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נגלה ונכסה
מלך המשיח נגלה ונכסה

דומה דודי לצבי. מה הצבי הזה נגלה וחוזר ונכסה כך גואל הראשון נגלה ונכסה. ר' ברכיה 
בשם רבי לוי אמר כגואל הראשון כך גואל האחרון. הגואל הראשון זה משה, נגלה להם וחזר 
זהו   =[ דכתיב  הוא  הדא  חדשים,  אמר שלשה  תנחומא  רבי  מהם,  נכסה  כמה  מהם,  ונכסה 
שכתוב[ "ויפגעו את משה ואת אהרן" וגו'. אף גואל האחרון נגלה להם וחוזר ונכסה מהם, 
כמה יהא נכסה מהם, אמר רבי תנחומא בשם ר' חמא ב"ר הושעיא ארבעים וחמשה ימים, הדא 
הוא דכתיב )דניאל יב( "ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים ותשעים" 
וכתיב )שם( "אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלוש מאות שלשים וחמשה" אילין מותריה 

כמה אינון ]= כמה הוא המותר[, ארבעים וחמשה יום שהוא נכסה מהן וחוזר ונגלה להם5.

)במדב"ר פי"א, ב(

רק לאחר הכיסוי יתגלה לכולם

ואם אתם מן המביני' העמוק הסוד הזה הגדול והנורא ותמצא טוב טעם נכון על בוריו אשר 
אני איני רשאי להאריך כי אם לפתוח פתח כמציץ מן החרכים ודי בזה:

כן המשיח בעזרת הבורא שיזכה לאותה נשמה והכיר בעצמו שהוא משיח ולא הכירו בו 
אחרים, וזהו הסוד שאמרו בזוהר ומשי' יתגלה אך לא יכירוהו שאר אנשים עדיין. ואח"כ יתגנז 
המשיח בגוף ובנפש בההו' עמודא, ע"ד שפירשנו ויבא משה בתוך הענן שנה א', ואז יסלקו 

5.  פירוש: דניאל אומר שתחלת הגאולה תהיה לאחר אלף מאתיים תשעים יום מעת שניתן השיקוץ, ואף על 
פי כן יצטרכו לחכות ארבעים וחמשה ימים נוספים, עד שימלאו אלף שלוש מאות שלשים וחמשה יום.

ויחכו  משיח  יתכסה  בהם  יום  וחמש  ארבעים  עוד  יהיו  הגאולה  תחלת  שלאחר  תנחומא  רבי  מפרש  וע"כ 
להתגלותו.

 יום שלישי
ו' ניסן
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ויכירוהו כל ישראל  יתגלה המשיח לגמרי  אותו לרקיע כמו שעלה משה לרקיע. ואחר כך 
ויתקבצו אליו.

)ארבע מאות שקל כסף(

גם בתורתו של משיח - אדמו"ר שליט"א - מוזכר ענין זה, ואד"ש מה"מ אף 
מבסס זאת על פי ההלכה שברמב"ם. 

נגלה ונכסה בדברי אד"ש מה"מ

אין להכריח דהרמב"ם ס"ל דש"ס דידן לא ס"ל דמשיח יתגלה ויסתר אח"כ – וע"ד ראייתו 
)הל' מלכים פי"א ג( ואל יעלה על דעתך כו' שהרי רבי עקיבא כו' אומר עליו )על בן כוזיבא( 

שהוא המלך המשיח – כי בן כוזיבא נסתתר משך זמן )במערות( במשך מלחמתו.

)לקו"ש ח"ט ע' 105, שוה"ג להע' 74(

אד"ש מה"מ מבאר שא"א להוכיח מבן כוזיבא שמשיח לא יתגלה ויתכסה, 
כיון שבן כוזיבא עצמו נכסה משך זמן אחר התגלותו.

ובמקום נוסף כותב אד"ש מה"מ:

במדב"ר )פי"א, ב( נגלה ונכסה כו'. וברמב"ם הל' מלכים ספי"א "בחזקת משיח כו' בודאי" . 
ועיין מכתב כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע הידוע בביאור ל' מארז"ל "בן דוד בא" או "דוד בא".

)לקו"ש ח"ט ע' 381(

משיח,  בביאת  הדרגות  שתי  אודות  הרמב"ם  שדברי  מבאר  מה"מ  אד"ש 
קשורות לדברי המדרש שמשיח יתגלה פעמיים וביניהם יתכסה.

