
קבלת עול מלכות שמים
יבאר ענין העבודה דראש השנה לקבל עלינו מלכותו יתברך ועל ידי זה מחדשים גילוי 

המלכות ורצון ד' יתברך בעולמות

)לקוטי תורה דרושים לר"ה נג, ד(

התחדשות החיות
)בראש השנה הוא התחדשות החיות הכללית לכללות 

העולמות(

"תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו כי חק 
לישראל הוא משפט לאלקי יעקב". 

מה  השנה,  חדשי  נקראו  החדשים  כל  הנה 
שאין כן תשרי נקרא חדש סתם - חידוש כללי 
ליש, לפי  והתהוותם מאין  לכללות העולמות 
דבכל  השנה.  של  ומוחין  ראש  בחינת  שהוא 
ובר"ה  פרטי,  חיות  התחדשות  הוא  חדש 
שנה  ובכל  השנה,  לכל  כללי  חיות  התחדשות 
ושנה מתחדש חיות כללי אחר, וחידוש זה הוא 

להיות גילוי מלכותו יתברך. 

התהוות העולמות
)מקדים דהתהוות העולמות היא ע"י צמצומים והעלמות, 

והתכלית בזה להיות יתרון האור מן החושך(

התחתונים,  במעשה  תלוי  זה  גילוי  הנה  אך 
ועל זה נאמר תקעו בחדש שופר.

"מלכותך  כתיב  הנה  זה,  ענין  וביאור   
הוא  עולמים  פירוש  עולמים",  כל  מלכות 
מאין  העולמות  שיתהוו  דכדי  העלם,  לשון 
ב"ה,  סוף  אין  שפע  אור  והעלים  צמצם  ליש 
מבחינת  רק  אלא  בעולמות  גילוי  יהיה  שלא 
מלכותו יתברך, שמגילוי מלכותו יתברך לבד 
עליונים  העולמות  כל  וקיימים  שחיים  הוא 

ותחתונים.

לגבי העולמות,  אינו אלא  זה  והנה צמצום   
ונקרא  ח"ו,  אין שום שינוי  לגבי הקב"ה  אבל 
שהוא  פירוש  מאז",  לבדו  המרומם  "המלך 
העולם,  שנברא  וקודם  כמאז  'לבדו'  בבחינת 
הוא  יתברך  מלכותו  מדת  גילוי  שנמשך  ומה 
ולהסתיר  להעלים  יתברך  ברצונו  עלה  שכך 
אור ושפע אין סוף ב"ה, בכדי שיתהוו עולמות 
שיהיה  עד  המדרגה,  והשתלשלות  בירידות 
משכן  נעשה  שבו  הגשמי  השפל  הזה  עולם 
יתרון  ויהיה  לאור  חושך  להפוך  כדי  האדם, 

האור הבא מן החשך.

קטעים קצרים מתוך הספר ליקוטי תורה להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים באופן השווה לכל נפש, עם הרחבת 
הביאור ממקורות נוספים בתורת החסידות מותאם לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'".
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כפי  משיח  הנה  ״צדק״,  שנקרא  כפי  משיח 
שנקרא ״יוסף יצחק״ )שמו של כ"ק מורי וחמי 
אדמו״ר נשיא דורנו(, ועוד ועיקר - הנה משיח 
עם  ביחד  משיחא״,  מלכא  ״דוד  שנקרא  כפי 
משה רבינו - ״גואל ראשון הוא גואל אחרון״, 
רבותינו  וכל  הבעש״ט  ישראל  עם  ביחד 
נשיאינו - ובאופן ד״מיד״, תיכף ומיד ממש.  

קיבוץ גליות
)לאחרי עבודתם של ישראל בתקיעת שופר - מקיים הקב"ה 

הבטחתו ומקבץ גלויות(

ויהי רצון שבבואנו מסיומה של שנת אראנו 
לשנת  ובהכנסנו  )תש(נ"א[,  ]=שנת  נפלאות 
בכל,  נפלאות  בה ]=שנת )תש(נ"ב[,  נפלאות 
נפלאות בינה, תבוא בפועל ממש ותיכף ומיד 
ויראו  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  ממש 

נפלאות "כימי צאתך מארץ מצרים".

ד'  "ושב  נצבים:  בפרשת  הכתוב  ובלשון 
מכל  וקבצך  ושב  ורחמך  שבותך  את  אלקיך 
והשלימה  האמיתית  בגאולה   – העמים'"9 
חנה  בתפלת  נאמר  עליו  צדקנו,  משיח  ע"י 
עוז  "ויתן  השנה(  דראש  א'  ביום  )שמפטירין 

למלכו וירם קרן משיחו"10.

שופרות:  ברכת  בסיום  התפלה  ובלשון 
לקבץ  נס  ושא  לחרותנו  גדול  בשופר  "תקע 
גלויותינו", אשר, לאחרי עבודתם של ישראל 
בתקיעת שופר מקיים הקב"ה הבטחתו "והיה 
רק  ולא  גדול"11,  בשופר  יתקע  ההוא  ביום 
בלשון  ועד  הוה,  בלשון  אלא  עתיד,  בלשון 

9.  ל, ג.
10.  שמואל־א ב, יו"ד.

11.  ישעי' כז, יג.

גדול,  בשופר  התקיעה  היתה  שכבר  עבר, 
לשלום"12,  לבתיהם  "נפטרין  ומיד  ותיכף 
לבית האמיתי דכל אחד ואחד מישראל – בית 
ובפרט  השלישית  בגאולה  השלישי  המקדש 

בקדש הקדשים.

פרסום משיח בעיתונים
)ענין ביאת הגאולה כבר היה - שכן התפרסם בעיתונים ש"הנה 

משיח בא"(

ועוד והוא העיקר – שכן תהיה לנו ]=ביאת 
שכבר  מזה,  ויתירה  ממש,  בפועל  הגאולה[ 
היתה לנו, בלשון עבר, ובפרט על פי הפתגם 
חב"ד[  ]=נשיאי  נשיאינו  רבותינו  של  הידוע 
בעיתונים  המשיח  דביאת  הפירסום  דבר  על 
רבי  "דער  שלום"13:  "תורת  השיחות  ]=ספר 
וועט  ַאז משיח  געזאגט  הזקן( האט  )אדמו"ר 
שטיין אין גַאזעטען . . ַאלע אידען וועלען זיין 
פַארטיג צו ביאת המשיח גלייך ווי עס שטייט 

אין גַאזעטען ַאז ער גייט"[ 

בתקופה  ממש  בפועל  שנתקיים  כפי 
עיתונים  וכמה  בכמה  שנתפרסם  האחרונה 
)ויש להוסיף ולפרסם עוד יותר(  בעולם כולו 
ותיכף  בא"14,  המשיח(  )המלך  זה  ש"הנה 
מעשרה  למטה  ממש,  בפועל   – בא  כבר   –
טפחים, ובגלוי לעיני כל באי עולם, ועל אחת 
ומיד  ותיכף  ישראל"15,  כל  "לעיני  וכמה  כמה 

ממש.

12.  סידור אדמור הזקן במקומו.
13.  עמ' 12.

14.  שיר השירים ב, ח. ובשיר השירים רבה עה"פ.
15.  סיום וחותם פ' ברכה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770.284.0749

קו שיעורים 'לכשיפוצו': 972799130745+

• וזאת למודעי •
כ"ק  ע"י  ונדפסו  שנאמרו  כפי  בשלימותם  הובאו  הביאורים  כל  לא 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וחלקם עובדו ע"י חברי המערכת - כך 
יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם 
להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, 
מוטב   - הדברים  בהבנת  שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות 

שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

 לזכות
לזכות צבי מרדכי ושלומית ויוצ״ח שיחיו

גודמן
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 ומהו תכלית היתרון הזה של האור שמתוך 
למעלה  ב"ה  העליון  רצון  הוא  כך   - החשך 
מבחינת חכמה והשגה. והנה עיקר זמן המשכת 
התחדשות  שבו  השנה  בראש  הוא  זה  הרצון 
החיות כללי של שנה הבאה, והמשכת החיות 
כללי של שנה שעברה הוא בבחינת הסתלקות 

בתחלת ליל ראש השנה.

יום הדין
)בר"ה מסתלק החיות בעולמות וישנם קיטרוגים על האדם 

אם הוא ראוי(

 ולכן ראש השנה הוא יום הדין שבו דנין את 
כי  שעברה,  בשנה  שעברו  מעשיו  על  האדם 
להיות עוד התחדשות החיות כללי של שנה זו, 
ראוי  אם  האדם  על  קטרוגים  כמה  זה  על  יש 
הוא לכך להיות נמשך על ידו רצון העליון ב"ה, 

מפני כמה פריקת עול.

עול  תמיד  עליהם  מקבלים  שאינם  שיש   
לפרקים  אם  כי  וברצון  באהבה  שמים  מלכות 
ועתים מזומנים, שזוכר את מלך מה"מ הקב"ה, 
מה שאין כן כל היום פונה למחשבתו, ובפרט 
מי שאינו נזהר הן בסור מרע והן בועשה טוב, 
ב"ה  העליון  רצון  להיות המשכת  שאי אפשר 
לגילוי מלכותו יתברך כשיש ח"ו פריקת עול 
מקבלים  שאין  מאחר   - למטה  שמים  מלכות 

עליהם עול מלכותו יתברך ברצון. 

אלא שעל זה נאמר "סומך ד' לכל הנופלים", 
להיות "עיני כל אליך ישברו", להיות השברון 
והתוחלת אשר כל אדם ימשוך אחריה ברצונו 
וחפצו, שיאיר ד' בלבו להיות מקבל עליו עול 
מלכות שמים באהבה ורצון, ועל ידי זה "פותח 
את ידיך ומשביע לכל חי רצון", שהוא בחינת 

רצון העליון לגילוי מלכותו ית'. 

"תקע בשופר גדול לחירותנו"
נתבאר לעיל ענין הדין דראש השנה שישנם כמה קיטרוגים על האדם וצריך לקבל עליו 

עול מלכות שמים 

לקמן יבאר אשר עמידת בני ישראל לפני ד' ביום הדין דראש השנה היא באופן של "נצבים" 
– עם תוקף, כיון שבטוחים הם שזוכים בדין. גם יבאר אשר בדורנו זה החל להתקיים היעוד 

ד"תקע בשופר גדול לחרותנו"

)משיחות ה'דבר מלכות': ש"פ נצבים ה'תנש"א, וברכת ערב ראש השנה דשנת ה'תשנ"ב(

קיימים ועומדים
)מבאר דבראש השנה ישראל נצבים ועומדים כי בטוחים 

שזוכים בדין, ובאה הגאולה השלימה(

שמביאו  )אע"פ  כפסק־דין  בטור1  איתא 
מהמדרש2( על הפסוק3 "מי גוי גדול אשר לו 
כאומה  אומה  "איזה  אליו":  קרובים  אלקים 
. שמנהגו של   . זו שיודעת אופי' של אלקים 

1.  אורח חיים הל' ראש השנה סתקפ"א.
רמז  ואתחנן  שמעוני  ילקוט  ה"ג.  פ"א  ר"ה  ירושלמי    .2

תתכה.
3.  ואתחנן ד, ז.

עולם אדם שיש לו דין . . אינו יודע איך יצא 
לבנים  לובשים  כן,  אינן  ישראל  אבל  דינו, 
ומתעטפים לבנים . . ואוכלין ושותין ושמחים 
נס  להם  יעשה  שהקב"ה  שיודעים  לפי  בר"ה 
כו'", "ומוציא4 דינם לכף זכות וקורע להם גזר 

דינם".

ברגעים  כעת  בעמדנו  יתירה  ובהדגשה 
האחרונים לפני הגאולה על פי כל הסימנים - 
)קודם ראש  אלו  והמשפט שבימים  הדין  הרי 

4.  ילקוט שמעוני שם.
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העיקרי  הטוב  את  לפעול  צריך  השנה(  
לבנ"י - הגאולה האמיתית והשלימה. 

להכנס  מבלי   - ממש  ומיד  ותיכף 
כי  זמן,  לכך  אין   - בזה  וטריא  לשקלא 
צריכים כבר ללכת לקבל את פני הגאולה 
האמיתית והשלימה ודוד מלכא משיחא, 
כן  ואם   – בראשנו  אדמו״ר  מו״ח  וכ״ק 
את  לסיים  שממהרים  רגע  שכל  מובן, 
קודם  רגע  תבוא  לזה,  שקודם  הענינים 

הגאולה האמיתית והשלימה. 

הולדת הצמח צדק
)ענין ביאת הגאולה מודגש בשמו של הצמח צדק(

השנה  לראש  בשייכות  הגאולה  ענין 
נתגלה יותר בדורות האחרונים - ע״י יום 
הצמח־צדק5  האדמו"ר  כ"ק  של  הולדתו 

בערב ראש השנה )בשנת תקמ״ט(: 

על  שנקרא  ]כפי  הצמח־צדק  של  שמו 
שם תורתו[ הוא שמו של משיח צדקנו, 
ומזה  ״צדק״6.  ונקרא  ״צמח״  שנקרא 
הצמח־צדק  של  הולדתו  שביום  מובן, 
״מזלו  הרי  שאז  השנה(,  ראש  )בערב 
משיח,  של  דשמו  הענין  גובר   - גובר7״ 
ובעל יום ההולדת עושה כל התלוי בו - 
ובמילא בודאי שזה פועל את פעולתו - 
ויתירה  משיח,  של  דשמו  הגילוי  שיהיה 
שהוא  )כפי  עצמו  דמשיח  הגילוי   - מזו 

למעלה משמו(.  

ועוד והוא העיקר - שתיכף ומיד ממש 
בערב ראש השנה זה, יום הולדת דהצמח־

צדק - מתגלה משיח צדקנו, באופן שכל 
אחד ואחד ״מראה באצבעו ואומר זה8״: 

הנה  ״צמח״,  שנקרא  כפי  משיח  הנה 

הנשיא  שניאורסון,  מענדל  מנחם  רבי  האדמו"ר    .5
בנגלה  רבים  ספרים  חיבר  חב"ד.  דשולשלת  השלישי 
 – מצוותך  "דרך  צדק,  צמח  שו"ת  וביניהם:  ובחסידות, 

טעמי המצוות". ועוד.
6.  צמח: "איש צמח שמו" )נוסח הושענות הושע"ר(, 

צדק: "והיה צדק אזור מתניו" )ישעיה יא, ה(. 
7.  ראה ירושלמי ר”ה פ”ג ה”ח.
8.  לשון חז"ל - שמו"ר ספכ"ג.

קבלת המלכות
כפי  עליכם".  שתמלכוני  כדי  מלכויות  לפני  "אמרו 
דראש  הדין  ביום  בנ"י  עבודת  בחסידות,  המבואר 
רצון  למעלה  לעורר   – למלך  להמליכו  היא  השנה, 
עבודה  מקבלת  תוקף  משנה  העולמות.  על  למלוכה 
האמיתית  הגאולה  לזמן  ממש  בסמיכות  בעמדנו  זו 
על  למלך  ד'  "והיה  הפסוק  אומר  עליה  והשלימה, 
כל הארץ" )ראה פירש"י עה"פ(, מלכותו של הקב"ה 
תתגלה בעולם כולו. עתה, עבודתנו היא לקבל מלכותו 
יתברך ולגלותה בעולם, ובפרט על פי המבואר אשר 
מלכותו  דרך  ומתבטאת  מתגלה  הקב"ה  של  מלכותו 

של מלך המשיח.

)ע"פ ברכת ער"ה ה'תשנ"ב(

שופר גדול
"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האובדים 
צידו  השופר  מצרים".  מארץ  והנדחים  אשור  מארץ 
התוכן  על  לרמז  וכוונתו  רחב,  השני  וצידו  צר  האחד 
מהמיצר  הצעקה  שעניינו   – השופר  של  הפנימי 
החידוש  המרחב.  אל  היהודי  יוצא  ידה  שעל  הרוחני, 
בשופר גדול שיהיה לעתיד לבא הוא, שעל ידו יצאו 
שהיו  אלה  אפילו  המרחב,  אל  מהמיצר  היהודים  כל 
אבודים "בארץ אשור" ו"נידחים בארץ מצרים".  כבר 
לפעול  מתחיל  משיח,  פעמי  נשמעים  כאשר  עתה, 
השופר גדול – כפי שרואים אשר ריבוי מבנ"י יוצאים 

מן המיצר אל המרחב וחוזרים אל ד'. 

)מאמר ד"ה והיה ביום ההוא ספה"מ מלוקט ו'(

תשובה מתוך שמחה
שירת  א(.  לב,  )האזינו  ואדברה"  השמים  "האזינו 
ימי  דעשרת  בזמן  מהשנים  בחלק  נקראת  האזינו 
לתוכן  הפרשה  בין  שייכות  שישנה  ובודאי  תשובה, 
עם  על  רבות  תוכחות  מצינו  האזינו  בשירת  הזמן. 
כולה  האזינו  פרשת  נקראת  כן  אע"פ  אך  ישראל, 
בשם "שירה", שכן כל התוכחות הינם חלק מהתהליך 
העובר על בני ישראל, ותכליתם היא עלייתם בגאולה 
האמיתית והשלימה המבוארת בסוף שירה זו )"הרנינו 
ענין  הוא  תוכנם  תשובה  ימי  עשרת  כן  עמו"(.  גוים 
התשובה והחרטה, אך תשובה זו נעשית מתוך שמחה 

– תשובה עילאה.

)לקוטי שיחות כרך כ"ד ע' 229(
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