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חחחח���� ניס� תשמ ניס� תשמ ניס� תשמ ניס� תשמ����בבבב
כל ישראל כל ישראלמיהו לב כל ישראלמיהו לב כל ישראלמיהו לב ����מיהו לב

חב�ר החמישי מאדמור�האדמו  רבי שלו� דובער��ב�ר הרש� הוא יו� פטירת האדמו–ניס��ב ותחילת!ד�י
 היא� והחי ית� אל לבו�המשמעות הפנימית של הפסוק בקהלת !$ הרבי הקוד���צ� הרבי הריי–נשיאות בנו 

הועילוי להביא אותנו להוספה הדבר צרי בעל משמעות תארישנה כשמגיעכלבש השייכת� בעבודת
וה� ו שבזה ההוספה היא ה� בנוגע אלי !ר�האדמו� הדור בנוגע לנשיא כאשר מדוברבמיוחד$ תאריואותל

בב$ בנוגע להשפעתו על כל ישראל זה$ עילוי בעניי� הנשיאותניס� מתווס&� א� כ� כל שנה � ומה הוא עילוי
 שכ� נשיא הדור  דבר הקשור מאוד ליו� תחילת הנשיאות– החיי�החיי�החיי�החיי�הוא הוספה בעניי�� והחי ית� אל לבו�

והלב �לב כל קהל ישראל� בקשר לנשיא ומל שהוא פוסק��מבהר כבר$ הוא המזרי� את החיות לדור כולו
תנועה היא הסימ�ו–הלב כל הזמ� בתנועה  יתרה מכ$ו של האד� שהוא מקור חיות– משכ� הד� הוא

רק� לב הע�–כ ג� בנשיא$ לדבר חי  הוא–!אלא  שעניינו למשול על כל אברי הגו&–ראשההוא לא
זה  ממשי את החיות לכל הע�ה  עוד יותר של החיי�ובכל שנה בתארי תחילת הנשיאות מתווס& בעניי�

$ועד לחיי� גשמיי� כפשוט�
ב'�ח�רט מודגש הדבר בשנת תשמבפ ס )שיחההה נאמרה השנה שלח שנה לתחילת נשיאות�בה מלאו ו
$חיי��יהיח בגימטר�ס$צ�בי הרייהר
 !�י�*(� התואמי� את אותיות המילה חיי�מתחלקת לשלושה שלבי�צ�של הרבי הריי נשיאותו תקופתכל
ומ  עשר שני� ברוסיה-!ח�מ�,+ !�י�*( בח�ח שנה�עשר שני� בפולי� ח לאחר�ול  יי�מה� עשר בהיותו

$ב�בארה! פטירתו

 המל והע�המל והע�המל והע�המל והע�
 רוממות בגלל הבדלה ומרחק מצד אחד יש ביניה�– קצוות.בקשר בי� המל לע� ישנ�� ובעומק יותר

מיהצובשל  דרגת המל ביחס לע� יש$� המל ולהיות בטלי� אליוווי לירא  את שיא ביניה� ומצד שני
$�חיותאת לה� וא הנות�וה� לב הע��רי המלוה  כי מה קרוב אל האד� מליבו–רוביהק

רקלש  והקירוב הוא עד כדי כ ש  שהמל הוא המחיה את הע�א הוא זה שפועל במל את כל הע� אלא
זה– כפי שמצאנו במלכות בית דוד–� יחי המל� הע� גש בהכרזה שמכריז כמו שמוד$עניי� המלכות שדבר

ש$ המלבחייבחייבחייבחיי ואת ההוספה היותו מלאתהפועלהוא  בנוגע מסביר על ביטוי זה המופיעק�הרדכפי
 $וה� על הצלחתו  על חייוהכוונה היא ה� להתפללש–להכתרת שלמה המל

דו  א� כ� ל� סטרי-מדובר פה על קשר  ג� ניס� מבטא�ב  הדור על ידי הנשיאהוספת החיי� לכל אנשינוס&
 להיות הוספה עיקרית בעניי� החיי� כאשר צריכה–ו את פעולת אנשי הדור בהוספת חיי� אצל הנשיא עצמ

�/יחי המליחי המליחי המליחי המל�על ידי פעולת הע� שמכריזי�!ג��
ב זהו$צ� של הרבי הריי�והקיצו ורננו שוכני עפר�יקויי�ו תוכנה של הכרזה זו היא שכבר הגיע זמ� הגאולה

 יש בכ ג� את עניי� אלא  מבקשי� ודורשי� את הגאולה  שלא רק מצפי�–� עד מתי�ג� תוכ� הכרזת 
על$�יחי המל�ההכתרה בו �עד מתי�עניי� ולכ� מרעישי� כל כ זה–בגלל עניי� ההכתרה שיש  שעל ידי

$פועלי� את ביאת המשיח בפועל
שכ� בכל  אצל מל המשיח מודגש יותר מאשר אצל כל נשיא אחר עניי� הקשר בינו לבי� כל אחד מישראל

חז� דר כוכב מיעקב�כמו שרואי� בפסוק�יח יהודי יש ניצו0 מנשמת מש ל ה� על כל יהודי�אותו דורשי�
שהיא-�יחי המל�ולעניי�  לכ� ג� אצל מל המשיח יש חשיבות מיוחדת לעניי� הע�!$ וה� על מל המשיח

$דבר אחד ממש  הע� ה� חלק מנשמתו והוא חלק מנשמת�  שכ�$הכתרתו למשיח על ידי הע�
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ה––––ניס� ניס� ניס� ניס� ה חודש ה חודש ה חודש  גאולהגאולהגאולהגאולה חודש
שחודש ניס� $ה� לנשיאות וה� למשיח וגאולהקשור הוא חודש

בו  קבע בו ראשי חדשי� ושני� ה בעולמו�משבחר הקב� כמו שכתוב גאולה וכשבחר ביעקב ובניו קבע
 $$$�שבו נגאלו ישראל ממצרי� ובו עתידי� ליגאל  ראש חודש של גאולה

מא ונשיאות   אחדנשיאכל יו�–ב את קרבנותיה� לחנוכת המזבח ניס� החלו הנשיאי� להקרי� שכ� החל
$ את פרשת הנשיאי� בתורה אנו קוראי� בימי� אלו וכזכר לכ

$נשיאותו של מל המשיח בגאולה העתידהב מתבטא  הגאולה והנשיאות� ענייני� אלו של חודש ניס�.צרו&
בבג� שמו של   הוא מלשו� צער–צוער� י� הגאולה רומז על עני– נתנאל ב� צוער–ניס�� הנשיא שהקריב

בו$ צער הגלותהמרמז על שנולד!ב�� השכר–�ב� צוער� ואז נולד/ מעל ומעברצער שכבר יצאנו ידי חובתנו
� אגרא–לפו� צערא��שעל זה נאמר  מהצער� על!$ השכר–לפי הצער� ולא רק שכר באופ� של תשלו�

של  של מציאהבאופ�  שכר גבוה בהרבהאלא  העבודה  האמיתית גאולהב–� מצאתי דוד עבדי�המציאה
$והשלמה

אנמורכב מהמילי�  נתנאל�ג� הש� נתנאל רומז לעניי� הגאולה חז� ואיזו נתינה$ל-ת� כל�–ל�כמאמר
אאלא  נתינה רגילהולא$ נתינה ברחבות ובשפע– כלומר �הנות� בעי� יפה נות� ה-א� ל-נתינה מבחינת �ל

של גילוי והמשכת–� לנוויאר העדו ה�חסדו הבלתי גבולי של הקבהאור $חסד העיקרי של הגאולהלנתינת

����יחייחייחייחי����להכריז להכריז להכריז להכריז
צו� כשב בה�כמו בשנת תשמ'�ניס� חל בשבוע של פרשת יש בכ עניי� נוס& בנושא) נאמרה השיחהח

רש� צו את בני ישראל�על המילי�� הגאולה מיד  זירוזזירוזזירוזזירוזצו אלא לשו� אי��י�בתחילת פרשת צו מפרש
ב מכנלמדוה�$ ולדורות  הוא שכל המדובר לעיל אודות הגאולה ונשיאות מל המשיח ניס�� בהקשר של

תיכ&  בזריזות הכי גדולה�! יחי המל�שזהו עניי� ההכרזה�שכבר יבוא מל המשיח$ בזריזותבזריזותבזריזותבזריזותצרי להיות
$ומיד ממש

ג�– כל העבודה הנדרשת בעול� כדי להביא את הגאולה �מעשינו ועבודתנו�יש לסיי� ולהשלי� את  כולל
שעל  הקשורה ע� שמחה וחיות  בזריזות הכי גדולה–� יחי המל� וההכרזה �עד מתי�הבקשה והדרישה

ה והרי� אלוקיכ� כה� הוא� עליו כתוב ה� אצל הקב! זרוז הגאולה–�� אחישנה�ידי זה פועלי� כביכול את
ה�כהני� זריז�כתוב ג�   תיכ& ומיד  ובכ� דבר זה מעורר את עניי� גאולת ישראל בזריזות הכי גדולה–� י�

�$לא עיכב� המקו� כהר& עי��ממש
לגמור�פסק שהעבודה היחידה שנשארה כדי להתכונ� לביאת משיח היא רק כברצ� הרבי הריי למעשה

זו ומכיוו� שמאז$ עבודה קטנה וקלה על פי ער– כלומר � האחרוני�לצחצח את הכפתורי� עברו אמירתו
זו � את הכפתורי�לצחצח� משתדלי� כול�שבה� בוודאי  כבר עשרות שני� הרי בוודאי שג� עבודה

שוהרי  הסתיימה כבר א� כ� כעת כבר$ אי� לצחצח את הכפתורי� יתר על המידה כדי שלא לקלקל�ידוע
א�צריכה להיות ומוכרחת כביכול הזריזות של הקב   מה שנשאר לנו הוא הבקשה ת הגאולהה להביא

$�יחי המל�הדרישה וההכרזה של

ש שגדולה צדקה שגדולה צדקה שגדולה צדקה  מקרבת את הגאולהמקרבת את הגאולהמקרבת את הגאולהמקרבת את הגאולהגדולה צדקה
של-� הסרת הדש� היא לעשות בזריזותבפרשת צו העבודה אותה אנו מצווי� ! החלקי� השרופי�האפר

ה�$ ועבודות נוספות שאינ� אלא הכנה להקרבת הקרבנות  מעל המזבח  להקרבתהההההכנהכנהכנהכנתו רק עבודאלו
בלאו  הקרבנות הוראה מכ אלינו היאה$ ריזותבז�התורה מצווה לעשותובכל זאת  הקרבה עצמהמדובר
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 ההוראות לפועל שמביא הרבי בשיחה-�המעשה הוא העיקר�

אתל���� וע�סיי� ולהשלי� יחי�וההכרזה �עד מתי�כולל ג� הבקשה והדרישה� בודתנומעשינו
$שמחה וחיות הקשורה ע� בזריזות הכי גדולה– אודות מל המשיח–� המל

בובעיקר  מתו זריזות– כולל ההכנה לה�–קיי� את המצוותל���� $מצוות הצדקהלעשות זאת

!מדברי הרבי בשיחה���יחי המל�מה להכריזל
  המלבחייבחייבחייבחיישבזה מודגש ג� שפעולת הע� היא �$$$ יחי המליחי המליחי המליחי המל� שהע� מכריזי�–וכמודגש ג� בהכתרת המל

$�!$$וההצלחהוההצלחהוההצלחהוההצלחהכי התפילה על החיי� $$ יצלח מלכא�–ובזה גופא� ובהערה�חיי� של מל
שתוכנה של הכרזה �יחי המליחי המליחי המליחי המל�על ידי פעולת הע� שמכריזי�!ג��י� החיי�י להיות הוספה עיקרית בענכהצרי$$$

ר נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו� כבוד קדושת מורי וחמי אדמו– שכבר הגיע הזמ� דהקיצו ורננו שוכני עפר–זו 
/דוד מלכא משיחאדוד מלכא משיחאדוד מלכא משיחאדוד מלכא משיחא

$ שתהיה בזריזותאלא ג� בהכנה אליה  זה לא רק בנוגע לעשיית המצווה עצמה� זריזי� מקדימי� למצוות�ש
ה��ובפרט מעות חיטי�  צדקהה במצוות לדוגמא פסח למי שחסרי� האמצעי� צדקה לצור קניית מצרכי

ג�  לא רק הנתינה בפועל�!לרכוש אות� $ שיהיו בזריזות–� ההחלטות כמה ולמי לתת וכו  הארגו�אלא
ב�ובפרט� כמו שכתוב בתניא  לזריזות ולצדקהג� הגאולה שייכת על!הזריזות מעשה הצדקה העולה

חז� $$$כולנה  $$$�מקרבת את הגאולהשגדולה צדקה�ל�וכמאמר
שכ� התפילה היא במקו�  כמו התחלת וסיו� היו� בקרבנות התמיד היאתחלת וסיו� היו� בצדקהה

כ� פסק בשולח� ערו לתת צדקה לפני התפילהויש  הקרבנות  בתחילת–הצדקה היא מעי� הקרבנות  א�
$ובסו& היו�

ההריש$ תבוא הגאולה  בזכות נשי� צדקניות שבדורנוכ�ו  ובזכות הצדקה וא גלגול של דור יוצאי דורנו
מאז  יציאת מצרי� הייתה בזכות נשי� צדקניות שהיו באותו הדורו  מצרי� גלותהכמו כ� תהיה גאולתנו

 וכל הענייני�–� כימי צאת מאר0 מצרי� אראנו נפלאות� בזכות נשי� צדקניות שבדורנונה האחרווזה
ממ  בפשטות ממש–הללו $שגאולה האמיתית והשלמה תיכ& ומיד

������������


