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כמה מילים בפתח העיון בשיחת ש"פ וירא תשנ"ב 

כמה סוגים ישנם בהשתוקקות ובמשתוקקים.

שרוי  הוא  ממבוקשו.  ערוך  לאין  בריחוק  נמצא  המשתוקק  לפעמים 
כל  ומרוחק  נעלה  במקום  נמצא  המבוקש  והענין  ושפל,  נמוך  במצב 
כך; וכשהוא מתבונן בכך, נשבר ליבו והוא מתעורר בתשוקה עצומה.

היא  היהודי.  של  נשמתו  ממעמקי  מגיעה  תשוקה  של  כזו  תנועה 
מטלטלת וחודרת את היהודי לחלוטין ומשנה את מהותו; עד שבזכותה, 
נעשה הוא כלי ומקבל שייכות לענין שאליו השתוקק )ראה לקו"ש חט"ו 

וירא ג' ובהנסמן בהערה 26 שם. ח"ט האזינו א'. ועוד(.

ולפעמים המשתוקק נמצא במרחק נגיעה מהענין המבוקש, קרוב אליו 
כמו שלא היה אף פעם. ודוקא אז - פועמת בליבו התשוקה הגוברת 
והולכת: הרי כבר יש לו את זה! רק צעד קטן חסר. כמה משתוקק הוא 

לעבור אותו...

דוקא כאשר יהודי חש ש"ישנם כל הענינים מוכנים כבתיבה סגורה, 
ונתנו את התיבה והמפתח שלה לכל אחד ואחד מישראל", ורק סיבוב 
מפתח קטן הוא זה שמעכב - ממילא "יצעק עוד צעקה, עם עוד בקשה 

ותביעה ועוד תזכורת: "עד מתי"?!..." )כלשון אד"ש, ש"פ דברים תנש"א(.

בשיחת ש"פ וירא תשנ"ב, מצדד הרבי בחדות ובבהירות באופן השני 
דוקא. לכל אורך הדרך ברור שיש לנו את זה: את ה"וירא אליו ה'", 
גילוי הנשמה האלוקית, את ניצוץ המשיח ואת התגלות משיח הכללי. 
ודוקא בגלל זה - התשוקה גוברת הרבה יותר מאשר אי פעם: רוצים 

לראות הכל, בפועל ובגלוי!

התשוקה  את  נלבה  הללו,  המלך  בדברי  נעסוק  בו  הנוכחי  בגליון 
המתלהטת להתגלות משיח בפועל, מתוך ידיעה ברורה שהנה זה בא; 
ויחד עם זאת, נחפש את הכלים להוריד ולגלות את תנועת ההשתוקקות 
בהירה  בהסברה  ירחיבו  ועוד,  כך  על  בפועל.  להנהגה  הזו  הלוהטת 

המשפיעים המתוועדים במדור 'לחיות'.

כלי ראוי להגילוי ד"וירא אליו ה'", הן בנוגע  זו נעשה  "וע"י עבודה 
להגילוי בעצמו, והן בנוגע להגילוי בחלקו בעולם ובכל העולם כולו, 

שנעשה דירה לו ית'" - בהתגלות מלכנו משיחנו, תיכף ומיד ממש.
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דברי הרב
מהתוועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

אצל כל אחד ואחת צריך להיות 
הגעגועים והתשוקה ל"וירא אליו ה'"
כל פעולה חדורה עם הגעגועים והתשוקה ל"וירא אליו הוי'" • הדבר 

היחיד שחסר - קבלת משיח צדקנו בפועל, בעולם העשיה • ענין ההמשכה 
והגילוי ד"וירא אליו הוי'" קשור ושייך במיוחד אצל ילדי ישראל • קטע 

משיחת ש"פ וירא, ח"י מרחשון ה'תשנ"ב, בלתי מוגה

וכאמור, זוהי גם הלימוד וההוראה מהתחלת פרשתנו "וירא אליו הוי'", שאצל כל 
אחד ואחת מישראל צריך להיות הגעגועים והתשוקה ל"וירא אליו הוי'" - גילוי 
אלקות. וענין זה צריך להתבטאות ולהתגלות בכל פעולה של יהודי, במחשבה 
)"בענקעניש"(  הגעגועים  עם  חדורה  שלו  ופעולה  פעולה  ומעשה, שכל  דיבור 
והתשוקה ל"וירא אליו הוי'", אשר עי"ז נעשית היא כלי קיבול לאלקות, ע"ד 

שהי' באברהם אבינו. 

ותבע:  שטען  נ"ע,  )מהורש"ב(  מאדמו"ר  בזה  הסיפור  לעיל(  )וכמדובר  וכידוע 
מדוע הקב"ה לא מתגלה אליו כמו לאברהם, הרי הוא הנכד דנכד כו' )"ַאן אור 

אור אייניקל"( דאברהם אבינו, וממילא מובן שהוא יורש את כל עניניו. 

ויש לומר, שעל ידי טענתו ותביעתו זאת - הוא אכן השיג והביא את הענין לידי 
פועל )"ער הָאט אויסגעפירט בפועל דעם ענין"(! 

והנה, מזה שמספרים לנו סיפור זה - מוכח, שיש בזה גם לימוד והוראה לכאו"א 
מאתנו. ובמיוחד, שלאחר מכן נעשה ענין זה חלק מתורה שבעל פה )תורה מלשון 
וק"ו מזה ש"כל  ובמכ"ש  וכו',  זאת  הוראה( ע"י הנשיא דהדור ההוא שפירסם 
מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש" נעשה חלק מתושבע"פ - על אחת כמה וכמה 

כשמדובר )לא ב"תלמיד ותיק" גרידא, כי אם( בנשיא בישראל. 
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ולפני  ילד,  עדיין  כשהי'  אירע  שהסיפור  ואע"פ 
ידיע",  מקטפי'  בוצין  "בוצין  הרי  נשיא,  היותו 
כדאיתא בגמרא בנוגע לברכת המזון, שהיא ברכה 

מן התורה כמ"ש "ואכלת ושבעת וברכת". 

אירע  הנ"ל  שסיפור  מזה  שגם  להוסיף,  ויש   .  .
בקטנותו של כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע - ישנו 
לכאו"א  שייך  זה  שענין  והוא:  והוראה,  לימוד 
לכל  ובנוגע  והטף,  והנשים  האנשים  מישראל, 
עניניו, גם ענינים ה"קטנים", שכולם יהיו חדורים 
גילוי  הוי'",  אליו  ד"וירא  והגילוי  ההמשכה  עם 

אלקות. 

ויהי רצון, שנזכה תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלימה באופן ד"בוצין בוצין 
מקטפי' ידיע", היינו שכבר בתחילתה - תיכף ומיד ממש - נכללת כל השלימות 
דהגאולה, ועאכו"כ שלימות הגאולה בפועל והשלימות דשלימות, כולל השלימות 

דישיבת כל בני ישראל יחדיו, "כל יושבי' עלי'", 

ובית  המדרש  ובית  הכנסת  בבית  ביחד,  כאן  עתה  שנמצאים  מהיהודים  החל 
מעשים טובים דנשיא דורנו, שהוא בדוגמת בית המקדש השלישי והמשולש - עד 

לכל ישראל, כולל גם טף, 

ואדרבה - ענין הנ"ל )ההמשכה והגילוי ד"וירא אליו הוי'"( קשור ושייך במיוחד 
אצל ילדי ישראל, כמובן ממאחז"ל שדוקא תינוקות של בית רבן נקראים בשם 

"משיחי", להיותם קשורים עם "משיחי" שבכל דור ודור. 

מלכא  דוד  כולל  עפר",  שוכני  ורננו  "הקיצו  היעוד  לקיום  ומיד  תיכף  וזוכים 
משיחא, וכל שאר המשיחים שהיו בכל הדורות. וכידוע המבואר ומרומז במדרשי 
חז"ל שבכל דור ודור ישנו יהודי מסוים שהוכן להיות המשיח וראוי להתגלות 
באותו דור, ואילולא המניעות ועיכובים והענינים המבלבלים שנתערבו בזה - 

היינו זוכים מזמן לגאולה האמיתית והשלימה. 

כפי שהעיד משיח  הענינים המבלבלים,  כל  כבר  נתבטלו  זה,  בזמננו  עתה  אבל 
דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר - שכל עניני הקיצין וההכנות וכו' ישנם כבר בשלימותם, 
וצריך להיות ה"עמדו הכן כולכם", כיון שהדבר היחיד שחסר עדיין הוא - קבלת 
משיח צדקנו בפועל, היינו בעולם העשי', כמובן מהביאור בנוסח תפילת ראש 

השנה ש"וידע כל פעול כי אתה פעלתו" קאי על עולם העשי'. 

בזמננו זה, נתבט ו 
כבר כ  הענןנןם 
המב ב ןם, כפן 

שהעןד משןח 
דורנו, כ"ק מו"ח 
אדמו"ר - שכ  

ענןנן הקןצןי 
וההכנות וכו' ןשנם 

כבר בש ןמותם
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מקשרןם את הגאו ה עם
"שהחיירו וקיימרו והגיערו לזמן הזה"

בשעה 1:40 ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א להתוועדות, כשהקהל מנגן "זָאל שוין זיין 
וכ"ק אדמו"ר  ניגנו כרגיל את הניגון הנ"ל,  די גאולה". אחרי שבירך בופה"ג 

שליט"א עודד את השירה בידו הק' מפעם לפעם.

את שיחה א' פתח במילים: "ס'איז דָאך ח"י ימים בחודש", וסיים שמקשרים את 
הגאולה עם ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

לאחרי שיחה זו ניגנו "שובה ה'" )בהמשך למדובר בשיחה אודות פרק תהילים 
זה(, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בידו הק' כו"כ פעמים לעבר שני 

הצדדים. באמצע הניגון נתן חתיכת עוגה לילדי שארף שיחיו.

בשיחה ב' הביא הוראה מהסיפור הידוע על כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע שבכה 
מדוע לא התגלה אליו הקב"ה כמו לאברהם. לאחרי שיחה זו ניגנו "שישו ושמחו 
בשמחת הגאולה", ובאמצע סימן כ"ק אדמו"ר שליט"א לר' משה שי' קוטלרסקי 

שיאמר "לחיים" על כוס גדולה.

בשיחה ג' דיבר על שליחותו של כל יהודי, שהרי בכ"א ישנו הניצוץ מה"כוכב" 
אדמו"ר  וכ"ק  אלקינו",  "הוא  ניגנו  זו  שיחה  לאחרי  צדקנו.  משיח   - הכללי 
שליט"א עודד את השירה בחוזק ובפרט לעבר ילד שעמד מולו וילדה שעמדה 

לצדו השמאלי בסוף שולחן ההתוועדות.

בשיחה ד' הזכיר שוב את הסיפור הנ"ל מכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, ובהמשך 
התבטא שהשלימות ב"ואכלת ושבעת" שייך רק בגאולה, שהרי איך שייך לומר 
אך  ויין המשומר?...  הבר  ושור  הלויתן  לסעודת  רעב  שיהודי  "ושבעת" בשעה 
בזמן הגאולה, הקב"ה עצמו מושיבו לשולחן. בהמשך אמר ש"הקיצו ורננו שוכני 

נזכרים ונעשים
יומן מזמן אמירת השיחה בבית חיינו
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בכל  שהרי  הדורות,  בכל  המשיחים  כל   - עפר" 
ולולא  המשיח,  להיות  המוכן  יהודי  ישנו  דור 

ענינים המבלבלים היתה הגאולה באה מזמן.

וכ"ק  ביהודה",  "נודע  ניגנו  זו  שיחה  לאחרי 
אדמו"ר שליט"א עודד בחוזק בתנועת ידו הק'.

ענין  שבכל  נוספת,  הוראה  הביא  ה'  בשיחה 
בעולם יש למצוא את ה"ארץ ישראל" שנתפשט 
בו, את ה"מַאך דָא ארץ ישראל" והקדושה שבכל 
דבר חול. בין הדברים התבטא שאין זמן להאריך 
משיח  פני  לקבל  ללכת  שצריכים  כיון  בדברים 

צדקנו.

דשמח"ת,  שמח  ניגון  ניגנו  זו  שיחה  לאחרי 
כו"כ  ובפרט  באופן מפליא,  לעודד את השירה  וכ"ק אדמו"ר שליט"א התחיל 
חיינו  לבית  אלו  בימים  )שהגיעו  מרוסי'  הקהילה  ראשי  קבוצת  לעבר  פעמים 
למשך שבועיים ע"י לשכת "עזרת אחים"(. באמצע פנה לעבר הש"ץ ר' משה שי' 

טעלישעווסקי והורה לו לנגן "יהי רצון . . שיבנה ביהמ"ק". 

שהכינו  אלו  יעלו  לגאולה,  הגולה  מן  לעלי'  הכנה  שבתור  אמר   )!( ו'  בשיחה 
משקה המשמח וכו'.

מכל  מזג  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  בקבוקים.   14 הריל"ג  העמיד  זו  שיחה  לאחרי 
רבה"  "הצלחה  מהם:  לכו"כ  ואמר  בקבוק,  לכל  בחזרה  ומכוסו  לכוסו,  בקבוק 

ולכמה: "זָאל זיין בהצלחה רבה" ולכמה אמר: "לחיים" או: "בהצלחה".

- עבור סיומי הרמב"ם, מיד  אחרון המקבלים הי' ר' מנחם נחום שי' גרליצקי 
באומרו   )!( ז'  בשיחה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  פתח  הכרזתו,  את  הנ"ל  כשסיים 
)כנראה בהמשך להכרזתו של הנ"ל(: "און ויהי רצון ס'זָאל מקויים ווערן דער ]= 
ויהי רצון שיקויים ה['אחד יושב ועוסק בתורה' בהתיישבות, בגאולה האמיתית 

והשלימה"...

את השיחה סיים במילים: "בגאולה האמיתית והשלימה", ומיד התחיל לנגן את 
ניגון ההקפות לאביו הרלוי"צ ז"ל, ועודד בידו הק'.

 3:40 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות  אחרונה.  ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  אח"כ 
לערך.

)מתוך דברי משיח תשנ"ב ח"א, באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח"(
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לימוד חסידות באו"ן של "וירא"
הרה"ח משה מרדכי ארנשטיין - משפיע ישיבת חח"ל צפת, אה"ק

ניגשים ללמוד את שיחות ה'דבר מלכות', ראשית לכל מוכרחים לדעת  כאשר 
הענינים  כל  שני,  ומצד  נעלים;  הכי  הענינים  על  בשיחות  מדובר  אחד,  שמצד 

הללו שייכים אלינו. אין חס ושלום שום פרט שהוא 'נעלה' ו'מרוחק'.

יש אמנם דברים שאפשר לראות בגלוי כיצד הם שייכים אלינו, ויש דברים שצריך 
יותר להתאמץ ולהתעמק בדברי כ"ק אד"ש, כדי להבין כיצד ביכולתנו ליישם 
אותם בפועל - אך צריכה להיות הידיעה וההכרה הברורה שממש כל הענינים 

המוזכרים בשיחות שייכים ומדברים אלינו.

אכן מתכוונים אלי!
בשיחה של פרשת וירא ישנה הדגשה מיוחדת על האמור לעיל, כיון שהיא שיחה 

מיוחדת, שהתבארו בה ענינים מופלאים.

בסעיף י"א הרבי מדבר על הדרגות הכי גבוהות של "וירא אליו הוי'" - מעין 
הרבי  י"ב  בסעיף  אלוקות.  יראה  עצמו  כשהבשר  לבוא,  לעתיד  שיהיה  הגילוי 
מספר לנו על ראיית האלוקות הכי נעלית שהיתה אצל הרבי הרש"ב. בי"ט כסלו 
תרס"ג, התבטא הרבי במילים מדהימות: "הגם שקשה הדבר לאמר, שיש כאלו 

לחיות
רבנים ומשפיעים מדברים ומתוועדים על ה'בכן' שבשיחה
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שלא יאמינו, וכל אחד מה שחפץ יחשוב, והאמת הוא: כאשר אני יושב בחדרי 
סגור ולומד איזה דרוש בדא"ח, הנני מרגיש עצמות אין סוף ממש"...

זאת  רוצה להתגאות, אלא מספר  אינו  ואומר שם שהוא  הרבי הרש"ב ממשיך 
עבורנו - כדי שנדע מהי "פעולת הדא"ח באמת", עד כמה חסידות הופכת את 

עניני האלוקות למוחשיים.

זאת אומרת, שכל זה שייך אלינו. לכל יהודי יש גם כן את ה"וירא אליו הוי'" הזה! 
ויש לו את הכח להביא זאת לידי גילוי, כשהוא מתעורר בהשתוקקות לגילוי של 
"וירא אליו הוי'". הרבי פשוט דורש מאיתנו "להשתוקק ביותר" לגילוי האלוקי 

הנעלה ביותר, להתגלות של הרבי, ועי"ז להתחיל לחיות כך. לחיות גאולה.

איך משתוקקים לאלוקות?
לכאורה, כל אחד שואל את עצמו: איך מגיעים לזה? הרי אנו מכירים את עצמנו, 
ויודעים שקשה לנו לחוש אלוקות, וכל שכן שקשה לנו להיות בהשתוקקות גדולה 

כל כך לגילוי האלוקי?

בקשר לכך, מדבר הרבי שליט"א על ישיבת תומכי תמימים שייסד הרבי הרש"ב. 
 - נגלה  שלומדים  כמו  חסידות  לימוד  הוא  הישיבה  של  העיקריים  מהעניינים 
שבאופן כזה של לימוד, ניתן לפעול שרואים בעיני השכל את עניני האלוקות 

המתבארים בתורת החסידות.

כוונת הדברים היא )ע"פ המבואר בלקו"ת בהביאור ל'ולא תשבית'(: כשיהודי 
לומד ענין מסויים בנגלה, הוא מבין את הדברים באופן של השגת המהות - ברור 
לו מהו שור, מהי פרה - וכך, הוא מתאחד עם מה שלומד. כך צריך להיות גם 
בלימוד החסידות, שנתעמק בזה עד שכביכול 'נראה' זאת בעיני השכל - ואזי 
הדברים יתאמתו אצלנו בשלימות ובפנימיות. זו ההכנה לגילויים של הגאולה, 

שאז "כולם ידעו אותי" באופן של ראיה חושית.

צריכים להגיע למצב כזה שלא רק נשתוקק לגילוי אלוקות בראיה חושית, אלא 
זה לימוד החסידות   - בנו  ומה שתלוי  לזה;  להגיע  כדי  בנו  שנעשה מה שתלוי 
כדבעי מתוך התעמקות, עד ש'נראה' את הענינים שלומדים בעיני השכל. כמובן, 
לימוד החסידות כדבעי קשה  גדול, שהרי  ומאמץ  זה דרושה התבוננות  בשביל 

יותר מלימוד הנגלה.

את הכח לזה לוקחים מהרבי הרש"ב - שהתעסק בהסברת וביאור עניני החסידות 
העמוקים ביותר, כך שנוכל להתבונן בהם ולהגיע להשגת המהות ולהתאחדות 

עמהם.
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בצימאון  מתבטאת  לגאולה,  ביותר"  "להשתוקק  העבודה   - פשוטות  ובמילים 
ללימוד החסידות. לדעת שכאשר הרבי שליט"א הורה להדפיס ספרי חסידות - זה 
נוגע לי. כמו שבנגלה צריך לדעת את כל התורה, ולעשות הכל כדי להגיע לזה, 
החסידות,  בלימוד  ולהתעמק  להשקיע  להתייגע,  צריך   - החסידות  בלימוד  כך 

באופן של "וירא אליו הוי'"!

מתקן התרורים וה'משכיל'
ואמנם, גם בלימוד החסידות מתוך יגיעה לא די. בשיחה הרבי מדבר על העבודה 
"לקבל" את הגילוי האלוקי; ויש זמן קבוע ומיוחד לזה, זמן שהקב"ה העניק לנו 

כדי שנוכל לקבל את הגילוי ולראות את כבודו של המלך: שעת התפילה.

אולי ניתן לומר, שלימוד החסידות הוא ה"וירא", ועבודת התפילה הוא ה"אליו" 
- אז זה נהיה שייך אלי. אני לוקח את לימוד החסידות ו'חי' איתו.

רבותינו נשיאינו הזהירו שלא ללמוד חסידות לשם השכלה בלבד, אלא על מנת 
ניתן להתחבר ללימוד החסידות  ידי עבודת התפילה  דווקא על  דווקא.  לעשות 

ולהבין זאת באמת.

וכפי ששמעתי מהמשפיע ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה, על המשכיל ר' שמואל 
בער מבוריסוב, ששמע מאמר חסידות מכ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק', ולא הצליח 
להבין את המאמר ששמע. הוא נכנס לצמח צדק לבקש ביאור, אך הרבי הורה לו 

לגשת ולשאול את מתקן התנורים.

ר' שמואל בער היה בעל מעמד חשוב, וחסידים רבים היו מבקשים ממנו שיבאר 
היה  לא  הרי  הוא   - לו  הורה  שהרבי  למרות  ולכן,  הרבי,  שאמר  החסידות  את 
מדור השביעי, והתבייש לשאול את מתקן התנורים... אך לבסוף הכריח את עצמו 
לגשת ולשאול, ואכן מתקן התנורים ביאר לו את הענין על דרך הפלא. כששאל 
אותו ר' שמואל בער זאת מנין לו, השיב שכששומעים מאמר מהרבי ומתפללים 

איתו - אזי מבינים אותו!

פניך".  אחזה  בצדק  "אני  הוא  התפילה  עבודת  של  שענינה  היא,  לכך  הסיבה 
זהו זמן שנעמדים מול המלך להקביל את פניו ממש כמו בראיה, ואז נקלטים 
הוי'".  אליו  "וירא  ענין של  אותו  זהו ממש  ובפנימיות.  באמת  האלוקות  עניני 
הענין יתגלה בגאולה האמיתית והשלימה, אבל ההכנה לזה היא על ידי מעשינו 

ועבודתנו כעת - בלימוד החסידות וההתעסקות בעבודת התפילה.
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משיח - זה שייך אלינו!
הרה"ח עקיבא ווגנר - ראש ישיבת תות"ל טורונטו, קנדה

רבות  פעמים  מובא  צדק,  הצמח  סבו  עם  הרש"ב  אדמו"ר  של  הידוע  הסיפור 
וירא  ש"פ  בשיחת  נוספת.  נקודה  ממנו  נלמדת  פעם  ובכל  הרבי,  של  בשיחות 

תנש"א, לומד ממנו הרבי ענין חדש ומיוחד.

בכל השיחות מבואר, שעלינו ללמוד מהרבי הרש"ב את התשוקה לאלוקות. כמו 
שהוא השתוקק עד כדי בכיה - כך צריך להיות גם אצלנו הצימאון לאלוקות.

אבל בעצם, על מה בכלל בכה הרבי הרש"ב?! הרי ברור שהוא איננו כמו אברהם! 
אם נאבדו לי חמש דולר, שייך שאבכה על זה. אבל לא שייך שאני אבכה על זה 

שאין לי מיליארד דולר… מה שייך להשתוקק למשהו שאינו קשור אלי?

וכאן מבאר הרבי חידוש עצום: בכייתו של הרבי הרש"ב היתה, כי באמת ה"וירא 
אליו ה'" שהיה לאברהם - שייך לכל אחד ואחד!

"אתה הראת" בלי גבולות
מהורודוק,  מענדל  מנחם  ר'  הרה"ק  אודות  הסיפור  מובא  הרבי  של  בשיחותיו 
שפעם בליל שמחת תורה מאן לצאת לאמירת "אתה הראת" לפני הקפות. הוא 
טען שהשיג מאה פירושים חדשים ב"אתה הראת", ועדיין לא הצליח להורידם 

בעבודה בפועל, ולכן אינו יכול לומר "אתה הראת".

וכאשר  למרחק,  תמיד  לראות  יכול  שאדם  הזקן,  אדמו"ר  השיב  לכך  במענה 
מאה  את  שיקיים  לאחר  ולכן,  יותר;  למרחק  שוב  יראה   - הרחוק  למקום  יגיע 
הפירושים, יראה עוד הרבה פירושים, ו"אין לדבר סוף". תשובה זו שכנעה את 

רבי מנחם מענדל לצאת ל"אתה הראת".

בשיחת ליל שמחת תורה תשכ"ב הקשה הרבי: לכאורה, אדמו"ר הזקן חיזק את 
טענת רבי מנחם מענדל! אם עד עכשיו חשב שאינו שייך ל"אתה הראת", עכשיו 
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פירושים  גבול  בלי  על  מדבר  הזקן  כשאדמו"ר 
הכל,  לקיים  יצליח  לא  שלעולם  אומרת  זאת   -

ובודאי שאינו שייך ל"אתה הראת"...

והרבי הסביר את כוונת אדמו"ר הזקן, שזה שהוא 
החסרון  מצד  זה  אין   - הראת"  ל"אתה  יגיע  לא 
נעלות  שבעצם  בדרגות  מדובר  כי  אלא  שלו, 

מאיתנו אין ערוך.

בדרגות  מדובר  אם   - השאלה  מתעוררת  ושוב 
לעולם  כן,  אם  "בעצם",  אלינו  שייכות  שאינן 
מגיע  וכאן  הראת"?  ל"אתה  שייכים  נהיה  לא 
האדם עצמו, התורה  הרבי לנקודה: באמת, מצד 
הוא  החידוש  ממנו.  מופלאים  הראת"  וה"אתה 
שהקב"ה נותן זאת לכל אחד, ולכן זה שייך אלינו, 

בכח הקב"ה.

גילוי  יש  אחד  כל  אצל  ה"וירא":  לגבי  גם  כך 
שלו,  וההישגים  המדריגות  מצד  לא   - אלוקות 

אלא מצד האלוקות. וממילא ניתן לבכות ולהשתוקק לזה - למה לא רואים כמו 
שאברהם אבינו ראה? למה זה לא בגילוי אצלנו? שהרי יש אצלנו את הענין, מצד 

הקב"ה. חסר רק הגילוי.

משיח - לא רק "הלכתא למשיחא"...
ודבר  כך גם בקשר לעניני משיח. אנחנו עלולים לחשוב: משיח הוא דבר טוב 
נעלה וכו', "הלוואי והיינו שייכים לזה יותר"; אבל אני מכיר את עצמי, ואיני 

שייך לענינים נעלים כאלו. איך שייך שאטפס על הר גבוה שלמעלה ממני?

אבל כאן מלמד אותנו הרבי שהענין של משיח ישנו כבר. המציאות קיימת, וכל 
אחד שייך לזה.

פעם, משיח היה דבר של "לעתיד לבוא", "הלכתא למשיחא". הרבי מלמד אותנו 
שמשיח זה דבר מוחשי.

אחד מגדולי הרבנים הגיע לרבי לחלוקת דולרים, והרבי אמר לו שעליו לפסוק 
הגיב:  והרבי  התרגשות,  של  בתנועות  ידיו  והרים  התרגש  הרב  יבוא.  שמשיח 
"וואס מאכט איהר מיט די הענט ]= למה אתם עושים תנועות עם הידים[?" הרי 

לא מדובר על הרגשים, אלא על פועל ממש!

ע  מה בכ   בכה 
הרבן הרש"ב?! הרן 

ברור שהוא אןננו 
כמו אברהם! אם 

נאבדו  ן חמש 
דו ר, שןןך שאבכה 

ע  זה. אב   א 
שןןך שאנן אבכה 

ע  זה שאןי  ן 
מן ןארד דו ר… 

מה שןןך  השתוקק 
 משהו שאןנו 

קשור א ן?
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מי שחושב שמשיח הוא ענין נעלה ביותר, תכלית 
נכון.  לא  זה   - לזה  שייך  לא  והוא  הבריאה,  כל 
לאידך, מי שחושב שכל אחד יכול לעסוק בעניני 
שאפשר  פשוט,  דבר  הוא  שמשיח  בגלל  משיח, 
להגיע אליו על ידי ענינים קלי ערך - גם זה לא 
נכון. משיח הוא הענין הכי נעלה. גילוי אלקות 

בכל הבריאה כולה.

משום  לא  אחד.  לכל  שייך  זה   - זאת  עם  ויחד 
שמשיח אינו ענין נעלה, וגם לא בגלל שאנחנו 
בנפשיה,  איניש  ידע  אדרבה,   - נעלית  בדרגא 
ואין אנו מרמים את עצמנו - אבל הקב"ה זיכה 
אותנו, שענין נעלה זה ישנו במציאות שלנו ושל 

העולם.

מכיוון  לגמרי.  אחר  מבט  מקבל  למשיח  וההשתוקקות  הצימאון  רגש  וממילא, 
 - שההשתוקקות  ברור  משיח,  של  מציאות  כבר  ויש  לזה,  שייכים  שאנחנו 
"להשתוקק ביותר להגילוי ד"וירא אליו ה'" בגאולה האמיתית והשלימה", היא 

באופן אחר לגמרי. אני משתוקק לדבר ששייך אלי ושישנו אצלי.

אם רוצים לגלות, צריכים לעבוד
ומכאן מגיעים לנקודה נוספת: תשובת הצמח צדק, "כשיהודי צדיק מל את עצמו 

לאחרי תשעים ותשע שנה, ראוי הוא שהקב"ה יתגלה אליו".

תשעים  בגיל  שמל  מיוחד  ליהודי  רק  אליך,  שייך  לא  "זה  לומר  אינה  הכוונה 
את  אצלו  יש   - מוצדקת  היתה  הרש"ב  הרבי  של  בכייתו  הרי  להיפך:  ותשע". 
והצמח צדק  גילוי כמו לאברהם אבינו.  גם  לו  כן מגיע  ואם  ה"וירא אליו ה'", 
לידי  המציאות  את  להביא  אפשר  באמת  איך  ומסביר:  מגיע  והוא  זאת,  מקבל 
גילוי? הדרך לכך היא ענין המילה - העבודה שהגוף וחלקו בעולם יהיו חדורים 

באלקות.

ההתגלות  את  אפילו   - ובדורנו  דמשיח,  המציאות  את  לנו  יש  לגבינו:  גם  וכך 
דמשיח. אלא מאי, אני לא מרגיש את זה, אני לא חי את זה? בשביל זה צריכים 
את עבודת המילה. עבודה בפועל, שחודרת בגוף הגשמי ובעולם הזה הגשמי - 

"חלקו בעולם", כדי שמציאותו של משיח תורגש אצלנו ותהיה 'חיה' בתוכנו.
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כך רגלה את הגאולה בתוכרו
הרה"ח יצחק ערד - ראש ישיבת 'דעת' רחובות, אה"ק

בדבר מלכות השבועי, מתייחס הרבי בהרחבה לשאלתו של הרבי הרש"ב בגיל 
ארבע או חמש, "מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה"? ולמענה 
ותשע שנה מחליט שעליו  בגיל תשעים  צדיק  סבו, הצמח צדק: "כשיהודי  של 

למול את עצמו, ראוי הוא שה' יראה אליו".

דגש  הרבי  מוסיף  כאן  אך  רבות,  פעמים  הרבי  של  בשיחותיו  מובא  זה  סיפור 
המציאות של של "וירא אליו ה'", אלא  מיוחד: שאלת הרבי הרש"ב אינה על 
הגילוי של הענין. כלומר, הענין של "וירא אליו ה'" ישנו לכל יהודי - יש לו את 
בחינת היחידה, ניצוץ משיח, והוא קשור לקב"ה בכל מצב. זה רק צריך לבוא 

לידי גילוי.

לפני שניגש לביאור הדברים, יש לשים לב: שלימות הגילוי של "וירא אליו ה'" 
אנחנו   - הזה  הגילוי  על  מדברים  כשאנחנו  ממילא,  בגאולה.  תהיה  יהודי  לכל 

מדברים על הגילוי של הגאולה האמיתית והשלימה.

וכאן השאלה שנשאלת היא: איך באמת ניתן לגלות את זה בתוכנו?

להשתוקק ולחיות עם משיח
ראשית, צריכים לפעול בעצמנו את ההשתוקקות. הסיבה שהרבי הרש"ב בכה על 
כך שלא זכה לגילוי, הוא מפני שהוא רצה לזכות לגילוי. מי שלא רוצה - לא יוכל 
להגיע לכך. ולכן דבר ראשון צריך לרצות, להשתוקק לגאולה. כמו שהרבי דיבר 

ב"שיחה הידועה" של כ"ח ניסן שצריכים לרצות משיח באמת.

זו נקודה לא פשוטה, כי לא מדובר על פעולה שצריכים לבצע או צעקה שצריכים 
לצעוק, אלא על תשוקה אמיתית. אין כאן משחקים, אי אפשר לרמות אף אחד. 

מוכרחים שיהיה לנו אכפת, שנרצה את זה באמת.
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ואחרי שרוצים באמת משיח, יכולים לגשת לשלב 
הבא; וכאן מגיעים לתשובה של הצמח צדק: אברהם 
של  העבודה  המילה.  ע"י  הגילוי  את  קיבל  אבינו 

מילה, היא זו שמביאה לגילוי של וירא אליו ה'.

על ענין המילה מוסבר בחסידות, ש"מל" זה מלשון 
ש"עיתים  הקודש,  חיות  על  חז"ל  )כמאמר  גילוי 
הוא  - שהפירוש ממללות  עיתים ממללות"  חשות 

מדברות, מגלות(.

את  בתוכנו  לגלות  מאיתנו:  הדרישה  וזוהי 
ההשתוקקות למשיח. שענין המשיח לא ישאר רק 
תשוקה, אלא יתחיל לחדור בתוכנו, שנתחיל לחיות 
לחיות  לרצות  אותנו  מביאה  ההשתוקקות  זה.  עם 
מכיון  כי  לגאולה,  המתאים  באופן  שיותר  כמה 

שאנחנו לא יכולים לסבול את המצב הגלותי - אנחנו רוצים להשתחרר ממנו, 
ולהתחיל לחיות בהתאם לגאולה.

לימוד חסידות - גילוי אלוקות
העבודה הזו, להשתוקק ולחיות גאולה, היא כשלעצמה משימה לא קלה - ובשביל 

להגיע לזה, ישנה העבודה השלישית שהרבי דורש: לימוד חסידות.

כ"ף  של  ההולדת  יום  בעל  של  המיוחדת  פעולתו  את  מדגיש  הרבי  בשיחה 
מרחשון, הרבי הרש"ב. הפעולה המרכזית של הרבי הרש"ב היתה יסוד ישיבת 
תומכי תמימים, שבה ילמדו חסידות בהבנה והשגה. רואים את זה גם במאמרים 
של הרבי הרש"ב, שבהם אפשר לתפוס עניני אלוקות בצורה מובנת ומוחשית, 

"ראיית עיני השכל".

זה בעצם מה שיקרה בגאולה האמיתית והשלימה - כפי שהרבי מסביר בשיחת 
הרי  הגאולה.  של  ענין  אותו  ממש  היא  המעיינות  שהפצת  תשנ"ב,  כסלו  י"ט 
בגאולה נהיה שקועים כל הזמן בידיעת אלוקות, הכל יהיה כל כך בגילוי, שכולנו 
נוכל לתפוס ולהשיג אלוקות; וכשאנחנו לומדים חסידות, והשכל שלנו תופס את 
עניני האלוקות הגבוהים - אנחנו מתחילים לגלות אלוקות בעצמנו, ומתכוננים 

בצורה הטובה ביותר לגילוי שיהיה בגאולה.

כמו ש עתןד  בוא 
"אבי מקןר תזעק", 
וגם התאנה תצווח 
ע  כך שהןום שבת 

- המטרה ש נו 
הןא  החדןר מעןי 

זה בחןןם ש נו 
עכשןו, שגם אצ נו 

כ  פרט ןצעק 
א וקות
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הפעולה  כך,  לחיות  ורוצים  אלוקות  לגילוי  משתוקקים  כשאנחנו  וממילא, 
הטבעית שנעשה היא לימוד חסידות. זוהי הדרך שלנו לחיות ולהרגיש את גילוי 

האלוקות שיהיה בגאולה.

קבלת "רי משיח ב"ועל ממש
כל זה מתחזק בהרבה לאור החידוש של הרבי בסיום השיחה, שכעת "ישנה לא 
רק המציאות דמשיח, אלא גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני 

משיח צדקנו בפועל ממש".

לכאורה, "ההתגלות דמשיח" שכבר ישנה בזמננו, מקבילה וקשורה לגילוי של 
"וירא אליו ה'" שיש לכל יהודי, שעליה דובר לעיל בשיחה. זאת אומרת - גילוי 
שקיים תמיד, אבל רק מצד ה'מעלה', וצריכים לעבוד כדי שהוא יתגלה בפועל 

גם מצד ה'מטה'.

גם ההתגלות של משיח שבזמננו דורשת עוד עבודה שלנו, על מנת שההתגלות 
להשתוקק  לרצות,  עבודה:  אותה  היא  והעבודה  בנו.   - ב'מטה'  גם  תחדור  הזו 

לגילוי וגם להתחיל להחדיר אותו בפועל בחיים שלנו.

היעד שלנו הוא בעצם כמו היעודים שיהיו לעתיד לבוא, שכל העולם יהיה חדור 
בגילוי אלוקות - כפי שהרבי מביא שאז אפילו ה"אבן מקיר תזעק", וגם התאנה 
שלנו  בחיים  זה  מעין  להחדיר  היא  שלנו  המטרה  שבת.  שהיום  כך  על  תצווח 
עכשיו, שגם אצלנו כל פרט יצעק אלוקות. שכל דבר אצלנו יהיה קשור לענין של 

משיח, שזה יקיף את כל המציאות שלנו.

כשאנחנו נמצאים במצב כזה, שכל פרט בחיים זועק אלוקות - לא פלא גם שנחיה 
כפי שהרבי דורש, שאפילו אחרי האכילה יהודי נשאר רעב לסעודת שור הבר 
והלוייתן. כשהתשוקה לגאולה מקיפה את כל כולנו, הדברים הללו מובנים מאוד. 

זוהי הדרישה לחיות משיח באמת.

זהו גם אותו ענין שעליו הרבי מדבר בדבר מלכות ויצא: "לפקוח את העיניים" 
ולראות גאולה. לחיות משיח עד כדי כך שנראה את זה בכל דבר בחיים שלנו. וגם 
שם הרבי מקשר זאת ללימוד חסידות - כי להגיע למצב כזה, שבכל פרט נראה 
נעשים  אלוקות  שעניני  באופן  חסידות  לימוד  ידי  על  רק  אפשר  הגאולה,  את 

אצלנו מוחשיים.

 - ולימוד החסידות  העבודה בענינים הללו - התשוקה, החיים בהתאם לגאולה 
תביא את ה"וירא אליו ה'" להתגלות אצלנו, וממילא גם בעולם כולו - בגאולה 

האמיתית והשלימה.
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 "וירא" - בזכות המילה או ביקור חולים?
והקשר לבכיית אדמו"ר ר"ע

כיון  נ"ע:  אדמו"ר  בכיית  סיבת  את  אד"ש  כ"ק  מבאר  השבועי  מלכות  בדבר 
שהתגלות ה' אל אברהם היתה קשורה בקיום מצוות מילה, והרי גם אצלו ישנה 

מצווה זו - א"כ, מדוע אין הקב"ה מתגלה אליו?

זכה  שאברהם  כשם  המילה,  בגלל  היא  לבכייתו  )שהסיבה  זה  ביאור  ולכאורה 
לפ'  א'  )שיחה  ח"כ  בלקו"ש  למבואר  לכאורה  סותר  המילה(,  בזכות  ל"וירא" 
וירא( - שם דוחה כ"ק אד"ש במפורש ביאור זה1, ומבאר שהסיבה לבכייתו היא 
מצד עניין אחר: הגילוי לאברהם אבינו היה ענין של גמילות חסדים מהקב"ה 
)"לבקר את החולה", כפירש"י על אתר(, וא"כ גם הוא יכול לבקש חסד מהקב"ה.

ונראה לומר בזה, ובהקדים ביאור ב' פרטים במצות מילה המבוארים בלקו"ש2:

א( מצד פעולת האדם, שנצטווה "ואתה את בריתי תשמור" - שהיא אינה נצחית 
ושייך בה הפסק )כגון המושך בערלתו, שבכמה ענינים אינו נחשב כמהול(.

ב( המשכה שנפעלת מצד הקב"ה - "בריתי". בהמשכה זו אין האדם יכול לפגום 
ונשאר מהול לעולם, שלכן גם "מי שמתו אחיו מחמת מילה" ולא מלו אותו, בכל 

זאת נקרא מהול מצד הלמעלה וכו'. ע"ש באריכות.

ולפי זה ניתן לתרץ את הסתירה דלעיל: בפשטות, קיום מצוות מילה היא עשיית 
האדם, ולא ההמשכה מלמעלה מצד הקב"ה. לכן כשמדבר מצד פשוטו של מקרא 

1( מב' טעמים: א( כיון שאדנ"ע היה "בן חמש למקרא" - מסתבר שהכיר את הפירוש שהגילוי 
היה בשביל ביקור חולים )כפירש"י, פשש"מ(, ולא את הפירוש שהגילוי היה בזכות המילה )כפירוש 
בעל הטורים(. ב( היות ש"בוצין בוצין מקטפי' ידיעא", ודאי ידע אדנ"ע את ההבדל הגדול בין 

אברהם אבינו שמל עצמו בגיל צ"ט לבינו, וא"כ לא ניתן לומר שבכה מחמת טענה זו.

2( חלק ל"ה שיחת לך לך ב', ע' 48 ואילך.

להעיר
עיונים וביאורים מאת התמימים ואנ"ש
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)כבח"כ(, שבזה מודגשת פעולת האדם מלמטה - ברור שהגילוי הנעלה ד"וירא" 
אינו מצד פעולתו, שמל עצמו וכו', אלא מחמת גמ"ח של הקב"ה מלמעלה; 

משא"כ בשיחה כאן, ניתן לומר שמדבר לפי הפרט השני במצות מילה - ההמשכה 
מלמעלה )"בריתי"(, ובזה אכן שייך לומר שעצם המצוה מביא לגילוי ד"וירא".

ויש לדייק כן מכל סגנון הביאור בד"מ, שה"וירא" שנעשה ע"י המילה אצל כל 
אחד הוא "גמר וכניסת הנפש הקדושה" במצוות מילה, שנפש זו היא חלק אלוקה 

ממש, ולכן ה"וירא" שייך לכל יהודי. ע"ש3.

 הת' שלום שי' טל
קבוצה, 770 בית משיח

"כמאן דמהילי דמו"

בס"ו בשיחה כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "מציאותם של בנ"י קשורה עם המילה גם 
נהנה ממולים  לפני המילה בפועל, כפי שמצינו בהלכה שהאומר "קונם שאני 
אסור בערלי ישראל", "אע"ג דלא מהילי כמאן דמהילי דמו", ועד"ז "אשה כמאן 
דמהילא דמיא"". ועל המילים "כפי שמצינו בהלכה" מציין כ"ק אד"ש בהערות 

לגמרא: בנדרים ל"א, ע"ב, ובע"ז כ"ז, ע"א.

כדרכו  הרמב"ם4,  בספר  להלכה  המובא  את  אד"ש  הביא  לא  מדוע  לדייק  ויש 
שכאשר מציין "כפי שמצינו להלכה" מציין לרמב"ם או שו"ע - ספרי הלכה?

עם  קשורה  בנ"י  של  "שמציאותם  לבאר  שמטרתו  כיון  שהוא  לומר,  יש  ואולי 
המילה", גם לפני שמל בפועל - והדגשה זו אינה קיימת בהלכה:

שהאיסור  מסתבר,  זה  ולפי  אדם".  בני  לשון  אחר  "הלך  שבנדרים  הוא  הכלל 
לנודר מ"מולים" ליהנות מיהודי שאינו מהול, בפשטות, הוא מצד ש"הלך אחר 
לשון בני אדם" - וכנראה הנודר התכוון באמרו "מולים" לכל היהודים. וכמודגש 
בלשונו של הרמב"ם שם: "ואין כוונתו של זה אלא למי שהוא מצווה על המילה, 
ולא למי שאינו מצווה עליה"; כלומר, מצד שכך הרגילות אצל בני אדם וכוונתם, 

ואין מזה הוכחה שכן היא האמת - שיהודי מצד מציאותו קשור למילה.

ולכן לא ציין אד"ש לרמב"ם, שממנו אין להוכיח; משא"כ הגמרא בע"ז )שם( 

3( הערת המערכת: ועדיין צ"ע בנוגע לעצם בכייתו של אדנ"ע - שהרי בבכיו של ילד בן ד' או 
ה' שנים לא שייך לחלק בסיבת הבכי, כפשוט. ויש לעיין בזה.

4( הל' נדרים פ"ט הכ"ב: "נדר מן המולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עכו"ם, שאין 
הערלה קרויה אלא לשם עכו"ם, שנאמר כי כל הגוים ערלים".
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יכול למול אחרים,  ימול", שרק מי שמל בעצמו  מדברת אודות הפסוק "המול 
'מהול',  - שנקרא  מי שלא מל  גם  היהודים,  כל  זה מכניסה הגמרא את  ובגדר 
ומצד שייכותו למילה יכול למול - וגם נשים. ומשם מקור ברור לזה שיהודי לא 
רק נקרא מהול בפי בנ"א, אלא שע"פ תורה הוא בגדר של "המול"5. ולכן עדיף 

טובא לציין לגמרא ולא לרמב"ם.

 הת' מנחם מענדל גדליה הכהן שי' רוזנפלד
ישיבת תות"ל המרכזית, 770 בית משיח

האם המלחמה ב"חר"ו עקבות משיחך" הסתיימה?

בשנת  כבר  "נמצאים  וזלה"ק:  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כותב  )סי"ג(  השבועי  בד"מ 
וחותמו  שסיומו  פ"ט,  מזמור  עם  הקשורה  הפ"ט,  שנת  סיום  לאחרי   - הצדי"ק 
"אשר חרפו עקבות משיחך" . . גמר הנצחון דמלחמת בית דוד, ומתחילה התקופה 
אלו  עם  המלחמה  הסתיימה  כבר  ומשמע שכעת  כו'.  צדי"ק"  למזמור  השייכת 
אשר "חרפו עקבות משיחך" ]וכן משמע בד"מ ש"פ תצא תנש"א סוסי"ד, ע"ש[.

ולכאורה אינו מובן: הרי גם היום מצאנו ראינו שישנה מציאות של "חרפו עקבות 
חג  )שיחת  עצמה  הצדי"ק  שנת  של  בתקופה  אד"ש  שהתבטא  וכפי  משיחך", 
השבועות תנש"א - בלתי מוגה(: "ובמיוחד לאחרי שרואים בפועל איך ש"חרפו 
עקבות משיחך", שבזמן עקבתא דמשיחא ישנם כאלו, שרחמנא ליצלן, מנצלים 

הם את כחם לעשות ליצנות ממשיח צדקנו!"

ונראה לומר בפשטות, ע"ד דברי אד"ש )ד"מ ש"פ נח תשנ"ב ס"ט(: "גם כשידע 
איניש בנפשי' מעמדו ומצבו שיש אצלו ענינים הצריכים תיקון, אין זה בסתירה 
הדורות  כל  במשך  בנ"י  דכללות  העבודה  כי,   .  . דורנו  נשיא  של  לעדותו  ח"ו 
שצריכה להיות בזמן הגלות כדי לבוא להשלימות דהגאולה - נסתיימה ונשלמה, 
ואין ביאור והסבר כלל על עיכוב הגאולה, ולכן, גם אם חסר בעבודתו של הפרט 
במשך הזמן שמתעכבת הגאולה מאיזו סיבה שתהי', ה"ז ענין פרטי שבודאי צריך 
לתקנו ולהשלימו, אבל, אין זה גורע ח"ו בגמר ושלימות "מעשינו ועבודתינו"".

הפצת  ונשלמה  נסתיימה  שכבר  שאף   - המעיינות  להפצת  בנוגע  הידוע  וע"ד 
המעיינות6, אין זה סותר לך שיש להמשיך ולהפיץ את המעיינות; כיוון שהפצת 
המעיינות הנדרשת להבאת משיח, אכן הושלמה כבר, אבל עדיין העבודה להפיץ 

5( ועיין בתוד"ה אלמא ע"ז שם, שתמה על הוכחת הגמרא - דלכאורה דין זה הוא רק מצד "הלך 
אחר לשון בני אדם"; ועכ"פ, מקור לדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א ודאי נמצא.

6( שיחת י"ט כסלו תנש"א. ד"מ ש"פ שלח וש"פ עקב תנש"א. ועוד.
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את המעיינות קיימת כעבודה פרטית שצריך להשלימה7, במקומות שבהם "רואים 
בפועל" שעדיין לא הופצו.

המלחמה  נצחון  משיחך":  עקבות  ב"חרפו  למלחמה  בנוגע  לומר  ניתן  ועד"ז 
הנדרש בכללות להבאת הגאולה כבר נפעל, אך באופן פרטי העניין עדיין קיים, 
והיכן שרואים זאת בפועל יש להמשיך ולהלחם בכך ]בדיוק כשם שכל אחד כבר 

עשה תשובה באופן כללי, ועדיין יש פרטים שהוא צריך להשלים ולתקן[. 

 הת' דוד שי' אקסלרוד
קבוצה, 770 בית משיח 

העבודה דקידוש לברה וקבלת מלכותו של משיח
(גליון א', פרשת נח, מדור 'לחיות': "קידוש לבנה במשך כל החודש")

בהתוועדות עם הרה"ח חיים יוסף גינזבורג שי' בגליון ש"פ נח, האריך בהסברה 
כל  במשך  שמתבטאת  כפי  לבנה,  דקידוש  המיוחדת  העבודה  אודות  מיוחדת 

החודש כולו: העבודה דקבלת פני השכינה )כפי שהביא מלקו"ת שה"ש ב, ב(.

וראיתי להוסיף ולהעיר, שעבודה זו דקבלת השכינה )המתבטאת בקידוש לבנה(, 
שייכת לעבודה דבקשת וקבלת פניו - היינו קבלת מלכותו - של משיח עצמו.

לקבל  ללכת  "צריכים  מוגה(:  )בלתי  תשנ"ב  וירא  ש"פ  משיחת  גם  וכדמשמע 
פני משיח צדקנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר - תיכף ומיד, ממש ממש ממש! . . ואח"כ 
מתכוננים לקבלת פני השכינה, וכנוסח קידוש לבנה "ובקשו את הוי' אלקיהם 
ואת דוד מלכם אמן"". ובשיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב )בלתי מוגה(: "מה שחסר 
הוא אך ורק קבלת פני השכינה בפועל, כאן למטה, שלזה צריך להיות ה"ובקשו 
את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם", כהנוסח דקידוש לבנה". כלומר, שכדי להגיע 

7( ראה ד"מ וארא )א'( סי"א: "שהידיעה שתיכף ומיד נכנס כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 
לסיים  ופועלת  מעוררת  כו',  ומצבו  מעמדו  לבחון  והמקושרים  מהחסידים  כאו"א  על  ומביט   .  .
ולהשלים )גם מלשון שלימות( את כל מעשינו ועבודתינו". ומשמע שיש עניין ב"להשלים" שהוא 
למלא החסרון הנדרש להביא הגאולה, ויש "להשלים" מלשון שלימות, שבזה ניתן להוסיף ולפעול.

תגובות
תגובות שנתקבלו במערכת לגליונות קודמים



 • דבר מלכות ש"" וירא תשר"ב • 

• 21 •

לקבלת פני השכינה - זקוקים לקבל את מלך המשיח, כ"ק מו"ח אדמו"ר.

והטעם לזה, אולי י"ל: כיון שמלכותו של הקב"ה מתגלית במלכותו של משיח 
צדקנו8, לכן, כדי שאנחנו נוכל לתפוס ולגלות את מלכותו של הקב"ה - קבלת 
פני השכינה, הדרך לזה היא ע"י קבלת מלכותו של משיח - קבלת פני משיח 

]וראה בארוכה בכל זה בספר "ענינו של משיח" פרק מ"א[.

 הת' דוד שי' מיכאלשוילי
קבוצה, 770 בית משיח

קדושה בקרברות ומזבחות ל"רי מ"ת
(גיליון ב', פרשת לך לך, מדור 'להעיר': "קדושה בקרבנות ומזבחות לפני מ"ת")

בגליון הקודם הקשה הרב י. ו. על הצ"ע שהשאיר אד"ש בד"מ לך לך )הערה 86(, 
במה המזבחות שונים משאר מצוות בנוגע לקדושה לפני מ"ת; ומדוע מציין זאת 

אד"ש רק בד"מ לך לך ולא בשאר מקומות )כבד"מ נשא ובהעלותך(. 

ונראה לי לומר, שהביאור בזה יובן ע"פ ביאור אד"ש במקום אחר9 שבמזבחות 
באריכות,  )ע"ש  במקום  חדרה  שהקדושה  שהוא  כל  גדר  שישנו  בפועל  רואים 
ובהערות(. ועד"ז מובן מהמובא בחז"ל, שהמזבח הג' שבנה אברהם בחברון הוא 

המקום שהמליכו בו דוד וכרתו ברית - היינו שנשאר גדר וענין כלשהו במקום.

]ופשוט שאין לשאול מדוע השתנו המזבחות משאר המצוות, שהרי אם כן נשאל 
אותה שאלה גבי קרבנות ומילה - אך אין זו שאלת כ"ק אד"ש במקומות שציינו, 
היפך  עם  שקשור  באופן  היה  אליעזר  שנקט  החפץ  מדוע  היא  השאלה  אלא 

הצניעות, ולא בחפצים אחרים שלכאורה גם בהם חדרה הקדושה[.

ובנוגע לעצם הצ"ע בהערה, י"ל בדא"פ ב' חילוקים בין מילה למזבח וקרבנות:

א( אף שרואים בפועל שחדרה הקדושה בקרבנות )ובמזבחות(, הרי במצוות מילה 
היתה המעלה שהיה זה על פי ציווי ה', ולכן זו קדושה נעלית יותר.

8( כמ"ש בשיחת ער"ה תשנ"ב ס"ג: "שמלכותו ית' קשורה ומתגלית בשלימותה ע"י דוד מלכא 
משיחא )שענינו ספירת המלכות(", ובסהמ"צ לצ"צ הנסמן שם: "במשיח נתת אתה הא"ס בעצמו". 
מוגה(,  בבלתי  וכמ"פ  במוגה,  ובסט"ו  בס"ט  )ראה  תשנ"ב  שרה  חיי  ש"פ  בשיחת  מבאר  ועד"ז 

שמשיח הוא כמותו ממש דעצמות ומהות.

9( לקו"ש חי"ט שיחת ראה ב'. וראה גם בח"ל שיחת וירא ב', ביאור באו"א בנוגע לקדושת 
מקום המזבח מלפני מ"ת.
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עצמו  הקרבן  בקרבנות  והרי  קדושה,  של  חפץ  לנקוט  צריך  שהנשבע  היות  ב( 
מתקדש רק כאשר משתנה מציאותו והוא עולה כליל לה'; ובמילא, חלק הקרבן 
- לא שייך לאחוז בו.  - לא חדרה בו הקדושה, וחלק הקרבן שעלה  שלא עלה 
ועד"ז בנוגע למזבח, שעל פי הדיוקים בשיחה שם משמע שמה שהתקדש במזבח 

הוא המקום ולא האבנים, ואת המקום לא שייך לאחוז בנקיטת חפץ.

 הת' לוי יצחק שי' אלקבץ
ישיבת תורת אמת, ירושלים עיה"ק

רסתיימה העבודה?
(גליון ב', פרשת לך לך, מדור צריך עיון - ב)

בגיליון הקודם הובאה השאלה על כך שבש"פ לך לך תשנ"ב )ס"ד( אומר אד"ש 
ש"לא נסתיימה לגמרי העבודה כולה )והראי' שמשיח עדיין לא בא(", שלכאורה 

סותר למה שאמר שבוע לפניו )ש"פ נח ס"ט( ש"כבר נשלמה העבודה".

ונראה לומר דיש בזה ב' פרטים: א( הכנת העולם. ב( הבאת הגאולה. 

בש"פ נח קאי על כללות העבודה הנדרשת להכנת העולם )שיהודי עושה חשבון 
בכללות(, שנסתיימה  לגאולה  לגמרי  מוכן  ומסיק שהוא  נפש מה מצב העולם, 
כבר, ומעתה אין הדבר )כלומר, עבודתנו( תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו; כלומר, 
שכעת עבודתנו ענינה אינו הכנת העולם, שהוא כבר מוכן, אלא הבאת משיח 
בפועל. דהיינו: מדובר על סיומה של עבודה אחת, אבל עדיין ישנה עבודה נוספת.

]ואין לומר ש"הדבר תלוי במשיח" היינו שהעבודה מוטלת על משיח, שהרי: א( 
לא יתכן שמסקנת חשבון נפש תהיה שהדבר אינו תלוי בנו. ב( בהמשך השיחה 

נותן הרבי הוראה למעשה, קידוש לבנה, הקשורה עם בקשת משיח צדקנו[.

הבאת  כולל  כולה,  העבודה  כל  כללות  על  מדובר  לך  לך  בש"פ  זאת,  לעומת 
והתגלות משיח בפועל ממש, וממילא זה עדיין לא נסתיים לגמרי - כי עדיין ישנה 
העבודה לסיים ולהביא את ההתגלות. ובסגנון דש"פ וישלח תשנ"ב: נסתיימה 

עבודת הבירורים, וכעת ישנה עבודה חדשה, להביא ההתגלות בפועל בעולם. 

 הת' ברוך שלום שי' ויסגלס
קבוצה, 770 בית משיח

המשך בעמ' 27
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בס"ג: ב' ענינים בגילוי דוירא שנפעל ע"י 	 
יותר  ושחודר  יותר,  נעלה  גילוי   - המילה 
וירא  ש"פ  שיחת  בארוכה  וראה  בגשמיות. 
ואילך,   (113 ע'  ח"א  (סה"ש  ס"ה  תש"נ 
אודות ב' ענינים אלו במילה (ומתאים מאוד 
למ"ש בשיחה כאן). וראה עוד בנוגע לענין 
 49 ע'  ח"י  בלקו"ש   - הגילוי  מעלת   - הא' 
נתבטלה  דאברהם  המילה  שע"י  ואילך, 
דאלוקות.  העצם  לראיית  והגיע  מציאותו 
המילה  שע"י  תשי"ג,  וירא  ש"פ  ובשיחת 
להגיע  יכול  לא  עצמו  שבכח  ענינים  קיבל 

אליהם.

מודגש 	  ותחתונים  עליונים  חיבור  בס"ד: 
נסמנו  בנושא  רבים  מ"מ  מילה.  במצות 
בשיחה דשבוע שעבר, ש"פ לך לך, בהערה 
81. וראה בשיחת אדר"ח כסלו תשי"ב לגבי 
ביותר  הגבוה  כל  מצד  מילה  דמצות  הכח 

יורד למטה ביותר.

שם: הקשר בין ברית מילה לברית הארץ. 	 
ראה באריכות בלקו"ש חל"ה ע' 45 ואילך 
ביאור החידוש שבקבלת הארץ ע"י המילה, 
על ההבטחה קודם לכן בברית בין הבתרים.

המילה 	  שע"י  ה'  אליו  דוירא  הענין  בס"ו: 
 763 ע'  ח"ג  בלקו"ש  מישראל.  בכאו"א 
מבאר המקור לענין כניסת הנה"א בברית 

מילה. ומבאר שע"י המילה חודרת הנשמה 
ממקיף לפנימיות.

שבכאו"א  המילה  ענין  יובן  ובפרטיות, 
במילה  הענינים  ב'  ע"פ  מישראל, 
כמצוה  מילה  א)  בשיחות:  המבוארים 
בין  וברית  כללי  כקשר  מילה  ב)  פרטית; 
ישנה  הב'  הענין  ומצד  לקב"ה.  ישראל 
המילה גם במי שבפועל לא יכול למול. ראה 
בכ"ז לקו"ש חכ"ה שיחה ב' לפרשת לך לך 
ס"ו (ע' 58) ואילך. ח"ל שיחה ג' לפרשת לך 
לך ס"ו (ע' 57) ואילך. וראה גם חל"ה שיחה 

ב' לפרשת לך לך ס"ד (ע' 47) ואילך.

אדנ"ע 	  של  לפעולותיו  בקשר  בסי"ב־ג: 
החסידות  לימוד  תו"ת,  ישיבת  ביסוד 
שיחת  בארוכה  ראה  דוד.  בית  ומלחמת 
ש"פ וירא תשמ"ז ס"ב (סה"ש ח"א ע' 76) 

ואילך.

ההשתדלות 	   :81 ובהערה  בסי"ב 
לא  ה'"  אליו  ב"וירא  דאדנ"ע  המיוחדת 
כאו"א  אצל  גם  אלא  לעצמו,  בנוגע  רק 
מישראל. ראה במקומות שנסמנו בלקו"ש 
יובן  פיהם  ועל   ,26 הערה   263 ע'  חכ"ז 
בלימוד  אדנ"ע  של  האלוקות  שהרגשת 

החסידות שייכת לכאו"א.

מראי מקומות 
מקורות נבחרים להרחבת העיון בנקודות שנתבארו בשיחה
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 סעיפים א־ב
פתיחה ושאלות: מהי ההוראה מ"וירא" אלינו?

וכ'  מרחשון  ח"י  וירא,  פרשת  הוראה:  ללמוד  צריכים  שמהם  בענינים  פותח 
מרחשון )ס"א(. מביא את הסיפור מאדמו"ר הרש"ב והצ"צ - שממנו לכאורה נראה 

שאין הוראה בשבילנו, כי לא החלטנו למול בגיל צ"ט... )ס"ב(.

 סעיפים ג־ז
הקדמה לביאור: מילה ו"וירא" אצל כל יהודי

נעלה  גילוי   - המילה  בעקבות  "וירא"  של  הגילוי  במעלת  קצוות  שתי  מבאר 
הכי  מצוה  שהיא   - מילה  מצות  מעלת  גם  זו  כי  )ס"ג(,  בפנימיות  שחדר  ביותר, 
גדולה, שחודרת בגוף הגשמי )ס"ד(. ההסבר: נתאווה הקב"ה לדירה בתחתונים, 
ולכן דוקא בהמשכה למטה, בתחתונים, מתגלית הדרגא הנעלית באלוקות )ס"ה(. 

קיים אצל כל  אחר שהבנו את תוכנה של המילה ושל ה"וירא", נראה שהענין 
יהודי: בכל יהודי ישנו ענין המילה, ועי"ז נכנסת בו נפש אלוקית נעלית החודרת 
בגוף הגשמי )ס"ו(. ולכן, כבר אצל ילד יהודי רואים בגלוי את הנשמה האלוקית 

המתבטאת בפועל בחייו, בגופו, ביתו, וחלקו בעולם )ס"ז(.

 סעיפים ח־י
הביאור: המציאות קיימת; צריכים עבודה בשביל ההתגלות

חוזר לביאור הסיפור: המציאות של "וירא" קיימת אצל כל יהודי, והרבי הרש"ב 
העבודה  על  מדברת  צדק  הצמח  תשובת  בהתגלות;  זאת  לראות  רצה  כי  בכה 

הנדרשת, של ידה יכולים לקבל גם את ההתגלות )ס"ח(.

נשמתו.  "וירא",  מציאות של  ישנה  יהודי  לכל  ההוראה מ"וירא" אלינו:  גם  זו 
בזכותה הוא מתעורר ומשתוקק לראות זאת בהתגלות; ועובד להחדיר אלוקות 

לסיכום
סיכום מהלך השיחה בקצרה
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בעצמו ובעולם, כדי לזכות לכך )ס"ט(. זוהי גם משמעות התאריך ח"י מרחשון, 
החדרת החיות האלקית )ח"י( בעניני העולם )מרחשון( )ס"י(.

 סעיפים יא־יד
הקשר לגאולה: מציאות, התגלות וקבלת פני משיח

האמיתית  לגאולה  שלנו  היחס  לגבי  גם  קיים  "וירא",  של  תהליך  אותו  בדיוק 
והשלימה:

לכל יהודי ישנה מציאות של "וירא" כמו בגאולה, ניצוץ המשיח שבקרבו. בזכותו 
לראות  ומשתוקק  מתעורר  הוא 
ועובד  הגאולה;  את  בהתגלות 
פרטי  בכל  הגאולה  את  להחדיר 

חייו, כדי לזכות לכך )סי"א(.

הרבי  של  בעבודתו  ניכר  הענין 
הרש"ב - שייסד את ישיבת תומכי 
תמימים, שבה לומדים חסידות מעין 
)סי"ב(;  להבאתה  ונלחמים  הגאולה 
ובשבת  זו  בשנה  זה,  בדור  ומודגש 
כל  ונשלמה  שנסתיימה  לאחר  זו, 
העבודה ואוחזים בתקופה השייכת 

לבית המקדש השלישי )סי"ג(.

ובדיוק אותו תהליך של גאולה אצל 
המשיח  לגבי  גם  קיים  אחד,  כל 

הכללי:

בכל דור ישנה מציאות של משיח. 
של  ההתגלות  גם  ישנה  בדורנו, 
לקבל  הוא  שנשאר  ומה  משיח, 
התשוקה  את  להחדיר   - פניו  את 

לגאולה בכל פרט וענין.

את  הקב"ה  ממלא  ומיד  ותיכף 
משיח  את  בפועל  ומגלה  התשוקה 
זה"  ו"אלקינו  דורנו  נשיא  צדקנו, 

)סי"ד(.

ברקודה
 - ה"  אליו  "וירא  של  הגילוי  את 
האלוקית  בנשמה  לנו,  יש  כבר 
שקיבלנו בברית המילה; את הגילוי 
בניצוץ  לנו,  יש  כבר   - הגאולה  של 
מלך  גילוי  את  שבנשמתנו;  המשיח 
המשיח - כבר יש לנו, כי הסתיימה 

העבודה ומשיח כבר התגלה.

ומה עושים עם כל זה?

ראשית, הידיעה: צריכים לדעת שיש 
לנו את כל זה, שזה שייך אלינו.

שהכל  הידיעה  התשוקה:  שנית, 
התשוקה  את  בנו  מעוררת  ישנו, 

לראות זאת כבר בפועל ובגלוי.

שלישית, העבודה: התשוקה מעוררת 
ולעבוד  לפעול  הדחיפה  את  בנו 
לגלות אלוקות ולהחדיר משיח בכל 

פרט, כדי להיות כלים לגילוי.

יביאו  והעבודה  התשוקה  הידיעה, 
בפועל  הגילוי  את  נראה  שאכן 

ובמוחש.
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א. בס"ח: כדי לתרץ השאלה (בס"ב) איך 
"וירא" שייך לכאו"א, מדגיש "שהשקו"ט 
אינה בנוגע להמציאות ד"וירא אליו ה'" 
להראי'  בנוגע  אלא  מלמעלה),  (הגילוי 

בפועל ובגלוי (ע"י המקבל)".

וצריך להבין, מה מוסיף זה בכדי להגיע 
מאחר  לכאורה,   - מ"וירא"  להוראה 
שבלאו הכי (גם לפי התירוץ) יהודי צריך 
ראוי  שיהיה  מנת  על  עבודתו  לעשות 
שיש  זה  לתירוץ  מוסיף  מה  א"כ  לגילוי, 
לו כבר את המציאות? ומשמע, שלו לא 
היתה המציאות, לא היתה שייכת עבודה 
מציאות  שישנה  לאחר  ורק  לזה,  להגיע 
שייכת עבודה כדי להגיע לגילויה בפועל.

ב. בסי"א־י"ג: "להשתוקק ביותר להגילוי 
האמיתית  בגאולה  ה'"  אליו  ד"וירא 
להיות  בו  התלוי  כל  ולעשות  והשלימה, 
ראוי לכך, עי"ז שכל פעולה ופעולה שלו 
נעשית באופן המתאים להמעמד ומצב 

דגאולה האמיתית והשלימה".

קשור  זה  עבודה  שאופן  משמע  בכ"מ 
במיוחד לתקופה זו (ראה ד"מ שמח"ת 
תשנ"ב: "ובמיוחד בשנה זו . . שהנהגתו 
והנהגת  חיי  ובדוגמת  מעין   .  . יהודי  של 
ועד"ז  ממש".  המשיח  בימות  בנ"י 

לגאולה  בקשר  מופיע  כאן  אך  בכ"מ). 
לדורנו  בקשר  ולא  (בסי"א),  בכלל 
לעיין  ויש  (בסי"ד).  זו  ולשנה  (בסי"ג) 
האם העבודה שכל פעולה נעשית באופן 
המתאים לגאולה, שייכת דווקא לתקופת 
סף הגאולה, או גם קודם לכן; וא"כ, מה 

מתחדש בזה עכשיו.

תמימים  תומכי  "שתלמידי  בסי"ב:  ג. 
הם "חיילי בית דוד" שיוצאים למלחמת 
עקבות  חרפו  "אשר  אלו  נגד  דוד  בית 
בהלכות  הרמב"ם  ובלשון  משיחך", 
"ילחם  המשיח:  ומלך  ומלחמות  מלכים 

מלחמות ה'" עד ש"נצח"".

ולכאורה, פשטות לשון הרמב"ם ב"ילחם 
אומות  עם  מלחמות  הוא  ה'"  מלחמות 
העולם, וכמבואר בשיחות (ראה לדוגמא 
וכאן  סי"ג־ט"ז),  ב'  בלק  חח"י  לקו"ש 
למלחמה  ה'"  "מלחמות  את  מקשר 
באלו "אשר חרפו עקבות משיחך", שהם 
לאמונה  הלועגים  תומ"צ  שומרי  יהודים 
היוצא  "כל  בשיחת  (כמבואר  במשיח 

למלחמת בית דוד").

מבאר  השיחה  מהלך  בכל  בסי"ד:  ד. 
ו'התגלות':  שישנם ב' ענינים, 'מציאות' 
האלוקית,  בנפש  ד"וירא"  המציאות 

צריך עיון
נקודות לעיון והתבוננות בשיחה השבועית
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המציאות  העבודה;  ע"י  והתגלותה 
מילוי  ע"י  והתגלותו  משיח,  דניצוץ 

השליחות בעשר כוחותיו.

אך בסי"ד נראה שיש ג' ענינים: המציאות 
בזמננו,  התגלותו  דור,  בכל  דמשיח 
בפועל  משיח  פני  קבלת   – לזה  ובנוסף 
ההתגלות  "לקבל  הוא  (שענינה  ממש 
ד"וירא אליו ה'""). ויש להבין, כיצד עניין 

זה מתחבר עם מהלך השיחה?

ועד"ז, האם העבודה ד"לקבל ההתגלות 
ד"וירא אליו ה'"", שונה מהמתואר קודם 
להגילוי  ביותר  "להשתוקק  בסי"א: 
האמיתית  בגאולה  ה'"  אליו  ד"וירא 
להיות  בו  התלוי  כל  ולעשות  והשלימה, 
ראוי לכך"? שהרי גם כאן ממשיך ש"כל 
וגאולה,  הפעולות חדורים בעניני משיח 

שמשתוקק  ושתייתו,  באכילתו  גם  כולל 
שמשמע  הבר",  ושור  דלויתן  לסעודה 

שמדבר על אותו ענין.

ה. בסי"ד: "וכיוון שכן, מובן שכל הענינים 
משיח  בעניני  חדורים  הפעולות  וכל 
ושתייתו,  באכילתו  גם  כולל  וגאולה, 

שמשתוקק לסעודה דלויתן ושור הבר".

ויש לעיין בזה, שבכ"מ (ד"מ ש"פ פנחס 
משמע  ועוד)  תשנ"ב  שמח"ת  תנש"א, 
 – וגאולה"  משיח  בעניני  ש"חדורים 
עבודה  באופן  נעשות  שהפעולות  היינו 
גם  להרגיש  (למשל,  הגאולה  שמעין 
ש"אין  בגשמיות  ההתעסקות  בעת 
אחר,  ענין  מדגיש  וכאן  מלבדו").  עוד 
לגאולה  הציפיה  מודגשת  שבאכילה 

עצמה, ולא רק עבודה מעין הגאולה.

תורה חדשה ותורתו של משיח
(גליון ב', פרשת לך לך, מדור צריך עיון - ד)

בגיליון הקודם במדור צ"ע הוקשה, מדוע מחלק אד"ש בין "תורה חדשה מאיתי 
תצא" ל"תורתו של משיח", שזהו דבר אחד לכאורה.

ואולי י"ל, שאף שבכללות זהו ענין אחד, מ"מ, מכיון ש'תורתו של משיח' כוללת 
את כל עניני התורה שיתגלו על ידי משיח בעצמו, הרי שאף שגם עניינים אלו 
זוהי  סוף  סוף  משלמה",  יותר  יהיה  גדול  "חכם  שהרי  מהשגתנו,  מאוד  נעלים 
מהקב"ה  היא  כפשוטו,  תצא"  ש"מאתי  חדשה  התורה  משא"כ  הוא.  מהבנתו 
נכללת ב"תורתו של  גם היא  )ולכן  ידי מלך המשיח  על  ורק שתתגלה  בעצמו, 
משיח"(. ואם כנים הדברים, מובן בפשטות מדוע ה"תורה חדשה" נעלית יותר 

מתורתו של משיח )וראה לקו"ש חט"ז עמ' 199 ובשוה"ג שם(.

 הת' יעקב שי' מזרחי
ישיבת תות"ל נתניה
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לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר

לזכות
רבקה בת מנוחה

לרפואה שלימה וקרובה

לעילוי נשמת
מרת פייגא בת הרה"ח שניאור זלמן ע"ה

חן

לזכות
הרה"ח הרב ירחמיאל שי' וזוגתו מ' חנה תחי' וב"ב:
חי' מושקא, דבורה לאה, שיינא, מנחם מענדל,

חוה רבקה, דוד, שיינדל גיטל, מנוחה סימא,
צבי הירש, יקותיאל דובער שיחיו

בעלינָאוו
שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות
לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ס. פאולו - ברזיל

נתרם ע"י הרה"ת ר' שמואל וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו
שּפריצער


