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סיכום מהלך השיחה

 נקודת השיחה
לא תיקון הגלות, רק הרגשת הגאולה

שער ראשון: לידע ולהכיר
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מבנה השיחה

 סעיפים א-ג
 שלב א' בביאור:

דחיית הצום או גילוי הפנימיות

 סעיפים ד-ו
 שלב ב' בביאור:

תיקון הגלות או גאולה בטהרתה

 סעיפים ז-ח
 שלב ג' בביאור:

הפנימיות הולכת ומתגלית
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 סעיפים ט-יג
 למעשה:

להתחיל לחיות עם משיח
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א

משיחות ש"פ בלק, י"ז (טוב) תמוז ה'תנש"א

  ביאורים  

כלומר: אף שלא נפסקה ההלכה כרבי, הרי זה רק  א 
מפני שלא יכולים להגיע לדרגתו של רבי [ואולי יש 
לקשר זאת גם למבואר כאן (בהערה 10) שרבי דוקא היה 

המשיח שבדורו]. אבל, בודאי שיכולים ללמוד משיטתו 
הוראה בעבודת האדם, כדלהלן – שיום התענית שחל 

בשבת קשור לימות המשיח.
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גב

  ביאורים  

האופן  לפי  האופנים:  שני  בין  ההבדל  יותר  לחדד  ב 
ואין  רצוי,  בלתי  ענין  התענית  נשארת   – הראשון 
 - השני  האופן  ולפי  אחר;  לתאריך  שנדחית  אלא  זאת 

הופכת התענית עצמה לטוב.
על  להסתכל  אופנים  בשני  תלויים  אלו,  אופנים  ושני 
ענין התענית בכלל: אם התענית מצד עצמה היא יום בלתי 
– כדי להתעורר  כוונה ומטרה טובה  רצוי, רק שיש בה 
בתשובה ועל ידי זה להגיע לעליה; או שהתענית עצמה 
היא טוב בפנימיות (וזה שמתאבלים וכו', הוא רק בגלל 

שכעת לא רואים בגלוי את הטוב הפנימי).
בשיחות אד"ש מודגש כאופן השני – שהתענית גופא 
היא טוב. וכפי שמוכח גם מזה שבימות המשיח התענית 
ולכאורה,  לשמחה;  תיהפך  גם)  אלא  תתבטל,  רק  (לא 
"לשמחה מה זו עושה"? אם רק היה חורבן וצער והוא 
התבטל, אזי מפסיקים לצום, אך מנין השמחה? – אלא 
ששמחה זו היא מצד גילוי הטוב והפנימיות של הצום 

(והגלות בכלל) (וראה עוד להלן בהערות הבאות).
טעימה  א:  סוגיא  השני,  בשער  בהרחבה  [וראה 

מהפיכת הצומות לשמחה].
הגאולה:   – ופנימיותו  חיצוני,  ענין  הוא  הגלות  ג 
שבירידת  והתכלית  הכוונה  מהי  מבואר  בחסידות 

הגלות, ויש בזה שני אופנים:
העליה  לצורך  אבל  גדולה,  ירידה  היא  הגלות  (א) 
שהיא  רק  לא  (ב)  בגאולה.   – אחריה  שתבוא  הגדולה 
עכשיו  כבר  היא  אלא  אחריה),  (שתבוא  עליה  לצורך 

בפנימיותה גאולה (ובגאולה רק תתגלה פנימיות זו).
בעיקר  ניכר   – הגלות  שבתחילת  זה,  על  ומבואר 
(כאופן הא') שהגלות היא ירידה ואחריה תבוא העליה; 
ובסיום הגלות – ניתן לראות (כאופן הב') שלמפרע, הכל 

היה בפנימיות רק עליה.
על פי זה מובן ביותר מה שבשיחה זו מדגיש (כאופן 
הב') שלא מורגש כלל צום, גלות וחורבן, אלא רק עליה 
וכפי שיתבאר  כיון שנמצאים בסיום הגלות.   – וגאולה 

להלן בשיחה בארוכה (וראה להלן בהערות יא-יג).
פנימיות  ב:  סוגיא  השני,  בשער  בהרחבה  [וראה 