הגלות,  בזמן  עוד  הוא  משיח  של  הראשון  שהגילוי  לומר  כוונתו  לכאורה 
ודאי  כמשיח  שוב  יתגלה  ואז  יתכסה,  משיח  מכן  לאחר  משיח.  כחזקת 

כשיביא את הגאולה בפועל.
* * *

לסיכום הענין: בתחלה משיח יבין שהגיע הקץ וידע שהוי' שלחו ואז תתגלה 
בו נשמת משיח. בשלב זה יתגלה לישראל ויבשר להם שהגיע זמן הגאולה, 

אך עדיין לא יכירו בו הכל.
וילחם מלחמות  ישראל  יתחיל את פעולותיו לגאול את  לאחר מכן משיח 
ה', ובשלב זה תהיה תקופה מסויימת בה משיח יתכסה, וכשיחזור ויתגלה 

ישלים פעולותיו, ואז יכירו בו הכל ותהיה הגאולה בפועל. 
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ההתגלות בדורנו
משיח כבר נגלה

ועוד והוא העיקר:

נוסף על המבואר לעיל שקיימת מציאותו של משיח בניצוץ משיח )בחינת היחידה( שבכל 
אחד ואחת מישראל, קיימת גם מציאותו של משיח כפשוטו )יחידה הכללית(, כידוע ש"בכל 
דור ודור נולד א׳ מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", "א׳ הראוי מצדקתו להיות 
גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו׳", ואילו לא היו מתערבים ענינים בלתי-

רצויים המונעים ומעכבים כו׳, היה מתגלה ובא בפועל ממש.

ונשלמו  נסתיימו  שכבר  שבדורנו,  משיח  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הודעת  וע"פ 
כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו, הרי, בימינו אלו נתבטלו כל 
ההתגלות  גם  אלא(  דמשיח,  המציאות  רק  )לא  ישנה  שכן,  וכיון  כו',  והעיכובים  המניעות 

דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש.

)ש"פ וירא תשנ"ב, סי"ד(

משיח",  להיות  "ראוי  היה  שבדור  המשיח  הדורות  בכל  פשוטות:  במילים 
רצויים  בלתי  ענינים  "יתערבו  שמא  או  יזכו"  "באם  ועומד  התלוי  כדבר 

המונעים ומעכבים".
אך בדורנו זכינו ש"נתבטלו כל המניעות והעיכובים", לכן נשיא דורנו הוא 

משיח בהתגלות, משיח בוודאות6.

בשיחות נוספות חוזר אד"ש מה"מ על עניין זה בביטויים שונים:

6.  לחידוד הענין:
בלקו"ש ח"ל ע' 101 מבאר אד"ש מה"מ על שלמה המלך, שאמנם מלידתו היה בו כח המלכות של בית דוד, 
אך לא היה בכך הבטחה שהוא יהיה מלך בפועל, כיון שעדיין יתכן שאחד מאחיו יקח את המלוכה, או שהוא 

ימות בחיי אביו. ונמצא שהוא רק מלך בכח ולא בפועל.
זו  כאשר נמשח שלמה למלכות היה זה בחיי דוד שהמשיך להנהיג בפועל את המלוכה, אך מעת משיחה 
שלמה הפך למלך בפועל בהווה. ולכן לאחר מות דוד הוא נטל את ההנהגה לידיו מבלי שאחד מאחיו טען לזכות 

במלוכה, כיון ששלמה היה כבר מלך לפני כן.
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ישנה כבר השליחות

על פי הידוע ש"בכל דור ודור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", "א' 
הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", וע"פ הודעת כ"ק 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, והמשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את 
כל העבודה – הרי מובן שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר.

)ש"פ חיי-שרה תשנ"ב, סי"ג(

ישנו כבר המינוי

והרי המינוי דדוד מלכא משיחא כבר הי', כמ"ש "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו". 
צריכה רק להיות קבלת מלכותו ע"י העם וההתקשרות בין המלך ובין העם בשלימות הגילוי 

- בגאולה האמיתית והשלימה.

)ש"פ משפטים תנש"א, ס"י(

ובשיחה נוספת

נשיא דורנו היה המשיח של דורנו והוא התגלה בכל התוקף.

)י"א אלול תנש"א. בלתי מוגה(

שיחות אלו מדברות על 'מציאותו של משיח', על השליחות והמינוי. 

