
מחזור חמישי

שיעור לפרשת חוקת - חג הגאולה ג’-י”ב תמוז

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שיעורי

משיח 
בפרשה

שיעורים בענייני משיח 
וגאולה על פרשיות השבוע



2

הופק על־ידי מערכת "משיח בפרשה"

כתיבה: הרב משה פרבר



משיח בפרשה 3

 לא נשכח
תינוק ברכב

נושא בענייני משיח וגאולה: גאולה שלימה לכל יהודי

מבוסס על שיחת פ’ חוקת תשמ”ח

פתיחה / א. אומץ מול אקדח 
שלושה שומרים, עם קני רובים בידיהם, מלובשים בבגדי שרד במראה שחור ואדום, על חגורותיהם תלויים שני 
אקדחים ושני סכינים חדים - ליוו באותו בוקר של חודש תמוז תר"פ )1920( את הרבי הריי"צ, רבי יוסף יצחק 

שניאורסהן )הרבי הקודם( לעבר בניין הצ'קה שברוסטוב.

באולם שאליו הוכנס ישבו כחמשה עשר אנשים משני עברי השולחן. הושיבו אותו בסוף השולחן, מול שני חמורי 
הסבר שבראשו, אחד מהם פתח ואמר ברוסית: אנחנו חברי ועד מבקרי הדתות . . הזמנו אותך לפתור לנו איזה 

שאלות מדת ישראל, הקשורות עם הקבלה והחסידות.

הרבי החליט להשיב להם רק בשפת האידיש, באומרו: כבר הודעתי בשתי הפעמים שהייתי קרוא אל הצ'קה 
אותי  יזיז  אשר  שד,  או  אדם,  בן  אותו  יולד,  ולא  נולד,  לא  ועוד  שלי,  הפרינציפים  מן  אסור  לא  כי  מלפנים, 

מהפרינציפים שלי אפילו זיז כל שהוא.

את  מסיר  זה  צעצוע  בלעג:  ואמר  הרבי  מול  אקדחו  את  הניף  מהיושבים  כשאחד  דבריו,  את  סיים  לא  הרבי 
הפרינציפים ואימתו פותח את הפה, וגם אילם נעשה דברן.

הרבי, שלא חת מפני איש, השיב לו בקור רוח: צעצוע זה עושה רושם רק על הבלתי מאמינים, מוגי הלב, שאין 
להם אלא עולם אחד והרבה אלים. אבל אנחנו, שיש לנו רק א-ל אחד ומאמינים בשני עולמות, הנה צעצוע זה 

שאתם מראים לי, לא לבד שאינו מבהיל אלא גם אינו עושה רושם.

זה חלק קטן מהתיאורים המרטיטים מ"חוויותיו" של הרבי הריי"צ, שנולד ביום י"ב בתמוז הבא־עלינו־לטובה 
ואף נגאל באותו היום מהמאסר כפי שתיכף נספר. גאולתו, היא ביטוי אמיתי לתוכנה של הגאולה שעתידה לבוא 

בקרוב, גאולה מושלמת ש'תפרק' את הרוע שבעולם ותאיר את הטוב באור יקרות.

בשיעורנו היום נלמד על השפעת סיפורו של הרבי הריי"צ על חיינו האישיים ומהי בעצם גלות וגאולה.
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ב. יהדות במאסר
קבלו קצת רקע לאירועי הימים האחרונים, מהדורת חדשות מיוחדת:

הימים שבין יום ג' בתמוז לי"ג בתמוז, הימים בהם אנו נמצאים, היו ימי מתח ושמחה מעורבבים באותה שנה, 
שנת תרפ"ז )1927(. מצד אחד הרבי הריי"צ השתחרר מהכלא, אך מצד שני הוא נשלח לרצות עונש גלות איומה 
בעיר הרחוקה קאסטראמה, למשך שלוש שנים. רק כשהגיע יום י"ג בתמוז, עשרה ימים בלבד לאחד שנשלח לגלות, 

הודיעו לו על שחרור מוחלט, והשמחה הייתה מושלמת.

רק כעבור זמן נודע שהעונש המקורי, אשר נכתב כבר ביום הראשון למאסר, היה עונש של היפך החיים )ר"ל(. 
וכפי שאמר לו החוקר: בעוד עשרים וארבע שעות תומת ביריה! גזר דין הומר ל-10 שנות גלות, אח"כ ל-3 שנים 

וגם זה נגמר כעבור עשרה ימים.

