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שיהי'  הדור,  מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד  בחירה, 
עצות  ויתן  הוראות  שיורה  הדור,  ונביא  ו"יועצייך"  ה"שופטייך" 
בנוגע לעבודת בנ"י וכל האנשים דדור זה, בכל עניני תורה ומצוות, 
ובנוגע להנהגת חיי היום יום הכלליים, גם ב"בכל דרכיך )דעהו(" 

ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(",

ותיכף  לגאולה"  ש"לאלתר  הנבואה116   - העיקרית  הנבואה   - עד 
ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".

__________

116( לא רק בתור חכם ושופט אלא בתור נביא, שזהו בודאות - ראה מאמרי אדה"ז הקצרים 
ע' שנה־ו.

)משיחת ש"פ שופטים, ז' אלול ה'תנש"א, מוגה. תרגום מאידית(

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מעודד את שירת
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"

ר"ח כסלו ה'תשנ"ג
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ב”ה

פתח דבר

והודאה להשי"ת, הננו להגיש לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,  בהלל 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי', את הגליון השישי של הערות התמימים ואנ"ש היוצא 
לאור בשנת לימודים זו - ה'תשע"ט1 )גליון קמד(, היוצא לאור עולם לרגל יום הבהיר 

י"א ניסן - יום הולדתו של אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.   

ובהקשר עם כניסתנו לשנת השבעים לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ, נותנים אנו מתנה 
שבעים  בתוכו  המכיל  ומפואר  מוגדל  קובץ   - למלכנו  עשיר'  כ'מנחת  מיוחדת 
כ"ק  וגאולה, כפי שנתבארו בתורתו של  בעניני משיח  וביאורים  חידושים 
"כל  אשר  לראות  ניתן  בו  באופן  וחסידות,  נגלה  תושבע"פ,  תושב"כ  מה"מ,  אד"ש 
הספרים מלאים בדבר זה2", שנכתבו ע"י תלמידי התמימים והצוות דישיבתנו הק' - 

ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק ת"ו.  

כבר מתחילת שנות נשיאותו הודיע כ"ק אד"ש מה"מ שמטרת דורנו הוא - "לגמור 
ושוב על מעלת  ובמשך השנים עורר שוב  המשכת עיקר שכינה בתחתונים דוקא3", 
זמננו - "דור האחרון לגלות ודור הראשון לגאולה", ועל כך שבדורנו כבר סיימו את כל 

הבירורים, צחצחו הכפתורים, ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו4.  

בשיחת אור לכ"ח ניסן ה'תנש"א דיבר כ"ק אד"ש מה"מ בכאב עצום - "היתכן שמבלי 
הבט על כל הענינים - עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?!... דבר שאינו 
מובן כלל וכלל!" ומיד מיקד את הדרישה עבורנו - "הדבר היחידי שיכולני לעשות - 
למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכלתכם . . להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף 

ומיד ממש".  

מספר ימים לאחמ"כ, בשיחת ש"פ תזריע-מצורע ה'תנש"א, ביאר כ"ק אד"ש מה"מ 
לפעול התגלות   .  . ש"ה"דרך ישרה" )הקלה והמהירה ביותר מבין כל דרכי התורה( 

1( בהמשך לשרשרת הקבצים הקודמים שי"ל על ידינו: גליון קלט )ערב ר"ה תשע"ט(. גליון קמ )י"ד כסלו תשע"ט(. 
גליון קמא )יו"ד שבט תשע"ט(. גליון קמב )ז"ך אדר ראשון תשע"ט(. גליון קמג )י"א אדר שני תשע"ט(. 

2( רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ב.
3( מאמר באתי לגני ה'תשי"א, סה"מ מלוקט ח"א ע' ה ואילך.

4( וראה במיוחד כללות הביטויים שבזה כפי שנסמנו על הסדר בספר 'בשורת הגאולה'. 
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וביאת המשיח", היא ע"י "לימוד התורה בעניני מלך המשיח ובעניני הגאולה שנתבארו 
בריבוי מקומות5". 

ולאור כל זאת, אמור אמרנו שלרגל יום הולדתו של מלכנו נשיאנו, והכניסה לשנת 
חב"ד  חסידי  ישיבת  דישיבתנו,  והצוות  התמימים   - יחד  נגיש  לנשיאותו,  השבעים 
ליובאוויטש צפת - קובץ חגיגי ומוגדל המכיל בתוכו שבעים חידושים וביאורים בעניני 
משיח וגאולה, ויהווה את מתנת התמימים - "מנחת עשיר" - לאבינו רוענו לרגל קי"ז 

שנה להולדתו.    

* * *

כאמור, קובץ זה יוצא לאור עולם לרגל יום הולדתו של נשיא דורנו - משיח צדקנו, 
ע"כ הבאנו במדור "דבר מלכות" את שיחת י"א ניסן ה'תנש"א, השופכת אור בביאורה 
הנפלא אודות גדרו ומהותו של נשיא הדור, הממשיך ומשפיע את כללות ההמשכות 

לבנ"י, בהיותו "ממוצע המחבר" הכלול משני העניינים שמחברם. 

וכהמשך לכך, בקשר עם כניסתנו לשנת השבעים לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ, הבאנו 
את שיחת ש"פ שמות ה'תשנ"ב, הטומנת בביאורה הנפלא את האופן בו ניתן לקשר את 
"כל ימי חייך" עם "ימות המשיח" ע"י ההתקשרות לנשיא הדור דווקא, ובייחוד בשנה 
שבעים  - "שלימות הנשיאות קשורה עם מספר  הקשורה עם המספר שבעים, שהרי 

שנה דוקא"6. 

* * *

שמונה  לאור  הישיבה  הוציאה  ישיבתנו,  התייסדה  מאז  שנה  מ-40  למעלה  במשך 
עשר ספרי פלפולים, ומאה ארבעים וארבעה קבצי 'הערות התמימים ואנ"ש'. בתוכם 
הודפסו אלפי הערות, חידושים וביאורים בשלל נושאים: נגלה, הלכה, חסידות, תורתו 

של משיח, פשוטו של מקרא ועוד. 

"הידועה במעלות   - בעיה"ק צפת  ובפרט בשהותה  ישיבתנו,  כחלק ממעלתה של 
שבה, ובפרט בנוגע לגאולה", עוסקים התמימים בחיות ובלהט מיוחד בלימוד מעמיק 
בעניני  משיח וגאולה; דבר זה מתבטא גם בקבצים התורניים המודפסים ע"י ישיבתנו, 
למעלה  הודפסו  השנים  במשך  כאשר  אלו,  לנושאים  מוקדש  מתוכם  מרכזי  שחלק 

מ-770 הערות, חידושים וביאורים בנושא חשוב ועיקרי זה.

5( ולהעיר שבמענה לבקשת הרש"ח גוטניק לפרש מה היתה כוונת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת כ"ח ניסן הנ"ל - הורה 
כ"ק אד"ש מה"מ לשלוח לו הסעיף משיחת ש"פ תזו"מ הנ"ל, העוסק בענין לימוד התורה בעניני גאומ"ש, כנ"ל. 

6( ראה בתווך השיחה הנ"ל - ס"ח. 
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גאומ"ש,  וידועים דברי כ"ק אד"ש מה"מ7 בהקשר להוראה הנזכרת בלימוד עניני 
אשר - "נקל למוצאם - ע"י ספרי המפתחות )שרבו בדורנו זה( על סדר הא-ב, בערכים 

המתאימים: גאולה, משיח, וכיו"ב".

אלו  וחידושים  להערות  מקיף  מפתח  כהוספה,  אנו  מדפיסים  הנ"ל  לכל  בהתאם 
העוסקים בענייני גאולה ומשיח, שיגיש בפני הקורא כשלחן הערוך ומוכן, את כללות 
החידושים והביאורים שנדפסו על ידי ישיבתנו עד עתה - מסודרים לפי נושאים, עם 

מיקומם המדוייק בקבצים והספרים השונים.

אנו תקוה שמפתח זה יממש אכן את מטרתו, ויוסיף בתוספת המרובה על העיקר 
כ"ק אדמו"ר מלך  ויחיש את התגלותו של   - ומשיח  גאולה  בנושאי  הנמרץ  בעיסוק 

המשיח שליט"א, תיכף ומיד ממש!

* * *

כהוספה לקובץ הבאנו את קונטרס 'הקץ וההלכה', המבאר בלשון ברורה את מעלת 
פסקי הדין בנוגע לגאולה, שנכתב ע"י הרה"ת ר' חיים מאיר ע"ה הכהן כהן, אשר שינס 
מותניו לפרש ולבאר סוגיא זו. בלשונו הקולחת והברורה מביא הוא מקורות נוספים 

לענין זה, מיישב שאלות ומתרץ קושיות, ומוכיח חשיבות ענין זה. 

למיטב ידיעתינו, מחבר הקונטרס לא הספיק להדפיסו לפני פטירתו, וקונטרס זה לא 
הודפס מעולם. אשתקד, פורסם בבמה זו חלק קטן מתוך הקונטרס, וכעת שמחים אנו 

לעלות על נס את הקונטרס כולו בשלימותו, המתפרסם בבמה זו לראשונה.  

על  ידיהם  שסמכו  רבים,  הוראה  ומורי  רבנים  של  עיניהם  לנגד  עמד  זה  קונטרס 
קונטרס זה. לידינו הגיעו הסכמותיהם של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ושל הר"ר אהרן 

סולובייצ'יק, שתמכו ידיהם בקונטרס זה, והסכמתם מודפסת גם היא באכסניא זו.   

 - דין" לפועל, הלכה למעשה  ויזרז את קיום ה"פסק  ימהר  ויה"ר רצון שכל הנ"ל 
שתיכף ומיד ממש יתגלה כ"ק אד"ש מה"מ, ויוליכנו כולנו קוממיות לארצנו לגאולה 

האמיתית והשלימה!

* * *

ההערות בקובץ נסדרו ע”פ נושאים בגאולה ומשיח )מלך המשיח; בית המקדש וכו’( 
ובאו ע”פ סדר הא’-ב’ של שמות הכותבים.

לבקיבקר, לרב  זלמן שי'  שלמה  ובפרט לרב  נתונה בזאת לצוות הישיבה,  תודתנו 
שמואל שי’ גינזבורג, לרב מנחם מענדל שי’ הלפרין, לרב שלום דובער שי’ וולף, לרב 
יהודה ליב מתתיהו שי'  ווילשאנסקי, לרב  מאיר שי’  וילהלם, לרב  אלעזר שמחה שי' 

7( דבר מלכות ש"פ תזו"מ ה'תנש"א, הע' 110. 
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לוינסון, לרב שבתי יונה שי’ פרידמן, ולרב יוסף חיים שי’ רוזנבלט על עזרתם הרבה 
בהגהת הקובץ והוצאתו לאור. וכן תודתנו הרבה לת’ יואל שי’ איידעלמאן על עזרתו 

הגדולה בהכנת הקובץ להו”ל.  

והננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם אל המערכת 
)בכתובת הרשומה לעיל(, ע”מ שנוכל להדפיסם בקובץ הבא שיצא לאור בקרוב אי”ה. 

מלך  אדמו”ר  כ”ק  של  והוראתו  כרצונו  זה,  קובץ  והדפסת  הוצאת  אשר  ויה”ר, 
המשיח שליט”א, תגרום לו נחת רוח רב, ותהווה את ה”מכה בפטיש” להבאת התגלותו 
השלימה, ונשמע תורה חדשה מפיו - “תורה חדשה מאיתי תצא”, תיכף ומי”ד ממ”ש.  

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 מערכת הערות התמימים ואנ”ש
שע”י ישיבת חסידי חב”ד ליובאוויטש צפת

ימות המשיח8
יום הבהיר י”א ניסן ה’תשע”ט )הי’ תהא שנת עצמות טובה(

קט”ז שנה להולדת כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א
ושבעים שנה לנשיאותו
צפת עיה”ק ת”ו, ארה”ק

8( שיחת מוצאי י”ט-כ”ף כסלו תשנ”ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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מהותו של נשיא הדור - ממוצע המחבר

32

t/fao ac,urv vxsr vut a
"

cnv

axhho fuw p,j kvo fuw"1_ fnu"f mrhl

kvhu, tmk cb"h' a
"

cnv axhho" bgav

tj"f vvnal uv,jk, up,hj, vgbhi

aktjrh zv ctupi ak pgukv bnaf, )gs

_ gk fk vabho fuko(2/

fhui axhhnu3g,v go 
"

utbh tcrfo"4

_ 
"

p,j kvo" do cgbhi zv:

"
utbh tcrfo": vec"v tunr c,urv

)uthi nert humt nhsh pauyu5(' avut

gmnu hcrl t, fk vncrfho6' uccrf,u

ak vec"v _ nhsu vnktv vp,ujv

vesuav uvrjcv7' ckh auo nshsv

uvdckv cneuo uczni' cnhkt v"z ct

,hf; unhs nna8' uhjs go zv 
"

utbh

tcrfo" _ fph azv kngkv nnshsv

uvdckv )n
"

tbh"' vec"v gmnu( v"z bnal

)crfv nkaui vnafv9( kcb"h knyv'

uctupi ak 
"

tcrfo" )x,o' ckh pryho(

azv _ fk vcrfu,' kftu"t nhartk

ukfkk hartk01' vi cgbhbho fkkhho uvi

cgbhbho pryhho' gs kpryh pryho/

zt, tunr, a
"

utbh tcrfo" fukk abh

gbhbho' abh emuu,: n
"

tbh" )vec"v

gmnu( akngkv nfk nshsv uvdckv'

bgav 
"

tcrfo"' crfv uvnafv kcb"h

knyv/

ucfk crfv uvnafv bsraho abh

gbhbho: avcrfv ,cut nneuo abgkv

nvvdcku, ak vn,crl nm"g )akfi vut

zeue kcrfv(' uhjs go zt, azv hunal

cn,crl cpbhnhu,u' kph gbhbu

uvvmyrfu, aku/

c/crf, vec"v )
"

utbh tcrfo"( _

ucabh vgbhbho:)t( crfv akngkv

nnshsv uvdckv' )c( abnaf, kftu"t

nhartkknyv _ nusda, cnhujs

c,pk, ucrf, nav cv,jk, nznur

msh"e c,vkho11_ vrtaui nchi 
"

tjs

1(c"r p"e' ht/ nsra ,vkho c,jk,u/

2(vhhbu' aha czv cw gbhbho: )t( cgbhi jsa

zv )a
"

p,j kvo"( habu vnal ufju, ak vct

kpbh zv )gs xhunu(' )c( agbhi jsa zv nuxh;

jhsua do cvct kpb"z/ ugp"z hun,e vygo

a
"

p,j kvo" 
"

cnv axhho" veuso ku/

3(ccrf, fvbho ak tw vrcbho ahw' abtnrv

cvnal kcrf, tb"a ahw/ vnu’"k/

4(bat u' fz/

5(ac, xd' t/ ua"b/

6(kvshgv a
"

utbh tcrfo" kfvbho btnr'

"
fvbho ncrfhi khartk uvec"v ncrl kfvbho"

)jukhi ny' xg"t(/ udo kvshgv akhartk btnr

)
"

fvbho ncrfho hartk uvec"v nxfho gk hso"(

"
crfv kfvbho nbt khw"' 

"
nutcrfv ncrfhl"

)kl kl hc' d( _ jukhi ao/

7(buxj crfv vakhah,)_usni v,urv(

scrf, vnzui/

8(ucnf"a ncrf, vfvbho' avht ctupi

s
"

gs nvrv hru. scru" ),vkho enz' u/ urtv

keu", x"p erj/ ucf"n(' gtfu"f vcrfv ak

vec"v gmnu' 
"

utbhtcrfo"/

9(,u"t ne. kz' d/ ucf"n/

01(avrh do kvshgv a
"

utbh tcrfo"

kfvbho btnr )fb"k vgrv 6(' hartk n,crfhi

nph vdcurv' uth"m kzv ert nhujs )uckaui

v,uxw jukhi ao s"v uvec"v: 
"

pahyt snxfho'

fhui amhuv kvo kcrl"(' fnab", cn"t )keu"a

j"h gw 24(/

11(g"p vnbvd kunr cfk huo vnznur ,vkho

vn,tho kabu, jhhu )nf,c f"e nu"j tsnu"r'

bspx c
"

euc. nf,cho" acxu"x tvk hux; hmje

)gw 412(/ tdru,-eusa aku j"t gw kt/ j"h gw bd/

crf, f"e tsnu"r akhy"t ktb"a ahjhu acrfu tu,u

tur khuo dw' h"t bhxi vw,ba"t

_ ktjrh ,pk, grch, _

_,rduo nthsh, _
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gar21nznurho" anav tnro31_

an,jhk: 
"

,pkv knav tha vtkeho"'

unx,hho )c,pk, nav( 
"

uhvh bugo vw

tkehbu gkhbu ungav hshbu fubbv gkhbu

ungav hshbu fubbvu":

ucvhu,v ,pkv ),pkvknav( _ udo

crfv41_ ak 
"

nav tha vtkeho"' nuci

t"f aha cv t, vfj s)crfv

n(
"

tkeho"51' g"s )fchfuk( 
"

utbh

)vec"v gmnu( tcrfo"'

ufnusda c,ufi v,pkv uvcrfv'

ucxhunv61_ 
"

uhvh bugo vw tkehbu

gkhbu"' a
"

gkhbu" _ftu"t nhartk

ufkk hartk _ hvhw vdhkuh s
"

bugo vw

tkehbu"' a
"

bugo"71)bugo ghktv( vut

vsrdtsg,he' upbhnhu, g,he' gs _

gmnu,u h,w81)
"

tbh"' 
"

tbh tcrfo"91('

uazv hunal c
"

ngui" )tu,hu, bugo02('

nkfu,' gs c
"

ngav hshbu"' uvfj gk zv

ct n
"

,pkv knav tha vtkeho"' ,pk,

gahr12' andhgv gs cgmnu,u h,w22'

ukfi nuci azuvh crfv akngkv nfk

nshsv uvdckv cneuo uzni' fhui azv ct

n
"

nav tha vtkeho" uctupi s
"

bugo vw

tkehbu gkhbu"/

ufph anuci nfl accrfv zu crl nav

t, cb"h a,vhw vart, vafhbv cnafi

_ 
"

hvh rmui a,arv afhbv cngav

hshfo' uhvh bugo vw tkehbu gkhbu duw"32'

uctupi s
"

fubbv gkhbu duw"' njuze 

ctupi hxush _ cechgu,' kgs ukbmj

bmjho )fnuci nvphrua c,bht

c
"

afhb,t arht"' azvu cechgu,42

crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi33

j"c gw rhz-y(/ _ bg,eu ceuc. h"t bhxi vb"k

tu,: u' hj' ft/

81(rtv do euc. h"t bhxi vb"k gv"p uhvh

bugo )tu, gz uthkl(/ ugus/

91(rtv crf, grc huvf"p )ktjrh ,pk,

nbjv _ xv"a ,ba"t j"t gw 3-24(/ ua"b/

02(k", uxw vkheuyho kvtrhz"k gv"p/ vuct

cneunu, amuhhbu cvgrv 71/

12(rtv zj"t exj' c/ urtv bsrho kj' t/

22(s"v ,pkv knav ,r"x u,af"y vb"k

)vgrv 71(/

32(bxni cvgrv 41/

42(rtv ,bht p"u )h' c(' ancht ntjz"k

)xbvsrhi ky' t( 
"

fk ch garv afhb,t arht

)unuxh;c,bht:( kguko"/

uh"k' fh v,ufi c,bht ao vut a
"

ms vesuav

thbu tkt vartv uvnafv nesua,u ak vec"v

uthi vec"v aurv tkt gk scr acyk tmku h,cw

chi fuw chi cfj fuw' ukfi tnru rz"k atphw tjs

ahuac uguxe c,urv afhbv aruhw fuw ufk ch

garv afhb,t arht kguko" _ anfhui 
"

acfju

kvhu, cyk nna" kguko' kfi do vart, vafhbv

urtv do ntnrh tsv"z vemrho gw ant( _

n,jhkho ch"t bhxi abv zu tnhr, nznur msh"e

ac,vkho/

_ chturh rcu,hbu bahthbu gk pxueh nznur

zv bkeyu c
"

euc. h"t bhxi _ ab, vmsh"e"

)ev",' ,ba"t(/ ughh"a cbudg kfnv gbhbho

vctho kvki/

21(rtv vgrv 82/

31(nsra ,vkho upra"h gv"p )m' t(/

pra"h peush ky' nd/ ugus/

41(avrh 
"

uhvh bugo duw" vut crf, nav

"
a,arv afhbv cngav hshfo" _ fscrh jz"k

gv"p )peush ao/ pra,bu )anhbh( y' fd( 
"

uhcrl

tu,o nav"' 
"

uhcrfut, vgo" )pra"h peush

uanhbh ao/ pra"h ,vkho fti/ urtv ,u"a gv"p

peush ao )tu, ks(/ ua"b(/

51(vhhbu' abux; kzv ac,pkv ucrfv zu habu

fju ak vec"v' fnu cfk v,pku, uvcrfu, )ak

fk hartk( aha cvo fju ak vec"v )atkhu

n,pkkho uvut neur fk vcrfu, uvapgu, fuw('

vrh zv 
"

,pkv knav tha vtkeho"' g"s 
"

utbh

tcrfo" )fchfuk(' cvuxpv gk crf, vfvbho

)akujh srjnbt _ ehsuahi fd' c/ ua"b(/

61(ufi c,jk,v: ngui t,vvhh, kbu/ 

71(cvct kvki rtv s"v ,pkv knav _

cntnrh tsv"z t,vkl khtzbt gw ebz/ ,r"x )gw

by(/ urtv do s"v zv ,af"y x"c )xv"n nkuey
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ubmjhu,52(' u
"

uafb,h )cechgu,(

c,ufo"62' c,ul fk tjs utjs nhartk72/

]uha kunr avfj kzv ct nfl

avcrfv vht n
"

nav tha vtkeho"'

asuet nvec"v ct vfj kpguk vart,

vafhbv ctupi ak echgu, ubmjhu,[/

ugp"z bnmt ac
"

,pkv knav duw"

nusdaho abh vgbhbho vb"k )c
"

utbh

tcrfo"( absraho ccrfv: chjs go zv

a
"

,pkv knav tha vtkeho" vht crfv

akngkv nfk nshsv uvdckv _ v"v

crfv abnaf, nnav kftu"t nhartk'

ucrfv fkkh, _ vcrfv a
"

,arv afhbv

cngav hshfo"82/

d/uha kunr h,hrv nzu: vfj uvtupi

cu vcrfu, ak vec"v bnafu, kcb"h

knyv vut g"h nav rchbu _ vrugv btni

ak fk cb"h92)cfk vsuru,03(' agk hsu

bnafu, fk vvapgu, kcb"h' uvut

vnnumg vnjcr
"

chbhfo uchi vw

tkehfo"13_ a)cvhu,u nnumg( ha cu

nabh vgbhbho avut njcro23'

fph ajz"k tunrho33gk 
"

tha

vtkeho" _ 
"

njmhu uknyv tha njmhu

ukngkv vtkeho"/ nav ha cu abh

vgbhbho _ vi fph avut csudnt

akngkv )
"

njmhu ukngkv vtkeho"(' uvi

fph avut csudnt kcb"h knyv )
"

njmhu

uknyv tha"(' ucvhu, cu abh gbhbho tku

ha knav vfj s
"

,pkv knav" _ kvurhs

t, vcrfu, ak vec"v fph avo kngkv

nnshsv uvdckv )
"

utbh tcrfo"(43kcb"h

crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi 34

gar _ vnaf, tjs )js ukt cjuaci( cgar'

cfk vgar xphru,' ugs cxphr, vnkfu, )rtv

s"v ,pkv knav ,af"y acvgrv 71/ ua"b(/

92(rtv ,bht rpn"c/ urtv anu"r gv"p

)anu, d' t( unav vhw rugv )p"c' d-s(/

03(st,payu,t snav cfk srt usrt _

zj"d rgd' t/ ,eu"z ,x"y/ urtv ,bht pn"s )xd'

t(/ ugus/

13(ut,jbi v' v/

23(rtv ctrufv s"v pbho cpbho ,rb"y )gw

em uthkl(/

33( sc"r ph"t' s/nsra ,vkho )ctcgr(

gv"p/

43(uvrh mhuuh vw gk crf, fvbho btnr g"h

nav_ 
"

uhscr vw tk nav ktnr scr duw" )bat

u' fc uthkl(/

uhun,e g"p phrua vcjhh )gv"p ungav hshbu

fubbv gkhbu(' a
"

ngav hshbu" eth gk 
"

baht,

fpho agav tvri chuo vvenv' azv kaui

gkhbu"' vhhbu' aktjrh crf, fvbho ak tvri

bh,ux; czv g"h crf,u ak nav a
"

ngav hshbu

fubbv gkhbu"' g"s ucsudn,vvuxpv s
"

utbh

tcrfo" gk crf, fvbho akpbh zv/

gkhu vut kguko/ urtv do ,bht xpk"v/

ukvghr ac,bht xph"t ncht ntjz"k vb"k

)afk ch garv afhb,t arht( cbudg kvrag urg

ku' acjhw yuc acu vut re ccjhw neh; gkhu

)arht(/ ugp"z bnmt avgbhi safhb,t arht vut

,nhs cfk hartk )do cnh athi cu cjhw yuc

cdkuh(' urtv keu", r"p rtv/ s"v rtv ,an"d

)bg,e ceuc. h"t bhxi ab, vp"y tu, hy(/ uha

k,uul zv go nab", c,bht p"u vb"k' g"p

vncutr ckeu", )huvf"p xy' c(' at; avartv

vht cjhw neh; )urtv do tdv"e xf"d/ ,u"t bs'

d( 
"

tgp"f vut pugk pgukv cvo fuw"/

52(rtv rnc"o vkw chvc"j p"u v"y: esua,

vnesa uhruakho npbh vafhbv uafhbv thbv

cykv/ urtv keu", peush )v' t/ z' c( cphrua

"
nafi vgsu,"' ags)u,( vut kaui bmjhu,/ urtv

,vkho kz' fy: msheho hrau tr. uhafbu kgs

gkhw' ucrs"v ct,h kdbh vwah",' anafhbho

cjhb, aufi gs nruo uesua ahvhw cdhkuh knyv/

62(,runv fv' j/

72(rtv r"j agr vtvcv p"u eruc k,jhk,u

)s"v uabh pxueho _ xy' c(/ tkahl gv"p eruc

kxupu )s"v gus h,fi(/ ak"v xy' t/ rt' t/ afv'

c/ afu' c/ ugus/

82(ufnrunz do czv avut vrtaui ak v
"

tjs

garnznurho" atnro nav _ ac
"

tjs gar" ha

abh gbhbho: )t( tjs akpbh )ukngkv n(gar'

tb, vut js ukt cjuaci )cjhw g,he(' )c( tjs
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fph avo banu, cdupho knyv )ccjhw

"
tha"(/

]ucpryhu, hu,r _ h"k azvu vjhkue

chi 
"

nav" u
"

tha vtkeho": 
"

tha

vtkeho" nurv gk vjhcur scjhw tha go

ao tkeho )cdhnyrht vycg53(' tkeu,

acgrl vcrhtv )uvtha vbcrt('

abcrtv cao tkeho )crtah, crt

tkeho duw63(/ nat"f 
"

nav" eaur go

ao n"v73' ao vuhw83' akngkv

nvcrhtv[/

kph zv bnmt avnznur 
"

,pkv knav"

_ bux; kzv aeth gk v,pkv snav gk

cb"h )ucrf, nav kcb"h( _ vut gbhi

fkkh chu,r: ,pk, ucrf, vbaht _

nav' afukk, t, fk v,pku, uvcrfu,

fukoQ g"h 
"

,pkv knav"' baht hartk'

avbaht vut vfk93' bnafu, fk vcrfu,

nvec"v knyv' cfk vpryho upryh

pryho/

s/uh,hrv nzu:cfsh atmk cb"h

hekyu cpbhnhu, vcrfu, ak vec"v

)akngkv nnshsv uvdckv(' nuci ado

tmko mrhl kvhu, nghi abh vgbhbho

vb"k )s
"

tha" us
"

vtkeho"('

uha kunr' g"p vhsug04akftu"t

nhartk ha cjhw nav acu' fnuci nscrh

vdnrt14gv"p24

"
ug,v hartk nv vw

tkehl autk ngnl fh to khrtv t, vw

tkehl"' 
"

tyu hrtv nhk,t zuyr,h vht?

thi' kdch nav nhk,t zuyr,h"' ufhui

a
"

fk bpa ubpa nch, hartk ha cv

ncjhw narg"v"' kfi' fao agbhbho tku

vhu tmk nav' atmku v"z 
"

zuyr,h"' fl

bgav zv 
"

zuyr,h" tmk ftu"t nhartk

)tbaho baho uy; gs xu; fk vsuru,('

gs azv pugk gkhu cgcus,u cpugk

fvnal vf,uc )
"

ug,v hartk duw"(

"
kkf, cfk srfhu uktvcv tu,u ukgcus

t, v"t duw kanur t, nmu, vw duw"34/

unzv nuci' ag"s atmk nav habo

abh vgbhbho s
"

tha" us
"

vtkeho" )ag"h

zv v"v vnnumg vnjcr chi vcrfu,

akngkv ucb"h knyv(' gs"z habu 
"

tpx

emvu uan. nbvu"44tmk ftu"t nhartk

)fskeni(' azv bu,i cu t, vfj keck

t, vcrfu, cakhnu,/

gp"z nuci gus hu,r' anznur msh"e

"
,pkv knav" fukk t, fk vcrfu,

fuko _ fhui abux; kzv ag"h 
"

,pkv

knav" bnafu, fk vcrfu, kcb"h

knyv' habv cjhw nav cfk tw nhartk'

ucnhkt ),pk,( nav fukk t, fk cb"h'

u,ufi vnznur nsdha unae; t, )v,ufi

uvgcusv s(cb"h gmnocfk gbhbhvo )fhui

anav vut rght nvhnbt sfk cb"h

crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi35

53(prsx agr hc )ag, vb,hcu,( p"c/ r"j

agr v,aucv p"u s"v uvnrdhk )eft' c(/

agvhuv"t rp"u/ urtv xv"a ,ba"t j"t gw 004

)kghk gw 12( vgrv 25/

63(crtah, t' t/

73(,u"j anu, eyz' t/ tuv", ,muv gw

tw,rv/ urtv do ,u"t h,ru xj' xg"c uthkl/

nd"t my' d/ ucf"n/

83(rtv xv"n ,ex"c gw ekz/ tuv", utrt

gw rd/ ucf"n/

93(pra"h jue, ft' ft )cbudg knav(/

urtv do ,bjunt jue, fd/ cnsc"r ph"y' fj/

ucrnc"o vkw nkfho p"d v"u: kcu )ak nkl*(

vut kc fk evk hartk )uvrh nav vhw )baht'

udo( nkl _ rnc"o vkw chvc"j p"u vh"t/ ugus

_ rtv keu"a jh"y gw 071/ ua"b(/

04(,bht rpn"c/

14(crfu, kd' c/

24(gec h' hc/

34(ao' hc-hd/

44(,bht pn"s/ *(urtv keni xgh; hu"s/
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)fb"k('gs acjhw nav habv cftu"t

nhartk(' gs _ a
"

,pkv knav" pugk,

gkhu cgcus,u cpugk )fb"k(' nav bu,i

t, vfj afk vgbhbho snznur zv' n,jhk

ngmo vgbhi s
"

,pkv knav tha

vtkeho"' hunafu kftu"t nhartk/

v/uhuci zv g"p vchtur cfpk vkaui

)uvgbhi( cnznur msh"e _ fpk vi cncrl

)c,jk, vnznur(:
"

),pkv k(nav"

u
"

tha vtkeho"' uvi cvcrfv gmnv

)cxhuo vnznur(: 
"

ungav hshbu fubbv

gkhbu"
"

ungav hshbu fubbvu"54:

nghi vgbhi s
"

tha vtkeho"' 
"

njmhu

uknyv tha njmhu ukngkv vtkeho"

)abtnr cnav( _ habu cftu"t

nhartk' ccjhw nav acu/ ucfkku, _

aftu"t nhartk n,jke kabh jkeho:

banv udu;' uban,u vht 
"

jke tkuev

nngk nna"64' g"s 
"

vtkeho"Q udupu

eaur go cjhw 
"

tha"' ha ubcrt/

ucpryhu, hu,r _ v"z vjhkue chi

"
nav" u

"
tha vtkeho" )fb"k x"d(: 

"
tha

vtkeho" nurv gk vjhcur scjhw tha

)vdu;( go ao tkeho )cdhnyrht vycg(/

nat"f 
"

nav" eaur go ao nv _ vuhw/

uabh gbhbho tku bnmtho tmk 

ftu"t nhartk )ccjhw nav acu(: 

a,h vsrdu, cban,u _ cjhw hartk

acv74' aeaurv go ao vuhw84)
"

jke vuhw

gnu"94(' ucjhw hgec acv74' veaurv go

ao tkeho84)hgec vut hw gec05' fph

avhu"s sao vuhw15na,kak ccjhw

gec25' uhsu )tu,hu, hu"s35( tujz, cgec

gau45(/ unzv n,cyt vjhkue chi vbanv

)nao vuhw55( uvdu; )nao tkeho65(' gs

anzv na,kak fuw knyv vjhkue chi

"
njmhu uknyv tha" u

"
njmhu ukngkv

vtkeho"/

fao achvush habo abh gbhbho tku

s
"

nav" u
"

tha vtkeho" _ fnu"f vut

cgcus,u' c
"

ngav hshbu"' ufnusda

cvfpk s
"

ngav hshbu" cxhuo vnznur

)
"

ungav hshbu fubbv gkhbu ungav hshbu

fubbvu"( _ vgcusv cgbhbh esuav _

"
njmhu ukngkv"Q ugcusv cgbhbh rau,

ujuk )gbhbh vguko( _ 
"

njmhu uknyv"/

ucfkku, _ vgcusv go gmnu )
"

njmhu

ukngkv"(' uvgcusv cchrur vguko

)
"

njmhu uknyv"(/

uha kunr' avfj kpguk )crfv

uvnafv( cabh tupbh vgcusv _ ct

nnav rchbu' cjhw nav acfk tw: gh"z

ahvush ha cu t, )cjhw nav' afkukv

n(abh vgbhbho s
"

nav" u
"

tha vtkeho"

)banv udu;(' v"z bu,i ku t, vfj

kgau, cakhnu, _ ctupi s
"

fubbvu" _

t, abh tupbh vgcusv' vi vgcusv

cgbhbh esuav' uvi vgcusv cchrur

vguko )ccjhw jukhi abgau gk 

crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi 36

94(vtzhbu kc' y/

05(g"j agr d )agr xsr tmhw knvrj"u(

p"c/ prsx agr fd )agr grfh vfhbuhho( cgrfu/

15(vdvu, vm"m k,u"t r"p uhmt _ tuv",

ao emc' t )cauv"d )c((/

25(,u"t ao )ft' t(/ ucf"n/

35(ao uhac fy' t/

45(,uksu, fv' fu/

55(rtv tdv", p"s )md' xg"c uthkl(/

65(rtv agvhuv"t p"u )pt' rg"t(/

54(cvct kvki rtv ctrufv xv"a ,ba"t

j"t gw 893 )kghk gw 02( uthkl/

64(,bht rp"c/

74(rtv ctrufv keu", sruaho kr"v xc' d

)urtv do ,u"t napyho gz' rg"c(/ xpr

vkheuyho st"j-m"m grl hgec xn"s )gw twet

uthkl(/ ua"b/

84(rtv zj"t egs' t: fnv sec"v kzhnbhi

t,erh vuhw ukzhnbhi t,erh tkeho' v"b kzhnbhi

t,erh hartk ukzhnbhi t,erh hgec/ urtv keu",

ao/ xw vkheuyho ao gw twe uthkl/ ua"b/
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yvr, veusa75(/

u/sudnt kzv _ nmhbu cgbhi vac,85:

gv"p 
"

nznur ahr khuo vac,"95

)cvnal vh"t nznurho atnr nav(

tunrho jz"k06

"
ghxet sac,t fpuk"/

uncutr cf"n16avfpk )sghxet

sac,t( vut fbds a,h vsrdu, sngkh

ac,t uhunt sac,t' nbujv cgrl

vhdhgv unbujv cgmo' g"s vjhkue chi

ao tkeho )tkeu, cgrl vcrhtv(' uao

vuhw )tkeu, akngkv nvcrhtv(/

ugp"z h"k azvu vfpk cxhuo vnznur:

chuo vac,' ftar habu v
"

uhvh bugo vw

tkehbu gkhbu"' bgah, akhnu, fpukv

]csudn, vakhnu, abpgk, g"h 
"

,pkv

knav"' veaurv go ac,[: 
"

ungav

hshbu fubbv gkhbu" _ vakhnu, snbujv

cgmo' u
"

ungav hshbu fubbvu" _ do

vakhnu, snbujv cgrl vhdhgv chnh

vjuk )
"

uhfuku vanho uvtr. ufk

mcto"26( ]bux; g"z aac, nhbhw

n,crfhi fukvu hunhi36do gk vgcusv

chnh vjuk aktjrh zv[/ ucfkku, hu,r:

fubbvu c
"

ngav hshbu" shnh vjuk'

"
ungav hshbu fubbv gkhbu" chuo vac,'

ftar 
"

fk nktf,l gauhw"46/

z/ukvuxh;'azv nrunz do cvfpk

s
"

nznur ahr )khuo vac,("' 
"

nznur

fpuk"06:

vjhkue chi 
"

nznur" u
"

ahr" vut'

snznur vut cfkhuahr vut cpv
56/

ucgcusv rujbh,: ahr cpv nurv gk

vsrdt ak tur )vnaphg(' unznur cfkh

_ vut vfkh )vneck(/ ug"s vjhkue chi

tur vbanv )nao vuhw' 
"

nav"( ufkh

vdu; )nao tkeho' 
"

tha vtkeho"(66/

utg"p ado vfkh udu; vut 
"

tha

vtkeho"' avut ao esua76ak vec"v86

_ n"n v"z )fndi( cvgko' fhui avfuubv

vht ahvush hdkv zt, g"h gcus,u

)
"

ngav hshbu"' kt bvnt sfxupt96j"u(

sdhkuh tur vbanv cvdu;07' avbanv

aku ,pgk u,gcs t, vdu;' gs a,dkv

avdu; vut fkh ktur vbanv' 
"

jke

tkuev nngk nna"' nao vuhw' udo

kdku, t, vngkv acdu; )nao tkeho(

gmnu/

ugh"z _ habu do vfj kvgcusv

kpguk cguko )abcrt cao tkeho('

crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi37

75(jdhdv hy' c/ ua"b/ urtv ,u"t kl hd' t/

xhsur agr vnhkv env' s uthkl/ xvn"m kvm"m

nmu, nhkv p"v )srn"m j' t(/ ugus/

85(rtv xv"a ,ba"t j"t gw 204 )kghk gw

32(/

95(,vkho mc' t/

06(nsra ,vkho gv"p/ hk"a gv"p )cakj

yz' fy( rtu fh vw b,i kfo t, vac, )rnz rxt(/

16(rtv ahjv acvgrv 85/ ua"b/

26(crtah, c' t/

36(zj"c xd' c/ pj' t/

46(nfhk,t )vuct cpra"h( h,ru f' y/

yuau"g tu"j xa"u x"j/ au"g tsv"z ao xf"t/

56(keu", crfv mj' d-s/ xhsur )go st"j(

agr vjbufv rgz' d/

66(rtv gs"z cneunu, acvgrv veusn,/

urtv do ahj, ac, vdsuk' grc h"t bhxi ,an"y

x"y )xw vahju, ,an"y j"t gw 493(/

76(acugu, kv' xg"t/ hruaknh ndhkv p"t

v"y/ ugus/ rnc"o vkw hxuv", p"u v"c/

86(rtv zj"d g' c: dupt shkvui eshat/

urtv ,bht pn"y )xy' xg"c uthkl(/ xw vahju,

,ur, akuo gw 021/

96(rtv hruaknh grkv p"t v"d/ keu", mu

z' rg"s/

07(kvghr' axhuo uju,o fk xpr ,vkho

)s
"

vfk vukl tjr vjh,uo" _ crfu, hc' t( vut

"
fk vbanv,vkk h-v vkkuhw" )urtv ao nj' t:

thzv scr avbanv bvbh, nnbu ukt vdu; fuw/

ugus(/
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ukdku, avguko vutfkh ktkeu,' gh"z

avut guav nfk gbhbh vguko fkh

knhkuh akhju,u cguko cehuo v,un"m'

dhkuh vafhbv 
"

cngav hshfo" ctupi ak

echgu, ubmjhu,' gs abgav shrv ku )ku

kgmnu,u17( h,crl c,j,ubho27' c,j,ui

athi ,j,ui knyv nnbu37/

uvfj kzv ct' ftnur kghk' n
"

,pkv

knav tha vtkeho"' nnav rchbu'

unnav acfk tw nhartk' aha cu abh

vgbhbho ak 
"

nav" u
"

tha vtkeho"'

uvut ncrl unnahl fju, )ctupi ak

ekhyv cpbhnhu, fb"k( cgcusv s
"

ngav

hshbu" cabh vgbhbho _ cdhkuh tur

vbanv tur vesuav' ucgcusv go fkh

vdu; uchrur gbhbh vguko' aabhvo hvhu

"
fubbvu"' njuze ctupi hxush _ vdhkuh

s
"

hxus vhxusu,ugnus vjfnu,"47r",

vuhw
57)akngkv nao tkeho( cnmhtu,

vguko' ahusgho urutho a
"

fk vbnmtho

nanho utr. unv achbhvo kt bnmtu

tkt ntnh,, vnmtu"' 
"

uvuhw
*57tkeho

tn,"' 
"

vut kcsu vtn, fuw" ]g"s

"
utn,67vuhw kguko"[' 

"
vnmuh vzv vut

tkeh vgukotsui fk vtr."*67' gs ctupi

s
"

nktv77vtr. shgv t, vuhwfnho kho

nfxho"87/

j/vgbhi vb"k s
"

,pkv knav"

bnmt hu,r cvsdav ucdhkuh csurbu zv

fahabu vfj ak v,pku, uvcrfu,

uvgcusv srcu,hbu bahthbu' t,payu,t

snav cfk srt usrt97' gs f"e nu"j

tsnu"r baht surbu' t,payu,t snav

acsurbu'

ucpry agunsho ktjrh trcgho abv

nvx,keu,-vhkukt aku )cab, ,a"h('

ftar 
"

b,i vw kfo kc ksg, ughbho

krtu, utzbho kanug"08' eth thbha

tsg,t srchw18'

avut bu,i t, vfj kcjhw nav

cftu"t nhartk csurbu _ ucpry g"h

vdhkuh spbhnhu, v,urv _ kdku, avut

"
nav tha vtkeho"' ua

"
uhvh bugo vw

tkehbu gkhbu ungav hshbu fubbv gkhbu

ungav hshbu fubbvu"' dhkuh cjhw bugo

)pbhnhu, g,he(' g"h khnus v,urv'

ucpry pbhnhu,v,urv' uvgcusv svpm,

v,urv uvhvsu, uvpm, vnghbu, jumv'

ctupi azv pugk 
"

fubbvu" c
"

ngav

hshbu"' cfk vsrdu, aczv'

vjk nvgcusv go gmnu _ gh"z

aftu"t nhartk ndkv )cfj sbaht

surbu( avut akuju ak vec"v' uakuju

ak tso )vgkhui28( fnu,u38)
"

nav tha

crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi 38

*67(rnc"o ao v"s-v"v/

77(haghw ht' y/

87(xhuo uju,o xpr vrnc"o/

97(bxni kghk vgrv 03/

08(,cut fy' d/

18(g"z v' rha g"c/

28(rtv keu", uhert t' d/

38(nabv crfu, ks' c/ ehsuahi nt' c/

17(vnal ,rx"u x"g d/ ucf"n _ bxnbu

cxv"n nkuey j"c gw rnt vgrv 23/

27(rtv ,bjunt bat yz/ ao cjueu,h d/

cnsc"r ph"d' u/

37(,bht pk"u/

47(rnc"o rha vkw hxuv",/

57(fhsug scrh rw sus vbdhs )bfsu ak

vrnc"o( a
"

nabv ,urv ajhcr zebu vrnc"o

n,jhk cao vnpura" )xsr vsuru, s"t ,,efz/

ao vdsukho kvjhs"t ngw rnc"o/ urtv do

"
phrua" krha vkw hxuv",(/ _ urtv ctrufv

vsri gk vrnc"o ,ak"v xh"z uthkl/ ,an"j

x"c uthkl )xw vahju, ,an"j j"t gw 702

uthkl(/

*57(hrnhw h' h/

67(,vkho ehz' c/
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vtkeho"(' azv bpgk gh"z ahvush _

fakuju ak vec"v _ nbmk t, fju,hu

kgcus, vw' fl avfju, vo re ffkh'

"
akhj"' fsh knktu, akhju,u urmubu

ak vec"v' ckhnus v,urv' bdkv s,urv

upbhnhu, v,urv ]fukk ucnhujs vkfu,

ac,urv )cjhw vuhw48ac,urv(58' fnu

xpr vrnc"o68ufhu"c[' uehuo vnmuu,

cvhsur'

ufl vut pugk do cguko' afk gbhbh

vguko bgaho fkh knhkuh akhju,u ak

vec"vQ

ugh"z avakhj guav t, gcus,u

cakhnu, cmhru; gar fju,hu _ v"z

bgav nahj78)cdhnyrht akhj cmhru;

gar88(' gs kdhkuh ak nahj cpugk'

fa,vhw akhnu, vdhkuh 
"

uhvh bugo vw

tkehbu gkhbu duw"/

y/cfk zv bh,ux; vsdav h,hrv

cabv zu' vw,ab"t' r", vhw,vt ab,

bpktu, trtbu:

vara svbvdv bxh, ct nao vuhw'

akngkv nvbvdv ycgh, actv nao

tkeho )cdhnyrht vycg(98/

vxsr vrdhk cguko vut vvbvdv

vycgh,/ tl habo znbho avec"v guav

bxho' nkaui 
"

trho09bxh"19

"
fnu vbx

gk vvrho"29' angkv undkv tkeu,

akngkv nvcrhtv' ungkv undkv do t,

vpbhnhu, svbvdv ycgh, )azv ct

nvec"v' ao tkeho(39/

fph avhw cabv agcrv' vw,a"b' r",

vhw ,vt ab, bxho _ fnsucr fn"p49'

g"s vbxho artu tz/

tj"f habu jhsua bgkv hu,r _

"
trtbu bpktu,"' fn"a cbudg kdtukv

vtnh,h, uvakhnv' a
"

fhnh mt,l ntr.

nmrho trtbu bpktu,"59' bpktu, tphku

crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi39

48(fkaui jz"k 
"

uvuhw gnu avkfv fnu,u"

)a"t yz' hj/ xbvsrhi md' c(/ urtv ctrufv

tuv", h,ru gw ,,m uthkl/ xv"n ,rf"z gw rp

uthkl/ gw rm uthkl/ vnal ,rx"u gw ,fy uthkl/

keu"a jy"u gw 332 uthkl/

58(u
"

thi fk vdkhu, n,fbxu, tkt czfu,

vnabhu,")uhe"r rha p"z' d/ urtv ,u"t anu,

ny' d/ ,u"j ao )hj' t-c(/ urtv ,aucu,

uchturho )ev",' ,ak"v( x"s x"v*(' uvrh pxeh

shbho vkfv kngav vo cfkk vnabv _ vkw ,",

ktsv"z rp"c/ urtv keu", scrho c' xg"c

uthkl/

68(jhcur 
"

vkfu, vkfu," )fn"a vrnc"o

cvesn,u kxpru(/

78(ucvsdav h,hrv c,hbueu, ak ch, rci'

gkhvo btnr 
"

tk ,dgu cnahjh" )sv"t yz' fc/

ac, ehy' c(/

88(rtv ctrufv keu"a jf"y )ev",' h"t

bhxi' ,ba"t( gw 853 uthkl/ ugus/

98(rtv xhsur )go st"j( ns' xg"c/ phrua

vnku, pek"y/ vnal ,rx"u gw exd/ xv"n

,rg"j gw py/ ucf"n/ xv"n nkuey j"v gw ms-v/

09(haghw ny' fc/

19(pra"h h,ru f' hz/ urtv xhsur uphv"n

ao/ ,rg"j ao/ vbxni cnf,c f"v tsr abv zu

vgrv s"v 
"

bx" _ tuhpdgvuhci )xv"a ,ba"t

j"c gw 688(/

29(xvn"m kvm"m gd' t )g"p kaui vf,uc

haghw k' hz(/ urtv xv"a ,an"y j"t gw 173/

ua"b/

39(kvghr ntuv", cakj gw ,rxv: nav bew

tha vtkeho avut tha unuak gk ao tkeho / /

g"f guav bhxi ak hartk fh ao tkeho dhnyw

vycg uvbx avut kngkv nvycg zvu g"h abert

tha vtkeho/

49(rtv ahju,: a"p ,uksu,' sw fxku

)xv"a ,a"b j"t gw 06-951(Q z fxkuQ hu"s

fxkuQ f"c tkuk )ao gw 196( _ ,a"b/ xv"a

,ba"t j"t gw 4-27/ ugus/

59(nhfv z' yu/

*(td"e f"e tsnu"r akhy"t j"t gw rnc

uthkl/ vnu"k/
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cgrl kbxho shmht, nmrho69' z/t/

abgah, gkhw tphku cgbhi s
"

trho bxh"/

ubux; kzv _ v"z ctupi s
"

trtbu

bpktu,": vbpktu, vi cdkuhctupi

ahfukho krtu,o cghbh car/ uh,hrv nzu

_ 
"

trtbu"' vec"v gmnu nrtv t,

vbpktu,' nuci t"f azv kngkv nfk

nshsv uvdckv' udo _ avfkn,dkv'

brth, vtn, uvpbhnhu, svvbvdv

ycgh,79' uvdhkuh vfkkh svvbvdv bxh,'

gs _ do vdhkuh nnv akdnrh 
"

bpkt"89/

gp"z nuci' acgnsbu c
"

ab, bpktu,

trtbu" _ nusda, chu,r vcrfv

svec"v )abnaf, g"h 
"

,pkv knav

tha vtkeho"( cfk vgbhbho' 
"

uhvh bugo

v"t gkhbu" _ abgav 
"

ungav hshbu

fubbvu" vi cvvbvdv vycgh, )tkeho('

acgbhbh 
"

juk"99uycg aku bgav

"
fubbvu" )gs ctupi ak bpktu,('

uh,hrv nzu _ 
"

ungav hshbu fubbv

gkhbu"tphku cvvbvdv bxh, )vuhw('

atphku cvbvdv v
"

ac,h," ukngkv

nsrl vycg aku nrtv vec"v bxho

dkuhho _ ufph afcr v,jhk kvrtu,'

unnahl kvrtu, ch,r at, uch,r guz'

kfk tjs utj,' do cjhhu vpryhho'

ungkv t, cb"h )u
"

ngav hshbu"( kngkv

nngnso unmco tphku favhu cab,

bxho )ado tz vhu bgkho(' uctupi

s
"

)bpktu,( trtbu"' arutho zt, cdkuh'

nrtv ctmcgu utunr zv001/

ukvuxh;: xsr vtu,hu, snxpr vabv

vut ),a(b"t' euso bpktu, utj"f

trtbu/ tck cb"h )do( ahbu uvuxhpu t,

vxsr' ahtnru 
"

trtbu bpktu," )fkaui

vf,uc(/ uha kunr vjhkue czv:

c
"

bpktu, trtbu" gher vvsdav vht gk

vbpktu,' uvbpktu, _ 
"

trtbu"' rutho

tu,o ctupi ak rthw/

uc
"

trtbu bpktu," gher vvsdav vht

gk v
"

trtbu"' avec"v gmnu nrtv

ctupi srthw _ t, vtn, uvpbhnhu, ak

fk scr' ufazv ctupi s
"

trtbu" )g"h

vec"v gmnu( rutho )csrl nnhkt( avfk

zv _ 
"

bpktu," )vi vvbvdv vycgh,' uvi

vvbvdv vbxh,' vi vnturgu, acgcr uvi

vbpktu, ahvhu cg,hs(/

gs azv bgav 
"

trtbu" _ vdhkuh

uvrthw cvec"v gmnu' fchfuk _ 
"

uvhu

ghbhl rutu, t, nurhl"101' rthw cghbh

car' gs azv jusr do t, vvbvdv

vycgh, uvdanhu, ak hvush201/ uftar

crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi 40

001(rtv ,gbh, cxupv/ anu"r xpf"d/

pra"h cakj yu' c )s"v zv t-kh(/

101(haghw k' f/

201(ufcr vhw kguknho nghi zv cag, n,i

,urv' 
"

fsf,hc )ut,jbi s' kv( t,v vrt, ksg,

fh vw vut vtkeho thi gus nkcsu' vrt, nna

crthw juah, fuw" ),bht pk"u _ nu' t(/ ugs

69(tuv", b"l gv"p xe"z )gw ,pz(' nzj"t

cvanyu, xf"v )rxt' c(/ urtv vbxni cnf,c vw

bhxi abv zu )xv"a ,ba"t j"c gw 988( vgrv s"v

uuh sgr cRuutuxygr phrua/

79(avrh do kg"k ,vhw vbvdv ycgh,

uvbvdv bxh,* )udo c,eupv vcw fahvhw ahbuh

cngav crtah, )rtv keu"a jf"z gw 891/ ugus('

kt h,cyku fk jueh vycg kdnrh' fpauy(' uhvhw

tz do vjhkue chi hnh vjuk uhuo vac,* )chuo

afuku ac, unbujv kjhh vguknho dupt(' ufn"a

)haghw xu' fd( uvhw duw nsh ac, cac,u duw'

ufhu"c _ ucfk tw nvo hvhw vdhkuh s
"

fubbvu" g"h

vec"v gmnu ctupi ak 
"

bpktu,"/

89(rtv do nf,c vb"k/

99(rtv vgrv 79/

*(aarao vut nao vuhw unao tkeho'ukg"k

hvhw do vdhkuh sao tkeho )ugs avuhw sgfahu hvhw

tkeho kg"k'uvhw vuhw kh ktkeho )uhmt fj'ft('

uhvhw dhkuh ao vuhw bgkv hu,r _,u"t utuv", r"p

uhmt/ugus(/
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habu v
"

trtbu" c)
"

uhvh bugo vw tkehbu

gkhbu"' gs c(vec"v gmnu' rutho avfk

)chi ycg' chi bx( vut 
"

bpktu,"

)
"

fubbvu"( ak vec"v/

h/cab, trtbu bpktu, dupt v"z

nusda gus hu,r cjusa bhxi' anurv gk

"
bxh bxho"301' bxho tphku cgrl kbxho

)g"s vbpktu, skg"k fb"k('

ucjusa bhxi gmnu _ ktjrh ac,

vdsuk' 
"

abgav cu bx dsuk"401)dsku,

cbx gmnu(' ufcr tjrh gahrh cbhxi

)fav
"

bx dsuk" erv cpugk' cac, kpbh

pxj gahrh cbhxi501('

ubnmtho fcr ctur k
"

ga,h gar

huo"601cjusa bhxi' v
"

baht kcbh

tar"601' agbhbu vut _ 
"

uvut h,i ngsbh

nkl"701: ftu"t nhartk n,crl _gus

crdgho vtjrubho ak vdku, _ c
"

ngsbh

nkl"' gbhi v,gbud )
"

uhvh bugo"('

u
"

ngsbh nkl"801suet _ akhnu,

v,gbud901' vi cdanhu, uvi crujbhu,'

fukk _ 
"

ngsbh nkl" cgcus, vw'

vnaf, ,gbud do cxsr uakhnu,

vgcusv snkl r", 
"

nuj kc fcs"011'

nuj akhy gk vkc111' utj"f v"z bnal

cfcs )neur vso211' 
"

vso vut

vbpa"311(' fl ahabu akhnu, mhur unmc

vtso _ ado czv bpgk, ,uxp, crfv'

nvnaf, v,gbud )
"

ngsbh nkl"(/

un,dkv aftu"t nhartk vut ci

nkl411)gs 
"

nkl" gmnu511( _ cbu ak

nkl nkfh vnkfho vec"v' ufn"a611

"
ufk cbhl khnush vuhw"' azv eth gk

ftu"t nhartk )abfkk c
"

cbhl"( _

ufncutr vgbhi s
"

fk cbhl duw" csruah

j,ubv sf"e nu"j tsnu"r711Q ukvhu,u

"
ci nkl" v"v neck 

"
ngsbh nkl"

cakhnu,' akhnu, v,gbud/

uha kvuxh; ukear zv go vntnr

vhsug ak vcga"y811' aftu"t nhartk

her tmk vec"v fci hjhs abuks kvurho

zebho kg, zebu,o _ skfturv' thbu

nuci vnak s
"

vurho zebho kg, zebu,o"

gk vec"v' uckaui jz"k911: 
"

nh thft

zhebt enhw"?!

uha kunr' g"p vhsug s
"

zei" eaur

crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi41

adhkuh zv jsr cvdanhu, scb"h' fn"a )napyho

fs' ht( 
"

uhjzu t, vtkeho uhtfku uha,u"' vhhbu'

avdhkuh sngav vnrfcv bnal cpbhnhu,o' gs

abgav so ucar fcaro )rtv ,bht p"v(/

uvgbhi sn,i ,urv bnal cfk huo' 
"

bu,i

v,urv" kaui vuv )ak"v fv' t/ keu", ,zrhg fd'

t/ ntnrh tsvtn"m anu, j"t gw egv/ ua"b('

vhhbu avdhkuh tkeu, sn", habu cfk huo' vi

chnh vjuk uvi chuo vac, _ rtv kghk cpbho

ucvgrv 79/

301(rtv crfu, bz' rg"t ucpra"h ujst"d

nvra"t ao/

401(,us"v utu,u _ ac, pz' t cao nsra

)rtv sg, zebho ncgv", ct hc' d(/ yur uau"g

tsv"z tu"j vkw pxj r"x ,k/

501(tkt aecgu vbx chuo vac, _ rtv b"f

yuau"g tu"j x,"k/ au"g tsv"z ao x"t/

601(bat z' gc/

701(uhjh ny' f/

801(ukvghr a
"

nkl" cdhnyrht mw/

901(rtv xv"a ,an"z _ crf, h"t bhxi x"t/

011(rtv bhmumh turu, ubhmumh zvr kzj"c

ebd' t/ ua"b/

111(zj"d rfs' xg"t/ urtv ,bht ph"c )hz'

rg"t(/ ph"z )fd' t(/ p"k )kj' c(/ pb"t )gt'

xg"t(/

211(rtv g"j agr vnujhi )a"f( p"v/

311(pw rtv hc' fd/

411(
"

fk hartk cbh nkfho vo" _ ac, xz'

t/

511(
"

t,erhtu hartk nkfho" _ ,eu"z

cvesnv )t' rha g"c(/

611(haghw bs' hd/

711(s"v ufk cbhl khnush vw ,rp"y )xv"n

eubyrxho j"t yz' c uthkl(/

811(f,r ao yuc vuxpu, xhw ekd/

911(hcnu, yz' c/
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go )jfnv021' gs go( g,he )hunhi(121'

fhui ag,he vut nkaui zei )fn"a221

"
ug,he hunhi h,hc duw"(321' pbhnhu,

vf,r' gs go pbhnhu, g,he' gmnu,

v,gbud )cjhw tjs gar' js ukt

cjuaci(421Q uh"k avnak vb"k )ahvush

vut ci hjhs abuks kvurho zebho fuw(

nrnz thl ahvush eaur go cjhw zei

)g,he( akngkv' avut scr tjs go

gmnu, unvu,521_ hartk ueuc"v fukt

js621/ ukfi do bnal tkhu )kci vnkl(

"
ngsbh nkl"721_ gmnu, v,gbud

)g,he(/

ucpry gh"z acb"h vuxhpu ckhnus

v,urv cfkk' fukk ucnhujs _ khnus

pbhnhu, v,urv' agh"z bgav vnaf,

vdhkuh s
"

gmnu, g,he"821ccb"h/

ucyj hnahfu kvuxh; ckhnus v,urv

ucpry pbhnhu, v,urv _ udo cehuo

vnmu, cvhsur _ ctupi akngkv

nnshsvuvdckv' uczv dupt _ nuxhpho

hu,r uhu,r' 
"

hkfu njhk tk jhk"921'

anckh vcy gk vvbvdv gs g,v ctupi

s
"

bx"' u
"

trho bxh"' nuro kdch vbvd,u

vbxh, vrdhkv akpb"z' v"v gukv ngkv

ngkv ctupi s
"

bpktu," ac,urv )
"

dk

ghbh utchyv bpktu, n,ur,l"031(' gs

"
bpktu, trtbu"' uh,hrv nzu _ 

"
trtbu

bpktu,"' ahabu khnus v,urv ctupi ak

rthw131' gs rthw ctkeu,' cbu,i v,urv

)uvhu ghbhl rutu, t, nurhl(' uzv ncht

t, vdhkuh s
"

bpktu," c,urv/

ugh"z neckho nsv fbds nsv231ufnv

pgnho ffv nvec"v' a
"

trtbu bpktu,"

fpauyu _ vec"v gmnu nrtv ku' ctupi

snrtv ctmcgu utunr zv: vbv ha kl t,

vbxho uvbpktu, atbh' vec"v' b,,h

kl' fnu 
"

vurho zebho" abu,bho k
"

ci

hjhs abuks kg, zebu,o"' ncjhw g,het

eshat'

gs avec"v gmnu bnmt cv,dku,'

ucnv vut 
"

gxue" fchfuk )tu ckh

fchfuk( _ go 
"

trtbu"' kvrtu,

kftu"t nhartk 
"

bpktu,"' ado nv

aerv gnu gs g,v vhw zv 
"

bpktu,"'

ugtfu"f vbpktu, actho ktjr-nfi

)tjrh v
"

trtbu"('

ugs _ vbpktu, cdtukv vtnh,h,

uvakhnv' uctupi s
"

trtbu"' uktjn"f

_ ctho 
"

bpktu," bgkho hu,r ufuw gs

thi xu;/

crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi 42

021(fntjz"k )ehsuahi kc' c( 
"

zei zv aebv

jfnv"/

121(upbhnhu, tct pbhnhu, g,he )bxni

ceubyrx khnus vjxhsu, gw 6( _ rtv neunu,

acvgrv 321/ s"v utcrvo zei ,rb"s/ ugus/

221(sbhtk z' y )urtv cnpraho ao(/

321(rtv s"v uhgnus vgo ,rb"j )gw em

uthkl(/ vnal ,gr"c j"d gw twaxj uthkl/ urtv

vnal ,rx"u gw rks-v/ ugus/ ucs"v uhgnus ao:

zeb,h vut cjhw g,he' sg,he vut kw zebv / /

ugbhi vzebv kngkv vkt trz"k unh thft zebv

enhw euc"v kvhu, athbu cdsr zni unnhkt thbu

ahhl ao gbhi vzebv/ tkt vfuubv szebv nurv gk

vesnu,' uvhhbu skvhu, acjhw g,he fuw/

421(vnal ,rx"u ao/

521(unrunz do cvkaui 
"

ci hjhs"' cjhw tjs

gar' js ukt cjuaci )rtv vgrv 82(/

621(rtv zj"d gd' t/

721(ukvghr do apbhnhu, g,he vut nkfu,

st"x )vnal ,rx"u ao(/

821(f"v cvnal ,rx"u ao/

921(kaui vf,uc _ ,vkho ps' j/

031(,vkho ehy' hj/ urtv agr vtnubv p"x/

131(rtv keu", mu hz' c: 
"

uzvu phw trtbu

bpktu,' trtbu shhet ccjhw rthw nna / /

avad,u )svtrhz"k( vhw ccjhw rthw fuw"/ urtv do

agr vtnubv ao/

231(rtv xuyv j' c/ y' c/ ua"b/ ,uxp,t

xuyv rp"s/ nsra kej yuc anu, d' u/ ugus/
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crfv _ tur khuo dw' h"t bhxi43

ht/cfk zv bh,ux; gh"z abxhho

g,v )frdhk( cgahh, ftu"t nvbufjho

fti )ugk hso _ t, fkk hartk( kakhj

nmuv cnmu, vmsev )aaeukv fbds fk

vnmuu,331(' ufnsucr kghk431agh"z

aftu"t nhartk fakuju ak vec"v'

hbmk t, gar fju,hu cakhnu, cnhkuh

akhju,u _ ncht vut )akhj cmhru;

gar cdhnyrht( nahj' ubux; gk

"
dhnyrht" )avut cvgko531(' cdhkuh

nna' crthw juahh,'

u,hf; unhs nna numht nahj t, fkk

hartk nvdku,' 
"

cbgrhbu uczebhbu duw

ccbhbu uccbu,hbu"631' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv' uvukfho ktr. veusa'

khruakho ghr veusa' kvr veusa'

kch, vnesa vakhah' 
"

nesa tsw fubbu

hshl"731'

aao habo c,fkh, vakhnu, fk

vcrfu, s
"

,pkv knav tha vtkeho / /

ungav hshbu fubbv gkhbu ungav hshbu

fubbvu" _ fcrf, nav )utvri( cbudg

kvart, vafhbv cnafi' 
"

uhcrfu t,

vgo"' 
"

uhvh bugo vw tkehbu gkhbu' hvh

rmui a,arv afhbv cngav hshfo"831_

avakhnu, s
"

,arv afhbv cngav

hshfo" ,vhw cch, vnesa vakhah931'

"
ufahcbv _ nav utvri hvt gnbu"041'

ubpgk )csudn, )tck cgkhw ucvuxpv

kdch( fph avhw cg, vart, vafhbv

cnafi( 
"

uhrt fk vgo uhrubu uhpku gk

pbhvo"141_ dhkuh tkeu, ctupi ak

rthw' gs azv numht nvo rhbv241' udhkuh

fzv adcuv hu,r npbhnhu, )gs a
"

uhpku

gk pbhvo"(/

uhvh rmui' agus cngahbu ugcus,hbu

vtjrubho crdgho vtjrubho ak vdku,

,vhw vart, vafhbv 
"

cngav hshfo"'

fukk cakhju, kmsev ah,bu g,v'

unvfpk 
"

,pkv knav tha vtkeho"'

habu vfj kpguk t, vfpk s
"

ungav

hshbu fubbv gkhbu ungav hshbu fubbvu"'

cngahbu ugcus,hbu g,v'

uhabu do nav utvri gnvo _ cjhw

nav )utvri _ nzw rugh hartk341('

acfk tw nhartk' tbaho baho uy;' 

u,hf; unhs nna _ vehmu urbbu241

aufbh gpr"441' unav utvri gnvo

cpayu,' banu, cdupho' hjs go fk

cb"h'

u,hf; unhs nna _ 
"

ungav hshbu

fubbvu" c
"

nesa tsb-h fubbu hshl"/

]f"e tsnu"r akhy"t b,i kftu"t

nvbufjho ahjhu ayr ak sukr' k,,u

)tu jhkupu( kmsev[/

141(pra,bu ao' fs/

241(kvghr srbv vut cpv)zj"d j' c/ uao

_ chjx kanjv ackc( _ rtv kghk x"z*/

341(z"j cxupu ),heubho es' t(/ ,u"t kc' c/

keu", cvgku,l fy' d/ urtv keu"a j"f gw 346/

441(haghw fu' hy/

331(c"c y' t/ urtv ,bht pk"z )nj' c(/

431(xgh; j/

531(urtv agvhuv"t p"t/

631(fn"a chmh"n )u
"

fhnh mt,l ntrn"m

trtbu bpktu,"( _ ct h' y/

731(cakj yu' hz ucpra"h/

831(pra,bu y' fd ucpra"h/

931(rtv do nf,c h"t bhxi a/z/ )xv"a

,ba"t j"c gw 398(/ ua"b/

041(,us"v tjs _ pxjho ehs' c/ urtv hunt

v' c/

*(urtv keu", acvgrv 56: ughhi czj"t uhmt

)enj'c( cgbhi vvpra chi ahr vkuho kcjhw

ujxhshl hrbbusfvbho avht cjhw gkhubv hu,r/

ugs"z huci ngk, cjhw ahr gk cjhw nznur/
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t/gk 
"

utkv anu, cbh hartk

vctho nmrhnv"1' th,t cnsra2

"
gk ao

dtuk, hartk bzfru fti"3/ ucvnal

nxchr vnsra thl fk ao n
"

cbh

hartk" )h"c vacyho( eaur kdtukv/

usrua chtur: c
"

vctho nmrhnv"

nsucr cpayu, tusu, hrhs, cb"h cdku,

nmrho' fnxupr cvnal vf,ucho

uvprahu,' ure ktjrh zni rc vh,v

vdtukv nnmrho )fnxupr kt cpra,bu

ukt cprav aktjrhw )_ utrt( tkt

ctnmg vprav aktjrhw )cpw ct((Q uto

fi' thl tunr vnsra a
"

gk ao dtuk,

hartk bzfru fti"4' cshue kvhpl

n
"

vctho nmrhnv" vnsucr
"

fti"?!

cnsra tjr th,t5' avdtukv

nnmrho vh,v
"

cachk / / akt ahbu t,

ano' rtuci uangui bj,hi rtuci uangui

xkehi"/ sgp"z ha kunr ac
"

utkv anu,

cbh hartk vctho nmrhnv" nusda, do

vzfu, acdkkv bdtku cb"h nnmrho

)
"

akt ahbu t, ano"(/ uth"z cx,hrv

kvphrua vpauy c
"

vctho nmrhnv"

)vhrhsv cdku,(' fh fti zvu rnz ckcs

kygo atj"fbdtku cb"h nnmrho _

acnal vdku,' vjk nv,jk,v favhw

"
vctho nmrhnv"' tzh

"
utkv anu, cbh

hartk"'
"

akt ahbu t, ano"Q nat"f

kph vnsra vrtaui vb"k bnmt' akt re

cachk
"

utkv anu, cbh hartk" ctv

vdtukv nal zni ktjrh zv' nt,hho

ugar abv' tkt h,hrv nzu _ vanu,

gmnobzfru fti
"

gk ao dtuk,hartk"'

fkunr' a
"

utkv anu, cbh hartk vctho

nmrhnv" eth gk vdtukv' azvu kfturv

cx,hrv kpayu, vgbhi s
"

vctho

nmrhnv"' vhrhsv cdku,/

do mrhl kvchi: kph phrua vnsra

a
"

gk ao dtuk, hartk bzfru fti"' vrh

tphku to bnmt chtur thl
"

vctho

nmrhnv" eaur go dtuk, hartk _

srua vxcr nsug nsdha zt, vpxueQ vrh

nsucr fti tusu, vhrhsvknmrho/

h,hrv nzu:
"

gk ao dtuk, hartk"

fukk do _ vdtukv vg,hsv kcut' fn"a

cnsra vtnur cchtur vahhfu, sao

hux; kdtukv'
"

hux; g"a ag,hs vec"v

kvuxh; ukdtuk t, hartk nnkfu,

vragv fao adtk tu,o nnmrho'

sf,hc6uvhw chuo vvut huxh; vw abh, hsu

uduw"/ gp"z n,jze, vatkv: kt zu ckcs

anearho t, vhrhsv cdku, nmrho

)
"

vctho nmrhnv"( kdtuk, nmrho' tkt

nearho zt, do _ kdtukv vg,hsv

kcut )actv rhcuh zni ktjrh hmht,

nmrho ugtfu"f ktjrh vhrhsv cnmrho(/

ucxdbui tjr: nvh vahhfu, ak
"

vctho

nmrhnv" )vhrhsv shgec ufk cbhu uyu"c

)71( abho hahcv cakuv' ktj"z zni

vafjv ufuw ufuw ujryunh nmrho uprgv

tnru vcv b,jfnv ufuw ufuw gs acb"h

nahju, a"p anu,' f"t yc, vw,ab"c

_ ,rduo nthsh, _

1(rha pra,bu/

2(anu"r pra,bu p"t' v/

3(
"

vueav ku afk pxueho tku nhu,rho

avrh anu,o fcr npuraho cxsr uhmt uhda'

usura akfl vuzfru crha xpr zv anscr

cdtuk, hartk nnmrho fuw" )phrua nvrz"u ao(/

4(kvghr afk vxpr bert
"

xpr utkv anu,

acu hmtu hartk ntphkv kturv" )c"r p"d' v(/

uckaui vrnc"i )x"p peush(:
"

xpr vdtukv"/

5(uhe"r pk"c' v/ ua"b/6(haghw ht' ht/
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n,jhkho dku, nmrho( kdtukv vg,hsv

kcut?!

ubux; g"z ha kvchi _ fnu azv cbudg

kfk gbhbh ,urv nkaui vurtv7: nvu

vkhnus uvvurtv nzv g,v' tkph abho

ktjrh
"

vctho nmrhnv" uktjrh hmht,

nmrho?

c/uha kunr beus, vvxcrv czv:

fk vgbhi s
"

vctho nmrhnv" vut

ktnh,,u _
"

dtuk, hartk"/ uvhrhsv

achb,hho vht cjhmubhu,' tck

cpbhnhu,' vhrhsv dupt vht )kt re

cachk ugk nb, vgkhw acdtuk, nmrho'

tkt h,hrv nzu _( jke nvgkhw uvdtukv

gmnv' gs _ vgkhw sdtukv vtnh,h,

uvakhnv/ unauo fl tunr vnsra gk

"
utkv anu, cb"h vctho nmrhnv" _

"
gk ao dtuk, hartk bzfru fti"'

afuub,u do gk vdtukv vg,hsv kcut/

unfhui afk vgbhbho s
"

vctho

nmrhnv" udtuk, nmrho bnafho do

ktjrh zv' do czni vzv _ fntjz"k8

"
fk

vnkfhu, bertu gk ao nmrho"'

unzfhrhi hmht, nmrho cfk huo9' u
"

cfk01

sur usur ]ufk huo uhuo11[ jhhc tso

krtu, t, gmnu fthku vut hmt ]vhuo11[

nnmrho" _ knsho nzv' ado cdku,bu zu

mrhfho kvnahl t,
"

dtuk, hartk"'

vdtukv vtnh,h, uvakhnv' fskeni/

d/uhuci zv cvesho vchtur cnabv

vtjrubv cpre ent scrfu,21)atunrho

zt, do cbuxj vvdsv ak pxj(31:
"

tnr

rw tkgzr ci gzrhw vrh tbh fci acgho

abv ukt zfh,h a,tnr hmht, nmrho

ckhku, gs asrav ci zunt abtnr41

kngi ,zfur t, huo mt,l ntr. nmrho

fk hnh jhhl' hnh jhhl vhnho fk hnh jhhl

kvcht51 vkhku,61' ujfnho tunrho hnh

jhhl vguko vzv fk hnh jhhl kvcht

khnu, vnahj"/

npra ra"h:
"

fci acgho abv _

fcr vhh,h brtv zei ukt zei nna act,

gkhu ahcv huo avgchru rci dnkhtk

nbahtu,u unhbu rch tkgzr ci gzrhw

baht fsth,t keni cpre ,pk,

vajr71' utu,u vhuo sra ci zunt nert

zv"/

umrhl chtur cvahhfu, svntnr

kcgk vntnr81rch tkgzr ci gzrhw'

uvahhfu, kfl avnabv btnrv chuo )tu

cear go vhuo91( ab,nbv rtc"g

kbaht02' snx,cr kunr anfhui artc"g

a"p anu,' f"t yc,

21(hc' c/

31(ufi vut do c,uxp,t crfu, ao/ xprh

rtv yz' d/ urtv nfhk,t ct hd' d/

41(rtv yz' d/

51(f"v cbuxj vvdsv/ au"g tsv"z ao/

61(uc,uxp,t ao nuxh; fti
"

tku scrh ci

zunt"/ urtv jxsh sus k,uxp,t ao/

71(crfu, fj' t/

81(rtv keu"a jh"z gw 943/ ua"b/

91(sdo cto npraho a
"

ujfnho tunrho fuw"

thbo nscrh rtc"g' ubtnru kpbh zv urtc"g hsg

nzv euso tnhr,u )ukfi tnr
"

ukt zfh,h"' rtv

,uhu"y fti(' vrh dhkuh scrh vjfnho cnabv zu

vhw suet g"h nv atnr rtc"g chuo ab,nbv

kbaht/ urtv keni vgrv 23/

02(ucpry cto npraho a
"

ujfnho tunrho

ufuw" vut nscrh rtc"g cgmnu/ urtv jxsh sus

acvgrv 61' anufhj fi nkaui v,uxp,t

acvgrv vb"k/

7(rtv rs"e k,vkho hy' j/ ugus/

8(c"r py"z' s/

9(nabv crfu, hc' c/ rnc"o vkw e"a p"t

v"d/ au"g tsv"z tu"j vkw e"a xhw xz x"t/ _

urtv keni cpbho/

01(nabv pxjho eyz' c/

11(vuxp, )chtur( tsv"z c,bht rpn"z/

urtv vda"p go keuyh ygnho nbvdho uchturho

gw ,rhj )cvumt, ev", ,ba"t( cauv"d/
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gxe cxudht zu c,urv chuo abgav

baht' v"z eaur go gcus,u fbaht

chartk ]g"sjhuc veshnv ckhnus

v,urv cgbhbho avzni drnt12' uha kunr

ags"z vut cbudg kftu"t nhartk

ucpry cear kkhnus v,urv aku

cgbhbho avzni akudrnt[' ufi vahhfu,

kscrh rtc"g
"

vrh tbh fci acgho

abv"' acgho abv suet/

s/uchtur vgbhi:

cnabv ct khsh chyuh dusk vghkuh

uvacj shmht, nmrho' ado ktjr acb"h

hmtu nnmrho' habu vjhuc szfhr, hmht,

nmrho
"

fk hnh jhhl"' vi chnho uvi

ckhku, )fscrh ci zunt(' uvi cguko vzv

uvi khnu, vnahj )fscrh vjfnho(22/

vygo g"z vut _ fh )zfhr,( hmht,

nmrho vht
"

hxus dsuk ugnus jze

c,ur,bu uctnub,bu fuw"32' tz v,jsa

p,hj, gbhi vdtukv42_ acb"h hmtu

ndsr gcsu, ubgau cbh-jurhi cgmo52

)
"

gcsh vo ukt gcsho kgcsho"62('

uctupi spgukv bnaf,72k,nhs/

ucgcus, vtso82: hmht, nmrho nurv

gk vhmhtv )sbpa vtkeh, n(nhmrho

udcukho ak ntxr vdu; uguko vzv

cfkk' kv,ear ukv,tjs go vec"v g"h

,urv unmuu,/ unfhui azvu gbhi fkkh

cfk v,urv uvhvsu,' kfi
"

,zfur t, huo

mt,l ntr. nmrho fk hnh jhhl"' gs

ctupi a
"

cfk sur usur ufk huo uhuo jhhc

tso krtu, t, gmnu fthku vut hmt

vhuo nnmrho"92/

ucpryhu, habo czv akuav akcho

usrdu,:

)t( nzfhrhi hmht, nmrho
"

cfk huo

uhuo" )
"

vhnho"(: fanthr tur vw

)
"

uhert tkeho ktur huo"03(' mrhl

cpayu,
"

krtu, t, gmnu fthku vut

hmt vhuo nnmrho"' gcus,u ak hvush

kmt, nnhmrho udcukho/

)c( jhsua bux; czv' a
"

nzfhrhi

hmht, nmrho ckhku,"' fsra, ci zunt

nvpxue
"

kngi ,zfur t, huo mt,l

ntrn"m fk hnh jhhl / / fk hnh jhhl

kvcht vkhku," atphku czni skhkv

ujual' fatur vw thbbu nthr' tphku

ckhk vdku,
13' hfukv udo mrhfv kvhu,

"
hmht, nmrho"/

)d( jfnho njsaho gus hu,r23' a
"

fk

a"p anu,' f"t yc,

12(rnc"o vkw ,", p"s v"j/ yuau"g hu"s

xrn"u xh"s/

22(urtv keni vgrv 23' akfnv npraho do

kjfnho nzfhrhi hmh"n ckhku,' udo kci zunt

nzfhrhi hmh"n khnu, vnahj/

32(jhbul nmuv ft/

42(s"v fhnh mt,l ,a"j ph"c )gw 461(/

52(xw dcuru, vw )kvnvr"k nprtd( pre xt/

62(cvr fv' nc/ ao' bv/ c"n h' t/

72(rtv keu"a j"v gw 571/

82(,bht pn"z/ urtv ,u"t h,ru gt' d

uthkl/ ucf"n/ urtv vda"p go keuyh ygnho fuw

gw ,afj-y/

92(utukh tp"k ac,bht ao npra svnabv

spxjho )
"

cfk sur usur jhhc fuw"( nakhnv

vnabv sxp"e scrfu, am"k zfhr, hmh"n cfk

huo )rtv vda"p acvgrv 11(/

03(crtah, t' v/

13(rtv zj"d xz' rha g"c: ckhkv / /

cdku,t/ urtv do zj"c exd' c/ j"d fc' t/ rkj'

c/ ,eu"z ,f"t )ny' c(/ urtv ,u"t nd"t ms' s/

keu"a j"z gw 14/

23(kph vphrua avo nuxhpho gk ci zunt'

ukfu"g nzfhrhi hmh"n ckhku, )ufk pkud,,o

thbv cdu; vshi re cnangu, vf,uc
"

fk hnh

jhhl"( _ rtv rac". chchi anugv gk vda"p

fti/ zcj pxj gk vda"p/ ak"v nxw pxjho ebj'

t/ mk"j upb"h crfu, ao/ ugus/ urtv vda"p go
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hnh jhhl" fukk _ bux; gk fk vguko

vzv )
"

hnh jhhl vguko vzv"(' do _

"
kvcht khnu, vnahj"/ avjhsua czv

vut fpuk:

1( jhsua c)shi s(zfhr, hmht, nmrho

_ a)vjhuc szfhr, hmh"n(
"

fk hnh jhhl"

_ aeth gk
"

hnh jhhl" cguko vzv uczni

vzv _ fukk
"

hnu, vnahj"/ gs azv

bfkk czfhr, hmh"n s
"

fk hnh jhhl"

cguko vzv )euso hnu, vnahj(/

uvjhsua czv dsuk hu,r:

2( tg"p33achnu, vnahj )cnmc ak

dtukv( kt ahhl kfturv vgbhi szfhr,

vdtukv43' do tz hzfhru t, hmht,

nmrho/ uh,hrv nzu: tg"p avdtukv

vtnh,h, uvakhnv vht akt cgrl

kdtuk, nmrho' cvhu,v dtukv athi

tjrhw dku,53' utz hvhw
"

ut, ruj vyuntv

tgchr ni vtr."63' hmhtv udtukv akhnv

nfk vnhmrho udcukho' nat"f dtuk,

uhmht, nmrho vh,v dtukv aha tjrhw

dku,' ukt dtukv akhnv' fh
"

vrg

acbpau, hartk gshhi vhw c,epu"

)ukfi vumrl kvhu,
"

fh73 crjvgo"(83_

tgp"f nzfhrhi hmh"n do khnu, vnahj/

uvhu, ahzfhru tz t, hmh"n' v"z rthw

azvu gcur ,ugk, _ cdkk vngkv

uvjhsua ahmh"n ,pgk do tz' fskeni/

v/uha kunr vchtur czv:

cdtuk, nmrho b,jsa fkku, gbhi

vdtukv' p,hj, vmhbur gk fk vdtuku,

)do nvdkuhu, aktj"z(' fukk vdtukv

vg,hsv42/

h,hrv nzu: thku zfu' vh,v hmht,

nmrho dtukv akhnv athi tjrhw dku,'

a"p anu,' f"t yc,

33(rtv rs"v fh cjpzui ,a"j )gw 151(/

43(usuet cg, vdku, uvagcus nzfhrhi gbhi

vdtukv ka,h pbho: vtw kvkk ukacj kvah",

gk vgcr tar dtkbu udtk t, tcu,hbu' uvcw

ag"h zfhrv zu n,jze v,euv uvcyjui vdnur

cvah", gk vdtukv vg,hsv kcut )ao(/

53(rtv nfhk,t cakj yu' t/ vuct c,us"v

v"d ubtnr _ pxjho eyz' c/ ugus/

63(zfrhw hd' c/

73(cakj hs' v/

83(,bht pk"t/ urtv s"v fhnh mt,l ,a"j

ph"d )gw 761(/

keuyh ygnho unbvdho gw hz/ tbmhekupshw

,knush, grl zfhr, hmh"n gw rt' ua"b/ uvphrua

cscrh rtc"g
"

kt zfh,h" kph phrua zv vut_

"
tg"p ava,sk,h uv,jcr,h go tbah vjfnv

kt zfh,h ksg, vrnz abrnz cf,uc cjhuc erht,

pra, mhmh, ckhkv gs asrav ci zunt" )phv"n

kvrnc"o crfu, ao(/

uha npraho' akfu"g )do kci zunt( nzfhrhi

hmh"n do khnu, vnahj )avrh custh kt ,hger

nmuv ni v,urv j"u(' uvjhkue chi ci zunt ujfnho

vut re cbudg kvkhnus n
"

fk hnh jhhl" )euk

vrn"z uauabho ksus crfu, ao )vuct c,uxw

tbah ao knabhu, ao(/ jxsh sus k,uxp,t

crfu, ao/ xprh sch rc kxprh rtv ao(/

udo kph vphrua )rtv rac". ao/ ugus/ urtv

,urv akhnv jh"c nhkutho tu, d( ajfnho uci

zunt pkhdh kvkfv to nzfhrhi hmh"n khnu,

vnahj _ )t( thi vfrj kvfrhg asg, rtc"g

vht fci zunt' ucpry cto npraho artc"g tnr

"
ujfnho tunrho fuw" )fb"k vgrv 02(/ )c( ha

kunr stsrcv: kp"z bnmt ahmh"n vut gs f"f

gbhi tjs go dtukv vakhnv )fskeni cpbho( _

athi nv kvzfhr tz hmh"n' utsrcv _ vdtukv

gmnv nzfhrv gk hmh"n )rtv gs"z rac"t kghi

hgec crfu, ao cchtur vygo aksg, ci zunt

)athi nzfhrho hmh"n kg"k( thi zv chyuk vnmuv(/

ugus ugher: )d( cfk tupi' fk nabv zu btnrv

chuo ab,nbv rtc"g kbaht )fatnr
"

vrh tbh

fci acgho abv"(/

ufi nuci do kph phrua vnpraho ajfnho

jukeho gk ci zunt cbudg kzfhr, hmh"n ckhku,

)rtv b"f vnabv _ rg"c' ,uhu"y' ugus/

tbmhekupshw ,knush, ao gw r' ua"b(' aha kunr

czv cdw tupbho vb"k/ urtv keni vgrv 44/
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ctupi s
"

vw hnkul kguko ugs"' fph

acb"h tnru cahr, vho93' fh vhu bfbxho

tz nhs ktr. hartk cdtukv vakhnv04/

tkt nfhui a
"

b,grcu" gbhbho msshho'

v"z kt v,ehho cpugk/

gp"z ha kunr' atnh,h, vgbhi

shmht, nmrho vut_
"

hnu, vnahj"'

vdtukv vtnh,h, uvakhnv' utnh,h,

upbhnhu, vgbhi shnu, vnahj vutdtuk,

nmrho/ tkt acbudg kpugk _ cdkk

xhcu, msshu, _ ha chbhvo vpxe zni

)cjhmubhu,(' gs avdtukv vakhnv ctv

cpugk/ tck do fk vzni achb,hho )chi

dtuk, nmrho uvdtukv vakhnv( _
"

fk

hnh jhhl" )cguko vzv( _ mrhl kvhu,

"
,zfur t, huo mt,l ntr. nmrho" ]gs

tar
"

fk vhnho nhnh dtukv vrtaubv

ndku, nmrho gs dtukv vg,hsv cc"t

vo hnh mt,l ntr. nmrho"42[Q uvhu,

ahmht, nmrho vht cpbhnhu, vgbhi

s
"

hnu, vnahj"' kfi zfhr, hmh"n
"

fk

hnh jhhl" fukk, cnhkt do
"

)kvcht

k(hnu, vnahj"14/

gp"z nuci d"f nsugnzfhrhi hmht,

nmrho khnu, vnahj )tg"p atz hvhu

cnmc ak dtukv' udtukv akt cgrl

kdtuk, nmrho( _ fh: )t( hmht, nmrho

vht vv,jkv u)h,hrv nzu _( vpbhnhu,

shnu, vnahj' u)c( hmht, nmrho pugk,

jhsuachnu, vnahj' ahabv do vngkv

shmh"n )fnu avhw cpugk' cdkk akt zfu

a,vhw zu nhs dtukv akhnv( _ vngkv

s
"

t,fpht xy"t"' nfhui avrg vhw gshhi

c,epu )fb"k(24/

tck vzfhrv shmh"n kg"k vht re

csrl
"

ypk" )
"

a,vt agcus nkfhu,

gher uhmht, nmrho ypk ku"34(' fh gher

vdhkuh tz vut nvdtukv vakhnv'

akngkv nfk nshsv uvdckv' tkt ahjs

go zv nzfhrhi hmh"n )csrl ypk( fh

vngkv sdtukv vakhnv kngkv nfk

nshsv uvdckv kdnrh )ctupi s
"

ut, ruj

vyuntv tgchr ni vtr."'
"

t,vpft"24('

bnaf, cnshsv uvdckv s
"

fk hnh jhhl"

cnmhtu, vguko vzv )vngkv st,fpht

cdtuk, nmrho(/ nat"f thku kt vhu

nzfhrho tz hmh"n' vuv-tnhbt avdtukv

bprs, n
"

fk hnh jhhl" cguko vzv/

u/gp"z nucb, vvuxpv uvjhsua ak

vjfnho kdch ci zunt44: bux; gk scrh

a"p anu,' f"t yc,

93(cakj yu' hj/ urtv keu"a jk"t gw 77

uthkl/

04(zj"d rft' t/ urtv do ghruchi bs' t/

anu"r rpk"c/

14(kvghr do' acvcyj, vec"v khgec gk

dtuk, nmrho tnr ku
"

utbfh tgkl do gkv"

)uhda nu' s('
"

vhhbu cw gkhu, / / fh gkhw zu vabhw

vht runz, gk dtukv vg,hsv kvhu, cc"t"

),u"t rha pra,bu(/ ufi cpra,bu d' hs
"

tnr ku

gbhi vdtukv vtjrubv fsphra ra"h ao" ),u"t

ao(/

24(rtv s"v fhnh mt,l ao/ xv"n nkuey

j"c gw n uthkl/ keu"a jy"z gw 521 uthkl/ xpr

vahju, ,an"j j"c gw 965 uthkl/

34(crfu, hc' xg"c/

44(zvu kph vphrua ajfnho nuxhpho gk ci

zunt )fb"k vgrv 23(/ ukph vphrua ajfnho

jukeho gk ci zunt cbudg kzfhr, hmh"n ckhku,

)vrh bux; kn"a cvgrv vb"k( _ rtv xhsur

vtrhz"k cvda"p fti' aksg, jfnho thi fj

czni vzv kcrr vkhku,' ucn"t b,ctr )keu"a

j"d gw d-6101( a,ufi vpkud,t vut cbudg

khmh"n cpbhnhu, )hmhtv do nnhmrho udcukho

sesuav( do cnmc skhku,' aczni vzv thi fj kzv

kruc cb"t' uvfj kzv hvhw suet khnu, vnahj'

ukfi x"k kjfnho asuet khnu, vnahj nzfhrhi

hmh"n ckhku,/ nat"f ci zunt' avhw kngkv

nguko )rtv c"r p"c' s(' vhw cfju kcrr vkhku,

do czni vzv/ ugp"z bnmt atmk ci zunt _ g"h
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ci zunt' ahabu vgbhi shmht, nmrho

"
fk hnh jhhl" do

"
ckhku,"' ckhk

vdku, _ njsaho jfnho
"

fk hnh jhhl

kvcht khnu, vnahj"' a
"

fk hnh jhhl"

cguko vzv )vi chnho utphku ckhku,'

cjual vdku,( habv' bux; gk vsrdt

shmht, nmrho )dtukv athbv akhnv'

fnu avhw tz cdkuh(' do vsrdt s)hmht,

nmrho fph avht ktnh,,v(
"

hnu,

vnahj"' vdtukv vakhnv athi tjrhw

dku,/

ukvuxh; cshue vkaui
"

kvchtkhnu,

vnahj" )ukt
"

krcu," ufhu"c frdhk('

avgcusv s)zfhr,( hmh"n
"

fk hnh jhhl"

cguko vzv )t( nfbhxvt, hnu, vnahj

cguko vzv g,v54' gs h,hrv nzu )c( azv

ncht64cpugk c
"

hnh jhhl" vakhnu,

shnu, vnahj )kaui rcho' fukk fk

v,eupu, czv74( cdtukv vtnh,h,

uvakhnv/

]nzv nuci ascrh vjfnho thbo re

vkf,t knahjt' tkt aczv habv bpe"n

cgcus,u ak hvush )do( czni vzv )euso

cht, vnahj cpugk(' aczfhr,u hmh"n

vut husg azv eaur go
"

)kvcht k(hnu,

vnahj"[/

z/gp"z ,uci ahhfu, vnabv krch

tkgzr ci gzrhw actu,u vhuo bgav

baht:

jhsuau ak baht chartk )baht

nkaui v,batu,( vut kear uktjs
"

fk

hnh jhhl" ak ftu"t nhartk uak fkk

hartk _
"

fk hnh jhhl" vdanhho cguko

vzv ucpry czni vdku, )
"

khku,"( _ go

dtukv )hmhtv nnhmrho udcukho( cfkk'

ucpry go hnu, vnahj' vdtukv

vtnh,h, uvakhnv' athi tjrhw dku,Q

suet vbaht cfju kjcr uktjs t,

vdku, go vdtukv' ucpryhu, hu,r _

kjcr t, hmht, nmrho uhnu, vnahj

)fph avo cnmc avdku, npxe,

chb,hho('
"

,zfur t, huo mt,l nmrho

fk hnh jhhl / / kvcht khnu, vnahj" _

acjhhu ak hvush
"

fk hnh jhhl" fbanv

cdu; cguv"z vdanh uvjunrh uczni

vdku,' vut hufk kmt, nnhmrho

udcukho' uh,hrv nzu _ kgnus cnmc

shnu, vnahj/

ukfi' suet chuo agkv kbahtu, gxe

rtc"g cxudht s
"

nzfhrhi hmht, nmrho"

do
"

ckhku," u
"

kvcht khnu, vnahj"/

j/uha kunr azv eaur do go

vesn,u ak rtc"g
"

vrh tbh fci acgho

abv fuw":

vdnrt nxpr,71artc"g tnr
"

vrh

tbh fci acgho abv ukt ci acgho

abv"' fh vhw tz re ci h"j abv84'

u
"

t,rjha khw bhxt utvsru ,nbh xrh

a"p anu,' f"t yc,

84(ukph vhruaknh )crfu, p"s xu; v"t( _

ci aa garv abv/ ukdhrx, vtcusrvo _ ci h"d

abv/

rtc"g avcht scrhu _ vhw nghi vnmc shnu,

vnahj/ ucfju ak rtc"g vbahtkjcr abhvo _

ado czni vzv )tmk fk hartk( hvhw vnmc ak

hnu, vnahj' fskeni cpbho/

54(fi ang,h nttnu"r z"k )rtv ahj, khk

cw sjdv"p ,ah"y(/ urtv do ahj, khk cw sjd

vpxj ,rm"y )xpr vahju, vw,rm"u _ jur;

vwa", gw 323(/

64(rtv ahj, khk cw sjd vpxj ,a"d )gw

37(cw phruaho c
"

kvcht khnu, vnahj": )t(

fpauyu' anahj hcut/ umrhfho kv,cubi nv hvhw

vnmc ak fk scr cguv"z chnu, vnahj/ )c(

avfuubv uv,fkh, ak fk vgcusv chnh vdku,

vht
"

kvcht khnu, vnahj"/

74(rtv do keu"a jf"z gw 191 uthkl/

ucf"n/
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srh jhur,t"/ uzv vrtv kfk artc"g

rtuh kvhu, vbaht' cvhu, ku
"

agru,

kcbu, ak zebv' ubtv ksrai kvhu,

zei"94/

bnmt' aakhnu, vbahtu, eaurv go

nxpr acgho abv suet' ugs fsh fl

ags tz vhw nmc anckh vcy gk fk

ngku,hu ak rtc"g'
"

svut jfo uvut

gahr uvut gahrh kgzrt"05' vrh
"

kt

zfh,h a,tnr hmh"n ckhku, gs asrav

ci zunt"' c
"

tu,u huo" fartc"g bgav

baht/

uvchtur czv:

acgho abv vo akhnu, cjhh vtso _

fn"a15

"
hnh abu,hbu cvo acgho abv"/

vakhnu, vht cfl' avtso ndhg tz

kgcusv schrur fk vacg nsu, fph avi

cakhnu,i' acg fkuk ngar )=acgho(/

ucpryhu, hu,r _ bu,bho ktso
"

acgho

abv" cfsh kgau, t, vgcusv schrur

vacg nsu, fph avi n,kcau, knyv'

cbpa vcvnh, )
"

hnh abu,hbu cvo"'

"
cvo" kaui cvnv( uskgu"z cfkk

)ucfkku, _ acghotunu, vguko(' ug"h

gcusv zu ndhgho kakhnu, sacgho'

cjhw gh"i sesuav' rthw ctkeu,' gs

kvakhnu, czv kg,hs kcut25/

ugs"z h"k cbudg k
"

vrh tbh fci

acgho abv" srtc"g vbaht: cfsh

kvhu, baht vhw gkhu kvahd t,

vakhnu, ak
"

)f(ci acgho abv"'

vchrur sgbhbh vguko )vbjkeho

kacgho' acgho tunu, ufuw(/ uzv b,i ku

t, vfj ahvhw tmku
"

zfh,h a,tnr

hmh"n ckhku,"' ahufku kpguk t, vgbhi

shmht, nmrho )vdtukv nnhmrho

udcukho( tphku cvhu,o cnmc ak ,j,ui

)
"

khku,"(' bux; gk vgcusv czv cfk huo

uhuo' gs do _
"

fk hnh jhhl kvcht

khnu, vnahj"35' )nghi( vghkuh svdtukv

vakhnv45' fabgav )akhnu, vchrur

sfk acgho tunu, fuw' u(vdhkuh

sacgho55' gh"i skngkv'
"

uvhu ghbhl

rutu, t, nurhl"65' uctupi atkeu,

bnmt cdkuh cfk vguko'
"

ubdkv fcus

vuhw urtu fk car hjshu fh ph vuhw

shcr"75/

uha kear zv do go anu ak rch

a"p anu,' f"t yc,

94(pra"h crfu, ao )s"v kh, kl jhur,t(/

urtv keu"a j"z gw 321 uthkl/ ahj, tja"p

,an"t/ a"p rtv ,an"c/ ugus/

05(crfu, fz' xg"c/

15(,vkho msh"e' hu"s/

25(rtv cfk zv _ xpr vgrfho jc"s

ngrf, tu,hu, _ tu, gh"i gw rpy uthkl/ euc.

h"t bhxi ab, vmsh"e gv"p hnh abu,hbu cvo

acgho abv )gw 78 uthkl(/ ua"b/

35(ukvghr nhjux rtc"g avut
"

gahrh

kgzrt" )uchruaknh hcnu, p"t v"u' avghs gkhu

rw suxt ci vrfhbx a
"

ghbuh )
"

fkunr nrth,u

u,utr pbhu" _ pbh nav( snhhi kshshw" )kgzrt(('

uvrh cbudg kgzrt th,t cnsra )vuct cpra"h

hjzetk nd' ht/ p,hj, v,uhu"y knxw gshu,/

urtv crfu, s' xg"t( srtuh vhw vcbhi vakhah

kvhu, cg, agku ncck tkt adro vjyt )g"s

avhw czni hmh"n' fb"k x"v(/

45(rtv euk xupr gk vnabv crfu, ao )hc'

xg"c(' anpra
"

zfh,h" nkaui
"

zfu"' g"p

ntjz"k )xbvsrhi mj' t( gv"p )haghw x' fc(

"
cg,v tjhabv" _

"
zfu tjhabv"' g"s atnr

vec"v
"

bmjubh cbh bmjubh" )c"n by' c('
"

uzv

zfu' to hdhgu cbh hartk knsrdv kbmj crmubo

t, vafhbv g"s nh nuak ch mshe' vec"v duzr

dzhrv uvmshe ncyku )rtv nu"e yz' c(' tz

tjhabv"/

55(kvghr nscrh rtc"g ahnu, vnahj

acgho abv)xbvsrhi my' t(/

65(haghw k' f/

75(ao n' v/
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tkgzr ci gzrhw _ afanu fi vut:

"
tkgzr" tu,hu, t-k gzr' u

"
gzrh-v"

tu,hu, gzr h-v/ u
"

tkgzr ci gzrhw" vut

vjhcur sabhvo hjs ]ctupi avgher vut

gzrhw' utkgzr neck n)ci( gzrhw' tu

avgher vut tkgzr uvut
"

ci gzrhw"'

vvnal sgzrhw' uhpv fj vci nfj vtc85'

tu g"s vphrua c
"

ci jurhi"' anmhtu,u

vht cngns unmc sjhru,' ugs"z cbsu"s'

anmhtu,u ak
"

tkgzr" vht cnmc

s
"

gzrh-v"[/

vhhbu' arch tkgzr ci gzrhw ha ku

gzr nhujs nvec"v' ufph avec"v

kngkv nguko _ vi nao t-k )tkgzr('

uvi nao h-v )gzrh-v(' aabh vanu,

nurho gk srdt akngkv nxsr

va,kaku,' ugtfu"f
"

tkgzr ci gzrhw"

_ abhvo hjs' unao neck vut gzr

nvec"v kvhu, baht uk,, fj kcb"h

kgau, t, vgcusv s
"

hmht, nmrho"'

"
chnho"' 

"
ckhku,"' gs chnu, vnahj

gs
"

kvchtkhnu, vnahj"/

y/ukvuxh;' avjhsua vb"k srtc"g

fbaht nrunz do cxhpur vdnrt71'

a
"

ctu,u vhuo )fartc"g bgav baht(

xkeuvu kaunr vp,j ub,bv kvo rau,

k,knhsho khfbx' avhw rci dnkhtk

nfrhz utunr fk ,knhs athi ,ufu fcru

kt hfbx kch, vnsra' vvut hunt

t,uxpu fnv xpxkh fuw"95:

tmk rci dnkhtk vhw xsr vvbvdv

nghi skg"k' fa
"

ut, ruj vyuntv

tgchr ni vtr."' a
"

kt hfbx kch,

vnsra"
"

,knhs athi ,ufu fcru"' fh

nms srd, vesuav skg"k thi neuo

kgbhi ak vhpl )g"s vbvd, anth'

nkaui
"

vao turju,hu"06' akfi vkfv

fanth suet kg"k16(/ nat"f vbvd,

rtc"g vh,v cv,to knmc cguko vzv

czni vzv' atphku cguko snhmrho

udcukho uak vgknu, uvx,rho' gs

knmc ak jual vdku, )
"

khku,"(' cu

tparh, nmhtu, s
"

thi ,ufu fcru"' bh,i

kpguk t, vchrur uvgkhw s
"

hmht,

nmrho"26/ ukfi
"

ctu,u vhuo xkeuvu

kaunr vp,j ub,bv kvo rau,

k,knhsho khfbx"' azvu gbhi vbaht

kvrcu, ,knhsho chartk/

ugp"z vhw tpar kunr' anfhui

artc"g b,i kvfbhx do ,knhs fzv

a
"

thi ,ufu fcru"' tpar kpguk th,u

re dtukv athbv akhnv )ctupi ak

"
t,fpht" fh vrg gshhi c,epu(' afi

vdtukv vakhnv ,kuhw cfl avfk hvhw

suet
"

,ufu fcru" )
"

ut, ruj vyuntv

tgchr ni vtr."(Q nnahfho unuxhpho

vjfnho _ a
"

fk hnh jhhl" fukk bux;

k
"

khku,"' do
"

kvcht khnu, vnahj" _

ado cnmc ak dku, )faha nmhtu, ak

"
thi,ufu fcru"( bh,i kpguk t,

vdtukv vakhnv/

a"p anu,' f"t yc,

06(nu"e v' xg"t/ ua"b/ keu", av"a nj'

xg"c uthkl/ ucf"n/

16(rtv nsra anutk ktcu, p"v nh"y/

nesa nkl kzj"t hz' c/ keu", erj bs' xg"c

uthkl/ ,uxpu, jsaho ktcu, c,jk,u/ _ urtv

ctrufv xv"a ,ba"t j"c gw 075 uthkl/

26(ukvghr akph vphrua cxhsur vtrhz"k

vb"k )vgrv 44(' ci zunt ujfnho vo g"s c"a

uc"v )rtv ahj, khk cw sjdv"p ,a"s _ 

gw 98(' agcus, c"a vht akt ,vhw hbhe,

vjhmubho )nghi vnmc skg"k(' ugcus, c"v vht

kpguk ukcrr do cneuo aha hbhe, vjhmubho

85(acugu, nj' xg"t/ ua"b/

95(ukvghr nvcw shgu, cvnal vdnrt fnv

xpxkh t,uxpu _ trcg ntv xpxkh tu acg ntv

xpxkh )avut acgho fkuk ngar(/

196



קובץ הדרך הישרה - הערות התמימים ואנ"ש - צפת36

uzv nrunz cfl a
"

ut; rci dnkhtkkt

nbg gmnu nch, vnsra tphku agv

tj,"' a)rtc"g pugk a(do r"d _

asrd, gcus,u eaurv go hnu, vnahj

)fb"k( _ t; vut nxfhounxhhg kxsr

vvbvdv srtc"g' a
"

b,bv kvo rau,

k,knhsho khfbx kch, vnsra"/

h/uha kvuxh; chtur do cvt

anabv vb"k vht cxu; pre ent snxf,

crfu,: v,jk, )pre rtaui( snxf,

crfu, vht
"

nthn,h eurhi t, ang

cgrchi"' anangu,v )cgcusv rujbh,(

vht vpgukv serht, ang )eck, guk

nkfu, anho36' uctupi s
"

nthn,h"

nkaui thnv46( tphku
"

cgrchi"' cjual

vkhkv uvdku,Q uzvu v,ufi cxu; vpre _

"
bgu. xupi c,jk,i"56_ a

"
nzfhrhi

hmht, nmrho ckhku," )cerht, ang('

tar hmht, nmrho vht
"

scr tjs

nna"66go erht, ang'
"

ukfi ,ebu pw

hmht, nmrho cag, e"a suet t; avht

nmuv cpbh gmnv ukt nnmu, e"a fuw"66/

ug"p vfkk vb"k s
"

bgu. xupi

c,jk,i u,jk,i cxupi"' ha kzv ahhfu,

kxhuo va"x _ vi cdnrt76:
"

fk vaubv

vkfu, cfk huo nucyj ku avut ci

guv"c' abtnr86vkhfu, guko ku t",

vkhfu, tkt vkfu,"' ac
"

vkhfu, guko"

nnahfho vkfu, v,urv' gs ksrd,

guv"c )fukk _ cphruau96guko v,jhw

kg,hs kcut(Q uvi cnabhu,07:
"

kt nmt

vec"v fkh njzhe crfv khartk tkt

vakuo abtnr17vw guz kgnu h,i vw hcrl

t, gnu cakuo" )udo xhuo dnrt crfu,

gmnv vht cpxue zv(' avec"v bu,i

kcb"h guz )g"s
"

tkgzr ci gzrhw"' 

t-k gzr ci gzr h-v(' thi guz tkt

,urv27' gs abgav
"

vw hcrl t, gnu

cakuo"' tar akhnu, gbhi vakuo

)cguko( vht cdtukv vtnh,h, uvakhnv

)fncutr37cgbhi
"

psv cakuo bpah"47(/

ht/g"p vb"k nuci vchtur cscrh

vnsra
"

utkv anu, cbh hartk vctho

nmrhnv _ gk ao dtuk, hartk bzfru

fti"' tg"p acpayu, nsucr tusu,

vhrhsv s
"

vctho nmrhnv":

"
nzfhrhi hmht, nmrho ckhku," nurv

atnh,h, vgbhi s
"

vctho nmrhnv"'

vhrhsv cjual vdku, )
"

khku,"(' vht _

"
dtuk, hartk" )

"
hmht, nmrho"(' gs

_
"

kvcht khnu, vnahj" )vgbhi vtnh,h

a"p anu,' f"t yc,

)gher vgcusv czni vzv' ucpry czni vdku,('

g"s vjhkue chi ci zunt a
"

nzfhrhi hmh"n

ckhku,"' fh cfju kpguk hmh"n do cg, jual

vkhkv' uvjfnho sx"k athi fj kcrr vkhku,

czni vzv' re chnu, vnahj )ugp"z ,uci vahhfu,

cahjv vb"k sci zunt ujfnho kc"v uc"a(/ uh"k

ag"h rtc"g bnal vfj
"

kvcht khnu, vnahj"

do ckhku, czni vzv' fcvgrv vb"k/

36(crfu, rp"c/

46(fphrua r"t vnktl cg, knsu nabv zu

go rchbu vzei )rtv do xv"a ,a"s gw 66/ xv"n

,a"h gw 831(/ _ ufvpx"s ae"a m"k
"

cfuubv

cthnv uchrtv cr,, uczhgv" )au"g tsv"z tu"j

r"x xt/ ugs"z cyuau"g ao/ urtv keu"a jf"v

gw 17 cvgru,(/

56(xw hmhrv p"t n"z/

66(,bht xpn"z/

76(nxw bsv/

86(jceue d' u/

96(rtv rg"c kxbvsrhi r"p jke/ nsra

anutk gk nxw tcu, c,jk,u/

07(nxw guemhi/

17(,vkho fy' ht/

27(rtv uhe"r pk"t' v/ hk"a cakj rnz

rns/ ava"r p"c' d )d(/ nsra ,vkho k' d/ ugus/

urtv keu"a jf"u gw 444 vgrv s"v zv/

37(ag", ktsvtn"m bu' t/

47(,vkho bv' hy/
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shmht, nmrho(' fb"k/ ukfi
"

gk ao

dtuk, hartk bzfru fti" _ fh vfuubv

vht acnmc s
"

vctho nmrhnv"'

cnhmrho udcukho' hpgku uhdku thl azvu

)kt re cachk vdtukv' tkt azv dupt(

"
)gk ao( dtuk, hartk"' gs )gk ao(

vdtukv vtnh,h, uvakhnv/

ukvuxh;' a
"

cbh hartk vctho

nmrhnv" vhu
"

acghobpa"57/ uha kunr'

aczv nrunz a,ufi vgcusv vut do

c
"

vctho nmrhnv"' cdku, chi acgho

tunu, )avo fbds vacgho bpa67('

kdku, t,
"

dtuk, hartk"/ avfj

kpguk zt, ct n
"

acgho bpa" )
"

humth

hrl hgec"57(' g"s artc"g
"

fci acgho

abv" bu,i t, vfj k
"

nzfhrhi hmh"n

ckhku," gs
"

kvcht khnu, vnahj"'

kvahd t, vgh"i rc,h serht, ang )cv

nzfhrhi hmh"n(25/

unzv nuci do vkhnus nvnsra kcb"h:

ha ksg,' atphku cdku,' vrh bux; kzv

acb"h batrho ehhnho c,fkh, vakhnu,

fnuci upauy' ufnrunz do cxu; pw uhjh

_
"

uhjbyu tu,u uhhao ctrui cnmrho"'

a
"

uhjbyu" vut cfsh avdu; hatr ehho

_ vrh
"

utkv anu, cbh hartk vctho

nmrhnv" nuxh; gus hu,r' a
"

gk ao

dtuk, hartk bzfru fti": bux; kzv

acb"h batrho cakhnu, fbanu,

cdupho cjhho danhho ujhho rujbhho do

hjs' banv crhtv cdu; crht' c,fkh,

vakhnu,' vo gunsho cnmc )kt re

anuchk kdtukv' tkt h,hrv nzv _ nmc

ak(
"

dtuk, hartk" gs _
"

fk hnh jhhl

kvcht khnu, vnahj"/ ufskeni/

hc/gp"z tpar kvchi vahhfu, spw

anu, kf"; yc,77' huo vvhkukt

svrnc"o87' ajk kguko cxnhfu, kpw

anu,' uechgu,u cabv zu _ cgrc ac,

pw anu,/

ucpry g"p vhsug' avtfhkv sac,

ctv g"h vgcusv uvyhrjt sgrc ac,'

fntjz"k97

"
nh ayrj cgrc ac, htfk

cac,"' nuci' ahabv ahhfu, chi huo

vvhkukt svrnc"o kpra, vacug' pw

anu,/ uh,hrv nzu: v
"

tfhkv" sac, ctv

g"h vgcusv )yhrjt( s)huo vvhkukt ak(

vrnc"o cgrc ac,/

vgbhi czv:

tmk vrnc"o rutho cdkuh thl

acvhu,u cnmc s
"

vctho nmrhnv" pgk

ao )ctupi vahhl cznbu( t, vgbhi

s
"

dtuk, hartk"' vi dtukv rujbh,

cgrl kjual vdku, avhw tz )csudn,

hmht, nmrho do cnmc s
"

khku,"(' uvi

fj uvfbv kdtukv akhnv fpauyv

)
"

kvcht khnu, vnahj"(' ufnrunz do

cao
"

rnc"o" r",
"

rcu,08nup,h ctr.

nmrho":

cvhu,u cnmrho cpayu, jhcr ao

vrnc"o t, jhcuru vdsuk xpr
"

nabv

,urv"' xpr
"

vkfu, vkfu," v
"

nec.

k,urv acgk pv fukv"18' azv pgk

dtukv )hmht, nmrho( cnmc sjual

vkhkv ak vdku, _ fn"a vrnc"o

cvesn,u vygo artv kjcr jhcuru'

cfsh kakuk t, vvgko uvx,r abgav

a"p anu,' f"t yc,

77(fscrh vak"v )jke ,uac"f r"p uhac _

rmz' t(' a
"

vnugsho ak fk vabv / / cfuki ha

ahhfu, ktu,i vprahu, ajku, cvi fuw"/

87(rtv keu"a jf"u gw 62/ ua"b/

97(g"z d' xg"c/

08(ct ht' y/

18(vesn, vrnc"o kxpru vhs/

57(pra,bu t' v/

67(rtv pra"h vtzhbu kc' j/
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ckhnus uvcb, v,urv' a
"

tu,o

vphruaho uvvkfu, uv,aucu, fuw b,eau

chnhbu uthi nchi gbhbo frtuh tkt ngy

cnxpr uthi mrhl kunr v,knus gmnu

fuw"' ukfi
"

rth,h kjcr scrho

vn,crrho fuw fuko ckaui crurv usrl

emrv gs a,vt ,uacg"p fukv xsurv

cph fk fuw"'

ufl bgav cpugk' axpr vrnc"o

bgav nurv srl kcb"h cfk vsuru,' vjk

ncb"h cnmrho csuru ak vrnc"o' unao

b,payu pxeh vkfu,hu kneunu, tjrho

cguko )fhsug ntdru, vrnc"o(' gs

kcb"h csuru, aktjrh zv' fukk do gh"z

arhcuh xprho )vjk nvaukji grul ufuw(

nhuxsho gk xpr vrnc"o/

fkunr' avrnc"o pgk ado cnmc ak

"
khku,"'

"
grchi" cnmrho fpauyu

)unmrho nkaui nhmrho udcukho( _ ,vhw

"
hmht, nmrho"'

"
dtuk, hartk"

)csudn, pguk, rchbu vesua g"h jhcur

vnabhu,28'
"

fsh akt ,a,fj ,urv

acg"p nhartk"18' fnrunz do cv,jk,

vnabv
"

nthn,h eurhi t, ang

cgrchi"'
"

nzfhrhi hmh"n ckhku,"'

fb"k(/

uh,hrv nzu: bux; gk
"

nzfhrhi hmh"n

ckhku,"' pgk vrnc"o do t, vgbhi

s
"

fk hnh jhhl kvcht khnu, vnahj" _

fhsug axpr vrnc"o fukk fk vkfu,

v,urv' do vkfu, vahhfu, kzni ach,

vnesa ehho' udo _ vvkfu, shnu,

vnahj )cxhuo xpru(' anuru, kcb"h

vvkfu, aeauru, go hnu, vnahj' thl

mrhl kv,fubi kzv' uvxsr cpugk scht,

vdtukv vtnh,h, uvakhnv/

ukvuxh;' avrnc"o jh acgho abv
38'

"
hnh abu,hbu cvo acgho abv"' anurv

atmku vh,v cdkuh vakhnu, aeaurv

k
"

vrh tbh fci acgho abv" kpguk

"
hmht, nmrho" cfk vnmcho )chnho'

ckhku, ukvcht khnu, vnahj(' fb"k

cbudg krtc"g/

ug"p vhsug48achuo vvhkukt ak

mshe
"

fk ngahu u,ur,u ugcus,u tar

gcs fk hnh jhhu" gukho kngkv' uzv

nthr un,dkv knyv u
"

pugk58haugu,

cerc vtr." _ nuci' achuo f"; yc,'

huo vvhkukt ak vrnc"o' ehhnho cdkuh

"
fk ngahu u,ur,u ugcus,u" ak

vrnc"o _ cjhcur xpr
"

nabv ,urv"

ctr. nmrho' ufk atr gbhbh gcusv aku

cnal acgho abu, jhhu _ uzv
"

pugk

haugu, cerc vtr."' cerc vtr.

snmrho68)nhmrho udcukho sguko('

ctupi azv bgav nurv srl u
"

nurv

vbcufho"78scb"h cfk vsuru, aktj"z/

ugp"z nuci vjhsua sv
"

tfhkv" cac,

pw anu, cabv zu _ fhui actv g"h

vgcusv uvyhrjt cgrc ac, zv' fk

ngahu u,ur,u ugcus,u avfhi vrnc"o

cnal acgho abu, jhhu' bnmtho fuko

cdkuh ctupi s
"

pugk haugu, cerc

vtr." cgrc ac, zuQ vrh nuci nfl nv

a"p anu,' f"t yc,

28(uvrh xpr vrnc"o vut
"

ckaui emr umj

fkaui vnabv" )vesn, vfx"n kxpr vhs(/

38(xsr vsuru, s"t ,,ef"z/ ao vdsukho

kvjhs"t ngrf, dsukho grl rnc"o cxupu/ _

ukvghr avrnc"o jh gw abv pju, p"d huo )xv"s

ao' nntur ghbho xpf"v( _ p"d huo chi

vx,keu,u cf"; yc, khuo vuks,u cgrc pxj/

utukh ha kunr' ap"d huo tku baknu g"h vp"d

vkfu, acxpr nabv ,urv )fn"a vrnc"o cxu;

nbhi vnmuu, g"x vvkfu, acvesn, xpru(/

48(,bht tdv"e xz"l-fj/

58(,vkho gs' hc/

68(rtv utrt j' hj/

78(rtv keu"a jf"u gw 03/ ua"b/

199
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zv nuxh; cgcus, ac, zu' vgcusv

kpguk
"

dtuk, hartk" cnmc s
"

vctho

nmrhnv" cdku,!

hd/vkhnus uvvurtv nzv nuci

cpayu,' ucpry csurbu zv ucznbbu zv:

fnsucr rhcuh pgnho scrh f"e nu"j

tsnu"r baht surbu' abux; g"z afcr

"
fku fk vehmhi"88' fcr gau cb"h

,aucv' uxhhnu vfk' fukk do _
"

kmjmj

vfp,urho"' umrhl re avec"v hp,j t,

ghbhvo ak cb"h ahrtu avdtukv

vtnh,h, uvakhnv fcr habv' uhuacho

fcr kpbh aukji grul' cxgus, kuh,i

uaur vcr98ufuw ufuw/

nzv nuci' ato fcr chrhsv knmrho

tkph abho kpb"z' c
"

utkv anu, cb"h

vctho nmrhnv" bnmt, cdkuh
"

dtuk,

hartk"' uto cfk vznbho gcusv ak

hvusho vht kvnahl t, vdtukv cnmc

vdku,'

ugtfu"f ktjrh ahabu fcr vrhcuh

sngahbu ugcus,hbu cnal fk vsuru,'

fukk _ srch tkgzr ci gzrhw cznbu'

uvrnc"o cznbu' ufk msheh hartk cfk

vsuru,' gs csuru, vtjrubho _ vgcusv

srcu,hbu bahthbu vnhujxho kch, sus

nacy hvusv' fukk _ vgcusv sf"e

nu"j tsnu"r cnal acgho abv cjhho

jhu,u cgknt shi ),r"o-,a"h(_

vrh cnfk-afi uek ujunrcsurbu zv

ucznbbu zv' ktjrh afcr xhhnu vfk

)fb"k(' habv vcyjv dnurv c,urv'

acyj hvhw
"

),zfur huo mt,l nnmrho(

fk hnh jhhl / / kvcht khnu, vnahj"'

ucpayu, _ akt zeueho kvpxe j"u

chi
"

fk hnh jhhl" u
"

hnu, vnahj" )fnu

avhw tmk cb"h cfk vsuru, akpbhsurbu

zv(' tkt
"

fk hnh jhhl" sftu"t

nhartk' jhhu vdanhho fbanv cdu;'

fukkho cpayu, )do(
"

hnu, vnahj" ckh

vpxe' nfhui avdtukv ctv ,hf; unhs

nna crdg zv ucneuo zv )tphku to zv

nmc skhkv'
"

vctho nmrhnv"(' fl

avrdg vtjrui svdku, uvbeusv

vtjrubv svdku, bgaho rdg rtaui

ubeusv rtaubv sdtukv'

un
"

hnh jhhl" czni vzv ucneuo vzv'

ckh auo vpxe fkk j"u )tphku to vut

fcr ncudr nacgho abv ufhu"c(' gucr

ftu"t nhartk _ nhs c,fkh,

vakhnu,'
"

rtuci uangui bj,hi rtuci

uangui xkehi"' cvnal s
"

fk hnh jhhl"

chnu, vnahj' ujhho bmjhho ahvhu tz/

hs/ucbudg kpugk vfuubv vht'

avgcusv scb"h g,v mrhfv kvhu,

"
kvcht khnu, vnahj"' kdku, fcr

,hf; cpugk thl avnmc s
"

vctho

nmrhnv" cdku, vut ctn, nmc

s
"

dtuk, hartk"' gh"z an,fubbho

cgmno unfhbho tjrho knmc s
"

hnu,

vnahj"/

fukk ucnhujs _ cear go huo

vvhkukt svrnc"o _ g"h an,jzeho

unuxhpho ckhnus xpr nabv ,urv

kvrnc"o' fukk _ g"h vva,,pu, )tu

kvuxh; jhzue czv' to na,,; fcr(

ckhnus vrnc"o sfu"f ncb"h' dw preho

khuo' tu pre tw khuo' tu xpr vnmuu,09'

ucpry _ cxpr vrnc"o gmnu _

vkfu, nkl vnahj19' cabh vpreho

09(rtv ctrufv keu"a jf"z gw 922 uthkl/

19(f"v vfu,r, cspux uhbhmtv rps/ ah/

a"p anu,' f"t yc,

88(xbvsrhi mz' c/

98(rtv c"c gs' c uthkl/ pxjho ehy' c/

ugus/
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vtjrubho svkfu, nkfho cxhuo xpr

nabv ,urv/

ubux; kkhnusu czv' kvaphg do gk

gus ncb"h nxchc,u' tbaho baho uy;'

ctupi s
"

uvgnhsu ,knhsho vrcv"29'

unvo hrtu ufi hgau rcho/

uhvh rmui' ag"h gmo vvjkyv cscr

hecku ,hf; unhs t, vafr' vehuo

cpugk ak scrh vrnc"o cxhuo xpru39'

aktjr ahabu fcr v
"

nkl nch, sus

vudv c,urv uguxe cnmu, fsus tchu / /

uhfu; fk hartk khkl cv ukjze csev

uhkjo nkjn, vw" _ atz
"

cjze, avut

nahj" _ afcr hvhw nhs
"

nahj custh"'

gh"z a
"

gav uvmkhj ucbv nesa cneunu

uec. bsjh hartk / / uh,ei t, vguko

fuku kgcus t, vw chjs fuw"'

gs _ fxhuo vrnc"o _
"

nktv49

vtr. shgv t, vw fnho kho nfxho"/

a"p anu,' f"t yc,

49(haghw ht' y/
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29(tcu, p"t n"t/

39(vkw nkfho xph"t/



מלך המשיח
ישראל(  של  )גואלן  המשיח  גם  הוא  הדור,  נשיא  "רבינו", 
"גואל ראשון הוא  )הנשיא הראשון(,  רבינו  שבדור, כמו משה 
גואל אחרון", כידוע שבכל דור ישנו "א' הראוי מצדקתו להיות 
גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", ומסתבר 
יהודה  לרבי  בנוגע  בגמרא  כמפורש  הדור,  נשיא  שהוא  לומר 
הנשיא: "אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח 

מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", הנשיא שבדור.

)קונטרס בית רבינו שבבבל, ס"ה(
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גילוי עצמות בעוה"ז - הי' תלוי ברצונו של משה? 

 הת' משה שמעון זאב שי' גרינוולד
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את מעלת 
דורנו - דור הגאולה, בו זוכים לגילוי האורות הכי נעלים ללא כל הגבלה כפי שחודרים 
)בשונה  כיום  שהעולם  כלומר,  בגופים,  נשמות  של  באופן  ישראל  בבני  ונמשכים 
מהדורות הקודמים( כבר כלי מוכן לכל האורות והגילויים הנעלים, ועד לאור הגאולה 

האמיתית והשלימה.

 ובכדי לבאר את החידוש בדורנו בענין זה, מקדים את פירוש הזוהר בנוגע למשה 
רבינו, אצלו הי' חסר בכלי מצד עצמו לקבלת גילויים נעלים אלו, ובלשונו הק' )ס"ג(:

"בזהר פרשתנו מבאר הענין ד"בא אל פרעה" כפי שהוא בפרעה למטה: "מה כתיב 
בא אל פרעה, לך אל פרעה מבעי לי', מאי בא, אלא דעייל לי' קב"ה אדרין בתר אדרין 
לגבי תנינא חדא עלאה תקיפא דכמה דרגין משתלשלין מני', ומאן איהו רזא דתנין 
הגדול, ומשה דחיל מני' ולא קריב אלא לגבי' אינון יאורין ואינון דרגין דילי', אבל לגבי' 
דחיל ולא קרוב בגין דחמא לי' משתרש בשרשין עלאין, כיון דחמא קב"ה דדחיל משה 
ושליחן ממנן אחרנין לעילא לא יכלין לקרבא לגבי', אמר קב"ה הנני עליך פרעה מלך 
מצרים התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו , וקב"ה אצטריך לאגחא בי' קרבא ולא אחרא, 

כמה דאת אמרת אני ה'.

כלומר, שבגלל התוקף דעצם קליפת פרעה )"התנין הגדול"( בביתו בארמון המלך 
)ששרשו "בשרשין עלאין"(, פחד משה להכנס אליו לשם. ולכן לא אמר לו הקב"ה "לך 
אל פרעה" )שילך לבד(, אלא "בא אל פרעה", שיבוא יחד עם הקב"ה ויכנס לפרעה, 
הקב"ה מכניס אותו יחד אתו אל הפנימיות והעצם ד)קליפת( פרעה )אדרין בתר אדרין, 

חדרים לפנים מחדרים (, בכדי לכבשו לגמרי )"לאגחא בי' קרבא"(". עכלה"ק.

ועי"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הטעם לפחדו של משה רבינו, מפני ההליכה לבית 
פרעה, לומר לו את דבר ה', וזה לשונו הק':
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דפרעה  הגילוי  איך  ראה  הוא  כי  קריב",  ולא  מיני'  דחיל  "משה  מדוע  מובן  עפ"ז 
)דקדושה( מושרש "בשרשין עלאין", ולכן פחד להכנס ל"בית פרעה", בו ישנו גילוי 
העצם דפרעה דקדושה, שכן נברא מוגבל, נשמה בגוף, לא יכול לקבל את הגילויים 
נברא  יכול  איך  כו'";  נהורין  כל  מיני'  ואתגליין  "דאתפריעו  ית',  דעצמותו  הנפלאים 
מוגבל לקבל את הגילוי ד"כל נהורין", ועוד גילוי באופן שלמעלה ממדידה והגבלה 

)אתפריעו(, הבא מהעצמות?!

נברא  יכול  אותם  השתלשלות,  דסדר  הגילויים  דילי'",  דרגין  ואינון  יאורין  "אינון 
לקבל, ולכן לא פחד משה לגשת אל פרעה כפי שנמצא בדרגא זו )בביתו, ועאכו"כ 
מחוץ לביתו(. אבל כפי שפרעה מלשון "אתפריעו כו' כל נהורין" נמצא בביתו בכל 
יכולה  בגוף מצ"ע לא  כי נשמה  נתיירא,  ית'- מכך הוא  התוקף- הגילויים דעצמותו 

לקבל זאת!". ע"כ.

ומובן מדברי קודשו, שפחדו של משה רבינו הי' מפני שהגילוי הנעלה של פרעה 
בביתו, שלא יוכל להכיל זאת כפי שהוא בגופו הגשמי.

ואזי ממשיך ומבאר )סי"א(, שעד"ז הי' אצל כ"ק אדמו"ר הריי"ץ - שמה שהי' אצל 
"מכיון שעדיין לא נשלם   - כ"ק מו"ח אדמו"ר, הוא ע"ד מה שהי' אצל משה בדורו 
הבירור, לכן "הדיבור הוא בגלות" )ומשה מצ"ע הוא למעלה מהגילוי בדיבור(, והקב"ה 

לא ריפא אותו, רק עשה נס ש"ואנכי אהי' עם פיך", "יהיו דבריו נכונים"".

ומכך מחדש כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לדורנו שבכחנו להשלים זאת, ומוסיף ומחדש, 
שבדורנו נפעל תיקון ענין זה, היות שבדורנו ישנו הכח לגלות את האורות הנעלים 

ביותר בתוך העוה"ז הגשמי.

ב
והנה, בלקו"ת )צו, ח, ג ואילך( מביא כ"ק אדמו"ר הזקן ביאור אחר מפני מה פחד 

משה רבינו מפרעה ועד שהוצרך ל"בא אל פרעה", ובלשונו הק': 

בתכלית  הם  דקדושה  ימא  ונוני  לויתן  כי  ממש  הפך  היינו  זה  לעומת  דזה  "אלא 
הביטול במקורם בא"ס ב"ה ועמ"ש מזה בד"ה אז ישיר משה ובני ישראל בפ' בשלח 
משא"כ בלויתן דקליפה כתיב התנים הגדול כו' אשר אמר לי יאורי כו' שאדרבה הוא 

יש ודבר נפרד. וע' בהרמ"ז פ' יתרו דס"ח ע"ב בענין כהן מדין. 

והנה במשה כתיב מן המים משיתיהו כי משה הוא מבית לוי בחי' לויתן דקדושה 
וכמ"ש בזהר פ' שמות די"א סע"ב וכמ"ש במ"א בד"ה וללבן שתי בנות כו'. אך נתעלה 
יותר להיות בבחי' ומדרגת אדם בארח אצילות דלעילא שע"ז נאמר ורדו בדגת הים כו'. 
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אך משה הי' עניו מכל האדם והחזיק א"ע רק בבחי' עצם מדרגתו דמן המים משיתיהו 
הוא  עשה  זה  לעומת  דזה  מאחר  הגדול.  התנים  שנק'  לפרעה  לבא  דחיל  הוה  וע"כ 
מלחמה. אבל הקב"ה אמר לו בא אל פרעה כי משה אתמר בי' ורדו בדגת הים כו' וע' 

בת"ז ריש תקון ע'".

כלומר, מביאור זה משמע שמצד המריגה )אלי' נתעלה ו(בה אחז - אכן יכל משה 
לבוא לפרעה ללא כל פחד )ובפשטות, אף מצד גופו(, אלא שהיות שהי' עניו והחזיק 

עצמו במדריגה נמוכה יותר )מדריגתו מצ"ע( אזי פחד מלהכנס לפרעה.

ולכאורה לפי זה דרוש ביאור:

לפי דברי כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל, שהטעם לכך שלא הי' שייך להחדיר עצמות בעולם 
- ועד לפעול את גילוי העצמות בשלימות, גילוי הגאולה האמיתית והשלימה, הי' מצד 
שמשה לא יכל להכילו בגופו, וע"כ הי' מוכרח לנתינת כח מיוחדת של "בא אל פרעה" 

)יחד עם הקב"ה(, אין מובן:

 שהרי, לפי דברי כ"ק אדה"ז הי' זה מצד ענוותנותו של משה, והאם ייתכן שאכן הי' 
בכחו לקבל גילוי זה ומצד זה שהי' עניו ויתר על גילוי העצמות בגופו מצ"ע )ללא 

הנתינת כח( ועד להגילוי דהגאולה האמיתית והשלימה?

ובסגנון אחר: כיצד יש לתווך זה עם דברי כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל בד"מ בא, והרי אף 
אם הי' מחזיק עצמו במדריגתו הגבוהה )"אצילות דלעילא"( לא הי' גופו יכול להכיל 
גילויים אלו, ועדיין ישנה סיפה לפחד, וצורך מיוחד בכך שהקב"ה יבוא עימו אל בית 

פרעה?

ג
ואולי יש לבאר בדא"פ, שהיא הנותנת: היות שמשה רבינו הי' עניו והחזיק עצמו 
במדיגה פשוטה יותר, אזי מצד המצב בפועל פחד )ואכן ייתכן שבאם הי' מחזיק עצמו 
במדיגה הנעלית שבה אחז, אזי לא הי' מפחד וירא להכנס לפרעה "אדרין בתר אדרין" 
בביתו( וע"כ אמר לו הקב"ה )שאף במצב הנוכחי, אזי ישנה נתינת כח מיוחדת( "בא 

על פרעה".

אך ביאור זה צריך עיון, שהרי במהלך השיחה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שזו היתה 
ג"כ הסיבה לכך שמשה רבינו הי' "כבד פה וכבד לשון" - היות שגופו לא יכל להכיל 
את הגילויים הנעלים, שלכאורה, לא שייך לפרש בענין זה שהי' תלוי בענוותנותו של 

משה, כמובן בפשטות.

וצריך עיון. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
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"ודאי היינו רבינו הקדוש" - ע"פ הרמב"ם?

 הת' שלום דובער שי' ליפש
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )סנהדרין צח, ב( גבי זהותו של מלך המשיח - "אמר רב אי מן חייא הוא 
כגון רבינו הקדוש". ומפרש רש"י על "כגון רבינו הקדוש" - "אם משיח מאותן שחיין 

עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש, דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה".  

והנה, בדבר מלכות תזו"מ ה'תנש"א מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הגמ' הנ"ל, 
שחיין  מאותן  משיח  "אם  )בזמנו(  נאמר  עליו  הקדוש(-  )רבינו  "רבי  )ס"ט(:  וזלה"ק 
עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש, דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה", דאף שהי' "חסיד 
גמור", שגמר עבודתו, אעפ"כ הי' סובל תחלואים, תחלואי הגלות, כמו משיח, שעם 

היותו בתכלית השלימות, סובל וכואב תחלואי הגלות".  

היינו, שהסימנים על פיהם בחנו את רבינו הקדוש בכך שהוא משיח )לפי פרש"י(, 
הם: א. סובל תחלואים. ב. חסיד גמור. ועל פיהם אכן קבע רב, שרבינו הקדוש הוא 

המשיח של אותו הדור. 

ונמצא, בפירוש רש"י הנ"ל - שלא ס"ל כדעת הרמב"ם גבי ההכרה בזהותו של משיח, 
שהרי פסק הרמב"ם שישנם סימנים מסויימים על פיהם ניתן לזהות את מלך המשיח, 

ובלשונו )הל' מלכים ומלחמות ומלך המשיח1 פי"א ה"ד(: 

"ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו. כפי תורה שבכתב 
ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת 
שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח 

בודאי". 

ולא מצינו את הסימנים הנ"ל אצל רבינו הקדוש, והיינו שלא ס"ל לדעת רב בגמ' 
)בפרש"י( - כפי דעת הרמב"ם, שנצרכים הסימנים של "יעמוד מלך וכו'", אלא אף ע"י 
הסימנים של - "סובל תחלואים וחסיד גמור הוה", אומר רב בגמ' שרבינו הקדוש הוא 

המשיח. 

1( כ"ה הכותרת בדפוס וינאצי' רפד. שי. 
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וקשה קצת: שהרי בדבר מלכות תזו"מ הנ"ל )סוס"ח(, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את 
דעת רב בגמ', גבי היות רבינו הקדוש המשיח בדורו, מצד זה שהי' "סובל תחלואים 
וחסיד גמור הוה", ומביא ע"כ בהע' 66 - "וע"פ פס"ד הרמב"ם )הל' מלכים ספי"א( "ואם 

יעמוד מלך מבית דוד כו'"- היינו שהוא כבר מלך". 

וכן מביא בסוף הקטע בו מביא את דעת רב הנ"ל, וזלה"ק: "אמר רב אי מן חייא הוא 
כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש, דסובל 
תחלואים וחסיד גמור הוה", ומצפה בקוצר רוח ובכליון עינים להתגלות . . "כפס"ד 

הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד וכו'".

הי'  בנוגע לרבינו הקדוש שהוא  כי כל הנאמר הכא  והיינו, שמבהיר באופן ברור, 
משיח בדורו, הוא - ע"פ פס"ד הרמב"ם בהל' מלכים; והרי הוסבר לעיל, שכל הסברא 
בדעת רב )ובפרש"י( לומר על רבינו הקדוש שהי' משיח בדורו, הוא כיון שהי' - "סובל 
תחלואים וחסיד גמור הוה", ולא כפי הסימנים המובאים ברמב"ם, והאיך מסתדר זה 
עם מה שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל, שכל ענין זה מבוסס ע"פ דעת הרמב"ם?

]ואוי"ל, שכאשר מציין כ"ק אד"ש מה"מ בהע' 66 - ש"הוא ע"פ פס"ד הרמב"ם", הוא 
רק לשם ההוכחה שזה שהוא "מאותן שחיין עכשיו" מוכיח ש"הוא כבר מלך" )כנכתב 

בהע' שם(, ואינו בא לומר שכל המובא בנוגע לרבינו הקדוש ס"ל כדעת הרמב"ם;

אך קשה לומר כן, הואיל ובסיום הקטע הנ"ל, בו מביא את דעת רב בנוגע לכך שרבינו 
הקדוש הוא המשיח שבדורו, מסכם ואומר שכ"ז הוא - "כפס"ד הרמב"ם "יעמוד מלך 
מבית דוד וכו'", וא"כ נראה, שכל המובא שם )לדעת כ"ק אד"ש מה"מ( לכאורה מבוסס 

ע"פ שיטת הרמב"ם2, והדרא קושיא לדוכתא[. 

וצריך עיון, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 

2( כולל המובא בהע' 66 הנ"ל. 
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השליח והמשיח - "היחיד שבדורנו" )ב( 

 הת' זאב שי' מיידנצ'יק
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב, מאריך כ"ק אד"ש מה"מ לבאר את השליחות 
והיא: קבלת פני  המיוחדת המוטלת על דורנו בכדי לפעול את ביאת משיח צדקנו, 

משיח צדקנו בפועל ממש. ובלה"ק )סי"ג(:  

"ע"פ הידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל"3, 
"א' הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'"4, וע"פ 
הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, 
שכבר סיימו את כל הענינים- הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", 
השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת 
השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו 

בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות"!

והיינו, שבכל דור ישנו את אותו אחד - הראוי להיות המשיח שבדור, ואם זכו הדור 
- נעשה הוא גואלן של ישראל בפועל ממש. ובדורנו שזכינו שכבר נסתיימו ונשלמו כל 

הענינים, לכן כבר נשלח נשיא דורנו לגאול את ישראל. 

ברוב  הדור;  לנשיא  ההתייחסות  גבי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בלשון  שינוי  מצינו  והנה 
המקומות כאשר מזכיר את היות נשיא דורנו - המשיח שבדורנו, הרי מוזכר התואר 
התואר  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מוסיף  והכא,  וכיו"ב5;  שבדור",  משיח  הדור  "נשיא   -

"היחיד", הן למשיח שבדורנו והן לשליח שבדורנו )דהיינו הך(. 

33 פי' הברטנורא למגילת רות. 
34 ראה שו"ת חת"ס חו"מ )ח"ו( בסופו )סצ"ח(. וראה שד"ח פאת השדה מע' האל"ף כלל ע'. ועוד. 

5( ראה שיחת שמח"ת תשמ"ו. קונטרס בית רבינו שבבבל ס"ה, ועוד. 
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ובלשון קודשו הנזכרת לעיל6: "נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד 
שבדורנו". ובזה יש לברר, מה מוסיפה המילה "היחיד" גבי המשיח שבדורנו, ומה בא 

כ"ק אד"ש מה"מ לבאר לנו בזאת? 

ב
והנה, בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתינו7 ביארתי זאת, ע"פ המובא בשד"ח 
ובחת"ס, שכאשר הדור לא ראוי, אזי נשיא הדור - 'הראוי להיות משיח' - מסתלק מן 
העולם, ועובר התואר והגדר ד'ראוי להיות משיח' לנשיא הדור הבא לאחריו. ובלשונו 

של השד"ח8: 

"ובאופן הנ"ל, ראוי להיות רק א' מצדיקי הדור, וצריך להיות בכל דור הא' הראוי 
אם יזכו הוא יהי' השליח ע"י אלי', ואם לא יזכו יהי' כשאר הצדיקים בלא הפרש". ומיד 
ממשיך ואומר: "ובמת רחמנא ליצלן אחד, צריך להיות אחר בדור במקומו שיהי' ראוי, 

ע"ד דאמרו בקידושין ע"ב וזרח השמש ובא השמש כו' יעו"ש". 

וכן מצינו בדברי החת"ס, המציין את הטעם מדוע מסתלק ה'ראוי להיות משיח' מן 
העולם, מצד אי הכשרת הדור לגאולה, וזלה"ק9: "כן הי' בגואל הראשון וכן יהי' בגואל 
האחרון, והצדיק הזה בעצמו אינו יודע, ובעוונותינו כי רבו, כבר כמה וכמה מתו, ולא 
זכינו שיערה עליהם רוחו של משיח גם כי הם ראויים לכך, אבל הדור לא הי' ראוי. 

אולם כשיגיע אי"ה יגלה אליו ה' כמו למשה בסנה וישלחהו". 

ומזה התבאר החידוש דדורנו, הואיל ואכן דור זה ראוי הוא לגאולה )וכדברי כ"ק 
אד"ש מה"מ בכ"מ10(, וממילא לא שייכת הסתלקות אצל נשיא הדור - ה'ראוי להיות 
משיח', ולכן הוא בגדר "יחיד" שאין שני יכול לבוא אחריו, הואיל והוא אכן גואלן של 
ישראל בפועל ממש מגלות זה האחרון; ואתי שפיר התואר ־"המשיח היחיד" על נשיא 
דורנו, הואיל ואכן בדורנו הוא יחידי, למעט אחרים שיבואו אחריו )כבשאר הדורות(. 

