
ממש, הרי הוא מגלה את הקב"ה בעולם. 

אם כן במשיח ישנו גילוי של "פני האדון" 
ומבחינה זו האיר ברשב"י.

ומדור  ההתחלה,  הייתה  בדורו  אמנם 
לדור נתווסף יותר בלימוד ופרסום פנימיות 
אדמו"ר  כ"ק  העיד  זה  שבדורנו  עד  התורה 
בתכלית  הופצו  שהמעיינות  מליובאוויטש 
)כפי  הזמן שיבוא מלכא משיחא  הגיע  וכבר 
בשנים  ואכן  הקדוש(.  לבעש"ט  שהובטח 
האחרונות אמר הרבי שנסתיימה עבודת בני 

ישראל בגלות.

מלחמה  פרצה  כאשר  תנש"א  בשנת 
הרבי  אמר  כווית  לבין  בעירק  סאדאם  בין 
המדרש  לדברי  בהתאם  היא  זו  שמלחמה 
ביל"ש )רמז תצ"ט( שנה שמלך המשיח נגלה 
בה . . מלך פרס מתגרה במלך ערבי . . שעה 
בית  גג  על  עומד  הוא  נגלה  המשיח  שמלך 
המקדש ומשמיע להם לישראל ואמר 'ענוים 

הגיע זמן גאולתכם' וכאשר אמר הרבי מדרש 
זה הוא סיים "כפי שהכריזו ומכריזים במיוחד 

לאחרונה".

גואלן  המשיח  שמלך  הסביר  גם  הרבי 
החסידות'  דתורת  ה'נשיא  הוא  ישראל,  של 
הוא  עניינה  גאולה  דהרי  מובנים,  והדברים 
של  עניינו  הרי  וזהו  בעולם  אלוקות  לגלות 
ידו  ועל  שדרכו  החסידות,  דתורת  הנשיא 
בפנימיות  ורחבים  עמוקים  עניינים  הגיעו 

התורה פינות הכי נדחות.

ויבנה  נזכה  ומייד  שתיכף  רצון  ויהי 
גדולים  חכמים  ישראל  "ויהיו  המקדש  בית 
דעת  וישיגו  הסתומים  דברים  ויודעים 
בוראם" בשלימות בגאולה שלימה ואז נכריז 
בפני משיח צדקנו "יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד".

לתגובות והערות:
הודעות: 770.284.0749
yafutsu.m@gmail.com :דוא"ל

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יו"ל ע"י

ל"ג בעומר בגמטריא משה
יום  לכנות  נהוג  ישראל  קהילות  בקרב 
ימי  שבשאר  למרות  בעומר",  "ל"ג  בשם  זה 
הימים  מספר  את  לכנות  נוהגים  הספירה 
וכן  לעומר",  "ח"י  )דוגמת  ל'  האות  בצירוף 

הוא בנוסח התפילה של אדמו"ר הזקן(.

ש"לג  הוא  לכך  שהטעם  הרבי  הסביר 
בעומר" הוא בגימטריא "משה", והדבר מתאים 
ההילולא של  יום  היום, שהוא  תוכנו של  עם 
רבי שמעון בר יוחאי שהיה נשיא הדור ו'משה' 

של אותו דור.

לפני רשב"י לא חרב הבית 
מסופר בכתבי האריז"ל שרבי אברהם הלוי 
היה מתאונן ביותר על חורבן הבית ולכן היה 
תפילה   - "נחם"  תפילת  את  יום  בכל  אומר 
החורבן.  צער  על  באב  ט'  ביום  שנאמרת 
כשאמר "נחם" ביום ל"ג בעומר, הקפיד עליו 
רשב"י וקפידה זו הזיקה לרבי אברהם. הסיבה 
לכך שרשב"י הקפיד על אמירת "נחם" ביום 
חרב  "לא  רשב"י  שלפני  כיוון  היא  שמחתו 

הבית".

שישנם  מביא  התניא  בעל  הדבר:  ביאור 
נשמות גבוהות של יחידי סגולה שלפניהם לא 
היה כל עניין החורבן, כזו הייתה נשמתו של 
רשב"י. ולכן, ביום ל"ג בעומר יום הסתלקותו 
מעשיו  כל  ההסתלקות  שביום   - רשב"י  של 
לכן   - מתקבצים  ההילולא  בעל  של  ותורתו 
ביום זה לא היה לו לר' אברהם הלוי להרגיש 

עניין של חורבן מצד מעלתו של רשב"י  כל 
ואורו הגדול שהאיר ביום זה.

פנימיות  את  לגלות  הייתה  רשב"י  עבודת 
יהיה לעתיד לבוא  זה  וגילוי  התורה בעולם. 
בגאולה האמיתית והשלימה שאז ידעו כולם 
"ומלאה  סודות התורה הנפלאים, כמ"ש  את 
הארץ דעה את ה'". זה הטעם לכך שכשמאיר 

אורו של רשב"י, אין כלל הרגשה של גלות.

ומצד זה שרשב"י )שהיה הנשיא שבדורו( 
גילה את סודות פנימיות התורה, הוא נתן את 
הכח לגלות בעולם גילוי שלמעלה מהעולם. 
ולכן אמר את המאמר "בכל מקום גלו ישראל 
עמהן  שכינה  לבבל  גלו  כו'  עמהם,  שכינה 
כו' גלו לאדום שכינה עמהן כו' היינו שהוא 
זה שאמר שבכל מקום שנמצאים עם ישראל 

)אפילו בגלות( שכינה נמצאת עמם.

_______ בספר "היום יום" ליום ל"ג בעומר מסופר: _______

ל"ג בעומר מהימים טובים המצוינים, והיה במצב של התגלות. היו יוצאים 
לשדה, והיו רואים ישועות ומופתים, במיוחד בעניני ילדים.

להלן יבואר סגולתו של יום הל"ג בעומר יום מתן תורה של פנימיות התורה:
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 עת גילה סוד נסתרים -
אדוננו בר יוחאי

של  מעלתו  את  ולבאר  להעמיק  יש  וכאן 
התכנסו  בעומר  ל"ג  ביום  בעומר:  הל"ג  יום 
והוא  גדולה  ביראה  סביבו  רשב"י  תלמידי 
נפלאים  עניינים  ובאר  שערים  בפניהם  פתח 
בעניינים  והעמיק  התורה,  פנימיות  בסודות 

שכל ימי חייו היה ירא מלדבר בהם. 

סודות התורה הגדולים אותם גילה רשב"י 
ביום זה זיכו את יום הל"ג בעומר בשם מתן 
תורה של פנימיות התורה" והם נעשו לשלב 
שאז  הגאולה.  והתנוצצות  משיח  בהתגלות 

תתגלה פנימיות התורה בשלימות.

בכל  בה  העומר  בספירת  נרמז  זה  עניין 
בעומר  ל"ג  וביום  המידות  את  מתקנים  יום 
"הוד"   - שבהוד"  ה"הוד  מידת  את  מתקנים 
למעלה  היא  ההודאה  "הודאה".  על  רומז 
נפלאות  ה"פלא"  על  מורה  והיא  מהחכמה 
סודות  צפונותיה".  "מסתר  בגאולה  שיתגלו 
התחיל  אותם  תורה  מתן  בעת  שנתנו  אלו 

לגלות רבי שמעון נתגלו ביתר ביאור והסברה 
על ידי ממשיכי דרכו עד לדור האריז"ל שאז 
זאת  לגלות  ומצווה  ש"מותר  הודיע  הוא 
ביתר שאת  זו  נתגלתה תורה  ומאז  החכמה" 

לעם ישראל. 

שלב מיוחד בהתגלות פנימיות התורה היה 
נשלח  אשר  הקדוש.  הבעש"ט  של  התגלותו 
משמים לעורר את לבבות בני ישראל לאבינו 
שבשמים על ידי סודות נפלאים אלו. ולאחריו 
המשיכו נשיאי החסידות ללמד יהודים בכל 

קצווי תבל מנפלאות פנימיות התורה. 

שם  הבעל  עשה  תק"ז  שנת  השנה  בראש 
טוב עליית נשמה והגיע עד להיכלו של מלך 
המשיח. שאל הבעל שם טוב את מלך המשיח: 
ענה  אדון(  יבוא  מתי   =( מר"  קאתי  "אימתי 
חוצה",  מעיינותיך  "לכשיפוצו  המשיח:  לו 
כשכוונתו על מעיינות תורת החסידות, אותה 

גילה הבעל שם טוב.

החידוש דרשב"י
להמשיך  היתה  הרשב"י  עבודת 
דאורייתא"  ו"סתים  התורה  פנימיות 
בגליא דתורה, ועל-ידי זה גם ב"גליא" 
שעסקו  תנאים  כמה  היו   – שבעולם  
של  החידוש  אבל  התורה;  בפנימיות 
בגילוי  זאת  שהמשיך  היה  רשב"י 

בעולם.

התורה,  פנימיות  שהמשיך  ומכיוון 
)אופן  בעולם  בגילוי  דחייא",  "אילנא 
ההנהגה דלעתיד( – הרי במילא לא היה 

שייך אצלו כל עניין הגלות.

בי"א אלול תנש"א אמר הרבי שליט"א מלך 
המשיח מליובאוויטש:

להתכונן  ללכת  מוכרחים  לדבר,  הזמן  על  "חבל 
ענין  עוד  לימוד  ע"י  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת 

בפנימיות התורה בשקידה והתמדה"...

בזמנו של המגיד ממעזריטש נעשה קיטרוג 
החסידות.  והפצת  לימוד  על  בשמים  גדול 
חסידות  של  'כתב'  ראה  החסידים  אחד 
הוא  כעס  קפדן  ובהיותו  הארץ  על  מתגולל 
יתגוללו  עמוקים  תורה  שסתרי  יתכן  "כיצד 
על הארץ" והיה מכך רעש גדול בשמים. מיד 
הרגישו ה'חבריה קדישא' ונצטערו מכך מאוד 
מליאדי  זלמן  שניאור  ר'  ה'ליטאי'  שבא  עד 

'בעל התניא' ונתן משל מבן מלך שחלה ולא 
ידעו הרופאים כיצד לרפאותו עד שבא רופא 
גדול אשר אמר שבאם יקחו את האבן שבכתר 
לבן  ויתנו  דק  אשר  עד  אותה  ויטחנו  המלך 
המלך לשתות אולי הוא יבריא כך, אמר 'בעל 
התניא' בנוגע לתורת החסידות שרוצה מלך 
מלכי המלכים ללמדה לבני ישראל בכל מחיר 

ובלבד שיבריאו באמונה וביראת שמים.

 צמיחת קרן לגואלנו -
בהילולא דבר יוחאי

בימי 'בעל התניא' לא  שקטה הסערה על 
בתשרי  כ"ד  וביום  התורה  פנימיות  התגלות 
והוא  הזקן  אדמו"ר  את  הצאר  שלטון  אסר 
נידון למוות כמורד במלכות. בעת אשר ישב 
נתגלו אליו רבותיו הבעש"ט הקדוש  בכלאו 
למה  אותם  שאל  והוא  ממעזריטש  והמגיד 
בסיבת  שזהו  לו  וענו  להאסר.  עליו  נגזר 
החסידות.  הפצת  על  בשמים  שהיה  קיטרוג 
אפסיק  כשאצא  האם  אותם:  שאל  הוא 
שהתחיל  שכיוון  ענו  והם  חסידות  מלהפיץ 

ימשיך ביתר שאת. 

שנתפרסמה  לאחר  תמוהים,  והדברים 
תורה זו זמן כה רב, ובעל התניא עצמו ביטל 
המגיד  בזמן  שהיה  הרעש  את  המשל(  )ע"י 
יאסר  שהוא  היתכן  חסידות  על  ממעזריטש 

על הפצת חסידות?

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ומסביר 
מליובאוויטש שהבעל שם טוב הקדוש הפיץ 
חסידות כ'טיפין טיפין' על מנת לרפאות את 
אך  לרפואה.  שנזקק  ישראל  עם   - המלך  בן 
החסידות  ללימוד  ועמוקה  נוספת  סיבה  יש 
עסק  יהיה  "לא  בהם  המשיח  לימות  כהכנה 
כל העולם אלא לדעת את השם בלבד" ועל 
הפצת לימוד זה, בהרחבה יתירה כפי ש'בעל 
התניא' הפיץ היה הקיטרוג השני. לאחר מכן 
התפרסמה תורת החסידות ביתר שאת בעת 
אשר נפתחה ישיבה בה לומדים את פנימיות 
ידי  על  שבתורה  ד'נגלה'  כסוגיות  התורה 
)הרש"ב(  מליובאוויטש  בער  דוב  שלום  ר' 
ובדורנו זה על ידי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש 
מגיעה תורת החסידות במקומות נידחים על 

ידי שלוחיו הרבים.

 השב שכינתך לציון
עירנו - בהילולא דבר יוחאי

ולגלות  להמשיך  היה  רשב"י  של  עניינו 
גילוי  מהעולם  שלמעלה  גילוי  בעולם 
פנימיות התורה, לכן נאמר "מאן פני האדון 
זהו  השם,  האדון  פני  ]-מיהו  רשב"י  דא  ה' 
רשב"י[ )נוסף על כל הצדיקים עליהם נאמר 

בו  כיוון שהאיר  שנקראו בשמו של הקב"ה( 
מבחינת הארת אורו של משיח.

הקב"ה  של  שלוחו  הוא  שמשיח  כיוון 
ממש  בטל  הוא  משיח  הרי  גאולה,  להביא 
כמותו  )העליון(  אדם  של  ו'שלוחו  לקוב"ה 
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