
בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש
להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א־תשנ"ב

גליון יד
דבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 יו"ל ע"י מערכת 'מדקדקים'
 שע"י תלמידי התמימים בישיבת תות"ל המרכזית

770 - בית משיח
•

יוצא לאור לקראת ש"ק פרשת בא תשע"ח
הגיליון הבא יצא לאור בעז"ה לקראת ש"ק פרשת בשלח

אנ"ש והתמימים מוזמנים לשלוח הערות ותגובות עד יום שני ו' שבט
לתרומות והקדשות, לתגובות, או להצטרפות לקבלת הקובץ באימייל מידי שבוע:

 medakdekim770@gmail.com   •    +1(540)358-5152

ב"ה

תוכן
התועדות הכנה לי' שבט / עמ' 6
יומן מרתק מהתוועדות ש"פ בא תשנ"ב

כח הדיבור אצל נשיא דורנו / עמ' 8
הרה"ח יוסף הכהן הענדל - ר"י תות"ל באר שבע, אה"ק

ה'פה' של משיח צדקנו / עמ' 11
הרה"ח אברהם חיים מזרחי - ר"מ בישיבת תות"ל אלעד, אה"ק

שמחה של ימות המשיח / עמ' 14
הרה"ח שמריהו מטוסוב - משפיע בישיבת תות"ל בהרי הפוקונוס



לך
מ

 ה
ער

ש
ב

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

"החידוש דדורנו הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפנ"ז, עד גם הדור 
שלפנ"ז )הדור השמיני(".

אודות  הנפלא  בביאור  המתייחדת  השיחה,  של  המפתח  משפט  זהו 
הרבי  מוביל  אחרות  שבשיחות  בעוד  התשיעי.  דור  של  "חידושו" 
שליט"א קו שדורנו זה הוא "יחידה אחת" ו"המשך" אחד לדורו של 
הרבי הריי"צ, בשיחה זו מאיר הרבי באור יקרות את החידוש המיוחד 

של דור הגאולה - לגבי הדור הקודם, דור השמיני.

ממש,  בפועל  נפש  מסירות  על  היא  ההדגשה  השמיני  שבדור  בעוד 
הקומוניסטית,  רוסיה  במרתפי  ה'  קידוש  על  שנעקדו  חסידים  מאות 
עניינים המבטאים יציאה מהעולם; בדור התשיעי מוביל נשיא הדור 
קו חדש ומחודש: הרחבה ופאר בגשמיות, כל יהודי צריך להיות עשיר 
וכל הכלים החדשניים והמודרניים ביותר צריכים להוות כלי ל'הפצת 

המעיינות' ולכניסה ו'כיבוש' של התחתונים ממש.

כמובן הגאולה השלימה ע"י משיח  היא  שלימות הדירה בתחתונים, 
צדקנו. וגם בזה מתייחד דורנו: בכל הדורות הייתה 'הסתלקות' הנשמה 
של נשיא הדור מהגוף, אדרבה בזה התבטא "מסירות נפשו", המלך 
משליך חייו מנגד בכדי לנצח במלחמה. אך בדורנו זה, כאשר הגיע 
העת לנצח בפועל במלחמה, נדרש נשיא הדור - משיח צדקנו לגלם 
את שלימות החיבור של הנשמה עם הגוף באופן נצחי, ובכך להוביל 

את העם כולו למצב זהה.

גם "פקיחת העיניים" הנדרשת - אף היא ממשיכה באותו קו. העיניים 
והתעלות  עבודה  של  שנים  פקוחות,  כבר  ישראל  בני  של  הרוחניות 
העיניים  לפתוח את  רק  צריך  "כעת  רוחנית השלימה את המשימה. 
ולחברם  ביותר  הנעלים  הגאולה  ענייני  את  להוריד  הגשמיות", 

לגשמיות העולם.

בני הדור התשיעי, נדרשים אל הדגל לחבר את חיי היום–יום הפשוטים, 
לגאולה שעומדת הכן כבר מזמן ורק מחכה "שגם הם יראו את הגאולה 

כפי שהיא בגלוי לעיני בשר בזמן הזה".
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דברי הרב
מהתוועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 היתה כבר הכרעת הכף

ואין שום הסברה לעיכוב הגאולה
נמצאלם במעמג ןמצב שהקב״ה כלפר כבר ילשראי בשילמןת • 

נמצאלם אנן ב׳זמו השלא׳ – ״דער העכסטע צייט בישןו העןים״ – 
בן צרלכה יבןא תלכף ןמלג הדאןיה האמלתלת ןהשילמה! • קטעים 

משיחת ש"פ בא, ו' שבט ה'תשנ"ב, בלתי מוגה

כאמור - יש לעורר על עניני מעשה בפועל. וכמדובר בהתוועדות הקודמת אודות 
פרטי ההכנות ליום ההילולא בכל אחד ואחת מישראל, אנשים נשים וטף, שכל 
א׳ יחליט בנוגע לפעולות המתאימות לענינו, שכן יש פעולות מיוחדות בהתאם 

לענינן של נשי ישראל, ועל–דרך–זה בנוגע לטף.

- שדרכם  מיוחד  הוא באופן  בגמ׳, שאופן אכילתם של הטף  וע״ד מה שמצינו 
לפרר את המאכל שאוכלים, ותוכן הענין בזה - שעי״ז נשאר מזון גם לאחרים, 
ראוי לתרנגול הנמצא ברשותו של  זה  הרי  בפירורים בלבד,  ואפילו כשמדובר 

היהודי על–פי התורה, )שמתעורר בכל בוקר ע״י קריאת התרנגול וכיו״ב(.

. והנה, בזמננו זה - נמצאים אנו במעמד ומצב שהקב״ה כיפר כבר לישראל   .
בשלימות, וממילא מובן שהיתה כבר הכרעת הכף ואין שום ענין והסברה לעיכוב 
הגאולה, כך שנמצאים אנו ב׳זמן השיא׳ - ״דער העכסטע צייט בלשון העולם״ - 

בו צריכה לבוא תיכף ומיד הגאולה האמיתית והשלימה!

חיבור  נהורין״,  כל  )״אתפריעו  האמור  הענין  מודגש  זה  שבביטוי  לומר,  ויש 
וגילוי הלמעלה מסדר והגבלה בסדר והגבלה(, אשר זהו גם תוכן ענין הגאולה, 
שכן, ״העכסטע״ פירושו שהוא עליון ביותר, למעלה מכל סדר ומדידה והגבלה; 
וביחד עם זה, הרי זה ״)העכסטע( צייט״, ענין הזמן, שתוכנו החלוקה דעבר הוה 
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ועתיד, ענין השייך רק למטה, אצל בני ישראל כפי 
שהם נשמות בגופים, ומשניהם יחד נעשה ענין אחד 
בזה,  הפשוט  כהפירוש  צייט״,  ״העכסטע   - ויחיד 
שאין הכוונה לשני ענינים, אלא לענין אחד ויחיד!

)שאז  העתידה  דהגאולה  ומצב  המעמד  זהו  והרי 
יתבטלו  שלא   - כפשוטו(  צייט״  ה״העכסטע  יהי׳ 
אלא  וזמן,  מקום  דגשמיות,  והגבלות  המדידות  אז 
מכל  שלמעלה  נעלים  הכי  הענינים   - אדרבה 
 - )״אתפריעו״(  ״העכסטע״  והגבלה,  ומדידה  סדר 
הגשמי,  בעולם–הזה  למטה  דוקא  ויתגלו  יומשכו 

במדידת והגבלת הזמן, ״צייט״, כנ"ל.

וע״י ההחלטות שכאו״א, אנשים נשים וטף, יחליט 
 - בעצמו בכל הענינים, ובפרט בענינים האמורים 
באופן הכי נעלה ששייך בו, ״אויפן העכסטען אופן״, ויתעלה לדרגה הכי נעלית 
שבו - הרי הוא מזרז עוד יותר את הגאולה השלימה, ה״העכסטע צייט״, שאז 
כאו״א יהי׳ באופן הנעלה ביותר, וכל סביבתו וחלקו בעולם יהיו באופן הנעלה 
ביותר - ״דירה לו ית׳ בתחתונים״ דוקא, בזמן ומקום, ועד לכל העולם כולו ע״י 

קיום ז׳ מצות בני–נח וכו'.

 - כולנו  נמצאים  וממילא  ומיד.  תיכף  - שזוכים לכל האמור  והוא העיקר  ועוד 
בארצנו הקדושה ובירושלים עיה״ק, ובהר הקדש, ובבית המקדש השלישי, שהוא 
ג״כ בית המקדש המשולש, כולל גם ״משולש״ בבני ישראל, דמכיון שתיכף ומיד 
ורננו שוכני עפר״ דכל הדורות, הרי נמצאים אתנו כל  יקויים היעוד ד״הקיצו 

הדורות דבית ואשון וכל הדורות דבית שני )משולש(,

ועל אחת כמה וכמה - כל בני ישראל שבדורנו זה, שגם עתה נמצאים הם באופן 
דנשמות בגופים בתכלית השלימות, ודוקא הם יש בכחם לברך ברכה על מאכל 
גשמי - ״ברוך אתה . . אלקינו מלך העולם״, שמברכים וממשיכים )ברכה מלשון 
איך  מגלים  ואזי  ב״העולם״,  ״מלך״  שהוא  כפי  הקב״ה  את  והמשכה(  הברכה 
ש״מלך העולם״ הוא דבר אחד ויחיד )ולא שני דברים, ח״ו(, וכמודגש גם בהברכה 
שיוצאים בה בדיעבד על כל המאכלים )ובפרט בעמדנו לאחרי - ״בדיעבד״ - כל 
הבריאה  שבכל  בדברו״,  נהי׳  ״שהכל   - בתכלית השלימות(  ועבודתינו  מעשינו 
ניכר בגלוי ש״בדבר הוי׳ שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם״, בגאולה האמיתית 

והשלימה ע״י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש, ו״הוי׳ ימלוך לעולם ועד״.

