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לידידי מו' משה נ״י שאלתי ובקשתי לעורר רוח טהרה בלבו הטה]ור[ להעביר על מידותיו 
כמארז״ל כל המעביר על וכו' ולהיות מן הנעלבי]ם[ ולבקש מחילה ברבים מהנגיד מו' מאיר 
נ״י קודם יה״כ הבע״ל ]יום הכיפורים הבא עלינו לטובה[ ולעשות זאת למעני ולמען השלו]ם[ 
כי אין שלו' יוצא מתוך מריבה ח״ו ובפרט ממחלוקת לש״ש ]לשם שמים[ אשר רוב הצרות 
והתלאות הן ממחלוקת לש״ש הרחמן יצילנו ממנה ומגודל בטחוני שדברי אלה המועטי]ם[ 
יחזיקו המרובי]ם[ ויהיו לרצון אמרי פי ולא ישליכם אחרי גיוו ח״ו קיצרתי ואומר שלו' שלו' 
ונפש  ]מלב  מלונ״ח  וטובתו  ]דורש שלומו[  ד״ש  כנפש תדרשנו  ]מאדון השלום[  מאדה״ש 

חפיצה[ שניאור זלמן

שתי השורות שמימין נכתבו אף הן - מעבר לדף - בגוף כתב יד קודש 
אדמו"ר הזקן:

להרבני מו״ה משה מייזילש שמש ונאמן דק]הלת[ ווילנא

ואלו שלוש השורות שמשמאל - הכתובות בשפה הרוסית - נכתבו ע״י 
אחר:

לאדון יהודי משה מורדוכוביץ ]בן מרדכי[ מייזליש בווילנא.

התשורה שחולקה בחתונת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



ב"ה

בפתח התשורה
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן התמים 

הרב טוביה שיחי' עב"ג הכלה המהוללה מ' דבורה לאה תחי'.

התודה והברכה מובעת בזה לידידינו ומכרינו, אשר הואילו לשמוח עמנו יחדיו ביום שמחת ליבנו, 
לברך את החתן והכלה ואותנו כולנו, בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

בשמחה ובטוב לבב, ולאות תודה והוקרה, הננו בזה לכבדכם בתשורה המוגשת בזה, כפי הנהוג 
בקרב אנ"ש, מיוסד על ההנהגה בחתונת הרבי מה"מ, אשר כוללת:

1. התשורה שחולקה בחתונת הרבי מה"מ.

2. קטעי סיפורים והתוועדות בעניני גאולה ומשיח - שנכתבו ע"י אב הכלה, וידידו הרה"ח שאול 
אקסלרוד ו"שגיות מי יבין".

3. חוברת ליקוט שיחות 'מוגהות' בעניני גאולה ומשיח, כ'מילואים' לחמשת הכרכים וההוספות 
מתוך  סעיפים,  וכמה  כמה  גם  ולפעמים  בודדים,  קטעים   - ומשיח'  גאולה  שיחות  'לקוטי  של 

'לקוטי שיחות' ו'ספר השיחות'. ונסדרו כאן ע"פ סדר האל"ף בי"ת. נלקטו ע"י החתן.

הא-ל הטוב, הוא יתברך, יברך את כבודו ואנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחינו בני ישראל יחיו בברכות 
ובמיוחד בברכה העיקרית - שנזכה מיד ממש לחתונה העיקרית -  ועד בשר,  מאליפות מנפש 

נישואי כנסת ישראל והקב"ה בגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מוקיריהם ומכבדיהם:
משה דב וחנה – גינזבורג                                            מנחם צמח ומרים עטל - טל         
שלוחי כ"ק אד"ש מה"מ - חיפה             שלוחי כ"ק אד"ש מה"מ - יישובי חוף הכרמל                                                        

 ב' אדר ראשון ה'תשפ"ב
 שנת מאה ועשרים להולדת כ"ק אד"ש מה"מ
כפר חב"ד, ארץ הקודש.
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"הנה זה משיח בא"
סיפורים והתוועדויות

שלמדנו מהעיר חלם:
פעם היה יהודי בעיר חלם, שזכה בפיס בסכום 100,000 לירות. הוא החליט לבנות בית פאר וסיכם עם 

הקבלן ש50,000 לירות ישלם בתחילת העבודה ו50,000 בסיום העבודה.

לאחר שנה שנגמרה העבודה, בא הקבלן לקבל את שכרו ואמר לו המזמין, שאינו רוצה לשלם מכיוון 
שהקירות עקומים. תמה הקבלן איך יתכן?? אמר המזמין שהוא מדד עם "פלס" וראה שהם עקומים. 
ביקש הקבלן שהמזמין יבוא איתו וביחד הם ימדדו את הקירות. שהגיעו לבית, קרה דבר מוזר. ה"פלס" 
של הקבלן הראה שהקירות ישרים, ה"פלס" של המזמין הראה שהקירות עקומים. הוחלט ללכת לבית 

הדין שיפתרו להם את ה"סוגיה".

ישבו בית הדין שבעה ימים ושבעה לילות לדון בנושא, והוחלט להזמין את כל תושבי העיר עם ה"פלס" 
ומדדו הסתבר שלחצי  וכך היה... לפועל שבאו  וההכרעה תהיה לפי הרוב.  שלהם למדוד את הקירות 
ה"פלס" הראה ישר ולחצי ה"פלס" הראה עקום. שוב חזרו לבית הדין ודנו שבעה יממות ובסוף הוחלט 
שהמזמין והקבלן ילכו לארמון המלך כל אחד עם ה"פלס" שלו, ומכיוון שקירות הארמון ישרים בתכלית 
יצמידו את ה"פלס" לקירות הארמון וכך ידעו למי ה"פלס" הישר באמת... ואז הסתבר שה"פלס" של 

הקבלן הוא המדוייק וה"פלס" של המזמין נפגם, עקב תקלה תכנית בתהליך היצור.

ובפרט האגרות  כך אמרו שזה בדיוק העניין של השיחות, המאמרים, המכתבים,  חסידים ששמעו על 
קודש בימינו הם מכוונים אותנו שהפלס הנשמתי שלנו יהיה מכוונן כדבעי.

תמונת הרבי לכל חדר:
עוד באותו עניין, מקרה שקרה בבית חב"ד בהודו כאשר הגיע מטייל ישראלי לבית חב"ד וראה שיש 
תמונה של הרבי מה"מ בכל חדר וחדר, שאל: "מדוע צריך תמונה בכל חדר ולא מספיק בלובי או בסלון"?

ענה לו השליח בשאלה: "האם יש לך 'ראי' בבית"?

ענה המטייל "ודאי, בכל חדר".

 ענה לו שליח: "מדוע לא מספיק בלובי או במקלחת"?

ענה המטייל: "כיוון שבכל חדר הוא מסתכל בראי האם הוא מסודר ומאורגן כראוי". 

ענה לו השליח כמו שאתה מסתכל ב"ראי" בכל חדר, לראות שאתה מסודר בגשמיות כך אנו מסתכלים 
על הרבי, בכל חדר לראות שאנו מסודרים כראוי ברוחניות- במחשבה דיבור ומעשה ולבחון את עצמינו 

אם אנחנו מוכנים לגאולה כדרוש.

'להכין את עצמו לקבל פני משיח'
פרשת השבוע שבדרך כלל יוצאת בזמן 'כינוס השלוחים העולמי', היא פרשת 'חיי שרה'. בפרשה מספרת 
לנו התורה אודות ה'שליחות' הראשונה בהיסטוריה. אברהם אבינו שולח את אליעזר עבדו. מה עשה 
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אליעזר בכדי שיצליח בשליחותו? הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיכוון לאמת. ועל זה חכמינו זיכרונם 
לברכה אומרים 'יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים'. שהתפילה היא נעלית אף מלימוד התורה. 
אולי יש לומר שזו גם הכוונה של ציווי הקדוש ברוך הוא למשה רבינו: 'של נעליך מעל רגליך'. 'של' 
ראשי תיבות 'שתכוון לאמת'. אך בכדי שנצליח לכוון לאמת, אומרת לנו התורה שצריך להוריד את כל 

ה'נעילות' וה'הרגלים' שלנו, וכך להרגיש את הקדושה.

אז התורה מלמדת אותנו שהיסוד ב'שליחות' הוא, להתפלל שנכוון לאמת. שנכוון לרצון של הרבי מלך 
המשיח, המשלח. אז גם אם יש 'שליח' שכבר התרגל למצב העכשווי שלו, שהוא פחות משקיע בתפילה 
וכו', התורה נותנת לו כוחות מיוחדים שיתפלל על כך שיכוון לאמת, ואז הקדוש ברוך הוא עוזר ומכוונים 

לרצון.

"הבורג" של עבודת ה'
היו  ימים.  לאותם  מיוחד  חידוש  שהיוותה  מכונה  ראה  מנסיעותיו  שבאחד  הצדיקים,  אחד  על  מסופר 
מכניסים בצד אחד בול עץ, ומהצד השני הייתה יוצאת חבית מוגמרת. זה היה דבר פלא. אחרי תקופה 
והוא פנה לחזות בשנית בחידושי הבריאה. להפתעתו הרבה, המכונה  ביקר שוב הצדיק באותו מקום, 
הייחודית שבקה חיים. היא פסקה מלפעול. לשאלתו מה קרה למכונה, הסבירו לו שהיה בה בורג אחד 
מרכזי שנשחק, והוא שיבש את תפעול המכונה עדי כך שפסקה לפעול. התבונן בכך הצדיק ולמד מכך 
הוראה ב'עבודת השם'. יכול להיות יהודי שיש לו הכל. הוא לומד תורה בשקידה עצומה, משקיע במצוות 
וכו', אבל יש 'בורג מרכזי' שעליו הכל עומד, וזהו ה'חשבון נפש' שב'קריאת שמע שעל המיטה' בלילה, 
שהוא ההתחלה של 'עבודת התפילה'. כמו שמוסבר בחסידות, שהתפילה היא כמו 'חוט השדרה' שמעמיד 
את כל קיום התורה והמצוות. התפילה היא יסוד הכל, והיא זאת שנותנת חיות בהכל. לפעמים קורה מצב 

בו ה'שליח' נחלש בענייני אמונה, בענייני משיח והפצת 'בשורת הגאולה' וכו'.

הוא מרגיש קצת 'התמוטטות' רוחנית. אומר לו השם: אם 'בערב ילין בכי' - תעשה 'חשבון נפש' אמיתי 
ב'קריאת שמע שעל המיטה', במילא 'לבוקר רינה' - התפילה 'תתפלל' לך בתענוג, ואזי אחרי שהפנמת 
והאמונה  פנימית  שלווה  יש  אז  לעולם',  אמוט  בל  בשלווי  אמרתי  'ואני  פנימית,  בצורה  האמונה  את 
וחד משמעית, מוכרחים  בו בצורה פנימית  יוחדרו  והביטחון  רק מתחזקת מיום ליום. בכדי שהאמונה 
להתפלל. בשביל להרגיש אלוקות, מוכרחים להתפלל באריכות. כמה שיותר. בזמן התפילה האדם יוצא 
מהמציאות שלו. הוא מתבונן בגדולת השם ואז הוא מתעלה. אז הוא עוצר את רצף שגרת החיים, ועושה 
'חשבון נפש' כנה עם עצמו. התפילה היא שאלה ה'אייכה'. איפה אני בכל מה שלמדתי? האם אני רק 
לומד ומצטט, או שאני מפנים את לימוד החסידות לחיים שלי, גם למקומות שקשים. הדרישה החשובה 
הזאת של חסידות, להתפלל באריכות וכך להפנים את לימוד החסידות, היא כמובן נדרשת מכל אחד 

ואחד, ובפרט מה'שלוחים' של הרבי שליט"א.

הבחרות  בזמני  זה  אבל  באריכות,  להתפלל  חשוב  באמת  לעצמו:  לחשוב  יכול  ש'שליח'  להיות  יכול 
חובות,  לי המון טרדות.  ויש  אני עסוק  כך..  כל  בזה  צורך  אין  'שליח',  בזמן שאני  וכו'.. אבל  בישיבה 
יותר  ואז קשה  ל'תחתונים'  יורדים  בזמן השליחות  בכללות  לזה.  'ראש'  לי  אין  פוליטיקה.  פרויקטים, 
להתעסק  צריך  'שליח'  דווקא  להיפך.  היא שבדיוק  האמת  אבל  וקדושים..  עדינים  לעניינים  להתחבר 
ב'עבודת התפילה'. ה'שליח' צריך יותר מכל, את הביטחון והאמונה. צריך להיות 'קווה אל השם'. לחזק 
יהיה  זה חייבים להתפלל. באריכות. אז  אצלו את התמימות החסידית. את השלווה הפנימית. בשביל 
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ולהתעלות  להיות'. להתרומם  ולא  'להיות  הוא  זמן התפילה  ב'תחתונים'.  זאת  יחדיר  הוא  ואז  'דירה'. 
מצד אחד, ומצד שני להחדיר זאת בהמשך היום. במעשה בפועל. ב'תחתונים'. אבל לכאורה ל'שליח' יש 
דרישה מוצדקת. אין לו זמן להתפלל. אז דבר ראשון יש כלל, שלכל דבר יש זמן, השאלה היא כמה הדבר 
הזה חשוב לך. הכל תלוי בסדר עדיפויות. לפגישה עם הגביר מצאת זמן? לפגישה עם הקדוש ברוך הוא 

לא מצאת זמן?! כל אחד צריך למצוא זמן, והוא יראה שהכל יסתדר.

עצתו של המשפיע- ר' מענדל
אחד השלוחים סיפר, שהוא ארגן 'ליל סדר' ציבורי ענק, ובערב פסח הוא גילה שהוא עומד בפני שוקת 
שבורה. אין לו תקציב אפילו למחצית מהאירוע. אותו 'שליח' קיבל הדרכה מהמשפיע הנודע ר' מענדל 
ע"ה פוטרפס, שבכל פעם שיש לו צרה, שיתפלל באריכות והכל ייפתר. וכך עשה החסיד. הוא עזב את 
אליו  הגיע  בסיום תפילתו,  מיד  בתפילה.  לפני השם  הוא השתפך  נפשו השמיימה,  ושם  טרדותיו  כל 
מישהו שרצה להשתתף ב'סדר'. התגלגלו הדברים והלה שמע שחסרים מזומנים להצלחת האירוע, והוא 
שילם את כל האירוע מכספו! צריך להיות 'השלך אל השם יהבך והוא יכלכלך'. התחושה הנעימה ביותר 
המשיח  מלך  הרבי  אם  התפילה.  ידי  על  קורה  וזה  הקשים.  בזמנים  גם  טובות'.  'בידיים  להרגיש  היא 
דורש מכל אחד להתפלל באריכות, אז הרבי יסדר את כל העניינים בצורה הטובה ביותר. צריך ללמוד 
כל  מונח  הרבי  דבר.  שום  אין  התפילה  בזמן  אך  כתפיו,  על  נושא  הרבי  העולם  כל  את  מה"מ.  מהרבי 
כולו בתיבות התפילה. מילה במילה. במתינות ובנעימה של דביקות. זה הדרישה של הרבי מלך המשיח 
בשיחת ה'דבר מלכות' פרשת פנחס תנש"א, צריך להיות 'פנימי'. להיות מונחים עד הסוף. בשביל זה 
צריך שיהיה גם 'סור מרע'. בשביל שתהיה פניות נפשית להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, צריך לדאוג שלא 
יהיו דברים שמסיטים מהריכוז. הפלאפון לא צריך להיות באזור בזמן התפילה. אפשר להשאיר אותו 
ברכב וכדומה. בזמן התפילה צריכים לשכוח מהכל. כעת זה זמן הפגישה שלי עם בורא העולם! להיות 
מונחים שם לגמרי. 'לשם יחוד קוב"ה ושכינתי'ה', זה רומז על כך שצריך שיהיה’ יחוד המחשבה'. לרכז 

את המחשבות ולהתפלל.

אבל בכל אופן, אם ה'שליח' צריך לנהל את המניין וכדומה, אז הוא יכול לקום יותר מוקדם ולהתחיל 
בהתבוננות בחסידות קודם המניין, או להתפלל באריכות בתפילת 'מעריב' בלילה וכו'. ואם לא יכולים 
בכל יום, אז לפחות בשבת. ואם בשבת אי אפשר, אז צריך לעשות את אחד מימי השבוע 'שבת', ולהתפלל 
באריכות. צריך להיות קבוע בנפש, שצריך להתפלל ב'עבודה' לפחות פעם בשבוע. קל לדבר על זה, אבל 
'לעבד עורות' במלאכת  'עבודת התפילה'. כמו שצריך  נקרא  זה  והשקעה. לא לחינם  דורש עבודה  זה 

כפיים, כך ויותר מזה צריך להשקיע בתפילה. להתמסר לזה. 

סימן היכר של חסיד
מסופר על חסיד חב"ד בתקופה שאחרי מלחמת העולם, שאחרי שנשאר לבדו לא-עלינו, חיפש את אחיו 
גולחו הזקנים,  החסידים. אך דא עקא שסימני ההיכר הידועים של חסידים השתנו במהלך המלחמה. 
ניגש לבית  ועלה על פתרון. הוא  יגלה מי הם מ'אנשי שלומנו',  וכו'. חשב מיודענו במה  רזו  האנשים 
הכנסת, ועקב אחרי המתפללים. מי שקודם התפילה יניח את ידו על מצחו, בכדי להתבונן קודם התפילה, 
זהו חסיד'. ובאמת זהו סימן היכר של חסיד. ההתבוננות בלימוד החסידות קודם התפילה ובתפילה, היא 
מיסודי החסידות. אז מפנימים את הלימוד אלינו בחיי היום יום. צריך להתבונן אפילו כמה רגעים, אבל 

זה צריך להיות.
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התחכמותו של חסיד
הלכה  שזוהי  כך,  על  חוזר  המשיח  מלך  שהרבי  כמו  בהשם.  באמונה  יסוד  היא  בתפילה  ההתבוננות 
מפורשת ב'שולחן ערוך' [סימן צ"ח] להתבונן בגדולת השם. מסופר על חסיד למדן בזמן אדמו"ר הזקן, 
שה'מתנגדים' עשו עליו 'חרם' בעיירה, מאחר שהוא הצטרף ל'כת' החסידים. רצה החסיד להראות לרב 
שכולם צריכים ללמוד חסידות, וכך יבטלו את ה'חרם'. מה עשה? הלך לרב העיירה ושאלו כמה שאלות 
בהלכה, והרב ענה בבקיאות. ואז פנה החסיד ושאל את הרב, כתוב בהלכה שיש להתבונן קודם התפילה 
בגדולת השם, וחסידים הראשונים היו מתבוננים שעה קודם התפילה. במה צריך להתבונן כל כך הרבה 

זמן? נבוך הרב ולא ידע להשיב. ואז הסביר החסיד:

בשביל זה צריך ללמוד חסידות. רק עם חסידות אפשר להתבונן בצורה נכונה בגדולת השם. והאמת היא 
שהתפילה מחנכת אותנו להתבונן בכל דבר שאנו עושים. לחשוב לפני שמניחים תפילין, שמתחברים 
להציע  שלנו,  במושב  הבתים  בין  עברנו  שפעם  לי  מזכיר  זה  מצווה.  בכל  וכך  הוא.  ברוך  הקדוש  עם 
לאנשים ליטול לולב בחג הסוכות. באחד הבתים, כאשר הצענו לאשה אחת ליטול לולב, היא נעצרה 
קודם הנטילה. עצמה את עיניה, נשמה עמוק 10 שניות, חשבה ואז נטלה את הלולב. זה היה ציור נפלא! 
והיא עשתה זאת בלי חסידות.. אנחנו שלומדים חסידות, כמה תוכן וחומר יש לנו לחשוב ולהתבונן בו? 
התפילה גורמת שקיום המצוות לא יהיו כעל תקן 'אוטומט'. שכל מצווה ובכל דבר, נחיה אותו. יכול 
להיות 'שליח' שמוסר שיעורים רבים בחסידות ובענייני גאולה ומשיח, אך הוא לומד רק בכדי שידע כיצד 
להעביר את התכנים לשני. שהשני יבין. במילא הוא גם מרגיש זאת. הוא שומע שזה מן השפה ולחוץ. 
הוא יודע שחסידות זה חכמה אמיתית, אבל הוא רוצה לראות איפה זה משנה אותו בצורה מעשית. לא 
בצורה שהנפש שלו  למד,  בשיחה שהוא  או  ב'מאמר'  החסיד מתבונן  בו  הזמן  זה  בתיאוריה. התפילה 

מתחברת לדברים, 'אליבה דנפשי'ה'. שהוא התחבר לתוכן של חסידות, שכלית ורגשית.

חסידותו של ר' חונייע מרוזוב
החסיד ר' חונייע ע"ה מרוזוב, שכר 'מלמד' חסידי שילמד את בנו את פירוש המילות בתפילה. אחרי כמה 
ימים, הוא פיטר את ה'מלמד' ממלאכתו, בהסבירו ל'מלמד' שהוא חשב שהוא יותר 'ירא שמיים', אך 
בימים האחרונים הוא עקב אחרי תפילתו, והוא ראה שהיא לא הייתה במתינות ובאריכות כפי שמתאים 
הבן  את  הוא מלמד  אך  באריכות,  פחות מתפלל  הוא  ה'מלמד', שאמנם  לו  אומר  ירא שמיים.  לחסיד 
שלו איך מתבוננים ומתפללים בצורה הטובה ביותר. השיב לו ר' חונייע מיני'ה ובי'ה: אם כך, שאתה לא 
מתפלל באריכות ורק מלמד את בני להתפלל, אתה יודע מה יהיה עם הבן שלי? הוא ידע ללמד אחרים 

איך להתפלל, אבל הוא לא יהיה 'דאווענער' )='עובד'(.

כך הרבה  כל  ובשיחות של הרבי.  נדרש למסור שיעורים בחסידות  'שליח' של הרבי מלך המשיח,  כל 
ביאורים ישנם על תפילה, והשיחות של פרשת 'נח' עם הדרישה 'בא אל התיבה - אל תיבות התפילה', 
וגם השבוע בפרשת 'חיי שרה' עם הפתגם ש'יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים', שיש מעלה 
בתפילה על לימוד התורה וכו'. אז אפשר ללמוד בשביל למסור שיעורים )וכמובן שזה נצרך(, אבל צריך 

קודם ללמוד ולחיות עם זה לעצמנו.

צריך להוות דוגמא אישית. אז השני מקבל את זה בצורה פנימית. 'דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל 
מרוממים  שליחות  חיי  לו  יש  באריכות,  התפילה'  ב'עבודת  שמתעסק  שליח  פעולתם'.  ופועלים  הלב 
לגמרי. יש לו הצלחה מופלגה בשליחות, והוא משנה את היהודים מבפנים. כמובן שגם אם לא חדורים 
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בצורה פנימית, צריכים להפיץ את הבשורה. אך זה יפעל הרבה יותר אם זה חדור אצלנו באמת. כאשר 
אדוננו'  'יחי  הכרזת  אחרת.  ברמה  משיח  ענייני  את  'חיים'  בשבוע,  פעם  לפחות  באריכות,  מתפללים 

מקבלת משמעות עמוקה באין ערוך. 

בשיחת ה'דבר מלכות' פרשת 'חיי שרה' תשנ"ב הרבי מלך המשיח אומר, שהעבודה כעת היא 'להכין את 
עצמו ואת העולם כולו לקבלת פני משיח'. 'להכין את עצמו', זה על ידי 'עבודת התפילה'. צריך להדגיש 
בזה, שהעבודה העיקרית שלנו כעת היא 'לקבל פני משיח', הכל צריך 'להביא לימות המשיח'. אך הדרך 

איתה יכולים 'לחיות' ו'להחיות' את משיח - זה על ידי 'עבודת התפילה'.

תניא = תן י"א
יש 'ווארט' מעניין: המילה 'תניא' היא אותיות 'תן י"א', וגם המילה 'תניא' בגימטריא קטנה שווה למספר 
וגם הרבי מלך  וכו'.  ניסן, תשי"א  י"א  י"א שבט,  י"א בדור השביעי.  .כידוע החשיבות של המספר   11
המשיח דורש מאתינו לגלות את הי"א שבנפשנו, שכמוסבר בספר ה'תניא' ובחסידות, שזה מרמז על כוח 

המסירות נפש שלמעלה מהכוחות הרגילים שלנו, כנגד "הכתר".

אז הרבי מבקש מכל חסיד ו'שליח': תן י"א. תיתן לי את כל הכוחות שלך ויותר ממה שנראה לך שאתה 
אלא  פרטית',  'גאולה  רק  לא  להביא  כולך  כל  תתמסר  התפילה'.  ב'עבודת  ותשקיע  ותתאמץ  מסוגל, 

ובעיקר את הגאולה הכללית. שאז נזכה לחזות בהתגלות הרבי מלך המשיח .

משי"ח= חכמתו יתברך שאינה מושגת
אחד החסידים, איש מחשבים, נתן הוראה למחשב למצוא צירוף של 4 מילים בתניא שיתן את הר"ת של 
"חכמתו יתברך שאינה  המילה משיח... יצא בפרק י"א באיגרת הקודש בתניא )בסוף הפרק( המילים: 
מושגת" )=משי"ח מהסוף להתחלה(. ללמדנו שעניינו של משיח הוא עניין אלוקי למעלה משכל אנושי. 

הצלחה בהפצת המעיינות- עבודת התפילה 
בקשר לעבודת השליחות והפצת המעיינות חוצה, הדריך הרבי מלך המשיח את הרב גרשון מענדל ע"ה 
גרליק ב'יחידות': 'כשאתה מתוועד עם 'בעלי בתים', תיקח פעם אחת 'לחיים'. אולי עוד פעם. אבל לא 
יותר מג' פעמים. כי זה יכול לבלבל את ה'בעלי בתים'. אבל אם תתפלל באריכות, זה אף פעם לא יבלבל 

אותם'.. 

'אבן הבוחן' לשליחות: תפילה בשבת
אם  לדעת  הבוחן'  'אבן  היא  בתפילה,  ביום השבת שמאריך  הנהגתו  "אופן  בשיחה:  אומר  הרבי מה"מ 
עבודתו בענייני העולם היא באופן המתאים, למלא את שליחותו של הקדוש ברוך הוא לעשות לו יתברך 

דירה בתחתונים" )שיחת פרשת 'ויקרא' תשמ"ב(.

ר' ראובן "בוחן" את המשפיע ר' ניסן
שמעתי פעם מהמשפיע ר' ראובן ע"ה דונין, שפעם הוא רצה לבדוק את חסידותו של המשפיע המפורסם 
ר' ניסן ע"ה נמנוב. הוא התיישב ליד ר' ניסן, בזמן שהוא התפלל באריכות, ור' ראובן החל לנגן בקול 
ר' ראובן להגביר את קולו  ניסן המשיך בתפילתו כרגיל.. החליט  ר'  'ופרצת' שהרבי לימד.  את הניגון 
ולתופף ברעש גדול על השולחן. ר' ניסן בטבעיות הרים את אצבעותיו וסתם בהם את אוזניו, וכך המשיך 
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להתפלל בדביקות.. ר' ראובן הסביר שזהו חסיד אמיתי. הוא כל כולו מונח בתפילה, כך שאף אחד לא 
יכול להפריע לו באמת. 

מתי התבוננת שעה חסידות? 
הרבי מה"מ אומר בשיחה: 'כל אחד יעשה חשבון צדק לעצמו אליבא דאמת וישאל את עצמו: מתי הייתה 
הפעם האחרונה שהתפללת לאחר התבוננות של שעה או על כל פנים חצי שעה'? )שיחת פרשת 'שמיני' 

תשמ"ח(.

הזבוב העשיר והזבוב העני
הרבי אומר בשיחה המפורסמת של כ"ח ניסן ה'תשנ"א: "גם שצועקים "עד מתי" הרי זה מפני הציווי 
והראיה  בא!!...  היה  כבר  שמשיח  ובוודאי  בוודאי  באמת  וצועקים  ומבקשים  מתכוונים  היו  ואילו  כו' 

שנמצאים עדיין בגלות, ועוד ועיקר – בגלות פנימי בענייני עבודת ה'".

יש משל על זה: הזבוב העשיר והזבוב העני נפגשו בשוק. הזבוב העשיר שואל את הזבוב העני: מה נשמע?

הזבוב העני נאנח ואומר "חיים בזבל"... שואל הזבוב העני את הזבוב העשיר "ואיך אצלך?"

"אצלי? שוקולד ושניצלים...".

"איך הצלחת"? 

"בא ניפגש מחר בשעה 8 בבוקר ליד הארמון של המלך ותראה במו עיניך", ענה הזבוב העשיר. וכך הם 
נפרדו לשלום.

בבוקר נפגשו הזבובים בשער של ארמון המלך. "בא אחרי" אמר הזבוב העשיר.

הזבובים התקדמו בטיסה לעבר ארמון המלך. כשהגיעו לארמון, הזבוב העשיר התקדם לקומה השניה 
ונכנס דרך החלון למטבח הממלכה. הוא מסתכל ימינה ושמאלה - ולא מוצא את הזבוב העני...

בינתיים הוא ניצל את הזמן ואכל מהשניצלים והאוכל המשובח שהיה בחדר האוכל של הארמון.

למחרת הוא פוגש את הזבוב העני שוב בשוק ושואל אותו "נו, איך היה בארמון?" "מה הפירוש? הזבל 
הוא אותו זבל... גם בארמון המלך". ענה הזבוב העני.

"מה הפירוש?? לא ראית את השניצלים והעוגות? רגע, נכנסת איתי לארמון?"

"כן".

"ועלית איתי לקומה השניה?"

"לא".

"אז לאיפה הלכת"?

"הרחתי את הזבל מקומת המרתף, אז הייתי בטוח שאתה לוקח אותי לשמה"
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ענה לו הזבוב העשיר: "מי שחי בזבל נשאר בזבל..."

אנו זכינו לאוצר של 'מתוקים' ואוצרות אין סופיים של מאמרים, שיחות ואיגרות קודש. אשרינו מה טוב 
חלקינו. יחי המלך המשיח!
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סיפור 'עניית אמן'
"ויהי רצון שימצא מכם אחד, שניים, שלושה שיטכסו עצה מה לעשות... שיפעלו שתהיה הגאולה 

האמיתית והשלימה בפועל ממש, תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב". )כ"ח ניסן(.

וראש דין  בית  אב  היה  הלבושים  בעל  זצ"ל  יפה  מרדכי  רבי  בגאון  מעשה  מובא  החיים  דרך   בספר 
רואה עין  כאשר  ובנסתר  בנגלה  החכמה  במעלות  ויעל  כסאו  הרים  וה'  קטנה,  בקהילה   מתיבתא 
ובאו אצלו שלוחים מעיירת פוזנא לקבלו עליהם לאב בית  בספריו הקדושים שעשה עשרה לבושים, 
 דין ור"מ, וכאשר הביאו לו כתב הרבנות אמר להם לא אוכל לילך עמכם תכף, עד שמקודם אני צריך
בחכמת שבקיאים  הספרדים  חכמי  אצל  אלקים  עליה  יגן  ויניצא  לעיירת  אטליא  למדינת  ולסע   לילך 

ממנו.  ללמוד  הללו  במדינות  אדם  שום  אין  יען  זאת,  חכמה  מהם  וללמד  ממנה,  חסר  שאני  העיבור 
כשלשה אצלו  והיה  לברכה  זכרונו  הספרדי  אבוהב  ר'  החכם  אצל  והלך  לעיל  הנזכר  הגאון  תכף   ונסע 
מקץ ויהי  יקר.  אדר  לבוש  בספר  חכמתו  כנראה  בשלמותה  הזאת  החכמה  כל  ממנו  ולמד   חדשים 
החכם הרב  בן  תינוק  שם  שהיה  מקרה  ויקרה  הנזכר,  אבוהב  הרב  בבית  בהיותו  לעיל  הנזכרים   הימים 
ברכת על  אמן  שם  העומדים  כל  וענו  רם,  בקול  העץ  פרי  בורא  וברך  פרי  התינוק  ואכל  אבוהב,   רבי 
 התינוק, והגאון מורינו הרב רבי מרדכי יפה הנזכר בהיותו טרוד בתלמודו לא ענה אמן שלא במתכוין
אבוהב רבי  והחכם  בזה.  נזהרים  שאינם  העולם  ברב  הרואות  עינינו  הרבים  בעוונותינו   כאשר 
 רבו של הגאון הנזכר בראותו שלא ענה אמן על ברכת התינוק, כעס עליו כעס גדול ונדהו להגאון רבי
דין כפי  יום  יפה שלשים  מרדכי  רבי  הגאון  והמתין  גדולה.  בנזיפה  בו  וגער  לברכה  זכרונו  יפה   מרדכי 
לו ואמר  לו,  למחל  רוצה  היה  ולא  רבו,  לפיס  יפה  מרדכי  רבי  הגאון  בא  כך  ואחר  לתלמיד,  הרב   נדוי 
לו ואמר  לו החכם  והשיב  ומה חרי האף הגדול הזה?  נגדו  ומה חטאתי  ויודיעני מה פשעי   רבנו אדוני 
 ידוע תדע שאהבה גדולה ושלמה שאינה תלויה בדבר אהבתיך יותר מבני, אמנם באמת אני מוחל לך

בתנאי זה שבכל מקום וקהלה אשר תדרך כף רגלך אבל תדע נאמנה שהיית חייב מיתה בשעה שלא ענית 
אמן על ברכת התינוק, תדרש ברבים ותודיע להם החטא והפגם הגדול של מי שאינו עונה אמן על כל ברכה 
 ששומע מישראל, ותצוה לבניך ולבני בניך עד סוף כל הדורות שיספרו המעשה הגדול והנורא שאספר לך:

ב. סיפורו של הרב אבוהב: וכך היה המעשה שבמדינות אספאניא היו מקדם קהלות קדושות קודם גזרות 
תתנ"ו. והיתה שם עיר גדולה לאלקים, עיר של יהודים, והמלך היה רוצה לגרש את היהודים כמה פעמים, 
לולא שהיה שם אב בית דין חסיד וענו גדול ועשיר גדול והיה נושא חן בעיני המלך, ובכל פעם שהיה שם 
בדעתו לגרש היהודים היה החסיד הנזכר מפר עצתם ומבטל רעתם. ויהי היום כעס המלך על היהודים 
וצוה לגרשם מארצו, ובאו כל הקהילה אל החסיד הנזכר להתחנן אליו שילך אל המלך להמליץ בעדם 
לבטל הגזרה כדרכו הטוב בכל פעם, ובעוונותינו הרבים שמעשה שטן הצליח, באו לחסיד בעת מנחת 
ערב, והשיב להם החסיד שילך להמלך עמהם, רק שהיה רוצה להתפלל מנחה תחלה, כי ראשית חכמה 
יראת ה', והפצירו בו לאמר לו זו גם כן מצוה רבה להציל כללות ישראל, ועתה הוא עת רצון לפני המלך 
ואחר כך תתפלל. ויעש כן החסיד והלך עמהם לחצר המלך. וכאשר ראהו המלך נשא חן בעיני המלך, 
וירץ לקראתו ויחבק וינשק לחסיד הנזכר, וסבר החסיד בדעתו שבודאי יבטל הגזרה מגרוש הנזכר למעלה 
והיה מסבב בדברים אחרים עם המלך. ובתוך כך בא כומר אחד ממדינות המלך הרחוקות לפני המלך, 
ויקוד והשתחוה לפני המלך, ויברך את המלך בברכה ארוכה וחשובה בלשון לאטי"ן והחסיד לא הבין את 



תשורה משמחת גינזבורג16

דבריו. וכשראה החסיד שעוד מעט עובר זמן מנחה, הלך לקרן זוית אחת והתפלל מנחה, בחשבו שיש לו 
שהות להתפלל קודם שיגמור הכומר מלברך את המלך. ובהיות החסיד באמצע התפלה, קם הכומר ההוא 
על רגליו וצוה לכל העומדים שם בבית המלך שיענו אמן על הברכה, כדי שתתקים ברכתו, ויענו כולם 
כאחד אמן. והחסיד לא הבין את דבריו ולא ענה אמן, שלא רצה להפסיק בתוך התפלה. ושאל הכומר 
אם ענו כל בני הבית אמן והשיבו כן, ושאל גם כן אם היהודי ענה אמן על ברכתו ויאמרו לא, יען עודנו 
שם מתפלל. ויהי כאשר שמע הכומר שלא ענה היהודי אמן, תלש שערותיו וצעק צעקה גדולה ומרה, 
ואמר אוי על המעשה הרע הזה, שבעבור היהודי הזה שלא ענה אמן על ברכתו לא תתקיים ברכת המלך. 
ויהי כאשר שמע המלך את דברי הכמר ויקצוף המלך מאד ונתהפך על החסיד לאכזר, ויצו את עבדיו 
להרג את החסיד ולנתחו לנתיחים ויעשו כן. והמיתו אותו בייסורים קשים בעוונותינו הרבים וינתחוהו, 
וישימו הנתחים בתוך השמלה וישלחוהו לביתו, ואחרי זאת גרש המלך את כל היהודים ממלכותו. והיה 
שם עוד חסיד אחד חבר של החסיד הנהרג, שהוא היה יודע מחסידותו של החסיד הנהרג, והיה תמיד 
כמתרעם חס וחלילה על מידותיו של הקדוש ברוך הוא כביכול, וישפוט בדעתו שבוודאי עבר החסיד 
הנהרג איזה עברה בצנעא, דלא חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא, והיה אותו חסיד מתענה 
ובוכה ומתפלל שיודיעו לו מן השמים על איזה חטא נהרג החסיד הנזכר למעלה במיתה משנה. ויתבודד 
אותו חסיד בחדר מיוחד וישב ומשתומם על החסיד הנהרג, ובא אצלו החסיד הנהרג בעצם היום בחדר 
אשר הוא יושב לבדו משתומם. ויחרד החסיד החי חרדה גדולה, ויאמר לו החסיד הנהרג אל תירא ואל 
תחת, ויאמר לו החסיד החי יודע אני שחסיד היית, על כן תאמר לי על מה עשה ה' לך ככה ומה החרי האף 
הגדול אשר עבר עליך, והשיב החסיד הנהרג אני אגיד לך, האמת שמימי לא עברתי עבירה רק הקדוש 
ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, שרוב העולם אינם נזהרים בזה החטא בעוונותינו הרבים, 
והוא שפעם אחת ברך בני הקטן ברכה על הפת ושמעתי ולא עניתי 'אמן' על ברכתו, והאריך לי הקדוש 
ויחר  ודם שלא עניתי אמן על ברכת המלך,  לי בעמדי לפני מלך בשר  ברוך הוא עד המעשה שנעשה 
למלך מאד, ובאותה שעה בית דין של מעלה דנו אותי על שלא עניתי אמן על ברכת בני. לכן אתה חברי, 
 תספר באזני בנך ובן בנך ולכל באי עולם את המעשה הזה והזהירם על ענית אמן, ופרח לו החסיד הנהרג.
הנזכר יפה  מרדכי  רבי  להגאון  הזה  המעשה  לברכה  זכרונו  הנזכר  הספרדי  החכם  שספר   ואחר 

למעלה, אמר לו אל תתרעם על שנידיתי אותך, כי נתכוונתי למען יהיה הנידוי כפרה על עונך. ומעתה 
אני מוחל לך, אבל בתנאי שלעולם תדרוש ברבים להזהירם על ענית אמן. בפרט צריך להקפיד על שתי 
הברכות החשובות בעניין הגאולה, האחת היא ברכת "המחזיר שכינתו לציון" והשניה היא ברכת "הפורס 
סוכת שלום עלינו" וכו' והמשיח יושב ומחכה שהיהודים יענו אמן על שתי הברכות הללו. וכן להקפיד על 
עניית אמן לברכות השליח ציבור שלא יהיו לבטלה, והכתוב אומר "ועמך כולם צדיקים" כל יהודי הוא 
בבחינת צדי"ק שעונה צ'=90 פעם על הברכות כל יום, אומר ד=4 קדושה, ושומע י=10 קדישים, ואומר 

ק=100 ברכות. עד כאן המעשה. )התפרסם בשיחות לנוער(.
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משיח - זה דבר אישי שלי!
 אמרת לחסיד 'ראש השנה' - אמרת 'קבלת המלכות'.
אבל לא תמיד קל לתרגם את זה למעשה בפועל…

לרבי יש חיילים!
מספרים כי פעם התלוננה הרבנית חי' מושקא נ"ע באזני המשב"ק ר' בער'ל יוניק, כי בעוד שבדורות 
כל  ב"עבודה"  והתפללו  בחסידות,  עמוקה  הבנה  להם  שהייתה  גדולים,  לחסידים  הרביים  זכו  קודמים 

היום, איפה היום יש חסידים כאלו??

ר' בערל חשב קצת וענה: אולי לרבי אין כאלה חסידים בעלי צורה, אבל לרבי בדור השביעי יש 'חיילים'– 
או  ברזיל  או  לצרפת  אם  יגיד!  שהרבי  מה  לכל  לשליחות  עול  בקבלת  שהולכים  שלוחים,  חסידים, 
אוסטרליה ולכל מקום בעולם. הרבנית נהנתה מאד מהדברים וקיבלה את התשובה. ואכן גם הרבי פגש 

אותו לאחר זמן ואמר לו שנהנה מההסבר.

אנו עומדים בימים שאחרי י'- י"א שבט, ומתבקש מכל חסיד לעורר מחדש את 'קבלת המלכות' שלו 
לרבי מלך המשיח. כשמדברים אודות העבודה של "ראש השנה להתקשרות" - 'קבלת המלכות', חשוב 
לזכור, שבכללות דור השביעי הוא דור של 'קבלת המלכות'. מבחינת ה'השכלה' של חסידות וה'עבודה' 
בזיכוך המידות, ללא ספק הדורות הקודמים היו מצטיינים יותר. אך 'קבלת עול' - קבלת המלכות, זה 

הסמל של דור השביעי.

ה' מבקש )בלי( "כי" ו"אם"
ה'":  ליראה את  אם  כי  אלוקיך שואל מעמך  ה'  ישראל מה  "ועתה  על הפסוק  "ווארט"  שמעתי פעם 
כשבעלבו'ס שאינו חסיד מקבל "שליחות", מתנה ואומר 'אם' אקבל משכורת, ו'אם' אקבל דירה ורכב, 
שליחותו  עשה  שלא  ונמצא  דו"ח  כתב  חודש  כעבור  שביקש,  מה  את  שקיבל  לאחר  למשימה.  אצא 
וכו'.  הפריעו  הילדים  'כי'  הספיק,  לא  התקציב  'כי'  ענה  ליקויים?  יש  מדוע  כששאלוהו  בשלימות. 
לעומתו, כשחסיד מקבל שליחות מסויימת לפעול עניין של הרבי, להשפיע על מקום או על יהודי אחר, 

הולך כחייל בלי "תנאים" ואם לא עשה בשלימות אינו מתרץ "תירוצים". 

וזוהי האמירה של ה' - "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך"? "כי, אם" - תעשה את השליחות 
תירוצים  תנאים,  בלי  המשיח,  מלך  מהרבי  שקיבלת  הכוחות  כל  עם  שנצטווית,  כפי  עול  בקבלת 

והתחכמויות, בלי "כי", ובלי "אם"!

'פראיירים' של הרבי...
ר' מרדכי דובין היה פועל בשליחות הרבי הריי"צ במסירות נפש, והיה צריך להיכנס לקודש פנימה ריבוי 
פעמים בכדי להתייעץ ולקבל הוראות חדשות בשליחותו. אך דא עקא שמקווה באותם ימים לא היה דבר 
נגיש, ולהכנס לרבי בלי מקוה הרי זה דבר מופרך... הפתרון של ר' מרדכי היה, ללכת לחדר הסמוך לחדר 

היחידות,  שם היה עושה "קולע" )גילגול ראש( וזה היה המקווה שלו…

חסידים התוועדו על זה והסבירו, ש"קולע" זה השוואה של הראש והרגל, ביטול מוחלט לכל הענינים 
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של הרבי.  זוהי המעלה של דור השביעי, דור של חיילים שאצלם הראש והרגל בהשוואה, מבצעים את 
השליחות של הרבי בלי פלפולים ובלי הסברים, הרבי אומר ואנחנו צריכים לבצע. 

המשפיע ר' זושא פויזנר הכניס לנו בראש בישיבה קטנה בלוד, וחזר על זה שוב ושוב: "תהיו פרייאירים 
של הרבי".  קיבלתי טלפון לפני כמה ימים מחבר שברוך ה' עוסק בשליחות כמה שעות ביום, וביקשו 
ממנו ללמד שיעור חסידות לקהל מסויים, והוא שאל אותי, האם כדאי לבקש 'משכורת' על השיעור 
הזה? לא משנה מה עניתי באופן פרטי; אבל לעצמי חשבתי, זה מה שר' זושא התוועד איתנו - צריך 
להיות 'פרייאר' של הרבי, נותנים לך משכורת, דמי טרחה, תקח. אבל לבקש את זה ולחפש את זה, זה 

לא מתאים לחסיד, חסיד צריך לחשוב מה הרבי מלך המשיח ירוויח ממני, לא מה אני ירוויח מהרבי...

זוהי הנקודה של 'קבלת המלכות', להיות "פרייארים" של הרבי. לעשות "קולע" בינך לבין עצמך )לא 
בשליחות  והרגל  הראש  השוואת  של  המשמעות  על  ולחשוב  הרבים…(,  ברשות  זה  את  לעשות  חייב 

הפרטית שלי.

תחשוב עליי!
אמנם לאחרי המעלה העצומה ב'קבלת עול' של דור השביעי, יש נקודה עמוקה שאסור לפספס: 

מסופר על אחד מחסידי פולין שנסע לרגל עסקיו לאמריקה לניו יורק, לפני הנסיעה נכנס לאדמו"ר שלו 
וביקש את ברכת הדרך. האדמו"ר החל להתעניין במה הוא עוסק, ובאילו אזורים הוא הולך להסתובב, 
יכול לבקש ממנו טובה אישית. ענה  לו את ברכתו שאל האדמו"ר את החסיד, האם הוא  ולפני שנתן 
ממנו  ביקש  החסיד,  של  לפליאתו  האדמו"ר.  בקשת  את  למלא  בשבילי  גדולה  זכות  בוודאי,  החסיד: 
האדמו"ר לקנות לו חלק מהמקטרת זהה למקטרת שברשותו מכבר, מאותו הדגם והחברה, מחמת שאחד 
להשתדל  והבטיח  רבו,  בקשת  על  ערער  שלא  כמובן  אך  שימוש.  מכלל  ויצא  נהרס  המקטרת  מחלקי 

למלאות את הבקשה. 

ואכן מיד כאשר הגיע לניו יורק, בירר החסיד היכן יש חנויות של מקטרות וטבק, וחיפש את המקטרת 
מוכרח  והיה  ברירה,  לו  היתה  לא  מבוקשו,  את  ולא מצא  חנויות  בכמה  לאחר שביקר  הנדרש,  מהסוג 
'ביזנס'  ובין  לפגישה,  פגישה  בין  פנוי,  רגע  בכל  אך  יורק.  לניו  נסע  לשמם  אשר  עסקיו  את  לעשות 

ל'ביזנס', חידש החסיד את החיפושים אחר המקטרת המבוקשת, אך ללא הועיל.   

כך  על  הלב  מעומק  והתנצל  לרבו,  פנים  בבושת  החסיד  נכנס  הקודש,  לארץ  לחזור  זמנו  הגיע  כאשר 
שאין  "ידעתי  לו:  ואמר  האדמו"ר  חייך  הבקשה.  את  למלא  הצליח  לא  המרובים  המאמצים  שלמרות 
להשיג כזו סוג מקטרת בניו יורק, זוהי חברה פולנית עתיקה שאינה מצויה כיום.  אבל רציתי משהו אחר 
לגמרי - רציתי שגם כשאתה נמצא באמריקה בניו יורק, תחשוב עליי! ולא על השטויות של אמריקה…" 

חסידים! הרבי מלך המשיח, נתן לנו מתנה נפלאה, שאין לאף אחד אחר בעולם! השליחות שהרבי נתן 
לנו, לפעול על העולם, לקרב יהודים לאידישקייט, להעיר ולהאיר את הלב היהודי, אם זה בהנחת תפילין 
או בלימוד חסידות, או בכל דבר אחר. מי שעושה את השליחות של הרבי מלך המשיח רק בקבלת עול 
- לא יודע מה הוא מפספס… צריך קצת 'לב בשר' להבין את הזכות העצומה שהרבי נתן לנו להשתתף 
בעבודה שלו, להכין את העולם לגאולה. הרבי מרומם אותנו מעל השטויות של העולם, וגורם לנו לחשוב 

עליו - לחשוב כמו הרבי, להיות מונח בטובת הזולת ובשליחות האלוקית - גאולת העולם.
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ה'מתנה' של הרבי אלינו
בכינוס השלוחים באחת השנים הראשונות, הביאו תיק קטן שבתוכו ניתן להכניס דפים לסיכום ההרצאות 
והמושבים. בשנים שלאחר מכן, התיק הלך וגדל, עד שבשנה מסויימת הביאו תיק מספיק גדול שבתוכו 
ניתן להכניס תפילין.   קם אחד השלוחים ואמר – עכשיו הביאו תיק לשלוחים!  שליח הולך לכל מקום 

עם תפילין!

כמובן שתפילין הם רק דוגמא. בחודש אלול יש את השופר ובחנוכה את החנוכיה ובפורים את המגילה, 
וכיום כאשר השליחות היחידה היא "קבלת פני משיח", ה"צידה לדרך" של שליח זה חיות אמיתית בעניין 
של משיח, בנוסף לדפי גאולה וכרטיסי משיח ו7 מצוות בני נח - לחלוקה, שגורמת לו להניח עם יהודי 
תפילין, ולומר איתו את הכרזת הקודש "יחי אדוננו", ולהסביר לו כיצד בהנחת תפילין הזו, הוא מביא 

את משיח.

אבל עצם הגישה הזו, ששליח - ובעצם כל חסיד, כי הרי היום כולם 'שלוחים' - הולך ברחוב עם תפילין\
גדולה  הכי  והזכות  ה'מתנה'  זה  ולקרב,  יכול להשפיע  הוא  איך  וחושב על הסביבה שלו,  שופר\מזוזה 

שהרבי מלך המשיח נתן לדור שלנו. 

עבודה חדשה לגמרי
בכינוס השלוחים תשנ"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח גילה לנו, שנגמרה עבודת השליחות. פעלו כבר את 

כל העניינים, וכעת ישנה רק שליחות יחידה "קבלת פני משיח בפועל ממש". 

מי ששם לב, הרבי אומר את הדברים בסגנון מיוחד: הרבי אומר ומדגיש שהסתיימה עבודת השליחות, 
אבל מיד אחרי זה, הרבי אומר שכעת העבודה היחידה היא להכין את עצמו ואת מקומו לקבלת פני משיח. 
נשאלת השאלה, למה הרבי מדגיש שהשליחות הסתיימה, אם בהמשך הדברים הרבי אומר שנשאר עוד 
שליחות אחת  ויחידה - קבלת פני משיח? היה ניתן לומר שהשליחות עדיין לא הסתיימה כי נותרת עוד 

משימה ופעולה אחרונה? 

לפעמים מרוב "התקשרות", קשה לנו לעזוב את השליחות הישנה, המוכרת והנוחה. התרגלנו לעשרת 
המבצעים, לגשת לכל יהודי בגישה של "כל הלב לכל אחד", אבל צריך לדעת שהרבי מה"מ כבר רוצה 
שנתקדם לשלב הבא, ל'שליחות החדשה' – "קבלת פני משיח בפועל ממש". כעת כל משימה ופעולה 
שלנו, מוכרחת להיות חדורה בגלוי במשיח. אם מניחים תפילין עם יהודי, להכריז איתו "יחי אדוננו", 

ולהסביר לו שהפעולה שלו עכשיו, מטרתה היא להביא משיח. 

אולי זוהי הנקודה שהרבי מלך המשיח רוצה להדגיש, שאמנם ברור שכל המצב הגאולתי שאנו מצאים בו, 
מגיע בהמשך לכל הפעולות של רבותינו נשיאינו בדורות הקודמים, ובהמשך לכל החידושים הנפלאים 
של "דור השביעי בכלל"; אבל באיזשהו מקום בנפש, צריך להבין שהשליחות שהייתה עד עתה הסתיימה 
- נגמרה. כעת אנו במצב חדש לגמרי, וצריך לשכוח את כל ההנחות הגלותיות שיש לנו בנפש, מזמנים 

קודמים, ולהיכנס ברגל ימין לגאולה.

משיח - זה שלנו
אחרי כל ההסברים, שכל המהות של דור השביעי - זה קבלת המלכות, מה באמת התחדש בזמן הנוכחי, 
כאשר אומרים לנו שהשליחות היחידה היא "קבלת פני משיח" - קבלת מלכותו של הרבי מלך המשיח?
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כדי לתרגם את זה למילים שלנו, שמעתי משל: איכר שעסק בגידול כבשים, אירח את חברו והראה לו 
את הכבשים שברשותו. החבר רואה שיש לאיכר שתי כבשים, כבשה לבנה וכבשה שחורה. שואל החבר: 
איך הכבשים מתנהגות? עונה האיכר: הכבשה הלבנה מתנהגת מצוין, לא עושה שום בעיות. והכבשה 
השחורה? שואל החבר. עונה האיכר: "גם". ואיך החלב שנותנות הכבשים? הכבשה הלבנה נותנת חלב 

משובח. והשחורה? "גם". איך הצמר? הכבשה הלבנה מפיקה צמר מעולה. והשחורה? "גם". 

שואל החבר את האיכר: למה אתה כל הזמן משבח את הכבשה הלבנה, ולא את השחורה. ענה האיכר: זה 
פשוט מאד, הכבשה הלבנה היא שלי. והשחורה? "גם"... 

יש את הדברים שהם "שלו" - שהוא מחובר  המסר מהסיפור הזה הוא פשוט מאד, לכל אחד מאתנו 
אליהם ברמה האישית, שהוא מרגיש קשר נפשי אליהם, שהוא חש שהם באחריותו, ויש דברים שהם 

"גם" - הם גם שלו, הוא "גם" יודע שהוא צריך לעשות אותם, אבל לא מרגיש מחובר. 

הרבי מלך המשיח הטיל עלינו את המשימה 'לקבל פני משיח בפועל ממש'. מה שנדרש מכל חסיד, זה 
שכל עניני משיח, לימוד עניני גאולה ומשיח, פרסום הנבואה של הרבי - "הנה זה משיח בא", יהיה לא 
רק "עוד"  משימה, משהו שצריך לעשות; אלא ענינים אלו יהיו "שלו" לגמרי, ענינו האישי, אחריות שלו 

שהוא קם איתה בבוקר והולך לישון איתה בלילה. 

ניסן - שכל אחד ירגיש 'אחריות' אישית להביא את משיח, ברגע שאנו  זוהי בעצם התביעה של כ"ח 
ולהחיות את כל הסביבה  קולטים, שהדרך להביא את משיח, היא פשוט לחיות את הדברים בעצמנו, 
שלנו במסר הזה, השלב הבא זה להתחבר לעניין של משיח ברמה האישית, שנכיר בכך שזהו התפקיד 
שלנו - להוביל את המערכה, ולהחדיר בעצמו ובכל העולם את הגאולה, ש"אלוקות בפשיטות" ו"אין עוד 

מלבדו", כמו שכולנו נראה בעיני בשר מיד ממש.

לנשום משיח
סימן הזיהוי הראשון, שבולט לעין - האם אכן עניני משיח זה ענין "שלי", הוא כמה זה תופס בסדר יום 

שלי:

במכתבים כלליים של תשרי תשנ"ב, הרבי מלך המשיח שליט"א מדגיש את העניין של הביכורים, שכל 
יודע שכאשר הוא קונה  יהודי הוא "ביכורים", והמקום האמיתי שלו הוא - לפני ה' אלוקיך. כל אחד 
אתרוג, הוא מתבונן בו מכל הכיוונים: שיהיה נאה ומהודר, מבנה יפה, צבע צהוב כמו של הרבי, ודואג 

שלא יהיה שום נגיעה ולכלוך.

אותו הדבר דורשים מיהודי, שיבין שהוא נמצא 'לפני הוי' אלוקיך' – ובהתאם לזה כל ההנהגה שלו צריכה 
להיות שונה לגמרי: האכילה אחרת. השתיה אחרת. השינה אחרת. הכל צריך להיות באופן אחר לגמרי. 
ובמילים פשוטות בעבודה שלנו -  שנקום בבוקר והדבר הראשון שיעלה לנו בראש, זה משיח. ובמשך כל 
היום נרגיש את האוויר של משיח, לא רק בפעולות המיוחדות שאנו עושים למען הגאולה, אלא בכל רגע 

פשוט במשך היום. ובערב נתבונן, מה פעלנו כל היום במחשבה, דיבור ומעשה בעניני משיח. 

היה חסיד בליובאוויטש שישב עם התרגול של הכפרות בערב יום-כיפור, והתבונן דקות ארוכות, והשוחט 
מחכה ומחכה... הליצנים בליובאוויטש אמרו שהוא פשוט מחכה, כי הוא מפחד שהתרנגול יעשה עליו 
את 'צרכיו'… אבל ה'עובדים' הסבירו, שהוא מתבונן בנוסח הכפרות "אם יש עליו מלאך מליץ, אחד מני 
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אלף, להגיד לאדם יושרו". לכאורה, הלא מכל המצוות שהאדם עושה נבראים אלפי מלאכים, ואם כן 
מדוע כל כך קשה למצוא אפילו מלאך אחד מתוך אלף שיעיד לטובת האדם?!...

אלא - מתבונן החסיד - השאלה היא, כמה מצוות יהודי עושה בלי 'פניות', בלי שמץ של ישות, ולמצוא 
אחוזים  כמה  חסיד:  כל  של  העיניים  מול  לעמוד  צריכה  הזו  השאלה  פשוט.  כך  כל  לא  זה  מצווה  כזו 
מהסדר יום שלי, נעשים למען ההתגלות של הרבי מלך המשיח, בלי פניות אחרות, אפילו לא פניות של 
קדושה?! והחשבון נפש הזה, צריך להיות המנוע להתחיל לחיות חיים אמיתיים, רווים אוויר של משיח, 

שכל רגע הוא למען ההתגלות.   

כל חסיד צריך לעשות לעצמו חשבון נפש - בענין הזה של "קבלת המלכות" של הרבי מלך המשיח, איפה 
אני נמצא?! האם באמת אני פועל בשליחות היחידה, או שחלילה נתקעתי מאחור, האם עניני משיח זה 
'גם שלי'? והעיקר, שמסקנת החשבון נפש היא: שאין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו  עניין 'שלי' או 

עצמו - והרבי מלך המשיח שליט"א יתגלה לעין כל נאו ממש! 
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חסידים! דור השביעי! אלו הפרשות שלנו…
 על אמונה ומאמינים, גואל ונגאלים, 'נכסה' ו'נגלה' -

כיצד מצפים מדור השביעי לעמוד איתנים באמונה בבשורת הגאולה.
התוועדות חסידית ספוגה בחיות גאולתית, עם הרב שאול אקסלרוד שליח הרבי מלך 

המשיח שליט"א לגבעת אולגה - גבעת הגאולה, חדרה. 

לחיים חסידים!
אצל חסידים תמיד ידעו אז "מ'דארף לעבן מיט די צייט" - צריכים לחיות עם הזמן, וכפי שביאר אדמו"ר 
הזקן, שצריכים לחיות עם פרשת השבוע. אם בכל פרשה נדרש מחסיד "לחיות" את הפרשה ולקחת 
הוראות בעבודתו, על אחת כמה וכמה כאשר מגיעים ל'פרשות הגאולה' - פרשות שמות, וארא שמדברות 
על בשורת הגאולה של משה רבינו הגואל הראשון. הפרשות האלו הן הפרשות של ליובאוויטש, עם ה' 
אותם  לחרוש  מיוחד,  ]=להט[  'קאך'  לו  להיות  צריך  בדור השביעי  אלו הפרשות שכל חסיד  הידיעה, 

מקצה לקצה, ולמצוא בהם את ההוראות הנפלאות לזמננו אנו, של בשורת הגאולה של גואל אחרון. 

בהקדים, שאין זה רק רגש חסידי גרידא, אלא עניין זה מבוסס בשיחותיו של הרבי מלך המשיח, שמביא 
את דברי  האריז"ל, אודות הדור האחרון של הגלות, שהוא הגלגול של דור יוצאי מצרים. אם כן שמדובר 
על אותם נשמות שעוברים את אותם ניסיונות, וודאי שניתן למצוא רמזים והוראות, כיצד צריכה להיות 

ההנהגה שלנו, כאשר זכינו לשמוע את בשורת הגאולה של הרבי מלך המשיח.

ריקודים שמחה ו'קולע'ס' במצרים
הנקודה הראשונה שניתן לראות במוחש, כיצד הקב"ה לא משאיר את עם ישראל לרגע אחד בגלות. מיד 
בתחילת פרשת שמות, לאחר שהתורה מביאה את דברי פרעה "הבה נתחכמה לו", ומתארת את עבודת 
הפרך של בני ישראל במצרים ומתחיל השעבוד; לא עוברים כמה פסוקים, וכבר - )בעלייה של 'שני'( 
משה רבינו נולד… מה קורה פה? למה כל כך דחוף לבשר לנו על הלידה של משה רבינו? אלא שהקב"ה 
הבית,  בחורבן  מכירים  שאנו  העניין  דרך  על  הגואל.  את  מביא  שהוא  לפני  לגלות,  יהודים  מוריד  לא 
שכאשר "געתה פרתו" בפעם הראשונה ואמר לו הערבי שנחרב בית המקדש, מיד געתה הפרה פעם 

שנייה, שזה סימל שנולד מושיען של ישראל. 

ואמרת  ישראל  זקני  את  ואספת  "לך  רבינו  למשה  אומר  שהקב"ה  ורואים  שמות,  בפרשת  ממשיכים 
אליהם . . פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים" והוא ממשיך ואומר לו בפסוקים הבאים "ושמעו 
לקולך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד 
חזקה ושלחתי את ידי" וכו'. ממשיכים בחומש ורואים שכאשר משה רבינו עונה להקב"ה, הוא משתמש 
במילים "והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי". שואל ה'אור החיים' הרי הקב"ה אומר לו במפורש "ושמעו 
לקולך", כיצד משה רבינו אב הנביאים אומר להקב"ה "והן לא יאמינו לי"?! האם הוא לא מאמין לדברי 

הקב"ה חס ושלום?!

מבאר האור החיים ביאור נפלא: משה רבינו אומר להקב"ה - אם אני יבוא אל פרעה ויגיד לו שישלח 
את בני ישראל לחופשי, ומיד פרעה יקום ויגיד לי 'אני לשירותך', קח את כל עם ישראל לארץ ישראל 
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בשמחה ובטוב לבב; ודאי שכולם כולם יאמינו, שהרי רואים כאן גילוי אלוקי שהכל מסתדר. אבל הרי 
הקב"ה אמר לו פה בין הפסוקים "ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה", זאת 
אומרת שהעסק לא יהיה פשוט… זה ייקח זמן וצרות וכו'. אומר משה רבינו להקב"ה - אם אני בא ומבשר 
לעם ישראל את הבשורה של הגאולה, ואני אומר להם שאתה שלחת אותי, והם יראו שפרעה מעכב ולא 

בדיוק ממושמע, הם יגידו לי - כנראה שה' לא נראה אליך, אחרת איך יכול להיות שפרעה מעכב…

"ושמעו  מאמינים',  בני  'מאמינים  הם  ישראל  בני   - לו  אומר  הקב"ה  רבינו,  משה  של  הטענה  למרות 
לקולך". ואכן רואים שמשה רבינו הולך ומבשר לעם ישראל את בשורת הגאולה - "ויאמן העם וישמעו 
כי פקד ה' את עמו, ויקדו וישתחוו" - אם נתאר לעצמנו מה היה שם… היה ריקודים בכל מצרים, והיה 
ומסר את  הגיע  רבינו  ברגע שמשה  גדולה,  ושמחה  חזקה  הייתה אמונה  וישתחוו…  ויקדו   - 'קולע'ס' 
הבשורה, כל השלוחים, כל הזקנים, כל השוטרים  - כולם רקדו ביחד "יחי אדונינו" באמונה אדירה בלי 

שום ספיקות. 

נעדרים: איפה הזקנים?
מתקדמים לפסוקים הבאים - "ואחר באו משה ואהרון" שואל רש"י - איפה הזקנים? נשמטו אחד אחד. 
שמעתי פעם בהתוועדות חסידית, שאם כל הזקנים היו מגיעים לפרעה, באותו הרגע הוא היה מתבטל, 
ומשחרר את כל בני ישראל! הרי פרעה לא היה טיפש, פרעה ידע שמגיע הרגע שמשה רבינו צריך לגאול 
את ישראל )הוא הרי מחכה לזה כבר שמונים שנה…(, ולפרעה כנראה הייתה את המשטרה החשאית 
שלו שדיווחה לו: משה רבינו הגיע, ויש ריקודים בכל מצרים והשמחה עצומה, מגושן עד רעמסס יהודים 
עושים 'קולע'ס' ואין עם מי לדבר בכלל… באותו רגע פרעה הבין שהסיפור נגמר. אבל כאשר משה רבינו 
הגיע לפרעה, והזקנים נשמטו אחד אחד; פרעה פתאום הבין שלא כולם הולכים עם משה רבינו עד הסוף 

- ובכל זאת יש ממסד ויש כללים, אז הוא אמר לעצמו - נחזיק אותם עוד קצת… 

מגיעים לפרשת וארא, ומצב הרוח קצת משתנה - "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה". 
לכאורה, רק בפרשה הקודמת היה "ויאמן העם", מה קרה פתאום?! אלא שכאן כבר התחילו הנסיונות… 
פתאום רואים שפרעה מכביד את העול שלו, "ותבן לא ינתן להם". אז התחילו להיכנס הספיקות - אולי 
לא הבנו נכון בהתחלה את הבשורה? אולי זה לא בדיוק האיש? במיוחד אם רואים את דברי המדרש, 
שמשה רבינו פתאום נעלם בתקופה הזו, אחרי שבישר את הבשורה, ולא סתם נעלם אלא לחצי שנה! 

בפרק זמן הזה התחיל הקושי האמיתי של האמונה.

בסופו של דבר כולנו יודעים, בזכות מה נגאלנו ממצרים - בזכות האמונה. כמו שרש"י מביא על הפסוק 
"דבר אל בני ישראל ויסעו" - אין להם אלא ליסע, שאין הים עומד בפניהם, כדאי זכות אבותיהם, והם, 
והאמונה שהאמינו בי ויצאו, לקרוע את הים. והמפרשים שם מביאים דבר נפלא:  אם משה רבינו היה 
מכה במטה את הים, הוא לא היה נקרע. מה קרע את הים? האמונה של בני ישראל, האמונה הפשוטה 

בדברים של משה רבינו - 'האמונה שהאמינו בי'. 

מדוע צריך אמונה?
נשאלת השאלה: הרי אנו יודעים מתי צריך אמונה, כאשר יש חושך והעלם, אזי צריך אמונה. אבל כאשר 
מאיר גילוי אלוקות מול העיניים, אין צורך באמונה. כמו שאומר ה'ווארט' הידוע, ש'אמת ואמונה' אומרים 
דווקא בלילה. ואם כן, הרי במצרים היה גילוי אלוקות במחוש, בכל מכה ומכה ראו ניסים ונפלאות, עד 
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שגם המצרים הבינו ש"אין עוד מלבדו", ומשה רבינו הוא השליט היחיד על מה שקורה בעולם, אז לשם 
ברגעים  האמונה  בזכות  הגיעה  שהגאולה  אלא,  העיניים…  מול  אלוקות  פה  רואים  אמונה?  צריך  מה 
הקשים, בזמנים האלו שלא ראו את משה רבינו, ופרעה הכביד את העול שלו - כאשר יהודים בזמנים 

הקשים האלו, חיזקו את האמונה, ובטחו בדברי משה רבינו בכל הכח, זה מה שפעל את הגאולה. 

את הנקודה הזו, שהכל תלוי באמונה של בני ישראל, אפשר לראות גם בהמשך פרשת וארא, כאשר משה 
רבינו אומר: "הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה"? אפשר להבין את דברי משה רבינו 
בצורה כזו - משה אומר להקב"ה, ריבונו של עולם, אם "בני ישראל לא שמעו אלי" - לבשורת הגאולה, 
למה שאני אומר להם שהגיע זמן גאולתכם, "איך ישמעני פרעה" - איך העולם ישמע אותי, איך העולם 

כולו יקבל את בשורת הגאולה?!

אמונה שתנצח את ה'נכסה'
המסר לזמננו זה מובן מעצמו, כאשר הרבי מלך המשיח הגיע ובישר לנו ולכל העולם את בשורת הגאולה; 
קודם כל, 'שבט לוי' - החסידים, היו בהתעוררות עצומה, הרבי מלך המשיח מבשר את הבשורה ומתגלה 
לעין כל, ומעודד את שירת "יחי אדוננו" וכו'. כל חסיד ושליח ודאי זוכר את השמחה העצומה שהיתה 

בכינוסי השלוחים, ובכלל בכל התקופה הנפלאה שזכינו לשמוע את הבשורה מפי קודשו. 

 לפתע מגיע מצב של 'העלם והסתר', יש "נגלה ונכסה"... אז נכון שבמצרים הגלות כולה הייתה 210 שנה 
וה'נכסה' היה חצי שנה; לעומת הגלות שלנו שהיא כבר כמעט 2000 שנה, וה'נכסה' שלנו הוא קצת יותר 
ארוך… אבל אנחנו צריכים לדעת, שעלינו מוטל להיות מאלו ש"ושמעו לקולך"! אנחנו מתקנים גם את 
מה שהיה חלש בדור ההוא של יציאת מצרים מוכרחים להחדיר בראש היטב, שאם משה רבינו מצהיר 
לנו פה בשורה של גאולה, אנחנו צריכים להאמין, וגם אם לא הכל מסתדר ולא רואים וכו'. אנחנו צריכים 
לעמוד באמונה שלימה, לדעת שכל מה שהרבי אמר לנו ובישר לנו את בשורת הגאולה, זה אמת מוחלטת 

שצריכה לקרות ולהתממש - תיכף ומיד ממש!

כאשר אנחנו נתחזק באמונה פשוטה ושלימה, אזי יהיה "הים ראה וינוס" - מה הוא ראה? את האמונה 
הפשוטה של היהודים. מול האמונה אין שום דבר שיכול לעצור ולהסתיר. האמונה שלנו תמוטט את 

ההעלם והסתר של הגלות, ותביא את ההתגלות של הרבי מלך המשיח לעין כל!



לקוטי שיחות
בעניני גאולה ומשיח

מילואים
- תדפיס -





ב"ה

פתח דבר
בקשר עם פקודת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, אשר "הדרך הישרה, הקלה והמהירה ביותר מכל 
דרכי התורה" להבאת הגאולה היא בלימוד עניני גאולה ומשיח "ובפרט במאמרים ולקוטי שיחות של 
נשיא דורנו". ובהמשך למענות כ"ק אד"ש על דבר הוצאה לאור של ב' חוברות המלקטות שיחות מוגהות 

בעניני גאולה ומשיח )חוברת א' בז' אייר תנש"א, וחוברת הב' בג' שבט תשנ"ב(,

ובהמשך לספרים שיצאו לאור בזה: בי"א ניסן תשס"ב סדרה מקיפה של 5 כרכים 'לקוטי שיחות בעניני 
גאולה ומשיח' לפי פרשיות השבוע )בראשית - דברים(, ובתחילת שנת תש"ע חוברת "הוספות" לחמשת 

הכרכים )שבה נלקטו שיחות מוגהות שלמות שאינם ע"פ סדר פרשיות השבוע(.

הננו בזה להוציא לאור ליקוט נוסף של קטעי שיחות בעניני גאולה ומשיח, כ'מילואים' לחמשת הספרים 
'ספרי השיחות  ו12 ספרי  וההוספות - מתוך השיחות המוגהות שנדפסו ב41 ספרי ה'לקוטי שיחות', 

תשמ"ז-תשנ"ב'. 

בספרים וההוספות הנ"ל נלקטו רק שיחות שלמות, ובנוסף לכך שכמה שיחות נשמטו מהליקוט - הנה 
המוגהות,  השיחות  מתוך   - סעיפים  וכמה  כמה  גם  ולפעמים  בודדים,  קטעים  של  רבות  מאות  ישנם 
שתוכן הכללי של השיחה אינו נושא זה, אך בסעיפים וקטעים מסוימים - עוסקת בעניני משיח וגאולה. 

ונלקטו בזה.

מפאת קוצר הזמן נלקט כאן שיחות מלקוטי שיחות חלקים א-ט. טו-יט. ל-לט. וסה"ש תנש"א ח"א 
ותשנ"ב ח"א וח"ב )ובתרגום חפשי הקטעים שבמקורם באידיש(.

כלל  )ללא אחריות  הכללי  התוכן  'כותרת' המבטאת את  כל קטע משיחה  לפני  ניתן  הקורא  על  להקל 
וכלל(, ומאיזה סיבה – נסדרה החוברת כאן ע"פ סדר האל"ף-בי"ת של נושאים וכותרות אלו.

לפרטים מלאים ואופן העריכה והליקוט, ראה במבוא.

ויה"ר שנזכה לראות כבר בעיני בשר התגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מלך ביופיו תחזינה 
עיננו, ונשמע תורה חדשה מפיו. תיכף ומיד ממש!

 ב' אדר ראשון ה'תשפ"ב
שנת מאה ועשרים להולדת כ"ק אד"ש מה"מ

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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מבוא
יכולתם להבאת  בכ"ח בניסן תנש"א דרש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מהחסידים לעשות ככל 
)ו' אייר( תנש"א, התווה את הדרך הישרה, הקלה  המשיח, ובהמשך לזה בשבת פרשת תזריע מצורע 
והמהירה ביותר מכל דרכי התורה להבאת המשיח: לימוד התורה בעניני מלך המשיח והגאולה בכל חלקי 

התורה, ובפרט במאמרים ולקוטי שיחות של נשיא דורנו.

יום לאחר השיחה, ביום ראשון ז' אייר - יצא-לאור על ידי ה"ועד להפצת שיחות" חוברת א' של "לקוטי 
שיחות בעניני גאולה ומשיח" מתוך סדרת הלקוטי שיחות - באישור כ"ק אד"ש. לקראת סוף חודש אייר 

הכניס ה"ועד" חוברת ב' להיכל קדשו לקבלת אישור ההדפסה, אך לא זכה למענה. 

את  הק'  מחדרו  הרבי  הוציא  תשנ"ב  שבט  ג'  רביעי  יום  של  בבוקרו  חודשים,  משמונה  למעלה  לאחר 
החוברת, וכתב בכתי"ק: "באם לא הול ]הוצא-לאור[ עדיין, להוסיף עוד מכהנ"ל דשנה זו". ואף הורה 

באופן מיוחד, שההוצאה תהיה באופן "מהיר".

לפי פרשיות  כרכים   5 ה"ועד" סדרה מקיפה של  הוציא-לאור  כ"ק אד"ש  להולדת  לקראת מאה שנה 
כפי שנדפסו   - ומשיח  גאולה  בעניני  המוגהות  כל השיחות  הכוללת את  דברים(,   - )בראשית  השבוע 

בסדרת לקוטי שיחות וספר השיחות.

בתחילת שנת תש"ע יצא-לאור חוברת "הוספות" לחמשת הכרכים - שבה נלקטו שיחות מוגהות שלמות 
שאינם ע"פ סדר פרשיות השבוע: תשעה 'הדרנים' על הרמב"ם העוסקים בעניני משיח וגאולה )תשל"ה. 

תשמ"ה-תשנ"ב(, ועוד שני שיחות נוספות )הדרן על ברכות ומועד קטן וקונטרס בית רבינו שבבבל(. 

*

בסט 'לקוטי שיחות גאולה ומשיח' ליקטה המערכת דוקא שיחות שלימות, אף שהרבה מהם עוסקים 
בסעיפים בודדים בעניני הגאולה – על מנת לשמור על סדר הרצאת הדברים וקישור הענינים. ובמקרים 
בודדים בלבד - בעיקר בשיחות שנלקטו מספרי השיחות, ולקו"ש א-ב - שחלק השיחה בעניני משיח 
אינו קשור באופן ישיר וגלוי לשאר חלקי השיחה - הוכנסו רק החלקים העוסקים באופן ישיר בעניני 

גאולה ומשיח.

)!( שיחות העוסקות בעניני  יראה מיד שישנם עוד מאות  דורנו,  אך לכל המעיין בשיחותיו של נשיא 
סעיפים  ישנם  בהם  שיחות  של  רבות  ומאות  שלימות,  כשיחות  אף  מהם  וכמה  כמה  ומשיח,  גאולה 

מסוימים בתוך שיחה, ובעיקר בסיום השיחות. 

וחיבתו של כ"ק אד"ש מה"מ לליקוטים אלו, ראינו ללקט גם את ריבוי  וכיון שנראה במוחש אישורו 
 - מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  המוגהות  שיחותיו  מתוך  שלימות,  כשיחות  שאינם  משיח,  בעניני  הקטעים 
בשיחות  היתרון  תשמ"ז-תשנ"ב'.  השיחות  'ספר  ספרי  ו12  שיחות',  ה'לקוטי  כרכי  ב41  הנמצאים 
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המוגהות הוא אף בכך שהם נערכו והוגהו מלכתחילה על-מנת להפיצן בקרב חוגים רחבים ובעיתונים.

מפאת קוצר הזמן נלקט כאן שיחות מלקוטי שיחות חלקים א-ט. טו-יט. ל-לט. וסה"ש תנש"א ח"א 
ותשנ"ב ח"א וח"ב )נכנסו כאן בפרט ע"פ הוראתו כ"ק אד"ש הנ"ל להוציא לאור עוד שיחות מ"שנה זו"(. 

ובעז"ה יצא-לאור גם שאר הקטעים משאר כרכי הלקו"ש וסה"ש - שכבר נלקטו ובאמצע העריכה.

הובאו  ולא  הגאולה,  בנושא  עוסק  תוכנם  - שרוב  הנ"ל  החלקים  מתוך  אף שיחות שלמות  לציין  ]יש 
בחוברת זו מפאת קוצר היריעה: חלק ג פרשה שמיני. חלק ה בראשית ב. חלק ה ויגש ב. חלק ט תצא ב. 

חלק טז פקודי ב. חלק חי בלק א. חלק יט טו אב. חלק לו פרשת החודש[.

*

אופן העריכה:

יש לציין שאף שכשנאמרו שיחות כ"ק אד"ש, ודאי היה בהם תמיד איזכור ושייכות לגאולה. אך למעשה 
כ'ליקוט', הרי ברוב שיחות ה'ליקוטי שיחות' אין איזכור מפורש על  כנשערכו השיחות כדי להוציאם 
הגאולה. אלא שבספר השיחות )בו הוגהו השיחות קרוב לאופן בו נאמרו(, ישנו איזכור ושייכות כמעט 

תמיד )בפרט בימי ארבעת הצומות, ימי בין המיצרים ושלאחריהם(.

הרבה קטעים אכן נמצאים בסיומי השיחות, בפרט בשיחות הלקו"ש, ובזה בפרט בחלקי ל-לט. אך הרבה 
מהקטעים נמצאים ב'אמצע' השיחה או באיזה 'הערה' או אפילו באיזה 'שולי הגיליון'.

כדי להקל את הבנת  וללקט קטעים מתוך השיחה שלפנ"ז,  בהרבה הרבה מקומות היה אפשר להביא 
הענין – אך נעשתה כאן העדפה להיצמד לתוכן של הגאומ"ש מתוך השיחה. ]אך מובן שכדי להבין היטב 
הקטעים – חובה גמורה להסתכל במקור, ואף לפעמים ממש אי אפשר להבין התוכן בלעדי זה, אך רק 
מפני כמות הענין וכו' לא להצליח זה להיכנס בפנים. ועל כן צוין מפורט הסעיף ההערה והערת שוליים 

וכו'[.

השיחות כולם הובאו כאן בלשון הקודש, ובחלקי הלקו"ש א-ט. טו-כט, נלקח תרגום מהנערך ב'מכון לוי 
יצחק', )באישורם(. ותרגום השיחות בסה"ש תנש"א-תשנ"ב נלקח מארכיון גאולה ומשיח.

כדי להקל על הקורא – נעשה כותרת לכל קטע, וודאי ופשיטא שאינם מדויקים כלל. וכדי להקל על 
הקורא בסדר החוברת, חולקו כאן הקטעים ע"פ סדר האל"ף-בי"ת.

או  לעיל  ראה  שצוין  וסה"ש  בלקו"ש  מהמקומות  שבהרבה  השתדלנו  הענינים:  קריאת  על  להקל  כדי 
לקמן הערה וכו' - נשמט. וכן כשכתוב 'כנ"ל בסעיף זה וזה וכו'. בנוסף לזה יש לציין שישנם ריבוי מ"מ 
להענינים המובאים כאן, שבחלקים הקודמים של השיחה נסמנו לזה מראי מקומות, ומפאת קוצר הזמן 
לא הספקנו ללקט. בנוסף לכך – במראי מקומות בשיחה נסמנו ריבוי הערות, והינם עוסקים בנושאים 
אחרים, וע"כ הערות ארוכות  שאינם שייכות לתוכן הגאומ"ש אלא יחסית ענין צדדי – נשמטו. בהרבה 

מקומות שנכתב 'פרשתנו' – הוחלף זה לפרשת אותו השבוע.

בהערות שציון ללקו"ש: בחלקי המקורי צוין לאידיש, ובלקו"ש תרגום בד"כ לעברית. 

בכמה וכמה מקומות נעשה דילוג באמצע השיחה, וכדי להבדיל בינם לבין הציטוטים החתוכים שבגוף 
בדרך-כלל  שנעשה  כהדילוג  שלא   –  ...  - צמודות  נקודות  שלש  של  באופן  נסמן  המוגהות,  השיחות 
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בשיחות באופן שהנקודות נפרדות - . .

השיחה  כגוף  מרובעות,  סוגריים  בתוך  נכנסו   - רב  שתוכנם  הגיליון  ושולי  הערות  הקורא,  על  להקל 
במראי-מקומות  מיד  וציון  כמובן(,  הושמטו  ולא  מקומות,  מראי  ציוני  ישנם  ההערה  בתוך  )ולפעמים 

שזהו מהערה או שולי הגיליון.

*

מאחר שאכן כל השיחות מלאים בדבר זה בפשטות ממש!!, ע"כ היה מאד קשה לחלק קטעים אלו. וניסנו 
כאן ע"פ אופן אחד. ]יש לשים לב: שבלקו"ש נלקח יותר מסה"ש בענין זה – מאחר שיותר מתומצת 

וכו'[.

כיון שהוראתו הקדושה הייתה 'ללימוד גאולה ומשיח', הנה אף שנושא זה משתייך לכמה וכמה נושאים 
קרובים, השתדלנו כאן להיצמד לנושא זה דוקא. וע"כ לא לוקטו כאן ריבוי קטעי שיחות הקשורות עם 

ענין 'גאולה ומשיח':

עניני בית המקדש וקרבנות )וכריבוי שיחות שבימי בין המיצרים, שע"י הלימוד בזה פועלים בנינו וכו'(. 
]ונמצאו אלו בליקוטים על נושא ביהמ"ק[. עניני גלות, חורבן, עקבתא דמשיחא. וכריבוי שיחות בימי 
עשרה בטבת, צום גדליה, שבעה עשר בתמוז וכו'. ביאור העבודה של דירה בתחתונים ועבודת הבירורים. 

כן הרבה ביאורים והסברים השייכים לגאולה, ללא דיבור מפורש עליה, כעניני יחידה ועצם וכו', וביאור 
עניני ידיעת ה' בשלימות. )וכן גם לא עניני 'עולם הבא' הבא בתור ענין של גן-עדן ושכר(. וכן לא ביאור 

גלות וגאולה – ביחס למצריים או גאולת רבותינו נשיאינו, אף שזה מתקשר מיד לענין הגאולה.

וכן בהרבה מקומות נסמן זה שע"י מצוה זו נזכה למשיח, ומביא פסוק על הגאולה וכו' – שכן הוא ממש 
בכל המצוות ובמיוחד בהפצת חסידות ]אא"כ הביאור ארך ומשמעותי – כבהרבה שיחות[. וכן סיומי 
דומים עם  והרבה מאד  והוספות הליקוטי שיחות – שרבו מאד  )כאיחולים( בספרי השיחות  השיחות 

הרבה פסוקים ומאחז"ל. )אף שישנם ריבוי מ"מ בתנ"ך וחז"ל וחסידות שנמצאים בנקודות אלו(. 

וכן לא הובא שענין זה יתקיים בשלימות בגאולה. וכן לא נלקטו נקודות שהם ציטוט ביאור קצר מזוהר 
השיחות  בסט  שהובאו   - שלמות  בשיחות  שהתבארו  קצרות  נקודות  הובאו  לא  וכן  וכדומה.  מדרש 

השלמות על פרשיות השבוע, בפרט כשמצוין אליהם בהערה בשיחה.

*

ודאי הליקוט נעשה רק באופן אחד, ואפשר בריבוי אופנים. וכמובן שהתפספסו קטעים. וכן מפאת קוצר 
.770tgb@gmail.com :הזמן לא הוגהה החוברת כדבעי. להצעות והערות ניתן לשלוח לאימייל
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א

1. לקו״ת שם יו״ד, א.
2. תניא רפל״ז.

3. ראה מגילה ו, א. פסחים מב, ב.
4. לקו״ת שם יא, א ואילך.

5. ישעי׳ ל, כו.
6. דברים יד, א.

7. פרק ב.
8. יונת אלם רפ״ב ב: אמרו חכמים ברא כו׳. וראה תוס׳ ד״ה מקמי - יבמות ג, א.

אור הלבנה כאור החמה – וההכנה לזה ע"י אתהפכא שלמעלה מאתכפיא

בכך  אינו  המילואים  ימי  שבעת  של  שהחידוש  כיון 
שהגילוי מגיע גם למקום ההסתר, אלא בכך שההסתר 
עצמו יאיר, יוצא, שהלבנה )בחינת המלכות - הסתר( 
אינה זקוקה ל״אור החמה", אלא הלבנה עצמה תאיר, 

ולפיכך "אור הלבנה" הוא בדיוק כ״אור החמה"1.

במעשינו  תלויים  שלעתיד  הגילויים  שכל  וכיון 
ובעבודתנו עכשיו2, אינה נדרשת עתה רק העבודה של 
"אתכפיא" - הכנעת החושך וההעלם של העולם בכלל, 

ושל העולם קטן זה האדם בפרט, אלא נדרשת גם עתה 
העבודה של אתהפכא חשוכא לנהורא, שהיא העבודה 
מצב  שהיה  שבמקום  המילואים",  "ימי  של  הרוחנית 
ייתהפך  ירושלים",  של  מחורבנה  צור  "נתמלאה3  של 

המצב ל״נתמלאה ירושלים מחורבנה של צור"4,

כאור  הלבנה  אור  "והיה  היעוד5  לקיום  הכלי  שזהו 
צדקנו,  משיח  בביאת  לבוא,  לעתיד  שיהיה  החמה", 

בקרוב ממש.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ז, פרשת צו שיחה ב סעיף יא. משיחת פורים וש״פ צו תשכ״ה( 

אין לגלות מקום כלל בשכל – אנוס ע"פ הדבור

 א. וירד מצרימה אנוס על פי הדבור.

ל״ויגר שם - מלמד שלא ירד כו׳ אלא לגור" מביא 
בעל ההגדה הוכחה "שנאמר וכו'", ואילו לאמור קודם 
לכן - "וירד מצרימה אנוס על־פי הדבור" - אינו מביא 

כל הוכחה.

משמע שהדבר פשוט ביותר ואין צורך כלל בהוכחתו.

לשם הבנת הדבר יש לדון תחלה: מה הכוונה בסיפור 
הדבור,  פי  על  באונס  היתה  למצרים  יעקב  שירידת 
והרי, לכאורה, ״מאי דהוה - הוה", ולשם מה מספרים 

לנו זאת, ומה ההוראה בכך ביחס לעבודתו אנו?

 ב. פירוש הדברים:

חושך  של  הנוכחי  ובמצב  במעמד  מתבונן  כשאדם 
יאוש  לרגשי  להיתפס  הוא  עלול   - ומכופל  כפול 

ובמיוחד  הגאולה"?  אל  אי פעם  נגיע  "כיצד  ולחשוב: 
לאור הסברת תורת החסידות את הרוממות של ימות 
חשך  מתוך  לכך  להגיע  אפשר  איך  והגאולה:  המשיח 

הגלות העכשוי? 

אך, לאמתו של דבר, בהתבוננות מעמיקה יותר בענין 
מתעוררת דוקא הקושיא - לא "כיצד נגיע לגאולה", כי 

אם, אדרבה: איך אפשרית בכלל הגלות?

 ג. - הרי "בנים אתם להוי׳ אלקיכם"6, וכפי שמוסבר 
ב״תניא"7 בהרחבה - כמשל הבן הנמשך ממוח האב.

ברם, לאמתו של דבר, אין המשל דומה לנמשל, שכן 
כך  אחר  מהוה  האב,  ממוח  נמשך  שהוא  למרות  הבן, 
מציאות לעצמו, ואינו אלא "ברא כרעא דאבוה"8. אין 
 - קודמיך"  ״חייך   - אביו  בעד  נפשו  חייב למסור  הבן 
נשמות  הנמשל:  כן  לא  משום שהוא מציאות לעצמו. 
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ישראל מאוחדות תמיד עם הקב״ה ומהוים דבר אחד9.

לפי זה, כשיהודים שרויים בגלות - שרוי, כביכול, גם 
הקב״ה בגלות, כמאמר: ״גלו לבבל - שכינה עמהם"10.

עם  יחד  ישראל  שבני  יתכן  איך  מובן:  לא  כן,  ואם 
נמצאים  הם  מה,  משום  ואם,  בגלות,  יימצאו  הקב״ה 
העובדה  מחמת  להיבטל  הגלות  על  היה   - בגלות 

שהקב״ה ובני ישראל מצויים בה?!

ד. הקושי נובע משנים:

א( לגבי הקב״ה, וגם לגבי בני ישראל: איך אפשרית 
בהם גלות?

 - היא  גלות  של  מהותה  עצמה:  הגלות  לגבי  ב( 
הגבלה, ולפיכך היא נקראת "מצרים"11, מלשון מיצרים 
וגבולות, ואילו הקב״ה ובני ישראל הם בלי גבול, כיצד, 
בלי  של  ענין  בתוכו  להכיל  גבול  בעל  מסוגל  איפוא, 

גבול?

אפילו  דמחטא"  בקופא  "פילא  להשחיל  אין  הרי   -
אין   - הגבלה  בעלי  הדברים  ששני  למרות  בחלום12. 
את  להכיל  מסוגל  הגבול,  בעל  דמחטא",  ה״קופא 
ה״פילא", המוגבל אף הוא, כיון שהוא גדול ממנו. כל 
להכיל  המוגבלת, מסוגלת  הגלות,  איפוא, שאין  שכן, 

את ה״בלי גבול" של הקב״ה וישראל.

כביכול,  הקב״ה,  נמצאים  אמנם  אם  נפשך:  וממה 
וישראל בגלות היתה מציאות הגלות צריכה להתבטל 

כתוצאה מכך.

 - המלאכים  שירת  את  שמע  סנחרב  כשמחנה  אם 
והרי מלאכים הם בדרגה נחותה משל נשמות, כידוע13 

9. ראה לקוטי תורה דברים סב, א.
10. מגילה כט, א.

11. ראה בראשית רבה ספט״ז.
12. ברכות נה, ראה תורה אור כח, ג.

13. ראה לקוטי תורה ריש פרשת בחוקתי ובכמה מקומות.
14. סנהדרין צה, ב.

- בטלה מציאותו14, כל שכן, כשקיימות נשמות ישראל 
שהן אחד עם הקב״ה - היו צריכות להתבטל כל הגבלות 

הגלות.

כל  הוא  הקב״ה  היא:  זו  לקושיא  היחיד  התירוץ  ה. 
קושיות,  וכל  הגבלות  כל  קיימות  אין  ולדידו  יכול, 
את  כביכול,  והכניס,  הגלות  את  הוא  פתח  וברצונו 
עצמו בה, כך שלמרות שאין הגלות ״כלי״ לשרוי בה - 

נשארת היא קיימת במציאותה.

כיצד  כלל  תוהה  הוא  אין  בדברים  מתבונן  כשאדם 
נגיע אל הגאולה, שכן, לאמתו של דבר, אדרבה, לכל 
ואין הדבר  והשגה,  אין מקום בשכל  הגלות  ענין  עצם 
בא אלא מחמת שכך עלה ברצונו יתברך, משום כוונה 
מסוימת, ולכשתושלם, איפוא, כוונה זו תבוא הגאולה 

מאליה.

ו. זו משמעות דברי ה״הגדה": ״וירד מצרימה - אנוס 
לגלות  ירד  אבינו  שיעקב  זו,  עובדה  הדבור".  פי  על 
אנוס  הוא  שהיה  אלא  בהגיון,  מקום  לה  אין  מצרים, 
על פי הדיבור, ולגבי הדיבור שלמעלה אין קיימות כל 

הגבלות, משום שהוא כל יכול.

פי  "על  לא  אם  מאליו:  ומובן  פשוט  הוא  זה  דבר 
הדיבור" אין מקום לכל ענין הגלות. אין, איפוא, צורך 

בהוכחות לכך.

כאן גם הוראה לנו בימינו אלה: אין להיתפס ליאוש 
מעלת  מהות  משום  דבר  של  שלאמתו  משום  ח״ו, 
נשמות ישראל אין הן מסוגלות גם עתה להיות בגלות, 
ה״בירורים"  עבודת  כוונת  להשלים  כדי  ורק  כאמור, 

מתקיים ״וירד יעקב מצרימה״ - אנוס על פי הדיבור.

)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה לחג הפסח סעיפים ד-ט. משיחת ליל ב׳ דחגה״פ תשט״ז(

אהבת חינם ואחדות – להבאת הגאולה

זיקה וקשר מיוחד בין תוכן הענין האמור לבין הימים 
הללו:

אנו  בהם  השבועות"  ב״שלושת  עתה  נמצאים  אנו 
מצווים להזכיר את החורבן שאירע בימי "בין המצרים" 
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אלו. 

את  לרענן  כדי  רק  לא  זאת  להזכיר  נצטוינו  ודאי 
שנלמד  כדי  אלא   - זה  במצב  ולהשאר  בלבד  הזכרון 

מכאן כיצד להתנהג ומה לעשות,

מה עלינו ללמוד מזכרון החורבן והאבל עליו?

גורמי החורבן: חז״ל מספרים  - ראשית, לבטל את 
לנו15 שסיבת החורבן היתה - שנאת חנם. עלינו לסלק 

סיבה זאת. ביטול שנאת חנם אפשרי ע״י אהבת חנם.

פירוש הדבר, שיש לאהוב כל איש מישראל - חנם, 
כזה  ואפילו  לעולם,  חסד  לו  עשה  שלא  יהודי  גם 
ראהו  שלא  יהודי  אפילו  לחסדו.  יזדקק  לא  שלעולם 
מעולם, ואפילו "חנם"16 במובן של: אינו רואה כל סיבה 
וכל מעלה בשני שבגללה יש לאהוב אותו. למרות זאת 

15. יומא ט, ב.
16. חנם – מן המצוות )ספרי בהעלותך יא, ה(.

17. תרגום יונתן וארא ו, יח. רלב"ג למלכים א יז, א.
18. עירובין מג, ב.

19. ראה תניא פכ"ז.
20. ישעי' ס, יט.

21. ראה תניא פל"ז.

יש לאהוב אותו.

האהבה, השלום והאחדות הם הכלי המחזיק ברכה, 
ועד לברכה הגדולה ביותר, והיא שישלח לנו ה׳ בקרוב 
את משיח צדקנו, שיגאלנו בגאולה השלמה והאמתית.

יביא את  והדבר  זה,  בכיוון  יעשה  אחד  ה׳ שכל  יתן 
את  הנביא שיבשר  אליהו  הוא  אליהו"17,  זה   - ״פנחס 
הגאולה, והרי על פנחס נאמר: "הנני נותן לו את בריתי 

שלום".

גם זה טמון ביסוד הרעיון של "פנחס - זה אליהו": 
פנחס, שענינו: "בריתי שלום", שלום ואחדות בין יהודי 
לרעהו - "זה אליהו", הוא אשר יביא בקרוב ממש את 
מחר18  הנה  כי  להודיע  שיבוא  הנביא,  אליהו  המבשר, 

יבוא משיח לגאלנו בגאולה השלמה.

)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה לי"ב-י"ג תמוז סעיפים כ-כא. משיחת ד׳ פ׳ פנחס, כא תמוז תשכ״א(

אור הגאולה – דוקא באמצעות בירורים ואתכפיא

הרע,  שבירת  של  האתכפיא  בעבודת  מעלה  ישנה 
למטה,  הנשמה  שעבודת  כשם  הצדיקים.  עבודת  על 
מעבודת  למעלה  היא   - הבהמית  ונפש  הגוף  בבירור 
ירידתה, אף ששם  הנשמה כפי שהיתה למעלה קודם 
השיגה השגות נעלות כו'; כך גם בנשמות למטה עצמם, 
הבהמית,  ונפש  הגוף  תיקון  של  בעבודה  מעלה  ישנה 

אתכפיא, עבודת הבינונים על עבודת הצדיקים19.

וזהו המרומז בכתוב: "ולא ילין חלב חגי עד בוקר", 

שעבודה זו של "ולא ילין", שלילה, שלילת האיסור על 
ידי עבודת הבירורים ואתכפיא, תביא לידי - עד בוקר, 
ל״בוקר אור", לזמן שבו "לא יהיה לך עוד השמש לאור 
וכידוע שבירור  עולם"20,  לאור  הוי׳  לך  והיה  גו׳  יומם 
הגוף, של נפש הבהמית ושל עולם הזה21, דוקא זה יביא 
משיח  ידי  על  העתידה  הגאולה  גילוי  ה״בוקר",  את 

צדקנו במהרה בימינו אמן.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, פרשת צו בסיום. משיחת י״ט כסלו תשי״א( 

אחיה השילוני אליהו הנביא והבעש"ט – בפעולות לזירוז הגאולה

הבעש״ט ומורו בעל ח״י: ר״ת חי׳ יחידה - הכוונה ל: 
אחי׳ השלוני - ראה שיחות שבת פרשת פנחס ה׳ש״ת 

)ספר השיחות עמוד 159(.

והנה לע״ע, לא מצאתי בשום מקום ביאור שייכות 
דהבעש״ט ואחי׳ השלוני, שהוא דוקא היה רבו.
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התורה,  פנימיות  בעל  רשב״י,  ממאמר  להעיר  ויש 
שיפטר כל העולם מן הדין עד ימות המשיח אם יצטרף 
אחי׳ השלוני עמו )כן היא גי׳ הירושלמי ברכות פרק ט 
הלכה ב. ב״ר פרשה לה, ב. פסיקתא דר״כ פיסקא ויהי 

בשלח(,

זה עפמ״ש בלקוטים שבסו״ס הגלגולים  ויש לבאר 
ועד  השלוני,  אחי׳  גלגול  הי׳  רשב״י  כי  להאריז״ל 
ימות המשיח שאז יפקון ישראל מן גלותא ברחמי ע״י 
שיטעמו מספר הזהר שהוא חבורא דילך - של רשב״י 

- כמ״ש בזהר חלק ג קכד, ב. 

חוצה  מעינותיו  שכשיפוצו  להבעש״ט  ה״ה  וא״כ 
קאתי משיח וכמו שכתוב באגרת הבעש״ט הידועה.

אחי׳  כתב:  בלק  פרשת  יוסף  יעקב  בתולדות  והנה 
השלוני שקבל ממשה רבינו ע״ה והי׳ מיוצאי מצרים, 
אליהו  של  רבו  והי׳  ע״ה  המלך  דוד  של  מב״ד  ואח״כ 
דזה  עכ״ל. משמע קצת  זלה״ה  מורי  ורבו של  הנביא, 
שהי׳ רבו של הבעש״ט שייך למה שהי׳ רבו של אליהו 

22. יומא ט, ב. וראה חדא״ג מהרש״א שם בפי' ״שלא נתגלה עונם״ - "שהי׳ להם שנאת חנם בלב ולפנים כאילו אוהבים" 
)שהוא ע״ד מעשה זמרי, שהאכזריות שלו נתלבשה באצטלא של חסד(.

23. רש״י בחוקותי כו, מב. וראה גם תיב״ע וארא וילקו״ש שבהערה הבאה. רמב״ם הל׳ מלכים פי״ב ה״ב. ועוד.
24. תיב״ע וארא ו, יח. פרדר״א פמ״ז. זח״ב קצ, סע״א. רע״מ פנחס רטו, א. ילקו״ש ריש פרשת פנחס. רש״י ב״מ קיד, ב 
)ד״ה לאו מר כהן(. וראה תיב״ע שם, שהשייכות דפנחס לאלי׳ הוא במה שישתלח "בסוף יומיא". וראה גם תיב״ע שמות 

ד, יג.
25. מלאכי ג, כד. וראה גם ילקוט הנ״ל, שהשייכות דפנחס ואלי׳ הוא - לפי שבשניהם הו״ע השלום.

26. ראה בכ״ז אוה״ח )כה, יג(: ובדרך רמז כו׳.

הנביא.

לביאת  הכנה  ענינו  הנביא  דאליהו  הנ״ל,  ע״פ  וי״ל 
הנה  שנאמר  וכמו  וכו׳  הרחוקים  את  לקרב  המשיח, 
אנכי שלח לכם את אלי׳ הנביא לפני וגו׳ והשיב לב גו׳ 
)משנה סוף עדויות ובכמה מקומות(. וזהו ג״כ מעניני 
בקצוי  שנמצא  לזה  אפילו  ישראל,  אהבת  הבעש״ט: 
תבל, וגם פשוטים ביותר. והפצת המעינות, שזהו הכנה 

וכלי לביאת המשיח )ראה שיחת שמח״ת תר״ץ(.

ומה שרבן הוא דוקא אחי׳ השלוני - אולי אפ״ל מפני 
וכו׳  ממלכות  לשתי  בישראל  הפירוד  על  ניבא  שהוא 
והפירוד הזה גרם לעשיית העגלים והגלות וכו׳ אשר זה 
יתוקן בביאת המשיח שלא "יחצו עוד לשתי ממלכות 
גו׳  גו' וטהרתי אותם  ולא יטמאו עוד בגילוליהם  עוד 

ועבדי דוד מלך עליהם" )יחזקאל לז(.

השייכות דח״י )חי׳ יחידה( לפנימיות התורה ולמשיח 
מבוארת ע״פ הידוע דסוד דפרד״ס דתורה הוא באצי׳, 

חי׳. ומשיח הוא חי׳ יחידה.

)הוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה ליו"ד שבט הערה 26. משיחת ש״פ ויק״פ השי״ת(

אליהו הנביא כפנחס – שלום ואחדות המביא גאולה

על ידי שלום אמיתי, להיפך מפירוד ומשנאת חנם, 
של  הקשר  וזהו  כך22.  משום  הנגרמת  הגלות  תתבטל 
פינחס לאליהו מבשר הגאולה23, כמאמר חז״ל24 "פינחס 
נזכה  פינחס  של  התנהגותו  ידי  על  כי  אליהו",  הוא 

אליהו  ידי  על  שתוכרז  והשלימה,  האמיתית  לגאולה 
הלבבות  לקירוב  תגרום  אשר   - פינחס(  )זה  הנביא 
ולב בנים על אבותם"26,  "והשיב25 לב אבות על בנים, 

בקרוב ממש.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ח, פרשת פנחס שיחה א סעיף יא. משיחת ש״פ פינחס תשכ״ה(

אמירת שלום עליכם למלך המשיח

מאתנו  אחד  וכל  ויגאלנו  יבוא  משיחא  מלכא  דוד 
אומר למשיח צדקנו "שלום עליכם", עליכם לשון רבים 

והוא  הגאולה,  שבדור  בנ"י  דכל  הנשמות  כל  כולל   –
משיב לכל אחד בנפרד "עליכם שלום" ]"עליכם" לשון 
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מישראל[,  דכאו"א  ועבודתינו  מעשינו   – כולל  רבים 

(27. בהבא לקמן – ראה מכתב ה' ניסן תנש"א. )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 888 ואילך(. וש"נ.

ו"עליכם שלום" לכל בנ"י יחדיו.

)תרגום חפשי משיחת ש"פ במדבר תנש"א בסיום השיחה(

'אראנו נפלאות' - שלימות ההנהגה הניסית והפלאית

בגאולה האמיתית והשלימה27, כשיהי' "כימי צאתך 
מארץ מצרים אראנו נפלאות", נפלאות לגמרי למעלה 
 – מזו  ויתירה  יצי"מ(,  של  הנסים  )כמו  הטבע  מדרך 
נפלאות אפילו בערך לנסים של יציאת מצרים; ובאופן 
מתגלה  שאז  אותם,  מראה  עצמו  הקב"ה  ד"אראנו", 

)נסתר(;  המכוסה  והן  )נגלה(,  לגילוי  השייך  הן  הכל, 
הטבעית,  ההנהגה  של  והפנימיות  האמת  נראית 
לגמרי  שהוא  זה  גם  עד  נסית,  דהנהגה  השלימות 

"נפלא".

)תרגום חפשי משיחת ש"פ צו תנש"א סעיף ג(

אתחלתא דגאולה האמיתי – ולא כהבלבול והטשטוש 

יבוא  ידו  ועל  ביאתו  שלאחר  צדקנו,  משיח  ביאת 
בבירור  הרמב״ם  שאומר  כפי   - כך  ואחר  הגלות,  קץ 
ואחר כך הגאולה  דגאולה  - תהיה אתחלתא  ובפירוט 
ואחר כך ודוקא על ידי משיח -  האמיתית והשלימה, 

קיבוץ גלויות:

בזה  ברור  פס״ד  ספי״א(  מלכים  )הל׳  רמב״ם  ראה 
וז״ל: יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות 
וילחם  בדקה  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף   .  .
מלחמות ה׳ . . עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ 
נדחי ישראל כו'. )וידוע אשר מדייק הרמב״ם גם בסדר 

דבריו. וראה ג״כ התחלת הפרק שם(.

ואין שום פוסק חולק בזה. וידוע הכלל )ראה משל״מ 
כללי  בשד״ח  שנסמנו  ובס׳  הי״א  פ״ט,  כלאים  הל׳ 
לא  הרמב״ם  שנ״כ  שבמקום  סק״א(  ס״ו  הפוסקים 
ובנדו״ד  לדבריו.  שמסכימים  הוכחה  ה״ז  עליו  השיגו 
ה״ז הראב״ד, הכסף משנה )הב״י, מרן המחבר(, הרדב״ז 

וכו׳.

בספרי  דוקא  הוא  למעשה  הלכה  פס״ד  והרי 
בסוגיות  לא  ואפילו  חז"ל  במדרשי  ולא  הפוסקים 
חמורות שבש״ס. ובודאי ובודאי שידע הרמב״ם מחז"ל 
בסנהדרין ובירושלמי ריש ברכות וכו'. ותמיהני שימצא 
מי שהוא שיאמר שדוקא הוא הוא המבין מחז"ל בסנה׳ 
דהרמב״ם  מפורש  פס״ד  על  החולק  הוא  והוא   - וכו׳ 

והראב״ד ומרן המחבר וכו'.

והתמורה  והחילוף  והטשטוש  הבלבול  על  נוסף 
רבות  וקבוצות  יחידים  של  או  יחיד  של  דגאולה  וכו' 
מן המיצר והשבי׳ ]אף דשם גאולה עלי׳ - רש״י ד״ה 
אתחלתא )מגילה יז, ב([ - בגאולה מן הגלות, שמפני 

חטאינו גלינו כו׳ וע״י משיח צדקנו נגאל,

ונוסף על הבלבול וכו׳ דאתחלתא דגאולה המדוברות 
בכ״מ בחז״ל שהם ע״ד ההתחלה שהייתה ברגע הראשון 
נא(  )פ״א,  באיכ״ר  וכמפורש  ביהמ״ק  חורבן  שלאחרי 
שגעתה פרתו פעם שני׳ אמר נולד מושיען וגואלן של 
ישראל, ומפרט שמו ועירו וכו׳ )וראה חדא״ג מהרש״א 

סנהדרין צח, ב(,

שהרי  למעשה,  להלכה  בנוגע  גם  שהובאה  אגדה 
לאברהם  וזכור  סתקנ״ט  או״ח  )ברכ״י  מהטעמים  היא 
ח״א אות ט׳ )בשם הרח״ו(( שאומרים נחם במנחת יום 
החורבן )ט׳ באב( ומקדשין הלבנה במוצאי היום )פע״ח 
ומ״ח במקומו(, ומי שלא קיים פו״ר ויש חשש שיתבטל 
מע׳  )שד״ח  ת״ב  במוצאי  הנישואין  עושה   - השידוך 

ביהמ״צ בסופה(,

ולאחרי אתחלתא זו - התחיל מר הגלות ר״ל

- וע״ד מאמר הידוע דרבנו הזקן )הובא בפלח הרמון 
ז, א( "שלפני נשמות הגבוהות כמו רשב״י לא  שמות 
נחרב הבית כלל" והרי ערק רשב״י והי׳ במערה י״ג שנה 

מפני גזירת רומי וכו׳ -
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- באתחלתא דגאולה מן הגלות, גאולה שתשים קץ 
לגלות ושאין אחרי׳ גלות וכו׳.

 .  . בשביעית  קולות  בששית  ב(  )יז,  מגילה  וראה 
אתחלתא דגאולה ובפירש״י ע״ז בסנה׳ )צז, א(.

לגאולה  והצפי׳  האמונה  תתחזק  אשר  ויה״ר 
האמיתית ע״י משיח צדקנו, אשר זה עצמו יקרב )ראה 

בארוכה שיחת אחש״פ תרצ״ט( וימהר את ביאתו.

)לקוטי שיחות חלק ה, פרשת ויצא שיחה ב, הערה 15. משיחת ש״פ מקץ תשכ"ח(
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ב

1. תניא רפ"ב.
2. פרשתנו ט, יב.

3. על אתר )פל"ה, ב(.
4. ראה גם ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב )וכן משמע בכתובות עז, ב(. מדרש תהלים מזמור לו בסופו )בהוצאת באבער. 

משא"כ בשוחר טוב לפנינו "כל ימיו של ]ר' יהושע[ בן לוי" — כבכתובות שם(. זח"ג טו, א. לו, א )ולהעיר מניצוצי אורות 
לזח"א רכה, א(.

5. תו"א ריש פרשתנו. וכן בתו"ח, אוה"ת ודרושי רבותינו נשיאינו שלאח"ז.
6. ראה סנהדרין )קח, א( ש"אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני ה'". וע"פ המבואר בפנים י"ל הכוונה, דכיון 

שהיתה חרטה על כללות בריאת האדם, לא היתה מועלת צדקתו של נח להצילו מגז"ד זה, אלא שמצא חן בעיני ה', לבנות 
ממנו "עולם חדש". וראה מפרשי הע"י שם.

באיזה מקום יגורו אלפי רבבות הקמים לתחיה

איננו  היבשה,  על־פני  האפשרי  ישראל  של  ריבוי 
כי שטח  הים,  וחול  ועפר הארץ  כוכבי השמים  כריבוי 
אלפי  "שיתא   - מוגבל  הוא  הארץ  כדור  של  היבשה 
פרסי הוי עלמא״ ... ומובן, שמספר האנשים היכולים 
מן  יותר  הרבה  קטן  הוא  הארץ  כדור  בשטח  להימצא 
המספר העצום של עפר הארץ וחול הים, ובמיוחד של 

כולם יחד.

וצע״ק - לאחרי תחה״מ שיקומו הכל. וראה לקו״ת 
אלפי  פנ״ו  האמונה  ובשער  רבבות,  ריבוא  א(  )יז,  צו 
אלפים רבבות לאין שיער. וראה עשרה שאלות לרס״ג 
פרנקפורט,  הורביץ,   - ראשונים  של  בתורתן  )נדפס 

תרמ״ב( השאלה השלישית.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת דברים שיחה ג סעיף ה ובהערה 24. משיחת ש״פ דברים תשל״ו(

באמצעות גילוי הנשמה – מתבטלות ההסתרות והשאלות

כל ההעלמות והסתרים דגלות, וכל השאלות בפרטי 
עצמה,  הגלות  מצד  בא  שזה  צדקנו,  ומשיח  הגאולה 
מצד זה שנולדנו בגלות וגדלנו בגלות, במילא הרי אנו 
"אנשי גלות" ר"ל, ונמצאים ב"מצב-גלותי" – שכל זה 

יתבטל, ויתהפך )ע"י תשובה אמיתית(, ע"י גילוי אצל 
ממש1(,  ממעל  אלוקה  )חלק  הנשמה  והדגשת  עצמו 
מנוחה,  של  במצב  ונמצאת  מגלות,  למעלה  שנמצאת 

מעין שבת ומנוחה לחיי העולמים.

)תרגום חפשי משיחת ש"פ במדבר תנש"א סעיף יג(

בביאת משיח תהיה טהרה לעולם – כימי רשב"י וחזקיהו

"ויאמר אלקים זאת אות הברית גו' לדורות עולם"2, 
דורות  ואיתא במדרש רבה3: "לדרת כתיב, פרט לשני 
]שבהם לא נראה אות הקשת בעולם[, לדורו של חזקי' 
ולדורו של אנשי כנסת הגדולה, רבי חזקי' מוציא דורן 
בן  ר"ש4  של  דורו  ומביא  הגדולה  כנסת  אנשי  של 

יוחאי".

... הטעם הפנימי שלדעת המדרש רק בב' דורות של 
חזקיהו המלך ורשב"י לא נראתה הקשת — יש לומר:

הארץ",  את  "לטהר  בא  שהמבול  בכ"מ5  מבואר 
שזוהי גם כוונת חז"ל6 שנח "ראה עולם חדש", כי ע"י 
המבול נעשה חידוש במעשה בראשית, שהעולם נטהר 

ונתעלה למדריגה חדשה, עד שנקרא "עולם חדש".
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מבול  עוד  יהי'  ש"לא  הקשת  אות  של  ענינה  וזהו 
לשחת הארץ" — להורות, שע"י המבול נטהרה הארץ 
יהי' במצב שפל כזה  באופן שאי אפשר עוד שהעולם 

שיהי' ראוי למבול7.

משיח  בביאת  תהי'  בהבריאה  כזו  התחדשות  והנה 
צדקנו, שאז יהיו "השמים החדשים והארץ החדשה"8.

ורשב"י  המלך  חזקיהו  אצל  שדוקא  הרמז  גם  וזהו 

7. ראה עד"ז אברבנאל ועקידה פרשתנו. וראה לקו"ש חט"ו ע' 52 ואילך )ובהנסמן בהערה 31 שם(.
8. ישעי' סו, כב.

9. רע"מ נשא קכד, ב. וראה גם תקו"ז ת"ו בסופו. — ולהעיר מזח"ב שם )ע"ד דורו של רשב"י( "עד דייתי מלכא 
משיחא". וראה סידור )סוף ש' הל"ג בעומר( לפי שהי' שרשו. . מבחי' משיח.

10. ברכות ט, ב.
11. ד״ה כימי צאתך )בסה״מ( תש״ח.

12. ראה במכתב לחה״פ תשי״ז )נדפס בהגש״פ עם ביאורים - בהוצאת תשמ״ו ושלאח״ז - ע׳ תקעח ואילך(.

שייכים  שניהם  כי  הקשת,  לאות  הוצרכו  שלא  מצינו 
לביאת המשיח: בנוגע לחזקיהו נאמר שביקש הקב"ה 
הזהר,  ספר  חיבר  רשב"י  וכן  )כנ"ל(,  משיח  לעשותו 

אשר "יפקון בי' מן גלותא ברחמי"9.

ונמצא שע"י עבודתם היו ראויים לפעול התחדשות 
בהבריאה, ולכן "לא הוצרכו לאות" הקשת, כיון שהיו 
ההתחדשות  )ע"ד  הבריאה  התחדשות  לפעול  יכולים 

הנעשית ע"י המבול( על ידי עבודתם הם.

)לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת נח שיחה ג סעיפים: א. ט. משיחת ש"פ נח תשמ"ה(

בגאולה העתידה יגאלו גם הבן הרשע והבן החמישי

שם,  דוקא  נגאל".  היה  לא   - שם  היה  ״אילו  זהו: 
מצד  אבל  נגאל,  היה  לא  תורה,  מתן  שלפני  במצרים 

התורה - ייגאל גם הוא.

מגאולות  נעלית  שהיא  אף   - מצרים  יציאת   ...
של  בחינה  עדיין  נשארה  הגאולות  בכל  שכן  אחרות 
מצרים  את  "וינצלו  נאמר:  מצרים  בגאולת  ורק  גלות 
- כמצודה שאין בה דגן וכמצולה שאין בה דגים״10 - 
למרות זאת לא היתה זו גאולה שלמה שכן יש אחריה 
גלות. תכליתה של יציאת מצרים היא להגיע לגאולה 
העתידה, גאולה שלמה שאין אחריה גלות, שאליה אנו 

מתקדמים מאז יציאת מצרים11.

ומאחר שלהגיע לגאולה העתידה אפשרי דוקא ע״י 
"כולנו כאחד", כאמור, מכוונת אמירת ההגדה בעיקרה, 
ביותר  גדול  הקושי  בו  למקום  העיקרית,  ההשתדלות 
- על כוס שני שכנגד אחד רשע. ויתרה מזו: הפתיחה 
אבותינו",  היו  זרה  עבודה  עובדי  "מתחלה   - היא 

בדברים בהם רמוז הבן מן הסוג החמישי12, שאף אינו 
שואל "מה העבודה הזאת לכם", כיון שאינו יודע כלל 
כי  ויעקב  יצחק  לאברהם  עצמו  מייחס  ואינו  מיהדות, 
אם ל״מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו", לתרח 

ולנחור.

בבן  וגם  הבנים  ארבעת  בכל  הטיפול  מן  כתוצאה 
החמישי - נזכה לגאולה העתידה, כסיומה של האמירה 
זכר,  בלשון  חדש",  שיר  לך  "ונודה  השני:  הכוס  על 
הסוגים,  כל  יזכו  לה   - העתידה  לגאולה  המופנה 
ובכללם הבן הרשע, אף שכשלעצמו לא היה זוכה אף 
לגאולת מצרים הפחותה בדרגתה מן הגאולה העתידה, 
הסוג  מן  הבן  ואף  הוא,  גם  יזכה  התורה  בגלל  הרי, 
החמישי, הנחות יותר, לגאולה העתידה שהיא נעלית 
מגאולת מצרים, וע״י "כולנו כאחד" נזכה כולנו לגאולה 
השלמה, שאין אחריה גלות, ע״י משיח צדקנו, במהרה 

בימינו.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א שיחת חג הפסח סעיפים כ. כא. מלוקט משיחות חגה״פ תשי"ב-תשי״ז( 
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בגאולה יראו בגילוי את הטוב, ומעין זה כיום

13. על דרך שכל אחד מראה באצבעו ואומר זה א־לי, רש״י שמות טו, ב.
14. חגיגה יב, סע״א.

15. שופטים ה, לא. תניא פרק כו.
16. ראה ב״ר פ״ב, ד.

על  לטובה"  זו  "גם  שבביטוי  היתרון  איפוא,  זה, 
הביטוי "כל דעביד רחמנא - לטב עביד". משמעות "גם 
זו לטובה" היא: זו - דבר זה עצמו13 - לטובה. אין זה רק 
לשם טוב, כי אם בעצמו טוב. אלא שתחלה היה העלם, 
העינים היו עצומות, והיה נדמה שזה נזק וצער, ואילו 

כשסר ההעלם מתברר שמלכתחלה היה זה טוב.

כלומר:  עקיבא14.  ר׳  של  רבו  היה  גם־זו  איש  נחום 
ר׳ עקיבא היה בדור מאוחר יותר משל נחום איש גם־

זו. דור בו היה חשך הגלות גדול יותר )שהרי בכל דור 
גדל החשך(. בדורו לא היתה, איפוא האפשרות לראות 

הגלוי שכל דבר הוא בעצמו טוב.

אף כשידועה בפשיטות האמת שכל דבר הוא עצמו 
טוב - הרי עם זאת בעולם אין הדבר בא בגלוי. בעולם 
באה בגלוי רק העבודה ש״כל מה דעביד רחמנא - לטב 
עביד". אבל נחום איש גם־זו ובדורו, דור קרוב אל )או 
גם  לגלות  האפשרות  היתה  הבית,  זמן  של(  בעיצומו 

בעולם את הענין של גם זו לטובה.

עתה אנו מתקרבים אל זמן הגאולה, זמן של "ואוהביו 
חמה  מוציא  כשהקב״ה  בגבורתו"15  השמש  כצאת 
מנרתיקה ונראה בגלוי בכל דבר ש״גם זו לטובה", לזמן 

של שמש ה׳ בגילוי מנרתיקו, וייאמר: זה ה׳ קוינו לו.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ב, שיחה לפרשת תבא סעיף ז. משיחת כ׳ מנ״א תשי״א(

בגאולה תיתכן גם בלילות - יציאה מהגבלות של קדושה

ימי  כל  הזה  העולם  חייך  ימי  אומרים  "וחכמים   א. 
חייך להביא לימות המשיח":

על  מוסיפים  חכמים  א(  בזה:  נאמרו  פירושים  ב׳ 
של״ה,  )ז״פ,  בלילות  יצי״מ  מזכירין  ולכו״ע  בן־זומא, 
צל״ח ועוד(. ב( חכמים חולקין על בן זומא וס״ל דאין 
מזכירין יצי״מ בלילות )ראה נ״כ המשנה(. וכן כתוב גם 

בסי׳ האריז״ל )ופע״ח שער חהמ״צ פ״ו(.

יש  דתורה,  בגליא  דיעות  ב׳  שיש  מקום  בכל  והנה 
מקום לב׳ הדיעות גם בפנימיות התורה. ובנדו״ד, הנה 

מה שהובא בפי׳ בפנימיות התורה הוא פירוש הב׳.

וצריך לומר שיש ב׳ בחי׳ ביצי״מ: יצי״מ עפ״י נגלה 
ויצי״מ בפנימיות. ויצי״מ בבחי׳ זו היא רק בימים ולא 
דוקא,  הב׳  כפירוש  ובפע״ח  בסי׳  סתם  ולכן  בלילות. 
כי הוא מדבר אודות ענין הפנימי שביצי״מ, וא״כ מובן 
אשר פנימיות התורה אינה סותרת למפרשים כפי׳ הא׳ 
בגליא דתורה, כי הם מדברים אודות ענינים מחולקים.

ב. יצי״מ כפשוטה )אין הכוונה כפשוטה ממש, כי גם 
הכוונה להפשטות  כ״א  פנימיות התורה,  הו״ע של  זה 

וגבולים  המצרים  מכל  לצאת  היא  הפנימיות(  של 
המונעים ומעכבים על עבודת השם.

יותר היא לצאת גם  אמנם יציאת מצרים בפנימיות 
מהמצרים וגבולים שבקדושה גופא, עד גם מהמצרים 
וגבולים שבעולם האצילות. כי גם באצי׳ הרי אף שאיהו 

וחיוהי וגרמוהי חד, מ״מ, בכלל, עולם הוא.

והנה היציאה ממצרים כפשוטה אפשרית גם בלילה. 
ז.א. גם בהזמן שאין מאיר בחי׳ שמש הוי׳, גילוי אור 
מהמצרים  לצאת  אפשר  אז  גם  מלמעלמ״ט,  בדרך 
בדרך  עצמו  בכח  עבודה  ע״י  לעבודה,  המונעים 

מלמטלמ״ע.

שבקדושה,  וההגבלות  מהמצרים  היציאה  אמנם 
הוי׳  שמש  בחי׳  מאיר  כאשר  דוקא,  בימים  אפשרית 

שלמעלה מהשתל'.

לבד מבן זומא, שהי׳ מהד׳ שנכנסו לפרדס ובהיותו 
בעולם הי׳ יושב ותוהא16 הי׳ בכוחו לצאת אף בלילות, 
גם מהמצרים שבקדושה. אבל חכמים, המדברים לרוב 
בימים  אפשרית  זו  בבחי׳  שיצי״מ  אומרים  אדם,  בני 
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דוקא.

ולכן דורשים את היתור דתיבת כל על ימות המשיח. 
לצאת  בלילות17  גם  הכח  יהי׳  דוקא  המשיח  שבימות 

מהמצרים של כל ההשתלשלות.

במעשינו  תלוים  דלעתיד  הגילויים  כל  והנה  ג. 
זו  וידיעה  פל״ז(.  )תניא  הגלות  זמן  במשך  ועבודתנו 
תוספת  פועלת  בלילות,  גם  יצי״מ  תהי׳  לעתיד  אשר 

כח ושמחה גם עכשיו,

17. עיין בכתאריז״ל שם.
18. ראה תו״א ס״פ בראשית.

19. מיכה ז, טו.
20. ולהעיר מהשייכות לשנת הצדי"ק. וראה עיון יעקב לע"י בכורות ה, ב.

21. דסיום מס׳ סוטה.
22. נדפסה בסו״ס בן פורת יוסף. בריש ספר כש״ט. ובכ״מ.

23. להעיר מהמסופר )בית רבי ח״א פט״ז( אשר בעת ישיבת כ״ק אדה״ז במאסר באו אצלו הה״מ עם הבעש״ט ואמרו לו 
שנתחזק עליו קטרוג על שאומר דברי חסידות הרבה ובגילוי ועל שאלת רבינו אם אצא מכאן האם אפסיק מלומר דא״ח 

עכשיו,  גם  ישנם  לעתיד  שיתגלו  הענינים  כל  כי   -
אלא שהם בהעלם. ולכן כאשר יתבונן בעניני הגילויים 
דלע״ל ישמח לבו, כמשל אדם השמח מאבנים טובות 
בתיבה  לע״ע,  שסגורות,  אף  לו  שיש  ומרגליות 

חתומה18 -

אשר זה גופא היא הכנה וכלי לקבל הגילויים דלע״ל 
במהרה  צדקנו  משיח  ע״י  השלימה  בהגאולה  שיתגלו 

בימינו.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, משיחת ליל ב' דחג הפסח תשח"י סעיפים ט-יא. הוספה ללקו"ש חלק ג(.

בדורנו ישנם כבר נפלאות הגאולה, כולל ברכת העשירות 

הראשון  והדור  בגלות  האחרון  הדור   – זה  בדורנו 
בגאולה – לאחרי שכבר סיימו הכל, וצריכה להיות רק 
קבלת פני משיח צדקנו בפועל – הרי בודאי שהקב"ה 
בגשמיות  בזהב  בעשירות  מישראל  כאו"א  מברך 

וברוחניות, עד לאופן )כשם שהי' ב"ימי צאתך מארץ 
מצרים" כך גם עתה "אראנו נפלאות"19( – ש"אין לך 
כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים20 חמורים 

לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים".
)תרגום חפשי משיחת ש"פ תרומה תשנ"ב סעיף יא(

בדורנו משלימים העבודה לגמרי ומביאים הגאולה

כל  לפי  הוא  דורנו  לימינו:  מכך  הנלמדת  ההוראה 
הסימנים21 הדור של עקבתא דמשיחא, שיצא במהרה 
בגאולה האמיתית על  וילך לארצנו הקדושה  מהגלות 

ידי משיח צדקנו,

שם  על  אלא  נקראת  המצוה  "אין  נאמר  כך  ועל 
יהודים  עסקו  הקודמים  בדורות  כי  אם  הגומרה": 
בתורה ובמצוות באופן גדול ונעלה יותר מאשר דורנו, 
בכל זאת רואים ש״אינה נקראת אלא על שם הגומרה", 
מקיימים  שהיהודים  המצוות  בזכות  באה  שהגאולה 
בדור הזה, על ידי השלמת העבודה בעקבתא דמשיחא.

זה צריך לתת, ונותן, עידוד מיוחד לכל יהודי להוסיף 

בקיום התורה והמצוות ועל ידי כך להחיש את הגאולה 
שעל ידי משיח צדקנו.

ומצד שני, גם ההוראה לכל יהודי היא "אם התחלת 
במצוה גמור אותה":

שעל  הבעל־שם־טוב22,  של  הקודש  אגרת  ידועה 
"לכשיפוצו  המשיח  ענה  מר"  קאתי  "אימתי  שאלתו 
מעיינותיך חוצה", וחלה חובה על כלל ישראל להפיץ 
לכל   - חוצה  הבעל־שם־טוב,  תורת  המעיינות,  את 

ישראל.

אך במיוחד חשוב הדבר לאלו אשר "התחילו במצוה", 
ייתכן שכעבור  שהתחילו לעסוק בהפצת המעיינות23. 
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זמן מסוים תיווצר התרשלות בעבודה, מתוך מחשבה, 
שניתן להשאיר למישהו אחר להמשיך זאת, ולסייע לו 
בייעוץ וכדומה. וההוראה היא: "התחלת במצוה גמור 
עליך  חובה  המעיינות,  בהפצת  התחלת  אם   - אותה״ 

)וזכות לך( להמשיך ולהשלים את העבודה.

ובמיוחד כאשר רוצים את כל הברכות הרבות והשפע 
עבדיו,  ידי  על  משפיע  שהוא  מהקדוש־ברוך־הוא, 

השיבו לו "כיון שהתחלת לא תפסיק ואדרבה לכשתצא תאמר יותר".
24. פרק כה.

25. יומא פו, ב.
26. קונטרס עד-עו. ד"ה באתי לגני.

27. קונטרס עו )ספר המאמרים ה'תש"י ע' 154(.

נשיאי כל דור ודור, ובדורנו על ידי מורי וחמי הרבי.

וכאשר מחליטים בנחישות ובאמת להמשיך בהרבצת 
התורה בכלל, ובהפצת המעיינות חוצה בפרט, מסייע 
הקשיים.  כל  על  להתגבר  כח  ונותן  הקדוש־ברוך־הוא 
ובתוך כל ישראל ביחד, משלימים את המצוה, ומביאים 
את משיח צדקנו למטה מעשרה טפחים במהרה בימינו 

ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת עקב שיחה ב סעיף יא. משיחת ש״פ עקב תשכ״ז(

בדורנו נזכה למשיח – כיון שמצטרף גם הטוב של הדורות הקודמים

מקיים  כשיהודי  נצחית.  היא  הטוב  של  מציאותו 
מצוה הריהי קיימת לעולם, כאמור ב״תניא"24: "ויחוד 
אינו  הרע  אבל  ועד".  לעולם  נצחי  הוא  למעלה  זה 
האדם  קיבל  ואם  והסתר,  העלם  אם  כי  כלל,  מציאות 
עבורו עונש ממרק, בגשמיות או ברוחניות, או שעשה 
בתשובה  שכן  כל  לגמרי.  הרע  בטל   - עליו  תשובה 

מאהבה שזדונות נעשים כזכיות25.

יתכן  כיצד  לשואלים:  גם  מענה  משמש  זה  דבר 
שהדורות הקודמים לא זכו לגילוי המשיח, ואילו עתה 

- ״אכשור דרא״? )בתמיהה( - נזכה לגילוי המשיח. 

- בדורנו קיים גם הטוב של הדורות הקודמים, כנ״ל, 
במהרה  המשיח  לביאת  עתה  דוקא  נזכה  כך  ומשום 

בימינו.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א שיחת חג הפסח סעיפים ז. ח. משיחת ליל ב׳ דחגה״פ, תשח״י(

בזבזו לנו כל האוצרות והמלך עצמו נלחם להבאת הגאולה

ב״המשך" האחרון26 שכתב הרבי, דאג לכל דבר ורמז 
את הכל.

ואומר,  "נצח",  בענין  הרבי  דן  ניסן27  לב׳  במאמר 
שכוח ה״נצח" מושרש בעצם הנפש ממש, למעלה מכל 
נצחון במלחמה מבזבזים  רואים שלשם  ולכן  הכוחות. 
והמלך עצמו  דור,  וחתומים מדור  האוצרות הכמוסים 
עומד בקשרי המלחמה ומשליך חייו מנגד. כל זה נעשה 
לשם נצחון המלחמה, ומכאן מובן עד כמה נוגע ה״נצח" 

לנפש.

האחרון  הזמן  זה,  לזמננו  ביחס  זאת  אומר  הרבי 
שכתב  כפי  ה״בירורים",  גמר  זמן  הגאולה,  שלפני 
שלפני  הזמן  הוא  שעתה  והקדושה"  ב״הקריאה  הרבי 

וקבלת  נצחון  של  בדרך  היא  עתה  והעבודה  הגאולה, 
עול - דוקא.

כדי לנצח את המלחמה בזבזו את "האוצרות הכמוסים 
והסיפורים  הענינים  כל  אלו  דור",  מדור  וחתומים 
וחתומים  כמוסים  שהיו  האחרון,  בזמן  גילה  שהרבי 

מדוד דור, עד דורו של הבעש״ט ומורו בעל ח״י.

העובדה שהרבי גילה את כל הענינים מהווה ענין של 
בזבוז ממש, שכן אין איש שם על לב כפי הראוי לכל 
הענינים, ולכן הרי זה בזבוז ממש. והכל בשביל הנצחון.

הרבי  שמוסיף  כפי   - הרי  הועיל  לא  זה  וכשכל 
ב״מאמר״ - "המלך עצמו עומד בקשרי המלחמה", כך 
אם  כי  נעלים,  בענינים  ורק  אך  עסק  שלא  הרבי,  נהג 
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ביותר.  הפשוטים  ואפילו  הענינים,  בכל  בעצמו  טיפל 
הוא עצמו עמד בקשרי המלחמה.

לנצח  כל הענינים האלו מספיקים  היו   - זכינו  אילו 
את המלחמה, והרי היה מוליכנו מכבר לקראת המשיח. 
אך מאחר שלא התמסרו אליו כפי הצורך - לא הספיק 
ואז, כפי שמוסיף הרבי במאמר, משליך המלך  זה  גם 

28. שמו״ר פ״ל, ט. ירושלמי ר״ה פ״א, ה״ג.
29. ישעי׳ סג, ט.

30. ישעי׳ נו, א. - מרז״ל )מגילה כט, א( גלו שכינה עמהן כו׳ ושב עמהן מבין הגליות מבאר רק )מדרי׳( השכינה שהיא 
עמהן, מוסיף בכתובים שבפנים )מדרי׳( השכינה שהיא שם ג״כ במצב של גלות וצ״ל ישועתי. וכנוסח בהושענא: גוי 

ואלקים דרושים לישע כו׳ ובש״ב )ז, כג( פדית לך ממצרים גוים ואלקיו. וק״ל. ואכ״מ.
31. נדרים מא, א.

32. תניא פ״ג.
33. ויק״ר פי״ג, ה.

34. שמות ה, ב.

חייו מנגד.

סיים:(  ולבסוף  הרבה  בכה  שליט״א  אדמו״ר  )כ״ק 
אף  והמאמר  במאמר,  עוד  מוסיף  לא  שהרבי  מאחר 
יש  בכך,  די  שעתה  הוא  התורה  פסק  הרי  תורה,  הוא 
יוליכנו  והרבי  במלחמה,  לנצח  וגבורה  כוח  לאזור  רק 

לקראת המשיח.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה ליו"ד שבט סעיף מו. משיחת ש״פ ויק״פ השי״ת(

ביאור 'הא לחמא עניא' – בקשר למצב הגלות והגאולה

"בארעא  הפרטים:  שני  הם  מה  עדיין  מובן  אינו  א. 
לשתי  אותם  מחלקים  ומדוע  חורין";  ו״בני  דישראל" 
דישראל",  בארעא  הבאה  לשנה  הכא  "השתא  בבות: 
די  היה  הרי  חורין"?  בני  הבאה  לשנה  עבדין  "השתא 
הכא  השתא  אחת,  בבבא  כתוב  שיהיה  כאחד:  לכללם 

ועבדין לשנה הבאה בארעא דישראל ובני חורין.

- ידוע מאמר רז״ל על הפסוק "מגיד דבריו ליעקב 
חוקיו ומשפטיו לישראל": "מה שהוא עושה הוא אומר 
וכן מה שהוא מצוה לישראל הוא  לישראל לעשות"28 
כי בליל הפסח אומר הקב״ה את  עושה. מובן איפוא, 
שייך,  הקב״ה  אצל  גם  עניא".  לחמא  "הא  הפיסקה 
ישראל  כשבני  שכן  והגאולה:  הגלות  ענין  כביכול, 
בגלות גם השכינה, כביכול, בגלות, כמו שנאמר29: "בכל 
צרתם לו צר", שכינתא בגלותא, ועל ידי גאולתם של 
אומר  שלכן  מהגלות,  השכינה  גם  תיפדה  ישראל  בני 

הקב״ה: "כי קרובה ישועתי )ישועה שלי( לבוא"30.

המיצר  בתכלית  הוא  בה  שהשרוי  הוא,  הגלות  ענין 
שהוא  כפי  בשלימות,  היא  מציאותו  אם  גם  וההעלם, 
אף  שלמעלה:  הגלות  משמעות  וזוהי  חרות.  בשעת 
המהוה  אלקי  חיות  נברא  בכל  יש  הגלות  בזמן  שגם 

אינה  החיות  הרי  ורגע,  רגע  בכל  תמיד  אותו  ומחיה 
נראית כלל, היא מצוייה במצב של מיצר והעלם. כיצד 

נעשית הגלות שלמעלה - בגלל גלות בני ישראל.

וזה מתבאר בחלק הראשון של הפיסקה "הא לחמא 
עניא", בגלל העניות בדעת שישנה בישראל )"אין עני 
נאכלת,  אבהתנא",  אכלו  "די  נעשה  בדעה"(31,  אלא 
שנעלמים  כלומר,  "אבהתנא",  של  הבחינה  כביכול, 
המוחין שלמעלה )מוחין נקראים בשם "אבות". בהיותם 
הידיעה  למטה  גם  חסרה  שלכן  ל״מדות"(32,  מקור 
באלקות; כפי שהיה "בארעא דמצרים" )שגלות מצרים 
היא שורש לכל הגלויות, וכל הגלויות נקראות על שם 
מצרים(33, כשפרעה, מלך מצרים, אמר "לא ידעתי את 
ה׳"34, אין הוא מעוניין לדעת מכל מציאות האלוקות, 

וכל סביבתו הסכימה עמו.

גאולתם של  ידי  ב. הגאולה שלמעלה באה הרי על 
השני  בחלק  ביטוי  לידי  באה  כך  משום  ישראל.  בני 
אחד  לכל  הקב״ה  של  וההבטחה  הבקשה  שבהמשך, 
מישראל: "כל דכפין ייתי וייכול". על אף חושך הגלות, 
ישביע  לאלקות,  הכמה  יהודי  שכל  הקב״ה,  מבטיח 

הקב״ה את רעבונו.



תשורה משמחת גינזבורג44

אלא שכל זה אינו אלא בגדר "די מחסורו"35, שניתן 
כאן  אין  אבל  רעב.  יהא  שלא  כדי  לו,  שחסר  מה  לו 
"די  מקבלים  ישראל  בני  כאשר  אבל  עדיין.  עשירות 
מחסורם", נוצרה אצלם מושג נעלה יותר ודרושה להם 
כל  דצריך":  "כל  בהמשך,  אומר  זה  ועל  עשירות,  גם 
ינתן לו - "ייתי  מי שרק צריך ודורש עשירות, גם זה 
ויפסח", הרי ה״פסח נאכל על השובע"36, ואין זה ענין 
של השקטת הרעבון, שכן גם לפני זה הוא שבע; כי אם 
ענין של עשירות - דרך חשיבות וגדולה - למעלה מ״די 

מחסורו".

ג. לאחר מכן, בחלק השלישי של הפיסקה, מוסברת 
עשירות  "ויפסח":  "וייכול"  של  והתכלית  התוצאה 
הדעת שיזכו לה בני ישראל, תביא לכך שאף ש״השתא 
)ואין הפירוש שיש להמתין  הכא", הרי "לשנה הבאה 
ובמילא  מיד,  להעשות  יכול  הדבר  הבאה,  לשנה  עד 
יהיה כן בפסח הבא, "לשנה הבאה"( בארעא דישראל":

"ארץ" היא מלשון רצון וכמאמר רז״ל37 "למה נקרא 
שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה", ו״ישראל" ר״ת 
ישראל"  "ארץ   - לתורה״38  אותיות  רבוא  ששים  "יש 
ענינו הרצון בתורה. שמתוך עשירות הדעת, המביאה 
גם לעשירות בגשמיות )שהרי כל הענינים שבגשמיות 
אחד  כל  רצון  יהיה  ברוחניות(,  מענינם  משתלשלים 

מישראל בתורה.

שהעניות  אלא  הן  נאות  ישראל  "בנות  שכן 
נאה  הוא  האמיתי  רצונו  מצד  יהודי  כל  מנוולתן"39. 
וטוב40, אלא שהעניות מעלימה על הרצון. אבל כאשר, 

35. דברים טו, ח. וראה כתובות סז, ב.
36. פסחים ע, א. שו״ע אדמוה״ז ר״ס תע״ז.

37. ב״ר פ״ה, ח.
38. מגלה עמוקות אופן קפו )הובא בילקוט ראובני ר״פ בראשית. בילקוט חדש ערך תורה סימן קעח. ועוד(. ויש שהעירו 

מז״ח רות עה״פ וזאת לפנים בישראל. ואף שמספר בנ״י הוא יותר מששים רבוא כ״י, הנה נודע שמספר זה הוא מספר 
השרשים וכל שרש מתחלק כו׳ - תניא פל״ז עיין שם.

39. נדרים סו, א.
40. ראה רמב״ם הל׳ גירושין ספ״ב.

41. מעבירין את האדם כו׳ על דעת קונו כו׳ דקדוקי עניות. וראה שם חדא״ג )עירובין מא, ב(.
42. שה״ש ד, ז. וראה לקו״ת נצבים מה, ג.

43. מכות כג, סע״ב. זח״א קע, ב.
44. זהר שם.

45. סנהדרין צח, א.
46. רמב״ם הל׳ מלכים פי״א, ה״ד. וראה מכתב כ״ק אדמו״ר )מוהרש״ב( נ״ע )בקובץ מכתבים ח"א מכתב ט(.

47. מיכה ז, טו.

תוסר העניות בגשמיות41 והעניות בדעת, או אז יתגלה 
היופי היהודי; "כולך יפה רעיתי ומום אין בך״42 - אין 
כל מום בישראל, ולא יהיה כל פגם באף אחד מרמ״ח 
לא תעשה  ושס״ה  אברים43  רמ״ח  מצות עשה שכנגד 

שכנגד שס״ה גידים44.

הבאה  ש״לשנה  כך  לידי  יביא  דישראל"  ו״בארעא 
יהיה  מישראל  אחד  כל  של  כשהרצון  חורין":  בני 
בתורה ומצותיה, יהיו "בני חורין", יגאלו מהגלות על 
ואז  זכאי"(45,  ל״דור שכולו  )שיבוא  צדקנו,  ידי משיח 
תחל הגאולה, כפסק דין הרמב״ם בהסדר בזה: יעמוד 
מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כו׳ ויבנה 
את המקדש )ואז( יקבץ נדחי ישראל46 - ילכו ל״ארעא 
והשלמה  האמיתית  בגאולה  בגשמיות,  גם  דישראל" 

בקרוב ממש.

ד. על פי זה יובן גם מה שפיסקה זו נקבעה כהתחלת 
כללות  בה  יש  זו  פיסקה  שכן  מצרים,  יציאת  סיפור 

הסיפור של יציאת מצרים:

כאמור לעיל, מצרים היא שורש לכל הגלויות ויציאת 
מצרים היא שורש לכל הגאולות, עד לגאולה העתידה, 
כמו  מצרים  ליציאת  דומה  פרטים(  )בכמה  שתהיה 
שכתוב47 "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". 
בני  בקרב  לעורר  היא  ביציאת מצרים  הסיפור  תכלית 
לפניך  מצה  שיש  )בשעה  בכלל  האמונה  את  ישראל 
המשיח  בביאת  האמונה  ואת  דמהימנותא(  מיכלא   -
ביחוד, והאמונה תביא את הגאולה בפועל, כפי שהיה 
אבותינו  נגאלו  האמונה  ש״בזכות  מצרים,  ביציאת 
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ממצרים"48.

וכאשר מתבוננים במצב בו נמצאים, כשחושך הגלות 
גובר והולך מיום ליום, וכמאמר הגמרא49 "אין יום כו'", 
עלולים הרי לבוא לידי חלישות ח״ו - על זה מודיעים 
החושך,  גודל  אף  שעל  ההגדה,  אמירת  בתחילת  מיד 

48. מכילתא שמות יד, לא.
49. סוטה מח, א.

50. ראה ד״ה אז ישיר ה׳ש״ת. ד״ה זכרנו ה׳תש״א, והוא ע״פ המבואר במפרשי האידרא רבה )זהר חלק ג קמד, ב(. 
51. עירובין מג, א. ושם. ועיין ג״כ זהר חדש תקונים קג, רע״א )בדפוס ורשא(.

52. ראה פרדס שער כד פי״ד: ונשאר גופו בעולם הגלגלים או בעולם המלאכים. ועיין ג״כ זהר חלק א רט, א. זהר חלק ב 
קצז, א. שאלות ותשובות חתם סופר חלק ו סימן צח.

53. מגילה כט, א.
54. ראה נגעים פי״ב, מ״ב.

55. ראה ספרי דברים א. שהש״ר פ״ז, ד )ג(. פס״ר פ׳ שבת ור״ח. ילקו״ש ישעי׳ רמז תקג.
56. ראה ספרי, פס״ר וילקו״ש שם.

57. ראה זח״ב רלד, א: למהוי אתפשטותא דביתא בכל סטרין. וראה אוהח״מ - הובא בניצוצי זהר שם.

שיהיה  מישראל,  אחד  מכל  כביכול,  הקב״ה,  מבקש 
מהקב"ה,  יבקש  שרק  וה״דצריך",  ה״דכפין"  אצלו 
והקב"ה מבטיחו, שיתן לו לא רק את "וייכול" אלא גם 
את "ויפסח", ועל ידי זה יבואו ל״ארעא דישראל" ויהיו 

"בני חורין״ - בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, שיחה לחג הפסח סעיפים ב-ד. משיחת ליל ב׳ דחג הפסח תש״כ(

ביאת אליהו לבשר הגאולה – בגופו הגשמי

לבוא  יכול  היה  לא  שאליהו  הנאמר  את  מסבירים50 
רב  בהצלת  עסוק  שהיה  משום  לאידרא,  לרשב״י, 
המנונא סבא. והרי נמצא הוא בכמה בריתות אף כשהם 
בזמן אחד, וכן בליל פסח, ומה שונה באידרא דרשב״י? 

אין  גוף,  ללא  בא  הוא  מילה  הוא שלברית  והתירוץ 
להיות  באפשרותו  לפיכך  אליהו,  של  ניצוץ  אלא  זה 
צדיקים  של  לכבודם  אבל  אחת.  בבת  מקומות  בשני 
הוא בא בגופו, אז הוא מופיע בכל עצמותו, ולפיכך אין 

באפשרותו להיות בשני מקומות בבת אחת. -

אחרון  ואחרון  לרבנן,  שליחויות  למסור  ענינו  כן 
חביב: קודם ביאת המשיח - לקרב את הלבבות ולבשר 
שהמשיח עומד לבוא. גם דברים אלה הם בגופו, כפי 
שהמסקנה הכרחית מכך שבש״ס51 נקשר ענין זה לדין 

איסור תחומין בשבת.

בסערה  בגופו  לעלות  אליהו  צריך  היה  לפיכך 
בשלימותו  קיים  גופו  שלם.  ישאר  שהגוף  השמימה, 
בעולם היצירה52, וכשהוא צריך הוא מתלבש בגופו ובא 

למטה. זו השלימות שלו.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה לי"ג שבט סעיף ו. משיחת י״ג שבט, תשי״א(

ביאת בתי הכנסת לארץ ישראל, והתפשטות שטח ירושלים והארץ - מהשפעת ישראל בגשמיות

ובתי  כנסיות  שבתי  חז״ל53,  למאמר  ההסבר  זהו 
לבוא  ולעתיד  מעט"  "מקדש  הם  שבחו״ל  מדרשות 
תפילתם  ידי  על  כי  ישראל,  לארץ  אותם  יעבירו 
ותורתם משפיעים היהודים קדושה גם בבנינים עצמם, 
בחו״ל.  והנמצאים  ועפר54,  ועצים  מאבנים  העשויים 
יעבירו  דבר  של  שבסופו  עד  בהם  נותרת  זו  וקדושה 

אותם לארץ ישראל.

וכך, לאידך גיסא: על ידי שכל יהודי משפיע קדושה 
ירושלים  ל״עתידה  ההכנה  נעשית  בעולם,  בחלקו 
ישראל  ארץ  ועתידה  ישראל55,  ארץ  בכל  שתתפשט 
העולם,  בכל  מקום,  ובכל  הארצות"56,  בכל  להתפשט 
"בית  הוא  הרי  המקדש57.  בית  קדושת  מעין  תתפשט 
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לה׳  דירה  הוא  כולו  שהעולם  יראו  ואז  לך"58,  זבול 
יתברך, ואדרבה, עיקר הדירה - בתחתונים59.

וכשם שבבית המקדש היו קוראין את השם ככתבו60 

58. מלכים א ח, יג. וראה פירש״י ויצא )ל, כ( ד״ה יזבלני "עיקר דירתו".
59. ראה תניא רפל״ו. מאמר דיום ההילולא - באתי לגני תש״י בתחלתו. ובכ״מ.

60. משנה סוטה לז, סע״ב ואילך. וראה בגמרא שם. ספרי נשא לט.
61. זכרי׳ יד, ט. פסחים ספ״ג. ובזח״ג רל, א )וכ״ה נוסחת הכ״י לפסחים שם - הובא בדק״ס( הגירסא: נכתב ביו״ד ה״י 

ונקרא ביו״ד ה״י.
62. לקו״ת וס׳ הליקוטים להאריז״ל שמות ג, ד. שער הגלגולים הקדמה כ׳.

63. לקו״ש ]המתורגם[ ח״ב ע׳ 195.
64. היום יום ע׳ סה.

65. ראה אגה״ק סי׳ זך וביאורו.
66. בשלח יד, ח.

67. דמשה גואל ראשון הוא גואל אחרון - נסמן ונתבאר בלקו״ש חי״א ע׳ 8 ואילך.
68. לשון התקו״ז )ת״ו בסופו(. וכפי׳ המק״מ )הקדמה לזהר(: יתפרנסון . . כשיפורש להם אמיתות מאמריו כו׳. ובכסא 

מלך )לתקו״ז שם(: בדרא בתראה דוקא קרוב לימות המשיח כו׳ )אף אשר( זה כמה מאות שנים שנתגלה כו׳ )כי הלימוד 
צ״ל דוקא באופן של( יתפרנסון כו׳ יפורשו מאמריו העמוקים בהקדמות שגילה האר״י זלה״ה כו׳ שיבינו כו׳ כי הלומד 

גירסא בעלמא הגם שיש לו שכר טוב כו' עכ"ז הסגולה דבגיני' וקראתם דרור היא כשיתפרנסון וילמדו פירושי המאמרים 

- ששם הוי׳ היה באופן של קריאה בגלוי - כך יהיה בכל 
העולם ״הוי׳ אחד ושמו אחד - נקרא ביו"ד ה״י, )כמו( 
ונכתב ביו"ד ה"י״61 - הגאולה האמיתית והשלימה, על 

ידי משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ו, פרשת תרומה שיחה ב בסיום השיחה. משיחת ש״פ תרומה תשכ״ה( 

ביאת הגאולה בכח ההתקשרות לנשיא דורנו

דעקבתא  דרא  אנו,  דורנו  של  שהנשמות  כיוון 
דמשיחא, הן בבחינת "גלגול" של נשמות דור המדבר, 
בדור  שהיו  הענינים  אותם  קיימים  ודאי  הרי  כידוע62, 

המדבר, גם בתקופתנו -

ועל־ידי כך שמתקשרים אל נשיא הדור, כ״ק מורי־
ההעלמות  מן  ולהבהל  להתרגש  אין  אדמו״ר,  חמי 
להתגבר  רבינו  משה  של  הכח  קיים  כי  וההסתרים, 

עליהם - "לרדותו במכות ויסורין". 

כרצון  שלום,  ובדרכי  נועם  בדרכי  לנהוג  צריך  ודאי 
כ״ק  מאביו  ביקש  שהוא  וכפי  אדמו״ר,  מו״ח  כ״ק 
בחסד  תהיה  שנשיאותו  נ״ע,  מוהרש״ב  אדמו״ר 

וברחמים63.

הדור  נשיא  אל  קשורים  שכאשר  לדעת,  צריך  אבל 
תקנותיו64  על  הקפדה  תורתו,  לימוד  באמצעות   -
ו״הליכה באורחותיו נצח סלה ועד״65 - אז אין להיבהל 

משום העלמות והסתרים,

קליפת  את  רבינו  משה  הכניע  שבתקופתו  וכשם 
"ביד  מצרים  מגלות  ישראל  כל  את  והוציא  פרעה 
בקשיי  התחשבות  שבלי  עכשיו,  גם  יהיה  כך  רמה"66, 
הגלות, יוציא משה שבדור67 אותנו כולנו מן הגלות אל 

הגאולה האמיתית והשלמה "ביד רמה" ובקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טז, פרשת וארא שיחה ג סעיף יב. משיחות ש״פ וארא תשכ״ט, תשט״ו(

ביאת הגאולה ע"י האמונה באופן ש'יתפרנסון מיניה'

אחד החידושים של תורת חסידות חב״ד שנתגלתה 
כפי  החסידות  תורת  פני  על  הזקן,  אדמו״ר  על-ידי 

הוא  ממעזריטש  והמגיד  הבעש״ט  על־ידי  שנתגלתה 
התורה,  מפנימיות   - מיניה״  "יתפרנסון68  של  הענין 
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חסידות  תורת  על־ידי  נתגלתה  באלקות  זו  שאמונה 
חב״ד באופן שתקיף ותחדור את כל כולו של האדם, עד 
שלא רק נקודת האמונה המסותרת תתגלה אצלו, אלא 
היו  לא  לכן  גם אלה שקודם  וכוחותיו,  שבכל עבודתו 

קשורים לכך, יאיר כח זה.

שבשכר  מצרים,  בגאולת  שהיה  כפי  ובדיוק   ...

כו'. - ראה גם כן הקדמת הרח״ו לשער הההקדמות.
69. ראה מכילתא שם בסופו: וכן אתה מוצא שאין הגלויות מתכנסות אלא בשכר אמונה כו'.

70. ובעיקר אחר פ״ב )הגאולה דיט״כ( - תו״ש ס״ע 112 ואילך. לקו"ד ח״א כב, א ואילך. וראה לקו"ש ח״י ע׳ 102 ואילך.
71. מכתב הבעש״ט )נדפס בסוף ספר בן פורת יוסף. ובכ״מ(.

72. שופטים רמז עא.
73. סנהדרין נא, ב. זבחים מה, א.

והשלימה,  האמיתית  בגאולה  גם  כך  נגאלו,  האמונה 
על־ידי   - חוצה״  מעינותיך  "יפוצו  שבאמצעות 
שהיא  כפי  מיניה,  יתפרנסון  של  באופן  האמונה69 
מתגלית בתורת חסידות חב״ד70, וחודרת עד ל״חוצה" 
שכל  משיחא,  מלכא  דא   - מר״71  "אתי  יהיה  ממש, 
והשלימה  האמיתית  לגאולה  יזכו  יהודי,  וכל  ישראל, 

במהרה בימינו ממש.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טז, פרשת וארא שיחה א סעיף יב. משיחת ש״פ וארא תשל״א(

ביאת משיח באמצעות שמירת שבת אחת

את  במלוא המדה  נקיים   ... במהרה  שיבוא המשיח 
מצות השבת: ראה ירושלמי תענית פ״א סוף ה״א: היום 
אם בקולי תשמעו כו' משמרין שבת אחת כתיקונה מיד 
היה בן דוד בא )ואינו סותר להבבלי - עיין לקוטי תורה 

בהר רד״ה את שבתותי(. ובמדרש תהילים ר״ס פה: אז 
תרצה הארץ את שבתותי' ומפני כן ישראל נגאלין מיד 

)כן הוא בכמה כתבי יד(. 

)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת בהר הערה 81. משיחת כ"א אייר תשכ"א(

ביאת משיח בזמננו ממש

הרבי סיפר שכשדובר על קבלת עניני נשיאות מאביו 
הרבי נ״ע ביקש שיהיה בחסד וברחמים. כן אמר הרבי 
המשיח.  ביאת  על  אז  דובר  הזה.  הדבר  יהיה  שבימיו 
גם  ומובא  בירושלמי  נאמר  שהרי  קושיא,  כאן  אין 
בילקוט שמעוני72 שכשמתנהלים "ביראה מלפניו תחת 
ממשלתו והנהגתו״, אפילו לאחר עשרים שנה - הרי זה 

נקרא בנוכחותו.

מדוע התעכב הדבר? קבלתי מכתב מיהודי בו כותב 

שבשנת תרפ״ג שאל את הרבי אם יסע לאיטליה, והרבי 
ענה לו: "לכל-עת" ויעץ לו לנסוע ל״תומכי תמימים". 
עתה בא לאיטליה, וכותב הוא לי כי עתה מבין הוא את 

אשר אמר לו הרבי לפני עשרים ושבע שנה.

אצלנו לא יקח ח״ו הדבר שנים. אצלנו יהיה זה ביתר 
מהירות. יש רק להשלים את העבודה בפכים קטנים, יש 
לשנות את ההרגלים וההנחות, אז יהיה "אסתלק יקרא 

דקוב״ה בכולהו עלמין" ותושלם הכוונה העליונה.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה ליו"ד שבט סעיף טז. משיחת יו״ד שבט, תשי״א(

ביאת משיח המושלמת תוך פחות מ24 דקות

כאלו  ישנם  במשיח  הקשורים  בענינים  כשמדובר 
"הילכתא  הגמרא:  כלשון  הם,  שהדברים  הסוברים 

למשיחא"73, יש לדעת שאין הדברים כן, וראיה מוכחת 
ע״ז, יש גם בנגלה שבתורה.
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גם  יין  בשתיית  אסור  שכהן  הסוברת  דעה74  ישנה 
ושיכור  המקדש  בית  יבנה  שבמהרה  לפי  הזה  בזמן 
אסור ב״עבודה". הפגת שכרות של יין אפשרית בשתי 

דרכים75: א( שינה. ב( שהיה כדי הליכת מיל.

הגדול  השיעור  דקות.   18 הוא  מיל  מהלך  שיעור 

74. ראה תענית יז, א. וברמב״ם הלכות ביאת מקדש פרק א הלכה ז.
75. עירובין סד. שו״ע או״ח סימן צט סעיף ב. שו״ע רבנו הזקן שם סעיף ג.

76. שו״ע או"ח סימן תנט סעיף ב. ושו״ע אדה״ז שם סעיף י.
77. לקו"ד ח"ד תרצב, א. סה"מ תרפ"ז ע' קצו.

78. ראה ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא )סה"מ תרמ"ח ע' קפו. סה"מ תרפ"ה ע' רנז. סה"מ אידיש בתחלתו(. ד"ה אני 
ישנה תש"ט. ובכ"מ.

איפוא,  מכאן,  דקות76.   24 הוא  מיל  למהלך  ביותר 
מכדי  פחות  מועט,  זמן  הנגלה שבמשך  פי  על  הוכחה 
ו־59  23 דקות  היותר,  לכל  שיעור מהלך מיל. שהוא, 
שניות - עשוי לבוא המשיח עם בית המקדש המושלם, 

ויהיה צורך לגשת מיד ל״עבודה".

)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת ראה סעיף ג. משיחת כ' מנ"א תשט״ו(

ביאת משיח ע"י עשיית תשובה

אם  רע״א(  יא,  )ר״ה  ור״י  ר״א  פלוגתת  בענין  ידוע 
בתשרי עתידין ליגאל או בניסן – 

צז, ב(  )סנהדרין  דאזלי בזה לשיטתייהו בפלוגתתם 
אם הגאולה תבוא ע״י תשובה או "לא בתשובה כו׳".

ע״י  אם  הבבלי(:  לגירסת  רק  )אבל  קצת  ]ובאו״א 
תשובת בנ״י מעצמם או "הקב״ה מעמיד להן מלך כו׳ 

וישראל עושין תשובה" )ראה ד״ה החודש תרנ״ד שם. 
לקו״ש ]המתורגם[ ח״ד ע׳ 274. חי״ב ע׳ 143([.

רעא(.  ע׳  רס.  )ע׳  בא  באוה״ת  הזה  החודש  ד״ה   -  
ח״א  ]המתורגם[  לקו״ש  פ״ז.  )קה״ת תשכ״ג(  תרנ״ד 

ע׳ 222. ועייג״כ ס׳ השיחות תש״ג ע׳ 177. ועוד.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יז, פרשת תזריע-החודש הערה 5 ושולי הגיליון.

משיחת ש״פ תזריע תשכ״ה, מאמרי ד״ה החודש תשל״א תשל״ג(.

ביחד עם העדר היראה מהגלות – נדרש צער צעקה ודרישה לגאולה

הרמז בלשון רש"י "אל תירא מרדה מצרימה — לפי 
שהי' )יעקב( מיצר כו'": "לפי" הוא נתינת טעם, כלומר: 
מדוע אין לו ליעקב להתיירא מהירידה מצרימה — לפי 

שהי' מיצר על שנזקק לצאת לחו"ל.

ביאור הענין:

)"אל  מצרים  לגלות  בירידתו  ליעקב  הקב"ה  דברי 
הדורות  בכל  לבניו  )גם(  הוראה   — ענינם  גו'"(  תירא 
והמקומות בהיותם בגולה, שהרגש והיחס להגלות צ"ל 

בשתי תנועות הפכיות:

מחד גיסא על כאו"א מבנ"י לדעת שאין להם לירא 
גלינו מארץ  מכיון ש"לא מרצוננו  כי  ולפחד מהגלות, 
ושלחנו  מאדמתנו  הגלנו  ית'  מלכנו  אבינו   .  . ישראל 

הדרושים  הכחות  כל  לנו  שניתנו  מובן  הרי  בגלות"77, 
להתגבר על כל המניעות והעיכובים כו' שבזמן הגלות 
על  דוקא   — מזו  ויתירה  כדבעי.  ית'  עבודתו  ולעבוד 
ההעלמות  בכל  להתחשב  מבלי  בגלות,  העבודה  ידי 
וההסתרים על קיום התומ"צ והמלעיגים כו', באה לידי 
גילוי גדלותם ותוקפם של בנ"י — "לגוי גדול אשימך 

שם" )כמבואר בכ"מ78(.

הגלות,  מן  היראה  שלילת  עם  ביחד  מאידך,  אמנם 
צריכים להרגיש את ה"מיצר" וצער של הגלות — היינו 
שלוה  של  ברגש  ח"ו  יהי'  לא  הגלות  למצב  שהיחס 
ומנוחה, אלא, אדרבה — בתנועה של צער תמידי ע"ז 
שבנ"י אינם נמצאים במקומם האמיתי — כ"א כבנים 
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וכנס"י  הבנים  רק  ולא  אביהם79;  שולחן  מעל  שגלו 
נמצאים בגלות ובשבי' כו', אלא כדברי ה' ליעקב "אנכי 

ארד עמך מצרימה"80, שכינתא בגלותא.

ושני הרגשים אלו — העדר היראה מן הגלות והרגשת 
צער הגלות — תלויים זה בזה: כח זה באדם, להתרומם 
בא  ממנו,  ויפחד  יירא  שלא  עד  הגלות  מן  למעלה 
ונמשך מההרגש וההכרה שאין הגלות מקומו האמיתי, 
והוא מצטער על המצאו בגלות ומשתוקק תמיד לצאת 
ממצב הגלות ולשוב למקומו האמיתי. והשתוקקות זו 
גופא מגבי' אותו למעלה מן הגלות, עד שאין לו שום 

יראה ופחד מההעלמות והסתרים שבגלות.

אם  זה:  רש"י  מפירוש  למעשה  ההוראה  וזוהי 
ירידת יעקב למצרים הי' מצטער על שנזקק  בתחילת 

79. ברכות ג, סע"א.
80. פרשתנו מו, ד.

81. דניאל יב, ו.
82. תהלים עד, י.

83. פרשתנו מו, ד.
84. הלכות מלכים פי״ב, ה״ד.

85. ולהעיר שלעת"ל יאמרו ליצחק דוקא "כי אתה אבינו" )ישעי' סג, טז. שבת פט, ב. תו"א ויצא כא, ג. כב, ג. ובכ"מ(.

על  להצטער  האדם  שצריך  עאכו"כ  לחו"ל,  לצאת 
מיצר הגלות בזמננו אנו, לאחרי כל הצרות שעברו על 
כלל ישראל במשך זמן הגלות, עד לזמננו עתה, בדרא 

דעקבתא דמשיחא;

לבטא  מישראל  כ"א  צריך  לו(  )ש"מיצר"  זה  וצער 
ולגלות ע"י צעקתו להקב"ה "עד מתי קץ הפלאות"81, 
הגאולה  את  וכו'  ולדרוש  צר"82,  יחרף  גו'  מתי  "עד 
מהקב"ה, כמדובר פעמים רבות ממדרשי חז"ל, ומדברי 
הפוסקים הראשונים והאחרונים אשר מפיהם אנו חיים,

יותר  ומקרבת עוד  זו עצמה מזרזת  ודרישה  וצעקה 
את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, 

"ואנכי אעלך גם עלה"83, במהרה בימינו ממש.

)לקוטי שיחות חלק ל, פרשת ויגש שיחה ג סעיף ז. משיחת ש"פ ויגש תשמ"ו(

בימות המשיח לא תהיה תפיסת מקום לגשמיות

בעל דעה רחבה אינו חושב בגשמיות, שכן אלו דברים 
שאינם תופסים מקום לדידו של מי שניחן בדעה רחבה, 
הוא חושב רק ברוחניות, והגשמיות נוגעת לו רק במדה 

שיש לדבר קשר לתורה ומצוות וכו׳.

נתאוו החכמים לימות  כפי שאומר הרמב״ם84 שלא 

שתהיה  הגשמית  והרווחה  העושר  בגלל  המשיח 
מן  לכך  והוכחה  כל תפיסת מקום,  לזה  כיון שאין  אז, 
ושני צאן"  יחיה איש עגלת בקר  "ביום ההוא  הכתוב: 
)יסתפקו במועט(, הם נתאוו לימות המשיח רק משום 

קיום התורה והמצוות והשגת האלקות שתהיה אז.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א תצוה-פורים קטן סעיף טז.
משיחת שבת פרשת תשא שושן פורים קטן תשי״ז(

בירור הטוב הפנימי של עשו ומלכות אדום

לרמאות  מקום  הנותן  שהוא   — שבעשו  ה"טוב" 
שלו, לערב טוב עם רע ועד לפשוט את טלפיו ולומר 
אני טהור כו' — הוא מצד הטוב הגנוז שבשרשו, ולכן 

הבירור של רע זה שבעשו שייך ליצחק דוקא.

וזהו ג"כ תוכן עבודתם של ישראל בגלות זה האחרון, 
גלות אדום, לברר גם רע זה של עשו )אבי אדום(, עד 
עת קץ שאז יתגלה הטוב הגנוז שבו )כפי שהי' נראה 

אצל יצחק85(,
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כמחז"ל86   — לטוב  "אדום"  את  גם  מהפכים  ועי"ז 
"עתיד חזיר ליטהר" )המרמז גם על אדום, "את החזיר 
בהר  מושיעים  "ועלו  היעוד87  בקיום   — אדום"(  זו 

86. מרז"ל בלשון זה הובא בשל"ה פ' חיי שרה, ובכ"מ )נסמנו בלקו"ש חי"ב ע' 175. וע"ש באורך(.
87. עובדי' בסופו. — וראה לקו"ש ח"כ )ע' 153. ע' 165 הערה 69(. חכ"ה )ע' 175 הערה 71(.

88. תניא פל״ו.
89. ראה תניא רפל״ז "תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות".

90. עליו נאמר: ורחבה ונסבה למעלה למעלה )יחזקאל מא, ז(. וראה זח״ב רלד, א. רמב״ן לתולדות כו, כ.
91. ראה בארוכה בזה לקו"ת שה"ש כד, סע"א ואילך. ובכ"מ.

92. ראה זח"א קסד, א. רלה, א. רמד, א.
93. יומא לט, א. תניא ספכ"ז. ועוד.

94. תרומה כה, לא.
95. גו"א על פרש"י כאן. וכן בגו"א תרומה שם. דברי דוד שם.

96. זח"ג רכא, א. ח"א כח, א.
97. רש"י ותוס' סוכה מא, סע"א. ועוד

ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה", במהרה 
בימינו ממש.

)לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת תולדות שיחה ג בסיום.
משיחות ש"פ תולדות וש"פ וישלח, תשכ"ז; ש"פ ויצא תש"מ(

בית המקדש השלישי – באמצעות התעסקות עם הכי תחתון

בשעה שאדם מביא קדושה גם אל הדומם והמקום 
אמיתית  את  בזה  משלים  הוא  הרי  העולם,  שבכללות 
הכוונה של "דירה בתחתונים"; מהתחתון שאין תחתון 
ממש,  ית׳  לעצמותו  דירה  עושה  הוא  ממנו88,  למטה 

השלישי  המקדש  את  מביאה  זו89  עבודה  דוקא  שלכן 
שהוא - בלי גבול )אפילו בערך של בית המקדש ראשון 

ושני(90. 

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, פרשת תרומה סעיף ה. משיחת ש"פ שמיני תשכ"ב(

בית המקדש השלישי – למעלה ממעשה אדם ובכל זאת יתבצע על ידו

אופנים:  שני  יש  שמלמעלה  שבגילויים  ידוע91, 
הזהר92  ובלשון  האדם,  עבודת  ע"י  הבאה  התגלות 
)ובלשון  דלעילא"  אתערותא  דלתתא  "באתערותא 
חז"ל93, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו 
למעלה  שהיא  עליונה  התגלות  ויש  מלמעלה(,  הרבה 
מגדר נבראים, ובאה בדרך מתנה מלמעלה )"אתערותא 

דלעילא" שאין אתערותא דלתתא מגעת לשם(. 

מורה  בעצמו  הקב"ה  ע"י  נעשית  שהמנורה  וזה   ...
שאין  כזו  בדרגא  שכינה  גילוי  נמשך  המנורה  שע"י 
ביכולתו של נברא להמשיך מצד )ובכח( עצמו ... וזהו 
נצטווה  בזה  שגם  המנורה,  במעשה  החידוש  גודל  גם 
עשיית  גם  צ"ל  שהי'  זהב",  מנורת  "ועשית  משה94 

ד"כך  לכך,  וכמו שמבאר המהר"ל95 הטעם  בזה,  משה 
למטה  פועל  צריך  הכל  השם  שפועל  מעשה  כל  הוא 
והש"י גומר על ידו . . ולפיכך הי' צריך משה לדעת כל 
יכול והקב"ה  והי' פועל כפי מה שהי'  מעשה המנורה 

גומר על ידו" 

— שהחידוש בזה הוא, שאפילו הענינים שלכאורה 
שהמשכתם  ועד  בנ"א,  ממעשה  לגמרי  למעלה  הם 
מלמעלה אינה בדרך פעולה אלא "מאליו", הרי גם הם 

נמשכים בפועל ע"י עבודה דייקא.

ביהמ"ק השלישי, שהוא  בבנין  יהי'  וי"ל שעד"ז   ...
"בניינא . . דקוב"ה"96, ש"יגלה ויבא משמים"97, וביחד 
בנין  )שהרי  בני אדם  בזה חלק העשי' של  יהי'  זה  עם 
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וכמשנ"ת  התורה98(,  מצוות  מתרי"ג  א'  הוא  ביהמ"ק 

98. רמב"ם סהמ"צ מ"ע כ )וכן בשאר מוני המצוות(. ביד ריש הל' בית הבחירה. — וראה הערה הבאה.
99. לקו"ש חי"ח ע' 418 ואילך )חידושים וביאורים בהל' ביהב"ח "פתיחה" )סעיף ו( וסי' יט( — וע"ש שעפ"ז אין סתירה 

בין פסק הרמב"ם )הל' מלכים רפי"א ושם בסופו( שמשיח בונה המקדש ומחז"ל הנ"ל ש"יגלה ויבא משמים".
100. סוטה יב, א.

101. רג, ב.
102. ראה לקו"ת להאריז״ל פרשתנו, סוד תמר: "תמר שם אדנ-י". וראה זח״ג עב, א.

103. זח״ג שם. הגהות הרח״ו )והובא במק״מ( שם. הובא באו״ת להה״מ סוף פרשתנו. אוה״ת חנוכה )שכב, ב(. רד״ה ויגש 
תרכ״ז, תרע״ט.

104. זהר שם. וראה אוה״ת פרשתנו )כרך ו׳( תתרצז, א.
105. סוף מגילת רות.

106. ראה ב״ר פפ״ה, יד וברש״י שם.

במ"א בארוכה99.
)לקוטי שיחות חלק ל"ח, פרשת בהעלותך שיחה א סעיף ו. משיחת ש"פ בהעלותך תש"ל(

בלידת משיח מתחילה הגאולה

חשיבותה המיוחדת של ההולדת: על ידה מתאפשרת 
ומקרבת  העולם  זיכוך  את  כאמור,  המביאה,  העבודה 
את הגאולה העתידה. ואף שהכוח להתגבר על העולם 
שהיא  כפי  מדרגתה   - צורים״  ״מראש  לנשמה  בא 
הקמת  וביצוע  התפקיד  הגשמת  תחלת  הרי  למעלה, 
"דירה בתחתונים״ לבורא, היא - משעת הלידה, שאז 
היא באה לידי גילוי בעולם. משא״ב בשעת העיבור - 
הרי גם נשמה בעלת ערך גבוה ביותר אינה מביאה את 
מביאה  הלידה  ורק  חשך,  עדיין  שורר  בעולם  הגילוי. 

את האור.

לכך נאמר במשה רבנו: בשעה שנולד נתמלא הבית 
כולו אורה100. אף שקודם הלידה היה העובר בבית. הרי 
בבית הי' עדיין חשך - ורק עם רגע הלידה, שאז החלה 

ה״עבודה" בעולם - בא האור.

הכתוב:  בלק(101על  )פרשת  בזהר  נאמר  כך  משום 
שהמדובר  ילידתיך",  היום  אני  גו׳  חוק  אל  "אספרה 
בלידת המשיח; לא משיח בן יוסף אלא משיח בן דוד. 

זה לפירוש הפשוט  בין פירוש  מה הקשר, לכאורה, 
ממש  בפועל  הלידה  שבהיות  אלא   - הכתוב?  של 
הולך  צורים"  כש״מראש  המשיח!  גילוי  מתאפשר 
ומשתלשל בבחינת לידה דווקא, ולא בעיבור - מתחיל 
"דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל" עד ל״וישראל 
עושה חיל״ - שמשמעותו הגאולה העתידה, כמוסבר 

בכמה מקומות.

)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה לי"ב-י"ג תמוז סעיף כ"ו.
משיחת ש"פ חו"ב י"ב תמוז ה׳תשכ״ב(

בנין מלכות משיח, בהמשכת כח הא"ס בטבע - 'חותם' ו'טבעת'

א. כתוב בספרים102, שתמר היא בבחינת מלכות. לכן 
היא בקשה את "חותמך ופתילך ומטך״ - דברים שהם 
)פתילך(,  נצח  )חותמך(,  יסוד  הספירות:  שלוש  כנגד 
הוד )מטך(103. בכך היא רצתה לגרום לחיבור הספירות 
ובלשון  המלכות104,  ספירת  עם  ממלכות  הנעלות 

החסידות: בנין המלכות.

כך נולד על־ידי "מעשה יהודה ותמר" "פרץ", שממנו 
"בנין  כלומר,   - משיח106  עד  דוד105  בית  מלכות  יצאה 
התחיל  בשלימותו,  לבוא  לעתיד  שיהיה  המלכות" 

מיהודה ותמר.

יש לומר, שזהו ההסבר הפנימי לכך שרש״י מפרש 
ש״חותמך" - זהו "טבעת" עם חותם, כי חותם וטבעת 
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זהו הענין של יסוד ומלכות. יוצא, איפוא, שהענין של 
חותם וטבעת מתאים107 לתוכן הכללי של מעשה יהודה 
חותם  של  דרגה  "המשכת"  הוא  המלכות  בנין  ותמר: 

)יסוד( בתוך הדרגה של טבעת )מלכות(.

ב. לפי זה אפשר להסביר גם את דברי רבותינו בעלי 
התוספות108 )על "חותמך"(, ש״קדשה בטבעת": כאשר 
נתן יהודה לתמר את החותם )טבעת( הוא קדשה, ומכך 

נובע המנהג109 לקדש על־ידי טבעת.

לבין  קדושין  בין  הקשר  מהו  להבין:  צריך  לכאורה: 
טבעת, שבגללו נהוג לקדש בטבעת? וכן: מכך שהתורה 
רומזת לענין של קדושין בטבעת דוקא בקדושי יהודה 

ותמר, מובן שיש קשר משמעותי ביניהם.

ההסבר לכך הוא: ידוע110 שגילוי כח האין־סוף בעולם 
מתבטא בענין הנישואין, שהוא בנין עדי עד - אין־ סוף. 
)נס(  חותם  לחיבור שבין  דומה  הנישואין  ענין  כלומר, 

לטבעת )טבע(: גילוי כח האין־סוף בעולם עצמו.

107. ולהעיר שבאוה״ת בראשית מביא פי׳ הרח״ו )ד״חותמך יסוד פתילך ומטך נוה"( לענין חותם וטבעת, עיי״ש.
108. וכ״ה בתוספות - הדר זקנים. מושב זקנים עה״ת. ובריב״א כאן )בפי׳ הא׳(: שקדשה במשכון שנתן לה החותמת 

והפתילים והמטה.
109. ראה רמ״א אבה״ע ר״ס כז: נוהגין לקדש בטבעת ויש להם טעם בתקוני הזהר. ראה תקו״ז ת״ה ות״י. ובס׳ אוצר 

חילוף מנהגים בין בני בבל לבני א״י )הובא גם ביש״ש ב״ק בסופה( דמנהג א״י לקדש בטבעת משא״כ בבבל.
110. ראה לקו״ת שה״ש מ, א. ד״ה כל הנהנה תרנ״ב. ובארוכה - המשך שמח תשמח ע׳ 93 ואילך )סה"מ תרנ"ז ע' 66(.

111. לשון מענה המשיח להבעש״ט שאז יבוא. וראה לקו"ש חלק ט פ' שופטים סעיף ז וההערות שם.
112. אגה״ק הידועה של הבעש״ט )נדפסה בגנזי נסתרות אור ישראל ע׳ כב. ובהקדמה לספר ליקוטי אמרים להה״מ 

ממעזריטש(.

חיבור  והמושלם,  האמיתי  המלכות"  ש״בנין  ומכיון 
ומלכות(,  יסוד  וטבע,  )נס  העולם  עם  סוף  אין  של 
ותמר,  יהודה  מקדושי  התחיל  לבוא  לעתיד  שיהיה 
כדלעיל - ולכן דוקא בהם נרמז ענין הקדושין על־ידי 

טבעת.

ג. ]לכאו׳ עפ״ז למה מנהגינו לקדש )ודוקא( בטבעת 
בלי חותם.

הטעם ע״פ נגלה י״ל שהוא ע״ד שנהגו שלא לקדש 
וראה  ס״ב.  סל״א  אה״ע  )שו״ע  אבן  בה  בטבעת שיש 

שו״ת צ״צ חאה״ע סקי״א(.

באוה״ת  שמסיים  מה  ע״פ  לבאר  אפשר  ואולי 
בראשית )תקיא, א( מלקו״ת דטבעת קדושין הוא בחי׳ 
ההמשכה  הוא  חותם  הרי   - בפנים  הנ״ל  וע״פ  מקיף, 
בפנימיות )וזה בא רק לאחרי הקידושין והברכות וכו׳. 

ובכללות יהי׳ זה - לעת״ל )שמו״ר ספט״ו(([.

 )תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת וישב שיחה ה, סעיפים ט-י והערה 95. משיחת ש״פ וישב תשל״ג, תשט״ו(

בעולם הגשמי יתגלה אלוקות – והכח לכך באמצעות פנימיות התורה

להינזר  גופא  מעשה  ובשעת  בעולם  לפעול  הכח 
כלי  מהעולם  לעשות  ואדרבה,  העולם,  מחומריות 
התורה.  פנימיות  לימוד  ידי  על  במיוחד  בא  לאלקות, 
כי פנימיות התורה מביאה לידי הבנה והכרה ש״אין עוד 

מלבדו" שכל מציאות העולם היא אלקות.

ולכן גם ה״יפוצו מעינותיך חוצה"111, פרסום והפצת 

לביאת  מר"112,  ש״אתי  לכך  יביא  התורה,  פנימיות 
המשיח, כי פעולתה של ביאת המשיח תהיה, לא ביטול 
העולם, אלא שהעולם הגשמי עצמו יהיה כלי לאלקות, 
דירה בתחתונים, "ונגלה כבוד הוי׳ וראו בל בשר יחדיו 

כי פי הוי׳ דיבר", שהבשר הגשמי יראה אלקות.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, פרשת ויצא סעיף ט. משיחת ל"ג בעומר תש״י( 
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ברכת 'אשר גאלנו' כוללת גם הגאולה השלימה

(113. נוסח ברכת "אשר גאלנו" בהגש"פ )מפסחים קטז, ב(.

114. הל' שבת פכ"ט הכ"ג.
115. סוכה מז, א.

116. מגילה לא, א וברש"י שם ד"ה ויהי בשלח.
117. בשלח יד, ל.
118. ברכות רפ"ב.

119. חסדי דוד לתוספתא שם.
120. זכרי' יג, ב.

121. בשלח שם, כח.
122. בשלח טו, יז יח. וכפרש"י שם.

123. טו, א.
124. סנהדרין צא, ב. הובא בפרש"י עה"ת שם.

"ברוך אתה ה' גאל ישראל"113: לשון עבר דייקא, כיון 
שהברכה היא על הגאולה ממצרים )"אשר גאלנו וגאל 
את אבותינו ממצרים"(. – ויש לומר, שכיון שחתימת 
על  להבקשה  ממש  ובסמיכות  לאחרי  באה  הברכה 
הגאולה העתידה, ה"ה כוללת גם הגאולה העתידה כפי 
שנעשית )לא בלשון עתיד, ולא רק בלשון הוה, "גואל 
כיון  ישראל",  "גאל  עבר,  בלשון  גם(  אלא  ישראל", 

שהיתה כבר ברגע שלפנ"ז.

)שהיא  הברכה  בפתיחת  גם  שמרומז  י"ל  ואולי 

להגאולה  גם  – שרומז  גאלנו"  "אשר  החתימה(  מעין 
עבר.  בלשון  שהיא  כפי  הברכה(  )שבהמשך  העתידה 
"וגאל  לפני  גאלנו"  ד"אשר  הקדימה  יומתק  ועפ"ז 
)לא  היא  )"גאלנו"(  אלינו  שהקירבה   – אבותינו"  את 
הקב"ה  הוציא  לא  ש"אילו  מרגישים  שאנו  בגלל  רק 
היינו",  משועבדים  כו'  אנו  הרי  ממצרים  אבותינו  את 
אלא גם ו(בעיקר מפני שקאי )גם( על גאולה העתידה 
)כפי שהיא בלשון עבר( שתהי' לנו )"גאלנו"(, ולאח"ז 

)ועי"ז( גם "לאבותינו".

)ש"פ ויקרא תנש"א הערה 361 ושולי הגיליון(.

ברכת שהחיינו על הגאולה העתידה

כ' הרמב"ם114: "כל לילי יום טוב ובליל יום הכפורים 
מברכין  אין  פסח  של  ובשביעי  שהחיינו,  אומרים 
שהחיינו115 מפני שאינו רגל בפני עצמו וכבר בירך על 

הזמן בתחלת הפסח".

... הסברת הענין:

החג דשביעי של פסח קשור עם הנס דקריעת ים סוף 
]שלכן קורין בשביעי של פסח שירת הים116[, שבנס זה 

מצינו ב' ענינים:

)כיון  מצרים  דיציאת  והשלימות  הגמר  הוא  א( 
מת על שפת הים"117(,  שאז "וירא ישראל את מצרים 
וכדאיתא בתוספתא118 ש"צריך להזכיר )ב"אמת ויציב"( 
ש"השלמת  לפי  סוף",  ים  וקריעת  כו'  מצרים  יציאת 

הגאולה היתה בקריעת ים סוף"119.

]ויש לומר, שזהו הטעם לכך ששביעי של פסח "אינו 
רגל בפני עצמו", כיון שכל ענינו הוא הגמר והשלימות 

דיציאת מצרים[.

)שאז  לבוא  העתידה  הגאולה  מעין  הי'  זה  בנס  ב( 
"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"120 — ע"ד מיתת 
שזהו  אחד"121(,  עד  בהם  נשאר  ש"לא  באופן  מצרים 
מהטעמים שבשירת הים נכללו הנבואות ע"ד ביהמ"ק 
השלישי שייבנה ע"י הקב"ה בעצמו, "מקדש אדני כוננו 
ידיך", בזמן ש"ה' ימלוך לעולם ועד"122 — כיון שאז היו 
ישראל ראויים לגאולה האמיתית והשלימה, ועוד זאת, 
שתיכף בתחילת השירה — "אז ישיר משה"123 — נרמז 

הענין דתחיית המתים124.

]וענין הגאולה העתידה מודגש עוד יותר ביו"ט שני 
של גליות )דשביעי של פסח( — אחרון של פסח, ]ראה 
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דאחרון   )72 ע'  ה'ש"ת  השיחות  )ס'  הצ"צ  מאמר  גם 
של פסח הוא היו"ט על הגאולה האחרונה. ע"ש. וידוע 
סעודה שלישית  באחש"פ  לאכול  הבעש"ט  מנהג  ג"כ 
וקראה "סעודת משיח"125[ שעיקר האריכות בהפטרת 
ישי  מגזע  חוטר  "ויצא  צדקנו,  משיח  ע"ד  היא  היום 

וגו'"126[.

לגאולת  העתידה  הגאולה  של  ליחס  בנוגע  והנה 
תהי'  עצמה  הגאולה  א(  ענינים:  שני  מצינו  מצרים, 
גדולה שלא בערך לגאולת מצרים127, ועד שהיא בגדר 
חידוש לגבי גאולת מצרים. ב( לאידך גיסא ידוע, דכל 
הגאולות, גם גאולה העתידה, שרשן מגאולת מצרים, 
הגאולה.  לענין  הצינור"128  "פתיחת  כמו  היתה  שהיא 
וי"ל שזהו129 מטעמי ההלכה130 שמזכירין יציאת מצרים 
גם לימות המשיח, כיון שגם הגאולה דאז באה מכחה 

של יציאת מצרים.

ועפ"ז יש לומר, שיש מקום לחיוב מיוחד של ברכת 
מצד  פסח131,  של  האחרונים  י"ט  על  בפ"ע  שהחיינו 
לגמרי  למעלה  שהיא  העתידה,  שבגאולה  החידוש 

125. ס' השיחות ה'ש"ת שם )ע' 75(. "היום יום" כ"ב ניסן. ס' השיחות תרצ"ו ע' 140. וש"נ.
126. ישעי' יא, א ואילך.

127. כידוע הפירוש ב"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" )מיכה ז, טו(, שלעת"ל תהיינה "נפלאות" אפילו בערך 
להנסים ונפלאות דיצי"מ )ראה אוה"ת נ"ך ח"א עה"פ ע' תפז. וש"נ(.

128. ד"ה כימי צאתך תש"ח רפי"ב. וראה גם מאמר הצ"צ הנ"ל )בס' השיחות ה'ש"ת ע' 72(: דער לעצטער טָאג פון פסח 
איז דער סיום פון דעם ווָאס עס הָאט זיך ָאנגעהויבן די ערשטע נַאכט פון פסח )ובהמשך לזה אמר, דאחש"פ הוא היו"ט 

על הגאולה העתידה(.
129. סד"ה כימי צאתך שם.

130. דעת חכמים במשנה ברכות ספ"א.
131. להעיר מס' הבתים )מגדל דוד, ספר מצוה מ"ע קנז( דאין השביתה דשביעי של פסח "מענין חג המצות, כי השביתה 

ביום ראשון היא זכר ליציאת מצרים אך ביום השביעי באה השביתה בו לזכר קריעת ים סוף שבשביעי ירדו לים ואמרו 
שירה ואיננו מענין י"ט הראשון . . ומה שצריך לבאר לפי הנחתנו ששביעי של פסח אינו מענין יו"ט הראשון, איך לא תקנו 

בו חכמים שהחיינו כמו שתקנו בשמע"צ". ע"ש.
132. ע"פ המבואר בפנים יש לבאר דברי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע )שהובאו בס' השיחות שם(, שאמר בשמעו הוויכוח 

בין בנות כ"ק מו"ח אדמו"ר )כשהיו קטנות( אם אחש"פ הוא יו"ט כשאר הימים טובים או לאו, "און מושקע זָאגט ַאז 
אחרון של פסח איז ניט ַאזַא יום טוב ווי ַאלע ימים טובים והראי' ַאז צו ליכט צינדן זָאגט מען ניט די ברכה שהחיינו" — 
"איז כרגע הָאב איך זיך דערמָאנט אויף דער ּפַאסירונג פון אחרון של פסח אין יָאר תרכ"ה" )שבו אמר )כנ"ל( שאחש"פ 

הוא היו"ט על גאולה העתידה לבוא(,
דיש לומר שיש שייכות בתוכן בין שני הסיפורים, דזה גופא הטעם שאין אומרים שהחיינו באחש"פ, להיותו היו"ט על 

גאולה העתידה לבוא, כבפנים.
133. ע"ד א' הטעמים שאין מברכים שהחיינו על ספירת העומר, כי "אין בו זכר לשום הנאה אלא לעגמת נפשנו לחורבן 

בית מאוויינו" )המאור ור"ן סוף פסחים. ועוד(.

בברכה  נכללת  להיות  יכולה  ואינה  מצרים,  מגאולת 
שבירך בתחילת החג.

אלא שא"א לברך שהחיינו על הגאולה העתידה, כי 
מדבר שישנו  לבב  על שמחת  רק  היא  ברכת שהחיינו 
העתידה132  גאולה  לפני  אנו  ועדיין  ובמזומן,  בפועל 
צער  גם  גורמת  העתידה  הגאולה  הזכרת  ]ואדרבה, 
גדול, שכבר כלו כל הקיצין ועדיין לא בא, וא"כ ודאי 

שא"א לברך ע"ז ברכת שהחיינו133[.

וזהו החידוש בדברי הרמב"ם ואדה"ז דברכת שהחיינו 
די"ט ראשון של חג כוללת ופוטרת ברכת שהחיינו די"ט 
האחרונים, דאע"פ שיש מעלה נפלאה בי"ט האחרונים 
של חג, להיותם שייכים לגאולה העתידה לבוא, מ"מ, 
כל זמן שעדיין לא באה בפועל, הרי מה שנרגש עתה 
מצרים  מיציאת  שנמשכת  כפי  הגאולה  ענין  רק  הוא 
מגאולת  בפועל  נמשך  כבר  העתידה  לגאולה  )שהכח 
מצרים(, ומצד ענין זה הרי ברכת שהחיינו שבתחילת 
די"ט  שהחיינו  ברכת  גם  לכלול  יכולה  שפיר  החג 

האחרונים.
)לקוטי שיחות חלק ל"ז, ימים אחרונים דחג הפסח סעיפים: א. ה. והערה 63.
משיחות אחש"פ תשכ"ג, תשל"ד, שביעי של פסח תשמ"ט(
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בשביל הנצחון להבאת הגאולה - מבזבזים לנו אוצרות

134. המשך באתי לגני השי"ת, שנמסר ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר ללמוד ברבים ליו"ד שבט תש"י, יום הסתלקותו. פי"א 
ואילך.

האוצרות  את  המלך  פותח  מלחמה  נצוח  בשביל 
ברוחניות,  וכמו"כ  דור,  מדור  והכמוסים  החתומים 
הקשור  לכל  לקדושה,  המנגדים  על  נצחון  שבשביל 
ומצות, הרי  ותורה  )בניו של מקום(  וישראל  להקב"ה 
הקב"ה מגלה האוצרות הרוחניים הכי נעלים כדי לנצח 

מלחמה זו134,

... ומזה ההוראה גם אלינו, בדורנו זה, דרא דעקבתא 
ומכופל  כפול  החושך  גודל  על  הבט  דמבלי  דמשיחא, 

שבעולם, עלינו לדעת שבשביל ניצוח מלחמה רוחנית 
מ"אוצרות"  לזה,  הדרושים  הכחות  כל  לנו  ניתנו  זו, 
הכמוסים של הקב"ה, ועל ידי זה שעומדים חזק בתוקף 
גדול ומתחזקים בעסק התורה והעבודה והמצות, נזכה 
בקרוב לנצחון, לנצחון האמיתי, שבני ישראל יצאו מן 
ידי  הגלות ביד רמה, בגאולה האמיתית והשלימה על 

משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.

)לקוטי שיחות חלק לא, פרשת וארא שיחה ג סעיף ז. משיחת ש"פ וארא תשל"ה(
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ג

1. מיכה ז, טו.
2. עירובין יג, ב.

3. ברכות לו, ריש ע״ב.
4. כידוע מענה כ״ק אדמו״ר הצ״צ לכ״ק אדמו״ר מהר״ש )על שאלתו בנוגע לה״קץ" שהי׳ על שנת תר״ח(: והרי נדפס 

הלקו״ת! ואמר כ״ק אדמו״ר מהר״ש "מען דארף האבן משיח׳ן )=מוכרחים משיח( למטה מעשרה טפחים"!
5. לשון הכתוב )דניאל יב, ו(.

6. בא י, ט.
7. שם, כו.

8. ישעי׳ לה, י. נא, יא.
9. תהלים סט, ו-ז.

10. ג׳ הענינים שבזה )ירשוה, ינחלוה, ישכנו בה( ראה מכ׳ יו״ד כסלו, תשל״א )נדפס בלקו״ש ח״ה ע׳ 419 ואילך(.
11. אגה"ק סי' ד.

12. פרדר״א פמ״ח. ילקוט לך רמז סד. וראה ד״ה לך לך תרכ״ז, שהשייכות דאותיות כפולות לגאולה הוא לפי שאותיות 
כפולות הם מבחי׳ הסובב, שלמעלה מהגבלה.

גאולה בפועל ובגשמיות ולא רק ב'כח'

נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"1. 
)והרי  הלל  בית  סוברים  מצרים  יציאת  שלגבי  כשם 
ואף "בית  ובית הלל, הלכה כבית הלל"2,  "בית שמאי 
שמאי במקום בית הלל אינה משנה"3(, ש״אזלינן בתר 
מצרים  יציאת  על  "הלל"  לומר  אפשר  ואי  בפועל", 

"בכח",

העתידה,  בגאולה  נפלאות"  "אראנו  לגבי  גם  כך 
שבכח  בגאולה  להסתפק  יכולים  אינם  שישראל 
מהקדוש־ברוך־הוא,  תובעים  הם  אלא  וברוחניות4, 

בפועל  הגאולה  את  ממש,  בקרוב  זאת  ישיגו  ובודאי 
ובגשמיות - "עד מתי קץ הפלאות"5! כלו כל הקיצין, 
בפשטות  מהגלות  לצאת  העת  הגיעה  מזמן  כבר 
עד  ובבנותינו"6,  בבנינו  ובזקנינו  "בנערינו  ובגשמיות, 
עולם  "שמחת  של  ובאופן  פרסה"7,  תשאר  "לא  אשר 

על ראשם"8,

יושיע  אלקים  "כי  ההבטחה9  בפועל  תקויים  שכבר 
עבדיו  וזרע  וירשוה,  וישבו שם  יהודא  ערי  ויבנה  ציון 

ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה"10, בעגלא דידן.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ו, פרשת בא שיחה ב סעיף יד. משיחות אחש״פ וש״פ קדושים תשכ״ז(

גאולה – גילוי העצם, באמצעות השפעת גדולים על קטנים

לפי זה יובן מדוע רומזת התורה לדין "להזהיר גדולים 
על הקטנים" על ידי כפל לשון "אמור ואמרת"... כי על 
ידי התמסרותם של הגדולים לקטנים מתגלית נקודת 

עצם הנפש הנעלית ממדידה והגבלה.

נוסף בכך: נאמר בתניא11, שהגאולה )הפרטית  ענין 
גילוי  היא  הכללית(  לגאולה  המביאה  יהודי,  כל  של 

נקודת פנימיות הלב, וכיון שהתמסרותם של הגדולים 
להשפעה על הקטנים מביאה לגילוי נקודה זו, כדלעיל, 

הרי מובן שהיא מביאה לגאולה.

על  גדולים  "להזהיר  של  הענין  קשור  כך  מפני  וגם 
שהאותיות  במדרש12,  כנאמר  לכפילות,  הקטנים" 

הכפולות קשורות ורומזות לגאולה.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ז, פרשת אמור שיחה א סעיף ז. משיחת ש״פ אמור תשכ״ד(
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גאולה – הסרת חלום הגלות באמצעות גילוי פנימיות המקיפים

13. תו״א וישב כח, ג ואילך. תו״ח פרשתנו עד, ב ואילך. אוה״ת שם )כרך ו׳( תתש, ב ואילך. ועוד.
14. תהלים קכו, א. וראה יהל אור שם.

15. ראה ד״ה ענין החלומות לאדה״ז )סה״מ תקס״ב ע׳ צד-ה( ד״ענין החלום הוא היפך הטבע".
16. ראה גם סה״מ תרע״ח ע׳ קלב.

17. ישעי׳ ל, כ.
18. פסחים נ, א.

19. תניא פרק ל"ב.
20. ראה ס' הערכים-חב"ד ע' אברים ס"א. וש"נ.

21. פרש"י שבת לא, א ד"ה דעלך.
22. ישעי' כז, יב.

23. נצבים ל, ג.
24. מגילה כט, א.

ה'  "בשוב  הפסוק14  על  חסידות13  בספרי  מוסבר 
את שיבת ציון היינו כחולמים", שהגלות היא כחלום: 
בדיוק כשם שבחלום ייתכן איחוד של שני הפכים, כך 
ייתכנו אצל יהודי בגלות שני הפכים בהתנהגותו: אהבה 
העולם  בעניני  מו״מ  של  וטרדות  בתפילה,  לאלקות 

במשך היום.

ה"מוחין  בגלוי  מאירים  אין  אז   - הגלות  בזמן   ...
הסיבה  הרי  בפרט,  הנשמה  ושל  בכלל,  העליונים" 
הגלות  כיוון שדוקא שורש  היא15,  לכך  יותר  העמוקה 
דרגת  אחרת:  מתקופה  יותר  נעלית  מדרגה  הוא 

מעלה  של  לקוים  להתחלקות  שמעבר  "עיגולים" 
ומטה, כשם שבעיגול פשוט אין תחילה וסוף16.

... ענין הגאולה. כלומר, הסרת ההעלם והלבוש של 
וגילוי המקיפים והעיגולים כפי שהם  החלום, הגלות, 

בעצמיותם.

השלימות בענין זה תהיה לעתיד לבוא, כאשר יקוים 
ו״ביום  - ללא לבוש,  יכנף עוד מוריך״17  "ולא  הייעוד 
ההוא יהיה ה׳ אחד - כשם שאני נכתב כך אני נקרא"18.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת מקץ שיחה א, סעיפים ז-ח. משיחת ש״פ מקץ תשל״ב, תשל״ד( 

גאולה מן הגלות – באופן אישי ובאופן כללי, ע"י שני סוגי אהבת-ישראל

אהבת  של  הענין  את  מבאר  הזקן19  אדמו״ר  כאשר 
ישראל, אין הוא מסתפק באמרו ש״כולן מתאימות ואב 
אחד לכולנה ולכן נקראו כל ישראל אחים״ - אלא הוא 
ומעלתן  גדולתן  יודע  מי  והרוח  "והנפש  לכך:  מקדים 
בשרשן ומקורן באלקים חיים": צריך לאהוב את היהודי 
היותו חלק מתוך  רק משום  ולא  כפרט,  מפני מעלתו 

הכלל או משום תרומתו לשלימות כלל ישראל.

לאיברים  בדומה   - ״כמוך״ ממש  היא  זו  וגם אהבה 
גוף אחד, אשר למרות שכל אחד מהם הוא איבר  של 
בפני עצמו, וכך הוא צריך להיות, הרי כולם ביחד הם 
ניכר רק הענין  ולכן, גם ב״מקום" שבו  גוף.  של אותו 
הפרטי של איבר זה, ולא כפי שהוא משלים את הגוף 

כולו, גם שם הוא מתחבר ביחד עם כל שאר האיברים 
לגוף אחד20.

של  כמוך"  לרעך  ב״ואהבת  העיסוק  ובאמצעות 
יהודי אחד לזולתו באופן שלעיל, יגלה הקדוש־ברוך־

. זה הקדוש־ברוך־הוא״21 - את אהבתו   . הוא - ״רעך 
לישראל ויגאלם מן הגלות בשני האופנים הנ״ל:

כל  ישראל"22,  בני  אחד  לאחד  תלוקטו  "ואתם  )א( 
יחיד בנפרד, כדברי רש״י23 שהקדוש־ברוך־הוא "אוחז 
וגם  הגלות,  מן  בנפרד  יהודי  כל  ומוציא  ממש"  בידיו 
את  אלקיך  ה׳  ושב   - הקדוש־ברוך־הוא״  זה  "רעך 

שבותך, כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהם"24.

)ב( ולאחר מכן יתאחדו כל ישראל ויהיו "קהל גדול 
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בעגלא  והשלימה  האמיתית  בגאולה  הנה"25,  ישובו 

25. ירמי׳ לא, ז.
26. ראה ב״ר פי״ד, ז. פי״ג, ג. ושם דהי׳ העולם חסר עד שבא שבת )ב״ר ספ״י(.

27. ב״ר פי״ב, ו.
28. סוף הל׳ מלכים.

29. סוטה יא, ב.
30. שיר השירים רבה פ״א ד, א. 

דידן.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יח, פרשת בהעלותך שיחה ב סעיף יד. משיחות חודש ניסן תשל"ז(

גאולה שלימה – שלימות החיסרון ושלימות נעלית יותר

והשלימה,  זוכים לגאולה האמיתית  זאת  באמצעות 
בשני מובני המילה: אז יושלמו כל חסרונות הגלות, ואז 
יותר ממצבו לפני חטא  יגיע העולם לשלימות נעלית 
עץ הדעת )״אלה תולדות השמים והארץ", דעולם על 

מילואו נברא26( - "אלה תולדות פרץ" מלא27.

לא  שם  יהיה  לא  הזמן  "ובאותו  הרמב״ם28:  ובלשון 

רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות )שלימות - במובן 
יהיה ענין של חסרון(, שהטובה תהיה מושפעת  שלא 
הרבה . . ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' 

בלבד" )שלימות – ממש(.

בימינו  במהרה  צדקנו  משיח  בביאת  ממש,  בקרוב 
ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יח, פרשת בהעלותך שיחה ד בסיום. משיחת פסח שני תש״מ( 

גאולות עם ישראל – בזכותם של הילדים

 א. גלות מצרים היתה אחת הגלויות הקשות ביותר 
שהיו  עד  ישראל,  ילדי  על  מיוחדות  גזירות  בה  והיו 
לא  זאת  למרות  ישראל.  ילדי  ר״ל  הרגו,  בהם  זמנים 
ולא הוריהם, והמשיכו  בני ישראל, לא הילדים  נבהלו 
הישיבות  ראשי  לוי,  שבט  בני  מפי  תורה  ללמוד 

והמלמדים שבאותו דור.

את  שהכירו  הראשונים  אלה  ילדים  היו  כך  אחר 
סוף,  לים  והגיעו  ממצרים  שיצאו  בשעה  הקב״ה29, 

שבכך הושלמה יציאת מצרים.

את  ישראל  ילדי  שכחו  לא  בגלות,  בהיותם  אפילו 
והקב״ה  זמן  יבוא  שבמהרה  פקדתי"  "פקד  הבטחת 
יוציאם מן הגלות, ושלפיכך יש להתכונן לכך, ע״י למוד 

תורת ה׳ והתנהגות לפי המצוות אשר ציוה.

לילדי  יש  תורתנו,  מתן  זמן  השבועות,  בחג  גם   ב. 
ישראל זכות גדולה שעמדה לכל עם ישראל.

שאל  התורה  את  לקבל  ישראל  בני  צריכים  כשהיו 
הקב״ה: במה אפשר להיות בטוח שבני ישראל יעריכו 

ויקיימו את התורה כפי שרוצה הקב״ה?

הם  בעדנו,  ערבים  יהיו  ילדינו  ישראל:  בני  השיבו 
יערבו לכך שהם ואנחנו נלמוד תורה ונקיים מצוות.

ועל סמך ערבות זו הסכים הקב״ה לתת את התורה 
לכל ישראל30.

 ג. דבר זה משמש לקח גם לזמנינו אנו:

מכפי  בהרבה  קלה  בגלות  שרויים  אנו  ה׳  בחסד 
הריגת,  של  נוראות  גזירות  קיימות  ואין  אז,  שהיתה 
הרי,  אנו,  נמצאים  זאת  עם  אבל  ישראל.  ילדי  ר״ל, 
בגלות, ולפיכך ישנם קשיים לבני ישראל להתנהג כפי 

שיהודי צריך להתנהג.

אין, איפוא, לילדי ישראל לשכוח שאנו מקווים יום־
אליה  להתכונן  יש  כך  ומשום  האמתית,  לגאולה  יום 
המצוות  ובשמירת  ושקידה,  בהתמדה  תורה  בלימוד 

שניתנו לנו בתורה.

ביום  עתה  עומדים  אנו  הספירה  ימי  מתוך   ד. 
השלשים ושלשה - ל״ג בעומר.

אחד  יוחאי,  בן  שמעון  ברבי  קשור  בעומר  ל״ג  יום 
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ביום  ישראל.  בעם  שהיו  ביותר  הגדולים  התנאים  מן 
בתורה,  ביותר  העמוקים  הענינים  את  וגילה  לימד  זה 

ומסרם לתלמידיו, ובאמצעותם לכל ישראל.

בו  בדור  גם  יהיה  שכך  אמר31  יוחאי  בן  שמעון  ר׳ 
לא  הרי  זה  שבדור  המשיח,  ויבוא  הגלות  תסתיים 
מבוגרים בלבד, כי אם גם ילדים - ילמדו את הענינים 
הגאולה  את  יביאו  כך  וע״י  שבתורה,  העמוקים 

האמתית.

ה. וזו ההוראה שבספירת העומר בכלל ובל״ג בעומר 
בפרט, במיוחד לילדי ישראל: 

31. ראה זהר חלק ב קמז, א. חלק ג קנט, א.
32. ישעי׳ מ, ה. וראה לקו״ש ]המתורגם[ ח״ט ע׳ 64 )וש״נ( שהפירוש בזה הוא, שהראי׳ תהי׳ )לא מצד הגילוי ד״פי ה'", 

כ״א( מצד הבשר גופא, עיי״ש.
33. שזהו הביאור במשארז״ל )אבות פ״ד מי״ז( "יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז מכל חיי העוה״ב״ - כי לעת״ל 

יהי׳ רק גילוי המשכת העצמות שנעשה ע״י עשיית המצות בעוה״ז )ראה בארוכה לקו״ש ]המתורגם[ ח״ה ע׳ 243 ואילך. 

והגאולה  כי בהם תלויים האושר  על הילדים לדעת 
של כל עם ישראל. כשילדי ישראל יתנהגו כפי שילדי 
ישראל צריכים להתנהג, בלימוד התורה וקיום המצוות, 
דוגמא  והוראת  ישיבות,  וראשי  ומורים  להורים  ציות 

לכל החברים -

עם  ולכל  להם  הגאולה  את  זו  התנהגות  תביא   -
ישראל,

שבקרוב ממש יבוא משיח צדקנו, ויוציא את כולנו, 
בתוך כלל ישראל, מן הגלות ויוליכנו לארצנו הקדושה, 

במהרה בימינו, אמן.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה לל"ג בעומר סעיפים ו-י. שיחת ל״ג בעומר תשי״ז(

גילוי העצמות בתחתונים, והתחלת התגלותה בחסידות חב"ד

הכוונה  כשתתבצע  לבוא,  לעתיד  יהיה  גם  כך 
ית׳,  לעצמותו  דירה   - בתחתונים  דירה  של  העליונה 
ההפכים  שני  של  ההתחברות  תהיה  עצמותו  שמחמת 
- גשמיות ורוחניות, שיהיה "ונגלה כבוד הוי׳ וראו כל 
יהיה בבחי׳  וזה  יראה אלקות,  בשר", שהבשר הגשמי 

התיישבות.

הצמח  ביטוי  של  הפנימי  הפירוש  שזהו  לומר,  ויש 
בתיבת  עתידות":  שמענו  נ״ע  מזקיני  "גם  צדק 

"עתידות" הוא מרמז על הגילויים דלעתיד.

חב״ד:  בחסידות  הזקן  אדמו״ר  הפנים  זאת  כל  ואת 
על ידי לימוד החסידות "לוקחים" את הענינים הנעלים 
זה מוסבר  וכל  ולמעלה מזה,  הגנוז"  ל״אור  ביותר עד 
בשכל של נפש האלוקית - באופן של התיישבות אור 
בכלי - עד להבנת שכל של נפש הבהמית, עד שיהיה 
משיח  בביאת  גם  בשר",  כל  וראו  הוי׳  כבוד  "ונגלה 

צדקנו, בקרוב ממש.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ד, שיחה לח"י אלול בסיום. משיחת ח״י אלול תשי״ז(.

גילוי העצמות לעתיד - באמצעות קיום המצוות בגלות

ה״עדות" של השמים והארץ עצמם אינה מגלה את 
חלק  הם  והארץ  השמים  כי  בעולם,  יתברך  עצמותו 
בהם  האין־סוף  כח  ]וביטוי  העלם  מלשון  מהעולם, 
האלקות[,  מצד  אלא  שלהם,  מציאותם  מצד  איננו 
ולכן  האין־סוף,  כח  את  בהם  לראות  ישראל  בכח  ורק 
גם לאחר אמירת ה״עדות" עדיין נשארת עצמותו ית׳ 

"דבר הנעלם לגמרי".

בעת  לבוא,  לעתיד  רק  יושלמו  והגילוי  ה״בירור" 

שהעולם יגיע לשיא שלימותו, כאשר "ונגלה כבוד ה׳ 
וראו כל בשר״32 - אז בראיית כל בשר יתגלה כח האין־

סוף שבשמים ובארץ.

להיפך:  היא  ישראל  נשמות  של  ה״עדות"  ואילו 
המשכת עצמותו ית׳ בעולם על ידי ישראל באמצעות 
המצוה  עשיית  בעת  מיד  בשלימות  נעשית  עבודתם, 
וכדומה, ולעתיד לבוא רק יתגלה מה שכבר נעשה בזמן 

הגלות33.
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)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת שופטים שיחה ד סעיף יב.
משיחות - ג׳ ניסן תשי״א. ש״פ שלח תשל״ו, ש״פ וישב תשל״ז(

וש״נ(.
34. במדב״ר שם, ג )בסופו(. תנחומא ו.

35. קהלת ז, כג.
36. ראה גם ערבי נחל פרשתנו )לבעהמ״ס לבושי שרד שהובא במאמרי הצ״צ(.

37. ראה סנהדרין ר״פ חלק. ובארוכה בהמובא בתשובות וביאורים )קה״ת, תשל״ד( סי׳ ח׳.
38. ועפ״ז י״ל דזה ש״לא ידח ממנו נדח" )הל׳ ת״ת פ״ד ס״ג. תניא ספל״ט( - הוא )גם( מצד הגוף.

39. וראה תשובות וביאורים שם הערה 5, שמפשטות הסוגיא בירושלמי )כלאים פ״ט ה״ג( משמע, דאפילו ירבעם 
וחבריו גם גופם קם בתחה״מ.

40. וראה גם לקו"ש ]המתורגם[ ח״ו ע׳ 89 ובהנסמן שם, שמצד בחירת הקב״ה בהגוף )תניא פמ״ט. תורת שלום ע׳ 120( 
נעשה הגוף מצ״ע ענין נצחי. ודבר משנה הוא )סנה׳ ר״פ חלק(: כל ישראל יש להם חלק לעוה״ב )נשמות בגופים(.  וראה 

לקו"ש ]המתורגם[ חלק י"ח ע' 442 הערה 71.

41. ועפ״ז יומתק הדיוק בזה שלעת״ל כאשר "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" תשאר גם בחי׳ ארץ הלזו שהיתה בה 
טומאה )ויתרה מזו: מלאה הארץ דעה את ה׳( - דמכיון שכל העולם נברא בשביל ישראל ובשביל התורה, הרי עי״ז נמשך 

בה מהנצחיות דישראל ותורה. וראה לקו״ש ]המתורגם[ ח״ו ע׳ 97, שהכוונה בשביל ישראל ובשביל התורה היא ענינה 
של הבריאה גופא.

42. פע״ח שער הק״ש רפט״ו. לקו"ת שה"ש בסופו )נא, ג( וראה המשך תרס״ו שם.
43. וכמ״ש )ישעי' כה, ח( בלע המות לנצח, ונא׳ ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ.

גילוי טעם הפרה לעתיד – מגילוי השפעה העצמית דאלוקות

ופרשה  עמדתי  אלה  כל  "על  המלך34  שלמה  דברי 
ופשפשתי אמרתי35  ושאלתי  חקרתי  אדומה  פרה  של 
אחכמה והיא רחוקה ממני"... מובן, שלפחות ענין אחד 
בתורה צריך להישאר "חוקה", ולהוכיח בכך שגם שאר 
עניני התורה הם בעצם חוקה, מעל ההבנה, ולפיכך לא 

גילה זאת הקדוש־ברוך־הוא לישראל36.

)במדב״ר  שממדרש  לכאו״א:  בנוגע  מובן  ]אין   ...
עתידים  הזה  בעולם  מכם  המכוסין  "דברים  ו(  יט, 
כהדין סמיא דצפי" משמע  צופים לעולם הבא  להיות 
שלעת"ל יתגלה לכאו״א, ואיך יתכן שיחסר )ועי״ז( אז 

ענין עיקרי בישראל?[

התורה־ ומן  הנשמה  מן  מנותק  הגוף  כאשר  אף   ...
חלק   - נצחית37  היא  )אשר  הנשמה  יכולה  והמצוות, 
אלוקה ממעל ממש( אשר בהיותה בגוף זה למדה תורה 
של  נצחי39  רושם  בגוף38  להשאיר  מצוות,  וקיימה 
קדושת הנשמה והתורה, גם כאשר הגוף מנותק ממנה, 
... אף  וכך יכולה להיטהר הטומאה הנובעת מגוף מת 
כאשר הנשמה יוצאת מן הגוף נשארת בו ההשפעה40 

נצחית.

אך כל זה הוא ״חוקה״ - נעלה משכל והבנה, כי לפי 
הבנת הנבראים, יכול דבר אחד להשפיע על האחר רק 
כאשר יש ביניהם קשר, ולא כאשר הם ניתקים ונעשים 
הבורא,  של  כוחו  מצד  רק  ייתכן  כזה  דבר  הפכיים, 

הנעלה מכל מגבלות41.

מת,  מטומאת  היטהרות  תיתכן  כיצד  מובן  כך   ...
למרות שבגלוי אין הגוף קשור לכח האלקי של הנשמה 
והתורה והמצוות - כי בפנימיות הענין, הרי הגוף עצמו 

הוא מהות אמיתית של אלקות.

השפעת  עתה  כי  בגלוי,  מאיר  הדבר  אין  הזה  בזמן 
עצמיות האלקות אינה גלויה, ולכן מתאפשרת טומאת 
לבוא,  לעתיד  אך  חוקה,  היא  ממנה  וההיטהרות  מת, 
כאשר ההשפעה מעצמיות האלקות תהיה גלויה, יהיה 
שמהותו  בגלוי  יוכר  עתיק"42,  "פנימיות  של  גילוי 
תתאפשר  ולא  שבו,  האלקית  הנשמה  היא  הגוף  של 
תתגלה  ממנה  ההיטהרות  חוקת  מת43.  טומאת  כלל 

אז לכל אחד.
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שמציאותו  מי  אצל  ייתכן  נפש  במסירות  פגם   ...
נפשו  את  למסור  צריך  והוא  ונפרדת,  עצמאית  היא 
לאלקות, ולעמול להיפך מהרגלי שכלו, כדי להבין את 

44. סיום מסכת נזיר.
45. ראה תו"א ר"פ ויגש. תו"ח שם. ובכ"מ.

46. ראה תניא פל״ז. ובכ״מ.
47. ראה המשך וככה תרל״ז פצ״א־ב. וראה ד״ה לכל תכלה תרנ״ט.

48. זח״ג רכג, א )וראה סנהדרין נו, רע״א ובפרש״י ד״ה בכל יום(. המשך וככה שם פ״פ.
49. פרדס שער י״ב פ״ב.

50. ראה בדיני שמות )הל' גיטין(.
51. תו״א ויגש מד, א.

52. תו״א משפטים עז, ד ואילך.
53. ראה עירובין )יג, ב(: ר׳ נהוראי שמנהיר עיני חכמים.

54. ראה עירובין שם "לא ר״מ שמו אלא ר' נהוראי".

התורה ]ביגיעת התורה דטעמי תורה שיתגלה לעת״ל 
שלא יהיו בבחי׳ ענין שכלי כ״א מה שיתגלה בכל ענין 

בחי', התענוג העצמי הפשוט )המשך תרס״ו שם([.
 )תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יח, פרשת חוקת שיחה א'.

סעיפים: א. ה. ח. י. יא. והערות 43. 67. משיחות ש״פ פרה תשכ״ח. ש״פ חו״ב, י״ב תמוז תשכ״ט( 

גילוי מעלת האתהפכא לעתיד

א. נאמר בגמרא44: "אמר ליה רב לחייא בריה )=אמר 
רב לבנו חייא( חטוף ובריך )רש"י -חטוף כוס של ברכה 
ובריך ברכת זימון(, וכן אמר ליה רב הונא לרבה בריה: 

חטוף ובריך, למימרא )=שמא תאמר( דמברך עדיף,

העונה  גדול  אומר  יוסי  רבי  שנינו(:  )=הרי  והתניא 
אמן יותר מן המברך, ואמר ליה רבי נהוראי: השמים כך 
הוא, תדע, שהרי גוליירים )=חלשים( מתגרין במלחמה 

וגבורים נוצחין,

אחד  דתניא:  תנאים(,  מחלוקת  )=זוהי  היא  תנאי 
שממהרין  אלא  במשמע,  אמן  העונה  ואחד  המברך 

למברך תחלה".

בזמן  דרגות:  שתי  יש  אמן"  ה״עונה  במעלת   ...
והאתכפיא  הבירורים  בעבודת  מעלה  יש  אמנם  הזה, 
השלימות,  בשיא  אינה  זו  שעבודה  כיון  אך  שלמטה, 

המעלה העיקרית היא באתהפכא על פני אתכפיא.

דרגא אחרת תהיה לעתיד לבוא, שאז תתגלה דוקא 
והבירור  הזיכוך  כי  ה״מטה"45,  עבודת  של  החשיבות 
יהיה מושלם לחלוטין46 - ואת רוח הטומאה אעביר מן 
הארץ - אתהפכא שנובעת מאתכפיא, ולכן תהיה דוקא 

נשמה בגוף, ונשמה ניזונית מן הגוף47.

ב. ואלה הן שתי השיטות של רבי יוסי ורבי נהוראי:

)בגימטריא  אלקים48  בגימטריא   - יוסי  רבי 
הטבע49( - אומר "גדול העונה אמן יותר מן המברך", 
מחאתו  אי  ידי  על  נזירותו  בקדושת  הוסיף  ושמשון 
יותר מכפי שהיא היתה מצד ציווי המלאך, ואמנם, יש 
פני ה״מברך"  על  ובעבודת ה״מטה"  מעלה באתכפיא 
"יוסי"  קשור50  זאת  עם  יחד  אך  מלמעלה.  המשכה   -
המשכה  על  המצביע  הקודש,  בלשון  "יוסף"  לשם 

וגילוי מלמעלה51.

ולכן מדבר רבי יוסי על המעלה בזמן הזה, שיחודא 
תתאה ואתכפיא אינם נעלים על פני ה״מברך", יחודא 
אינו  )שמשון  ערוך  אין  של  באופן  ואתהפכא,  עילאה 
הגורמת  יש מעלה בהמשכה מלמעלה  כי  גמור(,  נזיר 

לאתהפכא.

הקודש  בלשון  שם  אינו  נהוראי  רבי  זאת  לעומת 
מצד  שהיא  כפי  התורה  של  גילוי  על  המצביע  דבר   -
עצמה מלמעלה - אלא זהו שם בשפת התרגום - של 
שם  להיות  ומתעלה  ש״מתברר"  כפי  אומות,  שבעים 

בתורה52.

היא  נהוראי  רבי  של  השם  משמעות  זאת,  עם  יחד 
אור53, אך לא בלשון הקודש "מאיר"54, אלא בלשון 
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התרגום.

אמן  העונה  של  מעלתו  אודות  מדבר  הוא  לפיכך 
לעתיד לבוא, שהיא נעלית לאין ערוך על פני המברך - 
"השמים", "ונוצחין" כי אז תתגלה בשלימותה המעלה 

ועפ״ז יובן ויומתק מה שנקרא כאן ר״נ, משא״כ במחלוקת במשפחות נדבת העצים )תענית כח, א( איתא שם ר׳ מאיר ור' 
יוסי, דשם מדגיש ר״מ המעלה בענין הביטול שבתורה אור - דוד, ולכן איתא שם ״רבי מאיר״ - אור בלה״ק, ורבי יוסי 

)שהוא קיצור משם יוסף( לגבי מאיר, מדגיש המעלה שבבירורים, יואב - ראה לקו״ש ]המתורגם[ ח״ד ע' 87.
55. ויומתק ביותר השייכות לנזירת שמואל ע״פ מ״ש בלקו״ת להאריז״ל )שמואל בתחלתו( שחנה בגימט' ס״ג, שזהו״ע 

מעלת הבירורים ואתעדל״ת שיהי' לעת״ל, דב״ן יתעלה בס״ג למעלה ממ״ה )ע״ח - הובא ונתבאר בלקו״ת בחקותי מז, ג. 
ובכ״מ. )ראה שם במדבר ו, א(.

ואף שבנדו״ד חנה עשתה ההתחלה ענין המברך )דוגמת שם מ״ה( - הרי אמרו גדול העונה אמן יותר מן המברך )שלו 
- שעליו עונה אמן( וכמה דרגות במברך )וראה גם ביאוה״ז )עקב קיט, ד ואילך(, בחילוק דבנה״נ, ברכת המצות, וכו'(, 

ושייכות מיוחדת לנדו״ד דנזירות שמואל ודשמשון )דלמדין זמ״ז( דשניהם התחלתן בנקבה, שסו״ס - תסובב גבר, 
לעת״ל.

56. ראה אוה״ת תצא ע׳ תתקפ: עניית אמן כענין תרגום שהוא בירור ק"נ שיוכלל בקדושה.
57. ראה אוה״ת שם. פ׳ עקב שם. ויצא ע' 1724.

ע״פ הנ״ל יובן גם בסיום המס' במעלת תלמידי חכמים - מקבל, יחו״ת, לגבי חכמים - יחו״ע, שהם מרבים שלום בעולם, 
יחוד יחו״ע ויחו״ת )ראה לקו"ת פרשתנו כז, א(, שלרוב הנוסחאות אינו מפורש הלימוד "א״ת בניך אלא בוניך", כי עכשיו 

עדיין אינו מפורש )מאיר( בגילוי האי״ע שבמעלת יחו"ת שלעת״ל.
58. ראה פירש״י שם.

עניני  בירור  ה״מטה"55,  עבודת  הבירורים,  עבודת  של 
העולם והלשונות של שבעים אומות56, עד אשר תהיה 
נהוראי,  אור,  גילוי  של  המעלה  גם  ה״מטה"  בעבודת 
של אתהפכא. אתהפכא הבאה על־ידי אתכפיא, הצירוף 

של יחודא עילאה ויחודא תתאה57.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יח, פרשת נשא שיחה ג, סעיפים ג. יב. משיחות י״ב תמוז, ה׳ מנ״א תשכ״ה(

 גילוי מעלת התחתון לעתיד לבוא
ולאו  בתחתונים,  דירה  היא  הכוונה  מאחר שתכלית 
העולם  מן  לעשות  אם  כי  העולם,  מן  להתנזר  דוקא 
)אף שבינה מקבלת מחכמה(  עצמו כלי לאלקות, לכן 
נאמר:  כך  שמשום  האבות,  על  באמהות  יתרון  ישנה 

"כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה".

בלקו״ת  מבואר  האבות  על  האמהות  מעלת  ]סיבת 
עוה״ב  מעין  הטעימן  שהאבות  לפי  ג(  )טו,  שה״ש 
עם  אחד  והו״ע   - גבר.  תסובב  ונקבה  כתיב  ולעתיד 
בתחתונים  דדירה  הענין  עיקר  כי  בפנים,  המבואר 

ומעלת התחתון - יתגלה לעתיד[.

ויחודא  עילאה  יחודא  האופנים,  בשני  והעבודה 
נותנת  ומ״גבעות",  צורים"  מ״ראש  הבאים  תתאה, 
כוח58 שיהיה "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב" 
)סיום הפסוק "כי מראש גו׳"(, שגם בהיותם בגלות אין 
בני ישראל נאבדים ח״ו בין אומות העולם; ואדרבה, על 
ידי הגלות יגיעו בני ישראל לדרגה נעלית יותר מאשר 
"עתידין  הפסוק:  על  התרגום  שאומר  כפי  בתחילה, 
דיחסנון עלמא", בגאולה העתידה על ידי משיח צדקנו, 

בקרוב ממש.

 )תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ד, פרשת בלק סעיף ג' והערה 31. ממאמר ושיחת י"ג תמוז תשכ״ב(.

גם בגאולה יהיה סוג של הנהגה טבעית וימי חול

נסית  והנהגה  טבעית  הנהגה  תהי'  לע"ל  גם  שהרי 
]ששרשם הוא משם הוי' ומשם אלקים, ולע"ל יהי' גם 

אלקים  יהי'  דעכשיו  שהוי'  )ועד  אלקים  דשם  הגילוי 
לע"ל, והי' הוי' לי לאלקים )ויצא כח, כא(, ויהי' גילוי 
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שם הוי' נעלה יותר – תו"א ואוה"ת ר"פ ויצא. ועוד([.

בראשית  במעשה  שינוי  כשיהי'  הב'  בתקופה  )וגם 
כל  יתבטלו  לא  ועוד(,   .198 ע'  חכ"ז  לקו"ש  )ראה 
בין  גם החילוק  אז  ויהי'  חוקי הטבע לגמרי, כפשוט(, 

59. תניא פל"ו.
60.( ישעי' מ, ה.

(61. ראה גם לקו"ש ח"ט ע' 63. ובכ"מ.

(62. חבקוק ב, יא. וראה תענית יא, א. חגיגה טז, א.

(63. ראה מדרש תהלים עג בסופו. יל"ש ירמי' רמז שטו בסופו. – ואף שבמקומות אלו ושבהערה הקודמת התוכן הוא 

בענין בלתי רצוי, הרי מובן במכ"ש וק"ו שמרובה מדה טובה )ראה סוטה יא, א. ועוד( – בגילוי כח הפועל בנפעל ורצון ה' 
לטוב.

(64. וראה מדרש תהלים שם שלפני דרשה זו מבאר הענין ד"נקבה תסובב גבר".

(65. ירמי' לא, כא.

(66. ראה תענית וחגיגה שם ש"אבריו של אדם" מעידים על האדם. וע"פ המבואר בפנים שלע"ל תגלה גשמיות בכלל 

רצון העליון, יש לתווך זה עם הפירוש ש"אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו". – ולהעיר, שהובאו שם 
עוד ב' דיעות: "מלאכי השרת המלוין לו לאדם", "נשמתו של האדם".

(67. המשך וככה תרל"ז פצ"א-ב. וראה גם ס' השיחות תורת שלום ס"ע 127 ואילך. סה"מ קונטרסים ח"ב תיג, ב. 

ובכ"מ.

ימי החול ויום השבת )ביום שכולו שבת ומנוחה לחיי 
מדי  גו'  והי'  כג(  סו,  )ישעי'  וכמ"ש  גופא(,  העולמים 
הגילוי  יהי'  מהם  א'  ובכל   – וכיו"ב  גו',  בשבתו  שבת 

ד"כוננהו" ע"י הקב"ה עצמו באופן של "נפלאות".

)תרגום חפשי משיחת י"א ניסן תנש"א הערה 79 ושולי הגיליון(

גשמיות הגוף והעולם יגלו כח העצמות

שלימות הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה, "שאז 
אור  גילוי  לקבל  ויוכלו  והעולם  הגוף  גשמיות  יזדכך 
ה'  פי  כי  יחדיו  בשר  כל  וראו  ה'  כבוד  "ונגלה  ה'"59, 
שתהי'  מכיון  אלקות61,  יראה  עצמו  הבשר  דיבר"60, 
 – עד אשר אדרבה  בנפעל,  הפועל  כח  גילוי  שלימות 
"אבן מקיר תזעק גו'"62, הנפעל הגשמי )דומם )אבן(, 
הגשמיות  האדם64(,  גוף  ועאכו"כ  וחי,  צומח63 
בקול  תגלה  העצמות(  כח  מתגלה  )שעל-ידה  עצמה 
בכל  העליון  ורצון  )הרוחני(  הפועל  כח  את  צעקה 
ניזונית  נשמה  גבר"66,  תסובב  "נקבה65  ע"ד  העולם, 

מן הגוף67.

]ועד שמ"אבן" נעשית "בית אלקים" )כנ"ל בפנים(, 
הליקוטים- ספר  )ראה  דקדושה  קיר  נעשה  ומ"קיר" 

דא"ח צ"צ ערך קיר, וש"נ(, ע"ד "ויסב חזקי' פניו אל 

הקיר ויתפלל אל ה'" )ישעי' לח, ב. ועד"ז במלכים-ב' כ, 
ב(, הקשור עם גילוי המשיח )ש"ביקש הקב"ה לעשות 
חזקי' משיח"* )סנהדרין צד, א(, ותפלת חזקי' היתה ג' 
ימים לפני מפלת סנחריב )רש"י ומצו"ד מלכים וישעי' 
שם((, ו"קיר" הוא בגימטריא ש"י – שע"י קיר הגשמי 
כל  נמשכות  האמיתי(  יש  עם  שמתאחד  הגשמי  )יש 
ההמשכות הרוחניים בהש"י עולמות, "שי" גם מלשון 
מלמעלה  שבאים  נעלות  הכי  ההמשכות  היינו  מתנה, 

בדרך מתנה.

חשיבא  )שמחשבתו  הקב"ה  של  ורצונו  ובקשתו 
מעשה( בודאי מתקיימת בפועל, עי"ז שחזקי' מתחבר 
ומתאחד עם דוד מלכא משיחא )שהוא הי' מזרעו(. – 
ולהעיר ממה שאמר חזקי' "אני ישן על מטתי" )איכ"ר 

פתיחתא ל. שם פ"ד, טו. וראה גם זח"א קצח, ב([.
)תרגום חפשי משיחת ש"פ ויצא תשנ"ב סעיף יג והערה 511(
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ד

1. וגם מצ״ע: משה תיכף כשנולד "טוב הוא" וגם "נתמלא הבית כולו אורה" )שמות ב, ב. סוטה יב, א( וראה אוה״ת 
עה״פ: פנחס - לא נתכהן עד שהרגו לזמרי )זבחים קא, ב(.

2. בהבא לקמן - ראה סד״ה וידבר גו׳ פינחס תרע״ה )בהמשך תער״ב חלק ב׳(.
3. אבות בתחילתה.

4. משלי ו, כג.
5. לשון אדה״ז - תניא פי״ב.

6. ראה )נוסף על הנסמן בהערה לעיל(: המשך תרס״ו ס״ע קנח ואילך. ע׳ תקנח. ד״ה וה״ס תש״ח. ועוד.
7. ראה לקו״ת ויקרא ב, ד. ועוד.

8. נסמן בלקו״ש ]המתורגם[ ח״ד ע׳ 52 הערה 8. ח״ח ]המתורגם[ ע׳ 174 הערה 59. וראה המשך תער״ב שם.
9. שבת קמו, רע״א. זח״א נב, ב. זח״ב קצג, ב.

10. זהר שם. וראה תניא ספל״ו. המשך תער״ב ח״ב ע׳ תתקל ואילך.
11. לשון הרגצובי - צפע״נ עה״ת ריש פרשתנו. וראה גם צפע״נ לסנהדרין פב, ב.

12. ובסנהדרין שם: וראוי׳ כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולם.

דוקא פינחס-אליהו שעבודתו 'מלמטה למעלה' יביא גאולה שלימה

א. ההסבר הכללי להבדל בין עבודת משה1, לעבודת 
פינחס2 הוא:

גילוי אור,   - עבודת משה היתה "מלמעלה למטה" 
ואילו עבודת פינחס היתה, ״מלמטה למעלה״ - זיכוך 

ה״מטה" והעלאתו "למעלה".

קבל  "משה   - משה  של  העיקרי  ענינו  היה  לפיכך 
לתלמידיו,  ומסרה"3  מסיני  תורה  למטה(  )מלמעלה 
לימוד התורה לישראל, והרי התורה מונעת ענינים לא־

אור"4, הדוחה חושך: האור  רצויים, באופן של "תורה 
"מאליו  החושך  דחית  על  משפיע  שבתורה  האלקי 
עורר  פינחס  ואילו  למטה.  מלמעלה  וממילא"5, 
באמצעות עבודתו את בני ישראל לתשובה - שבירת 

החושך והתעלות והתקרבות לה׳.

היתה  משה  עבודת  העצמית:  עבודתם  לגבי  גם  כך 
כאשר  הגוף:  מצד   - פינחס  ועבודת  הנשמה6,  מצד 
נוגעת בעיקר  גילוי אור, היא  העבודה היא באופן של 
גם  חודרת  איננה  אך  ל״גילויים״,  כלי  שהיא  לנשמה, 
על  גם  משפיע  הנשמה  גילוי  אמנם,  ל״מטה"7.  לגוף, 
הגוף, אך אין זה באופן שהגוף נעשה מצד עצמו לכלי 

לאור הנשמה.

ואילו העבודה מלמטה למעלה היא בעיקר מצד הגוף 
- עבודה עם זיכוך ה״מטה" והעלתו.

חז״ל8  כמאמר  לאליהו,  פינחס  בין  הקשר  גם  זהו 
"פינחס הוא אליהו", כי גם עבודת אליהו היתה מלמטה 
היא  נב(  )בגימטריא  אליהו  שעבודת  כידוע,  למעלה, 
בירור וזיכוך הגוף )שם ב״ן - ההשפעה האלקית בדרגה 
והנפש הבהמית.  הגוף  בתוך  ביותר, הפועלת  הנמוכה 

"בהמה" בגימטריא: ב"ן(.

ב. ההבדל בין תוצאות שני סוגי העבודה הוא:

כאשר העבודה היא מלמעלה למטה, מצד גילוי אור, 
כיוון  אך  האור,  בגילוי  וחדור  ה״מטה"  מואר  אמנם 
פוסק,  הגילוי  שכאשר  מובן,  הזדכך,  לא  עצמו  שהוא 

נשאר ה״מטה" במצבו הקודם.

לפיכך אנו רואים, שמתן תורה אמנם גרם לישראל 
מצב של "פסקה זוהמתן"9, אך למרות זאת, התאפשר 
"חזרה  שבאמצעותו  העגל,  חטא  מכן  לאחר  גם 

זוהמתן"10.

ה״מטה"  למעלה,  מלמטה  היא  העבודה  כאשר  אך 
לפיכך,  בר־קיום.  ענין  וזהו  ומתעלה,  מזדכך  עצמו 
הכפרה שנגרמה על־ידי פינחס לא היתה חד־פעמית, 
אלא נשארה תמידית, וענין "נמשך"11 ככתוב ב״ספרי" 
על הפסוק "ויכפר על בני ישראל״ - "שעד עכשיו לא 

זז אלא עומד ומכפר עד שיחיו המתים"12.

זהו ההסבר לכך שהשכר "בריתי שלום .. לו ולזרעו 
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אחריו" ניתן דוקא לפינחס, כי הוא "השיב את חמתי..." 
מדה  הוא  שכרו  גם  ולכן  הפסק,  ללא  מתמיד,  באופן 
כנגד מדה, ש״בריתי שלום" נמשך "לו ולזרעו אחריו" 

ללא הפסק13.

במהירות  נזכה  זה,  באופן  העבודה  באמצעות   ...

13. ראה המשך תער״ב )דלעיל הערה(, ד״בריתי שלום" הו״ע "ברית שלומי ".
14. בשנת תש"נ )שנת הו"ל של השיחה(. המו"ל.

15. ע"ז ה, ריש ע"ב. פרש"י תבוא שם, ו.
16. ישעי' ל, כ. תניא פל"ו.

17. ישעי' מ, ה. תניא שם )ספל"ו(.

של  הבשורה  את  יבשר  אליהו"  הוא  ש״פינחס  רבה 
ביאת המשיח, שיגאלינו בגאולה האמיתית והשלימה: 
ועפמשנ״ת  גלות.  אחרי׳  נצחית שאין  גאולה  ]שתהי׳ 
לעיל מובנת השייכות לאליהו דוקא )משא״כ הגאולה 

ממצרים שע״י משה - כנ״ל שם([.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יח, פרשת פנחס שיחה ג.
סעיפים ז. ח. יב. והערה 85. משיחת ש״פ פינחס תשכ״א(

דוקא שיא החורבן מעיד על התחלת הגאולה

שכינה  ״שאין  ספ״א:  ברכות  בתוספתא  מ״ש  עפ״י 
חוזרת עד שתעשה הר . . מאימתי משנעקרו יסודותי׳ 
ממנה״, י״ל - שאדרבה: דוקא עי״ז שהחורבן הי׳ באופן 
 - ראשון  מבבית  יותר   - בה״  היסוד  עד  ערו  ד״ערו 
 - להרגוצובי  פענח  )צפנת  בקדושתו״  המקום  "נשאר 

הובא ב״מפענח צפונות" ע׳ קמא(.

ובזה יובן גם מה שאמר ר״ע )סוף מס׳ מכות( "תלה 
באורי׳  אורי',  של  בנבואתו  זכרי׳  של  נבואתו  הכתוב 
תחרש  שדה  ציון  בגללכם  לכן  יב(  ג,  )מיכה  כתיב 
פסוקים  כו״כ  הרי  דלכאורה,   - כו׳"  כתיב  בזכרי׳  וגו׳ 

מדברים אודות החורבן, ולמה בחר בפסוק זה דוקא -

כי ב״ציון שדה תחרש" מרומזים ב׳ הענינים: )א( גודל 
החורבן ואופנו - שלא נשאר מאומה, וכמו שדה שאין 
תהי׳  דוקא  שעי״ז  )ב(  היסודות.  לא  גם  בנין  שום  בה 
הגאולה, כי חרישת השדה היא הכנה להצמיחה )ראה 
הנבואה  קיום  ולכן  א(,  קלט,  שבת  מהרש״א  חדא״ג 
"ציון שדה תחרש" מעידה על קיום היעוד )זכרי׳ ח, ד( 
"עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים" )משיחת 
יום ההילולא - תשכ״ה. עיי״ש בארוכה.  יו״ד שבט - 

ודאה גם לקו״ש חי״ט ע׳ 72 ואילך(.
 )לקוטי שיחות חלק ו, פרשת תרומה שיחה ב הערה 43(.

דורנו דור הגאולה, גאולה בכח נשיא דורנו

כן תהי' לנו, בגמר נצחון המלחמה שע"י בנ"י בסוף 
זמן הגלות, שלפי כל הסימנים שבש"ס הוא דורנו זה, 
הילולא  בהיותנו ארבעים שנה14 מהסתלקות  ובמיוחד 
ההילולא  שליום  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של 
שלו נתן ללמוד מאמרו הידוע ד"ה באתי לגני ובו מבאר 
)בארוכה לפ"ע( זה שבני ישראל נקראים בשם צבאות 

ה', ועבודת בנ"י בזה,

ובכחו של משה רבינו שבדורנו — כ"ק מו"ח אדמו"ר 
למלא  כאו"א  הצליח  בודאי  שנה  ארבעים  במשך  הרי 
באו  וכבר  ה'",  "צבאות  בתור  ותפקידו  שליחותו 

הענינים ד"נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים 
לשמוע", וקאי איניש אדעתי' דרבי'15, בתכלית הגילוי 
— והשלימות תהי' בביאת משיח צדקנו, ]ראה סה"מ 
)דשם  הזה  הגילוי  ד"אמיתת  רמח(,  )ס"ע  שם  פר"ת 
ואוצרותיהם  כו'  להנחיל  וכמ"ש  לעתיד  יהי'  צבאות( 

אמלא כו'"[,

בקרוב ממש בעגלא דידן, שלא יכנף עוד מוריך והיו 
עיניך רואות את מוריך16, ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר 

יחדיו כי פי ה' דבר17.

)לקוטי שיחות חלק ל"ו, פרשת בא שיחה ב בסיום והערה 84. ממאמר )ושיחות( יו"ד שבט תש"כ, תשכ"א, תש"מ(
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דורנו מסיים הגלות ומתחיל הגאולה

(18. יבמות לט, ב. וש"נ.

(19. שכן נקרא אהרן במקרא מפורש "שלשת הרועים" )זכרי' יא, ח. וראה תענית ט, סע"א(.

(20. נדפסו באגרות קודש שלו ח"ה ע' שסא ואילך. שעז ואילך. תח ואילך. ח"ו ע' תל ואילך.

(21. ראה שיחת שמח"ת תרפ"ט.

(22. ראה אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד ע' רעט. "היום יום" טו טבת. ובכ"מ.

(23. ראה תנחומא נשא טז. שם בחוקותי ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא רפל"ו.

(24. ישעי' ל, כ.

(25. תניא שם )מו, א(.

הדגשה יתירה בדורות האחרונים, בעקבתא ועקבתא 
דעקבתא דמשיחא ובפרט בדורנו זה, הדור האחרון של 

הגלות:

בעקבתא  ובפרט  )בתמי'(,  דרי"18  ש"אכשור  אע"פ 
וגם  דעקבתא דמשיחא כמבואר בחותם מסכת סוטה, 
המעלות דדור זה באים כהמשך של הדורות שלפני זה, 
בתומ"צ  העבודה  ריבוי  ואת  הכחות  כל  את  ומקבלים 
מהדורות שקדמו, עד שה"הדלקה" דה"נרות" דדור זה 
באה כתוצאה מהעבודה וההדרכה דהדור שלפני זה וכו' 
– אבל ישנו הכח, שלאחמ"כ אבל מיד – תהי' "שלהבת 

עולה מאלי'".

ואדרבה: דוקא העקב שברגל, הדור הכי אחרון, יש 
הדורות  כל  את  ולהעלות  מאלי'"  "עולה  להיות  בכחו 

הדור  נעשה  דהגלות  האחרון  שהדור  עי"ז  זה,  שלפני 
כל  במשך  בנ"י  לכל  הגאולה   – דהגאולה  הראשון 

הדורות!

ובפרט שהרועה19 אהרן הכהן שבדורנו – כ"ק מו"ח 
לכל  אהבתו  את  בגלוי  הראה   – דורנו  נשיא  אדמו"ר 
לתורה",  ומקרבן  הבריות  את  "אוהב   – כולל  בנ"י, 
ע"י פעולותיו הרבות בהפצת התורה והיהדות והפצת 

המעינות חוצה,

ד"לאלתר  שלו  קורא"  ה"קול  ע"י   – ובמיוחד 
רק  שצריכים  וההכרזה21  לגאולה"20,  לאלתר  לתשובה 
"לצחצח הכפתורים", ולאחרי' – ההודעה שכבר סיימו 
גם את זה, וצריך להיות רק "עמדו הכן כולכם"22 ללכת 

לקבל פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה.
)תרגום חפשי משיחת ש"פ בהעלותך תנש"א סעיף יד(

דיוק הלשון 'תיכף ומיד' על הגאולה

גדולה מעלת התשובה, שישראל כשעושין תשובה - 
מיד )וכפי שמוסיף אדמו״ר הזקן ]אגה״ת פי״א[: תיכף 
ומיד( הן נגאלין. ]תוספת תיכף על מיד - עיין )תענית 

יט, ב( איזהו מיד שלהן כו׳. רש״י ד״ה מיד שבת פט, א. 
משא״כ תיכף עפמש״כ זבחים לג, א. תוד״ה כל )סוטה 

לט, א(. שו״ע או״ח סקס״ו[.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ז, פרשת ויקרא שיחה ב בסיום. משיחת ש״פ ויקרא תשכ״ה(

דירה בתחתונים – גילוי העצמות ללא לבושים

הקב"ה  נתאווה  העולם:  כל  בריאת  וכוונת  תכלית 
שבמדידה  בתחתונים23,  דירה  יתברך  לו  להיות 
בתחתונים,  בגוף  דנשמה  והסתר  וההעלם  וההגבלה 
יהי' גילוי העצמות, )כביכול( כמו אדם הנמצא בגילוי 
בכל עצמותו בדירתו הפרטית )ומכ"ש בנוגע להקב"ה, 

בורא העולם ומנהיגו(, כפי שיתבצע בשלימות הגילוי 
במתן  הי'  זה  )ומעין  והשלימה  האמיתית  בגאולה 
יהי'  הוא  מוריך"25,  עוד  יכנף  "ולא  כמ"ש24  תורה(, 
בדירתו בגלוי בלי שום לבושים, אפילו בלי הלבושים 

הכי עליונים )כנף העליון(.
)תרגום חפשי משיחת ש"פ בא תשנ"ב סעיף ה(
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דרושה עבודה של טהרה – כדי לבוא לטהרה המושלמת בגאולה

26. יחזקאל לו, כה.
27. סוף סוטה.

28. הלכות מלכים פי"א ה"ד.
29. מנחות קי, א.
30. חולין יא, א.

31. ר"ה ל, א. סוכה מא, א.
32. מדרש תהלים מזמור יז. מדרש שמואל ספל"א )הובא ברד"ק סוף ש"ב(.

33. רוקח הל' תפלה סשכ"ב. וראה גם ב"י לטאו"ח סקפ"ח )ד"ה וכתב הרמב"ם(, משבלי הלקט )דין סדר ברכת המזון 
סקנ"ז( — בדין הזכרת מלכות בית דוד בברכת בונה ירושלים.

טעם הקדמת הטהרה לפרשת החדש: מאחר שפרשת 
דרושה  דגאולה,  אתחלתא  הלבנה,  מולד  היא  החדש 
לגאולה,  דרושה  שהיא  כשם  הטהרה,  הקדמת  לפניה 
ואמרו  גו'",  טהורים  מים  עליכם  "וזרקתי  ככתוב26: 

רז״ל27: טהרה מביאה לידי . . אליהו הנביא כו'.

... ההוראה שיש להסיק מכאן:

אפשר  בתכליתה  האמתית  לטהרה  שלהגיע  מאחר 
אך ורק בביאת המשיח, שאז יהיה "ואת רוח הטומאה 

אעביר מן הארץ",

רוח  קיימת  תהיה  עדיין  המשיח  בביאת  שהרי   -
הטומאה, כביטוי הרמב״ם, לגבי משיח בן דוד28: "יכוף 
כל ישראל" ללמוד תורה ולקיים מצות, ביטוי המוכיח 
כיון שרוח הטומאה  לב,  יעשו הדבר בחפץ  הכל  שלא 

תהיה  המשיח  של  ועבודתו  אז,  קיימת  תהיה  עדיין 
להעביר רוח הטומאה מן הארץ -

עלולים לחשוב שעתה אין לעשות דבר כי אם לסמוך 
לגמרי על המשיח - ולשם כך באה ההוראה בקריאת 

פרשת פרה:

כדי להגיע לטהרה וגאולה בפועל ובשלמות דרושה 
כמה  עד  הטהרה  ענין  את  לבצע  יש  מוקדמת.  הכנה 
שאפשרי הדבר, ולהיטהר מאבי אבות הטומאה, כמאמר 
הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  "כל  רז״ל29: 
אז  האדומה.  לפרה  רחמנא"30  קריה  "חטאת  חטאת" 
זה  ודבר  הטומאה,  ותולדות  מאבות  ממילא  נפטרים 
יביא את הטהרה והגאולה בפועל, בביאת משיח צדקנו 

בב״א.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת צו סעיפים טז. יח. משיחת פרשת החדש תשט״ז( 

דרישה ותביעה תמידית על ביאת הגאולה במהירות

ע"ד מחז"ל31 "עבדינן זכר למקדש . . ציון . . בעיא 
שבקשה  דוקא,  דרישה  הוא  בזה  שהדיוק   — דרישה" 
דרישה  צ"ל  אינה מספיקה, אלא  הגאולה  על  בעלמא 
או"ת  א.  סד  )לקו"א  הה"מ  ]כפי'  )תמידית  ותביעה 
עט, ג( "מכלל דבעי דרישה )ל' חז"ל שם( . . להורות 
דבר כללי כל ימי האדם וכל עתיו ורגעיו בעי דרישה . 

. תמידית"[(.

שאנו  דזה  להלכה33(  )שהובאו  חז"ל32  וכדברי 
שישראל  מפני  הוא  הגאולה,  על  ביום  ג"פ  מתפללים 
 — גופא  ובזה  מהקב"ה,  הגאולה  את  לתבוע  צריכים 
באופן של "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", דרישה 
מט"ז  ]להעיר  במהירות  צדקנו  משיח  שיבוא  ותביעה 
או"ח )סתכ"ט סק"א( ד"דורשין היינו מה שצריך לאותו 

יום" )משא"כ "שאלה היינו מה שיצטרכו לעתיד"([.
)לקוטי שיחות חלק לד, שיחה לעשי"ת סעיף ד והערות 13, 43.
משיחות ו' תשרי תשמ"ז, ש"ש )האזינו( תשכ"ז(
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ה

1. ישעי׳ כז, יג.
2. לקוטי תורה )דברים נח, א( ד"ה והיה ביום ההוא יתקע.

3. בדרשת חז״ל בראשית רבה סוף פ״ג.
4. חגיגה יב, א.

5. הובא בדגל מחנה אפרים ובכתר שם סוב דף ו עמוד ד עיין שם וראה זהר חדש רות פה, א.
6. הועתק בהוספות לדרך מצותיך להצ״צ )רב, סע״ב ואילך(.

האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצריים – עוני ועושר

א(  סוגים:  לשני  כללית,  נחלקים,  שהנסיונות  ידוע 
יותר  גדול  כלל  ובדרך  העושר,  נסיון  ב(  העוני.  נסיון 
הנסיון שבעושר, וקשה יותר לעמוד בו מבנסיון העוני.

בביאת  העתידה,  בגאולה  דן  כשהנביא  לפיכך, 
אשור  בארץ  האובדים  "ובאו  אומר1  הוא  המשיח, 
והנדחים בארץ מצרים". המושגים "אשור" ו״מצרים" 

מבטאים את שני הנסיונות של עוני ועושר2.

מלשון:  כיווץ,  העוני,  נסיון  את  מציין  "מצרים" 
מצרים:  ושעבוד  גלות  גם  היו  כך  וגבולים.  מיצרים 

עבדות, עבודה קשה המפרכת את הגוף ומשברתו.

לעומתו - ״אשור״ - מציין את נסיון העושר. באשור 
גשמית.  מבחינה  דבר  חסר  ולא  שעבוד,  כל  היה  לא 

כארצכם".  "ארץ  כנאמר,  היתה,  אשור  גלות  אדרבה: 
איננו  ומצוות  תורה  של  רוחניים  ענינים  לגבי  אפילו 
הגלות  מתבטאת  במה  והפרעות.  זרות  שם  מוצאים 
נסיון  ובעקבותיה  הקדש  מארץ  היציאה   - שבאשור? 
ורחבות  תענוג  באשרי,  מלשון:  "אשור"  עושר.  של 

בענינים גשמיים.

נוקט  "מצרים"  של  לנסיון  ביחס  הרי  לפיכך,   ...
הנביא בלשון "נדחים" וביחס לנסיון של "אשור" הוא 
לגבי  הוא  "נדחים"  משמעות  "אובדים".  בלשון  נוקט 
כזה שנדחה, יש לו קשר לאלקות אלא שמחמת שעבוד 
משמעות  ואילו  נדחה.   - וברוחניות  בגשמיות  הגלות 
"אובדים" היא לגבי מי שנאבד לגמרי, רחמנא ליצלן, 

ושכח לגמרי אלקות.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת נצבים סעיף ב. משיחת ש״פ בראשית תשי״ז(

האור שגנזו לצדקים לעתיד – ניתן להגיע אליו כיום

א. על האור שנברא ביום ראשון נאמר - אור כי טוב, 
הקב״ה היה אז יחידי בעולם, שמשום כך נקרא יום זה 

- יום אחד3. 

לעתיד  לצדיקים  שגנזו  בגמרא4  מצינו  זה  אור  על 
בתורה".   - גנזו  ״והיכן  אמר5:  הבעל־שם־טוב  לבוא. 
כלומר, אף כיום אפשר להגיע, באמצעות התורה, לאור 

שלעתיד לבוא.

האור  את  להשיג  אפשר  כיום  שאף  הדבר,  טעם 
 - וקוב״ה  ואורייתא  ״ישראל  כי  הוא,  לבוא,  שלעתיד 
כולא חד", וכשם שהקב״ה הוא בבחינת היה הוה ויהיה 
כאחד, כך גם בתורה, בה גנוז כבר היום - העתיד לבוא. 
וכן אף בצדיקים, בהם בחינת כולא חד עם הקב״ה היא 

בגלוי - לא קיימות לגביהם הגבלות הזמן, ואף עתה יש 
להם האור שלעתיד.

גרשון  רבי  שכתב  הסיפור6  יובן  האמור  לפי   ב. 
שהמעשה  לבעש״ט   - הבעש״ט  של  גיסו   - מקיטוב 
עליו הודיעו אמנם אירע, אבל בזמן מאוחר יותר מאשר 

זמן כתיבתו.

טעם הדבר מבואר בחסידות, כי בעולם נעלה יותר, 
הזמן הוא כללי. הבעש״ט שהה אז בעולם היצירה, בו 
חמש עשרה שנה הן בבת אחת, משום כך ראה מראש 

מה שיארע לאחר מכן.

ברם, לכאורה, לא מובן, כי לפי זה היה על הבעש״ט 
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לכתוב לגיסו שהמעשה יארע בזמן מאוחר יותר, אלא 
הסבר הדבר הוא: צדיקים אינם ״מציאות״ בפני עצמם, 

כל מציאותם - אלקות.

וביחוד  בכלל,  החסידות  בתורת  המוסבר  גם  זה 
מאמר  בפירוש  הכ״מ7,  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  במאמרי 
לכאורה,  רשב״י":  דא   - הוי׳  האדון  פני  ״מאן  הזהר8 
 - נברא?  על  הוי׳  האדון  פני  מאן  לומר  אפשר  כיצד 
אלא רשב״י היה בטל לגמרי לאלקות ולא היה מציאות 
לעצמו, ומשום כך אפשר לומר עליו "מאן פני האדון 

הוי'".

בצדיקים  גם  כך  כביכול,  בהקב״ה  שהדבר  וכשם 
שוררת הבחינה של היה הוה ויהיה כאחד, ולפיכך לא 
ציין הבעש״ט לגיסו שדבר המעשה יארע בזמן מאוחר 

יותר, הואיל ובדרגתו כבר אירע הדבר כעת.

ג. לפיכך אפשר אף כיום להגיע, באמצעות התורה, 
לאור שנגנז לעתיד. כי צדיקים, על־ידי פנימיות התורה 
)"אילנא דחיי שלמעלה מנגלה  דוקא  - שבאמצעותה 
)יסוד  צדיק  ענין  אמיתות  אפשרית  כו'"9(  דתורה 
עולם שלמעלה ממלכות( - לא קיימות בהם הגבלות 

הזמן. 

7. ד״ה ואתה ברחמיך הרבים תרפ״ז, וד״ה לא אבוא תרצ״ט.
8. ח״ב לח, א.

9. ראה אגה״ק ד״ה והמשכילים )סי׳ כו(.
10. כתובות נא, א. ובכ"מ. ונסמן בשדי חמד כללים כ, רמב.

11. בבא בתרא סוף פרק קמא.
12. פרק כה.

13. ברכות יז, א.
14. נדרים כב, ב. וראה שמו"ר רפל"ב ובכ"מ.

15. ראה חבקוק ב, יא. חגיגה טז, א. מדרש תהלים סו״ס עג.

לבוא".  לעתיד  לצדיקים  "גנזו  המאמר  פירוש  זהו 
התורה,  פנימיות  באמצעות  כלומר,  "גנזו",  ידי  על 
אפשר להיות ענין הצדיקים, ועל ידי כך מגיעים לאור 

שלעתיד.

ד. כל ענין רמוז הרי גם בתורת הנגלה, והרמז לאמור, 
בנגלה, היא ההלכה10: כל העומד לגזוז כגזוז דמי, אם 
מחוסר  אינו  עצמו  הוא  אם  כלומר,  לדקל.  צריך  אינו 
ענין עקרי בכך, הרי זה כאילו הדבר כבר בוצע. מחוסר 

זמן אינו נחשב למחוסר מעשה.

"ג׳  הגמרא11:  במאמר  לאמור,  יותר  גלוי  רמז 
הטעימן הקב״ה בעולם הזה מעין עולם הבא", והגמרא 
רבה12  אליהו  דבי  בתנא  מצינו  והרי  האבות,  את  מונה 
יגיעו מעשיי למעשי  יהודי אפשר לו לומר מתי  שכל 
אבותי אברהם יצחק ויעקב, היינו שכל אחד אפשר לו 

להגיע לכך.

אינו  אליהו  דבי  תנא  שהספר  לומר  תמצא  אם  אף 
בגמרא13  אנו  מוצאים   - הלכה  פסקי  של  ספר  מהווה 
"עולמך תראה בחייך", הרי  בנוסח הברכה לרבי אמי: 
שכך נפסק בש״ס בבלי, ש״עולמך", הגילויים שלעתיד 

לבוא, תראה בחייך.
 )תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת בראשית סעיפים ב-ו. משיחת ש״פ בראשית, ה׳תשי״א(

האלוקות תתגלה בדומם באופן קבוע ונצחי

תורה,  למתן  ההכנה  מצרים:  יציאת  של  התכלית 
רז״ל  וכמאמר   - העתידה  לגאולה  ההכנה  מכך,  ויותר 
"אלמלא חטאו"14 היתה יציאת מצרים גאולה שלימה 
בדומם15,  אפילו  המוסתרת  האלקות  תתגלה  שאז   -
ההעלם  גם  כשנתגלה  סוף,  ים  בקריעת  שהיה  כפי 

שבדומם. 

אלא שבקריעת ים סוף, היה הגילוי כאמור לפי שעה, 
אך זה היוה נתינת כח לישראל לפעול לאחר מתן תורה 
קריעת  של  הגילויים  אותם  את  ה״עבודה"  באמצעות 

ים סוף באופן קבוע.

לפיכך היו אצל צדיקים גדולים אותם גילויים, שעל 
ידי עבודתם ראו גם בדומם את האלקות שבו, כידוע מה 
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שאמר פעם אדמו״ר הזקן, כשהביט על קורת התקרה: 
אותה16,  המחיה  האלקות  את  רק  עתה  רואה  אני 
ובקרוב ממש יתגלה הדבר לכל - "ונגלה כבוד הוי׳ וראו 

16. בית רבי ח״א פכ״ב.
17. ישעי׳ מ, ה.

18. ראה סוכה כט, א. שהש״ר פ"ו.
19. חגיגה ה, ב.

20. ראה קונטרס ביקור שיקאגא עמוד 22 ואילך.
21. הלכות תשובה פרק ז הלכה ה.

22. פרק יא.
23. שבועות ט, א.

24. ראש השנה יא, א. שמות רבה פרשה טו, יא.

את  וייראה  שיתגלה  דיבר״17,  הוי׳  פי  כי  גו׳  בשר  כל 
דבר הוי׳ שבכל דבר, בגאולה האמיתית והשלימה על 

ידי משיח צדקנו, בקרוב ממש.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, שיחה לשביעי של פסח בסיום. משיחת ש״פ בשלח תשכ״ג(

הבאת הגאולה - באמצעות התבטלות בתכלית

תוכנו של ראש-חודש הוא ענין המולד, הכולל שתי 
נקודות: נקודה אחת - תכלית ההעלם שלפני המולד, 
שנמשלו  ישראל,  בני  ב״עבודת"  המולד.  גם  ונקודת 

ללבנה18, ישנן שתי נקודות אלו:

כשאדם מתבונן במעמדו ומצבו, שאף אם למד וקיים 
מצוות ובאהבה רבה, הריהו, עם זאת, עומד לפני המלך 
"ומאן דמחוי במחוג קדם מלכא" וכו׳19, ואם כן הרי לא 
ההיפך  אף  הנדרש, אלא  כפי  עבודה  זו  בלבד שאין  זו 

מזה -

נולדות אז בקרבו שתי נקודות: נקודה של התבטלות 
ענינו  וזה  חדשה,  "עבודה"  של  והתחלה   - בתכלית 
עבודת  הוא  שבכללות  ה׳  בעבודת  ראש־חודש  של 

התשובה: ״אסורה מכאן - אתקרב לשם"20.

על ידי עבודת התשובה מביאים הרי את הגאולה, כפי 
מיד   - תשובה  שעושין  ״ישראל  הרמב״ם21:  שפוסק 

נגאלין" וכפי שאדמו״ר הזקן אומר באגרת התשובה22 
"השיבנו"  ברכת  לאחר  שמיד  השיבנו,  ברכת  בענין 

ו״סלח לנו" אומרים ברכת "גאלנו".

אומר:  שהקב״ה  ראש־חודש,  לגבי  נאמר  לפיכך 
"הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירח"23. מיעוט הירח 
מהווה, כידוע, סיבה לחטא עץ הדעת, שהוא מקור כל 
החטאים, סיבת הגלות, ״מפני חטאינו - גלינו". ראש 
את  גם  וממילא  הירח,  מיעוט  ענין  את  מסלק  חדש 

סיבת הגלות.

 ראש־חודש, ענין התשובה, מסלק את הגלות ומביא 
את הגאולה. זה, איפוא, תוכן האמור בשל״ה שכללות 
ישנה  בניסן  שכן  חדש.  ראש  של  ענין  הוא  ניסן  חדש 
ה״עבודה" של ביעור חמץ, סילוק הישות וההתנשאות, 
ומשום  התשובה,  ענין  שזה  ההתבטלות,  ענין  ולפעול 

כך - "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל"24.

 )תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת בא סעיפים א-ג. משיחת פ׳ החודש תשט״ז(

הבאת הגאולה - באמצעות עמידה בתוקף ומסירות נפש

 א. המצריים עבדו לשה, זו היתה עבודה־זרה שלהם 
)לפיכך אמר הרי משה רבנו לפרעה: "הן נזבח גו׳ ולא 
יסקלונו גו׳"(. בכל זאת ציוה להם הקב״ה להחזיק את 
לענות:  המצריים  ולשאלת  בבית,  ימים  ארבע  הכבש 

רצוננו לשחוט אותו ולהקריבו לפני הקב״ה.

התוקף ומסירת הנפש שהיו אז לבני ישראל, לבלתי 
התרשם מן המצריים, הביאו את הגאולה, וכפי שרז״ל 
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אומרים שבשעת יציאת מצרים היו בני ישראל ערומים 
מן המצוות, ככתוב: "ואת ערום ועריה", "הללו עובדי 
עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה", נתן להם הקב״ה 
ומסירת  המצוה  ובזכות  פסח,  קרבן  של  המצוה  את 

הנפש שהיתה להם עבורה - נגאלו ממצרים.

אראנו   - מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  נאמר25:    
משל  משמשת  מצרים  גאולת  כלומר,  נפלאות". 
לגאולה שלעתיד. מאחר שזה משל של תורה - מובן 
את  יביאו  מצרים  יציאת  את  שהביאו  הענינים  שגם 
תורה  של  שבמשל  הידוע  כפי  העתידה,  הגאולה 

מתאימים פרטי המשל לנמשל.

ומסירת  התוקף  ידי  על  באה  מצרים  שיציאת  כשם 

25. מיכה ז, טו.
26. ילקוט שמעוני נ״ך רמז תקנ.

27. סוכה מה, ב.
28. ברכות ט, א. וש"נ.

29. יומא ט, ב ובחדא"ג מהרש"א שם ד"ה לא נתגלה*. וראה גיטין נה, סע"ב ואילך. לקו"ת מטות פו, ב. וראה נצו"א 
לזח"ב שם.

30. כמאמר רשב"י )מגילה כט, א(.

ההליכה  ידי  על  העתידה  הגאולה  תבוא  כך  הנפש 
בתוקף ומסירת נפש.

 ... וכשם שבשעת יציאת מצרים - הרי על ידי התוקף 
של בני ישראל, בכך שלא התרשמו מן המצריים, יצאו 
ממצרים ואף נטלו אתם את הכסף והזהב של המצרים 
נשאר  "לא  ככתוב:  בים,  טבעו  המצריים עצמם  ואילו 
שנותר,   - פרעה   - ״אחד״  אותו  וגם  אחד״,  עד  בהם 

הגיע אחר־כך לנינוה וסבל גם שם26.

לבלתי  נפש,  ומסירת  בתוקף  כשנצעד  עתה,  כן 
ותהיה הגאולה  כל המנגדים,  יתבטלו  התרשם מאיש, 

העתידה במהרה בימינו.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת בא סעיפים א. ב. ד. משיחת אחרון של פסח. תשי״ב(

הבאת הגאולה - בזכות אחדות ישראל שבאמצעות רשב"י

תוכן מאמר רשב"י27 "יכול אני לפטור את כל העולם 
כולו מן הדין", שהנהגתו בענין דאהבת ישראל )ואחדות 
ישראל( הי' בתכלית העילוי, עד שדאג והודיע והובא 
לבנ"י  רק  )לא  וחיבה שלו  ונקבע בתורה — אהבה  זה 
שהם בדרגת "תלמידי רבי עקיבא" אלא( גם לאלו שיש 

צורך לפוטרם מן הדין.

... וכדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק28 
הגליות  )שסיבת  האחרון  זה  דגלות  זה  שבדוחק   —
שיפטור  רשב"י  על  לסמוך  כדאי  חנם29(,  שנאת   —
דכל  הגאולה  את  ויחיש  הדין,  מן  כולו  העולם  כל  את 
האמיתית  גאולה   — שבגלותא30  ודהשכינתא  בנ"י 

והשלימה על ידי משיח צדקנו, ובמהרה בימינו ממש.
)לקוטי שיחות חלק לב, שיחה לל"ג בעומר סעיף ה. משיחת ש"פ בחוקותי תשד"מ(

הבאת הגאולה - דוקא באמצעות המעשים הקטנים של דורנו

הקודמים,  הדורות  כל  לאחר  לחשוב:  אפשר 
גבוהות  כה  ובנשמות  רבים,  כה  בצדיקים  ה״עשירים" 
תנאים  וכו';  נביאים  וכו',  רבינו  משה  האבות,  של   -
ואמוראים וכו', ועד לכ״ק מורי וחמי אדמו״ר )הריי״צ( 
וכבר  העצומות,  ה״מלאכות"  כל  את  פעלו  שכבר   -
 - למטה  ישראל  עבודת  של  רובה-ככולה  את  ביצעו 

איזו חשיבות יש לפרט הקטן שאפשר לפעול ולהוסיף 
בדורנו, דוד של עקבתא דמשיחא?

כביכול,  תלויה,  אלו  קטנים"  שב״פכים  לדעת,  יש 
הקודמים.  הגדולים  הדורות  כל  של  העבודה  שלמות 
את  יביא  בדורנו,  שנשלים  זה,  פעוט"  "דבר  דוקא 
העבודה הרבה של "ששת ימי המעשה״ - שית אלפי 
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שנין31 - לתכליתה, שאפשר יהיה לומר עליה "ויכולו" 
- היא תשתכלל32 ותתעלה ב״יום שכולו שבת ומנוחה 

31. רמב"ן עה״ת בראשית ב, ג.
32. ראה ת״א )בראשית ב, א(. אוה״ת עה״פ.

33. סוף מס׳ תמיד.
34. ראה אגרת הקדש סימן ד.

35. ישעי' ט, א.
36. אגרת הקודש סימן כב.

37. ב"ר ס"פ ס"ג. רש"י בב"ר ס"פ פה.

לחיי העולמים"33.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ה, פרשת בראשית שיחה ג סעיף טו. משיחת ש״פ בראשית תשכ״ח( 

הבאת משיח - באמצעות עשיית ארץ-ישראל בחוץ-לארץ 

א. יש כאלה שמטעים אותם והם מפרשים את הענין 
של "דר בארץ ישראל" כפשוטו, ואף באופן גס וחומרי, 

עד כדי היפוכו של פסק התורה.

בחוץ  הדר  "כל  אומרת  הגמרא  לטענה:  ואשר   ...
כשאדם  אך  קבע,  לדירת  הגמרא  כוונת   - כו׳  לארץ״ 
מחכה למשיח, ומוכן הוא - מיד עם בואו - לוותר על 
כל "זבת חלב ודבש" שבחוץ לארץ ־ לאלה שנדמה להם 
- משום שהוא חפץ ב״ומלאה הארץ דעה את ה׳ כמים 
לים מכסים״ - הרי גם כשהוא בחוץ לארץ הוא "במקום 
עבודת  אפשרית  שם  וגם  בו",  אלקיך  ה׳  יבחר  אשר 
הקרבנות מבחינה רוחנית, הקרבת "עולותיך ושלמיך", 

העליות והשלמיות, על גבי המזבח.

"בכל  מפרשת-היום:  להסיק  שיש  ההוראה  וזאת 
מקום אשר אזכיר את שמי״ - שם ארץ ישראל, ובכחו 
של כל איש ישראל להביא הדבר לידי גילוי, זה הענין 
של "משיח הפרטי"34, ודבר זה יביא את ביאת המשיח 
הכללי, כשכל בני ישראל יעלו לארץ ישראל הגשמית 

עם משיח צדקנו.

לשון  לגבי  מפאריטש  הלל  רבי  של  פתגם  יש  ב. 

הכתוב35: "העם ההולכים בחשך ראו אור גדול", 

השוהים זמן מה בחשך רואים את החשך כאור. בכך 
לא די - אף שמים אור לחשך, בענין של תורה אור - בו 
עצמו - עומדים להגביר ח״ו את החשך הכפול ומכופל 

של הגלות.

לרוצה לנסוע לארץ ישראל, הדרך היחידה - חייבים 
עונש  של  דבר  הגלות  אין  חטאינו".  "מפני  את  לתקן 
יחידו  כי אם כמשל36 אב רחמן שבנו  לשם עונש ח"ו, 
אותו  רוחץ  הוא  מתלכלך  וכשהלה  מאד  בעיניו  יקר 
במים פושרים, ואף ברותחים - כשהלכלוך דבוק למדי. 
בהסרת הלכלוך מתקרבת הגאולה הכללית, וממילא גם 

הנסיעה הפרטית לארץ ישראל.

ליהודי  צדק"  ה״צמח  של  תשובתו  הרי  ידועה 
ב״יחידות": "רצונך לנסוע לארץ ישראל? - עשה כאן 
יתברך,  לו,  דירה  לארץ  בחוץ  לעשות  ישראל",  ארץ 
עד  באמת,  גדול"  אור  "ראו  הרי  לנר  נר  נוסף  וכאשר 
שלילה כיום יאיר בגאולה האמיתית והשלמה, במהרה 

בימינו, אמן.

)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת ראה סעיפים ב. ז.
סעיף א משיחת כ' מנ"א תשט״ו. סעיף ב משיחת י״ג תמוז, תשט״ו(

הבאת משיח ה'פורץ' - דורשת לפרוץ ההגבלות

לגבי המשיח נאמר הביטוי: "פורץ"37. מצוות השעה 
התורה  לימוד  הפורץ,  בוא  קירוב  לשם  איפוא,  היא, 

וקיום המצוות, ובפרט הצדקה, באופן של "ופרצת".

אהל,  יושבי  מצד  הגבלות  ללא  התורה  לימוד  ע״י 
ובמיוחד  המצוות,  קיום  וע״י  ישיבות,  בני  ובמיוחד 
יהיה,   - עסק  בעלי  מצד   - הגבלות  ללא  הצדקה, 
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התורה  ממש",  כאחד  ורצפה  "גג  המאמר38:  כלשון 
המלובשים  והמצוות,  "גג",  היא  רוחנית  שבבחינה 
בדברים גשמיים, "רצפה", יהיו כאחד ממש, יסולקו כל 

38. באתי לגני תש״י ס״ט.
300 מגילה כו, א. וש"נ.

301 ]להעיר מהשייכות לכ"ח סיון[.
41. מיכה ז, טו.
42. מיכה ז, טו.

43. סוטה יא, ב. במדב"ר פ"ג, ו.
44. ראה גם פדר"א פמ"א "לך אמור לבנות ישראל כו' שדרכם של אנשים הולכים אחר דעתן של נשים" )וברד"ל שם(. 

וראה תנחומא ס"פ מצורע.
45. שמות ג, יב.

לפנינו  הפורץ  ויעלה  וההגבלות,  המחיצות  ההבדלות 
בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת תרומה סעיף טז. משיחת יו״ד שבט תשי״ט(

הבאת קרבן תודה על היציאה מהגלות

נתחלקה  שלא  הקודש  עיר  לירושלים  באים 
מקריבים  ושם  השלישי,  המקדש  ולבית  לשבטים39, 
)לכל לראש( קרבן תודה על היציאה דכל בנ"י ממאסר 
הגלות40 - במכ"ש וק"ו מהיציאה ממאסר דאיש פרטי 

– "ארבעה צריכין להודות יורדי הים . . ומי שהי' חבוש 
בבית האסורים . . יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם" 
מהמאסר  בנ"י  דכל  היציאה  ועאכו"כ  ב(,  נד,  )ברכות 

דכל ד' הגלויות לגאולה שאין אחרי' גלות.
)ש"פ שלח תנש"א סעיף יד והערה 951(

הביטחון בנחלת הארץ - יזרז את קבלתה בשלימות בגאולה

מקרא מלא דיבר הכתוב41 "כימי צאתך מארץ מצרים 
כל  גאולת  הבטחת  שגם  י"ל,  וא"כ  נפלאות",  אראנו 
הארץ לגבולותי' בגאולתנו האחרונה היא דומה ל"כימי 
צאתך מארץ מצרים", שמצד הקב"ה תהי' באופן של 
ואפילו  למלחמה"  צריכים  ואינכם  בדבר  מערער  "אין 

לא ל"כלי זיין".

בוטחים  הם  דכאשר  ישראל,  בבני  תלוי  שזה  אלא 
כדבעי בהקב"ה, ועאכו"כ שאין הם נמנעים לומר )גם 

בפני האומות( שהארץ היא נחלת עולם של עם ישראל, 
כי הקב"ה ש"כל הארץ של הקב"ה היא", "נטלה מהם 
בדבר",  ברור הדבר ש"אין מערער  אזי  לנו" —  ונתנה 
ועד  ח"ו,  למלחמה"  צריכים  ש"אינכם  זאת,  ועוד 
במהירות  וזוכים  זיין",  ל"כלי  צריכים  אין  שאפילו 
ד"נפלאות" לגאולת כל הארץ, דבנין ביהמ"ק ודקיבוץ 
בימינו  במהרה  "אחישנה",  של  באופן  כ"ז   — גליות 

ממש.

)לקוטי שיחות חלק לד, פרשת דברים שיחה א סעיף ט. משיחות ש"פ מטו"מ תשל"ז, ש"פ דברים תשמ"ב(

הגאולה בזכות נשים צדקניות - בדור האחרון דהגלות

אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  כתיב  הנה 
נפלאות"42, דכשם שהי' ביצי"מ, שבשכר )בזכות( נשים 
צדקניות שבאותו הדור נגאלו ישראל ממצרים43, ועל 
)ד"בהוציאך  ישראל את התורה  בני  כל  זה44 קבלו  ידי 

ההר  על  האלקים  את  תעבדון  ממצרים  העם  את 
הזה"45(, כן הוא בגאולה העתידה לבא, שבזכות נשים 
צדקניות יוצאים מהגלות הזה וזוכים ללמוד תורתו של 

משיח. 
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הדורות  "אין  בסופו(  תרו  )רמז  רות  יל"ש  ]ראה 
וראה  בדור".  שיש  צדקניות  נשים  בשכר  אלא  נגאלין 
וס'  ל"ת  כ.  הקדמה  הגלגולים  )שער  האריז"ל  כתבי 

46. ראה תניא פ"ד-ה.
(47. ראה זח"ג עג, א.

(48. ישעי' ל, כ.

(49. ולהעיר מדברי כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע "רז מען זיצט ביי זיך אין חדר און מען עפענט דעם לקו"ת פילט מען 

עצמות א"ס" )סה"ש תש"ה ע' 85. ועד"ז סה"ש תש"ג ע' 63(, "ידעתיו הייתיו" )ראה לקו"ש חכ"ז ע' 263(.
(50. תניא פל"ו )מו, א(.

51. ראה לקו"ש חי"א ע' 2. וש"נ.
52. בהגש"פ. וראה לשון המכילתא פרשתנו יג, ח. יד. רש"י שם יג, ח. ירושלמי פסחים פ"י ה"ד.

53. כיון שהוא לאחר מ"ת — ראה בארוכה לקו"ש שם ואילך.
54. ישעי' כז, יב. וראה רש"י נצבים ל, ג "אוחז בידיו ממש איש איש כו'".

55. רמב"ם הל' מלכים ספי"א.
56. ולא רק הוספה בכמות — ע"ד פרש"י )כב, כא( "שנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא בעצמו".

הליקוטים עה"פ שמות ג, ד( דדור האחרון דגלות הוא 
גלגול דור יוצאי מצרים[.

)לקוטי שיחות חלק לא, פרשת יתרו שיחה א בסיום והערה 73. משיחות ש"פ יתרו תשמ"ה, כ"ה אייר תשד"מ(

הגאולה בכחו של משה

שממשה נמשך הכח לכאו"א מישראל להיות בבחי' 
"משה קיבל תורה מסיני", וכמקבל התורה יתאחד הוא 
התורה  נותן  ועם  התורה  עם  כו'"46(  נפלא  )ב"יחוד 
באופן  עד  חד47,  כולא  וקוב"ה  אורייתא  ישראל   –

הי'  זה  )שמעין   – מוריך"49  את  רואות  עיניך  ד"והיו48 
ודגבול  גבול  דבלי  המעלה  תתגלה   – ועי"ז  במ"ת50(. 

ודשניהם יחד.

)תרגום חפשי משיחת ש"פ שמיני תנש"א סעיף ח(

הגאולה גם להכי רשעים, וההכנה לזה קודם הגאולה

גאולת כלל ישראל — דכאו"א מישראל, גם ראשיכם 
 — בגלותא  דשכינתא  השכינה  גאולת  וכן  שבטיכם, 
זו  בגאולה  שהרי  ואחד,  אחד  כל  של  בגאולתן  תלוי' 
דלעת"ל לא ישאר אף אחד בגלות, ועד דגם אותו הסוג 
שלא נגאלו ממצרים, יגאלו בגאולה העתידה לבוא ע"י 
לבן  התשובה  בפירוש  כמ"פ51  וכמדובר  צדקנו,  משיח 
רשע52 "אילו הי' שם לא הי' נגאל", דרק שם במצרים 
יהי'  לא הי' נגאל, אבל בגאולתנו מגלות זה53 גם הוא 

נגאל,

בנ"י  את  לקרב  מישראל  כאו"א  של  ובהתעסקות 
לאביהם שבשמים, הקב"ה הולך עמו לסייעו בעבודתו 
תלוקטו  "ואתם  מהגלות,  בנ"י  נגאלים  ועי"ז  זאת, 
שבונה  צדקנו,  משיח  ע"י  ישראל"54,  בני  אחד  לאחד 

המקדש ומקבץ נדחי ישראל55, תיכף ומיד ממש.

)לקוטי שיחות חלק ל"ו, פרשת בא שיחה א בסיום. משיחת ש"פ בא תשל"ו( 

הגאולה הינה למעלה מטעם ודעת - ולכן נאמרה נבואתה ע"י בלעם

פרש"י ש"בלעם הי' שונאם יותר מבלק", שיש לפרש 
כוונתו שהיתה זו שנאה מסוג אחר56: שנאתו של בלק 

לבנ"י היתה תוצאה מיראתו שבנ"י ילחמו עמו ויכבשו 
את ארצו, משא"כ שנאתו של בלעם לבנ"י היתה שנאה 
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עצמית, בלי טעם.

... כשם ששנאתו של בלעם היתה שנאה בלי טעם 
גודל  את  לבטא  באו  בלעם  של  ברכותיו  עד"ז  ודעת, 
אהבתו של הקב"ה לבני ישראל, שהיא אהבה למעלה 
מטעם ודעת, "אהבתי אתכם אמר ה'"57, שהיא האהבה 

של הקב"ה לישראל להיותם בנים למקום.

במשיח  נבא  בלעם  בפרשת  שדוקא  מה  גם  וזהו 

57. מלאכי א, ב.
58. הל' מלכים פי"א ה"א.

59. ראה סנהדרין צז, סע"א.
60. תניא אגרת הקודש ס"ד )קה, ב(.

61. ד״ה כימי צאתך תש״ח רפי״ב. וראה שם בסוף המאמר. וראה גבורות ה׳ למהר״ל פס״א דמבאר דבגאולת מצרים 
קבלו בנ״י מעלה עצמית דבני חורין ואין המקרה דגלות שלאח״ז מבטל זה כלל )וראה שם פנ״ב(. ועיין זח״ב מ, א. וראה 

הגש״פ עם "ליקוטי טעמים מנהגים וביאורים" ע׳ קפה ואילך.
62. וזה מודגש בגילוי בסיום של סימן "מגיד", בברכת "אשר גאלנו כו׳ ממצרים כו׳ כן כו׳ יגיענו כו׳, ונודה לך שיר חדש 

על גאולתנו ועל פדות נפשנו" )שקאי על הגאולה העתידה(.

בגאולה האמיתית  ישראל  לגאול את  האחרון שעתיד 
הוא  הגאולה  ענין  כי  ברמב"ם58,  כמבואר  והשלימה, 
אלא  בא  משיח  "אין  כמאמר59  ודעת,  מטעם  למעלה 
בהיסח הדעת", כפירוש אדמו"ר הזקן60 שהוא "למעלה 
מבחינת הדעת", שזהו בהתאם להענין ד"ויהפוך ה"א 
לך גו", שתמורת השנאה של בלעם לישראל בלי טעם 
"למעלה  שהם  הגאולה,  נבואות  ידו  על  נתגלו  ודעת, 

מבחינת הדעת".

)לקוטי שיחות חלק ל"ח, פרשת בלק שיחה א סעיפים: ג. ה. משיחות ש"פ בלק תשל"ד, תש"מ(

הגאולה מגיעה דוקא מהעלם וחושך הגלות 

המשכן.  על  בענן שהיה  מדובר  פקודי  פרשת  בסוף 
הענן היווה העלם, שלא נתן למשה להכנס לאהל מועד, 
משה",  אל  "ויקרא  מכן:  ואחר  גו׳,  משה"  יכול  "ולא 
שלאחר  הגילוי  התגלות,   - הוא  "קריאה"  של  תוכנה 
ההעלם. הגילוי שלאחר ההעלם נעלה יותר מן הגילוי 

עצמו, כידוע.

לאחר  הבאה  הקריאה  תכלית  של  הענין  וזה   ...
ההעלם: לא דחיית והסרת ההעלם כי אם ש״לילה כיום 

יאיר".

הוא  בו  מצב  שבכל  בעבודתו  אחד  לכל  הוראה  וזו 

נמצא אסור לו להתיאש ח״ו, כי, אדרבה, ע״י ההעלם 
אפשר להגיע לגילוי נעלה יותר.

כך גם ביחס לדורות. מקשים קושיא: היה היו דורות 
נאים מעתה ובכל זאת היו רחוקים מן הגאולה, ודוקא 

בדור של ״איכשר דרא - בתמיהה" תהיה הגאולה?

והתשובה היא: אדרבה, היא הנותנת, כנ״ל.

לא  להזהר  יש  ואז  השינה  מתגברת  בקר  לפנות 
לשקוע בשינה ח״ו, ולהתעורר לאור הבקר, עד שנזכה 

ל״לילה כיום יאיר".

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת פקודי סעיפים יג. טו. טז. משיחת פרשת פקודי תשי״ז( 

הגאולה העתידה בקשר עם גאולת מצריים

בארעא  הבאה  "לשנה  אבל  הכא",  "השתא  אמנם 
דישראל", ואמנם "השתא עבדין", אבל "לשנה הבאה 
צינור הגאולה61  גאולת מצרים פתחה את  חורין":  בני 
בארעא  הבאה  "לשנה   - השלימה62  לגאולה  המביא 

דישראל... בני חורין".

האחרונה  הגלות  מצרים  גלות  היתה  זכו,  אילו   ...
"ולא  שלימה,  היתה  ממצרים  והגאולה  והיחידה, 
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כלפני  בהן"63,  שולט  המות  מלאך  ולא  גלויות  היה 
החטא. אבל למעשה, לא הביאה גלות מצרים לכפרה 

המושלמת64.

הקדוש־ברוך־ הוציא  לא  "אילו  אומרים  לפיכך   ...
בנינו  ובני  ובנינו  אנו  הרי  ממצרים  אבותינו  את  הוא 
משועבדים היינו לפרעה במצרים", כי אילו לא היתה 
היציאה ממצרים על־ידי הקדוש־ברוך־הוא, היתה גלות 
מצרים נמשכת עד להשגת שלימות הבירור והמירוק - 

עד לגאולה העתידה.

]ואף שהובטחה הגאולה בסיום ת׳ שנה ודור רביעי 
ישובו הנה – 

 - הוציא  שהקב״ה  )לולא  זו  יציאתם  לאחרי  הרי 
 .  . אדוני  את  אהבתי  העבד  יאמר  "אמר  טבעם(  מצד 
לא אצא חפשי" )משפטים כא, ה(, ובמכש״כ שאפילו 
לאחרי שהוציא הקב״ה ממצרים הרי בכו "בני ישראל 
חנם"  במצרים  נאכל  הדגה אשר  זכרנו את  גו׳  ויאמרו 
ראש  "נתנה  אמרו  פעמים  וכמה  ד־ה(  יא,  )בהעלותך 

ונשובה מצרימה" )שלח יד, ד(, 

הנה "אילו לא הוציא הקב״ה כו׳" היו )ע״פ טבע( גם 

63. שמו״ר רפל״ב. ושם הוא לענין חטא העגל. אבל י״ל שיש שייכות זל״ז, כי האפשריות לחטא העגל הי׳ לפי שבמ״ת 
רק "פסקה זוהמתן" )שבת קמו, א(, כי הזיכוך הי׳ רק מצד "למעלה" )ראה לקו״ש חי״א ע׳ 10, וש״נ(.

64. אף שפעל הזיכוך בישראל ובהעולם שיוכלו לקבל התורה וכו׳ - תו״א עד, א ואילך.
65. ר״ה יא, א.

66. שמו״ר פט״ו, יא.
67. ד״ה החודש הזה ה׳ש״ת פ"א. ובאוה״ת בא )ע׳ רנט( הלשון "סתם כר״י".

68. אוה״ת שם ע׳ רס. ע׳ ערב.
69. כמ״ש )תהלים פז, ה( איש ואיש יולד בה. תו״א סד״ה רני ושמחי )הב'( וביאורו )בסופו(. אוה״ת ע׳ ערב )הנ״ל(.

70. ספר השיחות תש״ה ע' 83.
71. ראה תוד״ה ונאמר פסחים קטז, ב.

72. שמות יב, לח. תו"א ס, ג.

עושים כן ושבים למצרים - ו״משועבדים היינו לפרעה 
במצרים״. - ולהעיר משיבת כו״כ מבנ״י למצרים היפך 

ציווי ירמי׳ )ירמי׳ מב ואילך([.

של  באופן  מצרים  יציאת  סיפור  באמצעות   ...
משעבוד  יוצא  עתה  הוא  כאילו  עצמו  את  "להראות 
מצרים", זוכים לכך ש״בניסן עתידין להיגאל" יתקיים 
במדרש66  )אשר  יהושע65  רבי  כדעת  זה  בניסן  בפועל 
הבאת  ללא  כדעתו,  סתמי67  באופן  וכתבו  הכריעו, 

המחלוקת(, ש״בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל", 

לגמרי  "למעלה  שהוא  ממקום  נובעת  שהגאולה 
מבחינת  גם  למעלה  דהיינו  דלתתא,  מאתערותא 
גאולה   - זכר״  "יולדת  נובעת  זו  שמדרגה  תשובה"68, 
שיש לה קיום, גאולה נצחית, אפילו כאשר איש מזריע 

תחילה69, כאשר היא באה מלמעלה.

"לשנה  דישראל",  בארעא  הבאה  "לשנה  ומתקיים 
מו״ח אדמו״ר70,  כ״ק  כפי שמסביר  חורין",  בני  הבאה 
שאין צורך לחכות ח״ו עד לשנה הבאה, אלא הדברים 
בשנה  נהיה  וממילא  זה,  בניסן  ומיד  תיכף  יתקיימו 
הבאה בארעא דישראל, ובני חורין "ונודה לך שיר חדש 

)לשון זכר71( על גאולתנו ועל פדות נפשנו".
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יז, חג הפסח שיחה ב, סעיפים: י. יא. יג. יז. והערה 47. משיחת ליל ב' דחג הפסח תשכ"ו(

הגאולה מגיעה באמצעות בירורים - התעסקות עם עניני הגוף והעולם

ולהעלות  לברר  כדי  היתה  למצרים  הירידה   א. 
ידי  על  מצרים.  של  הקדושה  ניצוצות  את  לקדושה 
"עבודתם" במשך כל שנות הגלות ביררו את ניצוצות 
הניצוצות  את  העלו  ממצרים  וכשיצאו  הקדושה 
למקורם, כמו שנאמר72 ביציאת מצרים: "וגם ערב רב 

עלה אתם", שהעלו את הר״ב, מאתיים ושנים ניצוצות 
הקדושה שהיו מצויים מעורבים במצרים.

הוא  מצרים  ויציאת  מצרים  גלות  של  זה  ענין    ...
היא  מצרים  גלות  כי  האחרון,  בגלות  עבורנו  הוראה 
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שורש לכל הגלויות73.

כוונת הגלות אינה רק עונש לחטאים ועוונות, אלא 
שתורת  כפי  הניצוצות.  בירור  היא  ותכליתה  כוונתה 
החסידות מבארת את מאמר רז״ל74 "לא הגלה הקב״ה 
עליהם  שיתוספו  כדי  אלא  האומות  לבין  ישראל  את 
הדברים  שבתוך  הקדושה  ניצוצות  הם  "גרים"  גרים", 
הגשמיים. על כן יש לדעת כי ״העבודה״ צריכה להיות 

- "ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה": 

"אשה" מרמזת לנשמה75, ובא אליה הציווי מהקב״ה, 
אם  כי  מהגלות,  לצאת  צריכה  בעצמה  היא  רק  שלא 
עמה  ליטול  עליה  ביתה",  ומגרת  משכנתה  "ושאלה 
הבהמית  ונפש  בגוף  הנמצאים  הקדושה  ניצוצות  את 

ובחלקה בעולם.

"שכנתה" מסמלת את הענינים שבאים עמם במגע 
תדיר(;  עמו  נפגשים  שאין  )כשכן  לפעם  מפעם  רק 
בתמידות  עמו  שנמצאים  הענינים  הם  ביתה",  "גרת 
הוא,  והציווי  בית(.  באותו  ביחד  עמו  שדרים  )כאדם 
שצריך להוציא מהגלות לא רק את הניצוצות מדברים 
גם את  כי אם  )"מגרת ביתה"(,  שעוסקים בהם תמיד 
מפעם  רק  בהם  שנתקל  בדברים  הנמצאים  הניצוצות 
אין  משהו  או  מישהו  עם  כשנפגשים  )שכן  לפעם 
מנהיג  "יש  כי  פרטית,  בהשגחה  אלא  ח״ו,  מקרה  זה 
שהוא  הדברים  כל  לו  מזמינים  ומלמעלה  לבירה"76, 
צריך לברר ולהעלות לקדושה(, כדי לעשות מהם "כלי 
אהבה  של  בעבודה  וייכללו  שיוסיפו  זהב",  וכלי  כסף 

)כסף( ויראה )זהב(.

ב. יש טוענים: מה לי ולגלות! למה לי לעסוק בעניני 

73. ראה ויק״ר פי״ג, ה: כל המלכיות נקראו על שם מצרים על שם כו׳.
74. פסחים פז, ב. תו״א ו, א.

75. ת״ז ת״ו )כב, ב(.
76. ב״ר רפל״ט.

77. ראה לקו״ת ויקרא נ, ד. ד״ה אשרינו תרצ״ו )נדפס בספר מאמרים - קונטרסים ע׳ 732(.
78. איוב ב, ד.

79. ברכות ט, ב.

העילוי  על  גדול,  הרכוש  על  ומוותר  אני  מוחל  גלות, 
ובלבד שלא  הניצוצות,  בירור  ידי  על  לנשמתי  שיהיה 
אצטרך להתייגע בגלות, חושך כפול ומכופל, בענינים 
גשמיים וחומרים; מוטב שאסתגר בד׳ אמות של תורה 

ותפילה.

עליהם לדעת:

א( כשאינם ממלאים בשלימות את העבודה המוטלת 
בד׳  בגלות, טענתם שיסתגרו  נותרת נשמתם  עליהם, 
אמות של תורה ותפלה ולא יתעסקו עם הגלות, שייכת 
הרי  הנשמה  עצם  אבל  הגלויים",  "כוחותם  לגבי  רק 
נמצאת עדיין בגלות יחד עם הניצוצות שעליה לברר. 
שכן הכוחות הגלויים הנמצאים בקדושה אינם הוכחה 
אותו  תביא  בזה,  קלה  אפילו  התבוננות  העצם77.  על 
אשר  "וכל  כי  לו,  השייכת  הבירורים  בעבודת  לעסוק 

לאיש יתן בעד נפשו"78, וכל שכן בעד העצם שלו.

ולהגיע  מהגלות,  לצאת  יכול  היה  אם  אפילו  ב( 
בתפקידו  שיעסוק  מבלי  מאד  גבוהות  למדריגות 
בעבודת הבירורים - מה יועילו לו כל העילויים, ואילו 
העליון שהוא  רצון  היפך  עושה  הוא  אם  הם,  עילויים 

ורצונו אחד.

ה״עבודה"  מצרים:  ויציאת  מגלות  ההוראה  וזוהי 
את  לברר  העולם;  עם  בהתעסקות  להיות  צריכה 
הניצוצות שבגלות - "וינצלו את מצרים, כמצודה שאין 
יחד עמהם  וללכת  דגים"79,  בה  כמצולה שאין  דגן  בה 
לקבל פני משיח צדקנו למטה מעשרה טפחים, בקרוב 

ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, פרשת ויגש סעיפים ג. ה-ו. משיחת אחש״פ תשכ״א(

הגאולה – קבלה בפנימיות היחידה שנתגלתה בזמן הגלות 

מתעוררת  שאז  הגלות,  שבזמן  בעבודה  מעלה  תכלית יש  אך  כדלעיל,  שבנפש,  ה״יחידה"  ומתגלה 
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הגלות היא הגאולה שלאחרי' )ובאמצעותה80(. כלומר, 
שגילוי דרגת ה״יחידה" שבזמן הגלות יאיר גם בכחות 

80. להעיר מב׳ הפי׳ בגולה על ראשה - גלות, גאולה )ראה ויק״ר ספל״ב. לקו״ת בהעלותך לה, א־ג. אוה״ת לשם ע׳ תכג 
ואילך(.

81. כדעת ר״י - ר״ה יא, א. ובשמו״ר )פט"ו, יא( סתם כמותו.
82. וגם הגאולה עצמה תלוי׳ בתשובה )סנהדרין צז, ב. רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ה(, אלא שלדעת ר״י אם לא יעשו 

תשובה מעצמם "הקב״ה מעמיד להן כו׳ ומחזירן למוטב" )סנהדרין שם(.
83. תניא פ״ז.

84. ראה בארוכה שע"ת ח״ב חינוך פמ״ח.
85. רמב״ן בראשית יב. ו: "אמרו כל מה שאירע לאבות סימן לבנים" )ובתנחומא לך ט: "סימן מסר לו הקב״ה לאברהם כל 

מה שאירע לך אירע לבניך"(.
86. מכילתא ע״פ ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה.

87. מיכה ז, טו.

הפנימיים של האדם, שגם הם יהיו חדורים על־ידי עצם 
הנפש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טז, פרשת שמות וכ"ד טבת סעיף ט. משיחת ומאמר ש״פ שמות תשכ״ו(

הגאולה קשורה לעבודת התשובה

 - ניסן81  בחודש  תהיה  העתידה  שהגאולה  למרות 
עבודת הצדיקים - היא בכל זאת תהיה קשורה לעבודת 
צדיקייא  לאתבא  אתא  שמשיח  כאמור,  התשובה, 

בתיובתא82. 

... מעלת התשובה ... בשני ענינים: )א( צמאונו של 
בעל־התשובה נובע דוקא מכך ש״עד הנה היתה נפשו 

הוא  ולכן  הסטרא־אחרא"83  היא  וצלמות  ציה  בארץ 
צמא "ביתר עז", יותר מאשר צדיקים, שאצלם אין ענין 
זה קיים84. )ב( תשובה על חטא מגיעה לדרגה שמעל 
לזכיות.  זדונות  להפוך  ובכוחה  השתלשלות,  לסדר 
אצלם  כשקיימת  אפילו  זה,  כח  אין  לצדיקים  ואילו 

עבודת התשובה.

)לקוטי שיחות חלק יז? פרשת בהעלותך שיחה ג, סעיפים יא. יג. משיחת ש״פ אחו״ק תשכ״ד( 

הגאולה תבוא בזמננו במהירות

לנו  זה  מסיפור-תורה  הנלמדת  הגלויה  ההוראה 
כשם  לבנים"85.  סימן  אבות  "מעשה  היא:  ולדורות, 
מיותר  רגע  בתואל  בבית  תישאר  לא  שרבקה  שכדי 
היתה קפיצת הדרך, כן הדבר סימן לבנים: אין להתיאש 
שהקב״ה  משום  הגלות,  חושך  מחמת  ברוח  וליפול 

ימהר את הגאולה, כדי לא להשאר רגע מיותר בגלות.

מצרים היא שורש כל הגלויות. וכשם שבגלות מצרים 

לא  המכילתא86  וכמאמר  וגו׳"  יצאו  היום  "בעצם  היה 
עיכבן המקום כהרף עין, כך גם – "כימי צאתך מארץ 
רק  יש  הנוכחית.  בגלות   - נפלאות"87  אראנו  מצרים 
 - אלה  וכשיושלמו  הקטנים״,  ״הפכים  את  להשלים 
משיח  על־ידי  השלימה  הגאולה  בימינו  במהרה  תהיה 

צדקנו.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת חיי שרה סעיף ז. משיחת ש״פ חיי שרה תשי״ג(

הגאולה תבוא במהירות ובאופן רצוף

צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית  ]כהדיעה גאולה  והדרגה  בסדר  לא  ג"כ  תבוא  זו  שגאולה 
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ישראל  של  דגאולתן  ה"א(  פ"א  )ברכות  בירושלמי 
קמעא קמעא כו'[, אלא )כפסק דין ברור של הרמב"ם88, 

88. הל' תשובה פ"ז ה"ה.
89. רש״י דברים לד, ב. וראה ספרי שם. תרגום יוב״ע שם ג.

(90. ולהעיר מהמבואר בכ"מ )ראה שער היחוד פמ"ז(, שממלכות שבחסד נעשה חסד שבמלכות וכו', וכן בנדו"ד – 

שממלכות שבגבורה, נעשה גבורה שבמלכות.
(91. בשלח טו, יח.

(92. זכרי' יד, ט.

(93. עובדי' בסופו.

(94. ראה תו"א נח ט, ג.

(95. ראה תו"א מג"א קיז, ג. אוה"ת לך לך פו, ב.

(96. יהל אור ע' קיא.

(97. כידוע שלע"ל יהי' גילוי המעלה שבגבורות, ולכן תהי' הלכה כב"ש )מק"מ לזח"א יז, ב. לקו"ת קרח נד, סע"ב(.

(98. זו"ח בראשית ח, א. מדרש תהלים ט, ב. וראה גם סנהדרין צט, א. – וראה סה"ש ה'תש"נ ח"ב ע' 397.

ש("כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה . 
. ומיד הן נגאלין", תיכף ומיד ממש, ובעגלא דידן.

)לקוטי שיחות חלק לא, פרשת שקלים בסיום והערה 52. משיחת שבת פרשת שקלים תשד"מ(

הגילוי דלעתיד - בזכות קיום ההוראות והתקנות שבדורות האחרונים

בנוגע לחדושי תורה ותקנות של רבותינו שבכל דור 
נעלה  גם  כך  יותר,  ונחות  רחוק  שהדור  שככל   - ודור 
אותו  של  ובתקנות  שבחידושים  האלוקי  האור  יותר 
דור. שכן דוקא על ידי שמקיימים הוראות ותקנות אלו 
נזכה לכל היעודים עד לגילוי של ולא יכנף עוד מוריך 

- בביאת המשיח.

הים  "עד  תורה  משנה  בסיום  הרמז  גם  זהו   ...

האחרון" ואמרו רז״ל89 "עד היום האחרון": משנה תורה 
הוא, כאמור, דבר הוי׳ כפי שהוא מלובש ב״מפי עצמו" 
ובתלמידי  דרא  שבכל  דילי׳  ואתפשטותא  משה  של 
משנה  של  ובסיומו   - משה  בשם  הנקראים  חכמים 
תורה, כלומר, על ידי ההוראות האחרונות של חכמים 
שיהיו  הגילויים  את  משיגים  האחרונים,  שבדורות 

"ביום האחרון", גילוי דלעתיד.

 )תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ד, פרשת דברים סעיף ג. משיחת ש״פ וארא תשי״ב. ש"פ מטו״מ תשי״ז(

הגילוי של הגאולה – מלכות שבגבורה

בזה  הפשוט  פירוש  על  נוסף  שבגבורה:  מלכות 
גם  בזה  יש   – בגבורה  פרט  הוא  שבגבורה  שמלכות 
הרמז90, שמגבורה מתגלה ענין המלכות – הגילוי ד"ה' 
הארץ  כל  על  למלך  ה'  "והי'   ,- ועד"91  לעולם  ימלוך 
האמיתית  בגאולה  המלוכה"93,  לה'  "והיתה  גו'"92, 
והשלימה; ואדרבה – גילוי מלכותו ית' באופן דגבורה 
הענין  ע"ד  החיות94,  תגבורת   – שבגבורה(  )מלכות 
ד"מחי' המתים" שבא מבחי' "אתה גבור"95  - )בברכה 

שני' דתפלה, כנגד גבורה96(.

זאת אומרת – שבשבת זו מתגלית המעלה שישנה 
ענין   – והגבול  ההעלם  בענין  )דקדושה(,  בגבורה 

המלכות – גאולה – שבגבורה97.

בהעלם  בפשטות,  בגבורה  אפילו  מתגלה  שזה  עד 
שנמשך  כפי   – במיוחד  ודגלות  בכלל,  דעולם  והסתר 
המלכות  שמתגלית  עד  סתרו.  חושך  ישת  מבחי' 
)גאולה( שבגבורה – הגילוי דקץ הגאולה )ולבא לפומא 
לא גליא98, שלמעלה מגדר גילוי(, וכידוע שע"י הכנסת 
האל"ף דאלופו של עולם בגלות )גולה( – ע"י "מעשינו 



תשורה משמחת גינזבורג80

ועבודתינו כל זמן משך הגלות"99 שבזה "תלוי'" הגאולה 
– נעשה מגלות גופא - גאולה100. ואדרבה – כיון שזה 
הגאולה  גילוי  הרי  דגלות,  והסתר  ההעלם  ע"י  בא 

(99. תניא רפל"ז.

(100. ראה ויק"ר ספל"ב. לקו"ת בהעלותך לה, ג. ועוד.

101. ברכות ט, סע״א ואילך.
102. תו״א ר״פ לך. שם קיז, ב. ובכ״מ.

103. ישעי׳ ס, ט.
104. דכלו כל הקיצין )סנהדרין צז, ב(.

105. ע״ד הידוע מאמר אדה״ז )פלח הרמון שמות ז, א( "שלפני נשמות הגבוהות כמו רשב״י לא נחרב הבית כלל".
106. ראה הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״ב ס״י. ועאכו״כ שצ״ל שכחה לטובה.

107. רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ה.
108. עירובין נה, ב.

109. בהעלותיך ט – כ, כג.

החיות,  דתגבורת  באופן  הוא  והשלימה  האמיתית 
גאולה שאין אחרי' גלות, "ה' ימלוך לעולם ועד".

)תרגום חפשי משיחת ש"פ שמיני תנש"א סעיף ט(

הגלות כבר במצב זקנה ושיבה, והחשבנות צריכים להישכח

הרועה  הוא  "גדול  אמנם,  השאלה:  מתעוררת  אך 
בין שבעים  ושומרה", אך מהו אורך השהיה  שמצילה 

זאבים? ארכה העצום של תקופת הגלות?

על כך ממשיכה המשנה ואומרת, שעל־ידי כך שיש 
זקנה במצב הגלות, "בישישים" ו"אורך ימים", יתווספו 
שמוצאים  למה  בדומה  ו״תבונה".  "חכמה"  יותר 
שהם  טענו  ישראל  שבני  שלמרות  מצרים101,  ביציאת 
מוותרים על הרכוש הגדול והעיקר לצאת מוקדם יותר 
שיצאו  הקדוש־ברוך־הוא  רצה  זאת  בכל  הגלות,  מן 

דוקא ברכוש גדול.

וזיכוך  "בירור"  היא  הגלות  של  הפנימית  הכוונה 

וזהבם  "כספם  את  לוקחים  כאשר  רק  הניצוצות102, 
הניצוצות  כל  את  "מבררים"  כאשר  רק  אתם"103, 

שבעולם, אז הגאולה מושלמת.

לכל  ו״שיבה"  "זקנה"  לגלות  היתה  כבר  בזמננו 
הדעות104, ואף זקנה מופלגה, ואם נותרו ח״ו עוד כמה 
רצון,  יהי  הרי   - הגלות  של  הזקנה  להשלמת  רגעים 
שישכחו כל החשבונות ]על־אף שאין שכחה לפני כסא 
כבודך, הרי כל ענין הגלות הוא למטה מכסא הכבוד105, 

ששם קיים ענין השכחה106[,

מיד107, בעגלא דידן, למטה  נגאלין  ושיקויים היעוד 
מעשרה טפחים, על־ידי משיח צדקנו.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יז, פרשת תזריע שיחה ב סעיף ט. משיחות כ״ף מנ״א, ש״פ עקב וש״פ ראה תשל״ז(

הגלות עצמה – בפנימיות והבהעלם – היא גאולה

כדי להבין זאת יש להקדים ולהסביר את המשמעות 
המלה  כוונת  כאשר  מסעיהם",  "בכל  של  הפשוטה 
המקומות  אלא  נסיעותיהם,  אינה  כאן  "מסעיהם" 
חניותיהם, והסבר הביטוי "מסעיהם" הוא  שבהם חנו, 
כפירוש רש״י: "לפי שממקום החניה חזרו ונסעו, לכך 

נקראו כולן מסעות".

בכך אין מובן: על החניות שבמדבר אומרת הגמרא108 

"כיון דכתיב109 "על פי ה׳ יחנו ועל פי ה׳ יסעו"; כמאן 
קבע(.  של  כמקום  נחשבות  )=הן  דמי"  להו  דקביע 
ואם כך, מדוע מכנה התורה את מקומות החניה בשם 
ונסעו",  חזרו  החניה  ש״ממקום  שם  על  "מסעות", 

כאשר חנייתם היתה באופן של "קבע"?

ישראל  של  החניה  שמקומות  לכך,  ההסבר  זהו   ...
את  גם  אלא  העצמית,  מעלתם  את  רק  כוללים  אינם 
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המעלה של ה״מסעות", כי על ידי כך ש״ממקום החניה 
חזרו ונסעו", הן עצמן התעלו לדרגת ה״מסעות".

המסע  בשעת  רק  מתרחשת  בפועל  העליה  אמנם, 
החניה  מטרת  שמלכתחילה  כיון  אך  החניה,  שלאחר 
היא המסע שלאחריה, הרי בפנימיות ובהעלם חניה זו 

היא כבר לפני כן מסע.

... מכך מובן, שכאשר התורה מגדירה את ה״חניות" 
בשם "מסעיהם", היא רומזת לכך, שהגאולה הקיימת 

110. תנחומא צו יד. וראה בארוכה לקו"ש חי"ח ע' 412 ואילך.
111. ראה לקו"ש שם ע' 418 ואילך. וש"נ.

112. רמב"ם הל' מלכים ספי"א.
113. ראה יומא עב, סע"א. סוכה מה, ב )ובפרש"י(.

114. פרשת תרומה כה, ח. רמב"ם ריש הל' בית הבחירה.
115. ראה ב״ר פצ״ט יא: אין זה מביא את הגאולה אלא מגד - הובא ונתבאר באוה״ת ויחי שפג, סע״ב.

גם בזמן החניה - אינה רק בכך שבכל רגע מתקרבים 
אלא  המדבר,  מן  וליציאה  לגאולה  יריחו,  לירדן  יותר 

מצד החניה - הגלות - עצמה.

למען  היא  מארצנו"  "גלינו  של  שהתכלית  מכיון 
שאי  העתידה,  בגאולה  שיתגלו  הנעלים  הגילויים 
אפשר להשיגם באופן אחר, הרי למרות שלגבי הגלות 
המהווה  כדבר  לגאולה,  הכנה  רק  שזוהי  ברור  עצמה 
ה״גלינו"  הרי   - ישראל  לגבי  הרי  אחר,  לענין  הכנה 
עצמה היא בפנימיות ובהעלם ענין של גאולה, כדלעיל.
 )תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ו, פרשת פקודי שיחה ב, סעיפים ב. ד. ו. משיחת ש״פ פקודי תש״ל ועוד(

הדגשה על בריאות והשימוש בגוף – כהכנה להנשמה ניזונת מן הגוף

תעזב  ל״עזב  שבפירוש  הבעש״ט  של  חידושו   יובן 
צורך  כשיש  אף  לגוף,  להיטיב  אפשרות  יש  עמו": 
תעניות.  באמצעות  שלא  בתשובה,  ואפילו  במירוק 
אפשר למרק את הגוף ואף לעשות תשובה ע״י הדרך 

של "עזב תעזב עמו".

שייכים  החסידות  שעניני  הידוע  על־פי  יובן  הדבר 

את  הנשמה  תקבל  שאז  לבוא,  לעתיד  מעין  ומהווים 
ועבודתנו  במעשינו  וכך   - הגוף  באמצעות  השפעתה 
החסידות  תורת  מלמדת  הגלות  זמן  במשך  עתה 

אפשרות לבצע דברים ע״י "עזב תעזב עמו".

משקל  ניתן  האחרונים  שבדורות  לכך  הטעם  גם  זה 
מיוחד לבריאות הגוף.

 )תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת משפטים סעיף ח. משיחת ט״ז תמוז, תשט״ז(

הדיבור בתורת בית המקדש – פועל התגלותו והתגלות המשכן

ביהמ"ק   — הבית  בתורת  הדיבור  העסק,  ידי  ועל 
והעסק,  שלמעלה,  בביהמ"ק  הדיבור  והעסק,  למטה, 
העסק  ש)ע"י  הקב"ה  אומר   — יחד  בשניהם  הדיבור 
יותר  עוד  ממהר  וזה  בטל110,  ביתי  בנין  אין  בתורתו( 
דלמטה111,  ביהמ"ק  תוך  שלמעלה  ביהמ"ק  גילוי 

שמשיח יבנה מקדש במקומו112.

ואז יתגלה גם משכן שעשה משה במדבר113, שכולם 
במהרה   — מקדש  לי  ועשו  אחד114:  בציווי  נכללים 

בימינו ממש.

)לקוטי שיחות חלק לא, פרשת תרומה שיחה ג סעיף ח. משיחת מוצש"ק פ' שלח תשל"ט(

הדרך לגאולה – 'גד' מסירות נפש

התעוררות  היא  וכו׳  הגלות  בזמן  להיפטר  הדרך 
כפי  )גם(  הנפש  מסירות  כח  שבנפש(  גד115  )בחינת 

למלחמה״  ישראל  לפני  "הולכים   - כשלעצמו  שהוא 
- בחינת המקיף שבנפש, כפי שאינה "מלובשת" כלל 
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וזה מעורר את כח המקיף למעלה,  בכחות הפנימיים, 
סוכת  עלינו  "ופרוש   - בסוכות  המאירה  צמר  בחינת 

116. מיכה ז, טו.
117. סוטה יא, ב.

118. שם יב, א.
119. קידושין פב, א.

משיח  ידי  על  העתידה  בגאולה  שתאיר   - שלומך" 
צדקנו, בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ט, פרשת דברים שיחה א בסיום. משיחת ש"פ דברים ת"ב נדחה תשכ"ה(

ההכנה לגאולה – חינוך ללא פשרות

 כשם שגלות מצרים היא שורש כל הגליות, ולפיכך 
גם  כך   - כאמור  אז,  שהיו  הגזירות  עתה  גם  קיימות 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  לגאולה116:  ביחס  נאמר 
אראנו נפלאות", הגאולה העתידה תהיה דומה לגאולת 
מצרים. ופירוש הדבר שגם ההכנות והדברים המביאים 
את  שהביאו  לדברים  דומים  להיות  צריכים  זו  גאולה 

גאולת מצרים.

לגבי גאולת מצרים נאמר117: "בשכר נשים צדקניות 
נגאלו אבותינו ממצרים". מה עשו  שהיו באותו הדור 
אותן נשים צדקניות? - הקימו דור לישראל. כשיצאה 
בגזירות  הן118 שאין להתחשב  טענו  גזירתו של פרעה 
פרעה של ״כל הבן הילוד - היאורה תשליכוהו", ומאחר 

שהקב״ה ציוה יש לעשות את אשר ציוה, מבלי לערוך 
חישובים על תכלית הדבר, ובשכר נשים צדקניות אלו 

נגאלו אבותינו ממצרים.

אף עתה כן: בכל מדינה ומדינה, ובמיוחד באמריקה, 
ולעשות  במדינה  השורר  לשאון  רב  משקל  לתת  אין 
אשר  כפי  הילדים  את  לחנך  יש  וכו׳.  תכלית  חישובי 

ציוה הקב״ה והוא ידאג לילדים וגם להורים.

אי התחשבות בגזירת פרעה מצילים את  דוקא ע״י 
עם  לכל  הכללית  הגאולה  את  גם  ומביאים  הילדים 

ישראל, ע״י משיח צדקנו, בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת שמות סעיף ה. משיחות חגה״פ תשי״ב, תשי״ד(

הדרך לגאולה - רק כרצון ה' ללא חישובים

ההוראה שבעל ההילולא מסר לנו, לכל אלה הצריכים 
להכין עצמם לגאולה העתידה:

את  לשמש  נבראתי  "אני  לקיים  הוא  תפקידנו 
ומקרבן  הבריות  את  "אוהב   - היא  עבודתנו  קוני״119. 

לתורה". רק זה עניננו, והשאר אינו נוגע לנו. 

השונות  בסברותיהן  הדוגלות  השונות  לכתות  אשר 
והמשונות: "נתנה ראש ונשובה מצרימה", או להלחם 
אחת  שלא  כיון  הרי   - המדברה  לנו  או  מצרים  עם 
מהדברים הללו היא הדרך לקרבנו לקבלת התורה, אין 

הם דרכים שלנו.

עניננו הוא לצעוד לקראת קבלת התורה - הרי נאמר 
"נותן התורה" בלשון הווה - ועלינו לעשות כן בלי כל 
חישובים. נצעד לתוך הים העומד בדרכנו, גם אם יש 
התורה  לקבלת  צועדים  אנו  עליו.  נעבור   - בדרך  הר 

להתייחד עם הקב״ה.

זוכים  חישובים  בלי  התורה  לקבלת  וכשמתקדמים 
ל״ה׳ ילחם לכם ואתם תחרישון".

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת בא-יו"ד שבט סעיף כד. משיחת יו״ד שבט תשט״ז(
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ההבדל בין לימוד התורה בעולם הזה לבין הלימוד שלעתיד לבוא

120. רמב״ם סוף הל׳ מלכים. שם הל׳ תשובה פ״ט ה״ב.
121. קה״ר רפ״ב ובמ״ר שם. שם ספי״א.

122. פסחים נ, א. וש״נ.
123. לקו״ת בהר מ, ב ואילך. ועוד - לגבי התורה שלומדים בג״ע. וי״ל שעד״ז )ובמכש״כ( הוא בנוגע לתורתו של משיח 

)ראה תניא רפל״ז(. ולהעיר מתנחומא תבא ד: אם שמעת בעוה״ז תשמע לעוה״ב כו׳.
124. ספרי עקב יא, יז )הובא ברש״י שם, יח(. וראה אוה״ת בשלח ד״ה כמים הפנים. ובאוה״ת שלח )ע׳ תמד(: ועמ״ש 

במ״א בד״ה הציבי לך ציונים שהמצות דעכשיו הם רק ציונים ורושם מענין המצות דלע״ל כו׳. וראה הנסמן בהערה הבאה.
125. תו״ח ר״פ ויחי. ובארוכה - המשך וככה תרל״ז פי״ז ואילך.

126. ראה אוה״ת )בשלח ושלח( שם: כמו שלומדים תכסיסי מלחמה כו׳.
127. בראשית לז, יא.

128. ישעי' כו, ב.
129. רש"י ישעי' שם.

130. ראה בארוכה לקו"ש ח"ה ע' 181 ואילך בביאור פרש"י הנ"ל, ושם ע' 183 ע"פ פנימיות הענינים.
131. רמב"ן עה"ת לך יב, ו. ובכ"מ. נסמנו בלקו"ש חט"ו ע' 76 הערה 10.

מובן, שכאשר ישראל "יהיו פנויין בתורה וחכמתה" 
דעה"  הארץ  ו״מלאה  גדולים",  חכמים  ישראל  ו״יהיו 
ו"תרבה הדעה והחכמה והאמת"120, יהיו לימוד התורה 
והבנתה בדרגה הגבוהה באין־ערוך מאשר עתה. כדברי 
לעומת  "הבל"  היא  עתה  הנלמדת  שהתורה  חז״ל121, 
לפיכך  המשיח.  על־ידי  לבוא  לעתיד  שילמדו  התורה 
לימוד התורה בזמן הזה, גם על־ידי גדולים, אינו, באופן 

כללי, יותר מאשר לימוד של "קטן",

של  ענין  הוא  קטן  של  התורה  שלימוד  כשם  ועוד: 
חינוך, הכנה לחיוב העיקרי כאשר יגדל, כך הוא גם לגבי 
והכנה  חינוך  שהוא  בכלל,  הזה  בעולם  התורה  לימוד 
ש״תלמודו  לאחר  רק  לבוא,  לעתיד  התורה  ללימוד 

בשלימות  התורה  לימוד  את  "לקלוט"  יוכל  בידו"122 
על־ידי משיח123.

אך אין די בהסבר זה, כי בדומה לכך אנו מוצאים גם 
לגבי קיום מצוות אחרות, כנאמר על כך124, שהמצוות 
שאנו מקיימים בעולם הזה הן "ציונים" למצוות שנקיים 
לעתיד לבוא, כי אז יהא קיום המצוות - "כמצות רצונך" 

בשיא השלימות125.

בדרגה  הוא  הזה  בעולם  המצוות  קיום  גם  כלומר, 
של "קטנות" )"ציונים"( לעומת קיום המצוות לעתיד 
המצוות  לקיום  והכנה  חינוך  כך(  )משום  וזהו  לבוא, 

בשלימות126.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת ואתחנן שיחה א סעיף ב. משיחות אור לכ״ד טבת תשל״ח. ש״פ ואתחנן תשל״ז(.

ההמתנה והצפיה התמידית לגאולה

ממתין  "הי'  ופרש"י  הדבר"127,  את  שמר  "ואביו 
ממתין  "הי'  שיעקב  דזה  י"ל   ... יבוא"  מתי  ומצפה 
ומצפה מתי יבוא" קאי ע"ז שכל אחד מישראל ממתין 
מהגלות,  בנ"י  גאולת  הגאולה,  על   — תמיד  ומצפה 
אמונים"128,  שומר  "וכן  רש"י  לשון  בהמשך  וכמודגש 
מה שבני ישראל מחכים ומצפים "לאמונתו של הקב"ה 

. . לגאלם"129, מהגלות130.

והביאור בזה:

נתבאר כמה פעמים אשר כללות הענינים המבוארים 
בפרשה זו קאי לא רק על יעקב אבינו השבטים ויוסף 
ישראל  בני  כללות  על  מורים  אלא  פרטיים,  כאנשים 
המבוארים  אבות  מעשה  ככל  רק  ולא  הדורות,  שבכל 
כח  ונתינת  סימן  שהם  בראשית(  )ספר  הישר  בספר 
לבנים131, אלא שהדברים עצמם מרמזים על כללות עם 
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ישראל132.

היו  "שבטים  וישב133  בפרשת  במדרש  וכמרומז 
ראובן  כו'  עסוק  הי'  ויוסף  יוסף  של  במכירתו  עסוקין 
עסוק  הי'  ויהודה  כו'  עסוק  הי'  ויעקב  כו'  עסוק  הי' 
המשיח",  מלך  של  אורו  בורא  עוסק  הי'  והקב"ה  כו' 
שפנימיות הפירוש בדברי המדרש הוא לא שהשבטים 
בעניניו  עוסק  אחד  כל  הי'  ויהודה  יעקב  ראובן  יוסף 
הפרטיים והקב"ה הי' עוסק בענין אחר, "בורא אורו של 
מלך המשיח", אלא שזהו אמיתית תוכנו של העסק של 

כ"א מהם בפרט134.

וכשם שבהמשך הפרשה במעשה יהודה ותמר135 הרי 
אמיתית תוכנו הוא מה שהקב"ה הי' עוסק ובורא אורו 
של  בחלומו  הפרשה,  בתחילת  הוא  עד"ז  משיח,  של 
יוסף, שהיתה הקדמה והכנה לכ"ז, שיעקב הי' "ממתין 
ומצפה מתי יבוא" מלכותו של יוסף, היינו משיח136 בן 
כמובא  דוד137,  בן  והכנה למשיח  כהקדמה  יוסף, שבא 

132. ראה בארוכה עקידה פרשתנו שער כח. וראה צפע"נ עה"ת ריש פרשתנו.
133. ר"פ פה.

134. ראה של"ה חלק תושב"כ פרשתנו )רחצ רע"ב(.
135. לח, א ואילך. ב"ר שם.

136. ראה עקידה שם )רלז, סע"ב ואילך(.
137. ראה בארוכה של"ה פרשת וישב שם )רצט, ב ואילך(. וראה תו"ח שם )קה, ד ואילך(, ושם, שהעליות דמשיח באות 

ע"י בחי' יוסף.
138. ראה סוכה נב, א ב. זח"א בהשמטות רסג, א. ח"ג רנב, א. ובכ"מ. — ראה תו"ש ויחי מט אות של. שערי זהר לסוכה 

שם, א ובהנסמן שם
139.. ראה לקו"ש ח"ה שם.

140. נוסח אני מאמין שנדפס בסידורים.
141. וראה לקו"ש חלק ל )ע' 182-3( שזה גופא ממהר ומביא את הגאולה.

(142. ראה זח"ג עג, א. לקו"ת ויקרא ה, ג. נצבים מו, א. ובכ"מ.

(143. ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ע' שלא. וש"נ.

בכ"מ ברז"ל138.

על  מורה  יבוא  מתי  ומצפה  דממתין  התוכן  והנה 
הקירוב והשייכות להדבר שאליו מצפים139, ומזה גופא 
הוא הנתינת כח לכאו"א מישראל בכל משך זמן הגלות 
להיות ממתין ומצפה מתי יבוא משיח צדקנו לגאול את 

בני ישראל.

וכ"ש וק"ו בזמן דעקבתא דמשיחא, כשעומדים על 
סף הגאולה, דאז הוא אמיתית המצב ד"ממתין ומצפה 
מתי יבוא", שהרי אחכה לו בכל יום שיבוא140, ולא רק 
בכל יום ויום, שמחכים שיבוא ביום זה, אלא בכל יום 
ויום גופא — בכל שעה ושעה, כמו שאומרים ג' פעמים 

ביום )בימות החול( "לישועתך קוינו כל היום"141,

באופן  משיח",  של  "אורו  מתגלה  ומיד  ותיכף 
ישראל,  מבני  כאו"א  את  ומביא  אותו  רואה  שכאו"א 
אנשים נשים וטף, לארצנו הקדושה, ותיכף ומיד ממש.

)לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת וישב שיחה א סעיף ו. משיחת ש"פ וישב תשכ"ז(

הופצו מעיינות החסידות די והותר

המעיינות  הפצת  שע"י  ודתורה  דישראל  האחדות 
דפנימיות התורה )"סתים" שבתורה, שעל ידה נעשית 
דקוב"ה142(  "סתים"  עם  דישראל  ד"סתים"  האחדות 
שנתחדש  כפי  הימנו,  חוצה  שאין  לחוצה  עד  חוצה, 

התחתון  כדור  בחצי  ובמיוחד  גם  זה  בדורנו  במיוחד 
מושבו של  נקבע  דמ"ת143(, שבו  הגילוי  הי'  לא  )שבו 
נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר, משה שבדורנו, ומשם 
יובל  מופצים המעיינות בכל קצוי תבל ממש, ובמשך 
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בהפצת  ההוספה  ע"י  אשר,  )"עולם"145(,  שנים144 
והותר"(,  ד"די  באופן  היתה  )שכבר  חוצה  המעיינות 
תיכף  זוכים147  "לדעתך"146,  אביך",  אלקי  את  "דע 
ומיד ל"אותו הזמן . . )ש(לא יהי' עסק כל העולם אלא 

(144. כולל ובמיוחד בענין שהזמן גרמא, יובל שנים לכ"ח )"כח"( סיון )שמתברך מיום הש"ק זה( – ראה בארוכה שיחת 

כ"ח סיון )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 635 ואילך(.
(145. קידושין טו, א. מכילתא ופרש"י משפטים כא, ו. – ולהעיר גם מלקו"ת פרשת שלח מב, ד ואילך.

(146. כולל גם ההוספה ב"לדעתך" דמשה )ועי"ז גם במשה שבכאו"א מישראל( – כמארז"ל "צדיקים אין להם מנוחה לא 

בעוה"ז ולא בעוה"ב" )ברכות בסופה. וש"נ(, "האבות ומשרע"ה שהם בג"ע יותר מג' אלפים שנה ומתעלים בכ"י ג"פ כו'" 
)סה"מ תרנ"ד ע' רכ. ועוד(.

(147. כהבטחת מלך המשיח להבעש"ט – במענה לשאלתו אימת אתי מר – כשיפוצו מעינותיך )דהבעש"ט( חוצה 

)אגה"ק דהבעש"ט – כש"ט בתחלתו(.
148. שבת סג, א. וש"נ.

149. הל' מלכים רפי"א ובסופו. וראה לקו"ש חי"ח ע' 418 ואילך. וש"נ.
150. ל' הרמב"ם שם ספי"א.

לדעת את ה' בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים 
כפי כח  בוראם  וישיגו דעת  ויודעים דברים הסתומים 
האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

מכסים".
)ש"פ שלח תנש"א סעיף יג(

החיוב על היהודים כיום לבנות את המקדש השלישי

ועוד והוא העיקר – בענין שהזמן גרמא – בניית בית 
המקדש השלישי בפשטות ממש:

מקדש  לי  "ועשו  בפסוק  הפירושים  כל  לאחרי 
ושכנתי בתוכם", כולל הפירוש "בתוך כל א' וא'" – הרי 
אין מקרא יוצא מדי פשוטו148, לכל לראש הפירוש בזה 
בנ"י מוטל החיוב  בנוגע להלכה למעשה הוא – שעל 

לבנות את בית המקדש.

המקדש  בית  את  לבנות   – הכוונה  אלינו  ובנוגע 
שיבנה  הרמב"ם149  כפס"ד  ממש,  בפשטות  השלישי, 
ע"י משיח צדקנו, "ובנה מקדש במקומו"150, וע"פ דברי 
ובממונם,  ולסעד בעצמן  הרמב"ם "הכל חייבין לבנות 
אנשים ונשים כמקדש המדבר" )כנ"ל(, מובן שכך הוא 
ישתתף  מישראל  שכאו"א  השלישי,  לבית  בנוגע  גם 
טף  גם   – לומר  ויש  ונשים,  אנשים  נדבותיו,  ע"י  בזה 

)כפי שהי' בנדבת המשכן(.
)תרגום חפשי משיחת ש"פ תרומה תשנ"ב סעיף יב(

ההשוואה בין גאולת מצרים לגאולה העתידה

מצרים  מארץ  צאתך  כימי  טו(  ז,  )מיכה  מ״ש  מובן 
אראנו נפלאות )שיצי״מ היא בדומה לגאולה העתידה, 
ועד שכמה פרטים של גאולה העתידה נלמדים מגאולת 
מצרים( - אף שרק גאולה העתידה היא גאולה שלימה 

שאין אחרי׳ גלות – 

שא״א להיות  כי גם גאולת מצרים הוא באופן כזה, 
עוד פעם גלות )כזו שדומה לגלות מצרים(.

)לקוטי שיחות חלק ה, שיחה לי"ט כסלו הערה 23. משיחת חג הפסח תשכ"ד וי"ט-כ"ף כסלו תשכ"ז(
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ההתקשרות לנשיא הדור נותנת כח להבאת הגאולה

151. פרשתנו כה, ה.
152. פרשתנו ט. וראה גם ב"ר פצ"ד, ד.

153. ב"ר פט"ז, ד.
154. ראה בחיי ועוד ר"פ מסעי. לקו"ת דרושי אלה מסעי וביאורם.

155. יחזקאל כ, לה.
156. עקב ח, טו.

157. פרשת תרומה כה, ח.
158. ל' הרמב"ם הל' ביהב"ח פ"א הי"ב. נת' בלקו"ש חט"ז ע' 473 ואילך.

159. תהלים צב, יג.
160. פרשתנו כו, טו. ע"ש.

161. מגלה עמוקות )אופן פד. עה"ת ר"פ ויחי(. קהלת יעקב )לבעל מח"ס מלא הרועים( מע' רבי.
162. ראה גם בית האוצר להר"י ענגל כלל א אות כ'. לקו"ש חכ"ו ע' 8.

163. אגה"ק ס"ז )קיא, סע"ב(.
164. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1051 ובהערות.

165. להעיר מפתגם אדה"ז "שלפני נשמות הגבוהות . . לא נחרב הבית כלל" )פלח הרמון שמות ע' ז(. וראה אוה"ת לנ"ך 
)כרך ג( ריש ע' א'שלא.

"ועצי שטים"151 — ופרש"י: ומאין היו להם במדבר 
הקודש  ברוח  צפה  אבינו  יעקב  תנחומא152  רבי  פירש 
ארזים  והביא  במדבר  משכן  לבנות  ישראל  שעתידין 
כשיצאו  עמהם  ליטלם  לבניו  וצוה  ונטעם  למצרים 

ממצרים.

... ב"יינה של תורה" שבפירוש רש"י — שפירוש זה 
של רבי תנחומא הוא "תנחומין" נוסף על גלות מצרים 
גם על כל הגליות ועל אריכות דגלות זה האחרון )שכל 

המלכיות )וגליות( נקראות על שם מצרים153(.

להליכת  נמשל  שהגלות  בספרים154  איתא  דהנה 
זו  הליכה  ותכלית  העמים"155  "מדבר  במדבר,  בנ"י 
היא — "לבנות משכן במדבר", דהיינו לעשות במדבר 
נחש  הקליפות,  מקום  )שהוא  ה"מדבר"  וממציאות 
של  ענין  מכל  שמם  מקום  גו'156  וצמאון  ועקרב  שרף 
קדושה( משכן ומקדש לו ית', דירה לו ית' בתחתונים, 

שאין תחתון למטה ממנו.

לי  "ועשו  הציווי157  לקיים  זוכים  זו  עבודה  ובגמר 
מקדש" כפשוטו, בבית המקדש השלישי, שבו יתגלה 

גם המשכן שעשה משה, "מקדש המדבר"158.

והכח להתגבר על חשכת הגלות, ובפרט חשך כפול 
משכן  "לבנות  ואדרבא  דמשיחא,  דעקבתא  ומכופל 
במדבר" — הוא מפעולת יעקב אבינו ש"הביא ארזים 

למצרים ונטעם".

וי"ל הביאור בזה:

שטים  העצי  נעשו  "ועשו",  )שמהם  ה"ארזים" 
"ארזים"  הצדיקים שנקראים  על  רמז  גם  הם  למשכן( 
כמו שנאמר159 "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה", 
כמבואר בכלי יקר160. ובפרטיות יותר הם רמז על נשיאי 
ישראל )לשון התנשאות(, שעומדים באופן דהתנשאות 

)ישגה( כארזים.

וזוהי השייכות ליעקב אבינו דוקא — כי "נשיא" הוא 
אבינו  דכמו שיעקב  אבינו"161,  יעקב  "ניצוצו של  ר"ת 
כאן(162,  בגו"א  )כמ"ש  ישראל"  כל  את  "מאחד  הי' 
ובלשון רבינו הזקן163 שנשמת יעקב היתה "כלולה מכל 
הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם" — כן הוא אצל 
כל נשיא ישראל, שנשמתו היא נשמה כללית הכלולה 

מכל נשמות אנשי דורו, ולכן הוא מאחד את כולם164.

וזהו שכ' ופירש רש"י שיעקב אבינו הביא "ארזים" 
אבינו,  יעקב  של  ניצוץ  הם  הנשיאים  כל  כי  למצרים, 
ומקורם הוא מארץ ישראל, כי באמת הם למעלה מענין 
בבנ"י הכח להתגבר על  להכניס  הגלות165, אלא שכדי 
חשכת הגלות ולבנות משכן במדבר, "נטעם" במצרים, 

בזמן הגלות.

וזוהי נחמתם של ישראל בהיותם ב"מדבר העמים", 
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שיש להם ה"ארזים" שנטע יעקב אבינו בכל דור ודור166 
כח  ומשפיעים  לבנ"י  ונראים  מהגלות,  למעלה  שהם 
בכל ישראל לא להתפעל מחשכת הגלות כ"א להתגבר 

עליו, עד שבונים ועושים משכן במדבר.

166. להעיר ממחז"ל )יומא לח, ב. תניא פ"א( עמד ושתלן בכל דור ודור . . וצדיק יסוד עולם.
167. ואז יקויים היעוד )ישעי' יב, א( אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני.

168. ראה גם תו״ח ר"פ ויגש, שבביהמ״ק הי׳ הגילוי דסוף מעשה במחשבה תחלה.
169. וזהו גם הטעם מה שהמשכן הי׳ דירת עראי של הקב״ה וביהמ״ק דירת קבע, כי כשהגילוי נמשך רק מלמעלה, 

אינו חודר בפנימיות כ״כ )ולהעיר מלקו״ת ויקרא )ב, ג-ד( שאתערותא דלעילא מצד עצמה - כשאין אחרי׳ מיד עבודה 
מלמטלמ״ע - אין לה קיום(.

170. תניא פל"ו.
171. תו״א שם. ובתו״ח שם: בדוגמא דלעתיד. ולהעיר מתניא פל״ו: ונודע שימוה״מ כו׳ מעין זה בשעת מ״ת.

172. המשך תרס״ו בתחלתו. ד״ה שוקיו שם פי״ט.

ואזי זוכים לנחמה השלימה — נחמה כפשוטה ממש, 
בפועל ממש — שהנחמה היחידה האפשרית על אריכות 
גלות זה האחרון היא — גאולה האמיתית והשלימה167 
מעשרה  למטה  ממש,  כפשוטה  צדקנו,  משיח  ידי  על 

טפחים ממש, ובמהרה בימינו ממש.
)לקוטי שיחות חלק לא, פרשת תרומה שיחה ב סעיפים: א. ו. משיחת ש"פ תרומה תשמ"ז(

החידוש דלעתיד - 'נתאווה' לדירה בתחתונים

כאשר מעלת ה״תחתון" היא רק בכך שדרכו מתבטא 
זה  שאור  בהראותו  האלקי,  האור  של  גבול"  ה״בלי 
מגיע  עצמו  שהתחתון  לא  אך  למטה,  אפילו  משפיע 
למעלה זו, אז מקבל התחתון את ההשפעה רק בסוף, 
בעוצמה הנמוכה ביותר. שהרי, מדובר כאן על המשכת 
למטה".  "מלמעלה  של  בסדר  מתבצעת  אשר  האור, 
ואחר  יותר,  הנעלות  לדרגות  "נמשכת"  היא  בתחילה, 
כך - לדרגות הנמוכות. והדרגות הנמוכות מגיעות, גם 

במעלתן, לאחר הדרגות הגבוהות. וכך היה במשכן.

אשר  עצמו,  בתחתון  נעשית  ההתעלות  כאשר  אך 
יתברך,  בגדולתו  מכיר  הוא  לאלקות,  כלי  נעשה  הוא 
מובן, שעיקר החשיבות הוא בתחתון, אשר "אין תחתון 
למטה ממנו"168. ולכן בבית המקדש היווה הדומם את 

העיקר169.

הפיכת  של  הענין  התחדש  המקדש  בבית  אמנם, 
שהאור  רק  ולא  לאלקות,  לכלים  עצמם  ה״תחתונים" 
יגיע אליהם. אך בכל זאת, עדיין לא התחדש בו הענין 
האמיתי של "דירה בתחתונים". התכלית האמיתית של 
דירה בתחתונים תושג רק לעתיד לבוא, בתקופה של 
ימות המשיח, ובמיוחד בתקופה של תחיית המתים170, 
"דירת הקבע של הקדוש־ היתה  בבית המקדש  ואילו 

ברוך־הוא״ רק ״מעין עולם הבא״171 - לא היתה זו עדיין 

ה״דירה בתחתונים" בתכלית השלימות ובאמת.

אדמו״ר  הידועים172 של  דבריו  לפי  זאת  להבין  ניתן 
כך:  על  אמר  אשר  טבת(,  )כ״ד  ההילולא  בעל  הזקן, 
דירה  יתברך  לו  להיות  הקדוש -ברוך־הוא  "נתאווה 
כלומר,  קושיות".  אין  תאוה  "על  אשר  בתחתונים", 
אינו  בתחתונים"  ב״דירה  הקדוש־ברוך־הוא  רצונו של 
"תאוה",  בבחינת  כביכול,  אלא,  כלשהו,  טעם  מפני 

שמעל לטעם.

של  כתכלית   - בתחתונים״  שה״דירה  מובן,  מכך 
אין  מהטעם(,  )למעלה  הקדוש־ברוך־הוא"  "נתאוה 
מעלה ושלימות, שהרי אם כך,  כוונתה שבכך מושגת 
המעלה עצמה היא הטעם לרצון ב״דירה". אלא מושג 
בכך דוקא חידוש אשר אינו מתקבל כמעלה ושלימות.

האמיתית,  בתחתונים  הדירה  זוהי  ודוקא 
הקדוש־ "נתאוה  של  התכלית  מושגת  שבאמצעותה 

ברוך־הוא".

אל  הגיעו  לא  עדיין  המקדש  ובבית  במשכן  ולכן 
התכלית האמיתית של "דירה בתחתונים", אשר אליה 
"דירה"  היתה  שזו  כיון  הקדוש־ברוך־הוא,  נתאוה 
מסויימת,  מעלה  ביטוי  לידי  באה  זאת,  בכל  בה  אשר 
הנבראים  ושגם  מטה,  למטה  עד  שנמשך  האור  אשר 

התחתונים יכולים להתעלות ולהיות כלי לאלקות.
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)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ו, פרשת שמות שיחה ב' סעיפים ח-ט.וראה שם עוד. משיחת ש"פ בלק תשכ"ב וש"פ שמות תשכ"ו(.

173. תו"א צ, ע"ד ואילך.
174. ירושלמי מגילה פ״א, ה״ה. רמב״ם סוף הל' מגילה.

175. וכן ההלכות מלובשות בגשמיות )תו״א שם. וראה גם שם )צד, סע״ב(, שגם בהם ישנו המשל ד״צבי"(.
176. ראה עד״ז סדור רלב, ב. רנח, א. וראה גם לקו״ת פרשתנו ח, סע״ד ואילך.

177. תו״א צט, רע״א.
178. שבת פח, א.

179. לטאו"ח סי' ש משבלי הלקט )"ובסידורים מפרש"(.
180. מדרש רבה שצויינו לקמן בהערה. ועוד. וכ"ה באלי' רבה או"ח שם אות ב )ממטה משה(.

181. שם אות ג.
182. ל' הלבוש או"ח שם.

הטעם שמגילת אסתר אינה עתידה להביטל

במאמר173 "יביאו לבוש מלכות" מוסבר, שמעלת נס 
שהנס  רואים  מכך  בטבע.  מלובש  בהיותו  היא  פורים 
הוא ממקור כה נעלה, שמפני מעלתו הוא יכול לרדת 
כחבית  בטבע,  "התלבשות"  כדי  עד  ביותר,  למטה 
נשפך  הוא  רב,  כה  שבה  שהיין  מפני  אשר  יין,  מלאה 

ממנה גם החוצה.

"הנביאים  חז״ל174  מאמר  את  מבאר  הוא  ובכך 
והכתובים עתידים להיבטל, ומגילת אסתר והלכות אין 
עתידין ליבטל״ - כי שורש נס פורים, המסופר במגילת 
אסתר, הוא בדרגה נעלית ביותר, שמשום כך היה הנס 

מלובש בטבע175.

ובהמשך לכך מופיע שם )ב״תוספת ביאור על פסוק 
יביאו לבוש מלכות"( ההסבר על אור הקו המגיע "על 
את  בקע  הקו  שאור  שכיון  פנוי".  ומקום  צמצום  פי 
הצמצום, הרי זאת הוכחה שיש לו תוקף עצום176, ויש 
לו בכך יתרון לעומת האור שהיה ממלא מקום החלל 
"בלילה  על  הראשון  להסבר  בדומה  הצמצום,  לפני 
"נדדה  של  שהענין  שמפני  המלך",  שנת  נדדה  ההוא 

שנת המלך" מצביע על גילוי אור מדרגה נעלית ביותר, 
לכן הוא חודר גם להעלם של "בלילה ההוא".

מדובר  בפוריא"177  לבסומי  אינש  "חייב  במאמר  אך 
יותר במעלת הפורים: המעלה ב״הדור  על ענין עמוק 
קבלוה בימי אחשורוש" לעומת הקדמת נעשה לנשמע 
לנשמע  נעשה  שהקדמת  היא,  תורה178  מתן  בזמן 
נבעה מגילוי אור מלמעלה, ואילו "הדור קבלוה בימי 
מצד  דלתתא  "אתערותא  של  באופן  היה  אחשורוש" 

עצמם".

של  מהמצב  נבעה  דלתתא"  שה״אתערותא  וכיון 
וזה עורר אצלם את  ישראל,  בני  "הסתר אסתיר" של 
"קבלוה" הנעלה אף ממתן תורה, מובן, שההסתר עצמו 
השני על "בלילה ההוא נדדה שנת  הפך לאור, כהסבר 

המלך", שההסתר עצמו גרם והפך לאור.

ולכן, כאשר מוסבר בסוף מאמר זה הענין של "מגילת 
המעלה  מפני  שזאת  מבואר,  תיבטל",  לא  אסתר 
שבהסתר שבמגילה, שמהסתר זה נובע, על ידי קריאת 

המגילה, גילוי עצמותו ית׳ - הנעלה מן השמות.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ז, פרשת צו שיחה ב סעיף ט. משיחת פורים וש״פ צו תשכ״ה( 

הטעם שתחיית המתים תהיה באמצעות עצם הלוז

הדרוש,  ע"ד  מלכה  מלוה  סעודת  של  ענינה  ביאור 
יובן בהקדם מ"ש בב"י179 ד"אבר יש באדם . . ואינו נהנה 
ענין  שיש  מובן,  שמזה  שבת",  במוצאי  אלא  באכילה 
בסעודת מלוה מלכה שאינו בסעודות שבת, שהרי אבר 

אכילה  בשום  נהנה  לא  לוז"180 —  ה"עצם  והוא  זה — 
)גם דסעודות שבת( אלא של מוצאי שבת בלבד.

ויש לבאר הדברים ע"פ מ"ש באלי' רבה181 שה"עצם 
לוז" לא נהנה מעץ הדעת )דכיון ש"אינו182 נהנה בשום 
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אכילה . . אלא כשיאכל במוצאי שבת", א"כ לא נהנה 
נפסד",  אינו  ו"לכך  שבת(,  בערב  הדעת  עץ  מאכילת 
כי כל ענין המיתה בא בגלל חטא עץ הדעת, שבשביל 
זה נקנסה מיתה בעולם, אבל ה"עצם לוז" שלא  חטא 
נהנה מעץ הדעת הוא למעלה מענין המיתה, ומעצם זה 

יבנה הגוף183 לתחיית המתים.

למעלה  הוא  זה  לוז  שעצם  דכיון  צ"ע,  דלכאורה 
מענין המיתה ואינו צריך לאכו"ש לקיומו, א"כ אמאי 
יש  אם  ולאידך,  מלכה184?  מלוה  מסעודת  הוא  נהנה 
שבת  מאכילת  אינה  למה  זה,  לעצם  השייכת  אכו"ש 
עצמה185 שמעלתה מיוחדת שהאכילה גופא הוי מצוה, 
ו"פרש שבתכם לא קאמר"186, כ"א רק מסעודת מוצאי 

שבת187?

הכוונה  תכלית  הדרוש:  ע"ד  בזה  הביאור  לומר  ויש 
בבריאת עה"ד היא לא רק כדי לנסות את אדם הראשון 
שלא יאכל ממנו, אלא כדי שהאדם יהפוך את עץ הדעת 

ויעלה אותו למעלה מענין המיתה. 

וכמבואר בספרים188, שאם הי' אדם הראשון ממתין 
ג' שעות עד יום השבת, הי' אוכל מעץ הדעת ולא הי' 
חיי  והיינו לפי ששבת היא מעין  ענין של מיתה כלל. 
עוה"ב189, למעלה מגדר מיתה, ואם הי' ממתין באכילת 

פרי עץ הדעת עד שבת, הי' למעלה מענין המיתה.

183. ב"ר פכ"ח, ג. ויק"ר פי"ח, א. תוד"ה והוא )ב"ק טז, ב(. זח"א סט, א. קכו, סע"א )מהנ"ע(. שם קלז, א )מהנ"ע(. זח"ב 
כח, ב. ועוד. — וראה לקו"ש חי"ח ע' 248. וש"נ.

184. ובמעבר יבק שפת אמת )מ"ב( פ"ו מביא דיעות חלוקות, אם נהנה רק מסעודת שבת, או מיין הבדלה לבד, או שאינו 
נהנה כלל מאכו"ש. ובאלי' רבה לכאורה מצרף ב' דיעות, דמזה שכ' ש"לכך אינו נפסד" משמע דס"ל )כדעת הזהר — 

ח"א קלז, א הנ"ל( שאינו נהנה מאכו"ש כלל )כי הוא למעלה מאכו"ש כו'(, ולאידך, הרי קאי שם על דברי הלבוש, ששם 
מפורש שנהנה מסעודת מוצאי שבת.

185. ראה מעבר יבק שם הדיעה שנהנה רק מסעודת שבת.
186. זח"ב פח, ב. וראה תו"א ר"פ ח"ש. פרשתנו סה, סע"ב ואילך. ובכ"מ.

187. וראה סידור יעב"ץ זמירות למוצאי שבת, כי סעודה זו "אין בה אכילה גמורה. . שהיא נאכלת על השובע ואין אוכלים 
אותה אכילה גמורה באופן שאין הנאה מגעת לעצמות האחרים כי אם לזה כי לא לאכילה הוא צריך רק מכוונת המצוה הוא 

נהנה ולא מגשמיות האכילה שאיננה נמצאת בכאן ואינה נעשית כ"א לשם מצוה בלבד". אבל לכאורה, גם סעודות שבת 
כשנאכלות כדבעי הן רק לשם מצוה ואין בה פסולת כו' )ראה הנסמן בהערה הקודמת(.

188. ש"ך עה"ת קדושים יט, כג. וראה לקו"ת ר"פ קדושים. אוה"ת נח מו, א.
189. ראה מכילתא )ומדרש הגדול( תשא לא, יג. וראה ברכות נז, ב. ר"ה לא, א. מדרש לקח טוב תשא שם. אוה"ח שם. 

ועוד. — וראה בארוכה לקו"ש ח"ל ע' 125 ואילך, שזוהי כוונת הרמב"ם בסוף הל' שבת. ע"ש.
190. ראה לקוטי לוי"צ אגרות קודש )ע' רנו( ע"ד הקבלה.

191. ישעי' כה, ח. משנה סוף מו"ק. ועוד.

והנה לאחר החטא, כשכבר ישנו ענין המיתה בעולם, 
מ"מ,  כו',  עוה"ב  מעין  שהיא  השבת  שישנה  אף  הנה 
כיון שיום השבת מובדל וקדוש משאר הימים, הרי אין 
היינו  גופא,  המיתה  במקום  נמשכים  דשבת  ה"חיים" 
עליו  נקנסה  )ששם  חול  של  בעולם  חי  שהאדם  כפי 

מיתה(.

ויש לומר, שזהו התוכן הפנימי דסעודת מלוה מלכה, 
תיקון חטא עץ הדעת, כי בסעודה זו ישנו החיבור דשבת 
וחול, דמחד גיסא ה"ה לאחרי גמר קדושת שבת, אבל 
לאידך יש בה הברכה )וההמשכה( דיום השבת, שעי"ז 
נמשך הכח דשבת גם בסעודה של חול190, כנ"ל באורך.

מוצאי  מסעודת  נהנה  לוז"  שה"עצם  מה  גם  וזהו 
שבת דוקא, כי תיקון החטא בפועל הוא הענין דתחיית 
עצם  ע"י  בא  וזה  לנצח",  המות  "בלע191  שאז  המתים 
הלוז שלמעלה מענין המיתה כנ"ל. היינו, שענינו של 
עצם זה הוא לא רק מה שהוא נשאר קיים, אלא שממנו 
צ"ל בנין כל הגוף כולו, שגם הגוף שהי' בו גדר מיתה, 
יזדכך ויתתקן עד שיקום בתחיית המתים ויחי' בחיים 

נצחיים )"בלע המות לנצח"(.

שבת,  מוצאי  מסעודת  שנהנה  ע"י  הוא  לזה  והכח 
השבת,  ברכת  ממשיכים  חול  של  בזמן  בסעודה  שגם 

מעין עוה"ב.
)לקוטי שיחות חלק ל"ו, פרשת בשלח שיחה ב סעיף ו. משיחות מוצש"ק בשלח, י' שבט, תשי"ז; מוצש"ק פ' צו, י"ג ניסן, תשכ"ו( 
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הטעם שתפלת שמונה-עשרה תהיה לעתיד בקול רם

192. מה, ריש ע"ב.
193. ויש לומר רמז לזה בזהר פרשתנו שם: קול ברמה נשמע )ירמי' לא, יד( מאי ברמה דא הוא עלמא דאתי' — היינו 

דלעתיד לבוא, עלמא דאתי, תהי' התפלה "ברמה", בקול רם.
194. וכ"ה בלקו"ת שה"ש מח, ב.

195. וראה מאמרי אדה"ז תקס"ג ע' רנט ואילך. אור התורה סידור )תפלה( ע' רלז. ע' רצה. וראה גם סידור קלב, ב ג. קלט, 
ב. מאמרי אדה"א דרושי חתונה ע' קסג ואילך. ועוד.

196. ראה מאמרי אדה"א שם ע' מ.
197. לקוטי לוי"צ ע' קצז.

198. ישעי' מ, ה.
199. ראה ד"ה ולקחתם לכם תרס"א.

200. ראה זח"ג עג, א.
201. ראה לקו"ש חי"ב ע' 75 בהערה.

202. ראה גיטין סב, א.
203. ראה תו"א וישב כז, ב.

והנה בתורה אור סוף פרשתנ ויגש192 איתא: "וכמו"כ 
הזה  בזמן  רק  הוא  בחשאי  צלותא  שמו"ע  ענין  יובן 
לעתיד  אבל  משפיע,  ולא  מקבל  בחי'  הוא  שהנוק' 
אז  עצמו  הדכר  כמו  משפיע  בבחי'  להיות  כשתתעלה 

יהי' שמו"ע בקול193 רם194 ויהי' קול כלה".

ולכאורה צ"ע195, דכיון שע"פ פנימיות התורה )דעת 
ומהות  גדר  מצד  הוא  בלחש  דתפלה  הענין  הזהר( 
דהביטול במציאות שבתפלה  הביטוי  הוא  כי  התפלה, 
שהוא אמיתית התוכן דתפילת העמידה196 )כנגד עולם 
האצילות( — כיצד יתכן שלעת"ל תהי' התפלה בקול 

רם, שהוא היפך הביטול?

לזהר  בהערותיו  אאמו"ר  מ"ש  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
שם197 בביאור הלשונות שם: "הג' לשונות רעותא כוונה 
תקונא הוא כי תפלה הוא במל', הנה רעותא רצון הוא 
המוחין  הוא  ומוחין  בשכל  שהוא  וכוונה  מלכות,  כתר 
עד  דמל' שמדעתה  בהמדות  הוא  ותקונא  חו"ב,  דמל' 
ברחם  הוא  דמרי',  יחודא  וליחדא  ]וממשיך[  הודה, 

המל' ששם הוא היחוד וכמובן".

הלשונות  בג'  אאמו"ר  שמדייק  שזה  לומר,  ויש 
הדרגות  כל  עם  שקשור  ותקונא"  וכוונה  "רעותא 
הביטול  שענין  מבואר  שעפ"ז  לפי  הוא  שבמל', 
במציאות שבתפלה הוא בכל הדרגות, והיינו שהביטול 

כחות  שכל  רק  שלא  באופן  צ"ל  דתפילה  במציאות 
חודר  שהביטול  אלא  אינם,  כאילו  מתבטלים  נפשו 
למעשה  ועד  ומדות  והמוחין  הרצון  הכחות,  בכל 
בפועל, היינו שהביטול צריך להיות גם מצד מציאותם, 
רק  לא  כתוצאה  הוא  שבמעשה  והביטול  וההודאה 
שהוא  כמו  מהביטול  אלא  לה',  נפשו  דעצם  דהביטול 

בכל הכחות שלו.

תפלת  תהי'  לבוא  שלעתיד  זה  לבאר  יש  ועפ"ז 
שמו"ע בקול רם:

גם  הזה,  בזמן  אלי'  להגיע  שאפשר  הביטול  תכלית 
דרגת ביטול במציאות, גם באופן שחודר בכל הכחות 
שלו, מכח הרצון ועד לכח המעשה, ה"ז באופן ששולל 
אבל  נפשו.  מכחות  כח  כל  ביטול  האדם,  מציאות 
לעתיד לבוא שאז יהי' הביטול בתכלית השלימות, עד 
שהבשר  יחדיו"198,  בשר  כל  וראו  השם  כבוד  ל"ונגלה 
מצד עצמו "יראה" אלקות, הרי בכל המציאות יתגלה 
יתגלה  ובישראל  מציאות,  שום  שאינם  עוד199,  שאין 
שמציאותם  באופן  חד200,  כולא  וקוב"ה  דישראל  הא 
גופא היא העצמות כביכול201, וע"ד מאן מלכי רבנן202, 
המעלה  תתגלה  אזי  המלך203,  היא  גופא  שמציאותם 
התפלה  תהי'  ולכן  שבתפלה,  בתכלית  הביטול  דענין 

בקול רם, שענינו — גילוי מעלת הביטול.

)לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת ויגש שיחה א סעיף ו. משיחת ש"פ ויגש תשמ"ו(
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הילדים שנולדו בחשכת הגלות – הם יכירו במשיח תחילה

204. שמות רבה כג, טו.
205. סימן יט.

206. סוטה יא, ב. שמות רבה א, יב.
207. דברים לב, יג.

208. מיכה ז, טו.
209. ישעי׳ כה, ט.
210. תהילים ח, ג.

211. ד״ה וקבל היהודים, נדפס ב״התמים" חוברת שביעית )וארשא תרצ״ז(, ובספר המאמרים ה׳תשי״א עמוד 180 ואילך. 
212. סנהדרין צא, ב.

213. ראה שמות רבה פב, ד. זהר חלק א רנג, א. שה״פ פרשת ויחי, תורה אור ר״פ משפטים.

אומר   - סוף  ים  בקריעת  מצרים,  ביציאת  א.   
המדרש204 - היה כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר: 
בהתגלות,  אז  היתה  אלקות  כלומר:  ואנוהו.  א־לי  זה 
ולומר:  באצבע  להורות  יכול  היה  אחד  שכל  במדה 
"זה", דבר שתוכנו הוא ענין הנבואה, כאמור ב״אגרת 
הקדש"205 "שהנבואה היא ראיה בדומה לראיה מוחשית 

בעיני בשר".

שנולדו  הילדים  תחלה".  הכירוהו  "הם  נאמר206:  כן 
נאמר   - אחר  אופן  מכל  ידעו  ולא  מצרים  בשעבוד 
לגביהם207: "ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור". 
דבש  של  אחד  "עיגולים",  שני  מלמעלה  להם  נעשו 
ואחד של שמן, ומהם ניזונו. אותו דור של גאולה גדל 
סוף,  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  ובשעת  אלה  מילדים 
ואחד  אחד  וכל  מוחשית,  אלקות,  התגלות  כשהיתה 
תחלה.  הכירוהו  הם   - ״זה״  ואומר:  באצבעו  מראה 

הילדים שנולדו בעת קושי הגלות.

מארץ  צאתך  ״כימי  נאמר208:  לבוא  לעתיד  לגבי  ב. 
מצרים - אראנו נפלאות". ופירוש הדבר שגם אז יהיו 
מהם  נעלים  ואף  מצרים,  יציאת  של  הגילויים  אותם 
בלבד  אחת  פעם  "זה"  נאמר  מצרים  ביציאת  שהרי   -
ואילו לגבי לעתיד נאמר209 פעמיים "זה": "הנה אלקינו 

זה", "זה הוי׳ קוינו לו וגו׳".

וכשם שביציאת מצרים נאמר לגבי הילדים שנולדו 
בשעבוד מצרים "הם הכירוהו תחלה", כן לגבי הגילוי 
שלעתיד: הילדים שנולדו בקושי הגלות המרה, בשיא 
החשכה, בהתאם לידוע שלפנות בקר מתגברת החשכה 

תחלה",  "הכירוהו  שיהיו  הם  לישון,  החשק  וגובר 
ככתוב210 "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז".

בשנת  ברוסיה  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  הרבי,  כשהיה  ג. 
מסוים211  ב״מאמר"  דיבר  מאסרו,  שנת  היא  תרפ״ז, 
 - עוז  יסדת  ויונקים  עוללים  "מפי  של  הענין  בתוכן 
להשבית אויב ומתנקם", אך ורק "מפי עוללים ויונקים, 
ניתן   - זאת  להם  מרשים  לא  בו  בזמן  תורה  הלומדים 
להשבית את ה״אויב" מבית וממילא גם את המתנקם 

שמבחוץ.

גם  כך  כבמצרים  תחלה".  הכירוהו  "הם  לפיכך 
ושמן  מסלע  דבש  "ויניקהו  להיות  צריך  אלה  בילדים 
מחלמיש צור", והרי "דבש ושמן" הם - רזין דאורייתא. 
התורה.  פנימיות  עם  יחד  דתורה  גליא  לומדים  הם 
אינם   - רבה  במדה  והסתרים  העלמות  שישנם  בזמן 
ומקשרים  וחסידות  "נגלה"  ולומדים  מתרשמים 
דור הגאולה, "הם הכירוהו  יגדל  ביניהם. מילדים אלו 

תחלה".

ד. ביחס לכך נאמר: "אז ישיר משה, "שר" לא נאמר, 
אלא "ישיר" )בלשון עתיד(, מכאן רמז לתחית המתים 
אחרון"213  וגואל  ראשון  "גואל  שמשה  התורה"212,  מן 

ישיר אז עם בני ישראל את השירה.

הם  מי  אבל  ישראל,  בני  כל  עם  זאת  ישיר  משה 
- הילדים שהיו שרויים  "הם הכירוהו תחלה״?  שיהיו 
בחשך הגלות בעקבתא דמשיחא, ולא התרשמו כי אם 
ופנימיות  דתורה  גליא  תמימה,  תורה  ללמוד  המשיכו 

התורה, מפי עוללים ויונקים - יסדת עוז.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת בשלח סעיפים א-ד. משיחת ש״פ בראשית תשי״ז(
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היציאה מהגלות דוקא ברכוש גדול

214. סנהדרין צז, ב.
215. לך טו, יד.

216. ברכות ט, ריש ע״ב.
217. מתחיל בונצלתם את מצרים כפשוטו ועד - לכל ניצוצי קדושה שהיו שם. וראה תו״א )פרשתנו ס, ג( שהעלו משם 

ר״ב ניצוצים מהרפ״ח שנפלו כו׳.
218. מיכה ז, טו.

219. ראה בארוכה לקו״ש חי״א ע׳ 2 ואילך, וש״נ.
220. להעיר שבפרטיות יש בקיום דכל מצוה: סור מרע )- עבירה על רצון ה'(, עשה טוב )- רצון ה׳(.

221. ובפרט שמצוה גוררת מצוה )אבות פ״ד מ״ב(. וגם המצוה ש״נגררה" גוררת מצוה וכו'.
222. שה"ש ב, ט.

מכך נובעת ההוראה לימינו: בהיותנו שרויים בעומק 
וביודענו את דברי חז״ל  הגלות האחרונה, גלות רומי, 
שכבר בתקופתם "כלו כל הקיצין"214, טוענים ישראל: 
אנו נמצאים בגלות כמעט אלפיים שנה - מהו הגבול 

לסבלם של ישראל בגלות?!

מן  לצאת  רק  היה  צריך  שאילו  רש״י,  עונה  כך  על 
הגלות, היה הדבר יכול להיעשות מזמן. אבל הקדוש־

במצב  הגלות  מן  יצא  לא  יהודי  שאף  רוצה  ברוך־הוא 
של "ערום ועריה", אלא שלכולם יהיו מצוות וזכויות.

ההבטחה  היתה  שלגביה  מצרים,  ליציאת  בדומה 
וישראל טענו, שהם  יצאו ברכוש גדול"215,  כן  "ואחרי 

מוכנים לוותר על הרכוש הגדול, והעיקר - לצאת מן 
הגלות216, אבל הקדוש־ברוך־הוא רצה שייצאו ברכוש 

גדול, לפי כל הפרושים על כך217.

וכך גם בגאולה העתידה בקרוב, אשר "כימי צאתך 
מארץ מצרים אראנו נפלאות"218, רוצה הקדוש-ברוך־
הוא שייצאו "ברכוש גדול", לפי כל הפירושים על כך.

אפילו  יישאר  לא  האחרונה  זו  מגלות  בגאולה   ...
יהודי אחד בגלות219, ולכן צריך לחפש כל יהודי, בכל 
מקום, ולדאוג שתהיה בידו לפחות מצוה אחת220, שלא 

יהיה ״ערום״221 - כי בכך תלויה גאולת כלל ישראל.

 )תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טז, פרשת בא שיחה ג, סעיפים ט-י. משיחת ש״פ בא תשל״ז(

הכח לגאולה – אמונה פנימית באמצעות החסידות

הגאולה  נפלאות.  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי 
כשם  מצרים.  ליציאת  דומה  תהיה  בקרוב  העתידה 
שיציאת מצרים באה בזכות האמונה, שירדה ונתגלתה 
ביותר  הנחותים  לכוחות  עד  פנימיים  בכוחות  גם 
כך   - )פסח(  לאדם  מחוץ  שהם  בענינים  וגם  )מילה(, 
שמבלי  האמונה;  בזכות  תבוא  העתידה  הגאולה  גם 
הבט על גודל ההעלם וההסתר של הגלות יעוררו את 
עומד  זה  ש״הנה  המשיח,  בביאת  הפשוטה  האמונה 

אחר כתלנו"222, שהנה הנה הוא בא.

והאמונה לא תשאר בבחינת "מקיף", כי אם תתגלה 

בתוך הכוחות פנימיים, החל מכח הבנה והשגה, מדות, 
ביותר  ועד להשפעה על כל הכוחות, אפילו הנחותים 
של  באופן  חסידות  לימוד  ידי  על  בא  וזה  )מילה(. 
הבנה והשגה, חסידות חב״ד, שהיא מגלה את האמונה 
עד  חב״ד,  של  הפנימיים  בכוחות  גם  אותה  וממשיכה 
וזאת  מדותיו.  טבע  לשנות  הכוחות,  כל  על  להשפעה 
ממשיכים גם בחוצה )פסח(, שהפצת המעינות חוצה, 
מר",  "אתי  את   - משיחא  מלכא  כהבטחת   - תביא 

בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, פרשת בא סעיף י. מלוקט משיחות אחש״פ תשכ״א ותשכ״ב(
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הכח לעקבתא דמשיחא – מראיית משה רבינו

223. רש״י דברים לד, ב. וראה ספרי שם. תרגום יוב״ע שם ג.
224. ראה אסתר רבה פ״ז, ט. לקו״ת סד״ה ואתחנן.

225. ראה תו״א )פ׳ וארא( ד״ה לכן אמור, שענין יציאת מצרים היא היציאה ממיצר הגרון המפסיק בין מוחין למדות, 
שיהי׳ המשכת המוחין למדות.

(226. מדרש הנעלם לשה"ש )בזהר חדש(. רבותינו בעה"ת וחזקוני ר"פ בראשית. וראה גם ב"ב כה, ריש ע"ב.

(227. ע"ד מש"נ "אשר ברא אלקים לעשות", "לתקן" )בראשית ב, ד. וראה ב"ר פי"א, ו ובפי' רש"י(.

(228. ישעי' ט, ו. – וראה של"ה דל"ז ע"א )הובא באוה"ת נ"ך ס"ע קפד(: "בראשית ג' רוחות סתומים ורוח צפון נשאר 

פתוח כו' ובמ"ת נשלמו ד' רוחות ונעשו מ"ם סתומה, והוא מ"ם סתומה בפסוק לםרבה המשרה".
(229. ראה ספר הערכים-חב"ד מע' אותיות התורה מ"ם )ב( ע' רג ואילך. וש"נ.

(230. ויש לומר, שענין הגאולה מרומז גם בהמילוי דאות ב' )בי"ת( – ת' ר"ת תחיית המתים )שלימות הגאולה(, וי' רומז 

על עשרת הדברות )ס' רזיאל המלאך. הובא בתו"ש בראשית אות ל בהערה(, שעל ידם פועלים ענין הגאולה )ת'( בעולם 
)ב'(. ועצ"ע.

(231. ראה ויק"ר ספל"ב. וראה בארוכה שיחות ש"פ אחו"ק וש"פ אמור )סה"ש תנש"א ח"א ע' 504 ואילך. וע' 520.

232. משנה טו )וכ״ה בסדור אדה״ז(. בפיה״מ להרמב״ם )הוצאת קאפח( היא משנה יד.

הראה הקב״ה למשה רבינו "עד הים האחרון", ואמרו 
רז״ל223: "עד היום האחרון", שראה את כל דורות בני 
ישראל עד ביאת המשיח - שכידוע, ש״מראות עיניהם 
של צדיקים"224 פועלת ונותנת כוח - ועל ידי זה שמשה 
רבינו ראה את כל בני ישראל, גם את אלו של עקבתא 

דמשיחא, נתן להם הכח שיוכלו לחבר מעלה ומטה.

את  מביאה  ומדות(  מוחין  )חיבור  זו  והנהגה 
המנויות  גאולה  של  לשונות  ארבע  כל  ואת  הגאולה, 
וגבולים225  המצרים  מכל  וליציאה  הפרשה,  בהמשך 
כימי צאתך מארץ   - עד ל״והבאתי אתכם אל הארץ״ 

מצרים על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, פרשת וארא סעיף י. משיחת ש"פ וארא, ר"ח שבט תשכ"ב(

הכנסת האל"ף בגולה - עבודת האדם להשלים העולם 

רוחות  מג'  ע"י הקב"ה באופן שמוקף  נברא  העולם 
עבודתו(  )ע"י  שהאדם  כדי  צפונית226,  רוח  מלבד 
ישלים227 ויסבב גם רוח צפונית – שבזה מודגשת מעלת 
האדם )תוקף המציאות(, שעל ידו דוקא נעשה העולם 
מוקף מכל ד' רוחות )ללא נתינת מקום לפירצה(, כציור 
סתומה  )מ"ם  המשרה"228-  ד"לםרבה  סתומה  מ"ם 
שנעשית  גאולה230,  על  שרומזת229  התיבה(,  באמצע 
ע"י עבודת האדם בהמשכת וגילוי האל"ף )אלופו של 

עולם( באמצע ה"גולה" – "גאולה"231.

הר"ת  שהיא  ג'  שבאות  בהרמז  להוסיף  ויש   –

ו"גאולה" שג' ד"גולה" רומז להנתינת מקום  ד"גולה" 
ל"גולה", מפני שהעולם מסובב מג' רוחות בלבד, ורוח 
וג'  נשארת פרוצה.  צפונית, ש"מצפון תפתח הרעה", 
ד"גאולה" רומז על עבודת האדם באופן ד"גמול דלים" 
)"גימל דל"ת גמול דלים" )שבת קד, א((, ע"י המשכת 
ד"דלים"  הד'  מהפך  שעי"ז  עולם,  של  אלופו  וגילוי 

לעולם שמוקף מכל ד' רוחות, כמו מ"ם סתומה.

באוה"ת  )הובא  ר"פ שלח בשם הרח"ו  וראה מק"מ 
נ"ך שם( שלעת"ל יפתח הקב"ה המ"ם סתומה באלכסון 

ותיעשה ב' דלתין של בן דוד, ואז יבוא המשיח.
)ש"פ בהר ובחוקותי תנש"א סעיף יג, הערה 521 ושולי הגיליון(.

הלכה כבית שמאי לעתיד – גילוי האמת של כל דבר

הרבה, והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות"232.א. "שמאי אומר עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה 
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... ויש לבאר בעומק ובפנימיות יותר את השייכות 
של שלושת ההוראות הנ״ל לבעל המאמר, "שמאי".

ובהקדים, כי בשלושת ההוראות קיים מכנה משותף:

בענין הראשון שעיקר ה״קבע" צריך להיות בתורה, 
ובאופן של "אמור מעט" - כלומר לימוד "לשמה" ולא 
לשם פסיקת הלכה - מתבטא הרעיון שלימוד התורה 
שלו אינו כאמצעי לענין נוסף, אפילו לא לצורך קיום 

המצוות, כי אם רק בשביל התורה233.

גם  אשר  הרבה",  "ועשה  השניה  בהוראה  גם  וכך 
להרבות  עליו  מעט"  ו״אמור  "קבע"  שתורתו  בשעה 
ממצב  להשמר  שיש  רז״ל234,  )כדברי  המצוות  בקיום 
של "כל האומר אין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו"(: 
וכללות קיום המצוות  ברור הרי, שהעבודה של גמ״ח 
בבחינת ״מעט״235 - בשביל ההכרח - נדרשת גם מיושב 
אוהל, כמו מצוות שהזמן גרמא: אכילת מצה וכו', או 

כדי שהתורה תהיה כדבעי236.

כי  מוכיחה  הרבה",  "ועשה  וההנהגה  ההוראה  אך   -
קיום המצוות שלו אינו בשביל לימוד התורה והצלחה 
"אשר  מצד  רק  הוא  שלו  המצוות  שקיום  אם,  כי  בו, 
)אפילו לא כסגולה שתורתו  וצוונו"  קדשנו במצוותיו 
)שהיא ה״קבע״( תהיה בבחינת ״יש לו״ - שיהיה לה 

קיום(.

את  מקבל  "הוי  השלישית  בהוראה  לכך  ובדומה 
גם  כאמור,  המתייחסת  יפות",  פנים  בסבר  האדם  כל 
לאחד שלא תצמח ממנו כל תועלת עבורו, אפילו לא 
אפשרות לקיים מצות גמ״ח, משום שהלה אינו זקוק 

לשום טובה ממנו )וכלשון ״כל האדם״( -

כי במקרה שהזולת כן זקוק לאיזו טובה )ולו לעודדו 
יפות,  פנים  בסבר  קבלתו  עצם  על־ידי  רוחו  מנמיכות 

233. ועוד להעיר דגם בההוראה "עשה תורתך קבע" לגבי "עבודה וגמ״ח", מודגשת נקודה הנ״ל שבפנים, שהרי עיקר 
הענין דמעשה המצות ובפרט גמ״ח היא בשביל לברר נפה״ב וחלקו בעולם, משא״כ בעסק התורה שע״י מתייחד עם 

קוב״ה )ראה תניא פל״ז. ועוד(.
234. יבמות קט, ב. וראה לקו״ת ויקרא ה, א.

235. אגה״ק ס״ה.
236. ראה לקו"ת ראה כג, ג.

237. ראה זח״ג עג, א.
238. להעיר מלקו״ש ]המתורגם[ ח״ח ס״ע 194 ואילך.

239. אגה״ק סוס״ט.
240. מק״מ לזח״א יז, ב. לקו"ת קרח נד, ג.

וכיוצא בזה(, יתכן והאדם יעשה זאת בשביל תועלתו 
הפרטית, שהוא מקיים על ידו מצוה של גמ״ח וכו',

בסבר  יהודי  כל  לקבל  היא  שההוראה  איפוא,  יוצא 
פנים יפות - רק משום שכך היא מידת חסידות.

קיום  והן  לימוד התורה  - שהן  ובנקודה המשותפת 
המצוות והן קבלת כל יהודי, כאשר כל אחד מהם מהוה 
לתכלית  כאמצעי  )ולא  עצמה  בפני  ותכלית  מטרה 
הנשלמת בדבר שני( - מתבטא אשר "ישראל אורייתא 
וקודשא־בריך־הוא כולא חד"237, שלכן, כשם שאין שייך 
"אמצעי"  ושלום  חס  הוא  שהקדוש־ברוך־הוא  לומר 
לאיזה דבר אחר, כך אין שייך לומר זאת בנוגע לתורתו 

ומצוותיו ו)בנוגע להנהגות בני( ישראל.

ב. ענין זה - שתורה ומצוות וישראל הנם כולא חד 
לעתיד  בהתגלות  ניכר  יהיה   - הקדוש־ברוך־הוא  עם 
בזמן  אך  דבר,  כל  של  האמת  תתגלה  כאשר  לבוא, 
ישנם  ואחד, שלכן  כל אחד  בעבודת  הוא בהעלם  הזה 

)וצריכים להיות( סוגים שונים בעם ישראל238:

מארי תורה - שעסקם בגמילות חסדים ומצוות הוא 
ש״כל  כאמור  התורה,  בשביל  או  ימיהם",  ב״מיעוט 
טבין  עובדין  או מארי  כו'";  תורה  אלא  לו  אין  האומר 
יתברך  לו  דירה  מהעולם  לעשות  עניינם  שעיקר   -
על־ידי קיום המצוות, ואילו )החיוב של( לימוד תורה 
הוא אצלם מעט או בכדי שיוכלו לקיים מצוות כדבעי 
)ובדומה לכך, קיים חילוק זה )אם העיקר הוא בתורה 

או במצוות(, בין הדורות השונים239(.

וזוהי השייכות של בעל המאמר "שמאי" לשלושת 
שלעתיד  האריז״ל240,  דברי  ידועים  הנ״ל:  ההוראות 
ההוראה  כלומר:  שמאי,  כבית  ההלכה  תהיה  לבוא 
משלושת הענינים הנ״ל קשורה בעיקר עם גילוי האמת 

של כל דבר לעתיד לבוא.
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אך משום שכל הגילויים דלעתיד תלויים במעשינו 
ועבודתנו כל זמן משך הגלות241, ויש בהם מעין הגילוי 
בפועל  במעשה  פנים  כל  שעל  מובן  הרי  דלעתיד, 
צריך גם בזמן הזה להיות אצל האדם קיום כל שלושת 
יעריך  הוא  "שמאי",  אצלו  יהיה  וממילא  ההוראות, 
וישקול את כוחותיו, ביודעו שיש לו נתינת כח מיוחדת 

לקיים את כולם.

241. תניא רפל״ז.
242. משנה סוטה )ח, ב(.

243. ראה לקו"ת ראה לב, ריש ע"ב.
244. משלי טז, טו.
245. עירובין יג, ב.

246. ל' הכתוב — ויצא כח, כ.
247. רמב"ם סוף הל' מלכים.

248. הל' תשובה שם ה"ב.

על־ידי  לו"242,  מודדין  בה  מודד  שאדם  ו״במדה 
שיהודי מקיים את כל ציווי המשנה עד סיומה - "והוי 
מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות" הוא זוכה שיראו 
מלך  פני  ו״באור  יפות"243,  פנים  "סבר  מלמעלה  לו 
חיים"244, עד לחיים הנצחיים שיהיו לעתיד לבוא בקרוב 
ממש, בזמן תחיית המתים, אשר "כל ישראל יש להם 

חלק לעולם הבא".
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יז, פרקי אבות פרק א, סעיפים ח-ט. משיחת ש״פ שמיני תשל״ה( 

המנוחה והשלוה האמיתית הגורמת שעבודת ה' תהיה בשלימות

אכילת  בגדר  הנ"ל  האופנים  ג'  ביאור  בהקדים  א. 
"פועל" — כפי שהם בהנהגת הקב"ה עם עמו ישראל 
— דע"פ הכלל הידוע "אלו ואלו דברי אלקים חיים"245 
מובן, שבהנהגת הקב"ה )"מה שהוא עושה"(, ישנם כל 

שלשת אופנים אלו.

ביאור הענין: ביעודים גשמיים עצמם ישנם, בכללות, 
ג' אופנים:

א( מילוי צרכי האדם, ענינים הכרחיים, "לחם לאכול 
ובגד ללבוש"246 — כדי שהאדם יוכל לחיות ולהתקיים.

ב( הסרת כל הדברים המונעים אותנו מקיום התומ"צ 
כגון חולי ומלחמה ורעב וכיו"ב, והשפעת כל הטובות 
כו' — ושני פרטים בזה: )א( זה כולל לא רק כל המוכרח 
ושלוה,  מנוחה  של  מצב  גם  אלא  האדם  חיי  בשביל 
כל  והשפעת  )הנ"ל(  המונעים  הדברים  כל  הסרת  )ב( 

הטובות באופן שאינו ע"פ טבע.

ג( השלימות ביעודים גשמיים — "באותו הזמן )ש(
ותחרות  ולא קנאה  ולא מלחמה  יהי' שם לא רעב  לא 
מצויין  המעדנים  וכל  הרבה  מושפעת  תהי'  שהטובה 
של  במצב  כולו  העולם  כל  יהי'  שאז   — כעפר"247 
של  מצב  שיהי'  דככל  בפשטות,  וכמובן  כו',  שלימות 
כלל  דומה  זה  אין  הזה,  בזמן  )גשמית(  ושלוה  מנוחה 

וכלל למצב של שלוה ומנוחה דימות המשיח, וכמ"ש 
נביאיהם  ישראל  כל  נתאוו  זה  ש"מפני  הרמב"ם248 
כדי שינוחו ממלכיות שאינן  לימות המשיח  וחכמיהם 
מניחות להן לעסוק בתורה ובמצות כהוגן וימצאו להם 

מרגוע וירבו בחכמה כו'". 

שלפנ"ז(  )בהלכה  האריך  שהרמב"ם  שאף  הרי, 
ובטובת  בשמחה  התורה  עושה  ישראל  איש  דכאשר 
הדברים  כל  ממנו  יסיר  שהקב"ה  תורה  הבטיחה  נפש 
המונעים כו' וישפיע לו כל הטובות כו' — מ"מ, נתאוו 
מסתפקים  )ואינם  המשיח  לימות  ישראל  חכמי  אז 
כי  הזה(,  שבזמן  הטובות  והשפעת  המניעות  בהסרת 

המרגוע האמיתי יהי' רק באותו הזמן.

ב. ויש לומר, שג' סוגים אלו באופן השכר הם כנגד ג' 
אופנים בעבודת האדם:

השכר על עבודת האדם כשהיא רק למלאות את חובו 
עבודתו,  על  שכר  שבגדר  הגשמיים  היעודים  הם   —
דכשם ש"מגיע" לו תשלום בגמר עבודתו עבור עבודתו 
"תוספת  לו  מגיעה  כך  עוה"ב(,  )חיי  ומצוות  בתורה 
שכר", שיוסרו ממנו מניעות כו' ויושפע לו טובות כו' 
בעת העבודה גופא — אבל כיון שזהו בגדר "תשלום", 
ה"ז רק כפי המוכרח לחייו, "לחם לאכול ובגד ללבוש".
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"בשמחה  ה'  עובד  האדם  כאשר   — מזה  למעלה 
ובטובת נפש", ומקיים המצוות בהידור ולפנים משורת 
הדין,  משורת  לפנים  ג"כ  עמו  הקב"ה  מתנהג  הדין, 
כל  לו  ומשפיע  המונעים  הדברים  כל  ממנו  ומסיר 

הטובות כו', ובאופן שלמעלה מן הטבע כנ"ל.

האדם, דלהיות  אמנם, שני אופנים אלו, הם בשביל 
לפנים  גם  או  חובתו,  כפי  רק  אם  השם,  עובד  שהוא 

משורת הדין, לכן, נותן לו הקב"ה מדה כנגד מדה.

אבל יש אופן שלישי — שהסרת המניעות והשפעת 
בשביל  אלא  האדם,  את  לזכות  כדי  אינה  הטובות 
אינה  בשלימות  השם  שעבודת  דכיון  עצמה.  העבודה 
כל  והשפעת  המניעות  כל  בהסרת  כ"א  אפשרית 
שהעבודה  כדי  זה,  מצב  הקב"ה  מביא  לכן,  הטובות, 

תהי' כדבעי. 

ויש לומר, שזה תלוי בכך, שהאדם עובד השם באופן 
שמרגיש שכל מציאותו אינה אלא מה שהוא "פועל" 
ומצוות,  תורה  מקיים  שהוא  רק  דלא  הקב"ה.  של 

249. הל' דיעות ספ"ג.
250. ל' הרמב"ם הל' מלכים שם ה"ד.

251. ד״ה לכל תכלה תרנ״ט.
252. ב״ב ספ״ק. ראה גם ד״ה ר' בנאה )אוה״ת ח״ש קיט, ב ואילך. שם כרך ב׳ תמב א ואילך(.

514 ואתחנן ז, ז.
515 תנחומא תולדות ה. אסת"ר פ"י, יא. פס"ר פ"ט, ב.

זאת,  עוד  אלא  הדין,  משורת  לפנים  עושה  גם  או 
ובלשון  השם,  עבודת  מלבד  בחייו  ענין  שום  לו  שאין 
וכיון שכל מציאותו  תמיד".  ה'  "עובד את  הרמב"ם249 
היא רק מה שהוא "פועל" של הקב"ה, עובד השם, לכן, 
בתכלית  להיות  תוכל  שעבודתו  המצב  הקב"ה  מביא 

השלימות, בלי שום מניעה כלל.

וזה יהי' מצב בני ישראל באותו הזמן, שאז "לא יהי' 
עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", והיינו שלא 
יהי' שום עסק אחר מלבד עבודת השם, "פנויין בתורה 
וחכמתה"250 — ולכן אז יהי' המרגוע האמיתי, ועד ליום 

שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.

]דמ"ש הרמב"ם ד"נתאוו כל ישראל כו' כדי שינוחו 
העולם  לחיי  שיזכו  כדי  בחכמה  ירבו  כו'  ממלכיות 
בתור  לעוה"ב  ומתאווים  שרוצים  הכוונה  אין  הבא", 
שהיא   — העבודה  שלימות  שהוא  לענינו  כ"א  שכר, 
הדביקות בהשם ע"י הדעת והאהבה, כמשנ"ת בארוכה 

במ"א — ראה לקו"ש חל"ג ס"ע 87 ואילך[.

)לקוטי שיחות חלק לד, פרשת תצא שיחה ב סעיפים ו-ז והערה 93. משיחת ש"פ תצא תשמ"ה(

הנשמה נזונית מן הגוף – התחיל להתגלות אצל האבות

שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר  "כל  של  המשמעות 
בקולה", ש״שרה" רומז לגוף, לפירוש הזהר, שכן עיקר 
לבוא  ולעתיד  בהעלם  הדבר  עתה  הגוף.  הוא  הכוונה 
שהנשמה  כזאת  במדה  גילוי  לידי  הגוף  מעלת  תבוא 

הקב״ה  ש״הטעינן  אלא  מהגוף251,  חיותה  את  תקבל 
- לאבות - בעולם הזה מעין עולם הבא״252 משום כך 
שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר  "כל   - לאברהם  נאמר 

בקולה".
)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת חיי שרה סעיף ד. משיחת ש״פ חיי שרה, תשי״א( 

העולם מוכן ומסייע לגאולה

אמנם עדיין נשאלת השאלה – כפי שכמה שואלים: 
אפילו כאשר אני בעצמי עושה את עבודתי בשלימות, 
עד שאני מגיע לדרגא שמציאותי היא "יפוצו" )תכלית 
הביטול( – מהי התועלת בזה, כאשר "אתם המעט מכל 
שהם  אומות  שבעים  ישנם  סביב  ובעולם  העמים"253, 

ריבוי עצום בכמות בערך להכבשה אחת.254

ובסגנון אחר: מה יאמר העולם ומה יאמרו האומות 
מעינותיך  ד"יפוצו  עבודתו  את  עושה  שיהודי  כך  על 
האמיתית  הגאולה  בקירוב   – ובמיוחד  חוצה", 
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הדבר?!  פירוש  מה  מבינים  הם  אין  הרי  והשלימה, 
אמנם זוהי עבודה גדולה ונעלית ביותר – אבל צריכים 

לכאורה להתחשב – טוען הוא – עם העולם!

והמענה על זה הוא: העולם כבר מוכן, מושלם! כאשר 
שלמעלה  באופן   – כדבעי  עבודתו  את  יעשה  יהודי 
ממדידה והגבלה, וביחד עם זה כפי שזה מלובש בכלים 
דלבושי הטבע – הוא יראה איך שהעולם, טבע העולם 

ואומות העולם מסייעים לו בעבודתו.

הי'  ועיכובים(  מניעות  היו  )כאשר  פעם  אפילו 
הסדר אצל החסיד, שמצבו, ובמילא הוא אמר, "ביטול 
ממניעות  כו"כ  כאשר  עכשיו,  עאכו"כ  אידיאט"; 
במדינה  שגם  לעיל,  ]וכאמור  אינם  אלו  ועיכובים 
ההיא נעשו שינויים גדולים לטוב[, ואדרבה – בעולם 

516 מיכה ז, טו.
517 בא יב, לו.

518 ראה פרש"י שם, ממכילתא עה"פ.
519 ראה אוה"ת נ"ך עה"פ )ע' תפז(. וש"נ.   

259. ירמי׳ לא, יב. טור או"ח סוף הל׳ תענית )סו"ס תקפ(. לא תמוט
260. ירמי׳ א, יא־יב.

261. רש״י שם, קה״ר עה״פ )יב, ז( וישב העפר. זו"ח שה"ש )סא, ג( איכה )צג, א(.
262. לקו"ת ס״פ קרח.

263. ולהעיר דתענית שנדחה )גם דתשעה באב( אינו חמור כולי האי - ראה שו"ע או"ח סי׳ תקנט ס״ט ובנ״כ שם.
264. ספרי בהעלותך י, יוד. וראה לקו"ש ]המתורגם[ ח״ד ע׳ 72 הערה 31.

265. בסליחות לי״ז תמוז "הפך לנו לשמחה ולששון". ובסה״ש ה׳ש״ת ס״ע 157: זאל נדחה ווערן באמת ויהפך לששון 
ולשמחה.

עצמו רואים את הנסים והנפלאות שמתרחשים בפרט 
נפלאות[  ושנת אראנו  נסים,  בשנים האחרונות ]שנת 
– כבר הגיע הזמן, שהגם שצריך להיות ענין שלמעלה 
ממדידה והגבלה – נסים ונפלאות, עד לנסים ונפלאות 
בטבע  גם  חודר  ה"ז   – והשלימה  האמיתית  דגאולה 

העולם, שהעולם עצמו מסייע לצמיחת הגאולה.

צאתך  שכימי   – מצרים  ביציאת  שהי'  כפי  וע"ד 
הנסים  על  שנוסף   – נפלאות255  אראנו  מצרים  מארץ 
כזה  באופן  מצרים"256,  את  "וינצלו  הי'  הרי  אז,  שהיו 
שהגם שזה התחיל בדרך נס, הביא זה לכך שהמצריים 
עצמם סייעו בזה לבנ"י, ונתנו יותר מכפי שביקשו257. 
יהיו  כאשר   – והשלימה  האמיתית  בהגאולה  עאכו"כ 
נפלאות אפילו בערך להנפלאות דיצי"מ258, יהי' זה גם 

כן באופן כזה שהעולם וטבע העולם עצמו יסייע לכך.
)תרגום חפשי משיחת ש"פ קרח תנש"א סעיף י"ב(

הפיכת שבעה עשר בתמוז לשמחה, במיוחד כשחל בשבת ובפ' בלק

משמעות חלותו של י״ז תמוז, היום הראשון של בין 
המצרים, בשבת פ' בלק: תכלית ימי בין המצרים היא: 
ייהפכו  ־ ימי התענית עצמם  "והפכתי אבלם לששון" 

לששון ולשמחה259.

שהקדוש־ברוך־הוא  בכך  רמוז  זה  שדבר  לומר  יש 
על  אני  "שוקד  כי  שקד"  "מקל  ירמיהו  לנביא  הראה 
דברי לעשותו"260, שזהו, כדברי חז״ל, רמז לכ״א ימי בין 
המצרים, בדיוק כפרי השקד ש״משעת חניטתו עד גמר 
בישולו עשרים ואחד יום"261, ובכך רומז הקדוש־ברוך־

הוא לא רק להיפך הטוב, אלא בעיקר לכוונת העניין, 
אדמו״ר  כהסבר  מעלתו,  מצד  שקד"  "מקל  שיהא 
שקדים",  ויגמול   .  . אהרן  מטה  "פרח  לענין  הזקן262 
ועוצמת  מהירות  על  מצביע  שזה  היא,  לכך  שהסיבה 

ההשפעה למטה.

כשי״ז בתמוז, ותשעה באב, חלים בשבת, הרי דוחה 
את  הופכת  היא  לכך  ובנוסף  התענית263,  את  השבת 
היום של בין המצרים ליום ש״מצוה לשמחו264 ולענגו", 
והפכתי אבלם לששון265. במיוחד כאשר  בדומה לענין 
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כהנים266  בתורת  כנאמר  בכלל,  השבת  יום  תוכן  זהו 
מזיקים  "למשבית   - השבת267  ליום  שיר  מזמור  על 
ששלמות  זאת,  מסביר  וה״צמח־צדק"268  העולם",  מן 

השבת היא הפיכת המזיקים לטוב;

כך היה גם בשבת בתחילת הבריאה, ואף בגשמיות 
ממש, כדברי חז״ל269 "ל״ו שעות שמשה אותה האורה", 
בין  של  האתהפכא  ענין  הוא  השבת  שלמות  כלומר 
היה  הבריאה  בתחילת  שענינה270  כפי  בגלוי,  המצרים 
הפיכת חושך הלילה לאור "ולילה כיום יאיר", להיפך 

מן הגלות ובין המצרים ההופכים יום ללילה"271,

בין המצרים,  ראשית  בתמוז,  י״ז  יוצא, שכאשר  כך 
בין  של  למכה  רפואה  הקדמת  מתרחשת  בשבת,  חל 
מקל  זה  בתחילתם.  מיד  נהפכים  הימים   - המצרים 
"מטות"  של  עבודה  המצרים,  בבין  האדם  עבודת  את 
בהפיכת  לעיל,  כמוסבר  ביחד,  וצירופם  ו״מסעי", 

הנפש הבהמית והגלות.

הוא  שתוכנה  בלק,  פ׳  בתורה,  הפרשה  מצד  גם  כך 

266. בחוקותי כו, ו. וביל״ש שם רמז תערב.
267. תהלים צב, א.

268. אוה״ת )יהל אור( לתהלים ע' שכח ואילך. ס״ע תרל ואילך.
269. ירושלמי ברכות פ״ח ה״ה. ב״ר פי״א, ב. פי"ב, ו.

270. ראה לקו״ש ]המתורגם[ חי״ז ע' 64 ואילך, וש״נ.
271. ראה שהש״ר )פ״ג, א(. זח״ג )סז, ריש ע"ב(, דהגלות נמשל ללילה.

272. תצא כג, ו.
273. ראה בארוכה של״ה פ׳ בלק )שסב, א ואילך(.

274. הל׳ מלכים פי״א ה״א. נתבאר בלקו"ש חלק י"ח ]המתורגם[ ע' 249 ואילך.
275. פתיחתא דאיכ״ר כ.

276. יש עוד גירסא "משיחרחר", אמנם גירסת י״א בפירוש ר׳ האי גאון ועוד הוא - משיהרהר.
277. ראה מדרש שמואל לאבות פרק ה משנה יט. מקדש מלך לזהר חלק א יז, ב. לקוטי תורה ד״ה ויקח קרח סוף פרק ד.

אלקים  ה׳  אבה  "ולא  של  באופן  שהיו  בלעם,  ברכות 
הקללה  את  לך  אלקיך  ה׳  ויהפך  בלעם  אל  לשמוע 

לברכה"272.

את  לך  אלקיך  ה׳  "ויהפך  של  הענין  עצם  רק  ולא 
הקללה לברכה", אלא שהיה זה דוקא באמצעות בלעם, 
הניגודיות של משה, שיא ההיפך מן הקדושה273. ועוד: 
סיום נבואתו היה על "אחרית הימים", אודות הגאולה 
על־ידי משיח צדקנו, כהסבר הרמב״ם274, שיוציא את 

ישראל מן הגלות ומבין המצרים לחלוטין.

מטות  ביחד:  מצטרפים  הללו  הענינים  כל  כאשר 
בבין  פינחס  פ'  נקראת  ולפיכך  מחוברות,  ומסעי 
היא  המצרים  בין  ימי  כשתחילת  ובמיוחד  המצרים, 
"יהפכו  של  הענין  יותר  מוחש  הרי   – בלק  פ׳  בשבת 
תצמח  השקד  ממקל  ולשמחה",  לששון  אלו  ימים 
להכניס  "שקדתי   - הגאולה  שקידת  לטובה,  השקידה 
בני לארץ ישראל מיד"275. בשעתא חדא וברגעא חדא 
מעשה  למטה  צדקנו  משיח  על־ידי  הגאולה  תהיה 

טפחים.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יח, פרשת מטות-מסעי סעיפים יא-יב. משיחת שבת פ' מטו״מ תשכ״ט, תשל״ג, תשל״ה. ש״פ פינחס 
תשל״ז(

הפסק כבית שמאי לעתיד והטעימה מזה כיום

דבש,  "חלות  נאמר:  האחרונה  שלפני  במשנה 
מאימתי מיטמאות משום משקה? - משיהרהר276. בית 
בית  שלדעת  הדבר  פירוש  משירסק".  אומרים:  הלל 
הלל  בית  ולדעת  בלבד  במחשבה  דבר  משתנה  שמאי 

יש צורך בפעולה.

אם כי "בית שמאי במקום בית הלל - אינה משנה" 
מאחר  שמאי277.  כבית  הלכה  תהיה  לבוא  לעתיד  הרי 
ענין  יש  שבת  בערב  לבוא,  לעתיד  בפרוס  אנו  שעתה 
ובמחשבה  שמאי,  בית  מדעת  טעימה  "טועמיה",  של 

בלבד יחול השינוי.
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כל־שכן  שריא"278.  שכינתא   - עשרה  בי  ״אכל 
כשישנם כמה פעמים עשרה, ובמיוחד בבית כנסת ובית 
מדרש, שהרי ישנו יתרון בבית כנסת לגבי בית מדרש 
ובבית מדרש לגבי בית כנסת. מעתה: כשנמצאים בבית 
כנסת ובבית מדרש, וישנם כמה פעמים עשרה, וביתר 
שאת וביתר עז כשנמצאים בד׳ אמותיו של הרבי, שחי 

278. סנהדרין לט, א.
279. ברכות לד, ב. וראה ס׳ המאמרים ה׳תש״ט ע׳ 183 הערה 1.

280. ראה לקו״ת דברים צב, ב. שה״ש נ, ב.

281. ערכין יג, ב. ראה לקו״ת תזריע כא, ד.
(282. ועד"ז כח העצמות שמהוה את הגוף הגשמי מאין ואפס המוחלט – שמתייחס להעצמות, ולא להיש הגשמי, שמצד 

עצמו הוא אין ואפס ממש.
(283. ועפ"ז יומתק שהבחירה בישראל )"ובנו בחרת מכל עם ולשון הוא הגוף החומרי"( נתגלתה במתן תורה )"כשיאמר 

ובנו בחרת יזכור מתן תורה" )שו"ע אדה"ז או"ח ס"ס ס"ד((.

כל  שרוי  כן  אם   - התפלל  ואכן  שנים  וכמה  כמה  כאן 
למיהוי.  כדבעי  ולהבא  מכאן  להיות  בהתעוררות  אחד 
ומאחר שצועדים אל לעתיד לבא - הלכה כבית שמאי 
שהמחשבה לבדה משנה, ותהיה היציאה מן המיצר אל 

המרחב.

)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה ליו"ד שבט סעיף יד. משיחת יו״ד שבט תשי״א(

המשכת העצמות שתחבר צדיקים )השתלשלות( ובעלי תשובה )למעלה מהשתלשלות(

אין  צדיקים  צדיקים279:  על  תשובה  בעלי  מעלת 
להם  יש  תשובה  בעלי  ואילו  לרע;  שייכות  כל  להם 
הכח באמצעות התשובה לעשות שגם מ״זדונות" יהיו 

"זכיות", להפוך את הרע עצמו לטוב.

הבעלי  בעבודת  מעלה  שישנה  אף   - זאת  עם   ...
מעבודת  יותר  נעלית  לדרגא  שמגיעה  תשובה, 
הצדיקים - יש גם לעבודת הצדיקים מעלה בכך, שאין 
להם עסק כלל עם הרע, כל עבודתם היא רק עם טוב, 

והאור האלוקי הוא אצלם יותר בגילוי.

לפיכך תכלית השלימות היא לחבר שתי העבודות - 
עבודת הצדיקים ועבודת בעלי תשובה. שלימות חיבור 

שתי העבודות תתחדש בביאת המשיח: "משיח אתא 
לאתבא צדיקיא בתיובתא"280, משיח יבוא להחזיר גם 
את הצדיקים לתשובה. חיבור זה של שתי העבודות בא 
על ידי אור שהוא למעלה משניהם, המאחד את שתי 

העבודות יחדיו.

... דוגמת הכינור של ימות המשיח שיהיה לא ככינור 
המקדש שהיה בן שבעה נימין אלא של שמונה נימין281 
- שזהו לא רק הגילוי של למעלה מסדר השתלשלות, 
כאמור לעיל, כי אם יש כאן המשכת העצמות, אמיתית 
ענין הבלי גבול, המחבר את שני הענינים: השתלשלות 

)צדיקים( ולמעלה מסדר השתלשלות )תשובה(.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, שיחה לחנוכה סעיפים ג-ד. משיחת ש"פ וישב תשכ"ב(.

הנשמה ניזונת מן הגוף – שדווקא בו מתגלת בחירת העצמות

גופא  זה  כי,  בהנשמה,  גם  היא  העצמות  בחירת 
שהנשמה היא בן להקב"ה הוא לפי שכך בחר בבחירתו 
לא  ד"בן",  המעלה  יש  שבנשמה  כיון  אבל,  החפשית, 
והתלבשותה  ירידתה  וע"י  העצמות,  בחירת  בה  ניכר 
בגוף )שאין בו עילוי, כי אם בחירת העצמות( מתגלה 

בהנשמה בחירת העצמות.

ולאידך, מעלת הבחירה בהגוף מתייחסת לעצמותו 
ית' )הבוחר(, ולא להגוף )הנבחר(, שמצד עצמו אין בו 
עילוי )גם לאחרי הבחירה(282, ועי"ז שהנשמה )שיש בה 
המעלה ד"בן"( מתלבשת בגוף להחיותו ולבררו ולזככו 
ע"י קיום התומ"צ, נעשה עילוי גם בהגוף, שמתגלה בו 
ומתגלה  אליו  באופן שמתייחסת  העצמות283-  בחירת 
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בו284.

)ע"י  בהגוף  מתגלה  העצמות  שבחירת  ולאחרי 
קיום  ע"י  הגוף  ולזכך  לברר  הנשמה  התלבשות 
)ע"י הגוף( שהיא  התומ"צ(, אזי מתגלה גם בהנשמה 

לא רק "בן", אלא יש בה בחירת העצמות285.

]ועפ"ז יש לבאר תוכן הענין שלעתיד לבוא הנשמה 
ניזונית מן הגוף286 – שבזמן הזה, זמן העבודה דבירור 

(284. ועד"ז מתגלה בו כח העצמות שבהתהוות היש הגשמי )משא"כ בגופי אוה"ע וכל הדברים הגשמיים שבעולם 

שהתהוותם בכח העצמות אינה מתייחסת אליהם ואינה מתגלה בהם(. ]וי"ל שזהו גם תוכן הביאור בסה"ש תורת שלום 
)ע' 127( בהחילוק שבין הגוף דבנ"י להגופות דאוה"ע, שגופי אוה"ע יאבדו, שבירתם זהו תקנתם, משא"כ הגוף דבנ"י, 

"דא שטייט דער כח העצמות און ער איז עצמות ית'" – שכח העצמות נעשה מציאות הגוף )ע"י עבודת הנשמה בבירור 
וזיכוך הגוף([.

(285. ועפ"ז י"ל שגם בחירת העצמות בהנשמה נתגלתה במתן תורה – כיון שהתגלות הבחירה בהנשמה היא ע"י ולאחרי 

התגלות הבחירה בהגוף ע"י קיום התומ"צ.
(286. ראה המשך וככה תרל"ז פפ"ח ואילך. סה"מ תרנ"ט ע' צז ואילך. המשך תרס"ו ע' תקכח. סה"מ קונטרסים ח"ב תיג, 

ב. סה"ש תורת שלום ע' 127 ואילך.

הנשמה  אור  שגילוי  היא  ההדגשה  עיקר  הגוף,  וזיכוך 
)מעלת הגילויים( יומשך ויחדור בהגוף, ולעתיד לבוא, 
לאחרי גמר הבירורים, תהי' עיקר ההדגשה על התגלות 
בהנשמה  יורגש  שלכן  מגילויים,  שלמעלה  העצם 
מעלתה,  שהתקשרותה עם הקב"ה היא לא )רק( מצד 
זה  ית' ממש, שרגש  ובעיקר( מצד עצמותו  )גם  אלא 
מקבלת הנשמה מהגוף שבו מתגלה בחירת העצמות[.

)ש"פ תולדות תשנ"ב )שיחה א( סעיף ה(

הסיבה שמלוה בריבית אינו קם בתחיית המתים

הטעם מה שהמלוה בריבית אינו קם בתחיית המתים 
פל״א,  שמו״ר  וראה  ס״ב.  ריבית  הל׳  אדה״ז  )שו״ע 
פדר״א  ברכות.  סוף  )ווילנא(  לירושלמי  הוספות  טו. 

ספל״ג(:

כי ענין המצות הוא שעושים מגשמיות העולם )הוה 
ונפסד - מיתה(, כלי ודירה לקדושה )חיות ונצחיות(. - 
ראה סד״ה שובה ישראל תרצ״ה )ס׳ הקונטרסים ח״ב( 

- ע״י עבודתו זו, גורם תחיית המתים. 

היא,  מוגבלת  עצמה  מצד  הנבראים  עבודת  והנה 
והנצחיות שנמשכת ע״י המצות )ראה תניא פכ״ה( היא 
ע״י שמתחבר )- ל׳ צוותא( בה׳ אלקיכם חיים, וממשיך 
וכו',  קורא  גורם שיהי׳ הקב״ה  הנצחיות מלמעלמ״ט, 

מצותיו של הקב״ה דוקא. 

ולכן, המלוה בריבית שעי״ז גורם הנהגה - אשר אין 
משתתפין בעבודתו, היפך ענין תחיית המתים.

״נשך״,   - )חיות(  מקדושה  ומחסר  נושך  אדרבה,   -
 - )קליפה   - צור  נתמלאה  ירושלים  של  ומחורבנה 

מיתה( ״תרבית״, )יהל אור טו, א, ד( – 

ענשו מדה כנגד מדה - אינו קם בתחיית המתים. 

ובזה יובן מה שבפ׳ חלק אינו מונה מלוה בריבית בין 
אלו שאין להם חלק לעוה״ב - כי זה נכלל בכלל כופר 

)ועושה היפך ענין( תחיית המתים.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, פרשת בהר הערה 11. משיחת ש״פ משפטים תשכ״ג(.

העבודה להבאת הגאולה - כיום מאד קלה 

במצרים - נוסף על כך שהיתה גלות קשה כאמור - 
היו בני ישראל דחוקים ולחוצים כל־כך עד שלא קלטו 

כל מחשבה בדבר יציאה מן הגלות. בשעה שמשה רבנו 
הביא את בשורת הגאולה - הרי "ולא שמעו אל משה 
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זאת, עוד בטרם  ובכל  ומעבודה קשה"287,  רוח  מקוצר 
מה  חישובים  כל  ערכו  לא  "פקדתי"  ואמר  משה  בא 
יהיה ה״תכלית", כי אם ישבו בישיבות ולמדו. כל שכן 
שעתה אין מקום להכניס לראש מחשבות של "מה תהא 

התכלית?" כי אם לשבת וללמוד בלי כל חישובים.

ובמיוחד מאחר שעתה קלה העבודה בהרבה מאז, כפי 
ניצוצות מתוך רפ״ח הניצוצות שנפלו  הידוע288 שר״ב 
כבר התבררו בגלות מצרים, כפי שנאמר: "וגם ערב ר״ב 

287. שמות ו, ט.
288. תורה אור ס, ג.

289. זכרי' יג, ב.
290. ברכות לה, ב.

291. תניא אגה"ק סו"ס כו.
292. הל' מלכים בסופן.

293. ראה בארוכה "הדרן על הרמב"ם" )לקו"ש חכ"ז ע' 237 ואילך(.
294. ועאכו"כ מצד העולם עצמו, דזה שהוא בגדר "תחתון . . בענין הסתר אורו ית'" )תניא פל"ו( הוא ענין עראי, עד 
שהעולם ייעשה דירה לו ית' שאז יתבטל ההסתר ושוב אינו בגדר "תחתון . . בענין הסתר אורו ית' כו'". וראה לקו"ש 

חט"ו ע' 88 הערה 40 ובשוה"ג שם.
295. ל' התניא פל"ו.

בגימטריא:  ניצוצות,  פ״ו  ולא נשארו אלא  עלו אתם" 
אלקים, ומתוך פ״ו הניצוצות עצמם "ביררו" היהודים 
במשך הזמן רבים מהם בזיעה ובדם, ולא נשארו אלא 

"פכים קטנים" לבירור.

רק  נשאר  א(  שכן:  בהרבה,  העבודה  קלה  ממילא 
הניצוצות שכבר  סיוע  יש  ב(  בירור.  לשם  מועט  חלק 

התבררו.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת ויגש סעיף ח. משיחת ש׳׳פ שמות תשי״ג(

העסק בדעה את ה' לעתיד – יחד עם העבודה בעניינים תחתונים

בעת  רק  היא  זבולון  של  ענינו  מעלת  לכאורה: 
וזיכוך של  בבירור  )עדיין(  העבודה — כאשר עסוקים 
וקודם שכל  עניני העולם לעשותם כלים לקדושה עד 
גמר  לאחרי  אבל  ית';  לו  לדירה  ייהפך  כולו  העולם 
אעביר  הטומאה  רוח  "ואת  היעוד289  ויקויים  העבודה, 
מן הארץ" — הרי אז, אין צורך לכאורה לעבודתו של 

זבולון ובלשון חז"ל290 מלאכתן נעשית ע"י אחרים

]ולהעיר ממ"ש אדמו"ר הזקן291 יתירה מזה שלעת"ל 
עליות  רק  אלא  הרע  מן  טוב  לברר  העבודה  תהי'  לא 
צדקנו  משיח  בבוא  הרי  מזה  ויתירה  גופא[;  בקדושה 
יהי' )בלשון הרמב"ם292( "עסק כל העולם . . לדעת את 

ה' בלבד", "תורתו אומנתו"293.

ונמצא, לכאורה, שעבודת זבולון היא ענין עראי, ואין 
עבודת  ע"י  שדוקא  מתאים  וכיצד  הנצחיות;  ענין  בה 
קבע  דירת  זבול",  "בית  ה"דירה"294,  ענין  יהי'  זבולון 

)כביכול( של הקב"ה?

לבררם  העולם  בעניני  מו"מ  לבנ"י  זמן שאין  כל   ...

ולזככם, אף שעוסקים בתורה ועבודת ה' — בכ"ז הרי 
גילוי  והנצחיות שבנשמתם לא בא עדיין לידי  התוקף 
זו עבודה  ולכן אין  לידי פועל בעבודתם,  ועאכו"כ לא 

שתעשה בפועל דירה להקב"ה.

דוקא בעבודת זבולון, שעוסק ב"תחתונים" — "שאין 
תחתון למטה ממנו בענין הסתר אורו ית'"295 — ומ"מ 
וכו'  מגלה  ה"ז  וכו',  ומקיימים מצוות  עוסקים בתורה 
ובזה  את התוקף, להיותם דבוקים בתכלית עם השם. 

נעשים "דירה" לשכינה באופן קבוע ונצחי.

וזהו הקשר בין ענין ה"דירה" העתידה להיות בגמר 
העבודה )דכל משך זמן הגלות(, עם זה שאז "לא יהי' 
עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד . . יהיו ישראל 
תורתו  של  באופן  התורה  לימוד  כו'",  גדולים  חכמים 
אומנתו — כי ענין ה"דירה", "דירת קבע" של הקב"ה, 
מתגלה בעסק התורה של ישראל, אלא כדי שעסק זה 
משך  כל  העבודה  לאחרי  ה"ז  השלימות  בתכלית  יהי' 

זמן הגלות.
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)לקוטי שיחות חלק ל, פרשת ויצא שיחה ב, סעיפים ה-ו. משיחות ש"פ ויקרא תשמ"ב, ליל ה' דסוכות תשמ"ג(

296. בראשית ו, ח.
297. ראה ברייתא מעשה תורה.

298. פרק א משנה ז. ולהעיר מזהר חלק ב קפז, ב. פרדס שער א׳ פרק ו׳. 
299. ילקוט ראובני חוקת.

300. שיר השירים א, א.
301. מכילתא, הובאה בתוספות ד״ה ונאמר פסחים קטז, ב.

302. בראשית רבה פרשה כה, ג. סד, ב.
303. ראה זהר חלק א נח, ב: נייחא לעלמא דאתי.

304. ראה כתר שם טוב בתחלתו. הביאור עפ״י חסידות ראה לקוטי דיבורים ליקוט טז־יח.

העשירי יהיה לעתיד לבוא

כל סדר  כוללת את  א. הרמז לכך, ששבת בראשית 
ההשתלשלות, הוא, שבפרשה זו נמנים עשרת הדורות 
הוי׳"296  בעיני  חן  מצא  "ונח  עד  הראשון  שמאדם 
את  בתוכו  והכולל  כללי  מספר  הנו  עשר  והמספר 

הכל"297.

כן הדבר בענין הספירות שבהן נברא העולם - קיימות 
עשר ספירות, וכפי שנאמר בספר יצירה298: "עשר ולא 
תשע, עשר ולא אחד עשר". דוקא המספר עשר כולל 

בתוכו את כל סדר ההשתלשלות.

משום כך קיימים אף בכל דבר גשמי - עשרה ענינים. 
תשעה  קיימים  דבר  שבכל  אומרים  המחקר  חכמי  גם 

מקרים ועצם הדבר, והעצם נושא בו את כל המקרים.

אורך,  קיימים  דבר  שבכל  בחסידות,  גם  מוסבר  כך 
תוך  ראש,  בו  יש  וכל אחד מהם  )גובה(,  ועומק  רוחב 
וסוף, הרי תשע בחינות, וקיים גם "עצם" הדבר הכולל 

בתוכו את הכל.

ב. כן גם בכללות משך ה״זמן", מסודר כל דבר במספר 
אחת  אדומות,  פרות  עשר  ישנן  שמצינו299  כפי  עשר. 
אדומות,  פרות  שמונה  עוד  שם  ונמנות  משה  שעשה 

ואחת שתהיה בימות המשיח.

שהשירה  בתרגום300  נאמר  השירה,  בענין  גם  כך 
ונמנות שם עוד שמונה  הראשונה אמר אדם הראשון, 
זו  המשיח.  בביאת  תהיה  העשירית  והשירה  שירות, 
אף משמעות הפסוק "שירו להוי׳ שיר חדש"301 המכוון 

לעתיד לבוא, שלכן נאמר שיר בלשון זכר.

כך גם בענין הרעב, מצינו במדרש302, שהרעב הראשון 
היה בימי אדם הראשון, ונמנים שם עוד שמונה מקרים 
אלא  המשיח.  בביאת  יהיה  העשירי  והרעב  רעב,  של 
שרעב זה יהיה "לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם 

לשמוע את דברי הוי׳".

יהיה  עשר,  במספר  שנקבעו  הענינים  שכל  כשם  ג. 
מאדם  הדורות  עשרת  גם  כך  לבוא,  לעתיד  העשירי 
הראשון עד "ונח מצא חן בעיני הוי׳" המנויים בפרשת 
בראשית - יהיה תכלית הענין של "מצא חן בעיני הוי"׳ 

- לעתיד303.

כל  בה  כוללת  בראשית  ששבת  שבדבר,  הרמז  זהו 
לסיום  עד  סדר ההשתלשלות, מתחלת ההשתלשלות 
להיות  הכוונה  תכלית  כשתושלם  ההשתלשלות, 
בשבת  כלול  זה  כל  הרי   - בתחתונים  דירה  יתברך  לו 

בראשית.

חן  מצא  "ונח  הגלות,  בזמן  אף  שקוראים  העובדה 
להכין  מעתה  כבר  שיש  הוראה,  מהווה  הוי׳",  בעיני 
לימוד  באמצעות  וזהו  שלעתיד,  לגילוים  "כלי" 

החסידות, וכידוע באגרת הבעש״ט304.

בשעה שאדם מעמיד את עצמו בהרחבה בכל האמור 
בשבת בראשית, הרי זה מביא להרחבה על כל השנה, 
מרחב   - יתברך  לו  לדירה  העולם  עשיית  לידי  עד 

העצמי.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת בראשית סעיפים כב-כה. משיחת ש״פ בראשית, ה'תשי״ז(
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הפתרון לגלות הנמשלת לחלום – לדלג בתורה ומצוות

305. בפ׳ וישב, כח, ג.
306. עיין ברכות נה, סע״ב. וק״ל.

307. ישעי' ס, ב.
308. מד״ר בראשית פ׳ טז, ד.

309. בראשית טו, יד.
310. מיכה ז, טו. 

311. ראה תניא פל"ח )נ, א(. ושם: תפלה או שאר ברכה בלא כוונה הן כגוף בלא נשמה. וראה חובת הלבבות שער חשבון 
הנפש פ"ג ד"ה והתשיעי

312. רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"א.
313. ראה ספר השיחות תרצ"ו חורף ש"ת ס"ע 312 ואילך.

314. יחזקאל לו, כו.

במספר  מוסבר  החלום  לבין  הגלות  בין  הקשר   א. 
מקומות, ובין השאר ב״תורה אור"305: חלום נובע מכוח 
הדמיון המאחד שני דברים מנוגדים, אף "פילא בקופא 

דמחטא", אם לפני כן הרהר האדם בכך306.

את  אוהב  שהוא  נדמה  לאדם  הגלות:  בזמן  גם  כך 
הקב״ה ועם זאת את גופו עצמו - למרות ששני הדברים 
אינם מסוגלים להיות בד בבד, ועד כדי כך שהוא )כפי 
בתאוות  שקוע  להיות  עלול  אחר(  במקום  המוסבר 

ואפילו לעבור על רצון הקב״ה.

 ...ב. ע״י התנהגות של "חטוף ואכול, חטוף ואישתי", 
לדרגה  הגיע  אם  הוא,  במצבו  יתחשב  לא  כשאדם 
ומצוות  בתורה  וילך  יוסיף  אלא  לאו,  ואם  המתאימה 

)דבר הדומה לענין החלום( -

הרי ע״י עצם תוספת אור התורה והמצוות - מסלקים 
את תרדמת הגלות ומביאים את אור הגאולה האמתי, 

"הוי׳ יהיה לך לאור עולם"307, כדרך שרואים שבשעה 
שמגיע אור מקיץ האדם משנתו.

היוו  שהחלומות  מכך  ההוראה  איפוא,  זו,   ג. 
סיבה לגלות מצרים וליציאת מצרים.

ולפיכך  ביותר,  הקשה  הגלות  היתה  מצרים  גלות 
זאת  ולמרות  מצרים308.  שם  על  הגלויות  כל  נקראות 
הרי אך ורק ע״י הגלות הגיעו בני ישראל לידי "ואחרי 

כן יצאו ברכוש גדול"309. 

בזמן  העבודה  שכל  למרות  הנוכחית:  בגלות  גם  כך 
אדרבה   - הרי  זאת,  בכל   - חלום  של  ענין  היא  גלות 
- משום דבר זה עצמו, שהיא באופן של חלום, ישנה 
דילוג,  ע״י  יותר,  נעלית  לדרגה  להגיע  אפשרות 
שינת  את  המסלק  ומצוות  תורה  אור  תוספת  ע״י 
אראנו  צאתך מארץ מצרים  "כימי  לידי  ומביא  הגלות 

נפלאות"310, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת מקץ סעיפים ב, ו, ז. משיחת חג הגאולה י״ט כסלו תשי״ז(

הצפייה למשיח – נדרשת בפנימיות ואמיתיות, מעומק הלב

נשמה311,  בלא  כגוף  כוונה  בלא  מצוה  כמאמר 
שפעולת הנשמה בגוף אינה בדבר צדדי או פרטי, אלא 
הנשמה משנה את מציאות הגוף מהיפך החיים לחיים. 
בהמצוה.  חיים  נותנת  שהכוונה  המצוה,  בכוונת  וכן 
זה הוא ע"י לימוד פנימיות התורה, תורת  ועיקר דבר 
דלעתיד  תורה  טעמי  גילוי  מעין  יש  שבה  החסידות, 

כנודע.

ולחכות  במשיח  להאמין  החיוב  הוא  שעד"ז  וי"ל 
הלב,  מעומק  ואמיתיות,  בפנימיות  שצ"ל  לביאתו312, 

]כענין של צפי' ותקוה כפשוטו[.

וזה313 ימהר ויחיש הגאולה האמתית וקיום היעוד314 
"ונתתי לכם לב בשר", במהרה בימינו ממש.

)לקוטי שיחות חלק ל"ח, פרשת שלח שיחה א בסיום. משיחת מוצש"ק פ' שלח תשל"ח(
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הקפדה על הטהרה בזמן הזה - מביאה שלימות הטהרה לעתיד לבוא

315. ערובין כב, א. רש״י ס״פ ואתחנן. )וברש״י שם: ליטול(.
316. ערובין שם. רש״י שם. וראה גם תניא רפל״ז.

317. נוסח תפלת מוסף. וראה בארוכה המשך וככה תרל״ז ספי״ט ואילך.
318. ראה רש״י ותוספות )סוכה מא, סע״א( "יגלה ויבוא משמים". והוא עפ״י תנחומא נח, יא. זח״א כח, א. ועוד 

)וברמב״ם הל׳ מלכים ריש פי״א ובסופו )ע״פ ויק״ר פ״ט, ו. ועוד(, שמשיח בונה ביהמ״ק(.
319. ראה קונטרס שפת אמת )בסוף אמת ליעקב( אות לה: ״חילוק הנסירות .. בר״ה היא הנסירה הכוללת של כל השנה 
והוא יותר קשה .. וצריך תק״ש והתעוררות גדול. ונסירה שהיתה בפורים בזמן מרדכי ואסתר )ראה גם תו״א מג״א צג, 

סע״א ואילך( הי׳ צרה גדולה שהוחשכו עיניהם של ישראל כנודע, יען היתה נסירה של שבעים שנה של גלות בבל, ובעה״י 
הנסירה העתידה להיות בזמן שיבוא משיח צדקנו הוא נסירה כוללת .. כל שיתא אלפי שנה, לפיכך הם כל אותם חבלי 

משיח כו".
320. תמיד בסופה.

321. ולהעיר מהשייכות לפרשת וארא — שהקב״ה השיב למשה על טענתו )בס״פ שמות( "למה הרעותה לעם הזה", 
ששעבוד מצרים הוא הכנה לגילוי שם הוי' במ״ת, כי, "כדי שיהי׳ בחי׳ זו בגלוי במ״ת צ״ל תחלה בחי' הסתלקות החיות 

למעלה . . ולכן הי׳ מתחלה זמן הגלות ושליטת מצרים )רד״ו שנה( מפני הסתלקות החיות למעלה" )תו״א פרשת וארא נו, 
ד(, ועד״ז )ויתירה מזה( בנוגע לגלות זה האחרון, "גם בגלות אדום הוא אריכות הגלות . . כדי שיהי׳ . . לימות המשיח . . 

ביתר שאת וביתר עז מבמ״ת כו'" )תו״א שם. וראה גם תו״א שמות נ, סע״ב ואילך(.
322. ראה כתובות נז, רע״א. רמב״ם הל׳ אישות פ״י ה״י. טושו״ע אה״ע סס״ו ס״ג.

טהרה":  "בדמי  על  פירושיו  בשני  רש״י  רומז  לכך 
 - טהורה״  שרואה,  ״אף־על־פי  להיות  צריך  בתחילה 
והוא יהיה טהור.  שהאדם לא יתחשב ב״דם" שרואה, 
ועל ידי כך הוא מגיע לדרגה גבוהה יותר - "והוא שם 
הדם עצמו, שגם הוא  טוהר", שהופכים את  כמו  דבר 

יהיה טהור.

העבודה הרוחנית של "בדמי טהרה", בשני האופנים 
כאשר  הגלות,  בזמן  ישראל  עושים  אשר  שלעיל, 
נמצאים במצב של "טבולת יום ארוך", וממילא "בכל 

קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא" -

מביאה לידי "למחר תביא את כפרת טהרתה", לגילוי 
לקבל  "ולמחר  נאמר315  עליו  אשר  לבוא,  שלעתיד 
שכרם", שמגיע על ידי "היום לעשותם316, שאז תהיה 
עבודת הקרבנות - "תביא את כפרת טהרתה", באופן 
)דוקא(  "ושם   - הבית  בזמן  היה  מאשר  יותר  נעלה 
נעשה לפניך כמצות רצונך"317, בבית המקדש השלישי 

אשר יתגלה318 על ידי משיח צדקנו, בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ז, פרשת תזריע שיחה ב סעיפים טו-טז. משיחת ש"פ תזריע, תשכ״ז(

הקשר בין 'מת בערב שבת' לגאולה העתידה

בנוגע לכללות הזמן דשית אלפי שנין דהוה עלמא, 
ימי השבוע — שבאלף הששי, ערב  כנגד ששת  שהם 
שבת, סוף זמן הגלות, ישנו הענין דדורמיטא דז״א, ענין 
הנסירה319, שעי״ז נעשה שלימות היחוד דז״א ומלכות 
לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו  "ליום320  וכנס״י(  )הקב״ה 

העולמים"321.

ויומתק יותר שמארז״ל זה )"מת בערב שבת סימן יפה 
לו"( הוא קרוב לסיום )גמר ושלימות( מסכת כתובות 
ואשה322  דאיש  היחוד  לצורך  היא  "כתובה"  כי,   —

הוא  שהיחוד  וכנס״י(,  דהקב״ה  בהנישואין  )ודוגמתו 
קרוב  ולכן,  ה״כתובה",  ענין  )סיום(  ושלימות  גמר 
לסיום מסכת כתובות )לפני ובסמיכות להיחוד( מדובר 
אודות "מת בערב שבת", שהו״ע דורמיטא דז״א לצורך 
הנסירה שעל ידה יהי׳ היחוד )גמר ושלימות הכתובה( 
)גמר  הלידה  ענין  שלימות  תהי׳  שאז  לבוא,  לעתיד 
ושלימות היחוד( בעולם גם במין הצומח, כסיום וחותם 
מסכת כתובות: "עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל 

שיטענו פירות".
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תוספת  לצורך  היא  דמיתה  החיות  הסתלקות  ...ב. 
נשמה בגוף — בתחיית המתים,  וחידוש החיות בתור 

שאז יהיו חיי הנשמה בגוף323 חיים נצחיים.

)לאחרי  כתובות324  מסכת  שבסיום  יותר  ויומתק 
ההקדמה ד״מת בערב שבת כו׳" קרוב לסיום המסכת, 
"עתידין   — המתים325  תחיית  אודות  מדובר  כנ״ל( 
צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים .. עתידין צדיקים 
שיעמדו במלבושיהן326 ק״ו מחטה כו׳", נשמות בגופים 
אז  יהי׳  שבו  הענינים  שכל  הגשמי,  בעוה״ז  גשמיים 
בתכלית השלימות, כמו "עתידה חטה שתתמר כדקל 
שור  של  כליות  כשתי  שתהא   .  . הרים  בראש  ועולה 

הגדול" )כהמשך הסוגיא(.

ועפ״ז י״ל הפירוש ד״מת בערב שבת סימן יפה לו":

היא  החיות  שהסתלקות  מודגש  שבת  שבערב  כיון 
לצורך תוספת וחידוש החיות, הרי, זמן המיתה בערב 
באופן  היא  שלו  שהמיתה  לו"  יפה  "סימן  הוא  שבת 
וחידוש  דתוספת  הטוב  הענין  )רק(  בגלוי  שמודגש 
החיים  ואמיתיות  דנצחיות  ההוספה  ע״י  הן  החיות, 
תחיית המתים  ע״י  ובעיקר  והן  בחיים",  עי״ז ש״זרעו 

323. ובאופן שהנשמה ניזונית מן הגוף )המשך וככה תרל״ז פפ״ח ואילך. וראה קונטרס משיחות ליל ג׳, ליל ה׳ וש״פ 
תולדות שנה זו )ב׳( ס״ה. וש״נ(.

324. קיא, ב.
325. להעיר שהזמן דתחיית המתים הוא בערב שבת — "לעת ערב זהו יום ששי שהוא ערב השבת שאז הזמן לקיימא 

מתייא . . לעת צאת השואבות אלו הם תלמידי חכמים השואבים מימי׳ של תורה שהוא עת לצאת ולהתנער מן העפר" 
)זח״א קכז, סע״ב ואילך )במדרש הנעלם((.

326. להעיר מהשייכות לרבי — ש״אמר רבי לבניו מעטו בתכריכין שעתידים צדיקים שיעמדו בלבושיהן״ )ירושלמי(. 
]ויש לומר, שמעין זה הי׳ אצל רבי — ש״כל בי שמשי )ערב שבת( הוה אתי לביתי'" )כתובות קג, א(, "בבגדים חמודות 

שהי׳ לובש בשבת ולא בתכריכין . . ופוטר את הרבים ידי חובתן בקידוש היום, ולא כשאר המתים שהם חפשי מן המצוות 
כו'" )ספר חסידים סי' תתשכט( — ע"ד ובדוגמת תחה"מ. וגם בבואו לביתו בערב שבת "הי' נראה בבגדים חמודות שהי׳ 

לובש בשבת ולא בתכריכין"[.
327. ובפרט שהענין ד״הקיצו ורננו שוכני עפר" נקל יותר אצל אלו שנעשו "שוכני עפר" זה־עתה, שרוח הנפש שורה 

עדיין על הגוף )כידוע פרטי החילוקים בזה בנוגע לשלשה שבעה ושלושים כו׳ )ראה סה״מ תרנ״ט ס״ע כ׳((.
328. ראה יומא ה, ב: "לעתיד לבוא נמי לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם", שמזה מוכח שצדיקים קמים לתחי׳ מיד.

329. ראה זח״א קמ, א.
330. ראה תו״ח ר״פ ויחי, המשך וככה תרל״ז פי״ז ואילך. ועוד.

331. ראה בארוכה קונטרס בענין "הלכות כו' שאינן בטלין לעולם". וש״נ.
332. שאצלם באה העבודה הרוחנית ד״מת בערב שבת" )בגמר ושלימות עבודתם בחיים חיותם בעלמא דין( גם בגשמיות 

— ע״ד שמצינו בהתמימות דשנותיהם של צדיקים, "כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים" )ב״ר רפנ״ח(, "הקב״ה 
יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום" )ר״ה יא, א. וש״נ(, שאצל יחידי סגולה באה התמימות הרוחנית גם 

בגשמיות, כמו משה רבינו, ש״בשבעה באדר מת ]בערב שבת[ ובשבעה באדר נולד" )מגילה יג, ב. וש״נ(, ועד״ז אדמו״ר 
האמצעי, שיום הולדתו ויום הסתלקותו בט' כסלו )"היום יום" ט׳ כסלו. ובכ״מ(.

בסמיכות זמן להקבורה327.

ונמצא, ש״סימן יפה" זה מורה ומדגיש תיקון הענין 
סיבת  גם  מתתקנת  ובמילא  שבמיתה,  הבלתי־רצוי 
כשצדיקים  כי,  התומ״צ,  ביטול  על  רבי  של  בכייתו 
קמים לתחי׳ )בהתחלת ימות המשיח328, ארבעים שנה 
לפני התקופה דתחה״מ רכל בנ״י329( ישנו המשך קיום 
יותר — "כמצות  )ואדרבה: כשלימות נעלית  התומ״צ 
רצונך330(, ובפרט להדעות שאין מצוות בטלות לעתיד 

לבוא )גם לאחרי תחה״מ(331.

ויש לומר, שעיקר המכוון במארז״ל "מת בערב שבת 
סימן יפה לו" בתורה, תורת חיים ותורת חסד, הוא )לא 
כפשוטו, ח״ו, אלא( בנוגע לעבודת האדם בחיי הנשמה 
בגוף לאורך ימים ושנים טובות בטוב הנראה והנגלה; 
יחידי  )אצל  כפשוטו  גם  אירע  שכבר  לאחרי  ובפרט 
י״ח  כדי להוציא  והותר"(  )"די  סגולה332(, ה״ז מספיק 
כל שאר בנ״י )בנוגע לפשטות המאורע ח״ו(, ובמילא 
יהי׳ אצלם ענין זה רק בעבודה הרוחנית, לאורך ימים 
כלל(  הפסק  )ללא  נצחיים  לחיים  עד  טובות,  ושנים 

דלעתיד לבוא.
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שבת"  בערב  ד״מת  שהמאורע   — ועיקר  ועוד  ...ג. 
ב״סימנים"(  צורך  יש  עדיין  )אם  יפה"333  "סימן  מהוה 
שכבר נגמרה ונשלמה עבודת השליחות דבירור וזיכוך 
יוסף"  עניני החול באופן ד״זאב יטרף" ע״י "זרעו של 
)כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו( שנמשלו לדגים, והכל 
מוכן לסעודה334, הסעודה דלעתיד לבוא )"ליום שכולו 
תכלית  תהי׳  שבה  העולמים"(,  לחיי  ומנוחה  שבת 
ההכנה  שלימות  )לאחרי  הדגים335  דאכילת  השלימות 
שור  וכן  לויתן"337,  של  "מבשרו336   — שבת(  בערב 

הבר338 ויין המשומר.

על  ל״סימנים"339  יצטרכו  שלא  העיקר  והוא  ויה״ר 

333. ומ״ש ״סימן יפה לו״ — אין זה רק בתור איש פרטי, אלא גם בתור חלק מכלל התלמידים והשלוחים דכ״ק מו״ח 
אדמו״ר נשיא דורנו.

334. להעיר ממארז״ל )סנהדרין לח, א( "אדם נברא בערב שבת . . כדי שיכנס לסעודה מיד" )״שימצא הכל מוכן ויאכל 
מאשר יחפוץ״ — פרש״י(.

335. להעיר גם מהשייכות דדגים לה״סימנים" דימות המשיח — כמארז״ל )סנהדרין צח, א( "אין בן דוד בא עד שיתבקש 
דג לחולה ולא ימצא" )ובחדא״ג מהרש״א: "לפי שכבר גלו כל הדגים מא״י לח״ל כדאיתא במדרשות )פתיחתא דאיכ״ר 

בסופה(, אמר בעת הגאולה שיהי׳ מפלה למצרים יבקשו שם דג לחולה ולא ימצא שם לפי שיחזרו הדגים לא״י"(.
336. ב״ב עה, א.

337. להעיר ממ״ש )תהלים קד, כו( "לויתן זה יצרת לשחק בו״ — שהו״ע השחוק והתענוג למעלה מכללות העבודה 
דבירור העולם )ראה תו״א תולדות יז, ד. לקו״ת נשא כב, א. יהל אור עה״פ )ס״ע תה ואילך((, שזהו תוכן הענין ד״זאב 

יטרף".
338. לאחרי ש״לויתן נותץ בסנפיריו ונוחרו" )ויק״ר פי״ג, ג( — ששחיטה זו תהי׳ מותרת לעתיד לבוא כיון ש״חידוש 

תורה מאתי תצא" )ויק״ר שם. וראה בארוכה קונטרס בענין תורה חדשה מאתי תצא. ]להעיר מהשקו״ט בנוגע ללויתן 
אם הוא דג טהור גם בזמן הזה או שיטהר לעתיד לבוא )ראה חולין סז, ב ובחדא"ג מהרש"א. ירושלמי שבת ספ"ט ובשירי 

קרבן שם. ויק"ר ספכ״ב([.
339. ובודאי לא סימנים מסוג הנ״ל ח״ו, כיון שכבר יצאו י״ח, ומכאן ולהבא תהי׳ אריכות ימים ושנים טובות לכאו״א 

מבנ״י שליט״א.
340. ישעי׳ כו, יט.

341. ראה מגילה כט, א.
342. רות ד, יח.

343. להעיר מזהר חלק ג נז, ב.
ראה בראשית רבה פרשה יב, וא״ו.

344. תרגום יונתן וארא ו, יח ובכ״מ. רלב״ג למלכים א יז, א.

לגאולה,  וההכנה  ועבודתינו  מעשינו  ושלימות  גמר 
כיון שתיכף ומיד ממש — ביום הש״ק זה — בא משיח 
)שנעשה  והוא  עפר"340,  שוכני  ורננו  ו״הקיצו  צדקנו, 
שוכן עפר בערב שבת זה( בתוכם, וכ״ק מו״ח אדמו״ר 
)בעל ההילולא דהעשירי בשבט( בראשם  דורנו  נשיא 
בגופים,  נשמות  זה,  שבדורנו  בנ״י  כל   — ובראשנו 
חיים נצחיים )ללא הפסק ח״ו(, ובאים כולם יחד, ביחד 
טובים  ובתי מעשים  מדרשות  ובתי  כנסיות  הבתי  עם 
)כולל מוסדות הנ״ל הקדושה, לירושלים עיר הקודש, 
ולבית  לארצנו הקודש  להר כפשוט( שבחוץ לארץ341, 

המקדש השלישי )והמשולש(, תיכף ומיד ממש.

)ש"פ וארא תשנ"ב )שיחה הב'(, סעיפים: ג. ה. ט.(

הקשר בין פנחס-אליהו לגאולה

אם  שונות  דעות  קיימות  "פנחס"342  השם  לגבי  א. 
הוא  "מלא"  של  הענין  תוכן  מלא.  או  חסר  לכתבו 
"תולדות"   - פרץ״  תולדות  ״אלה  הנאמר343:  כדוגמת 
מלא, דבר הקשור במשיח, שבביאתו יהיה כפי ש״עולם 

על מלואו נברא"344.

הקשר בין פנחס לגאולה העתידה הוא:

זמרי.  במעשה  ה׳  קנאת  שקינא  נאמר  פנחס  לגבי 
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 - אליהו345  זה  פנחס   - אליהו  לגבי  מכן,  לאחר  גם 
נאמר346: "קנא קנאתי להוי׳ אלקי צבאות". משום כך 
ועליו  שלום",  בריתי  את  לו  נותן  "הנני  הקב״ה:  אמר 
להיות בכל ברית מילה - ואשה כמאן דמהילא דמיא347 

- ולהיווכח שבני ישראל אינם כפי שהוא חושב.

אצלו  נוצר  להוי׳"  קנאתי  מ״קנא  כתוצאה  כלומר: 
הלך רוח של אהבת ישראל, והוא מתבונן במעלת בני 

ישראל. לכן יהיה גם מבשר הגאולה. 

אליהו היה הרי תלמידו של אחיה השילוני348, שהיה 
הוא  אף  התנהג  הבעש״ט  הבעל-שם-טוב.  של  רבו 
הזקן,  אדמו״ר  גם  וכן  ישראל,  אהבת  של  ב״תנועה" 
הבאים  רבותינו  וכן  אחריו,  חדשה,  נשמה  בעל  שהיה 
אחריו, שע״י אהבת ישראל שלהם, בה נהגו הם ואותה 

דרשו ממקושריהם, נזכה לאליהו מבשר הגאולה.

הגאולה  את  לבשר  שיבוא  אליהו,  זה   - פנחס  ב. 
הנביא  אליהו  שבין  הקשר  ממש.  בקרוב  העתידה 
לבשורת הגאולה מובן גם על פי מה שהוסבר349 ההבדל 

345. מלכים א יט, י.
346. עבודה זרה כז, א.

347. עבודה זרה כז, א.
348. ראה הקדמת הרמב״ם לספר היד החזקה.

349. ד״ה כי מראש צורים אראנו - תשכ״ב, ובהמאמרים הקודמים.
350. ראה ס"פ עקב.

351. תולדות כה, כד.
352. וישב לח, כז.
353. וישב לח, ה.

354. עובדי' א, כא.

שכשנולד  פי  על  אף   - רבנו  משה  לאליהו:  משה  בין 
גם  והקיף  הדבר  חדר  לא   - אור  כולו  הבית  נתמלא 
את הגשמיות, ולפיכך גופו טעון קבורה, ואילו אליהו 
שהוא בחינת )וגמטריא( ב״ן - יצר זיכוך לגופו הגשמי, 
לגאולה  קשור  זה  דבר  השמימה.  בסערה  שעלה  עד 
הבשר  שגם  בשר",  כל  "וראו   - שמהותה  העתידה, 

הגשמי יזדכך במדה כזו שיראה אלקות.

בריתי  את  לו  נותן  "הנני  שנאמר  מאז  החל  זה  ענין 
שלום", דוגמת המוסבר במקום אחר שמיד לאחר מתן 
משה,  ידי  )על  לארץ  הכניסה  אפשרית  היתה  תורה 
כשנתן  גם  וכך  שבינתיים,  המאורעות  לולא  ולתמיד( 
בריתי  את  לו  "נותן   - עולם  כהונת  לפנחס  הקב״ה 
ידי  על  לארץ  הכניסה  אפשרית  כבר  היתה   - שלום״ 
יהושע ולתמיד, גאולה שלמה350, אשר קודם לכן יהי׳ 
ענין "פנחס זה אליהו מבשר הגאולה", אלא שלא זכו 
בימינו  ובמהרה  הקצין,  כל  שכלו  עד  שעבר  מה  ועבר 
צדקנו  משיח  ביאת   - טוב  מבשר  הנביא  אליהו  יבוא 

שיגאלנו בגאולה האמתית והשלימה.

)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת פנחס סעיפים א. ג.
סעיף א משיחת ש״פ בלק, י״ד תמוז תשט״ז. סעיף ג משיחת ש״פ חו״ב, י״ב תמוז תשכ״ב( 

הרמז בתורה על ביטול להרע של עשו בכח משיח

"וימלאו ימי' ללדת והנה תומם בבטנה"351, ופרש"י 
"וימלאו ימי', אבל בתמר כתיב352 ויהי בעת לדתה שלא 

מלאו ימי' כי לז' חדשים ילדתם".

לא  ימי'"  ד"וימלאו  שהתיבות  כיון  מובן:  אינו   ...
באו כאן אלא להורות על כוונת הכתוב בתמר — מדוע 
בלידה  ולא  רבקה,  גבי  תולדות  בפרשת  דוקא  נאמרו 
הסמוכה ללידת פרץ וזרח )בלידת ער ואונן או בלידת 

שלה353(, שאז הי' השינוי בולט יותר )שבאותה פרשה 
עצמה משנה הכתוב בלשונו בין לידה ללידה(?

)הפנימי( שכבר אצל  גם הטעם  לומר, שזהו  יש   ...
רבקה מרמז הכתוב ע"ד לידת תמר "ששניהם צדיקים" 
— כי ביטול הרע של עשו )שזהו תיקונו של עשו( יבוא 
בפועל על ידי "תולדות פרץ" )בן תמר(, משיח צדקנו, 
לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  "ועלו  היעוד354  כשיקויים 
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בימינו  במהרה  המלוכה"355,  לה'  והיתה  עשו  הר  את 

355. ולהעיר שמשיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא )לקו"ת שמע"צ צב, ב. שה"ש נ, סע"ב. ועוד. וראה זח"ג קנג, ב(.
356. ראה נחלת אבות כאן )בסופו(. רמב״ן בחוקותי כו, ו )לענין חיות רעות(. וראה פרקי משה כאן: שמציאותם הוא 

מציאות הכחניות אל הרע כו'.
357. תו״כ לבחוקותי שם. וראה אוה״ת )יהל אור( להצ״צ עה״פ )תהלים צב, א( מזמור שיר ליום השבת )ובמילואים 
שם(. המשך מים רבים תרל״ו פקס״א ואילך. לקו״ש ח״ז שיחה א' לפ' בחוקותי )וראה שם ע׳ 207(. לקו"ש חלק י"ז 

]המתורגם[ ע' 64 ואילך.
358. להעיר מלקו״ש ]המתורגם[ ח״ו ע׳ 23 ואילך )ועוד( - לענין כללות העבודה של ביטול הסט״א שבעולם.

359. אף שלפני החטא לא הזיקו )כנ״ל מרמב״ן( - מ״מ אי״ז דומה ל״משביתן שלא יזיקו" דלעת״ל )וראה לקו״ש 
]המתורגם[ ח״ו ע׳ 205 הערה 29(.

(360. ראה ד"ה כימי צאתך תש"ח רפי"ב.

(361. מיכה ז, טו.

(362. ראה גם לקו"ש ימים אחרונים של פסח שנה זו ס"ה.

(363. ערכין יג, ב.

(364. ישעי' יא, א. – ומקדימים הפסוקים שלפנ"ז )יו"ד, לב-לד( ע"ד מפלתו של סנחריב שהיתה ב)ליל ה(פסח )מגילה 

לא, א ובפרש"י. טושו"ע )ואדה"ז( או"ח סת"צ ס"ח )סי"ג((, וסומכים לזה הגאולה העתידה שאף היא תהי' בפסח, דקיי"ל 
כר' יהושע )ר"ה יא, רע"א( שבניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל )ראה מחזור ויטרי במקומו(.

ולהעיר מהשייכות דסנחריב וחזקיהו )שגאולתו היתה ע"י מפלת סנחריב( לגוג ומגוג ומשיח – כמארז"ל )סנהדרין צד, א( 
"ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג". ויש להוסיף, שאף שבפועל לא נעשה חזקיהו משיח, ולאח"ז 
הי' החורבן והגלות ]כמרומז גם בפסוק "והלבנון באדיר יפול" )בהמשך ההפטורה )שם, לד(( שדרשוהו חז"ל על חורבן 

ביהמ"ק )גיטין נו, ריש ע"ב([ – ה"ז ירידה צורך עלי', כדי שהגאולה ע"י משיח תהי' באופן נעלה יותר, ועד לעילוי שבאין 
ערוך, שלכן, "ואמרת ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני" )כמ"ש בסיום ההפטורה )שם יב, א((, נחמה 

ממש.
)לקוטי שיחות חלק ל, פרשת תולדות שיחה ב, סעיפים: א. ד. ז. משיחות ש"פ תולדות תשד"מ, ש"פ ראה תשמ"ג(

השבתת המזיקים לעתיד לבוא

ידי  על  תיקון  בהם  שאפשרי  דבר  אינם  "מזיקין" 
עבודת האדם - הם נבראו עקב חטא האדם356, ועבודתו 

היא לבטל את מציאותם לגמרי.

כלשון  לטוב,  אותם  שיהפכו  היא  התכלית  אמנם, 
קיימים, אך  חז״ל357 "משביתן שלא יזיקו״ - שישארו 

לא יזיקו - אבל אין זה תיקון בהם עצמם, על־ידי גילוי 
מזיקין,  היותם  היא  מציאותם  כל  שהרי  שבם,  הטוב 
אלא גורמים לחידוש בהם358, הם נעשים )כמו( מציאות 

חדשה, אשר לא היתה לפני כן359.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יז, פרקי אבות פרק ה סעיף ה. משיחת ש"פ בהו"ב תשל"ז(.

השייכות בין אחרון של פסח לענין הגאולה

בכללותו  חרותנו"(  )"זמן  הפסח  שחג  לכך  נוסף  א. 
הוא התחלת ושורש360 לכל עניני הגאולה, עד לגאולה 
נאמר361  עלי'  צדקנו,  משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית 
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" – מודגשת 
)בימים  בעיקר  עצמו(  הפסח  )בחג  העתידה  הגאולה 

האחרונים דפסח, ובפרט( באחרון של פסח362, כי:

וידוע  דפסח,  שמיני  יום  הוא  פסח  של  אחרון  א 
ש"שמיני" קשור עם ענין הגאולה, כמארז"ל363 "כינור . 

. של ימות המשיח שמונה".

 – משיח  של  בענינו  מפטירין  פסח  של  באחרון  ב 
"ויצא364 חוטר מגזע ישי וגו'", ושאר הפסוקים שלאח"ז 
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בתיאור מעלותיו של המשיח )"ונחה עליו רוח ה' וגו' 
והריחו ביראת ה' וגו'"365(, ובתיאור מצב העולם בימות 

המשיח )"וגר366 זאב עם כבש וגו'"367(.

סעודת  אוכלים  מנחה(  )לאחרי  פסח  של  באחרון  ג 
ד'  כנגד  שהם  כוסות  ד'  שתיית  גם  )כולל  משיח368 
לשונות של גאולה369(, כמנהג370 הבעש"ט371 שנתגלה 
)בישיבת  נ"ע  )מהורש"ב(  כ"ק אדמו"ר  ונתפרסם ע"י 
תומכי תמימים(, ונתפרש ביותר ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר 
נשיא דורנו, עד שבדורנו זה372 נעשה מנהג פשוט והולך 
ומתפשט אצל רבים מבנ"י )ועד לכל אשר בשם ישראל 

יכונה373( בכל תפוצות ישראל374.

פסח  של  דאחרון  שהשייכות   – עיקר  וג"ז  ועוד  ב. 
לגאולה מרומזת גם בספירת העומר:

הוא  דספה"ע  הענין  שכללות  )ס"ד(  לעיל  נתבאר 
ד"ממחרת  הבחי'  שבתות"(  )"שבע  בעולם  להמשיך 
)למעלה  העולם  משלימות  שלמעלה  בחי'  השבת", 

בכפלים )איכ"ר ספ"א(.
(365. שם יא, ב-ג.

(366. שם, ו.

(367. כולל ובמיוחד "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" )שם, ט( – שמציאות העולם )"הארץ"( תהי' חדורה 

ומכוסה לגמרי ב"דעה את ה'" שלמעלה מגדרי העולם.
(368. שבזה מודגש שענינו של משיח הוא בגילוי )לא רק באמירת ההפטורה בדיבור, מעשה זוטא, אלא גם( במעשה 

בפועל, באכילה ושתי'.
(369. ירושלמי פסחים פ"י ה"א. ועוד.

(370. "היום יום" כ"ב ניסן, אחרון של פסח. ובכ"מ.

(371. להעיר משייכותו של הבעש"ט להגאולה – כדברי מלך המשיח שביאתו תלוי' בהפצת המעיינות דהבעש"ט חוצה 

)אגה"ק דהבעש"ט – כש"ט )קה"ת( בתחלתו(.
(372. ג' דורות, שעי"ז נעשה תוקף הנצחיות, ע"ד מ"ש )ישעי' נט, כא( "לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך גו' עד 

עולם", ועד ש"מחזרת על אכסניא שלה" )ב"מ פה, א(.
(373. ל' הכתוב – ישעי' מד, ה. וראה לקו"ש ח"ח ס"ע 329 ואילך. וש"נ.

(374. ובארץ ישראל אוכלים סעודת משיח )וד' כוסות( בשביעי של פסח. – ולהעיר שגם הפטורת היום ב"שירת דוד" 

קשורה עם הגילוי דמשיח בן דוד, ונאמרת לכבוד משיח )סה"ש תרח"ץ ע' 283 – בשם הצ"צ(, ועד"ז קריאת היום בשירת 
הים, שסיומה וחותמה ע"ד הגאולה העתידה – "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך גו' מקדש אדנ-י כוננו ידיך", כש"ה' ימלוך 

לעולם ועד", "לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו" )בשלח טו, יז-יח ובפרש"י(.
(375. ומרומז ב")כימי צאתך מארץ מצרים( אראנו נפלאות" – נו"ן פלאות )זח"א רסא, ריש ע"ב(.

(376. ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

(377. ובכמה סידורים )וכ"ה בסידורו של רבינו הזקן( – "הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש כו'". וי"ל שההוספה 

בנוסח זה על הנוסח "יהי רצון כו' שיבנה בית המקדש במהרה בימינו" – שאין זה )רק( בלשון של בקשה ותפלה )ועד 
להמשכת רצון חדש – "יהי רצון" )נסמן בלקו"ש חכ"ב ע' 121((, אלא )גם( בלשון של וודאות.

(378. שו"ע אדה"ז או"ח סתפ"ט סי"א )מתוס' מגילה כ, סע"ב(.

(379. ובפשטות י"ל – שכיון שאופן קיום מצות ספה"ע )ספירת הימים( בזמן הזה שוה ממש לאופן קיומה בזמן שביהמ"ק 

תספרו  השביעית  השבת  ממחרת  "עד  משבת(, 
הנו"ן  שער  וגילוי  המשכת  שזהו"ע  יום",  חמישים 
 – העתידה  לגאולה  השייכות  מודגשת  ובזה  דבינה. 
הנו"ן375  שער  וגילוי  המשכת  ושלימות  עיקר  שהרי 
זה,  וביחד עם  )בחי' שלמעלה מהעולם לגמרי,  דבינה 
בגאולה  יהי'  העולם(  בגדרי  ויחדור  שיומשך  באופן 
ביום  דמתן-תורה  השלימות  גם  תהי'  )שאז  העתידה 

החמישים – "תורה חדשה מאתי תצא"376(.

)הפנימי( ש"אחר הספירה  יש לבאר הטעם  ]ועפ"ז 
נוהגין לומר יהי רצון377 שיבנה ביהמ"ק כו'"378 – שהרי 
 .  . הטעם ש"עכשיו אין אנו סופרין אלא זכר למקדש 
המצוה  ונקיים  המקדש  בית  שיבנה  מתפללין  לפיכך 
כתקונה", שייך גם בשאר המצוות שהם זכר למקדש, 
תיכף  להתפלל  מיוחד  מנהג  בהם  מצינו  לא  ואעפ"כ 
העומר  דספירת  שהתוכן  כיון   – המקדש  בית  שיבנה 
הו"ע המשכת וגילוי שער הנו"ן ששייך במיוחד לגאולה 

העתידה379[.
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דשבוע  הספירה  נשלמת  פסח  של  שבאחרון  וכיון 
הראשון והעיקרי, מעין ודוגמת שלימות כללות הענין 
השייכות  ביותר  בו  מודגשת   – ס"ו(  )כנ"ל  דספה"ע 

לגילוי שער הנו"ן בגאולה העתידה.

הפרטית  בהספירה  גם  מרומז  זה  שענין  לומר,  ויש 
דאחרון של פסח – מלכות שבחסד – שגמר ושלימות 
הוא  הקב"ה  של  חסדו  שבמדת(  הספירות  פרטי  )כל 
והשלימה  האמיתית  דגאולה  ועיקרי  גדול  הכי  החסד 
ע"י מלך המשיח, שעל ידו תתגלה מלכותו של הקב"ה 
בכל העולם )שנבנה ע"י מדת החסד(, כמ"ש "ה' ימלוך 
לעולם ועד"380, "והיתה לה' המלוכה"381, "והי' ה' למלך 

על כל הארץ גו'"382.

ג. וכל זה בהדגשה יתירה באחרון של פסח דשנה זו 
– שחל בשבת ובפרשת שמיני:

א בנוגע למעלת היום – שמיני של פסח – מודגשת 
השבת,  יום  של  ענינו  מצד  לגאולה  השייכות  יותר 
השבת"(  ליום  שיר  )"מזמור  השבת  יום  של  ששירו 
שבת  שכולו  ליום  לבוא,  לעתיד  שיר  "מזמור383  הוא 
 – השבוע  פרשת  ומצד  העולמים"384,  לחיי  ומנוחה 
ד"שמיני"  השייכות  על  שנוסף  השמיני",  ביום  "ויהי 
לגאולה, מודגשת השייכות לגאולה גם בתוכן הפרשה 
ושלימותה  שעיקרה  במשכן,  השכינה  השראת  ע"ד 

הי' קיים )דלא כשאר המצוות שעושים זכר למקדש, שהחילוק בין זמן הזה לזמן שביהמ"ק הי' קיים הוא גם באופן 
הפעולה(, לכן יש צורך להדגיש שאין זה אלא זכר למקדש – עי"ז ש"מתפללין שיבנה בית המקדש ונקיים המצוה 

כתיקונה".
(380. שמזכירים בשירת הים בהקריאה דשביעי של פסח.

(381. עובדי' בסופו.

(382. זכרי' יד, ט.

(383. תמיד בסופה.

(384. וכמ"ש בברכת המזון ד)סעודת משיח שב(יום השבת: "הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי 

העולמים".
(385. פ' ראה יד, כב.

(386. ושייך גם ל"ויהי ביום השמיני" שקורין במנחה – ש"נטל עשר עטרות" )שבת פז, ב. פרש"י ריש פרשת שמיני(.

(387. תהלים צב, ד. וראה ערכין שם.

(388. זח"ב פח, סע"ב.

(389. ראה המשך תרס"ו בסופו )ע' תקמב ואילך(.

(390. סידור האריז"ל במקומו. ועוד. וראה בארוכה סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 387 ואילך.

(391. כש"מלוין את המלך" )שו"ע אדה"ז או"ח ס"ש ס"ב( – שאז נמצאים עדיין יחד עם המלך, "שבת המלכה" )שם 

סרס"ב ס"ד(.
(392. כולל גם ה"כפל" דשבת – "כל עיסקא דשבתא כפול" )מדרש תהלים צב, א. וראה לקו"ת ר"פ בשלח. ובכ"מ(.

(393. ראה פדר"א פמ"ח. יל"ש ר"פ לך לך. ד"ה לך לך תרכ"ז. תר"ל. ועוד.

בביהמ"ק השלישי, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", בגאולה 
העתידה.

וחותם  סיום  )שהיא  היום  להפטורת  בנוגע  ב 
השייכות  מודגשת   – משיח  של  בענינו   – הקריאה( 
סיומה  היא  )שההפטורה  היום  בקריאת  גם  לגאולה 
וחותמה( שכשחל בשבת מוסיפים ומתחילים הקריאה 
הגאולה  שלימות  נרמזת  שבזה  תעשר"385,  מ"עשר 
הקשורה עם מספר עשר )למעלה גם מ"שמיני"386( – 

"עלי עשור"387.

ג בנוגע לסעודת משיח – נוסף בהשייכות לגאולה גם 
"רעוא דרעוין"388,  דיום השבת,  מצד סעודה שלישית 
ומנוחה  שבת  שכולו  ד"יום  הענין  עיקר  מודגש  שבו 
לחיי העולמים"389. ועוד וג"ז עיקר – שמסעודת משיח 
באים תיכף ל"סעודתא דדוד מלכא משיחא"390 במוצאי 
שבת קודש391, היינו, שהגילוי דמשיח ב"סעודה" הוא 

באופן כפול, ו"כפל"392 שייך ורומז לגאולה393.

הראשון  השבוע  סיום   – העומר  לספירת  ובנוגע  ד 
שעי"ז  דספה"ע  השלימות  ודוגמת  מעין  והעיקרי, 
בהגאולה  ושלימותו  הנו"ן, שעיקרו  גילוי שער  נמשך 
שבפסח  )ס"ד-ו(  לעיל  האמור  ע"פ  הרי,   – העתידה 
שחל בשבת מודגשת השלימות דספה"ע ]בב' הקצוות: 
גו'  השבת  "ממחרת  מהעולם,  שלמעלה  בהדרגא  הן 
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חמישים יום", והן בהמשכה וגילוי בגדרי העולם, "ימי 
בראשית"[, מודגשת בו יותר גם השלימות דגילוי שער 

394. שיחת י"ב תמוז )יום הולדת וחג הגאולה שלו( ה'ש"ת )נדפס בספר השיחות ה'ש"ת ע' 157(.
395. סוכה כא, ב. ע"ז יט, ב.

396. זכריה ח, יט.
397. סוף הל' תעניות. וראה טור או"ח סו"ס תקפ.

הנו"ן שבגאולה העתידה.

)שיחת אחש"פ תנש"א סעיפים: ט-י(.

השלבים בהפיכת הצומות לעתיד לששון ושמחה

א. כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר394, שבשנת תר"מ, בש"ק 
גדולה,  בשמחה  מהר"ש  אדמו"ר  זקנו  הי'  בתמוז,  י"ז 
כי צום  "נדחה",  נקרא  זה  והזכיר כמה פעמים ששבת 
"הלואי  וסיים  ש"ק,  ע"י  נדחה  בתמוז  עשר  שבעה 

שיהי' נדחה באמת".

בגדר  הם  מהר"ש  אדמו"ר  דברי  פשוטם,  לפי  והנה 
ברכה  אדמו"ר:  מו"ח  כ"ק  )וכמו שסיים  ותפלה  ברכה 
ושיהי'  יהי',  שכן  הלואי  מתקיימת,  הלא  צדיק  של 
נדחה באמת ויהפך לששון ולשמחה(. אבל )נוסף לזה 
שאפילו שיחות חולין של ת"ח צריכין לימוד395, וכ"ש 
גודל  הידוע  ע"פ  הרי(  וברכותיהם,  תפילותיהם  וק"ו 
שבדיוק  לומר,  יש  נשיאינו,  רבותינו  בדברי  הדיוק 
ע"פ  הן  נדחה,  תענית  של  תוכנו  ומרומז  טמון  לשונו 

הלכה, והן ע"פ פנימיות התורה.

... ובהקדם, דבדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שם, לאחר 
שסיפר ע"ד דברי אדמו"ר מהר"ש הנ"ל, סיים )כנ"ל( 
זָאל  עס  הלואי  מקויים,  ווערט  צדיק  ַא  פון  ברכה  "ַא 
ויהפך  באמת  ווערן  נדחה  זָאל  און  זיין,  ַאזוי  טַאקע 

לששון ולשמחה".

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בדברי  ההוספה  מהי  ולכאורה 
ווערן  נדחה  זָאל  און  זיין  ַאזוי  טַאקע  זָאל  עס  "הלואי 
באמת" על דברי אדמו"ר מהר"ש — הרי הן הן הדברים?

אדמו"ר  דברי  על  הוסיף  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק   — גם 
מהר"ש "ויהפך לששון ולשמחה", וגם שינה מלשונו, 
ווערן  נדחה  זָאל  ער  "הלואי  אמר  מהר"ש  שאדמו"ר 
באמת", ואילו כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר "הלואי עס זָאל 

טַאקע ַאזוי זיין און זָאל נדחה ווערן באמת כו'".

ַא  פון  ברכה  "ַא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  דברי  צ"ב  גם 
נבואה  זוהי  הרי  דלכאורה,   — מקויים"  ווערט  צדיק 

מפורשת396 ופסק דין ברור בהלכה397, שהצומות עתידין 
ליבטל ולהיות ימי ששון ושמחה, בלשון הרמב"ם "כל 
הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח ולא עוד 
ששון  וימי  טובים  ימים  להיות  עתידים  שהם  אלא 
ושמחה שנאמר כה אמר ה' כו'" )ופשיטא שאין לומר 
דימות המשיח(  הזמן  לפני  שהכוונה בהשיחה שיבטל 
— ומהו שמוסיף "ַא ברכה פון ַא צדיק ווערט מקויים"?

יש   — בשבת  שחל  תענית  בגדר  משנת"ל  וע"פ 
לומר שדברי אדמו"ר מהר"ש ודברי כ"ק מו"ח אדמו"ר 
מדברים בשני פרטים שונים בהענין, ודברי כ"ק מו"ח 

אדמו"ר הם המשך )וסיום( לדברי אדמו"ר מהר"ש.

ב. ביאור הדבר:

נקרא  זה  שש"ק  כמ"פ  הזכיר  מהר"ש  אדמו"ר 
"נדחה" י"ל כוונתו לדבר במעלת ש"ק זה, שישנו קיום 
גדר התענית בעבודת האדם, וזהו שש"ק זה נק' נדחה, 
דלהיותו כולו "יום רצון לה'", הרי "התענית די"ז תמוז 
ולגלות  לפעול  בנ"י  בכח  שיש  והיינו,  בש"ק",  נדחה 
אכילה   — דש"ק  ופעולות  המצות  ידי  על  זה  עילוי 
ושתי' ועונג שבו; וע"ז סיים "הלואי ער זָאל נדחה ווערן 
באמת,  שידחה  כאו"א  בעבודת  שיתקיים  באמת", 
באמת,  יהי'  זה  השבת  דיום  לה'"  רצון  ה"יום  שקיום 
דאכו"ש  בהתענוג  באמת  כאו"א  אצל  נרגש  שיהי' 

דשבת שכולו הוא בבחי' "לחיותם ברעב".

וע"ז ממשיך כ"ק מו"ח אדמו"ר "ַא ברכה פון ַא צדיק 
התענית  גדר  קיום  על  הברכה  והיינו  מקויים",  ווערט 
"הלואי  בפועל,  תתקיים  השבת  ביום  האדם  בעבודת 

עס זָאל טַאקע ַאזוי זיין" בעבודתו,

ואילו ההמשך "און זָאל נדחה ווערן באמת" — בזה 
)לעת"ל(,  בפשטות  עצמו  התענית  בדחיית  מדובר 
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שבאמת יהי' נדחה, ומוסיף "ויהפך לששון ולשמחה" 
—

)והתקופות(  השלבים  שני  וע"ד  מעין  המה  והן 
שיהיו בימות המשיח, ראשית מה ש"כל הצומות האלו 
ווערן  נדחה  "זָאל  הרב  בלשון  היינו  ליבטל",  עתידים 
באמת", ושלב הב' "ולא עוד אלא שהם עתידים להיות 
ימים טובים וימי ששון ושמחה"398 — והוא סיום לשון 

398. ראה בארוכה לקו"ש חט"ו ע' 413 ואילך בביאור דברי הרמב"ם שם
(399. מדרש תהלים עה"פ.

(400. ראה ד"ה באתי לגני דשנת תשי"א )סה"מ מלוקט ח"א בתחלתו(.

(401. נשא ז, עב.

(402. ויחי מט, כ.

(403. ברכה לג, כד.

404. ראה מכילתא לשמות יב, מא. רש״י שם.

כ"ק מו"ח אדמו"ר "ויהפך לששון ולשמחה".

שיהי'  הרב(  )בלשון  יתקיים  זו  שבשנה  רצון,  ויהי 
לששון  ויהפך  באמת  ווערן  נדחה  "זָאל  באמת,  כן 
כבר  בת"ב  וכ"ש  בתמוז  בי"ז   — ובמילא  ולשמחה", 
תתקיים הנבואה "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום 
החמישי גו' יהי' . . לששון ולשמחה ולמועדים טובים 

והאמת והשלום אהבו".
 )לקוטי שיחות חלק לג, שיחה לי"ז תמוז סעיפים: א. ז.
משיחות ש"פ בלק )י"ז בתמוז נדחה( תשל"א, ש"פ תצוה תשמ"ז(

השראת השכינה בדור השביעי באמצעות ראש בני ישראל מלך המשיח 

השלישי399,  בביהמ"ק  השכינה  השראת  שלימות 
דור  זה,  בדור  ועבודתינו  מעשינו  ושלימות  גמר  ע"י 
רבינו  משה  של  פעולתו  נשלמת  שבו  השביעי400, 
וגילוי  בהמשכת  אחרון"(  גואל  הוא  ראשון  )"גואל 

אלקות בעולם, לעשות לו ית' דירה בתחתונים.

יום  "ביום עשתי עשר  בניסן,  הענין דאחד עשר   ...
לחמו"402, "וטובל  שמנה  נשיא לבני אשר"401, "מאשר 

קדשי  בשמן  עבדי  דוד  "מצאתי   –  ... רגלו"403  בשמן 
משחתיו", שזהו עיקר ושלימות הענין ד"כי תשא את 
ראש בני ישראל", ע"י המשיחה של "ראש בני ישראל" 
למלך  אחרון(  גואל  הוא  ראשון  גואל  רבינו,  )משה 
לארצנו,  קוממיות  ויוליכנו  ויגאלנו  שיבוא  המשיח, 

תיכף ומיד ממש.

)ש"פ תצוה )שיחה הא'( תשנ"ב, בסיום השיחה(

הקב"ה אינו יכול לסבול את הגלות – לפתוח כחודו של מחט

דלת  על  דופק  השי״ת  לי.  פתחי  דופק  דודי  קול 
לבו של כל יהודי ומבקשו לפתוח לו, יתר על כן: אין 
הקב״ה דורש מהאדם, לשבור כתלים ולעקור דלתות, 
נמלא  שראשי  עכ״פ,  מחט,  של  כחודה  פתחי   - אלא 
טל וקוצותי רסיסי לילה. הוא כביכול, אינו יכול לסבול 

יפתח  וכשהאדם  הגלות.  ליל  חושך  עניני  את  יותר 
הקב״ה,  לו  מבטיח  עכ״פ,  מחט  של  כחודה  פתח  לו 
הגאולה  את  יביא  עין404  וכהרף  השאר,  את  שישלים 

האמיתית ע״י משיח צדקנו.

)משיחת פורים תשכ״ג. לקו"ש ח"ד חלק מהוספה ב(

הקב"ה מבקש מיהודי לעסוק בתורת הקרבנות – בכדי להביא אותם בפועל

לבין  שב״אמור"  המועדות  פרשת  בין  הבדל  פרשת הקרבנות שבפרשתנו: שם נאמר בסוף הפרשה יש 
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״וידבר משה...״, וכאן - "ויאמר משה...". ההסבר לכך 
בדרך ההלכה405 הוא:

בפרשת אמור מדובר בעיקר על דינים השייכים לכל 
המצוות  ביום־טוב,  מלאכה  איסור   - בשווה  הזמנים 
המיוחדות של כל מועד, וכדומה - ולכן נכתב הביטוי 

"וידבר", המורה על דבר ש״נמשך ולא נפסק"406;

ואילו בפרשתנו מדובר בעיקר על הקרבנות, שאינם 
העוסק  כל  ורק  הגלות,  בתקופת  כפשוטם,  קרבים, 
בתורת עולה . . כאילו הקריב407, ולכן נכתבה לשון של 

אמירה408.

ועוד: בדיני המועדים השייכים לכל התקופות נכתב 
הקדוש־ברוך־ עשה409.  לשון  שהוא  "וידבר",  הביטוי 

דורש בתוקף410 מישראל לקיים מצוות אלו ללא  הוא 
הבדל בין תקופת בית המקדש לבין תקופת הגלות.

ואילו חובתו של היהודי לעסוק בתורת עולה וכדומה 

405. ראה עוד ביאורים - צפע״נ )להרגצובי( עה״ת פרשתנו כאן. מלבי״ם אמור שם.
406. צפע״נ למכות יא, רע״א.

407. מנחות בסופה )אבל שם - רק בחטאת ואשם(. שו״ע אדה״ז או״ח )מהד״ת( סוס״א )ובמהד״ק - שם סעיף יא ואילך(. 
וראה שם סי' מח ס״א־ב.

408. להעיר גם מצפע״נ עה״ת שם )החילוק בין דין )חיוב( ומנהג(.
409. מכות שם. ספרי ופרש״י בהעלותך יב, א.

410. אף שגם בזה יש מקום - לאחר הדבור - אפילו לתחנונים וכמרז״ל )ע״ז ה, סע״א( אם בחוקותי תלכו אין אם אלא 
לשון תחנונים.

411. להעיר מלקו״ד )ח״א ח, א( "דער פסוק )דפרשתנו( ויאמר משה וגו׳, י״ל אז דאס איז שמחת תורה" )=הפסוק 
דפרשתנו ויאמר משה וגו׳, י״ל שזה שמחת תורה( - והרי שמח״ת הוא יו״ט שני של גליות.

412. נוסח תפלת מוסף דיו״ט.
413. מכילתא ורש״י יתרו יט, ג. ספרי ורש״י בהעלותך שם.

414. ראה מגילה לא, ב )ובמשנה שם מביא מקרא דפ׳ אמור, כי מדבר בעניני מועדות )שבתו״כ( לאו דוקא קרבנות - 
משא״כ בפסוקי מוספין דקורין קרבנות דפ׳ פנחס. - ראה טושו״ע או״ח סתפ״ח וסתקצ״א. שו״ע אדה״ז סתקצ״א ס״ה(.

415. רמב״ם הל׳ מלכים רפי״א.

בזמן הגלות411 אינה חובה ומצווה גמורה - אין דורשים 
"יהי  דורשים412:  ישראל  ואדרבה,  קשה.  בלשון  זאת 
המקדש(  בית  )את  ותבנהו  שתשוב...  מלפניך...  רצון 
חובותינו...  קרבנות  את  לפניך  נעשה  ושם  מהרה... 
כמצות רצונך כמו שכתבת עלינו בתורתך )בפרשתנו( - 

ואין מסתפקים בכך שהעוסק בתורת... כאילו הקריב.

לכן נכתב בפרשתנו הביטוי "ויאמר" - לשון רכה413: 
ב״סדר  לעסוק  מישראל  מבקש  הקדוש־ברוך־הוא 
הפסוקים  את  לומר  פרשתנו414(,  )כולל  הקרבנות" 
וכדומה,  עולה  ובכלל, לעסוק בתורת  היום,  בתפילות 

וזה יביא לידי הקרבת עולה כפשוטה, 

וחוזרין...  המקדש...  בונה  המשיח...  המלך   -
בתורה415,  האמורה  מצותה  ככל  קרבנות...  מקריבין 
את  לפניך  נעשה  ושם   - וכנ״ל  ממש,  בימינו  במהרה 

קרבנות חובותינו... כמצות רצונך.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יח, פרשת פנחס שיחה ב סעיף ח. משיחת ש״פ פינחס תשכ״ה(

השתתפותו של כל יהודי בהבאת הגאולה

את  כן  לבדו,  להקים  מסוגל  משה  היה  המשכן  את 
בית המקדש היה דוד מסוגל לעשות לבדו, אלא שרצה 
ספר־תורה,  הרבי  כשכתב  ישראל.  כל  את  בכך  לזכות 
זה  בענין  רוצה  צדקנו, אמר שאינו  פני משיח  לקבלת 
עבורו עצמו, כי אם הוא רוצה את השתתפות כל ישראל, 
כדי לזכות בכך את כלל ישראל. ברור שבעשיית הדירה 

בתחתונים המוטלת עלינו צריכים כולנו להשתתף וכל 
ישראל. כל אחד צריך לעשות בעצמו ולמלא שליחותו. 
נותרו רק "פכים קטנים", וכשייעשה זאת יהיה "ועלו 
ויעלו  הטמאות  הקליפות  שלש  את  ידחו  מושיעים", 
ג׳  יתבטלו  אז  העולם,  כללות  שהיא  נגה,  קליפת  את 
קליפות הטמאות ותושג תכלית הבריאה, תיעשה דירה 
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לו, יתברך, בתחתונים.

416. ראה אגרת הקודש סי' ד.
417. ויקרא ד, כב.

418. הוריות י, א. וראה שם יא, ריש ע״ב.
419. וצ״ע ברמב״ם הל׳ שגגות )פט״ו, ה״ו(: שאין עליו רשות מאדם מישראל ואין למעלה ממנו במלכותו אלא ה׳ אלקיו 

)ועפ״ז מתורץ קס״ד דרבי בגמרא הוריות שם(. וראה תו״ש ויקרא כאן סקל״ה.
420. נסמן ונתבאר בלקו״ש חי״א ע׳ 8.

421. סהמ״צ להצ״צ מצות מינוי מלך פ״ג. וראה לקו"ש חל״ה ע׳ 207 ואילך.
422. סהמ״צ להצ״צ שם. וראה בארוכה לקו"ש ]המתורגם[ חי״ח ע׳ 307 ואילך.

423. לקו"ת צו יז, א. שער האמונה פנ״ו ואילך. סהמ״צ להצ״צ שם. ועוד.
424. ירושלמי יומא פ״א ה״א. מדרש תהלים קלז, ז )ומסיים שם: מאי טעמא לפי שלא עשה תשובה(.

425. רמב״ם הל׳ תשובה פ״ג ה״ד. מקידושין מ, ב.

)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה ליו"ד שבט סעיף יג. משיחת יו״ד שבט תשי״א(

התגלות העצם שמביאה משיח - באמצעות מעינות החסידות

בהפצת  תלויה  המשיח  שביאת  לכך  הטעם  זה 
המענה  שידוע  כפי  הבעל־שם־טוב,  תורת  מעינות 
עליית  בשעת  המשיח  מן  הבעל־שם־טוב  שקיבל 
נשמתו לשאלתו: "אימתי קאתי מר!". המשיח ענהו: 

"לכשיפוצו מעינותיך חוצה". - לפי שבהפצת מעיינות 
מהתעלפותם,  ישראל  בני  הבעש״ט מתעוררים  תורת 

נוצרת התגלות העצם, הגורמת את ביאת המשיח416.

)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה לי"ט כסלו סעיף כו. משיחת אחש"פ תשט"ז(

התואר נשיא על מלך המשיח

גם  המלך  מכונה  התורה,  בלשון  שבכתב,  בתורה 
ומוסבר  יחטא"417,  נשיא  "אשר   - ״נשיא״  בתואר 
מלך",  זה  נשיא,  "איזהו  ובמשנה418:  שם  בספרא 

ובהמשך "שאין על גביו אלא ה׳ אלקיו"419.

יחזקאל  בנבואת  נשיא  מכונה  המשיח  המלך  גם 
ובמקומות נוספים: ]יחזקאל לז, כה )כפשטות הכתוב. 
כא  מח,  שם(.  וברש״י  סע״ב  צח,  סנהדרין  ראה  אבל 

וברשב״ם שם )אבל ראה מהרש״א  )ע״פ ב״ב קכב, א 
שם במהד״ב(. רדב״ז להל׳ מלכים פ״ד ה״ח([.

גואל  הוא  שמשה   - משיח  לגבי  גם  מוצאים  כן   ...
שני  יהיו  אצלו  שגם   - אחרון420  גואל  והוא  ראשון 
הענינים421: מצד אחד מלך - ענין המלכות יהיה אצלו 
בשלמות422, ויחד עם זאת הוא רב, שילמד תורה את כל 

העם כולו423.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת שופטים שיחה א, סעיף ב ובסיום השיחה. משיחת וא״ו תשרי תשל״ז( 

התעוררות הנפש להבאת הגאולה

מתעמקים  כאשר  הענין  ברור  וכמה  כמה  אחת  על 
נבנה  )בית־המקדש(  שאינו  דור  "כל  חז"ל424  במאמר 
בימיו, מעלין עליו כאילו הוא החריבו", ובאופן החיובי 
הרי קיים פסק דין425 שיחיד ש״עשה מצוה אחת, הרי 
הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו 

ולהם תשועה והצלה״ -

בגלות,  עדיין  נמצאים  שאנו  רואה,  שהוא  וכיוון 
כפול  חשך   - דמשיחא  בעקבתא  בגלות  ובמיוחד 
ועדיין  ממנו(  יותר  "חוץ"  "חוץ" שאין  )שזהו  ומכופל 
כפי  שלו,  בעבודתו  תלוי  שהדבר  וייתכן  נושענו,  לא 
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שהוסבר לעיל426, הרי כל זמן שהגאולה איננה מגיעה, 
אז ר״ל "כאילו הוא )הדור שהוא יכול ״להכריע״ אותו( 

426. להעיר מבונה ירושלים ספ״ד מתיקונים, שאם הי׳ צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה בדורו הי׳ בא משיח.

כפשוטה,  אצלו תשובה  הדבר  מעורר  ואז   – החריבו" 
בצורה הנעלית ביותר.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טז, שיחה לפרשת פרה, סעיף ו. משיחת ומאמר מוצש״ק פ׳ פרה תשל״ח, שיחת ש״פ החודש תשכ״ד(.
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ו

1. מנחות פה, ב.
2. זכרי׳ יד, ד. ראה גם הוספות לס׳ החקירה - להצ״צ - ד״ה במו״נ כו׳ ועמדו רגליו.

ואולך אתכם קוממיות פירושים

כאשר  אליכם":  ב״ופניתי  אופנים  שני  קיימים 
כלשהו  נשאר מקום  בה  הראשון,  באופן  היא  העבודה 
הרי  העצמות(  עם  להתאחד  )הרוצה  האדם  למציאות 
גם ה״ופניתי אליכם" )ההתאחדות בין ישראל ועצמות 
הנעשית על־ידי "עמלים בתורה"( היא באופן שהיהודי 

נשאר במציאותו, וממילא נחשב הדבר כ״שכר".

]ולכן מפרטת התורה את היעודים הגשמיים הבאים 
מצד "ופניתי אליכם" - כי מכיוון שעדיין נשאר מקום 
לצרכים  כלשהי  מקום  תפיסת  ישנה  שלו,  למציאות 
שלו, גם צרכים גשמיים כו׳. ]להעיר מרמב״ם סוף הל׳ 
מלכים: ובאותו הזמן כו'׳ מעדנים מצוין כעפר כו' ולא 

יהי׳ עסק כו'[[.

בלי  השלימות,  בתכלית  היא  העבודה  כאשר  אולם 
שום מבוקש ותכלית - אזי הוא תכלית השלימות של 
"ופניתי אליכם", כנאמר בסיום הפרשה "ואולך אתכם 
בקומה  הקדוש-ברוך-הוא  של  שהקומה   - קוממיות״ 
ומלכא  ישראל  אחת,  קומה  נעשים  ישראל  עם  של 

בלחדוהי.

]שנכללים בתיבה אחת "קוממיות". ולהעיר מלקו״ש 
]המתורגם[ ח״ז ע׳ 213.

ולהעיר שבפרש״י שם פי׳ "בקומה זקופה" כפירושו 
שבפרטיות  י״ל  ועפ״ז  אתכם".  "והרביתי  עה״פ  כאן 
הענינים  ב׳  הם  אליכם"  ב״ופניתי  הנ״ל  ענינים  ב׳ 
בפרי׳  אתכם,  "והפריתי  הכתוב  בהמשך  המבוארים 

ורבי׳. והרביתי אתכם, בקומה זקופה":

עצמות,  עם  ממש  חד  נעשה  שאינו  הא׳  אופן  מצד 
הר״ז בא בפועל בריבוי )בכמות( שמחוץ הימנו, פו״ר: 
ולמעלה  מבוקש  שום  בלי  היא  עבודתו  כאשר  אבל 
ממדוה״ג, שאז ה״פניתי אליכם" הוא שנעשה כולא חד 
עם עצמות, ה״ז לא מחוץ הימנו אלא ריבוי )באיכות( 
)ולהעיר  האמיתי"  "יש  הוא  הנברא"  ש״יש  בעצמו, 

מביאוה״ז בשלח מג, ג( - "קומה זקופה"[.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יז, פרשת בחוקתי שיחה ב, סיום והערות 75 ו85. משיחת ש״פ בהו״ב תשל״ז(

ועמדו רגליו על הר הזיתים – מעלת קבלת-עול

הברכה שבירך יעקב אבינו את בנו אשר היא: "מאשר 
שמנה לחמו".

הנעלה  החלק  שהיא  לחכמה1,  רמז  הוא  "שמן"   ...
ביותר שבאדם. הרגל הוא החלק הנחות ביותר באדם. 
משמעות ״וטובל בשמן רגלו״ היא - שהרגל משתמש 
בשמן. כלומר: למרות שמבחינה חיצונית מהווה הרגל 
את הדרגה הפחותה - יש בה - עם זאת - יתרון עצום 
זו,  לדרגה  מגיעה  אינה  )"שמן"(  החכמה  שאפילו  עד 

ולכן משתמש הרגל בשמן.

כך גם בזמן המשיח: "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר 
הזיתים"2. השמן משמש רמז לחכמה, זיתים הם מקור 

לשמן ואילו "הר הזיתים" הוא בדרגה נעלית יותר מן 
הזיתים.  נובעים  שממנו  המקום  הוא  שהרי  הזיתים, 
מובן, איפוא, ש״הר הזיתים" מסמל דרגה נעלית מאד 
הר  על  ההוא  ביום  רגליו  "ועמדו  נאמר:  זאת  ולמרות 
מ״הר  נעלית  בדרגה  אף  עומדות  ה״רגלים"  הזיתים", 

הזיתים".

תוכנם של ה״שמן" וה״רגל" בעבודת ה׳ הוא: "שמן" 
)חכמה( רומז לאדם כשהוא לומד תורה ומקיים מצוות 
 - ״רגל״  ואילו  ועריבות,  הבנה  בהן  לו  שיש  משום 
כשעבודתו את ה׳ נובעת מ״קבלת־עול". למרות שדרגה 
זו האחרונה היא לכאורה, דרגה נחותה, שהרי אין לאדם 
בכך שום עריבות והרגשת חיוניות, כי אם ״קבלת־עול״ 
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יתרון מסוים בעבודה שמשום  זאת,  בכל  יש,   - בלבד 
קבלת־עול לגבי עבודה שמשום טעם ודעת.

יובן גם הענין  ... לפי המוסבר ביחס לשבט אשר - 

3. ד״ה ועבדי דוד תש״ח.
4. בהעלותך יא, טז )על הכתוב "אספה לי" לענין סנהדרין(. הובא ביל"ש פרשת תרומה רמז שסד בתחלתו עה"פ ויקחו 

לי.
5. פרשת תרומה כה, ח.

6. לקו"ש חי"ח ע' 412 ואילך. וש"נ.
7. תנחומא צו יד. וראה גם מנחות בסופה. ובכ"מ )נסמן בלקו"ש שם הערה 19(.

8. וראה גם לקו"ש חכ"א ע' 149 ואילך ובהערה 39 שם.
9. פרש"י ותוס' סוכה מא, סע"א. ועוד.

10. בשלח טו, יז יח. וראה זח"ג רכא, א. ועוד.

של "מאשר שמנה לחמו" ו״וטובל בשמן רגלו". באשר 
האירה המעלה, של קבלת־עול, משרשה ופנימיותה - 

מעין לעתיד לבוא שאז יהיה "מעשה גדול"3.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת ויחי סעיפים א, ב, יד. מלוקט משיחות שמחת ביה״ש, ש״פ בראשית, תשי״ט(

ועשו לי מקדש כיום - בלימוד תורת הבית ובבניית 'בית רבינו שבבבל'

לעולם  קיים  לי  שנאמר  מקום  "בכל  בספרי4  שנינו 
לי  ועשו  אומר5  הוא  במקדש   .  . עולמים  ולעולמי 

מקדש".

"ועשו  הרמב"ם  דכיון שלדעת  נת',  במ"א6  והנה   ...
לי מקדש" הוא ציווי תמידי בכל מקום ובכל זמן, עכצ"ל 
ונת'  המקדש,  בבנין  לעסוק  חובה  יש  הזה  בזמן  שגם 
שיש לומר שזהו יסוד החיוב ללמוד תורת הבית וצורת 
הבית כו', דכיון שא"א לבנות הבית בפועל, נשאר עכ"פ 

חלק זה של העסק בבנין הבית, הלימוד בצורת הבית.

וזוהי כוונת המדרש7 שהקב"ה אמר ליחזקאל "אמור 
בתורה  הבית  צורת  לקרות  ויתעסקו  )לישראל(  להם 
ובשכר קרייתה . . אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין 
בבנין הבית", ויתירה מזו, שהקב"ה אמר "ובשביל שבני 
כו'",  א"ל  )בתמי'(  בטל  ביתי  בנין  יהא  בגולה  נתונים 
ביתי בטל"  "בנין  אין  הבית  בצורת  היינו שע"י העסק 
— והיינו לפי שהלימוד בהלכות וצורת הבית ה"ז מגדר 
הזה  ובזמן  תמידי,  ציווי  שהוא  ביהמ"ק,  בנין  מצות 
ע"י  הוא  זה  ציווי  קיום  כפשוטו,  הבית  לבנות  שא"א 

לימוד צורת הבית8.

ועפ"ז אתי בפשטות מאמר הספרי דהציווי ועשו לי 
מקדש "קיים לעולם ולעולמי עולמים", כי גם בזמן הזה 

ישנו קיום ציווי זה ע"י העסק בהלכות וצורת הבית.

"זה  ב"מקדש מעט"  הוא  בזה העיקר  דגם  ]וי"ל   ...

בית רבינו שבבבל" )מגילה כט, א(. והיינו דכמו שבנוגע 
לקדושת "מקדש מעט", העיקר שנותן הקב"ה לישראל 
בזמן הגלות במקום "המקדש הגדול אשר בירושלים" 
)בהבית(  רבינו שבבבל, שבו  בית  הוא  עה"פ(  )מצו"ד 
עיקר השראת וגילוי שכינה "שנסע מקדש וישב שם" 
)ערוך ע' שף — הובא בחדא"ג מהרש"א שם )וכמשנ"ת 

בארוכה בסה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 465 ואילך((, 

המקדש  לגבי  בטילה  אינה  דשכינה  הא  ]משא"כ 
וירושלים שקדשה גם לעתיד, הוא רק במקום המקדש 
ולא בהבנין. ויתירה מזו גם לפני החורבן נאמר )יחזקאל 
מקדושתו  דיצא  וחללוה",  פריצים  בה  ד"באו  כב(  ז, 

)ראה ע"ז נב, ב. מלחמות להרמב"ן שם([.

עד"ז הוא לענין קיום "ועשו לי מקדש" מצד הגברא, 
שנק'  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  בכל  שהוא  שאף 

"מקדש מעט", עיקרו הוא בבנין בית רבינו שבבבל[.

בקיום  הגלות,  בזמן  ועבודתינו  מעשינו  ידי  ועל   ...
ובתי  כנסיות  בבתי  בכלל  מעט  דהמקדש  העשי' 
בביתו  זה  מקיים  אחד  שכל  זה  גם  כולל  מדרשות, 
השלישי,  המקדש  בית  בנין  ומזרז  מביא  ה"ז  הפרטי, 
יהי'  ויבא משמים"9, שאז  יגלה  ש"בנוי ומשוכלל הוא 
בגלוי בתכלית השלימות קיום "ועשו לי מקדש", שהרי 
זז לעולם, "מקדש10 אדנ"י כוננו  יהי' בנין נצחי שאינו 
ולא  כו'  לעולם  זז  ועד", שאינו  לעולם  ימלוך  ה'  ידיך 

לעוה"ב, במקדש השלישי, תיכף ומיד ממש.
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)לקוטי שיחות חלק ל"ו, פרשת תרומה שיחה א סעיפים: א. ג. ט. והערה 94 ושולי הגיליון. משיחת ש"פ תרומה תשמ"ז(

11. שער האמונה פ״ס. סד״ה וידבר אלקים )הב׳( תרצ״ט.

ותלמודו בידו בנוגע לתורתו של משיח

בכלל,  התורה  בהבנת  ההתייגעות  ובאמצעות 
ובתורת חסידות חב״ד בפרט, זוכים ללמוד את תורתו 
)נ,  לימוד באופן של ראיה11: ראה פסחים  של משיח, 

א. וש״נ( "ותלמודו בידו". לקו״ת בהר מ, ב. ועוד. וי״ל 
תניא  )ראה  משיח  של  לתורתו  בנוגע  גם  הוא  שעד״ז 

רפל״ז(.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טז, פרשת משפטים שיחה א בסיום.
משיחות ש״פ משפטים תשכ״ה, תשל״ו(
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ז

1. סנהדרין צח, א. ולהעיר משערי אורה סד״ה יביאו לבוש מלכות.
2. סנהדרין צז, ב.

זיכוכם של ישראל בגאולה - באמצעות העבודה בגלות

ישראל הוצרכו לעבור את המדבר כדי להכנס לארץ 
את  ובזככם  במדבר,  שבנסיעותיהם  מפני  ישראל, 
ראויים  ונעשו  בעצמם,  התעלו  הם  העמים",  "מדבר 

להכנס לארץ ישראל.

הזו  הגלות  לאריכות של  הוא ההסבר  לכך  דומה   ...
האחרונה. כוונת הדבר היא לזכך את ישראל ולעשותם 
יהיו מוכנים  שלהם  לכך, שגם מצד מציאותם  ראויים 

לגאולה.

זו באופן  כך שישראל "מתרפאים" בעבודה  על־ידי 
של "זכו", נעשה הזיכוך עצמו באופן של "אחישנה"1, 
הן  המעלות:  שתי  את  הכולל  באופן  באה  והגאולה 
והן של  הפרטים,  בכל  הוא  הזיכוך  "בעתה", שאז  של 

"אחישנה", הבאה מלמעלה, 

בגאולה  הקיצין"2,  כל  "כלו  כבר  כאשר  במיוחד, 
במהרה  צדקנו,  משיח  על־ידי  והשלימה  האמתית 

בימינו ממש.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת דברים שיחה א סעיף י. משיחת יום ב' דחגה״ש תשל״ז(
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ח

1. ועצ״ע מי יסמוך משיח.
(2. אבות משנה יז.

(3. ראה תניא בהקדמה. שם אגה"ק סי"ג. ובכ"מ.

חזרת הסהנדרין בביאת משיח. משיח יסתתר ויתגלה

"ואשיבה שופטיך כבראשונה": ישעי' א, כו. - שזה 
יהי׳ עוד "לפני בוא המשיח" וכהסיום בכתוב זה "אח״כ 
יקרא לך עיר הצדק גו'" )כ״מ בפיה״מ להרמב״ם )סנה' 

פ״א מ״ג((.

ומש״כ בפי׳ הרדב״ז לרמב״ם )הל׳ סנה׳ פי״ד הי״ב( 
ה״ז   - הגדול״  ב״ד  יסמוך  )משיח(1  שהוא  "ואפשר 
תלוי בה"הכרע" אם אפשר לסמוך בזה״ז, והרדב״ז אזל 

לשיטתי׳ בזה 

ס״ל  לא  דידן  דש״ס  ס״ל  דהרמב״ם  להכריח  ]אין 
חזר  - שביד החזקה  )וכן  ויסתר אח״כ  יתגלה  דמשיח 
בו ממש״כ בפיה״מ ד״ואשיבה שופטיך" קודם לביאת 
משיח( - וע״ד ראייתו )הל׳ מלכים פי״א, ג( ואל יעלה 
על דעתך כו׳ שהרי רע״ק כו׳ אומר עליו )על בן כוזיבא( 

שהוא המלך המשיח -

במשך  )במערות(  זמן  משך  נסתתר  כוזיבא  בן  כי 

מלחמתו, כן הי׳ בזמנו ב״ד סמוכין וכו׳ - בנוגע לביאת 
אלי׳ - ראה הל' מלכים פי״ב, ב[.

שם(.  וברדב״ז  הי״א  פ״ד  סנה׳  הל'  רמב״ם  )ראה 
ב(  )מג,  מעירובין   - פי״ד  סנה׳  הל'  ברדב״ז  ועצע״ק 

"לב״ד הגדול אתא". 

ואין לומר דמבני ראובן סמכו ב״ד הגדול זה, או משיח 
כשנתגלה תחלה - כהרדב״ז בפ״ד שם - דעדיין יקשה 
)ובפרט  משיח״  נתגלה  ולא  ראובן  בני  באו  לא  "והא 
עפמש״כ )רמב״ם הל' סנה' פי״ד שם( שבטבריא עתיד 

ב״ד הגדול לחזור תחלה(. 

לאו  דעירובין  הגדול"  "ב״ד  עכ״פ(  )דלהרדב״ז  וי״ל 
דוקא סמוכין )ובלאה״כ י״ל כן - דמאי נפק״מ ״סמיכה" 
- לביאת אלי' הנביא!(, כ״א שיגרא דלישנא. והכוונה 

לב״ד )הכי( גדול שבדור. 

 )לקוטי שיחות חלק ט, פרשת ראה שיחה א' בסיום השיחה: הערה 47 ושולי הגיליון. משיחת ש״פ ראה תשכ״ח(

חיבור מחלוקת שמאי והלל באמצעות התורה החדשה

ל"מחלוקת"  )ובעיקר(  גם  היא  ב"מחלוקת"  הכוונה 
לשם  שהיא  "מחלוקת  המשנה2  ובלשון  דקדושה, 
שמים )ש(סופה להתקיים . . זו מחלוקת הלל ושמאי" 
– מחלוקת בתורה, מצד ההתחלקות )מחלוקת מלשון 
התחלקות( דב' קוין ימין ושמאל, חסד וגבורה, להקל 

או להחמיר3;

והשלום – נעשה ע"י המשכת והתגלות דרגא נעלית 
ולכן  קוין,  דב'  מהתחלקות  שלמעלה  בתורה  יותר 
כוללת שניהם ביחד, היינו, שע"י עבודתם של ישראל 
בלימוד וקיום התורה נמשכת ומתגלה )בתורה שירדה 
התורה  דרגת  רק  לא  בעולם(  גם  ידה  ועל  בעולם, 

השייכת לעולם )שלכן יש בה התחלקות דב' קוין(, אלא 
גם דרגת התורה שלמעלה מהעולם, ועד לדרגת התורה 
הפשוטה  אחדות  ית',  ועצמותו  במהותו  שהיא  כפי 

שלמעלה מגדר התחלקות.

מאתי  חדשה  ב"תורה  יתגלה  זה  שענין  לומר,  ויש 
לעתיד  ג(  פי"ג,  ויק"ר  ד.  נא,  )ישעי'  תצא"  )דייקא( 
לבוא, ואז תתקיים מחלוקת הלל ושמאי באופן שהלכה 
המשיח  דימות  הראשונה  התקופה  )לאחרי  כשניהם 
שהיא  כפי  התורה  דרגת  מצד  כב"ש(,  הלכה  שתהי' 

בעצמותו ית', נמנע הנמנעות.

)ש"פ נצבים-וילך תנש"א-תשנ"ב חלק מסעיף ה והערה 17(.
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חיבור עליונים ותחתונים בשלימות בכח מתן תורה

4. סקצ"ז )הובא ברמב"ן ובחיי כאן. וראה גם גו"א ועוד(.
5. אוה"ת ואתחנן ע' קי. ועוד.

6. ע"ז ה, רע"א.
7. הובא בלקו"ת שמע"צ )צב, ב(, שה"ש )נ, סע"ב( ועוד. וראה זח"ג קנג, ב

8. פרשתנו לח, כט. — וראה אגדת בראשית ספס"ג )ורש"י לב"ר פפ"ה, יד( "פרץ זה משיח שנאמר )מיכה ב, יג( עלה 
הפורץ לפניהם".

9. ראה ראב"ע ורמב"ן עה"פ.
10. ראה בארוכה "ספר המאמרים — מלוקט" ח"א ע' שסז ואילך. וש"נ.

11. כ"ה בכ"מ, ע"פ זח"א קכט ראה לקו"ת תצא לט, א ואילך. שה"ש נא, א. ובכ"מ. — וראה שע"ת ח"ב חינוך פמ"ח 
מעלת "בכל מאדך" דבע"ת לגבי "בכל מאדך" דצדיקים.

אף שהגילוי דמ״ת הי׳ )רק( מצד ההמשכה מלמעלה, 
הזדככות"  שום  בו  הי׳  שלא  במקומו  הי׳  "והמטה 
)המשך תער״ב ח״ב ע׳ תתקלא. וראה גם לקו״ת ראה 
כח, ב(, וא״כ הוא לכאורה דוגמת אופן הא׳ שבהשפעת 

הרב לתלמיד – 

מ״ת  שלאחרי  שהעבודה  הכח  גם  ניתן  במ״ת  הרי 
האור  לדרגת  רק  )לא  "כלי"  שיהי׳  בהעולם  תפעול 
שבערך העולם, אלא גם( לאוא״ס הבל״ג, ועד שלעת״ל 

יהי׳ העולם דירה לו ית׳, לו לעצמותו.

ומכיון שגם אז ישאר העולם בגשמיותו ואעפ״כ יהי׳ 
״כלי״ ו"דירה״ כו׳ - ודלא כחיבור הרב ותלמיד )באופן 
הג׳(, דזה שחושי התלמיד נעשים כמו חושי הרב, הוא 
ע״י שהתלמיד מתעלה )ו״יוצא"( ממדריגתו הקודמת 

–

נמצא, שבמ״ת ניתן הכח שהתחתונים גם כמו שהם 

בדרגת "תחתונים" יתחברו עם העליונים, ושחיבור זה 
יהי׳ גם מצד ענינם הם )באופן ד״כלי" כו׳(.

]כמובן מזה שאז תושלם הכונה ד״דירה בתחתונים". 

ואף שענין ה״תחתון" דעוה״ז הוא ״בענין הסתר אורו 
יתבטל  לא  אז  שגם  מכיון  מ״מ,   – פל״ו(  )תניא  ית׳״ 
וזה  הגשמי(.  דעוה״ז  ההסתר  וסיבת  )שרש  הצמצום 
הצמצום  שחשך  ע״י  הוא  ית׳  לו  דירה  יהי׳  שהגשמי 

)גופא( יהפך לאור )המשך הנ״ל ע׳ תתקל. תתקלב( 

מצד  להיות  א״א  לאור(  החשך  )הפיכת  זה  ]שענין 
ה״גדרים" ד"אור וחשך" )שהרי הם הפכים(. ורק בכח 

העצמות )ראה המשך ר״ה תרצ״ה פל״ד([ 

- נמצא, שמצד ה״גדרים" ד״עולם" יהי׳ ״תחתון" גם 
אז. וראה לקו״ש חי״ב ע׳ 75 הערה 30. ועצ״ע בכ״ז[.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת לך-לך שיחה ג, הערה 04 ושולי הגיליון. משיחות ש"פ נח וש"פ בלק תשכ"ד(

חידושו של משיח מבני פרץ – עבודת התשובה שלמעלה מעבודת הצדיקים

שמש  הם  ו"פרץ"  ש"זרח"  הבהיר4,  בספר  איתא 
 — ה'5  בעבודת  ולבנה  שמש  של  וענינם  ולבנה, 
היא  שעבודתם  הצדיקים,  עבודת  על  מרמז  "שמש" 
שאין  השמש  אור  )כמו  שינוי  בלי  כסדרם",  "תמידים 
בו שינויים(, ולבנה מרמזת על בעלי תשובה )כמו מולד 

ומילוי הלבנה שבא לאחרי חסרונה(.

ולכן מפרץ )שכנגד( לבנה יצאה מלכות בית דוד — 

המשיח  למלך  עד  תשובה"6,  של  עולה  "הקים  שדוד 
— שאחד מהחידושים של משיח הוא, כמאמר הזהר7, 
משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא, שגם צדיקים 
 — "פרץ"  בשם  מרומז  וזה  התשובה.  למעלת  יגיעו 
ע"ש "פרצת עליך פרץ"8, המורה על ענין של פריצת 
שהיא  התשובה10,  עבודת  של  ענינה  שזהו  הגדר9, 
ממדידה  למעלה  יתיר"11,  ו"בחילא  בכלל  "בחילא" 
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והגבלה12 )"בכל מאדך"(.

כי   — הבכור13  והוא  תחילה  יצא  שפרץ  והטעם 
הצדיקים,  מעבודת  למעלה  היא  התשובה  עבודת 
צדיקים  אין  עומדין  "מקום שבעלי תשובה  וכמאמר14 

גמורין יכולין15 לעמוד בו".

ובזה מובן גם הרמז בסיפור אופן לידת פרץ וזרח:

12. ראה לקו"ת תצא לט, א ואילך. שה"ש נא, א. ובכ"מ. — וראה שע"ת ח"ב חינוך פמ"ח מעלת "בכל מאדך" דבע"ת 
לגבי "בכל מאדך" דצדיקים.

13. וראה אגדת בראשית שם.
14. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ד )כדעת ר' אבהו ברכות לד, ב(.

15. כ"ה ל' )גירסת( הרמב"ם )"אין . . יכולין לעמוד" — ולא "אין עומדין" כבש"ס שם(, והיינו שאין זה אפילו ביכולת 
שלהם. ובזח"א שם: לית רשו לון לקיימא כו'.

16. ראה לקו"ת שה"ש )מד, ג ואילך( ועוד — שדוקא ע"י עבודת הצדיקים נעשה דירה בתחתונים. ולהעיר ממשנ"ת 
)תו"ח תולדות )יב, ג ד. ובסוף הפרשה(. שם ס"פ וישלח. ועוד( במעלת צ"ג שנעשה בע"ת, "שאין בע"ת יכול להגיע לשם 

כלל".
17. ראה יריעות שלמה )מהרש"ל( על פרש"י כאן, ד"ד' חרמים היינו נגד חוט השני שרומז על החטא שנאמר )ישעי' א, 

יח( אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" )וראה תו"ש פרשתנו לח, כח אות קכה. וש"נ. קהלת יעקב מערכת זרח(.
18. משנה סנהדרין שם.

19. מכות י, א.
20. הושע ו, ב. וראה רש"י ומצו"ד שם.

21. סנהדרין ר"פ חלק.
22. רע"ב )ועוד( למשנה סנהדרין שם. וכדמוכח גם מהמשך המשנה "ואלו שאין להם חלק לעוה"ב האומר אין תחיית 

המתים מן התורה", שהטעם ע"ז הוא כדאיתא בגמ' )שם צ, א( הוא כפר בתחה"מ לפיכך לא יהי' לו חלק בתחה"מ כו' מדה 
כנגד מדה.

כיון שזרח )מצ"ע( ענינו עבודת הצדיקים, לכן התחיל 
היא,  הכוונה  וראשית  כי התחילה  לצאת תחילה,  הוא 
עי"ז שיצא ממנו  צדיק16; אבל  יהי' במדרגת  שכאו"א 
עכן, הוצרך להתגלות מעלת התשובה17 ]וכפשוטו של 
ענין, שעכן הי' בעל תשובה, שהתודה על חטאיו ויש 
לו חלק לעוה"ב18[ — וזהו מענינו של פרץ — "פרצת 
עליך פרץ", תיקונו של "עכן" על ידי פריצת הגדר, ע"י 

עבודת התשובה.
)לקוטי שיחות חלק ל, פרשת וישב שיחה ב סעיף ז. משיחות ש"פ וישב וש"פ מקץ תשל"א, תשמ"ו(

חיים נצחיים לעתיד

על  ח"ו  שליטה  שום  להגלות  שאין  בלבד  זו  לא 
ישראל, כי ישנה ההגנה הרוחנית דערי מקלט — דברי 
תורה קולטין19, אלא עוד זאת, ש"ונס. . וחי", שנמשך 

לכאו"א מישראל ענין החיים, חיים אמיתיים,

השלישי  ביום  מיומיים  "יחיינו  היעוד20  קיום  עדי 

עה"פ  ]רד"ק  הנצחיים  בחיים  לפניו",  ונחי'  יקימנו 
ד"ביום  פ"ה  רבא  ובתדב"א  שם.  מצו"ד  )בסופו(. 
רד"ה  עה"פ,  אוה"ת  וראה  עוה"ב,  על  קאי  השלישי" 
יחיינו תרנ"ט — דקאי על עולם התחי', שאז יהיו חיים 

נצחיים )זח"א קיד, ב([.

)לקוטי שיחות חלק ל"ט, פרשת ואתחנן שיחה א בסיום והערה 06. משיחת ש"פ ואתחנן תשמ"ה(

חיים נצחיים לעתיד באמצעות עבודת ביטול

והנה גדר הנצחיות )גם( בנוגע לחיי הגוף, אף שבגלוי 
הוא  בפנימיות  הרי  עצמו,  ליעקב  בנוגע  רק  זה  נאמר 

בכל ישראל, כפסק המשנה21 "כל ישראל יש להם חלק 
לעולם הבא", שפירוש עוה"ב כאן הוא עולם התחי'22, 
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כולם  ועמך  "שנאמר23  במשנה(  )ממשיך  לזה  והטעם 
ידי  מעשה  מטעי  נצר  ארץ  יירשו  לעולם  צדיקים 
מטעי  "נצר  שהם  מציאותם,  עצם  שמצד  להתפאר", 
לתחיית  ישראל  כל  יקומו  הקב"ה,  של  ידי"  מעשי 

המתים, שאז גם גופם יהי' קיים בקיום נצחי24.

מת",  ש"לא  אבינו,  מיעקב  בירושה  עבר  זה  וענין 
בחירתו  מצד  שבאבות25,  בחור  הוא  דיעקב  ובפרט 
של הקב"ה, דבחירתו ית' בנוגע לכל ישראל היא )לא 
רק בהנשמה, שהיא חלק אלקה ממעל ממש26, אלא( 

23. ישעי' ס, כא.
24. ראה בארוכה ספר המאמרים מלוקט ח"ג ע' לד ואילך.

25. שנאמר )תהלים קלה, ד( כי יעקב בחר לו י"ה — ב"ר פע"ו, א. וראה גם זח"א קעא, ב. וראה שם קמז, ב. קיט, ב. 
ועוד. שער הפסוקים תולדות כז, כה.

26. תניא רפ"ב.
27. פמ"ט )סט, סע"ב ואילך(, ובו דוקא היא בחירת העצמות — ס' השיחות תורת שלום ע' 120.

28. בראשית ג, יט.
29. ראה ס' השיחות תשמ"ח ח"א )ע' 227-8(. סה"מ מלוקט ח"ב ע' רפ. ועוד.

30. ברכות יז, א: אלקי נצור כו'.

)בעיקר( בהגוף, כדאיתא בתניא27.

ומזה ש"ספדו ספדנייא כו' וקברו קברייא", שגם זה 
ונמשך  בא  להם שמת",  "שנדמה  לפי  תורה,  ע"פ  הי' 
הכח לכאו"א, שהדרך להגיע לתחיית המתים היא ע"י 
עפר  "אל  הגוף  ביטול  הגוף,  ובירור  דזיכוך  העבודה 
שמקיים  במ"א29  )כמבואר  זה  ביטול  שע"י  תשוב"28, 
תהי'"30  לכל  כעפר  ד"ונפשי  רוחנית  העבודה  ע"י  זה 
ואינו חוזר לעפר ממש( באים אח"כ לתחיית המתים, 

בגאולה האמיתית והשלימה.
)לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת ויחי שיחה ג סעיף ו. משיחת כ' מנחם אב תשל"א(
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ט

1. כ״ה בשבת קיב, ב. ירושלמי דמאי פ״א ה״ג )"קדמאי בני מלאכים"(. ובשקלים רפ״ה וב״ר פ״ס, ח - ליתא תיבת 
"בני" )קדמאין מלאכין"(, וכ״ה גירסת ר״נ גאון שבת שם. תוד״ה ר״נ שבת יב, ב. ב׳ הגירסאות הובאו בדק״ס שבת קיב, ב. 

ובתוס׳ ד״ה צדיקים, חולין ה, ב: "אם הראשונים כמלאכים כו׳״ - ולשון זה רגיל בכמה ספרים.
2. קונטרס עה״ח פי״ג. מכ׳ כ״ק אדמו״ר נ״ע )נדפס בהוספות לקונטרס הנ״ל ע׳ 82 ואילך(.

וראה ג״כ: משל אדה״ז )"התמים" ח״ב ע׳ מט ]עב[( מבן מלך שנחלה כו׳; הבעש״ט עורר את ישראל מהתעלפותם כו' 
)כת״י דא״ח ישן )לא נודע למי( - נדפס בסה״מ תרס״ג ע׳ רנא. וראה לקו״ש ח״ב ]המתורגם[ ע׳ 208 ואילך(. ועוד.

3. פע״ח שי״ח רפ״ג. שעה״כ ענין טבילת ע״ש.
4. או״ח סר"נ סוסק״א.

5. שם ס״ח.
6. פע״ח שם. שעה״כ שם.

7. ראה רמב״ן בראשית ב, ג.
8. ראה בכ״ז לקו״ש ח״א ]המתורגם[ ע׳ 51 ועוד )וראה גם לקו״ש ח״ב ]המתורגם[ ע׳ 164 ואילך(.

וראה ג״כ זח״א קיז, א )ושם קיח, א( - נת׳ בארוכה בשיחת אחש״פ תש״ל )נדפסה בלקו״ש ח״ז ע׳ 206 ואילך. בהוספות 
להמשך תרס״ו(; ולהעיר ג״כ מאוה״ח פ׳ צו ו, ב; ממ״ש הרמב״ם באגרת תימן - הובא ונת׳ בלקו״ש ח״ב ]המתורגם[ ע׳ 

269 ואילך. ועוד.
9. היינו, דלא רק שתורת החסידות )"יפוצו מעינותיך חוצה"( היא הכנה ל״אתי מר" )אגה״ק הידועה של הבעש״ט - 

נדפסה סו״ס בן פורת יוסף. ובכ״מ(, כ״א שעכשיו כבר מאיר מהגילוי דלעתיד.

טעימה מתורתו ועצמיותו של משיח - בגילוי תורת החסידות

א. שני ההסברים על כך שתורת החסידות התגלתה 
הקודמים,  בדורות  ולא  האחרונים,  בדורות  דווקא 

שעליהם נאמר "ראשונים בני מלאכים..."1, והם:

בדורות  שנוסף  והמכופל  הכפול  החושך  בגלל  א( 
יש  דמשיחא,  עקבתא  של  בדור  ובמיוחד  האחרונים, 

הכרח באור נעלה יותר, שיגבר גם על חושך כזה2.

ומובא  האריז״ל3,  בכתבי  לנאמר  בדומה  ב( 
אדמו״ר  של  ובשולחן־ערוך  אברהם"4  ב״מגן  להלכה 
לטעום  צריך  שבת  שבערב  השמחה,  בעל   - הזקן5 
גם  הוא  כך  זכו"6(,  חיים  )"טועמיה  השבת  ממאכלי 
שבדורות  שנין"7,  אלפי  "שית  של  הכלליים"  ב"ימים 
האחרונים שלפני ביאת המשיח, ב״ערב שבת" שלפני 
"יום שכולו שבת" מאיר בעולם שפע, ולפחות טעימה, 
ע״י  בשלימותה  שתתגלה  התורה,  פנימיות  גילוי  של 

משיח צדקנו8.

גם בשני הסברים אלו מוצאים את שני הקצוות, כמו 
ב״ויותר יעקב לבדו": לפי ההסבר הראשון יוצא שגילוי 
שפלותם,  אור החסידות בדורות האחרונים הוא בגלל 

אור  לגילוי  אלו  דורות  זקוקים  הגדול  החושך  בגלל 
נעלה זה של פנימיות התורה. 

אור  גילוי  נובע  השני,  ההסבר  לפי  זאת,  לעומת 
של  ממעלתה  דוקא  האחרונים  בדורות  החסידות 
תקופה זו: בהיותה "ערב שבת לאחרי חצות" כבר קיים 

אז משהו "מעין" הגילוי שלעתיד9. 

הוא  חוצה"  מעינותיך  מה ש״יפוצו  ג״כ  ]יומתק   ...
כוונת  תושלם  המשיח  בביאת  כי   - מר"  ל״אתי  הכנה 
הבריאה דלהיות לו ית׳ דירה בתחתונים, דדירה היינו 
לעצמותו ית׳ )המשך תרס״ו בתחילתו )ס״ע ג( ובכ״מ(.

ותורה  נש״י  ע״י  היא  הדירה  דעשיית  הידוע  ועפ״י 
יומתק  )ע׳ ח(. ובכ״מ( -  יו״ט של ר״ה תרס״ו  )סד״ה 
מעינותיך  ד״יפוצו  שהענין  השיחה,  בפנים  המבואר 
העצם בחוצה( שנתחדש בי״ט כסלו,  חוצה" )המשכת 

הוא הן בתורה והן בנש״י[.

חוצה",  מעינותיך  "יפוצו  של  הענין  השפעת  ב.   ...
מתבטא  ה״חוצה",  עם  )ה״מעין"(  העצמיות  איחוד 
שהוא  כזה,  "חוצה"  אל  יוצאים  המעיינות  כאשר  רק 
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במקום  "לא  אדמו״ר10(  מו״ח  כ״ק  של  )כלשונו 
המוכשר":

שהוא  כזה,  "חוצה"  אל  לחדור  יכולים  המעיינות 
המוכשר  "מקום  לא  ואפילו  כלי,  איננו  מעצמו 
העצמיות  גילוי  באמצעות  רק  המעיינות",  לקליטת 
האלקות  של  ה״עצמיות"  שבהיותה  המעיינות11,  של 
המציאות  אמיתות  היא  הרי  האמיתית,  והמציאות 
של כל הנבראים, ולפיכך היא חודרת גם אל ה"חוצה" 

שאיננו "מקום המוכשר".

זהו הקשר בין שני ההסברים לגילוי תורת החסידות 
בדורות האחרונים - )א( בגלל החושך הגדול שבדורות 

10. שיחת שמח"ת תר"ץ )לקו"ד ח"ב שיא, ב(.
11. ראה ג״כ לקו״ש חט״ז ע׳ 38 ובהנסמן שם.

12. וראה מכתב כ״ק אדמו״ר נ״ע שזהו ע״ד ריבוי תורה שנתוסף בלוחות שניות, ש״דוקא מפני שירדו במדריגתן ע״כ 
צריכים לריבוי תורה ששרשה במדרגה גבוה יותר". והיינו, בגילוי ד״ריבוי תורה" היא דוקא במצב ד״ירדו במדריגתן כו׳".
13. להעיר מפלח הרמון פרשתנו )צד, ד(: עלות השחר שהיא גאולה העתידה שנמשל לשחר שהוא אור הבוקע מתכלית 

החושך כו׳.

אלו )ב( זוהי "טעימה" מן הגילויים שלעתיד:

שהוא  בכך  מתבטא  התורה"  פנימיות  "עצם  גילוי 
עד  האחרונים,  הדורות  של  החושך  את  להאיר  יכול 

להפיכתם לאור.

ובכך מובן גם מדוע ה״טעימה" מתורתו של משיח, 
לתקופה  דוקא  שייכת  חצות",  לאחרי  שבת  ב״ערב 
שחושך הגלות גדול יותר, חושך כפול ומכופל שבדרא 
הכח  מתבטא  בכך12  שרק  מפני  דמשיחא,  דעקבתא 
העצמי )בדרך של טעימה( של תורתו של משיח )"עצם 
ביותר13,  הגדול  החושך  את  להאיר  התורה"(  פנימיות 

עד שהחושך עצמו יאיר, "ולילה כיום יאיר".
 )תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת וישלח שיחה ג סעיפים: ב. יב. והערה 65.
משיחת ש״פ וישלח תשכ״ז, י״ט כסלו תשי״א, תשכ״ה(

טעימה והתחלת גילוי משיח אצל הבעש"ט

לכתר  בהוספות  )נעתקה  ראה שיחת שש״פ תרצ״ו 
שם טוב סי' רכה(: רוממות מלך אדיר הוא כלא נגד די 
מהידוע  ולהעיר  )הבעש״ט(.  רבי׳ן  דעם  פון  רוממות 

וראה  מגילוי המשיח.  "טעימה"  הוא  דגילוי הבעש״ט 
שהי׳  הפנימית  היראה  סע״ב(:  )שכט,  שמות  תו״ח 

בבעש״ט ז״ל שהי׳ מעין יראה של משיח כו׳.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יח, חג השבועות שיחה ב הערה 01. משיחת יום ב' דחגה"ש תשל"ז(
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1. ראה תו"א צט, ד. לקו"ת תזריע כא, ג. ועוד. לקו"ש חי"א ע' 68 ואילך.
2. ראה עירובין מט, א וברש"י שם. רמב"ם הל' עירובין פ"א ה"ו. מאירי )בחידושים ועד"ז בבית הבחירה( ריש עירובין. 

ועוד.
3. סוף תמיד.

4. האזינו לב, לט — וקאי על לעת"ל )קה"ר פ"א, ד(.
5. המשך חייב אדם לברך תרל"ח פכ"ה )לאדמו"ר מהר"ש(.

6. שבת פט, ב.
7. ישעי׳ סג, טז.

8. תו״א פ׳ תולדות יז, ג.
9. ב״ב טז, סע״ב.

10. זח״א ס, א. וראה ג״כ פרקי דר״א פל״א.
11. זהר חדש ריש פרשת יתרו. תיקוני זהר תיקון לב.

12. שמות רבה פרשה יב, ג.

יום שכולו שבת - שהעולם כולו רשות היחיד ליחידו של עולם

מרשות  ההוצאה  העדר  הוא  השבת  ענין  כללות 
לגלות  הוא  השבת  ענין  כללות  ואדרבא  לרשות1. 
ובמילא  הקב"ה,  של  ברשותו  הוא  כולו  העולם  שכל 
הכל רשות היחיד, ליחידו של העולם. וזהו ג"כ כללות 
יחד, כלומר שעושים  ענין העירובין — מלשון2 לערב 
מכמה רשויות — רשות אחת, ובמילא מותרין לטלטל 

כו'.

האמיתית  בגאולה  שיהי'  החידוש  כללות  גם  וזהו 
יקויים  שאז   — שבת"3  שכולו  "יום   — והשלימה 
כל  שיתבטלו  כלומר,  ארפא",  ואני  "מחצתי  היעוד4 
ל"רשות  הרבים"  "רשות  בין  המבדילות  המחיצות5 
היחיד", ויהי' העולם כולו — רשות היחיד, ליחידו של 

עולם.

)לקוטי שיחות חלק לא, פרשת יתרו שיחה ג בסיום. משיחות יו"ד שבט וט"ו בשבט תשמ"ג(

יצחק אבינו חי בדוגמת זמן הגאולה

אתה  "כי  יצחק:  על  ייאמר  לבוא  שלעתיד  נאמר6 
שענינו  בכך  החסידות8  בתורת  מוסבר  הדבר  אבינו"7, 
התופעות  מן  שהם  והתבטלות,  פחד  הוא  יצחק  של 

המיוחדות לזמן של לעתיד לבוא.

ביצחק  ענינים  מספר  נמצאים  כך  שמשום  יתכן 
שהם בדוגמא של לעתיד לבוא. אמנם כלפי כל האבות 

נאמר9 "הטעימן מעין עולם הבא", אך אצלם התבטא 
 - ״הטעימן״   - התענוג  ענין  לגבי  העולם־הבא  מעין 
בדוגמה של לעתיד  היו  חייו  כל   - יצחק  ואילו  בלבד, 
העקידה10,  בשעת  נשמתו  פרחה  כבר  שהרי  לבוא, 

וניתנה בו נשמה דעלמא דאתי - מעולם־הבא.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת תולדות סעיף ח. משיחת ש"פ תולדות תשי"ד(

ישנם כחות הכי גדולים לסיים את המסע לגאולה

שערי  במ״ט  שקועים  היו  במצרים  ישראל  כשבני 
היתה  כשעדיין  תורה  מתן  לפני  אז  והיה  טומאה11, 

קיימת הגזירה שלא איפשרה חיבור "רומי" ו״סוריא"12 
- הרי ע״י המסעות הגיעו אל ארץ טובה ורחבה,
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בה  הדרגה  נחותה  שתהא  שככל  עתה,  שכן  כל   -
שנותרו  כיון  בהרבה,  קלה  העבודה  הרי   - נמצאים 
פכים קטנים בלבד, ובמיוחד כשישנה נתינת כח לדבר 
ואפשרית  הגזירה"  וביטל  "עמד  כאשר  תורה  ממתן 
ענין  כשישנו  ובמיוחד  ותחתונים,  עליונים  התחברות 

13. סנהדרין צג, ב. לקוטי תורה במדבר פח, ג.
14. מכות ספ"ג.

של התקשרות בין רבי לבין חסידים, והרבי - כ״ק מו״ח 
 - ית׳  עצמותו  עם  ישראל  בני  את  מקשר   - אדמו״ר 
ודאי הדבר שבכוחו של כל איש ישראל לצאת ממעמדו 
יריחו,  לירדן  עד  ורחבה,  טובה  לארץ  ולהגיע  ומצבו, 

גילוי המשיח "דמורח ודאין"13, תכלית המרחב.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ב, שיחה לפרשת מטות ומסעי סעיף ו. משיחת ש"פ מטו"מ תשט"ו(

ישראל כבר מזכוכים ומוכנים לגאולה

והשמדות  הגזירות  כל  לאחרי  דמשיחא  בעקבתא 
ר"ל היל"ת ולאחרי ריבוי העצום דתומ"צ — לזכות את 
ישראל14 ודאי ופשוט שבנ"י נזדככו בזיכוך אחר זיכוך, 

וכאו"א מבנ"י ראוי להיות בן חורין בעצם וגם בכחות 
כפשוטו,  חורין  לבן  ועד  שלו,  במחדו"מ  וגם  הגלויים 

בפועל ממש.
)לקוטי שיחות חלק לב, חג הפסח סעיף יו"ד. משיחות אחש"פ וש"פ אחרי תשמ"ו(
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(1. להעיר ולהדגיש מהסיום בדא"ח )דלכאורה צ"ע השייכות ובפרט בתור חותם( בסידור )עם דא"ח( שער התקיעות 

בסופו: "ולא יתארך זמן בירורים כ"כ ויבוא משיח ב"ב אמן וד"ל".
(2. ישעי' כז, יג.

(3. סידור אדה"ז במקומו.

(4. הושע ו, ב. – וקאי על ביהמ"ק השלישי )בגאולה השלישית( שלאחרי )וכולל( שתי בתי מקדשות שלפניו )פרש"י 

שם(.
(5. רמב"ם הל' ביהב"ח פ"א ה"ה.

(6. שכולל ג' קדושות: קדשים )לשון רבים( – ב' דרגות, וקדש )הקדשים( – דרגא שלישית )ראה לקו"ת פקודי ה, א. 

ובכ"מ(.
(7. בא יא, ט.

8. שלכן האיש מצווה בת"ת משא"כ אשה "אינה במצות ת"ת" )הל' ת"ת לאדה"ז ספ"א. ע"ש. וש"נ(.
9. תניא רפל"ז.

כבר הייתה התקיעה בשופר גדול

ובלשון התפלה בסיום ברכת שופרות )שבה מסיימים 
ושופרות(:  זכרונות  דמלכיות  הברכות  ג'  וחותמים 
"תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גלויותינו", 
שופר1  בתקיעת  ישראל  של  עבודתם  לאחרי  אשר, 
הבטחתו  הקב"ה  מקיים  דר"ה(  הימים  בב'  )ובפרט 
"והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול"2, ולא רק בלשון 
עתיד, אלא בלשון הוה, ועד בלשון עבר, שכבר היתה 

לבתיהם  "נפטרין  ומיד  ותיכף  גדול,  בשופר  התקיעה 
בית   – מישראל  דכאו"א  האמיתי  לבית  לשלום"3, 
המקדש השלישי בגאולה השלישית )"יחיינו מיומיים 
ובביהמ"ק  לפניו"4(,  ונחי'  יקימנו  השלישי  ביום 
בקדש  ובפרט  שבו5,  הקדושות  שלש  בכל   – עצמו 

הקדשים6.

)ש"פ נצבים-וילך תנש"א-תשנ"ב בסיום השיחה(.

כבר לפני הגאולה רואים בלי גבול מופתים

"רבות  ר"ת(  )רמב"ם   – של  באופן  נעשה  זה  וכל 
במיצרים  בהיותנו  שעוד  מצרים"7,  בארץ  מופתי 
וגבולים דגלות, מתגלים "רבות מופתי", ונעשה "רבות 
המופת  הי'  מה  יהודי:  שואלים  שכאשר  כך  מופתי", 

האחרון?!  פתאום  מה  משיב:  הוא  שראה?  האחרון 
ישנם ויהיו עוד "רבות מופתי", ו"רבות" בלשון התורה 

פירושו יותר ויותר, עד בלי הגבלה.

)תרגום חפשי משיחת ש"פ חקת תנש"א סעיף יג(.

כהכנה ל'נקבה תסובב גבר' – הקדמת עבודת הלב לעבודת המח

גם על שני  ואשה — מורים  ונקבה — איש  זכר  א. 
הלב.  ועבודת  המוח  עבודת  השם,  בעבודת  אופנים 
וע"ד החילוק בזה בין איש ואשה, שעיקר ענין המוחין 
)לגבי  האשה  של  וייחודה  בהאיש8,  הוא  )והלימוד( 

האיש( הוא בענין הרגש והמדות.

... וי"ל שזהו גם אחד הביאורים בזה שלעתיד לבוא 
"נקבה תסובב גבר" — כי, כל9 הגילויים דלעתיד לבא 
הגלות",  משך  זמן  כל  ועבודתנו  "במעשינו  תלויים 
והיינו שאז יתגלו כל העילויים שנעשו על ידי עבודתנו 

בזמן הגלות. 
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הגלות  בזמן  בהעבודה  העיקריים  מהעילויים  ואחד 
— ובפרט בגלותנו זה האחרון )גלות עשו, אדום( שרבו 
בו ההעלמות וההסתרים וכו' — היא העבודה דמסירת 

נפש10, שלמעלה מטעם ודעת, המתגלית בעיקר בלב.

 — זה  שענין  הפנימי  הטעם  גם  לבאר  יש  עפ"ז  ב. 
ש"עשו הקדים נקבות לזכרים" — הובא ברש"י בקשר 

לסיפור בריחת יעקב מלבן והכנתו לפגוש את עשו:

לעשו  מלאכים  יעקב  ששלח  הטעם  בכ"מ11  מבואר 
כבר  הי'  יעקב  כי  וישלח12(,  הסמוכה,  בפ'  )כמסופר 
מושיעים  "ועלו  יהי'  שאז  דלעתיד,  להמצב  אז  מוכן 
בהר ציון לשפוט את הר עשו"13, אלא שאח"כ הודיעו 
המלאכים ליעקב שעשו הוא עדיין במדריגה תחתונה 

10. ראה ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא )סה"מ תרפ"ה ע' רנז. סה"מ אידיש בתחלתו(. ד"ה אני ישנה תש"ט. ועוד.
11. ראה תו"א ותו"ח פ' וישלח.

12. לב, ד ואילך.
13. עובדי' א, כא — הפטורת פ' וישלח.

14. וישלח לב, ז.
15. לג, יד בסופו )ומביא פסוק הנ"ל דעובדי'(.
16. ראה לקו״ש ]המתורגם[ ח״ד ע׳ 70 ואילך.

17. תניא פ״ה.
18. שלכן צ״ל זהירות יתרה לשמור "דברי הרב״ - סה״מ תש״ח ע׳ 296. ועוד.

19. קונטרס ענינה של תורת החסידות סעיף ה׳ ואילך.
20. ד״ה פדה בשלום תרפ״ה, בשם אביו כ״ק אדמו"ר מהורש״ב נ״ע )י״ט כסלו עטר״ת - סה־מ עטר״ת )קה״ת, תשמ״ח( 

ע׳ תרעג(.
21. ספר השיחות תש״ד ע׳ 106. וראה לקו״ש ]המתורגם[ חט״ו ע׳ 304. ועוד.

איש  מאות  וארבע  לקראתך  "הולך  ואדרבה,  ביותר, 
ובמילא  לגמרי,  הפכי  במצב  שהוא  היינו   — עמו"14 
עדיין צריכים לעבור את גלות עשו )אדום(, ושלימות 
הבירור יהי' בימי המשיח, כמו שפירש"י בפ' וישלח15.

מלבן:  יעקב  בריחת  גבי  כאן,  בפרש"י  הרמז  וזהו 
כאשר נגמרה גלותו של יעקב אצל לבן )דהיינו, שיעקב 
והותחלו  לבן(  של  בירורו  ונגמר  אצלו  עבודתו  גמר 
הכנותיו של יעקב לעבודתו עם עשו, הרי כפי שראה 
)"אמור  בשרשו  שהוא  כפי  ראהו   — עשו  את  יעקב 
והזיכוך  הבירור  אחר  שהוא  כפי  דהיינו   ,)— בפרשה" 
"נקבות  הקדמת  תהי'  שאז  להגאולה,  ומוכן  כבשרשו 
למעליותא, "נקבה תסובב גבר", כן תהי' לנו  לזכרים" 

בביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.
)לקוטי שיחות חלק ל, פרשת ויצא שיחה ג, סעיפים ז-ח. משיחות ש"פ ויצא, וישלח תשמ"ב, ש"פ נשא תשד"מ(

כהכנה ל'וידע כל פעול כי אתה פעלתו' – יפוצו מעינותיך חוצה

כהכנה  תורה  צורך בהתעלות של משנה  כמו שהיה 
כך  ישראל16,  לארץ  ישראל  של  הראשונה  לכניסתם 
גם עתה, בהכנות לכניסה לארץ ישראל על־ידי משיח 

צדקנו.

חסידות  תורת  ובמיוחד  החסידות,  תורת  גילוי  זהו 
בחסידות  תורה;  כמשנה  תוכן  אותו  להן  שיש  חב״ד, 
בני־ של  שחב״ד  באופן  אלקות  עניני  מוסברים  חב״ד 

אדם מסוגלים להבין, עד שנהיה "יחוד נפלא... להיות 
לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה"17.

נשארים  הם  ח״ו,  משתנים  הדברים  אין  זאת  עם 
אלקות18.

של  גילוי  החסידות  תורת  מהיות  נובע  לכך  הכח 
פעם19  שהוסבר  )כפי  שבתורה  "יחידה"  בחינת 
היא  אין  ולבן  התורה"20,  פנימיות  "עצם  בהרחבה(, 

משתנה גם כאשר היא מושגת בשכל אנושי.

״יפוצו  לבין  החסידות  תורת  בין  הקשר  גם  זהו 
לצאת  צריך  עצמו  שה״מעין"   - חוצה",  מעינותיך 
"חוצה"21 - כי ההשפעה על "חוצה", שאין לו לכאורה, 
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של  בכח  רק  להיעשות  יכולה  ל״מעינות",  קשר  שום 
ה״מעין" עצמו22.

יתגלה  שאז  מר"23,  ל״קאתי  ההכנה  זוהי  לפיכך 

22. ראה בארוכה לקו"ש שם ע׳ 10־309.
23. אגה״ק דהבעש״ט - נדפסה בסו"ס בן פורת יוסף. ובכ״מ.

24. נוסח התפלה דר״ה.
25. ראה בכתבי האריז״ל )בסידורו שם. ועוד( ש״פעול" קאי על עשי׳.

26. ראה ד״ה וזנפלין דמארי עלמא תרנ״ג פי״ב. חכמות בחוץ תרצ״ד פ״ב )סה״מ קונטרסים ח״ב רצו, א־ב(. ועוד.
27. ראה ביאוה״ז לאדהאמ״צ בשלח מג, ג. דה ולקחתם תרס״א. ובכ״מ - דיש הנברא שייך ליש האמיתי דוקא.

28. סנהדרין קי, סע"א.
29. ב"ב טו, רע"א.

30. תהלים מזמור פז, א. — ולהעיר שמזמור זה מתחיל "לבני קרח מזמור שיר" )דלא ככמה המזמורים שאמרו בני 
קרח(. וי"ל שהוא ע"ד מחז"ל )פסחים קיז, א( "לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירה".

31. הל' תשובה פ"ז ה"ה.
32. תהלים שם, ה.

33. ילקוט תהלים רמז תשלו, ממדרש תהלים מזמור מ. הובא באבודרהם ס' תפלות יוהכ"פ בסופו. מדבר קדמות 
להחיד"א מערכת ק' אות טז. וראה בפרטיות לקו"ש ח"ל ע' 182-3. וש"נ.

ה״חוצה"  שגם  פעלתו"24,  אתה  כי  פעול  כל  "וידע 
בחיצוניות,  שהוא  כפי  בעצמו,  ה״פעול"  שב״חוצה"25 
עם  מאוחד   - הפועל  כח  אל  שלו  הקשר  נראה  שאין 

הקב״ה, מפני ״שאתה26״ - עצמותו ית׳ - "פעלתו"27.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת דברים שיחה ב סעיף ח. משיחת ש״פ וארא תשכ״ו(

כוחו של הרהור תשובה - כתשובה שלימה להבאת הגאולה

בני קרח נמצאו בתחילה בקצה הכי תחתון - שהם היו 
בעצה תחלה, היינו שלא רק שנכשלו בחטא המחלוקת, 
אלא היו בגדר מחטיאים את הרבים, לחלוק על משה 
גלוי',  תשובה  היתה  לא  תשובתם  וגם  הקב"ה;  ועל 
בלב, ובגלוי הייתה —  ואדרבא הי' רק הרהור תשובה 
"בשעת המחלוקת", שהרהור התשובה שלהם לא הי' 
חזק דיו לפעול עליהם שיפרשו בריש גלי מן המחלוקת.

תשובה  הרהור  שבזכות  בלבד,  זו  לא  הנה  ואעפ"כ, 
עוד  אלא  קרח,  עדת  על  שבא  העונש  מן  נמלטו  זה 
זאת, שגם בעת העונש גופא, בהיותם בלועים בגיהנם, 
היתה זאת ישיבה מתוך "שלוה", במקום גבוה ומבוצר, 

שירה"28,  ש"אמרו   — עליון  הכי  לקצה  שהגיעו  ועד 
בספר  נכללו  ותהילתם  שירתם  שדברי   — זאת  ועוד 

תהלים29, ועד להשיר30 ש"יסודתו בהררי קודש".

ומזה מובן בכ"ש וק"ו וכו' וכו' בנוגע לגאולה העתידה 
לבא, שפסק הרמב"ם31 "שסוף ישראל לעשות תשובה 
ריבוי התומ"צ מתוך  נגאלין" — שלאחרי  הן  ומיד   .  .
מסירת נפש וכו' במשך אריכות זמן הגלות, די ומספיק 
ומיד ממש  בלב להביא תיכף  הרהור תשובה  לישראל 
גאולתן של ישראל — "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה 
והוא יכוננה עליון"32, בגאולה האמיתית והשלימה על 

ידי משיח צדקנו.
)לקוטי שיחות חלק לג, פרשת פינחס שיחה ב סעיף ו. משיחת ש"פ פינחס תשל"ז(

כוסף והשתוקקות למשיח ולתורתו - ממהרת הגאולה

לישראל  שהיתה  דהזכות  ביצי"מ,  שהוא  כשם 
היא  ממצרים,  ויוציאם  נס  להם  יעשה  שהקב"ה 
תשוקתם למ"ת, "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון 
את האלקים על ההר הזה", עד"ז הוא בגאולה העתידה 

לבוא בקרוב ממש, דזכותם של ישראל הוא זכות הקיווי 
והצפי' להגאולה, כדאיתא במדרשים33,

שבזה נכלל ג"כ הכוסף והתשוקה לתורתו של משיח, 
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כו'  המשיח  לימות  כו'  ישראל  כל  נתאוו  זה  ד"מפני34 
והאמת  והחכמה  הדיעה  תרבה  הימים  שבאותן  לפי 
שנאמר35 כי מלאה הארץ דיעה את ה' . . מפני שאותו 

34. ל' הרמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב.
35. ישעי' יא, ט.

36. פ' ראה יב, כ. שופטים יט, ח — וראה רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ב, שזהו אחד מהמקומות האחדים בתורה )חומש( 
שמפורש ענין הגאולה העתידה )משא"כ "דברי הנביאים . . כל הספרים מלאים בדבר זה"(.

37. ספרי פ' ראה שם. רש"י פ' שופטים שם.
38. ראה מאמרי אדה"ז — תקס"ה ח"ב ע' תשצח ואילך. ובארוכה ד"ה אל תצר לאדמו"ר האמצעי )מאמרי אדמו"ר 

האמצעי פרשתנו )קה"ת, תשמ"ו( בתחלתו ע' ג ואילך(.
39. בסיום וחותם ספרו.

40. ראה לקו"ת פרשת קרח נד, סע"ב ואילך, וש"נ.

המלך שעומד מזרע דוד בעל חכמה יהי' יתר משלמה 
כל  ילמד  ולפיכך  רבינו  למשה  קרוב  הוא  גדול  ונביא 

העם", שיהי' במהרה בימינו, תיכף ומיד ממש.
)לקוטי שיחות חלק ל"ו, פרשת שמות שיחה ב בסיום. משיחת ש"פ קדושים תשכ"ז(

כיבוש קיני קניזי וקדמוני – שלימות עבודת המוחין בגאולה

הגאולה  בעת  שיתחדשו  העיקריים  מהענינים  אחד 
ב(זה:  )השלימות  לפני  ]ועוד  והשלימה  האמיתית 
)הל'  רמב"ם  וראה  כבראשונה.  שופטיך  ואשיבה 
סנהדרין פי"ד הי"ב( דקאי על סנהדרי גדולה שחוזרת 

כו' ואח"כ לירושלים[. הוא — 

שאז "ירחיב ה"א את גבולך"36, כיבוש ג' ארצות קיני 
ברוחניות  ההפרש  בספרים38  ומבואר  וקדמוני37.  קניזי 
בין כיבוש ז' ארצות )שנכבשו בעת כיבוש ראשון ושני( 
וכיבוש ג' ארצות דלעתיד לבא — שז' אומות הם כנגד 

הם  לבא  לעתיד  שיכבשו  ארצות  וג'  דלעו"ז,  מדות  ז' 
כנגד המוחין דלעו"ז שנחלקו לשלש, חכמה בינה דעת.

יהי'  שאז   — הוא  לבוא  דלעתיד  החידושים  שאחד 
הרמב"ם39  )ובלשון  השלימות  בתכלית  המוחין  ענין 
דברים  ויודעים  גדולים  "חכמים  ישראל  יהיו  שאז 
ובינה  דעת  חכמה   — בוראם"  דעת  וישיגו  הסתומים 
)השגה((, שלכן יכבשו אז את המוחין דלעו"ז, ארץ קיני 

קניזי וקדמוני.

)לקוטי שיחות חלק לד, פרשת דברים שיחה ב סעיף ו. משיחת ש"פ דברים תשמ"ו(

כל אחד צריך להיות ה'נחשון' להבאת הגאולה

כשם שנחשון זכה להיות הראשון בנשיאים להקריב 
קרבן ולחנך את המשכן שעל ידו תשרה שכינה בבחינת 
את  לראות  ישראל  איש  כל  על  כן  בתוכם",  "ושכנתי 

עצמו "נחשון".

שכשימצא  זהר"  ב״תקוני  הנאמר  לקיום  יביא  ואז 

נאמר  והרי  "צדיק",  הביטוי  מובא  )שם  אחד  יהודי 
"ועמך כולם צדיקים״( שיתנהג כפי הדרוש - הוא יביא 
שיגלה  התורה  פנימיות  את  לקבל  ויזכה  המשיח  את 

המשיח.

 )תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת בא-יו"ד שבט סעיף כה. משיחת יו״ד שבט תשט״ז(

כל ישראל יהיו בדרגת כהן גדול

כהנים40,  יהיו  לויים  כאשר  לבוא,  שלעתיד  ויותר מכך: כל יהודי יהיה בדרגת כהן גדול, כפי שאומר הגילוי 
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"בעל הטורים"41 ש״לעתיד לבוא תחזור להם )הכהונה 
בגאולה  תקראו",  ה'  כהני  ואתם  שנאמר42  הגדולה( 

41. יתרו יט, ו.
42. ישעי' סא, ו.

(43. יחזקאל לו, כג.

(44. פרש"י שם, כ.

(45. שם, כג-כד.

(46. שם לח, כג.

47. ראה לקו"ש ח"א ע' 271 ואילך. ח"ח ע' 54 ואילך.
48. הבה"ג )הובא בתוד"ה זכר — מנחות סו, א בסופו( ודעימי'.

49. ל' אדה"ז שם סכ"ג.
50. ראה חינוך מצוה שו. ב"ח לטאו"ח סתפ"ט. ועוד.

51. ראה גם שבלי הלקט סרל"ד )בהגה"ה מכת"י(. פרמ"ג )א"א( לשו"ע או"ח שם סקי"ג.

האמיתית והשלימה עם משיח צדקנו.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יח, פרשת קרח שיחה א בסיום. משיחת ש״פ קורח תשל״ג, תשל״ד(

כל רגע שמשיח לא מגיע - זהו מסירות נפש

השם  שבקידוש  וההפלאות  העילויים  כל  לאחרי 
מסירת  והותר"(  )"די  י"ח  יצאו  שכבר  כיון  ברבים, 
שהיו  ושמדות  הגזירות  ע"י  השם  קידוש  על  נפש 
זועקים   – זה  לדורנו  עד  והארוך,  המר  הגלות  במשך 
בנ"י להקב"ה: "עד מתי"?!... היתכן שלאחרי אריכות 
קידוש  על  נפש  למסירת  עדיין  זקוקים  המר  הגלות 

השם של אשה צעירה אמא לילדים קטנים?!...

ממסירת  רוח"  ב"נחת  הקב"ה  של  רצונו  אם  גם 
נפש – הרי, נוסף לכך שכבר יצאו י"ח מס"נ במשך כל 
הדורות שלפנ"ז, מספיקה המסירת נפש של בנ"י בכך 

שנמצאים עוד רגע אחד בגלות!

מאות  ותשע  מאלף  יותר  בגלות  כבר  נמצאים  בנ"י 
כל  סיימו  כבר  בא!...  לא  עדיין  צדקנו  ומשיח  שנה 
הפעולות  כל  נעשו  וכבר  הגלות,  דזמן  העבודה  עניני 
בכל האופנים האפשריים )כולל ובמיוחד ע"י השמחה 

ניתן  יודעים מה  ולא  יום(,  בחודש אדר במשך ששים 
ועוד  יום  עובר עוד שבוע, עוד  ואעפ"כ,  לעשות עוד, 
והשלימה  האמיתית  הגאולה  באה  לא  ועדיין  רגע, 

בפועל ממש! 

השם  דקידוש  הענין  ושלימות  אמיתת  יהי'  ואז   ...
השם,  קידוש  היפך  הוא  הגלות  ענין  כללות  שהרי   –
כמפורש בקרא43 "שמי הגדול המחולל בגוים", "ומהו 
ומארצו  אלה  ה'  עם  עליהם  אויביהם  באמור  החילול, 
יצאו ולא הי' יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו"44, 
וקידוש שמו ית' נעשה ע"י הגאולה, כהמשך הכתוב45 
 . וידעו הגוים כי אני ה'  גו'  "וקדשתי את שמי הגדול 
מן  אתכם  ש(ולקחתי  )עי"ז  לעיניכם  בכם  בהקדשי   .
הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל 
אדמתכם", "והתגדלתי46 והתקדשתי - ונודעתי לעיני 

גוים רבים וידעו כי אני ה'".

)ש"פ תצוה תשנ"ב )שיחה הא'( סעיף יב(

כשמשיח מגיע באמצע ספירת העומר – ממשיכים לספור עם ברכה

שכח  ש"אם49  הדיעות48  בטעם  במ"א47  נתבאר  א. 
. הפסיד ממצות ספירת העומר   . לספור בלילה אחת 
תמימות  שנאמר  אחד,  יום  ממנו  כשחיסר  לגמרי 
הם  יום  מ"ט  שכל  בדבריהם  הכוונה  שאין  תהיינה", 

נתבטלה  אחד  יום  כשהחסיר  ובמילא  אחת50  מצוה 
)שלכן  בפ"ע  מצוה  הוא  ויום  יום  כל  כי   — המצוה 
החסיר  דכאשר  אלא   — ולילה(51  לילה  בכל  מברכים 
מנינו  שאין  תהיינה",  ד"תמימות  הענין  חסר  א',  יום 
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בשלימות. 

היא,  תהיינה"  ב"תמימות  הכוונה  אומרת:  זאת 
)שלכן  ובשלימות  ב"תמימות"  צ"ל  האדם  שספירת 
ולא  ששכח  מי  ולכן,  בערב"(,  "לספור  להתחיל  צריך 
למחרתו  לספור  יכול  אינו  )לדוגמא(,  ט'  בליל  ספר 
אצלו  קיימת  שלא  כיון  לעומר",  ימים  עשרה  "היום 
לא  אם  עשירי  יום  ספירת  של  מציאות  )בספירתו( 

קדמה המציאות דספירת ט' ימים לפניו.

שגם  דאף   — שהגדיל  בקטן  לשקו"ט  מקום  יש   ...
חינוך(,  )מדין  מדרבנן  ספה"ע  מצות  קיים  בקטנותו 
דספירת  למציאות  אחשבי'"  מדרבנן(  )גם  ו"מצוותי' 
ימים, מ"מ, כיון שהחיובים דרבנן )לכמה דעות52( אינם 
אלא על ה"גברא", ולא על ה"חפצא", יש מקום לומר 
את  להחשיב  די  אינו  מדרבנן  )מצוה(  הספירה  שחיוב 
ספירת הימים בנוגע לחיובים מן התורה, ולא יוכל לברך 
בברכה53, כיון שביחס להחיוב שנתחדש כשהגדיל, לא 

קיימת אצלו מציאות של ספירת ימים לפנ"ז.

 — לגדולים  בנוגע  גם  שנפק"מ  להוסיף,  ויש  ב. 
כשיבוא משיח צדקנו )ש"אחכה לו בכל יום שיבוא"54( 
מצות  ונקיים  ביהמ"ק  ויבנה  הספירה,  ימי  באמצע 
ספה"ע כתיקונה55 מן התורה, האם יוכל להיות ההמשך 
להמציאות  בהמשך  התורה  מן  )בברכה(  דספה"ע 
)לרוב  הזה  בזמן  מדרבנן  החיוב  מצד  הימים  דספירת 

הדעות שספה"ע בזמן הזה היא מדרבנן(.

ספירת  אם  )גם  להברכה  בנוגע  נוספת  ]ושקו"ט 
שהברכה  דכיון   — המצוה(  לולי  מציאות  היא  הימים 
קשורה במיוחד עם עניני כוונות ]החל מהכוונה הכללית 
ד"דע לפני אתה עומד", והכוונה הפרטית דכל לילה56[ 
והמשכות )ברכה מלשון המשכה( שכל מציאותם אינה 

אלא מצד המצוה, 

וההמשכות  הכוונות  להיות  יוכלו  כיצד  לחקור  יש 

52. ראה שו"ת צפע"נ )ירושלים תשכ"ה( סל"ג ובהנסמן במפענח צפונות קונטרס "מאה סברות" בתחלתו. אתוון 
דאורייתא כלל יו"ד. וראה תניא פ"ח. — נתבאר בארוכה בשיחות אחש"פ והתוועדויות שלאח"ז תשל"ו.

53. אף שבקטנותו ספר בברכה מדרבנן.
54. נוסח "אני מאמין" הנדפס בסידורים וכו'. וראה לקו"ש חכ"ג ע' 394.

55. שו"ע אדה"ז או"ח סתפ"ט סי"א )מתוס' מגילה כ, סע"ב(.
56. כמ"ש רבינו הזקן בסידורו — השוה לכל נפש — "יכוין לספירה של אותו הלילה ולתיבה אחת של "אנא בכח" ותיבה 

אחת של מזמור "אלקים יחננו" ואות א' מפסוק ישמחו", ועוד.
57. אבל בנוגע לכוונת המצוה )שמכוין לצאת י"ח מצות ספה"ע( — יכול לכוין לצאת י"ח המצוה כמות שהיא, מדרבנן 

או מן התורה.

שלאח"ז  בימים  התורה  מן  מצוה  על  הברכה57  שע"י 
ללא הקדמת הכוונות וההמשכות בימים שלפנ"ז, דכיון 
שלא היו אלא מדרבנן, יש מקום לומר שאינם חשובים 
על  הברכה  שע"י  והמשכות  כוונות  לגבי  למציאות 

מצוה מן התורה.

באמצע  שנתגדל  בקטן  בזה"ז,  גם  היא  זו  ]ושאלה 
ימי הספירה, לדעת הרמב"ם )הל' תמידין ומוספין פ"ז 

הכ"ב( שספה"ע גם בזה"ז הוא דאורייתא[[.

נמוקי  שבסו"ס  בתשובה  בזה  השקו"ט  גם  ]ראה 
או"ח )להרה"צ כו' ממונקאטש(, וש"נ. — ושם מסיק 

שהספירה תהי' דאורייתא.

בניסן —  בט"ז  העומר  הקריבו  לא  זו  ]ואף שבשנה 
משמע מדבריו, שספה"ע תלוי' גם בהקרבת שתי הלחם 
בשבועות )וכמפורש בס' שנסמנו לעיל הערה 17. וראה 
גם ס' המכריע סי' כט. ועוד(, וכיון שנבנה המקדש צ"ל 

ספירה לפני הקרבת שתה"ל בחג השבועות[[.

ד"מצוותי'  שהפירוש  לומר,  נראה  יותר  אמנם  ג. 
הספירה  את  עושה  שהמצוה  )ובנדו"ד,  אחשבי'" 
ספירת  ע"ד  התורה  שציווי  הוא,  חשובה(  למציאות 
גם  בעולם  למציאות  הספירה  את  עושה  הימים 

כשהסופר אינו מצווה לספור )כדלקמן(.

ימי  י"ל, שכל מי שנתחייב בספה"ע באמצע  ועפ"ז 
הספירה יכול לספור בברכה, כי, ספירת הימים שספר 
לפני זמן החיוב, אף שאינה מצוה, ה"ה מציאות בעולם 
ולכן  הימים(,  ספירת  ע"ד  בתורה  ציווי  שיש  )כיון 
יכול שפיר לברך ולספור "היום עשרה ימים לעומר", 
שאינה  )אף  שלו  ימים  תשעה  דספירת  המציאות  כי 
דספירת  המצוה  קיום  מאפשרת  מצוה(,  של  ספירה 

העומר מיום העשירי ואילך.

ביאור הענין:
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הציווי  גם  אלא  בפועל,  קיומה  רק  )לא  מצוה 
)ולדוגמא:  חפצא  של  מציאות  מכריחה   — עצמו( 
של  חפצא  בעולם  שיש  בהכרח   — תאכלו"58  "מצות 
בעלת  חפצא  אלא  סתם,  חפצא  רק  ולא  "מצות"(, 
אלא  בעולם,  שנמצא  חפצא  סתם  שאינו   — חשיבות 
חפצא  התורה,  ציווי  מצד  מוכרחת  שמציאותו  חפצא 
חפצא  יותר:  ]ובעומק  אליו  מתייחסת  שהתורה 
שנחשב ל"מציאות" גם בעולמה של המצווה, משא"כ 
ביחס  הנבראים  למציאות  חשיבות  אין  הציווי,  לולי 
למציאות הבורא59[, גם אם בפועל לא תתקיים המצוה 

בהחפצא.

כלומר: נוסף לכך שקיום המצוה משנה את החפצא 
התורה  ציווי  הרי,  דקדושה,  חפצא  להיות  שבעולם 
החפצא  עושה  המצוה(  קיום  לולי  )גם  כשלעצמו 
שבעולם60 למציאות )לגבי שאר עניני העולם(, גם אם 
לא תתקיים בו המצוה, שלא יהי' חפצא דקדושה, אלא 

חפצא בעולם.

ועד"ז י"ל בנוגע ל"ספירה" שכל מציאותה )לא רק 
כבשאר  בלאה"כ,  שישנה  במציאות  יתירה  חשיבות 
שציווי  היינו,  המצוה,  מצד  נעשית  התורה(  מצוות 
הימים  ספירת  את  עושה  הימים  ספירת  ע"ד  התורה 
)לכל לראש( למציאות בכלל )שהרי ספירה כשלעצמה 
אינה מציאות(, ועד למציאות בעלת חשיבות שהתורה 
המצווה(  של  בעולמו  גם  )מציאות  אלי'  מתייחסת 
ציווי  ע"י  )שנעשית  הימים  דספירת  שהמציאות   —
התורה( קיימת גם אם לא תתקיים בה מצות הספירה 

)שיספרם מי שאינו בר חיובא(.

או  כשב  או  "שור   — ב"מספר"  לדבר  דוגמא  ]י"ל 
ומיום השמיני  שבעת ימים תחת אמו  עז כי יולד והי' 
והלאה ירצה לקרבן אשה לה'" )אמור כב, כז( — שעצם 

58. בא יב, טו.
59. ודוגמתו בה"גברא" — שהציווי אליו עושה אותו למציאות בעולמו של המצווה, משא"כ לולי הציווי, במכ"ש וק"ו 

מריחוק הערך דאיש פשוט לגבי חכם גדול, שאינו נחשב בעיניו למציאות, אא"כ מצווהו לעשות דבר עבורו )ראה בארוכה 
לקו"ש ח"ז ע' 30 ואילך. וש"נ(.

60. ראה בארוכה לקו"ש חט"ז ע' 212 ואילך. וש"נ.
61. להעיר מלשון אדה"ז )שבהערה 33( שם " כשיו אין אנו סופרין אלא זכר למקדש ואין בספירה זו עשיית מצוה כלל, 

שהמצוה הוא לספור לעומר כו'".
62. להעיר מהדגשת מספר שלש בעניני העומר — ש"קוצרין שלש סאין שעורין בשלשה אנשים ובשלש קופות 

ובשלשה מגלות . . אומר להם הקוצר . . שלש פעמים על כל דבר ודבר" )רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הי"א — 
ממנחות סג, ב. סה, א(.

הדבר שהתורה מתייחסת למספר הימים דהשור, עושה 
את מספר הימים דהשור למציאות חשובה בעולם, גם 
כשאין הדבר נוגע להקרבתו לקרבן, בשור של גוי )גם 

אם לא ימכרנו לישראל(, וכיו"ב[.

...ד. ויה"ר שתקויים התפלה שמתפללים מיד לאחרי 
המקדש  בית  עבודת  לנו  יחזיר  הוא  "הרחמן  ספה"ע: 
שעכשיו  "לפי   — סלה"  אמן  בימינו  במהרה  למקומה 
. לפיכך מתפללין   . זכר למקדש  אין אנו סופרין אלא 

שיבנה בית המקדש ונקיים המצוה כתיקונה".

בעולם  מציאות  היא  הימים  שספירת  האמור  וע"פ 
המצוה  "נקיים   — הימים61  לספור  מצוה  כשאין  גם 
ימי  באמצע  יבוא  צדקנו  כשמשיח  גם  כתיקונה" 
כיון  דספה"ע(,  האחרון  היום  לפני  )ועכ"פ  הספירה 
שהמציאות דספירת הימים שלפנ"ז, מאפשרת המשך 
ספירת  מצות  שמקיימים  באופן  הימים  ספירת  וגמר 

העומר כתיקונה, מן התורה.

]להעיר מלשון אדה"ז בהתחלת הסימן "מצוה עשה 
הסימן(  )בהמשך  אח"כ  שמסיק  אף  כו'",  התורה  מן 
י"ל,  ואולי  מה"ת.  אינה  דבזה"ז  כהדיעות  שהעיקר 
שבזה נרמז, שגם לאחרי התחלת ספה"ע מדרבנן )בזמן 
שהמשכה  כן(  לומר  גדול  דוחק  )ולכאורה  יתכן  הזה(, 
התפלה  כשתתקיים   — התורה"  "מן  יהי'  וסיומה 
הספירה  התחילו  )שכבר  הספירה  לאחרי  שמתפללים 
לנו עבודת בית המקדש למקומה",  מדרבנן( ש"יחזיר 
ואז "נקיים )המשך( המצוה )באותה שנה( כתיקונה )מן 

התורה(" — ל' אדה"ז בשו"ע שם סי"א[.

הפירושים  ג'  בכל  ד"תמימות"  השלימות  תהי'  ואז 
בראשית,  כימי  תמימות  במנינם,  תמימות  האמורים: 
שלימות   — העומר  הקרבת  שע"י  ותמימות 
השלישי,  ובביהמ"ק  השלישית  בגאולה  משולשת62, 
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"במהרה בימינו אמן סלה"63.

63. נוסח "הרחמן" שאומרים אחרי הספירה.
(64. ישעי' ס, כג.

(65. שם מט, כג.

(66. יט, רע"א.

(67. וכידוע כמה סיפורים עם רבותינו נשיאינו שאוה"ע חלקו להם כבוד )ראה לדוגמא בנוגע לאדמו"ר מהר"ש – סה"מ 

מלוקט ח"ד ע' כו(.
68. דברים לג, ח.

)לקוטי שיחות חלק ל"ח, חג השבועות סעיפים: ד. ה. ח. והערות: 43. 53. 65. משיחת אחרון של פסח תנש"א. וראה באופן דומה ממש 
כשהוגה ההתוועדות בפעם הראשונה – בנדפס בספר השיחות תנש"א, סעיפים: ו. יב(

כשמתקרבים לגאולה - מדינות אומות העולם מסייעות לישראל

 – זו  שנה  בתחילת  הנפלאות  את  בגלוי  ראינו  כבר 
בהמשך לנפלאות בשנה שעברה – במיוחד בקשר לזה, 
אלפי  לאלפי  ומסייעת  מתירה  )רוסי'(  ההיא  שמדינה 
נוספים(,  )ולמקומות  ישראל  לארץ  לעלות  יהודים 
אשר שם יכולים הם לחיות במלוא החפשיות בחייהם 
שגם  באופן  ישראל,  של  מעלתם  גילוי   – הפרטיים 

אוה"ע מכירים ומסייעים בזה.

ובהקדים, אשר – הגילוי וההכרה בעולם ושל אוה"ע 
כשאנו  לדור,  מדור  מתחזק  ישראל  של  במעלתם 
והשלימה,  האמיתית  לגאולה  ויותר  יותר  מתקרבים 
מלכים  "והיו  לאורך"64,  גוים  "והלכו  יקויים  כאשר 

אומניך ושרותיהם מניקותיך"65, וכו'.

בזמן הגלות  גם  לזה, הרי במשך הדורות –  וכהכנה 
– מצינו שאפילו אוה"ע מכירים בכך שבנ"י הם העם 
הגמרא  ]לדוגמא:  חז"ל  מדרשי  בכו"כ  כנראה  הנבחר. 
לבוש  יהי'  שיהודי  סייע  מאוה"ע  שמלך  בזבחים66, 

והיו מלכים אומניך",  "לכבוד ולתפארת", "אקיים בך 
ועוד[.

)גם  בלשונם  לבנ"י  קוראים  שאוה"ע  גם,  וכידוע 
כאשר הם מדברים ביניהם( – "העם הנבחר".

ובזה נוסף עוד יותר בדורות האחרונים67, ובמיוחד – 
במדינת ארצות הברית )ועוד מדינות(, אשר היא מדינה 
של חסד, המתירה לבנ"י לעשות עבודתם מתוך מנוחת 
הנפש ומנוחת הגוף, ועוד מסייעת להם בזה, ומסייעת 

לבנ"י בארץ ישראל וכו'.

ויש לומר שהדרך בכל זה נסללה ע"י הפעולות של 
גדולי ישראל במשך הדורות עם אוה"ע, ובמיוחד – של 
שהתערב  הזקן,  מאדמו"ר  ]מתחיל  נשיאינו  רבותינו 
בעניני העולם, כידוע השתדלותו בנצחונו של אלכסנדר 
שעתה  וי"ל,  )ברוחניות(.  בנ"י  לטובת  נפוליון  על 
ע"י  בגשמיות,  גם  ההיא  במדינה  בנ"י  טובת  נעשתה 

סיוע המדינה ההיא שיהודים ייצאו משם, כנ"ל[.
)ש"פ בראשית תשנ"ב סעיף ח(

כשעומדים בתוקף על התורה והמצוות – נפטרים משעבוד הגלות

פרעה:  שאמר  מה  לגבי  נאמר,  יפות"  "פנים  בספר 
משועבד  היה  לא  לוי  שבט  כי  לסבלותיכם",  "לכו 

לפרעה, כי אם עשו עבודותיו "לסבלותיכם" שלכם. 

לוי  ששבט  לכך  הטעם  את  מסביר  יפות"  וה״פנים 
נאמר68:  לוי  לשבט  שביחס  משום  משועבד  היה  לא 
״תומיך"  חסידיך״.  לאיש  ואוריך  תומיך  אמר,  "וללוי 

- זו מצות מילה, ״ואוריך" - זו תורה, בשני אלה היה 
שבט לוי שלם גם בשעת הגזירה, לפיכך לא היו נתונים 
ואילו שאר בני ישראל, שויתרו ביחס  לשעבוד פרעה 
גם  התחלה  הדבר  שימש  ואוריך",  "תומיך  לגזירת 

לשעבוד בגשמיות.

כי אם   ... כשלא מוותרים דבר לקליפה המבלבלת, 
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״תומיך ואוריך לאיש חסידך״, אוריך - לימוד התורה, 
ותומיך - קיום המצוות, אז נפטרים משעבוד הגלות, 
גם  אם  כי  ברוחניות  רק  לא  דעה  זכות  לקליפה  ואין 

בגשמיות.

למרות שמשום חשך הגלות לא מתקיימות לפי שעה 
המקדש,  בבית  התלויות  מצוות  כגון  שונות,  מצוות 
הרי, לאמתו של דבר, כוונת הגלות היא הכנה והקדמה 

לגילויים שלעתיד.

מה  לזית,  נמשלו  ישראל  למאור",  "כתית  נאמר: 
הזית הזה כשמכתשין אותו - מוציא שמנו, כך ישראל 

69. מנחות כג, ב.

וכו׳69. דוקא הגלות היא הכנה למתן תורה.

כך היה זה בגלות מצרים וכך בגלות הנוכחית. אלא 
שאז: אחרי גלות מצרים נתגלה החלק הנגלה שבתורה 
שבתורה,  למאור  עצמו,  ל״מאור"  נגיע  עתה  ואילו 

כתית - למאור, ע״י פנימיות התורה.

עתה  שלעת  למרות  הרי   - דבר  מוותרים  וכשאין 
הכוונה  משום  ישראל,  בארץ  לא  בגלות,  נמצאים 
העליונה - אך יש ל״ואכלו את חלב הארץ", ענין הגלות 
ענין  אך  ישראל  בארץ  נמצאים  שלא  בכך  רק  קיים 

השיעבוד אינו.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת שמות סעיפים ב. ה. משיחת ש״פ שמות, תשט״ז( 



137 מילואים ליקוטי שיחות בעניני גאולה ומשיח

1.  סד״ה ביום השני תרפ״ה )בסה״ט קונט׳ ח״ב תע, א(. סה״מ ה׳ש״ת ע' 68. סה״מ תש״ה ע׳ 193.
2.  אגה״ק סכ״ו )קמב, ב(.

3.  לשון התקו"ז )ת״ו בסופו(. ובהקדמת מקדש מלך לזהר: יתפרנסון . . כשיפורש להם אמיתות מאמריו כו׳. ובכסא מלך 
)לתקו״ז שם(: בדרא בתראה דוקא קרוב לימות המשיח כו׳ )אף אשר( זה כמה מאות שנים שנתגלה כו׳ )כי הלימוד צ"ל 

דוקא באופן של( יתפרנסון כו' יפורשו מאמריו העמוקים בהקדמות שגילה האר״י זלה״ה כו׳ שיבינו כו׳ כי הלומד גירסא 
בעלמא הגם שיש לו שכר טוב כו׳ עכ״ז הסגולה דבגיני׳ וקראתם דרור היא כשיתפרנסון וילמדו פירושי המאמרים כו'. - 

ראה גם כן הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות.
4.  מקומות שצוינו בהערה לעיל. וראה סה״מ ה׳ש״ת שם: פנימיות התורה הנה בכללותו הוא בחי׳ בל״ג אלא שהוא 

בהכלים דהגבלה. ובהמשך תרס״ו ע׳ תקכב: ובפנימיות התורה אינו שייך לומר ארוכה מארץ ג״כ.
5.  הושע ב, א. וראה לקו"ת בלק שבהערה 53. אוה״ת נ״ך שם.

6.  פירש״י בחוקותי כו, מב )עירובין מג, רע"ב. ומדחז״ל בכ״מ. ולהעיר מרמב״ם הל׳ מלכים פי״ב ה״ב(.
7.  ירמי׳ לא, לג.

ל

לא ידח ממנו נדח – השינוי בין אדה"ז לרמב"ם

הבטחה ש״לא ידח ממנו נדח": ש״ב יד, יד )בשינוי 
ובתניא  סוס״ג,  פ״ד  ת״ת  בהל׳  אדה״ז  וכמ״ש  לשון(. 
ידח  כי לא  כו׳  שבודאי סופו לעשות תשובה  ספל״ט: 

כו׳ )משא״כ ברמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ה שהמדובר 
בכללות עם ישראל.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ה, פרשת לך-לך שיחה א' הערה 18. משיחות ש״פ ח״ש תשי"ג ותשכ״ה. חגה״ש תשכ״א(

לא ימד ולא יספר – באמצעות ההכנה כיום

על־ידי לימוד התורה בשני האופנים - פשט )ונגלה 
בכלל(, שענינו ה״מספר"1 שבתורה, ופנימיות התורה, 
שדוקא  האריז״ל2,  שאמר  )וכפי  האריז״ל  של  תורתו 
זאת  לגלות  ומצוה  מותר  האחרונים  אלו  בדורות 
החכמה, אשר התגלתה בימינו בתורת החסידות ובאופן 

שיתפרנסון3 מיניה, חסידות חב״ד(, שהיא ענין האין־
סוף שבתורה, מעל להגבלת המספר4, ובאופן של תורה 
אחת, אז ייזכו לתקופה של "והיה מספר בני ישראל . . 
אשר לא ימד ולא יספר"5 שתהיה לעתיד לבוא, ובקרוב 

ממש.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת דברים שיחה ג' בסיום. משיחת ש״פ דברים תשל״ו(

לא ילמדו איש את רעהו – ההכנה לכך באמצעות לימוד תלמידים

ההסבר  )שזהו  אב"  קרוי  ש״הרב  לכך  ההוכחה  את 
לחיוב "ושננתם"( - מביא רש״י מן הביטוי "אבי אבי", 
בכך  וגם  הגאולה6.  מבשר  הנביא,  אליהו  לגבי  הנאמר 

רומז רש״י לענין מ״יינה של תורה":

כאשר מקיימים את הציווי "ושננתם - לשון חידוד" 
הרי זה מעין העתיד לבוא, כאשר "לא ילמדו איש את 
כבר  רבו,  מפי  למד  שהתלמיד  זה,  ענין  כי  רעהו"7, 

מחודד בפיו ואין הוא זקוק לרב בענין זה.
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וכיון שכל הגילויים שלעתיד לבוא תלויים במעשינו 
ועבודתנו עכשיו8, מובן, שקיום הציווי "ושננתם" הוא 
לעתיד  שיהיה  כפי  ילמדו...",  "ולא  להמשכת  הכלי 

לבוא.

לבניך"  ל״ושננתם  הוכחה  בהביאו  רש״י  רומז  לכך 

8.  תניא רפל״ז.
9.  ירמי׳ שם. ישעי' יא, ט. וראה רמב״ם הל׳ תשובה פ״ט ה״ב.

10.  שלכן הסיום והחותם של הענינים דימות המשיח שברמב״ם הל׳ מלכים הוא ב״כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 
מכסים". 

11.  שבת ל, ב.
12.  ראה לקו״ת צו יג, ב. אמור לח, ג. ועוד.

לגבי  הנאמר  וגו׳",  ישראל  רכב  אבי  "אבי  מהפסוק 
אליהו מבשר הגאולה, כי קיום ציווי זה מקרב וממהר 
את קיום היעוד "ולא ילמדו... כי מלאה הארץ דעה את 
בגאולה  עיקרי10  דבר  שזהו  מכסים"9,  לים  כמים  הוי' 
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו 

בקרוב ממש.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ט, פרשת ואתחנן שיחה א סעיף כב. משיחת ש״פ ואתחנן תשכ״ח(

לא יצטרכו לאפות לחם לעתיד

ענינים  לצורך  דברי הרשות  עושה את  יהודי  כאשר 
של  שה״לחם  כדי  ובמיוחד  בכלל,  ומצוות  תורה  של 
תורה" שלו ייאפה יפה ... זוהי הכנה לזמן שלא יזדקקו 

גלוסקאות  שתוציא  ישראל  ארץ  "עתידה  כי  לאפיה, 
וכלי מילת"11, בביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת וירא שיחה א בסיום. משיחת ש"פ וירא תשל"ו

'לא נתאוו לאכול ולשתות' – החידוש הוא אף בעבודת הבירורים שבזה, מצד מעלת התורה

של  "שלחנם  שמשמעות  מאחר  לשאול:  מקום  יש 
הגשמיים  שבדברים  הבירורים"  "עבודת  היא  מלכים" 
מושגת  גשמיים  שבדברים  הניצוצות  "בירור"  וע״י   -
התעלות גם באדם ה״מבררם"12 - מדוע באה האזהרה 

"ואל תתאוה לשלחנם של מלכים"?

"ששלחנך  הדבר:  נימוק  את  התנא  משמיע  לכך   ...
שתהא  ככל   - מכתרם״  גדול  וכתרך  משלחנם  גדול 
משום  הגשמיים,  הדברים  שמתוך  ההתעלות  גדולה 
עדיין  מגיעה  היא  אין  שבהם,  הניצוצות  שורש  גודל 
לימוד  ע״י  להשיג,  ניתן  אותה  ההתעלות,  לדרגת 

התורה.

מלך  עם  )מאוחד(  "חד"  האדם  נעשה  התורה  ע״י 
מן  זו  התעלות  גדולה  וא״כ  הקב״ה,  המלכים  מלכי 
ההתעלות שבהתמנות ל״מלך" על עניני עולם, כי כאן 
הוא מתאחד עם "מלך מלכי המלכים". לפיכך: למרות 
העולם,  בתוך  הבירורים"  "עבודת  דרושה  שאמנם 

שכן   - ההתעלות  תכלית  זו  לא  כי  הידיעה  נדרשת 
שלחנך גדול.

]עפ״ז יובן עומק דברי הרמב״ם, שאף לאחרי הודיעו 
שלהיות אוכל ושותה מאכלות טובות ועד״ז בכל עניני 
הגוף - אין בהם תועלת ואינם טובה גדולה ואין הנפש 
מתאווה להם ומחמדתן כו' וכו' )הל׳ תשובה פ״ח, ה"ו. 

עיי״ש( – 

נתאוו  לא  מלכים(:  הל׳  )סוף  באריכות  מבאר 
כדי  ולא  כו׳  כדי  לא  המשיח  ימות  והנביאים  החכמים 
לאכול ולשתות ולשמוח כו׳ - דמאי קמ״ל? ובחידוש 

זה מסיים וחותם ספרו הגדול משנה תורה! 

דברי  סיום  גם  ויומתק  מובן  בפנים  הנ״ל  וע״פ 
הרמב״ם שם: אלא מפני שיהיו פנויין בתורה וחכמתה 

כו׳ לדעת את ה׳ בלבד. ואכ״מ[.
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)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ד, שיחות לפרקי אבות: פרק ו סעיף יח והערה 56. משיחת ש״פ במדבר תשכ"ב(

13.  להעיר מרש״י תולדות כה, כו.
14.  היינו כמו שהן בשורש.

15.  תהלים פ, ב. רש״י ומצו״ד שם.
16.  ולהעיר מברכת יעקב - "בך יברך )כאו״א מ(ישראל גו׳ ישימך אלקים כאפרים וכמנשה" )פרשתנו מח, כ(.

17.  הגדה של פסח. וראה שבת פט, ב. - ואין מזה סתירה לזה שהעבודה דאפרים )דלקמן בפנים( צ״ל מתוך שמחה, 
כמשנ״ת בשיחת ל״ג בעומר תשל״ח. ועוד.

18.  ראה בארוכה שיחת מוצאי ש״פ שמיני תשל״ח, שזוהי ההוראה ממרדכי שעלה לא״י )עזרא ב, ב( אף שהי׳ משנה 
למלך כו׳, ע״ש באורך.

19.  להעיר דבנ״י נק׳ ע״ש אפרים )ירמי׳ לא, יט. ועוד( ולא ע״ש מנשה )רמב"ן פרשת ויחי מח, טז(.
20.  תהלים קלט, יב - והיינו שהחושך יאיר מצד עצמו )ראה ס׳ הערכים־חב״ד ערך אור ביחס לחושך ע׳ תקצז, וש״נ. 

המשך תער״ב ח״ג ע׳ א׳שמו(.

לזכור את ביאת הגאולה וביחד עם זה לפעול בגלות

)ממנשה(",  ממנו  יגדל  ש״אפרים  לכך  הסיבה  א. 
גלות  של  ותכליתה  למצרים,  הירידה  של  תכליתה  כי 
בכלל, היא: ירידה צורך עליה, התעלות לדרגה הגבוהה 
שאין  בכך  די  אין  הירידה,  לפני  היו  שבה  הדרגה  מן 
שוכחים את "בית אבי", אלא יש גם, ובעיקר, להביא 
הירידה  ידי  שעל  כך  הגלות,  בתוך  ויתרון  לתוספת 

תיגרם התעלות: "הפרני אלקים בארץ עניי".

שב״לידה"13  כיוון  הבכור,  הוא  מנשה  שני,  מצד 
ובהתגלות, כלומר בעבודה בגלוי ולמעשה, קודם מנשה 
לאפרים. כדי שיהא אפשר לפעול ולעבוד ב״ארץ עניי", 
טוב",  "עשה  אלקים",  "הפרני  של  לדרגה  להגיע  כדי 
יש תחילה לדאוג ולהבטיח את אי־השפעתו של חושך 
הגלות, "סור מרע", ע״י זכירה תמידית והתקשרות עם 

"בית אבי".

אך כיוון שהכוונה היא העליה, "אפרים", לכן בברכת 
הגלות,  לעבודת  מלמעלה  כח  ונתינת  בברכה  יעקב14, 

חשוב יותר אפרים: "וישם את אפרים לפני מנשה".

מנשה  בפועל  שבהעבודה  דאף  האדם.  מצד  ]וכן 
קודם - הנה בההכנה להעבודה אפרים קודם. כי קודם 
עלי׳,  צורך  היא  שהירידה  הידיעה  צ״ל  בגלות  שיורד 
ורק עי״ז גם התחלת העבודה )סו״מ - שלא ישכח "בית 

אבי"( תהי׳ כדבעי[.

ב. עם ישראל נקרא על שמו של יוסף - "נוהג כצאן 
להיות  צריכות  יהודי  כל  שאצל  ברור,  מכך  יוסף"15. 
והן  מנשה  של  עבודתו  הן  העבודות,  שתי  קיימות 

עבודתו של אפרים16:

ולהשתוקק  לעצמו  לאחל  יהודי  צריך  לראש  לכל 
ירידתו  מגלות.  הנעלה  במצב   - אבי״  ב״בית  להימצא 
הגלות(  את  לזכך  )כדי  העולם  של  ולהסתר  להעלם 
הדיבור"17.  פי  על  "אנוס  שהוא  מפני  להיות  צריכה 
ולפיכך, מיד כאשר הוא משלים את שליחותו במקום 
הגלות, שאליו שלחה אותו ההשגחה העליונה, הריהו 
לעניני  לחלוטין  להתמסר  בו  שיוכל  למקום  "בורח" 

קדושה, תורה ועבודה18.

היהודי  נמצא  עוד  שכל  לדעת,  יש  שני  מצד  אך 
של  בעבודתו  להסתפק  לו  אסור  בגלות,  בשליחותו 
מנשה, לדאוג לכך שרק הוא לא ישכח את "בית אבי", 

ולא יושפע מן הסביבה.

של  המצב  היווצרות  לתכלית,  הכנה  היא  זו  עבודה 
הגלות  חושך  הארת   - עניי״19  בארץ  אלקים  "הפרני 
בנר מצוה ותורה אור, עד להפיכת חושך הגלות לאור, 

ו״לילה כיום יאיר"20.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת ויחי שיחה ב, סעיפים: ד. יג. והערה 91. משיחת ש״פ ויחי תש״ל(
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21.  או"ח סי׳ רנ, ס״ק א.
22.  נוסח התפלה.

23.  ר״ה לא, א.
24.  אגה״ק סימן כו, בשם האריז״ל.

25.  משלי ה, טז.
26.  שיר השירים א, ב.

27.  פרש״י פרשתנו לח, כו.
28.  אלא שפשוט שהכוונה אינה בהחטאים עצמם ח״ו, שהרי הם היפך רצון העליון, ולא יהי' להם עלי' לעולם )דמה 

שזדונות נעשו כזכיות הוא רק ניצוצות הקדושה שנפלו בהם, אבל לא הזדונות עצמם ח״ו( כ״א, שבירתן זהו תקנתן )ד״ה 
נ״ח עת״ר(. וראה לקו״ש ח״ג ]המתורגם[ ע' 236 הערה 19 )חכ״ז ע׳ 363 ובהערות שם(.

לטעום מהגאולה באמצעות לימוד החסידות

נאמר בכתבי האריז״ל, וה״מגן אברהם"21 מביא זאת 
להלכה: שיש לטעום בערב שבת ממאכלי שבת, ככתוב 

טועמיה חיים זכו22.

בהיות ואנו עומדים עתה - לפי החישוב של "שיתא 
חצות,  אחר  שבת  בערב   - עלמא"23  הוה  שני  אלפי 
בצורת  לפחות  להשתקף  לעתיד־לבוא  עניני  על  הרי 

"טעימה", וכשאדם טועם יש לו קימעה לפחות.

בדורות  שנתגלה  התורה  פנימיות  גילוי  וכענין 
ואילו  סגולה,  יחידי  לכך  זכו  לפנים  דוקא.  האחרונים 
החכמה"24,  זאת  לגלות  "מצווה  האחרונים,  בדורות 
הכללית,  החסידות  בתורת  הבעש״ט  על־ידי  ובמיוחד 
הדבר  בא  חב״ד,  בחסידות  הזקן  רבנו  על־ידי  וביחוד 

בצורת הפצה - "יפוצו מעינותיך חוצה"25.

בלעתיד־ תלויה  התורה  פנימיות  למרות שהתגלות 
רש״י  ופירש  פיהו26,  מנשיקות  ישקני  ככתוב:  לבוא, 
טעמי תורה שיתגלו לעתיד - בכל זאת החלה כבר עתה 
בתקופת  "טעימה",  בדרך  התורה,  פנימיות  התגלות 

ערב שבת וביחוד אחר חצות.

חצות  אחר  של  לעת  כבר  הגענו  הרי  דידן:  ובנידון 
וגם לאחר פלג המנחה, יש כבר צורך ב״טועמיה חיים 
הן  ותתא  לעילא  יעקב  ברכות  של  גילוין  שיחל  זכו", 
וההצלחה  הברכה  שתחול  בגשמיות,  והן  ברוחניות 

בגשמיות וברוחניות בטוב הנראה והנגלה.

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת תולדות סעיף ל. משיחת ש״פ תולדות, תשח״י( 

לידת משיח ממעשה תמר – יתרון האור מתוך החושך

בכך יובנו שתי ה״סברות ההפוכות" שהיו לגבי תמר: 
בתחילה סברו שמפני ש״זנתה תמר כלתך" צריך להיות 
ולאחר  בגלותא.   - הזהר  כפירוש  ״הוציאוה״,  של  דין 
מכן יצאה בקשר למעשה תמר זה עצמו בת קול "ממני 
בישראל"27,  מלכים  להעמיד   .  . הדברים  יצאו  ומאתי 
משיח,  ועד  וכו׳  פרץ  שיוולד  כדי  נגרם  שהמעשה 

שענינו גאולה.

חטאינו"28  "מפני  הגלות  תכלית  הוא:  לכך  ההסבר 
יתגלה  הגלות  חשכת  וזיכוך  בירור  ידי  שעל  כדי  היא 

יתרון האור בגאולה העתידה.

פעולתה  נחשבה  הענין  שבתחילת  למרות  ולפיכך, 
להיות  צריכה  שתוצאתו  שלילי,  למעשה  תמר  של 
של  העבודה  שלאחר  הרי  בגלותא",  "הוציאוה 
ידי הגלות  לכך שעל  הגורמת  יהודה, עבודת ההודאה 
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)הוציאוה( מתעוררים "הצמאון והאהבה בחילא יתיר״29 
)״ותשרף״( – 

אז מתגלה ש״ממני ומאתי יצאו הדברים . . להעמיד 
מלכים בישראל", שיש בכך מלכתחילה כונה עליונה, 

29.  לקו״ת במדבר ב, ג.
30.  מיכה ב, יג. וראה רד״ק כאן פסוק כח: בתמר כו׳ ומי שיצא ממנו המלכות פורץ הגדר וכמו שאמר עלה הפורץ 

לפניהם. ובב״ר כאן )פפ״ה, יד(: כל הפריצים ממך יעמוד עלה הפורץ לפניהם, ובמפרשים שם, שקאי על מלך המשיח 
עיי״ש.

31.  במאמר אחרון של פסח נתבאר בארוכה.
32.  ישעי׳ נה, יב.

33.  בסוף כתובות: אילני סרק שבארץ ישראל, אבל בתורת כהנים ריש פרשת בחוקתי משמע דכל אילני סרק יעשו 
פירות. ועיין ג״כ בראשית רבה פרשה ה, ט.

לפניהם"30,  הפורץ  ל״עלה  ועד  וכו׳  פרץ  יוולד  שמכך 
שהיו  ההגבלות  את  אפילו  הגבולות,  כל  את  שיפרוץ 
יבוא   - למטה  הנשמה  ירידת  לפני  וכן  הבית,  בזמן 

ויגאלנו בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ה, וישב שיחה ב סעיף יא. משיחת ש״פ מקץ וש״פ וארא תשכ״ח(

לילה כיום יאיר – באמצעות השלום והאחדות

כלי  הקב״ה  מצא  "לא  הסיום:  בא  המשניות  בסוף 
אומרים  אנו  כך  השלום".  אלא  לישראל  ברכה  מחזיק 
גם: "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך". ע״י השלום 

מסתלקות כל ההעלמות, ההסתרים וההגבלות. 

מחשבה מועלת, וכשבאה, איפוא, החלטה להיות כלי 
מחזיק ברכה - זה השלום, תהיה אז היציאה מ״ערבין", 
המשניות:  בתחלת  כנאמר  שמע,  קוראים  אז  שגם 
ב״ערבין"  גם  בערבין?",  שמע  את  קוראין  "מאימתי 
השלום  ע״י  אחד.  ושמו  אחד  שהוי׳  ההרגשה  נדרשת 
נקרא את שמע בקרוב ממש בשחר. אם כי "שחר" הוא 
משמעות של שחור - ייהפך הוא למשמעות של בקרו 
של יום, לילה כיום יאיר, שגם ה״ערבין" עצמם יאירו31, 

בעגלא  לכך  שנזכה  צדקנו,  משיח  בביאת  שיהיה  דבר 
ובזמן קריב.

... "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון"32. כשתשרור 
לרבי  הקשורים  שכל  השלום,  ישרור  וממילא  שמחה 
יהיו באחדות, יהיה אז שההרים והגבעות לא זו בלבד 
שלא יעכבו כי אם אף יסייעו. וכל עצי השדה, שעתה 
פירות,  יעשו  סרק,  אילני  והם  פירות  עושים  אינם 
פירות"33,  שיעשו  סרק  אילני  "עתידים  רז״ל:  כמאמר 
יהיו  לרבי  השייכים  וכל  שלום,  שיהיה  בתנאי  אך 
שהרבי  המשימה  את  להשלים  ה׳  יעזור  אז  באחדות. 
הטוב  תכלית  שהוא  דבר  לנו,  ומסר  כולנו  על  הטיל 

האפשרי.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה ליו"ד שבט סעיפים טו. יז. משיחת יו״ד שבט תשי״א(

למטרת הנצחון והבאת המשיח – נתגלו אוצרות כמוסים

הכוחות  התורה.  באמצעות  מתגלים  הנשמה  עניני 
הנעלמים  הענינים  ידי  על  מתגלים  שבנפש  הנעלמים 
כבר  כשעומדים  האחרונות,  בשנים  לפיכך,  שבתורה. 
ולגלות  להאיר  וצריך  וגילוי המשיח  לביאת  בסמיכות 
את ההעלם של כל העולם )קריעת ים סוף שבעולם(, 

ים  )קריעת  שבנפשו  הנעלמים  כוחות  גילוי  ידי  על 
סוף שבנפש(, הוחל מלמעלה בגילוי נסתר דתורה, גם 

נסתר שבנגלה שבתורה, 

נתגלו   - ההילולא,  בעל  הרבי  ידי  על  שבדורנו,  עד 
עתה  עד  כמוסים  שהיו  בתורה  וענינים  הוראות  כמה 
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נצוח  שבשביל  לגני,  באתי  ד״ה  המאמר  )וכלשון 
מדור  וחתומים  הכמוסים  אוצרות  מגלים  המלחמה 
דור(, ועל ידי כל זה מתגלה האוצר של יראת שמים34 
שבנפש האדם, ובכח זה, מנצחים במלחמה, שההעלם 

34.  ברכות לג, ב. וראה תורת חיים שמות )שכח, א( שגילוי בחי׳ אוצר של יר״ש הוא בשביל נצוח המלחמה. ונת׳ בהמשך 
דיום ההילולא - באתי לגני השי״ת.

35.  קד, א.
36.  ישעי' ט, ו.

37.  תוספות סוטה סוף פרק א. פרקי דרבי אליעזר סוף פרק מה. ועוד.
38.  פרקי דרבי אליעזר פרק כט. אבודרהם הלכות ברית מילה.

39.  היום יום עמוד 12.
40.  שיר השירים ח, ו.

וההסתר של הלעומת זה נבקע; ומתגלה הכח האלוקי 
שבבריאה, עד שוראו כל בשר )אפילו(, בביאת משיח 

צדקנו, בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, פרשת בשלח סעיף יב. משיחת יו״ד שבט תשכ״ב( 

לםרבה המשרה – שגם בנגלה ירגישו הפנימיות

הגמרא אומרת במסכת שבת35: מ״ם פתוח - מאמר 
פתוח, מ״ם סתום - מאמר סתום. המפרשים מסבירים 
סתום"  ו״מאמר  דתורה,  גליא  הוא  פתוח"  ש״מאמר 
המשרה,  למרבה  נאמר36:  לפיכך  דתורה,  נסתר  הוא 

במ״ם סתום במקום מ״ם פתוח, שכן הפסוק דן בלעתיד 
לבוא, שאז תורגש גם בנגלה - הפנימיות שבה, ולכן בו 
במקום שהי׳ צריך לבוא מ׳ פתוח - בא מ׳ סתום, כי גם 

בחלק הנגלה תשתמע הפנימיות שבו.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת פנחס סעיף ה. משיחת י"ג תמוז תשט״ו( 

לעורר קנאות בנפש כדי לזכות ל'פניחס זה אליהו'

מיד   - זמרי  את  הרג  שפנחס  כך  שע״י  רואים  אנו 
מישראל  אלפים  כמה  הציל  פנחס  המגפה".  "ותעצר 
נאמר  שעליו  פעור",  "בעל  עוון  ביותר,  חמור  מעוון 
במדרש37 שהוא מקטרג תמיד על ישראל ומשה רבנו 
עוון,  שום  על  נאמר  שלא  דבר   - הקטרוג  את  דוחה 
ומעוון זה הציל פנחס את בני ישראל. לכן זכה ל״הנני 
נותן לו את בריתי שלום", ופנחס זה אליהו הבא לכל 

ברית מילה38 והוא יבשר את הגאולה.

מו״ח  כ״ק  שאמר  כפי  ר״ל,  מגיפה,  זמן  עתה  גם 
צורך  אין  הגלות39.  כתלי  את  הצית  שהקב״ה  אדמו״ר 
להוכחות והסברות לכך, כי הדבר נראה באופן מוחשי. 
באופן מוחשי רואים שכמה וכמה מישראל בחוץ לארץ 
ובארץ הקדושה ת״ו נאבדים ליהדות. הם צועדים בדרך 
עקלתון המובילה אותם לידי כך שיהיו, ח״ו, למתנגדים 

בו  זמן  דליקה,  של  זמן  כזה,  בזמן  ולתורתו.  להוי׳ 
עלולים ילד או ילדה יהודים להיאבד מן היהדות - בזמן 
כזה אין צורך ללכת לבית־דין ולעיין בספרים אם מותר 
לבטל שעה של לימוד לשם כך אם לאו, ושאלות דומות 

אחרות - שכן מסוכן לדחות כל דקה: עת לעשות.

בתקופה כזאת צריך כל יהודי להדליק את הקנאות 
התורה,  פנימיות  באמצעות  האפשרי  דבר  שבנפשו, 
לצאת מד׳ אמותיו וללכת ליהודים ולדבר אתם בדרכי 
נועם ובדברי רגש. אין להכנס אתם בויכוחים שכליים, 
כשמדובר   - ובכלל  לכך,  זמן  אין  דליקה  בשעת  שכן 
בויכוחים  הזולת  את  לשכנע  קשה  נפשות  בפקוח 
שכליים. יש לפנות אל הזולת ברגש - בשפת הנשמה 
- ובכך להצית את האש שבקרבו - "רשפיה רשפי אז 

שלהבת י־ה״40, ואז - "ותעצר המגפה".
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אז זוכים לידי כך שפנחס, זה אליהו, יבוא "לפני יום 
הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים וגו׳"41, ויבשר 

41.  מלאכי ג כג־כד.
42.  תניא פל״ו.

43.  וצ״ל שני התנאים דוקא: הענין שבה״קול גדול״ השייך אליו - נקלט בו; הענינים שבה״קול גדול״ שאינם שייכים 
אליו )ואעכו״כ - שלא יוקלטו בו( - לא עיכב אותם.

44.  תענית יא, א וש״נ. זח״ב כח, א. ואף ששם המדובר הוא בנוגע עשיותיו של אדם שהיפך הטוב כו׳ - הרי מובן מזה 
במכ״ש בנוגע לתומ״צ, כי מרובה מדה טובה )סוטה יא, א(.

45.  וכיון שעכ״פ בהעלם ישנו - לכן יש ענין בזה ש״לא ראו קורות ביתי קלעי שערי" )יומא מז, א( ־ דלכאורה איזו ראי׳ 
ישנה כאן ומה צניעות שייכת בזה. - ועיין טושו״ע )ובשו״ע אדה״ז( או״ח ר״ס ב.

46.  חבקוק ב, יא.
47.  מועד קטן פ״ג, ה״א. נדרים פ״ט, ה״א.

48.  כאמרו שם: לא מצאו פתח לנדרו.
49.  תניא פל״ז.

את הגאולה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ב, שיחה לפרשת פנחס סעיפים ד. ה. משיחת י״ב תמוז תשי״ג(

לעתיד הגשמיות תגלה את האלוקות הטמונה בה, ומעין זה עכשיו

אמירת הקב״ה "אנכי הוי' אלקיך" היתה בקול גדול 
יכול לעצור בעד הקול, הוא חדר  - שום דבר לא היה 
בכל העולם, גם את הדומם; כל דבר ספג לתוכו ונהיה 
חדור בקול של "אנכי" - כי במתן תורה היה כמו בגילוי 
בשר",  וראו כל  "ונגלה כבוד הוי',  דלעתיד42, כשיהיה 
שגילוי כבוד הוי', יחדור ויקלט אפילו בבשר הגשמי -

ולכן, על פי טבע, לא היה יכול להיות בת קול. ״לא 
אלא  הקול,  חלישות  משום  לא   - קול״  בת  לו  היה 
אדרבה: כיון שהיה "קול גדול" לכן "ולא יסף" - "לא 
ענין טבעי:  כי אם  נס,  בכך  היה  לא  קול".  לו בת  היה 
כשהקול  או  הקול,  את  המסתיר  ודבר  מעצור  כשאין 

נספג, אין לו בת קול43.

קול  תורה,  לומד  כשאדם  כן:  הוא  עתה  גם  באמת 
התורה חודר לא רק בו אלא אפילו בכתלי הבית בו הוא 
ביתו  "קורות  שלעתיד  חז״ל44,  שאומרים  כפי  לומד, 
של אדם מעידים בו", משום שעתה הם סופגים לתוכם 
את דיבוריו ומעשיו, אלא שעתה הם בהעלם )והעלם 
שלכן  אמת,  תורת  תורה,  פי  על  גם  מקום  לו  יש  זה 
 - לצניעות45  בהנוגע  לדוגמא   - הלכות  הבדלי  ישנם 

אם עושים דבר בחדרי חדרים או בגלוי( ולעתיד יזעקו 
הכתלים והקורות את מה שספגו לתוכם עתה - "אבן 

מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה"46.

ומעין גילוי זה דלעתיד ישנו גם עתה אצל צדיקים. 
כפי שמסופר בירושלמי47 על אחד מזקני גליל: "מקלו 
דעת",  מלמדתו  היתה  והיא  בידו  היתה  ר״מ  של 
כזו  דעת  ועוד  דעת?  ללמד  מקל  יכול  איך  ולכאורה, 

שחלק מהתנאים דאז, לא הגיעו לכך48? 

אלא משום שתורתו של רבי מאיר חדרה גם בדברים 
לעיל,  כאמור  לימודו,  בשעת  סביבו  שהיו  הגשמיים, 
את  הזקן  קיבל  וכאשר  במקל.  גם  נספגה  זו  ותורתו 
המקל, נתווספה בו דעת בתורה, כי התגלה לפניו מה 

שהיה בהעלם במקל.

דלעתיד  הגילויים  כל  בעבודתינו:  מכך  ההוראה 
להשתדל  איפוא,  צריכים,  עתה49.  בעבודתינו  תלויים 
לחלק  עד   - כולו  באדם  תחדור  הנלמדת  שהתורה 

הדומם שבו.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ד, פרשת ואתחנן סעיפים ד-ו. משיחת חג השבועות תשכ"ג(
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לעתיד יומשכו כל המקיפים בפנימיות וממילא תתבטל הטומאה

50.  תו״א ויחי )קג, ד( ד״ה ואני נתתי לך )וביאורו - באוה״ת תכט, א ואילך(. תו״ח שמות )ד״ה ויאמר גו׳ למיילדות 
העבריות(. ד״ה נ״ח תרנ״ט. ויגש תש״ד, ועוד.

51.  ד"ה כי כאשר השמים )לקו"ת בסופו. ועוד(.
52.  זכרי׳ יג, ב.

53.  ישעי׳ מב, כא.
54.  ראה תו״א פח, רע״ג. המשך תרס״ו ע׳ שצג. ובכ"מ. וראה אגה״ק סו״ס כט. וראה תענית ט, א שאפילו נ״ך רמיזי 

באורייתא.
55.  ראה רד״ק ישעי׳ שם.

אברהם  בזמן  תורה,  אלפים  שני  תחילת  עם 
של  דרגה  לתוך  המקיף  האור  של  השפע  ירד  אבינו, 
פנימיות, וכאשר האור שלמעלה מהשתלשלות נמשך 
בפנימיות, בלתי אפשרי שתינתן ממנו יניקה וכח רוחני 

ל״חיצונים".

להשתלשלות  שמעל  המקיף  שמדרגת  כידוע50, 
רק  חיות  ולשאוב  לינוק  הטמאות  הקליפות  יכולות 
כאשר הוא עדיין בבחינת מקיף, ואילו כאשר הוא יורד 
רק  להגיע  האלקית  והחיות  השפע  יכול  לפנימיות, 

לעניני קדושה.

ימות  אלפים  לשני  הכנה  הם  תורה  אלפים  ושני   ...
המשיח, שאז יומשכו כל המקיפים לפנימיות, ]ויומשכו 
שמים חדשים, מקיפים חדשים51 )ונעלים יותר, שאין 

שייך בהם יניקה ללעומ״ז([.

 והתוצאה היא, כפי הסיום בלקוטי תורה שם, "ואת 
רוח הטומאה אעביר מן הארץ"52 בביאת משיח צדקנו 

בקרוב ממש.

 )תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת נח שיחה ה סעיף ח, והערה 44. משיחת ש״פ נח תשכ״ז( 

לעתיד יתגלה פעולת התורה והמצוות למטה

הקדוש-ברוך- רצה  אומר  עקשיא  בן  חנניא  "רבי 
הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות 

שנאמר53 ה׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

עתיד  בלשון  ויאדיר"  תורה  "יגדיל  נאמר  מדוע   ...
)ולא ״הגדיל תורה והאדירה״(: 

בתורה־שבכתב  והאדרה  הגדלה  שאותה  משום 
בשורשה למעלה, נעשית דוקא על־ידי ולאחר ש״הרבה 
המצוות  נמשכות  בו  בשלב  ומצות",  תורה  להם 

ומתגלות על־ידי תורה שבעל־פה;

״יגדיל   - בעתיד  איפוא  נעשית  בתורה  ההגדלה   -
 - באורייתא״54  שמה״רמיזא  לאחרי   - ויאדיר״  תורה 

באה התורה שבעל־פה ולימודה המביא לידי מעשה.

 - הפסוק  של  הפשוט  פירושו  עם  גם  מתאים  וזה 
"יגדיל תורה ויאדיר" שיהי׳ לעתיד לבוא55, זאת משום 
בפועל  יושלם  כאשר  רק  יהי׳  זה  גילוי  שאמיתית 
על־ידי  המתבצע  ישראל"  את  "לזכות  של  התהליך 

"הרבה להם תורה ומצות״ - לעתיד לבא.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יז, שיחה לפרקי אבות )לאחרי הפרקים( סעיף יב. משיחת ש"פ אחו"ק תשכ"ד(
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לעתיד יתגלו הרחמים מבחינת החכמה, בנוסף לנחמה שמבחינת הבינה

56.  ת״י במדבר יג, כה.
57.  ראה ירושלמי פסחים פ״ד, ה״א. ובתוד״ה נפסל )מנחות כ, ב(: מנהג אבותינו. וראה ג״כ מנהגים ישנים מדורא ע׳ 

153. מהרי״ל הובא ברמ"א שו״ע יו״ד סשע״ו, ס״ד.
58.  פתחי תשובה שו״ע אה״ע סקכ״ו, סקי״ב. כנסת הגדולה שם סקמ״א.

59.  תענית כט, סע״א. וראה קרבן נתנאל על הרא״ש שם. ולהעיר ממ״ש בכתהאריז״ל בפי' תיבת אבל )ראה במאו״א 
ובכ״מ כמסומן בי״נ שם(.

60.  פסיקתא דרב כהנא פיסקא אנכי אנכי.
61.  דזהו גם מה שנחמה הוא מלשון חרטה )וכל הפירושים שבתיבה אחת שייכים זל״ז. ראה לקו״ש ]המתורגם[ תחג ע׳ 

35( - שנרגש החסרון, ולכן מתחרט על זה.
- ועוד ענין בנחמה מלשון חרטה, כי מצד בחינת הנחמה, החסרון והיסורים אינם נהפכים לטוב )כדלהלן בהערה(, ולכן 

מתחרט עליהם, משא״כ מצד בחינת "אב", אין חרטה, כי אדרבה, מתגלה הטוב שבהם עצמם כדלהלן )משיחת כ׳ מנ״א 
תשי״ב(.

62.  וכלשון רז״ל )ברכות ס, ב(: כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה, שגם כשמברך עלי׳ ומקבלה בשמחה נקראת 
רעה. )ומטעם זה, גם הברכה )והקבלה בשמחה( אינה כעל הטובה ממש, ורק "כשם" ובנוסח שונה(. וראה תניא פכ״ו.

63.  שו״ע יו״ד סשפ״ה, ס״ב.
64.  ואין לומר, שיהי׳ שייך ענין הנחמה על המצב הקודם, כי לעתיד יתגלה הטוב הנעלם שבהיסורים דזמן הגלות ואיך 

שעל ידם דוקא באו להגילוי דלעתיד, וכמ״ש )ישעי׳ יב, א( אודך הוי׳ כי אנפת בי.
65.  נוסח התפלה ונתבאר בלקו״ת ר״פ עקב.

א. החודש הבעל״ט - מנחם אב: החודש נקרא בשם 
"אב"56 עוד מתקופת התרגום, אבל מנהג ישראל תורה 
היא57, שבברכת החודש אומרים "מנחם אב". ואינו רק 
ענין של מנהג בלבד, כי אם הוא נוגע להלכה בכתיבת 
שטרות וגיטין, שגם כאשר כותבים "מנחם אב", ויתרה 
מזו, אפילו אם כותבים "מנחם" לבד, הרי "כיון שהדבר 
מפורסם וידוע דחודש אב קרי לי׳ חודש מנחם", הגט 

כשר58.

בפשטות: השם "אב" הוא מתחילתו - משנכנס אב 
כו׳59 לגריעותא )הוא מורה על הדברים הבלתי רצויים 
שאירעו בחודש זה(, ולכן קוראים לחודש בשם מנחם 
אב )או אפילו בשם מנחם לבד( - מבקשים מהקב״ה, 

שיהיה "מנחם" )את עניני( "אב". 

אבל מצינו שהשם "אב" הוא גם למעליותא, ואדרבה, 
הוא מרמז על דרגה נעלית יותר מהשם "מנחם" סתם. 
מנחמכם":  הוא  אנכי  "אנכי  הפסוק  על  רז״ל60  כמ״ש 
"דרכו של אב לרחם כרחם אב על בנים, ודרכה של אם 
לנחם כאיש אשר אמו תנחמנו, אמר הקב״ה אנא עביד 
דאב ודאם" )אני יעשה גם כאב וגם כאם(. משמע מזה, 
שחכמה  )אם(  הבינה  דרגת  על  מורה  "מנחם"  שהשם 

)אב( נעלית הימנה.

נמצא, שבשם החודש ישנם שלושה ענינים: א( "אב" 
 - אב(  )דרכו של  אב  ג(  בינה,   - מנחם  ב(  לגריעותא, 

חכמה.

ב. ההבדל שבין נחמה לרחמים הוא:

הנחמה61,  באה  שעליו  החסרון  עם  קשורה  נחמה 
כלומר, שגם לאחר הנחמה מורגש הלא־טוב שבהפסד. 
טעמים  בשכל  שמוצאים  הוא,  הנחמה  שענין  אלא 
מסויימים בהם אפשר לנחם אותו, עד שאפילו מוצאים 
עדיין  החסרון  אבל  בשמחה,  הדבר  את  שיקבל  טעם, 

נמצא62, אלא שגם את היפך הטוב מקבלים בשמחה.

לכן בניחום אבלים ר״ל הדין הוא, שלאחר שעובר זמן 
הנחמה, אסור לנחם את האבל63, שכן מאחר שכבר אינו 
שרוי במצב של צער, אסור לנחמו ועל ידי זה לעורר את 
הצער )שכן כאמור, נחמה קשורה בצער(. ולכן לכאורה 
לאחר תחיית המתים לא יהיה מקום לענין הנחמה, כי 

אז, לאחר התחי׳, יהיה אז ומחה הוי׳ דמעה גו׳64.

פועלים  רחמים  הרחמים:  ענין  הוא,  כן  לא  אבל 
לגמרי.  הצער  בטל  ובמילא  החסרון,  כל  שמתמלא 
שלכן אפשר לומר בדרך אפשר, שזהו הביאור שתחיית 
המתים תבוא מבחינת הרחמים, כמאמר65 "מחיה מתים 
ברחמים רבים", שכן מצד רחמים רבים לא שייך כלל 
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ענין המיתה והירידה כו׳.

)אם(  מבינה  באה  שנחמה  לכך  הביאור  גם  וזהו 
תופס  שהעולם  בינה,  מצד  )אב(:  מחכמה   - ורחמים 
יסורים  לקבל  בנפשו  שפועל  אפילו  הרי  מקום, 
בשמחה, אבל עדיין נרגשים היסורים, אלא שמקבלם 
בשמחה; משא״כ מצד הביטול שבחכמה, שהעולם אינו 

תופס כלל מקום, ממילא אינם יסורים מלכתחילה66.

ועל דרך המסופר על ר׳ זוסיא מהאניפולי, שהמגיד 
ומדוכא  עני  שהיה   - זוסיא  לר׳  מתלמידיו  אחד  שלח 
בשמחה.  יסורים  לקבל  כיצד  ממנו  ללמוד   - ביסורים 
כשבא התלמיד לר' זוסיא וסיפר לו לשם מה הגיע אליו, 
יכול ללמוד  זוסיא, שאיננו מבין כיצד הוא  ר׳  אמר לו 
יסורים  לו  אין   - זוסיא  ר   - שהוא  בשעה  ממנו,  זאת 
זוסיא,  ר׳  של  הביטול  בבחינת  שכן  מחסור.  לו  ואין 
לא ראה רע אפילו בדברים שהם יסורים על פי תורה 
ליסורים.  בנוגע  להתלמד  כדי  שלח  הרי  המגיד  )שכן 
ועוד וג״ז עיקר: המגיד הרי שלח להתלמד מר׳ זוסיא 
איך לקבולי בשמחה ביודעו את הדרגה והביטול של ר׳ 
זוסיא - מובן איפוא מזה שגם דרך זו נכללת בלקבולי 

יסורים בשמחה(.

וזה אומר הקב״ה "אנא עביד דאב ודאם", שלעתיד 
גם  נחמה שמצד הבינה, אלא  יהיה לא רק הגילוי של 

הגילוי של רחמים שמצד החכמה.

גילוי  יהיה  שלעתיד  מאחר  להבין:  שצריך  אלא  ג. 
הרחמים, שיתבטל החסרון לגמרי, לשם מה יהיה צורך 
אז בענין הנחמה. שעדיין קשורה עם חסרון וצער? ועל 

66.  לפי שבבחינה זו אין החסרון תופס מקום כלל - אפשר להשלימו לגמרי. וכמו בענין תחה״מ )שמצד בחי׳ הרחמים(, 
המשכתה "הוא מעצמות אוא״ס, דשם מות וחיים שוים, ומשו״ז יכול גם המת לחיות" )נ״ח עת״ר(.

ועד״ז בעבודת האדם: ע״י קבלת היסורים בשמחה )מצד האמונה שאין רע יורד מלמעלה והכל טוב( "נעשה הכל טוב גם 
בגלוי" )אגה״ק סי״א(. וכאשר הקבלה בשמחה היא באופן שאינם יסורים כלל )חכמה(, מתמלא החסרון לגמרי, משא״כ 
בבחי׳ בינה, מכיון שיש תפיסת מקום להיסורים, אינם נהפכים לגמרי לטוב. )וע״ד ההפרש בין בינה לחכמה בענין בירור 

המדות, שמצד בינה להיותה מקור למדות והמדות תופסים מקום לגבה, נעשה רק אתכפיא בהמדות, ומצד חכמה - 
אתהפכא(.

67.  דאף שאין שייך אז נחמה על ענין מיתה וכו׳ - שייך נחמה ע״ז שהוא "תחתון", וכמו שיבואו אז בנקרת הצורים גו׳ 
מפני פחד ה׳ גו׳ - ראה תניא ספל״ו.

מה תהיה אז נחמה?

"דירה  היא  הבריאה,  כוונת  תכלית  בזה:  והביאור 
שלהם,  במציאות  יישארו  שהתחתונים  בתחתונים", 
רחמים  יתברך.  לו  דירה  ייעשו  במציאותם  וכפי שהם 
הרי היא מדרגא כזו שהעולם אינו תופס מקום לגבה, 
ושבירת  ביטול  בבריאה  לפעול  איפוא  הם  עלולים 
שתהיה  היא  הרי  העליונה  הכוונה  ואילו  המציאות, 
הנחמה,  בענין  גם  צורך  יהא  לכן  התחתונים,  מציאות 

שגם בעולם, כפי שהוא במציאותו, תהיה נחמה67.

שיהיו  ודאם״,  דאב  עביד  "אנא  הקב״ה  אומר  וזה 
למעלה  החכמה,  גילוי   - ״דאב״  המעלות:  שתי 
מהשתלשלות, ו״דאם״ - שהאור לא ישבור את העולם, 

כי אם אדרבה, הוא יתגלה בעולם בפנימיות.

"מנחם אב", תחילה  פירוש שם החודש  גם  וזהו  ד. 
"מנחם" ואחר כך "אב": סדר עבודת האדם הוא מלמטה 
למעלה. ראשית העבודה היא: - מנחם, בינה. החודש 
"אב",  נקרא  ישראל,  בני  עבודת  לפני  עצמו  מצד 
משנכנס אב כו׳ לגריעותא כנ״ל, יהודי בעבודתו פועל 
שהחודש יהיה מנחם )כשם שיש ליהודי כוח להמשיך 

קדושה על ידי נדרים דבחינת בינה(; 

לאחר  שבא  יותר  נעלה  ענין  פועלים  כך  אחר 
ה״מנחם״ - אב, חכמה )חכם עוקר את הנדר(, אבל אין 
גילוי החכמה ששובר את העולם. כי אם  זה אופן של 
יחוד החכמה  "מנחם אב", שהאב פועל גם על מנחם, 
בבינה, שבתוך העולם בפנימיות נמשך האור שלמעלה 

מהשתלשלות.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ד, פרשת מטות סעיפים ו-ט. משיחת ש״פ מטו"מ תשכ"ב( 
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לעתיד יתגלה הרצון והתענוג האמיתיים שבמצוות

68.  המשך תרס״ו ע' לו. ס״ע עו ואילך. ובכ״מ
69.  ראה המשך וככה תרל״ז פי״ב ורפט״ו. לקו״ש ]המתורגם[ ח״ה ע׳ 245.

70.  ברכות יז, א.
71.  ראה שיחת חג הפסח תרצ״ד אות לג, לקוטי דבורים עמוד 282.

72.  ישעיה יא, ט.
73.  ירמיה לא, לג.

74.  שער השבת ריש פרק ג. וראה מגן אברהם ושלחן ערוך רבינו הזקן אורח חיים סוף סימן רן.
75.  ראה פרקי דר׳ אליעזר פרק ז ופרק מח: שעה של הקב״ה כו׳.

כיוון שאין לנברא ערך כלל לגבי הבורא, תבוא מעלה 
זו במצוות, שהן טובות לכל הסוגים והדרגות מפני שהן 
טובות בעצם מהותן והן שיא השלימות, לידי גילוי אצל 
הרצון  יתגלה  שאז  לבוא,  לעתיד  רק  המקיימן,  האדם 
והתענוג האמיתיים שבמצוות, שהם נעלים מטעמים68 

ומשכר )ועד לענין של ״נחת רוח לבורא״69(.

תראה  ל״עולמך  הזוכים  גדולים  צדיקים  ואצל 
 - הזה  בעולם  בעבודתם  גם  זה  גילוי  קיים  בחייך"70, 
בקיום המצוות על ידם בעולם הזה מתגלה עצם הרצון 

והתענוג שבמצוות.

]והטעם שצ״ל ענין זה )שאצל צדיקים גדולים יאיר 
בעבודתם בעוה״ז הנח״ר לבורא( - כי דוקא עי״ז נתגלה 

שהרצון שבהמצוות הוא הרצון דעצמותו ית׳ 

מוכרח  )ובעוה״ז  בעוה״ב  רק  הי׳  הגילוי  באם  ]כי 
הוא להיות בהעלם( הרי זה עצמו הוכחה דאי״ז הרצון 
)וע״ד  ח״ו  גדר  באיזה  מוגדר  שאינו  ית׳  דעצמותו 
העצמות  גילוי  לענין   245 ע׳  שם  בלקו״ש  המבואר 

בעוה״ב([[.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת וישב שיחה ב, סעיף ו והערה 92. ממאמר ד"ה שלום רב תשל"ח(

לעתיד כולם יהיו כשיטת חב"ד, וכעת מוכרח להתחיל בזה

חסידות- שיטת  לבין  חב״ד  שיטת  בין  ההבדל  א. 
פולין יתכן רק עתה. 

בהבנה  לעמול  צריך  יהודי  שכל  היא  חב״ד  שיטת 
)כפי  היא  פולין  חסידות  ושיטת  באלקות,  והשגה, 
ז״ל(:  קארלינער  הר״ש  הרה״ק  של  פתגמו  שידוע 
חרוקה,  )יוד  יחיה  תיקרי  אל  יחיה"  באמונתו  "וצדיק 
ח׳ שואית( אלא: יחיה )יוד שואית, ח׳ פתוחה(. הצדיק 
באמצעות  הצדיק  מחיה  השאר  ואת  עמל,  אשר  הוא 

אמונת הצדיקים שלהם71.

לשתי השיטות יש מקום רק עתה, ואילו לגבי לעתיד 
הוי׳  את  דעה  הארץ  "ומלאה  יהיה,  שאז  מודים  הכל 
כמים לים מכסים"72, לכל ישראל תהיה הבנה והשגה 

באלקות, כאמור: כי כולם ידעו אותי73.

ככל  ולכן,   - המשיח  שלפני  הזמן  הוא  כעת,  ב. 
גם  והכנה  "כלי"  בעשיית  צורך  יש  שלעתיד  הענינים 

מעין  להיות  צריך  שה״כלי"  מאחר  הגלות.  בזמן  לכך 
ידעו  "כולם  של  מעין  עתה  גם  דורש   - והגילוי  האור 
והשגה  הבנה  על  לעמול  צריכים  ישראל  וכל  אותי", 

באלקות.

- דוגמת הנאמר ב״פרי עץ חיים"74, ויש נוהגים כך 
ככתוב:  ששי,  ביום  השבת  ממאכלי  לטעום  למעשה, 

״טועמיה - חיים זכו".

- את כ״ק מו״ח אדמו״ר לא ראיתי נוהג כך בגשמיות, 
אבל מבחינה רוחנית ודאי שצריך להיות כן, ולא ביום 

שישי בלבד כי אם בכל ימי השבוע -

הרי "שית אלפי שני הוי עלמא", ולפי זה עתה כבר 
יום ששי ולאחר חצות75 - יש, אם כן, ודאי צורך בלימוד 
החסידות בהבנה והשגה, וע״י כך להגיע ל״כולם ידעו 

אותי".

 )תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה לי"ט כסלו סעיפים לב. לג. משיחת ש"פ בראשית תשי"ז(
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76.  ראה גם לקו"ש ]המתורגם[ ח״ז ע׳ 211.
77.  ב״ב ע״ה א. לקו״ת ראה כו, א.

78.  להעיר מהמדובר כמה פעמים, שאף שתורה דעוה״ז היא הבל לגבי תורתו של משיח )קה״ר פי״א, ח( מ״מ "לא יהי׳ 
עוד הפעם מ״ת" )המשך תרס״ו ע׳ כג. ועוד(, כי כל הענינים "ניתנו" במ״ת.

79.  אגה״ק של הבעש״ט - נדפסה בסוף הס׳ בן פורת יוסף. ובכ״מ.
80.  ומה שעיקר החביבות אצל הבעש״ט הי׳ יום השני דשבועות )סה״ש תש״ד ע׳ 135. ונתבאר בארוכה בלקו״ש ח״ד 

חגה״ש( - כי עיקר המעלה הוא זיכוך המטה אלא שתכלית השלימות שבזה הוא שה״מטה" יתעלה כ״כ עד שיהי׳ בו גם 
ענין ה״אור" של העליון ]שלכן גם לע״ל כשיוסף ויהודה יתחברו יחדיו "בתכלית היחוד האמיתי" יהי׳ "עבדי דוד מלך על 

כל ישראל" )תו״א מד, ריש ע״ב([.
81.  ראה שעהיוה״א בתחלתו.

82.  )שעהיוה״א שם( שאמרו דוד )תהלים קיט, פט( לעולם הוי׳ דברך כו׳ שאמרת )בתורת משה( יהי רקיע כו׳.
וגם בזה מודגש ענין זיכוך המטה, שהרי זה פסוק בתהלים. ועפ״ז יומתק ]נוסף להמבואר בלקו״ש ]המתורגם[ ח״ד ע׳ 9 

הערה *16[ השייכות של פירוש זה ליום השני דחגה״ש. ולהעיר גם מהמבואר בלקו״ש ח״ד ע׳ 1335 הערה 6.

לעתיד שלימות חיבור עליונים ותחתונים, וההתחלה בזה ע"י הבעש"ט

המשכה   - הקווים  שגי  על  רבות  פעמים  דובר 
מלמעלה למטה והעלאה מלמטה למעלה - שבכל אחד 
היא  השלימות  ולכן  האחר76.  פני  על  מעלה  יש  מהם 

״להוי כדין וכדין״77 שני הקווים יחדיו.

אמנם, חיבור זה יהיה )בגילוי( רק לעתיד לבוא, אך 
כבר במתן תורה ניתן הכוח גם לכך78. כיון שאז התבטלה 
ל״תחתונים",  "עליונים"  בין  שהבדילה  ה״גזירה" 
ירדו  ש״העליונים  לכך  הכוח  שניתן  בלבד  זו  לא  הרי 
גם  אלא  לעליונים",  יעלו  ו״התחתונים  לתחתונים" 

לחיבור בין שני קווים.

ירדו  "העליונים  של  הענין  רק  היה  שבגלוי  אלא 
לתחתונים", ואילו שני הענינים האחרים התגלו מאוחר 
יותר: הענין של "התחתונים יעלו לעליונים" - ע״י דוד 
המלך, כדלעיל. והחיבור בין שני הקווים יחדיו יתגלה 
וההכנה  וכדין",  כדין  "להוי  לבוא, שאז  בעיקר לעתיד 
והכלי לכך נעשו ע״י תורת הבעש״ט. כידוע79, ש״יפוצו 
מר"  אתי  ל״קא  והכלי  ההכנה  היא  חוצה"  מעינותיך 

)=יבוא המשיח(.

]וזה נרמז גם בשמו - ")ר׳( ישראל בעל שם טוב": 
"ישראל" הוא )כמו מ״ת( בספי׳ הת״ת )כידוע בענין ג׳ 
ז"א: "שם" מורה על ספירת המלכות,  האבות(, עיקר 
ת״ק  מהלך  הקב״ה  הלך  בענין  )כידוע  המטה  העלאת 
שנה לקנות לו שם(; "וישראל בעל שם" הוא, שהעלאה 
כמו  אלא(  עצמה,  מצד  שהיא  כמו  )לא  היא  ד״שם" 

בבחי׳  שגם  והיינו  ד״ישראל".  ההמשכה  מצד  שהיא 
האור והגילוי, שזהו "שם טוב":  המלכות ישנה מעלת 
כי  האור  את  אלוקים  וירא  )כמ״ש  האור  הו״ע  "טוב" 
גם  נעשה  השם,  על  בעל  הוא  ש״ישראל"  וע״י  טוב(. 

השם טוב.

ועפ״ז יומתק גם מה שהסתלקות וקבורת הבעש״ט 
שייכת לב׳ הימים - ו׳ וז׳, המורים על ז״א ומלכות - כי 

ענינו הוא יחוד ב׳ הקווין80[.

בלבד  זו  שלא  היה,  הבעל־שם־טוב  של  חידושו  כי 
שהוא גילה את הרזין ורזי דרזין של "עשרת הדברות" 
שבמתן תורה, אשר מעל לעולם, אלא גם את "עשרה 

המאמרות", שבהם נברא העולם:

"עשרה  היו  הבעל־שם־טוב  של  תקופתו  עד 
ואילו  והסתר,  העלם  באופן של  בנבראים  המאמרות" 
ידעו,  שכולם  כך  לגילוי  הוציאם  הבעל־שם־טוב 
שמציאותו האמיתית של כל נברא אינה הנברא עצמו, 
ואפס  מאין  ורגע  רגע  בכל  אותו  המהווה  דבר  אלא 

המוחלט81.

שבתוך  האלקות   - המאמרות  עשרת  של  והגילוי 
יחד  אך  והההעלאה של המטה.  הזיכוך  הוא   - העולם 
 - תורה  של  באופן  עצמו  זה  דבר  גילה  הוא  זאת,  עם 

פירוש לפסוק82 - המשכה מלמעלה למעלה.

לפיכך מהווה לימוד תורת הבעל־שם־טוב והפצתה, 
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לעתיד,  שיהיו  וכדין",  כדין  ל״להוי  בדומה83  שהם 
הכנה וכלי לביאת המשיח, שגם בו תהיה ההכנה בשני 

83.  וזהו גם מה שהשייכות של הבעש״ט ל״עצרת" אינה בתושבע״פ והיא רק ע״י מנהגי ישראל - כי בכדי שיהי׳ "להוי 
כדין וכדין" הוא בכח העצמות ]שאינו מוגדר ב״מעלה ומטה", "המשכה והעלאה"[, וזה נמשך ע״י "מנהג ישראל" 

שלמעלה גם מ״דברי סופרים" )ראה לקו״ת סוכות פ, סע״ב. סדור רסט, ב(.
84.  רמב״ם הל׳ מלכים ספי״א.

85.  ראה שער הכוונות סוכות ד״ג. פע״ח שער ראש השנה סוף פרק ב. עץ חיים שער מיעוט הירח פרק ב, ג.
86.  וישלח לג, יד.
87.  עובדי׳ בסופו.

88.  ש״א כד, ז. שם, יא. ועוד.
89.  ראה בכ״ז לקו״ת ראה ד״ה וכל בניך פ״ג.

90.  צפני׳ ג, ט.
91.  הובא ונסמן בלקו״ת שם. וראה לקו״ש חי״ב ע׳ 175.

הקווים - "הוגה בתורה . . כדוד אביו"84, יבוא ויגאלנו 
בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ח, שיחה לחג השבועות סעיף ט. משיחת חג השבועות תשכ״ז(

לפני ביאת משיח ישנו מצב 'דרומיטא'-שינה

בכל ערב שבת וליל שבת, מעלי שבתא, יש עליית 
העולמות, ענין דורמיטא, ובשבת - ההמשכה85.

וימי  ... כשם שישנו לענין הדורמיטא בימי השבוע 
דקיימא  שנין  אלפי  שית  לגבי  בכללות,  כך,   - השנה 

ערב  לפנות  ששי  יום  שנין,  אלפי  שית  בסוף  עלמא: 
חבלי  נובעים  שמהם  וסילוק  עליה  יש   - שבכללות 
ההמשכה  באה  מכן  ולאחד  ר״ל,  הגזירות,  וכל  משיח 

בביאת המשיח.

 )תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה לשמח"ת סעיפים ט-י. משיחת יום שמח״ת תשי״ז(

לשפוט את הר עשו – איבוד הרע הגמור ובירור השאר

יעקב  התיישבות  רק  איננה  יעקב  ישובי  תכלית  א. 
אל  יעקב  כדברי  אלא,  ישראל,  ארץ   - בארצם  ובניו 
כלומר,  שעירה"86.  אדוני  אל  אבוא  אשר  "עד  עשו, 
ועלו87  המשיח...  "בימי  המטרה  קיום  רש״י,  כפירוש 

מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו".

משל  באמצעות  להסביר  חז״ל  באים  זאת  ואת 
המרגלית: אין מדובר כאן רק על ישובי יעקב כשלעצמם, 
ישובי  טמונים בתוך  לומר שהם  אין מתאים  שעליהם 
שאליה  המושלמת  המטרה  על  אלא  ותולדותיו,  עשו 
צריך יעקב להגיע - אבוא... שעירה; דבר זה מושג רק 
באמצעות העבודה עם ישובי עשו ותולדותיו )כדלהלן(, 

ולפיכך, שיא השלימות של יעקב טמון בתוך עשו.

בכך יובן מדוע מונה התורה את ישובי עשו ותולדותיו, 
את מלכי אדום, עד למלך הדר, שהיה בימי שאול - כי 
שאול היה משיח ה׳88, ואילו זכו, היה מתממש על ידו 
היעוד "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו״. 

ב. זהו ההסבר גם של שני הענינים שבמשל - ״עפר״ 
ו"צרורות״ - כי בענין של "לשפוט את הר עשו", יש 

שני אופנים ל״בירור" ומשפט:

 א( האופן שבו יתברר ויזדכך עשו לעתיד לבוא, כפי 
שיארע למספר אומות שייהפכו לטוב89, כנאמר90 "אז 
אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם... לעבדו...", 
וכנרמז במאמר חז״ל91 "עתיד חזיר ליטהר", וחזיר הוא 
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רמז למלכות אדום92.

צורך  יהיה  גמור  רע  שהוא  שבעשו  החלק  את   ב( 
יעקב  בית  "והיה  כנאמר93  לחלוטין,  ולהשמיד  לאבד 
ולא  ואכלום  לקש...  עשו  ובית  להבה  יוסף  ובית  אש 

יהיה שריד"...

עפר  של  הענינים  לשני  דומים  אלו  אופנים  שני 

92.  ויק״ר )ועוד( ס״פ שמיני. ובכ״מ. וראה רש״י תולדות כו, לד.
93.  עובדי׳ א, יח. הובא ברש״׳י ישן ריש פרשתנו. וראה רש״י ויצא ל, כה.

94.  ראה של״ה יט, ב. אוה״ת נשא ע׳ ערב. סה״מ תרנ״ט ע׳ קעו. ובכ״מ )וראה סנהדרין נט, ב: שמש גדול(. ולהעיר 
שקדימת עשו ליעקב הוא כקדימת הקליפה לפרי )ל״ת להאריז״ל ס״פ וישלח. אוה״ת בשלח ע׳ שס. סה״מ עת״ר ע׳ סג. 

ועוד(.
95.  ישעי׳ סא, ה.

96.  ב״ק רפ״ב במשנה. ועוד.

וצרורות: עפר הוא דבר שמעלים ומסתיר, כבענינינו, 
שהעפר מסתיר את המרגלית; אך אין זה רע מוחלט, 
תועלת,  ממנו  להפיק  ואפילו  לטוב,  להפכו  ואפשר 
לעתיד  שיהיה  )וכפי  הפרי94  את  השומרת  כקליפה 
לבוא "ועמדו זרים ורעו צאנכם"95(; ואילו מן הצרורות 
אין שום תועלת, כי אם להיפך, הם דבר מזיק )כביטוי 

הנפוץ בגמרא96 לגבי נזקי בהמה(, שצריך להשמידו.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת וישב שיחה א סעיפים ו-ז. משיחת שבת פרשת וישב תשכ״ה, י"ט כסלו תש״ל( 
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מ

1.  כי בשבתות שבבין המצרים עצמם, עיקר העילוי הוא בשבת שקודם ת”ב )כמובן מגודל הירידה(. ועיין ברשימות 
לאיכה בענין שבת חזון.

מגלים שפנימיות הגלות היא גאולה

הצמח  )כדברי  ענינם  הרי  המצרים  שבבין  השבתות 
מכת  את  לרפא  ענינם   - למכה(  )קודם  רפואה  צדק( 
החורבן: אין זה רק סתם ענין של שבת, שלגבי דרגתה 
לא קיים חורבן, אלא שהשבתות באים ונמשכים אל בין 
המצרים, כדי לעשות מהם "נחלה בלי מצרים". כלומר 

ששבתות אלו נעלים משבתות כל השנה. 

ולכן  מהשתלשלות,  למעלה  הם  השנה  שבתות  כל 
אין פוגם בהם כל חטא ואין להם שייכות לגלות, ואילו 
שבתות אלו הם גם רפואה, הם מרפאים ומהפכים את 
בין המצרים, את הגלות עצמה; הם מגלים את פנימיות 
הם  לגאולה.  הכנה  שהיא  כפי  עצמה,  שבגלות  הענין 
"אודך  יאמרו  שלעתיד  שבת",  שכולו  "יום  של  מעין 
של  המעלה  פנימיות  שתתגלה  בי",  אנפת  כי  הוי׳ 

"אנפת", של הגלות.

לכן  התורה,  ידי  על  נמשכים  הענינים  שכל  כיון 
מתחילים לקרוא ספר דברים, בשבת לפני תשעה באב1. 

קוראים  הגלות,  פנימיות  את  המגלה  בשבת,  דוקא 
מוסר  דברי   - בחיצוניות   - שענינו  דברים,  ספר  את 

על הירידה כו', אבל דוקא על ידי זה באים ל״עד הים 
האחרון״ - "עד היום האחרון", בגאולה העתידה על ידי 

משיח צדקנו, בקרוב ממש.

]ועוד ענין בזה: אלה הדברים - דברי תוכחות, אבל 
דוקא  להם  שהטיב  אחרי  גו׳";  הכותו  "אחרי  באות 

)וכדפירש״י דברים א, ד(.

)אשר  שבו  והתוכחות  להגלות  בנוגע  גם  הוא  וכן 
גם  הנה  האחרון",  היום  "עד  הוא  שתכליתם  נוסף 
ברגעים המועטים שנשארו עד הגאולה( - באם נצרך 
עדיין לדברי תוכחות, יה״ר שתומשך תחילה השפעה 
זה  אחרי  ורק  וברוחניות,  בגשמיות  בהרחבה  מרובה 

דברי תוכחה, 

)ויתירה  חסד  תורת  בתורה,  תוכחה  דברי   - אז  וגם 
ידי  על  גם  לצאת  אפשר  הרי   - וכו׳  המוסר  ענין  מזו: 
א  נא,  ואילך.  א  מט,  בתו״א  כמבואר  בתורה,  היגיעה 
ואילך(, שמטרתם - הכנה להגילוי דגאולה האמיתית 

והשלימה, העתידה בקרוב ממש[.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ד, פרשת דברים סעיף ד - משיחת ש״פ וארא תשי״ב. ש"פ מטו״מ תשי״ז. ושם הערה 43 - משיחת ש״פ 
מטו״מ תשכ״ג(

מדרגת גופו הגשמי של משיח - ממש כבנשמתו למעלה

ונשמות  דמ"ה  דנשמות  המדריגות  מחילוקי  להעיר 
נשמתו  מצד  שהי'  דמשה  גופו  דביטול  וחילוק  דב"ן 
וביטול גופו דאליהו שהי' מצד הגוף עצמו )ראה ד"ה 
החודש תרס"ו )המשך תרס"ו ע' קנח ואילך(. ד"ה והר 

סיני תש"ח פ"ו. ובכ"מ(.

ח"א  חתונה  דרושי  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  וראה 

כי  חנוך  על  גם  המשיח  ומדרי'  מעלה  יתרון  קלא:  ע' 
חנוך הוצרך להתפשט מחומר הגופני בעלותו למעלה, 
כמו  למטה  נשמתו  שרש  עם  בגופו  יתקיים  ומשיח 
שהוא למעלה ממש )ומובן שם שהוא למעלה גם מגופו 

של אליהו(. ע"ש )ושם ע' קלח ואילך( בארוכה.

)לקוטי שיחות חלק ל"ח, פרשת חקת שיחה א הערה 82. משיחת כ"ף מרחשון תשמ"ה(
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2.  ביצה לו, ב. שו"ע או"ח סי׳ שלט ס״ג. שו"ת מנחת אלעזר ח״א סכ״ט.
3.  ראה לקו"ש ח״ב ]המתורגם[ ע׳ 62 ואילך.

4.  יחזקאל לז, כד־כה.
5.  סוף הלכות לולב: שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצוה ובאהבת הא־ל כו׳ וכן דוד מלך ישראל אמר ונקלותי כו׳ 

והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה׳ כו'.

מהי תורתו של משיח

ראה לקוטי לוי״צ שם )ע׳ רכג( ד״גילוי אור החסידות 
הוא בחי׳ יותר גבוה מקבלה )נסתר( ונגלה שלכן בכחה 
לחבר ב׳ הבחי׳ גם יחד שהנסתר והרז גופא יהי׳ מושג 

בנגלה".

גבוה  חסידות  שגילוי  רכד(,  )ע׳  שם  לוי״צ  בלקוטי 
יותר "מגילוי פנימיות התורה, בחי׳ טעמי תורה, ישקני 
מנשיקות פיהו שיתגלו ע״י מ״צ בב״א״ - וכוונתו בזה 

ובהקדם:

פשוט שתורתו של משיח תהי' נגלה, קבלה )נסתר(, 
וחסידות

לג,  משבת  )ולהעיר  נגלה  ברשב״י:  שמצינו  וכמו 
ותיקונים  )זהר  נסתר  א((,  )קמג,  סכ״ו  אגה״ק  סע״ב. 
כו׳( ואיחוד שניהם )ראה והחרים תרל״א ע׳ נב ואילך 
הסתר  ע״י  הי׳  המערה  ענין   - ברשב״י  שגם  ולהעיר 
ליחידי  שם(  לקלוי״צ  וראה  שם.  שבת   - מישראל  א׳ 

סגולה ובהצנע לכת )אגה״ק שם קמב, ב(

- וכולם )גם נגלה וחסידות( באופן נעלה מאשר עתה 
)שה״ז לימוד ע״ד ראי׳ - עיין ש׳ האמונה פ״ס(. וראה 

לקו״ש חט״ז ע׳ 199 הערה 56 ובשוה״ג לשם. 

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טז, פרשת שמות וכ"ד טבת הערה 54 ושולי הגיליון. משיחת ומאמר ש״פ שמות תשכ״ו(

מחיאף כף בשבת – כיון שמתקרבים ל'ודוד עבדי' ש'מפזז ומכרכר'

שגם  רבותינו,  בין  נהוג  היה  וכך  חסידים,  בין  נהוג 
וכו',  כף  מוחאים  רוקדים,  טובים  וימים  בשבתות 
למרות שלפי המשנה דרוש לדבר הסבר מיוחד על פי 
תורת הנגלה2, ועם זאת נעשה הדבר בפשטות. לפיכך 

יש לתת גם את הטעם הפנימי, כאמור:

מאחר שאנו מתקרבים יותר ויותר למשיח,

- מיד לאחר החורבן החלה ההליכה לקראת המשיח, 
כפי שמסופר במדרש3 שמרגע החורבן, רק כעבור פרק 
ישראל,  של  מושיען  נולד  פרה",  של  "געיה  של  זמן 
ומרגע לרגע מתקרב הזמן של "ועבדי דוד מלך עליהם", 

על כל ישראל, "נשיא להם לעולם״4 -

לכן נהוג - וכפסק הרמב״ם5 - הסדר של ודוד עבדי - 
"מפזז ומכרכר לפי ה׳".

)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת שמיני סעיף טז. משיחת ש״פ שמיני תשט״ו(
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מחכים בביטחון ותשוקה גדולה

6.  ברמ״א או״ח )סו״ס תקנג( ד״אם חל )ערב ט״ב( בשבת אין אומרים פרקי אבות" )וראה מג״א שם. ועוד. וכ"ה המנהג 
בכ"מ(.

7.  ישעי׳ סג, ג. וראה בכ״ז סד״ה ולאחותו הבתולה - אוה״ת אמור, סה״מ תרכ״ז ותרכ״ט.
8.  שם, א.

9.  וי״ל שעד״ז הוא ההפרש בין הבירור דלבן ובירור דעשו )שהוא בחי׳ גבורות קשות יותר מלבן - ראה תו״ח שם פ״ה. 
אוה״ת פרשתנו רלא, א(. וראה לקו״ת ראה )ל, א( בפי׳ ״ורב שלום״ - "ורב הוא עשו" שמבחי׳ ריבוי ופירוד דעשו יוכלל 

"בחי׳ היחוד האלקי".

אם  הפוסקים6  בדברי  שונות  דעות  שקיימות  כיוון 
אומרים פרקי אבות בשבת תשעה באב - ו״אלו ואלו 
אחת  לפי  כאן  זה  ענין  יוסבר   - חיים״  אלקים  דברי 
לפי הדעה שכן אומרים פרקי אבות, במיוחד  הדעות, 

יום שיבוא"  בכל  גדולה(  )בתשוקה  לו  מפני ש״אחכה 
משיח, ויהפכו ימים אלו לימים־טובים, הרי עד לסמוך 
ממש לשבת תשעה באב מחכים בתשוקה גדולה שלכל 

הדעות יאמרו אז פרקי אבות.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת ואתחנן שיחה א סעיף ו. משיחות אור לכ״ד טבת תשל״ח. ש״פ ואתחנן תשל״ז(.

מטרת הגלות – לברר ולזכך העולם ואומות העולם

ישנו ענין של "וכל מלבושי אגאלתי"7: כדי שתתבצע 
 - ״אגאלתי״  של  והעמוקה  הפנימית  המשמעות 
"מי  כנאמר8  בירור הקליפה הטמאה,   - גאולה  מלשון 
הענין  להתקיים  צריך  מבצרה...",  מאדום...  בא  זה 
ירידת השכינה  כביכול,  לכלוך,  "אגאלתי" מלשון  של 

למקום הקליפות.

הגלות  חושך  להפוך  כדי  הוא  בגלות  הירידה  ועד״ז 
עצמו. 

)בניך("  שלום  ב״ורב  והעילוי  החידוש  שזהו  וי״ל 
על "לעשות שלום )סתם( בעולם": "שלום" סתם הוא 
הבירור דעולם )-)רק( לשון העלם(, "ורב שלום" הוא 

הבירור דגלות )שהוא גם מנגד לקדושה(9.

ועפ״ז יש לבאר המשך הענינים בד״ה וכל בניך, רפט 
)בדרושי חתונה. בסה״מ קונט׳ ח״א(, שלאחרי שמביא 
)פ״ב(  מביא  בעולם,  שלום  מרבים  דת״ח  )פ״א(  שם 
"דפסוק  ומבאר  גו׳"  השולמית  שובי  "שובי  מש״נ 
"אומה   - שולמית  נק׳  ובנ״י  הגלות",  זמן  על  קאי  זה 

דמרבים  הענין  כי   - עולמי״  ובין  ביני  שלום  שעשתה 
דוקא  הגלות  דזמן  הבירורים  ע״י  נעשה  בעולם  שלום 

)וראה בקיצור שם(.

ובזה יובן ג״כ מה שמביא שם ממדרש "אומרים להם 
ומתים  נהרגים  אתם  מתי  עד  לישראל  העולם  אומות 
ישראל  להן  מושיבין  כו'  אלינו  בואו  כו׳  אלקיכם  על 
לאו״ה מה תחזו בשולמית כו' כלום יש בכם כח לתת 

לנו מאותה המעלה שבסיני כו׳"

- דלכאורה: מכיון שהמדובר בבנ״י כמו״ש בתכלית 
העילוי ש״נהרגים ומתים על אלקיכם" ]וכמו שממשיך 
בהמאמר שם, שבנ״י נק׳ שולמית ״לפי שהם משלימים 
נפשם על קדושת שמו ית׳"[ - למה צריכים הם בכלל 

להשיב לאו״ה כו'? -

שמברר  כזה  באופן  צ״ל  הגלות  דזמן  המסנ״פ  כי 
שעי״ז  כו',  לאו"ה  להשיב  צריכים  ולכן  עצמו,  הגלות 

גם האו״ה "מסכימים" למסנ״פ דבנ״י.

 )תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת וישלח שיחה ה, סעיף ט והערה 55. משיחת ש״פ וישלח תשל״ז, ד״ה וישלח יעקב תשל״א( 
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מיד בסיום הבירורים – נדרשת יציאה מהגלות.

10.  לך טו, יד. וראה לקו"ש ח״ג ]המתורגם[ ע' 77 ואילך.
11.  מכילתא ורש״י בא יב, מא.

12.  מיכה ז, טו.
13.  רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ה.

14.  עקב יא, יב.
15.  רמב"ם ספי"א מהלכות מלכים.

16.  ראה דרמ״צ שם בסופו.
17.  תנחומא )ובאבער( ס״פ תצא. פסיקתא דר״כ ספ״ג. מדרש תהלים ט, ז. פס״ר פי״ב, ט. פרש״י ס״פ בשלח.

18.  וראה ברכות נח, סע״א. ובפרש״י שם. חדא״ג שם. מדרש תהלים )באבער( מזמור צז. אוה״ת שם ע׳ תרסו ואילך 
)וראה תו״א פה, א: "כסא מלכותו שום תשים עליך מלך כו׳". צה, ג ואילך. ועוד(.

וגם מכהנ״ל מוכח דשלימות ענין מלחמת עמלק היא ע״י מלך. ושלימות גדר מלך כאשר הוא לוחם מלחמת עמלק. וראה 
הערה הבאה בבנין ביהמ״ק.

יהודי  כל  של  הניצוצות"  "בירור  שעבודת  כשם 
את  משליך  הוא  "משמצאה  של  באופן  להיות  צריכה 

הצרורות", כך הוא גם לגבי כלל ישראל:

על־ידי  הניצוצות  בירור  לשם  הוא  הגלות  ענין  כל 
ככתוב  ומקומותיה,  הגלות  תקופות  בכל  ישראל  עם 
גדול״10  ברכוש  יצאו  ש״ואחרי־כן  מצרים,  גלות  לגבי 

- והכונה היא לניצוצות הקדושה שהם הוציאו משם.

לפיכך, מיד כאשר הסתיימה תקופת גלות מצרים - 
מיד כאשר כבר מצאו את המרגלית - יצאו משם כהרף 

עין11. כי לכאורה, לשם מה החיפזון?

בארץ  דרו  ובני־ישראל  הסתיים,  כבר  השעבוד  הרי 
מה  זמן  עוד  להישאר  לא  ומדוע  הארץ,  מיטב  גושן, 
בירור  עבודת  של  סדרה  שזהו  אלא,  גושן?  בארץ 
הניצוצות: מיד עם מציאות המרגליות, יש להשליך את 

הצרורות.

הגלות  מן  הגאולה  הבירורים,  סיום  לגבי  גם  וכך 
מצרים  מארץ  צאתך  כימי   - אדום  גלות  האחרונה, 
אראנו נפלאות12 - שמיד כאשר מגיע הזמן, הרי "מיד 
הן נגאלין13, כל בני ישראל ייצאו מכל הארצות, ויבואו 
עם משיח ל״ארץ אשר... עיני ה׳ אלקיך בה"14, בגאולה 

האמיתית והשלמה בקרוב ממש.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת וישב שיחה א סעיף יב. משיחת שבת פרשת וישב תשכ״ה, י"ט כסלו תש״ל( 

מינוי מלך הכרתת עמלק ובנין המקדש – לעתיד לבוא

"על שלשה דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ"... 
לכך  בהמשך  בזו".  זו  "תלויות  הן  אלו  מצוות  שלוש 
לומדים מן הפסוק שהקשר של "זו בזו" הוא גם לגבי 
של  זרעו  להכרית  אחר־כך  מלך,  מינוי  תחלה  סדרן: 

עמלק, ואחר־כך בניית בית הבחירה.

השלישי  בית  בבנין  אלו  מצות  דג׳  הסדר  וכ״ה 
וכו׳  המשיח  המלך  מלכים  מהלכות  רפי״א  כברמב״ם 
וילחום  כו׳  מלך  יעמוד  שם:  ובה״ד  המקדש.  ובונה 
ולאחר  עמלק  מלחמת  כולל   - )סתם  ה׳  מלחמות 
הכרתת זרעו כו׳ ומצב דמנוחה -( כו׳ "אם עשה והצליח 

ע״י  נשמטו  אלו  )תיבות  שסביביו"  האומות  כל  ונצח 
הצנזור( - אז - ובנה מקדש במקומו. וראה הר המורי׳ 

שם סק״ב.

כאשר  השלימות,  בשיא  המלכות  של  גילוי   ...
ועוסק במצוות  הוגה בתורה  דוד  מלך מבית  "יעמוד15 
בדקה  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף  אביו...  כדוד 

וילחום מלחמת ה'... ובנה מקדש במקומו".

והכרתת  בשלימות16,  מלך  של  הענין  יתקיים  ואז 
זרעו של עמלק תתבצע בשלימות - ויהיה "השם שלם 
והכסא שלם״17 - גילוי מלכותו של הקב״ה18, ושלמות 
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"מקדש20  אשר  נצחי,  בנין  בית־המקדש19,  בבנין 

19.  וראה אוה״ת שם )ע׳ תרס״ח(, תצא )ע׳ תתרכד( - שכדי שיהי׳ בנין ביהמ״ק צ״ל השם שלם והכסא שלם. ולכן צ״ל 
תחלה שימחה זרעו כו׳.

20.  בשלח טו, יז. ובפרש״י שם. ומסיים: ואימתי יבנה בשתי ידים בזמן שה׳ ימלוך לעולם ועד.
21.  אף שזהו בעיקר לדעת רש״י ותוס׳ )סוכה מא, סע״א. פרש״י ר״ה ל, סע״א. תוס׳ שבועות טו, רע״ב ד״ה אין. ובכ״מ 

בזהר ומדרשים(, משא״כ לדעת הרמב״ם הנ״ל שמלך המשיח בונה מקדש - כבר נת׳ בכ״מ התיווך בזה, שמשיח יבנה 
השערים והדלתות - ראה בכהנ״ל לקו״ש חי״א ע׳ 98 והערה 61. וש״נ.

22.  פרשתנו ו, יז.
23.  פרשתנו ט, יא.

24.  ראה גם שער היחוד )לאדמו"ר האמצעי( בתחלתו )ב, א(.
25.  ע"ד הפי' בלעסוק בד"ת )ב"ח לטואו"ח סמ"ז ד"ה ונוסחא(.

26.  ישעי' יא, ט.
27.  ולהעיר ג"כ ממחז"ל )סנהדרין צב, ריש ע"ב( "אותן שנים . . הקב"ה עושה להם כנפים כו' ושטין על פני המים" )נת' 
בתו"ח בראשית ד, ג ואילך. אוה"ת בראשית כח, ב ואילך. סה"מ תרכ"ז ע' רלט ואילך )אוה"ת שה"ש ח"א ע' ט ואילך(. 

ועוד( — אלא ששם קאי באלף השביעי, כש"יהי' עולם זה חרב" )רש"י שם(. וראה לקו"ש ח"ל ע' 21 ואילך, סעיף ו-ז 
)ובהערה 63(.

28.  ראה בארוכה "הדרן" על הרמב"ם )לקו"ש חכ"ז ע' 238 ואילך( — דיוק תיבת "בלבד".
29.  ראה סדור עם דא"ח כוונת המקוה )קנט, סע"ד(.

30.  ויש לקשר זה עם ההלכה "כל מה שבים טהור" )רמב"ם הל' טומאת מת רפ"ו(. — וראה "הדרן" הנ"ל )לקו"ש חכ"ז ע' 
241-2(. וראה ע"ד הענין ד"מים במים" )ע"ד החסידות( במאמרים שנסמנו בהערה לעיל. ועוד.

א-ד־נ-י כוננו ידיך"21, במהרה בימינו בקרוב ממש.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טז, פרשת תרומה שיחה ג, סעיף ו, הערה 94 וסיום השיחה. משיחת ש״פ דברים תשל״ו(

מלאה הארץ דעה את ה' – באמצעות מי המבול

שבאו   — נח  בימי  המבול  מי  של  הרוחני  התוכן  א. 
לבטל  היינו   — הארץ"23  "לשחת  בשר"22,  כל  "לשחת 
ו"ארציות"(  "בשריות"  )של  כליל  בביטול  )"לשחת"( 
מלבדו  מציאות  שום  נראה  שלא  עד  הדעת",  ב"מי 

יתברך.

הרמב"ם  וכדברי  לבא24,  לעתיד  העולם  מצב  וע"ד 
בסיום וחותם ספרו, ש"באותו הזמן . . לא יהי' עסק25 
כי  שנאמר26   .  . בלבד  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל 
מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" — שמצב 
העולם לעת"ל דומה ל"מבול"27 )"כמים לים מכסים"(, 
באופן  יהי'  הדעת"(  )"מי  ה'"  את  ב"דעה  שהעסק 
ד"מלאה הארץ דעה" )ועד ש"לא יהי' עסק כל העולם 

אלא לדעת את ה' בלבד"28(.

ובדרגא זו הי' מצב העולם בתחילת הבריאה, כשהי' 
"כל העולם כולו מים במים", ו"לא הי' קלוסו של הקב"ה 
עולה אלא מן המים" — דהיינו שאין העולם נראה כלל 

כמציאות בפ"ע )בדוגמת דבר שנטבל )אותיות בטל29( 
במים(30, אלא כל מציאותו היא רק הכח האלקי המהווה 

אותו ומקיימו.

... ב. העילוי ד"כל העולם כולו מים במים" בתחילת 
ברייתו של עולם — מה שהעולם לא הי' נראה כמציאות 
בפני עצמו אלא בטל כליל בכח האלקי המקיימו )כנ"ל( 
— לא הי' נרגש במציאות העולם עצמו )כי לא הי' עדיין 
ראוי לכך(, והעילוי ד"דכל העולם כולו מים במים" הי' 

רק מחמת זה שעדיין לא נבראה היבשה )הארץ(;

אמנם תכלית הכוונה היא, שביטול זה יומשך ויופעל 
במציאות הארץ עצמה. וזהו דיוק לשון הכתוב )בנוגע 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה  לבא(  ללעתיד 
מכסים", כלומר, לא שהארץ תהפך ל"מים", כ"א כמו 
שהיא במציאות של ארץ תתמלא ב"דעה את ה' כמים 
ד"כמים  שהעילוי  היינו  מכסים",  לים  הדמיון(  )בכ"ף 

לים מכסים" הוא בהארץ עצמה.



תשורה משמחת גינזבורג156

אלא שכדי לפעול עילוי זה בהארץ עצמה צ"ל ההכנה 
של "טבילת" הארץ ב"מי המבול" — "לשחת הארץ", 
לבטל לפי שעה מציאותה של הארץ עד שמכוסה כליל 
במים; וביטול זה הוא הוא הנותן כח, שגם כאשר אח"כ 
יומשך  כהלכתה"32(,  גריד  )"נעשה  הארץ"31  "יבשה 

ביטול זה ביבשת הארץ עצמה.

)לפי תוכנם הרוחני(  מי המבול  ענינם של  ג"כ  וזהו 
"כלי"  שתהי'  העולם  מציאות  את  להכשיר  שבאו   —
לביטול זה33 שיבוא לידי גילוי לעתיד לבא, כשתתמלא 

"הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

31. פרשתנו ח, יד.
32.  פרש"י שם.

33.  ראה בארוכה לקו"ש חט"ו )ס"ע 51 ואילך(, דקיום העולם לפני המבול הי' רק מצד "למעלה", והמבול פעל זיכוך 
בהעולם, שיהי' מוכשר שקיומו יהי' מצד מציאות העולם גופא. ע"ש.

34.  ויק"ר פ"ז, ד. איכ"ר בסופו. ועוד.
35.  מלאכי ג, ד.

36.  ובפרט ע"פ מ"ש באיכ"ר שם: שנאמר )ישעי' נט, ד( כי מי נח זאת לי — והרי המדובר שם בנוגע למי המבול. וראה 
)בביאור מדרש זה ע"ד החסידות( אוה"ת פרשתנו סח, א ואילך. )כרך ג( תרכג, א ואילך.

37.  וי"ל שזהו הפירוש הפנימי במחז"ל )ב"ר פ"ל, ח. וש"נ( דנח "ראה עולם חדש" — מעין ודוגמא ל"שמים החדשים 
והארץ החדשה אשר אני עושה" )ישעי' סו, כב( לעת"ל.

38.  במדב״ר יט, כ. תנחומא פ׳ חוקת הובא בתוספות ר״ה ג, א. ד״ה וישמע הכנעני.

 ]עפ"ז יובן גם מש"כ במדרש34 על הכתוב35 "וערבה 
וכשנים  עולם  כימי  וירושלים  יהודה  מנחת  לה' 
קדמוניות" — "כימי עולם כימי נח". דלכאורה תמוה: 
הפסוק "וערבה לה' גו'" קאי על הזמן דגאולה האמיתית 
והשלימה, כאשר העולם יהי' בתכלית השלימות, וא"כ 

איך אפשר לומר שהוא "כימי עולם — כימי נח"36?!

אמנם ע"פ הנ"ל מובן — כי תחילת הכשרת העולם 
והכנתו לשלימותו בזמן הגאולה )"מלאה גו' כמים לים 
את  שכיסו  המבול  מי  ע"י  נח37,  בימי  היתה  מכסים"( 

העולם[.
)לקוטי שיחות חלק ל, פרשת נח שיחה א, סעיפים ה-ו. משיחת א' דר"ח מרחשון תשמ"ו(

 

מלחמת עמלק לפני ביאת המשיח – בצורה נסתרת

מלחמת  ונשנית  חוזרת  כללי  באופן  פעמים,  ארבע 
ישראל  בני  צאת  עם  מיד  א(  ישראל:  בבני  עמלק 
ממצרים )ברפידים(. ב( בשנים האחרונות לשהות בני 
ישראל במדבר, בטרם כניסת ישראל לארץ. )אלא שאז 
הראשונה  בתקופה  ג(  כנעני(38.  בדמות  עמלק  הופיע 
להתישבות בני ישראל בארץ ישראל, לאחר מינוי שאול 
המלך וקודם לבנין בית המקדש )כפי הסדר שב״שלשה 
מינוי מלך, מלחמת  בכניסתם לארץ":  דברים שנצטוו 
עמלק ובנין בית המקדש(. ד( בדורו של המלך המשיח 

שיבוא במהרה בימינו.

והתהוות  מצרים  יציאת  מאז  ישראל,  ימי  דברי 
ישראל לעם לשם קבלת התורה, מתחלקים באופן כללי 
לשתי תקופות: א( תקופת היות בני ישראל במדבר. אז 
ענינים של גשמיות העולם  כל מגע עם  היה להם  לא 

ע״י  ודירה סופקו להם  לבוש  במזון,  כל צרכיהם  הזה. 
המן, בארה של מרים וענני הכבוד. ב( התקופה השניה, 
ישראל  בני  כניסת  מאז  נמשכת  יותר,  הארוכה  שהיא 
ישראל  לבני  יש  שבה  התקופה  היא  היום,  ועד  לארץ 
ולקדשם  הזה  העולם  בעניני  להתעסק  התפקיד 
את  הן  כוללת  זו  תקופה  רוחניים.  לענינים  ולהפכם 
את  להפוך  הוא  כשתפקידם  בארצם  ישראל  בני  היות 
ארץ שבע האומות לארץ ישראל, ארץ קדושה, והן את 
השנים בהן שרויים בני ישראל בגלות ובארצות הגויים, 
כשתפקידם הוא לאפשר את קיום היעוד "עתידה ארץ 
ישראל שתתפשט בכל הארצות", להכשיר אותן להיות 

דירה לקב״ה.

מתוך ארבע הפעמים של מלחמות עמלק הרי שתי 
הראשונות הן - בראשית התקופה הראשונה שבדברי 
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ימי ישראל, ובסיומה של תקופה זאת. ושתי האחרונות 
התקופה  ובסיום  השניה,  התקופה  של  בראשיתה 

השניה.

שבראשית  שבמלחמה  בשעה  שבה  רואים  אנו 
הופיע  מצרים(  יציאת  אחר  )מיד  הראשונה  התקופה 
עמלק בצורה גלויה, הרי בסיומה של תקופה זו - הוא 

הופיע בצורה מוסוית, בדמות של כנעני.

המלחמות  בשתי  הדבר  הוא  שכך  למדים  אנו  מכאן 
במלחמה  אם  ישראל:  ימי  שבדברי  השניה  שבתקופה 
מידי שבע  הארץ  כיבוש  )לאחר  זו  תקופה  שבראשית 
האומות( הופיע עמלק בצורה גלויה - הרי שבמלחמה 
 - בדורנו  המשיח,  המלך  בדור  זו  תקופה  שבסיום 

הופעתו היא בצורה מוסוית ובלבוש אחר.

מסתתר  מי  לדעת  יש  מזהירה:  התורה  אבל   ...
מאחורי טענות אלה. כאן מסתתר אותו עמלק המפריע 

39.  ל' הרמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ח.
40.  ראה מ"א קאפיטל יוד.

41.  ל' הרמב"ם הל' מלכים פי"א ה"א.
42.  רמב"ם שם ה"ד.

43.  צפני' ג, ט.

44.  ישעי' ב, ג.
45.  שם יא, ט.

את  לעשות  הדרך  זו  שלא  זאת  לבד  התורה.  לקבלת 
העולם לדירה לבורא יתברך, ולהפוך את "ארץ כנען" 
כוונה  כאן  שישנה  כך  אחר  מתברר  ישראל".  ל״ארץ 
סמויה "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים" ר"ל, 

מגישה כזאת נולדת סכנה גם לגוף.

כשנשמתו  רק  בגופו  שלם  להיות  יכול  יהודי  כי 
שלמה, תומת ישרים תנחם. אסור לתת ח״ו לצנן את 

ההתלהבות לתורה.

...  ואז הרי הוא מקיים את מצות "פרו ורבו ומלאו 
את הארץ וכבשוה", הוא מכשיר את העולם כולו להיות 
"עתידה  היעוד  קיום  את  ומביא  יתברך,  לבורא  דירה 
ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות": בכל מקום יהא 
ניכר ונראה ש״עיני ה׳ אלקיך בה", ולא בשעת תפלת 
בזמן  או  וחגים  בשבתות  או  בלבד,  כפור  ביום  נעילה 
אחרית  ועד  "מראשית השנה  אם  כי  והלמוד,  התפלה 

שנה".
)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת ויקרא-זכור סעיפים ו. ט. משיחת פורים תשט״ז(

מלכות משיח מגלה שלימות מלכות ה' בכל העולם

שענינה  דוד,  בית  מלכות  היא  המלכות"39  "עיקר 
שהי'  וכמו  כולו.  העולם  על  הקב"ה  את  להמליך  הוא 
ישראל  ארץ  כיבוש  גמר  הי'  דוד  שע"י  כפשוטו, 
מאוה"ע, ועד למצב שכולו מלכות תיכף בתחלתו כמו 
שהי' בימי שלמה, שהאומות הביאו מתנות לשלמה40 
הקב"ה  מלכות  גילוי  הי'  דוד  בית  מלכות  שע"י   —

בעולם.

שע"י  דמשה,  דרא  על  דדוד  בדרא  החידוש  וזהו 
התורה ומצות הוא קיום העולם כמו שהוא, וע"י גילוי 

המלכות נפעלת עלי' בעולם,

והשלימות בזה תהי' ע"י "מלך" האחרון מבית דוד, 
דוד"42  מבית  "מלך  הנקרא  האחרון"41  "משיח  שהוא 
בביאת משיח צדקנו, שאז תתגלה מלכותו של הקב"ה 
כולו  העולם  את  ש"יתקן  באוה"ע,  הן  כולו,  בעולם 
עמים  אל  אהפוך  אז  כי  שנאמר43  ביחד  ה'  את  לעבוד 
עמים  "והלכו44  אחד",  שכם  ולעבדו   .  . ברורה  שפה 
רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב 
הנבראים  בכל  והן  באורחותיו";  ונלכה  מדרכיו  ויורינו 
שבעולם — ש"לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי 

מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"45.

 )לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת נח שיחה א סעיף ג. משיחות ש"פ נח תשמ"ה, תשמ"ט(
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46.  אוה"ת פרשתנו צט, ב ואילך. וראה תו"ח נח )עז, א(. פרשתנו )קח, ג(. ובכ"מ.
47.  אבות פ"ה מ"י.

48.  ב"ר פ"ג, ז.
49.  טז, נג. וראה של"ה חלק תושב"כ פ' לך )רעט, א(, וע"ש שזהו הטעם שאברהם השתדל כ"כ בהצלת סדום.

50.  ב"ר פרשתנו )פ"נ, י. הובא בשל"ה שם(. וראה יבמות עז, א. מאמרי אדה"ז תקס"ו ריש ע' תג.
51.  תהלים פט, כא.

52.  ראה דרושי הפלגה בתו"א, תו"ח ואוה"ת )כרך ו( פ' נח — ע"ד השייכות דדור ההפלגה לההתכללות דעולם התיקון 

מצוות בטלות לעתיד לבוא

"אין   – לע״ל  בטילות  מצות  ב(  סא,  )נדה  ומ״ש 
העדר  בבחי׳  שיתבטלו  כ״א  ח״ו  שיתבטלו  הכוונה 
תפיסת מקום לגבי האור העצמי דלעתיד וכו'". "והיינו 
ההמשכה  לגבי  באי״ע  הוא  עכשיו  המצות  דהמשכת 
העדר  בבחי׳  בטלים  יהיו  וע״כ  כו׳  לעתיד  דמצות 
ע׳  ח״ג  פקצ״ג.  ח״א  תער״ב  )המשך  מקום"  תפיסת 

א׳רעט. ועוד(.

לנביאים  בנוגע  ע״ב  קיט,  א.  צב,  תו״א  עד״ז  וראה 
שמחת  לענין  סתרס״ו(  )ח"ב  הרדב״ז  שו״ת  וכתובים. 
אוה״ת  רע״ד.  נט,  ר״ה  מלקו״ת  ולהעיר  המועדים. 

בשלח ע׳ תעה ואילך. 

וידועה השקו״ט בזה מפשטות הסוגי׳ בנדה שם.   -
בלקו״ב  בהנסמן  וראה  ועוד.  כו.  סו״ס  אגה״ק  ונ״כ. 

)להר״י שי׳ קארף( ח״א לאגה״ק שם.
)לקוטי שיחות חלק יט, פרשת שופטים שיחה ג, הערה 54. משיחות חגה"ש וש"פ נשא תשל"ד(

מציאת משיח בסדום – גילוי הארות דתוהו בתיקון

מבואר בחסידות46 בטעם עונש סדום, שנאבד ונחרב 
היא  ואחדות,  השלום  היפך  סדום,  הנהגת  כי  לגמרי, 
ענפין  עצמו,  בפני  א'  "כל  שבתהו  התהו,  עולם  ע"ד 
מתפרדין", וזהו טעם המ"ד47 ד"האומר שלי שלי ושלך 
שלך . . זו מדת סדום", כי עצם ענין הפירוד וההתחלקות 
וזהו"ע  מתפרדין.  ענפין  התהו,  עולם  כענין  ה"ז  זמ"ז 
איבוד סדום ועמורה כו', שהוא ע"ד ה"שבירה" דעולם 
ומחריבן"(,  עולמות  בורא  "שהי'  )כמחז"ל48  התוהו 
שמטרתו הוא "סותר ע"מ לבנות", בשביל בריאת עולם 

התיקון שענינו עולם של התכללות ואחדות כו'.

דתיקון  שב"כלים"  היא,  הכוונה  תכלית  אמנם, 
למעלה  שהם  דתהו"  ה"אורות  גם  ויתגלו  יומשכו 
דתיקון",  ב"כלים  שיהי'  כיון  אלא  והגבלה,  ממדידה 
אין בזה ענין של פירוד ושבירה, אלא אדרבה, תכלית 

האחדות כו'.

ועפ"ז יש לפרש מ"ש ביחזקאל49 שלעתיד ישובו ערי 
סדום, "ושבתי את שביתהן את שבית סדום ובנותי'", 

אלו  ערים  ובנין  דשיבת  הפנימי  שהתוכן  לומר,  דיש 
אורות דתהו, אלא  יתגלו למטה  הוא, שבזמן הגאולה 
)בנין,  דוקא  דתיקון  בכלים  אלה  אורות  יומשכו  שאז 

היפך השבירה(.

דוד עבדי,  "מצאתי51  גם מה שאמרו במדרש50  וזהו 
היכן מצאתי אותו בסדום", דלכאורה תמוה, כיצד יתכן 
אלא  דוקא?  לסדום  שייך  יהי'  משיחא  מלכא  שדוד 
דתהו,  אורות  גילוי  שבה,  הפנימית  המעלה  מצד  זהו 
של  ענינו  זהו  כי  דוקא,  בסדום"  אותו  "מצאתי  ולכן 
דתהו  אורות  גילוי  יהי'  ידו  שעל  משיחא,  מלכא  דוד 
בכלים  שיומשכו  אלא  והגבלה(,  ממדידה  )שלמעלה 

דתיקון דוקא.

ועפ"ז אולי יש לומר, שזהו התוכן הפנימי למעליותא 
לעתיד  שישובו  ובנותי'  דסדום  הערים  סוגי  שבשני 
אורות  על  רומזות  )שנשרפו(  ועמורה  סדום  לבוא: 
דתהו שלמעלה ממדידה והגבלה, ושתי הערים אדמה 
שם  הי'  שלא  כנ"ל,  הפלגה52  דור  ע"ד  )שהם  וצבוים 
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ההתכללות  ענין  ע"ד  הוא  ומריבה(  הגזל  ענין  )כ"כ( 
דכלים דתיקון53 — ושיבת כל ד' הערים יחד מורה על 

)נזכר באוה"ת פרשתנו שם )ק, א((.
53.  אלא שבאוה"ת פרשתנו שם, שעונש סדום הוא "כמו שבה"כ ויהפוך את הערים וכו'" — שזה הי' גם בשני ערים 

הנ"ל.
54.  עירובין יח, סע״ב. וש״נ.

55.  נח ח, יא ובפרש"י.
56.  להעיר מהשייכות לפרשת השבוע דמינה אזלינן — "ותקח מרים הנביאה וגו'" )בשלח טו, כ(.

57.  שמו"ר רפכ"ו. שהש"ר פ"ב, יא.
58.  מנחות נג, סע״ב.

59.  ראה אמ״ב שער הק״ש ספנ״ג ואילך. ועוד.
60.  ראה תניא רפל״ז.

61.  פרש״י בא יג, ה. ועוד. ולהעיר מהשייכות לפרשת השבוע )פרשת יתרו( — שבני יתרו קיבלו "דושנה של יריחו", 
"עיר התמרים" )ספרי ופרש״י בהעלותך יו״ד, לב. ספרי ברכה לג, יב(.

62.  ראה זח״ג טז, א. ועוד. — ורומז גם על הענין דאריכות ימים ושנים טובות דכאו״א מישראל, כמ״ש )תהלים צב, יג( 
"צדיק )"ועמך כולם צדיקים"( כתמר יפרח".

63.  חגיגה יג, א.
64.  שה״ש ד, יא.

חיבור והתאחדות אורות דתהו וכלים דתיקון.

)לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת וירא שיחה ב סעיף ה. משיחות ש"פ וירא וח"ש תשמ"ג, ש"פ נח תשמ"ב(

 

מרירות הגלות מביאה לגאולה

הגלות,  בומן  והיגיעה  העבודה  על  קאי  הב׳  ״ארץ" 
ויגיעה  בעבודה  צורך  יש  הגלות,  ירידת  גודל  שמצד 
צורך  )ירידה  העלי׳  גם  נעשית  ובמילא,  יותר,  גדולה 

עלי'( באופן נעלה יותר, ביתר שאת וביתר עוז.

לירידה  בנוגע  ועאכו״כ  ירידה,  עניני  בכל  ]כהכלל 
ירידה הכי גדולה, כמשל  הכללית דזמן הגלות, שהיא 
בן יחיד שגלה מעל שולחן אביו )ראה ברכות ג, סע״א(, 
שלא זו בלבד שצריכים להחזירו להיות סמוך על שולחן 
לגבי  יותר  גדולה  עלי׳  שצ״ל  מזה,  יתירה  אלא  אביו, 

המעמד ומצב שלפני ירידת הגלות[.

וענין זה מרומז בפרטי הענינים ד״ארץ״ הב׳ — "זית 
שמן ודבש":

כלשון  באופן של מרירות,  מזון  על  מורה  ״זית״ — 
חז״ל54 על הפסוק55 "עלה זית טרף בפי'", "יהיו מזונותי 

מרורין כזית".

וענינו בעבודת האדם — כללות העבודה בזמן הגלות 
מרים56  של  בשמה  גם  כמודגש  מרירות,  של  באופן 
שם  "על  השעבוד(  קושי  עיקר  התחיל  )שבלידתה 

המירור"57.

כמארז״ל58   — שמן"(  )"זית  "שמן"  נעשה  ועי״ז 
שרומז   — כתיתה״  ע״י  אלא  שמנו  מוציא  אינו  "זית 
שעיקר  שבתורה59,  דרזין  רזין  התורה,  פנימיות  על 
וע״י  לאחרי  לבוא,  לעתיד  תהי׳  התגלותה  ושלימות 

הקדמת מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות60.

ה״תמרים"  שצמיחת   — תמרים61(  )דבש  ״ודבש״ 
העבודה  ריבוי  על  לאחרי שבעים שנה62, שמורה  היא 
נעשה  דוקא  ועי״ז  הפירות,  משאר  יותר  והיגיעה 
ה״דבש", שרומז על שלימות הגילוי דפנימיות התורה 
)כדרשת חז״ל63 על הפסוק64 "דבש וחלב תחת לשונך"( 

לעתיד לבוא.

שמן"  "זית  שבין  החילוק  בביאור  להוסיף  ]ויש 
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השמן(  בא  שממנו  הפרי  של  שמו  בכתוב  )שנתפרש 
 — הפרי(  של  שמו  בכתוב  נתפרש  )שלא  ל״דבש" 
הגלות  מרירות  )ובעיקר(  גם  מודגש  שמן"  שב״זית 
)"זית"( שעי״ז באים לגילוי פנימיות התורה )"שמן"( 
רק  מודגש  )שלאח"ז(  ב״דבש"  ואילו  לבוא,  לעתיד 

העילוי דלעתיד לבוא )גילוי פנימיות התורה([.

... ב. ומודגש גם בהפטרה )סיום וחותם הפרשה( — 
"ודבורה אשה נביאה גו׳ יושבת תחת תומר גו'"65, אילן 
תמרים, סיום וחותם )והכי מובחר מ(כל שבעת המינים 
שנשתבחה בהם ארץ ישראל )דבש תמרים(, ורומז על 

גילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא.

למעמד  דבורה"  ד״תומר  בהשייכות  להוסיף  ויש 
שנא  "מאי  מארז״ל66  ע״פ   — לבוא  דלעתיד  ומצב 

65.  ס' שופטים ד, ד־ה.
66.  מגילה יד, א.

67.  להעיר ממארז״ל )דב״ר פ״א, ו( ״כדבורים היו בני .. מה הדבורה הזאת כל מה שהיא מסגלת מסגלת לבעלי׳, כך כל 
מה שישראל מסגלין מצוות ומעשים טובים הם מסגלים לאביהם שבשמים".

68.  להעיר מדרשת חז״ל על הפסוק "גן נעול גו׳ גל נעול גו'", ש״על ידי שגדרו ישראל עצמן מן הערוה נגאלו ממצרים" 
)שהש״ר פ״ד, יב )א((.

69.  שמו״ר ספט״ו.
70.  שם ה, לא.

71.  לא רק "ארבעים חסר אחת".
72.  ישעי׳ ט, ו.

73.  ראה ספר הערכים חב״ד מערכת אותיות התורה אות מ״ם )ב( ס״ע רב ואילך. וש׳׳נ.
74.  יהל אור עה״פ )ע׳ שכח ואילך(. ובמילואים שם )ס״ע תרל ואילך(. וכ״ה בהמשך מים רבים תרל"ו פקס״א ואילך.

75.  תהלים צב, א.
76.  ילקוט שמעוני בחוקותי רמז תרעב מתו״כ שם. וראה צפע״נ עה״ת בחוקותי שם.

77.  ישעי׳ יא, ו.
78.  וכדעת ר״י בתו״כ וילקוט שם.

לא  תומר"  )ש״תחת  יחוד"  משום   .  . תומר  תחת 
דכנסת  שה״יחוד"  בזה,  הרמז  לומר  דיש  יחוד(,  שייך 
ישראל )דבורה67( אינו אלא עם הקב״ה בלבד, ולכן צ״ל 
תכלית הזהירות מענין של יחוד )"תחת תומר"(, ועי״ז 
זוכים68 להיחוד דכנסת ישראל עם הקב״ה לעתיד לבוא 

)"לימות המשיח יהיו נישואין"69(.

ומודגש גם בסיום וחותם ההפטרה, ״ותשקוט הארץ 
ארבעים שנה״70 — כידוע ש״ארבעים"71 )מ״ם( מורה 
על השלימות דלעתיד לבוא, כמ״ש72 "לםרבה המשרה" 

)מ״ם סתומה באמצע התיבה שרומז על הגאולה73(.

בישראל״  פרעות  ד״בפרוע  השלימות  גם  תהי׳  ואז 
— "דאתפריעו ואתגליין מיני׳ כל נהורין" )ע״ד "בשלח 

פרעה"(.
)שיחת חמשה עשר בשבט תשנ"ב, סעיפים ו-ז(

 

משביתן שלא יזיקו – אתהפכא של ג' קליפות הטמאות לקדושה

אדמו״ר ה״צמח צדק"74 מסביר את הפסוק "מזמור 
פסוק  על  האומר  המדרש76,  לפי  השבת"75,  ליום  שיר 
שלא  העולם  מן  מזיקין  למשבית  השבת,  "ליום  זה: 
יזיקו וכן הוא אומר77 וגר זאב עם כבש" - תוכן השבת 

הוא ענין השביתה מן המזיקים, היכולה להתבצע בשני 
אופנים:

של  מציאותם  כל   - העולם״  מן  ״מעבירם  א( 
 – תזיק״  שלא  ״משביתה  ב(  מתבטלת78.  המזיקים 
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לא  לכך שהם  גורמת  נשארים, אך השביתה  המזיקים 
יזיקו. האופן השני של שביתת המזיקים הוא נעלה מן 
כהנים79, מפני שדוקא באופן  כנאמר בתורת  הראשון, 
 - לנהורא  חשוכא  אתהפכא  של  הענין  מתבצע  זה 

המזיקים עצמם הופכים מרע לטוב80.

באופן ש״משבית  הגילוי של שבת  ולמרות שעיקר 

79.  שם: אימתי הוא שבחו של מקום בזמן שאין מזיקים או בזמן שיש מזיקים ואין מזיקים. וראה לקו”ש ]המתורגם[ ח”ז 
ע’ 204.

80.  כתועלת וטוב בע”ח שאינם מזיקים מלכתחילה, ועוד יותר – שהרי הזאב גבור יותר מהכבש וכיו”ב.
81.  יהל אור שם )ע׳ שכח, תרלא. מים רבים שם פקס״ב( - משא״כ לעת״ל תהי׳ גם בגקה״ט, והרי למכה מצרים 

בבכוריהם כו׳ הוא אתהפכא - בנוגע לפעולה – בגקה״ט.
82. . לקו״ת ראה כז, א. ובכ״מ.

83.  סנה׳ צז, סע״א.
84.  אגה״ק ס״ד )קו, רע״א(.

85.  תהלים פט, כא.
86.  נוסח התפלה במוסף. וראה המשך וככה תרל״ז פי״ז ואילך.

87.  רמב״ם הל׳ מלכים ספי"א. וראה לקו"ש ]המתורגם[ ח״ז ע׳ 95 הערה 63.
88.  אבות פ"ו, ב.

89.  ראה בארוכה לקו"ש ח"ד ע' 1232 ואילך, שזוהי גם השייכות ד"חרות על הלוחות" )שבאבות שם(, שהתורה חרותה 

מזיקים.. שלא יזיקו" יהיה לעתיד לבוא, בכל זאת היה 
משהו מעין זה בשבת בראשית שבתחילת הבריאה.

... אך זה יתגלה רק לעתיד לבוא, כאשר תהיה שבת 
ומנוחה לחיי העולמים, ואילו לפני כן "האתהפכא" של 

שבת היא רק ב״קליפות נוגה"81.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יז, שיחה לשבת הגדול סעיפים ג. ט. משיחת ש"פ צו שבת הגדול תשל"ה(.

משיח בא בהיסח ולמעלה מהדעת - עבודת התשובה

לטעם  מעל  יחידה,  לדרגת  קשור  התשובה  ענין 
ודעת82. לכן התשובה היא הכנה לגאולה, שאף משיח 
הזקן84,  אדמו״ר  שמבאר  כפי  הדעת"83,  "בהיסח  בא 
שהדרגה שתהיה בביאת המשיח היא "למעלה מדעת 

האדם...".

גם לכך רומז רש״י ב״ומצאתי להם עד", שהעבודה 
של "יתאמרו כל פועלי און", עבודת התשובה, נעלית 
ומכך  הדעת.  בהיסח  הבאה  כמציאה   - ודעת  מטעם 

מגיעים ל״מצאתי דוד עבדי"85.

ירום  "ועתה  אורי  לדוד  במזמור  גם  שאומרים  וכפי 
ראשי על אויבי . . ואזבחה באהלו זבחי תרועה", שעל 
על  ראשי  ל״ירום  מגיעים  "אויבי"  שלמרות  כך  ידי 
באהלו  ל״ואזבחה  מגיעים  התשובה(,  )עבודת  אויבי" 
בשיא  שהיא  כפי  הקרבנות  לעבודת   - תרועה״  זבחי 
השלימות )"כמצות רצונך״86( - בבית המקדש השלישי 
צדקנו,  משיח   - דוד״87  מבית  ״מלך  ידי  על  שיבנה 

בגאולה האמיתית והשלימה, בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ט, פרשת תבוא שיחה ב סעיף יז. משיחת ש״פ תבא תש״ל(

משיח 'הוגה בתורה' – גאולה באמצעות עיון ויגיעה בתורה

יהי'  ע"י שלא  היא  לגלות  המובילה  ב"דרך"  ההגנה 
עוסקים  בנ"י  דכאשר  התורה,  בעיון  אצלם  הפסק 
בתורה בעיון, שמתאחדים עם התורה, בכחם להתגבר 

איש  על  כלל  שולטת  הגלות  ואין  הגלות  חושך  על 
שעוסק  מי  אלא  חורין  בן  לך  "אין  וכמרז"ל88  ישראל, 

בתלמוד תורה"89.
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וזהו גם מה שמצינו, שלפני ירידת יעקב למצרים הנה 
גושנה"90,  לפניו  להורות  גו'  לפניו  שלח  יהודה  "ואת 
ואמרו רז"ל91 "להתקין לו בית תלמוד שיהא שם מורה 
שיהי'  רק  לא   — תורה"  הוגים  השבטים  שיהו  תורה 
תלמוד",  בהשבטים לימוד92 התורה, אלא שיהי' "בית 
מקום של עיון, "שיהו השבטים הוגים תורה", המורה 
על היגיעה דוקא, כי רק ע"י העיון והיגיעה בתורה, אין 

הגלות יכולה לשלוט על בני ישראל.

בו כאותיות החקיקה שהן מיני' ובי', שמתאחד עם התורה, ואז בא ל"חירות" — "בן חורין". ע"ש.
90.  פרשת ויגש מו, כח.

91.  תנחומא )באבער( פרשת ויגש יב. יל"ש כאן. הובא בפרש"י פרשת ויגש עה"פ. וראה בארוכה לקו"ש ח"י ע' 160 
ואילך, בביאור דברי המדרש הנ"ל ותורת אדה"ז בזה.
92.  כהלשון בב"ר פצ"ה, ג. תנחומא פרשת ויגש יא.

93.  רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד.
94.  פסחים נד, א. ב"ר פ"א, ד. וש"נ.

95.  רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד.
96.  ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב. לקו"ת צו יז, אב. וראה שער האמונה פנ"ו.

97.  רמב"ם סוף הל' מלכים.
98.  ראה "הדרן" על הרמב"ם בסה"ש תשמ"ט ח"א ע' 154 ובהערות שם.

99.  ישעי' יא, ט. רמב"ם שם.

המשיח  דמלך  שמהתנאים  הטעם,  גם  מובן  ועפ"ז 
הוא, שיהי' "הוגה בתורה"93 )אף שעיקר ענינו לכאורה 
הוא היותו מלך, "מלך המשיח"( — כי הכח לגאול את 
בתורה",  "הוגה  בתורה,  בהיגיעה  הוא  מגלות  ישראל 
שכל מציאותו היא מציאות התורה, שקדמה לעולם94, 
הגלות,  וגבולי  ומיצרי  היא למעלה מהגבלות  ובמילא 
בדקה"  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  "יכוף  הוא  ולכן 
בגאולה  ישראל95,  נדחי  ויקבץ  במקומו  מקדש  ויבנה 

האמיתית והשלימה.
)לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת ויגש שיחה ב בסיום. משיחות ש"פ וארא תשמ"א, ש"פ קרח תשד"מ(

 

משיח יביא לשלום ואחדות אמיתית

משיח,  בביאת  שיהי'  האמיתי  לשלום  שזוכים  ועד 
ספ"ט(  שם  בויק"ר  )ועד"ז  שם  זוטא  ד"א  גם  ]וראה 
פותח  אינו  לישראל  נגלה  המשיח  שמלך  שבשעה 
אלא בשלום[, שילמד תורה את כל העם כולו96 באופן 

של אחדות, "ובאותו הזמן לא יהי' שם כו' ולא קנאה 
ותחרות"97, גם לא קנאה ותחרות דקדושה98, "כי מלאה 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"99.

)לקוטי שיחות חלק לג, פרשת במדבר שיחה ב בסיום. משיחות ש"פ במדבר תשל"ה, תשמ"ג, תשד"מ; ו' תשרי תשכ"ח(

משיח יחבר שני קצוות – בכח פנימיות התורה 

 סיפורי רז״ל על הנהגת רשב״י )ככל סיפורי התורה( 
הם הוראה ונתינת כוח לכל הדורות שלאחריו, ובפרט 
לדורות האחרונים שזכו לגילוי של פנימיות התורה - 

תורתו של רשב״י:

שני  קישור   - חוצה"  מעינותיך  ב״יפוצו  צורך  יש 

ממי  רק  ולא  מהנהר  רק  לא  לקחת  צריכים  הקצוות: 
המעיין, אלא מהמעין עצמו, ולהפיצו עד ל״חוצה", עד 
ל״חוצה" שהיא בודאי חוצה )כלומר שאין חוצה הימנו, 

ביחס ל״פנים" איזה שיהיה(.

ל״אתי  קרובה  הכנה  הוא  חוצה"  מעינותיך  ו״יפוצו 
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ההנהגה  תהיה  אצלו  שגם  צדקנו,  משיח  ביאת  מר", 
של מיזוג ב׳ הקצוות: יחד עם זה שילמד תורה ואפילו 
כמו  דלים,  עם  גם  יעסוק  רבינו100,  ומשה  לאבות 
על  גם  שיפעול  עד  דלים",  בצדק  "ושפט  שנאמר101: 

ה״צפעוני" והנהגתו.

וכל זה תלוי בעבודתינו עתה: צריך להכין דור, שגם 
רשב״י  שאמר  כמו  התורה,  פנימיות  ילמדו  הילדים 
יהיה כפי שהיה בדורו שגם "רביא"  שבדרא דמשיחא 
פנימיות  ילמדו  בדעת(  ילדים  ובין  בשנים  ילדים  )בין 

התורה102.

ועל ידי תורתו של רשב״י, הרי "כדאי הוא ר׳ שמעון 
הפירוש  שמבואר  כפי  הדחק"103,  בשעת  עליו  לסמוך 
בספרים, שבשעת המיצר והדוחק )של הגלות( צריכים 

100.  ראה לקו״ת צו )יז, א(. שער האמונה פנ"ו. מנחות כט, ב. ובקה״ר )יא, ח( תורה שאדם למד בעוה״ז הבל היא לפני 
תורתו של משיח.

101.  ישעי׳ יא, ד-ח. וראה שיחת שמח״ת תר״ץ אות לט ואילך )לקו״ד ח״ב ע׳ 633(.
102.  זח״א צב, סע״ב, ובכ״מ. וראה קדושת לוי פ׳ חיי.

103.  ברכות ט, א. וש״נ.
104.  כן הוא גירסת הירושלמי ברכות פ״ט, ה״ב. ב״ר פל״ה, ב. פסיקתא דר״כ פיסקא ויהי בשלח. - בענין שייכות 

הרשב״י )והבעש״ט, שגילו פנימיות התורה( לאחי׳ השילוני, ראה סה״מ תש״ט ע׳ 172 בהערה, ובלקו״ש ח״ב ]המתורגם[ 
ע׳ 204 בהערה 62.

105.  זח״ג קכד, ב. הובא באגה״ק סכ״ו.
106.  זכרי׳ יג, ב.

107.  שמות יט, ו. ובמכילתא שם "שכל או״א מישראל כו׳".
108.  סנהדרין לט, א.

109.  ראה ילקוט ישעי׳ רמז תקג. פסיקתא רבתי פ׳ דשבת ור״ח )וש״נ בהערות(. לקו״ת מסעי פט, א(.

אחיה  יצטרף  )אם  עצמו  על  שנטל  רשב״י  על  לסמוך 
השילוני עמו( לפטור את כל העולם מן הדין, עד ימות 
המשיח104, "בהאי חיבורא דילך כו׳ יפקון ביה מן גלותא 
ברחמי105" )שעל ידי ספר הזוהר, פנימיות התורה, יצאו 
נמשך  יהיה  שבעולם  ברחמים(,  מהגלות  ישראל  בני 

ענינו של רשב״י, שהיה למעלה מחורבן וגלות כנ״ל.

וזה יומשך בכל העולם כולו, ואפילו במקום הדורש 
"ואת  יהיה   - טומאה  שם  שישנה  למקום  עד  תיקון, 
רוח הטומאה אעביר מן הארץ"106, וגם מקום זה יהיה 
מקום דירה, לא רק לישראלים ולויים, אלא גם לכהנים, 
יהודים כמו שהם בדרגת ״ואתם - כל אחד מכם - תהיו 
ו״אלקיכם כהן הוא״108 - שארץ  לי ממלכת כהנים"107 
כולו  העולם  כל  כולו109,  העולם  בכל  תתפשט  ישראל 

יהיה ארץ ישראל, ותהיה דירה לו יתברך.
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, שיחה לל"ג בעומר סעיף ו. משיחת ל״ג בעומר תשכ״ב(
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משיח מכונה 'נחש'

110.  ראה אוה״ת פרשתנו )ע׳ רמ. רמב(. וש״נ. וראה גם ביאוה״ז )להצ״צ( ע׳ תקנו. אוה״ת ואתחנן )ע׳ שו(. ועוד.
111.  אבות פרק ה׳ משנה כא.

112.  ד״ה ואברהם זקן תרס״ו ואילך.
113.  ישעי׳ ב, ד.

114.  מדרש מעשי תורה.
115.  ישעי׳ ט, ה־ו.

116.  סימן כו.

נחש  שרשו,  לבין  דקליפה  נחש  בין  ה״שלום" 
דקדושה, הוא על־ידי וי״ו רבתי ... עד אשר גם בנחש 
"שלום"  דקדושה.  הנחש  שרשו,  מתגלה  שלמטה 

מכונה  הוא  שגם  צדקנו  משיח  בביאת  בגלוי  יהיה  זה 
"נחש"110, והוא יביא לידי "ישלים אתו", בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יז, פרשת שמיני שיחה ד בסיום. משיחת ומאמר ש״פ שמיני תש״ל(

משיח נקרא שלום – לא תהיה אז עבודת הבירורים

"כי תצא למלחמה על אויביך", המלחמה עם הנפש 
עם  המלחמה  הסביבה,  עם  המלחמה  שלך,  הבהמית 
הוא  הסדר  הרי   - הזולת  של  הבהמית  והנפש  הגוף 
"תצא", לא להמתין עד שהלה יבוא אליך להלחם, כי 

אם לצאת אליו. 

... הרי ״לפום צערא - אגרא"111. מאחר שהדבר כרוך 
מילוי  על  וההסתר  ההעלם  בצער של מלחמה, משום 
את  לוקח  הוא  האגרא,  את  זה  לפי  לו  יש  שליחותו, 
למחכה  "יעשה  פסוק  על  כמוסבר112  יתברך,  עצמותו 
שבירת  שע״י  דחוכמתא"  למילה  דדחקין  אינון   - לו 

ההעלם וההסתר בכחו לקבל את עצמותו ית׳.

גוי  גוי אל  ישא  "לא  כך באים לקיום היעוד113  וע״י 
חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה", בביאת המשיח שנקרא 
המשרה  למרבה   - שלום  "שר  וככתוב115:  שלום114, 

ולשלום אין קץ".

- כפי הנאמר באגרת הקדש116 שעתה יש צורך בבירור 
הניצוצות ולעתיד יושלם בירור הניצוצות ויופרד הרע 
אם  כי  בירורים  לברר  צורך  יהיה  לא  ואז  וכו',  מהטוב 
העבודה תהיה ליחד יחודים עליונים יותר, "להמשיך" 
אורות עליונים יותר מהאצילות, שזה ענין של שלום, 
עבודת  ע״י  בא  עצמו  זה  שדבר  אלא  קץ.  אין  שלום 

הבירורים של עכשיו, כי תצא למלחמה.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, פרשת תצא סעיפים ו-ז. משיחת ט׳ אלול תשח״י( 

משיח – שילוב שני המדרגות נסיך ורועה

פנימי.  ובחי׳  מקיף  בחי׳  שהוא  צדקנו:  משיח 
משמונה נסיכים ומבחי׳ רועה )תו״א לד, א ואילך. יהל 
מינוי  מצות  להצ״צ  )סהמ״צ  ורב  מלך  תרטז(,  ע׳  אור 

מלך פ״ג(. ובש״ס )סוכה נב, ב( נחשב בנסיכים - י״ל 
מפני שזהו העיקר בו.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת נח שיחה ה הערה 64 ושולי הגיליון. משיחת ש״פ נח תשכ״ז( 



165 מילואים ליקוטי שיחות בעניני גאולה ומשיח

משמעות גילוי פנימיות עתיק לעתיד, והתחלתו בגילוי החסידות

117.  ראה בארוכה קונטרס ענינה של תורת החסידות סעיף ד׳ ואילך.
118.  אגה״ק דהבעש״ט - נדפסה בסו״ס בן פורת יוסף. ובכ״מ.

119.  פע״ח שער הק״ש רפט״ו. לקו״ת שה״ש בסופו.
120.  ואמיתית ענין ה״פנים" הוא בעתיק שכולו פנים ואין בו בחי׳ אחוריים כלל - ראה לקו״ת חקת נט, ב. ובכ״מ.

121.  ראה ד״ה פדה בשלום העת"ר )בהמשך תער״ב ח״ב( בענין ד "חסיד" שהוא המשכת אור חדש מפנימיות הכתר, בחי׳ 
פנימית עתיק ממש - נת׳ בארוכה בקונטרס הנ״ל.

122.  להעיר מספר השיחות ה׳ש״ת )ע' 52(: כלל ידוע שכל עצמי פנימי כו'.
123.  זח״ג קנב, א.

124.  ראה קונטרס הנ״ל ס״ו ואילך. וראה ג״כ סה״מ תש״ח שם ס״ע 295 ואילך.
125.  כידוע )ד״ה כי עמך ה׳ש״ת פ״ב. ובכ״מ( שנפש וגוף בערכם זל״ז הם מהות ומציאות. וראה ג״כ ד״ה יחיינו תש״א 

פ״ב. ועוד.
126.  כידוע )המשך תער״ב ח״א פר״י. ועוד( דזה שהגוף חי הוא לא מה שנמצא בו דבר חיוני כ״א שהוא עצמו חי. וראה 

ד״ה יחיינו שם: דההרגש כמו הרגש זולתו בענין החיים זוהי הוראה על החולי כו'.
127.  פ״ה.

128.  להעיר גם מלקו״ת בהר מ, ב־ד.

א. ידוע117 שגילויה של תורת החסידות מהווה הכנה 
לביאת המשיח, כפי שידועה118 תשובת המשיח לבעל־
שם-טוב, ש״אתי מר" - "לכשיפוצו מעינותיך חוצה". 

כל  המשיח  לביאת  שעד  קבלה119  בספרי  מוסבר 
עתיק"  "חיצוניות  של  גילויים  הם  בעולם  ה״גילויים" 

בלבד, והמשיח יביא לגילוי "פנימיות עתיק".

הענין  "מעין"  משהו  להיות  צריך  שבהכנה  וכיון 
שהחסידות  לומר,  יש  הרי  הכנה,  מהווה  היא  שאליו 
ומצוות,  בתורה  האדם  בעבודת  ל״פנימיות"  מביאה 
 - האלקות  ״פנימיות״120  לגילוי  מביאה  היא  ולפיכך 

"פנימיות עתיק"121.

 ב. ההבדל בין "פנימיות" לבין "חיצוניות" אצל אדם 
כלפי  שהאדם  כפי  היא  ש״פנימיות"  בפשטות,  הוא 
כלפי  חוץ,  כלפי  שהוא  כפי  היא  ו״חיצוניות"  עצמו, 

ה״זולת".

ההבדל שבהשפעתם על עבודת האדם הוא:

כאשר אדם מבצע פעולה רק בחיצוניות - אין הוא 
שקוע בכל "עצמיותו" ו״פנימיותו" בפעולה, אלא רק 
בחיצוניותו, ואף זאת רק ב״דרגה" שיש לה קשר לענין 
דברים  שני  נשארים  ופעולתו  הוא  ולכן  לה,  שמחוצה 

נפרדים.

הוא  הרי  בפנימיותו,  פעולה  מבצע  אדם  כאשר  אך 
פינה  שום  אין  פנימיותו  שמצד  וכיון  בתוכה,  שקוע 

שהיא מחוצה לו, הרי יוצא, שבעשותו דבר בפנימיות 
הרי כל־כולו מתאחד עם הדבר, והם כמציאות אחת122.

ג. וזהו חידושה של גילוי החסידות:

הנקראת123  בכלל,  התורה  )ופנימיות  החסידות 
נקודת החיות124 של  "נשמתא דאורייתא"(, מגלה את 
"חיות"  תכונתה של  ומצוות.  תורה  עניני  בכל  היהודי 
היא: התאחדות125 עם הדבר שאותו היא מחיה )בגוף חי 
אין יותר איברים מאשר בגוף מת( - חיות בפועל איננה 
מציאות נפרדת מן הדבר החי126, אלא היא נשמתו. כל 

חלקיק בגוף הוא חלקיק חי.

הסיבה לכך היא, שה״חיות" היא נשמתו ופנימיותו 
של האדם, ולכן בכל מקום שאליו חודרת ה״חיות" הרי 

היא מקיפה אותו וחודרת לכולו.

ומצוות:  תורה  בענין  החסידות  של  חידושה  וזהו 
באופן  להתבצע  יכולים  המצוות  וקיום  התורה  לימוד 
שהיהודי והתורה־ומצוותיה הם דברים נפרדים. אפילו 
בשעת לימוד התורה, שבאמצעותו, כמוסבר בתניא127, 
להיות  וכו׳  כמוהו  יחוד  שאין  נפלא  "יחוד  נעשה 
לאחדים..." עם הקדוש־ברוך־הוא, הרי זה רק לגבי כוח 

השכל שלו.

כל  כיצד  הדרך  את  ומורה  דורשת  החסידות  ואילו 
אחד יכול לגלות את ״פנימיותו״ ו״חיותו״ - ואז נעשים 

היהודי והתורה־והמצוות לדבר אחד128. 
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ד. זהו ההסבר )בדרך האפשר( לכך שהחסידות היא 
הכנה לביאת המשיח, לגילוי "פנימיות עתיק":

עתיק"  ל״חיצוניות  עד  ההשתלשלות,  דרגות  כל 
"מחוץ" לעצמיות הקדוש־ מאפשרות מציאות שהיא 

מתגלות  כשהן  אפילו  לפיכך,  כביכול.  ברוך־הוא, 
בעולם, הרי אין הן שוללות לחלוטין את מציאותו.

129.  ואתחנן ד, לה.
130.  ל' חז"ל — שהש"ר פ"ב, ח )ב(.

131.  כן גי' הרד"ל שם )הובא בעץ יוסף שם(. וראה פסיקתא דר"כ פ' החודש הוצאת באבער בהערה. וש"נ.
132.  להעיר מהמשך תער"ב ח"ב ע' תשסט.

133.  עפ"ז יש לבאר בעומק יותר פתגם הצ"צ )אגרותקודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' תפה. ועוד( לא' החסידים שרצה 
לעלות לארץ הקדש — "עשה כאן ]בחו"ל[ ארץ ישראל" )"מַאך דָא א"י"(:

מצד הענין ד"בירור הניצוצות" הי' יכול לדור בא"י ולהרבות באור הקדושה עד שיהי' בבחי' "אבוקה גדולה" שתמשיך אלי' 
את ניצוצות הקדושה שבחו"ל, אבל אעפ"כ, המקום דחו"ל עצמו, "כאן", ישאר במעמד ומצב דחו"ל;

ותוכן ההוראה ד"עשה כאן ארץ ישראל" הוא — שתפקידו של יהודי להפוך )גם( את ה"כאן" )חוץ לארץ( לארץ ישראל — 
"לתת להם נחלת גוים".

134.  פסיקתא רבתי פ' ר"ח ושבת. יל"ש ישעי' רמז תקג. נת' בלקו"ת מסעי פט, ב ואילך. ועוד.
135.  ל' אדה"ז תניא רפל"ז.

136. ( ראה שיחות: ש"פ תולדות, ד' כסלו )סה"ש תש"נ ח"א ע' 159-60(; ז כסלו; יו"ד כסלו; כ"ב אלול )שם ע' 691( – 
תש"נ. סה"ש תנש"א ח"א ע' 72-4. ועוד.

אך "פנימיות עתיק" היא עצמיות האלקות, שמצידה 
אין כלל מקום לשום דבר ש״מחוצה" לה. לכן, כאשר 
מתגלה פנימיות עתיק בעולמות, הרי אז נעשה העולם 
עוד  "אין   - כביכול  האלקות,  עם  אחת  למציאות 

מלבדו"129.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, שיחה לתבוא-ח"י אלול סעיפים ד-ז. משיחות ש״פ תבא ח״י אלול, תש״ל. תשל״ג(

משמעות הייעוד עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות

מכם  "אחד130  בפרט,  ובגלות  למטה  הירידה  ידי  על 
ועובד  לסרמטיא"131  גולה  מכם  ואחד  לברברי'  גולה 
עבודתו שם — הרי נוסף על132 שמוציאים את ניצוצות 
הקדושה שנתפזרו בעולם, הנה עוד זאת, שגם המקום 
כולו(  העולם  )כל  הקדושה  ניצוצות  נמצאים  שבו 
"ארץ  נעשה  כולו  שהעולם  היינו,  לקדושה,  יתהפך 

ישראל", "לתת להם נחלת גוים"133.

בכל  שתתפשט  א"י  "עתידה  היעוד134  גם  וזהו 
ועבודתינו  "מעשינו  השלמת  לאחרי  כי   — הארצות" 
ונתהפך  נכבש  העולם  כשכל  הגלות"135,  משך  זמן  כל 
 — הארצות  בכל  תתפשט  א"י  קדושת  הרי  לקדושה, 
כולו  העולם  שכל  כפשוטו,  גוים"  נחלת  להם  "לתת 

יכנס לגבול ישראל.

 )לקוטי שיחות חלק ל, פרשת ויחי שיחה ג סעיף ו. משיחת ש"פ ויחי תשמ"ו(

מתחילים לראות הניסים והנפלאות 

כפי שהי' בשנה שעברה, ה'תש"נ, ר"ת הי' תהא שנת 
נסים – כמדובר כמ"פ136, ע"ד הנסים שראו אז.

נפלאות",  "אראנו  יותר –  נעלה  חידוש  ישנו  אח"כ 
ש"כימי  והשלימה,  האמיתית  לגאולה  בנוגע  כמ"ש 
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צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"137 נפלאות אפילו 
עלי'  שנעשית  ז.א.  מצרים138,  דיציאת  לנסים  בערך 
באופן  ה"ז   – לזה  ונוסף  נסי".  ד"ארים  בענין  אפילו 
ד"אראנו נפלאות": הנפלאות הן בגלוי באופן שיכולים 
הקב"ה  "אראנו",   – מזו  ויתירה  בשר.  בעיני  לראותם 
עצמו מראה את הנפלאות, מובן א"כ שזה למעלה מכל 
האמת  נראית  מתגלה,  שהכל   – וגם  והגבלה,  מדידה 
והפנימיות דההנהגה טבעית, והגילוי הכללי דההנהגה 

נסית, עד – גם הגילוי ממה שלגמרי "נפלא".

אראנו"  נפלאות  ב"שנת  שבעמדנו  מובן,  עפ"ז 
ע"י  )שנמשכת  דהקב"ה  הברכה  ביותר  מודגשת   –
"ויהי  הענינים,  בכל  האלקים"(  איש  למשה  "תפלה 

137. ( מיכה ז, טו.
138. ( אוה"ת נ"ך עה"פ סק"ז )ע' תפז(, מזח"א בהשמטות סכ"ה )רסא, ב(. וראה הנסמן במכתב ה' ניסן שנה זו )סה"ש 

תנש"א ח"ב ע' 889( הערה ד"ה ווי דער ברוואוסטער פירוש.
139. ( ראה תענית בסופה. שמו"ר ספכ"ג. פרש"י בשלח טו, ב )ד"ה זה א-לי(.

כוננהו"  ידינו  "ומעשה  שנעשה   – עלינו"  ה"א  נועם 
הן בההנהגה הטבעית )אלקים(, שבעניני "חול" וטבע 
שלו נעשה "כוננהו" )עד באופן של נפלאות(, ויתירה 
בההנהגה  אפילו  עלינו"  כוננה  ידינו  "ומעשה   – מזו 
ולמעלה  ה"שבתית"  בהנהגה  שאפילו  )הוי'(,  נסית 
וכפי   – גלויים  נסים  הקב"ה  מראה  שלו  הטבע  מדרך 
ביתר שאת  להראות  וממשיך  להראות,  שכבר התחיל 
וביתר עוז, לכל אחד ואחת, גם בחייו הפרטיים, ומעלה 
ומצבם  ממעמדם  למעלה  ידינו"(  )ו"מעשה  בנ"י  את 
אפילו כשהיו בשנת נסים )שגם אז היו נעלים(, ובאופן 
מראה  בגלוי,  זאת  שרואים  אראנו",  ד")נפלאות( 

באצבעו ואומר זה139.

)תרגום חפשי משיחת י"א ניסן תנש"א סעיף ט(
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נ

1.  פדר״א פמ״א. שמו״ר ספכ״ח. תנחומא נצבים ג. זח״א צא, א. זח״ב פג, ב. ת״ז תמ״ט )פו, א(.
2.  ואתחנן ז, ז.

3.  סנהדרין צז, ב. רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.

נוכחות כל הנשמות במתן תורה - כהכנה ללעתיד

כל  נוכחו  סיני  הר  שבמעמד  אומרים,  שרז״ל1  כפי 
הדורות  והן  תורה  מתן  לפני  שהיו  אלה  הן  הנשמות, 
שלאחריו - הטעם לזה )אף שמתן תורה ענינו לנשמות 

בגופים דוקא( - יש לומר, בכדי שיוכלו לקבל הגילויים 
והענינים דג״ע לעת״ל ותחה״מ.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ד, פרשת ואתחנן סעיף ב והערה 8. משיחת חג השבועות תשכ"ג(

נזכה לגאולה בדורנו - למרות שמקיימי המצוות מועטים

מכאן עידוד וחיזוק גדול לבנ"י בדורנו זה, שנוסף לזה 
גופא,  מבנ"י  גם  הנה  העמים"2,  מכל  המעט  ש"אתם 
הרי שומרי תומ"צ בשלימות )ולכל פרטיהן( הם לע"ע 
מיעוט לגבי שאר אחבנ"י שליט"א, וההתבוננות במצב 
עכ"פ  או  ח"ו,  יאוש  לידי  האדם  את  להביא  יכולה  זה 
לגאולה האמתית  בנ"י  יזכו  דכיצד  חלישות —  לגרום 
והשלימה שתלוי' בתשובה )דאין ישראל נגאלין אלא 

בתשובה3(, כאשר כמה מישראל עדיין רחוקים מזה?

דכמו  חנוכה,  מימי  וק"ו  בכ"ש  הלימוד  ישנו  וע"ז 
וזדים",   .  . . ורשעים   . בימי חנוכה שאז היו "טמאים 
ומ"מ ניצחו ה"טהורים . . צדיקים . . עוסקי תורתך", 
שומרי  שאינם  מישראל  כמה  כאשר  בדורנו,  ועד"ז 
שנשבו"  "תינוקות  הם  הרי  לע"ע  בשלימות  תומ"צ 
. עוסקי תורתך" עומדים   . . צדיקים   . — וה"טהורים 

על משמרתם במס"נ על שמירת התומ"צ, הרי הקב"ה 
עוזרם וכו' ועד שמביא ישועה והצלה לעולם.

ועוד זאת — שניתן להם הכח להתגבר על אלו שאינם 
זהו  כו' הם המיעוט,  זה שהטהורים  כי  כו'",  "טהורים 
בכמות, אבל באיכות הרי הטהורים כו' העיקר, כי להם 
קדושה שמקורה בקדושתו של מקום,  יש התוקף של 
ואילו תוקפם של "טמאים . . ורשעים . . וזדים" הוא 

גשמי בלבד.

"מסרת", שלא  באופן של  המנצחים  הם  סו"ס  ולכן 
שהצד  זאת,  עוד  אלא  מנצח,  הקדושה  שצד  בלבד  זו 
לטוב,  נהפכים  שהם  הקדושה,  ביד  נמסר  שכנגד 
"נכבשים" תחת שליטת הקדושה, עד שנהפכים להיות 

"טהורים . . צדיקים . . עוסקי תורתך".

)לקוטי שיחות חלק ל, חנוכה שיחה ב סעיף ד. משיחת ש"פ מקץ תשל"ב(

נחלת גרים בירושת הארץ לעתיד

להעיר שלעתיד גם הגרים יטלו חלק בארץ, שנאמר 
לכם  וגו'  הארץ  את  "וחלקתם  כא-כג(  מז,  )יחזקאל 
וגו' והי' בשבט אשר גר הגר  ולהגרים הגרים בתוככם 
אתו שם תתנו נחלתו". וי"ל דזהו בגדר בעלות פרטית 

שלהם בארץ דיורשים מאברהם.

וראה רמב"ן ב"ב )פא, א( שהגרים בני אברהם ראוים 
כו'.  מצרים  ליוצאי  הארץ  שנתחלקה  אלא  לירושה 

וראה אנציקלופדי' תלמודית ערך גר. וש"נ. ואכ"מ.

)לקוטי שיחות חלק ל, פרשת חיי שרה שיחה א, הערה 75. משיחת ש"פ ראה תשמ"ו(.



169 מילואים ליקוטי שיחות בעניני גאולה ומשיח

ניתנים כחות גדולים להביא בקלות את הגאולה

4.  כל' השמו"ר פי"ד שם. תנחומא וארא יד שם. וראה גם התחלת פרש"י פרשת בא כאן.
5.  ישעי' ס, ב.

6.  פרשת בא י, ט.
7.  ישעי' ס, ט.

אע"פ שנמצאים אנו בזמן של "חושך הגלות", ובזה 
גופא — חושך כפול ומכופל4 דעקבתא דמשיחא, הרי 
הקב"ה מסבב סיבות, ועד לאופנים שלמעלה מן הטבע, 
מניעות  שום  בלי  עבודתם  לעבוד  יוכלו  שבנ"י  כדי 

ועיכובים.

... גם בהיותנו ב"ארץ מצרים" )קודם בוא הגאולה( 
דגם  הכתוב5,  ובלשון  מהטבע,  שלמעלה  אור  מאיר 
ועליך  )מ"מ(  לאומים  וערפל  ארץ  יכסה  כש"החושך 

יזרח ה' וגו'".

להפוך  לבנ"י  הכח  נותן  זה  אור  אשר  מזו,  ויתירה 
אשר  העולם,  שבחושך  הענינים  את  גם  לקדושה 
ומסתירים  המעלימים  דברים  שהם  נראה  בחיצוניות 

ועד  הקב"ה,  של  ציוויו  מלקיים  האדם  את  ומונעים 
שהם עצמם מסייעים ועוזרים לבנ"י לקיים ציוויי ה', 
לצאת  לבנ"י  ועזר  סייע  עצמו  שפרעה  מה  בדוגמת 

מגלות מצרים.

וזהו העיקר, שבסוף  יוצא מידי פשוטו,  ואין מקרא 
זמן הגלות ישנו "אור במושבותם" דכלל ישראל, ובכל 
וברוחניות,  בגשמיות  כפשוטו  מישראל,  ואחת  אחד 
עניניו,  בכל  ומנוחה  הרחבה  מבנ"י  לכאו"א  שיש 
ומכינים עצמם מתוך שמחה וטוב לבב לקבל פני משיח 
וכספם  ובבנותינו6  בבנינו  ובזקנינו  בנערינו  צדקנו, 
בקרוב  הענינים,  ברוחניות  וכן  כפשוטו  אתם7,  וזהבם 

ממש בעגלא דידן.

)לקוטי שיחות חלק לא, פרשת בא שיחה א סעיף ז. משיחות ש"פ בא תשמ"א, ש"פ ויק"פ תשמ"ה(

נפקא-מינה לדור המדבר כשיקומו לתחייה

היה להסביר את ההבדל בלשון הרמב״ם,  ניתן  בכך 
של  נבואתו  "להכחיש  אומר  הוא  זרה  עבודה  שבענין 
עבודה  על  משה  שבציווי  כך  על  לרמוז  כדי  משה" 
ציווי  ככל  ציווי  שזה  לכך  )בנוסף  מיוחד  ענין  יש  זרה 
התורה(, והוא - היותו ציווי הנביא בעת שמתנבא, ואם 
מיתה  חייב  הוא  משה  של  בדורו  כך  על  עובר  מישהו 

בידי שמים.

... הסבר זה, בכלל, שבביטוי "להכחיש נבואתו של 
בדורו  בידי שמים  רומז הרמב״ם לחובת מיתה  משה" 

זה הוא רק בדורו של  דין  כי:  ביותר.  של משה, דחוק 
משה, והרי מאי דהוה הוה )=מה שהיה, היה(?

כשיקומו  שנפק״מ  עכ״פ(  )בדוחק  שי״ל  ]אלא 
הדברות  )ששמעו  המדבר  דור  על  יש  שאז  בתחה״מ, 
ממשה בעת שמתנבא( דין דשומע מפי הנביא. ולהעיר 
מהפלוגתא )סנהדרין קח, א. קי, ב( אם דור המדבר יש 
להם חלק לעוה״ב. וראה לקו״ש ]המתורגם[ חי״ח ע׳ 

269 )סי״ב(. ואכ״מ[.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת שופטים שיחה ג סעיפים ו-ז והערה 73. משיחות חגה"ש וש"פ נשא תשל"ד(

נראים סימני משיח והגאולה

שנת  תהא  "הי'  זו  דשנה  ניסן  בחודש  כשנמצאים 
כלליים(  במכתבים  )גם  וכמדובר  אראנו",  נפלאות 
לחג  )בסמיכות  זו  והנפלאות שקרו בשנה  הנסים  ע"ד 
הביא  שהנצחון  עד  לבנ"י,  המנגד  שהתבטל  הפורים(, 
משבויי- חלק  טוב,  באופן  ישחרר,  שהשונא  לכך, 

המלחמה וכו', כמדובר בפרטיות לפנ"ז.

ונפלאות,  נסים  להראות  הקב"ה  ימשיך  ובודאי 
האמיתית  בגאולה  נפלאות"  "אראנו   – ועיקר   – עד 

והשלימה,
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עם  פרס"  )"מלך  בעולם  חלק  באותו  שהמלחמות 
ע"י  הגאולה  באה  שמיד  מהסימנים  הן  ארם"(  "מלך 
ובלשונו,  שמעוני8,  בילקוט  כדאיתא  צדקנו,  משיח 

8. ( ישעי' רמז תצט.
9.  ר"פ בהעלותיך.

10.  מועד קטן ט, א.
11.  פרק כו.

12.  שופטים ה, לא. שבת פח, ב. יומא כג, א. גיסין לו, ב.
13.  ראה בהמשך השיחה בלקו"ש.

ו"מלך  גאולתכם",  זמן  הגיע   .  . תתיראו  אל  ש"בני 
להם  משמיע  והוא  ביהמ"ק  גג  על  עומד  המשיח 

לישראל ואומר, ענוים הגיע זמן גאולתכם"!
)תרגום חפשי משיחת ש"פ צו תנש"א סעיף טו(

נרות חנוכה אינם בטלים לעולם – בהיותם למעלה מהגלות

מורה על התקשרות עצמות  חנוכה  נר  כיון שמצות 
הנשמה עם הקב״ה, עם עצמותו ית׳, הרי זו בחינה שאין 
החטא מסוגל לפגום בה, ובמילא גם אי אפשר שיהיה 
)"ומפני  החטא  מן  כתוצאה  שבאה  הגלות  ענין  בה 
חטאינו גלינו מארצנו"(, ולכן אין ביכולתו של אף איש 
לבטל מצות נר חנוכה. גוי יכול רק לגזור גזירה ולמנוע 

אבל  בעולם,  בחוץ,  חנוכה מלהאיר  הנר של  אור  בעד 
בעצמותו של נר החנוכה אין איש יכול לפגום. על דרך 
המבואר בפירוש הרמב״ן9, שנרות חנוכה "אינן בטילין 
לעולם", אין נוגע להם כלל כל העלם של גלות, או של 

עולם בכלל.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, שיחה לחנוכה בסיום. משיחת נר ה׳ דחנוכה וש״פ מקץ, זאת חנוכה תש״כ(

נשמות גבוהות זוכות כבר עכשיו לגילוי אור הגאולה

בספור הגמרא10 על רבי שמעון בר יוחאי ששלח את 
יודא בן גרים שיברכוהו.  ולר׳  יונתן בן עמסיי  בנו לר׳ 
בקובלו  דבריהם  את  לו  מסר   - לרשב״י  הבן  כשחזר 
ר׳  אך  ברכות,  של  כהיפוכן  שנראית  משמעותם  על 
שמעון הסביר לו שאמנם היו אלה ברכות, וגילה לו את 

משמעותם האמיתית של הדברים.

להשתמע  העלולה  בלשון  בירכוהו  באמת,  מדוע, 
היתה  שכוונתם  מתרץ  המהרש״א   - מנוגדת?  בצורה 
נראה  "יותר  צדק":  ה״צמח  אומר  כך  על  "לחדודי", 
כפשוטו", משום שהיו אלו ברכות נעלות מאד, לא היה 

אפשרי גילוין אלא בצורה זו.

ונשאלת השאלה: אם היו אלה ברכות נעלות במדה 
היה  יכול  כיצד   - מוסוית  בצורה  להתבטא  שחייבות 

רשב״י לגלות את משמעותן הנכונה? 

יסורים  כי  ב״תניא״11  המבואר  לפי  יובן  הדבר   -
)סבל( הם בבחינת טוב שמ״עלמא דאתכסיא", בחינת 
י-ה, ומשום כך הם מתבטאים "בבחינת צל ולא אורה 
וטובה נראית", אך המקבל את היסורים בשמחה זוכה 
שיבוא  הנעלם  גילוי   - בגבורתו״12  השמש  ל״כצאת 

לעתיד, ויתבטא בטוב הנראה והנגלה.

הנשמות שענינן הוא גילוי פנימיות התורה - זוכות 
כבר עתה לגילוי האור שלעתיד13. ומשום כך היה יכול 
רשב״י, שענינו היה גילוי פנימיות התורה, להכיר את 
כבר  היתה  שלדידו  כיון  בדברים,  הטמונות  הברכות 
דרגת "כצאת השמש בגבורתו" ולגביו היו הברכות כבר 

בבחינת התגלות.
 )תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת בחוקתי ול"ג בעומר סעיפים ה. ו. משיחת ש"פ בה"ב תשט"ז(
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ס

1.  ח, יט.
2.  סוף הל' תעניות. וראה טור או"ח סו"ס תקפ.

3.  ראה אוה"ת מסעי ס"ע א'שפד ואילך.
4.  זכרי' יג, ב.
5. ( זכרי' יג, ב.

סיבת השמחה מביטול הצומות לעתיד

בזה יש לבאר מש"נ בזכרי'1 והובא ברמב"ם2 להלכה, 
שלעתיד )לא רק שיבטלו כל הצומות, אלא עוד זאת, 
ש( ייהפכו )הצומות( לימים טובים וימי ששון ושמחה.

דלפי פשוטו צ"ע: ביטול הצומות לעת"ל מובן, דכיון 
לכן,  לאבותינו,  שאירעו  הצרות  לזכר  הם  שהצומות 
בדרך  בטלים  הגאולה(  ידי  )על  הצרות  זכרון  בהבטל 
ממילא הצומות — אבל מדוע יהפכו ימים אלה לששון 

ולשמחה3? דלכאורה, לשמחה מה זו עושה?

כי עיקר התענית אינו העינוי  אבל ע"פ הנ"ל מובן, 
שבו, כ"א זה שהוא "יום רצון לה'", אלא שבזמן הגלות, 
כשעדיין לא בטלו חטאינו )שגרמו ל"גלינו מארצנו"(, 
הרי הדרך להרגיש ולנצל מעלת היום היא על ידי עינוי 

הגוף, שזה מעורר את האדם לתשובה וכו'; 

משא"כ לעתיד לבא, כאשר "את רוח הטומאה אעביר 

להוספה  אלא  )הגוף(,  לעינוי  מקום  אין  הארץ"4,  מן 
בעבודת ה' ועבודה זו ה"ה מתוך שמחה וטוב לבב, ולכן 

יהיו ימי רצון אלה ימי שמחה, שיהפכו לימים טובים.

יח,  )ר"ה  בגמ'  דאי'  הא  בפשטות  ג"כ  מובן  ]ועפ"ז 
ריש ע"ב( בפי' הכתוב )זכרי' שם( "צום הרביעי וצום 
צום  להו  קרי  ולשמחה  לששון  גו'  יהי'  גו'  החמישי 
וקרי להו ששון ושמחה בזמן שיש שלום יהיו לששון 
יום  לאותו  קורא  דאיך  כו'",  צום  שלום  אין  ולשמחה 
עצמו בשני שמות הפכיים, ואיך נהפך יום זה מההיפך 
אל ההיפך? אלא כי עצם תוכן היום הוא יום רצון, אלא 
האדם  ומעשה  להזמן  בהתאם  הוא  וגילויו  שפעולתו 
ששון  שלום  שיש  דבזמן  )כבפנים(,  אלו  שבזמנים 
לדרך  צדה  וראה  בגמ'.  ע"ש  כו'.  שלום  אין  ושמחה 

)לר"מ בר"א בן זרח( מאמר חמישי כלל ראשון פ"א[.

 )לקוטי שיחות חלק לג, שיחה לי"ז תמוז סעיף ד והערה 43. משיחות ש"פ בלק )י"ז בתמוז נדחה( תשל"א, ש"פ תצוה תשמ"ז(

סיימו הבירורים של קליפת פרעה

בגאולת  מצרים(  )מלך  פרעה  את  וניצחו  ביטלו 
והשלימה  ועאכו"כ לאחרי הגאולה האמיתית  מצרים, 
נשאר  ולא  מן הארץ"5,  רוח הטומאה אעביר  כש"ואת 

זמן  בסוף   – זה  ובדוגמת  ומעין  מפרעה,  רושם  שום 
הגלות, כשנסתיימו כבר כל הבירורים דקליפת פרעה 

וכיו"ב )כמדובר פעמים רבות(.
)תרגום חפשי משיחת ש"פ בא תשנ"ב סעיף ב(
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סיימנו כל עניני העבודה

6.  סנהדרין צז, ב.
7.  ל' כ"ק מו"ח אדמו"ר במכתבו מכ"ו אד"ר תרח"ץ - אגרות קודש שלו ח"ד ע' רעט. וראה "היום יום" ט"ו טבת.

8.  ב״ר ותנחומא )באבער( ריש הפרשה.
9.  ע״ד הפי׳ במאן דמחכין במילי דחוכמתא )זח״א קל, ב. ד״ה ואברהם זקן, תרס״ו(.

10.  וע״ד הידוע )ד״ה אני ישנה תש״ט. וראה לקו״ש חט"ז ע׳ 36 ואילך( דדוקא בזמן הגלות מאיר בחי׳ יחידה שבנפש 
)שבו מתלבש ניצוץ קטן בורא )ע״ח שמ״ב פ״א(( שעלי׳ אומרים חבוקה ודבוקה בך . . יחידה לייחדך שדבוקה תמיד 

בעצמות א״ס. ושם פי״א: ובכח זה עמדו ישראל נאמנים להוי׳ בגלות מצרים.
11.  להעיר מכלי יקר כאן.

ענין הכי עיקרי – גאולה האמיתית והשלימה, תיכף 
ומיד ממש. ובפרט שכבר ישנם כמה סימנים על כך - 
החל מדברי חז"ל6 כמה שנים ודורות לפני זה: "כלו כל 
כ"ק  וכביאור  בתשובה"  אלא  תלוי  הדבר  ואין  הקצין 

עשו,  כבר  תשובה  שאף  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
כבר  נמצאים  זה  ובמצב  כולכם"7,  "הכן  כבר  ועומדים 

משך זמן.

)ברכת ערב ר"ה לאחר התרת נדרים תשנ"ב - בתחילתה( 

סתימת קץ הגאולה - בכדי לגלות עוצמת הגלות ולהגיע לגילוי הקץ

א. נאמר במדרש פרשת ויחי8: למה פרשה זו סתומה 
מכל הפרשיות של תורה, אלא כיון שנפטר אבינו יעקב 
למה  דבר־אחר  ישראל,  על  מצרים  שעבוד  התחילה 
היא סתומה מפני שבקש יעקב אבינו לגלות את הקץ 
ונסתם ממנו, דבר אחר למה היא סתומה מפני שסתם 

ממנו כל צרות שבעולם.

שאין  בזמן  ישראל  על־ידי  ומצוות  תורה  קיום   ...
שעבוד וגלות איננו חידוש גדול, ויותר מכך, גם כאשר 
יהודים מקיימים תורה ומצוות בהיותם בגלות, אך מצב 
ויודעים על ה״קץ"  הגלות הוא כזה שחשים ומשיגים 
ניכרת  לא  אז  גם   - מהגלות  ההשתחררות  והגאולה, 

השלימות של "ויחי".

רק כאשר השעבוד והצרות גדולים כל־כך, עד אשר 
ובכל   - ״נסתם הקץ״   - רואים מוצא  לא  אנוש  בשכל 
ואף  תבוא,  שהגאולה  שלימה  באמונה  מאמינים  זאת 
תורה  לומדים  אז  וגם  שיבוא",  יום  בכל  לו  "אחכה9 
ומקיימים מצוות - אז מתגלה שהחיות האמיתית של 

ישראל היא קיום תורה ומצוות10.

צרת  מתוך  בעבודה  מתגלה  האמיתי  "ויחי"   ...
השעבוד ובתקופה של סתימת הקץ. ואז - כאשר "ויחי" 

של תורה ומצוות מתבצע בזמן גלות ושעבוד, מתגלה 
באמצעותה  שדוקא  הגלות,  של  הפנימית  התכלית 

מגיעים לגילויים של הגאולה בשלימות.

ב. בכך מובן הטעם הפנימי לכך שנסתם ממנו הקץ11. 
אילו נתגלה הקץ, היתה חסרה עוצמת הגלות, וממילא 

היתה נפגמת שלימות הגאולה.

"שביקש  רש״י  דברי  את  להסביר  אפשר  זה  לפי 
לכאורה,  ונסתם ממנו", שהרי,  לבניו  לגלות את הקץ 
רוצה רש״י להסביר מדוע "פרשה זו "סתומה", ודי היה 
אילו אמר "שנסתם ממנו הקץ", לשם מה הוא מספר 

ש״ביקש לגלות את הקץ"?

אלא בכך רמוז, שאדרבה, דוקא על־ידי "נסתם ממנו" 
סתימת  לבניו".  הקץ  את  "לגלות  בקשתו  התמלאה 
הקץ אינה לצורך העלמה ח״ו, אלא כדי שבאמצעותה 

יבוא מאוחר יותר גילוי הקץ, כדלעיל.

לבניו  הקץ  את  לגלות  "ביקש  של  המשמעות  וזוהי 
ונסתם ממנו": כאשר רצה יעקב להמשיך ולגלות לבניו 
להם  שתהיה  כדי  הקץ,  סתימת  היתה  הגאולה,  את 
את  כשלימות  לקבל  בניו  יוכלו  שבאמצעותה  הכנה, 
מה שיעקב ביקש לגלות - את הגילויים של הגאולה 
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העתידה1.

1.  ראה רבינו בחיי )וטור הארוך( כי כל עניני יעקב ומקריו הם רמז לגלותינו הג׳.
2.  רש"י עקב ח, א )מתנחומא שם ו. ועוד. וראה סוטה יג, ב(.

3.  ראה תניא פ"ב. שם אגה"ק סו"ס ט. ובכ"מ.
4.  המרמזת על המשכת השכינה בארץ דוקא — ראה בארוכה ד"ה באתי לגני תשי"א )פ"ג. פ"ז ואילך(, שזוהי העבודה 

דדרא דעקבתא דמשיחא. ע"ש.
5.  ל' התניא רפל"ז.

6.  נסמן בלקו״ש ]המתורגם[ ח״ח ע׳ 174 הערה 59.
7.  רש״י בחוקותי כו, מב. וראה גם תיב״ע וארא ו, יח. יל״ש ריש פרשתנו. רמב״ם הל׳ מלכים פי״ב ה״ב.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק טו, פרשת ויחי שיחה א, סעיפים ב. ט-י. משיחת ש"פ ויחי תשכ״ה(

ע

עבודת דרא דעקבתא דמשיחא - להשלים כל העבודה

נקראת  המצוה  שאין  רז"ל2  בדברי  גם  נרמז  וזה 
כבר  הדבר  עיקר  כאשר  דגם  הגומרה",  שם  על  "אלא 
נעשה, וחסר רק פרט קטן בגמרו, הרי כיון שלא נגמרה 
אף  המצוה,  שגומר  ומי  נתקיימה,  לא  הרי  המצוה  כל 
שמו  על  המצוה  כל  נקראת  קטן,  פרט  רק  שהשלים 
דוקא. וזהו כנ"ל, דעד שישנו כל הדבר, אינו שחסר רק 
בטחון  שאין  כיון  בהכל,  חסר  שעי"ז  אלא  אחד,  פרט 
וצ"ל  המנשבות,  הרוחות  כל  נגד  איתן  יעמוד  שהדבר 

שהדבר יחדור בכל הציור קומה שלו.

דעקבתא  דרא  זה,  לדורנו  גדול  עידוד  גם  ומזה 
לגבי  "עקביים"  של  בדרגא  שאנו  שאע"פ  דמשיחא, 
דוקא  הנה  בתמי',  דרא  ואכשור  הקודמים3,  הדורות 

וכהיתדות   — בעקביים  הבירורים,  בגמר  עבודתנו 
בשולי היריעות שעל ידם נקשרות וקבועות בארץ4 — 
היא הגומרת את העבודה הנצרכת להביא את הגאולה 
שאין  )אם  צדקנו  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית 
דורות  של  העבודה  גודל  לגבי  ובפרט  פרט,  אלא  זה 

שלפנ"ז(,

הדור   — הגומרה  ע"ש  אלא  נקראת  המצוה  ואין 
"מעשינו  הגומר  שהוא  דמשיחא,  דעקבתא  דעקבתא 
בפועל  ומביא  הגלות",  משך  זמן  כל  )של(  ועבודתנו 
ותחיית  המשיח  ימות  של   .  . השלימות  "תכלית  את 

המתים"5, במהרה בימינו ממש.

)לקוטי שיחות חלק לא, פרשת ויקהל שיחה א סעיף ד. משיחת ש"פ ויק"פ תשל"ז(

עבודת המעשה ומסירות-נפש מביאה את משיח

כאשר נמצאים בסוף תקופת הגלות, בסיום עקבתא 
הענין  אצלו  שיושלם  עד  לחכות  פנאי  ואין  דמשיחא, 
כל  לנצל  וצריך  בא,  משיח  הנה־הנה  כי  "נשמע",  של 

רגע לעבודה במסירות נפש, של "נעשה".

הוא  פינחס  לגילוי  זוכים  זו  עבודה  ועל־ידי   ...
עם  קשורה  עבודתו  שגם  הגאולה7,  מבשר  אליהו6 
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ענין ה"נעשה" והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על 
אבותם גו'8.

שגם הגאולה9, הגאולה הרביעית קשורה עם מספר 

וראה לקו״ש ]המתורגם[ ח״ב ע׳ 295 שי״ל שהענין דפינחס מלא הוא ע"ד "ואלה תולדות" מלא דקאי על הגאולה 
העתידה, וראה שם בשייכות דפינחס לגאולה.

8.  מלאכי ג, כד.
9.  וגם עצם ענין הגאולה בא ע"י העבודה דמסנ"פ למעלה מטו"ד, משיח בא בהיסח הדעת )סנה' צז, א( - ראה אגה"ק סי' 

ד )קה, ב(.
10.  בחיי שמות ו, ח.

11.  ירושלמי פסחים פ"י ה"א. וראה גם ב"ר פפ"ח, ה.
12.  ח"א קלה, א.

הד'  לבוא10,  לעתיד  גאולה  של  לשונות  ארבע  ארבע, 
את  להשקות  עתיד  שהקב"ה  פורענית  של  כוסות 
את  להשקות  הקב"ה  עתיד  וכנגדן  העולם,  אומות 

ישראל ד' כוסות של נחמות כו'11, בקרוב ממש.
)תרגום חפשי מלקו"ש חלק י"ח, פנחס-י"ב י"ג תמוז סעיף י. משיחת ש"פ פנחס תשל"ז(.

עולם שכולו ארוך – נשמות בגופים

״למען ייטב לך - לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון 
ימיך - לעולם שכולו ארוך" שאז מתקשר היהודי בגלוי 
הבהמית  ונפשו  גופו  שגם  עד  הקדוש־ברוך־הוא,  עם 

נכללים בקדושה וניזונים מאלקות.

]ברמב״ם )רפ״ח מהל׳ תשובה( לעולם שכולו ארוך 
שם  )כמ״ש  גופים  בלא  נשמות  ג״ע,  היינו  עוה״ב,   -
הובאה  הגמול  )בשער  הרמב״ן  דעת  אבל  ה״ב(.  פ״ח 

בקבלה  ההכרעה  כ״ה  אשר  שם(  הרמב״ם  במפרשי 
וחסידות )לקו״ת צו טו, ג. ספר המצות להצ״צ מצות 
ציצית ובכ״מ(, הכוונה כפשטות לשון הגמרא "תחיית 
המתים תלוי׳ בה" דלעולם שכולו טוב . . שכולו ארוך 
רפ״ח  לח״מ  וראה  בגוף.  נשמה  תחה״מ,  לאחר  היינו 

שם. חדא״ג כאן בסוף המס׳[.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת תצא שיחה א, סעיף יא והערה 67. משיחות כ' וכ"ח מנ"א תשל"ו(.

עיקר דירה תחתונים – בבית המקדש השלישי

ולכן עיקר ענין ה״דירה״ - קביעות, תהי׳ בביהמ״ק 
מבחי׳   - דקוב״ה"  "בנינא  שהוא  כיון  דוקא,  השלישי 
בית  משא״כ  נצחי,  בקיום  קיים  יהי׳  ולכן  עצמותו, 
הגילויים  מבחי׳   - נש״  דבר  "בנינא  שהם  וב׳  ראשון 
הכתוב  )בפי׳  א.  רכא,  )זח״ג  כלל"  קיומא  בי׳  "לית 

הוי׳  פעלת  לשבתך  "מכון  יז(  טו,  )בשלח  דפרשתנו 
פרש״י  וראה  א(.  כח,  ח״א  ידיך"(.  כוננו  אדני  מקדש 
עה״פ: ואימתי יבנה בשתי ידים בזמן שה׳ ימלוך לעולם 
ועד לעתיד לבוא כו'. ראה בארוכה לקו״ש ]המתורגם[ 

ח״ט ע׳ 27 ואילך. וש״נ.
)לקוטי שיחות חלק טז, שיחה ליו"ד שבט הערה 12. משיחת יו"ד שבט תשל"ז(

עיקר הכוונה הגוף – ובכך נגרם עיקר התענוג לעתיד לבוא

רמז  הוא  שאברהם  נכתב  בזוהר12,  הנעלם,  במדרש 
לנשמה. ויצחק, מלשון צחוק ותענוג, מוסב על התענוג 
את  הזוהר  מבאר  וכך  לבוא.  לעתיד  לנשמה  שיהיה 

פירוש הכתוב "יצחק בן אברהם": לעתיד תזכה הנשמה 
- "אברהם" לגילוי התענוג, "יצחק"; כיצד תזכה לזה? 
ידי  על  הנשמה  יצחק",  את  הוליד  ש״אברהם  ידי  על 
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זה  ותענוג  התענוג,  את  מולידה  הזה  בעולם  עבודתה 
יתגלה אליה לעתיד לבוא.

יצחק  שבלידת  לדבר  טעם  מבואר  בחסידות   ... 
מורה  אלוקים  שם  אלוקים"13:  לי  עשה  "צחוק  נאמר 
על העלם, כמו שכתוב14 "כי שמש ומגן הוי' אלוקים" 
- ששתי השמות הוי׳ ואלוקים נמשלים לשמש ומגן, 
הוי׳ - שמש, ואלוקים הוא כמגן, המסתיר על השמש, 
כי "אלוקים" הוא בגימטריא "הטבע"15, וטבע מסתיר 
על אלקות. וזהו פירוש "צחוק עשה לי אלקים", שעל 
ידי זה שמבררים את הדברים המוסתרים בתוך הטבע 
כי  למעלה,  ותענוג  צחוק  נעשה  אלקים(,  )בגימטריא 

בכך נשלמת הכוונה העליונה של דירה בתחתונים.

כן באדם  וכמו  ודמות שלמעלה,  נברא בצלם  האדם 
למטה ישנם נשמה וגוף שהם דוגמא להוי׳ ואלוקים16. 
על  מעלים  שהוא  והגוף  הוי׳,  בדוגמת  היא  הנשמה 

13.  בראשית כא, ו. תו”א תולדות רד”ה מים רבים.
14.  תהלים פד, יב.

15.  פרדס שער יב, פ״ב. ובשל״ה שער האותיות אות קדושה בהגהה ד״ה והנה מוסיף על הראשונות )פט, א( משמע קצת 
שכן הוא בזוהר.

16.  ראה שער היוה״א פ״ו.
17.  ראה ד״ה לכל תכלה רנ״ט. תו״ש ע׳ קכז. מים רבים תשי״ז.

18.  כמו עבודת השמחה עכשיו )שהיא דוגמת וגורמת התענוג דלעתיד(, דאף שצריכה להיות נרגשת בגוף הגשמי, מ״מ 
באה מצד הנשמה דוקא )שגופו נמאס ומתועב אצלו ושמחתו היא שמחת הנפש לבדה )תניא פל״ב((, והיא ממשכת את 

השמחה בהגוף.
19.  קידושין ב, ריש ע"ב.

20.  ראה תניא פמ"ו )סו, א(.
21.  להעיר מהמבואר בכ"מ שקידושין הם בחי' מקיף, שלכן מקדשין בטבעת דוקא )תו"א ס"פ ויגש. ובכ"מ(.

22.  שמו"ר ס"פ טו. נת' ע"ד החסידות בתו"א שם. לקו"ת שה"ש מח, סע"א. ועוד.

הנשמה - אלוקים, והצחוק והתענוג שלמעלה נעשים 
מבירור הגוף דוקא, משום שבו נשלמת הכוונה.

וכיון שעיקר הכוונה הוא לברר את הגוף, לכן לעתיד 
מהגוף17,  תקבל  הנשמה  הנשמה.  מן  נעלה  הגוף  יהיה 
כיון  אך  מהנשמה.  המקבל  הוא  שהגוף  כיום,  שלא 
תקבל  היא  גם  כן  על  הגוף,  את  מבררת  שהנשמה 
על  שפעלה  שלמעלה  מהתענוג  שתקבל  בכך  שכרה, 

ידי עבודתה בהגוף18.

וזוהי השייכות בין פירוש הזוהר ... העבודה היא מה 
מהגבלות  ומתעלה  שיוצא  בהגוף  פועלת  שהנשמה 
הטבע, ובזה היא גורמת את התענוג שלמעלה מהגוף 
- "אברהם הוליד את יצחק"; ולכן תקבל שכרה לעתיד, 
בן  "יצחק   - אותו תענוג שהיא המשיכה  שתקבל את 

אברהם".

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, פרשת תולדות סעיפים א. ז. משיחת שבת מבה״ח כסלו תשכ״א( 

ענין הנישואין עם הקב"ה לעתיד

ידוע שאיש ואשה, חתן וכלה, הם משל על הקב"ה 
וכנסת ישראל, שהקשר של ישראל לאביהם שבשמים 
הוא:  ביניהם  והחילוק  ונישואין.  לאירוסין  נמשל 
אכולי  לה  "אסר  מלשון   — "קידושין"  שהם  אירוסין 
עליונה  קדושה  המשכת  על  מורה  כהקדש"19  עלמא 
על האדם, שלמעלה מעלה מגדרי העולם, שלכן היא 
בהבדלה מן העולם — קדושה מלשון הבדלה20 הפועלת 
באדם פרישות והבדלה מן העולם )איסור, שלילה(21; 
זו נמשכת  משא"כ ענין הנישואין הוא, כאשר קדושה 

בהאדם בפנימיות, עד שהאדם, גם כפי שהוא בהגבלות 
הגוף והעולם, נעשה כלי לקדושה זו.

... תכלית הכוונה היא לא בענין הקידושין )שהאור 
בענין  דוקא  אלא  ומקיף(,  הבדלה  בבחי'  נשאר 
הנישואין, וכלשון הרמב"ם "שכל התורה ניתנה לעשות 
שלום בעולם", שהיא המשכת הקדושה בעולם דוקא, 
שענין זה יהי' בגילוי לעת"ל, וכמרז"ל22 שבעת מ"ת הי' 
לכנסת  הקב"ה  בין  הנישואין  וענין  האירוסין,  ענין  רק 
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משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  בגאולה  יהיו  ישראל 
צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, במהרה 

23.  וכדוגמת הרגלים שהם דוקא מעמידים את הגוף והראש )לקו״ת ר״פ נצבים(.
24.  איכ״ר פ״א, נא. - וגם בזה, ענין הגאולה העתידה כלולה בזמן שביהמ״ק הי׳ קיים, כי מכיון שברגע החורבן נולד 

מושיען של ישראל, הרי מוכרח שהי׳ תחילה בעיבור ונגמרו )אפילו( שעריו כו׳.

בימינו ממש.

)לקוטי שיחות חלק ל"ט, פרשת תצא סעיף ח. משיחת ש"פ תשא תשמ"ט(

ערב שבת בין השמשות – מצב דורנו שבו תושלם התכלית

בין  רק  הבריאה  הושלמה   - עצמו  הששי  יום  בתוך 
הושלמה  השמשות  בבין  שרק  מובן  ומכך  השמשות, 
"ערב  שנבראו  הדברים  עשרת  ע״י  כולה,  הבריאה 
"בין השמשות"  ולפיכך משמש  בין השמשות",  שבת 
שלמות  לאחר  לשבת:  והכנה  מעבר   - שבת  ערב  של 

המלאכה בבריאה, אפשרית שלמות המנוחה בבריאה.

כך גם ביחס ל״שית אלפי שנין", שתכליתן ועלייתן 
נוצרות  השביעי,  האלף  אל  שבת",  שכולו  "יום  אל 
בדור  השמשות",  ב״בין  ובעיקר  בכלל,  הששי  באלף 
שדור  למרות  דמשיחא.  עקבתא  דור  ביותר,  האחרון 
לו  יש  דעקבתא,  עקבתא  דור  מכולם,  השפל  הוא  זה 
היתרון שהוא משלים את מטרת כל ה״עבודה" של כל 
הגלות,  סוף  של  בדורנו,  רק  שכן  הקודמים23,  הדורות 
בגאולה  בתחתונים״,  "דירה  של  התכלית  תושלם 

העתידה - ובקרוב. 

הגדולה  הזכות  הגדולה,  החביבות  מובנים  מזה 

שב״עבודתו"  כיון  הדור,  של  הגדולה  והאחריות 
הדורות  כל  של  ה״עבודה"  שלמות  תכלית  גם  תלויה 
קטנים",  "פכים  רק  "לברר"  אמנם,  נותר,  הקודמים. 
כל  שלמות  תלויה  זו  בעבודה  אבל  מועטת,  עבודה 

העבודה הקודמת.

בערב  נבראו  דברים  "עשרה  את  התנא  מונה  לפיכך 
נעשו  נסים  "עשרה  לאחר  מיד  השמשות"  בין  שבת 
לאבותינו בבית המקדש", משום שכך הם הדברים לפי 
סדר הדורות: מיד ברגע של חורבן בית המקדש "נולד 
מושיען של ישראל"24, מאז החל סדר העבודה להביא 
"שית  של  השמשות"  בין  שבת  ה״ערב  המשיח,  את 

אלפי שנין". 

דברים  )עשרה  עשרה  במספר  היא  זו  עבודה  גם 
והיא גם תביא את מספר  בין השמשות(, כאמור,  של 
עשרה, "כינור של עשרה נימין" וכו', בגאולה אמתית 

והשלימה, בקרוב ממש.
 )תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ד, שיחות לפרקי אבות: פרק ה סעיפים ז-ח. משיחת ש״פ חקת תשכ״ג(
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פ

1.  תו״א וישב כז, ד. ובכ״מ.
2.  ראה ב״ר בתחלתו. זח״א קסא, ריש ע״ב.

3.  ראה בארוכה שיחת ש״פ ויגש, ה׳ טבת תשמ״ח )התוועדויות תשמ״ח ח״ב ע׳ 165 ואילך(. ושם, שאף שהעיקר והכלל 
הוא ספר תורה, מ׳׳מ כדי שיהי׳ הלימוד בפועל )"ולמדה גו' שימה בפיהם" )וילך, לא, יט(( צריך ללמוד בריבוי ספרים 

המבארים ומפרשים בפרטיות את כל הענינים שבס״ת. וכהפס״ד )רא״ש הל׳ קטנות ריש הל׳ ס״ת. שו״ע יו״ד סע״ר ס״ב( 
שמצות כתיבת ס״ת האידנא היא בכתיבת ספרים. וראה גם שיחת ה׳ טבת תשמ״ט )התוועדויות תשמ״ט ח״ב ע׳ 98 

ואילך(.
4.  ובלשון הרמב״ם )בהקדמתו לספר היד( — "מימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא חיברו חיבור שמלמדין אותו 

ברבים בתורה שבעל פה . . והוא קיבץ כל השמועות וכל הדינים . . וחיבר מהכל ספר המשנה.”
5.  ישעי׳ א, כז.

6.  ראה הל׳ ת״ת לאדה״ז רפ״ב )וש״נ(, ש״בזמן הזה גם הלכות פסוקות של פסקי הגאונים הפוסקים כמו הטור והש״ע 
והגהותיו בכלל משנה יחשבו". ועפ״ז אולי י״ל שכן הוא גם ביחס לנדו״ד. ועצ״ע.

7.  ולהעיר ש״מצוה גוררת מצוה" הוא מאמר המשנה.
8.  ויק״ר פ״ז, ג. וראה תו״א שמות מט, ג. תו״ח שם יח, א־ב. לקו״ת דברים א, סע״ב ואילך. ובכ״מ. וראה "תשובות 

וביאורים" ס״ד ס״ה )ע׳ 19 ואילך(.
9.  ראה התוועדויות תשמ״ח שם ע' 168 ואילך.

10.  ראה תענית ח, ב. שו״ע או״ח סתקע״א ס״ג.
11.  ובפרט שההחלטות מתקבלות במקום קדוש, וב״בית המשולש״ — בית תפלה, בית תורה ובית מעשים טובים 

פדיון שבוים בקשר עם הגאולה

)ע"ד  פועלת   — טבת(  )בה׳  שבויים  דפדיון  המצוה 
ושלימות  אמיתיות  את  גם  מצוה"(  גוררת  "מצוה 
)וכל  בנ״י  דכל  הפדיון   — הקב״ה  ע״י  שבויים  הפדיון 
הגאולה  אל  מהגלות  כולם(  הענינים  וכל  תורה  עניני 

האמיתית והשלימה.

ויש להוסיף, שגם ענין זה )השייכות דפדיון שבויים 
שבויים  לפדיון  בנוגע  במיוחד  מודגש  להגאולה( 
בהפדיון  תלוי  הגאולה  שענין  כידוע1,   — ספרים  של 
)הבירור וזיכוך והעלאה( דכל ניצוצי קדושה שנמצאים 
עכשיו "בשבי"׳ בהעלם והסתר של העולם; וכיון שכל 
הענינים מתחילים ונמשכים מהתורה2 — מובן אפוא, 
שהכח לזה בא מענין דוגמתו בתורה — הפדיון דעניני 

תורה המצויים בשבי׳.

 נקודה נוספת בהשייכות של ב׳ ענינים אלו:

הפדיון שבויים ונצחון הספרים האמיתי הוא, כמובן 
בלימוד  יותר  עוד  ניתוסף  עי״ז  כאשר  דוקא  ופשוט, 
ספרים של תורה3 ]כולל בעיקר — בהלימוד בספרים 
אלו[. מזה מובן, שיום ה׳ טבת צריך להביא עמו חיזוק 

והוספה בלימוד ספרים של תורה, מתחיל מה"ספר"4 
הראשון בתורה שבע״פ — ספר המשניות.

לידי  מביא  הספרים  פדיון  איך  יותר  מובן  ועפ״ז 
"ציון  בפסוק5  כמפורש   — דהגאולה  הכללי  הפדיון 
התורה  לימוד  שעל־ידי  ז.א.  גו׳",  תפדה  במשפט 
]שבזה מתבטא כנ״ל אמיתיות הנצחון ופדיון הספרים[ 
— נעשה הפדיון ד״ציון". ובפרט ע״י לימוד הספרים6, 
מתחיל מספר המשניות7 — כמאמר חז״ל8 — "אין כל 

הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות המשניות.”

ע״י   — יותר  עוד  מודגש  תפדה"  במשפט  וה״ציון 
הלימוד בספרים שכבר נפדו9 .

ולהוסיף, שמזה מובן גם בהנוגע לפועל — שהמאורע 
דה׳ טבת צריך להביא לכל לראש חיזוק והוספה בלימוד 
שזה   — המשניות  מלימוד  ומתחיל  כולל  הספרים10, 
הגאולה,  לפדיון  תיכף  באים  הספרים  שמפדיון  פועל 
כיון שהקב״ה  וע״י עצם ההחלטות בזה — הנה  כנ״ל. 
אותן,  יקיימו  ובודאי  הן  אמיתיות  שהחלטות  רואה 
הרי ההחלטות עצמן פועלות11 ממש כאילו למדו את 
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המשניות.

באופן  היא  לתפלה  גאולה  שסמיכת  שכשם  ]י״ל, 
שאין שום הפסק ביניהן ]גם לא באמירת פסוקי תורה, 
גו׳ כתפלה  אדני שפתי תפתח  שלכן אחז״ל שהפסוק 
אריכתא דמיא, כנ״ל בפנים )ראה הגמ״י הל׳ תפלה פ״ב 
אות ד. מרדכי לברכות ט, ב. טושו״ע ואדה״ז או״ח ר״׳ס 
קיא([, עד״ז הוא גם בנוגע למילוי הבקשות שבתפלה 
)שנפעל ע״י סמיכת גאולה לתפלה, כבפנים( — שהוא 
בסמיכות ממש להתפלה והבקשה. וראה תניא אגה״ת 
היינו  וחוטאים  חוזרים  היינו  לא  ואילו  א(:  )ק,  פי״א 
נגאלין מיד כמו שאנו מברכין בא״י גואל ישראל )וראה 
גם לעיל שם בנוגע לבקשת הסליחה בברכת סלח לנו([.

)כמדובר כמ׳׳פ(.
12.  פרש"י בחוקתי כו, מב. ועוד.

13.  ראה לקו״ת בחוקותי מח, סע״א ואילך.
14.  ראה עמוס ח, יא.

15.  כשיד ישראל תקיפה.
16.  תוי"ט אבות פ"ג מי"ד.

17.  ]ובסגנון תורת החסידות, בירור בדרך מלחמה או בירור בדרך מנוחה — ראה לקו"ת במדבר ג, ד ואילך. וראה סה"מ 
תרנ"ט ע' קסב ואילך. סה"מ תש"ד ע' 106 ואילך. ועוד[.

... קיום מצות הצדקה לא רק תקרב ותזרז יותר את 
הגאולה, אשר גם בזירוז ישנם כמה שיעורים ואופנים, 
שזה   — לתפלה  גאולה  בסמיכות  ע״ד  זירוז  שיהי׳ 
ישנה  הצדקה  מעשה  שעל־ידי  ז.א.  הפסק.  שום  בלי 
תיכף ומיד )ועוד לפני המשך הדיבור בכל דברים אלו( 
)ביחד  צדקנו  ע״י משיח  והשלימה  הגאולה האמיתית 
הגאולה12(.  את  המבשר  לטוב  זכור  הנביא  אלי׳  עם 
שלאח״ז(  הענינים  המשך  )וכל  לצדקה  יתנו  ובמילא 
בארצנו הקדושה, ובירושלים עיה״ק, ובהר הקודש. — 
]ואם ח״ו יהי׳ עיכוב, יתנו זאת בזריזות כאו״א במקומו 

ובעירו, ובהוספה מדילי׳[.

)שיחת ה' טבת תשנ"ב, סעיפים: ב. ג. ה. והערה 23(.

פני הדור כפני הכלב – רעבים לדבר ה'

שיהיו  סוטה,  מסכת  בסוף  המוזכרים  הענינים  בין 
בעקבתא דמשיחא, מוזכר ש״פני הדור כפני הכלב". אך 
כל הענינים המפורטים שם הם "בפנימיותם" ברכות13. 
הברכה בכך היא, שבעקבתא דמשיחא, ובמיוחד על ידי 

העבודה של הפצת המעיינות חוצה, גורמים לכל הדור 
ל״רעב" לדבר ה׳14, באופן של "לא ידעו שבעה״ - שכל 
מה שמקבלים עדיין אינו מספיק, ותמיד תובעים "הב 

הב".
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ט, פרשת ראה שיחה א' סעיף יד. משיחת ש״פ ראה תשכ״ח(

פרטי בירור ותיקון אומות העולם לעתיד

א. יש ב' אופנים בפעולות בנ"י על אוה"ע: א( השפעה 
 — דברים16(  כפיית  ע"י  או  כפשוטה15  )אם  כפי'  ע"י 
לקבל מצות שנצטוו ב"נ, ב( פעולה בעקיפין, שבהמשך 
לקבל  שצריכים  הכרה  לידי  אוה"ע  באים  זו  לכפי' 
המצוות "מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על 

ידי משה רבינו כו'".

]וכן ישנם ב' אופנים אלה בפעולת בנ"י על אוה"ע 

שאז  ארצם,  לכבוש  מלחמה  ע"י  א(  הדורות:  במשך 
יא(,  כ,  )שופטים  ועבדוך"  למס  לך  ש"יהיו  דינם 
הם  והרי  נח  בני  שנצטוו  מצות  שבע  עליהם  שיקבלו 
בימי  שהי'  כמו  ב(  רפ"ו(,  מלכים  הל'  )רמב"ם  למס 
שלמה ד"וישב שלמה על כסא ה'" )דה"א כט, כג(, ולא 
כו' לשלמה  הוצרך למלחמה אלא מלכת שבא הביאה 

)מ"א י, א ואילך. דה"ב ט, א ואילך(17[.
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ב. ויש לומר, ששני אופנים אלו מרומזים גם בסיום 
הל'  בסוף  הרמב"ם,  ספר  של  האחרונים18  הפרקים  ב' 

מלכים )ומלחמותיהם19(:

בסוף פרק יא מסיים הרמב"ם "וקבץ נדחי ישראל . . 
ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר20 כי 
אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' 
ולעבדו שכם אחד", ובסוף פרק יב מסיים "ובאותו הזמן 
לא יהי' שם לא רעב כו' שהטובה תהי' מושפעת הרבה 
כו' ולא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד 
דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  יהיו  ולפיכך 
הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר21 

כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

משיח  פעולת  אודות  מדובר  יא  פרק  בסוף  כלומר: 
ואילו  כו'",  כולו  העולם  את  "ויתקן22  באוה"ע,  ובנ"י 
בסוף פי"ב מדבר אודות הנפעל באוה"ע בדרך ממילא, 
דפשטות הלשון "ולא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת 
גם  האנושי,  המין  לכללות  )שכוונתו  בלבד"  ה'  את 
אוה"ע23( אינו באופן שבנ"י יתעסקו עמהם. אבל מ"מ 
בנ"י,  מעבודת  תוצאה  שזהו  היינו  לבנ"י,  שייך  ה"ז 
וכדמוכח מזה שכולל באותה הלכה הן מעלת ידיעת ה' 
דבנ"י והן זה שעסק כל העולם כולו יהי' לדעת את ה', 
והיינו שזה ש"לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את 

ה' בלבד" יהי' קשור ותוצאה ממצב בנ"י באותו הזמן.

שלפנ"ז24  בהלכה  הרמב"ם  בדברי  הדיוק  יובן  ובזה 
כדי  לא  המשיח  ימות  והנביאים  החכמים  נתאוו  "לא 
ולא  בעכו"ם  שירדו  כדי  ולא  העולם  כל  על  שישלטו 
ולשתות  לאכול  כדי  ולא  העמים  אותם  שינשאו  כדי 
וחכמתה".  בתורה  פנויין  שיהיו  כדי  אלא  ולשמוח, 
דלכאורה תמוה, איך יעלה על הדעת לפרש ש"נתאוו 
החכמים והנביאים ימות המשיח . . כדי שישלטו על כל 

18.  ובהכותרת לפרקים אלו פרק יא וי"ב בדפוס וינציאה )רפד. שי( הוא "הלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח".
19.  זהו השם המלא כבהקדמת הרמב"ם )ב"מנין המצות על סדר הלכות הרמב"ם"( ובהכותרת בספר שופטים והל' 

מלכים.
20.  צפני' ג, ט )ושם: לעבדו. וראה לקו"ש חכ"ג ע' 103 בהערה(.

21.  ישעי' יא, ט.
22.  ראה לקו"ש חכ"ה ע' 127 הערה 47.

23.  ראה לקו"ש חכ"ז ע' 246 ואילך.
24.  בפי"ב ה"ד.

25.  ראה תו"א תולדות יט, רע"ג.
26.  ישעי' ב, ב ואילך.

27.  ראה פרש"י ישעי' שם, ה.

העולם . . ירדו בעכו"ם . . כדי שינשאו אותם העמים", 
והרי אפילו בנוגע לחכמי אוה"ע מצינו שעיקר עיסקם 
תשוקה  להם  ואין  במושכלות25  הוא  נפשם  ומשאת 
לשלוט ולרדות, וכ"ש וק"ו שכ"ה בנוגע לחכמי ונביאי 

ישראל?

אמינא  דעתך  דסלקא  היא,  הרמב"ם  כוונת  אלא 
שתכלית המעלה שאלי' נתאוו החכמים וכו' היא לתקן 
את העולם, היינו ללמד את העולם דעת את הוי' באופן 
של פעולה והשפעה )כמ"ש בפרק יא(, שזהו ענין של 
הרמב"ם  וקמ"ל  )ברוחניות(.  אמיתית  ורדי'  שליטה 
נתאוו  זה  בשביל  ולא  הענין,  שלימות  אינו  שזה  כאן 
שיהיו  כדי  אלא  המשיח,  לימות  והנביאים  החכמים 
ויודעים  גדולים  חכמים  ויהיו  וחכמתה  בתורה  פנויין 

דברים הסתומים.

זו  נעלית  דרגא  שגם  כנ"ל,  ממשיך,  אעפ"כ  אבל 
כל  מצב  יהי'  ממילא  שבדרך  בעולם,  פועלת  דבנ"י 
העולם באופן נעלה ביותר, ש"לא יהי' עסק כל העולם 
הארץ  מלאה  כי  שנאמר  כו'  בלבד  ה'  את  לדעת  אלא 

דעה את ה' כמים לים מכסים".

...ג. ושלימות ענין זה תהי' בסוף זמן הגלות בביאת 
משיח צדקנו, בקיום היעוד26 "והי' באחרית הימים נכון 
יהי' הר בית ה' בראש ההרים גו' ונהרו אליו כל הגוים 
והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית 
גו'"27 —  באורחותיו  ונלכה  ויורנו מדרכיו  יעקב  אלקי 
יהי' בתכלית השלימות ה"ז  זה שהגילוי לבנ"י  שמצד 
ישפיע בדרך ממילא על גוים ועמים רבים, עד להמצב 

ד"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

הגוף  גשמיות  יזדכך  "שאז  ספל"ו,  תניא  ]ראה 
לישראל  שיאיר  ה'  אור  גילוי  לקבל  ויוכלו  והעולם 
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כן  יגי' חשך האומות גם  ומיתרון ההארה לישראל  כו' 
כדכתיב )ישעי' ס, ג( והלכו גוים לאורך וגו' וכתיב )שם 
ב, ה( בית יעקב וכו'". ואף שפשטות תוכן הלשון הוא 
לישראל,  היא מיתרון ההארה  שהגהת חושך האומות 
לב'  בזה  שמרמז  י"ל  אולי  ממילא,  בדרך  שבא  והיינו 

28. ( ראה סה"ש תורת שלום ע' 12: "דער רבי )אדמו"ר הזקן( האט געזאגט ַאז משיח וועט שטיין אין גַאזעטען . . ַאלע 
אידען וועלען זיין פַארטיג צו ביאת המשיח גלייך ווי עס שטייט אין גַאזעטען ַאז ער גייט".

29. ( שה"ש ב, ח. ובשהש"ר עה"פ.
30. ( סיום וחותם פ' ברכה.

31. ( לך לך טו, יט ובפרש"י.

פסוקים,  כמה  להביא  מדייק  שלכן  הנ"ל,  האופנים 
ומודגש בהלשון שמביא בסופו )מתפלת עמידה דר"ה( 
וראה  תבל".  יושבי  כל  על  עוזך  גאון  בהדר  "והופע 

לקו"ש חכ"ג ע' 170 ואילך[.

)לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת חיי שרה שיחה ג. סעיפים: ד. ה. ז. משיחות ש"פ חיי שרה וש"פ תולדות תשמ"ה; י"ט כסלו תשמ"ג(

פריצת ההגבלות מביאה הגאולה

שביום  המופלגה  שמחה  ולזאת  גדר.  פורץ  שמחה 
את  להמשיך  והסיוע  הכח  נותנת  שבאדר,  האחרון 
להגאל  עתידין  ובו  נגאלו  שבו  ניסן,  דחודש  הגאולה 
שבחודש  השמחה  כי  יא(,  פט״ו,  שמו״ר  א.  יא,  )ר״ה 

אדר ובפרט ביום האחרון שבו, פורצת את גדרי הגלות 
משיח  ע״י  והאמיתית,  השלימה  הגאולה  את  ומביאה 
צדקנו שנאמר בו )אגדת בראשית ס״פ סג. רש״י בב״ר 

ס״פ פה( עלה הפורץ לפניהם. בקרוב ממש.
)משיחת שבת מברכים ניסן תשי״ז. לקו"ש חלק ד בהוספות לחודש אדר בסיום(

פרסום בעיתונים על ביאת משיח

ויתירה  בפו"מ,  לנו  תהי'  שכן   – העיקר  והוא  ועוד 
ע"פ  ובפרט  עבר,  בלשון  לנו,  היתה  שכבר  מזה, 
הפירסום  ע"ד  נשיאינו  רבותינו  של  הידוע  הפתגם 
דביאת המשיח בעיתונים28, כפי שנתקיים בפועל ממש 
בעולם  עיתונים  בכו"כ  שנתפרסם  האחרונה  בתקופה 

כולו )ויש להוסיף ולפרסם עוד יותר( ש"הנה זה )המלך 
המשיח( בא"29, ותיכף – כבר בא – בפועל ממש, למטה 
מעשרה טפחים, ובגלוי לעיני כל באי עולם, ועאכו"כ 

"לעיני כל ישראל"30, ותיכף ומיד ממש.

)ש"פ נצבים-וילך תנש"א-תשנ"ב בסיום השיחה(.

פתיחת והתחלת גילוי ג' המוחין של הגאולה

בגאולה האמיתית והשלימה ינתנו כל העשר ארצות 
)גם קיני קניזי וקדמוני31(, כיון שאז תהי' עבודת השם 
)גם(  מוחין  דג'  העבודה  ותהי'  השלימות,  בתכלית 
לעצמם )עד השלימות ד"אלה תולדות פרץ" שלמעלה 

מ"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם"(. 

ע"ד  בפרשתנו  כמסופר   – זה  לפני  הי'  זה  ומעין 
נכלל  ועוג, שבה  בנ"י בארץ סיחון  והתיישבות  כיבוש 
חלק מארץ עמון ומואב )ראה גיטין לח, א. וש"נ(, שהם 

מהשלש ארצות, קיני קניזי וקדמוני, ש"עתידים להיות 
ירושה לעתיד" )פרש"י שם(. וי"ל שהפתיחה וההכנה 
לשלימות כיבוש וירושת הארץ לע"ל )עשרה( נעשתה 
שבפרשתנו   – ועוג  סיחון  בארץ  ההתיישבות  ע"י 
)וראה בארוכה סה"ש תש"נ ח"ב ע' 541 ואילך(. וראה 
בהמשך השיחה, שמעין וטועמי' דגילוי זה )דג' מוחין( 

נעשה ע"י הפצת המעינות חוצה.

)תרגום חפשי משיחת ש"פ חקת תנש"א סעיף ג והערה 531(.
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צ

1.  להעיר מרשימות הצ״צ לאיכה ע׳ 45 )אוה״ת לנ״ך ח״ב ע׳ א׳צז(: "ומחזון ותחזינה עינינו כו"׳. וראה גם מאמר הרלי״צ 
מבארדיטשוב )נעתק בהערות שם( שבשבת חזון "מראין לכאו״א המקדש דלעתיד מרחוק כו'״ )נתבאר לקמן. לקו״ש 

חכ״ט ע׳ 18 ואילך. ועוד(.
וי״ל, שזוהי גם השייכות ד״חזון ישעי׳" ל״חזון עובדי׳״ )ראה ילקו״ש ישעי׳ רמז שפה( - כי מחזון )ישעי׳( "קשה מכולן" 

לישראל, באים לחזון עובדי׳ - קשה מכולן לאדום.
2.  לקו"ת פרשת דברים א, סע"ב.

3.  לקו"ת שם. ולהעיר מתניא פי"ט.
4.  ירושלמי חגיגה פ״א סה״ז. איכ״ר בתחלתו. וראה קה״ע לירושלמי שם, ש״המאור" קאי על פנימיות התורה.

5.  הגהות הצ״צ )באוה״ת פרשתנו ע' לג( ללקו״ת שם.
6.  תו"א קיז, ב. סדור קיד, סע״ד ואילך. ובארוכה - אוה״ת לך פו, א־ב.

7.  עיין אגה״ק סכ״ה )קלט, ב ואילך(.
8.  ואף שגם בנוגע לנפש האלקית, ע״י שהיתה תחלה בחשך הגלות עבודתה היא בחילא יתיר - בכל זה, עיקר העילוי 

שנעשה ע״י הגלות הוא "יתרון האור" הבא "מן החשך" עצמו, ולא רק היתרון הבא בסיבת החשך )ראה תו״ח נח ס, 
סע״ב ואילך. וראה לקמן שע״י "אתהפכא חשוכא לנהורא" מה שהחשך גופא נהפך לאור, מתבטא כח העצמות(. ולהעיר 

מלקו"״ת כאן: ״שהמשפט הוא להיות כל דבר על מכונו . . כמו שהיו העולמות על מכונן קודם חטא עה״ד".
9.  לקו"ת שם א, ד. וראה בארוכה תניא פל״ז )מח, ב(.

10.  ראה לקו״ש ]המתורגם[ ח״ח ע' 136 הערה 53.
11.  ראה לקו״ש ]המתורגם[ ח״ז ע' 46.

12.  ברכות יב, א.

ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

בנושא  הוא  סיומה   ... ישעיהו"  ד"חזון   ההפטרה 
הגאולה "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"1.

... מצד דרגת "ציון" שביהודי, שהיא פנימיות הלב2, 
באלקות  להכיר  כדי  שכליות  להוכחות  זקוק  הוא  אין 
גם  הגלות  חשכת  שמפני  כיון  אך  ובמצוות.  ובתורה 
מאמין  הוא  כאשר  שאף  ייתכן,  בגלות3,  היא  זו  דרגה 
באמונה שלימה, הרי כיון שאין הדבר קשור לשכלו, אין 

הוא מתקבל אצלו.

... לכן צריך "לפדות" את הדרגה של "ציון", שתהיה 
על  "במשפט",  נעשית  והפדייה  ובהתעוררות.  בגלוי 
כי   - הנשמה  להתעוררות  המביא  בתורה  עיסוק  ידי 

"המאור שבה מחזירן4 למוטב"5.

אך תכלית הגלות היא להוסיף לעומת המצב הקודם. 
ידי שיהודים משתמשים בעניני הגלות,  כידוע6, שעל 
אשר "תחת ממשלת הע׳ שרים"7, לצורך לימוד התורה 
הניצוצות  את  ומזככים  מבררים  הם  המצוות,  וקיום 
שבגלות ועל ידי כך מגיעים להתעלות נוספת לעומת 

המצב הקודם, לכן אין די ב״ציון במשפט תפדה" אלא 
המצוות  היא  צדקה  בצדקה"8:  "ושביה  את  גם  צריך 
הצדקה  ידי  על  ובמיוחד  המצוות,  ידי  ועל  בכללן9, 

"מתבררים" הניצוצות שבגלות עצמה - "ושביה".

... ענין נוסף בכך: תענוגו של היהודי באמונה פשוטה 
שמעל לשכל, בבחינת לחם מן השמים, אינו מבטא כל 
גם  כך את עצם הנשמה, כבשעה שהאמונה משפיעה 
עניני  גם את  על שכלו10, במיוחד כאשר הוא "מברר" 

העולם, עד שגם ה״בשר" מזדכך ב״לובן" של המן.

למעלה  גם  כך  האדם,  אצל  הוא  שהדבר  וכשם 
כביכול, שעל ידי "אתהפכא חשוכא לנהורא" מתבטא 
ו״חושך",  "אור"  של  מהגדרות  הנעלה  העצמות,  כוח 

ומשום כך ביכולתו להפוך חושך לאור11.

... זהו ההסבר לכך שסיום פרשת דברים )והרי "הכל 
הולך אחר החיתום"12( הנקראת תמיד לפני תשעה באב 
- ייהפך לששון ולשמחה בקרוב, איננו הענין של עבר 
הירדן, המקביל ל״ציון במשפט תפדה", אלא הענין של 
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ארץ ישראל, המקביל ל״ושביה בצדקה",

עצמה  הגלות  הפיכת  היא,  הגלות  תכלית  כי 
לששון",  אבלם  "והפכתי  לייעוד14  בהתאם  לגאולה13, 

13.  להעיר ממאמר רז״ל )פסחים פז, ב( "לא הגלה הקב״ה את ישראל . . אלא כדי שיתוספו עליהם גרים״ - והרי "גרים" 
הו״ע הניצוצות שמתבררים מהגלות גופא )תו״א ואוה״ת ובכ״מ(.

14.  ירמי׳ לא, יב.
15.  ההוספה ד״בעגלא דידן" על "בקרוב ממש": )א( מכיון "שיומו של הקב״ה אלף שנה" )ב״ר פ״ח, ב. וש״נ(, מדגישים 

בעגלא דידן. )ב( "בעגלא דידן" הוא בלשון תרגום )עיין תו״א עז, ד(.

שלא זו בלבד שיתבטל ה״אבל", אלא הוא עצמו ייהפך 
לששון, וייעוד זה יקויים בקרוב ממש, בעגלא דידן15, 

על ידי משיח צדקנו.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ט, פרשת דברים שיחה ב, סעיפים א. יא-יג. משיחות ש״פ דברים תשכ"ה, ש״פ מטו"מ וש״פ דברים 
תשכ״ט(
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ק

1.  יומא פו, א.
2.  משפטים כא, ב. תו״א עו, א. סהמ״צ להצ״צ מצות דין עבד עברי בסופה.

קבלת עונש כשהגוף קם בתחיית המתים

ר׳  מחלוקת התנאים1 אודות "חלוקי כפרה": "שאל 
בן עזריה ברומי, שמעת  ר׳ אלעזר  מתיא בן חרש את 

ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש.

עבר  ואחד:  אחד  כל  עם  ותשובה  הן  שלשה  אמר, 
עבר  כו׳  לו  שמוחלין  עד  משם  זז  אינו  ושב  עשה  על 
ויום־ תולה  תשובה   - תשובה  ועשה  לא־תעשה  על 

בית־דין  ומיתות  כריתות  על  עבר  כו׳  מכפר  הכפורים 
ויסורין  תולין  ויום־הכפורים  תשובה   - תשובה  ועשה 
ממרקין כו' אבל מי שיש חילול השם בידו אין כח לא 
בתשובה לתלות ולא ביום־הכפורים לכפר ולא ביסורין 

למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת כו'".

רק  הוא  השם  בחילול  וגם  מכיוון  ביאור:  דרוש   ...
אלעזר  ר'  לדעת  גם  אבל  ימותון",  עד  יכופר  ש״לא 
בן עזריה על־ידי מיתה ישנה כפרה על כל פנים עבור 
חס  זה  על  לענשו  כו׳  דבר  לו  מזכירין  ו״אין  הנשמה, 
ושלום בעולם הבא״ - אם כן, סוף כל סוף מה ההבדל 
להלכה בין דעת ר׳ מתיא בן חרש ור׳ אלעזר בן עזריה?

כשיקום  להגוף  בנוגע  דנפק״מ  לומר  גדול  ]ודוחק 
בתחה״מ[.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יז, פרשת אחרי שיחה ג סעיף ג והערה 72. משיחות י״ט כסלו והתוועדויות שלאח״ז תשכ״ט(

 קבלת שכר פעולה ו'הענקה' על העבודה

שנים  ב״שש  ה׳(  )עבדי  היהודי  עבודת  באמצעות 
יעבוד״2 - בששת אלפי השנים שהעולם קיים - נזכה 

בקרוב ממש ל״ובשביעית יצא לחפשי חנם", 

ערך  לפי  רק  לא  שכר  הקדוש־ברוך־הוא  ייתן  שאז 
העבודה בזמן הזה, אלא גם ״הענקה״ - גילויים נעלים 
לעבודת  בהתאם  הם  אין  כי  כצדקה,  שינתנו  ביותר 

היהודי, באלף השביעי, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי 
העולמים.

 - פעולה״  ד״שכר  הענין  גם  בזה  דיש  י״ל  ]ואולי 
וראה  בפנימיות.  אז  יומשכו  נעלים  הכי  גילוים  גם  כי 
 .  . )ע׳ קכב(: ענק עבד עברי לעצמו  תורת לוי״צ שם 

שמתעצמין בו כו׳[. 
)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, פרשת ראה שיחה ד, בסיום והערה 43. משיחת ש״פ ראה תשל״ז(
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קיום המצוות בשלימות רק לעתיד

3.  עקב יא, יז — הובא בפרש"י שם, יח.
4.  ירמי' לא, כ.

5.  רמב"ן אחרי יח, כה.
6.  תו"ח ר"פ ויחי. המשך וככה תרל"ז פי"ז ואילך. ועוד.

7.  לקו״ד ח״א סח, א־ב. וראה גם מכתב ת״ת שבת״ת תשכ״ה )לקו״ש חכ״ג ע׳ 435(.
8.  ראה ב״ר כאן. וראה אוה״ת פרשתנו )ח״ב( שמ, א.

9.  שניהם הובאו ונתבארו באוה״ת )שם( ריש פרשתנו.
10.  זהר פרשתנו קצג, ב. קצד, א.

11.  לשון הפסוק סוף דניאל. וראה זח״א נד, סע״א. סב, ב. ובכ״מ.
12.  לקו"ת להאריז״ל עה״פ.

13.  לשון הראב״ע בתהלים שם )וראה גם פירושו בפ׳ שלח שם(. וראה הערה הבאה.
14.  ואף שגם "קץ הימין" הוא בחי׳ מלכות דאצילות שנקראת אחרית וסוף - הרי "בקדושה גם הסוף הוא בחי׳ ראש", 

שלכן "אחרית )עם הכולל( גימט׳ כתר" )אוה״ת שם(.
15.  להעיר, שבזהר שם קצג, ב מפרש ש״מקץ" הוא ״אתר דלית בי׳ זכירה״, ו״שנתים ימים" - "דתב דרגא לדרגא דאית 

בי׳ זכירה". ולפ״ז, לפי׳ הזהר ״קץ דשמאלא״ - "מקץ" אינו נמשך ל״שנתים ימים", משא״כ לפי׳ האריז״ל "קץ הימין". 
וגם בזה מתאימים ב׳ פירושים אלו לב׳ הפירושים ב״מקץ" שבדרך הפשט, כי להפירוש "מקץ־מתחלה", "מקץ" הוא 

ההתחלה והקצה של השנתים ימים, משא״כ להפי׳ ״מסוף״ - ויהי מקץ אינו הגמר )והתוצאה( ד״שנתים ימים" שלפניו.

ענין  הוא  הגלות  בזמן  המצות  דקיום  הענין  כללות 
של "חינוך" לגבי קיום המצות אחרי הגאולה, כדאיתא 
לחוצה  הארץ  מן  אתכם  מגלה  שאני  "אע"פ  בספרי3 
לארץ, היו מצויינין במצוות, שכשאתם חוזרים לא יהיו 
עליכם חדשים . . הציבי4 לך ציונים", שכן, "עיקר כל 

המצוות ליושבים בארץ ה'"5.

ומזרזים  ממהרים  הגלות,  בזמן  המצוות  קיום  וע"י 
כמצות  השלימות,  בתכלית  המצוות  דקיום  הזמן  את 
רצונך6, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, 

במהרה בימינו ממש.

)לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת וירא שיחה א בסיום. משיחות אחש"פ וש"פ שמיני תשמ"ז; ש"פ וירא תשמ"ח(

קץ דימינא וקץ דשמאלא והחיבור ביניהם

ענינים  שני  יש  ימים"  שנתיים  מקץ  ב״ויהי  א. 
מנוגדים:

שהה  שבה  התקופה  של  הסיום  זהו  אחד  מצד  ) א( 
יוסף בבית הסוהר, סוף גלות יוסף, שזו היתה התקופה 
הקשה והנחותה ביותר של יוסף בגלותו. כפי שידועים7 
של  התקופה  על  אדמו״ר  וחמי  מורי  כ״ק  של  דבריו 
מתגבר  בוקר  שלפנות  דמשיחא,  דעקבתא  עקבתא 

החושך ביותר.

של  וההתחלה  ה״קץ"  הוא  אז  דוקא  שני,  מצד  ) ב( 
גאולת יוסף8. 

מצד שני ענינים אלו, יש שני פירושים9 אף בפנימיות 

התורה: אם ה״קץ" בפסוקנו רומז ל״קץ דשמאלא"10 או 
ל״קץ11הימין"12.

ב. לכך רומז רש״י בפירושו על "ויהי מקץ":

ניתן להסביר את המלים "מקץ שנתיים ימים", בשני 
פירושים:

שיבואו  ימים"  "שנתיים  של  והראש13  ההתחלה  א( 
יוסף, בהתאם  גאולת  אז התחילה  כלומר,  לאחר מכן. 
לפירוש בפנימיות הענינים, שאז התחיל "קץ הימין"14.

ב( הסוף של "שנתיים ימים" שהיו לפני כן. שאז היה 
סוף הגלות, ובפנימיות הענינים - "קץ דשמאלא"15.

ואף לכך רומז רש"י באומרו "כתרגומו מסוף" – כי 
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התרגום, בשפה הארמית, רומז16 לענין הגלות.

ג. ענין נוסף נרמז בפירוש רש״י כאן:

קשורים  פסוק  אותו  על  הפירושים  שכל  כיון 
על  לעיל  שהוזכרו  הפירושים  ששני  מובן,  ביניהם17, 
פסוקנו קשורים ביניהם, למרות שהם מנוגדים בתוכנם: 

הקדושה  ניצוצות  של  וההעלאה  הזיכוך  ידי  על 
הנמצאים ב״קץ דשמאלא", מגיעים ל״קץ הימין"18.

16.  שהרי תרגום התורה ללשון ארמי הוא, לפי שבזמן הגלות לא כולם הבינו לשון הקדש. ולהעיר מתו״א עז, ד. עח, ריש 
ע״ג.

17.  ראה בארוכה לקו״ש ח״ג ]המתורגם[ ע׳ 35.
18.  ראה גם אוה״ת שם ]בפי׳ מרז״ל )שבת כא, ב( עד שתכלה רגל מן השוק[: "להעלות בחי׳ רגל השמאלי שמתלבש 

בקץ דשמאלא, ואז יהי׳ קץ הימין" )אלא שבאוה״ת שם מבאר זה בפי׳ האריז״ל ואינו מקשר זה עם פי׳ הזהר(.
19.  עירובין יג, ב. וש״נ. - והרי כלל זה הוא גם על "כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש )שהרי( ניתן למשה מסיני" )נסמן 

בלקו״ש ח״ד ]המתורגם[ ע׳ 69־70(.

סוף  קץ  לשון  "וכל  פירושו  בסיום  רש״י  רומז  ולכן 
הוא", שב״סוף" יש "כל לשון קץ", שבכך נכלל גם ענין 
ה״תחילה", כפירוש האבן־עזרא, שהרי "אלו ואלו דברי 
אלקים חיים"19, עד ל״קץ הימין", המופיע בסוף דניאל, 
כי על ידי ה״סוף", על ידי הזיכוך של "קץ דשמאלא", 
נגיע לידי "קץ הימין", בגאולה העתידה על ידי משיח 

צדקנו, יבוא ויגאלנו בקרוב ממש. 

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ה, פרשת מקץ שיחה א, סעיפים ה-ז. משיחת ש״פ מקץ תשכ״ה(
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ר

1. ( מכילתא בשלח טו, א.
2. ( ראה שמו"ר פ"ב, ד. שם, ו. זח"א רנג, א. ש' הפסוקים פ' ויחי. תו"א משפטים עה, ב.

3. ( אגה"ק הידועה דהבעש"ט – כש"ט בתחלתו. ובכ"מ.
4. ( להעיר מהאופנים בחתימת הרמב"ם )פוסק ומורה נבוכים(: באותיות נפרדות; באותיות מחוברות זל"ז.

5. ( להעיר שמנחם שמו )סנהדרין צח, ב(.
6. ( ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

ראשי התיבות של מיד – החיבור בגילויי עשר ואחד עשר

בזמננו זה, בעמדנו סמוך מיד לפני הגאולה האמיתית 
יתירה – מכיון  ובהדגשה  והשלימה, כמדובר כמ"פ... 
הראשון  והדור  לגלות  האחרון  הדור  הוא  שדורנו 
רבות  פעמים  כמדובר  האחרון,  בזמן  ובפרט  לגאולה, 
הגאולה  להיות  רק  צריכה  וכעת  הכל  כבר  שסיימו 
בפועל – הגילוי דבחי' עשירי )שירה העשירית1 וכו'(, 
יחד עם הגילוי דבחי' אחד עשר, "אנת הוא חד", גילוי 
והשלימה  האמיתית  בגאולה  למטה,  יתברך  עצמותו 
"גואל   – רבינו  משה  עם  הקשור  צדקנו,  משיח  ע"י 

ראשון הוא גואל אחרון"2.

בדרך  הראשי-תיבות  כמ"פ  המדובר  ע"פ  ובפרט 
דוד  )הבעש"ט(,  ישראל  משה,   – "מיד"  של  אפשר 
דמתן-תורה  הראשון  שהדור  היינו  משיחא,  מלכא 
ע"י  )דהגאולה  הדור האחרון  עם  )דור משה( מתקשר 
דהבעש"ט  החסידות  גילוי  ע"י  משיחא(,  מלכא  דוד 
לכשיפוצו  אשר  מקומו,  ממלאי  נשיאינו  ורבותינו 

מעינותיך חוצה "אתי מר" דא מלכא משיחא3.

ויש לומר, שבהתאם לתוכן תיבת "מיד", צריך לומר 
שג' האותיות אינן קשורות עם ג' זמנים שונים )משה 
משיחא  מלכא  ודוד  בדורו,  הבעש"ט  ישראל  בדורו, 

ממש4)"מיד"(  בסמיכות  יחד  כולן  באות  אלא  בדורו(, 
בכל דור ודור ובכל זמן וזמן. כמרומז גם בזה ש"מיד" 
היו  ששלשתם  דורם",  יהושע,  "משה,  ר"ת  גם  הוא 

בדור אחד.

וכן יש לומר בנוגע לדורנו זה – שבאותו הדור ישנו 
דב'  )ר"ת  י'  )ר"ת משיח5(,  הגילוי דכל השלשה – מ' 
שמותיו דכ"ק מו"ח אדמו"ר( וד' )דורם(; יחד עם משה 
בחי' עשר  דורנו(,  נשיא  מו"ח אדמו"ר  )כ"ק  שבדורנו 
)עשירי בשבט(, כולל גם גילוי תורת החסידות )מעינות 
עשר,  אחד  דבחי'  הגילוי  גם  ישנו  ידו,  על  הבעש"ט( 

"גואל ראשון הוא גואל אחרון", דוד מלכא משיחא.

ויש לומר ששלשת אלו הם ע"ד ובדוגמת ג' הענינים 
ע"י  ודוגמתו  הקב"ה.  )ע"י  הראשונות  דדברות  הנ"ל 
ישראל  ע"י  מתחיל  התורה,  ופנימיות  סתים  גילוי 
והחיבור  משה(,  )ע"י  האחרונות  דברות  הבעש"ט(, 
ביניהם – דעשר ואחד עשר, כפי שיהי' בשלימות ע"י 
עשר  אחד  )בחי'  תצא"6  מאתי  חדשה  ד"תורה  הגילוי 
יום מחורב, למעלה מעשרת הדברות שניתנו בחורב(, 
המחבר(,  ממוצע  ממשה  )שלמעלה  ומהות  מעצמות 

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
)ש"פ יתרו )שיחה הא'( תשנ"ב סעיף יא(
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ש

1.  עקב ט, יז.
2.  רש״י ס״פ ברכה. 

3.  משנה תענית כו, סע״א.
4.  זכרי׳ ח, יט וכפי׳ המצו״ד שם. וראה לקו״ש חי״ט ע׳ 253 בהערה. לקו״ש ח״ח ע' 355 הערה 31. חט״ו ע׳ 414 ואילך.
5.  ומכיון כי ביום פקדי ופקדתי - לחטא העגל )סנה׳ קב, א( מובן ששלימות התשובה תהי' אך לעת״ל כשיבטל החטא 

לגמרי.
6.  להעיר מד״ה ויתן לך תרס״ו )ס״ע צב( ]בנוגע להמעלה דתלמוד בבלי לגבי תלמוד ירושלמי, שהיא בדוגמת המעלה 

שבלוחות השניות לגבי לוחות הראשונות )שם ע׳ צג([ ש״עיקר הגילוי מזה יהי' לעתיד".
7.  ספרי ורש״י פרשתנו לד, ב.

8. ( וכבר שקו"ט במפרשים בגדר נתינה זו – ראה לקו"ש חכ"א ע' 12 ואילך. חכ"ד ע' 87 ואילך. וש"נ.
9. ( ראה סנהדרין נט, ב.

10. ( ומעין זה נעשה ע"י הפיכת התנין למטה, ע"ד אז אהפוך אל עמים שפה ברורה גו' )צפני' ג, ט. אוה"ת וארא ע' קצה(.
11. ( בשלח יד, ה.

12. ( פ' ראה טז, ג.

שבעה עשר תמוז יהפך לשמחה - מגילוי המעלה בשבירת הלוחות

לעיניכם"1,  "ואשברם  במלים  הדיוק  מובן  זה  לפי 
כל  "לעיני  בסיום פרשתנו  גם  וכפי שמדגישה התורה 
ישראל", כי מעלתו ושבחו של משה בשבירת הלוחות 
היא בכך ש״נשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם"2, ועל 

ידי כך התעוררו לתשובה.

בכך גם מוסבר כיצד יום צום שבעה־עשר בתמוז, יום 
שבירת הלוחות3, ייהפך לששון ולשמחה4:

ל״אומה  גרמה  הלוחות  ששבירת  כשרואים  עתה, 
יום  הוא  הלוחות  שבירת  יום  בהם",  שולטת  ולשון 
בשלימות  תתגלה  כאשר  לבוא,  לעתיד  אך  תענית. 

אשר  העגל,  חטא  על  ישראל  של  התשובה  מעלת 
מעלת  וכן  לעיניכם",  "ואשברם  ידי  על  התחילה5 
יום  בתמוז,  עשר  שבעה  ייהפך  אז  השניים6,  הלוחות 

שבירת הלוחות, ליום ששון ושמחה.

על  בציווי  רק  ששברת"  כוחך  "יישר  נאמר  ולכן 
)עולם  מקרא  של  בפשוטו  ובגלוי,  השניים,  הלוחות 
העשיה( מתבטא הדבר רק בסוף "וזאת הברכה", כאשר 
הראה הקדוש־ברוך־הוא למשה "עד היום האחרון"7, כי 
דוקא אז מתגלית המעלה שאליה הגיעו ישראל על ידי 

שבירת הלוחות.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ט, פרשת וזאת-הברכה שיחה ב סעיף ה. משיחות שמחת תורה ושבת בראשית תשי"א, תשל"א(.

שלימות בירור התחתון דווקא בגאולה השלימה

ויש לומר הביאור בזה: כיון שהכוונה דגאולת מצרים 
היא בכדי לפעול דירה בתחתונים, הרי השלימות בזה 
גשמיות  כאשר  דוקא  אלא(  שבירה,  בדרך  )לא  היא 
העולם גופא, ועד המנגד עצמו )המצריים(, "מסכים" 

ברצונו8 לסייע )עד כמה שאפשרי( לגאולה.

יתברך  לו  דדירה  הענין  הכנה לשלימות  נעשה  שזה 

כשגם  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  בתחתונים 
ה"נחש" – "תנין הגדול" )פרעה( – יהיה "שמש גדול"9 

לקדושה10.

בירור  שלימות  היתה  לא  מצרים  בגאולת  אבל 
ברח  "כי  להיות  צריך  שהי'  מזה  כמובן  התחתון, 
כי הרע היה  יצאת מארץ מצרים"12,  העם"11, "בחפזון 
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עדיין בתוקף כו'13 )כמובן גם מזה שלאחר מכן "וירדוף 
עד  נשלמה  לא  ויצי"מ  ישראל"14,  בני  אחרי  )מצרים( 

ש"וירא15 ישראל את מצרים מת על שפת הים"16(.

זה  גלות  בסוף  דוקא  תהי'  העולם  בירור  שלימות 
צאתך  "כימי  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  האחרון, 
מארץ מצרים אראנו נפלאות", שלכן היציאה מהגלות 

13. ( ראה תניא פל"א )מ, ב(.
14. ( בשלח יד, ח.

15. ( שם, ל.
16. ( שעד אז היתה אימת מצרים עליהם )שהרי "איקטורין שלח עמהם" – פרש"י בשלח יד, ה, ממכילתא עה"פ(. וראה 

גם סה"מ מלוקט ח"ד ע' רכו הערה 16.
17. ( ישעי' נב, יב.

18.  וראה מהר"ם שי"ף בסוף ב"ר פי"ט, ט.
19.  פתיחתא דאיכ"ר ד )וש"נ(. וראה יפ"ת השלם ונזר הקדש לב"ר שם. מהר"ם שי"ף שם. וראה ירמי' ג, ח: שלחתי' 

ואתן את ספר כריתותי' אלי'.מס' גיטין.
20.  סנהדרין קה, א. וראה בכ"ז לקו"ש ח"ט ע' 146 ואילך. וש"נ.

21.  וילך לא, יח.
22.  ואתחנן שם, כט ואילך.

23.  משפטים כא, יו"ד. וצריך ליזהר מאד כו' שלא לצערה כו' ויהא זהיר בכבודה )שו"ע אדה"ז הל' אונאה בסופן(.

לגאולה תהי' באופן ש"לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא 
תלכון"17, כי "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ולכן 
הנפש  דמנוחת  באופן  אבל(  )בזריזות,  מהגלות  ייצאו 
ומנוחת הגוף, בתכלית השלימות והבריאות – נשמות 
בגופים, ועוברים מיד )בלי הפסק כלל( לחיים נצחיים 
והשלימה  האמיתית  בגאולה  בגופים  נשמות  של 

)תכלית ושלימות השכר, כנ"ל(.
)תרגום חפשי משיחת ש"פ בא תשנ"ב סעיפים ט,י(

שלימות הנישואין בגאולה - היינו הגילוי של המצב כיום

ענין  בדוגמת  הוא  הגלות  ענין  שכללות  ידוע, 
הגירושין18, וכדאיתא במדרש "דנתי אותם בגירושין"19. 
וכדאיתא בגמרא20 "תשובה נצחת השיבה כנסת ישראל 
זה  על  לזה  יש  כלום  בעלה  שגרשה  אשה  כו'  לנביא 
כלום"; ומכיון שהקב"ה ידע שיהי' ענין הגלות — הרי 
אשה  אדם  ישא  "לא  משום  כביכול,  בזה,  שיש  נמצא 

ודעתו לגרשה"?

בגמ' שם ממשיך שהקב"ה משיב  בזה:  והביאור   ...
אשר  אמכם  כריתות  ספר  זה  "אי  ישראל  לכנסת 

שלחתי'", היינו שלא הי' גירושין )"ספר כריתות"(.

ועכצ"ל, דזה שאיתא בגמ' שם לפנ"ז "תשובה נצחת 
השיבה כנסת ישראל כו' אשה שגרשה בעלה כו'", ה"ז 
מפני שגלות הו"ע של גירושין )רק( מצד כנסת ישראל, 
הקב"ה  של  קירובו  מרגישים  בנ"י  אין  הגלות  שבזמן 
שגרשה  "אשה  של  מצב  שזהו  טוענים  ולכן  אליהם, 
בעלה"; אבל האמת הוא, שגם בזמן הגלות לא נפסקו 

נראים  שלא  )אלא  וכנס"י  הקב"ה  בין  הנישואין  ח"ו 
באופן גלוי(.

דזמן הגלות,  פנים  כל הכוונה של ההסתר  ואדרבה, 
שיהי'  כדי  רק  היא  גו'"21,  פני  אסתיר  הסתר  "ואנכי 
"ובקשתם משם את ה"א ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך 
. . ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו"22,  ובכל נפשך 
בהיות  יותר, שגם  עמוק  "ודבק"  שעי"ז מתגלה קשר 
ודבוקים  הקב"ה  של  אשתו  הם  בעמים,  נפוצים  בנ"י 

עמו.

ומראים  כשרה"  כ"אשה  מתנהגים  שבנ"י  ידי  ועל 
דביקותם בה' )בקיום התומ"צ( הרי, מדה כנגד מדה, גם 
כזה, ש)אפילו(  הנהגת הקב"ה עם ישראל היא באופן 
ובנ"י,  הקב"ה  בין  גירושין  שאין  רואים  העמים  כל 
ישראל,  על  הקב"ה  והשגחת  שמירת  בעליל  ורואים 
כסותה  )שארה  צרכיהם  כל  את  ממלא  יתברך  והוא 
ועונתה23( באופן שגם ב)סוף( זמן הגלות ישנו "רב טוב 
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לבית ישראל"24 כפשוטו,

והולכים תיכף ומיד אל הגאולה האמיתית והשלימה, 

24.  ישעי' סג, ז — הפטרה האחרונה ד"שבעה דנחמתא".
25.  הושע ב, יח. וראה שמו"ר ספט"ו "העולם הזה אירוסין . . לימות המשיח יהיו נישואין".

26. ( במדב"ר פי"ג, ב. וראה שהש"ר פ"ה, א.
27. ( שה"ש ה, א.

28. ( ויק"ר פכ"ט, יא.
29. ( רד"ה באתי לגני תש"י.

30.  ראה ספרי )ופרש"י( פרשת נשא ו, ג )ב( "אין נזירה בכל מקום אלא פרישה )אף כאן שפירש מן היין(".
31.  פרשת נשא ו, זח. וראה ספרי ופרש"י "זו קדושת הגוף".

שאז תהי' בגלוי שלימות הנישואין בין הקב"ה וכנס"י 
ולא תקראי לי  "והי' ביום ההוא נאם ה' תקראי אישי 

עוד בעלי"25, בביאת משיח צדקנו בעגלא דידן ממש.
)לקוטי שיחות חלק לד, פרשת תצא שיחה ג, סעיפים: ז. ח. משיחות ש"פ קרח תשמ"ה, ל"ג בעומר תשמ"ו(

שלימות השראת השכינה על ידי משיח מנחם שמו

הקב"ה  וצוה  ניסן  ר"ח  "כשהגיע  במדרש26  איתא 
אתם  מה  משה  ע"י  להם  שלח  המשכן,  את  להקים 
יראים )ש"היו ישראל אומרים הרי עשינו המשכן מתי 
תבוא השכינה ותשרה בתוך מעשה ידינו"(, כבר באתי 
לגני אחותי כלה27, א"ר ישמעאל ב"ר יוסי לגן אין כתיב 
לגנוני, למקום שהוא עיקרי מתחילה,  לגני,  כאן אלא 
 .  . )בתמי'(  היתה  בתחתונים  אינה  שכינה  עיקר  וכי 
משה )שהוא השביעי, וכל28 השביעין חביבין29( הורידה 

מן העליונים לתחתונים )עמד משה והורידה לארץ(".

ובשהש"ר שם: "אמר ר' מנחם חתני' דר' אלעזר בר 
אבונה בשם ר' שמעון בר' יוסנה" – דיש לומר, שרומז 
על שלימות הענין דהשראת השכינה למטה ע"י "גואל 
)סנהדרין  שמו"  ש"מנחם  אחרון"  גואל(  הוא  )ראשון 

צח, ב(.

)ש"פ תצוה תשנ"ב )שיחה הא'( סעיף ו והערה 18(

שלימות עבודת הקרבנות בגאולה

הקרבנות  הקרבת  תהי'  לבוא  שלעתיד  להעיר, 
בשלימות נעלית יותר מאשר בזמן שביהמ"ק הי' קיים 
שמהם  העולם  עניני  שכל  כיון   – רצונך"  "כמצות   –
מביאים הקרבנות )ובנדו"ד – הקרבת העומר( בתכלית 

השלימות )ראה תו"ח ר"פ ויחי. ובכ"מ(.

]ובפרטיות – כל ד' הסוגים דדומם צומח חי ומדבר, 
החי  מן  שבאים  עצמם  הקרבנות  על  נוסף  שהרי, 
והצומח, מקריבים גם מלח, דומם, והאדם )ה"גברא"( 

המקריב, מדבר[.

)שיחת אחש"פ תנש"א בגדר 'אימתי הן תמימות' הערה 77 ושולי הגיליון(

שלימות קדושת הנזירות לעתיד

של  )וענין(  לשון  ענינים:  ב'  נזירות  בגדר  מצינו 
הפרשה30, ולשון )וענין( של קדושה כמ"ש31 נזר אלקיו 

על ראשו כל ימי נזרו קדוש הוא לה'.

... שלימות זו דקדושת נזירות תהי' לעת"ל, שאז יהיו 
ישראל "פנויין בתורה וחכמתה . . ובאותו הזמן לא יהי' 
שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה 
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תהי' מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא 
יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד"32, והיינו 
כי  העולם,  תאוות  מעניני  לפרישות  צורך  יהי'  שלא 

כאו"א מישראל יהי' "קדוש לה'".

הפנימי לכך שלמדין בהלכה  ויש לומר שזהו הטעם 
"האומר33  הנזירות  יום מענין  בכל  לבוא  יכול  שמשיח 
זה  נדר הרי  בו אם בחול  דוד בא  ביום שבן  נזיר  הריני 
אסור לעולם ואם בשבת או ביו"ט נדר אותה שבת או 

אותו יו"ט מותר מכאן ואילך אסור לעולם" —

32.  רמב"ם סוף הל' מלכים.
33.  ל' הרמב"ם הל' נזירות פ"ד הי"א )מעירובין מג, ב(.

34.  להעיר מצפע"נ עה"ת דברים )הוספות למקץ( ע' שמג "כולם נזירים כמו נזיר שמעון הצדיק )נזיר ד, ב. וש"נ( וזה יהי' 
לאחר תחה"מ כו'".

35.  יואל ג, א.
36.  ראה היום יום, כב ניסן.

לעת"ל34,  יהי'  בשלימותה  נזירות  קדושת  כי 
לנביאים  ואקים מבניכם  וכמ"ש  בביאת משיח צדקנו, 
רוחי  את  אשפוך  וכתיב35  כנ"ל,  לנזירים  ומבחוריכם 
על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם, בגאולה האמיתית 

והשלימה, במהרה בימינו ממש. 

ישראל,  על  רק  קאי  ד"ונבאו"  שם  מצו"ד  ]וראה 
וע"ד מ"ש  משא"כ "אשפוך את רוחי" גם בעכו"ם — 
ברמב"ם שם "עסק כל העולם . . יהיו ישראל כו'" )ראה 
לקו"ש חכ"ז ע' 246 ואילך(. וברד"ק שם, דגם "אשפוך 

את רוחי" קאי רק על ישראל[.
)לקוטי שיחות חלק ל"ח, פרשת נשא שיחה ב, סעיף ו והערה 56. משיחות ערב חגה"ש, יום ב' דחגה"ש וש"פ נשא תשמ"ז(

שמותיהם של הצדיקים יהיה שמו של הקב"ה

החיות  מפנימיות  הנמשכת  האדם  לנשמת  בנוגע 
)שם הוי'( לא מצינו שהיא נקראת בשם הוי'. ואדרבה: 
ממה שארז"ל )ב"ב עה, ב( "עתידין צדיקים שנקראין 
על שמו של הקב"ה", וברשב"ם )ועד"ז ברבינו גרשום( 

שם: "שיהא שמם ה'" — מוכח, שזהו חידוש שיהי' רק 
לעתיד. ולהעיר מחדא"ג מהרש"א שם )ד"ה ג' דברים(, 

שגם אז "שם של הקב"ה יהי' בהם )רק( שם לווי".

)לקוטי שיחות חלק ל"ט, בהוספות, הוספות שניות - ביאורים בלקוטי לוי"צ: אגרת התשובה ג, סעיף ב והערה 11. משיחת ש"פ תבא תש"ל(

שמחת אחרון של פסח על הגאולה העתידה

יום  של  למהותו  נשאל  צדק"  ה״צמח  אדמו״ר  כ״ק 
ענינים  שני  בו  שנראים  פסח  של  ואחרון  שביעי  טוב 
מנוגדים: מצד אחד הוא החג היחיד שאין מברכים עליו 
"שהחיינו", ולאידך גיסא - גדולה השמחה שבשביעי 

ואחרון של פסח מכל חג הפסח. 

כ״ק אדמו״ר ה״צמח צדק" השיב: יהודים חוגגים את 
הימים הראשונים של חג הפסח משום שהקב״ה גאל 
של  האחרונים  הימים  ואת  ממצרים,  ישראל  בני  את 
לבוא, שכן  הגאולה העתידה  חוגגים משום  חג הפסח 

אחרון של פסח קשור בגאולה העתידה.

כך יובן גם הדבר שהבעל־שם־טוב היה אוכל באחרון 
של פסח סעודה שלישית וקורא לה: סעודת משיח36.

- אם משום שההפטרה דנה במשיח, אין הדבר נימוק 
מאחר  ובמיוחד  בגללו,  נוספת  סעודה  לקבוע  מספיק 
שקריאת ההפטרה היא בבוקר, לפני סעודת יום טוב. 
ההפטרה  גם  הענינים:  שני  כי  לומר  איפוא,  הכרח, 
נובעים   - המיוחדת  הסעודה  וגם  במשיח  הקשורה 

מגורם אחד.

עם  פסח  של  אחרון  קשור  דבר  של  בפנימיותו  כי 
המשיח, ולפיכך - הבעש״ט שגילה רזין דאורייתא ורזי 

רזין קבע באחרון של פסח את סעודת משיח.

ומשום שאחרון של פסח קשור במשיח - דנים רוב 
מאמרי החסידות, שרבותינו השמיעו באחרון של פסח, 

במשיח.
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של  בשביעי  הצ״צ:  אדמו״ר  כ״ק  של  תשובתו  וזו 
פסח ואחרון של פסח ישנה שמחה גדולה, אלא שאין 
על  רק  באה  "שהחיינו"  ברכת  כי  "שהחיינו"  מברכים 
רק  אפשרי  שהוא  דבר  הלב,  בבשר  מורגשת  שמחה 

37.  ישעי' ל, כו.
38.  וזהו פירוש "טענת" הלבנה "הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי", שהמקבל צריך להרגיש שאין הכוונה 

שישאר בדרגא של מיעוט כו'.
39.  היינו לא "גדלות" במובן של "השפעה" )הגדול ב"המאור"(, אלא גדול ועילוי של מקבל, כמודגש במ"ש "זיל לימנו 

בך ישראל ימים ושנים", שזהו מה שבנ"י )מקבל( פועלים ומחדשים בזמן — קידוש חדשים ועיבור שנים )אף שמנין 
הימים ושנים הוא לכאורה דבר הנעשה מעצמו, ע"י הזמן שנברא מלמעלה(;

ועד"ז ב"זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן כו'", שהכוונה בזה, שאמיתית המעלה ד"צדיק" שייכת ל"קטנות" )צמצום( 
דוקא, ולא העילוי בענין האור והגילוי.

וגם הענין הא' — "לכי ומשול ביום ובלילה", אין הכוונה שהירח יאיר כמו מאור הגדול )ראה תורת העולה שם(, אלא 
להדגיש שמעלת המקבל אין ענינה בענין האור שמאיר )שזה נראה רק בלילה(, אלא במעלה עצמית שיש בו גם ביום 

כאשר אין אורו מאיר. וראה בדרושים הנ"ל הערה 21. וראה לקו"ש חל"ד ע' 48 ואילך. סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 157 ואילך.
40.  ולהוסיף, שהצורך בעיבור שנים — שבא להשוות שני לבנה לשני חמה )ע"ד "שני המאורות הגדולים"( — תלוי 

ב"לימנו כו' ושנים" )מנין השנים ללבנה(. ולהעיר משל"ה חלק תושב"כ ר"פ שמות )שו, ב( "אם לא הי' ענין מיעוט הירח 
לא הי' עולמים שום עיבור כי . . הי' סיבובם ומהלכם שוה". וראה גם עתים לבינה )מאמר ז(.

41.  ראה בארוכה ספר הערכים חב"ד ח"ג ע' שיד ואילך )וש"נ( — שני האופנים )א( שיהיו שווים בגודל האור, )ב( שגם 
הלבנה יהי' לה אור של עצמה. ע"ש.

על  היא  שהשמחה  וכיון  בשר,  בעיני  נראה  כשהוא 
הגאולה העתידה אי אפשר לברך שהחינו. ברם, השמחה 
גדולה ביותר מפני גודל ערך הגאולה שלעתיד, שהיא 

גאולה שלמה ואמתית.
)תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה לחג הפסח יז-יח. משיחת אחש״פ תשט״ו(

'שני המאורות הגדולים' לעתיד – שלצורך זה נתמעטה הלבנה

התכלית  זו  אין  הקטן  מאור  שנעשה  זה  אמנם 
בו  שתתגלה  לשלימותו,  יגיע  שעי"ז  אלא  והמטרה, 
עשייתו של הקב"ה, שיהיו "שני המאורות הגדולים", 
וזה יתקיים בפועל לעת"ל, שאז יהי' "אור הלבנה כאור 

החמה"37.

ביאור המשך השקו"ט בדברי הגמ' — "אמרה  וזהו 
ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט  לפניו רבש"ע הואיל 
ובלילה א"ל מאי  ביום  את עצמי אמר לה לכי ומשול 
בך  לימנו  זיל  א"ל  אהני  מאי  בטיהרא  דשרגא  רבותי' 
ישראל ימים ושנים וכו'"; לאחרי מיעוט )אור( הירח — 
צריכים להדגיש את תכלית הכוונה באור המקבל, שאין 
הכוונה שישאר במיעוט אורו38, אלא שיבוא ויגיע עי"ז 

להיות "מאור הגדול", "אור הלבנה כאור החמה".

ומשול  "לכי   — הקב"ה  של  הפיוס  ענין  תוכן  וזהו 
ביום ובלילה כו' זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים כו' 
זיל ליקרו צדיקי בשמיך" — שכדי שיודגש באופן גלוי 
שכל המטרה של מיעוט הירח הוא רק כדי שעי"ז תבוא 
סו"ס להיות "כאור החמה", ששוב יהיו "שני המאורות 
הגדולים", יש בה גם עתה ענינים של "גדלות"39 )"לכי 
ובכ"ז  כו'"(:  צדיקי  ליקרו  כו'  בך40  לימנו  כו'  ומשול 
"לא קא מיתבא דעתה, אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי 
זמן שהיא  והיינו להדגיש שכל  שמיעטתי את הירח", 
בגדר "מאור הקטן", שהלבנה היא בגדר מיעוט, צריכים 
עדיין ל"כפרה" על מיעוטה, עד שתושלם הכוונה בגלוי 
שיהיו  החמה",  כאור  הלבנה  אור  "והי'  לבוא,  לעתיד 

"שני המאורות הגדולים" בגלוי ובפועל41.

 )לקוטי שיחות חלק ל, פרשת בראשית שיחה ב סעיף ח. משיחת יום ב' דחג השבועות תשמ"ז(
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שני שלבים בגאולה – ביטול המנגד והפיכתו לטוב

42.  הל' מלכים ספי"א.
43.  כ"ה בכת"י ודפוסי הרמב"ם שלא שלטה בהם בקורת הצנזור.

44.  כ"ה בכת"י ודפוסים הנ"ל )לא "ויתקן"(. ע"ש.
45.  צפני' ג, ט.

46.  לשון הרמב"ם שם ספי"ב )בסיום וחותם ספרו(.
47.  נו, ד.

48.  מט, א.
49.  תורה אור ח, ד.

העילוי הנפעל ע"י עבודת בנ"י בגלות, שהוא לא רק 
לבטל המיצר של גלות, אלא לפעול שהמצירים עצמם 

יהפכו לעוזרים ומסייעים את ישראל וגאולתם.

וי"ל שהם שני שלבים בזמן הגאולה עצמו, וכמבואר 
הגאולה  דתחלת  העתידה,  לגאולה  בנוגע  ברמב"ם42 
קשורה עם מלחמה, שהמלך המשיח "ילחום מלחמת 

ה'", ובתחלה ינצח "כל האומות שסביביו"43 — ביטול 
העולם  "לתקן44  יותר,  נעלה  שלב  בא  ואח"כ  המנגד, 
אל  אהפוך  אז  כי  שנאמר45  ביחד  ה'  את  לעבוד  כולו 
עמים גו' לקרוא כולם בשם ה' גו'", עד ש"לא יהי' שם 

כו' ולא מלחמה כו'"46.

)לקוטי שיחות חלק ל"ה, פרשת וישב שיחה ב סעיף ו. משיחת ש"פ וישב תשכ"ו(

שיעבוד הגלות המוכרח להבאת הגאולה – ניתן לקיימו ברוחניות

שם  התגלה  תורה  שבמתן  מוסבר  אור"47  ב״תודה 
הוי׳ )שלא התגלה לאבות(, וכדי שיהיה אפשרי גילוי 
זה - ״וידעתם כי אני הוי׳״ - היה הכרח בהכנה של גלות 
מצרים, "הרעתה לעם הזה". והוא מסיק שם שזה גם 

הטעם לאריכות הגלות האחרון, הכנה לגילויי העתיד.

לגילויי  כהכנה  הגלות  בשעבוד  צורך  יש  כי  אף   ...
החלפתו  הרי  אפשרית  זאת  בכל   - לבוא  לעתיד 

בשעבוד רוחני.

פרטי  אור"48,  ב״תורה  שמפורטים  לכך  בהתאם 

השעבוד של "וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר 
ובלבנים ובכל עבודה בשדה" מבחינה רוחנית:

חיינו,  היא  כי  התורה  היא   - חייהם  את  ״וימררו 
וחומר,  קל  דא   - בחומר  קושיא,  דא   - קשה  בעבודה 
ובכל עבודה בשדה - דא ברייתא, ובלבנים - דא ליבון 

הלכתא", עיין שם באריכות.

כשם שענין הגלות לפי פשוטו ניתן להחלפה לענינים 
עיקר  )שהיא  הפרנסה  וטרדת  יגיעת  גם  כך  רוחניים, 

הגלות49( אפשר להחליף ביגיעה וטרדה בתורה.
)תרגום חפשי מלקו"ש חלק א פרשת שמות סעיפים יא. יג. יד. משיחות ש"פ וארא תשי"א(
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ת

1.  ראה מגילה יט, ב. ירושלמי פאה פ״ב ה״ד. שמו"ר רפמ״ז. ויק״ר רפכ״ב. קה״ר פ״א, ט )ב(. פ״ה, ח )ב(. ועוד.
2.  ויק"ר פי״ג, ג.

3.  כמאמר הידוע )המשך תרס״ו ע׳ כג. תקמו. ועוד( שמ״ת לא יהי׳ עוד הפעם.
4.  וביותר קשה ע״פ מחז״ל )מנחות כט, ב(.

5.  ראה שמו"ר פמ״א, ו: וכי כל התורה למד משה כו׳ אלא כללים למדוהו כו'. וראה של״ה בהקדמה בית חכמה )כה, א־ב( 
ובמס׳ שבועות שם )הובא בקונט׳ עה״ח פל״א(. סה״מ תפר״ח ע׳ קכח. וראה )באו״א קצת( שער מאמרי רז״ל להאריז״ל 

)למד"ר פ׳ חוקת(. ועוד ביאור - שער רוה״ק )בהוצאת ת״א תשכ״ג - קח, ד( ושער הגלגולים הקדמה יז. וראה הנסמן 
לקמן בהערה הבאה.

6.  מנחות כט, ב. וראה שער מאמרי רז״ל שם. חדא״ג מהר״ל מנחות שם. עץ יוסף לע״י שם.
7.  וי״ל שזהו ג״כ הביאור בהא דר״א הגדול "לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם" )יומא סו, ב. סוכה כז, סע״ב. 

ולהעיר מתורת שלום שם: וואס איך זאג איז אלעס זיינע( - דלכאורה תמוה: הרי בודאי לא הי׳ כל לימודו של ר״א רק 
חזרה על דברי רבו, ובודאי גם חידש בתורה )ובפרט שזהו חיוב, כדלקמן בפנים( - אלא שכל חידושיו של ר״א היו רק ע״פ 

הכללים ודרכי הלימוד המיוחדים של רבו.

תורה חדשה מאתי תצא – אף שהכל ניתן למשה בסיני

אחד ההסברים למאמר חז״ל1 "כל מה שתלמיד ותיק 
עתיד לחדש הכל ניתן למשה בסיני", שהרי לכאורה יש 
כאן סתירה: אם "הכל ניתן למשה בסיני", אין כאן שום 

חידוש, וכיצד אומרים על כך "עתיד לחדש"?

רבינו  שמשה  לומר  ייתכן  כיצד  מובן:  אין  כן  כמו 
כל  עם  כולה  התורה  כל  את  קצר  כה  זמן  במשך  למד 
הדורות,  כל  סוף  עד  ותיק  תלמיד  כל  של  החידושים 
במיוחד שזה כולל גם את "חידוש תורה מאתי תצא"2, 

תורתו של משיח3, שתהיה נרחבת עד מאד4?

]להעיר מהידוע )ד״ה וידבר )הב׳( תרצ״ט בתחלתו 
כל  את  תורה  ללמוד  יוכל  שמשיח  דזה  ועוד(  וסופו. 
העם כולו אף שיהיו ריבוא רבבות אנשים כו׳ הוא מפני 

שיהי׳ לימוד במדריגת הראי'.

ע״ד הא שהאריז״ל שמע בב׳ או ג׳ שעות מה שלא 
יכול לפרש בדבור בשמונים שנים רצופים יומם ולילה 
כי השגתו היתה  )פע״ח שער ק״ש שעל המטה פ״א( 

בבחי׳ ראי׳ )לקו״ת צו כז, ב. ובכ״מ(.

ומזה מובן ג״כ שאין לתרץ השאלה שבפנים, כי משה 
קיבל התורה באופן של ראי׳ - כי מכיון שבסיני ניתנה 
של  באופן  הוא  לימודו  ש)גם(  משיח,  של  תורתו  גם 
שנים רבות, הרי אאפ״ל שמשה למד כל  ראי' ובמשך 

זה בפועל )אף ע״י ראי׳( במשך ארבעים יום גו'[.

רבינו קבל  אחד ההסברים לכך הוא, כדלעיל: משה 
כל  עם  התורה־שבעל־פה  ואת  שבכתב   - התורה  את 
כיצד ללמוד את הפרטים בדרך הפשט  כללי התורה5, 
ומסיק  לומד  ותיק"  ה״תלמיד  והסוד.  והדרוש  והרמז 
למעשה את פרטי הפלפול והדיון וכדומה, עד להלכה 
לא  )כי משה  חידוש  זהו  לכן  הכלל.  המפורטת, מתוך 
למד פרט זה בפועל, כלשון חז״ל6 שמשה "לא היה יודע 

תלין תלין של הלכות", שדרש רבי עקיבא(.

אך כיוון שכל החידושים בתורה חייבים להתבסס על 
ניתן למשה  יוצא ש״הכל  הכללים שקבל משה בסיני, 

בסיני", הכל היה כלול בתורה שקבל משה7.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק יט, שיחה לח"י אלול סעיף ד והערה 42. משיחת ש"פ תבוא ח"י אלול תש"ל(
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תורה חדשה ניתנת במקום הפקר – למעלה לגמרי מהעולם 

8. ( כי, הפקר הוא לא רק סילוק הרשות, אלא גם נתינת רשות )וזכות קנין( לכאו"א ליטול הדבר המופקר )ראה צפע"נ 
לרמב"ם הל' נדרים פ"ב הי"ד )י, ד(. הל' מתנות עניים פ"ב )לא, ג( ופ"ד )נט, ג((.

9. ( ראה גם אוה"ת במדבר )הוספות( ע' א'תק: "בחי' מדבר שבתורה הוא מדריגה היותר גבוה דהיינו הבחי' שאינו מובן 
הסודות והטעמים שבה ואין שום תענוג, אך אנו עושים בלתי שום תענוג עצמו רק מפני רצונו ית', דאורייתא וקוב"ה 

כולא חד".
10. ( ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

)מקום  במדבר  התורה  לנתינת  הטעם  גם  לבאר  יש 
הפקר( דוקא:

..."מדבר", "מקום הפקר" – רומז על דרגת התורה 
וקוב"ה  "אורייתא  לעולם,  משייכות  לגמרי  שלמעלה 
שייכת  אינה  עצמה  שמצד  אחד,  מאמר  חד",  כולא 
לבעלותם של הרבים, אלא שהקב"ה מפקירה )כביכול(, 
ועי"ז נותן רשות )וזכות קנין( ש"כל הרוצה לקבל יבוא 

ויקבל"8.

כדי   – הפקר  במקום  במדבר,  התורה  ניתנה  ולכן 

היא,  התורה,  דקבלת  האמיתית  שהשלימות  לרמז 
כשמקבלים גם דרגת התורה שלמעלה לגמרי משייכות 
לעולם, שכדי שיוכלו לקבלה צריך הקב"ה לתת אותה 
השלימות  שתכלית  לומר,  ויש  דוקא.  הפקר  במקום 
לבוא9,  לעתיד  תהי'  הפקר  במקום  התורה  דנתינת 
מאתי תצא": "מאתי" – תורתו של  ש"תורה10 חדשה 
ולכן  לעולם,  לגמרי משייכות  הקב"ה ממש שלמעלה 
שיוצאת  תצא",  ש")מאתי(  עי"ז  היא  לעולם  נתינתה 
ש"כל  כדי  שמפקירה  הקב"ה,  של  מרשותו  )כביכול( 

הרוצה לקבל יבוא ויקבל".
)ש"פ בהר ובחוקותי תנש"א סעיף יב(.

תורת הנסתר של משיח החלה להתגלות

אף שעיקר גילוי סודות התורה יהי׳ לע״ל ע״י משיח, 
הרי   - ובפרש״י(  ב  א,  )שה״ש  פיהו  מנשיקות  ישקני 
עכ״פ  "הבל"  של  באופן  וכו׳  רשב״י  בימי  נתגלה  כבר 
לפני  שגם  מה  ובדוגמת  רפ״ב(,  ספי״א.  קה״ר  )ראה 
של  באופן  התורה  לימוד  הי׳  כו'(  האבות  )אצל  מ״ת 

"ריחות" )שהש״ר פ״א, ג )א((.

ועפ״ז יש לבאר מ״ש בלקוטי לוי״צ )אג״ק ע׳ רכד( 
יותר מגילוי  שגילוי החסידות שבי״ט כסלו הוא גבוה 
פנימיות התורה כו׳ שתתגלה ע״י מ"צ )ולכן כהקדמה 
לזה הי׳ העלם גדול ביותר(, ד״לתורת הנגלה הי׳ מקודם 
שע״י  דתורה  ולנסתר  קרעים,  לי״ב  שנקרע  קרי״ס 
מ״צ יהי׳ מקודם קריעת הנהר לז׳ נחלים", וגילוי אור 
כסלו,  בי״ט  הגאולה  הי׳  משניהם  שלמעלה  החסידות 

שכולל ב׳ הבחי׳ די״ב וז׳ -

וז׳  די״ב  הבחי׳  ב׳  חיבור  אפ״ל  איך  א(  דלכאורה: 
שתהי׳  קודם  כסלו(,  בי״ט  החסידות  תורת  )גילוי 
הבקיעה לז׳ עצמה )שזו תהי׳ רק לע״ל(? ב( הרי נסתר 
)דלעתיד( -  נחלים  לז׳  ישנו גם לפני הבקיעה  דתורה 

אצל רשב״י כו׳ ומזמן האריז״ל ואילך וכו׳?

כבר  נתגלתה  מ״צ  שע״י  נסתר  בחי׳  שגילוי  אלא 
מובן  ומזה  וכו׳,  רשב״י  בזמן  )עכ״פ(  הבל  של  באופן 

שברוחניות )עכ״פ( כבר היתה הקריעה לז׳ נחלים.

אצל  שהי׳  ונסתר  נגלה  איחוד  בנוגע  הוא  ]ועד״ז 
רשב״י. אבל עפ״ז שמשווה הגילוי די״ט כסלו לקריעה 
לז׳ נחלים דלעתיד, אולי אפ״ל שגילוי תורת החסידות 
בי״ט כסלו הוא לא רק באופן של "הבל" )כרשב״י כו׳(, 
כ״א שכבר "ניתן" ונמשך למטה ע״י אדמו״ר הזקן ]אף 
שגם תורת החסידות שבתורתו של משיח תהי׳ באופן 
ש׳  )עיין  ראי׳  ע״ד  לימוד  שה״ז   - עתה  מאשר  נעלה 

האמונה פ״ס([.

בפועל  )דבקיעה  בההקדמה  צורך  יש  לע״ל  ולכן 
של  )שבתורתו  דתורה  לנסתר  רק  הקדמה(  שהיא   -
החסידות  לתורת  ולא   - נחלים  לז׳  בקיעה   - משיח( 
)ענין של ״י״ט״( - כי תורת החסידות כבר נמשכה ע״י 

אדה״ז[.
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)לקוטי שיחות חלק טז, פרשת יתרו שיחה א, הערה 65 ושולי הגיליון. משיחת יו"ד שבט וש"פ יתרו תשכ"ד(

11.  וע״ד המבואר בכ״מ )ד״ה שובה תרנ״ט. ועוד( דאף שהגוף יש לו חיות המקיימו בפ״ע מלבד הנפש, הרי גם חיות זה 
נמשך ג״כ ע״י הנפש ולכן בהסתלק הנפש מהגוף, נפסק גם המשכת חיות של הגוף.

12.  סנהדרין קי, ב. וראה לקו”ש חלק ג שיחה לי”ט כסלו הערה 10.
13.  מנורת המאור ח״ד פ׳ גידול בנים )ע׳ קלא(. ראה ג״כ שו״ע יו"ד סי׳ רסג סעי׳ ה.

14.  אגדת בראשית פ׳ יז.

תחיית המתים לגוף – מצד בחירת הקב"ה שמתגלת באמצעות הנשמה

הם  שאז  בהגוף  הנשמה  קישור  ע״י  וגוף:  בנשמה 
הנה  נשמתו,  הוא  הגוף  חיי  שכל  ועד  כאחד  נעשים 
שבחירת  והיא  דנשמה,  המעלה  גם  בהגוף  נקבעת  אז 
הנשמה(  )ע״י  לו  באה  בהגוף,  שישנה  העצמות 
נעשה  העצמות(  )בחירת  זה  אשר  ובגילוי,  בפנימיות 

מציאותו.

וראה בארוכה שיחת כ״ף מנ״א תשל״ב, שי״ל שזהו 
שבו  )אף  ממנו  הנשמה  בסילוק  נפסד  שהגוף  הטעם 
 - נצחית(  בחירה  שהיא  העצמות,  בחירת  היא  דוקא 
)בחירת  כי הגוף כמו שהוא לעצמו, הרי המעלה שבו 

הקב״ה( אינה בגלוי במציאות.

זמן  )במשך  הנשמה  בו  שפעלה  לאחרי  גם  ולכן 
היותה בגוף( שתקבע בו מעלה זו בפנימיותו ועד שהיא 
מהגוף  הנשמה  בצאת  כאשר  הנה  מציאותו,  כל  תהי׳ 
אינו  הבחירה  שענין  )היינו  זו  מעלתו  ממנו  מסתלקת 
מתאחד עוד עמו( - נפסדת אז )סו"ס( כל מציאותו11. 

ולכן גם צדיקים חוזרים לעפרם שעה אחת לפני תחה״מ 
)שבת קנב, ב(.

בדוגמת הלוחות, שלאחרי שה"מכתב אלקים" חרות 
הכתב  "פרח  וכאשר  מציאותם,  כל  זה  נעשה  בהם, 
בארוכה  שנתבאר  כמו  ממש".  בהם  "אין   - מעליהן״ 

בלקו״ש חי״ד ע׳ 30 ואילך.

היא  הקב״ה  שבחירת  מכיון  להגוף,  שבנוגע  אלא 
בחירה נצחית, אי״ז הפסד אמיתי, ולכן כל ישראל יש 
)סנה׳ ר״פ חלק( שיקומו בתחה״מ  להם חלק לעוה״ב 

נשמות בגופים.

]וע״פ הנ״ל שגילוי הבחירה בהגוף הוא ע״י הנשמה 
דוקא, אולי יש לבאר זה שאלו שאין להם חלק לעוה״ב 
במשנה שם, היינו שגופם כלה. ראה בהמובא בתשובות 

וביאורים סי׳ ח' ס״ד. אג"ק ח"א ע' קמח ואילך[.

)לקוטי שיחות חלק יח, פרשת מסעי שיחה ב, הערה 17 ושולי הגיליון. משיחות יו"ד שבט וש"פ בשלח תשל"ו(.

תחיית המתים – מזמן עשיית ברית מילה

מספר מנורת המאור לרבי ישראל אלנקאוה, שמביא 
לעולם  בא  מאימתי  "קטן  בגמרא12:  כהדיעה  להלכה 
הבא כו׳ משעה שנימול", שמשעה שילד יהודי נימול 

הוא קם לתחיית המתים13.

זה שגוף של ישראל יכול לקום לתחיית המתים הוא 
מחמת ההשפעה של הנשמה על הגוף, באופן פנימי. 

פסקו זה של מנורת המאור ש״משעה שנימול" יקום 

לפסק  מקור  איפוא  משמש  המתים,  לתחיית  התינוק 
של אדמו״ר הזקן, שתחילת כניסת נפש הקדושה באדם 

היא על ידי מצות מילה.

גו׳ אף על פי שאין  וכמאמר רז״ל14 הבט לברית   ...
המילה,  בזכות  גואלן  הקב״ה  טובים  מעשים  לישראל 

בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

)תרגום חפשי מלקוטי שיחות חלק ג, פרשת לך-לך סעיפים ח-ט. משיחת י״ט כסלו תשכ״ב(
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תחיית המתים של יחידים תהיה אף לפני הגאולה

15.  ראה זהר חלק א קלט, א. קלד, א. ברכות מט, א. תנחומא פרשת נח יא. רמב״ם הלכות מלכים פי״א. מכתב כ״ק 
אדמו״ר )מהורש״ב( נ״ע בקובץ מכתבים א׳ ע׳ כג.

16.  עבודה זרה י, ב.
17.  בכל הבא לקמן ראה לקו"ת צו )טו, ב(, סה"מ תקס"ח ד"ה ויהי הענן )ע' קעא, קעח(. מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא 

ח"א ע' קלב ואילך. ועוד.
18.  הל' תשובה פ"ח ה"ב ואילך. פיה"מ סנהדרין פ' חלק.

19.  ראה בארוכה סהמ"צ להצ"צ מצות ציצית.
20.  ראה במקומות שבהערה הנ"ל. תשובות וביאורים )קה"ת, תשל"ד( סי"א )לקו"ש ב"עניני גאולה ומשיח" ע' סג( — 

בארוכה.
21.  שער הגמול בסופו.

22.  תנחומא נשא טז. תניא פל"ו.
23.  ל' הרמב"ם הל' מלכים רפי"א.

24.  רמב"ם שם בסוף הפרק.
25.  צפני' ג, ט.

"והקיצו  יהי׳  שבקרוב  הנני  אומר  כיצד  נשאלתי: 
ורננו שוכני עפר, והוא בתוכם" והרבי יוציאנו מן הגלות 
- הרי הסדר הוא: ביאת המשיח וימות המשיח תחלה, 
מובא  גם  כך  המתים.  תחית  תהיה  זמן  כעבור  ורק 

בתורת החסידות.

הוא15:  הסדר  כללי  שבאופן  למרות  לדבר:  תשובה 

תחית  גליות,  קבוץ  המקדש,  בית  בנין  המשיח,  ביאת 
יחידים היתה ותהיה  המתים. ברם, תחית המתים של 
גם לפני כן, כפי שידועים כמה ספורים בש״ס ומדרשים 
ומצדיקים שהחיו מתים. וכמאמר רז״ל: זוטי דאית בכו 

- מחיה מתים16.

 )תרגום חפשי מהוספות ללקוטי שיחות חלק ב, שיחה לי"ג שבט סעיף ט. משיחת י״ג שבט, תשי״א(

תכלית השכר לנשמות בגופים – לברר ולזכך הנפש הבהמית

 דעת הרמב"ם17 היא18, דעוה"ב אין בו לא אכילה כו', 
שתכלית שלימות השכר היא לנשמות בלא גופים19 ... 
אבל ההכרעה בתורת החסידות20 היא כדעת הרמב"ן21 
דוקא,  בגופים  לנשמות  היא  שתכלית שלימות השכר 
ואשר  בתחתונים22,  דירה  ית'  לו  לעשות  היא  הכוונה 

תכלית ושלימות הגילוי יהי' דוקא בזמן תחיית המתים 
לנשמה בגוף, והיינו לפי שהעבודה במשך שית אלפי 
בזמן הגלות אינה רק לפעול  ובפרט  שנין דהוי עלמא 
ונפש  הגוף  וזיכוך  בירור  גם  אלא  הנשמה,  גילוי 

הבהמית. 
)לקוטי שיחות חלק לג, פרשת בהעלותך שיחה ב סעיף ט. משיחת יום שמח"ת תש"מ(

תפקיד משיח - הפיכת האומות

בנוגע למלך המשיח, שתפקידו  ע"ד דברי הרמב"ם 
הוא לא רק "להחזיר מלכות דוד ליושנה . . )כדי שיהיו( 
עבור  מקודם"23  כשהיו  בימיו  המשפטים  כל  חוזרין 
בני ישראל )ע"י שיבנה מקדש במקומו(, דהיינו שבני 

גם  אלא  השלימות,  בתכלית  השם  את  יעבדו  ישראל 
"יתקן24 את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר25 
כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם 

ה' וגו'".
)לקוטי שיחות חלק ל, פרשת ויגש שיחה ב סעיף ה. משיחת ש"פ ויגש תשמ"ו(





לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

לרגל מאה ועשרים שנה להולדתו
 לאריכות ימים ושנים טובות

וינהיג כלל ישראל 
לגאולה האמיתית והשלימה

 תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד!


