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פתח דבר

ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א1: "עשו כל אשר ביכולתכם.. להביא 
בפועל את משיח צדקינו תיכף ומיד ממש", ואשר "הדרך הישרה" לפעול התגלות 
הגאולה",  ועניני  בעניני מלך המשיח  "לימוד התורה  ע"י  הוא   - וביאת המשיח2", 
וע"פ בקשתו אשר "הלואי היו מדקדקים אנ"ש ובפרט התמימים בדברי כ"ק מו"ח 

אדמו"ר הכ"מ, אפילו בשיחותיו, ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה"3.

משפטים  ש"פ  שיחת  ובו  מבואר'  מלכות  'דבר  קונטרס  לאור  מוציאים  הננו 
ה'תנש"ב בצירוף ביאור בדרך אפשר על השיחה בתוספת מראי מקומות וסיכומים.

וזאת למודעי כי אף שהתייגענו להבין את דברי הרב כראוי, יתכן ונפלו אי אילו 
טעויות בהבנת השיחה, ואשר על כן אין לקבוע עפ"ז מסמרות בדברי הרב, ובקשתינו 
שטוחה בפני הקוראים אשר יועילו נא לשלוח את הערותיהם והארותיהם לכתובת 
האימייל של המערכת המצו"ב, ע"מ שנוכל להוציא דבר מתוקן אי"ה במהדורות 

הבאות, וזכות הרבים תעמוד להם בכל המצטרך.

ויהי רצון שהוצאת קובץ זה לאור תהיה הפעולה האחרונה ש"תכריע את הכף" 
ותפעל את התגלותו המיידית והמושלמת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש נאו!

ובלשון השיחה  "ויה"ר והוא העיקר – שהגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 
צדקנו תבוא בפועל ממש תיכף ומיד ממש . . כן תהי' לנו בפועל ממש, ותיכף ומיד 
ממש, עם כל הפירושים שב"מיד" . . וכל הפירושים שב"ממש", ולכל לראש מיד 

ממש כפשוטו, ממש ממש ממש".

.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מערכת דבר מלכות מבואר
ימות המשיח כ"ז שבט ה'תשע"ז 

114 שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ברוקלין נ.י.

1.	שיחת	כ"ח	ניסן	ה'תנש"א.	

2. שיחת	ש"פ	תזו"מ	ה'תנש"א. 
3.		אג"ק	ח"ד	ע'	כ"ד.
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t/hsug1afk vnturgu, acguko

vo cvadjv pryh,' uha cvo khnus

uvurtv cgcus, vtso keubu' ugtfu"f

cbudg knturgu, fkkhho ugherhho

veaurho go nshbu, dsuku, ujaucu,

)acvo bnmt ruc nbhi uruc cbhi scb"h

czni vdku,2( cgkh vapgv unbvhdu, fk

vguko fuku' ado vkhnus uvvurtv

nnturgu, tku vut cgbhi fkkh ugherh

cgcus, vtso keubu/

ugs"z cbudg kvnturgu, shnho tkv:

kfk krta _ vnturg athrg cgrc

ac, zv3' acu v,txpu uv,fbxu hjshu

rtah nshbu, dsuku, ujaucu, cguko'

ucrtao bahth a,h vngmnu, vdsuku,'

uvjkhyu uvfrhzu gk ,eupv jsav chjxh

nshbu, vguko _ chyuk nmc ak

nkjnu, chi nshbu, vguko' ah,cyt do

cmnmuo uchyuk fkh bae' ugs kakuo

utjsu,' ah,u; pgukv ugzrv vssh, chi

nshbu, vguko kyuc, vtbuau, fukv/

ueso knturg zv )cvadjv pryh,(

btunu ak baht nshbv zu ktunv fukv

)ctur khuo vrchgh' 
"

enh ac,t"4'

v,jk, grc ac, zv5(' acu vushg

uvfrhz gk pguku,hu cmnmuo uchyuk fkh

bae' ubhmuk vfxpho )akt hb,bu

krfha, fkh bae( fsh kvuxh; cgbhbh

vfkfkv ak cbh vnshbv _ vfrzv

atuarv g"h 
"

ch, vbcjrho"' acu

becgho jueh vnshbv aha kvo ,ue;

g"p ,urv )
"

shbt snkfu,t shbt"6(/

uha kv,cubi cvkhnus uvvurtv

nnturg zv' udo cpryh vgbhbho

svnturg _ neunu uznbu' fukk ahhfu,u

k,ufbu ak vzni c,urv
7' cpra,

vacug8' fskeni/

c/vkhnus uvvurtv nnturg zv vut

cgbhi fkkh ugherh cgcus,o ak cb"h

)
"

ngahbu ugcus,hbu fk zni nal

vdku,"9( _ 
"

kvcht khnu, vnahj"01:

nvhgusho svdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu cahhfu,

kvbvd, tunu, vguko _ 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho ujbh,u,hvo knznru,

kt hat duh tk duh jrc ukt hknsu 

300

*( fukk do ahju, khk uhuo vw pw napyho'

f"v acy' uhuo tw pw ,runv' f"j acy/

**( ukvghr ar"j tsr tw vut chnh dw sw _

ds )nzk(/

1( rtv fa"y vuxpu, xeh"y uthkl/ ua"b/

2( uf,umtv nzv bgah, dsuk,i ujahcu,i ak

nshbu, tku _ 
"

fhsug afk tunv unkfu,

ahartk hcutu cvo cdku, vi n,gkho / / chu,r

nfk vtunu, uvukfho un,dskho cvhu, hartk

,j,o" ),u"j kl kl mc' t/ urtv nfhk,t cakj

hs' v(/

3( aahhl khuo vac,' fntrz"k )g"z d'

xg"t( 
"

nh ayrj cgrc ac, htfk cac,"/ urtv

keni vgrv 32/

nahju,* a"p napyho' z"l acy' ncv"j tsr tw** vw,ab"c

4( pxjho eu' xg"t/

5( fnusda do cxhuo uju,o ahru ak huo

c
"

kfu brbbv veyi" )
"

vhuo huo" f"d fxku/

ucf"n(/

6( dhyhi hu"s' c/ ua"b/

7( fhui av,jk, fk vgbhbho vut c,urv'

fntrz"k )zj"c ext' rha g"c( 
"

ec"v tx,fk

cturhh,t ucrt gknt cr ba ta,sk cturhh,t

unehho gknt"' ucpry cjke v,urv vahhl

cnhujs kzni zv' pra, vacug/

8( f,ur, rchbu vzei amrhfho 
"

kjhu, go

vzni"' fkunr' kjhu, go ,ufbu ak vzni c,urv'

cpra, vacug )
"

vhuo huo" cw jaui/ ucf"n(/

9( ,bht rpk"z/

01( kw jz"k _ cnabv xp"e scrfu,/
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 א.

יש להתבונן בהלימוד וההוראה ממאורעות 
דימים אלו

 
ידוע  שכל המאורעות הכלליים ואף הפרטיים 
בהם  ויש  פרטית,  בהשגחה  הם  בעולם  שקורים 
אחת  ועל  לקונו,  האדם  בעבודת  והוראה  לימוד 
ועיקריים  כלליים  למאורעות  בנוגע  וכמה  כמה 
)שבהם  וחשובות  גדולות  מדינות  עם  הקשורים 
ורוב  )כמות(  = מספר האנשים  מנין  רוב  נמצא 
בנין = ביסוס היהדות )איכות(1 דבני ישראל בזמן 
השפעה  בעלי  הם(  הרי  מזה  וכתוצאה  הגלות 
שבנוגע  שכשם  כולו,  העולם  כל  ומנהיגות 
)בכללות(  הוא  הלימוד  פרטיים  למאורעות 
בענין פרטי, כך גם הלימוד וההוראה ממאורעות 
אלו הוא בענין כללי ועיקרי בעבודת האדם לקונו.

ועל דרך זה בנוגע להמאורעות דימים אלה:
שבת  בערב  שאירע  המאורע   – לראש  לכל 
מדינות  ראשי  יחדיו  והתכנסו  זה, שבו התאספו 
שתי  נשיאי  ובראשם  בעולם,  וחשובות  גדולות 
גורג’  נשיא ארצות הברית  הגדולות  המעצמות 
בוש )האב( ונשיא רוסיה בוריס ילצין, והחליטו 
והכריזו על תקופה חדשה ביחסי מדינות העולם 
בין מדינות העולם,  ביטול מצב של מלחמות   –
אטומי  נשק  כלי  וביטול  בצמצום  גם  שיתבטא 
ב25%, ועד לשלום ואחדות, המתבטא בשיתוף 
פעולה ועזרה הדדית בין מדינות העולם לטובת 

האנושות כולה.

נאומו  פרטית(  )בהשגחה  זה  למאורע  וקדם 
ליום  )באור  כולה  לאומה  זו  מדינה  נשיא  של 
לפני   =( שבתא”  “קמי  בשם  הנקרא  הרביעי, 
דשבת  וההתחלה  ההכנה  שהוא  לפי  השבת( 

התוועדויות  ס”ב,  ה'תשמ”ד  כסלו  ליו”ד  אור  שיחת  ראה   .1
תשד”מ ח”א ע’ 538.

שבט  )כ"ה  רביעי  יום  דידן  ובנידון  שלאחריו, 
שבו  זה(,  שבת  ערב  התחלת  הוא  ה'תשנ"ב( 
הודיע והכריז על פעולותיו בצמצום וביטול כלי 
כלי  לרכישת  ינתנו  )שלא  הכספים  וניצול  נשק, 
נשק, אלא( כדי להוסיף בעניני הכלכלה של בני 
אלא  בלבד,  דיבורים  רק  אלו  שאין   – המדינה 
זוהי הכרזה שאושרה על ידי “בית הנבחרים” )= 
נקבעים  שבו  המאוחדות(,  האומות   - האו”ם 
חוקי המדינה שיש להם תוקף על פי תורה )כפי 
הדין של   =( דמלכותא  הגמ’ ש”דינא  שאומרת 
המלכות, של אומות העולם( דינא” )=הוא דין, 

כלומר שיש לו תוקף על פי תורה((.

ויש להתבונן א( בהלימוד וההוראה ממאורע זה 
היינו הפגישה שהתקיימה בערב שבת )ס”ב(, 
וב( גם בפרטי הענינים דהמאורע – מקומו וזמנו 
)ס”ג(, ג( כולל שייכותו לתוכנו של הזמן בתורה, 

בפרשת השבוע  )סע’ ד - ו(, כדלקמן.

פרטית,  בהשגחה  הוא  מאורע  כל  לסיכום: 
ומכל מאורע )הן כללי והן פרטי( נלמדת הוראה 
בעבודת האדם, ובפרט במאורעות המשפיעות 
א(  דלקמן:  המאורעות  כב’  העולם  כללות  על 
על  שבת  בערב  מדינות  ראשי  של  פגישתם 
והוספה  המלחמות  שלילת  על  להחליט  מנת 
בשלום ב( נאומו של נשיא מדינה זו )שאושרה 
הנשק  כלי  צמצום  דבר  על  האו”ם(  ידי  על 
יש  ובמילא  וניצול הכספים לכלכלת המדינה, 
ללמוד מכללות ופרטי המאורע כולל משייכותו 

לפרשתינו. 

ב.

הקשר והשייכות דכללות המאורע לפעולתו 
של משיח

הלימוד וההוראה ממאורע זה הוא בענין כללי 
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ועבודתינו  )“מעשינו  בנ”י  ועיקרי בעבודתם של 
כל זמן משך הגלות” שבהם תלויים כל הגילויים 
שיהיו בגאולה( – וכמו שאמרו רז”ל ש”כל ימי 
ב(  חדורים  להיות  צריכים  הזה  )בעולם  חייך 

“להביא לימות המשיח” :

כלומר מכיוון שהגאולה תלויה ובאה על ידי 
מובן  בזמן הגלות, במילא  כעת  העבודה שלנו 
שאף היעודיים שיהיו בגאולה מהוים הם לימוד 

והוראה אילינו עתה.

בכדי להבין מהו ההוראה והלימוד ממאורע 
“להביא  ישראל  בני  של  לעבודתם  בנוגע  זה 
לימות המשיח”, מקדים כבוד קדושת אדמו”ר 

הקשר  את  לבאר  המשיח  מלך  שליט”א 
של  ולפעולתו  לגאולה  זה  דמאורע  והשייכות 
משיח, דעל פי זה יובן מהי ההוראה מזה לפועל 

בעבודת האדם, וכדלקמן:

והשלימה  האמיתית  דהגאולה  מהיעודים 
אומות  להנהגת  בשייכות  צדקנו  משיח  ידי  על 
העולם – “וכתתו )= מלשון שבירה2 )והפיכה(( 
חרבותם לאתים )= כלי חפירה3( וחניתותיהם )= 
)= כלי לחתוך בו  חרב עם ראש חץ( למזמרות 
 את הענפים 3( לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו 

2. מצודת דוד עה”פ, וראה לקמן )סס”ב( “ . . תוכן היעוד “וכתתו 
חרבותם לאתים”, שבירת כלי המלחמה לעשות מהם כלים לעבודת 

האדמה”.

3. מצודת ציון עה”פ.
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gus nkjnv"11/

ukvuxh;' agbhi zv hvhw g"h pguk,u

ak nkl vnahj gmnu _ fn"a cv,jk,

vpxue11

"
uapy chi vduho uvufhj kgnho

rcho" )
"

vaupy vut nkl vnahj / /

ahvt tsui fk vgnho' uvut hufhj kvo

uhtnr knh ahnmt cu vguk har vnguu,

/ / unpbh zv kt ,vhw nkjnv chi go kgo

fh vut hakho chbhvo' ukt hmyrfu kfkh

nkjnv' uf,,u tu,o kgau, nvo fkh

kgcus, vtsnv"21(' afi' 
"

ctjrh,

vhnho bfui hvhw vr ch, vw duw ubvru tkhu

fk vduho uvkfu gnho rcho utnru kfu

ubgkv tk vr vw tk ch, tkeh hgec

uhurbu nsrfhu ubkfv cturju,hu fh nmhui

,mt ,urv uscr vw nhruakho"31'

"
uvnurv vut nkl vnahj' ugkhu btnr

uapy"21/

ufhui achnho tku njkhyho unfrhzho

rtah nshbu, cguko g"s mnmuo uchyuk

fkh bae uvvuxpv cvgbhbho vsruaho

kehuo fkfk, vnshbv uvguko fuku _

,ufi vhgus 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"'

achr, fkh vnkjnv kgau, nvo fkho

kgcus, vtsnv' 
"

tr.41nnbv hmt

kjo"51_ v"z xhni crur gk v,jk,

ehunu ak hgus zvcdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu/

kh,r chtur:

fhui abnmtho c
"

zni vaht" )
"

sh

vgfxyg mhhy"( ak cht, nahj msebu'

"
vbv zv )nkl vnahj( ct"61' rutho fcr

)nghi u(v,jk, pguk,u ak nkl vnahj

gk vgnho' 
"

uapy chi vduho uvufhj

kgnho rcho uf,,u jrcu,o kt,ho uduw"

_ gh"z avec"v bu,i ckc vnkfho

stuv"g )
"

kc nkfho uarho chs vw"71(

kvjkhy ukvfrhz hjshu g"s vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"/

uzvu vygo avjkyv uvfrzv zu vh,v

czni zv suet _ cdkk ahhfu,u vnhujs,

kvdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj

msebu cpugk nna/

d/uha kvuxh;' aahhfu,u ak

vnturg kv,jk, pguk,u ak nahj

msebu nusda, do cpryhvnturg _

vneuo uvzniacvo vh,v vjky, uvfrz,

rtah vnshbu, gk vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho":

vneuoacu thrg nturg zv )neuo

nhujs acu nhumdho cechgu, cth-fj

vnshbu, acguko fsh kv,scr chbhvo

csrfh bugo usrfh akuo( _ vut cnshbv

zu ucghr zu' vnshbv uvghr acv bnmt

"
ch, rchbu accck"81' 

"
ch, jhhbu"' ch,

vfbx, uch, vnsra' ch, ,urv ,pkv

udn"j' sf"e nu"j tsnu"r baht surbu'

acjr cu uecgu kvneuo vnrfzh annbu

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw301

61( av"a c' j ucava"r gv"p/

71( kaui vrdhk _ g"p nakh ft' t/ urtv

keu"a jh"d gw 582 vgrv 1 ucauv"d/ ua"b/

81( ndhkv fy' t/ urtv ctrufv eubyrx

cgbhi nesa ngy zv fuw )xv"a ,ab"c j"c gw

564 )keni gw 993( uthkl(/

11( haghw c' s/ nhfv s' d/

21( phw vrs"e gv"p/

31( haghw ao' c-d/ nhfv ao' t-c/

41( thuc fj' v/

51( ukt re 
"

kjo" vnufrjkehunu ak vtso'

tkt do gbhbho ak ,gbud' fphru, vthki _

fnusda cvnal vf,uc 
"

ujbh,u,hvo knznru,"'

"
vfkho azunrho cvo vdpbho uatr thkbu," )phw

vrs"e(/

ukvghr do nvahhfu, k
"

rta vabv kthki"

snhbhw tzkhbi _ acu nusda, vvuxpv s
"

dpi

,tbv urnui duw zh, ani usca" )gbhbh ,gbud(

kdch 
"

jyv uagurv" )scrho vnufrjho(/
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עוד מלחמה”.

של  פעולתו  ידי  על  יהיה  זה  שענין  ולהוסיף, 
מלך המשיח עצמו – כמו שכתוב בהתחלת הפסוק 
“ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים” )וכפירוש 
הוא  בפסוק(  )המוזכר  “השופט  אשר  הרד”ק 
מלך המשיח . . שיהא אדון כל העמים, והוא יוכיח 
להם ויאמר למי שימצא בו העול ישר המעוות . 
. ומפני זה לא תהיה מלחמה בין עם לעם כי הוא 
ישלים ביניהם, ולא יצטרכו לכלי מלחמה, וכתתו 
אותם לעשות מהם כלי לעבודת האדמה”(, שכן, 
כפי שנאמר בפסוקים לפני כן “באחרית הימים 
בימות המשיח4 נכון יהיה הר בית ה’ הר המוריה4 
גו’ ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים ואמרו 
ויורנו  יעקב  ה’ אל בית אלקי  ונעלה אל הר  לכו 
תורה  תצא  מציון  כי  באורחותיו  ונלכה  מדרכיו 
את  ילמד  אשר  “והמורה  מירושלים”,  ה’  ודבר 
מכך  כתוצאה  )אשר  בפסוק  המוזכר  ה’’  ‘דבר 
ה’( הוא מלך המשיח,  ינהרו כל הגויים אל הר 

ועליו נאמר ושפט”.

אצל  שיהיה  השינוי  שכל  כן,  אם  נמצא 
מפעולתו  כתוצאה  הוא  לבא,  לעתיד  העמים 
של מלך המשיח בהוכחת העמים ובלימודו את 

דבר ה’.

ראשי  ומכריזים  מחליטים  אלו  שבימים  וכיון 
מדינות בעולם על דבר צמצום וביטול כלי נשק 
כלכלת  לקיום  הדרושים  בהענינים  וההוספה 
“וכתתו  היעוד  תוכן   – כולו  והעולם  המדינה 
חרבותם לאתים”, שבירת כלי המלחמה לעשות 
יצא  ממנה  “ארץ   האדמה,  לעבודת  כלים  מהם 
קיומו  התחלת  על  ברור  סימן  זה  הרי   – לחם”  
של יעוד זה בגאולה האמיתית והשלימה על ידי 

משיח צדקנו.

4. רד”ק עה”פ.

אלו  שמאורעות  לכך  הטעם   - ביאור  ליתר 
קורים בתקופה זו - :

העכסטע  )“די  השיא”  ב”זמן  שנמצאים  כיון 
עומדים  שכבר  צדקנו,  משיח  ביאת  של  צייט”( 
רואים  בא”,  המשיח(  )מלך  זה  ש”הנה  בשעה5 
המשיח  מלך  של  פעולתו  ו(התחלת  )מעין  כבר 
לעמים  והוכיח  הגוים  בין  “ושפט  העמים,  על 
זה  ידי  וגו’” – על  רבים וכתתו חרבותם לאתים 
דאומות  בלב המלכים  נותן  הוא6  ברוך  שהקדוש 
להחליט  ה’”(  ביד  ושרים  מלכים  )“לב  העולם 
ד”וכתתו  ומצב  המעמד  דבר  על  יחדיו  ולהכריז 

חרבותם לאתים”.

בזמן  היתה  זו  והכרזה  שהחלטה  הטעם  וזהו 
להגאולה  המיוחדת  שייכותו  בגלל   – דוקא  זה 
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בפועל 

ממש.

]הלימוד וההוראה מזה לפועל יתבאר לקמן 
בס”י[

המשיח  שמלך  הגאולה  מיעודי  לסיכום: 
יוכיח את אומות העולם ויפעול עליהם שיהיו 
כלי  את  הם  ישברו  מכך  וכתוצאה  בשלום, 
בעבודת  לשימוש  אותם  ויהפכו  המלחמה 
האדמה, וזהו הטעם לכך שרואים כיום שאומות 
העולם מכריזים על ביטול וצמצום כלי הנשק 
מכיוון   – המדינה  לכלכלת  הכספים  וניצול 
שנמצאים בזמן השיא של ביאת משיח צדקינו.

5. שיחת ש”פ נשא ה’תנש”א סי”ג, ספה”ש ה’תנש”א ח”ב ע’ 595. 

של  פעולתו  “התחלת  שזהו  אומר  לפנ”כ  שהרי  צ”ע  לכאורה   .6
משיח” וכאן אומר שזהו ע”י הקב”ה.
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gus nkjnv"11/

ukvuxh;' agbhi zv hvhw g"h pguk,u

ak nkl vnahj gmnu _ fn"a cv,jk,

vpxue11

"
uapy chi vduho uvufhj kgnho

rcho" )
"

vaupy vut nkl vnahj / /

ahvt tsui fk vgnho' uvut hufhj kvo

uhtnr knh ahnmt cu vguk har vnguu,

/ / unpbh zv kt ,vhw nkjnv chi go kgo

fh vut hakho chbhvo' ukt hmyrfu kfkh

nkjnv' uf,,u tu,o kgau, nvo fkh

kgcus, vtsnv"21(' afi' 
"

ctjrh,

vhnho bfui hvhw vr ch, vw duw ubvru tkhu

fk vduho uvkfu gnho rcho utnru kfu

ubgkv tk vr vw tk ch, tkeh hgec

uhurbu nsrfhu ubkfv cturju,hu fh nmhui

,mt ,urv uscr vw nhruakho"31'

"
uvnurv vut nkl vnahj' ugkhu btnr

uapy"21/

ufhui achnho tku njkhyho unfrhzho

rtah nshbu, cguko g"s mnmuo uchyuk

fkh bae uvvuxpv cvgbhbho vsruaho

kehuo fkfk, vnshbv uvguko fuku _

,ufi vhgus 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"'

achr, fkh vnkjnv kgau, nvo fkho

kgcus, vtsnv' 
"

tr.41nnbv hmt

kjo"51_ v"z xhni crur gk v,jk,

ehunu ak hgus zvcdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu/

kh,r chtur:

fhui abnmtho c
"

zni vaht" )
"

sh

vgfxyg mhhy"( ak cht, nahj msebu'

"
vbv zv )nkl vnahj( ct"61' rutho fcr

)nghi u(v,jk, pguk,u ak nkl vnahj

gk vgnho' 
"

uapy chi vduho uvufhj

kgnho rcho uf,,u jrcu,o kt,ho uduw"

_ gh"z avec"v bu,i ckc vnkfho

stuv"g )
"

kc nkfho uarho chs vw"71(

kvjkhy ukvfrhz hjshu g"s vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"/

uzvu vygo avjkyv uvfrzv zu vh,v

czni zv suet _ cdkk ahhfu,u vnhujs,

kvdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj

msebu cpugk nna/

d/uha kvuxh;' aahhfu,u ak

vnturg kv,jk, pguk,u ak nahj

msebu nusda, do cpryhvnturg _

vneuo uvzniacvo vh,v vjky, uvfrz,

rtah vnshbu, gk vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho":

vneuoacu thrg nturg zv )neuo

nhujs acu nhumdho cechgu, cth-fj

vnshbu, acguko fsh kv,scr chbhvo

csrfh bugo usrfh akuo( _ vut cnshbv

zu ucghr zu' vnshbv uvghr acv bnmt

"
ch, rchbu accck"81' 

"
ch, jhhbu"' ch,

vfbx, uch, vnsra' ch, ,urv ,pkv

udn"j' sf"e nu"j tsnu"r baht surbu'

acjr cu uecgu kvneuo vnrfzh annbu

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw301

61( av"a c' j ucava"r gv"p/

71( kaui vrdhk _ g"p nakh ft' t/ urtv

keu"a jh"d gw 582 vgrv 1 ucauv"d/ ua"b/

81( ndhkv fy' t/ urtv ctrufv eubyrx

cgbhi nesa ngy zv fuw )xv"a ,ab"c j"c gw

564 )keni gw 993( uthkl(/

11( haghw c' s/ nhfv s' d/

21( phw vrs"e gv"p/

31( haghw ao' c-d/ nhfv ao' t-c/

41( thuc fj' v/

51( ukt re 
"

kjo" vnufrjkehunu ak vtso'

tkt do gbhbho ak ,gbud' fphru, vthki _

fnusda cvnal vf,uc 
"

ujbh,u,hvo knznru,"'

"
vfkho azunrho cvo vdpbho uatr thkbu," )phw

vrs"e(/

ukvghr do nvahhfu, k
"

rta vabv kthki"

snhbhw tzkhbi _ acu nusda, vvuxpv s
"

dpi

,tbv urnui duw zh, ani usca" )gbhbh ,gbud(

kdch 
"

jyv uagurv" )scrho vnufrjho(/
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ג.

הקשר והשייכות דפרטי המאורע לפעולתו 
של משיח

ויש להוסיף, ששייכותו של המאורע להתחלת 
בפרטי  גם  מודגשת  צדקנו  משיח  של  פעולתו 
החלטת  היתה  שבהם  והזמן  המקום   – המאורע 
ומצב  המעמד  על  המדינות  ראשי  והכרזת 

ד”וכתתו חרבותם לאתים”:

של  לפעולתו  המאורע  דמקום  השייכות 
משיח 

מיוחד  )מקום  זה  מאורע  אירע  שבו  המקום 
המדינות  באי־כח  בקביעות  מיוצגים  שבו 

שבעולם כדי להתדבר ביניהם בדרכי נועם ודרכי 
שלום )היינו שאין זה רק שמדברים שם באופן 
מיוחד  מקום  שזהו  אלא  שלום,  בעניני  ארעי 
הוא   – שלום((  בעניני  בו  שמתדברים  וקבוע 
והעיר  המדינה  יורק(,  )ניו  זו  ובעיר  זו  במדינה 
שבה נמצא “בית רבינו שבבבל” הבית של נשיא 
במקום  הנמצא  שבדור  המשיח  שהוא  הדור 
שגלו ישראל, שהוא “בית חיינו” שהרי “הנשיא 
הוא הכל” וממנו נמשך חיות לכל הדור7, בית 
הכנסת ובית המדרש, בית תורה תפלה וגמילות 
חסדים, דכבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר נשיא 
 דורנו, שבחר בו וקבעו להמקום המרכזי שממנו

ע’  ח”ב  ה’תשנ”ב  ספה”ש  סי”ב,  ה’תשנ”ב  יתרו  ש”פ  שיחת   .7
.342-3
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"
,mt ,urv"' vpm, v,urv uvnghhbu,

jumv cfk emuh ,ck gs cht, nahj

msebu )fahpumu nghbu,hl jumv91(' atz

hvhw do ehuo vhgus 
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho"/

uvgbhi czv:

ccut baht surbu kjmh fsur v,j,ui'

uecg neunu cnshbv zu ucghr zu' v,jhk

c,ue; ubgav vchrur uvzhful sjmh fsur

v,j,ui' ado cu bnal vdhkuh sn,i-

,urv )avhw cjmh fsur vgkhui02(' uh,hrv

nzv _ tsrcv _ abgav vneur annbu

bnal ub,pay gher vpgukv svpm,

v,urv uvnghhbu, jumv cfk emuh ,ck

nna' g"h vakujho aakj crjch vguko

)do kjmh fsur vgkhui(' gs kpbv vfh

bsj, acguko' fsh kvph. ,urv uhvsu,

chi fk cb"h )fukk ucnhujs tku asrho

chi tunu, vguko unscrho ckaubo

un,bvdho cjhmubhu, fnu,o(' ugus ud"z

gher' vpm, fk gbhbh yuc umse uhuar

do chi tuv"g g"h ehuo nmuu, cbh bj12'

fnusda chu,r cabho vtjrubu,' ffk

avukfho un,ercho hu,r kvzni scht,

nahj msebu' a
"

tz tvpul tk gnho apv

crurv kerut fuko cao vw ukgcsu afo

tjs"22/

uc,eupv vtjrubv )vjk nab, bxho'

uvnafv cab, 
"

bpktu,trtbu"

u
"

bpktu,cfk"( vdhgv pgukv zu kaht

_ cprhm, dcuku,hw ak vnshbv vvht

acag,v jr,v gk sdkv uvfrhzv

nkjnv cvpm, v,urv uvhvsu, ugs

knkjnv ctnubv ccurt guko unbvhdu

)fukk do vntxr sf"e nu"j tsnu"r

baht surbu' uktj"z uf,umtv nzv

hmht,u ndcuku, vnshbv vvht('

utgp"f' bnafv do ao vpghku,

sakujh baht surbu cvpm, v,urv

uvhvsu, cjath ucnx"b nna' gs

k,eupv vtjrubv ab,cykv dzhr,

vnkfu, ub,tpar vnal vpghku,

svpm, v,urv uvhvsu, ch,r at, uch,r

guz' cdkuh ucphrxuo' ugs kbphk,u ak

vnayr veuso' uven,u ak nayr jsa

avfrhz kmse ukhuar ukakuo' gk hxus

vtnubv ccurt vguko unbvhdu/

ucvnal kzv v,ehhnv cgrc ac, zv

vpdhav chi nbvhdv vjsa ak vnshbv

vvht knbvhdv ak nshbv zu32'

cva,,pu,o ak gus fnv nbvhdh

nshbu, dsuku, cguko' acv b,eckv

vvjkyv uvvfrzv a,ufbv 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho"/

uha kunr' acehunv ak pdhav

vjkyv uvfrzv zu cvghr ak baht surbu

f"e nu"j tsnu"r )acv b,ecmu nbvhdh

vnshbu,' fukk do nbvhd nshbv zu'

avumrl kcut nghr vchrv kghr zu42('

nrunz' afk zv ct f,umtv nvpguku,

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 302

32( updha,o bnaf, )uch,r at, uch,r guz(

do chuo vac, zv/

42( ut; avygo vpauykzv vut kph avneuo

vnhujs acu nhumdho cechgu, cth-fj vnshbu,

acguko becg nkf,jhkv cneuo athbu ghr

vchrv ak nshbv nxuhhn,' vrh' vygo vtnh,h

kechg, neuo zv cghr zu suet' vut' kvhu,v ghr

vchrvak 
"

nkfh rcbi" )rtv dhyhi xc' xg"t/

ugus(' f"e nu"j tsnu"rbaht surbu)urtv keni

vgrv 62(/

91( tdv"e svcga"y _ fa"y c,jk,u/

ucf"n/

02( rtv td"e tsnu"r nvurhh"m j"c gw ,mc

uthkl/ ua"b/

12( fpx"s vrnc"o )vkw nkfho p"j v"h(

a
"

muv nav rchbu nph vdcurv kfu; t, fk cth

vguko keck nmuu, abmyuu cbh bj"/

22( mpbhw d' y/ urtv rnc"o ao xph"t/
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“תצא תורה”, הפצת התורה והמעיינות חוצה בכל 
קצוי תבל עד ביאת משיח צדקנו )שאז יתקיים 
מה שאמר מלך המשיח לבעל שם טוב כתנאי 
לביאתו “לכשיפוצו מעינותיך )תורת החסידות 
שלך( חוצה”(, שאז יהיה גם קיום היעוד “וכתתו 

חרבותם לאתים”.

כלומר, מכיוון שכל תוכן פגישתם של ראשי 
המעצמות )על דבר ביטול וצמצום כלי הנשק( 
נתקיימה  )שלכן   “  .  . חרבותם  “וכתתו  הוא 
פגישה זו בזמן זה דוקא, שזהו “זמן השיא של 
המקום  כן  על  כנ”ל(,  צדקינו"  משיח  ביאת 
בו נמצא  זו הוא בהעיר  שבו נתקיימה פגישה 
היעוד  לקיום  קשור  הוא  שאף  רבינו”  “בית 
“וכתתו חרבותם . . “ )שהרי זהו המקור להפצת 

המעיינות שמביאים את משיח(.

בזה,  הענין  מהו  להבין  צריך  שעדיין  אלא 
משיח  נמצא  ששם  רבינו”  “בית  איך  כלומר 
נשיא  של  לפגישתם  וגורם  משפיע  שבדור 
רוסיה וראשי מעצמות גדולות עם נשיא ארצות 
הברית, ומדוע כתוצאה מכך נתקיימה פגישה 
זו בהעיר שבו נמצא משיח שבדור, וכדלקמן:  

והענין בזה:

 =( התחתון  כדור  לחצי  דורנו  נשיא  בבוא 
אמריקא, שהיא תחתון במעלה מכיוון שהתורה 
ובעיר  זו  במדינה  מקומו  וקבע  בו(,  ניתנה  לא 
דחצי  והזיכוך  הבירור  ונעשה  בתוקף  התחיל  זו, 
כדור התחתון, שגם בו נמשך הגילוי דמתן־תורה 
)שהיה בחצי כדור העליון(, שזהו הגורם לנשיא 
בהוספה  הצורך  על  למסקנה  להגיע  זו  מדינה 

בשלום.

המקור  שנעשה   – אדרבה   – מזה  ויתירה 
דהפצת  הפעולה  עיקר  ונתפשט  נמשך  שממנו 

ממש,  תבל  קצוי  בכל  חוצה  והמעיינות  התורה 
על ידי השלוחים ששלח ברחבי העולם )גם לחצי 
כדור העליון(, עד לפנה הכי נדחת שבעולם, כדי 
)כולל  ישראל  בני  כל  בין  ויהדות  תורה  להפיץ 
ובמיוחד אלו שדרים בין אומות העולם ומדברים 
ידי  ומתנהגים בחיצוניות כמותם, שעל  בלשונם 
זה משפיעים ופועלים על המקום בדרך מלמטה 
ועוד  מתברר8(,  עצמו  מצד  שהמקום  למעלה, 
וגם זה עיקר, דלא רק שמשפיעים על היהודים 
על  אלא שמשפיעים אף  בין האומות,  שדרים 
אומות העולם עצמם על ידי הפצת כל עניני טוב 
קיום  ידי  על  העולם  אומות  בין  גם  ויושר  וצדק 
מצוות בני נח, כמודגש ביותר בשנים האחרונות, 
דביאת  להזמן  יותר  ומתקרבים  שהולכים  ככל 
משיח צדקנו, ש”אז אהפוך אל עמים שפה ברורה 
לקרוא כולם בשם ה’ ולעבדו שכם אחד”,  שזהו 
הגורם להחלטת ראשי מדינות גדולות להגיע 

למסקנה על הצורך בהוספה בשלום.

ה’תש”נ  משנת  )החל  האחרונה  ובתקופה 
והמשכה  נסים,  שנת  תהא  הי’  תיבות  ראשי 
שנת  תהא  הי’  תיבות  ראשי  ה’תשנ”א  בשנת 
הי’  תיבות  ראשי  וה’תשנ”ב  אראנו”  “נפלאות 
זו  פעולה  הגיעה  בכל”(  “נפלאות  שנת  תהא 
)דהפצת המעיינות( לשיא – בפריצת גבולותיה 
לפני  שבשעתה  רוסיה(   =( ההיא  המדינה  של 
התחתון  כדור  לחצי  דורנו  נשיא  של  בואו 
חרתה על דגלה והכריזה מלחמה בהפצת התורה 
עולם  בבורא  באמונה  למלחמה  ועד  והיהדות 
מורי  קדושת  דכבוד  המאסר  גם  )כולל  ומנהיגו 
הפצת  עקב  שקרה  דורנו  נשיא  אדמו”ר  וחמי 
החסידות שנעשה על ידו, ולאחרי זה וכתוצאה 
מזה יציאתו מגבולות המדינה ההיא(, ואף על פי 
כן, נמשכה גם שם הפעילות דשלוחי נשיא דורנו 

8. ראה שיחת ש”פ וישב ה’תשנ”ב בארוכה, ספה”ש ה’תשנ”ב ע’ 
.174
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"
,mt ,urv"' vpm, v,urv uvnghhbu,

jumv cfk emuh ,ck gs cht, nahj

msebu )fahpumu nghbu,hl jumv91(' atz

hvhw do ehuo vhgus 
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho"/

uvgbhi czv:

ccut baht surbu kjmh fsur v,j,ui'

uecg neunu cnshbv zu ucghr zu' v,jhk

c,ue; ubgav vchrur uvzhful sjmh fsur

v,j,ui' ado cu bnal vdhkuh sn,i-

,urv )avhw cjmh fsur vgkhui02(' uh,hrv

nzv _ tsrcv _ abgav vneur annbu

bnal ub,pay gher vpgukv svpm,

v,urv uvnghhbu, jumv cfk emuh ,ck

nna' g"h vakujho aakj crjch vguko

)do kjmh fsur vgkhui(' gs kpbv vfh

bsj, acguko' fsh kvph. ,urv uhvsu,

chi fk cb"h )fukk ucnhujs tku asrho

chi tunu, vguko unscrho ckaubo

un,bvdho cjhmubhu, fnu,o(' ugus ud"z

gher' vpm, fk gbhbh yuc umse uhuar

do chi tuv"g g"h ehuo nmuu, cbh bj12'

fnusda chu,r cabho vtjrubu,' ffk

avukfho un,ercho hu,r kvzni scht,

nahj msebu' a
"

tz tvpul tk gnho apv

crurv kerut fuko cao vw ukgcsu afo

tjs"22/

uc,eupv vtjrubv )vjk nab, bxho'

uvnafv cab, 
"

bpktu,trtbu"

u
"

bpktu,cfk"( vdhgv pgukv zu kaht

_ cprhm, dcuku,hw ak vnshbv vvht

acag,v jr,v gk sdkv uvfrhzv

nkjnv cvpm, v,urv uvhvsu, ugs

knkjnv ctnubv ccurt guko unbvhdu

)fukk do vntxr sf"e nu"j tsnu"r

baht surbu' uktj"z uf,umtv nzv

hmht,u ndcuku, vnshbv vvht('

utgp"f' bnafv do ao vpghku,

sakujh baht surbu cvpm, v,urv

uvhvsu, cjath ucnx"b nna' gs

k,eupv vtjrubv ab,cykv dzhr,

vnkfu, ub,tpar vnal vpghku,

svpm, v,urv uvhvsu, ch,r at, uch,r

guz' cdkuh ucphrxuo' ugs kbphk,u ak

vnayr veuso' uven,u ak nayr jsa

avfrhz kmse ukhuar ukakuo' gk hxus

vtnubv ccurt vguko unbvhdu/

ucvnal kzv v,ehhnv cgrc ac, zv

vpdhav chi nbvhdv vjsa ak vnshbv

vvht knbvhdv ak nshbv zu32'

cva,,pu,o ak gus fnv nbvhdh

nshbu, dsuku, cguko' acv b,eckv

vvjkyv uvvfrzv a,ufbv 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho"/

uha kunr' acehunv ak pdhav

vjkyv uvfrzv zu cvghr ak baht surbu

f"e nu"j tsnu"r )acv b,ecmu nbvhdh

vnshbu,' fukk do nbvhd nshbv zu'

avumrl kcut nghr vchrv kghr zu42('

nrunz' afk zv ct f,umtv nvpguku,

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 302

32( updha,o bnaf, )uch,r at, uch,r guz(

do chuo vac, zv/

42( ut; avygo vpauykzv vut kph avneuo

vnhujs acu nhumdho cechgu, cth-fj vnshbu,

acguko becg nkf,jhkv cneuo athbu ghr

vchrv ak nshbv nxuhhn,' vrh' vygo vtnh,h

kechg, neuo zv cghr zu suet' vut' kvhu,v ghr

vchrvak 
"

nkfh rcbi" )rtv dhyhi xc' xg"t/

ugus(' f"e nu"j tsnu"rbaht surbu)urtv keni

vgrv 62(/

91( tdv"e svcga"y _ fa"y c,jk,u/

ucf"n/

02( rtv td"e tsnu"r nvurhh"m j"c gw ,mc

uthkl/ ua"b/

12( fpx"s vrnc"o )vkw nkfho p"j v"h(

a
"

muv nav rchbu nph vdcurv kfu; t, fk cth

vguko keck nmuu, abmyuu cbh bj"/

22( mpbhw d' y/ urtv rnc"o ao xph"t/
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נפש  ובמסירת  בחשאי  והיהדות  התורה  בהפצת 
גזירת  שנתבטלה  האחרונה  לתקופה  עד  ממש, 
דהפצת  הפעילות  המשך  ונתאפשר  המלכות 
בגלוי  עוז,  וביתר  שאת  ביתר  והיהדות  התורה 
הקודם,  המשטר  של  לנפילתו  ועד  ובפירסום, 
והקמתו של משטר חדש שהכריז לצדק וליושר 
ולשלום, על יסוד האמונה בבורא העולם ומנהיגו 
להגיע  רוסיה  מדינת  לנשיא  הגורם  שזהו 

למסקנה על הצורך בהוספה בשלום.

ובהמשך לזה - לפעולתו של נשיא דורנו בחצי 
ובמדינת  העליון,  כדור  בחצי  התחתון,  כדור 
רוסיא על ידי השלוחים )כנ”ל( - התקיימה בערב 
שבת זה הפגישה בין מנהיגה החדש של המדינה 
זו, בהשתתפותם של  ההיא למנהיגה של מדינה 
שבה  בעולם,  גדולות  מדינות  מנהיגי  כמה  עוד 

“וכתתו  שתוכנה  וההכרזה  ההחלטה  נתקבלה 
חרבותם לאתים”.

למודעות  הגורם  שכל  מכיוון  כלומר 
ולמסקנה של ראשי המעצמות דאומות העולם 
שיהיה  מה  )מעין  בשלום  בהוספה  הצורך  על 
בחצי  דורנו  נשיא  של  פעולתו  הוא  בגאולה(, 
כן  על  ברוסיה,  ובפרט  והעליון  התחתון  כדור 
בהמשך לכל פעולות אלו התקיימה פגישה זו. 

החלטה  פגישה  של  שבקיומה  לומר,  ויש 
קדושת  כבוד  דורנו  נשיא  של  בהעיר  זו  והכרזה 
מנהיגי  נתקבצו  )שבה  אדמו”ר  וחמי  מורי 
שהוצרך  זו,  מדינה  מנהיג  גם  כולל  המדינות, 
ניו   - זו  לעיר  וושינטונג   - הבירה  מעיר  לבוא 
מהפעולות כתוצאה  בא  זה  שכל  מרומז,   יורק(, 
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svpm, v,urv uvhvsu,' mse uhuar' cfk

vguko' abgau ubgaho g"h baht surbu'

nahj acsur
52' ugs ag"h akhnu,

vgcusv cfvb"k chnhbu tkv bgav

vguko fuku rtuh unufarkv,jk,

vpgukv snkl vnahj' 
"

uapy chi vduho

uvufhj kgnho rcho uf,,u jrcu,o

kt,ho"62/

udo vzniacu thrg nturg zv

)c,eupv vtjrubv gmnv( vut zni nxudk

cahhfu, kvdtukv _ nms fnv gbhbho:

t( nms hnh vacug _ grc ac,72'

grc uvfbvk
"

huo afuku ac, unbujv

kjhh vguknho"82' acu 
"

nach, nzhehi

)fukk do fkh bae( ni vguko"92' uh,hrv

nzv' fhui a
"

nuxhphi njuk gk veusa'

nak kztc avut yur; nkpbhu

unktjrhu"03)ayur; zni ak juk kzni

esua, vac,(' bgav fcr cgrc ac,

vngns unmc s
"

huo afuku ac,"'

"
nach, nzhehi ni vguko"/

c( nms hnh vjusa _ huo f"ucjusa'

cdhnyrht sao vuhw' nkaui nvuv13'

arunz gk vngns unmc skg,hs kcut

avv,vuu, g"h ao vuhw ,vhw bhfr, cfk

vcrhtv fukv' fn"a23

"
ubdkv fcus vuhw

urtu fk car hjshu fh ph vuhw shcr"'

uthi b,hb, neuo kgbhbho ck,h-rmuhho

)nzheho ufkh bae(' fn"a33

"
kt hrgu

ukt hajh,u duw fh nktv vtr. sgv t,

vuhw"/

unusda hu,r cjhcur abhvo hjshu _

ahuo f"u cjusa jk chuo vaah cacug'

avut csudn, huo aah sngav crtah,'

huo crut tsv"r' gher u,fkh, vcrhtv

fukv' ugk hsh )uktjrh43( jhsua v,vuu,u

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw303

82( ,nhs cxupv/

92( ,u"f cjueu,h fu' u/ urtv keu"a j"z gw

881 uthkl/

03( nfhk,t h,ru f' j/ urtv keu"a jy"z gw

132 uthkl/

13( zj"d rbz' xg"c/ prsx a"t p"y/ ,bht

agvhuv"t rp"s/ ucf"n/

23( haghw n' v/

33( ao ht' y/

43( t; acaa, hnh crtah, bcrtu ,jhkv

fk atr vbcrtho uktj"z bcrt vtso _ fh'

cpgo vrtaubvha ygo nhujs acrht, vtso

,vhw ktjrh fk vbcrtho )go vhu,u gher ,fkh,

vcrhtv( _ 
"

fsh ahfbx kxgusv nhs"' 
"

ahnmt

vfk nufi uhtfk ntar hjpu." )xbvsrhi kj' t

ucpra"h(' tck jhsuavcrhtv hfuk )ucnhkt

mrhl( kvhu, fxsr ngk,o' avtso eusokfk

atr vbcrtho/

52( rtv xv"a ,ab"c j"c gw 07-964 )keni

gw 4-304( abaht vsur vut vnahj acsur/

ucvsdav h,hrv cf"e nu"j tsnu"r baht surbu

_ fnrunz ccw anu,hu: 
"

hux;" _ g"a a
"

huxh;

tsb-h abh, hsu duw utx; bsjh hartk duw"

)haghw ht' ht-hc(' u
"

hmje" _ g"a a
"

tz hnkt

ajue phbu" ),vkho efu' c/ urtv crfu, kt' t(/

62( ukvghr' atrdui jcr vgnho knyr,

tjsu, uakuo chi vgnho vueo cjmh fsur

v,j,ui ktjrh ucxnhfu, kcutu ak baht surbu

kjmh fsur v,j,ui )vjk nvvjkyv ab,eckv

ctnmg vnkjnv' cab, ,a"c kgrl' ucgher

cxhunv ak vnkjnv' cab, ,a"v kgrl(' ubecg

neuo nuacv cghru ak baht surbu' ugs kcbhh,

vcbhi vnhujs )cab, ,ah"t kgrl( _ aczv

nusda avtjsu, uvakuo chi vgnho vht

f,umtv npguk,u ak baht surbu cchrur vguko

)g"h vpm, v,urv uvhvsu, umse uhuar cfk

vguko(' uffk abh,ux; cchrur vguko g"h baht

vsur bh,ux; do cehunu uchxuxu ak vtrdui

anyr,u kpguk tjsu, uakuo cguko' ugs kdnr

uakhnu, chrur vguko cehuo vhgus 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho" avut vhxus ak trdui zv*/

72( bux; kfl afkku, vzni stk; vaah vut

csudn, grc ac, )rtv rnc"i ucjhh crtah,

c'd(/

*(ugs apxue zv n,buxx gk dch fu,k vcbhi

)urtv keni vgrv 55(/



15ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות

דהפצת התורה והיהדות, צדק ויושר, בכל העולם, 
שנעשו ונעשים על ידי נשיא דורנו, משיח שבדור, 
כלומר דזה שמקור פגישה זו הוא פעולתו של 
זה רק מצד אמיתת הדברים  דורינו, אין  נשיא 
אלא שזהו דבר המובן אף בשכל, כפי שנראה 
של  בעירו  נתקיימה  זו  שפגישה  בכך  ומרומז 
מובן  שאינו  דבר   - שבדור  משיח  הדור  נשיא 

מאיליו.

זו נתקיימה בעירו  וזהו הענין בזה שפגישה 
בכדי  שבדור,  המשיח  שהוא  הדור  נשיא  של 
אלא  מאיליו  נהיה  זה  שאין  ולהדגיש  לרמז 
כתוצאה והמשך ישיר מפעולתו של משיח )על 

ידי השלוחים(.

ובמילא מובן שפגישה זו היא מעין והתחלת 
קיום היעוד “וכתתו חרבותם לאיתים”.

הענין,  והתחלת  מעין  שזהו  רק  שלא  ועד 
בכל  העבודה  שלימות  ידי  שעל  מכיוון  אלא 
הנזכר לעיל בימינו אלה נעשה העולם כולו ראוי 
ומוכשר להתחלת הפעולה דמלך המשיח, “ושפט 
חרבותם  וכתתו  רבים  לעמים  והוכיח  הגוים  בין 
לשלימות  אף  הכנה  מהוה  זה  הרי  לאתים”, 
הענין כפי שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה.

השייכות דזמן המאורע לפעולתו של משיח

)בתקופה  זה  מאורע  אירע  שבו  הזמן  וגם 

בשייכות  מסוגל  זמן  הוא  עצמה(  האחרונה 
להגאולה – מצד כמה ענינים:

ערב  שבת,  ערב   – השבוע  ימי  מצד  א( 
באלף  שיהיה  לגאולה  שקשור  לשבת  והכנה 
לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו  “יום  שהוא  השביעי 
העולמים”, שבו “משבית מזיקין )שזה כולל לא 
אלא  שם(  הסוגיה  )כפשטות  רעות  חיות  רק 
ישמשו  שלא  היינו  העולם  מן  נשק(  כלי  גם 
לדבר היזק”, ויתירה מזה, דלא רק שערב שבת 
מהוה הכנה לזה, אלא כיון ש”מוסיפין מחול על 
הקודש שמכניסין את השבת מוקדם ומוציאין 
מלפניו  טורף  שהוא  לזאב  משל  מאוחר,  אותו 
באמצע  הבהמה  את  הורג  שאינו  ומלאחריו”  
הגוף אלא או מלפניה בצוארה או מלאחריה9 
של  זמן  טורף  שהשבת  בהנמשל  זה  דרך  )ועל 
כבר  נעשה  במילא  השבת(,  קדושת  לזמן  חול 
שבת”,  שכולו  ד”יום  ומצב  המעמד  שבת  בערב 

שבו “משבית מזיקין מן העולם”.

רק  עדיין  נמצאים  שלכאורה  אף  כלומר, 
בערב הגאולה לפני הזמן דקיום היעוד “וכתתו 
חרבותם לאיתים”? הרי כשם שהשבת טורפת 
שכולו  יום  )שהיא  הגאולה  גם  כך  מלפניה 
של  התחלתו  ובמילא  מלפניה,  טורפת  שבת( 
קיום יעוד זה הוא כבר בערב הגאולה, וענין זה 
מרומז ומודגש בכך שקיום פגישה זו התקיים 

בערב שבת.

9. ע”פ ערוך השולחן סי’ רס”א ס”א, וממשיך שם “וכמו שהזאב 
על  יוסיף  לא  כך אם  או מלאחריה  הגוף כשטורפו מלפניה  כל  הורג 

השבת ה”ז כאילו חלל כל השבת”, עכ”ל.



16

svpm, v,urv uvhvsu,' mse uhuar' cfk

vguko' abgau ubgaho g"h baht surbu'

nahj acsur
52' ugs ag"h akhnu,

vgcusv cfvb"k chnhbu tkv bgav

vguko fuku rtuh unufarkv,jk,

vpgukv snkl vnahj' 
"

uapy chi vduho

uvufhj kgnho rcho uf,,u jrcu,o

kt,ho"62/

udo vzniacu thrg nturg zv

)c,eupv vtjrubv gmnv( vut zni nxudk

cahhfu, kvdtukv _ nms fnv gbhbho:

t( nms hnh vacug _ grc ac,72'

grc uvfbvk
"

huo afuku ac, unbujv

kjhh vguknho"82' acu 
"

nach, nzhehi

)fukk do fkh bae( ni vguko"92' uh,hrv

nzv' fhui a
"

nuxhphi njuk gk veusa'

nak kztc avut yur; nkpbhu

unktjrhu"03)ayur; zni ak juk kzni

esua, vac,(' bgav fcr cgrc ac,

vngns unmc s
"

huo afuku ac,"'

"
nach, nzhehi ni vguko"/

c( nms hnh vjusa _ huo f"ucjusa'

cdhnyrht sao vuhw' nkaui nvuv13'

arunz gk vngns unmc skg,hs kcut

avv,vuu, g"h ao vuhw ,vhw bhfr, cfk

vcrhtv fukv' fn"a23

"
ubdkv fcus vuhw

urtu fk car hjshu fh ph vuhw shcr"'

uthi b,hb, neuo kgbhbho ck,h-rmuhho

)nzheho ufkh bae(' fn"a33

"
kt hrgu

ukt hajh,u duw fh nktv vtr. sgv t,

vuhw"/

unusda hu,r cjhcur abhvo hjshu _

ahuo f"u cjusa jk chuo vaah cacug'

avut csudn, huo aah sngav crtah,'

huo crut tsv"r' gher u,fkh, vcrhtv

fukv' ugk hsh )uktjrh43( jhsua v,vuu,u

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw303

82( ,nhs cxupv/

92( ,u"f cjueu,h fu' u/ urtv keu"a j"z gw

881 uthkl/

03( nfhk,t h,ru f' j/ urtv keu"a jy"z gw

132 uthkl/

13( zj"d rbz' xg"c/ prsx a"t p"y/ ,bht

agvhuv"t rp"s/ ucf"n/

23( haghw n' v/

33( ao ht' y/

43( t; acaa, hnh crtah, bcrtu ,jhkv

fk atr vbcrtho uktj"z bcrt vtso _ fh'

cpgo vrtaubvha ygo nhujs acrht, vtso

,vhw ktjrh fk vbcrtho )go vhu,u gher ,fkh,

vcrhtv( _ 
"

fsh ahfbx kxgusv nhs"' 
"

ahnmt

vfk nufi uhtfk ntar hjpu." )xbvsrhi kj' t

ucpra"h(' tck jhsuavcrhtv hfuk )ucnhkt

mrhl( kvhu, fxsr ngk,o' avtso eusokfk

atr vbcrtho/

52( rtv xv"a ,ab"c j"c gw 07-964 )keni

gw 4-304( abaht vsur vut vnahj acsur/

ucvsdav h,hrv cf"e nu"j tsnu"r baht surbu

_ fnrunz ccw anu,hu: 
"

hux;" _ g"a a
"

huxh;

tsb-h abh, hsu duw utx; bsjh hartk duw"

)haghw ht' ht-hc(' u
"

hmje" _ g"a a
"

tz hnkt

ajue phbu" ),vkho efu' c/ urtv crfu, kt' t(/

62( ukvghr' atrdui jcr vgnho knyr,

tjsu, uakuo chi vgnho vueo cjmh fsur

v,j,ui ktjrh ucxnhfu, kcutu ak baht surbu

kjmh fsur v,j,ui )vjk nvvjkyv ab,eckv

ctnmg vnkjnv' cab, ,a"c kgrl' ucgher

cxhunv ak vnkjnv' cab, ,a"v kgrl(' ubecg

neuo nuacv cghru ak baht surbu' ugs kcbhh,

vcbhi vnhujs )cab, ,ah"t kgrl( _ aczv

nusda avtjsu, uvakuo chi vgnho vht

f,umtv npguk,u ak baht surbu cchrur vguko

)g"h vpm, v,urv uvhvsu, umse uhuar cfk

vguko(' uffk abh,ux; cchrur vguko g"h baht

vsur bh,ux; do cehunu uchxuxu ak vtrdui

anyr,u kpguk tjsu, uakuo cguko' ugs kdnr

uakhnu, chrur vguko cehuo vhgus 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho" avut vhxus ak trdui zv*/

72( bux; kfl afkku, vzni stk; vaah vut

csudn, grc ac, )rtv rnc"i ucjhh crtah,

c'd(/

*(ugs apxue zv n,buxx gk dch fu,k vcbhi

)urtv keni vgrv 55(/
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ב( מצד ימי החודש – יום כ”ו בחודש, בגימטריא 
שהוא מלשון מהוה, שרומז על   ,)26( הוי’  דשם 
של  שההתהוות  לבוא  דלעתיד  ומצב  המעמד 
ניכרת  תהיה  הוי’  שם  ידי  על  שנעשה  הבריאה 
כבוד  “ונגלה  שכתוב  כמו  כולה,  הבריאה  בכל 
הוי’ וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי’ דיבר”, וכיוון 
את  רגע  בכל  מהוה  הוי’  ששם  איך  שמתגלה 
הבריאה, בדרך במילא אין נתינת מקום לענינים 
כמו  נשק(,  וכלי  מזיקים  )כגון  בלתי־רצויים 
שכתוב  “לא ירעו ולא ישחיתו גו’ כי מלאה הארץ 
דעה את הוי’”, כלומר שהטעם לכך ש”לא ירעו 
. .” הוא “כי מלאה הארץ דעה את הוי’”, היינו 
שיהיה ניכר בארץ הגשמית שהתהוות העולם 

בכל רגע הוא על ידי שם הוי’.

להיפך  הסיבה  שכל  באדם  שהוא  וכמו 
דמי  הדעת,  חסרון  הוא  ולמחלוקת  השלום 
שיש לו דעת יוכל לסבול מי שהוא הפכו, וכך 
לעתיד לבא דמחמת שיהיה “מלאה הארץ דעה 

את הוי’”, על כן “לא ירעו ולא ישחיתו”10.

שיום   – יחדיו  שניהם  בחיבור  יותר  ומודגש 
שהוא  בשבוע,  הששי  ביום  חל  בחודש  כ”ו 
השבוע   =( בראשית  דמעשה  ששי  יום  בדוגמת 
הראשון של הבריאה(, יום ברוא אדם הראשון, 
ידו  על  )שהרי  כולה  הבריאה  ותכלית  עיקר 
דירה  יתברך  לו  שיהיה  הכוונה  תכלית  נפעל 
 בתחתונים11(, ועל ידי )ולאחרי( חידוש התהוותו 

10. ראה המשך וככה תרל”ז פצ”ד ואילך.

ספה”ש  ה’תשנ”ב,  וילך  נצבים  ש”פ  שיחת  בארוכה  ראה   .11
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)cfk huo aah( bgav jhsua v,vuu,

vcrhtv fukv53' ucpry fahuo vaah

cacug jk chuo f"u cjusa' vdhnyrht

sao vuhw' nkaui nvuv' nusda gus hu,r

jhsua v,vuu, vcrhtv fukv/

d( ugus ud"z gher _ nms vear

uvahhfu, szni zv kbaht surbu_ kvhu,u

grc ac, vtjrui cjusa acy' jusa

vtjs gar' avgahrh acu vut huo

vvhkukt )dnr uakhnu, vgcusv( ak

f"e nu"j tsnu"r baht surbu' uctjs

gar acu bgav vnal ujhsua vbahtu,

aku ch,r at, uch,r guz gs kxhuo

udnr fk vgcusv ak surbu zv )sur

vtjrui ak vdku, avut vut sur vrtaui

ak vdtukv( cnal n"c abho sh"k avo

fbds n"c vnxgu, acnscr vgnho' atz

fcr nufbho ugunsho kvfbhxv ktr.

cdtukv vtnh,h, uvakhnv )fnsucr

ctrufv cv,uugsu, akpb"z63( _ ado

cvzni)bux; gk vneuo( acu vh,v

vvfrzv g"s 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"

nusda, vahhfu, kpguk,u ak baht

surbu f"e nu"j tsnu"r' vnahj acsur'

agk hsu bgav ehuo vhgus 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho uduw"/

s/uha kear zv go pra, vacug'

pra, napyho _ 
"

utkv vnapyho tar

,aho kpbhvo"' unpra ra"h' 
"

utkv / /

nuxh; gk vrtaubho' nv vrtaubho

nxhbh t; tku nxhbh"' 
"

kpbhvo' ukt

kpbh duho' utphku hsg, cshi tjs avo

sbhi tu,u fshbh hartk tk ,chtvu

cgrftu, akvo ufuw":

,ufbv ak pra, napyho vut _

fanv _ shbho achi tso kjchru

ajhuco nuci cafk vtso' 
"

scrho

vtnurho c,urv cnapy athku kt

btnru vhu fsth ktunri"73' ugs fsh fl'

a
"

tknkt kt bh,bv ,urv vhhbu knshi

mbhgu, nj,uk udzk nbnkv"83/ uh,hrv

nzv' ajhuco nuci )kt re cafko ak

cb"h' 
"

go jfo ubcui"93' tkt( do

cafko ak tunu, vguko' ugs ah,fi

acfnv shbho sbhi tunu, vguko fshbh

hartk/

uh"k akfi btnr cv,jk, up,hj,

vprav 
"

utkv vnapyho"' 
"

t; tku

nxhbh" _ ado vnapyho ajhuco nuci

cafk vtso mrhfho kehhno )kt npbh

avafk njhhco' fh to( npbh mhuuh

vec"v)tkt armubu ak vec"v

amhuuhho tkv hvhu nucbho do cafk

vtso(' unauo zv 
"

,aho )do

v
"

napyho"( kpbhvo" suet' 
"

ukt kpbh

duho / / )t;( avo sbhi / / fshbh hartk"'

fhui ashbhvo vo nms jhuc vafk' um"k

nms mhuuh vec"v04/

v/ucgune hu,r:

"
utkv vnapyho"' 

"
t; tku nxhbh"

_ h"k phruau' ado vxhcv kvjhuc

vafkh s
"

napyho" vut 
"

nxhbh"' ukukh

b,hb,o 
"

nxhbh" kt vhw afk vtso

njhhco )fnu 
"

vrtaubho"(/ uvvxcrv

czv _ avjhuc vafkh vut f,umtv nzv

acmhuuhho tkv b,kca rmubu ak vec"v

)anms gmnu vut kngkv nvjfnv( do

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 304

73( pra"h tjrh hj' s/

83( ghruchi e' xg"c/

93( ut,jbi s' u/

04( utsrcv: 
"

vncht shbh hartk kpbh duho

njkk t, vao unhher t, ao vtkhkho/ / zvu

gsu, kgkuh hrt,o" )pra"h ao(/

53( ukfi becg rta vabv _ 
"

,jk, ngahl"

sfk vcrhtv fukv _ ctw c,arh' huo crut

tsv"r )ukt cf"v ctkuk acu bcrt vguko(/

63( xv"a ,ab"c j"t gw 213 )kghk gw 352(

uthkl/
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)בכל יום ששי )שהרי כל הענינים שהיו בשבוע 
בכל  עצמם  על  חוזרים  הבריאה  של  הראשון 
כולה,  הבריאה  התהוות  חידוש  נעשה  שבוע12(( 
וכל  כולה  הבריאה  כל  תכלית  שהוא  דמכיוון 
נפעל  ידו  ועל  בו  כן  נברא בשבילו, על  העולם 
הששי  כשיום  ובפרט  הבריאה,  דכל  החידוש 
דשם  הגימטריא  בחודש,  כ”ו  ביום  חל  בשבוע 
הוי’, מלשון מהוה, הרי מודגש עוד יותר חידוש 

התהוות הבריאה כולה.

קיום  דזמן  דהקשר   – עיקר  זה  וגם  ועוד  ג( 
המאורע לפעולתו של משיח הוא לא רק מצד 
הגאולה  לכללות  זה  דזמן  והשייכות  הקשר 
כדלעיל, אלא בעיקר מצד הקשר והשייכות דזמן 
האחרון  שבת  ערב  להיותו   – דורנו  לנשיא  זה 
בחודש שבט, חודש האחד עשר מניסן, שהעשירי 
)יו”ד שבט( הוא יום ההילולא )שהוא גמר  שבו 
הזקן  אדמו”ר  שמבאר  כפי  העבודה  ושלימות 
שבכל שנה ביום ההילולא “כל מעשיו ותורתו 
ועבודתו )של הצדיק( אשר עבד כל ימי חייו”13 
“מתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה 
כבוד  של  הארץ”14(  בקרב  ישועות  ופועל   .  .
ובאחד  דורנו,  נשיא  אדמו”ר  וחמי  מורי  קדושת 
וחידוש  המשך  נעשה  שבט(  )י”א  שבו  עשר 
אדמו”ר  קדושת  כבוד  ידי  על  שלו  הנשיאות 
עוז  וביתר  שאת  ביתר  המשיח  מלך  שליט”א 
)דור  זה  דורנו  של  העבודה  כל  וגמר  לסיום  עד 
של  הראשון  דור  הוא  שהוא  הגלות  של  האחרון 
הגאולה( במשך מ”ב )42( שנים )משנת ה’תש”י 
- שנת הסתלקותו של הרבי הריי”ץ, עד לשנת 
לומר  דיש  השיחה(  אמירת  שנת   - ה’תשנ”ב 
 =( העמים  שבמדבר  המסעות  מ”ב  כנגד  שהם 

ה’תשנ”ב ח”א ע’ 14-15.

12. לקו”ת שה”ש כה, סע”א. ובכ”מ.

13. תניא אגה”ק סי’ ז”ך )קמ”ז, א – ב(.

14. אגה”ק סכ”ח )קמ”ח, א(.

המסעות  מ”ב  שלאחרי  דכשם  סיני15(,  מדבר 
להכנס  מוכנים  היו  ישראל  בני  סיני  במדבר 
העבודה  שנות  מ”ב  לאחרי  כך  ישראל,  לארץ 
ועומדים  מוכנים  כבר  שאז  הרי  זה  דורינו  של 
והשלימה  האמיתית  בגאולה  לארץ  להכניסה 
אשר  זה   שלפני  בהתוועדות  בארוכה  )כמדובר 
דוקא על ידי הליכת בני ישראל במדבר ארבעים 
ושתים מסעות במשך ארבעים שנה )ולא אחד 
נעשה  יום(  עשר  אחד  במשך  מסעות  עשר 
הבירור )של ניצוצות הקדושה ששרשם מדרגא 
בדרך  העמים”(  ב”מדבר  שנפלו  ביותר  נעלית 
שהתחתון  כזה  באופן  למעלה  מלמטה  של 
מצד עצמו מתברר, אשר על כן נעשה ההכנה 
לכניסה לארץ בשלימות16( – שבזה ניכר שגם 
בהזמן )נוסף על המקום )כמבואר לעיל שבקיום 
המאורע בעירו של נשיא הדור שהוא המשיח 
מפעילותו  כתוצאה  שזהו  מרומז  שבדור, 
“וכתתו  ע”ד  ההכרזה  היתה  שבו  העולם((  בכל 
לפעולתו  השייכות  מודגשת  לאתים”  חרבותם 
של נשיא דורנו כבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר, 
היעוד  קיום  נעשה  ידו  שעל  שבדור,  המשיח 
נתקיימה  שלכן  וגו’”,  לאתים  חרבותם  “וכתתו 

פגישה זו בזמן זה דוקא.

ושייכים  קשורים  המאורע  פרטי  לסיכום: 
לפעולתו של משיח: הן בהמקום – בעירו של 
שזהו  מרומז  שבזה  שבדור  משיח  הדור  נשיא 
 – בהזמן  והן  העולם,  בכל  לפעולתו  בהמשך 
יום  שהוא  לגאולה  שקשור  שבת  בערב  א. 
בגימטריה של שם  בכ”ו שבט  ב.  שכולו שבת 
בכל  ניכר  יהיה  שאז  לגאולה  שקשור  הוי’ 

15. ונקרא מדבר העמים מכיוון שהוא מדבר – מקום שמם מכל 
העמים שאינם שוכנים שם )ע”פ מצודת דוד יחזקאל כ, לה(.

16. ועד”ז גם כאן שלאחרי מ”ב שנות העבודה בדורינו זה נעשה 
הבירור בדרך מלמטה למעלה כך שאומות העולם מבינים בשכלם הם 
שצריך להוסיף בשלום ע”ד המעמד ומצב דלע”ל, וראה בהנסמן בהע’ 

 .6
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)cfk huo aah( bgav jhsua v,vuu,

vcrhtv fukv53' ucpry fahuo vaah

cacug jk chuo f"u cjusa' vdhnyrht

sao vuhw' nkaui nvuv' nusda gus hu,r

jhsua v,vuu, vcrhtv fukv/

d( ugus ud"z gher _ nms vear

uvahhfu, szni zv kbaht surbu_ kvhu,u

grc ac, vtjrui cjusa acy' jusa

vtjs gar' avgahrh acu vut huo

vvhkukt )dnr uakhnu, vgcusv( ak

f"e nu"j tsnu"r baht surbu' uctjs

gar acu bgav vnal ujhsua vbahtu,

aku ch,r at, uch,r guz gs kxhuo

udnr fk vgcusv ak surbu zv )sur

vtjrui ak vdku, avut vut sur vrtaui

ak vdtukv( cnal n"c abho sh"k avo

fbds n"c vnxgu, acnscr vgnho' atz

fcr nufbho ugunsho kvfbhxv ktr.

cdtukv vtnh,h, uvakhnv )fnsucr

ctrufv cv,uugsu, akpb"z63( _ ado

cvzni)bux; gk vneuo( acu vh,v

vvfrzv g"s 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"

nusda, vahhfu, kpguk,u ak baht

surbu f"e nu"j tsnu"r' vnahj acsur'

agk hsu bgav ehuo vhgus 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho uduw"/

s/uha kear zv go pra, vacug'

pra, napyho _ 
"

utkv vnapyho tar

,aho kpbhvo"' unpra ra"h' 
"

utkv / /

nuxh; gk vrtaubho' nv vrtaubho

nxhbh t; tku nxhbh"' 
"

kpbhvo' ukt

kpbh duho' utphku hsg, cshi tjs avo

sbhi tu,u fshbh hartk tk ,chtvu

cgrftu, akvo ufuw":

,ufbv ak pra, napyho vut _

fanv _ shbho achi tso kjchru

ajhuco nuci cafk vtso' 
"

scrho

vtnurho c,urv cnapy athku kt

btnru vhu fsth ktunri"73' ugs fsh fl'

a
"

tknkt kt bh,bv ,urv vhhbu knshi

mbhgu, nj,uk udzk nbnkv"83/ uh,hrv

nzv' ajhuco nuci )kt re cafko ak

cb"h' 
"

go jfo ubcui"93' tkt( do

cafko ak tunu, vguko' ugs ah,fi

acfnv shbho sbhi tunu, vguko fshbh

hartk/

uh"k akfi btnr cv,jk, up,hj,

vprav 
"

utkv vnapyho"' 
"

t; tku

nxhbh" _ ado vnapyho ajhuco nuci

cafk vtso mrhfho kehhno )kt npbh

avafk njhhco' fh to( npbh mhuuh

vec"v)tkt armubu ak vec"v

amhuuhho tkv hvhu nucbho do cafk

vtso(' unauo zv 
"

,aho )do

v
"

napyho"( kpbhvo" suet' 
"

ukt kpbh

duho / / )t;( avo sbhi / / fshbh hartk"'

fhui ashbhvo vo nms jhuc vafk' um"k

nms mhuuh vec"v04/

v/ucgune hu,r:

"
utkv vnapyho"' 

"
t; tku nxhbh"

_ h"k phruau' ado vxhcv kvjhuc

vafkh s
"

napyho" vut 
"

nxhbh"' ukukh

b,hb,o 
"

nxhbh" kt vhw afk vtso

njhhco )fnu 
"

vrtaubho"(/ uvvxcrv

czv _ avjhuc vafkh vut f,umtv nzv

acmhuuhho tkv b,kca rmubu ak vec"v

)anms gmnu vut kngkv nvjfnv( do

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 304

73( pra"h tjrh hj' s/

83( ghruchi e' xg"c/

93( ut,jbi s' u/

04( utsrcv: 
"

vncht shbh hartk kpbh duho

njkk t, vao unhher t, ao vtkhkho/ / zvu

gsu, kgkuh hrt,o" )pra"h ao(/

53( ukfi becg rta vabv _ 
"

,jk, ngahl"

sfk vcrhtv fukv _ ctw c,arh' huo crut

tsv"r )ukt cf"v ctkuk acu bcrt vguko(/

63( xv"a ,ab"c j"t gw 213 )kghk gw 352(

uthkl/
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לא  )ובמילא  הוי’  שמשם  ההתהוות  העולם 
ג. בחודש שבט שקשור לנשיא  יהיה מזיקים( 
דורנו שהרי ביו”ד שבט זהו ההילולא של כבוד 
נעשה  שבט  ובי”א  הריי”ץ  אדמו”ר  קדושת 
המשך הנשיאות על ידי כבוד קדושת אדמו”ר 

שליט”א מלך המשיח.

ד.

קיום המשפטים )המובנים בשכל( מצד צווי 
ה’

פרשת  השבוע,  פרשת  עם  זה  לקשר  ויש   
“ואלה  נאמר  בתחילתה  אשר   – משפטים 
המשפטים אשר תשים לפניהם”, ומפרש רש”י, 
דהטעם לכך שנאמר “ואלה )בתוספת וא”ו, אף 
שלכאורה זהו תחילת ענין ולא המשך למשהו 
קודם, הוא בכדי להבהיר ש’אלה’ - משפטים 
אלו - ( . . מוסיף על הראשונים )עשרת הדברות 
מסיני  הראשונים   מה  תורה(,  במתן  שנאמרו 
)ניתנו מהקב”ה בהר סיני( אף אלו מסיני )ניתנו 
דהטעם  רש”י  ומוסיף  סיני(”,  בהר  מהקב”ה 
בכדי  הוא  לפניהם,  תשים  “אשר  שנאמר  לכך 
להבהיר שמשפטים אלו שנאמרו מסיני צריך 
יהודים  של  דין  בבית   – לפניהם  אותם  לשים 
ואפילו  גוים,  לפני  ולא  תורה  פי  על  בו  שדנים 
ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל אל 

תביאהו בערכאות )בבתי דינין( שלהם וכו’”:

ויש להבין: א. הטעם לכך שהתורה מבהירה 
ש”אף אלו מסיני” ב. הקשר דשני פירושים אלו 

ברש”י, ובהקדים:

כשמה   – הוא  משפטים  פרשת  של  שתוכנה 
בשכל  – דינים שבין אדם לחבירו שחיובם מובן 
האדם, “דברים האמורים בתורה במשפט שאילו 

כך,  כדי  ועד  לאומרן”,  כדאי  היו  נאמרו  לא 
צניעות  למדין  היינו  תורה  ניתנה  לא  ש”אלמלא 
אדם  בני  בפני  צרכיו  עושה  )שלא  מחתול 
גוזלת  )שאינה  מנמלה  וגזל  צואתו17(  ומכסה 
. ויתירה מזה, שחיובם מובן  מאכל חברתה13(” 
)לא רק בשכלם של בני ישראל, “עם חכם ונבון”, 
אלא( גם בשכלם של אומות העולם, ועד שיתכן 

שבכמה דינים דנין אומות העולם כדיני ישראל.

ועפ”ז יש לומר א. שלכן )בגלל שמדובר כאן 
על משפטים שמובנים בשכל( נאמר בהתחלת 
בכדי  המשפטים”,  “ואלה  הפרשה  ופתיחת 
המשפטים  שגם   – מסיני”  אלו  ש”אף  להבהיר 
שחיובם מובן בשכל האדם צריכים לקיימם )לא 
מפני שהשכל מחייבם, כי אם( מפני ציווי הקדוש 
הוא  ברוך  הקדוש  של  שרצונו  )אלא  הוא  ברוך 
שציוויים אלה יהיו מובנים גם בשכל האדם(, ב. 
המובנים  ה”משפטים”  )גם  “תשים  זה  ומשום 
בשכל( לפניהם” דוקא, “ולא לפני גוים . . )אף( 
הם  שדיניהם  כיון  ישראל”,  כדיני   .  . דנין  שהם 
הם להיות מצד ציווי  מצד חיוב השכל, וצריכים 

הקדוש ברוך הוא.

לסיכום: על הפסוק בתחלת פרשתינו “ואלה 
המשפטים אשר תשים לפניהם” מפרש רש”י 
א. שהטעם שנאמר ‘ואלה’ )בתוספת וא”ו( הוא 
בכדי להבהיר שאף המשפטים המובנים בשכל 
בסיני,  הוא  ברוך  הקדוש  ידי  על  ניתנו  האדם 
הקדוש  צווי  מצד  לקיימם  צריך  כן  על  ואשר 
ברוך הוא, ובמילא ב. “תשים לפניהם” לפני בית 
דין של יהודים שדנים בו על פי תורה ולא בבתי 
דינין של גויים אף שהם דנין בדין זה כישראל, 
ולא  שכלם  הכרעת  מצד  זאת  שעושים  מפני 

מצד צווי הקב”ה )כבישראל(.

17. פרש”י על אתר.
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)cfk huo aah( bgav jhsua v,vuu,

vcrhtv fukv53' ucpry fahuo vaah

cacug jk chuo f"u cjusa' vdhnyrht

sao vuhw' nkaui nvuv' nusda gus hu,r

jhsua v,vuu, vcrhtv fukv/

d( ugus ud"z gher _ nms vear

uvahhfu, szni zv kbaht surbu_ kvhu,u

grc ac, vtjrui cjusa acy' jusa

vtjs gar' avgahrh acu vut huo

vvhkukt )dnr uakhnu, vgcusv( ak

f"e nu"j tsnu"r baht surbu' uctjs

gar acu bgav vnal ujhsua vbahtu,

aku ch,r at, uch,r guz gs kxhuo

udnr fk vgcusv ak surbu zv )sur

vtjrui ak vdku, avut vut sur vrtaui

ak vdtukv( cnal n"c abho sh"k avo

fbds n"c vnxgu, acnscr vgnho' atz

fcr nufbho ugunsho kvfbhxv ktr.

cdtukv vtnh,h, uvakhnv )fnsucr

ctrufv cv,uugsu, akpb"z63( _ ado

cvzni)bux; gk vneuo( acu vh,v

vvfrzv g"s 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"

nusda, vahhfu, kpguk,u ak baht

surbu f"e nu"j tsnu"r' vnahj acsur'

agk hsu bgav ehuo vhgus 
"

uf,,u

jrcu,o kt,ho uduw"/

s/uha kear zv go pra, vacug'

pra, napyho _ 
"

utkv vnapyho tar

,aho kpbhvo"' unpra ra"h' 
"

utkv / /

nuxh; gk vrtaubho' nv vrtaubho

nxhbh t; tku nxhbh"' 
"

kpbhvo' ukt

kpbh duho' utphku hsg, cshi tjs avo

sbhi tu,u fshbh hartk tk ,chtvu

cgrftu, akvo ufuw":

,ufbv ak pra, napyho vut _

fanv _ shbho achi tso kjchru

ajhuco nuci cafk vtso' 
"

scrho

vtnurho c,urv cnapy athku kt

btnru vhu fsth ktunri"73' ugs fsh fl'

a
"

tknkt kt bh,bv ,urv vhhbu knshi

mbhgu, nj,uk udzk nbnkv"83/ uh,hrv

nzv' ajhuco nuci )kt re cafko ak

cb"h' 
"

go jfo ubcui"93' tkt( do

cafko ak tunu, vguko' ugs ah,fi

acfnv shbho sbhi tunu, vguko fshbh

hartk/

uh"k akfi btnr cv,jk, up,hj,

vprav 
"

utkv vnapyho"' 
"

t; tku

nxhbh" _ ado vnapyho ajhuco nuci

cafk vtso mrhfho kehhno )kt npbh

avafk njhhco' fh to( npbh mhuuh

vec"v)tkt armubu ak vec"v

amhuuhho tkv hvhu nucbho do cafk

vtso(' unauo zv 
"

,aho )do

v
"

napyho"( kpbhvo" suet' 
"

ukt kpbh

duho / / )t;( avo sbhi / / fshbh hartk"'

fhui ashbhvo vo nms jhuc vafk' um"k

nms mhuuh vec"v04/

v/ucgune hu,r:

"
utkv vnapyho"' 

"
t; tku nxhbh"

_ h"k phruau' ado vxhcv kvjhuc

vafkh s
"

napyho" vut 
"

nxhbh"' ukukh

b,hb,o 
"

nxhbh" kt vhw afk vtso

njhhco )fnu 
"

vrtaubho"(/ uvvxcrv

czv _ avjhuc vafkh vut f,umtv nzv

acmhuuhho tkv b,kca rmubu ak vec"v

)anms gmnu vut kngkv nvjfnv( do

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 304

73( pra"h tjrh hj' s/

83( ghruchi e' xg"c/

93( ut,jbi s' u/

04( utsrcv: 
"

vncht shbh hartk kpbh duho

njkk t, vao unhher t, ao vtkhkho/ / zvu

gsu, kgkuh hrt,o" )pra"h ao(/

53( ukfi becg rta vabv _ 
"

,jk, ngahl"

sfk vcrhtv fukv _ ctw c,arh' huo crut

tsv"r )ukt cf"v ctkuk acu bcrt vguko(/

63( xv"a ,ab"c j"t gw 213 )kghk gw 352(

uthkl/
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ה.

המקור להבנת המשפטים בשכל האדם - 
נתינתם מסיני

 ובעומק יותר:

“ואלה המשפטים”, “אף אלו מסיני” – יש לומר 
פירושו, שגם הסיבה להחיוב השכלי ד”משפטים” 
הוא נתינתם “מסיני”, ולולי נתינתם “מסיני” לא 

“הראשונים”18(.  )כמו  מחייבם  האדם  שכל  הי’ 
וההסברה בזה – שהחיוב השכלי הוא כתוצאה מזה 
ברוך  הקדוש  של  רצונו  נתלבש  אלה  שבציוויים 
הוא )שמצד עצמו הוא למעלה מהחכמה על דרך 
כמו שהוא באדם שהרצון הוא למעלה מהחכמה 
גם  להיפך(  ולא  השכל  על  שולט  הרצון   שלכן 

וצ”ע שהרי  היו מחוייבים מצד השכל,  לא  נתינתם  18. שבלעדי 
לא תרצח וכו’ הם דברים המובנים ומחוייבים אף מצד השכל, וראה 
מאמר ד”ה ואלה המשפטים תשמ”א ס”ב )סה”מ מלוקט ח”ו ע’  ק”ד( 
“”אף אלו מסיני” דבמ”ת )סיני( נעשו ישראל עבדים להקב”ה”, ולפ”ז 
אוי”ל דמ”ש כאן “כמו הראשונים” הוא לענין הזה שבנ”י נעשו עבדים 

להקב”ה, ודו”ק.
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cjfn,uh,w )c,urv(' ufhui av,urv vht

"
shp,rtu, uphbextu," acvo bcrt

vguko14' bgau scrho tkv njuhhcho

cdsrh vguko' ucnhkt do cafk vtso

)ugs kafk stuv"g(' asg,u buyv

kscrho anjuhhcho nms jfn,u ak

vec"v )
"

xhbh"(24/

ugp"z ha kunr do vphrua s
"

utkv

// nuxh;gk vrtaubho" _ avvuxpv

gk vrtaubho )
"

nxhbh"( vht cfl

av
"

napyho" abh,bu 
"

nxhbh" bnafho

do cafk vtso' azvu ,ufi vjhsua

sn,i-,urv )
"

nxhbh"( acykv vdzhrv

uvvpxe achi gkhubho k,j,ubho34'

ajfn,u ak vec"v )gkhubho( ,unal

u,jsur do cafk vtso ),j,ubho(' ado

sg,u),j,ubho nms gmno( buyv kfl

)tkt' achjs go zv m"k brda asg,u

buyv kscrho vn,jhhcho nms jfn,u

ak vec"v' 
"

t; tku nxhbh"(/

ugbhi zv mrhl kvhu, do tmk tunu,

vguko cbudg kehuo nmuu, cbh bj _

at; a
"

vsg, buyv kvi"44' mrhl

"
aheck tu,i uhgav tu,i npbh amuv

cvi vec"v c,urv/ / tck to gati

npbh vfrg vsg,/ / thbu njxhsh tunu,

vguko ukt54njfnhvo"64/

u,fkh, vakhnu, czv ,vhw chnu,

vnahj _ a
"

kt hvhw gxe fk vguko )do

tunu, vguko( tkt ksg, t, vw ckcs

// abtnr fh nktv vtr. sgv t, vw"74'

vhhbu' a
"

sgv t, vw" )hshg, ngav

nrfcv ufhu"c' gher gbhbu ak 
"

xhbh"84(

bnaf, ujusr, cafk vtso/

uha kunr' agbhi zv nrunz do cxhuo

vprav: 
"

uhrtu t, tkeh hartk u,j,

rdkhu fngav kcb, vxphr duw uhjzu t,

vtkeho uhtfku uha,u"94_ arthh,

tkeu, )
"

xhbh"( bnaf, ujusr, cafk

vtso un,tjs, gnu fnu vnzui )
"

uhtfku

uha,u"( abgav so ucar fcaru' g"h

khnus pbhnhu, v,urv ctupi ak vcbv

uvadv )
"

h,prbxui"05( c,ur, jxhsu,

jc"s' fukk do g"h v,rduo )
"

uhjzu"'

,rduo ak rthw( cacgho kaui stunu,

vguko )fnrunz c
"

kcb,vxphr"'

a
"

kcbho" abgaho chsh tso runzho gk

vtu,hu, ak acgho kaui stuv"g15('

fsh ahvhw nuci do kcb"h akg,-g,v

thbo nchbho kaui veusa25' ugs ahvhw

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw305

54( f"v )
"

uktnjfnhvo"( vdhrxt vbpumv'

uha durxhi 
"

tktnjfnhvo" )rtv keu"a j"f gw

141/ ua"b(/

64( ao xp"j/

74( ao xph"c/

84( rtv c"r p"d' c/ ua"b/ keu"a j"t x"g

941 uthkl/

94( fs' hu"s-ht/

05( ,eu"z ,"u cxupu/ urtv keu"a jf"s gw

631 vgrv 53/ ua"b/

15( nat"f vtu,hu, skaui veusa abertho

"
tcbho" acrht,o chsh anho ),u"t pra,bu

gz' d uthkl(/

25( udo kt kaui thsha )
"

zaRûrdTüi"( avut

vnnumg chi kaui veusa kkaubu, tuv"g' g"s

kaui trnh )rtv keu"a jf"t gw 644 uthkl/

ua"b(/

14( c"r c,jk,u/

24( ugp"z hun,e n"a vrnc"o )canubv

preho aku )p"u(( a
"

vgbhbho vnpurxnho tmk

fk cbh vtso avo rgu, / / athku kt bf,cu

rtuhhi vo khf,c / / bpa vjaucv kt ,,tuv

ktjs ntku vrgu, fkk" )ucvo thi kunr 
"

tpah

unv tgav atch acanho dzr gkh"' tkt 
"

th

tpah"( _ skfturv' nvh vahhfu, s
"

th tpah"

anms sg, cbh vtsokvbvd,o ak hartk g"p

,urv_ tkt' avakhkv anms sg, cbh vtso

thbv tkt npbh afl njhhc, jfn,u ak vec"v'

,urv' akfi bgau scrho tku nuakkho cafk

vtso/ ugm"g/

34( ,bjunt utrt yu/ anu"r ph"c' d/ ugus/

44( rnc"o vkw nkfho rp"y/
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היא  שהתורה  וכיון  )בתורה(,  ית’  בחכמתו 
אומן  משל  דרך  )על  ופינקסאות”  “דיפתראות 
הבונה בנין דבתחילה מכין שרטוטים תרשימים 
שעל  ופינקסאות(  )דיפתראות  בניה  ותכניות 
ידם בונה את הבנין( שבהם נברא העולם, נעשו 
ובמילא  העולם,  בגדרי  מחוייבים  אלה  דברים 
העולם(,  דאומות  לשכל  )ועד  האדם  בשכל  גם 
חכמתו  מצד  שמחוייבים  לדברים  נוטה  שדעתו 

של הקדוש ברוך הוא )“סיני”(.

ד”ואלה הפירוש  גם  לומר  יש  זה  פי   ועל 
הפירוש  על  )נוסף  הראשונים”  על  מוסיף   .  .
נתינתם(  בעצם  מתבטאת  שההוספה  הפשוט 
גם  היא  )“מסיני”(  הראשונים  על  שההוספה   –
באופן נתינתם, שזה מתבטא בכך שה”משפטים” 
שניתנו “מסיני” נמשכים גם בשכל האדם, שזהו 
שבטלה  )“מסיני”(  דמתן־תורה  החידוש  תוכן 
הגזירה וההפסק שבין עליונים לתחתונים, וניתן 
בגשמיות  אף  ואלוקות  קדושה  להחדיר  הכח 
העולם על ידי תורה ומצוות )מה שאין כן קודם 
מתן תורה שאף שהיה ענין התורה ומצוות, היה 
והגשמיות  הרוחניות  הוא  שהעיקר  באופן  זה 
זה  וענין  להרוחניות(19,  אמצעי  משמשת  רק 
משתקף במשפטים שחכמתו של הקדוש ברוך 
הוא )עליונים( תומשך ותחדור גם בשכל האדם 
עצמם(  מצד  )תחתונים  דעתו  שגם  )תחתונים(, 
דבאם דעתו נוטה לכך עקב זה שכך  נוטה לכך 
כתוב בתורה אין זה מצד התחתון עצמו, אלא 
שביחד  )אלא,  עליו  שמשפיע  העליון  מצד 
לדברים  נוטה  שדעתו  נרגש  להיות  צריך  זה  עם 
המתחייבים מצד חכמתו של הקדוש ברוך הוא, 
“אף אלו מסיני” כי אף שמצד אמיתת הדברים 
זה שדעתו נוטה לדברים המתחייבים הוא מצד 
ובכדי  בגלוי  זה  אין  זה  כל  עם  יתברך,  חכמתו 
ענין  נרגש אצלו  להיות  צריך  בגלוי  זה  שיהיה 

19. ראה לקו”ש ח”ג ע’ 887 בארוכה, ובכ”מ.

זה(.

הנ”ל  הביאור  לאור  רק  מובן  זה  וענין 
)סיני( בתורה  שחכמתו של הקדוש ברוך הוא 
הוא המקור לשכל האדם, )שהרי לפי המבואר 
)לעיל בס”ד( ש”אף אלו מסיני” פירושו שצריך 
לקיים אף את המשפטים המובנים בשכל מפני 
זה שחכמתו  אין  בסיני,  ה’ שנאמר  רצון  שזהו 
של האדם )תחתונים( מצד עצמה מאוחדת עם 
)עליונים(, אלא  חכמתו של הקדוש ברוך הוא 
גופא שעושה את המשפטים מפני שזהו  דזה 
צותה  שכך  מפני  הוא  בסיני,  שנאמר  ה’  רצון 

התורה ש”אף אלו מסיני”(.

העולם  אומות  אצל  גם  להיות  צריך  זה  וענין 
ש”הדעת  שאף   – נח  בני  מצוות  לקיום  בנוגע 
נוטה להן”, צריך “שיקבל אותן ויעשה אותן מפני 
שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה . . אבל אם 
עשאן מפני הכרע הדעת )שיקול דעתו( . . אינו 
)משום  מחכמיהם  ולא   העולם  אומות  מחסידי 
מהתורה  הוא  הגויים  של  חכמתם  שמקור 
ובמילא כשאינו עושה אותם  )כמבואר לעיל(, 
אינו   .  . בתורה  הקב”ה  בהן  שצוה  “מפני 

מחכמיהם”20(”.

ותכלית השלימות בזה )בהחיבור בין חכמתו 
)כולל  האדם  לשכל  הוא  ברוך  הקדוש  של 
ש”לא   – המשיח  בימות  תהי’  העולם((  אומות 
אלא  העולם(  אומות  )גם  העולם  כל  עסק  יהי’ 
הארץ  מלאה  כי  שנאמר   .  . בלבד  ה’  את  לדעת 
דעה את ה’”, היינו, ש”דעה את ה’” )ידיעת מעשה 
מרכבה וכיוצא בזה, עיקר ענינו של “סיני” שהרי 
החלק הנגלה של התורה שקבלו בגלוי הוא רק 
עשרת הדברות שבהם רק מרומזים כל מצוות 
 התורה,ואילו מעשה מרכבה הם ראו זאת בגלוי21( 

20. ראה בהנסמן בהע’ 45.

21. ע”פ הנסמן בהע’ 48.



26

cjfn,uh,w )c,urv(' ufhui av,urv vht

"
shp,rtu, uphbextu," acvo bcrt

vguko14' bgau scrho tkv njuhhcho

cdsrh vguko' ucnhkt do cafk vtso

)ugs kafk stuv"g(' asg,u buyv

kscrho anjuhhcho nms jfn,u ak

vec"v )
"

xhbh"(24/

ugp"z ha kunr do vphrua s
"

utkv

// nuxh;gk vrtaubho" _ avvuxpv

gk vrtaubho )
"

nxhbh"( vht cfl

av
"

napyho" abh,bu 
"

nxhbh" bnafho

do cafk vtso' azvu ,ufi vjhsua

sn,i-,urv )
"

nxhbh"( acykv vdzhrv

uvvpxe achi gkhubho k,j,ubho34'

ajfn,u ak vec"v )gkhubho( ,unal

u,jsur do cafk vtso ),j,ubho(' ado

sg,u),j,ubho nms gmno( buyv kfl

)tkt' achjs go zv m"k brda asg,u

buyv kscrho vn,jhhcho nms jfn,u

ak vec"v' 
"

t; tku nxhbh"(/

ugbhi zv mrhl kvhu, do tmk tunu,

vguko cbudg kehuo nmuu, cbh bj _

at; a
"

vsg, buyv kvi"44' mrhl

"
aheck tu,i uhgav tu,i npbh amuv

cvi vec"v c,urv/ / tck to gati

npbh vfrg vsg,/ / thbu njxhsh tunu,

vguko ukt54njfnhvo"64/

u,fkh, vakhnu, czv ,vhw chnu,

vnahj _ a
"

kt hvhw gxe fk vguko )do

tunu, vguko( tkt ksg, t, vw ckcs

// abtnr fh nktv vtr. sgv t, vw"74'

vhhbu' a
"

sgv t, vw" )hshg, ngav

nrfcv ufhu"c' gher gbhbu ak 
"

xhbh"84(

bnaf, ujusr, cafk vtso/

uha kunr' agbhi zv nrunz do cxhuo

vprav: 
"

uhrtu t, tkeh hartk u,j,

rdkhu fngav kcb, vxphr duw uhjzu t,

vtkeho uhtfku uha,u"94_ arthh,

tkeu, )
"

xhbh"( bnaf, ujusr, cafk

vtso un,tjs, gnu fnu vnzui )
"

uhtfku

uha,u"( abgav so ucar fcaru' g"h

khnus pbhnhu, v,urv ctupi ak vcbv

uvadv )
"

h,prbxui"05( c,ur, jxhsu,

jc"s' fukk do g"h v,rduo )
"

uhjzu"'

,rduo ak rthw( cacgho kaui stunu,

vguko )fnrunz c
"

kcb,vxphr"'

a
"

kcbho" abgaho chsh tso runzho gk

vtu,hu, ak acgho kaui stuv"g15('

fsh ahvhw nuci do kcb"h akg,-g,v

thbo nchbho kaui veusa25' ugs ahvhw

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw305

54( f"v )
"

uktnjfnhvo"( vdhrxt vbpumv'

uha durxhi 
"

tktnjfnhvo" )rtv keu"a j"f gw

141/ ua"b(/

64( ao xp"j/

74( ao xph"c/

84( rtv c"r p"d' c/ ua"b/ keu"a j"t x"g

941 uthkl/

94( fs' hu"s-ht/

05( ,eu"z ,"u cxupu/ urtv keu"a jf"s gw

631 vgrv 53/ ua"b/

15( nat"f vtu,hu, skaui veusa abertho

"
tcbho" acrht,o chsh anho ),u"t pra,bu

gz' d uthkl(/

25( udo kt kaui thsha )
"

zaRûrdTüi"( avut

vnnumg chi kaui veusa kkaubu, tuv"g' g"s

kaui trnh )rtv keu"a jf"t gw 644 uthkl/

ua"b(/

14( c"r c,jk,u/

24( ugp"z hun,e n"a vrnc"o )canubv

preho aku )p"u(( a
"

vgbhbho vnpurxnho tmk

fk cbh vtso avo rgu, / / athku kt bf,cu

rtuhhi vo khf,c / / bpa vjaucv kt ,,tuv

ktjs ntku vrgu, fkk" )ucvo thi kunr 
"

tpah

unv tgav atch acanho dzr gkh"' tkt 
"

th

tpah"( _ skfturv' nvh vahhfu, s
"

th tpah"

anms sg, cbh vtsokvbvd,o ak hartk g"p

,urv_ tkt' avakhkv anms sg, cbh vtso

thbv tkt npbh afl njhhc, jfn,u ak vec"v'

,urv' akfi bgau scrho tku nuakkho cafk

vtso/ ugm"g/

34( ,bjunt utrt yu/ anu"r ph"c' d/ ugus/

44( rnc"o vkw nkfho rp"y/
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נמשכת וחודרת בשכל האדם.

כלומר אף שגם כעת ישנו החיבור דחכמתו 
הרי  האדם,  שכל  עם  הוא  ברוך  הקדוש  של 
מכיוון שזהו רק מצד חכמתו ורצונו כפי שהם 
ישראל,  בני  אצל  בעיקר  ב(  דתורה  בנגלה  א( 
עליונים  דחיבור  השלימות  תכלית  זה  אין 
יתגלה א(  ותחתונים, אמנם לעתיד לבא שאז 
אצל  אף  ב(  הוי’”  את  “דעה  התורה  פנימיות 
אומות העולם, במילא יהיה תכלית השלימות 
ותחתונים  התורה(  )פנימיות  עליונים  דחיבור 

)אומות העולם(.

ויש לומר, שענין זה )החיבור דחכמתו יתברך 
הפרשה:  בסיום  גם  מרומז  האדם(  שכל  עם 
“ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו )דמות כסא 
הכבוד22( כמעשה לבנת )= לשון לבינה22( הספיר 
ויאכלו  האלקים  את  ויחזו  גו’  טובה22(  אבן   =(
נמשכת  )“סיני”(  אלקות  שראיית   – וישתו”  

22. ראה אבן עזרא עה"פ.

וחודרת בשכל האדם ומתאחדת עמו כמו המזון 
)“ויאכלו וישתו”( שנעשה דם ובשר כבשרו, וזה 
נעשה על ידי לימוד פנימיות התורה באופן של 
הבנה והשגה )“יתפרנסון”( בתורת חסידות חב”ד 
ישראל  בני  של  דשכלם  האיחוד  נעשה  שאז 
עם אלוקות, כולל גם על ידי התרגום )כמרומז 
של  תרגום  שהוא  בפסוק(,  )הנאמר  ב”ויחזו” 
)כמרומז  העולם  דאומות  לשון  בשבעים  ראי’( 
ב”לבנת הספיר”, ש”לבנים” שנעשים בידי אדם 
דאומות  לשון  שבעים  של  האותיות  על  רומזים 
פשוט,  מעפר  נעשים  שלבינים  דכמו  העולם 
נעשים  הלבינים  את  האדם  עשיית  ידי  ועל 
הם קשים וחזקים כמו אבן, כך השבעים לשון 
מקום   מכל  חול,  שהם  אף  העולם  דאומות 
הם  הרי  קודש  לעניני  בהם  השימוש  ידי  על 
 מתבררים ונעשים גם כן קודש23(, כדי ש-א( יהי’ 
אינם  שלעת־עתה  ישראל  לבני  גם  מובן 
יהי’ ש-ב(  ועד  הקודש,  לשון   מבינים 

23. ע”פ הנסמן בהע’ 51.
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nuci do ktunu, vguko )ado vo

njuhhcho cakhk, g"z ucvtnubv ccurt

vguko unbvhdu(' azuvh vvfbv kehuo

vhgus 
"

tz tvpul tk gnho apv crurv35

kerut fuko cao vw ukgcsu afo tjs"/

u/unzv nuci do cbudg knturg

vb"k _ vjky, uvfrz, nbvhdh tuv"g

g"s vngns unmc s
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho" _ cgrc ac, pra, napyho:

"
uf,,u jrcu,o kt,ho" vu"g vnuci

unjuhhc do cafk vtso )
"

napyho"('

avrh' afk tbuah njhhc ehunu ak

vguko g"p mse uhuar' g"h akhk,

nkjnv anchtv vrx ujurci' rjnbt

khmki' ugs ahcht kachr, fkh vnkjnv

)
"

uf,,u jrcu,o"( uvphf,o kfkho

anchtho ,ugk, khaucu ak guko

)
"

t,ho"(/

utgp"f' cnal fk vsuru, v,bvku

rhcuh nkjnu, chi tunu, vguko adrnu

vrx ujurci cguko _ cbhduskvn,jhhc

cafk vtbuah!

ugfm"k' avxhcv vtnh,h,kfl

ac,eupv vtjrubv bhfr, vathpv kdnr

ukxhuo ,eup, vnkjnu, cguko'

uv,jk, ,eupv jsav ak ehuo vguko

g"p mse uhuar' akuo utjsu,' fnusda

chu,r cvjky, uvfrz, nbvhdh tuv"g

cgrc ac, zv' vht )kt re nms jhuc

vafk
45)

"
napyho"(' avrh jhuc vafk

vhw do cfk vsuru, akpb"z' tkt do'

ucgher( npbh an,ercho kvzni

atusu,hu vfrhzvv,urv)
"

nxhbh"(

"
uf,,u jrcu,o kt,ho"55/

ugp"z ha kunr' avjky, uvfrz,

nbvhdh tuv"gcgrc ac, pra, napyho

g"s vngns unmc s
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho"' vht' f,umtv nvjky, uvfrz,

"
nkfh rcbi" a

"
vbv zv )nkl vnahj(

ct"' vjk nvpx"s ak f"e nu"j

tsnu"r baht surbu anfcr baknu

ngahbu ugcus,hbu snal zni vdku,

unufbho fcr keck, pbh nahj msebu'

ufi vpx"s ak vrcbho unurh-vurtv

chartk avdhg zni vdtukv' 
"

hgnus nkl

nch, sus ufuw cjze, avut nahj" ugs

kvngns unmc s
"

vrh zv nahj custh"65

_ px"s 
"

nxhbh"' abnal ujsr do cdsrh

vguko' gs fsh fl anbvhdh tuv"g75

njkhyho unfrhzho nsg,o)u
"

cgrftu,

akvo"' aha cvo v,ue; s
"

shbt

snkfu,t shbt"( g"s vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"/

uha kunr' avsda, ahhfu,v ak

vjkyv uvfrzv zu kvpx"s 
"

nxhbh"

n,dkh, chuo vac,
85]acu bgah, vgkhw

sfk gbhbh grc ac, )fukk do vnturg

svfrz, nbvhdh tuv"g( kvesuav shuo

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 306

55( unrunz do cfl avjkyv uvfrzv zu

b,eckv cneuo acu n,buxx ucfu,k vdkuh

svcbhi vpxue 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho" _ aczv

nusda avjkyv uvfrzv zu )avht ,fkh, unyr,

ehunu ak neuo zv( nhuxs, gk pxue c,urv'

"
nxhbh"/

65( rnc"o vkw nkfho xph"t/

75( s
"

tg"d sthbvu kt jzu nzkhhvu jzu"

)ndhkv d' t(/

85( unrunz do cechgu,u chnh vjusa chuo

z"l' nkaui 
"

ani zh, zlf,h, kntur"' vsda,

gbhi vtur uvdhkuh )urtv keni xh"t(/

35( ckaui veusa )npraho gv"p(/ urtv

tuv", )frl zw( xu; pra,bu )cxhuo chtur vgbhi

skcbho(: 
"

utp"k azvu n"a tz tvpul tk gnho

apv crurv ahvhw tmk fuko kv"e ukt hmyrl

kcjhw kchbv / / kg"k hvhw vfk kv"e avut

tcbho crhtv chsh anho"/

45( bux; kfl ado jhuc afk vtso vut

f,umtv njfn,u ak vec"v' fb"k x"v/
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מחוייבים  הם  )שגם  העולם  לאומות  גם  מובן 
העולם  בבורא  ובהאמונה  זרה  עבודה  בשלילת 
ומנהיגו(, שזוהי ההכנה לקיום היעוד “אז אהפוך 
אל עמים שפה ברורה  )= לשון הקודש( לקרוא 

כולם בשם ה’ ולעבדו שכם אחד”.

דפנימיות התורה לשבעים  כלומר, התרגום 
העולם  לאומות  האפשרות  את  שנותן  לשון, 
זהו הכנה  להבין בשכלם את פנימיות התורה, 
ללשונות  אף  יצטרכו  לא  שאז  המשיח  לימות 
רק  ידברו  כולם  שהרי  לבינה(  )בחינת  אלו 

בלשון הקודש24. 

לסיכום: המקור לנטיית שכלם של בני אדם 
)כולל אומות העולם( לדברים המחוייבים, הוא 
רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא הכתובים 
על  “מוסיף  שהמשפטים  והפירוש  בתורה, 
הראשונים” לפי זה הוא - דכל ענין מתן תורה 
מודגש  וזה  ותחתונים  עליונים  חיבור  הוא 
הוא  )תחתונים(  האדם  שכל  שנטיית  בכך  א( 
לדברים המחוייבים מצד חכמתו יתברך בתורה 
בנוגע  העולם  אומות  אצל  וכן  ב(  )עליונים(. 
לשבע מצוות בני נח ש”אף שהדעת נוטה להם” 
בהן  ש”צוה  מצד  לקיימם  צריך  )תחתונים( 
הקדוש ברוך הוא בתורה” )עליונים( ג( תכלית 
השלימות בזה הוא בימות המשיח ש”דעה את 
כולל  האדם  שכל  עם  יתאחד  )עליונים(  הוי’” 
שמרומז  כפי  ד(  )תחתונים(  העולם  אומות 
הוא  )עליונים(  ישראל”  אלוקי  את  ש”ויראו 
האדם  עם  שמתאחד  וישתו”  ד”ויאכלו  באופן 

כאכילה )תחתונים(.  

24. ראה הע’ 53.

ו.

המקור להחלטת אומות העולם - פסק דין 
הרבנים

 – לעיל  הנזכר  למאורע  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
דבר  על  העולם  אומות  מנהיגי  והכרזת  החלטת 
המעמד ומצב ד”וכתתו חרבותם לאתים” – בערב 

שבת פרשת משפטים:

המובן  ענין  הוא  לאתים”  חרבותם  “וכתתו 
שהרי,  )“משפטים”(,  האדם  בשכל  גם  ומחוייב 
שכל אנושי מחייב קיומו של העולם על פי צדק 
הרס  שמביאה  מלחמה  שלילת  ידי  על  ויושר, 
יביא   “  .  . ועד ש”וכתתו  ליצלן,  רחמנא  וחורבן, 
לא רק לשלילת המלחמה אלא אף לשבירת כלי 
לכלים  והפיכתם  חרבותם”(  )“וכתתו  המלחמה 

שמביאים תועלת לישובו של עולם )“אתים”(.

ואף על פי כן, במשך כל הדורות התנהלו ריבוי 
וחורבן  הרס  אומות העולם שגרמו  בין  מלחמות 

בעולם – בניגוד להמתחייב בשכל האנושי!

הקדוש  של  שחכמתו  לעיל  שהתבאר  דאף 
של  שכלם  על  אף  פועלת  בתורה  הוא  ברוך 
בשכלם  רק  היא  הפעולה  הרי  העולם,  אומות 

ולא במעשה שלהם25.

האמיתית  שהסיבה  לומר,  צריך  כרחך  ועל 
השאיפה  ניכרת  האחרונה  שבתקופה  לכך 
בעולם, המלחמות  תקופת  ולסיום   לגמר 

25. ובפרט שלגוי אין נפש אלוקית, ובמילא עיקר התנהגתו היא 
לא לפי השכל אלא לפי המדות שהוא העיקר בנפש הבהמית )ראה 

תניא ריש פ”ו(.
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nuci do ktunu, vguko )ado vo

njuhhcho cakhk, g"z ucvtnubv ccurt

vguko unbvhdu(' azuvh vvfbv kehuo

vhgus 
"

tz tvpul tk gnho apv crurv35

kerut fuko cao vw ukgcsu afo tjs"/

u/unzv nuci do cbudg knturg

vb"k _ vjky, uvfrz, nbvhdh tuv"g

g"s vngns unmc s
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho" _ cgrc ac, pra, napyho:

"
uf,,u jrcu,o kt,ho" vu"g vnuci

unjuhhc do cafk vtso )
"

napyho"('

avrh' afk tbuah njhhc ehunu ak

vguko g"p mse uhuar' g"h akhk,

nkjnv anchtv vrx ujurci' rjnbt

khmki' ugs ahcht kachr, fkh vnkjnv

)
"

uf,,u jrcu,o"( uvphf,o kfkho

anchtho ,ugk, khaucu ak guko

)
"

t,ho"(/

utgp"f' cnal fk vsuru, v,bvku

rhcuh nkjnu, chi tunu, vguko adrnu

vrx ujurci cguko _ cbhduskvn,jhhc

cafk vtbuah!

ugfm"k' avxhcv vtnh,h,kfl

ac,eupv vtjrubv bhfr, vathpv kdnr

ukxhuo ,eup, vnkjnu, cguko'

uv,jk, ,eupv jsav ak ehuo vguko

g"p mse uhuar' akuo utjsu,' fnusda

chu,r cvjky, uvfrz, nbvhdh tuv"g

cgrc ac, zv' vht )kt re nms jhuc

vafk
45)

"
napyho"(' avrh jhuc vafk

vhw do cfk vsuru, akpb"z' tkt do'

ucgher( npbh an,ercho kvzni

atusu,hu vfrhzvv,urv)
"

nxhbh"(

"
uf,,u jrcu,o kt,ho"55/

ugp"z ha kunr' avjky, uvfrz,

nbvhdh tuv"gcgrc ac, pra, napyho

g"s vngns unmc s
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho"' vht' f,umtv nvjky, uvfrz,

"
nkfh rcbi" a

"
vbv zv )nkl vnahj(

ct"' vjk nvpx"s ak f"e nu"j

tsnu"r baht surbu anfcr baknu

ngahbu ugcus,hbu snal zni vdku,

unufbho fcr keck, pbh nahj msebu'

ufi vpx"s ak vrcbho unurh-vurtv

chartk avdhg zni vdtukv' 
"

hgnus nkl

nch, sus ufuw cjze, avut nahj" ugs

kvngns unmc s
"

vrh zv nahj custh"65

_ px"s 
"

nxhbh"' abnal ujsr do cdsrh

vguko' gs fsh fl anbvhdh tuv"g75

njkhyho unfrhzho nsg,o)u
"

cgrftu,

akvo"' aha cvo v,ue; s
"

shbt

snkfu,t shbt"( g"s vngns unmc

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho"/

uha kunr' avsda, ahhfu,v ak

vjkyv uvfrzv zu kvpx"s 
"

nxhbh"

n,dkh, chuo vac,
85]acu bgah, vgkhw

sfk gbhbh grc ac, )fukk do vnturg

svfrz, nbvhdh tuv"g( kvesuav shuo

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 306

55( unrunz do cfl avjkyv uvfrzv zu

b,eckv cneuo acu n,buxx ucfu,k vdkuh

svcbhi vpxue 
"

uf,,u jrcu,o kt,ho" _ aczv

nusda avjkyv uvfrzv zu )avht ,fkh, unyr,

ehunu ak neuo zv( nhuxs, gk pxue c,urv'

"
nxhbh"/

65( rnc"o vkw nkfho xph"t/

75( s
"

tg"d sthbvu kt jzu nzkhhvu jzu"

)ndhkv d' t(/

85( unrunz do cechgu,u chnh vjusa chuo

z"l' nkaui 
"

ani zh, zlf,h, kntur"' vsda,

gbhi vtur uvdhkuh )urtv keni xh"t(/

35( ckaui veusa )npraho gv"p(/ urtv

tuv", )frl zw( xu; pra,bu )cxhuo chtur vgbhi

skcbho(: 
"

utp"k azvu n"a tz tvpul tk gnho

apv crurv ahvhw tmk fuko kv"e ukt hmyrl

kcjhw kchbv / / kg"k hvhw vfk kv"e avut

tcbho crhtv chsh anho"/

45( bux; kfl ado jhuc afk vtso vut

f,umtv njfn,u ak vec"v' fb"k x"v/
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והתחלת תקופה חדשה של קיום העולם על פי צדק 
ביותר בהחלטת  ואחדות, כמודגש  ויושר, שלום 
זה,  שבת  בערב  העולם  אומות  מנהיגי  והכרזת 
)“משפטים”(,  השכל   חיוב  מצד  רק  )לא  היא 
שלפני  הדורות  בכל  גם  הי’  השכל  חיוב  שהרי 
להזמן  שמתקרבים  מפני  ובעיקר(  גם,  אלא  זה, 
“וכתתו  )“מסיני”(  התורה  הכריזה  שאודותיו 

חרבותם לאתים”.

דמכיוון שהתורה היא דיפתראות ופינקסאות 
מכיוון  הרי  ס”ה(,  )כנ”ל  העולם  נברא  שבהם 
שהתורה הכריזה שבזמן זה יתחיל קיום היעוד 
על  פועל  זה  הרי  לאיתים”,  חרבותם  “וכתתו 
בהתאם  להתנהג  שיתחילו  העולם  אומות 

במעשה בפועל.

ועל פי זה יש לומר, שהחלטת והכרזת מנהיגי 
על  משפטים  פרשת  שבת  בערב  העולם  אומות 
לאתים”,  חרבותם  ד”וכתתו  ומצב  המעמד  דבר 
היא, כתוצאה מהחלטת והכרזת “מלכי רבנן” )= 
זה  ש”הנה  מלכים(  שנקראו  )חכמים(  הרבנים 
כבוד  של  דין  מהפסק  החל  בא”,  המשיח(  )מלך 
שמכבר  דורנו  נשיא  אדמו”ר  וחמי  מורי  קדושת 
הגלות  זמן  דמשך  ועבודתינו  מעשינו  נשלמו 

ומוכנים כבר לקבלת פני משיח צדקנו, וכן הפסק 
שלא רק  דין של הרבנים ומורי־הוראה בישראל 
הגאולה,  זמן  שהגיע  אלא  להגאולה  שמוכנים 
שכבר יש את ההתגלות של מלך המשיח כמו 
וכו’  דוד  מבית  מלך  “יעמוד  הרמב”ם  שכותב 
בחזקת שהוא משיח” ועד להמעמד ומצב ד”הרי 
המעמד  שהתחיל  שלאחרי  בודאי”   משיח  זה 
דאומות  הבירור  את  יש  ודאי”  ד”משיח  ומצב 
שממשיך  כמו  המשיח  מלך  ידי  על  העולם 
הרמב”ם )שם( “ויתקן את העולם כולו לעבוד 
עמים  אל  אהפוך  אז  כי  שנאמר  ביחד  ה’  את 
שפה ברורה לקרוא כולם ולעבדו שכם אחד” – 
פסק דין “מסיני”, שנמשך וחדר גם בגדרי העולם, 
מחליטים  העולם  אומות  שמנהיגי  כך  כדי  עד 
שיש  שלהם”,  )ו”בערכאות  מדעתם  ומכריזים 
בהם התוקף על פי תורה )סיני( ד”דינא דמלכותא 
דינא”( על דבר המעמד ומצב ד”וכתתו חרבותם 

לאתים”.

החלטה  של  שייכותה  שהדגשת  לומר,  ויש 
מתגלית  “מסיני”  דין  להפסק  זו  והכרזה 
דכל  העליה  נעשית  ]שבו  השבת  ביום 
דהכרזת  המאורע  גם  )כולל  שבת  ערב  עניני 
דיום להקדושה  העולם(  אומות   מנהיגי 
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vac, )
"

htfk cac,"' ctupi a
"

yur;

nkpbhu"([ _ atz eurhi c,urv pra,

napyho fukv95)cmhcur' uccrfv kpbhw

uktjrhw(' acv nusda ado v
"

napyho"

vo 
"

nxhbh"' ugs"z cbsu"s' avfrz,

nbvhdh tuv"g g"s 
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho" g"p jhuc afko )
"

napyho"

asbhi do tuv"g cgrftu, akvo( vht

f,umtv npx"s v,urv )
"

nxhbh"( g"s

cht, nahj msebu/

z/uha kvuxh; cvear uvahhfu,

spra, napyho kxhuo zni vdku,

uv,jk, vdtukv:

cvnal vprahu, _ )t( apra,

napyho ctv ktjrh ucxnhfu, kpra,

h,ru06axhunv uju,nv cshbh vnzcj:

"
knv bxnfv pra, shbhi kpra, nzcj

kunr kl a,aho xbvsrhi tmk vnesa16

)vnzcj("26' aczv nrunz ehuo vhgus

"
utahcv aupyhl fcrtaubv"36' ahc,

vxbvsrhi kkaf, vdzh, cchvn"e

vakhah46' ugs"z cvnal vprav

)cahgur sgrc ac,( _ 
"

kvchtl tk

vneuo tar vfhbu,h"' 
"

fcr neunh bhfr

fbdsu' uzv tw ni vnertu, anushgho

achvn"e ak ngkv nfuui fbds chvn"e

ak nyv"56' )c( unpra, napyho ctho

kpra, ,runv )ugs an,jhkhi keru,v

cnbj, ac, pra, napyho(' acv

btnr vmhuuh 
"

ugau kh nesa uafb,h

c,ufo"66' aeth gk gahh, vnafi' ch,

rtaui uch, abh' udo )ucgher( chvn"e

vakhah76' 
"

nesa tsb-h fubbu hshl"86/

uchbhvo ctv pra, napyho _ fsh

kvsdha agbhbh vdtukv )chvn"e

vakhah' vnzcj uvxbvsrhi( acprahu,

tku )h,ru u,runv( vo ctupi

s
"

napyho"' anjuhhcho do nms afk

vtso' vhhbu' afcr bnafu ujsru cdsrh

vguko' avguko nms gmnu nfrhz avdhg

zni vdtukv/

j/ugus ugher _ ado cpra,

napyho gmnv nrunz vear uvahhfu,

kxhuo zni vdku, uv,jk, vdtukv _

g"p vncutr c
"

phruav" )ak pra,

napyho( c,uacg"p96:

pryh vshbho acpra, napyho

cvgbhbho achi tso kjchru b,ctru

c,uacg"p cxsr bzhehi' a
"

fukv bzhehi

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw307

46( ktjrh a
"

cycrht g,hshi kjzur ,jhkv

unao bg,ehi knesa" )rnc"o vkw xbvsrhi

ph"s vh"c(/

56( fd' f ucpra"h/

66( fv' j/

76( rtv rnc"o rha vkw chvc"j/

86( cakj yu' hz ucpra"h/ zj"d rft' t/

96( fsra, jz"k gk vpxue 
"

uv,urv

uvnmuv" acx"p napyho )crfu, v' t/ vesn,

vrnc"o kxpr vh"s(/

95( bux; gk v,jk, erht,v chuo jnhah _

kpbh vnturg sgrc ac,' uchuo abh _ kpbh

vnturg stur khuo vrchgh/

06( actv ktjrh pra, cakj axhunv

uju,nv c
"

nkjnv kvw cgnke nsur sur"'

"
k,k,h srht nsrt sgknt shi unsrt snahjt

unsrt sgknt st,h" ),hc"g(/

16( agheru vnzcj _ 
"

ch, kvw nufi kvhu,

nerhcho cu vercbu," )rnc"o rha vkw

chvc"j(/ ukvghr nahhfu,u k
"

cbhnhi ztc hyr;"

)aahhl kac, a
"

yur; nkpbhu unktjrhu"( _

achvn"e )uvnzcj( vut cjkeu ak yur; )zcjho

bd' c uthkl(' uvnzcj )gheru ak chvn"e(

ajuy; vercbu, bnak kztc juy; )c"r pm"y'

d(' ayur; ujuy; gbhbh vguko kvgku,o

kesuav/

26( pra"h rha pra,bu/ hruaknh nfu, p"c

v"u/ nfhk,t x"p h,ru )ucfnv spuxho _ rha

pra,bu(/ pra,bu ft' hs/

36( haghw t' fu/
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השבת )כמאמר חז”ל26 ש”מי שטרח בערב שבת 
היינו  מלפניו”  ש”טורף  באופן  בשבת”,  יאכל 
ימי  ששת   - שלפניו  מה  את  ומעלה  שטורף 
השבוע([ – שאז קורין בתורה פרשת משפטים 
שבה  ולאחריה(,  לפניה  ובברכה  )בציבור,  כולה  
מודגש שגם ה”משפטים” הם “מסיני”, ועל דרך 
זה בנדון דידן, שהכרזת מנהיגי אומות העולם על 
דבר “וכתתו חרבותם לאתים” על פי חיוב שכלם 
בערכאות  העולם  אומות  גם  שדנין  )“משפטים” 
שלהם( היא כתוצאה מפסק דין התורה )“מסיני”( 

על דבר ביאת משיח צדקנו.

שאומות  לכך  האמיתית  הסיבה  לסיכום: 
בשלום  ההוספה  על  והכריזו  החליטו  העולם 
מובן  היה  תמיד  זה  שענין  )אף  זה  בזמן  דוקא 
זמן  שהגיע  הרבנים  דין  פסק  הוא  בשכלם(, 
עד  דמשיח  ההתגלות  את  כבר  ויש  הגאולה 
למשיח ודאי, וענין זה מודגש בשבת שבו קורים 
בתורה שגם המשפטים הם מ”סיני”, וכן בנדון 
דידן שהחלטת אומות העולם )משפטים( הוא 

כתוצאה מפסק דין הרבנים )סיני(.

ז.

הקשר והשייכות דהמשך הפרשיות יתרו - 
תרומה לגאולה

דפרשת  והשייכות  בהקשר  להוסיף  ויש   
הגאולה  והתחלת  הגלות  זמן  לסיום  משפטים 

26. ראה בהע’ 3.

באופן  משפטים  פרשת  בין  להקשר  )בנוסף 
“וכתתו  בדבר  משיח  של  לפעולתו  פרטי 

חרבותם לאיתים”, כמבואר לעיל ס”ו(:

יתרו  הפרשיות  )ברצף  הפרשיות  בהמשך 
משפטים ותרומה( – )א( שפרשת משפטים באה 
לאחרי ובסמיכות לפרשת יתרו  שסיומה וחותמה 
בדיני המזבח: כמאמר חז”ל “למה נסמכה פרשת 
שבסיומה  )יתרו  לפרשת  משפטים(   =( דינין 
שתשים  לך  לומר  ה(מזבח  דבר  על  מדובר 
סנהדרין אצל המקדש )שעיקר ענינו הוא הקרבת 
קיום  מרומז  שבזה  המזבח(”,  גבי  על  קרבנות 
שתוכנה  כבראשונה”,  שופטיך  “ואשיבה  היעוד 
המקדש  בבית  הגזית  ללשכת  הסנהדרין  שיבת 
השלישי, ועל דרך זה בהמשך הפרשה )בשיעור 
דערב שבת( – שנאמר “להביאך אל המקום אשר 
הכינותי”, ומפרש רש”י “כבר מקומי ניכר כנגדו, 
המקדש  שבית  שמודיעים  המקראות  מן  א’  וזה 
מטה”,  של  המקדש  בית  כנגד  מכוון  מעלה  של 
תרומה  לפרשת  באים  משפטים  ומפרשת  )ב( 
פרשת  שבת  במנחת  לקרותה  שמתחילין  )ועד 
מקדש  לי  “ועשו  הציווי  נאמר  שבה  משפטים(, 
ושכנתי בתוכם”, שקאי על עשיית המשכן, בית 
המקדש  בית  )ובעיקר(  וגם  שני,  ובית  ראשון 
השלישי, מכיוון ש”מקדש אדנ־י כוננו ידיך” קאי 
יהיה  שהוא  השלישי  המקדש  בית  על  בעיקר 
נצחי(,  יהיה  )ולכן  הוא  ברוך  הקדוש  של  בנין 
על כן עיקר הענין ד”ושכנתי בתוכם” הוא בבית 

המקדש השלישי.
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vac, )
"

htfk cac,"' ctupi a
"

yur;

nkpbhu"([ _ atz eurhi c,urv pra,

napyho fukv95)cmhcur' uccrfv kpbhw

uktjrhw(' acv nusda ado v
"

napyho"

vo 
"

nxhbh"' ugs"z cbsu"s' avfrz,

nbvhdh tuv"g g"s 
"

uf,,u jrcu,o

kt,ho" g"p jhuc afko )
"

napyho"

asbhi do tuv"g cgrftu, akvo( vht

f,umtv npx"s v,urv )
"

nxhbh"( g"s

cht, nahj msebu/

z/uha kvuxh; cvear uvahhfu,

spra, napyho kxhuo zni vdku,

uv,jk, vdtukv:

cvnal vprahu, _ )t( apra,

napyho ctv ktjrh ucxnhfu, kpra,

h,ru06axhunv uju,nv cshbh vnzcj:

"
knv bxnfv pra, shbhi kpra, nzcj

kunr kl a,aho xbvsrhi tmk vnesa16

)vnzcj("26' aczv nrunz ehuo vhgus

"
utahcv aupyhl fcrtaubv"36' ahc,

vxbvsrhi kkaf, vdzh, cchvn"e

vakhah46' ugs"z cvnal vprav

)cahgur sgrc ac,( _ 
"

kvchtl tk

vneuo tar vfhbu,h"' 
"

fcr neunh bhfr

fbdsu' uzv tw ni vnertu, anushgho

achvn"e ak ngkv nfuui fbds chvn"e

ak nyv"56' )c( unpra, napyho ctho

kpra, ,runv )ugs an,jhkhi keru,v

cnbj, ac, pra, napyho(' acv

btnr vmhuuh 
"

ugau kh nesa uafb,h

c,ufo"66' aeth gk gahh, vnafi' ch,

rtaui uch, abh' udo )ucgher( chvn"e

vakhah76' 
"

nesa tsb-h fubbu hshl"86/

uchbhvo ctv pra, napyho _ fsh

kvsdha agbhbh vdtukv )chvn"e

vakhah' vnzcj uvxbvsrhi( acprahu,

tku )h,ru u,runv( vo ctupi

s
"

napyho"' anjuhhcho do nms afk

vtso' vhhbu' afcr bnafu ujsru cdsrh

vguko' avguko nms gmnu nfrhz avdhg

zni vdtukv/

j/ugus ugher _ ado cpra,

napyho gmnv nrunz vear uvahhfu,

kxhuo zni vdku, uv,jk, vdtukv _

g"p vncutr c
"

phruav" )ak pra,

napyho( c,uacg"p96:

pryh vshbho acpra, napyho

cvgbhbho achi tso kjchru b,ctru

c,uacg"p cxsr bzhehi' a
"

fukv bzhehi

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw307

46( ktjrh a
"

cycrht g,hshi kjzur ,jhkv

unao bg,ehi knesa" )rnc"o vkw xbvsrhi

ph"s vh"c(/

56( fd' f ucpra"h/

66( fv' j/

76( rtv rnc"o rha vkw chvc"j/

86( cakj yu' hz ucpra"h/ zj"d rft' t/

96( fsra, jz"k gk vpxue 
"

uv,urv

uvnmuv" acx"p napyho )crfu, v' t/ vesn,

vrnc"o kxpr vh"s(/

95( bux; gk v,jk, erht,v chuo jnhah _

kpbh vnturg sgrc ac,' uchuo abh _ kpbh

vnturg stur khuo vrchgh/

06( actv ktjrh pra, cakj axhunv

uju,nv c
"

nkjnv kvw cgnke nsur sur"'

"
k,k,h srht nsrt sgknt shi unsrt snahjt

unsrt sgknt st,h" ),hc"g(/

16( agheru vnzcj _ 
"

ch, kvw nufi kvhu,

nerhcho cu vercbu," )rnc"o rha vkw

chvc"j(/ ukvghr nahhfu,u k
"

cbhnhi ztc hyr;"

)aahhl kac, a
"

yur; nkpbhu unktjrhu"( _

achvn"e )uvnzcj( vut cjkeu ak yur; )zcjho

bd' c uthkl(' uvnzcj )gheru ak chvn"e(

ajuy; vercbu, bnak kztc juy; )c"r pm"y'

d(' ayur; ujuy; gbhbh vguko kvgku,o

kesuav/

26( pra"h rha pra,bu/ hruaknh nfu, p"c

v"u/ nfhk,t x"p h,ru )ucfnv spuxho _ rha

pra,bu(/ pra,bu ft' hs/

36( haghw t' fu/
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וביניהם באה פרשת משפטים – כדי להדגיש 
המזבח  השלישי,  )ביהמ”ק  הגאולה  שעניני 
ותרומה( הם  )יתרו  והסנהדרין( שבפרשיות אלו 
שכל  מצד  גם  שמחוייבים  ד”משפטים”,  באופן 
האדם, היינו, שכבר נמשכו וחדרו בגדרי העולם, 

שהעולם מצד עצמו מכריז שהגיע זמן הגאולה.

תרומה,   – יתרו  הפרשיות  המשך  לסיכום: 
דיתרו  א( הסמיכות  לגאולה  ושייכים   קשורים 
משפטים  עם  המזבח(  על  מדובר  )שבסיומה 
מרמז על חזרת הסנהדרין )שדנים במשפטים( 
הקרבת  )שעיקרו  השלישי  המקדש  לבית 
הקרבנות במזבח( ב( פרשת תרומה שבה נאמר 
הצווי “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם” מרמז 
על בית המקדש השלישי שבו יהיה עיקר הענין 

ד”ושכנתי בתוכם” ג( ופרשת משפטים )שבאה 
ביניהם( מרמז שכל עניני הגאולה חודרים גם 

בשכל האדם עד שחודר  אף בעולם.

ח.

הקשר והשייכות דמסכת נזיקין להגאולה
 

עצמה  בפרשת משפטים  – שגם  ועיקר  ועוד 
הגלות  זמן  לסיום  והשייכות  הקשר  מרומז 
והתחלת הגאולה – על פי המבואר ב”פירושה” 

)של פרשת משפטים( בתורה שבעל פה:

משפטים  שבפרשת  הדינים  פרטי 
בתורה  נתבארו  לחבירו  אדם  שבין  בהענינים 
נזיקין  ש”כולה  נזיקין,  בסדר  פה   שבעל 
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jst nxf,t vht"07' u
"

jke vnxf,

vrtaubv kakav jkeho' uv,jhk ccct

ent ugbhbv kscr gk bzhehi fdui aur

ucur uvcgr ushi vjuck' uthi vaupy

rath kvesho scr euso ahxhr vvhze

ncbh tso unpbh zv vesho tu,v

crtaubv gk atr vshbhi' utj"f cct

nmhgt ugbhbv kscr gk vygbu,

uvpesubu, uafhru, ushi vautk uvafhr

/ / fnu agav vf,uc )cpra, napyho(

atjr shbh aur ucur uvcgr' ufh hbmu

tbaho' shcr gk trcgv aunrho' utj"f

cct c,rt' ugbhbu kscr cjkue,

veregu, uvshbhi cgbhi vshru,

vnau,pu, / / uxhsr vjke vzv ctjrubv

cachk afuku eckv uscrh xcru, ukt

v,ctr ni v,urv"17/

unusda cscrh vzvr27_ 
"

,k, cch

shbhi ,ehbu )rcbi( cxsrh n,bh,t' jst

esnh,t ctrcg tcu, bzhehi vaur ufuw'

,bhhbt ykh, sta,fj' ,kh,tv au,phi

urzt stchsv / / turj sert beyu

sf,hc37gk fk scr pag / / gk aur gk

jnur gk av st cct ent' svfh vut

cthbui nkhi' gk aknv st cct nmhgt'

gk fk tcsv st cct ,kh,th"47' vhhbu'

adw vccu, sbzhehi nrunzho cpxue 
"

gk

fk scr pag uduw" acpra, napyho/

uchtur vgbhi57:

"
bzhehi" _ runz gk fkku, zni vdku,

)ubjke kaka ccu,' fbds aka dkuhu,

vfkkhu,67(' fahabo cguko gbhbho

ck,h-rmuhho )
"

bzhehi"(' vjk n
"

trcgv

tcu, bzhehi" c
"

cct ent" svdku,'

ugs"z gbhbh nrhcv unjkue, )
"

zv tunr

tbh nmt,hw uzv tunr tbh nmt,hw / /

hjkueu"( c
"

cct nmhgt" svdku,' ugs

k
"

cct c,rt" )xhuo udnr( svdku, _

av,jk,v c
"

vau,phi armu kgau,

njhmv cjmr"' anrmui vyuc' kkt vfrj

)
"

ygnt srmu vt kt rmu thi

njhhchi"77(' n,scrho chbhvo g"s

ttnu"r )keuyh kuh"m kzj"d gw ,t(: 
"

phra fk

tcsv gk au,phi' uvhhbu fk vut hxus vbew fk'

uvut sfurt' tcsv vut nkw buect' fh tav

bert, tcsv fsth,t crha nxw ehsuahi' ufk

tcsv vut jhcur zu"i' uvhhbu au,phi' fh jhcur

tha utav bew au,pu,' fntw akav au,phi

ctso' tchu utnu fuw' uvhhbu d"f nv atnr kghk

,kh,tv au,phi urzt stcsv' rzt hxus' fn"a

cntu"t ngw rz g"a' tcsv nkw" _ ghh"a

ctrufv' unxhe: 
"

ug,v nxuke euahh, t"n

acbmumh zvr"/

57( cvct keni _ rtv do keu"a jf"u gw

051 uthkl/

67( dku, nmrho' vdku, aktjrh jurci ch,

rtaui' uvdku, aktjrh jurci ch, abh/

77( c' rha g"c/

07( c"e ec' xg"t/

17( vesn, vrnc"o kphvn"a )s"v uvjke

vaah(/

27( j"d emj' t/

37( pra,bu fc' j/ _ ukvghr' apxue zv

vut vahrv sztc yur; )pre ahrv p"v(' arunz

gk vahrv anms chyuk uvphf, vgbhbho vck,h-

rmuhho g"h ztc yur; sesuav/

47( cbhmumh turu, ao: 
"

eav sfk shbh

tchsv ccct nmhgt cpre cw' t"n"*/ ucvgru,

*(ucbhmumh zuvr ao:
"

vdr"t cchturu k,eu"z

gahrtv )en"z xg"t( fw kvdhw ,bhbt ykh,

sta,fj urzt stchsv',kh,tv au,phi fuw gk

aknv gk fk tcsv fuw st cct nmhgt"'unxhe

a
"

cct ,kh,th"'
"

au,phi"'brnz cxhuo vpxue 
"

gs

vtkeho hcut scr abhvo"/ukfturv suje dsuk

kvdhw cscrh vzvr _ uca,ho'ahbuh vxsr aczvr

)uahbuh fpuk:vi cv,jk, vgbhi uvi cxhunu('

uvuxp,xhuo vpxue akt bzfr czvr akpbhbu _

cdkk euaht zu )ucpry aeuaht zu ha k,rmv g"p

chtur ttnu"r acpbho vvgrv(/
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אחת  מסכת  נזיקין  כל   =( היא”  מסכתא  חדא 
היא( כלומר, כל שלושת המסכתות הראשונות 
בסדר נזיקין הנקראים בשם בבא קמא )= שער 
ובבא  אמצעי(  שער   =( מציעא  בבא  ראשון( 
בתרא )= שער אחרון( הם בעצם חלק ממסכת 
אחת הנקראת בשם ‘נזיקין’ אלא שמפני גודלה 
ו”חלק  שערים,  לשלושה  חלקוה  המסכת  של 
המסכת הראשונה )בסדר נזיקין( לשלשה חלקים, 
והתחיל בבבא קמא וענינה לדבר על נזיקין כגון 
שאפשר ליפול לתוכו והבער  ובור  שהזיק  שור 
היזק הבא על ידי שריפה ודין החובל, ואין השופט 
רשאי להקדים דבר קודם שיסיר ההיזק מבני אדם 
ומפני זה הקדים אותה בראשונה על שאר הדינין, 
הטענות  על  לדבר  וענינה  מציעא  בבא  כך  ואחר 
והפקדונות ושכירות ודין השואל והשכיר . . ובא 
)בפרשת  הכתוב  כמו שעשה  בבא קמא  לאחרי 
משפטים( שאחר דיני שור ובור והבער, וכי ינצו 
דיבר על ארבעה שומרים  )היינו חובל(,  אנשים 
)שומר חינם, שומר שכר, שוכר, ושואל(, ואחר 
בחלוקת הקרקעות  לדבר  וענינו  בתרא,  בבא  כך 
והדינין בענין הדירות המשותפות )דיני שותפות( 
שכולו  בשביל  באחרונה  הזה  החלק  וסידר   .  .
איש מפי איש ודברי סברות ולא התבאר  קבלה 

מן התורה”.

ומודגש בדברי הזהר – “תלת בבי דינין תקינו 
בארבע  קדמיתא  חדא  מתניתא,  בסדרי  )רבנן( 
אבות נזיקין השור וכו’, תניינא טלית דאשתכח, 
דקרא  אורח   .  . דאבידה  ורזא  שותפין  תליתאה 
נקטו דכתיב על כל דבר פשע . . על שור על חמור 
על שה דא בבא קמא, דהכי הוא באינון מלין, על 
בבא  דא  אבדה  כל  על  מציעא,  בבא  דא  שלמה 
תליתאי” )= שלשה שערי דינין תקנו )חכמים( 
בסדרי המשנה, אחת הראשונה בארבע אבות 
שנמצאה,  טלית  שניה  וכו’,  השור  נזיקין 
שלישית שותפין וסוד האבידה . . דרך הפסוק 
הנזיקין( אחזו  דיני  )הנאמר בפרשתינו לאחרי 
. . על שור על חמור  שנאמר על כל דבר פשע 
על שה זו בבא קמא, שכך היא )שדנה( באותם 
דברים, על שלמה זו בבא מציעא, על כל אבדה 
היינו, שג’  )= בבא בתרא(27(,  זו בבא שלישית 
הבבות דנזיקין מרומזים בפסוק “על כל דבר פשע 

וגו’” שבפרשת משפטים.

27. דאף שבבא מציעא מדבר על דיני אבידה ולא בבא בתרא, הרי 
מכיוון שאשה נקראת אבידה, ואיש ואישה ה”ה כשותפים ע”כ אומר 

הזוהר ש”על כל אבדה” הולך )ע”ד הרמז עכ”פ( על בבא בתרא.
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jst nxf,t vht"07' u
"

jke vnxf,

vrtaubv kakav jkeho' uv,jhk ccct

ent ugbhbv kscr gk bzhehi fdui aur

ucur uvcgr ushi vjuck' uthi vaupy

rath kvesho scr euso ahxhr vvhze

ncbh tso unpbh zv vesho tu,v

crtaubv gk atr vshbhi' utj"f cct

nmhgt ugbhbv kscr gk vygbu,

uvpesubu, uafhru, ushi vautk uvafhr

/ / fnu agav vf,uc )cpra, napyho(

atjr shbh aur ucur uvcgr' ufh hbmu

tbaho' shcr gk trcgv aunrho' utj"f

cct c,rt' ugbhbu kscr cjkue,

veregu, uvshbhi cgbhi vshru,

vnau,pu, / / uxhsr vjke vzv ctjrubv

cachk afuku eckv uscrh xcru, ukt

v,ctr ni v,urv"17/

unusda cscrh vzvr27_ 
"

,k, cch

shbhi ,ehbu )rcbi( cxsrh n,bh,t' jst

esnh,t ctrcg tcu, bzhehi vaur ufuw'

,bhhbt ykh, sta,fj' ,kh,tv au,phi

urzt stchsv / / turj sert beyu

sf,hc37gk fk scr pag / / gk aur gk

jnur gk av st cct ent' svfh vut

cthbui nkhi' gk aknv st cct nmhgt'

gk fk tcsv st cct ,kh,th"47' vhhbu'

adw vccu, sbzhehi nrunzho cpxue 
"

gk

fk scr pag uduw" acpra, napyho/

uchtur vgbhi57:

"
bzhehi" _ runz gk fkku, zni vdku,

)ubjke kaka ccu,' fbds aka dkuhu,

vfkkhu,67(' fahabo cguko gbhbho

ck,h-rmuhho )
"

bzhehi"(' vjk n
"

trcgv

tcu, bzhehi" c
"

cct ent" svdku,'

ugs"z gbhbh nrhcv unjkue, )
"

zv tunr

tbh nmt,hw uzv tunr tbh nmt,hw / /

hjkueu"( c
"

cct nmhgt" svdku,' ugs

k
"

cct c,rt" )xhuo udnr( svdku, _

av,jk,v c
"

vau,phi armu kgau,

njhmv cjmr"' anrmui vyuc' kkt vfrj

)
"

ygnt srmu vt kt rmu thi

njhhchi"77(' n,scrho chbhvo g"s

ttnu"r )keuyh kuh"m kzj"d gw ,t(: 
"

phra fk

tcsv gk au,phi' uvhhbu fk vut hxus vbew fk'

uvut sfurt' tcsv vut nkw buect' fh tav

bert, tcsv fsth,t crha nxw ehsuahi' ufk

tcsv vut jhcur zu"i' uvhhbu au,phi' fh jhcur

tha utav bew au,pu,' fntw akav au,phi

ctso' tchu utnu fuw' uvhhbu d"f nv atnr kghk

,kh,tv au,phi urzt stcsv' rzt hxus' fn"a

cntu"t ngw rz g"a' tcsv nkw" _ ghh"a

ctrufv' unxhe: 
"

ug,v nxuke euahh, t"n

acbmumh zvr"/

57( cvct keni _ rtv do keu"a jf"u gw

051 uthkl/

67( dku, nmrho' vdku, aktjrh jurci ch,

rtaui' uvdku, aktjrh jurci ch, abh/

77( c' rha g"c/

07( c"e ec' xg"t/

17( vesn, vrnc"o kphvn"a )s"v uvjke

vaah(/

27( j"d emj' t/

37( pra,bu fc' j/ _ ukvghr' apxue zv

vut vahrv sztc yur; )pre ahrv p"v(' arunz

gk vahrv anms chyuk uvphf, vgbhbho vck,h-

rmuhho g"h ztc yur; sesuav/

47( cbhmumh turu, ao: 
"

eav sfk shbh

tchsv ccct nmhgt cpre cw' t"n"*/ ucvgru,

*(ucbhmumh zuvr ao:
"

vdr"t cchturu k,eu"z

gahrtv )en"z xg"t( fw kvdhw ,bhbt ykh,

sta,fj urzt stchsv',kh,tv au,phi fuw gk

aknv gk fk tcsv fuw st cct nmhgt"'unxhe

a
"

cct ,kh,th"'
"

au,phi"'brnz cxhuo vpxue 
"

gs

vtkeho hcut scr abhvo"/ukfturv suje dsuk

kvdhw cscrh vzvr _ uca,ho'ahbuh vxsr aczvr

)uahbuh fpuk:vi cv,jk, vgbhi uvi cxhunu('

uvuxp,xhuo vpxue akt bzfr czvr akpbhbu _

cdkk euaht zu )ucpry aeuaht zu ha k,rmv g"p

chtur ttnu"r acpbho vvgrv(/
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וביאור הענין – הקשר בין כל הנ”ל לסיום זמן 
הגלות ותחילת הגאולה - :

“נזיקין” – רומז על כללות זמן הגלות )ונחלק 
הכלליות(,  גלויות  שלש  כנגד  בבות,  לשלש 
כשישנם בעולם ענינים בלתי־רצויים )“נזיקין”(, 
קמא”   ב”בבא  נזיקין”  אבות  מ”ארבעה  החל 
זה  דרך  ועל  )כלומר בתחילת הגלות(,  דהגלות 
עניני מריבה ומחלוקת )כמו שכתוב בגמרא שאם 

באים ב' אנשים לדין “זה אומר אני מצאתי’ וזה 
אזי הדין הוא שיחלוקו”(   .  . אומר אני מצאתי’ 
ל”בבא  ועד  דהגלות,  )באמצע(  מציעא”  ב”בבא 
שהתחלתה   – דהגלות  וגמר(  )סיום  בתרא” 
בחצר”,  מחיצה  לעשות  שרצו  ב”השותפין 
שמרצון הטוב, ללא הכרח )“טעמא דרצו הא לא 
רצו אין מחייבין” )= דוקא אם רצו אבל אם לא 
דבר  על  ביניהם  מתדברים  מחייבין((,  אין   רצו 
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nbhg, vhze rthw tha nrgvuQ uxhunv

c
"

vrumv ahjfho hgxue cshbh nnubu,

// c,urv"87' v,dcru, jfn, v,urv

)
"

xhbh"97( ctupi ajusr, do cdsrh

vguko )
"

shbh nnubu,"' 
"

napyho"('

agh"z cykv ubakk, vtparu, kgbhbho

ck,h-rmuhho )
"

bzhehi"( _ cxhuo udnr

vdku,' atz n,jhkv vdtukv vtnh,h,

uvakhnv )dtukv vakhah, uvnauka,

anvpf, aka vdkuhu,' ugs"z chvn"e

vakhah uvnauka afukk vnafi' ch,

rtaui uch, abh' unvpl jurcbo kcbhi

unaufkk(/

ukvuxh;' acnxf, cct c,rt )xhuo

udnr vdku,( nrunz, do vdtukv

vtnh,h, uvakhnv08g"h nahj msebu18

_ cvxudht vhsugv28acv b,ctru fu"f

nvhgusho skg,hs kcut' unvo: 
"

g,hs

vec"v kgau, xgusv kmsheho ncaru

ak kuh,i"' 
"

g,hs vec"v kgau, xufv

kmsheho nguru ak kuh,i"' 
"

uan,h

fsfs anau,hl38)ctcbho ak junu,

hruakho( / / js tnr avo ujs tnr

hapv' tnr kvu vec"v kvuh fshi

ufshi"' 
"

g,hs vec"v kvdchw t,

hruakho dw prxtu, kngkv' abtnr48

urtnv uhacv ,j,hw / / uant ,tnr ha

mgr kgku,' ,"k nh58tkv fgc ,guphbv

ufhubho tk trucu,hvo"' ufi vxudht68

tusu, jkue, tr. hartk78kg,hs

kcut88/

y/g"p vtnur kghk n,jze, hu,r

vpkhtv uv,nhvv' chjs go dusk vmgr

uvvcvkv )ugs anms dusk vmgr thi

kvtrhl czv chuo vac,( _ vh,fi

acb"h bnmtho gshhi cdku,?!/// gs

n,h?!///

vh,fi aktjrh fk vxhnbho gk cut

vdtukv vtnh,h, uvakhnv ,hf; unhs

nna' gs kvnturg sgrc ac, zv

atphku tuv"gnfrhzho avdhg vzni

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho" _ bnmtho

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw309

38( haghw bs' hc/

48( zfrhw hs' hu"s/

58( haghw x' j/

68( efc' t/

78( ukvghr ado ktjrh jkue,v kacyho

ahhf, tr. hartk fukv kfkk hartk _ g"s

ucsudn,
"

vau,phi armu kgau, njhmv fuw"'

ado gahh, vnjhmv vht ctupi s
"

au,phi"/

88( ugs"z cpra, napyho )cahgur shuo

va"e( cbudg kdcuku, vtr. _ 
"

ua,h t, dcukl

nho xu; ugs ho pka,ho unnscr gs vbvr"'

"
pr," )fd' kt ucpra"h(' fph avucyj ktcrvo

tchbu* ccrh, chi vc,rho )kl kl yu' hj-ft(/

87( egv' c _ cnabv/

97( fukk ucnhujs v,dcru, dhkuh uvpm,

pbhnhu, v,urv ctupi ak vcbv uvadv c,ur,

jxhsu, jc"s _ fnrunz do cx"p napyho:

"
uhjzu t, vtkeho uduw"' fb"k x"v/

08( bux; gk ehrucvdtukv g"h nmu, vmsev'

fskeni x"h/

18( kvghr acnxf, c"c )gv' c( b,ctr

a
"

nahj"* bert gk anu ak vec"v' 
"

sf,hc

)hrnhw fd' u( uzv anu tar hertu vw msebu"**/

28( gs' xg"c uthkl/

*(ukvghr ncct c,rte't:
"

vkl cv ktrfv

ukrjcv ebv neuo vhkufu / /sf,hc euo v,vkl

ctr. ktrfv ukrjcv fh kl t,bbv / /fsh ahvt

buj kfcua kpbh cbhu"/

*(bux; kfl a
"

g,hshi msheho aberthi gk anu

ak vec"v" )ao(/

**(kvghr nzj"c kj't:
"

nti pbh vtsui vw

)fn"a do cpra,bufd'hz( st rac"h" )urtv

vbxni cbmu"z ao(/uh"k avjhsua crac"h kdch

atr msheho vut npbh a
"

vhw nthr cu //ncjhw

vtr, turu ak nahj" )xhsur )go st"j( agr vk"d

cgunr az'c(/
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שעדיין  אלא  מרעהו,  איש  ראיה  היזק  מניעת 
וסיומה  נזיקין;  של  למציאות  אפשרות  יש 
 .  . ממונות  בדיני  יעסוק  שיחכים  ב”הרוצה 
התורה  חכמת  התגברות  על  שמורה  בתורה”, 
)“סיני”( באופן שחודרת גם בגדרי העולם )“דיני 
שמובנים בשכל האדם(,  ממונות”, “משפטים” 
האפשרות  גם  ונשללת  בטלה  זה  ידי  שעל 
וגמר  בסיום   – )“נזיקין”(  בלתי־רצויים  לענינים 
לפני  שכבר  )ס”ג(  לעיל  שהוסבר  כפי  הגלות 
המצב  מעין  מתחיל  הגאולה(  )בערב  הגאולה 
של שלום כפי שיהיה בשלימות בגאולה, שאז 
)גאולה  והשלימה  האמיתית  הגאולה  מתחילה 
את  ומהפכת  שכוללת  והמשולשת  השלישית 
שלש הגלויות, ועל דרך זה בית המקדש השלישי 
והמשולש שכולל המשכן, בית ראשון ובית שני, 
ומהפך חורבנם לבנין ומשוכלל שבזה מרומז דלא 
רק שאין אפשרות לענינים בלתי רצויים, אלא 
“וכתתו  דרך  )על  לטוב  שמתהפכים  זאת  עוד 

חרבותם לאיתים”((.

וגמר  )סיום  בתרא  בבא  שבמסכת  ולהוסיף, 
הגלות( מרומזת גם הגאולה האמיתית והשלימה  
רק  לא  בטהרתה  גאולה  צדקנו  משיח  ידי  על 
ביחס לתיקון הענינים הבלתי רצויים דהגלות28 
כדלעיל  – בהסוגיא הידועה  שבה נתבארו כמה 

28. ראה שיחת ש”פ בלק ה’תנשא ס”ו, ספה”ש ה’תנש”א ח”ב ע’ 
.688

“עתיד  ומהם:  לבוא,  דלעתיד  מהיעודים  וכמה 
הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים מבשרו 
לעשות  הוא  ברוך  הקדוש  “עתיד  לויתן”,  של 
סוכה לצדיקים מעורו של לויתן”, “ושמתי כדכד 
חומותייך30(,   =( שמשותיך  טובה29(  אבן   =(
כלומר שלעתיד  ירושלים(  חומות  )באבנים של 
לבא החומות של ירושלים יהיו עשויים מאבנים 
ונחלקו האמוראים מאיזה סוג של   .  . טובות  
אבנים טובות יהיו עשויים חומות ירושלים חד 
אמר שהם וחד אמר ישפה, אמר להו הקדוש ברוך 
הוא להוי כדין וכדין )= שיהיה כזה וכזה( כלומר 
גם שהם וגם ישפה”, “עתיד הקדוש ברוך הוא 
להגביה את ירושלים ג’ פרסאות למעלה, שנאמר 
)הרמה(31(  גובה  לשון   =( וראמה  ירושלים  על 
תאמר  ושמא   .  . במקומה32(   =( תחתיה  וישבה 
 =( כעב  מי  אלה  לומר  לעלות, תלמוד  צער  יש 
וכן  ארובותיהם”,  אל  וכיונים  תעופינה  כענן33( 
לשבטים  ישראל  ארץ  חלוקת  אודות  הסוגיא 

לעתיד לבוא.
לשלשה  מתחלקת  נזיקין  מסכת  לסיכום: 
דיני  על  מדובר  בו   – קמא  בבא  א(  חלקים 

29. רש”י עה”פ.

30. רש”י )בגמרא( על אתר.

31. מצו”צ עה”פ.

ניבנית  לא  החורבן  אחר  שניבנית  ירושלים  כי  עה”פ,  רש”י   .32
במקומה )מצו”ד עה”פ(.

33. מצו”צ עה”פ.
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nbhg, vhze rthw tha nrgvuQ uxhunv

c
"

vrumv ahjfho hgxue cshbh nnubu,

// c,urv"87' v,dcru, jfn, v,urv

)
"

xhbh"97( ctupi ajusr, do cdsrh

vguko )
"

shbh nnubu,"' 
"

napyho"('

agh"z cykv ubakk, vtparu, kgbhbho

ck,h-rmuhho )
"

bzhehi"( _ cxhuo udnr

vdku,' atz n,jhkv vdtukv vtnh,h,

uvakhnv )dtukv vakhah, uvnauka,

anvpf, aka vdkuhu,' ugs"z chvn"e

vakhah uvnauka afukk vnafi' ch,

rtaui uch, abh' unvpl jurcbo kcbhi

unaufkk(/

ukvuxh;' acnxf, cct c,rt )xhuo

udnr vdku,( nrunz, do vdtukv

vtnh,h, uvakhnv08g"h nahj msebu18

_ cvxudht vhsugv28acv b,ctru fu"f

nvhgusho skg,hs kcut' unvo: 
"

g,hs

vec"v kgau, xgusv kmsheho ncaru

ak kuh,i"' 
"

g,hs vec"v kgau, xufv

kmsheho nguru ak kuh,i"' 
"

uan,h

fsfs anau,hl38)ctcbho ak junu,

hruakho( / / js tnr avo ujs tnr

hapv' tnr kvu vec"v kvuh fshi

ufshi"' 
"

g,hs vec"v kvdchw t,

hruakho dw prxtu, kngkv' abtnr48

urtnv uhacv ,j,hw / / uant ,tnr ha

mgr kgku,' ,"k nh58tkv fgc ,guphbv

ufhubho tk trucu,hvo"' ufi vxudht68

tusu, jkue, tr. hartk78kg,hs

kcut88/

y/g"p vtnur kghk n,jze, hu,r

vpkhtv uv,nhvv' chjs go dusk vmgr

uvvcvkv )ugs anms dusk vmgr thi

kvtrhl czv chuo vac,( _ vh,fi

acb"h bnmtho gshhi cdku,?!/// gs

n,h?!///

vh,fi aktjrh fk vxhnbho gk cut

vdtukv vtnh,h, uvakhnv ,hf; unhs

nna' gs kvnturg sgrc ac, zv

atphku tuv"gnfrhzho avdhg vzni

s
"

uf,,u jrcu,o kt,ho" _ bnmtho

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw309

38( haghw bs' hc/

48( zfrhw hs' hu"s/

58( haghw x' j/

68( efc' t/

78( ukvghr ado ktjrh jkue,v kacyho

ahhf, tr. hartk fukv kfkk hartk _ g"s

ucsudn,
"

vau,phi armu kgau, njhmv fuw"'

ado gahh, vnjhmv vht ctupi s
"

au,phi"/

88( ugs"z cpra, napyho )cahgur shuo

va"e( cbudg kdcuku, vtr. _ 
"

ua,h t, dcukl

nho xu; ugs ho pka,ho unnscr gs vbvr"'

"
pr," )fd' kt ucpra"h(' fph avucyj ktcrvo

tchbu* ccrh, chi vc,rho )kl kl yu' hj-ft(/

87( egv' c _ cnabv/

97( fukk ucnhujs v,dcru, dhkuh uvpm,

pbhnhu, v,urv ctupi ak vcbv uvadv c,ur,

jxhsu, jc"s _ fnrunz do cx"p napyho:

"
uhjzu t, vtkeho uduw"' fb"k x"v/

08( bux; gk ehrucvdtukv g"h nmu, vmsev'

fskeni x"h/

18( kvghr acnxf, c"c )gv' c( b,ctr

a
"

nahj"* bert gk anu ak vec"v' 
"

sf,hc

)hrnhw fd' u( uzv anu tar hertu vw msebu"**/

28( gs' xg"c uthkl/

*(ukvghr ncct c,rte't:
"

vkl cv ktrfv

ukrjcv ebv neuo vhkufu / /sf,hc euo v,vkl

ctr. ktrfv ukrjcv fh kl t,bbv / /fsh ahvt

buj kfcua kpbh cbhu"/

*(bux; kfl a
"

g,hshi msheho aberthi gk anu

ak vec"v" )ao(/

**(kvghr nzj"c kj't:
"

nti pbh vtsui vw

)fn"a do cpra,bufd'hz( st rac"h" )urtv

vbxni cbmu"z ao(/uh"k avjhsua crac"h kdch

atr msheho vut npbh a
"

vhw nthr cu //ncjhw

vtr, turu ak nahj" )xhsur )go st"j( agr vk"d

cgunr az'c(/
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נזיקין, ומרומז בפסוק “על שור  )ארבע אבות( 
“, ורומז על תחילת הגלות בו יש   .  . על חמור 
בבא  ב(  בעולם  )מזיקין(  רצויים  בלתי  ענינים 
)דיני  מחלוקת  עניני  על  מדובר  בו   – מציעא 
ומרומז  שומרים(,  וארבע  ופקדונות  טענות 
בפסוק “על כל שמלה”, ורומז על אמצע הגלות 
בו יש עניני מריבה ומחלוקת ג( בבא בתרא – 
ושותפות,  קרקעות  חלוקת  דיני  על  מדובר  בו 
על   )1 ורומז  אבדה”,  כל  “על  בפסוק  ומרומז 
סיום זמן הגלות שמרצון הטוב מסירין ההיזק 
)“השותפין שרצו”( 2( התגברות חכמת התורה 
ממונות”(  דיני   .  . שיחכים  )“הרוצה  בעולם 
ששולל האפשרות לנזיקין, שאז מגיעה הגאולה 
3( גאולה בטהרתה כפי שנתבאר בהסוגיה על 

דבר היעודים דלעתיד לבא.   

ט.

היתכן שנמצאים עדיין בגלות?

הפליאה  יותר  מתחזקת  לעיל  האמור  פי  על   
)ועד  וההבהלה  הצער  גודל  עם  ביחד  והתמיהה, 
שמצד גודל הצער אין להאריך בזה ביום השבת 
 – בו34(  להצטער  ואסור  שמחה  יום  שהוא 
היתכן שבני ישראל נמצאים עדיין בגלות?!... עד 

מתי?!...

היתכן שלאחרי כל הסימנים על בוא הגאולה 
האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, עד להמאורע 
מכריזים  העולם  אומות  שאפילו  זה  שבת  דערב 
 שהגיע הזמן ד”וכתתו חרבותם לאתים” – נמצאים 

34. שהרי “אין עצב בה” )ירושלמי ברכות פ”ב ה”ז(, ולא עוד אלא 
שהוא יום שמחה )“וביום שמחתם אלו השבתות”, ספרי בהעלותיך 

יו”ד, יו”ד( ותענוג )“וקראת לשבת עונג”(.
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tbu chuo va"e zv cju. ktr.' cneuo

kvnmt' hjs go fk cb"h nfk emuh ,ck'

ctrmbu vesuav' chruakho ghr veusa

ucch, vnesa' nxucho k
"

aukji vgrul

unufi ktfuk kpbh vtso"98' agkhu

grufho vkuh,i uaur vcr uhhi vnaunr!

ugus ugher _ agshhi kt b,eckv

vvusgv uvmhuuh ub,hb,-fj s
"

ugau kh

nesa uafb,h c,ufo" )fph aeurtho

c,urv cnbjv( cbudg kcbhi chvn"e

vakhah!

h/unzv nuci dusk vmurl uvvfrj

kvuxh; ch,r at, uch,r guz cvgbhbho

anercho unzrzho unchtho cpugk nna

t, vdtukv ,hf; unhs nna/

ukfk krta _ cvgbhi vnusda

cpra, napyho:

"
napyho" _ pryh vshbho chi tso

kjchru n,ul akuo09)upahyt akhk,

vpfu' chyuk xhc, vdku, vtjrui19('

agh"z ctv vdtukv' fntjz"k29cngk,

vnapy a
"

cu mhui bcbh,' abtnr39mhui

cnapy ,psv"' ufi msev )
"

uachw

cmsev"39( udnhku, jxsho49' fnpura

cpra,bu59

"
to fx; ,kuv t, gnh t,

vgbh"69' 
"

dsukv dnhku, jxsho hu,r ni

vmsev"79' ufncutr do cvxudht ccct

c,rt89)
"

phruav" ak pra, napyho

c,uacg"p( pryh vgbhbho snmu, msev'

unvgher' 
"

dsukv99msev anerc, t,

vdtukv' abtnr001fv tnr vw anru

napy ugau msev fh erucv haug,h

kcut umse,h kvdku,"101/

]un,jhk cvgbhi avzni drnt _

fbvud cfk abv acnumth ac, eusa

kxsr to fx; ,kuv duw' bgrf, nkuv

nkfv kyuc, eri dnhku, jxsho/ ufhui

a
"

npejhi gk mrfh mhcur cac,"201'

fsth ubfui anbvk vdn"j hgkv301uhfrhz

gk vnkuv nkfv' ucusth ,grl cruc

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 310

59( fc' fs/

69( kvghr nvahhfu, kahgurh vrnc"o sgrc

ac, uhuo vac, _ vkfu, n,bu, gbhho/ ukvghr

do nxhuo uju,o ahgur ,bht shuo va"e

c
"

gcus, vmsev"/

79( xufv ny' c/

89( j' t uthkl/ 

99( hu"s' t/

001( haghw bu' t/

101( uhun,e hu,r _ antnr vzvr adw

vccu, nrunzho cpxue 
"

gk fk scr pag uduw"

)fb"k x"j(' nhuxs gk vpxue 
"

anru napy

ugau msev"/ urtv keuyh kuh"m kzvr ao )gw

,s( _ chtur 
"

vahhfu, sfk zv kvpxue anru

napy ugau msev"/

201( rtv ac, eb' t/

301( krnz gk vgkhw ni vdku, tk vdtukv'

uckaui jz"k )uhe"r pk"c' v/ ua"b( 
"

rtuci

uangui* xkehi"/

98( pra"h rha pra,bu/

09( rtv anu"r rha pra,bu )p"k' t(: 
"

cthi

khsh napy uvo guahi akuo"/ ucjhsuah vrs"k

ao: 
"

tpar r"k g"h parv' ufn"a cxbvsrhi )u'

c( thzvu napy akuo zv vchmug"/

19( rtv hunt y' c/

29( anu"r ao' yu/

39( haghw t' fz/

49( fukk do vpgukv gk tuv"g kgxue

cmsev*' ucpry ktjrh vjky, nbvhdh vnshbu,

g"s jxfui cvumtu, vfxphu, kmrfh bae' tzh

bek hu,r kpguk ahuxhpu cpguku, ak msev' vi

cbudg ktuv"g' uvi cbudg kcb"h/

nvxudht ccct c,rt )hu"s'c( cphrua vpxue

"
ujxs ktunho jyt,"'axhunv uju,nv cphruau

ak rhc"z: 
"

fao avjyt, nfpr, gk hartk fl

msev nfpr, gk tunu, vguko"/

*(kvghr nvgbhi s
"

shhe cant" )hunt pd'c( _

anu ak nbvk vdn"j ahw )vnu"k(/

*(kvghr nvaeu"y cjhuc cbh bj cmsev )rtv

keu"a j"v gw 751 uthkl/ua"b(/ukvghr do
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במקום  לארץ,  בחוץ  זה  קודש  השבת  ביום  אנו 
ישראל מכל קצוי תבל  בני  כל  יחד עם  להמצא, 
)מכל העולם(, בארצנו הקדושה, בירושלים עיר 
הקודש ובבית המקדש, מסובים ל”שולחן הערוך 
ומוכן לאכול לפני האדם” , שעליו ערוכים הלויתן 

ושור הבר ויין המשומר!

ההודעה  נתקבלה  לא  שעדיין   – ועיקר  ועוד 
ושכנתי  מקדש  לי  ד”ועשו  ונתינת־כח  והציווי 
בנוגע  במנחה(  בתורה  שקוראים  )כפי  בתוכם” 

לבנין בית המקדש השלישי!

הענין  שעיקר  )סס”ז(  לעיל  שהוסבר  כפי 
בבית  הוא  בתוכם”  ושכנתי  מקדש  לי  ד”ועשו 

המקדש השלישי.

הסימנים  כל  שלאחרי  היתכן  לסיכום: 
על  מכריזים  העולם  שאומות  לאחרי  ובפרט 
דבר המעמד ומצב ד”וכתתו חרבותם לאיתים” 
להמצא  במקום  לארץ  בחוץ  עדיין  נמצאים 
ועיקר  בירושלים,  השלישי  המקדש  בבבית 
שעדיין לא התקבלה הצווי ד”ועשו לי מקדש”, 

עד מתי?

י.

ההוראה והלימוד לפועל מכל האמור לעיל

הקשר  אודות  בארוכה  שהתבאר  לאחרי 
ושל  העולם  אומות  של  דפגישתם  והשייכות 
על  משיח  של  לפעולתו  משפטים  פרשת 
לאיתים”,  חרבותם  “וכתתו  בדבר  העמים 
ניגש כעת כבוד קדושת אדמו”ר מלך המשיח 
שליט”א לבאר את ההוראה מכל הנ”ל למעשה 
בפועל, כפי שנאמר בתחילת השיחה )סס”א( 
שיש ללמוד הוראה ממאורע הנ”ל ומשייכותו 

לפרשתינו.  

 ומזה מובן גודל הצורך וההכרח להוסיף ביתר 
ומזרזים  שמקרבים  בהענינים  עוז  וביתר  שאת 
ומיד  תיכף  הגאולה  את  ממש  בפועל  ומביאים 

ממש.

בפרשת  המודגש  בהענין   – לראש  ולכל 
משפטים:

לחבירו  אדם  בין  הדינים  פרטי   – “משפטים” 
הוא  המשפט  ענין   כל  שהרי  שלום  מתוך 
לעשות שלום בין ב’ הצדדים )ופשיטא שלילת 
שנאת חינם שהוא  ביטול  היפך השלום,  הפכו 
סיבת הגלות האחרון(, שעל ידי זה באה הגאולה, 
 =( ציון  ש”בו  המשפט  במעלת  חז”ל  כמאמר 
ירושלים( נבנית, שנאמר  ציון במשפט תפדה”, 
בצדקה”(  “ושביה  הכתוב  )כהמשך  צדקה  וכן 
כסף  “אם  בפרשתנו   כמפורש  חסדים,  וגמילות 
חלק  הוא  שהלואה  העני”  את  עמי  את  תלוה 
מגמילות חסדים35, ו”גדולה גמילות חסדים יותר 
מן הצדקה”, וכמבואר גם בהסוגיא בבבא בתרא 
שבעל  בתורה  משפטים  פרשת  של  )“פירושה” 
ומהעיקר,  צדקה,  דמצות  הענינים  פרטי  פה( 
שנאמר   הגאולה,  את  שמקרבת  צדקה  “גדולה  
כה אמר ה’ שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה 

ישועתי לבוא וצדקתי להגלות” .

בכל  כנהוג   – גרמא  שהזמן  בהענין  ]ומתחיל 
לפרשת(   =( לסדר  קודש  שבת  שבמוצאי  שנה 
לטובת  מלכה  מלוה  נערכת  גו’,  תלוה  כסף  אם 
צרכי  על  ש”מפקחין  וכיון  חסדים.  גמילות  קרן 
יעלה   ונכון שמנהל הגמ”ח  כדאי  ציבור בשבת”, 
ברוב  תערך  ובודאי  מלכה,  המלוה  על   ויכריז 

אחת  שזוהי  לעשירים,  בין  לעניים  בין  היא  הלואה  שהרי   .35
שבהע’  סוכה  בגמ’  )כמבואר  הצדקה  על  חסדים  דגמילות  המעלות 
97(, ואף שנאמר בפסוק “אם כסף תלוה את עמי . . את העני עמך”, 
הרי אין הכוונה שאין להלוות לעשיר, אלא דאם יש עני ועשיר העני 

קודם )ראה פרש”י על אתר(. 
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ptr uvsr' u
"

cruc go vsr, nkl"401'

uh,bu fph bsc, kco vyvur kveri

dn"j' ugus uvut vgher' avvjkyv gk

zv ,cht ,hf; t, vafr501' ,cht
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vnkuv nkfv' 
"

xgus,t ssus nkft

nahjt"601' cva,,pu,u ak baht surbu

nahj msebu crtabu' ctrmbu vesuav'

chruakho ghr veusa ucch, vnesa

vakhah[/

uckaui v,jk, nxf, cct c,rt:

"
vau,phi armu" _ avvbvdv uvhjx

achi tso kjchru vht ctupi ak cw

au,phi afk tjs rumv cyuc,u ak

vau,; vabh )cnf"a ue"u nvjky,

uvfrz, nbvhdh tuv"gg"s vtjsu,

uvau,pu, vvssh, chbhvo(' ugh"z 
"

cubhi

t, vfu,k / / dzh," _ sha kunr' arunz

gk cbhi chvn"e' fvnal vxudht701

"
dzh, tcbh snapht' sf,hc801fk tkv

tcbho heru, fnsu, dzh,"' ucvnal kzv

nsucr tusu, ngk, ch, vnesa vabh

"
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"
sf,hc901dsuk hvhw

fcus vch, vzv vtjrui ni vrtaui" _

apxue zv eth do )ucgher( gk chvn"e

vakhah' fncutr czvr011/

ucvnal kzv _ do vvurtv nv,jk,
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ugau kh nesa uafb,h c,ufo"' vjk
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c,ufu kt btnr tkt c,ufo' c,ul fk
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s
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vnbuhho cf,uc(' agh"z nnvrho unzrzho
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fpauyu nna/

ht/ub,hb,-fj nhujs, cfvb"k _

chnho tkv:

bux; gk vngkv vnhujs, ak jusa

acy' jusa vtjs gar411' ctho 

zv-g,v nhuo f"vcjusa511' axhnbu

"
fv,crfu t, cbh hartk"611_ crf,

fvbho' 
"

kcrl711t, gnu hartk

ctvcv" suet811' ugs"z cbudg kcrf,

fvbho ancrl ftu"t nhartk )
"

ut,o

,vhu kh nnkf, fvbho"911( cv,jk, fk

huo )ktjrh crf, v,urv( amrhfv

kvtnr n,ul rda ak tvc, hartk'

ufnusda do cfl acvnal kzv )ugus

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw311

111( rtv tkahl gv"p/ ak"v xy' t/ ugus/

211( fv' c-d/

311( rtv keu"a jf"t gw 351' ucvbxni ao/

411( ufi vngkv vnhujs, ak fkku, vabv

_ vhw ,vt ab, bpktu, cfk' 
"

cfk nfk fk"'

fntrz"k ccct c,rt)yz' xg"c uthkl( aeth

gk vtcu, a
"

vyghni vec"v cguv"z nghi

vguv"c"/

511( ukpbhu _ huo f"s )acv,jk,u vh,v

vfrz, baht nshbv zu(' axhnbu 
"

uan,h fsfs"

)rtv kghk x"j(/

611( bat u' fd/

711( buxj vcrfv kpbh baht, fpho )xuyv

ky' t(/

811( rtv au"g tsv"z tu"j xef"j xh"y

)g"p zj"d enz' c(/

911( h,ru hy' u/

401( nakh hs' fj/

501( rtv ,gbh, j' c/ au"g tu"j xu"x

,egt/

601( xhsur vtrhz"k cneunu/ ugus/

701( d' xg"t/

801( n"t z' y/

901( jdh c' y/

011( j"t fj' t/
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כפי  ויתנו  מלך”,  הדרת  עם  ו”ברוב  והדר,  פאר 
נדבת לבם הטהור להקרן גמ”ח, ועוד והוא העיקר, 
זה תביא תיכף את השכר, תביא  שההחלטה על 
המלוה  תערך  שאז  ממש,  ומיד  תיכף  הגאולה, 
מלכה, שהיא “סעודתא דדוד מלכא משיחא” )= 
בהשתתפותו  המשיח(,  מלך  דוד  של  סעודתו 
בארצנו  בראשנו,  צדקנו  משיח  דורנו  נשיא  של 
הקדושה, בירושלים עיר הקודש ובבית המקדש 

השלישי[.

ובלשון התחלת מסכת בבא בתרא: “השותפין 
לחבירו  אדם  שבין  והיחס  שההנהגה   – שרצו” 
שותפין  ב’  של  באופן  היא  ישראל(  בני  )אצל 
השני  השותף  של  בטובתו  רוצה  אחד  שכל 
)במכל שכן וקל וחומר מהחלטת והכרזת מנהיגי 
אומות העולם )מרצונם הטוב( על דבר האחדות 
והשותפות ההדדית ביניהם(, ועל ידי זה “בונין את 
הכותל . . גזית” – דיש לומר, שרומז על בנין בית 
המקדש, כהמשך הסוגיא “גזית אבני דמשפיא )= 
אבנים משופות - מסותתות(, דכתיב  כל אלה 
אבנים יקרות כמדות גזית”, ובהמשך לזה מדובר 
הראשון(  )על  השני  המקדש  בית  מעלת  אודות 
“בגודל הבנין שלו . . בשנים זמן קיומו”, “דכתיב  

הראשון”  מן  האחרון  הזה  הבית  כבוד  יהי’  גדול 
– שפסוק זה קאי גם )ובעיקר( על בית המקדש 
השלישי, כמבואר בזהר שיהיה בנינו של הקדוש 
ברוך הוא ולא של בשר ודם ולכן יהיה “גדול . . 

מן הראשון”.

מפרשת  הנלמדת  )להוראה  לזה  ובהמשך 
פרשת  מהתחלת  ההוראה  גם   – משפטים( 
תרומה )שקורין במנחת שבת(: “ועשו לי מקדש 
שבכל  הפרטי  מהמקדש  החל  בתוכם”,  ושכנתי 
נאמר  לא  “בתוכו  )שהרי  מישראל  ואחד  אחד 
בפסוק אלא בתוכם, להורות שגם בתוך כל אחד 
פנימה,  בלבו  מקדש”(,  בית  לבנות  צריך  ואחד 
ובביתו ובחדרו, שנעשה בית תורה תפלה וגמילות 
חסדים, כולל ובמיוחד ההשתתפות בבנין והרחבת 
נקראים  הם  שגם  ובתי־מדרשות  בתי־כנסיות 
מקדש מעט36 באופן ד”ויקחו לי תרומה גו’ זהב 
וכסף ונחושת”  )כל י”ג )ט”ו(  דברים שמביאים 
זה  ידי  המנויים בכתוב(, שעל  לתרומת המשכן 
ביהמ”ק  בנין  תיכף  ופועלים  ומזרזים  ממהרים 

השלישי כפשוטו ממש.

36. מגילה כט, א. וראה קונטרס “בית רבינו שבבבל” ס”א, ספה”ש 
ה’תשנ”ב ח”ב ע’ 465.
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א(  לפועל:  והלימוד  ההוראה  לסיכום: 
)ענין  בשלום  להוסיף   – משפטים  מפרשת 
המשפט, באופן שכל אחד רוצה בטובת השני 
)“השותפין שרצו”(( ובצדקה ובגמילות חסדים 
במלווא  ובממון  בגוף  מהשתתפות  )ומתחיל 
אלו  שענינים  הגמ”ח(,  קרן  לטובת  מלכא 
מזרזים את הגאולה ובנין בית המקדש השלישי 
)“בונין את הכותל . . גזית”( ב( ההוראה מפרשת 
תרומה )שקורין במנחה( – 1( עשיית המקדש 
והרחבת  בבניית  השתתפות   )2 ובביתו  בלבו 

בתי כנסיות. 

יא.

הנתינת כח מימים אלו ושייכותם לגאולה

 ונתינת־כח מיוחדת בכל הנ”ל – בימים אלה:

שבט,  חודש  של  המיוחדת  המעלה  על  נוסף 
יום  הוא  שבט  שביו”ד  עשר  האחד  חודש 
ההילולא של הרבי הקודם ובי”א שבט הוא יום 
קבלת הנשיאות של כבוד קדושת אדמו”ר מלך 
המשיח שליט”א כפי שנתבאר לעיל )סס”ג((, 
“כה  שסימנו  בחודש,  כ”ה  מיום  זה־עתה  באים 
ברכת  על  שנאמר   – ישראל”   בני  את  תברכו 
)לפני  לברך  הכהנים  שנוהגים  וכפי  כהנים, 
שנושאים כפיהם( “ברוך אתה . . לברך  את עמו 
ישראל באהבה” דוקא, ועל דרך זה בנוגע לברכת 
)שכל  מישראל  ואחד  אחד  כל  שמברך  כהנים 
לי  תהיו  “ואתם  שנאמר  כמו  כהן  נקרא  יהודי 
ממלכת כהנים”( בהתחלת כל יום )לאחרי ברכת 
אהבת  של  רגש  מתוך  להאמר  שצריכה  התורה( 
)ועוד  לזה  שבהמשך  בכך  גם  וכמודגש   ישראל, 
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euso v,pkv( tunr ftu"t nhartk

"
vrhbh neck gkh nmu, gav ak utvc,

krgl fnul"021)fn"a rchbu vzei

cxhsur121vauv kfk bpa(221/ ugus ugher

_ acrf, fvbho fukk, fk vcrfu,

c,fkh, vakhnu, )vi vngkv scrfv uvi

vngkv s,pkv321(' ucpry vcrfv vfh

gherh, _ crf, vdtukv vtnh,h,

uvakhnv ,hf; unhs nna/

uktj"z huo f"ucjusa )grc ac,( _

vdhnyrht sao vuhw )fb"k x"d(' aeaur

go ehuo nmu, 
"

fv ,crfu t, cbh

hartk" g"h vfvbho cch, vnesa cao

vnpura)nat"f czni vdku,(421' uvvfbv

kzv g"h gcus,o ak cb"h )
"

nnkf,

fvbho"( ctupi s
"

auh,h vuhwkbdsh

,nhs"521do czni vdku,' agh"z nnvrho

unzrzho upugkho dhkuh ao vuhw cfk

vguko )ktjrh ug"h v,dku,u ccrf,

fvbho acch, vnesa(' 
"

fao atbh

bf,c fl tbh bert"621/

uktj"z huo z"lcjusa )huo va"e( _

"
ani zh, zlduw kvgku, br ,nhs"721

c
"

nbur, zvc yvur duw neav tj,"821'

arunz gk tjsu,o ak acg, vxudho

sba"h921abnaku kacg, ebh vnburv031/

uktj"z huo f"jcjusa )huo rtaui(

_ ,uxp, 
"

fj"' ,ue; ujuze cfk gbhbho

tku/

uktj"z grc r"j' avut vfbv kr"j

_ ajhsua vkcbv )cr"j' ktjrh vvgko

uvvx,r cgrc r"j( nurv gk vjhsua

scb"h )
"

avo g,hsho kv,jsa

fnu,v"131( cvdtukv vtnh,h, uvakhnv'

ucpry ar"j jk chuo vakhah avufpk

cu fh yuc231' un,jhk nvyuc vfh gherh

svdtukv' ucpry yuc fpuk' afpk331

eaur go dtukv431' ucvsdav h,hrv

crta jusa tsr' 
"

scrht nzkhw"531'

kvhu,u 
"

vjusa tar bvpl duw

kanjv"631' vanjv sdtuk, purho'

u
"

nhxnl dtukv kdtukv"' 
"

purho

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw 312

621( pxjho b' t/

721( r"p ,muv/

821( ,runv fv' kt-ku/

921( ucfkku, hu,r _ 
"

gs hrfv gs prjv"

)cvgku,l j' s(' 
"

hrfv tku vo nsrdu,

v,j,ubu, uprjv vo cjhw gkhubu," )keu",

cvgku,l kd' d(/

031( keu", ao fy' d uthkl/ ucf"n/

131( buxj crf, ehsua kcbv )xbvsrhi 

nc' t(/

231( pra"h crtah, t' z )nc"r p"s' u(/

331( fukk do vfpk scw vhnho sr"j/

431( rtv prsr"t pn"j/ hk"a r"p kl kl/

s"v kl kl ,rf"z/ ,r"k/ ugus/

531( ,gbh, fy' rha g"c/

631( tx,r y' fc/

021( agr vfuubu, c,jk,u/ urtv keu"a

jf"v gw 473 ua"b/

121( ukvghr' abspx )nkf,jhkv( cf,c

ra"h asunv cnem, kf,c tuv"g avut knyv

nf,c nrucg asunv kf,c taurh' kvsdha

vahhfu, do ktkv abnmtho csrdt bnufvathbo

ahhfho gshhi kf,c taurh )g"s ucsudn,

v,rduo kkaubu, stuv"g aknyv nkaui

veusa(/ utgp"f' cabho vtjrubu, bspx njsa

cf,c nrucg' fatr gbhbh ,urv ana,skho

kvsphxo ctu,hu, nrucgu, suet' fsh kvek gk

veurtho ukunsho ahvhw grul kpbhvo )rtv do

xw vahju, ,an"y j"c gw 134(/

221( ufncutr cpryhu, c,bht pre 
"

kc"

a
"

t; vrjueho n,ur, vw ugcus,u ukfi bertho

cao crhu, cgknt )
"

tuvc t, vcrhu,"( mrhl

knafi cjckh gcu,u, tvcv"' ugs ado tku

a
"

nmuv kabtu,o' nmuv ktvco d"f' ua,hvi vi

tn,' abtv nms vrg acvo utvcv nms cjhw

vyuc vdbuz acvo fuw"/

321( rtv s"v fv ,crfu ,rf"u/ keu"a j"h

gw 83/ ua"b/

421( xuyv kj' t/

521( ,vkho yz' j/ rn"t tu"j c,jk,u/



51ביאור בדרך אפשר על הדבר מלכות

מישראל  ואחד  אחד  כל  אומר  התפלה(  קודם 
“הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך 
השוה  בסידור  הזקן  רבינו  שכותב  )כמו  כמוך”  
לכל נפש(. ועוד ועיקר – שברכת כהנים כוללת 
המעלה  )הן  השלימות  בתכלית  הברכות  כל 
דתפלה  המעלה  והן  צווי  בדרך  שהיא  דברכה 
שלא  חדש  רצון  להמשיך  ניתן  שבאמצעותה 
 – עיקרית  הכי  הברכה  ובפרט  במקור37(,  היה 
ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה  ברכת 

ממש.

 – שבת(  )ערב  בחודש  כ”ו  יום  זה  ולאחרי 
הגימטריא דשם הוי’ )כנ”ל ס”ג(, שקשור עם קיום 
מצות “כה תברכו את בני ישראל” על ידי הכהנים 
המפורש  שם  הנקרא  הוי’  בשם  המקדש  בבית 
שאסור להגיד ברכת  )מה שאין כן בזמן הגלות 
)לאמירת  לזה  וההכנה  כהנים בשם המפורש(, 
ידי  על  נעשה  המפורש(  בשם  כהנים  ברכת 
עבודתם של בני ישראל )“ממלכת כהנים”( באופן 
ד”שויתי הוי’ לנגדי תמיד”  גם בזמן הגלות, שעל 
ידי זה ממהרים ומזרזים ופועלים גילוי שם הוי’ 
בברכת  התגלותו  ידי  ועל  )לאחרי  העולם  בכל 
כהנים שבבית המקדש(, “כשם שאני נכתב כך אני 
היינו שלעתיד לבא יקרא שם הוי’ כמו  נקרא” 
שהוא נכתב, מה שאין כן בזמן הגלות שנכתב 

‘הויה’ ונקרא ‘אדני’.

ולאחרי זה יום )כ”ז אותיות( ז”ך בחודש )יום 
השבת קודש( – שנרמז בפסוק “שמן זית זך גו’ 
להעלות נר תמיד”  ב”מנורת זהב טהור גו’ )בבית 

37. ע”פ הנסמן בהע’ 123.

ש”מקשה  אחת”,  מקשה  שעשויה(  המקדש, 
הסוגים  שבעת  של  אחדותם  על  רומז  אחת” 

דנשמות ישראל שנמשלו לשבעת קני המנורה.

את  שמקישים  ההקשה  ידי  שעל  דכשם 
ומה  למטה  שלמעלה  מה  נעשה  המנורה 
שלמטה למעלה והכל מתערבב, כך בני ישראל 

מעורבים ממאוחדים זה בזה38.

ולאחרי זה יום כ”ח )אותיות כח( בחודש )יום 
ראשון( – תוספת “כח”, תוקף וחוזק בכל ענינים 

אלו.

ולאחרי זה ערב ראש חודש )יום שני(, שהוא 
שחידוש   – שלישי(  )יום  חודש  לראש  הכנה 
וההסתר  ההעלם  לאחרי  חודש,  )בראש  הלבנה 
דבני  החידוש  על  מורה  חודש(  ראש  בערב 
כמותה”(  להתחדש  עתידים  )“שהם  ישראל 
שראש  ובפרט  והשלימה,  האמיתית  בהגאולה 
טוב  כי  בו  שהוכפל  השלישי  ביום  חל  חודש 
במעשה בראשית שנאמר בו פעמיים “כי טוב”, 
ובפרט  דהגאולה,  עיקרי  הכי  מהטוב  ומתחיל 
כל  שהרי39  גאולה  כפול, שכפל  קשור עם  טוב 
בשורות הגאולות היו באופן כפול כמו בגאולת 
ובהדגשה  וכו’,  פקדתי”  “פקד  שנאמר  מצרים 
 =( מזלי’”  “דבריא  אדר,  חודש  בראש  יתירה 
גו’  נהפך  אשר  “החודש  להיותו  בריא(,  שמזלו 
ו”מיסמך  פורים,  דגאולת  השמחה  לשמחה”, 
פורים “גאולת  לגאולה”,  גאולה  סומכים(   =( 

38. ע”פ לקו”ת שבהע’ 129.

39. ע”פ הנסמן בהע’ 134.
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"

rtaui" do cngkv ujahcu,'

fnusda cbudg kacgv ctsr _ aeaur

go chyuk dzhr, vni' a
"

bpk pur cjusa

tsr / / ukt vhw husg / / )a(cacgv ctsr

buks" )nav(141_ agher gbhbu ctsr

rtaui241' ugs"z nmhbu cfnv gbhbho

atsr x,o eth gk tsr rtaui341/

ubux; kzv: t; acac, ncrfho

vfrhzu g"p ,urv )
"

nbvd hartk ,urv

vht"441( a
"

rta jusa tsr rtauichuo

vakhah"' vrh' fahcut nahj msebu

,hf; unhs' kpbh r"j' atz hjzru kesa

vjsaho g"p vrthw541' h,fi aha neuo

axbvsrhi habu uhecgu ahvhw re tsr

tjs641zv' uhvhw xnul kbhxi741)uha

kvtrhl cfk zv' utf"n(/

hd/uhv"r uvut vgher _ avdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu

,cut cpugk nna ,hf; unhs nna'

ucusth athi murl kvn,hi gs jusa

bhxi' udo kt gs jusa tsr vxnul

kbhxi' udo kt gs jusa tsr vxnul

kacy' fhui anahj msebu ct cac,

ncrfho jusa tsr rtaui' cxhunu ak

jusa acy' z"l acy' ucpry chuo

vac, ktjr jmu,' czni vnbjv uxgusv

akhah,' aeaur go dtukv vakhah,

uchvn"e vakhah/

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw313

541( ukvghr' ah,fi ehsua jsaho g"p

vrthw g"h xbvsrhi do kpbh cht, nahj msebu _

kvsgu, atpar kxnul c"s czni vzv )rtv

keu"a j"y gw 501/ ua"b/ urtv do ahj, a"p

crtah, ,an"v )v,uugsu, c((/

641( uha kunr' anrunz do cf,hc, anu ak

vjusa 
"

tsr tw" )cneuo 
"

rtaui"(' aphruau do

"
tsr tjs"' fnu 

"
huo tjs"' t; sktjrhu ct huo

abh ufuw _ aczv nrunz, vtparu, ahatr re

tsr tjs )cto xbvsrhi hjkhyu kabu, akt ,vhw

abv ngucr,(/

741( kvghr' aksg, vrnc"o )vkw ehsuv"j

p"s v"c( a
"

c"s njachi uhusghi to ,vhw ,eup,

bhxi caav gar cbhxi tu tjr zni zv ngcrhi

tu,v vabv / / uthi juaahi kxhni tjr"' cvfrj

avabv ,vhw ngucr, fsh akt ,vhw ,eup, bhxi

ktjrh y"z bhxi*' nat"f ksg, vrn"v )vad,

vrn"v ao/ urtv fx"n ao vy"z( athi ngcrhi

gk v,eupv kcsv' fh to gk cw xhnbho/

731( ndhkv u' xg"c ucpra"h/

831( nhfv z' yu/

931( cvct keni _ rtv do keu"a jf"u gw

763 uthkl' ucvbxni ao/

041( ndhkv ao/

141( ao hd' c/

241( nd"t tu"j x,e"p xe"j/ urtv keu"a

jy"z gw 243/ ua"b/

341( rtv yutu"j x,f"j/ rn"t ao x,f"z/

yuau"g ju"n xn"d xf"j/

441( au"g tsv"z tu"j xu"x ep/ x,m"s

xy"z/ urtv keu"a jf"c gw 65/ ua"b/

*(sfhui acabv zu v,eupv vht csw bhxi

)fnmuhi ckuj( _k,eup, anutk'uk,eup, rw tst

_acv n,jacho cghcur abho _eruc kacughho

kpb"z'vrh'to kt hgcru vabv ,vhw v,eupv

ktjrh y"z bhxi/
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שקשור  מצרים  יציאת  היינו  פסח”  לגאולת 
לגאלה העתידה, שלכן נאמר בנוגע לנפלאות 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  “כימי  הגאולה  של 
נפלאות” – “מיסמך” גם בשינוי הסדר, שהגאולה 
האמיתית והשלימה באה לפני ונסמכת לגאולת 

פורים.

)ס”י(  הנ”ל  ההוראות  כל  לקיום  לסיכום: 
אלו:  מימים  כח  ונתינת  תוספת  מקבלים 
ברכת  עם  שקשור   = כ”ה  ב(  שבט  חודש  א( 
כ”ו  ג(  לגאולה  שקשור  תברכו”(  )“כה  כהנים 
– בגימטריה שם הוי’ ד( כ”ז – רומז על “שמן 
ראש  ערב  ו(  כח  אותיות   – כ”ח  ה(  זך”  זית 
 – חודש  ראש  ז(  חודש  לראש  הכנה   – חודש 
ח(  בגאולה  ישראל  דבני  החידוש  על  מורה 
 ראש חודש אדר – שהגאולה העתידה נסמכת 

)לפני( לגאולת פורים.

יב.

סמיכת הגאולה לאדר ראשון

לגאולה”  גאולה  ש”מיסמך  שאף  ולהוסיף, 
הטעם  שזהו  לניסן  הסמוך  שני  אדר  על  קאי 
)כפי שאומרת הגמרא40( שקורין דוקא בו את 
)מה  לפסח  זה  את  להסמיך  בשביל  המגילה 
בברכת  הכריזו  שאודותיו  ראשון  אדר  כן  שאין 
הסמוך  לאדר  גם  ששייך  לומר,  יש  החודש(, 

לשבט – כי :

לאדר  הראשון  אדר  בין  “אין  המשנה   מלשון 
לאביונים”,  ומתנות  המגילה  קריאת  אלא  השני 
משמע, שבשאר הענינים )ובנידון דידן, שייכותו 

40. שבהע’ 137.

שנקרא  כיון  מזה,  ויתירה  הם,  שוים  להגאולה( 
“אדר )ויתירה מזה( ראשון”, מסתבר לומר שהוא 
בנוגע  כמודגש  וחשיבות,  במעלה  גם  “ראשון” 
גזירת המן,  לשבעה באדר – שקשור עם ביטול 
כפי שאומרת הגמרא ש”נפל פור בחודש אדר . . 
ולא היה יודע . . )ש(בשבעה באדר נולד” )משה(  
ויצליח בגזירתו, אלא  בו מזל  ולכן חשב שאין 
וביטול  להפיכת  גרמה  רבינו  משה  שהולדת 
הגזירה – שעיקר ענינו )של ז’ באדר הוא( באדר 
ראשון דאף שיש דעה שמשה נולד באדר שני, 
הרי הדעה הרווחת היא שנולד באדר ראשון41, 
לענין  )כמו  ענינים  בכמה  מצינו  זה  דרך  ועל 

שטרות( שאדר סתם קאי על אדר ראשון.
ונוסף לזה: אף שבשבת מברכים הכריזו על פי 
תורה )“מנהג ישראל תורה היא”( ש”ראש חודש 
אדר ראשון ביום השלישי”, הרי, כשיבוא משיח 
יחזרו  צדקנו תיכף ומיד, לפני ראש חודש, שאז 
לקדש החדשים על פי הראיה, יתכן שיש מקום 
שסנהדרין ישנו ויקבעו שיהיה רק אדר אחד  זה, 
ואם כן יהיה הוא סמוך לניסן  )ויש להאריך בכל 

זה, ואין כאן מקומו(.

גם  קאי  לגאולה”  גאולה  “מיסמך  לסיכום: 
בו  שיש  משום  א(  ראשון:   אדר  על  ובעיקר 
את כל הענינים )כולל שייכותו לגאולה( דאדר 
לאביונים(  ומתנות  מגילה  ממקרא  )חוץ  שני 
במעלה  גם  “ראשון”  שנקרא  מזה  ויתרה  ב( 
ובפרט  ג(  רבינו  משה  נולד  שבו  בזה  כמודגש 
הראיה,  פי  על  יקדשו  שאז  משיח  שכשיבוא 
יהיה  ובמילא  היחיד,  האדר  זה  שיהיה  יתכן 

סמוך לניסן. 

ראשון  באדר  הוא  אדר  בז’  להתענות  שנהגו  התענית  שלכן   .41
)ראה הנסמן בהע’ 142(.
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kvtrhl cfk zv' utf"n(/

hd/uhv"r uvut vgher _ avdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu

,cut cpugk nna ,hf; unhs nna'

ucusth athi murl kvn,hi gs jusa

bhxi' udo kt gs jusa tsr vxnul

kbhxi' udo kt gs jusa tsr vxnul

kacy' fhui anahj msebu ct cac,

ncrfho jusa tsr rtaui' cxhunu ak

jusa acy' z"l acy' ucpry chuo

vac, ktjr jmu,' czni vnbjv uxgusv

akhah,' aeaur go dtukv vakhah,

uchvn"e vakhah/

a"p napyho z"l acy' ncv"j tsr tw313

541( ukvghr' ah,fi ehsua jsaho g"p

vrthw g"h xbvsrhi do kpbh cht, nahj msebu _

kvsgu, atpar kxnul c"s czni vzv )rtv

keu"a j"y gw 501/ ua"b/ urtv do ahj, a"p

crtah, ,an"v )v,uugsu, c((/

641( uha kunr' anrunz do cf,hc, anu ak

vjusa 
"

tsr tw" )cneuo 
"

rtaui"(' aphruau do

"
tsr tjs"' fnu 

"
huo tjs"' t; sktjrhu ct huo

abh ufuw _ aczv nrunz, vtparu, ahatr re

tsr tjs )cto xbvsrhi hjkhyu kabu, akt ,vhw

abv ngucr,(/

741( kvghr' aksg, vrnc"o )vkw ehsuv"j

p"s v"c( a
"

c"s njachi uhusghi to ,vhw ,eup,

bhxi caav gar cbhxi tu tjr zni zv ngcrhi

tu,v vabv / / uthi juaahi kxhni tjr"' cvfrj

avabv ,vhw ngucr, fsh akt ,vhw ,eup, bhxi

ktjrh y"z bhxi*' nat"f ksg, vrn"v )vad,

vrn"v ao/ urtv fx"n ao vy"z( athi ngcrhi

gk v,eupv kcsv' fh to gk cw xhnbho/

731( ndhkv u' xg"c ucpra"h/

831( nhfv z' yu/

931( cvct keni _ rtv do keu"a jf"u gw

763 uthkl' ucvbxni ao/

041( ndhkv ao/

141( ao hd' c/

241( nd"t tu"j x,e"p xe"j/ urtv keu"a

jy"z gw 243/ ua"b/

341( rtv yutu"j x,f"j/ rn"t ao x,f"z/

yuau"g ju"n xn"d xf"j/

441( au"g tsv"z tu"j xu"x ep/ x,m"s

xy"z/ urtv keu"a jf"c gw 65/ ua"b/

*(sfhui acabv zu v,eupv vht csw bhxi

)fnmuhi ckuj( _k,eup, anutk'uk,eup, rw tst

_acv n,jacho cghcur abho _eruc kacughho

kpb"z'vrh'to kt hgcru vabv ,vhw v,eupv

ktjrh y"z bhxi/
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יג.

גאולה בפועל ממש בחודש שבט

ויהי רצון והוא העיקר – שהגאולה האמיתית 
והשלימה על ידי משיח צדקנו תבוא בפועל ממש 

תיכף ומיד ממש,

ניסן,  חודש  עד  להמתין  צורך  שאין  ובודאי 

וגם לא עד חודש אדר הסמוך לניסן, וגם לא עד 
חודש אדר הסמוך לשבט, כיון שמשיח צדקנו בא 
של  בסיומו  ראשון,  אדר  חודש  מברכים  בשבת 
חודש שבט, ז”ך שבט, ובפרט ביום השבת לאחר 
שקשור  שלישית,  וסעודה  המנחה  בזמן  חצות, 
עם גאולה השלישית ובית המקדש השלישי שבו 
מאיר בחינת תענוג הבלתי מורגש של הקדוש 

ברך הוא מעין מה שיתגלה בעולם הבא42.

42. ראה לקו”ש חכ”א ע’ 84, וש”נ.
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fi ,vhw kbu cpugk nna' u,hf; unhs

nna' go fk vphruaho ac
"

nhs" ]fukk

do vr", sfkku, vsuru, nav hartk

)vcga"y( sus )nkft nahjt(841[' ufk

vphruaho ac
"

nna"' ukfk krta nhs

nna fpauyu' nna nna nna/

841( ucpryhu, hu,r cbudg ksurbu zv _

acr", s
"

nhs" brnzho dw v,eupu, vahhfu,

kf"e nu"j tsnu"r baht surbu )rtv xv"a

,ab"c j"t gw 66-562 )kghk gw 01-902((' ugk

xsr vehrcv tkhbu _ nahj )nbjo anu(' hux;

hmje' sucgr )anu vabh ak f"e tsb"g(/
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ממש,  ומיד  ותיכף  ממש,  בפועל  לנו  תהי’  כן 
הראשי  גם  ]כולל  שב”מיד”  הפירושים  כל  עם 
)הבעל  ישראל  משה  הדורות  דכללות  תיבות 
הפירושים  וכל  )מלכא משיחא([,  דוד  טוב(  שם 
כפשוטו,  ממש  מיד  לראש  ולכל  שב”ממש”43, 

ממש ממש ממש.
לסיכום: יהי רצון שתבוא הגאולה תיכף ומיד 

43. ראה שיחת ש”פ במדבר ויום ב’ דחה”ש ה’תנש”א סי”ג ספה”ש 
ה’תשנ”א ח”ב ע’ 562, וראה לקו”ש ח”א ע’ 70 הע’ 14.

ממש ובודאי שאין צורך להמתין עד חודש ניסן 
ולא עד חודש אדר )הן אדר שני והן אדר ראשון(, 
עוד בחודש שבט  מכיון שמשיח צדקינו מגיע 
שקשור  שלישית  סעודה  בזמן  השבת,  ביום 
עם בית המקדש השלישי, כן תהיה לנו בפועל 

ממש ממש ממש!. 