ג
והנה, ראיתי לבאר בענין זה ביאור נוסף, מדוע הגדרת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה זו 

גבי נשיא הדור, הינה דוקא בתואר "המשיח היחיד", וכדלהלן:  

6( ההדגשות אינן במקור. 
7( גליון קמא )יו"ד שבט ה'תשע"ט( ע' 66 ואילך. 

8( פאת השדה מע' האל"ף כלל ע'. 
9( שו"ת חת"ס חו"מ )ח"ו( בסופו )סצ"ח(. 

10( נסמנו על הסדר בספר 'בשורת הגאולה'. 
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בדבר מלכות ש"פ תזו"מ ה'תנש"א )ס"ח(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את שמו של משיח 
בזמן הגלות, הנקרא "מצורע", המחכה בקוצר רוח ובכליון עיניים לזמן בו יקבל את 
ההוראה מהקב"ה לגאול את בנ"י מהגלות; ומביא ע"כ בהע' 67, שמצינו בנוגע לשמו 
של משיח כמה דעות באותו הדור, לאות לכך שאותו האדם הוא 'הראוי להיות המשיח' 

שבדור, וזאת ע"פ דברי הגמ' במס' סנהדרין )צח, א( וזלה"ק: 

 "דבי רבי שילא אמרי שילה שמו, שנאמר עד כי יבוא שילה, דבי רבי ינאי אמרי ינון 
שמו )כמו ינאי, כל אחד הי' דורש אחר שמו(, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון 
שמו, דבי רבי חנינה אמרי חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה, ויש אומרים 

מנחם בן חזקי' שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי". 

הצביע  תלמיד  כל  מ"מ  הדור,  באותו  כולם  שהיו  אף  שעל  בפשטות,  נראה  ומזה 
על רבו שהוא המשיח של אותו הדור, ואף הביא פסוק כסימוכין לכך, וכל זה נעשה 
באותו הדור ממש; וממילא נראה שאכן היו כמה אפשרויות בנוגע למשיח של אותו 
הדור, וכפי שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך ההע' הנ"ל, ממה שנכתב בלקוטי לוי"צ11 

ש־"אלו ואלו דא"ח הם". 

ולפ"ז נמצא, שאכן יש מקום לומר שבאותו הדור יתכנו כמה אפשרויות ללקיחת 
התואר והגדר ד'ראוי להיות משיח' של אותו הדור, כדמוכח מהגמ' הנ"ל, בה סבר כל 

תלמיד מי הוא המשיח שבדור - "ואלו ואלו דברי אלקים חיים הם". 

ד
ולזה בא חידושו של כ"ק אד"ש מה"מ לגבי דורנו אנו, עליו נאמר "המשיח היחיד 

שבדורנו": 

היינו, שבדורות שקדמונו ניתן הי' להצביע על כו"כ הראויים, ולומר עליהם שכ"א 
מהם אכן נכלל בגדר ד'ראוי להיות משיח שבדור' - "וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת 

וישלחו", 

אך בדורנו אנו - אין לומר כן, הואיל וכבר 'הראוי להיות משיח' שבדור, נבחר לגואלן 
של ישראל בפועל ממש, בכך שכבר התחילה שליחותו מאת הקב"ה לגאול את ישראל, 

וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה זו )ש"פ חיי שרה תשנ"ב( וזלה"ק )סי"ג(12: 

"ע"פ הידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", 
"א' הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'" , וע"פ 

11( מארז"ל ע' קו. 
12( ההדגשות אינם במקור. 
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הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, 
שכבר סיימו את כל הענינים- הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", 
השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת 
השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו 

בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות"! 

ועוד ניתן לראות בהדיא, שבדורנו - נשיא הדור אינו רק בגדר ד'ראוי להיות משיח' 
וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ שמות  ד'חזקת משיח',  אלא כבר בגדר 

תשנ"ב, וזלה"ק )סי"ד(: 

 . כדוד אביו  ועוסק במצות  הוגה בתורה  דוד  ה"מלך מבית  כבר  שישנו  "שלאחרי 
שהוא "בחזקת שהוא  וילחם מלחמת ה'"-  ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה   .
במקומו  ובנה מקדש  והצליח  עי"ז ש"עשה  בודאי",  "משיח  מיד  יהי'  משיח"- שכבר 

וקבץ נדחי ישראל . . ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד כו'". 

להתגלות  בנוגע  דהרבנים  הפס"ד  גבי  תשנ"ב,  משפטים  ש"פ  מלכות  בדבר  וכ"ה 
זהותו של משיח בדורנו, הנכלל בגדר ד'חזקת משיח' ומוביל להשלמת הענין בגדר 
זה חדר  כ"ק אד"ש מה"מ, שפס"ד  אומר  והשלימה,  בגאולה האמיתית  ודאי'  'משיח 

בגדרי העולם, וזלה"ק )ס"ז(: 

"החל מהפס"ד של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו שמכבר נשלמו מעשינו ועבודתינו 
דמשך זמן הגלות ומוכנים כבר לקבלת פני משיח צדקנו, וכן הפס"ד של הרבנים ומורי־
הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו' בחזקת שהוא משיח" 
ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי" - פס"ד "מסיני", שנמשך וחדר גם בגדרי 

העולם". 

וכן מצינו בעוד שיחות קודש בענין מינוי המשיח בדורנו13, ובגדר התגלותו14 )בנוסף 
על עצם מציאותו כבכל הדורות(; ומכל הנ"ל מובן בפשטות, אשר בדורנו שונה המצב 
את  לגאול  משיח'  להיות  'הראוי  ונשלח  התמנה  כבר  ואכן  הואיל  הדורות,  מכללות 
גואלן של ישראל  זה שיהי'  ישראל, וממילא אינו רק בגדר ד'ראוי', אלא שאכן הוא 

בפועל ממש! 

ואתי שפיר התואר בדורנו דוקא - "המשיח היחיד", הואיל ואכן הוא היחיד, למעט 
האפשרות לומר על עוד כו"כ שיוכללו בגדר זה. וק"ל. 

13( ראה שיחת ש"פ משפטים ה'תנש"א ס"י. 
14( ראה דבר מלכות ש"פ וירא ה'תשנ"ב סי"ד. 





גאולה
גאולה אין פירושה, שע"י היציאה מגלות מזניחים את החיים, 
הפעולות והעולם שהי' )קודם( בגלות. אדרבה: גאולה פירושה, 
שהמציאות שהיתה קודם משועבדת בגלות נעשית )לא בטלה 

ח"ו, אלא( משוחררת.

והמעלה והשלימות דגאולה האמיתית והשלימה היא, שהכל 
משתחרר. אין שום ענינים שנשארים ח"ו "אבודים" בגלות, לא 
יותירו שום ענין בגלות. אפילו ה"נדחים" וה"אובדים" )שנקראים 
כך בתורת אמת( – יגאלו. הגאולה תהי' גאולה אמיתית ושלימה 
בכמות ובאיכות בכל הדברים, מהכלל הגדול שבהם עד הפרט 

שבפרט שבהם.

)דבר מלכות ש"פ אחו"ק, ס"ג(
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קבלת הגילוי לע"ל - דרך ג"ע דוקא?

 הת' דוד שי' אלפנביין
תלמיד בישיבה

בענין ההבדל שבין גן עדן לימות המשיח, מבואר בחסידות1 שבגן עדן ישנו גילוי 
זיו והארה לצדיקים, שעולים ללא הפסק מחיל אל חיל, אמנם לעתיד לבוא יהי' "יום 
שכולו שבת ומנוחה", היינו שיהי' להם מנוחה מכל העליות שלהם, וזאת מכיון שיהי' 

אז גילוי העצמות2 שלמעלה מכל הגילויים.

מוכרחים  הנה  התחי',  בעולם  שיהיו  לגילויי  לבוא  שבכדי  זה,  בענין  עוד  ומבואר 
לעבור קודם לכן בג"ע. וכפיש שמבאר זאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במאמר 

ד"ה 'ויחי יעקב' תשכ"ז, וזלה"ק )ס"ג(:

"אמנם, בכדי שלעתיד לבוא תוכל הנשמה לקבל את עצם האור שנמשך ע"י המצוה, 
צריכה לקבל תחילה את ההארה והזיו שמתגלה בג"ע. אך להיותה בבחי' נברא, לא 
תוכל לקבל גילוי האור שבג"ע כי אם ע"י לבושי המצוות, ומ"מ, המצוות עצמם הם 
גבוהים יותר מהזיו הנמשך על ידם בג"ע, כי עיקרם הוא בשביל גילוי עצם האור לעתיד 

לבוא".

והנה, ידוע מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שדורנו זה יזכה לחיים נצחיים ללא הפסק 
בינתיים, וכפי שכותב בדבר מלכות ש"פ תזו"מ תנש"א, וזלה"ק:

"ועד לחיים נצחיים דלעתיד לבוא )ובנוגע לדורנו זה - ללא הפסק בינתיים(, חיי 
הגוף דוקא, ובאופן שהנשמה ניזונית מן הגוף". ובהערה 58 )על המילים "ללא הפסק 
בינתיים(: והעילוי ד"אל עפר תשוב" הוא )ברוחניות( ע"י הביטול ד"ונפשי כעפר לכל 
תהי'"". ובשוה"ג מוסיף: "ולהעיר שגם העילוי ד"אל עפר תשוב" הוא הזיכוך מהגשמיות 

לגמרי שנעשה ע"י הביטול דהגוף".

ואף שכתוב שצריך להיות  נצחיים ללא הפסק כלל,  זוכה לחיים  זה  היינו שדורנו 
"ואל עפר תשוב", הנה בדורנו זה יקויים ענין זה ע"י הביטול באופן ד"ונפשי כעפר 

לכל תהי'".

1( אוה"ת ואתחנן ע' סז. המשך תרס"ו ע' יב.
2( ראה בארוכה סה"מ תרנ"א ע' נד.
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וע"פ המבואר לעיל שבכדי להגיע לגילויים דלע"ל צריכים לעבור קודם לכן בג"ע, 
צריך להבין כיצד ישראל דדורנו זה יוכלו לקבל כל הגילויים דלע"ל, אף ללא הגילויים 

דג"ע קודם לכן.

ואי אפשר לתרץ שגם הענין דג"ע נפעל ע"י המיתה באופן ד"ונפשי כעפר לכל תהי'", 
שהרי זה שצריך קודם הגילויים דלע"ל את הגילוי דג"ע, הנה אי"ז בכדי שהגוף יהי' 
מבורר ומזוכך )שהרי זהו גילוי להנשמה בג"ע(, אלא שהנשמה צריכה לקבל גילויים 

נמוכים יותר בכדי שתוכל לקבל גילויים נעלים יותר, וכיצד א"כ נקבל זאת אנו?

ויש לומר הביאור בזה בב' אופנים:

א. מבואר בארוכה בריבוי מקומות3, שלע"ל יתגלה העצמות, אשר לגביו אין שום 
גדרים והגבלות. ועפ"ז יש לומר, שהיות ולע"ל יהי' גילוי העצמות, הנה לא נצטרך 
לעבוד ע"פ סדר הרגיל )קודם ג"ע ואז הגילוי דלע"ל(, אלא ניכנס מיד להגילוי דלע"ל 

)גם ללא הפסק דג"ע באמצע(.

ב. מבואר בד"ה 'באתי לגני' תשכ"ט4, שמ"ש "וצדיקים ירשו ארץ", הכוונה היא גם 
על ג"ע התחתון והגשמי, וזלה"ק שם: "ומ"ש בהמאמר שצדיקים ירשו ארץ הוא ג"ע, 
גופים, אלא להג"ע כמו שהוא  הכוונה בזה היא לא לעולם הנשמות כמו שהם בלא 

בארץ הגשמי". ומכך נראה שהגילוי שישנו בג"ע הוא גם בג"ע התחתון והגשמי.

ועפ"ז יש לומר שהיות וקודם עולם התחי' יהי' ימות המשיח, שבהם יהי' גילוי אלקות 
הוא  אז  שיהי'  הגילוי  הנה  העולם5,  שלימות  מצד  שהוא  כפי   - יותר  נמוכה  בדרגא 
בדוגמת הגילוי דג"ע. ולאחרי שנעבור דרך ימות המשיח ונקבל את הגילוי דג"ע שיהי' 
אז, הנה עי"ז נוכל לקבל את הגילוי דעולם התחי' - גילוי העצמות )והיינו שאת אותו 
גילוי  בהם  בימות המשיח שיהי'  אנו  נקבל  בג"ע העליון,  הנשמות  הזיכוך שעוברות 

בדוגמת ג"ע התחתון(.

3( שם.
4( סה"מ מלוקט ח"ג ע' מא.

5( ראה בסוף 'הדרן' על הרמב"ם תשמ"ז. וש"נ.
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הגאולה בעולם - בד' רוחות דוקא

 הת' דוד שי' גבריאל
תלמיד בישיבה

א
בשיחת הדבר מלכות דש"פ בהעלותך מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 

ההוראה מפירש"י על תיבת בהעלותך "שתהא שלהבת עולה מאליה".

עבודתו  לעשות  ליהודי  כחות  נותן  )ס"ג(: שאע"פ שהקב"ה  היא  ההוראה  ונקודת 
ב"נר מצוה ותורה אור", וכמו"כ מקבל יהודי כחות מאהרן הכהן שמדליק את "נר ה'" 
למטה, וגם כחות מהוריו ומחנכיו, ומאנשים אחרים סביבו, אעפ"כ, שלימות ואמיתית 
מאלי'", דהיינו, שה"נר מצוה ותורה  העבודה היא בכך, שהוא נעשה "שלהבת עולה 
אור" חודר בו כ"כ, עד שזה מאיר ממנו - מציאותו )כנשמה בגוף( - עצמו )"מאלי'"(, 

כך שאינו צריך לפעולת המשפיע, בהיותו "שלהבת עולה מאלי'".

שכאשר  ועד  מאליה',  ד'עולה  העבודה  פרטי  את  בארוכה  מבאר  לזה  ובהמשך 
העבודה היא באופן זה, פועלת היא גם על הענינים הנראים נחותים - "מתאוננים", 

שיעלו גם הם.

ובהמשך לזה )סי"ג( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הקשר לימי השבוע: "ויש לקשר זה 
גם עם כך שבשבוע דפ' בהעלותך נעשית העלי' והשלימות )"ויכולו"( דחמשה עשר 

בסיון, כאשר נעשה "קיימא סיהרא באשלמותא" דחודש סיון".

"ומט"ו סיון באים לט"ז - ד' פעמים ד' - סיון, וטו"ב סיון, וח"י סיון, עד לשבת זו י"ט 
סיון, שממנה נכנסים אח"כ ליום ראשון כ"ף סיון - שיש בו המעלה".

ויש לעיין ולבאר מהי מעלת יום ט"ז בחודש - ד' פעמים ד', ובפרט שבימים שלאחריו 
- י"ז, י"ח, י"ט וכ' - כ"ק אד"ש מה"מ אינו מסביר את המעלה שבהם.

כמו"כ יש לעיין ולבאר בקשר שבין עבודה זו לענין המבואר בשיחה, שהרי תחילתו 
של הסע' - בו מציין כ"ק אד"ש מה"מ את נקודת הסע' - היא "ויש לקשר זה גם עם", 
היינו, שלענין המבואר במהלך השיחה כולה - "שלהבת עולה מאליה" - ישנו קשר 

לזמן, ולעבודה המיוחדת דזמן זה.
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ב
ונראה לי לומר בזה ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ מקץ תנש"א, ובהקדים:

 דהנה, בשיחה הנ"ל מניח כ"ק אד"ש מה"מ יסוד בנוגע לאדם שמונח בחוזק בענין 
 - ובנ"י  מונח.  הוא  בו  לענין   - וחי  שרואה  דבר  כל  טבעי  באופן  - שמקשר  מסויים 
המונחים ומשוקעים ב"אחכה לו בכל יום שיבוא", מחפשים את הקשר שבכל דבר וענין 
לגאולה האמיתית והשלימה. ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ מספר נקודות השייכות לאותו 

הזמן בהם ניתן לראות את הקשר לגאולה השלימה.

כ"ק אד"ש מה"מ  אותו מקשר  זמן  לאותו  )והאחרון( השייך  הענין החמישי  והנה, 
לגאולה השלימה הוא נר רביעי דחנוכה, וזלה"ק: "נר רביעי דחנוכה מזכיר מיד את 

הגאולה הרביעית, הזמן בו תהי' שלימות גילוי אלקות בכל ד' רוחות העולם".

רוחות  ד'  היא שבכל  ד',  בד' פעמים  בענינינו, שהמעלה  גם  לומר  יש  עפ"ז  ואולי 
העולם )ד' פעמים( תהי' הגאולה הרביעית )ד'(.

ויש להמתיק בזה, שהן בדבר מלכות בהעלותך הנ"ל והן בשיחת ש"פ מקץ הנ"ל - 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את העבודה ד'עולה מאליה' והדומה לה. שיהודי שקוע בענין 

מסויים ומקשר מעצמו כל דבר לגאולה. 

וכפי שניתן לדייק בל' כ"ק אד"ש מה"מ שמדבר בלשון נוכח אודות א' שאינו נוכח 
כאן: "בנ"י שקועים הם ב"אחכה לו בכל יום שיבוא, שבמשך כל היום מחכים ומתגעגעים 
 .  . זה מזכיר ליהודי מיד  . בעמדנו בימי החנוכה הרי   . לגאלה האמיתית והשלימה 
כשיהודי שומע וקולט בקריאת התורה את המילה "מקץ" מתעורר הוא - אהא! . . אח"כ 
כאשר הוא קורא ושומע את ההפטרה . . הוא קולט מיד שהמדובר הוא אודות הגאולה 

העתידה!" וכן על זה הדרך - עבודתו האישית של יהודי.

)וראה  לפועל  בנוגע  ההוראה  וכן  המנורה,  אודות  הוא  הלימוד  שבשניהם  ובפרט 
שיחת ש"פ מקץ הנ"ל בארוכה(.

ולכן מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה זו את המעלה דיום הט"ז בלבד, כיון שמעלה זו 
קשורה באופן ישיר למבואר בשיחה זו עצמה.

ג
ויש לבאר יותר מהי עבודה זו, ומהו הקשר בין עבודה דיום זה לד' רוחות העולם.

והנה, בשיחת הדבר מלכות דש"פ וישלח מצינו דבר פלא. דהנה, הנקודה העיקרית 
אותה נעמד כ"ק אד"ש מה"מ לבאר היא תוכן מיעוט הלבנה בחציו השני של החודש. 
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והרי לכאורה הכלל הוא ד"מעלין בקודש ולא מורידין", וכיצד ייתכן מצב של מיעוט 
הלבנה.

ובפרט - מחדד כ"ק אד"ש מה"מ, שבכל תאריך בחודש מספר הימים רק עולה במנין 
- ט"ו, ט"ז, י"ז, ובאם הלבנה מתמעטת, ראוי שגם מספר הימים יתמעט.

וביותר אינו מובן, שהרי גם בתוכן המספרים של הימים שבחציו השני של החודש - 
לאחרי יום ט"ו - מודגש העילוי וההוספה. ומפרט כ"ק אד"ש מה"מ את מעלות הימים 
"מספר י"ז - הגימטריא ד"טוב", מספר י"ח - "חי", מספר י"ט - הגימטריא ד"בטוב", 
ואינו מזכיר אודות מעלת יום ט"ז, אלא מתחיל מביאור  מספר כ - יו"ד במילואו" - 

מעלת יום י"ז!

ויש לבאר ענין זה ע"פ החילוק בביאור הכללי שבין ב' שיחות הד"מ הנ"ל - 'וישלח' 
ו'בהעלותך':

בשיחת הד"מ דש"פ וישלח הביאור המרכזי הוא בקשר לעבודת האדם מצד קירוב 
האדם לעצם, קירוב שמצידו אין שייכות כלל למציאות המקבל )וכהלבנה, שבביטולה 
לשמש אין לה מציאות כלל(. ומצד עבודה זו מציאות העולם אינה מורגשת, ואדרבה, 

זוהי המעלה.

זו,  לשיחה  כלל  שייכת  אינה  העולם  מציאות  מודגשת  בה  שמעלה  מובן,  ומכך 
ואדרבה, סותרת כבי'.

לעבודת  בקשר  הינו  המרכזי  הביאור  בה  בהעלותך,  דש"פ  הד"מ  בשיחת  משא"כ 
האדם מצד מעלתו הוא, שעבודתו הינה דוקא מצד מציאותו - שאמנם מתבטלת - אך 

מביטול זה מקבלת כחות לפעול בעצמה, וזוהי כל המעלה.

ובמילים של חסידות: בד"מ בהעלותך מדבר כ"ק אד"ש על עבודה ד'יחודא תתאה' 
בה נרגשת מציאות האדם, אך החידוש שמגלים זאת בתוך האלקות ואז נפעל ה'עולה 

מאליה'.

משא"כ בד"מ וישלח מדבר על עבודה ד'יחודא עילאה' שיהי' בגילוי, מצדה אכן אין 
נרגשת מציאות האדם.

ועפ"ז מובנים ענינים הנ"ל, שבשיחה בה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את המעלה של 
העבודה מצד מציאותו של האדם, מזכיר את המעלה דיום ט"ז - עבודה בד' רוחות 

העולם, שיורגש בהם הגאולה הרביעית.
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קיום המצוות לעת"ל - מתוך מנוחה דוקא

 הת' ישראל שם טוב הכהן שי' כהן
תלמיד בישיבה

א
בלקוטי שיחות חט"ו6 נעמד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבאר את החילוקים 
בעוה"ב".  ולא  בעוה"ז  לא  מנוחה  להם  אין  "צדיקים8  רז"ל7  שבמאמר  הגרסאות  בין 
ומבאר )סי"א( שהכוונה בתיבות 'עולם הבא' במאמר רז"ל זה היא לעולם התחי'9, אז 
יהיו עליות אין קץ בקיום המצוות, וממילא לא יהי' מנוחה לצדיקים )שענינם הוא קיום 

המצוות(.

ומקשה על כך10 כ"ק אד"ש מה"מ ממארז"ל "מצוות בטלות לעתיד לבא" ממנו מובן 
לכאורה שלעת"ל לא יהי' את ענין המצוות, ואם לעת"ל לא יהי' את ענין המצוות - 

מדוע אין מנוחה לצדיקים בעוה"ב?

]ומבאר, שעולם התחי' נחלק לב' תקופות: התקופה הא' הינה הזמן עליו כל יהודי 
מתפלל "ושם נעשה לפניך . . כמצוות רצונך", ובתקופה זו יקיימו כל היהודים את כל 

המצוות; והתקופה השני' הינה הזמן עליו אמרו רז"ל "מצוות בטלות לע"ל". עיי"ש[.

ולכאורה יש לעיין מדוע נצרך כ"ק אד"ש מה"מ לביאור זה, שהרי, בקונטרס 'הלכות 
של תורה שבע"פ אינן בטלין11 מבאר מדוע אין מאמר רז"ל זה )"מצוות בטלות לעת"ל"( 

סותר לנצחיות התורה שאין לה לא שינוי, לא גירעון ולא תוספת, וזלה"ק:

להציווי להאדם, ש"כיון  "הפירוש ד"מצוות בטלות לעתיד לבוא" אינו אלא בנוגע 
חפשי מן המצוות",  שמת אדם )לאחרי גמר עבודתו בקיום המצוות( נעשה )האדם( 
היינו, שגם בעולם התחי' )לאחרי גמר מעשינו ועבודתינו בקיום המצוות במשך הזמן 
מציאות המצוות כשלעצמה  דקיום המצוות, אבל  ציווי  עליו  אין  ד"היום לעשותם"( 

6( ע' 137 ואילך.
7( סיום מס' ברכות, ועד"ז בסיום מס' מ"ק.
8( גירסא הב', בשונה מהגירסא הא' - ת"ח.

9( לפי הגרסא הנ"ל. אבל לפי הגרסא הא' "ת"ח אין להם מנוחה כו'", 'עולם הבא' פירושו ג"ע, ועיי"ש.
10( סע' י"א.

11( משיחות יום ב' דר"ה, ליל שבת חוהמ"ס, ליל ויום שמח"ת, ה'תשנ"ב.
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היא בקיום נצחית "מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים", לא בתור ציווי לאדם, אלא 
בתור רצונו של הקב"ה".

הציווי  רק  הרי   - בטלות  שמצוות  אע"פ   - שלעת"ל  לבאר,  לכאורה  ניתן  ועפ"ז 
גורמות  אותם  והעילוי  נצחי,  בקיום  קיימות  עצמם  המצוות  בטל, משא"כ  דהמצוות 

למקיימיהם הינו ג"כ קיום נצחי ובלתי בעל-גבול!

ב'  שבין  בחלוקה  הנוגע  לביאור  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נצרך  מדוע  כאמור,  לעיין  ויש 
התקופות דתחית המתים גופא )עיי"ש(.

ב
ויש לומר הביאור בזה - שעל אף שלעת"ל תהי' המציאות דמצוות הרי 
ע"פ  וזאת  מושלמת,  מנוחה  תהי' מתוך  אלא  מנוחה  אי  תגרום  לא  עשייתם 

ביאור ענין המצוות לעת"ל, וביאור ענין המנוחה, וכדלהלן.

־דהנה, בהמשך לפיסקא המובאת לעיל, מסביר כ"ק אד"ש מה"מ מהי המ
שמעות בכך שלעת"ל לא תהי' מציאות המצוות )ציווי( אלא רצונו של הקב"ה, 

ומהו הגורם לכך:

"הגדר ד"מצוות", ציווי להאדם - שייך רק כשהאדם הוא מציאות בפ"ע, שאז נופל 
שנשלמת  לאחרי  אבל  הקב"ה.  של  רצונו  ע"פ  להתנהג  הקב"ה  ציווי  של  גדר  עליו 
עבודתו של האדם בקיום המצוות, שכל מציאותו )כל הפרטים שבו( חדורה ברצונו 
של הקב"ה, ונעשה במעמד ומצב של צוותא וחיבור עם הקב"ה, עד שנעשים מציאות 
אחת, ישראל )ע"י אורייתא( וקוב"ה כולא חד, כפי שיהי' בפועל ובגלוי לעת"ל - לא 
שייך הגדר דציווי לאדם )כיון שאינו מציאות בפ"ע(, כי אם, שהוא מציאות רצונו של 

הקב"ה, שבודאי מתקיים בפועל )בדרך ממילא( ע"י המציאות דמצוות".

היינו, שהתוכן בכך שלעת"ל יעשו את המצוות מצד הרצון האישי ללא צורך בציווי 
הוא מכיון שלעת"ל יתאחדו בנ"י עם הקב"ה עד שנעשים עמו מציאות אחת ללא רגש 
של נברא נפרד ממנו, וכל מעשיהם יהיו רק כדי למלאות את רצונו ולא בשביל עליות 

אותם יעלו ע"י קיום המצוות.

והנה, בדבר מלכות ש"פ במדבר מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מהי מנוחה, וכיצד מגיע 
אלי' האדם בעבודתו:

"בפשטות הדברים, בטבע בני אדם: כאשר אדם אינו מרגיש את הכוונה והתכלית 
בחייו )ש"אני נבראתי לשמש את קוני"(, אינו יכול להיות במנוחה והתיישבות אמיתית, 
כיון ששינויי הזמן והמקום וכל ריבוי הפרטים ופרטי פרטים שבחייו גורמים אי-שקט 
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 - והתכלית  הכוונה   - המטרה  את  מרגיש  הוא  כאשר  דוקא  אותו;  ש"שובר"  תמידי, 
הטמונה בכל הפרטים, הרי זה מביא לו מנוחה, שהיא למעלה מתנועה ושינוי דפרטי 
החיים, ובמילא - לשלימות האדם, וכפי שרואים בפשטות שאדם נמצא יותר בשלימות 

כאשר יש לו מנוחה, מנוחת הנפש ומנוחת הגוף".

ולאחר שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ כיצד נפעלה שלימות ענין זה במתן תורה, מבאר 
)ס"ד( באופן פרטי יותר כיצד ענין זה מתבטא בעבודת ה': אע"פ שבעבודת יהודי ישנם 
כו"כ פרטי דרגות ואופנים עכ"ז שלימות העבודה )מתוך מנוחה( היא דוקא כאשר בכל 
פרטי עבודת היהודי נרגשת הנקודה האחת והיחידה: "אני )לא( נבראתי )אלא( לשמש 

את קוני".

לאחמ"כ )ס"ו( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שענין זה נפעל "ע"י ביטול האדם להקב"ה, 
שהוא מרגיש שכל מציאותו היא רק עבד לה' "לשמש את קוני". ודוקא ע"י ביטולו 
כעבד לה' - נעשה "עבד מלך מלך", שנעשה )דבר אחד עם( מציאות המלך )כביכול(".

האחת  "הנקודה  מתוך  עבודתו  את  עובד  יהודי  שכאשר  הוא,  הנ"ל  מכל  והמורם 
והיחידה" - "שכל מציאותו היא רק עבד לה'", הרי זוהי שלימות עבודתו מתוך מנוחה.

ונמצא, שלעת"ל - בזמן בו יתאחדו בנ"י עם הקב"ה ללא שום הרגש יש ומציאות 
נפרדת - קיום המצוות יהי' מתוך המנוחה הכי גדולה, שהרי כל מציאותם תהי' "הנקודה 

האחת והיחידה" למלאת את רצונו של הקב"ה, ולא מצד ציווי אל מצד הרצון עצמו.

ועפ"ז יובן, מדוע ביאור כ"ק אד"ש מה"מ במאמר רז"ל "מצוות בטלות לעת"ל" - 
שיתבטל הציווי בלבד ומציאות המצוה עצמה תשאר - מתרץ שאינו סותר לנצחיות 
דמצוות התורה, אך עדיין אינו מתרץ את השאלה הנ"ל 'מדוע צדיקים אין להם מנוחה', 
כיון וענין ד"מצוות בטלות לעת"ל" אינו סותר לחוסר המנוחה שיתבטל לעת"ל מטעם 

האמור - שהרי כל קיומם הוא מתוך מנוחה.

 - ולא לעוה"ב"  אין להם מנוחה לא בעוה"ז  ד"צדיקים  וכמו"כ מובן בענין הפנימי 
נפרדת,  הינו מציאות  רק כשהאדם  - האפשריות  עליות  יהיו  לעת"ל  שמשמעו שגם 
וענין זה סותר לכך ש"מצוות בטלות לעת"ל" הנגרם מכך שמציאותם דבנ"י תתאחד עם 
הקב"ה - אשר במציאות זו אין האדם חושב אודות עליותיו, וגם בפועל לא שייך ענין 
העלי' ממדריגה למדריגה במציאות דהקב"ה עצמו )אלא רק במציאות נפרדת, וכנ"ל(.

עלית  בענין  תרס"ו'12   - ר"ה  של  טוב  'יום  בהמשך  הרש"ב  אדמו"ר  שמבאר  וכפי 
וכן  יום,  ג' עליות בכל  "ובזה הוא כל העליות דנשמות בג"ע, שיש  הנשמות בג"ע13: 
בכל שבת ויו"ט שהנשמות עולים בגעה"ע, כמ"ש בסש"ב, הכל הוא בבחי' ההארה לבד 

12( ע' יב )אליו מציין כ"ק אד"ש מה"מ בתחילת השיחה בלקו"ש שם(.
13( הדגשות אינם במקור.
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מבחי' עדן, שיש בזה ריבוי מדרי' מאד. וכידוע שיש ריבוי מדרי' בג"ע, וכמ"ש מרוב 
כל, בחי' כל חיי עוה"ב כו", כמ"ש במ"א, וכמאמר צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז 
ולא בעוה"ב שנאמר ילכו מחיל אל חיל כו', והיינו לפי שהוא בחי' הארה לבד, לכן יש 

בזה ריבוי מדרי'.

"וכידוע דלעתיד לא יהי' בחי' עליות וירידות, לפי שיהי' בחי' תענוג העצמי ממש, 
ובבחי' עצמות אינו שייך מדריגות כו', ועכשיו שיש ריבוי מדרי', זהו לפי שהוא הארה 
לבד. כי הנה בכל בחי' אור בהכרח שיש בו מעלה ומטה, ראש וסוף, כי, בקירוב אל 

מקורו הוא בבחי' ריבוי יותר, ובבחי' סוף התפשטותו הוא בבחי' מיעוט האור".

ובזה מבואר בבירור החילוק בין ג"ע - שם אין מנוחה לצדיקים היות והינם עולים 
ממדריגה למדריגה, משא"כ לעת"ל - תהי' תכלית המנוחה היות ויתענגו בתענוג עצמי. 

ולכן נצרך כ"ק אד"ש מה"מ לביאור אודות ב' התקופות בתחה"מ, וכנ"ל.

ג
אך עדיין ענין הנ"ל דרוש ביאור, דהרי בשיחת הדבר מלכות דש"פ במדבר הנ"ל, 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ההנהגה הנדרשת לפועל מהנקודה המבוארת בשיחה - 
עבודת ה' מתוך מנוחה. ובלה"ק: "ההוראה לפועל מהאמור לעיל . . ועאכו"כ בשנה זו 
- "קבלת התורה מחדש מתוך הכרה בנותן התורה, ושהתורה היא תכלית כל הבריאה 
כולה, ובמילא מביא זה לחידוש בהמנוחה אצל יהודי בעבודתו ומביא מנוחה בעולם; 
וביחד עם זה - להמשיך את המנוחה דהתורה בכל פרטי המצוות, בכל פרטי הכחות 

שלו ובכל פרטי עבודתו, עד בכל פרטי העולם". וכהנה רבות.

כתוצאה   - לעיל  שנתבאר  כפ   - מגיעה  המנוחה  באם  שהרי  ביאור:  דורש  והדבר 
מהתאחדות מושלמת של בנ"י עם הקב"ה )ועד שאינם צריכים לציווי אלא עושים מצד 

רצונו של הקב"ה בלבד(, כיצד שייך שיהודי בזמה"ז יקיים מצוות מתוך מנוחה?

ויש לומר שאין הדבר קשה, וישנו חילוק בין המנוחה שבזמה"ז - בה ישנם עליות 
מדרגא לדרגא, לבין המנוחה דלעת"ל - בה אין עליות כלל, אלא "תענוג עצמי".

נבראתי אלא  לא  וההרגשה ש"אני  היא מתוך ההכרה  בזמה"ז  הנדרשת  שהמנוחה 
זאת  יחד עם  והעליות שבעבודה, אך  ריבוי הפרטים  ובזה חדורים  קוני"  לשמש את 
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- הרי אף שעובד באופן של מנוחה - בפועל ובגלוי )בחיצוניות(14 הרי הוא מתעלה 
ממדריגה למדריגה ועל כן "אין להם מנוחה",

יורגש כלל  )בחיצוניות( לא  ובגלוי  גם בפועל  - הרי  ה' דלעת"ל  משא"כ בעבודת 
העילוי שבעבודתו, אלא יהי' "תענוג עצמי" בו 'לא שייך מדריגות'.

"מצוות בטילות" - רק בתקופה הב'?

הנ"ל

בלקוטי שיחות חט"ו15 מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ביאור לחילוק בין 
הגרסאות שבמאמר רז"ל16 "צדיקים17 אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב". ומבאר 
יהיו  אז  התחי'18,  לעולם  היא  זה  רז"ל  במאמר  הבא'  'עולם  בתיבות  )סי"א( שהכונה 
עליות אין קץ בקיום המצוות, וממילא לא יהי' מנוחה לצדיקים )שענינם הוא קיום 

המצוות(.

ומקשה על כך19 כ"ק אד"ש מה"מ ממארז"ל "מצוות בטלות לעתיד לבא" ממנו מובן 
לכאורה שלעת"ל לא יהי' את ענין המצוות, ואם לעת"ל לא יהי' את ענין המצוות - 

מדוע אין מנוחה לצדיקים בעוה"ב?

ומבאר, שעולם התחי' גופא20 נחלק לב' תקופות: התקופה הא' הינה הזמן עליו כל 
יהודי מתפלל "ושם נעשה לפניך . . כמצוות רצונך", ובתקופה זו יקיימו כל היהודים 

את כל המצוות21; והתקופה השני' הינה הזמן עליו אמרו רז"ל "מצוות בטלות לע"ל".

ולכאורה יש לעיין בביאור זה, ממנו משמע שבתחילת תחה"מ )תקופה הא'( - יקיימו 
מצוות )ובאופן שאין להם מנוחה(, ומאמר רז"ל "מצוות בטילות" - הוא בתקופה הב' 

דווקא,

והרי מאמר רז"ל "מצוות בטילות" מובא בגמרא בקשר לדין קבורה דמת בזמן הזה 
- שמותר לקוברו בתכריכי כלאים היות )ובזמה"ז אינו חייב במצוות(, ותיכף כשיקום 

לעת"ל - "מצוות בטילות".

14( משא"כ בפנימיות, שבכל העליות נרגשת ה"נקודה האחת והיחידה".
15( ע' 137 ואילך.

16( סיום מס' ברכות, ועד"ז בסיום מס' מ"ק.

17( גירסא הב', בשונה מהגירסא הא' – ת"ח.
18( לפי הגרסא הנ"ל. אבל לפי הגרסא הא' "ת"ח אין להם מנוחה כו'", 'עולם הבא' פירושו ג"ע, ועיי"ש.

19( סע' י"א.
20( להדגיש: ב' תקופות אלו הינם בתחית המתים גופא, להוציא מב' התקופות הכלליות בימות המשיח.

21( ומביא מארז"ל שמשה ואהרן ילמדו כיצד להקריב קרבנות בבית המקדש, ומכך מוכח שיהיו מצוות בזמן התחי'. 
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וא"כ ברור, שתיכף בתחילת זמן התחי' מצוות בטילות ולא משך זמן לאחמ"כ. דאם 
לא כן, הי' אסור לקבור צדיקים בכלאים )עכ"פ צדיקים כמשה ואהרון(.

ודוחק לתרץ שהיות ותקופה הא' דתחה"מ הוא הזמן דתחה"מ דצדיקים לא נאמר 
בהם היתר זה מכיון שקמים לתחי' מוקדם יותר, כי הרי הגמ' לא חילקה בזה בין קבורת 

אדם רגיל לקבורת צדיק שנפטר.

ואף שתחית המתים )הכללית דכל בנ"י - בין צדיקים הקמים לתחיה בתקופה הא' 
זו מצוות  ובין שאר בנ"י( הינה בתקופה השניה בגאולה )בכלל( ובתקופה  דתחה"מ 
בטלות, הרי כאמור לא הובאו חילוקים בגמ' בנוגע לדין זה, ומשמע בפשטות ששוה 
בכל - אף בצדיקים כ"משה ואהרון" שמיד בביאת הגאולה יקומו לתחיה )יחד עם בנית 

ביהמ"ק(, וא"כ, לכאורה כבר בביאת הגאולה מצוות בטלות.

וצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

בענין הנ"ל

 הת' דוד שי' גבריאל
תלמיד בישיבה

בהערה הקודמת הביא הת' י.ש.ט.כ. את ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בסתירה בין מאמר 
רז"ל צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" )ממנו משמע שלעת"ל 
"מצוות  רז"ל  מאמר  ובין  לדרגא(  מדרגא  הצדיקים  יעלו  ידם  על  המצות  קיום  יהי' 

בטילות לעת"ל".

ונקודת הביאור היא, שבתקופה הא' בתחה"מ עלי' מתפלל כל יהודי "ושם נעשה 
השני'  ובתקופה  המצוות22;  כל  את  היהודים  כל  יקיימו   - רצונך"  כמצוות   .  . לפניך 

בתחה"מ "מצוות בטלות". עיי"ש.

והקשה על כך ]למסקנת הדברים[ מהקשר הדברים בו נאמר מאמרז"ל בגמ', הנאמר 
בנוגע לקבורת מת בזמה"ז, שמותר לקבור בכלאים משום ש"מצוות בטילות לעת"ל", 
)כמשה  הצדיקים  יקומו  לעת"ל  והרי  בטילות",  "מצוות  המתים  כשיחיו  תיכף  וא"כ 
ואהרון( מוקדם יותר מיד בבנין ביהמ"ק בו נקיים מצוות, וכל קימתם תהי' ע"מ ללמדנו 

כיצד לקיים את המצוות. 

ומשמע שמצוות בטילות תיכף בתחילתה של תקופה הא' בגאולה! וכיצד ניתן לומר 
שמצוות בטילות רק בתקופה הב' בתחה"מ. ונשאר בצ"ע.

22( ומביא מארז"ל שמשה ואהרן ילמדו כיצד להקריב קרבנות בבית המקדש, ומכך מוכח שיהיו מצוות בזמן התחי'. 
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ואולי יש לתת בזה ביאור, ובהקדים יסוד ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בכך ש"לעת"ל 
מצוות בטילות" מכיון שאז יתגלה ענינם הפנימי של ה"מצוות" )מל' ציווי( - רצונו של 

הקב"ה. רצון שאינו מתייחס לאדם, אלא הרצון כפי שהוא מצד עצמו.

וגילוי רצון זה יתגלה בישראל, מכיון שלא יהיו מציאות בפ"ע אלא כל מציאותם 
אורייתא  "ישראל   - אחת  מציאות  שנעשים  ועד  הקב"ה  של  במציאותו  חדורה  תהי' 

וקוב"ה כולא חד".

ועפ"ז אולי יש לומר, שהצדיקים שיקומו לתחי' כבר בתקופה הראשונה דתחה"מ 
ועוד לפנ"ז - מיד בבנין ביהמ"ק )כמשה ואהרן(, יאיר בהם מיד בקימתם עצם הרצון 
בטילות"  "מצוות  לגביהם  ולכן  לקב"ה,  לתכלית  בטלים  שיקומו  כיון  הציווי(  )ולא 

ומותר לקוברם בכלאים.

וכפי שמביא )בהערה 35( מהמשך תער"ב "הרצון דמצוות הוא רצון עצמי שאינו 
משתנה כו', ומ"ש מצות בטלות לעתיד, אין הכוונה שיתבטלו ח"ו, כ"א שיתבטלו בבחי' 

העדר תפיסת מקום לגבי האור העצמי דלעתיד . . כמו שרגא בטיהרא כו'". 

ואוי"ל כאמור לגבי צדקים שיקומו מוקדם יותר שיאיר בהם אור זה.

מעלת ריב"ל בנוגע להגאולה

 הת' מנחם מענדל שי' כהן )ברא"ל(
תלמיד בישיבה

א
שנינו בסוף עוקצין: "אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק 

שלש מאות ועשרה עולמות, שנאמר23 להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא".

ובסנהדרין )ק, סע"א( מצינו מאמר זה, אבל בשינוי לשון: "אמרי במערבא משמי' 
שנא'  עולמות  ועשרה  מאות  ג'  וצדיק  צדיק  לכל  ליתן  הקב"ה  עתיד  מרי  בר  דרבא 

להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא, יש בגימטריא תלת מאה ועשרה".

ובלקוטי שיחות24 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את טעם שינוי הלשון 
נאמרה הלשון  דרב"מ  ובמימרא  להנחיל",  "עתיד הקב"ה  נאמרה הלשון  - שבמשנה 

23( משלי ח, כא.
24( חכ"ב ע' 47 ואילך.
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"עתיד הקב"ה ליתן". ומבאר, שבמימרא דרב"מ מדובר על שכר המצוות - שהצדיקים 
שעבדו את ה' כפי שנדרש מהם בעוה"ז, יזכו שהקב"ה יתן להם ש"י עולמות, ועל כך 

מתאים הלשון "ליתן" - היות ומדובר על נתינת שכר;

ובמשנה )שבאה בסיום וחותם כל המשניות( מדובר )לא אודות שכר, אלא( על דרגת 
עבודת ה' אלי' הצדיק צריך להגיע - עבודה מאהבה )"להנחיל אוהבי יש"(, שדרגא 
זו מתבטאת בתיבת "יש" - שהנברא ישיג ויגיע ל"יש המוחלט"25 )וכ"ה הפשט ב"ש"י 
עולמות" - התענוג שיש לנברא בהגיעו לדרגא זו, שאז התענוג שלו - "שלש מאות פעם 
ועשר פעמים כל התענוגות העולם הזה"26 - הוא, מצד זה שהוא מחובר ל"יש המוחלט, 
וזהו בעצם תענוג של הקב"ה(, ולכן מתאים הלשון "להנחיל" - שדרגא זו באה בתור 

'ירושה', ואין הנברא יכול להגיע לכך מצ"ע.

ובין הדברים מתייחס כ"ק אד"ש מה"מ לכך שהמימרא בסהדרין נאמרה ע"י אמורא 
תנא - רבי יהושע בן לוי, וכמודגש בלשונו הק':  - רבא בר מרי, והמשנה נאמר ע"י 
"המאמר במס' סנהדרין שנאמר ע"י האמורא27 רבא מדבר אודות שכר המצוות . . אמנם 
המשנה . . מדברת . . על השלמות אלי' הצדיק מגיע ע"י עבודתו מאהבה. ולכן ריב"ל28 

מדייק "עתיד הקב"ה להנחיל"".

תנא,  בשם  זה  מאמר  נאמר  שבמשנה  בכך  מתווסף  מה  להבין  צריך  לכאו'  והנה, 
ובגמרא הובא זה בשם אמורא, שלכאו' אי"ז מוסיף בהבנת הענין?

ובהערה 34 )על המילים "ריב"ל מדייק"( מתייחס לכך כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק: 
"ע"פ המבואר בפנים מתורצת קושיית המפרשים - מה מוסיף המאמר )בשם אמורא( 
דסנהדרין שם על המפורש במשנה", והיינו שע"פ המבואר בפנים השיחה - שבמשנה 
מדובר אודות דרגא בעבודת ה', ובגמרא מדובר על שכר המצוות, מתורץ מה שהקשו 
המפרשים מה מוסיפה המימרא בסנהדרין על המפורש במשנה - היות ומדובר בשני 

ענינים שונים כנ"ל.

אמנם עדיין צריך להבין: קושיית המפרשים הינה מדוע נכפלה מימרא זו פעמיים, 
וע"פ המבואר בפנים השיחה מובן שמדובר בב' ענינים שונים כנ"ל, אבל עדיין אינו 
מובן מה מוסיף הענין שבמשנה נאמר מאמר זה בשם תנא ובגמ' בשם אמורא )וכן מדוע 
זו - שלכאו'  מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ תיבת "ריב"ל", ומציין להערה הנ"ל על מילה 

הביאור אינו קשור לא לכך שהי' זה תנא, ולא לכך שהי' זה ריב"ל דוקא(? 

25( לשון הרמב"ם בפירוש המשניות כאן.
26( לשון הרמב"ם שם כפי שהוא בהעתקת קאפח.

27( ההדגשה אינה במקור.
28( ההדגשה במקור.
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ב
ואולי יש לבאר כל זה )בדרך הרמז עכ"פ(, ובהקדים:

ידוע מה שהביא הרה"צ ר' הלל מפאריטש בשם כ"ק אדמו"ר הזקן, שקודם נשמות 
הגבוהות כמו רשב"י לא נחרב הבית כלל.

ואף שיש בזה דגש מיוחד על רשב"י דוקא29, הנה הלשון שם היא "נשמות הגבוהות", 
והיינו שאין זה דבר ייחודי שהי' רק אצל רשב"י, אלא אצל "נשמות הגבוהות" בכלל 
הי' ג"כ ענין זה - שלגביהם לא נחרב הבית כלל, והיינו שאף שהיו בגלות, הנה )לא היו 

במצב של גלות, אלא( היו במצב של גאולה30.

ובפרטיות יותר, הנה מצינו קשר מיוחד ויוצא דופן בין רשב"י לריב"ל )בעל המאמר 
ד"עתיד הקב"ה להנחיל וכו'"(:

אמרז"ל31 שבימי רשב"י לא נראתה הקשת, וכן נאמר גבי ריב"ל.

ובלקו"ש32 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הטעם לכך, היות וענינו של רשב"י הי' זיכוך 
העולם שיהי' כמו לע"ל, ולכן לא נראתה הקשת - שהיא סימן שעולם כפי שהוא במצב 
דהיפך הזיכוך. ומבאר שכן הוא בנוגע לריב"ל - שענינו הי' לזכך העולם, ולכן בימיו 

לא נראתה הקשת33.

ויש לומר, שהיות וריב"ל הי' במדריגת רשב"י, ועסק באותו הענין כמו רשב"י )זיכוך 
העולם(, הנה גם גביו כאילו לא נחרב הבית, והי' במצב של גאולה.

ועפ"ז יש לומר, שהיות וגבי ריב"ל לא נחרב הבית )וחי במצב של גאולה(, לכן אומר 
"עתיד הקב"ה להנחיל וכו'" - שמשמעו )כנ"ל( דרגת עבודת ה' שתהי' בגאולה, ודוקא 
ריב"ל אומר זאת היות וחי במצב של גאולה; אמנם רבא בר מרי, י"ל שלא הי' בדרגא 

זו, ולכן מדבר על שכר המצוות ולא על מעין דלע"ל.

ויוצא א"כ, שביאור כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש הנ"ל - בהבדל בין ב' מאמרי חז"ל 
)במשנה ובגמרא( - הוא מתאים גם למי שאמר את המאמר רז"ל בכל מקום, שבמשנה 

29( וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש ח"א ע' 287( שהיות ורשב"י עיקר עיסוקו הי' בפנימיות התורה, ועסק בזה 
באופן שהמשיך אלקות בפועל בעוה"ז הגשמי, שבכללות זהו אופן ההנהגה שיהי' לע"ל. ומכיון שכך הנה ממילא הי' הוא 

במצב של גאולה, ולכן לגביו לא נחרב הבית כלל.
30( וכן הי' אצל רבותינו נשיאנו - ראה התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 202 )ושם, שהיות וענינים של רבותינו נשיאנו 

הוא להמשיך את פנימיות התורה )תורתו של רשב"י( באופן ד"יתפרנסון" - לכן לגביהם לא נחרב הבית(.
31( ראה בהנסמן בלקו"ש שבהערה הבאה.

32( ח"ד ע' 1239.
33( ולהעיר ע"ד הרמז מהסיפור הידוע בסנהדרין צח, א - שמסופר שם שריב"ל פגש את אליהו הנביא ושאל אותו 
מתי יבוא משיח, ואליהו אמר לו שמשיח נמצא בשער רומי וכו'. ופגישה זו )דריב"ל ואליהו( היתה בפתח מערתו של 

רשב"י.
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זהו ריב"ל שהי' תנא, וממילא הי' לו מעלות נפלאות, כולל מה שלגביו לא נחרב הבית 
)כנ"ל(, וממילא מדבר על דרגת עבודת ה' כנ"ל; אמנם בגמרא זהו אמורא - רבא בר 

מרי, והוא כבר לא הי' בדרגת התנאים )וריב"ל בפרט( שלגביהם לא נחרב הבית.

זה  ומדויק בלשון כ"ק אד"ש מה"מ, שכשמדבר על המימרא בגמרא, מדייק שהי' 
אמורא )ולא איזה אמורא הי' זה( - היות ובדור האמוראים לא הי' ענין זה שלגביהם 
לא נחרב הבית; וכשמדבר על המאמר במשנה, מדגיש שהי' זה ריב"ל דוקא )ולא שהי' 
זה תנא בכלל( - היות וגם בדור התנאים לא הי' כ"כ מצוי ענין זה שלגביהם לא נחרב 

הבית, אלא שלריב"ל היתה מעלה מיוחדת זו, ולכן דוקא הוא אמר מאמר זה.

שינה לעתיד לבוא )ב(

 הת' מנחם מענדל שי' מזרחי )בר"צ(
תלמיד בישיבה

א
בענין השינה דלעתיד לבוא, הערתי בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבת חח"ל 
חיפה34 ובה הובאו דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בש"פ חו"ב תשמ"ב35 )ס"ו( 

וזה לשונו הק':

"כאשר מדברים אודות תענוג ענין השינה - במשך זמן ממושך, היינו, לא רק כשיעור 
ס' נשימות )ע"ד השינה דלע"ל(, כמבואר במדרז"ל(, אלא במשך זמן ממושך יותר".

ובה נתבאר באריכות ענינה של השינה שתהי' לע"ל - שינת ס' נשימות, וזאת ע"פ 
דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת שמחת בית השואבה תשכ"א36, שם מביא את דברי הגמ' 
ד"לא  באופן  שהיתה  בביהמ"ק,  שהיתה  השואבה'  בית  'שמחת  אודות  א(  נג,  )סוכה 

טעמנו טעם שינה".

ובהמשך השיחה, מביא את קושית הגמ' שם, ובלשון הגמ': "תניא אמר ר' יהושע 
בן חנני' כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו . . איני והאמר 
רבי יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתר אלא הכי קאמר לא 

טעמנו טעם שינה דהוו מנמנמי אכתפא דהדדי". 

34( גליון י"ד - כ"ח ניסן תשע"ח, ע' 29 ואילך.
35( התוועדויות תשמ"ג ח"ג ע' 1781.
36( שיחות קודש תשכ"ב ע' 19 ואילך.
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כלומר, קושית הגמ' היא, שלכאו' לא יכול אדם להתקיים בלא שינה יותר משלושה 
ימים וכיצד א"כ יתכן שבכל חג הסוכות לא ישנו? ומתרצת, שהיו מנמנמים על כתפי 

חבריהם. ע"כ דברי הגמ'. 

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומבאר, שהחילוק בין אדם ער לישן הוא, שבשעה שהאדם 
השכל הם אלו המנהיגים את האברים. אך כאשר ישן, אזי השכל שלו  ער אזי כחות 

בהעלם, ואינו מנהיג האברים, שלכן השינה היא בשכיבה, שהראש והרגל בהשוואה.

אך בשונה מהרגיל, השינה שהיתה בשמחת בית השואבה, היתה באופן כזה שגם 
בשעת השינה המוח שליט על האברים, שלכן היתה זו שינה בעמידה, שהראש למעלה 
והרגל למטה, שמרמז ע"כ שהראש הוא המנהיג את האברים כנ"ל. ע"כ נקודת דבריו 

הק'.

ועפ"ז נתבאר בהערה שם בדא"פ שזוהי גם השינה שתהי' לעת"ל, שהיות ולעת"ל 
תהי' עבודת המוחין בשלימות )נוסף לזה שבודאי יהא המוח שליט על האברים(, לכן 
תהי' גם השינה אז באופן של נמנום ו'ס' נשימות' בלבד, וכפי שהי' מעין זה בשמחת 

בית השואבה. ע"כ בהערה שם.

ב
והנה, על בסיס ההערה הקודמת וכהמשך הענין, יש להביא סתירה שמצאתי בזה 
לאחר זמן, דהנה, בש"פ צו ה'תשמ"ג מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ענין זה דהשינה וכן 

את שייכותו לגאולה השלימה, וזה לשונו הק':

"ובנוגע לעניננו - אע"פ שנשבע שלא יישן ג' ימים, אעפ"כ "מלקין אותו וישן לאלתר", 
היינו, שלא יישן ג' ימים, שמזה מובן שענין השינה מוכרח כל כך מצד הטבע )תוקף 
מבטל  אינו  נשבעתי"(  )"בי  שבועה שלמעלה מהטבע  של  ענין  עד שאפילו  הטבע(, 

הכרח זה!

והדיוק בזה הוא - "מכין אותו וישן לאלתר", היינו, שלא ממתינים עד שיראו שאינו 
יכול לקיים שבועה זו, אלא מכיון שזהו דבר בלתי אפשרי, לכן "מכין אותו וישן לאלתר" 

- תיכף ומיד.

יבוא  ומיד  יתכן שתיכף  הרי   - לאלתר"  מובן: מהו החיפזון ש"ישן  אינו  ולכאורה, 
משיח צדקנו, ויתעלה למעמד ומצב דלעתיד לבוא, ואז לא יהי' צורך בענין השינה . . 

וא"כ מהו החפזון ש"ישן לאלתר"?!37". 

37( אלא הביאור בזה: "מכיון ששבועה זו היתה בעמדו במצב שמצד הטבע בהוה, הרי זה דבר בלתי אפשרי, לכן, 
אין להתחשב בזה שיתכן שיעבור למצב שונה לגמרי )ששם לא יהי' הכרח בענין של שינה(, מכיון שצריכים להסתכל על 
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ומשמע מכך במפורש, ש"לעתיד לבוא . . לא יהי' צורך בענין השינה", ואילו בשיחה 
דלעיל, אומר אודות השינה שתהי' בגאולה השלימה: "כשיעור ס' נשימות )ע"ד השינה 
דלעת"ל, כמובא במדרשי חז"ל(" - שמזה מובן במפורש שלעת"ל אכן יהי' ענין השינה, 
אלא שבזה גופא, לא תהי' באופן הרגיל אלא רק ס' נשימות38. ולכאורה ישנה סתירה 

בין השיחות, ויש להבין מהו התיווך בזה?

ג
ואולי יש לתווך בין השיחות בדא"פ, ובהקדמה:

בכדי  א.  שם(:  בהערה  שהובא  )כפי  סיבות  ב'  ישנם  השינה  ענין  בכללות  שהרי, 
שהנשמה תוכל לעלות למעלה ולקבל כחות לצורך עבודתה. ב. בכדי שיהי' חידוש 

בעבודה בכל יום.

והנה, בהערה הנ"ל נתבאר שלעת"ל לא שייכת סיבה הא' אלא רק סיבה הב' )ועיי"ש 
באריכות(.

ב'  המשיח'  ב'ימות  יהיו  הרמב"ם(  )לדעת  שלע"ל  שהיות  לבאר,  יש  אולי  ועפ"ז 
תקופות )כמבואר ומוכח בארוכה בלקו"ש חכ"ז שיחה א' לפרשת בחוקותי39( - תקופה 
אחת בתחילה, שבה לא ישתנה דבר ממנהגו של עולם, ותקופה שני' שתתווסף לאחר 

זמן, ובה יהיו שינויים במנהגו של עולם.

 לפי זה יש לומר, שבתקופה הראשונה ש'עולם כנהגו נוהג' אכן תהי' עדיין עבודת 
הרגילה,  לשינה  יצטרכו  לא  ולכן  השלימות,  בתכלית  תהי'  היא  אך  בתומ"צ,  האדם 
שהרי לא יהא שייך טעם הא' - שעל הנשמה לעלות למע' לקבל כולות לעבודתה, אך 
יהא שייך טעם הב' - שיהי' עדיין צורך בהתחדשות בעבודה ולכן תהי' עדיין שינה של 

ס' נשימות.

אבל בתקופה הב', אחר תחה"מ אזי אף ש"מצוות בטלות", עדיין יקיימו מצוות - 
למרות שהציווי בטל - מכיון שיהיו דבקים באלקות40, ובדרך ממילא יקיימו רצון ה'. 
ומכיון שזה לא יהי' מצד עבודת האדם, אז לא יצטרכו חידוש בעבודה ולא תהי' נצרכת 

אפי' שנת ס' נשימות, ולא ישנו כלל. 

המצב בהוה, בעת השבועה, ובמצב ההוה מוכרח ענין השינה ע"פ טבע, ואין אפשרות )במצב ההוה( שיהי' באופ אחר, 
ומכיון שכן - הרי זו "שבועת שוא", ולכן "מכין אותו וישן לאלתר". ע"כ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ.

אלא שבעניננו אין נוגע הביאור אלא המובן מהשאלה, שלע"ל "לא יהי' צורך בענין השינה", כבפנים.
38( שהרי זהו כל היסוד לביאור בהערה שם אדות ההשוואה שבין סוג השינה שהי' בשמחת בית השואבה לסוג השינה 

שתהא לע"ל, כמבואר שם באריכות. ואכמל"ב.
39( ע' 191 ואילך.

40( קונטרס 'הלכות תושבע"פ אינם בטלים לעולם', ס"ט.
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ויש להוסיף ולדייק זאת בדא"פ, שענין השינה דלע"ל קשור עם טבע העולם ובמילא 
גם עם שינוי מנהגו של עולם - החילוק בין התקופות. שהרי, בתחילת השיחה אומר 
כ"ק אד"ש מה"מ: "ענין השינה - הוא אמנם דבר מוכרח מצד טבע האדם, כמו שאר 

הענינים שנטבעו ונקבעו באדם . . )עד שיבוא הזמן שיתבטל הטבע כו'(".

 - ניסית  הנהגה  ותהי'  לגמרי  הטבע  יתבטל  שבה  השני'  בתקופה  שדוקא  כלומר, 
שינוי מנהגו של עולם, אזי יתבטל ענין השינה לחלוטין, אלא שעד אז )במשך התקופה 
זו קאי  ועל תקופה   - נשימות, כדלעיל  ס'  ישנה השינה באופן של  הראשונה( עדיין 

בשיחת ש"פ חו"ב תשמ"ב.

אך מה שאמר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ צו מ"ג, קאי על התקופה השני' בימוה"מ, 
שהרי אם משיח מגיע לאלתר - אזי זהו "זכו" - שאכן בכל רגע יכולה להיות תיכף ומיד 
עם תחילת הגאולה. ובזה מובנת השאלה "הרי יתכן שתיכף ומיד יבא משיח צדקנו, 

ויתעלה למעמד ומצב דלעתיד לבא, ואז לא יהי' צורך בענין השינה"? ואתי שפיר.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

לימוד התורה לע"ל - ברצון או בקב"ע?

 הת' מנחם מענדל שי' מיפעי
תלמיד בישיבה

א
כתב הרמב"ם בסוף הל' מלכים )ריש פי"א(: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר 
מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרין כל 
המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבין קרבנות. ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה 

האמורה בתורה".

ובליקוטי שיחות41 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שבמילים אלו מבאר 
התורה  שלימות  החזרת   - שהוא  הלכה,  ע"פ  משיח  של  וענינו  גדרו  מהו  הרמב"ם 
והמצוות, שלכן משיח עתיד לבנות את בית המקדש )"ובונה המקדש"(, ולקבץ את כל 
עם ישראל לארץ הקודש )"מקבץ נדחי ישראל"(, היות ואלו תנאים עיקריים על מנת 

שקיום התומ"צ יהיו בשלימות.

41( חלק ח"י ע' 271 ואילך.
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ובהתאם לזה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ42 שמה שכותב הרמב"ם בפי"ב שם בארוכה 
שבביאת המשיח יהיו ישראל "פנויין בתורה וחכמתה . . ובאותו הזמן לא יהי' שם לא 
רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות . . ולא יהי' עסק כל העולם כולו אלא לדע את 
ה' בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים כו'", הנה זהו 
מצב העולם שיהי' בעולם בהתאם לענינו של משיח עצמו - שלימות התורה והמצוות.

וב'הדרן' על הרמב"ם תשמ"ה, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הרמב"ם "לא יהי' 
זו היא בכדי לבאר  עסק כל העולם כולו אלא לדעת את ה' בלבד", שאריכות לשון 
שלע"ל הדבר היחידי שיעשו ישראל, ודבר זה ייהפך להיות עצם מציאותם ממש, הוא 
לימוד התורה. ומבאר שם שלע"ל יזכו ישראל ל"כתר תורה", והכוונה היא שהתורה 

תהי' כל מציאותם דישראל.

וע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש הנ"ל, נראה לומר שג"ז שישראל ילמדו 
תורה לע"ל, ולימוד זה יהי' באופן ש"לא יהי' עסק כו'", הנה גם זה הוא חלק מענינו 
של משיח, שחלק מהחזרת שלימות התומ"צ שלו, הוא שישראל יהיו "פנויין בתורה 

וחכמתה", ולא יצטרכו לעשות אף דבר אחר חוץ מלימוד התורה.

בין  ההבדל  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  תשמ"ו43  דוד'  'ועבדי  ד"ה  במאמר  והנה 
יהודה ליוסף, שיהודה ענינו ביטול והודאה, והו"ע קיום המצוות שצריכים להיות מתוך 
קבלת עול - הודאה וביטול; ויוסף ענינו הוספה - היפך הביטול, והו"ע לימוד התורה 

שצריך להיות ע"פ שכל והבנת האדם.

לימוד   - יוסף  ענינו של  היינו שמודגש  גדול",  "תלמוד  הגלות  ומבאר שם שבזמן 
התורה, ולעתיד לבוא "מעשה גדול", היינו שלע"ל יודגש ענין המעשה, שזהו ענינו של 

יהודה - משיח צדקנו.

ובהשקפה ראשונה ביאור זה מתאים עם ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש שהובא 
לעיל, שענינו של משיח הוא שלימות התורה והמצוות, וכפי שמאריך שם לבאר שהדגש 

הוא על מצוות דוקא, שיוכלו לקיים את כל המצוות באופן של מנוחה ושלימות.

אמנם ע"פ המבואר לעיל שחלק מענינו של משיח הוא גם לימוד התורה, נראה לבאר 
שגם לימוד התורה שיהי' לע"ל יהי' באופן ד"מעשה גדול", וכדלקמן.

ב
ובהקדים:

42( לקו"ש חכ"ז ע' 201.
43( סה"מ מלוקט ח"ב ע' רכא ואילך.
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במאמר הנ"ל )ד"ה 'ועבדי דוד'( כותב כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ו(: "וזהו גם הדיוק ודוד 
עבדי דוקא, שיהי' בבחי' עבד, עבד נאמן". וכמבואר שם בארוכה שזהו כל הענין שיהי' 
לע"ל, שעבודת ה' אז תהי' באופן של עשי' בפועל וקבלת עול - באופן של עבודת עבד.

והנה, מה שכותב "וזהו גם הדיוק ודוד עבדי דוקא", לכאו' צריך עיון ע"פ המבואר 
בלקו"ש44 וזלה"ק: "ובזה יש לבאר השינוי בין שני הכתובים - "ועבדי דוד" או "ודוד 
אינו  )מלך(, שבזה  "קיסר"  עבדי": בפסוק הא' המדבר במעלת המלך המשיח בתור 
מתייחס לדוד הראשון ]ורק שנקרא בשמו "דוד", "דוד אחר"[, אומר הכתוב "ועבדי 
"דוד"(  נקרא בשם  )אלא שה"עבד"  "עבדי"  על  היא  הרי  זו ההדגשה  דוד", שבלשון 
והיינו לפי שמעלה זו באה בו )לא מפני שהוא "דוד", אלא( להיותו "עבדי"; משא"כ 
מעלת מלך המשיח בתור "נשיא" מתייחסת לדוד המלך, ולכן נאמר "ודוד עבדי נשיא 

להם".

ומזה משמע שכאשר מעונינים להדגיש יותר את ענין העבד שבו, אומרים "ועבדי 
ב"ודוד  - שהדיוק  להיפך  בדיוק  כתוב  כאן  במאמר  ולכאו'  עבדי",  "ודוד  ולא  דוד", 

עבדי" דוקא, הוא "שיהי' בבחי' עבד, עבד נאמן"?

המשיח  מלך  של  מעלתו  אודות  מדברים  שכאשר  בזה,  הביאור  לומר  ונלענ"ד 
)כבשיחה הנ"ל(, יש להקדים "ועבדי דוד", היות ובזה מודגש שמעלת ה"קיסר" שבו 
היא מפני שהוא "עבדי" כנ"ל, אמנם כאשר מדברים אודות המצב שיהי' לע"ל - "מעשה 
גדול", הנה על זה אפשר לומר "ודוד עבדי", שבזה מודגש שגם ה"דוד" - לימוד התורה, 

הוא במעמד ומצב של "עבדי" - בקבלת עול גמורה.

וחכמתה",  "פנויין בתורה  יהיו  יש לומר שהמצב שיהי' לע"ל הוא שישראל  ועפ"ז 
יהי' באופן של  וזה גופא  יהי' עסק כל העולם כולו אלא לדעת את ה' בלבד",  ו"לא 

"עבודת עבד" - בקבלת עול גמורה.

ולא באתי אלא להעיר.

44( חל"ה שיחה לפר' ויגש.
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מראה באצבעו ואומר זה - לשון זכר דוקא

 הת' יוסף שי' הלוי סגל
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' תענית )בסופה45(: "אמר רבי אלעזר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול 
לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמ'46 ואמר ביום 

ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו".

והנה, בדבר מלכות ש"פ וירא תשנ"ב )סי"ד( כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
וזה לשונו הק': 

"הנה  זה",  ואומר  באצבעו  "מראה  ממש,  ובפועל  בגלוי  יהי'  זה  שכל   - "והעיקר 
שוכני  ורננו  )"הקיצו  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  והנה  בא",  )המלך המשיח(  זה 
עפר"(, ו"הנה אלקינו זה גו' זה הוי' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו", שמחת הגאולה 
האמיתית והשלימה בגלוי ובפועל ממש שאז מברכים עלי': "שהחיינו וקיימנו והגיענו 

לזמן הזה"". 

שניתן  באופן  כלומר,  "זה",  של  באופן  הגילוי  יהי'  העתידה  שבגאולה  בזה,  ומובן 
להראות באצבע ולומר "הנה זה", כדברי הגמ' והמדרש דלעיל.

וכך גם בדבר מלכות ש"פ ויחי תנש"א )סי"ב(: "ובפשטות - שתיכף ומיד ממש "יוסיף 
אדנ-י שנית ידו גו' ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ . . 

לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש, ולבית המקדש השלישי.

"וכאו"א מראה באצבעו ואומר זה: הנה משיח צדקנו, הנה כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
דורנו, "הנה אלקינו זה גו' זה הוי'", והנה השולחן הערוך ומוכן לסעודה דלויתן ושור 

הבר ויין המשומר, שבסיומה אומר דוד מלכא משיחא "אני אברך ולי נאה לברך"".

ומבואר בשיחות אלו, שלע"ל יהי' הגילוי באופן של "זה", שיהא בגלוי ועד שניתן 
להראות זאת באצבע ולומר "הנה זה". 

45( לא, א.
46( ישעי' כה, ט.



קובץ הדרך הישרה - הערות התמימים ואנ"ש - צפת76

 ויש לבאר ב' טעמים בכך שלע"ל יהי' הגילוי דוקא כפי שהי' ביצי"מ, וכדלקמן.

ב
ויש לבאר זה, ובהקדים: 

אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  טו(:  ז,  )מיכה  נאמר  העתידה  לגאולה  בנוגע 
נפלאות", וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ פסוק זה, וזה לשונו הק'47:

"כפי שיהי' בשלימות בגאולה האמיתית והשלימה, כשיהי' "כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות", נפלאות לגמרי למעלה מדרך הטבע )כמו הנסים של יצי"מ(, ויתירה 
מזו - נפלאות אפילו בערך לנסים של יציאת מצרים; ובאופן ד"אראנו", הקב"ה עצמו 
מראה אותם, שאז מתגלה הכל, הן השייך לגילוי )נגלה(, והן המכוסה )נסתר(; נראית 
זה שהוא  גם  עד  נסית,  דהנהגה  הטבעית, השלימות  ההנהגה  והפנימיות של  האמת 

לגמרי "נפלא". כלומר, שלע"ל יהיו הנפלאות בגילוי כביציאת מצרים.

ועפ"ז מובן, שכשם שביציאת מצרים היו נפלאות למע' מדרך הטבע ובאופן שהקב"ה 
עצמו מראה אותם - גילוי באופן של "זה", כך לע"ל יהי' שיהי' "כימי צאתך מארץ 

מצרים", אזי יהא הגילו באופן של "זה"48.

ג
ויש לבאר טעם נוסף בזה, ובהקדים:

 בלקו"ת צו )ח, א ואילך( כותב כ"ק אדמו"ר הזקן בנוגע לכך שבקרבן אהרן נאמרה 
הלשון "זה", וז"ל הק':

היותו בחי'  כי עם  כו'  ביום המשח אותו  כו'  זה קרבן אהרן  ענין  "והנה עד"ז הוא 
אהרן שהוא בחי' מ"ה דהיינו שכבר הוא מבורר בתכלית עד שראוי לברר ולהעלות כל 
הקרבנות, עכ"ז יצא ממנו קרבן שנעשה בחי' מתברר והיינו ביום המשח אותו והיינו 

47( דבר מלכות ש"פ צו תנש"א, ס"ג. ובריבוי מקומות בחסידות.
יציאת מצרים, שזהו ע"ד מה שהי'  48( ובזה אתי שפיר ג"כ דברי המדרש )שמות רבה ספכ"ג( שמקשר זאת עם 
בקריעת ים סוף, ובלשונו: "זה אלי ואנוהו, א"ר ברכי' בא וראה כמה גדולים יורדי הים, משה כמה נתחבט ונתחנן לפני 
המקום עד שראה את הדמות . . ועולי הים כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר זה אלי ואנוהו, אמר להם הקדוש ברוך 
הוא לישראל בעוה"ז אמרתם לפני פעם אחת זה אלי, אבל לעתיד לבא אתם אומרים אותו דבר ב' פעמים שנאמר )ישעי' 
כה( ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה וגו'". שע"פ המתבאר לעיל, יש לבאר בדא"פ, שזהו מפני הענין 

ד"כימי צאתך גו' אראנו נפלאות".
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לפי שהמשכת שמן משחת קדש הוא ממקום גבוה מאד דהיינו שהוא מושח את הקדש 
אשר קדש הוא חכמה דאצילות וא"כ השמן הוא למעלה מהחכמה דאצילות כו' . . 

אח"כ  שנאמר  אותו מאחר  מיום המשח  הל"ל  דלכאורה  אותו,  ביום המשח  "וז"ש 
מנחה תמיד שמיום שנמשח מביא קרבן זה בכל יום עד עולם וא"כ מהו ביום המשח, 
אלא דר"ל כדי שעי"ז יהי' גם בכל יום ויום עד עולם גילוי בחינת ומדרגת יום המשח 
אותו כי יום הוא לשון הארה וגילוי כמ"ש ויקרא אלקים לאור יום, וכנודע מענין היום 

יום אחד לעומר היום שני ימים כו' . .

"ועד"ז נאמר ג"כ בקרבנות הנשיאים בחנוכת המזבח זאת חנוכת המזבח ביום המשח 
אותו והלא לא הי' ביום המשח אותו רק קרבן נחשון ואיך נאמר על קרבנות של כל 
הנשיאים ביום המשח, אלא לפי שבחי' ומדרגת הקרבן שהביאו בכבוד קערות ומזרקי 
יום שאח"כ מבחינת ביום המשח אותו כמו  כסף כו' וקטרת כו' הי' ממשיך גם בכל 
בקרבן נחשון שהי' בפו"מ ביום המשח אותו כך המשיכו גם כל הנשיאים כל אחד ואחד 

ביומו מבחי' יום המשח אותו. 

בחי'  הוא  ואעפ"כ  עולם.  עד  דהיינו  תמיד  מנחה  אהרן  בקרבן  ג"כ  נאמר  "ועד"ז 
ביום המשח אותו שהוא המשכת בחי' כשמן הטוב היורד על הראש כו'. ולהיות גילוי 
והמשכה זו נעשה בבחי' מתברר לגבי המשכת הביטול דח"ע ממש שלמעלה מבחי' 

אהרן עצמו.

 "וזהו שמסיים המדרש ואיזה זה קרבן אהרן כו' כי בקרבנות שלפניו ולאחריו כתיב 
זאת תורת העולה כו' וזאת תורת המנחה כו' וזאת תורת האשם כו' רק בקרבן אהרן 
כתיב זה, והיינו כי זאת היא בחי' נוק' שם ב"ן המתברר. אבל זה הוא בחי' דכר והוא 
בחינת אהרן ששרשו משם מ"ה כנ"ל, ועכ"ז כדי להיות בחי' ביום המשח אותו כו' שהוא 
המשכה עליונה ממדרגה מאד נעלה ולכן עם היותו בחינת זה יצא ממנו קרבן כו' והוא 
בחי' קרבן גבוה יותר כו' . . ועמ"ש ע"פ קול דודי הנה זה בא מדלג כו'. וכמ"ש ואמר 
ביום ההוא הנה אלקינו זה כו' זה הוי' כו' עמ"ש ע"ז הרמ"ז פ' תולדות דקל"ה ועיין 

במנחות דנ"ג יבא זה כו'".

"ביום  נאמר  )אף שבשניהם  כלומר, מעלת קרבנו של אהרן על קרבנות הנשיאים 
המשח אותו"( היא, שבנוגע לאהרן נאמרה הלשון "זה" )בלשון זכר, ולא "זאת" בלשון 

נקבה(.

זכר. בשונה מהנשיאים שהם  בחי'  בחי' מ"ה, שהיא  )בשרשו(  ]וזאת מפני שהוא   
בבחי' ב"ן, שבבחי' נוקבא, ולכן נאמר בהם הלשון "זאת"[

ויש לומר בדא"פ שענין זה - בחי' זכר - קשור עם עצם ענין הגאולה, וכפי שיבואר 
לקמן.
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ד
הנה, בנוגע למעלת השירה העשירית שבגאולה לע"ל, מרבה כ"ק אד"ש מה"מ להביא 

את דברי המדרש )מכילתא טו, א(, ובלשונו:

"עשירית לעתיד לבוא שנא' שירו לה' שיר חדש וגו', ואומ' הל' שירו לה' שיר חדש 
תהלתו בקהל חסידים, כל תשועות שעברו נקראו על שם נקבה כשם שהנקבה יולדת 
כך תשועות שעברו יש אחריהן שעבוד אבל תשועה הבאה לעתיד לבוא נקראת על 
שם זכר כשם שאין זכר יולד, כענין שנא' שאלו נא וראו אם יולד זכר וגומ' כך תשועה 
העתידה לבוא אין אחרי' שעבוד, שנא' יש' נושע בה' תשועת עולמים לא תבושו ולא 

תכלמו עד עולמי עד".

כלומר, שמעלת השירה דלע"ל היא בכך שתהא באופן של זכר, שכשם שאינו מוליד 
כך לא יבוא שעבוד נוסף אחרי' אלא תהא גאולה נצחית. 

ובהמשך לזה, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שכללות ענין הגאולה, ענינו בבחי' זכר וכפי 
שכותב בדבר מלכות ש"פ תזו"מ תנש"א )ס"ב(, וזה לשונו הק':

""תזריע" - "אשה כי תזריע וילדה זכר" - כידוע שלידה )"וילדה"( רומזת על גאולה 
דגאולה  )זכר(  והתוקף  החוזק  על  רומזת  זכר  ולידת  בני'"(,  את  ציון  "ילדה  )כמ"ש 
האמיתית והשלימה, גאולה נצחית שאין אחרי' גלות )"שיר חדש" לשון זכר( ע"י משיח 
צדקנו, היינו, ש"וילדה זכר" רומז על "לידת )התגלות( נשמת משיח שהיא ממדריגה 

היותר עליונה . . מעלמא דדכורא".

"ובפרטיות יותר: "אשה כי תזריע" - קאי על כללות העבודה דכנסת ישראל )"אשה"( 
בזמן הגלות שנמשלה ל"זריעה" )"תזריע"(, כמ"ש "וזרעתי' לי בארץ", "הבאים ישרש 
יעקב גו'"; וע"י הזריעה ד"מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" נעשית )תיכף ומיד, 
ללא הפסק כלל( הצמיחה )"יציץ ופרח ישראל"( דהגאולה האמיתית והשלימה ע"י 

משיח צדקנו שאין אחרי' גלות - "וילדה זכר". ע"כ.

ועפ"ז אולי יש להוסיף טעם בכך שהגילוי דלע"ל יהי' דוקא באופן של "זה": 

בארוכה  שנתבאר  וכפי  זכר,  בחי'  הוא  ש"זה"  מלקו"ת,  )ס"ג(  לעיל  המובא  לפי 
שהגאולה השלימה הינה בבחי' זכר - אזי מובן שהגילוי שבה הוא דוקא בלשון "זה", 

בחי' זכר.

ולא באתי אלא להעיר. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
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גאולה - במנוחה או בחיפזון?

 הת' מנחם מענדל שי' סגל )ברנ"מ(
תלמיד בישיבה

א
בשיחת ב' ניסן תשמ"ח49 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את מעלת הזריזות 

בנוגע להבאת הגאולה, אשר אף היא תהי' באופן של זריזות50, ובלשונו הק' )סי"א(: 

ד״זריזין מקדימים למצוות" הוא  - שהענין  "ומכאן למדים הוראה בעבודת האדם 
לא רק בנוגע לעשיית המצוה עצמה, אלא גם בנוגע להכנה והכשר דהכשר כו' . . ויש 
הזקן באגה״ק  רבינו  - כמ״ש  הזריזות קשור עם הגאולה  ענין  ולהעיר, שגם  להוסיף 
"ובפרט  עולם",  עד  ולבנינו  לנו  לעד  העומדת  היא  ע״ה  אבינו  דאברהם  ש״זריזותי' 
)הזריזות ב(מעשה הצדקה העולה על כולנה . . גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה . . 

עד כי יבוא שילה"".

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומוציא מכך הוראה לפועל:

"עד  והדרישה  הבקשה  גם  כולל   - ועבודתינו"  "מעשינו  את  ולהשלים  לסיים  "יש 
- בזריזות הכי גדולה, הקשורה עם  "יחי המלך" דוד מלכא משיחא  מתי", וההכרזה 
שמחה וחיות - אשר, ענינים אלו )שמחה וחיות( מודגשים ביותר בשנה זו: שנת תשמח 

)ִּתְשַמח וְתַשַמח(, ו"חיים״ שנה לנשיאותו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו -

"שעי״ז פועלים כביכול ה״אחישנה" דהזריזות אצל הקב״ה - "אלקיכם כהן הוא" , 
ו״כהנים זריזין הם" - לגאול את בנ״י בזריזות הכי גדולה, תיכף ומיד ממש, "לא עיכבן 

המקום כהרף עין״.

נסתיימה  שכבר   - אז  בשעתו   - פסק  דורנו  נשיא  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  ועוד:  "זאת 
העבודה, ולא נותר אלא "לצחצח את הכפתורים". ומכיון שכבר עברו עשרות שנים 

49( ספר השיחות תשמ"ח ח"א, ע' 347 ואילך.
50( וכן בדבר מלכות ש"פ במדבר )סי"ג(: "בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ובאופן של זריזות - לפעול 

ולעשות ענין זה, ודוד מלכא משיחא יבוא ויגאלנו . . ועוד והוא העיקר - מיד".
וכן בקטע משיחת ש"פ קרח )ג' תמוז תנש"א( : "ועד - שעי"ז מביאים בזריזות את קיום הבטחתו של משיח להבעש"ט 

, שע"י יפוצו מעינותיך חוצה "אתי מר" דא מלכא משיחא, תיכף ומיד ממש".
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)יותר מל״ח שנה( שבהם מצחצחים את הכפתורים - הרי בודאי שבימינו אלו נסתיימה 
גם העבודה דצחצוח הכפתורים.

"ולהעיר, שאין לצחצח את הכפתורים יתר על המדה - כפי שרואים במוחש שצחצוח 
יתר מחסר מן הכפתור ומקלקל יפיו! ומכיון שכן, הרי בודאי ובודאי שעכשיו צריכה 

להיות ומוכרחת כביכול הזריזות של הקב"ה להביא את הגאולה תיכף ומיד ממש.

ע"פ  ובפרט  זריזות,  של  באופן  להיות  צריכה  שהגאולה  קודשו,  מדברי  "ומשמע 
"מה שהוא  לישראל",  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  "מגיד דבריו   - "ואדרבה  ההערה שם: 
עושה הוא אומר לישראל לעשות" )תהלים קמז, יט. שמו"ר פ"ל, ט(, היינו, שהזריזות 

דהקב"ה צ"ל לפני וקודם זריזותן של ישראל". עכלה"ק.

ב
והנה ענין זה דרוש ביאור:

 דהנה, בתניא )פל"א( מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן את מעלת היציאה מהגלות שבגאולה 
העתידה על היציאה ממצרים בגאולת פסח, וזלה"ק: "והנה בחי' זו היא בחי' יציאת 
מצרים שנאמר בה כי ברח העם דלכאור' הוא תמוה למה היתה כזאת וכי אילו אמרו 
לפרעה לשלחם חפשי לעולם לא הי' מוכרח לשלחם אלא מפני שהרע שבנפשות ישראל 
עדיין הי' בתקפו בחלל השמאלי כי לא פסקה זוהמתם עד מתן תורה רק מגמתם וחפצם 
היתה לצאת נפשם האלהית מגלות הס"א היא טומאת מצרים ולדבקה בו ית' וכדכתיב 
ה' עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה וגו' משגבי ומנוסי וגו' והוא מנוס לי וגו' ולכן לעתיד 
כשיעביר ה' רוח הטומאה מן הארץ כתיב ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו'".

 וכן בלקו"ת )אמור לה, ב(: "כי פסח הוא יצ"מ שהוא בחפזון כמ"ש ואכלתם אותו 
בחפזון. וכתיב בחפזון יצאת כו', כי אז הי' התגלות אלקות מלמעלה כמאמר עד שנגלה 
וגאלם בבחי' חפזון ולעתיד כתיב כי לא בחפזון  עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה 

תצאו ובמנוסה לא תלכון כו' שלא יהי' בבחי' חפזון אבל יצ"מ הי' בחפזון כו'".

ומשמע בפירוש מדברי כ"ק אדה"ז הנ"ל, שמעלת היציאה מהגלות בגאולה העתידה, 
היא, ש)בשונה מהיציאה ממצרים שהיתה בחפזון( תהי' היא לא בחפזון ומנוסה )וכן 
בפנימיות הענינים - כפי שממשיך ומבאר בלקו"ת שם - שגם השוב דלע"ל יהי' באופן 

של רצוא, בבחי' הליכה, היות שיתגלה אור הסוכ"ע. עיי"ש(. 

בהבאת  הזריזות  אודות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בדברי  האריכות  מהי  מובן,  אין  ועפ"ז 
שהגאולה  דלעיל,  הענין  ישנו  והרי  זריזות",  של  "באופן  הקב"ה  שיביאה  הגאולה, 

העתידה לא תהי' כפי שהיתה יציאת מצרים, באופן של זריזות - חפזון?
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ג
 - זה  )סי"א( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את ענין  ויקרא תשמ"ט51  והנה, בשיחת ש"פ 
חפזון וזריזות - ומתייחס לסתירה זו ומבארה: "ויתרה מזה - "מיסמך גאולה לגאולה" 
בסדר הפכי - שתחילה תבוא הגאולה האמיתית והשלימה תומ"י . . שכן תהי' לנו - 
ש"מיד הן נגאלין", מיד ממש, באופן של "זירוז", כההוראה דפ' צו שקורין במנחה, "אין 
צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות", עד לתכלית הזירוז - "לא עיכבן כהרף עין", שעוד 

לפני תפלת מנחה )"טרם יקראו ואני אענה"( יבוא משיח צדקנו".

"בחפזון",   - ליצי"מ  בנוגע  הכתוב  "ובלשון  ע"כ:  מובא  זו52  לשיחה  ובהשלמות 
בעבודת  הענינים  פרטי  )ככל  בידכם"  ומקלכם  ברגליכם  נעליכם  חגורים  "מתניכם 
האדם כפי שמבאר אדמו"ר מהר"ש )לכתחילה אריבער( בהמשך וככה הידוע( - אף 

שבנוגע להגאולה עצמה כתיב "כי לא בחפזון תצאו".

כיון  וחפזון להביא את הגאולה,  זירוז  בענין של  צורך אפילו  - שאין  ויתירה מזה 
שהגאולה נעשית בהוה ממש".

ומבואר בדברי קודשו, שאין כל סתירה בזה, היות שביאת הגאולה תהי' באופן של 
זריזות וחפזון, כדמשמע בשיחת ב' ניסן הנ"ל, אך "הגאולה עצמה" - כלומר, לאחרי 
שכבר נמצאים בגאולה, אזי הגאולה על כל שלבי', תהי' באופן של "לא בחפזון תצאו", 

כמובא לעיל בארוכה מחסידות.

ד
אך לכאורה יש להקשות גם ע"כ, שהרי, בשיחת מוצ"ש בראשית תשל"ח53 אומר כ"ק 

אד"ש מה"מ )סי"ג(: 

"שענין השמחה מתבטא בכך שעושים זאת בזריזות, עד לזריזות נפלאה, שענין זה 
גם יזרז )ג"כ בזריזות נפלאה( את האתחלתא דגאולה, ולאחר מכן גאולה שלימה, שיהי' 

"אחישנה" ב"אחישנה" גופא.

בצורה  כשתהי'  )ואף  עצמה  הגאולה  שתחל  לאחר  שאף  קודשו,  מדברי  ומשמע 
ש"זכו" ולכן "אחישנה"( - שייך שתהי' באופן של "אחישנה", ולכאורה מהמובא בהערה 

לעיל )ס"ג( מובן, שבגאולה עצמה אזי לא שייך חפזון וזריזות וכיו"ב?

51( התוועדויות תשמ"ט ח"ב, ע' 429.
52( שם ע' 434.

53( נדפס בהוספות ללקו"ש ח"כ, ע' 274.
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וכן משמע אף משיחת עשרה בטבת תשל"ח54, ובלשונו הק' )ס"ז(: 

"מכיון שלפי כל הסימנים בסיום מס' סוטה אוחזים כבר קרוב מאד לגאולה - ובפרט 
הכי  הזמן  כבר  זהו  שכעת  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  וברור  מפורש  ששמענו 
אחרון של הגלות - מובן הרי, שכבר יכולים יותר לא להניח זאת )את ה"לטעום מכל 

תבשיל ותבשיל"( ח"ו,

"ולכן זהו כבר הזמן שלא רק שיפסיקו את הלחץ והאיומים, אלא אדרבא, שיעזרו 
במשפט  להוסיף  יוכלו  שיהודים  הגשמיים,  הענינים  בכל  מושבותיהם  בכל  ליהודים 
וצדקה מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, וזה יוסיף עוד יותר זריזות ב"אחישנה" של 

הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו".

 שמשמע, שאף לאחר שתבוא גאולה וכבר נהי' בתוכה, יהי' זה באופן של "אחישנה", 
ושייך להוסיף בזה עוד יותר זריזות, וחוזרת הקושיא דלעיל. וצ"ע. 

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

חיוב הבאת קרבן תודה על הגאולה

 הת' יוסף יצחק שי' הלוי סגל
תלמיד בישיבה

א
בסיום דבר מלכות ש"פ שלח תשנ"ב אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )סי"ד(:

"וכל בנ"י באים לארץ ישראל בשלימותה . . ובארץ ישראל עצמה - באים לירושלים 
)לכל  מקריבים  ושם  השלישי,  המקדש  ולבית  לשבטים,  נתחלקה  שלא  הקודש  עיר 
לראש( קרבן תודה על היציאה דכל בנ"י ממאסר הגלות . . ועוד והוא העיקר - שכל זה 

נעשה בפועל ממש, ותיכף ומיד ממש." 

וזלה"ק:  מוסיף,  הגלות"(  ממאסר  בנ"י  דכל  "היציאה  המילים  )על   159 ובהערה 
 .  . יורדי הים  - "ארבעה צריכין להודות  וק"ו מיציאה ממאסר דאיש פרטי  "במכ"ש 
ומי שהי' חבוש בבית האסורים . . יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם" )ברכות נד, 
ב(, ועאכו"כ היציאה דכל בנ"י מהמאסר דכל ד' הגלויות לגאולה שאין אחרי' גלות". 

)ועד"ז איתא בדבר מלכות ש"פ דברים תשנ"ב בסופו(.

54( שם ע' 364.
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היו  לא  מצרים  מארץ  שביציאה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  שיחות55  בלקוטי  והנה, 
חייבים בנ"י בהבאת קרבן תודה, וזלה"ק: "גם אם היתה ארץ מצרים בית האסורים, 
כי משם יצאו עוד לפני הציווי דהבאת קרבן תודה, ובמילא לא חל עליהם חיוב קרבן 

תודה".

צריכים  היו  מצרים,  יציאת  קודם  הי'  תודה  קרבן  על  הציווי  שבאם  משמע  ומכך 
להביא אז קרבן. ומכך משמע, שגם ביציאה מגלות זה האחרון נקריב קרבן תודה, שכן 
הגאולה העתידה היא לאחרי הציווי שהי' במ"ת. ובכדי לשלול רעיון זה, מוסיף בהערה 

:36

חיוב  אין שייך  י"ל דבכלל  זה האחרון(  גלות  )וכן  גלויות  "בנוגע להיציאה משאר 
דקרבן תודה )כחבוש בביהא"ס( כי רק כלל ישראל )כצבור( חבושים בגלות, משא"כ 
כל יחיד בפ"ע. ועצ"ע בנוגע ליציאה מבבל )כתובות קי, סע"ב( - ואולי שאני דחבוש 
מפני העשה. וראה בפנים שבלאו הכי י"ל דאין חיוב כי אינו באופן של "יושבי חושך 

וצלומת"". עכלה"ק.

ביאור הדברים: גם ביציאה דגלות זה האחרון, י"ל שלא נקריב קרבן תודה, אף שכבר 
נצטווינו )משא"כ ביציאה ממצרים(, כי גלות הוא כבית האסורים רק עבור בנ"י בתור 
כלל, משא"כ כל אחד בפ"ע אינו נחשב כיושב בבית האסורים, כי בתור אדם פרטי יכול 

להיות שטוב לו הן בגשמיות והן ברוחניות, ואין לחייב את בנ"י ככלל בקרבן תודה. 

יציאה מבבל, כדאיתא  ישנו איסור  ואף בנוגע ליציאה מגלות בבל, שעד הגאולה 
בגמ': "אמר רב יהודה: כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר: בבלה 
יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אתם נאם ה'", ולכאורה, מצות עשה זו )ד"בבלה יובאו 
ושמה יהיו עד יום פקדי אותם"( שמגביל )גם( את היחיד שלא לצאת מבבל, מכניסו 
כי  ביציאה מהגלות,  יקרבו  י"ל שלא  הכי  בלאו  אבל  האסורים'.  ל'בית  פרט(  )בתור 
בגלות )אולי( אמנם אנו חבושים בארצנו, אך מכיון שרש"י מדייק חבוש בבית האסורים 
)ולא רק חבוש(, היינו שצריך להיות חבוש בדוגמת בית האסורים, היינו, )כמבואר 
בקרא תהילים קז( "יושבי חושך וצלמות", ולכן ביציאה ממצרים לא הקריבו, כי אמנם 
הי' גלות, אך לא באופן של "חושך וצלמות" אלא בארץ גושן "טוב ארץ מצרים". ועפ"ז, 
אומר כ"ק אד"ש מה"מ שגם בנוגע ליציאה מבבל לא מקריבים קרבן )אף שהוא גלות 

גם להפרט( כי אינו בבחי' "יושבי חושך וצלמות".

יוצא א"כ לכאורה שביציאה מגלות זה האחרון לא נקריב קרבן תודה, מב' סיבות: א. 
שהגלות הוא כבית האסורים רק על בנ"י בתור כלל, אך יהודי בתור פרט אינו 'חבוש' 
בגולה, ואין לחייב את הכלל בקרבן. ב. כי )אף אם נאמר שהפרט ג"כ חבוש )כמו בבבל( 

55( חי"ב, שיחה א' לפר' צו.
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עדיין( אין הגלות נחשב כבית האסורים שנכנס לגדר ד"חושך וצלמות" - תנאי המעכב 
לחייב החבוש בקרבן.

ועפ"ז לא מובן, שהרי הובא לעיל מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות שבבוא הגאולה 
נקריב קרבן תודה - "במכ"ש וק"ו מיציאה ממאסר דאיש פרטי", ולכאו' הלא אין זה 

גאולה דאיש פרטי, ועוד, שאין אנו במאסר ד"חושך וצלמות", כמפורש בלקו"ש שם?

ב
והנה, יש שניסו לתרץ, ע"פ מה שתובע מאתנו כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת כ"ח ניסן 
תנש"א: "ותמיהה נוספת - שתאספים עשרה )וכו"כ עשיריות( מישראל ביחד, ובזמן 
זכאי בנוגע להגאולה, ואעפ"כ, אינם מרעישים לפעול ביאת המשיח תיכף ומיד, ולא 
יבוא משיח  וגם מחר לא  זה,  יבוא בלילה  מופרך אצלם, רחמנא ליצלן, שמשיח לא 
צדקנו, וגם מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא ליצלן!! גם כשצועקים "עד מתי" 
- ה"ז מפני הציווי כו', ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת, בודאי ובודאי 

שמשיח כבר הי' בא!!".

היינו שכ"ק אד"ש מה"מ דורש מאתנו שהגלות לא תתן לנו מנוח, ויהי' ברור לנו 
לגמרי שמשיח יבוא תיכף ומיד, ומופרך שלא יבוא "בלילה זה", ובמילא מגיע הצעקה 

והזעקה באמת - עד מתי?!

ועד"ז ויתירה מזו במאמר האחרון שקיבלנו מידי כ"ק אד"ש מה"מ )ד"ה ואתה תצוה 
תשמ"א(, וזלה"ק שם )ס"ט(: "ישראל שבורים מזה שהם נמצאים בגלות )גם כשיש להם 
. כי רצונו האמיתי של כל אחד מישראל הוא שיהי'   . הרחבה בגשמיות וברוחניות( 
גילוי אלקות, ועד שזה נוגע לעצם מציאותו, ולכן, זה שבזמן הגלות אין מאיר גילוי 
אלקות כמו שהי' בזמן הבית ]ובפרט כשמתבונן בזה שארז"ל כל מי שלא נבנה ביהמ"ק 
בימיו כאילו נחרב בימיו[, הנה מזה עצמו איז ער אינגאנצן צוטרייסלט, כתית . . נשבר 

ונדכא, כתית".

והיינו שזהו מה שכ"ק אד"ש מה"מ דורש מאתנו בתקופה האחרונה, בעיקר משיחת 
כ"ח ניסן הנ"ל ובמאמר האחרון - שהגלות תפריע לנו )עוד יותר מ(כמו בית אסורים 
של "חושך וצלמות", ובמילים אחרות - אמנם מצב של גלות כשלעצמו אינו מחייב 
הבאת קרבן תודה, אבל במצב בו אנו נמצאים כיום, לאחרי שהרבי הטיל על כל אחד 
ואחד אחריות אישית להבאת הגאולה בפועל - כיום הגלות היא כבר ענין שצריך לגעת 

לכל אחד מאיתנו בפני עצמו, וממילא הגאולה שייכת ונוגעת אליו.

ועפ"ז ניסו לבאר שבשנת תנש"א הענין דקרבן תודה כבר נהפך לענין של חובה, כי 
כל יחיד שיצא מהגלות, ירגיש שסוכ"ס יצא מבית האסורים.
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ג
ולכאו' ביאור זה אינו מספיק, כי:

א. ביאור זה מבאר אכן מדוע הגלות נחשבת כבית האסורים, אבל אי"ז מתרץ את 
הביאור הא' שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש - שהגאולה היא ענין כללי ואין זו גאולה 

פרטית.

ב. מעולם לא מצינו שחובת הקרבת קרבן תודה היא על הרגשת האדם שיצא מבית 
האסורים, אלא פשוט שהקרבת קרבן תודה היא על כך שיצא בפועל מבית האסורים, 
וכפשט הלשון "ארבעה צריכים להודות וכו'", שכמו שהכוונה ב"יורדי הים" היא במי 
שעבר את הים כפשוטו, )ואי"ז משנה אם מרגיש כך או לא(, כך הוא גם ביוצא מבית 
הוא  ואי"ז משנה אם   - כפשוטו  יצא מבית האסורים  היא למיש  האסורים, שהכוונה 

מרגיש כך או לא.

וא"כ, צריך לדון )מנקודת מבט הלכתית( האם הגלות נחשבת כבית האסורים או לא, 
וזה מפורש בלקו"ש הנ"ל שאין הגלות נחשבת כבית האסורים )מב' הטעמים שהביא 
שם(, ואף שאנו צריכים להרגיש בפועל שהגלות היא מקום שאינו מתאים כלל ליהודי 
וכו' )כפי שהביא משיחות שונות כנ"ל(, הנה אי"ז משנה לגבי החיוב להביא קרבן תודה 

לע"ל.

ג. ע"פ ביאור זה יוצא, שמי שאינו מרגיש את צער הגלות באופן שמתפרצת ממנו 
הצעקה "עד מתי" )כפי שהוא המצב אצל רבבות מאחב"י( - לא יצטרך להקריב קרבן 
תודה, וא"כ יוצא מהביאור הנ"ל חידוש תמוה ביותר, שכאשר יבוא משיח יצטרכו רק 

חלק מבנ"י )אלא שהרגישו שהגלות היא כמו בית האסורים( להקריב קרבן תודה!

ד. מביאור זה יוצא שלע"ל יקריב כאו"א קרבן תודה פרטי על יציאתו מהגלות, אמנם 
מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות שם משמע, שלע"ל יקריבו קרבן אחד לכל בנ"י 

על יציאתם מהשבי', ולא שכאו"א יקריב קרבן פרטי.

ד
ואולי יש לומר הביאור בזה:

תודה  בדבר מלכות משמע, שהקרבן  אד"ש מה"מ  כ"ק  לעיל, מדברי  כפי שהובא 
שיביאו לע"ל יהי' קרבן כללי לכל בנ"י )ולא שכל אחד יקריב קרבן בפ"ע(.

ולכאו' אפשר להקשות שלכאו' דברי כ"ק אד"ש מה"מ סותרים א"ע: בגוף השיחה 
אומר כ"ק אד"ש מה"מ שלע"ל יקריבו כל בנ"י קרבן אחד )כללי(, שמכך משמע שלא 
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מיציאה  וק"ו  "במכ"ש  שזהו  כותב  ובהערה  לכאו"א;  פרטיים  תודה  קרבנות  יקריבו 
ממאסר דאיש פרטי" - שמכך משמע שישנו מקום לומר שכאו"א יצטרך להקריב קרבן 

תודה56.

ולכן נראה לפרש, שבאמת דעת כ"ק אד"ש מה"מ היא שלע"ל יקריבו רק קרבן תודה 
אחד )כללי(, ובאמת לא יהי' חיוב על כאו"א להקריב קרבן תודה, וזאת מכיון שהגאולה 
אינה גאולה פרטית )הטעם הא' בלקו"ש הנ"ל(, או שהגלות אינה בית האסורים )הטעם 

הב' בלקו"ש הנ"ל(.

וי"ל, שגבי הקרבן תודה הכללי שיקריבו לע"ל לא קשה מב' טעמים אלו, היות וזהו 
קרבן כללי, שמביאים אותו על גאולה כללית )ומדויק בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש 
שם, ש"כלל ישראל )כצבור( חבושים בגלות", וממילא יתחייבו להביא קרבן כללי על 
היציאה מהגלות הכללית, אמנם כל יחיד ויחיד מישראל לא יתחייב להביא קרבן, כי 

לא תהי' לו גאולה פרטית(;

וכן הוא גם בנוגע לטעם הב': הגלות אינה "בית האסורים" לכאו"א בפ"ע, היות ומצב 
בנ"י בגלות בגשמיות הינו טוב יותר מהיושב בבית האסורים. אבל כלל בנ"י, הנה ודאי 

שנמצאים הם במצב דבית האסורים, וממילא יוצרכו להביא קרבן תודה כללי.

תודה  קרבן  וק"ו" מחיוב  "במכ"ש  הוא  הכללי  תודה  גם מדוע הקרבן  מובן  ועפ"ז 
רגיל, שהרי אם יחיד היוצא מבית האסורים מחוייב להביא קרבן על גאולתו הפרטית, 
הנה ודאי שכלל ישראל הנמצאים במצב איום ונורא דגלות יתחייבו להביא קרבן תודה 

בגאולה השלימה.

ה
ואולי יש להוסיף בזה:

 . משיח(  )של  שמו  מה   " ב(:  צח,  )סנהדרין  בגמ'  וכדאיתא  מצורע,  נקרא  משיח 
נשא  הוא  חלינו  אכן  רש"י(, שנאמר  רבי.  בית  )מצורע של  רבי שמו  דבית  חיוורא   .
הגמ'  שם  שכותבת  וכפי  ומעונה".  אלקים  מוכה  חשבנוהו  ואנחנו  סבלם  ומכאובינו 
קודם לכן )בע"א(: "מאי סימני' יתיב ביני עניי סובלי חלאים", וכפי שמפרש שם רש"י: 

"מנוגעים, והוא נמי מנוגע, דכתיב והוא מחולל מפשעינו וכתיב חלינו הוא נשא".

ויש לומר, שמשיח עצמו יצטרך להביא קרבן תודה בגאולה, שהרי בזמן הגלות הי' 
)ויש להוסיף בזה  חולה, וכפי שהדין הוא )כנ"ל( שהחולה צריך להביא קרבן תודה 

56( אא"כ נפרש שהקרבן הכללי יפטור את כולם מלהקריב קרבן פרטי, אבל )נוסף לכך שיוקשו הקושיות שלעיל 
)ס"ב((, עדיין צריך ביאור מדוע זה פוטר, והרי לכאו' החיוב הוא פרטי על כאו"א שניצל מסכנה.
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ע"פ מה שכתב האריז"ל57 שחולה בגימטריא מ"ט, והיינו שחסר לו שער הנו"ן, ומבואר 
בחסידות שגילוי שער הנו"ן יהי' לע"ל58(.

ועפ"ז יש לומר, שע"י שמשיח יקריב את הקרבן תודה הפרטי שלו, הנה בזה יוציא 
כנ"ל(.  בגאולה,  שיקריבו  הכללי  תודה  הקרבן  )וזהו  ישראל  כל  את  חובה  ידי  הוא 
ובמיוחד ע"פ המובא בחסידות שלכאו"א יש ניצוץ משיח, וממילא מובן שלכל ישראל 

יהי' חלק בקרבן שיקריב מלך המשיח.

ולהעיר ממ"ש בהגדה של פסח: "ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו", 
שלכאו' הפירוש בזה הוא שלע"ל נודה לקב"ה לא רק ע"י שירה, אל גם ע"י הבאת קרבן 

תודה )שהרי הלווים אומרים שירה על הקרבן דוקא(.

]ולחביבותא דמילתא: אין לך אדם מישראל )כמעט( שלא נתחייב מימיו על קרבן 
תודה )כגון טיסה אל מעבר לים, חולי ר"ל או תאונה וכיו"ב(, וממילא יצטרכו )כמעט( 
כל ישראל להביא קרבן תודה, וקרבן זה יהי' כמובן גם "על גאולתנו ועל פדות נפשנו" 

בגאולה האמיתית והשלימה תומ"י[.

מצב בנ"י בזמן הגלות - טוב או רע? 

 הת' שניאור זלמן שי' רחמים
תלמיד בישיבה

א 
בלקו"ש חכ"ד )שיחה ב' לפ' תבא( מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, את ב' 

הגירסאות בתלמוד הבבלי והירושלמי לגבי הדברים שהקב"ה "מתחרט שבראם":  

בתלמוד ירושלמי59 איתא: "רבי יהושע בן יאיר בשם רבי פינחס בן יאיר, שלשה ברא 
הקדוש ברוך הוא ותהא שבראן ואילו הן: כשדים וישמעאלים ויצר הרע" )וממשיך: 
"כשדים - הן ארץ כשדים זה העם לא הי', הלואי לא הי'; ישמעאלים - ישליו אוהלים 
לשודדים ובטוחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו; יצר הרע - ביום ההוא נאם יי' 

אוספה הצוליעה והנדחה אקבצה ואשר הרעותי"(. 

57( טעהמ"ת פר' וירא. ובארוכה - ד"ה חמישים שערי בינה תרנ"ג )נדפס בסה"ש תש"ג ע' 201 ואילך(. וראה גם 
בדבר מלכות ש"פ ויחי תשנ"ב ס"ד, שמבאר בארוכה שבגלות נמצאים בנ"י במעמד ומב של "חולה שאמר תנו", עיי"ש.

58( ראה אוה"ת נ"ך ע' תצו-ז. וש"נ.
59( תענית פ"ג סוף ה"ד.
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הן:  ואלו  "ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם  משא"כ בתלמוד בבלי60 איתא: 
גלות, כשדים, וישמעאלים ויצה"ר".

ומבאר בארוכה בשיחה שם החילוק הכללי בין תלמוד בבלי וירושלמי, שבתלמוד 
ירושלמי מתחשבים עם המצב בעתיד, ומכיון שלעת"ל יתברר שג' דברים אלו יתהפכו 
לטוב )יצה"ר יהי' "שמש גדול61" וכן לגבי אומות העולם )כשדים וישמעאלים( נאמר 
"ועמדו זרים ורעו צאנכם62"( - גם עכשיו ניתן לומר ש"בראן הקב"ה" ויש להם מציאות 

נצחית, ורק הרע שבהם יתבטל ועליו נאמר "תהא שבראם";

משא"כ בתלמוד בבלי מתחשבים עם המצב בהווה, וכיון שעכשיו לא נתהפכו אלו 
לטוב - הרי שאין רואים בהם נצחיות ולא שייך לומר שהקב"ה בראם כמציאות בפ"ע, 

ומלכתחילה "הקב"ה מתחרט עליהם". 

ובהמשך השיחה אומר כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק )ס"ח(: "אע"פ שהגלות מביאה את 
ישראל למעלה ושלימות נעלית יותר - אבל זוהי תועלת הבאה כתוצאה מהגלות, אך 
בנוגע להגלות גופא, הרי מציאות הגלות תתבטל לגמרי לעת"ל ותהי' גאולה נצחית 
שאין אחרי' גלות". וממשיך לאחמ"כ )סי"א(: "צריך לדעת ולזכור תמיד שענין הגלות 
הוא מהדברים שהקב"ה "מתחרט" עליהם . . שהרי הקב"ה מתחרט - והחרטה היא בכל 

יום".  

ומכל הנ"ל משמע, שהגלות היא דבר שלילי שיתבטל בגאולה, וזהו אחד מהדברים 
עליהם מתחרט הקב"ה שבראם. ע"כ תוכן השיחה שם. 

ב
ולכאו' יש לעיין ולברר בטעם הנ"ל: שהרי מצינו בכו"כ שיחות קודש בהם מדגיש 
שהגאולה  אלא  בגאולה,  ח"ו  שיתבטל  שלילי  ענין  אינה  שהגלות  מה"מ,  אד"ש  כ"ק 

מעלה את הגלות עם כל הענינים שבה. וניתן לראות זאת בכו"כ שיחות, ולדוגמא: 

בדבר מלכות ש"פ אחו"ק תנש"א )ס"ג(: "כל הענינים )החיוביים( בגלות נשארים גם 
הלאה, אלא שמתבטל מצבם הגלותי: שמתבטל ההעלם והסתר המכסה על מציאותם 

האמיתית והפנימית, והשיעבוד לדרכי הטבע וגשמיות העולם המשתלשל מזה". 

שם ס"ו: "זאת אומרת: נוסף לזה שה)עלי' הגדולה דה(גאולה באה ע"י הירידה בגלות 
]ע"ד גילוי תוקף אור הנשמה ע"י ירידתה למטה[, נעשית גאולה מ"גולה" )בתוס' אל"ף( 

60( סוכה נב, ב.
61( סנהדרין נט, ב.

62( ישעי' סא, ה.
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עצמה - הדירה לעצמותו נפעלת בתחתונים עצמם ]ע"ד העילוי שנפעל בנשמה ע"י 
הדירה בתחתונים[". 

"גולה"  אותיות  "גאולה",  "המילה  )ס"א(:  תנש"א  אמור  ש"פ  מלכות  בדבר  וכ"ה 
בתוספת אל"ף, מבטאת את התוכן של הגאולה )יותר משאר הד'-ה' הלשונות האחרים 
של גאולה(: )א( זוהי גאולה דכל עניני הגלות )גולה(; גאולה לא שוללת את העבודה 
בגלות, אלא כוללת ומעלה את הגלות - ע"י הכנסת וגילוי האל"ף ד"אלופו של עולם" 
הגאולה  )ב(  בגלות,  גם  העולם  עניני  כל  את  ומנהיג  בע"ב  הוא  שהקב"ה  ב"גולה", 
 - הם  אותיותי'  רוב   - בנוי'  "גאולה"  שהמילה  )כמו  בגלות  העבודה  ע"י  "נעשית" 

מהאותיות "גולה", רק בתוספת אל"ף("63. 

ומצב  למעמד  שתתעלה  אלא  תתבטל,  לא  שהגלות  משמע  הנ"ל  משיחות  והנה, 
הגאולה; אך מהשיחה הנ"ל )מלקו"ש חכ"ד( משמע ברורות, שהואיל והגלות היא אחת 
מן הדברים עליהם מתחרט הקב"ה - אזי ודאי שהיא תתבטל בגאולה. וממילא נצרך 
תיווך בין ב' הביאורים - האם הגלות תתבטל בגאולה, או שתמשיך אלא שתואר באור 

הגאולה. 

ג 
ויש להציע הביאור בזה, ובהקדים:  

כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה, מדוע  לפ' פקודי( מבאר  ב'  )שיחה  ח"ו  דהנה בלקו"ש 
התורה קוראת בסוף הפרשה לחניות "מסעיהם"; ונקודת הדברים היוצאת הינה, שאצל 

יהודי גם דרגה שהיא רק "הכנה" לדרגה אחרת - גם לה יש תכלית משלה. 

ובהערה 14 שם64: "ועד שאפילו החטא שיהודי עושה - התכלית בזה הוא העילוי 
שיהי' אח"כ ע"י התשובה. ואף שהחטא גופא הוא היפך רצונו ית' ושבירתו של החטא 
לעשות  סופו  שבודאי  מכיון   - החטא  את  העושה  לישראל  בנוגע  הרי  תקנתו,  זוהי 

תשובה, העילוי שיהי' בו אח"כ ע"י התשובה ישנו בפנימיות ובהעלם גם מקודם . .

 ועפ"ז יומתק מה שע"י תשובה "נעקר עונו מתחלתו" - אף שהסיבה לעקירת העון 
היא התשובה, וכל "מסובב" בא לאחרי הסיבה - כי הכוונה בהחטא גופא בנוגע לישראל 

)משא"כ בנוגע להחטא שהוא היפך הרצון כנ"ל( היא העילוי שע"י התשובה". 

וא"כ נמצא, שניתן לראות כיצד דבר אחד כולל בתוכו ב' ענינים: שמצד עצמו הוא 
רע, ואין לו תיקון אלא שבירה; ולאידך מצד היהודי הוא ענין ותכלית בפ"ע. 

63( וכ"ה בעוד כו"כ שיחות. 
64( ההדגשות במקור.
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ובאותו המטבע ניתן להסביר גם גם את הסתירה הנ"ל: 

הגלות מצד עצמה - היא דבר רע. אך מצד ההסתכלות של היהודי יתכן והגלות היא 
דבר טוב, המובילה בדרכה את הגאולה, ולכן תמשיך היא אף בגאולה, אלא שתתרומם 

למעמד ומצב הגאולה. 

ולפ"ז פשוט הבדל ההסתכלות בין השיחות הסותרות לכאורה זא"ז:

בשיחה בחכ"ד מדבר כ"ק אד"ש מה"מ מצד הגלות עצמה, ואכן הן לפי הבבלי והן 
לפי הירושלמי הגלות היא דבר רע, כיון שזו הגלות כמו שהיא מצד עצמה )עלי' הקב"ה 

מתחרט בכל יום ממש(. 

ובשיחות הדבר מלכות הנ"ל )ש"פ אחו"ק וש"פ אמור(, מדבר כ"ק אד"ש מה"מ מצד 
ההסתכלות של היהודי על הגלות )"הסתכל בשלושה דברים"(, שכנ"ל בשיחה בח"ו - 
"הוא עצמי וכל עניניו הם עצמיים", הרי שגם הגלות היא "דרגא" ו"ענין" בפני עצמו, 

ולא תתבטל בגאולה. 

וכ"ז פשוט, ולא באתי אלא להאיר.
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הלכות מלך המשיח להרמב"ם

צריכה  עתה  דבנ"י  שהעבודה  היא,  הכוונה  לפועל  "ובנוגע 
להיות "להביא לימות המשיח", לגלות כבר תיכף בפועל איך 
שהמצב ד"הבאים מצרימה" בגלות הוא באמת מצב ד"גאולת 
למצב  אחרים  ומכינים  בעצמם  שמתכוננים  עי"ז  ישראל", 

ד"ימות המשיח".

כולל ובמיוחד – ע"י שמחזקים ומוסיפים בלימוד ספר משנה 
תורה להרמב"ם . . ובפרט – בספר הרמב"ם עצמו – הלכות מלך 
המשיח, בשני הפרקים האחרונים דהלכות מלכים בסיום ספר 

משנה תורה".

)דבר מלכות ש"פ שמות, סי"ד(
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בגדר "כופר" ו"אפיקורוס" - בביאת משיח

 הת' חיים שלום שי' אביעד
תלמיד בישיבה

א
החיוב  את  הרמב"ם  מביא  המשיח1,  ומלך  ומלחמותיהם  מלכים  מהל'  פי"א  בריש 
להאמין במלך המשיח ולצפות לביאתו, וממשיך שם וז"ל: "וכל מי שאינו מאמין בו . 
. לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה 

עליו וכו'". 

 ובהמשך הפרק )סוף ה"ג( כותב2: "ועיקר הדברים . . שהתורה הזאת חוקי' ומשפטי' 
לעולם ולעולמי עולמים, ואין מוסיפים עליהם ולא גורעים מהם; וכל המוסיף או גורע, 
או שגילה פנים בתורה והוציא דברים של מצוות כפשוטן הרי זה )ודאי( בדאי ורשע 

ואפיקורוס".

ולכאורה יש לברר ולבאר, מדוע בתחילת הפרק בחר הרמב"ם את הלשון - "כופר", 
ובהמשך את הלשון - "בדאי רשע ואפיקורוס":

ב
והנה בהלכות תשובה3 מבאר הרמב"ם את ב' הלשונות הנ"ל, וז"ל:

"שלשה הן הנקראים אפיקורסין: האומר שאין שם נבואה כלל, ואין שם מדע שמגיע 
מהבורא ללב בני האדם. והמכחיש נבואתו של משה רבינו. והאומר שאין הבורא יודע 

מעשה בני האדם, כל אחד משלשה אלו הן אפיקורוסים".

"שלשה הן הכופרים בתורה: האומר שאין התורה מעם ה', אפילו פסוק אחד אפילו 
תיבה אחת אם אמר משה אמרו מפי עצמו - הרי זה כופר בתורה. וכן הכופר בפרושה 
והוא תורה שבעל פה, והמכחיש מגידי' כגון צדוק ובייתוס. והאומר שהבורא החליף 

1( כת"י ונצי'.
2( כ"ה בדפוס רומי ואמסטרדם וכן בכת"י תימן )הובא גם בהערות לרמב"ם, הוצאת ירושלים תשכ"ד(.

3( פ"ג ה"ח. 
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מצוה זו במצוה אחרת וכבר בטלה תורה זו, אע"פ שהיא היתה מעם ה' כגון ההגרים כל 
אחד משלשה אלו כופר בתורה".

וא"כ צריך להבין: הרי גם בתחילת הפרק - מי שאינו מאמין במלך המשיח כופר 
בתורה, וגם בהלכה ג' - הרי מדבר על "התורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולמים . . וכל 
המוסיף או גורע כו'", ומשמע לכאורה שמדובר על מוסיף וגורע בתורה, ומדוע שם 

)בסוף ה"ג( נאמר עליו "בדאי רשע ואפיקורוס"?

ג
ולכאורה י"ל, שהרמב"ם מדייק בלשונו - "שהתורה הזאת חוקי' ומשפטי' כו'", היינו 
המוסיף  וא"כ,  שבתורה,  המצוות  על  אלא  שבכתב,  התורה  כללות  על  מדבר  שאינו 
וגורע במצוות התורה הרי הוא - "כופר בנבואתו של משה רבינו", ושמו המתאים לו 

הוא כמ"ש הרמב"ם לעיל - "בדאי רשע ואפיקורוס"!

משא"כ בתחילת הפרק )בהלכה א', וראה לקמן( מדבר אודות פסוקים שאינם חלק 
מהמצוות, ולכן הכופר בהם הוא רק "כופר בתורה" - אך אינו אפיקורוס.

וזה שהביא בהלכה ג' את דיני אפיקורוס דוקא )ולא רק כופר בתורה - כבהלכה א'( 
- יש לבאר זאת ע"פ דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א4, שכיון שבהלכה ב' הביא 
הרמב"ם הוכחה נוספת מדיני ערי מקלט, ומכך לומד כ"ק אד"ש מה"מ, שמהוכחה זו 
נמצא - שהאמונה במשיח היא חלק מהאמונה במצוות התורה, ממילא נתחדש שמי 

שאינו מאמין במשיח ה"ה - בדאי רשע ואפיקורוס )ולא רק "כופר בתורה"(. 

ד
ועפ"ז ראיתי לבאר דיוק נוסף בשיחה שם:

"דרק  כ"ק אד"ש מה"מ מדברי הרמב"ם:  )ס"ד( מדייק  דהנה בהמשך השיחה שם 
כאשר אומר על מצוות התורה שאינן כפשוטן יש עליו גדר זה ד"בדאי רשע ואפיקורוס", 

משא"כ כשמוציא שאר המקראות מידי פשוטן אין עליו גדר זה". 

משא"כ לגבי החלת גדר - "כופר בתורה ובמשה רבינו", על "האומר שאינו מאמין 
בגאולה העתידה לבוא מפני שמפרש המקראות של הבטחת התורה שלא כפשוטם", 
כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "צ"ע האם אפשר לומר שחל עליו שם "כופר בתורה ובמשה 

רבינו".

4( בלקו"ש חל"ד )שיחה ג' לפ' שופטים(.
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והביאור בזה בפשטות הוא: דאם אמרינן שאינו כופר במצוות התורה - ודאי שאין 
עליו גדר אפיקורוס, אך לגבי השם כופר עדיין יש להסתפק. 

מי  רק  אינו  בתורה  הרמב"ם, שכופר  לעיל מדברי  הובא  צ"ע, שהרי  אלא שעדיין 
שאומר שאין פסוקי התורה מאת הקב"ה, אלא גם "הכופר בפרושה והוא תורה שבעל 
פה . . והאומר שהבורא החליף מצוה זו במצוה אחרת וכבר בטלה תורה זו"; וא"כ מדוע 
מסתפק כ"ק אד"ש מה"מ האם חל עליו גדר - "כופר בתורה ובמשה רבינו"5, והרי נראה 

בפשטות שאכן צריך לחול עליו גדר זה?

ולכאורה נראה לומר, שכ"ק אד"ש מה"מ רוצה להחיל עליו את הלשון המדוייקת 
שכתב הרמב"ם בתחילת הפרק - "כופר בתורה ובמשה רבינו", וכיון שהרמב"ם כתב 
בהל' תשובה רק את הלשון "כופר בתורה", יש להסתפק האם לשלשת הנ"ל יש גדר - 

"כופר בתורה ובמשה רבינו", וכך הוא הספק: 

ניתן לומר שרק האומר ש"משה מפי עצמו אמרו" )ולא מפי ה'(, כופר גם בתורה וגם 
במשה; אך האומר שאכן משה אמר מפי ה', אלא שהפירוש בזה הוא לא כפשוטו, או 

שבטלו דברים אלו - אינו כופר במשה אלא בכללי התורה. 

אך ניתן לומר גם לאידך: דמכיון שמשה אמר את התורה ופירושה, וקבע שהתורה 
הזאת היא נצחית וכו', כפי שקיבלנו ממנו בתושבע"פ דור אחר דור6 - הרי שהאומר 
שאין התורה כפשוטה או שאינה נצחית - הרי הוא כן כופר במשה רבינו. ואלו הם צדדי 

הספק. 

ואתי שפיר ה"צריך עיון", בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה שם.

5( וכן במקום נוסף שם )באות ה'( לגבי האומר שנתבטלה הבטחת הגאולה מפני חטא וכיו"ב, כותב כ"ק אד"ש שצ"ע 
אם יש לו דין כופר בתורה שבע"פ, וצ"ע.

6( אבות א, א.
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"לא צווה הקב"ה לתוהו" - גם "בעתה" 

 הת' יוסף יצחק שי' אייזנשטיין
תלמיד בישיבה

א 
ג' ראיות מן התורה  ומלך המשיח8 מביא  ומלחמותיהם  הרמב"ם7 בהלכות מלכים 
היא  לדבריו  מביא9  אותה  השלישית  והראי'  בו.  להאמין  והחובה  דמשיח  למציאות 
מציווי התורה להוסיף ג' ערי מקלט לעת"ל: "אף בערי מקלט הוא אומר ואם ירחיב ה' 
אלקיך את גבלך וגו' ויספת לך עוד שלש ערים וגו' ומעולם לא הי' דבר זה ולא צוה 

הקב"ה לתהו", ודבר ודאי הוא שציווי זה יתממש - ובגאולה השלימה. 

והנה, בהתוועדות ש"פ שופטים תשמ"ו10 נעמד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
לבאר ע"פ פשוטו של מקרא, כיצד ייתכן שנצטווינו להוסיף לעת"ל ג' ערי מקלט, שהרי 
לעת"ל "לא ישא גוי אל גוי חרב" "ובלע המות לנצח". אך לפני שמבאר ע"פ פשוטו של 

מקרא, מביא את ביאור הענין המובא בכתבי האריז"ל11:

"לכאורה קשה, הרי כתוב לא ישאו גוי אל גוי חרב וגו', וכתוב לא ירעו ולא ישחיתו 
וגו' וכתוב בלע המות לנצח וגו', ואם כן, איך ולמה נצטווינו לעתיד לבוא להוסיף עוד 

ג' ערים אחרות כנראה שאז ירבו הרוצחים"?

ומבאר, "אבל צריך שתדע, כי כשחטא הבל )כמבואר בהמשך הענין - ע"ד הקבלה 
כו'(, נתחייב מיתה הוא וכל זרעיותיו12 . . ולכן נהרג ע"י קין אחיו, ולא הי' בהזדמן, 
כנודע בסוד והאלקים אנה לידו, שמגלגלין חובה ע"י חייב . . אין זרעו של הבל נתקן 

אלא ע"י הריגה . . וכל הנהרגים אז רובם הם מזרעו של הבל כו'".

7( פי"א, הל' א־ב.
8( כך קורא כ"ק אד"ש מה"מ להלכות אלו ע"פ הכותרת בדפוס וינציאה רפד.

9( בהל' נפרדת.
10( התוועדויות תשמ"ו ח"ד, ע' 394.

11( שער המצוות, פרשת שופטים על הפסוק "ואם ירחיב".
ויש לעיין בדבר זה באופן פרטי, שהרי הבל נהרג ע"י קין ללא שהשאיר אחריו זרע, וכיצד מתפרשים דברי   )12

האריז"ל "כשחטא הבל נתחייב מיתה הוא וכל זרעיותיו . אין זרעו של הבל נתקן אלא בהריגה".
וכנראה שהכוונה בזה היא לפנימיות הענינים. ועצ"ע.
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וממשיך, "ונודע כי שני קצים לביאת המשיח, אם זכו, אחישנה. לא זכו, בעתה. והנה, 
אם הקץ הוא בעתו, ודאי שיתוקנו כל זרעו של הבל, אבל אם הקץ הוא אחישנה, עדיין 
לא נתקן זרעו של הבל, והתיקון להם הוא זה שיהרגו אחר ביאת המשיח, אך לא במזיד, 
שהרי אז לא ישאו גוי אל גוי חרב וגו', אלא יהי' בשוגג, ועי"כ יתרבו הרוצחים בשוגג. 
ובפרט שצריך למהר תיקון זרעיותיו במהירות גדול, ולכן צריך שלעתיד לבוא תוסיף 

ג' ערי מקלט".

ומסיים, "וזש"ה ואם ירחיב וגו', כי תשמור וגו', כלומר, אם הרחבת את גבולך בביאת 
המשיח יהי' ע"י זכות, כי תשמור את כל המצוה וגו', ועי"כ יוקדם הקץ, אז מוכרח אתה 
להוסיף עוד שלש ערים כו', למהר תיקון זרעיותיו של הבל. אבל דע לך כי לא ישפך דם 
נקי כו', ר"ל שלא יהי' במזיד, רק בשוגג כנזכר, כי הרי כתוב ואת רוח הטומאה אעביר 

מן הארץ" עכ"ל.

והנה, בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו13 הקשה הרב א. ג. על ביאור זה: 
שהרי, מכל הנ"ל מובן, שערי מקלט נועדו למקרה בו תבוא הגאולה באופן ד'אחישנה' 
יבוא משיח  ויוצא, שבאם  )'זרעו של הבל'( בשלימות,  כולו  קודם שיתוקן העולם   -
בעתו אזי לא יהי' צורך בג' ערי מקלט, ודבר זה קשה שהרי "לא צווה הקב"ה לתוהו"!

ותירץ, שמביאור זה גופא מוכרח שהגאולה תבוא באופן דאחישנה, אז יצטרכו לג' 
ערי מקלט וכו'.

והוסיף בזה ביאור, שלדעת האריז"ל - כשם שמי שאינו מאמין בו )במלך המשיח( או 
מי שאינו מחכה לביאתו, הרי לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה 
לביאת  ומחכה  מאמין  שאינו  במי  הדין  הוא  כך  עליו",  העידה  התורה  שהרי  רבינו 

המשיח באופן של אחישנה )שנק' כופר(. ע"כ דבריו.

וראיתי להשיב על דבריו בג' מקומות, וכדלהלן.

ב
א. בקושייתו רצה להעמיד את דברי הרמב"ם בסיום הוכחה הג' "ולא ציווה הקב"ה 
לתוהו", באופן שלא די בעצם קיום הציווי - העמדת ג' ערי מקלט, אלא על ערים אלו 
לשמש בפועל מקום מקלט לרוצחים שיהיו לעת"ל. היינו, שלא ייתכן שיעמידו ערי 
מקלט ללא שימושם המקורי - מקום מקלט לרוצחים בשגגה )וכיון שכן, באם יבוא 

משיח בעתו לא יהי' שימוש לערים אלו ו"צווה הקב"ה לתוהו" חלילה(.

13( גליון ג', ה' מנחם־אב תנש"א.
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צווה  "ולא  בל' הרמב"ם  הכוונה הפשוטה  כך, שהרי  לומר שאין הדבר  אך אפשר 
הקב"ה לתוהו" היא לעצם קיום הציווי )להעמיד ג' ערי מקלט(, וכך הוא הפי' הפשוט: 
אף ב)ציווי על הקמת( ערי מקלט הוא אומר "ויספת לך עוד שלוש ערים". ו)מכיון ש(
מעולם לא הי' הדבר הזה, ו)יודעים אנחנו ש(לא צווה הקב"ה לתוהו )היינו - שיצווה 
ולא יתקיים, על כן מוכרחים לומר שציווי זה יקויים בגאולה, וזוהי הוכחה14 לביאת 

הגאולה מן התורה(.

היינו, שהעמדת ערי מקלט היא עצמה התממשות ציווי הקב"ה בתורה, ואין צורך 
ציוויו של  אין  ובעצם העמדת הערים  שיהיו רוצחים בפועל שישתמשו בערים אלו. 

הקב"ה נק 'לתוהו'.

ב. מצד קושיא הנ"ל רצה להוכיח שהגאולה הנ"ל תבוא באופן ד"אחישנה". וצ"ע 
בדבריו, שהרי כל משמעות המושג "אחישנה" הינו זירוז שלמעלה מגדר הרגיל. ובאם 
והרי  הגאולה?  ביאת  גבי  "בעתו"  המושג  משמעות  מה   - כך  הינו  המציאות  מחויב 

'מוכרח' לשיטתו שהגאולה תבוא באופן ד'אחישנה'!

שלימות  לאחר   - להגיע  צריכה  הינה  בו  זמן  יש  שלגאולה  היא  הכוונה  ולפענ"ד 
את  וישלח  גאולתנו  את  הקב"ה  'יחיש'  אזי  'נזכה'  ובאם  העולם.  יגיע  אלי'  מסוימת 

מה"מ15.

ג. במסקנת הדברים רצה להוכיח לשי' האריז"ל שמי שאינו מאמין בביאת הגאולה 
באופן ד"אחישנה" הרי הוא כופר, היות והרמב"ם כתב בספרו - ספר 'הלכות הלכות' 
- על ערי המקלט דלעת"ל ש"לא צווה הקב"ה לתוהו", וציווי זה יתממש רק בביאת 

הגאולה באופן ד'אחישנה'.

ואין נראה לי: שהרי, בלקו"ש16 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ כיצד מכל ההלכות שבפי"א 
הבאת   - והוא  משיח,  של  גדרו  עולה  המשיח  ומלך  ומלחמותיהם  מלכים  מהלכות 
שלימות קיום התומ"צ בעולם, ותו לא )אמנם ייתכן שיקרו דברים שונים למע' מגדר 

הרגיל, אך קיומם אינו חלק מגדרו של משיח(.

ומזה מובן, שכל משמעות המושג "אחישנה" הינו זירוז שלמע' מגדר הרגיל, שהרי 
בביאת הגאולה באופן זה יתרחשו דברים נוספים שהינם ג"כ למע' מגדר הרגיל, ובודאי 

14( ועיין בלקו"ש חל"ד ע' 114 - שיחה ג' לפ' שופטים, שם מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שאין זו הוכחה גרידא, אלא בזה 
נתוסף בביאת הגולה תוקף נצחי דמצוות התורה.

15( ולהעיר מדברי כ"ק אד"ש מה"מ שבימינו אלו עבר כבר עת הגאולה: "אמנם ה"אחישנה" בימינו - להיותו לאחרי 
ה"בעתה", שהרי "כלו כל הקיצין" )וה"אחישנה" - אינו אל ביחס להסרת איזו שיבה שונה ומשונה שעדיין מעכבת את 

הגאולה(, הרי כולו למעליותא". התוועדויות תשמ"ו ח"ד, ע' 363.
16( חח"י ע' 271, סע' ח ואילך.
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שהרמב"ם בספרו - ספר 'הלכות הלכות' כאמור - מחייב רק את האמונה בביאת המשיח 
המחויבת במציאות ולא מעבר לכך.

פנימיות  ע"פ  המתבארים  בדברים  מאמין  שאינו  למי  כופר  לקרוא  אין  ולפענ"ד 
הענינים ברמב"ם, ואין ענינם אלו חלק מחיוב האמונה והצפי' לביאת משיח.

וכל זה לפענ"ד, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

שיטת הרמב"ם בפירוש נבואת בלעם
 הת' שמשון יעקב מרדכי שי' בלוך
תלמיד בישיבה

א
הרמב"ם בהל' מלך המשיח17 הביא בתור הלכה את חיוב האמונה בביאת המשיח 
מהתורה, והביא לכך ג' הוכחות: א. "ושב ה' אלקיך את שבותך"18. ב. פרשת בלעם19. ג. 
ערי מקלט20. ובנוגע להוכחה השני' - מפרשת בלעם - כתב הרמב"ם כך: "ואף בפרשת 
בלעם  בנבואת  שהפסוקים  ומפרש  המשיחים",  בשני  ניבא  ושם  אומר,  הוא  בלעם 
מחולקים לשנים - חציו הראשון של כל פסוק מכוון לדוד המלך, וחציו השני - למלך 

המשיח. 

והנה, רש"י עה"ת בפירושו על פסוקים אלו - מפרש אותם באופן אחר מהרמב"ם, 
ומבאר - שכל הפסוקים הראשונים מדובר בהם על מלכותו של דוד המלך, ובפסוקים 
האחרונים מדובר גם על מלכותו של מלך המשיח, ומוכיח זאת מפשוטם של הכתובים; 
וזאת בשונה מפירוש הרמב"ם הנ"ל, שכל קטע בפסוקים עצמם - מחולק הוא בין דוד 

המלך ומלך המשיח;  

ויש לעיין ולברר, מהו טעם החילוק בין רש"י והרמב"ם בהבנת פסוקים אלו: 

פירושי  בין  השוני  בביאור  מה"מ21,  אד"ש  כ"ק  הסבר  ע"פ  זאת,  לבאר  יש  ואולי 
וניתן להשליך זאת לעניננו,  ובין הפירוש בדרך ההלכה;  הפסוקים בפשט הכתובים, 

17( פי"א ה"א. 
18( נצבים ל,ג. 

19( בלק כד, יז־יח. 
20( שופטים יט, ח־ט. 

21( ראה לקו"ש חי"ג שיחה ב' לפ' בלק. 
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שהרמב"ם מפרש את הפסוקים ע"ד ההלכה, בשונה מרש"י שמסביר זאת על־פי הפשט 
- "לא באתי אלא לפשוטו של מקרא".

אך הנה, ה"לחם משנה" על הרמב"ם הנ"ל, כתב על סתירה זו - "ואולי הם מדרשים 
)מצד  הפסוק  על  שונה  הסתכלות  על  כאן  מדובר  שלא  משמע,  ומדבריו  חלוקים". 

ההלכה או מצד פירוש פשט הכתובים(, אלא שני מדרשים בפשוטו של מקרא. 

ויומתק יותר על פי המובא בדעת כ"ק אד"ש מה"מ22, שדרכו של הרמב"ם היא לפרש 
את בפסוקים באופן הפשוט ביותר - "פשוטו של מקרא"; ונמצא, שאף הרמב"ם בא 

לפרש את הכתובים כפשוטם, אלא שהם "מדרשים חלוקים". 

ב
והנה, בלקו"ש חח"י )שיחב ב' לפ' בלק(, מביא כ"ק אד"ש מה"מ בהע' 18 )בתור דחי' 
לאחד ההסברים לכך שהרמב"ם מביא את פירושו על נבואת בלעם(, שישנם מדרשי 
חז"ל שמפרשים את הפסוק - "דרך כוכב מיעקב" על משיח23 )בשונה מהפירוש המובא 
ברמב"ם שקאי על דוד המלך(, וכהמשך לביאורים אלו מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דעת 

ה'לחם משנה' - שהם מדרשים חלוקים; 

מכאן ג"כ משמע שכוונת הלח"מ בדבריו היא - שרש"י מפרש ב'פשוטו של מקרא' 
פסוקים אלו באופן אחד - והרמב"ם בפירושו למד זאת באופן שונה מפירושו של רש"י 

ב'פשוטו של מקרא'. 

ונמצא, שרש"י והרמב"ם עוסקים שניהם בביאור הפסוקים ב'פשוטו של מקרא', אלא 
לבאר  ראיתי  ובזה  זה;  בענין  שיטתו  לפי  מקרא'  ה'פשוטו של  את  מבאר  אחד  שכל 

בדא"פ את שיטתו של כ"א, והמסתעף ממנה:  

רש"י מסביר את הפירוש הקרוב ביותר לפשט, לפי מה שמבין "בן חמש למקרא". 
היינו, לפי ידיעותיו מפסוקי המקרא שנתבארו עד עכשיו; לעומתו, הרמב"ם מסביר 

את הפסוקים לפי פשוטם, לפי ההבנה שמתקבלת אחרי לימוד כל התורה שבכתב24. 

פירוש  ואילו  זה25,  באופן  מתפרש  בלעם  פרשת  אודות  הנ"ל  רש"י  פירוש  ולכן 
הרמב"ם בהבנת פסוקים אלו מתפרש לפי ההבנה בכללות התורה, ולכן ולכן כל פסוק 

בפ"ע נחלק לדוד המלך ולמלך המשיח, כפי שמשמע בכללות נבואת בלעם. 

22( ראה לקו"ש חי"ב ע' 189־90.
23( ירושלמי תענית פ"ד ה"ה. דב"ר פ"א, כ. וראה ת"א ותיב"ע עה"פ. 

24( וכמודגש בהקדמתו לספר הי"ד - שלימוד ספרו בא לאחר לימוד כל התורה שבכתב. היינו, שפירושו כאן הוא 
ע"פ ההבנה הכללית בתורה שבכתב, לאחר לימודה. 

25( וכפי שניתן לראות בפירושו בפשטות, וכן כמבואר בשיחה בחי"ג הנ"ל. 
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אך מ"מ מובן בפשטות, שאופן פירושם השונה אינו החילוק שבין הבנת הכתובים 
לדרך ההלכה, אלא ששניהם עוסקים בפירוש 'פשוטו של מקרא', אלא שכ"א מנתב זאת 

כפי דעתו בנושא זה. 

ובזה יומתק הדגשת כ"ק אד"ש מה"מ )בלקו"ש חח"י הנ"ל הע' 18( שהרמב"ם לא בא 
לכתוב מדרשים, אלא להוכיח מהמקרא )מפשוטו של מקרא(, אודות ענין המשיח, כפי 
שבכלל הרמב"ם עוסק בביאור ה'פשוטו של מקרא' בספרו, אלא שזהו בשונה מפירוש 

רש"י, כיון שבאופן הביאור גופא - חלוק הרמב"ם על רש"י. 

יומתק ג"כ, מה שלכאו' הראי' מבלעם שונה במהותה ואופנה משני ההוכחות האחרות 
שמובאות שם בהלכה א' וב', בכך שהיא בנוי' על מדרש ולא על פשט הפסוק; אך ע"פ 
הנ"ל אתי שפיר, שהרי הוא פשש"מ ממש, ולא מדרש שמבאר את הפשט. ומה שכתב 
אופנים  שני  - שהם  בפשטות  בזה  י"ל שהכוונה  חלוקים",  מדרשים  "שהם   - הלח"מ 

בפירוש הפשוט של הכתובים.

אי שינוי מנהגו של עולם - בכח מעלת בני נח 
 הת' מנחם מענדל שי' דונין
תלמיד בישיבה

א 
דבר  יבטל  המשיח  שבימות  הלב  על  יעלה  "אל  מלכים26  בהלכות  הרמב"ם  כתב 
ממנהגו של עולם, או יהי' שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג, וזה 
שנאמר בישעי' וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ . . וארי' כבקר יאכל תבן, וכן כל 
כיוצא באלו הדברים בענין המשיח - הם משלים, ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי 

זה דבר הי' משל, ומה ענין רמזו בהן". 

והשיג עליו הראב"ד "א"א, והלא בתורה והשבתי חי' רעה מן הארץ". היינו, שכל 
ייעודי הגאולה מוכרחים להתממש כפשוטם, ולא רק בתור משל וחידה.

יסודו של  והנה, בלקו"ש27 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בארוכה את 
הרמב"ם לשיטתו. ונקודת הדברים היא, מצד עצם ענינו של משיח - החזרת שלימות 
קיום התומ"צ - לא שייך בו אותות ומופתים ושינוי מנהגו של עולם. אלא שתקופה 

26( פי"ב הל' א.
27( חכ"ז, שיחה ב' לפרשת בחוקותי, ע' 191 ואילך.
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וייעודי  ישתנה,  עולם  של  ומנהגו  העולם,  יתעלה  הא'(  )תקופה  משיח  ביאת  לאחר 
הגאולה יתממשו כפשוטם )תקופה הב'(.

ומנקודה זו יוצאת מחלוקת הרמב"ם והראב"ד למסקנא:

לשיטת הרמב"ם יהיו ב' תקופות בגאולה, בתקופה הא' לא ישתנה מנהגו של העולם 
ועולם כמנהגו נוהג, ובתקופה הב' ישתנה. ואילו לשיטת הראב"ד לא יהיו ב' תקופות, 
של  כפשוטם  יתממשו  הגאולה  וייעודי  עולם  של  מנהגו  יבטל  משיח  כשיבוא  ומיד 

דברים - תקופה הב'.

ב
ההוספה  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  תנש"א28  דשנת  הרמב"ם  על  בהדרן  והנה, 
שבהלכה האחרונה בספרו של הרמב"ם על ההלכה הקודמת לה. וההכרח לביאור זה, 
הוא מפרטים נוספים29 בנוגע למצב בנ"י והעולם בגאולה אותם מוסיף הרמב"ם בהלכה 

האחרונה )לאחר שפירט בהלכה הקודמת לה מספר פרטים30(.