הגלות – גאולה].
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הד

  ביאורים  

בזמן  "צום"  יהיה  זה  לומר שיום  היה  ניתן  דהיינו:  ד 
אפשר  איך  אבל  בגאולה;  ושמחה"  ו"ששון  הגלות 
על  מורה  דבר  כל  (ששם  שמו  הם  אלו  ששני  לומר 

מהותו) של אותו היום?!
וירידה,  צום  ישנו  שהיום  רק  ש(לא  מוכח,  מכאן 
גופא, גם  ובגאולה תהיה שמחה ועליה, אלא ש)הצום 
כפי שהוא בימינו, הוא בפנימיות "ששון ושמחה" ועליה 

(כדלעיל בהערות הקודמות).

שבכל  ומבאר  מוסיף   (50 הערה   162 ע'  (חל"ג  בלקו"ש  ה 
להיות  עלול   – שבת  עונג  מצות  למרות   – שבת 

בתענית  משא"כ  הגשמי;  מהמאכל  יתגשם  שהאדם 
שחל בשבת – שאז באכילה ישנה מעלת התענית, ואינה 
מגשמת. "ועל פי זה יש לבאר מה שאמרו חז"ל (תענית 
ס"י)  סתקנ"ב  או"ח  (שו״ע  להלכה  ונפסק  וש״נ)  ב.  כט, 
יין  ושותה  בשר  ״אוכל  בשבת  שחל  באב  דתשעה 
כסעודת  ואפילו  שולחנו  על  ומעלה  המפסקת  בסעודה 
שלמה בעת מלכותו״, שלא מצינו לשון כזה בסתם שבת 
– כי בשבת תשעה באב יש בזה עילוי ומעלה (ולא רק 
בשאר  (משא״כ  כו'  שיגשם  חשש  בה  אין  כי  היתר) 

שבתות)".
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ו

  ביאורים  

ו שלימות השכר לנשמות בגופים דוקא: ישנה מחלוקת 
תהיה  שבה  התקופה  מהי  והרמב"ן  הרמב"ם  בין 
הרמב"ן,  לדעת  לעתיד:  ישראל  לבני  השכר  שלימות 
והקמים  השכר  שלימות  תהיה  המתים  תחיית  לאחר 
ולדעת  בגופים;  כנשמות  נצחיים,  בחיים  יחיו  לתחיה 

יעלו  ולאחריו  הרמב"ם, עולם התחיה הוא רק אמצעי, 
בגן  השכר  שלימות  את  ויקבלו  למעלה  שוב  הנשמות 

עדן, כנשמות בלא גופים.
תורת החסידות מכריעה כדעת הרמב"ן – שהתכלית 

תהיה לנשמות בגופים (ראה המצויין בהערה 28).
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ז

ח

  ביאורים  

חלוקת הארץ לי"ג שבטים, שבט לוי: בחלוקת הארץ  ז 
בימי יהושע נצטוו שלא יקבלו שבט לוי חלק בארץ 
וכך  חלק,  אחד  כל  קיבלו  ואפרים  מנשה  א).  יח,  (דברים 

תתחלק  לבוא  לעתיד  שבטים.  לי"ב  הארץ  נתחלקה 
הארץ לי"ג שבטים: שבט לוי יקבל חלק, מנשה ואפרים 
יקבלו רק חלק אחד לשבט יוסף כולו, ואת החלק הי"ג 

יקבל הנשיא (מלך המשיח).
ביטול המועדים בימות המשיח "כשרגא בטיהרא":  ח 

במדרש (המצויין בהערה 52) נאמר ש"כל המועדות עתידים 
בטלים וימי הפורים אינם בטלים לעולם". בחסידות (ראה 
המצויין בהערה 53) מבואר שה"ביטול" לא יהיה כפשוטו, 

כה  יהיה  המשיח  בימות  שיאיר  האלקי  שהאור  אלא 
גדול, עד שהארת המועדים לא תהיה מורגשת לעומתו; 
וכלשון חז"ל (חולין ס, ב): "שרגא בטיהרא מאי אהני" (נר 

בצהרים אינו מאיר). ולכן יהיו כמו "בטלים".
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ט

י

יא

  ביאורים  

השבתות שבימי בין המצרים: כשם שהמדבר הוא  ט 
על  שלילי.  זמן  הם  המצרים  בין  כך  שלילי,  מקום 
נסעו בו  מנת לבטל את היניקה לקליפות שמהמדבר – 
בני ישראל מ"ב מסעות (וראה הטעם בלקו"ת מסעי פט, ד. צב,  
בין  ימי  של  החורבן  את  לבטל  מנת  על  גם  וכך  ב). 

המצרים, ממשיכים בו מ"ב הארות, כנגד מ"ב מסעות:
השבת),  ויום  שבת  (ליל  בחינות  ב'  ישנן  שבת  בכל 
שהן ב' סוגי הארה. אם כן, בשלשת השבועות ישנן שש 
בחינות שבת. כאשר הם מאירים בשבעת ימי השבוע, 

הרי שש כפול שבע – סך הכל מ"ב.
הם  המסעות,  כמו  המצרים,  בין  ששבתות  נמצא 

נתינת הכח לביטול ה"מדבר".
ה"מיצר" הקדמה לה"מרחב": על הפסוק (תהלים קיח,  י 

מבואר  י-ה",  במרחב  ענני  י-ה  קראתי  המיצר  "מן  ה) 
בחסידות שדוקא על ידי המיצר (שענינו בעבודת ה' הוא 
 – העצמי"  ה"מרחב  י-ה",  ל"מרחב  מגיעים  הביטול) 

התגלות אלקות בלי גבול.
על פי זה מבואר גם ענינם של ימי "בין המצרים" – 

מיצר שעל ידו מגיעים להתגלות אלוקית בהרחבה.
מבאר את ענין השבתות שבימי בין המצרים, על  יא 

שהגלות    – ג)  ובהערה  (ס"ב;  הנ"ל  היסוד  פי 
בפנימיותה מלכתחילה עליה:

ירידה,  מורגשת  המצרים  בין  שבאמצע  בשבתות 
בשבתות  אבל  מכן.  לאחר  עליה  פועלות  והשבתות 
מלכתחילה  מורגשת  המצרים  בין  ובאמצע  שבתחילת 

עליה.
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יב

יג

  ביאורים  

מבאר את החילוק בין הפרשיות בלק ופינחס, על פי  יב 
בפנימיותה  – שהגלות  ג)  ובהערה  (ס"ב;  הנ"ל  היסוד 

מלכתחילה עליה:
(כמבואר  בפרשת פינחס (שהיא באמצע בין המצרים 
פועלת  והגאולה  ירידה,  מורגשת  הקודמת))  ובהערה  לעיל 

בין  לפני  (שהיא  בלק  בפרשת  אבל  מכן.  לאחר  עליה 
המצרים) מורגשת מלכתחילה עליה.

זה מתבטא בפשוטו של מקרא,  ומבאר כיצד  והולך 
בנבואה שבפרשת בלק אודות משיח (כדלהלן ובהערה יד) 
שבפרשת  משיח  על  ברמז  מתבטא  זה  כיצד  [וצע"ק, 

פינחס].
ההבדל  בטהרתה:  גאולה  והגלות,  החורבן  תיקון  יג 
שהוזכרו  האופנים  ב'  ע"ד  בפשטות  הוא  ביניהם 
לעיל (בהערה ג): כשרואים בגלות ירידה לצורך עליה, הרי 
עימה  להתעסק  הצורך  ומורגש  ירידה  ישנה  שבפועל 
עליה,  מלכתחילה  היא  לתקנה; אך כשרואים שהגלות 

מורגשת רק המעלה שבגאולה.
פי משל:  על  (בדרך אפשר)  זאת  אולי אפשר לבאר 
רבים, הרי  פירות  על מנת להצמיח  זרע  זורעים  כאשר 

בדרך לצמיחה מוכרח הזרע להירקב ולהתכלות, ואחר 
כך על ידי זה יצמח באין ערוך.