״שהכי נהל׳ 
בגברן״, שבכי 
הברלאה נלכר 

בדיןל ש״בגבר הןל׳ 
שמלם נעשן ןברןח 

פלן כי צבאם״, 
בדאןיה האמלתלת 

ןהשילמה ע״ל 
משלח צגקנן תלכף 

ןמלג ממש
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התוועדות הכנה ליו"ד שבט
כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס להתוועדות בשעה 1:40 לערך, כשמעודד את שירת 

הקהל עד הגיעו למקומו.

הבקבוק ממנו מזג כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא עדיין הבקבוק הגדול יותר מקודמו 
- הבקבוקון שהי' עד ש"פ ויחי. אחרי ברכת בופה"ג ו"מזונות" שרו "עס קומט 
שוין די גאולה", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בידו הק' כו"כ פעמים. 

באמצע הניגון נתן חתיכת מזונות לילדי שארף שי'.

"דמיני'  הזהר  מאמר  ביאור  אודות  הי'  ותוכנה  דקות,  כ–20  ארכה  א'  שיחה 
אדמו"ר  וכ"ק  מתי"  עד  ה'  "שובה  שרו  השיחה  אחרי  נהורין".  כל  אתפריעו 
שליט"א עודד את השירה כמה פעמים, ובאמצע עודד בחוזק. כן עודד לעבר הרב 

יוסף שי' העכט )רבה של אילת(.

שיחה ב' ארכה כ–12 דקות ובה הזכיר ע"ד "בשלח פרעה את העם" בזמננו - שגם 
במדינה ההיא שהכל הי' סגור ומסוגר, הרי שעתה לא רק "ווָאס מ'ערלויבט זיי 
]= שמתירים להם לצאת, אלא מסייעים  זיי מסייע"  נָאר מ'איז  גיין,  צו  ַארויס 

להם[ וכו'. את השיחה סיים במילים: "תיכף ומיד ממש ממש".

אחרי השיחה שרו "שישו ושמחו בשמחת הגאולה", ואח"כ הורה כ"ק אדמו"ר 
שליט"א לש"ץ לנגן "שיבנה ביהמ"ק" ועודד את השירה בידו הק'. באמצע הורה 

בחיוך לרב שלום דובער שי' ליפשיץ לומר "לחיים".

ואמר  ההילולא,  ליום  ההכנות  אודות  הי'  ותוכנה  דקות,  כ–10  ארכה  ג'  שיחה 
שכ"א יחליט על פעולות המתאימות לענינו. באמצע הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שהכל כבר מוכן לגאולה, "די העכסטע צייט ]= זמן השיא[ בלשון העולם" שיבוא 
כבר הגאולה, והאריך ע"ד ש"העכסט" מורה על דרגא נעלית וכו' ועד שזה נמשך 

נזכרים ונעשים
יומן מזמן אמירת השיחה בבית חיינו
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גם בזמן בגשמיות, וגם ההחלטות יהיו "אויפן העכסטן אופן" ]=באופן הכי נעלה[ 
וכו'. את השיחה סיים במילים: "ה' ימלוך לעולם ועד". אחרי השיחה שרו את 

מארש ר"ח כסלו, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה כו"כ פעמים.

שיחה ד' ארכה כ–10 דקות, ובה דיבר אודות הקביעות של יו"ד שבט בשנה זו 
ביום הרביעי, שבו ניתלו המאורות בת' ואח"כ נטלו בט' )ע"י המאורע הידוע(, 
יהי' הדור העשירי.  כיון שבגאולה  בו נמצאים עכשיו  דור התשיעי  שמורה על 

אחרי השיחה שרו ניגון שמח, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה בחוזק.

שיחה ה' ארכה כ–7 דקות, ותוכנה אודות מסירות נפשו של נשיא דורנו לכאו"א 
מבנ"י כולל נשים וטף וזה שקבלם בפנים שמחות. בהמשך הזכיר על החלטות 
טובות וחלוקת המשקה, כשמתבטא שמהעלי' ממטה למעלה של אלו שהכינו את 
קנקני המשקה נבוא כולנו לעלות "עם ענני שמיא" מהגלות לגאולה. את השיחה 

סיים במילים: "תיכף ומיד ממש, והוא העיקר".

 10 העמיד  הריל"ג  מה"מזונות".  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  טעם  השיחה  אחרי 
בקבוקים , והסדר בחלוקת המשקה היתה כרגיל. 

לאביו  ההקפות  ניגון  את  לשיר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  התחיל  החלוקה  בסיום 
הרלוי"צ ז"ל ועודד את השירה מפעם לפעם.

אח"כ הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות אמירת ברכה אחרונה.

ההתוועדות הסתיימה בשעה 3:20 לערך.

)מתוך דברי משיח תשנ"ב ח"ב, באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח"(
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כח הדיבור אצל נשיא דורנו
הרה"ח יוסף הכהן הענדל - ראש ישיבת תות"ל באר שבע, אה"ק

בשיחת שבת פרשת בא תשנ"ב, ישנו קטע מפורסם בו מגדיר הרבי את מעלתו 
של הדור שלנו, הדור השביעי, על פני הדורות שלפנינו. ההתבוננות בתוכנו של 

קטע זה הכרחית כדי להבין כראוי את משמעותה של התקופה בה אנו נמצאים.

- הדור התשיעי לגבי כל הדורות  וכך אומר הרבי: "מזה מובן החידוש דדורנו 
אז  באה  לא  שהגאולה  מכיון  השמיני(:  )דור  שלפנ"ז  הדור  גם  עד  זה,  שלפני 
בפועל, ה"בא אל פרעה" )הגילוי ד"אתפריעו כל נהורין" למטה( לא הי' בתכלית 
השלימות כנשמה בגוף בריא )היתה הסתלקות הנשמה מן הגוף, וגם הנשמה בגוף 
האחרון  הדור   - זה  בדורנו  וכו'(; משא"כ  בגלות"  הוא  במצב ש"הדיבור  היתה 
לגלות והדור הראשון לגאולה - נעשה תומ"י "נתלו המאורות", שלא זו בלבד 
אדרבה  אלא  ותושבע"פ,  תושב"כ  דגילוי  הגדולים  במאורות  ח"ו  חסר  שלא 
שבע"פ  מאורייתא  פה  ד"כבד  באופן  ]לא  יותר  נעלית  שלימות  בזה  נוספת   -
וכבד לשון מאורייתא שבכתב", להיותו למעלה מזה[, באופן שכנשמות בגופים 
מגיע  שתיכף  עי"ז  עתה,  ש"נתלו"  נהורין"  כל  "אתפריעו  בפנימיות  מקבלים 
משיח צדקנו, "שלח נא ביד תשלח", וילמד תורה את כל העם כולו, עד "תורה 

חדשה מאתי תצא"".

לחיות
רבנים ומשפיעים מדברים ומתוועדים על ה'בכן' שבשיחה
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מקטע זה מובן, שבדור התשיעי - היינו אצל הרבי מלך המשיח שליט"א - לא 
יהיה הענין של "הדיבור הוא בגלות".

"הדיבור הוא בגלות" - האם שייך בדור השביעי?
הוא  "הדיבור  אודות  באריכות  הרבי  מאריך  השיחה  באותה  זאת,  לעומת  אך 
בגלות" שהיה אצל הרבי הריי"צ; ואחר כך, באות ט"ו, אומר הרבי מלך המשיח 

שליט"א וז"ל:

"וכל זה בהדגשה - שכל אחד יקבל על עצמו שהלימוד בתורתו של בעל ההילולא 
ישלים וימלא גם מה שנחסר בהתפשטות והפצת המעינות בגלל המניעה והעיכוב 
בכח הדיבור דבעל ההילולא, הן ע"י לימודו הפרטי בדיבור והן בהפצת המעינות 

חוצה לאחרים".

ולכאורה: מה נוגע עכשיו להשלים את הענין של "הדיבור הוא בגלות", שהיה 
אצל הרבי הריי"צ עשרות שנים לפני כן? - ואכן כאשר נאמרה שיחה זו, שבה 
עורר הרבי שטורעם גדול על הלימוד בתורתו של נשיא דורנו כדי להשלים מה 

שנחסר אצלו בדיבור - בג' שבט תשנ"ב - זכורני ששאלנו את עצמנו שאלה זו.

]בנוסף, זכורני שהיה אפילו דיון מה הכוונה בהוראה "ללמוד את תורתו של בעל 
ההילולא" - האם הכוונה לשיחות של הרבי או של הרבי הריי"צ?[.

אך לאחר המאורע של כ"ז אדר - כאשר הפסקנו, לעת עתה, לשמוע את קולו 
זו. ובאמת,  כולם הרגישו שזו היתה בעצם הוראה לתקופה   - הקדוש של הרבי 
רוב ככל הישיבות למדו את השיחות והמאמרים של הרבי )וכך היה גם עוד לפני 

כ"ז אדר(.

אך עניןזה דורש ביאור: לכאורה, לאחר שהרבי קובע שהחידוש של דור התשיעי 
הוא שלא יהיה "הדיבור הוא בגלות" - איך ייתכן שלכאורה יש מצב כזה, ושהרבי 

בעצמו מרמז על כך באותה השיחה?

