ"ב.26
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בכל מעשה את הציפיה לביאת משיח, ויתירה מזו שכל מעשה חי וחדור בעצמו את 
 ימות המשיח, כל מעשה נעשה באופן של גאולה! המצב של

 ומדוע פתאום צריכים כל הענינים להיות חדורים במשיח?

תכלית בריאת העולם ותכלית כל היהדות וכל התורה כולה זהו הענין של משום ש
התגלותו של מלך המשיח. ובדורות קודמים, כאשר שנפעל ע"י דירה בתחתונים, 

ולא הונח דגש שגם תכלית הבריאה היתה בהסתר  עוד לא הגיע זמן הגאולה, הרי
הרי שגם  ,לגאולהיותר ויותר ככל שהולכים ומתקרבים על עניני הגאולה. אולם 

נעשה בגלוי שהתכלית של הכל זהו ואט אט  ,תכלית הבריאה יותר ויותר מתגלית
. ועתה, לאחר שזכינו ומשיח כבר התגלה, הרי שזה 27הגאולה האמיתית והשלימה

יות הנקודה העיקרית והמודגשת ביותר בכל דבר שאנו עושים, שהרי כנ"ל צריך לה
 זוהי התכלית של כל הבריאה כולה!

ובמילים פשוטות: עד היום היו ענינים רבים בעבודת השליחות וההתקשרות של 
זהו  קבלת פני משיח! -חסיד לרבי, אולם "בא הרבי שליט"א והעמידן על אחת" 

! מאז אותה שיחה, כל ענין של התקשרות לרבי מקבל ה"שער לכל עניני השליחות"
את משמעותו הנכונה ומקשר את היהודי לרבי דווקא כאשר הוא בא מתוך נקודה 

 .28זו של קבלת פני משיח צדקנו

היה מצב של "בא חבקוק והעמידן על אחת", ויש לומר שכפי שבדורות קודמים 
וביאר הרבי הריי"צ )הובא בתחילת החוברת( שאותו ענין מיוחד שעליו עורר חבקוק 

שיהודי שחי את  –הוא זה שגרם קיום ועמידה לכל התרי"ג מצוות, כך גם בעניננו 
הענין של קבלת פני משיח, פועל עליו הדבר קיום ועמידה בכל התרי"ג מצוות ובכל 

שמתוך  הרצון להיות מוכן לקבלת פני משיח, הרי  -עניני קדושה והתקשרות לרבי 
הוא מתנהג בכל הענינים כדבעי, ועוד יותר שזה פועל בו עליה שכל עניניו נעשים 

 באופן של גאולה!

 וכדברי הרבי שליט"א בשיחת ש"פ וארא תשנ"ב:

______________ 
 

 בראשית.לפ' שיחה א'  –. מופיע גם בלקו"ש גאומ"ש 7( ראה בענין זה בארוכה בלקו"ש ח"י ע' 27
לומר שזוהי הנקודה אותה מוציא הרבי מחלקו השני של הביאור )הביאור ע"פ פנימיות  ( ולכאורה יש28

שהרבי מבאר שם באריכות  –הענינים( בדבר שליחותו של אליעזר עבד אברהם לעשות את השידוך של יצחק 
ואלקות,  איך כל ענין שליחותו של אליעזר היה לפעול את יחוד מ"ה וב"ן, חיבור הרוחניות והגשמיות, העולמות

שזהו ענינה של כל היהדות כולה וכל סדר השתלשלות כולו. ובמילים פשוטות: "הנקודה והתכלית האחת 
והיחידה" של כל הבריאה כולה ושל כל היהדות כולה, זה "הגילוי של משיח צדקנו" )שלימות היחוד של מ"ה 

יו סביב הנקודה האחת והיחידה של גילוי וב"ן(. ומזה נגזר ונדרש שגם בעבודת ה' של יהודי, כל עניניו כולם יה
 משיח צדקנו.
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 תורתו יו,במעש עוז וביתר שאת ביתר להוסיף עצמו על לקבל כאו"א צריך
 מו"ח כ"ק אל וההתקשרות בהביטול ובפרט. .  ההילולא בעל של ועבודתו
 עניניו, וכל מציאותו - שבכאו"א ,הכל" הוא "הנשיא הדור, נשיא אדמו"ר

 בקיום וחדורים שמלאים עי"ז הדור, לנשיא קודש נעשים כל, מכל בכל
 גואל הוא ראשון גואל ,שבדור רבינו משה - הדור נשיא של שליחותו

 .29ממש בפועל המשיח" לימות "להביא העיקרי שענינו - אחרון

רואים כאן בצורה ברורה שהדרך להגיע למצב שכל מציאותך נעשית "קודש לנשיא 
"להביא לימות  -ע"י שהינך חדור בקיום שליחותו של נשיא הדור  דווקאהדור", היא 

 המשיח" בפועל ממש.

 חשיבותה של הכרזת יחי
עניני גאולה דגש מרכזי על שכיום ישנה בהתקשרות של חסיד לרבי אם־כן יוצא 

וקבלת מלכותו של הרבי בתור משיח. שכפי שמובן משיחת חיי שרה הנ"ל, ומשיח 
הרי זה מה שנדרש בכדי לתת למשיח כח לסיים את שליחותו ולהביא בפועל ממש 

 את הגאולה האמיתית והשלימה.

שע"י דה זו באופן מחודד עוד יותר, מובאת נקו 30בשיחה נוספת מאותה תקופה
אנו  - "יחי אדוננומלכותו של משיח, כולל ובמיוחד ע"י הכרזת "שאנו מקבלים את 

 פועלים את הגאולה האמיתית והשלימה:

 - "יחי אדוני המלך דוד לעולםההפטרה דשבוע שעבר מסתיימת בהכרזה "
נצחיות מלכות דוד שנמשכה במלכות שלמה, ששלימותה ע"י המלך המשיח 

שתוכנה של הכרזה זו הוא התגלות  -שהוא "מבית דוד ומזרע שלמה" 
ולאח"ז באה התגלותו לעין כל ע"י  ועי"ז דמלך המשיח.מציאותו 
 . .  31פעולותיו

______________ 
 

( כשמתבוננים בקטע הבא בשיחה, מובן שהדברים שהרבי אומר שם הם ממש הענין של להתכונן לקבלת 29
 כ"ק נכנס ומיד שתיכף שהידיעה ולהוסיף,להתכונן להתגלות של הרבי. וכך ממשיך שם הרבי:  –פני משיח 

 לבחון והמקושרים מהחסידים כאו"א על ומביט (עפר" שוכני ורננו ש"הקיצו )כיון דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
 ועבודתינו. מעשינו כל את שלימות( מלשון )גם ולהשלים לסיים ופועלת מעוררת כו', ומצבו מעמדו

 ( שיחת ש"פ תולדות )ב( תשנ"ב.30
 מההדגשות אינם במקור.( חלק 31

ואמנם במפורש הרבי מייחס את זה להכרזה "יחי אדוני המלך דוד לעולם" ולא להכרזה "יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד", אולם בהתבוננות קלה מובן שתוכנה של ההכרזה "יחי אדוני המלך דוד לעולם" הוא 

רבי אומר שתוכנה של הכרזה זו הוא "התגלות מציאותו דמלך בעצם תוכנה של ההכרזה "יחי אדוננו", שהרי ה
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של משיח לעין כל בגאולה הרבי אומר כאן שע"י הכרזת "יחי אדוננו" באה התגלותו 
 השלימה!

והדברים מובנים, כי ההכרזה "יחי אדוננו" מבטאת את קבלת מלכותו של מלך 
המשיח, ואת התפילה והציפיה ליום בוא התגלה לעין כל המלך המשיח ויביא את 

 הגאולה לעולם כולו.

ובשיחת ב' ניסן תשמ"ח, האריך הרבי אודות חשיבות פעולת העם שיכריזו "יחי 
המלך" על מלך המשיח, ובתוך הדברים רואים שוב את נקודה זו, שע"י הכרזת "יחי 

 :מלך" פועלים ביאת דוד מלכא משיחאה

״, כלומר, אע״פ שנקראים אין מלך בלא עם. . מציאותו של המלך תלוי׳ בהעם, ״
 -״עם, מלשון עוממות . . רחוקים ממעלת המלך״, הרי, ביחד עם זה )ואדרבה 

 -וכמודגש גם בהכתרת המלך  המלך. -לים הם את המלכות בגלל זה( פוע
 ״. . יחי המלךשהעם מכריזים ״

ובאותיות פשוטות: לאחרי שישנה השלימות ד״חיים״ שנה לנשיאותו )פעולתו 
צ״ל הוספה עיקרית בענין החיים )גם( ע״י פעולת העם  -ועבודתו( דנשיא דורנו 

שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו  -״, שתוכנה של הכרזה זו יחי המלךשמכריזים ״
דוד מלכא כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו  -שוכני עפר 

 !משיחא

", עד מתיוזהו גם מה שמרעישים בעקבתא דמשיחא ע"ד הצורך להכריז "
דיש לומר, שנוסף על הדגשת הצפי',  –שעי"ז מקרבים ומזרזים את הגאולה 

"יחי  –הבקשה והדרישה על הגאולה . . יש בהכרזה זו גם התוכן דענין ההכתרה 
 , שעי״ז פועלים ביאת דוד מלכא משיחא.המלך"

לב מה הרבי אומר כאן: כל מה שהרבי מרעיש בשנים האחרונות )"בעקבתא נשים 
דמשיחא"( על כך שצריך להכריז "עד מתי", זהו בגלל שבתוך זעקת "עד מתי" כלול 

______________ 
 

המשיח", וכפשוט שהתגלות מציאותו של משיח עדיין לא היתה בימי דוד המלך אלא זהו ענין שהתחדש 
יש כבר את התגלות מציאותו של מלך  עכשיובתקופה האחרונה )כפי שהרבי אומר בשיחת ש"פ וירא הנ"ל, ש

 המשיח(.
על ענין התגלות מציאותו של משיח, מכיון שההכרזה היא  רימזההכרזה זו כבר בימי דוד ואמנם משמעותה של 
ואי אפשר לומר שבת שבע התכוונה שדוד המלך יחיה לנצח, שהרי כל נושא ", לעולם"יחי אדוני המלך דוד 

וונת שיחתם לפני ההכרזה הנ"ל היתה על דבר מי ירש את המלוכה לאחר שדוד ימות. ועכצ"ל שמלכתחילה כ
מלכות דוד שנמשכה במלכות שלמה, ששלימותה ע"י המלך המשיח שהוא מבית דוד  נצחיותל"ההכרזה הייתה 

 ומזרע שלמה", שע"י מלך המשיח יתגלה בפועל איך שמלכות דוד היא נצחית.
אולם הכרזה זו היא רק מרמזת על התגלות מציאותו של משיח. ואילו ההכרזה שתוכנה הפשוט הוא התגלות 

ותו של משיח, היא ההכרזה של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", שתוכנה של הכרזה מציא
 זו היא שאנו מכירים בכל שהרבי התגלה בתור מלך המשיח ואנו מקבלים עלינו את עול מלכותו.
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תוכנה של הכרזת "יחי המלך". כי תוכנה של זעקת "עד מתי" הוא לא רק ציפייה 
המלך ת בהתגלותו של ובקשה שתבוא הגאולה, אלא גם ובעיקר ציפייה ובקשה לראו

שיביא את הגאולה, האיש שעם התגלותו תימלא הארץ דעה את ה'  מבית דוד
 והעולם כולו יתוקן. שזהו תוכנה של הכרזת "יחי המלך".

 בהמשך השיחה אומר הרבי:

הענין ד״אין מלך בלא עם״ )תוכן הכרזת העם ״יחי המלך״( הוא בהדגשה 
 יתירה אצל מלך המשיח.

פליאות, שכשיהודים מזדרזים להכריז "עד מתי" ו"יחי המלך" הרי ומסיים במילים מ
 שהדבר גורם שהקב"ה יזדרז להביא לנו את הגאולה:

כולל  -יש לסיים ולהשלים את ״מעשינו ועבודתינו״  והמעשה הוא העיקר:
 -גם הבקשה והדרישה ״עד מתי״, וההכרזה ״יחי המלך״ דוד מלכא משיחא 

שעי״ז פועלים כביכול שמחה וחיות . . הקשורה עם בזריזות הכי גדולה, 
״אלקיכם כהן הוא״, ו״כהנים זריזין  -הקב״ה ה״אחישנה״ דהזריזות אצל 

תיכף ומיד ממש, ״לא עיכבן בזריזות הכי גדולה, לגאול את בנ״י  -הם״ 
 כהרף עין".המקום 

ת נתבונן עד כמה הרבי השקיע את כוחותיו, במסירורק אם והאמת היא שאפילו 
נפש ממש בלעודד את שירת "יחי אדוננו", יום אחר יום, תפילה אחר תפילה )וכפי 
שהרופאים אמרו אז שכל פעם שהרבי מעודד "יחי" זה עולה לרבי במאמצים 

שהרבי לא רצה לעודד ניגונים אחרים אלא דווקא את ניגון זה אדירים(, ועד שראו 
זה יקר מושג עד כמה ענין  זה צריך לתת לנו שמץ שלהרי  – 32של "יחי אדוננו"

 .33חשוב אצל הרביו

______________ 
 

ל אבא של כינוס ילדים והרבי יצא לתפילה. לכבוד יום ההילולא ש 770-( בכ' מנחם אב תשנ"ג התקיים ב32
הרבי, הרה"ג המקובל וכו' ר' לוי יצחק, התחילו לנגן את ניגון ההקפות שלו אולם הרבי לא הגיב. ולאחר זמן 

 מסויים כשעברו לשיר "יחי אדוננו" מיד החל הרבי לעודד את השירה...
אכן בעד ( ישנם הטוענים שגם בשנות תשנ"ג ותשנ"ד היו מענות לכאן ולכאן, כך שלאו דווקא שבאמת הרבי 33

הפרסום שהוא המלך המשיח. אולם מבלי להיכנס למענות עצמם, הרי ברור לכל שמענות אלו היו מענות 
פרטיים וממענה פרטי ליהודי אחד לא תמיד אפשר ללמוד לענין יהודי שני, אולם ההנהגה הקבועה של הרבי 

דוד שירת יחי אדוננו, גם כשהיה היא ההנהגה של עי בכל תקופה זו בפומביכשיצא לציבור, ההנהגה שנהג הרבי 
 זה לעיני מצלמות ותקשורת מכל העולם!
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וע"פ הנ"ל מובן הענין, שהרי תכלית כל הבריאה היא להיות לו ית' דירה בתחתונים, 
ואת התגלותו של משיח אנו פועלים ותכלית זו מגיעה לשלימותה ע"י המלך המשיח, 

 ע"י הכרזת "יחי אדוננו"!

הההסכמה והרצון בטא את מיוחדת לבאחת השיחות אומר הרבי שישנה חשיבות 
". יחי המלךלקבל את מלכותו של המלך בהצהרה בדיבור דווקא, להכריז בפה "

 :34ובמילותיו של הרבי

תקיעת שופר היא הרי ענין המעשה, ומלכויות הוא ענין הדיבור, כי בנוגע 
להכתרה הרי לא נוגע המחשבה, העיקר הוא ענין הביטול המתבטא בענין 

  שאומרים "יחי המלך" וכיו"ב.הדיבור דווקא, 

______________ 
 

 ( שיחת ראש השנה תשל"ז.34
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 נינו של משיחע
בשיחת כינוס השלוחים תשנ"ב, לאחר שהרבי מטיל על השלוחים את העבודה 
החדשה של קבלת פני משיח, ממשיך הרבי ואומר שהדרך להכין יהודים לקבלת פני 

 משיח, היא ע"י שמסבירים להם את ענינו של משיח.

שיח' פירושו להתקשר ולהתבטל למלך מקבלת פני ש'מה שנתבאר מקודם, ע"פ ו
, מובן שע"י שיהודי יבין את ענינו ולקבל כבר היום את הגילוי של הגאולה המשיח

ולהתחיל לחיות באופן  של משיח, זה יגרום לו להתקשר ולהתבטל למלך המשיח
 ל משיח )בקצרה עכ"פ, ובדרך אפשר(:ויש לבאר מהו ענינו ש .של גאולה

 ה:ענינו של משיח ע"פ נגל
ענינו של מלך בכלל הוא לדאוג שהעם יתנהגו ע"פ החוק. ותפקידו של מלך יהודי, 

-הוא לדאוג שהעם יתנהגו לפי חוקי התורה, שהלכות התורה יהיו דרך החיים היום
 :35יומית של כל העם. וכפי שמגדיר זאת הרמב"ם בהלכות מלכים

דת האמת.  . . ובכל יהיו מעשיו לשם שמים. ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים
 ולמלאות העולם צדק. ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה'. 

ומכיון שע"י המלך מתגלית מלכות ה' בעולם, לכן נדרש מכל יהודי לקבל את 
. וכפי 36מלכותו של המלך ולהתבטל בפניו, שהרי המלך מייצג את מלכות שמים

 38ר בספר החינוך". ומבאשתהא אימתו עליך -שום תשים עליך מלך  " 37שנצטווינו

 ".להעמיד המלוכה ביד היורש ולתת מוראו עלינושענין המצווה הוא "

ענין זה קיים אצל כל מלך, אולם ביתר שאת קיים ענין זה אצל מלך המשיח. וכפי 
 :39שכותב הרמב"ם בהלכות מלך המשיח

______________ 
 

 ( פ"ד ה"י.35
( וכפי שמגדירה הגמרא את מהותו של מלך ישראל אמיתי )מסכת הוריות י"א, א( "שאין על גביו אלא ה' 36

 אלקיו".
 ( דברים יז, טו. ובספרי על הפסוק.37
 ( מצווה תצ"ז.38
 פי"א ה"א.( 39
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המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה 
ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרין כל המשפטים בימיו הראשונה. ובונה המקדש 

ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה  ,מקריבין קרבנות ,כשהיו מקודם
 האמורה בתורה.

 :40ובהמשך הענין כותב זאת בסגנון דומה

. . בימות המשיח . . יהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו"ם המשולים 
 ויחזרו כולם לדת האמת.כזאב ונמר . . 

מילים פשוטות: מלך המשיח יחזיר את שלימות קיום התורה והמצוות ויביא למצב וב
בו כל באי עולם יקיימו את רצון ה'. )וכנ"ל, זהו תפקידו של כל מלך, אולם מי 

זהו דווקא  -שיצליח להביא למצב זה בפועל ממש ובאופן מוחלט בכל העולם כולו 
 (:41חת 'גדרו ההלכתי של משיח'מלך המשיח(. וכפי שמבאר זאת הרבי שליט"א )בשי

הרמב״ם הכניס את הל׳ מלכים בסיום וסוף ספרו היד . . וי״ל, )ש(בזה הוא 
. 42מדגיש שהשלמות של )קיום( התורה וההלכה היא כאשר יש )ענין ה(מלכים

וכפי שזה גם מובן בפשטות, ששלימות הקיום של כל מצות והלכות התורה היא 
ל ידו נעשית המצוה של מלחמות השם כאשר ישנו מלך על כל ישראל, שע

)להכרית זרעו של עמלק( והמצוה ״לבנות בית הבחירה״, שרק אז שייך קיום 
 כל הלכות ומצות התורה.

. . את הלכות משיח הכניס הרמב״ם בסיום ספרו היד ובסוף הל׳ מלכים 
 ומלחמותיהם, כיון שזהו גדרו וענינו של משיח ע״פ הלכה:

״המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה״ הראשונה 
ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם 
מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה״: אין זה 

לכה: הגדר של )רק( סיפור דברים מה יעשה משיח, ומה יהי׳ בימיו, אלא זוהי ה
משיח הוא זה שהוא מחזיר ״מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה״ )ולא 
שהוא בא לפעול ענין חדש(, שבפועל מתבטא הדבר בזה ש״ובונה המקדש 
ומקבץ נדחי ישראל״ )ובמילא מגיעים למטרה והמכוון של ביאת המשיח( 

ן שמיטין ״וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבין קרבנות ועושי

______________ 
 

 ( פי"ב ה"ב.40
 ( לקו"ש חי"ח שיחה ב' לפ' בלק )בלקו"ש גאומ"ש שיחה ה' לפ' בלק(.41
להעיר מסהמ״צ להרמב״ם מצוות עשה קעג: שצונו למנות עלינו מלך מישראל ( ומוסיף שם בהערה: 42

 . . ובהל' מלכים ספ״ד ״ותהי' מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת כו'״. אמונתנושיעמיד 
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ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה״. שזה קשור עם קבוץ נדחי ישראל כאשר 
 כל ישראל יושבים על אדמתם.

כלומר, כל הענינים החסרים בקיום תומ״צ מצד זה שחסר בשלימות כל ישראל 
באים לשלימותם ע״י משיח. וזהו הענין  -שזהו כללות ענין הגלות  -וביהמ״ק 

הוא מחזיר את  -וד ליושנה בו׳ וחוזרין כל המשפטים״ שמשיח מחזיר ״מלכות ד
 שלימות הלכות ומצות התורה.

מדברי הרמב"ם אלו, ובפרט ע"פ ביאורו של הרבי, מובן גם מדוע כשהרמב"ם מתאר 
את תהליך הגאולה, הוא מתאר במרכזו את דמותו של המלך המשיח שמחולל את 

ו את חוקי התורה, יכול לקרות משום שמצב זה בו כל עם ישראל את ישמר -הגאולה 
המלך המשיח. שמכוחו המיוחד בתור מלך, ובפרט כח של  -רק ע"י מישהו אחד 

 מלך המשיח, יכול הוא לפעול שכולם יתנהגו כרצון ה'.

מזה מובן, שאם אצל כל מלך יהודי נדרש שהעם יקבלו את מלכותו משום שהוא 
כן הוא אצל מלך המשיח  מייצג את מלכות ה' בעולם, הרי שעל אחת כמה וכמה

שצריך שהעם יקבל את מלכותו וימלא  -שמביא לשלימות גילוי מלכות ה' בעולם 
 אחר הוראותיו, כשחלק מזה הוא כמובן קיום כל מצוות התורה.

וכשנמצאים אנו היום בשלב בו משיח כבר נמצא בגילוי וכבר קיבל מהקב"ה את 
עלינו לקבל את מלכותו של השליחות להביא את הגאולה, הרי מובן בפשטות ש

 משיח.

 ענינו של משיח ע"פ חסידות:
גם ע"פ חסידות, כשמבינים מהו ענינו של מלך המשיח, מוביל הדבר היישר 
להתקשרות והתבטלות בפני מלך המשיח. ותחילת הענין בפרק ל"ו בתניא, שם 

לעשות דירה  -מסביר אדמו"ר הזקן את ענינה של הגאולה האמיתית והשלמה 
 "ת בתחתונים. וכה מבאר אדמו"ר הזקן:להשי

 ה"הקב שנתאוה הוא הזה עולם בריאת שתכלית ל"מארז זאת מודעת והנה
. . התכלית הוא עוה"ז התחתון שכך עלה ברצונו  בתחתונים דירה לו להיות

ית' להיות נחת רוח לפניו ית' כד אתכפיא ס"א ואתהפך חשוכא לנהורא 
שיאיר אור ה' אין סוף ב"ה במקום החשך והס"א של כל עוה"ז כולו ביתר 
שאת ויתר עז ויתרון אור מן החשך מהארתו בעולמות עליונים . . ונודע 

יו המתים הם תכלית ושלימות בריאות עולם שימות המשיח ובפרט כשיח
 הזה שלכך נברא מתחילתו.

תכלית בריאת העולם היא שאור ה' יאיר כאן בעולם בגילוי, שהגשמיות תתאחד עם 
הרוחניות, העולמות יתאחדו עם אלקות, ובכל פינה בעולם יהיה ניכר ש"הכל זה 
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ח. וענין זה יכול אלקות ואלקות זה הכל". תכלית זו תגיע למימושה בימות המשי
לקרות דווקא ע"י המלך המשיח, משום שרק מי שהוא בעצמו מאחד בתוכו את שני 

יכול לפעול את ענין זה  -גם גשמי לחלוטין וגם בטל לחלוטין לאלקות  -הקצוות 
שהעולם הגשמי ממש יהיה בטל ממש להקב"ה. וכפי שמבאר זאת הרבי  -בעולם 

 בשיחת כינוס השלוחים הנ"ל:

פעול את העבודה וההמשכה של יחוד מ"ה וב"ן, צריך להיות כך גם בכדי ל
אצל האדם שפועל זאת, שיהי' מציאות בפני עצמו )ב"ן(, ומציאות זו 

 :דוקא שליחתתבטל ותתאחד עם המשלח )מ"ה(. שזהו ענינו של 

ענינים הפוכים: )א( עליו להיות מציאות נפרדת שליח מורכב משני 
. . וזהו התוכן  . )ב( עליו להיות בטל למשלחמהמשלח, בר דעת בפני עצמו

של יחוד מ"ה וב"ן: נשמתו )מ"ה( של יהודי היא מאוחדת בגלוי עם הקב"ה 
ע"י שהקב"ה שלח למטה את נשמתו בגוף הגשמי,  -יהודי . . השליחות של 

היא, שהוא יפעל את היחוד של מ"ה וב"ן, של נשמתו . .  בעולם גשמי )ב"ן(
עם גופו הגשמי, שגם כפי שהנשמה נמצאת בגוף, שמצד עצמו ובגלוי הוא 
מציאות ו"יש" בפני עצמו )הענין הראשון בשליח(, יאיר בו אור הנשמה, 

 עד שהגוף והנשמה יתאחדו . .. . נשמה והגוף יתבטל ל

 עפ"ז יובן ענינו של משיח בתור שליח:

יחוד מ"ה וב"ן  -משיח הוא השליח, שעל ידו נפעלת שלימות ענין השליחות 
. . השליחות של הקב"ה להביא את הגאולה האמיתית והשלימה, שאז יהי' 

 -עולם שלימות היחוד של הנשמה והגוף, ישראל וקוב"ה כולא חד. וגם ב
שלימות הגילוי של אלקות בעוה"ז הגשמי, באופן שהעולם כולו נעשה דירה 

 .לו יתברך בתחתונים

, שמתבטא בחיבור שליחעפ"ז מובן מדוע יש במשיח עצמו )גם( הגדר של 
ויחוד בין שני ענינים )יחוד מ"ה וב"ן(: מציאות לעצמו, כביכול, של נשמה 

 ,ממששלוחו של אדם )העליון( כמותו  -בגוף, בשר ודם . . ויחד עם זאת 
שכן כדי לפעול את יחוד הנשמה והגוף בישראל )ע"י "יכוף כל ישראל לילך 

בעולם, צריכים להיות בו בה ולחזק בדקה"(, ויחוד הרוחניות והגשמיות 
 עצמו שני הענינים והתאחדותם יחדיו.

היינו שדווקא המלך המשיח שהוא בעצמו בטל לחלוטין, דווקא הוא יכול לפעול 
 שהעולם כולו יהיה בטל לחלוטין, ולכן דווקא הוא יכול להביא את הגאולה השלימה.

, עלינו להתקשר מנקודה זו נגזרת המסקנה, שאם רוצים גם אנו להיות בטלים לה'
עם מלך המשיח, בהיותו הממוצע המחבר בינינו לבין הקב"ה. וככל שתגדל יותר 
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התקשרותנו והתבטלותינו בפני מלך המשיח, כן תגדל יותר התקשרותינו 
והתבטלותינו להקב"ה )שזהו בעצם ענינו של כל ממוצע המחבר, שדווקא על ידי 

ה מבואר במקומות רבים ההתקשרות עימו אפשר להתקשר להקב"ה(. ענין ז
ואין כאן המקום לצטט כאן מכולם, אולם נביא רק ציטוט מיוחד המדבר  43בחסידות

 :44באופן ספציפי על ענין ההתבטלות בפני המלך

שרש ענין המכוון במינוי המלך הוא שבו ועל ידו יהיו הישראל בטילים לה' 
אשר יגזור כי כל ישראל צריכים להיות בטילים למלך וסרים למשמעתו בכל 

. . והנה המלך בעצמו בטל לאלקות . . וזהו העיקר במלך שמחמת זה נק' 
מלך שהוא מרכבה למדת מלכותו ית' שבאצילות וידוע דפי' מרכבה הוא 

ומאחר שהמלך הוא בטל בחי' הביטול כמו ביטול המרכבה לגבי הרוכב. 
ילים למלכות שמים וישראל בטילים למלך הרי נמצא בו ועל ידו הישראל בט

וזאת היא עבודת המלך תמיד להיות בו ועל ידו הנבראי'  לאלקותו ית'.
 בטילים לה' ע"י שהוא בטל והם בטילים אצלו כו'.

הזאת אומר זאת מייחד הרבי את הדיבור במפורש על מלך  45ובאחת השיחות
 המשיח, שדווקא על ידו יכולים עם ישראל להתקשר עם עצמותו ומהותו של הקב"ה:

טות העצמות של עצמות ומהות ית', כפי שזה מתגלה בפשיטות גילוי פשי
מתגלה הדבר בפשיטותו של  -ידי זה -ועל . .העצמות של משיח צדקנו 

 כאו"א מישראל.

אם  כן הדרך להתקשר עם הקב"ה באופן הנעלה ביותר, היא דווקא ע"י המלך 
שתגדל  , וככלהמשיח, שהוא זה שמקשר ומאחד אותנו בעצמותו ומהותו של הבורא

ההתקשרות למלך המשיח, כך נתקרב יותר למצב הגאולה, בו יהיה העולם כולו 
. ומכיון שהיום מלך המשיח כבר נמצא בגילוי, לכן אך טבעי בטל ומאוחד באלקות
 קרבת ה' יתקשר ויתבטל למלך המשיחזה שכל יהודי החפץ 

ותר ויותר יקבל יהודי ילמד יותר עניני גאולה ומשיח, כך גם יומובן גם כן, שככל ש
 ויקלוט בתוכו את הגילויים של הגאולה האמיתית והשלימה.

  

______________ 
 

: תניא פרק ב', מאמר פנים אל פנים רנ"ט, אג"ק ח"ג ע' תרל"ה )האגרת הידועה מג' תמוז ה'תש"י(, ( ומהם43
 שיחת ש"פ צו תנש"א, ועוד.

 ( מצוות מינוי מלך מספר 'דרך מצוותיך' לאדמו"ר הצמח צדק.44
 ( 'דבר מלכות' ש"פ ויצא תשנ"ב.45
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 לקבלת המלכותקורות נוספים מ
ענין זה שלפני הגאולה צריכים עם ישראל לקבל עליהם את מלכותו של משיח, מובן 
ומבואר במקומות נוספים בספרות התורנית כולה. ואם כי איננו נצרכים לזה כלל 

בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ, אך בבחינת "יהודה ועוד לקרא" נביא לאחר שראינו זאת 
 גם את מקורות אלו, ותן לחכם ויחכם עוד.

 נביאים:

 "ובקשו את דוד מלכם"
 :46בנביא הושע נאמר

ֵאין ֵאפֹוד  ָבה וְׁ ֵאין ַמּצֵ ֵאין ֶזַבח וְׁ ר וְׁ ֵאין ש ָ ָרֵאל ֵאין ֶמֶלךְׁ וְׁ ֵני ִיש ְׁ בּו ּבְׁ ְׁ ים ֵיש  ָיִמים ַרּבִ
ָרִפ  ם ּוָפֲחדּו ּותְׁ ּכָ ִוד ַמלְׁ ֵאת ּדָ ּו ֶאת ה' ֱאֹלֵקיֶהם וְׁ ש  ָרֵאל ּוִבקְׁ ֵני ִיש ְׁ בּו ּבְׁ ֻׁ ים: ַאַחר ָיש 

ִמים: ַאֲחִרית ַהּיָ ֶאל טּובֹו ּבְׁ  ֶאל ה' וְׁ

 :המצודת דוד על אתרמסביר 

. עתה יפרש שזה ירמז אשר ימים רבים ישבו ישראל בגולה כי ימים רבים
לומר אחר ימים רבים ישובו בני ישראל אל  . רצונואחר ויצפו על הגאולה:

ארצם ואז יבקשו את ה' לשאול ממנו צרכם כי ישוב וישרה שכינתו ביניהם: 
. וגם יבקשו את מלך המשיח הבא מזרע דוד ומעמו יבקשו ואת דוד מלכם

. זה יהיה בסוף הימים היא באחרית הימיםשאלתם כי הוא ימשול בהם: 
 הגאולה העתידה בימי המשיח:

צודת דוד מבאר שבסוף זמן הגלות עם ישראל "יבקשו את מלך המשיח", וממשיך המ
שעם ישראל  -ואומר שבקשה זו )שיבוא מלך המשיח( תהיה ממלך המשיח בעצמו 

 . 47יבקשו ממלך המשיח שימלוך עליהם

______________ 
 

 ( ג, ה.46
הוא ימלוך עליהם. ועל כרחך  אשריבקשו  –שר" )הוא ימשול בהם(" תתפרש "א כי( ומשמעות המילה "47

א"א להסביר שהכוונה היא שיבקשו את ממנו שאר צרכיהם "כי הוא ימשול בהם", שהרי הפסוק אומר במפורש 
 "ובקשו את דוד מלכם", היינו שהבקשה היא שיבוא משיח.
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שהמלך מצד עצמו לא רוצה  48וענין זה עולה בקנה אחד עם המבואר בחסידות
 .49רצון למלוכה צריך שהעם יבקשו ממנו שימלוך עליהםלמלוך, וכדי שיתגלה בו ה

 "ושמו להם ראש אחד"
 נאמר הפסוק הבא: 50במקום נוסף בנביא הושע

י  ָעלּו ִמן ָהָאֶרץ ּכִ מּו ָלֶהם ֹראש  ֶאָחד וְׁ ש ָ ו וְׁ ּדָ ָרֵאל ַיחְׁ ֵני ִיש ְׁ הּוָדה ּובְׁ ֵני יְׁ צּו ּבְׁ ּבְׁ ִנקְׁ וְׁ
ֶעאל: רְׁ  ָגדֹול יֹום ִיזְׁ

 :על אתרהמצודת דוד מסביר 

. מארצות ועלו. זהו מלך המשיח: ראש אחד. זה יהיה בימי המשיח: ונקבצו
 הגולה יעלו אל ארצם:

זהו מלך  -כלומר שעוד לפני הגאולה ימנו בני ישראל "ראש אחד" לכל עם ישראל 
 המשיח, ורק אז יתקיים קיבוץ גלויות ויעלו אל הארץ.

 נגלה:

 "שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ"
 כתב הרמב"ם בתחילת הלכות מלכים:

שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. למנות להם מלך שנאמר 
שום תשים עליך מלך. ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר תמחה את זכר 

מינוי מלך . עמלק. ולבנות בית הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה
 נין הבית . .קודם למלחמת עמלק . . והכרתת זרע עמלק קודמת לב

______________ 
 

 ( במאמרים רבים של ראש השנה.48
ר מקומות את עבודה זו של "קבלת פני משיח" עם הענין ( ולהוסיף גם שהרבי שליט"א בעצמו, מקשר במספ49

של "ובקשו את דוד מלכם". ולדוגמא בשיחת הבלתי מוגהת מהתוועדות שבת חיי שרה הנ"ל, שאומר שהדבר 
היחיד שנותר להבאת הגאולה הוא הענין של "ובקשו את דוד מלכם". וכשמשווים זאת עם השיחה המוגהת בה 

א "לקבל פני משיח", מובן אשר קבלת פני משיח היא היא הענין של "ובקשו את אומר שהדבר היחיד שנותר הו
 דוד מלכם.

ולכל זה זוכים תיכף ומיד, וכדברי נשיא דורנו שכל ואלו דבריו של הרבי בהנחה הבלתי מוגהת מההתוועדות: "
להיות ה"ובקשו  הענינים ישנם כבר, ומה שחסר הוא אך ורק קבלת פני השכינה בפועל, כאן למטה, שלזה צריך

 ".את הוי׳ אלקיהם ואת דוד מלכם"
 ( ב, ב.50
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 :51סדר זה חוזר על עצמו במדוייק בתיאור הרמב"ם אודות תהליך הגאולה השלימה

מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו . . הרי זה  יעמוד מלךואם 
ובנה [ 52וניצח כל האומות שסביביובחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ]

 וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. מקדש במקומו

כשמתבוננים בדברי הרמב"ם כאן ובקביעתו הנ"ל בתחילת הלכות מלכים שמינוי 
מלך )וממילא גם קבלת מלכותו( מוכרח להיות לפני הכרתת זרע עמלק ובנין בית 
המקדש, מובן שלכאורה גם כאן, מוכרחת להיות קבלת מלכותו של מלך המשיח 

ח יכול להמשיך, לנצח במלחמות ה' )כולל השמדת עמלק( ורק לאחר מכן משי
 ולבנות את בית המקדש.

 חזקת משיח
 באותה הלכה ברמב"ם, מבואר שיש שני שלבים בסדר התגלותו של מלך המשיח:

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו. כפי תורה 
שבכתב ושבעל פה. ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה. וילחם מלחמות 

. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ בחזקת שהוא משיחה'. הרי זה 
 . משיח בודאינדחי ישראל הרי זה 

בזמן הגלות, כאשר משיח עושה פעולות  ש'חזקת משיח' זה עוד 53ומבאר הרבי

להביא את הגאולה, ו'משיח ודאי' הוא לאחר שמלך המשיח השלים את שליחותו 
 והביא את הגאולה בפועל.

. היה הרב יוסף אברהם הלוי העלער)להרה"ג הרה"ח בקונטרס "הלכתא למשיחא" 
חזקת דשכונת קראון הייטס( שואל מדוע מחלק הרמב"ם בין ' בשעתו מרא דאתרא

', והרי לכאורה אין בזה כל נפקא מינה בהלכה בפועל? ומסיק משיח ודאי'ל 'משיח
שהנפק"מ היא בשתיים: א( שמאחר שע"פ תורה הוא מוחזק למלך )"חזקת משיח"( 

החינוך במצוות מינוי ספר הרי שחובה עלינו ע"פ תורה לקבל את מלכותו )כדברי 
ממילא יש עלינו חיוב המשיח,  ע"פ תורה שהואק מלך(. ב( מכיון שהוא המוחז

 זה שיביא את הגאולה. שהואלהאמין בו 

______________ 
 

 ( הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח פי"א ה"ד.51
 ( השמטת הצנזורה.52
 ( בשיחת גדרו ההלכתי של משיח. לקו"ש חי"ח שיחה ב' לפ' בלק.53
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היה נושא כליו של וכפי שמופיע בהלכה הקודמת ברמב"ם, בנוגע לרבי עקיבא ש"
". ולכאורה אלו הם ממש והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח ,בן כוזיבא המלך

ם שהבין שהוא המלך ב' ענינים אלו: א( רבי עקיבא התבטל בפני בן כוזיבא משו
וממילא מובן  -המשיח )"היה נושא כליו"(. ב( רבי עקיבא הכריז שזהו מלך המשיח 

 שהוא זה שיביא את הגאולה.

להרה"ג הרה"ח הרב שלום בער וולפא, מבאר ע"פ הרמב"ם  "יחי המלך"בספר ועד"ז 
שכאשר יש צדיק שמגיע לשלב של חזקת משיח, הרי שצריך שהעם יקבלו את 

ודבר זה הוא תנאי מוכרח כדי שהמשיח יוכל להתקדם לשלב של 'משיח  מלכותו
 ודאי' ולהביא את הגאולה בפועל.

להוסיף בזה, שכך גם מובן מפסיקת הרמב"ם שמלך המשיח כופה כל ואולי יש 
ישראל לילך בדרך התורה, שכמובן זהו ע"י אנשים מהעם שהולכים בתור שלוחיו 

ברור שכל יהודי נוסף שיצטרף לשלוחיו של לפעול זאת על עם ישראל, וממילא 
מלך המשיח ויפעל בענין "יכוף כל ישראל", הרי הוא מזרז את הצלחתו של מלך 

ומובן שכל יהודי  המשיח בכפיית כל ישראל, וממילא מזרז את הגאולה השלימה.
שרוצה לזרז את הגאולה, הדרך לכך היא ע"י שיקבל את מלכותו של משיח ויצטרף 

 ו שפועלים את "יכוף כל ישראל".לצבא שלוחי

 חסידות:

 דירה בתחתונים
 ."נתאוה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים"מבואר רבות בחסידות אודות הענין ד

צריך שהתחתון ישאר גשמי וכדי שיהיה את החיבור המושלם של עליונים ותחתונים, 
ויחפוץ מעצמו  אך יחד עם זאת שיצא מחומריותו ויהיה כלי מוכן לגילוי אלוקות,

ודווקא אז החיבור והאיחוד של התחתון עם העליון יהיה באופן בגילוי אלקות, 
 אמיתי ונצחי.

ולכאורה יש לומר שגם בענין התגלותו של מלך המשיח נפעלים הדברים באופן זה 
הגאולה האמיתית והשלימה וירצו את שצריך שהעם מצידם ירצו את  -דווקא 

 יותר ויותר עם מלך המשיח,להתקשר מצידם פשו יח, ומשיחמלך המלכותו של 
ודווקא אז משיח אכן מגיע ומתגלה ומביא את הגאולה בפועל. משום שאם משיח 
יתגלה בשעה שהעם עדיין אינם חפצים בגילוי אלקות ואינם חפצים במלכותו, הרי 

 שהגילוי הוא רק מצד העליונים )מלך המשיח( ולא חודר בתחתונים )העם(.
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ו ממש הם הדברים המבוארים בשיחת כ"ח סיון תנש"א )ועד"ז בשיחות ולכאורה אל
 נוספות באותה תקופה(:

בהבאת הגאולה האמיתית והשלימה . . כדי שהקב"ה יפעל זאת בשלימות 
הוא זקוק )כביכול( להשתתפותו של כאו"א מישראל, ודוקא בתור נשמה 

שהוא ירצה  –מזו . . צריך להזדקק כביכול לכך שיהודי יסכים, ויתירה בגוף 
 גאולתכם", אלא שישנה כבר הגאולה בפשטות. הגיע זמןויכריז, שלא רק ש"

  



 37 |פני משיח צדקנו קבלת 

 

 ?קבלת המלכותנצרך כמה 
כשמבינים שענין הגאולה תלוי בקבלת מלכותו של מלך המשיח, נשאלת מיד 
השאלה: האם כל עוד שיש עדיין יהודים בעם שלא קיבלו את מלכותו של משיח אז 

 ע?...הגאולה לא תוכל להגי

שהגאולה תבוא עוד לפני שכל העם  ובוודאיאך התשובה שכפשוט שזה לא מעכב 
יקבלו את המלכות. ולכאורה אפשר ללמוד דוגמא לזה משלבי התגלות המלכות 
אצל דוד המלך. שבתחילה הגיע אליו שמואל הנביא לביתו ומשח אותו להיות מלך 

מהעם וביקשו ממנו שימלוך , ולאחר מכן, לאחר פטירת שאול, הגיעו חלק 54ישראל
. וכעבור מספר שנים נוספות, כשהגיעו 55עליהם, ואז התחיל דוד לנהוג כמלך בפועל

, עבר דוד לירושלים ונהיה מלך 56עוד חלק ניכר מהעם וביקשו ממנו שימלוך עליהם
 על כל ישראל.

שלאחר שישנו חלק מסויים מהעם  -ולכאורה כך הוא גם בקבלת מלכותו של משיח 
שמוכנים לקבל עליהם את המלכות, הרי שהדרך כבר סלולה להתגלות מלך המשיח 
והבאת הגאולה השלימה בפועל. ורק בגאולה השלימה בפועל יגיע מצב בו כל העם 

 .57יקבלו את מלכותו -כולו יקבלו את פני משיח צדקנו 

הגיעה הגאולה האמיתית והשלימה  וממילא, כלפי עצמנו עלינו לדעת שכל עוד לא
בפועל ממש, הרי שעלינו להשתדל לפעול על עוד יהודי שיקבל פני משיח "כדי 
שיוכל לקיים את שליחותו ולהוציא את כל ישראל מהגלות". וכלפי הקב"ה עלינו 
לטעון שכבר יש מספיק יהודים בעם שמוכנים לקבלת פני משיח ורוצים במלכותו 

עד מתי?! המשיח, ועל כן אנו מבקשים ותובעים מהקב"ה: של הרבי שליט"א מלך 
 רבי תתגלה!

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

______________ 
 

 ( שמואל א טז.54
 ( שמואל ב ב.55
 ( שמואל ב ה.56
תהיה רק בגאולה השלימה, כתוב במפורש במספר מקורות חז"ל: ( ענין זה, ששלימות קבלת המלכות 57

כשתתיישב ממלכתו ויתקבצו אליו כל ישראל",  ברמב"ם )הל' מלכים פי"ב ה"ב( נאמר: בימי המלך המשיח,
משמע שרק כאשר "תתיישב ממלכתו" רק אז יהיה מצב של "יתקבצו אליו כל ישראל. ודברים מפורשים יותר 

. . כן המשיח בעזרת : "ת שקל כסף )לרבי חיים ויטאל, תלמיד האריז"ל. ע' רמ"א(ארבע מאוכתובים בספר 
הבורא שיזכה לאותה נשמה, והכיר בעצמו שהוא משיח, ולא הכירו בו אחרים. וזהו הסוד שאמרו בזוהר, ומשיח 

המשיח  ואחר כך יתגלהיתגלה, אך לא יכירוהו שאר האנשים עדיין, ואחר כך יתגנז המשיח בגוף ובנפש . . 
 ".לגמרי ויכירוהו כל ישראל ויתקבצו אליו
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