וביאור החילוק וההוספה הוא: "בהלכות מלך המשיח שבסיום ספר ההלכות מבאר 
הרמב"ם גדרו של המלך המשיח )וימות המשיח( בהלכות התורה - שעל ידו יהי' קיום 
בשלימות, כיון שיתבטלו כל המונעים ומעכבים  הלכות התורה ופעולתם בעולם  כל 
לקיום הלכות התורה בשלימות, החל מכללות ענין הגלות - ביטול שעבוד מלכיות. 
ובהמשך לזה מבאר שהמלך המשיח אינו צריך לעשות אותו ומופתים ומחדש דברים 
בעולם, ועד"ז בנוגע למצב העולם בימות המשיח שלא יבטל דבר ממנהגו של עולם או 

חידוש במעשה בראשית, עד לסיום הענין, "לא נתאוו כו'".

"ובהלכה האחרונה דהלכות מלך המשיח, שהיא גם סיום וחותם כל הלכות התורה 
)גמר ושלימות הלכות התורה ופעולתם בעולם(, מוסיף הרמב"ם ענין חדש סך הכל 

דהלכות התורה ופעולתם:

הלכות  דכל  הפעולה  שנשלמת  לאחרי  גם  בעולם,  התורה  הלכות  פעולת  "מצד 
התורה שהעולם כולו מתנהג בפועל כפי הוראת התורה, נשאר העולם בגדרי מציאותו, 
מציאות לעצמו, ובמילא, גם מצב העולם בימות המשיח הוא באופן שלא יבטל דבר 

ממנהגו של עולם.

28( ספר השיחת תנש"א ח"א, ע' 98 ואילך.
29( "לא יהי' שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהי' מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר, 
ולא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, ולפכיך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו 

דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
30( "יהיו פנויין בתורה, ולא יהי' נוגש ומבטל".
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"אבל כשמגלה הכלל דהלכות התורה ופעולתם בעולם, שענינם העיקרי הוא )לא 
שלימות העולה בעולם, אלא( חכמתו ורצונו של הקב"ה, ומציאות העולם אינה אלא 
מהעולם,  שלמעלה  האמיתית  השלימות  נעשית  אזי   - התורה  הלכות  קיום  בשביל 
שינוי  שהוא  יותר  נעלה  שלימות  המשיח  בימות  העולם  במצב  גם  ניתוסף  ובמילא, 

מנהגו של עולם. וענין זה מוסיף הרמב"ם )בקיצור וברמז( בהלכה האחרונה".

העולם:  במצב  שלימות  מהוות  המשיח  דימות  התקופות  שב'  מכהנ"ל  והמורם 
בתקופה הא' תהי' שלימות העולם מצ"ע - כפי שהינו עכשיו עם כל גדריו והגבלותיו, 
ולכן לא ישתנה מנהגו של עולם. ואילו בתקופה הב' תהי' שלימות העולם שלימות 
אמיתית, שלימות כפי שצריכה להיות מצד הענין האמיתי - רצונו וחכמתו של הקב"ה 

שלמע' מעולם, ובמילא יתוסף במצב העולם ומנהגו של עולם ישתנה.

ג
ונראה לי לומר שמחלוקת הנ"ל בין הרמב"ם והראב"ד נובעת משיטתם, שיטה אותה 

ניתן לראות בנוגע לדברים נוספים, וכדלהלן.

פסק הרמב"ם בהלכות אבות הטומאה31 "שחיטת עכו"ם נבילה ומטמאה במשא . . 
מדברי סופרים, שהרי טומאת ע"ז וטומאת תקרובתה מדבריהם".

והשיג עליו הראב"ד "עובדי כוכבים הם כבהמות - ואין מטמאין ואין מיטמאין, עם 
הדומה לחמור הן, גוים כמר מדלי ואת כולם ישא רוח. והחושב אותם לכלום אסף רוח 

בחפניו".

ובלקו"ש מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שמחלוקתם נובעת משיטת כללית אותם נוקטים 
שניהם:

ובהקדים ביאור הרגוצ'ובי: "הרוגוצ'ובי מבאר את השגת הראב"ד, שמתי השחיטה 
מקלקלת )ועושה נבילה( - דוקא כשהשוחט הוא מציאות )תורנית־( ע"פ הלכה, משא"כ 
עכו"ם הם "רוח", העדר, ולכן השחיטה שלהם לא פועלת )פעולה תורנית ובמילא־( 
את הדין של נבילה לטמא ]ושחיטת עכו"ם נבילה זהו מצד מה ששחיטת עכו"ם איננה 

שחיטה, ובמילא היא נבילה כמו "מתה מאלי'"[".

והוא  היות  מד"ס",  כו'  ומטמאה  נבילה  עכו"ם  אומר ש"שחיטת  הרמב"ם  "משא"כ 
סובר שעכו"ם הם מציאות ע"פ הלכה".

31( פ"ב הל' י.
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"וע"פ הנ"ל ניתן לומר הסברת הפלוגתא: לדעת הראב"ד, הגם ש32המציאות של בני 
נח היא "בשביל ישראל כו'", זהו אבל באופן שהם נשארים ענין טפל ואינם מקבלים 
כל חשיבות תורנית, במילא לא מחשיבים אותם כמציאות ע"פ הלכה; משא"כ הרמב"ם 
סובר, שכשהם ]בני נח[ בשביל ישראל כו' זהו באופן שהם מקבלים שייכות לחשיבות 

של התורה וישראל, עד שהם נהיים בגדר מציאות ע"פ הלכה".

היינו, שהראב"ד סובר שאין ענין בשלימות העולם )הגויים וגשמיות העולם( כלל, 
וגם כשעוזרים ומסייעים לישראל, ואילו הרמב"ם סובר שאמנם מצ"ע אינם מהווים 
מציאות ע"פ הלכה, אך כאשר עוזרים ומסייעים לישראל נעשים מציאות ע"פ הלכה 

ואינם 'רוח'.

ויש לומר שבזה תלוי' מחלוקתם הנ"ל במציאות תקופה הא' בימות המשיח או לא:

לשיטת הרמב"ם - הסובר שישנה תכלית בבני נח ובעולם כאשר עוזרים ומסייעים 
לישראל - מציאותם לא תאבד מן העולם בגאולה, אלא תשאר ותגיע לתכלית שבה. 
ושלימות זו תהי' בתקופה הא' בו יגיע העולם לשלימותו מצ"ע כנ"ל. ולאחמ"כ בתקופה 
הב' יבוא העולם לשלימות נעלית יותר מצד חכמתו ורצונו של הקב"ה שלמע' מהעולם 

כנ"ל.

ואילו לשיטת הראב"ד - הסובר שאין בבני נח ובעולם תכלית כלל - מיד ביאת משיח 
תתבטל מציאותם מן העולם, ומיד נבוא לתקופה הב' בימות המשיח. 

ואולי יש לומר עפ"ז בביאור כ"ק אד"ש מה"מ33 בנוגע לב' הפירושים בפעולתו של 
- "וקרקר כל בני שת", האם מל' הריסה או מל' שליטה. כלומר, האם  מלך המשיח 
משיח יהרוג את הגוים ויאבדם מן העולם, או שמא הגויים יישארו ומלך המשיח ישלוט 

עליהם.

ומוכיח34 כ"ק אד"ש מה"מ, שלהלכה - שיטת הרמב"ם, וכן ע"פ חסידות, הרי מבואר 
כאופן הב'.

וזלה"ק: "הרמב"ם מדגיש בכמה מקומות, שהחידוש דהגאולה ועניני' לעת"ל יהי' 
גם בשייכות לאוה"ע, ובכל המקומות הוא אומר זאת כענין בפ"ע - לא כפרט בגאולת 
יושבין לבטח  ישראל  "שיהיו  ביחד",  ה'  כולו לעבוד את  "ויתקן את העולם  ישראל; 
עם רשעי העולם כו' ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו אלא יאכלו דבר 
המותר בנחת עם ישראל", ועד"ז בסיום וחותם ספרו "ולא יהי' עסק כל העולם אלא 

לדעת את ה' בלבד".

32( ההדגשות אינם במקור.
33( לקו"ש חכ"ג ע' 172 ואילך.

34( סע' ט.
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ואולי יש לומר גם בזה, שלשיטת הראב"ד מלך המשיח יכלה את הגויים כולם מן 
העולם, כיון ולשיטתו אין חידושי הגאולה ועניני' שייכים לאוה"ע, ואין הם אלא 'רוח' 

כאמור.

בענין הנ"ל

 הת' מנחם מענדל שי' חמילבסקי
תלמיד בישיבה

בהערה הקודמת ביאר הת' מ.מ.ד. את מחלוקת הרמב"ם והראב"ד, שלדעת הרמב"ם 
עולם,  של  מנהגו  שינוי  יהי'  הא'  ובתקופה  המשיח,  בימות  תקופות  ב'  לע"ל  יהיו 
ובתקופה הב' לא יהי' שינוי מנהגו ש"ע; ולדעת הראב"ד יהי' לכתחילה שינוי מנהגו 

ש"ע )והיינו שמיד בביאת משיח תתחיל תקופה הב'(. 

וביאר שבזה אזלינן הרמב"ם והראב"ד לשיטתייהו, שהרמב"ם סובר שלאוה"ע יש 
לעולם  שלימות  תהי'  בה  המשיח  ימות  בתחילת  תקופה  יהי'  ולכן  מצ"ע,  חשיבות 
)ורק מה  אין כל חשיבות מצ"ע  ולדעת הראב"ד שלאוה"ע  ולאוה"ע מצד עצמםוונ; 
שהם מסייעים לישראל(, הנה לע"ל לא יהי' צריך תקופה שיהי' בה שלימות דהעולם 

)ואוה"ע(, ומיד בביאת משיח ניכנס לתקופה הב'.

ואולי יש להוסיף ביאור בזה, ע"פ מה שכותב כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ד"ה 'ואתה 
גילוי  ונדכה מכך שאין  נשבר  והוא  "כתית",  הוא במצב של  תצוה' תשמ"א, שיהודי 
אלקות בעולם, ומדגיש שם שלכל יהודי ישנו הכח להיות במעמד ומצב ד"כתית" מכך 

שאין גילוי העצמות בעולם )ולא רק שאין גילוי אלקות בכלל(.

ולפי זה לכאו' נראה שגם בתקופה הא' דימות המשיח )לדעת הרמב"ם(, עדיין יהיו 
ישראל במעמד ומצב ד"כתית", היות ועדיין לא יהי' גילוי העצמות.

ועפ"ז יש להוסיף ביאור בדעת הראב"ד הנ"ל, שלא זו בלבד שמכיון שאין לעולם 
לא צריך את התקופה הא' כנ"ל, אלא עוד זאת, שמוכרח שמיד  חשיבות מצ"ע, לכן 
בביאת המשיח ייכנסו לתקופה הב', היות ואז יהי' גילוי העצמות, וללא גילוי זה הנה 

חסר לכל יהודי ויהודי השלימות שלו, שזהו גילוי העצמות כנ"ל.

ולא באתי אלא להעיר.
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מדוע "מי שאינו מחכה לביאתו" נקרא "כופר בתורה 
ובמשה רבינו"? 

 הת' השליח מנחם מענדל שי' רייכמן 
בוגר הישיבה 

פתיחה
כתב הרמב"ם35: "וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו - לא בשאר 
נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו", היינו שגם זה שאינו מחכה למשיח 

הוא כופר.

מחכה לביאתו נקרא כופר, ומהו  זה נתקשו רבים וטובים, מדוע מי שאינו  ובענין 
המקור לזה.

וראיתי להציע בזה כמה ביאורים, עם הקשיים - לענ"ד - שבכל אחד מהם; ולאחר 
מכן אבאר בדרך אפשר, באופן שיסורו קושיות אלו. 

א
בענין זה - ש"מי שאינו מחכה לביאתו" נקרא "כופר" - ישנה קושי' יסודית:

"כופר" קאי על אדם שיש פגם בדעותיו ואמונותיו, משא"כ מי שיש פגם במידותיו 
והנהגתו - שיכול להיקרא רשע וכד', אך לא כופר. ואם כן, מה שייך שם "כופר" על 

הציפי' למשיח, שהיא ענין של רגש? 

ולכן, ישנם כאלו שפירשו זאת באופן שאכן אין מדובר כאן ברגש, אלא בענין השייך 
לדעות:

35( הל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח פי"א ה"ב. 
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א. החפץ חיים פירש, ש"אינו מחכה" היינו מתייאש לגמרי מן הגאולה36. ועד"ז יש 
אינו  ולכן  כבר  הגאולה התממשו  נבואות  הסובר שכל  הוא  ש"אינו מחכה"  שפירשו 
מצפה להם, ע"ד דעת ר' הלל37 - "אין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה"38.

ולפי ביאור זה, ניתן אולי לבאר גם מהו המקור לחיוב הציפי' באופן כזה - שהוא 
מהמשך דברי הרמב"ם )ובלשונו "שהרי התורה העידה עליו"(: ידוע ביאור כ"ק אד"ש 
מה"מ39, שבג' ההוכחות שהביא הרמב"ם מהפסוקים בהמשך דבריו, כוונתו להראות 
שענין המשיח הוא חלק מגדרי התורה, המצוות והנבואה; והנפק"מ מכך היא - שגם 
הטוען שהבטחת הגאולה אמיתית אלא שהתבטלה מפני החטא וכדו', הרי הוא כופר. 

ונמצא, שלפי הביאור ש"מחכה" - היינו שמאמין שהבטחת הגאולה עודנה בתוקפה 
ולא התבטלה - הרי ישנה הוכחה מהפסוק אודות ההכרח לחכות לביאתו.

ב. עד"ז )ויתירה מזו( ראיתי מפרשים, ע"פ דברי הגרי"ז סולובייצ'יק40 שחיוב הציפי' 
למשיח הוא בכל יום ויום ממש לחכות שיבוא היום - שכן היא כוונת הרמב"ם, שהחיוב 
של "מחכה לביאתו" הוא להאמין שיכול לבוא היום. ומי שמאמין בביאת המשיח בכלל, 

אך לא מאמין בכך שיכול לבוא היום - הוא כופר41.

בפירוש  הרמב"ם  דברי  את  שמפרש  המבי"ט42  מדברי  גם  משמע  האלה  וכדברים 
המשניות43 - "הזהיר עליו הרב ז"ל להאמין ולאמת שיבוא ולא יחשוב שיתאחר אם 
יתמהמה חכה לו, כמאמר הנביא ע"ה, כי מה שלא הוגבל זמנו יכול להיות בכל זמן בין 

קרוב או רחוק, והבלתי מאמין לזמן קרוב ג"כ לא יאמין לזמן רחוק". 

כן ניתן למצוא מקור לביאור זה בדברי כ"ק אד"ש מה"מ44 - "שזהו עיקר באמונת 
ישראל )"אני מאמין"( ש"אחכה לו בכל יום שיבוא", בפירושו "שיבוא בכל יום"". 

36( מאמר ציפית לישועה, רפ"ב: "וכן מי שאינו מחכה לביאתו דהיינו שמתייאש ממנו מאיזה סיבה שהיא . . ככופר 
בתורה יחשב, דז"ל הרמב"ם . . וכל מי שאינו מאמין בו או שאינו מחכה לביאתו )ע"כ, ר"ל שמתייאש ממנו מאיזה סיבה 

שהיא( לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבנו".
37( סנהדרין צט, א.

38( קובץ "אשכילה בדרך תמים" )תות"ל המרכזית 770, תשס"ב( ח"ב ע' 271 )ושם עירב הסבר זה השייך לשכל עם 
הסבר ששייך לרגש, ואכ"מ(.

39( לקוטי שיחות חלק ל"ד שיחת שופטים ג' )ע' 114 ואילך(.
40( מובא בשמו בהגדה מבית לוי ע' קכ, ובכ"מ ]ויש בנותן טעם להעיר, שכ"ק אד"ש מה"מ מתייחס לדברי הגרי"ז 
אלו שבהגדה הנ"ל, בשיחת ד' אייר תשמ"ג - ביחידות להגאון ה'פני מנחם' מגור; וזלה"ק )מאידית(: "ישנם כאלה שיש 
להם טענות על כך שהנני מדבר על משיח כל יום. כעת שלחו לי הגדה של פסח של הרב מבריסק, ר' וועלוולע - השנה 
בירושלים, תשמ"ג - הוא כותב שם בנוגע לתקוות משיח, שהכוונה היא שבכל יום יש לקוות שמשיח יבוא באותו היום"[.

41( רשימות שיעורים בבא מציעא בהוספות, ע' נג. 
42( בית אלקים שער היסודות, פרק נ'.

43( מסכת סנהדרין, הקדמה לפרק חלק )בדבריו אודות י"ג עיקרי האמונה(.
44( דבר מלכות ש"פ דברים תנש"א ס"א )סה"ש ח"ב ע' 721(. ההדגשות אינן במקור.
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אמנם קשה לביאורים אלו )אף אם נקבל שענינים אלו נכללים בחיוב הציפי' לביאת 
המשיח, מ"מ אין זה מספיק לבאר פשט לשון הרמב"ם( - כי, פשט הרמב"ם הוא ש"מחכה 
לביאתו" הוא לא רק דעה, אלא ענין של רגש45; וכמפורש בדברי כ"ק אד"ש מה"מ46: 
"הענין ד"מחכה לביאתו" שכפשטות לשון ההלכה זהו הרגש (לא ידיעה בעלמא)"47. וכן 

משמע מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בכ"מ48.

ג
ועפ"ז, יש מי שפירש שב"מחכה לביאתו" אכן מדובר ברגש בטהרתו:

התורה  שלימות  את  מבטאת  המשיח  שביאת   - מה"מ49  אד"ש  כ"ק  ביאור  ע"פ 
- נמצא, שהציפי' לביאת המשיח  והמצוות, שרק אז מתאפשר קיום רצון ה' בעולם 
היא גילוי רצונו הפנימי של היהודי, שהוא רצון ה', כפסק הרמב"ם הידוע50 שכל אחד 
מפורש  כן  ]ואכן  העבירות"  מן  ולהתרחק  המצוות  כל  לעשות  הוא  "רוצה  מישראל 
בדברי כ"ק אד"ש מה"מ, שהאמונה והציפי' למשיח היא ביטוי לרצון הפנימי של יהודי 

לעשות כל המצוות51[.

45( יש מי שפירש שב"מחכה" גופא ב' ענינים: )א( ענין של דעה - האמונה שמשיח יכול לבוא היום; )ב( ענין של 
רגש - הציפי' לביאתו. וחילק, שאף שלכתחילה חיוב הציפי' כולל ב' ענינים הנ"ל, מ"מ, בדיעבד יוצא ידי חובה גם מי 
שיש לו רק את הדעה )א( ולא את הרגש )ב(; ולכן "כופר" נקרא רק מי שאין לו אפילו הדעה )ראה הערות התמימים 
ואנ"ש מיאמי, גליון ט"ו - ר"ח כסלו תשנ"ח, ע' 7(. אמנם קשה מאוד לקבל זאת, כי לפי זה בפשט לשון הרמב"ם "מי 
שאינו מחכה לביאתו . . כופר" כלול רק חיוב השכל )שבדיעבד(, ואעפ"כ לומדים מהלשון "מחכה לביאתו" גם את חיוב 

הרגש )שלכתחילה(. וראה גם בהערה 48.
46( תרגום מלקוטי שיחות חלק כ"ח שיחת חוקת א' ס"ה )ע' 136(. ההדגשה אינה במקור.

47( ואין לומר שהיא רק שיטת כ"ק אד"ש מה"מ עצמו שרמוזה בלשון הרמב"ם וכיו"ב )כבמקומות אחרים(, כי בשיחה 
זו נראה ברור שבא ללמד פשט ברמב"ם )"כפשטות לשון ההלכה"(, ע"ש.

48( ראה למשל ש"פ בלק תשמ"ח )סה"ש ח"ב ע' 534(: "לא רק "מי שאינו מאמין בו" כופר בתורה ובמשה רבינו, 
אלא אפילו "מי שאינו מחכה לביאתו", היינו, שמאמין בביאת המשיח, אלא שאינו מחכה לביאתו - הוא כופר בתורה 

ובמשה רבינו!!
וכאמור, על ענין עיקרי זה - שגם "מי שאינו מחכה לביאתו" הוא "כופר בתורה ובמשה רבינו" - לא שמים לב )כראוי(, 
וכהודעת כל אחד ואחד  יום שיבוא",  לחכות לביאתו, "אחכה לו בכל  יש צורך "להרעיש" ע"ד החיוב וההכרח  ולכן, 

בתפלתו לפני השם "לישועתך קוינו כל היום", לא רק בכל יום, אלא גם "כל היום"". עכלה"ק.
שמכ"ז משמע שמדובר בענין של רגש )"קוינו כל היום"(, שאם כל הכוונה היא שלא יתייאש וכדו' - מה שייך להרעיש 

על זה. 
49( לקוטי שיחות חלק ח"י שיחת בלק ב )ע' 271 ואילך(.

50( הל' גירושין ספ"ב.
51( ש"פ בלק תשמ"ח הנ"ל: "גם מי שטוען ר"ל שאינו מחכה לביאתו, ואפילו מי שטוען שאינו מאמין בו, ר"ל - הרי, 
באמת רק מרמה את עצמו )נַארט זיך אליין( כי גם הוא מאמין בביאת המשיח ומחכה לביאתו, כפס"ד הרמב"ם שרצונו 

האמיתי של כאו"א מישראל "לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות"" כו', ע"ש.
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ולפי זה פירש שמי שאינו מחכה למשיח, הריהו מתכחש לרצונו הפנימי והאמיתי 
ולקשר שלו עם הקב"ה, ולכן הריהו כופר52.

לקרותו  שייך  כיצד   - רגש  זהו  שאם  גיסא,  מאידך  שוב  יקשה  זה  לביאור  אמנם 
"כופר"? וגם המפרש כנ"ל הרגיש בקושי זה, ונדחק לבאר שהרמב"ם נקט לשון "כופר" 

בעיקר לגבי מי שאינו מאמין, ואינו מחכה נזכר רק בדרך אגב.

אמנם מובן מאליו הדוחק שבביאור זה - שהרי הרמב"ם כותב במפורש )וכ"ק אד"ש 
זאת  לתלות  אפשר  ואי  כופר,  הוא  לביאתו  שהמחכה  בהדגשה53(  זאת  מחדד  מה"מ 

ב"דרך אגב" של ענין אחר.

ד
רגש,  הפשוט  משמעו  "מחכה"  )שמחד  הנ"ל  היסודי  הקושי  את  לפתור  מנת  על 
ומאידך "כופר" שייך רק על ענין שבדעה(, ישנו ביאור הכורך את ב' הענינים יחד - 

ש"מחכה" הוא רגש, אך העדר הרגש מעיד על פגם בדעה.

וכדברי הרב אברהם שפירא ע"ה ביחידות עם כ"ק אד"ש מה"מ54: "האמונה בביאת 
המשיח והצפי' לביאתו - הא בהא תליא, כלומר, אם אינו מחכה לביאתו, ה"ז הוכחה 
יחכה  יתכן שלא  איר  כדבעי,  האמונה שלו  היתה  אילו  כי,  כדבעי,  בו  שאינו מאמין 
ויצפה לביאתו?!... אם אתה מאמין שישנה טובה גדולה כזו - איך יתכן שאינך משתוקק 
מחכה ומצפה לטובה זו?!... ואם אינו משתוקק ומחכה לביאת המשיח, חסר באמונה 

שלו!" עכ"ל.

אך קשה על ביאור זה, שהרי רואים במוחש שישנה אפשרות לאמונה שלימה בשכל 
גם מבלי שתפעל על הרגש55 )כמו שהוא בנוגע לאמונה בכלל, שהגם שמסכים בשכלו 
על האמונה, נשארת היא בבחי' מקיף ואינה חודרת בו - "גנבא אפום מחתרתא רחמנא 
קריא"; וכ"ק אד"ש מה"מ מביא שכן הוא בנוגע לאמונה במשיח, שיכול להיות מאמין 

רק במקיף אך מבלי שיהי' "מחכה לביאתו"56(. 

52( "ענינו של משיח" פרק ששי )ע' 114 ואילך(.
53( כנ"ל הערה 48.

54( י"א אייר תשמ"ט - הוגה ע"י כ"ק אד"ש מה"מ ונדפס בסה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 750 )ואף שאין אד"ש מתייחס 
לדברים במפורש, מ"מ, ודאי שישנו מקום לביאור זה(. 

55( וכהדוגמא שהביא ב"ענינו של משיח" )שם, הערה 3(, שייתכן שמאמין שמשיח יבוא ויפעל שלימות התומ"צ 
ויכוף כל ישראל וכו', אלא שהוא בהפקירא ניחא לי'. ויש להוסיף דוגמא בכיוון זה - שייתכן שאומר כהאמוראים שאמרו 
"ייתי ולא איחמיניה" )סנהדרין צח, ב. ואף שבגמ' אין זה כפשוטו ממש, שודאי לא הי' אצל האמוראים פגם ח"ו בציפייתם 

למשיח, מ"מ ייתכן שיהי' מי שיפרשו כפשוטו(.
56( שיחת ש"פ צו תשמ"ט ס"ח )סה"ש ח"א ע' 351(.
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מחכה  שאינו  מי  או  בו  מאמין  שאינו  "מי  עצמו:  הרמב"ם  מלשון  ברור  נראה  וכן 
לביאתו" - משמע שיכול להיות מאמין גם מבלי לחכות לביאתו.

ועוד, מה נשתנה עיקר הי"ב של ציפי' למשיח, שדוקא בו אומרים כך - והרי בשאר 
עיקרי האמונה לא מצינו כן. ולמשל, "האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" הוא 
אפיקורוס57; אבל המאמין שהבורא יודע מעשה בני אדם, אלא שמתנהג כאילו אין דין 
ואין דיין, אינו אפיקורוס - ולא אומרים "אילו היתה אמונתו כדבעי, איך ייתכן שיתנהג 

כך" )וכיו"ב(. וא"כ, מדוע דוקא בעיקר הי"ב - הפגם ברגש מחשיבו כופר.

ה
שיישב  באופן  להסביר  וניסו  שפירא,  הרב  של  זה  ביאור  הביאו  וכמה  כמה  והנה, 

קושיות הנ"ל:

א. יש שביאר שזו כוונת הרמב"ם במילים "שהרי התורה העידה עליו" - כלומר, שאף 
- מעידה  לגבי משיח  ציפי', מ"מ,  אינה מעוררת  ייתכן מצב שהאמונה  שבדרך כלל 
התורה שהאמונה במשיח מעוררת ציפי' לביאתו; ולכן הטוען שמאמין ואינו מחכה, 

כופר בעדות זו של התורה, שהעידה שהאמונה מעוררת ציפיה58.

לגבי  שונים  פסוקים  להביא  שטרח  אף  כי  בביאורו,  הספר  מן  חסר  העיקר  אמנם 
הציפי' למשיח, לא הביא פסוק מפורש לגבי ענין זה עצמו - שהאמונה מעוררת ציפי'. 
וגם, דבריו אלו - שאמונה במשיח ללא ציפי' היא בלתי אפשרית ע"פ תורה - אינם 
נכונים, כדלעיל שע"פ )ההגיון, ובעיקר ע"פ( שיחת כ"ק אד"ש מה"מ אפשרי מצב כזה.

שייכת  כלל  הרמב"ם: שאף שבדרך  בדברי  החידוש  הוא  גופא  שזה  שביאר  יש  ב. 
קבע  משיח  לגבי  כאן   - ברגש  פועלת  ואינה  בשכל  הנשארת  מקיף,  בבחי'  אמונה 
הרמב"ם ששיעור האמונה הוא עד שיחדור גם ברגש )ע"י ההתבוננות וכו'(, ולכן לא רק 
מי שאינו מאמין בביאת משיח הוא כופר, אלא גם מי שאינו מחכה, כלומר, שאמונתו 

אינה מושלמת עד כדי שתחדור ברגש59.

אבל, גם לשיטתו קשה: מהו המקור לכך, ומה מתחדש בעיקר הי"ב של ביאת המשיח 
שדוקא בו מוכרחת האמונה להיות עד כדי שתחדור ברגש.

- שהטעם שהתורה האריכה בתיאור  יש שביאר ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ60  ג. 
היעודים הגשמיים לעתיד לבוא, הוא "כיון שחייבים להאמין בביאת המשיח וגם לחכות 

57( רמב"ם הלכות תשובה פ"ג ה"ח.
58( קובץ "בצאת ישראל ממצרים" )תות"ל המרכזית 770, תשע"ה( ח"א ע' 247 ואילך.

59( קובץ "דברי תורה" חח"י )כולל שע"י מזכירות כ"ק אד"ש, תשנ"ב( ע' רנז ואילך. 
60( לקוטי שיחות חלק ל"ז ע' 80, ובהערה 23 שם. 
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לביאתו, ורוב בנ"י, לפי מעמדם ומצבם עתה בזמה"ז, לא יתעוררו לחכות בשלימות 
ותועלת  מהשכר  )גם(  כשידעו  רק  אלא  הרוחני,  והתועלת  מהשכר  רק  ידעו  באם 
הגשמי". ועפ"ז ביאר, שמכיון שבביאת המשיח יהי' שכר גשמי שאליו משתוקק האדם 
בטבעו, לכן, מי שאינו מחכה לביאת המשיח ישנו פגם באמונתו - כי אם הי' מאמין 

כדבעי בביאת המשיח שתפעל מילוי צרכיו שלו, ודאי הי' מחכה לו61.

אבל ביאור זה דחוק, כי לפיו נמצא שהענין העיקרי עליו הקפידה התורה שבו יאמינו 
ואליו יחכו - הוא התועלת הגשמית האישית. ומובן הדוחק שבזה; מלבד מה שאינו 
מתאים לביאור כ"ק אד"ש מה"מ )דלהלן( - שהטעם לכך שמשיח הוא עיקר באמונה, 

הוא כי יפעל שלימות התורה והמצוות.

ולכן, ודאי שהמאמין בשלימות התומ"צ בימות המשיח, מבלי שיאמין בשכר הגשמי 
האישי שיהי' לו אז - אינו כופר )אלא שמכיון שגם התועלת הגשמית אז כל מטרתה היא 
שיוכלו לקיים תורה ומצוות כדבעי, ודאי שיש ענין להאמין ולחכות גם לזה, כתוספת 

ושלימות לאמונה העיקרית; אך ודאי שלא זהו העיקר(.

ו
ויש לבאר הענין בדרך אפשר, באופן שיישב כל הקושיות הנ"ל - שאכן יכול להיות 
מצב של מאמין במשיח מבלי שמחכה לו, ואעפ"כ, אמונה זו אינה נחשבת כלל אמונה 
שדוקא   - כופר  נקרא  מחכה  שאינו  שמי  הרמב"ם  בדברי  החידוש  כל  וזהו  במשיח; 

בעיקר הי"ב אמונה מבלי ציפי' אינה נחשבת כלל.

ויובן זה בהקדים הטעם שהאמונה בביאת המשיח היא יסוד בדת, שלכן מי שאינו 
מאמין בו נקרא כופר:

- שהרי  זו(  מסיבה  הרמב"ם  על  )ומהם שחלקו  בזה  נתקשו  ישראל  מגדולי  רבים 
לכאורה האמונה בביאת המשיח, עם היותה אמיתית וברורה, אינה עיקר עד כדי כך 

שהכופר בה כופר בתורה כולה. ותירצו מה שתירצו62.

אמנם כ"ק אד"ש מה"מ מבאר זאת בפשטות - לשיטתו, שכל ענינו של משיח הוא 
לפעול שלימות התורה והמצוות בתוך גדרי העולם - שזהו "לפי שזה נוגע לשלימות 
גדר התורה, שא' מגדרי' הוא שיהי' זמן שהתורה וקיומה יהיו בשלימות. בסגנון אחר: 
נצחיות ושלימות התורה, זה ש"התורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולם ולעולמי עולמים" 

61( קובץ "לכבודו של מלך" ח"ד ע' 367 ואילך.
62( צויינו דבריהם בהערה בלקוטי שיחות שבהערה הבאה.
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. . הוא לא רק בענין ציווי הבורא, כ"א גם בלימודה וקיומה בפועל, וזה יהי' בביאת 
מלך המשיח"63.

כלומר: האמונה בביאת המשיח אינה )רק( עיקר לעצמו, אלא היא תוצאה מכללות 
האמונה בעיקרים שלפני זה - שאמונת האדם בעיקרים אלו תהי' לא רק באופן שהם 
נשארים "מעל" העולם )"ציווי הבורא"(, אלא באופן שהם מתגשמים ומתבצעים בעולם 

)"לימודה וקיומה בפועל"(.

בסגנון אחר:

כאשר יהודי מאמין בה', בתורה ובנצחיותה, בשכר ועונש וכו', יכולים לטעון כנגדו - 
"כיצד אתה מאמין שה' הוא המנהיג את העולם, והרי העולם נראה כמתנהל מעצמו?" 
"כיצד אתה מאמין בהשגחה ובשכר ועונש, והרי נראה כאילו אין דין ואין דיין?" וכן 

הלאה. 

יהי'  אלא  מספק,  מענה  המאמין  ימצא  לא  המשיח,  בביאת  האמונה  לולא  ואזי, 
מוכרח להישאר בסתירה נצחית בין אמונתו לבין המציאות הנראית לעין. אמנם, יהודי 
שמאמין בביאת המשיח, יענה לכל אותן טענות: "אמנם כעת אינני רואה בדיוק כיצד 
הוא  זה  בטוח שמצב  אני  בה'  מכיון שאני מאמין  אבל  אמונתי,  ע"פ  העולם מתנהל 
זמני - ובודאי יבוא יום שבו יתנהל העולם כפי שצריך להתנהל, ולא יישאר שום דבר 

במציאות הגשמית שיתנגד לרצון ה', בביאת המשיח".

]וע"פ חסידות, מובן ביותר וביותר ההכרח באמונה זו: זה שהעולם מתנהל באופן 
שנראה ליש ומציאות ולא תמיד לפי רצון ה', מוכרח להיות מצב זמני )שנוצר אך ורק 
כי הרי מציאותו האמיתית של   - בתחתונים(  עבור השלמת הכוונה העליונה לדירה 
העולם היא שנברא ע"י הקב"ה, ומוכרח שסוף סוף תתגלה בו אמת זו64. וממילא מובן 
שהאמונה בביאת המשיח - היינו, האמונה שהעולם אינו יכול להתנגד לאמת האלקית 

- היא יסוד באמונה.

אמנם גם ע"פ נגלה מובן שהמאמין בה' שברא את העולם ומנהיגו, אינו יכול לחשוב 
שביכולת העולם להתנגד לבוראו, ומוכרח שסוף כל סוף רצון ה' יתבצע כראוי[.

ז
ועפ"ז אולי אפשר לבאר מדוע המאמין במשיח מבלי שמחכה לביאתו, אין אמונתו 

אמונה כלל:

63( לקוטי שיחות חלק ח"י שיחת בלק ב )ע' 280( הערה 63.
64( ראה לקו"ש חלק ו' שיחת י' שבט ס"ג )ע' 82(. שיחת י"ט אייר תשי"ב - נדפסה בלקוטי שיחות חלק ג' ע' 976 

הערה 19, ובחלק כ"ז ע' 363. ועוד.
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המאמין במשיח - אם אינו מחכה, היינו שאינו רוצה בביאת המשיח, הריהו מתריס 
כל  על  לפעול  יבוא משיח  כאשר  לטענתו,  המשיח. שהרי  בביאת  האמונה  כל  כנגד 
ביכולת העולם  ולגלות את האמת שאין  ה',  ורק בהתאם לרצון  העולם שיתנהל אך 

להתנגד לה', בוראו ומנהיגו - יהי' אז מי שיתנגד למשיח ולרצון ה': הוא עצמו. 

ונמצא, שאמונתו במשיח פגומה מיסודה: כל מטרתו של עיקר האמונה במשיח היא 
לוודא שעיקרי האמונה לא נשארים אצל המאמין בבחי' מקיף ומעל העולם, אלא הוא 
מתייחס אליהם כמציאות מוחשית החודרת בגדרי העולם. ואם הוא מוציא את עצמו 
מן הכלל, נמצא שהוא משאיר מציאות עיקרית ביותר - מציאותו הוא - שעיקר האמונה 

לא חדרה בה.

צריך  אינו  שמשיח  הרמב"ם,  בדברי  שם65  בשיחה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  ]וע"ד 
לעשות אותות ומופתים, כי "התורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולם ולעולמי עולמים" - 
שפירושו, שהמעלה בדעתו שמשיח צריך לעשות מופתים ולשנות את העולם, הרי אינו 

מאמין ביכולת התורה לפעול בתוך העולם ובגדריו.

אלא שחילוק עיקרי בזה: המאמין שטבע העולם מצ"ע אינו חדור באמונה כדבעי, 
וע"י המופתים ישנה משיח את העולם - )אמנם אמונתו אינה חודרת בשלימות במציאות 
העולם, אך בכל זאת אינה בבחי' מקיף כל כך, ולכן( אינו נחשב "כופר", רק שחסרה 
שלימות באמונתו. אך המאמין שהוא עצמו אינו חדור באמונה כדבעי, שלכן הוא עצמו 

אינו רוצה במשיח - כאן אמונתו פגומה הרבה יותר, ונחשב בגדר "כופר". וק"ל[.

ח
ע"פ הנ"ל יתורצו כל הקושיות דלעיל:

מי  ולכן  בשכל,  להחדירן  שיש  וידיעות  אמונות  אלא  אינם  האמונה  עיקרי  שאר 
"כופר", אלא רק רשע  והנהגתו מתנגד לאמונה לא שייך להיקרא בשם  שברגשותיו 

וכדו', כי האמונה עצמה היא בשלימות אצלו.

אמנם בעיקר הי"ב, ביאת המשיח - מכיון שכל ענינה של אמונה זו הוא שכל אותם 
ויתבצעו  יתגשמו  אלא  ראויות,  כדעות  השכל  בעולם  יישארו  לא  שבשכל  ידיעות 
לחכות  מבלי  בשכלו  במשיח  מאמין  של  מצב  שייתכן  אף  לכן,   - העולם  במציאות 
)כלומר, מאמין שיתגשמו כל היעודים של משיח כנגד רצונו, מכיון שהוא מתנגד לכך(, 

הרי באמונה זו חסר היסוד של ביאת המשיח - החדרת האמונה במציאות.

65( חלק ח"י הנ"ל, בגוף השיחה )סי"ג(.
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- שאינו  בדעות  כפירתו  "כופר" על  ברגש, שייך לקרותו  הוא  ולכן, אף שהחסרון 
מאמין בכך שהאמונה חודרת במציאות העולם, כולל ובעיקר במציאותו שלו.

"כופר"  מכלל  שיצא  כדי  הציפי'  ששיעור  משמע  מכך  הרי  הדברים,  כנים  ]ואם 
לביאת המשיח,  ואינו מתנגד  שמסכים  בכך  די  רגש בהתגלות הלב ממש, אלא  אינו 
היינו שמונח אצלו שזהו דבר טוב. וע"ד המבואר בתניא66 בענין אהבה ויראה שאינם 
בהתגלות הלב, אלא רק בתעלומות לב )או אפילו למעלה מזה - שרק חושב במוח 

אודות אהבה ויראה, ואינם נרגשים בלב כלל(, שדי בהם כדי להעלות התומ"צ[.

66( פט"ז. פמ"ד.



ההכנה לגאולה

"גאולה אין פירושה, שע"י היציאה מגלות מזניחים את החיים, 
הפעולות והעולם שהי' )קודם( בגלות. אדרבה: גאולה פירושה, 
שהמציאות שהיתה קודם משועבדת בגלות נעשית )לא בטלה 

ח"ו, אלא( משוחררת.

אלא  הלאה,  גם  נשארים  בגלות  )החיוביים(  הענינים  כל 
המכסה  והסתר  ההעלם  שמתבטל  הגלותי:  מצבם  שמתבטל 
הטבע  לדרכי  והשיעבוד  והפנימית,  האמיתית  מציאותם  על 

וגשמיות העולם המשתלשל מזה".

)דבר מלכות ש"פ אחו"ק, ס"ג(
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התחלת תשלום השכר - עבודת ה'צדיק'

 הת' השליח דוד שי' אקסלרוד
בוגר הישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ תצא תנש"א, מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, את הקשר 
שבין פרשת "כי תצא" לפרשת "כי תבא", הנקראות באותה שבת )- א' בשחרית והשני' 
במנחה(. ובהקדים לכך מקשה, שהרי תכנם הפוך: "תצא" - מורה על יציאה למלחמה, 
העבודה בקיום תומ"צ ומלחמה ביצה"ר, לעומת 'תבא' - שמורה על השכר, והמנוחה 

שלאח"ז "איש תחת גפנו". ובלשונו הק' )ס"א(:

 - בה"  וישבת  וירשתה  גו'  הארץ  אל  תבוא  "כי  גו'",  אויבך  על  למלחמה  תצא  "כי 
שיציאה למלחמה וישיבה בארץ הם מצבים שונים והפכיים זמ"ז, שכן, אף שהמלחמה 
היא באופן ש"ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו" )כהמשך וסיום הכתוב(, ה"ז קשור 
עם מעמד ומצב דהעדר המנוחה וההתיישבות ]כמודגש גם בפס"ד הרמב"ם "ומאחר 
שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל כו' וישים נפשו בכפו כו' ולא יחשוב לא 

באשתו ולא בבניו כו' ויפנה מכל דבר למלחמה כו' בכל לבו ובכל נפשו"[, 

"היפך בתכלית מהמעמד ומצב דירושה וישבה בארץ, "איש תחת גפנו ותחת תאנתו", 
פרי האדמה" )משבעת  כל  "מראשית  וחלוקה(  כיבוש  )לאחרי  ביכורים  להבאת  ועד 
המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל(, ובאופן ד"ושמחת בכל הטוב גו'" )כהמשך וסיום 

הפרשה(, מתוך התיישבות ומנוחה בשלימות". ע"כ.

ומוסיף ומקשה כן )ס"ב( בנוגע לתוכנם בעבודת ה', ובלשונו הק': "כי תצא למלחמה 
על אויבך" - מורה על היציאה דנפש האלקית משרשה ומקורה למעלה . . להתלבש 
בגוף ונפש הבהמית כדי לבררם ולזככם, ועד להבירור וזיכוך דחלקו בעולם - שעבודה 
זו היא באופן של מלחמה עם המנגד )"אויבך"(, ובפרט בזמן הגלות, שמצד ההעלם 
וההסתר דחשכת הגלות מודגש יותר תוקף המנגד ובמילא גם הצורך במלחמה בתוקף 

כדי לבטלו.

"ו"כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה" - מורה על 
עבודה באופן שלמנוחה ושלום, בזמן שישראל יושבין על אדמתם וביהמ"ק על מכונו 
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)ועד כבימי שלמה( - היפך בתכלית מהמעמד ומצב ד"כי תצא למלחמה על אויבך" 
שבעבודה דזמן הגלות".

יחד עם  יהודי צריכה לשלב את המלחמה עם העולם,  ומבאר, אשר העבודה של 
שכר ומנוחה. ובלה"ק: "שגם העבודה דמלחמה )"כי תצא למלחמה על אויבך"( צריכה 
להיות באופן של מנוחה והתיישבות )"כי תבוא אל הארץ גו' וירשתה וישבת בה"(, 
להתחלת  ועד  ודוגמא  מעין  כבר  ישנו  תצא"(  )"כי  העבודה  שבכללות  מזה,  ויתירה 

המעמד ומצב דשכר )"כי תבוא"(".

ובסיום השיחה )סט"ו(, מביא הוראה לפועל: "לפרסם בכל מקום ומקום שעומדים 
בסיום וחותם דמעשינו ועבודתינו )"כי תצא למלחמה על אויבך"(, ובהתחלת התקופה 
דתשלום השכר, "מתן שכרן של צדיקים" )"כי תבוא אל הארץ גו' וירשתה וישבת בה"(, 

ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה גם בענינים השייכים לימות המשיח".

"בהתחלת התקופה דתשלום השכר,  זה שנמצאים  ביטוי  ויש להעיר בדא"פ, אשר 
"מתן שכרן של צדיקים"", ניתן לקשרו ולחברו עם דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה אחרת 
משיחות ה'דבר מלכות' )מהשנים תנש"א־ב(, ועפ"ז יובן החידוש בזה בנוגע לעבודת 

ה' בזמננו, וכדלקמן.

ב
דהנה, בדבר מלכות ש"פ אמור תנש"א מחדש כ"ק אד"ש מה"מ חידוש עצום, אשר 
בדורנו זה לאחרי כל הזיכוך וכו' יכול ושייך כל אחד ואחד מישראל להגיע עד לדרגת 

צדיק - המובאת בתניא, ובלשונו הק':

"החל מעבודתו של יהודי )כמבואר בתחלת ספר התניא(, שהעבודה אצלו היא לא 
צדיק", דאע"פ ש"אין כל אדם זוכה  רק בסור מרע - "אל תהי רשע", אלא גם "תהי 
להיות צדיק ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך כו'" כיון שנמצאים למטה נשמה 
בגוף ונה"ב בעוה"ז הגשמי והחומרי - אבל עי"ז שישנו כח העצמות בגוף הגשמי )של 
יהודי(, כנ"ל, ה"ז נותן את הכח שגם למטה יגיעו לדרגות הכי גבוהות, עד "תהי צדיק",

")עכ"פ עי"ז ש"יעשה את שלו לקיים את השבועה שמשביעים תהי צדיק כו', ועוד 
אתערותא  דלתתא  באתערותא  הרי  כו'  "וכשירגיל  שני",  טבע  נעשה  כו'  שההרגל 

דלעילא וכולי האי ואולי יערה כו' ויזכה לבחי' רוח משרש איזה צדיק כו'"(, 

הדורות,  - שבנ"י עברו במשך  כו'  וזיכוך  בירור  - של  הענינים  כל  "וי"ל שלאחרי 
יכול עכשיו כל יהודי בודאי להגיע לדרגות הכי גבוהות, עד "תהי צדיק" בגלוי )הגילוי 

ד"ועמך כולם צדיקים"(, כפי שיהי' בשלימות הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה".
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]ובהע' שם: כמאחז"ל כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב שנאמר ועמך כולם צדיקים 
גו'. וכפי שאומרים קודם פרקי אבות.[ 

ג
והנה בתניא פרק י"ד1 )יט, ב ואילך( העוסק אודות הקושי להגיע לדרגת צדיק, כותב 

שם וזה לשונו הק': 

"משא"כ בדבר המסור ללב דהיינו שיהא הרע מאוס ממש בלב ושנאוי בתכלית שנאה 
או אפי' שלא בתכלית שנאה הנה זה אי אפשר שיהי' באמת לאמיתו אלא ע"י גודל 
ותוקף האהבה לה' בבחי' אהבה בתענוגים להתענג על ה' מעין עוה"ב. ועל זה אמרו 
רז"ל עולמך תראה בחייך כו' ואין כל אדם זוכה לזה כי זהו כעין קבול שכר וכדכתיב 

עבודת מתנה אתן את כהונתכם וגו' כמ"ש במ"א.

"ולכן אמר איוב בראת צדיקים וכו' וכדאיתא בתיקונים שיש בנשמות ישראל כמה 
כו'  נביאים  תורה  מארי  יצרם  על  המתגברים  גבורים  חסידים  ובחי'.  מדרגות  מיני 
צדיקים כו' ע"ש". ע"כ. והיינו, שלהגיע לדרגת צדיק, זהו דוקא בתור קיבול שכר על 

עבודת היהודי.

נמצאים  שבימינו  הנ"ל  תצא  בד"מ  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שדברי  יוצא,  זה  לפי  והנה, 
"בהתחלת התקופה דתשלום השכר, "מתן שכרן של צדיקים"" - )לא זו בלבד, שאין 
פירושם 'מנוחה' מסויימת - כפי שאכן רואים בהוראות בהמשך הקטע שם - אלא הינם( 

'עבודה' חדשה שהיא "התחלת תשלום )־קיבול( השכר" - העבודה להיות 'צדיק'.

ניתן  הי'  ניתן להגיע לדרגות כאלו שבעבר לא  גופא השכר, שכעת  וכמובן, שזהו 
להגיע אליהם. וכפי שמבואר בארוכה בד"מ תצא, אודות ההתבנוננות ב'תצא', וכלשונו 

הק' )ס"י(:

"ע"פ האמור שהעבודה והשכר ענינם אחד, שע"י עבודתם של ישראל שהם חד עם 
שלפני  ומצב  למעמד  גם  שייך  ה"ז  בעולם,  ית'  עצמותו  גילוי  פועלים  ית',  עצמותו 
התחלת העבודה, לפני הבריאה, "כי קודם שנברא העולם הי' הוא לבדו יחיד ומיוחד 
וממלא כל המקום הזה שברא בו העולם", אלא, שניתוסף חידוש הכי עיקרי )שבשביל 
זה היתה תכלית הבריאה(, שע"י עבודתם של ישראל )שהם חד עם עצמותו ית'( בעולם 

נעשה גילוי עצמותו ית' בעולם, דירה לו ית' בתחתונים.

בהתחלת העבודה - שעבודתם של ישראל  ניכר כבר  יכול וצריך להיות  "וענין זה 
הנשמה  וירידת  העולם  בריאת  לאחרי  ההוה,  ומצב  במעמד  מתחילה  אינה  בעולם 

1( אותו מביא כ"ק אד"ש מה"מ בגוף השיחה וכפי שמציין בהע' 148: תניא פי"ד.
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לעולם, אלא במעמד ומצב העתיד, לעתיד לבוא, שהוא כמו מעמד ומצב העבר, לפני 
בריאת העולם )"שלכך נברא מתחלתו"( - שניכר בישראל מציאותם האמיתית קודם 
שירדו למטה שהם חד עם עצמותו ית', וניכר בעולם המעמד ומצב שהי' הוא לבדו 
ממלא כל המקום הזה שברא בו העולם, שעי"ז נקל יותר להשלים כוונת הבריאה ע"י 

מעשינו ועבודתינו לעשות לו ית' דירה בתחתונים". ע"כ.

הראשון,  בשרשה  הנשמה  יצאה  מהיכן   - מיוחדת  התבוננות  כאן  נדרשת  כלומר, 
שזוהי התבוננות ועבודה של צדיק )עיי"ש בארוכה( כמובן בפשטות.

ד
ולפי כל הנ"ל, אולי יש להוסיף: רבים התחבטו בשאלה, כיצד ניתן להגיע לדרגת 
'צדיק', בעוד אשר לעתים בעבודת ה' שלנו, מייחלים אנו "הלוואי בינוני"? ובסגנון 

אחר: במה מתבטא עבודתנו כיום שמטרתינו היא להיות צדיק, ולא להיות בינוני?   

ניתן לומר בדא"פ, שכאשר מתבוננים בקטע הנ"ל מד"מ תצא, רואים  ועפ"ז אולי 
ש'הפועל יוצא' מכך שנמצאים בתחילת התקופה של קבלת השכר היא: "צריכה להיות 
העבודה גם בענינים השייכים לימות המשיח, החל מלימוד התורה בעניני משיח וגאולה 

וביהמ"ק, ועוד ועיקר - מתוך מנוחה והתיישבות, שמחה וטוב לבב".

ומזה מובן אשר הדרך להגיע להיות צדיק, מתחילה מלימוד עניני גאולה ומשיח 
דוקא, והנהגה כללית באופן של גאולה2, ועד לדרגת צדיק כפשוטו ממש.

ואולי יש לקשר זה ג"כ עם דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ תזו"מ תנש"א 
)הע' 74(, אשר על־ידי לימוד עניני גאולה ומשיח, מתגלה הניצוץ משיח שבכל אחד 

מישראל. וכלשונו' הק':

כוכב  "דרך  כידוע שהפסוק  מישראל,  משיח שבכאו"א  וביאת  מהתגלות  "ומתחיל 
כאו"א  על  גם  קאי  ה"ה(,  פ"ד  תענית  )ירושלמי  המשיח  מלך  על  שקאי  גו'"  מיעקב 
מישראל )ירושלמי מע"ש פ"ד ה"ו(, כיון שיש בו ניצוץ מנשמת משיח )מאור עינים ס"פ 

פינחס(" - שזהו בעצם גילוי 'עצם הנשמה' - מדריגת הצדיק. וק"ל.

2( ועיין בד"מ אמור ס"ט שמבאר אודות ההתפשטות והגילוי של תורת החסידות מדור לדור, ומשמע שם שבהמשך 
ה'נפלאות'  גילוי  ניתן לראות שמציין את שיא  וכשמעיינים שם בשיחה,  ניתן להגיע לדרגת צדיק.  לזה אומר שכעת 
שבחסידות, שהיא בשנת הצדי"ק דוקא. ונראה שכוונתו היא לשיחות הד"מ המופלאות המבארות את ההנהגה שבאופן 

של 'צדיק' - הנהגה של ימות המשיח. ולענ"ד כ"ז פשוט. 
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הצריכותא בג' פסוקים להכרח הגאולה

 הת' לוי שי' בלניצקי
תלמיד בישיבה

א
הכרח  את  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מעלה  תנש"א3  וארא  ש"פ  בשיחת 
הגאולה לאחר ריבוי הגזירות וההשמדות שהיו בדורות האחרונים, ומאריך במיוחד 
בחומרת גזירות השואה - לאחרי' "4דבר הפשוט  ועד כדי כך שאין צורך להבהיר זאת 
שיהי' אך טוב וחסד בטוב הנראה והנגלה לכל יהודי ולכל היהודים בכל מקום שהם, 

ובהדגשה - טוב הנראה והנגלה!!".

ומדגיש את הנ"ל בנוגע לזמנינו, וזלה"ק:

אלו  5בזמנים   - עצמו  זה  בדורנו  עאכו"כ  הזמנים  בכל  אמורים  הדברים  "ובאם 
שהאומות מתגרות זו בזו, כשיש לבנ"י הבטחה מיוחדה מהקב"ה "בני אל תתיראו כל 
מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם", נוסף לריבוי ההבטחות בתורה ש"לא ינום ולא 
יישן שומר ישראל", ו"עמו אנכי בצרה" ו"פדה אלקים את ישראל מכל צרותיו" )ורק 

אח"כ "והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו"( וכו' וכו' -

הרי דבר ברור ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" בכל מקום בעולם שבו נמצאים 
יהודים, גם בחוץ לארץ, ועאכו"כ בארץ הקודש".

ויש לעיין בג' הפסוקים אותם מביא כ"ק אד"ש מה"מ ]א. "לא ינום ולא יישן שומר 
ישראל". ב. "עמו אנכי בצרה". ג. "פדה אלקים את ישראל מכל צרותיו"[ - מהי ההוספה 

שבהם, ולשם מה נצרכים.

כמו"כ יש לעיין מדוע לאחר ג' פסוקים הנ"ל )המובאים בתור המעלות בעקבותם 
יישן שומר ישראל" פעם  ולא  ינום  "לא  זכאי דורנו לגאולה מצרותיו( מובא הפסוק 
נוספת בתור הדבר הברור המורם ממעלות הנ"ל. היינו, מה הדגש שבפסוק זה על פני 

3( ספר השיחות תנש"א, ע' 256.
4( קטע זה בא כולו בסה"ש באופן מודגש.

5( מכאן והלאה מופיע בספר 'בשורת הגאולה, אות יג.
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הפסוקים האחרים אותם מביא )או על פני פסוקים אחרים בכלל( - שמובא בתור דבר 
ברור בנוגע ליהודים בכל מקום בעולם ועאכו"כ בארץ הקודש.

ב
ויש לבאר את הנ"ל בהקדמת ביאור הפסוקים כפי שמובאים במפרשי המקרא.

"הנה,  האבן-עזרא  מפרש  ישראל6"  שומר  יישן  ולא  ינום  "לא  הראשון  הפסוק  על 
פירש  וכן  ישן".  היה  והוא  תלך  אשר  בכל  אבינו שמרתיך  יעקב  הוא  ישראל  שומר. 
ָנה. ואמר לא ינום, כל שכן שלא ישן, כי  הרד"ק "הנה לא ינום. התנומה פחותה מן ַהּׁשֵ

הוא שומר ישראל בכל עת".

היינו, שפסוק זה מדבר באופן כללי, ועל שמירתו הטבעית של הקב"ה בכל מקום 
אליו יהודי הולך, ובכל מצב בו יהודי נמצא.

הפסוק השני "עמו אנכי בצרה7" מדבר כפשוטו על מצב בו נמצא יהודי בצרה, וכפי 
שמפרש הרד"ק "בעת בוא צרה בעולם אהיה עמו להצילו ממנו".

המפרשים  נעמדים  צרותיו8"  מכל  ישראל  את  אלקים  "פדה  השלישי  הפסוק  על 
ומבארים את  החילוק שבבקשה זו בה מבקש דוד המלך אודות כלל ישראל - "את 
ישראל" - בשונה מהמזמור כולו המדבר בעד עצמו )"לדוד אליך ה' נפשי אשא, אלקי 

בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו אויבי לי" וכן על זה הדרך(.

הרד"ק מפרש "פדה אלהים. בין בחיי בין במותי, הנני מתפלל שתפדה את ישראל 
מכל צרותיו". ובמצודת דוד פירש "פדה וגו'. כאומר לא על עצמי בלבד אני מתפלל כי 
אם על כלל ישראל". וכן פירש האבן-עזרא "כמו שהתפלל שהשם יצרהו ואל ימשלו בו 

שונאיו כן יפדה כל ישראל".

היינו, שבפסוק זה ישנה הדגשה בבקשת הנשיא על כלל ישראל בפני עצמם.

וע"פ כהנ"ל נמצאים דברי כ"ק אד"ש מה"מ מדויקים בתכלי.

הדרגא  הינו   - הבאים  הפסוקים  כהוספה  מובאים  עליו  הראשון  הפסוק  דהנה, 
התחתונה שבשמירת הקב"ה על ישראל. וכפי שהובא לעיל - שמירה והנהגה טבעית 

מלמע'.

6( תהלים קכב, ד. 
7( שם צא, טו. אמנם בסה"ש המקור לפסוק זה הינו 'צא, יד', אך אינו, וכדמוכח.

8( שם כה, כב.
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הפסוק השני המובא כהוספה - הינו דרגא נעלית יותר בשמירה והנהגה, שגם במקום 
צרה - הקב"ה צועד יחד עם יהודי, ומנהיג אותו גם בעת קשה זו, ועד להצלה שלימה, 

וזוהי הבטחה נעלית יותר המובאת בתורה.

ולפענ"ד יש לומר שהפסוק השלישי עיקר הבאתו איננה כהוספה בהבטחת הקב"ה, 
אל מוסיפה בתפילת ובקשת הנשיא לגאולת ישראל מגלותם ומצרותם.

אך ע"פ זה יש לעיין מדוע כופל כ"ק אד"ש מה"מ פסוק זה אשר הוא המורם מכל ג' 
הבטחות הנ"ל, והרי פסוק זה - כאמור - הינו שמירתו של הקב"ה על יהודי בכל מקום 

אליו הולך.

ואוי"ל ע"פ מפרשים הנ"ל שפסוק זה מדבר באופן מיוחד אודות הגאולה מן הגלות 
באופן כללי. וכפי שמפרש באבן-עזרא "כי הוא שומר ישראל בכל עת אפילו בגלות 
שומר אותנו שלא יעשה עמנו כלה בגויים", וע"כ בשיחה זו בה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ 
את הכרח הגאולה לאחר ריבוי הגזירות וההשמדות ל"ע – ובפרט ע"פ ג' פסוקים הנ"ל, 
מביא את הפסוק בו מדובר אודות הגאולה מן הגלות, כיון שזהו עיקר הדברים. ועצ"ע.

נצחיות מלכות בית דוד
 הת' לוי יצחק שי' בראנער
תלמיד בישיבה

א
בקובץ הערות וביאורים )גליון ב( דישיבת קאנאדענסיס פענסילוועניא הביא הת' 
א.נ.ה. דמצינו שינוי בין מלכות שאול למלכות דוד, דאצל שאול מיד לאחר שהקב"ה 
היתה  שמשיחתו  דוד10  במלכות  משא"כ  ישראל9,  כל  על  מלך  נעשה  אותו  המליך 
בהעלם, וכן הוצרך לברוח מפני שאול ורק לאחרי כמה שנים של מלחמות עם מלכות 

זרע שאול - ָמַלְך דוד על כל ישראל.

ומקשה, מה הטעם לשינוי זה בין מלכות דוד למלכות שאול, דמלכות שאול היתה 
בהודעה מלמעלה ואצל דוד הי' צריך לעבור את כל ההשתלשלות הנ"ל עד שנעשה 

למלך?

9( כמסופר בארוכה בנ"ך - שמואל א י, א ואילך.
10( שם טז, יא. כ, א ואילך. שמואל ב ד, א ואילך.
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כגיגית",  ההר  את  עליהם  הקב"ה  "כפה  מ"ת  שבזמן  בגמ'11  מ"ש  ומביא  ומקדים 
והכריח את בנ"י לקבל את התורה, וממשיכה הגמ' ש"מכאן מודעא רבה לאורייתא", 
יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה שקבלוה  "שאם 
באונס"12. ומבאר דטענה זו נכונה היא עד זמן מלכות אחשוורוש, אמנם לאחר גזירת 
המן כאשר בנ"י קיימו את התומ"צ בשלימות ולא טענו שבמ"ת קיבלו את התומ"צ 

בכפי', הרי נחשב כאילו קיבלו את התורה מחדש ושוב אין מקום לטענה זו.

וכן מקדים שיש ב' ענינים במלך: א. בחירת הקב"ה בו למלך; ב. בחירת העם בו 
למלוך עליהם.

ועפ"ז מבאר דאף שמלכות שאול היתה אמורה להיות נצחית, מ"מ במלכות זו לא 
היתה התמסרות מוחלטת של העם, אלא שמסרו להם מלמעלה שכך הוא רצון ה', ולכן 
לא היתה מלוכה נצחית, משא"כ אצל דוד הקב"ה בחר בו בהעלם בכדי שיבואו בנ"י 
ויחפשוהו וילחמו ע"כ ושיבוא זה מצד העם, וע"י שזה בא מצד בנ"י נעשתה מלכותו 

מלכות שלימה, עכת"ד.

ובקובץ 'הערות התמימים ואנ"ש' דישיבתנו הק'13 השיג הת' ח.י.ה על דבריו, ומכמה 
טעמים:

א. הטעם לכך ששמואל לא המליך את דוד כהאופן שבו המליך את שאול הוא משום 
ששמואל פחד מתגובתו של שאול כשיראה שבעודו מלך ממליכים מישהו אחר על 

ישראל, וכמ"ש "ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני"14.

ב. מצינו דגם אופן המלכתו של שאול הי' בדומה להמלכת דוד, וכמפורש בפסוקים15 
ששמואל לא התחיל את המלכתו לעיני כל העם אלא לקחו עד לאחרי העיר ואז יצק 
עליו שמן, וגם לאחר מכן כשדודו של שאול שאל אותו מה אמר לך שמואל נביא ה' לא 
הזכיר לו מאומה אודות הכתרתו למלך, ורק לאחר מכן שמואל אסף את כל בני ישראל 

ובמעמדם הכריז שהוא המלך שלהם.

"דוד  וכן הקשה בנוגע לתירוצו של הת' הנ"ל, דהנה איתא בגמ' הוריות )יב, א(: 
ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן, שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן", 
והיינו שהטעם שלא נמשכה מלכות שאול הוא משום שנמשך בפך )ולא בקרן(, ולא כפי 

שביאר שהטעם שלא נמשכה מלכותו היא מפני שלא הי' זה מצד העם.

11( שבת פח, א.
12( לשון רש"י שם.

13( גליון קכב, ע' 58 ואילך.
14( שמואל א טז, ב.

15( שם ט־י.
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ולהוסיף, דבספר המצוות להצ"צ )מצוות מינוי מלך, קי, א( מבאר שזה שמלכות 
שהיא  ולפי  הבינה,  מבחי'  שהי'  שאול  של  דרגתו  מצד  זהו  נצחית  היתה  לא  שאול 
למעלה מן המל' לא נתקיימה מלכותו, משא"כ דרגת דוד שהיתה מרכבה ממש לבחי' 

המלכות. עכת"ד.

ב
ולעניות דעתי אין דבריו אלו נכונים, והפירוש הנכון הוא כפי שביאר הת' א.נ.ה הנ"ל, 
שמלכות דוד היתה נצחית )גם( מצד זה שהעם בחר בו מרצונו, משא"כ מלכות שאול 

שהעם לא בחר בו )אלא שמואל הודיע להם שזהו רצון ה'(.

ומה שהקשה הת' ח.י.ה. הנ"ל, הנה אין קושיות אלו קשים כלל, ועל הסדר:

א. מה שהקשה שהטעם לכך ששמואל לא המליך את דוד באותו האופן בו המליך 
את דוד הוא משום ששמואל פחד מתגובתו של שאול - "ושמע שאול ויהרגני". הנה 
אין זה קשה כלל, היות והת' א.נ.ה. הנ"ל אינו מדבר בפשט המאורעות כי אם בפירוש 
הפנימי שלהם, והיינו שכמובן שבפשט הדברים שמואל לא משח את דוד בפרהסיא כי 
פחד משאול )כמפורש בקרא(, אבל הטעם לכך שהיתה המשיחה צריכה להיות באופן 
כזה )שהרי הכל הוא בהשגחה פרטית(, הוא משום שהקב"ה רצה שהמלכתו תהי' על 

ידי העם דוקא, כמבואר לעיל.

ב. מה שהקשה שמצינו שגם אופן המלכתו של שאול היתה בסתר, וכפי שמפורש 
בפסוקים ששאול לא גילה אפילו לדודו ששמואל משח אותו. הנה גם זה אינו קשה 
כלל שהרי בפועל היתה המלכת שאול ע"י שמואל בפרהסיא - לעיני כל ישראל, ויוצא 
שזה שקבלוהו ישראל למלך עליהם הוא משום שכך אמר שמואל, ולא הי' זה מצד העם 

עצמם, וכנ"ל.

]והטעם לכך ששמואל משח את שאול בהסתר, הנה מפורש הטעם לזה במלבי"ם16, 
וז"ל: "ומה שלא משחו בפרהסיא באר מהרי"א כדי שיוכל להפיל גורל אח"ז ואם הי' 
נמשח בפרהסיא הי' הגורל למותר בעיני העם, והיו חושדים אותו שהטה את הגורל 

בערמה על האיש אשר משח".

וממשיך שם המלבי"ם: "ועל פי דברי חכמינו זכרונם לברכה שמשחו בפך ובשמן 
אפרסמון ולא בקרן ולא בשמן משחת קדש, מבואר כי לכן משחו בצנעה בל ירגישו 
שלא נמשח רק לנגיד, כמ"ש הלוא כי משחך ה' על נחלתו לנגיד תפס נגיד ולא מלך 

באשר לא הובטח לו המלכות בירושה כדרך הנמשח בשמן הקדש ותרם כראם קרני".

16( עה"פ שם י, א.
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ויוצא א"כ שהטעם על כך ששמואל לא משח את שאול הוא בכדי שלא תהי' איזה 
העם - שיחשבו ששמואל "הטה את הגורל בערמה" על שאול דוקא, או  טעות מצד 
"שירגישו שלא נמשח רק לנגיד", אבל באם לא הי' חשש שהעם יפרשו את המשיחה 

באופן שגוי, הנה לא הי' צריך שתהי' המשיחה בסתר[.

וכן מה שהקשה הת' הנ"ל מכך שמפורש בגמ' שהטעם לכך שמלכות שאול לא היתה 
נצחית הוא בגלל שלא נמשח בשמן המשחה אלא בשמן אפרסמון כנ"ל, הנה באמת גם 
זה אינו קשה כלל, שהרי אין הפירוש בגמ' שהטעם לכך שמלכות שאול לא היתה נצחית 
סיבה מסוימת  נמשך בשמן המשחה, אלא שמלכתחילה כבר היתה  בגלל שלא  הוא 

מדוע מלכותו לא תהי' נצחית, ולכן הוא נמשך בשמן אפרסמון ולא בשמן המשחה.

וכפי שמפורש במלבי"ם שהובא לעיל, ש"שמשחו בפך ובשמן אפרסמון ולא בקרן 
ולא בשמן משחת קדש, מבואר כי לכן משחו בצנעה בל ירגישו שלא נמשח רק לנגיד". 
והיינו מה שנמשך שאול בשמן אפרסמון דוקא לא היתה זו 'טעות' וכיו"ב ח"ו, אלא הי' 
זה ענין מכוון מלמעלה, וזאת מכיון שמלכתחילה לא היתה מלכות שאול עתידה להיות 

נצחית )והטעם לכך הוא משום שלא היתה קבלת מלכותו ע"י העם, כנ"ל(.

ג
דברי המלבי"ם17, מהם משמע  הנ"ל את  ח.י.ה.  הת'  הביא  והנה, בשוה"ג להערתו 
לכאו' מפורש שלא כהפירוש הנ"ל )שמכיון שלא היתה המלכתו מצד העם לכן לא 
נתקיימה(, וז"ל: "כי שאול נמשח בפך ולכן לא נמשך מלכותו, כי סבת בחירתו הי' מפני 

רצון העם . . אבל דוד נמשח בקרן ובשמן הקדש כו'".

ומדברים אלו משמע להיפך ממש מהביאור שהבאנו לעיל, שהרי מפורש כאן דזה 
שלא נמשכה מלכות שאול הוא משום שהי' זה בבחירת העם, וזה להיפך מביאור הת' 

הנ"ל דזה שלא נמשכה מלכות שאול הוא משום שלא הי' זה בבחירת העם.

וע"פ מה שנתבאר לעיל, נראה לפענ"ד לבאר את המלבי"ם באופן אחר ויותר נכון, 
וכדלקמן:

סדר המאורעות שהי' באתו הזמן והמתואר בפסוקים הי' כך: בנ"י התלוננו לשמואל 
שרצונם הוא שיהי' להם מלך ככל הגויים - "עתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים", 
ודבר זה לא מצא חן בעיני ה', שאמר לשמואל "שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך 

כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך עליהם"18.

17( שם טז, א.
18( שמואל א ח, ז.
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ואף שדבר זה הי' נגד רצון ה', הנה בכל זאת צוה ה' את שמואל לשים לבנ"י מלך 
כרצונם, ולכן בחר ה' בשאול דוקא, שכדברי המלבי"ם: "שאול נמשח בפך ולכן לא 
נמשך מלכותו, כי סבת בחירתו הי' מפני רצון העם, וע"כ בחר איש גבוה קומה שימצא 

חן בעיני העם". והיינו ששאול נבחר מכיון שרצון העם הי' במלך כזה.

העם",  רצון  מפני  הי'  שאול(  )של  בחירתו  סבת  "כי  המלבי"ם  דברי  פירוש  וזהו 
שהטעם לכך שמלכות שאול לא היתה נצחית הוא מפני שבאה "מפני רצון העם", ולכן 
בחר הקב"ה מלך שיהי' מקובל על העם כנ"ל, והיות ולא באה הבחירה מצד העם אלא 

מצד הקב"ה, לכן לא היתה זו מלכות נצחית.

ובסגנון אחר: אצל שאול - רצון העם גרם שהקב"ה יבחר בו להיות מלך על ישראל, 
משא"כ אצל דוד - רצון הקב"ה בדוד גרם שבני ישראל מעצמם יבחרו בדוד להיות 

מלך עליהם.

וממילא מובן, שגם לדעת המלבי"ם סיבת נצחיות מלכות דוד היא בגלל שהוא נבחר 
על ידי העם, אלא שזה שדוד נבחר ע"י העם הי' זה בגלל שהקב"ה רצה שדוד ימלוך 
על ישראל לנצח, ולכן סיבב שישראל יבחרו בו )משא"כ בזמן שאול שמכיון שהעם לא 
קבלו את מלכותו לגמרי לכן לא היתה מלכותו נצחית, והטעם לכך שלא קבלו העם 
את מלכות לגמרי הוא משום שהקב"ה לא רצה אז שיהי' מלך לישראל, ולכן סיבב את 

הענינים באופן כזה שלא יקבלו לגמרי את מלכותו(.

והנה, ע"פ כל מה שנתבאר עד כאן, נראה לשנות קצת מתירוצו של הת' א.נ.ה. הנ"ל:

בתירוצו כתב שמלכות שאול מצד עצמה היתה צריכה להיות נצחית, אלא שמכיון 
שהעם לא קבלו אותו למלך עליהם, לכן לא היתה מלכותו נצחית ונתנה לדוד.

אמנם ע"פ המבואר לעיל נראה, שהטעם לכך שלא היתה מלכות שאול נצחית הוא 
משום שהקב"ה לא רצה שתהי' נצחית )וכפי שמובא לעיל )סוף ס"א( מספר המצוות 
להצ"צ ששאול הי' בדרגא פחותה מדוד, ולכן לא היתה מלכותו נצחית(, ולכן גם הי' 
כן בפועל שהעם לא קבלו את מלכותו )ולא שמצד הקב"ה הי' צריך שתהי' נצחית ורק 

שבגלל שהעם לא קבלו אותו לכן לא היתה נצחית(.
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ענינו החיצוני ד'בית רבינו - בית משיח' 
 הת' מנחם מענדל שי' דונין
תלמיד בישיבה

א
ידועים דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א19 אודות בית רבינו שבבבל המהווה 
את מקום המקדש בזמן הזה, ויותר מכך, בית רבינו שבבבל הינו מקום המקדש עצמו 

דלעתיד, וזאת מצד ב' מעלות כלליות שיש בו. 

בגוף הקונטרס הנ"ל מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה את מעלת בית רבינו  והנה, 
שבבבל שהינו מקום משכן נשיא הדור בזמן הגלות, ומצד זה הינו המקום בו שרוי' 

עיקר שכינה בזמן הגלות.

מה"מ  אד"ש  כ"ק  מקביל  עליו,  בהערות  מודגש  ובאופן  הקונטרס  בתחילת  והנה, 
משכן  מקום   - המקדש  שבבית  הגזית  ללשכת  שבבבל  רבינו  בית  את  רבות  פעמים 

הסנהנדרין - ממנו אורה יוצאת לכל העולם, וכדלהלן.

בסע' א' - עוד לפני שמביא כ"ק אד"ש מה"מ ראיות לחילוקי הדרגות שבין בית רבינו 
שבבבל לשאר בתי כנסיות ובתי מדרשות )הן בזמן הגלות20 והן בזמן הגאולה העתידה 
לבוא21(, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הגמ' בברכות אודות מקום השראת השכינה בזמן 

שלאחר חורבן ביהמ"ק:

המצוינים  ה' שערים  אוהב  יעקב,  מכל משכנות  ציון  ה' שערי  אוהב  דכתיב  "מאי 
בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות . . מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה 
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה", "דבזמן שביהמ"ק קיים הי' שם לשכת הגזית 
שמשם יוצאת הלכה פסוקה ע"פ סנהדרין ועמהם ודאי השכינה שרוי', ועכשיו שחרב 
ביהמ"ק אותן ד' אמות של הלכה... מקום קבוע שממנו יוצאת הוראה לאנשי העיר". 

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ - "שזהו ענינו של "בית רבינו".

19( קונטרס בית רבינו שבבבל, כ' מר־חשון תשנ"ב.
20( ס"ב.

21( ס"ג־ד.
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היינו, שמלבד הענין הנ"ל - שענינו של בית רבינו שבבבל הוא מקום עיקר שכינה 
בזמן הגלות, הרי הוא מקום ממנו יוצאת הוראה, ובזה הינו דומה ללשכת הגזית שבבית 

המקדש ממנה יוצאת הוראה ע"י חברי הסנהדרין.

ובהערה )12( על המילים "שזהו ענינו של בית רבינו" מעיר כ"ק אד"ש מה"מ שזהו 
"ע"ד ובדוגמת הסנהדרין" וזאת ע"פ דרשת רז"ל על הפסוק "השופט אשר יהי' בימים 

ההם" - הוא "בית דין שבדורך".

ובההערה )22( על הדיוק בל' "שף ויתיב" - "שגילוי השכינה22 שהי' בירושלים נסע 
וישב במקום מיוחד בבבל תמורת המקדש בירושלים" - מביא כ"ק אד"ש מה"מ ענין 
דגילוי  העיקרי  ויתיב" מהמקדש ירושלים לבית רבינו שבבבל: "המקום  נוסף ד"שף 
התורה23, "מקום קבוע שממנו יוצאת הוראה לאנשי העיר" ע"ד ובדוגמת לשכת הגזית 
שבביהמ"ק. וראה רמב"ן במלחמות ספ"ד דכתובות: "עיקר תורה מימי גלות בנהרדעא 

שם שגלות יכני' והחרש והמסגר כו'".

ובההערה )27( על מעלת בית רבינו שבבל שהיו במשך הדורות "כשעתידין להגאל" 
- "שיהיו מחוברים ממש לבית המקדש )נוגעים ודבוקים בו ללא הפסק(" מצד המעלה 
ע"ד  בביהמ"ק:  קיים  כפי שהי'  זה  לענין  כ"ק אד"ש מה"מ  מציין  שבדרגתם,  היתרה 
ובדוגמת לשכת הגזית )מקום מושבם של הסנהדרין( שבביהמ"ק - שתשים סנהדרין 

"אצל המזבח".

ויש לומר בביאור הטעם החילוק בין ב' מעלות אלו שבבית רבינו שבבבל ]א. מקום 
הדור[,  אנשי  לכל  הוראה  יוצאת  ב. מקום ממנו  הגלות.  בזמן  עיקר שכינה  השראת 

שמעלה הא' מבוארת בעיקר בגוף הקובץ, ואילו מעלה הב' מבוארת בהערות.

ב
בחילוק  בלקו"ש24  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  ובהקדים  בזה,  הטעם  לומר  לי  ונראה 

שיטות הרמב"ן והרמב"ם בעיקר ענין המקדש:

הרמב"ן בפירושו על התורה25 כותב: "עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה 
כן הקדים  ודברתי אתך מעל הכפורת על  ונועדתי לך שם  שהוא הארון כמו שאמר 

הארון והכפורת בכאן בפ' תרומה כי הוא מוקדם במעלה כו'".

22( ההדגשה אינה במקור.
23( ההדגשות אינם במקור.

24( חל"ו, שיחת ויקהל־פקודי, ע' 192.
25( ר"פ תרומה.
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מקריבים  בו  המזבח  הוא  מצותו  ועיקר  המשכן  ענין  עיקר  הרמב"ם  לדעת  אמנם, 
קרבנות לפני ה', וכמו שכתב בהלכות בית הבחירה: "מ"ע לעשות בית לה' מוכן להיות 

מקריבים בו הקרבנות וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש".

השראת  גדר  מהו  היינו,  ג"כ.  המשכן  במטרת  חולקים  והרמב"ם  הרמב"ן  והנה, 
השכינה במשכן.

הרמב"ן סובר שהעיקר הוא התלבשות השכינה בעצם דבר גשמי בעוה"ז - במקום 
המקדש עצמו, ואילו הרמב"ם סובר שאין זוהי מטרת המשכן, כיון שהקב"ה אינו בגדר 

מקום, אלא מטרת המשכן היא שעל ידו יהי' גילוי האור האלקי בעולם.

עיקר  הרמב"ן  לדעת  אלו:  מחלוקות  ב'  בין  הקשר  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  בזה  ומבאר 
ע"י  הנעשה  ענין   - בישראל  השכינה  בשביל השראת  היא  במקדש  השכינה  השראת 
הארון, ואילו לדעת הרמב"ם עיקר השראת השכינה במקדש היא בשביל העבודה דבנ"י 

- ענין הנעשה ע"י המזבח )הקרבת קרבנות ע"י בנ"י(.

באים  אלא  'מחלוקת',  אינם  אלו  ענינים  שב'  ומבאר,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  וממשיך 
לבטאות ב' קווים בקשר של בנ"י עם הקב"ה - קשר חיצוני וגלוי וקשר פנימי ו'סתום', 

וזלה"ק:

"ויש לומר, שב' פרטים אלה קשורים עם שני מקומות שונים במשכן עצמו: הקשר 
הגלוי שייך למקום הגלוי שבמקדש מקום העבודה העזרה וההיכל, והקשר הסתום שייך 
למקום הסתום במקדש - קדש הקדשים שאינו מקום עבודה, ואין נכנסים שם כל השנה 
כולה, רק כה"ג ביום הכפורים בלבד, ובו גופא בארון שלא הי' בו עבודה, וכל ענינו הוא 

מקום מנוחת השכינה".

ונמצינו למדים, שהקשר הגלוי של בנ"י עם הקב"ה מתבטא בעבודה שבנ"י עובדים 
בביהמ"ק, עבודה הנעשית במקום הגלוי שבמקדש, והקשר הפנימי של בנ"י עם הקב"ה 

בארון שלא הי' בו עבודה, מקום הנעלם במקדש - קודש הקודשים.

ג

ועפ"ז יש לומר: שבגוף השיחה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ענינו הפנימי של בית 
רבינו שבבבל, והוא מקום השראת השכינה מצד נשיא הדור השוכן בו, וכידוע שנשיא 

הדור הרי הוא ממוצע המחבר וכו', ואשר חציו ומטה איש חציו ומעלה אלקים,

ובהערות מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ שבית רבינו שבבבל הינו "תניינא דבי מקדשא" גם 
בנוגע לענין החיצוני דביהמ"ק - העבודה דבנ"י, ובענינינו - 'מקום קבוע ממנו יוצאת 

הוראה לאנשי הדור כולו', לשכת הגזית דדורנו.
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ובפרט ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש26 ממנו יוצא ש"חלות שם לשכת הגזית 
המזבח,  גדר  כ"א  כהנים'  ד'עזרת  המקום  נוגע  לא  זה  )ובדין  דמזבח  בחפצא  תלוי' 

וכמרז"ל שמקום הסנהדרין "אצל המזבח"(".

טעימה קודם התפילה בדור הגאולה )ד(
 הרה"ת יחיאל שי' יעקובוביץ
אברך בכולל

א
בדורנו  ובמיוחד  האחרונים  בדורות  המנהג  בביאור  כתבנו  הקודמים27  בגליונות 
זה, שישנם הוראות ועידודים מרבותינו נשיאינו שלא להחמיר באיסור האכילה לפני 

התפילה, אלא להקפיד לאכול כפי הצורך לפני התפילה. 

והנה, הטעם הפשוט לזה, כותב כ"ק אד"ש מה"מ28, שהוא מפני "חלישות דורותינו", 
היינו, דבזמן השו"ע היו מסוגלים ע"ד הרגיל לכוון )עכ"פ הכוונה הבסיסית( גם בלא 
לאכול קודם, משא"כ בדורנו איננו יכולים לכוון כלל אליבא ריקניא, וההחמרה שלא 

לאכול תביא לידי ביטול כוונת התפילה לגמרי.

יניקה  ומוסיפים  גס,  ולב  בדעת  שמתפללים  זה,  בדור  גריעותא  הוי  סוכ"ס  ועפ"ז 
לחיצונים ח"ו )כמבואר בדא"ח(, אלא שמצב זה עדיף על תפילה בלא כוונה כלל.

אמנם בשיחת הנ"ל מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ענין זה למעליותא, וזלה"ק29: "בפשטות 
גופא  לזה  אולם  האחרונים,  שבדורות  הגוף  בריאות  חלישות  מצד  הוא  לזה  הטעם 
ישנה סיבה רוחנית, והטעם לזה, שככל שעוסקים בעבודת הבירורים, נקל יותר בירור 
הגשמי, כי ניצוצות רבים כבר נתבררו ממנו. ובמילא אפילו קודם התפילה, אבל לשם 

התפילה, ניתן כיום גם לברר".

וביארנו ע"פ תורת הבעש"ט30, שרעבונו וצמאונו של הגוף לדברי מאכל ומשקה, הוא 
תוצאה מכך ש"נפשם בהם תתעטף" - הנפש רוצה לברר את ניצוצות הקדושה שבהם. 

26( חל"א, שיחה ג' לפרשת תרומה, ע' 149. ושם ס"ד.
27( גליון ג )קמא( - יו"ד שבט תשע"ט, ע' 193 ואילך. וראה הנסמן שם. 
28( שיחת ש"פ ויק"פ תשי"ג בסופה. ראה שיחו"ק תשי"ג ע' 219 ואילך. 

29( שיחת ש"פ ויק"פ תשי"ג בסופה. 
30( כתר שם טוב סי' קצד. להלן בתרגום מתוך לקו"ש חי"ט ע' 295 ואילך.
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חלישות  - מחמת  התפילה  לפני  הטעימה  להיתר  החיצוני  הטעם  איך  מבואר  ועפ"ז 
הדורות, משתלשל מהטעם הפנימי לכך - שבירור הניצוצות מתחיל עוד לפני התפילה.

שהרי בפשטות, הסיבה שבדורות הקודמים יכלו לכוון בתפילה גם בלי לאכול קודם, 
היא מפני שגופם הי' חזק יותר, ובמילא לא היו רעבים בשעת התפילה )או שרעבונם 
בדורות  הגופים  חלישות  מחמת  אך  כוונתם(.  את  שיבלבל  כך  כדי  עד  חזק  הי'  לא 
האחרונים מפריע הרעב יותר ויותר, עד שהותר לאכול לפני התפילה בכדי להסיר את 

הרעב ויוכלו להתפלל בכוונה.

לבירור  הרוחני  מהרעב  תוצאה  הוא  הגשמי  שהרעב  הנ"ל,  הבעש"ט  תורת  ולפי 
הניצוצות, אפ"ל שבדורות הקודמים, שלא היו שייכים לבירור הניצוצות קודם התפילה 
)כמבואר לעיל בארוכה שהיתה הנשמה "באפו"( - במילא התבטא הדבר גם בגשמיות, 

שלא היו רעבים.

משא"כ בדורנו זה שניתן לברר גם קודם התפילה, הרי מובן שניצוצות אלו לא רק 
שייכים להתברר, אלא מוכרחים להתברר ע"י האדם השייך לזה. ובמילא מתבטא הדבר 
גם בגשמיות - שהגופים בדורות אלו הם יותר חלשים, ועוד קודם התפילה הם רעבים 

ומוכרחים לאכול, כדי לברר את הניצוצות שבמאכל זה.

ב
והנה ע"פ הנ"ל יוקשה לכאורה, כיצד נפעל עילוי זה שבתפילה לאחר האכילה - 
בימות התענית, האסורים באכילה ושתי', ונמצאת התפילה שבימים אלו בכוונה פחותה 

יותר, ובלי הבירורים הצריכים לקדום לה?

והרי דוקא יום התענית הינו - "יום רצון לה'", שבו התפילות צריכות להיות ביתר 
כוונה )ובפרט יום הכיפורים - "יום שיש בו חמש תפילות"(, ואיך יתכן שדוקא אז יהיו 

התפילות מבולבלות מרעבון האדם?

בנוגע לטעם החיצוני להיתר האכילה, מחמת חלישות הגוף, אפ"ל ובהקדים:

את פתגם הצ"צ הידוע )המצוטט ע"י כ"ק אד"ש מה"מ רבות בהקשר זה( - "עדיף 
לאכול בשביל להתפלל מאשר להתפלל בשביל לאכול", ניתן לפרש בשני אופנים:

א. כפשטות המעשה שהי', שמחמת בריאותה נצרכה הרבנית לאכול לפני התפילה, 
ובלאו הכי היתה רעבה וגופה הי' נחלש, ובמילא כאשר רצתה להתפלל לפני האכילה 
- אמר לה הצ"צ שבתפילה כזאת חסר גם בכוונת התפילה, מחמת רעבונה וחלישות 

גופה.
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הגופים  נחלשו  בהם   - אלה  לדורותינו  בנוגע  גם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  משליך  ומכך 
ומרגישים את הרעב בזמן התפילה - שעדיף לאכול לפני התפילה וכך להתפלל בגוף 

רגוע המסייע לכוונת התפילה.

ב. בעומק יותר, בלשון הצ"צ - "מאשר להתפלל בשביל לאכול", מובן שישנו חסרון 
נוסף בתפילה זו - שלא זו בלבד שהאדם רעב ואינו יכול לכוון, אלא שמחמת רצונו 
לאכול מוקדם ככל האפשר )כבמעשה שהי' - שמחמת בריאותה נצרכה לאכול מוקדם(, 

הרי בתפילה הוא חושב על האוכל שלאחרי'.

לכוונת  מפריע  עד שרעבונו  כ"כ  רעב  האדם  אין  אם  בדורנו, שאף  לומדים  ומכך 
התפילה - הרי המחשבה על האכילה שיאכל לאחר התפילה, מבלבלת אף היא לכוונת 

התפילה.

גם לאחר  - שהרי  זה  קיים חשש  וע"פ הפירוש הב', מובן מה שביום התענית לא 
התפילה אין אוכלים, ובמילא לא יחשוב בתפילה אודות האוכל ויוכל לכוון בטוב. 

שהרעב  הדורות,  ירידת  רק  אינו  הגוף  חלישות  שענין  לעיל,  המבואר  לפי  אמנם 
מפריע לכוונת התפילה, אלא אדרבה - שזמן הבירורים מגיע עוד קודם התפילה, צריך 

לבאר כיצד ביום התענית נפעל עילוי זה, וכדלהלן

ג
הכפורים  דיום  לתענית  "בנוגע   - מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  חל"ג31  בלקו"ש  והנה 
"לחיותם ברעב", והיינו   - )מ"ע מה"ת - וי"ל שהוא אבוהון דכולהו תעניות( שענינו 
הוא מבחי'  "שהחיים שלהם  )ועד  חיות להנשמה  נמשכת  גופא  דיוהכ"פ  שמה"רעב" 

הרעב גופא מה שהם רעבים וצמאים אליו ית'"(, וזה מחי' גם את הגוף כפשוטו,

יותר  נעלית  חיות  היא  הרעב,  ע"י  התענית  ביום  להאדם  הנמשכת  דהחיות  והיינו 
מהחיות שעל ידי אכילה ושתי', כי כל מהותה הוא חיות דקדושה )שהרי אין בו אכילה 
ושתי' וכו', והאדם עסוק רק בעניני קדושה - ובזה הוא חיותו ביום זה(; וי"ל דמיום 
לשאר  גם  גופא(  מהרעב  להנשמה  )חיות  ברעב"  ד"לחיותם  הענין  נמשך  הכפורים 

הצומות )שמדברי קבלה(".

- שביום התענית  - שהרעב מפריע לכוונת התפילה  בנוגע לטעם הא'  ומזה מובן 
הרעב גופא מחי' את הגוף.

31( שבעה עשר בתמוז, ס"ה.
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"שע"י   - יותר  בעומק  כ"ק אד"ש מה"מ  בזה  עיוה"כ תש"נ32, מגלה  אמנם בשיחת 
הרעב ביוהכ"פ לא חסר בחיות הגוף, כי אז ישנה חיות, אלא שהחיות מגיעה מהרעב 
ע"ד  עצמו.  מהגוף  אז  באה  הרעב,  ע"י  והגוף שבאה  הנשמה  חיות   - ואדרבה  גופא, 

ובדוגמת הנשמה ניזונית מן הגוף לע"ל".

וממשיך לבאר זאת - "ע"פ חכמת הרפואה, בדרך כלל מקבל אדם חיות מהאוכל, 
שהאוכל נעשה אחר כך דם וכו' שמחי' את האדם, אבל בשעה שמתענה - מקבל הוא 
חיות מהדם והחיות שכבר ישנו בגוף מקודם )ממה שאכל קודם וכבר נעשה דם וחיות 
של המדבר, ועאכו"כ של יהודי שעיקר החיות שלו היא מנפש האלקית(, הוא נעשה אז 

חי מחיי המוח והלב הגשמיים שנמשך בכל אברי הגוף".

ומסיים, שעפ"ז מובן שהעילוי דיוהכ"פ חודר גם בעניני הגוף - "ואדרבה - זה מתבטא 
בעיקר ב)מעלת( עניני הגוף הגשמי, שבתור נשמה בגוף רואים בגלוי )מראה באצבעו 

ואומר זה, אפילו בעניני האומות( איך שהנשמה מקבלת את חיותה מהגוף!".

ומזה מובן שהחיות דיום התענית "ברעב" ניכרת גם בגשמיות - שאותם הניצוצות 
שבירר ביום הקודם, נמשכים עתה באופן נעלה יותר - שהנשמה ניזונית מן הגוף, ע"ד 

דלעתיד לבוא.

מעלת 'בית רבינו שבבל' 
 הת' שמואל שי' רייניץ
תלמיד בישיבה

א
אודות  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  שבבל'33  רבינו  'בית  בקונטרס 

מעלותיו של "בית רבינו", ומביא בזה כו"כ מעלות, והם:

יוצאת הלכה פסוקה ע"פ  הי' שם לשכת הגזית שמשם  קיים  "בזמן שביהמ"ק  א.   
סנהדרין ועמהם ודאי השכינה שרוי', ועכשיו שחרב ביהמ"ק אותן ד' אמות של הלכה... 
מקום קבוע שממנו יוצאת הוראה לאנשי העיר" )ולכן גם התפלה היא במקום זה דוקא( 

- שזהו ענינו של "בית רבינו"34.

32( ס"ג )מוגה(. 
33( ספר השיחות תשנ"ב ח"ב, ע' 465 ואילך.

34( סס"א.
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"ומצד העילוי המיוחד ד)בית הכנסת ובית המדרש שב("בית רבינו" לגבי שאר בתי 
כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, ה"ה "מקדש מעט" העיקרי שנותן הקב"ה לישראל בזמן 

הגלות תמורת המקדש הגדול שבירושלים". 

- בהם שורה הקב"ה בזמן  "ד' אמות של הלכה"  כלומר, שהיות שבית רבינו הינו 
הגלות - ועד שממנו יוצאת הוראה גם לאלו שמחוץ לבית המדרש, לכן הינו ה"מקדש 

מעט" העיקרי בגלות.

במקום  וישב  נסע  אחר(,  במקום  )ולא  בירושלים  במקדש  "גילוי השכינה שהי'  ב. 
מיוחד בבבל, תמורת המקדש בירושלים . . שנוסף על כללות הענין ד"מקדש מעט" 
תמורת  העיקרי  מעט"  ה"מקדש  ישנו  שבבבל",  מדרשות  ובתי  כנסיות  "בתי  שבכל 

המקדש הגדול שבירושלים, "בית רבינו שבבבל", "שנסע מקדש וישב שם""35.

)ולא רק בכללות, כמו  בזמן הגלות  עיקר השכינה  כלומר, מכיון שבו שורה כעת 
כל הבתי כנסיות(, ע"כ המקדש העיקרי בגלות שנחשב לתמורת בית המקדש שהי' 

בירושלים, יותר משאר ה"מקדש מעט" שישנם.

ג. "כיון ש"בירושלים הבנוי' לעתיד יהי' חוברה לה למקדש יחדיו כל מקומות של 
בתי כנסיות שהיו בעוה"ז", "נמצא עתה בגלות . . בית הכנסת הרי הוא מקום המקדש 

גופי' דלעתיד".

"ויש לומר, שחיבור הבתי כנסיות שבכל ארץ העמים )"מקדש מעט"( לבית המקדש 
דלעתיד יהי' בהתאם ולפי ערך חילוקי הדרגות שביניהם - שבתי כנסיות המיוחדים 
שיש בהם מעלה יתירה לגבי שאר בתי כנסיות )כמו "בי כנישתא דהוצל ובי כנישתא 
לבית המקדש,  קודמים בהחיבור  יהיו  רבינו שבבבל"(  "בית  בנהרדעא",  ויתיב  דשף 
שיהיו מחוברים ממש לבית המקדש )נוגעים ודבוקים בו ללא הפסק ביניהם(, ועל ידם 

ובאמצעותם יהיו מחוברים לבית המקדש כל שאר בתי כנסיות שבארץ העמים"36.

דהיינו, שעיקר ענינו של "בית רבינו שבבבל" הוא בנוגע לע"ל, שיהא "מקום המקדש 
גופי' דלעתיד", חלק מבנין ביהמ"ק.

ומוסיף, שבזה גופא יהיו חילוקי דרגות, היות שחיבור הבתי כנסיות לבית המקדש 
לע"ל יהי' "בהתאם ולפי ערך חילוקי הדרגות שביניהם" - שבית רבינו יהי' מחובר ממש 

לביהמ"ק - נוגע ודבוק בו ללא הפסק ביניהם(.

35( ס"ב.
36( סס"ג.
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יתגלה תחילה  מן השמים"(  ויבוא  יגלה  ומשוכלל  )ש"בנוי  "שהמקדש דלעתיד  ד. 
שב  ומשם   .  . רבינו שבבבל"(  )בית  הגלות  בזמן  וישב שם"  "שנסע מקדש  בהמקום 

הקב"ה עם כל בנ"י להמקדש שבירושלים להשרות ולגלות בו שכינתו לעולם ועד"37.

ב
מ.מ.ש  הת'  זה  בענין  עוסק  חיים'38  'שנות  ואנ"ש  התמימים  הערות  בקובץ  והנה, 
בהערתו, ומבאר שישנם ג'39 מעלות בבית רבינו, על שאר בתי כנסיות ומדרשות: א. 
קדושה יתירה מצד ד' אמות של הלכה. ב. תמורת המקדש. ג. ששם מתגלה ביהמ"ק 
דלעתיד. ומבאר, שמלשון כ"ק אד"ש מה"מ בסוף ס"ג, משמע, שהמעלה הג' קיימת 
בפועל רק בבית רבינו שבדורנו )"גלות אמריקא"(, שיהא קרוב ונוגע בגופו בביהמ"ק 

דלעתיד. 

הכנסיות  בתי  לחיבור  בנוגע   - סתם  רבינו'  'בית   - הק'  לשונו  ומדייק, שמסתימת 
והמדרשות, משמע, שמעלה זו קיימת בבית רבינו שבכל דור ולא רק בבית דדורנו, 

וע"פ דבריו הנ"ל, חוקר בנוגע לבתי הכנסיות והמדרשות ששמשו במשך הדורות 
כ"בית רבינו" - האם לע"ל תהי' בהם מעלה יתירה על גבי שאר בתי הכנסת או שמא 
לא? ומבאר זאת בב' אופנים: א. לא תהי' בהם קדושה יתירה כיון שסיימו את תפקידם 
'בית רבינו' - שתמורת המקדש, ובמילא פקעה אותה קדושה )אלא שנשארה  בתור 
בהם קדושה ככל "מקדש מעט"(. ב. גם בהם נשארת אותה קדושה מיוחדת של "בית 

רבינו" גם לאח"ז.

שכעת הוא   ומקשה, שלפי אופן הא', שסיבת הקדושה של בית רבינו, היא מכיון 
תמורת ביהמ"ק - מדוע בגאולה תשאר מעלתו המיוחדת בבית רבינו על שאר בתי 
כנסיות, והרי מעלתו נבעה מהתגלות השכינה בו, וכעת לאחר שחזרה השכינה לבית 

המקדש מדוע תשאר השכינה בית רבינו? ונשאר בצ"ע. עיי"ש.

ויש להעיר על דבריו ולבאר ענין זה בדא"פ. וכדלקמן.

37( ס"ד.
38( דישיבת תות"ל המרכזית בית משיח 770 - תשע"ח, ע' 34 ואילך.

39( ואף שישנם ד' מעלות, כדלעיל בפנים )ס"א( - בהערתו מביא את המעלות הג' והד' )שהוא מקום המקדש גופי' 
דלעתיד, וכי בו יתגלה ביהמ"ק תחילה(, כמעלה אחת - שבו יתגלה המקדש דלעתיד. וכפי שיבואר ע"כ לקמן.
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ג
והנה, לכאורה הביאור בזה פשוט ביותר, ובהקדים:

בדבריו משוה בין מעלת "בית רבינו שבבבל" )שבסעיף ג' -( שהוא מקום המקדש 
גופי' דלעתיד, ועד שנוגע ודבוק בגופו בביהמ"ק, לבין המעלה )שבסעיף ד' -( שבו 

יתגלה תחילה ביהמ"ק בגאולה השלימה.

שהרי, כל מה שתולה כ"ק אד"ש מה"מ את קיומו בדורנו, הוא בנוגע לענין הד' - שבו 
יתגלה ביהמ"ק דלעתיד, שזהו רק בדור שבו באה הגאולה בפועל ואזי מתגלה בפועל 
ביהמ"ק בבית רבינו, אך בנוגע לענין הג' - שהוא מקום המקדש דלעתיד, ואף שיהא 

נוגע ודבוק בגופו בבית המקדש - אינו תולה זאת דוקא בדורנו, וכלשונו הק' )ס"ג(:

"ויש לומר, שחיבור הבתי כנסיות שבכל ארץ העמים )"מקדש מעט"( לבית המקדש 
דלעתיד יהי' בהתאם ולפי ערך חילוקי הדרגות שביניהם - שבתי כנסיות המיוחדים 
שיש בהם מעלה יתירה לגבי שאר בתי כנסיות )כמו "בי כנישתא דהוצל ובי כנישתא 
לבית המקדש,  קודמים בהחיבור  יהיו  רבינו שבבבל"(  "בית  בנהרדעא",  ויתיב  דשף 
שיהיו מחוברים ממש לבית המקדש )נוגעים ודבוקים בו ללא הפסק ביניהם(40, ועל 
ידם ובאמצעותם יהיו מחוברים לבית המקדש כל שאר בתי כנסיות שבארץ העמים". 

עכלה"ק.

ב"בי  ואף  הדורות  שבמשך  רבינו  הבית  בכל  זו  במעלה  שעוסק  בפירוש,  ומשמע 
כנישתא דהוצל" וכיו"ב - אותם מביא בפירוש. ואדרבא, מלשונו הק' משמע בפירוש 
)לא כפי שכתב בהערתו, שסותם בלשונו "בית רבינו" סתם, אלא יותר מכך אף כותב 
בפירוש( שזהו שייך דוקא בבתי כנסיות ומדרשות שהיו בית רבינו במשך הדורות, 

שיהיו "נוגעים ודבוקים" )- לשון רבים( בבית המקדש.

ד
והנה, לפי זה נופלת כל החקירה - האם נשארת הקדושה בבית רבינו של הדורות 
הקודמים, וכן ב' הביאורים שעימה, שהרי, כ"ק אד"ש מה"מ מכריע בפירוש - כאופן 
הב' שמביא - שתשאר בהם מעלתם )חלקית עכ"פ(, שמפני זה אף יהיו קודמים לשאר 

ה"מקדש מעט" בחיבורם לבית המקדש.

ועפ"ז סרה ג"כ קושיתו )לפי אופן הא'( ואינה מתחילה כלל, היות שאכן תשאר בבית 
רבינו לדורותיהם, את מעלתם. ובמילא, כן הוא ועאכו"כ בנוגע לבית רבינו שבדורנו 

40( ע"ד ובדוגמת לשכת הגזית )מקום מושבם של הסנהדרין( שבביהמ"ק - שתשים סנהדרין "אצל המזבח" )ירושלמי מכות 
פ"ב ה"ו. מכילתא ס"פ יתרו. ועוד(.
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- שמחובר יותר מהם לביהמ"ק - שתשאר בו מעלתו, ועד שזוהי כל הסיבה לדבקותו 
וחיבורו לבית רבינו לביהמ"ק.

]אלא שבפועל, בסדר החיבור לביה"ק - י"ל בדא"פ, שהכוונה היא, שקודם כל יהי' 
מחובר בית רבינו של דורנו, שיהא דבוק בגופו ממש. ולאח"ז, אליו יהיו מחוברים בית 
רבינו שהיו במשך הדורות, ועל־ידם ואליהם יהיו מחובריםכל ה"מקדש מעט" שברחבי 

העולם.[

ואתי שפיר. ואשמח לשוע דעת הקוראים בזה.

פתיחת העיניים - התחלה ושלימות 
 הת' מנחם מענדל שי' שפינדלר
תלמיד בישיבה

א
עם התקדמות השנים בנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ניתן לראות את 
התקדמות תהליכי הגאולה, הן מצד העולם, והן מצד דרישת האדם כתוצאה מהשינויים 
בהם  )תנש"א־תשנ"ב(  הנפלאות  בשנות  הגיע  זה,  בענין  והשיא  בעולם.  המתחוללים 
בישר כ"ק אד"ש מה"מ על גילוי מלך המשיח, ועל תהליכי הגאולה וייעודי' המתרחשים 

ומתממשים בעולם בזמננו אנו41. 

כחלק מהביטויים המיוחדים שנאמרו בשנים אלו, ניתן לראות כבולט במיוחד את 
דרישת וצו השעה החוזרת ונישנת רבות בתורת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות משנים אלו 
- "לפקוח את העיניים"42, אשר דרישה זו חזרה על עצמה כמה פעמים ובאופנים שונים, 

והעולה מתוכנה הוא - שניתן כבר לחיות את מצב הגאולה עוד בזמן ומעמד הגלות. 

והנה, בדבר מלכות ש"פ ויצא תשנ"ב אומר כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק )סי"ח(: "הרי 
מובן, שעתה נמצאים כבר במצב בו הגוף הגשמי ואפילו גשמיות העולם כבר נתבררו 
ונזדככו לגמרי, והרי הם "כלי" מוכן לכל האורות והענינים הרוחניים, כולל ובעיקר - 

41( וראה מהלך ההתקדמויות בזה, כפי שנסדרו על הסדר בספר 'בשורת הגאולה'. 
וישלח  ויצא תשנ"ב סי"ח. דבר מלכות  42( וראה הביטויים השונים בזה בכלל השיחות, ומהם: דבר מלכות ש"פ 
תשנ"ב סי"ג. דבר מלכות מקץ תשנ"ב ס"ח. דבר מלכות ויגש תשנ"ב סי"ב. דבר מלכות בא תשנ"ב סי"ד. דבר מלכות 

י"ט כסלו תשנ"ב ס"ז. 
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אורו של משיח צדקנו, והדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי יפתח את עיניו כדבעי, ויראה 
איך הכל כבר מוכן לגאולה!" 

והיינו, שכעת הגוף הגשמי כלי לקבל כבר את הגאולה, וממילא הדבר היחיד שנותר 
הוא לפקוח את העיניים ולראות זאת. ובדבר מלכות ש"פ וישלח תשנ"ב מחדד זאת 

כ"ק אד"ש מה"מ בצורה חזקה יותר, וזלה"'ק )סי"ג(: 

"ומזה מובן שבימינו אלה ממש צריכים רק לפתוח את העיניים ולראות את המציאות 
בפועל ממש - היינו שיושבים יחד עם הקב"ה )"ישראל וקוב"ה כולא חד"( ב"שולחן 

ערוך" לסעודת הנישואין, הסעודה דלויתן ושור הבר ויין המשומר". 

ועל המילים - "ולראות את המציאות בפועל ממש" הוסיף כ"ק אד"ש מה"מ בהע' 
112 כך: "כלומר, לא זו בלבד שנשלמה העבודה וצריכים לפעול הגילוי בעולם, אלא 
יתירה מזה, שישנו כבר בפועל ובגלוי, וצריכים רק לפתוח את העינים, כי מכבר "נתן 

לכם . . עינים לראות"". 

ומזה משמע, אשר באם יהודי יפקח את עיניו, הרי שהוא יראה את הגאולה האמתית 
והשלימה הנמצאת כבר בעולם, ויחי' במעמד ומצב התואם את אורח חיי הגאולה. 

ב
ויצא תשנ"ב,  זו נעמד כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ  על אופן קיום הוראה 
ובה מסביר בפרטיות את הפרטים הנדרשים מהאדם לצורך פקיחת העיניים, וזלה"ק 

)סי"ח(: 

"שינצלו את כל רמ"ח האברים ושס"ה הגידים הגשמיים - נוסף על לימוד התורה 
וקיום המצוות בכלל - ללימוד פנימיות התורה כפי שנתגלתה בתורת החסידות וקיום 
הוראות רבותינו נשיאינו, כולל - ללמוד בעניני הגאולה, באופן שזה יפתח את הלב 
והעינים והאזנים - שיבינו, יראו וישמעו בפשטות ממש בגשמיות העולם - את הגאולה 

האמיתית והשלימה בפועל ממש".

כל  את  לנצל  האדם,  מצד  פנימית  עבודה  הינה  עיניים,  פקיחת  שעבודת  והיינו, 
עניניו ללימוד התורה וקיום המצוות, וללימוד פנימיות התורה וקיום הוראות רבותינו 
נשיאינו, וכן ללימוד עניני גאולה ומשיח, אשר כל זה - יביא את האדם לחיי גאולה 

בעומק נפשו ואף בפשטות בעולם. 

אך בענין זה יש לומר, שכל עוד לא הגיעה הגאולה השלימה בפועל ממש, אזי גם 
בשעה שיפקח האדם את עיניו כדבעי, לא יוכל לראות את הגילוי המושלם בעולם, וכן 
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לא בנפשו פנימה, הואיל וכל עוד הגילוי בעולם אינו בשלימות - אזי גם הגילוי שנעשה 
בנפשו אינו יכול להיות בשלימות. 

וכפי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ במאמר "ואתה תצוה" תשמ"א43, וזלה"ק: 

"וגם כשהוא בדרגא נעלית ביותר שמאיר אצלו גילוי אלקות בדוגמת הגילוי שהי' 
בזמן הבית, מ"מ, מזה שבכללות העולם אין מאיר הגילוי, מוכח, שגם הגילוי שמאיר 
אצלו הוא גילוי מוגבל. דכשמאיר גילוי אוא"ס הבל"ג הגילוי הוא בכל מקום, וכשישנו 
מקום אחד )אפילו פינה נדחת( שאין מאיר שם גילוי אלקות, הוא מפני שהגילוי )גם 

בהמקום שהוא מאיר( הוא גילוי מוגבל".

ומכיון שבזמננו אנו, עדיין בפועל ממש אין את הגאולה האמיתית והשלימה, וכדברי 
כ"ק אד"ש מה"מ44: "עובר יום ועוד יום, עוד שבוע ועוד שבוע, ועוד רגע ועוד רגע . . 
ועדיין אין את הגאולה האמתית והשלימה בפשטות! . . עדיין אין את הגאולה האמתית 

והשלימה בפועל!"

הדברים האמורים  פרטי  )ככל  כדבעי  עיניו  את  זו, שיפקח האדם  אף בשעה  לכן, 
לעיל(, אינו יוכל להגיע לשלימות פקיחת העיננים, הן )א( בחיי גאולת נפשו, והן )ב( 
בגאולת העולם הכללית, הואיל ועדיין אין את הגילוי המושלם בעולם כולו, וכל עוד 
אינו נמצא בעולם כולו, הרי זה מעיד שבכל מקום שבו ישנו הגילוי - ה"ז גילוי מוגבל 

ולא מושלם כלל. 

ג
זה, בענין קבלת  וניתן להביא דוגמא בדומה לנאמר לעיל, שאף בה מצינו חילוק 
המלכות דמלך המשיח, הנצרכת עוד קודם הגאולה, וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת 

ש"פ משפטים תנש"א, וזלה"ק )ס"י(: 

בשמן  עבדי  דוד  "מצאתי  כמו שכתוב  הי',  כבר  הרי  משיחא  מלכא  דדוד  "המינוי 
קודשי משחתיו", צריכה רק להיות קבלת מלכותו ע"י העם וההתקשרות בין המלך 

והעם בשלימות הגילוי - בגאולה האמיתית והשלימה". 

נצרכת העבודה דקבלת המלכות מצד  אנו,  בזמננו  ניתן לראות, אשר  זו  ומשיחה 
העם כלפי מלך המשיח, וממשיך - "וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי - 
בגאולה האמיתית והשלימה", והיינו, ששלימות ההתקשרות בין ישראל למלך המשיח, 

המבתטאת בקבלת מלכותו עליהם - תהי' בגאולה האמיתית והשלימה דוקא. 

43( סה"מ מלוקט ח"ו ע' קלה. 
44( שיחו"ק תשנ"ב ח"ב ע' 732. 
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נצרכת  גבי מלך המשיח  והנה, לכו"ע פשוט הוא, אשר העבודה דקבלת המלכות 
ישראל  את  לגאול  המשיח  מלך  יכול  זה  באופן  רק  שהרי  הגלות45,  בזמן  עוד  דוקא 

מהגלות אל הגאולה46;

ומהותית,  פנימית  עבודה  כ"א  גרידא,  חיצונית  עבודה  אינה  זו  כיון שעבודה  אך   
בה האדם מקבלת את המלכות של מלך המשיח על כל המשתמע מכך, מצד פנימיות 
נפשו47, וממילא עם כל רצונו הטוב לקבל את מלכותו של מלך המשיח באופן מושלם, 
לא יוכל לעשות זאת בזמן הגלות, אלא דוקא בגאולה )"בשלימות הגילוי - בגאולה 

האמיתית והשלימה"(. 

)גבי פקיחת העיניים(, הואיל ובכללות העולם עדיין אינו  וזאת מפני הטעם הנ"ל 
מאיר אור הגאולה באופן מושלם, אזי מראה זה על גילוי השוכן בעולם באופן מוגבל, 

ולכן שלימות הענין תתבצע דוקא בגאולה השלימה. 

ובאופן עמוק יותר יש לומר48, אשר כיון שעבודת קבלת המלכות, מתבטאת בגילוי 
דרגת היחידה, הרי ככל שיגלה דרגה זו בזמן הגלות בנפשו פנימה, שלימות דרגה זו 
תתבצע דוקא בגאולה האמיתית והשלימה, וכפי שהתבטא כ"ק אד"ש מה"מ )במאמר 

הנ"ל( כלפי גילוי דרגה זו השייכת בשלימותה - דוקא בגאולה השלימה. 

וכהדברים הנ"ל, ניתן לומר אף על העבודה דפקיחת העיניים. ולא באתי אלא להאיר.

45( הושע פ"ג פ"ד, ובפי' הרד"ק שם. הושע פ"ג פ"ה. ובפי' רש"י, המצו"ד והאבן עזרא שם. הושע פ"ב פ"ב. שה"ש 
פ"ח פ"א, ובפי' הת"י שם. עמוס פ"ט פי"א. ומוכח הוא אף מהרמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד )וראה הביאור בזה באריכות 

בשערי ישיבה חי"ז ע' 313 ואילך(. 
46( וראה דבר מלכות חיי שרה תשנ"ב סי"ג. 

47( ע"ד ההקבלה בזה לקבלת מלכות שמים )וראה דרך מצוותיך להצ"צ מצות מינוי מלך בתחילתה(. 
48( וראה סה"מ תש"ג )המשך יום טוב לש ר"ה פ"ב(, וזלה"ק: "דבכדי שיהי' מלך צריכים לעורר בהמלך הרצון להיות 
מלך, וזהו ענין ההכתרה שמעוררין את המלך ברצון שירצה ויחפוץ במלוכה זו, והוא ע"י הביטול שכולם - הן העם והן 
השרים הקטנים והגדולים, כולם כאחד מתבטלים לפניו במסירות רצונם ונפשם אליו לגמרי מכל וכל, הנה עי"ז מתעורר 
ברצון למלוכה". והיינו, שהמדובר הינו על התמסרות מוחלטת לקיום רצונו, אשר ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש 
ח"ו ע' 188( קאי זה על גילוי דרגת היחידה דוקא. וראה גם בשיחת ב' ניסן תשמ"ח סוס"ו ) סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 351(. 
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בענין הנ"ל - עבודת פקיחת העיניים 

 הת' מנחם מענדל שי' הלל 
תלמיד בישיבה

א 
בדבר מלכות ש"פ ויצא ה'תשנ"ב )סי"ח( אומר כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק49: 

"הרי מובן, שעתה נמצאים כבר במצב בו הגוף הגשמי ואפילו גשמיות העולם כבר 
נתבררו ונזדככו לגמרי, והרי הם "כלי" מוכן לכל האורות והענינים הרוחניים, כולל 
והדבר היחיד   .  . ובעיקר "אורו של משיח צדקנו" אור הגאולה האמיתית והשלימה 
שחסר הוא, שיהודי יפקח את עיניו כדבעי ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה! יש כבר 
את השולחן ערוך יש כבר את הלוויתן ושור הבר ויין המשומר, ובנ"י כבר יושבים סביב 

"שולחן אביהם" יחד עם משיח צדקנו, ובדורנו נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר".

כלומר, שמכיון שהעולם כבר מוכן לגאולה, הדבר היחיד שחסר הוא שכאו"א מבנ"י 
והשלימה בפשטות. שמזה  ויראה איך נמצאת הגאולה האמיתית  יפקח את העיניים 
זו(  עבודה  תוכן  מהו  הביאור  קודם  )עוד  העיניים  דפקיחת  זו  עבודה  אשר  משמע 

מוטלת על כל יהודי ויהודי ללא יוצא מן הכלל. 

והנה, בדבר מלכות ש"פ שמות ה'תשנ"ב )סי"ג( כותב כך, וזלה"ק: 

"כבר דובר פעמים רבות דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שנוסף על זה שכבר 
"כלו כל הקיצין", כבר עשו בנ"י תשובה, וסיימו הכל, כולל גם "לצחצח את הכפתורים", 
וצריך רק שהקב"ה יפקח את העיניים של בנ"י שיראו שהגאולה האמיתית והשלימה 

כבר ישנה, ויושבים כבר לפני שולחן ערוך, בסעודת לויתן ושור הבר וכו' וכו'". 

שמזה משמע אשר ענין זה דפקיחת העיניים של בנ"י הוא ע"י הקב"ה - שהוא יפתח 
את עיניהם של בנ"י.

ונשאלת השאלה: כ"ק אד"ש מה"מ מבאר שסיימנו את כל הענינים וכעת צריך רק 
לפקוח את העיניים ולראות שהגאולה ישנה, אך על מי מוטל ענין זה: על בנ"י - שהם 

49( בתרגום חפשי ללה"ק.



143 י"א ניסן ה'תשע"ט

יפתחו את העיניים )היינו שעליהם מוטלת העבודה דפקיחת העיניים( ויראו שהגאולה 
ישנה, או שזה מצד למעלה - שהקב"ה הוא זה שיפתח את עיני בנ"י לראות שהגאולה 

ישנה? 

ב
והנה, בהערה הקודמת הוסבר, שעל אף שהאדם מצידו יפעל בכל כחותיו לפקוח 
את עיניו כדבעי, עדיין לא יזכה לשלימות הגילוי בפקיחת העיניים, הואיל ובכללות 
העולם עדיין לא מאיר הגילוי באופן מושלם, ולכן שלימות הגילוי בפקיחת העיניים 

יתבצע בגאולה דוקא. 

ולפ"ז יש לומר, שאכן בזמננו אנו, נדרש מכל אחד ואחד שיעשה את עבודתו כדבעי 
על מנת לפקוח את עיניו לגאולה )וכפי פירוט אופן העבודה בזה המובא בדבר מלכות 
ויצא תשנ"ב סי"ח(, וזהו אופן העבודה המובא בכללות השיחות בהם נאמרה ההוראה 

ע"ד פקיחת העיניים, המוטלת על כל יהודי ויהודי ללא יוצא מן הכלל. 

אך כפי שהוסבר לעיל, גם לאחר שיפקח את עיניו כדבעי, עדיין לא יזכה לשלימות 
ענין זה, הואיל ובעולם לא מאיר גילוי זה בשלימות; ולכן על זה הענין אומר כ"ק אד"ש 
מה"מ50 - "וצריך רק שהקב"ה יפקח את העיניים של בנ"י שיראו שהגאולה האמיתית 
והשלימה כבר ישנה, ויושבים כבר לפני שולחן ערוך, בסעודת לויתן ושור הבר וכו' 

וכו'". 

והיינו, שזה מצד המעלה - מצד הקב"ה, שהרי אין בכח האדם להגיע בזמן הגלות 
בכל  האלקות  תתגלה  בה  אשר  המשיח,  ביאת  באמצעות  ודוקא  זה,  ומצב  למעמד 
ישראל  עיניהם של  יפקחו  אז  לעולם,  גילוי הבל"ג שחודר  על  כולו, המסמן  העולם 

בשלימות - באמצעות פקיחת העיניים מצד הקב"ה. 

ונמצא, שאין סתירה כלל בין רוב השיחות המצדדות לעבודת האדם בענין פקיחת 
העיניים, ובין דבר מלכות שמות תשנ"ב, שממנו משמע שענין זה ייעשה ע"י הקב"ה; 
הואיל, וכללות העבודה מצד האדם בזמן הגלות בענין פקיחת העיניים, אינה יכולה 
זו מתבצעת דוקא ע"י  שלימות עבודה  ולכן  - מצד מצב העולם,  להגיע לשלימותה 

פקיחת עינינו מצד הקב"ה )כמובא בד"מ שמות(. 

ולא באתי אלא להאיר על קודמי.

50( בדבר מלכות ש"פ שמות הנ"ל. 





יעודי הגאולה
כיון שנמצאים ב"זמן השיא" )"די העכסטע צייט"( של ביאת 
משיח צדקנו, "הנה זה )מלך המשיח( בא", רואים כבר )מעין 
"ושפט  העמים,  על  המשיח  מלך  של  פעולתו  ו(התחלת 
בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וגו'" – 
)"לב מלכים ושרים  נותן בלב המלכים דאוה"ע  עי"ז שהקב"ה 
ביד ה'"( להחליט ולהכריז יחדיו ע"ד המעמד ומצב ד"וכתתו 

חרבותם לאתים".

)דבר מלכות ש"פ משפטים, ס"ב(
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הדגשת החיים נצחיים בדור הגאולה

 הרה"ת שלום דובער שי' וולף
ר"מ ומשפיע בישיבה

א 
מהענינים העיקריים בגאולה העתידה, שיהיו אז חיים נצחיים לכל אחד מישראל. 
ומבואר על זה בתורת החסידות1 - שעיקר ענין הגאולה הוא התגלות מלך המשיח, 
בחינת היחידה הכללית שבישראל, וכתוצאה מזה התגלות היחידה הפרטית של כל 
אחד מישראל, שלהיותה עצם החיות שבבחינת בלי גבול ביכולתה להחיות את הגוף 

באופן של בלי גבול, חיים נצחיים. 

לגילוי  שואפות  שבאדם  הנרנ"ח  שדרגות  מקומות,  בכו"כ  למבואר  זה  לקשר  ויש 
אלקות בגן עדן וכיו"ב, אך בחי' היחידה שבנפש צועקת "מי לי בשמים", שאין תשוקתה 
של בחי' היחידה לחיי העוה"ב, אלא אך ורק לעצמותו ית' אותו ניתן 'לתפוס' דוקא 
על ידי קיום מצוות מעשיות בעוה"ז הגשמי דוקא. וכמבואר בענין "יפה שעה אחת 

בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי העוה"ב". 

ומזה מובן בפשטות, שבחי' היחידה רוצה להתמיד כל הימים בעוה"ז הגשמי דוקא 
)ובפרט שבחי' היחידה היא בלי גבול כנ"ל, במילא רצונה בקיום המצוות הוא ג"כ בלי 

גבול בזמן(, חיים נצחיים. 

ובכמה שיחו"ק מבואר, שככל שמתקרבים לגאולה אז עניני הגאולה נעשים מוחשיים 
יותר ויותר, שזהו גם הטעם להתגלות תורת החסידות בדורות האחרונים לקראת ביאת 
המשיח, שבתורת החסידות ישנו דגש ועד לטעימה מהענינים דלעתיד לבוא. ועד"ז 
ועד  מיוחד,  דגש  עליו  יש  החסידות  שבתורת  נצחיים,  חיים  של  לענין  בנוגע  מובן 
שתורת החסידות מבארת כיצד אפשר למצוא מעין ודוגמת ענין זה של חיים נצחיים 

כבר בזמן הזה, וכפי שיתבאר לקמן בעזרת ה'.

1( קונ' ענינה של תוה"ח ס"ה.



קובץ הדרך הישרה - הערות התמימים ואנ"ש - צפת148

ב
על פי האמור לעיל שמצד היחידה שבנפש, יהודי רוצה ומסוגל לחיות חיים נצחיים, 
מובן2 שבעצם כל אחד מישראל - גם בזמן הזה - מצד מהותו האמיתית )יחידה שבנפש 

הקיימת בו גם כעת( הוא מושלל מענין המיתה. 

וכפי שאכן כבר הי' בפועל בזמן שקודם חטא עץ הדעת, ועד"ז3 בשעת מתן תורה 
שהיו במצב של חירות ממלאך המות, וכפי שיהי' בפועל ובשלימות לעתיד לבוא. ולכן 
מובן בנוגע לאותם יהודים שבזמן שבין מתן תורה לביאת המשיח, שכן יש אצלם ענין 
המיתה, אין זה אלא ענין חיצוני וזמני, בדרך מקרה4, עד שיגיע הזמן ש"הקיצו ורננו 
שוכני עפר" ותתגלה מהותם האמיתית כמציאות נצחית של נשמה בגוף. וכיון שמצד 
מציאותו של יהודי הוא בן חיים נצחיים, והמיתה היא רק מקרה זמני, לכן הרי זה בבחי' 

"שינוי החוזר לברייתו" ש"לאו שמי' שינוי".

אמנם כל זה הוא כפי שהדברים מתבארים בתורת החסידות, יחידה שבתורה המבארת 
הדברים בצורה המתאימה לבחי' היחידה שבישראל, שלכן בתורת החסידות אלקות 

בפשיטות ועולמות בהתחדשות, ועד"ז חיים נצחיים בפשטות ומיתה בהתחדשות.

 אך מצד החלקים הטבעיים של היהודי )הנרנ"ח שלו(, הרי ענין המיתה הוא מתבקש 
בפשטות. שהרי על פי חוק הטבע כל נברא הוא מוגבל וכל הווה נפסד, ובמילא מוכרח 
להיות ענין המיתה5. ולכן גם בתורה בחלק הנגלה שבה מתייחסים כך לענין המיתה, 

וכהוראת חז"ל6 שלא להתאבל יותר מדי לפי ש"זה הוא מנהגו של עולם". 

המיתה,  לענין  כך  שהתייחסו  הדורות  במשך  ישראל  בני  בהנהגת  בפועל  גם  וכך 
וכשיהודי נפטר איחלו שתהי' לו עליית נשמה וגן עדן מואר וכו'. אמנם מאז התגלות 
איננה  זה שמיתה  על  ויותר הדגשה  יותר  ישנה  זה,  בדורנו  ובפרט  תורת החסידות, 

מתאימה ליהודי, והמתבקש הוא הענין ד"הקיצו ורננו שוכני עפר". 

2( ראה לקו"ש ח"ו שיחה ליו"ד שבט.
3( ראה לקו"ש חל"ג חוקת.

4( ראה לקו"ש חל"ד שיחה לפ' תצא בביאור גדר קידושין בישראל שפועל בנישואין תוקף נצחי - "אלא שאפשר 
"אפשר  בגדר  שהוא  כענין  הבעל  מיתת  של  לענין  שמתייחס  הרי  הבעל".  ומיתת  גט  חדש,  קנין  מתחדש  ולפעמים 

ולפעמים", ולא כהכרח תמידי. וראה מה שנתבאר בזה ב'ענינו של משיח' בהוספות לפרק יג. 
5( ראה הל' יסוה"ת רפ"ד.

6( הל' אבל ספי"ג.
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ג
ועל פי דברים אלו אפשר להתבונן במאחז"ל7 - "כשחלה רבי נכנס ר' חייא אצלו 
ומצאו בוכה, אמר לו רבי מפני מה אתה בוכה, והתניא מת מתוך השחוק סימן יפה לו 
מתוך הבכי סימן רע לו . . מת בערב שבת סימן יפה לו . . אמר לי' אנא אתורה ומצות 

קא בכינא". 

והנה בפשט הברייתא המדברת על סימנים יפים בשעת המיתה, מובן שמשמעותן של 
סימנים אלו היא שהאדם נכנס למנוחתו בגן עדן. וכשהשיב רבי "אנא אתורה ומצוות 
קיום  לו  נוגע  אלא  עדן,  הגן  חיי  לו  נוגע  שלא  אמירה8  זו  בתשובה  יש  בכינא",  קא 
התורה והמצוות בעוה"ז הגשמי דוקא9. וע"ד מאחז"ל הנ"ל - "יפה שעה אחת בתשובה 

ומעשים טובים בעוה"ז יותר מכל חיי העוה"ב".   

אך כ"ק אד"ש מה"מ10, נעמד על לשון הברייתא - "מת בערב שבת סימן יפה לו" 
ומקשה, "איך שייך לומר באמיתיות "סימן יפה" ביחס למאורע של מיתה, היפך החיים 
והיפך הטוב בתכלית ע"פ התורה . . שהשלימות על פי רצונו של הקב"ה בתורתו היא 

בחיי הנשמה בגוף דוקא". 

ומכח קושיא זו מבאר שהמיתה בערב שבת מזכירה על שינת אדה"ר )אחד מששים 
במיתה( בע"ש הראשון, שהקב"ה הפיל עליו תרדמה במטרה לבנות ממנו את האשה 

ולהתקין לו דוקא על ידי זה בנין עדי עד. 

ועד"ז בנוגע לכל מיתה בע"ש, שמודגש בזה שהמיתה היא לא ענין כשלעצמו אלא 
רק אמצעי בדרך לעילוי נעלה יותר כשיקיצו וירננו שוכני עפר. וזהו "מת בע"ש סימן 
יפה לו", "שהמיתה שלו היא באופן שמודגש בגלוי רק הענין הטוב דתוספת וחידוש 

החיות . . על ידי תחיית המתים בסמיכות זמן להקבורה". ע"כ תוכן דבריו הק'. 

והנה כל המתבונן בפשט הסוגיא ברור לו שפשט הברייתא "סימן יפה לו" הכוונה 
סימן יפה לחיי הנשמות בגן עדן כנ"ל. והקושי' "איך שייך לומר באמיתיות סימן יפה 

7( סוף כתובות.
8( בדבר מלכות ש"פ וארא תשנ"ב דלקמן מציין לפירוש המהרש"א שמבאר תשובת רבי באו"א. אך מסגנון הדברים 

בשיחה משמע שאפשר לבאר גם כבפנים. 
9( וראה לקו"ש חט"ז שיחה לפ' שמות וכ"ד טבת בתחילתה, בנוגע להסתלקות אדה"ז במוצש"ק, אף ש"מת במוצ"ש" 
אינו סימן יפה. ומבאר שהסימנים שבברייתא הם בנוגע למציאותו הפרטית )"סימן יפה לו"(, אך רועי ישראל מניחים 

טובת עצמם ועוסקים בטובת צאן מרעיתם, שהם זקוקים לעילוי של ההסתלקות דוקא במוצש"ק, עיין שם. 
ומובן שהדברים עולים בקנה אחד, כי פשט הענין של "סימן יפה" היינו על חיי הג"ע, שכמבואר בחסידות )לקו"ת 
תזריע ד"ה שוש תשיש(, הם מתאימים למי שהוא בבחי' 'יש ולגרמיה' ועושה מעצמו עיקר. אך חסידות מגלה היחידה 
שבנפש שהיא בבחי' אין וביטול, ואינה חושבת על מציאות עצמה ולא נוגע לה הגילויים דג"ע. וזהו ג"כ הענין שרועי 
ישראל מניחים טובת עצמם וכו', שכמבואר בכ"מ זהו ענינו של חסיד שמניח טובת עצמו ועוסק בטובת זולתו, וכמבואר 

בענין "חסיד שורפן" וכו'. ודו"ק.
10( דבר מלכות ש"פ וארא )ב( ה'תשנ"ב. 
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ביחס למאורע של מיתה", אינה קשה כלל, כיון שלא באים לומר שהמיתה היא ענין 
יפה, אלא שחיי הגן עדן הם ענין יפה. 

המתים  תחיית  ולענין  בפשיטות,  המיתה  לענין  מתייחסים  כאשר  הוא  זה  כל  אך 
בהתחדשות, שאז שייך למצוא ענינים יפים לאחר המיתה. אך יחידה שבנפש אומרת 
שאצל יהודי חיים נצחיים בפשיטות ומיתה בהתחדשות, וליחידה שבנפש לא מתאים 
כלל לומר על ענין של מיתה "סימן יפה", וגם על חיי הנשמות בגן עדן אין מתאים לומר 
זאת, כי כנ"ל היחידה שבנפש אומרת "מי לי בשמים", "איך וויל ניט דיין ג"ע". מקומו 
של יהודי הוא בעוה"ז הגשמי דוקא. ולכן מפרש כ"ק אד"ש מה"מ את ה"סימן יפה" על 
ענין התחי' דוקא, ועד שמדגיש שזהו דוקא "עיקר המכוון" במאחז"ל זה ו"לא כפשוטו 

חס ושלום".

עוד מבואר שם בשיחה, ש"שית אלפי שנין הוה עלמא", ויום השבת הוא יום שכולו 
שבת ומנוחה לחיי העולמים, ו"ערב שבת" הוא סוף זמן הגלות סמוך לביאת הגאולה. 
ועפ"ז יש לומר שביאורו של כ"ק אד"ש מה"מ בדברי חז"ל "מת בערב שבת סימן יפה 

לו", קשור ג"כ עם הזמן ד"ערב שבת" של שבת הגאולה. 

והיינו, שבדורנו זו שהוא בבחי' ערב שבת, הרי כשח"ו קורה ענין של פטירה אצל 
יהודי, מיד אומרים ע"ז ש"סימן יפה לו", שתיכף ומיד יהי' אצלו "הקיצו ורננו שוכני 

עפר". 

ד
זאת ועוד:

מלבד זה שענין המיתה בעצם מושלל אצל יהודים שאינם אמורים למות כלל, וגם 
כשישנו בפועל ענין המיתה, הרי מתייחסים לזה רק כענין זמני כנ"ל; עוד זאת, שגם 

שבינתיים שאכן ישנה מיתה, האמת היא שיהודי אף פעם אינו מת לגמרי. 

וכמבואר בדברי חז"ל11, שאצל כל יהודי ישנה עצם הלוז שהיא נשארת בשלימותה 
באופן נצחי, וממנה ייבנה הגוף מחדש. וכפי שמבאר על זה כ"ק אד"ש מה"מ12 - שעצם 
הלוז אינה רק "שיריים" מהגוף השלם שלפני זה, אלא היא היא "עצם הגוף" שאינו כלה.

11( ב"ר כח, ג. 
12( לקו"ש ח"ו שם. חכ"א שיחה ב' לפ' תרומה. 
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ועפ"ז נמצא, שגם בזמן הזה יהודי אף פעם לא מת לגמרי, כיון שגם כאשר הנפש 
מסתלקת מן הגוף והוא כלה, הרי עצם הגוף נשאר קיים. ונמצא שכל ענין המיתה הוא 

רק בהתפשטות והתגלות של היהודי, אך לא בעצם שלו13.

נשאר  שגופם  לצדיקים,  בנוגע  שמבואר  למה  זאת  להשוות  יש  הדברים,  ולחידוד 
שלם גם לאחר המיתה, כיון שנשאר בו מקצת חיות הנפש. שחיות הנפש הרי נחלקת 
בכללות לג' בחי' של נפש רוח ונשמה, וע"ז אומרים שבחי' הרוח והנשמה אכן נסתלקו 
מן הגוף ועלו לגן עדן התחתון והעליון, ובחי' הנפש נשארת קשורה עם הגוף שבקבר 

ומקיימת אותו.

הנפש  בחי'  כי  בולט:  הלוז  לעצם  בנוגע  כאן  המבואר  לבין  זה  ענין  בין  וההבדל 
זה  ולשבר האוזן, הרי  בחי' הכי אחרונה שבנפש,  היא  הגוף בצדיקים  המקיימת את 
בדוגמת החיות הרוחנית שבצומח שנותנת בו מקצת חיוניות וכו', אך עדיין זה רחוק 

באין ערוך ממעלת האדם החי. ומובן שמבחי' זו לא יכולה להיות שום תחי'. 

משא"כ הקיום של עצם הלוז שזהו ענין אחר לגמרי, הרבה יותר נעלה, וכמבואר 
בשיחות שזהו מצד בחירת העצמות בגוף הגשמי. רק שזה בתכלית ההעלם ולכן לא 
ניכר בזה שום ענין של חיות בגלוי. אך כשיגיע הזמן שתתגלה בחירת העצמות, אז 

מאותה עצם לוז יבנה כל הגוף כולו מחדש בחיים נצחיים. 

ועפ"ז יומתק ג"כ ההשוואה בלשון הנביא ובדברי חז"ל בין ענין השינה לענין המיתה 
)"הקיצו ורננו שוכני עפר", "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו", ועוד(, וכנ"ל ג"כ מהשיחה 
שמקשר הענין ד"מת בערב שבת" עם התרדמה של אדה"ר בע"ש. שבפשטות מובן 
שההשוואה היא שכשם שענין המיתה הוא סילוק הנשמה מן הגוף, כך בעת השינה ישנו 

סילוק מסויים של הנשמה מן הגוף, שלכן נחשבת אחד משישים במיתה. 

13( בלקו"ש ח"ו מבאר שהקיום הנצחי דעצם הלוז הוא מצד בחירת העצמות בגוף.
וצריך עיון האם אפשר לומר שהקיום של עצם הלוז מורה על קישור מסויים של הנשמה עם הגוף. וכפי שמבואר 
בנוגע לחיים הנצחיים דלעתיד לבוא שזה קשור עם בחי' היחידה כנ"ל, וכמובן גם מפשוטם של דברים שהרי החיים 

הנצחיים דלעתיד יהיו לנשמות בגופים, ולא גופים חיים כשלעצמם. 
ולכאורה עד"ז אפשר להבין בנוגע לקיום הנצחי של עצם הלוז, שזהו מצד כח רוחני שנמצא בה ומקיים אותה, והיינו 
הנשמה ועד לעצם הנשמה. ואולי זהו ע"ד המבואר )דבר מלכות ש"פ תולדות )ב( תשנ"ב( שאף שהבחירה היא בגוף, אך 
גילוי הבחירה הוא על ידי הנשמה דוקא. ועד"ז בעניננו, שקיום עצם הלוז הוא מצד בחירת העצמות, אך התגלות ענין 

זה בפועל הוא על ידי הנשמה.
אך עדיין צ"ע, על פי המבואר )ד"ה יו"ט של ר"ה רנ"ט בסופו( שקיום הגוף משורש בפ"ע מלבד הנשמה, והנשמה 
היא רק סיבה להתגלות שורש הגוף שלכן בהסתלקות הנשמה הגוף כלה. ועפ"ז לכאורה יתכן לומר שהקיום הגשמי 
של עצם הלוז )כאבן דומם בלי חיות( הוא משורש הגוף לבדו, ולא מהנשמה. ורק כשיגיע זמן התחי' אז תחזור הנשמה 
להתחבר עם הגוף, ואז אכן יתגלה שורש הגוף ובחירת העצמות בו, בחיים נצחיים בפועל. משא"כ עתה שאין זה בגילוי, 

לפי שאין בזה נשמה. וצ"ע. 
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אך לכאורה הבדל גדול ביניהם במהות הענין14, שבמיתה הסילוק הוא מוחלט ולכן 
תמידי, משא"כ בשינה שהסילוק אינו מוחלט והנפש עדיין קשורה עם הגוף ולכן חוזרת 

אליו כעבור זמן קצר.

אך על פי הנ"ל מובן עוד יותר השוואה; שהרי בזמן השינה הסילוק אינו אלא בכחות 
הגלויים, אך הכחות המקיפים של הנפש קשורים עם הגוף באותה מידה בדיוק כמו 
בזמן העירנות. שלכן הישן הוא כחי לכל דבריו. ועד"ז הוא ענין המיתה, שהסילוק הוא 
רק התפשטות הנשמה מהתפשטות הגוף, אך שורש ועצם הנשמה, ועד לשורש הראשון 
בעצמות וכו', נשאר קשור עם עצם הגוף. ונמצא שהחילוק בין שינה ומיתה הוא רק 

ב'כמות' ההסתלקות, אך לא ב'מהותה'. 

ה
והנה מצינו, שכ"ק אד"ש מה"מ מדמה את קיומו הנצחי של היהודי לקיומו הנצחי 
כל  את  למצוא  נוכל  בדבר  וכשנתבונן  לקמן(,  דבריו  שיובאו  )כפי  בית המקדש  של 

הבחי' הנ"ל של קיום היהודי בקיומו של בית המקדש. 

כי הנה בבית המקדש, ישנו הכותל המערבי שלא חרב ולא זזה ממנו שכינה. אך מובן 
וא"א  "זכר למקדש" בלבד.  זה הוא בחי' הכי חיצונית מבית המקדש, בבחי'  שכותל 
זה הוא בדוגמת מה  ויש לומר שענין  וכו'.  זה שמציאותו מבטלת החורבן  לומר על 
שהוזכר לעיל לגבי קיום הגוף בצדיקים, שזהו לפי שבחי' חיצונית של הנפש נשארת 

בהם ומקיימת אותם, ואין זה מבטל כללות ענין המיתה שהי' בהם. 

ובפנימיות מבואר15, שאף שבגלוי החורבן הי' מפני חטאינו וכו', אך בפנימיות מבואר 
שכל החורבן הי' רק "על מנת שיבוא ארי' . . ויבנה אריאל", סותר על מנת לבנות בנין 
חדש ונעלה יותר, שאין זה סתירה אלא בנין. שע"פ ביאור זה נמצא שהחורבן הוא רק 

ענין חיצוני, ובאמת אין כאן אלא תהליך של בניית הבית השלישי.

 ויש לומר שענין זה מקביל לאמור לעיל שענין המיתה בישראל הוא רק לצורך בניית 
הגוף מחדש באופן נעלה יותר בתחיית המתים, שלכן הרי זה שינוי החוזר לברייתו 

שאינו שינוי כלל. 

ועוד מבואר16 יתירה מזו, שבית המקדש קיים בפועל בעוה"ז הגשמי באופן נצחי, 
כיון שחלקו הנסתר של קודש הקדשים נשאר שלם, עד זמן בניית בית המקדש הג'. 
ונמצא שהחורבן הוא רק בהתפשטות הגלוי' של בית המקדש ולא בעצם הנעלם שלו. 

14( ראה גם קונ' ענינה של תוה"ח סי"ג.
15( לקו"ש חכ"ט בתחלתו.

16( לקו"ש חכ"א פ' תרומה.
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ואת זה מדמה כ"ק אד"ש מה"מ במפורש לעצם הלוז של יהודי שקיימת בפועל בעוה"ז 
הגשמי באופן נצחי, עד זמן התחי' מחדש.

חילוקי דרגות בגילוי התורה דלע"ל
 הרב אוהד שי' אנטורג
מאנ"ש חיפה

א
בדבר מלכות ש"פ לך לך מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מהי המשמעות 
העכשווית של הענין ד"לך לך מארצך וגו' אל הארץ אשר אראך" והענין דקנין הארץ 

- "לארכה ולרחבה", וכיצד הינם נוגעים לפועל. 

תמצית הדברים הינה, שמכיון ויהודי יודע שע"י הליכתו בארץ "לארכה ולרחבה" 
עשה אברהם אבינו קנין בא"י - כולל ארצות 'קיני קניזי וקדמוני', ויודע הוא שעדיין 
לא עולים כל בנ"י באופן ד"לך לך מארצך - אל הארץ אשר אראך", הרי הוא משתוקק 
ומחכה "בכל יום שיבוא". )ובפרט בדורנו זה - דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה, 

עיי"ש(.