בשיחה נוספת מדובר על פעולותיו של משיח, שגם הם כבר החלו:

התחלת פעולתו של מלך המשיח

גדולות  מדינות  ראשי  יחדיו  והתכנסו  התאספו  שבו  זה,  שבת  בערב  שאירע  המאורע 
תקופה  על  והכריזו  והחליטו  הגדולות,  המעצמות  שתי  נשיאי  ובראשם  בעולם,  וחשובות 
גם  העולם, שיתבטא  מדינות  בין  ביטול מצב של מלחמות   – העולם  מדינות  ביחסי  חדשה 

עד"ז יש לומר בנוגע למשיח, שהמשיח שבכל דור, עם היות שיש בו את נשמת משיח וכו', אין בכך הבטחה 
שהוא אכן יתגלה כמשיח ויגאל את ישראל, כיון שזה תלוי במעשי הדור, ויתכן שהוא יסתלק מן העולם מבלי 

לממש את כח משיח הנמצא בו.
אך כאשר זכה דורנו ונשיא דורנו קיבל את השליחות לגאול את ישראל, התגלתה בו בחי' משיח. ומאז איננו 

משיח בעתיד, אלא משיח בפועל בהווה, ותיכף ומיד הוא ינהיג את המלוכה בפועל ויגאל את ישראל.  
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מדינות  בין  הדדית  ועזרה  פעולה  שיתוף  ואחדות,  לשלום  ועד  נשק,  כלי  וביטול  בצמצום 
העולם לטובת האנושות כולה.

וקדם למאורע זה )בהשגחה פרטית( נאומו של נשיא מדינה זו לאומה כולה )באור ליום 
בצמצום  פעולותיו  על  והכריז  הודיע  שבו  זה(,  שבת  ערב  התחלת  שבתא",  "קמי  הרביעי 
וביטול כלי נשק, וניצול הכספים )שלא ינתנו לרכישת כלי נשק( כדי להוסיף בעניני הכלכלה 
של בני המדינה – הכרזה שאושרה ע"י "בית הנבחרים", שבו נקבעים חוקי המדינה שיש להם 

תוקף ע"פ תורה )"דינא דמלכותא דינא"(.

. . כיון שנמצאים ב"זמן השיא" )"די העכסטע צייט"( של ביאת משיח צדקנו, "הנה זה )מלך 
המשיח( בא", רואים כבר )מעין ו(התחלת פעולתו של מלך המשיח על העמים, "ושפט בין 
הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וגו'" – עי"ז שהקב"ה נותן בלב המלכים 
דאומות העולם )"לב מלכים ושרים ביד ה'"( להחליט ולהכריז יחדיו על דבר המעמד ומצב 

ד"וכתתו חרבותם לאתים".

זו בהעיר של נשיא דורנו כ"ק מו"ח  . ויש לומר שבקיומה של פגישה החלטה והכרזה   .
אדמו"ר )שבה נתקבצו מנהיגי המדינות, כולל גם מנהיג מדינה זו, שהוצרך לבוא מעיר הבירה 
לעיר זו(, מרומז שכל זה בא כתוצאה מהפעולות דהפצת התורה והיהדות, צדק ויושר, בכל 
העולם, שנעשו ונעשים ע"י נשיא דורנו, משיח שבדור, ועד שע"י שלימות העבודה בכהנ"ל 
בימינו אלה נעשה העולם כולו ראוי ומוכשר להתחלת הפעולה דמלך המשיח, "ושפט בין 

הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים".

. . ועוד וגם זה עיקר – מצד הקשר והשייכות דזמן זה לנשיא דורנו – להיותו ערב שבת 
יום ההילולא )גמר ושלימות  האחרון בחודש שבט, חודש האחד עשר, שהעשירי שבו הוא 
העבודה( של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ובאחד עשר שבו נעשה המשך וחידוש הנשיאות 
שלו ביתר שאת וביתר עוז עד לסיום וגמר כל העבודה של דורנו זה )דור האחרון של הגלות 
שהוא הוא דור הראשון של הגאולה( במשך מ"ב שנים . . שגם בהזמן )נוסף על המקום( שבו 
היתה ההכרזה על דבר "וכתתו חרבותם לאתים" מודגשת השייכות לפעולתו של נשיא דורנו 
כ"ק מו"ח אדמו"ר, המשיח שבדור, שעל ידו נעשה קיום היעוד "וכתתו חרבותם לאתים וגו'".

)ש"פ משפטים תשנ"ב, ס"א-ג(

ישנו כבר החזקת משיח

ויהי רצון . . שלאחר שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו 
. . ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה'" – שאז "בחזקת שהוא משיח" – 
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שכבר יהי' מיד "משיח בודאי", עי"ז ש"עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל 
. . ויתקן את כל העולם כולו לעבוד את ה' ביחד כו'".

)ש"פ שמות תשנ"ב(

לסיכום הענין: המשיח שבדורנו קבל את המינוי לתפקיד, ונשלח לגאול את 
ישראל. יתירה מזו, הוא כבר החל את פעולותיו בעולם, כפי שרואים זאת 

בתחלת התגשמות הנבואה של "וכתתו חרבותם לאתים".