בעצם הדור השביעי לא שייכת גלות
ואולי אפשר בדעת תחתון למצוא הסבר לזה:

זה שלעת עתה, מכל סיבה שהיא, יש מצב שנראה כמניעה ועיכוב בכח הדיבור 
של הרבי - זהו מצב זמני בתוך הדור השביעי, שהוא רק מעין המצב של "הדיבור 
ענין  כזה, אכן צריך להשלים את  נוצר מצב  הוא בגלות" בדור השישי. כאשר 



 • מדקדקים • דילןו לג • 

• 10 •

הוא  הדיבור  של  מצב  שייך  לא  הדור  בעצם  אמנם,  דורנו.  נשיא  אצל  הדיבור 
בגלות.

זאת אומרת: בדורות הקודמים, היה בעצם הדור מצב של "הדיבור הוא בגלות", 
והגיע דור חדש - מכיון שעדיין לא היו דור הגאולה. מה שאין כן בדורנו, "דור 
השביעי", בעצם הדור לא שייך מצב של "הדיבור הוא בגלות", וזוכים תיכף ומיד 

להכנס לגאולה האמיתית והשלימה - נשמות בגופים בריאים.

וגם מצב זה של העלם והסתר זמני )בדוגמת הדור השישי(, יתבטל תיכף ומיד 
ונזכה כולנו - הדור השביעי - להכנס לגאולה האמיתית והשלימה, נשמות בגופים 

בריאים בתכלית השלימות, תיכף ומיד ממש.

להביא את דבר הרבי לכל מקום
ונסיים בסיפור מעניין, שהתפרסם ע"י הרב בנימין זילברשטרום: כשנסע לרבי 
לאחרונה, פגש ביהודי שנסע גם הוא לרבי. לשאלתו, מה הביאו לרבי - ענה, 

שבא להודות לרבי על הברכה.

וכך הוה המעשה: לאחר כמה שנים שבהן היתה אצל אותו יהודי הפסקה בלידת 
ילדים, אשתו אמרה לו שהוא אשם במצב, היות ואינו מבקש ומתפלל לה' מספיק 
על כך. בצר לו, כתב מכתב לרבי ובו הוא מבקש שוב ברכה לילדים, וזאת לכל 
הפחות בזכות שכל שבוע היה חוזר על שיחה של הרבי בפרשת השבוע בבתי 

כנסת באיזור מגוריו.

לאחר שכתב את המכתב לרבי, נרדם, ובחלומו הרבי נגלה אליו ואומר לו: "למה 
נפלו פניך? אתה דואג לשמח אותי, ולכן גם אני אדאג לשמח אותך - ובעזרת ה' 

בשנה הבאה יולד לך בן".

כבר  שתקנה  וביקש  החלום,  על  לה  וסיפר  לאשתו  התקשר  מיד  כשהתעורר, 
זו הסיבה שהוא נוסע  עגלה.... ואכן, לאחר שנה כמובן נולד לו בן במזל טוב. 

כעת לרבי, להודות לו על הברכה...

זו הזכות המיוחדת שהרבי נותן לנו בשיחה הזו, לשמח אותו על ידי שנלמד היטב 
את תורתו ונפיץ את דבר המלך לכל מקום ומקום. וכמובן, שהפצת דברי הרבי 
צריכה להיות חדורה בבשורה העיקרית  –ש"הנה זה מלך המשיח בא - וכבר בא", 
נזכה לשמוע מפיו של הרבי שליט"א מלך  זו,  זכות  ידי  ועל  ומיד ממש.  תיכף 

המשיח "תורה חדשה מאיתי תצא".
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להיות ה'פה' של הרבי
הרה"ח אברהם חיים מזרחי - שליח כ"ק אד"ש מה"מ ורב מושב 

גבעתי, ור"מ בישיבת תומכי תמימים אלעד

חיים הם למוציאיהם
של  עצום  ריבוי  הרבי  אמר  ה'תנש"א–ה'תשנ"ב  של  הנפלאות  בשנים  כידוע, 
שיחות בימי החול, וברוב שיחות ה'דבר מלכות' נכללו גם קטעים מתוך דברים 

שנאמרו בשיחות אלו, ולעיתים הם אף מהוות חלק עיקרי בשיחה המוגהת.

אחד מהדברים שזכיתי לשמוע בעצמי מהרבי, היתה הנקודה שמופיעה לקראת 
סיום שיחת ה'דבר מלכות' דשבת זו אודות ה'כבד פה' אצל נשיא הדור, שבשנותיו 
האחרונות היה אצלו מצב של "כבד פה וכבד לשון" בדוגמת מה שהיה אצל משה 
רבינו, והטעם לכך שהיסורים שלו התבטאו דווקא בכח הדיבור - דבר המפריע 
לענינו העיקרי באמירת והשפעת חסידות - הוא משום שעוד לא נגמרה שלימות 
את  ידי שלומדים  על  הוא  לזה  והתיקון  רבינו,  אצל משה  וכפי שהיה  הבירור, 
תורתו של נשיא הדור ומבטאים אותה בביטוי בדיבור בפועל, ודווקא באופן של 
"והקול נשמע בית פרעה", וזה מה שפועל את שלימות גילוי האור בכלי הדיבור 

על ידי משיח צדקנו.

באמצעות  אותה  לשמוע  וזכיתי  בצפת  היינו  שבט  בג'  נאמרה  זו  שיחה  כאשר 
מערכת ה'שידורים', ואני זוכר את ההתעוררות הגדולה שהיתה בעקבות השיחה 
ללמוד את התורה של הרבי בפה דווקא, וזה מה שמחזק את ענין הדיבור אצל 

נשיא הדור, "משיח צדקנו" בלשון הרבי בשיחה.

לא להיות כבד פה
כך  על  הדעת  את  לתת  צריך  הדור,  נשיא  אצל  ה'דיבור'  על  מדברים  כאשר 
שלמעשה כל ענין הדיבור אצל נשיא הדור הוא 'לגלות' ולהעביר את דברי ה' 
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שהוא  בכך  היא  הדור  נשיא  אצל  והמעלה  אלינו, 
דברי  הוא מעביר את  ולכן  בטל לחלוטין לקב"ה, 

ה' בשלימות.

היא  אלינו,  מכך  לקחת  יכולים  שאנחנו  ההוראה 
'פה' לדברים  החשיבות והשליחות הגדולה להיות 
אותם  להעביר  האפשר  ככל  ולהשתדל  הרבי,  של 
דרך  ועל  לגרוע.  ומבלי  להוסיף  מבלי  בשלימות 
פתגם העולם, שאדם צריך להשתדל לומר את מה 

שנצטווה לומר ולא מה שהוא רוצה לומר...

כאשר חסיד חוזר על שיחה של הרבי ומערב בכך 
עלול  ושלום  חס  שזה  הרי  שלו,  המציאות  את 
לשון", שהדברים  וכבד  פה  "כבד  ענין של  להיות 
השליחות  את  מבצעים  ולא  כראוי  עוברים  לא 

שהופקדנו עליה. השלימות בשליחות והדרגה הגבוהה ביותר היא דווקא כאשר 
השליח בטל לחלוטין למשלח ואינו מציאות לעצמו כלל.

על דרך הדרוש, מספרים על יהודי שהיה צריך לומר דרשה בפני קהל מכובד, 
והלך ליטול עצה וברכה מרבו. אמר לו רבו: "תהיה דבורה ולא אתון".

היהודי תמה ביותר על התשובה, והרב הסביר לו שגם האתון וגם הדבורה אסורים 
באכילה והינם חיות לא כשרות, אך יחד עם זה - הדבש היוצא מהדבורה הוא 
כשר ומותר באכילה, ואילו החלב היוצא מהאתון– אסור באכילה. הסיבה לכך 
היוצא  ו"כל  אותו,  ויצרה  עשתה  היא  שלה,  הוא  מהאתון  היוצא  שהחלב  היא, 
רק  והיא  ידה  על  מיוצר  לא  זאת הדבש של הדבורה  - טמא". לעומת  מהטמא 

אוספת את הצוף מהפרחים, ולכן זה כשר.

"מכך אתה יכול ללמוד גם בנוגע לדרשה שלך" סיים הרב, "אם תאמר דרשות 
מהכרס שלך - הרי שהם יהיו בדוגמת האתון. עדיף שתהיה דבורה ותחזור רק על 

מה שכתוב בספרים"...

בדורנו אין 'כבד פה'
בפני  לדבר  הזדמנות  לו  ויש  הרבי  של  השליחות  את  למלא  זוכה  חסיד  כאשר 
אנשים, הוא צריך לחשוב לעצמו מה הרבי רוצה שהוא יאמר כעת. הוא צריך 
עליו:  שנאמר  אהרון  בדוגמת  כרגע  הוא  אלא  מדבר,  הוא  לא  שכעת  לזכור 
וממילא  והזכות,  היוקר  גודל  את  להרגיש  וצריך  נביאך",  יהיה  אחיך  "ואהרון 

כאשר משתגילם 
יהלצמג יגברל 
הרבל ככי האפשר, 
ןחןשבלם מה אנל 
צרלך יןמר עכשלן 
בתןר 'פה' שי הרבל, 
זה מבלא בפןעי את 
שילמןת הדליןל שי 
ענלו הגלבןר אצי 
משלח צגקנן
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את גודל האחריות שבכך - לדעת שכל מה שאני אומר ליהודים ברבים, ואפילו 
ביחיד - כאשר פוגשים יהודי במבצעים, הרי שזה צריך להיות דברי הרבי ממש.

אני  ומה  כיצד  וחושבים  האפשר,  ככל  הרבי  לדברי  להיצמד  משתדלים  כאשר 
היה אומר כעת בהזדמנות  ומה הרבי  'פה' של הרבי,  לומר עכשיו בתור  צריך 
זו - הרי שזה מה שמביא בפועל ומזרז את שלימות הגילוי של ענין הדיבור אצל 

משיח צדקנו, משה רבינו שבדורנו.

ובדרך אפשר ניתן להוסיף ולומר על יסוד דברי הרבי בשיחה, שבדורות קודמים 
אולי היה קשה לחסידים לצייר לעצמם מה הרבי רצה שהם יאמרו בכל מקום 
ובכל מצב, אבל דווקא בדורנו אין את הענין של "כבד פה וכבד לשון", היות 
וממשיכים  שהתפרסמו  הרבי  והוראות  הרבי  תורת  של  העצום  השפע  ידי  ועל 
להתפרסם בשיחות, באגרות הקודש, במענות ובתיעודים האין סופיים מההוראות 
שהעניק לנו הרבי - כל חסיד שרק ירצה בכך יכול לדעת בנקל מה הרבי רוצה 

ממנו כעת.

הכח לצאת מהגלות
הגאולה נמשלה ללידה, כמבואר בארוכה במאמרי רבותינו נשיאינו, והגלות הוא 

זמן העיבור.

זה אפילו פחות משינה,  ישנה שיחה של הרבי שם מבואר שהעובר בבטן אמו 
שהרי אין לו חיות משל עצמו וכו', והדבר מורה על ירידה גדולה ביותר, אך יחד 

עם זה דווקא בזמן העיבור מלמדים אותו בבטן אמו את כל התורה כולה.

על דרך זה אפשר לומר גם אצלנו, שמצד אחד אנחנו נמצאים עדיין בגלות במצב 
של עיבור, אך יחד עם זה, דווקא כעת הרבי העניק לנו את כל השיחות הנפלאות 
ועניני גאולה ומשיח, ונתן לנו את כל הענינים הכי נעלים, שהוא בדוגמת מה 
שמלמדים את העובר בבטן אמו את כל התורה כולה, שהמטרה בזה היא בשביל 
שיהיה לו כח לצאת, וכך גם הרבי נותן לנו את כל הענינים האלו שיהיה לנו כח 

לצאת מן הגלות, להשלים את התהליך מהריון ללידה.

כבר  הגאולה  של  העניינים  שכל  מלכות'  ה'דבר  בשיחות  אומר  שהרבי  וכמו 
נמצאים בפועל, אבל עצם זה שאנחנו לא רואים אותם - הרי זה סימן שצריך 
לעבור איזה תהליך כדי שנראה בפועל ממש, ולצורך זה הרבי מעניק לנו את כל 
הכוחות על ידי השיחות הנפלאות האלו, שעל ידי הלימוד והעיסוק בהם מתוך 
ההתגלות  את  בשר  ובעיני  ממש  בפועל  לראות  הכח  את  מקבלים  וחיות  להט 

בפועל ממש על ידי משיח צדקנו!
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שמחה של ימות המשיח
הרה"ח שמריהו מטוסוב - משפיע בישיבת תות"ל פוקונוס, פנסילבניה

בשבת פרשת בא ה'תשנ"ב הרבי מלך המשיח שליט"א הקדיש חלק מההתועדות 
תחת  בפ"ע  לאור  יצאה  השיחה  מכן  לאחר  ישראל,  ובנות  נשי  אודות  לדיבור 

הכותרת "ע"ד מעלת נשי ובנות ישראל תחיינה בדורנו זה".

בשמחה  שמחו  הנשים  דווקא  הים  בשירת  מדוע  מסביר  הרבי  השיחה,  בפנים 
גדולה בתופים ובמחולות, שמחה זו היתה במידה יתירה על הגברים ששמחתם 
הסתכמה בשירה בפה בלבד, הסיבה לכך היא משום שלנשים הקושי והשיעבוד 
היה במידה מרובה יותר מהגברים, וכמידת הקושי והמרירות בשיעבוד, כן מידת 

השמחה בגאולה מן המיצר.

בטוחות  בדורנו  הצדקניות  שהנשים  שכיון  היא,  מכך  הרבי  שמסיק  ההוראה 
בגאולה האמיתית והשלימה, הם מתחילות כבר עכשיו - ברגעי הגלות האחרונים, 
הגאולה  בוא  על  כמובן(,  הצניעות  )בתכלית  ובמחולות  ובתופים  בהשירה 

האמיתית והשלימה.

כבר אפשר להתחיל לשמוח
וכאן יכולה להישאל שאלה, לכאורה, הרי אין המשל דומה לנמשל כלל, ביציאת 
מצרים שמחת הנשים היתה לא לפני שיצאו ממצרים, ולא ברגעים האחרונים 
של הגלות, אלא רק לאחר הגאולה ממצרים בשלימות התחילה השמחה הגדולה, 
בוא  לפני  )עוד  הגלות  של  האחרונים  ברגעים  שכבר  הדרישה  באה  כאן  ואילו 

הגאולה( תורגש שמחת הגאולה.

כשעדיין  הגאולה  בשמחת  לשמוח  להתחיל  שניתן  עתה  שונה  מה  ולכאורה 
נמצאים בזמן ובמצב של גלות?
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באה  מצרים  שגאולת  לכאורה,  היא  בזה  הנקודה 
כאשר  הגיעה  בשלימותה  השמחה  ולכן  מלמעלה, 
נדרשת  עתה  בגאולתנו  אמנם  הגאולה.  נשלמה 
את  להביא  צריכים  אנחנו  מלמטה,  ההתעוררות 
הגאולה, ולכן גם השמחה הנובעת מהבטחון צריכה 

להתבטא מיד בתחילת תהליך הגאולה.

שמחה זו אפשרית כיון שבשיחות האחרונות הרבי 
כתהליך  משיח  וביאת  התגלות  על  רבות  מדבר 
שכבר התחיל; יש כבר )לא רק מציאותו של משיח 
אלא גם( התגלות משיח, ובלשונו הק' "נשיא דורנו 
התוקף",  בכל  התגלה  וכבר  דורנו  של  משיח  היה 
הכל  כיצד  ולראות  העיניים  את  לפקוח  רק  צריך 
מוכן לסעודה, וכהנה רבות. שמביטויים אלו מובן 
בפשטות שביאת המשיח הוא תהליך שכבר התחיל.

הגאולה  אחר  הנשים  לשמחת  בזמננו  השמחה  את  משווה  הרבי  מדוע  ומובן 
להיות  צריכה  הנשים  אצל  אז  שהיתה  של שמחה  מידה  שאותה  כיון  ממצרים, 
דבר  כי עתה אנחנו חדורים בביטחון עד שמביא לשמחה על  יותר,  ועוד  עתה 
כיון שהגאולה  ביטחון בדבר שעתיד לקרות(,  )ולא רק שמחה של  קיים  שכבר 

כבר התחילה!

חשוב להדגיש שכאן לא מדובר על עבודת ה' מתוך שמחה עלי' מדובר בחסידות, 
)וראה  שהרי כל ספרי החסידות מלאים בדבר הצורך בעבודת ה' מתוך שמחה 
לדוגמא בתניא פרק כו ואילך(. כעת מדובר בסוג שמחה שונה הוא לגמרי, זוהי 
שמחה נעלית הרבה יותר, שמחה המכונה )בשיחה הידועה דש"פ תצא תשמ"ח( 
"שמחה בטהרתה". שמחה המתגברת על המרירות וסוג כזה של שמחה לא היה 
יכול להיות בכל שנות הגלות, לשמחה זו ניתנו כוחות מיוחדים דוקא בזמן שלנו!

הרבי הבטיח הרבי יקיים
שמעתי סיפור שאפשר ללמוד ממנו בנוגע לדברי הרבי על התגלות משיח: בשנים 
בידי הירדנים,  היה  עוד  ניכר מירושלים  שלפני מלחמת ששת הימים, כשחלק 
הרבי ביקש מהרב עזריאל זעליג סלונים לבנות את שיכון חב"ד בירושלים. אך 
כיון שהשטח שהוקצה לבניית השיכון היה בסמוך לגבול עם ירדן, חששו חסידי 

חב"ד בירושלים להתגורר במקום מסוכן שכזה.

מגןבר בסןד שמחה 
שןנה הןא ידמרל, 

זןהל שמחה נעילת 
הרבה לןתר, שמחה 

המכןנה "שמחה 
בטהרתה". שמחה 

המתדברת עי 
המרלרןת ןסןד כזה 

שי שמחה יא הלה 
לכןי יהלןת בכי 

שנןת הדיןת!
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ניתן  הבעיה שהגבול שם?  מה  הרבי שאל  לרבי,  כך  על  סלונים  הרב  כשסיפר 
לדחות את הגבול... והרבי עשה בידו תנועה של דחיפה, "אבל כדי שזה יקרה 
צריך שהם יתיישבו שם, ואז זה יקרה". ואכן, כמה שנים מאוחר יותר, במלחמת 

ששת הימים, הגבול נדחף קילומטרים רבים משם…

מסיפור זה אפשר ללמוד שכשהרבי אומר משהו צריך לקחת זאת בוודאות הכי 
גמורה, כך בנוגע להתגלות משיח, כאמור.

תקופה חדשה
אולי יש לומר שכל התהליך הזה התחיל כבר בתשמ"ח. הרבי מגדיר את כ"ב 
שבט אז כהתחלת תקופה חדשה בנשיאות, שעיקר ענינה הוא הגאולה האמיתית 
רק  הגיע  בטהרתה'  ל'שמחה  הדרישה  מדוע  יובן  אולי  זה  פי  ועל  והשלימה. 
כבר  יש  רק באם  להיות  יכולה  כי השמחה בטהרתה  )ש"פ תצא(,  באותה שנה 

מעין והתחלה בזה - שיש לומר שזה נפעל רק בכ"ב שבט באותה שנה.

והעבודה שלנו כעת היא לגלות זאת על ידי שמחה, כל תנועה אחרת של מרירות, 
אינה שייכת לתקופה זו שהרי הרבי כבר גואל אותנו.

מענין לציין שבאותה תקופה שהרבי אמר את השיחה של ש"פ בא תשנ"ב, נפטרה 
אשתו של ר' חיים גוטניק )שהגיע מאוסטרלי' יחד עם אשתו למלווה מלכה לקבלת 
בתאונה  תקופה(  באותה  חב"ד   נשי  ידי  על  ב־770  צדקנו שנערכה  פני משיח 
דרכים מזעזעת. ולאחר מכן הרבי אמר את השיחה הזו המדברת על ענין השמחה, 
להיות  לנו  לגרום  שיכולים  מאורעות מצערים  כשיש  להבין שאפילו  ניתן  מזה 
בעצבות, גם אז צריך להשתדל תמיד להיות בשמחה הנדרשת מאיתנו בזמן זה.

הרבי שליט"א  לקראת  נצא  ואזי  בפועל ממש  זאת  לראות  שנזכה  הוא  העיקר 
בשמחה רבה ונכריז לפניו: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

שהגאולה  שכיון  מבאר  תנש"א 
צריך  היה  לכן  הגולה,  את  כוללת 

שהמצריים ישאילו מצ"ע.

)שישנו 	  דדורנו  החידוש  בסי"ג: 
בגופים(  בנשמות  דאתפריעו  הגילוי 
בהתועדויות  השמיני.  הדור  על 
שאצל  ואילך,   211 ע'  ח"ב  תשמ"ט 

דבא  הענין  נעשה  ההילולא  בעל 
 42 בהערה  שם  )וראה  פרעה  אל 
 254 ע'  תש"נ  בסה"ש  ובהשלמות(. 
התשיעי  דדור  העבודה  ששלימות 
)בפרט בהפצת המעינות( ע"י הנשיא 
תנש"א  בסה"ש  גם  וראה  התשיעי. 

שבהערה 6 סי"א ואילך.

מראי מקומות • המשך מעמ' 26
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דרגת העצמות שבכוחה נפעל "אתפריעו כל נהורין"

בדבר מלכות השבועי )ס"ג( מבאר הרבי שהגילוי ד"אתפריעו ואיתגליין מיניה כל 
נהורין" נפעל בכח העצמות. ומוסיף בהסברת העניין, שמצד גדר האור, הרי הוא 
במדידה והגבלה, שלכן לא יכול להיות להיות התגלות כל האורות ועוד באופן 
שלמעלה מסדר והדרגה, ורק מצד גילוי העצמות עניין זה יכול להיות. ובלשונו 
"אתפריעו"  באופן של  ועוד   .  . כו'"  נהורין  ד"כל  הגילוי  שיהי'  "שבכדי  הק': 
)למעלה מסדר והדרגה(, ה"ז צריך לבוא מעצמותו ית', שהוא ה"מקור" )כביכול( 
ד"כל נהורין כו'" . . ויחד עם זה "מקור" כזה שלמעלה לגמרי מגדר מקור וגדר 
ובאופן  סתים"  דהוה  מה  וכל  כו'  נהורין  "כל  ממנו  מתגלים  ולכן  ואור,  מאור 

ד"אתפריעו"".

נוסף בפירוש דברי הזוהר, אומר שוב  ובסעיף שלאחריו, לאחרי שמוסיף אופן 
ש"חיבור ההפכים )ד"כל נהורין" ו"אתפריעו"( בא דוקא מצד העצמות . . ולכן, 
גם כשהאור נמשך בגילוי )בציור אור(, שקשור באיזה ציור והגבלה )ומצ"ע אי"ז 
באופן ד"אתפריעו"(, נמשך בו מהעצמות שלימות הגילוי ד"כל נהורין", ויתירה 
מזו - שהמדידה והגבלה ד"כל נהורין" גופא היא באופן ד"אתפריעו", למעלה 

ממדידה והגבלה".

מופשט  הוא  ית'  שעצמותו  זה  מצד  "משא"כ  הקטע(:  )שבסיום   30 ובהערה 
ולמעלה מכל גדר מאור ואור, הרי האור אינו מתייחס לעצמותו ית', והגילוי שלו 
אינו באופן ד"אתפריעו" שלמעלה ממדידה והגבלה, שזהו דוקא בכח העצמות".

מהערה זו לכאורה משמע שמצד דרגא זו המוזכרת בסעיף ג' - דרגת העצמות 
שלמעלה מגדר מאור ואור, לא יכול להיפעל חיבור ההפכים המדובר כאן.

וראיתי שביאר הת' ש. ז. ח. בספר אשכילה בדרך תמים )חלק א' ע' 307 ואילך(, שכאן 
בהערה מדבר על דרגת היכולת שבעצמותו שלמעלה מגדר מאור שבבחי' תואר, 

להעיר
עיונים וביאורים מאת התמימים ואנ"ש
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ובס"ג מדבר אודות עצמות ממש שלמעלה גם מדרגא זו של מאור. וכפי שמביא 
מהתוועדויות תשמ"ה )ע' 1221( שמאור הוא תואר כלשהו, ומביא לאידך מסה"מ 
מלוקט ח"ב )ע' רפ"ה הע' 27( שמאור הוא עצמות, ומסיק שיש ב' ענינים ב'מאור': 

א. שהוא עצמות; וב. שהוא תואר; אך קצת דוחק לחלק בין ההתבטאויות.

ואולי יש לומר באופן אחר: 

בהערה כאן מדבר ביחס לאופן המחודש שבהבנת הזוהר, שבכדי לפעול חיבור 
הפכים זה נדרש דוקא גילוי 'דרגת' העצמות מצ"ע, הנעלית מזו ש"למעלה מכל 
שבשביל  הא'  לאופן  ביחס  הוא  הקודם  בסעיף  שמדבר  ומה  ואור",  מאור  גדר 
לפעול חיבור הפכים זה 'מספיקה' דרגת העצמות ש"למעלה מגדר מקור וגדר 

מאור ואור".

ועצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

 הת' יוסף הלוי שי' סגל
ישי"ג חח"ל צפת, ארה"ק

ג' דרגות בחיבור עליונים ותחתונים - ג' דרגות באמונה

בשיחת בא תשנ"ב, מבאר כ"ק אד"ש בארוכה, אשר לאורך סיפור יצי"מ משתקף 
תכליתו - מ"ת, שענינו הוא ביטול הגזירה המבדילה בין עליונים לתחתונים.

ובפרטיות רואים זאת בג' דברים: א. יכולת משה לדבר; ב. " בא אל פרעה"; ג. 
"ונצלתם את מצרים".

אל  בא  סוגיית  על  מוסב  הביאור  עיקר  הינו:  השיחה  מהלך  שטחית,  בהבנה 
פרעה בקדושה )סעיפים א–ד(, ולבאר זאת מקדים שתכלית היציאה ממצרים היא 
חיבור עליונים ותחתונים במתן תורה )סעיף ה(, אח"כ מסביר שענין זה של חיבור 
הדיבור של  בכל  היציאה ממצרים  גם בתחילת תהליך  היה  ותחתונים  עליונים 
)סעיפים ו–ח(. ולאחר הביאור בענין זה, ממשיך  משה שהינו כבד פה וכבד לשון 
ומבאר )כמו בדרך אגב( איך שמוצאים את זה גם בסוף הענין דגלות מצרים, מיד 

לפני היציאה בפועל.

היינו שפשוט מביאים עוד מקרים בהם רואים תופעה הנ"ל, לחיזוק הדברים.

אך בעומק יותר ניתן לומר, שג' שלבים שנינו כאן: א. דיבורו של משה אינו מצד 
עצמו אלא כל כולו בדרך נס ובכח הכל יכול )כמובא בסעיף ו(. ב. ענין קבלת 
מגיעים  כה  בין  האורות  שכל  שכיון  ומובן,  מוסבר  משה  ע"י  הנעלים  האורות 
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מעצם המאור ממש, ולכן שפיר אפשר שיהיה מצב שהמדידה עצמה יהיה בצורת 
אתפריעו. ג. המצרים עצמם נותנים מכספם לבנ"י. היינו, שכאן רואים פעולה 

ברורה של סיוע מצדו של התחתון בעצמו.

שלבים  הג'  את  רחוקה(  )בדוגמא  מזכירים  שהדברים  בדא"פ  לומר  לי  ונראה 
המובאים בד"ה "ואתה תצוה" תשמ"א בענין האמונה: 

א. דבר נפרד מהשכל )אלא שבנדו"ד "התערב" הכל יכול שגרם לכך שמשה יוכל 
לדבר(. ב. מצד ראיית הנשמה באלקות. ג. מצד פשיטות העצמות ממש, הרי הוא 

גדרו גם של ציור הכוחות, ועד"ז כאן שהמצרים עצמם נתנו. ועוד.

אכן אין הדברים מוכרחים כלל, מאחר וגם בענין אתפריעו נאמר הלשון כל יכול, 
ולאידך גם באתפריעו נאמר שההגבלה גופא היא למעלה מהגבלה. ושערי דרוש 

לא ננעלו.

 הת' אהרן שי' ראטה
ישיבת תות"ל המרכזית, 770 בית משיח

תגובות
תגובות שנתקבלו במערכת לגליונות קודמים

בענין בירור ה"ברזל"
במדור מראי מקומות דגליון י"א )פר' ויחי( צויין בעניין בירור ה"ברזל" לעת"ל, 
למבואר בחסידות1, שבברזל לא שייך בירור כיון שענינו עמלק, ולכן לא יקובל 
גם לעת"ל בביהמ"ק. ולכאורה צריכים להבין: שהרי בשיחה מבואר שאכן גם 

הברזל יתעלה ויתברר לעת"ל2.

ואולי י"ל הביאור בזה ע"ד המבואר בלקו"ש )ח"ז ע' 188( בפי' היעוד "והשבתי 
והציור  שהתכונה  ע"י  לעת"ל  יתקיים  זה  שיעוד  להלכה  הארץ"  מן  רעה  חיה 

1( סה"מ תורת שמואל תרמ"א ע' קמ"ב.

2( ודוחק הכי גדול לומר שמשנה ומוסיף על מה שכתוב בתורת שמואל הנ"ל, דהרי זהו מילתא 
בטעמא, מצד תכונתו דהברזל גופא, ולא יתכן שטבע הברזל )ענינו השלילי( נשתנה פתאום. וראה 

גם המ"מ שבשיחה הנ"ל בהע' 68 ומצד שני המ"מ שבהע' 55, 58.
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יעבור מן העולם,  יתבטל אך לא שעצם מציאותן  - של החיות  - המזיק  דהרע 
ולכאורה עד"ז י"ל בנוגע לברזל שיש את מציאותו ואת תכונותיו הרעות וע"י 
שמתבטלת צורתו ותכונותיו הרעות )כמ"ש "וכתתו חרבותם לאיתים"( ממילא 

אפשר להשתמש בו.

הברזל  של  הרעה  תכונתו  על  הוא  המדובר  שמואל  שבתורת  לבאר  יש  ולפי"ז 
שלכן לא שייך בו בירור ולא יקובל לביהמ"ק אך בשיחה מדובר על מציאותו של 

הברזל לאחר שיפרד ממנו התכונה הרעה.

אכן בסה"ש תנש"א3, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ עד"ז בנוגע לבירור החזיר לעת"ל, 
שאף שמפורש "ברזל אין כתיב כאן לא במקדש ולא במשכן, למה, שנמשל בו 
לעתיד  דורון  הקב"ה  יקבל  המלכויות  שמכל  ללמדך  ביהמ"ק,  שהחריבו  אדום 
לבוא חוץ מאדום.. אף היא מבקשת להביא דורון למלך המשיח ואומר לה הקב"ה 

גער חית קנה כו'".

"ואולי י"ל שהענין דעתיד חזיר להיטהר הוא לאחרי שאומר לה הקב"ה גער חית 
קנה, שיוכרת הקנה, רגל השמאלי דאות קו"ף שממנה נמשכת יניקה לקליפות .. 

ועצ"ע ואכ"מ" עכלה"ק4.

ויש להעיר עוד בד"א, שבהתוועדות פורים תשמ"ג5, ביאר רבינו שהמקור בתורה 
לפתגם שנק' בו רוסיה "מאחורי מסך הברזל" הוא המבואר בתורה בענין הברזל 

דלעו"ז. והיינו, שמשווה בין רוסיה לברזל דלע"ז. עיי"ש. 

והנפילה של רוסיה בשינוי  ויגש תשנ"ב6 מבאר שהמהפכה  והנה בשיחת ש"פ 
עיר הבירה באה בהמשך למהפכה שנעשתה בצרפת )כמבואר בשיחת ש"פ וישב 
שם ע' 176(, ולפי זה נראה שהביאור בענין בירור הברזל בא בהמשך להמדובר 

בשבועות שלפנ"ז על המהפכה ברוסיה ובצרפת כיון שהם אותו ענין. 

ולהעיר שבשיחת ש"פ משפטים תשנ"ב7 מבאר כיצד רואים היום בעולם שהחל 
קיומו של היעוד ד"וכתתו חרבותם לאיתים".

3( ח"א ע' 162 הע' 78. 

4( ולהוסיף, שבשיחה דש"פ ויחי הנ"ל מבאר את ענין בירור הברזל רק לאחר שמבאר ההפרש 
לבי"ע. שענינים אלו  כפי שיורדת  ומעלת המלכות   ,)102 )וראה שם בהע'  שבין בתי המקדשות 
ואילך(  נ"ג  ע'  ו'  )סה"מ מלוקט  חנוכה" תשכ"ו  נר  ענין  ו"להבין  נתבארו בד"ה "פדה בשלום" 
וע"פ המבואר שם במעלת הגילוי דלעתיד על המשכן ומקדש, ומעלת המלכות כמו שיורדת לבי"ע 

שעי"ז מתגלה שהמטה מצ"ע הוא "אמיתת המצאו" יתוסף בהבנת הענין.

5( התועדויות ח"ב ע' 108.

6( סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 226 הע' 85.

7( סה"ש שם ח"ב ע' 362.
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בירור  בענין  לביאור  מאוד  תואם  שזה  הנ"ל,  במאמרים  המבואר  לפי  ]ובפרט 
צרפת, שרואים איך שהמטה מתברר מצ"ע, עד שצרפת נעשית כמו המקור ממש, 

כיון שנשי"ד שלח שלוחים מב"ב, ופעלו שם, והדפיסו שם ד"ת וכו'[

ואולי יש להוסיף שכ"ז בא בהמשך למבואר כמה שבועות לפנ"ז )בשיחת ש"פ 
וישלח תשנ"ב )סה"ש שם ע' 163(( שלאחרי מעשינו ועבודתינו נגמרו ונשלמו 
אדום  הוא  דעשיו  הבירור  על  הוא  )וב(העולם, שהמדובר  מצד  גם  הענינים  כל 
שענינו - ברזל דלעו"ז, שלכן עתה העבודה היא להביא ההתגלות בפועל בעולם.

ענין זה בעבודת ה' נתבאר בשיחת ש"פ עקב תשכ"ג8 וזלה"ק "בהפטרה מדובר 
על שבחה של א"י ארץ אשר אבניה תחצוב ברזל, וברז"ל ר"ת בלהה רחל זלפה 
לאה באופן וסדר ששפחה לפני גבירתה. שזה סדר דהיפך הקדושה. אך כיון שיש 
לזה שורש בקדושה, אפשר להפוך גם את זה לקדושה. שאז יש בזה את מעלת 

הבע"ת.

שהוא  א'  שרואים  הגם  הרבה"  תלמידים  "והעמידו  בענין  ההוראה  ג"כ  וזוהי 
קאכט זיך בחכמות חיצוניות והוא בעל תאווה, הנה מצד זה אין להתפעל ממנו 
ולא לעסוק עמו, אלא אדרבה לפעול עליו לנצל את כח המתאווה והאהבה זרה 

שלו כו' ולהופכם לקדושה ללימוד התורה אהבה ויראה לאלוקות וכו'".

 הת' שלום שי' טל
קבוצה, 770 בית משיח

התגלות מציאותו של משיח
)גליון י"ב - פרשת שמות, מדור 'להעיר': "התגלות משיח"(

דמלך  מציאותו  "התגלות  אודות  שי'  מ.י.מ.  הת'  כתב  שמות  לפרשת  בגליון 
המשיח", שעליה מבאר אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ תולדות תשנ"ב שהיא "עיקר 
החידוש דביאת המשיח" - להעמיד שיטתו שהתגלות זו מתאימה ל"עיקר ביאת 
המשיח" המבואר בהדרן תשמ"ו )סי"ב(, "שידעו שהוא משיח בודאי" )שזה יהיה 
בסיום כל פעולותיו בביאתו(; ודחה דברי החולקים עליו, שהתגלות זו מתאימה 
להתחלת שליחותו של משיח המבוארת בשיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב, "שלח נא 

ביד תשלח" )שזו התחלת כל פעולותיו בביאתו, וכבר החלה להתקיים(.

8( שיחו"ק ע' 378.
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בדברי  דיוקים  ואי  טעויות  כמה  ישנן  הדברים  את  הציע  שבו  באופן  ולענ"ד, 
אד"ש, הנובעים מחוסר הבנה כללי במושג "ביאת המשיח" כפי שהוא ע"פ נגלה, 

וממילא גם תוספת העומק שחסידות מבארת בזה. ומהם:

מדברי  זאת  ומדייק  היתה,  טרם  משיח  של  שליחותו  שהתחלת  שכותב  מה  א( 
מהקב"ה  לבקש  צריכים  השלוחים  שכעת  שרה(  חיי  ש"פ  שיחת  )בסוף  אד"ש 
"שלח נא ביד תשלח" - שלח לנו את משיח צדקנו בפועל ממש". ואינו מתייחס 
למפורש בשיחה לפני כן )כנ"ל(, "שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", 

השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר".

אלא שלא הבחין בהבדל העצום שבין שליחתו של משיח ע"י הקב"ה, ובין קיום 
- שהם שני שלבים שונים, שעלול להיות גם  שליחותו בפועל בגאולת ישראל 
הפסק זמן ביניהם. וכפי שהיה אצל משה רבינו, שמאז התגלות הקב"ה אליו בסנה 
ושליחתו ועד גאולת מצרים בפועל עבר משך זמן )אף שכמובן ראוי שהשליחות 

תתקיים בפועל מיד ללא הפסק, ועל כך דרישתנו ופליאתנו "עד מתי"(.

"משיח  )מלכתחילה(  הוא  הדור  נשיא  חסידות  שע"פ  שמכיון  שכותב,  מה  ב( 
שבדור" - לכן ע"פ חסידות לא מתאים המבואר בשדי חמד, שבבוא העת נשמת 
יראה  כדבעי  המעיין  והרי  משיח.  להיות  הראוי  אצל  להתלבש  צריכה  משיח 

שהביאור בזה בנגלה ובחסידות עולים בקנה אחד ממש )כדלהלן(.

ג( לשיטתו, התגלות מציאותו שהיא עיקר ביאת המשיח באה בסיום פעולותיו, 
שהתגלות  ברור  דתולדות  השיחה  מלשון  אבל,  ודאי".  "משיח  נעשה  כאשר 
מציאותו של משיח היא שלב הקודם בזמן להתגלותו ע"י פעולותיו - ובלשונו 
הק': "לאחרי התגלות מציאותו )אויר שבאין ערוך מאורו של משיח(, מתחילה 
ולאח"ז באה  ועי"ז   .  . מציאותו  פעולותיו"; "התגלות  ההתגלות לעיני כל ע"י 
זה, אלא שבחר  )וגם הוא הרגיש בקושי  כו'"  התגלותו לעין כל ע"י פעולותיו 

להשאר בצ"ע מהאמור בשיחה, כדי להחזיק בשיטתו(.

ד( ועיקר: עיקר היסוד לשיטתו )כדבריו( - הוא מזה שאין להכריח בדברי אד"ש 
חידושים, כל עוד אין מוכרחים לכך; והרי לומר שעיקר החידוש דביאת המשיח 

הוא עוד בזמן הגלות, הוא חידוש גדול, ולכן עדיף לפרש אחרת.

בנגלה  המשיח  ביאת  אודות  למבואר  ביותר  מתאים  זה  שחידוש  מלבד  והנה, 
השיחה  תוכן  כל  שזהו  יראה  בשטחיות  אף  הלומד  הרי   - )כדלהלן(  ובחסידות 

דש"פ תולדות, להדגיש חידוש גדול זה:
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נקודת הביאור שם היא, שעיקר החידוש בלבנה הוא במולד בר"ח דוקא - אף שאז 
היא עדיין נקודה בלבד, וחסר כל מילוי ושלימות אורה שלאח"ז - כיון שזו נקודת 
החידוש  עיקר  משיח,  לגבי  ועד"ז  "לידה".  מציאותה,  מתגלית  שבה  ההתחלה 
הוא בהתגלות מציאותו - אף שחסרה השלימות שלאח"ז בפעולותיו לגאול את 
ההתחלה  נקודת  שזו  כיון   - גלות(  של  במצב  נמצאים  שעדיין  )כלומר,  ישראל 

והלידה של כל ביאת המשיח.

ואם כן, מה שייך לומר שזה שעיקר התגלות משיח הוא כבר בזמן הגלות - הוא 
חידוש גדול כ"כ, שקשה להעמיס בדברי אד"ש?! והרי על זו הדרך אפשר לטעון 
שזה שעיקר החידוש בלבנה הוא כבר בנקודת המולד בר"ח, הוא גם כן חידוש 

שקשה להעמיס בדברי אד"ש. וק"ל.

•

אלא שבהבנת גדרה של "ביאת המשיח" לאשורה על בוריה יפלו כל תמיהות 
אלו, כדלהלן.

אין  גיסא,  קצוות שונים במקורות: מחד  ב'  ישנם  לביאת המשיח  בנוגע  דהנה, 
הגאולה שלימה ואין מלך המשיח זוכה להחשב גואל עד שלא יושלם התהליך 
כולו, לאחר בניין המקדש וקיבוץ נדחי ישראל וכו'. ולאידך, החל מהרגע הראשון 
של הגאולה צריך לעמוד מלך המשיח, שהוא הגואל שרק על ידו נפעלת הגאולה. 

ואם כן, מתי נחשב "משיח" - בתחילת התהליך או בסיומו?

אלא שבזה ישנם ב' שלבים שונים: בתחילת התגלותו, משיח מקבל את השליחות 
וישנם עיכובים  מהקב"ה ומתחיל בפעולותיו, אף שעדיין אינו מלך בשלימות, 

רבים למלכותו; ובהשלמת התהליך מתגלית מלכותו בשלימות.

- התגלותו הראשונית שלאחריה  ב' שלבים אלו נקראים בדברי חז"ל "נגלה" 
שייך עדיין "נכסה", ורק אח"כ "חוזר ונגלה" בשלימות. והרמב"ם מגדיר זאת 
כ"חזקת משיח", שאז הוא עדיין פועל כמשיח בזמן הגלות ומביא את הגאולה, 
ו"משיח ודאי" לאחר השלמת הגאולה. וכן הוא בתורת החסידות, שמחלקת בין 
"בן דוד" - מצבו של משיח בתחילת התגלותו כאשר אינו מולך בשלימות, ו"דוד" 

- מצבו כאשר נשלמת הגאולה ומתגלית מלכותו בשלימות9.

ולכן, אף שהגאולה )ומלכותו השלימה של משיח( מגיעה רק בהמשך התהליך, 
דפשיטא  "מילתא  ובלשון השפת אמת10:  התהליך.  היא התחלת  ביאת המשיח 

9( לקו"ש ח"ט ע' 381 הערה 1.

10( ר"ה יא, ב. וע"ש ההשוואה לביאת משה רבינו לפני גאולת מצרים )ע"פ במדב"ר יא, ב. 
רבינו בחיי שמות ה, כב(.
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הוא דבאמת בן דוד לחוד וגאולה לחוד". כלומר, ביאת המשיח היא עדיין בזמן 
הגלות, ורק אחריה מגיעה הגאולה.

ומכיון שביאת המשיח היא עיקר בפ"ע, ולא רק אמצעי להבאת הגאולה )כמבואר 
בהדרן תשמ"ו ובקונטרס ענינה שהביא( - לכן, מובן שהחידוש הוא בעצם ביאתו, 
גם כאשר טרם באה הגאולה ו"ישנם כל ההגבלות של הגלות" )כלשון כ"ק אד"ש 

בשיחת ש"פ ויגש תשנ"ב שהביא(11.

כלומר - וזה עצמו כל החידוש בשיחת ש"פ תולדות - שאכן ביאת המשיח אינו 
הרגע שבו משיח ניכר בגלוי לעין כל, ומלכותו מתפשטת בעולם וכו'; אלא דוקא 
באותו רגע ראשוני שהוא עדיין בגלות, רק שנשלח ע"י הקב"ה ומתחיל לפעול 
לגאול את ישראל. ואף שלכאורה, החידושים שיהיו בהמשך התהליך )שהם הם 
הגאולה האמיתית והשלימה לה מייחלים( הם החידושים העיקריים שבגאולה - 
עם כל זה, מכיוון שכאן ישנה נקודת ההתחלה, שבה נכלל כל ההמשך שלאחרי 
זה, כאן בעצם נפעלת "לידת" הגאולה12. ולכן נקודה זו היא היא "עיקר החידוש 

דביאת המשיח".

•

ואמנם, תורת החסידות מוסיפה בזה ביאור עמוק יותר, בהתאם לעומק המיוחד 
שמוסיפה על הבנת הענין בכלל13:

ורק  כלל,  משיח  גדר  לו  אין   - בעולם  פועל  אינו  שמשיח  עוד  כל  בנגלה,  כי 
"חזקה" שיהיה משיח. ואם כן החידוש הגדול ביותר ע"פ נגלה בביאת המשיח, 
הוא - שהקב"ה הבטיח לאותו אחד שעד עכשיו היה רק ראוי להיות משיח, אם 

דביאת  הענין  "עצם  של  והגילוי  הענין  שעיקר  תשמ"ו,  בהדרן  למ"ש  כלל  סותר  ואי"ז   )11
המשיח" יהיה רק בסוף - אחרי שיבנה המקדש ויקבץ נדחי ישראל, וייעשה "משיח בודאי" - כי שם 
מדבר על עיקר הגילוי בעולם, "שידעו שהוא משיח בודאי", וזה נעשה רק לאחרי וע"י פעולותיו, 
כפשוט. אמנם בשיחה דש"פ תולדות מדבר על עצם הגילוי דמשיח, ולא על התפשטותו בעולם, 

ובזה עיקר החידוש הוא בהתחלת הגילוי. ודו"ק.

"לידה"  של  בענין  אד"ש  של  דומים  לביאורים  בהשוואה  יותר,  הרבה  יומתק  זה  וענין   )12
ו"התפשטות" - לדוגמא, הרהור תשובה שהוא ה"לידה" דתשובה, והשינוי במעשה בפועל שהוא 
התפשטותו )ראה מה שכתבתי לגבי השוואה זו בקובץ מדקדקים גליון ה' - פרשת תולדות, ע' 16(. 
שגם בזה בשטחיות אפשר להקשות: היתכן שעיקר החידוש דתשובה הוא בהרהור, כשעדיין לא 
בא לידי גילוי חיצוני כלל, ובפועל נשאר רשע גמור כשהיה?! אלא שהיא הנותנת, מכיוון שכאן 
מתחילה נקודת התשובה - אף שלא נתגלתה והתפשטה כלל - זו הנקודה העיקרית בתשובה. ועד"ז 

בנדו"ד.

13( בהבא להלן - ראה גם ענינו של משיח ע' 396.
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זו רק  ומכל מקום, כל עוד לא גאל בפועל הרי  יהיה הגואל.  ודאי  יזכו, שהוא 
הבטחה בינו לבין הקב"ה, וא"כ החידוש בזה אינו גדול כל כך.

אמנם בחסידות, נשמתו של נשיא הדור מלכתחילה היא נשמת משיח )ולא רק 
מתחילה להתגלות,  הוא בכך שנשמתו  וא"כ, החידוש בביאת המשיח  "ראוי"(. 
דירה  וב"ן,  מ"ה  יחוד   - בפועל  וענינו  שליחותו  להתקיים  מתחילה  וממילא 
בתחתונים14. כלומר, אין זו רק הבטחה על המשך הגאולה העתידי, אלא התחלת 

עיקר הגאולה בפועל.

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

14( כמבואר ברבות משיחות התקופה; למשל: "חיבור הנשמה וגוף, והרוחניות והגשמיות, כבר 
ישנו בשלימות )כנ"ל(, והכל כבר מוכן לגאולה" )ד"מ ש"פ ויצא תשנ"ב סי"ט(. ובד"מ ש"פ יתרו 
וכ"ב שבט תשנ"ב ס"ז מבאר שהתקופה השלישית שבה אוחזים מאז כ"ב שבט תשמ"ח קשורה 
לשלימות הדירה בתחתונים, שהתחתונים מצד ענינם נעשים דירה לעצמותו, כך שהדירה נעשית 

דבר אחד עם הדייר. ובכ"מ )וראה מ"ש הת' י.א.ל.ז. שי' בתגובתו בנושא בגליון ח', ע' 21(.

י"ג: מבאר שבדורנו זה נפעל  סעיף  ד. 
פרעה"  אל  "בא  של  העניין  שלימות 
מקבלים  בגופים  "שכנשמות  ומסיים: 
בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" ש"נתלו" 
צדקנו,  משיח  מגיע  שתיכף  עי"ז  עתה, 
"שלח נא ביד תשלח", וילמד תורה את 
מאתי  חדשה  "תורה  עד  כולו,  העם  כל 
תצא"". ויש לעיין בזה שאומר כאן ש"בא 
חדשה',  ה'תורה  ע"י  נפעל  פרעה"  אל 
מהי השייכות של ה"תורה חדשה" עלניין 
זה ומדוע מלך המשיח יפעל זה על ידה 

דוקא. 

ה. סעיף י"ד: מדבר אודות מעלת זמננו 
ש"יש כבר את שלימות הענינים עד גם 
עיניהם  )רוחנית(,  דגאולה  השלימות 
את  כבר  רואות  בנ"י  של  הרוחניות 
הגאולה; כעת צריך רק לפתוח את העינים 

הגאולה  את  יראו  הם  שגם  הגשמיות, 
כפי שהיא בגלוי לעיני בשר בזמן הזה". 

דהנה  כאן,  הלשון  במשמעות  לעיין  ויש 
"השלימות  שישנה  אומר  אחד  מצד 
שעדיין  ומשמע  )רוחנית("  דגאולה 
ובד"מ שופטים  חסר בגאולה הגשמית. 
)סי"א( אומר: "כל עניני הגאולה התחילו 
כבר )"כבתחלה"( וכבר נמשכו ונתקבלו 
בעולם הזה הגשמי התחתון שאין תחתון 
למטה ממנו" ומשמע שישנה גם גאולה 
גשמית. וכמובן גם מעצם הביטוי "לפתוח 
כבר  שהדבר  שמשמעותו  העיניים"  את 
ישנו – גאולה גשמית בעולם – ורק צריך 
ועיין גם הביטויים בד"מ  לשים לב אליו. 
לחכם  ותן  סי"ב  ויגש  וד"מ  סי"ג  וישלח 

ויחכם עוד.

צריך עיון • המשך מעמ' 27



 • מדקדקים • דילןו לג • 

• 26 •

מראי מקומות 
מקורות נבחרים להרחבת העיון בנקודות שנתבארו בשיחה

ע"י 	  ליצי"מ  בהכנה  ניתוסף  בס"א: 
תשמ"ג  בהתועדויות  פרעה.  אל  בא 
אל  בא  הלשון  שהרי  מקשה   864 ע' 
פרעה נאמרה כבר בפר' וארא, ומה 

הדגש דוקא בפרשתנו.

כזה 	  מקור  ית',  עצמותו  בס"ג: 
מאור  וגדר  מקור  מגדר  שלמעלה 
ע'  ח"ב  תשמ"ה  בהתועדויות  ואור. 
1221 מבאר שמאור הוא תואר פרטי 
ועיין  היכולת.  מענין  למטה  שהוא 
ואילך,  רפה  ע'  ח"ב  מלוקט  בסה"מ 
ובהע' 27 שהמאור שבעצמות הוא חד 
עם העצמות, ואינו בגדר ותואר מאור 
)שזהו מה שמבאר בס"ד ובהע' 30(.

ראה 	  'אתפריעו'.  אופני  ב'  בס"ד: 
שעו  ע'  ח"ד  מלוקט  בסה"מ  עד"ז 
ואילך, שמבאר היתרון בשלג )שתיקון 
בהציור  בפנימיות  הוא  הפגמים 
שבצמר  היתרון  הגלויים(,  דכוחות 
)שמצד העצם אין שייך פגם בכוחות 
המשכה  ע"י  יחד  וחיבורם  הגלויים(, 
ממקום שלמעלה משניהם העצם כפי 
בסה"מ  ועד"ז  בעצמות.  שמושרש 

אופנים  ב'  קלט,  ע'  ח"ו  מלוקט 
בפעולת העצם על הכוחות הגלויים.

ממש 	  בעצמותו  הכלול  אור  שם: 
אינו בבחי' אור. בס' הערכים ח"ג ע' 
קמ"ז ואילך )וש"נ( מבואר באריכות 
 - בעצמותו  הכלול  האור  של  גדרו 
יכולת, שנשלל מאור, כיון שהוא כלול 

בעצמות, המובדל מענין האור.

בעבודתו 	  לעיל  המבואר  בס"ח: 
תזריע  ש"פ  בשיחת  יהודי.  כל  של 
)בלה"ק  ואילך  ס"ג  תשמ"ט 
 )523 ע'  ח"ב  תשמ"ט  התועדויות 
ובהע' 43 מבאר ב' אופני הנהגה דנס 
וטבע בעבודת האדם, וחיבורם יחדיו 
וקוב"ה  כיון שישראל  מצד העצמות, 

כולא חד.

היא 	  מצרים  בגאולת  הכונה  בס"ט: 
המצריים  שלכן  בתחתונים,  דירה 
הניצוצות  בירור  בענין  מצ"ע.  נתנו 
 - ראה  "וישאילום",  ע"י  שנעשה 
בנוסף ללקו"ש חכ"א ע' 12 )הנסמן 
בהע' 84( - גם שם בע' 80, ובלקו"ש 
אמור דש"פ  ובד"מ   .50 ע'  חל"א 

המשך בעמ' 16
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פחד  שמשה  מבאר  ד'-ז':  סעיפים  א. 
שגילוי  הפחד  מצד  פרעה,  אל  להיכנס 
העצמות אותו מבטא פרעה ("אתפריעו 
מן  הנשמה  פירוד  יפעל  נהורין")  כל 
דיבורו  שעד"ז  מבאר  בס"ו  והנה  הגוף. 
את  מבטא  בגלות,  שהיה  משה  של 
חוסר החיבור בין אורות (דתוהו) לכלים 
הגאולה.  הבאת  את  שמונע  (דתיקון) 
ה'"  אנכי  "הלא  הקב"ה  לו  אומר  וע"ז 
האורות  מקור  שהוא  עצמות  שמצד   –

והכלים גם יחד, הוא יכול לחברם יחד. 

שמע  כבר  משה  אכן  אם  א.  להבין:  ויש 
העצמות  כח  את  שיקבל  מהקב"ה, 
לחבר את האורות והכלים, מדוע "דחיל 
משה" מכניסתו לפרעה (שהיתה לאחר 
מכן) – המבטא חיבור ציור הכלים ("כל 
("אתפריעו")?  הבל"ג  אור  עם  נהורין") 
לחבר  ניתן  העצמות  שבכח  כמו  הלא 
ציור  את  לחבר  ניתן  כך  וכלים  אורות 

הכלים עם הבל"ג. 

עם  אהיה  ד"אנכי  שהגילוי  מבאר  ב. 
פיך'" שריפא את דיבורו של משה, ע"י 
עם  האורות  את  שמחבר  עצמות  גילוי 
כלי הדיבור, רק התחיל אז בעומדו לפני 
רק  תהיה  ושלימותו  נס,  בדרך  פרעה 
במ"ת. ויש לעיין דבנוגע לגילוי ד"בא אל 

שהשלימות  ואומר  מחלק  אינו  פרעה" 
שהגילוי  שאומר  (אלא  במ"ת,  תהיה 
לכאורה)  (בשלימות  משה  אצל  שהיה 
ישראל  כל  אצל  לגילוי  הכח  את  נותן 
במ"ת) ובגילוי זה ד"אנכי אהיה עם פיך" 
במ"ת.  ששלימותו  ואומר  כנ"ל  מחלק 
בעוד שבשיחה מבאר דשני גילויים אלו 

קשורים עם גילוי העצמות?

ג. סעיף ח': בסיכום הביאור מדוע "בא 
אל פרעה" הוא הכנה והתחלה דהגאולה, 
מזה  משה,  אצל  הי'  שכן  "ועי"ז  אומר: 
נמשך הכח לכל בנ"י, שיוכלו לקבל את 
החיבור  כשנפעל  תורה,  דמתן  הגילוי 
דגבול ובלי גבול, "אתפריעו כל נהורין"". 
(וכללות  יתיישב עניין זה  ויש לעיין כיצד 
הידוע  המאחז"ל  עם  בשיחה),  הביאור 
כל  של  נשמתן  פרחה  מ"ת  ש"בשעת 
מהגוף  הנשמה  פירוד  דהיינו  ישראל..." 
– היפך כל עניינו של מ"ת (!) והלא ע"ז 
בדיוק קיבלו הכוחות מה"בא אל פרעה" 
דמשה? ]ועיין במאמר כ"ק אד"ש מה"מ 
(אתה הראת תשמ"ו, ס"ט) שמבאר שם 
שגם אצל משה עצמו היה פירוד הנשמה 
ולפ"ז  (ומשאיר זאת שם בצ"ע)  מהגוף 

גדלה עוד יותר השאלה הנ"ל[.

צניך עיון
נקודות לעיון והתבוננות בשיחה השבועית
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ס. פאולו - ברזיל
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