המשמעות  את  הנ"ל(  ביאור  )ע"ד  לבאר  מה"מ17  אד"ש  כ"ק  נעמד  לזה  ובהמשך 
העכשווית של הענין ד"לך לך" כהכנה והתחלה דמתן תורה.

ומציין, שענין זה נוגע כעת "היות שהשלימות של מתן תורה תהי' בגאולה האמיתית 
והשלימה בגילוי ה"תורה חדשה מאתי תצא" - הרי לפי ערך השלימות של "מתן תורה" 
דלעתיד לבוא )ש"תורה שאדם לומד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח", ועאכו"כ 

לגבי התורה חדשה מאתי תצא(, אוחזים כעת עדיין בהכנה לזה, הכנה של "לך לך18".

בין  א. היכן מצינו חילוק  ויש לעיין בדברי כ"ק אד"ש מה"מ המובאים בסוגריים: 
"תורתו של משיח" לבין "תורה חדשה מאתי תצא" - והרי לכאורה בב' לשונות אלו 
הכוונה היא לתורה חדשה דלעת"ל. ב. באם אכן ישנו חילוק מדוע "תורה שאדם לומד 
בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח, ועאכו"כ לגבי התורה חדשה מאתי תצא" - 

ומהי המעלה שבתורה חדשה דמאתי תצא על תורתו של משיח.

17( ס"ז ואילך.
18( ההדגשות אינם במקור.
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ב
"תורה  בקונטרס  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  ובהקדים  בזה,  הביאור  לומר  יש  ואולי 
)וחידוש פסיקת הלכות  כיצד התגלות טעמי התורה לעת"ל   - חדשה מאתי תצא"19 
. ולא תוספת",   . כבית שמאי( אינם סותרים לכך ש"התורה הזאת אין לה לא שינוי 

ותורה "לא בשמים היא", ו"אין נביא רשאי לחדש בה דבר.

ונקודת הביאור בזה היא, שלעת"ל לא יתחדשו טעמי תורה נעלים יותר אלא יתגלו 
מההעלם בו הינם שרויים כעת, וכמובן שאינם תוס' לתורה ח"ו.

ומבאר, שענין הנ"ל מודגש יותר בכך שהתורה דלעת"ל תתגלה ע"י מלך המשיח:

מודגשת  בארץ  למטה  לבוא  תצא"(  )"מאתי  השמים  מן  שהיציאה  לומר,  "ויש 
בהתגלות ה"תורה חדשה" ע"י מלך המשיח, שעם היותו "נביא גדול הוא", יהי' גם "בעל 
חכמה . . יתר משלמה )"החכם מכל האדם"( . . ולפיכך ילמד כל העם", היינו, שהתורה 
חדשה שתתגלה אצלו באופן של נבואה תומשך ותתלבש גם בחכמת בשר ודם, והוא 
"ילמד כל העם", ש"יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם 
כפי כח האדם", היינו, שגם הענינים הכי נעלים ד"תורה חדשה" יהיו מושגים וחדורים 

בשכל האדם".

ישנה דרגא בה  ב' דרגות:  ישנם  ונמצאנו למדים, שבגילוי ה'תורה חדשה' לעת"ל 
התורה חדשה מתגלית אצל מלך המשיח באופן של נבואה, וישנה דרגא תחתונה יותר 

)למעליותא( אלי' נמשכת התורה חדשה - כפי שמתלבשת גם בחכמת בשר ודם.

ועפ"ז יש לומר הביאור בכך ש"תורה שאדם לומד בעולם הזה הבל היא לפני תורתו 
ועאכו"כ לגבי התורה חדשה מאתי תצא": שהתורה שאדם לומד בזמה"ז  של משיח 
ויומשכו בחכמת בשר ודם כפי  אינה נחשבת למאום לגבי הדרגות ש'יתגלו' לעת"ל 
כחו - "תורתו של משיח", ובודאי שאינם נחשבים למאום לגבי הדרגות שיתגלו לעת"ל 

באופן של נבואה - "תורה חדשה מאתי תצא".

19( יום ב' דחג השבועות תנש"א.
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"קרקר כל בני שת" - באיזה אופן?
 הת' דוד שי' גבריאל
תלמיד בישיבה

א
בלקו"ש20 נעמד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות נבואת בלעם, המדברת 
ברובה אודות הזמן שלאחרי ביאת המשיח "אחרית הימים" בו "דרך כוכב מיעקב" זה 

מלך המשיח, שינהג באופן ד"קרקר כל בני שת".

ובפשט דפעולת "קרקר כל בני שת" ע"י מלך המשיח ישנם ב' פירושים: התרגום21 
מפרש ל' קרקר - "וישלוט בכל בני אנשא". היינו, שמלך המשיח ישלוט על כל אומות 
העולם. ואילו האבן עזרא22 פירש ל' קרקר - "כמו "מקרקר קיר" והטעם הורס". היינו, 

שמלך המשיח יכלה את הגויים מן העולם.

ובלקו"ש שם מברר ב' שיטות אלו, וכדלהלן בארוכה.

 - עזרא  האבן  שפירוש  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  ומוסיף  מחדד  השיחה  בתחילת  והנה, 
שלעת"ל יהרוג ויכלה מלך המשיח את הגויים מן העולם - הוא ע"פ נבואת זכריה23 "פי 

שנים בה יכרתו יגועו, והשלישית יותר בה".

ונעמד כ"ק אד"ש מה"מ על שיטה זו, ומעלה תמיהה גדולה24: כיצד ייתכן שיהרוג 
הקב"ה לעת"ל את אומות העולם והרי "רחמיו על כל מעשיו25"!

20( חכ"ג, שיחה ב' לפרשת בלק, ע' 172 ואילך.
21( בלק כד, יז.

22( ישעי' כב, ה.
23( יג, ט.

24( בתחילה מעלה כ"ק אד"ש מה"מ תמיהה עיקרית יותר, והיא - כיצד ייתכן שאומות העולם ייכרתו לעת"ל, והרי 
נבואות רבות מדברות אודות אוה"ע לעת"ל?!

25( תהילים קמה, ט.
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ב
ויש להבין בקושיית כ"ק אד"ש מה"מ, שהרי לכאורה ניתן לתרץ אותה בפשטות, 
בשמים"  דברך  נצב  ה'  "לעולם  הפסוק  על  הבעש"ט  של  הידועה  אמרתו  ובהקדים 
"26דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו' - תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות 
לעולם בתוך רקיע השמים, ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם, כדכתיב: 

ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד כו'".

וממשיך לבאר את ההכרח שבזה: "כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות 
למקורן, היו כל השמים אין ואפס ממש, והיו כלא היו כלל, וכמו קודם מאמר יהי רקיע 
- עליונים ותחתונים, ואפי' ארץ הלזו  וכן בכל הברואים שבכל העולמות  כו' ממש! 
היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה  ובחי' דומם ממש, אילו  הגשמית, 
מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית - היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו 

לפני ששת ימי בראשית ממש".

ועפ"ז אינו מובן, שהרי ביכולתו של הקב"ה להכרית את אומות העולם ללא פעולה 
מיוחדת, אלא בעצם הפסקת ניתנת החיות בהם, ובזה גם תקויים נבואת זכרי' - שהגויים 

יכרתו לעת"ל, וגם אין זה סותר למידותיו של הקב"ה - "ורחמיו על כל מעשיו"!

ואכן עד"ז עונה כ"ק אד"ש מה"מ )בתור הוו"א( בסעיף שלאח"ז27, שלכאו' ניתן הי' 
לתרץ על שאלה זו )איך אין ענין הכרתת האומות סותר ל"ורחמיו על כך מעשיו"(, 
שהקב"ה יפסיק להמשיך את כח ההולדה דאוה"ע, דמכיון שהוא נמשך מא"ס א"כ אין 
זה סותר לכך ש"ורחמיו על מעשיו", שהרי אין זה הפסקת ענין קבוע, אלא אי המשכת 

ענין מחודש.

ובלשונו הק': "כשלא תהי' פעולת כח ההולדה, הנה במשך הזמן הם במילא )באופן 
של  גבול  ובלי  הא"ס  כח  מתבטא  שבנבראים  ההולדה  בכח  ויגועו".  "יכרתו  טבעי( 
שלא  אלא,  שבטבע,  ענין  שמסלקים  פירושו  אין  ההולדה  כח  חסר  וכאשר  הקב"ה, 

מוסיפים עוד כח )שבעצם הוא למעלה מהטבע(" .

יפסיק את  הינו ממש על דרך הביאור שהובא לעיל28, שהקב"ה  זה  ביאור  ולכאו' 
כמבואר  מא"ס,  הוא  הנבראים  דחיות  זה  )דכח  אותם  שמחי'  הוי'"  ה"דבר  המשכת 

26( שער היחוד והאמונה פ"א.
27( ס"ה.

28( וי"ל במעלה שבביאור הא', מכיון שמביאור זה נפקא שמיד לאחרי הפעולה ד"יכרתו.." לא יהיו אוה"ע.
משא"כ אם נאמר ש"יכרתו.." הכוונה להפסק פעולת ההולדה )הביאור שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה(, הרי לאח"ז 
עדיין יהי' משך זמן בו ישארו אוה"ע )עד שיפסיק הדור שנכנס לגאולה( ובכלל צריך עיון, דהרי א"כ, בסופו של דבר 

"יכרתו.." לא מכרית את אוה"ע.
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בריבוי מקומות( ואכן כנבואת זכרי' לא יהיו אוה"ע, ואי"ז סותר ל"ורחמיו..", שהרי אי"ז 
הפסקת ענין קבוע, אלא אי המשכת ענין מחודש ) - ו"הם במילא.. 'יכרתו ויגועו'"(29!? 

ג
ואולי ניתן הי' לתרץ זה, ובהקדים פירוש האבן - עזרא על הפסוק המבאר ש"רחמיו" 
הינם שמצמצם את עצמו לרחם על כל ברואיו ובכל אופן. וכפי שמפרש האבן עזר על 
אתר "טוב. וכל מלך לא ייתכן להיותו טוב - רק לאנשים מעט. וה' לבדו טוב לכל, גם 

המלך לא יתכן לרחם - רק על עבדיו הנאהבים, והשם לבדו - רחמיו על כל מעשיו".

ונראה לי לומר לפ"ז, ובהקדים שאלה נוספת: כיצד ניתן לתרץ סתירה הנ"ל דפירוש 
האבן - עזרא עם מאמר הכתוב "ורחמיו על כל מעשיו" מהפסק כח ההולדה, והרי זהו 

שינוי גדול ממנהגו של עולם?!

ומוכרחים לומר בזה, שהפסק ההולדה הוא במציאות העולם גופא - חידוש, וכל' 
כ"ק אד"ש מה"מ "כאשר חסר כח ההולדה אין פירושו, שמסלקים ענין שבטבע, אלא, 
שלא מוסיפים עוד כח )שבעצם הוא למעלה מהטבע(", וע"כ אין הפסק כח זה שינוי 

ממנהגו של עולם.

משא"כ דבר ה' המהווה את הנבראים הינו תמידי, והמשכת כח הפועל בנפעל באופן 
שינוי  הפסקת כח זה הינו  תמידי הינו חלק מרחמיו של הקב"ה על הנבראים, וע"כ, 
ממנהגו של עולם, ולא שייך דבר זה בתור ענין במלך המשיח, ואינו יכול להותת תירוץ 

לסתירה האמורה.

29( ואין לומר שזהו גופא תירוץ כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה - דמתרץ שלפי הדיעה והנבואה שלא יהיו אוה"ע, הכוונה 
ב"יכרתו ויגועו" היא שלא תהי' להם מציאות בפ"ע, דהרי יהי' גילוי אלקות לבנ"י והם יהיו כנספח ובטל )"יכרתו ויגועו"( 
לבנ"י דכל מציאותם היא על מנת שהעולם יסייע לישראל בשלמות - דמדברי כ"ק אד"ש מה"מ שם מוכח שאין הכוונה 
שלא יהיו קיימים, אלא שמציאותם כ "אוה"ע בפ"ע תאבד.. ולא רק בתור אומה אלא כיחידים", וכהדוגמא שם מעבד 

)שפשוט שקיים במציאות, רק שמציאותו אינה מציאות(. וראה שם.
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הצורך בלימוד מפי משיח לע"ל

 הת' אפרים שי' גלזומיצקי
תלמיד בישיבה

א
בנוגע ללימוד ה"תורה חדשה" שתתגלה לע"ל, איתא במכילתא )ירמיהו לא30(:

"ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו וגו'. ואומר וכל בניך למודי יי'. בעולם 
הזה ישראל למודים תורה מבשר ודם לפי' משכחין אותה שנתנה ע"י משה שהי' ב"ו. 
וכשם שב"ו עובר אף תלמודו עובר, שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו. אבל לעתיד לבא 
אין ישראל לומדים אלא מפיו, וכשם שהקב"ה חי וקיים לעולם אף תלמודו מה שישראל 
לומדים ממנו אינם שוכחים לעולם, שנא' וירשו בית יעקב את מורשיהם ואין מורשיהם 

אלא תור', שנא' תורה צוה לנו משה מורשה".

והנה, בשיחת ש"פ אחרי תשמ"ט31 )סי"ג( אומר כן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
ובלשונו הק': 

"ויה"ר, שכל זה יהווה הכנה קרובה ל"והעמידו תלמידים הרבה", ע"י הקב"ה בעצמו 
יעמוד זרעכם ושמכם". ולומדים "תורה חדשה  - "וכל בניך לימודי ה'", באופן ד"כן 
- "לא ילמדו עוד איש את רעהו כי כולם ידעו אותי  מאתי תצא", כתלמידי הקב"ה 

למקטנם ועד גדולם", בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

אך הנה מדברי הרמב"ם )סוף הל' מלכים( משמע בפירוש, שאת ה"תורה חדשה" 
יגלה מלך המשיח בעצמו, ובלשונו:

"באותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת" . . שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד 
רבינו,  הוא קרוב למשה  גדול  ונביא  יתר משלמה,  יהי'  )המלך המשיח( בעל חכמה 
גדולים  חכמים  ישראל  יהיו  "ולפיכך  ה'",  דרך  אותם  ויורה  העם  כל  ילמד  ולפיכך 

ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם" .

30( רמז שיז.
31( התוועדויות תשמ"ט ח"ג, ע' 71.
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ועפ"ז צריך להבין מהו התיווך בזה, והרי נאמר בפירוש במדרש ש"כולם ידעו אותי" 
הרמב"ם  שפסק  זה  ומהו   - הגבורה"  "מפי  דערהערן"  "און  בעצמו,  מהקב"ה  היינו 

שמשיח צדקנו ילמד את ה"תורה חדשה"?

ב
ויש לומר הביאור בזה בפשטות:

דהנה, בקונטרס בענין "תורה חדש מאתי תצא" )משיחת יום ב' דחג הסוכות תנש"א( 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ באריכות כיצד ילמד משיח צדקנו את ה"תורה חדשה" לע"ל, 

וכלשונו הק' )ס"א(:

 "ובלשון חז"ל - מיוסד על הפסוק "כי תורה מאתי תצא" שנאמר ביעודי הגאולה 
- "תורה חדשה מאתי תצא, חידוש תורה מאתי תצא", "עתיד הקב"ה להיות יושב . . 

ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן ע"י משיח". 

יהי יתר  "ויש לומר, שענין זה מרומז בדברי הרמב"ם שמלך המשיח "בעל חכמה 
לכן  הוא"  גדול  - שכיון ש"נביא  כל העם"  ילמד  "ולפיכך  הוא"  גדול  ונביא  משלמה 

תתגלה אליו ה"תורה חדשה )ש(מאתי תצא", וילמדה לכל העם".

 כלומר, מקונטרס זה מובן שאין כל סתירה בדבר, כדמשמע מהמדרש שמביא כ"ק 
ע"י  ישעי' רמז תכט( שאכן ה"תורה חדשה" תנתן מהקב"ה, אך  )יל"ש  אד"ש מה"מ 

משיח צדקנו )וכפי שמבואר הדבר באריכות בקונטרס זה(.

אך עדיין דרוש ביאור בזה, וכפי שיבואר לקמן.

ג
מעלת  את  מבאר  ס"י(  התפילה32,  מצוות  )שורש  להצ"צ  המצוות  בספר  דהנה, 
העבודה ליחד יחודים ולהמשיכם בזמן הגלות, שדוקא זה מביא לשלימות גילוי אוא"ס 

בעולם הזה. ובלשונו הק':

"שעיקר מגמתינו בתומ"צ ובק"ש ותפלה הוא ליחד יחודי' עליונים יחוד זו"נ או או"א 
ויש כמה מעלות ומדריגות בענין היחודים ולפי מהות ומעלת היחודים כך הוא מעלת 

היום כמו בשבת היחוד באופן זה וביו"ט באופן אחר וכן בר"ח כו'".

וממשיך במאמר שם ומקשה ע"כ: "ולכאורה אינו מובן מהו הרעש כ"כ בענין היחודים 
הלא נודע שכל השתלשלות העולמות הוא רק כטפה מאוקיינוס לגבי א"ס ב"ה . . וא"כ 

32( קיח, ב.
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מובן היטב איך שאין ערוך כלל לי"ס דאצי' הנק' או"א או זו"נ לגבי אא"ס ב"ה ויותר 
ממה שאין ערוך הטפה א' לגבי ים אוקיינוס כו' לפי שהים יוכלו לשער כמה טיפין יש 
בו משא"כ הספי' לגבי אא"ס אין ערוך ממש כלל . . וא"כ איך יהי' כל עסקינו בענין 

הטפה א' לבד כו', והיא לכאורה קושיא עצומה ופליאה נשגבה"33?

ומבאר על כך: "והתשובה בזה הוא דכמו שנת' למעלה שא"א להעולמות לקבל שום 
המשכה מאא"ס עצמו בדרך גלוי אם לא ע"י הספי' משום דאל"כ יתבטלו ממציאותן כו' 
כמו"כ הטביע המאציל העליון בבחי' הי"ס שהאציל שיהיו מקבלים ההארה וההשפעה 
זה מזה דייקא . . וכעד"ז יחוד והמשכת אור א"ס בבינה צ"ל ע"י החכמ' דייקא וזהו ענין 
יחוד או"א ויחוד זו"נ שהוא ענין המשכת אור א"ס ע"י אמצעות זיווגי המדות כו' . . ופי' 
יחוד קוב"ה ושכינתי' היינו גלוי אוא"ס כמו שהוא בז"א שיתגלה בבחי' הדיבור העליון 

עלמא דאתגליא כו'". עכלה"ק, עיי"ש באריכות.

ומשמע בפירוש, שכל העבודה בגלות, מטרתה לפעול גילוי אוא"ס כפי שהוא )שלזה 
נצרכים כל הלבושים והיחודים העליונים(, ולכאורה אין מובן, באם לאחרי כל העבודה 
- עדיין יהי' הגילוי דלע"ל ע"י משיח צדקנו, אזי מה הועילו כל היחודים וכו' והרי כל 

הענין לא נפעל, שהרי אין זה מפי עצומ"ה הקב"ה - "אור א"ס ב"ה עצמו ממש"?

ד
והנה מצאתי ביאור לזה במאמר "ועמדו רגליו" תשח"י )ס"ו( בו מסביר כ"ק אד"ש 
על  יעלים  לא  אעפ"כ  אך  בעצמו,  צדקנו  משיח  ילמד  חדשה"  ה"תורה  שאת  מה"מ 

המשכת העצמות, וכלשונו הק':

 "אמנם, לעתיד לבוא, שאופן הגילוי בו בעצמו יהי' עי"ז שנבקע הר הזיתים, שבחי' 
הר הזיתים עצמו יומשך למטה, הנה גם ההשפעה לתלמידיו תהי' באופן שיומשך להם 

כל עצם השכל, ולכן לא ילמדו עוד איש את רעהו גו' למקטנם ועד גדולם. 

"ומה שמצינו שמשיח ילמוד עם כל ישראל, אין זה באופן של לימוד והשפעה שזהו 
ע"י צמצום כנ"ל, אלא הלימוד יהי' באופן שמשיח יראה להם את המהות".

ועפ"ז לכאורה אתי שפיר, היות שמשיח ילמד זאת באופן של ראי', שאינו מסתיר 
כלל ומתגלה "אור א"ס ב"ה עצמו ממש" )כמבואר בשרש מצות התפילה דלעיל(.

33( וממשיך ומקשה שם קושיא נוספת, ומיישב כ"ז, ומבאר: "אמנם לפמש"ל יתיישב כל זה. והוא דעם היות שהיחוד 
הוא זיווגי המדות מ"מ הרי במדות וספי' אלו מלובש ושורה אור א"ס ממש וא"כ הרי ע"י יחוד המדות הוא יחוד וגילוי 

האור א"ס ממש שבאותו המדה העליונה שמאיר ומתגלה במדה שלמטה הימנה". 
אך לאח"ז מוסיף שעדיין קשה, שהרי: "אם יאמר האומר כיון שמעלת היחודים הוא מצד המשכת האור א"ס שבי"ס 
א"כ מהו הצורך כ"כ ביחוד הספי' עצמן יהי' הכוונה להמשיך האור א"ס עצמו . . ומה צורך לנו ביחוד הז"א דוקא הי' לנו 

לכוין להמשיך אור א"ס עצמו בנוק' כו'"? ורק לאח"ז מביא את הביאור הסופי, המופיע בפנים.
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אך עדיין קשה, שהרי, באם בנ"י שייכים - ע"י עבודתם - לגילוי והמשכת העצמות 
כפי שהוא, מדוע זה יעשה ע"י מלך המשיח?

בשלמא אם נאמר, שלע"ל לא יוכלו בנ"י להכיל את אור א"ס ב"ה עצמו ממש, וע"כ 
נדרש שמשיח שהינו ה"ממוצע המחבר" )שאינו מפסיק כלל, אך נדרש שיחבר( ביננו 

לעצמות יגלה וישפיע את ה"תורה חדשה" - אזי לא הי' קשה,

אך לפי הביאור הנ"ל, שמשיח יגלה זאת באופן של ראי' וכלל ללא השפעה ולימוד, 
ומהות  "עצמות  יהי' מפי  נדרש לכאורה שהלימוד  ע"י,  נדרש הלימוד  אזי לשם מה 

בעצמו" ואף ללא "כפי שהעמיד עצמו בגוף"34 של נשיא הדור, מלך המשיח? 

וצריך עיון בכל זה, ועוד חזון למועד. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

אומות העולם לע"ל - לשיטת אונקלוס
 הת' מנחם מענדל שי' הרטמן
תלמיד בישיבה

א          
בלקוטי שיחות חכ"ג35 )שיחה ב' לפ' בלק - ס"ב( מובאת הפלוגתא בגמ'36, בין ר' 
יוחנן לריש לקיש בפירוש הפס' )זכרי' יג, ח(: "והי' בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה 

יכרתו יגועו והשלשית יותר בה".

וזוהי מחלוקתם: "אמר ר"ל שלישי של שם א"ל רבי יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת 
להו הכי אלא אפי' שלישי של נח". וישנם מספר מפרשים המבארים את מחלוקת זו, אך 

לכו"ע, ר"ל סובר שאומות העולם "יכרתו יגוועו". 

ובהמשך השיחה )ס"ו( מקשה כ"ק אד"ש מה"מ על שיטתו מהפס' )תהילים קמה, ט(: 
"טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", ובגאולה ודאי יקויים פס' זה בגלוי, וכיצד סוברים 

שיכרתו הגויים, ועוד ללא כל סיבה?

34( לשון כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לנשיא הדור, משיח שבדור - בשיחת אחש"פ השי"ת )התוועדויות ח"א השי"ת ע' 
.)25

35( ע' 172 ואילך.
36( סנהדרין קיא, א.
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ומביא אפשרות לתרץ שהפירוש ב"ויכרתו" הוא רק שינטל מהם כח ההולדה )שבזה 
זאת,  הזמן. אך מפני כמה טעמים שולל  יכרתו במשך  וממילא  "ורחמיו"(,  לא שייך 
והסיבה )הב'( היא משום שר"ל עצמו אומר: ש"כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' 

אלפים וח' מאות עבדים, וא"כ כיצד יתכן לומר שהם יכרתו?

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שינם ב' אופנים לבאר את הפס' "וקרקר כל בני שת": ניתן 
בני  גאולת  ובשביל  כחלק  היא   - העולם  אומות  כולל  כולו,  העולם  שגאולת  לבאר 
ישראל עצמם, ומובן שמציאות אומות העולם תאבד אז ויכרתו ויגוועו. ואופן נוסף 
ולכן לע"ל לא  וזיכוך אומות העולם,  לפרש, שישנו חידוש ותכלית מיוחדת בבירור 

תתבטל מציאותם.

 ומביא דוגמא לאופן הא' - לשיטת ריש לקיש, מעבד, שאין לו מציאות בפ"ע, היות 
ש"כל מה שקנה עבד - קנה רבו37", כך לאו"ה לעתיד לבוא אין כל מציאות בפני עצמם, 

אלא טפלים ובשביל גאולת ישראל.

ויש לומר בדא"פ שלפי זה אתי שפיר מה שכ"ק אד"ש מה"מ מביא דוקא את הדוגמא 
מעבד, היות שזה מסתדר עם שיטתי' דר"ל שסובר את שלע"ל "משמשין לו ב' אלפים 

וח' מאות עבדים", ודוגמא זו מסתדרת היטב עם שיטתו.

ב
ויש להוסיף בזה, לשיטת אונקלוס שמתרגם הפס': "וקרקר כל בני שת" - "וישלוט 
ישלוט  יישארו לע"ל, אלא שמלך המשיח  בני אנשא". כלומר, שאומות העולם  בכל 
עליהם. וחולק האב"ע ומפרש על פסוק זה: "כמו מקרקר קיר והטעם הורס". שכוונתו 

היא שאומות העולם יכרתו ויגוועו לע"ל.

ועפ"י מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה זו, שעקיבא הי' בן גרים ולכן פסק שלא 
יכרתו לע"ל, לטובת הגויים - יש להוסיף עד"ז בדרך אפשר, שהיות שאונקלוס שהי' אף 
הוא גר חס על הגויים ופירש "וישלוט בכל בני אנשא", כלומר, שלא יכרתו לע"ל אלא 

יישארו תחת שליטתו של מלך המשיח.

ולא באתי אלא להעיר. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

37( ראה קידושין כג, ב.
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תפקיד השוטרים לעתיד לבוא
 הת' שלום דובער שי' כלפון
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א, מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 
היעוד "אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה", שלשון יעוד זה שונה מלשון 
הפסוק בפרשתינו )שופטים( - "שופטים ושוטרים יהיו לך בכל שעריך", ומבאר שלע"ל 
לא יצטרכו עוד את השוטרים, היות וענינם הוא לכפות את רצון השופטים על העם, 
ולע"ל שהעם יעשו ברצון את דברי השוטרים, לא יצטרכו לשוטרים )אלא ליועצים, 

כמבואר בארוכה בשיחה שם(.

ובהערה 23 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שאף שתפקיד השוטרים יתבטל, הנה השוטרים 
עצמם ימשיכו להיות גם בגאולה, וזאת מכיון שככל ענין בתורה - גם השוטרים הוא 

ענין נצחי, אלא שתפקידם ישתנה, וזלה"ק:

"אלא דיש לומר, דכיון שכל עניני התורה הם נצחיים - גם לע"ל יהי' הענין ד"שופטים 
ושוטרים תתן לך בכל שעריך", אלא שאז יהיו שוטרים אך ורק למעליותא - להכריז 
ולהודיע ע"ד מציאותו של השופט. או בכדי לסייע לבנ"י בקיום עניני ב"ד ]לדוגמא: 
ליישר הדרך עבור עדי ראי' בקידוש הלבנה בכדי שיוכלו להגיע לב"ד בנקל ובזריזות 

."]. .

והיינו שמכיון שכל הענינים בתורה הם נצחיים, הנה גם ענין השוטרים הוא נצחי, 
וממילא יישאר גם בגאולה, ומביא כ"ק אד"ש מה"מ שתי אפשרויות לתפקיד השוטרים 
לע"ל: א. להודיע על דבר מציאותו של השופט. ב. לסייע )ולא לאכוף כמו בזה"ג( לבנ"י 
לקיים את עניני הב"ד, כגון ליישר את הדרך לעדי הראי' שבאמצעותם מקדשים את 

החודש וכיו"ב.

השופט",  מציאותו של  דבר  על  ולהודיע  "להכריז  הא':  לענין  בנוגע  להבין  וצריך 
שבפשטות הכוונה היא על דבר מציאותו של מלך המשיח, שעליו נאמר "ושפט בין 
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הגוים והוכיח לעמים רבים"38, ולכאו' קשה לבאר כך, שהרי מלך המשיח יהי' המלך 
דבנ"י, וילמד תורה חדשה לכולם39, ומדוע יצטרכו השוטרים להודיע על דבר מציאותו?

ולכאו' הי' אפשר לבאר שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ היא שתפקיד השוטרים יהי' להודיע 
על מקומו של השופט, שמי שירצה לבוא למלך המשיח ידע היכן הוא נמצא.

אבל באמת אאפ"ל כן, שהרי:

א. לא מסתבר כלל שבנ"י לא ידעו על מקומו של מלך המשיח, שהרי יעלו לרגל 
בג' רגלים ובר"ח, כמ"ש "והי' מידי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר 

להשתחוות לפני גו'"40. וא"כ לא יצטרכו שוטרים להודיע היכן נמצא המלך המשיח.

ב. ועיקר: לשון כ"ק אד"ש מה"מ היא "להכריז ולהודיע ע"ד מציאותו של השופט", 
ומשמע מפורש שכוונתו היא שהשוטרים יודיעו שישנו בכלל שופט )ולא על מקומו(, 
וחוזרת התמיהה הנ"ל - מדוע יהי' צורך להודיע מיהו השופט, והרי כולם ידעו שהוא 

המלך המשיח?

ואולי יש לומר )בדוחק עכ"פ( שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ היא שהשוטרים יודיעו על 
ענינו ומהותו של השופט, וכמדויק בלשון "ע"ד מציאותו של השופט", שהכוונה היא על 

ענינו של השופט - שהוא מלך ישראל וכו'.

ועדיין צ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות
 הת' שמואל שי' הכהן ערנטרוי
תלמיד בישיבה 

א
א' מיעודי הגאולה41 הוא "עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות".

38( ישעי' ב, ב.
39( ראה בארוכה קונטרס 'תורה חדשה מאתי תצא' תנש"א.

40( ישעי' סו, ג.
41( ראה ספרי דברים א. שהש"ר פ"ז, ד )ג(. פס"ר פ' שבת ור"ח. ילקו"ש ישעי' רמז תקג.
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מה"מ  אד"ש  כ"ק  בתורת  בכ"מ  מצינו  דהנה  זה,  יעוד  של  ענינו  מה  לברר  וצריך 
שהכוונה ביעוד זה, הוא שא"י תתפשט על פני כל העולם כולו בגשמיות, וכן כותב כ"ק 

אד"ש מה"מ בלקו"ש, וזלה"ק42:

ולצאת  חשבונות  בשום  להתחשב  לא  קושי,  משום  להתפעל  שלא  ההנהגה  "וע"י 
נזכה   - )ברוחניות(  ישראל"  "ארץ   - כולו למקום תורה  בעבודה לעשות את העולם 
לקיום היעוד "עתידה ארץ ישראל )בגשמיות( שתתפשט בכל הארצות, בביאת משיח 

צדקנו, יבוא ויגאלנו בקרוב ממש".

וכ"ה בשיחת ש"פ בראשית תשי"ד )ס"ב(: "ועפ"ז יובן מארז"ל "עתידה ארץ ישראל 
שתתפשט בכל הארצות" - דלכאורה אינו מובן: הרי ידוע שכל הענינים דלעתיד באים 
ישראל  ארץ  עתידה  ידה  שעל  העבודה  היא  מה  וא"כ,  הגלות,  שבזמן  העבודה  ע"י 
שתתפשט בכל הארצות? - והביאור בזה, שעבודתם של בני ישראל בזמן הגלות היא 
לעשות מכל העולם ארץ ישראל ברוחניות, ועי"ז "עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל 

הארצות" בגשמיות".

ה'", התורה,  "נאום  "ומובן, שכאשר  )סל"ד(:  כ"ף מנחם אב תשח"י  ועד"ז בשיחת 
שירושלים  ירושלים",  תשב  "פרזות  בגשמיות  נעשה  אזי   - סביב"  אש  "חומת  נעשה 

תתפשט בכל ארץ ישראל, וארץ ישראל תתפשט בכל הארצות"43.

ומשיחות אלו נראה )בפשטות(, שבימות המשיח עתידה א"י שתתפשט בגשמיות על 
פני העולם כולו.

ב
והנה, מהמבואר בחסידות )בכלל( נראה, שהיעוד הנ"ל הוא ענין רוחני - שקדושת 

א"י תתפשט על פני כל הארצות, וכמו שכותב כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש44, וזלה"ק:

"ויש לומר, שזו גם אחת של המשמעות של מאמר חז"ל לגבי לעתיד לבוא ש"עתידה 
ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות", שכן אז, כאשר בני ישראל יסיימו את עבודתם 
לעשות את העולם ל"דירה" עבור הקב"ה, על ידי בירור וזיכוך גשמיות העולם והבאת 

אור הקדושה לתוך הגשמיות, תתפשט קדושת ארץ ישראל בכל ארצות תבל".

וכן כותב כ"ק אד"ש מה"מ במ"א45: "ויש לומר שדבר זה מוזכר גם במאמר חז"ל, 
שלעתיד לבוא "עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות" . . היות ואז, כאשר בנ"י 

42( ח"ח ע' 93.
43( וראה גם ד"ה אמר ר' אושעיא תשל"ט.

44( חל"ט ע' 442.
45( סה"ש תנש"א ח"ב ע' 868.
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יסיימו את עבודתם לעשות מהעולם דירה לקב"ה, ע"י שמבררים, מעדנים את הגשמיות 
של העולם ומכניסים את אור הקדושה בגשמיות, תתפשט קדושת ארץ ישראל בכל 

ארצות העולם"46.

והיינו שע"י מעשינו ועבודתינו בזמן הגלות )להמשיך קדושה בגשמיות העולם( - 
פועלים שקדושת א"י תתפשט בכל העולם כולו.

ומדברים אלו נראה, שפירוש היעוד "עתידה א"י להתפשט בכל הארצות" - הכוונה 
ברוחניות הענינים, שהעולם כולו יתעלה למדריגת הקדושה שישנה בא"י. ולכאו' צריך 
ביאור כיצד לתווך שיחות אלו עם המובא לעיל )ס"א( ש"עתידה כו" פירושו בגשמיות?

ועוד, שמהשיחות הנ"ל נראה, שהעבודה דבנ"י עתה היא מעין מה שיהי' לעתיד - 
היינו שע"י שבנ"י מכניסים קדושה בארצות העולם בזמן הגלות, עי"ז פועלים שלע"ל 
יתקיים היעוד "עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות". ומכך משמע מפורשות, שפירוש 
ברוחניות - שקדושת א"י תתפשט בעולם כולו, וצריך א"כ להבין מהי  יעוד זה הוא 

כוונת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות דלעיל, שיעוד זה יתממש בגשמיות?

ג
עוד צריך להבין:

יסוד המבואר לעיל - שלע"ל תתפשט קדושת א"י בעולם כולו, הוא בלקו"ת, וזלה"ק 
שם:

"הנה ארז"ל עתידה ארץ ישראל שתתפשט על העולם כולו. המכוון מזה שיהי' כל 
העולם כולו אז במדרגת ארץ ישראל דעכשיו. ואז יהי' א"י במדרגת ירושלים דעכשיו. 
וזהו שאמרו שירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל כולו. ונמצא ירושלים דלעתיד 

לבא יהי' עוד במעלה גבוה יותר כי לע"ל יהי' עליות העולמות".

שלע"ל  מכך  מסובב  הוא  הארצות"  בכל  להתפשט  א"י  ד"עתידה  שהיעוד  והיינו 
יהי' עלית העולמות, ולכן כל הענינים בעולם יתעלו: העולם כולו יתעלה לדרגת א"י 
דעכשיו; א"י תתעלה למדרגת ירושלים דעכשיו; וירושלים עצמה תתעלה למדריגה 

עליונה עוד יותר.

46( וראה גם לקו"ש ח"ל ע' 252: "ויש לומר הביאור בזה: על ידי הירידה למטה ובגלות בפרט, "אחד מכם גולה 
ניצוצות הקדושה שנתפזרו  נוסף על שמוציאים את  הרי   - ועובד עבודתו שם  גולה לסרמטיא"  ואחד מכם  לברברי' 
בעולם, הנה עוד זאת, שגם המקום שבו נמצאים ניצוצות הקדושה )כל העולם כולו( יתהפך לקדושה, היינו, שהעולם 

כולו נעשה "ארץ ישראל", "לתת להם נחלת גוים".
"וזהו גם היעוד "עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות" - כי לאחרי השלמת "מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות", 
כשכל העולם נכבש ונתהפך לקדושה, הרי קדושת א"י תתפשט בכל הארצות - "לתת להם נחלת גוים" כפשוטו, שכל 

העולם כולו יכנס לגבול ישראל".



167 י"א ניסן ה'תשע"ט

ושמעינן מינה תרתי: א. שהיעוד "עתידה וכו'" יתקיים ברוחניות הענינים דוקא - 
שהעולמות יתעלו ממדריגתם. ב. שגם לע"ל יישאר החילוק בין א"י לחו"ל, אלא שגם 
יותר, אבל עדיין תשאר א"י גבוהה במדריגה  א"י וגם חו"ל יתעלו למדריגה עליונה 

מחו"ל )וכן מירושלים תהי' במדריגה נעלית יותר מא"י(.

אמנם לכאו' מצינו בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ, שלע"ל לא יהי' חילוק כלל בין א"י 
לחו"ל, ולדוגמא המובא בשיחת ש"פ בא תנש"א47 )ס"ו(:

"ובלשון חז"ל "עתידה ארץ ישראל שתתפשט כל הארצות", שבכל העולם כולו יראו 
בגילוי כח הפועל האלקי בנפעל, כמ"ש "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר גו'", ועד שרואים 
שיש הנברא הוא חד עם יש האמיתי". ובהערה 62 )על המילים "שיש הנברא הוא חד 
עם יש האמיתי"(: "שהתהוותו מ"מהותו ועצמותו של המאציל ב"ה שמציאותו הוא 
מעצמותו ואינו עלול מאיזו עילה שקדמה לו ח"ו, ולכן הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא 

יש מאין ואפס המוחלט ממש כו'" )אגה"ק ס"כ(".

כלומר שלע"ל יהי' גילוי עצמותו ית', וממילא לא יהי' הבדל בין א"י לחו"ל, כיון 
שבכל דבר יראו מיד שמציאותו האמיתית הינה שהוא "חד עם יש האמיתי.

וכן כותב כ"ק אד"ש מה"מ )ובפירוש יותר( בדבר מלכות ש"פ בשלח תשנ"ב, וזלה"ק 
)ס"ה(: "ועד שעתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, שכל העולם יהי' בבחי' 
"ארץ ישראל", דירה לו ית' בתחתונים, בדוגמת הדירה שבה מתגלה עצמותו של הדר 

בדירה, גילוי העצמות, "אנת הוא חד"".

ומכל זה נראה שהיות ולע"ל יהי' גילוי העצמות - ממילא יבטלו ההבדלים שבין א"י 
לחו"ל, והכל ייהפך להיות דירה לו ית' בתחתונים. ולכאו' צריך ביאור איך יסתדר זה 
עם המובא לעיל מלקו"ת שגם לע"ל יישארו חילוקי הדרגות בעולם )ורק שכל חלק 

בעולם יתעלה למדריגה נעלית יותר ממה שהי' בזמן הגלות(.

ד
ואולי יש לומר הביאור בזה:

פירושו  הארצות"  בכל  להתפשט  א"י  ש"עתידה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמפרש  מה 
בגשמיות - הנה ודאי שאין הכוונה שהארצות והימים ישתנו )בגשמיות(, וא"י )בצורתה 
וכו'( תגדל ותהי' בגודל העולם כולו, שהרי לא מצינו בשופ מקום שיקרה דבר מעין 

זה בגאולה.

47( סה"ש תנש"א ח"א ע' 276.
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וממילא נראה לומר, שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ היא שהעולם כולו יקרא א"י, היינו 
שלא תהי' לע"ל החלוקה בין הארצות כפי שישנה בזמן הגלות, אלא שהעולם כולו 

)בצורתו כפי שהיא עכשיו( יקרא בשם א"י )ויהי' לו גם הדינים דא"י וכו'(.

והיוצא מכך הוא, שההבדל בין הפירוש ש"עתידה כו'" הוא בגשמיות, לבין הפירוש 
שהוא ברוחניות, הוא שבגשמיות פירושו שהעולם כולו יקרא א"י )כנ"ל(, וברוחניות 

פירושו שהעולם כולו רק יתעלה למדריגת א"י )ולא שייהפך להיות א"י ממש(.

ועפ"ז יש לחדש ולומר, שישנם ב' דרגות ב"עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות":

א. שכל העולם כולו יתעלה למדריגת א"י ברוחניות, ואז תתעלה א"י עצמה למדריגה 
נעלית יותר )וממילא עדיין יישאר החילוק בין א"י לחו"ל(.

ויש לומר שיעוד זה יתקיים בתקופה הראשונה דימות המשיח48 - שבה 'עולם כמנהגו 
נוהג', והשינוי שיהי' בעולם הוא שכולם יעשו את רצונו של הקב"ה, וממילא העולם 
כולו יתעלה למדריגת א"י - "שרצתה לעשות רצון קונה" )ובתקופה זו א"י תתעלה 

באמת למדריגה נעלית יותר, ועדיין יהיו חילוקים בין א"י לחו"ל(.

]ומוכרח לומר שבתקופה הראשונה עדיין יהיו החילוקים בין א"י לחו"ל, שהרי אז 
תהי' חלוקת א"י לשבטים49, ודאי שיהי' אז הבדל בין א"י לחו"ל - שלכן דוקא א"י תהי' 

נחלת בני ישראל, ולא חו"ל[

ב. שהעולם כולו יהפוך להיות א"י עצמה - היינו שיקרא א"י, ויהי' ממש כמו א"י 
)ולא יהי' חילוק בין א"י לחו"ל(.

ויש לומר שיעוד זה יתקיים בתקופה השני' דימות המשיח, שבה יהי' גילוי עצמותו 
ית'50, ואז תתגלה כוונת בריאת העולם - "נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים", 

שבדירה מתגלה הדר בה בכל עצמותו, והיינו שיהי' אז גילוי עצמותו ית'.

וממילא, בתקופה זו לא יוכל להיות הבדל בין א"י לחו"ל, כיון שיתגלה שהעולם כולו 
הוא דירה להקב"ה, ובלשון כ"ק אד"ש מה"מ )שהובאה לעיל(: "שכל העולם יהי' בבחי' 
"ארץ ישראל", דירה לו ית' בתחתונים, בדוגמת הדירה שבה מתגלה עצמותו של הדר 

בדירה, גילוי העצמות"51.

48( בביאור החילוק בין ב' התקופות - ראה בארוכה לקו"ש חכ"ז ע' 191 ואילך.
49( יחזקאל מז.

50( ראה בהנסמן בלקו"ש שם.
51( וראה גם סה"ש תש"נ ע' 662, שמבאר שם שמצד העצמות - אין חילוק בין א"י לחו"ל.
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"ימלא שחוק פינו" - באמצעות התגלות משיח דוקא
 הת' יצחק משה שי' קרלנשטיין
תלמיד בישיבה

א
בענין השמחה הנדרשת  כ"ק אד"ש מה"מ  בדבר מלכות ש"פ תצא תנש"א מחדש 

בדורנו, וזה לשונו הק' )סט"ז(: 

"לפרסם בכל מקום ומקום שעומדים בסיום וחותם דמעשינו ועבודתינו )"כי תצא 
למלחמה על אויבך"(, ובהתחלת התקופה דתשלום השכר, "מתן שכרן של צדיקים" 
)"כי תבוא אל הארץ גו' וירשתה וישבת בה"(, ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה גם 
בענינים השייכים לימות המשיח, החל מלימוד התורה בעניני משיח וגאולה וביהמ"ק, 
עריכת  ע"י  גם  כולל  לבב,  וטוב  שמחה  והתיישבות,  מנוחה  מתוך   - ועיקר  ועוד 

התוועדויות של שמחה . .

"מעין ודוגמא והכנה לקיום היעוד "אז )לעתיד לבוא( ימלא שחוק פינו", אשר, בדורנו 
זה, שנשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר, ששמו השני "יצחק", ע"ש הצחוק והשמחה, הוא 
נשיא השמיני )"אז" בגימטריא שמונה( להבעש"ט, נעשה הענין ד"ימלא שחוק פינו" 
)לא בלשון עתיד, "אז", אלא( בלשון הוה". עכלה"ק. ומשמע, שכיום שייך בעבודת בנ"י 

הענין של "ימלא שחוק פינו".

וכן משמע בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ )הבלתי מוגה( מליל י"א אלול תנש"א, ובלשון 
קודשו52: 

"ומה שמתחילים לטעון - היתכן, הרי "אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"ז שנאמר 
אז ימלא שחוק פינו"? - הרי נשיא דורנו ענינו "אז", דור השמיני (וכמדובר כמ"פ(, 
והוא הכריז בעצמו "לאלתר לגאולה, וציוה, וחזר על כך, והורה לפרסם - ש"הנה זה 
בא", עד "מראה באצבעו ואומר זה" )לא רק "אחר כתלנו", שאפשר לראותו מסדק 

בכותל(, וצריך רק להוסיף בענין ד"עמדו הכן", כיון שהכפתורים כבר מצוחצחים.

52( תמליל מסרט ההקחלטה )בתרגום חפשי(.

הערות1
Cross-Out



קובץ הדרך הישרה - הערות התמימים ואנ"ש - צפת170

"ומה שנאמר שבעוה"ז לא שייך הענין ד"ימלא שחוק פינו" - הרי בפסוק מפורש, 
שבמה דברים אמורים - כשמדובר רגע קודם גילוי משיח צדקנו, אבל מכיון שנשיא 
דורנו הי' המשיח של דורנו והוא נתגלה בכל התוקף, ממילא יש לא רק רשות ל"ימלא 
שחוק פינו ולשוננו רנה", אלא ישנם כל הענינים ד"יוסף" ו"יצחק"!" עכלה"ק. ומשמע 
בפירוש, שהיות שמשיח כבר התגלה - ישנה הרשות ל"ימלא שחוק פינו" ואף ישנם כל 

עניני השמחה.

ב
והנה, יש שהקשו53 בשיחה זו, שלכאורה צריך ביאור, שהרי בפועל נמצאים בגלות, 
יותר  בגלות  כבר  נמצאים  "בנ"י  )סי"ב(:  תשנ"ב  תצוה  מלכות  בדבר  שמשמע  וכפי 
מאלף ותשע מאות שנה ומשיח צדקנו עדיין לא בא!... כבר סיימו כל עניני העבודה 
דזמן הגלות . . ולא יודעים מה ניתן לעשות עוד, ואעפ"כ, עובר עוד שבוע, עוד יום 
ועוד רגע, ועדיין לא באה הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש!" עכלה"ק. וכיצד 

א"כ - מקשים - שייך בפועל כיום ענין זה, קודם הגאולה השלימה?

ורצו ליישב קושייתם, שאכן אין זה כפשוטו ממש, אלא במדריגה מסוימת, אך לא 
הותר עצם הענין ממש, וזו תמצית דבריהם:

והמעלה  ההכרח  אודות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מאריך  תשמ"ח,  תצא  ש"פ  בשיחת   
שב"שמחה בטהרתה". ושם מביא את המניעה - לכאורה - משמחה בזמן זה, שמצד 
צער הגלות לא שייך להיות בשמחה? ומבאר בזה, שההתבוננות בכך שעומדים בסוף 
זמן הגלות ותיכף ומיד באה הגאולה ואזי תהא שמחה בכל העולם, עי"ז באים לרגש 

שמחה ושייך מעין ודוגמת ה"שחוק" שיהי' לע"ל. ובלשונו הק':

"והגע עצמך הרי עשו כל מה שניתן לעשות כדי להביא את המשיח עד לשחיקת 
האבן היקרה שבכתר המלך כו' כדי לשפוך לתוך פיו של בן המלך, ועד כדי כך, שפיזרו 
והפיצו האבן היקרה דכתר המלך בשבעים לשון ועד שיוכל לבוא אפילו לאינו יהודי... 

ואעפ"כ, לא השתדלו להביא את המשיח ע"י שמחה!

"וי"ל הביאור בזה - בפשטות - שכשנמצאים בחושך כפול ומכופל דהגלות, שכל 
בנ"י נמצאים בגלות, ו"שכינתא בגלותא", הרי מובן, שמצד גודל צער הגלות, לא שייך 

שמחה בטהרתה.

"אבל אעפ"כ, כיון שסוכ"ס מוכרחים להביא את המשיח - לא נותרה ברירה אלא 
להביא את המשיח ע"י השמחה, שמחה בטהרתה.

ובאריכות עם ריבוי ראשונים  י.ע.ס. בהערתו,  כן הת'  יהודה הקשה  'ניצוצי אור' דישיבת תות"ל אור  53( בקובץ 
ופוסקים וכו', עיי"ש בארוכה.
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מכיון  הרי,   - הגלות  בחשכת  בטהרתה  שמחה  של  רגש  לפעול  להקושי  "ובנוגע 
נותנים כחות  זמן הגלות ממש  שמוכרחים להביא את משיח צדקנו, עכצ"ל, שבסוף 
מיוחדים ממש שיוכל להיות ענין השמחה בטהרתה, והביאור - ששמחה זו נעשית ע"י 
התבוננות שתיכף ומיד ממש בא משיח צדקנו, שאז תהי' בכל העולם שלימות השמחה, 

שלכן, ישנו כבר רגש של שמחה בטהרתה )מעין ודוגמת שמחת הגאולה(.

לצאת  "והעיקר, שבמקום אריכות הדיבור והשקו"ט כו' - יתחילו במעשה בפועל: 
ובודאי שעי"ז  בקריאה והכרזה ע"ד הוספה מיוחדת בשמחה כדי להביא את המשיח 

יביאו את המשיח בפועל ממש, ובזריזות הכי גדולה, "לא עיכבן כהרף עין"".

ועפ"ז מבאר שדברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ תצא דלעיל, עולים בקנה 
אחד עם שיחה זו, והכוונה במ"ש שמשיח "התגלה בכל התוקף" היא שמפני זה עומדים 

אנו בסוף הגלות לגאולה, ולכן שייך מעין ודוגמת זה שימלא שחוק פינו.

ג
ולכאורה דבריו דרושים ביאור, ובהקדים:

 המקור לאיסור השמחה בזמן הגלות הוא בגמרא )ברכות לא, א( שם מופיע המקור 
לאיסור למלאות פיו שחוק בזה"ז, ובלשון הגמ': "א"ר יוחנן משום רשב"י אסור לאדם 
שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אימתי בזמן 

שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה".

והנה, בהתבוננות פשוטה, ניכר החילוק בביאור כ"ק אד"ש מה"מ בב' השיחות כיצד 
יתווכו עם דברי הגמ' דלעיל, שהרי ישנם הבדלים ברורים ומפורשים בין ב' השיחות:

שמחה  שייך  לא  הגלות,  צער  גודל  שמצד  ש"מובן,  אומר  בתשמ"ח  בש"פ  שהרי, 
בטהרתה", כלומר, שמצד הרגש של היהודי שבגלות, אסור לשמוח כך.

ומבאר ומוסיף, שאעפ"כ "מכיון שמוכרחים להביא את משיח צדקנו, עכצ"ל, שבסוף 
זמן הגלות ממש נותנים כחות מיוחדים ממש שיוכל להיות ענין השמחה בטהרתה" 
ולכן מכריע לפועל ששייך להגיע ל"רגש של שמחה בטהרתה )מעין ודוגמת שמחת 

הגאולה(" - למרות שהאיסור בתוקפו.

ואילו בדבר מלכות תצא, אומר בפירוש ש"כיום שייך בעבודת בנ"י הענין של "ימלא 
שחוק פינו"", כלומר שהותר הענין לגמרי, ומוסיף שמעיקרא לא שייך לטעון שבזמן 
כבר  משיח  זה  שזמננו  מכיון   - פיו"  שחוק  שימלא  לאדם  ו"אסור  צער  ישנו  הגלות 
"נתגלה בכל התוקף" אזי ודאי שישנה הרשות לשמוח ב'שמחת הגאולה' עם כל עניני 
השמחה )ד"יוסף" ו"יצחק"( והוסרה המניעה מכך, ומהי א"כ ההשוואה בין ב' השיחות?
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ד
ולכאורה י"ל הביאור בזה, שאכן היא הנותנת, וישנו הבדל והתקדמות בין השיחות: 
בש"פ תשמ"ח שרק "עומדים בסוף זמן הגלות" ונותנים כחות מיוחדים בכדי שיוכלו 
לשמוח בשמחה זו - אזי זהו מעין ודוגמת שמחת הגאולה וכיו"ב, אך לא הותר הענין 

וטרם נתנה רשות ל"ימלא שחוק פינו דלע"ל.

משא"כ בדבר מלכות ש"פ תצא תנש"א, שאזי התקדם ענין זה ונשיא הדור התגלה 
ונדרש מיהודי  ושייך  והוסר העיכוב שהובא בגמ'  ניתנה הרשות  אזי  כמלך המשיח, 

שישמח בשמחת הגאולה.

]ואולי יש להוסיף בזה דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות חיי שרה )סי"ג(, ובלשונו 
הק' )בתרגום חפשי(: 

"ע"פ הידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", 
"א' הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", וע"פ 
הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, 
שכבר סיימו את כל הענינים - הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", 
השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת 
השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו 

בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!" ע"כ.

שמשיחה זו משמע, שכבר החלה השליחות של מלך המשיח )- "שלח נא ביד תשלח"( 
מאת הקב"ה לגאול את בנ"י מהגלות, ואולי יש לומר בדא"פ שזהו עולה בקנה אחד 
עם שיחת ליל י"א אלול הנ"ל שנשיא דורנו "נתגלה בכל התוקף" כמלך המשיח, שזהו 
אותו הענין - שנשלח ע"י הקב"ה לגאול את בנ"י ובמילא נתגלה )לא כבכל הדורות ועד 
לדורנו זה - כהמשיח של דור זה, אלא( כמלך המשיח של כל הדורות שנשלח לגאול 

בפועל את בנ"י. ועוד יש להאריך בכ"ז.[ 

ומובן שבחילוק זה ישנו נפ"מ להלכה בפועל ממש - שנתנה רשות לאדם "שימלא 
שחוק פיו בעולם הזה" - שזהו נתחדש עם התגלות מלך המשיח שהיתה )כו"כ שנים 

לאחר תשמ"ח( בשנת תנש"א54.

54( וכפי שמשמע בפירוש בדבר מלכות ש"פ נשא תנש"א, ובלשונו הק':
 מתחיל מה"נפלאות" שכבר ראו )נוסף על אלה שיראו בעתיד, "אראנו"( בפועל ובגלוי לעיני כל העמים בשנה זו, 
שבהם נתקיימו דברי הילקוט שמעוני: "שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכיות אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס 
כו' מלך ערבי כו', ואומר להם )הקב"ה לישראל( בני אל תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם . . הגיע זמן 
גאולתכם", ומאז )ובפרט בחודש ניסן, חודש הגאולה( עומדים כבר "בשעה שמלך המשיח בא )"הנה זה בא"( . . ומשמיע 

להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם"". 
ומשמע בפירוש ש"שנה זו" - תנש"א - היא ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו".
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ואף שלפנ"כ, אפילו בשנת תשמ"ח - האיסור עדיין הי' בתוקפו, לאחר התגלות מלך 
המשיח - כ"ק אד"ש בשנת תנש"א - הותר הענין לגמרי. ואתי שפיר.





תחיית המתים

תחיית   - עפר"  שוכני  ורננו  "הקיצו  היעוד  קיום  גם  "כולל 
המתים, שאז יתבטל לגמרי ענין המיתה, )שעל זה באה הטהרה 
דפרה אדומה( ולא ישאר כי אם ההוספה והיתרון בענין השמחה 

- "הקיצו ורננו שוכני עפר רננו דייקא"".

)משיחת ש"פ ויק"פ תשמ"ח, סי"ג(
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בגדר "צדיקים קמים לתחי' מיד" 
 הת' שניאור זלמן שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

א
בלקוטי שיחות חט"ו1 נעמד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבאר את החילוקים 
בעוה"ב".  ולא  בעוה"ז  לא  מנוחה  להם  אין  "צדיקים3  רז"ל2  שבמאמר  הגרסאות  בין 
ומבאר )סי"א( שהכוונה בתיבות 'עולם הבא' במאמר רז"ל זה היא לעולם התחי'4, אז 
יהיו עליות אין קץ בקיום המצוות, וממילא לא יהי' מנוחה לצדיקים )שענינם הוא קיום 

המצוות(.

ומקשה על כך5 כ"ק אד"ש מה"מ ממארז"ל "מצוות בטלות לעתיד לבא" ממנו מובן 
לכאורה שלעת"ל לא יהי' את ענין המצוות, ואם לעת"ל לא יהי' את ענין המצוות - 

מדוע אין מנוחה לצדיקים בעוה"ב?

ומבאר, שעולם התחי' נחלק לב' תקופות: התקופה הא' הינה הזמן עליו כל יהודי 
מתפלל "ושם נעשה לפניך . . כמצוות רצונך", ובתקופה זו יקיימו כל היהודים את כל 

המצוות; והתקופה השני' הינה הזמן עליו אמרו רז"ל "מצוות בטלות לע"ל".

ומוכיח זאת כ"ק אד"ש מה"מ ממה דאיתא בגמ'6 גבי תחית המתים דצדיקים לעת"ל 
בה יהי' שייך מצוות, שלע"ל "משה ואהרן יהא עמנו", והם יקריבו קרבנות וכו', ומכך 
שלעת"ל יהי' מעשה הקרבנות - קיום המצוות - נראה מפורש שלאחר תחיית המתים 

עדיין יקיימו מצוות.

והנה, בקובץ 'הערות התמימים ואנ"ש' דישיבתנו7 הקשה הת' ל. י. ו. על ביאור כ"ק 
אד"ש מה"מ בלקו"ש בשיחה הנ"ל - שהראי' לכך שלאחרי תחיית המתים עדיין יקיימו 

1( ע' 137 ואילך.
2( סיום מס' ברכות, ועד"ז בסיום מס' מ"ק.
3( גירסא הב', בשונה מהגירסא הא' - ת"ח.

4( לפי הגרסא הנ"ל. אבל לפי הגרסא הא' "ת"ח אין להם מנוחה כו'", 'עולם הבא' פירושו ג"ע, ועיי"ש.
5( סע' י"א.

6( יומא ה, ב. וראה גם במקומות שנסמנו בהע' 40 שם.
7( גיליון קמא - יו"ד־י"א שבט השתא. ע' 62 ואילך. 
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מצוות היא מכך ש"משה ואהרן יהא עמנו" ויקריבו קרבנות - מדברי כ"ק אד"ש מה"מ 
שמשה  לתחה"מ,  בנוגע  לעולם'8  בטלין  שאינן  שבע"פ  תורה  של  'הלכות  בקונטרס 
ואהרן יקומו לפני תחיית המתים הכללית9, שלכאורה הדברים נראים כסותרים זה לזה: 

שהרי, אם משה ואהרן יקומו לפני תחיית המתים של כל ישראל, ומה דאיתא בגמ' 
ש"משה ואהרן יהא עמנו" זהו קודם תחה"מ, אזי דרוש ביאור כיצד ניתן להוכיח מגמ' 

זו?

]וניסה לבאר, שהכוונה במה שכותב כ"ק אד"ש מה"מ שלע"ל יהיו ב' תקופות היא 
לימות המשיח ותחיית המתים, וא"כ התקופה הא' הינה לפני תחה"מ של כל ישראל, 
ולפ"ז אתי שפיר ההוכחה ממשה ואהרן לכך שלע"ל יקיימו תומ"צ, היות ובאמת יקומו 

מיד כשיבנה ביהמ"ק וכנ"ל.

אך דחה ביאור זה, שהרי מפורש בשיחה שם שישנם ב' תקופות בעולם התחי' )שזהו 
הפירוש 'עולם הבא' כמבואר שם(, ופשוט שהכוונה לתחיית המתים דכל ישראל. וא"כ 

חזרה הקושיא דלעיל.[

והשאיר קושייתו ב'צריך עיון'.

ב
בלקו"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נעמד  עלי'  הקושיא  שהרי  כלל,  קשה  שלא  לי  ונראה 
שם היא מדברי רז"ל "מצוות בטילות לעתיד לבוא" על דברי רז"ל "צדיקים אין להם 
מנוחה", ולא קשיא ולא מידי מביאור כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס הנ"ל, שהרי ל' כ"ק 

אד"ש מה"מ )ע"פ מאמר הזהר( היא "צדיקים שקמים לתחי' בהתחלת ימות המשיח".

)הן בנוגע לבנ"י  זו התקופה ד'תחית המתים'  כן, גם אם בנוגע לכל בנ"י אין  ואם 
החיים בגוף גשמי בעוה"ז והן בנוגע לבנ"י העתידים לקום לתחי'(, הרי בנוגע לצדיקים 
הינה  עמנו"  יהא  ואהרון  ד"משה  והמציאות  המתים,  דתחית  התקופה  היא  התקופה 

הוכחה לכך שיהי' קיום המצוות לעת"ל )לפני התקופה דתחית המתים דכל בנ"י(.

יותר  ואף שלכאורה יש לחלק בין ה'צדיקים' עליהם כותב הזוהר שיקומו מוקדם 
)לפני זמן התחי' של כל בנ"י( לבין ה'צדיקים' להם אין מנוחה לעת"ל ]ובפרט ע"פ 
 .  . בינונים  ושל  גמורים  רשעים  ושל  גמורים  צדיקים  של  הן  כתות  "שלש  הזוהר  ל' 
יקומון בקימה של מתי א"י מהיום כמה שנים שהם קודמים בתחלה  צדיקים גמורים 

בשנת הארבעים של קבוץ גליות"[,

8( סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 27 הע' 24.
9( ע"פ מ"ש בזהר )זח"א קמ, א( שצדיקים יקומו לתחי' לפני תחה"מ.
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הרי עכ"פ ניתן להוכיח מכך שצדיקים מסוימים שיהיו בעולם התחי' יקיימו מצוות - 
"משה ואהרון יהא עמנו", ומוכח שגם בתחי' שייך מצוות בהם אין להם מנוחה מחמת 

העליות שיתעלו על־ידם.

ג
ועד דאתינן להכא, נראה לי להעיר על ענין נוסף בדבריו - הנוגע לקימתם המוקדמת 

של משה ואהרון לתחי'.

דהנה, כנ"ל, בהערתו הביא הת' הנ"ל את הערת כ"ק אד"ש מה"מ אודות משה ואהרון 
שיקומו לפני תחיית המתים הכללית דכל בנ"י. ובהמשך לכך הביא בחצא"ר ש'אולי יש 
להוסיף בכך ביאור' - שבגמ' במס' יומא מוסבר שמשה ואהרון יפתרו את התמיהות 
שיווצרו באופן הקרבת הקרבנות, וא"כ מוכרחים משה ואהרון לקום מיד בתחילת ימות 

המשיח כדי שיוכלו להסביר כיצד יש להקריב את הקרבנות.

ובהערה להוספה זו הביא נסיון לדחות דברים אלו מביאור כ"ק אד"ש מה"מ אודות 
שיטת הרמב"ן בענינו העיקרי של ביהמ"ק - השראת השכינה ולא הקרבת הקרבנות, 
וא"כ, על אף שיבנה ביהמ"ק לא יקריבו הקרבנות, וקימתם המוקדמת של משה ואהרון 
אינה מוכרחת )וממילא אזלא ההוכחה לכך ששיך קיום המצוות לאחר תחית המתים(.

אך דוחה נסיון זה מכך שגם לדעת הרמב"ן מהות ביהמ"ק - היא השראת השכינה 
- נפעלת ע"י הקרבת הקרבנות, ולכך נצרכות הוראותם של משה ואהרון, ולא קשיא 

ולא מידי.

הראשיים  הרבנים  ביקור  בעת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדברי  דבריו  על  להעיר  וראיתי 
באה"ק10.

דהנה, במהלך השיחה פתח כ"ק אד"ש מה"מ בדבר הצורך בקריאה והכרזה על דבר 
לימוד תורת הסוד )וענין זה מודגש מצד העובדה שעומדים בסמיכות לל"ג בעומר 
- יום ההילולא דרשב"י(, "ועוד ועיקר" ממשיך כ"ק אד"ש מה"מ - "שעי"ז ממהרים 
ומזרזים את הגאולה, כמ"ש בזהר "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון בי' מן 
גלותא ברחמי", "ברחמי" דייקא, כולל גם "רחמי" שיהי' תיכף ומיד, וכאמור, שיה"ר 
שבפסח שני זה תהי' השקו"ט בנוגע להקרבת קרבן פסח בנוגע למעשה בפועל, וע"י 
אהרן ובניו - כדברי הגמ' בריש יומא "לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם" שבודאי יורו 

הלכה ברורה".

10( יום ג' פ' בהר, י"א אייר תשמ"ט.
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ועל כך העירו הרבנים שפירא ואליהו שגם במס' נדה נאמר "כשיבוא משה רבינו 
עמהם".

ובעקבות הערה זו ביאר כ"ק אד"ש מה"מ מדוע נקט בגמ' מס' יומא: "במסכת נדה 
נזכר רק משה, ואילו במסכת יומא - "אהרן ובניו ומשה עמהם". זאת ועוד: במסכת 
נדה הובא זה בנוגע לשאלה "מתים לעת"ל צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין", 
רבינו  משה  לכשיבוא  דאמרי  איכא  להן,  נחכם  "לכשיחיו   - בגמרא  זה  על  והמענה 
כשיבנה  ומיד  שתיכף  משמע  הסוגייא  מפשטות  הרי   - יומא  במסכת  ואילו  עמהם", 
המקדש יהיו אהרון ובניו ויכנסו למקדש ויעבדו עבודה כו', מבלי שיצטרכו להמתין 

להזאה שלישי ושביעי".

וע"פ דיוק זה אותו מביא כ"ק אד"ש מה"מ עצמו בדבריו בחצא"ר זכה אמנם התמים 
הנ"ל לכון לדברי כ"ק אד"ש מה"מ, אך הביאור הנ"ל אותו הביא בדעת הרמב"ן אינו 
נצרך, היות ודברי הגמ' במס' יומא - אליהם מציין כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש שם - 

מדברים בפשטות אודות הרגע בו יבנה ביהמ"ק, וכפי דברי כ"ק אד"ש מה"מ.

בגדר תחיית המתים - כאשר לבוש בכלאיים

 הת' מנחם מענדל שי' הרטמן
תלמיד בישיבה

א 
איתא בגמרא נדה )סא, ב( בנוגע לענין דמצוות בטלות לעת"ל, וז"ל הגמ':

"ת"ר: בגד שאבד בו כלאים - הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים, ולא יעשנו מרדעת 
לחמור. אבל עושה ממנו תכריכין למת. אמר רב יוסף: זאת אומרת - מצות בטלות 
אלא   - שנו  לא  ינאי  א"ר  מני  א"ר  והא  דימי:  רב  תימא  ואי  אביי  א"ל  לבא.  לעתיד 
לספדו, אבל לקוברו - אסור! א"ל: לאו איתמר עלה, א"ר יוחנן אפילו לקוברו? ור' יוחנן 
לטעמי', דא"ר יוחנן: מאי דכתיב )תהלים פ"ח( "במתים חפשי", כיון שמת אדם - נעשה 

חפשי מן המצות".

ונחלקו הראשונים במשמעות המימרא "מצוות בטלות לע"ל":

יוסף  רב  "אמר  המתים:  תחיית  שלאחר  הזמן  היינו  אלע"ל,  קאי  שאכן  פי'  התוס' 
זאת אומרת מצות בטילות לעתיד לבא - . . הך דקתני דלכתחילה עושה לו תכריכין 
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מכלאים אע"פ שכשיעמוד לעתיד יעמוד במלבושיו שנקבר בהן שמע מינה שמצות 
בטילות לעתיד לבא".

ואילו הרשב"א פי', שכוונת המימרא "מצוות בטלות לעתיד לבוא", אינה גבי עולם 
התחי', אלא על זמן המיתה )העולם הבא אחר העולם הזה(, שזו תקופה בה המצוות 
בטלות )במתים - חפשי מן המצוות(, ולכן לשיטת ר"י ניתן להלביש את המת בתכריכי 

שעטנז. אך אין הכוונה על לע"ל כפשוטו. 

'הלכות תושבע"פ אינם בטלים לעולם'11 לומד כ"ק אדמו"ר מלך  והנה, בקונטרס 
המשיח שליט"א בסוגיא זו כהתוס', ד"מצוות בטלות לעת"ל" הוא כפשוטו - בעולם 

התחי', כשיעמדו המתים בלבושיהם12.

ב
וממשיך שם ומקשה ע"כ בב' עניינים:

ולעולמי  לעד  העומדת  מצווה  "שהיא  נאמר  כל המצוות  על  הרי  כללי,  באופן  א. 
עולמים", וא"כ איך יכול להיות שיתבטלו?

ב. בסוגיא הנ"ל גופא אינו מובן, היאך יכולים ללמוד מדברי ר' יוחנן שמצוות בטלות 
לעת"ל, והרי בנוגע לאהרן הכהן נא' "ונתתם ממנו תרומת ה' לאהרן הכהן", ודרש ע"ז 
ר' יוחנן )סנהדרין צ, ב( "וכי אהרן לעולם קיים, והלא לא נכנס לארץ ישראל שנותנין 
לו תרומה13? אלא מלמד שעתיד לחיות וישראל נותנין לו תרומה" - היינו שר' יוחנן 

לומד שמצוות ינהגו לעת"ל?!

ומבאר בזה, שנקודת הביאור בזה מדוייקת בדברי ר' יוחנן גופא - "כיון שמת אדם, 
נעשה חופשי מן המצוות" - שתוכנה הפנימי של מימרא זו הוא, שבעת שהגיע האדם 
לשלמות עבודתו בעולם )מיתה(, משתנה מצבו ממצּווה )היינו שהוא והקב"ה הם ב' 
מציאויות נפרדות, ועל האדם לקיים את ציוויו של המצווה - הקב"ה(, ונעשה למאוחד 

בתכלית עם הקב"ה, וממילא יותר לא שייך עליו גדר של ציווי.

וכמו שהוא לגבי המתים, "שנעשה חופשי מן המצוות", כן הוא גם לגבי לע"ל, שבני 
ישראל יתאחדו בתכלית הייחוד עם הקב"ה, וממילא לא יהי' שייך אצלם גדר של ציווי. 

אך ודאי הדבר שקיום המצוות יימשך גם לעת"ל.

11( סה"ש ה'תשנ"ב ח"א ע' 27 הע' 24.
12( בהערה 43 בהדרן, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הרמב"ם, שכ' שקאי על זמן המיתה, שכוונתו שנעשה אז 

חופשי מן המצוות - מן ה'ציווי' , אך ההלכה תישאר נצחית. וכביאור בהמשך ההערה.
13( שהרי מצוות תרומות ומעשרות נוגעים רק בא"י.
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ובלשונו הק'14 )ס"ה(: "הגדר ד"מצות" ציווי להאדם - שייך רק כשהאדם הוא מציאות 
בפ"ע, שאז נופל עליו גדר של ציווי הקב"ה להתנהג ע"פ רצונו של הקב"ה".

"אבל לאחרי שנשלמת עבודתו של האדם בקיום המצוות, שכל מציאותו של הפרטים 
שבו חדורה ברצונו של הקב"ה, ונעשה במעמד ומצב של צוותא )'מצוה' מלשון צוותא( 
וחיבור עם הקב"ה, עד שנעשים מציאות אחת "ישראל )ע"י אורייתא( וקוב"ה כולא 
חד", כפי שיהי' בפועל ובגלוי לעתיד לבוא - לא שייך הגדר דציווי לאדם )כיון שאינו 
מציאות בפ"ע( כי אם, שהוא מציאות רצונו של הקב"ה, שבודאי מתקיים בפועל )בדרך 

ממילא( ע"י המציאות דהמצוות".

" . . ולכן מותר לקוברו בכלאיים, כי כשיעמוד לעתיד לא יהי' עליו הציווי דאיסור 
כלאים, אף שבודאי לא ישאר לבוש בכלאים )לאחרי רגע התחי'(, אם כי לא בתור ציווי, 
אלא )בדרך ממילא( מצד רצונו של הקב"ה לשלול )שמתגלה ומתבטא ע"י האיסור ד(

כלאים".

כלומר, שבנוגע לפועל, כאשר יקומו לתחי' - אף שנקבר אותו א' עם בגדי כלאיים 
- בשעת מעשה הבגד פשוט לא יהא עליו, היות שזהו רצונו של הקב"ה, אזי זה פשוט 

ישתנה ממילא.

ג
ויש להוסיף ולהאיר בזה, שהרי, דוגמא זו הינה מיוחדת ומופלאה ביותר, וי"ל בטעם 
שכ"ק אד"ש מה"מ נוקט דוגמא זו, שזה מכיון שזהו בהמשך לביאור הנ"ל שענין זה יהא 
בתקופה השני' )כמבואר בארוכה בלקו"ש חכ"ז - שיחה א' לפרשת בחוקותי15( - עולם 
התחי', שאזי יהא קיום הפס' "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", שפירושו, שהקב"ה 

יעביר את מציאות הרע מן העולם לגמרי.

ועפ"ז מובן היטב מה שנוקט כ"ק אד"ש מה"מ דוקא דוגמא זו - "שבודאי לא ישאר 
לבוש בכלאים" - היות שזה יעבור מן הארץ - שהכוונה היא לא רק שהבגדים רק יוסרו 
מעליו, אלא החידוש בזה שתתבטל עצם מציאותם ממילא, כחלק מה"רוח טומאה" 

והרע שיעלם ותעקר מציאותו מהעולם, שעפ"ז אתי שפיר דוקא דוגמא זו.

ולא באתי אלא להעיר.

14( שיחת שמח"ת הנ"ל. בתרגום ללה"ק.
15( ע' 191 ואילך.
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"צדיקים חוזרין לעפרן" - מי, מתי ואיפה?
 הת' שמואל שי' וישנפסקי
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמרא )שבת קנב, ב(: "עתידים צדיקים דהוו עפרא )אפילו צדיקים נרקבים 

ונעשים אפר. רש"י(, דכתיב וישב העפר על הארץ כשהי'". 

)חופרים. רש"י( דהוו קפלי בארעא דרב  "הנהו קפולאי  ומספרת:  וממשיכה הגמ' 
נחמן, נחר בהו )גער בהו. רש"י16( רב אחאי בר יאשי' )שהי' נקבר שם. רש"י(. אתו 
ואמרו לי' לרב נחמן: נחר בן גברא. אתא ואמר ליה: מאן ניהו מר? אמר ליה: אנא אחאי 
בר יאשי' . . אמר ליה: והכתיב כי עפר אתה ואל עפר תשוב! - אמר לי': ההוא - שעה 

אחת קודם תחיית המתים".

ומגמ' זו יוצא, שאף צדיקים שאין רמה שולטת בהם )כפי שמבואר בארוכה בגמ' 
שם17( - גם הם יצטרכו לחזור לעפרם "שעה אחת קודם תחיית המתים", וזאת מכיון 

שכתוב "עפר אתה ואל עפר תשוב", וזה הולך גם על צדיקים.

והנה, ידוע שצדיקים קמים בתחילת ימות המשיח - קודם תחית המתים הכללית18. 
ועפ"ז לכאו' יש לחקור האם הצדיקים שיקומו בתחילת ימות המשיח, יצטרכו למות 

שוב פעם קודם תחית המתים הכללית, ויקומו יחד עם כל בנ"י יחד.

ולכאו' הביאור בזה תלוי באופן תחית הצדיקים, שהרי מבואר בחסידות19 שבתחה"מ 
יתברר הרע המעורב בגוף )מאז חטא עה"ד(. וצריך א"כ לברר האם גם בתחה"מ של 
הצדיקים, יקומו הצדיקים בגוף מזוכך ומבורר )כפי שיהיו כל הגופים לע"ל(. שבאם 
יקומו כבר בגוף מזוכך ומבורר - ממילא לא יצטרכו למות שוב הפעם קודם תחית 
המתים הכללית; ובאם לא יקומו באופן שגופם יהי' מזוכך ומבורר )אלא באותו אופן 

16( בעין יעקב. וראה בהגהות הב"ח.
17( וראה גם מדרש תהילים עה"פ קיט, ט.

18( ראה זח"א קמ, א.
19( ראה מאמר ד"ה בלע המות תשכ"ה )סה"מ מלוקט ח"ב ע' רעג ואילך(. וש"נ.
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שבו נסתלקו מן העולם( - ממילא יצטרכו למות קודם תחה"מ הכללית, ולקום שוב 
פעם יחד עם כל בנ"י, בגוף מזוכך ומבורר.

קודם תחית  הפעם  עוד  ימותו  )שהצדיקים  הב'  כהאפשרות  יותר  נראה  ובפשטות 
המתים הכללית(, וזאת ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ20, וזלה"ק:

בימות המשיח כשישלימו בני ישראל את המלחמה ויבררו הטוב מן הרע ויופרד הרע 
מהטוב ויפקון מן גלותא אז יגיעו הם לשלמות האדם כמו שהי' קודם חטא עץ הדעת, 
שלא יהיו ישראל תחת שליטת אילנא דטוב ורע. אבל ישנה עדיין לסטרא אחרא בעולם 
בערב רב. ומובן שממילא עי"ז יש חסרון גם בשלימות בני ישראל. ולכן כל אלו החיים 

בימות המשיח ימותו קודם תחיית המתים ורק אח"כ יקומו".

ומכך שאינו מחלק בין צדיקים לכל בנ"י, אלא כותב בכללות "כל אלו החיים בימות 
המשיח ימותו קודם תחיית המתים" - משמע, שסילוק והעברת הרע מהעולם ייעשה 
שגם  בפשטות,  נראה  ועפ"ז  שם(.  שמאריך  )כפי  המשיח  ימות  בסוף   - אחת  בבת 
הצדיקים שיקומו בתחילת ימות המשיח, יצטרכו למות קודם תחה"מ הכללית, ויקומו 

יחד עם כל בנ"י.

ומכך נראה גם שתחית הצדיקים תהי' שיקומו באותו אופן שחיו בו קודם לכן )היינו 
שגופם לא יתברר ויזדכך עדיין(, ולכן יצטרכו למות עוד הפעם ולקום שוב יחד עם כל 

בנ"י )בגוף מזוכך(.

ב
והנה, מצינו שתחה"מ מוכרחת להיות בא"י דוקא, וכפי שמביא כ"ק אד"ש מה"מ 

מהזהר, וז"ל:

"ריב"א שאל לר"ח א"ל מתים שעתיד הקב"ה להחיותם למה לא יהיב נשמתהון באתר 
דאתקברו תמן וייתון לאחייא בארעא דישראל א"ל נשבע הקב"ה לבנות ירושלים ושלא 
תהרס לעולמים כו' לפיכך אין מקבלין נשמתן אלא במקום קיים לעולמים כדי שתהי' 

הנשמה קיימת בגוף לעולמים".

והיינו שבכדי לחיות חיים נצחיים, מוכרחים לקום לתחי' בירושלים )וכל א"י בכלל - 
כפי שמבאר שם כ"ק אד"ש מה"מ(, ולכן תהי' תחיית המתים בא"י דוקא.

והנה, ע"פ המבואר לעיל שגם הצדיקים שיקומו בתחילת ימות המשיח יחזרו לעפרם 
קודם תחית המתים הכללית - הנה לכאו' יכולים לקום לתחי' גם בחוץ לארץ, היות 

והתחי' שלהם אינה לחיים נצחיים.

20( אג"ק ח"ב ע' סה.
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אמנם דברים אלו צריכים ביאור, שהרי איתא בגמ' )כתובות קיא, א(: "א"ר אלעזר: 
מתים שבחוץ לארץ אינם חיים, שנאמר: ונתתי צבי בארץ חיים, ארץ שצביוני בה - 
מתי' חיים, שאין צביוני בה - אין מתי' חיים" . . ולר' אלעזר, צדיקים שבחוץ לארץ 
אינם חיים? אמר רבי אילעא: ע"י גלגול )מתגלגלים העצמות עד א"י וחיין שם. רש"י(. 
מתקיף לה ר' אבא סלא רבא: גלגול לצדיקים צער הוא! אמר אביי: מחילות נעשות 
להם בקרקע )ועומדים על רגליהם והולכים במחילות עד א"י ושם מבצבצין ויוצאים. 

רש"י(".

ביאור  וצריך  בא"י,  להיות  מוכרחת  ומכך משמע מפורשות שגם תחיית הצדיקים 
מדוע צריך זה להיות כך, והרי כנ"ל "צדיקים חוזרים לעפרן שעה אחת קודם תחית 

המתים" )ובפשטות אין כל סיבה לחלק ולומר שמדובר בב' סוגי צדיקים שונים21(?

ובדוחק י"ל שהמדובר בגמ' הוא על התחי' הכללית של כל עם ישראל - שנכללים 
בה גם הצדיקים, ולכן גם הצדיקים יצטרכו לקום בא"י דוקא - כי תהי' זו תחי' נצחית.

ג
ואולי יש להביא לכך סימוכין, ממה שמצינו בגמ' )סנהדרין צב, א(: "צדיקים שעתיד 
הקדוש ברוך הוא להחיותן אינן חוזרין לעפרן". ובפי' בן יהוידע22 מקשה מהגמ' בשבת 
ש"אינן  שמ"ש  הנעלם(  מדרש  )ע"פ  ומתרץ  לעפרם,  לחזור  עתידים  שצדיקים  הנ"ל 

חוזרין לעפרן" הכוונה לאחר התחי' השני' דכל ישראל.

ואפשר לומר, שכמו שבגמ' זו מדובר על התחי' השני' )הכללית(, כ"ה גם אצלנו, 
שמה שכתוב בגמ' בשבת, שגם הצדיקים מוכרחים לקום בא"י דוקא, הכוונה לתחי' 
דוקא  בא"י  שיקומו  צריך  לכן  לנצח,  אז  יחיו  והצדיקים  שהיות   - )הכללית(  השני' 
)כנ"ל(. אמנם כנ"ל זהו דוחק לפרש כך, מכיון שלא מפורש בגמ' שיהי' זה בתחי' השני'.

ואולי יש לומר בזה, ע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שאף שצדיקים צריכים לחזור 
לעפרם, הנה ניתן לצאת יד"ח דבר זה ע"י הביטול ד"ונפשי כעפר לכל תהי'"23, וזלה"ק:

"מכיון שלמרות שכתוב שאצל כל אדם צריך להיות "ואל עפר תשוב", עכ"פ "שעה 
בעבודה  תשוב"  עפר  "ואל  ידי  לצאת  שיכולים  מובן,   - המתים"  תחיית  קודם  אחת 

רוחנית - עבודת הביטול )עפר(, ענין המיתה בעבודה רוחנית".

21( ובמיוחד שגם כאן בגמ' מדובר ע צדיקים ש"עושים להם מחילות" - היינו שהם צדיקים גדולים, ודוחק לומר שהם 
צדיקים פחותים משאר הצדיקים שיקומו בתחילת ימות המשיח.

22( על הגמ' בסנהדרין שם.
23( וענין זה הוא גם בצדיקים החיים בדור הגאולה, שלא ימותו בכלל, כבפנים.
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ועפ"ז יש לומר, שהיות ובאמת הצדיקים עתידים לקום רק פעם א' )בפועל( - מכיון 
שיצאו יד"ח מיתה ב"ונפשי כעפר לכל תהי'", אם כן יוצא שהתחי' הראשונה שלהם 
תהי' תחי' בכדי לחיות בחיים נצחיים, וממילא תהי' מוכרחת להיות בא"י דוקא )היות 

ורק שם אפשר לקום על מנת לחיות חיים נצחיים, כנ"ל(.

בגדר תחיית המתים למתי חו"ל
 הת' יוסף יצחק שי' עזאגווי
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמרא )כתובות קיא, א(: "א"ר אלעזר: מתים שבחוץ לארץ אינם חיים, שנאמר: 
אין מתי'   - בה  צביוני  חיים, שאין  - מתי'  בה  חיים, ארץ שצביוני  ונתתי צבי בארץ 
חיים" . . ולר' אלעזר, צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים? אמר רבי אילעא: ע"י גלגול 
)מתגלגלים העצמות עד א"י וחיין שם. רש"י(. מתקיף לה ר' אבא סלא רבא: גלגול 
רגליהם  על  )ועומדים  בקרקע  להם  נעשות  מחילות  אביי:  אמר  הוא!  צער  לצדיקים 

והולכים במחילות עד א"י ושם מבצבצין ויוצאים. רש"י(".

והיינו שלדעת ר"א מתי חו"ל אין עתידין לקום בתחה"מ, וצדיקים שקבורים בחו"ל 
- הקב"ה יעשה להם מחילות, והם ילכו דרך המחילות עד לא"י, ושם הם יקומו לתחי' 

)ולכן אי"ז נחשב שהם קמו בחו"ל אלא בא"י(.

]להעיר שדברי רש"י "ועומדים על רגליהם והולכים במחילות עד א"י ושם מבצבצין 
ויוצאים", לכאורה, תמוהים: כל הדיון הגמ' הוא על כך שמתי חו"ל אינם קמים לתחי', 
ואלו שכן קמים )צדיקים( - קמים בא"י דוקא24, ומדברי רש"י משמע שהולכין ברגליהם 

לא"י - היינו שחיים כבר בחו"ל?

וי"ל בזה ע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ25 שקברי צדיקים בחו"ל יש להם דין של 
א"י, היות ופתחיהם פתוחים לא"י, ובמילא יש להם דין של א"י )והיינו שקברי צדיקים 
יש להם דין של א"י גם בזמן הגלות, שכן, למרות שהמחילות יפתחו רק לע"ל, וכעת 
קברי הצדיקים סתומים מכל צידיהם - מכל מקום, מכיון שישנה כוונה להוציאם דרך 
)במכ"ש מהדין דטומאה  א"י  דין של  יש להם  גם כעת, בזמן הגלות,  המחילות, לכן 

24( וכפירש"י הקודם - "מתגלגלים העצמות עד א"י וחיין שם".
25( שיחת יו"ד שבט תשי"ד ס"ט )שיחו"ק תשיד ע' קסח(.
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יוציאוהו,  פתח  מאי'  ידוע  שלא  משום  כולם,  הפתחים  כל  טמאים  בבית  שנמצאת 
ו"מרובה מדה טובה ממדת פורענות כו'"((.

ועפ"ז מובן גם בנדון דידן - שאכן ברגע שנפתחים המחילות )ואולי אף לפנ"ז - שהרי 
גם קודם לכן יש לקברים דין א"י, כנ"ל(, קמים הצדיקים מיד לתחי' - היות ונמצאים 
והולכים  רגליהם  על  "עומדים  והם  כנ"ל(,  לשם,  פתוחות  המחילות  )כי  בא"י  כבר 

במחילות עד א"י ושם מבצבצין ויוצאים"26.

)ולהעיר שאכן מרש"י זה משמע שהצדיקים הולכים ברגליהם במחילות עד שמגיעים 
גבריאל  יצחק  א"ר   - לא"י  הגוף  מוליך  "מי  איתא  ב(  )קכח,  ח"א  בזהר  אמנם  לא"י, 
נושאם.  גבריאל  כי אם מלאך  ומכך משמע שאין המתים הולכים ברגליהם,  מוליך", 
ואולי מה שמובא בזהר הוא לגבי כל המתים )שיהי' להם צער גלגול מחילות, ובאמת 
לא ילכו בעצמם(, אבל צדיקים באמת אין מלאך גבריאל מוליכם, כי אם שהם עצמם 

"עומדים על רגליהם וכו'"([. 

ב
והנה, ידוע יעוד הגאולה27 "עתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל, ועתידה 
ארץ ישראל להתפשט בכל הארצות", ולכאורה לפ"ז צריך ביאור מהו דיון הגמ' הנ"ל, 
שהרי לע"ל כל העולם יהי' ארץ ישראל, וא"כ לא יהי' יותר מושג של "מתים שבחוץ 

לארץ", וכל מקום שיקומו המתים יהי' זה ארץ ישראל?

ובמיוחד יוקשה, שכל הטעם לכך שאין מתי חו"ל קמים בתחה"מ, הוא משום ש"ארץ 
שצביוני בה - מתי' חיים, שאין צביוני בה - אין מתי' חיים". והיינו שבארץ ישראל יש 

מעלה שהיא ארץ "שצביוני בה"28, ובחו"ל חסרה מעלה זו, ולכן "אין מתי' חיים".

ומה שמובא בדרז"ל ש"עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות", הנה מבואר 
וכפי  א"י,  במדריגת  ויהיו  הארצות  כל  יתעלו  שלע"ל  הוא  בזה  שהענין  בחסידות29 

שמבאר בזה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א30:

26( ועוד יש לומר, ע"פ המבואר ש"צדיקים במיתתן קרויין חיים" )ברכות יח, א(, וישנם כו"כ סיפורים על צדיקים 
שעשו דברים שונים בעוה"ז הגשמי לאחר מיתתן )ולדוגמא מה שר"י הנשיא הי' בא לביתו ועושה קידוש כו' - ראה 
כתובות קג, א. ספר חסידים סי' תתשכט. וכן ר' אלעזר שהי' נמצא בעלית ביתו כו"כ שנים אחר פטירתו, והי' עונה 
לשאלות כו' - ראה ב"מ פד, ב. ועוד(, ועפ"ז י"ל )בדוחק עכ"פ( שמה שהצדיקים "עומדים על רגליהם והולכים כו'" - 

היינו קודם שקמים לתחי', ודו"ק.
27( ראה ספרי דברים א. שהש"ר פ"ז, ד )ג(. פס"ר פ' שבת ור"ח. ילקו"ש ישעי' רמז תקג.

28( "צביוני" פירושו "תפארתי" - ראה רש"י ישעי' ד, ב, ומשמע שמעלת א"י היא שהקב"ה מתפאר בה, ולע"ל שלא 
יהיו חילוקים בין א"י לחו"ל )כדלקמן(, הנה גם אין טעם שדוקא א"י תהי' 'תפארתו' של הקב"ה.

29( ראה לקו"ת מסעי פט, ב. לקו"ש ח"ל ע' 251 ואילך. וש"נ.
30( לקו"ש חל"ט ע' 442.
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"ויש לומר, שזו גם אחת של המשמעות של מאמר חז"ל לגבי לעתיד לבוא ש"עתידה 
ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות", שכן אז, כאשר בני ישראל יסיימו את עבודתם 
לעשות את העולם ל"דירה" עבור הקב"ה, על ידי בירור וזיכוך גשמיות העולם והבאת 

אור הקדושה לתוך הגשמיות, תתפשט קדושת ארץ ישראל בכל ארצות תבל".

 ולפי זה בפשטות אין מניעה לכך שיקומו המתים בחו"ל - היות ותהי' אז במדריגת 
א"י )וא"כ יהי' בה )בפשטות( כל המעלות שיש לארץ ישראל - כולל המעלה ד"צביוני 
יהיו  - שלצדיקים  ויתירה מזו  יקומו,  בה"31(, ומדוע א"כ אומר ר"א שמתי חו"ל לא 

מחילות כדי שיקומו בא"י, והרי גם חו"ל יהי' ארץ ישראל?

ג
והנה, לכאו' אפשר לתרץ, ובהקדים:

איתא בזהר32: "תנינן שלש כתות הן של צדיקים גמורים ושל רשעים גמורים ושל 
בינונים, צדיקים גמורים יקומון בקימה של מתי א"י מהיום כמה שנים שהם קודמים 
בתחלה . . דכתיב ורבים מישני אדמת עפר יקיצו משמע דכתיב מישני אלו הם הצדיקים 

הנקדמים בחייהם קודם זה".

והיינו שלע"ל יהיו ב' תחיות: א. תחית המתים דהצדיקים - שתהי' בתחילת ימות 
המשיח. ב. תחית המתים דכל ישראל, שתהי' כמה שנים לאחרי זה.

ובכ"מ33 מצין כ"ק אד"ש מה"מ לדברים אלו, ומבאר שתחית המתים דצדיקים תהי' 
עוד בתקופה הראשונה בימות המשיח, והתחי' דכל ישראל תהי' בתקופה השני'.

וכפי שכותב כ"ק אד"ש מה"מ34 בנוגע למה שקודם תחה"מ לא יהיו מצוות בטלות, 
דכל בנ"י, משא"כ צדיקים  ויקיימו מצוות בתכלית השלימות: "כלומר, לפני תחה"מ 
שקמים לתחי' בהתחלת ימות המשיח )ראה זח"א קמ, א(, כשיהי' קיום המצוות בתכלית 
השלימות, כדאיתא בגמרא )יומא ה, ב( "כיצד מלבישן לעתיד לבוא . . לכשיבואו אהרן 

ובניו ומשה עמהם".

31( וראה להלן ס"ב שלע"ל יהי' התגלות העצמות, וממילא לא יהי' הבדל בין ארץ ישראל לחו"ל, אלא יהיו באותה 
מדריגה. וגם את"ל )ראה לקו"ת שם( שגם לע"ל יהיו דרגות )וארץ ישראל תהי' במדריגה נעלית יותר מכל הארצות(, 
הנה הכוונה בזה )כפי שמבאר בלקו"ת שם( היא שארץ ישראל תתעלה למדריגה נעלית יותר מכפי שהיא בזמן הגלות, 
וחו"ל תתעלה למדריגת א"י כפי שהיא עכשיו )וממילא יהיו בה את כל המעלות דא"י עכשיו - כולל המעלה ד"צביוני 

בה"(.
32( זח"א קמ, ב.

33( ראה בסה"ש תנש"א ח"א ע' 126. דבר מלכות ש"פ וארא תשנ"ב הערה 66. ועוד.
34( קונטרס 'הלכות תושבע"פ שאינן בטלין לעולם" הערה 24.
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והנה בלקו"ש35 מאריך כ"ק אד"ש מה"מ לבאר את ההבדל בין התקופה הראשונה 
שבימות  הלב  על  יעלה  ש"אל  הרמב"ם  ממ"ש  זאת  ומוכיח  המשיח,  במיות  והשני' 
המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם . . אלא עולם כמנהגו נוהג", ולכאו' סותר דבר זה 
לכו"כ מיעודי הגאולה שענינם הוא שינוי מנהגו של עולם )כגון תחה"מ וכו'(? ומכך 
מוכח שלע"ל יהיו ב' תקופות: בתקופה הראשונה יהי' "עולם כמנהגו נוהג", ואז יקיימו 
מצוות בתכלית השלימות כו'; ובתקופה השני' יהי' שינוי מנהגו של עולם )כגון תחה"מ 

וכו'(, ואז גם יהיו מצוות בטלות.

ועפ"ז אולי אפשר לומר שגם היעוד ד"עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות" 
יתקיים בתקופה השני'36, היות ובפשטות נכלל ביעוד זה גם ענינים שהם "ביטול מנהגו 

של עולם"37.

וגם באם נבאר שאין ביעוד זה משום "ביטול מנהגו של עולם" )משום שיכול להיות 
באופן טבעי - כגון ע"י כיבוש, או שאוה"ע יסכימו מרצונם לבטל את גבולות ארצותיהם 
וכיו"ב(, עדיין מסתבר לומר שיעוד זה יתקיים בתקופה השני', וזאת ע"פ מה שמבאר 
כ"ק אד"ש מה"מ38 שהטעם לכך שהעולם כולו יהי' בדרגת ארץ ישראל, הוא מכיון שאז 

יהי' גילוי עצמותו ית', שלגביו אין הבדל בין קדש לחול כו'.

כל הארצות", שבכל  ישראל שתתפשט  "עתידה ארץ  חז"ל  "ובלשון  הק':  ובלשונו 
העולם כולו יראו בגילוי כח הפועל האלקי בנפעל, כמ"ש "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר 

גו'", ועד שרואים שיש הנברא הוא חד עם יש האמיתי".

ובהערה 62 שם )על המילים "שיש הנברא הוא חד עם יש האמיתי"(: "שהתהוותו 
מ"מהותו ועצמותו של המאציל ב"ה שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאיזו עילה 
שקדמה לו ח"ו, ולכן הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט ממש כו'" 

)אגה"ק ס"כ(".

35( חכ"ז ע' 191 ואילך.
36( וכן משמע ג"כ מדברי השל"ה בבית דוד )ח"א יח, א( שמקשה מהי המעלה בכך שלע"ל יתוספו ג' ארצות )קיני 
קניזי וקדמוני(, והרי לע"ל כתיב )תהלים עב, ח( "וירד מים עד ים", והיינו שמלך המשיח יכבוש את העולם כולו, ומהי 
המעלה בכך שיתוספו ג' ארצות? ומבאר וז"ל: ע"כ נראה שכל ההצלחות הגדולות לא יהי' תיכף בביאת הגאולה רק 
בהמשך הזמן שתתרבה הדעה בישראל וכו', אז תתבטל הקליפה מכל וכל ויתקיים וירד מים עד ים", עכ"ל. והנה, באם 
נאמר ש"וירד מים עד ים" זהו שלב קודם "עתידה א"י להתפשט בכל הארצות", אזי בודאי שהיעוד ד"עתידה כו'" יתקיים 
זמן רב לאחרי ביאת המשיח, וגם באם היעוד ד"וירד מים עד ים" שכותב השל"ה, כוונתו )גם( להיעוד ד"עתידה כו'", 
הנה מ"מ מוכח שלא יהי' זה מיד בביאת המשיח, אלא לאחר זמן, וע"פ המבואר בפנים מוכח שיהי' זה בתקופה הב' 

דימות המשיח.
37( שהרי זה שכל העולם כולו יהי' בדרגת א"י - הנה זהו שינוי בטבע העולם.

38( סה"ש תנש"א ח"א ע' 276.
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ומבואר בכ"מ39 שגילוי זה יהי' בתקופה השני' דימות המשיח, שבה יהי' שינוי מנהגו 
של עולם מכח גילוי זה, ואז יהיו מצוות בטלות )וההלכה תוכל להיות כב' דעות יחד - 
מצד "נמנע הנמנעות"(, משא"כ בתקופה הראשונה ש"עולם כמנהגו נוהג", שאז לא יהי' 
עדיין גילוי זה. וא"כ גם היעוד "עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות" יתקיים בתקופה 

השני'.

ועפ"ז אפשר לבאר, שהיות וצדיקים קמים לתחי' בתקופה הראשונה דימות המשיח, 
ואז עדיין לא יתקיים היעוד "עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות", ממילא מובן הדיון 
בגמ' על "מתים שבחו"ל", שהרי בתחית הצדיקים )שע"ז מדבר ר"א( עדיין יהיו קיימים 

ההבדלים בין א"י לחו"ל.

ד
והנה בפירוש דברי ר' אלעזר הנ"ל ישנם )בכללות( ב' אופנים40:

ושם  לא"י  שבואו  ע"י  תהי'  חו"ל  למתי  המתים  שתחית  הגמ'  שמתרצת  לאחר  א. 
יחיו, יוצא, שבאמת גם ר"א סובר שלמעשה יקומו לתחי' כל מי שנקבר בחו"ל - גם 
כאלו שאינם צדיקים, ומה שהקשתה הגמ' "צדיקים שבחו"ל אינם חיים", הכוונה באמת 
יותר, ולכן כתבה  להקשות על כאו"א מישראל, אלא שבצדיקים השאלה היא חזקה 

הגמ' בלשון זו41.

ב. כוונת ר"א היא כפשוטו - שרק צדיקים הקבורים בחו"ל יקומו בתחה"מ, וכל בנ"י 
הקבורים בחו"ל לא יקומו, וזו הכוונה בתירוץ הגמ' שיהיו מחילות - שרק מי שיזכה 
למחילות )צדיקים( יקומו )ע"י שילכו בהם עד א"י ושם יקומו(, אבל כל בנ"י שלא יזכו 

למחילות, לא יקומו42.

ובאג"ק43 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שהאמת היא כהאופן הא' הנ"ל, וזלה"ק:

"והנה כיון דגם צדיקים שנקברו בחו"ל חיים, על כרחך צריך לומר דלר' אלעזר, לפי 
המסקנא, פי' הכתוב ונתתי צבי גו' הוא, שאינו מדבר במקום המיתה והקבורה, אלא 

39( ראה קונטרס 'הלכות תושבע"פ שאינן בטלין לעולם" ס"ח ואילך. וש"נ.
40( ראה שו"ת נודע ביהודה יו"ד מהדו"ת סי' רה.

41( וממילא יוצא שכל החילוק בין ר' אלעזר לר' אבא בר ממל )שמקשה על ר"א(, הוא, שלדעת ר"א מתי חו"ל 
יתגלגלו )או ילכו במחילות( עד לא"י ושם יחיו; ולדעת ר"א בר ממל מתי חו"ל יקומו לתחי' בחו"ל עצמה.

)סוטה ה, א ד"ה כל אדם( שמשווים את הנאמר שם "כל אדם שיש בו גסות הרוח  זו משמע בתוס'  וכדיעה   )42
אין עפרו ננער", להא דמתי חו"ל אינם קמים, ומשמע בפשטות שכמו ש"אין עפרו ננער" משמע כפשוטו - שאינו קם 

בתחה"מ, כ"ה גם במתי חו"ל.
43( ח"ב ע' עא ואילך. וש"נ.
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במקום התחי' שתהי' דוקא בא"י. וגם אותם שבאו לא"י ע"י מחילות נקראים מתי' של 
א"י, כיון שהנשמה ניתנה בגופם רק לאחר שמבצבצין בא"י . .

"וכיון שכן, הרי אין כל הכרח וראי' שמקום הקבורה נוגע לענין תחה"מ. וא"כ שוב 
)שער  השל"ה  מ"ש  כפשוטו  ומובן  חיים.  בחו"ל  דהנקברים  ס"ל  אלעזר  ר'  שגם  י"ל 
האותיות סוף אות ק( א"ר אלעזר מתים שבחו"ל אינם חיים אלא ע"י גלגול. והוא כנ"ל. 
אלא שצדיקים זוכים למחילות ואין להם צער גלגול לא"י, משא"כ אותם שאינם צדיקים 

כ"כ, אבל כולם באים לא"י - ואז נקראים מתים שבא"י - ושם חיים".

ולפ"ז יוצא, שדעת כ"ק אד"ש מה"מ בדעת ר"א היא שכל המתים הקבורים בחו"ל 
יקומו לתחי', אלא שכולם יצטרכו לבוא לא"י ע"י גלגול מחילות )שהוא ענין של צער 

כו'(, וצדיקים זוכים למחילות )ואין להם צער גלגול(.

זה, שוב קשה על המבואר לעיל שהדיון בגמ' הוא על הזמן דתחילת  ולפי ביאור 
ימות המשיח )קודם תחה"מ דכל ישראל(, שאז עדיין לא יתקיים היעוד ד"עתידה א"י 
הגמ'  שכדיון  יוצא,  ר"א,  בדעת  לעיל  המבואר  לפי  שהרי  הארצות",  בכל  להתפשט 
שאז  כנ"ל,  הב'  בתקופה  תהי'  שלהם  והתחי'  צדיקים,  שאינם  חו"ל  מתי  גם  נכללים 
כבר יתקיים היעוד ד"עתידה ארץ ישראל להתפשט כו'", וחוזרת א"כ השאלה - מדוע 
צריכים המתים להתגלגל לא"י, והרי א"י תתפשט בכל העולם, וגם המקום בו הם נקברו 

יהי' א"י?

ה
והנה, בטעם הדבר מדוע תחה"מ צריכה להיות דוקא בא"י, כותב כ"ק אד"ש מה"מ 

באג"ק הנ"ל )הערה 9( וזלה"ק:

"טעם הדבר נתבאר בזהר )ח"א קיד, א( וז"ל: "ריב"א שאל לר"ח א"ל מתים שעתיד 
הקב"ה להחיותם למה לא יהיב נשמתהון באתר דאתקברו תמן וייתון לאחייא בארעא 
אין  לפיכך  כו'  לעולמים  תהרס  ושלא  ירושלים  לבנות  הקב"ה  נשבע  א"ל  דישראל 
מקבלין נשמתן אלא במקום קיים לעולמים כדי שתהי' הנשמה קיימת בגוף לעולמים". 

- וכל ארץ ישראל בכלל ירושלים היא כדאמר שם קודם למאמר זה".

ירושלים להתפשט  ולע"ל "עתידה  יש לפרש שכוונת הזהר היא שהיות  ובפשטות 
בכל א"י" כנ"ל, הנה ממילא כל א"י תהי' בכלל ירושלים. ומכיון שהקב"ה נשבע לבנות 
את ירושלים ושלא להורסה לעולם, לכן גם המתים - שעתידים לחיות חיים נצחיים - 

מוכרחים לקום ב)ירושלים שתתפשט על פני כל( ארץ ישראל.
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שלע"ל  מכיון  וזאת  דוקא,  בא"י  לקום  יצטרכו  המתים  מדוע  לבאר  נוכל  ולפי"ז 
ירושלים תתפשט בכל א"י, והיות וכדי שיזכו לחיים נצחיים מוכרחים המתים לקום 
בירושלים, לכן יבואו כל המתים לירושלים דלעתיד )היינו לא"י דעכשיו(, ושם יקומו 
)ומה שאמר ר"א שמוכרחים לקום בא"י היינו בא"י דעכשיו, שהיא ירושלים דלעתיד(.

אמנם באמת אי אפשר לומר ביאור זה, וזאת על פי מה שמסיים כ"ק אד"ש מה"מ 
"וכל ארץ ישראל בכלל ירושלים היא כדאמר שם קודם למאמר זה". והמעיין בזהר שם 
יראה, שההוכחה לכך שכל א"י "בכלל ירושלים היא", הינה מכך שכתוב44 "וכי תבואו 
והנותר  בציון  הנשאר  "והי'  שכתוב45  הוכחה שמה  מזה  ומביאים  עיי"ש,  הארץ"  אל 

בירושלם קדוש יאמר לו" הכוונה לכל א"י.

ומכך משמע, לכאורה, שמה שכל א"י היא בכלל ירושלים אין זה קשור ליעוד "עתידה 
א"י כו'", וגם בזמן הגלות נחשבת א"י כולה כירושלים, וממילא כן יהי' בגאולה, שכל 
העולם כולו יהי' כמו א"י דעכשיו - שהיא נחשבת בכלל ירושלים )לענין זה דתחה"מ(.

וא"כ חוזרת השאלה - מדוע יצטרכו המתים לבוא לא"י בשביל שיקומו לחי', והרי 
העולם כולו יהי' א"י, וא"כ לכאו' יכולים לקום במקום בו נקברו?

וצ"ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

תחיית המתים - בא"י דוקא
 הת' שמואל שי' פינטו
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמרא )כתובות קיא, א(: "א"ר אלעזר: מתים שבחוץ לארץ אינם חיים, שנאמר: 
אין מתי'   - בה  צביוני  חיים, שאין  - מתי'  בה  חיים, ארץ שצביוני  ונתתי צבי בארץ 
חיים" . . ולר' אלעזר, צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים? אמר רבי אילעא: ע"י גלגול 
)מתגלגלים העצמות עד א"י וחיין שם. רש"י(. מתקיף לה ר' אבא סלא רבא: גלגול 
רגליהם  על  )ועומדים  בקרקע  להם  נעשות  מחילות  אביי:  אמר  הוא!  צער  לצדיקים 

והולכים במחילות עד א"י ושם מבצבצין ויוצאים. רש"י(".

44( קדושים יט, כג.
45( ישעי' ד, ג.



193 י"א ניסן ה'תשע"ט

והיינו שלדעת ר"א מתי חו"ל אין עתידין לקום בתחה"מ, וצדיקים שקבורים בחו"ל 
- הקב"ה יעשה להם מחילות, והם ילכו דרך המחילות עד לא"י, ושם הם יקומו לתחי' 

)ולכן אי"ז נחשב שהם קמו בחו"ל אלא בא"י(.

והנה, לכאו' צריך ביאור בתוכן הענין - מדוע תחיית המתים דלע"ל מוכרחת להית 
בא"י דוקא, והרי לכאו' מצינו שהי' תחיית המתים גם בחו"ל, וכמו יחזקאל שהחי' מתים 
בבקעת דורא46, ובקעת דורא היא בחו"ל47. וכן מצינו כ"וכ סיפורים על צדיקים שהחיו 
מתים )יחידים( בתקופות שונות בזמן הגלות, וא"כ נראה שתחה"מ יכולה להיות גם 

בחו"ל, ומה הטעם שהתחי' דלע"ל תהי' מוכרחת להיות בא"י דוקא?

ובס' עטרת צבי48 כתב לתרץ, ע"פ מה שמצינו בגמ' )ערכין י, ב( ש"עד שלא נכנסו 
ישראל לארץ - הוכשרו כל הארצות לומר שירה, משנכנסו לארץ - לא הוכשרו כל 
הלל  ר"נ שאמר שקוראים  דעת  על  זו  מברייתא  הגמ'  ומקשה  שירה".  לומר  ארצות 

בפורים - והרי נס פורים הי' בחו"ל?! ומתרצת: "כיון שגלו חזרו להיתירן הראשון".

וכתב ע"כ המהרש"א וז"ל: "יש לתת טעם בזה לפי שכשנכנסו לא"י נתקדשה והקב"ה 
נקרא אלקי ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה תמיד . . והנס שם על ידו ולא ע"פ שליח 
וראוי לומר עליו הלל, משא"כ נס שבח"ל שנעשה ע"פ שליח או ע"י מלאך. ורב נחמן 
דסבר לקמן כיון שגלו חזרו להיתרן הראשון, היינו משום דודאי כשישראל על אדמתן 
אין השכינה שורה אלא בא"י במקום קדושה ואין לומר שירה אלא על נס שבא"י, אבל 
כשגלו הרי גם שכינה עמהם בח"ל כדאמרינן עמו אנכי בצרה ויש לומר הלל גם על נס 

שבח"ל".

והיינו שכאשר בנ"י היו בא"י, הי' הקב"ה נקרא 'אלקי הארץ', והניסים שהיו בא"י 
ניסים שבחו"ל  נעשו ע"י הקב"ה עצמו, וממילא אפשר לומר עליהם שירה )משא"כ 
שנעשו ע"י שליח, ומממילא אי אפשר לומר עליהם שירה(; ובזמן הגלות ישנו מצב 
הפכי, שהקב"ה אינו כביכול אלקי הארץ, כי אם אלקי חו"ל, ולכן דוקא את הניסים 
שבחו"ל עושה הוא בעצמו )ולא ע"י שליח(, וממילא אפשר לומר עליהם שירה )ולכן 

לדעת ר"נ אומרים הלל בפורים, אף שהוא נס שנעשה בחו"ל(.

וכתב העטרת צבי, שהיות ותחיית המתים תהי' לאחרי ביאת המשיח, וידוע מארז"ל: 
. ומפתח של   . "שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח 
תחיית המתים". ממילא לא תוכל תחיית המתים להיות בחו"ל )כיון שאין היא יכולה 
להיות ע"י שליח, והקב"ה בעצמו אינו עושה ניסים בחו"ל כי אם ע"י שליח(; אמנם 

46( יחזקאל לז. ראה סנהדרין צב, ב.
47( כמבואר בגמ' שם, שהיו מבני אפרים שניסו לצאת ממצרים ולהגיע לא"י קודם הזמן, ונהרגו במלחמה בדרך 

קודם שבאו לא"י.
48( חידושים וביאורים על הש"ס להר"ר צבי הירש אשכנזי ע"ה. לבוב. תקס"ד. דף נד, ב )'דרוש לשבת שובה'(.
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בזמן יחזקאל שהי' זה בגלות - יכלה להיות תחי' גם בחו"ל )היות ובזמן הגלות נקרא 
הקב"ה גם אלקי חו"ל(.

ב
והנה, דברי העטרת צבי תמוהים הם, שהרי בפירוש מארז"ל הנ"ל "שלשה מפתחות 
בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, מפתח 

של חי', ומפתח של תחיית המתים", מצינו מחלוקת רש"י ותוס':

ג'  כלומר שכל  ביחד".  נמסרו לשליח אחד  "היינו שלא  ואמר(:  )ד"ה  רש"י מפרש 
המפתחות יחדיו אינם יכולים להמסר לשליח, אבל מפתח בודד יכול להמסר לשליח; 
ותוס' מפרשים )ד"ה שלשה(: "דהא דקאמר שלא נמסרו לשליח אינו ר"ל שלא נמסרו 
מעולם דהא של תחיית המתים ושל גשמים נמסרו אלא לא נמסרו לשליח להיות לעולם 
ממונה עליהם" - כלומר שאין הקב"ה מממנה שליח להיות אחראי על א' המפתחות 

באופן קבוע, אבל לפי שעה מוסר49.

ויוצא א"כ, שהן לדעת רש"י, והן לדעת תוס', אין כל מניעה שא' המפתחות ימסר 
לשליח )או משום שהקב"ה מוסר מפתח יחיד לשליח )רש"י(, או משום שהדבר אפשרי 
כיון   - שליח  ע"י  בחו"ל  תהי'  בכך שתחה"מ  בעי'  שום  אין  וא"כ  )תוס'((.  שעה  לפי 

שאפשרי שהקב"ה ימסור א' המפתחות לשליח.

שמצינו  מה  שלמרות  שמבאר  מה"מ50,  אד"ש  כ"ק  שיחת  ע"פ  יותר  עוד  ומודגש 
ששלשת המפחות לא יכולים להנתן ביד שליח, הנה ביד הצדיקים נשיאי הדור - יכולים 

להמצא ג' המפתחות בבת אחת, וזלה"ק:

"דברי הגמרא שלא יתכן שיהיו "שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב" - נאמרו בנוגע 
למסירת המפתחות ביד תלמיד בתור שליח, אשר, לאחרי כל העילויים של שליח, ועד 
ש"שלוחו של אדם כמותו", ה"ז רק "כמותו", כמו המשלח, ולא מציאות המשלח בעצמו 
בידו של הקב"ה, אלא שרצונו של הקב"ה  נמצאים  ג' המפתחות  כל  . אבל כאשר   .
לעשות פעולות אלה . . ע"י צדיק, ע"י מלאך, או ע"י דבר הדומם - פשיטא שיכולה 

להיות גם פעולת שתים או שלש מפתחות בבת אחת".

וממשיך כ"'ק אד"ש מה"מ ומבאר שכן הי' אצל רבותינו נשיאינו, וזלה"ק:

49( והכרח תוס' הוא מכך שמצינו שמפתח גשמים ותחה"מ נמסר לאליהו )סנהדרין קיג, א( ולאלישע )מלכים א, יז(. 
וראה במהרש"א שביאר שגם לרש"י היתה קשה קושיא זו, ולכן פירש שאת שלשת המפתחות יחד הקב"ה אינו מוסר, 

אבל מוסרם בנפרד.
50( י"ב תמוז תשי"א, סל"ח ואילך.
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"המדובר הוא אודות צדיקים שנמצאים במעמד ומצב ד"אנכי עומד בין הוי' וביניכם", 
ממוצע המחבר, וכשנכנסים אליהם ל"יחידות" . . ובמילא, כשנכנסים ל"יחידות" בנוגע 
לענין הקשור עם מפתח של חי', מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים - הרי, 
בך",  ודבוקה  ש"חבוקה  שבנפש  יחידה  הוא  ה"יחידות"  על  ועונה  שיושב  שזה  כיון 
נותנים בידו כל ג' המפתחות, ופותחים לפניו את כל השערים בבת אחת, ללא הגבלות 
כלל, כיון ש"בכל ביתי נאמן הוא", "כברא יחידאי דחפיש בגניזו", ואעפ"כ אין זה באופן 
ששלש מפתחות ביד התלמיד ואף אחד ביד הרב, אלא אדרבה: כל ג' המפתחות הם 

בידו של הרב, כיון שכל מציאותו אינה אלא מציאות הרב"!

והנה מלך המשיח - כ"ק אד"ש מה"מ - שהינו נשיא דור השביעי, ודאי שהוא "במעמד 
ומצב ד"אנכי עומד בין הוי' וביניכם"" וכו' - וע"פ הידוע שתחיית המתים תהי' ע"י 

משיח51, הנה ברור שאין כל מניעה שתחיית המתים תהי' ע"י משיח, ובחו"ל.

ג
ולכן נראה שהטעם לכך שתחה"מ צריכה להיות בא"י דוקא, אינו בגלל מה שכתב 
העטרת צבי הנ"ל, אלא הוא כפי שכתוב בזהר, וכ"ק אד"ש מה"מ מביא טעם זה52, וז"ל 

הזהר53:

"ריב"א שאל לר"ח א"ל מתים שעתיד הקב"ה להחיותם למה לא יהיב נשמתהון באתר 
דאתקברו תמן וייתון לאחייא בארעא דישראל א"ל נשבע הקב"ה לבנות ירושלים ושלא 
תהרס לעולמים כו' לפיכך אין מקבלין נשמתן אלא במקום קיים לעולמים כדי שתהי' 

הנשמה קיימת בגוף לעולמים".

כלומר שהטעם לכך שהמתים יקומו בא"י דוקא, הוא משום שתחיית המתים דלע"ל 
תהי' תחי' נצחית, ובכדי שתהי' התחי' נצחית - מוכרחת היא להיות בא"י דוקא, היות 
והקב"ה נשבע לירושלים שלא תיהרס לעולמים, וממילא, בכדי לחיות חיים נצחיים, 
יש לקום במקום שקיים באופן נצחי - ירושלים )והכוונה בירושלים היא לא"י כולה54(.

ועפ"ז מובן היטב כיצד יכול הי' יחזקאל )וכן צדיקים נוספים( להחיות מתים בחו"ל - 
היות ולא היתה זו תחי' נצחית )כפי שיהי' לע"ל(, ולכן יכלה להיות גם בחו"ל.

51( ראה פרדר"א פל"ב. ובס' זכות יצחק )ח"ב סכ"א( כתב שאף שכתב הרמב"ם "אל יעלה אל הלב שהמלך המשיח 
עתיד . . להחיות מתים", הנה הכוונה בזה היא לתחה"מ פרטית שיעשה בתור נס פרטי. אבל התחי' דכל ישראל ודאי 

שתיעשה ע"י משיח.
52( אג"ק ח"ב ע' עב הערה 13.

53( ח"א קיד, א.
54( ראה באג"ק שם.
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"צדיקים חוזרין לעפרן" - הביאור ע"פ חסידות 
 הת' בן־ציון שי' פרידמן
תלמיד בישיבה

איתא בגמרא )שבת קנב, ב(: "עתידים צדיקים דהוו עפרא )אפילו צדיקים נרקבים 
ונעשים אפר. רש"י(, דכתיב וישב העפר על הארץ כשהי'".

)חופרים. רש"י( דהוו קפלי בארעא דרב  "הנהו קפולאי  ומספרת:  וממשיכה הגמ' 
נחמן, נחר בהו )גער בהו. רש"י55( רב אחאי בר יאשי' )שהי' נקבר שם. רש"י(. אתו 
ואמרו לי' לרב נחמן: נחר בן גברא. אתא ואמר ליה: מאן ניהו מר? אמר ליה: אנא אחאי 
בר יאשי' . . אמר ליה: והכתיב כי עפר אתה ואל עפר תשוב! - אמר לי': ההוא - שעה 

אחת קודם תחיית המתים".

ומגמ' זו יוצא, שאף צדיקים שאין רמה שולטת בהם )כפי שמבואר בארוכה בגמ' 
שם56( - גם הם יצטרכו לחזור לעפרם "שעה אחת קודם תחיית המתים", וזאת מכיון 

שכתוב "עפר אתה ואל עפר תשוב", וזה הולך גם על צדיקים.

את  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  תשכ"ה57  המות  בלע  ד"ה  ובמאמר 
הטעם לכך, וזלה"ק:

"וזהו גם הטעם שגם צדיקים יחזרו לעפרן שעה אחת קודם תחיית המתים ]דהגם 
שאין רימה שולטת בהם ועד לשעה זו )שקודם תחה"מ( הי' גופן קיים מאות ואלפים 
שנים, ומ"מ, קודם תחה"מ יחזרו לעפרן[, כי מכיון שע"י חטא עה"ד נעשה תערובות 
רע בכל העולם, לכן, גם גופות הצדיקים יצטרכו לזיכוך. משא"כ לע"ל )לאחרי התחי'(, 
כשיהי' ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, לא תהי' אז מיתה וגם הגוף יחי' בחיים 

נצחיים".

והיינו שמכיון שבחטא עה"ד נעשה תערובות רע בכל העולם כולו, לכן גם בגופות 
לפני  זיכוך  לעבור  יצטרכו  הצדיקים  גופו  גם  ולכן  רע,  תערובת  איזה  יש  הצדיקים 

הגאולה, ולכן "יחזרו לעפרן שעה אחת קודם תחה"מ".

55( בעין יעקב, וראה בהגהות הב"ח.
56( וראה גם מדרש תהילים עה"פ קיט, ט.

57( סה"מ מלוקט ח"ב ע' רפ. וראה גם לק"ש חח"י ע' 409 הערה 70.

הערות1
Cross-Out

הערות1
Cross-Out
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ובמקום אחר58 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ טעם נוסף, וזלה"ק: "שזהו גם הביאור בכללות 
ענין הגלות, ובכללות ענין פירוד הנפש מהגוף, שזהו בשביל שיתווסף לאחר מכן עלי' 
גדולה יותר, והיינו, שע"י "עפר אתה ואל עפר תשוב", מגיעים לענין נעלה עוד יותר, 

שלכן הרי "אפילו צדיקים שעה את קודם תחה"מ חוזרים לעפרם"".

ובשיחת פורים תשח"י מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מדוע צריכים את ב' הטעמים, וזלה"ק:

"וזהו הטעם שאפילו צדיקים חוזרים לעפרם לשעה אחת, היינו, שאפילו אצל צדיק 
גמור ישנו ענין המיתה "בעטיו של נחש" - משום שאין זה ענין של עונש, אלא ענין של 
בירור וזיכוך . . שע"י הענין ד"ואל עפר תשוב" לשעה קלה, יוכל להיות אח"כ העילוי 

הכי גדול"59.

והיינו שהטעם על כך שצדיקים מוכרחים לחזור לעפרם הוא "בעטיו של נחש" - 
מכיון שגופם הוא כלה ככל הגופים. אמנם בטעם זה לבד לא סגי )היות ואי"ז טעם 
מספיק שבגללו יוצרכו הצדיקים לסבול קודם הגאולה(, ולכן ישנו טעם נוסף - שע"י 

ה"ואל עפר תשוב" מתוסף עילוי בצדיקים )שזהו הסדר בגלות בכלל כנ"ל(.

ובהערה 36 במאמר הנ"ל, כותב כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק: "אלא שזיכוך זה יכול 
להיות ע"י הביטול דונפשי כעפר לכל תהי', ואז א"צ לחזור לעפרן כפשוטו".

שלמרות  "מכיון  שם:  וזלה"ק   ,)227 )ע'  תשמ"ח  לסה"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ומציין 
שכתוב שאצל כל אדם צריך להיות "ואל עפר תשוב", עכ"פ "שעה אחת קודם תחיית 
המתים" - מובן, שיכולים לצאת ידי "ואל עפר תשוב" בעבודה רוחנית - עבודת הביטול 

)עפר(, ענין המיתה בעבודה רוחנית"60.

צריכים  לכך שצדיקים  ביאור, שהרי הטעם  צריך  לעיל  ע"פ מה שנתבאר  ולכאו', 
לחזור לעפרם הוא מכיון שגם בגופות הצדיקים ישנה תערובת רע, וזה יכול להיות רק 
ע"י המיתה - שהגוף נפסד, וכיצד אם כן, יכול דבר זה להיעשות באמצעות הביטול - 

"ונפשי כעפר לכל תהי'"?

גבוהה,  כ"כ  בדרגא  הוא  תהי'",  לכל  כעפר  ד"ונפשי  שהביטול  לבאר,  ומוכרחים 
שפועל גם על הגוף שיהי' מבורר ומזוכך, ולמרות שאין הגוף משתנה )נפסד( בגשמיות, 

הנה עם כל זה עדיין מספיקה עבודת הביטול )מרוב גודל עוצם הביטול(.

58( שיחת ו' תשרי תשל"ד ס"א.
59( ולהעיר מהמבואר בכ"מ בלקו"ש )ראה חל"ז ע' 44. ועוד( שהיו צדיקים שמצ"ע לא היו צריכים למות, וכל הסיבה 
שמתו היא אך ורק "בעטיו של נחש". וראה גם שיחת י"ט כסליו תרס"ד )תורת שלום ע' 46( שהבעש"ט הי' ביכלתו לעלות 

אל השמים בסערה כמו אליהו, אלא שרצה לקיים את ה"ואל עפר תשוב" ולכן נסתלק ן העולם.
60( וראה גם דבר מלכות ש"פ תזו"מ תנש"א הערה 58 ובשוה"ג שם.
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]ולהוסיף,שמעלת הביטול ד"ונפשי כעפר לכל תהי'", יש בה מעלה יתירה על מיתה 
הנפש, ולא רק על הגוף )כפי שהוא במיתה  כפשוטה, היות וביטול זה פועל גם על 

כפשוטה([.

ועוד יש להוסיף, שעבודה זו )היינו ביטול באופן כזה שמשפיע ומשנה את גשמיות 
הגוף( הוא חידוש מיוחד שיהי' דוקא קודם הגאולה - שהרי לא מצינו אצל אברהם 

אבינו )שעליו נאמר הפסוק "ונפשי כעפר כו'"( ואצל כל שאר הצדיקים מעלה זו.

ויש לעיין ולברר מדוע דוקא קודם הגאולה יהי' חידוש זה, ועוד חזון למועד אי"ה.



בית המקדש השלישי
ועוד והוא העיקר - בענין שהזמן גרמא - בניית בית המקדש 

השלישי בפשטות ממש:

ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  בפסוק  הפירושים  כל  לאחרי 
בתוכם", כולל הפירוש "בתוך כל א' וא'" - הרי אין מקרא יוצא 
למעשה  להלכה  בנוגע  בזה  הפירוש  לראש  לכל  פשוטו,  מדי 
הוא - שעל בנ"י מוטל החיוב לבנות את בית המקדש השלישי, 

בפשטות ממש.

)דבר מלכות ש"פ תרומה, סי"ב(
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היתר בנין ביהמ"ק השלישי - בשבת ויו"ט

 הת' אברהם חיים שי' אקסלרוד
 הת' שמואל שי' דורון
תלמידים בישיבה

א
אודות  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מדבר  תשמ"א  בלק  ש"פ  בהתוועדות 

ההכרח דביאת הגאולה כבר בעיצומו של יום השבת:

"צריכים רק לוודא שהתענוג שישנו למעלה מעבודת הגלות לא יעכב את הגאולה 
וכל הענינים שעברו משך השנים  . וכעת גם ישנם כבר כל ההעלמות וההסתרים,   .
האחרונות . . ובפרט שכבר הי' הענין דהפצת העמינות שעי"ז 'אתי מר', וא"כ בודאי 

צריך כבר להתקיים ה'נגאלין מיד' - מיד בשבת זו!

 - ביום השבת  עכשיו  לבוא  הגאולה  יכולה  כיצד  הטענה:  שישנה  "והגם  וממשיך: 
גדול',  - ה'רכוש  ובעניננו  נכסים חדשים,  יכולים להתוסף  בגלל השקו"ט אם בשבת 
אבל שקו"ט זו אינה נוגעת לו - הוא רוצה את משיח 'מיד', ומשיח אכן בא 'מיד', למרות 

שנמצאים ביום השבת"!

ובנוגע לפועל: "ההוראה מכך שמשיח יכול לבוא מיד ולאחמ"כ גם תחית המתים 
תהי' מיד: אל לו לחשוב, דמכיון שמשיח לא יכול לבוא עכשיו )בשבת( ויש לו זמן 
עד מוצאי שבת לאחרי הבדלה, במילא ביינתים הוא ילך לישון, שהרי "שינה בשבת 
תענוג"... אומרים לו שאכן "שינה בשבת תענוג", אבל משיח יכול לבוא 'מיד', ובמילא 

- עליו להתחיל להתכונן לזה מיד".

בביאת  לעצם  בנוגע  רק  אינו  הש"ק  יום  של  בעיצומו  הגאולה  ביאת  הכרח  והנה, 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  וכפי שמבאר  בשבת.  המקדש  בית  לבנין  בנוגע  גם  אלא  הגאולה, 
בשיחת הדבר מלכות דש"פ וירא במעלת הכתר )תאריך כ' בחודש( דחודש מר-חשון 

ש"כולל גם הכתר דהחדשים שלאחריו",
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"וכן הכתר דהחדשים שלאח"ז עד לסיומה של שנת הצדי"ק ב"מעשה ידינו כוננהו", 
1בנין ביהמ"ק השלישי ע"י המלך המשיח, "מלך מבית דוד" )ש"זכה בכתר מלכות . . 

לו ולבניו . . עד עולם"( ש"בונה המקדש"  - תיכף ומיד ממש, בח"י מרחשון )לפני כ"ף 
מרחשון(". ומוכח, שייתכן בנין ביהמ"ק ע"י מלך המשיח בעיצומו של יום הש"ק.

יכול לבוא בשבת, מבאר זאת כ"ק  והנה, בנוגע לביאת משיח ביום הש"ק - כיצד 
)כפי שהשיב כ"ק אדמו"ר הצ"צ  ועיקר הדברים הוא  אד"ש מה"מ במספר מקומות, 
תהי'  אלו  ובין שאלות  שונות,  אותו שאלות  ישאלו  יגיע  לשואלים2(, שכאשר משיח 

שאלה הנ"ל והוא יתרץ גם שאלה זו - כיצד הגיע בשבת.

אך עדיין יש לעיין בנוגע לבנין ביהמ"ק כיצד ייתכן שיבוא משיח בשבת וניכנס כולנו 
תיכף ומיד להקריב קרבנות, והרי כתב הרמב"ם דבר מפורש בהלכות בית הבחירה 

שלו3 "ואין בנין בית המקדש דוחה יום טוב", והדבר דרוש ביאור.

ב
אמנם ניתן הי' לתרץ ע"פ דברי הגמ' במס' סוכה )כפי שמבוארים ברש"י(, שמטעם 

הנ"ל ביהמ"ק בנוי ומשוכלל ירד משמים.

שבעה,  במקדש  ניטל  לולב  הי'  בראשונה  "מתני'.  א(:  )מא,  בסוכה4  איתא  דהנה, 
ובמדינה יום אחד. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל 
במדינה שבעה, זכר למקדש. ושיהא יום הנף כולו אסור5. ונעמדת הגמ' לברר טעם 

האיסור ד'יום הנף'.

ועיקר הטעם הוא, שכשיבנה ביהמ"ק במהרה יאמרו העם - בשנה שעברה אכלנו 
נאכל מיד כשזורחת השמש  וגם השנה  מן התבואה החדשה תיכף כשזרחה השמש, 
)מחוסר ידיעה שכשביהמ"ק קיים אין זריחת השמש מתירה את התבואה החדשה אלא 

הקרבת עוטמר התנופה(.

1( ההדגשות אינם במקור.
2( לקו"ש ח"א ע' 272, התוועדות דש"פ בלק הנ"ל, ובכ"מ.

3( פ"א הי"ב.
4( וכן הוא בר"ה ל, א.

5( נאמר בתורה: "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם 
אל הכהן... ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קרבן אלהיכם", ומכאן שאסור לאכול מן 

התבואה החדשה קודם הקרבת מנחת העומר בששה עשר בניסן;
"עד  נאמר:  קיים, משקרב העומר, הותר מיד לאכול מן התבואה החדשה, שהרי  הי'  בזמן שבית המקדש  ואמנם, 
הביאכם את קרבן אלהיכם", ומשמע שלאחר הקרבת העומר הותר החדש מיד; אבל לאחר חורבן בית המקדש התקין רבן 

יוחנן בן זכאי, שיום ששה עשר בניסן, שהוא יום הנפת העומר, יהא כולו אסור לאכול בו מן החדש.
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ומבררת הגמ' כיצד באיזו מציאות נאמר דין זה, שהרי: כשנבנה ביהמ"ק ביום ששה 
ביום  וכשנבנה  השמש,  בזריחת  כבר  התבואה  הותרה   - העומר(  הקרבת  )יום  עשר 
חמשה עשר )יום קודם( - מחצות היום יכולים העם כבר לאכול מן התבואה החדשה 
)כיון שבחצות יום ששה עשר ודאי שהוקרב כבר העומר בביהמ"ק(. ולמסקנא, דין זה 
נאמר בנוגע למקרה בו נבנה ביהמ"ק בלילה או סמוך לשקיעת החמה )אז אין די זמן 
להכין את התבואה החדשה להקרבה למחרת עד חצות - כיון שדורשת הכנות רבות(.

רש"י6 נעמד לבאר את מסקנת הגמ' - שייתכן מקרה בו ביהמ"ק יבנה בלילה: "ואי 
קשיא דבלילה אינו נבנה דקיימא לן בשבועות דאין בנין בית המקדש בלילה, דכתיב 
וביום הקים ולא בחמיסר שהוא יום טוב, דקיימא לן בשבועות דאין בנין בית המקדש 
דוחה יום טוב, הני מילי - בנין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי 

ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים, שנאמר מקדש ה' כוננו ידיך".

אך  ביו"ט,  או  בשבת  ביהמ"ק  בנין  שייתכן  אלו  דברים  ע"פ  לתרץ  הי'  ניתן  וא"כ 
במקרה זה 'יגלה ויבא' כולו 'בנוי ומשוכלל' משמים, ולא יהי' בזה משום חילול שבת 

ויו"ט, ומשום 'דחייתם'.

בבנין  כלל  אדם  מלאכת  יהי'  לא  לפהנ"ל  שהרי  צרכו,  כל  מיושב  אינו  עדיין  אך   
ביהמ"ק השלישי, ודבר זה קשה - וכפי שהובא לעיל, שייתכן מצב בו מלך המשיח בונה 

המקדש בעיצומה של שבת - 'בח"י מרחשון'!

ג
והנה, ראיתי שרצו לבאר בזה7 ע"פ חילוק בין בני' להקמה המבואר בלקו"ש, וע"פ 

תיווך אותו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בין השיטות בזהות בונה המקדש.

דהנה, בלקו"ש8 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הצורך אותו רואה רש"י לדייק ב' פעמים 
איסור בניית ביהמ"ק בשבת )מן הפסוק "ואתה תדבר אל בנ"י", ומן הפסוק "אך את 

שבתותי תשמרו"(.

ונקודת הדברים היא, שהיצווי הראשון נאמר אל בנ"י, והציווי השני למשה רבינו. 
וישנו צורך בב' ציוויים כיון שביהמ"ק הי' כפרה על חטא העגל, והי' חשש במא ירצו 
- משא"כ משה  ויבנו את ביהמ"ק בשבת  בנ"י לכפר על חטאם במהירות האפשרית 
רבינו שלא היתה לו שייכות לחטא העגל ולא עשה שום מלאכה במשכן, ולכן הי' צריך 

לציווי מיוחד. וע"ש בארוכה.

6( ד"ה אי נמי.
7( הת' ש. ז. ש. קובץ 'אהלי תורה' כח, ע' תצב ואילך.

8( חכ"ו, שיחה א' לפרשת ויקהל, ע' 254.
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ובהערה 34 כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "ורק הקמת המשכן היתה על ידו, ולכאורה זה 
בשבת שהרי העמידו ופרקו כל שבעת ימי המילואים". דמזה משמע, שישנו  הי' גם 

חילוק בין בניית המשכן - האסורה בשבת, לבין הקמת המשכן - המותרת בשבת.

- מה"מ9, או  יבנה ע"י אדם  יבנה המקדש )האם  - מי  ב' השיטות  בין  וע"פ תיווך 
שמא בנוי ומשוכלל ירד משמים10(, תיווך אותו מביא כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש11 - 
שביהמ"ק ירד מן השמים, אך השערים של ביהמ"ק )ש"טבעו בארץ שערי'" והיו בידי 
בנ"א( יתגלו, ומשיח יעמידם במקומם, והמעמיד את הדלתות נחשב כאילו בנה את כל 

הבית, יש לומר:

אסורה בידי אדם )וכפי שמובא מרש"י  דהן אמת שבניית ביהמ"ק השלישי בשבת 
לעיל(, אך הקמת והעמדת הדלתות ע"י מלך המשיח מותרת.

אך דבריהם אינם מובנים, ומב' צדדים:

א. אמנם במלאכה זו אין איסור - מצד מלאכת 'בונה', אך ודאי שמלאכה זו דהעמדת 
'מכה בפטיש12'  - אסורה משום מלאכת  כולו  ביהמ"ק  בנין  הדלתות, המשלימה את 

וכיצד ניתן לומר שתיעשה ע"י מלך המשיח בשבת.

ב. ביאור זה מיישב קושיא האמורה עם תיווך א' בלבד בין בשיטות הנ"ל, אך כיצד 
ניתן ליישב את שאר התיווכים13 אותם מבאר כ"ק אד"ש מה"מ עם דברי כ"ק אד"ש 
מה"מ בדבר מלכות הנ"ל שייתכן שמשיח צדקנו צריך לבוא בש"ק, וביחד עם זה - עם 

המבואר ברמב"ם הנ"ל שאין בונין ביהמ"ק ביו"ט.

וראיתי לתת ביאור בענין זה מצד נקודה אחרת, וכדלהלן.

9( תנחומא, פקודי יא. ובסוכה מא, א ברש"י הנ"ל. 
10( ויק"ר פ"ט, ו. זהר ח"א כח, א. ירושלמי מגילה פ"א הל' יא. וברמב"ם הל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח 

פי"א, הל' א והל' ד.
11( חי"א ע' 98, הע' 61.

12( מלאכת 'מכה בפטיש' הינה כל פעולה המסימת ומשלימה את המלאכה.
ורוכב על חמור",  "עני  ענני שמיא" לפסוק  "וארו עם  בין הפסוק  נעמדת על סתירה  א. הגמ' במס' סנהדרין   )13
ומפרשת -שאם הגאולה תגיע במצב ד"זכו" ילכו עם ענני שמיא, אך אם תגיע חלילה במצב של "לא זכו" יגיע משיח על 
חמור. ועד"ז גם כאן - אם יהיו בנ"י במצב ד"זכו" יגלה המקדש משמים, ואם לא יבנה ע"י אדם )משיח(. לקו"ש חכ"ז, 

שיחה א' לפ' בחוקותי, ע' 204.
ב. החלק בביהמ"ק שמבואר ומובן במס' מידות ובדברים המפורשים ביחזקאל - יבנה ע"י אדם )משיח(, והחלק שאינו 

מבואר ירד משמים. לקו"ש חח"י, שיחה ב' לפ' בלק, ע' 418.
ג. כל בית המקדש יבנה ע"י אדם )ומה שאינו מבואר ומפורש ביחזקאל יתגלה למשיח(, ובבית המקדש זה יתלבש 
בית המקדש דלמעלה. )ע"ד האש שלמעלה שנתלבשה באש דלמטה, שמצוה להביא מן ההדיוט(. לקו"ש חח"י, שיחה 

ב' לפ' בלק, ע' 418.
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ד
ואולי יש להעיר בזה ענין ע"פ המבואר במקומות רבים עליו חוזר כ"ק אד"ש פעמים 
בגלותא', מצב הקשור  ש'שכינתא  כדי  עד  נורא  כה  היא מצב  והוא, שהגלות  רבות, 
עם פיקוח נפש. ולדוגמ', בשיחת ח' מנ"א תשמ"ט14 נעמד כ"ק אד"ש מה"מ לבאר את 

התוכן דתפילת משה 'ואתחנן', והקשר לכאו"א מבנ"י:

"התוכן ד"ואתחנן" הוא - תפלתו של משה רבינו להכנס לארץ ישראל. וע"פ הידוע 
ש"כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחי' משרע"ה", ופועלת פעולתה על כל אחד 
ואחת מישראל, עד לענינים של מעשה בפועל - מובן, שתפלתו של משה להכנס לארץ 
)"ואתחנן"( היא גם תפלת כאו"א מישראל )מצד בחי' משה שבקרבם( להכנס לארץ 

בגאולה האמיתית והשלימה".

"וכיון שכן, בודאי ממלא הקב"ה תפלתו ובקשתו של כאו"א מישראל, ובפרט בענין 
הכי עיקרי הקשור עם פיקוח נפש - היציאה ממעמד ומצב דגלות למעמד ומצב שבאין 

ערוך לגמרי, גאולה האמיתית והשלימה".

ועפ"ז י"ל, שהיות והמצב בו אנו שרויים הוא מצב ד"פקוח נפש" והגאולה מוכרחת 
לבוא בכל רגע מצד פקו"נ, לכן ביאת הגאולה דוחה את השבת, וכפי שנפסק בשו"ע15 

"כל פקוח נפש דוחה שבת, והזריז הרי זה משובח".

ה
ויש להוסיף בזה עומק יותר - בנוגע לבנין המקדש ע"י אדם )מלך המשיח(, ובהקדים 
חקירה יסודית בנוגע לכללות הדברים - עד היכן מותר מלך המשיח בעשיית מלאכות 

בשבת על מנת למנוע את מצב הפקוח נפש בו שרויים בנ"י בגלות:

למלך  בית  הכנת  )ולדוגמ',  משיח  ביאת  עם  בקשר  הנעשים  הדברים  לכל  בנוגע 
המשיח בשבת בו הינו מגיע(: האם ניתן לומר שמותר הדבר, או שמא אין זה בגדר 
'פיקוח נפש' ובני' זו אסורה בשבת. ואם נאמר שאין דברים אלו מותרים משום 'פיקוח 
נפש' - הרי הדרא קושיא לדוכתא בנוגע לבנין המקדש מדוע הוא מותר בשבת, ומדוע 

נכלל בגדר 'פיקוח נפש'.

והנה, גדר ה'פיקוח נפש' דהגלות הוא חוסר בשלימות קיום התומ"צ בעולם. והראי' 
לכך היא מגדרה של הגאולה מהגלות אותה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה בלקו"ש16 

14( התוועדויות תשמ"ט ח"ד, ע' 128. וראה גם שיחת ח"י אלול תשמ"ח - התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 299, ובכ"מ.
15( או"ח סי' שכ"ט סע' א. וכן הוא בשו"ע הרב.

16( שם, סע' ט ואילך.
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- והיא "השלמת כל הדברים החסרים בקיום התומ"צ". ולכן, גדרו של משיח - הגואל 
מן הגלות אל הגאולה - הינו ג"כ מלך שמחזיר את שלימות קיום התומ"צ.

ולצורך שלימות זו, ישנם מספר פעולות אותם צריך מלך המשיח לפעול בעולם ע"מ 
שיוכל להחזיר את קיום התומ"צ בשלימות, ופעולות אלו הינם חלק מסימניו. ואחת 

מפעולות אלו הינה בניית בית המקדש השלישי )בו קשורות מצוות רבות(.

