
  

  

  

  יעמוד מלך 

  .י"א שבט תשפ"ג. שנת הקהל-הסמוכים ליו"דימים 

  

*  

  

  כמבואר בשיחות הקודש בנוגע להבנת הענין של התגלות משיח בדורנו מחשבות
  עולם ובהתאם לזה, הדרך להצגתו והסברתו ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שלום דובער וולף. כתיבה: 

  . הרב מ"מ הלפרין. הרב שלמה זלמן לבקיבקר. גינזבורגיוסף הרב חיים  הגהה: 

  התאחדות החסידים לקבלת פני משיח. מוסדות   בסיוע: 



  ב"ה 

  

  עיקרי הדברים בדרך קצרה

  

  המשימה

 שהרבי הוא נשיא דורנו, והוא יגאלנו תיכף ומיד ממש.הפנימית  אנו חסידי חב"ד עומדים כולנו כאחד בהכרה  
לעיני כל   'יחי אדמו"ר מלך המשיח'ולאחר שהרבי פרסם דברים אלו בשיחות מוגהות לרבים, ועודד שירת 

(וכפי שהיו גם כמה הכח להעביר ענין פנימי זה לכל ישראל לנו ניתן הגיע הזמן וישראל וכל העולם, מובן ש
ענינים, "כולל גם אורו של  שהעולם כבר כלי מוכן לכל המענות פרטיות בענין זה). וכמבואר בכמה שיחות 

  משיח צדקנו" (ש"פ ויצא תשנ"ב).

), "ישנם הטוענים שלאו כל הארת משיח באחש"פויש להזכיר כאן הלשון בשיחת אחש"פ תשל"ב (בנוגע ל
מוחא סביל דא . . ואדרבה, על ידי שמיעת ענין כזה יתבלבלו. אמנם באמת אינו כן, כי כבר נשתנה המצב, 

וצה יכול לקבל ענין זה. ורק צריכים להסיר הפחדים אצל אלו שצריכים להביא ענין  וכבר בא הזמן שגם הח
יתקבלו   –זה להחוצה, וכשיאמרו את הענין בפשיטות (בלי שום פקפוק) על ידי שיחזקו האמונה שלהם עצמם  

  הדברים אצל השומעים ויפעלו פעולתם". 

עולם, ויחד עם זה, כפי שזה מלובש בכלים וכדרכו של הרבי תמיד, שיהודי צריך לעשות עבודתו למעלה מה
בהמשך לכן צריך לבוא ולהתלבש בכלים של טבע ושכל העולם. ושל טבע העולם. מובן גם כאן, שמסר זה 

מגיע השלב של ההלבשה  באופן שלמעלה מהעולם, "בפשיטות בלי שום פקפוק" אמירת הענין כשלעצמו ל
לחשוב במלוא הרצינות והאחריות, בטבע, שאלות שכליות שצריך לתת עליהם תשובות אמיתיות. ועלינו 

  כיצד נכון להציג ולהסביר ענין זה.

  

  אי ההבנה

, היא על ידי קרב אליו את הענין . לכאורה הדרך הפשוטה להנה כשמדברים על יהודי שומר תורה ומצוותו
וכך בפועל נהגו בכמה חיבורים שבכתב   הרמב"ם בהלכות מלך המשיח, המוכר על כולנו כמקור מוסמך.סימני  

  ובדיבורים שבעל פה וכו'. 

אך בפועל, מתברר דבר פלא, שיש פער בין הבנתו של החסיד והבנתו של סתם יהודי. שכאשר חסיד חב"ד 
ו ופעולותיו של הרבי משתקפות בתוך קורא את סימני הרמב"ם למלך המשיח, הוא רואה בבירור את דמות

קשר בין התיאור שברמב"ם   ראותתיאורי הרמב"ם. אך כשיהודי אחר קורא את אותו רמב"ם, אינו מצליח ל
  למה שהוא יודע על הרבי. וכשהחסיד והיהודי משוחחים ביניהם, אינם מצליחים להבין זה את זה. 

בשלמות את הזהות בין הרבי לבין סימני הרמב"ם. זאת ועוד: לפעמים גם החסיד עצמו אינו מבין בשכלו 
סימני עוד לפני שהתבונן באמנם לו עצמו זה לא מפריע, כי הוא עצמו ברור לו שהרבי הוא מלך המשיח, 

או שחושב שהיהודי הרמב"ם. אך כיון שאינו יודע כיצד להעביר את התחושה הפנימית שלו ליהודי השני, 
הוא מעדיף לדבר על סימני הרמב"ם, למרות שהוא עצמו אינו פי שהם, לכן  השני אינו כלי לקבל דברים אלו כ

ומה שהוא אומר, הוא אומר,    ובפנים באמת, אינ  ואת מה שיש לנוצר מצב מוזר, שש. כך  בשכלו  מזדהה אתם
  ..עצמו אינו מזדהה עם כך. ולמה כבר אפשר לצפות

לתת לתחושה הפנימית שהרבי הוא מלך המשיח,    יםאומר  אנו להבין טוב יותר, מדוע באמת    כיםצרילכן, אנו  ו
מה באמת היחס בין ההרגש הפנימי שלנו לבין מה שכתוב   לחשוב ולהביןואחרי זה יש    .'אותיות' ברורותשלנו  

תחושות והבנות אחרי זה לחשוב, האם וכיצד אפשר להעביר  תורת אמת מוחלטת. וכפשוט,  ברמב"ם, שהוא  
  אלו ליהודי שני. 

  

  הצעת דברים

. וכמובן כל הבא לקמן, נכתב כהצעה בדרך קצרה, ואח"כ יפורט ויבואר יותר בעזרת ה' עיקרי דברים אמרונ
  : וכחומר לעורר המחשבה, והבוחר יבחר

אכן, במפורש, אנו בוחרים ברבי לא בגלל סימני הרמב"ם, אלא בגלל מה שהוא. אנו רואים בו סגולות . א
זו היא המציאות, וכך היא גם . טוב ביותרללכת אחריו ולבטוח בו שיביא אותנו אל השגורמות לנו מיוחדות 

  אמורה להיות.



כשאנו לומדים   בה אנו חיים.  המציאות  אמיתית עלה היא תורה אור, המאירה כל דבר ונותנת לנו הבנה  התור
[האמונה המוחלטת   מה שאנו רואים ברביכל  תורת החסידות בכלל, ושיחותיו של הרבי בפרט, אנו מבינים ש

בטוב, הצער העמוק על הגלות והשאיפה החד משמעית להביא את הגאולה בפועל, האחריות על כל אחד 
י יקיים כל המצוות, ההנהגה בדרך של פריצת כל הגדרים וכו'  מישראל באשר הוא, ההשתדלות שכל יהוד

 שבישראל  יחידה הכלליתה  בחינתוכו'. כפי שמשתקף אלינו בתורתו ובמעשיו], כל אלו הם ביטויים שונים של  
  וזו הסיבה העיקרית שאנו יודעים שמדובר כאן על מלך המשיח.  נשמת משיח. –

י [ההתמסרות העמוקה כמים הפנים אל הפנים, האכפתיות ועד"ז, מה שאנו חווים במפגש שלנו עם הרב
והאחריות שהוא מעורר בנו למצבו של כל יהודי ולקיום המצוות שלו, העוצמות שהוא נותן לנו להתרומם 
מכל ההגבלות והמניעות וכו' וכו'. כפי שכל אחד מאתנו מכיר מעצמו ומחבריו], כל אלו הם ביטויים של  

  ליחידה הפרטית שבכל אחד מאתנו, ניצוץ משיח פרטי שנדלק מהמשיח הכללי. המפגש בין היחידה הכללית 
    כמבואר כל זה בשיחות וכו'.

ובהמשך לזה, כשאנו לומדים את הלכות משיח ברמב"ם, ורואים את סימני משיח, אנו מזהים שכל הענין 
כולו לעבוד את ה'  אודות פעולות משיח לתקן העולם הפנימי הזה, אכן יכול להשתקף בתוך דברי הרמב"ם

  נקודת המוצא, אלא נקודת הסיום. אינםרמב"ם דברי המבחינתנו כך ש. ביחד

  ליתר ביאור:. ב

, הם קריאה והוראת דרך לכל יהודי  דברי הרמב"ם אודות פעולות משיח לתיקון העולם שבמפורש  הרבי אומר  
ודבר ברור הוא, שהרבי הוא הראשון הגשים פעולות אלו בשטח האחריות שלו. ל –שיש בו ניצוץ משיח  –

והוא מעורר אותנו, את  שלוקח על עצמו להגשים פעולות אלו, בשטח האחריות שלו הכולל כל העולם כולו.
  משיח.  פעולותבשליחותו ולקחת חלק בהגשמת  פעולהניצוץ משיח שבנו, ל

לא בתוכן הפנימי והנפשי.  אמנם ברור, שהרבי לוקח את דברי הרמב"ם לא במובן החיצוני ה'טכני' שלהם, א
הפעולות למען    –דהיינו שהרבי מפשיט את דברי הרמב"ם מציורם הגשמי ומעמיד אותם על מהותם הפנימית  

אותה הוא הולך ומיישם בפועל ממש. ואמנם בסופו של דבר, בגאולה האמיתית  – שלימות התורה והמצוות 
שו עם הציור הגשמי הפשוט של בנה מקדש והשלימה תיכף ומיד ממש, הפעולות הפנימיות של הרבי יפג 

  במקומו וקבץ נדחי ישראל בפשטות. אך הדרך של הרבי להגיע לשם, פנימית יותר. 

אך  .הנהגה של הרבי לבין תיאור פעולות משיח שברמב"םסתם יהודי לא יצליח לקשר בין הלא פלא שולכן 
המחשבות שלו המשתקפות בשיחותיו מי שמכיר את הכח המניע של הפעולות של הרבי, דהיינו הרצונות ו

וכפי  את המשמעות והתוכן הפנימי של סימני הרמב"ם, רואה מיד שהיינו הך.  , מביןואגרותיו, ובמקביל
  שיפורט יותר לקמן.