מבחוץ  אדם   – הצמיחה  בשביל  הריקבון  בשעת 
ירידה. גם אם  שאינו מודע למטרה שבזה, רואה מולו 
יודע שאחר כך תגיע הצמיחה, עלול הוא לחשוב שיש 
כאן ירידה, ורק אחריה תגיע עליה; וממילא, עלול הוא 
לחשוב שכל ענינה של הצמיחה הוא רק לסיים ולתקן 

את מצב הירידה והריקבון.
כאן  שיש  כלל  מרגיש  לא  הזורע  האיכר  אמנם, 
ירידה, אלא מלכתחילה עליה על מנת להצמיח פירות. 
הצמיחה.  אל  התקדמות  עוד  הוא  רואה  בריקבון  גם 
וממילא ברור לו, שהעליה שבצמיחה היא לא רק כדי 
להגיע  כדי  בעיקר  אלא  הריקבון,  את  ולתקן  לסיים 
למעלה של ריבוי הפירות באין ערוך. גם לולא הריקבון 

ישנה מעלה וחשיבות לצמיחה.
ראה  הפשט,  ע"ד  בטהרתה"  "גאולה  ענין  [ביאור 
להלן בהמשך הסעיף (ובהערה הבאה); ובהמשך יקשר עוד 

ענינים ל"גאולה בטהרתה" (כדלהלן בהערות טו; יז; ל)].
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יד

טו

טז

  ביאורים  

מבאר את הענין של "גאולה בטהרתה" על פי פשט  יד 
הענינים, בנבואת בלעם:

בנבואה זו מתאר כיצד בני ישראל יעמדו במצב נעלה 
ולאחר  יתחשב",  לא  ובגויים  ישכון  לבדד  "עם  ביותר, 
מכן ממשיך ומנבא על ביאת המשיח, "אראנו ולא עתה" 
"גלינו  שבגללם  "חטאינו"  היו  לולא  אומרת:  (זאת  וגו' 
מארצנו", היינו זוכים לביאת המשיח ומלכותו בהמשך 

ישיר לישיבה בארץ וכו', ללא ירידה לגלות).
ולשחרר  לגאול  רק  (לא  מטרתה  שהגאולה  ונמצא, 
גם  אלא   – עליה  לצורך  ירידה   – שבגלות  הירידה  מן 
עליה   – ישראל  ובמעלת  בטוב  להוסיף  כדי  ובעיקר) 

מלכתחילה.
של  באופן  מצרים  מיציאת  נעלית  שלימות  טו 
"נפלאות": פירוש הפסוק (מיכה ז, טו) "כימי צאתך 

הקבלה  פי  על  מבואר  נפלאות",  אראנו  מצרים  מארץ 
והחסידות שהנפלאות בגאולה העתידה יהיו כאלו שגם 
בפרשתנו:  וכך  נפלאות.  ייחשבו  מצרים  ליציאת  ביחס 
לאחר "א-ל מוציאו ממצרים" ממשיך הנביא ומתאר את 
"גאולה   – מצרים  מיציאת  נעלית  שתהיה  הגאולה, 

בטהרתה".
ירחו, משיח צדקנו "דמורח ודאין": דרשת חז"ל  טז 
משיח  על  שנאמר  הפסוק  על   (71 בהערה  (מצויין 

(ישעיה יא, ג) "והריחו ביראת ה'" – "דמורח ודאין (שמריח 

באדם ושופט ויודע מי החייב, שנאמר: לא למראה עיניו 
ושפט  הכי  ואפילו  יוכיח,  אזניו  למשמע  ולא  ישפוט 
ובחסידות  רש"י)".  הרחה.  ידי  על  כגון  דלים,  בצדק 
משיח  ואצל  מקיף,  ענינו  שריח  משום  שזהו  מבואר 

תהיה המשכת המקיף בשלימות.
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יז

יח

יט

כ

  ביאורים  

כמו כן גם "ירחו" מלשון ריח; ולכן היו המסעות "עד 
היא  המסעות  שע"י  העליה  תכלית  כי   – ירחו"  ירדן 

להגיע לדרגת המקיף, ריח (דרגתו של משיח).
יז כל המסעות – חלק מיציאת מצרים: בלקו"ת (המצויין 
שהוא  מסעי  אלה  לשון  "להבין  מקשה:   (72 בהערה 

והרי   – מצרים  מארץ  יצאו  אשר  וכתיב  רבים,  לשון 
שנסעו  ראשונה  ונסיעה  יציאה  רק  הוא  מצרים  מארץ 
מרעמסס לסוכות"? והביאור בזה, שכל אחד מהמסעות 
ענינו הוא היציאה ממיצר (מצרים לשון מיצר וגבול), כי 
יותר  העליונה  הדרגה  לגבי   – למרחב  יצאו  כאשר  גם 

נחשב זה כמיצר.
וכאן מבאר זה ע"פ המבואר לעיל, שתכלית המעלה 

היא ב"גאולה בטהרתה" (ראה לעיל הערה יג):
במצרים  הגלות  מקושי  הראשון)  (במסע  היציאה 
אעפ"כ  אבל  ל)הירידה;  (ובערך  שלאחר  העליה  היא 
מוכרחים להמשיך בעליה (במסעות הבאים) כדי להגיע 
 – ערוך  שבאין  עליה  שהיא  הגאולה,  שלימות  לא"י, 

"גאולה בטהרתה".
את  לבאר  אד"ש  ומוסיף  הולך  ואילך,  מכאן  יח 
ההתקרבות לגאולה עם הזמן, ובהתאם אליה – 

את ההוספה בהרגשת מעלת הטוב בימים אלו.
בשיחה,  המיוחדים  לביטויים  לב  לשים  מנת  על 
ההולכים ומתחזקים – יצויין זאת להלן בהערות (כ; כב; 

כה).

לשני  בנוסף   – שיש  מובן,  זו  מגמרא  דהיינו:  יט 
המצבים של "צום" ו"ששון ושמחה" – גם 'מצב 

ביניים', שבו הדבר תלוי בבחירתו של האדם ("רצו").
ש"האידנא  ההלכה  נפסקה  שלמעשה  אף  ולכן, 
גדר"  לפרוץ  אסור  לפיכך  להתענות  ונהגו  רצו  [בזמננו] 
(טור או"ח סתק"נ ס"א; ועד"ז בשו"ע שם), ומוכרחים לצום בזמן 

של 'מצב ביניים' – מכל מקום, הרעיון העקרוני של דברי 
הגמרא נשאר, והוא – שבמצב כזה "נחלש תוקף הצום". 
איננו  והגלות  החורבן  רגש  הרי  בפועל,  כשצמים  ואף 

בתוקף, כי אם ההכנה לגאולה (וראה עד"ז להלן הערה כז).
של  האחרון  "דור  הוא  זה  דור  בדורנו:  החידוש  כ 

הגלות ו(במילא) דור הראשון של הגאולה".
בעיקר  "מודגש  בדורנו  זה:  מחידוש  התוצאה 

ה"טוב"" שבזמן זה.
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כא

כב

כג

כד

  ביאורים  

 (76 בהערה  (המצויינת  הגמרא  עלה":  גאולה  "שם  כא 
שלפני  השביעית  בשנה  המלחמות  את  מגדירה 
דגאולה"  כ"אתחלתא  בהן)  (וההצלה  המשיח  ביאת 
בברכה   הגאולה  ברכת  נקבעה  אלו  מלחמות  (וכנגד 
השביעית בשמונה-עשרה). ורש"י מפרש: "ואף על גב 
דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא, אלא שיגאלנו מן 
דשם  כיון  הכי  אפילו   .  . תמיד  עלינו  הבאות  הצרות 

גאולה עלה, קבעוה בשביעית".
ונמצא, שהצלה מן הצרות בתוך זמן הגלות, קשורה 

להצלה הכללית בגאולה השלימה.

 כב החידוש בתקופתנו (תקופת הפצת המעיינות בחצי
כדור התחתון, ת"ש-תש"נ): בתחילתה – השלמת  

הגאולה  זמן  הגיע   – בסיומה  לגאולה.  הכנה  העבודה, 
ללא ספק, ונמצאים "בסמיכות ממש" לגאולה.

ומודגש  "נרגש  זו  בתקופה  זה:  מחידוש  התוצאה 
ביותר וביותר ה"טוב"" שבזמן זה.

בשער  בהרחבה  ראה  וסיומו:  הכפתורים  צחצוח  כג 
השני, סוגיא ד: סף הגאולה (חלק שני).

בהרחבה ראה  בשלימות:  היה  התשובה  ענין   כד 
בשער השני, סוגיא ד: סף הגאולה (חלק שני). 

17



22 / קובץ לימוד גאולה ומשיח - מבצע דור דעה תשע"ז

כה

כו

כז

כח

  ביאורים  

ב"שנה"  נמצאים  תנש"א:  בשנת  החידוש  כה 
סף  "על  בו,  נגלה  המשיח  שמלך  וב"שעה" 

התחלת ימות המשיח".
הגאולה",  ענין  "מודגש  זה:  מחידוש  התוצאה 

"מודגש רק ה"טוב"" שבזמן זה (להלן ס"ט).
וחידוש נוסף ועיקרי: זו לא רק הוספה ב"רגש" וכו', 
אלא מודגש "שהגאולה באה בפועל ממש ביום הש"ק 

זה"!
"שנה" (ו"שעה") "שמלך המשיח נגלה בו": ראה  כו 
בהרחבה בשער השני, סוגיא ד: סף הגאולה (חלק 

שלישי).
הוא  הגאולה"  התחלת  "סף  הגאולה:  התחלת  סף  כז 
חידוש משמעותי על פני ההתקדמות אל הגאולה 
המבוארת עד כאן. כל השלבים הנ"ל מתארים איך בתוך 
זמן הגלות מתקרבים יותר ויותר אל הגאולה, אך עדין 
אליה).  ממש"  "בסמיכות  (ורק  אליה  מחוץ  נמצאים 
שענינים  משמע  הגאולה"  התחלת  "סף  זאת,  לעומת 
רק שהגאולה  לא  כבר התחילו;  מן הגאולה  מסויימים 
צריכה להגיע כל רגע, אלא שבמידה רבה היא נמצאת.

של  בהתגלותו  הוא  המשמעותי  שהשינוי  ומובן, 
משיח  של  שביאתו  למרות  הגאולה:  על  לבשר  משיח 
תהליך  התחלת  היא  אך  השלימה,  הגאולה  אינה  עוד 

הגאולה.
'לחיות'  להתחיל  שניתן   – היא  לגבינו  וההשלכה 

כבגאולה (כפי שיבאר להלן).
"סף  בביטוי  מרומז  זה  שענין  מדייקים  [חסידים 
שתי  משמשת  ש"אסקופה  פוסקת  הגמרא  הגאולה": 
 – נעול  פתח  כלפנים,   – פתוח  שהפתח  בזמן  רשויות: 
כלחוץ" (שבת ט, א). כלומר: זו תקופת ביניים, שבה מצד 
במצב  ו'לחיות'  להמשיך  וניתן  בגלות  נמצאים  אחד 
הפתח  את  לפתוח  ניתן  שני  ומצד  ("כלחוץ"),  הגלותי 
("כלפנים").  בגאולה  כמו  ו'לחיות'  לטעום  ולהתחיל 

והדבר תלוי בנו].
"בית  בעניני  הלימוד  את  כאן  ומדגיש  מוסיף  כח 
המקדש השלישי", שכוונתו – לכאורה – ללימוד 
בספר יחזקאל דוקא. ראה בשער השני, סוגיא ה: לימוד 

הלכות בית הבחירה (בסופה).
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כט

ל

  ביאורים  

צורת הבית, בנין הבית: ממדרש זה מוכיח אד"ש  כט 
בשיחותיו שלימוד הלכות בית הבחירה אינו רק 
בנין  במצות  העיסוק  בגדר  ממש  הוא  אלא  "כאילו", 

המקדש, ועל ידי זה "בנין ביתי" אינו "בטל".
הגשמית של בנין הבית, הרי  ואף שחסרה הפעולה 
הציווי "ועשו לי מקדש" כולל (לא רק את מלאכת הבניה 
שבבניה  והתכנון  המחשבה  את  גם)  אלא  הגשמית, 
(כשם שבמלאכת המשכן נדרשו "חכמי לב"); וחלק זה 

שבמצוה מתקיים ע"י הלימוד.
[ראה בכל זה בהרחבה בשער השני, סוגיא ה: לימוד 

הלכות בית הבחירה].