ועפ"ז יש לומר, שבנין בית המקדש השלישי - עד הפרט האחרון שבו - אינו פרט 
נוסף הקשור עם ביאת משיח, אלא עיקר בביאת משיח, כיון ובלעדיו לא נתקיימו סימני 
מלך המשיח המעידים על הגאולה השלימה אותה מוביל, וממילא עדיין שרויים בגלות 

- עד למצב ד'פקוח נפש'.

ולכן, יכול ואף צריך מלך המשיח להשלים - ובשבת קודש - כל דבר התלוי בו לצורך 
שלימות בניין ביהמ"ק: הן אם הוא בניית דברים המפורשים ביחזקאל ובמס' מידות, 
הן אם הוא בניית כל ביהמ"ק כולו )ע"מ שיתלבש בו ביהמ"ק מלמעלה(, והן אם הוא 

העמדת הדלתות.

וזאת ע"מ למנוע מצב ד'פקוח נפש' בגלות, ולהביא למצב ד'הצלת נפשות בגאולה 
האמיתית והשלימה תיכך ומיד ממש.

וכמובן שכל המדובר כאן אינו פסיקת הלכה לפועל.

חנוכת בית המקדש השלישי - בטומאה?

 הת' לוי יצחק שי' בראנער
תלמיד בישיבה

א
ידועים דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחת כ"ף מנחם-אב ה'תשט"ו17: 
יבנה בית המקדש,  יין בזמן הזה, כי במהרה  "יש דיעה שכהן אסור לשתות רביעית 
ושיכור אסור בעבודה. להפיג השכרות של יין - יכולים ע"י שני אופנים: א( שינה, ב( 
שהי' כדי מיל; השיעור של מיל הוא י"ח דקות, והשיעור היותר גדול במיל הוא כ"ד 
דקות; הרי ראי' ע"פ נגלה, שבמשך זמן מועט, פחות משיעור מיל, שזהו לכל היותר 

17( שיחו"ק תשט"ו-ט"ז, ע' שלה.
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כ"ג דקות ונ"ט שניות, יכול לבוא משיח עם בית המקדש מוכן, כך שיוכלו מיד לגשת 
לעבודה". עכלה"ק.

זה  כהן שיודע מאי  "כל  ה"ז(:  פ"א  ביאת מקדש,  )הל'  הוא ברמב"ם  זה  דין  מקור 
משמר הוא ומאי זה בית אב הוא, ויודע שבתי אבותיו קבועים בעבודה היום, אסור לו 

לשתות יין כל אותו היום".

והנה, הרמב"ם )ועד"ז כ"ק אד"ש מה"מ( מביאים דין זה בפשטות, ואינם מחלקים 
בין כהן טמא לכהן טהור, אף שלהיטהר מטומאת מת צריך שבוע שלם18 - ומזה יוצא 

לכאורה, שגם כהן טמא יצטרך לעבוד בבית המקדש.

וזהו לכאורה ע"פ דברי הגמ'19 "דלכולי עלמא טומאה דחוי' היא בצבור", וכפי שפסק 
זאת הרמב"ם להלכה20 "ציבור שהיו טמאי מת אינן נדחין אלא הטומאה תדחה ויעשו 
פסח בטומאה. והוא הדין לכל קרבן שקבוע לו זמן כפסח - שהוא דוחה את הטומאה".

ולכן מצד הדין, אף שהכהנים דהאידנא טמאי מתים, הרי באם יודעים המשמר שלהם 
אסור להם לשתות יין באותו היום, כיון שאם ייבנה ביהמ"ק יצטרכו לעבוד בו, שהרי 

"טומאה דחוי' בצבור".

ב
ובקובץ 'הדרך הישרה' דאשתקד21, הקשה ע"כ א' התמימים, מהידוע בענין נס חנוכה:

אחד  ליום  )שהספיק  הטהור  והשמן  נס,  שיקרה  נצרך  הי'  מדוע  הקושיא22  ידועה 
את  להדליק  ויכלו  בצבור",  דחוי'  "טומאה  )כנ"ל(  הרי  ימים,  שמונה  ידלק  בלבד( 

המנורה גם בשמן טמא.

וכ"ק אד"ש מה"מ מביא על כך מספר תירוצים:

א. תירוץ הפני יהושע23, שרצה הקב"ה להראות את "חיבתן של ישראל", ולכן עשה 
את הנס כדי שיוכלו להדליק את המנורה בלא להזדקק ל"היתר" שהותרה ה"טומאה".

היינו, שמצד עבודתן של ישראל לא הי' צורך בנס זה, אך מצד חיבתן של ישראל - יש 
למנוע טומאה אפילו באופן ד"הותרה".

18( רמב"ם הל' פרה אדומה, פי"א.
19( פסחים עז, א.

20( הלכות ביאת מקדש פ"ד, הל' טו-טז.
21( גליון קלז דישיבתנו, י"א ניסן תשע"ח. ע' 116 ואילך.
22( בהבא לקמן ראה אנציקלופדי' תלמודית ערך חנכה.

23( לקו"ש חכ"א, ע' 238 ואילך.



קובץ הדרך הישרה - הערות התמימים ואנ"ש - צפת208

ב. מכיון שהם מסרו את נפשם באופן דלפני ולמעלה משורת הדין, שילם להם הקב"ה 
למעלה  גם  שהוא  ימים,  במשך שמונה  והדלקתו  טהור  שמן  של  הפך  דמציאת  בנס 

משורת הדין24.

ג. "מכיון שהנצחון של חנוכה מתבטא בזה שיהי' "תורתך" - שמן טהור . . עד"ז הוא 
בענין של חנוכה, שדוקא ע"י ההדלקה של נרות חנוכה )שמן טהור( נעשה "כליא ריגלא 
דתרמודאי" - "תרמוד אותיות מורדת": כל זמן שחסר בענין של שמן טהור )"תורתך"( 

יש עדיין מקום למרידה )"מורדת"( בקב"ה"25.

ד. "מפרשים עונים על כך, שהיות שאז חנכו את המזבח מחדש, שענין של חינוך הוא 
- התחלה וראש לכל הבא אחריו - לכן היו צריכים שההדלקה תהי' בטהרה גמורה, ולא 
באופן של "טומאה דחוי'" . . אך אי אפשר לומר כן, מכיון שחינוך המזבח הי' רק ביום 
הראשון . . וביום זה הי' אכן מספיק שמן טהור עבור המנורה, כפי שהגמ' אומרת שהפך 

אחד של שמן טהור הי' בו להדליק יום אחד"26.

ולפי כל זה הקשה הת' הנ"ל, שלכאו' תמוה ביותר:

מזה  וק"ו  שכן  ובמכל   - בטומאה  תהי'  השלישי  המקדש  בית  שחנוכת  יתכן  איך 
שבחנוכת המזבח בבית שני עשה הקב"ה נס כה גדול על מנת שיהי' דוקא בטהרה!

וכל הסיבות דלעיל )דנס חנוכה( ישנם לכאורה בחנוכת בית המקדש השלישי, שהרי 
גם כאן צריך )לכאורה( הקב"ה להראות את "חיבתן של ישראל", ועם ישראל בזמן 
יותר מבזמן חנוכה(, ובפרט  )ואף  משורת הדין  לפני ולמעלה  הגלות מסר את נפשו 
לפי אופן הג' הנ"ל, הרי כשחסר בענין של "שמן טהור" - "יש עדיין מקום למרידה . . 

בקב"ה".

ג
ובהערת המערכת שם ניסו לתרץ בב' אופנים:

א. באנציקלופדי' תלמודית ערך חנכה, מובא אחד התירוצים מדוע היו צריכים לנס, 
היות שזה שטומאה הותרה בציבור הוא רק בעצם ההדלקה, כגון שהי' הכהן טמא, אבל 
השמן שהוא ממכשירי הדלקה אינו דוחה את הטומאה. ולפי"ז מובן החילוק בין נס 

חנוכה לחנוכת ביהמ"ק השלישי.

24( לקו"ש ח"ל ע' 311 ואילך. שיחת ליל נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ב, בעת קבלת פנים של החתן ד"ר אברהם אבא 
זעליגזאן.

25( לקו"ש חט"ו, ע' 330.
26( שיחו"ק ה'תש"מ, כ"ג שיחת ש"פ עקב, ע' 21 ואילך.
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ומכיון  בביהמ"ק,  לעבודה  מוכן  להיות  החיוב  מוטל  הכהן  שעל  לומר  ניתן  ב. 
ש"טומאה דחוי' בצבור", הרי הכהן צריך להישמר משתיית יין אף שהוא טמא. ולמרות 
שייתכן, ובפשטות כך יהי', שיעשה הקב"ה נס, כפי שעשה בזמן נס חנוכה, שיהי' חנוכת 
ביהמ"ק השלישי בטהרה, הרי זה מוריד מחיוב הכהן להיות מוכן לעבודה, מכיון שאין 

סומכין על הנס.

והנה בב' תירוצים אלו ישנו קושי מסוים:

בתירוץ הא' קשה )כפי שהקשה בעצמו בהערת המערכת שם(, שתירוץ זה הוא רק 
באם נאמר שהדין דטומאה דחוי' בציבור אינו חל גבי מכשירי הדלקה - שמן. אבל מכל 
התירוצים שמביא כ"ק אד"ש מה"מ נראה ברור שגם בשמן ישנו הענין ד"טומאה דחוי' 

בציבור", שלכן צריך להגיע לתירוצים אחרים שמביא כ"ק אד"ש מה"מ.

ובתירוץ הב' קשה, שהרי השאלה היתה שאם בזמן חנוכה עשה הקב"ה נס, הנה ודאי 
הדבר שגם לעתיד לבוא יעשה הקב"ה את אותו הנס, ובאם זהו דבר ודאי הרי אין כל 

סיבה שיהי' חיוב על כהן בזמן הזה להשמר מאי שתיית יין27.

ד
ולכן נראה לתרץ באופן אחר, ולבאר שבאמת אין השאלה מתחילה כלל:

ידוע ומפורסם המבואר בריבוי מקומות בחסידות28, שמלחמת היוונים בזמן חנוכה 
)ואף  תורה  ילמדו  שבנ"י  הסכימו  שהיוונים  והיינו  רוחנית.  מלחמה  בעיקר  היתה 
ויקיימו מצוות, אלא שהתנגדו לקדושת התורה,  הסכימו והתפעלו מחכמת התורה( 
ורצו שבנ"י ישכחו מנותן התורה )"להשכיחם תורתך"( ומַצווה המצוות )"ולהעבירם 
מחוקי רצונך"( - הקב"ה. ולכן טמאו את כל השמנים )ולא שפכו אותם29(, היות ורצו 
שהשמן - חכמת התורה - תישר בשלימותה, ורק השמן יהי' טמא - היינו שלא תהי' 

בתורה קדושה ר"ל. ובזה היתה מלחמת החשמונאים ביוונים במס"נ.

ומבואר עוד, שמטעם זה הי' הנס דוקא בשמן )ולא בדבר אחר(, מפני שטהרת השמן 
 - לבנ"י  חיבתו  להראות  רצה  ומפני שהקב"ה  כנ"ל,  היוונים  נלחמו  נגדו  הדבר  הוא 
דוקא  מיוחד  נס  להם  הראה  לכן  דוקא,  והמצוות  התורה  קדושת  על  נפשם  שמסרו 

בשמן.

והנה, ענין זה )המלחמה נגד קדושת התורה( הי' רק בזמן חנוכה, ובזמן הזה, קודם 
הגאולה, אין ענין זה בהדגשה כ"כ, וממילא מובן שלע"ל לא יהי' שום ענין בכך שחנוכת 

ביהמ"ק תהי' בטהרה )היות ולא תהי' הסיבה שהיתה בזמן נס חנוכה(.

27( ואף שיש לומר אין לוודאות זו גדר הלכתי, ולכן אינה פוטרת את הכהן מזהירות זו, אך אעפ"כ אי"ז 'חלק'.
28( ראה סה"מ מלוקט ח"ב ע' יח ובהנסמן שם.

29( ראה שיחת חנוכה תשכ"ג ס"ג.
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וכפי שהוא בפרטיות בד' תירוצי כ"ק אד"ש מה"מ דלעיל:

א. בחנוכה הקב"ה רצה להראות את חיבתו לבנ"י, שמסרו נפשם על קדושת התורה 
כנ"ל, ולכן עשה להם נס בדבר שמבטא את קדושת התורה - שמן טהור. אמנם טעם זה 
שייך רק בחנוכה, אבל לע"ל שלא הי' ענין המלחמה נגד קדושת התורה, אין כל ענין 

להדגיש זאת ע"י נס.

ב. בחנוכה הי' הענין שבנ"י מסרו נפשם באופן ד'לפנים משורת הדין', והיות ומסירות 
נפש זו היתה על קדושת התורה כנ"ל, לכן גם ה'לפנים משורת הדין' שמצד הקב"ה הי' 
בענין זה - שהשמן הטהור דלק שמונה ימים; אמנם לע"ל, הנה הגם שבזמן הגלות בנ"י 
מסרו נפשם על קדושת השם עוד יותר מבחנוכה )כפי שמעיר הת' הנ"ל בהערתו(, הרי 
אין זו מסירות נפש הקשורה עם קדושת התורה דוקא )כפי שהי' בחנוכה(, ובמילא גם 
ה'לפנים משורת הדין' שמצד הקב"ה יכולה להיות בהרבה אופנים - ולאו דוקא בענין 

של טומאה וטהרה )כפי שהי' בחנוכה(.

ג. כל מה ששמן בלתי טהור יכול לגרום ר"ל למרידה בהקב"ה )שלכן מוכרחים שמן 
טהור כדי שלא תהי' אפשרות למרידה ח"ו(, הוא רק קודם ביאת המשיח - שאז שייך 
הענין דמרידה ח"ו; אמנם לאחר ביאת המשיח, שיהי' "ה' אחד ושמו אחד"30 וכו', הנה 
ודאי שלא יהי' שייך אז הענין דמרידה ח"ו, וממילא אין כל בעי' בכך שתחילת העבודה 

בביהמ"ק השלישי תהי' בטומאה.

ד. כל מה שהמפרשים מבארים שבכדי שיהי' ההמשך טהור, מוכרחת ההתחלה להיות 
אמנם  ח"ו;  בטומאה  שיהי' ההמשך  כששייך  הגלות,  בזמן  רק  ג"כ  זהו  הנה  בטהרה, 
לאחר ביאת המשיח, הנה ודאי שהכל יהי' באופן הכי טהור, ולא שייך לומר שבגלל 

שתחילת העבודה היתה בטומאה )שזו תוצאה מהגלות(, יהי' גם ההמשך בטומאה.

ומכ"ז מובן, שאף שבחנוכת ביהמ"ק השני בזמן חנוכה לא היתה אפשרו להדליק 
בשמן טמא )מפני הטעמים דלעיל(, הנה כל טעמים אלו אינם שייכים בחנוכת ביהמ"ק 
השלישי, וממילא מובן שגם בביהמ"ק השלישי יכולה להיות חנוכתו בטומאה, וממילא 

מובן מדוע אסור גם לכהן טמא לשתות יין בזה"ז.

וכ"ז הוא לענ"ד בלבד, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

30( זכרי' יד, ט.
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נצחיות בית המקדש בזה"ג - גם בגשמיות
 הת' אלכסנדר שמחה שי' פרענד
תלמיד הישיבה

בד"ה ועשו לי מקדש תשמ"ג31 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את מאמר 
המדרש32: "כל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם לא בעוה"ז וכו'". ומקשה, שלכאורה 
במשכן ובמקדש היו שינויים, ועד לחורבן ממש. ומבאר, שברוחניות, המקדש העליון 
ומוסיף  מטה(.  של  )ירושלים  התחתון  במקדש  ממש  מחובר  מעלה(  של  )ירושלים 
עפמש"נ על "ואהי' להם למקדש מעט" - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שקיימים גם 

בזה"ג.

ביהמ"ק  הרי  ולכאו'  פשוטו",  מידי  יוצא  מקרא  "אין  שהרי  להבין,  צריך  ולכאורה 
בעצמו אינו קיים בגשמיות )ובמיוחד שהלשון במדרש היא "אינו זז לעולם לא בעוה"ז 

ולא בעוה"ב", ומשמע שבגשמיות עוה"ז אין לזה הפסק(33.

וי"ל עפמ"ש בלקו"ש34 בביאור דברי הרמב"ם35 אודות גניזת הארון שנכתבו בפ"ד 
שהימצאות36  מזה  ומסיק  הכלים(,  בצורת  העוסק  בפ"ב  )ולא  הבית  בצורת  העוסק 
הארון בקדה"ק, הינו פרט בצורת הבית, היינו שאינו רק כלי שנמצא בקדה"ק אלא חלק 
מהקה"ק )הבנין( עצמו, מכיון שהארון עושה את הביהמ"ק "בית לה'" כמ"ש37 ונועדתי 

לך שם.

ועפ"ז מבאר שזה שכותב הרמב"ם ש"בעת שבנה שלמה את הבית כו' בנה בו מקום 
אלא  הוה38(  דהוה  )דמאי  הארון  גניזת  במקום  להכריע  כוונתו  אין  הארון"  בו  לגנוז 

כוונתו בזה לחדש דין בבנין הבית -

31( סה"מ תשמ"ג ע' צה ואילך.
32( ויק"ר פ"ב, ב.

33( אפשר לתרץ שמכיון שלע"ל יהי' ביהמ"ק השלישי, לכן נקרא ביהמ"ק קיים, אבל נראה לבאר בעומק יותר, שאף 
ביהמ"ק עצמו קיים לעולם - אף בזמן הגלות.

34( חלק כא שיחה ב' לפ' תרומה.
35( הל' בהב"ח ריש פ"ב.

36( הערה 20 שם.
37( תרומה כה, בב.

38( והוי דבר השנוי במחלוקת, שאינו נוגע לדינא.
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שגניזת הארון אינו ענין של "בדיעבד" ולית ברירה, אלא שמלכתחילה נקבע בבנין 
השתי'  אבן  על  גלוי  מקום  א(  בביהמ"ק:  מקומות  שתי  )כאילו(  יהי'  שלארון  הבית 

בקה"ק. ב( מקום גניזה למטה מקה"ק שגם זה הינו לכתחילה חלק מהבית.

והיינו שגניזת הארון אינו דין נוסף בביהמ"ק )שעשו כדי להציל את הארון( אלא דין 
בבנין הבית, דהיינו שכשם שבשביל שלימות מקדש צריכים לבנות מקום איפה שהארון 
יעמוד בגלוי, כך צריך להיות מקום )בקה"ק( לגנוז את הארון )ובזה מובנת נצחיות 
המקום  את  קידש39  המלך  ושלמה  מקה"ק(.  עיקרי  חלק  הינו  שהארון  מכיון  קה"ק 

)כמקום הארון, ובמילא( להיות חלק מקה"ק40. ע"כ תוכן השיחה שם.

ועפ"ז יש לומר, שאע"פ שבית ראשון בחיצוניות לא הי' נצחי ונחרב, אבל בפנימיות 
גם בו יש ענין של "נצחיות" בגשמיות, שיש בבית ראשון מקום גניזה שבו לא הי' חורבן, 
והארון נשאר במקומו עד היום הזה, היינו שיש מקום במקדש )בבניין41( שהוא "לשעתו 
ולעת"ל", ומקום הארון הינו העצם )העיקר( של ביהמ"ק שלא שייך בו חורבן והפסד, 

וזה שנבנה בית שני ושלישי, אינו בית חדש אלא שבית ראשון נבנה מחדש.

ועפ"ז אפשר להסביר ש"אינו זז לעולם" הוא כפשוטו ממש, והכוונה על קדה"ק - 
מקום גניזת הארון, מכיון שהוא עיקר הבית, בית לה' כמ"ש ונועדתי לך שם, מקום 

השראת השכינה.

זמן בניית ביהמ"ק השלישי

 הת' לירון ליפא אברהם שי' שוורץ
תלמיד בישיבה

בהל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח )פי"א ה"א(, פסק הרמב"ם: "המלך המשיח 
עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ 

נדחי ישראל".

ומשמע מדבריו, שכחלק מפעולותיו של המלך המשיח )לאחר שכבר ברור שהוא 
כבר  ומשמע שזהו  בית המקדש,  את  יבנה  בגאולה השלימה,  בודאי(  המלך המשיח 

39( "ובעת שבנה" דוקא דבעינן קידוש בשעת בני'  - שבועות טו, ב.
40( וע"פ הנ"ל, שתוכן פרק זה ברמב"ם הוא ע"ד צורת הבית, ובהלכה א' ממפרש ע"ד קדה"ק )ושהארון הוא פרט 

וחלק ממנו(  - מובן בפשטות שכוונת הרמב"ם ב"בנה בו מקום כו' " היא לקה"ק.
41( ולא רק שדברי רז"ל "קדושה ראשונה קדשה לשעתו ולעת"ל" קאי על המקום )ולא הבנין(.
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בגאולה השלימה, שכבר "מחזיר מלכות בית דוד", ומתחילה הגאולה השלימה, אזי 
בונה את ביהמ"ק.

וכפי שמשמע מדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בדבר מלכות ש"פ תרומה 
תשנ"ב )סי"ב(, ובלשונו הק':

"ובנוגע אלינו הכוונה – לבנות את בית המקדש השלישי, בפשטות ממש, כפס"ד 
הרמב"ם שיבנה ע"י משיח צדקנו, "ובנה מקדש במקומו", וע"פ דברי הרמב"ם "הכל 
חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, אנשים ונשים כמקדש המדבר" )כנ"ל(, מובן 
שכך הוא גם בנוגע לבית השלישי, שכאו"א מישראל ישתתף בזה ע"י נדבותיו, אנשים 

ונשים, ויש לומר – גם טף )כפי שהי' בנדבת המשכן(".

שמזה מובן שבנית בית המקדש תעשה ע"י מלך המשיח, יחד עם כל בנ"י )שבוודאי 
כבר ידעו שהוא משיח( וע"י נדבתו של כאו"א לביהמ"ק, שמשמע שזהו כבר בגאולה 

השלימה. 

ולכאורה ניתן להקשות מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ ראה תשל"ה42: "רק 
ואז תהיה הגאולה", ומשמע  גליות  יהיה קיבוץ  יבנה מקדש במקומו  לאחר שמשיח 
משיחה זו שבנין ביהמ"ק וקיבוץ גלויות יהי' עוד בזמן הגלות, ורק לאחרי כן יביא מלך 

המשיח את הגאולה השלימה.

וזה  וכן משמע מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ דברים תנש"א )ס"ט(, 
לשונו הק':

ובפשטות – שיהודי מאמין באמונה שלימה, שמשיח צדקנו, "מלך מבית דוד הוגה 
ובנה מקדש  והצליח  )עי"ז ש"עשה  ודאי"  "משיח  ובתור  כו'",  ועוסק במצות  בתורה 
במקומו וקבץ נדחי ישראל"(43 – נכנס כעת ממש לבית הכנסת, יבוא ויגאלנו ויוליכנו 
קוממיות לארצנו, הוא מוליך את כל בנ"י בתוך כלל ישראל לארץ הקודש, לירושלים 

עיר הקודש, להר הקודש, לבית המקדש השלישי". 

כלומר, שהגאולה בפועל תהי' רק לאחרי בנין ביהמ"ק וכו' שאזי יתברר כי הוא אכן 
משיח בוודאי, ורק לאחרי יגאל את כל ישראל44.

"וכן מובן גם מפסק הרמב"ם בהל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח )פי"א ה"ד(: 
"ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו. כפי תורה שבכתב 
ושבעל פה. ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה. וילחם מלחמות ה'. הרי זה בחזקת 
שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח 

42( שיחות קודש תשל"ה ח"ב ע' 414 )ז(.
43( הדגשה זו אינה במקור.

44( וכפי שמבאר זאת באריכות הרשד"ב ולפא בספרו "יחי המלך המשיח", בנושא זה. עיי"ש.
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בודאי. ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה 
ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד".

שמדבריו מובן, שרק לאחרי שיבנה מקדש במקומו וכו' – רק אזי ידעו שהוא אכן 
משיח בודאי, ודוקא לאח"ז "ויתקן את כל העולם וכו'45?

וצריך עיון. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

45( ואף שלכאורה הי' ניתן ליישב זה ע"פ מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס 'בית רבינו שבבבל' )ס"ד(: "ש"במקומו" רומז 
גם על מקומו של מלך המשיח בזמן הגלות )לפני ש"הרי זה משיח בודאי"(, היינו, שבהיותו בגלות )ששם יושב וממתין ומצפה 
לגאול את בנ"י ושכינה עמהן מהגלות( בונה מלך המשיח מקדש )מעט( שהוא מעין ודוגמת המקדש שבירושלים", כלומר, שכוונת 
הרמב"ם ב'בנה מקדש במקומו, היא, שכדי לקבוע מי הוא משיח זהו ע"י בית המדרש העיקרי שבונה, בזמן הגלות אך בית המקדש 

כפשוטו יבוא בגאולה מן השמים.
העתיד,  למקדש  הכנה  בתור  הק':  ובלשונו  הכונה,  זה  שאין  בפירוש,  מה"מ משמע  אד"ש  כ"ק  דברי  מהמשך  אך 

שיתגלה תחילה שם, ומשם ישוב )עם הקב"ה ובנ"י( לירושלים".

 



האמונה והציפי'
שנוסף על רגש הכוסף והתשוקה והגעגועים להגאולה )עד 
עתה(, צ"ל עכשיו גם ובעיקר רגש השמחה מזה שהגאולה 

באה בפועל ממש ברגע זה ממש.

)דבר מלכות ש"פ בשלח, ס"ט(
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היתר שתיית יין לנזיר בשבתות ויו"ט בביאת משיח
 הת' לוי יצחק שי' בראנער
תלמיד בישיבה

א
הגמ' בעירובין דנה האם דיני תחומין נוהגים למעלה מעשרה טפחים. ומביאה ראי' 
לכך שנוהגים למעלה מעשרה טפחים מברייתא )מג, א-ב( "הריני נזיר ביום שבן דוד 

בא - מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים, ואסור לשתות יין כל ימות החול". 

שאין  משום  וזאת  משיח,  יבוא  לא  ודאי  טובים  וימים  שבשבתות  בזה,  וההוכחה 
ביכולתו של בן דוד - הוא מלך המשיח1 - לגאול את עם ישראל בשבת עקב איסור 

תחומין, )האוסר על אדם לצאת חוץ לאלפיים אמה מקום שקונה אדם שביתה(.

אך הגמ' דוחה ביאור זה ומביאה סברא נוספת אותה ניתן לבאר בדברי הברייתא. 
דהנה, בנוגע לגאולה נאמר בכתוב2 "הנה אנכי שולח לכם את אלי' הנביא לפני בוא 
יום ה' הגדול והנורא", וכיון שראינו שאליהו לא בא בערב שבת, על כן מותר הנודר 
למעלה  תחומין  לאיסור  הראי'  ואזלא  טובים.  וימים  בשבתות  יין  לשתות  בנזירות 

מעשרה טפחים.

ודוחה הגמ' גם ביאור זה )שהרי עפ"ז בכל יום יהי' מותר הנזיר לשתות יין - כיון שלא 
ראינו את אליהו בא לבית דין מאתמול(, ומוכיחה למסקנא שאליהו בא בכל יום לבית 
דין )הגדול(, אלא שבערבי שבתות וימים טובים אין אליהו בא לבית דין מפני הטורח.

והמורם מכל האמור, שדיני תחומין אינם נוהגים למעלה מעשרה טפחים, אך בכ"ז 
אין משיח בא בשבתות וימים טובים משום שאליהו אינו מגיע ביום שישי, ועל כן מותר 

לנזיר ביום שבן דוד דוד בא לשתות יין בשבתות וי"ט.

1( רש"י ד"ה "בשבתות ויו"ט".
2( מלאכי ג, כג.
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ב
והנה, בשו"ת 'בני ציון' נעמד על דברי הגמ' ומקשה כיצד ייתכנו במציאות, שהרי:

באם הנודר עומד במזרח העולם )מירושלים(, והמשמעות בזה היא - שהינו מקדים 
בליל   - הרגע  באותו  שהרי  זו?  בשבת  יין  לשתות  מותר  מדוע  השבת,  את  לקבל 
ייתכן שיבוא משיח בירושלים שם עוד לא נכנסה  יין  - בו נדר שלא לשתות  השבת 
השבת! )ובשונה מביאת אליהו, תיתכן מציאות בה משיח יבוא בערב שבת, ואין בזה 
טורח לישראל - כיון שכשיבוא יהיו הכל עבדים לישראל(, ואם כן אסור ביין )ואע"פ 

שבמקומו חלה קדושת השבת( - כיון שיום זה הינו יום שבן דוד בא!

ובאם הנודר עומד במערב העולם )מירושלים(, והמשמעות בזה היא - שהינו מאחר 
לקבל את השבת, מדוע מותר לשתות יין בשבת זו? שהרי באותו הרגע - בבוקר השבת 
- בו נדר שלא לשתות יין ייתכן שיבוא משיח בירושלים שם כבר יצאה השבת! ואם כן 
אסור ביין )ואע"פ שבמקומו חלה קדושת השבת( - כיון שיום זה הינו יום שבן דוד בא!

ובאם הנודר עומד בירושלים עצמה, והמשמעות בזה היא - שהינו מקבל את השבת 
ומוציאה במקום אליו ודאי אין מלך המשיח מגיע בשבתות וימים טובים - ובזה לכאורה 

סרות קושיות הנ"ל,

)וכפי  מוכרח  זה  ודבר  בירושלים,  עוסקת  זו  ברייתא  אין  אכן  שהרי  קשה,  עדיין 
שמוכיח הגריעב"ץ בהערותיו למס' עירובין( מכך שהגמ' מסתפקת האם בא אליהו 
מאתמול, ספק שאינו שייך בירושלים. ובמי עוסקת ברייתא זו המתירה לנודר מן היין 

לשתות בשבתות וימים טובים?

ואף אם נאמר שהעומד במזרח ירושלים נדר בשעה מאוחרת בה נכנסה כבר השבת 
בירושלים, ובשעה זו דבר ודאי הוא שלא יבוא משיח בשבת זו משום איסור תחומין, 
הרי עדיין קשה, שהרי הברייתא "סתמא קתני", ומשמעה שדין זה - ד"הריני נזיר ביום 
שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים" - נוהג בכל מקום ומקום בעולם 

כולו ובכל הזמנים בשוה! 

ומסיים ד"צ"ע כעת", היות ובכל מקום בעולם בו יאמר האדם הריני נזיר ביום שבן 
דוד בא יהי' אסור בשתיית יין בשבתות ובימים טובים, כיון וייתכן שבאותו הזמן בא 

מלך המשיח לירושלים - על אף איסור תחומין בשבת.

וראיתי להשיב על קושייתו, וכדלקמן.
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ג
והנה, לפענ"ד אין דבריו קשים כלל, שהרי ל' הברייתא הינה "הריני נזיר ביום שבן 

דוד בא", ולא "בעת בה בן דוד בא" וכדומ'.

דהנה, עיקר קושייתו היא מכך שהעומד במקום מסוים בעולם נודר שברגע בו יבוא 
בן דוד )הוא מלך המשיח( הרי נאסר עליו אותו היום בשתיית יין בפרט ובדיני נזיר 

בכלל.

)קודם  השבת  בליל  לה'  נזיר  כשידור   - )מירושלים(  העולם  במזרח  העומד  ולכן, 
כניסת השבת בירושלים( אסור בשתיית יין כיון שייתכן שמשיח בא ברגע זה, והעומד 
יציאת השבת  )לאחר  נזיר לה' בבוקר השבת  - כשידור  )מירושלים(  במערב העולם 

בירושלים( גם הוא אסור בשתיית יין כיון שייתכן שמשיח בא ברגע זה.

ההיתר  נאמר  בברייתא  כלל! שהרי  קושיא  זו  אין  הרי  הברייתא  בלשון  בדיוק  אך 
לשתות יין בשבתות וימים טובים גבי האומר "הריני נזיר ביום שבן דוד בא", וכוונתו 

בזה היא ליום כולו בו יבוא בן דוד.

ולדוגמ': באם נודר מן היין ואומר "הריני נזיר ביום שבן דוד בא", ובשבת הסמוכה - 
ח' ניסן - נזדמן לו יין - מותר לשתותו, שהרי ביום זה - ח' בניסן לא יבוא משיח! ואף 
אם בשעה בה שותה את יינו בא משיח בירושלים, הרי לא בא בח' בניסן אלא בז' בו, 

ולא עבר הנזיר על נדרו ולא מידי!

וכיון שביום זה - ח' בניסן - ודאי לא יבוא משיח מותר לשתות יין כל אותו היום.

וכל זה הוא פשוט.

בענין הנ"ל
 ר' הלל שי' אניקסטר
אברך בכולל

הברייתא  על  ציון  בני  שו"ת  קושיית  בתירוץ  ב.  י.  ל.  הת'  כתב  הקודמת  בהערה 
יין  מותר לשתות   - דוד בא  ביום שבן  נזיר  "הריני  א־ב(  )עירובין מג,  בגמ'  המובאת 

בשבתות ובימים טובים, ואסור לשתות יין כל ימות החול".
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שהרי לכאורה כיצד מותר? והרי ייתכן שבזמן בו הנזיר הנודר מן היין שובת בביתו 
במקום מסוים בעולם )במזרח לירושלים או שמא במערב לה( יבוא בן דוד במקום אחר 

בו השבת אינה חלה עדיין )או שכבר 'יצאה'(?

ותירץ קושיא זו בדיוק הל' בברייתא "הריני נזיר ביום שבן דוד בא" ולא נאמר "ברגע 
זה בו האדם שובת בביתו במקום אחר  ולכן אף אם בא משיח ברגע  שבן דוד בא", 
בעולם אין זה הפרת נדרו - שהרי האדם נדר מן היין ביום שבו בן דוד בא, וביום השבת 

זה אכן לא בא אלא בא ביום אחר - יום שישי ערש"ק )או במוצש"ק(.

וראיתי שמדויקים דבריו בפירוש הריטב"א בסוגיין3 "תא שמע הריני נזיר ביום שבן 
דוד בא בו. פי' לא סוף דבר שבא בו ממש, ]דהא אמרינן לקמן דאי קאי בימות החול 
כי קאמר הכי הוי נזיר מכאן ואילך ואפילו בשבתות וימים טובים דכיון דחיילא תו לא 
פקעה ואם איתא היכי חיילא דהא איגלי מלתא שלא בא בן דוד[, אלא הכי קאמר הריני 
נזיר ביום שבן דוד אפשר לבא בו, ולהכי קאמר מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים 

לפי שאין בן דוד אפשר לבא בהם כדמפרש ואזיל".

זה,  ביום  אין אפשרות שיבוא  בו  יום הש"ק  על  מכוון  הנזיר  נדרו של  היינו, שכל 
וכאשר בא משיח ביום ו' ערש"ק )או גם במוצש"ק( - הרי לא לזה כוונו דבריו ונדרו 

אינו מופר בזה כלל.

בענין הנ"ל

 הת' יהודה ארי' שי' הרשקוביץ
תלמיד בישיבה

א
בהערות הקודמות הובאה קושיית שו"ת בני ציון על הברייתא המובאת בגמ' )עירובין 
יין בשבתות ובימים טובים,  מותר לשתות  מג, א-ב( "הריני נזיר ביום שבן דוד בא - 

ואסור לשתות יין כל ימות החול".

ולכאורה כיצד מותר הוא בשתיית יין בשבת? והרי ייתכן שבזמן בו הנזיר הנודר מן 
היין שובת בביתו במקום מסוים בעולם )במזרח לירושלים או שמא במערב לה( יבוא 

בן דוד במקום אחר בו השבת אינה חלה עדיין )או שכבר 'יצאה'(?

3( וכן כתב ר"ת בתוס' ד"ה ואסור לשתות יין כל ימי החול.
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ביום שבן דוד בא"  נזיר  זו בדיוק הל' בברייתא "הריני  י. ב. קושיא  ותירץ הת' ל. 
ולא נאמר "ברגע שבן דוד בא", ולכן אף אם בא משיח ברגע זה בו האדם שובת בביתו 
במקום אחר בעולם אין זה הפרת נדרו - שהרי האדם נדר מן היין ביום שבו בן דוד 
בא, וביום השבת זה אכן לא בא אלא בא ביום אחר - יום שישי ערש"ק )או במוצש"ק(.

ודייק ר' ה. א. את דבריו מל' הברייתא בסוגיא זו, עיי"ש.

נוסף ע"פ דברי כ"ק אדה"ז בשו"ע שלו ודברי אדמו"ר  וראיתי להציע בזה ביאור 
האמצעי ב'תורת חיים' - כפי שמביאם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וכדלהלן.

ב
את התוועדות י"ט כסלו תשי"ט4 פתח כ"ק אד"ש מה"מ במעלת האחדות בה שרויים 
כל המתוועדים לרגל י"ט כסלו - הן אלו שסיימו את ההתוועדות והן אלו שעליהם 

להתחיל. ענין זה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ דברי כ"ק אדה"ז:

"בהתחלת השו"ע של רבינו הזקן מדובר אודות זמן כניסת שבת ויו"ט )ועד"ז שאר 
עניני התומ"צ התלויים בזמן(, ש"אף שהימים והלילות משתנים לפי האקלימים וריחוק 
המדינות . . אין בכך כלום . . כי עת רצון שלמעלה ויחודים עליונים . . הוא למעלה 

מגדר המקום והזמן, רק שמאיר למטה לכל מקום ומקום בזמנו הראוי לו".

"בדברים אלו מבהיר רבינו הזקן ענין הדורש ביאור:

"מצד ריחוק המקומות שבכדור הארץ נעשה חילוק ממקום למקום בכו"כ שעות, 
ועד לשינוי שבין יום ללילה, שבמקום מסויים הרי זה יום ובמקום אחר הרי זה לילה. 
בכל  בשוה  אינם  וסופם  המשכם  התחלתם  בזמן,  הקבועים  התומ"צ  שעניני  ונמצא, 

המקומות שבהם נמצאים בנ"י.

"ולכאורה, כיון ש"תורה אחת לכולנו", כיצד יתכן שאותו זמן שאצל יהודי אחר הוא 
יום חול, יהי' אצל יהודי אחר שבת או יו"ט?! ועד"ז נשאלת השאלה בנוגע לשאר עניני 

התומ"צ התלויים בזמן.

"והביאור בזה: ההמשכה למטה באה בכל מקום )בכל אקלים( לפי מעמדו ומצבו, 
היינו לפי זמן הימים והלילות שלו;

"אבל המשכה זו הרי היא באה מלמעלה. וכמו"כ מובן שמעשה המצוות פועל פעולתו 
באופן של עלי' מלמטה למעלה, היינו, שמעשה המצוות למטה עולה ופועל נחת רוח 

למעלה - "נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני".

4( שיחות קודש תשי"ח - תשי"ט, ע' פז.
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"וכיון שעיקר פעולת המצוות )העלי' מלמטה למעלה( ועיקר ענין המצוות )המקור 
כל  שם  מתאחדים  מהזמן  למעלה  זה  הרי  ושם  למעלה,  הוא  למטה(  נמשך  שממנו 

הענינים באחדות גמורה".

נמשכת  בו  בזמן  רק  הינו  והשינוי  המקומות,  בין  מהותי  חילוק  אין  שאכן  היינו, 
ההמשכה )או נפעלת פעולת ה'עליה'(, ובעצם הינם מאוחדים.

ובתורת חיים5 מבאר זאת אדמו"ר האמצעי ב'אותיות של חסידות' בנוגע לכל זמני 
המועדים, ובנוגע למקום בו הקשו אודות חצות הלילה בו נוהגים לערוך תיקון חצות 
כיון והוא עת 'רצון למעלה'. וגם כאן נשאלת השאלה - כיצד ייתכן שישנה עת רצון 
בזמן זה לאנשים במקום מסוים בעולם, ואילו לאנשים אחרים איננה - והרי 'עת רצון' 
פירושה גילוי אור נעלה, וכיצד ייתכן למע' בו זמנית בחי' שבת )גילוי אור עליון( ובחי' 

חול )ללא גילוי אור זה(.

ונקודת הביאור בזה, שבכל מועד ישנו 'תוס' גילוי אורות בכלים', "וא"כ הגם שאין 
גילוי  זה מעוררים תוס'  - דהיינו, שבאקלים  ויו"ט שוה בכל האקלי]מי[ם  זמן שבת 
אורות בכלים למעלה ולגבי אקלי"ם אחר האור הזה הוא בהעלם כמו בחול - אין זה 
שינו כלל לגבי עצמיות שלהם, אלא בכל אקלי"ם שנשלם מעשה התחתונים לעורר 
למעלה תוס' גילוי אור אז זה מאיר להם למעלה, ובהגיע זמן שבת וי"ט באקלי"ם האחר 
מאיר להם למעלה בח' תוס' גילוי אור זה, אבל לגבי העצמות נקרא יום שכולו שבת".

ועפ"ז יש לומר גם בענינינו, גבי הנודר שלא ישתה יין ביום שבן דוד בא, שבאם אצל 
הנודר חלה ש"ק מותר בשתיית יין, ואף אם בא"י יצאה כבר השבת, ומשיח יכול לבוא 
שם בזמן זה, מכיון שבזמן זה בו הוא נמצא ישנה עת רצון וגילוי אור דש"ק, ובזמן זה 
הרי הוא מאוחד עם זמן השבת שבא"י שם משיח אינו יכול לבוא, כיון וכל החילוק 

ביניהם הוא רק בזמן המשכת ה'גילוי אור עליון', אך בעצם הינם דבר אחד.

ולדוגמ': באם נודר שלא ישתה יין ביום שבן דוד בא, ובאחר הצהריים דיום הש"ק ח' 
ניסן נזדמן לו יין - מותר לשתות. כיון ולגביו הגילוי שמאיר הינו גילוי דש"ק ח' ניסן - 

ולגביו גם בא"י כעת ש"ק, אלא שהחילוק הוא בזמן ההמשכה.

 וכפשוט, ולא באתי אלא להעיר.

5( מאמר ד"ה "מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות ה' צדקת פרזונו בישראל". בשלח שמט, ב.
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בענין הנ"ל

 הת' דובער שי' זלמנוב 
תלמיד בישיבה

לדעת  בנוגע  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  דברי  הובאו  הקודמת  בהערה 
בנוגע  הידועה  הסתירה  לזה  ובהקשר  הזה,  בזמן  לכהן  יין  רביעית  האוסרים שתיית 
לבנית בית המקדש השלישי, ביד מי יבנה - בידי מלך המשיח או בידי הקב"ה, וכן 

ארבעת האופנים כיצד לתווך זאת.

והקשה שם, שלפי התיווך הראשון, קשה, שהרי: במצב של 'לא זכו' יהי' על מלך 
 - מיל  יותר משיעור  זמן  לוקחת משך  זו  בית המקדש, שפעולה  את  לבנות  המשיח 
עשרים וארבע דקות -  ולפי זה, מדוע נאסר הכהן בשתיית רביעית יין בזמן הזה, וכל 
זה בכדי שבמשך שיעור זמן זה, יוכל לבוא משיח עם ביהמ"ק מושלם, ויוכל לגשת 

תיכף לעבודה, והרי בנייתו תיקח זמן רב יותר?

וראיתי ליישב קושיתו בדא"פ, שלכאורה בהסתכלות פשוטה, מובן, שמלכתחילה 
הדעה האוסרת לכהן שתיית רביעית יין, הינה מפני הציפי' והאמונה שכל רגע מגיע 
משיח, שזהו הרי מצב של 'זכו' שאזי ירד בית המקדש מן השמים ע"י הקב"ה. ואזי, אף 

בזמן קצר שכזה, ייתכן שכבר יחלו בהקרבת הקרבנות.

אסור  שכהן  דעה  "ישנה  שם:  בשיחה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  מלשונו  שנראה  וכפי 
בשתיית רביעית יין בזמן הזה, כי במהרה יבנה בית המקדש ושיכור אסור בעבודה", 
כלומר באופן שבבת-אחת מגיע כעת משיח, באופן של 'זכו' ואזי יחלו הקרבת קרבנות 

בביהמ"ק תוך זמן קצר.

אלא שיש להקשות על התיווך השני, מהפס' "טבעו בארץ שערי'" ששערי ביהמ"ק 
טבעו ונגנזו במקומן - שהביהמ"ק ירד מן השמים אבל הדלתות "שערי'" שטבעו בארץ 
יעלו ויתגלו ויעמידום במקומם, )והמעמיד הדלתות נחשב כאילו בנאו כולו(. ומשמע, 

שאין נדרשת כאן השתתפותם של בנ"י בנדבה לביהמ"ק. 

משא"כ בדבר מלכות ש"פ תרומה כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במפורש 
שדרושה ההשתתפות בתרומה לביהמ"ק, וזה לשונו הק' )סי"ב(:
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 "לאחרי כל הפירושים בפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", כולל הפירוש "בתוך 
כל א' וא'" - הרי אין מקרא יוצא מדי פשוטו, לכל לראש הפירוש בזה בנוגע להלכה 

למעשה הוא - שעל בנ"י מוטל החיוב לבנות את בית המקדש.

- לבנות את בית המקדש השלישי, בפשטות ממש, כפס"ד  "ובנוגע אלינו הכוונה 
הרמב"ם שיבנה ע"י משיח צדקנו, "ובנה מקדש במקומו" וע"פ דברי הרמב"ם "הכל 
חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, אנשים ונשים כמקדש המדבר" )כנ"ל(, מובן 
שכך הוא גם בנוגע לבית השלישי, שכאו"א מישראל ישתתף בזה ע"י נדבותיו, אנשים 

ונשים, ויש לומר - גם טף )כפי שהי' בנדבת המשכן(".

 וקשה, שהרי לפי התיווך דלעיל - ברגע שירד ביהמ"ק משמים ויתגלו השערים, אזי 
כל בנ"י יעמידו אותם יחד עם משיח, ולפי זה מה שייך א"כ הציווי לבנות את ביהמ"ק, 

ועד להשתתף בזה ע"י נדבה?

וצ"ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

שתיית רביעית יין לכהן בזה"ז
 הת' מנחם מענדל שי' מיפעי
תלמיד בישיבה

א
בענין שתיית רביעית יין לכהן בזמן הזה, כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
ישנם  משיח,  ענייני  אודות  מדברים  "כאשר  )ס"ג((:  ראה  לפ'  הוספות  ח"ב  )לקו"ש 
שחושבים, שזה כלשון הגמרא, הלכתא למשיחא, יש לדעת שהמעשה אינו כך, ויש ע"ז 

ראי' מוכחת גם מנגלה דתורה.

 ישנה דעה שכהן אסור בשתיית רביעית יין בזמן הזה, כי במהרה יבנה בית המקדש 
ושיכור אסור בעבודה. הפגת השכרות יכולה להיות ע"י ב' אופנים: א( שינה. ב( שהי' 

כדי מיל.

 השיעור דמיל הוא שמונה עשרה דקות. השיעור הגדול ביותר שישנו למיל הוא 
פחות  עוד  ביותר,  קצר  שבמשך-זמן  נגלה,  ע"פ  ראי'  הרי  זו  דקות.  וארבע  עשרים 
בשיעור מיל, שזהו, לכל היותר עשרים ושלוש דקות וחמישים ותשע שניות, יכול לבוא 

משיח עם בית המקדש מושלם, שיצטרכו לגשת תיכף לעבודה". עכלה"ק.
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וענין זה דורש ביאור, ובהקדים: בנוגע לבנין בית המקדש השלישי דלע"ל - ישנה 
סתירה בידי מי יבנה, בידי אדם - מלך המשיח, או בידי הקב"ה.

ומשוכלל  בנוי  מצפין  שאנו  העתיד  "מקדש  א6(:  מא,  )סוכה  ותוס'  רש"י  לשיטת   
הוא יגלה ויבא משמים שנא' )שמות טו( מקדש ה' כוננו ידיך". כלומר, שבית המקדש 
השלישי כבר נבנה ע"י הקב"ה, אלא שכעת עומד מוכן למעלה, ובגאולה השלימה ירד 

משמים לכאן למטה. והוא ע"פ דברי רז"ל במדרשים7 ובזהר8.

ובלשונו: )הלכות מלכים  משא"כ לשיטת הרמב"ם, פסק שיבנה ע"י מלך המשיח, 
ומלחמותיהם ומלך המשיח פי"א ה"א(: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות 
דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש". וכן בסוף הפרק )ה"ד(:"ואם יעמוד 
מלך מבית דוד . . ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי". והוא 

עפ"י דברי רז"ל במדרשים אחרים9 ובירושלמי10.

וכפי  זו,  לתווך סתירה  בכדי  אופנים  מצינו מספר  אד"ש מה"מ  כ"ק  בדברי  והנה, 
שיובא לקמן.

ב
התיווכים המובאים לסתירה דלעיל, הם:

א. ידוע מ"ש בגמרא11 בענין סתירת הכתובים "כתיב12 וארו עם ענני שמיא כבר אינש 
אתה וכתיב13 עני ורוכב על חמור, זכו עם ענני שמיא לא זכו עני ורוכב על חמור". וי"ל 
שבנין ביהמ"ק דלעתיד תלוי בשני האופנים הנ"ל שבהגאולה: זכו - יגלה ויבוא משמים, 

לא זכו - יהי' הבנין בידי אדם )ע"י משיח(. 

ב. עה"פ14: "טבעו בארץ שערי'" אמרו חז"ל15: "שערי ביהמ"ק במקומן נגנזו שנאמר 
ש"טבעו  "שערי'"  הדלתות  אבל  השמים  מן  ירד  שהביהמ"ק  וי"ל  גו'".  בארץ  טבעו 
בארץ" )שהן היו בידי אדם( יעלו ויתגלו ויעמידום במקומם, והמעמיד הדלתות נחשב 

כאילו בנאו כולו.

6( ד"ה: אי נמי )סע"א(.
7( תנחומא פקודי יא. ילקוט שמעוני רמז תתמח בסופו. ועוד. 

8( זח"א כח, א. ח"ב נט, א. ח"ג רכא, א. 
9( ויק"ר פ"ט, ו. במדב"ר פי"ג, ב. ושם מפורש יותר - דמשיח יבנהו.

10( מגילה פי"א ה"א. ושם: שהגלויות יבואו ויבנוהו.
11( סנהדרין צח, א.

12( דניאל ז, יג.
13( זכרי' ט, ט.
14( איכה ב, ט.

15( במדב"ר פט"ו, יג. וכ"ה באיכ"ר פ"ב, יג )עה"פ(. ועוד.
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ג. החלק והסוג שבהבנין המבואר ומובן מ"הסיפור" שבמס' מידות )ובל' הרמב"ם: 
"מעין הדברים המפורשים ביחזקאל"( יבנה בידי אדם; והפרטים שהם בסוג של "אינו 

מפורש ומבואר", יתגלו משמים ע"י הקב"ה.

ד. בנין הבית למטה יהי' בידי אדם - ע"י משיח )שאליו יתגלה מה ש"אינו מפורש 
האש  ובדוגמת  ע"ד  שלמעלה,  המקדש  "יתלבש"  שלמטה  זה  ובמקדש  ומבואר"(, 
את  יביא  שזה  ההדיוט16,  מן  להביא  שמצוה   - שלמטה  באש  שנתלבשה  שלמעלה 

הנצחיות בהבנין דלעתיד.

והנה, לפי התיווך הראשון, קשה, שהרי: במצב של 'לא זכו' יהי' על מלך המשיח 
לבנות את בית המקדש, שפעולה זו לוקחת בפשטות משך זמן יותר משיעור מיל - 
עשרים וארבע דקות -  ומדוע א"כ נאסר הכהן בשתיית רביעית יין בזמן הזה, וכל זה 
בכדי שבמשך שיעור זמן זה, יוכל לבוא משיח עם ביהמ"ק מושלם, ויוכל לגשת תיכף 

לעבודה, והרי בנייתו תיקח זמן רב יותר?

 ולע"ע לא מצאתי ביאור בזה, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

תפילה על ביאת משיח - בתוך ספר התניא
 הת' נתן שי' קדם
 תלמיד בישיבה

א
וציטטה  ישעי'  כ"ק אדמוה"ז ארבעה פסוקים מספר  ל"ו בתניא, מביא  בסוף פרק 
אחת מתוך תפילת ר"ה, כהוכחה לכך ש"מיתרון ההארה לישראל יגי' חושך האומות 

גם כן"17, וזלה"ק: 

"ומיתרון ההארה לישראל יגי' חשך האומות גם כן כדכתיב והלכו גוים לאורך וגו' 
וכתיב בית יעקב לכו ונלכה באור ה' וכתיב ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו וגו' 
וכמ"ש  וגו'  גאונו  והדר  ה'  פחד  מפני  ובסעיפי הסלעי'  הצורים  בנקרת  לבוא  וכתיב 

והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך וגו'".  

16( עירובין סג, א.
17( לקו"א, פרק זה. 
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ויש לעיין ולברר, מה מתווסף באמצעות הציטוט מתפילת ר"ה - "והופע בהדר כבוד 
עוזך על כל יושבי תבל ארצך", שלא נלמד מהפסוקים שמובאים לפניו מספר ישעיה? 

ולגבי נצרכות כללות הפסוקים המובאים לפנ"כ, אכן מובן מדוע הובאו כולם, הואיל 
וכל אחד מוסיף על קודמו בביאור גילוי אור ה' שיאיר לע"ל, וכדלהלן: 

פסוק ראשון: "והלכו גויים לאורך"18: מפסוק זה למדים כי הגויים ילכו לאור ההארה 
של ישראל לע"ל. היינו, שהגויים לא יקבלו בעצמם את הגילוי הנעלה, אלא - "מיתרון 
ההארה לישראל יגי' חושך האומות". כלומר, שהגילוי המושלם והנעלה עליו דיבר כ"ק 
אדמוה"ז לפנ"כ )"ויוכלו לקבל גילוי אור ה'"(, יאיר אך ורק לישראל, והגויים יקבלו 

אור זה באמצעות ההארה מישראל אליהם19. 

שיאיר  האור  מהו  מוסיף,  זה  פסוק  ה'"20:  באור  ונלכה  לכו  יעקב  "בית  שני:  פסוק 
לישראל ולאומות לעת"ל, והוא - "אור ה'"; והיינו, בנוסף לכך שאוה"ע יקבלו באמצעות 
בנ"י את ההארה הנעלית, בפסוק זה מלמדנו מהו האור שיאיר לישראל, וכתוצאה מכך 

יאיר ג"כ לאוה"ע. 

פסוק שלישי: "ונגלה כבור ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר"21:  פסוק זה בא 
ללמדנו שלא רק באוה"ע ובישראל יאיר הגילוי דלעת"ל, אלא גם ב"כל בשר"; היינו, 
שגם בדומם, צומח, חי, יאיר הגילוי של "כי פי ה' דיבר" - כיון שגם הם נכללים ב"כל 

בשר", באופן שבכולם יתגלה אור ה' המהווה ומחי' אותם22.    

פסוק רביעי: "לבוא בנקרת הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד ה' והדר גאונו"23: 
פסוק זה מלמד על הביטול העצמי התמידי שיהי' בכל הנבראים )לא רק באומות24( 
לעת"ל, מחמת גילוי עצמות אוא"ס  שיאיר בגלוי על כל הנבראים - "פחד ה' והדר 

גאונו" - וכתוצאה מכך "לבוא בנקרת הצורים וכו'"25.

וא"כ, נראה בפשטות שכל פסוק נצרך להבנת הדברים כיצד יאיר אור ה' לע"ל; אך 
מה מתווסף לנו ע"י הציטטה מתפילת ר"ה - "והופע בהדר כבוד עוזך על כל יושבי 
תבל ארצך"? לכאורה נראה,  שציטטה זו הינה כפילות של תוכן הפסוק המובא לפני 

כן. ויש לבאר ענין זה, וכדלהלן: 

18( ישעי' ס' ג'.
19( ונראה להוסיף עוד, כי פסוק זה בא ללמדנו כי האור שיאיר לאומות, בא אך ורק ע"י עבודתם של ישראל, ולא 

שהאור יבוא ע"י עבודתם הם. 
20( שם ב, ה'. 
21( שם מ, ה'.

22( ראה סה"מ תשמ"ז ע' קפב. ליקוטי דיבורים ע' 218. 
23( שם ב, כא.

24( ראה תו"ח שמות תפב. לקו"ת ר"ה סא, ב. 
25( תניא משכיל לאיתן ע' 1129. ע"פ תורת חיים הנ"ל. 
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ב
ונראה לבאר זאת על פי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש חכ"ח26: 

המלך  יעשה  והעשירית   .  . פרות  "ותשע  כותב:  אדומה27  פרה  בהלכות  הרמב"ם 
המשיח מהרה יגלה אכי"ר". ועל הלכה זו ברמב"ם שואל כ"ק אד"ש מה"מ, מה מקום 

תפילה )על ביאת משיח( בתוך ספר הי"ד שענינו "הלכות הלכות"? 

ומבאר שם בארוכה28, שכיוון שישנו חיוב לצפות ולחכות למשיח בכל רגע, ולא רק 
באופן של 'ידיעה', אזי כל עוד לא הגיע משיח בפועל ממש, מתמלא הוא בתחושת 
חסרון שחפץ הוא למלאותה בהקדם - הבאת משיח בפועל ממש! וע"כ, כשישנו אזכור 
כלשהו על משיח, הוא לא יכול להישאר בשלווה, ומרגיש צורך עז להתפלל על כך 

שימלא ה' חסרונו. 

כיוון שרצה ללמדנו בזאת  'פרה אדומה' דווקא,  ולכן כתב זאת הרמב"ם בהלכות 
הלכה, עד כמה גדולה חובת היהודי, להיות חדור בצפי' וכמיהה למשיח, עד כדי כך 
שכאשר ישנו אזכור על משיח )אפי' בדרך אגב( על היהודי להתעורר, להתפלל ולבקש 

על ביאתו הקרובה, ובלשון כ"ק אד"ש מה"מ: 

ו)ב(  יגלה אכי"ר" בכלל,  )א( בהכניסו את התפילה "מהרה  כוונת הרמב"ם  "וזוהי 
בהוסיפו "מהרה" לפנ"ז, ו)ג( דוקא שלא במקומה, בהלכות פרה אדומה - בזה מדגיש 
של  הענין  כאשר  שאפילו  לביאתו",  ה"מחכה  להיות  צריך  כמה  עד  הלכה,  הרמב"ם 
משיח בא בדרך אגב, תוך כדי ענין אחר, צריכה מיד לפרוץ מהיהודי התפילה "מהרה 

יגלה אכי"ר"". 

על פי זה ניתן לבאר מדוע הובאה הציטטה מתפילת ר"ה בסוף פרק ל"ו בתניא, על 
אף שבהסתכלות שטחית לא נראית היא כנצרכת לשרשרת הפסוקים המובאים לפנ"כ: 

 - לפנ"כ  המובא  הענין  על  הסבר  תוספת  בתור  מגיעה  אינה  זו  שציטטה  והיינו, 
"מיתרון ההארה לישראל יגי' וכו'" )אשר לשם כך הובאו כללות הפסוקים דלעיל(, אלא 
בתור תפילה על ביאת משיח, וזאת בהתאם להלכה ברמב"ם הנ"ל, שכאשר ישנו אזכור 
על משיח )אפי' בדרך אגב( יש לבקש ולהתפלל על משיח אשר -"מהרה יגלה אכי"ר". 

26( שיחה א' לפרשת חוקת, ע' 131 ואילך. 
27( ספ"ג. 

28( סעיף ה'. 
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ג
כתפילה  יותר  נראית  זו  ציטטה  הנ"ל, שלכאו'  לפי ההסבר  ביאור  צריך  עדיין  אך 
מאשר כראי' והוכחה לעניין המבואר; א"כ, מדוע ציטטה זו מובאת בסגנון של הוכחה 
)כשאר הפסוקים המנויים שם הבאים כהוכחה לעניין(, לכאורה היתה צריכה לבוא 

בסגנון של תפילה וקיווי לביאת משיח?   

וניתן לבאר זאת, ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ על פסוקים אלו29, שארבעת הפסוקים 
הראשונים הם כנגד ארבע קליפות )ג' קליפות הטמאות וקליפת נוגה(, ובגאולה יבוררו 

כולם באופן של "אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא"; 

ולגבי הפסוק החמישי התבאר במפרשי התניא30 ע"פ תורת רלוי"צ31, שהחושך הוא 
מ"גבורה", וחושך אוה"ע הוא מ"חמשת הגבורות", וכנגד חמשת הגבורות הביא כ"ק 

אדמוה"ז חמישה ראיות שיגי' חושכם של חמשת הגבורות )אוה"ע(. 

ולפ"ז יש לומר, שעל אף שהציטטה האחרונה מובאת כתפילה לביאת משיח )כנ"ל 
בארוכה(, מ"מ הובאה היא בסגנון כשאר הראיות, הואיל וחמשת הראיות מובילות - 
באופן כללי - למטרה אחת - של הגהת וסילוק חמשת הגברות, לכן לא רצה לחלק כ"ק 

אדמוה"ז וכתב אף את הראי' החמישית בסגנון של שאר הראיות.

וכ"ז הוא לפענ"ד, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

29( התוועדויות תשמ"ו ח"ב ע' 815. 
30( ראה תניא-משכיל לאיתן )להר"י גרין( ע' 1126 ואילך. 

31( לקוטי לוי יצחק הנסמן שם. 



קובץ הדרך הישרה - הערות התמימים ואנ"ש - צפת230



מעשינו ועבודתינו
הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו 
כל אשר ביכלתכם – ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, 
ומיד  תיכף  צדקנו  משיח  את  בפועל  להביא   – דתיקון  בכלים 

ממש!

)משיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א, ס"ו(
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ענין הנגעים - בדור הגאולה 
 הת' דוד עזריאל שי' אדרעי
תלמיד בישיבה

ב' לפרשת תזריע1( מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח  )שיחה  בלקוטי שיחות חכ"ב 
שליט"א, את ביאור כ"ק אדה"ז בלקו"ת2 מדוע אין הנגעים נוהגים כיום, שמקשה שם:

 כיצד יתכן שכאשר היהודי שרוי בדרגת "אדם" תהי' אצלו "בעור בשרו שאת" - 
נגעים, והרי, טומאת צרעת היא מהטומאות החמורות ביותר, ועד שהגמרא3 אומרת 

ש"מצורע חשוב כמת"?

ומבאר ע"כ אדמו"ר הזקן, שאדרבא, היא הנותנת: דוקא משום שמדובר אודות מי 
שהוא בדרגת "אדם", שהיא "מדריגה גדולה . . שלימו דכולא" - דוקא משום כך הוא 
)וצריך  לוקה בצרעת: הנגעים ש"בעור בשרו", מצביעים על כך שהרע הגורם לנגע 
להיות דומה לו(, איננו בתוכו ובפנימיותו של האדם, אלא נשארו בו רק "פסולת" ורע 

בחיצוניותו - "בסוף לבושיו", ולכן נגרם מכך נגע דוקא "בעור בשרו".

בכך גם מבאר אדמו"ר הזקן פני מה "מצות נגעים אינו נהוג בזמננו זה אחר החורבן 
מפני שאינן מצויין כלל . . אך מעשה ניסים הם", כפי שמצטט מהרמב"ם שהסיבה לזה 
היא, כי "אינו בנמצא אצלנו" כאלו שאין בהם רע בפנימיות, כיון "שאף הצדיק והטוב 

עדיין הרע קצת בפנימיות", ולכן אין הרע גורם לנגעים. ע"כ נקודת הביאור.

וענין זה דרוש ביאור, שהרי, בדבר מלכות תזו"מ תנש"א מסביר כ"ק אד"ש מה"מ 
שכיום בנ"י בדורנו, עומדים מוכנים ומוכשרים לגאולה השלימה, ונותרה רק "פסולת 

שבסוף לבושיו" של כל כאו"א, שעליו לתקנה, ובלשונו הק' )ס"ט(:

""האדם" - קאי על "אדם הזה )ש"הוא במדרגה גדולה . . שלימו דכולא"( כשמוכשרין 
כו'" מצד  . רק פסולת שבסוף לבושיו עדיין לא נתברר   . ותיקן כל הדברים  מעשיו 
ענין הגלות - כמו רבי; ובדורנו זה - דור האחרון של הגלות, עקבתא דמשיחא, שכבר 
נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה שהיו צריכים להעשות במשך זמן הגלות - י"ל שכל 

בנ"י הם בדרגא זו".

1( ע' 65 ואילך.
2( כב, ב. ד"ה: אדם כי יהי' בעור בשרו.

3( נדרים סד, ב.
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ולפי זה דרוש ביאור, שהרי אם כל הטעם - בביאור אדמו"ר הזקן - לכך שכיום אין 
נגעים, הוא מכיון שלכל אחד יש רע בפנימיותו, ועד שאפילו אצל הצדיקים ישנו עדיין 
רע במיעוטו - אזי בדורנו, שבו מעיד כ"ק אד"ש מה"מ שכל אחד בדור זה "מוכשרין 
מעשיו ותיקן כל הדברים" והרע שיש בו הוא רק בחיצוניותו - אזי נופל הטעם דלעיל, 

ובמילא קשה, מדוע א"כ לא נוהגים הנגעים בדורנו זה?

וצ"ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 

"אין לצחצח את הכפתורים יתר על המדה" 

 הת' רפאל יצחק שי' בלינצקי
תלמיד בישיבה

א
בשיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח4 מאריך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות הצורך 
בפעולתם של בנ"י בהוספת חיים במלך דוקא ע"י העם, וקרוב לסיום השיחה אומר 
שע"י ההכרזה "יחי המלך" והבקשה "עד מתי", פועלים את הבאת הגאולה האמיתית 

והשלימה באופן דזריזות תיכף ומיד ממש. ומסיים בזה, וזלה"ק )סי"ב(: 

"כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו פסק - בשעתו אז - שכבר נסתיימה העבודה, ולא 
מל״ח  )יותר  שנים  עשרות  עברו  שכבר  ומכיון  הכפתורים".  את  "לצחצח  אלא  נותר 
שנה( שבהם מצחצחים את הכפתורים - הרי בודאי שבימינו אלו נסתיימה גם העבודה 

דצחצוח הכפתורים,

ולהעיר, שאין לצחצח את הכפתורים יתר על המדה - כפי שרואים במוחש שצחצוח 
יתר מחסר מן הכפתור ומקלקל יפיו!5 ומכיון שכן, הרי בודאי ובודאי שעכשיו צריכה 

להיות ומוכרחת כביכול הזריזות של הקב"ה להביא את הגאולה תיכף ומיד ממש".

ולכאורה אינו מובן הלשון - "שאין לצחצח הכפתורים יתר על המידה - כפי שרואים 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  והרי  יפיו!";  ומקלקל  הכפתור  מן  מחסר  יתר  שצחצוח  במוחש 
יותר מידי, כיון שיכול להיות שרק  זו שאין לצחצח את כפתורי הבגד  מביא דוגמא 
יגרע מיופיים ולא יוסיף בהם מאומה - ללמדנו על העבודה האישית שלנו ב"צחצוח 

4( ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 347 ואילך. 
5( ההדגשה אינה במקור.
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הכפתורים", שכבר נסתיימה ונשלמה, ואם נצחצח יותר מידי יכול להיות שזה רק יגרע 
ולא יוסיף מאומה. 

ובזה צריך להבין: והרי העבודה ד"צחצוח הכפתורים" היא עבודה כחלק מ"מעשינו 
ועבודתינו" בהוספת תורה ומצוות בכדי להביא את הגאולה, וא"כ מדוע ההוספה בזה 
יכולה  בו  חיובי לכשעצמו שההוספה  דבר  זהו  והרי  הגאולה,  לגרוע מהבאת  יכולה 
דוקא לקרב יותר, וא"כ יש לברר את כוונתו הק' במובא דלעיל שהעיסוק ב"צחצוח 

הכפתורים" יכול לגרוע? 

ב
ובקובץ 'הדרך הישרה' אשתקד6 התבאר כך: 

דוגמא זו אותה מביא כ"ק אד"ש מה"מ מצחצוח הכפתורים יתר על המידה, הינה 
דוגמא לכשעצמה הבאה לחזק את דבריו בנוגע לדרישה המיוחדת ע"ד ביאת הגאולה, 

ואינה משמשת כנמשל ממשי ע"ד העבודה ד"צחצוח הכפתורים". 

היינו, שבסעיף המדובר )יב( מורה כ"ק אד"ש מה"מ את ההוראה הנלמדת משיחה זו, 
ואזי מניח את הפעולה שנעשית כתוצאה מההכרזה והבקשה - "שעי״ז פועלים כביכול 
ה״אחישנה" דהזריזות אצל הקב״ה - "אלקיכם כהן הוא" , ו״כהנים זריזין הם" - לגאול 

את בנ״י בזריזות הכי גדולה, תיכף ומיד ממש". 

ואזי מביע את הדרישה שכעת כבר צריכה לבוא הגאולה כתוצאה מעבודתינו עד 
עתה, וכלשונו: "כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו פסק - בשעתו אז - שכבר נסתיימה 
העבודה, ולא נותר אלא "לצחצח את הכפתורים". ומכיון שכבר עברו עשרות שנים 
)יותר מל״ח שנה( שבהם מצחצחים את הכפתורים - הרי בודאי שבימינו אלו נסתיימה 

גם העבודה דצחצוח הכפתורים.

ולהעיר, שאין לצחצח את הכפתורים יתר על המדה - כפי שרואים במוחש שצחצוח 
יתר מחסר מן הכפתור ומקלקל יפיו!"

ומוכרחת  להיות  צריכה  שעכשיו  ובודאי  בודאי  הרי  שכן,  "ומכיון  ממשיך:  ומיד 
כביכול הזריזות של הקב"ה להביא את הגאולה תיכף ומיד ממש".

כלפי הקב"ה על מצבנו עתה שעדיין אין גאולה בפועל ממש,  והיינו, שזו דרישה 
וזאת לאחר ההודעה שכבר נסתיימה העבודה, וכבר סיימו לצחצח את הכפתורים, אזי 
הדרישה והזעקה הינה גם על עצם צחצוח הכפתורים - ש"שאין לצחצח את הכפתורים 

יתר על המדה - כפי שרואים במוחש שצחצוח יתר מחסר מן הכפתור ומקלקל יפיו!"

6( כך ביאר הת' י.י.ש. גליון ג )קלז( - י"א ניסן ה'תשע"ח, ע' 230 ואילך. 
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ואין הכוונה שהעבודה ב"צחצוח הכפתורים" יכולה לגרוע בפועל מהבאת הגאולה, 
אלא שמצד המצב והזמן כבר לא שייך להמשיך בזה הואיל וכבר צריכה לבוא הגאולה 
בפועל ממש; וכדוגמא ברורה לכך שמספיקה עבודתינו עד עתה, מביא את המשל של 
הצחצוח הכפתורים יתר על המידה שיכול לקלקל יופיו של הבגד, שמצד זה מובן עד 

כמה נדרשת כבר הגאולה בפועל וסיום העבודה כהכנה לגאולה. 

]וכפי שניתן להוכיח מהע' 100 בשיחה שם על מילים אלו, וזלה"ק: "להעיר, שגם 
הותירו" )במדב"ר פי"ד,  בחנוכת המזבח בחודש ניסן מודגש הענין ש"לא פחתו ולא 

יד(, "לא ריבה ולא מיעט" )פרש"י ס"פ נשא(". 

היינו, שמבאר בכך שמספיקה עבודתינו עד עתה, כפי שנראה לגבי חנוכת המזבח 
הנ"ל - ש"לא ריבה", היינו, שלא צריכים להרבות יתר על המידה )ע"ד הצחצוח יתר על 

המידה(, וממילא מבקשים אנו כבר שתבוא הגאולה בפועל ממש[. 

ג
אך נראה שחיסר מהביאור הפשוט בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בעניין זה: 

רק  אינה  הכפתורים,  צחצוח  לגבי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הביא  אותה  הדוגמא  דהנה, 
כזעקה כלפי הקב"ה על שפל מצבינו )כביאורו שם(, אלא כפי שזה בפשטות ממש, כן 

הוא בענייננו אנו: 

והיינו, כפי שצחצוח כפתור יתר על המידה - יכול לקלקל מיופי הכפתור ולהחסיר 
יופיו, כך הוא בנוגע לעבודתם של ישראל, שעובדים אלפי שנים לאורך הגלות האיומה 
)צחצוח הכפתורים( אך למרות כ"ז - עדיין לא הגיעה הגאולה, ולכן מצב זה באפשרותו 

לייאש את בנ"י למרות פעולתם הבלתי פוסקת למען הבאת הגאולה. 

וכפי שזה בטבע העולם: בה בשעה שהאדם עובד עבודתו ואינו רואה פרי בעמלו, 
הרי הוא נכנס למצב של ייאוש וחוסר אונים בעבודתו; וכפי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ7 

בעניין זה, וזלה"ק: 

עצמה אינה מביאה תועלת - אפילו כשמקבלים עבורה שכר - אין  "עבודה שהיא 
בה כל חיות ועונג. ובמילא קשה מאוד לבצע אותה והיא מעייפת מאוד, עבודת פרך.

 כפי שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר כמשל על כך: פריץ אחד קרא לאיכר וציוה עליו 
בשדה,  בעבודתו  שעושה  כדרך  הפריץ  בחדר  וחזור  הלוך  להעבירו  במגל  "לעבוד" 
והבטיח לו לשלם עבור "העבודה". בתחילה הסכים האיכר אבל לאחר שעבד זמן קצר 

התחרט בטענה: "ראבאטו ניע ווידאט" - העבודה אינה ניכרת".

7( שיחת בהר־בחוקותי, מבה"ח סיוון תש"י. ראה תורת מנחם תש"י ע' 74. 
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כל  למרות  אזי  הגאולה השלימה,  הגיעה  לא  עוד  כל  בנדו"ד:  י"ל  זה  סיפור  וע"ד 
הואיל  בעבודה,  ורפיון  חלישות  לגרום  זה  מצב  יכול  סוכ"ס  הרי  בנ"י,  של  העבודה 

ומטרת כל העבודה - לא הוגשמה. 

ולכן אומר כ"ק אד"ש מה"מ - "שאין לצחצח את הכפתורים יתר על המדה - כפי 
שרואים במוחש שצחצוח יתר מחסר מן הכפתור ומקלקל יפיו! ומכיון שכן, הרי בודאי 
ובודאי שעכשיו צריכה להיות ומוכרחת כביכול הזריזות של הקב"ה להביא את הגאולה 

תיכף ומיד ממש". 

והיינו, שאכן זו טענה כלפי הקב"ה - להביא את הגאולה בפועל ממש, הואיל וכל 
עוד לא תגיע הגאולה, אזי יכול להיווצר מצב של חלישות ורפיון בעבודתם של ישראל 
בהבאתם את הגאולה, ובעצם האמונה בגאולה; ולכן כאן מעורר כ"ק אד"ש מה"מ את 

הדרישה מאת הקב"ה להביא לנוכח זה את הגאולה השלימה בפועל ממש. 

)ולא )רק( כפי שביאר הת' הנ"ל, שאין העבודה יכולה לקלקל ממש, ומה שאמר כ"ק 
אד"ש מה"מ על הכפתורים אינו אלא דוגמא; אלא י"ל כדלעיל, שאכן ריבוי העבודה 
ללא הגשמת התוצאה בפו"מ )הגאולה( אכן יכולה לגרום לקלקול, וכ"ז מגיע כדרישה 

להקב"ה להביא בפועל את הגאולה(. 

וכ"ז פשוט, ואשמח לשמוע דעת הקוארים בזה. 

"כל העולם כולו לא נברא - אלא לצוות לזה" 
 הרה"ת מנחם מענדל שי' ליפש
משלוחי כ"ק אד"ש מה"מ בבית שמש 

א
פרשת  מעלת  בביאור  מה"מ  אד"ש  כ"ק  עוסק  ה'תנש"א,  משפטים  ש"פ  בשיחת 
אד"ש מה"מ  כ"ק  סיום השיחה מבאר  ולקראת  לגאולה,  והקשרה  משפטים־'שקלים' 
את מעלת זמננו ביחס לגאולה ואת הדרישה העכשווית מכאו"א מבנ"י, וזלה"ק )ס"י(:  

בשמן  עבדי  דוד  "מצאתי  כמו שכתוב  הי',  כבר  הרי  משיחא  מלכא  דדוד  "המינוי 
קודשי משחתיו", צריכה רק להיות קבלת מלכותו ע"י העם וההתקשרות בין המלך 

והעם בשלימות הגילוי - בגאולה האמיתית והשלימה". 
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והיינו, שבזמננו כבר התמנה מלך המשיח ע"י הקב"ה לגאול את ישראל, וממילא 
נדרש מבנ"י שיקבלו את מלכותו של מלך המשיח )שכבר התמנה(, על מנת להשלים 

את תהליך הגאולה השלימה. 

והנה, דברים אלו אמר כ"ק אד"ש מה"מ בעיצומה של מלחמת המפרץ, בה עורר על 
קיום דברי ה'ילקוט שמעוני'8- "שנה שמלך המשיח נגלה בו, מלך פרס מתגרה במלך 
ערבי . . כל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים . . והקב"ה אומר לישראל, בני אל 
תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם - הגיע זמן גאולתכם". וממשיך 
בילקוט שם: "ומלך המשיח עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר 

- ענוים הגיע זמן גאולתכם". 

ובריבוי שיחות באותה התקופה, הרבה לצטט ולהזכיר את המדרש הנ"ל, בהוספה 
ברורה ע"כ - שאכן כעת ממש מתקיימים דברי המדרש אודות ה"שנה שמלך המשיח 
נגלה בו" ועד ל"שעה שמלך המשיח בא", וזאת בעקבות מלחמת המפרץ שהתרחשה 

באותה התקופה9.  

ובתוך המלחמה עצמה, הזכיר גם כ"ק אד"ש מה"מ את העניין הנ"ל, אשר המינוי 
של מלך המשיח כבר הי', וכעת צריכים רק לקבל את מלכותו; ויש לעיין ולברר, כיצד 
נקשר ענין זה )קבלת מלכותו של מלך המשיח( עם מאורעות תקופת מלחמת המפרץ? 
וליתר דיוק, מדוע הודיע זאת כ"ק אד"ש מה"מ דוקא בסמיכות למלחמת המפרץ ולא 

בזמן מאורע אחר וכדו'? 

ב 
והנה, בלקו"ש חל"ו שיחה א' לפרשת וארא10 )יצאה לאור כ'ליקוט' ימים ספורים 
וארא  פרשת  שייכות  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  המפרץ(,  מלחמת  תחילת  קודם 
להפטרה  ה'"11(,  אני  כי  ש"ידעו  מנת  )על  המצריים  על  שהובאו  במכות  העוסקת 
העוסקת בנבואת יחזקאל אודות פרעה מלך מצרים, והחורבן שיביא הקב"ה על ישראל 

)על מנת ש"וידעו כל תושבי מצרים כי אני ה'"12(. 

אך מקשה, מה הקשר בין הפסוק האחרון של ההפטרה לתוכנה של הפרשה; והרי 
פסוק זה- "ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני 

8( ישעי' רמז, תצט. 
9( וראה סדר השיחות בזה, כפי שנסמנו על סדר אמירתם בספר 'בשורת הגאולה'. 

10( ע' 33 ואילך. 
11( פ' וארא ז, ה. 

12( יחזקאל כט, ו. 
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ה'" - לא נראה קשור באופן ישיר למהלך ההפטרה, וא"כ יש לברר כיצד מתחבר הוא 
בתוכנו עם מהלך ותוכן הפרשה? 

תכלית  את  המהווים  כלליים,  עניינים  ג'  שישנם  בארוכה,  מבאר  לכך  וכהקדמה 
הכבדת לב פרעה במצרים ונתינת המכות: א. כקבלת עונש על מעשיהם הרעים מאת 
הקב"ה. ב. על מנת שהמצרים יכירו במלכות הקב"ה. ג. על מנת שיתווסף בבני ישראל 

ההכרה בקב"ה. 

ומביא לכל טעם את נימוקו כפי שהוא מובא במקורות תורתינו הק'; ומקשה מיד על 
הטעם השלישי - מדוע נצרך טעם זה, והרי לגבי הטעם השני מובנת צריכותו, שהרי 
המצרים אכן צריכים להכיר במלכות הקב"ה, וזהו חלק מקיום דברי התורה - "וגם את 
הגוי גו' דן אנוכי"13, אך מדוע נצרכים לטעם השלישי שזהו כדי שישראל יכירו וייראו 

ממלכות הקב"ה? 

ומבאר בארוכה, שכל דבר ופרט בעולם הינו לצורך ובשביל ישראל, עד כדי כך שאין 
דבר בעולם שלא מוביל לתועלת ישראל, ובלשונו הק' )ס"ד(: 

ה',  מאת  נבראה  אלא  ח"ו,  עצמה  עצמה  בפני  מציאות  אינה  הבריאה  שכל  "ידוע 
בכוונה, שהיא - בשביל ישראל ובשביל התורה, וכשם שהוא בעצם הבריאה, שכולה 
היא בשביל ישראל ובשביל התורה, כן הוא בכל המאורעות שבעולם, שאינם דבר בפ"ע 
המאורעות  שכל  מובן,  ומזה  והתורה.  ישראל  בשביל  הם  ובפרט,  בכלל  כולם,  אלא 
שבעולם, נוסף על היותם בהשגחה פרטית מאת הקב"ה, הרי אמיתית ענינם כשבאה 

מזה תועלת לישראל ולתורה".

והיינו, שכללות המאורעות הנעשים בעולם, הינם לצורך תועלת ישראל, וא"כ נמצא, 
והתועלת  הג'(;  )הטעם  ישראל  תועלת  לצורך  הינם  במצרים  שאירעו  המכות  שאף 
היוצאת מכך לישראל הינה, שכתוצאה מכללות המאורעות שאירעו אז - הכירו ישראל 

במלכות ה' והתאמתו ביראה אליו ית'. 

ג
וע"פ כל הנ"ל מובן היטב כיצד קשור הפסוק האחרון בהפטרה )"ביום ההוא אצמיח 

קרן לבית ישראל ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני ה'"( לתוכנה של הפרשה: 

והיינו, על אף שמכללות ההפטרה מובן בפשטות, שמטרת ותכלית חורבן מצרים 
מוסיף  מ"מ,  ה'";  אני  "כי  שלהם  הידיעה  לצורך  הינה  לנבוכדנאצר  מצרים  ונתינת 
יחזקאל ואומר שהתועלת היא בשביל ישראל דוקא - "ביום ההוא אצמיח קרן לבית 

13( לך לך טו, יד. 
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- וכל הענינים הנעשים  ה'", הואיל  וידעו כי אני  ישראל ולך אתן פתחון פה בתוכם 
בעולם וכללות המאורעות הינם לצורך תועלת ישראל היוצאת מהם. 

ובזה גופא מביא כ"ק אד"ש מה"מ ביאור עמוק יותר, שהמאורעות שנעשו היו לצורך 
האמונה ביחזקאל הנביא עצמו, וזלה"ק: 

"בעת נבואתו על מצרים, ופשיטא בעת נבואתו על נבוכדנאצר, הי' יחזקאל נביא 
ידוע במשך כמה שנים, ורוב בנ"י האמינו בו כנביא, ומ"מ מוסיף כאן בנבואה זו "ולך 

אתן פתחון פה בתוכם גו", שבנ"י יראו שנתקיימה נבואתו ויאמינו בדבריו". 

ממלכות  ב'  אז  שהיו  ומצרים  נבוכדנאצר  מלחמת  עושה  "והקב"ה  שם:  וממשיך 
וכ"ז  כו',  חיל  אנשי  ורבבות  אלפים  בו  שהשתתפו  ביותר  גדול  מאורע  והי'  אדירות 
בשביל ש"לך אתן פתחון פה", שיבוא מזה תועלת לישראל, ולא רק לכלל ישראל, אלא 

אף למתי מספר דבנ"י )שלא האמינו ביחזקאל(". 

והיינו, שכל המאורעות הגדולים שנעשו אז, היו בכדי שכלל ישראל יאמינו ביחזקאל, 
ויתחברו אליו כנביא; ובהע' 46 )על מילים אלו( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הגמ' במס' 
ברכות )ו, סע"ב(, שם אומר ר' שמעון בן זומא - "כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל 

לצוות לזה",

]פירוש הדברים: הגמ' שם דנה גבי פירוש הפסוק "סוף דבר הכל נשמע את האלקים 
ירא"14, ש"כל אדם שיש בו יראת שמים - דבריו נשמעין". ושואלת הגמ', מה פירוש 
המשך הפסוק "כי זה כל האדם"? ומובאים ג' תירוצים: א. רבי אלעזר: "כל העולם כולו 
לא נברא אלא בשביל אדם זה". ב. רבי אבא בר כהנא: "שקול זה כנגד העולם כולו". ג. 

רבי שמעון בן זומא15: "כל העולם כולו לא נברא - אלא לצוות לזה". 

ובהע' 46, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הדעה הג' - "כל העולם כולו לא נברא - אלא 
לצוות לזה", בהקשר לכך שכללות המאורעות שנעשו בזמן יחזקאל היו "לצוות לזה16" 
יחזקאל  - להאמין וללכת אחר  - היינו לקשר את אלו שעדיין לא האמינו ליחזקאל 

הנביא[.

לתועלת  היתה  מטרתם  יחזקאל,  בזמן  שאירעו  המאורעות  כללות  שאכן  ונמצא, 
לתוכן  נקשר  האחרון  שהפסוק  מובן  וא"כ  הנביא;  ביחזקאל  שיכירו  בכדי  ישראל, 

ההפטרה והפרשה כולה, ומהווה את מטרת המאורעות - "ולך אתן פתחון פה". 

14( קהלת יב, יג. 
15( וי"א - רבי שמעון בן עזאי. 

16( וכפירוש רש"י על אתר - לצוות: שול"ץ בלע"ז. ובלעזי רש"י מתרגם: "חברה", היינו חברת אנשים. ונמצא, שלשון 
"לצוות" הוא מלשון חיבור )ע"ד המבואר בחסידות אודות "צו את בנ"י", שקאי על החיבור שמשה פועל בין בנ"י לקב"ה 

)ראה סה"מ מלוקט ח"ו ע' קכט((. 
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ד
יש לבאר בפשטות את שייכות ענין קבלת המלכות לזמן מאורעות  ע"פ כל הנ"ל 

מלחמת המפרץ דוקא: 

גם  וממילא  לשיראל,  תועלת  מהם  להיות  צריכה  הנעשים  המאורעות  כל  כנ"ל, 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  הדגשת  כפי  וזאת  ישראל;  עבור  תועלת  ישנה  המפרץ  ממלחמת 
ועשיית  תומ"צ  שמירת  אודות  בנ"י,  את  מעורר  בהם  זו,  מתקופה  השיחות  בכללות 

מעשים טובים לנוכח המאורעות המיוחדים שבאו לעורר את עם ישראל17. 

אך באופן עמוק יותר יש לומר )כפי הביאור בשיחה הנ"ל(, שכללות המאורעות הינם 
בכדי "לצוות לזה" היינו לקשר את כללות בנ"י עם האיש שכל כולו - "את האלקים 

ירא". 

 וזוהי התועלת היוצאת ממלחמה זו עבור בנ"י, שכתוצאה ממלחמה זו, מלך המשיח 
עובר שלב בתהליך התגלותו )"שנה שמלך המשיח נגלה בו" ועד ל"שעה שמלך המשיח 
בא"18(, ולכן כעת הגיע הזמן להתחבר אליו ולהתקשר עמו, ובכך לקבל את מלכותו, 
. צריכה רק להיות קבלת   . ובלשונו הק': "המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר הי' 

מלכותו ע"י העם". 

ולכן מובן מדוע מביא כ"ק אד"ש מה"מ דרישה זו לקבלת מלכותו, בעיצומה של 
שנעשים  המאורעות  וכל  שהואיל  ולהבהיר,  להדגיש  בכדי  וזאת  המפרץ,  מלחמת 
ויותר מכך )כנבואת יחזקאל( מאורעות אלו באים לחזק  בשביל ישראל,  בעולם הם 
ולקשר את בנ"י עם מחולל המאורעות )מלך המשיח(, לכן דוקא בזמן בו מתחוללים 
- לקבל את מלכותו, הואיל  המאורעות )מלחמת המפרץ( מעורר כ"ק אד"ש מה"מ 

ודוקא כעת הוא הזמן שצריך "לצוות לזה", ולהתחבר עמו בקבלת מלכותו. 

וא"כ נמצא, שהתועלת האמיתית לבנ"י, ממאורעות מלחמת המפרץ - הינה קבלת 
מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א עלינו כמלך המשיח, וזהו ע"ד המאורע בזמן יחזקאל 
אשר כל המאורעות שחולל היו לצורך הדביקה וההתקשרות של אלו שלא היו קשורים 

עדיין אליו, על מנת האמונה בו וההליכה בדרכיו19.

17( ראה סי"ד וסי"ז ב'בשורת הגאולה' שם. 
18( וכפי דברי כ"ק אד"ש מה"מ שכללות המדרש התקיימו בפשטות )ראה דבר מלכות נשא ה'תנש"א סי"ג(. 

עידודים  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נתן  והלאה,  המפרץ  מלחמת  מתקופת  דוקא  מדוע  בדא"פ  להסביר  ניתן  ולפ"ז   )19
ומענות חיוביים לקבלת מלכותו כמלך המשיח )בשונה משנים עברו שסירב לכך(, הואיל ודוקא אז הגיע הזמן כתוצאה 

מהמאורעות שיקויים הענין ד"לצוות לזה" ולקבל את מלכותו של מלך המשיח, ודו"'ק. 
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תרומה בפשטות לביהמ"ק בזמן הזה - באיזה אופן? 

 הת' מנחם מענדל שי' מזרחי )ברא"ח(
תלמיד בישיבה

א
של  מעלתם  בביאור  מה"מ  אד"ש  כ"ק  עוסק  ה'תשנ"ב  תרומה  ש"פ  מלכות  בדבר 
את  להביא  אחד  כל  צריך  יהודי,  כל  של  מעלתו  שמצד  מוסיף  מכן  ולאחר  ישראל, 

תרומתו לביה"ק השלישי כיון שזהו ענין ש"הזמן גרמא" בזמננו אנו, וזלה"ק )סי"ב(:

"לאחרי כל הפירושים בפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", כולל הפירוש "בתוך 
כל א' וא'" - הרי אין מקרא יוצא מדי פשוטו20, לכל לראש הפירוש בזה בנוגע להלכה 

למעשה הוא - שעל בנ"י מוטל החיוב לבנות את בית המקדש.

- לבנות את בית המקדש השלישי, בפשטות ממש, כפס"ד  "ובנוגע אלינו הכוונה 
הרמב"ם21 שיבנה ע"י משיח צדקנו, "ובנה מקדש במקומו"22, וע"פ דברי הרמב"ם "הכל 
חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, אנשים ונשים כמקדש המדבר" )כנ"ל(, מובן 
שכך הוא גם בנוגע לבית השלישי, שכאו"א מישראל ישתתף בזה ע"י נדבותיו, אנשים 

ונשים, ויש לומר - גם טף )כפי שהי' בנדבת המשכן(".

ענין  שזהו  כיון  השלישי,  ביהמ"ק  בבניית  להשתתף  ההוראה  ישנה  שכעת  היינו 
ש"הזמן גרמא" בזמן מיוחד זה. ובביאור ענין זה באיזה אופן מתבצעת כיום התרומה 

לביהמ"ק השלישי כפי ההוראה הנ"ל, נדחקו רבים וטובים לבאר ולפרש זאת.

ובקובץ 'הדרך הישרה' אשתקד )ע' 216( ביאר הת' י.ח.ע. את הביאור בדברי כ"ק 
אד"ש מה"מ הנ"ל, ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ ב'ליקוט' השבועי שי"ל לקראת ש"פ 

תרומה תשנ"ב23:

20( שבת סג, א. וש"נ.
21( הל' מלכים רפי"א ובסופו. וראה לקו"ש חי"ח ע' 418 ואילך. וש"נ.

22( לשון הרמב"ם שם ספי"א.
23( נדפס בלקו"ש חל"ו שיחה א' לפר' תרומה.
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ב'ליקוט' זה מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי המדרש על הפסוק24 "ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם" - "בכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם לא בעוה"ז ולא לעוה"ב . . 

במקדש ועשו לי מקדש"25.

ומבאר כ"ק אדמו"ר הצ"צ26 באיזה אופן הציווי ד"ועשו לי מקדש" אינו זז לעולם: 
"משום דכתיב ואהי להם למקדש מעט . . וארז"ל . . אלו בתי כנסיות א"כ הרי שאין זז 

גם בעולם הזה".

והיינו, שקיום הציווי של "ועשו לי מקדש" כיום הינו בבניית 'מקדשי מעט' שבהם 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  הנ"ל  השיחה  ולאורך  זה.  בזמן  שכינתו  את  הקב"ה  משרה 
בדעתו של הצ"צ, שציווי זה הינו חובת גברא, היינו דזה שהקב"ה משרה שכינתו בבתי 
כנסיות ובבתי מדרשות אינו רק בא לגלות לנו את קדושתם של הבתי כנסיות, אלא גם 

ובעיקר את חובת מעשה האדם בבנייתם. 

ועפ"ז מבאר את לשון רז"ל בנוגע לציווי - ד"ועשו לי מקדש", שהציווי אכן "אינו זז 
לעולם לא בעולם הזה ולא לעולם הבא", הואיל והאדם יכול לבנות ולסייע להקמת בתי 

כנסיות ובתי מדרשות, ובזה הוא מקיים את ציווי התורה "ועשו לי מקדש". 

ובתחילת סעיף ג' בשיחה הנ"ל, מציין כ"ק אד"ש מה"מ לביאור ב"ועשו לי מקדש" 
המובא בלקו"ש חח"י27, שהקיום של ציווי זה הינו עי"ז שבנ"י עוסקים בהלכות צורת 

הבית, וזלה"ק: 

"דכיון שלדעת הרמב"ם "ועשו לי מקדש" הוא ציווי תמידי בכל מקום ובכל זמן, 
עכצ"ל שגם בזמן הזה יש חובה לעסוק בבנין ה מקדש, ונתבאר שיש לומר שזהו יסוד 
החיוב ללמוד תורת הבית וצורת הבית כו', דכיון שא"א לבנות הבית בפועל, נשאר 
עכ"פ חלק זה של העסק בבנין הבית, הלימוד בצורת הבית . . והיינו לפי שה לימוד 
הזה  ובזמן  תמידי,  ציווי  ביהמ"ק, שהוא  בנין  מצות  מגדר  ה"ז  הבית  וצורת  בהלכות 

שא"א לבנות הבית כפשוטו, קיום ציווי זה הוא ע"י לימוד צורת הבית".

ומזה נראה שכאשר עוסקים בלימוד צורת הבית ה"ז כחלק מגדר בנית ביהמ"ק, ובכך 
מקיימים את הציווי הניצחי ד"ועשו לי מקדש". 

ולאחר שמביא ביאור זה מעיר כ"ק אד"ש מה"מ בדעת הצ"צ שאינו מבאר באופן 
זה, אלא ביאר כדלעיל, שהקיום ד"ועשו לי מקדש" הינו דוקא ע"י בניית 'מקדש מעט'; 
אפי'  כלל  ומשתנה  "זז"  אינו  מקדש"  לי  ד"ועשו  הציווי  הצ"צ  שלדעת  משום  וזאת 

24( תרומה כה, ח. 
25( ויק"ר פ"ב, ב.

26( אוה"ת פרשת תרומה ס"ע א'תמב. וראה שם ע' א'תכה. אוה"ת שבת שובה ס"ע א'תפו.      
27( ע' 412 ואילך. וש"נ. 
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באופן קיום הציווי, ואילו לפי הביאור בלקו"ש חח"י הנ"ל הציווי מתקיים רק ברוחניות 
הענינים ולא בגשמיות ממש. 

ולכן מפרש הצ"צ שהציווי הינו לבנות ולסייע לבתי כנסיות ומדרשות, שבזה מתקיים 
הציווי ד"ועשו לי מקדש" בגשמיות ממש, ומובן שלא חלה שום 'הזזה' )"אינו זז לעולם 

לא בעוה"ז כו'"( באופן קיום ציווי זה, אלא מתקיים הציווי כפשוטו28.

ב
ובהמשך השיחה מגדיר זאת בצורה יותר ממוקדת, וזלה"ק )סעיף ו(:

"ויש לומר, שזוהי כוונת הצ"צ ב מ"ש דהא ד"ועשו לי מקדש" הוא ציווי ש"אינו זז 
לעולם לא בעוה"ז" הוא מצד הענין דבתי כנסיות שהן "מקדש מעט" — שאין זה )רק( 
מצד הקדושה או השראת השכינה שיש בהם אלא מצד מעשה האדם שבזה, דהחיוב 
ד"ועשו לי מקדש" קיים לעולם, כי תמיד יש חיוב לעשות ולקבוע מקום לה', גם כשאין 

ביהמ"ק קיים, ובכל מקום שנמצאים בנ"י )גם בחו"ל כו'( והם בתי כנסיות".

ובהערה 49 מחדש ומבאר, שעיקר הציווי לפי כל הביאור הנ"ל בבניית 'מקדשי מעט' 
- הינו לסייע בבניית 'בית רבינו שבבבל' דוקא, וזלה"ק: 

"וי"ל דגם בזה העיקר הוא ב"מקדש מעט" "זה בית רבינו שבבבל" )מגילה כט, א(. 
בזמן  לישראל  ה קב"ה  שנותן  העיקר  מעט",  "מקדש  לקדושת  שבנוגע  דכמו  והיינו 
הגלות במקום "המקדש הגדול אשר בירושלים" )מצו"ד עה"פ( הוא בית רבינו שבבבל, 
שבו עיקר השראת וגילוי שכינה "שנסע מקדש וישב שם" )ערוך ע' שף — הובא בחדא"ג 
מהרש"א שם )וכמשנ"ת בארוכה בסה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 465 ואילך((, עד"ז הוא לענין 
קיום "ועשו לי מקדש" מצד הגברא, שאף שהוא בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שנק' 

"מקדש מעט", עיקרו הוא בבנין בית רבינו שבבבל".

והיינו, שהציווי הנ"ל לסייע לבתי כנסיות ומדרשות הינו בעיקר ל'בית רבינו שבבבל', 
הואיל ובו שוכנת עיקר השכינה בזמן הגלות, לכן גם עיקר הציווי ד"ועשו לי מקדש" 

קאי על בנייתו והרחבתו דוקא. 

28( וכן מבאר ג"כ בסידור עם דא"ח )רעו, ב( כמצויין בשיחה הנ"ל הע' 47: "דהנה כתיב ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם . . ע"י אמצעות שני דברים על ידי ישראל ועל ידי מקום בהמ"ק כו' וצריך להיות שניהם דוקא וגם בחי' ההארה 
וה המשכה הזאת שהיתה בבית המקדש נמשכה ונתפשטה גם בגלות ישראל אחר החורבן בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות 
שמתפללים שם כמ"ש ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם והיינו בבה"כ ובהמ"ד כידוע והטעם הוא משום 
דכש מתאספי' עשרה מישראל ומתפללים הרי אכל עש רה שכינתא שרי' כו' וגם כשיהי' בנין מוכן בקדושה לזאת האסיפה 

שם יהי' כמו בחי' משכן ומקדש כו'".
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ומובן לפי ביאור זה שהציווי ד"ועשו לי מקדש" הוא ציווי ניצחי שקיים גם בזמן 
הגלות, ואף אופן קיום הציווי אינו רוחני אלא גשמי, כך שציווי זה "אינו זז לא בעולם 

הזה". 

רבינו  ש'בית  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  )ס"ג(,  שבבבל'  רבינו  בית  ב'קונטרס  והנה, 
שבבבל' - 770, הינו "מקום המקדש גופי' דלעתיד'. ועפ"ז ביאר הת' הנ"ל שהכוונה 
בדבר מלכות ש"פ תרומה הנ"ל )שישנו הציווי על כאו"א להתנדב לביהמ"ק( - הכוונה 

שעל כאו"א להתנדב ולתרום ל'בית רבינו שבבבל' - 770.

ועפ"ז מבאר הת' הנ"ל את מה שהקשו רבים, ממה שבדבר מלכות ש"פ משפטים 
תשנ"ב )שבוע קודם ש"פ תרומה הנ"ל(, אומר כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ט(: "ועוד ועיקר 
- שעדיין לא נתקבלה ההודעה והציווי ונתינת־כח ד"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" 
)כפי שקוראים בתורה במנחה( בנוגע לבנין ביהמ"ק השלישי!". ולכאו' אינו מובן כיצד 
ישנה ההוראה לבנות את ביהמ"ק השלישי, בה בשעה ששבוע קודם לכן אומר כ"ק 

אד"ש מה"מ ש"עדיין לא נתקבלה הציווי"?

וביאר שבאמת אי"ז סותר, היות ובדבר מלכות ש"פ תרומה מדבר כ"ק אד"ש מה"מ 
על בנית 'בית רבינו שבבבל' כנ"ל, שציווי זה ישנו גם בזמן הגלות כנ"ל.

ג
והנה, ביאור זה קשה לי מאד, ומכמה טעמים:

א. מה שביאר הת' הנ"ל שהחיוב עליו מדבר כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות הוא 
בעצם החיוב לסיע בבנין 770, הנה תמוה מאד להסביר כך, שהרי אם כן מי שתרם 
ל770 יהי' פטור מלתרום לביהמ"ק השלישי )שהרי בזה שתרם ל770 קיים מצות עשה 

דאורייתא ד"ועשו לי מקדש"29(, וזה אינו, כפשוט.

ב. מה שביאר הת' הנ"ל שבתרומה ל770 יוצאים יד"ח מצות "ועשו לי מקדש", מכיון 
ש770 הוא "מקום המקדש גופי' דלעתיד", הנה גם זה אינו נכון, שהרי גם בזה הכוונה 
אינה ש770 יהי' חלק מביהמ"ק השלישי, ויהי' לו דיני קדושה דביהמ"ק )כגון בדיני 
טומאה וטהרה וכיו"ב(30, אלא שיהי' צמוד ממש לביהמ"ק, ובפשטות הציווי ד"ועשו 

לי מקדש" הוא על ביהמ"ק השלישי עצמו, ולא על בתי הכנסת שיהיו צמודים אליו.

29( ובדברי כ"ק אד"ש מה"מ מוכח שאין הכוונה לציווי שהי' תמיד )גם בזמן הגלות(, אלא הכוונה לחיוב דבנין 
ביהמ"ק השלישי בגאולה.

30( וכמובן גם מכך ש770 אינו "המקדש גופי' דלעתיד", ואפילו לא "חלק המקדש דלעתיד" וכיו"ב, כי אם "מקום 
המקדש גופי' דלעתיד". וק"ל.
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ג. באם הציווי ד"ועשו לי מקדש" הוא כולל גם את הבתי כנסת שיהיו סביב לביהמ"ק 
)כפי שביאר הת' הנ"ל שאפשר לקיים ציווי זה ע"י תרומה ל'בית רבינו שבבבל'(, הנה 
לכאו' גם מי שתורם לכל ביהכ"נ בזמן הגלות - הוא מקיים מצות "ועשו לי מקדש" 
דביהמ"ק השלישי )היינו לא רק את המ"ע כפי שהיא בזמן הגלות, אלא יתירה מזו שהוא 

מקיים את הציווי ד'ועשו לי מקדש' שיהי' בגאולה העתידה - בנין ביהמ"ק השלישי(!

הגלות  שבזמן  שמה  מבאר  הצ"צ  אדמו"ר  שכ"ק  היא  כך,  שאי"ז  הפשוטה  והראי' 
מקיימים את הציווי ש"ועשו לי מקדש" ע"י תרומה לבתי כנסת - "מקדש מעט", הנה 
הי' צריך להביא גם את המעלה הנפלאה בתרומה לבתי כנסיות, שעי"ז בונים בפועל 

את ביהמ"ק השלישי! ומכך שלא הביא זאת, נראה ברור שאי"ז כך31.

והנה, נוסף על הקושי שבעצם הפירוש כנ"ל, הנה )גם באם נאמר שפירוש זה הוא 
נכון( קשה גם שלכאו' אי"ז הפירוש בדבר מלכות ש"פ תרומה הנ"ל:

א. קודם שמבאר כ"ק אד"ש את ההוראה בפועל )בד"מ ש"פ תרומה(, מקדים במילים 
אלו: "ועוד והוא העיקר - בענין שהזמן גרמא - בנין בית המקדש השלישי בפשטות 

ממש".

ובזה קשה לי תרתי: )א( באם כל הכוונה בשיחה היא לתרום ל770, אזי אי"ז משהו 
מיוחד שהתחדש עתה - בדור הגאולה, כי אם ציווי תמידי שקיים כבר מחורבן ביהמ"ק 
)שאז הציווי "ועשו לי מקדש" מתקיים ע"י תרומה לבתי כנסיות(, וזהו בדיוק ההיפך 
ממה שמביא כ"ק אד"ש מה"מ שזהו "ענין שהזמן גרמא" - היינו שזוהי הוראה מיוחדת 

הנוגעת דוקא כעת - בדור הגאולה.

)ב( כ"ק אד"ש מה"מ מדגיש שכוונתו הנה בנין ביהמ"ק השלישי "בפשטות ממש", 
וממשיך ומדגיש ש"אין מקרא יוצא מדי פשוטו". ולענ"ד האפשרות היחידה להסביר 
עמודיו  קירותיו,  כפשוטו-  השלישי  ביהמ"ק  בנין  על  היא  שהכוונה  היא  אלו  מילים 

וכליו, ולא בנין בית רבינו שבבבל שיהי' מחובר לביהמ"ק.

ביהמ"ק  את  לבנות  הציווי  מוטל  כאו"א  שעל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שאומר  לאחר  ב. 
השלישי, ממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומסביר, וזלה"ק:

- לבנות את בית המקדש השלישי, בפשטות ממש, כפס"ד  "ובנוגע אלינו הכוונה 
הרמב"ם32 שיבנה ע"י משיח צדקנו, "ובנה מקדש במקומו"33, וע"פ דברי הרמב"ם "הכל 
חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, אנשים ונשים כמקדש המדבר" )כנ"ל(, מובן 

31( וכמובן בפשטות מכך שלא משמע מדברי כ"ק אד"ש מה"מ שזהו חידוש מיוחד, אלא ש"אין מקרא יוצא מדי 
פשוטו". ודו"ק.

32( הל' מלכים רפי"א ובסופו. וראה לקו"ש חי"ח ע' 418 ואילך. וש"נ.
33( לשון הרמב"ם שם ספי"א.
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שכך הוא גם בנוגע לבית השלישי, שכאו"א מישראל ישתתף בזה ע"י נדבותיו, אנשים 
ונשים, ויש לומר - גם טף )כפי שהי' בנדבת המשכן(".

וגם בהא קשה לי: )א( כ"ק אד"ש מה"מ מדגיש: "כפס"ד הרמב"ם שיבנה ע"י משיח 
צדקנו", ו'בית רבינו שבבבל' - 770, עם כל זה שמשיח צדקנו - כ"ק אד"ש מה"מ - קבע 
בו את משכנו הקבוע, אבל משיח צדקנו לא בנה אותו34! וא"כ ודאי שאין הכוונה ל770, 

כי אם לביהמ"ק השלישי כפשוטו.

)ב( באם נבאר שהכוונה כאן היא לבנין 770, הרי שכל בנ"י )"אנשים ונשים, ויש לומר 
- גם טף"(, עתידים לשתתף בבנין 'בית רבינו שבבבל' )שהרי קשה לומר שחלק מבנ"י 
)אלו שתרמו ל770( יקיימו ההלכה ד"הכל חייבין" ע"י תרומתם ל770, וכל שאר בנ"י 
יתרמו לביהמ"ק השלישי בפשטות, שהרי בפשטות מתכון כ"ק אד"ש מה"מ שכל בנ"י 

ישתתפו בבנין אותו ביהמ"ק, ופשוט(35.

ג. בסוף סעיף יא - קטע אחד קודם שאומר כ"ק אד"ש מה"מ שישנו ציווי לבנות את 
ביהמ"ק בפשטות, אומר כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק:

"מכך ישנה מיד הוראה - שיהודי צריך להשתדל להיות עשיר בפועל בכל הענינים 
. . בכדי שיוכל לקיים תורה ומצוות . . ויוכל להרבות בנתינת הצדקה וקיום המצוות 
ובית המדרש כפשוטו,  בית הכנסת  לבנות  נתינה לצדקה  ע"  גם   - כולל   .  . בהידור 
"ענין  שישנו  ואומר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ממשיך  מכן  שלאחר  ובקטע  מעט"".  "מקדש 

שהזמן גרמא - בנין ביהמ"ק השלישי בפשטות ממש".

ונראה ברור שאין הכוונה ב"בנין ביהמ"ק השלישי" לבנין 'בית רבינו שבבבל', שהרי 
קודם לכן כבר מביא כ"ק אד"ש מה"מ שיש לבנות בתי כנסת בכלל, וכאשר מביא מיד 
לאחר מכן ש"אין מקרא יוצא מדי פשוטו", וכעת צריכים לבנות את ביהמ"ק השלישי, 

משמע ברור שהכוונה לביהמ"ק כפשוטו, ולא ל77036.

ד
לבנות  ציווי  שישנו  היא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שכוונת  בבירור,  נראה  הנ"ל  כל  ומכח 
את ביהמ"ק השלישי כפשוטו - ולא לבנות את 'בית רבינו שבבבל'. וזהו דבר מיוחד 

34( ובמיוחד לשון כ"ק אד"ש מה"מ היא "שיבנה" - לשון עתיד, ולא שנבנה כבר.
35( וכנ"ל ש770 אינו ביהמ"ק ממש, כי אם רק "מקום המקדש גופי' דלעתיד".

36( עוד יש להוסיף, שהרי קונטרס 'בית רבינו שבבבל' מטרתו )בד"ת( שיתרמו לבנין 770 )כמפורש בסופו(. ובאם 
הפירוש האמיתי ב"ועשו לי מקדש" הוא לבנות את ביהמ"ק השלישי, הנה צריך ביאור ביותר מדוע לא מזכיר זאת כ"ק 
אד"ש מה"מ בקונטרס הנ"ל, שמובאים בו מעלות גדולות ונפלאות שישנם ב770. ומכך שלא מביא זאת מוכח בפשטות 

שבאמת אין הכונה בדבר מלכות ש"פ תרומה לבנין בית רבינו שבבבל כי אם לבנין ביהמ"ק כפשוטו, וכבפנים.
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המשיח  "ימות   - גרמא"(  שהזמן  )"ענין  מיוחד  בזמן  ונמצאים  היות  עתה,  שהתחדש 
בפשטות"37, וממילא ישנו ציווי מיוחד לבנות את ביהמ"ק השלישי.

ואכן ענין זה דורש הסברה - איך וכיצד עלינו לבנות את ביהמ"ק השלישי )שהרי 
בפשטות הכוונה היא עוד בזמן הגלות - קודם הגאולה האמיתית והשלימה בפועל(, 

אבל ודאי שהכוונה לבנין ביהמ"ק השלישי כפשוטו.

ומה שהקשה הת' הנ"ל מהסתירה )כביכול( שישנה בין המובא בדבר מלכות ש"פ 
משפטים )"שעדיין לא נתקבלה ההודעה והציווי ונתינת־כח ד"ועשו לי מקדש ושכנתי 
שהזמן  )"עניין  תרומה  ש"פ  בד"מ  למובא  השלישי"(,  ביהמ"ק  לבנין  בנוגע  בתוכם" 

גרמא - בניית בית המקדש השלישי בפשטות ממש"(,

אכן  לומר שבשבוע שחלף מאז ש"פ משפטים תשנ"ב,  מניעה  כל  אין  לענ"ד  הנה 
בנוגע  בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  ד"ועשו  ונתינת־כח  והציווי  ההודעה  "נתקבלה 
אלו  בשנים  שהתחדשו  ענינים  דכו"כ  בנוגע  שמצינו  וכפי  השלישי".  ביהמ"ק  לבנין 

)תנש"א־ב(38. ודו"ק39.

תגובה להנ"ל
 הת' יוסף חיים שי' ערד
תלמיד בישיבה

א
בהערה הקודמת, העיר א' התמימים על מה שכתבתי בקובץ 'הדרך הישרה' אשתקד, 
שהתרומה ל'בית רבינו שבבבל' - 770, הינה חלק מהתרומה לביהמ"ק השלישי, וזוהי 

הוראת כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ תרומה ה'תשנ"ב, וזהו תוכן ביאורי שם:

37( לשון כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות י"ט כסלו תשנ"ב.
וילך תנש"א סי"א(, נסתיימה עבודת הבירורים )דבר   - 38( כגון שמשיח צדקנו כבר התגלה )דבר מלכות נצבים 

מלכות ש"פ וישב תשנ"ב(, ועוד כהנה וכהנה דוגמאות נוספות.
ציווי לבנות את ביהמ"ק בפועל  כ"ק אד"ש מה"מ שישנו  בזה, שההשיחה בה אמר  ולבאר  יש להוסיף  ואולי   )39
)בדר"ח אד"ר תשנ"ב(, הנה אמרה מיד לאחר שחזר מה'אהל'. וידוע שהיו כו"כ פעמים שלאחר שחזר כ"ק אד"ש מה"מ 
מהאהל אמר הוראות שונות )לדוגמא: בענין קבלת הנשיאות - שאמר כו"כ פעמים שלא נצטווה ע"כ, ולאחר שהלכו 

לאהל הפסיק לומר כן, ועוד(.
ולהעיר מדבר פלא, שלאחר ש"פ משפטים תשנ"ב - בה אמר כ"ק אד"ש מה"מ ש"עדיין לא נתקבל הציווי וכו'", הלכו 
כמה מאנ"ש לאהל, ובקשו והתחננו שינתן הציווי והנתינת כח כו', ומיד בשבת שלאחמ"כ )ש"פ תרומה( אמר כ"ק אד"ש 

מה"מ שעל כאו"א לתרום בפשטות לביהמ"ק היות וישנו הציווי ע"כ )מפי הר"פ קארף שי'(.
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של  מעלתם  בביאור  מה"מ  אד"ש  כ"ק  עוסק  ה'תשנ"ב  תרומה  ש"פ  מלכות  בדבר 
את  להביא  אחד  כל  צריך  יהודי,  כל  של  מעלתו  שמצד  מוסיף  מכן  ולאחר  ישראל, 

תרומתו לביה"ק השלישי כיון שזהו ענין ש"הזמן גרמא" בזמננו אנו, וזלה"ק )סי"ב(:

הפירוש  כולל  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  בפסוק  הפירושים  כל  "לאחרי 
"בתוך כל א' וא'" - הרי אין מקרא יוצא מדי פשוטו40, לכל לראש הפירוש בזה בנוגע 

להלכה למעשה הוא - שעל בנ"י מוטל החיוב לבנות את בית המקדש.

"ובנוגע אלינו הכוונה - לבנות את בית המקדש השלישי, בפשטות ממש, כפס"ד 
הרמב"ם  דברי  וע"פ  במקומו"42,  מקדש  "ובנה  צדקנו,  משיח  ע"י  שיבנה  הרמב"ם41 
"הכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, אנשים ונשים כמקדש המדבר" )כנ"ל(, 
מובן שכך הוא גם בנוגע לבית השלישי, שכאו"א מישראל ישתתף בזה ע"י נדבותיו, 

אנשים ונשים, ויש לומר - גם טף )כפי שהי' בנדבת המשכן(".

וביארתי את ענינה של הוראה זו, ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ ב'ליקוט' השבועי שי"ל 
לקראת ש"פ תרומה תשנ"ב43:

ב'ליקוט' זה מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי המדרש על הפסוק44 "ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם" - "בכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם לא בעוה"ז ולא לעוה"ב . . 

במקדש ועשו לי מקדש"45.

ומבאר כ"ק אדמו"ר הצ"צ46 באיזה אופן הציווי ד"ועשו לי מקדש" אינו זז לעולם: 
"משום דכתיב ואהי להם למקדש מעט . . וארז"ל . . אלו בתי כנסיות א"כ הרי שאין זז 

גם בעולם הזה".

והיינו, שקיום הציווי של "ועשו לי מקדש" כיום הינו בבניית 'מקדשי מעט' שבהם 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  הנ"ל  השיחה  ולאורך  זה.  בזמן  שכינתו  את  הקב"ה  משרה 
בדעתו של הצ"צ, שציווי זה הינו חובת גברא, היינו דזה שהקב"ה משרה שכינתו בבתי 
כנסיות ובבתי מדרשות אינו רק בא לגלות לנו את קדושתם של הבתי כנסיות, אלא גם 

ובעיקר את חובת מעשה האדם בבנייתם. 

40( שבת סג, א. וש"נ.
41( הל' מלכים רפי"א ובסופו. וראה לקו"ש חי"ח ע' 418 ואילך. וש"נ.

42( לשון הרמב"ם שם ספי"א.
43( נדפס בלקו"ש חל"ו שיחה א' לפר' תרומה.

44( תרומה כה, ח. 
45( ויק"ר פ"ב, ב.

46( אוה"ת פרשת תרומה ס"ע א'תמב. וראה שם ע' א'תכה. אוה"ת שבת שובה ס"ע א'תפו.      
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ועפ"ז מבאר את לשון רז"ל בנוגע לציווי - ד"ועשו לי מקדש", שהציווי אכן "אינו זז 
לעולם לא בעולם הזה ולא לעולם הבא", הואיל והאדם יכול לבנות ולסייע להקמת בתי 

כנסיות ובתי מדרשות, ובזה הוא מקיים את ציווי התורה "ועשו לי מקדש".

ובהערה 49 מחדש ומבאר, שעיקר הציווי לפי כל הביאור הנ"ל בבניית 'מקדשי מעט' 
- הינו לסייע בבניית 'בית רבינו שבבבל' דוקא, וזלה"ק: 

"וי"ל דגם בזה העיקר הוא ב"מקדש מעט" "זה בית רבינו שבבבל" )מגילה כט, א(. 
בזמן  לישראל  ה קב"ה  שנותן  העיקר  מעט",  "מקדש  לקדושת  שבנוגע  דכמו  והיינו 
הגלות במקום "המקדש הגדול אשר בירושלים" )מצו"ד עה"פ( הוא בית רבינו שבבבל, 
שבו עיקר השראת וגילוי שכינה "שנסע מקדש וישב שם" )ערוך ע' שף — הובא בחדא"ג 
מהרש"א שם )וכמשנ"ת בארוכה בסה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 465 ואילך((, עד"ז הוא לענין 
קיום "ועשו לי מקדש" מצד הגברא, שאף שהוא בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שנק' 

"מקדש מעט", עיקרו הוא בבנין בית רבינו שבבבל".

רבינו  ש'בית  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  )ס"ג(,  שבבבל'  רבינו  בית  ב'קונטרס  והנה, 
בדבר  ביארתי שהכוונה  ועפ"ז  דלעתיד'.  גופי'  "מקום המקדש  הינו   ,770  - שבבבל' 
מלכות ש"פ תרומה הנ"ל )שישנו הציווי על כאו"א להתנדב לביהמ"ק( - שעל כאו"א 

להתנדב ולתרום ל'בית רבינו שבבבל' - 770.

ועפ"ז ביארתי גם את מה שהקשו רבים, ממה שבדבר מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב 
)שבוע קודם ש"פ תרומה הנ"ל(, אומר כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ט(: "ועוד ועיקר - שעדיין 
)כפי  בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  ד"ועשו  ונתינת־כח  והציווי  ההודעה  נתקבלה  לא 
שקוראים בתורה במנחה( בנוגע לבנין ביהמ"ק השלישי!". ולכאו' אינו מובן כיצד ישנה 
ההוראה לבנות את ביהמ"ק השלישי, בה בשעה ששבוע קודם לכן אומר כ"ק אד"ש 

מה"מ ש"עדיין לא נתקבלה הציווי"?

אד"ש  כ"ק  מדבר  תרומה  ש"פ  מלכות  ובדבר  היות  סותר,  אי"ז  שבאמת  וביארתי 
מה"מ על בנית 'בית רבינו שבבבל' כנ"ל, שציווי זה ישנו גם בזמן הגלות כנ"ל.

ב
ובהערה הקודמת העיר א' התמימים על דברי, והקשה ע"כ ששה שאלות )בכללות(, 
ואפשר לחלק אותם לב' סוגים: שאלות על תוכן הביאור )שתרומה ל770 היא כתרומה 

לביהמ"ק השלישי(; ושאלות על כוונת כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות הנ"ל.

וראשית כל אבהיר זה את שיטתי, אשר כפי הנראה לא פירטתי' מספיק, ועל כן לא 
הבינה הת' הנ"ל על בורי', ולאחר מכן אבוא לתרץ בפרטיות את שאלותיו:



251 י"א ניסן ה'תשע"ט

מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות הנ"ל - "ובנוגע אלינו הכוונה - לבנות את 
בית המקדש השלישי", משמע שהכוונה היא לדבר שקשור עם הגאולה העתידה - בנין 

ביהמ"ק השלישי כפשוטו.

אמנם יחד עם זאת קשה לומר שהכוונה היא לבנות את ביהמ"ק ממש, שהרי הוראה 
זו הינה הוראה לזמן הגלות, שהרי בעוה"ר נמצאים אנו למעלה מעשרים וחמש שנה 
זו, ועדיין אין את ביהמ"ק השלישי כפשוטו ממש. וקשה לומר  לאחר אמירת שיחה 
שכ"ק אד"ש מה"מ נתן הוראה לפני למעלה מעשרים וחמש שנה, על מנת שלאחרי 
יקיימוה )שהרי אם הכוונה היא לבנין ביהמ"ק  שתבוא הגאולה )לאחרי כו"כ שנים( 

השלישי כפשוטו, הנה אף אדם מישראל עדיין לא קיים הוראה זו בפועל(.

עוד  היא לדבר שניתן לעשותו  כ"ק אד"ש מה"מ  לומר שכוונת  וממילא מוכרחים 
בזמן הגלות, ואפשר לקיימו כעת בפועל ממש )ולא כמו שביאר הת' הנ"ל שהכוונה היא 
לבנות את ביהמ"ק השלישי כפשוטו(, וכן ברור שדבר זה צריך להיות קשור במיוחד 

עם הגאולה ובנין ביהמ"ק השלישי, ועם כך שנמצאים אנו בדור הגאולה.

ולכן יש לומר )כפי שנבאר לעיל בארוכה( שהכוונה היא למה שמבאר כ"ק אד"ש 
מה"מ בלקו"ש שמצוות 'ועשו לי מקדש' נעשית בזמן הגלות ע"י בניית בתי כנסיות, 
ובהדגשה יתירה כאשר מדובר על בית בכנסת העיקרי שבדור - 'בית רבינו שבבבל'. 

ובנוגע אלינו - התרומה לבניית 'בית רבינו שבבבל' בדורנו זה - 770.

ובתרומה לבניין 770 ישנם את ב' הענינים הנ"ל: זהו דבר הנבנה בזמן הגלות, ויש 
לו קשר מיוחד לגאולה - שהוא עתיד להיות מחובר וצמוד לביהמ"ק השלישי כנ"ל.

ויתירה מזו יש לומר, שהתרומה לבניין 770 היא תרומה לביהמ"ק השלישי כפשוטו 
ממש, וזאת ע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ ב'קונטרס בית רבינו שבבבל' שהובא 
חלק  שהוא  והיינו  דלעתיד',  גופי'  המקדש  'מקום  הוא  ש770  שם  שמבאר  לעיל, 

מביהמ"ק ממש!

וע"פ זה נופלות כל הקושיות שהקשה הת' הנ"ל על דברי, וכדלקמן.

ג
ובזה אבוא לתרץ קושיותיו, ועל הסדר:

הקושיות על עצם הביאור:

א. הקשה שמי שתרם ל770 יהי' פטור מתרומה לביהמ"ק השלישי, שהרי בזה שתרם 
ל770 קיים את מצוות "ועשו לי מקדש" דביהמ"ק השלישי.
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והנה קושיא זו אינה מפריעה כלל למבואר לעיל, שהרי הוראת כ"ק אד"ש מה"מ 
בזמן  הנ"ל לבנות את ביהמ"ק, הינה כמבואר לעיל קיום הציווי ד"'ועשו לי מקדש" 
שבבוא  ודאי  וממילא  כנ"ל(,  יותר  עוד  בזה  נתווסף  הגאולה  שקודם  )אלא  הגלות 
הגאולה יצטרך כאו"א לתרום לביהמ"ק השלישי, שהרי הציווי '"ועשו לי מקדש" הוא 
ציווי תמידי )אלא שכעת צריך לקיימו ע"י תרומה לבתי כנסיות - ובמיוחד ל'בית רבינו 

שבבבל', ולע"ל נצטרך לקיימו ע"י תרומה לביהמ"ק השלישי(.

ב. הקשה ש'בית רבינו שבבבל' - 770 הוא רק "מקום המקדש גופי' דלעתיד", ולא 
המקדש עצמו, וממילא אין לומר שבבנין 770 יוצאים יד"ח מצוות "ועשו לי מקדש".

והנה, ראשית כל גם קושיא זו אינה קושיא, היות וכמבואר לעיל המדובר כאן הוא 
על הציווי כפי שהוא בזמן הגלות, וממילא אין זה קשה כלל, שהרי כמובא לעיל מצוה 

זו נעשית בזמן הגלות ע"י בניין בתי כנסיות, וזהו חידוש של הצ"צ כנ"ל.

שהבתי  הוא,  דלעתיד"  גופי'  המקדש  "מקום  פירוש  לענ"ד  הנה  ענין,  של  ולגופו 
כנסיות, ובמיוחד 'בית רבינו שבבבל', הינם חלק ממש מביהמ"ק השלישי! שזהו פשטות 

הלשון "מקום המקדש גופי' דלעתיד".

ומה שמדגיש הת' הנ"ל שזהו רק "מקום המקדש", הנה ודאי שהכוונה בקונטרס 'בית 
רבינו שבבבל' היא ש770 הוא חלק מבית המקדש עצמו, שזהו הפירוש ב'מקומו' של 
גופי' דלעתיד" - היינו ממש חלק  בית המקדש, וכפי שמודגש שזהו "מקום המקדש 

מביהמ"ק.

ג. בשאלתו השלישית חוזר הוא על טענתו הראשונה המובאת לעיל, שאין לומר שמי 
שתורם ל770 יוצא הוא יד"ח בנין בית המקדש השלישי. ועל זה כבר השבתי בתשובתי 
על השאלה הראשונה )לעיל( שהכוונה כאן היא על הציווי שבזמן הגלות, ולע"ל יהי' 

שוב ציווי לתרום לביהמ"ק השלישי כפשוטו.

ובשאלתו מוכיח את דבריו מכך שכ"ק אדמו"ר הצ"צ, כאשר מבאר שבזמן הגלות 
מקיימים את הציווי ד"ועשו לי מקדש" ע"י תרומה לבתי כנסת - "מקדש מעט", הנה 
לכאו' הי' צריך להביא גם את המעלה הנפלאה בתרומה לבתי כנסיות, שעי"ז בונים 
בפועל את ביהמ"ק השלישי! ומכך שלא הביא זאת, הוכיח הת' הנ"ל שבבנין 770 לא 

מקיימים הציווי ד"ועשו לי מקדש".

והנה שאלה זו איננה על מה שביארתי כי אם על כ"ק אדמו"ר הצ"צ, שמבאר שקיום 
המצוה ד"ועשו לי מקדש" בזמן הגלות היא ע"י בנין בתי כנסיות. ומה שביארתי לעיל 
הוא, שבדורנו - דור הגאולה, ישנה הדגשה יתירה על קיום מצוה זו, היות ו'בית רבינו 
לביהמ"ק  ומחובר ממש  - קשור  גופי'"  "מקום המקדש  יהי'   ,770  - דדורנו  שבבבל' 

השלישי.
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ד
הקושיות על כוונת כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות:

א. הקשה שבאם כוונת כ"ק אד"ש מה"מ היא למצוה שהיתה קיימת בכל זמן הגלות 
- בניית בתי כנסיות, הנה מדוע מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ שזהו "ענין שהזמן גרמא"?

והתירוץ על זה הוא פשוט ביותר: באמת אין כוונת כ"ק אד"ש מה"מ לציווי מיוחד 
שנתחדש עתה, כי אם לציווי שהי' כל זמן הגלות לבנות בתי כנסיות. אלא שבדורנו 
זה נתווסף חידוש מיוחד במצוה זו, שהיות ו'בית רבינו שבבבל' דדורנו זה יהי' חלק 

מביהמ"ק ממש כנ"ל, הנה בתרומה לבנייתו בונים בעצם את ביהמ"ק השלישי ממש.

ויוצא שמצות "ועשו לי מקדש" )שבזמן הגלות( מודגשת במיוחד בתרומה ל'בית 
בדור  ונמצאים  היות  גרמא",  שהזמן  "ענין  זהו  מדוע  ומובן   ,770  - שבבבל'  רבינו 

הגאולה, ותיכף ומיד זוכים ש770 יהי' "מקום המקדש גופי"' ממש.

המקדש  בית  "בנין  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מלשון  הנ"ל  הת'  הקשה  לזה  בהמשך  והנה, 
השלישי כפשוטו ממש", וכתב שלעניות דעתו האפשרות היחידה להסביר משפט זה 

היא שהכוונה על ביהמ"ק השלישי ממש.

וגם התירוץ על זה הוא פשוט ביותר, שהרי נתבאר לעיל ש770 הוא חלק מביהמ"ק 
ממש, וממילא כל המסייע לבנין 770 הרי הוא מסייע לבניין בית המקדש כפשוטו )אלא 
שאינו מקיים בזה הציווי ד"ועשו לי מקדש" דביהמ"ק השלישי, כי אם הציווי שיש בזה 

בזמן הגלות - בנין בתי כנסיות(!

ב. מקשה מלשון כ"ק אד"ש מה"מ "שיבנה ע"י משיח צדקנו", שמכך משמע שהכוונה 
היא על ביהמ"ק כפשוטו, ולא על 770, שהרי 770 לא נבנה ע"י משיח.

והנה לענ"ד גם זו אינה קושיא, שהרי הדין ד"משיח בונה מקדש" אינו שמשיח יבנה 
בידיו ממש את ביהמ"ק )כפשוט(, אלא שבית המקדש יבנה על ידו, והיינו שיפקח ויהי' 
אחראי על הבני'. וממילא מובן שלא קשה כלל מכך שכ"ק אד"ש מה"מ לא בנה בפועל 
את 770, שהרי משיח אינו צריך להיות אחראי על כל פרטי הבני' )וזאת נוסף על כך 
ש770 שופץ והרבה חלקים ממנו נבנו לאחר שכ"ק אד"ש מה"מ קבע בו את משכנו, 

ונבנו על ידו(.

ועוד הקשה שם, שקשה לומר שהכוונה היא לבנין 770, שהרי בבנין ביהמ"ק השלישי 
עתידים להשתתף כל ישראל, ומכיון שמי שתורם ל770 ה"ה יוצא יד"ח מצות "ועשו לי 
מקדש", הנה יהי' הוא פטור מבנין ביהמ"ק השלישי, והקשה שאי אפשר לומר דבר זה, 

שהרי בפשטות כל בנ"י עתידים להשתתף בבנין אותו ביהמ"ק.
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ולא הבנתי כלל מה כוונתו, דממה נפשך: באם 770 הוא חלק ממש מבנין ביהמ"ק, 
)ואין  הרי המסייע לבנייתו הוא מסייע בעצם לבנין ביהמ"ק השלישי כפשוטו ממש 
כל קושיא מכך שתורם רק לחלק מביהמ"ק, שהרי ברור שהתרומה דכאו"א מישראל 

תסייע לבניית חלק אחר דביהמ"ק(;

ובאם 770 אינו חלק ממש מבנין ביהמ"ק )כפי שהוא לשיטת הת' הנ"ל(, הנה המסייע 
יצטרך  וממילא  דביהמ"ק השלישי,  לי מקדש"  "ועשו  יד"ח מצות  יוצא  אינו  לבניתו 

לע"ל לסייע שוב לביהמ"ק )וממילא יתרום ל'אותו ביהמ"ק' שכולם יתרמו אליו(.

ג. מקשה מכך שקודם שכ"ק אד"ש מה"מ נותן ההוראה לבנות את ביהמ"ק השלישי, 
כותב שישנה הוראה לכאו"א להיות עשיר כפשוטו, שעי"ז יוכל להוסיף בנתינת צדקה 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  שכוונת  משמע  ומזה  בפרט.  מדרשות  ובתי  כנסיות  ולבתי  בכלל, 
בקטע שלאחרי זה אינה לבנין בתי כנסיות )שהרי זה נכתב כבר קטע קודם לכן(, אלא 

לבנין ביהמ"ק השלישי כפשוטו ממש.

ובאמת גם זו אינה קושיא, שהרי ודאי שבדברי כ"ק אד"ש מה"מ לבנות את ביהמ"ק 
השלישי ישנו חידוש מיוחד, ואדרבא - חידוש שנתווסף דוקא בזמננו זה ו"הזמן גרמא", 
והוא - לבנות את 'בית רבינו שבבבל' דדורנו זה, שהוא "מקום המקדש גופי' דלעתיד" 

)וזאת מכיון שדורנו הוא דור הגאולה כנ"ל(.

והיוצא מכל זה הוא שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ תרומה תשנ"ב היא 
שעל כאו"א מוטל הציווי לבנות את ביהמ"ק השלישי, ובזמן הגלות זה מתבטא ע"י 
בניית בתי כנסיות בכלל, ובהדגשה מיוחדת על בניית 'בית רבינו שבבבל' דדורנו זה, 

שהוא חלק מבית המקדש השלישי ממש.

וסרו א"כ כל התמיהות על מה שביארתי בהערתי אשתקד, ואתי שפיר.
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מעלת ה"שמיני" דוקא ב"שביעי"
 הת' נתן שי' קדם 
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות פרשת שמיני47 מביא כ"ק אד"ש מה"מ ש"שמיני" מצד אחד הוא נפרד 
ומובדל מהשבעה שלפניו )שהוא מספר מיוחד אליו ית'48(, הרומז על דרגת האלקות 
שלמעלה מהעולם, שכן העולם וסדר ההשתלשלות בנויים משבע )שבעת ימי הבניין 
שבע מדות וכו'(; ומצד שני "שמיני" בא בהמשך ישיר לשבעה שלפניו, דהיינו שהוא 

אכן קשור ושייך אליהם. 

ונמצא, ששמיני מרמז על שלימות גילוי האלקות בעולם: מצד אחד זו דרגת אלקות 
)שהיא  גדרי העולם  בתוך  ומתלבשת  חודרת  היא  אך  )"שמיני"(,  שלמעלה מהעולם 

באה אחרי ובהמשך לשבעה שלפני'(. 

 ודרגה נעלית זו נמשכה לעולם דוקא ביום השמיני למילואים - הואיל ויום זה הראה 
לבנ"י על גילוי האלקות שלא בערך לבריאה )"שמיני"( הבא לאחר כל עבודת שבעת 
עד  להימשך  יכלה  זו  אלקות  דרגת  ולכן  הבניין"(.  ימי  "שבעת  )ע"ד  המילואים  ימי 

למטה בגדרי העולם.

והנה, הכוח להמשיך את גילוי דרגת השמיני - הי' ע"י משה, שהוא הממשיך אלקות 
למטה, כיון שיש בו את שתי הקצוות - "איש האלקים"49. 

וזו הסיבה לכך שהכינור של  גילוי בחינת ה"שמיני",  וידוע שהגילוי דלעת"ל הוא 
ימות המשיח יהי' של שמונה נימין דוקא50, כיון שהמספר שמונה מבטא את זה שהגילוי 
דלעת"ל הוא גילוי שלמעלה מסדר ההשתלשלות, ולמרות זאת - נמשך הוא למטה 

בתוך גדרי העולם; שזהו העילוי של בחינת ה"שמיני" המחבר את שני הקצוות הנ"ל. 

47( ובלקו"ש חי"ז שיחה א' לפרשת שמיני.
48( לשון הכלי יקר ריש פרשתינו. 

49( תהילים פ"צ, פ"א.
50( ערכין י"ג, ב. 
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כמו  ה"שמיני"  בבחינת  נמשך  לא  דלעת"ל  שהגילוי  לראות,  ניתן  זאת  כל  עם  אך 
בהשראת השכינה במשכן שהי' זה ביום השמיני, אלא הגילוי דלעת"ל מתגלה דוקא 

בשביעי - באלף השביעי - ש"שית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב51". 

ויש לעין ולברר, מדוע הגילוי דלעת"ל חודר למטה מטה ולא נשאר רק בשמיני - 
שיש לו רק שייכות לשבע שלפניו - אלא הוא יורד יותר למטה לתוך השביעי עצמו, 

שהוא חלק ממש מכל גדרי העולם? 

ומה עוד שהגילוי דלעת"ל - "תלוי במעשינו ועבודתנו כל משך זמן הגלות"52, ואינו 
בא רק ע"י עבודתו של משה עצמו כפי שהי' בעת הקמת המשכן, וגם בעניין זה יש 

לעיין ולברר מדוע נעשה זה דוקא כך: 

ב
ולכאורה ניתן לבאר זאת ע"פ המבואר בלקו"ש ח"ז53, שם מובאת המחלוקת בין רבי 
יהודה ורבי שמעון54 בנוגע לפסוק "והשבתי חי' רעה מן הארץ"55: ר"י אומר: "מעבירם 
מן העולם", ור"ש אומר: "משביתן שלא יזיקו". והגמ' נעמדת ע"כ - ש"קמיפלגי בדרב 
קטינא", הסובר - "שית אלפי שנין הוה עלמא וחד חרוב", ואביי אומר: ש"תרי חרוב" - 

היינו, שלדעתו אכן יהי' אלף שמיני.  

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שישנו הבדל בין כל אלף שנים במהות אותם השנים, ולפ"ז 
נמצא, שלדעת אביי שאומר שישנו אלף שמיני, הרי ישנו הבדל מהותי )לכאו'( בינו 

ובין האלף השביעי. 

ועל פי זה יש לומר, שר"ש סובר כרב קטינא ש"חד חרוב", ותמיד תהי' המציאות של 
החיות הרעות, אך הם לא יזיקו. ור"י סובר כאביי ש"תרי חרוב", וממילא באלף הראשון 
ישביתן שלא יזיקו, ובאלף השמיני יעבירם מן העולם )שתי תקופות בימוה"מ גופא(. 

וכפי שמסביר כ"ק אד"ש מה"מ בהערה 27 שם, שכיון שהמספר שבע הינו בכלל סדר 
ההשתלשלות, אזי באלף השביעי עדיין תהי' מציאות של חיות רעות, רק שלא יזיקו 
בפו"מ, ואין זה שינוי מנהגו של עולם שכן כך הי' בתחילת הבריאה; והמספר שמונה 
הינו מעל סדר ההשתלשלות, אזי באלף השמיני יהי' ביטול והעברה מן העולם של כל 

החיות הרעות, שכן דבר זה הוא למעלה מהנהגת העולם. 

51( ר"ה ל"א, א. 
52( תניא לקו"א פל"ז. 

53( שיחה א' לפרשת בחוקותי. 
54( ר"ה ל"א ב. 

55( ויקרא כ"ו, ו. 
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עפ"ז נראה לומר כך: שאכן הגילוי הנעלה של בחינת השמיני יהי' רק באלף השמיני, 
כמו בהקמת המשכן שהגילוי של השמיני הי' ביום השמיני )וזה נפעל ידי משה רבינו 
 - ידי  על  יגיע  והגילוי של האלף השביעי  כפי שהי' בעת הקמת המשכן(.   - שבדור 
"מעשינו ועבודתנו כל משך זמן הגלות", וכפי שכותב אדמוה"ז בתניא56 ש"קבלת שכר 

עיקרו באלף השביעי". 

אך כ"ז לפי שיטת ר"י ואביי שיהיו שני אלפים, אך לשיטת ר"ש ורב קטינא עדיין 
קשה, שכן לשיטתם יהי' רק "חד חרוב" ולא יותר )ומה עוד שההלכה היא כדעת ר"ש 

ורב קטינא57(, וא"כ, מה יהי' עיקר הגילוי, השביעי או דרגת השמיני? 

ג 
ויש לבאר זאת, ובהקדים ביאור בעניין המספר השביעי: 

ידועה מחלוקתם של הרמב"ם והרמב"ן בנוגע לאלף השביעי: לדעת הרמב"ם58 באלף 
ושלימות קבלת השכר תהי' בעולם הבא  יבטל דבר ממנהגו של עולם,  השביעי לא 
יבטל(, אלא שיחיו המתים, אך הם  )וממילא המוות לא  גופים  ולנשמות בלא  )ג"ע( 
ישובו לעפרן שתחיית המתים תהי' לפי שעה - וקבלת השכר עיקרה בעולם הבא כמו 

בקיום המצוות כיום.

משא"כ לפי הרמב"ן59 קבלת השכר עיקרה לנשמות בגופים בעוה"ז, ואחרי תחיית 
המתים לא יהי' עוד מוות - וכ"ז יהי' באלף השביעי. 

מחלוקתם מתבטאת גם בנוסח התפילה: לפי הרמב"ן הנוסח הוא - "שנשמור חוקיך 
בעולם הזה ונזכה ונחי' ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם 
הבא". ולפי הרמב"ם הנוסח הוא - "שנחי' לשמור חוקיך בעולם הזה ולימות המשיח 
כדי שנזכה ונירש טוב לחיי העולם הבא". והבדל נוסח זה נובע ממחלוקת שיטותיהם 

בעניין הנ"ל. 

אך גם לפי הרמב"ם שסובר שאין שינוי מנהגו של עולם, עדיין יהי' הבדל בין העבודה 
. אלא שיעבוד   . בין  "אין   - כיום, שכן  קיום המצוות  ובין  קיום המצוות לעת"ל  של 
מלכויות", וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ )בלקו"ש חכ"ט60(, שמלבד החיוב של הקב"ה 

56( פל"ו בהגהה. 
57( מזה שנאמר שם בגמ' - תניא כוותי' דרב קטינא. 

58( הלכות תשובה פ"ח ה"ב. ותחילת פי"ב הלכות מלכים. 
59( שער הגמול. 

60( ע' 138 ואילך. 
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לתת לבנ"י שכר בסיום עבודתם לעת"ל, הקב"ה מחויב גם לתת להם שכר61 עמלם 
ומזונם כדי שיהיו פנויים ליישב ולעסוק בתורה. 

העבודה  שכן  שלפניו,  מהשש  מובדל  הוא  עצמו  מצד  השביעי  שהאלף  והיינו, 
קבלת שכר,  שבו היא שונה מהעבודה של "שית אלפי שנין הוי עלמא", והיא בגדר 
שכן - "לא נתאוו החכמים והנביאים לימות המשיח . . אלא כדי שיהיו פנויין בתורה 
וחכמתה62", והפנאי ללימוד התורה וחכמתה הוא בגדר שכר )וכמובן שלדעת הרמב"ן 

האלף השביעי עניינו הוא קבלת שכר(. 

וגם כפי שרואים זאת בשבעת ימי השבוע, שיום השבת הוא מעל לששת ימי המעשה 
ועבודתו שונה מכללות ימי השבוע, שכן הוא מקביל ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי 

העולמים". 