שהרבי הוא מלך המשיח, ולהציב  מישהול "להוכיחין לנו ענין "אכשאנו מדברים על זה עם יהודי שני, ג. 
אנשים לרעיון שהרבי הוא מלך המשיח, לעורר אותם  לחברציווי וחובה לקבל אותו כמלך. אנו רוצים  ובפני

שגם הם ילכו בעקבותיו, יגלו את הניצוץ   קבלו עליהם.  ברצוןומלכותו  כנאמר    ,שגם הם ירצו בו כמלך המשיח
  משיח שבהם, ויפעלו בשליחותו להבאת הגאולה בפועל. 

, להכיר המציאותתת להם להכיר את באותה דרך כפי שזה אצלנו. לכל לראש, לוהחיבור הזה, צריך להיות 
, מה שואףאת מה שעומד מאחרי המעשים, במה הוא מאמין ולאן הוא את הרבי, מה שהוא עושה, ובעיקר 

מה האישיות הזו וההנהגה  כך שהאדם יעמוד בפני השאלה  .  הדרישה שלנו מאתנו ומה הכוחות שהוא נותן לנו
 התורהללמד ולהסביר דברי   כפי שנצטוינו בשיחה של חיי"ש תשנ"ב)וצריך,  במקביל, אפשר (.  לו ת  שלה אומר

ואז האדם יוכל להחליט האם מה שהוא לומד , ככל הדברים האמורים לעיל. בנגלה ובפנימיותמהו משיח 
  .שלו המשיח  במדה וכן, אז הרבי יהיהובתורה מתחבר לו למה שהוא רואה ברבי. 

  לחדד: עוד יש ד. 

עם ישראל לא נולד אתמול. אנו חלק מרצף של מסורת של אלפי שנים של מסירות נפש על התורה והמצוות. 
המקום של ענין זה בתוך כללות הענין של וכשמדברים עם יהודי על הרבי מלך המשיח, צריך להיות ברור 

  .עבודת ה'

ישירות ל'ציור' השלם של המושג  תברלהיות מחו כהמלך המשיח, צריכרבי ל ההתקשרות לש 'נקודה'הלכן, 
רבי יהיה ברור שהאמירה שההתורה והמצוות. היינו ש  כללותמשיח, שהוא מחובר ישירות ל'ציור' השלם של  

. ואצל כל אחד מהמקושרים מ"צשהוא דואג לכל יהודי שיקיים כל התובאה מתוך המציאות מלך המשיח, 
ו האחריות נ, ומעוררת בותנת כח ועוז בכל עניני תומ"צרבי מלך המשיח נהתקשרות לאליו בנפשו פנימה, ה 

וכהגדרה הנ"ל (בקובץ קודם), שההתקשרות שלנו לרבי מלך המשיח היא  . שכל יהודי יקיים כל התומ"צ
  של כל ה'גוף' של תומ"צ. (ועד ל'יחידה') ה'נשמה' 

עבודה חל מה'. הודהעב', אלא 'ההאמירה שהרבי מלך המשיח אינה 'שררבהמשך לזה, צריך להיות ברור שו
וממשיך בעבודה שלנו ליטול חלק בעבודה גדולה זו. וכשאנו מדברים עם יהודי  הגדולה שהרבי נטל על עצמו,  

  נוסף על הענין הזה, הרי זו קריאה גם עבורו, להתמסר וליטול חלק בעבודה זו. 



 , יחידה הכללית, שלו . על פי כל הנ"ל, שהאמירה שהרבי מלך המשיח מיוסדת בעיקר על המהות הפנימית ה
שלמרות שבדברי הרמב"ם ישנה התייחסות לאפשרות שמלך  .ובן גם בנוגע למצב הנוכחימהפועלת גם בנו, 

, אך אנו במציאותנו ובפעולותינו מוכיחים שהמהות  לא מצליחמבית דוד מתחיל בפעולות להבאת הגאולה ו 
  שזוהי ההוכחה הגמורה שהענין נמשך בכל התוקף. וק"ל. ,ממשיכה לפעול בנו בכל העוצמה הנ"להפנימית 

  וכפי שיתבאר כל זה בפרטיות יותר, לקמן בעזרת ה'.

   



  א

  על מה בעצם מדובר כאן

  

זושא ר' משה סלונים ע"ה. אמר ר' הפרטיזן ע"ה פגש פעם את ידידו הצעיר  זושא (וילימובסקי) ר' החסיד 
ה, חזרזושא בר' שאל אותו משה, "מהיכן קבעת זאת". ר' משה, "הרבי הוא מלך המשיח". שאל אותו ר' ל
  תלמד עוד פעם". "אז  –"כן"  –  ?"באתי לגני תשי"א, למדת"

עותם של הדברים, והבין מה זושא מתכוון. הוא משה אכן הלך ולמד עוד הפעם, ביתר שימת לב למשמר' 
ראה שהרבי מדבר על המשכת השכינה למטה כענין שאמור לקרות בדורנו, ותלוי בעבודתנו להפיץ יהדות  
וחסידות בכל מקום. הוא ראה שהפעולות של הרבי מתשי"א ואילך, מכוונות בהתאם לתכנית העבודה  

ת האחריות להביא את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל  שבמאמר הזה. הוא הבין שהרבי לקח על עצמו א
  ממש. 

בתשרי תשכ"ה. לאחר אחת ההתוועדויות של הרבי, אמר לנכדו אצל הרבי  אברהם ע"ה פאריז, היה  ר'  החסיד  
רבי דיבר על  ". הבכל ההתוועדות שמעתי רק שני דברים, ראש בני ישראל ומשיח(אבי שיחי') שהיה עמו, "

הבלתי גבולית וא שמע בכל הדברים של הרבי את האכפתיות ני המועד והפרשה, אך הנושאים שונים, מעני
המוטלת   מכל יהודי, ואת הרצון של הרבי להגיע לגאולה האמיתית והשלימה, לא רק כציפיה, אלא כמשימה

  . עלינו

חמור ואומר סיפר לו על פלוני, זקן שהיה לובש לבנים רוכב על ו ,היה מישהו שניסה פעם להקניט אותו
כי ". לא יהיה –מי שלא עבד תהלים, שיש האומרים שהוא מלך המשיח. ר' אברהם השיב מיד בהחלטיות, "

ראה את העבודה הגדולה של הרבי יומם  הכריז על הרבי כמלך המשיח, היה זה לאחר שאברהם פאריז כש
    וליל במסירות מוחלטת למען כלל ישראל.

חסידים שהרבי הוא מלך המשיח לא היתה דרך אותם האמירה של הנקודה המשותפת בסיפורים האלו, ש
שטרם נאמרו. הם על זהותו ושמו של משיח רמב"ם, ולא דרך השיחות סימני משיח שבהספרים. לא דרך 

  אמרו זאת מהמציאות שהם ראו מול עיניהם. 

ים מספרים עוזרים לנו להבין את המציאות שאנו רואים. הספרשהספרים, המציאות כמובן מתחברת עם 
מתארים את אישיותו ופעולותיו, ודרך הספרים אנו יכולים ו לנו שעתיד להופיע יהודי שיגאל את ישראל,

  להבין את המשמעות של מה שאנו רואים מול עינינו. 

  

  יחידה הכללית, נשמת משיח 

 .קונטרס 'ענינה של תורת החסידות' לכאורה יהיה נכון לומר, שנקודת המוצא שלנו להבנת הענין, היא
בקונטרס זה מבואר באריכות ובפרטיות שמשיח צדקנו הוא יחידה הכללית, ותורת החסידות היא יחידה  

הכנה היא תורת החסידות ולכן שבתורה המקשרת את היחידה שבכל אחד מישראל ליחידו של עולם. 
  .שבדור ונשיאי תורת החסידות, הם הם בחינת משיחמשיח,  והתחלה של גילוי

, המתקשרת עם הקב"ה עצמו והטבע  היא פנימיות הנפש שלמעלה מהשכלשבנפש יחידה  שפה פשוטה:וב
[כמבואר בקונטרס הנ"ל פרטי הענינים בזה]. וזוהי נשמת  שלמעלה מכל השגה, בהתקשרות נצחית בלי גבול

כדי לעמוד מול עולם שלם ולתקן אותו לעבוד את ה' ביחד ולנצח צריך תוקף על טבעי ובלתי גבולי,   משיח. כי
  .  (ראה שיחת אחש"פ תשמ"ח) ועוד תכונות נפשיות כיוצא בזה, הבאות כולם מהיחידה שבנפש דוקא

שלמעלה   ובהמשך לזה: בשיחת ש"פ בשלח תשנ"ב הרבי מדבר אודות דרגת 'אחד עשר', דהיינו בחינת הכתר
מכל העשר ספירות. ואומר שבדורות הקודמים, עד י"א שבט תשי"א היה הגילוי של אחד עשר כפי שהוא 

', בלי אחד עשר בטהרתו מלובש בעשר. ומי"א שבט תשי"א, כשהתחיל הדור השביעי, אז התחיל הענין של '
  לבושים. 

שבנפש שלמעלה מעשרת הכוחות. ובפשטות מובן, שדרגת אחד עשר שבשיחה הנ"ל, מקבילה לבחינת היחידה  
יחידה, בנשיאי אותם דורות. אך  –ועל זה אומר הרבי כנ"ל, שגם בדורות הקודמים היה גילוי של אחד עשר 

  .בטהרתו בדורנו דוקא ישנו הגילוי של אחד עשר 

החל מתורתו של הרבי, שמי שלומד  .בטהרתה שהרבי, מהיכן שלא נסתכל עליו, הרי הוא יחידהובפשטות, 
וקב אחר הדברים, רואה שבכל ענין בתורה שהוא מדבר עליו, הוא מגיע לענין של 'יחידה' ומבאר אותו וע

מעוד כיוון ועוד כיוון. והמתבונן עוד יראה שרעיונות אלו שבתורתו, הם הם הקוים המנחים את הנהגתו 
  בפועל בכל הענינים. 



לחדר ועוד קודם לכן התחיל להתרקם מיום הלכו אם יחידה היא האמונה והציפיה לביאת המשיח, הרי 
אם יחידה היא הנקודה של אחדות ישראל .  , ומזמן לזמן רק הולך ומוסיף בזהבדמיונו ציור הגאולה העתידה

מתוך  אכפתיות מהיהודי הבודד והנדח אי שם.משתקף בהנהגתו בפועל במעבר לכל התחלקות, הרי זה 
אף על חלילה ולכן אי אפשר לוותר התחושה הפנימית, אותה הוא מעביר גם לנו, שכל ישראל הם עצם אחד, 

הקנאות לנצחיות התורה ומצוותיה בלי שום שינוי, וכסיסמתו ויחד עם זה,    חלק מן העצם.יהודי נדח, להיותו  
ות התורה הם רצונו של הקב"ה וההסברה הפנימית בזה, שמצוולא את התורה אליהם".  –"מקרבן לתורה 

דרך הפעולה בהפצת היהדות דוקא באופן ועד"ז,  שלמעלה מהשכל ולמעלה מהטבע, ולכן לא שייך בזה שינוי.  
מתוך פניה לעצם נשמתו של היהודי, ש"רוצה  של המעשה הוא העיקר, קיום מצוה בפועל לפני כל ההסברים.  

'ופרצת', לפעול בהפצת  א מורה לנו לעשות באופן של וזה גופלהיות מישראל ורוצה לעשות כל המצוות". 
המתקשרת עם דברי חז"ל "פרץ זה  דרך התורה והיהדות מעבר לכל גבול, להיותנו למעלה מהגבלות הטבע. 

העמידה ויחד עם זה, משיח, שנאמר עלה הפורץ לפניהם", להיותו בחינת היחידה שלמעלה מההגבלות. 
העמידה ויחד עם זה . , בלי להתפעל בלחצים שמסביב וכו'עם עולםבתוקף על שלימות הארץ נחלת עולם ל

ובפנימיות יותר, העיסוק הרב בהפצת פנימיות   בתוקף על שלימות העם, זהות העם היהודי על פי הלכה דוקא.
התורה בקנה מדה שכמוהו לא היה, החל מבזבוז כל האוצרות בהדפסת כתבי חסידות מדורות קודמים, 

כולם הם ביטויים שונים של נקודה אחת שועוד ועוד, תבל, ובכל החוגים האפשריים. וההפצה בכל קצווי 
  ויחידה, למתבונן בהם. אחד עשר בטהרתו.

  , והתמסרות בלי גבולית בהקב"ה ותורתו בשורה התחתונה, אנו רואים כאן יהודי עם אמונה בלי גבוליתו
שם לו למטרה אנו רואים שאותו יהודי ו ., שמרומם מעל כל מכשול, ולא מתפעל משום חושךלכלל ישראל

, והוא החזיר את כל ישראל לדרך התורה, ולכבוש את העולם כולו לו יתברךהמשיך את השכינה למטה, ל ל
"קול דודי הנה זה בא", זה האיש שיגאל  ולכן אנו מראים באצבע ואומרים  .מתקדם לשם בפועל עם כל הכח

   .אותנו בעזרת ה'

  

  מאתנו ניצוץ משיח בכל אחד 

, צריך גם לדבר  הואמה  בשלימות  בדרך כלל כשאנו מדברים על הרבי, אנו מדברים עליו עצמו. אך כדי להבין  
  . לנו עושה  הואמה להבין , עלינו 

באחת ההתוועדויות הרבי דיבר על אותו אחד שטוען שהוא בטבעו 'פאר זיך', לעצמו, ולכן קשה לו לפעול 
הרבי אומר שאכן זהו הטבע שלו, אך שמחה וכמובן, לא מוותר.  בהפצת היהדות, שזה היפך טבעו. הרבי

כשאדם בשמחה הוא מגלה שהוא מסוגל לעשות דברים שלא לפי גדרי הטבע שלו. במילא, אומר ופורצת גדר,  
  הרבי, תהיה בשמחה, ואז תגלה שאתה יכול לפעול בהפצת היהדות יותר ממה שאתה חושב.

מחה פורצת גדר, היינו שמחה הבאה מפנימיות הנפש שפורצת את ובחסידות מבואר (שמח תשמח רנ"ז) שש
הגדר הטבעי של עשר כוחות הנפש. ובזה אנו חוזרים שוב להגדרה של 'אחד עשר בטהרתו'. ומובן שכשהרבי 

  שולח אותנו למבצעים, הוא מצפה מאתנו להתרומם למקום הפנימי הזה, ומתוכו לפעול. 

*  

לתקופה מסויימת למתקן מסווג אי שם  עם חבריו שבהיותו חייל נשלחע"ה הלפרין,  סיפר ר' ישראל (רלי)
  באחד הימים הודיעו להם שאלוף פיקוד דרום עומד להגיע לביקור קצר. ו ,בסיני

כשחסיד של הרבי שומע כזו ידיעה, מבחינתו יש לה פירוש אחד, מגיע לכאן יהודי, וצריך לנצל את ההזדמנות 
ם ונשא ומרמכחייל שנמצא בתוך המערכת הצבאית, מופרך לגשת לאלוף פיקוד ששיניח תפילין. לעומת זאת,  

  ולהציע לו להניח תפילין.  מנו כמה מדרגותמ

  ולא האירה אצלו המחשבה, "אני חייל של הרבי, עד ש ,כך התחיל אצלו דיון פנימי בין החסיד לבין הנורמלי
ובפנימיות, החברתית בה הוא נמצא, מהמציאות והמסגרת של אף אחד אחר". ומחשבה זו הרימה אותו 

ונתנה לו יותר, מחשבה זו הרימה אותו מהחלק ה'נורמלי' שבנפשו, שאצלו תופס מקום המסגרת החיצונית, 
  לעשות את השליחות של הרבי, לפנות לאלוף ברגע המתאים ולהציע לו להניח תפילין. הפנימי את הכח 

יד. וסיפר שאותו יום היו אצלו במטה הכללי חסידי  למרבה ההפתעה, האלוף נענה מ[סיום הסיפור הוא ש 
חב"ד, והתגלגלו הדברים לשוחח על הרבי שיש לו שלוחים בכל מקום. ואמר להם, שהוא יוצא כעת לביקור 

אך לנו כרגע נוגע חלקו הראשון של  אי שם בסיני, ואם גם שם יחכה לו הרבי, הוא יניח תפילין. וכך היה.
    החסיד בינו לבין עצמו]. של חויה הפנימיתהסיפור, ה

כי הדרישות של הרבי מאתנו, הם כשחושבים על סיפור זה מבינים שהסיפור הזה הוא סיפורו של כל חסיד. 
אף פעם לא נוחות. הם תמיד דורשות לצאת מהרגילות וגדרי הטבע שלי, ומגדרי הטבע של העולם שסביבי. 

למשהו יותר גבוה, להתרומם מהמציאות הפרטית ותמיד כדי ליישם את הדרישות של הרבי, צריך להתחבר 
, מסרות שלנו אליו, וההתמלך פורץ גדר, שלמעלה מהטבע ובסגנון הנ"ל, שהרבי הוא יחידה הכללית .שלי

  שמרים אותנו מגדרי הטבע שלנו.  ,ניצוץ משיח ,היא התגלות היחידה הפרטית שבכל אחד מאתנו



*  

צים באזורנו, בבקשה להגיע למסור אצלם שיעור תורה. התברר סיפר לי ידיד מאנ"ש, שפנו אליו מאחד הקיבו
שלפני כן היה מגיע לשם יהודי בן תורה, אך כיון שהקהל היה מצומצם, הוא הודיע שלהבא יגיע רק אם יהיו  
עשרה משתתפים, ובכך נפסק השיעור. כשפנו אח"כ אל ידידנו אמר שמבחינתו הוא מוכן להגיע גם בשביל 

  מרות שזמנו של ידידנו מלא מעל ומעבר במשימות חשובות בהחלט.משתתף אחד. וזאת ל

וכשחושבים על כך מבינים, שהיהודי הראשון, שהתנה את הגעתו במנין משתתפים, נהג בצורה הגיונית אצל  
כל בני אדם. כי טבע בני אדם ההגיוני, שרוצים להרגיש תמורה להשקעתם, וטבע בני אדם ההגיוני,  

ק כאשר ישנה כמות מסויימת של אנשים יחד. וזה שידידנו נהג אחרת, אין זה מצד שמרגישים את התמורה ר
טבע בני אדם ההגיוני, אלא מצד החינוך של הרבי שנותן בנו את ההרגש העל הגיוני שיהודי אחד ויחיד הוא 
 עולם מלא ותכלית לעצמה שמצדיקה הכל. הרגש שבא מהיחידה שבנפש, הרואה בכל יהודי את היחידה שבו.

  כמבואר באריכות בשיחות וכו'.

ודברים אלו מתקשרים כמובן לגאולה האמיתית והשלימה, בה יתקיים היעוד "ואתם תלוקטו לאחד אחד 
בני ישראל". וכפי שהרבי מבאר שוב ושוב, שלעתיד לבוא כל ישראל יגאלו בלי יוצא מן הכלל. ומבאר שכיון 

והרי כשהרבי ון, לא תהיה גאולת כל ישראל שלמה. שכל ישראל הם עצם אחד, עד שלא יגאל היהודי האחר
שולח אותנו לקרב את בני ישראל ליהדות, הוא מכוון לשם, לגאולת כל ישראל בלי יוצא מן הכלל. ולכן גם  

  ההשתדלות בקירוב כל ישראל, היא לכל יחיד ויחיד, באשר הוא.

*  

תשמ"ו, ששליח ועוד עשר כוחות הנפש בגימטריא משיח,  שיחה הידועה של שמח"תלכל הנ"ל מביא אותנו ו
לפי שהמשלח הוא משיח, והשליח הוא ניצוץ משיח הפועל מכוחו. שידיעה זו נותנת בשליח כוחות בלתי 
מוגבלים לא להתפעל משום מכשול וללכת עם כל הכח, כיון שהמשלח הוא יחידה הכללית, מלך המשיח, 

וידיעה זו נותנת בשליח את תחושת  .ד"ז בשיחת אחש"פ תשמ"ו)(ראה ע ששום מכשול לא עומד בפניו
  האחריות לא לוותר על אף יהודי, כי המשלח, מלך המשיח, לא מוותר על אף יהודי. 

נמצא, שכשאנו מדברים על הרבי מלך המשיח, זה לא רק בגלל מה שהוא לעצמו, אלא גם בגלל מה שהוא ו
  , אברהם פאריז בדבריו אודות הרבי מלך המשיח, "מי שלא עבד, לא יהיה"בסגנון הנ"ל של ר' ו .פועל בנו

של יחידה  בכל הכחצריכים לעבוד  אנו מלך המשיח, הרי  אנו מזהים בו אתשאם  .שאמירה זו חוזרת אלינו
  כדי להגשים את שליחותו.שבנפש 

אנו זקוקים ללמוד היטב   אך  .שאנו יכולים להכיר מעצמנו ומסביבתנו  זוהי מציאותכל דברים אלו  ש  ,האמתו
וצים  מה הרבי רוצה מאתנו, ומה אנחנו רשאז יותר קל להבין    חדד את משמעות הדברים,את השיחות, כדי ל

 לזה , שכשאנו מדברים על הרבי מלך המשיח, לעניננו יותר קל להביןגם ואז נו, ויותר קל ליישם זאת. עצממ
   אנחנו מתכוונים.

   



  ב

  וסימני הרמב"ם המפגש בין הרבי 

   

מתמיד, שהראה לו את דברי הרמב"ם   ע'טשנחום ששונקין, בספרו זכרונותי, מספר על מפגש שלו עם ר' אי  ר'
אודות מלך המשיח, ופירש אותם על אדמו"ר הריי"צ, שהחזיק באותה העת את יהדות רוסיה בכחות אדירים 

  כנגד השלטון הקומוניסטי. 

הדרך בה הרמב"ם מתאר את רחוקות מנראות  רבותינו נשיאינונית, הפעולות של פשטבתפיסה אמנם 
 כי הרמב"ם מדבר על מלך כופה ולוחם, מה שמצטייר כדמות בעלת כח. פעולותיו של משיח להבאת הגאולה

שלטוני 'חיצוני'. כי אם הוא מלך, אז צריך להיות לו שלטון על קבוצת אנשים שלו, בשטח אדמה משלו, מבלי  
, המכריחה את להכיר בשלטון זר עליהם. ואם הוא כופה, צריכה להיות לו משטרה האוחזת במקל ורצועה

שאנו לא רואים כל זה  מה  . ואם הוא לוחם, צריך להיות לו צבא האוחז בנשק.ישראל ללכת בדרך התורה
  . רבותינו נשיאינואצל 

וברור שר' איצ'ה בדבריו הנ"ל לא חשב על המקל והנשק, אלא על הרוח הפנימית, האחריות האכפתיות 
והתוקף. שאת זה הוא ראה בדברי הרמב"ם, ואת זה הוא ראה בפועל בהנהגתו של אדמו"ר הריי"צ. ועל אחת 

  לקמן.כמה וכמה בעניננו. וכפי שיפורט יותר 

  

  הדרך של הרבי בפירוש דברי הרמב"ם

מתבונן בדברי הרבי והנהגתו יראה שהרבי במפורש מדבר על סימני הרמב"ם כהוראת פעולה עבורנו, והרבי ה
(ראה לדוגמה, שיחת יט   את דברי הרמב"ם בפעולותיו הואלהגשים    –שיש בו ניצוץ משיח    –קורא לכל יהודי  

  ומובן שהרבי עצמו מיישם בדרכו שלו את דברי הרמב"ם.  ).כסלו תשלז, שיחת בלק תשלח, ועוד

  :' הקדמותג, בהקדים וביאור הדברים

תורה מלשון הוראה, ולכן כל ענין בתורה מהווה הוראה לכל אחד מישראל בכל המקומות ובכל הזמנים.  א. 
הדברים  ואף שעניני התורה במשמעותם הגלויה שייכים לזמן מסויים ומקום מסויים, אך כשמפשיטים

מגשמיותם ומעמידים אותם על תכנם ומהותם הפנימי, רואים כיצד דברים אלו מקבלים משמעות שמעבר 
להגבלות הזמן והמקום, ומהווים כנ"ל הוראה לכל אחד בכל זמן ובכל מקום. וכמבואר בדרושי חסידות 

  רבים, ועד"ז במאמרי ושיחות נשיא דורנו, בנוגע לכל עניני התורה.

לדברי הרמב"ם המתאר את פעולותיו של משיח, שגם ענינים אלו הם תורה והוראה לכל אחד  ועד"ז בנוגע
מישראל. ואף שהרמב"ם מתאר את משיח כמלך כופה ולוחם, מה שאין בכוחו של כל אחד מאתנו לעשות. 
אך הרבי בשיחותיו מפשיט את הדברים מגשמיותם ומעמידם על מהותם הפנימית, ובזה הדברים נהיים  

 –ים לכל אחד מאתנו, גם בזמן הגלות, שיש לו היכולת למלוך לכפות וללחום, במשמעות הפנימית שייכ
  של המושג. ובדרך זו פועל הרבי עצמו, כפי שיתבאר לקמן. –והאמיתית 

ישראל.   יבנה את המקדש ויקבץ נדחייחזיר מלכות דוד לישנה הרמב"ם מתאר פעולות שמשיח יעשה, ב. 
הרבי בשיחות מחדד את המשמעות של דברי הרמב"ם והתוכן הפנימי שלהם, ושם את הדגש על סיום דבריו,  
"חוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם", ובהמשך הדברים, "ועיקר הדברים ככה הם, שהתורה הזאת 

  חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים". 

אחת של הגשמת תרי"ג מצוות התורה, והענינים של בנין המקדש  דהיינו, פעולות משיח מכוונות למטרה
וקיבוץ נדחי ישראל, עם היותם ענינים חשובים מצד עצמם, כאן הם חשובים בהקשר ההלכתי שלהם, שעל  
ידי בנין המקדש מתאפשר קיום כל המצוות הקשורות בעבודה במקדש, ועל ידי קיבוץ נדחי ישראל מתאפשר 

ות בארץ. שאלו פרטים מתוך ענינו הכללי של משיח כנ"ל, חזרת תרי"ג מצוות התורה. קיום כל המצוות התלוי
  (כמבואר כל זה באריכות בלקו"ש חח"י שיחה לפרשת בלק).

ההוראה הכללית לכל יהודי, להשתדל אף הוא בתחום ההשפעה שלו ליצור  תוך הבנה כללית זו, מובנת גם  ומ
   ולשם מכוונים ה'כפיה' וה'מלחמה' וכו' כנ"ל.  .ולותיו של משיחמצב של שלימות התורה והמצוות, על דרך פע

מפרש את הרוח  אך אינו. אם יורשה להוסיף על זה, ובהמשך לזה: הרמב"ם כותב מה משיח יעשה בפועל, ג
מתוך הפעולות שהוא מתאר, אנו יכולים ללכת   . למרות זאתשל משיח, מה הוא ירצה וכיצד הוא יחשוב וידבר

  ן מיהי האישיות שצריכה לעמוד מאחרי כל זה. אחורנית להבי

בפרט אם נקח את דברי הרמב"ם שמתאר את התגלות משיח בדרך טבעית בלי ניסים, מובן שמשיח יצטרך 
כוחות נפשיים אדירים לייצר מהפכה עולמית מן הקצה אל הקצה (וע"ד שהרמב"ן מדבר על משה רבינו, שעם 

ואף שודאי שיהיה זה בסיוע אלקי, הרי סיוע אלקי נפש מיוחדים).  כל הניסים שהיו בידו, היה זקוק לכוחות



מה שעולה בקנה אחד עם ההגדרה של תורת החסידות, זה צריך להתגלות דרך נשמתו ואישיותו של משיח. 
ומתאים למה שאנו רואים באישיותו של . (ראה שיחת אחש"פ תשמ"ח) שמשיח הוא בחינת יחידה הכללית

  וכדלקמן.הרבי. 

  

  תכונתו הכללית של משיח ו ומטרת

ולהחזיר מלכות דוד לישנה . . ובונה המקדש ומקבץ נדחי המלך המשיח עתיד לעמוד כותב הרמב"ם כנ"ל, "
ככל מצותה , מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ישראל,

, "אם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות . . ויכוף כל ישראל ". ובהמשך העניןהאמורה בתורה
לילך בה . . וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ 

  נדחי ישראל, הרי זה משיח בודאי".

רה אחת ויחידה של "חוזרין  והרבי מבאר ומחדד נקודת הדברים, שכל פעולות משיח שברמב"ם מכוונות למט
שמשיח צריך להיות , מזה באופן כללי אנו יכולים להביןכל המשפטים", התגשמות תרי"ג מצוות התורה. ו

ואמונה ואכפתיות  אכפת לו מכך שכל ישראל יקיימו התורה.אחד כזה שמאמין בשלימות ונצחיות התורה, ו
כפי שאנו רואים זאת בפשטות בכל הנהגתו של ו זו הם המניעות אותו בפעולותיו להחזרת כל המשפטים.

  הרבי.

ומכיון שמדובר על מעמד ומצב של גלות, שישראל מפוזרים תחת שעבוד וכו', וכוחות שונים של היפך 
הקדושה שולטים בעולם וכו', מובן שצריך להיות לו גם אמונה חזקה ביכולת לעמוד מול כל המציאות 

  לאור גדול. החשוכה שבעולם, ולהפוך את כל החושך 

ואין צורך להתחיל לבאר עד כמה דברים אלו משקפים את הרבי, שהוא היחיד המתאים לתיאור הנ"ל, מתוך 
  כל מי שאנחנו מכירים.

  

  יעמוד מלך

מלך שיש לו צבא לוחם כנ"ל, שמדובר בובפשטות מצטייר  ,  "מלךבפרטיות, הרמב"ם מתחיל בהגדרה "יעמוד  
אוחז בנשק, שטח אדמה עליו הוא שולט, וקבוצת אנשים המתנהלת לפי חוקיו. ובהגדרה תורנית פנימית 

  יותר, "אין מעמידין מלך בתחלה אלא על פי בית דין של שבעים ונביא".

בית אמנם הרבי כשמצטט את דברי הרמב"ם בענין זה, בכתב ובעל פה, הוא תדיר מתבטא "יעמוד איש מ
דוד", או "יעמוד אדם". וכשנשאל על כך השיב, שעל כרחך אין כוונת הרמב"ם למלך במובן השגרתי של 

"ולכן  בעין פשוטה הוא יכול להראות כסתם 'אדם'.ש ,המושג, אלא למנהיג שיש לו כוח ותכונות של מלוכה
וונה על פי בית דין של ע' . ועד"ז כתב בכמה מקומות, שהמלך האמור כאן "אין הכאיש" דיעמו רדייקתי לומ

  ונביא". 

ויובנו הדברים יותר, על פי המבואר בתורת החסידות בענין המהות הנפשית של המלך, שיש בו רוממות נפשית 
שאכפת לו מכל אחד מהעם. ועד"ז   כל קהל ישראל", לב"הנותנת לו תוקף בלתי מוגבל. ויחד עם זאת, הוא 

ההתקשרות הנפשית בין העם והמלך, שהיא ביטול והתמסרות שמפנימיות הנפש. ומובן   מבואר בענין
ביטול והתמסרות העם למלך.  תוקף ורוממות המלך, ושהמושג מלוכה לאמיתתו עומד על ענינים נפשיים אלו,  

 . , וגם אם יהיה לו משטרה וצבא, לא יוכל להנהיג העם באמתוכשחסר בזה, יהיה חסר גם במלוכה בפועל
  יצוני של נשק ואדמה וכו'.כל דברים אלו יכולים להיות וישנם גם בלי ה'ציור' החומובן גם ש

האכפתיות מאידך, את  הרוממות הנפשית מחד, ו  אתובנוגע אלינו, כשאנו מסתכלים על הרבי, הרי אנו רואים  
לנו לביצוע שמעוררת בנו התמסרות וביטול אליו בלי חשבון, כעם למלך. והוא משתמש בהתמסרות זו ש

וגם אם הוא נמצא ופועל מתוך הכרה במסגרת חוקית  שליחותו כמלך, לכוף כל ישראל לילך בדרך התורה.
של ממשלה זרה, הרי באמת הוא מלך שאין על גביו אלא ה' אלקיו, ובסגנון הידוע שחוזר עליו רבות, "בכל 

  הקשור לעניני תורה ומצוות, אף אחד לא בעל הבית עלינו". 

מדים יותר על משמעותו האמיתית של המושג מלך, כמבואר בתורת החסידות, וככל שמכירים יותר וככל שלו
  את הרבי כמה הוא מורם מעם, וכמה הוא אכפתי מהעם, מבינים שהוא הוא המלך.

  

  יכוף כל ישראל 

"ב ", שבפשטות מצטייר ככפיה חיצונית, על ידי שוטרים וכיויכוף כל ישראלעד"ז בנוגע לדברי הרמב"ם "
ככפיה פנימית. דהיינו   –בדרך החסידות  –הכופים את העם לילך בדרך התורה. אולם הרבי מפרש זאת 

שבאים ליהודי ומספרים לו שכל יהודי הוא עבד ה' המחוייב לקיים כל מצוותיו, ומספרים לו שבכל יהודי 



עול שבנפשו האלקית, ישנו הטבע של קבלת עול מלכות שמים, שדברים אלו מעוררים ביהודי את כח הקבלת  
  ומעוררים בו את תחושת המחוייבות הפנימית לקיים רצון ה'. כך שהוא כופה את עצמו לקיים רצון ה'.

בדיוק לנקודה בשיחותיו והוראותיו  וכשמבינים משמעות הדברים, וכשמכירים את הרבי עד כמה הוא מכוון  
השולחן ערוך, מבינים את הזהות שבין דברי לבני ישראל את המסר של המחוייבות והכפיה לקיים  זו, להביא  

  ב"ם להנהגתו של הרבי. הרמ

אפשר לדון גם בנוגע להגדרה "כל ישראל", אם הכוונה ל"כל" ממש, או רובו ככולו, או שמדובר בשאיפה   עד"ז
. ואפשר לנסות "למדוד" את היקף ההשפעה של הרבי על בני ישראל, כמה היא 1והתעסקות עם הכלל

האמונה בכל  אכפתיות מכל יהודי והפניה אל כל יהודי מתוך ללמהות,  ודעיםמתאימה להגדרה זו. אך כשמ
יהודי, מבינים שהיהודי שאנו מדברים עליו, זהו יהודי ששם לו למטרה להגיע לכל ישראל, ויש לו את הכוחות  

  לכך, והוא בדרך לשם.

  

  קבץ נדחי ישראל 

", יהודים שנמצאים אי שם בין הגויים, רחוקים בגשמיות, בץ נדחי ישראליקעד"ז מובן בנוגע להמשך, "
ברוחניות. עד שלפעמים הם גם לא יודעים שהם יהודים, ולפעמים מדובר על כמה ובדרך כלל גם רחוקים 

דורות של התבוללות בין הגויים, אך לפי ההלכה, אם האמהות הם מישראל, אז גם הנולדים לאחר כמה 
דורות הם יהודים המחוייבים בכל המצוות, להיות עבדי ה' עליהם נאמר "אתה בחרתנו מכל העמים".  

  משיח לקבץ כל אותם יהודים ולהחזירם לכלל ישראל ולארץ ישראל. ותפקידו של 

ואמנם זהו מסימניו של משיח ודאי, בגאולה האמיתית והשלימה. אך מובן שגם אם היישום בפועל של  
הדברים יהיה בגאולה השלימה, אך המהות שמאחריהם יכולה וצריכה להשתקף בהנהגתו של משיח עוד  

  לפני זה. 

ן, שבכדי לקבץ נדחי ישראל, צריך להיות לכל לראש אחד שאכפת לו מאותם נדחים. במחשבה פשוטה מובו
והאכפתיות הזו לבטח באה מתוך תפיסת עולם שרואה ביהודי הנדח חלק בלתי נפרד מעם ישראל, שאי אפשר  
לוותר עליו. אח"כ צריך להגיע לאותם יהודים, ולחבר אותם חזרה לעם ישראל. שהרי כל עוד שאותו נדח 

ובד אינו מודע ליהדותו ולמשמעותה, מדוע שירצה להתקבץ לכלל ישראל. ואחרי קיום תנאים אלו, יכול וא
  להיות הקיבוץ בפועל של נדחי ישראל לארץ ישראל. 

וכנ"ל, כל זה אנו רואים בפועל ממש אצל הרבי. ולכן כשאנו רואים את דברי הרמב"ם אודות "קבץ נדחי 
ת הרבי שאכפת לו מהיהודי הנדח ועושה הכל כדי לחזור ולקבץ אותו אל ישראל", אנו רואים מול עינינו א

  כלל ישראל. קיבוץ רוחני, שהוא ההקדמה המוכרחת לקיבוץ הגשמי בפועל ממש שבדברי הרמב"ם.

מספר השליח ר' יהודה וועג מאוקלוהומה, שהגיע פעם לעיירה קטנה אי שם, בעקבות מידע על אשה יהודיה 
יים. כשהגיע פגש מישהי שאכן הכירה אותה, והרימה אליה טלפון לעדכן שרב יהודי המתגוררת שם בין הגו

דקות עצר לידו   20מחפש אותה. אותה אשה בקשה מיד שהרב ישאר במקום, כי היא מיד מגיעה אליו. כעבור  
  ". המשפחה שלי באה לאסוף אותירכב ואותה אשה נחפזת לעברו וקוראת בקול, "

קר, הפועל בבתי הכלא בארה"ב, שבאחת מנסיעותיו עצר בתחנת דלק אי שם מספרים על ר' אברהם ליפס
באמצע הדרך. המתדלק הגוי ראה אותו, וביקש ממנו להתלוות אליו לבית סמוך. התברר שבאותו בית גר 
יהודי מבוגר שלאחר המלחמה ברח למקום הכי רחוק שמצא, רחוק בגשמיות ורחוק מיהדות, שם חי עם 

ילדים, שאחד מהם היה אותו מתדלק. באחד הימים הוא ישב ליד המסך, והגיע   נכרית והוליד ממנה
להתוועדות של הרבי שדיבר על משיח שיבוא וילקט את בני ישראל לאחד אחד. לאחר אותו ערב אסף את 

". לכן כשהמתדלק ראה את החסידים בתחנת אני יהודי, יום אחד יקחו אותי מכאן 'משפחתו' ואמר להם: "
  שבאו לאסוף את היהודי הנדח..  הדלק, הבין

ודברים אלו באים לידי פועל ממש יום יום וגם בלילה, על ידי השלוחים שעסוקים בחיפושים ומרדפים אחרי 
יהודים אובדים ונדחים לחבר אותם חזרה לעם ישראל. והמוטיבציה המניעה את השלוחים לכך, היא הידיעה 

. והרבי עצמו לא מוותר, כי הרבי חוזר שוב ושוב על ההבטחה ו'אתם שהרבי לא מוותר על אף יהודי נדח
תלוקטו לאחד אחד בני ישראל', שאם יורשה לנו להתבטא כך, הבטחה אלקית זו מאירה בנפשו ומניעה אותו  

  להגשים אותה בפועל ממש. ועל ידו, היא מאירה גם בנפשותינו. 

*  

 
כמבואר במ"א, שסימני חזקת משיח נכתבו בלשון עתיד, "יעמוד . . ויכוף . . וילחם", לעומת סימני משיח ודאי שנכתבו   1

בלשון עבר "עשה והצליח . . ובנה . . וקבץ". כי משיח ודאי הוא זה שהשלים פעולותיו והביא גאולה בפועל, וחזקת משיח 
עדיין תוך כדי הפעולות. ולכן אי אפשר לומר "כפה" ו"נלחם". ולפי זה הוא זה שפועל ומשתדל להביא הגאולה, והוא 

  ה"יכוף" מתפרש כ"הולך וכופה", ו"כל ישראל" מתפרש כיעד וכיוון. ודוק



ט דברי הרמב"ם. ויוזכר שכבר פסקו מאות רבנים (בשנת פשל הדברים הנ"ל  היחס בין    את  עיין ולברראפשר ל
תשנ"ב) שהרבי מקיים את דברי הרמב"ם בחזקת שהוא משיח. והרבי עצמו מתבטא (שיחת ש"פ שמות 

  תשנ"ב בסיומה) "שישנו כבר המלך מבית דוד בחזקת שהוא משיח". 

"ישנה לא רק המציאות הרבי עצמו, בכל דבריו הברורים אודות זהות משיח והתגלות משיח בדורנו ( אמנם
מנחם ", "הנשיא של תורת החסידות", "נשיא הדור משיח שבדורדמשיח, אלא גם ההתגלות דמשיח", "

בשיחת ש"פ    דהיינו,  .מלבד בהקשרים מסויימים[, וכו'), בד"כ אינו מסמיך זאת על דברי הרמב"ם הנ"ל  "שמו
שמות הנ"ל, בקשר עם כ"ף טבת, הילולא דהרמב"ם. ועד"ז בשיחת ש"פ משפטים, שמזכיר פסק דין הרבנים 

דברי אדמו"ר הריי"צ אודות הגאולה בדורנו, אלא על    .]משיח שברמב"ם וכו'  סימני אודות זמן הגאולה, כולל  
  .נשיא הדור' האמירה הפנימית של 'יחידה הכללית המאירה ומתגלה בנשמתו שלועל 

[ולחדד: הרבי מצטט תדיר את הרמב"ם כמשמעות הלכתית מחייבת. בפרט בהקשר של שלילת השיטה של 
שזהו היפך פסק דין הרמב"ם וכו'. אך למרות זאת,  ,מלך מבית דוד ובנין המקדש שלא על ידיגאולת ישראל 

 וא ממעט להשתמש בדברי הרמב"םהועל גילוי משיח בזמן הזה,  ,  שלוכשהרבי עצמו מדבר על בשורת הגאולה  
    על האמירות הפנימיות הנ"ל].בעיקר על דברי אדמו"ר הריי"צ ו סתמך. ומכמקור

מיהו    אין זה כ"כ בשביל "להוכיח"כשאנו מצטטים את דברי הרמב"ם,  ש,  גם לגבינולכאורה יהיה נכון לומר  ו
להבין את כיוון אלא יותר בשביל להבין את האישיות והפעולות של הרבי שאנו רואים מול עינינו, משיח, 

פעול  הפעולה שהרמב"ם מתווה כפי שהרבי מפרש אותו, ולהבין שישנו כאן יהודי שמתכוון בכל הרצינות ל
ובכל  וככל שנפעל במתווה זה בכל הכוח והוא תובע מאיתנו ליטול חלק בזה.בהתאם למתווה זה, 

, עד שלא תהיה שאלה על  במציאות העולם ההתמסרות, הדברים יקבלו משמעות יותר ויותר ברורה
  המשמעות של הדברים. 

  

  

   



  ג 

  לחבר יהודים לרבי מלך המשיח

  

ני המלך את כל ו אקומה ואלכה ואקבצה אל אד"של אבנר בן נר לדוד מלך ישראל, מול עינינו עומדים דבריו 
אבנר בן נר בשעתו לא הספיק לקיים את הבטחתו,   .ך"ברית ומלכת בכל אשר תאוה נפשישראל ויכרתו אתך  

תורה מלשון הוראה, ודברים אלו יכולים  דבריו נכתבו בתורתנו הנצחית,  כיון שזמן קצר לאחר מכן נהרג. אך  
עם   תבץ את כל ישראל לכרות ברילהיות הוראה עבורנו כעת, להשלים את המשימה שאבנר נטל על עצמו, לק

  .המלך מבית דוד שבדורנו היושב על כסא דוד אביו

. האם היה הנ"לבמטרה מגיע לשבטי ישראל היה , מה אבנר בן נר תכנן, אילו אכן מנסה לצייר לעצמיהנני 
החובה לקיים את דבר ה' ביד מבאר להם שמואל ודוד על ידי מדבר אתם 'תורנית', מספר להם על משיחת 

שמואל, או שהיה מדבר אתם 'מציאותית', מספר להם על האישיות של דוד, על בטחונו בה', על עוז רוחו מול  
אולי היה מקריא להם פסוקים מתהלים גלית, ושפלות רוחו בפני כל אחד מישראל "ואנכי תולעת ולא איש".  

איש שיש לו את התוקף הנפשי והרוממות שתאפשר לו הוא היה מבטיח להם שזה הומתוועד אתם עליהם. 
, יש אל מי להושיע את ישראל מיד פלשתים. יש אחרי מי ללכתש לו האומץ זה האיש שיו ,להנהיג רבבות

  .להתמסר

סברה לומר שגם וגם, ושניהם כמובן עולים בקנה אחד. כי ה' בחר למלך באיש שיש לו התכונות המתאימות 
המתאימות משקפות את בחירת ה' בו. אך כמבואר בחסידות, מלכות זו התקשרות בין לכך. והתכונות 

אנשים, התמסרות העם אל המלך ברצון ובבחירה. ובשביל זה לא די 'לצוות' על אנשים לקיים דבר ה' ביד 
  שמואל, אלא צריך לחבר אותם נפשית אל נפש המלך. לגרום להם לרצות בו ולבחור אותו.

*  

  :ת הדבריםוהסבר

על המחוייבות   דהמצוות מיוסקיום  אמר הקב"ה, "קבלו מלכותי ואח"כ קבלו גזרותי". ומבואר בחסידות, ש
הבאה מקבלת עול מלכות שמים, אך הקבלת עול עצמה לא באה ממחוייבות, אלא מהרגש פנימי של בחירה 

  ורצון. 

למנות מלך מישראל, מכל מקום כבר ומזה אפשר להבין לגבי מלוכה בכלל, שאף שאחת ממצוות התורה היא  
. . שום תשים עליך מלך".  ואמרת אשימה עלי מלךעל לשון הכתוב "כי תבואו אל הארץ . .  2העירו רבותינו 

דהיינו שהמצוה באה אחר התעוררות רצון העם במלוכה. ועם היות שהמלך צריך להיות "אשר יבחר ה' 
כות מלכים. מכל מקום יסוד עיקרי בזה הוא רצון העם  אלקיך בו", על פי בית דין ונביא, כמבואר בהל

  במלכותו, שזה מה שיוצר את המלוכה, כי אחרת, אין זו מלוכה (ברצון) אלא ממשלה (בהכרח, כנ"ל). 

אולי יש לומר, שלכן גם הרמב"ם כשמבאר סימני משיח, אינו ממשיך וכותב שמצוה לשמוע בקולו וכו', ו[
  . ]ומשאיר לנו את המסקנה והבחירה מה לעשות עם זהאלא רק מתאר המציאות, 

  לעניננו, כשאנו יודעים שהרבי הוא מלך המשיח, ואנו רוצים לחבר יהודים אחרים אל הרבי מלך המשיח, ו
הוכיח להם את הענין ולצוות עליהם להצטרף לענין, אלא אנו באים להציג בפניהם את הענין  איננו באים ל

  ם את הרצון והבחירה להצטרף לענין. צלא האמיתי ולהציע להם ולעורר 

והרי בכל הענין של הפצת היהדות, הרבי התווה לנו הדרך (בשונה מחוגים אחרים), שאין מחפשים להכנס 
לדיונים שכליים אודות מציאות הבורא ואמת התורה, אלא באים ליהודי בפשטות ומציעים לו לקיים מצוה 

לתת לו את האפשרות להכיר ולהתחבר ולהתחייב. שגישה זו  וללמוד ענין בתורה, שבכללות הכוונה היא 
מיוסדת על ההנחה שלכל יהודי יש נשמה אלקית שמחפשת את החיבור הזה והמחוייבות הזו, ותפקידנו רק 

  להנגיש לה אותו. 

דיונים למה בדיוק הכוונה וכו'.  ולהתחילאפשר לבוא עם מקורות מהספרים, ועד"ז אפשר להבין בעניננו, ש
, רצונותיו אורה, נכון יותר יהיה לבוא ולספר על המציאות, להסביר מהו ומיהו הרבי מליובאוויטשלכאך 

בהדגשה  ו[ .הנשיא והמלך שמוליך אותנו אל הגאולה השלימה – בשבילנו מהו  בפשטות ופעולותיו, ולהסביר
כנ"ל, שאין די בהכרת הפעולות בפועל שהרבי עושה, אלא צריך להיות גם ובעיקר ההכרה של הרצון והשאיפה  

להשאיר  של הרבי, שדוקא מתוך הכרה זו אפשר להעריך באמת את המשמעות של הפעולות]. ואז אפשר 
ך גם נלמד יהודים (כפי ואם במקביל לכ  לאדם הבוגר את ההחלטה לעצמו, האם הוא אכן רוצה ללכת אחריו.

שנצטווינו בשיחה הידועה) מהו משיח, ובפרט בהסברה הפנימית של תורת חסידות חב"ד, הם יוכלו להחליט  
  לבד האם הם אכן רואים חיבור בין הדברים שבספר לדברים שהם רואים במציאות.

 
ראה מה שכתבו בזה הרמב"ן האברבנאל והאוה"ח עה"פ, וביארו באופנים שונים. ועל פי המבואר כאן מקום לבאר  2

  הדברים באופן פנימי יותר. 



של החיבור. ואם החיבור יהיו כמונו במחשבה ורגש, הם צריכים להיות כמונו במהות  הם  אם אנו רוצים שכי  
  שלנו לרבי הוא לא מהספרים, אלא מהמציאות, כך צריך להיות גם אצלם. 

לרש"ח קסלמן אודות תפקידנו לקשר יהודים לנשיא הדור (אגרת נה), ושם  ויש להתבונן באגרת הידועה
, אח"כ מפרט הסדר בזה. שבתחלה יש לספר ליהודים סיפור ("אף בלא ביאור") מיהו הרבי מליובאוויטש

מקצת מתורותיו, אח"כ מהוראותיו. עד כאן דבריו. והמתבונן בסדר זה יכול להבין משמעות הדברים, שיש  
כאן סדר שלכל לראש יש לחבר את היהודי לדמות של הרבי ולרעיונותיו, ואח"כ הוא יהיה מוכן ללכת 

   בעקבותיו ולמלא הוראותיו.

ע"ה, שפגש אותו יהודי שאינו מחוגי חסידי חב"ד, ושאל אותו (דרייזין) מספרים על החסיד אברהם מאיאר 
 , הרבי הוא כזה טוב  . מה אומר לךעל כך שהחסידים אומרים שהרבי הוא מלך המשיח. השיב לו ר' אברהם, "

  ".. הלוואי שמשיח יהיה כזה טוב

לכלל וטוב לשמים וטוב לבריות, טוב  הרבי הוא הטוב המוחלט. טוב מכל צד שתסתכל עליו. טוב    נובשבילכי  
הרבי הוא מי שלא יוותר על אף העולם.  לאומות    –להבדיל    –לפרט, טוב לקטן וטוב לגדול, טוב לישראל וטוב  

  ריכים להעביר הלאה. ואת הדברים האלו אנו יכולים וצ אחד, לעולם. והכי חשוב, מי שלעולם לא יוותר עלי.

*  

לרבי יש גם את ה'עשר',  כנ"ל באריכות. למעלה מהטבע. ופרצת.אחד עשר. לחידוד: משיח הוא יחידה. [
  נו יכולים לספר על החלק של ה'טעם ודעת' של הרבי, לספר על אשלימות השכל ושלימות המדות וכו', ו

ואם מדברים עם יהודי שומר מצוות, הרי  לשמוע.כל מה שבני תרבות אוהבים והרגישות, החכמה, האהבה. 
עם היותם נכונים ואמיתיים, אך הם חיצוניים  אנו יכולים לספר על הגדולה בתורה וכו'. שכל דברים אלו, 

  ביחס לענינו הפנימי, אחד עשר, להביא לימות המשיח. 

גדולת נשיאי חב"ד בכלל,  ועל דרך האגרת הידועה (ג' תמוז תש"י), אשר "רבים המחפשים ומבארים מעלות ו
ונשיא דורנו בפרט, בענינים שונים: איש המסירות נפש, גאון, בעל מדות, צדיק, בעל רוח הקודש, מלומד 

  העיקר חסר כאן, מה שהוא הוא הנשיא". –בניסים ועוד ועוד.  וגדלו ביותר שבחים אלו . . ובכל זה 

למעלה מהטבע, הרוממות בלי גבול, את ה שהוא, ועלינו לשים לב שאנו מעבירים ליהודי שני את הרבי כפי
השאיפה לכוף כל ישראל לילך בה, ולתקן העולם כולו לעבוד את ה' נצחיות התורה בלי שינויים, והאמונה ב

  ].כאמור לעיל באריכות ביחד.

*  

  ונקודה חשובה בהמשך לזה: 

ם שוחח עם אחד הבחורים באחד מבתי חב"ד במזרח, היה מטייל ישראלי, שהגדיר עצמו כשומר מצוות. פע
". והבחור איזו מצוה אני לא מקיים, אם איני מאמין שהרבי הוא מלך המשיח ששהה שם בשליחות, ושאל, "

(מסעדה מקומית,  וכי באיזו מסעדה אכלת הבוקר –מה הקשר?!  –בלי להתבלבל ענה לו מיד, "כשרות! 
מתולעים, ובמאפים היו גם ביצים שלא שאכל בה רק דברים מן הצומח, אך כמובן לא ניפו בה את הקמח 

  רבי מלך המשיח לא היית אוכל שם". קשור ל. אם היית נבדקו מדם וכו', שלא לדבר על פת עכו"ם)

בהשקפה ראשונה יש כאן "הקהה את שיניו" למתחכם שמציג עצמו כמדקדק במצוות ומעשר מלח ותבן, 
שצריך  מה שהסיפור מבטא נקודה אמיתיתובסוף מתברר שחסר לו במצוות מעשיות. אך מעבר לכך, כמדו

. כי השאלה של אותו יהודי, "איזו מצוה אני לא מקיים", יש בה תוכן אמיתי. הוא לתת עליה את הדעת
הפרטית עבודת ה'  ולמבקש הסבר איפה הענין הזה מתחבר ליהדות שהוא קיבל מאבותיו. במה זה נוגע לחייו  

   אמיתית.שמזקיקה תשובה אמיתית, שאלה שלו. 

תש"ס, היה קמפיין לקראת יו"ד שבט, "שנהיה שייכים לראש", שכלל יציאה לדוכנים  -אי שם בתשנ"ט
מה הם ולצמתים וכו'. באחד העיתונים הדתיים היתה תמונה של יהודי מאנ"ש בצומת, ומתחתיה כיתוב "

  ". וכנ"ל, אין זו שאלה על עצם הענין, אלא על המשמעות שלו. רוצים מאתנו 

, איפה זה משתלב בכל לעצמנו שאנו עונים תשובה לאותם יהודים, עלינו קודם כל לתת תשובה ברורה  ולפני
  ?  שלנו האידישקייט 

דוקא למצוה . בהבנה שאין הכוונה יאמית תוכןגם כן יש בה והאמת, שהתשובה של אותו בחור ("כשרות"), 
  , אלא כדוגמה לכללות ענין המצוות. הפרטית של כשרות

ת לרבי בכלל, ולרבי מלך המשיח בפרט, אינה מצוה אחת מהתרי"ג. כשם שכל ענין החסידות התקשרוכי ה
אינו אחד מהתרי"ג, אלא לגלות היחידה שבנפש, הנקודה הפנימית עליה יושבים כל התרי"ג. ועד"ז  

נה  ההתקשרות שלנו לרבי, התקשרות של יחידה ביחידה, שנותנת לנו כח ועוז בקיום כל התרי"ג. ועד"ז האמו
בביאת המשיח, יחידה הכללית, שנותנת כח ועוז ותוקף נצחי בכל התרי"ג. ועד"ז ההתקשרות שלנו לרבי מלך 

  המשיח, שהיא הנקודה הפנימית שעליה אנו עומדים בכל עבודת ה' שלנו.



[ואף שלכאורה זה ענין שאמור להיות אצלנו ברור ופשוט, אעפ"כ, יתכן וענין זה ברור רק ככותרת כללית, 
א מתחבר אצלנו לפרטי החיים. והראיה, שיכול להיות מצב עד"מ של יהודי שעוסק במבצע תפילין, כיון ול

שהרבי הורה לעסוק בזה, ואעפ"כ, אצלי אין זה ברור (מכל מיני סיבות) שהפעילות שלו בזה היא היא ה'יכוף 
  כל ישראל' עליו אנו מדברים. ודוק.

במחשבתי בין הענין הגדול לבין פעולתו הפרטית של פלוני, הרי   וכשנתבונן בזה עוד נבין, שאם אני מפריד
  ]. היטב בהכרח שזה משליך גם עלי, וגם בעולמי הפנימי זה מפריד בין הענין הגדול לפעולותי הפרטיות. ודוק

הפירוש  כשמספרים על הרבי מלך המשיח, וכך זה גם צריך להיות ברור, כשאנו מביאים ענין זה ליהודי שני, 
יש כאן יהודי שמוסר נפשו כדי שכל ישראל יקיימו כל התרי"ג בפועל, והוא מעורר אותנו ליטול חלק הוא ש

, וכשמספרים זאת ליהודי שני, הרי יש בזה קריאה ופניה אליו ליטול גם הוא חלק בזה, להצטרף בזה
ל'ציור' שלם של  ובאותיות כאלו או באותיות אחרות, צריך להיות ברור הקישור של הענין  .ולהתמסר לענין

  יהדות.

סיפר על שסיפר הרב (ד"ר) יצחק קראוס (מחבר הספר 'השביעי'), שפגש אחד ממכריו, מחוגי המזרחי, 
הזדמנות שהיתה לו לשהות באחד מבתי חב"ד בעולם, ודיבר על כך בהערכה וכו', "רק אם היה אפשר להפריד 

ורתו של הרבי, "אי אפשר להפריד. כל הפעילות  זאת מהענין המשיחי". השיב לו קראוס, כאחד שלמד ועיין בת
  וההתמסרות הזו יושבת ישירות על הענין המשיחי". 

ולעניננו, צריך להיות ברור לנו, ולסביבה שלנו, הקשר בין הדברים. שיהיה ברור מה "הענין המשיחי" דורש 
  מאתנו, ודורש גם מהסביבה שלנו. ושיהיה ברור שעל זה אנחנו מדברים.

*  

בשיחה הנ"ל של שמח"ת תשמ"ו, בה הרבי מדבר כנ"ל על המשלח שהוא משיח, והשליח שהוא ניצוץ משיח,  
ממשיך הרבי ואומר "שיש כאלו שטוענים שדיבורים כאלו הם למעלה מכלי ההשגה שלהם". הרבי ממשיך 

, להפיץ יהדות ואומר שאין זמן להמתין עד שיקלטו זאת, והעיקר שיעשו בפועל את השליחות של נשיא דורנו
  בכלל, וחיזוק האמונה והציפיה לביאת המשיח בפרט.

ומדברים אלו אפשר להבין: א. אף שזהו הענין האמיתי שמאחורי כל ענין השליחות וכו', אעפ"כ, הרבי לא 
'לוחץ' להכיר בזה. מי שמחובר לענין מה טוב, וגם מי שלא, המעשה הוא העיקר. ב. יתירה מזו אפשר להבין,  

רבי הוא המשיח האמיתי, עם האחריות האמיתית וכו', לכן נוגע לו התוצאה. שיניחו לעוד יהודי  מפני שה
תפילין. ובין אם השליח מודע למשמעות המלאה של הדברים, ובין אם לא, על ידו הרבי פועל את השליחות 

  שלו לכוף כל ישראל. 

ן פנימי זה הלאה, למעגלים הבאים של ודברים אלו יכולים אולי להיות דוגמה עבורנו, בבואנו להעביר עני
היהודים שסביבנו. שאם היהודי השני מקבל את ההגדרה הברורה של הדברים, שיש כאן משיח שבדור, מה 
טוב. וגם אם בינתיים קשה לו עם ההגדרה והוא טוען שזה למעלה מכלי השגתו, הוא צריך להכיר את 

ל בשליחותו, ולהבין את המשמעות של דרישה זו המציאות, שיש כאן מישהו שתובע מעצמו ומאתנו לפעו
  ממנו.

  

  להכיר את הרבי על ידינו 

הרבי משתקפת בנו, דהיינו מציאות של  בבואנו לספר ליהודים על אישיותו והנהגתו של הרבי, עלינו לזכור שה
  שאנו יכולים וצריכים להיות כאלו שעל ידנו יכירו את הרבי, כפי שהוא באמת.

ספר על קרוב משפחתו שהיה מחוגי המתנגדים, ובהתאם לכך היה יחסו לחסידים ולרבי מ רוטשי' נפתלי ר' 
בריחוק ובקרירות. פעם נסע במטוס ואירע להם עיכוב בלתי מתוכנן במדריד, ונזקקו להעזר בבית חב"ד 

בעקבות חויה זו השתנה יחסו והחל   .המקומי, של השליח הרב גולדשטיין, לתפלות במנין ואוכל כשר וכו'
לדבר על הרבי בהערכה ובחמימות. שאל אותו ר' נפתלי, וכי מפני שדאגו לך למנין ואוכל, השתנתה כל 
האידיאולוגיה? והשיב היהודי, ראיתי את מסירות הנפש של השליח על החזקת היהדות במקום, והבנתי 

  שלחסיד כזה גדול, צריך להיות רבי כזה גדול.

סיפר ר' שימי שי' גולדשטיין, השליח בפושקר, הודו. היה אצלם יהודי שומר מצוות, שהגיע למקום לרגל  
עסקיו, ושהה משך זמן בבית חב"ד. אותו יהודי אמר לשליח, שהגיע להבנה שחב"ד היא כלל ישראל. עד אז 

עת, אחרי שראה את הוא חשב שחב"ד היא עוד קבוצה בתוך הקבוצות הרבות שמרכיבות את כלל ישראל, וכ 
  מסירות השלוחים לכל יהודי, הבין שחב"ד אינה קבוצה פרטית, אלא היא כלל ישראל.

מבלי שכנראה ידע, הוא אכן כיוון לדבריו של הרבי בשיחה הידועה (לקו"ש חלק ו, תצוה), על האמור במשה 
וך בני ישראל משה מקרב רבינו, "ואתה הקרב אליך מתוך בני ישראל", שמשה הוא נשיא של כלל ישראל, ומת

אליו קבוצה מסויימת, בכדי לפעול על ידם לטובת כלל ישראל. ועד"ז בנוגע למשה שבדורנו, שיש לו אחריות 
  על כלל ישראל, והאנשים המקיפים אותו אינם אלא שלוחיו על ידם הוא דואג לכלל ישראל. 



זקק לטיפולים רפואיים בהנובר ישנו יהודי בירושלים, ר"מ בישיבת מיר. בזמנו הוא ליווה בחור שנ
שבגרמניה, ושם נעזרו בבית חב"ד המקומי, על ידי השליח אחי בנימין ע"ה. לאחר שהות של כמה ימים, 
במהלכם ראה את הקשיים והאתגרים, בגשמיות וברוחניות, שאל את אחי, מדוע אתה כאן. עם הכשרונות  

למה לך להגיע עד לכאן. אחי השיב לו, "אני כאן שלך יכלת להסתדר טוב מאד בקהילה חרדית בחיים נוחים,  
בשביל שיתגדל ויתקדש שמיה רבא. יש כאן יהודים רחוקים ומנותקים, שאינם יודעים מה' אחד. ותפקידנו 

  לדאוג ששמו של הקב"ה יתגדל ויתקדש בקרבם".

רטית הוסיף אותו יהודי סיפר על כך לתלמידיו בישיבה, על הרושם שדברים אלו השאירו עליו. בשיחה פ
ושיתף, שהוא הולך בירושלים בדרכו ללמד תורה לישיבה, ושואל את עצמו, מה איתי. מתי פעם אחרונה  
חשבתי על האינטרסים של הקב"ה בעולם. עסוק יומם וליל בללמוד וללמד, אך בסופו של דבר, הכל בתוך 

  המציאות האישית, ומה עם האינטרסים של הקב"ה? 

לדבריו של הרבי בשיחות רבות, שיהודי צריך להניח את מציאותו על הצד, כולל גם ובלי שכנראה ידע, כיוון 
המציאות דקדושה של נפשו האלקית שרוצה ללמוד תורה ולהתפלל לעצמו, ולהתמסר לאינטרסים של 

  הקב"ה, שמחכה שיהודי נדח יניח תפילין. 

השלוחים של הרבי הפועלים לפי  המשותף לכל הסיפורים האלו, שאותם יהודים לא ראו את הרבי, אבל דרך  
דרכו, הם ראו את הרבי, וכפי שהוא באמת. שהוא ראש כל בני ישראל שאין אצלו קבוצות בין בני ישראל, 
ואכפת לו מכל יהודי, ולכן הוא גורם גם לנו להתייחס כך לכל יהודי. שאין לו אינטרס אישי בעבודתו, אלא 

ו לצאת מהמציאות הפרטית שלנו, ולהקדיש את חיינו רק האינטרס של הקב"ה, ולכן הוא גורם גם לנ
לאינטרסים של הקב"ה בעולם. ובמילים של תורת החסידות, הם ראו את היחידה הכללית שבדור, כפי שהיא  

  משתקפת ביחידה הפרטית של השליחים. 

 לעניננו, כשאנחנו מדברים על הרבי שהוא לב כל קהל ישראל, והוא מלך המשיח, ומדברים על זה לא 
כתיאוריה מהספרים, אלא כמציאות בשטח, המציאות הזו צריכה להשתקף בנו. אנו בגופנו צריכים להיות 

 ההוכחה החיה לרבי מלך המשיח. "אתם עדי". 

  

  דאיכא אנא 

כמובן, דברים אלו נוגעים עוד יותר במצב הנוכחי, שאת הרבי עצמו לא רואים, ואעפ"כ, אנשים יכולים  ו
  בדרך שמורה לנו.  שלנו , על ידי ההנהגה אליו ולהתחבר  אותו להכיר 

בחג השבועות תש"י הרבי עשה (כדרכו) סיום על מסכת סוטה, ונעמד על האמור בסיום המסכת, "משמת רבי 
ת חטא . . אמר רב יוסף לתנא, לא תתני ענוה דאיכא אנא. אמר רב נחמן לתנא, לא תתני בטלה ענוה וירא

  .יראת חטא, דאיכא אנא"

 והשאלה המתבקשת, מה משמעות הדבר שהאמוראים חולקים על האמור במשנה שבטלה ענוה ויראת חטא.
וה ויראת חטא, אלא ונקודת הביאור, שהאמוראים אינם חולקים על המשנה שמיתת רבי גורמת לביטול ענ

ההוכחה לכך, שהרי יש אצלם ענוה ויראת חטא, ואין זה אלא מכוחו עצמם הם טוענים שרבי לא מת, והם 
  של רבי.

, שאנו ממשיכים את ה"יכוף כל ישראל" ו"קבץ נדחי ישראל" בכל הכח, היא מציאותה  עניננו:ועד"ז נאמר ב
בלתי גבולית ובלתי הדרך הזאת בדרך שהורה לנו, בלי נתינת מקום בכלל לאפשרות אחרת. ואנו ממשיכים 

  בלתי אפשרית אם לא בכוחו של המשלח. דרך ש .של "אחד עשר בטהרתו"טבעית 

הו ענין פלאי ובלתי צפוי כלל, לא לפי הטבע של דרכי העולם, וגם זוענין זה שאנו ממשיכים בזה בכל הכח, 
ו בהיסטוריה של עם ישראל. והרי זה זה ג"כ ענין  לא לפי הטבע של קדושה והנפש האלקית וכו', ואין דוגמת

חסידיו ומקושריו העומדים " ובלשונו של הרבי (אגרת כו אדר תש"י)של אחד עשר בטהרתו, יחידה שבנפש. 
ובתנועה דהתקשרות ביתר עז, כי אומרים   -כיון שההתקשרות דיחידה צ"ל למעלה מהזמן    -כמאז    -גם עתה  

  ". רת כלל וכלללנפשם וגופם: אי אפשי לנו אח 

הרבי מלך 'כי כשם ש בזה אנו מוכיחים במציאות שרבי לא מת והענין ממשיך בכל התוקף, "דאיכא אנא".ו
אינה תיאוריה   'הרבי חי וקיים'בנו, כך    גם  המשתקפתבעולם  אינה תיאוריה מהספרים אלא מציאות    'המשיח

  בנו, כולנו כאחד.גם המשתקפת בעולם מהספרים, אלא מציאות 

[וגם ענין זה אינו מובן מאליו, וצריך לחדד אותו לעצמנו. כי חוץ מהיחידה שבנפש, יש בנו עוד הרבה דברים 
שמשפיעים על ההתנהלות שלנו, ומובילים אותנו למקומות קטנים אחרים. ויתכן שאנו רואים בעצמנו 

נו, יהיה לנו יותר קל ובסביבתנו את הדברים החיצוניים האלו. וככל שנהיה מודעים לפנימיות הפועלת ב
וגם כאן מובן כנ"ל, שאם אנו ח"ו עסוקים בלבטל זה את עבודתו לפעול לפיה, ובמילא, יותר יראו אותה עלינו.  

של זה, הרי בזה אנו מחלישים ח"ו את הגילוי של ענין זה בעולם, הן כלפי סביבתנו, והן כלפי אנחנו עצמנו. 
  ודוק]. 



ומדבר על אפשרות של מלך מבית דוד שהתחיל  3חזקת משיח, ממשיךבדבריו אודות הרמב"ם ולכן, אף ש
אך כנ"ל,    בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה"., שאז "4בפעולותיו להבאת הגאולה אך לא הצליח להשלימם 

מלכתחילה אנו מדברים על המהות הפנימית של , וכשלעצמם אנו מלכתחילה לא עומדים על דברי הרמב"ם
שאותו כוח פנימי כנ"ל  המציאות מראה  ו  .ועלת במציאות דרך היחידה של כל אחד מאתנויחידה הכללית הפ 

כשאנו  ולכן  ממשיך עם כל התוקף. המדובר ברמב"ם העניןגם ממשיך לפעול בנו בכל הכח. שמזה מובן ש
   .דאיכא אנא, (ח"ו) אנו אומרים "לא תתני ואם לא הצליח"לומדים את הרמב"ם 

 
  בחלק שהושמט על ידי הצנזור. 3
בדברי הרמב"ם, "ואם לא הצליח עד כה, או שנהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה". וכבר העירו בכ"מ, שממבט   4

כללי על תוכן דברי הרמב"ם, מובן שהביטוי "נהרג" הוא מדוייק, ובא בהמשך לאמור לפני זה שחזקת משיח בפעולותיו 
ישראל ונלחם מלחמות ה', שאז ישנם ב' אפשרויות להמשך, או ש"עשה והצליח ונצח כל להבאת הגאולה כופה כל 

האומות", שאז מביא גאולה בפועל, ולעומת זה "אם לא הצליח עד כה, או שנהרג". ומובן שההריגה מורה שנוצח 
זה, מצב כבר על פקעה ממנו חזקת משיח. אך כל עוד לא מדו ולכןבמלחמה, ובמילא, שהתהליך שרצה להוביל נעצר, 

  משיח היא בתקפה. ודוק. הוהתהליך שהוביל נמשך בכל התוקף, הרי חזקת 