מביא שני חידושים בלימוד עניני המקדש "בשנה זו"  ל 
(התואמים לב' החידושים בתקופה בכלל, שהוזכרו לעיל הערה כה):

המקדש  בתי  חורבן  תיקון  לא   – בלימוד  הרגש 
הקודמים, אלא תשוקה למעלת בית המקדש השלישי 
כשלעצמו (ע"ד הענין של "גאולה בטהרתה"; ראה לעיל הערה יג).

החלק  את  לפעול  כדי  רק  לא   – הלימוד  ומטרת 
של  בידע  להשתמש  כדי  אלא  הבית,  שבבנין  הרוחני 
ההלכות למעשה, בבנין הבית בפועל ברגע שלאחרי זה.

[וראה עוד בשער השני, סוגיא ה: לימוד הלכות בית 
הבחירה (ובעיקר בסופה)].
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לא

לג לב

  ביאורים  

"לחיות עם הזמן דימות המשיח": ראה בהרחבה  לא 
בשער השני, סוגיא ו: לחיות עם משיח.

בו  במצב  שנמצאים  בארוכה  נתבאר  כאן  עד  לב 
וע"י  אלו;  שבימים  והגאולה  הטוב  רק  מורגש 

לימוד עניני הגאולה (והמקדש) ניתן "לחיות" זאת.
אמנם, כל זה הוא כאשר אכן מרגישים מלכתחילה 
רבות  פעמים  רואים  לפועל,  אך  והגאולה.  הטוב  את 

שאנו מרגישים בגלות בדיוק כבעבר!
על כך יוסיף ויבאר שמעלת לימוד עניני הגאולה אינה 
להתחבר  ומנסה  הזמן,  במעלת  שמבחין  מי  עבור  רק 
לגילוי הגאולה (כפי שביאר בסוף ס"ט); אלא גם למי שמרגיש 

'מחוץ' לענין, שע"י הלימוד יתחיל להבחין בכך.
יש לבאר (בדרך אפשר) מהו הצורך להקדים את  לג 

ענין "היסח הדעת" כאן: 
כפי שיבאר, הבעיה כעת היא שאין רואים בגלוי את 
נפלאות הגאולה, וצריכים להסביר ולבאר את ה"אראנו 

נפלאות", וזו הסיבה שישנם כאלו שעוד לא חיים בעניני 
הגאולה.

מובן   – ה"דעת"  על  רק  פועל  הלימוד  היה  לו  ולכן, 
כי  לענין,  שאין בכוחו לסייע למי שנמצא לגמרי מחוץ 
זו גופא הבעיה: שלא כולם מצליחים להתבונן ולקלוט 
בשכלם את עניני הגאולה (ויש לקשר למ"ש בהקדמה לתניא: 
"אין כל השכלים והדעות שוות, ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר 

ממה שמתפעל ומתעורר שכל חברו").

אך כיון שפעולת הלימוד היא שהענין נעשה "למעלה 
מן הדעת" – שגם אם קשה לראות ולהבין בשכל את עניני 
הגאולה, הוא קשור בתוקף לענין ומאמין בביאת המשיח 
מיד – לכן בכוחו לפעול גם על המתקשים לחיות גאולה 
התורה  ש"בכח  להלן,  וכמבואר  הקודמת).  בהערה  (ראה 

לשנות טבע האדם" – ומובן, שאם התקשרות שלו לענין 
אינה מצד טבעו אלא מצד התורה ("למעלה מן הדעת"), 

בודאי יחיה בעניני הגאולה בתוקף וללא קושי.
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לד

לה

  ביאורים  

"היסח הדעת" – למעלה מן הדעת: ראה בהרחבה  לד 
בשער השני, סוגיא ז: משיח בא בהיסח הדעת.

בכח התורה לשנות טבע האדם: בירושלמי (המצויין  לה 
ויום   שנים  משלש  פחות  שבת  נפסק   (96 בהערה 

אחד בתוליה חוזרים, ולאחר מכן אינם חוזרים. אמנם, אם 

בית דין עיברו את השנה – עדיין הבתולים חוזרים עוד 
"אקרא  ג)  נז,  (תהלים  הפסוק  נדרש  כך  ועל  נוסף.  חודש 
לאלקים עליון לא-ל גומר עלי", היינו שהקב"ה מסכים עם 
קביעותיהם של בית דין של מטה, ובהתאם לכך משנה 

את מציאות העולם.
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לו

  ביאורים  

מבואר  חדשה":  וה"תורה  הזה  בזמן  התורה  לו 
בחסידות – על מאמר רז"ל (פסחים נ, א) "אשרי מי 
אחד,  שמצד   – בידו"  ותלמודו  עדן]  [לגן  לכאן  שבא 
התורה שלומדים למעלה היא באין ערוך לתורה אצלנו 
שור  (כמו  גשמיים  ענינים  על  לומדים  שאצלנו  מה   –
בחינות  אודות  לומדים  למעלה  וכו')  גשמיים  ופרה 

ודרגות רוחניות (כמו פני שור שבמרכבה וכו').
ומצד שני, הדרגות עליונות הם כמו פנימיות ו"נשמה", 

וה"גוף" – הוא אותם ענינים גשמיים שנשתלשלו מהם. 
הנשמה  את  להשיג  אפשר  הגוף  ראיית  שע"י  וכשם 
שבו, כך ע"י לימוד גופי ההלכות הגשמיות בעולם הזה 
וללא  הבא;  בעולם  שלהם  הנשמה  את  להשיג  אפשר 

לימוד הגוף כאן אי אפשר להשיג את הנשמה לעתיד.
עכשיו  התורה  אחד  שמצד   – כאן  הביאור  יובן  מזה 
היא "הבל" לגבי התורה דלעתיד, ומצד שני – חלק ממנה 
והן "תורה אחת", כמו גוף ונשמה שמאוחדים לאדם אחד.
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לז

לח

לט

  ביאורים  

עכשיו  שלנו  התורה  שגם  שביאר  לאחרי  כלומר:  לז 
(בחי' "ברייתא") היא חלק אחד עם התורה חדשה 
דלעתיד ("בלשון המשנה") – מובן, שבכוחה של התורה 
ימות  לתוך  "בחוץ"  שנמצא  האדם  את  להכניס  שלנו 

המשיח, כיון שהיא חלק מהתורה של משיח.
(המצויינת בהערה בגמרא  "אתא אליהו מאתמול":   לח 

היום,   לבוא  יוכל  שמשיח  מנת  שעל  נאמר   (106

הגאולה;  על  לבשר  מאתמול  יבוא  שאליהו  נדרש 

ובשורה זו עליו להביא לבית הדין הגדול בטבריא. הרבי 
מסביר שכדי שמשיח יוכל לבוא בכל יום (שהרי מחכים 
בפועל ממש  מגיע אליהו  אכן   – יום שיבוא")  "בכל  לו 

בכל יום לטבריא לבשר על הגאולה.
לט לכאורה – ענין זה (שיקריבו קרבנות בימי הצומות 
אד"ש  כ"ק  של  חידוש  הוא  למועדים)  שיהפכו 

מה"מ.
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מילואים
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". . וכמודגש גם בהכתרת המלך - שהעם 

 מכריזים "יחי המלך"

. . גם אנשי הדור פועלים הוספה בענין החיים 

אצל נשיא הדור, כאמור לעיל בענין ההכרזה 

 "יחי המלך". 

ובאותיות פשוטות:

לאחרי שישנה השלימות ד"חיים" שנה 

לנשיאותו )פעולתו ועבודתו( דנשיא דורנו - צ"ל 

הוספה עיקרית בענין החיים )גם( ע"י פעולת 

העם שמכריזים "יחי המלך"

. . ויש להוסיף שאצל מלך המשיח מודגשת 

יותר שייכותו לכאו"א מישראל . . לכן, בכחו 

ויכלתו דכאו"א מישראל לפעול הענין ד"יחי 

המלך""

 )משיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח - מוגה(

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד






