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 מי המשוגע
שרוצה משיח?!

נושא בעניני משיח וגאולה: על הפחד ל"היבלע" בגאולה ולהפסיד את 
האתגר ואת משמעות החיים, מה עתיד להשתנות בגאולה ומתי, ומדוע 

לחלק את ימות המשיח לשתי תקופות.

מבוסס על לקו"ש חכ"ז, בחוקתי א; הדרן על הרמב"ם תנש"א

פתיחה / א. משל, ופירושו על הסתר ה'
משל שסיפר רבי נחמן מברסלב )מעובד קלות(:

פעם אחת אמר המלך לאוהבו - השני למלך,
באשר אני חוזה בכוכבים,

רואה אני שכל התבואה שיגדל בשנה זו,
מי שיאכל ממנה יהיה נעשה משוגע.

אם כן יטכס עצה.
וענה אהובו: שעל כן יכינו בעדם תבואה שלא יצטרכו לאכול מתבואה המשוגעת. )לא הייתה אפשרות להכין תבואה 

עבור כל הממלכה(.
וענה לו המלך: אם כן כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים,

וכל העולם יהיה משוגע, אזי אנחנו נהיה המשוגעים של העולם. 
על כן בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה.

אבל רק זה שנסמן סימן על מצחנו שנדע על כול פנים שאנחנו משוגעים.
שאם אהיה מסתכל על מצחך וכן שתסתכל על מצחי

נדע מהסימן שאנחנו משוגעים1.

כיון שרבי נחמן מברסלב לא פירש את משלו, באו אחרים ונתנו את פירושם שלהם. רבים מנותני הפירושים 
הרגישו שהמשל מרמז למציאות של טבע העולם, המציאות שבה ה' מסתיר את פניו, את כוחו וגבורתו, ונראה 

כאילו העולם עומד מעצמו, כאילו כאן נמצא כאן היה מעולמי עולמים.

1( סיפורי מעשיות, מעשה מהתבואה.



4

כאשר אנו מתייחסים לדרך שבה מבואר בתורה2 ובפרט בחסידות3 שהעולם נברא במאמר פיו של הבורא ומכוח 
דיבורו הנצחי של ה' הוא מתהווה כל רגע מחדש, אנו מבינים שתחושת הקיום העצמאית של העולם היא לא פחות 

משיגעון.

ולזה מרמז המשל, שמחמת הסתר הפנים של ה', העולם מאבד את ההבנה האמיתית של מציאות העולם, ומגיע 
לשיגעון שהעולם קיים ח"ו מעצמו.

ב. המשך אפשרי לסיפור 
כדי להבין מה קרה ומה עוד יקרה בעולמנו, נספר4 מה אירע בממלכה לאחר שאנשיה אכלו מהתבואה שגרמה 

לכולם להשתגע:

התבואה אכן השפיעה נוראות על הממלכה ואנשיה. כולם משוגעים.

צבועים  שהיו  הממלכה  בתי  נסבל.  ובלתי  מאוס  מלוכלך,  למקום  הפכה  ונעים,  יפה  מקום  שהייתה  הממלכה 
ומעוצבים בטוב טעם, החלו להיהרס ולהתלכלך. ברחובות מסתובבים כולם )כ(משוגעים. המשוגעים מלכלכים 
ופוגעים ברכוש הממלכה וביופי והנוי שהיה מנת חלקה. המשוגעים צורחים צרחות אימה מקפיאות דם, וכולם 

מבוהלים מפחד הצרחות הלא ברורות. 

מנהג יש להם למשוגעים לדבר ללא הפסק ותוך כדי דיבורם נוהגים הם לעשות עוויתות ותנועות מוזרות, ואין 
משוגע מבין כוונת רעהו. ומעל לכל, עונג מיוחד להם, והוא להציג את עצמם תחת כל עץ רענן וגם ישן, להיעמד 
על כל כיסא או שולחן, ולנאום, ולנאום, ולנאום. נואמים חשובים הם, חלקם מציגים את עצמם כראש העיר, כראש 

הממשלה, כשר חשוב, כאליהו הנביא, נפוליון, והחשובים ביותר הם ורק הם המשיח בעצמו...

החיים בממלכה הפכו לגיהינום. המשוגעים סבלו מכאבי ראש ומיגרנות שנבעו מהרעש העצום ומבלבולי המוח 
האוכל  שהרי  שונות,  ומגפות  מעיים  מחלות  איתו  הביא  הרב  הלכלוך  כן  כמו  השונים.  החשובים  הנואמים  של 
והאוויר בממלכה הפך למזוהם ומזופת. ואנשים רבים גם נפגעו פגיעות רבות ממשוגעים שהתנהגו בפראות ופגעו 

באנשים. למשוגעים לא היה רגע אחד של מנוחה ונחת.

המשוגעים החליטו לכנס אסיפה, כדי לדון במצב ולחשוב על פיתרונות למצב החמור והמעיק, כשהמטרה היא 
לרכז את כל ה'כוחות הטובים' יחד, ובאמצעות מאמץ מאוחד לעשות שינוי של ממש בממלכה. האסיפה ארכה 
שבעה ימים ושבעה לילות, והיא הופרעה פעמים רבות עקב התפרצויות של מספר משוגעים לאולם האסיפה, וכן 
ממספר התפרצויות שיגעון של יושבי האסיפה עצמם. באסיפה כל משוגע הציע פיתרונות משלו, וגם חלק על 

הרעיונות של חבריו ושלל אותם מכל וכל.

ברוח דמוקרטית ואופטימית התקבלו החלטות האסיפה, כדלהלן:

כל הפיתרונות שהציעו המשוגעים הם טובים, מעולים, וכן טיפשיים, אווילים וחסרי תועלת.  .1

כל משוגע ינסה בדרכו שלו להיטיב את המצב, וכן לקלקל את מה שמקלקל חברו.  .2

לעשות את כל זה מתוך אחדות והענקת זכות לכל משוגע להשתגע...  .3

לא הרבה יצא מהאסיפה, אך המשוגעים יצאו בתחושה טובה, והם הרגישו שיש להם את הזכות לנסות להיטיב 
את מצבם.

2( בראשית א,א ואילך. פרקי אבות ה', א'.
3( שער היחוד והאמונה לאדה”ז ועוד.

4( להבדיל בין קודש לחול, הסיפור מכאן ואילך הינו פרי דמיון הכותב, ולא חלק ממשלו של רבי נחמן מברסלב.
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במשך שנים רבות למדו אט אט המשוגעים להתמודד עם השיגעונות שלהם, קמו וועדות של ניקיון רבות, וכל 
וועדים שניסו  וכן  גם קבוצות תמיכה בסובלים מכאבי ראש,  היו  או מלכלכת בדרכה שלה.  הייתה מנקה  אחת 
להתמודד עם הרעש העצום בדרכים שונות ומשונות, ובמיוחד הקימו קבוצות מתנדבים שיסכימו להקשיב לכל 

הנואמים החשובים והרבים, כדי שלא יעלבו חשובי הקהל חלילה... 

ההתמודדות עם הסבל העצום שהיסב השיגעון, העסיק את כל משוגעי הממלכה. אבל המאמץ מחד, ורגעי הנחת 
המעטים מאידך שהם הצליחו לייצר לעצמם ולכלל הקהל, העניקו להם משמעות לחייהם.

עברו שנים רבות, והנה יום אחד חזה המלך בכוכבים )משוגעים טובים בלחזות בכוכבים, ויכולת זו לא נפגעה...( 
שבשנה הבאה תגדל תבואה מיוחדת שתבריא ותנרמל את כל אנשי ההמלכה. שמח המלך מאוד, וקרא לאהובו – 
המשנה למלך וסיפר לו על חזיונו המשמח, וציווה אותו למען ייספר באוזני העם בשורה טובה זו, ברצותו שלא 

יישבר העם בסבלותם, ולמען הפיח בליבותיהם תקווה ומעט שמחה.

הבשורה נישאה כאש בשדה קוצים, אך עוררה רגשות מנוגדים בלב קהל המשוגעים, מחד שמחו מאוד המשוגעים 
להיפטר מכל מכאוביהם, אך מאידך התרעמו רבים על האובדן של ההשקעה הרבה בכל הוועדים והוועדות, קבוצות 
התמיכה, המסייעים והמתנדבים, ומעל הכול היה קשה להם לוותר על משמעות החיים. לשם מה נחיה אם נהיה 
נורמאלים? איזה טעם יהיה לחיים ללא העונג של דקה של שקט, לאחר מלחמה של שעות להשיגו? איזו ערבות 

תהיה באוכל כשהכול נקי וטעים, ללא המאמץ לנקותו מכל הלכלוך והסיאוב המפוזר באוויר הממלכה?

ג. אולי גם אנחנו משוגעים...
אולי הספקתם להזדהות עם סיפור הממלכה, שדומה מאוד לסיפורו של העולם שלנו. ולמרות שבקלות נוכל 
להסביר לתושבי הממלכה שיש חיים נעימים, יפים ומספקים מעבר לשיגעון, דווקא כשהדברים מגיעים לשיגעון 

שלנו, קשה לנו יותר להבין מה נוכל לעשות ללא השיגעון שלנו.

המידע הכול כך אוטופי על הגאולה, שמספר על עולם ללא מוות, תחיית המתים, השפע שיהיה מצוי, והעצים 
יתנו פירות ומיני מאכל מוכנים, הרוע יעלם מהעולם, כולם יהיו טובים ורק ירצו להיטיב איש לרעהו - כל זה עושה 

לאנשים רבים דווקא 'אנטי' לגאולה. 

'מי רוצה לחיות בעולם כזה', הם מהרהרים בקול רם. איזה טעם יש ל'טוב', למי שאינו יודע מהו טעם של 'רע'? 
אין שום מקום לבטא ייחודיות, לפתור בעיה, לתרום, לשנות. איזה עלילה או ספר יוכלו להיכתב, ללא הדרמה של 
החשש מהרע מכול? איך יישמע שיר או לחן ללא טעם הכאב והאובדן? התרבות תרד לאבדון, תפקידנו כהורים 
שמפרנסים או מחנכים יהפוך למיותר, שהרי השפע יהיה מצוי, הרע יעלם, והילדים מעצמם יימשכו לטוב. מה 

תהיה המשמעות של החיים?

אנחנו המשוגעים שלא מוכנים לוותר על השיגעון! ואולי באמת יותר חוויתי להיות משוגע?!

ד. מדוע יהיו ניסים בגאולה?
כדי שנוכל לדעת מהו הטוב שיש לגאולה להציע לנו והאם יש חיים ראויים לשמם גם בגאולה אמיתית ושלימה, 

נקדים שאלה מעניינת נוספת:

ישנו פסוק שמדבר על הגאולה האחרונה "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"5. הפסוק מתאר לנו שבגאולה 

5( מיכה ז', ט”ו.
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נזכה לניסים גדולים, בדומה לניסים שהיו ביציאת מצרים. בפרשתנו6 אף מסופר על אחד מהניסים שעתידים להיות 
בגאולה:

מקור מס' 1
ספר ויקרא, כו, ד

ְוָנַתִתּי ִגְשֵׁמיֶכם ְבִּעָתּם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָשֶּׂדה ִיֵתּן ִפְּריֹו:

פירוש רש"י:

ועץ והשדה - הן אילני סרק ועתידין לעשות פירות.

כלומר, בגאולה עצי הסרק יטענו באורח נס בפירות.

לשם מה בכלל צריכים להיות בגאולה ניסים ונפלאות, האם אי אפשר להיגאל ולצאת מהרע ולהישאר בעולם 
ריאלי, בעולם רגיל? מדוע איננו יכולים ליהנות מהגאולה נפלאה, ומהשחרור מהגלות גם ללא ניסים יוצאים מהטבע?

ה. הפרשה בקצרה
תחילה נדבר על פרשת השבוע – "בחוקתי", והמצוות המובאות בה. 

פרשת 'בחוקתי' פותחת בברכות רבות לעם ישראל, אם וכאשר ילכו בדרך ה' ויהיו עמלים בתורה7. ה' מבטיח 
לנו שפע גשמי עצום, שלום, בטחון וניצחונות נפלאים במלחמות על אויבינו, פריון ושגשוג, וכן מבטיח שאז ישרה 

שכינתו בתוכנו, בבית המקדש, והוא יהיה בקירוב נפלא אלינו.

אך אם לא נשמע בקולו ולא נלך בדרכיו, אומר ה' שנענש ח"ו בכל מיני מחלות ומגפות, נפסיד וניפול במלחמות, 
יהיה מחסור עצום, ועוד תיאורים של צרות רבות שמופיעות בפרשה. בסיום כל תיאורי הזוועות שעלולים לפקוד 
ח"ו את עמנו כאשר לא ילך בדרך הישר, מבטיח ה' "גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים 
לכלותם להפר בריתי אתם"8. כלומר, למרות ההתנהגות הלא טובה והעונשים שעלולים לקבל, אין ה' מוותר עלינו 

ח"ו, והוא זוכר את הברית בינינו.

בהמשך הפרשה בה אנו לומדים על מספר דרכים של נתינת תרומה והקדש, מובאים דיני ערכין. מה מוטל על 
התורם בהמה כשרה או בהמה לא כשרה, התורם את ביתו או שדה אחוזתו. 

ויש לו בהמות, עליו לעשר אותם ולתת עשירי מהם  הפרשה מסיימת בדין של מעשר בהמה, אדם בעל משק 
ל'הקדש'. הוא עושה זאת על ידי שהוא מעביר את צאנו תחת שבטו, ואת הצאן או הבהמה העשירית הוא מקדיש לה'. 

ביאור מרכזי - חלק ראשון / ו. המצוות של הפרשה מעורבות בחיינו
בפרשה שלנו מודגשת ההתערבות והמעורבות של ה' בחייהם היומיומיים של עם ישראל. לא מדובר כאן על 
מצוות והוראות שמיועדות ליושבים בתוך בתי המדרש, אלא להיפך: המצוות מיועדות לבעלי נכסים ולבעלי משק 

של צאן ובקר.

6( בחוקתי כ”ו, ד'.
7( ראה רש”י פרשתנו פרק כ”ו, ג'.

8( פרשתנו פרק כ”ו, מ”ד. 
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דתות ותפיסות עולם רוחניות אחרות טוענות שתכליתם הוא להוציא את האדם מהבוץ של העולם הזה. דרכם 
היא לנתק את האדם מענייני העולם ולהביאו לפרישות, וכך יוכל האדם להיות רוחני וקדוש. החוקים שיש להם 

לחיי היום יום, נועדו יותר לשמור על צדק, ולמנוע אנדרלמוסיה. 

להבדיל מהם, דרך היהדות והתורה שמתווה לנו ה', מלאה בהתייחסות עד לפרטים הקטנטנים של הדרך והאופן 
בו צריך האדם לחיות בתוך העולם החומרי, המורכב והחשוך.

בדיחה שממחישה את מקומן של המצוות:

מספרים על כומר קתולי, כומר פרוטסטנטי ולהבדיל רב, שבדרכם למטוס הם התבלבלו בשער העליה, ועלו על 
הטיסה הלא נכונה... הם עלו בטעות על חללית שעמדה להמריא בדרכה לטיסה קצרה בחלל.

תוך כדי ההמראה התבררה הטעות, אך זה היה מאוחר מידי. הכול בהשגחה פרטית.

לאחר הטיסה הארוכה שערכה מספר שבועות, הם נחתו חזרה בשדה התעופה, מקווים לראות את בני משפחותיהם 
בשלום. העיתונאים שלא יכלו לפספס 'סקופ' שכזה, קפצו עליהם בשאלות של 'איך היה'?

הכומר הקתולי ענה: זה מדהים לראות מלמעלה כמה קטן האדם, הוא אפילו לא נראה, אפילו העולם כולו נראה 
רק ככדור זעיר בתוך המרחבים הגדולים.

הכומר הפרוטסטנטי אמר: מרהיב להיות מעל לאטמוספרה ולראות את היופי והגודל הבלתי נתפס של הגלקסיות, 
זה גדולת האין סוף.

הרב היה נראה מותש במיוחד, והוא אמר: סיוט, פשוט סיוט. החללית הקיפה במהירות של 16 פעם ביום את 
כדור הארץ, ואני התאמצי להתפלל במהירות שיא, פעם ועוד פעם, שחרית, מנחה, מעריב. שחרית, מנחה, מעריב. 

ללא הפסקה...

בדיחה טובה. בבדיחה זו טמון עקרון גדול, והוא שבעוד ובדתות אחרות עיקר כובד המשקל יושב על הפילוסופיה 
והמסרים, הרי שביהדות למצוות היום יומיות יש את המקום המכובד ביותר, הם הבסיס, הם השורשים, והכול יושב 

עליהם.

קהלת - החכם מכל האדם, לאחר שחקר בחכמתו את מהות החיים, אומר לנו בסיום ספרו:

מקור מס' 2
ספר קהלת, יב, יג

סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצותיו שמור, כי זה כל האדם.

יראת שמים וקיום המצוות, הם תמצית חייו של היהודי.

ז. תכלית המצוות בדרך לגאולה
המצוות שמורות את הדרך בחיי עולם הזה כל כך מרכזיות ביהדות. הסיבה לכך נמצאת בכוונה הכללית של 
הבורא בבריאת העולם, והיא לעשות מהעולם הזה דירה לבורא9, העולם יהפוך לדירה מושלמת לבורא בגאולה 

השלימה. 

הדרך להפוך את העולם הזה, החומרי, המגושם, לדירה לו ית', היא על ידי קיום רצונו הקדוש – מצוותיו של 
הבורא בתוך המציאות והחומריות של העולם, בדרך זו אנו מקדשים את המציאות.

9( תניא פרק ל”ו.
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ובלשונו של האדמו"ר הזקן, בעל התניא:

מקור מס' 3
ספר התניא, פרק ל"ז

והנה תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים שהוא גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם 
הזה הגשמי תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, כי הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה, 
כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור אין סוף ברוך הוא מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עולם הזה.

המצוות נקראים בזוהר 'אברין דמלכא'10 כביכול. כמו שהאברים הם חלק מהאדם, על דרך זה המצוות שהם רצונו 
של ה', הם חלק ממנו ית'. ועל כן בכוחם לזכך ולקדש את המציאות הגשמית.

ה' רוצה שהאדם באמצעות המצוות יזכך ויקדש את המציאות, ולכן נתן לנו מצוות שמערבות ומקדשות כל פרט 
מהחיים. היהודי מצווה להיות שגריר של ה' בתוך העולם, ולהמשיך לתוך העולם את הקדושה.

ח. האשמות על הרמב"ם ותגובתו החד משמעית
כאשר אנו יודעים שהגאולה היא התכלית שלשמה ברא ה' העולם, אין מקום לספק בדבר ביאת המשיח. זו לא 
אופציה, אלא לשם הכול הולך. באיזה אופן תתרחש הגאולה ומה יהיה בה, בשאלות אלו הנסתר רב על הנגלה, אך 

מעט מזה נתגלה לנו בתורה ואפילו ישנם מחלוקות בין גדולי ישראל על אופן ההתרחשויות העתידיות.

אחד מגדולי ישראל שכתב על מה שיהיה בביאת המשיח, היה הרמב"ם, הוא אפילו הכניס חלק מכתביו על ביאת 
המשיח לתוך ספרו 'יד החזקה' וקבעם כהלכה, עם משמעויות הלכתיות עוד קודם ביאת המשיח, כמו החיוב להאמין 
במשיח ולחכות לו11. בשיעורנו היום ננסה להתחקות אחר שיטתו, ועל העומק הטמון בה על פי ביאור החסידות, 

וביאורו של הרבי מלך המשיח.

דווקא כתיבתו בנושא ביאת המשיח סיבכה אותו בהרפתקה לא נעימה, היו שהפיצו האשמה על הרמב"ם שפשטה 
בקרב קהילות בעם ישראל, והיא שח"ו הוא אינו מאמין בתחיית המתים12. הבלבול אירע כנראה כתוצאה מאריכותו 
של הרמב"ם בפרטי העולם הבא – עולם הנשמות, ומקיצורו בהזכרת העניין של תחיית המתים בפירוש המשניות 

שלו, הגם שכתב את תחיית המתים כאחד מי"ג עיקרי האמונה13.

גורם נוסף לטעות היה אי הבנה בדבריו בסוף ספר ה'יד החזקה', שם כתב וביאר שביאת המשיח והאמונה בו הוא 
יסוד בתורתנו הק', והביא מקורות מן הכתובים לאמונה זו. ואז כתב: 

מקור מס' 4
משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלך המשיח, פרק יא, ג

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה 
מתים וכיוצא בדברים אלו – אין הדבר כך.

פיסקה זו גרמה לאנשים מסוימים להבין שאין הוא רואה הכרח להאמין בתחיית המתים, ח"ו.

10( תיקוני זהר תיקון ל'.
11( רמב”ם שופטים פי”א, ה”א.

12( ראה איגרת תחיית המתים לרמב”ם, והקדמת הרב מרדכי דב רבינוביץ' בהוצאת 'מוסד' תשכ”ד.
13( פירוש המשניות לרמב”ם סנהדרין בסוף הקדמתו.
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באיגרת שהפיץ הרמב"ם להבהיר את דעתו, הוא מביע את אמונתו באופן נחרץ בתחיית המתים. ואיגרת זו אף 
זכתה לשם "איגרת תחיית המתים".

ט. הרמב"ם דוגל בגאולה טבעית
למרות שהרמב"ם כותב את דעתו ואמונתו בנושא תחיית המתים באופן ברור, כשמסתכלים בספר ה'יד החזקה' 

מתעוררת שאלה, וכך הוא כותב:

מקור מס' 5
משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלך המשיח, פרק יב, א-ב

אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם או יהיה שם חדוש במעשה בראשית, 
אלא עולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיה: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" – משל וחידה. 
ענין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי העולם המשולים בזאב ונמר, שנאמר: "זאב ערבות 
יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר  ויחזרו כולם לדת האמת, ולא  ישדדם נמר שוקד על עריהם"14, 
המותר בנחת כישראל, שנאמר: "ואריה כבקר יאכל תבן". וכן כל כיוצא באלו הדברים הכתובין בענין 

המשיח – משלים הם, ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל, ומה ענין רמוז בהן.

ובתחילת ההלכה הבאה כותב הרמב"ם:

אמרו חכמים: אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד.

כלומר, תקופת ימות המשיח לפי דעת הרמב"ם היא תקופה טבעית לחלוטין, שהשינויים שיתרחשו בה לטובה, 
יהיו אך ורק במסגרת הטבע. 

חלילה, אין פה איזושהי חוסר אמונה ביכולת התערבותו של ה', יש פה אמונה וודאית בזה שה' יוביל את העולם 
לסוף טוב - לזמן שבו המלכות תחזור לישראל, והעולם כולו על כל עמיו, לא יגזלו ולא ישחיתו, ויאמינו כולם 
בה' אחד ובדת האמת. יש שיאמרו שלהגיע למצב כזה, הינו נס ופלא גדול יותר מכל הפלאות שהיו מאז ומעולם...

אך לתפיסה זו, משיח לא בא לשנות את העולם בצורה על טבעית, אלא להביאו לטוב ביותר ולחיבור האמיתי 
עם האמונה האמיתית בה' אחד, ועל ידי כך להגיע לתיקון העולם. 

ישנה קושיה פשוטה  בין הקושיות,  הנ"ל.  קושיות שונות בהבנת דברי הרמב"ם  בשיחת קודש15 מקשה הרבי 
ביותר - קושיה שלא דורשת ידע מוקדם בסוגיות המדוברות - הרי הרמב"ם כותב שבימות המשיח "לא יבטל דבר 
ממנהגו של עולם", איך זה מסתדר עם תחיית המתים, שהיא חידוש עצום של מעשה בראשית ושינוי גדול ממנהגו 

של עולם?!

המעיין באגרת תימן של הרמב"ם ישים לב לקושי נוסף, אמנם הרמב"ם מעמיד את הטועים על האמת שהוא 
מאמין באמונה שלימה בתחיית המתים, אך אין הוא מבאר להם איך הדבר מסתדר עם כותבו בספרו ה'יד החזקה': 
"ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא 

בדברים אלו – אין הדבר כך...", הרי בקטע זה הוא מפרש שאין המשיח צריך להחיות מתים?!

14( ירמיהו ה', ו'.
15( לקוטי שיחות חכ”ז עמ' 191 ואילך.
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הביאור המרכזי - חלק שני / י. תירוצו של הרבי – שתי תקופות
כדי לבאר את הקושי נביא בקצרה את תירוצו של הרבי. הרבי מבאר שלשיטת הרמב"ם יהיו ב' עניינים ותקופות 

בימות המשיח:

תחילה, תהיה תקופת תחילת ימות המשיח שבה יבנה בית המקדש, יתקבצו נדחי ישראל, ויקיימו את כל המצוות 
שתלויות בארץ ובבית המקדש, שנמנע מאיתנו לקיימם במשך הגלות. העולם יהיה מקום טוב יותר, תרבה הדעה 
והחכמה והאמת, האנשים ימצאו מרגוע לעצמם, ולא יהיה דחק כלכלי שימנע מיהודים ללמוד תורה כראוי. על 
תקופה זו נאמר שהעולם ימשיך כמנהגו בדרך הטבע, ולא יהיה שינוי במעשה בראשית. השינוי המשמעותי שיהיה 

הוא שלא נהיה בשעבוד למלכויות זרות, אלא תחזור המלכות לישראל. בתקופה זו לא בהכרח שיהיו ניסים.

לאחר מכן תגיע התקופה השנייה בימות המשיח, שבה כן יהיו שינויים במעשה בראשית, ויהיו ניסים גלויים. 
בתקופה זו בעלי חיים טורפים ישתנו מטבעם, וכן עצי סרק יתנו פירות, וכן בתקופה זו תהיה תחיית המתים, וכן 

ניסים נוספים היוצאים מגדר הטבע16.

תירוצו של הרבי שמדובר על שתי תקופות שונות, עונה ומסביר את הסתירות שנמצאות בדברי הרמב"ם, שמחד 
הוא כותב שעולם כמנהגו נוהג ללא חידוש במעשה בראשית, ומאידך הוא כותב על הכרח האמונה בתחיית המתים, 

שזהו מהמופתים המופלאים ביותר. 

אך עדיין אנו נדרשים להסבר, לשם מה ולאיזה צורך ימות המשיח לפי שיטתו נחלקים לשתי תקופות:

אם הגאולה צריכה להיות ניסית, אזי מדוע זה יקרה רק בתקופה השנייה? ואם כל המאורעות והתופעות הניסיות 
מיותרות ואינן חלק ממהות הגאולה, אזי לשם מה בכלל צריכים את הניסים בתקופה השנייה?

יא. כהקדמה, הבנת התקשורת בין ה' לבינינו בזמן הזה
ב' התקופות שיהיו בימות המשיח, יהיו בעצם שני שלבים ביצירת קשר גלוי וישיר יותר בין העולם שלנו לבין 
הקב"ה, וכתוצאה מחשיפת הקשר בין ה' לבין העולם, העולם כולו יחווה שינויים, ובכל שלב השינויים יהיו בהתאם 
לרמת הגילוי שתורגש בו. לכן, בתקופה הראשונה יהיו שינויים מסוימים, ולאחר מכן כאשר יתרחש גילוי גדול 

יותר, גם השינויים שבעולם יהיו בהתאם17.

כדי לנסות להבין באיזה אופן יהיה החיבור של העולם עם הקב"ה בזמן הגאולה, נבאר בקצרה את הקשר והיחס 
שבין העולם שלנו לקב"ה בזמן הזה עוד קודם הגאולה:

בחסידות מבואר שהעולם הגשמי הוא התחתון ביותר, כלומר, העולם שבו ה' מסתתר בהסתתרות הגדולה ביותר, 
למרות שבאמת כל מה שקורה בכל רגע, הכל ממנו. אף־על־פי־כן, ביכולתו האין סופית הוא מסתתר כאילו הוא 

איננו פה, ח"ו18.

ההסתר העצום הלזה, הוא זה שיוצר בנו את תחושת הקיום המוכרת, שכאילו העולם הוא מציאות עצמאית חזקה 
בעלת כוח משל עצמה שיכולה להשפיע עלינו לטובה או לרעה. כתוצאה מכך אנו חשים תלות ב'בוס' בעבודה, 
בכוחות צבא ובמעצמות, בבני אדם קרובים שיכולים להשפיע עלינו, ובכל מיני איתני הטבע ועוד ועוד. מאידך 
ההסתר הזה יוצר אצלנו את תחושת הגאווה, כאילו הדברים נעשים בכוחנו ובעוצמתנו. כל תפיסת העולם הזו, 

נוצרת רק תחת מעטה ההסתר פנים של הקב"ה. 

16( על מנת להבין שאין זה סותר את לשונותיו של הרמב”ם, יש לעיין בשיחה באריכות.
17( ביאור המהות הרוחנית של ב’ התקופות מבואר ב’תורת מנחם’ – הדרנים על הרמב”ם והש”ס, הדרן על הרמב”ם תנש”א.

18( תניא, שער היחוד והאמונה פ”ד
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התקשורת  שינוי  תשתנה.  המציאות  חווית  כל  תשתנה,  הקב"ה  לבין  בינינו  והתקשורת  היחס  שכאשר  מובן 
והורדת ההסתר שמעלים על הכוח האלוקי שמחיה ומהווה אותנו כל רגע, תתרחש בגאולה, בהדרגה19.

יב. מה נקרא עולם מתוקן?
בתקופה הראשונה של ימות המשיח המצוות העולם יגיע לתיקונו, וכמו שאנו מזכירים שלוש פעמים ביום בסיום 

התפילה, שאנו מצפים שנגיע "לתקן עולם במלכות ש-ד-י"20.

הזכרנו בתחילה השיעור שהמצוות הם האמצעי להמשיך קדושה בעולם, להסיר את ההסתר האופף את העולם, 
ולהופכו לעולם מתוקן. נסביר בקצרה מה הפירוש עולם מתוקן בעיניי הרמב"ם, ברמה הפרקטית. 

בתפיסה חילונית, התנהגות קלוקלת היא התנהגות שלא מתחשבת בבני האדם ובטבע, והתנהגות מתוקנת היא 
התנהגות שכן מתחשבת ורגישה לסביבה שלנו.

תפיסה זו חסרה, כיון שהיא לא כוללת התחשבות ויחס מלא לכל הסביבה שלנו, ובעיקר היא "מדלגת" על יחס 
גם בנשמה הרוחנית שלא נתפסת  היא לא מתחשבת  יומיום שעה־שעה,  חיים  לנו  ראוי לבורא העולם שמעניק 

בעיניים של מעבדה, והיא לא רגישה לרצון העמוק של הבריאה כולה לממש את מטרתה ויעודה.

בעיני התורה, התנהגות קלוקלת היא התנהגות שלא מתחשבת בבורא ובציוויו. התנהגות מתוקנת ויחס נכון 
לבורא ולציוויו, כוללים רגישות ויראת ה', דאגה למילוי רצונו ומצוותיו וגם יחס נכון ומתחשב בבני האדם ובטבע, 
כיוון שהאדם הרגיש לבורא העולם, לא יפגע בבריאתו - בטבע, ולא יפגע בברואיו – בני האדם ובעלי החיים, 

ובכל נברא ויצור.

איך יידע האדם מהי הדרך הראויה להתנהג בה גם ביחס לרבדים שאין לו השגה בהם, כמו המציאות הנעלמת 
של הבורא, המציאות העמוקה והנסתרת של נשמתו וכוונת הבריאה? לשם כך ניתנו לנו התורה והמצוות שהם 

ההוראות להתנהגות ראויה מאת היצרן בעצמו.

לחברו  בדברים שבין האדם  הן  אותם,  ומתקנת  העולם  ועל  האדם  על  והמצוות שומרת  התורה  בדרך  הליכה 
)מצוות שלרוב נראות הגיוניות(, והן בדברים שבין האדם למקום )שחלק ממצוות אלו אינם מובנות עבורנו(. 

התורה ומצוות הם הדרך המתוקנת ואפשר לומר גם המצפן ומורה הדרך לקשר נכון שבין האדם לבורא, ובין 
האדם לחברו. אולי ניתן לומר שמכאן נובעת הציפייה של כלל הציבור, שיהודים שומרי תורה ומצוות יהוו דוגמה 

להנהגה טובה באמת ונקייה, הן בין האדם למקום והן בין האדם לחברו.

19( סיפור - ההרגשה הטבעית:
מספר הרב מנחם מענדל שיחי' פרידמן, שליח הרבי מלך המשיח לאור יהודה: בתקופת מלחמת המפרץ האנשים במקום שליחותי לחצו 
עלי לשמוע 'חדשות' ברדיו, "אחרת איך תהיה מעודכן במה שקורה?". מאז, התחלתי לשמוע את החדשות ברדיו 93, רדיו דתי, במהלך 

נסיעתי ברכב.
פעם אחת הסעתי את אבי ע"ה, שמעון הצדיק, וכמנהגי הדלקתי את החדשות. לפתע אני רואה את אבי אוטם את אזניו בחוזק, עם 
כל ה'שטורעם' שידע שמעון הצדיק… טענתי לו - אבא, אלו רק חדשות, ומערוץ דתי, דיבורים נקיים ואין חשש לשמוע זאת? והוא, לא 

היה מוכן אפילו לשמוע..
אחרי שהפצרתי בו, הלוך וחזור, הוא אמר לי כך: האמת היא שאת העולם מנהל הקב"ה, אבל כששומעים חדשות מקבלים הרגשה 
שמישהו אחר מנהל אותו: שר הביטחון עשה כך, שר הפנים אמר כך, שר האוצר הוסיף קצבה לנכים, שר הבריאות פתח בית חולים.. אם 

בחדשות היו אומרים "הקב"ה החליט לפרנס יותר ולכן שר האוצר הוסיף קצבה" וכד' - היה על מה לדבר!
20( תפילת ‘עלינו לשבח’.
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יג. המהות הפנימית של התקופה הראשונה
כעת נוכל להבין את המאפיינים של ההתרחשויות שיארעו בתקופה הראשונה של ימות המשיח, תקופה שבה 
העולם יגיע למצב מתוקן ומושלם. הדבר יתבטא בכך שהעולם יהיה מוכשר לחלוטין ומקום הכי מתאים לקיום 
לבית  שקשורות  המצוות  את  לקיים  יכול  לא  ביותר  הגדול  הצדיק  שגם  מימינו  בשונה  כולם,  והמצוות  התורה 

המקדש וכן מצוות שתלויות ב'ארץ' ונוהגות רק בזמן שהמקדש קיים.

ובלשון הרמב"ם:

מקור מס' 6
משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלך המשיח, פרק יא, א

ומקבץ  ובונה המקדש,  ראשונה,  לממשלה  לישנה  דוד  מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המלך המשיח 
נדחי ישראל. וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל 

מצותה האמורה בתורה.

תחזור להיות ארץ ישראל השלימה והמורחבת בשיא תפארתה, עם כל עם ישראל עליה, וכולם הולכים בדרך 
התורה והמצוות, מתוך אהבה והרמוניה. 

ברובד עמוק יותר נוכל לומר שהעולם יישאר עולם, עולם כמנהגו נוהג. אלא שהמשיח יצליח להתגבר ולהסיר 
את ההסתר שגורם ומביא את כל הרוע והנפרדות מהבורא, וכתוצאה מכך גם את הנפרדות של הנבראים בינם 

לבין עצמם.

בבריאה יורגש הבעל הבית האמיתי שלה, וכולם יעבדו אותו. כשיורגש בעולם נוכחותו של הבורא, המלכות 
תהיה אצל ישראל – בניו של המקום. האומות לא יחפשו להתנכל לנו, אלא הם ימצאו את תפקידם בעזרה לעם 

ישראל לעבוד את הבורא, וודאי שלא יעסקו במלחמות. העולם יהפוך להיות גן לבורא ולברואיו.

יד. המהות הפנימית של התקופה השנייה
התקופה השנייה תהיה הפוכה לחלוטין, לא שיהיה רע חלילה, אלא הטוב יהיה הפוך...

סיפור:

לאדמו"ר מצאנז זי"ע היה "חלום" מזמן היותו באוושויץ שאם יצילו ה', הוא יקים 'בית רפואה' שהרופאים שיעבדו 
בו יהיו מאמינים בה', וידעו שבריפוי החולים הם עושים את המצווה הגדולה ביותר. 

כאשר הוא התחיל להוריד את הרעיון לפועל, הגיעו אליו עסקני המדינה ששמחו על היוזמה, ואמרו לו שהם 
יקימו בשיתוף איתו את הבית רפואה, הם יבנו ויארגנו, והכול יהיה בפיקוח הכשרות שלו, והוא יבוא לקבוע שם 

מזוזות וכו' וכו'.

ענה להם האדמו"ר שזה רעיון טוב, אבל יש לו תיקון קטן. וכך הוא אמר: 'בדיוק הפוך, אני יבנה את הבית 
רפואה, ינהל ויארגן אותו, ואתכם אני אזמין לקבוע מזוזות'...

התקופה השניה של ימות המשיח, לא תהיה תקופה שבה האור האלוקי יעזור לתקן את העולם, אלא שבתקופה זו 
יאיר האור הפנימי של התורה והמצוות, ויורגש אורו האין סופי של הבורא, ובדרך ממילא לא יהיה מקום, ואפילו 

לא יהיה מחשבה על נפרדות, על רוע, שנאה או תחרות.

הרבי מסביר שהרמב"ם רומז לתקופה זו בהלכה האחרונה שבספרו, וכך כותב הרמב"ם:
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מקור מס' 7
משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלך המשיח, פרק יב, ה

ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות – שהטובה תהיה מושפעת הרבה 
וכל המעדנים מצויים כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד. ולפיכך יהיו ישראל 
חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר: "כי מלאה הארץ 

דעה את ה' כמים לים מכסים".

מרומם  בעולם  שמדובר  חש  אלו,  נפלאים  ימים  של  לאווירה  קצת  להיכנס  ומנסה  אלו  דברים  שקורא  מי  כל 
ומופלא, לא מדובר על הגעה לרוגע ומנוחה מצרות הגלות, אלא על שינוי העולם והפיכתו לגן עדן עלי אדמות.

הרבי שם דגש על הביטוי מהפסוק "כמים לים מכסים", ומסביר שכמו שמי הים מכסים את כל הברואים שנמצאים 
בעומק הים, כך הגילוי האלוקי – ה"דעה את ה'", יהיה באופן שהוא העיקר, וכל השינויים שבעולם יהיו כתוצאה 

מזה, וכלולים בו.

זה לא יהיה עולם מתוקן, אלא הורדת ההסתר מכוחו הכול יכול של הבורא - גילוי אור אין סוף כאן בעולם, העולם 
יזכה לקירוב הישיר והנפלא הזה של ה'. חווית הנבראים, לא תהיה כנבראים מתוקנים וטובים, אלא הם יכוסו בים 

הטוב האלוקי. החוויה תהיה חווית הטוב והאור של האין סוף ב"ה.

הגילוי האין סופי של הבורא שיאיר אז יתבטא גם בגשמיות העולם, הטובה תהיה מושפעת הרבה, לא רק די 
הצורך, אלא הכול בשפע עצום – המעדנים מצויים כעפר, והעסק של כל הנבראים יהיה לדעת את ה' בלבד.

כעת מובן מדוע תקופה זו תהיה רוויה בניסים. נס הינו התגברות על הטבע, גילוי היכולת של ה' לעשות בעולם 
כבשלו. ומכיוון שאז באמת יתגלה 'אור אין סוף', הכול יכול, העולם ייצא לגמרי מההגבלות שלו, ולכן הוא יהיה 

מלא בשפע בצורה ניסית ומופלאה.

סיכום / טו. יש חיים גם ללא כאב. אלו באמת חיים!
מאיבוד  והפחד  בגאולה,  שיהיה  האתגר  מחוסר  החשש  על  המעוררת  הפתיחה  שאלת  על  לענות  ננסה  כעת 

משמעות החיים:

תחושת הסיפוק והריגוש מפיתרון של בעיה, התמודדות והתגברות על קשיים גדולים, ואפילו במידה מסוימת 
טעם עדין ומיוחד של רגשות הגעגוע שיש בשכול ואובדן, אינה נחלת הכלל והיא אינה תחושה שישנה בכול קושי.

פעמים שאדם שמתמודד עם קושי גדול מאוד, קונפליקטים קשים, בעיות כלכליות, ובוודאי אובדן של קרוב, חש 
מובס בקרב של החיים, הוא מרוקן, כואב, מדוכא, ותאוותו היחידה היא לסילוק התחושה הקשה. פעמים שהכאב 

גדול כל כך עד שאנשים בוחרים מתוך ייאוש עמוק לשים קץ לחייהם, כמובן, דרך זו אסורה מאת נותן החיים.

תחושת הסיפוק לעומת זאת, קשורה להתגברות, להתרוממות, לניסיון להרים את הראש מעל למים. ככל שהבעיה 
קשה יותר, הכוח שיצליח להרים אותנו הוא גדול יותר, את הכוחות האלה הקב"ה מעניק לכל מתמודד, שהרי ה' 
אומר - "איני מבקש אלא לפי כחן"21. התחושה הנעימה של הכוח הגדול והעוצמה שיש שבהתמודדות, כוח שגדול 

מאיתנו, כוח שגדול מהבעיות שהיו נראות חסרות אפשרות לגבור עליהם, הם הטעם המיוחד של ההתמודדות.

תחושת הגדלות נכונה גם באובדן וכאב ל"ע. תחושה של אובדן מוחלט יכולה רק להמית, לעומת זאת, במידה 

21( מדרש תנחומא - במדבר כ”ח, ג'.
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מסוימת22 התחושה שלמרות האובדן והכאב העצום אנו מסוגלים לדבר על הנפטר ולהתגעגע, אנו נזכרים ומרגישים 
כאילו  אלו  תחושות  בינינו,  תקשורת  של  סוג  כעת  גם  שיש  מרגישים  או  ממורשתו,  משהו  לוקחים  אנו  אותו, 
משדרות שלמרות שאנחנו כאן והוא שם למעלה, יש ביכולתנו לצאת מהקטנות שלנו, ולהצליח להיות גדולים יותר 

ולהתפשט למרחוק, ולהגיע למישהו שנמצא אי שם ברקיע. זוהי תחושה של גדלות למרות הקטנות.

נותנים,  גדולים מעצמנו, כאשר אנחנו מתמודדים, מתגברים,  יותר  נהנים כאשר אנחנו מצליחים להיות  אנו 
אוהבים ומתגעגעים. אנחנו נהנים מ'טעימות' קלות מה'אין סוף', מיכולת האדירה הכול יכולה וגם כוללת הכול, 

יכולת שאינה מגובלת בקשיים ובמקום ואף לא בזמן. 

בדומה לכך החוויה של מגוון סוגי ספורט אקסטרים, שלוקחים את האדם ל'קצה', מזרימים בתוכו תחושה נפלאה 
של משהו אדיר.

לחיות את החיים, זה לא למלא את המשימות החדגוניות, זה הזמן שבו אנו קצת גדולים מעצמנו, יוצאים מעצמנו.

קשה לנו להאמין שהתחושה הגדולה הזו, הטעם של החיים, קיים בפני עצמו. התרגלנו לחשוב שהוא קיים רק 
כצ'ופר רגשי לאחר הקושי.

נראה מוזר לחשוב שיש עולם שיש בו חיים אמיתיים של אין סוף, חיים ללא הגבלה, חיים מלאים באחדות ואהבה 
אמיתית בין הנבראים, חיים שמלאים בחיבור וקשר הרמוני ומאוחד עם הטבע, חיים של פיוס ואהבה בין הגוף 
לנשמה, ובמיוחד, ומה שגם גורם לכול חווית האין סוף הזו, הם חיים עם קשר ישיר, פתוח ולא מוגבל עם בורא 

העולם הכול יכול. לעולם מלא חיים זה קוראים גאולה!

האם נהיה כמו המשוגעים, שלא היו מסוגלים להבין איזה טעם יש לחיים ללא כול העשייה הענפה שלהם למען 
הבריאות, המנוחה והניקיון... או שנבחר לחיות את החיים...

טז. הוראה למעשה
בעולמנו יש דוגמית של 'לעתיד לבוא', קוראים לזה 'יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים'. שבת אינה רק זמן 
לא לעבוד, שבת היא זמן של מנוחה ועונג של חיבור עם ה'. הדרך לחוש עונג ומנוחה זו, היא באמצעות תפילות 
במניין )או לא במנין…( בבית הכנסת בניחותא, לימוד החסידות – טעימה מתורתו של משיח, וסעודות שבת עם 
המשפחה באופן של עונג. קחו קצת טעם לחיים )וקצת לחיים...(, והיכונו לשבת הגדולה מכול – הגאולה האמיתית 

והשלימה.

22( בשיחת ש”פ שמות תשנ”ב מבאר הרבי שגם לעת”ל יזכירו יצי”מ לשיטת חכמים, וכוונתם שיש את מעלה באתכפיא גם לעת”ל. 
שזה ע”ד הנאה ומעלה בהתמודדות עצמה, ולא רק בתחושת ההתגברות שיש בה. אך וודאי שאין זה עיקר הענין של הגאולה, ובמילא 

מובן שאין זה עיקר הגילוי האלוקי, וממילא אין זה עיקר חווית החיים שניתן לקבל. יש להאריך ואכ”מ.