שני  את  וכולל  לשמונה,  השש  בין  המחבר  הממוצע  הוא  שבע  שהמספר  ונמצא, 
הקצוות: א. הוא חלק משבעת ימי הבנין - היינו, שהוא בתור סדר ההשתלשלות. ב. 
הוא למעלה מהשש שלפניו, כפי שמצינו לעיל - שהוא קבלת שכר ויום שכולו שבת 

ומנוחה. 

ד 
ע"פ כל הנ"ל, ניתן לבאר מדוע הגילוי של שמיני בגאולה יתגלה בתוך שבעת ימי 

הבניין דוקא:

והנה, כיון ששבע הוא ממוצע בין השש לשמונה, לכן יכול הוא לקבל את הגילוי של 
שמונה שלמעלה מסדר ההשתלשלות ולהכניסו בתוך סדר ההשתלשלות, כיון שיש בו 

משני הקצוות. 

בבחינת  יתגלה  בימוה"מ  השמיני  בחינת  גילוי  מדוע  ולברר,  לעיין  יש  עדיין  אך 
השביעי דוקא, ולא יתגלה בבחינת השמיני כפי שהי' בעת הקמת המשכן:  

ונראה לבאר זאת ע"פ הידוע63, שהגילוי דלעת"ל "תלוי במעשינו ועבודתנו כל משך 
זמן הגלות", כיון שבעשיית המצוות ממשיכים גילוי אוא"ס למטה בדבר שהי' תחילה 
תחת ממשלת קליפת נוגה וינק חיותו ממנה, ובקיום המצווה - האדם מוציאו מתחת 

ממשלתה ומעלהו לקדושה, שזו תכלית בריאת עוה"ז. 

61( ראה סעיף ד' שם שגם זה בגדר שכר. 
62( הלכות מלכים פי"ב ה"ד. 

63( ראה תניא פל"ז. לקו"ש חי"ז שיחה הנ"ל. 
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רק  ולהתגלות למטה  לירד  יכול  ותחיית המתים  ימוה"מ  בזה: הגלוי של  והביאור 
בעולם,  פרט  בכל  חודרת  אלא שהאלקות  לעולם,  דבר שמחוץ  אינה  אלקות  כאשר 
עד שהיא משנה אותו עד ש"וראו כל בשר כי פי ה' דיבר"64, שזהו פירוש "חד חרוב", 

שחומריות העולם תתבטל ויראו בכל דבר את דבר ה' המחי' אותו65. 

ואשר על כן: מכיון שבני ישראל הם בתוך סדר ההשתלשלות ופועלים עם העולם 
בתוך השביעי. משא"כ משה  בחינת השמיני  גילוי  את  הם ממשיכים  ולבררו,  לזככו 
שהוא רק "ממוצע המחבר" בין אלקות לעולם )שיש בו משתי הקצוות(, הוא המשיך 
יותר  יכל להוריד  לא  )לא שהוא  השמיני עצמו  הגילוי של בחינת השמיני רק בתוך 
למטה אלא שהוא לא עשה זאת בפועל, ע"ד שתפילת משה על המרגלים לא פעלה את 

פעולתה בפועל66(.

ועדיין הכוח של בני ישראל להמשיך אלקות למטה בא ע"י משה, שע"י שמשה קיבל 
תורה מסיני - על ידו מגיעה התורה לכל אחד מישראל, וע"י התורה יש בכוחו של 
ויתר עוז מההמשכה  וביתר שאת  ולהמשיך אלקות למטה בעולם67,  היהודי להוריד 

שהיתה בעת הקמת המשכן, אלא שההמשכה היא דוקא בתוך בחינת השביעי.

פעולות פרטיות להבאת הגאולה
 הת' יהודה ארי' שי' קורנט
תלמיד בישיבה

א
בשיחת ליל כ"ח ניסן תנש"א אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )ס"ו(:

"ע"פ האמור לעיל ע"ד הדגשת ענין הגאולה )במיוחד( בזמן זה - מתעוררת תמיהה 
הכי גדולה: היתכן שמבלי הבט על כל הענינים - עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו 

בפועל ממש?! . . . דבר שאינו מובן כלל וכלל! 

"ותמיהה נוספת - שמתאספים עשרה )וכו"כ עשיריות( מישראל ביחד, ובזמן זכאי 
בנוגע להגאולה, ואעפ"כ, אינם מרעישים לפעול ביאת המשיח תיכף ומיד, ולא מופרך 

64( ישעי' פ"מ פ"ה. 
65( ראה אוה"ת ויקרא ע' רח"צ. 
66( ראה לקו"ש חי"ג הנ"ל ס"ד. 

67( דבר מלכות ש"פ שמיני תנש"א ס"ז. 
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אצלם, רחמנא ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם 
מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא ליצלן!! . . 

"הדבר היחידי שיכולני לעשות - למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכלתכם - 
ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון - להביא בפועל את משיח 

צדקנו תיכף ומיד ממש!

אצל  לפעול  מוכרחים  שהם  ש"יתעקשו"  מישראל  עשרה  ימצאו  שסוכ"ס  ויה"ר 
הקב"ה, ובודאי יפעלו אצל הקב"ה - כמ"ש "כי עם קשה עורף הוא )למעליותא, ולכן( 
וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" - להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה 

תיכף ומיד ממש".

ומסיים )ס"ז( כ"ק אד"ש מה"מ: "ובכדי למהר ולזרז עוד יותר ע"י הפעולה שלי - 
אוסיף ואתן לכאו"א מכם שליחות־מצוה ליתן לצדקה, ו"גדולה צדקה שמקרבת את 

הגאולה".

ואני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא תעשו אתם כל אשר ביכלתכם". עכלה"ק.

והנה, יש שהקשו68 בשיחה זו, בפשר הדברים שמצד אחד מוסר כ"ק אד"ש מה"מ את 
ענין הבאת הגאולה לאחריותנו )וכמ"ש ג"כ בשיחה שנאמרה לאחר מכן - דבר מלכות 
ש"פ שמיני תנש"א69(, ומצד שני אומר שפועל בזה ג"כ - "בכדי לזרז . . ע"י הפעולה 

שלי"?

ב
כל  "עשו  כאן  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שדורש  שהדרישה  ובהקדים,  לבאר70,  רצו  והנה, 
אשר ביכלתכם" להביא את הגאולה היא - להתמקד במצוות שיש בהם סגולה מיוחדת 

להביא את הגאולה,

וזוהי משמעות דבריו "למסור את הענין אליכם . . להביא בפועל את משיח צדקנו 
ותיכף ומיד ממש", ובמקפים אומר "ענינים שהם באופן דאורות דתוהו אבל, בכלים 

דתיקון".

68( וראה ג"כ בקובץ הערות התמימים ואנ"ש 'שנות חיים' )דישיבת תות"ל המרכזית בית משיח 770 - תשע"ח(, בהע' 
הת' ח.ש.ש. )ע' 38 ואילך( שהקשה זאת, וכלשונו: ש"רבים תמהו" בקושיא זו, ומנסה לבאר מעין המובא לקמן, אך יש 

לדחות דבריו וכפי שיובא לקמן. 
69( סט"ו. ושם: "ובפשטות: כל אחד ואחד מישראל, אנשים נשים ואפילו טף, יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא 
את משיח צדקנו בפועל ממש! ומזה מובן, שאין מקום כלל שבמקום לפעול בעצמם יסמכו על אחרים או יטילו את 
העבודה על אחרים - אלא זוהי העבודה דכל אחד ואחת, כאו"א צריך לעשות בעצמו את העבודה ד"לשמש את קוני" 

)שלשמה "אני נבראתי"(, ובודאי שיש לו כחות ע"ז )כיון ש"איני מבקש כו' אלא לפי כחן" כנ"ל(".
70( וכפי שבאר שם בהעערתו, הת' ח.ש.ש. )דלעיל(.
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הועיל",  "לא  עתה  עד  מה שנעשה  כל  הכל, שהרי  לעשות  אינה  הדרישה  כלומר, 
כלשונו הק', אלא הדרישה כרגע הינה להתמקד במצוות כאלו שסגולתם המיוחדת, 

היא להביא את הגאולה בפועל ממש.

את  לזרז  שבכדי  אומר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדוע  לבאר,  אפשר  הי'  לכאורה  ולפי"ז 
הגאולה "אוסיף ואתן לכאו"א מכם שליחות־מצוה ליתן לצדקה" ומיד מוסיף "שגדולה 
להעשות  צריכים  אופן  באיזה  מיד  שמורה  והינו,  הגאולה",  את  שמקרבת  צדקה 
הפעולות - התמקדות במצוות שיש בסגולתן להביא את הגאולה, ומתוך כוונה מיוחדת 
)בשנת  מלכות' שלאח"ז  ה'דבר  שיחות  בהמשך  זאת  וכפי שמבאר  הגאולה.  להבאת 

תנש"א, תשנ"ב(.

אך יש לדחות דבריהם ולבאר באופן אחר, וכפי שיתבאר לקמן. 

ג
דהנה, בכדי להבין את הסיום )אודות נתינת הצדקה(, יש להבין את הנאמר לפנ"כ 
ואזי לגשת כהמשך לזה לסיום השיחה. ובסעיף שלפנ"כ אומר כ"ק אד"ש מה"מ את 
התביעה "עשו כל אשר ביכלתכם", כפי שמובנת בפשטות - אין פרושה רק )ואף לא 
גם בעיקר( מצוות מסוימות שיש בהם סגולה להבאת הגאולה. אלא "כל אשר" ניתן 

לעשות בכדי להביא את הגאולה, וכפי שמוכח במקומות רבים, ומהם:

בשיחת דבר מלכות ש"פ שמיני תנש"א )שהוזכרה לעיל( אומר כ"ק אד"ש מה"מ 
להוסיף  אחריות  לו  יש  טף,  ואפילו  נשים  אנשים  מישראל,  ואחד  אחד  "כל  )סט"ו(: 

בעבודתו להביא את משיח צדקנו בפועל ממש!

ומזה מובן, שאין מקום כלל שבמקום לפעול בעצמם יסמכו על אחרים או יטילו את 
העבודה על אחרים - אלא זוהי העבודה דכל אחד ואחת, כאו"א צריך לעשות בעצמו 
את העבודה ד"לשמש את קוני" )שלשמה "אני נבראתי"(, ובודאי שיש לו כחות ע"ז 

)כיון ש"איני מבקש כו' אלא לפי כחן" כנ"ל(".

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומבאר במה מתבטאת בפו"מ האחריות האישית להבאת 
הגאולה, ובלשונו הק':

"ובמה מתבטאת עבודה זו - הרי זה ג"כ בפשטות: בהוספה בתורה ובמצוות, בלימוד 
התורה - נגלה דתורה ופנימיות התורה, ובקיום המצוות בהידור . . וכל זה - מתוך 
הצפי' והתשוקה וכו' חזקה לגאולה - "אחכה לו בכל יום שיבוא", כפי שאומרים בכל 
יום בתפלה: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", ו)בימי החול( - "את צמח דוד 

עבדך מהרה תצמיח". וכמדובר כמ"פ".
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 - ומשיחה זו משמע בפירוש, שתביעת כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע להבאת הגאולה71 
בכל אשר באפשרותו וכוחו להגיע, לפעול ולעשות: בהוספה בתורה ובמצוות,  הינה 

בלימוד התורה וכו'.

 וכפי שממשיך ומביא שם ש"איני מבקש כו' אלא לפי כחן", היות שזהו תלוי בכ"א 
מבנ"י שיעשה כל מה שיכול - לפי כוחו - להבאת הגאולה )ובודאי שלא רק - להתמקד 
במצוות כאלו שסגולתם מיוחדת בנושא זה )כפי שנתבאר לעיל((. ובמילא מובן שגם 

ההמשך אודות הנתינה לצדקה הוא בהמשך ישיר לאותו ענין.

 ובנוגע לתמיהה דלעיל - בפשר הדברים שמצד אחד מוסר כ"ק אד"ש מה"מ את 
ענין הבאת הגאולה לאחריותנו, ומצד שני אומר שפועל בזה ג"כ - "בכדי לזרז . . ע"י 

הפעולה שלי"?

לכאורה נראה לבאר, שאין כל סתירה בדבר - היות שהאחריות להבאת הגאולה אכן 
עברה לידינו, אך אין זה אומר שרק אנו צריכים לפעול בזה, אלא יחד עם זו שזוהי 
אחריות אישית של כל אחד, כ"ק אד"ש מה"מ עושה פעולות נוספות "שלו", כלומר 
מצידו - להבאת הגאולה, ודוקא פעולה שמזרזת יותר ו"מקרבת את הגאולה" - נתינת 

צדקה.

ויש גם להבין הטעם להוספה בצדקה דוקא, למרות שנדרש "כל אשר ביכלתכם", 
היות שאף שנדרשת העבודה עם כל הפעולות ובכל האופנים האפשריים72, אך כמובן 
וגם פשוט, שבענינים שעליהם נאמר שיש בהם יחודיות להבאת הגאולה, וכגון: לימוד 
עניני גאולה ומשיח73 - שמזרזים את הגאולה, אזי ישנה מעלה לעסוק בהם להבאת 

הגאולה בפו"מ, או נתינת צדקה וכל כיו"ב.

ויש לומר יתרה מזו, על מצוות צדקה נאמר שהיא כללות כל המצוות, וכלשון כ"ק 
אדמו"ר הזקן בתניא )פל"ז(: "ובזה יובן מה שהפליגו רז"ל במאד מאד במעלת הצדקה 
ואמרו ששקולה כנגד כל המצות ובכל תלמוד ירושלמי היא נק' בשם מצוה סתם כי 
כך הי' הרגל הלשון לקרוא צדקה בשם מצוה סתם מפני שהיא עיקר המצות מעשיות 

71( ובפרט ששיחה זו נאמרה למחרת שיחת כ"ח ניסן הנ"ל, ומובן שזהו בהמשך ישיר. וכפי שנראה במפורש מדברי 
כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ תזו"מ תנש"א הנפתח ע"י כ"ק אד"ש מה"מ במילים: "בהמשך להמדובר ומודגש 
ביותר בזמן האחרון ממש ע"ד הצורך בפעולתו של כאו"א מישראל לעשות כל התלוי בו להביא את משיח צדקנו בפועל 

ממש תיכף ומיד ממש".
ובהע' 1 שם, מציין מתי הוא "הזמן האחרון ממש" שבו דובר ענין זה: "שיחת כ"ח ניסן )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 470(. 
שיחות ש"פ שמיני )שם ע' 475 )ואילך(" - ומשמע בפירוש שדבר מלכות ש"פ שמיני הינו כחלק ובהמשך לענין זה - 

אחריות אישית להבאת הגאולה.
72( וע"ד לשון קודשו של כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ תצוה )א(, סי"ב: כבר סיימו כל עניני העבודה דזמן 

הגלות, וכבר נעשו כל הפעולות בכל האופנים האפשריים".
73( ראה דבר מלכות תזו"מ תנש"א. דבר מלכות בלק תנש"א. דבר מלכות ואתחנן תנש"א. וכן בעוד כו"כ משיחות 

הדבר מלכות )מהשנים: תנש"א־ב( .
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ועולה על כולנה . . ולכן אמרו רז"ל שמקרבת את הגאולה לפי שבצדק' אחת מעלה 
הרבה מנפש החיונית מה שלא הי' יכול להעלות ממנה כל כך כחות ובחי' בכמה מצות 

מעשיות אחרות". 

ולפי זה מובן, שאדרבא, ההוספה במצות צדקה מתחברת עם הענין של "עשו כל אשר 
ביכלתכם", שאינה רק מצוה פרטית המזרזת את הגאולה, אלא "כללות כל המצות".

ולא באתי אלא להעיר. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 

הבאת הגאולה - מצד עבודת המטה
 הת' יוסף יצחק שי' ששון
תלמיד בישיבה

'בית רבינו שבבל'74 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באריכות  בקונטרס 
אודות מעלותיו של "בית רבינו" - שעיקר ענינו של "בית רבינו שבבבל" הוא קיבוץ 
ואסיפת כל הבתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל לקבעם בארץ ישראל, מחובר לבית 
המקדש - ולכן "הרי הוא )לא רק ה"מקדש מעט" העיקרי בבבל "שנסע מקדש וישב 
שם", אלא גם( מקום המקדש גופי' דלעתיד", שבו יתגלה המקדש דלעתיד, ומשם ישוב 

לירושלים.

והנה, לאחר שמבאר את מעלותיו של "בית רבינו", מוציא כ"ק אד"ש מה"מ הוראה 
לפועל מכל המובא לעיל, ובלשונו הק': 

"וע"פ האמור לעיל ע"ד גודל העילוי ד"בית רבינו שבבבל" - ש"נסע מקדש וישב 
שם", ו"הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד", ועד שבו יתגלה מקדש העתיד ומשם יחזור 
לירושלים - מובן גודל הזכות דכאו"א מישראל להשתתף בגופו ובממונו )וכל המרבה 
הרי זה משובח( בבניית "בית רבינו שבבבל", כהכנה לירידת והתגלות מקדש העתיד 

תיכף ומיד ממש.

"והזמן גרמא - בשנת הצדי"ק - כמודגש בתהלים מזמור צדי"ק )השייך לשנה זו( 
ובתי  כנסיות  בתי  על  )גם(  שקאי  ודור",  בדור  לנו  היית  אתה  מעון  "ה'  שהתחלתו 
מדרשות, וסיומו וחותמו "ויהי נועם ה' אלקינו עלינו גו' ומעשה ידינו כוננהו", שקאי 

על השראת השכינה במשכן )ומקדש(".

74( ספר השיחות תשנ"ב ח"ב, ע' 465 ואילך.
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 והנה, בקובץ הערות 'שנות חיים'75 הקשה הת' ח.ש.ש. בביאור אודות הקשר בין 
ההוראה של קונטרס בית רבינו לשיחה עצמה: מדוע ההוראה היא לתרום בגשמיות 
לבית רבינו, ולא לבנות בנינים או בתי כנסיות בכל העולם, בכדי להפיץ את ענינו של 

בית המקדש בכל העולם?

ישנה הבנה חדשה בכללות הקונטרס, ש"הגאולה מבבל" שזהו  ותירץ שם, שבזה 
ולכן  דוקא מצד המטה,  תגיע  הוא, שנדרש שהגאולה  פירושו  רבינו,  בית  ענינו של 
ההוראה היא לתרום ל"בית רבינו" ובכך להראות שרצוננו להגאל, ולכן מנסים "לדבקה 

בו" - בבית רבינו.

ועפ"ז ביאור זה, מחדש בדבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב, שם אומר כ"ק אד"ש 
מה"מ )סי"ג(: "ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל 
פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל 
ישראל מהגלות!" - שמדייק, בהלשון "שיוכל לקיים את שליחותו בפועל" שמשמע, 

שצריך לעזור למשיח לקיים את שליחותו לגאול את ישראל.

ומקשה ע"ז, דממה נפשך: באם נשלח ע"י הקב"ה, מי יעכב על ידו ומדוע זקוק שנפעל 
בענין זה? ואם עדיין לא נשלח, אזי מה יועל שנפעל בכדי שיוכל לקיים שליחותו, שהרי 

אי"ז שליחות אלא דחיקת הקץ?

ומבאר בזה, שזהו כביאורו דלעיל - שנדשת עבודה מצד המטה. ע"כ תמצית ביאורו. 
והנה, דבריו דרושים ביאור בכו"כ ענינים, וכדלקמן. 

 

ב
והנה, מה שהקשה בנוגע לכך שההוראה לפועל היא ל"בית רבינו" - 770, ולא לבתי 
כנסיות אחרים וכיו"ב - נראה דקושיא זו אינה מתחילה, שהרי, בפירוש מביא כן כ"ק 
אד"ש מה"מ בליקוט לש"פ תרומה תשנ"ב76, בו מבאר באריכות את קיום מצות "ועשו 
לי מקדש" ע"י תרומה לבתי כנסיות ומדרשות. ובהע' 49 שם אף מחלק בפירוש במעלת 

התרומה ל"בית רבינו" לבין התרומה לשאר בתי כנסיות ומדרשות, וזלה"ק:

"וי"ל דגם בזה העיקר הוא ב"מקדש מעט" "זה בית רבינו שבבל" )מגילה כט, א(. 
בזמן  לישראל  הקב"ה  שנותן  העיקר  מעט",  "מקדש  לקדושת  שבנוגע  דכמו  והיינו 
הגלות במקום "המקדש הגדול אשר בירושלים" )מצו"ד עה"פ( הוא בית רבינו שבבבל, 

75( דישיבת תות"ל המרכזית בית משיח 770 - תשע"ח, ע' 36 ואילך.
76( נדפס בלקו"ש חל"ו, שיחה א' לפ' תרומה, ע' 128.
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שבו )בהבית( עיקר השראת וגילוי שכינה "שנסע מקדש וישב שם" . . עד"ז הוא לענין 
קיום "ועשו לי מקדש" מצד הגברא, שאף שהוא בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שנק' 

"מקדש מעט", עיקרו הוא בבנין בית רבינו שבבבל".

ומשמע בפירוש, שאכן ישנה מעלה בתרומה לכל ביהכנ"ס וביהמ"ד, אך ישנה מעלה 
מיוחדת בתרומה לבנין בית משיח - 770, כפי שמאריך בקונטרס זה. 

ביהכנ"ס  בכל  מעלה  ישנה  ואכן  בדבר,  קושיא  כל  שאין  דבריו,  ליישב  יש  ועפ"ז 
וכיו"ב, אלא סרטנוקבש הז ונינעש - ע"ד תיב תסנכה תיבו שרדמה יזכרמה שטיוואבוילד 
שטיוואבוילבש )"770"( - יזא ןבומ םגו טושפ הארוההש לעופל איה המורתב ןינבל הז 

77אקוד.

ג
כמו כן יש לבאר בנוגע לדבר מלכות ש"פ חיי שרה, דהנה, לכאורה זהו ענין בפ"ע 
מהמתבאר בקונטרס בית רבינו. ובנוגע לקושיתו שם )אודות לשון כ"ק אד"ש מה"מ 
בנוגע לקבלת פני משיח: "בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל 
זו שליחות מהקב"ה לשם מה נדרשת עבודתינו  ישראל מהגלות" - שהקשה, שבאם 

לקבלת פני משיח( - לכאורה גם בזה הקושיא אינה מתחילה, דהנה:

 בשיחת ב' ניסן תשמ"ח78 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ באריכות את היחס שבין המלך 
לעם ישראל, את ב' הקצוות שישנם בזה, שבזה נכלל ג"כ ההכרח שהעם יתבטל אל 

המלך ויקבל עליו את מלכותו, ובלשונו הק' )ס"ד(:

"שביחס שבין העם לנשיא ומלך - ב' קצוות: מחד גיסא - תנועה של רוממות והבדלה, 
"משכמו ומעלה גבוה מכל העם", "עם" דייקא, "מלשון עוממות, שהם דברים נפרדים 
וזרים ורחוקים ממעלת המלך". וכמודגש בענין היראה והביטול - "שום תשים עליך 

מלך, שתהא אימתו עליך".

"ולאידך גיסא - תכלית הקירוב, כאמור, שהמלך הוא ״לב כל קהל ישראל", והרי 
אין לך קירוב גדול יותר מקירוב הלב לאברי הגוף, כאמור, שהדם שבלב עצמו נמצא 
בתמידות בכל האברים, "התפשטות והילוך החיות מהלב אל כל האברים . . כהלכתו 

תמידי כסדרו . . )ש(כל האברים מקושרים יחד ומקבלים חיותם . . מהלב".

"ויתירה מזה: הקירוב שבין המלך להעם הוא לא רק ביחס להמשכת החיות דכל 
העם, שמקבלים חיותם מהמלך, אלא גם לאידך גיסא - שמציאותו של המלך תלוי' 

כחלק מקושייתו,  זאת  אך מביא   - הנ"ל  להע'  ואף   )33 )בהע'  זה  לליקוט  בפירוש  והפלא שבדבריו, שמציין   )77
שאדרבא, זהו גופא הביאור לקושייתו, כבפנים.

78( ספר השיחות תשמ"ח ח"א, ע' 347 ואילך.
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כלומר, אע"פ שנקראים "עם, מלשון עוממות . . רחוקים  בהעם, "אין מלך בלא עם". 
ממעלת המלך", הרי, ביחד עם זה )ואדרבה - בגלל זה( פועלים הם את המלכות - 

המלך.

"וכמודגש גם בהכתרת המלך - שהעם מכריזים "יחי המלך״ )כפי שמצינו גם במלכות 
בית דוד(, שבזה מודגש גם שפעולת העם היא בחיי המלך, חיים של מלך". עכלה"ק.

ומשמע, שחלק מענינו של המלך )ואף הכרח( שהעם מצידו יקבל ע"ע את מלכותו 
וירצה בה. ולאח"ז מוסיף, שענין זה הוא ביתר שאת אצל מלך המשיח, שנדרש שיקבלו 
הקשר  ביותר  מודגש  המשיח  למלך  שבנוגע  "ונמצא,  )ס"ו(:  וזלה"ק  מלכותו,  את 
והשייכות לכל ישראל - שעצם נשמתם, בחי' היחידה, היא ניצוץ מנשמתו של משיח, 
"יחי המלך"( הוא בהדגשה  ולכן, גם הענין ד״אין מלך בלא עם" )תוכן הכרזת העם 
יתירה אצל מלך המשיח - "דרך כוכב מיעקב", כוכב דכללות ישראל, הקשור עם גילוי 

"דרך כוכב מיעקב" אצל כאו״א מישראל, התגלות בחי' היחידה שלו".

ומכ"ז מובן, אשר אין שייכת כל קושיא: מפני מה נדרשת פעולתנו אצל מלך המשיח, 
לאחר שכבר נשלח לגאול את בנ"י? - מפני שכנ"ל, אדרבא, דוקא לאחר שנשלח בתור 
מלך המשיח דרוש יותר שיקבלו את פניו, וירצו את מלכותו79 ובכך "יוכל לקיים את 

שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות".

ולא באתי אלא להעיר. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

ביאור עבודת - "הנהגת בנ"י בימות המשיח ממש"
 הת' מנחם מענדל שי' ששון
תלמיד בישיבה

א 
בשרשרת שיחות שנות הנפלאות )תנש"א־תשנ"ב(, ניתן לראות אשר הוראת ודרישת 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בדבר שינוי מהות חיי האדם לחיות את חיי הגאולה 
- חוזרת על עצמה פעמים רבות, ובאופנים שונים; והנדרש מתוצאת כולן, הוא הגבההת 

ורוממות חיי האדם הגלותיים, אל תוך אורח חיי הגאולה והשלכות הנהגותי'.  

79( ואולי זאת כוונתו בתירוצו - "שנדרשת עבודה מצד המטה", אף שכמבואר לעיל אין זו קושיא ותירוץ, אלא 
דבר הפשוט בכו"כ מקומות בתורת כ"ק אד"ש מה"מ, וכן אין בזה כ"כ השוואה לקונטרס בית רבינו - וע"כ נראה לבאר 

כבפנים.

הערות1
Cross-Out
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ובשיחת ליל שמחת־תורה ה'תשנ"ב, ביאר כ"ק אד"ש מה"מ תוכן ומהות עבודה זו, 
המחדדת במילותי' את כללות ההוראה בשיחות אלו; וזלה"ק בשיחה שם )ס"ב(80: 

בכל  והמשכה  תורה,  בשמחת  שנדרשת  יהודי  של  לעבודתו  בנוגע  גם  מובן  "מזה 
השנה כולה, ובמיוחד בשנה זו - עבודה שחדורה עם ענין הגאולה ומשיח. זאת אומרת, 
שהנהגתו של יהודי בכל הענינים בחיי היום יום גם בזמן הזה תיכף ומיד לפני הגאולה 

- היא מעין ובדוגמת חיי והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש". 

והיינו, שעל היהודי להתנהג בכללות מעשיו ודרכיו במשך היום, כפי הנהגת בנ"י 
בגאולה האמיתית והשלימה, בה יתנהגו כפי הרצון האלקי באופן של "אין עוד מלבדו", 
כאשר הכל יחושו וירגישו בפשטות שאלקות זו המציאות האמתית בלבד; וכפי שיריגשו 

אז, כך נדרש מהאדם עתה, וכהמשך דבריו הק' )שם(: 

"וכדוגמת זה נדרש גם בחייו של יהודי - שיחוש וירגיש בכל עניניו ממש, ש"אין עוד 
שהכוונה והתכלית דכל עניני העולם היא אלקות,  מלבדו". זאת אומרת: מלבד זאת 
ובמילא עבודתו היא באופן ש"כל מעשיך יהיו לשם שמים", ו"בכל דרכיך דעהו", אבל 
ישנה מציאות של "חול", "מעשיך" ו"דרכיך" )רק - תכליתם הוא קדושה(, אלא יתירה 
נרגשת מלכתחילה שום מציאות  ובמילא לא  שעניני העולם עצמם הם אלקות,  מזו: 

כלל, כי "אין עוד מלבדו"". 

כלומר, שעבודת היהודי בזמן הגלות, צריכה להיות כחיי הגאולה ממש; אך לצורך כך 
יש להבין במדוייק, במה שונים חיי הגאולה במהותם, וכך ניתן יהי' לדעת מהי הדרישה 
וכיצד ניתן להגשימה; ולכך מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שהגאולה השלימה טומנת בתוכה 
את הגישה של "אין עוד מלבדו". והיינו, שאין לומר שענייני העולם תופסים מקום, 
אלא שהם מובילים לצורך כוונה ותכלית קדושה; אלא שעניני העולם עצמם הם טוב 

וקדושה, הואיל ש"אין עוד מלבדו" - פשוטו כמשמעו, אין שום מציאות אחרת. 

ולצורך בירור וחידוד נקודה זו ד"אין עוד מלבדו", אשר זוהי הדרישה העכשווית 
בהוראת כ"ק אד"ש מה"מ, יש לברר ולעיין, את שלילת הדרך הראשונה )"שהכוונה 
והתכלית דכל עניני העולם היא אלקות"(, ובכך תובן ביתר ביאור, הדרישה העכשווית 

)"שעניני העולם עצמם הם אלקות"(, וכדלהלן: 

ב
וזלה"ק  זה,  עניין  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  תשנ"ב,  ויגש  ש"פ  מלכות  בדבר  והנה, 

)ס"ח(: 

80( ההדגשות אינם במקור. 
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"שכל ענינו של יהודי הוא - לעשות רצון אביך שבשמים, כמאחז"ל "אני לא81 נבראתי 
אלא לשמש את קוני"; והיות ש"נבראתי" הוא כל רגע ורגע של קיום האדם בעולם 
הזה, הרי מובן שכל פרט של עבודתו בכל רגע צריך להיות "לשמש את קוני", כציווי 
התורה - "כל מעשיך יהיו לשם שמים"82, ו"בכל דרכיך דעהו"83, "כל" דוקא, ולא רק 
"כל מעשיך" - כל המעשים שלך, אלא גם שכל מעשה בעצמו יהי' כל כולו לשם שמים, 
שהרי אם ישנו דבר נוסף מלבד זה )שימוש את קוני( - הרי זו "עבודה שזרה לו" )שהרי 

זהו ההיפך מ"נבראתי"(. 

וממשיך ומסיים שם: "ועד השלימות בזה - ש"מעשיך" הם לא רק "לשם שמים", אלא 
שב"מעשיך" ו"דרכיך" גופא - "דעהו"84 ו)יתירה מזו -( "שמים" עצמו )ע"ד האכילה 

והשתי' בשבת, שזוהי גופא מצוה, מצות עונג שבת85(".

והיינו, שישנו סגנון עבודה, בו כל המעשים אמנם מכוונים לשם שמים, אך הם עצמם 
לאו דוקא שהם קדושים כמו שהם לכשעצמם; וסגנון העבודה הנדרש הוא - שאף כל 
מעשה כמו שהוא לכשעצמו יהי' קדוש, ולשם כך מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הדוגמא 
מאכילה בשבת, שאז האכילה אינה רק לשם שמים, אלא שעצם האכילה היא מצווה, כך 
ג"כ צריך להיות בכל עניין ופרט שהאדם פועל ועושה במשך חיי היום יום שלו, שכל 

דבר )לכשעצמו( יהי' קדוש. 

ונמצא, שישנם ג' דרגות באופן עבודת ה' של האדם: 

א. שכל המעשים יהיו "לשם שמים" )וכלשון קודשו בשיחה: "שכל מעשה בעצמו 
"דעהו" )וכלשון קודשו בשיחה:  יהי' כל כולו לשם שמים"(. ב.שהמעשים עצמם הם 
"אלא שב"מעשיך" ו"דרכיך" גופא - "דעהו"(. ג. שהמעשים עצמם הם "שמים" ממש 
)וכלשון קודשו בשיחה: "אלא שב"מעשיך" ו"דרכיך" גופא - "דעהו" ו)יתירה מזו -( 

"שמים" עצמו"(. 

ולצורך הסברת הדרגה הנעלית )ג(, מביא את הדוגמא מאכילה בשבת, הממחישה 
בצורה החזקה ביותר, שאף דבר שנראה על פניו שהינו רק לשם שמים, והוא עצמו 
עצמו קדוש מחמת ציווי התורה ע"כ; ומכך  מתדמה כתאוות אכילה, עכ"ז הרי הוא 
מנפיק את אופן העבודה המושלם הנדרש מהיהודי, שכל דבר יהי' בעצם עניינו קדוש 

לה'. 

הובא  וכן  הנ"ל.  וברייתא  ירושלים תשכ"ד( במשנה  הבבלי,  כתבי־היד של תלמוד  )אוסף  כת"י  גירסת הש"ס   )81
במלאכת שלמה למשנה שם. ובכ"מ. וראה גם יל"ש ירמי' רמז רעו. 

82( אבות פ"ב מי"ב. וראה רמב"ם הל' דיעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א. 
83( משלי ג, ו. וראה רמב"ם וטוש"ע שם. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"ב. 

84( ראה לקו"ש ח"ג ע' 907. שם ע' 932. ח"י ע' 104 ואילך. ובכ"מ. 
85( שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס רמב. 
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ג 
והנה, ניתן לראות שכ"ק אד"ש מה"מ מבאר ענין זה בלקו"ש ח"י86 באופן אחר קצת, 
ומשם משמע שדרגה זו הג' )ע"ד אכילה דשבת( אינה הדרגה העליונה ביותר, וזלה"ק 

)ס"ו(: 

"דהנה ידוע ההפרש שבין ב' אופני עבודה אלו )וכמדובר כמה פעמים(: ד"כל מעשיך 
יהיו לשם שמים" פירושו הוא, שהכוונה בכל עשיותיו אינה לשם ענין צדדי, כ"א לשם 
שמים: אבל המעשים עצמם הם עניני חול. אבל העבודה ד"בכל דרכיך דעהו" הוא 
באופן כזה שבחי' "דעהו" )ידיעת הוי'( היא בכל דרכיו ועניניו עצמם - לא שהם בשביל 

"דעהו", אלא שבהם ועל ידם עצמם הוא יודע את הוי'". 

וממשיך ומסיים שם: "והפירוש בזה: אף שלכאורה מקום לומר שהדרך היחידי לבוא 
לדרגת "דעהו" הוא ע"י עניני קדושה, לימוד תורתו של הקב"ה וקיום מצותיו, אבל 
איך יגיע לזה בהתעסקו בעניני הרשות, במאכלו ובמשקהו כו' ובמשאו ובמתנו - ולזה 
באה ההוראה וההדגשה, שצ"ל גם "בכל דרכיך דעהו" - היינו שצ"ל שהאכילה עצמה 
תהי' קדושה ומצוה )ולא רק שבכוחה ילמוד ויתפלל אח"כ( וע"ד אכילת שבת, סעודת 

מצוה, אכילת קדשים וכיו"ב - שהם עצמם מצוה". 

והיינו, שמכל הנ"ל מובן שאופן העבודה ע"ד האכילה דשבת, הינו אופן ההנהגה 
אצל האדם אשר כל ענייניו שייכים בעצם מציאותם לאלקות; אך הנה, מיד לאחמ"כ 
מביא כ"ק אד"ש מה"מ, שאין זו הדרגה המושלמת ביותר בעבודת האדם לקונו, וזלה"ק 

)ס"ז(: 

"אף שכל עשיותיו הן בעצמן קדושה - בכ"ז נרגש בעשייתן גם ה"גשמיות" שבהן; 
עד"מ אכילת שבת, שהיא עצמה מצוה, כנ"ל, מ"מ הלא המצוה עצמה מחייבת לענג 
את השבת בבשר שמן ויין ישן - הרי שגם בעת קיום המצוה מורגשת גשמיותם, שבה 

הוא התענוג של דברים אלה". 

ולכן מביא כ"ק אד"ש מה"מ את אופן העבודה הנעלה יותר: "שכל עניניו הגשמיים 
נרגשת  ואינה  לקדושה  נתהפכה  מציאותם  עד שכל  באלקות,  כ"כ  ומיוחדים  בטלים 
ה"גשמיות" שבהם כלל - ולא רק בגלל ריבוי האור דקדושה המאיר בו, בהיותו כל 
כולו נתון ומסור לבחי' "דעהו", אלא מצד זה שהדבר הגשמי עצמו נהי' אצלו קדושה". 

86( שיחת וישלח־י"ט כסלו, ע' 104 ואילך. 
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ד 
ולפי כל הנ"ל, נראה שישנה סתירה בין ב' ביאורי כ"ק אד"ש מה"מ; דהרי מד"מ ויגש 
מובן שאופן העבודה הנעלה הוא "שמים" - שזהו אופן ההנהגה ע"ד האכילה דשבת, 
ומלקו"ש הנ"ל מובן, שאופן האכילה דשבת הוא דרגא פחותה בערך וביחס לדרגא 
שבה לא נרגשת הגשמיות כלל? וא"כ, מהו האופן הנעלה ביותר בעבודת האדם לקונו? 

ויש לומר הביאור בזה: 

מורגשת  שלא  הינה  הפנימית  שהדרגא  הנ"ל,  בלקו"ש  שהתבאר  כפי  הדבר  אמת 
המציאות דגשמיות כלל וכלל )אפי' לא ע"ד האכילה דשבת(, אלא שבכל מקום הדרגא 
עצם עבודת האדם לקונו אזי  הנעלית היא לפי עניינה; היינו שבמקום שעוסק מצד 
הדרגא הנעלית ביותר היא שלא מורגש הגשמיות כלל, ובמקום שעוסק מצד העיסוק 

בפרטי מעשה האדם אזי הדרגא דאכילה בשבת - היא הנעלית ביותר. 

וההסברה בזה בדא"פ:

 בד"מ ויגש מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה, את אופן עבודת מרדכי היהודי, שנקרא 
"יהודי", על שם שכפר בעבודה זרה; ומפרט בארוכה, שעבודה זו נוגעת לכל יהודי 
באשר הוא בעבודתו לקונו, וכפי שזה מתבטא דוקא בפרטי מעשה האדם במשך היום, 

וזלה"ק: 

ישתחוה", כדברי חז"ל87 על מה  ולא  יכרע  ד"לא  "רצון מרדכי הוא הנהגה באופן 
שמרדכי נקרא "יהודי" - "על שם שכפר בע"ז, שכל הכופר בע"ז נקרא יהודי", ולכן נקרא 
כאו"א מישראל בשם "יהודי", מפני שהיהדות מתבטאת בכך שהוא "כופר בע"ז", "לא 

יכרע ולא ישתחוה"". 

וממשיך לבאר שם: "וידוע, שזה כולל לא רק "עבודה זרה" ממש, אלא כל דבר שאינו 
קשור ל"ועבדתם את ה' אלקיכם"88 )אפילו אם זה אינו היפך השולחן־ערוך(, ה"ז נקרא 
"עבודה זרה" - "עבודה שזרה לו"89, הדבר זר ליהודי, מכיון שכל ענינו של יהודי הוא 
- לעשות רצון אביך שבשמים, כמאחז"ל "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני"; והיות 
ש"נבראתי" הוא כל רגע ורגע של קיום האדם בעולם הזה, הרי מובן שכל פרט של 

עבודתו בכל רגע צריך להיות "לשמש את קוני"". 

אודות  לעיל,  המובא  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  בשיחה,  זה  ביאור  לאחר  ומיד 
העבודה הנעלית ביותר, שלא רק מעשיך ודרכיך הינם לשם שמים, אלא שהם עצמם 

87( מגילה יג, ריש ע"א. 
88( משפטים כג, כה. 

89( ראה ב"ב קי, א: הוא סבר לע"ז ממש, ולא היא, אלא ע"ז עבודה שזרה לו )הוא חשוב והמלאכה נמבזה ומכוערה 
אלא שאין בה איסור - רשב"ם(. - וראה סה"ש תנש"א ח"א ע' 372. 
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קדושים; ומביא הדוגמא לכך מאכילה בשבת דוקא, הואיל והכא המדובר הוא, מצד 
עבודת האדם כפי שהיא נמשכת בחיי היום יום שלו - כיצד הוא עובד את הקב"ה, ולכן 
ובפרטי מעשה האדם,  הדוגמא הינה דוקא בעניינים גשמיים )אכילה בשבת(, הואיל 

העניין החשוב ביותר הוא דוקא המעשה הגשמי. 

עבודת  עניין  בעצם  אלא  האדם,  עבודת  פרטי  עוסק מצד  אינו  הנ"ל,  בלקו"ש  אך 
האדם לקונו כמו שהוא לעצמו, ולכן שם מובא, שהעבודה הנעלית ביותר היא הסלידה 
מהעבודה בגשמיות העולם, הואיל וזה שלימות ותכלית הכל, כאשר הכל יבורר, וכל 

עבודת האדם תהי' מצד העניינים שלמעלה מגשמיות וחומריות העולם. 

וממילא נמצא, שאכן שלימות ותכלית הכל, הוא כהאופן הב' המובא בלקו"ש הנ"ל, 
כאשר הגשמיות עצמה לא מורגשת כלל; אך בד"מ ויגש עוסק באופן הנהגת האדם כפי 
שהוא באמצע עבודתו בעניינים הגשמיים, ולכן שם הדרגא הנעלית היא דוקא העבודה 

וההשפעה )על ו( עם הגשמיות. 

ה
ולפי כל הנתבאר לעיל, יש לבאר בפשטות את תוכן ומהות העבודה בדבר שמח"ת 

שהובא לעיל: 

בדבר מלכות שמח"ת, מחבר כ"ק אד"ש מה"מ את שני הקווים הנ"ל לעבודת האדם 
בזמננו אנו; כלומר, שאף שבאמצע העבודה אזי אכן צריכה להיות מורגשת מציאות 
הגשמיות בפרטי העבודה )ע"ד אכלי' בשבת(, ודוקא בשלימות העבודה לא מורגשת 
לחיות  היא  כעת  העבודה  אנו  שבזמננו  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מחדש  עכ"ז,   - הגשמיות 
כבר במעמד ומצב כפי שהוא בשלימות העבודה )שלא מורגשת הגשמיות כלל(, וניתן 

לראות זאת בדברי כ"ק אד"ש מה"מ שם, וזלה"ק )ס"ב(: 

בכל  והמשכה  תורה,  בשמחת  שנדרשת  יהודי  של  לעבודתו  בנוגע  גם  מובן  "מזה 
השנה כולה, ובמיוחד בשנה זו - עבודה שחדורה עם ענין הגאולה ומשיח. זאת אומרת 
,שהנהגתו של יהודי בכל הענינים בחיי היום יום גם בזמן הזה תיכף ומיד לפני הגאולה 

- היא מעין ובדוגמת חיי והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש". 

כלומר, שהנדרש כעת מהיהודי )"ובמיוחד בשנה זו"(, שעבודתו כבר עכשיו בזמן 
הגלות, תהי' כפי המעמד ומצב בגאולה האמיתית והשלימה עצמה. ולצורך ההבנה 
מהי מהות עבודה זו, וכיצד בנ"י יחיו בגאולה, ממשיך לבאר זאת כ"ק אד"ש מה"מ 

בשיחה שם, וזלה"ק: 
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תהי'  שאז  מתניא(  לעיל  )כמובא  הוא  לבוא  לעתיד  העיקריים  מהענינים  "אחד 
השלימות ד"אתה הראת לדעה כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו", בכל העולם כולו 

יתגלה איך שאין שום מציאות אחרת זולתו ית', "אין עוד מלבדו"".

וא"כ, מהות העבודה הכללית בזמן הגאולה מובנת היטב מדברי כ"ק אד"ש מה"מ, 
שאז כל העולם יחוש וירגיש ש"אין עוד מלבדו"; ולפי דברי כ"ק אד"ש מה"מ שהובאו 
לעיל, שכבר כעת יש לחיות את המעמד ומצב של הגאולה, לכן מיד לאחר ביאור מהות 

עבודת הגאולה, משליך זאת כדרישה לכאו"א משיראל, וזלה"ק: 

 "וכדוגמת זה נדרש גם בחייו של יהודי - שיחוש וירגיש בכל עניניו ממש, ש"אין 
עוד מלבדו", זאת אומרת, מלבד זאת שהכוונה והתכלית דכל עניני העולם היא אלקות, 
ובמילא עבודתו היא באופן ש"כל מעשיך יהיו לשם שמים", ו"בכל דרכיך דעהו", אבל 
ישנה מציאות של "חול", "מעשיך" ו"דרכיך" )רק - תכליתם הוא קדושה(, אלא יתירה 
נרגשת מלכתחילה שום מציאות  ובמילא לא  שעניני העולם עצמם הם אלקות,  מזו: 

כלל, כי "אין עוד מלבדו"". 

נרגשת  )"לא  כלל  תורגש  לא  שהגשמיות  היא  שהדרישה  מובן,  אלו  וממילים 
מלכתחילה שום מציאות כלל, כי "אין עוד מלבדו""(, שזהו אופן העבודה כפי שהיא 
בשלימות העניין )כמבואר בלקו"ש הנ"ל(; ובזה בא חידושו של כ"ק אד"ש מה"מ, שאף 
בזמננו אנו )באמצע העבודה - עוד בזמן הגלות(, נדרש מכל יהודי לחיות במעמד ומצב 
שלא מורגשת הגשמיות כלל )ולא רק שהגשמיות היא אלקות - כמבואר בד"מ ויגש 

הנ"ל(. 

ולפי כל הנ"ל, מתחדדת היטב דרישת כ"ק אד"ש מה"מ בדבר שמח"ת הנ"ל, במהות 
תוכן העבודה - "שהנהגתו של יהודי בכל הענינים בחיי היום יום גם בזמן הזה תיכף 

ומיד לפני הגאולה - היא מעין ובדוגמת חיי והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש".

ויש להאריך, ועוד חזון למועד.



לימוד גאומ"ש

)"מלכות  והגאולה  "וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח 
שבתפארת"( היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח 

והגאולה בפועל ממש".

)דבר מלכות ש"פ תזו"מ, סי"ב(
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לימוד ענייני גאומ"ש - התבוננות בנוסף ללימוד 

 הת' מנחם מענדל שי' קמינסקי
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ תזו"מ ה'תנש"א )ס"ט( אומר כ"ק אד"ש מה"מ, אשר הדרך הישרה 
הקלה והמהירה מבין כל דרכי התורה לפעול התגלות וביאת המשיח, היא - לימוד 

ענייני גאולה ומשיח שבתורה.

ובהערה 74 שם מוסיף: "ומתחיל מהתגלות וביאת המשיח שבכאו"א מישראל, כידוע 
שהפסוק "דרך כוכב מיעקב" כו' שקאי על מלך המשיח, קאי גם על כאו"א מישראל, 

כיון שיש בו ניצוץ מנשמת משיח". 

שמזה משמע בפשטות, אשר ע"י לימוד ענייני גאולה ומשיח ניתן לגלות את הניצוץ 
משיח שבכאו"א, שע"פ המבואר בחסידות הכוונה היא על גילוי דרגת היחידה1, שגילוי 

דרגא זו פועלת אצל האדם אשר ענייני העולם לא תופסים אצלו מקום כלל2.

ולברר בדברי כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל, דהרי בדבר מלכות ש"פ ואתחנן  ויש לעיין 
וההתבוננות בענייני  העיון  ע"י  דוקא  כ"ק אד"ש מה"מ, אשר  )סי"ב( אומר  ה'תנש"א 
בדרך  אצלו  מושללים  יהיו  העולם  ענייני  אשר  ומצב  למעמד  להגיע  ניתן  הגאולה, 

ממילא, ובלשונו הק': 

)"שלשה  השלישי  וביהמ"ק  השלישית  הגאולה  בעניני  שההסתכלות  לומר,  "ויש 
ג' הקוין   - דברים"( פועלת שלימות בכל עניני העבודה שנכללים ב"שלשה דברים" 
דתורה עבודה וגמילות חסדים, שקיומם ע"י ג' הלבושים דמחשבה דיבור ומעשה - 
שהעבודה אינה באופן של התחלקות, אלא באופן של בלי גבול, ומצד העדר ההגבלה 

ישנה השלימות בכל הקוין". 

ועל מילים אלו מביא כ"ק אד"ש מה"מ בהע' 134 כך: "ועד"ז בנוגע ל"סור מרע" - 
כהמשך המשנה "ואין אתה בא לידי עבירה" - "ואין אתה בא" דייקא, בדרך ממילא, ללא 

1( ואף למעלה מדרגת היחידה - עצם הנשמה, כמו שנתבאר בארוכה בדבר מלכות ש"פ תולדות ה'תשנ"ב סעיף יג, 
עיי"ש. 

העולם  ענייני  כל  וממילא  הגלויים,  לכוחות  כלל  שייכות  לה  הלב" שאין  נקודת  "עצמיות  היא  זו  כיון שדרגא   )2
מושללים אצלה בדרך ממילא, וראה לקו"ש ח"ו תצווה שיחה ב' סעיף יב. 
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צורך להתעסק בשלילת הרע, ואפילו לא "לידי עבירה", שגם דברים שיכולים להביא 
לידי עבירה )כמו תאוות היתר( נעשים מושללים בדרך ממילא, מצד ההסתכלות בעניני 
הגאולה, מעין ודוגמת המעמד ומצב דימות המשיח, כפס"ד הרמב"ם )בסיום וחותם 
ספרו "משנה תורה"( ש"באותו הזמן . . כל המעדנים מצויין כעפר", "כעפר" דייקא, 

שאין לו שום חשיבות, כיון ש"לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד"".

והיינו, שדוקא ע"י העיון וההתבוננות3 בענייני גאומ"ש - ניתן להגיע למעמד 
ומצב שכל ענייני העולם יהיו מושללים אצלו בדרך ממילא, ובדבר מלכות תזריע־

מצורע הנ"ל אומר, אשר ניתן לפעול זאת כבר ע"י עצם לימוד ענייני גאולה ומשיח? 
וממילא, נדרש לבאר העניין; האם דוקא ע"י ההתבוננות בענייני גאומ"ש ניתן להגיע 
יהיו  העולם  ענייני  שכל   - באדם  )הפועל  משיח'  ה'ניצוץ  גילוי  של  ומצב  למעמד 

מושללים אצלו בדרך ממילא(, או אף ע"י עצם לימוד ענייני גאומ"ש4: 

ב
ולפענ"ד, יש לבאר עניין זה בפשטות: 

משני שיחות אלו עולה בקנה אחת ההוראה הברורה: לימוד ענייני גאולה משיח, וע"י 
עצם הלימוד )גם ללא ההתבוננות( ניתן לפעול את גילוי 'ניצוץ משיח' בנפש האדם; 
אלא שבד"מ ואתחנן, הוסיף כ"ק אד"ש מה"מ נדבך נוסף לאופן גילוי 'ניצוץ משיח' 

בנפש האדם. 

והיינו, שבד"מ ואתחנן גופא, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את האופן בו ניתן לגלות 'ניצוץ 
משיח', והוא ע"י עצם לימוד עניני גאומ"ש, וכפי שניתן לראות בסי"א בשיחה, וזלה"ק: 

"כיון שנמצאים על סף הגאולה האמיתית והשלימה שבה יהיו כל הענינים באופן של 
בלי גבול - צריכה להיות ה"טעימה" )בערב שבת, ש"טוב לטעום מכל תבשיל ותבשיל"( 
מהבלי גבול דהגאולה, ע"י ההוספה בעניני התומ"צ באופן שלמעלה ממדידה והגבלה".

והיינו, שכעת בזמננו נמצאים אנו בזמן מיוחד ביחס לגאולה; ומכיון שמהותה של 
ניתן  מובן שגם כעת  מוגבל של עצומ"ה בעוה"ז הגשמי,  הגילוי הבלתי  זה  הגאולה 
עצם  ע"י  נעשית  זו  וטעימה  "טעימה"(,  של  באופן  )ולכה"פ  זה  ומצב  מעמד  לחיות 

לימוד ענייני גאולה ומשיח, וכהמשך לשונו הק' שם: 

"והדגשה מיוחדת על ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה - הן בנגלה דתורה, 
ובפרט בספרו של הרמב"ם שכולל גם ההלכות ששייכות לזמן הגאולה, כמו הלכות 

3( וכלשונו הק' שם בריש סי"ב - "שמורה על העיון וההתבוננות בהעמקה יתירה בענין הגאולה השלישית וביהמ"ק 
השלישי". 

4( וראה שהקשה עד"ז הת' י.ה. בקובץ 'שנות חיים' דישיבת חח"ל חיפה )ע' 128( ונשאר שם בצ"ע. 
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בית הבחירה, וכן הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח, והן בפנימיות התורה, 
שנוסף לכך שכללות הלימוד דפנימיות התורה מקרב את הגאולה, "בהאי חיבורא דילך 
)תורתו של רשב"י( . . יפקון בי' מן גלותא ברחמי", יש עילוי מיוחד בלימוד החלקים 

דפנימיות התורה שמבארים עניני הגאולה". 

ע"י עצם  גבול דהגאולה(  )טעימה מהבלי  זה  ומצב  לחיות במעמד  ונמצא, שניתן 
הלימוד בענייני גאומ"ש. והיינו, שזה פועל באדם - בנפשו פנימה, את גילוי הניצוץ 
משיח שבקרבו לעוררו לחיות במצב זה )כי דוקא ניצוץ זה יכול להביאו לחיי הבלי 

גבול דהגאולה(, ולזה מספיק עצם הלימוד בעניינים אלו. 

ולאחר שהביא את אופן הלימוד בענייני גאומ"ש, הביא לאחמ"כ בסי"ב - בהקשר 
לפעול  נוסף  אופן   - הקיץ(  בכל שבוע בשבתות  )עלי' מדבר  אבות  להוראה מפרקי 
עניין זה, והוא ע"י העיון וההתבוננות בענייני גאומ"ש; ואין זה האחרון בא לשלול את 

הראשון, אלא שניתן לפעול זאת גם ע"י הלימוד, וגם ע"י ההתבוננות. 

וכ"ז הוא פשוט, ולא באתי אלא להאיר. 

"כל הספרים מלאים בדבר זה" 
 הרה"ת גיא בצלאל שי' קנטור
מבוגרי הישיבה

הקדמה כללית:  
או  אליו  מודע  להיות  רק  מספיק  לא  הרי  בעולם,  חדש  אור  גילוי  שמאיר  משעה 
לעסוק בו, אלא על היהודי להיות חדור ומונח בכך עד למעלה מראשו, שכן זה הענין 

ש'מאיר' כעת, וממילא הכל צריך להתקשר בו. 

ענין זה נוגע במיוחד לתקופתנו - ימות המשיח וזמן הגאולה, עלי' הכריז והודיע 
כ"ק אד"ש מה"מ, בפרט בשנים ה'תנש"א־ב. כל מי שדברים אלו יקרים לו ובשם חסיד 
בזה  חדור  ולהיות  גידיו,  ושס"ה  אבריו  ברמ"ח  עניני משיח  עם  'לחיות'  עליו  יכונה, 

במחשבה דיבור ומעשה.

זה,  ענין  מוזכר  בהם  מקומות  מספר  מלכות'  ה'דבר  בשיחות  אנו  מוצאים  ואכן, 
ולדוגמא: בשיחת ש"פ בלק תנש"א ישנה ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח לא )רק( 
בתור סגולה למהר ולקרב את הגאולה )כבש"פ תזריע־מצורע(, אלא בעיקר כדי 'לחיות' 
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בעניני משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" של ימות המשיח - ע"י התבוננות שכלית בענין 
המשיח והגאולה המולידה רגש בלב, והמביא למחדו"מ החדורים ברוח הגאולה.

להתרגל  צריך  יהודי  אד"ש מה"מ שכל  כ"ק  מורה  תנש"א  פנחס  בשיחת ש"פ  וכן 
לגאולה ולהציב את עצמו במצב ורגש של גאולה, ע"י הפיכת יומו הפרטי ל'יום גאולה'. 

ועוד כהנה וכהנה.

והנה, בשיחת ש"פ מקץ ה'תנש"א מסביר כ"ק אד"ש מה"מ, שבשעה שאדם שקוע 
הוא  נוספים,  בענינים  נתקל  הוא  שכאשר  אדם  בן  טבע  הרי  מסוים,  בענין  בחזקה 
)למרות  שקוע  הוא  שבו  הענין  עם  המשותפת  הנקודה  את  כל  קודם  ומוצא  מחפש 
שיכולים להיות בזה ענינים נוספים, ואפילו עיקריים(. ולכן, כיון שבזמננו זה מתעסקים 
ושקועים יהודים בביאת המשיח, הרי מובן שבכל ענין הם מחפשים בראש ובראשונה 

את השייכות שלו עם ענין הגאולה. 

בכדי לנטוע בלב כל אחד ואחד את ההכרה כי "לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה 
היא5", ו"קרוב אליך הדבר מאוד6", מובאות בזה מספר דוגמאות לענינים שונים בתורה, 
החל משו"ע ובעיקר מקומות שונים בלקוטי שיחות, בהן ניתן לראות כיצד מכל נושא 
ניתן להקיש ולקשר לעניני משיח וגאולה, וללמוד מכך בקשר לעבודתנו כעת - קבלת 

פני משיח בפועל ממש. 

א
בשו"ע או"ח )סקע"ב, ס"ב( כתוב: "שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה, אם הוא 
דבר שאינו נמאס אם יפלטנו, יפלטנו ויברך עליו". וכתב הט"ז על אתר ועוד "ולא מהני 

בזה סילוק לצד אחר דכתיב ימלא פי תהלתך".

הלכה זו בשו"ע מיוסדת על הגמ' בברכות )נ, ב. נא, א(. "אמר רב יהודה שכח והכניס 
אוכלין לתוך פיו בלא ברכה - מסלקן לצד אחד ומברך. תניא חדא בולען, ותניא אידך 
פולטן, ותניא אידך מסלקן; לא קשיא: הא דתניא בולען - במשקין, והא דתניא פולטן - 
במילי דלא ממאיס, והא דתניא מסלקן - במידי דממאיס". ומקשה הגמ': "במידי דלא 
ממאיס נמי לסלקינהו לצד אחד וליברך? תירגמא רבי יצחק קרקסאה קמי' דרב יוסי 

בר אבין משמי' דרבי יוחנן משום שנאמר ימלא פי תהלתך".

היינו שהסברא לזה שפיו צריך להיות ריקן בשעת הברכה הוא מהפסוק "ימלא פי 
תהלתך", וא"כ 'מלא' על פי תורה הוא מלא ממש, ולא כשיש עוד דברים בפיו.

5( דברים ל, יא.
6( שם, יד.
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ונראה לקשר את זה עם דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ אחו"ק תנש"א, 
בביאור גדר ה'מלא', וזלה"ק: "ובפשטות פירוש הדבר הוא - כנ"ל - שכאו"א מישראל 
 - ובמיוחד  כולל  הגאולה,  את  בכלל שמביאים  ועבודתינו"  ב"מעשינו  להוסיף  צריך 
כמדובר בהתוועדות שלפנ"ז - בלימוד התורה בעניני גאולה, בתושב"כ )ש"כל הספרים 

מלאים בדבר זה"(, ותושבע"פ, משנה וגמרא ומדרשים וכו'". 

- שמלא  פירושו  תורה  ע"פ  )ש"מלא"  ב"מלאים"  הדיוק  לומר  "ויש   :120 ובהערה 
כולו(, שגם הפסוקים ב"כל הספרים" שאינם מדברים )בגלוי( בעניני גאולה, או אפילו 
שתוכנם הפכי )לכאורה( מענין הגאולה - הרי, לאמיתתו של דבר, תוכנם האמיתי הוא 

"דבר זה" - ענין הגאולה".

ב
בלקו"ש חכ"ה שיחה א' לחנוכה, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שמצד כו"כ טעמים נראה 
הנסים'  'ועל  בנוסח  הנאמרות  קדשך"  בחצרות  נרות  "והדליקו   - שבמילים  לומר 
בחנוכה, אין הכוונה לנרות המנורה - אלא לנרות רבים שהודלקו בביהמ"ק ובירושלים 

כהודאה לה' על נס נצחון המלחמה. 

"ועל  נוסח  בכל  מדוע  השאלה,  מתעוררת   - מה"מ  אד"ש  כ"ק  ממשיך   - זה  ולפי 
הנסים" לא מוזכר כלל נס פך השמן? והשאלה מתחזקת יותר כאשר בתשובה לשאלה 
שבתפלת  יתכן  וכיצד  השמן,  פך  נס  הוא  החג  שסיבת  הגמ'  מסבירה  חנוכה",  "מאי 
ההודאה על הנס הגדול - לא מוזכר כלל הנס עצמו? ולאידך הגמ' עצמה מתעלמת 

מנס נצחון המלחמה.

הגזירה  שעיקר  בחסידות,  המובא  ההסבר  בהקדם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  זאת  ומסביר 
בימי היוונים היתה על דת ישראל ולא על גופם של היהודים, והמלחמה היתה בעצם 
מלחמה רוחנית. ולכן עיקר הנס לא נקבע על ניצחון המלחמה הגשמית, אלא על נס 

השמן שקשור עם קיום מצווה בבית המקדש, כדי לבטא את ההצלה הרוחנית.

ההצלה   - השמן  פך  נס  הוא  החנוכה  מהות  הנ"ל:  השאלות  להבין  ניתן  זה  ולפי 
הרוחנית. אמנם הנצחון הגשמי הי' הכנה לנס הרוחני, ובלעדיו לא הי' מתאפשר הנצחון 
הרוחני, אך לאחר שהתרחש הנס הרוחני - הנס הגשמי לא תופס מקום כלל. ולא רק 
כביטול אור הנר לגבי אור השמש, שעדיין יש איזה יחס ביניהם, ואילו כאן הרי אין שום 

מקום למציאות נס גשמי לעומת אור רוחני.

ולכן, לא שייך להזכיר את נס השמן באותה הזדמנות שמודים על ניצחון המלחמה 
)"ועל הנסים"(, כי אז 'תתבטל' לגמרי מציאותו של נס המלחמה. הברירה  הגשמית 
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היחידה שקיימת היא להודות על שני הניסים הללו בהזדמנויות שונות ונפרדות - על 
נס פך השמן באמצעות הדלקת נרות חנוכה, ועל נס המלחמה באמירת "ועל הנסים".

ומכך ניתן להשליך לתקופתנו זו, שמאז שהודיע כ"ק אד"ש מה"מ לכל השלוחים, 
ששליחותם בהפצת היהדות ומעיינות החסידות הסתיימה, וכעת נותר רק "לקבל פני 
משיח צדקנו בפועל ממש"7, הרי זהו ה"זהיר טפי" - הענין המרכזי שבו עסוקים. ולידו 
לא רק שכל הענינים בטלים אך עדיין תופסים מקום יחסי )בין בכמות בין באיכות(, 
אלא שזהו ענין עצמי, שלידו כל הענינים לא תופסים מקום כלל. )כמובן שצריך לעסוק 

בכל הענינים האחרים, אך כפי שהם חדורים בנושא זה. וכדלקמן(. 

ג 
בו  הזהר,  מאמר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  ויקהל,  לפרשת  ב'  שיחה  חכ"א  בלקו"ש 
מסופר שרשב"י ראה פעם בשעת הלימוד שר' יוסי מהרהר ב"מילי דעלמא" - בעניני 
העולם. פנה רשב"י לר"י ואמר לו: "אין דיוקנך שלם" )אין צורתך שלימה( כיון שחסרה 
ללימוד.  קשורים  שאינם  בענינים  מהרהר  שהוא  כיון  שזהו  והוסיף  משמו,  אות  לו 
כששמע זאת רבי יוסי, החל ללמוד בשמחה. בהמשך הלימוד הסתכל בו רשב"י ואמר 

לו שכעת צורתו הושלמה. 

יוסי יהרהר  ושואל כ"ק אד"ש מה"מ, שלכאורה סיפור זה תמוה: איך שייך שרבי 
באמצע לימודו ב"מילי דעלמא", ואם נאמר שהי' זה בהיתר ע"פ תורה - מדוע נחסרה 

לו אות בשמו.

שאר  כמו  אומנותו"  "תורתו  הי'  לא  שר"י  הזוהר,  על  רלוי"צ  של  ביאורו  ע"פ  אך 
התלמידים של רשב"י, ובגמ' אף מסופר שהי' מתעסק בצרכי ציבור, מסביר כ"ק אד"ש 
מה"מ שיש לומר שר"י הרהר בשעת הלימוד בצרכי ציבור שדוחים תלמוד תורה, אלא 

שיחד עם זאת זה עלול לגרום לו ירידה, וזוהי הסיבה לאות שנחסרה בשמו.  

אך כאן מתעוררת שאלה: אם רבי יוסי התעסק בצרכי ציבור - כיון שזו היתה שליחותו 
בעולם - מדוע נחסרה אות משמו, עד שרק ע"י שהשקיע את עצמו בלימוד התורה 
נשלמה צורתו, והרי אין הוא מאלה ש'תורתם אומנותם', ולא נדרש ממנו )לכאורה( 

שימנע מלחשוב אפילו באמצע הלימוד אודות עניני הציבור?

ומביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי אדמו"ר הזקן בתורה אור, שמי שעוסק בצרכי 
ציבור ולכן אין לו מספיק זמן ללימוד התורה, הקב"ה משלים לו זאת באופן שבזמן 

מועט משיג מה שהי' צריך עבורו להתייגע זמן רב.

7( דבר מלכות ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב.
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ולפי זה מובן בזהר הנ"ל, שכאשר באמצע הלימוד הבחין רשב"י, שנחסרה אות אצל 
רבי יוסי, הרי זו הוכחה שכעת הוא הצטרף ל'חבריא' שלו, והתעלה לדרגה של "תורתו 
אומנותו", ובמצב זה נדרש ממנו להתנתק לגמרי מכל העניינים האחרים. ולכן, דוקא 

כאשר חזר להתעמק ולהתרכז בלימוד, נשלמה 'צורתו'.

ומזה ניתן ללמוד לתקופתנו זו, כאשר כ"ק אד"ש מה"מ הודיע שאנו נמצאים בתקופה 
חדשה - 'ימות המשיח', ויש לנו בה תפקיד חדש, והוא "לקבל פני משיח צדקנו", הרי 
כעת יש להניח את הענינים והדרגות הקודמות בצד, ולהיכנס לענין החדש כל כולנו, 

ובאם לא הרי 'חסרה צורתו' כביכול ח"ו.

ובפשטות, בלשון כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ חיי שרה: "כל הפרטים בעבודת 
השליחות . . צריכים להיות חדורים בנקודה זו - כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו". 
)וכנ"ל, שמובן שצריך לעסוק בכל הענינים האחרים, אך כפי שהם חדורים בנושא זה(. 

ד
בלקוטי שיחות חכ"ה, שיחה ג' לפרשת בראשית, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי 
המדרש רבה על הפרשה, שם נאמר: "כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריך עשי' 
. . אשר ברא אלקים לעשות - לומר שהכל צריך תיקון". ומקשה, שמדרש זה סותר 

לכאורה את דברי חז"ל "עולם על מליאתו נברא" ללא צורך בתיקון. 

אי אפשר לומר שהצורך בתיקון הוא כתוצאה מחטא עץ הדעת. כיון שמלשון הפסוק 
קשר  בלי  גם  חיסרון  יש  עצמה  מצד  שבבריאה  משמע  לעשות"  אלקים  ברא  "אשר 

למעשיו של האדם.

ומבאר, שהצורך בתיקון העולם נובע מענינו של יום השבת עצמו: מצד עצמו העולם 
"על מליאתו נברא", וכן הי' בששת ימי המעשה. אך השבת שהגיעה לאחר מכן, העלתה 
את העולם לדרגא נעלית יותר. ולגבי דרגה זו, הבריאה שאמנם היתה מושלמת קודם 

לכן - יש בה חסרון המצריך תיקון והשלמה.

תשובה  נדרשת  דרגא  ובכל  דרגות  הרבה  בה  שיש  התשובה  בעניין  שמצינו  וכפי 
נעלית יותר על אף ש"כבר עשה תשובה נכונה". ויתירה מזה, אפילו בצדיקים יש את 
עניין התשובה. וההסבר לכך הוא, שכאשר האדם עולה בדרגא בעבודת ה', עבודתו 

הקודמת נחשבת אז כחסרון.

למצב  בהתאם  היא  הנתינה  שחובת  צדקה,  מצוות  היא  לכך  הפשוטה  והדוגמא 
למרות  יותר.  לתת  מתחייב  הוא  מתרבה,  היהודי  של  רכושו  כאשר  ולכן,  הכלכלי. 

שבמצבו הקודם הי' יכול לקיים את המצווה בשלמותה גם בנתינת סכום מועט.
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כך גם בעניננו: אמנם בששת ימי בראשית הי' העולם מושלם "עולם על מליאתו", אך 
כאשר הגיעה השבת ונמשכה קדושה נעלית יותר בעולם, הרי שאותו עולם, שקודם הי' 

מושלם, כעת הוא צריך תיקון והשלמה.

מכך לומד כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע להכרח לימוד חסידות, שאמנם בדורות הקודמים 
לימוד זה לא הי' קיים, כיון שזה לא הי' נצרך אז. אבל כשהעולם התעלה הרי שללא 

לימוד חסידות קיים חסרון.

ומכך ניתן להקיש גם בנוגע ללימוד עניני גאולה ומשיח, שאמנם פעם זה לא הי' 
נצרך, אולם כעת, כשהגיע זמן הגאולה זהו דבר הכרחי ביותר - ועד שזה עיקר העבודה 

כעת8.

לימוד ענייני גאומ"ש - עבודה שמעין הגאולה 

 הת' יוסף יצחק שי' שמולביץ 
תלמיד בישיבה

א
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  דרישת  מהות  בארוכה,  התבאר  מ.מ.ש.9  הת'  בהערת 
אינם  עולה, שאף העניינים הגשמיים  שליט"א, בדבר מלכות שמח"ת תשנ"ב, ממנה 
וכל עבודתו צריכה  בזמן הגלות,  - עוד  צריכים לתפוס מקום בעבודתו של היהודי 
להיות באופן כזה אשר לא מורגשת אצלו המציאות הגשמית, אלא אך ורק המציאות 

האלקית, באופן של "אין עוד מלבדו". 

והאריך לבאר שם את חיבור מהות חיי הגאולה, עם חיי הגלות העכשווים, וזאת ע"פ 
המבואר בלקו"ש ח"י10 ובדבר מלכות ויגש11 בארוכה; אך הנה, יש להוסיף עוד בענין 
זה, מהו אופן העבודה בו ניתן לבצע חיבור זה, וזאת ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה 

זו עצמה, וכדלהלן: 

8( וראה דרישת כ"ק אד"ש מה"מ בזה כפי שנסמנו על הסדר בספר 'בשורת הגאולה'. 
9( לעיל ע' 263.

10( שיחת וישלח־י"ט כסלו, ע' 104 ואילך. 
11( ס"ח ואילך. 
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דהנה, תחילה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מהות הדרישה התואמת לזמן מיוחד זה - 
"שהנהגתו של יהודי בכל הענינים בחיי היום יום גם בזמן הזה תיכף ומיד לפני הגאולה 

- היא מעין ובדוגמת חיי והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש".

ומיד לאחר מילים אלו מביא כ"ק אד"ש מה"מ )בדרך אגב(, את הדרך בו ניתן לבצע 
ללימוד  בהנוגע  האחרונה  בתקופה  המיוחדת  ההדגשה  גם  "וזוהי  וזלה"ק:  זה,  עניין 

"הלכתא למשיחא" ההלכות שנוגעות לחיי בנ"י בזמן הגאולה". 

ניתן לגרום לכך שהנהגת האדם תהי' -  והיינו, שע"י לימוד ענייני משיח וגאולה, 
כ"חיי והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש"; וכפי ציון המראה מקום על מילים אלו12, 
לדבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א, בו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, אשר דוקא ע"י לימוד 

ענייני גאולה ומשיח שבתורה, ניתן לחיות במעמד ומצב זה, וכלשונו הק' )ס"ט(: 

"עי"ז שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני משיח וגאולה שבתורה, 
ומהשכל מתפשט וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה 
באופן המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה 

)המלך המשיח( בא"".

ויתר ע"כ, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ בלק הנ"ל )ס"י(, שגם כאשר לא מצליחים 
לחיות ענין זה, וזאת מצד ההימצאות בגלות הפנימית, דוקא ההשקעה בלימוד ענייני 
גאולה ומשיח, יכולה לפעול אצלו שישתנה טבעו ממש13, ויחי' את חיי הגאולה ממש. 

הינה  דהגאולה,  ה'  עבודת  שמהות  בארוכה,  ביאורו  ע"פ  להרחיב,  יש  גופא  ובזה 
וכל מציאותו  - עד שאין מרגיש המציאות הגשמית כלל,  באופן ד"אין עוד מלבדו" 
היא המציאות דאלקות, מדוע עניין זה נעשה דוקא ע"י לימוד ענייני גאולה ומשיח, 

וכדלהלן:

ב
והנה, בדבר מלכות ש"פ ואתחנן ה'תנש"א, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את תוכן ומהות 
המציאות  ורק  אך  מורגשת  בו  אשר  זה,  ומצב  למעמד  להגיע  ניתן  ממנה  העבודה, 
קודשו  וכלשון  הגלות,  בזמן  עוד   - הגשמית  המציאות  בתכלית  ומושללת  האלקית, 

)סי"ב(: 

וההתבוננות  העיון  על  שמורה  דייקא,  "הסתכל"   - דברים"  בשלשה  "ו"הסתכל 
בהעמקה יתירה14 בענין הגאולה השלישית וביהמ"ק השלישי )"שלשה דברים"(, מתוך 

12( הע' 25 שם, המציין לספר השיחות תנש"א ח"ב ע' 690־93 )ד"מ בלק ס"ט ואילך(. 
13( וזאת בכוח התורה דוקא. וכפי שמציין )הע' 96 שם( במעלת התורה שמשנה את מציאות האדם ממש. 

14( ראה שו"ע אדה"ז או"ח סקכ"ח סל"ו. ועוד. 



קובץ הדרך הישרה - הערות התמימים ואנ"ש - צפת284

צפי' והשתוקקות מיוחדת, "אחכה לו בכל יום שיבוא", שיבוא בכל יום, ביום זה ממש, 
ביתר שאת  היא  הגאולה, שההסתכלות בשלשה דברים  ועאכו"כ כשעומדים על סף 

וביתר עוז". 

ומיד לאחר שמביא את נקודת העבודה, מבאר את התוצאות הנגרמות מכך: 
)"שלשה  השלישי  וביהמ"ק  השלישית  הגאולה  בעניני  שההסתכלות  לומר,  "ויש 
ג' הקוין   - דברים"( פועלת שלימות בכל עניני העבודה שנכללים ב"שלשה דברים" 
דתורה עבודה וגמילות חסדים, שקיומם ע"י ג' הלבושים דמחשבה דיבור ומעשה - 
שהעבודה אינה באופן של התחלקות, אלא באופן של בלי גבול, ומצד העדר ההגבלה 

ישנה השלימות בכל הקוין".

והיינו, שע"י ההסתכלות בענייני הגאולה )ודוקא באופן של "עיון והתבוננות בהעמקה 
שלימות בכל ענייני העבודה, באופן של בלי  ניתן להגיע למעמד ומצב של  יתירה"( 
גבול; ובכדי להבין כוונתו כיצד מגיעה התוצאה של שלימות בכל ענייני העבודה, ומה 

מהותה, מביא על מילים אלו את הע' 134, וזלה"ק15: 

"ועד"ז בנוגע ל"סור מרע" - כהמשך המשנה "ואין אתה בא לידי עבירה" - "ואין אתה 
בא" דייקא, בדרך ממילא, ללא צורך להתעסק בשלילת הרע, ואפילו לא "לידי עבירה", 
שגם דברים שיכולים להביא לידי עבירה )כמו תאוות היתר( נעשים מושללים בדרך 
ממילא, מצד ההסתכלות בעניני הגאולה, מעין ודוגמת המעמד ומצב דימות המשיח, 
כפס"ד הרמב"ם )בסיום וחותם ספרו "משנה תורה"( ש"באותו הזמן . . כל המעדנים 
מצויין כעפר", "כעפר" דייקא, שאין לו שום חשיבות, כיון ש"לא יהי' עסק כל העולם 

אלא לדעת את ה' בלבד"".

כלומר, שבאמצעות ההסתכלות )בעיון הלימוד ובהתבוננות הראוי'(, מגיע האדם 
בדרך  מקום  אצלו  תופסים  אינם  הגשמיים  ההעולם  ענייני  כל  אשר  ומצב  למעמד 
ממילא, הואיל ולימוד זה מביאו לחיות את חיי הגאולה, המגמדת את כל ענייני עוה"ז 
למקום נחות ושפל, ועד שבזמן הגלות הוא חי במצב ש"לא יהי' עסק כל העולם אלא 

לדעת את ה' בלבד". 

וזהו בהתאם לנאמר בד"מ שמח"ת, שעבודתו נעשית באופן שלא מורגשת המציאות 
הגשמית כלל, וכל עבודתו הינה באופן של "אין עוד מלבדו"; ונמצא, שאופן העבודה 

להגיע למעמד ומצב זה - הוא ע"י לימוד ענייני הגאולה. ולא באתי אלא להאיר.

15( ההדגשות אינם במקור. 



 נשיא הדור הוא
המשיח שבדור

ישראל(  של  )גואלן  המשיח  גם  הוא  הדור,  נשיא  ""רבינו", 
"גואל ראשון הוא  )הנשיא הראשון(,  רבינו  שבדור, כמו משה 
גואל אחרון", כידוע שבכל דור ישנו "א' הראוי מצדקתו להיות 
גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", ומסתבר 
יהודה  לרבי  בנוגע  בגמרא  כמפורש  הדור,  נשיא  שהוא  לומר 
הנשיא: "אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח 
מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", הנשיא שבדור".

)קונטרס בית רבינו שבבבל, ס"ה(
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ביאור ההכרח שנשיא הדור הוא המשיח שבדור

 הת' מנחם מענדל שי' בלוך
תלמיד בישיבה

פתיחה
ב'קונטרס בית רבינו שבבבל' מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את המעלה 

בכך ש'בית רבינו' הוא המקום בו נמצא נשיא הדור, וזלה"ק:

""רבינו", נשיא הדור, הוא גם המשיח שבדור )גואלן של ישראל( שבדור, כמו משה 
רבינו )הנשיא הראשון(, "גואל ראשון הוא גואל אחרון", כידוע ש"בכל דור ישנו א' 
הראוי מצדקתו להיות גואל ולכשיגיע הזמן יגלה אליו הש"ת וישלחו כו'", ומסתבר 
לומר שהוא נשיא הדור, כמפורש בגמ' בנוגע לרבי יהודה הנשיא: "אמר רב אי מן חייא 
הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", 

הנשיא שבדור".

ובקובצי 'הערות התמימים ואנ"ש' דישיבתנו בשנה שעברה, נידון בארוכה האם מה 
שנשיא הדור הוא המשיח שבדור זהו דבר מוכרח בכל דור, או שמא היו דורות בהם לא 

הי' ענין זה, ונשיא הדור לא הי' המשיח שבדור.

ולאחר הפלפול בזה בארוכה בכו"כ קובצים, ראיתי לברר ענין זה לעומקו, ובכדי 
לברר זה יש להקדים ולברר מהו ענינו של נשיא הדור; מהו ענינו של המשיח שבדור 

ומהו טעם הקשר ביניהם, ועפ"ז יובן האם כן מוכרח להיות בכל הדורות אם לאו.

וראיתי לחלק הביאור דלהלן לד' חלקים:

א. ענינו של 'נשיא הדור' שבכל דור.

ב. ענינו של ה'ראוי להיות משיח' שבכל דור - המשיח שבדור.

ג. מהו הטעם )ע"פ נגלה וחסידות( לקשר ביניהם.

ד. ע"פ כהנ"ל - מה הי' בשבעים שנות גלות בבל.
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חלק א' - ענינו של נשיא הדור

א
תואר 'נשיא' בכתובים ובש"ס

בכדי להבין מהו ענינו של נשיא הדור, יש להקדים ולבאר מהות התואר 'נשיא' בכלל, 
אשר בזה יובן המעלה המיוחדת שב'נשיא הדור' עצמו גם לגבי 'נשיאים' סתם:

בראשית  מחומש  החל  'נשיא',  השם  את  פעמים  כמה  מצינו  שבכתב  בתורה  הנה 
בו מוזכר התואר 'נשיא' גבי אנשים שלא היו יהודים או יראי ה', אלא שהיו מנהיגים 
במקומם1, וכגון "שנים עשר נשיאים יוליד" )לך יז, כ( ו"שנים עשר נשיאים לאמותם" 
)חיי שרה כה, טז(, שנאמר גבי בני ישמעאל2, וכן "שכם בן חמור החוי נשיא הארץ" 
)וישלח לד, ב(, שגם שכם ודאי לא הי' ירא ה' וכיו"ב, אלא שנקרא נשיא על שם שהי' 

מנהיג ושולט על עמו.

שהאדם  הוא  ופירושו  המנהיג,  לאדם  תואר  הוא  משמעו  'נשיא'  שהתואר  והיינו 
המנהיג הוא 'מנושא' ונעלה יותר מהאנשים המונהגים על ידו3. וכפי שכותב הערוך 

)ערך נשיא(: "נשיא שם תואר לאיש מרומם וראש לשבטו לעמו".

והנה בהמשך הכתובים מוצאים אנו ג"כ כו"כ מקומות בהם נזכר התואר נשיא, כמו 
בנשיאי השבטים שנקראו בכתוב בתואר זה כו"כ פעמים, ולדוגמא מ"ש )ויקרא ד, כב(: 

"אשר נשיא יחטא" ועוד.

ובזמן ביהמ"ק הי' ראש הסנהדרין נקרא בשם נשיא, ועד שכשאומרים 'נשיא' סתם 
על חכם מישראל )בזמן בית שני4( הכוונה לנשיא הסנהדרין, וכפי שממשיך הערוך שם: 

1( משא"כ אצל אברהם שקראוהו "נשיא אלקים" )חיי שרה כג, ו(, שהכונה בזה בפשטות היא שאמרו לאברהם שהוא 
איננו נשיא סתם, אלא גם מצד הקב"ה הוא נשיא )ראה רד"ק עה"פ(, וראה בב"ר עה"פ: "מלך את עלינו, נשיא את עלינו, 
אלק את עלינו" )ולכאו' צריך ביאור הכפילות "מלך . . נשיא", שלכאו' זוהי אותה משמעות - מנהיג, וי"ל שמלך הכונה 

להנהגה גשמית, ונשיא פירושו הנהגה רוחנית )"נשיא אלקים"((.
2( וכן מצינו גם בנ"ך: "ואת נשיאי מדין" )יהושע יג, כא(; "נשיאי קדר" )יחזקאל כז, כא(; "ונשיא מארץ מצרים" )שם 

ל, יג(, ועוד.
3( וכמבואר בחסידות )סה"מ תש"ט ע' טו־טז, ועוד(, שמדת ההתנשאות והמלוכה ישנה בעצם אצל כל אדם, וכאשר 
אנשים מכתירים אדם אחר למלך אזי מתגלה בו כח ההתנשאות שיש בו מקודם. וכח זה ישנו אל כל אדם - גם נכרים 

)ולכן שייך התואר נשיא מלשון התנשאות גם אצל אינם יהודיים(.
4( ובפשטות כן הי' גם לאחר החורבן עד שבטלה הסנהדרין, וצע"ק מה שכותב הערוך שקראו כן ל"ראשי הישיבה 

בגדולה בזמן בית שני" )ואולי באמת אי"ז מוכרח, וראה בהערה הבאה(.
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"ועוד שם הכבוד לראשי הישיבה הגדולה בזמן בית שני". והיינו שאע"פ שהתואר נשיא 
משמעותו נשיאות והנהגה גשמית, ודבר זה לא הי' אצל נשיאי הסנהדרין, מ"מ נקראים 

בשם זה דרך כבוד.

ועל נשיא הסנהדרין מצינו בכ"מ שקוראים אותו 'נשיא ישראל'5, וכפי שאמר אותו 
אדם להלל הזקן )שבת לא, א(: "אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל", והיינו 

שנשיא ה   סנ הדרין הוא המנהיג של כלל ישראל, ולכן נקרא 'נשיא ישראל'.

ב
אמיתיות התואר נשיא היא ברוחניות

והנה, כמוזכר לעיל בקיצור, גם בהנהגה רוחנית ישנו השם 'נשיא', וכמבואר שנשיא 
הסנהדרין - שהנהיג את ישראל ברוחניות - נקרא נשיא.

ישראל  אלפי  "ראשי  ישנם  דור  שבכל  פ"ב  בתניא  המבואר  עם  זה  לקשר  ויש 
שנשמותיהם הם בחי' ראש ומוח לגבי נשמות ההמון וע"ה", היינו שבכל דור ודור ישנם 
הצדיקים שהם הממשיכים לבנ"י מה שהם צריכים6 ולכן נקראים ראש ומוח לגביהם 
)וכפי שמבאר שם שזהו בכל ישראל, עד שאפילו "הפושעים והמורדים בת"ח", שלכאו' 
אינם מאמינים בצדיקים ואיך יקבלו מהם השפעה? הנה גם הם "יניקת נפש רוח ונשמה 

שלהם מבחי' אחוריים של נפש רוח ונשמת ת"ח"(.

וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ במכתב הידוע מג' תמוז השי"ת7 שישנם כמה סוגים 
בנשיאים, ומבאר שם בארוכה שהיו נשיאים שהשפיעו לבנ"י באופן כזה והיו שהשפיעו 
באופן אחר וכו', ומסיים שם שמעלתם המיוחדת של רבותינו נשיאנו היא שהמשיכו 
מכל הבחי', שמכל זה מובן שהתואר 'נשיא' הינו )גם( למי שמנהיג את בנ"י ברוחניות.

5( אף שמפורש בגמ' שנשיא ישראל פירושו מלך ישראל, הנה בפשטות זהו כשהי' מלך לעם ישראל, אבל לאחר 
חורבן בית ראשון ניתן תואר זה גם לנשיאי הסנהדרין.

ובפשטות יש לקשר זה עם המבואר להלן )ס"ב ואילך, וראה בארוכה גם המבואר לקמן בח"ב וח"ד( שנשיא ענינו 
הוא )גם( להשפיע ברוחניות, וממילא בזמן שהיו מלכים, שכמבואר בחסידות )ראה ס' טעמי המצוות להצ"צ מצות מינוי 
מלך( קשרו את ישראל עם הקב"ה, זכו הם לתואר 'נשיאי ישראל', אמנם לאחר שפסקו המלכים, והנהגת בנ"י )הרוחנית 

עכ"פ( עברה לצדיקים שבכל דור, אזי העומד בראש הסנהדרין נקרא בשם 'נשיא ישראל'.
ואולי י"ל שלכן כותב בערוך )הובא בפנים( שהתואר נשיא הוא שנשיאי הסנהדרין בזמן בית שני )אף שלכאו' גם 
לאחר בית שני נקראו ראשי הסנהדרין בשם נשיא, וראה בהערה הקודמת(, וזאת על מנת להדגיש שבזמן בית ראשון 
הי' המלך נקרא בשם נשיא )היות והוא המשיך המשכות רוחניות לבנ"י כנ"ל(, ורק בבית שני שלא הי' מלך נקרא ראש 

הסנהדרין בשם נשיא.
)ועדיין צע"ק ממה שבין בית ראשון ובית שני גם לא היו מלכים, ומאידך הרי היתה אז הסנהדרין, ואוי"ל שבאמת 

מ"ש הערוך אינו מוכרח ואינו בדוקא כנ"ל(.
6( ו"ראשי אלפי ישראל" אין הכונה לנשיאי הדורות הכלליים )שכמבואר להלן יש רק א' בכל דור(, כי אם לצדיקים 

שישנם בכל דור, וראה להלן ס"ז מבואר זה בהרחבה.
7( ראה להלן ס"ז ואילך בהרחבה.
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כפי שהי' בפשטות אצל  רק לחלק מבנ"י,  גם  נשיאים שהשפיעו  ישנם  גופא  ובזה 
אליהם  למקושרים  שהשפיעו  נשיאנו  ברבותינו  גם  כ"ה  ובפשטות  השבטים,  נשיאי 
באופן נעלה יותר מלשאר בנ"י )וכפי שנקראים בכ"מ8 'נשיאי תורת החסידות', ו'נשיאי 

פנימיות התורה' וכו'(.

]ואולי יש לומר שאמיתיות התואר נשיא היא על מי שמנהיג את בנ"י הן בגשמיות והן 
ברוחניות, וזאת עפ"י המבואר בגמ' )הוריות י, א(, שנשיא האמור בפסוק "אשר נשיא 
יחטא", זהו מלך דוקא, וכמובא בגמ' )שם יא, ב( שרבי שאל את ר' חייא "כגון אני מהו 
בשעיר", שהיות ואני )רבי( הוא נשיא ישראל, האם מתחיב אני בשעיר ד"אשר נשיא 

יחטא", וענה לו ר"ח שאינו חייב, מכיון ש"הרי צרתך בבבל".

שבבבל  גלותא  והריש  רוחנית,  הנהגה  )גם(  פירושו  שנשיא  לעיל  המבואר  וע"פ 
)"צרתך בבבל"( לא תמיד הי' ירא שמים בתכלית כידוע, יש לומר שאמיתיות השם 
נשיא היא כאשר הוא מנהיג את ישראל גם בגשמיות וגם ברוחניות9 )כפי שהי' בזמן 

הבית שהמלך הי' קרוי נשיא, וכפי שיהי' לע"ל אצל מלך המשיח[

נשיא,  בתואר  מלהשתמש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נמנע  בו  הידוע10  מהמכתב  ולהעיר 
וזלה"ק:

"מיום הלכי ל"חדר" ועוד קודם לזה התחיל להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה . 
. וכחלק מעתיד מזהיר זה וכחלק מגאולה זו יהי' "נשיא זה מלך, לא נשיא שבט - אלא 
שאין על גביו אלא ה' אלקיו" )הוריות יא, סוף ע"א( . . ולכן כל כך קשה לי להשתמש 
בתואר זה בקשר עם בני ישראל בעת אשר יעקב קטן הוא ובני ישראל "דווים דחופים 
סחופים ומטורפין ויסורין באים עליהם". יכולתי להשתמש במלה זו מן השפה ולחוץ, 

אבל כיון ששמעתי אשר כ' "אמתי הוא - לא רציתי לכזב" בנפשי".

וי"ל שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ היא לא רק שהתואר נשיא יכול להנתן למי שהוא מנהיג 
בנ"י כאשר יד ישראל תקיפה וכו', אלא שנשיא הוא גם תואר רוחני כנ"ל, וממילא יכול 
להנתן רק לנשיאים האמיתיים, וכפי שמשתמש כ"ק אד"ש מה"מ בתואר 'נשיא ישראל' 

בריבוי פעמים אודות רבותינו נשיאנו )ובפרט אודות כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ(.

8( ראה לקו"ש חכ"ט ע' 352, ועוד.
9( וראה בס' יחי המלך פי"א שמבאר בארוכה שהמלך נקרא נשיא )גבי הדין דאסור לקלל נשיא(, ומבאר שם שג"ז 
א' מתנאי  ברמב"ם שזהו  כן  )ולהעיר שמפורש  ירא שמים  דהיינו שהוא  "עושה מעשה עמך",  הוא  באם המלך  תלוי 
המלוכה )הל' מלכים פ"א ה"ח(: "והי' אותו המלך הולך בדרך התורה והמצוה"(, וזה מתאים למבואר בפנים שאמיתיות 
השם נשיא הוא למנהיג בנ"י גם בגשמיות )שלכן רבי לא יכול להביא קרבן כבפנים(, וגם ברוחניות )שלכן מלך שאינו 

עושה מעשה עמך אינו באיסור דקללה(, ועיי"ש בארוכה.
10( למר יצחק בן צבי, אג"ק חי"ב ע' תיד.
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ג
ענינו של נשיא הדור

יכול להנתן לכמה סוגי אנשים  'נשיא' בכלל  והנה לאחר המבואר שהשם והתואר 
שונים )מלך, נשיא שבט וכיו"ב(, יש לבאר מהות ותוכן ענינו של 'נשיא הדור':

מה"מ11:  אד"ש  כ"ק  ובלשון  הדור,  של  הכללית'  ה'יחידה  שהוא  ענינו  הדור  נשיא 
הכללית  ה"יחידה"  הוא  הדור  "שנשיא  הכללית",  יחידה  בחי'  מאיר  ישראל  "בראשי 
של כל הדור, המגלה את ה"יחידה" שבכאו"א מאנשי הדור", והיינו שנשיא הדור הוא 

הממשיך ומגלה את בחי' היחידה אצל כאו"א מבנ"י.

'ואתה תצוה' תשמ"א12 שבכל דור ישנו  וכך מבאר כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ד"ה 
ה'אתפשטותא דמשה' שבכל דור, והוא רועה את ישראל בענין האמונה, והיינו שפועל 
אצל ישראל שהאמונה תהי' בפנימיות מצד עצם הנשמה )שבכללות זהו בחי' היחידה13(.

ובפרטיות יותר:

נשיא הדור הינו ה'ממוצע המחבר' את בנ"י עם הקב"ה14, וכמ"ש גבי משה )שנשיא 
שבנ"י  וע"י  וביניכם",  ה'  בין  עומד  "אנכי  כנ"ל(:  דמשה'  ה'אתפשטותא  הוא  הדור 

מקושרים אליו, הנה עי"ז מקושרים הם למעלה מעלה, ועד לעצמו"ה א"ס ב"ה.

וזהו מה שנתבאר לעיל שנשיא הדור הוא ה'יחידה הכללית' שבדור, היות והקשר של 
בנ"י עם הקב"ה שע"י בחי' היחידה הוא קשר עצמי, וקשר זה מתגלה דוקא ע"י נשיא 

הדור שהוא המחבר את בנ" עם הקב"ה15.

ומבואר בריבוי מקומות שכן הי' מאז משרע"ה ועד עתה, שבכל דור ישנו )כלשון 
ודרא", שהוא ממשיך לישראל בחי' היחידה  הזהר( ה"אתפשטותא דמשה בכל דרא 

11( לקו"ש ח"ב ע' 1202 הערה 51. חל"א ע' 75 הערה 52, וכ"ה בכ"מ.
12( נדפס בסה"מ מלוקט ח"ו ע' קכט ואילך.

13( אבל בפרטות גם יחידה היא רק א' מהשמות שנקראו להנשמה, ועצם הנשמה זהו הרבה יותר למעלה מזה - ראה 
בארוכה בדבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב ובהנסמן שם.

14( ראה לדוגמא לקו"ש ח"ב ע' 485. ח"ג ע' 1011. חל"ז ע' 96, ועוד.
15( ראה לשון כ"ק אד"ש מה"מ )ר"ד בעת קבלת פנים יו"ד אלול תשי"א ס"ד(: "לכאורה הרי יכולים לשאול: כיצד 
יכולה להיות העבודה מצד עצם הנשמה - הרי אפילו ריב"ז לא הי' יודע )"איני יודע"( מה נעשה עם עצם הנשמה? 
והמענה לזה - שענין זה נעשה ע"י ההתקשרות אל הרבי, נשיא הדור . . הרבי - עליו נאמר "אנכי עומד בין ה' וביניכם" 

- הוא )לא ממצוע המפסיק, אלא( ממוצע המחבר".
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)אלא שלא בכל דור הי' זה בגילוי16, ורק כאשר הי' זה נצרך - כגון בדורו של מרדכי - 
הי' זה בגילוי17(.

והמורם מכל הנ"ל הוא שהתואר 'נשיא' בכלל יכול להנתן לכל מיני אנשים, וגם אם 
אינם נשיאים דכל ישאל וכיו"ב יכולים להקרא בשם זה. אמנם 'נשיא הדור' הוא למעלה 
גם ענין  )שיכול להיות  'נשיא ישראל' המובא לעיל  ולמעלה אפי' מהתואר  זה,  מכל 

חיצוני(, היות וענינו הוא 'יחידה הכללית', שזהו גילוי עצם הנשמה כבפנים.

ד
מוכרח להיות רק נשיא הדור אחד בכל דור

והנה, מסתבר לומר שנשיא הדור ישנו רק א' בכל דור, שהרי אין ענינו הנהגה גשמית 
או רוחנית כלשהי )שאז יכול להיות שצריך ב' שינהיגו את ישראל בגשמיות, או כנ"ל 
שגם ברוחניות ישנם כמה סוגי השפעות(, כ"א המשכת בחי' היחידה ו'יחידה הכללית' 

כנ"ל, ואין נראה לומר שיהיו ב' 'יחידה הכללית' יחד.

וכן נראה גם מהלשון הנ"ל 'אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא', שבכל דור ישנו א' 
שהוא ה'אתפשטותא דמשה', ובפשטות אין טעם שיהיו ב' נשיאי הדור בדור א'.

נאמר  שהרי  מוכרח,  הוא  זה  שדבר  אלא  כן,  לומר  רק שמסתבר  שלא  לומר,  ויש 
במדרש18 "דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור", והיינו שלא יכול להיות יותר מנשיא 

אחד לדור, וכפי שכותב בפירוש כ"ק אד"ש מה"מ )בביאור מדרש זה(, וזלה"ק19:

אחד,  נשיא  רק  יש  דור  לדור", שבכל  "דבר אחד  ג"כ מכך שאומרים  "כפי שמובן 
ומוסיפים ומדגישים "ואין שני דברים לדור", לא רק שאומרים דבר אחד לדור, שמזה 
גופא מובן שאין שני דברים לדור, היות ובתורה ישנו הכלל שמכלל הן אתה שומע לאו 

- אעפ"כ לא מסתפקים בכך, ומדגישים "ואין שני דברים לדור", נשיא הוא רק אחד".

מהוריי"ץ,  אדמו"ר  כ"ק  אודות  בכ"מ  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמביא  הידוע  וכהסיפור 
שאמר שנשיא מוכרח להיות אחד בלבד, וזלה"ק20:

16( וכך אכן הי' ברוב הדורות, שהיו כו"כ צדיקים בכל דור, וכ"א השפיע לבנ"י באופן אחר )כנ"ל ס"ב(, ולא הי' אז 
גלוי מיהו 'נשיא הדור' הממשיך בחי' היחידה.

17( כפי שמבאר במאמר שם שאע"פ שבכל דור ישנו ה'אתפשטותא דמשה', הרי שדוקא על מרדכי נאמר במדרש 
'מרדכי בדורו כמשה בדורו'.

18( סנהדרין ח, א. הובא בפירש"י עה"ת וילך לא, ז.
וראה בתשובת ר' אברהם בן אברהם )סי' רנ(: "ולענין שני ראשי גלויות בדור אחד, לא עלה על דעת אדם, דהכי קיימא 

לן דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור".
19( שיחת ש"פ וירא תשל"ז סי"ב.

20( לקו"ש ח"ה ע' 373 )תרגום חפשי(.
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"שאלתי פעם אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר, איך הצמח צדק פעל ענין מסוים בחיי כ"ק 
אדמו"ר האמצעי )כידוע שלאדמו"ר האמצעי ולצמח צדק היו סגנונות שונים בחסידות 
ודרכים נפרדות בעבודה(, ענה לי על כך הרבי: מה הנך מדבר? אז הי' כ"ק אדמו"ר 

האמצעי הנשיא ונשיא הוא אחד )א נשיא איז איינער(!".

ובמ"א21 מספר כ"ק אד"ש מה"מ סיפור זה ביתר פירוט, וזלה"ק:

"הי' זה כאשר דברו אודות הנהגת הצ"צ בחייו של אדמו"ר האמצעי - כידוע שעוד 
בחייו של אדמו"ר האמצעי התנהג הצ"צ באופן שונה לעצמו )לא עניני נשיאות, אבל 
בכמה הנהגות, ובכו"כ ענינים( - בשעה שדברו על כך בפני כ"ק מו"ח אדמו"ר, ורצו 
הי'  אז  מדברים?  אתם  "מה  ואמר  בתכלית,  זאת  שלל  נשיאות,  של  ענין  בכך  לערב 

אדמו"ר האמצעי הנשיא ונשיא הוא אחד!"".22

21( שיחת י"ג תשרי תשל"ט ס"ו.
22( לכאו' ניתן להקשות ע"ז מלשון כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ )סה"ש תש"ב ע' 97(: "ידוע שמשנת תקפ"ג הי' בבחי' שני 
מלכים משתמשים בכתר אחד, אלא שמכיון והצמח צדק הי' חכם גדול לא הנהיג נשיאותו בפרהסיא". ומלשון זו משמע 
שבזמן כ"ק אדמו"ר האמצעי הי' לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק ענין של נשיאות )ורק שלא הי' זה בפרהסיא(, ואיך זה מסתדר 

עם המבואר בפנים על ענין זה ש"א נשיא איז איינער" )שזה נאמר כשרצו לערב בהנ"ל ענין של נשיאות(?
ואולי יש לומר ע"פ המבואר לעיל שאמנם 'נשיא הדור' הוא אחד בלבד, אבל נשיאים בכלל יכול להיות כו"כ )כגון 
נשיאי השבטים וכיו"ב(. ועפ"ז י"ל שהכונה ב"לא הנהיג נשיאותו בפרהסיא" היא לנשיאות סתם )במובן של מנהיגות 

וכיו"ב(, ואין הכונה לנשיאות הדור )בחי' יחידה הכללית וכו'(.
ובדרך זו יש לבאר מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ פקודי תשמ"א )גבי הא דרבי מ"מ האראדאקער אינו נחשב 

במנין הנשיאים, ומבאר שם דעכ"ז עדיין נחשב הוא נשיא(, וזלה"ק:
"צריכים עדיין להבין: ידוע הסיפור בנוגע לכ"ק אדמו"ר האמצעי והצ"צ, שאמרו שנשיא הוא רק אחד, וכלשון הידוע 

"דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור" - ואם כן כיצד ניתן לומר שישנו יותר מנשיא אחד לדור?
"וההסברה בזה - שהענין של "דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור" נאמר רק בנוגע לשתיים שמצויים באותו ענין, 
באותו גזע, קשורים עם אותה תורה, אותה תפילה, ואותו אופן בקיום המצוות וכו', כמו לדוגמא אדמו"ר האמצעי והצ"צ, 

כנ"ל;
"אבל בשעה שמדובר אודות שתיים שמצויים בב' 'מקומות' שונים, כמו תלמידי המגיד לגבי אדמו"ר הזקן וכו' - יכול 

להיות שכל אחד במקומו ולפי ענינו וכו' יהי' נשיא".
ולכאו' גם שיחה זו סותרת להמבואר בפנים, שלכאו' מפורש בשיחה זו ששייך שיהיו ב' נשיאים גם יחד, ואדרבא שכן 

הי' בפועל בזמן כ"ק אדמו"ר הזקן וחביריו?
נשיאים  כ"א שיהיו  נשיאים באותה מדריגה,  עוד  יהיו  כנ"ל, שאין הכונה שחוץ מהנשיא  הוא  בזה  אלא שהביאור 
ענינו,  לפי  כ"א תהי'  היינו שהנשיאות של  נשיא",  יהי'  ענינו  ולפי  במקומו  וכפי שמדגיש בשיחה "שכל אחד  בענינם, 
ולדוגמא אצל כ"ק אדמו"ר הזקן הי' הוא 'נשיא הדור' והיחידה הכללית כו', ושאר תלמידי המגיד שמשו בנשיאות כ"א 

במקומו ובעירו )והיו נשיאים על בני קהילתם והמקושרים עליהם וכיו"ב(.
]ואולי יש לקשר זה עם מה שביארו בכ"מ )ראה 'קובץ החמישים - עז למלך דישיבת תו"ת המרכזית 770 ע' 358 
 )9162 ואילך( אודות נשיאות נשיאי הדורות לע"ל, שמבואר בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ )התוועדויות תשמ"ה ח"ה ע' 
שישארו נשיאים גם לע"ל, וביארו שהיות ונשיאותם תהי' באופן אחר ממשיח )שהוא ימשיך באופן מקיף והם באופן 

פנימי(, לכן אין בזה ענין ד"שני דברים", ויש להאריך בזה ואכ"מ[
וראה גם לקו"ש חי"ט ע' ט ע' 313 הערה 53 )וע"פ המבואר שם ניתן לבאר באופן נוסף את הנשיאות דמשה ויהושע 

כמבואר להלן ס"ח(. 
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ובטעם הדבר שמספיק בכל דור נשיא אחד, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ23 שזהו מכיון 
שנשיא הו"ע של 'איכות', וזלה"ק:

"הנקודה העיקרית של נשיא היא, שנשיא הוא דוקא אחד. ע"ד מלך, שיכול להיות 
משנה למלך, פלג קיסר, אבל מלך יכול להיות רק אחד . . וטעם הדבר הוא - היות 
איכות, וכידוע שנשיא ומלך הם נקודת התמצית של כל  ונשיא )ומלך( זהו ענין של 
העם, שלכן הענין של נשיא ומלך אינו קשור עם ריבוי הכמות - אלא להיפך: הוא אחד, 
המועט ביותר בכמות - אבל מעלתו היא דוקא בגודל האיכות )ולכן הוא זה שמאחד 

את כל העם ומנהיגו(".

ב' נשיאים בדור  יכולים להיות  ומדברים אלו ומעוד מקומות24 משמע ברור שלא 
א', ובכל דור ישנו 'נשיא הדור' אחד שהוא ה'ממוצע המחבר' והמשפיע לישראל בחי' 

היחידה כנ"ל.

וכן מוכח בפשטות שבכל דור הי' נשיא הדור אחד שהנהיג את ישראל, וכמו בזמן 
משה, יהושע והשופטים כו', וכן הי' בזמן המלכים שהי' מלך אחד בלבד )והוא זה שהי' 
ה'ממוצע המחבר' והמשיך בחי' היחידה25(, וכן לאחר החורבן הי' רבן גמליאל הנשיא 

ור"ש הנשיא וכו' שהיו הנשיאים היחידים בדורם.

ה
נסיון לומר שזהו רק בנשיאי תורת החסידות

והנה, יש שניסו26 לבאר שבכל הדורות תמיד הי' שייך שיהיו ב' נשיאים באותו הדור, 
וכל מה שנשיא מוכרח להיות אחד בלבד, התחיל לאחר התגלות תורת החסידות.

את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  בו  השי"ת27  תמוז  מג'  הידוע  מהמכתב  זאת  והוכיחו 
מעלתו המיוחדת של כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ, וזלה"ק:

23( לקו"ש חכ"ד ע' 102.
24( ומהם: "כמו שכאשר מדברים על הילולא של נשיא הדור שהוא אחד, בלשון חז"ל "דבר אחד לדור", ו)יחד עם 
זאת( כולל כל בני הדור . . " )לקו"ש חכ"ו ע' 334(; "און דער נשיא איז מער ניט ווי איינער כמדובר כמ"פ וכידוע אויך די 
סיפורי רבותינו נשיאנו בזה" )שיחת ט"ו אלול תנש"א(; "היות והרי "דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור", במילא מכך 
מובן שעד תר"פ הי' אופן אחד, ולאחמ"כ מתר"פ והלאה, כאשר הוא קיבל את הנשיאות ונהי' ממלא מקומו, אזי התחילה 

תקופה חדשה, ובמיוחד כפי שזה נוגע לתלמידיו ולתלמידי תלמידיו עם כל הפרטים . ." )ש"פ בשלח תשל"ד סי"א(.
ו' תשרי תשל"ז ס"ג. ש"פ שמיני תשל"א סי"א. אור לי"ג תשרי תש"מ ס"ד.  314. שיחת  וראה גם לקו"ש חי"ט ע' 

התוועדיות תשמ"ה ח"ד ע' 2457. ועוד.
25( ראה לעיל הערה 8, 11.

26( קובץ הערות התמימים ואנ"ש דישבתנו גליון קמ ע' 34 ואילך. גליון קמא ע' 50 ואילך.
27( הודפס בלקו"ש חי"א ע' 209.
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אשר  ואלו  פנימיות,  בבחינת  השפעתם  אשר  אלו  בנשיאים:  סוגים  כמה  "והנה 
השפעתם בבחינת מקיף. ובזה גופא חילוקים: אם השפיעו בתורת הנגלה או הנסתר או 

בשניהם יחדיו, לימדו דרכי העבודה והחסידות, המשיכו השפעות גשמיות וכו' וכו'".

ובהערה מציין כ"ק אד"ש מה"מ ל'תורה אור' ד"ה "ת"ר מצות נר חנוכה"28, ששם 
לבנ"י  להשפיע  הוא  שענינו  רועים,  א.  בנשיאים:  סוגים  ב'  שישנם  באריכות  מבואר 
בפנימיות, והוא "זן ומפרנס את ישראל". ב. נסיכי אדם, שענינם שממשיכים לישראל 

מבחי' מקיף.

ומבאר שם באריכות שה'נסיכי אדם' ממשיכים דרגא נעלית יותר מה'רועים', וכפי 
שמצינו אצל ר' יוחנן בן זכאי ור' חנינא בן דוסא, שריב"ז הנהיג את ישראל והשפיע 
להם בפנימיות, ורחב"ד השפיע להם מבחי' מקיף, וממנו דוקא קבלו ישראל "דרכי 
העבודה והחסידות". עיי"ש בהרחבה. ומדברים אלו מוכח לכאו' שיכול להיות מצב 
של 'חלוקה בנשיאות', שהרי ריב"ז ורחב"ד היו באותו הדור, ורק שהיו סוג שונה של 

נשיאים.

וביארו שכל מה שהובא לעיל )ס"ה( שנשיא מוכרח להיות רק אחד, זהו רק בנשיאי 
תורת החסידות, וכפי שממשיך שם כ"ק אד"ש מה"מ: "וזה הי' מאז ועד עתה הנהגת 
נשיאי חב"ד, מן כ"ק אדמו"ר הזקן ועד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ועד בכלל, אשר כללו 
כל הסוגים והחילוקים: השפיעו בפנימיות ובמקיף, בתורה עבודה וגמ"ח, ברוחניות 
ובגשמיות. ובמילא היתה התקשרותם עם השייכים אליהם בכל תרי"ג אברי נפש וגוף 

המקושרים".

הוא  והחילוקים  כל הסוגים  כללו את  נשיאנו  עוד שהטעם לכך שרבותינו  וביארו 
משום שמאז התגלות תורת החסידות החלה התקופה בה העבודה כולה נעשית מצד 
בחי' היחידה29, וכל ענין ההתקשרות צריך להיות מצד בחינת היחידה, והיות והיחידה 

כוללת את כל הפרטים לכן השפיעו את כל סוגי ההמשכות כמבואר במכתב שם.

והיות שרבותינו נשיאנו היו מבחי' יחידה, לא שייך שבזמן זה תהי' 'חלוקה בנשיאות', 
הואיל וכל ההמשכה בנשיאות היא מצד בחינת היחידה המתגלית דוקא ע"י הנשיאים 

דתורת החסידות.

והיוצא מכל זה, שלא זו בלבד שקיים המושג של 'חלוקה בנשיאות' בענין הנשיאות, 
אלא שכן הי' לעולמים, כמובא לעיל שבדורו של ריב"ז היו ב' נשיאים שכ"א השפיע 
השפעה אחרת; אלא שרבותינו נשיאנו שאני, ו"כללו כל הסוגים והחילוקים", והשפיעו 

במקושרים עליהם "בכל תרי"ג אברי נפש וגוף".

28( לג, ד. וראה גם בשאר המקומות המצוינים בהערה שם.
29( ראה בארוכה בקונטרס ענינה של תורת החסידות.
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ו
ביאור המכתב בפרטות והיוצא מכך

זאת אבאר  ובכדי לבאר  אין בה ממש,  כ"ק אד"ש מה"מ(  )ממכת  זו  הוכחה  והנה 
בארוכה את המכתב הנ"ל לפרטיו, אשר מעיון בו מוכח שלא זו כוונת כ"ק אד"ש מה"מ:

כ"ק אד"ש מה"מ פותח את המכתב כך:

"רבים המחפשים ומבארים מעלות וגדולת נשיאי חב"ד בכלל, ונשיא דורנו, הוא כ"ק 
מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בפרט בענינים שונים: איש המסירות נפש, גאון, בעל מידות, צדיק, 

בעל רוח הקודש, מלומד בניסים ועוד ועוד. 

"וגדלו ביותר מעלת שבחים אלו, על פי ההגדרה בתורת החסידות, מהו מסירות נפש, 
מהו גאון וכו'.

"ובכל זה - העיקר חסר כאן. ונוסף על זה, שהוא עיקר בעצם, חשוב הוא ביחוד משום 
שנוגע ביותר, וביחוד לנו, קהל חסידיו ומקושריו. וזהו - מה שהוא הוא הנשיא, ונשיא 

חב"ד".

והיינו שהיות וישנם כאלו שמבארים את גדולת רבותינו נשיאנו באופנים שונים, לכן 
יש לבאר את ענינם העיקרי של רבותינו נשיאנו, ושל כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ ביחוד, 

והוא בב' ענינים30:

א."מה שהוא הוא הנשיא" - בכלל.

ב. "ונשיא חב"ד" - בפרט.

ובהמשך המכתב מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מה המעלה בענין הנשיאות, וכדלקמן.

"כי - נשיא בכלל, נקרא ראש31 אלפי ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, וממנו 
ידי הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה  יניקה וחיות שלהם. ועל  היא 

מעלה".

ומתחיל כ"ק אד"ש מה"מ לבאר שנשיא ענינו להמשיך לבנ"י, ומשום כך הוא נקרא 
ראש ומוח לגבי נשמות כלל בנ"י, וע"י שבנ"י דבקים בו, הנה עי"ז קשורים הם לשרשם 

למעלה מעלה, וכפי שמבואר כל זה בתניא פ"ב.

30( ואולי יש לקשר ב' ענינים אלו עם המבואר בד"ה באתי לגני תשי"א שהכי חשובה היא ההמשכת השכינה לארץ 
דוקא )ועד"ז שהכי חשוב הוא מה שע"י החטא נסתלקה השכינה מהארץ(, ומביא על כך ב' טעמים: א. שזהו העיקר. ב. 
שזהו הכי נוגע לנו. וי"ל עד"ז בנדו"ד - שמה "שהוא הוא הנשיא" זהו ענינו הכללי של הרבי )כמבואר בפנים( וע"ז מתכון 
"שהוא עיקר בעצם"; ומה שהוא "נשיא חב"ד" זהו בעיקר נוגע לנו )כמבואר בפנים בהמשך המכתב שזה מה שנוגע 

למקושרים אליו(, וע"ז מתכון ב"חשוב הוא ביחוד משום שנוגע ביותר, וביחוד לנו"
31( ראה תניא פ"ב.
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והפירוש ב"ראשי אלפי ישראל" כאן אינו לנשיאי הדורות הממשיכים מבחי' יחידה 
כנ"ל, אלא ל"צדיקים והחכמים ראשי בנ"י שבדורם"32, וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ33 
בהפרש בין נשיא הדור - משה רבינו, לבין "ראשי אלפי ישראל" שהם ממשיכים לבנ"י 
מזון רוחני לכ"א לפי ערכו, ונשיא הדור הוא הממשיך את עצם החיות לכל ישראל 
)שזהו בחי' היחידה - עצם הנשמה כנ"ל(, ועל ידו דוקא מתקשרים בנ"י "בשרשם בה' 

אחד", עיי"ש בארוכה.

ועל סוג זה של נשיאים )"הצדיקים והחכמים" שישנם בכל דור ודור, ממשיך כ"ק 
אד"ש מה"מ ומבהיר:

"והנה כמה סוגים בנשיאים: אלו אשר השפעתם בבחינת פנימיות, ואלו אשר השפעתם 
בבחינת מקיף. ובזה גופא חילוקים: אם השפיעו בתורת הנגלה או הנסתר או בשניהם 

יחדיו, לימדו דרכי העבודה והחסידות, המשיכו השפעות גשמיות וכו' וכו'".

נ"ח. סהמ"צ להצ"צ  ומציין כ"ק אד"ש מה"מ ל"תורה אור פ' מקץ ד"ה ת"ר מצות 
מצות נ"ח פ"ג. ד"ה למען דעת, תרס"ט".

ובמקומות אלו מבואר בארוכה עניני' השונים של הנשיאים ומה שהמשיכו, ומבואר 
שיש בכללות ב' סוגי נשיאים: א. רועים - שמשפיעים בפנימי. ב. נסיכים - שמשפיעים 
הממשיכים  ודור  דור  שבכל  בהנשיאים  כפשוט  הינם  אלו  המשכות  וסוגי  במקיף. 
'יחידה הכללית'  ב'נשיא הדור' שכמבואר לעיל ענינו הוא  ולא  למקושרים אליהם34, 

)שבזה אין 'סוגים'35(.

"וישנם כאלו, שהי' בהם כמה מבחינות הנ"ל, או גם כולם36.

מו"ח  כ"ק  ועד  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  מן  חב"ד,  נשיאי  הנהגת  עתה  ועד  מאז  הי'  "וזה 
אדמו"ר הכ"מ ועד בכלל, אשר כללו כל הסוגים והחילוקים: השפיעו בפנימיות ובמקיף, 
השייכים  עם  התקשרותם  היתה  ובמילא  ובגשמיות.  ברוחניות  וגמ"ח,  עבודה  בתורה 

אליהם בכל תרי"ג אברי נפש וגוף המקושרים.

"ועל כל אחד ואחת מאתנו כולנו לדעת, היינו להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו בזה, 
אשר הוא הוא הנשיא והראש, ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות, ועל 

32( המשך הלשון בתניא שם.
33( לקו"ש חל"א ע' 75, והערה 52 שם.

34( וכפי שמבואר במקומות אליהם מצין כ"ק אד"ש מה"מ, שמדובר בהם אודות ההמשכות ה'רגילות' שישנם לנ"י, 
ולא מדובר שם אודות ההשפעה המיוחדת מנשיא הדור.

35( ודאי שבכל הדורות - החל ממשרע"ה - הי' נשיא הדור בחי' יחידה הכללית, וכמו מרדכי היהודי שהשפיע לבנ"י 
בדורו בחי' היחידה )ד"ה ואתה תצוה תשמ"א(. אלא שההשפעה באופן קבוע בבחי' היחידה )היינו שסדר העבודה הוא 

בחי' היחידה(, הנה זה החל רק אצל רבותינו נשיאנו נשיאי תורת החסידות.
36( ומציין שם: "ראה בתו"א שם ספ"ז דבמשיח יש ב' הבחי', דרועים ונסיכים - ובש"ס )סוכה נב, ב( נחשב בנסיכים. 

י"ל מפני שזהו העיקר בו", ואכ"מ.
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ידי ההתקשרות אליו )וכבר הורה במכתביו איך ובמה מתקשרים( קשורים, ומיוחדים 
בשרש ושרש השרש עד למעלה מעלה כו'".

סוגי  כל  - שהם השפיעו את  מיוחדת  היתה מעלה  נשיאנו  רבותינו  כלומר שאצל 
וגוף  נפש  אברי  תרי"ג  בכל  אליהם  השייכים  עם  התקשרותם  ו"היתה  ההמשכות37, 

המקושרים".

נשיא הדור הכללי, שא"כ לא צריך להיות  זה מוכח שאין מדובר כאן על  ומקטע 
חילוק בין המקושרים אליו לכל ישראל, אלא הוא ממשיך לכל ישראל בשוה38; אלא 
הכוונה כאן היא להפליא מעלתם של נשיאי חב"ד, שבהם יש מעלה על שאר הנשיאים 

)דשאר בנ"י( - שהם משפיעים בכל הבחינות39.

בתור  נשיאנו  רבותינו  של  מעלתם  על  דובר  זה  הוא שבמכתב  הנ"ל  מכל  והיוצא 
נשיאים בכלל ולא בתור נשיאי הדורות הכלליים, וממילא אין ממנו שום הוכחה לענין 

של 'חלוקה בנשיאות' וכיו"ב.

ז
הביאור ב"שבת של דיוזגי היתה"

על המבואר לעיל שתמיד הי' רק נשיא א' בדורו, ולא שייך שיהי' אחרת, והי' זה כך 
החל מהנשיא הראשון - משה רבינו, יש להקשות:

על העברת הנשיאות ממשה רבינו ליהושע, איתא בגמ' )סוטה יג, ב(: "וילך משה 
ויהושע ויתיצבו באוהל מועד - תנא: אותה שבת של דיו זוגי היתה, ניטלה רשות מזה 
וניתנה לזה". ומשמע מדברי הגמ' שהי' זמן )באותה שבת( שמשה ויהושע היו נשיאים 

יחד, וכיצד זה מתאים עם המבואר לעיל שלא שייך שיהיו ב' נשיאים יחד40?

ויובן בהקדים מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ ב"שבת של דיו זוגי היתה":

37( ואין זה משהו חדש, שהרי גם קודם לכן היו נשיאים שהשפיעו בכל הבחינות גם יחד )"וישנם כאלו שהי' בהם כמה 
מבחינות הנ"ל, או גם כולם"(, אלא שמעלה מיוחדת זו היתה בכל רבותינו נשיאנו )שזוהי אכן מעלה נפלאה(.

38( ולדוגמא בזמן מרדכי היהודי שדבר פשוט הוא שלא כל ישראל היו מקושרים למרדכי )שהרי היו מפוזרים "מהודו 
ועד כוש"(, ובכל זאת השפיע לכולם את כח המס"נ מבחי' היחידה.

39( ולפי זה באמת כל הביאור במכתב הוא רק על כך על הענין הב' - "נשיא חב"ד", ולא על כך "שהוא הוא הנשיא". 
וע"פ המבואר בפנים פשוט שמה "שהוא הוא הנשיא" זוהי המעלה הפשוטה - שהוא נשיא הדור )וזהו "העיקר"(! אלא 
שיש מעלה נוספת בנשיאי חב"ד שהם כוללין את כל הסוגים כמבואר בפנים )וזהו אכן "נוגע ביותר, וביחוד לנו, קהל 

חסידיו ומקושריו", שהרי המקושרים אליו מקבלים מכל הבחינות כמבואר בפנים(.
40( ברש"י שם )ד"ה דיו זוגי( איתא "שני זוגות שני חברים היו בהתחלת היום למשה וסופו ליהושע", ומזה משמע 
מפורש שאין הכונה שהיו ב' נשיאים יחד אלא שבאותה שבת כיהנו שניהם כנשיאים - כל אחד במקצת היום )וזהו גם 

הפירוש הפשוט בגמ' - "ניטלה רשות מזה וניתנה לזה"(. אבל ראה המבואר להלן בדברי כ"ק אד"ש מה"מ.
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בלקו"ש41 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הכרחו של רש"י עה"ת לפרש "שבת של דיו 
זוגי היתה", ומבאר שם שזהו מוכרח מצד שהכתוב כותב את משה ויהושע בהמשך 
אחד בנוגע לענין של נשיאות )דיבור בפני בנ"י( - "ויבא משה . . וידבר הוא והושע בן 

נון"42.

ומבאר שם באריכות שכוונת רש"י ב"שבת של דיו זוגי43 היתה" היא שבאותה שבת 
אכן היו גם משה וגם יהושע בדרגא של נשיאות )ויהושע דבר באזני העם עם מתורגמן 

כדרך הנשיא(44, וכותב שם בפירוש שזהו היפך הכלל ד"דבר אחד לדור" עיי"ש45.

ומשיחה זו משמע שאכן הי' אז ב' נשיאים גם יחד, ולכאו' איך יתאים זה עם המבואר 
לעיל שלא יכולים להיות ב' נשיאים יחד )והגם שזהו ביאור בפשש"מ, הנה מזה מוכח 

שיכול להיות מציאות כזו של ב' נשיאים יחד(?

שהנשיאות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמבאר  מה  ע"פ  עכ"פ(,  )בדוחק  לבאר46  יש  ואולי 
דמשה ויהושע - למרות שלא היתה על פני כל השבת47 - פעל זה על כל השבת עד כדי 

כך שכל השבת נקראת "של דיו זוגי", וזלה"ק48:

41( חכ"ט ע' 195 ואילך.
42( האזינו לב, מד.

43( וצ"ע מה שמפרש שם בפירוש המילה "דיוזגי", שבתחילת ס"ו מביא בהערה 24 "וזהו הפי' של דיוזגי - ב' זוגים, 
משה ומתורגמן שלו ויהושע ומתורגמן שלו", ובסוף הסעיף כותב מפורש "עד לאופן של "דיוזגי" - יהושע הוא בן זוג 

של משה רבינו".
ובדוחק אפ"ל שבפירוש רש"י הכונה ב"דיוזגי" ל"משה ומתורגמן שלו ויהושע ומתורגמן שלו", ומה שכותב כ"ק אד"ש 
מה"מ שמשה ויהושע היו במצב של "דיוזגי" אין זה פירוש במילה "דיוזגי" שבפירש"י, כי אם לעצם סיפור הדבר - שמשה 

ויהושע היו נשיאים גם יחד.
)אמנם עדין אין זה מתרץ מה הפירוש הפשוט במילה "דיוזגי" - ב' זוגים )כהפירוש על פירש"י(, או זוג א' )משה 

ויהושע(, וצ"ע(.
44( ופירש"י זה הינו אכן שונה מפיר ושו על הגמ' )לעיל הערה 25(.

45( בלקו"ש חכ"ד ע' 219־220 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שאין לומר שיהושע הי' ממש בדרגת הנשיאות דמשה, והי' 
שלטון שהי' למשה ולא הי' ליהושע )שלכן רק הוא הקהיל את העם בחצוצרות עיי"ש(.

אבל אין משם שום הוכחה לעניננו, כי:
א. שם מדובר על דרגת השלטון שהיתה למשה בכלל, שיהושע לא קיבל אותה אפילו לאחר הסתלקותו של משה 

)כמארז"ל "פני משה כחמה פני יהושע כלבנה"(.
ב. גם שם מבאר שהגם שלמשה היתה שליטה גדולה יותר מיהושע, מ"מ הי' יהושע בדרגא של נשיאות.

46( ועוי"ל )ג"כ בדוחק(:
א. באמת הי' אז ב' נשיאים גם יחד, והי' זה אכן מקרה יחיד כדי )כמבואר בלקו"ש שם( "שלא יאמרו ישראל בחיי רבך 

לא הי' לך להרים ראש" )המשך פירש"י עה"ת שם(.
ב. היות והי' ליהושע דרך אחרת בנשיאות מאשר משה, לכן אי"ז נקרא ב' נשיאים יחד )ראה לעיל הערה 25(. ולפי זה 

באמת אין הכונה כאן לנשיאות הדור אלא לנשיאות סתם במובן של הנהגה )ודוחק קצת(.
47( שזהו דבר הפשוט, שהרי לאחר שמת משה באמצע שבת כבר לא הי' זה "שבת של דיו זוגי" ורק יהושע הי' הנשיא.

48( שיחת ש"פ תרומה תש"מ סכ"ב )ההדגשה אינה במקור(.
וראה גם שיחת ש"פ ויקרא תשמ"א ס"ח, וזלה"ק:

"שלכאו' זה לא מובן: משה הרי נסתלק באמצע היום, ועד אז הי' הוא בלבד נשיא, ואח"כ )בשאר היום( הי' יהשע 
בלבד נשיא - ומדוע אומרים שכל השבת היתה "של דיו זוגי"?!
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זמן מסוים בשבת הי' שייך רק  זוגי" אינו שעד  "דיו  "שהפירוש בזה שהשבת היא 
למשה ומזמן שמשה נסתלק שייך כבר ליהושע, אלא "אותה שבת של דיו זוגי היתה" 
הכוונה שכל השבת שייכת לשניהם יחד, היות ומה שהי' לאחר השבת, שיהושע לקח 

על עצמו את הנשיאות של משה, פעל על השבת כולה"49.

שהיות  אלא  זמנית,  בו  נשיאים  ב'  היו  לא  באמת  שבת50  שבאותה  מובן  וממילא 
ו"מקצת היום ככולו"51 לכן כל אותה שבת נקראת "של דיו זוגי".52

"שהביאור בכך הוא - שע"פ הלכה )הכתובה בתורת משה( הרי "מקצת היום ככולו", ולכן הגם שהשבת היתה "של 
דיו זוגי", מכיון שבחלק מהיום היתה נשיאותו של משה ובחלק מהיום נשיאותו של יהושע - אזי מכיון שכל אחד מהם 

הי' נשיא "מקצת היום" - הרי זה כאילו שכל אחד מהם הי' נשיא כל היום, ולכן כל השבת כולה היתה "של דיו זוגי"."
49( ובהמשך השיחה שם מבאר שזהו ע"פ שיטת הרוגוצ'ובי שישנו ענין בזמן שכל המעת לעת הוא מציאות אחת, 

והיות ושבת היא למעלה מהזמן לכן נחשבת כל השבת "של דיו זוגי".
]ואולי יש לקשר זה עם מה שמציין כ"ק אד"ש מה"מ )קונטרס 'בך יברך ישראל' תשנ"ב( שבי"א שבט השי"ת החלה 
תקופה חדשה, שלכאו' מהרגע בו נסתלק כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נהי' הנשיא כ"ק אד"ש מה"מ, ומה נתחדש בי"א שבט?
והביאור בזה הוא כדברי הרוגוצ'ובי הנ"ל, שהיות ובמקצת היום די' שבט הי' כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ הנשיא, יש לכך 

השפעה גם על שאר היום, ורק בי"א שבט החלה נשיאות כ"ק אד"ש מה"מ באופן מלא ושלם.
ומדויק בלשון כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס הנ"ל )ס"ז( "היום השלם הראשון לאחרי ההסתלקות", שהמעלה בכך שזהו 

ה"יום )מעת לעת( המלא הראשון" הוא כנ"ל[.
50( ולהעיר מהערה 21 בלקו"ש חכ"ט שם ובהנסמן שם.

51( פסחים ד, א. נה, א. ועוד.
52( אמנם בפשש"מ קשה לומר ביאור זה, שהרי אי"ז פשוטו של מקרא, ולכן פירש רש"י שהיו ב' נשיאים גם יחד כנ"ל, 

ולפי זה אולי יש לתרץ כנ"ל הערה 31.



301 י"א ניסן ה'תשע"ט

חלק ב' - ענינו של ה'משיח שבדור'

א
מקורות ענין ה'משיח שבדור' וההבדלים ביניהם

ידוע המובא בכמה מקומות, אשר בכל דור ודור ישנו אחד הראוי לגאול את ישראל, 
והוא ה'משיח שבדור'. ובמקומות רבים מתייחס לכך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

וכותב שנשיא הדור הוא ה'משיח שבדור'53.

ובד"כ מביא כ"ק אד"ש מה"מ ג' מקורות לענין זה54:

א. פירוש הברטנורא על מגילת רות, וז"ל: "דע, שמעת שאנו בגלות אנו חולים מחולי 
נחש הקדמוני . . וזה המעכב שלא תנוח רוח של הקב"ה על משיח בן דוד, שבכל דור 
ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל אם היו מרפאים עוון 
נחש הקדמוני . . ולא יעכב הנחש כמו שעכב לבן כוזיבא - שבמקום כחו מצאו לו נחש 

כרוך".

ב. דברי החת"ס בשו"ת שלו55, וז"ל: "והנה בהא דביאת בן דוד צריך אני להוציע 
הוצעה א', והוא: כמו שהי' משרע"ה שהי' הגואל הראשון, נזדקן שמנים שנה ולא ידע 
ולא הרגיש בעצמו שהוא יהי' גואל ישראל, ואפי' כשאמר לו הקב"ה לך כי אשלחך אל 
פרעה מ"מ סירב ולא רצה לקבל על עצמו; כן יהי' אי"ה הגואל האחרון, ומיום שחרב 
השי"ת  אליו  יגלה  הזמן  ולכשיגיע  גואל,  להיות  בצדקתו  הראוי  א'  נולד  מיד  בהמ"ק 
וגנוז למעלה עד בוא. וכאשר מצינו  וישלחו, ואז יערה עליו רוחו של משיח הטמון 
בשאול אחר שנמשך, באה עליו רוח ממשלה ורוח הקודש, אשר מלפנים לא הרגיש 
בעצמו; כן הי' בגואל הראשון, וכן יהי' בגואל האחרון, והצדיק הזה בעצמו אינו יודע. 
ובעונותינו כי רבו כבר כמה וכמה מתו, ולא זכינו שיערה עליהם רוחו של משיח, גם 
כי הם ראוי' לכך, אבל הדור לא הי' ראוי, אולם כשיגיע אי"ה יגלה אליו ה' כמו למשה 

בסנה וישלחהו".

ג. דברי השדי חמד56, וז"ל: "וצריך להיות בכל דור הא' הראוי, אם יזכו - הוא יהי' 
השליח ע"י אלי', ואם לא יזכו - יהי' כשאר הצדיקים בלא הפרש. ובמת ר"ל אחד, צ"ל 

53( ראה לעיל בפתיחה.
54( ראה דבר מלכות ש"פ חיי שרה סי"ג. קונטרס בית רבינו שבבבל ס"ה.

55( שו"ת חת"ס חלק ו תשובה צח.
56( שדי חמד )פאת השדה( מערכת האל"ף אות עי"ן.
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אחר בדור במקומו שיהי' ראוי, ע"ד שאמרו בקידושין ע"ב וזרח השמש ובא השמש כו' 
יעו"ש. ובדרך הזה הי' משוער אצלם בכל דור מי הוא, ולכן אחר החורבן בית שני הי' 
מנחם עובדא הנ"ל, ואחר אחרית ימיו הי' רבינו הקדוש, ולכן בדורו אמרו וידעו שהוא 
המוכן, ואחרי מות רבי הי' מי שדיבר עם ריב"ל בסנהדרין, ואחריו בימי רב נחמן הי' 
ר"נ, וכן הוא בכל דור ודור צ"ל אחד מוכשר שמא יזכו )ועפי"ז כתבו ג"כ תלמידי האר"י 

ז"ל שבימיו הי' האר"י ז"ל(. וכ"ז הוא פשוט".

ומהשינויים )העיקריים( בין ג' מקורות אלו:

א. ייחוסו של ה'משיח שבדור': בדברי החת"ס והשדי חמד מובא בפירוש שה'משיח 
שבדור' צ"ל מבית דוד, היות ומלך המשיח שיגאל את ישראל יהי' מבית דוד; אמנם 
בדברי הברטנורא מוזכר רק שעל ה'משיח שבדור' להיות "מזרע יהודה", ולא שהוא 

מבית דוד.

אלא  דוד,  מזרע  הוא  המשיח  שמלך  כך  על  חולק  הברטנורא  שאין  כמובן  והנה, 
שאוי"ל שמרמז בזה שגם קודם שנמשך דוד למלך הי' אפשריות משיח, וכדלקמן.

ב. ההוכחה למציאותו: בדברי הברטנורא לא מובא בפירוש מה מכריח אותו לבאר 
שישנו בכל דור ה'משיח שבדור' )ואולי הוא משום שמצינו אצל בן כוזיבא שהי' צ"ל 
משיח, וסוכ"ס לא הי' משיח, וזה מכריח לומר שצריכה להיות מציאות של א' הראוי 

להיות גואל, ובאם לא יגרום החטא )כמו שגרם אצל בן כוזיבא( יגלה ויגאלנו(.

עתיד  שהוא  בעצמו  יודע  לא  שמשיח  מכך  היא  שהוכחתו  משמע  החת"ס  מדברי 
לגאול את ישראל, ורק כשיגיע הזמן יגלה אליו הקב"ה וישלחו. ומכך מוכח שתמיד 
צ"ל מישהו מוכשר להיות משיח )אף שאינו יודע זאת(, על מנת שכאשר הקב"ה יחליט 

להביא את הגאולה - יגלה אליו וישלחו.

ובדברי השד"ח מוכיח זאת ממארז"ל שביום שנחרב ביהמ"ק נולד משיח, ומופרך 
לומר שמשיח חי מאז ועד עתה )דהיינו קרוב לאלפיים שנה(, ובמיוחד שמצינו בגמ' 
שאמרו על בן כוזיבא שהוא המלך המשיח, וכן אמרו גם על רבינו הקדוש ועוד. וא"כ 
מוכרחים לומר שהמשיח שנולד בזמן חורבן ביהמ"ק הי' המשיח שבאותו הדור, דהיינו 
שהי' מוכן לכך שהקב"ה ישלחו לגאול את ישראל, אלא שמכיון שלא זכו אז ישראל 
מת, וכן הוא בכל דור שישנו א' שראוי להיות משיח, ובאם יזכה אותו הדור יתגלה 

כמשיח ויגאל את ישראל.

ג. באיזו תקופה החל ענין זה: מדברי האברבנאל והחת"ס לא משמע ברור מתי החל 
הענין ד'משיח שבדור. אמנם השד"ח כותב מפורש שהמסופר במדרש ש'נולד מושיען 
של ישראל', הי' לאחר חורבן בית שני, ומשמע מדבריו שענין ה'משיח שבדור החל רק 

לאחר חורבן בית שני.
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ב
הטעם לכך שצ"ל בכל דור משיח שבדור

והנה לאחר העיון נראה שהיסוד לדברי כולם שוה - שהיות והקב"ה יכול להחליט 
בכל רגע ורגע להביא את הגאולה, על כן צריך להיות תמיד אדם מוכשר להיות המלך 

המשיח, שכאשר יגיע הזמן יוכל הקב"ה לשלחו לגאול את בנ"י.

וכפי שמשמע מדברי הברטנורא, שמביא דוגמא מבן כוזיבא, שהי' ראוי להיות משיח, 
אלא שעכב החטא. והיינו שבאותו הזמן היתה הגאולה ראוי' לבוא, אלא שמכיון שבנ"י 
)ובן כוזיבא( לא היו ראוים לכך )שלא נרפה עדיין עון נחש הקדמוני(, לכן לא באה אז 
בפועל. ונראה ברור שהיות וישנה אפשרות בכל דור ודור, שבנ"י ירפאו ויתקנו את עון 
נחש הקדמוני, לכן צריך להיות בדור אדם מסוגל שברגע שיתקנו בנ"י עון זה - ישלחו 

הקב"ה כמשיח.

וכך משמע גם בדברי החת"ס, שבכל דור ישנו אחד הראוי להיות משיח באם יזכה 
הדור, והיינו שבכל דור ישנה אפשרות הגאולה, אלא שכיון ש"לא הי' הדור ראוי" לא 

בא, ו"כשיגיע הזמן )היינו כאשר הדור יהי' ראוי( יגלה אליו השי"ת וישלחו".

וכן מפורש גם בדברי השד"ח, שכותב: "וכן הוא בכל דור ודור צ"ל אחד מוכשר שמא 
יזכו", והיינו שהיות ובכל דור ישנה אפשרות הגאולה - אם בנ"י יזכו לכך, לכן צריך 

להיות "אחד מוכשר" להיות המלך המשיח באם יזכו.

וצריך אם כן לברר באיזה זמן החלה אפשרות הגאולה, וכדלקמן57.

57( והנה לכאורה ניתן להקשות על המבואר לעיל, מכך שמצינו שגם קודם חורבן הבית )ראשון, ומה שהי' בין בית 
ראשון לשני - ראה לקמן פ"ד( הי' אפשרות הגאולה:

גבי כניסת בנ"י לארץ ישראל, לאחר יציאת מצרים ומתן תורה, מצינו )לקו"ש חכ"ו ע' 89, וש"נ( שמשה רבינו ע"ה יכל 
להתגלות כמשיח, ואותה כניסה היתה כניסה נצחית, והי' נבנה אז מיד ביהמ"ק ולא הי' נחרב כלל.

וכן מצינו מפורש בגמ' )סנהדרין צד, א( ש"ביקש הקב"ה לעשות חזקי' משיח . . אמרה מדת הדין לפני הקב"ה . . 
חזקי' שעשית לו כל הניסים הללו )שניצל מסנחריב ונתרפא מחליו. רש"י( ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח". וחזקי', 
ומכ"ש משרע"ה, היו הרבה לפני חורבן הבית, וא"כ נראה בבירור שגם קודם חורבן הבית הי' אפשרות הגאולה, ויתירה 
מזו - שהי' גם אדם המוכן וראוי להיות משיח. ולכאו' איך זה יסתדר עם המבואר לעיל שאפשרות הגאולה החלה רק 

מחורבן הבית?
]ואולי באמת מטעם זה אין הברטנורא והשד"ח כותבים בדבריהם זמן מסוים שבו החל ענין ה'משיח שבדור' )לעומת 
השד"ח שכותב מפורש "לאחר חורבן בית שני"(, מכיון שסבירא להו שענין זה הי' גם קודם החורבן, וממילא תמיד הי' 

צ"ל אדם ה'ראוי להיות משיח' )גם קודם החורבן([.
ויש לומר, שבאם היתה הגאולה מגיעה קודם הגלות, הנה היתה באופן אחר לגמרי, וכמו באם אדם הראשון לא 
הי' חוטא, שאז היתה מיד באה הגאולה, אלא שברור שהיתה אז באופן אחר לגמרי )ובמיוחד ע"פ המבואר בחסידות 
שהגאולה תלוי' ב"מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות" )ראה תניא פל"ו(, ומובן שבאם היתה הגאולה באה קודם 
הגלות הי' זה באופן אחר לגמרי(. וי"ל שהיות וזהו באופן בלתי רגיל, הנה לא הי' צריך גם שיהי' אחד ה'ראוי להיות 

משיח'. ודו"ק.
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ג
דברי גדולי ישראל שישנו זמן בגלות בו משיח אינו יכול לבוא

והנה, כתב המהר"ל בספרו 'נצח ישראל'58, וז"ל:

יש זמנים מהן מוכנים לגאולה, שכאשר לא הגיעו אותם זמנים הם מעכבין הקץ, וכבר 
עברו כולם ואין עוד קץ מעכב לגאולה, וזהו כי כל הקיצין כלו ואין מעכב אלא תשובה 

ומעשים טובים".

והעולה מדבריו הוא, שעד בוא הזמנים המוכנים לגאולה - לא שייך שתבוא הגאולה, 
וזמנים אלו הם מעכבים, דהיינו שלא שייך שיבוא המשיח קודם להם.

ובמקום אחר בספרו59 כותב המהר"ל ביתר פירוט - מתי הם זמנים אלו, וז"ל: "ב' 
אלפים ימי המשיח, ר"ל שהם מיוחדים למשיח אבל קודם לכן אי אפשר שיבוא המשיח 
בשום אופן בכל תשובה ומעשים טובים בעולם . . ובתוך אלו ב' אלפים שנה זמן הכשר 

לזה שיבוא המשיח".

כלומר: היתה תקופה בה משיח לא יכל לבוא, והיינו קודם שהחלו ב' אלפים ימות 
- "בכל תשובה ומעשים  יכלה לבוא הגאולה בשום אופן  זה לא  זמן  וקודם  המשיח, 
טובים שבעולם". ולאחר שהחלו ב' אלפים ימות המשיח החלה תקופה חדשה, שבה, 

ע"י תשובה מ=ומעשים טובים, יכולים בנ"י להביא את הגאולה.

והנה, יסוד זה שמצינו בדברי המהר"ל )שהיתה תקופה בה לא יכלה הגאולה לבוא(, 
מצינו ביתר הרחבה בדברי האברבנאל, וז"ל60:

עמו  וגאולת  ביאת משיחו  בענין  ית'  מלפניו  שנגזרו  אומן  אמונת  ונאמין  "בשנדע 
שלשה גבולי זמנים.

אין  והכרח  בחיוב  בגלות  האומה  שתעמוד  הזמן  והוא  בואו,  המנע  זמן  גבול  הא', 
להשיב שעד תשלומו ימנע שיבוא משיח.

והב', גבול זמן אפשרות בואו, והוא הזמן שגזר השם ית' אחר תשלום גבול המניעות, 
שתהי' באפשרות ביאת המשיח, אם יזכו ישראל בתשובה ובמעשים טובים יבוא משיח, 

ואם לא יזכו, תתאחר ביאתו עד תום גבול כל אותו הזמן האפשרי.

והג', גבול זמן חיוב בואו, והיא העת המוגבלת שנגזרה מלפניו ית' שלא תעבור שלא 
יבוא בו, אלא שעכ"פ יבוא ולא יאחר. והוא קץ הפלאות ומועד קץ שזכר דניאל פעמים. 
ועל הגבול המחויב הזה נאמר לחבקוק "כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם 

58( סוף פל"א.
59( פכ"ז.

60( ישועות משיחו ח"א.
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יתמהמה חכה לו כי בא יבוא לא יאחר", ר"ל, שהגבול המחויב ההוא לא יכזב ולא יעבור 
משלא יבוא בו המשיח". עכ"ל.

ונמצא אם כן מפורש שישנו זמן בגלות שבו משיח לא יכול לבוא - "זמן המנע בואו", 
וזאת מכיון שעל בנ"י נגזר להיות זמן מסוים בגלות, ולאחר זמן זה מגיע זמן חדש - 

"זמן אפשרות בואו", שמאז יכול לבוא משיח )ע"י תשובה ומעשים טובים(61.

ד
דברי גדולי ישראל הנ"ל מתאימים למבואר בחסידות

ולכאו' יש לומר שדברים אלו מתאימים למבואר בחסידות, שתכלית ומטרת הגלות 
היא להביא את הגאולה - "כל ימי חייך להביא לימות המשיח"62. ודוקא ע"י עבודת 

הגלות יכולה לבוא הגאולה.

וליתר ביאור:

עה"פ "אשר ברא אלקים לעשות"63 ארז"ל64 "לעשות - לתקן". היינו שהעולם נברא 
על מנת שיתוקן ויבוא לשלימותו.

ובתורת הקבלה ובחסידות מבואר, שבכל נברא ונברא ישנו ניצוץ אלקי המלובש 
בו, אלא שהדברים הגשמיים, הנה מרוב חומרותם וגסותם הם מעלימים על הניצוץ 
האלקי הטמון בהם, ועבודת האדם היא 'לברר' את הניצוצות מתוך הדברים הגשמיים, 

ולהעלותם לקדושה.

וכ"ז הוא בכדי להביא לתכלית ושלימות העולם, כדאיתא במדרש65 "נתאווה הקב"ה 
להיות לו ית' דירה בתחתונים" - שהעולם כולו יהי' 'דירה' לקב"ה, והיינו שבכל העולם 
כולו יתגלה שאמיתת מציאותו היא 'דבר ה' המחי' ומהווה אותו בכל רגע ורגע. ודבר 

זה נעשה ע"י שמגלים בכל העולם שמציאותו האמיתית היא אלקות.

והמורם מכל זה הוא שלגלות יש מטרה - לברר הניצוצות, ועי"ז להכין את העולם 
לגאולה. וללא עבודה זו אין הגאולה יכולה לבוא, וכדברי כ"ק אדה"ז66: "והנה תכלית 
בעו"הז  ב"ה  א"ס  אור  גילוי  שהוא  המתים  ותחיית  המשיח  ימות  של  הזה  השלימות 

הגשמי תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות".

61( ובהמשך דבריו מפרט מתי החל זמן זה, ומבאר שהחל ת' שנה לאחר חורבן הבית. 
62( ברכות יב, ב. וראה סה"ש תש"ג ע' 73.

63( בראשית ב, ג.
64( ראה ב"ר יא, ו וברש"י שם.

65( תנחומא פר' נשא טז.
66( תניא פל"ז.
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ועפ"ז מובנים עוד יותר דברי המהר"ל והאברבנאל הנ"ל, שהיות והעבודה בגלות 
זמן שהוא מוכרח על מנת לבצע  ישנו  - הנה  מוכרחת היא בכי להביא את הגאולה 

עבודה זו, וממילא עד שלא יעבור זמן זה אין הגאולה יכולה לבוא כלל.

והיוצא מכל הנ"ל הוא שאפשרות הגאולה החלה כמה וכמה שנים לאחר החורבן 
ימות  "אלפים שנות  ובכללות החלה אפשרות הגאולה כאשר החלו  ותחילת הגלות, 
המשיח", וממילא מאז הי' מוכרח להיות המשיח שבדור, שיהי' מוכן לגאול את ישראל,

אמנם קודם זמן זה, נראה שלא הי' בו צורך שיהי' המשיח שבדור, שהרי לא היתה אז 
אפשרות הגאולה, וממילא לא הי' נצרך שיהי' אחד הראוי לגאול את ישראל.

ה
דעת כ"ק אד"ש מה"מ בענין

אמנם, לכאו' נראה ברור שאין זו דעת כ"ק אד"ש מה"מ:

"שלידת משיח  )ס"ח(:  אד"ש מה"מ  כ"ק  כותב  תנש"א  ואתחנן  בדבר מלכות ש"פ 
היא ברגע שלאחרי החורבן דוקא, כדאיתא במדרז"ל שכשגעתה פרתו פעם א' נחרב 
ביהמ"ק, וכשגעתה פרתו פעם הב' נולד מושיען וגואלן של ישראל", ובהערה 93 שם: 
"ומסתבר יותר לומר שגם זה נכלל ב"נולד מושיען של ישראל" - שאין הכוונה להיציאה 
)דוגמת לידה  להתגלות  לאויר העולם, שאז בפועל אינו "מושיען של ישראל", אלא 

כפשוטה( ד"מושיען של ישראל", שכבר ראוי ומוכן לגאול את ישראל בפועל ממש".

והיינו שברגע בו נחרב ביהמ"ק מוכרח מיד להיות אחד הראוי להיות משיח לישראל, 
ועד שמזה מוכח שאין הכוונה ב'לידה' כפשוטה דוקא67, כי אם להתגלותו - שמוכן כבר 

לגאול את ישראל.

ובמפורש יותר מצינו במ"א68: "סיבת הגלות היא - "מפני חטאינו גלינו מארצנו", 
ומכיון שכן, הרי בהבטל הסיבה )"חטאינו", ע"י ענין התשובה( בדרך ממילא בטל מיד 
המסובב )הגלות( . . והנה ענין התשובה אינו תלוי אלא ברצונם ובחירתם של ישראל . 
. וא"כ אילו רצו ישראל - היו יכולים לחזור בתשובה תיכף ומיד ברגע שלאחרי החורבן, 
ומכיון שתשובה יכולה להיות "בשעתא חדא וברגעא חדא" . . נמצא שהקב"ה הי' צריך 
להביא את הגאולה תיכף ומיד ברגע שלאחרי החורבן בהתאם לפס"ד דישראל עושים 

תשובה ומיד הן נגאלין".

67( וראה בשוה"ג שם, שמבאר שהיות ולע"ל יוכל גם ילד קטן לעשות כו"כ פעולות )כפי שהי' קודם זמן המבול(, לכן 
יכול להיות שמשיח אכן נולד ביום שנחרב ביהמ"ק, ומיד הי' במעמד ומצב כזה שיכל לגאול את ישראל )וראה בלקו"ש 

חכ"ט ע' 14 ובהערה 62 שמבאר כן בפשטות(.
68( שיחת יום ב' דחג השבועות תשד"מ )התוועדויות תשד"מ ח"ג ע' 1912(.
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וממשיך ומבאר שיתירה מזו - שברגע שלאחר חורבן ביהמ"ק הי' זמן הכי מוכשר 
לגאולה, וזלה"ק: לא זו בלבד שהיתה אפשרות שישראל יעשו תשובה גם ברגע שלאחרי 
לענין התשובה,  מוכשר  הכי  זמן  הי'  החורבן  הרגע שלאחר   - החורבן, אלא אדרבא 
את  שורף  עיניהם שהקב"ה  במו  ראו  שיראל  רגע  שבאותו  פשוט,  ליהודי  גם  כמובן 
היכלו ומגלה את בניו מעל שולחנו - הרי בודאי שהי' זה שעת הכושר לחזור בתשובה".

וממשיך שם ומבאר שמטעם זה הי' נצרך מיד לאחר החורבן שיהי' אחד הראוי להיות 
משיח: "ומכיון שהגאולה צריכה לבוא ע"י בשר ודם, משיח צדקנו, כפס"ד הרמב"ם . 
. הרי בהכרח שתיכף ומיד לאחרי החורבן יהי' בעולם מציאות ד"מושיען של ישראל", 
ברגע  בו  צדקנו(  משיח  ע"י  לבוא  )המוכרחת  הגאולה  לענין  אפשרות  שתהי'  כדי 

שישראל יחליטו לעשות תשובה, שדבר זה אפשרי מיד לאחרי החורבן".

והמורם מכל זה, הוא, שמהרגע בו נחרב ביהמ"ק )השני( החלה אפשרות הגאולה, 
וממילא הי' מוכרח מיד שיהי' אחד הראוי להיות משיח באם יזכו ישראל, ולכן מיד 

ברגע החורבן "נולד מושיען של ישראל".

ונראה אם כן ברור שכ"ק אד"ש מה"מ אינו מסכים עם דעת המהר"ל והאברבנאל 
הנ"ל )שסוברים שמוכרח להיות איזה זמן בגלות שבו ישראל אינם יכולים להגאל(, 
ומיד כאשר התחילה הגלות - מיד כבר הי' אפשרות הגאולה, וממילא כבר הי' צריך 

להיות אחד הראוי להיות משיח, שאם זכו ישראל יבוא ויגאלם.

ו
תיווך דעת כ"ק אד"ש מה"מ עם דעת גדולי ישראל הנ"ל

והנה69, בעומק יותר נראה שניתן לתווך בין דעת כ"ק אד"ש מה"מ לדעת המהר"ל 
והאברבנאל הנ"ל, ובהקדים:

כמבואר לעיל, לגלות יש מטרה ותכלית - שע"י שבני ישראל יבררו הניצוצות, הנה 
עי"ז יזדכך העולם ויהי' מוכן להתגלות האלקית שתהי' בגאולה.

הצעקה  דבר  עד  מעורר  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  שיחות  בכו"כ  מצינו  לכאו'  אמנם, 
והדרישה לגאולה, ולדוגמא מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ בלק תשמ"ח70 וזלה"ק:

"וכאמור, על ענין עיקרי זה - שגם "מי שאינו מחכה לביאתו . . הוא כופר . . בתורה 
ובמשה רבינו" לא שמים לב )כראוי(, ולכן, יש צורך "להרעיש" ע"ד החיוב וההכרח 

69( במובא להלן ראה גם המבואר בס' 'הקץ' )לרש"ז הרצל שי'( ע' 109 ואילך.
70( סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 534.
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יום שיבוא", וכהודעת כל אחד ואחד בתפלתו לפני  לחכות לביאתו, "אחכה לו בכל 
השם "לישועתך קוינו כל היום", לא רק בכל יום, אלא גם "כל היום"".

וכן ישנם ריבוי שיחות71 בהם מעורר כ"ק אד"ש מה"מ ע"ד הצפי' לביאת המשיח 
והדרישה לבואו, ולכאו', ע"פ המבואר לעיל שלגלות יש מטרה ותכלית, מהו הענין 
לזעוק לקב"ה על אריכות הגלות - והרי משיח יבוא רק לאחר סיום העבודה בגלות72?

עוד צריך להבין:

בשיחות שונות73 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שהגלות היא חסרת כל הגיון והסבר, מכיון 
שהמצב האמיתי דבנ"י הוא בשבתם בא"י בגאולה האמיתית והשלימה, ועד שבאחת 

השיחות74 ישנו הביטוי שלגלות אין כל מקום בכל סדר ההשתלשלות!

ולכאו' גם זה אינו מובן, שהרי נתבאר לעיל שלגאולה יש מטרה ותכלית, וא"כ הגלות 
היא דבר המוכרח בשביל שתבוא הגאולה, ומדוע הגלות היא מצב בלתי הגיוני?

אלא שהביאור בזה הוא כפי שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש75, ש"ביאורים הנ"ל הם 
הסברה ע"פ סדר השתלשלות והעולמות )לאחרי שנברא העולם ומדידה והגבלה שלו 

כפי שעלה ברצון(, אבל לפנ"ז - אין הגבלות, וכמה דרכים כו'".

והיינו שלמרות שבכדי שתבוא הגאולה ישנם כמה תנאים וכו', אבל מכיון שהקב"ה 
הוא כל יכול, הנה יכול הוא להביא את הגאולה בפועל גם ללא העבודה בסדר הרגיל 
שבגלות, ולכן צריך כל יהודי לזעוק שהוא רוצה את הגאולה האמיתית בפועל ברגע 

זה ממש76!

71( ראה לדוגמא: לקו"ש ח"כ ע' 535. התוועדויות תשמ"ב ח"ב ע' 674, ועוד.
72( להעיר, ששיחות הדבר מלכות מהשנים תנש"א־נ"ב, מאריך כ"ק אד"ש מה"מ לבאר שזמננו הוא זמן הגאולה, 
וזאת מכיון שכבר נסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים )דבר מלכות וישלח תשנ"ב סי"א, ועוד(, וממילא מובן שבזמן זה 
ישנה הצפי' לגאולה ביתר תוקף - מכיון שכבר אין דבר המונע ומעכב לגאולה, אמנם המבואר בפנים הוא ע"פ ריבוי 

שיחות כ"ק אד"ש מה"מ שבכל זמן הגלות ציפו יהודים למשיח. 
73( ראה בארוכה בשיחת הושע"ר תשד"מ )התוועדויות תשד"מ ח"א ע' 290 ואילך(. ועוד.

74( שם.
75( לקו"ש ח"כ ע' 361 הערה 21.

76( וע"ד מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ שה"אחכה לו בכל יום" צריך להיות אפילו בשבת )ראה שיחת ש"פ בלק 
תשמ"א - שיחו"ק תשמ"א ח"ד ע' 93( - שלכאו' ע"פ הלכה משיח אינו יכול לבוא בשבת )שהרי "אין אליהו בא בערבי 

שבתות ובשבתות" )ראה עירובין מג, ב((, ומהי משמעות הצפי' למשיח בשבת?
והביאור בזה הוא פשוט )כבפנים(, שאף שבדרך הרגיל ישנו הסדר שאליהו צריך לבוא יום לפני בוא המשיח וכו', 
ומצד זה משיח אינו יכול לבוא בשבת, אבל ישנו מצב שלמעלה מדרך הרגיל - שע"י שיהודי זועק לקב"ה על הגאולה, 

יכולה היא לבוא "בשעתא חדא וברגעא חדא". 
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ז
מסקנת הדברים - משיח שבדור החל )לכו"ע( מיד לאחר חורבן הבית

ועפ"ז אפשר לבאר גם כיצד יתווכו דברי המהר"ל והאברבנאל הנ"ל )שרק לאחר 
תקופה מסוימת בגלות החלה האפשרות לביאת המשיח(, עם דברי כ"ק אד"ש מה"מ 
)שמיד לאחר החורבן היתה כבר אפשרות הגאולה, ועד שכבר אז הי' אחד הראוי להיות 

משיח(:

מה שכותבים המהר"ל והאברבנאל, שעד שיעברו כך וכך שנים בגלות לא יכול לבוא 
משיח - הנה, זהו מצד הסדר הרגיל בגלות, שעד שבנ"י לא ישלימו את עבודתם בגלות 
לא יכול לבוא משיח, והיות ודבר זה לא יכול לקרות בפחות מכך וכך שנים, לכן צריך 
שיעברו כמות שנים אלו, ורק לאחר מכן תוכל הגאולה לבוא )כאשר בנ"י ישלימו את 

עבודתם(.

בגלות,  להיות  המוכרח  הזמן  קודם  גם  יבוא  ישנה אפשרות שמשיח  באמת  אמנם 
ואפשרות זו היא ע"י שבנ"י יזעקו ויבקשו את הגאולה באופן כזה, שיגיעו עד לעצמותו 
ית' כביכול, שאצלו לא נצרכת כל העבודה בגלות, ומצד עצמותו ית' יכולה הגאולה 

לבוא באופן שלמעלה מדרך הרגיל - ללא שתושלם העבודה דבנ"י.

ומזה יובן גם לגבי ה'ראוי להיות משיח' שבכל דור:

נתבאר לעיל שבכל דור שישנה אפשרות הגאולה, צריך להיות אחד הראוי להיות 
משיח, שבאם בנ"י יזכו - יוכל הקב"ה לשלחו לגאול את ישראל.

)בדרך הרגיל( החלה  לומר, שלמרות שאפשרות הגאולה  יש  לעיל  וע"פ המבואר 
כמה וכמה שנים לאחר חורבן הבית )כדברי המהר"ל והאברבנאל(, הנה היות ומיד 
לאחר חורבן הבית יכלה כבר לבוא הגאולה )באופן בלתי רגיל, ע"י שבנ"י יזעקו לקב"ה 
כנ"ל( - הנה מכיון שכבר אז )מיד לאחר חורבן ביהמ"ק( יכלה לבוא הגאולה, הנה מיד 

לאחר החורבן הי' מוכרח להיות אחד ה'ראוי להיות משיח' שיוכל לגאול את ישראל!

ומביאור זה יוצא דבר נפלא: למרות שלאחר חורבן ביהמ"ק לא יכלה הגאולה לבוא 
בדרך הרגיל, הנה הקב"ה כביכול 'סומך' בתכלית על בנ"י שיפעלו שתבוא הגאולה, 

ועד שמעמיד להם אחד ה'ראוי להיות משיח' שיגאלם.

והמורם מכל הנ"ל הוא, שמהרגע שלאחר החורבן כבר הי' אחד ה'ראוי להיות משיח' 
על מנת לגאול את ישראל, וזאת מכיון שמיד לאחר החורבן כבר היתה אפשרות לביאת 
הגאולה, ובמילא הי' נצרך שיהי' אחד ה'ראוי להיות משיח )כנ"ל(. וכפי שכותב השדי 

חמד בפירוש שמ"חורבן בית שני" החל להיות בכל דור אחד ה'ראוי להיות משיח'.
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והיוצא מכל זה הוא שבנוגע לזמן שבו החל הענין ד'משיח שבדור' - אין מחלוקת בין 
ג' המפרשים שהובאו לעיל )ס"א(, ולכו"ע החל הענין ד'משיח שבדור' מיד כשהחלה 

אפשרות הגאולה - חורבן בית שני77.

וכמו כן הוא בנוגע לסיבה לכך שבכל דור ישנו המשיח שבדור - שלדעת הברטנורא, 
החת"ס והשד"ח הינה אותה סיבה - שיהי' אדם מוכן לגאול את ישראל כשיגיע הזמן 
בדורו  משיח  להיות  מוכן  שהי'  כוזיבא  מבן   - אחר  מקום  זאת  מוכיח  שכ"א  )אלא 
ומכך  )חת"ס(;  הוא  שזה  יודע  שאינו  אלא  דור  בכל  ישנו  שמשיח  מכך  )ברטנורא(; 

שברגע החורבן נולד משיח )שד"ח((.

ח
כוונת הברטנורא בדבריו "מזרע יהודה"

לעיל )ס"א( הזכרנו חילוק נוסף בין האברבנאל לחת"ס והשד"ח - שבדברי החת"ס 
והשדי חמד מובא בפירוש שה'משיח שבדור' צ"ל מבית דוד, היות ומלך המשיח שיגאל 
את ישראל יהי' מבית דוד; אמנם בדברי הברטנורא מוזכר רק שעל ה'משיח שבדור' 

להיות "מזרע יהודה", ולא שהוא מבית דוד.

לחת"ס  הברטנורא  בין  מחלוקת  ישנה  זו  שבנקודה  לומר,  אפשר  הי'  לכאו'  והנה, 
ולשד"ח - שלדעת הברטנורא גם קודם החורבן יכל לבוא משיח, ולכן מדגיש שמשיח 
צ"ל "מזרע יהודה" )ולא "מבית דוד" וכיו"ב( - כי בזה מודגש שגם קודם דוד המלך יכל 
לבוא משיח, ואז הי' הוא מזרע יהודה; אמנם לדעת החת"ס והשד"ח קודם חורבן הבית 

)וממילא - קודם דוד המלך( לא יכל לבוא משיח78.

אמנם באמת אאפל"כ, ומכמה טעמים:

א. אם הי' בא משיח קודם זמן דוד המלך, יכל הוא להיות גם משאר השבטים, וכפי 
שמצינו79 שבאם דור המדבר היו זוכים, היתה הכניסה אז לארץ כניסה נצחית, ואז משה 
רבינו הי' מלך המשיח, ומשה הוא משבט לוי, ומכך מוכח שאמנם משיח מוכרח להיות 

77( וצ"ע ממ"ש בשיחת שושן פורים תשי"ד )סל"ז(: "כמעט בכל דור יש משיח" )ובס' יחי המלך )להרשד"ב וולפא 
שי', ע' עג( ביאר שהכונה בזה למעט דורות בהם היו מלכים מבית דוד שלא היו ראויים מצ"ע להיות משיח. אמנם לכאו' 
אי"ז ביאור מספיק, שהרי לשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל היא "ענין המשיח - החל מיד בזמן החורבן . . ומאז - הרי 

כמעט בכל דור יש משיח", ומכך משמע שלאחרי החורבן היו דורות בהם לא הי' משיח שבדור, וצ"ע(. 
78( וזה מתאים עם המבואר לעיל )ס"ד( שלגלות יש מטרה ותכלית, וכל עוד לא נתבררו הניצוצות בגלות - לא 

יכולה לבוא הגאולה.
79( לקו"ש חכ"ו ע' 89.
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מבית דוד )וממילא הוא "מזרע יהודה"(, אבל אינו מוכרח להיות משבט יהודה דוקא 
)ולכן קודם דוד המלך יכל להיות מכל השבטים(80.

ב. נתבאר לעיל )הערה 60( שבאם משיח הי' בא קודם חורבן הבית, הנה לא היתה 
הדור.  באותו  משיח'  להיות  'ראוי  שיהי'  נצרך  הי'  לא  וממילא  רגילה,  גאולה  זאת 
וממילא דוחק לומר שהברטנורא - שמדבר על כך שבכל דור ישנו אחד ה'ראוי להיות 
משיח', מרמז בלשונו על דורות )שקודם חורבן הבית וקודם דוד המלך( בהם לא הי' 

משיח שבדור.

ומכך נראה שאין כוונת הברטנורא בלשונו "מזרע יהודה" לרמז על כך שמלך המשיח 
לכך  מסכים  הוא  גם  ובאמת  דוד(,  מבית  אינו  אם  )גם  יהודה  משבט  להיות  מוכרח 
שמשיח מוכרח להיות מבית דוד דוקא, ואם הי' בא קודם דוד יכל להיות מכל השבטים, 
אלא שכתב כאן "מזרע יהודה" ולא "מבית דוד" וכיו"ב, כי אי"ז נוגע למה שמבאר כאן 

)שיש לרפאות עוון נחש הקדמוני ועי"ז יבוא משיח(.

ט
המשיח שבדור מוכרח להיות אחד בכל דור

והנה, גם בענין זה ניתן לדון )כנ"ל ח"א(, האם ה'ראוי להיות משיח' שבכל דור מוכרח 
להיות אחד ויחיד בכל דור, או שיכולים להיות ב' אנשים ש'ראויים להיות משיח' בדור 

אחד.

והנה, יש לומר שדבר זה תלוי במה שנתבאר לעיל )חלק א( שנשיא הדור מוכרח 
להיות אחד בלבד בכל דור. וע"פ מה שיבואר לקמן )חלק ג( שנשיא הדור הוא המשיח 
שבדור, מובן, שכפי שנשיא הדור הוא אחד בלבד בכל דור, כך גם ה'ראוי להיות משיח' 

הוא אחד בכל דור )שהרי זהו אותו אדם(.

ויש להוסיף, שזה שהמשיח שבדור מוכרח להיות אחד, הוא לא רק בגלל שנשיא 
הדור הוא המשיח שבדור )שאז זה שהמשיח שבדור הוא אחד בכל דור אי"ז מצד עצם 
ענינו של המשיח שבדור, אלא בגלל ענין צדדי - שנשיא הדור הוא המשיח שבדור(, 

אלא דבר זה מוכרח גם מצד עצם ענינו של נשיא הדור:

80( ומ"ש )ויחי מט, י(: "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו", ומשמע שנשיאי ישראל )ומשיח בכלל( הם 
משבט יהודה דוקא, הנה י"ל בג' אופנים: א. פסוק זה מתייחס רק לזמן שלאחרי דוד המלך )כפי שפרש"י(. ב. מכיון 
שסוכ"ס משיח בא לאחרי דוד המלך, הנה ממילא הוא משבט יהודה )ואין סתירה מכך שמשיח יכל לבוא קודם לכן, שהרי 
אם משיח הי' בא קודם דוד אזי כל הנבואות אודות דוד המלך )כגון בנבואת בלעם וכו'( לא היו מתקיימות כפשוטם, 
ודו"ק(. ג. המשך הפסוק הוא "עד כי יבוא שילה" - שהכונה על מלך המשיח )ראה במפרשי התורה עה"פ(, וי"ל שהפשט 
בפסוק הוא 'עד ולא עד בכלל', והיינו ש"עד כי יבוא שילה" מוכרחים המלכים והנשיאים להיות מיהודה, אמנם לאחרי 
ש"יבוא שילה" - הנה הוא עצמו - המלך המשיח - יהי' המלך )והוא יכול להיות גם משאר השבטים(. וש להאריך בכ"ז, 

ואכ"מ.
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דור  בכל  מוכן  אדם  שיהי'  הוא  )ס"א־ז(, שענינו של המשיח שבדור  לעיל  נתבאר 
לגאול את ישראל, וכאשר יגיע הזמן שהקב"ה יחליט להביא את הגאולה - ישלח אותו 

לגאול את ישראל.

ולפי זה, הנה ודאי שהמשיח שבדור מוכרח להיות אחד בלבד בכל דור, שהרי כל 
ענינו הוא שיהי' אדם המוכן לגאול את ישראל, וגם אם ישנם שנים באותו דור הראויים 
)מצד מעלתם וצדקתם( להיות מלך המשיח - הנה סוכ"ס רק אחד מהם יהי' המשיח 
ביותר(  הראוי  )שהוא  אחד  אדם  בעצם  הי'  מלכתחילה  שגם  נמצא  וממילא  בפועל, 

שהוא המשיח שבדור.
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חלק ג' - נשיא הדור הוא המשיח שבדור

בחלקים הקודמים נתבאר בארוכה ענינו ומעלתו של נשיא הדור, וכן נתבאר בארוכה 
ענינו ומעלתו ש המשיח שבכל דור. להלן יתבאר בעז"ה מהות הקשר ביניהם, וביאור 

חידוש כ"ק אד"ש מה"מ שנשיא הדור - הוא המשיח שבדור.

א
נשיא הדור הוא המשיח שבדור והקושי בכך

ב'קונטרס בית רבינו שבבבל' מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את המעלה 
בכך ש'בית רבינו' הוא המקום בו נמצא נשיא הדור, וזלה"ק )ס"ה(:

""רבינו", נשיא הדור, הוא גם המשיח שבדור )גואלן של ישראל( שבדור, כמו משה 
רבינו )הנשיא הראשון(, "גואל ראשון הוא גואל אחרון", כידוע ש"בכל דור ישנו א' 
הראוי מצדקתו להיות גואל ולכשיגיע הזמן יגלה אליו הש"ת וישלחו כו'", ומסתבר 
לומר שהוא נשיא הדור, כמפורש בגמ' בנוגע לרבי יהודה הנשיא: "אמר רב אי מן חייא 
הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", 

הנשיא שבדור".

וביאור קטע זה בפשטות הוא כך: 'רבינו' הנזכר במשפט 'בית רבינו שבבבל', שהוא 
נשיא הדור, הוא גם המשיח שבדור - מכיון ש"גואל ראשון הוא גואל אחרון", דהיינו 
שגואל אחרון - משיח, קשור עם גואל ראשון - משה רבינו. וכפי שאכן מצינו כו"כ 
הקבלות בין משה רבינו למשיח81. לכן י"ל שכמו שמשה רבינו הי' נשיא הדור, כך גם 

משיח צדקנו שיגאל את ישראל בפועל יהי' נשיא הדור.

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומוכיח כי גם אותו "א' הראוי מצדקתו להיות גואל" שישנו 
בכל דור )ולא רק מי שיגאל את ישראל בפועל( אף הוא צ"ל נשיא הדור. ומוכיח זאת 
ממ"ש בגמ' דמשיח )של אותו דור( הוא רבינו הקדוש שהי' נשיא הדור. ע"כ סיכום 

ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בענין זה82.

81( עיין לקו"ש חי"א שמות שיחה ב' ובהנסמן שם.
82( ומה שכותב כ"ק אד"ש מה"מ בהערה שם - ראה בארוכה להלן ס"ד־ו.
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וכפי שאומר כ"ק אד"ש מה"מ מפורש, וזלה"ק83: "נשיא הדור הוא - "משיח" . . ולא 
כפשוטו,  ניט האבן קיין פאריבל"( אם יפרשו משיח  וועט  )"איך  תהי' שום תרעומת 

משיח צדקנו, מכיון שכן הוא האמת - שנשיא הדור הוא משיח שבדור".

וממשיך שם ומבאר: "ובפשטות: ענינו של כל נשיא ורועה ישראל בדורו הוא - משה 
רבינו שבדורו, "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" . . ומכיון שמשה רבינו הוא גם 
משיח צדקנו, "גואל ראשון הוא גואל אחרון", נמצא, שנשיא הדור, משה רבינו שבדור, 

הוא גם משיח צדקנו שבדור".

וגם בשיחה זו רואים את אותו הענין המוזכר ב'קונטרס בית רבינו' - שהיות ונשיא 
הדור הוא ה'משה רבינו' שבדורו, לכן, כמו שמשה רבינו הי' המשיח של דורו, ו"גואל 
ראשון הוא גואל אחרון", כך גם נשיא הדור שבכל דור יש בו ענין זה ד"גואל אחרון" 

)כפי שהי' אצל משה(, והיינו שהוא המשיח שבדור.

והנה ענין זה )שנשיא הדור הוא המשיח שבדור( צריך ביאור:

נתבאר לעיל )חלק א( בארוכה, שענינו של נשיא הדור הוא שהוא הממוצע המחבר 
בין בנ"י לקב"ה - יחידה הכללית, וכן נתבאר )בחלק ב( ענינו של המשיח שבדור, שהוא 

להיות מוכן לגאול את ישראל כאשר יצווה לו הקב"ה על כך.

ויוצא א"כ שענינו של נשיא הדור וענינו של המשיח שבדור הם )לכאורה( ב' ענינים 
נפרדים, ומדוע נשיא הדור הוא המשיח שבדור )ואף שיש בהם מן המשותף - שנשיא 
הדור הוא נשמת משה שהוא ה"גואל אחרון" כנ"ל, הנה עדיין מדוע זה מכריח שיהי' 
כך בכל דור ודור, ועד שלכאו' משמע שענין זה הוא לעיכובא - שלא שייך שיהי' נשיא 

הדור שלא יהי' גם המשיח שבדור(?

ב
תיווך הכלל שנשיא הדור הוא המשיח שבדור עם המובא בגמ'

שהוא מטעם ד"סובל תחלואים וחסיד גמור הוה"

וקודם שניגש לבאר בפרטות ענין זה, יש להקדים תחילה בביאור מה שמביא כ"ק 
אד"ש מה"מ בקונטרס 'בית רבינו שבבבל' הנ"ל, שמוכיח שנשיא הדור הוא המשיח 

שבדור, מכך שר"י הנשיא - שהי' נשיא הדור, הי' גם המשיח שבדור כמפורש בגמ'.

והנה, בגמ' שם איתא "אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש", ופירש"י: "אם 
משיח מאותן שחיים עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה".

83( שיחת ליל שמח"ת תשמ"ו ס"י )התוועדויות תשמ"ו ח"א ע' 342 ואילך(.
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ומכך משמע לכאו', שהטעם לכך שרב אמר על רבי יהודה הנשיא שהוא המשיח 
שבדור, הוא מכיון ש"סובל תחלואים וחסיד גמור הוה", ולא מצד שהי' נשיא הדור84?

ויש לבאר זה ע"פ המבואר לעיל )ס"א( בארוכה, ש'נשיא הדור' אין הפירוש שיש לו 
נשיאות וממשלה בגלות )כגון נשיא הסנהדרין וכיו"ב(, אלא שהוא בחי' יחידה הכללית 

המחברת ומקשרת את ישראל לקב"ה.

ויוצא א"כ, שגם לאחר שאנו יודעים את הכלל שנשיא הדור הוא המשיח שבדור, 
עדיין אין אנו יכולים לדעת מיהו - היות ואין אנו יודעים מיהו נשיא הדור )היות ואין 
ענינו להיות מנהיג וכו', אלא לקשר בנ"י לקב"ה, ולא בכל דור הי' אפשר לדעת מי זה(. 

ולכן ברוב הדורות לא ידעו מיהו המשיח שבדור - היות ולא ידעו מיהו נשיא הדור.

אמנם בדורו של רבי יהודה הנשיא, הנה מכיון ש"סובל תחלואים וחסיד גמור הוה", 
לכן ידעו שהוא המשיח שבדור )היות ועל משיח לסבול תחלואים כמפורש שם בגמ'(, 

וממילא ידעו שהוא נשיא הדור.

ועפ"ז מובן שמה שרבינו הקדוש הי' "סובל תחלואים וחסיד גמור", הנה אי"ז הסיבה 
לכך שהי' משיח שבדור )היינו שמכיון שהי' "סובל תחלואים" הנה לכן הי' הוא המשיח 
שבדור(, אלא זוהי הסיבה שבגללה ידעו שהוא המשיח שבדור, ולכן אמר עיו רב שהוא 
המשיח שבדור )אבל הסיבה לכך שהוא הי' המשיח שבדור היא מכיון שהי' הוא נשיא 

הדור כנ"ל(.

יותר שנשיא הדור הוא המשיח שבדור )כדברי כ"ק אד"ש  ומביאור זה מוכח עוד 
מה"מ הנ"ל(, וצריך להבין אם כן מהו הענין בזה, ומדוע לא יכולים להיות באותו הדור 

ב' צדיקים שאחד מהם הוא נשיא הדור, והשני הוא המשיח שבדור.

ג
נשיא הדור הוא המשיח שבדור מצד עצם מהותו

ויש לומר הביאור בזה, ובהקדים:

נתבאר לעיל )חלק ב( שענינו של ה'ראוי להיות משיח' שבכל דור, הוא שיהי' אחד 
בכל דור שראוי לגאול את ישראל, וברגע בו יחליט הקב"ה לגאול את ישראל, יגלה 

אליו וישלחו.

84( ובהערה 57 שם מביא כ"ק אד"ש מה"מ שבדברי רב "היינו רבינו הקדוש", פסק רב על עצמו שהוא המשיח בדורו, 
ולכאו' גם על זה קשה כבפנים, שהרי הא דרבי הי' המשיח שבדור הוא מפני ש"סובל תחלואים וחסיד גמור הוה", ואיך 

יכל רב לפסוק כך על עצמו בלי שיהי' לו סימנים אלו?
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ובהשקפה ראשונה נראה, שלאותו צדיק ה'ראוי להיות משיח', הנה קודם שהתגלה 
אליו השי"ת ושלחו - אין בו מעלה מיוחדת על פני שאר הצדיקים שבדורו )ורק שהוא 
ראוי יותר וכיו"ב(. ובסגנון אחר: זה שהצדיק הוא המשיח שבדורו אין זו מעלה שקיימת 
בו בזמן הגלות, אלא שלאחר שה' יגלה אליו וישלחו - אזי תהי' בו מעלה שהוא המלך 

המשיח )אבל קודם לכן אין בו מעלה יתירה מצד זה שהוא המשיח שבדור(.

וכך נראה גם מדברי השד"ח והחת"ס )הובאו לעיל ריש ח"ב(, שבכל דור ישנו אחד 
"הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו", שמכך משמע 

שהצדיק הוא רק 'ראוי', אבל אין בו דבר מיוחד כלשהו.

אמנם יש לומר בעומק יותר, שאותו צדיק ה'ראוי להיות משיח', הנה אין הפירוש בזה 
רק שהוא 'ראוי', אלא שיש לו מעלה עצמית, שמצד זה הוא המשיח שבדור85.

ד
המשיח שבדור - ממשיך מלכות בית דוד בזמן הגלות

ובהקדים86:

ולבניו  לו  המלכות  והרי  מלכות.  בכתר  זכה  דוד  שנמשח  "כיון  הרמב"ם87:  כתב 
הזכרים עד עולם. שנאמר "כסאך יהי' נכון עד עולם". ולא זכה אלא לכשרים שנאמר 
"אם ישמרו בניך בריתי". אע"פ שלא זכה אלא לכשרים לא תכרת המלוכה מזרע דוד 
ילכון",  לא  ובמשפטי  תורתי  בניו  יעזבו  "אם  שנאמר  בכך  הבטיחו  הקב"ה  לעולם. 

"ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם", "וחסדי לא אפיר מעמו".

והיינו, שמהרגע שנמשח דוד, זכה הוא "בכתר מלכות", והיינו שמאותו הרגע נתנה 
המלוכה לדוד ולזרעו, והבטיחו הקב"ה שכן יהי' לעד )"כסאך יהי' נכון עד עולם"(.

ובכמה מקומות נתבאר, שאין הכוונה שבזמן שיש מלך - אזי יהי' הוא מבית דוד, 
אלא שגם בזמן הגלות, כאשר אין ממשלה לישראל, הנה גם אז ישנו 'מלך מבית דוד', 

שעל ידו מתקיימת הבטחת הקב"ה לדוד שכסאו יהי' נכון לעד.

היא  דוד  בית  מלכות  "דהנה  וזלה"ק88:  נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  שכותב  וכפי 
לעולם, וכמ"ש במדרש ע"פ ושם הגדולה לאה, גדולה במתנותי', כהונה לעולם, מלכות 

85( וכך משמע גם מדברי כ"ק אד"ש מה"מ, כדלקמן ס"ו.
86( בהבא להלן ראה בארוכה בס' יחי המלך להרשד"ב וולפא שי'.

87( הל' מלכים פ"א ה"ז.
88( ריש ד"ה לםרבה המשרה עזר"ת.
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בית דוד לעולם, דבאמת דוד מלך ישראל חי וקיים גם עכשיו, ומה שעכשיו לא נתקיים 
- שזהו בהעלם"89, וממשיך ומאריך שם עוד בענין זה עיי"ש.

וכפי שנתבאר בארוכה במאמרי חסידות90 שישנם ב' בחינות במלכות: א. מלכות על 
עם, והיינו שהעם מכתיר את המלך, ומכוח הכתרה זו נהי' הוא מלך. ב. מלכות עצמית, 
והיינו שיש במלך רוממות עצמית מצד עצם ענינו, והיינו שהוא מלך גם ללא עם - מלך 

בעצם.

וזהו ההבדל בין מלכות בית דוד לשאר המלכויות: כל המלכויות )כמלכות ישראל 
בזמן בית ראשון, מלכות בית חשמונאי בזמן בית שני וכיו"ב( לא הי' בהם ענין מלוכה 
עצמי, כי אם שנעשו מלכים ע"י הכתרת העם, וממילא לא נמשכה המלכות לזרעם 
אחריהם וכו'; אמנם מלכות בית דוד היא מלכות עצמית, ולכן בכל דור ודור מוכרח 

להיות אחד שהוא ה'מלך מבית דוד' - מלך בעצם, שעל ידו נמשכת מלכות בית דוד.

ועפ"ז מבואר גם לשון הרמב"ם בריש פי"א מהל' מלך המשיח, וז"ל: "המלך המשיח 
עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה". והפירוש בדבריו אלו 
הוא, שהמלך המשיח - שיש לו כבר בגלות את ענין המלוכה )מצד עצם מהותו - מלך 
בו היתה  - למצב  "ליושנה לממשלה הראשונה"  דוד  בית  יחזיר את מלכות  בעצם(, 

מקודם, שהמלך אינו רק מלך בעצם, אלא שהוא גם שולט ומושל על העם.

והמורם מכל זה, שה'ראוי להיות משיח' שבכל דור מהווה בעצם המשכת מלכות ב"ד 
בזמן הגלות, ועל ידו נפעל הענין ד"דוד מלך ישראל חי וקיים" כנ"ל.

ה
נשיא הדור - ממשיך מלכות בית דוד בזמן הגלות

והנה, הבטיחה התורה על מלכות בית דוד "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין 
רגליו"91, ופירש העקידה על פסוק זה, וז"ל:

"אומרם ז"ל )סנהדרין ה, א( אלו ראשי גלויות שבבבל, וראשי גלויות שבכל זמן וזמן 
כו', וכן הי' בלי ספק כי בכל דור ודור לא עזבנו אלקינו כו', אבל תמיד השאיר לנו 
שריד כמעט מהשבט ההוא וכמ"ש ז"ל )מגילה יא, א( להפר בריתי אתם, בימי רומיים 
שהעמדת להם את רבי ואת כל חכמי הדורות והם אשר נהגו נשיאות ורבנות וגאונות 

89( וראה בס' יחי המלך שם פ"ג, שביאר שהכוונה במאמר זה היא שכמו שכהונה קיימת לעד בגברא )היינו שבכל 
דור ישנם אנשים שהם כהנים(, כך גם מלכות ב"ד קיימת בגברא, ובכל דור ישנו אחד שהוא המלך מבית דוד של אותו 

הדור, וכבפנים.
90( ראה המשך תער"ב פקכ"ב, פרל"ו. סהמ"צ להצ"צ מצות מינוי מלך.לקו"ש חכ"ה ע' 109. ועוד.

91( בראשית מט, י.
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בכל הימים הרבים אשר נשמר זה הסדר ביניהם, וגם אחרי כן לא סר מהם שבט נוהג 
שררה ומנוי מלכות בקצת מקומות מושבותם".

ועפ"ז מובנת ביותר ההקבלה שבין נשיא הדור למשיח שבדור, שענין שניהם שווה - 
המשכת מלכות בית דוד.

אמנם ביאור זה צריך ביאור נוסף, כי:

אלא(  וממשלה,  בשררה  שנוהג  )לא  הוא  הדור  נשיא  של  שענינו  לעיל  נתבאר  א. 
שהוא היחידה הכללית וכו'. ומסתבר לומר שהקשר בין נשיא הדור למשיח שבדור, 
אינו רק מצד זה שיש לו שררה בגלות )ועי"ז הוא ממשיך את מלכות ב"ד(, אלא מצד 

עצם ענינו של נשיא הדור, וכדלקמן.

ב. מביאור זה יוצא בעצם שהקשר בין נשיא הדור למשיח שבדור אי"ז מצד עיקר 
ענינם, אלא מצד שיש לשניהם דבר משותף, שהרי ענינו של נשיא הדור הוא לקשר 
בנ"י עם הקב"ה כנ"ל, וענינו של המשיח שבדור הוא להיות מוכן לגאול את ישראל 
כנ"ל, וא"כ יוצא שהם ב' ענינים שונים, ורק שיש קשר ביניהם היות ולשניהם יש גם 
את אותו הענין - המשכת מלכות ב"ד. אמנם נראה לומר )ע"פ שיחות כ"ק אד"ש מה"מ 
שיובאו לקמן(, שהקשר ביניהם הוא פנימי יותר, ונובע מעצם נקודת ענינם, וכדלקמן.

ו
הקשר הפנימי בין נשיא הדור למשיח שבדור - מצד עצם נשמתם

והנה, בקונטרס 'בית רבינו שבבבל' שם, מתייחס כ"ק אד"ש מה"מ לקשר הפנימי 
שבין נשיא הדור למשיח שבדור, וזלה"ק )הערה 5392(:

"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".

וכך כותב כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ וירא תשנ"ב, וזלה"ק )סי"ד(: וע"פ 
127 )על המילים  הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו", ובהערה 
"משיח שבדורנו"(: "יחידה הכללית, שמאירה ומתגלה בנשמתו של נשיא הדור, שכולל 

את כל נש"י שבדור".

היינו שהקשר בין נשיא הדור למשיח שבדור הוא מצד עצם נשמתם, שנשיא הדור 
הוא ה'יחידה הכללית' )כנ"ל בארוכה(, שכוללת את כל נשמות ישראל שבדורו, ונשמת 

92( וראה גם הערה 78 שם.
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משיח היא ג"כ היחידה הכללית שכוללת את כל הדור, שזהו עניין נשיא הדור. ונמצא 
שענינם של נשיא הדור והמשיח שבדור אחד הוא.

וליתר ביאור:

יחידה,  בחי'  היא  כלומר שנשמת משיח  ליחידה"93,  יזכה  בקבלה ש"משיח  מבואר 
והיינו שמשיח יגלה בעולם כולו עצמות אוא"ס, שזהו בחינת יחידה94.

ובהדרן על הרמב"ם תשמ"ו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שמשיח ענינו - "מלך מבית 
דוד". ובהערה 37 שם מוסיף, שאי"ז רק מכורח ההבטחה - "שלא תכרת המלוכה מזרע 
דוד לעולם", שזה קאי גם על הזמן דימות המשיח, ולכן המשיח חייב להיות מבית דוד; 
אלא יתירה מזו, שזהו בעצם גדרו של משיח - היותו מבית דוד. והיינו משום דבמלכי 

בית דוד ישנו "כתר מלכות", המסמל את עצם ענין המלוכה.

ובשוה"ג כותב אשר - "ענינו של משיח )מה שיזכה לבחי' היחידה( הוא דוגמת בחי' 
מלך בעצם". ולכן עיקר ענינה של הגאולה הוא התגלות המשיח, כיון שאז מתגלית 

היחידה וממילא העולם כולו נהי' מתוקן.

ומכל הנ"ל מובן, שהיות ונשיא הדור ענינו המשך מלכות בית דוד )"לא יסור שבט 
מיהודה . . אלו ראשי גלויות שבבבל"(, וענינה של מלכות בית דוד היא בחי' היחידה 

כנ"ל, לכן מוכרח נשיא הדור להיות 'מבית דוד' דוקא95.

ז
כל עניני הדור - כולל הגאולה - נמשכים ע"י נשיא הדור דוקא

ויש להוסיף בזה ע"פ מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש96, וזלה"ק:

"כל הענינים הקשורים לעצם המציאות של ישראל נפעלים ע"י משה רבינו . . עד"ז 
מצינו בנוגע לגאולת ישראל, שכל ענין הגאולה, גם הגאולה העתידה קשור עם משה 
רבינו. שזהו גם אחד הביאורים לזה שבנוגע לגאולה העתידה לבא מדגיש הפסוק "כימי 
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" )ועד"ז בעוד פסוקים הושוותה הגאולה העתידה 
ליציאת מצרים( — כי עם היות שהגאולה העתידה תהי' גאולה גדולה יותר מגאולת 

93( לקו"ת להאריז"ל בראשית עה"פ "ויתהלך חנוך".
94( ולהעיר מדבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב )ס"י( שמשיח הוא לא רק בחי' יחידה כי אם העצם ממש, עיי"ש 

בארוכה.
95( וראה גם בלקו"ש חכ"ט ע' 360: "שהמשלח )נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר הוא ה"משיח שבדור" . . היות והנשיא 
שבכל דור הוא המשה שבכל דור, שמשה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרן )משיח(, והיחידה הכללית של הדור, שבחינת 

היחידה היא דרגתו של משיח צדקנו, כמבואר בכתבי האריז"ל".
96( חכ"ח שיחה לפרשת מטו"מ ס"ג.
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מצרים )גאולה שלימה ונצחית שאין אחרי' גלות( — אבל גאולת מצרים )על ידי משה 
רבינו( היא השורש והנתינת כח לגאולה העתידה".

היינו שכל הענינים העקריים בעם ישראל חייבים להיות קשורים למשה רבינו - נשיא 
הדור וגם הגאולה העתידה מוכרחת להיות קשורה למשה רבינו - נשיא הדור.

ועפ"ז מובן עוד יותר מדוע נשיא הדור הוא המשיח שבדור - מכיון שכל הענינים 
וענין הגאולה בתוכם קשורים לנשיא הדור, לכן המשיח שבדור מוכרח להיות נשיא 

הדור )היות ועל ידו דוקא תהי' הגאולה(.

הוא הוא המשיח של אותו  והמורם מכל הנ"ל הוא שנשיא הדור שישנו בכל דור, 
הדור, ודבר זה הוא מוכרח מצד עצם ענינם של נשיא הדור והמשיח שבדור.

וכן מוכח שלא יכול להיות דור שנשיא הדור והמשיח שבדור יהיו ב' אנשים נפרדים 
- שהרי אי"ז שיש בשניהם את אותו הענין ולכן צריך שיהי' אותו אחד, אלא שמדובר 
על אותו הענין ממש - יחידה, וממילא מובן שאי"ז ב' ענינים נפרדים, אלא אותו הענין 
להיות  יכולה  שלא  ברור  ומובן  שונים,  אנשים  ב'  אלו  שיהיו  מופרך  וממילא  ממש, 

מציאות של דור בו נשיא הדור לא יהי' המשיח שבדור.

ח
ביאור דברי כ"ק אד"ש מה"מ ש"כמעט בכל דור ישנו משיח"

והנה, בשיחת שושן פורים תשי"ד )סמ"ג( מזכיר כ"ק אד"ש מה"מ את ענין המשיח 
שבדור, וזלה"ק: "ענין המשיח - התחיל מיד בזמן החורבן, כמאמר הגמרא שכבר בשעת 
החורבן "נולד מושיען של ישראל". ומאז - הרי כמעט בכל דור ודור ישנו משיח, אלא 

שהדור לא זכה שמשיח יתגלה".

ולכאורה דברים אלו ש"כמעט בכל דור ודור ישנו משיח" הם תמוהים ביותר, שהרי 
נתבאר לעיל )חלק ב( בארוכה, שבכל דור מוכרח להיות המשיח שבדור, ומלשון כ"ק 
אד"ש מה"מ משמע שהיו דורות בהם לא הי' משיח שבדור )שלכן "כמעט בכל דור ודור 

ישנו משיח"(?

ובס' יחי המלך97 הקשה קושיא זו, וביאר זאת ע"פ מה שביאר שם קודם לכן שהיו 
דורות בהם לא הי' זרע כשר מבית דוד, כגון דורו של אחז מלך יהודה שהי' רשע גמור 

וכו', הנה אז באמת לא הי' המשיח שבדור.

וביאר שם בארוכה שאי"ז סותר למה שמלכות בית דוד היא נצחית בכל דור ודור, 
מכיון שגדר נצחיות מלכות בית דוד היא שבכל דור שישנו זרע כשר מבית דוד - הוא 

97( להרשד"ב וולפא שי', סוף ע' עג.
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הממשיך את בחי' מלכות בית דוד. אמנם בדור שאין זרע כשר מבית דוד, אזי באמת 
אין באותו הדור מלך מבית דוד, וזוהי כוונת כ"ק אד"ש מה"מ ש"כמעט בכל דור ודור 

ישנו משיח", שהכוונה על הדורות בהם לא הי' זרע כשר מבית דוד כנ"ל.

אמנם98, לפענ"ד אין ביאור זה מתאים לדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל, שהרי 
כ"ק אד"ש מה"מ מקדים ש"ענין המשיח - התחיל מיד בזמן החורבן, כמאמר הגמרא 
שכבר בשעת החורבן "נולד מושיען של ישראל"". ומדגיש ש"ומאז - הרי כמעט בכל 

דור ודור ישנו משיח".

ומכך משמע ברור שכ"ק אד"ש מה"מ מדבר על הזמן שלאחר חורבן בית המקדש, 
ולא על הזמן בו היו מלכים - קודם החורבן. והרי בזמן שלאחר חורבן ביהמ"ק לא שייך 
לומר את הביאור הנ"ל - שמלכות ב"ד נמשכת רק כאשר ישנו זרע כשר מב"ד, שהרי 

בזמן הגלות מוכרח להיות כל הזמן אחד הראוי לגאול את ישראל באם יזכו )כנ"ל(!

ולכן נראה לומר )בדוחק עכ"פ(, שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ בדבריו "כמעט בכל דור 
ודור ישנו משיח", אינה על דורות המלכים שלא היו כשרים )כביאור הנ"ל(, אלא על 
הזמן שבין ביהמ"ק הראשון לשני, שלמרות שהי' אז מצב של גלות, הנה לא הי' אז בחי' 

המשיח שבדור, וכדלקמן ח"ד.

98( נוסף על כך שזה סותר את מה שביאר בספרו קודם לכן )ראה לעיל הערה 89( שמלכות בית דוד הוא ענין בגברא 
ולא בחפצא )שעפ"ז יוצא שמוכרח להיות בכל דור אחד הנושא את מלכות בית דוד )ולא רק שכאשר יש זרע כשר אזי 

הוא ממשיך את מלכות בית דוד, ואם אין זרע כשר אזי אין המשכת מלכות בית דוד באותו הדור(.
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חלק ד' - הנ"ל בשבעים שנות גלות בבל

א
הקושי בכך שמרדכי הי' נשיא הדור והביאור בזה

לעיל נתבאר בארוכה שבכל דור מוכרח להיות אחד ה'ראוי להיות משיח', וזאת על 
מנת שאם בנ"י יזכו והקב"ה יחליט לגאול אותם, הנה מיד יהי' מן המוכן אחד הראוי 
להיות משיח, וה' יגלה אליו וישלחו לגאול את ישראל. ונתבאר גם שהמשיח שבדור 

הוא נשיא הדור שבדור, היות וענינם אחד - בחי' היחידה.

ועפ"ז נתברר שלאחר חורבן הבית ועד לדורנו זה, מוכרח הי' בכל דור להיות משיח 
ועד  וכו',  בדורו  הנשיא  יהודה  רבי  וכמו  שבדור,  המשיח  זה  הי'  דור  ובכל  שבדור, 
לדורות האחרונים ממש, בהם רבותינו נשיאינו - שהיו נשיאי הדור בדורם, היו ג"כ 

המשיח שבדורם.

ביהמ"ק  חורבן  לאחר  זה  שהי'  בבל,  גלות  שנות  בשבעים  הי'  מה  לדון  יש  והנה 
הראשון, והיו ישראל במצב של גלות, ולכאו' ע"פ המבואר לעיל הי' צריך להיות שיהי' 

אז אחד ה'ראוי להיות משיח' באם יזכו.

והנה באותו הזמן מצינו שהי' מרדכי נשיא הדור, וכמפורש במאמר ד"ה ואתה תצוה 
תשמ"א99, וזלה"ק )ס"ג(: "וכמו מרדכי, שהי' האתפשטותא דמשה שבדורו, כמארז"ל 
שמרדכי בדורו כמשה בדורו"; בס"ד: "מרדכי היהודי, משה שבדורו"; בס"ז: "מהמעלות 
דמרדכי היהודי הוא שהוא הי' הרעיא מהימנא )בגילוי( של כל ישראל שבדורו. בדוגמת 
משה רעיא מהימנא שהמשיך דעת לכל ישראל שבדורו, כמובן גם מזה שדורו של משה 

)כל אנשי דורו( נק' דור דעה". ועוד באריכות עיי"ש.

להיות  צריך  הי'  הנה  שבדור,  המשיח  הוא  הדור  שנשיא  לעיל,  המבואר  פי  ועל 
שמרדכי היהודי - נשיא הדור שבדורו, יהי' גם המשיח שבדור. אמנם לכאורה קשה על 
כך מהמובא במפרשים100 שמרדכי הי' משבט בנימין, וא"כ יוצא שלא הי' מבית דוד, 

וכיצד יכל להיות המשיח בדורו?

99( קונטרס פורים קטן תשנ"ב.
100( ראה מפרשים עה"פ אסתר ב, ה.
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והנה באמת אפשר לתרץ בפשטות, ע"פ המבואר בכ"מ101 שמשיח יכול להיות גם 
מ'נוקבתא דבית דוד', היינו שלא חייב להיות בן אחר בן לדוד המלך אלא יכול להיות 
גם בן אחר בת. וכמו רבינו הקדוש שהי' בן אחר בת לדוד המלך, ומפורש בגמ' שהי' 
משיח שבדורו. וגבי מרדכי מצינו מפורש שהי' בן אחר בת לדוד המלך102, ומצד זה 

יכול הי' להיות משיח.

אמנם נראה לומר, שאף באם לא הי' מרדכי מבית דוד דרך אמו, הנה לא הי' זה 
בסתירה להכלל שנשיא הדור הוא המשיח שבדור, וזאת מכיון שבדורו של מרדכי לא 
הי' הענין דמשיח שבדור, שהרי נתבאר לעיל )חלק ב( שכל הענין דמשיח שבדור שייך 
רק כאשר ישנה אפשרות הגאולה, אמנם בדור שאין בו אפשרות הגאולה, הנה לא נצרך 

שיהי' בו משיח שבדור.

ויש לומר שבדורו של מרדכי לא היתה אפשרות הגאולה, וזאת מכיון שגלות בבל 
היתה כעונש על חטאי בנ"י בזמו בית ראשון, והקב"ה גזר שבמשך שבעים שנה )"אז 
תרצה הארץ את שבתותי'"103 - שבעים שנה כנגד שבע שמיטות שבנ"י לא קיימו( יהיו 
ישראל בגלות. ויוצא א"כ שבזמן זה לא היתה אפשרות הגאולה )שהרי הקב"ה גזר שלא 

ייגאו עד סוף השבעים שנה(, ולכן גם לא הי' אז המשיח שבדור.

וענין זה מדויק גם בדברי השד"ח )הובאו בארוכה לעיל חלק ב(, שמפרש את המשיח 
שבדור שבכל דור החל מחורבן בית שני104, וע"פ המבואר כאן יובן זה בטוב, שרק לאחר 
חורבן בית שני החל הענין דמשיח שבדור )ומאז מוכרח שיהי' בכל דור ללא הפסק(, 

אמנם קודם לכן - לאחר חורבן בית ראשון - לא הי' עדיין הענין דמשיח שבדור.

ב
פירכת הביאור שהי' אז חלוקה בנשיאות

י.א.ב. באריכות את  הת'  ביאר  הק'105  דישיבתנו  ואנ"ש  ובקובצי הערות התמימים 
ענינם של נשיא הדור והמשיח שבדור, והקשה על כך מהא דמרדכי הי' נשיא הדור, 

ולכאו' לא יכל להיות המשיח שבדור, היות והי' משבט בנימין )כנ"ל(.

והקשה שם עוד, שאף אם נאמר שנשיא הדור אינו מוכרח להיות המשיח שבדור, 
הנה דבר זה מוכרח ע"פ מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בהדרן על הרמב"ם תשמ"ו, שמבאר שם 

101( ראה ס' יחי המלך להרשד"ב וולפא שי' ס"ע רלח.
102( 119 "אמר ריב"ל . . אביו מבנימין ואמו מיהודה" )מגילה יב, ב(.

103( בחוקותי כו, לד.
104( שלכאו' אי"ז מוכרח, שהרי לא מפורש במדרש )שנולד משיח בת"ב(, שהי' זה בחורבן בית שני דוקא, ואדרבא 

- מדרש זה נאמר על מגילת איכה, ובפשטות הי' בבית ראשון דוקא.
105( קובץ הדרך הישרה, י"א ניסן תשע"ח ע' 38 ואילך. ועוד.
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שמשיח ענינו - "מלך מבית דוד". ובהערה 37 שם מוסיף, שאי"ז רק מכורח ההבטחה 
- "שלא תכרת המלוכה מזרע דוד לעולם", שזה קאי גם על הזמן דימות המשיח, ולכן 
המשיח חייב להיות מבית דוד; אלא יתירה מזו, שזהו בעצם גדרו של משיח - היותו 
מבית דוד. והיינו משום דבמלכי בית דוד ישנו "כתר מלכות", המסמל את עצם ענין 

המלוכה.

ובשוה"ג כותב אשר - "ענינו של משיח )מה שיזכה לבחי' היחידה( הוא דוגמת בחי' 
מלך בעצם". ולכן עיקר ענינה של הגאולה הוא התגלות המשיח, כיון שאז מתגלית 

היחידה וממילא העולם כולו נהי' מתוקן.

וכתב, אשר מכל זה מוכח שנשיא הדור מוכרח להיות מבית דוד גם אם אינו המשיח 
שבדור, וא"כ קשה עוד יותר איך מרדכי יכל להיות נשיא הדור בהיותו משבט בנימין?

ותירץ, שבאותו הדור היתה כעין 'חלוקה' בענין הנשיאות, והיינו שנוסף על מרדכי, 
שהי' נשיא הדור - יחידה הכללית, הנה הי' עוד צדיק באותו הדור )כגון נשיא הסנהדרין 

וכיו"ב( שהי' המשיח שבדור )והוא הי' משבט יהודה ומבית דוד(.

והנה )נוסף על כך שמרדכי הי' מבית דוד מצד אמו, כנ"ל ס"א(, דבריו אלו מופרכים 
מיסודם, ומכמה טעמים106:

א. נתבאר לעיל )חלק א( שבנשיא הדור לא שייכת שום 'חלוקה', היות וכדברי כ"ק 
אד"ש מה"מ "א נשיא איז איינער", ונשיא הדור מוכרח להיות אחד בלבד בכל דור, 
וממילא מופרך לומר שבדורו של מרדכי היו ב' נשיאי הדור שהתחלקו בתפקידיהם107.

ב. נתבאר לעיל )ס"א( שענין המשיח שבדור התחיל רק לאחר חורבן בית שני, וקודם 
לכן לא הי' ענין זה. ועפ"ז מובן שבזמן מרדכי לא הי' כלל משיח שבדור, וממילא גם לא 

הי' צריך להיות ענין של 'חלוקה' בנשיאות.

ומה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בשוה"ג הוא שבחי' 'מלך בעצם' הוא בדוגמת ענינו של 
משיח "שיזכה לבחי' היחידה", דהיינו שמלך המשיח יזכה לגילוי בחי' היחידה. ומכך 
אכן מוכח שבדור בו יכולה לבוא הגאולה, מוכרח נשיא הדור להיות מבית דוד, היות 
וענינם )הרוחני( אחד - בחי' יחידה. אמנם אין זה נוגע כלל לעניננו, שהרי אין חולק 
ע"כ שנשיא הדור מוכרח להיות מבית דוד, וכל הדיון הוא גבי דור שהגאולה לא יכולה 

לבוא בו - ועל כך אין שום הוכחה מההדרן הנ"ל.

אז  הי'  לא  וממילא  הגאולה,  אפשרות  עדיין  היתה  לא  מרדכי  בזמן  אחר:  ובסגנון 
ה'משיח שבדור' כנ"ל. והיות שכך גם לא היתה אז בחי 'מלך בעצם', שהרי לא מובא 

106( ראה גם בארוכה קובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו הק' גליון קמא ע' 42 ואילך.
107( ועוד, שגם לשיטתו שהיתה אז חלוקה בנשיאות, הנה מרדכי הי' ה'יחידה הכללית' )כמפורש במאמר ד"ה ואתה 

תצווה שהובא בפנים(, וממילא הי' הוא המשיח שבדור, שענינו הוא ג"כ בחי' היחידה )כמבואר לעיל ח"ג(.
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)אלא שבכל דור שלאחר חורבן ביהמ"ק  'מלך בעצם'108  דור צ"ל  באף מקום שבכל 
מוכרח להיות 'משיח שבדור', ואצלו צריכה להיות האפשרות להיות מלך בית דוד - 

'מלך בעצם'(.

ג
בדורו של מרדכי היו עוד צדיקים שהיו ראויים להיות משיח

ענין ה'משיח  הי'  גלות בבל  נאמר שבשבעים שנות  נתבאר לעיל שגם באם  והנה, 
וזאת מכיון  זה סותר להכלל שנשיא הדור הוא המשיח שבדור,  אין  שבדור'109, הנה 

שמרדכי הי' מבית דוד מצד אמו, ולכן יכל להיות המשיח שבדור.

והנה לכאו' ניתן להקשות על כך, מכך שבדורו של מרדכי מצינו עוד צדיקים, שלכאו' 
נראה ברור שהם היו המשיח שבדור דאותו הדור:

איתא בגמרא110 "אי מן מתיא הוא כגון דניאל איש חמודות", ופירש"י: "אם הי' מאותן 
שמתו כבר הי' דניאל איש חמודות שנדון ביסורין בגוב אריות וחסיד גמור הי' והאי 
כגון לאו דוקא ל"א כגון רבינו הקדוש כלומר אם יש דוגמתו בחיים היינו רבינו הקדוש 

ואם דוגמא הוא למתים היינו כגון דניאל איש חמודות".

וההבדל בין ב' הפירושים ברש"י הוא, שלפירוש הב' אין כוונת הגמ' שדניאל עצמו 
הי' המשיח שבדורו, אלא שהדוגמא לאחד ה'ראוי להיות משיח' היא מדניאל, שמרוב 
צדקתו הי' ראוי לכך; ולפירוש הא' כוונת הגמ' היא לדניאל דוקא, וכלשון רש"י "האי 

כגון לאו דוקא", והיינו דניאל הי' המשיח שבדור דדורו.

והנה דניאל הי' בדורו של מרדכי, ומפורש שדניאל הי' המשיח בדורו, וא"כ יוצא 
שמרדכי לא הי' המשיח בדורו כי אם דניאל )למרות שלא הי' נשיא הדור(, וכיצד זה 

מסתדר עם הכלל שנשיא הדור הוא המשיח שבדור111?

108( וכפי שכותב בס' יחי המלך )ראה לעיל סוף ח"ב( שבדורות בהם לא הי' מי שראוי למלוכה אזי לא הי' בהם בחי' 
מלך בעצם, והיינו שישנה כזו מציאות שלא יהי' מלך מבית דוד באיזה דור. אמנם כל זה יכול להיות רק קודם חורבן בית 
המקדש השני, אמנם לאחר החורבן הנה מכורח מה שמוכרח להיות משיח שבדור בכל דור, הנה מוכרח גם שיהי' הוא 

המלך בעצם שבאותו הדור )שהרי הוא עתיד להיות המלך המשיח ש"מחזיר מלכות בית דוד ליושנה"(.
109( שלכאו' זהו מוכרח ע"פ מה שנתבאר לעיל )ח"ב( שגם בזמן שאין אפשרות הגאולה בדרך הרגיל, הנה גם אז 
מעמיד הקב"ה לישראל אחד הראוי להיות משיח', שבאם יפעלו ישראל באופן כזה שיגע עד לאוא"ס שלמעלה מכל 
החשבונות כו', הנה אז תוכל מיד לבוא הגאולה. ובפשטות כן הי' גם בזמן שבעים שנות גלות בבל, שלמרות שלא יכלה 
אז הגאולה לבוא בדרך הרגיל )שהרי גזר הקב"ה שלא תהי' הגאולה עד לאחר שבעים שנה(, הנה נראה לומר שבכל זאת 

היתה אפשרות להביא את הגאולה באופן בלתי רגיל, וממילא הי' נצרך שיהי' המשיח שבדור.
110( סנהדרין צח, א.

111( מכך ג"כ ניתן להוכיח )בנוסף למבואר לעיל הערה 109( שבשבעים שנות גלות בבל הי' ענין המשיח שבדור, 
שהרי מפורש בגמרא שדניאל הי' אז המשיח.
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ועוד קשה שבאותו הדור הי' גם עזרא הסופר, שהי' גואלן של ישראל )בפועל( מגלות 
בבל112, ובפשטות הי' הוא המשיח שבדור )שהרי בפועל גאל את ישראל(?

והנה גבי עזרא אפשר לתרץ, שהי' רק "גואלן של ישראל" מגלות בבל, שלגאולה זו 
לא הי' צריך שיהי' אחד עם כל תנאי ה'מלך מבית דוד' )שהרי עזרא הי' כהן גדול, ולא 
הי' מבית דוד(, ומובן שלא הי' הוא המשיח שבדור, אמנם גבי דניאל קשה, שמצינו 

מפורש שהי' הוא המשיח שבדור?

ד
הקושי מכך שבאותו הדור הי' גם מלך - זרובבל

ובכדי לבאר כל זה, יש להקדים תחילה שמצינו )נוסף לדניאל ולעזרא הנ"ל( עוד 
צדיק באותו הדור, שלכאו' הכי מתאים שהוא יהי' נשיא הדור והמשיח שבדור באותו 

הדור - זרובבל:

מסופר בנ"ך113, שקודם שעלה עזרא לבנות את ביהמ"ק, עלה לפניו זרובבל שהי' 
מקרב למלך בבל, והחל לבנות את ביהמ"ק, אמנם היו אז מניעות ועיכובים שבגללם 
לא יכלו להמשיך את מלאכת הבני', וזרובבל חזר לבבל, ולאחר זמן על העזרא ובנה 

את ביהמ"ק.

היו מלכים כשרים, שהי'  כ"ק אד"ש מה"מ שגם לאחר החורבן  ובלקו"ש114 מבאר 
25 מפרט אותם: "מתחיל מזרובבל, מלכי בית חשמונאי  ובהערה  דיני מלך,  עליהם 
עם דיני מלך, וע"פ המובא בגמ'  ואגריפס". ומכך משמע מפורש שזרובבל הי' מלך 
)סנהדרין לח, א( שזרובבל הי' בנו של יכני' מלך יהודה, שהי' בן אחר בן לדוד המלך, 

נראה ברור שהוא הי' ה)מלך( משיח שבדורו115, ולא מרדכי?

וביותר יוקשה ע"פ המבואר בחסידות116 שזרובבל הוא מלשון זריעה, ומבואר שזהו 
הענינים  בפנימיות  ג"כ  משמע  ומכך  ישראל.  נשמות  את  לזרוע   - הנשיא  של  ענינו 

שזרובבל הי' אז נשיא הדור, והכלל הוא הרי שנשיא הדור הוא המשיח שבדור?

112( ראה קונטרס 'בית רבינו שבבבל' הערה 37.
113( עזרא ד.

114( חי"ט ע' 166.
115( וראה גם אג"ק ח"ג ע' קנח, שמביא שם שזרובבל הוא שמו של משיח. וראה גם יל"ש רמז תכט.

116( לקו"ת ר"פ בהעלותך. מאמרי אדה"ז תקס"ב ע' תנה. אג"ק ח"ו ע' קצא. סה"מ תש"ל ע' 247. ועוד.
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והנה, יש שרצו לבאר117 זאת ע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ118 בענין מה שפסק 
הרמב"ם119 'משיח בונה מקדש', שמבאר שקודם שנפסקה ההלכה בענין זה, הנה יכל 
להיות שלא יהי' בנין המקדש ע"י משיח, וכמו שבזמן רבי יוחנן בן זכאי רצו לבנות 
ביהמ"ק ללא משיח, והיינו מכיון שאז טרם נפסקה ההלכה שצריך להיות ע"י משיח 

דוקא, ולכן יכל להיות גם ללא משיח.

ועפ"ז רצו לבאר גם בעניננו, שההלכה שצריך להיות רק משיח אחד בדור היא הלכה 
שנתחדשה לאחר זמן )בזמן הגמ'(, ורק מאז מוכרח שבכל דור יהי' משיח שבדור אחד 
בלבד. אמנם קודם שנפסקה ההלכה, והיינו קודם תקופת התנאים והאמוראים, הנה 
אז יכל להיות שיהיו כמה אנשים שיהיו ה'משיח' בדורם, ולכן בזמן שבעים שנות גלות 

בבל היו כמה אנשים )מרדכי, זרובבל ודניאל( שהיו שלושתם המשיח שבדורם.

אמנם תירוץ זה הינו דחוק ביותר, שהרי נתבאר לעיל )חלק ג( שמה שנשיא הדור 
מוכרח להיות המשיח שבדור הוא מצד עצם נשמתם, ודבר זה ודאי שהי' כך גם קודם 
זמן המשנה והגמ' כו'. וממילא נראה לומר שגם אז הי' מוכרח להיות שיהי' רק נשיא 

אחד, ושהוא הי' המשיח שבדורו.

ה
הביאור בסדר הדורות

והביאור בכל זה:

יש לומר שהן דניאל, הן מרדכי והן זרובבל, היו כל אחד גם נשיא הדור וגם המשיח 
שבדור. וקודם כל הי' זרובבל, ולאחריו הי' דניאל, ולבסוף הי' מרדכי.

וזאת ע"פ המובא בנ"ך שבתחילת גלות בבל הי' דניאל נער צעיר )שהי' מ"הילדים 
אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר 
מובן שמיד  וממילא  כשדים"120(,  ולשון  ספר  וללמדם  המלך  בהיכל  לעמד  בהם  כח 

בראשית הגלות לא הי' הוא הנשיא והמשיח שבדור.

ובסדה"ד מובא שלאחר החורבן נהי' יהויכין הנשיא )בשנת ג"א של"ח(121, ולאחריו 
נהי' בנו שאלתיאל הנשיא, ולאחריו נהי' בנו זרובבל הנשיא )בסביבות שנת ג"א ש"צ 

117( ראה תורת נחלת הר חב"ד גליון סו ס"ע סח.
118( לקו"ש חכ"ז ע' 204 הערה 96.

119( הל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח רפי"א.
120( דניאל א, ד.

121( ובאופן רשמי הי' זה בשנת ג"א שס"ד כאשר שחררוהו מכלאו.
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- כאשר עלה לבנות את ביהמ"ק(, ולאחר שמת זרובבל )שחזר לאחר זמן קצר לבבל( 
נהי' דניאל הנשיא.

והנה ארז"ל "התך זה דניאל"122, ומפורש בתרגום עה"פ )אסתר ד, ד( "ויגידו לאסתר 
את דברי מרדכי", שהתך הפסיק להיות השליח שבין אסתר למרדכי מכיון שהרגו המן. 
והנה יום לאחר השיחה בין מרדכי לאסתר הי' הקיום של מה שאמר האסתר "לך כנוס 
והמשיח  נשיא הדור  נהי' מרדכי  דניאל(  )לאחר שנהרג  וי"ל שאז  את כל היהודים", 

שבדור )בשנת ג"א ת"ד(, והתחיל להשפיע על ישראל ולגלות בהם בחי' היחידה וכו'.

122( ראה אסת"ר ד, ה. ועוד.



הוספות
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קונטרס "הקץ וההלכה"

 הקדמה
סקירה אודות פסקי דין בנוגע לזמן הגאולה

נערך ע"י המערכת

ידוע ומפורסם היחס המיוחד שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מעניק ל"פסק 
דין" של רבנים מורי הוראה בישראל, היכול לפעול גדולות ונצורות, ולשנות את טבע 

העולם.

ענין זה ניכר במיוחד כאשר הרעיש כ"ק אד"ש מה"מ בעניני שלימות הארץ, וחזר 
שוב ושוב שזהו ענין של "פסק דין" בשו"ע ושל רבנים, וכן עורר רבנים לעסוק בסוגיא 
זו ולפסוק בה. כפי שניתן לראות זאת בספר "קראתי ואין עונה" המלקט את שיחותיו 

של כ"ק אד"ש מה"מ בנושא זה.

וכן בענין העיקרי בדורנו - הגאולה האמיתית והשלימה - מוצאים כמה וכמה פעמים 
בהם ביקש כ"ק אד"ש מה"מ מרבנים מורי הוראה בישראל לפסוק שהגיע זמן הגאולה, 

ו"כלו כל הקצין" - ושמשיח צריך לבוא תיכף ומיד:

המקור הראשון לכך הוא בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ במוצאי יו"כ ה'תשכ"א1, לרבנים 
שהיו נוכחים אז בסעודה: "הרי נכתב בעיתונים שהגיעו לכאן רבנים חשובים מארץ 

ישראל, מן הראוי שיפסקו )ויסכימו( שמשיח יגיע!".

שהרבי  שנסכים?  אנו  מי  להסכים?  צריכים  אנו  "וכי  הרבנים:  אחד  כך  על  ענה 
יסכים!". ולאחר מכן מובא בספר שם: "]פני כ"ק אדמו"ר שליט"א הרצינו, אך לא הגיב 

על הדברים[".

ובליל א' דחג הסוכות אותה שנה, שאל אחד הרבנים כיצד צריכה להיות ההנהגה של 
הבחורים שהגיעו מארץ ישראל בענין יו"ט שני של גלויות, והשיב כ"ק אד"ש מה"מ: 

"יו"ט שני של גליות? הרי יכולתם לחסוך זאת לגמרי!"...

הפעם הבאה שאנו מוצאים לכך התייחסות, היא בשנת ה'תשל"ט:

1( המלך במסיבו ח"א, ע' נט.
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בשיחת ליל שמיני עצרת קודם הקפה החמישית, דיבר כ"ק אד"ש מה"מ2 בענין פסק 
הדין של הרבנים בנוגע לשלימות ארץ ישראל, וקישר זאת כ"ק אד"ש מה"מ ל"פסק 
ברגעים  כבר  ונמצאים  אחישנה'  'בעיתה  כבר  נמצאים  ושאנו  הקיצין'  כל  ש'כלו  דין 

האחרונים שלפני הגאולה".

אד"ש  כ"ק  אמר  הראשיים3  הרבנים  עם  היחידות  בעת  ה'תשמ"ו,  בשנת  לאחמ"כ, 
מה"מ: "בהמשך למוזכר אודות ביאת משיח - הרי . . כבר נתקיימו כל הסימנים שהובאו 
בגמ' אודות "עקבות משיחא" . . וכבר "כלו כל הקיצין", אעפ"כ עדיין לא בא! . . אולי 

יתקבצו כל הרבנים ויוצאיו פסק דין שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד!".

ואכן בעקבות זאת, בחודש אייר של אותה שנה הובא לפני הרב מרדכי אליהו ז"ל 
נוסח של פסק דין, והוא תיקן אותו וחתם עליו. פסק דין זה נשלח לכ"ק אד"ש מה"מ, 
רבנים  של  חתימות  עליו  להוסיף  ירוסלבסקי  שי'  יצחק־יהודה  לרב  ההוראה  ויצאה 

נוספים, וכן מספר הוראות נוספות.

דין  פסק  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  הגישו  ה'תשמ"ז  בטבת  בעשרה  משנה,  פחות  כעבור 
שעליו היו חתומים רבני אנ"ש, ולאחר שעיין בו באריכות אמר: "הקב"ה ימלא משאלות 
לבבכם לטובה בכל הדברים שנכתבו כאן, ובלשון הרמב"ם: "אמן כן יהי רצון". ושיהי' 
זה בעגלא דידן ממש, ובפרט שנמצאים אנו שלושים יום לפני י' בשבט. שנשמע בשורות 

טובות, וייהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים".

במשך השנים הבאות המשיך כ"ק אד"ש מה"מ לתבוע מרבנים וגדולי תורה נוספים 
לפסוק שמשיח צריך לבוא. ולדוגמא:

כאשר הגיע הרה"ג ר' מנשה קליין )גאב"ד אונגוואר( לנחם את כ"ק אד"ש מה"מ 
לאחר פטירת הרבנית4: "הר"מ קליין: אם באמת שמי הולך לפני כו' - ברצוני שהרבי 
יפעל שמשיח יבוא! . . כ"ק אד"ש מה"מ: תפסקו כך ב"שונה הלכות". הר"מ קליין: נו, 

אפסוק כן גם להלכה... כ"ק אד"ש מה"מ: וגם לפרסם בדפוס, הוראה לרבים".

וכן בביקור הגאב"ד מערלוי, הרה"ג יוחנן סופר, בעת חלוקת שטרות לצדקה5: "כיון 
שהנכם מתעסקים ב"אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא", פסקי הלכות - תפסקו הלכה 
שמשיח צדקנו צריך לבוא, ותראו שהפס"ד שלכם יקויים בפועל ממש תיכף ומיד! . . 

תמיהני, מדוע לא עושים "טומל" ]=רעש[ בענין זה".

2( קראתי ואין עונה ח"א, ע' 348־9.
3( ליל שני, אור לכ"ז אדר שני.

4( התוועדויות תשמ"ח ח"ב, ע' 576 ואילך.
5( התוועדויות תשמ"ט ח"ב, ע' 544 ואילך, וראה שם אריכות בזה.
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וכן ביחידות הרב מרדכי אליהו אצל כ"ק אד"ש מה"מ בו' מרחשוון ה'תשנ"ב6: "יש 
צריכים לפרסם הפסק דין  שהרבנים  לעורר עוד הפעם )כפי שאמרתי כמה פעמים( 
ש"כלו כל הקיצין"... ועתה נשאר רק הענין דגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש . 
. ויהי רצון שבקרוב ממש יתחשב הקב"ה בהחלטת הציבור שאינם יכולים לסבול את 

גזירת הגלות, ובפרט שכן הוא גם פסק־דין התורה כפי שפוסקים הרבנים"...

גילה  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  ה'תשנ"ב,  משפטים  ש"פ  בשיחת  מצינו  זו  מכל  ויתירה 
שהחלטת ראשי המעצמות בנושא צמצום כלי נשק, התחלת הייעוד ד"וכתתו חרבותם 
לאתים": "היא כתוצאה מהחלטת והכרזת "מלכי רבנן" ש"הנה זה )מלך המשיח( בא", 
החל מפסק־דין של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורינו שמכבר נשלמו מעשינו ועבודתינו 
זמן  שהגיע  בישראל  הוראה  ומורי  הרבנים  של  דין  הפסק  וכן  הגלות...  זמן  דמשך 

הגאולה... פסק דין "מסיני", שנמשך וחדר גם בגדרי העולם".

הפסק דין אודותיו דיבר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה זו7, הי' מיוחד במינו ושונה מכל 
הפסקי דין שהיו עד אז: בפסק דין זה לא רק נפסק שהגאולה צריכה להגיע תיכף ומיד, 
אלא נפסק בו ברורות אשר חל על כ"ק אדמו"ר שליט"א גדר של "בחזקת משיח", והוא 

זה שצריך לגאול את עם ישראל תיכף ומיד ממש!

בהמשך לכל הנ"ל עמד עורך הקונטרס שלפנינו, הרה"ת ר' חיים מאיר ע"ה הכהן 
כהן, ושינס מותניו לפרש ולבאר סוגיא זו. בלשונו הקולחת והברורה מביא הוא מקורות 

נוספים לענין זה, מיישב שאלות ומתרץ קושיות, ומוכיח חשיבות ענין זה.

למיטב ידיעתנו, מחבר הקונטרס לא הספיק להדפיסו לפני פטירתו, וקונטרס זה לא 
פורסם מעולם. בקובץ 'הדרך הישרה' אשתקד פרסמנו חלק קטן ממנו שהגיע לידינו, 

וכעת שמחים אנו להגיש את הקונטרס במילואו.

על  ידיהם  שסמכו  רבים,  הוראה  ומורי  רבנים  של  עיניהם  לנגד  עמד  זה  קונטרס 
ז"ל, ושל הר"ר אהרן  זה. הגיעו לידינו הסכמותיהם של הרב מרדכי אליהו  קונטרס 
סולובייצ'יק ז"ל, שתמכו ידיהם בקונטרס זה, והסכמתם מודפסת גם היא באכסניא זו.

 - דין" לפועל, הלכה למעשה  ויזרז את קיום ה"פסק  ימהר  ויה"ר רצון שכל הנ"ל 
שתיכף ומיד ממש יתגלה כ"ק אד"ש מה"מ, ויוליכנו כולנו קוממיות לארצנו לגאולה 

האמיתית והשלימה!

6( סה"ש ה'תשנ"ב ח"א, ע' 451 ואילך.
7( להעיר שביום ב' אייר ה'תנש"א, קיבל כ"ק אד"ש מה"מ פסק דין זה, והגיב על כך: "יישר כח! יישר כח!".
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לכל מאן דבעי למידע -

יקרים  פנינים  שם  ומצאתי  שליט"א,  הכהן  מאיר  הרה"ג  ידידי  של  בחבור  עיינתי 
ומקוריים שמבהירים את עיני הקורא, את דרך המחשבה החסידית,

המחבר הוא מלא וגדוש בתורה ויראה טהורה, ונהירין לו שבילי המחשבה של רבים 
מגאוני וגדולי ישראל, והוא מצטט אותם בספרו, וכל המעיין בחבורו ישתה ממקורות 

רבים וילמד הרבה תורה וחכמה.

והנני מברך אותו שיצליח להפיץ את ספרו ברבים, ויפוצו מעיינותיו חוצה, להרבות 
תורה ולהאדירה.

בכבוד רב

אהרן הלוי סולוביציק
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קונטרס "הקץ וההלכה"

הרב חיים מאיר ע"ה הכהן כהן

פתח דבר
בעזהי"ת הנני מוציא לאור בזה הקונטרס "הקץ וההלכה" העוסק בבירור ההלכה של 

ביאת גואל צדק.

בתורתנו  זה  עיקר  אצלם  שנשתבש  כאלה  ישנם  בעוה"ר  הגלות  אריכות  מחמת 
הקדושה, עד שעם היות שזהו דבר המבואר בש"ס והרמב"ם הביאו להלכה וכן גדולי 
ואין  אגדתא  של  כענין  זה  הם  מחשיבים  להלכה,  זה  ענין  הביאו  שלאחריו  ישראל 
מתייחסים לזה כמו ההתיחסות לסוגיות חמורות בש"ס ופוסקים ופסקי הלכות שבד' 
"הלכתא למשיחא" מתפרש אצלם כדבר שאינו שייך למציאות  חלקי שו"ע. הביטוי 

בפועל ר"ל.

אמנם זו טעות מרה. הלכתא למשיחא פירושו כפשוטו, שזוהי הלכה, ככל הלכות 
התורה, אלא שזמן בירור וקיום הלכה זו הוא בביאת משיח צדקנו.

בשנים האחרונות עורר כ"ק אד"ש מה"מ ללא הרף שנמצאים בסף הגאולה ממש, 
וביקש מרבנים מורי הוראה בישראל שיפסקו הלכה למעשה שהגיע זמן הגאולה, זאת 
אומרת ש"הלכתא למשיחא" כבר איננו רעיון עיוני שיתקיים באיזה זמן רחוק ח"ו אלא 
הוא נוגע עתה בפועל ממש, ובמילא צריכים לעסוק בהלכות אלו באותה הרצינות כפי 

שעוסקים בשאלה מסובכת בא' מד' חלקי השו"ע, ולאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא.

עיקר קונטרס זה הוא לבאר היסודות בהלכה שצריך להיות פסק דין ממורי הוראה 
בישראל שהגיע זמן הגאולה.

ואנא תפילה שיתקבלו הדברים והעיקר שאכן יצטרפו רבים ויפסקו הלכה למעשה 
שכבר הגיע עת דודים, ובפרט שכבר קשה כח הסבל וישראל נתונים בצרה ובמיוחד 
אחבנ"י שליט"א בארץ הקודש, ואבינו שבשמים בודאי יקיים פסק דין תורתנו הקדושה 

ויחוס עלינו וישלח לנו גואל צדק ובעגלא דידן ממש.
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קונטרס "הקץ וההלכה"
החל משנת תשמ"ו ביקש כ"ק אד"ש מה"מ1 מכמה וכמה רבנים שביקרו אצלו שיש 
נחיצות וצורך שרבנים מורי הוראה יפסקו הלכה למעשה שהקב"ה ישלח לנו גואל צדק 
כי כבר הגיע זמן הגאולה, ובקשר לזה בקרתי אצל הרבה רבנים גדולי מורי הוראה 

בדורנו, וב"ה שרבים הצטרפו לפסק דין זה.

והנה עם היות שנאמנים עלינו )ובודאי גם על מורי הוראה בישראל( דברי כ"ק אד"ש 
מה"מ ואין צריכים חיזוק, מ"מ לאחרי שראיתי בעסקי בסוגיא זו שדבר זה אינו חידוש 
של כ"ק אד"ש מה"מ, אלא כבר מצאנו ראינו כן גם אצל גדולי ישראל בדורות שלפניו 
שגם הם החשיבו את הענין כדבר הלכה, עלה בדעתי שכדאי לפרסם את הדברים, ואם 

עי"ז יצטרפו עוד רבנים מורי הוראה לפסק דין זה, יהא זה שכרי.

והנני מעתיק לפניכם מספר בני אהרן עה"ת )נדפס בשנת תש"ז(, שמביא שם2 "מפי 
איש אחד זקן מפואר בשם הרב ר' דוד כהן מעיר קאצק, ששמע מרבו החריף הקדוש 
הר"ר ירחמיאל ישעי' מינצבורג מעיר ליקעווע", כי "פעם אחת דיבר לפני תלמידיו 
על הצורך למצוא רמזים בתורה לביאת הגואל . . כשיסוד הרעיון הוא למצוא ולחזור 
ולמצוא ראיות וסמוכין לקביעת קץ, וכך אמר להם הגאון: אע"ג שידוע שאין משיח 
בא אלא בהיסח הדעת, עם כל זה אומר אני: תלמידיי, שלא תסוחו דעתכם ח"ו מזה, 
יאמר  כן  וכאשר תאמרו מלמטה  לבוא,  לומר כהלכה שמחוייב  תראו תמיד  ואדרבא, 
עוד  ואחרי עוד אריכות שם מסיק  דין של מעלה",  כן הלכה בבית  ויפסוק  מלמעלה 
פעם בדרישה מתלמידיו שתמיד "כן תעשו, ללמוד ולהראות רמזים מן התורה נביאים 
וכתובים, אשר משיח בן דוד מחוייב לבוא ע"פ הלכה בזמן היותר קרוב, ואז יפסקו 

הלכה גם ממעל ובא לציון גואל". עכ"ל.

הרי לפנינו דברים ברורים מאת הגאון האדיר ר' ירחמיאל ישעי' מינצבורג זצ"ל רבה 
ר' חיים הלוי מבריסק  זצ"ל העיד שאביו  של ליקובא, אשר הגאון הרי"ז סולבייציק 
זצ"ל הי' מחליף עמו דעת תורה ובירור הלכה מידי שבוע בשבוע, וכותב עליו שהי' 
"מן הגאונים המפורסמים בדורו בחריפות ובקיאות וממרביצי התורה הידועים במדינת 
פולין", וכותב מפורש שיש לפסוק הלכה בב"ד שלמטה "אשר משיח בן דוד מחוייב 

לבוא ע"פ הלכה בזמן היותר קרוב, ואז יפסקו הלכה גם ממעל".

1( ראה לדוגמא יחידות הרבנים הראשיים אצל כ"ק אד"ש מה"מ, י"א אייר ה'תשמ"ט )סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 738 
ואילך(. יחידות הרב מרדכי אליהו זצ"ל אצל כ"ק אד"ש מה"מ, ו' מרחשוון ה'תשנ"ב )סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 445 ואילך(.

2( ע' פח.
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ואין רבה של ליקובא זצ"ל יחיד בזה. בספר "פרי דוד", חדושים על ש"ס, מאת הרב 
ר' יוסף אהרן ראבינאוויץ זצ"ל מסלוצק )נדפס בווארשא לפני יותר ממאה שנה3( חלק 

שני )דף ז' ע"ב( כותב בזה"ל:

קץ  לעת  המשיח  ביאת  בנידון  ההערות  שתי  ללקט  אבוא  עמיר,  בראש  "וכקוצר 
המקווה. הנה חז"ל הגידו במסכת ע"ג )דף ד'(: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות 
שבגוף, ויובן לפי דעתי על פי רעיון דברינו בדרוש הקודם, ונבאר שיחותינו בהסבר 
מילים, שכפי הנודע שהפסק מב"ד של מעלה נמשך לפי הפסק שיוצא מבי"ד של מטה, 

וכפי מה שנחתך על פיהם כן יקום ומאושר למעלה . .

ונדון מזה גם כן לענין ביאת המשיח המוזכר בחזיון דניאל, אף שהוא סתום וחתום 
ורבו המבוכות בפשט המקראות שם, בכל זאת: הגע בעצמך! אילו הסכימו כל ישראל 
כאיש אחד להבין בפשט הכתוב שרצון ביאת המשיח הוא לזמן פלוני, בהכרח הי' נגזר 
הפסק גם למעלה שיבוא באותה שעה, דהא זה הקרא הוי גם כן ענינו ככל התורה כולה 

התלוי' רק לפי פסק דיננו,

ולכן אפילו רק רוב ישראל יסכימו לפשט ההוא, מחוייב להיות גם כן ביאתו לאותו 
זמן, ע"פ גזירת התורה "אחרי רבים להטות", אלא דהחסרון הוא מפירוד הדיעות, ואם 
כן כל זמן שלא נפרדו הרשעים מקרב ישראל מצטרפת דעתם גם כן בפשט הכתוב 
והמה מרחיקים תמיד את הקץ, על דרך שהמליצו במדרש: "ישעי' הנביא אמר "קרובה 
הרשעים  של  מדתם  הוא  כך  כי  וגו',  עתה"  ולא  "אראנו  אמר  ובלעם  לבוא"  ישועתי 

שהבנתם אינו אלא לרחק את הקץ ולא לקרב, ולפיכך בן דוד עדיין לא בא.

אך בעקבתא דמשיחא, כאשר יתפרדו מעם ה', ולא תצטרף דעתם כלל, ורוב ישראל 
בודאי יסכימו בפשט הכתוב על קירוב בזמן, או אז ארוכתנו מהרה תצמח, ולכן גם כן 
אמרו בגמרא "כל הלומד תורה שלא לשמה - היינו לקנתר - נוח לו שלא נברא" כגון 
אם מחצית ישראל מסכימים לפשט הכתוב למהר את הזמן ומחצה יבינו קרוא בספר 
לריחוק, ויוכל להיות שאיש אחד יקנתר ויחלוק על מחצה המקרבים, ואם כן אלמלי 
זה האיש הי' לומד בטהרת מחשבתו שלא לקנטר והי' מסכים למחצה המקרבים הי' 

מביא גאולה".

הספר פרי דוד נדפס בהסכמת גדולי ישראל4, וכך מעיד הגאון בעל "בית הלוי" זצ"ל 
אליהו  ר'  והגאון  ונכחים",  ישרים  ובדברים  עומק  ברוב  "נאמרים  חידושיו, שהם  על 
חיים מלאדז' זצ"ל כותב כי ראה "את כחו בעומק ים התלמוד למסבר שמעתתא אליבא 
ונעימים לכל מבקשי דבר אמת". גם הגאון בעל  דהלכתא ולעשות מטעמים ערבים 
"מלבושי יו"ט" זצ"ל מעיד עליו כי הוא "מלא וגדוש בש"ס ופוסקים" ודבריו "טובים 

3( הודפס בשנית ע"י בן המחבר, תל אביב ה'תש"ל.
4( בהבא לקמן ראה הסכמות לספר הנ"ל.
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ונכחים נדברים בטוב טעם ודעת ישרה". וכיוצא בדברים אלו כותבים ה"גדול" ממינסק 
זצ"ל, הנצי"ב מוואלוזין זצ"ל ועוד.

ואל תאמר שרק בדורות שלפנים הי' מונח אצל גדולי הדור שזוהי דרך ישרה להביא 
את הגאולה, אלא גם מפי גדולי דורנו נשמע כן, וכך כותב כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג 

זצוק"ל ב"דברי תורה" גליון שמ"ג:

" . . שהקב"ה מסר את הכח לאותם צדיקי אמת חכמי התורה שמוסרים נפשם על 
בשמים,  יתנהגו  זה  פי  על  הכרעתם  כפי  אזי  הלכה  דבר  מחדשים  שכשהם  התורה, 
וכשבית דין של מטה מקדשין את החודש מקדשין אותו גם בבית דין של מעלה, ולפי 
זה מתנהגים מהלך החמה והלבנה וכל הכוכבים ומזלות, מפני שטבע הבריאה כפוף 
לחכמי התורה )עי' ש"ך יו"ד סי' קפ"ט סקי"ג(, וכמו כן צדיק מושל ביראת אלקים, 
וכשהקב"ה גוזר גזירה יש כח ביד הצדיקים לבטלה )מו"ק טז, ב(, כי כמו שהצדיקי 

אמת פוסקים כך נפסק גם בשמי מעל . .

שאם היו צדיקי האמת פוסקים שכעת הוא זמן הגאולה והיו מפרשים את הפסוקים 
בספר דניאל דקאי על ימים אלו הי' מיד בא המשיח . . ואצלי ברור כשמש שאם היו 
האר"י הק' או הבעש"ט הק' חיים בדורנו היו מביאים כבר את המשיח, אמנם בתקופה 
ההיא לא עלתה בידם מפני שאז הי' רעה מאד לפעול את זאת. ואעפ"כ התאמץ הרמ"מ 
מרימנוב זי"ע ורצה להביא את המשיח אפילו יעלה הדבר בדמים סגיאין אלא שלא 
הסכימו אתו הצדיקים שבדורו. אולם עכשיו לאחר כל החורבנות שעברו עלינו וכשכבר 
כשל כח הסבל וחסרים רק פתיחת דלת או חלון, בטוחני שצדיקי הדורות הקודמים היו 

מביאים כבר את המשיח . . ".

ולאחרי כל הדברים האמת האלה, הרי אין כל חדש תחת השמש, והיא היא בקשת כ"ק 
אד"ש מה"מ ששנה עלי' ריבוי פעמים, הן לרבנים שביקרו אצלו והן בעת ההתועדויות 

ברבים. וכבר ידועים דברי הירושלמי "אם רק הוא - מכם5".

* * *
אמנם, אמרתי לנפשי, הן אמת שמצאנו ראינו כבר הנהגה כזו אצל גדולי ישראל 
בדורות שעברו, ובמילא גם אם לא היינו מבינים את טעמו של דבר אין זה מבטל ח"ו 
את דברי גדולי ישראל מדורות שלפנינו, מ"מ, כדי לקיים דברי חכמינו ז"ל במס' נגעים 
)פי"א מ"ז( "חכם גדול אתה שקיימת דברי חכמים", באתי בקונטרס קטן זה להסביר 

לפענ"ד את עיקרי היסודות לפסק דין זה.

5( "כי לא דבר רק הוא מכם, ואם דבר רק הוא - מכם, למה שאין אתם יגיעין בו". שביעית פ"א ה"ה, שבת פ"א ה"ד, 
סוכה פ"ד ה"א, כתובות פ"ח הי"א.
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וזה החלי בעזהי"ת:

א. הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו שאנו מאמינים ומחכים לו בכל יום 
שיבוא קרוב לאלפיים שנה, שהוא מי"ג עיקרים שבתורה, עם היותו תלוי בידי הקב"ה 
להאמין  חייבים  שאנו  רק  זה  אין  זאת,  בכל  הזמן,  כשיבא  צדקנו  משיח  לנו  שישלח 

במאורע זה שיקרה בעתיד, אלא פרטי אופני הגאולה נקבעו ע"פ הלכה.

וכפי שהאריך הרמב"ם בספרו משנה תורה הל' מלכים פרק יא וי"ב עם כו"כ הלכות 
)ואשר מי  ולא רק החיוב בהלכה להאמין בו ולחכות לביאתו  אודות ביאת המשיח, 
שאינו מאמין בו יש לו דין כופר בתורה ובמשה רבינו(, אלא עוד זאת, שקובע כו"כ 
פרטים בס' היד איך יביא משיח את הגאולה, וכן כו"כ סימנים על משיח עצמו, שכל 
בר בי רב מבין שאין הם דברי אגדה, כי אז אין המקום של דברים אלו בספר היד, אלא 
הם הלכות, זאת אומרת, אשר חיוב האמונה בביאת המשיח כוללת ג"כ החיוב להאמין 
שמשיח יחזיר המלכות לישראל "וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם", וכן פרטי 

סדר הגאולה, עם כל הפרטים המנויים באורך ברמב"ם שם.

ה"ה(  )פ"ז  תשובה  בהל'  להלכה  פסק  שהרמב"ם  הגאולה,  לזמן  בנוגע  הוא  וכן 
דישראל עושין תשובה ומיד הן נגאלין, שודאי שלא בא הרמב"ם סתם לספר סיפור 
דברים בעלמא, אלא שזוהי הלכה בתורה, שהגאולה תלוי' בתשובה, וכאשר ישראל 

עושים תשובה אזי ע"פ הלכות התורה צריכה הגאולה לבוא מיד.

ואין לתמוה, דכיון שהבאת הגאולה תלוי' בידי הקב"ה איך אפשר לומר שהיא חיוב 
כי מפורש בהרבה מקומות  לקיים,  הוא המצוות שעלינו  ענין ההלכה  בהלכה, שכל 
בחז"ל שהקב"ה מקיים כביכול הלכות התורה, עיין ברכות ו, א שהקב"ה מניח תפילין, 
ובשמו"ר )פרשה ל, ט( דמה שהוא מצוה לישראל לעשות הוא עושה, וכן הוא בירושלמי 
זמן הבאת  אין לתמוה אשר עצם  ובמילא שוב  ובכמה מקומות בחז"ל.  א'  ר"ה פרק 

הגאולה נקבע בהלכות התורה )וכנ"ל דכאשר ישראל עושין תשובה מיד הן נגאלין(.

ב. ועפ"ז נראה לבאר דברי מרן החפץ חיים זצ"ל כלל גדול בענין תביעת בנ"י את 
הגאולה, שבני ישראל חייבים לבקש על הגאולה, כמו שפעולת שכר שכיר ביומו אם 
אינו תובע אין החיוב לתת, כמו כן אנו צריכים לתבוע את הגאולה, עכ"ל )דבריו הק' 

מובאים בס' כל כתבי החפץ חיים ח"ג דף צה(.

דע"פ משנת"ל נראה לומר שאין הם דברי אגדה או דברי מוסר, אלא בכך השמיענו 
מרן החפץ חיים יסוד גדול בענין הבקשה על הגאולה, שבקשת ותביעת הגאולה מאת 

השי"ת הוא פשוט חיוב בהלכה.

במדרש שמואל  בחז"ל  מפורשת  כבר  הגאולה  את  לתבוע  החיוב  עצם  ובהקדמה: 
והובא ברוקח הגדול הל' תפלה סי' שכב, עיין שם דברים מבהילים ועונש המר בימי 
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דוד על שלא תבעו בנין בית המקדש ובבית יוסף או"ח סקפ"ח מביא משבלי הלקט 
שאין ישראל נגאלין עד שיתוודו ויתבעו מלכות שמים ומלכות בית דוד ובית המקדש.

אלא שהי' אפשר לטעות שהם דברי אגדה ודברי מוסר ועצה טובה קמ"ל, ומשמיענו 
מרן החפץ חיים, שלא כך הם פני הדברים, אלא תביעת הגאולה יסודה בשולחן ערוך 

והלכות התורה.

דכיון שחז"ל גילו לנו בכמה מקומות אשר הגאולה היא שכר שכיר עבור מעשינו 
בקיום התורה והמצות במשך אלפי שנים )ראה אבות פ"ב מי"ד ואילך "בעל מלאכתך 
כו' והפועלים כו' ובעה"ב כו' שכר פעולתך". וכן בתו"כ ורש"י בחוקותי כו, ט משל למלך 
ששכר פועלים. ועד"ז בריבוי מקומות. ועיין באורך ברמב"ם הל' תשובה, שהגאולה 
היא בגדר שכר מצוה, וע"פ משנ"ת כאן הטעם שהביא הרמב"ם כל זה ובאריכות גדולה 
בספרו היד, להורות לנו שהגאולה היא בגדר שכר שכיר ובמילא חל עלי' כל פרטי 
ההלכות של שכר שכיר(, וא"כ נמצא, שהבאת הגאולה היא פשוט חיוב ע"פ הלכה, 
שהוא ית' חייב כביכול לשלם את בני ישראל כתשלום של בעה"ב לפועלו, ואסור לו 

כביכול לאחר את השכר אלא ביומו תתן שכרו.

וזהו גם היסוד בהלכה לדברי חז"ל שבנ"י חייבים לתבוע את הגאולה מאת הקב"ה, 
דכשם שיש חיוב על הפועל לתבוע את שכרו כי לולא זאת לא חל החיוב על הבעה"ב 
בקיום  ועבודתנו  מעשינו  על  השלימה  הגאולה  היינו  לשכרנו  בנוגע  הוא  כן  לשלם, 

התומ"צ.

ונראה לומר, שזהו היסוד של רבה של ליקובא זצ"ל, וכן דרישת כ"ק אד"ש מה"מ 
מאת רבני מורי הוראה שבדורנו, ליתן פסק דין שהגיע זמן הגאולה. דכמו בפעולת 
פסק  ע"י  הוא  הדבר  בירור  הרי  זמן של תשלום השכר  הגיע  אם  ספק  כשיש  שכיר, 
ישראל מהקב"ה שישלם שכר  בני  בנוגע לתביעת  מובן  כן  כמו  ב"ד,  או  רב  דין של 
פעולתנו, כדברי מרן החפץ חיים הנ"ל, שצ"ל פסק דין של רב ומורה הוראה שנשלם 

זמן השכירות והגיע זמן הגאולה.

ואף שלכאורה ה"ז מדברים הנסתרים )ועיין היטב בדברי הרמב"ם הל' תשובה פ"ג(, 
מ"מ, לאחרי שמרן החפץ חיים זצ"ל כבר גילה בזמנו שעלינו לתבוע את הגאולה כשכר 
שכיר, והגאון מליקובא זצ"ל דרש שיפסקו הלכה למעשה "אשר משיח בן דוד מחוייב 
לבוא ע"פ הלכה בזמן היותר קרוב, ואז יפסקו הלכה גם ממעל", א"כ כ"ש וק"ו בדורנו 

אנו, וכנ"ל.

והגע בעצמך: אם בזמן מרן החפץ חיים זצ"ל כבר אמר שעלינו לתבוע את הגאולה 
כי כבר נשלם זמן השכירות, הרי לאחרי שעבר יותר מיובל שנים, ונקבץ ריבוי עצום 
של קיום התומ"צ, ועוד זאת נתוסף כל מה שעבר על עם ישראל בדורנו זה האחרון, 
ההשמדות והגזירות ר"ל ונתקיים במילואו כל הסימנים שהובאו בגמרא סוטה בסופה 
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סנהדרין צ"ז ע"א אודות עקבתא דמשיחא ועוד יותר מזה, ובכל זה ישראל בנו מחדש 
מבצרי התורה והיהדות, ומשנה לשנה תנועת התשובה הולכת וגודלת, א"כ כ"ש וק"ו 
בן בנו של ק"ו, שנשלם זמן השכירות ועלינו לתבוע את הגאולה ולזעוק "ביומו תתן 

שכרו".

* * *
ועתה נבוא ליישב שאלות שיוכלו להתעורר בענין זה:

שאלה א':

כיון שהגאולה ע"י משיח צדקנו הוא דבר שתלוי בידי הקב"ה למה צריכים לפסק דין 
של רב על ביאת משיח צדקנו, דבשלמא בנוגע לתביעת הגאולה ע"י בני ישראל, הרי 
האדם יתכן שאינו יודע מה לעשות לכן הוא שואל אצל רב מורה הוראה והרב פוסק 
בשבילו מהי הוראת התורה בענין זה; אבל בנוגע לעצם ביאת המשיח הרי המדובר 
הוא בנוגע לפעולת הקב"ה, והקב"ה יודע בודאי האמור בתורתו הקדושה ומה צריכים 

לפסק דין של רב בזה?

תשובה:

מתן תורה פירושו נתינת התורה למטה בארץ ובאופן ד"לא בשמים היא", וכמחז"ל 
שהקב"ה אומר למלאכי השרת אני ואתם נלך אצל ב"ד של מטה וכו' )דב"ר פ"ב, יד(. 
וכמארז"ל אמר להם הקב"ה לשעבר הי' בידי כו' מכאן ואילך הרי היא מסורה בידכם 

כו' )שמו"ר פט"ו, ב(.

אין  מן השמים שלכן  ניטלה  היתה באופן שבנוגע לפס"ד  נתינת התורה לארץ  כי 
משגיחין בבת קול, כדאיתא בב"מ )נט, ב( גבי חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא 
ר"א מטהר וחכמים מטמאין וזה הוא תנור של עכנאי יצאתה בת קול ואמרה מה לכם 
אצ"ל ר"א שהלכה כמותו בכל מקום, עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא 
מאי לא בשמים היא אמר ר' ירמי' שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת 
קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות אשכחי' ר' נתן לאליהו א"ל מאי 
עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני, וכן פסק הרמב"ם פ' 

ט"ז מהלכות כלים הלכה ה'.

וכן איתא במס' תמורה דף ט"ז ע"א על אותם הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה 
אמר לי' הקב"ה לומר לך אי אפשר, ובפירוש רבינו גרשום שם משום דלא בשמים היא, 

הביאו הכס"מ הל' יסודי התורה פ"ט הל' ג'.



קובץ הדרך הישרה - הערות התמימים ואנ"ש - צפת344

ובשבת )פט, א( תורה היכן היא כו' נתתי' לארץ, וכהובא בגמרא ב"מ פו, א בנוגע 
לספק אם בהרת קדמה לשער לבן או ששער לבן קדמה לבהרת הקב"ה אומר טהור 
וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא ואמרי מאן נוכח רבה בר נחמני דאמר רבה בר 
נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות שדרו שליחא בתרי' כו' אמר טהור )ומה 
שהרמב"ם פסק טמא מספק הוא משום דכיון דבשעת יציאת נשמה היא דאמר הכי 
הוי בכלל לא בשמים היא רמב"ם הל' טומאת צרעת פ"ב הלכה ט' ובכס"מ שם( הרי 
מזה שהגמרא אומרת מאן נוכח רבה בר נחמני והוא דוקא יכול להכריע בין הקב"ה 
ומתיבתא דרקיעא משום דתורה לא בשמים היא וכפי שרואים שהרמב"ם פסק טמא 
אע"פ שהקב"ה אומר טהור כס"מ שם, וכן פסק הרמב"ם הל' יסודי התורה פ"ט ה"א 
וד' דתורה לא בשמים היא, כי במ"ת ניתנה לבעלות כביכול של ישראל, שהכח לפסוק 

הלכות ניתן לישראל דוקא.

ומזה מובן דכשם שהדין דתורה לא בשמים היא הוא בשאר דיני התורה כן הוא גם 
בנוגע להגאולה ע"י משיח צדקנו שגם הוא דין והלכה בתורה שצריך להיות בזה פס"ד 

של רב ומורה הוראה שלמטה דוקא.

שאלה ב':

בשלמא בנוגע להדינים הקשורים עם פעולת בני ישראל צריכים אנו לפסק דין של 
רב בכדי שנדע פס"ד התורה מה עלינו לעשות, אבל מהי הראי' בנוגע למה שקשור 
בפעולת הקב"ה, שאולי בזה די שהקב"ה מעיין בתורה שלמעלה ולא תלוי בפס"ד ב"ד 
שלמטה, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא בנוגע לזמן ביאת המשיח, מהו ההכרח שצריכים 
לפס"ד של ב"ד שלמטה והלא בודאי שקוב"ה יוכל לעיין בעצמו בתורה ולפסוק הלכה 

למעשה?

תשובה:

דוקא ההלכה  הרי  בפעולת הקב"ה  גם מה שקשור  כי  יסודה,  הנ"ל בטעות  הנחה 
ה"ג(  פ"א  )ר"ה  בירושלמי  וכמבואר  בזה.  ומכרעת  הקובעת  היא  שלמטה  שבתורה 
היום  הדין  אומר  השלטון  שבעולם  בנוהג  הזאת  כאומה  אומה  זו  אי  אמר  "וחורנה 
והליסטים אומר למחר הדין למי שומעין לא לשלטון אבל הקב"ה אינו כן אמרו ב"ד 
היום ראש השנה הקב"ה אומר למלאכי השרת העמידו בימה יעמדו סניגורין יעמדו 
קטיגורין שאמרו בני היום ראש השנה, נמלכו ב"ד לעברה למחר הקב"ה אומר למלאכי 
השרת העבירו בימה יעברו סנגורין יעברו קטיגורין שנמלכו בני לעברה, למחר מ"ט 
כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, אם אינו חוק לישראל כביכול אינו משפט 
לאלקי יעקב, ר' קריספא בשם ר' יוחנן לשעבר אלה מועדי ה' מיכן ואילך אשר תקראו 
אותם א"ר אילא אם קריתם אותם הם מועדי ואם לאו אינן מועדי אמר ר' סימון כתיב 
מיכן  עשית  רבות  לשעבר  אלינו  ומחשבותיך  נפלאותיך  אלקי  ה'  אתה  עשית  רבות 
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ואילך נפלאותיך ומחשבותיך אלינו א"ר לוי למלך שהי' לו אירלוגין כיון שעמד בנו 
מסרה לו א"ר יוסה בר חנינה למלך שהי' לו שומרה כיון שעמד בנו מסרה לו אמר רבי 
אחא למלך שהי' לו טבעת כיון שעמד בנו מסרה לו אמר ר' חיי' בר בא לנגר שהיו לו 
כלי נגרות כיון שעמד בנו מסרה לו אמר ר' יצחק למלך שהיו לו אוצרות כיון שעמד 

בנו מסרה לו".

 הרי לנו: )א( לגבי דין של מעלה בראש השנה הרי זה תלוי בב"ד של מטה, )ב( מועדי 
ה' תלויים באם קראו אותם ב"ד של מטה. )ג( מקודם מתן תורה רבות עשית אתה ה' 
ניתנו ותלויים בב"ד של מטה  אלקי לאחרי מתן תורה נפלאותיך ומחשבותיך אלינו 

דוקא, ועד לנפלאותיך ומחשבותיך שתלויים בב"ד של מטה דוקא.

ובאמת מצינו שגם ענינים בטבע העולם התלויים לגמרי בידי הקב"ה בורא העולם 
ומנהיגו, הנה עתה לאחרי מ"ת תלוי בפס"ד התורה שנמסר לישראל דוקא. וכמפורש 
בירושלמי כתובות )פ"ב ה"ב( וכן בירושלמי נדרים )פ"ו ה"ח( עה"פ "לא-ל גומר עלי", 
שכאשר ב"ד מעברין את השנה אזי בתולי' חוזרין, וכתב הש"ך )יו"ד סי' קפט סקי"ג( 
וז"ל: "והכל לימות חודש מלא וחסר לחדשים ולשנים מעוברות לפי תיקוני ב"ד שכל 
מה שב"ד שלמטה עושים ב"ד שלמעלה מסכימים עמהם דכתיב אשר תקראו אותם 
אשר תקראו אתם במועדם, ואף בחידושי הגוף כן, וכמו שדרשו בלא-ל גומר עלי קטנה 
ויום אחד שנבעלה אין בתולי' חוזרים, נמנו ב"ד ועברו השנה - בתולי'  ג' שנים  בת 

חוזרים. הוי "לאל גומר עלי" . עכ"ל הרשב"א )במ"ה(6. 

נמצא שע"י פסק דין של החכמים משתנה הטבע ועוד יותר שמשתנה אפילו המציאות 
שע"פ תורה, שהרי הפס"ד של הב"ד יכול להיות גם ע"י ביטול העדות שקיבלו מקודם 
ופסקו אחרת שזוהי מציאות ע"פ תורה ומ"מ הפס"ד עכשיו שע"י ביטול העדות ה"ז 

משנה המציאות הקודמת שע"פ תורה.

וזהו גם הביאור בדברי חז"ל עה"פ "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" 
- "אפילו אומרים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין", היינו אפילו על ענין 
קוראת לזה שמאל ורבנן אמרי שהוא ימין, פוסקת התורה עצמה "לא  שתורת אמת 
תסור", וצריך לשמוע להם, שהפירוש בזה הוא שעל ידי הפסק דין של החכמים על 
שמאל שהוא ימין הרי זה משתנה ממה שהי' קודם שמאל ונהי' ימין, שהרי כשתורת 
אמת פוסקת "לא תסור", הרי לא יתכן לומר שהדבר הרי הוא שמאל כשהי' ואעפ"כ 
אמרה תורה לעשות ההיפך מכיון שהחכמים אמרו שזה ימין, שהרי לא יתכן שתורת 
הי'  כנ"ל שלמרות שמקודם  הוא  הפירוש  רק  כפי האמת,  לעשות שלא  אמת תאמר 

6(  והוא בירושלמי )פרק הנודר מן המבושל הלכה י"ג בשם ר' אבין(, וכ"כ הרא"ש )פרק האשה( דבשפורא 
תליא מילתא. והכי אמרינן בס"פ בנות כותים )דף ל"ח ע"א( דשיפורא גרים. וכן הוא באגודה שם. וכ"כ בתשובת ר"י מינץ 
)סימן ט'( ע"ש שהאריך. וכן משמע פשט דברי הט"ז והפוסקים יו"ד. ועיין בספר עשרה מאמרות מאמר אם כל חי סימן 

י"ז.
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הדבר שמאל ע"פ תורת אמת נתנה תורה כוח לחכמים לפעול שלמרות שמקודם הי' 
הדבר שמאל ע"פ תורת אמת, הנה ע"י הפס"ד שלהם שזה ימין זה גופא פעל שהדבר 
ישתנה ויהי' ימין באמת, ע"ד דברי הירושלמי הנ"ל שע"י פס"ד התורה משתנה טבע 
ומציאות. ובפוסקים הובא7 שלא תסור נאמר על כל הדורות ולאו דוקא על ב"ד הגדול.

וזוהי כוונת רז"ל )גיטין ס"ב ע"א( "מאן מלכי רבנן", שהרבנן הם בעה"ב ומלכים, 
ניתנה לרבנן בעלות  זאת מצינו, שאף  ועוד  נהי' המציאות.  וכפי שהם פוסקים ככה 
כביכול על התורה עצמה, כדאיתא במכות )דף כ"ב ע"ב( "כמה טיפשאי שאר אינשי 
דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה, דאילו בס"ת כתיב ארבעים ואתו 
נתנה  כביכול שהתורה  תורה  על  הבעלות  להם  יש  היינו שהרבנן  חדא",  בצרו  רבנן 
להם הכח לבטל המדידות דתורה, ולהעיר מקידוש החודש שבו תלויים כל המועדות 
והמצוות שבהם אשר תלוי הוא בב"ד גם כשהם מזידין )ר"ה כה, א(8, וגם בשאר דיני 
התורה נצטוינו כנ"ל "לא תסור גו'" - "אפילו כשאומרים על ימין שהוא שמאל ועל 

שמאל שהוא ימין"9. 

ועוד להעיר מהא שיש כח לב"ד לעקור לפי שעה אפילו דברי תורה )ראה רמב"ם 
הל' ממרים פ"ב ה"ד, הל' סנהדרין פכ"ד ה"ד ואילך(. היוצא מכל דברינו שהבעלות 
על התורה ניתנה לישראל למטה דוקא, ועד שביכולתם לעקור לפי שעה אפילו דברי 
תורה, אפילו ענין של חידוש ממש שלא נרמז בתורה אפילו בהעלם. ויש להאריך בכ"ז. 

ואכ"מ.

ומכל זה מובן, שכשם שפס"ד התורה הוא בנוגע להאדם, הרי זה פסק כביכול גם 
בנוגע לקוב"ה וב"ד של מעלה, שהקב"ה משנה את הטבע כפי פס"ד ב"ד של מטה.

ובאמת כעין זה הוא בכל פס"ד של תורה, כמובן מהמבואר בספרים הקדושים שיש 
שינוי בחיות של דבר אסור ודבר מותר, ונמצא שע"פ פסק ב"ד שלמטה אם לאסור 
הדבר או להתירו, משתנה חיות הדבר. וראה בס' תניא קדישא בקונטרס אחרון ד"ה 
ותחתונים תלוים בדקדוק  עליונים  "שכל העולמות  וזלה"ק:  להו,  זמירות קרית  דוד 
ועולים כל העולמות לקבל חיותם  יחוד עליון  מצוה א' ד"מ אם הקרבן כשר נעשה 
ושפען ואם שינה שקיבל הדם בשמאלו ד"מ או שלא בכלי שרת כשר או שהיתה חציצה 
אזי נתבטלו עליות העולמות וחיותם ושפעם מחי החיים א"ס ב"ה וכו', וכן בתפילין 

7(  עי' שו"ת הרשב"א תולדות אדם ח"ב סשכ"ב. שו"ת הרא"ש כלל כא סעיף ח -ט. ס' החינוך מצוה תצו. ס' 
זכרונות למהר"ש אבוהוב פ"א ועוד.

8(  ועי' רמב"ם הל' קידוש החודש ספ"ב ובנ"כ.
9(  ועי' בהשגות לסהמ"צ שורש א'. חינוך מצוה תצו. חידושי הר' דודבונפיל לסנה' פז, א )וראה הערות המו"ל 
שם(. יראים מצוה לא )שצח(. וראה דברי סופרים )להגאון ר"א וואסערמאן הי"ד( סי' ג-ד. ויעויין ג"כ במפרשי התורה 

שם.
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כשרות מתגלים מוחין עליונים דזו"נ שהם מקור החיים לכל העולמות, ובדקדוק אחד 
נפסלים ומסתלקין המוחין ובכה"ג בדקדוקי מצות ל"ת". ע"כ.

ונמצא, שחיות כל העולמות, אם הקב"ה ישפיע חיות לעולמות או לאו, ה"ז תלוי 
בפסק ב"ד של מטה. והיוצא מדברינו שגם הנהגת הקב"ה כביכול היא כפי פס"ד התורה 

ולאחרי מ"ת שניתנה התורה למטה הרי זה תלוי בפס"ד של ב"ד שלמטה.

שאלה ג':

לכאורה הרי זה בגדר חוצפה כלפי שמיא, לפסוק איך צ"ל הנהגת הקב"ה?

תשובה:

כיון שזהו רצונו של הקב"ה, שנתן לנו את תורתו באופן שהלכות התורה יהיו תלויין 
בפס"ד שלמטה, ח"ו וח"ו לא שייך לומר שזוהי חוצפה כלפי מעלה, אדרבה ואדרבה, 
לפני שאמרתי  רוח  נחת  כמאמר  גדולה  רוח  נחת  גורם  ית' שבודאי  רצונו  קיום  זהו 

ונעשה רצוני.

וכי יעלה על הדת שב"ד הגדול ימנע מלקבוע באיזה יום יחול ראש השנה בנימוק 
שזוהי חוצפה כלפי שמיא לפסוק באיזה יום צריך קוב"ה לישב ולדון את העולם?!

ובאמת, ע"פ משנת"ל מובן, שאם מישהו מרגיש שיש בפסק דין כזה חוצפא כלפי 
שמיא, הי' צריך להרגיש כן בנוגע לכל פסקי דינים שבתורה, שיש בהם שני חלקים: א. 
פס"ד להאדם, כיצד צ"ל הנהגתו בענין זה. והשנית, פסק דין בנוגע לקוב"ה כביכול, 

וככל מאמרי רז"ל שהובאו לעיל בארוכה.

ואעפ"כ, הרי כל רב מורה הוראה הרי הוא פוסק דינים, ואינו מתיירא שזוהי חוצפא 
כלפי מעלה לפסוק ההלכה גם בנוגע לקוב"ה, כיון שזה גופא הוא רצון התורה ואבינו 
שבשמים וכשם שהוא פוסק למטה כך נפסק בבי"ד של מעלה ולא שייך לומר שזוהי 
חוצפא ח"ו וח"ו. וגם לא שייך לומר שמשום עניות לא יפסוק דינים שהרי הוא נושא 
ב  יט,  ע"ז  א.  כב,  )סוטה  חז"ל  הזהירו  וכבר  הוראה,  מורה  כרב  בתפקידו  האחריות 
ואינו  להוראה  ת"ח שהגיע  אודות  והבהילו  דסנהדרין(  פ"ק  אלפס  רב  שם.  וברא"ש 
מורה, והובא להלכה ברמב"ם )הל' ת"ת פ"ה הל' ד'. טוש"ע יו"ד סי' רמב סע' י"ד(. 
וא"כ, כשם שחייב לפסוק בכל הלכות התורה כך חייב לפסוק ההלכה בנוגע לביאת 

המשיח שהוא דין בתורה כשאר דיני התורה, וכנ"ל באורך.

רצונו  הוא  ישראל  גאולתם של  זמן  זה שהגיע  פס"ד  להוסיף, שתוכן  יש  ובעניננו 
בכורי  בני  קרובו,  עם  ישראל  את  לגאול  רוצה  שבודאי  הקב"ה,  של  האמיתי  וחפצו 
זו בלבד שמסכים לפס"ד כזה אלא מחכה ומצפה לפס"ד  ישראל מהגלות, וא"כ לא 
ב"ד שלמטה שאז תיכף ומיד הוא גואל את ישראל ביחד עם השכינה כביכול מהגלות.
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ומדי דברי בענין זה, יש להוסיף, שבעומק יותר, לא רק פסקי הלכות שייכים להנהגת 
כביכול.  הקב"ה  להנהגת  נוגע  התורה  לימוד  של  ענין  כל  גם  אלא  כביכול,  קוב"ה 
וכדאיתא במס' גיטין )ו, ב( "אשכחי' ר' אביתר לאליהו א"ל מאי קא עביד הקב"ה אמר 
לי' עסיק בפילגש בגבעה ומאי קאמר אמר לי' אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך 
הוא אומר". הרי שהקב"ה אומר דברי תורה מה שישראל אומרים למטה. וכן איתא 
ושונה  קורא  הקב"ה  ושונה  הקורא  כל  תתרלד(  רמז  איכה  שמעוני  )ילקוט  במדרש 
כנגדו. ומה גם כשמחדשים בצורה שחידוש זה נעשה חלק מתורת ה' כמאמר חז"ל כל 

מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל ניתן למשה מסיני.

ועי' מגילה )דף יט ע"ב(: "א"ר יוחנן מאי דכתיב ועליהם ככל הדברים אשר דבר ה' 
עמכם בהר מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים"10.

ובמס' ברכות )דף ה' ע"א( איתא: "וא"ר לוי בר חמא אמר ר' שמעון בן לקיש מאי 
לוחות  להורותם  כתבתי  אשר  והמצוה  והתורה  האבן  לוחות  את  לך  ואתנה  דכתיב 
אלו עשרת הדיברות תורה זה מקרא והמצוה זו משנה אשר כתבתי נביאים וכתובים 
להורותם זה גמרא מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני". ועי' במסכ' חגיגה )דף ג' ע"ב(: 
"בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו 
מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין, שמא 
א-ל  ניתנו מרועה אחד  כולם  לומר  אני למד תורה מעתה תלמוד  היאך  יאמר אדם 
אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא דכתיב וידבר אלקים את 
כל הדברים האלה אף אתה עשה אזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי 
מטמאים ואת דברי מטהרים את דברי אוסרין ואת דברי מתירין את דברי פוסלין ואת 

דברי מכשירין".

הלכה  אומרים  הללו  וב"ה  ב"ש  נחלקו  שנים  "שלש  איתא:  ב(  )יג,  עירובין  ובמס' 
דברי אלקים  ואלו  אלו  ואמרה  קול  בת  יצאה  כמותנו  אומרים הלכה  והללו  כמותנו 
חיים למה נקבע הלכה כב"ה מפני שנוחין ועלובין היו ועוד מפני שהקדימו דברי ב"ש 
איכא  ומי  ח"ו  "א"ל  ויונתן:  אביתר  גבי  הנז"ל  ב(  )ו,  גיטין  במס'  אי'  וכן  לדבריהם". 

ספיקא קמי שמיא א"ל אלו ואלו דברי אלקים חיים".

והיוצא לנו מכל הנ"ל שכל דברי תורה שיוצאים מפי בני ישראל הלומדים 
ועד שהקב"ה  ודברי אלקים חיים  תורה למטה הם חלק מתורתו של הקב"ה 

עצמו כביכול אומר ולומד דברי תורה הללו.

10(  וכן הוא בירושלמי פאה פ"ב ה"ד, שמו"ר רפמ"ז, ויק"ר רפכ"ב, והובא בתורת העולה ח"ג פנ"ה. מטה משה 
שער ב', שו"ת הרד"ך בית ה' חדר ג' ובעוד הרבה ספרים.
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ואכן זהו גם הטעם לגודל הזהירות שלימוד התורה צ"ל מתוך יראת שמים כדאיתא 
במס' ברכות )כב, א(: "מה להלן באימה וביראה ברתת ובזיע אף כאן באימה ביראה 
היא  המשנה  איתא שפתיחת  בתחילתם  ברכות  למס'  הריא"ז  ובפסקי  ובזיע",  ברתת 
בקריאת שמע משום ראשית חכמה יראת ה', וכן הוא במאירי בפתיחתו למס' ברכות 
קרוב לסופה ובריש מס' ברכות, וכן דרוש מהאדם להיות עניו ושפל כדאיתא במס' 
תענית )דף ז' ע"א(: "למה נמשלו דברי תורה למים לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה 
והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה", ובמס' 
)נד, א(: "אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים  עירובין 
בידו", ובדף נ"ה רע"א: "לא תצא בגסי הרוח", ובמס' סוטה )דף כ"א ע"ב( איתא: "א"ר 
יוחנן אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר והחכמה 
מאין תמצא", וברש"י ד"ה "מאין תמצא" - "מן העשוי כאין", וכן פסק הרמב"ם )הל' 

ת"ת פ"ג הל' ח' ט'(, ועי' גם ב"ח או"ח סי' מ"ז.

אשר הטעם לכל זה הוא משום שלימוד התורה אינו כמו לימוד איזו חכמה אחרת 
והדברי תורה שאנו לומדים למטה  להבדיל, אלא שאנו לומדים תורתו של הקב"ה, 

נלמדים כביכול גם ע"י קוב"ה בעצמו כנ"ל.

ושבעתיים הדברים אמורים לענין פסקי הלכות, שצריכים זכות מיוחדת כדי לכוון 
לאמיתתה של תורה, וכדאיתא במס' סנהדרין )דף צ"ג ע"ב(: "וה' עמו שהלכה כמותו", 
ובמס' שבת )דף קל"ח ע"ב( איתא: "דבר ה' זו הלכה", וכבר נתבאר בכמה מקומות 
בדיוק לשון חז"ל שגבי פלוגתת ב"ש וב"ה אמרו אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שם 
אלקים דוקא, ואילו גבי פסקי הלכות נקטו חז"ל שם הוי' דוקא, כי כדי לאסוקי שמעתא 
אליבא דהלכתא לאמיתתה של תורה דרושה סייעתא דשמיא מיוחדת שמקורה משם 
הוי', שמקודש מכל השמות ונקרא שם המפורש ושם המיוחד, עי' סוטה )לז, סע"ב. לח, 
א( שם המפורש כו' שם המיוחד לי )ועי' רש"י ותוס' שם(, רמב"ם הל' תפילה פי"ד הל' 
י. ואכמ"ל. וכבר נז"ל שהטעם שנקבע הלכה כב"ה הוא לפי שנוחין ועלובין היו, הרי 
שכדי לכוין לאמיתתה של תורה זקוקים לעניוות ושפלות של תורה, והיינו מטעם הנ"ל, 
כי בתורת ה' גופא הרי הלכות התורה שייכות לדבר ה' שם הוי' דוקא, ולכן צריכים בזה 

מדה יתירה של אימה ופחד.

ומכל אריכות הזאת ברור למדי, אשר אין שום הבדל בין קביעת ההלכה שהגיע עת 
הגאולה לבין שאר כל הלכות התורה, שאף שזה וודאי שצריכים זהירות יתירה קודם 
שקובעים הלכה למעשה ועושים זאת באימה ביראה ברתת ובזיע, אבל ביחד עם זאת 
לא שייך לומר שיש כאן איזו חוצפא כלפי שמיא ח"ו, אדרבה ואדרבה, זהו כל תוכן ענין 

מתן תורה שנתן לנו את תורתו וזהו רצונו יתברך.
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שאלה ד:

איך מותרים לפסוק הלכה שצריך להיות ביאת משיח, והרי בנוגע להגאולה ישנה 
השבועה שלא לדחוק הקץ )שלהי כתובות( ולכאורה פס"ד בנוגע לביאת המשיח הרי 

זו דחיקת הקץ?

תשובה:

הנה ענין דחיקת הקץ היינו לעשות פעולות להבאת הגאולה שלא ע"פ רצון התורה, 
זאת אומרת אשר משתדלים להביא את הגאולה ע"י סיבות צדדיות ולא ע"פ דרכים 
אלו שגילו לנו חז"ל הדרך הישרה להביא את הגאולה. משא"כ תוכן הפס"ד הוא להיפך, 

שע"פ דרכי התורה גופא כבר הגיע זמן הגאולה.

דהנה בפרש"י )כתבות שם( כ' דדחיקת הקץ היינו להרבות בתפלה. ומובן ופשוט 
ומלכות,  בשם  ברכות  כמה  עם  המשיח,  ביאת  על  להתפלל  שאין  רש"י  כוונת  שאין 
ופשיטא שכוונת רש"י היא להרבות בתפילה בדרכים שאינם רצויים לפניו ית' וכמו ע"י 

השבעת שמות קבלה מעשית וכו'.

והדבר מפורש בתשובת החתם סופר11, שמביא שם קרא דישעי' )ס"ב( "אל דמי לכם 
ואל תתני דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהלה בארץ", וישעי' מיירי בגלות 
הזה דכל יומא זמנו ומצוה עלינו לבקש את ה' אלקינו ואת דויד מלכנו, ומ"ש רש"י 
שלהי כתובות בפירוש שלא לדחוק את הקץ שלא להרבות בתפילה, שלא להרבות 
דייקא, כגון יוסף דוליריינ"א וכדומה, אבל להתפלל בכל יום מצוה עלינו. ואחז"ל בפ' 
ע"פ ברכה דאפטרתא מגן דוד ומפיק לי' מקרא ועשיתי לך שם כשם הגדולים ואתם אין 

מפטירין בנביא ואין מברכין מגן דוד.

ועיין בשוחר טוב מזמור י"ח והובא ברוקח הגדול סי' שכ"ב וז"ל: "בימי דוד שלא 
תבעו בנין ביהמ"ק וכו' אנו שחרב בימינו ואין אנו מתאבלין עליו ולא מבקשים עליו 
רחמים עאכו"כ לפיכך תקנו חסידים הראשונים שיהי' מתפללים ג' פעמים בל יום אנא 
ה' השב שכינתך לציון עירך ותקנו בונה ירושלים ברכה בפ"ע בתפךה וברכהמ"ז". ע"ש. 
ועיין ג"כ בדברי תורה להגה"ק בעל "מנחת אלעזר" מהדורה ז' שכתב ג"כ שדחיקת 
הקץ היינו רק תפלות ובקשות בחוזק יד ע"ד הא דר"י דוליריינא הנ"ל, שרצה להכריח 

ולהביא משיח שלא ע"פ רצון התורה.

ומכל זה מובן שאין הענין דדחיקת הקץ שייך לעניננו, שאין המדובר לעשות איזה 
ענין נגד התורה, אלא אדרבה, להראות שע"פ התורה גופא הגיע עת קץ, כי כבר נשלם 

זמן השכירות כנ"ל ממרן החפץ חיים זצ"ל12.

11(  הנדפס בליקוטי שו"ת שלו
12(  וראה ספר לקוטי שיחות חלק כ' ש"פ לך ח' מ"ח תשמ"א אות ח.
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ויש להוסיף ממ"ש בדברי תורה שם )אות קיא( שזה שישראל נתונים בצרה ובשבי' 
הרי זה בגדר פקוח נפש שדוחה כל התורה כולה, וזהו הטעם על ריבוי התפלות ובקשות 
על עניין הגאולה )וכמו שהביא שם דרכו הקודש של בעל בני ישכר שהרבה בתפלות 
על הגאולה(, כי זהו בגדר פקו"נ ושצריכים לעשות כל האפשר בענינים המקרבים את 
הגאולה )וע"ש שהטעם שאין פקו"נ דוחה את השבועה דלא לדחוק את הקץ, הוא מפני 

שאי"ז ע"פ דרכי התורה, הרי לא יועיל להבאת הגאולה(.

* * *
והנה מכל אריכות הדברים הנ"ל מובן גודל הזכות והאחריות של רבנים מורי הוראה 
דדורנו לגלות דעת תורתנו הקדושה, ובלשון רבה של ליקובא זצ"ל אשר משיח בן דוד 
מחויב לבוא עפ''י הלכה בזמן היותר קרוב, ''וכאשר תאמרו מלמטה כן יאמר מלמעלה 
ויפסוק כן הלכה בבית דין של מעלה'', והקב''ה ישלח לנו גואל צדק תיכף ומיד ממש. 

והנני מקווה שדברים היוצאים אל הלב יכנסו אל הלב ויפעלו פעולתם, וגדולי ישראל 
שבדורינו לא יתעטפו באיצטלא של עניוות שלא במקומה, ויפסקו הלכה לאמיתתה 
של תורה שהגיע זמן גאולתכם, אשר בוודאי כדברי הגאון הנ''ל ''כאשר תאמרו מלמטה 

כן, יאמר מלמעלה ויפסוק כן הלכה בבית דין של מעלה''.

ועוד זאת אחת, אשר ראוי ונחוץ שפסק דין כזה יהי' בהשתתפות כל חכמי ישראל 
או עכ''פ רובם, וכפי שהובא לעיל מספר פרי דוד ש''אילו הסכימו כל ישראל כאיש 
אחד כו' שרצון ביאת המשיח הוא לזמן פלוני בהכרח הי' נגזר הפסק גם למעלה שיבוא 
באותה שעה כו' אפילו רק רוב ישראל יסכימו כו' מחוייב להיות גם כן ביאתו לאותו זמן 

ע''פ גזירת התורה אחרי רבים להטות אלא דהחסרון הוא מפירוד הדעות''.

ומובן מאליו נחיצות ההשתתפות של גדולי הרבנים שליט''א בפסק דין כזה, שהרי 
מדובר כאן בגאולת כל ישראל מן הגלות, כדאיתא במס' מגילה )דף כ''ט ע''א(: "תניא 
יוחאי אומר בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב''ה שבכל מקום שגלו  ר''ש בן 
בהיותם  אביך  לבית  נגליתי  הנגלה  גלו למצרים שכינה עמהן שנאמר  שכינה עמהם 
במצרים וגו' גלו לבבל שכינה עמהן שנאמר למענכם שלחתי בבלה ואף כשהן עתידין 
ושב  נאמר אלא  והשיב לא  ה' אלוקיך את שבותך  ושב  ליגאל שכינה עמהן שנאמר 

מלמד שהקב''ה שב עמהן מבין הגליות".

וע''י מהרש''א שם דבעיקר זה יהי' כשהן עתידין ליגאל מגלות אדום שתחזור גילוי 
שכינה לירושלים ביחד עם בני ישראל. ודבר כללי כזה ודאי ראוי ונחוץ במאד שהרבנים 
והבתי דינים מכל החוגים שבעם ישראל יצטרפו לפסק דין זה, שכבר כלו כל הקיצין 
ועם ישראל כבר עשו תשובה ונתקיימו במלואם כל התנאים שצריכים להיות על פי 
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התורה בכדי שתהי' הגאולה האמיתית והשלימה אשר על כן הפסק דין הוא שהקב''ה 
ישלח לנו משיח צדקנו ויבנה בית המקדש השלישי ויגאל את כלל ישראל וביחד עם 
שכינתא בגלותא מהגלות בגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש ותיכף ומיד ממש. 

ויעויין ברמב''ם בהקדמתו לספר יד החזקה: "כל הדברים שבגמרא הבבלי חייבין כל 
ישראל ללכת בהם וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו 
חכמי הגמרא ולגזור גזירותם וללכת בתקנותם אף על פי שבית דין הגדול של שבעים 
ואחד בטל בכמה שנים קודם חיבור הגמרא הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו 
עליהם כל ישראל ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו 
שהמשפט כך הוא הם כל חכמי ישראל או רובם כו'". וכעין זה כתב בפרק ט''ז מהל' 

אישות )הל' ח'-ט'( לחלק בדין גביית כתובה בין דין התלמוד לתקנת הגאונים.

ומזה ברור שפסק דין של כל חכמי ישראל או רובם והסכימו עליהם כל ישראל יש 
לפסק דין זה כל התוקף על פי התורה כמו פסק דין של בית הגדול שהוא ב''ד של כל 
ישראל שאי אפשר שישתנה13 , והוא הדין בנדון דידן בנוגע לפסק דין שהקב''ה יביא 
את הגאולה האמיתית והשלימה בשביל כלל ישראל ובשביל הקב''ה, שכשיהי' פסק דין 
מכל חכמי ישראל או על כל פנים רובם ויפרסמוהו לכלל ישראל אשר בכל העולם כולו 
יש לפסק דין זה כל התוקף על פי התורה שאי אפשר שישתנה ובוודאי כן יהי' שתהי' 

הגאולה תיכף ומיד ממש.

והנה מכל מה שניתן לומר באורך ניתן להבין שאין המדובר כאן בתפילה ובקשה 
תורה  עפ''י  פס''ד  בקביעת  אלא  צדק  הגואל  לנו  וישלח  עלינו  לרחם  השי''ת  מאת 
הרי כשם שכל שאר דיני התורה ניתנו לישראל כן הוא גם בהנוגע להפס''ד שהוציאו 
הרבנים שעפ''י דין תורה צריך להיות הגאולה ע''י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש הרי 
הפס''ד צריך להתפרסם לכל בני ישראל מכיוון שהוא דין והלכה בתורה שניתנה לכל 

בני ישראל.

ועוד מכיוון שמדובר בפס''ד הלכה למעשה הרי פס''ד זה הוא כמו שאר פסקי דינים 
כ''ט ע''א(: "גמרו את הדבר היו  שנותנים לבעלי דינים כמבואר במס' סנהדרין )דף 
חייב",  אתה  פלוני  איש  זכאי  אתה  פלוני  איש  אומר  שבדיינין  הגדול  אותן  מכניסין 
ומסקנת הגמרא "מכניסין לבעלי דינין", וכן פסק הרמב''ם )פרק כ''ב מהל' סנהדרין 
הלכה ט'(, וכן הובא להלכה בטור ושו''ע )חושן משפט סימן י''ט(. ומבואר בזה שצ''ל 
מסירת הפסק לבע''ד בכדי שהבעלי דינים ידעו מי הוא הזכאי ומי הוא החייב ועל ידי 
הפס''ד תובע הזכאי מהחייב שישלם לו חובו והחייב משלם מכיוון שכן הוא הפס''ד 
עפ''י התורה. וכן הוא בנדו''ד, פס''ד השייך הן לקוב''ה והן לכל ישראל שהם בע''ד 
וזקוקים לגאולה האמיתית והשלימה, שצ''ל מסירת הפס''ד לפניהם שהרבנים והבתי 

13(  ועי' גם בקונטרס דברי סופרים להגאון ר' אלחנן וואסרמן הי''ד סימן ב' סעיף ג' וד'.
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דינים מכל החוגים שבעם ישראל יפרסמו פסק דין זה לכלל ישראל בכל העולם כולו, 
שבזה תחשב כנתינת הפס''ד לפני בע''ד, ובכח פס''ד זה דורשים ותובעים מהקב''ה 
שיביא את הגאולה תיכף ומיד ממש ואז בוודאי יקיים הקב''ה את פס''ד התורה ויביא 

את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש. 

וגם כ''ק האדמו''ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט''א ביקש לאחרונה14 שהרבנים 
צריכים לפרסם הפסק דין שהקב''ה יביא את הגאולה לכלל ישראל תיכף ומיד ממש 
ובפרט במצבנו הנוכחי הנוכחי רואים בעליל עד כמה צריכים עם ישראל לרחמי שמים 
המצב בו נמצאים אחינו בני ישראל בארץ ישראל שדם יהודי נשפך כמים ע''י הרוצחים 
הערביים ימ''ש ללא הרף והמצב אשר הרבה אנשים צעירים הלכו לעולמם ללא עת 
שלאחרונה גזרו הרבנים מכל החוגים יום תפילה ועוד ריבוי צרות אצל כלל ישראל 
וכפי שהמשנה אומרת בסיום מס' סוטה ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים, 
ועל ידי זה שהרבנים יפרסמו הפסק דין לכלל ישראל שהקב''ה יביא לנו את הגאולה 
האמיתית והשלימה ע''י משיח צדקנו ויאנר לצרותינו דימ הרי בוודאי ובוודאי כן יהי' 
מכיון שזהו פסק דין ברור על פי תורה ויקויים מה שנאמר בתהלים פדה אלקים את 

ישראל מכל צרותיו.

14(  ראה בהנסמן לעיל הערה 1.
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הוספות לקונטרס 'הקץ וההלכה'
מאת

הרה"ג הר"ר זלמן נחמי' שי' גולדברג
ראש כולל דעת משה סדיגורא

וחבר בית הדין הרבני ירושלים עיה"ק
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א
בפסק שנחלקו חכמים ופסקו על פי רוב או שחכם פסק הלכה וטעה בדין ובשמים 
זה מבואר בדרשות הר"ן  ודבר  ידוע האמת שטעו אעפ"כ הלכה כמו שנפסק בארץ 
את  הקב"ה  נתן  כך, שמתחלה  דבריו  ותוכן  ובהקדמה  הביאו הקצה"ח  דרוש שביעי 
התורה על דעת חכמי התורה ואם לפי שכלם כך הדין אף אם הוא היפך האמת הלכה 
כמותם אחר ששכלם האנושי כמותם אף שאינו אמת לפי שכלים הנבדלים. ובזה ביאר 
הקצה"ח מה שאמרו במדרש רבה שבשעת בריאת האדם נעשו המלאכים כתות כתות 
חסד אמר יברא שכולו מלא חסידים ואמת אמר אל יברא שכולו מלא שקרים, מה עשה 
הקב"ה נטל האמת והשליכה לארץ שנאמר ותשלך אמת ארצה, אמרו לפניו רבש"ע 

אתה מבזה תכשיט שלך אמר להם הקב"ה רצוני שתעלה אמת מן הארץ ע"כ.

והיינו דידוע דשכל האדם ילאה להשיג האמת בהיותו בארץ שרשו, ולזה אמר אתה 
מבזה תכשיט שלך, כיון שעיקר הבריאה עבור התורה והאדם בשכלו האנושי מהנמנע 
להשיג האמת האמיתי וכאשר יתנהגו העולמות כולם מעלמא ועד עלמין ע"פ תורת 
זה  ועל  מבזה תכשיט שלך שחותמך אמת,  הרי אתה  פי האמת  על  יהי'  ולא  האדם 
החכמים  הסכמת  כפי  יהי'  והאמת  הארץ  מן  אמת  רצוני שתעלה  זהו  הקב"ה  השיב 
בשכל האנושי ולשכון כבוד בארצנו וזוהי ברכת התורה אשר נתן לנו תורת אמת שיהי' 
האמת איתנו וחיי עולם נטע בתוכנו. לפי מה שהקשה הר"ן שם כיון שיש לכל מצוה 
על הסם  יסכימו  הרופאים  א"כ  עולם  ובעבירה להמית מיתת  עולם  חיי  כח להחיות 
המזיק שהוא טוב ומועיל וכי מפני זה לא יעשה הסם שלו ולא יזיק אם בטבעו להזיק? 
ועיין שם שכתב כי בסגולת כח המצוה אשר אנחנו שומעים לדברי החכמים יש בהם 
כח להחיות גם אם אין מכווין האמת וזהו שאנו מכרכין וחיי עולם נטע בתוכנו ומתוכה 

יפרה וירבה חיי עולם וכו' עכ"ל.

ובזה ביאר ר' יצחק אלחנן בהקדמתו מה שאמרו בגמ' ברכות בא וראה דלא כמדת 
הקב"ה נתן התורה לישראל ושמח וקשה הרי התורה גם אחר שנתן הקב"ה לישראל 
נמצאת ביד הקב"ה ואינו דומה למתנה שנותן לחבירו שאינו ביד הנותן אחר שנותן 

ותירץ שגם התורה נתן הקב"ה לישראל שיהי' בידם כפי הבנת שכלם.

ב
הענין השני מה שדרשו בירושלמי "לקל גומר עלי", שאם קטנה בת ג' שנבעלה שאין 
בתולותי' חוזרין ודינה כבעולה, ונמלכו ב"ד לעבר שנה ונעשית פחותה מבת שלוש, 
שבתולותי' חוזרין. והענין, שהקב"ה שיעבד טבע הבריאה להיות תלוי בשנים שנקבעו 

על ידי ב"ד.
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והנה ביור"ד בסימן קפ"ט בש"ך ס"ק י"ג הביא מחלוקת בין הרא"ה לרשב"א, שדעת 
הרא"ה שווסת החודש שנקבע על ידי ראי' שחוש פעמים באותו היום בחודש שדעת 
הרא"ה שיום החודש תלוי לפי הימים מהמולד ודעת הרשב"א שתלוי בזמן ביום החודש 
שנקבע לפי ב"ד שקבעו יום החודש שכל מה שב"ד של מטה עושים ב"ד של מעלה 
מסכים על ידם ואף בחידושי הגוף כן וכמו שדרשו ז"ל בלקל גומר עלי קטנה בת ג' 
שנים ויום אחד שנבעלה אין בתולתי' חוזרים נמנו ב"ד ועברו השנה בתולותי' חוזרין 
מן המבושל  הנודר  פ'  נדרים  והוא מהירושלמי  עכ"ל הרשב"א.  עלי  גומר  לקל  הוה 

הלכה י"ג עכ"ל הש"ך.

ולענ"ד נראה שהרא"ה סובר שקביעת ווסת אינו דומה לבתולותי' חוזרין שבתולותי' 
חוזרים תוך ג' שנים היינו משום שכך ברא הקב"ה טבע העולם ולכן כל שלא עברו ג' 
שנים ויום אחד שנקבע על ידי ב"ד טבע הבריאה שבתולותי' חוזרים אבל ווסתות שאין 
בטבע הבריאה שיבוא הווסת לםי החודש שהרי יש הרבה שקבעו ווסת לפי הפלגה או 
אופנים אחרים או שלא קבעו כלל ווסת ואין זה אלא מקרה מה שקבע לפי ימי החודש 

מאן לימא שקבע הקב"ה בטבע העולם שקביעת ב"ד יהי' סיבה לראיית הווסת.

ג
וחלק  כגון שחלק אומרים שיש לעשות מלחמה  ישראל בהנהגה  נחלקו חכמי  אם 
להיכנע  לא  אומרים  וחלק  להיכנע  אומרים  שחלק  או  מלחמה  לעשות  לא  אומרים 
והלכה בזה כרבים, הנה גם בזה הקב"ה מסכים לפסק הלכה, ואף אם טעו מ"מ הקב"ה 
מקבל את דעת הרוב שכך צריך להיות הנהגה. ונ"מ שלכן יש לחכם להתאמץ לשכנע 
ולהוכיח שדעתו צודקת ולא יסמוך על זה שכיון שדעת אמיתית מימלא הקב"ה ינהיג 

עולמו כפי הדעה הא'.

ודבר זה למדנו מהרב מבריסק הגרי"ז זצ"ל והוכיח דבר זה מגמ' סנהדרין )כו, א( 
המלך  חזקי'  שחשש  מבואר  ושם  וסייעתו  שבנה  עם  וסייעתו  המלך  חזקי'  שנחלקו 
ששבנה וסייעתו סברו שיש להשלים עם סנחריב וחזקי' וסייעתו סברו שלא להשלים 
עם סנחריב ושבנה וסייעתו היו רוב נגד חזקי' וסייעתו וחשש חזקי' אמר דלמא חס 
ושלום נטי' דעתי' של דהקב"ה בתר רובא כיון דרובא מימסרי ביד סנחריב אינהו נמי 
מימסרו, בא נביא ואמר לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר כלומר קשר 
רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המנין. ע"כ. הרי אלו הרוב לא היו רשעים אף שהיו 

טועים מ"מ הי' הקב"ה מסכים עם דרך הנהגת הרוב.
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ד
מה שמצינו באברהם אבינו )בראשית יח כג(: "ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק 
אם  תמוהים  הדברים  ובפשטות  משפט",  יעשה  לא  הארץ  כל  השופט  וגו'  רשע  עם 
הקב"ה אמר לאברהם "זעקת סדום עמורה כי רבה וחטאתם כבדה מאוד וגו' כלה", איך 
אברהם אומר "חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט"? וא"כ בהכרח שכך הוא 
המשפט שצריך להפוך סדום ועמורה, ומהי טענת אברהם, וכי הקב"ה ח"ו אינו יודע 
מה שאברהם יודע? וכן קשה מה שיעקב אבינו אמר "הצילני מיד אחי מיד עשיו כי ירא 
אנוכי פן יבוא והכני אם על בנים ואתה אמרת היטב איטב עמך", וא"כ ממ"נ אם קיים 
הבטחת הקב"ה ליעקב, מה ירא יעקב, ואם דאג יעקב שמא גרם החטא מה אם כן טענת 
יעקב "ואתה אמרת היטב", והרי בגלל החטא הקב"ה חוזר מהבטחתו? וכן קשה ממה 
שאמר משה רבינו "פן יאמרו מצרים ברעה הוציאנו", ממ"נ אם זה סיבה לא לכלותם 
הקב"ה לא יכלם גם בלי שמשה רבינו מתפלל ואם צריך לכלותם גם אם יאמרו מצרים 

מה אם כן טענת משה רבינו?

ותשובה לדבר נראה לפי מה שמסופר בגמ' ב"ק )נ, א(: "תנו רבנן מעשה בביתו של 
בן דוסא שעה  והודיעו את רבי חנינא  נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור הגדול באו 
ראשונה אמר להם שלום שני' אמר להם שלום שלישית אמר להם וכו' אמרו לו נביא 
אתה אמר להם לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי אלא כך אמרתי דבר שנצטער בו 
לחפור בורות ומערות להולכי רגלים אותו צדיק יכשל בו זרעו אמר רב אחא אעפ"כ 
מת בנו בצמא", ובתוס' שם )ד"ה דבר( הקשו: "וא"ת אכתי מנא לי' הא מת בנו בצמא". 
עכ"ל. ובשיטה מקובצת שם כתב וז"ל: לרבינו נראה לפרש אמרתי כלומר השמעתי 
דבר זה לפני הקב"ה והם דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעו והסכים הקב"ה 
לדבריו שכן דרכו של הקב"ה שמסכים לסברת הצדיקים שבדור וכשמת בנו בצמא כבר 
מת רבי חנינא וכן מצינו בחגיגה שלא היו אומרים במתיבתא בשם ר' מאיר מפני שלמד 
וזרק  מאחר עד שאמר ר' אבוה לאליהו ומה איכפת לי' אגוז מצא בירר את האוכל 
הפסולת והסכים הקב"ה לדעתו ואמר מכאן ואילך דבר בשם ר' מאיר וכו'. הר"ר ישעי'.

ונראה שמה שהקב"ה מסכים לסברת הצדיקים היינו שהצדיקים אומרים סברתם הוא 
ענין של תפילה וכמו אברהם אבינו שאמר סברתו על אנשי סדום הי' בתפילה וכמו 
שתרגם האונקלוס "ואברהם עודנו עומד לפני ד'" - "ואברהם עד כען משמש בצילו 
קדם ד'", ואז אמר כל מה שטען לזכות סדום ולכן גם מה שענה הקב"ה "אמצא חמישים 
צדיקים" לא אשחית את סדום, זוהי גם מסברת אברהם, וכן מה שקבל הקב"ה תפילת 

יעקב אבינו הצילני נא בגלל ההבטחה "היטיב איטב עמך" הוא בגלל התפילה.

וכלל הדבר הוא שהקב"ה מקבל תפילת צדיק וסברתו, וזהו ענין התפילה. וכן מה 
שמזכירים בתפילה זכויות וכן מה שמזכירין זכות אברהם הקבור בחברון. ויש לעיין 
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וכותב רש"י  יש פחות מעשרה צדיקים,  גם אם  א"כ למה לא התפלל אברהם אבינו 
)בראשית י"ח ל"ב(: "על הפחות לא בקש אמר דור המבול היו שמונה נח ובניו ונשיהם 
בדור  לסדום  המבול  מדור  ראי'  מה  למה שכתבנו  איתא  ואם  דורם",  על  הצלי  ולא 
המבול לא התפלל עליהם מנח משא"כ בסדום וצריך לומר שידע אברהם אבינו שגם 

נח התפלל ולא נתקבלה תפילתו וצ"ע.

והנה כל תפילותינו שאנו מזכירין זכות אבות ושאר זכותים באברהם אבינו בהכרח 
שהזכותים הן סיבה לקבלת התפלה אבל בלא תפילה אין זכות מועלת. וממורי ורבי 
הגה"צ ר' אליהו דסלר זצ"ל שמעתי שיש לתמוה על מה שאמרו בגמ' מכות )י"א, ב( 
יוצא מעיר מקלטו במיתת כהן גדול שהי' לכה"ג לבקש רחמים  שלכן רוצח בשגגה 
ומינו  גדול  כהן  מת  הרוצח  של  דינו  נגמר  שלא  על  שאם  מבואר  שם  אכן  דורו  על 
אחר תחתיו חוזר במיתתו של שני ובגמ' שם שם הקשו מאי הוה לי' ]להאי כהן גדול[ 
למיעבד ]מאחר שעדין לא הי' כה"ג כשהרג זה למה הוא נענש[ הי' לו לבקש רחמים 
שיגמור דינו לזכות ע"כ. וקשה מה מקום לבקש רחמים שלא יצא דין אמת אלא דין 
מעוקל? ותירץ שהי' לו להתפלל וכשמתקבל תפילתו הי' קידוש השם ולא הי' צריך 
לפסק דין שיגלה שגם כל פסק דין וקיומו מטרתו קידוש השם הרי שגם בדינים שדנים 
ב"ד של מטה תפילה יכולה לשנות הפסק ואפילו ראוי וחייב הכהן גדול להתפלל כל 

כך.

ה
ונעתיק לשון הגמ'  גוזר והקב"ה מקיים".  מה שמצינו בגמ' בכמה מקומות "צדיק 
תענית )כג, א(: "ת"ר מה שלחו לכת הגזית לחוני המעגל )איוב כג( ותגזר אומר ויקם 
לך ועל דרכך נגה אור ותגזר אומר אתה גזרת מלמטה והקב"ה מקיים מאמרך מלמעלה 
ועל דרכך נגה שהי' אפל הארת בתפילתך כי השפילו ותאמר גר דור שהי' שפל הגבהתו 
בתפילתך ושח עניים יושיע דור ששח בעוונו הושעת בתפילתך, ומלט אי נקי דור שלא 

הי' נקי מלטתו בתפלתך ונמלך בבור כפיר מלטתו במעשה ידיך הרורין". ע"כ.

זו שמה שפעל חוני המעגל הי' בתפלה וא"כ מה שאמרו בני  הנה המתבאר מגמ' 
לשכת הגזית אתה גוזר היינו שמתפלל וזהו הגזירה שתפילת הצדיק פועלת וכן מה 
שגרסינן שם בגמ': "ת"ר פעם אחת יצא רוב אדם ולא ירדו גשמים שלחו לחוני המעגל 
וירדו גשמים עג עוגה ועמד בתוכה ואמר לפניו רבונו של עולם בניך שמו  התפלל 
פניהם עלי שאני כבן בית לפניך נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם 
על בניך וכו' אמרו לו רבי כשם שהתפללת שירדו כך התפלל וילכו להם וכו'. ע"כ. הרי 
שמה שירדו גשמים הוא מכח תפילה וא"כ מה שנשבע הוא מדרכי התפילה ושהי' בטוח 
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שתתקיים תפילתו ולכן נשבע והגזירה היינו שגוזר בדבר שיודע שכך המידה שתפילה 
שלו על דבר זה מתקבל.

אכן בכמה מקומות מצינו "צדיק גוזר", גם בלא לשון של תפילה. וכמו שמצינו בגמ' 
)כתובות ק"ג( שרבינו הקדוש צווה שרבי חנינה ישב בראש ולא קיבל משום שר' אפס 
הי' גדול ממנו ויתיב ר' אפס בראש ור' חנינה ישב בחוץ וישב לוי לפניו כשבא לוי לבבל 
אמר שמע מינה שנח נפשי' דרב אפס וישב רבי חנינה בראש ולא הי' ללוי מי לשבת 
עמו וירד לבבל ומקשינן אולי מת ר' חנינא ומתרצינן כיון שרבינו הקדוש ציוה שר' 
חנינא ישב בראש לא יתכן שלא יתקיימו דבריו שהרי כתוב ותגזר אומר ויקם לך ע"כ. 
והרי צוואת רבי לא הי' תפילה רק ציווי ואעפ"כ בהכרח שיתקיימו דבריו וצריך לומר 

שהוא שכר הצדיק שנותן לו הקב"ה שגזירתו יתקיים.

וכן משמע לכאורה בב"מ )קו( בחוכר שדה מחבירו ואכלה חגב או שדפון אם הי' 
מכת מדינה מנכה לו מחכירותו, אכן אם התנה שיזרענה חיטים וזרעה שעורים אינו 
מנכה שיכול המחכיר לומר אילו זרעתי' חיטים לא היתה לוקה שהי' מתקים ותגזר 
שייך  ואעפ"כ  תפילה  בדרך  לא  חיטים  זרע  שאמר  מדובר  שם  והרי  לך  ויקם  אומר 
"דיכול  וז"ל:  כתב  סק"ה(  שכ"ב  )סימן  בסמ"ע  אכן  המחכיר.  שגזר  גזירה  שיתקיים 
המשכיר לומר אילו לא שינית הי' מקוים בי ותגזור אומר ויקם לך ואני לא בקשתי 
מתחילת השנה מהשי"ת שיצליחני בשעורים כי חיטים בקשתי". עכ"ל. הרי שהסמ"ע 
העמיד זה שגזירת צדיק מתקיים מכח התפילה ולפי דבריו צריך לומר שגם צואת רבינו 
הק' הי' תפילה שיתקים צוואתו זולת אם נדחוק שבצדיק מקיים הקב"ה גזירתו גם בלא 
תפילה וזה משכר הצדיק, משא"כ במשכיר שדה שמדובר בכל אדם ואלו דוקא צדיק 

שם לא שייך שהקב"ה יקיים גזירתו אלא בדרך תפילה.

ומה שאמרו בגמ' סוטה )יב( שמרים אמרה לאבי' עמרם שגירש את אשתו יוכבד אחר 
שגזר פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ועמדו כל ישראל וגירשו נשותיהן ואמרה 
לו מרים גזירתך קשה משל פרעה שגזירת פרעה ספק מתקיים ספק אינו מתקיים ואילו 
גזירתך ודאי מתקיים שנאמר ותגזר אומר ויקם לך, ונראה ששם הכוונה גזירת עמרם 
היינו שגזר שכך יש להתנהג שצריך לגרש את האשה כדי לא לגרום שפיכת דמים של 
הילודים וזהו גזירה והוראה של חכמים שחייבים כולם לקיים וכמו שאמרו שם עמרם 

גדול הדור.

ו
מה שמצינו ברכות שברכו צדיקים כמו האבות לבניהם וכן ברכת כהנים שציוותה 
צדיקים מפורש בתורה אצל אברהם  ברכות  והנה שהקב"ה  ישראל  לברך את  תורה 
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כח שברכתו  הקב"ה  לו  אברהם שמסר  של  שכרו  זהו  ובפשטות  ברכה15,  והי'  אבינו 
תתקיים. והנה בפשטות ברכה אינה תפילה והבדל ביניהם שתפילה אומר המתפלל 
לשון בקשה כמו שאמר משה סלח נא או קל נא רפא נא שכולם לשון בקשה ואילו ברכה 
אומרים בלשון ציווי כמו ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותינו את היי לאלפי רבבה 
וירש זרעך את שער אויביו )בראשית כד, ס( ואת היי היינו ל' ציווי וכן מה שבירך נח 
ליפת ואמר לו "יפת אלוקים ליפת", שהוא ל' ציווי לה' שירחיב ליפת. ואף שבשאר 
"יעבדוך  וגו'",  לך האלוקים  "ויתן  ליעקב  יצחק  ברכת  כמו  הברכות שמצינו בתורה 
עמים", אינו לשון ציווי אלא לשון שכך יהי' בעתיד, מ"מ אינו לשון בקשה, וכנראה שגם 
לשון עתיד מתפרש כציווי וכן באיסור קללה שאסרה תורה לקלל אדם מישראל בשם 
וקללה הוא היפך הדבר ומסתבר שהאיסור לקלל בשם היינו שאומר בלשון ציווי לה' 
כמו שאמר ה' הכה לפלוני אבל המתפלל שהשם יכה לאחר מסתבר שאין בו האיסור 
של מקלל, ואעפ"כ מצינו שהאומר לחבירו יככה ה' נחשב לקללה. וכן שבועת האלה 
לשון  הרי שגם  צבה",  ובטנך  נופלת  ירכך  ה'  "יתן  עתיד  בלשון  הוא  בסוטה  הנאמר 
עתיד היינו כציווי, ולכן גם ברכה בלשון עתיד אינה תפילה אלא ציווי, ולכן ברכת 
כהנים "יברכך וגו'", אף שאומר לשון עתיד אבל כל האומר שהעתיד כך יעשה ה' הרי 
זה כמצווה שכך יעשה ה' והיינו ברכה. וכל זה שמועיל ברכה היינו שנתן הקב"ה כח 

לצדיק שיהי' בידו לברך כמו לאברהם.

אכן בהעמק דבר שם שיבואו בני אדם להתברך ממך כמו היום דאיתא בב"ב )קטז( 
"מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם כו'". עכ"ל. והנה בגמ' שם מסיים "ילך אצל 
חכם ויבקש עליו רחמים", הרי שפירש ברכה היינו תפילה וכן מוכח שם בנמוק"י שכתב 
שם וז"ל: "אגב גררא כתבי' לגמרא זו שמנהג זה בצרפת שצי שיש לו חולה מבקש פני 
הרב התופס ישיבה שיברך אותו". עכ"ל. הרי שפירש ברכה מה שאמרו בגמ' יבקשו 
הקב"ה  ומה שאמר  לקב"ה,  תפילה  היינו  יוצא שברכה  כך  נפרש  ואם  רחמים,  עליו 
לאברהם אבינו והי' ברכה היינו הבטחה שתתקבל תפלתו. ובעקרים )מאמר ד' פי"ט( 
כתב שברכה היא גם תפילה וגם הגדת עתידות בדרך נבואה אכן ברכות כברכת כהנים 

אינה אלא רק תפילה.

והנה בגמ' מכות )יא, א( שנינו: "לפיכך אמהותיהן של כהנים מספקות להן ]לרוצחים[ 
מחי' וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו", ובגמ' שם: "טעמא דלא מצלו מייתי 
והכתיב כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חינם לא תבא אמר ההוא סבא מפרקי' דרבא 

שמיע לי שהי' להם לבקש רחמים על דורן ]הלכך לא קללת חינם היא[". ע"כ.

15(  הברכה נתונה בידך עד עכשיו הי' בידי ברכתי לאדם ונח ומעכשיו את תברך 
את אשר תחפוץ - בראשית יב, ב.
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כמקלל  זה  הרי  פלוני  שימות  לקב"ה  שתפילה  להוכיח  יש  לכאורה  זו  מגמ'  והנה 
חבירו, שהרי המשנה מדברת על תפילה והגמ' הביא מקללת חינם ובע"כ שקללה היינו 
תפילה ונדחה מה שכתבנו באות ה' שתפילה אינה קללה, שתפילה היינו בקשה וקללה 
היינו ציווי לזולת אם נאמר שהגמ' לא באה להשוות קללה לתפילה אלא לדמות שכמו 
שקללת חינם אינה פועלת כך תפילה להעניש חבירו בחינם אינה פועלת, אף שיש 
לחלק בין תפילה לקללה, וצ"ע עכ"פ אם קללה שאינה חינם אלא עילה קטנה שלא 

התפלל עליו פועלת כש"כ ברכה שמזכיר איזו זכות פועלת.

והנה מפרשי ספר משלי אבן עזרא והרד"ק והגר"א מפרשים "כצפור לנוד כדרור 
לעוף כן קללת חינם לא תבוא" לא במובן לו היינו שהקללה חוזרת למקלל עצמו וקצת 
נראה כן שהרי בא לדמות כמו שצפור נדה ודרור עפה כן יקרה לקללת חינם והרי 

מדמה פעולת הציפור שנדה ממקומה למקום אחר כך הקללה תבוא לאחר.

)שמות כ"ב כ"א(: "כל אלמנה ויתום לא תענון כי אם ענה תענה אותו כי אם צעק 
יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו", ובמכילתא שם: "יכול כל זמן שאינו צועק איני שומע 
ת"ל שמוע אשמע הא מה ת"ל כי אם צעק אצעק אלי אלא ממהר אני ליפרע ע"י שהוא 
צועק יותר ממי שאינו צועק והלא דברים ק"ו אם כשהיחיד צועק על הרבים שמוע 
כשהיחיד  פורענות מעוטה  אם מדת  ומה  עאכו"כ  צועקים  אשמע צעקתו כשהרבים 
כמה  על אחת  היחיד  על  ורבים מתפללים  מרובה  טובה  מידה  כך  הרבים  על  צועק 

וכמה". ע"כ.
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

קובץ המפתחות
להערות, חידושים וביאורים

בעניני משיח וגאולה

 שנתפרסמו בקבצי
"שערי ישיבה" ו"הערות התמימים ואנ"ש"

שע"י ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש - צפת

שערי ישיבה
א'-י"ח

הערות התמימים ואנ"ש
א'-קמ"ד

שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ותשע לבריאה
הי' תהא שנת עצמות טובה – ימות המשיח

מאה ושבע עשרה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
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גליון א – ללא ציון התאריך תש"מ.

גליון ב – ללא ציון התאריך תש"מ.

גליון ג – ללא ציון התאריך תשמ"א.

גליון ד – ללא ציון התאריך תשמ"א.

גליון ה – ללא ציון התאריך תשמ"א.

גליון ו – יו"ד שבט תשמ"א.

גליון ז – ללא ציון התאריך תשמ"א.

גליון ח – י"א ניסן תשמ"א.

גליון ט – ללא ציון התאריך תשמ"א.

גליון י – י"ט־כ' כסלו תשמ"ב.

גליון יא – יו"ד שבט תשמ"ב.

גליון יב – י"א ניסן תשמ"ב.

גליון יג – יו"ד שבט תשד"מ.

גליון יד – י"ב תמוז תשד"מ.

גליון טו – י"ט־כ' כסלו תשמ"ה.

גליון טז )א( – י"ב־י"ג תמוז תש"נ.

 מפתח הערות וחידושי תורה בנושאי גאולה ומשיח
 לקובצי "הערות התמימים ואנ"ש" ו"שערי ישיבה"

שי"ל עד עתה בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש – צפת

הערה כללית: מפתח העניינים חולק לפי הנושאים השונים בגאולה ומשיח )"תחיית 
המתים", "לעתיד לבוא", וכיו"ב(.

בתוך כל נושא מופיעות ההערות על הסדר, בתחילה "כותרת" ההערה, לאחמ"כ 
תוכן קצר ממנה בחצאי עיגול, ולאחמ"כ מס' הגליון ומס' העמוד בגליון בו מופיעה 

ההערה )לדוגמא: מ"ד 10 – הערה זו מופיעה בע' 10 בגליון מ"ד בספירה הכללית(.

חידושי תורה שהודפסו בקובצי "שערי ישיבה" מובאים בסוף כל נושא, בתחילה 
ומס'  הקובץ  מס'  ישיבה,  שערי  נכתב  ולאחמ"כ  ותוכנם,  שלהם  ה"כותרת"  מובאת 
העמוד בו מופיע הענין. )לדוגמא שערי ישיבה י"ז 313, היינו שהודפס בקובץ שערי 

ישיבה חלק י"ז ע' 313(.

רשימת הקבצים שיצאו לאור עד־עתה בישיבתנו
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גליון יז )ב( – י"א ניסן ה'תנש"א.

גליון חי )ג( – כ' מנ"א תשנ"א.

גליון יט )ד( – יו"ד שבט תשנ"ב.

גליון כ )ה( – י"א ניסן תשנ"ב*.

גליון כא )ו( – ה' מנ"א תשנ"ב.

גליון כב )ז( – יו"ד–כ"ב שבט תשנ"ג.

גליון כג )ח( – ראש חודש אלול תשנ"ג.

גליון כד )ח(** – חנוכה־ה' טבת תשנ"ד.

גליון כד )ט( – יו"ד־כ"ב שבט תשנ"ד.

גליון כה )י( – י"א ניסן־חג הפסח תשנ"ד.

גליון כו )יא( – כ"ח סיון תשנ"ד.

גליון כז )א( – ה'־כ"ד טבת תשנ"ה.

גליון כח )ב( – פורים־קטן תשנ"ה.

גליון כט )ג( – ח"י אלול תשנ"ה.

גליון ל )א( – חג החנוכה־ה' טבת תשנ"ו.

גליון לא )ב( – חג השבועות תשנ"ו.

גליון לב )ג( – י"ב תמוז תשנ"ו***.

גליון לג )א( – יו"ד שבט תשנ"ח.

גליון לד )א( – י"ט כסלו תשנ"ט.

גליון לה )ב( – תשנ"ט.

גליון לו )ג( – י' שבט תשנ"ט.

גליון לז )ד( – ז' אדר תשנ"ט.

גליון לח )א( – י"ט כסלו תש"ס.

גליון לט )ב( – ר"ח אדר א' תש"ס.

גליון מ )א( – י"ד־י"ט כסלו תשס"א.

גליון מא )ב( – יו"ד שבט תשס"א.

גליון מב )ג( – י"א ניסן תשס"א.

גליון מג )ד( – כ"ח סיון תשס"א.

גליון מד )א( – י"ד כסלו תשס"ב.

גליון מה )ב( – כ־כ"ד טבת תשס"ב.

שנה  מאה   – ניסן  י"א   – )ג(  מו  גליון 
תשס"ב.

גליון מז )א( – ו' תשרי תשס"ג.

גליון מח )ב( – י"ד־י"ט כסלו תשס"ג.

גליון מט )ג( – כ"ב שבט תשס"ג.

גליון נ )ד( – כ"ה־כ"ו אד"ש תשס"ג.

גליון נא )ה( – ט"ו מנחם־אב תשס"ג.

גליון נב )א( – ט"ו־ט"ז שבט תשס"ד.

גליון נג )ב( – י"א ניסן תשס"ד.

גליון נד )ג( – ה' מנחם־אב תשס"ד.

גליון נה )א( – ר"ח כסלו תשס"ה.

גליון נו )ב( – יו"ד־י"א שבט תשס"ה.

גליון נז )ג( – י"א־כ"ח ניסן תשס"ה.

גליון נח )ד( – ט"ו אלול תשס"ה.

גליון נט )א( – י"ד כסלו תשס"ו.

גליון ס )ב( – י"ב טבת תשס"ו.

גליון סא )ג( – יו"ד־י"א שבט תשס"ו.

גליון סב )ד( – ז' אדר תשס"ו.

גליון סג )ה( – י"ב־י"ג תמוז תשס"ו.

גליון סד )ו( – ט"ו אלול תשס"ו.

* בקובץ זה יש טעות בסדר הדפים.
** בגליון זה בספירה הכללית צויין בטעות מס' כ"ב. 

מקובץ זה והלאה יש אי־סדר בספירה הכללית.
שבט  )יו"ד־כ"ב  כ"ב  לגליון  זהה  זה  קובץ   ***

תשנ"ג(.
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גליון סה )א( – ראש חודש כסלו תשס"ז.

 – נצח  דידן   – טבת  ה'   – )ב(  סו  גליון 
עשרים שנה תשס"ז.

גליון סז )ג( – כ"ז־כ"ח טבת תשס"ז.

גליון סח )ד( – כ"ב שבט תשס"ז.

גליון סט )ה( – י"א ניסן תשס"ז.

גליון ע )ו( – ט"ו אלול – מאה ועשר שנה 
תשס"ז.

גליון עא )א( – ראש חודש כסלו תשס"ח.

גליון עב )ב( – י"ט־כ' כסלו תשס"ח.

 – נצח  דידן   – טבת  ה'   – )ג(  עג  גליון 
תשס"ח.

גליון עד )ד( – כ'־כ"ד טבת תשס"ח.

גליון עה )ה( – כ"ב שבט תשס"ח.

גליון עו )ו( – ו'־ז' אד"ר תשס"ח.

גליון עז )ז( – כ"ז אד"ר תשס"ח.

גליון עח )ח( – י"א ניסן תשס"ח.

גליון עט )ט( – בין הזמנים ניסן תשס"ח.

גליון פ )י( – ל"ג בעומר תשס"ח.

חג   – תורה  כינוס   – )יא(  פא  גליון 
השבועות תשס"ח.

גליון פב )יב( – ט"ו סיון תשס"ח.

גליון פג )יג( – י"ב-י"ג תמוז תשס"ח.

גליון פד )יד( – ט"ו-ח"י אלול תשס"ח.

תשרי   – הזמנים  בין   – )א(  פה  גליון 
תשס"ט.

גליון פו )ב( – כ' מר-חשון תשס"ט.

גליון פז )ג( – י"ט-כ"ף כסלו תשס"ט.

גליון פח )ד( – כ'-כ"ד טבת תשס"ט.

גליון פט )ה( – יו"ד-י"א וכ"ב תשס"ט.

גליון צ )ו( – כ"ז אדר תשס"ט.

גליון צא )ז( – י"א ניסן תשס"ט.

גליון צב )א( – ו' תשרי תש"ע.

גליון צג )ב( – חודש כסלו תש"ע.

שישים   – יו"ד-י"א שבט   – )ג(  גליון צד 
שנה –תש"ע.

גליון צה )ד( – כ"ז אדר תש"ע.

גליון צו )ה( – כ"ף מנחם-אב תש"ע.

גליון צז )ו( – ט"ו-ח"י אלול תש"ע.

גליון צח )א( – חודש תשרי תשע"א.

גליון צט )ב( – כ"ף מר-חשון תשע"א.

גליון המאה )ג( – י"ט-כ"ף כסלו תשע"א.

גליון קא )ד( – כ'-כ"ד טבת תשע"א.

י'-י"א   – )ה(  הישרה  הדרך   – קב  גליון 
שבט תשע"א.

גליון קג )ו( – כ"ב שבט תשע"א

גליון קד )ז( – ז"ך אדר ראשון תשע"א.

גליון קה )ח( – י"א ניסן תשע"א.

גליון קו )ט( – ל"ג בעומר תשע"א.

גליון קז )א( – כ' מר-חשוון תשע"ב.

גליון קח )ב( – י"ב טבת תשע"ב.

גליון קט )ג( – שושן פורים תשע"ב.

גליון קי )ד( – י"א ניסן תשע"ב.
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גליון קיא )א( – י"ט-כ"ף כסלו תשע"ג.

גליון קיב )ב( – ט' אדר תשע"ג.

גליון קיג )א( – ר"ח כסלו תשע"ד.

גליון קיד )ב( – י"ט טבת תשע"ד.

גליון קטו )ג( – י'-י"א-כ"ב שבט תשע"ד.

גליון קטז )ד( – כ"ב שבט תשע"ד.

גליון קיז )ה( – י"א ניסן תשע"ד.

גליון קיח )ו( – ט"ו סיון תשע"ד.

גליון קיט )ז( – טו"ב תמוז תשע"ד.

גליון קכ )א( – ר"ח כסלו תשע"ה.

גליון קכא )ב( – כ'-כ"ד טבת תשע"ה.

גליון קכב )ג( – י'-י"א-כ"ב שבט תשע"ה.

גליון קכג )ד( – י"א ניסן תשע"ה.

גליון קכד )ה( – חג השבועות תשע"ה.

גליון קכה )ו( – י"ב-י"ג תמוז תשע"ה.

גליון קכו )ז( – כ"א אלול תשע"ה.

גליון קכז )א( – י"ד כסלו תשע"ו.

גליון קכח )ב( – י'-י"א שבט תשע"ו.

גליון קכט )ג( – י"א ניסן תשע"ו.

דחג  התשלומין  ימי   – )ד(  קל  גליון 
השבועות תשע"ו.

גליון קלא )א( – י'-י"א שבט תשע"ז.

גליון קלב )ב( – ז' אדר תשע"ז.

דחג  התשלומין  ימי   – )ג(  קלג  גליון 
השבועות תשע"ז.

גליון קלד )ד( – ר"ח-ה' מנחם אב תשע"ז.

גליון קלה )א( – ט"ו אלול תשע"ז.

גליון קלו )ב( – ר"ח כסלו תשע"ח.

גליון קלז – הדרך הישרה )ג( – י"א ניסן 
תשע"ח.

גליון קלח )ד( - י"ז תמוז )נדחה( תשע"ח.

גליון קלט )א( - ער"ה תשע"ט.

גליון קמ )ב( - י"ד כסליו תשע"ט.

גליון קמא )ג( - יו"ד שבט תשע"ט.

גליון קמב )ד( - ז"ך אד"ר תשע"ט.

גליון קמג )ה( - י"א אד"ש תשע"ט.

גליון קמד - הדרך הישרה )ו - הנוכחי( - 
י"א ניסן תשע"ט.
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מצב ישראל לעת"ל

ביהמ"ק השלישי

תומ"צ לעת"ל

מלך המשיח

תחיית המתים

יעודי הגאולה

קבלת השכר

ב' תקופות בימוה"מ

גאולה

שלבים בגאולה

אתחלתא דגאולה

הלכות מלכים להרמב"ם

אומות העולם לעת"ל

האמונה במשיח והצפי' לביאתו

מצב בנ"י בזמן הגלות

עבודתנו להבאת הגאולה

התגלות משיח בדורנו

ביאת משיח

כל הספרים מלאים

לימוד עניני גאומ"ש

שונות

 רשימת הערכים
שבמפתח
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מצב ישראל לעת"ל
לעת"ל  המלאכים  לשאלת   התשובה 
אז(  נ"ד   תתאים  לא  משה  תשובת  )הרי 

15.  נ"ו  24.  נ"ז  32.  נ"ח  59

ג' דרגות בעצם דישראל )עפ"י ביאור 
אד"ש בג' תקופות כלליות בעם ישראל( 

 צ"ה  20

ישראל וקוב"ה כולא חד )ביאור הקשר 
של ישראל וקוב"ה ע"י מה"מ(  צ"ו  17

האם שייך הורג בשגגה בימות המשיח 
קי"ט 40. ק"כ 32. ק"כ 33.

שתי'"  ולא  אכילה  לא  בו  אין  "עוה"ב 
)ביאור דעת הרמב"ם והרמב"ן בזה( ק"כ 

49

נישואין ישראל והקב"ה בימות המשיח 
)וההבדל בעבודה לקראת הגאולה( קל"א 

22

או  בפשטות   - לעת"ל  צווחת  תאנה 
ברוחניות קל"ז 63. קל"ז 66. קל"ז 70

ושלימותם בחיים  נצחי,  כקנין  קדושין 
נצחיים שערי ישיבה יג 489

 בית המקדש השלישי
)ע"ע: הלכות מלכים(

 בעניין התיווך בבנין ביהמ"ק  ל"ח  11

שמים  בידי  ביהמ"ק  בבנין  ההכרח 
לדעת הרמב"ם )ודאי שבשלב מסוים יהי' 
דמקדש  המעלה  תהי'  ואז  זכו  של  מצב 

מהשמים(  ע"ט  21

)למרות  השלישי  ביהמ"ק  נצחיות 
שחלקו יבנה בידי אדם(  צ"ו  23

חנוכת ביהמ"ק השלישי בחודש חשוון 
שלא  להיות  יכול  איך  בחשון  היא  )אם 

יאכלו ביוה"כ( –  מ"ד  8

והג'  הב'  בבית  הארון  בגניזת  ההלכה 
)מדוע מביא הרמב"ם דין גניזת הארון – 

ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ(  מ"ו  19

בנין ביהמ"ק ולאחר מכן קיבוץ גלויות 
)שיטת כ"ק אד"ש מה"מ בזה(  מ"ו  23

בנין המקדש ע"י משיח לעת"ל  בענין 
מלחמות"(  מ"ח   "ילחום  אם  יבנהו  )איך 

13

כיום  )מדוע  בחשאי  המקדש  שמירת 
לא שומרים על ביהמ"ק(  נ'  63

ירד  )הרי  השלישי  לביהמ"ק  תרומה 
מלמעלה(  ס"ט  41

)לביהמ"ק  השלישי  לביהמ"ק  תרומה 
כפשוטו ולא ל-770(  ע"ח  75

גילוי המקדש העתיד ב-770 )בגשמיות 
ממש ולא בגילוי אלוקי(  נ"ג  27

וביהמ"ק  הגלות  זמן   - וברזל  נחושת 
כנגד  הוא  שביהמ"ק  )המקור  השלישי 

ברזל(  ס'  12

איך  תירוצים  )ד'  בשבת  ביהמ"ק  בנין 
יהי' אפשר לבנות בשבת(  ס'  14

הקשר בין 'שיבנה בית המקדש' ל'ותן 
חלקנו בתורתך' )ביהמ"ק רומז לסנהדרין 

בלשכת הגזית(  ס"ב  23
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פסול  )זהו  לעת"ל  חלל  בכור  עבודת 
בכהונה בלבד ולכן נראה שיוכל לעבוד( 

 פ"ב  17

בחו"ל  )במקומו  במקומו  מקדש  ובנה 
או בירושלים(  צ"ג  52

)ביאור  דלעתיד  גופי'  המקדש  מקום 
בב' הפרטים שבקדושת בית רבינו(  ק"ב 

57

בארץ  שייקבעו  כנסיות  בתי  עתידין 
ישראל )האם ימלאו את ירושלים דעכשיו 

או את א"י דעכשיו(  ק"ב 60

הוספה - הלכות בית הבחירה להרמב"ם 
עם חידושים וביאורים  ק"ב  61

המקדש  בית  בבנית  הנצחי  החיוב 
)בבנית בתי כנסיות ומדרשות( ק"ג 29

שמירת  של  ואופנה  חובתה  גדרה, 
המקדש ק"ז 25

השרש ונתינת כח ל"בית רבינו שבבבל" 
שכיבת  למקום  המקדש  שקפץ  )מכך 

יעקב אבינו( ק"ח 33

בבית  לעבוד  יזכה  מי  בענין  בירור 
המקדש השלישי קל"א 32

בית  שערי   - שערי'"  בארץ  "טבעו 
ראשון או שני קל"ז 109

לביהמ"ק  נוגעים  יחזקאל  דברי  האם 
השלישי קל"ז 110

יבנה  מי  בידי   - בסתירה  נוסף  תיווך 
בית המקדש קל"ז 113

חנוכת בית המקדש השלישי בטומאה?! 
קל"ז 116

גם   - המזבח  ע"ג  ברזל  הנפת  איסור 
לעת"ל קל"ז 121

השלישי  הבית  בבנין  הטף  השתתפות 
קל"ז 124

משיח  ע"י   - השלישי  ביהמ"ק  בנין 
צדקנו קל"ז 126

הקדשים  כקודש   - כיום  הארון  מקום 
בגאולה קל"ז 128

 - הזה  בזמן  לביהמ"ק  בפשטו  תרומה 
באיזה אופן? קל"ז 216

עיונים וביאורים בקונטרס "בית רבינו 
שבבבל" ק"י 58

שבבבל  רבינו  בית  בקונטרס  עיונים 
שערי ישיבה יב 372

הבית  הר  שטח  בתוך  המקדש  מיקום 
שערי ישיבה ד 451

גדר קדושת בנין אבנים ועפר בית רבינו 
ובתי כנסיות שבבבל שערי ישיבה ז 267

בגדר החיוב ד"ועשו לי מקדש" שערי 
ישיבה יא 447

עיון   - השלישי  הבית  שערי  מבנה 
שערי  והמצודות  רש"י  בשיטת  וביאור 

ישיבה יא 455

סידור העצים אם הוי הקטרה - ביאור 
ע"פ דיוק בדברי כ"ק אד"ש מה"מ שערי 

ישיבה יב 343

בית  בבניית  ישראל  ארץ  ישוב  תקנת 
המקדש שערי ישיבה יב 386

חנוכת ביהמ"ק השלישי בטומאה קל"ט 
36
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 תורה ומצוות לע"ל
)ע"ע: תחה"מ(

 בן י"ג למצוות לע"ל  י"ט  5

יו"ט שני של גלויות לע"ל  כ"ט  7

אסרו חג בחו"ל בימוה"מ  מ"א  13

מקלט  ערי  בטעם  האריז"ל   בביאור 
לעת"ל  י"ח  4

ערי  בטעם  האריז"ל  לביאור  בנוגע 
מקלט לע"ל י"ח  6.  י"ט  9

על  הראי'  )מה  התחי'  בעולם  מצוות 
משה  מביאת  התחי'  בעולם  תקופות  ב' 

ואהרון(  מ"ד  10

מקור  )ע"ד  אסתר  מגילת  נצחיות 
הרמב"ם(  מ"ו  11

ליבטל"  עתידין   .  . הנביאים  "ספרי 
שאזיל  ברמב"ם  הגר"ח  דברי  )ביאור 

לשיטתי'(  מ"ו  12

יהי'  )מה  לע"ל  וימי השבת  החול  ימי 
ההבדל בין יו"ח לשבת(  נ"ח  51

המשיח  בביאת  ג'  ומעין  המזון  ברכת 
יאמרו במקום בקשת הגאולה(  ע"ו   )מה 

27

לע"ל  יבטלו  הנביאים  דספרי  בהא 
)הסיבה הפנימית שבזה(  ק"ב 81

אתכפיא בימוה"מ )רק טפל לאתהפכא( 
 צ"ד  21. קט"ז 40

מעיר  יצא  )מתי  לע"ל  מקלט  ערי 
מקלטו כשיהיו חיים נצחיים ועוד בעניין( 

 מ"ו  21

דברי  )הסבר  לתוהו  הקב"ה  ציווה  לא 
כ"ק אד"ש מה"מ "ואולי יש לחלק" בדברי 

הרמב"ם(  מ"ט  20

בענין הנחת ד' זוגות תפילין לע"ל )מתי 
יתחילו לנהוג כך(  נ'  41. )עם איזה מהם 

ילכו במשך כל היום( ק"י 62

גם  לע"ל  לשחיטה  בנוגע  שקו"ט 
לע"ל  תהי'  מתי  )שקו"ט  הב'  בתקופה 

סעודת שור הבר(  ע"א  33

לימוד נגלה דתורה לע"ל )לימוד בדרגא 
אחרת לגמרי(  ע"ב  33

)דחיית  בין אדם לחבירו לע"ל  מצוות 
אדם  שבין  מצות  רק  שיתבטלו  התי' 

למקום(  ע"ח  77

לע"ל  כב"ש  הסנהדרין  דעת  שינוי 
)ביאור בקונ' תורה חדשה(  פ"א  22

חזרה על הלימוד לע"ל )באיזה תקופה( 
 פ"ב  15

עבודת בכור חלל לע"ל )חקירה בגדרו( 
 פ"ב  17

לעת"ל  מקלט  ערי  ג'  הוספת  בדין 
בזמן  להרוג את הרוצח  ניתן  יהי'  )כיצד 

של "בלע המות"(  פ"ד  18

ערי מקלט לע"ל )הסיבה שאא"פ לומר 
ע"ז 'דרוש וקבל שכר'(  פ"ט  21

בגדר 'במתים חפשי' )הכרח ביאור כ"ק 
אד"ש מה"מ בזה(  צ"ב  13

בטלים  ואינם  הבטלים  בסוגית  עיון 
לע"ל ק"ב 83
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לע"ל  לצומות  הפורים  חג  בין  ההבדל 
שתלוי  ענין  שהוא  הרדב"ז  ביאור  )ע"פ 

בזכירת השעבוד( ק"ב 95

נטילת ידיים לע"ל )צ"ע דלכאורה לא 
יצטרכו כלל( קי"א 25

באיזה תקופה מצוות בטילות )בתחיית 
המתים גופא( קט"ז 47

נחלת הלויים בארץ ישראל לע"ל )צ"ע 
באיזה אופן יהי' זה( קי"ז 58

לימות  תיבטל  אם   - אסתר  תענית 
בזה(  מה"מ  אד"ש  כ"ק  )ביאור  המשיח 

קכ"ג 45

שאז  )אף  בגאולה  ערבית  תפילת  זמן 
"לילה כיום יאיר"( קכ"ה 22

)אף  לע"ל  יום  בכל  תפילות  ג'  חיוב 
שתפילות הם במקום קרבן( קכ"ז 31

הפיכת הצום לששון ושמחה - מהיום 
או מהלילה קכ"ח 40. קכ"ח 42

 .63 קל"א  לע"ל  הקהל  מצוות  תוכן 
קל"ב 28

בימות  המיטה  שעל  ק"ש  אמירת 
המשיח קל"ז 56

בן שלוש עשרה למצוות - לעתיד לבוא 
קל"ז 167

ביאור בהא דלעת"ל הלכה כבית שמאי 
)אף שהאידנא ס"ל כב"ה( קל"ז 172

חגי ומועדי ישראל לעת"ל קל"ז 178

ד  ישיבה  שערי  לע"ל  בטילות  מצוות 
393

שערי  בימוה"מ  עמלק  זכירת  גדר 
ישיבה ה 473

לע"ל  הכהן  לאהרן  נתינת תרומה  זמן 
שערי ישיבה ז 335

בעשיית  אסורים   - דלעת"ל  הצומות 
מלאכה? שערי ישיבה י 375

"הל'  קונטרס  שבסוף  החידוש  ביאור 
שערי  לעולם"  בטלים  שאינם  תושבע"פ 

ישיבה יב 362

לימות  תיבטל  אם   - אסתר  תענית 
המשיח שערי ישיבה טז 337

גדר מצות תפילה בזה"ז ולעת"ל ומצות 
הקהל שערי ישיבה יז 284

 מלך המשיח
)ע"ע: הלכות מלכים, שלבים 
בגאולה(
 משיח, הנוטריקון והצירופים בזה  כ'  7

חסידים  ואנן  כו'  שילא  ר'  דבי  בהאי 
נעני' אבתרייהו  כ"א  7

ב' הענינים במלך המשיח מלך, ונשיא 
)רב(  כ"א  8

בעצמו  המלך  דוד  שאין  הדבר  בטעם 
מלך המשיח  כ"ז  10

של  וגואלן  מושיען  והתגלות  לידת 
ישראל  י"ט  12.  י"ט  13. לידתו של משיח 

 ל"ז  5

הביאור ב"דוד מלכא משיחא"  כ"ז  5

מינוי מלך בדורנו  מ"א  10
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משיח מן חייא או מן מתיא  מ"ט  32

של  חייו  לנצחיות  ההלכתי  המקור 
בנוגע  הגמ'  סיפור  )ע"פ  צדקנו  משיח 

לרבי(  צ"ח  17.  קכ"ה 28

הרמב"ם  לשיטת  החיים  מן  משיח 
)מוכיח מדברי כ"ק אד"ש מה"מ שמוכרח 

להיות מן החיים(  צ'  16

משיח מן המתים?! )חייב להיות משיח 
בגוף גשמי( קי"ד 30

לדעת  המשיח  במלך  המיתה  שלילת 
הרמב"ם קל"ג 32

אפי' לא השינוי דגניזה – מהו השינוי 
תנש"א(  שופטים  שיחת  )הסבר  דגניזה 

 מ"ח  18

הקדוש  רבינו  כגון  הוא  חייא  מן  אי 
)ביאור הסוגיה(  נ'  19

"שלח נא ביד תשלח" פועל במשיח את 
כמלך  התמנה  שכבר  )כיון  החיים  ענין 

המשיח( קכ"ג 32

חיים נצחיים במלך המשיח )מצד גילוי 
העצמות( קל"ב 23

גואל ראשון הוא גואל אחרון  מ'  37

שנות הגואל בזמן הגאולה  י"ח  9

התגלותו  קודם  גם  הוא  שמשיח  בהא 
 ס"ג  17

ראשון  בית  בנין  ובענין  שלמה,  מזרע 
ע"י דוד  כ"ד  6

כ"ק  )דעת  דוקא  שלמה  מזרע  משיח 
אד"ש מה"מ( קמ"ג 70

והשד"ח  החת"ס  בלשונות  החילוק 
במקור  )תלוי  דור  בכל  משיח  בעניין 

שממנו לומדים(  צ"ה  31

בלשון  )דיוקים  דור  שבכל  משיח 
החת"ס והשד"ח(  צ"ד  33

אד"ש  כ"ק  לדעת  דור  שבכל  משיח 
מה"מ )ביאור בדעת החת"ס והשד"ח ע"פ 

דברי כ"ק אד"ש מה"מ(  צ"ד  37

בן דוד – בחזקת משיח או משיח ודאי 
משיח'(  צ"ח   ל'בחזקת  הכוונה  )לפעמים 

15. ק"ב 31

פי' דברי הגמ' בתיבות בן דוד )מהתורה 
משיח   - בנ"א  לשון  נצחונו,  קודם   -

בנצחונו היינו משיח ודאי(  ע"ח  45

מי יספר את מלך המשיח  צ"ד  27

)ביאור  משיח   – יעקב  דוד,   – ישראל 
הסבר כ"ק אד"ש מה"מ(  מ"ז  17

המשיח  מלך  של  המלכות  קבלת  זמן 
)רק לאחר שנתמנה מלמעלה(  נ"ז  14

דורנו  לנביא  בנוגע  הדין  פסק  על 
הדין  בפסק  )עיונים  צדקנו  משיח   –

ובשיחות המובאות בו(  נ"ז  19

 - )הסיבה  דוד  המשיך   – דוד  ויברך 
בפנימיות העניינים - שדוד דווקא ייטול 

כוס של ברכה ויברך(  ס"ו  26

התלבשות נשמת משיח בנשיא הדור – 
)ביאור בדברי כ"ק אד"ש  זמנה ומהותה 

מה"מ בנושא(  פ"ח  16

הגדול  )בי"ד  בסנהדרין  המשיח  מלך 
יפסקו שיכול לשבת בדין(  ס"א  17. )זהו 
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מצד  )זהו   25 אב"ד(  ס"ב   שיהי'  כיוון 
עניינו כנשיא(  ס"ג  28

משיח ודאי בדורינו )התחיל כבר שיש 
בונה המקדש וקיבץ גליות(  נ"ו  11 )דברי 

הרמב"ם שהתקימו במה"מ(  נ"ו  15

ואבן  דורינו  לנשיא  מיוחדת  שייכות 
וקודם  העולם  יסוד   - )שניהם  השתי' 

העולם(  נ"ו  21

תורה חדשה - מגדריו של מה"מ )אף 
אותות  לעשות  משיח  של  ענינו  שאין 

ומופתים(  ע"ח  39

דין המלך תלוי בהסכמת העם למלכותו 
יצא  לא  ש'עדיין  אביגיל  דברי  )ביאור 

טבעך בעולם'(  צ"ח  27

הראי' עליו מ"עד כי יבא שילה" )ביאור 
ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ(  פ"ב  13

גדרו של משיח לדעת הרמב"ם  כ"ח  16

לא איברי עלמא אלא למשיח )הקשר 
למשה ודוד(  פ"ב  20

משיח בכוחו של משה )עיונים בשיחות 
כ"ק אד"ש מה"מ בנושא(  פ"ח  16

כ"ק  הביטוי  )ביאור  מיוסף  כח  נתינת 
מו"ח אדמו"ר בקשר לזהות משיח(  פ"ט  

22

)כיוון  לידתו  בעת  משיח  התגלות 
ויכול  מהזמן  שלמעלה  יחידה  שעניינו 

להתגלות בגיל קטן(  צ'  26

ד' אופנים בראוי להיות משיח  צ"ד  23

)הנהגה  מה"מ  של  ודאין  מורח  גדר 
תמידית ולא הוראת שעה(  צ"ז  21

)מהו  שזורח'  באורי  'ראו  משיח  דברי 
האור(  ע"ד  19

)הגילוי  משיח  ע"י  התורה  לימוד 
שבמשיח(  משה  בחי'  ע"י  יהי'  בעוה"ב 
 ס"ד  25. )השיכות של משה למשיח(  ע'  

70

כשם  ששמו  חידשו  שהתלמידים  ולא 
רבם )בזה כ"ק אד"ש מה"מ מרמז ע"ע( 

 נ"ג  27

למה"מ  חרבותם'  ד'וכתתו  השייכות 
)יהי' בתקופה הב' או ע"י מה"מ(  נ"ה  24

דעת חכמי דורו של רע"ק על בן כוזיבא 
דוד"(  בן  ו"ביאת  ד"ביאת משיח"  )הגדר 

ק' 23

משיח  חזקי'  לעשות  הקב"ה   ביקש 
והתיקון  כוכבא  לבר  חזקי'  בין  )ההבדל 

דמשיח( ק' 27

פעולת מלך המשיח בעם )אחדות, גדר 
עם, ביטול פנימי ונפשי( ק"ב 18

"הי' משוער" או "אמרו וידעו"? ק"ב 28

האיחוד דמשיח ומשה )על דרך הענין 
דחיבור עליון ותחתון( ק"א 14

חי  משיחא(  )מלכא  ישראל  מלך  דוד 
וקיים )ביאורים בשיחת ב' אדר תשמ"ח( 

ק"ג 22

לתורה  קדמ]ו[  ישראל  של(  )גואלן 
)ביאור בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ עם הרב 

מרדכי אליהו( ק"ח 22

נשיא הדור - משיח שבדור )בירור דברי 
כ"ק אד"ש מה"מ בזה( ק"י 27
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נשיא דורנו, משיח שבדור )שכולל כל 
הדור כפשוטו( קט"ז 41

בדיקת בן כוזיבא ב"מורח ודאין" )כיון 
שהסתמך גם על שאר דברים חוץ מריח( 

ק"י 38

בענין "השליח היחיד שבדורנו, המשיח 
שבהדגשת  )החידוש  שבדורנו"  היחיד 

"היחיד"( קי"ט 42. קמ"א 66

כתר מלכות אצל דוד ומשיח )ב' בחינות 
בזה( קי"ז 43

נצחיות מלכות בית דוד )כיון שנמשח 
בקרן( קכ"ב 58

)למעלה  שבמשה  הפנימית  הדרגא 
מממוצע המחבר( קכ"ג 36

הארמון  לבניית  אפשר  בדרך  טעם 
לשנת  ועיכובו  )סיבתו,  המשיח  למלך 

תשנ"ב( קכ"ג 38. קכ"ט 40

יעקב  לזרע  נולדו  ופרץ  שזרח  הטעם 
דוקא )ולעשו נולד רק זרח( קכ"ב 57

"יכוף כל ישראל" )כיצד נתקיים בזמננו 
זה( קכ"ו 29

הא  )בירור  ישראל"  כל  "יכוף  בענין 
שכ"ק אד"ש מה"מ הוא המלך המשיח( 

קכ"ו 35

הלכה  ע"פ  הדור  נשיא  חיי  נצחיות 
)שלכן מוכרח בגשמיות העולם( קכ"ט 22

מלכותו של משיח מתחילה כבר בזמן 
הגלות )כיון שמגלה שהגלות עצמה היא 

גאולה( קל"ד 22

המשיח  שהוא  עצמו  על  דורש  הרב 
קל"ז 35

שבדור?  משיח  תמיד   - הדור  נשיא 
 .34 ק"מ   .30 קל"ט   .31 קל"ח   .38 קל"ז 

קמ"א 42, 50. קמ"ב 27.

משה או משיח - מי מהם גדול? קל"ז 
296

מה שמו של משיח בן יוסף? קל"ז 310

וא"ו - אות חיים, הקשר למשיח - "חי 
וקיים" קל"ז 318

מורח ודאין שערי ישיבה ד 438

משיח מזרע שלמה שערי ישיבה ה 437

דוקא!  עכשיו  שחיים  מאותן   - משיח 
שערי ישיבה ז 287

משיח מן החיים לשיטת הרמב"ם שערי 
ישיבה יא 470

"תחזור הנבואה לישראל" בנשיא הדור 
שערי ישיבה יא 477

שערי  בא  פרשת  מלכות  בדבר  ביאור 
ישיבה טז 320

ויתקן כל העולם כולו קל"ט 47

תחיית המתים
)ע"ע: קבלת השכר(
שנקברו  לצדיקים  המתים  תחיית   זמן 

בחו"ל )תי' דברי ה'יפה תואר'(  מ"ז  12

כ"ק  הוכחת  )מהי  לע"ל  תחיות  שני 
עמהם"(  ואהרון  מ"משה  מה"מ  אד"ש 

 מ"ח  24
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הטעם שלא תקנו לבקש עבור תחיית 
בתפילת  מתים"  "מחיי'  )ברכת  המתים 

שמו"ע(  מ"ח  11

יהיו  התחי'  שברגע  ההו"א  ביאור 
המתים לבושים בכלאים )משום שתורה 

לא ניתנה למלאכי השרת(  נ"ד  53

אלו  )גם  רבים  ברחמים  מתים  מחי' 
שאינם ראויים לקום(  נ"ז  18

תחיית המתים לפני התגלותו של מה"מ 
)ראיות לדיעה זו(  נ"ז  30

תחיית  בעניין  ותשובות  שאלות  עשר 
ביאור  עם  השאלות  )הסבר  המתים 
)ב' תקופות   .13 כ"ק אד"ש מה"מ(  ע"ב  

בימוה"מ(  ע"ד  37

בענין בקשת משה ליכנס לארץ ישראל 
לינצל  אומרים הטעם שרצה  אין  )מדוע 

מגלגול מחילות( ק"ב 71

בהמחלוקת בנוגע עשרת השבטים אם 
יש להם חלק לעוה"ב )צ"ע בהוכחת רבי( 

ק"ב 73. ק"ה 21

רש"י  לשיטת  המתים  לתחיית  המקור 
קכ"ג 52. קכ"ד 26

קיום מצוות לאחר תחה"מ לשיטת ר"י 
ק"כ 30. קכ"א 60. קכ"ב 61

ביאור השיטות במקור לתחיית המתים 
)ביאור דעת הרס"ג, רמב"ם, רש"י( קכ"א 

51

של  מנהגו  שינוי  ללא  המתים  תחיית 
עולם קל"ז 93

שערי  באמונה  עיקר  המתים  תחיית 
ישיבה יג 472

בירור השיטות במקור לתחיית המתים 
שערי ישיבה טז 305

ב' תקופות בתחיית המתים קמ"א 62

ב' תקופות בתחה"מ - המחלוקת בדבר 
קמ"ג 66

בגופים  הנשמות  גלגולי  התלבשות 
לע"ל קמ"ג 68

יעודי הגאולה
תקופות  ב'  לע"ל,  תומ"צ  )ע"ע: 
בימוה"מ, שלבים בגאולה, התגלות 
משיח בדורנו(

הגילויים דלעת"ל  ח"ג  23

 .5 לבוא  כ"ח   וגיד הנשה לעתיד  חזיר 
 כ"ט  5

חזיר - דבר שיש לו מתירין?  ל"ח  5

"נכון יהי' הר בית ה'"  כ"ו  10

התפשטות א"י לכל הארצות  מ"א  16

ביטול מנהגו של עולם  כ"א  8

הנהגה ניסית בימוה"מ לדעת הרמב"ם 
 כ"ה  7.  ל'  11

ביטול מנהגו של עולם בימוה"מ לדעת 
שמואל  כ"ח  9

כבראשונה וכבתחילה  מ'  23

התורה  ללימוד  סיוע  כעפר  מעדנים 
)הטעם לייעוד(  מ"ה  12

איטר יד לע"ל )האם יתרפא לע"ל(  מ"ז  
16
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 בענין מלחמת גוג ומגוג )בטעם מדוע 
תהי' המלחמה(  מ"ט  17

רוח  "את  היעוד  קיום  זמן  בענין 
הטומאה אעביר מן הארץ" )ביאור סתי' 
לכאו' בין דברי כ"ק אד"ש מה"מ לסה"מ 
שכתב  ממה  בו  חוזר  ולפי"ז  עטר"ת 

לפנ"ז(  נ"א  14

אפש"ל  )מתי,  לעת"ל  הרע  מציאות 
שבאותו זמן יהיו ב' הענינים(  נ"א  16

אופן "והשבתי חי' רעה" לעת"ל )ביאור 
הסתי' לכאו' מההסבר בענין ב' תקופות 
לע"ל למסקנת הגמ' בסנהדרין צז, א(  נ"א  

72

לקה"ק  מישראל  כאו"א  כניסת  אופן 
כל  בקה"ק  לעשות  כאו"א  יוכל  )האם 

שיחפוץ?(  נ"א  27

)כיצד  לע"ל  והמקדש  האדם  קומת 
זמן  של  הכנסת  לבתי  לעת"ל  ייכנסו 

הגלות(  נ"ז  29

כבר  )והרי  המנגדים  הניצוצות  בירור 
היום נגמרה עבודת הבירורים(  ס"ז  28

מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  עתידין 
)מדוע  בא"י  שיקבעו  שחרבו(  )אע"פ 
ע"ד מקדש מעט והרי דין זה נאמר בהם 

במפורש(  ע"ח  38

שייקבעו  כנסיות  בתי  "עתידין  בענין 
הבתים  גם  )בזמננו  ישראל"  בארץ 

הפרטיים לחלוטין יעברו( ק"ב 110

וכלי  גלוסקאות  שתוציא  א"י  עתידה 
מן  שיצאו  הגלוסקאות  )ברכת  מילת 

העצים(  ס"א  20

הדגשה  )מה  נהור  בסגי  האור  ריבוי 
שיתרפאו והרי לא יצטרכו אותיות הכתב( 

 ע"ג  24

ושבת  חודש  מדי  לרגל  העלי'  בעניין 
לכ"ק  אדנ"ע  ביאור  בין  )ההבדל  לע"ל 

אד"ש מה"מ(  ע"ה  17

הארצות  בכל  שתתפשט  א"י  עתידה 
)לעניין ההלכתי(  פ"א  41

חיים  בעלי  לגבי  דלע"ל  המעלה    
)תכלית השלימות ד"שלום"( ק' 28

ישראל  ארץ  ירושלים,  ביהמ"ק,  גודל 
וכל העולם כולו לע"ל ק"ב 97

הקשר בין ג' עניני הנחלה לע"ל )שתוכן 
כולם הוא התאחדות מוחלטת( ק"ה 19

התרפאות העורים לע"ל )בתחילה, ע"פ 
פנימיות הענינים( ק"ה 28

שהצחוק  )כיון  פינו  שחוק  ימלא  אז 
נפעל ממעשינו ועבודתינו שנפעלו כבר( 

קי"ד 35

קיום "ואל עפר תשוב" ע"י ביטול )דוקא 
בתקופתנו, מצד התגלות החסידות( קט"ז 

43

או  מוחשית  ראי'   - בשר"  כל  "וראו 
בעיני השכל קי"ז 47

שלימות 'ז' הארצות' )דוקא ע"י קנין ג' 
הארצות( ק"כ 42

מציאות חיות טמאות לע"ל )מחלוקת 
ר"י ור"ש בזה( קכ"ד 23

כפירוש   - לאתים"  חרבותם  "וכתתו 
הרד"ק. קל"ז 96. קל"ז 99
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שערי  והלויתן  הבר  שור  סעודת  זמן 
ישיבה ד 443

בסעודה  הבשר  לפני  הדג  אכילת 
דלעת"ל שערי ישיבה ה 478

שערי ישיבה ה  גדר הסעודה דלעת"ל 
486

בענין תורתו של משיח שערי ישיבה ו 
279

והאחד עשר דלעתיד  שירה העשירית 
לבוא שערי ישיבה ט 42

משמעות היעוד "עתידה א"י שתתפשט 
יא  ישיבה  שערי  להלכה  הארצות"  בכל 

505

קבלת השכר
לעולם הבא  יש להם חלק  ישראל   כל 
)הבדלים בקבלת השכר דלעת"ל(  פ"ג  26

חשיבות השכר הגשמי, בזמה"ז ולעתיד 
על  המפרשים  שאלת  בין  )החילוק 

הרמב"ם לשאלת כ"ק אד"ש(  נ"א  23

הסברים  )ב'  פרס  לקבל  ע"מ  )שלא( 
בזה ע"פ ביאור אד"ש(  נ'  61

השכר שבתחיית המתים )קיום המצוות 
ק"ב  "חד ממש" עם הקב"ה(  באופן של 

74

)יהי'  בענין שכר המצוות לעתיד לבא 
לכל ישראל( קי"ז 45

"ביומו תתן שכרו" - לע"ל או כל יום 
ויום קל"ו 38

 ב' תקופות בימוה"מ
)ע"ע: תומ"צ לעת"ל, קבלת השכר, 
תחה"מ(
 השייכות בין ב' המימרות דרחב"א אר"י 
המעלה  מכריח  תקופות  דב'  )הביאור 

דצדיקים על בע"ת(  ס"ג  21

למשיח  שייכת  בימוה"מ  הב'  תקופה 
עצמו  כ"ד  12

נסים בביאת המשיח בתקופה שעולם 
כמנהגו נוהג  כ"ב  16

בענין בחירה וגמול לאחר התחי'  י"ח  5

)מדוע  העולם"  כל  עסק  יהי'  "ולא 
דווקא בתקופה השני'(  מ"ה  14

חזרה על הלימוד לעת"ל )גם בתקופה 
הא' לא יהי' צורך(  פ"ב  15

מחלוקת  )ביאור  לעת"ל  הלויתן  היתר 
לדג  היום  נחשב  אם  והירושלמי  הבבלי 

כשר(  צ"ט  34. ק' 18

גדולים מצדיקים  בעניין בעלי תשובה 
)מדוע לדעת הרמב"ם בתקופה הא' אין 
הכרח שבע"ת גדולים מצדיקים(  ע"ח  70

בנוסח  ואדה"ז  דהרמב"ם  לשיטתי' 
)לפי  המשיח"  ימות  "לשני  התפילה 

מחלוקתם בשלימות השכר( ק"ו 24

בירור בדעת הרמב"ן בענין ב' תקופות 
בימוה"מ קל"ז 58

לעת"ל  התקופות  בב'  המוחין  גילוי 
שערי ישיבה ה 469
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הערות   - המשיח  בימות  שני'  תקופה 
שערי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בדברי  קצרות 

ישיבה יב 351

ה'יחדוש תורה' דלע"ל - בתקופה השני' 
קל"ט 46

 גאולה
)ע"ע: מצב בנ"י, ביאת משיח(
 שירה חדשה - שיר חדש לעת"ל  ל"ט  8

כל בנ"י "יזכו" לגאולה  כ"ג  5

בענין חישוב קץ הגאולה )ביאור דברי 
ה'מעייני הישועה'(  נ'  16

בניסן עתידים להגאל )אף שמשיח יכול 
לבוא כל יום(  ע'  19

גאולת ישראל יחד עם השכינה )הטעם 
לירידת השכינה בגלות(  צ"ג  21

שלימות השליחות של הקב"ה בגאולה 
)אני בעצמי גואל אתכם(  צ"ד  22

- הודאה  )כי אנפת בי  נחמת הגאולה 
שלמעלה מהשכל(  צ"ד  42

לא ציוה הקב"ה לתוהו )לא רק הוכחה 
אלא ביטוי מהות הגאולה(  פ"ה  17

)מילוי  משיח'  של  ב'אורו  דרגות  ג' 
לעין  וגילוי  ההגבלות,  פריצת  החיסרון, 

כל(  צ"ה  25

יום  בכל  משיח  )ביאת  הגאולה  זמן 
שלימות הגאולה בחודש ניסן(  ע"ח  30

דרגות  )ב'  העתידה  בגאולה  הגילוי 
ו'בלילה  ההוא'  ב'ביום  הנרמזות  בגאולה 

ההוא'(  צ"ה  23

דגאולה  )המעלה  עלי'  צורך   ירידה 
הנצחית( ק' 22

השייכות דכפל לגאולה )צ"ע בשיחות 
כ"ק אד"ש מה"מ בענין( ק"ב 34. ק"ח 28.

 .  . הקב"ה  ד"נתאוה  בטעם  ההכרח 
הטעמים  שאר  )לגבי  בתחתונים"  דירה 

לבריאת העולם( ק"ב 67. קל"ב 26

לג'  המתאימות  הלשונות  שינויי 
במילה  הפירושים  ג'  )בענין  הענינים 

אל"ף( ק"ו 25

מעלת חדירת הניסים בגדרי הטבע )גם 
המעלה  וגם  האלקות,  מגילוי  התפעלות 

שבטבע( קי"א 19

הגשמיות  עם  הרוחניות  התאחדות 
לע"ל )החידוש בזה לגבי מ"ת( קי"ז 56

ענין השינה לע"ל )שלילת השינה וצ"ע 
בזה( קל"ו 33. קל"ו 36

רק   - טפחים  מי'  למטה  השכינה 
בגאולה השלימה קל"ז 87

מהו האור שנגנז לעת"ל? קל"ז 303

קירוב הגאולה בקללת ישעי' קל"ז 308

גאולה   - )דווקא(  א'  בתוספת  גולה 
שערי ישיבה ד 417

שערי  ישראל  בגאולת  ויחידים  רבים 
ישיבה ה 491
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שלבים בגאולה
)ע"ע: ב' תקופות בימוה"מ(
ו"ימות"  "ביאת"  "התגלות",  גדרי 

המשיח, והמסתעף מזה  ל"ג  15

)הרמזים  זכרי'  בנבואת  השלבים  ג' 
בישעי' לג' שלבי הגאולה עפ"י דברי כ"ק 

אד"ש מה"מ(  צ"ג  37

שתי אלפים )של ניסים( בימות המשיח 
לדעת ר"י  כ"ג  7

בעניין ביאת אליהו )ביאתו בשבת(  ע"ח  
33

סעודת  טורח  מפני  אליהו  ביאת  אי 
 - - צרכי שבת בכלל, תוס'  )רש"י  שבת 

טורח סעודה(  ע"ח  61

א"א  )למה  שבת  בערב  אליהו  ביאת 
טורח  אין  ובזה  ידעו  ולא  שיגיע  לומר 

לבנ"י(  ע"ח  69

ביאת אליהו קודם ביאת משיח )מדוע 
אליהו  אתא  כוכבא  בר  לגבי  נאמר  לא 

אתמול(  ע"ח  67

הגדר של ביאת אליהו ק"י 45

)כיום,  בשלבים  או  עין  כהרף  גאולה 
הגאולה  ממש  מלכויות  שעבוד  שאין 

תבוא בבת אחת(  ע"ט  16

כבר  )הי'  בגאולה  מלך  דמינוי  השלב 
בזמן אדמו"ר הרש"ב( ק"ב 36

ערב שבת אחר חצות - ה'תנש"א )אף 
שהוא כבר בשנת ה'תש"נ( ק"ב 38

עד שיכלו כל הנשמות שבגוף )מאוצר 
ששמו גוף, ולא משאר אוצרות הנשמות( 

ק"ב 43

התגברות החושך עם התנוצצות האור 
)דוקא בגלל התנוצצות האור( ק"ב 46

"מעין והתחלת קיום היעוד" )ב' שלבים 
ב"וכתתו חרבותם לאתים"( ק"ב 54

עניינה  תוכנה,   - ומגוג  גוג  מלחמת 
וזמנה ע"פ הרמב"ם קי"ד 24

)להיות  שלב  אחר  שלב  גליות,  קיבוץ 
יחד, ולעלות לא"י( קי"ב 19

)הדגשת  רבים  לשון  המשיח"  "ימות 
כ"ק אד"ש מה"מ בלשון זו( קכ"ב 63

שייכות ישיבת תומכי תמימים לביאת 
משיח קכ"ט 45

המשיח  ימות  בתחילת  נביא  יהי'  אם 
נביא  והמשיח  לישראל,  הנבואה  )תחזור 

גדול( קכ"ט 58

בבוא  המשיח  מלך  של  התגלותו  זמן 
הגאולה קכ"ז 25. קכ"ט 56

הם  השלום  ועידת  תוצאות  מדוע 
לאומים"(  "יהגו  )מצד  הגאולה  מסימני 

קל"א 18

זמן התגלות שורש נשמות ישראל קל"ז 
53

סדר המאורעות בתחילת הגאולה קל"ז 
80

תצא  מאיתי  חדשה  בתורה  שלבים  ג' 
שערי ישיבה ה 496
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ב' זמנים בביאת אליהו שערי ישיבה יג 
482

אחרי  שלב   - לשושון  אבלם  והפכתי 
שלב קלח 26.

 אתחלתא דגאולה
גלויות  בקיבוץ  דגאולה   אתחלתא 
)ביאור דעת כ"ק אד"ש מה"מ מתי יהיה( 

 מ"ו  16

כ"ק  בדעת  )עיון  דגאולה  אתחלתא 
אד"ש מה"מ בנושא(  ע"ט  25

קיבוץ גלויות ואתחלתא דגאולה  מ'  34

ישיבה  שערי  דגאולה  אתחלתא  בענין 
ד 433

 הלכות מלכים לרמב"ם
תקופות  ב'  המשיח,  מלך  )ע"ע: 
בימוה"מ תומ"צ לע"ל(

 יכוף כל ישראל  י"ט  10

יעמוד מלך  כ"ב  6

עוסק במצוות כדוד אביו  כ"ב  7

מלך  בהתגלות  השונים  השלבים 
המשיח  כ"ב  9

הוה  עבר,  בלשון  המשיח  מלך  סימני 
ועתיד )תלוי אם מדובר על חזקת משיח 

או משיח ודאי(  פ"ג  15

בענין לנסות בו רבים  כ"ב  14

בענין סימני חזקת משיח  כ"ט  6

בענין משיח בונה מקדש  ל"ח  8.  מ'  27

ה"ה  בו  מאמין  שאינו  ש"מי  הראי' 
כופר"  ל"ט  14

משיח "ילחום מלחמות ה'" ו"יבנה בית 
במקומו"  כ"ג  6

ובלקו"ת  )ברמב"ם  ושלימות  סיום 
הסיום מדבר על משיח( נ"ט 11 

)ביאור  ביאר  לא  הפסוקים שהרמב"ם 
שאלת אד"ש ע"פ דבריו במ"א(  מ"ז  19

דוקא  העם  פעולת  ע"י  מלך  יעמוד 
)שמתנהג בצורה מלכותית(  נ"ה  27.  נ"ח  
54. )כתר מלכות - אין צריך בי"ד, הנהגת 

המלוכה - צריך(  ס'  20

ביאת משיח קודם בנין המקדש )מקורו 
של הרמב"ם(  ס"ד  24

והעשי'  )הטרחה  במצוות  עוסק 
במאלכת המצוה שבידו(  ע"ד  17

'ובנה מקדש במקומו' כסימן לאמיתות 
המקדש  התלבשות  )ע"י  המשיח 

שלמעלה(  צ"ד  44

אותות  לעשות  צריך  משיח  האם 
הכוונה שמוכיח  תימן  )באגרת  ומופתים 

שהוא נביא(  נ"ז  69

"ובונה המקדש"  כ"א  10

מהתורה  משיח  על  הראיות  סדר 
מלכים  בהל'  הראיות  מס'  בין  )ההבדל 

לפי' המשניות(  ע"ד  25

יקהת  "ולו  מהפסוק  משיח  על  הראי' 
מביאה(  אינו  )הסיבה שהרמב"ם  עמים" 

 פ"ב  13
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דיוק ל' הרמב"ם 'מת' או 'נהרג' )מדגיש 
שרק אם נכשל בפעולותיו(  פ"ד  20

דהלכות  האחרונים  הפרקים  בב'  עיון 
מלכים )פי"א וי"ב – גורם ותוצאה(  צ"ט  

16

מלך  מינוי  להקדמת  הרמב"ם  בראיית 
)צ"ע מדוע בחר הרמב"ם דוקא ראי' זו( 

ק"ב 33

אותות ומופתים בתקופה השני' לדעת 
הרמב"ם קכ"ח 44. קכ"ט 29. קכ"ט 36

סימני משיח והנפק"מ בזה )וגדר 'ראוי 
להיות משיח' בדברי הרמב"ם( קכ"ח 35

החומרא בדברי נבואה על דברי תורה 
המשיח(  ביאת  על  הרמב"ם  )בראיות 

קכ"ז 33

קונטרס ענינו של משיח - סיכום שיטת 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאורי  ע"פ  הרמב"ם, 

שערי ישיבה יג 297

לימוד הלכות מלך המשיח מבן כוזיבא 
שערי ישיבה טז 313

והראב"ד  הרמב"ם  מחלוקת  יסודות 
קל"ח 29

לא ציוה הקב"ה לתוהו קמ"א 69

 אומות העולם לע"ל
)ע"ע: יעודי הגאולה(
האומות  שבמציאות  הסתירות   בענין 

לעת"ל  ל"א  5

בירור אומות העולם לע"ל )מדוע או"ה 
28. בירור  כיום(  מ"ט   עושים טוב וחסד 

האומות לע"ל )לע"ל כולם יתבררו אבל 
שכל  דווקא  )לאו   .23 יקומו(  ס"ד   לא 

הגויים כולם(  ע"ב  25

בירור עמלק לע"ל )מעלת השבירה על 
הבירור(  נ"ד  85

זריחת אורו של מה"מ )ב' דרגות בזה, 
וביחס לאומות העולם(  צ"ד  30

לע"ל  במקומן  העולם  אומות  בירור 
)'ונהרו אליו כל הגוים' – לקבל הוראות 

מפיו(  ס"ב  17

ביטול הקנאה ותחרות של אוה"ע לע"ל 
)לגבי ישראל ברור שלא, חוקר אם תהי' 

קנאה ביניהם(  ע"ח  35

 האמונה במשיח והצפי' 
לביאתו

)ע"ע: עבודת בנ"י(
 - המשיח  בביאת  השלימה   האמונה 
קיצור לקוטי דינים הנהגות והוראות על 
החיובים באמונה וצפי'ה בביאת המשיח 

 כ"ו  31

החיוב לחכות למשיח  י"ט  10

כופר  לביאתו  מחכה  שאינו  מי  כל 
בתורה ובמשה רבינו  מ"א  14

)ביאור  שיבוא  יום,  בכל  לו,  אחכה 
הלשון(  כ'  6

בענין הקץ האמיתי  ל"ח  10

שלפני  ברגעים  חלב  מאכלי  אכילת 
הגאולה )איך ניתן לאכול כיום חלבי, אם 

בכל רגע תהי' סעודת שור הבר(  נ"א  20
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מניעת אכילה אפילו בר"ה שחל להיות 
שחל  בר"ה  לאכול  מותר  )מדוע  בשבת 

בשבת כיום(  מ"ח  17

ואמרו לי מה שמו )ביאור שאלתם על 
עצם הגאולה ולא רק על שמו של מה"מ( 

 ע'  24

)גם  העיקרים  כאחד  במה"מ  האמונה 
 .17 העיקרים(  ע"ג   ובעל  הלל  ר'  לדעת 

 נ"ג  24

וכל מי שאינו מאמין בו או אינו מחכה 
לביאתו )מה ההבדל ביניהם(  ע"ב  26

שני אלפים שנות צפי' למשיח )שיטת 
המאירי(  נ"ג  13

ביצ"מ  הגאולה  הבטחת  נצחיות  גדר 
)הבטחה שלא כתובה בתורה(  נ"ב  24

ב'  )ביאור  הדעת  בהיסח  בא  משיח 
הענינים בהיסח הדעת(  צ"ז  30

הדעת"  בהיסח  אלא  בא  משיח  "אין 
)האם קשור לענין הקצין( ק"ב 64 ק"ג 19

)הסדר  המזון  בברכת  ציון  נחמת 
והכפילות שבזה( ק"ט 23

מצרים  יציאת  בזכירת  דרגות  ג' 
)והחידוש בכל אחד מהם( קכ"ח 48

)גדר  והגואל  הגאולה  בשורת  נצחיות 
הנבואה(  בנצחיות  שינוי  שיש  הסובר 

קכ"ט 71

"לא איברי עלמא אלא למשיחא" קל"ז 
42

האם משיח יכול להתגלות בליל הסדר 
עצמו קל"ז 151

אמונה וצפי' או חיי גאולה קל"ז 227

שערי  ונצחיותה  במשיח  האמונה 
ישיבה ד 422

ביאור השיטות בענין האומר הריני נזיר 
ביום שבן דוד בא שערי ישיבה ה 446

ברמב"ם  הגאולה  לבקשת  תנאים  ג' 
שערי ישיבה ה 462

שיבוא  יום  בכל  לו  אחכה  ענין  ביאור 
שערי ישיבה ו 285

ביאור בנבואת כ"ק אד"ש מה"מ קמ"א 
79

 מצב בני ישראל בזמן הגלות
)ע"ע: האמונה במשיח(
 'להשאר במצב של צא' )כל רגע ורגע 
רק  )זהו   .23 מחדש(  ס"א   ה'צא'  נפעל 

משל(  צ"ג  32.  צ"ד  29

יותר  גילויים  )פחות  עמהם  שכינה 
עצם(  נ"ו  22

ההשתלשלות  סדר  בראי  הגלות  ענין 
)תיווך ב' שיחות כ"ק אד"ש מה"מ( ק' 19

הגלות  בזמן  השכינה  השראת  בעניין 
קי"ג  וגם במקיף(  גם בפנימי'   - )בדורנו 

25

איסור שתיית יין לכהן בזמן הזה קל"ו 
29. קל"ז 136
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 עבודתנו להבאת הגאולה
)ע"ע: לימוד עניני גאומ"ש, אמונה 
במשיח(
מלכות  בקבלת  המלך"  "יחי   הכרזת 

מלך המשיח  ל"ז  7

 .7 הגאולה  י"ח   לפני  תשובה  עשיית 
 כ"ט  9

הגאולה  בוא  לפני  בתשובה  הצורך 
)מצד למעלה או המטה( ק"י 34

)ביאור  תשובה  לעשות  ישראל  סוף 
דברי כ"ק אד"ש שלע"ל כולם יגאלו מצד 

זה שכולם יעשו תשובה(  מ"ו  14

כ"ק  בדברי  )שו"ת  תשובה  עשו  כבר 
 .57 הק'(  נ'   דבריו  וביאור  מה"מ  אד"ש 
לומר  ניתן  )איך  האמנם?  תשובה!  עשו 
שענין התשובה הי' כבר בשלימות(  ע"א  

22

הסרת העיכוב דמידת הדין ע"י הודאה 
על הניסים )ע"ד המצב בימי חזקיה(  פ'  

13

כבר עשו תשובה - גם דצדיקים )כיון 
שהעולם התעלה, ויתכן זה שלא כבעבר( 

ק"ז 31

התועלת בהא דכלל ישראל כבר עשו 
תשובה )אף שבגאולתנו זו צריך שכאו"א 

יעשה תשובה( ק"ט 31

בכלל  הגאולה  על  כתנאי  תשובה 
ישראל או גם ביחידים )ב' אופנים ושלבים 

בתשובה( קי"ט 37

אלא  נגאלין  ישראל  ל'אין  המקור 
הרמב"ם(  דברי  מקור  )בירור  בתשובה' 

קכ"ה 26

עשה טוב בסף הגאולה )ביאור עבודת 
 .22 וסו"מ(  צ"ו   האדם בב' הקוין עש"ט 

ק"ד 29

משיח צדקנו עצמו – בעבודתנו )רומז 
לקבלת פני משיח(  ס"ט  43

וביאת המשיח  השלבים דסיום הגלות 
)החילוקים בין שיחת נח לשיחת לך לך 

ה'תשנ"ב(  מ"ח  22.  מ"ט  21

הגאולה  את  להביא  עבודתינו  ובענין 
)ביאור בשיחת כ"ח ניסן תנש"א(  נ'  56

צדקה מקרבת את הגאולה ע"י ישראל 
גוי מקרב הגאולה ע"י  )בירור אם  דוקא 

צדקה(  נ"א  18

שמחת הגאולה )ביאור בענין השמחה 
לקראת הגאולה והמסתעף(  נ"א  29

ה'זהיר טפי' של דורנו )קבלת פני משיח 
ולא הפצת המעיינות(  נ"ד  49

לחיות משיח )לא רק צפי' ואמונה(  נ"ח  
56

ע"פ  העניין  )ביאור  בתחתונים  דירה 
שיחות כ"ק אד"ש מה"מ(  פ"א  15

בנתינת  מדריגות  )ג'  בתחתונים  דירה 
כח לזה( שערי ישיבה י"ח 321

)ביאור  במנוחה  היום  לחיות  כיצד 
ד"מ  של  במנוחה  העבודה  בין  ההבדל 

תצא לד"מ במדבר(  ע'  20
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עשו כל אשר ביכולתכם )רומז ליגיעה 
בתורה שביכולת כאו"א(  פ"ב  22

האם  הסתירה  )תי'  בנ"י  עבודת  גמר 
נשאר משהו או לא(  פ"ה  22.  פ"ז  18

)בעבודה  עצמו  צדקנו  במשיח  תלוי 
דקבלת פני משיח(  ס"ה  22

משנתו  בקומו  יחי  והכרזת  אני  מודה 
)התגלות מציאותו של מה"מ )יחי( תיכף 

שניעור משנתו(  נ"ה  10

אמירת  קודם  הנשמה  עצם  התגלות 
המלך"(  "יחי  בהכרזת  )גם  אני"  "מודה 

ק"ה 30

משנתו  בבוקר  בקומו  'יחי'  הכרזת 
)בירור בענין זה( קכ"א 48

בדור  דוקא  הכפתורים  צחצוח  עבודת 
לכ"ק  אד"ש  זאת  שמייחס  )מה  השביעי 

אדמו"ר הריי"ץ(  נ"ה  35

גילוי היחידה בעשירות - בדורנו דוקא 
קל"ט 39. קמ"ב 31

 – הגאולה  להבאת  הקב"ה   חובת 
בנ"י  )הסתכלות  ובזמננו  הדורות,  בכל 

בתביעתם( ק' 21

)כיון  בטהרתה"  מלכות  ע"י  "לא 
שמלכות אינו בהתגלות( ק"ב 30

שהדרכת  )אף  בזמננו  הניסים  פרסום 
רבותינו נשיאנו בכל הדורות היתה שונה( 

ק"ב 113

מחיית עמלק בדור השביעי )כהקדמה 
לבנין ביהמ"ק השלישי( ק"ב 117

לע"ל  כהכנה  בעצם  במוחין  העבודה 
)והוא התעוררות פנימיות הלב( ק"א 13

ג' האופנים במחלוקת בן זומא וחכמים 
בד"מ  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בהערת  )צ"ע 

שמות( ק"א 21

העילוי בצער מכך שאין גילוי אלוקות 
)לגבי מס"נ( ק"ד 23

מישראל  כאו"א  של  ויכולתו  אחריותו 
נברא  ש"בשבילי  )כיון  הגאולה  לפעול 

העולם"( ק"ה 22

)ע"י  הגאולה  בהבאת  האדם  עבודת 
זיכוך הגוף( ק"ו 32

את  שמקרבת  )דוקא(  צדקה  גדולה 
הגאולה )באופן שלמעלה מחשבון( קי"ב 

21

לימוד החסידות לכל ישראל - כהכנה 
הגילוי  לקבל  שיוכלו  מנת  )על  לגאולה 

דתורה חדשה( קי"ט 36

ממש  בפועל  מקדש'  לי  'ועשו  הציווי 
)ב' אופנים בזה( קי"ח 39. קי"ח 41

לפי   - בתורה  בחלק  האדם  בחירת 
דורנו(  של  טפי  )והזהיר  נשמתו  שורש 

ק"כ 43

משיח  פני  "לקבל  העבודה  משמעות 
צדקנו בפועל ממש" ק"כ 51. קכ"א 46

וסיום  אמצע  התחלת,  בלשון  הדיוק 
הכרחי  מהם  אחד  שכל  )כיון  השליחות 

ושונה( קכ"א 56

נסתיימה עבודה הבירורים )ומשמעות 
העבודה כעת( קכ"ב 52
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שומע  בברכת  אדוננו"  "יחי  אמירת 
תפילה )ביאור ובירור בזה( קכ"ב 64

מלכותו  קבלת   - בגולה  האל"ף  גילוי 
של משיח קכ"ד 27

)כבר  הגאולה  דזמן  העבודה  עניני 
בזמננו זה( קכ"ה 24. ק"ל 21

עבודת השליחות חדורה בכוונה לקבלת 
פני משיח )יישוב הסתירה בשיחות כ"ק 

אד"ש מה"מ( קכ"ז 29

מטרת עבודתנו כעת בהבאת הגאולה 
התוצאה  אלא  החידוש,  עיקר  את  )לא 

והסתעפות דגילוי משיח( קכ"ט 26

בדורנו  היחידה  בחי'  דגילוי  העבודה 
קכ"ט  הגאולה(  מעניני  וטעימה  )כהכנה 

38

התגלות עצם הנשמה שייכת גם בדיבור 
- הכרזה קל"א 25

על מי מוטלת העבודה לפקוח העיניים 
קל"ב 29

עשירות בגשמיות כהכנה לגאולה )מצד 
המשכת הגילויים בגשמיות( קל"ג 20

משיח  של  מלכותו  דקבלת  השייכות 
שבמלוכה(  בשלבים  )גם  לבנה  לקידוש 

קל"ג 27

עד כמה נוגעת עבודתנו כעת לשלימות 
הגאולה )מצד ד' פרטים( קל"ג 38

איסור בכי על הגלות בשבת בתקופתנו 
קל"ו 25. קל"ז 204. קל"ח 39. ק"מ 42. 

שערי ישיבה י"ח 305

עבודה בג' מוחין גם בזמן הגלות? קל"ז 
72

דור   - בדורנו  צדיק  להיות  הדרך 
הגאולה קל"ז 185

השתוקקות לגאולה כעבודה - בדורנו? 
קל"ז 192

חפשית  בבחירה   - לגאולה  תשובה 
מוחלטת קל"ז 195

עבודה רוחנית בלי 'משיח' - חיצוניות 
הכוונה קל"ז 209

כיצד ניתן להתעשר בדור הגאולה קל"ז 
212

התוכן דהכרזת "עד מתי" - "יחי המלך" 
קל"ז 214

 - הקץ  את  מרחק  לא  בגאולה  עיסוק 
מצד ציווי הנשיא קל"ז 222

בתוקף   - לגאולה  העולם  הכנת 
ובהתלבשות קל"ז 224

"אין לצחצח יתר על המידה" - האמנם? 
קל"ז 230

הגאולה  מרחק   - חסידות  לימוד  אי 
קל"ז 312

קונטרס "הקץ וההלכה" )מקורות בנוגע 
לפסקי דין בענין זמן הגאולה( קל"ז 329

ופעולתה  המלך"  "יחי  הכרזת  תוכן 
שערי ישיבה ו 295

צדקה  בנתינת  הגאולה  לקרב  כוונה 
שערי ישיבה ו 304

עיונים בשיחת ש"פ בלק תנש"א שערי 
ישיבה ט 25
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ישיבה  שערי  בדורנו  המרירות  עבודת 
ט 61

קוני  נבראתי אלא לשמש את  אני לא 
שערי ישיבה יא 484

שערי  שבת  בקבלת  המלכות  קבלת 
ישיבה יא 490

שערי  משיח  ניצוץ  התגלות  קונטרס 
ישיבה טו 245

משיח  פני  "לקבל  העבודה  משמעות 
צדקנו בפועל ממש" שערי ישיבה טו 306

וסיום  אמצע  "התחלת,  בלשון  הדיוק 
השליחות" שערי ישיבה טז 330

שערי  עתה  בעבודה  המלכות  קבלת 
ישיבה יז 313

השאלות בפרטי הגאולה ומשיח צדקנו 
קל"ח 27

להקרבת  דורנו  כללות  הכשרת 
הקרבנות קל"ח 44

לחיות גאולה בלימוד התורה ק"מ 46

לגאולה  בנוגע   - בזמננו  חובת הגברא 
ק"מ 57

מוכנות העולם לגאולה - נוכח מוכנות 
האדם קמ"א 76

התגלות משיח בדורנו
)ע"ע: שלבים בגאולה, מלך המשיח, 
יעודי הגאולה, ביאת משיח(
  שנה שמה"מ נגלה בה )בתשנ"א נגלה 
זמן  'הגיע  וכעת מחכים לקיום הבטחתו 

גאולתכם'(  נ"ד  50

היעוד'  קיום  התחלת  על  ברור  'סימן 
)התחלה ממש ולא הקדמה(  ס"א  33

מציאותו של משיח והתגלות של משיח 
)שאפשר כבר להצביע על מה"מ(  ס"ה  15

התגלות משיח נגלה ופנימיות  צ"ז  24

יושבים כבר ליד השולחן או רק מוכנים 
ע"פ  האדם  בהסתכלות  )תלוי  לשבת 
)מלמעלמ"ט   .21 בשיחה(  פ"ז   ההוראה 
או  )בגשמיות   .21 מלמטלמ"ע(  פ"ח   או 

ברוחניות( שערי ישיבה י"ח 344

עיונים בדבר מלכות )הבדלים בין חורף 
נ"א לקיץ נ"ב(  פ"ו  15

כבר  )שיש  המשיח  בביאת  החידוש 
חזקת משיח, והוא עיקר הכל, וממנו הכל 

מסתעף(  ס"ז  22

הבירור  )מהו  בדורנו  צדיק  תהי 
שנעשה(  פ"ו  20

הגדר דימוה"מ שבהם נמצאים עכשיו 
)ימים   .31 מהטוב(  ע"ד   הרע  )הפרדת 
ההתגלות(  את  להביא  העבודה  שבהם 

 ס"ז  22.  ע"ה  22

)אינו  למפרע  הגאולה  ייעודי  התחלת 
נקרא אתחלתא דגאולה עכשיו(  ע"ד  33. 
)העולם מתנהג בצורה גאולתית(  ע"ו  17. 
)התחלת קיום היעוד שייך גם בגלות(  ע"ו  

21.  ע"ח  47.  ע"ח  51.  ע"ח  54

מציאותו  התגלות  הלשון  משמעות 
של משיח )התגלות מציאותו - שהקב"ה 
אומר לו, ע"י פעולותיו - שנגלה לבנ"י( 

 ע"ב  29
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התגלות  )בין  משיח  דכיסוי  הזמן 
מציאותו להתגלותו לעין כל(  נ"ח  25

דיוק בלשונות השיחה אודות השליחות 
דקבלת פני משיח צדקנו  ע"ז  20.  ס"ט  22

שהגיע  )לאחר  הזה  בזמן  סנהדרין 
חכמי  כל  יסכימו  י"ל שאם  הגאולה  זמן 
ישראל יהי' ניתן לחדש הסמיכה(  ע"ז  25

הבירורים  )כל  הבירורים  כל  נסתיימו 
כפשוטו(  נ"ג  14

ב' אופנים בבירור )בנוגע לניגון דמדינת 
צרפת(  פ"ט  19.

והאמונה"  "האדרת  דניגון  החידוש 
עניני  למשפיע  הופך  עצמו  )שהתחתון 

קדושה( ק"ה 32. קל"ז 155

)מאחר  הגאולה  דשמחת  ההיתר 
התוקף'(  בכל  התגלה  צדקנו  ש'משיח 

 צ"ט  24

פקיחת העיניים – דווקא בנוגע לסעודה 
)חיבור גשמיות ורוחניות( ק' 26

הגאולה  קודם  אמיתיים   חידושים 
)החידוש דשנת הצדי"ק( ק' 25

המשיח"  "ימות  תקופת  התחלת 
)בתשי"א או אחרי זה( ק"ב 48. ק"ה 34

הרבי הרש"ב כציון דרך לגאולה )כיון 
שג' דורות בימות המשיח( ק"ו 22

צדקנו"  דמשיח  "הגילוי   - ימלא"  "אז 
)סברת ההיתר בזה בדורנו( ק"ח 25

האם ישנה עכשיו רשות ל'ימלא שחוק 
פינו' ק"ל 23. קל"ג 25.

"כלו כל הקיצין" מלשון שלימות )דעת 
רב ע"פ הסבר כ"ק אד"ש מה"מ( ק"ט 29

הראשי תיבות דמי"ד )ב' אופנים, ע"פ 
ב' אופנים בתקופות הרבי הריי"ץ( קט"ו 

27

)ועד  בדורנו  דוקא   - הישרה  הדרך 
עכשיו הי' שייך ליחידי סגולה( קי"ט 34

הנביא שהעיד לכ"ק אד"ש מה"מ שהוא 
נביא קכ"ו 42. קכ"ו 47

זמן  בסוף  העמים  על  משיח  פעולת 
הגלות )או שנפעל ע"י הקב"ה( קכ"ט 24

היא  המשיח  דביאת  החידוש  עיקר 
כ"ק  דברי  )ביאור  מציאותו  בהתגלות 

אד"ש מה"מ( קכ"ט 27

הכפתורים  צחצוח  עבודת  סיום 
קכ"ט  לקדושה(  העולם  עניני  )העלאת 

54. קל"א 37

)האם  בה  נגלה  המשיח  שמלך  שנה 
כבר התקיים?( קכ"ז 35

הסופר  כעזרא  במקומו'  מקדש  'ובנה 
הכנה  שהיווה  מעט  מקדש  )שבנה 

לביהמ"ק השני בפועל( ק"ל 27

)האם  משיח  של  פעולתו  התחלת 
התחיל בפועל, או שצריך להתחיל( קכ"ז 

22

)יישוב  הזה  בזמן  הנבואה  מציאות 
הסתירה בדברי כ"ק אד"ש מה"מ( קל"א 

19

כ"ק אד"ש מה"מ  ע"י  הכרזת הגאולה 
)סיכום וביאור מהלך השנים( קל"א 39
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ועליונים  תחתונים  התאחדות  תחילת 
"בית  נעשה  בית  שכל  )בכך  בזמננו 

חב"ד"( קל"ב 25

משיח  פני  לקבלת  מוכנים  כבר  האם 
בזה(  מה"מ  אד"ש  כ"ק  לשונות  )ביאור 

קל"ג 31

החידוש בלימוד הלכות המקדש בשנות 
הנפלאות )מצד הכנה לגאולה ולא שלילת 

הגלות( קל"ג 43

כפשוטו  הבירורים  עבודת  נסתיימה 
המוכרחים  הבירורים  רק  )ולא  ממש 

להבאת הגאולה( קל"ד 27

המשיח  מלך  מינוי  אירע  בדיוק  מתי 
קל"ז 46

"זמן השיא" - לגאולה ולמלך המשיח 
קל"ז 77

"והסירותי את לב האבן" - כבר נעשה? 
קל"ז 91 - קל"ח 36

"אז ימלא שחוק פינו" - כעת ובגאולה 
קל"ז 102

בית   - רבינו  בבית  השכינה  השראת 
משיח קל"ז 119

קל"ז  אין ביאור לעיכוב הגאולה  האם 
144

התגלות תורת החסידות עקב התגלות 
משיח קל"ז 158

החידוש בנבואת הגאולה שערי ישיבה 
ד 408

ההכנה  ועבודה  הגלות  עבודת  סיום 
לגאולה שערי ישיבה ו 310

ישיבה  שערי  צדקנו  משיח  פני  קבלת 
ז 346

בענין תקופה חדשה שערי ישיבה י 365

כבר עשו תשובה שערי ישיבה י 363

שערי  לדור  מדור  התורה  התגלות 
ישיבה יז 517

בזמן   - השולחן  סביב  יושבים  בנ"י 
הגלות? קמ"א 60. קמ"ב 35

חיי גאולה בכח משיח שבדור קמ"א 83

ביאת משיח
)ע"ע: שלבים בגאולה, גאולה(
 בשורת אליהו לפני ביאת משיח  ל"ד  4

אליהו  בביאת  השונות  הדעות  בטעם 
)נתינת טעם לדעות השונות(  ע"א  15

ביאת משיח ביום שישי )לכל ישראל או 
לבי"ד הגדול(  פ'  17

)מצד  עצמו  'משיח'  או  משיח'  'ביאת 
עבודת בנ"י ומצד פס"ד הרבנים(  נ"ט  12

על  בשבת  יבא  )איך  בשבת  זכו'  'לא 
חמור(  צ'  24

יום שבין דוד בא )בן דוד - שלב ראשון, 
בא - שלב שני ?!(   נ"ט  14

עני ורוכב על חמור  ל"ט  9

היציאה מהגלות - בחיפזון או במנוחה 
 מ'  30

ביאת  לגבי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הוכחת 
משיח )מדוע אין לכהן לשתות ין הרי 'יין 

קשה פחד מפיגו'?(  צ"ה  36. ק"ו 29
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ביאור המדרש "שנה שמה"מ נגלה בו" 
אד"ש  כ"ק  שיחות  ע"פ  במדרש  )עיונים 

מה"מ(  צ"ח  23. ק"ב 51

האם ידעו על ביאת משיח ביום שישי 
)בא לבי"ד הגדול ולאו דוקא שידעו(  ע"ח  

44

'זכו' או 'לא זכו' )קשה על האברבנאל 
לא, שהרי  או  'זכו'  שחולקים האם שייך 
הראי' שמביא ר"י מדובר ש'לא זכו'(  ע"ח  

56

דנקודת המולד שכוללת  הגילוי  בענין 
את כל הפרטים ק"ד 19

הברכות בהתגלות מלך המשיח )איזה 
ברכות, וההתייחסות אליהם בשיחות כ"ק 

אד"ש מה"מ( ק"ה 24

קרבן תודה בגאולה )כיון שיהודי צריך 
להרגיש שהגלות היא מאסר פרטי שלו( 

קי"א 22

לע"ל  שיקריבו  הראשון  הקרבן  מהו 
)תודה או תמיד של בין הערביים( קל"ג 

22

זמן  בתחילת  מלך המשיח  מקומו של 
קל"ג  או בחו"ל(  ישראל  )בארץ  הגאולה 

42

תיווך הפירושים בביאת משיח בהיסח 
הדעת קל"א 24

דוקא?  לטבריא  יום  כל  מגיע  אליהו 
קל"ז 135

מדוע מבשר אליהו כל יום על הגאולה 
קל"ז 140

הגאולה   - הוי  נמי  מאורתא  גאולה 
שערי ישיבה   .48 שערי ישיבה ט  בלילה 

י 400.

שערי  המשיח'  מלך  'התגלות  קונטרס 
ישיבה יב 283

לימוד באופן של דעת - סותר ל"היסח 
הדעת"? קמ"א 63

כל הספרים מלאים
שני  )ע"פ  בגמ'  למשיחא"   "הלכתא 

הלשונות בתוס'( ק"ב 123

)כיון  גאולה?  או  גלות   - בתרא  בבא 
ענין  בה  מודגש  לגאולה  שמתקרבים 

הגאולה( ק"ד 30. בענין הנ"ל ק"ט 33

סדר תשר"ק והגאולה )גם מצד פנימיות 
הענינים( ק"ז 30

הפיוט "כל מקדש שביעי" ע"פ ביאורי 
כ"ק אד"ש מה"מ ק"ח 31 

למה לא נזכר רבי בשמו )להורות שהוא 
נשיא הדור( קי"א 18

)באופן  ומצורע  תזריע  סדר הפרשיות 
פנימי ע"פ שם הפרשה( קי"ז 54

"עול הגויים" בנוסח ברכת המזון  הל' 
הדורות(  במשך  בהשגח"פ  בזה  )השינוי 

קי"ז 55

גם  לנח(  )בנוסף  )הכוונה  ינחמנו  זה 
למשיח( קי"ז 42

המשנה  בפירוש  המשיח  ימות  תיאור 
הלכות  לבין  בינם  )וההבדל  להרמב"ם 

מלכים( קכ"ה 15
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פירוש 'מלא' ע"פ תורה )מלא לחלוטין 
- המקור לכך( ק"ל 26

והפרשה  ההפטרה  הפרשה  בין  היחס 
החסידית )והקשר דכהנ"ל לגאולה( קכ"ח 

28

יום הכיפורים אין בו אכו"ש - שייכותו 
לזמן הגאולה קל"א 44

הפנימיות דהחורבן - מורה על הגאולה 
קל"ז 130

שם הפרשה - המשיח שבפרשה קל"ז 
235

שייכות מסכת בב"ק לגאולה האמיתית 
והשלימה קל"ז 247. קל"ז 249

סיום מסכת בבא בתרא והגאולה קל"ז 
253

גאולה בפרשה )ענין הגאולה: בפרשה, 
שערי  החסידית(  ובפרשה  בהפטרה 

ישיבה יז 483

לימוד עניני גאולה ומשיח
לימוד  ע"י  צדקנו  משיח  פני  קבלת 
בעניני גאומ"ש )עיונים בשיחת חיי שרה 

תשנ"ב(  מ"ח  14

)ליקוט  ומשיח  גאולה  ענייני  לימוד 
מדברי אד"ש בנושא(  נ"ז  104

הענינים  )ב'  בגאולה  ענינים  שני 
שבלימוד גאומ"ש(  ע"א  32

)ההכרח  ומשיח  גאולה  ענייני  לימוד 
בלימוד השיחות דנ"א–נ"ב(  פ'  99

משיח  עניני  בלימוד  הענינים  ב' 
התפעלות  וחיצוניות,  )פנימיות  וגאולה 

והתבוננות( ק"ו 26

גאומ"ש  עניני  בלימוד  גמ"ח  מעלת 
)שנחשב מ'תמכין דאורייתא'( קט"ז 38

גאולה  עניני  בלימוד  שלבים  שלשה 
ומשיח קכ"ח 23

מביאה  הגאולה  בעניני  התבוננות 
לגילוי היחידה שבנפש קכ"ח 43

ראיית  פועל  גאולה  עניני  לימוד 
הנפלאות קל"ג 36

ומשיח  גאולה  עניני  לימוד  פעולת 
בעניני  וההתבוננות  העיון  )לעומת 
גאומ"ש( קל"ג 46 - קל"ז 265. קלח 34. 

קל"ט 50. ק"מ 52

רק  "לא   - ומשיח  גאולה  עניני  לימוד 
לחיות  להתחיל  )אלא  סגולה"  בתור 

גאולה( קל"ד 33 - קל"ז 278

ב'   - ולהכיר"  לידע  לראש  "לכל 
הביאורים קל"ה 29

ומשיח  גאולה  בעניני  הלימוד  אופן 
קל"ה  גאולה(  לחיות  או  האמונה  )לחזק 

38 - קל"ז 258

ל"היסח  בסתירה  אינו  גאומ"ש  לימוד 
הדעת" )דוקא בשיחת ש"פ בלק( קל"ו 21

לימוד עניני גאומ"ש - "לא ע"י מלכות 
בטהרתה" )ההסבר בעבודה זו ושלילתה( 

קל"ו 43 - קל"ז 285

בכח  החיצונית  ההתנגדות  הסרת 
הלימוד קל"ז 272
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הכח לחדש בתורה בזמן הגאולה קל"ט 
42. ק"מ 38

לימוד גאומ"ש - עיון והשקפה ראשונה 
קמ"א 86

לימוד עניני גאומ"ש בתורתו של נשיא 
הדור דוקא קמ"ב 39

הלימוד,  אופן   - הגאולה  תורת  לימוד 
מטרתו ופעולתו שערי ישבה י"ח 352

 שונות
 "צדקה" ו"גאולה" עפ"י התניא  כ"ו  5

הקרבת קרבן פסח לאחר חצות בחו"ל 
)כשביהמ"ק ירד ב770(  פ"ג  24

)כל  הזאת  הארץ  את  נתתי  לזרעך 
העשר ארצות(  ע"א  20

לעת"ל הלכה כב"ש )לעתיד יהי' צורך 
בדרגת הביטול של ב"ש(  פ"ג  19

הארון לא גלה  מ"ב  103

כי מציון תצא תורה )ביאור ב' הדרגות 
בפסוק קומה ה'(  ס'  11

נצחיות מעשה ידי משה לע"ל )משום 
שהוא עבד ה'(  נ"ה  29

עניינים שונים בגאומ"ש  ס"ט  35

סימן יעקב לנחל עוה"ב  מ"ב  146

 - )בראשית  מבראשית  למשיח  הרמז 
ברית אש(  ע"ח  58

שלמעלה  השירה  )מה  לע"ל  שירה 
מעשר שירות( ח 20.  ס"א  26. 

)נשמות  ה'שוב'  תכלית   – אדר  ז"ך 
בגופים בחיים נצחיים(  ס"ב  19

בזמן   – ליוסף  דראובן  הבכורה  נתינת 
הזה או לעת"ל )תלוי בגדר הלקיחה(  ע"ד  

13

אהרון לא יצטרך משיחה לעתיד לבא 
)גם לא ככל כהן גדול(  צ"ג  18

תר"ך אותיות  מ'  57

שיר השירים - השירה העשירית דלע"ל 
)אף שהוא עצמו השירה התשיעית( ק"ב 

94

פתרון )חלק מ(חידת החיד"א ק"ב 124

"צלצלי תרועה" )עיון בדברי כ"ק אד"ש 
מה"מ בנוגע לתוף עם הכיתוב "יחי כו'"( 

ק"ז 35. ק"ח 32

קרבנות בזמן הזה ע"י בן נח )והסיבה 
שאין משתדלים בזה( ק"ה 26

העגל"  בו  שנעשה  "כיום  הלשון  דיוק 
ב"ש  במחלוקת  הפנימית  הכוונה  )ע"פ 

וב"ה( ק"א 18

אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  'כימי 
נפלאות' )ביאור ב' הפירושים בזה( קי"ח 

43

זמני היום ביומו של הקב"ה )והשלבים 
שבזה בנוגע לגאולה( קכ"ט 46

על מה אומרים 'דרוש וקבל שכר' )ב' 
דרגות בזה( קכ"ט 52

ובעבודת  ורצון, בימות המשיח  תענוג 
האדם קכ"ו 25
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לדור  מצרים  יוצאי  דור  בין  החילוק 
ק"ל  דורות(  ב'  היו  )ומדוע שם  השביעי 

19

דיוק הלשון 'הנה זה משיח בא' קל"א 
21

)מדוע  הנהגה"  בעל-שם'סקע  "א 
מתקשר זה לבעש"ט דוקא( קל"ה 31

"עני ורוכב על חמור" - גבהות ושפלות 
קל"ז 62

הארת נושאים בגאומ"ש - ע"פ קונטרס 
ישיבה  שערי  תורת החסידות  ענינה של 

יג 432
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סקירה אודות קובצי חידושי־תורה בעניני גאומ"ש

נערך ע"י המערכת

הדרך הישרה
הי' זה לאחר תפלת ערבית שנערכה עם שובו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
מציונו הק' של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ. הרבי פתח בשיחה )שהוותה הפתעה וחידוש 
מוחלט(, ודיבר אודות מעלת הזמן – ליל כ"ח ניסן ה'תנש"א, והיותו יום זכאי לגאולה.

גדולה:  הכי  תמיהה  "מתעוררת  בכאב:  אד"ש  כ"ק  התבטא  הדברים,  פירוט  לאחר 
היתכן שמבלי הבט על כל הענינים – עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?!... 

דבר שאינו מובן כלל וכלל"!

"הדבר היחידי שיכולני לעשות", אמר הרבי, הוא "למסור הענין אליכם: עשו כל אשר 
ביכלתכם – ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון – להביא בפועל את 

משיח צדקנו תיכף ומיד ממש"!

את השיחה סיים הרבי: "ויה"ר שימצא מכם אחד, שנים, שלשה, שיטכסו עצה מה 
לעשות וכיצד לעשות, ועוד והוא העיקר – שיפעלו שתהי' הגאולה האמיתית והשלימה 

בפועל ממש, תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב".

בהתאם   – מעשיים  לפסים  מיד  תורגמו  זו,  משיחה  האחריות  ורגש  ההתעוררות 
לסיומה של השיחה – לטכס עצה מה לעשות וכיצד לעשות.

קבוצת תמימים, נטלה על עצמה פרוייקט: עריכת והפצת קובץ "מפתחות" – ביאורי 
כ"ק אד"ש מה"מ על נושאים בגאולה ועניני מלך המשיח.

"עצה" זו ככל הנראה כיוונה לאמת. שכן, כבר בשיחת ש"פ תזו"מ – כשבוע לאחר 
אמירת השיחה, התייחס הרבי למצב בנ"י בזמן זה, בו הם סיימו את כל עבודתם כדי 
להביא את המשיח, ושאלתם היא: "איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם" – מהי ה"דרך 
ישרה" )הקלה והמהירה ביותר מבין כל דרכי התורה( כדי לפעול את התגלות וביאת 

משיח צדקנו.

הרבי גם ענה: "כל שהיא תפארת לעושי'" – התיקון צריך להיות לא ע"י ענינו של 
מלך המשיח עצמו, אלא ע"י לימוד עניניו בתורה. זוהי הדרך הישרה להביא את משיח 

צדקנו בפועל.
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העיון וההעמקה
במפורש  שמציין  ועד  שבדבר,  ה"סגוליות"  על  דגש  הרבי  נתן  זו  שבשיחה  בעוד 
)ועד לחדש חידושי תורה בעניני  בהערה, ש"גם אלה שרוצים ללמוד בעיון ושקו"ט 
משיח וגאולה(, מתוך מנוחה וישוב הדעת, ע"י הלימוד לעצמו או בחברותא – ישתדלו 

)מזמן לזמן( להשתתף גם בהלימוד בעשרה",

– הרי שבשיחת ש"פ בלק, מבהיר הרבי ש"המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה 
המיוחדת בלימוד עניני גאולה ומשיח", הוא "לא )רק( בתור "סגולה" למהר ולקרב 
ביאת המשיח והגאולה, אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל "לחיות" בעניני משיח וגאולה, 
"לחיות עם הזמן" דימות המשיח, עי"ז שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה 

בעניני משיח וגאולה שבתורה".

– שדוקא בכח התורה לשנות טבע האדם, שאף שמצד  – מסביר הרבי  זהו משום 
– יתחיל "לחיות" את הגאולה, ע"י לימודה  טבעו נמצא הוא "מחוץ" לענין הגאולה 

בעיון והעמקה.

קובצי חדושי־תורה
בעניני  רק  כולו  שכל  חידו"ת  קובץ  לאור  להוציא  החסידי  וההרגש  הרצון  עצם 
משיח וגאולה, הי' קיים גם לפני ההוראה הברורה – כפי שניתן לראות בקובץ הראשון 

בהיסטורי' שיו"ל באופן כזה – בשנת תשמ"ג, ונצטט בזה מתוך ה"פתח דבר" אליו:

זו פעם ראשונה שיוצא לאור קובץ חדושי תורה בנושא ״המלך המשיח והגאולה״. 
בעבר מיעטו לכתוב בנושא זה, שהי' בבחי׳ הלכתא למשיחא, אך עתה נמצאים אנו 
על סף הגאולה, ופלפולא דאורייתא הנכתבים בנושאים אלו מראים על הכמיהה 

והגעגועים לגאולה.

השי״ת  ברצון  ואזי  המשיח  אודות  ״שידברו  נ״ע:  הריי״ץ  אדמו״ר  כ״ק  וכדברי 
ימשיכו את הגאולה השלמה על ידי משיח גואל צדק". ״יהודים אלו אשר חושבים 

ומדברים אודות המשיח יזכו לקבל פני המשיח״.

היות וקובץ ראשון זה הוא בבחי׳ פריצת דרך בנושא זה, הבאנו מגוון של חדושי 
בעה״ב  צבור,  עסקני  מלמדים,  ישיבות,  ראשי  רבנים,  ידי  על  המיוצגים  תורה 
ותלמידי ישיבת תו״ת, כדי ללמוד נושא זה מאספקטים שונים הנובעת אצל כולם 
הוי', ומלאה הארץ  ״ונגלה כבוד  והרצון בקיום היעוד  נקודה של החפץ  מאותה 

דעה את ה'״.

הדגשנו שזה קובץ ראשון, ובאם יתקבלו הערות לחדו"ת הנדפסים כאן וחדו״ת 
נוספים בענין המשיח והגאולה, נשמח בעזה״י להוציא זאת בקובץ שני שיצא לאור.
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לפס״ד הרמב״ם  ברורה בהתאם  בקביעה  דרך  פריצת  בבחי׳  גם  הוא  זה  קובץ 
בספי״א של הלכות מלכים על אופן התגלותו של המלך המשיח, ובעיקר מי הוא 

מלך המשיח, כפי שיווכח הקורא במבוא.

העורך מסיים: "קובץ זה יוצא לאור לרגל שנת השמונים של כ"ק אדמו״ר שליט״א – 
מלך המשיח. יתן השי״ת שבשנה זו, שנת תשמ״ג תהי' שנת גילוי משיח ויעלה הפורץ 

ויפרוץ חומות הגלות וגדרי העולם בגאולה האמיתית והשלמה מיד נאו".

)בו  זה  )עכ"פ חלקים( מן המבוא המיוחד והמאלף לקובץ  לא ימלט מלצטט כאן 
"יווכח הקורא" "מי הוא מלך המשיח"( אותו כתב "מ. זליקסון" תחת הכותרת "קול 

מבשר מבשר ואומר":

הכותב מחלק את הזמן האחרון לד' תקופות בענין "ההכרזות שנשמעו בענין ביאת 
המשיח והגאולה":

א( התקופה בה הכריז הרבי הריי"צ "לאלתר לתשובה – לאלתר לגאולה", שאז היתה 
הגאולה תלוי' בתשובה.

ב( תחילת דור השביעי – החל מתשי"א, אז הגביל הרבי שליט"א את ביאת המשיח 
לדורנו זה.

ג( לערך משנת תשל"ו, אז הותחל בהכרזה "הנה הנה משיח בא".

הרבי  פתח  אז  תש"מ,  משנת  החל  ד( 
ככל  ומאז  עכשיו",  "משיח  בהכרזת 
ומתרבים  הולכים  השנים  שעוברות 
הביטויים בעניני המשיח וביאתו המיידית.

העורך  כותב   – כיצד"?  "המלך המשיח 
ודברי  סיכום ממצה של מאמרז"ל  לאחר 

הרמב"ם:

משיח יזרח תחילה ככל מנהיג יהודי 
גדול, והוא הוא השליח האלקי הנאמן 
לתקן את העולם כולו, שיצליח להשיב 
ישראל,  בארץ  כנם  על  ישראל  את 
את  ולעשות  המקדש  בית  את  לבנות 
המקדש  ובית  התורה  ישראל,  ארץ 
עמי  לכל  והאמונה  הרוח  למרכז 

שער הקובץ
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העולם בלי יוצא מן הכלל, ומובן מאליו שסוף כל סוף לא יקום הדבר בלעדי נסים 
ונפלאות.

"מיהו המלך המשיח"? – מסכם העורך:

כאמור. מכריז הרבי השכם והערב כי דור זה הוא דור הגאולה. ולפיכך עלינו 
לקיים את פס״ד הרמב"ם שהרבי הזכיר ברבים עשרות פעמים, ולחפש אדם מנהיג 
שהוא מבית דוד ועוסק בתורה כדוד אביו, לפי כל הסימנים שהרבי מזכיר בשיחה. 
ובדרכיו  בו  להדבק  יש  אזי  המתאים,  האדם  את  שנמצא  השי"ת  יעזור  וכאשר 

ולהשמע להוראותיו, כדי להביא להתגלותו המהירה בחסד וברחמים.

מי הוא באמת אותו אדם?

בערב מתן תורה )בשלשת ימי ההגבלה( הבטיח הקב"ה למשה ״וגם בך יאמינו 
לעולם״. אדמו"ר הזקן נ״ע מביא את פירושו של אבן עזרא, לכאורה מה החידוש 
ובמשה  בה׳  ״ויאמינו  כן  לפני  שכתוב  לאחר  לעולם״  יאמינו  בך  ״וגם  בהבטחה 

עבדו״. הרי היתה להם אמונה במשה ולשם מה ההבטחה החדשה.

שהאמינו  פירושו   – עבדו"  ובמשה  בה׳  ש״ויאמינו  מסביר  הזקן  אדמו״ר  כ"ק 
בעקרון ענין הנבואה ושקיים רבי שהוא נביא, אך לא כולם האמינו בהכרח כי משה 
הוא האיש והוא הנביא. החידוש שנתחדש בעת מתן תורה הוא שגם בך – באיש 
משה יאמינו. והאמונה באיש זה שהוא הוא נביא ה'. דבר זה נתחדש בעת ההכנה 

למתן תורה. וזוהי ההבטחה ״וגם בך יאמינו לעולם״.

מספיקה  לא  הגאולה,  לפני  ספורות  דקות  הגאולה,  בערב  אנו  נמצאים  כאשר 
האמונה הכללית שמשיח בא יבוא, אלא חייבים לדעת גם מי הוא המשיח, וכפס״ד 

הרמב״ם הנ״ל.

העורך מביא את הסיפור שסיפר הרבי בשנת תש"כ בנוגע לרבי הריי"צ:

אל אחד מגדולי אדמו"רי פולין בא חסיד וטען, כיצד אינו מוחה על כך שאומרים 
הרי  אנו  נתבונן.  הבה  לחסיד:  רבי  אותו  ענה  משיח.  הוא  מליובאוויטש  שהרבי 

מאמינים שמשיח יבוא בכל יום. כך אנו אומרים גם בי״ג העיקרים.

אם כן הרי משיח נמצא עתה בגוף גשמי. כי אם הוא לא קיים, הרי איננו יכול 
יודע  ואני  משיח,  שאינך  היטב  הרי  יודע  לחסידו,  הרבי  פנה  אתה.  היום.  לבוא 
לך שהרבי  אז מה חשוב  להיות משיח,  חייב  הרי  ומישהו  בעצמי שאינני משיח. 

מליובאוויטש הוא המשיח. האם יש לך להציע משיח טוב ממנו?

אותם  הסימנים,  אותם  את  בו  שיש  אדם  לחפש  ועלינו  בינינו,  נמצא  המשיח 
אדמו"ר שליט"א  כ״ק  פעולתו של  בדרכי  אנו מתבוננים  וכאשר  הרמב״ם.  מציין 
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שמו  ש״מנחם״  מליובאוויטש. 
דוד,  מזרע  והוא  ו״צמח״ שמו, 
ותורת  הנגלה  בתורת  גדול 

הנסתר הלוחם מלחמת ה'.

דואג לכל יהודי ויהודי באשר 
שום  על  מוותר  ואיננו  הוא 
אשר  הרוחני  מצבו  יהי'  יהודי 
העצומות,  בפעולותיו  יהי'. 

העקביות והבלתי מתפשרות. הביא למהפכה עולמית בשטח של קירוב הלבבות.

שליחיו מפוזרים בכל קצוות תבל להצית את הניצוץ היהודי ולהכין את העולם 
לקראת הגאולה. במשך שלושים שנות הפעילות הענפה נבקעה חומת ה״קליפה״ 
מהותה  בכל  המתנ גדת  שבדורנו  ונוראה  קשה  ס״א  אותה  העשרים.  המאה  של 
את  ומכין  זו,  חומה  זעזע  הרבי  משקלה.  כובד  את  הטילה  זו  ובמערכה  לגאולה 

העולם לקראת הגאולה העומדת להתבצע מיד, נאו.

כ"ק אדמו"ר שליט"א שהוא משיח ה', איננו נבחר על ידי העם. לא על ידי קביעתם 
מקבל הוא את המנוי הנכבד. הרבי נבחר על ידי הקב״ה כמשיח וגואל העם, כשם 
שמשה רבינו נבחר על ידי הקב"ה כמושיעם של ישראל. הרבי – המשיח אינו זקוק 
להסכמה כלשהי של אדם בשר ודם לתפקידו הנוכחי. הסכמתם או אי הסכמתם 

אינו מעלה ואינו מוריד לגבי משיח.

ואף  ״ואתם תלוקטו לאחד אחד״  באופן של  הנוכחית תהי'  והגאולה  היות  אך 
אוהב  – מלך המשיח, שהוא  אדמו״ר שליט״א  כ״ק  ולכן  בגלות,  ישאר  לא  יהודי 
ישראל עצום, ומוסר את נפשו בפו"מ עבור כל יהודי ויהודי, גם כזה אשר רק בשם 
ישראל יכונה, רוצה למשוך את כולם בדרכי נועם ובחסד ורחמים רבים. ומכאן גם 

הפני' אל כל אחד ואחת ברגעים האחרונים של הגלות.

והדרו  פארו  בכל  – המלך המשיח  כ״ק אדמו"ר שליט"א  יתגלה  ובקרוב ממש 
״וישכיל וירום ונשא מאד״ עד ש"יהפוך את כל העולם כולו לעבדו יחד שכם אחד 

והיתה לה' המלוכה״.

בקובץ ניתן לראות חידושי תורה מהרבנים: הרב זאב דב סלונים – האמונה בביאת 
המשיח; הרב חנני' יוסף אייזנבך – בשורת אלי' על הגאולה; הרשד"ב בוטמן; הרי"ד 

קלויזנר; הרב משה הבלין; הרב יצחק גינזבורג, ועוד. והוא מכיל 66 עמ'.

ההקדשה בסוף הקובץ
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מסלול עולמי
הקובץ הבא – בצורת ב' ספרים – נדפס בשנת תשס"ג, ומכיל פלפולים שנכתבו ע"י 
התמימים ואנ"ש בעולם כולו במסגרת מסלולי הלמוד העולמיים שע"י ארגון את"ה 

העולמי – בית משיח 770. ויו"ל על־ידו.

החשוב  דבר   – פנימי  מהרגש  כתוצאה  )רק(  נדפס  לא  לקודמו,  בניגוד  זה,  קובץ 
לכשעצמו, כ"א כקיום הוראתו הברורה של כ"ק אד"ש מה"מ, אשר לימוד עניני גאו"מ 

הוא הדרך הישרה להביא בפועל את משיח צדקנו.

שי למורא
וגאולה,  בעניני משיח  לה  המיוחדת  בחיות  רבים  בת  בשער  נודעה  הק'  ישיבתינו 
ובהתקשרות וההתמסרות הלוהטת לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – דבר הבא 
רבים  חידו"ת  המכילים  קרובים,  לפרקים  היוצאים  ההערות  בקבצי  גם  ביטוי  לידי 

בעניני גאומ"ש.

לימות  "להביא   - הינו  דורנו  נשיא  של  העיקרי"  "ענינו  אשר  לכך  בהתאם  וזאת 
המשיח", ומטרת דורנו הינה להמשיך את השכינה למטה בגאולה האמיתית והשלימה, 
לכן מטרת כל העבודות והפעולות הברוכות והמגוונות הינה - "להביא לימות המשיח", 

תפקיד המוטל במיוחד על תלמידי התמימים העומדים בחוד החנית. 

לכבוד היום הגדול והקדוש י' שבט ה'תשע"א, יצא לאור ע"י ישיבתנו באופן תקדימי, 
לראשונה בעולם הישיבות, קובץ מיוחד ומוגדל שהכיל בתוכו ששים הערות בעניני 
גאומ"ש, ומני אז נדפסו ההערות בגאומ"ש בתוך סדרת הקבצים המכילים בתוכם את 

שאר הנושאים בתורה.

 וכעת רואה אור עולם הקובץ הנוכחי המכיל בתוכו חיי"ם הערות בגאומ"ש, לכבוד 
לכ"ק אדמו"ר מלך   – "מנחת עשיר"   – ניסן, המהוה את מתנתנו  י"א   - "יום מלכנו" 

המשיח שליט"א לכבוד קי"ז שנה להולדתו וחיי"ם שנה לנשיאותו לאויוש"ט.  

"עד   – וזעקתנו  שועתנו  קול  וישמע  מתנתנו,  את  שיקבל  אוהבים,  כבנים  תקותנו 
מתי?!", "רצוננו לראות את מלכנו", בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, עוד 
לפני חג הפסח - "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים",  ונכריז לפניו בשמחה גדולה 

ובביטול עצום:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל הנהלת הישיבה הרוחנית והגשמית, הר"מים, 
המשפיעים, משגיחים, נו"נים וצוותי העובדים

תלמידי התמימים ובוגרי הישיבה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

 איש החסד התומך ביד רחבה ברוח נדיבה ובספ"י
 למוסדות תורה, צדקה וחסד, ועניני משיח וגאולה,
מסור ונתון בלו"נ לעניני הת' שי' במלבושים לרגל 

החג ובקרן דור דעה לנסיעה לכ"ק אד"ש מה"מ 
 ולכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

הרה"ח הר' שלום בער שי' דריזין ורעייתו תחי'

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לו, לזוגתו ולכל בני משפחתו

בגשמיות וברוחניות

 ויזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

 עוסק בצ"צ באמונה
 מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

 ובפרט בכל הקשור בעניני גאולה ומשיח
אחיעזר ואחיסמך, ומעמודי התווך דישיבתנו הק'

הרה"ח הרב שלמה שי' קאליש ורעייתו תחי'

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לו ולכל בני משפחתו

בגשמיות וברוחניות

 ויזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
הרה"ח אליהו שי' בן רחל נעמי תחי'

ולזכות זוגתו הנכבדה
מרת יונה נחמה בת מאטיל לאה תחי'

שלוסברג
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא 

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה 
והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י

לע"נ אביו
הרה"ח ר' אברהם יצחק ב"ר נתן ע"ה

שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף 
גשמי בגאולה האמיתית והשלימה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
הרה"ח ראובן שי' ורעייתו מרת שרונה תחי'

שאער
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא 

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה 
והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י

ולע"נ אביו
ר' יעקב ב"ר אברהם ע"ה
נלב"ע ד' שבט ה'תשנ"ח

ולע"נ אמו
מרת אסתר בת הר"ר ראובן ע"ה

נלב"ע ביום שב"ק כ"ב שבט ה'תשנ"ד

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף 
גשמי בגאולה האמיתית והשלימה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
 התמים היקר,

 מבחירי תלמידי ישיבתנו הק'
שנפטר בדמי ימיו

 הת' מנחם מענדל דוד ע"ה
 ב"ר יבלחט"א הרב שמעון שי'

אברהמי
נלב"ע ג' ניסן ה'תשע"ד

 ולזכות הוריו היקרים
 הרב שמעון שי'

וזוגתו מרת טלי תחי'

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לכל בני משפחתם

בגשמיות וברוחניות

 שיזכו לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
ר' זלמן ב"ר מאיר וזולי

נלב"ע כ"ו אדר
מרת תמר בת ר' מיכאל ורחל

נלב"ע כ"ח מרחשוון
ומ"כ בטשקנט

ולע"נ
ר' אברהם בער הירש ב"ר יעקב

נלב"ע ד' אלול
מרת אסתר בת יצחק

נלב"ע י"ג תשרי
ומ"כ בקנדה

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית
בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
שמואל בן משה וגוהר ע"ה שמאי 

נלב"ע ביום שמח"ת תשע"ט 

ולע"נ 
חיים ב"ר משה בצלאל ע"ה אוכברג

נלב"ע בח"י מרחשוון תשע"ב 

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף 
גשמי בגאולה האמיתית והשלימה. 



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
הבחור התמים, שנפטר בדמי ימיו

הת' מרדכי ע"ה
ב"ר יבלחט"א הרב שבתאי חיים שי'

בלוך
נלב"ע ט"ו כסלו ה'תשנ"ח

ולע"נ
הרה"ח משה שמואל שמעלקא 

ב"ר שלמה יהודה הלוי
סגל

נלב"ע י"ג שבט ה'תשע"ז

 יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
החיילת בצבאות השם

ברכה מלכה תחי' יהושע 

לרגל הולדתה - ר"ח ניסן תשע"ט

ולזכות הורי' - הרה"ת מנחם מענדל מרדכי ורעייתו 
שי' יהושע

יה"ר שיגדלוה לתורה לחופה ולמעשים טובים
 כפי שהם חדורים בשליחות היחידה שנותרה - 

קבלת פני משיח צדקנו! 



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות 
החייל בצבאות השם

שמואל שי' ששון 

לרגל חגיגת האפשערניש - ג' ניסן תשע"ט

ולזכות הוריו - הרה"ת ינון ורעייתו שי' ששון
שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 שכונות נווה הדרים-מישור הנוף, ראשון לציון

יה"ר שיגדלוהו לתורה לחופה ולמעשים טובים
 ולהצלחה בכל ענייני השליחות כפי שהם חדורים 

בשליחות היחידה שנותרה - קבלת פני משיח 
צדקנו! 



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
רוזה ) פירוזה( בת אחימאיר

לוי
נלב"ע ט"ו ניסן תשס"ג

 יה"ר שתזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

•

לזכות הרה"ח הרה"ת ארי' ברוך שי' בן אידה
ורעייתו ליבה רבקה תחי' בת רוממי'

בלוך
שיצליחו בשליחותם בחינוך ילדי ישראל בהצלחה 

אלוקית מופלאה, ויזכו לקבל פני כ"ק אדמו"ר 
שליט"א משיח צדקנו ולומר בפניו "ראו גידולים 

שגידלתי".



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
לבנה בת שמחה )ויקטוריה(

ששון
נלב"ע ט"ו ניסן תשנ"ט

 יה"ר שתזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

•

לזכות 
החייל בצבאות השם

נפתלי צבי שי' הייטנר 

לרגל חגיגת האפשערניש - כ"ב אד"ש תשע"ט

ולזכות הוריו - הרה"ת איילון ורעייתו שי' הייטנר
יה"ר שיגדלוהו לתורה לחופה ולמעשים טובים

 ולהצלחה בכל ענייני השליחות כפי שהם חדורים 
בשליחות היחידה שנותרה - קבלת פני משיח 

צדקנו! 



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
התמימים, חברי מערכת
'שערי ישיבה' ה'תשע"ט

הת' מנחם מענדל שי' גורביץ'
הת' שניאור זלמן שי' ויספיש

הת' ישראל שם טוב שי' הכהן כהן
הת' מנחם מענדל שי' הכהן כהן

הת' משה מרדכי שי' הכהן  עמרמי

שהתמסרו בכל מרצם ומאודם לגרום נח"ר רב לכ"ק 
אד"ש מה"מ, ע"י הו"ל של

ספר 'שערי ישיבה - י"ח'
תהא משכורתם שלימה מן השמים, ויזכו לקבל פני 
משיח צדקנו - כ"ק אד"ש מה"מ, מתוך שמחה וטוב 

לבב ותומ"י ממש!



אברמוב מנחם מענדל
אדר יאיר שלום
אדרעי משיח

אוחנה לוי יצחק
אורן אברהם משה

אושקי שמואל
אלגזי מנחם מענדל
אלקיים לוי יצחק

אקסלרוד יוסף יצחק
אקסלרוד שניאור זלמן

ביטון משה אלעזר שמעון
בייטמן דניאל

בלוך מנחם מענדל
בליניצקי רפאל יצחק

בן הרוש מנחם מנדל מרדכי
בן-חורין אליאסף אשר

ברוך מנחם מענדל אברהם
ברוצקי שניאור זלמן
גאלאמב משה יוסף

גבאי אוריאל
גבאי מנחם מענדל
גבאי שניאור זלמן
גדסי מנחם מענדל
גולדברג אשר נתן

גוצל שמואל
גורביץ' מנחם מענדל

גרינוולד משה שמעון זאב
דביר שניאור זלמן
דונין מנחם מענדל

דיין יוסף יצחק
דישראלי מנחם מענדל
הורביץ דוד אליהו משה

הלל מנחם מענדל
הניג מענדי

הרטמן מנחם מענדל
הר שושן עזרא

הרפז מנחם מענדל
הרשקוביץ יהודה אריה
הרשקופ שלום דובער
וואגעל יעקב קאפיל

וייס לוי יצחק
וילהלם מנחם מענדל
ויספיש שניאור זלמן

זכותא משה
זלמנוב דובער

זרביב שניאור זלמן
חדאד מנחם מענדל
חדאד מנחם מענדל

חכימיאן דודי
טורין אברהם

כלפון שלום בער
כהן מנחם מענדל )כפ"ח(
כהן מנחם מענדל )נתניה(

כהן שלמה
כהן אזוג ניסים

כהן אלורו לוי יחזקאל
כץ אברהם אלעזר
כץ שלום דובער

ליברמן יוסף
ליפש שלום דובער

לירה יצחק
לסקר שלמה צבי
מדר מנחם מענדל
מזרחי יוסף יצחק

מזרחי מנחם מענדל )ג(
מזרחי מנחם-מענדל )א(

מיידנצ'יק זאב
מיכאלשוילי יוסף יצחק יעקב

מיכלשווילי לוי יצחק זיס
מישולובין לוי יצחק

מלכה שלמה
מנגמי לוי יצחק

מעטוף שניאור זלמן
מפעי שמואל

נביאי מנחם מענדל
ניסלעוויטש  שניאור זלמן

סבא מנחם מענדל
סבאג לוי
סגל יוסף

סגל מנחם מענדל

סגל מנחם מענדל
סיגמן אברהם

סיימון יעקב יחיאל
סעדון רודי יהודה

עטיה יהונתן
עידה שלום בער

עמית מנחם מענדל
עמר מנחם מענדל

ערד יוסף חיים
ערנטרוי שמואל

פבזנר מנחם מנדל
פורסט לוי

פינטו שמואל
פלדיני מנחם מענדל
פרידמן בן ציון שלום

פריימן מאיר
פרענד שמחה אלכסנדר

צנעני לוי יצחק
קדם מנחם מענדל
קורנט יהודה אריה

קידר מנחם מענדל שרגא
קמיאגרוב נתנאל מנחם מענדל

קרלנשטיין יצחק משה
ראובן מאיר שלום
רוזנבלט דוב בער

רחימי לוי
רייניץ שמואל

רמות שניאור זלמן
שארף יצחק אהרן

שוורץ לירון ליפא אברהם
שושן משה סימן טוב
שכטר שלום דובער
שמולביץ יוסף יצחק

שניאור יוסף
שפרינגער מנחם מענדל

שרמן יוסף יצחק
שרעבי יצחק
שרעבי שלמה

ששון מנחם מענדל

לזכות תלמידי התמימים דשיעור ג' המתעתדים בעז"ה לנסוע לחצרות קודשנו

לקבוצה תש"פ
שיזכו למלאות את תפקידם כראוי ולשקוד על התורה והעבודה בד' אמות של כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א, ויזכו לפעול את התגלותו המיידית לעין כל נאו ממש

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד




