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ב"ה

פתח דבר

עומדים אנו בימי ההכנה ליו"ד-י"א שבט תשע"ח - חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח. בדרך כלל כאשר מתקרב תאריך חסידי, מחפש כל חסיד, מה אומר 
גדושה  מיוחדת  שיחה  אד"ש  מכ"ק  קיבלנו  זו  ובשנה  זכינו  זה.  תאריך  על  אד"ש  כ"ק 
גילויים נפלאים, בדבר מהותו של יום – חיי"ם שנה לנשיאותו של כ"ק אד"ש מה"מ לאורך 

ימים ושנים טובות.

ביום ב' ניסן תשמ"ח, היום בו מלאו חיי"ם שנה לנשיאות הרבי הריי"צ נ"ע, אמר כ"ק 
אד"ש את השיחה בה קבע את "מהותו של יום" – מהותה של התקופה המתחילה לאחרי 

מלאות "חיים שנה" לנשיאות: 

"לאחרי שישנה השלימות ד״חיים" שנה לנשיאותו )פעולתו ועבודתו( דנשיא דורנו – 
צ״ל הוספה עיקרית בענין החיים )גם( ע״י פעולת העם שמכריזים "יחי המלך"..." 

י' שבט בשנה זו אומר לכל אשר בשם חסיד יכונה, כי כעת תפקידנו הוא להוסיף חיים 
במלך. לאחרי שישים ושמונה שנות נשיאות בהם המלך – "לב כל קהל ישראל" משפיע 
ההכרזה  ע"י  במלך  חיות  להוסיף  העם  של  תפקידו  מגיע  כעת  די,  בלי  עד  כוחות  לנו 

הנצחית "יחי המלך". 

מוסיף כ"ק אד"ש בשיחה: שעניין זה מודגש במיוחד אצל מלך המשיח, אליו שייך כל 
יהודי מצד ה"ניצוץ משיח" שבו, שעל כן "בכחו וביכלתו דכאו״א מישראל לפעול הענין 
ד״יחי המלך"". מלך המשיח – הרבי שליט"א קורא ומבקש מכל אחד מאתנו: העניין תלוי 

כעת בעם - הוסיפו חיים במלך המשיח והביאו את הגאולה בפועל.

בזמן זה, לאחר שראינו בעיני בשר ממש, את כ"ק אד"ש מה"מ מעודד למעלה משנה – 
כמעט בכל יום ולעיתים כמה פעמים ביום ומתוך ייסורים בגשמיות – את שירת החסידים 
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", מובן מאליו כמה צריך להיות יקר 
ועצמי עניין זה עבורנו התמימים - בניו של הרבי שליט"א. הכרזה זו שפועלת ומוסיפה 
חיות במלך, הכרזה ושירה זו - אותה בחר כ"ק אד"ש מה"מ לעודד בכל עוז בזמן האחרון 
חדור  שיהיה   - בחיינו  פרט  בכל  ולחדור  בנו  לבעור  עליה  בשר,  בעיני  אותו  שראינו 

בהתמסרות עצמית לכ"ק אד"ש מה"מ ולהבאת התגלותו בפועל ממש!

• • •

בהתקרבנו ליום מיוחד זה – יו"ד שבט חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ, הננו 

פתח דבר
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מוציאים לאור, קובץ "חיים שנה למלך". הקובץ כולל:

שיחת ב' ניסן תשמ"ח – בדבר מעלת חיי"ם שנה לנשיאות וההוראה מזה לפועל –  א. 
בדבר הכרזת העם "יחי המלך".

סוגיות על השיחה: סוגיא א. "לב כל קהל ישראל" – ביאורים נפלאים בעניין זה  ב. 
בתורת כ"ק אד"ש מה"מ.

ו'כדכד'.  'חיל'  'חיים',  עיון בתורת רבותינו נשיאנו בביאור המושגים:  ב'.  סוגיא 
ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה )סעיף ג'( ש"ע״י העיון במקומות אלו יתוסף 

ביאור בהאמור לעיל ע״ד העילוי המיוחד דשנה זו".

סוגיא ג. "ניצוץ משיח" - הרחבה ועיון במושג ומשמעותו.

הוספה: יומן מזמן אמירת השיחה - ב' ניסן תשמ"ח. יומן משמחת-תורה תשנ"ג מאז  ג. 
החל כ"ק אד"ש מה"מ לעודד מידי יום את שירת והכרזת הקודש: "יחי אדוננו מורנו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

חלק מן החומר הובא באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח" וע"כ תודתנו נתונה 
להם.

• • •

בציפייה ובביטחון גמור, שעצם העיסוק והלימוד בעניין נעלה זה, הוספת חיים במלך 
ע"י ההכרזה "יחי המלך", יביא כבר בפועל ממש את התגלותו של מלכינו משיחנו – כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וכמו בכל עניין הקשור ברצונו של מלכנו, התמימים "חיילי 
בית דוד", עומדים תמיד בשורה הראשונה לבצע את רצון קודשו. כך בעניין זה, נמסור 
ההכרזה  את  ולהכריז  לפניו  לעמוד  נזכה  ממש  ומיד  הקדוש,  רצונו  למילוי  נפשנו  את 

הבוקעת מעצם נשמתנו ההכרזה שתשמע בכל סדר השתלשלות:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 איגוד תלמידי הישיבות העולמי
 "מקום המקדש גופי' דלעתיד"
בית משיח – 770

 ימות המשיח
 ימי ההכנה ליו"ד-י"א שבט תשע"ח

חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח
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סיכום מהלך השיחה:

נקוחב השידה

העם מוסיף חיים במלך – ע"י ההכרזה "יחי המלך". 

בשיחה זו, הרבי שליט"א מלך המשיח שם דגש מיוחד, על הכח של העם לפעול ולהוסיף 
בנשיא הדור: בשונה ממקומות אחרים בהם מבאר הרבי שליט"א על עניינו של הנשיא 
קהל  כל  "לב   – ללב  הדור  נשיא  של  הדימוי  אודות  לבאר  מתעכב  כאן  ומוח',  כ'ראש 
ישראל". ההפרש בין 'מוח' ל'לב' הוא, שהמוח הינו המנהיג של הגוף המושל ושולט עליו, 
בשונה מהלב שהוא החיות של הגוף. כלומר: הדם שהינו 'חלק' ממשי מהלב, מוזרם לכל 
חלקי הגוף ומחייה אותם. כך נשיא הדור, נוסף על כך שהוא הראש ומנהיגו של הדור. 

הוא גם "לבו" של הדור, המעניק חיים רוחניים וגשמיים לכל העם.

כשם שהנשיא מעניק חיים לעם, כך גם הנשיא מקבל בחזרה 'חיים' מהעם. "אין מלך 
בלא עם" - ועל כן גם הנשיא זקוק )כבי'( לעם שיקבלו את מלכותו וכך יעניקו לו "חיים". 

בשנה זו מלאו "חיים שנה" לנשיאותו של נשיא הדור, ועל כן כעת תפקידו של העם 
להוסיף חיים וחיות במלך. הדבר מתבטא גם בהכרזת העם "יחי המלך", בהכרזה זו בא 

לידי ביטוי, שהעם מוסיף חיים )"יחי"( במלך. 

מוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח: תוכנה של ההכרזה הוא שכעת הגיע זמן הגאולה, 
ועל כן יש צורך כעת – לא רק לזעוק על אריכות הגלות ולהשתוקק לגאולה, אלא גם 
ובעיקר – להכתיר את מלך המשיח ועל-ידי זה לפעול את התגלותו. והיות שההכרזה 
"יחי המלך" הינה אודות מלך המשיח, מובן ביתר שאת מדוע כל יהודי יכול לפעול הוספה 
בחייו והכתרתו. מכיוון שבכל יהודי יש "ניצוץ משיח", על כן מציאות היהודי ומשיח חד 

הם, ומובן מדוע הוא יכול לפעול ולהוסיף בו חיים.

חתנה השידה

פתיחה וביאור עניין קבלת הנשיאות )סעיפים א'-ב'(

להוספה  להביא  צריך  וכד'  הולדת  יום  כגון  האדם,  בחיי  מאורע  שכל  ומבאר  פותח 
בעניין ה'חיים' )-החיות הכללית שלו(. וכמו"כ בנוגע לנשיאי ישראל, שכל מאורע פרטי 
בחייהם משפיע על כל הדור. בנוגע לעניינינו: יום קבלת הנשיאות של הרבי הריי"צ נ"ע, 

שיחת ב' ניסן תשמ"ח
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בכל שנה צריך להביא להוספה וחידוש בנשיאות )ס"א(.

בישראל  נשיא  היות שעניינו של  עניין אחד,  ב'חיים' הם  והוספה  ההוספה בנשיאות 
הוא החיים של העם. הנשיא נמשל ל'לב' – "לב כל קהל ישראל", שבשונה ממוח שמנהיג 
את הגוף, עניינו של הלב הוא החיות של הגוף, שמזרים את הדם לכל האיברים. על כן 

ההוספה בנשיאות, פירושה הוא – תוספת חיות מהנשיא לעם )ס"ב(.

עניינה של "שנת החיים" )סעיפים ג'-ה'(

הריי"צ  הרבי  לנשיאות  שנה  ס"ח  זו  בשנה  מודגשת  לעם,  מהנשיא  בחיים  ההוספה 
)תר"פ-תשמ"ח( – בגימטריא חיי"ם )ס"ג(. 

יותר: הקשר בין המלך לעם מבטא שני קצוות, מצד אחד ריחוק והתנשאות  בעומק 
לעם  המלך  בין  זה  וקירוב  האיברים.  עם  הלב  כדוגמת  ביותר,  גדול  קירוב  שני  ומצד 
מתבטא בזה, שנוסף על השפעת המלך בעם, גם העם משפיע במלך. היות ש"אין מלך 
בלא עם", לכן מציאות המלך תלוי' בעם. וכפי שהעם מכריז "יחי המלך", שמזה מובן 

שהעם מוסיף בחייו של המלך )ס"ד(.

ומזה מובנת ההוראה שלוקחים משנת החיים: כעת תפקידו של העם להוסיף חיים במלך 
- נשיא הדור, שזה מתבטא גם בהכרזה "יחי המלך" )ס"ה(.

"יחי המלך" – מלך המשיח )סעיפים ה'-ו'(

ההכרזה "יחי המלך" מבטאת שהגיע זמן הגאולה, ועל כן היא גם תוכנה הפנימי של 
הכרזת "עד מתי" שמבטאת לא רק ציפייה לגאולה, אלא יתירה מזו, הכרזה זו מבטאת את 

"הכתרת מלך המשיח" בכדי להביא להתגלותו )המשך ס"ה(.

היות שמדובר על הכרזה כלפי מלך המשיח, מודגש יותר ש"אין מלך בלא עם". היות 
שבכל יהודי יש "ניצוץ משיח", והדרך להתגלות משיח הכללי, היא ע"י שכל אחד מגלה 

את הניצוץ שבו )ועל כן מלך המשיח תלוי )כבי'( בכל אחד מישראל( )ס"ו(.

הקשר עם התאריך והפרשה )סעיפים ז'-י"א(

קבלת הנשיאות חלה בחודש ניסן – חודש הגאולה. נוסף לזה: חודש ניסן קשור עם 
הדברים  שני  ובצירוף  הנשיאים.  ע"י  המשכן  חנוכת  הייתה  שבו  היות  הנשיאות,  עניין 

יוצא, שניסן קשור לנשיאותו של מלך המשיח בגאולה השלימה )ס"ז(.

הנשיא שהקריב ביום ב' ניסן הינו נתנאל בן צוער. ומורה על כך שאחרי הגלות – "בן 
צוער", הקב"ה נותן לעם ישראל את הגאולה – "נתנאל" )ס"ח(.

הנשיא שהקריב ביום ג' ניסן הינו נשיא שבט זבולון. ומורה על כך שהעיסוק בתורה 
שיהיה בגאולה, יהיה נעלה באין-ערוך מהעיסוק בתורה בזמן הזה, ע"ד החילוק בין העסק 

בתורה של יששכר לעומת זבולון )ס"ט(.

מיד  לבוא  צריכה  שהגאולה  מורה  זירוז",  לשון  אלא  צו  "אין   – צו  מפרשת  ההוראה 
ובזריזות בתחילת חודש ניסן זה. וההוראה שניתן לקחת מזה בעבודת ה', שגם דבר שהוא 

רק הכנה למצווה צריך לעשות בזריזות ובחיות )ס"י-י"א(.
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הוראה לפועל ויה"ר )סעיפים י"ב-י"ג(

מעשה בפועל: לסיים את כל "מעשינו ועבודתנו", ובמיוחד הבקשה 'עד מתי' וההכרזה 
'יחי המלך', ולעשות זאת מתוך חיות זריזות ושמחה. 

ע"י הזריזות בעניינים אלו, פועלים הזריזות אצל הקב"ה. ובמיוחד שסיימו את "צחצוח 
הכפתורים" וצחצוח מיותר רק מזיק לכפתור, ע"כ מוכרחים להביא גאולה מיד בעייני 

בשר בלילה זה! )סי"ב(

התמיד  קרבן  ע"ד  היום,  את  ומסיימים  מתחילים  שבה  הצדקה,  בנתינת  ומסיימים 
שמקריבים בתחילת וסוף היום. "ויה״ר שההחלטה ע״ד נתינת הצדקה תביא תיכף את 

השכר "שמקרבת את הגאולה", ע״י דוד מלכא משיחא" )סי"ג(.
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t/cvnalkvnsucr ktjrubv tusu,

vgbhi s
"

uvjh h,i tk kcu"1_ nuci' afk

,trhl athrg cu gbhi nhujs cjhh vtso'

fajuzr ubabv nhsh abv cabv' mrhl

kvcht khsh vuxpv cgbhi vjhho' fnsucr

kghk2cbudg khuo vuks,' ugs"z nuci do

cbudg khuo bhauthi3' ufhu"c/ 

uto vscrho tnurho cbudg kjhhu

vpryhho sftu"t nhartk _ cbudg

kbahth hartk)
"

vbaht vut vfk"4( gk

tj, fnv ufnv anturgu, nhujsho

cjhhvo nchtho vuxpv cgbhi vjhho )
"

uvjh

h,i tk kcu"(' vi cbudg kvbahtho gmno

)ah,ux; tmko akhnu, bgkh, hu,r kdch

vakhnu, akpb"z5(' uvi cbudg kpguk,

vapg,o cfk hartk' mti nrgh,o/

ugs"z cbsu"s _ cw bhxi _ huo

vvx,keu,-vhkukt sf"e tsnu"r

nvura"c6' uhuo v,jk, vbahtu,7sf"e

nu"j tsnu"r8baht surbu' tar' huo zv

)cw bhxi( vut huo nhujs cjhh vbaht' uhuo

nhujs cgbhi vbahtu,_ v,jk, vbahtu,

ak baht surbu' vfukk, t, fk vnal

vbahtu,9gs cht, dutk mse/

ugp"z nuci' accut huo cw bhxi cfk

abv uabv' bh,ux; ghkuh dsuk hu,r01

cgbhi vbahtu,/

c/uha kvuxh; ukctr vear

uvahhfu, kvgbhi s
"

uvjh h,i tk kcu" _

vuxpv cgbhi vjhho:

tusu, baht unkl _ puxe vrnc"o11

avut 
"

kcfk evk hartk"21/ uvrh gbhbu

ak vkc vut _ acu nafi 
"

vso vut

vbpa"31
vnjhwt, fk vdu;/

ucpryhu, hu,r:

1( kaui vf,uc _ evk, z' c/

2( f"v tsr ua"p uhert r"j bhxi a/z/ )xv"a

,an"j j"t gw 233 uthklQ 343 uthkl(/

3( kvghr nvaeu"y vhsugv to bhauthi vu"g

js-pgnh avut pgukv bnaf,' tu acfk huo vuv

ebhi jsa )rtv npgbj mpubu, gw ekv/ ua"b(/

4( pra"h jue, ft' ft/

5( avrh ftu"t nhartk vut cjze, faru,

)rnc"o vkw ehsuv"j )ahgur shnho vxnufho(

p"c v"c/ ugus(' ugtfu"f _ bahth hartk' afk

gbhbhvo cakhnu, fuw/

6( kvghr' achuo vvhkukt n,gkho 
"

fk

ngahu u,ur,u ugcus,u tar gcs fk hnh jhhu"

)tdv"e xhw z"l uf"j/ xhsur go st"j agr vk"d

cgunr/ ucf"n(' ubnmt' ahuo zv fukk fk )aaho(

abu, jhhu sf"e tsb"g ),rf"t _ pr",(/

7( fntrz"k gk vpxue )evk, t' v( 
"

uzrj

vana uct vana"' 
"

gs akt ,aeg anau ak

mshe zv vut nzrhj anau ak mshe tjr" )ev"r

gv"p/ hunt kj' c(/

8( cbu hjhsu: cbu _ ahura vnkfu, uvbahtu,

)rtv rnc"o vkw nkfho p"t v"z(' uthbu mrhl

nahjv )ao vh"c(' uhjhsu _ athi neuo

knjkue, fuw )ao(' ubgav nkl ubaht ,hf;

unhs/

9( bux; kfl akvhu,u nnkt neuno ak

vbahtho akpbhu' v"z fukk do fk nal vbahtu,

seusnhu/

01( fmhuuh uvurt, jz"k 
"

ngkhi ceusa"

)crfu, fj' t/ ua"b(/ ukvghr nvncutr ctdv"e

)xh"s( cbudg krta vabv*' a
"

cfk abv uabv

hurs unthr / / tur jsa gkhui hu,r akt vhw nthr

gshhi nhnh guko tur gkhui fzv"/

11( vkw nkfho p"d v"u/

21( bux; kfl avut 
"

rta" )a"t yu' hz/

ugus(/ 
"

rta vsur" ),bjunt jue, fd/ cnsc"r

ph"y' fj(/ urtv ,bht p"c: rtah tkph hartk

abanu,hvo vo ccjhw rta unuj fuw rtah cbh

hartk acsuro/

31( rtv hc' fd/

nahj, huo tw pw mu' cw bhxi vw,an"j

*(rta czni'usudn,u cbpa _baht hartk'

vrtascb"h )fcvgrv 21(/

בכל שנה 
בהגיע 
יום קבלת 
הנשיאות, 
מיתוסף 
בעניין 
הנשיאות.

הנשיא נמשל 
ללב- שהוא 
ה"חיים" של 
הגוף )העם(, 
ביום קבלת 

נשיאות 
נוספת חיות 
חדשה בזה.
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"
nkl" _ r", nuj kc fcs41' 

"
,k,

akhyhi thbui _ nuj kct ufcst"51/

uvjhkue achbhvo61:

vnuj _ vut vrtasjhu, vdu;' fh'

"
gher nafbv uvart,v )ak vbanv(

vht cnuju )ak tso( unvnuj n,pay,

kfk vtcrho' ufk tcr neck nnbv jhu,

ufj vrtuh ku kph nzdu u,fub,u"71' ukfi'

vnuj nuak uauky gk tcrh vdu;

kvbvhdo frmubu/ 

vfcs _ fuku so )erua(81/

uthku vkc _ vut jhu, vdu; gmnu'

kvhu,u neuo nafi 
"

vso vut vbpa"'

ugk hsu bgav 
"

v,payu, uvhkul vjhu,

/ / vnkuca, csovbpa vhumt nvkctk

fk vtcrho' uxucc xucc vukl vruj jhho

uvso ,ul ,ul fk vtcrho uvdhsho

vnuckgho cvo ujuzr tk vkc fuw" )fph

anctr rchbu vzei ctdv"e91(/

ubnmt' agher gbhi vjhu, sfk tcrh

vdu; eaur go vkc' fh' vso )
"

vut

vbpa"( ackc )kt re dhkuh uvnafv

nnbu( n,pay cfk tcrh vdu; nna02/

zt, ugus:

jhu, _ eaurv go ,bugv12/ ugbhi

v,bugv vut ckcsuet' abnmt ,nhs

c,bugv ak rmut uauc' 
"

spheu

skct"22' uvso acu _ c,bugv ,nhsh,'

xhcuc uvhkul cfk tcrh vdu; )fncutr

ctdv"e91(' nat"f vfcs uvnuj athbo

c,bugv/

ugs"z cbaht unkl' 
"

kcfk evk

hartk" _ 
"

tar humhto utar hchto"32'

agk hsu bgav )do42( vnaf, jhu,kcb"h/

uccut huo v,jk, vbahtu, )cw bhxi(

nhsh abv cabv' bh,ux; gus hu,r cgbhi

v
"

kc"' vhhbu' vuxpv cgbhi vjhho _

"
uvjhh,i tk kcu"' ugs abnal ncjhb,

"
njhw jhho h,i kl jhho"52' gs kjhho

danhho fpauyo/

d/vtnur kghk )vuxpv cgbhi

vjhho(' nusda chu,r ccw bhxi sabv zu

_ x"jabv )pr", _ ,an"j( kbahtu,

f"e nu"j tsnu"r baht surbu' x"j

cdhnyrht62

"
jhho"/

uha kvuxh;' g"p xdbui ukhnus

ttnu"r g"s vrnz _ anxpr x"j vgukv

nmhru; vtu,hu, s
"

jhho" )cw hu"shi

un"j(72nfuui kjhkueh v,eupu, cnal

x"j abu, vbahtu, sbaht surbu:

huo tw pw mu' cw bhxi vw,an"j

12( fhsug a
"

,bugv" vht xhni gk v
"

jhu," _

fk jh n,bgbg/

22( rtv keu", av"a ao/ ugus/

32( phbjx fz' hz/

42( bux; gk pguk, vrta unuj _ nurv-srl

unbvhd kfk hartk' 
"

tar humhto utar hchto"

)urtv rnc"o vkw nkfho xp"s(/

52( hunt gt' t/

62( ukvghr' agbhi vdhnyrht _ nxpr' ahhl

kfk' tphku kpauy acpauyho ueyi aceybho/

72( kvghr nchturh vgbhi skukc )cdhnyw

jhho( nbgbgu a
"

hdg kjzv aku nna" )xhsur

tsv"z euso vkk(/ ukvghr nchturh ttnu"r cgbhi

)rch( 
"

jhht" u
"

jhho" )g"p vbxni cxw vnp,ju,(/

41( ndi tcu, kvrac". p"v nh"y/ grfh

vfhbuhho )kcgk xv"s( cgrfu/ bhmumh turu,

ubhmumh zvr kzj"c ebd' t/

51( zj"c ao/

61( rtv do keu", av"a kd' s/ ucf"n/

71( ,bht pb"t/

81( pra"h s"v vfcs _ jukhi ey' c/

91( xhni kt/

02( ukfi' vnaf, vjhu, nvnuj kfk vtcrho

vht do ctupi ak v,jkeu,' a
"

fk tcr neck

nnbv jhu, ufj vrtuh ku kph nzdu u,fub,u"'

nat"f vnaf, vjhu, nvkc vht kfk vtcrho

cauv' afuko neckho t, vso ackc' gmo

vjhu, )urtv do xv"a ,an"j j"t gw 222 uthkl/

ua"b(/
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בשנה זה 
חידוש 

מיוחד, מצד 
היותה שנת 

החיי"ם 
לנשיאות.
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b,ctr cne"t82aakuaho abu,

bahtu,u ak f"e nu"j tsnu"r cjhho

jhu,u cgknt shi )pr", _ ,a"h(

bjkeu, )cfkku,( kdw ,eupu, ak gar

abho92: gar abho rtaubu, _ cnshbv

vvht' gar abho abhu, _ cnshb, pukhi

ufuw' ugar abho vtjrubu, _ cnshbv

zu' cjmh fsur v,j,ui/

ugp"z h"k' acw vhu"shi s
"

jhho"'

runzho kgaur vrtaui uvabh sbahtu,u'

uvtu,hu, n"j )
"

jhho"( runzho kn"j03

abu, vbahtu, cnshbv zu' gar abho

cjhho jhu,u cgknt shi ),"a _ ,a"h('

uk"j abho ),a"h _ ,an"j( spgukv

bnaf,' vuxpv cvpmv s,un"m cfkk

uvnghhbu, cfkko' g"p srfhu tar

vurbu13/

ukvghr' an"j cdhnyrht 
"

jhk"'

ucdhnyrht c"p f"s' gbhi s
"

uan,h

fsfsanau,hl"23_ fncutr vgbhi

s
"

fsfs" ckeu",33' ufi csruah vm"m43'

ugs"z cbudg k
"

jhk"' ufi 
"

jhho" _

agbhbho tku b,ctru csruah jxhsu,'

ujkeobkeyu cxpr vkheuyho ksruah

vm"m )acvo bfkk do nsruah tsnu"r

vtnmgh utsnu"r vzei(' uvo do vhxus
53

ksruah rcu,hbu bahthbu aktj"z' gs

kf"e nu"j tsnu"r baht surbu' tar'

g"h vghui cneunu, tku h,ux; chtur

cvtnur kghk g"s vghkuh vnhujs sabv

zu' ccjhb, 
"

,i kjfo uhjfo gus"63/

s/uha kvuxh; cfvb"k _ cgune

hu,r/

ucvesnv' achjx achi vgo kbaht

unkl _ cw emuu,: 

njs dhxt _ ,bugv ak runnu,

uvcskv' 
"

nafnu ungkv dcuv nfk

vgo"73' 
"

go" shhet' 
"

nkaui gunnu,'

avo scrho bprsho uzrho urjueho

nngk, vnkl"83/ ufnusda cgbhi vhrtv

uvchyuk _ 
"

auo ,aho gkhl nkl'

a,vt thn,ugkhl"93/

ukthsl dhxt _ ,fkh, vehruc'

huo tw pw mu' cw bhxi vw,an"j

82( keu"a jh"j gw 303 uthkl/ urtv keu"a

jy"z gw 241/

92( kvghr' acjhh vtso bjacu, fk gar

abho k,eupv cp"g _ rtv tcu, xp"v/

03( ugs crnz cpryhu, hu,r: nw _ trcgho*

abu, pgukv cvpm, vnghhbu, jumv do cjmh

fsur v,j,ui' ujw _ anubv abho ak vuxpv do

kdch vakhnu, strcgho abv' vuxpv cnxpr

veaur go gbhi vdtukv )rtv grfhi hd' c/

ucf"n(/

13( tdv"e xf"z/

23( haghw bs' hc/

33( rtv fs' s uthkl/ fu' d uthkl/

43( tuv", rtv gw ,agt uthkl/ ugus/

53( ugk hxus zv _ cbuh vvnal aktj"z/ _

upauy aha cftu"t svbahtho gbhi cp"g )avrh

fk baht vut 
"

ntur" cp"g(' uctupi ak jhsua'

gs kjhsua akt cgrl' kdch vbahtho akpbhu'

fukk ucnhujs _ jhsua c,ur,o' pbhnhu, v,urv

)veaurv untujs, go bdkv s,urv*(/

63( kaui vf,uc _ nakh y' y/

73( anutk-t y' c/ b,ctr ctuv", uhrt frl

s ,axs' c/ av"a frl c gw ,hs-,yu/ ugus/

83( agvhuv"t p"z )pt' c(/

93( aupyho hz' yu/ xbvsrhi fc' t )cnabv(/
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*( kvghr nntrz"k )g"z v'c( 
"

kt eth thbha

tsg,hw srchw gs trcgho abhi"/

*(vjk nrchbu vzei'fnusda canu _
"

abhtur"'

jhcur cw vturu, sbdkv s,urv upbhnhu, v,urv

)keu"s j"t pd't/urtv keu"a jy"z gw 83 uthkl/

ua"b('ugs"z tmk rcu,hbu bahthbu aktj"z )t;

acpryhu, nmhbu czv jhkueh tupbho uahbuhho chi

baht kbaht(/ukvghr do nvhsug arcu,hbu bahthbu

shheu keck 
"

xnhfv" kpbh vbhauthi )rtv keu"a

j"t gw 35/ugus(/

בקשר בין 
המלך לעם 
ב' קצוות: 

קירוב 
וריחוק, 
מציאות 

המלך תלויה 
בעם.
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ftnur' avnkl vut 
"

kcfk evk

hartk"' uvrh thi kl ehruc dsuk hu,r

nehruc vkc04ktcrh vdu;' ftnur'

avso ackc gmnu bnmt c,nhsu, cfk

vtcrho' 
"

v,payu, uvhkul vjhu, nvkc

tk fk vtcrho / / fvkf,u ,nhsh fxsru

/ / )a(fk vtcrho neuarho hjs uneckho

jhu,o / / nvkc"/

uh,hrv nzv:

vehruc achi vnkl kvgo vut kt re

chjx kvnaf, vjhu, sfk vgo'

aneckho jhu,o nvnkl' tkt do kthsl

dhxt _ anmhtu,u ak vnkl ,kuhw

cvgo' 
"

thi nkl ckt go"14' fkunr'

tg"p abertho 
"

go' nkaui gunnu, / /

rjueho nngk, vnkl"' vrh' chjs go zv

)utsrcv _ cdkk zv24( pugkho vo t,

vnkfu, _ vnkl/

ufnusda do cvf,r, vnkl _ avgo

nfrhzho 
"

hjh vnkl" )fph anmhbu do

cnkfu,34ch, sus44(' aczv nusda do

apguk, vgo vht cjhhvnkl' jhho ak

nkl54/

v/gp"z nuci do cbsu"s _ 
"

jhho"

abv kbahtu,u ak baht surbu:

bux; gk vtnur kghk g"s vvuxpv

cgbhi vjhho )nhsh abv cabv' ugtfu"f

cabv zu axhnbv 
"

jhho"( kfk tbah vsur

g"h baht vsur _ vrh' do tbah vsur

pugkho vuxpv cgbhi vjhho tmk baht

vsur' ftnur kghk cgbhi vvfrzv 
"

hjh

vnkl"/

uctu,hu, pauyu,:

ktjrh ahabv vakhnu, s
"

jhho" abv

kbahtu,u )pguk,u ugcus,u( sbaht

surbu _ m"k vuxpv gherh, cgbhi vjhho

)do( g"h pguk, vgo anfrhzho 
"

hjh

vnkl"' a,ufbv ak vfrzv zu _ afcr

vdhg vzni svehmu urbbu aufbh gpr _

f"e nu"j tsnu"r baht surbu ugs

svehmu urbbu sus nkft nahjt!

uzvu do nv anrghaho cgec,t

snahjt g"s vmurl kvfrhz 
"

gs n,h"'

agh"z nercho unzrzho t, vdtukv64_

sh"k' abux; gk vsda, vmphw' vceav

uvsrhav gk vdtukv ]ahcut nahj msebu

cpugk nna' ctupi snrtv ctmcgu

utunr zv74' vbv vnkl vnahj' car uso'

fpx"s vrnc"o84

"
hgnus nkl nch, sus

ufuw uhec. bsjh hartk"[' ha cvfrzv zu

do v,ufi sgbhi vvf,rv _ 
"

hjh vnkl"'

agh"z pugkho cht, sus nkft nahjt/ 

u/uha kvuxh;' atmk nkl vnahj

nusda, hu,r ahhfu,u kftu"t nhartk

)bux; kfl afk nkl vut 
"

kc fk evk

hartk"( _ kfi' cfju uchfk,u sftu"t

huo tw pw mu' cw bhxi vw,an"j

64( rtv ahj, tja"p ,rm"y )vug,ev

cjucr, 
"

fro jc"s" _ bhxi ,an"z gw 56(/ urtv

ahj, zw nrjaui ,an"u/ keu"a uhac ,an"z

cxupu/ ucf"n/

74( g"s njz"k _ anu"r xpf"d/ pra"h

cakj yu' c/

84( vkw nkfho xph"t/

04( hu,r nvnuj' rta vjhu,' udo vbvd,u

tcrh vdu; vht csrl ak mhuuh upeusvfuw )vhpl

,bug, vehruc(/

14( agvhuv"t ao/ urtv cjhh uhac kj' k/

ao r"p cke/ fs venj gw r"v )c(/ xpr vjhho

pw dtukv p"c/ gnv"n agr agaugh vnkl rp"t/

24( 
"

fh thku tphku vhu ku cbho rcho nts'

kt ahhl ao nkufv gkhvo' ufi tphku gk arho

kcso' re cruc govsr, nkl" )agvhuv"t ao(/

34( rtv n"t t' ks-ky _ cbudg kaknv/

44( ugs"z csus )ao' kt( _ tck kt cbudg

kgbhi vvf,rv/

54( uczv dupt _ 
"

hmkj nkft / / fh v,pkv

gk vjhho uvvmkjv" )rs"e gv"p ao' ks(/
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לנשיאות 
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להוסיף חיים 
במלך, גם 
ע"י ההכרזה 
"יחי המלך".

הוספת 
החיים 

מודגשת 
במיוחד 

במלך 
המשיח, 

מצד 'ניצוץ 
משיח' שבכל 

יהודי.



16 / קותץ הכנה - יו"ח-י"א שתט

nhartk kpguk vgbhi s
"

hjh vnkl":

gk vpxue94

"
srl fufc nhgec" nmhbu

cw srau, cjz"k: )t( 
"

fufc" eth gk

ftu"t nhartk05' )c( 
"

fufc" eth gk

nkl vnahj15/

ub,ctr cne"t25athi x,hrv cscr35

)utsrcv' cw vntnrho nxhhgho zv kzv(

_ g"p vhsug45acftu"t nhartk ha

bhmu. nban, nahj' vht cjhw vhjhsv

acbpa ftu"t' avht bhmu. nvhjhsv

vfkkh,' ban,u ak nahj msebu55/

ubnmt' acbudg knkl vnahj nusda

chu,r vear uvahhfu, kfk hartk _

agmo ban,o' cjhw vhjhsv65' vht bhmu.

nban,u ak nahj' ukfi' do vgbhi s
"

thi

nkl ckt go" ),ufi vfrz, vgo 
"

hjh

vnkl"( vut cvsdav h,hrv tmk nkl

vnahj _ 
"

srl fufc nhgec"' fufc

sfkku, hartk' veaur go dhkuh 
"

srl

fufc nhgec" tmk ftu"t nhartk'

v,dku, cjhw vhjhsv aku/

* * *

z/uha kear fk vtnur kghk kzni

v,jk, bahtu,u ak baht surbu _

cjusa bhxi:

jusa bhxi eaur go gbhi vdtukv_

fntrz"k75

"
nacjr vec"v cguknu ecg

cu rtah jsaho uabho' ufacjr chgec

ucbhu ecg cu85rta jusa ak dtukv'

acu bdtku hartk nnmrho ucu g,hshi

khdtk' abtnr95fhnh mt,l ntr.

nmrho trtbu bpktu,"/ 

ujusa bhxi eaur do go gbhi

vbahtu,
06_ 

"
ctw cbhxi v,jhku

vbahtho kverhc t, ercbhvo kjbuf,

vnzcj baht tw khuo"16' akfi' 
"

buvdhi

nr"j uthkl keru, pw vbaht averhc cu

chuo"26/

umhru; abhvo hjs )gbhi vdtukv

usvbahtu,( vut _ bahtu,u ak sus

nkft nahjt cdtukv vg,hsv/

j/ucpryhu, hu,r _ cw bhxi _

huo tw pw mu' cw bhxi vw,an"j

94( cke fs' hz/

05( hruaknh ngar abh p"s v"u/

15( hruaknh ,gbh, p"s v"v/ rnc"i gv"p/

ugus/

25( keu"a j"c gw 995/ ao gw 296 cvgrv/

ucf"n/

35( ucpry g"p vhsug afk vphruaho cpxue

tjs ahhfho zk"z )rtv keu"a j"d gw 287/

ucf"n(/

45( ntur ghbho x"p phbjx/ urtv do xv"n

,rn"d gw g/

55( rn"z kzj"d rx' c/ tuv", bmcho gw

twrgu/ xv"n ,rf"z gw yz/ ,rj"m gw r/ ,rm"y

gw 702/ ugus/

65( kvghr' aneuo nafi cjhw vhjhsv vut

ckc)rtv vnal ,gr"c j"t gw by(' sh"k

sudn,u cfkku, hartk' hjhsv vfkkh, snahj _

nklvnahj' 
"

kcfk evk hartk"/

75( anu"r py"u' ht/

85( 
"

cu" shhet' vhhbu' abecg cguko xsr

ak vbvdv bxh, )dtukv( akngkv nvbvdv

ycgh,' agh"z b,dkv do vtkeu, acvbvdv

ycgh, )rtv do xv"n nkuey j"c gw rpt uthkl(/ 

ugbhi zv nrunz do canu ak vjusa _ 
"

bhxi"'

"
bxh bxho" )rtv crfu, bz' rg"t ucjst"d

nvra"t( _ sh"k vphrua s
"

bxh bxho"' bux; gk

vbvdv bxh,' dhkuh tkeu, )bx( do cvbvdv

vycgh, dupt/

95( nhfv z' yu/

06( 
"

ctjs cbhxi rta vabv knkfho" )r"v

c,jk,v(/ ukvghr nntrz"k )anu"r py"u' fu(

"
thi vnkfu, ctv kvo )khartk( gs kw sur'

abtnr vjusa vzv kfo rta jsaho' vjusa kw

huo unkfu, akfo kw sur fuw" )gs kjhsua

vnkfu, kg,hs kcut(/

16( au"g tsv"z tu"j x,f"y x"y/

26( ao xy"u/ urtv ctrufv keu"a jk"c gw

91 uthkl/
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הנשיאות 
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"
chuo vabh verhc b,btk ci mugr baht

hafr"36:

"
mugr" _ vut do nkaui mgr46'

tar' vmgr vfh dsuk vut _ mgr vdku,/

uktjrhmgr vdku, ]afcr hmtbu h"j

"
sh uvu,r"' fph antrhl tsnu"r

vtnmgh56cbudg kmru, avhu gs hnhu'

ugtfu"f ktjrh fk nv agcru csuru,

aktj"z gs ksurbu zv' 
"

kt ,euo pgnhho

mrv"66[ _ buks 
"

cimugr"76' vafr abuks

un,dkv )
"

ci"( g"h vmgr )
"

mugr"( _

"
kpuo mgrt tdrt"86' ukt re 

"
tdrt"'

afr kp"g vgcusv' tkt h,hrv nzv _

ctupi ak nmhtv' 
"

nmt,h sus gcsh"96/

unrunz do cao 
"

b,btk)ci mugr(" _

av,umtv smgr vdku, )
"

ci mugr"( vht

"
b,btk"' 

"
b,i t-k"07:

"
b,i" _ fk vbu,i cghi hpv vut

bu,i17' ukt gus' tkt' avb,hbv vht

ncjhw 
"

t-k" _ v,jk, h"d nsv"r

)kfnv sgu,27(' 
"

t-k vuhw uhtr kbu"37'

dhkuh uvnaf, jxsu ak vec"v' jxs

akngkv nva,kaku,' gs kvjxs

vgherh _ dtukv vtnh,h, uvakhnv g"h

nahj msebu/

y/uha kvuxh; ukctr do vahhfu,

kdw bhxi )avrh bnmtho fcr cnumth cw

bhxi' ktjrh ,pk, grch, skhk dw bhxi(

_ 
"

chuo vakhah baht kcbh zcukui"47: 

vjhkue achi hafr kzcukui vut _

"
anj zcukui cmt,l uhafr ctuvkhl"57'

vhhbu' ahafr gbhbu khnus v,urv67'

fn"a77

"
uncbh hafr husgh chbv kg,ho

duw"87' uzcukui gher gbhbu hmhtv

kprenyht )tkt amrhl do kecug g,ho

k,urv(/

uh"k sudn,u c,urv dupt _ vjhkue

achi khnus v,urv czni vzv kdch khnus

v,urv skg,hs kcut' avut g"s

ucsudn,97vjhkue achi echg, g,ho

huo tw pw mu' cw bhxi vw,an"j

27( zj"d ekt' c/ g. jhho agr hd )agr trhl

tbphi( ph"t/ urtv cf"z nf,c fw nb"t ,a"j

)bspx ckeu"a j"s gw 8431*(/ ua"b/

37( ,vkho ehj' fz/

47( bat z' fs/

57( crfv kd' hj ucpra"h/

67( kvghr asuet cerci b,btk ci mugr

baht haafr nrnz gk gbhi v,urv _ cnsc"r

ph"d' yu-yz/ b,w cs"v chuo vabh acvgru, 

86Q 07/

77( sv"t hc' kc/

87( ucvsdav h,hrv _ cbudg kehsua jsaho

ughcur abho )rtv cnsc"r ph"d' yu-yz('

"
vjusa vzv kfo duw"' nahgurh vrnc"o shnho

tkv/

97( uh,hrv nzv _ 
"

,urv atso kns cguv"z

vckvht kpbh ,ur,u ak nahj" )ev"r ph"t' j(/

36( bat z' hj/

46( tuv", bat gw rp-rpt/ urtv sruaho

acvgru, 86Q 07/

56( agrh ,aucv j"t xp"v )v' c(/ urtv do

ntnrh tsvtn"m cnscr j"c x"g ,agu uthkl/

66( kaui vf,uc _ bjuo t' y )urtv keu"a

jf"d gw 603 vgrv 55 ucauv"d(/

76( ufnab", cxv"a ,an"j j"t gw 623

uthkl' ag"h euah vdku, fuw zfu hartk kvghkuh

s
"

uhrcu uhgmnu cnts nts" )rtv rnc"i cnscr

d' s(/ uckaui vzvr )j"c emj' xg"t uthkl( _

ag"h 
"

acru" )cah"i hnbh,( bgav vgbhi s
"

tarh

at-k hgec cgzru acru duw" )cah"i antkh,('

"
zfthi t,ui kngcs kfu bxhi upurebhi" )rtv

xv"a ao vgrv 47(/

86( tcu, p"v nf"t/ urtv do tuv",

acvgrv 46/ xs"v chuo vabh gyr",/ vwa",/

96( ,vkho py' ft/ urtv xbvsrhi mz' t/

07( cf"z _ rtv tuv", ao/ xs"v chuo vabh

,rf"y/ gyr",/ s"v vb"k scw bhxi ,rp"v/

17( c"c bd' t/ ua"b/
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k,urv )zcukui( kdch ,ur,u tunbu,u

)hafr(/

ugp"z nuci vear uvvnal shafr

uzcukui cbudg kgbhi vdtukv _ aktjrh

vdtukv )
"

b,btk ci mugr"( rutho

a
"

ngahbu ugcus,hbu" ckhnus v,urv

czni vzv vut ccjhb, 
"

zcukui" kdch

khnus v,urv skg,"k08/

h/ucfk zv bh,ux; )rnz( cechgu,

abv zu' c
"

uvjh h,i tk kcu" cbudg kjhh

huo huo ugs kngav cpugk _ acw bhxi

jk chuo rtaui spw mu:

cv,jk, pw mu npra ra"h18_ 
"

thi

mu tkt kaui zhruz' nhs uksuru,"/

aczv nusda afk vtnur kghk tusu,

gbhi vdtukv' uvbahtu, ssus nkft

nahjt _ m"k ctupi ak zhruz/

ucpayu, _ acgnsbu cjusa bhxi'

"
jusa ak dtukv"' ktjrh afcr gcr

r"j bhxi28' ubfbxho khuo vngav38' cw

bhxi )ucpry cabv zu' 
"

jhho" abv

kbahtu, f"e nu"j tsnu"r baht surbu(

_ ct nkl vnahj )
"

hjh vnkl"( czrhzu,

vfh dsukv' ,hf; unhs nna/

ht/uha kvuxh; ckhnus uvurtv

cgcus, vtso keubu _ cgbhi vzrhzu,'

"
thi mu tkt kaui zhruz":

,ufi vprav _ agkhw btnr 
"

mu t,

tvri"' 
"

thi mu tkt kaui zhruz" _ vut

cbudg k,run, vsai )
"

uvrho t, vsai

duw"48( uxhsur vngrfu, )
"

rhcv fti

hehsu, vrcv' gk nuesv' uta vnzcj

,ues cu' uvta gk vnzcj ,ues cu' ta

,nhs ,ues gk vnzcj' fuki bsrau cnxw

hunt' abjkeu rcu,hbu cnbhi vngrfu,

avhu ao"58(/

fkunr' tg"p aprav zu thi gherv

tusu, verc,v,nhs' fh to' g"s

vgcusu, akpb"z' avo cdsr svfar'

uvfar svfar fuw kverc, v,nhs ]vjk

n,run, vsai' utj"f xhsur vngrfu,'

vgkt, abh dzrh gmho' vfb, fkh var,'

ure ktj"z n,jhkhi kvfhi t, v,nhs68'

kt kpbh a
"

vthr pbh vnzrj gs

acjcrui"78[ _ vrh' )do( vvfar uvvfbv

m"k ctupi ak zrhzu,' 
"

thi mu tkt kaui

zhruz"/

unfti knsho vurtv cgcus, vtso _

avgbhi s
"

zrhzhi neshnho knmuu,"88vut

kt re cbudg kgahh, vnmuv gmnv' tkt

do cbudg kvfbv uvfar svfar fuw/

uksudnt: cbudg knmu, vmsev

)ucpry cgbhi avzni drnt' 
"

ngu,

jyho"( _ nmuv fkkh, vaeukv fbds fk

huo tw pw mu' cw bhxi vw,an"j

08( u
"

vesho zcukui khafr' a,ur,u ak hafr

gk hsh zcukui vh,v" )pra"h crfv ao( _ g"s

ntrz"k )pxjho b' t( 
"

tarh nh act kfti

u,knusu chsu"' vhhbu' ag"h khnus v,urv czni

vzv zufho kkhnus v,urv skg,hs kcut )utz

,,dkv do vngkv szcukui )eshnv do cngkv( _

v
"

xhcv" anchtv kakhnu, skg,"k(/

18( aphruau _ pauyu ak nert )
"

tbh kt

ct,h tkt kpauyu ak nert" _ pra"h crtah,

d' j/ ugus(' uchjs go zv _ fukk do 
"

gbhbho

nupktho" )ak"v cnxw acugu, aku ept' t('

"
hhbv ak ,urv" )

"
vhuo huo" f"y acy(/

28( fukk do _ vb,hb,-fj s
"

tu,u huo byk

gar gyru," )pra"h r"p anhbh(' fnab",

cxv"a ,an"j j"t gw 533 uthkl _ ctrufv/

38( nat"f r"j athbu 
"

huo vngav" )rtv

keu", crfv mu' s/ ua"b(' ucpry cabv zu ajk

ca"e/

48( pra,bu u' d/

58( pra"h ao' v/

68( rtv rnc"o vkw ,nhshi unuxphi rp"u/

78( ,nhs k' t/ rnc"o ao p"t v"c/

88( pxjho s' t/
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vnmuu,98_ am"k zrhzu, kt re

cvb,hbv kmsev cpugk nna' tkt do

cvfbv knmuv' vjk nvaeu"y g"s eck,

vjkyv yucv )do ftar vehuo cpugk

t"t kvhu, re ktjrh zni(/

uha kvuxh; ukvghr' ado gbhi vzrhzu,

eaur go vdtukv _ fn"a rchbu vzei

ctdv"e09a
"

zrhzu,hwstcrvo tchbu g"v

vht vguns, kgs kbu ukcbhbu gs guko"'

"
ucpry )vzrhzu, c(ngav vmsev vgukv

gk fukbv / / dsukv msev anerc, t,

vdtukv19/ / gs fh hcut ahkv"/

hc/uvngav vut vgher29:

ha kxhho ukvakho t, 
"

ngahbu

ugcus,hbu"39_ fukk do vceav

uvsrhav 
"

gs n,h"' uvvfrzv 
"

hjh

vnkl" sus nkft nahjt _ czrhzu, vfh

dsukv' veaurv go anjv ujhu,'

_ tar' gbhbho tku )anjv ujhu,(

nusdaho chu,r cabv zu: ab, ,anj

),
�

a
�

�

nj u,
�

�

anj(' u
"

jhho" abv kbahtu,u

ak f"e nu"j tsnu"r baht surbu _

agh"z pugkho fchfuk v
"

tjhabv"49

svzrhzu, tmk vec"v
59_ 

"
tkehfo fvi

vut"69' u
"

fvbho zrhzhi vo"79_ kdtuk

t, cb"h czrhzu, vfh dsukv' ,hf; unhs

nna' 
"

kt ghfci vneuo fvr; ghi"89/

zt, ugus:

f"e nu"j tsnu"r baht surbu pxe99

_ cag,u tz_ afcr bx,hhnv vgcusv'

ukt bu,r tkt 
"

kmjmj t, vfp,urho"/

unfhui afcr gcru garu, abho )hu,r

nk"j abv( acvo nmjmjho t,

vfp,urho _ vrh custh achnhbu tku

bx,hhnv do vgcusv smjmuj vfp,urho/

ukvghr' athi kmjmj t, vfp,urho

h,r gk vnsv001_ fph arutho cnuja

amjmuj h,r njxr ni vfp,ur unekek

hphu!

unfhui afi' vrh custh ucusth

agfahu mrhfv kvhu, unufrj, fchfuk

vzrhzu, ak vec"vkvcht t, vdtukv

,hf; unhs nna/

u,hf; unhs _ nehhnho vmhuuh 
"

zt,101

,ur, vgukv vht vgukv gk nuesv gk

vnzcj fk vkhkv duw ucgr gkhw vfvi

gmho ccuer ccuer"201' cchvn"e

huo tw pw mu' cw bhxi vw,an"j

89( nfhk,t upra"h ct hc' nt/

99( ahj, anj", ,rp"y/

001( kvghr' ado cjbuf, vnzcj cjusa bhxi

nusda vgbhi a
"

kt pj,u ukt vu,hru" )cnsc"r

ph"s' hs(' 
"

kt rhcvukt nhgy" )pra"h x"p bat(/

101( pra,bu u' c/ ao' v/

201( kvghr nphw tuv"j gv"p: 
"

ucsrl rnz

,rnuz fk vprav gk dku, vtjrui atbu cu

kbjnbu ngmcui bpabu fh fk tha hartk ntbv

vbjo bpau crtu, turl vdku, / / uchtr gs n,h

hvhu hartk cdsr cw scrho tku )gk nuesv gk

vnzcj( _ fk vkhkv' avht zni vdku, vbnak

kkhkv / / gs vcuer avut zni ahrhe gkhbu fcusu

ut,t cuer' uvzni vut tjr gcur ,"e ktk;

vaah / / utunru ccuer ccuer / / fh zni vdtukv

vhw rtuh kvhu, ccuer rtaui ak ab, v,"e

ktk; vjnhah' ukxhc, vgui n,gfc gs cuer vcw

fuw"' ghh"a ctrufv/

98( c"c y' t/ hruaknh ptv p"t v"t/ urtv

do ,bht pk"z )nj' c uthkl(/

09( xhni ft/

19( c"c hu"s' t/ urtv do ,bht ao/

29( tcu, p"t nh"z/

39( rtv ,bht rpk"z/

49( haghw x' fc/ xbvsrhi mj' t/

59( utsrcv _ 
"

ndhs scrhu khgec juehu

unapyhu khartk"' 
"

nv avut guav vut tunr

khartk kgau," ),vkho enz' hy/ anu"r p"k'

y(' vhhbu' avzrhzu, svec"v m"k kpbh ueuso

zrhzu,i ak hartk/

69( xbvsrhi ky' xg"t/

79( ac, f' t/
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vakhah'tar' kvhu,u 
"

nesa tsb-h

fubbu hshl"301' 
"

cbhbt sec"v"401'

a
"

cbuh unaufkk hdkv uhcut ni

vanho"501' hfuk )ucnhkt mrhl( khrs

ukv,dku, knyv tphku ckhkv501' ckhkv

zv nna!

uctupi a
"

,jzhbv ghbhbu" _ ghbh

car cdu; ak car' banu, cdupho'

fukk do )ehuo vvcyjv crurv( 
"

ub,,h601

kfo kc car"701' 
"

kc jsa uruj

jsav"601/

hd/frdhk _ ha kxhho c
"

b,hb,"

akhju,-nmuv kmsev )vnerc, t,

vdtukv(' cvuxpv kb,hb, akhju,-nmuv

kmsev cv,jk, vhuo/

ukvghr' ah"k av,jk, uxhuo vhuo

cgbhi vmsev' vut' g"s ucsudn, v,jk,

uxhuo vhuo cerci v,nhs _ fn"a801

"
ugrl gkhw vgukv duw"' 

"
guk, ,nhs

vht ,esho"901' ufi 
"

gkhw' gk guk,

vcuer vako fk vercbu, fuko' nfti

akt hvt scr ntujr k,nhs ak chi

vgrchho"901)nkcs veyr jkcho utcrho

afar fk vkhkv011(' usudn,o czni vzv

_ 
"

,pku, cneuo ,nhshi ,ebuo"111'

,pk, ajrh, fbds ,nhs ak ajr'

u,pk, nbjv fbds ,nhs ak chi vgrchho

)u,pk, grch, fbds tcrho upsrho211('

upx"s vau"g311hvhc pruyv kgbh uvsr

nmkh/

uhv"r avvjkyv g"s b,hb, vmsev

,cht ,hf; t, vafr411

"
anerc, t,

vdtukv"' g"h sus nkft nahjt/

ucpayu, _ 
"

vbv zv ct"511' nahj

msebu' uhdtkbu' fukbu hjshu' c,uffh

fkk hartk' 
"

cbgrhbu uczebhbu duw

ccbhbu uccbu,hbu"611' ucpry cabv zu'

ab, vevk' 
"

vevk t, vgo vtbaho

uvbaho uvy;"711' 
"

evk dsuk haucu

vbv"811' fukk do fk vsuru, akpbhbu _

"
vehmu urbbu aufbh gpr"911/

ucpry _ czfu,i ak baho msebhu,

acsurbu' tar' g"p vncutr cf,ch

vtrhz"k021asurbu zv )sur vtjrui ak

vdku,' ucnhkt' sur vrtaui ak

vdtukv( vut dkduk ak vsur ahmtu

nnmrho' vrh' fao ahmh"n vh,v czfu,i

ak baho msebhu, avhu ctu,u vsur121'

fnu fi ,vhw dtuk,bu ndku, zv vtjrui

czfu, baho msebhu, acsurbu221' 
"

fhnh

huo tw pw mu' cw bhxi vw,an"j

301( cakj yu' hz ucpra"h/

401( zj"d rft' t/ zj"t fy' t/

501( pra"h u,uxw xufv nt' t/ ugus/

601( hjzetk ku' fu/

701( ktjrh a
"

uvxhru,h t, kc vtci

ncarfo" )ao( _ sh"k' avvxrv fuw bga,v

fcr g"h ngahbu ugcus,hbu cnal vbahtu, sf"e

nu"j tsnu"r )vjk ncw bhxi(' g"s vtnur cbudg

kmjmuj vfp,urho fuw/

801( pra,bu u' v/

901( pra"h gv"p/

011( pra"h rha pra,bu _ nndhkv ft' t/

111( crfu, fu' c/

211( crfu, ao/ au"g tsv"z tu"j r"x py/

311( tu"j xu"x mc/ au"g tsv"z ao _ nc"c

hu"s' t/

411( g"s vpx"s cau"g tu"j x,e"t x"d

)n,gbh, j' c(/

511( av"a c' j/

611( ct hu"s' y/

711( uhkl kt' hc/

811( hrnhw kt' z/

911( haghw fu' hy/

021( agr vdkdukho vesnv f/ k", uxpr

vkheuyho kvtrhz"k anu, d' s/

121( xuyv ht' c/ anu"r p"t' hc/ cnsc"r

p"d' u/

221( rtv do hk"a ru, rnz ,ru cxupu

)nnsra zuyt ru,(: thi vsuru, bdtkho tkt

cafr baho msebhu, aha csur/
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mt,l ntr. nmrho trtbu bpktu,"321/ufk gbhbho tku _ cpayu, nna'

dtukv vtnh,h, uvakhnv ,hf; unhs

nna/

huo tw pw mu' cw bhxi vw,an"j

321( uh,hrv nzv _ 
"

bpktu," tphku cgrl

khmh"n )zj"t rxt' c/ tuv", b"l gw ,pz(/
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סוייוב תשידה / 25

סוייא אן

הקשר בין המלך והעם - "לב כל קהל ישראל"

בשיחה מבאר הרבי שליט"א מלך המשיח בהרחבה, את עניינו של המלך שהוא – "לב 
כל קהל ישראל". 'לב' דווקא ולא 'ראש' ו'מוח', היות שלב מורה על "עצם חיות" הגוף: 

"הלב – הוא חיות הגוף עצמו".

עניין זה שהמלך מוגדר כ'לב כל קהל ישראל', מופיע במקומות נוספים בתורת כ"ק 
אד"ש, מבואר בהיבטים נוספים ומשליך לנושאים שונים, ביניהם: א. הנשיא מגלה את 
שרשם של נשמות ישראל בעצמות. ב. הנשיא מגלה אצל יהודים אהבת ישראל עצמית. 

ג. הנשיא משפיע ל'עם' מענינו העצמי ועוד. כדלקמן.

הנשיא מגלה את 'עצם הנשמה'.
בשיחה זו בא לבאר אודות מעלת 'אחדות ישראל' שנפעלת ע"י משה רבינו - הנשיא: 

תוספת  בהקדם  יותר  בעומק  יובן  דוקא,  רבינו  משה  ידי  על  הנפעלת  בנ"י  של  האחדות 
היא  המצוה  א(  ענינים:  שני  שיש  פעמים  כמה  וכמשנ"ת   — ישראל"  "אחדות  בגדר  ביאור 
ואהוב  אוהב  נפרדים,  אישים  שני  עדיין  יש  שבזה  כמוך"23(,  לרעך  )"ואהבת  ישראל  אהבת 
)אלא שהאהבה היא "כמוך"(; ב( הסיבה שאפשר להיות אהבה "לרעך כמוך" היא מצד הענין 

ד"אחדות ישראל", שפירושה, שכל ישראל הם מציאות אחת, כאיש אחד ממש.

כלומר: א. אהבת ישראל - פירושה שהם עדיין שני אנשים נפרדים, אלא שאוהבים זה את 
זה. ב. אחדות ישראל - פירושה שאין כאן ב' אנשים נפרדים אלא הם מציאות אחת. 

ב'אחדות ישראל' גופא יש כמה דרגות:

ובזה גופא יש כמה אופנים )ודרגות(:

הנשמות25 "כולן  מזה שכל  באה  ישראל  הזקן, שאחדותם של  רבינו  התניא24 מבאר  בספר 
מתאימות ואב אחד לכולנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים26 ממש27 מצד שורש נפשם בה' אחד, 

רק שהגופים25 מחולקים".

והנה בירושלמי28 מבואר ש"כל ישראל גוף אחד הן"29 )כמובא שם משל לזה מב' ידים של 
גוף אחד(, שלכאורה זהו אופן נעלה יותר באחדות ישראל. כי זה ש"כל ישראל אחים ממש" 
להיות ש"אב אחד לכולנה" מורה רק שה"אב" )שורש ומקור( שלהם הוא אחד, אבל ישראל 
עצמם )כפי שהם במקומם( מחולקים זה מזה )"אב אחד לכולנה" — רבים(, אלא שהם "כמו 
אחים ממש" ]דאע"פ שאהבת אחים אינה כאהבה לאיש זר, אלא היא אהבה עצמית, בלשון 
הכתוב30 "עצמי ובשרי אתה" — מ"מ הרי הם אישים נפרדים ומחולקים[; משא"כ זה שכל 

סוגיות בשיחה
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ישראל גוף אחד הן, מפני שכל ישראל הם "קומה אחת שלימה"31, אין בהם )גם כפי שהם 
במקומם( גם ההתחלקות של אחים, אלא הם מציאות אחת, "גוף אחד".

היוצא מכל האמור שדרגת 'אחדות ישראל', המתוארת ב"ירושלמי" גבוהה יותר. ולפי זה, 
מקשה בדברי אדמו"ר הזקן בתניא:

אחת  "קומה  הם  ישראל  שכל  זה  בתניא  הזקן  רבינו  הביא  לא  מדוע  ביאור:  צריך  ועפ"ז 
שלימה", "גוף אחד", וכתב רק ש"אב אחד לכולנה ולכן נקראו כל ישראל )רק( אחים"?

מביא ביאור נפלא, לפיו בפרק ל"ב בתניא מדבר בדרגא נעלית יותר מאשר ב"ירושלמי". 
ומקדים: 

ויש לומר הביאור בזה:

זה ש"נקראו כל ישראל אחים ממש" לא הובא בתניא שם כדי להגדיר מהות ודרגת האהבה 
)שאהבת ישראל צ"ל כאהבת אחים(, אלא רק בתור הוכחה לזה ש"אב אחד לכולנה" )לכל 
הנשמות(. ולכן לא הביא שם הא ד"כל ישראל גוף אחד הן", כי האהבה שעלי' מדובר בתניא 

שם )הבאה מזה ש"אב אחד לכולנה"( היא למעלה יותר גם מזה ש"כל ישראל גוף אחד הן".

כלומר: זה שכותב בתניא ש"נקראו כל ישראל אחים ממש", אין זה בכדי להגדיר ולתאר 
את ה'אהבת ישראל' שצריכה להיות כאחים, אלא רק בא להוכיח שהיות שכולם נקראים 

אחים, אזי יוצא שיש לכולם "אב אחד".

ועתה מבאר הדרגא אודותיה מדבר בתניא:  

)"אב  ומקורן  בשרשן  ישראל  נפשות  אחדות  ע"ד  שם  בתניא  שמביא  זה  הענין:  הסברת 
מהרגש  כתוצאה  להיות  יכולה  במקומם  דישראל  שהאהבה  לבאר  כדי  הוא  לכולנה"(  אחד 
אחד"32,  בה'  נפשם  "שורש  מצד  שהיא  כפי  ישראל(  נפשות  כל  )של  והאחדות  ה"התאמה" 
על  נפשו  מגביר  רק  )לא  ע"י שהאדם  ואחוה אמיתית" באה  לשון אדה"ז, ש"אהבה  וכדיוק 
הגוף, אלא( מגבי' ומעלה את הנפש "מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא כו'"33, כי עי"ז מרגיש 

שורש נפשו )ה"אב אחד"(.

ד"כל  יותר מהאחדות  היא למעלה  לכולנה"  זה ש"אב אחד  הוא, שהאחדות מצד  ופשוט 
ישראל גוף אחד". שהרי אפילו דרגת האחדות דגוף אחד ממש )לא רק אחים(, אינה אחדות 
ישנה ההתחלקות דאברי הגוף, עד לחילוק מן הקצה אל הקצה  גם בגוף אחד  כי  מוחלטת, 
למעלה  ה"ה  אחד"  ב"אב  בשרשן  כלולות  ישראל  שנפשות  כפי  משא"כ  ורגל;  ראש   —
ישראל  ועאכו"כ מצד אמיתית שורש הנשמה ב"ה' אחד"35 )דנשמת כל איש  מהתחלקות34; 
הפשיטות37,  בתכלית  פשוט  הוא  אחד"  ש"ה'  כשם  הרי  ממש"36(,  ממעל  אלקה  "חלק  היא 
ממש"(,  ממעל  אלקה  "חלק  )שהם  ישראל  לנשמות  בנוגע  הוא  כן  התחלקות,  מכל  למעלה 
מגדר  שלמעלה  אחת  נקודה  של  באופן  הוא  אחד"  בה'  נפשם  שורש  "מצד  האחדות  שענין 

התחלקות לגמרי. 

אינה  עדיין  אחד',  'גוף  מצד  בירושלמי  מדובר  אודותיה  ה'אחדות'  פשוטות:  ובמילים 
אחדות מושלמת היות שגם באיברי הגוף יש חילוקים. אמנם ה'אחדות' מצד זה שכל עם 
ישראל כלולים בהקב"ה, אחדות "מושלמת" היא שכפי שהקב"ה הוא 'אחדות הפשוטה', 
כך כל נשמות ישראל שכלולים בו - הינם אחדות פשוטה למעלה מכל גדר של התחלקות.
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כיצד ניתן להגיע לדרגא נעלית כזו? מבאר הרבי שליט"א מלך המשיח:

והנה הכח לעבודה נעלית כזו, להגבי' ולהעלות את הנפש שתרגיש את שרשה בה' אחד הוא 
ע"י דביקות בתלמידי חכמים, וכמו שביאר רבינו הזקן38 מה שאמרו רז"ל "על פסוק39 ולדבקה 
דביקה  ידי  "על  כי  ממש",  בשכינה  נדבק  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  בת"ח  הדבק  שכל  בו 
בתלמידי חכמים" )שהם "הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל שבדורם"40( מתדבקות נפשות 

ההמון "במהותן הראשון ושרשם" למעלה )כמבואר בארוכה בתניא(. 

ובזה גופא מוסיף עוד חילוק:

ויש לומר, שבזה גופא יש חילוק בין תלמידי חכמים בכלל )"ראשי בני ישראל שבדורם"( 
ונשיא הדור )כמו משה רבינו(.

וכעת מגיע לבאר את מהות המלך שנמשל ל"לב כל קהל ישראל":

בלשון  )וכנרמז  ל"לב"  נמשל  שה"מלך"  מקומות  בכמה  שמצינו  בהקדם  זה  ויובן 
הרמב"ם "לבו )של מלך( הוא לב כל קהל ישראל"(, שהטעם בפשטות הוא, דכשם שחיות כל 

הגוף תלוי' בלב כך חיות "כל קהל ישראל" תלוי' במלך.

אבל צריך להבין: הלא חיות הגוף תלוי' בעיקר במוח שבראש )שממנו נמשכת חיות לכל 
אברי הגוף, גם להלב(, וא"כ למה מדמים מלך ללב ולא למוח?

ויש לומר הביאור בזה:

המעלה שבהשפעת הלב לאברי הגוף לגבי השפעת המוח אליהם היא — שאותה החיות 
הנמשכת מהלב באבר זה נמשכת גם באבר אחר ובכל האברים, שהרי מהלב נמשך דם לכל 
והרי בכל האברים נמצא אותו  האברים )שבו מלובשת חיות הנפש, "כי הדם הוא הנפש"(, 
הדם, בלי התחלקות; משא"כ )עיקר( החיות הנשפעת )בגלוי( לאברי הגוף מהמוח שבראש, 
היא באופן שכל אבר מקבל "חיות וכח" השייכים לו "לפי מזגו ותכונתו, העין לראות והאוזן 

לשמוע והפה לדבר והרגלים להלוך".

בין החיות  יש חילוק  'השפעת הלב' ל'השפעת המח' הוא: שבהשפעת המח  בין  ההבדל 
שמקבל אבר זה לחיות שמקבל אבר אחר. אך בהשפעה מהלב אין התחלקות כלל, כי הוא 

משפיע את אותו דם לכל האיברים.

וזהו הטעם שהמלך נמשל ל"לב", כי נוסף לזה שהמלך משפיע לבני המדינה את כל צרכיהם 
)לכל אחד ואחד לפי ענינו(, הרי עיקר ענין המלכות הוא, מה שעצם מציאות המדינה כולה 

תלוי' בהמלך, כמו הלב המשפיע עצם החיות לכל אברי הגוף.

ונמצא, שהלב משפיע את עצם החיות, שזהו הדבר השווה בכל האיברים. משא"כ המוח 
שמשפיע את החיות הפרטית בלבד, שלכן שונה היא בכל איבר לפי תכונתו ומזגו. ולכן 

נמשל המלך ללב דווקא, היות ש'עצם חיות' העם תלוי במלך ולא רק התכונות הפרטיות.

ולפי ביאור זה, מבאר את עניינו של "נשיא הדור" שדווקא הוא יכול לתת הכח לאחדות 
ישראל בדרגא הנעלית ביותר: 

ויש לומר, שעד"ז הוא ההפרש ברוחניות שבין ראשי אלפי ישראל שבכל דור ודור ונשיא 
ידי תלמידי חכמים בכלל, ראשי אלפי  הדור: החיות הרוחנית הנשפעת לכל אנשי הדור על 
ישראל שבכל דור ודור )שהם כמו "ראש ומוח לגבי נשמות ההמון"(, היא בבחי' "מזון רוחני" 
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לכל אחד ואחד לפי ערכו; אבל עיקר חידושו של משה רבינו )"נשיא הדור"( הוא, שממנו 
נמשך עצם החיות )הרוחני( לכל אנשי הדור, כמו הדם הנשפע מהלב לכל האברים, כי הוא 

מגלה אצל ישראל את נקודת היהדות שלהם, שהיא בשווה ממש אצל כל ישראל.

ומזה מובן גם בענין התקשרות נפשות ההמון בשרשן ומקורן: זה שעל ידי ראשי אלפי ישראל 
שהתואר  לכולנה",  אחד  "אב  לבחי'  היינו  למעלה,  לשרשן  ההמון  נפשות  מתקשרות  בכלל 
למטה;  להתחלקות  שורש  שהוא  והיינו  לבנים,  מקור(  )שורש,  השייכות  על  "אב" מורה 
ואילו משה רבינו )נשיא הדור( מקשר נפשות ישראל בשרשם בה' אחד שלמעלה מהתחלקות 

לגמרי )שזה שייך לנקודת היהדות שלהם, שהיא בשווה ממש אצל כל ישראל(.

 לסיכום: נשיא הדור מגלה בכל יהודי את 'נקודת היהדות' - עצם נשמתו. לכן על ידו ניתן 
להגיע לאהבת ישראל בדרגא הנעלית ביותר, כי מצד 'עצם הנשמה', כל עם ישראל כלולים 

בה' אחד שלמעלה מכל גדר התחלקות.

ש"פ בשלח תשמ"ח סעיפים ד'-ו' 

הנשיא משפיע את 'עצמו' לעם.
מקשה, מדוע מדמים את המלך ל'לב' ולא ל'מוח':

ב. ויובן בפרטיות יותר בהקדם הביאור בדיוק לשון הרמב״ם הנ״ל בנוגע למלך ונשיא שהוא 
״לב כל קהל ישראל״. שפירוש הדבר בפשטות: כשם שחיות כל הגוף תלוי בלב כך חיות ״כל 

קהל ישראל״ תלוי במלך.

אלא שעדיין צריך להבין: חיות הגוף הרי תלוי בעיקר במוח שבראש, ואדרבה: ״עיקר משכן 
הנשמה׳׳ במוחין שבראש, וממנו נמשך חיות לכל אברי הגוף )גם ללב(. וא״כ מדוע מדמה 

הרמב״ם מלך ללב ולא למוח?

וזהו  יביאם״.  ואשר  יוציאם  ענינו של המלך הוא שמנהיג את העם — ״אשר  לזה:  ונוסף 
]ולכן מצינו בכ׳׳מ שהמלך נקרא ״ראש״[, וא״כ  בדוגמת הראש המנהיג את כל אברי הגוף 

מדוע מדמה הרמב״ם את המלך ללב?

מבאר ההפרש בין השפעת המוח באיברים, לבין השפעת הלב באיברים:

וי״ל הביאור בזה:

הגוף  היא בכך שאברי  לגבי השפעת המוח אליהם  המעלה שבהשפעת הלב לאברי הגוף 
מקבלים מהלב את אותה החיות.

משא״כ החיות הנשפעת )בגלוי( לאברי הגוף מהמוח שבראש, היא באופן שכל אבר מקבל 
״חיות וכח״ השייך לו ״כפי מזגו ותכונתו, העין לראות והאוזן לשמוע והפה לדבר והרגלים 

להלוך״.

ויש להוסיף: שאפילו הרצון המלובש במוח שבראש, המנהיג את כל האברים, הנה אע״פ 
שענין וגדר הרצון נמצא בכל האברים בשוה — הרצון ״להניע הרגל״ הוא שוה לרצון ״להניע 

הראש׳׳, ואפילו — לרצון להשכיל —
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הנה מובן בפשטות שבפועל הם רצונות שונים: רצון להניע הרגל, רצון להניע הראש, רצון 
להשכיל.

משא״כ החיות הנמשך מן הלב לכל אברי הגוף הוא באופן שכל האברים מקבלים אותה 
החיות. וכפי שרואים בפשטות, שמהלב נמשך דם לכל האברים — בכל האברים אותו הדם.

ומכיון שבדם מלובש החיות — ״כי הדם הוא הנפש״ — הרי מובן, שבכל האברים נמשך 
אותו החיות.

וכאן מוסיף ומחדש בנוגע להשפעת המלך בעם:

ועפ״ז יובן מש״כ הרמב״ם שהמלך הוא ״לב כל קהל ישראל״ — כי נוסף על זה שהמלך 
מנהיג את העם, ומשפיע אליו כל צרכיו )לכל אחד ואחד צרכיו(, שמצד זה נקרא ״ראש הדור״, 
ה״ה גם משפיע )ויש לומר, שאדרבה, זהו עיקר ענינו( אל העם מענינו )של המלך( הוא, שזה 

נשפע לכולם בשוה.

וכפי שמצינו בנוגע לקריאת פרשיות התורה שהמלך הי׳ קורא ב״הקהל״ בתור שלוחו של 
פירוש  מבינים  שאינם  ואלה  גדולים״  ]״חכמים  שלכאו״א  הא-ל״,  דברי  ״להשמיע  הקב״ה, 

המילות כי לא מבינים בלה״ק[ נשפע אותו הענין )ד(״דברי הא-ל״.

כלומר: המלך לא רק נותן לעם את צרכיו, אלא עיקר עניינו של המלך הוא מה שמשפיע 
"מעצמו" לעם, והשפעה עצמית זו מגיעה לכולם בשווה - ע"ד חיות הלב באיברים.

ולומד מזה שכן הוא בנשיא כל דור:

ומזה מובן בנוגע לנשיאי ישראל שבכל דור, שבנוסף לההוראות שכל נשיא נותן לאנשי דורו 
]הן הוראות כלליות והן הוראות פרטיות[, ה״ה גם משפיע אליהם מענינו הוא )של הנשיא(, 

ע״י הנתינת-כח שנותן להם לעשות )עכ״פ( ״אפס קצהו ושמץ מנהו״ מעבודתו בקודש.

ומוסיף, שעניין זה הנשיא נותן לדור לעשות עבודתו הוא ה"זהיר טפי" של הדור:

ומכיון שהנשיא הוא ״לב כל קהל ישראל״ — יש לומר, שהענינים שאנשי הדור מקבלים 
מהנשיא ]ובפרט ה״הוראות״ שלמדים מהנהגתו של הנשיא[ — ה״ה תפקידו המיוחד של הדור 

הזה.

וע״ד הידוע בפירוש מאמר רז״ל ״במאי הוי זהיר טפי", שלכל אחד יש מצוה הנוגעת אליו 
במיוחד, שבה מאיר )זהיר מלשון זוהר ואור( ביותר האור אלקי, ועד שמצוה זו היא ה״שער״ 

לכל המצוות שמקיים, שלכן צריך להיות ״זהיר )כפשוטו( טפי״ במצוה זו.

לסיכום: המלך הינו "לב כל קהל ישראל" – שנותן מענייניו העצמיים לכל העם וזהו עיקר 
עניינו, והשפעה זו היא לכל העם בשווה. עשיית עניינים אלו של הנשיא - המלך, דורשת 

זהירות והקפדה מיוחדת, היות שזהו תפקידו של הדור.

ש"פ בא תשמ"ח סעיפים ב'-ג'
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הדם חוזר מהעם למלך.
נוסף על המבואר עד עתה שהמלך הינו הלב, שממנו זורם הדם לכל האיברים, מוסיף כ"ק 

אד"ש מה"מ כי הדם גם חוזר מהאיברים ללב ומקשר זאת לעבודת השליחות בדורנו:

וענין נוסף המודגש ביותר בדורנו זה — עבודת השליחות לפעול על הזולת:

כ׳׳ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו — "הנשיא הוא הכל״, ״לב כל קהל ישראל״ — הטיל על 
כאו״א מאנשי הדור שליחות קדושה להיות ״נר להאיר״ להאיר אחרים, "נר ה׳ נשמת אדם״, 
דכל אלו הנמצאים בסביבתו )נוסף על בני ביתו כו'(, ובכל מקום שידו מגעת, שיאירו ב״נר 

מצוה ותורה אור״, אשר, עי׳׳ז מבטלים את חשכת דגלות ומביאים את אור הגאולה.

ופרטי הדברים דעבודת השליחות — הלא הם כתובים בריבוי אגרות-קודש שלו, בשיחותיו 
ובמאמריו כו׳, וצריך להיות — ש״קריינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקא״, למלא את השליחות 
פנימיות  ובמיוחד  כולל  התורה,  הפצת  ע״י  דפינחס(,  המס׳׳נ  )דוגמת  ונתינה  מסירה  מתוף 
התורה כפי שנתבארה בתורת החסידות, בחי׳ היחידה שבתורה, שעי׳׳ז מגלים בחי׳ היחידה 
שבכאו״א מישראל )האנשים הנשים והטף(, ניצוץ משיח, ועד להתגלות בחי׳ היחידה הכללית 

— משיח צדקנו.

ולכן, על כאו׳׳א למלא השליחות שהוטלה עליו ע׳׳י נשיא הדור, ולידע, שמכיון שהנשיא 
חוזר  ואח"כ  האברים  לכל  הדם  מתפשט  שממנו  הלב  בדוגמת  ישראל׳׳,  קהל  כל  ״לב  הוא 
הדם אל הלב, הרי, נוסף על מינוי השליחות, בוחן נשיא הדור אם נתקיימה פעולת השליחות, 
בעת שחוזר הדם דכל האברים )כל אנשי הדור( למקורו ב"לב כל קהל ישראל״, ומוסיף ביתר 
שאת וביתר עוז בהמשכת הברכות כו׳ בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות גם יחד, לכל אלו 

שממלאים פעולת השליחות.

ש"פ ואתחנן תשמ"ח ס"ט

לסיום הבאנו קטע שיחה בו מקשר כ"ק אד"ש מלך המשיח את עניין "לב כל קהל ישראל" 
עם פעולתו של משיח על כל אחד מישראל:

עבדי ירום ונשא וגבה מאד", כמבואר במפרשי  אודות משיח צדקנו נאמר – "הנה ישכיל 
התנ"ך ובמדרשי חז"ל שפסוק זה קאי על משיח צדקנו. ועד"ז נאמר "ודוד עבדי נשיא להם 
לעולם". זאת אומרת, שמשיח צדקנו יהיה בבחי' "עבדי", היינו, שאינו מציאות לעצמו כלל, 

וכל מציאותו היא מציאות האדון בלבד.

ישראל"  קהל  כל  "לב  הוא  ועניינו של המלך  ישראל",  "מלך  יהי'  צדקנו  ומאחר שמשיח 
)כמ"ש הרמב"ם לפנ"ז – הל' מלכים פ"ג ה"ו(, מובן, שמלך המשיח יפעל את תנועת הביטול 
)"עבדי"( אצל כל בנ"י, כי "לבא פליג לכל שייפין", ולכן, תהיה השגת אלוקות באופן הכי 

נעלה – "כמים לים מכסים".

התוועדויות תשמ"ב ח"ג עמ' 1238
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סוייא תן

'חיים', 'חיל', 'כדכד' – ביאורי רבותינו נשיאינו

כדכד  ד״ושמתי  ענין  כ״ד,  ב"פ  ובגימטריא  "חיל",  בגימטריא  שמ״ח  "...ולהעיר, 
בנוגע  ועד״ז  הצ"צ,  בדרושי  וכן  בלקו״ת,  ד"כדכד"  הענין  כמבואר   – שמשותיך" 
וכן "חיים" – שענינים אלו נתבארו בדרושי חסידות, וחלקם נלקטו בספר  ל"חיל", 
הליקוטים לדרושי הצ"צ )שבהם נכלל גם מדרושי אדמו״ר האמצעי ואדמו״ר הזקן(, 
והם גם היסוד לדרושי רבותינו נשיאינו שלאח״ז, עד לכ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, 
אשר, ע״י העיון במקומות אלו יתוסף ביאור בהאמור לעיל ע״ד העילוי המיוחד דשנה 

זו, בבחינת "תן לחכם ויחכם עוד"".

רבותינו  בדברי  העיון  שע"י  מושגים,  ג'  בשיחה  מציין  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 
נשיאנו יתוסף בהם ביאור - יותר מן המבואר בשיחה: עניין "ושמתי כדכד שמשותיך", 
בנושאים  נשיאינו  יובאו קטעים מדברי רבותינו  להלן  חיים.  )בגימטריא מ"ח(,  חיל 

אלו.

א. ״ושמתי כדכד שמשותיך". 

פתיחה:

ושמתי כדכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וגו' )בישעיה סי' נ"ד( ובגמרא )פרק חמישי 
דב"ב( אמר רבי שמואל בר נחמני פליגי בה תרי מלאכי ברקיעא גבריאל ומיכאל )ובילקוט 
בישעיה איתא מיכאל וגבריאל( חד אמר שהם וחד אמר ישפה. אמר הקדוש ברוך הוא להוי 

כדין וכדין.  

חקיקת שמות בנ"י באבני החושן - מעלת האבנים הטובות.

...וזהו ענין חד אמר שהם וחד אמר ישפה ושניהם דברי אלקים חיים. דהנה כתיב ופתחת 
עליהם שמות בני ישראל וכתיב ונשא אהרן את שמות בני ישראל כו' לזכרון לפני ה' שהשנים 
עשר אבני החשן היה כתוב עליהן שמות השבטים כסדר תולדותם אודם לראובן כו' ואהרן 
שושבינא דמטרוניתא ]=המוביל את הכלה לחתן[ היה מעלה אותם לפני ה' למעלה מעלה 

מבחי' שם הוי' וכמ"ש במ"א. 

והנה מה שנחקקו שמות השבטים על אבנים טובות דייקא הוא עד"מ כמו בגשמיות כי טעם 
סגולת מלכים וכלי יקר באבנים טובות דוקא ומה שדמיהן מרובים עד שלא יעריכום כסף וזהב 
הוא רק מפני שהוא דבר פלא שהאבן הדומם יהיה זך ובהיר להאיר כאש. וכך הנה התהפכות 
נפש הבהמית שבישראל מחשוכא לנהורא ועליותן למעלה ליכלל באור ה' לאשתאבא בגופא 
דמלכא כו'. וע"ז היה ענין החשן שהיה אהרן מעלה אותו לפני ה' הנה זהו דבר הפלא ופלא 
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ונמשכים מן הכוכבים וכתיב בישראל  וגם שהאבנים טובות גדילים  ונמשל כאבן טוב נדמו 
והנכם כיום ככוכבי השמים בפ' דברים וע"ש במדרש רבה.

שהם וישפה - יוסף ובנימין – העלאה מלמטה למעלה והמשכה מלמעלה למטה.

והנה לפי סדר תולדות השבטים וסדר אבני החשן יוסף ובנימין שנולדו באחרונה חקוקים 
על ב' אבנים האחרונים שבטור הרביעי שהם וישפה . . והנה יוסף הצדיק הוא בחי' המשכה 
והשפעה מלמעלה למטה כי יוסף הוא מלשון תוספת אור הבא מלמעלה וכמ"ש ויוסף הוא 
המשביר כו' ויכלכל יוסף את אביו כו' . . והיינו שכל ההמשכות וגילוי אלקות בנבראים הוא 

ע"י נשמת יוסף.

ובנימין הצדיק הוא העלאה מלמטה למעלה והיינו שהתעלות כל הנבראים ליכלל תחת כנפי 
השכינה הוא ע"י נשמת בנימין בן ימין בנו של אברהם איש החסד ימין מקרבת וכמ"ש והוכן 
בחסד כסאו. וע"כ שניהם קרויין צדיקים כי צדיק הוא בחי' התקשרות משפיע ומקבל אלא 
שיוסף הוא צדיק עליון שמקשר המשפיע למקבל וממשיך השפע מלמעלה למטה. ובנימין הוא 

צדיק תחתון שמקשר המקבל להמשפיע ומעלהו ממטה למעלה.

מחלוקת כיצד יהיה הגילוי לעת"ל – מיכאל עניינו חסד, גילוי מלמעלה למטה. גבריאל 
עניינו גבורה, עלייה ממטה למעלה.

והייינו דקמפלגי תרין מלאכים ברקיעא חד אמר שהם כו' פי' שהמחלוקת הוא באופן וסדר 
הגילוי אלקות שיהי' על"ל בב"א דכתיב עין בעין יראו. כי הנה יש ב' מיני התגלות אם שיתעלו 
העולמות או שיהי' המשכות אלקות בגילוי רב בהם מלמעלה למטה. ועד"מ שני בני אדם אחד 
עומד בהר גבוה והב' בבקעה מקום מדרו ן ושפל שיש ב' אופנים בקירובם או שיעלה התחתון 

או שירד העליון. 

דהיינו שיהי'  יוסף הצדיק  בחי' חסד בחר שוהם שהוא מדרגתו של  והנה מיכאל שמדתו 
גילוי אלקות מלמעלה למטה והגם שלא ישתנו העולמות ממדרגתם כ"כ לפי ערך הגילוי האור 
אעפ"כ יהיה בהם הגילוי הגדול והעצום והיינו דכתיב לעתיד לבוא ונגלה כבוד הוי' וראו כל 

בשר כו' 

העולמות  שיתעלו  דהיינו  הצדיק  בנימין  בחינת  ישפה  בחר  גבורה  בחי'  שמדתו  וגבריאל 
ויזדככו זיכוך ועילוי רב עד שיהיו בחי' כלי הראוי לקבל הגילוי העצום ההוא וכמשל הנכנס 
לבית המלך להיכל מלכותו פנימה. והוא כעין שהיה משה בהר שנאמר ומשה עלה כו' שאז 
לחם לא אכל כו' ואפי' מן שנק' לחם אבירים שמלאכי השרת ניזונין בו לא אכל כו' משא"כ 
כשהיה למטה אכל. והגם שמעלתו ואכילתו גבוה מאד שהרי גם כשהיה למטה ואכל הי' הגוף 
טהור ומזוכך כך כך עד שתמיד היה מוכן לנבואה עצומה וגילוי אור ה' מבחי' אצילות בלי שום 
הכנה כו'. ועכ"ז כשעלה בהר לא אכל כו'. ועד"ז ענין אליהו שעלה בסערה השמימה. וכך הוא 
ענין עליות העולמות שיתעלו ויזדככו הכלים והגוף וכמ"ש בע"ח דעשיי' נכלל ביצי' ויצירה 

בבריאה כו'. ועד"ז יש עליות אין קץ כו'. וזהו בחי' ישפה יש פה.

הכרעת הקב"ה – יהיו ב' הבחינות המשכה מלמעלה והעלאה מלמטה.

ואמר הקב"ה להוי כדין וכדין שיתקיימו ב' הבחינות ושיהיו שני המדרגות מלמעלה למטה 
ומלמטה למעלה וכמ"ש במ"א ע"פ והתהלכתי בתוככם כו' ב' בחי' הילוך כו'. וזהו ענין כ"ד 
כ"ד ב"פ כד אותיות דבשכמל"ו דק"ש של שחרית וערבית כי שחרית הוא בחי' המשכה מלמעלה 
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ית' כי הוא מבחינת חסד כמארז"ל אברהם תיקן תפלת שחרית שנאמר  למטה במדת מלכותו 
וישכם אברהם בבקר כו' וערבית הוא בחי' עליות המל' ממטה למעלה ושניהם כאחד טובים כו'. 

לקוטי תורה ראה כד, ד. כה, ד ואילך

•

חלק ממאמר כ"ק אד"ש מה"מ בנושא זה:

הזמן דלעת"ל הוא המצב הנעלה ביותר של הבריאה

יהי׳ העולם למעלה  אז  לבוא, אשר  דלעתיד  הזמן  על  קאי  וגו׳  כדכד  ושמתי  היעוד  והנה 
מכמו שהי׳ בתחילת הבריאה, דהגם שבתחילת הבריאה עולם על מילואו נברא וכמ״ש אלה 
תולדות השמים והארץ תולדות מלא, מ״מ מה שנאמר אלה תולדות פרץ, תולדות מלא, דקאי 
על לעתיד לבוא, הוא למעלה מואלה תולדות השמים והארץ שבתחילת הבריאה, ולכן כדאי 

כל הענינים הבלתי רצויים, דירידה זו צורך עלי׳,

כחלק משלימות זו, יהיה "ושמתי כדכד" – אבנים טובות בירושלים.

וע״ז אומר דלעתיד לבוא כשיהי׳ העולם בתכלית השלימות, יהי׳ ושמתי כדכד שמשותיך, 
דשמשותיך הוא לשון שמש, חלונות שחמה זורחת בהם )כמ״ש לא יהי׳ לך עוד השמש לאור 
יומם גו׳ והי׳ לך ה׳ לאור עולם(, וחלונות אלו יהיו מאבנים טובות, ובזה הוא הפלוגתא דחד 
אמר שהם וחד אמר ישפה, והקב״ה אמר להוי כדין וכדין, שמזה מובן שהיעוד דושמתי כדכד 

שמשותיך יהי׳ בגשמיות, וכן היעוד דושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ.

מקשה: מהי המעלה ביעוד גשמי זה לעומת המעלות הרוחניות הנעלות שיהיו אז? 

הבריאה  בתחילת  שהי׳  מכמו  יותר  למעלה  עוד  העולם  יהי׳  שלע״ל  מכיון  להבין,  וצריך 
כנ״ל, מהו המעלה בזה שיהי׳ אז ושמתי כדכד וגו׳ בגשמיות. ואף שבודאי יהיו כל ענינים אלו 
גם ברוחניות, הרי מזה שאין מקרא יוצא מידי פשוטו מובן שקיום ייעוד זה יהי׳ גם בגשמיות 
כפשוטו. ובפרט ע״פ מה דאיתא בגמרא לגלג עליו אותו תלמיד כו׳ חזא מלאכי השרת דיתבי 
וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות וכו׳, וא״כ בהכרח לומר שיהיו הענינים גם בגשמיות, דאם 
לא כן מדוע הי׳ צריך להראות לו הענינים איך שהם בגשמיות. ואינו מובן, למה אינו מספיק 

הענינים ברוחניות, וצריכים שיהי׳ ושמתי כדכד בגשמיות דוקא. 

קושיא נוספת: מה עניין ג' הדרגות שהם, ישפה, ו"להוי כדין וכדין"? 

כדין  ולהוי  ישפה,  דרגות, שהם,  ג׳  כאן  יש  כדכד  ושמתי  דהנה במ״ש  להבין,  צריך  ועוד 
וכדין, ומזה מובן דגם מ״ש לאחרי זה שעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ, וכל בניך 
היכן  וצריך להבין  הנ״ל,  דרגות  ג׳  כולל  כל אחד מהענינים  הנה  בניך,  ורב שלום  ה׳  למודי 

מרומז כל זה. 

כל העניינים מלמעלה נמשכים ע"י עבודה מלמטה: יוסף ובנימין – תורה ותפילה.

...והנה כל הענינים שלמעלה נמשכים ע״י אתערותא דלתתא שמעין אתערותא דלעילא. ולכן 
צריך לומר דענינים אלו דהמשכה והעלאה ישנם גם בעבודה. דהנה תורה ענינה הוא המשכה 
מלמעלה למטה, דע״י שלומד תורה, הוא ממשיך עוד הפעם הענין דוידבר אלקים את כל הדברים 
האלה, דהיינו שהוא ממשיך עוד הפעם מחדש הענין דמתן תורה מעצמות א״ס, וזהו ענין התורה 
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שהוא המשכה מלמעלה למטה. אבל עבודת התפילה ענינה הוא העלאה מלמטה למעלה, כמ״ש 
סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, שזהו ענין התפילה, שהוא מלמטה למעלה שעולה 

מדרגא לדרגא, עד שבשמונה עשרה הוא בתכלית השלימות כעבדא קמי׳ מרי׳.

בתורה עצמה: לומדי תורה ותומכי תורה, בכללות יותר: תורה ומצוות.

 והנה בתורה עצמה ישנם ג״כ ב׳ ענינים אלו )המשכה והעלאה(, שזהו ההפרש בין יששכר 
לזבולון, לומדי תורה ותמכין דאורייתא, ובכללות יותר הוא ההפרש בין תורה למצוות, מארי 
תורה ומארי עובדין טבין, מארי תורה הם למעלה מהעולם והם פוסקים איך שתהי׳ ההנהגה 
בעולם, שזהו ענין המשכה מלמעלה למטה, ומארי עובדין טבין ענינו הוא העלאה מלמטה 
למעלה, שהם לוקחין ענין של עובדין, שענינו הוא עובדין דחול, ועושים מזה עובדין טבין, 
גם ההמשכה מלמעלה  וע״י שני אופני עבודה אלו, פועלים  שזהו העלאה מלמטה למעלה, 

בשני אופנים אלו.

הכרעת הקב"ה - כדין וכדין, ע"י המשכה מהקב"ה שלמעלה מכל הקווים ניתן לחבר ביניהם.

...ואחר כך אמר הקב״ה להוי כדין וכדין. והענין הוא, דהנה ידוע במעלת האדם, אשר כל 
הבעלי חיים הם מוגדרים בקו אחד, או אפילו בשני קוים אבל דוקא בקוים שאינם הפכיים, 
משא״כ האדם, דאדם אדמה לעליון, יש בו כל הקוים ההפכיים דלהוי כדין וכדין, והטעם ע״ז 
מבאר, הקב״ה אמר, והיינו שזה בא מהקב״ה שאין לו הגבלות הקצוות, ולכן אפשר להיות 
התכללות מכל הקוים, וע״ד המבואר בענין עושה שלום במרומיו, דמיכאל שר של מים דענינו 
הוא המשכה מלמעלה למטה, וגבריאל שר של אש דענינו הוא העלאה מלמטה למעלה, מ״מ 
היינו  שעי״ז שהקב״ה אמר,  כאן  ועד״ז  משניהם,  למעלה  שהוא  כיון  ביניהם,  שלום  עושה 

המשכה מהקב״ה שהוא למעלה מכל הקוים, אפשר להיות כדין וכדין.

קודם נצרך שיהיה ב' הקווים ורק אח"כ החיבור ביניהם.

אמר  דחד  הפלוגתא  הקדמת  לאחרי  בא  הוא  וכדין  כדין  להוי  הקב״ה  דאמר  הענין  אמנם 
שהם וחד אמר ישפה. כי כדי להיות כדין וכדין, צריך להיות מקודם שני קוים נפרדים. ויובן 
זה כמו שהוא בעבודה, שאי אפשר לו להתחיל מכל הקוים בבת אחת, אלא בתחילת העבודה 
צריך להיות זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד, אלא שאח״כ כשמתעלה בדרגא עליונה יותר 
למעלה  שהוא  אתקטרנא,  קטירא  דבחד  הקצוות,  מכל  למעלה  שהוא  אחד,  קו  להיות  יכול 
מהתחלקות, וכמבואר בהדרושים דבחד קטירא אתקטרנא הוא אותו הענין דלהוי כדין וכדין. 

מבאר מדוע נצרך שיעוד זה יתקיים בגשמיות דווקא. 

...וזהו ושמתי כדכד שמשותיך, שיהי׳ דוקא בענינים גשמיים, דכיון דשהם הוא המשכה 
מלמעלה למטה, והמעלה שבענין ההמשכה היא אשר ההמשכה באה עד למטה מטה וכנ״ל, 
בענינים  גם  אלא  רוחניים  בענינים  רק  לא  נמשך  זה  ולכן  הגבלות,  שום  אין  העליון  שמצד 
גשמיים. כי התכלית הוא שיהי׳ נמשך גם בעולם הזה הגשמי והחומרי, אלא שמהחומריות 
צריך לעשות גשמיות, ואז מהגשמיות עושה דירה לו ית׳ בתחתונים דוקא, במקום שאין תחתון 

למטה הימנו, ולכן אומר ושמתי כדכד שמשותיך, שיהי׳ דוקא בענינים גשמיים,

העיקר הוא הגשמיות והמעשה בפועל דווקא, ולכן כל היעודים צריכים להתקיים 
בגשמיות ממש.

וע״ד מ״ש האריז״ל בפירוש הכתוב כי לא על הלחם לבדו יחי׳ האדם כי על כל מוצא פי 
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הוי׳ יחי׳ האדם, דזה שיש כח בהמאכל להחיות את האדם הוא מצד הניצוץ אלקי שבו, ומקשה 
ע״ז כ״ק אדמו״ר הזקן הרי גם בהאדם ישנו ניצוץ אלקי, ומבאר בזה שהניצוץ שבהמאכל הוא 
גבוה יותר, אבל לכאורה צריך להבין, למה צריך למאכל גשמי בכדי לקחת את הניצוץ אלקי 
דהיינו המוצא פי הוי׳ בלי המאכל. והביאור בזה, שהניצוץ אלקי יכול להתלבש במאכל גשמי 
דוקא, וע״ד מ״ש גבי קיום המצוות, דאם כיון כל הכוונות ולא עשה המצוה לא יצא, ובכדי 
לצאת ידי חובת המצוה צ״ל מעשה המצוה בפועל דוקא, אלא שאח״כ מועיל בזה ג״כ הכוונה, 
וכנ״ל דהעיקר הוא בגשמיות דוקא. ועד״ז מצינו גם באהרן שהי׳ החשן שהם וישפה וכו׳ שזה 
הי׳ לזכרון, ומ״מ לא הי׳ מספיק שיהי׳ הזכרון במחשבה, כי אם הי׳ צ״ל חקוק בגשמיות דוקא. 
לי׳ דתכלית השכר הוא בגן עדן,  והרמב״ן, דהרמב״ם סבירא  ג״כ פלוגתת הרמב״ם  וכידוע 
אבל הרמב״ן סבירא לי׳ דתכלית השכר הוא דוקא נשמות בגופים, וכן הוא ג״כ הכרעת תורת 
החסידות דתכלית השכר הוא בגשמיות דוקא, דקודם לזה יש ענין גן עדן, דשם הוא הזדככות 
הנשמות וההפשטה עד כמה שאפשר, הנה לאחרי זה באה הנשמה לדרגא נעלית יותר דזהו 

נשמות בגופים דוקא.

ההכנה לקיום היעוד הוא ע"י עבודת האדם בזמן זה - חיבור ב' הקווים בעבודת האדם.

והנה כל הענינים דלעתיד לבוא תלויים במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, ולכן ישנם ג׳ 
ענינים אלו, העלאה מלמטה למעלה, והמשכה מלמעלה למטה, ולהוי כדין וכדין, גם בעבודת 
האדם. והענין הוא, דתהא תפילתי סמוכה למטתי דענין התפילה הוא המשכה מלמעלה למטה, 
ואח״כ הולך מבית הכנסת לבית המדרש, דלימוד התורה הוא המשכה מלמעלה למטה, ואח״כ 
הנהג בהם מנהג דרך ארץ שזהו ענין דלהוי כדין וכדין, ומכיון שהעבודה היא בג׳ ענינים אלו, 
לכן יהי׳ ג״כ קיום היעוד בג׳ ענינים, דושמתי כדכד שמשותיך, חד אמר שהם וחד אמר ישפה 

אמר הקב״ה להוי כדין וכדין.

חלק ממאמר ד"ה ושמתי כדכד תשל"ד - ספר המאמרים דברים ח"א 

ב. מ״ח בגימטריא "חיל".
להלן כמה מקומות בהם נתבאר עניין "חיל" בגימטריא מ"ח, ובעיקר עניין זה בעבודת 

האדם.

'חיל' – בגימטריא ב' פעמים כ"ד. 

וזהו אשת חיל עטרת בעלה אשת חיל דוקא כמ"ש בע"ח דפי' חיל היינו ב"פ כ"ד ]= 24 
אותיות[ דבשכמל"ו שחרית וערבית שעי"ז ממשיכים בחי' עטרת בעלה כו'.

כלומר: 'חיל' בגימטריא ב' פעמים כ"ד, שזה מרמז על פעמיים בכל יום בהם אומרים "ברוך 
אותיות.  כ"ד  זה  בפסוק  שיש  ובערבית,  בשחרית  בק"ש  ועד"  לעולם  מלכותו  כבוד  שם 
מלמטה  שחרית,   - למטה  מלמעלה  העבודה:  אופני  ב'  חיבור  על  מראה  יחד  וחיבורם 
בסוגיית  לעיל  )ראה  והשלימה  האמיתית  בגאולה  יהיה  זה  שחיבור  ערבית.   - למעלה 

"ושמתי כדכד"( . 

לקו"ת דברים כח, ג
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'איש חיל' – שעוסק גם עם הרחוב...

ישנה התבטאות בשולחן ערוך רבינו הזקן: ירא שמים וכל החיל אשר נגע ה' בלבו. לכאורה 
ירא שמים,  יכולים להיות  ויש איש חיל.  ירא שמים  הרי זה כפל לשון, אלא הענין הוא, יש 
אדם שלומד, מתפלל, אך לא לעשות שום דבר ברחוב. איש חיל משמעו, שעוסק גם ברחוב, 
וזאת מפני שיראת ה' נוגעת בפנימיות לבבו. חיל בגימטריא מ"ח, כלומר, שהוא עוסק במ"ח 

הצירופים האחרונים של שם אלוקים, באדמת בני ח"ם.

קיים "מחנה ישראל". אנשי הפקר לא צריכים כאן. צריכים לעשות, לצאת לרחוב ולבקש: 
יהודים עשו תשובה, ריחמו על עצמכם...

סה"ש תש"ב עמ' 114

"וישראל עושה חיל" – לקנות התורה ע"י מ"ח הדרכים שהתורה נקנית בהם.

להעיר ממ"ש בפרשתנו )בלק כד, יח( "וישראל עושה חיל" – "חיל" בגימטריא מ"ח, מ"ח 
הדברים שהתורה נקנית בהם, אשר, עי"ז מציאותם של ישראל באופן ד"חיל" )"וישראל עושה 
חיל"(, הוא ותורתו מציאות אחת )ראה תניא רפ"ה( – והרי ישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד.

לקו"ש חכ"ח עמ' 271 הע' 42   

ג. 'חיים'.
אדמו"ר הזקן מבאר אודות עניין ה"חיים", שהוא עניין הביטול שלמעלה מטעם ודעת 

- מדריגתם של דוד ויעקב שלכן דוקא הם חיים לעולם.  

הזאת אפר הפרה עם "מים חיים" בעבודת האדם. ההזאה ביום הג' והז' כנגד יעקב ודוד

וכענין ההזאה לטהר טמא מת ככה ממש יחיה איש את נפשו האסורה וקשורה בהבלי עולם 
ונחשבת כמת כמ"ש ויתן את רשעים קברו וכמארז"ל רשעים בחייהם קרויים מתים והיינו ע"י 
התעוררות רחמים רבים מלמעלה ולכן ההזאה הוא ג"כ ביום השלישי ע"י שמעורר רחמים על 
נפשו ברחמיך הרבים רחם עלינו כו' והוא רחום יכפר עון כו' . . וביום השביעי הוא בחי' מל' 
והוא בחינת דוד. ובז' אושפיזין, יעקב הוא הג' ודוד הוא השביעי. ובחי' דוד שהיה מרכבה 
לבחי' מלכות לפי שהוא בחי' דוד עבדי והנה כתיב כי לי בנ"י עבדים פי' ע"י שיהיו בבחי' 
עבדים עי"ז יהיו לי ממש. וכמ"ש במ"א . . שבחי' עבד שהוא הביטול לגמרי בלי שום טעם 
ודעת שרשו גבוה מאד והיינו שממשיך מבחי' כתר שלמעלה מהחו"ב והוא בחי' מל' דא"ס 
שייך  אין  זו  שבבחי'  כו'  לעולם  לי  וארשתיך  ע"פ  במ"א  המבואר  ע"ד  ממש  לי  בחי'  וזהו 

שינויים כו'.

שורש טומאת מת מ'עץ הדעת' - עניין טעם ודעת, שורש הטהרה מ'עץ החיים' – הביטול 
שלמעלה מטו"ד עניינו של דוד. 

 וגם הנה שרש טומאת מת נמשך משבה"כ ז' מלכין דתהו שמתו כו' בלע הוא בחי' הדעת כו' 
וזהו ג"כ ענין עץ הדעת טוב ורע. משא"כ בחכמה עילאה כתיב ימותו ולא בחכמה עץ החיים. 
וכש"כ בבחי' כתר כו' חיי החיים כו' וזה נמשך ע"י הביטול שלמעלה מהדעת שהוא בחי' ביום 
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השביעי כו'. ועמ"ש בפ' ויקהל בד"ה קחו מאתכם תרומה. בענין ועד אין לו הפסק כו' ע"ש.

לכן דוקא דוד ויעקב 'חיים' לעולם והם פועלים ביטול עניין טומאת מת.

 וזהו ענין דוד חי וקיים. והנה גם ביעקב ארז"ל יעקב אבינו לא מת שהוא מבחי' שלמעלה 
מהשבירה וכמבואר במ"א ע"פ מאמר הזהר ס"פ ויגש ע"פ ויברך יעקב את פרעה כו' ועמש"ל 
בפ' וישלח ע"פ ויאבק כו' בענין כי לא יכול לו כו' ולכן ההזאה לטהרת טמא מת להעביר רוח 

הטומאה הוא דייקא ביום השלישי וביום השביעי.

לקו"ת במדבר סא, ד

•

הצמח צדק מבאר אודות עניין ה"חיים" שהוא עצם הדבר שהאדם חי – חיותו וקיומו 
העצמי. ומאריך לבאר מעלת ה"חיים".

תענוג - מדבר חיצוני, חיים - עצם חיותו וקיומו. החיים למעלה מתענוג

דהנה בכל אדם יש ב' בחי' חיים ותענוג התענוג הוא ממה שחוץ לגופו דהיינו מכל מאכל 
אשר יאכל או איזה דבר חכ' שמשיג מה שלא הי' מושג עד הנה, משא"כ החיים אשר בקרבו 

הוא חיותו וקיומו העצמי ואינו מרגיש תענוג ממנו.

אבל באמת הנה בחי' החיים גדלה וגבהה מעלתה מבחי' התענוג כי בלתי החיים לא הי' יכול 
להשיג שום תענוג, שהרי החיים הוא חיות כל הדברים הנמצאים בעולם אחר התהוותן מאין 
ליש וחיותם וקיומם בעולם הוא הגורם להיות מתענג מהם וגם בלתי החיות שלו לא הי' יכול 

לקבל תענוג.

ניתן לראות מעלת החיים על התענוג בחוש.

 וגם נראה בחוש שתענוג החיים הוא גדול משאר כל התענוגי' דהנה זה כל האדם כל אשר 
לו יתן בעד חיי נפשו ואם היו נותנים לו כל התענוגי' שבעולם באופן שימות אח"ז בודאי לא 
הי' רוצה ואדרבה יקבל עליו יסורים קשים כמו ליקח רפואות מרים בכדי להשאר בחיים. מזה 
נראה בעליל שתענוג החיים גדול מכל התענוגים שבעולם כי אם לא יהי' לו חיים מי יקבל 

התענוג.

הדברים  שישיג  ובהזדמן  החיים  מן  ותענוג  טעם  מרגיש  אינו  החושי'  בהרגשת  ואעפ"כ   
הנאהבים והנעימים אצלו מה שחוץ לגופו מקבל ממנו תענוג גדול וכ"ז הוא מפני שתענוג 
תמידי אינו תענוג ובתחלת התהוותו בעולם לא הי' בר דעת לקבל תענוג ועכשיו הוא תענוג 
תמידי אך כשלפעמים יתייאש מן החיים מחמת חולי כבד ר"ל אז כשאח"כ שבה נפשו אליו 
מקבל תענוג יותר גדול מכל התענוגי' שבעולם ונרגש תענוג זה רק שאח"כ מתיישן התענוג 

מחמת שהוא תענוג תמידי כו'.

לפי זה מבאר את מהות האהבה המוזכרת בתניא של "נפשי אויתיך". 

וזהו שכתב בלק"א פ' מ"ד בענין ביאור מהות האהבה דבחי' נפשי אויתיך שהוא כאדם   
המתאווה לחיי נפשו וכשהוא חלש ומעונה מתאווה שתשוב נפשו אליו כו' ע"ש כי אז נרגש 

האהבה לבחי' החיים מחמת המנגד כו',
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כל  את  ומהווה  מחי'  שהקב"ה  איך  כשיתבונן  החיים  חיי  ב"ה  לא"ס  האהבה  צ"ל  וכך   
העולמות מאין ליש תמיד בכל רגע ממש ולכן לא יהי' נחשב לו לתענוג תמידי מאחר שבכל 
רגע מחי' ומהוה אותן מאין ליש הרי א"כ לא שייך כלל שיתיישן הדבר מחמת שהוא תענוג 
תמידי אלא בכל יום יהי' בעיניך כחדשים ממש כיון שצ"ל התחדשות החיות ממש מאין ליש 
בכל רגע וה"ז כמשל הרגשת התענוג מן החיים כשהוא חלש ומעונה כו' שאין זה תענוג תמידי 
כלל וכל התענוגים שם בטלים אצלו נגד התענוג הזה לדבק א"ע תמיד ושלא להפרד מן חיי 

החיים

 וכמ"ש ובחרת בחיים כי הוא חייך ולדבקה בו וזהו"ע גילוי בחי' אהבה דנפשי אויתיך הנז' 
בלק"א פ' מ"ד משא"כ כשהוא תענוג תמידי היא אה' המוסתרת ולא זו הדרך ישכון בה אור 

האמת והאמונה אלא צריך להביא לבחי' גילוי ע"י ההתבוננות הנ"ל.

אור התורה מטות א'שכח-ט

•

הבחירה ב"חיים": לבחור באלוקים חיים ולא בע' שרים.

וזהו שהוזהרו   .  . ואת הרע  ואת הטוב את המות  לפניך את החיים  נתתי  ראה  כתיב  והנה 
ישראל עם קרובו שלא יעשו להם לחיות עיקרי מן שפע הע' שרים ויבחרו בחיים ולא במות 
וד"ל . . ויבחרו בחיים פי' כמ"ש צדיק באמונתו יחי' וכן לאהבה את ה' אלוקיך כי הוא חיייך 

דהיינו שיהי' לו החיות העיקרי הוי' אלוקיך.

 ומה שיש נמצאות רבות בריבוי ההשתלשלות עד שיהי' שפע גשמי' ממגד תבואת שמש 
כו' הוא מן הפסולת בעיניו ואף שיאכל וישתה ויקבל חיות מהם אין קבלתו אותם ליש ודבר 
אלא שהם בדרך כ"ש וק"ו בן בנו של ק"ו כו' אם ה' מחי' את החיים העליונים כו' כ"ש חיות 

גשמי' כזה כו'.

 ואף שהוא אינו משיג מהות החיים עליונים כו' והוא אצל השגתו בבחי' אין ולכך הוא קורא 
לה' אלקים חיים בשם סתימו דכל סתימין פי' שהוא מופלא ומכוסה אפי' מן הסתימין שהם 
חיים העליונים כו' וכ"ש אצל הנשמות כו' עכ"ז יאמין באמונה חזקה באיכות ביטול היש לאין 
יחי'  פי' שלא  וזהו שיחי' באמונתו  כו'  נסתר  והאין  ניכר  כמו שהוא באמת אף שאצלו היש 

בבחי' חיים עיקרים בהיש כ"א בהאין של היש וד"ל.

סה"מ תקס"ב עמ' צ

•

ממיתה  וההצלה  ה"חיים"  בעניין  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  נפלא  ביאור 
וטומאת מת בעבודת האדם.

חיים - דביקות בה', מיתה - העדר דביקות בה'. ירידת הנשמה לעולם הזה, כהמצאות 
באהל המת.

ענין ה"חיים" ברוחניות ובעבודת האדם פירושו וענינו הדביקות בה', כמ"ש "ואתם הדבקים 
"מחי'  החיים,  מקור  הוא   — מזו  ויתירה  חיים,  נקרא  שהקב"ה  היום",  כולכם  חיים  בה"א 
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"חלק  היא  נשמתם  שהרי  בהקב"ה,  דבוקים  להיותם  "חיים",  ישראל  בני  נק'  ולכן  החיים". 
אלקה ממעל ממש", וכמאמר "חבוקה ודבוקה בך". 

י"ל,  זה  ולפי  ומכאן, שהעדר הדביקות באלקות ח"ו ה"ז ענין של "מיתה", היפך החיים. 
"עולם  הנקרא בשם  בירורו(,  )לפני  הזה  עולם  כללות  על  קאי  ברוחניות  "אהל המת"  דענין 
הקליפות וסטרא אחרא" )כי עולם הזה "הוא מלא קליפות וסטרא אחרא שהן נגד ה' ממש"(, 
והרי קליפה "היא מקום המיתה והטומאה ה' ישמרנו". ונמצא, שירידת נשמת האדם לעולם 

הזה היא בדוגמת אדם הנמצא באהל המת. 

הנשמה מצ"ע היא "חיים", בירידתה לעולם הזה זקוקה לשמירה.

שאין  "חיים"  ה"ה  בה',  דבוקה  טהורה  נשמה  להיותה  עצמה,  מצד  שהנשמה  אף  והנה 
"טומאת מת" של עוה"ז יכולה לפגוע בה, מ"מ, על ידי התלבשות הנשמה בגוף גשמי, שבזה 
נעשה קשר בין הנשמה והעולם שמחוצה לה, אפשרי שטומאת עוה"ז תפגום בקדושתה, וזקוק 

לענין של שמירה )"הצלה"( מטומאה זו. 

התורה  עסק  ע"י  היא  בעוה"ז  למטה  בהיותה  בהקב"ה  הנשמה  של  הדביקות  ובכללות, 
ומצות, "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב גו' ובחרת בחיים". אלא שזוהי שמירה 
והצלה בעת עסקו בתומ"צ, משא"כ בעתים שעוסק בצרכי גופו ופרנסתו כו', זקוק אז לשמירה 
נוספת מטומאת עוה"ז. ושמירה והצלה זו היא כאשר משנה מהותו של הגוף, עד שבא לידי 

מצב שהוא משומר לגמרי מטומאת עוה"ז.

הרמזים בפרטי ההלכות איך ניצלים מ"טומאת מת" של עולם-הזה.

המת,  באהל  מטומאה  מצילים  שכלים  השונים  האופנים  ע"ד  ההלכות  בפרטי  הרמז  וזהו 
שהם "עצות. . מגדול העצה" איך אפשר לו לאדם להציל את עצמו מטומאת עולם הזה )"אהל 

המת"(, ויש בזה דרכים שונות: 

המת,  באהל  טומאה  מקבל  כלי  וסתם  הנשמה,  מתלבשת  שבו  האדם,  גוף  הוא  ה"כלי" 
כלומר, הגוף מצ"ע מתפעל מסביבתו, ובמילא מתפשטת הטומאה גם בנשמת האדם ופוגעת 
בקדושתה. אבל יש אופנים שה"כלי", הוא הגוף, יכול להציל מטומאת האהל, ובכללות — ב' 

אופנים בדבר: 

אופן א' — כאשר הכלי אינו מקבל טומאה, שהוא כלי כזה "שאינו חשוב כלי לענין טומאה". 
וענינו ברוחניות, כאשר עיקר עבודת האדם היא עבודת הנשמה, שאור הנשמה מאיר אצלו 
באופן גלוי, והגוף לא זו בלבד שאינו מסתיר על אור הנשמה, אלא עוד זאת, שאפילו אינו 
מגביל אותו )כל כך(, ולכן אין עליו דין "כלי" )בנוגע לדיני טומאה(, כיון שגוף זה אינו מגביל 

את אור הנשמה. 

ואופן שני — כאשר הכלי הוא כלי חרס הנעשה מעפר. וענינו בעבודה הוא ענין הביטול 
)"ואנכי עפר ואפר", "ונפשי כעפר לכל תהי'"(, שהגוף אין לו מציאות )בפני עצמו(, אלא הוא 
בטל בתכלית להנשמה, באופן שקדושת הנשמה חודרת תוך כל פרטי הגוף ובמילא אין נתינת 

מקום לאיזה ענין של טומאה, היפך החיים והקדושה של הנשמה. 

 לקו"ש חלק ל"ח עמ' 73 ואילך
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סוייא ין

ניצוץ משיח

בשיחה )ס"ו( מבאר הרבי אודות הקשר העמוק והחזק שיש למלך המשיח עם כל יהודי, 
עוד יותר מסתם מלך – בזכות ניצוץ המשיח הקיים בנשמתו של כל יהודי. "ולכן, גם 
הענין ד"אין מלך בלא עם" )תוכן הכרזת העם "יחי המלך"( הוא בהדגשה יתירה אצל מלך 
המשיח – "דרך כוכב מיעקב", כוכב דכללות ישראל, הקשור עם גילוי "דרך כוכב מיעקב" 

אצל כאו"א מישראל".

בשיחותיו של הרבי מבוארים ענינו, דרגתו ותפקידו של ניצוץ זה בהרחבה ]ומעניין 
ביאורים  )בגלוי(  מצינו  לא   – טוב  הבעל שם  מאז  נשיאנו  רבותינו  לציין, שבתורת 
"כל  שבה  המשיח,  מלך  הרבי  בתורת  כן  שאין  מה  המשיח,  ניצוץ  ענין  על  נרחבים 

הספרים מלאים בדבר זה"[.

המקור לקיומו של ניצוץ משיח
השייך  משיח  קומת  חלק  ולהכין  לתקן  מישראל  א'  כל  שצריך  נבג"מ  הבעש"ט  כמאמר 
העולם  מסוף  הראשון  אדם  של  שקומתו  משיח,  דוד  אדם  ר"ת  הוא  שאדם  כנודע  לנשמתו, 
ועד סופו היה שהיו כלולין בקומת אדם הראשון כל הנשמות של ישראל, ואח"כ ע"י החטא 
נתמעטה קומתו. וכמו כן יהיה משיח קומה שלימה מכל נשמות ישראל כלולה מס' ריבוא, כמו 
שהיה קודם החטא של אדם הראשון. על כן צריך כל אחד מישראל להכין חלק בחי' משיח 
השייך לחלק נשמתו, עד שיתוקן ותכונן כל הקומה ויהיה יחוד כללי בתמידות במהרה בימינו.

מאור עינים פרשת פנחס

על הפסוק "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל" – הרי אע"פ שבתרגום ומדרשים איתא 
שקאי על משיח, הנה בירושלמי מפרש זאת על כל אחד מישראל. וכפי שכבר דובר פעם, שאין 
יש חלק  עינים בשם הבעש"ט, שבכל אחד מישראל  – ע"פ מ"ש בספר מאור  סתירה בדבר 

מנשמת משיח. ועפ"ז מתאימים ב' הפירושים, ובאמת ענינם אחד.

ואין הכוונה שניצוץ משיח שבכל אחד מישראל הוא ענין שנשאר בהעלם – דכיון שהירושלמי 
אומר זאת על הפסוק "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל", שבו נאמר הלשון "דרך" ו"קם", 

הרי זה ענין שבא בגילוי; יש בכחו של כל אחד מישראל לגלות ניצוץ משיח שבו.

וכוונת הדברים באותיות פשוטות – שיש בכחו של כל אחד מישראל )ע"י תורה ומצוות( 
לקרב ולהביא גילוי המשיח בפועל. כי, ע"י התורה ומצוות הרי הוא פועל זיכוך בעולם, ממעט 
את רוח הטומאה, "מעט מעט אגרשנו", עד שיקויים היעוד "את רוח הטומאה אעביר )לגמרי( 
מן הארץ" בביאת המשיח, והוא מגלה טוב וקדושה בעולם, עד שיקויים היעוד "מלאה הארץ 
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)שתהי' מלאה לגמרי( דעה את הוי' כמים לים מכסים".

תרגום מלקו"ש ח"ב ע' 599

של  הקשר  הצדדים:  שני  עבור  כחיוני  המשיח  ניצוץ  של  תפקידו  מבואר  הרבי,  בשיחות 
משיח צדקנו, שנשמתו כוללת את כל ישראל, עם כל יהודי – קשר שבזכותו יכול משיח 
צדקנו לגאול כל יהודי ויהודי; והקשר של כל יהודי, שבעצם נשמתו מאיר ניצוץ המשיח, 
עם משיח צדקנו – קשר שבזכותו יכול כל יהודי לגלות את הניצוץ שבו וכך להביא את 

משיח על ידי עבודתו.

הקשר של משיח עם כל יהודי
בשיחה דלהלן יבאר הרבי את ענינו של נשיא הדור כמשיח, בזכות העובדה שהוא כולל את 

כל ניצוצות המשיח, בחינות ה'יחידה' שבנשמות הדור.

"רבינו", נשיא הדור, הוא גם המשיח )גואלן של ישראל( שבדור53, כמו משה רבינו )הנשיא 
הראשון(, "גואל ראשון הוא גואל אחרון" . .

53( להעיר, שבכאו"א מישראל יש ניצוץ משיח ]ועפ"ז יש לתווך דרשות חז"ל על הפסוק 
)בלק כד, יז( "דרך כוכב מיעקב", שקאי על מלך המשיח )ירושלמי תענית פ"ד ה"ה(, וקאי 
על כאו"א מישראל )ירושלמי מע"ש ספ"ד( – ששניהם אמת בפועל כיון שבכאו"א מישראל 
יש ניצוץ משיח )ראה מאור עינים ס"פ פינחס([, בחי' היחידה, ניצוץ מבחי' היחידה הכללית 
שהיא נשמת משיח )רמ"ז לזח"ב מ, ב. ועוד(. וכיון ש"הנשיא הוא הכל", שכולל כל הניצוצות 
דמשיח שבכאו"א מישראל, בחי' היחידה הפרטית, נמצא שנשמתו היא בחי' היחידה הכללית, 

נשמתו של משיח, ולכן הוא המשיח שבדור.

בשיחה דלהלן יבאר באריכות את הקשר שיש למשיח עם כל יהודי, ואת הכח שהוא נותן 
למשיח לגאול את ישראל.

איך יהודי יכול לבקש "ויתקיים בנו . . ונחה עליו"?

ידוע מנהג ישראל שכאשר פותחים את ארון הקודש לקריאת התורה בר"ה ויוהכ"פ ובימים 
טובים )ג' רגלים( – אומרים )לאחרי "ויהי בנסוע גו'"( תפלה מיוחדת: "רבונו של עולם כו'" 

– כפי שנדפס בכל הסידורים.

ומובן בפשטות גודל החשיבות והעילוי שיש בתפלה שנאמרת בעת פתיחת הארון, בפני ספרי 
התורה כו', ועד כדי כך – שגם בגדרי ההלכה ישנו תוקף מיוחד לענין שנאמר בפני ס"ת כו'.

והנה בתפלה זו אומר כאו"א מישראל: "ויתקיים בנו מקרא שכתוב, ונחה עליו רוח ה' רוח 
חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'".

– כפי  נאמר אודות משיח צדקנו  וגו'"  ה'  רוח  "ונחה עליו  ביותר: הפסוק  ולכאורה, תמוה 
עליו  ונחה  יפרה  ונצר משרשיו  ישי  מגזע  "ויצא חוטר  שאומרים בהפטרה דאחרון של פסח: 
רוח ה' וגו'". וא"כ, היתכן שיהודי פשוט שבפשוטים נעמד לו בבית הכנסת, בפני ספרי התורה, 
וצועק: "ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה עליו רוח ה' וגו'" – פסוק שנאמר אודות משיח צדקנו?!
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כלומר: כאשר יהודי אומר בתפלתו "ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה עליו רוח ה' וגו'" – 
יודע הוא שמ"ש "ונחה עליו גו'" קאי על משיח צדקנו, מכיון שזהו הפירוש הפשוט בכתוב, 
ו"אין מקרא יוצא מידי פשוטו". וביחד עם זה – מבקש הוא: "ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה 

עליו רוח ה' וגו'".

ולכאורה: היתכן לומר דבר כזה?! – פסוק שנאמר אודות הזמן דלעתיד לבוא, ולעתיד לבוא 
גופא – אודות משיח צדקנו, שהוא יזכה לענין ד"נחה עליו רוח ה' וגו'", מפני היותו "חוטר 
מגזע ישי ונצר משרשיו" – מעיז יהודי פשוט שבפשוטים ]וכמו כן גדול שבגדולים, שלגבי 
משיח צדקנו נחשב גם הוא כ"פשוט שבפשוטים"[ לבקש ולומר – בבית הכנסת, בפני ספרי 
התורה – "ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה עליו רוח ה' וגו'", שיתקיים בו פסוק שנאמר אודות 

משיח צדקנו?!

וכפי שהעיר על זה בעל ה"מנחת אלעזר" ]ב"מאמר נוסח התפלה" אות כו[, ומביא שיש 
מוחקים תיבות אלו וכו'. אבל: נוסח זה – "ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה עליו רוח ה' וגו'" – 
מובא בסידורו של אדמו"ר הזקן, ומצינו נוסח זה גם בסידורים הישנים, וכן הוא ב"שערי ציון", 
והעיקר: פוק חזי כיצד מתנהגים "עמא דבר" – שכבר נהגו כל ישראל )כולל אלו שטוענים 
טוענות הנ."ל אודות "סעודת משיח"( לומר בתפלת "רבונו של עולם": "ויתקיים בנו מקרא 

שכתוב ונחה עליו רוח ה' וגו'"!

כדי לגאול, משיח חייב קשר לכל יהודי

והביאור בזה:

ידוע מ"ש בספר מאור עינים )ס"פ פנחס( בשם הבעש"ט – "שצריך כל א' מישראל לתקן 
ולהכין חלק קומת משיח השייך לנשמתו כו'".

]וענין זה )שיש אצל כל יהודי חלק מנשמתו של משיח( מוכרח בלאה"כ – דמכיון שמשיח 
גואל את כל העם כולו, הרי בהכרח לומר שיש לו שייכות לכל העם כולו, היינו, שיש חלק ממנו 

אצל כאו"א מישראל, ורק משום זה ביכלתו לגאול את כל העם כולו.

לזה  נוסף  היינו,  בקרבו",  אנכי  רגלי העם אשר  רבינו "שש מאות אלף  וכפי שאמר משה 
שמשה רבינו שקול כנגד כל בנ"י )כמבואר במדרז"ל(, ישנו חלק ממשה רבינו אצל כאו"א 
בנ"י  רבינו להוציא את  יכול משה  הי'  זה  ורק משום  "אנכי בקרבו",   – בנ"י  ריבוא  מששים 
היינו,  – "עמך אשר העלית מארץ מצרים",  רב"  גם ממש"נ אודות הערב  ]וכמובן  ממצרים 
מכיון ש"העלית מארץ מצרים", בהכרח לומר שזהו "עמך", עם שלך, שיש להם שייכות אליו 

)ולכן מוטלת עליו האחריות כו'(, כי לולי זאת – לא הי' יכול להעלותם ממצרים[.

ובדוגמת המלך – שמציאותו היא מציאותם וחיותם של כל בני המדינה, היינו, שאצל כאו"א 
מבני המדינה ישנו חלק ממציאות המלך, ועי"ז מנהיג המלך את כל בני המדינה.

ועד"ז מובן בנוגע למשה רבינו – שהי' מלך, וכן בנוגע למשיח צדקנו, שגם הוא יהי' מלך 
בנוגע   – )מנשמת משה  רק מפני שיש חלק מנשמתם  יכולה להיות  ידם  בנ"י על  – שגאולת 

לגאולה ממצרים, ומנשמת משיח – בנוגע לגאולה העתידה( אצל כאו"א מישראל.

וממשיך שם: "כנודע שאדם הוא ר"ת אדם דוד משיח". ומכיון שזהו ר"ת ע"פ תורה, "תורת 
אמת" ו"תורת חיים", הוראה אמיתית בחיים – מובן, שכל מי שנקרא "אדם" )כאו"א מישראל, 

אפילו פשוט שבפשוטים – "אתם קרויין אדם"(, ישנם בו בחינותיהם של אדם דוד ומשיח.
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מפני   – דוד  אדה"ר.  צאצאיו של  הם  בני האדם  מכיון שכל   – )הראשון(  אדם  ובפשטות: 
היותו "מלך ישראל" ]וכידוע הדיוק במ"ש "דוד מלך ישראל חי וקיים" – שגם עתה הרי הוא 
"חי וקיים" בתור "מלך ישראל"[, שבו תלוי' מציאותם וחיותם של כל בני המדינה, ולכן "מאן 
דמחוי במחוג כו'" עונשו היפך החיים – שאין זה עונש סגולי, כי אם תוצאה ישירה באופן 
דסיבה ומסובב, מכיון שהביטול למלך הוא מקור חיותו כו'. ועד"ז מובן בנוגע למשיח – שיש 

חלק מנשמתו אצל כאו"א מישראל.

נפק"מ",  "למאי  הרגיל:  ]ובלשון  העיקר"  הוא  "המעשה  היא  דבר  בכל  שהכוונה  ומכיון 
"מאי בינייהו", כי עיקרו של כל דבר הוא – מעשה בפועל[, לכן, ממשיך שם ש"צריך כל אחד 
מישרל לתקן ולהכין חלק בחי' משיח השייך לחלק נשמתו, עד שיתוקן ותכונן כל הקומה ויהי' 

יחוד כללי בתמידות במהרה בימינו".

"משיח" שבנשמתו,  בחי'  את  ולגלות  לעורר   – היא  מישראל  כאו"א  עבודתו של  כלומר: 
ולפעול ש"משיח" זה יגאל אותו ואת כל אשר לו – גאולתו הפרטית, בדוגמת הגאולה דכללות 

העולם ע"י משיח הכללי.

והא בהא תליא – היינו, שהגאולה הכללית ע"י משיח הכללי, תלוי' בגאולה הפרטית ע"י 
משיח הפרטי שבכאו"א מישראל, מכיון שביטול הענין ד"חטאינו" פועל את ביטול כללות 
הענין ד"גלינו מארצנו". כלומר: כאשר יהודי פועל את הגאולה הפרטית ע"י בחי' משיח שבו, 
ומצטרף בענין זה עם יהודי שני ושלישי וכו' – אזי נפעלת הגאולה דכללות העולם ע"י משיח 

הכללי.

נפעלת  שעי"ז  שבנשמתו,  משיח  בחי'  את  ומגלה  שמעורר  באופן  היא  עבודתו  וכאשר 
גאולתו הפרטית – אזי מגיע לתכלית השלימות ד"אדם", היינו, שישנם אצלו – בגלוי – כל ג' 
הבחינות דאדם דוד ומשיח, ואדרבה: בחי' משיח שבו היא העיקר – כמודגש בתיבת "מאד" 
שנאמרה אודות משיח )"ירום ונשא וגבה מאד"(, שיש בה אותן האותיות שבתיבת "אדם", 
אלא שצירופן באופן שונה – שהאות מ' )"משיח"( היא הראשונה, מכיון שענינו של משיח 
יותר. ובזה נכלל גם הפירוש הפשוט דתיבת "מאד" – עבודה  מאיר אצלו בגילוי ובהדגשה 

שלמעלה ממדידה והגבלה לגמרי.

"ונחה עליו" – אצל כל יהודי יש משיח

עפ"ז מובן בפשטות כיצד אומר כל יהודי )אפילו פשוט שבפשוטים( – ויתקיים בנו מקרא 
שכתוב ונחה עליו רוח ה' וגו'", למרות שיודע שפסוק זה נאמר אודות משיח צדקנו:

מישראל  כאו"א  של  ביכלתו  לכן,   – משיח  של  מנשמתו  חלק  יש  יהודי  כל  שאצל  מכיון 
לבקש: "ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה עליו רוח ה' וגו'" – בנוגע לבחי' משיח שבנשמתו.

ומובן, שבקשה ותפלה זו שייכת לכאו"א מישראל, מבלי הבט על מעמדו ומצבו – כי: בחי' 
משיח שבנשמתו אינה באה כתוצאה ממעשיו ועבודתו )שאז שייך להעריך את מעמדו ומצבו, 
ובהתאם לכך – לקבוע האם הוא שייך שיתקיים בו מ"ש "ונחה עליו וגו'"(, אלא כך נברא ע"י 

הקב"ה, והעבודה שנדרשת ממנו היא – רק לגלות ולהביא זאת מן הכח אל הפועל.

משיחת אחרון של פסח תשמ"ג
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הקשר של כל יהודי עם משיח
בשיחה דלהלן יבאר הרבי את הכח שנותן ניצוץ המשיח בעבודתו של כל יהודי – שבזכותו 
יכול למלא את שליחותו של נשיא הדור ולהביא את הגאולה )לשלימות הדברים יש לעיין 

במקור(.

יהודי  כל  של  השליחות  את  בגלוי  יותר  לבאר  ובכדי  יותר  קלה  תהי'  שהעבודה  בכדי  ג. 
כשליח של הקב"ה – העמיד הקב"ה נשיא בכל דור ודור, עד בדורנו זה – נשיא דורנו, כ"ק 

מו"ח אדמו"ר, שהוי' "גלה סודו אל עבדיו הנביאים",

וכמבואר בשער היחוד והאמונה שמדת הרחמים שלמעלה היא ה"התגלות אלקות על ידי 
צדיקים ואותות ומופתים שבתורה", "ואסתכל באורייתא וברא" – כולל גם האותות ומופתים 

של הצדיקים שבכל דור ודור, וכפי שראינו אותו ומופתים אצל נשיא דורנו.

שנשיא הדור נותן כחות לכל אנשי הדור לבצע את שליחותם לפרסם אלקות בעולם.

ובפרט השלוחים שנשיא דורנו מינה בעצמו )או ע"י שלוחו וכו'( כשלוחיו בהפצת היהדות 
בכלל והפצת המעינות חוצה במיוחד – שעל ידם ה"ז נמשך לכל אנשי הדור )כנ"ל(.

אלא שאחרי שיש להם את הנתינת כח המיוחדת מנשיא דורנו – צריכה עבודתם להיות בכח 
עצמם, כנ"ל ששיטת חב"ד היא שלא יהי' רק "צדיק באמונתו יחי' א"ת יחי' אלא יַחי'", אלא 
שלאחרי ה"יַחי'" מהצדיק ונשיא צריך שתהי' עבודתו כל אחד ואחד, "באמונתו )שלו( יחי'", 

ע"י ובתוך עשר כחות נפשו.

וכאשר מבצעים את השליחות בפועל עי"ז שמנצלים במידה המלאה את עשר כחות הנפש, 
מתגלה הענין של שליח בצירוף יו"ד – "משיח", עד שמתגלה ביאת המשיח, שאז אלקות תהי' 

בגלוי, ונגלה כבוד ה' וגו'.

בפועל  אז  נעשה  הרי  בפועל,  דורנו  נשיא  של  השליחות  את  מבצעים  כאשר  מזו:  יתירה 
"שלוחו של אדם כמותו" ממש, כמותו דהמשלח, שהמשלח )נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר( 
הוא ה"משיח שבדור", עם כל הפירושים שבדבר, כולל הפירוש של משיח מלשון "משוח" 
ונבחר ונשיא, ו"משיח" כפשוטו – היות שהנשיא שבכל דור הוא המשה שבכל דור, שמשה 
הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון )משיח(, והוא היחידה הכללית של הדור, שבחינת היחידה 

היא הדרגא של משיח צדקנו, כמבואר בכתבי האריז"ל.

לענין  בנוגע  לעיל(  )כנזכר  אומרת  שהגמרא  מה  להקדים  יש  זה  ענין  להבין  בכדי  ד. 
"שלוחו" של אדם כמותו", ש"מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית", היינו שכדי שיהיה 
"כמותו  להיות  יכול השליח  אז  בדומה למשלח, שדוקא  להית  צריך השליח  ענין השליחות 

דהמשלח".

ומזה מובן גם בנוגע לענין השליחות הנ"ל שתכליתו הוא להביא ולגלות את המשיח, שענין 
זה אפשרי כיון שבעצם בכל שליח יש מעין ודוגמא מבחי' משיח שישנה במשלח:

כשם שישנו משה רבינו שבכל דור, נשיא הדור, כמו"כ נמשך הדבר גם בפרטיות בכאו"א, 
שיש בו את המשה שבקרבו. כפי שאדה"ז מבאר בספר התניא שבכל אחד ואחת מישראל יש 
בחי' משה שבקרבו, וזה נמצא בו באופן פנימי, עד שזה פועל שיראת ה' לגביו היא "מילתא 

זוטרתי".
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וע"ד שהוא בנוגע למשה רבינו – גואל ראשון, כמו"כ הוא גם בנוגע למשיח )גואל אחרון(:

כשם שהנשיא הוא בחי' יחידה הכללית – משיח – של אותו דור, שבדורנו זהו נשיא דורנו, 
כ"ק מו"ח אדמו"ר, כמו"כ יש בכל יהודי בחי' יחידה שבנפש.

וכפי שאמרו חז"ל בנוגע לכל נשמה "חמשה שמות נקראו לה, נפש רוח נשמה חי' יחידה", 
היינו שבכל יהודי יש את בחי' היחידה שבנשמתו, ולא רק בנשמתו כפי שהיא למעלה, אלא 
יורדת למטה בגוף. וכמובן בפשטות, שבכל בוקר מחזיר לו הקב"ה את נשמתו,  כפי שהיא 

"נשמה שנתת בי", בכל חמש הדרגות, כולל בחי' יחידה.

וע"פ הנ"ל, שיחידה היא בחי' משיח, נמצא שבכל יהודי יש את המשיח )יחידה( שבו.

וכמפורש בס' מאור עינים )לר' נחום מטשרנוביל(, תלמיד הבעש"ט והמגיד(, שלכל יהודי 
יש בנשמתו ניצוץ משיח.

כוכב  "דרך  הפסוק  אותו  על  בחז"ל  הפירושים  משני  גם  מובן  זה  כמ"פ, שענין  וכמדובר 
וע"פ הידוע ששני  יהודי.  ופירוש שני שקאי על כל  מיעקב": פירוש אחד שקאי על משיח, 
פירושים באותו פסוק יש ביניהם שייכות, מובן שכל יהודי קשור עם משיח, כיון שיש בו ניצוץ 

של משיח.

נברא  ניצוץ  קטן,  הניצוץ  )כנ"ל(,  נשמה  בכל  היחידה שישנה  בחי'  זוהי  ובלשון הקבלה   
שהוא דבר אחד – "יחידה לייחדך" – עם ניצוץ בורא.

ומזה מובן כיצד הענין של "שלוחו של אדם כמותו" בנוגע לנשיא הדור ומשיח שבדור שייך 
לכ"א מישראל – כיון שהוא בדומה למשלח בענין זה, וענין זה עליו לגלות עי"ז שהוא מבצע 

את השליחות בפועל בכל עשר כחות הנפש.

תרגום משיחת שמח"ת תשמ"ו )לקו"ש חכ"ט ע' 359(





הוספה
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ותזעקה - שאיה אחיפה שרפצה חעחקי נשחבם, קפאו 

הכריזו הצהירו "יחי המלך"!

ה'תשמ"ח  בשנת  ששהה  התמימים  מתלמידי  אחד  ששיגר  ממכתב  חלק  לפנינו 
הרבה  ההתרגשות  את  מתאר  הוא  ובו  בארה״ק,  אשר  למשפחתו  חיינו"  ב"בית 
״יותר  כלשונו  שהיוותה  המיוחדת  השיחה  לאחר  והתמימים  אנ״ש  את  שאפפה 

מסממנים בעלמא״ לתהליך התגלותו של כ״ק אדמו״ר שליט״א כמלך המשיח.

ב״ה, אור ליום רביעי ה׳ ניסן ה׳תשמ״ח, שנת הקהל

למשפחתי היקרה, שלום וברכה!

ראשית כל תודה רבה לכם בעד שני המכתבים האחרונים שנתקבלו מכם.

את  להוציא  כסדרם  מתנהלים  הענינים  ב״ה  אצלנו  לעניינינו,  בהנוגע  ובכן   ..
המהלומה הקשה שניחתה עלינו כתוצאה מהסתלקותה של הרבנית נ״ע. )אגב שמתי 
לב שמכתבכם אלי נכתב ביום פטירתה, היינו כ״ב שבט, ולפלא שלא הוזכר דבר על 

כך(.

מאידך עומדים נרגשים תחת הרושם משיחתו של כ״ק אד״ש מיום ראשון השבוע 
- ב׳ ניסן, אשר היו בה יותר מסממנים בעלמא של מעין ההתגלות המשיחית של קץ 
וחזון אחרית הימים, אשר לאחר שיחה זו עמדו כמאות מאנ״ש והתמימים בחצר ביתו 
של הרבי 1304 פרזידנט סטריט )רח׳ הנשיא(, ובזעקה־שאגה אדירה שפרצה מעמקי 

נשמתם קראו הכריזו הצהירו ״יחי המלך״ - ״יחי המלך המשיח״ וכדומה.

אוצר המילים דל מדי לבטא את מעיין הרגשות...

אגב שמתי לב וראיתי בנוסף לכך פקסמיליא של חסידים אשר חתמו על עצומה 
שבה מכתירים את הרבי שליט״א כמלך המשיח. הלב עומד נפעם )מילה קטנה מדי( 

לנוכח תופעות מסעירות אלה )במובן החיובי(...

כמו״כ שמעתי אשר ישנו מדרש רבה על שיר השירים בנוגע לפסוק ״דומה דודי 
לצבי״ מה צבי נראה ומסתתר וחוזר ונגלה.. כך מלך המשיח נראה ומסתתר וחוזר 
ונגלה )כמו מרע״ה גואל ראשון בשעתו אשר הסתתר לפני התגלותו כגואל למשך 
שלושה חודשים( וכמה מתכסה? אמר ר׳ תנחומא )שים לב על השם( מ״ה )45( יום. 
ודורשים בבית חיינו פסוק זה אשר מ״ה ימים לערך ישנם מסיום השבעה שבו אד״ש 
שוהה בביתו )במקום כמלך ביופיו ב־770( עד לי״א ניסן ש.ז... בקיצור הזמן קצר 
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והמלאכה מרובה והנה זה עומד אחר כותלנו וכדברי אד״ש מה שחסר הוא רק עוד 
צעקה ועוד בקשה מריבון העולמים עד מתי??

אגב בשיחה הזאת אמר אד״ש בין היתר בהקשר לווארט הידוע אשר מה שנשאר 
הוא רק "אויספוצן די קנעפלאך" אשר לכאורה האט מען אויסגעפוצט גענוג ואדרבה 
אז מ׳פוצט יותר מדי יכול הדבר להוריד מיופיו של הקנעפל ]־לצחצח את הכפתורים 
להוריד  הדבר  יכול  מידי  יותר  כשמצחצחים  ואדרבה  מספיק  צחצחו  לכאורה  אשר 

מיופיו של הכפתור[.

נו, אקווה שעד אשר מכתבי יגיע למענו נתבשר על התגלות מלך המשיח אכי״ר.. 
ובינתיים אסיים מכתבי במיטב האיחולים הלבביים להצלחה בכטו״ס והרבה הרבה 
נחת מהצאצאים ולגאולה שלימה נאו ממש. חג הפסח, חג החירות וחג הגאולה כשר 

ושמח.

 בנכם, אחיכם, גיסכם ודודכם.

יומן שמחת תורה תשנ"ג
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“הגילוי של משיח שהיה הערב...”

יומן שמחת-תורה תשנ”ג, המתאר את רגעי ההוד בהם עודד כ”ק אדמו”ר שליט”א 
מלך המשיח את שירת והכרזת העם: “יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
ועד” לעין כל! מאז ואילך כל תפילה ויציאת כ”ק אד”ש מה”מ לקהל, לוותה בשירת 

הקודש הנצחית. 

ליל שמחת תורה - “מעריב און הקפות”

עז, הבחורים בתהלוכות. אנ”ש, חלקם הלך  7:30, בחוץ שורר קור  השעה היתה 
לסעוד סעודת יו”ט, וחלקם עדיין לא הגיע ל-770, זאת בעקבות איחור זמן ההקפות. 
אך חלק מהקהל לא לקח סיכון ונשאר ב-770. לפתע פתאום מגיע הודעה מבוהלת 
מהרב זאב שי’ כץ: “מעריב און הקפות”. בתוך דקות נפוצה בקראון הייטס השמועה 
ע”ד ההקפות המוקדמות, וחברי ההצלה הוזעקו אף הם )בהיתר הרבנים(, כדי להיות 

ערוכים לכל דבר.

בשעת מעשה 770 היה מרוקן ברובו והיה ניתן לתפוס מקום כמעט היכן שרוצים.

בשעה 7:35 יצא כ”ק אד”ש אל החדר המיוחד. הש”צ הרב לייבל שי’ זייאנץ ניגש 
אל  אד”ש  כ”ק  יצא  וב-7:45  לשמח”ת,  המיוחד  ובניגון  במהירות  והתפלל  לעמוד 
המרפסת. הקהל ניגן את הניגון הידוע לשמח”ת )אותו גם מנגנים על המלים “כתיבה 
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה”(. עם צאת כ”ק אד”ש הביט לשמאלו והסתכל על 
הקהל, ולאחר כשתי דקות התחילו בסדר ההקפות. בכל פסוקי אתה הראת הראשון 
כובד כ”ק אד”ש, והסדר הי’, שלאחר כל פסוק שאמר, הרים את עיניו הק’ אל הקהל, 

שיאמרו הם. את הפסוק הראשון אמר בקול יותר והמזכירים יכלו לשמוע זאת.

לאחר אתה הראת הא’ החלו לנגן ניגון שמחה להקפות, וכ”ק אד”ש החל מיד לעודד 
בתנועות ראשו הק’. משך כל הזמן הביט וסקר את הקהל ועודד בראשו, עתים חזק 
יותר ועתים פחות. כ”ז נמשך כעשרה דקות. לאחר אתה הראת הב’ החלו לנגן “על 
הסלע...”, וכאן הפתיע כ”ק אד”ש את כל הקהל כאשר לפתע פתאום החל להתנועע 
לד’ רוחות עם כל גופו הק’, ובכל כוחו. הקהל בשירתו לא הצליח להשיג את הקצב, 
וכ”ק אד”ש שימח במשך כ-4 דקות בתנועות כאלו חזקות, שמי שלא ראם בעיניו לא 
יאמין לזה )פשוטו כמשמעו(. כמ”פ העיף מבט לעבר עזרת-נשים )כשכמה חלונות 

חישבו להישבר(, ועודד חזק את הקהל בתנועת ראשו וגופו הק’.
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לאחר אתה הראת הג’, כנהוג שאומרים ביום זה את הפסוק של “והי’ זרעך וגו’”, 
הביא הריל”ג סידור קטן כחול, הרבי הביט בתוכו ועשה עם הראש לשלילה, ומיד 
התחילו לחפש חומש. הקהל ששמע לרגע שמחפשים חומש בראשית, התחיל לזרוק 
את הקובץ שהדפיסו לשמח”ת בו יש את הקריאה של חתן בראשית עד שני, אחרים 
זרקו סידור גדול יותר. בינתיים הביא הרב ש”ב שי’ גאנזבורג מבפנים סידור ענק 
בראשית  חומש  הביא  הרי”ק  שהמזכיר  עד  השתמשו,  לא  בזה  וגם  לש”צ(  )המיוחד 
ופתחו בפרשת ויצא וסימן למזכיר הריל”ג על הפסוק, הריל”ג מסר את החומש לכ”ק 
אדמו”ר שליט”א והרבי קרא את הפסוק “והי’...” ג”פ, כשלאחר כל פעם מביט לעבר 

הקהל, והם אומרים אחריו. מעמד זה נמשך כמה דקות.

בהמשך לפסוק זה ניגנו אח”כ “ופרצת” ומפעם לפעם הניד כ”ק אדמו”ר שליט”א 
בראשו הק’ ועודד את השירה במשך זמן. הניגון נמשך כ-7 דקות. ואח”כ התחיל סדר 

ההקפות.

הש”צ להקפות הי’ הרב יוסף הלוי שי’ וויינברג מהנהלת הישיבה, כשלאלו שלא 
יכלו לשמוע, הקריא-צעק א’ התמימים )המצטיין בקול אדיר( את הפסוקים. לבינתיים 

הגיעו ראשוני החוזרים מהתהלוכות ונדחקו פנימה.

להקפה הא’ )כפי הסדר שהי’ אתמול( ניגש הרב יוסף יצחק הכהן שי’ גוטניק ומסר 
את הס”ת לכ”ק אד”ש, וכ”ק אד”ש העבירה לצידו הימני. הנ”ל בירך, וכ”ק אד”ש ענה 

והניד בראשו הק’ לחיוב.

כ”ק אד”ש הסתכל בדפי ההקפות, ובעודו מעיין בהם סימן להתחיל בניגון והתחילו 
בניגון ההקפות לרלוי”צ. במשך רוב הזמן הסתכל בדפים, ופעמים אחדות הרים את 
עיניו והביט אל הקהל הקדוש. כמ”פ אף עודד בתנועות ראשו הקדוש. ההקפה ארכה 

כ-3-4 דקות.

להקפה הב’ כובדו ראשי ישיבות, מנהלי הישיבות והמשפיעים, וניגנו “אורך ימים”. 
בתוך השירה החל לעודד בתנועות ראשו הק’ לימין ולשמאל, ומעט בגופו הק’. והביט 

מפעם לפעם על הילדים.

יש לציין, שהיה הבדל עצום בין הקפות הערב לבין הקפות יום האתמול, כאשר 
הערב, במשך רוב הזמן הביט כ”ק אדמו”ר שליט”א על הקהל, וכל הקפה התארכה 

ליותר מ-5 דקות, וכן העידודים, כפי שיפורט בהמשך.

מדריכי הילדים דאגו לארגן עבורם קידוש, ואף חילקו כוסיות יין לכל הילדים כדי 
שיאמרו לכ”ק אד”ש לחיים, וכולם אמרו יחד “לחיים, דער רבי זאל זיין געזונט”.

כאן צריך גם להוסיף, שבכל הקפה החל הקהל לנגן עוד בטרם סיים כ”ק אד”ש 
לקרוא את הפסוקים )של אותה הקפה(, וכ”ק אד”ש סימן מיד בראשו הק’ לעידוד, 

שימשיכו.
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להקפה הג’ כובדו קרואים מאנ”ש וניגנו 
עודד  השיר  לאמצע  כשהגיעו  ה’”.  “שובה 

כמ”פ בראשו הק’, בפרט בתנועה הידועה.

מאירופא,  אורחים  כובדו  הד’  להקפה 
בניגון  שהיה  המיוחד  קרני”.  “וכל  וניגנו 
“אויביו  של  לקטע  שכשהגיעו  הוא,  זה 
אלביש בושת”, עודד כ”ק אדמו”ר שליט”א 
על  וחזרו  הק’  ראשו  בתנועות  מאוד  חזק 
ה”אאאאאאאאאא” במשך זמן. לאלו שהרימו 
כוסיות משקה ואמרו לכ”ק אדמו”ר שליט”א 

לחיים, ענה בראשו הק’ )כבהתוועדויות(.

מארצה”ב,  אורחים  כובדו  הה’  להקפה 
וניגנו “ניעט ניעט ניקאווא”. הקפה זו היתה 

קצרה ולא מיוחדת.

להקפה הו’ כובדו אורחים מקנדה, וניגנו 
“הרבי שליט”א” וכאן הי’ מיוחד. בהגיע הקהל לקטע “ע”י הרמטכ”ל הגדול מכולם” 
העולם,  על  נתגבר  למלים  כשהגיעו  ולסיום,  הק’,  בראשו  לעודד  אד”ש  כ”ק  החל 
ניגנו  וכולם  ולשמאל,  לימין  גופו  עם  הק’  ראשו  בתנועות  לעודד  אד”ש  כ”ק  החל 

בהתלהבות רבה ובמשך זמן, והשמחה היתה רבה. הקפה זו ארכה כ-3-4 דקות.

קול רבתי עם בהמליכו...

להקפה השביעית כובד )כרגיל( אדוננו מורנו ורבינו, והרב גוטניק מסר את הס”ת 
לכ”ק אד”ש, וכבפעמים הקודמות, גם הפעם בירך את כ”ק אדמו”ר שליט”א, וכ”ק 

אד”ש הניד בראשו הק’ וענה אמן.

בעוד הרבי קורא את הפסוקים של ההקפה, החלו הילדים )כשכל הקהל בעקבותיהם( 
ג-ד  שהכריזו  ולאחר  ועד”,  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  “יחי  להכריז 
פעמים, החל לפתע כ”ק אדמו”ר שליט”א לעודד בתנועות ראשו הק’, ובחזקה, לימין 
ולשמאל, למזרח ולמערב. הקהל המשיך להכריז וכולו נרגש החל גם לנגן אותו בניגון 
הידוע עם המילים “יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד” וכ”ק אד”ש 
עודד בחזקה, ועם גופו הקדוש. הקהל שלא האמין למראה עיניו המשיך לנגן שוב 
ושוב, וכ”ק אדמו”ר שליט”א מלך המשיח המשיך לעודד בחוזק, וכך שרו את השיר 

במשך כ-3-4 דקות.

עם סיום ההקפה ניגש הרב גוטניק לקבל את הס”ת מידי מלך המשיח, בירך שוב 
והניד כמ”פ בראשו הק’. לאחמ”כ, בעוד מחזירים את הס”ת  וכ”ק אד”ש ענה אמן 
למקומה והילדים מנשקים )כאתמול(, התחיל הקהל לנגן את ניגון ההקפות הרגיל 
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ושלא  דקות,  מחמש  למעלה  ארכה  זו  הקפה  אד”ש.  כ”ק  עודד  כאן  וגם  לשמח”ת, 
כבהקפה הא’, הרי בהקפה זו הסתכל על הקהל במשך כל הזמן.

בכלל במשך כל ההקפות הכה כ”ק אד”ש באצבעות ידו השמאלית על ידו הימנית 
)מתחת לשולחן(, ובניגון יחי אדוננו הכה חזק מאוד.

בסיום ההקפות התחילו לשיר את “עלינו לשבח”. בשעת מעשה הביט כ”ק אד”ש 
בתוך סידור גדול מיוחד, וכשהגיעו ל”ועל כן נקוה” סגר את הסידור והביט על הקהל. 
הק’,  ראשו  בתנועות  לעודד  החל  אד”ש  וכ”ק  תירא”  “אל  את  ניגנו  הקדיש  לאחר 
)כב”על הסלע  במיוחד  חזקים  עידודים  היו  ציון”,  יושיע  אלוקים  ב”כי  וכשהמשיכו 

הך”(.

לאחמ”כ הכריז-התפלל כל הקהל “אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכבוד קדושת 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט”א” ור’ שלמה הכהן שי’ איידלמן בירך )יחד 
אמן  ענה  אד”ש  וכ”ק  כהנים,  בברכת  אדמו”ר שליט”א  כ”ק  את  הכהנים(  אחיו  עם 
אחר כל פסוק. אח”כ הזכיר הגבאי אודות העברת הסדרה של פרשת “וזאת-הברכה”, 

והכריז על “שחרית לערך צען אזייגער”.

התחיל  אד”ש  וכ”ק  בחגך”,  “ושמחת  של  בניגון  והתחיל  יו”ט  גוט  הכריז  הקהל 
לעודד בתנועות ראשו וגופו הק’ חזק מאוד כשמידי פעם מפסיק לרגע, ושוב חוזר 
לעודד. לאחר כשלוש דקות שאל הריל”ג אודות סגירת הוילון והרבי השיב בחיוב. 
הקהל חשב כבר שנגמר, אך לפתע )בעוד מתחילים לסגור את הוילון( החל כ”ק אד”ש 
לעודד )לראשונה בלילה זה( בידו הק’ למעלה משלושים פעם לעבר הילדים ולעבר כל 
הקהל הקדוש. כמובן שמיד הופסקה סגירת הוילון והקהל החל לרקוד על מקומו בעוז 
ותעצומות, תוך כדי ששר את הניגון בכל כוחו. לסיום סימן שוב בידו הק’ שיסגרו את 
הוילון לגמרי, וגם אז, באותם שניות ספורות, עודד שוב לעבר הקהל, וכך נפרד הרבי 

מהקהל מתוך עידוד ושמחה מיוחדים. ההקפות היו כשעה וחצי, והשעה היתה 9:15.

עם צאת כ”ק אד”ש המשיכו הריקודים. את שהתחולל בבית המדרש בשעה זאת אין 
לתאר, מעגלים מעגלים נוצרו בקהל, כולם אמרו לחיים ואיחלו מז”ט איש לרעהו. 
אחרים בירכו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ובמשך כל הלילה היו ריקודים של 
“יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”. המשקה נשפך כמים והאנשים 

רקדו שעות ע”ג שעות.

רוב הבחורים שהיו בתהלוכות הגיעו רק בסוף ההקפות, וחלקם אף לא הספיקו 
לראות את ה”ושמחת” האחרון. מששמעו על מה שהיה, טענו: “למה נגרע”, ולפועל 
הוציא המזכיר יין מגביע הקידוש של הרבי שליט”א ומסרו למנהל הישיבה ר’ דוד שי’ 
רסקין, ולפי הוראת ההנהלה קיבלו ממנו אך ורק אלו שלא זכו להיות בהקפות - בגלל 

עשיית רצונו הק’ של הרבי שליט”א.

למרות השעה המוקדמת והמוזרה )בגלל מצבינו אנו(, נמשכו הריקודים עד לשעות 
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והפעם  המוקדמות,  הבוקר 
זאת  מתמיד,  יותר  שמח  הי’ 
לאור הגילוי של משיח שהיה 

הערב. האחדות שררה בכל.

אד”ש  כ”ק  צאת  עם 
של  שדה  אסיפת  התקיימה 
קצוי  מכל  שהגיעו  הרבנים 
תבל - יחד עם רבני השכונה, 
“לעלות  הייתה  ומטרתה 
ולבקש  הקודש  אל  ולהיכנס 
המשיח  המלך  התגלות  את 
לפועל  ממש”.  ומיד  תיכף 

הדבר התבצע למחרת כפי שיפורט להלן.

אדמו”ר  לכ”ק  ביסטריצקי  שי’  )אינגי(  ישראל  אברהם  הרב  אמר  שהערב  נודע 
שליט”א לחיים, וכ”ק אד”ש ענה לו לחיים ולברכה.

יום שמחת תורה

להקפות היום השתדלו כבר כולם להגיע ואף אחד לא רצה להפסיד ח”ו. בעיקבות 
כך הצפיפות )עוד מזמן התפילה( גדלה והרקיעה שחקים. הש”צ הי’ בעל החזקה הרב 
שלום הלוי שי’ דוכמן )שקיבל זאת בירושה מאביו ר’ ישראל ע”ה(, ובהגיעו לחזרת 
הש”צ המתין )כרגיל( לכניסת כ”ק אד”ש. אבל המתנה קטנה זו נתארכה ונתמשכה 
לשעה וארבעים דקות. בשעה 11:40 לערך נעמד הגבאי והודיע שזה יקח עוד משך 
זמן ארוך. היו אלו רגעי משבר קשים, כשמצד אחד הלחץ הוא איום, ומצד שני לא 
בטוח בכלל שהרבי יצא, וחלק קטן מהקהל )מאלו שכבר תש כוחם( יצא לנוח מעט. 
חלקו האחר קידש )על משקה, כמובן(. ואנשי ההצלה טיפלו בנזקקים באופן מפליא. 
הרב נחום שי’ מרקוביץ דאג לשלוח בקבוקי שתי’ לתוך 770 ובקבוקים אלו היו כמים 
קרים על נפש עייפה. גם בקבוקי מים צצו מכל פינה, אך למרות כל זאת ההמתנה 

הארוכה התישה את כולם.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב-12:15 נודע שבתוך דקות יכנס כ”ק אד”ש אל תוך החדר המיוחד. ואכן, בתוך 
דקות ספורות נכנס אליו כ”ק אדמו”ר שליט”א. עם היכנסו )עוד בטרם הרימו את 
התריסים( נכנסו אל החדר כ-12 רבנים וזקני אנ”ש , ביניהם היו היו הרב יואל שי’ 
כהן, הרב יהודה קלמן שי מרלו, הרב יוסף הלוי שי’ וויינברג, הרב י”י שי’ ירוסלבסקי, 
זה  ועוד.  ממונטריאול  שי’  הנדל  הרב  בא-גד,  שי’  יוסף  הרב  חנזין,  שי’  דוד  הרב 
האחרון דיבר בשם כולם, ואמר, שיש את הפס”ד שכ”ק אד”ש צריך להיות בריא אולם 
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מיד ממש, ועל סמך זה שהרבי אמר פעם ש”חסידים דארף מען מאנען ביים רב’ן זאל 
זאגן מאמרים וכו, אלץ חסידים מאנען מיר אז דער רבי זאל זאגן חסידות, מאמרים 
ושיחות, און נאך מער פון וואס ס’איז געווען פריער ]=על סמך זה שהרבי אמר פעם 
תובעים  אנו  חסידים  בתור  וכו’,  מאמרים  שיאמר  מהרבי  לתבוע  צריכים  שחסידים 
יותר ממה שהיה עד למקודם[. אח”כ  שהרבי יאמר חסידות, מאמרים ושיחות, עוד 
אמר, שבשם כל הרבנים שחתמו על הפסק-דין שהרבי הוא בחזקת משיח, עד למשיח 
ודאי, פוסקים אנו שהגיע כבר הזמן להתגלות. הרבי הקשיב בריכוז מיוחד וענה אמן 
על כל דבר. לאחמ”כ הכריזו ג”פ “יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
והרבי ענה אמן על כל פעם. בסיימם כל זאת עברו כולם על פני כ”ק אד”ש. כשעבר 

הרב בא-גד הניד לו כ”ק אד”ש בראשו הק’ פעמיים.

לאחמ”כ )בשעה 12:24( פתחו את התריסים, והחידוש הגדול הי’, שהרימו גם את 
התריס של החלון השלישי השקוף כמעט לגמרי, כך שמהצד הדרומי של בית הכנסת 
יכלו לראות את כ”ק אד”ש במשך כל הזמן. מיד התחילו בחזרת הש”צ. לאחר שיר של 
יום, עברו כעשרה גבירים )שנדבה רוחם אותם לנדוב סכום גדול ל’ועד הבנין’( על 
יד כ”ק אד”ש, וכ”ק אדמו”ר שליט”א מזג להם משקה. כשעברו הרב דוד שי’ נחשון 
והר’ אבי שי’ טאוב, אמר ר’ דוד לכ”ק אד”ש, “ס’איז שוין געקומן די צייט אז דער רבי 
זאל נתגלה ווערן” ]=כבר הגיע הזמן שהרבי יתגלה[, וכ”ק אד”ש ענה אמן. כשעבר 
הלאה לצידו השני של השולחן, הכריז “יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 

ועד”, וכ”ק אד”ש ענה אמן.

אחריהם עברו גם המזכירים, המשבקי”ם וכל הנוכחים. גם הילדים שהיו שם עברו 
ולכמה מהם חייך מאוד. בסך הכל עברו כחמישים נפש.

בשעה 12:50 עבר כ”ק אד”ש אל המרפסת להקפות ובשעת מעשה התחיל הקהל 
להכריז “יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”. עם פתיחת הוילון של 
המרפסת, הביט כ”ק אד”ש אל החלון של החדר המיוחד )בו עמדו ילדים( ועודד כ-4 
פעמים, ומיד הגביר הקהל את ההכרזה והתחיל לומר אותה בניגון “יחי אדוננו...”. 

לאחר כשתי דקות התחילו בסדר ההקפות.

הגבאי היום הי’ הרב שניאור זלמן שי’ גורארי’ ואת האתה הראת כולו אמר כ”ק 
אד”ש. בחלק מהפסוקים כיבד הגבאי הרב כץ, וכמ”פ, כשכיבד את כ”ק אד”ש אמר 
“און מאיז מכבד כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט”א”. לאחר אתה 
הראת הא’ התחילו לנגן ניגון שמחה לשמח”ת וכ”ק אד”ש עודד בראשו הק’ בתנועות 
חזקות. מפעם לפעם סידר בידו הקדושה את הטלית על ראשו ואחזה לבל תישמט. 
את הניגון ניגנו במשך כ-12 דקות. לאחר אתה הראת הב’ ניגנו “על הסלע הך” וגם 
כאן היו תנועות חזקות )קצת בדומה לאתמול(, ושרו זאת בשמחה רבה במשך כחמש 

דקות.

לאחר אתה הראת הג’ הביאו מיד את החומש בראשית )כאתמול( ואמר מתוכם ג”פ 
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אח”כ  זרעך”.  “והי’  הפסוק  את 
ניגנו את “יחי אדוננו מורנו ורבינו 
וכ”ק  ועד”,  לעולם  המשיח  מלך 
הסתכל  עודד,  שליט”א  אדמו”ר 
על כל הקהל, ולקראת סיום עודד 
בידו הקדושה כ-10 פעמים לעבר 
החדר  בחלון  שעמדו  הילדים 

המיוחד, ולעבר הקהל בכלל.

יצחק  יוסף  והרב  הקפות,  אום 
הפעם  זו  זכה  גוטניק  שי’  הכהן 
את  אד”ש  לכ”ק  לתת  החמישית 
את  שקיבל  לאחר  תורה.  הספר 
כל  את  אד”ש  כ”ק  קרא  הס”ת 
שיתחילו  וסימן  ההקפות,  פסוקי 

בניגון והקהל התחיל את ניגון ההקפות לרלוי”צ. ההקפה לא היתה ארוכה, ובאמצע 
ההקפה - בעודו אוחז בס”ת - החל לעודד בתנועות ראשו וגופו הק’ לצדדים. כן הניד 

בראשו הק’ “לחיים ולברכה” לכל אלו שהרימו כוסיות.

ההקפות הסתיימו ב-1:50 - שעה לאחר שהתחילו.

להגיד בבוקר חסדך...

זלמן שמעון  ר’  דינו של  אודות פסק  כץ  הודיע הגבאי הרב  לפני קריאת התורה 
ע”ה ורבני השכונה, אשר בשמחת תורה יכול הקהל לעלות לתורה ממקום עמדו ולא 
התחילו  ואח”כ  עבדא”,  “אנא  את  ניגנו  הארון  פתיחת  בעת  קרוב.  להדחף  צריכים 
)כמידי שנה( לנגן את “רבי שליט”א”. כשהגיעו לקראת סיום השיר החל כ”ק אד”ש 

לעודד בתנועות ראשו הק’ חזק מאוד וחזרו על הקטע הידוע כו”כ פעמים.

החומש  מתוך  הקשיב  אד”ש  וכ”ק  שוסטערמן,  שי’  מרדכי  הרב  הי’  קורא  הבעל 
שנמצא בסוף הסידור, במשך כל זמן הקריאה. בעת קריה”ת סימן כ”ק אד”ש כמ”פ 
את אי שביעות רצונו מאי הסדר. לאחר חתן תורה שאל הריל”ג את כ”ק אד”ש בקשר 
לחתן בראשית האם ברצונו לעלות לתורה, כן הציע שזה יהי’ באותו מקום שהרבי 
ישב בעת ההקפות. על שאלה אחת הניע הרבי בראשו לשני הצדדים )כאומר נו נו( 
ועל השאלה האחרת הניד בראשו הק’ לחיוב. הרבי שליט”א זז מעט אחורה ובמקומו 
הונח שולחן שעליו הניחו אח”כ את הס”ת, לאחר שכ”ק אד”ש חזר למקומו )סמוך 
לשולחן( הביאו את הס”ת )של משיח(, הניחוהו על השולחן והרב שוסטערמן נעמד 
משמאל כ”ק אדמו”ר שליט”א וקרא את ה’מרשות’. במשך כל אותו זמן הביט כ”ק 

אד”ש בסידור.
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לסיום, כשהרב שוסטערמאן אמר את ה’יעמוד’ על הפריערדיקער רבי, אמר על כ”ק 
אד”ש “אדוננו מורנו ורבינו )וענו כל העם יחדיו ואמרו( מלך המשיח... בן הרב ר’ לוי 
יצחק”. אימה ופחד אחזה בבעל קורא )כמידי שנה( עקב קריאתו את שמו של הרבי 

שליט”א, בפרט עם התוספת הזאת לראשונה.

תחילה לקח המזכיר את כנף טליתו הק’, נגע במקום הקריאה, ונתן לכ”ק אד”ש 
טליתו,  כנף  את  )השמאלית(  בידו  ולקח  לשלילה,  תנועה  עשה  אד”ש  כ”ק  לנשק, 
עיגלה באצבעו, נגע בספר-תורה ונישק. בעת הקריאה הגביהו מעט את הס”ת, כדי 
שכ”ק אד”ש יוכל לראות )ממקום ישיבתו(. אח”כ עשו הגבה, הורידו את הס”ת למטה 
ואיתו הורידו את השולחן-בימה. באותה עת התחיל הקהל )מתוך התרגשות מיוחדת( 
לנגן שוב “יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, תחלה הכריזו ואח”כ 

ניגנו.

למפטיר עלה ר’ לוי שי’ מאצ’קין וכ”ק אד”ש קרא את ההפטרה. בסיום ההפטרה 
“האם  הריל”ג  שאל  אח”כ  מעט.  עודד  שליט”א  אדמו”ר  וכ”ק  ושמחו”  “שישו  ניגנו 
ברצונו לחזור לחדרו”, והשיב בשלילה. “האם ברצונו הק’ להשאר לתפילת מוסף”, 
והתפלל במהירות מאוד. בעת  ניגש לעמוד  והשיב בחיוב. הרב שמואל שי’ בוטמן 
תפילת מוסף אחז כ”ק אד”ש את הסידור בידו הקדושה והרימו מעט. עם סיום התפלה 

סימן כ”ק אד”ש בידו פעמיים לסגור, ומיד סגרו את הוילון. השעה היתה 2:50.

בדרכו לחדרו עמד ד”ר ווייס ורקד )כדרכו( את השיר “יחי אדוננו...” וכ”ק אד”ש 
עודד אותו פעמיים בידו הקדושה.

ב-770 המשיך הקהל לרקוד “יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”, 
בפרט לאחר שזכינו שהרבי היה איתנו במרפסת במשך כשעתיים. התוועדויות רבות 

התקיימו ב-770 ובכל רחבי השכונה.













לזכוב

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לזיפוז הבילובו תרועל חחש

ולפיל דיי"ם שנה לנשיאובו, בש"י - בשע"ד  
הנה יה"פ שיפאה פות נדב חתניו בלחיחי הבחיחים

וחשלודיו, דסיחיו וחקושפיו, וכלל ישפאל
ותרפט ת"הוסרה תדיי החלך" על יחי הכפזב הקוחש:
"ידי אחוננו חופנו ופתינו חלך החשיד לעולם ועח"

וייאלנו ויוליכנו קוחחיוב לאפצנו
וישחיענו בופה דחשה חריו
תיאולה האחיביב והשליחה

ביכף וחי"ח חח"ש!