אך מה היה חטאו החמור של הרבי שנגזר עליו דין כל־כך קשה? מה פשע שסבל ייסורים נוראיים, מכות רצח 
אכזריות, רעב והשפלות?

התשובה היא פשוטה - לא הרבי בלבד ישב במאסר, אלא היהדות כולה. וכפי שכותב הרבי הריי"צ במכתבו, שנה 
לאחר הגאולה:

מקור מס' 1
ספר המאמרים תרפ"ח

המאסר והגלות בא לי על ידי הלשנת אחינו שונאינו . . האנשים הללו לא יכלו שאת את הפרחת שושנת 
יעקב בהרבצת תורה בכל מרחבי מדינתנו, אשר על כן בדאו עלי עלילות שוא לדכאני, ועם זה חס 

ושלום לעשות כלה בבית יעקב, היו לא תהיה.

סיבת המאסר הייתה ידועה: באותם ימים פעלה קבוצת צעירים יהודים, שהחליטו לעקור לחלוטין את היהדות 
ומקוואות, שלחו  כנסיות  ובמסע רצח מטורף, הם סגרו בתי  'היבסקציה'. בבריונות  נקראו  וקיום המצוות, הם 

מלמדי ילדים אל מותם ואסרו למרתפים חשוכים כל מי שהיה חשוד בהפצת תורה.

עוברת תקופה, והם מבחינים שפעולותיהם המטורפות לא בדיוק נושאות פרי. תחת כל 'חיידר' שנסגר נפתח 
חדש, ורגע אחרי ש'המלמד' נשלח לסיביר הרחוקה כבר יש לו מחליף.. מאיפה הם מגיעים כל האמיצים האלו? 
הכתובת הייתה על הקיר. יש מישהו שעומד מאחורי הפעילות, יש כתפיים רחבות ליהדות רוסיה, יש משלח לכל 

החסידים האלו - והוא הרבי, רבי יוסף יצחק שניאורסהן.

וכך הגיע אותו לילה של ט"ו בסיון, בו פרצו החיילים אל ביתו של הרבי ולקחו אותו עמם. כמו שאמרנו, גזר 
הדין היה ברור. הרבי מספר ביומנו, שמיד כשהגיע לאותו מבצר, ציוו עליו לילך במסדרון ארוך וחשוך עד סופו, 
שם להיכנס בדלת. הרבי שהיה אחוז במחשבות "התבלבל" כביכול ופנה למסדרון אחר, מואר יותר. יודעי דבר 

מספרים, אשר במסדרון הראשון, בחדר שם בסוף, חיכתה לרבי כיתת יורים..

המטרה שלהם הייתה ברורה - הכחדת היהדות.

ניסים עצומים, עמידתו האיתנה של הרבי ולחץ בינלאומי גדול ורחב ביטלו את החלטתם להרוג את הרבי, וכך 
הומר העונש לגלות, עונש שהתבטל גם הוא. מאז נחוגים ימים אלו - ג', י"ב וי"ג תמוז, כ'חג הגאולה' בכל מקום 

ומקום.



משיח בפרשה 5

ג. גם לרחוק ביותר
המשך הקריאה במכתבו של הרבי, מעלה תמיהה גדולה:

מקור מס' 2
המשך המכתב

לא אותי בלבד גאל הקדוש ברוך הוא בי"ב תמוז, כי אם גם כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, 
וגם את אשר בשם ישראל יכונה, כי כל איש ישראל )מבלי התחשב עם מצבו הפרטי בשמירת וקיום 

המצוות( לבו תמים עם ה' ותורתו.

הרבי כותב, שהגאולה ביום המיוחד הזה היא לא רק שלו, אלא גם של כל יהודי שמחבב את התורה, ששומר 
מצוות ו.. שימו לב, גם אחד כזה שרק קוראים לו 'ישראל', הכוונה שהוא נחשב חלק מעם ישראל רק כ'כינוי' גם 

בלי שיהיה לזה ביטוי מעשי, הוא רחוק מקיום המצוות - וגם הוא נגאל ביום הזה.

וכאן מגיעה השאלה: מה אכפת לאותו יהודי "רחוק" בקצה העולם מזה שהרבי הקודם מליובאוויטש השתחרר 
מהכלא ברוסיה?! מה זה בדיוק פעל עליו עד שזה נהיה גם הגאולה שלו?

אחרי   - ועכשיו  דרוכים,  נשקים  עם  פינה  בכל  להם  חיכו  והשוטרים  יהדות  שהפיצו  ברוסיה  החסידים  מילא 
הגאולה של הרבי - הם יכולים לעשות זאת בלי מורא, בהחלט מובן מדוע זו גאולה בשבילם; מילא עבור אלו 
שמלמדים תורה לרבים, שמכירים את הרבי או לומדים את תורתו; אבל מה נוגעת ומשפיעה הגאולה של הרבי 

ליהודי פשוט ורחוק בקצה השני של העולם?

בדיחה: 

'בהתוועדות  וענה  היית?',  'איפה   - אמו  אותו  בי"ב תמוז. שאלה  לביתו  חזר  לחסידות חב"ד  יהודי שהתקרב 
חסידית לרגל השחרור מהכלא של הרבי הקודם'. אחרי מספר חודשים הוא חוזר בי' כסלו מאוחר: 'איפה היית?' הוא 
עונה 'בהתוועדות חסידית לרגל השחרור מהכלא של האדמו"ר השני'. אחרי שבוע - י"ט כסלו. 'חזרתי מהתוועדות 

חסידית לרגל השחרור מהכלא של הרבי הראשון, בעל התניא'.

נבהלה האמא - 'לאיזה חבורה התחברת שכל הרבנים שם ישבו בכלא?'...

את אותה השאלה נוכל לשאול גם על הגאולה הכללית, הגאולה האמיתית שתבוא תיכף ומיד:

האם הגאולה תהיה רק למצפים אליה, לאלו שמתפללים כל יום "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", לדתיים 
ושומרי התורה שמחכים לראות את בית המקדש, גאולה לאלו שמרגישים בצער הגלות ובוכים על החורבן, או שזו 
גאולה לכל יהודי, לא משנה איזה, אפילו הכי רחוק שרק מכונה 'ישראל', אותו אחד שבכלל לא מבין למה צריך 

גאולה?

הביאור המרכזי / ד. ישראל שבלב
בשביל להבין מדוע הגאולה נוגעת לכל יהודי, יהיה אשר יהיה, נביא סיפור על שם הפרשה שלנו 'חוקת' - מלשון 

חקיקה, לחקוק באבן, דבר שלא יכול להיפרד ממנה לעולם:

סיפור:

הרב אליהו ייאכיל סימפסון נהג לנסוע יחד עם ר' שמואל לעוויטין לאסוף דמי 'מעמד' - כספים שנועדו להחזיק 
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את הרבי ומשפחתו עם כל הפעילות הענפה שתחת הרבי. כשהם היו נוסעים לשיקאגו, היו מתחלקים בבתי הכנסת 
שם וחוזרים חסידות, כל אחד בביכ"נ אחר.

פעם אחת, לפני הנסיעה, אמר להם הרבי הריי"צ שהפעם לא יאספו כספים אלא רק ידברו עם החסידים ובניהם 
על אידישקייט )יהדות(. הם לא כל כך הבינו מדוע. 

כשהלכו ביחד עם הרב של אחד מבתי הכנסת באיזור, הרב רובינשטיין, לבתי המתפללים, הגיעו לביתו של מר 
לישנר )הפרעזידענט, הנשיא של אותו ביהכ"נ( ושוחחו איתו. הוא מיד הוציא את פנקס הצ'קים כדי לחתום על 
צ'ק עבור 'מעמד', אך הם אמרו לו שהם לא באו בשביל הכסף. שאל אותם מר לישנר - "נסעתם דרך ארוכה כל־

כך, שעות רבות ברכבת, ולא בשביל לאסוף כסף?!" ענו לו החסידים: אכן, הגענו רק בשביל לדבר על יהדות עם 
היהודים!

כאשר ראו שמר לישנר עדיין לא מעכל את הרעיון, נתן לו הרב רובינשטיין משל: "פעם סופרי הסת"ם לא היו 
מצויים, והיה נהוג שהסופר מהעיר הגדולה היה נוסע לכפרים הרחוקים, כדי לתקן את הספרי תורה והתפילין של 
היהודים. כמו כן - הסביר הרב - כל יהודי הוא כמו ספר תורה, קדוש וטהור, אך לפעמים בעוונות הרבים ישנם 
אותיות שנמחקות, יש חיסרון ומשהו הצורך תיקון. הרבי, שאוהב ומרגיש כל יהודי, שולח את הסופרים־השלוחים 

שלו לתקן את האותיות". מר לישנר הבין ונהנה מהמשל.

כשחזרו החסידים לרבי הריי"צ, נכנסו לתת דו"ח ממה שהיה. כשסיפרו את שארע עם מר לישנר, הרבי לא היה 
כל־כך מרוצה מהמשל.. והסביר הרבי: המשל לא נכון לגמרי, "וויבאלד ביי א איד איז נישט אותיות הכתיבה, נאר 
אותיות החקיקה )אצל יהודי אין זה אותיות הכתיבה )כמו ס"ת( אלא אותיות החקיקה(, ולכן הם לא נמחקות אף 

פעם. לפעמים יש קצת אבק, שצריך לנקות ואז האותיות מאירים".

הרבי ביקש מהם שיטלפנו או יכתבו לרב רובינשטיין ויאמרו לו 'ישר כח' על מה שאמר, וגם יוסיפו להגיד לו 
שהרבי אמר, שיהודי הוא לא אותיות הכתיבה אלא אותיות החקיקה ולעולם לא נמחק.

מה זאת אומרת שיהודי הוא כמו 'אותיות החקיקה'?

גם אחרי   - נפרד מהקלף  האותיות הם דבר  אזי  נייר,  בדיו על קלף,  אותיות  הוא פשוט, כשכותבים  ההבדל 
הכתיבה. יש אפשרות של גירוד הדיו ומחיקת האותיות. אבל כאשר נחקוק באבן אותיות, כמו לוחות הברית, האות 

היא חלק מהאבן ואין אפשרות למחוק אותה )אולי למלאות את החסר, אבל לא למחוק(.

אותו דבר, יהודי: לכל יהודי יש נקודה בנפש שנקראת 'נקודת היהדות', ויש כאלו שיקראו לזה 'מצפון' כמו 
המצפן שתמיד מראה מה הכיוון. ככה לכל אחד יש מקום בנפש שמשם החיבור שלו לתורה, החיבור שלו לה' - קשר 

שלא תלוי במעשים, לא הגיע בגלל מעשים טובים ולא יעלם בגלל מעשים רעים. 

א. לנקודה הזו יש ביטוי הלכתי וביטוי פנימי־חסידי. את הפן ההלכתי ניתן לראות בדברי הרמב"ם:

מקור מס' 3
משנה תורה לרמב"ם, הלכות גירושין, סוף פרק ב

מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש - בית דין של ישראל מכין אותו עד שיאמר 
'רוצה אני' ויכתוב הגט והוא גט כשר.

ולמה לא בטל גט זה, שהרי הוא אנוס?

זה שאינו רוצה לגרש - מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה לעשות כל המצוות ולהתרחק מן 
העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר 'רוצה אני' - כבר גירש לרצונו.
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הדין הוא שגט צריך לתת ברצון, ואי אפשר להכריח מישהו לתת גט לאישתו. אבל במקרה שעל פי הדין הוא חייב 
לתת אך הוא מתעקש שאינו רוצה, יש אפשרות - כמובן בתנאים והגבלות מסויימים - להכות אותו עד שיאמר 

'אני רוצה לתת גט'.

איך זה יכול להיות? הרי חייבו אותו לתת עם מכות, וברור שהוא לא באמת רוצה!..

מביא הרמב"ם הסבר נפלא: אין יהודי שלא רוצה לעשות את מה שצריך. במקרה הזה, מי שאונס אותו נגד רצונו 
זה היצר הרע שלו, אבל הוא עצמו, באמת רוצה לעשות את המצוות. אז מה נעשה בשביל להוריד ממנו את היצר? 
ניתן לו קצת מכות.. אבל שימו לב, כאשר הוא יגיד 'אני רוצה לתת גט' זה יהיה אמיתי לחלוטין, כי בפנימיות 
לבבו הוא באמת רוצה! מה שהוא אמר עד עכשיו שהוא לא רוצה, זה היה השקר, זה היה הכפייה שעשה לו היצר.

ב. הפן הפנימי - ע"פ החסידות - הוא, שלכל אחד יש את החלק שתלוי במעשיו: אם עשה רע - יקבל רע, עשה 
יהודי בלי שום תלות במעשים. כמו כותב  ויש חלק פנימי, נשמה קדושה, שקיימת אצל כל  טוב - יקבל טוב. 

אדמו"ר הזקן בספר ה'תניא':

מקור מס' 4
ספר התניא, פרק ב

ונפש השנית בישראל, היא חלק אלוקה ממעל ממש.

הנפש השניה שיש ליהודי, היא חלק ממש מהאלוקה למעלה, חלק מהקב"ה. ומי קיבל  אותה? כל יהודי! לא משנה 
אורך האף או הרסטות בשיער..

עכשיו אנחנו מבינים משהו נפלא: תיקחו כל יהודי, מי שיהיה, ותגלו איך בתוכו פנימה יש לו את נקודת היהדות, יש 
לו קשר תמידי עם הקב"ה שהוא לא רוצה ולא יכול לנתקה. הקשר הזה נקרא 'עצם הנפש' - הנפש היהודית הבוערת.

אז למה בכל זאת יש מסביבנו כל־כך הרבה יהודים שלא רואים את זה עליהם?

פשוט מאוד. הנשמה הקדושה הזו ירדה לעולם גשמי וחומרי, עולם מלשון 'העלם', שמסתיר ומכסה על אותו 
קשר שלא יכול להינתק. וכמו שאמר הרבי בסיפור לפני זה - יש אבק שהצטבר, שמעלים, שגורם לנו לחשוב שאין 

את אותו הקשר הנפלא.

אבל לא צריך יותר מידי בשביל לדעת שזו האמת. רק תעמיד את אותו היהודי שנראה רחוק במצב של סכנה 
המאיימת על אמונתו, כבר נראה איך מול גזירה קשה, מול קנה רובה של מרצח שונא ישראל או מול מדורה בוערת 
- זועק היהודי 'שמע ישראל', מוכן למסור את נפשו על אמונתו )כן, זו שביום יום לא באה לידי ביטוי(, מוכן לקפוץ 

לאש ולא לחלל את שם ה'.

אצל כל אחד הנקודה הפנימית והעוצמתית הזו מתגלה ברגע אחר, אבל היא נמצאת, זה בטוח!

ה. הנשיא הוא הכל
ולמרות שלכל יהודי קיימת אותה נקודת יהדות, נקודת האמת של הנשמה האלוקית, נשמה זו היא ניצוץ מנשמתו 

הכללית של נשיא הדור. 

בפרשה שלנו מספרת התורה: 

מקור מס' 5
ספר במדבר, פרק כ, יד, כא

וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום . . וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי:
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מלך  אל  גם  על שליחת שלוחים  מדובר  כאשר  אך  אדום,  מלך  אל  שולח שלוחים  רבינו  אומר שמשה  הפסוק 
האמורי, אומר הפסוק שעם ישראל הוא השולח, ולא משה.

מצד שני, אנחנו מוצאים פסוקים הפוכים:

מקור מס' 6
ספר דברים, פרק ב, כו

ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון:

משה רבינו אומר על עצמו, שהוא זה ששלח שלוחים לסיחון מלך האמורי )חשבון היא עיר בירת האמורי(, בדיוק 
להיפך מהכתוב בפרשה שלנו. וגם על המקרה השני, שליחת שלוחים לאדום, כותב יפתח הנביא:

מקור מס' 7
ספר שופטים, פרק יא, יז

וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום:

עוד פעם הפוך: אומר הנביא שעם ישראל הוא זה ששלח שלוחים אל מלך אדום ולא משה, הפוך מפרשתנו!

לכן מגיע רש"י ומביא הסבר נפלא ופשוט:

מקור מס' 8
ספר במדבר, פרק כא, כא, פירוש רש"י על הפסוק

משה הוא ישראל וישראל הם משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל.

הסיבה לכך שפעם אומרת התורה שמשה השולח ופעם כתוב שישראל שלחו, זהו משום שהם באמת אותו הדבר. 
יש משהו פנימי שמחבר בין עם ישראל לנשיא הדור, למשה רבינו של הדור, שלכן כל העם שקול כנגד משה ומשה 

שקול כנגד כולם. כי הנשיא הוא הכל, כל מה שיש לנו זה מנשיא הדור.

אז עכשיו תנסו לדמיין שנשיא הדור - כלומר, כל עם ישראל - יושב בבית הכלא וגוזרים עליו עונש מוות ר"ל... 
הדבר הזה נוגע בעצם הנפש של כל יהודי, והנקודה היהודית שקיימת אצל כל אחד מרגישה ומזדעזעת - יש פה 

שאלה אמיתית על כל הקיום של עם ישראל!

ו. לשחרר את עצמנו
ברגע של הגאולה של הרבי, כאשר המעלילים שרצו להרוג ולהשמיד הם בעצמם היו אלו שחתמו על השחרור, 
כשהתפרסם לכולם שקיום המצוות והפצת התורה ניצחה את חושך המתנגדים - באותו רגע התגלה משהו פנימי 

ועצמי אצל כל יהודי, משהו בתוכנו נגאל.

הפנה את השאלה לתלמידים:

מה משמעותה של 'גאולה' ביחס לאיש הפרטי? במה מתבטא שאדם 'נגאל' וכעת אינו בגלות?

נגאל, הוא פשוט מגלה את מה שהוא באמת. לא צריך להפוך לאדם אחר, צריך רק להוריד את  כאשר אדם 
האזיקים, את הכבלים שמחזיקים אותנו ולא נותנים לנו להתבטאות, צריך רק לגלות את המציאות האמתית שלי, 
אותה מציאות שהייתה כל הזמן בגלות, אבל כבולה, מוסתרת - זו אותה המציאות שמתגלה ומשתחררת בגאולה.
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יש  כאשר  עליה.  שדיברנו  יהדות  נקודת  אותה  אצלו  מתגלה  שלא  מוסתרת.  שנשמתו  יהודי?  של  גלות  מהי 
הרבה דברים שמכסים ומסתירים על הקשר האמיתי שלו עם הקב"ה, זו גלות נוראה ואיומה. כאשר הדבר הקדוש 
בעולם, עוד יותר מספר־תורה, נשמתו של יהודי, נמצאת בתוך שטויות, רחוק מהתורה והמצוות, רחוק מהמציאות 

האמיתית שלו בעצמו - זה הדבר הכי עצוב.

גאולה של יהודי היא פשוט לגלות את הנשמה! לגלות שאנחנו קדושים ואמיתיים באופן נצחי שלא ניתן לשינוי. 
כמו שכתוב:

מקור מס' 9
ספר מלאכי, פרק ג, ו

אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם:

כמו שה' תמיד קיים, תמיד נצחי, כך גם עם ישראל אינו יכול להתכלות, אינו יכול להעלם לגמרי. הקשר העצמי 
שלנו עם ה' הוא נצחי בדיוק כמו שה' נצחי.

כשאנחנו עובדים ביום יום, יש ביננו הרבה חילוקים. חלקם גשמיים כהבדלי מעמדות, הבדלי גיל, רמת משכל 
והשקפות עולם שונות; וחלקם רוחניים - חלק מלמדים תורה לרבים וחלק מקשיבים בשיעורים אותם הם מוסרים, 

חלק מתעסקים בעיקר במצוות וחלק משתדלים כמה שביכולתם.

 - פנימית שאותה מגלים בגאולה  נקודה של נשמה  באמת, על אותה  אבל כשאנחנו מדברים על מה שאנחנו 
מהבחינה הזו אין הבדלים ביננו. משה רבינו והיהודי הכי פשוט שרק נקרא 'ישראל', רק מכנים אותו שהוא חלק 

מהעם הנבחר בלי שיביא זאת לידי ביטוי בחייו - שניהם שווים!

לכן גאולה אמיתית היא רק כאשר כולם נגאלים. אם יהודי אחד נשאר בגלות, זה כבר 'לא זה'. זה לא מושלם. 
במשך הדורות היו הרבה גאולות פרטיות, של אדם פרטי או של חלק מסויים מעם ישראל, אך אין זה גאולה אמיתית 

שנוגעת וגואלת את כולם ללא יוצא מן הכלל.

סיפור הממחיש כיצד כל יהודי, גם הנראה 'רחוק', יגאל1:

באחד היישובים היהודיים התגורר איש רשע שהיה מלשין על אחיו היהודים למלכות. בעיקר אהב להציק לגדולי 
ישראל. פעמים רבות כמעט והביא אסונות על יהודים. נמנו תלמידי החכמים וגמרו כי על פי דין תורה, איש זה 

חייב מיתה. 

התפללו הצדיקים למותו של המלשין, אך תפילותיהם לא נתקבלו, והאיש המשיך בהלשנותיו המרושעות. אותם 
צדיקים הרגישו כי הצדיק רבי זאב וואלף מזבאריז מגן על המלשין בתפילותיו שכל רע לא יאונה לו. יצאו הצדיקים 

לזבאריז לביתו של רבי זאב כדי לדבר על לבו שיסיר את חסותו מאותו רשע. 

"פשפשנו ומצאנו" - הוסיפו - "כי מזרעו של אותו רשע לא ייצאו צדיקים עד סוף כל הדורות, ומשום כך אין כל 
מניעה להתפלל למותו; אלא שכל תפילותינו לא יועילו מפני חוט החסד שמושך עליו הרבי". 

הקשיב רבי זאב לטענותיהם בתשומת לב ושקע בהרהוריו. לבסוף קם ממקומו ואמר:

"הסכיתו ושמעו, חבריא קדישא. על היום שבו יופיע מלך המשיח ויגאל את ישראל אומר דוד המלך בתהלים, 
שכל המלכים "יובילו שי למורא" - מתנה יתנו מלכי העולם למשיח צדקנו; אהה, איזו מתנה כבר יכולים הם לתת 

לו?"

כשעמי העולם ישמעו את קול שופרו של משיח, יפול עליהם פחד נורא, וכולם יפחדו שמא יבוא מלך המשיח 
לנקום בהם על כל הצרות שהציקו לעם ישראל במשך כל שנות הגלות. 

1(  מתוך הספר דברי שלום - רבנו הקדוש משינווא.
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יתכנסו אפוא כל מלכי העולם כדי לטכס עצה כיצד להינצל מכעסו של מלך המשיח. החכמים שבאומות יביעו את 
דעתם, זה בכה, וזה בכה. זה אומר נשחדו בהון רב, והשני אומר נשגר לו אבנים טובות ומרגליות; זה מציע לתת 

לו חבל ארץ, ואחר מציע להשתחוות לפניו.

ברגע מסויים יעמוד הפקח שבהם על רגליו ויאמר: "דעו שכל דבריכם דברי הבל הם, שכן מלך המשיח אינו זקוק 
למתנותיכם משום שבכוחו לעשות איתנו מלחמה ולמגר אותנו ברגע אחד, וליטול את כל ההון שצברנו והאדמות 
בעיניו  היקר  את  לו  לשלוח  עצתי,  זאת  אך  בעיניו!  חשובות  אינן  המתנות שבעולם  כל  מפריע.  באין  שחרשנו 
מכל; הבה נשלח לו איש יהודי במתנה! נושיב אותו בכרכרה מפוארת, נשים כתר על ראשו וכל המלכים יתלו את 

כתריהם סביבו; כך נראה ונוכיח למשיח כי נכנענו לפניו, ומי יודע אולי יתפייס בזאת"... 

דברי החכם ייכנסו לליבותיהם של המלכים, ומיד ישלחו לחפש אחר יהודי כדי לשגרו למשיח כמתנה. אך דא 
עקא, שבאותה שעה לא יימצא אפילו יהודי אחד, שכן כולם חזרו בתשובה זה מכבר והענן נשא אותם אל מלך 

המשיח, ומי השוטה להשאר בארץ העמים?! 

ממשיך הצדיק רבי זאב לספר ולתאר:

לאחר חיפושים רבים ימצאו המלכים יהודי רשע אחד, אחד ובודד, שלבו כלב האבן ועורפו כברזל אשר אין לו 
שיג ושיח עם ישראל ולא עם מלך המשיח - הם ימצאו את המלשין אותו אתם מבקשים כעת לקלל, ומיד יושיבוהו 
המלכים על כרכרה מפוארת, ישימו כתר מלכות על ראשו ומסביבו יניחו את כל כתריהם וישגרוהו בכבוד גדול 

למלך המשיח כפי הכתוב "יובילו שי למורא".

כיון שיגיעו מלכי העולם לפני ארמונו של מלך המשיח, ישלחו להודיע שכל מלכי מזרח ומערב באים לשחר את 
פני המשיח ולהשתחוות לפניו ואף מתנה הביאו כדי לתת לו.

יצחקו כל הצדיקים בקול גדול: "וכי איזו מתנה יכולים מלכי האומות להביא כדי להפיס דעתו של מלך המשיח?"

אף מלך המשיח ישאל: ומה היא המתנה?

ישיבו המלכים פה אחד - יהודי!...

או אז יקום מלך המשיח ויאמר:

- "יהודי? הרי זו המתנה הגדולה והחשובה ביותר עבורי, שכן גם היהודי הגרוע ביותר מיוחס ויקר מכל!...

סיים הצדיק רבי זאב מזבארז את סיפורו ואמר: ומתנה חשובה כזו רוצים אתם שאקלל?!

סיכום / ז. גאולת הנשמה
שאלנו בתחילת השיעור: מה אכפת לכל יהודי, גם לרחוק ביותר, מכך שהרבי הריי"צ נגאל ממאסרו?

ולפי זה, התשובה ברורה. גאולה זו של הרבי פעלה על כל יהודי, לא רק באלו שעוסקים יום יום בהחזקת התורה, 
אלא גם מי שרק מכונה בשם 'ישראל', שגם בחייו האישיים תתרחש גאולה, גילוי של נשמתו.

ובלשונו של הרבי מלך המשיח:

מקור מס' 10
שיחת ש”פ חוקת תשמ”ח

הגאולה )של י"ב תמוז( גאלה וגילתה את המציאות האמיתית של כל יהודי - עצם נשמתו, אשר מצד 
זה "לבו תמים לה' ולתורתו"; ובאופן כזה שיהיה לו הכח להשתמש ולהביא לפועל גילוי פנימיות נפשו 
ולבבו לה' ולתורתו, בכל הכוחות והלבושים שלו ועד למעשה בפועל והרבצת התורה והיהדות - מכיון 
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שגילוי העצם באמיתית הוא דווקא כאשר זה חודר בכל פרט ופרט מהאדם.

ביום הגאולה י"ב בתמוז התגלתה אצל כולנו המציאות האמיתית שלנו, עצם נשמתנו.

ח. הכנה לגאולה השלימה
גאולה זו היא כטבעת נוספת וחשובה ביותר בשרשרת המובילה לגאולה האמיתית והשלימה.

גאולת י"ב תמוז היא גאולה של כולם, כמו דוגמית והכנה לגאולה השלימה שתגיע תיכף ומיד, בה לא יישאר 
אפילו יהודי אחד 'נידח', אלא תתגלה נשמתם של כולם מבלי יוצא מן הכלל. 

כבר כעת, ניתן לחוש שאנחנו בדור וזמן של גאולה. המסכות וההסתרים על הנשמה של עם ישראל כבר ירדו 
ולהשתתף  תפילין  להניח  מגיעים  העולם  בכל  יהודים  הגדולה,  ההתעוררות  את  מקום  בכל  היום  רואים  ונפלו. 
בסעודות ליל שבת בבית חב"ד, בהודו ובצרפת, בדרום אמריקה וגם בישראל. אנחנו נמצאים בזמן שהפנימיות של 

כולנו גלויה, אפילו אבק כבר כמעט ואין..

רק דבר אחד מבקשים מאיתנו:

להוריד ולהביא לידי ביטוי את עצם הנשמה בחיי היום ־יום, להשתמש בכך, להביא לידי פועל את הגילוי הזה בכל 
כוחות הנפש שלנו: החכמה והבינה שבמוח, האהבה והיראה שבלב. וגם ב'לבושים' - המחשבה, הדיבור והמעשה.

הגיע הזמן להיגאל! לקחת את הכוח העצום הזה שנותנים לנו, ולהתחיל לנהל איתו סדר יום. לחשוב מחשבות 
של גאולה - מחשבות טובות, אופטימיות, מלאות בביטחון בה'; לדבר דיבורים של גאולה - דיבורים מאירים, מלאי 
שבח לה', תפילה וברכות; לעשות מעשים של גאולה - מעשים טובים שמאירים את הסביבה, שמקרבים את האחר 

והשונה, שמוסיפים כל הזמן רק בטוב ואור.

חג גאולה שמח לכל עם ישראל!

ט. לסיכום
סיפרנו על מאסרו הקשה של הרבי הריי"צ ב'עוון' הפצת יהדות וראינו שהרבי כותב שהגאולה שלו - ביום י"ב בתמוז 

- היא לא גאולה פרטית, אלא גם של כל עם ישראל, אפילו אלו שרק מכונים 'חלק מעם ישראל' בלי ביטוי מעשי.

שאלנו: מה הקשר בין היהודי הרחוק לגאולת הרבי? וכמו כן, האם גם הגאולה האמיתית והשלימה נוגעת לכל יהודי?

הסברנו שלכל יהודי יש נקודה פנימית, שמתגלה ברגעים של ערעור על כל יהדותו. בזמן המאסר של הרבי כל 
היהדות הייתה בכלא, גם בגלל שזו הייתה המלחמה של אלו שאסרו את הרבי וגם בגלל ש'הנשיא הוא הכל', כדברי 

רש"י בפרשתנו,

וברגע שהרבי נגאל, התגלתה אצל כל יהודי הנשמה, השתחררה.

ותשתחרר  בה תתגלה  עכשיו(,  זאת  לראות  ניתן  )וכבר  בגאולה השלימה  להיות  לעתיד  הכנה  היווה  זה  דבר 
הנקודה הפנימית של כל יהודי. בנקודה הזו אין הבדלים בין יהודים, ולכן אפילו אם יהודי אחד נשאר בחוץ - זו לא 

גאולה אמיתית. משום כך גם הגאולה האמיתית והשלימה נוגעת לכל יהודי ויהודי, גם ה'רחוק' ביותר.

מה שדורשים מאיתנו זה לנצל את הכוח העצום שקיבלנו, להביא לידי פועל בשגרת החיים את הנשמה שלנו - 
במוח וברגש, במחשבה דיבור ומעשה של גאולה.

פשוט להיגאל!


