
להשלים 
מעשינו 
ועבודתינו

חוברת לימוד
המלך המשיח

ליקוט ראשוני מסוגו משיחות כ"ק 
אד"ש מה"מ, המעמיק לכל אורך שלבי 

ודרגות מהותו ודמותו של המלך המשיח 
הגאולה האמיתית והשלימה ומקנה 

ידע בסיסי בענינו של משיח.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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בפתח הקובץ 
כל אחד ואחד מאנ"ש והתמימים ימלא רגשי התעוררות בשומו אל ליבו כי הנה קרב 

היום הגדול - י"א ניסן, יום הולדתו של אבינו מלכנו - הוד כבוד קדושת אדמו"ר מלך 

המשיח שיחי' לאורך ימים ושנים טובות, נצח סלה ועד.

כבני הדור השביעי, אמונים אנו על הדרכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, כי 

ההתעוררות הגדולה ביותר צריכה להתבטאות במעשה בפועל. הכנה לי"א ניסן צריכה 

להתבטאות בהוספה בכל עניניו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ, ובפרט בחיזוק ההתקשרות, 

הנעשית ע"י הוספה ב"ענינו העיקרי – של נשיא דורנו – להביא לימות המשיח בפועל 

ממש".

בפרט בשנה זו בה מלאים מאה ועשרים שנה לנשיאנו, אשר במעלתו של מספר שנים 

זה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בריבוי מקומות שענינם הוא "מילוי ושלימות חיי האדם 

ועבודתו עלי אדמות". ובהנוגע אלינו, הרי עבודתו של הרבי שליט"א היא כפי שביאר 

כבר במאמר הראשון לנשיאותו הניצחית, המאמר הידוע "באתי לגני" תשי"א: "לגמור 

המשכת השכינה, ולא רק שכינה כ"א עיקר שכינה, ובתחתונים דוקא".

בראש   - הוא  כן  כשמו  מטרתו  אשר  ועבודתינו",  מעשינו  "להשלים  ממבצע  כחלק 

ובראשונה: לסיים ולהשלים מעשינו ועבודתינו ולפעול את התגלותו של כ"ק אד"ש 

מה"מ, והדרך בה נעשית פעולה זו היא כדברי הרבי שליט"א: "לסיים ולהשלים )גם 

מלשון שלימות(", היינו שבכל הפעולות והמישורים בהם נותנים אנו מתנה למלכנו 

נעשה הכל באופן של שלימות -

הננו מוציאים בזה את חוברת הלימוד "המלך המשיח", בה יכול הלומד להגיע לשלימות 

מסוימת בהעמקה בעניני גאולה ומשיח, אשר "היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת 

המשיח והגאולה בפועל ממש".

⋅

indd   3.ב תרבוחindd   3.ב תרבוח 02/03/2022   04:21:5302/03/2022   04:21:53



4

בשיחת הדבר מלכות המפורסמת לשלוחי המלך, שיחת ש"פ חיי־שרה תשנ"ב - השיחה 

בה זכינו וכ"ק אד"ש מה"מ הטיל עלינו את ה'שליחות היחידה' - "להכין את העולם 

לקבלת פני משיח צדקנו" - מבאר המשלח כיצד צריכה להיעשות שליחות זו, וזלה"ק:

החלטות  ולהביא  לבוא  צריכים  השלוחים  שמכינוס   – היא  בפשטות  "והכוונה 

טובות כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל בנ"י במקומו ובעירו 

וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, ע"י שהוא מסביר את ענינו של משיח, כמבואר 

בתושב"כ ובתושבע"פ, באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו, 

כולל במיוחד – ע"י לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה 

ודעת.

והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך לכאו"א מישראל, ללא יוצא 

מן הכלל".

ובמילים שלנו: העבודה שנשארה כעת היא לקבל פני משיח, וזה נעשה בראש ובראשונה 

ומשיח.  גאולה  עניני  לימוד  ע"י  ענינו לכל אנשי הדור,  בפרט  עי"ז שמסבירים את 

וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ תזו"מ: "לימוד התורה בעניני מלך המשיח".

כ"ק אד"ש מה"מ  ליקוט ראשוני מסוגו של שיחות  נעשה  זו  בחוברת  לכך  ובהתאם 

בעניני גאולה ומשיח, כשמטרת הליקוט היא על תיווך וחיבור השיחות, במטרה ללמוד 

"תורה שלימה" ולקבל סיכום מקיף המבאר את מהות דמותו של המלך המשיח, כפי 

שמפורט לקמן.

⋅

מטרת החוברת
לאחר שבשלב הקודם הבנו את מהותה של הגאולה, כעת נבין את מהותו ומשמעות 

תפקידו של הגואל - המלך המשיח.

גם במהותו של המלך המשיח ישנם רבדים ועומקים, דרגה לפנים מדרגה, ולעיתים 

נפגש הלומד קודם בביאור מהותו וענינו ע"פ תורת החסידות ופנימיות הענינים עוד 

קודם ביאור ענינו בנגלה שבתורה ובפשט הענינים. על כן, כבחוברת הקודמת גם כאן 

נסדרו ביאוריו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עומק לפנים מעומק, על מנת 

שאצל הלומד המבקש לעיין בדמותו של המלך המשיח תונח ענינו ומהותו.
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כ"ק  ניכר חידושו של  כן לא  ועל  יוצא ללמוד קודם את הרבדים העמוקים  לעיתים 

אד"ש מה"מ בכל שיחה ושיחה, וע"כ בא ליקוט זה ע"מ לנסות להבין וללקט את הסדר 

בחידושי הביאורים, הקשר ביניהם והחשיבות שבכל החידושים, וממילא מהם הפעולות 

שצריכות להעשות על ידינו בשביל "לפעול התגלות וביאת המשיח".

על אף שבחוברת זו עיקר ההדגשה היא על דמותו של המלך המשיח - וכדברי כ"ק 

אד"ש מה"מ הידועים ב'הדרן על הרמב"ם' תשמ"ו: "עיקר הענין דביאת משיח הוא 

שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח" - בכל אופן רבים מן הביאורים מבוססים ויובנו 

כאן  והשלימה.  האמיתית  הגאולה   - א'  שבחוברת  הנושא  לימוד  לאחר  דוקא  היטב 

המקום לציין שיתכן וחלק מן השיחות שהובאו בחוברת זו הובאו ג"כ בחוברת הקודמת, 

אך כמובן שכעת הם באים לבאר נקוה מעט שונה השופכת ארו על דמותו של הגואל 

- המלך המשיח ולא רק על הגאולה כשלעצמה.

אופן עריכת חוברת זו הוא כבחוברת הקודמת, ראה בפתח דבר לחוברת א'.

וזאת למודעי: מפאת סיבות טכניות, בחלק מן השיחות ירדו הערות השוליים, עם הלומד 

הסליחה.

תודתנו נתונה בזאת לרב שמואל שיח' גינזבורג, נו"נ בישיבת חח"ל צפת אשר סייע 

רבות בעריכת קובץ זה.

⋅

במשך חודשי הקיץ בשנה שעברה זכה ארגון את"ה העולמי 'לסמוך' רבים מתלמידי 

התמימים לנושאי ונותנים בגאולה ומשיח, לאחר שעסקו ולמדו 'הלכה למעשה' את 

ברורה  בצורה  בראשיהם  והונחו  המשיח  מלך  של  בדמותו  העוסקים  הענינים  פרטי 

המסייעת לקיים המאמר "דע מה שתשיב".

כחסידיו של כ"ק אד"ש מה"מ, אותם אלו אשר הטיל עליהם המשלח - המשיח היחיד 

שבדורנו - את ה'שליחות היחידה', ”להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו“, 

ו“לפרסם לכל אנשי הדור את הנבואה העיקרית שהנה זה משיח בא“. כלומר, בהיות 

שעומדים אנו בתקופת השיא – ’די העכסטע צייט‘ של ביאת משיח צדקנו - שומה 

מוכנים  בכלל,  כולו  והעולם  בפרט,  ישראל  מבני  ואחת  אחד  כל  לוודא שאכן  עלינו 

לקבלת פניו. ואכן במשך השנים עמלים אנ“ש, התמימים והשלוחים שי‘ ברחבי תבל 

בראשם, להחדרת בשורת הגאולה והקניית עניני משיח בכלל שכבות הציבור בהרצאות, 
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בשיעורים, בכנסי ענק, בשלטי חוצות ובשידורים לווייניים – כל דרכי ההסברה נרתמו 

למטרה אחת: לישר דרך למלך המשיח.

בחוברת זו, משולבות כפתור ופרח שתי עבודות קודש אלו. מחד, לימוד מעמיק ביסודות 

עניני מלך המשיח והגאולה – ובכך לצעוד בדרך הישרה לביאת משיח צדקנו. מאידך 

גיסא, מהווה לימוד בקובץ זה ’כלי‘ לחייל היוצא למלחמת בית דוד והשליח המכין את 

העולם לקבלת פני משיח. כך סוגיות עמוקות בדבר אישיותו של מלך המשיח הפזורים 

בכל תורתו של משיח מתקבצים לפונדק אחד, כשולחן הערוך לפני הלומד.

פשוט וברור לכל בר אנוש ובפרט בר אוריין, אשר האדם המתאים ביותר לתיאור וביאור 

דמותו וענינו של המלך המשיח הוא הגואל בעצמו - הרבי שליט"א משיח צדקנו. על 

כן בחוברת זו נלקטו הביאורים מתורתו של משיח, הרבי שליט"א בלבד, על אף שרבו 

היד  ובראשם הרמב"ם בספרו   - היהדות  ברבים מספרי  וענינו  דמותו  הביאורים על 

החזקה.

חוברת זו מהווה המשך ישיר וסיכום ללימוד בשנה שעברה, בו התמקד הלימוד בעיקר 

בהקפת הנושא מכל פרטיו ועל שלל המקורות בדברי חז"ל הנוגעים בנושא זה, אך כעת 

צורת הלימוד מעט שונה ומתמקדת בעיקר בהבנת הענין לעומקו ומהותו, ופחות הושם 

הדגש על הקפת כל הפרטים המאפיינים את דמותו של המלך המשיח.

⋅

אנו תפילה שעצם העיסוק בתורת כ"ק אד"ש מה"מ, ובפרט בענייני הגאולה, ובפרט 

הגאולה  להבאת  בפעולות  להוסיף  מעשה",  לידי  "להביא  ע"מ  הוא  הלימוד  כאשר 

ובהסברת 'ענינו של משיח' באופן המתקבל לכל אנשי דורנו, יגרום נח"ר רוח רב למלכנו 

משיחנו שליט"א, לרגל מאה ועשרים שנה להולדתו, והעיקר - יביא כבר תיכף ומי"ד 

ממ"ש את התגלותו המיידית של כ"ק אדמו"ר שליט"א משיח צדקנו, ועוד לפני בוא 

ונכריז  ויוליכנו קוממיות לארצנו,  יגאלנו  ועשרים,  יום הולדתו המאה   - היום הגדול 

לפניו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 איגוד תלמידי הישיבות העולמי, ה'תשפ"ב

770 - בית משיח
 ימי ההכנה לי"א ניסן תשפ"ב

מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ
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סוגיא א'

מהותו של 
המלך המשיח

בסוגיה זו נלמד על הרבדים השונים, עומק לפנים מעומק, 
הקיימים בדמותו וענינו של המלך המשיח - גואלן של ישראל.

"ענינו של משיח הוא . . ענין בפ"ע – "מלך מבית 
דוד".

וענין ביאת המשיח  . . שאז הוא ויתגלה בעולם 
מלך המשיח . . אלא שכתוצאה מזה "יתקן )גם( את 
העולם כולו", שגם העולם יהי' בשלימות, עד אשר 

"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים""

)הדרן על הרמב"ם תשמ"ו, סי"ב(.
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סוגיא א' • מהותו של המלש המשימ  10

א
פתיחה לסוגיא

בשיחה הידועה אודות "גדרו ההלכתי של משיח, חזרת מלכות דוד ושלימות משפטי 

התורה )חח"י פרשת בלק(, נראה לעיני הלומד שעיקר העניין של משיח ושל "החזרת 

מלכות בית דוד ליושנה" הוא רק שלב כהכנה לשלימות קיום התומ"צ,

וכלשונו שם )סוף ס"ח( "שלימות הקיום של כל מצוות והלכות התורה היא כאשר ישנו 

מלך על ישראל, שעל ידו נעשית המצוה של מלחמות ה' והמצוה "לבנות בית הבחירה" 

שרק אז שייך קיום כל מצוות והלכות התורה"

אך במקומות נוספים מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ש"עיקר העניין דביאת 

משיח הוא שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח" )הדרן על הרמב"ם תשמ"ו אות יב(

]נתבאר בארוכה בספר עניינו של משיח פרק ב' ב"עיונים"[

ולכן בחוברת זו, בהמשך לחוברת הקודמת בה נסדרו חלק משיחות כ"ק אד"ש אודות 

שלבי הגאולה, הדרגות שבה וכו' - נלקט בעיקר השיחות המדברות בהדגשה אודות 

ענייני של משיח בפני עצמו; ואגב נכנסו מספר שיחות המדגישות שהגאולה היא דווקא 

על ידי משיח )וכדברי החת"ס הידועים ]שו"ת יורה דעה סי' שנו[ שהאומר כיום שאין 

משיח לישראל, אף שאומר כדעת הלל בגמ' ]סנהדרין צט, א[ ש"הקב"ה בכבודו ובעצמו 

גואלם", ה"ה "כופר בתורה"(.

⋅

הרובד הבסיסי בענינו של משיח הוא בכך שמשיח עצמו עם כל מעלותיו יתעסק עם 

גאולת ישראל כפשוטו, וכמו שרואים בשיחה דלקמן.

בשיחה זו שנאמרה בכ' מנחם אב, מדבר כ"ק אד"ש אודות הלימוד מכך שביום זה 

הקריבו משפחות מבית דוד את "קרבן העצים".
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וכהקדמה ללימוד, מפרט בארוכה שכל סיפור בתורה הוא הוראה בעבודת ה', ואפילו 

בענייני רפואה וכו' כמבואר בגמ'; ושלא כדעת הטועים שהתורה היא רוחנית ולא 

מדברת על עניינים גשמיים; וכן להיפך, שכאשר הפירוש של התורה בחז"ל מוציא 

מידי הפשט - הרי הכוונה רק כמו שאמרו חז"ל ולא כמו מה שחושבים שכתוב.

]עפ"ז מדגיש גם בנוגע למזוזה, שאע"פ שהיא מצוה, מ"מ בדברי חז"ל עצמם יש 

את עניין השמירה שבמזוזה וכמו במצוות תפילין את עניין הפחד על האוייבים[.

בהמשך לכך מביא את עניין המשיח - שכמו שחז"ל פירשו וכמבואר ברמב"ם, 

משיח אינו עניין רוחני אלא אדם גשמי בשר ודם שיביא גאולה גשמית כפשוטה!

משיחת כ"ף מנחם־אב תשל"ו
בנוגע למשיח מתכוונים בפשטות: 

שלא כדעת הטועים המרוממים את משיח ואומרים שמשיח כל כך נעלה עד שאינו בשר 
ודם כלל ובכלל אינו "נברא", אלא מצב שיהי' בעולם; אבל לומר שהגאולה תהי' קשורה 

עם בשר ודם – מסתבר להם שלא בשביל זה תהי' קדושתו של משיח, 

אבל הרמב"ם אומר דברים ברורים בתור פסק-דין, אשר מי שאינו מודה במשיח, הרי הוא 
נעמד כנגד כל הנביאים, כנגד כל התורה שבעל-פה וכנגד תורה שבכתב, ומוסיף הרמב"ם 
שמשיח יהי' איש בשר ודם, ומפרט לאיזו משפחה יתייחס, מה ילמד, כיצד יתנהג ומה יעשה. 

ומי שיבוא ויאמר שלא זהו משיח אלא מצב רוחני הקשור בשינוי הלבבות וכו', 

אזי אכן מובן מאליו שיקויים אז גם "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" ו"אשפוך את 
רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם" - כולם יהיו נביאים, עד "וראו כל בשר יחדיו כי 
פי ה' דיבר", לאו דוקא יהודים, אלא אפי' ה"בשר" של אוה"ע יראה זאת, כפי שאדמו"ר 
האמצעי מבאר בארוכה בשער האמונה שהכוונה בזה היא בפשטות ממש - אבל זה לא רק 
מצב רוחני וכו', אלא כפי שהרמב"ם אומר – מתכוונים לזה בפשטות, וכנ"ל שהרמב"ם אומר 

שזהו עיקר ביהדות, עיקר באמונה. 

)משיחת כ"ף מנחם אב ה'תשל"ו - בלתי מוגה(
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ב
בנוסף, כנזכר בחוברת א' בנוגע לגאולה, רובד נעלה יותר במשיח הוא לא רק היציאה 

מה"שעבוד" אלא שלימות התומ"צ.

במהלך השיחה מדייק כ"ק אד"ש בדברי הרמב"ם: א. מדוע בהוכחה על משיח 

ה'משיח'  הוא  שדוד  מדגיש  ועוד  משיחים,  שני  כאן  שיש  מדגיש  בלק  מפרשת 

הראשון )ולא אחרים שהושיעו מגלות כמשיח צדקנו(. ב. מדוע מי שחושב שמשיח 

עושה מופתים נחשב בעיני הרמב"ם ככופר בכך ש"התורה הזאת חוקיה ומשפטיה 

לעולם" ובפרט שנביא כן צריך לעשות מופתים.

ועל כך עונה באות שלפנינו, שכאן מבאר הרמב"ם שעניינו של משיח הוא "שלימות 

התורה והמצוות" כמו שעשה )רק( דוד המלך.

שיחה ה' לפרשת בלק, אות ט

fuw ukcbu, ch, vcjhrv" _ vhw gkhu
kvfbhx t, vkfu, nkfho cxpru vrcv
kpbh fi93?

uh"k' czv avrnc"o vfbhx zt,
cxhuo xpru vhs _ xpr "vkfu," _
czv vut nsdha avaknu,ak )ehuo(
v,urv uvvkfvvht ftar ha )gbhi
v(nkfho04/ ufph azv do nuci
cpayu,' aakhnu, vehuo ak fk

nmu, uvkfu, v,urv vht ftar habu
nkl gk fk hartk' agk hsu bgah,

vnmuv ak nkjnu, vao14)kvfrh,
zrgu ak gnke( uvnmuv "kcbu, ch,
vcjhrv"' are tz ahhl ehuo fk
vkfu, unmu, v,urv/

cpugk bgav vscr g"h sus vnkl'
avhw nkl24gk fk hartk )hartk
uhvusv(/ vut fca t, t"h' dnr
uakhnu, vnkjnu, )uvw vbhj ku nxchc
nfk tuhchu34(Q ugk hsu vh,v v,jk,
)vvfbu,44gf"p s(cbhi chvn"e
chruakho )uhtnr sus zv vut ch, vw
duw54(/ ucnhkt v,tpar ehuo v,urv
uvnmuv cakhnu,/

y/t, vkfu, nahj vfbhx
vrnc"o )cxhuo xpru vhs u(cxu; vkw
nkfho unkjnu,hvo*54' fhui azvu dsru
ugbhbu ak nahj g"p vkfv:

vrnc"o npra cpre ht ak vkfu,
nkfho kt re t, gbhi cht, vnahj
uvjhuc kvtnhi cu' tkt do nvu gbhbu
dsru upguk,u utupi v,dku,u' ucnhkt
_ cnv n,cyt v)jhuc( kvtnhi cu/

keuyhahju, ckev175

14( rtv rnc"o vkw nkfho p"t v"j/ xp"s
ao/

24( rtv rnc"o ao p"t v"z: fhui abnaj
sus zfv cf,r nkfu, uvrh vnkfu, fuw/ ao v"y/

34( a"c z' t/ vuct crnc"o rha vkw nkfho
v"c/

44( sv"t fj-fy/
54( ao fc' t/ vchtu vrnc"o rha vkw

chvc"j v"d/ urtv xuyv y' xg"t/ urtv xn"d
n"g exd: zninmuv zu ak cbhi chvc"j kt vdhgv
gs hnh sus/ urtv ctrufv keu"a jy"z gw 103
uthkl/

*54( kvghr scvfu,r, kpreho ht uhc svkw
nkfho cspux uhbmhtv rps/ ah _ "vkfu,
nkfho unkjnu, unkl vnahj"/

93( cvesn, vrsc"z kxpr aupyho "kph
ashbhu vkf,t knahjt"/ tck m"g' fh: t( fnv
vkfu, kfturv thbi vkf,t knahjt )rtv
ksudnt: p"t v"j uthkl akftuw thbi ahhfu,
ktjrh cht, vnahj( c( nygo zv do xpr vjw
uvyw )xpr gcusv uercbu,( vhu m"k c)ehruc
gf"p k(xhuo xpru/

]ucbudg kercbu, vhw tp"k csuje' fh ksg,
vrnc"o )vkw chvc"j p"u vy"u/ urtv ao p"c
v"s( "nerhchi vercbu, fuki tg"p athi ao
ch, cbuh"/ tck cbudg kchvn"e ufk vahhl kzv
thi k,r. fi )g"p c"r xpx"s/ rtv nb"j nmuv
mv(' fh vrnc"o f,c cvkw nkfho fti )crha
vpre ucxupu( snahjcubv nesa )urtv vesn,u
kphv"n cbudg knxw nsu,/ vkw chvc"j p"t
v"s(/ uhsugv vaeu"y czv/ utf"n[/

utukh h"k: vrnc"o c,jk, xpr vhs )c"nbhi
vnmu, gk xsr vkfu, vrnc"o"( f,c "xpr
trcgv gar: tfkuk cu nmu, avo nxurhi
kxbvsrhi fuw ushi vnkl unkjnu,hu"' unfhui
avkw nkfho vi "shi vnklfuw" _ nmu, vhjhs'
kfi f,cu cxu; xpru )t; afnv vkfu, ahhfu,
kf"t nhartk )rtv vkw nkfho p"v v"z uthkl((/

04( kvghr nxvn"m kvrnc"o n"g egd
)c,rduo rw aknv tci thuc )vuct cvumt, vr"j
vgkhr((: amubu knbu, gkhbu nkl nhartk
ahgnhs tnub,bu/ )tck rtv ,rdunu )vgkhr(
ucxvn"m kpbhbu uvumt, vr"h etpj(/ ucvkw
nkfho xp"s "u,vhw ndn,u unjac,u kvrho s,
vtn, fuw"/

18 Bolok 2.qxd  29 łØ  02  02:35  Page 175

ukzv n,fuui vrnc"o c,jk, vpre:

"vnkl vnahj g,hs kgnus ukvjzhr
nkfu, sus64khuabv knnakv74

vrtaubv ucubv vnesa unec. bsjh
hartk ujuzrhi fk vnapyho chnhu
favhu neuso nerhchi ercbu, uguahi
anhyhi uhucku, ffk nmu,v84vtnurv
c,urv":

thi zv )re( xhpur scrho nv hgav
nahj' unv hvhw chnhu' tkt zuvh vkfv:
vdsrak nahj vut zv avut njzhr

"nkfu, sus khuabv knnakv

vrtaubv" )ukt avut ct kpguk gbhi
jsa(' acpugkn,cyt vscr czv
a"ucubv vnesa unec. bsjh hartk"
)ucnhkt ndhgho knyrv uvnfuui ak
cht, vnahj( "ujuzrhi fk vnapyho
chnhu favhu neusonerhchi ercbu,
uguahi anhyhi uhucku, ffk nmu,v

vtnurv c,urv"/ azv eaur go ecu.
bsjh hartk ftar fk hartk huacho
gk tsn,o94/

fkunr' fk vgbhbho vjxrho cehuo
,un"m nms zv ajxr cakhnu, fk
hartk uchvn"e _ azvu fkku, gbhi
vdku, _ ctho kakhnu,o g"h nahj/
uzvu vgbhi anahj njzhr"nkfu, sus
khuabv fuw ujuzrhifk vnapyho" _
vut njzhr t, akhnu, vkfu, unmu,
v,urv/

]uh"k azuvh do bpe"n kvkfv
cpugk' kdch vtnubv cu )ucbudg knv
mrhl kvhu, vnjfv kcht,u(: ntjr

keuyhahju, ckev 176

64( f"v cspuxho akpbhbu/ ucf,"h uspuxho
vb"k )cvgrv 3( "ch, sus"/

74( cf,"h vb"k uspux runh ueuayt vb"k

"vnnakv"/ uao crnc"o vb"k )vgrv 3( nf,"h:
cnnakv' nnakv/

84( m"g "nmu,v" _ kw hjhs/ ucruc f,"h
crnc"o vb"k )vgrv 3( "nmu,i )nmu,o(
vtnuru, )vtnurv("/

94( rtv erh, xpr krnc"o ao ]uao vcht
vf,uc vbtnr chuck' tck nufj nfti svrnc"o
x"k sdo anhyhi "ffk nmu,v vtnurv c,urv"
,kuh c"nec. bsjh hartk"/ urtv rnc"o vkw
anhyv uhuck xph"c/ ufhsugv vaeu"y czv/
utf"n[/

uvbv kp"z "nerhchi ercbu, uguahi anhyhi
uhucku," vo ,umtv ncw vgbhbho afw kpb"z:

"ucubv vnesa )ucnhkt "nerhchi ercbu,"(
unec. bsjh hartk" )ucnhkt "guahi anhyhi
uhucku, fuw"(/

utukh na"f "juzrho fk vnapyho chnhu
favhu neuso" vut ngbhi vtw af,c "kvjzhr
nkfu, sus khuabv knnakv vrtaubv"/

tck m"g vahhfu,' avrh kfturv vfuubv
c"fk vnapyho" vhhbu v,kuhho cxbvsrhi* _ sw
nh,u, ugus )rtv xbvsrhi bt' c/ ucpra"h ao
s"v vkf,t( ajuzrhi ccht, vnahj )haghw t'
fu(/ tck rtv rsc"z vkw xbvsrhi ph"s vh"c

"avut )nahj( hxnul c"s vdsuk**/ ukvghr
nrnc"o ao p"c v"v "nkfh ch, sus fuw huachi
usbho vo t, vgo"/ ukvghr nerh, xpr vkw
nkfho ao "unjzhrfk vnapyho fnu avhu
euso"/ urtv kaui vrnc"o xp"s ao: athi
nnkhfhi nkl ,jhkv tkt kgau, napyfuw
abtnr uapybu nkfbu fuw/ utf"n/

*( kvghr act nf,"h )tuexpurs 195(

avuct crnc"o vb"k )vgrv 3( "neuso avhu
nerhchi"/ ukp"z vrh zv phrua k"ujuzrhi fk

vnapyho chnhu favhu neuso )avut czv

a(nerhchi ercbu, uguahi anyhi fuw"' ukt gbhi

cp"g/ utukh f"v vphrua do kph vdhrxt

acspuxho uruc vf,"h "nerhchi ercbu," )ckh

ut"u(/ uccw f,"h )crnc"o vb"k ao( "unerhchi"

)cut"u(/ uf"v cerh, xpr ao/

**( urtv keu"a j"y gw 501 vgrv 47/ ua"b/
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ukzv n,fuui vrnc"o c,jk, vpre:

"vnkl vnahj g,hs kgnus ukvjzhr
nkfu, sus64khuabv knnakv74

vrtaubv ucubv vnesa unec. bsjh
hartk ujuzrhi fk vnapyho chnhu
favhu neuso nerhchi ercbu, uguahi
anhyhi uhucku, ffk nmu,v84vtnurv
c,urv":

thi zv )re( xhpur scrho nv hgav
nahj' unv hvhw chnhu' tkt zuvh vkfv:
vdsrak nahj vut zv avut njzhr

"nkfu, sus khuabv knnakv

vrtaubv" )ukt avut ct kpguk gbhi
jsa(' acpugkn,cyt vscr czv
a"ucubv vnesa unec. bsjh hartk"
)ucnhkt ndhgho knyrv uvnfuui ak
cht, vnahj( "ujuzrhi fk vnapyho
chnhu favhu neusonerhchi ercbu,
uguahi anhyhi uhucku, ffk nmu,v

vtnurv c,urv"/ azv eaur go ecu.
bsjh hartk ftar fk hartk huacho
gk tsn,o94/

fkunr' fk vgbhbho vjxrho cehuo
,un"m nms zv ajxr cakhnu, fk
hartk uchvn"e _ azvu fkku, gbhi
vdku, _ ctho kakhnu,o g"h nahj/
uzvu vgbhi anahj njzhr"nkfu, sus
khuabv fuw ujuzrhifk vnapyho" _
vut njzhr t, akhnu, vkfu, unmu,
v,urv/

]uh"k azuvh do bpe"n kvkfv
cpugk' kdch vtnubv cu )ucbudg knv
mrhl kvhu, vnjfv kcht,u(: ntjr

keuyhahju, ckev 176

64( f"v cspuxho akpbhbu/ ucf,"h uspuxho
vb"k )cvgrv 3( "ch, sus"/

74( cf,"h vb"k uspux runh ueuayt vb"k

"vnnakv"/ uao crnc"o vb"k )vgrv 3( nf,"h:
cnnakv' nnakv/

84( m"g "nmu,v" _ kw hjhs/ ucruc f,"h
crnc"o vb"k )vgrv 3( "nmu,i )nmu,o(
vtnuru, )vtnurv("/

94( rtv erh, xpr krnc"o ao ]uao vcht
vf,uc vbtnr chuck' tck nufj nfti svrnc"o
x"k sdo anhyhi "ffk nmu,v vtnurv c,urv"
,kuh c"nec. bsjh hartk"/ urtv rnc"o vkw
anhyv uhuck xph"c/ ufhsugv vaeu"y czv/
utf"n[/

uvbv kp"z "nerhchi ercbu, uguahi anhyhi
uhucku," vo ,umtv ncw vgbhbho afw kpb"z:

"ucubv vnesa )ucnhkt "nerhchi ercbu,"(
unec. bsjh hartk" )ucnhkt "guahi anhyhi
uhucku, fuw"(/

utukh na"f "juzrho fk vnapyho chnhu
favhu neuso" vut ngbhi vtw af,c "kvjzhr
nkfu, sus khuabv knnakv vrtaubv"/

tck m"g vahhfu,' avrh kfturv vfuubv
c"fk vnapyho" vhhbu v,kuhho cxbvsrhi* _ sw
nh,u, ugus )rtv xbvsrhi bt' c/ ucpra"h ao
s"v vkf,t( ajuzrhi ccht, vnahj )haghw t'
fu(/ tck rtv rsc"z vkw xbvsrhi ph"s vh"c

"avut )nahj( hxnul c"s vdsuk**/ ukvghr
nrnc"o ao p"c v"v "nkfh ch, sus fuw huachi
usbho vo t, vgo"/ ukvghr nerh, xpr vkw
nkfho ao "unjzhrfk vnapyho fnu avhu
euso"/ urtv kaui vrnc"o xp"s ao: athi
nnkhfhi nkl ,jhkv tkt kgau, napyfuw
abtnr uapybu nkfbu fuw/ utf"n/

*( kvghr act nf,"h )tuexpurs 195(

avuct crnc"o vb"k )vgrv 3( "neuso avhu
nerhchi"/ ukp"z vrh zv phrua k"ujuzrhi fk

vnapyho chnhu favhu neuso )avut czv

a(nerhchi ercbu, uguahi anyhi fuw"' ukt gbhi

cp"g/ utukh f"v vphrua do kph vdhrxt

acspuxho uruc vf,"h "nerhchi ercbu," )ckh

ut"u(/ uccw f,"h )crnc"o vb"k ao( "unerhchi"

)cut"u(/ uf"v cerh, xpr ao/

**( urtv keu"a j"y gw 501 vgrv 47/ ua"b/
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ukzv n,fuui vrnc"o c,jk, vpre:

"vnkl vnahj g,hs kgnus ukvjzhr
nkfu, sus64khuabv knnakv74

vrtaubv ucubv vnesa unec. bsjh
hartk ujuzrhi fk vnapyho chnhu
favhu neuso nerhchi ercbu, uguahi
anhyhi uhucku, ffk nmu,v84vtnurv
c,urv":

thi zv )re( xhpur scrho nv hgav
nahj' unv hvhw chnhu' tkt zuvh vkfv:
vdsrak nahj vut zv avut njzhr

"nkfu, sus khuabv knnakv

vrtaubv" )ukt avut ct kpguk gbhi
jsa(' acpugkn,cyt vscr czv
a"ucubv vnesa unec. bsjh hartk"
)ucnhkt ndhgho knyrv uvnfuui ak
cht, vnahj( "ujuzrhi fk vnapyho
chnhu favhu neusonerhchi ercbu,
uguahi anhyhi uhucku, ffk nmu,v

vtnurv c,urv"/ azv eaur go ecu.
bsjh hartk ftar fk hartk huacho
gk tsn,o94/

fkunr' fk vgbhbho vjxrho cehuo
,un"m nms zv ajxr cakhnu, fk
hartk uchvn"e _ azvu fkku, gbhi
vdku, _ ctho kakhnu,o g"h nahj/
uzvu vgbhi anahj njzhr"nkfu, sus
khuabv fuw ujuzrhifk vnapyho" _
vut njzhr t, akhnu, vkfu, unmu,
v,urv/

]uh"k azuvh do bpe"n kvkfv
cpugk' kdch vtnubv cu )ucbudg knv
mrhl kvhu, vnjfv kcht,u(: ntjr

keuyhahju, ckev 176

64( f"v cspuxho akpbhbu/ ucf,"h uspuxho
vb"k )cvgrv 3( "ch, sus"/

74( cf,"h vb"k uspux runh ueuayt vb"k

"vnnakv"/ uao crnc"o vb"k )vgrv 3( nf,"h:
cnnakv' nnakv/

84( m"g "nmu,v" _ kw hjhs/ ucruc f,"h
crnc"o vb"k )vgrv 3( "nmu,i )nmu,o(
vtnuru, )vtnurv("/

94( rtv erh, xpr krnc"o ao ]uao vcht
vf,uc vbtnr chuck' tck nufj nfti svrnc"o
x"k sdo anhyhi "ffk nmu,v vtnurv c,urv"
,kuh c"nec. bsjh hartk"/ urtv rnc"o vkw
anhyv uhuck xph"c/ ufhsugv vaeu"y czv/
utf"n[/

uvbv kp"z "nerhchi ercbu, uguahi anhyhi
uhucku," vo ,umtv ncw vgbhbho afw kpb"z:

"ucubv vnesa )ucnhkt "nerhchi ercbu,"(
unec. bsjh hartk" )ucnhkt "guahi anhyhi
uhucku, fuw"(/

utukh na"f "juzrho fk vnapyho chnhu
favhu neuso" vut ngbhi vtw af,c "kvjzhr
nkfu, sus khuabv knnakv vrtaubv"/

tck m"g vahhfu,' avrh kfturv vfuubv
c"fk vnapyho" vhhbu v,kuhho cxbvsrhi* _ sw
nh,u, ugus )rtv xbvsrhi bt' c/ ucpra"h ao
s"v vkf,t( ajuzrhi ccht, vnahj )haghw t'
fu(/ tck rtv rsc"z vkw xbvsrhi ph"s vh"c

"avut )nahj( hxnul c"s vdsuk**/ ukvghr
nrnc"o ao p"c v"v "nkfh ch, sus fuw huachi
usbho vo t, vgo"/ ukvghr nerh, xpr vkw
nkfho ao "unjzhrfk vnapyho fnu avhu
euso"/ urtv kaui vrnc"o xp"s ao: athi
nnkhfhi nkl ,jhkv tkt kgau, napyfuw
abtnr uapybu nkfbu fuw/ utf"n/

*( kvghr act nf,"h )tuexpurs 195(

avuct crnc"o vb"k )vgrv 3( "neuso avhu
nerhchi"/ ukp"z vrh zv phrua k"ujuzrhi fk

vnapyho chnhu favhu neuso )avut czv

a(nerhchi ercbu, uguahi anyhi fuw"' ukt gbhi

cp"g/ utukh f"v vphrua do kph vdhrxt

acspuxho uruc vf,"h "nerhchi ercbu," )ckh

ut"u(/ uccw f,"h )crnc"o vb"k ao( "unerhchi"

)cut"u(/ uf"v cerh, xpr ao/

**( urtv keu"a j"y gw 501 vgrv 47/ ua"b/
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fuw ukcbu, ch, vcjhrv" _ vhw gkhu
kvfbhx t, vkfu, nkfho cxpru vrcv
kpbh fi93?

uh"k' czv avrnc"o vfbhx zt,
cxhuo xpru vhs _ xpr "vkfu," _
czv vut nsdha avaknu,ak )ehuo(
v,urv uvvkfvvht ftar ha )gbhi
v(nkfho04/ ufph azv do nuci
cpayu,' aakhnu, vehuo ak fk

nmu, uvkfu, v,urv vht ftar habu
nkl gk fk hartk' agk hsu bgah,

vnmuv ak nkjnu, vao14)kvfrh,
zrgu ak gnke( uvnmuv "kcbu, ch,
vcjhrv"' are tz ahhl ehuo fk
vkfu, unmu, v,urv/

cpugk bgav vscr g"h sus vnkl'
avhw nkl24gk fk hartk )hartk
uhvusv(/ vut fca t, t"h' dnr
uakhnu, vnkjnu, )uvw vbhj ku nxchc
nfk tuhchu34(Q ugk hsu vh,v v,jk,
)vvfbu,44gf"p s(cbhi chvn"e
chruakho )uhtnr sus zv vut ch, vw
duw54(/ ucnhkt v,tpar ehuo v,urv
uvnmuv cakhnu,/

y/t, vkfu, nahj vfbhx
vrnc"o )cxhuo xpru vhs u(cxu; vkw
nkfho unkjnu,hvo*54' fhui azvu dsru
ugbhbu ak nahj g"p vkfv:

vrnc"o npra cpre ht ak vkfu,
nkfho kt re t, gbhi cht, vnahj
uvjhuc kvtnhi cu' tkt do nvu gbhbu
dsru upguk,u utupi v,dku,u' ucnhkt
_ cnv n,cyt v)jhuc( kvtnhi cu/

keuyhahju, ckev175

14( rtv rnc"o vkw nkfho p"t v"j/ xp"s
ao/

24( rtv rnc"o ao p"t v"z: fhui abnaj
sus zfv cf,r nkfu, uvrh vnkfu, fuw/ ao v"y/

34( a"c z' t/ vuct crnc"o rha vkw nkfho
v"c/

44( sv"t fj-fy/
54( ao fc' t/ vchtu vrnc"o rha vkw

chvc"j v"d/ urtv xuyv y' xg"t/ urtv xn"d
n"g exd: zninmuv zu ak cbhi chvc"j kt vdhgv
gs hnh sus/ urtv ctrufv keu"a jy"z gw 103
uthkl/

*54( kvghr scvfu,r, kpreho ht uhc svkw
nkfho cspux uhbmhtv rps/ ah _ "vkfu,
nkfho unkjnu, unkl vnahj"/

93( cvesn, vrsc"z kxpr aupyho "kph
ashbhu vkf,t knahjt"/ tck m"g' fh: t( fnv
vkfu, kfturv thbi vkf,t knahjt )rtv
ksudnt: p"t v"j uthkl akftuw thbi ahhfu,
ktjrh cht, vnahj( c( nygo zv do xpr vjw
uvyw )xpr gcusv uercbu,( vhu m"k c)ehruc
gf"p k(xhuo xpru/

]ucbudg kercbu, vhw tp"k csuje' fh ksg,
vrnc"o )vkw chvc"j p"u vy"u/ urtv ao p"c
v"s( "nerhchi vercbu, fuki tg"p athi ao
ch, cbuh"/ tck cbudg kchvn"e ufk vahhl kzv
thi k,r. fi )g"p c"r xpx"s/ rtv nb"j nmuv
mv(' fh vrnc"o f,c cvkw nkfho fti )crha
vpre ucxupu( snahjcubv nesa )urtv vesn,u
kphv"n cbudg knxw nsu,/ vkw chvc"j p"t
v"s(/ uhsugv vaeu"y czv/ utf"n[/

utukh h"k: vrnc"o c,jk, xpr vhs )c"nbhi
vnmu, gk xsr vkfu, vrnc"o"( f,c "xpr
trcgv gar: tfkuk cu nmu, avo nxurhi
kxbvsrhi fuw ushi vnkl unkjnu,hu"' unfhui
avkw nkfho vi "shi vnklfuw" _ nmu, vhjhs'
kfi f,cu cxu; xpru )t; afnv vkfu, ahhfu,
kf"t nhartk )rtv vkw nkfho p"v v"z uthkl((/

04( kvghr nxvn"m kvrnc"o n"g egd
)c,rduo rw aknv tci thuc )vuct cvumt, vr"j
vgkhr((: amubu knbu, gkhbu nkl nhartk
ahgnhs tnub,bu/ )tck rtv ,rdunu )vgkhr(
ucxvn"m kpbhbu uvumt, vr"h etpj(/ ucvkw
nkfho xp"s "u,vhw ndn,u unjac,u kvrho s,
vtn, fuw"/
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s,hc, "dukv" )dku,( tkt c,uxp,
tk";!

ufsth,t cnsra9acnkv "dukv"
)"udukv gk rtav"01( habo abh
phruaho: ",rhi tnurthi' js tnr
dukv )kaui dku,( ujs tnr dtukv"/
uhsug vchtur czv11' a",uxp, vtk;
agk hsu bgav ncjhw dukv cjhw
dtukv" eth gk vtk"; s"tkupu ak
guko"' ag"h vgcusv scb"h cdku,

"kvfbhx" )kvnahl ukdku,( t, vtk";
ak tkupu ak guko cdku,21' bgav
n"dukv" _ "dtukv"/

ukfturv thbu nuci: dtukv vht
vhpl vdnurndku,/ ut"f' vh,fi
a),hc,( dtukv fukk, c,ufv t,
,hc, "dukv" )dku,(' uh,hrv nzv:
dtukv nurfc, )ubgah,( suet
n),hc,( dukv' gs arucvtu,hu,
s"dtukv" vhbi cgmo "dukv"31'
uvvuxpv vht re tu, tk"; hjhsvQ udo
rtav,hcv41)sdtukv( batr vdhn"k
s"dukv"?!

d/uh"k vchtur czv:

dtukv thi phruav' ag"h vhmhtv
nvdku, nzbhjho t, vjhho' vpguku,
uvguko avhw )euso( cdku,/ tsrcv:
dtukv phruav' avnmhtu, avh,v
euso naugcs, cdku, bgah, )kt
cykv j"u' tkt( naujrr,/

uvjhsua uakhnu, sdtukv vtnh,h,
uvakhnv vht' avfkna,jrr/ thi
auo gbhbho abatrho "tcusho" j"u
cdku,' kt hu,hru cdku, auo gbhi/
tphku v"bsjho" uv"tucsho"
)abertho fl c,ur, tn,51( _ hdtku/
vdtukv ,vhw dtukv tnh,h, uakhnv
cfnu, ucthfu, ak fkvscrho'
nvfkk vdsuk acvo gs vpry acpry
acvo: fk hvush ufk cb"h _ "cbgrhbu
uczebhbu duw ccbhbu uccbu,hbu"61' udo
jkeo cguko _ "fxpo uzvco t,o"71'
go fk pguku,hvo uvhadhvo cdku,/
vdtukv ,ajrr fk tso ut, fk cbh
vtso )do tunu, vguko( ufk gbhbh
vguko' ufk tjs utjs cpry go fk
gbhbhu/

fk vgbhbho )vjhuchho( cdku,
batrho do vktv' tkt ah,cyk nmco
vdku,h: h,cyk vvgko uvx,r vnfxv
gk nmhtu,o vtnh,h, uvpbhnh,81'
uvahgcus ksrfh vycg udanhu,
vguko vna,kak nzv/

keuyhahju, tjrh-esuaho 200

9( uhe"r x"p tnur )xpk"c(/ ava"r p"s' t
)z(/ ev"r rp"s/

01( zfrhw s' c/
11( keu", cvgku,l kv' d/ urtv do tuv",

ct gw rgd/ cvgku,l x"g ,fd uthkl/ b"l gw
,eh/ vnal nho rcho ,rk"u pek"s/

21( avrh "cfk neuo adku afhbv gnvi / /
dku kcck afhbv gnvi" )ndhkv fy' t( _
fphrua vtw )cnsra ao( c"udukv gk rtav"'
a"dkv kcck udk,v afhbv gnvi"' "svhhbu nv
avtkeu, vut nux,r uvguko brtv ha uscr
bprs fuw" )keu", ao' t(/

31( udo kt ba,bv vmhru; )xsr vtu,hu,(
ak "dukv"/

41( kvghr a"kaui buyrheui ni v,urv"
)ac, ev' t(/

51( haghw fz' hd/ urtv keu", sruah r"v x'
t/ ucf"n/ xv"n thsha gw 87 uthkl/

61( fn"a chmh"n )ct h' y(/ u"fhnh mt,l
ntr. nmrho trtbu bpktu," )nhfv z' yu(/

71( haghw x' y/
81( rtv vgrv 21/
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ukzv n,fuui vrnc"o c,jk, vpre:

"vnkl vnahj g,hs kgnus ukvjzhr
nkfu, sus64khuabv knnakv74

vrtaubv ucubv vnesa unec. bsjh
hartk ujuzrhi fk vnapyho chnhu
favhu neuso nerhchi ercbu, uguahi
anhyhi uhucku, ffk nmu,v84vtnurv
c,urv":

thi zv )re( xhpur scrho nv hgav
nahj' unv hvhw chnhu' tkt zuvh vkfv:
vdsrak nahj vut zv avut njzhr

"nkfu, sus khuabv knnakv

vrtaubv" )ukt avut ct kpguk gbhi
jsa(' acpugkn,cyt vscr czv
a"ucubv vnesa unec. bsjh hartk"
)ucnhkt ndhgho knyrv uvnfuui ak
cht, vnahj( "ujuzrhi fk vnapyho
chnhu favhu neusonerhchi ercbu,
uguahi anhyhi uhucku, ffk nmu,v

vtnurv c,urv"/ azv eaur go ecu.
bsjh hartk ftar fk hartk huacho
gk tsn,o94/

fkunr' fk vgbhbho vjxrho cehuo
,un"m nms zv ajxr cakhnu, fk
hartk uchvn"e _ azvu fkku, gbhi
vdku, _ ctho kakhnu,o g"h nahj/
uzvu vgbhi anahj njzhr"nkfu, sus
khuabv fuw ujuzrhifk vnapyho" _
vut njzhr t, akhnu, vkfu, unmu,
v,urv/

]uh"k azuvh do bpe"n kvkfv
cpugk' kdch vtnubv cu )ucbudg knv
mrhl kvhu, vnjfv kcht,u(: ntjr

keuyhahju, ckev 176

64( f"v cspuxho akpbhbu/ ucf,"h uspuxho
vb"k )cvgrv 3( "ch, sus"/

74( cf,"h vb"k uspux runh ueuayt vb"k

"vnnakv"/ uao crnc"o vb"k )vgrv 3( nf,"h:
cnnakv' nnakv/

84( m"g "nmu,v" _ kw hjhs/ ucruc f,"h
crnc"o vb"k )vgrv 3( "nmu,i )nmu,o(
vtnuru, )vtnurv("/

94( rtv erh, xpr krnc"o ao ]uao vcht
vf,uc vbtnr chuck' tck nufj nfti svrnc"o
x"k sdo anhyhi "ffk nmu,v vtnurv c,urv"
,kuh c"nec. bsjh hartk"/ urtv rnc"o vkw
anhyv uhuck xph"c/ ufhsugv vaeu"y czv/
utf"n[/

uvbv kp"z "nerhchi ercbu, uguahi anhyhi
uhucku," vo ,umtv ncw vgbhbho afw kpb"z:

"ucubv vnesa )ucnhkt "nerhchi ercbu,"(
unec. bsjh hartk" )ucnhkt "guahi anhyhi
uhucku, fuw"(/

utukh na"f "juzrho fk vnapyho chnhu
favhu neuso" vut ngbhi vtw af,c "kvjzhr
nkfu, sus khuabv knnakv vrtaubv"/

tck m"g vahhfu,' avrh kfturv vfuubv
c"fk vnapyho" vhhbu v,kuhho cxbvsrhi* _ sw
nh,u, ugus )rtv xbvsrhi bt' c/ ucpra"h ao
s"v vkf,t( ajuzrhi ccht, vnahj )haghw t'
fu(/ tck rtv rsc"z vkw xbvsrhi ph"s vh"c

"avut )nahj( hxnul c"s vdsuk**/ ukvghr
nrnc"o ao p"c v"v "nkfh ch, sus fuw huachi
usbho vo t, vgo"/ ukvghr nerh, xpr vkw
nkfho ao "unjzhrfk vnapyho fnu avhu
euso"/ urtv kaui vrnc"o xp"s ao: athi
nnkhfhi nkl ,jhkv tkt kgau, napyfuw
abtnr uapybu nkfbu fuw/ utf"n/

*( kvghr act nf,"h )tuexpurs 195(

avuct crnc"o vb"k )vgrv 3( "neuso avhu
nerhchi"/ ukp"z vrh zv phrua k"ujuzrhi fk

vnapyho chnhu favhu neuso )avut czv

a(nerhchi ercbu, uguahi anyhi fuw"' ukt gbhi

cp"g/ utukh f"v vphrua do kph vdhrxt

acspuxho uruc vf,"h "nerhchi ercbu," )ckh

ut"u(/ uccw f,"h )crnc"o vb"k ao( "unerhchi"

)cut"u(/ uf"v cerh, xpr ao/

**( urtv keu"a j"y gw 501 vgrv 47/ ua"b/
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nkfu, sus64khuabv knnakv74

vrtaubv ucubv vnesa unec. bsjh
hartk ujuzrhi fk vnapyho chnhu
favhu neuso nerhchi ercbu, uguahi
anhyhi uhucku, ffk nmu,v84vtnurv
c,urv":

thi zv )re( xhpur scrho nv hgav
nahj' unv hvhw chnhu' tkt zuvh vkfv:
vdsrak nahj vut zv avut njzhr

"nkfu, sus khuabv knnakv

vrtaubv" )ukt avut ct kpguk gbhi
jsa(' acpugkn,cyt vscr czv
a"ucubv vnesa unec. bsjh hartk"
)ucnhkt ndhgho knyrv uvnfuui ak
cht, vnahj( "ujuzrhi fk vnapyho
chnhu favhu neusonerhchi ercbu,
uguahi anhyhi uhucku, ffk nmu,v

vtnurv c,urv"/ azv eaur go ecu.
bsjh hartk ftar fk hartk huacho
gk tsn,o94/

fkunr' fk vgbhbho vjxrho cehuo
,un"m nms zv ajxr cakhnu, fk
hartk uchvn"e _ azvu fkku, gbhi
vdku, _ ctho kakhnu,o g"h nahj/
uzvu vgbhi anahj njzhr"nkfu, sus
khuabv fuw ujuzrhifk vnapyho" _
vut njzhr t, akhnu, vkfu, unmu,
v,urv/

]uh"k azuvh do bpe"n kvkfv
cpugk' kdch vtnubv cu )ucbudg knv
mrhl kvhu, vnjfv kcht,u(: ntjr

keuyhahju, ckev 176

64( f"v cspuxho akpbhbu/ ucf,"h uspuxho
vb"k )cvgrv 3( "ch, sus"/

74( cf,"h vb"k uspux runh ueuayt vb"k

"vnnakv"/ uao crnc"o vb"k )vgrv 3( nf,"h:
cnnakv' nnakv/

84( m"g "nmu,v" _ kw hjhs/ ucruc f,"h
crnc"o vb"k )vgrv 3( "nmu,i )nmu,o(
vtnuru, )vtnurv("/

94( rtv erh, xpr krnc"o ao ]uao vcht
vf,uc vbtnr chuck' tck nufj nfti svrnc"o
x"k sdo anhyhi "ffk nmu,v vtnurv c,urv"
,kuh c"nec. bsjh hartk"/ urtv rnc"o vkw
anhyv uhuck xph"c/ ufhsugv vaeu"y czv/
utf"n[/

uvbv kp"z "nerhchi ercbu, uguahi anhyhi
uhucku," vo ,umtv ncw vgbhbho afw kpb"z:

"ucubv vnesa )ucnhkt "nerhchi ercbu,"(
unec. bsjh hartk" )ucnhkt "guahi anhyhi
uhucku, fuw"(/

utukh na"f "juzrho fk vnapyho chnhu
favhu neuso" vut ngbhi vtw af,c "kvjzhr
nkfu, sus khuabv knnakv vrtaubv"/

tck m"g vahhfu,' avrh kfturv vfuubv
c"fk vnapyho" vhhbu v,kuhho cxbvsrhi* _ sw
nh,u, ugus )rtv xbvsrhi bt' c/ ucpra"h ao
s"v vkf,t( ajuzrhi ccht, vnahj )haghw t'
fu(/ tck rtv rsc"z vkw xbvsrhi ph"s vh"c

"avut )nahj( hxnul c"s vdsuk**/ ukvghr
nrnc"o ao p"c v"v "nkfh ch, sus fuw huachi
usbho vo t, vgo"/ ukvghr nerh, xpr vkw
nkfho ao "unjzhrfk vnapyho fnu avhu
euso"/ urtv kaui vrnc"o xp"s ao: athi
nnkhfhi nkl ,jhkv tkt kgau, napyfuw
abtnr uapybu nkfbu fuw/ utf"n/

*( kvghr act nf,"h )tuexpurs 195(

avuct crnc"o vb"k )vgrv 3( "neuso avhu
nerhchi"/ ukp"z vrh zv phrua k"ujuzrhi fk

vnapyho chnhu favhu neuso )avut czv

a(nerhchi ercbu, uguahi anyhi fuw"' ukt gbhi

cp"g/ utukh f"v vphrua do kph vdhrxt

acspuxho uruc vf,"h "nerhchi ercbu," )ckh

ut"u(/ uccw f,"h )crnc"o vb"k ao( "unerhchi"

)cut"u(/ uf"v cerh, xpr ao/

**( urtv keu"a j"y gw 501 vgrv 47/ ua"b/

18 Bolok 2.qxd  29 łØ  02  02:35  Page 176
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vrtaubv ucubv vnesa unec. bsjh
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anhyhi uhucku, ffk nmu,v84vtnurv
c,urv":

thi zv )re( xhpur scrho nv hgav
nahj' unv hvhw chnhu' tkt zuvh vkfv:
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"nkfu, sus khuabv knnakv

vrtaubv" )ukt avut ct kpguk gbhi
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gk tsn,o94/

fkunr' fk vgbhbho vjxrho cehuo
,un"m nms zv ajxr cakhnu, fk
hartk uchvn"e _ azvu fkku, gbhi
vdku, _ ctho kakhnu,o g"h nahj/
uzvu vgbhi anahj njzhr"nkfu, sus
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v,urv/
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cpugk' kdch vtnubv cu )ucbudg knv
mrhl kvhu, vnjfv kcht,u(: ntjr

keuyhahju, ckev 176
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fu(/ tck rtv rsc"z vkw xbvsrhi ph"s vh"c

"avut )nahj( hxnul c"s vdsuk**/ ukvghr
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usbho vo t, vgo"/ ukvghr nerh, xpr vkw
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*( kvghr act nf,"h )tuexpurs 195(
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)ucnhkt ndhgho knyrv uvnfuui ak
cht, vnahj( "ujuzrhi fk vnapyho
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vtnurv c,urv"/ azv eaur go ecu.
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vdku, _ ctho kakhnu,o g"h nahj/
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khuabv fuw ujuzrhifk vnapyho" _
vut njzhr t, akhnu, vkfu, unmu,
v,urv/
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vtnuru, )vtnurv("/
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x"k sdo anhyhi "ffk nmu,v vtnurv c,urv"
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utf"n[/
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"ucubv vnesa )ucnhkt "nerhchi ercbu,"(
unec. bsjh hartk" )ucnhkt "guahi anhyhi
uhucku, fuw"(/

utukh na"f "juzrho fk vnapyho chnhu
favhu neuso" vut ngbhi vtw af,c "kvjzhr
nkfu, sus khuabv knnakv vrtaubv"/

tck m"g vahhfu,' avrh kfturv vfuubv
c"fk vnapyho" vhhbu v,kuhho cxbvsrhi* _ sw
nh,u, ugus )rtv xbvsrhi bt' c/ ucpra"h ao
s"v vkf,t( ajuzrhi ccht, vnahj )haghw t'
fu(/ tck rtv rsc"z vkw xbvsrhi ph"s vh"c

"avut )nahj( hxnul c"s vdsuk**/ ukvghr
nrnc"o ao p"c v"v "nkfh ch, sus fuw huachi
usbho vo t, vgo"/ ukvghr nerh, xpr vkw
nkfho ao "unjzhrfk vnapyho fnu avhu
euso"/ urtv kaui vrnc"o xp"s ao: athi
nnkhfhi nkl ,jhkv tkt kgau, napyfuw
abtnr uapybu nkfbu fuw/ utf"n/

*( kvghr act nf,"h )tuexpurs 195(

avuct crnc"o vb"k )vgrv 3( "neuso avhu
nerhchi"/ ukp"z vrh zv phrua k"ujuzrhi fk

vnapyho chnhu favhu neuso )avut czv

a(nerhchi ercbu, uguahi anyhi fuw"' ukt gbhi

cp"g/ utukh f"v vphrua do kph vdhrxt

acspuxho uruc vf,"h "nerhchi ercbu," )ckh

ut"u(/ uccw f,"h )crnc"o vb"k ao( "unerhchi"

)cut"u(/ uf"v cerh, xpr ao/
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azvuvdsr ak nahj' mrhfv vtnubv
kvhu, kt re avut hcut cfsh kdtuk
t, hartk nvdku,' tkt "ntnhi cu"
avut njzhr "nkfu, sus khuabv / /
ujuzrhi fk vnapyho"[05/

hu"s/gk zv ncht vrnc"o t,
vrthw' nnbv husgho anahj hcut
uhcht kakhnu, v,urv "kvjzhr nkfu,
sus khuabv fuw ujuzrhi fk vnapyho"
_ "avrh v,urvvghsv gkhu"/
acrthu, tkv habo abh pryho:
abtnr uac v"t / / uecml duw _ nfti
husgho ahvhw ecu. bsjh hartk' azvu
vnmc abu,i t, vtparu, ahvhw

"nkfu, sus / / fk vnapyho"15' ehuo
vkfu, unmu, v,urv av,cykug"h
dku,hartk/

"t; cpra, ckgo btnr uao bct
cabh vnahjho cnahj vrtaui avut
sus avuahg t, hartk nhs mrhvo
ucnahj vtjrui aguns ncbhu anuahg
t, hartk )ctjrubv(": nfti husgho
anv ahvhw g"h nahj' ugbhbu ak
nahj' vut "kvjzhr nkfu, sus khuabv

knnakv vrtaubv" _ vut vhbu "nahj

vtjrui" nvrtaubv _ "nahj vrtaui
avut sus"25/

"uao vut tunr" afk pryho tku
avhu "cnahj vrtaui _ sus" hvhu do
c"nahj vtjrui" zv nkl vnahj/ vjk
n,jk, v,dku,u unnak,u gs
kakhnu, s"unj. pt,h nutc"
asudn,u cnahj "uerer fk cbh a,"'
ufi "uvhw tsuo hrav zv sus"' "uvhw
hrav aghr tuhchu zv vnkl vnahj"'

nahj hcht kakhnu, v,urv' fhui
agh"z ah,cyk vagcus nkfhu,
utsrcv' nahj hakuy gkhvo' hvhw
tpar "kgxue c,urv ucnmu,
fvudi"35' "hvhu pbuhhi c,urv ujfn,v
ukt hvhw kvo buda uncyk"45)fph
avrnc"o55ntrhl czv(65/

keuyhahju, ckev177

25( ukvghr nxbvsrhi )mj' xg"c(: g,hs
vec"v kvgnhs kvo sus tjr fuw fdui ehxr
upkdh* ehxr/ urtv zj"t pc' c/ z"j bd' t/ urtv
mpg"b gv", uhjh ny' y/

35( rnc"o vkw ,aucv p"y v"c/
45( vkw nkfho ph"c v"s/
55( vkw ,aucv uvkw nkfho ao/
65( agp"z nuci cpayu, nv andsrh unmu,

vnkl vut abkjo nkjnu, vw)fcrnc"o ao
p"t v"j/ xp"s/ ukvghr avvkfu, bertu "vkw
nkfho unkjnu,hvo"*(' udo zv a"thi vnkl
bkjo ,jkv tkt nkjn, nmuv / / zu nkjn,
acgv gnnho unkjn, gnke ugzr, hartk nhs

*( f"v cdnw ug"h/ ucgrul )grl exr(: upkdu/

*( rtv kghk vgrv 83/ ukvghr ado

kvspuxho uf,"h acf"n cvfu,ru, "unkjnu,"

)kghk vgrv *83(' vrh cvesn,u cxupv kpbh

anpry pryh vvkfu, cfk vspuxho uf,"h "ushi

vnkl unkjnu,hu" )fb"k vgrv 93(' tu

unkjnu,hvw' unkjn,u _ rtv rnc"o vb"k vgrv

*83/

05( ugp"z hun,e na"f vrnc"o cphv"n pw
jke cxu; gher vh"c "unfkk hxuszv )scht,
vnahj( athi nkl khartk tkt nch, sus unzrg
aknv ckcs ufk vjuke gk vnapjv vzt,fpr
cao va"h ucscrh bchthu"/ ucrta tnbv )kr"h
tcrcbtk( p"t )avg,he vh"d gherho n"vg,e,
vrw anutk ,hcui / / rtuh abxnul gkhw fuw"
fkaubu ao rp"t( vkaui "ufk vjuke gk
nkfu,zt, vnapjv"/

15( rtv au", jhho atk j"t xhw mz: phrua
ahvhw nkl gk fk hartk uhvusv fnu atnr
vf,uc unkl tjs hvhw kfuko / / ufk zv fkk
vrnc"o ctunru nkfu, ch, sus khuabv/
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vtnurv c,urv"/ azv eaur go ecu.
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gk tsn,o94/
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vdku, _ ctho kakhnu,o g"h nahj/
uzvu vgbhi anahj njzhr"nkfu, sus
khuabv fuw ujuzrhifk vnapyho" _
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,un"m nms zv ajxr cakhnu, fk
hartk uchvn"e _ azvu fkku, gbhi
vdku, _ ctho kakhnu,o g"h nahj/
uzvu vgbhi anahj njzhr"nkfu, sus
khuabv fuw ujuzrhifk vnapyho" _
vut njzhr t, akhnu, vkfu, unmu,
v,urv/

]uh"k azuvh do bpe"n kvkfv
cpugk' kdch vtnubv cu )ucbudg knv
mrhl kvhu, vnjfv kcht,u(: ntjr

keuyhahju, ckev 176

64( f"v cspuxho akpbhbu/ ucf,"h uspuxho
vb"k )cvgrv 3( "ch, sus"/

74( cf,"h vb"k uspux runh ueuayt vb"k

"vnnakv"/ uao crnc"o vb"k )vgrv 3( nf,"h:
cnnakv' nnakv/

84( m"g "nmu,v" _ kw hjhs/ ucruc f,"h
crnc"o vb"k )vgrv 3( "nmu,i )nmu,o(
vtnuru, )vtnurv("/

94( rtv erh, xpr krnc"o ao ]uao vcht
vf,uc vbtnr chuck' tck nufj nfti svrnc"o
x"k sdo anhyhi "ffk nmu,v vtnurv c,urv"
,kuh c"nec. bsjh hartk"/ urtv rnc"o vkw
anhyv uhuck xph"c/ ufhsugv vaeu"y czv/
utf"n[/

uvbv kp"z "nerhchi ercbu, uguahi anhyhi
uhucku," vo ,umtv ncw vgbhbho afw kpb"z:

"ucubv vnesa )ucnhkt "nerhchi ercbu,"(
unec. bsjh hartk" )ucnhkt "guahi anhyhi
uhucku, fuw"(/

utukh na"f "juzrho fk vnapyho chnhu
favhu neuso" vut ngbhi vtw af,c "kvjzhr
nkfu, sus khuabv knnakv vrtaubv"/

tck m"g vahhfu,' avrh kfturv vfuubv
c"fk vnapyho" vhhbu v,kuhho cxbvsrhi* _ sw
nh,u, ugus )rtv xbvsrhi bt' c/ ucpra"h ao
s"v vkf,t( ajuzrhi ccht, vnahj )haghw t'
fu(/ tck rtv rsc"z vkw xbvsrhi ph"s vh"c

"avut )nahj( hxnul c"s vdsuk**/ ukvghr
nrnc"o ao p"c v"v "nkfh ch, sus fuw huachi
usbho vo t, vgo"/ ukvghr nerh, xpr vkw
nkfho ao "unjzhrfk vnapyho fnu avhu
euso"/ urtv kaui vrnc"o xp"s ao: athi
nnkhfhi nkl ,jhkv tkt kgau, napyfuw
abtnr uapybu nkfbu fuw/ utf"n/

*( kvghr act nf,"h )tuexpurs 195(

avuct crnc"o vb"k )vgrv 3( "neuso avhu
nerhchi"/ ukp"z vrh zv phrua k"ujuzrhi fk

vnapyho chnhu favhu neuso )avut czv

a(nerhchi ercbu, uguahi anyhi fuw"' ukt gbhi

cp"g/ utukh f"v vphrua do kph vdhrxt

acspuxho uruc vf,"h "nerhchi ercbu," )ckh

ut"u(/ uccw f,"h )crnc"o vb"k ao( "unerhchi"

)cut"u(/ uf"v cerh, xpr ao/

**( urtv keu"a j"y gw 501 vgrv 47/ ua"b/
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azvuvdsr ak nahj' mrhfv vtnubv
kvhu, kt re avut hcut cfsh kdtuk
t, hartk nvdku,' tkt "ntnhi cu"
avut njzhr "nkfu, sus khuabv / /
ujuzrhi fk vnapyho"[05/

hu"s/gk zv ncht vrnc"o t,
vrthw' nnbv husgho anahj hcut
uhcht kakhnu, v,urv "kvjzhr nkfu,
sus khuabv fuw ujuzrhi fk vnapyho"
_ "avrh v,urvvghsv gkhu"/
acrthu, tkv habo abh pryho:
abtnr uac v"t / / uecml duw _ nfti
husgho ahvhw ecu. bsjh hartk' azvu
vnmc abu,i t, vtparu, ahvhw

"nkfu, sus / / fk vnapyho"15' ehuo
vkfu, unmu, v,urv av,cykug"h
dku,hartk/

"t; cpra, ckgo btnr uao bct
cabh vnahjho cnahj vrtaui avut
sus avuahg t, hartk nhs mrhvo
ucnahj vtjrui aguns ncbhu anuahg
t, hartk )ctjrubv(": nfti husgho
anv ahvhw g"h nahj' ugbhbu ak
nahj' vut "kvjzhr nkfu, sus khuabv

knnakv vrtaubv" _ vut vhbu "nahj

vtjrui" nvrtaubv _ "nahj vrtaui
avut sus"25/

"uao vut tunr" afk pryho tku
avhu "cnahj vrtaui _ sus" hvhu do
c"nahj vtjrui" zv nkl vnahj/ vjk
n,jk, v,dku,u unnak,u gs
kakhnu, s"unj. pt,h nutc"
asudn,u cnahj "uerer fk cbh a,"'
ufi "uvhw tsuo hrav zv sus"' "uvhw
hrav aghr tuhchu zv vnkl vnahj"'

nahj hcht kakhnu, v,urv' fhui
agh"z ah,cyk vagcus nkfhu,
utsrcv' nahj hakuy gkhvo' hvhw
tpar "kgxue c,urv ucnmu,
fvudi"35' "hvhu pbuhhi c,urv ujfn,v
ukt hvhw kvo buda uncyk"45)fph
avrnc"o55ntrhl czv(65/

keuyhahju, ckev177

25( ukvghr nxbvsrhi )mj' xg"c(: g,hs
vec"v kvgnhs kvo sus tjr fuw fdui ehxr
upkdh* ehxr/ urtv zj"t pc' c/ z"j bd' t/ urtv
mpg"b gv", uhjh ny' y/

35( rnc"o vkw ,aucv p"y v"c/
45( vkw nkfho ph"c v"s/
55( vkw ,aucv uvkw nkfho ao/
65( agp"z nuci cpayu, nv andsrh unmu,

vnkl vut abkjo nkjnu, vw)fcrnc"o ao
p"t v"j/ xp"s/ ukvghr avvkfu, bertu "vkw
nkfho unkjnu,hvo"*(' udo zv a"thi vnkl
bkjo ,jkv tkt nkjn, nmuv / / zu nkjn,
acgv gnnho unkjn, gnke ugzr, hartk nhs

*( f"v cdnw ug"h/ ucgrul )grl exr(: upkdu/

*( rtv kghk vgrv 83/ ukvghr ado

kvspuxho uf,"h acf"n cvfu,ru, "unkjnu,"

)kghk vgrv *83(' vrh cvesn,u cxupv kpbh

anpry pryh vvkfu, cfk vspuxho uf,"h "ushi

vnkl unkjnu,hu" )fb"k vgrv 93(' tu

unkjnu,hvw' unkjn,u _ rtv rnc"o vb"k vgrv

*83/

05( ugp"z hun,e na"f vrnc"o cphv"n pw
jke cxu; gher vh"c "unfkk hxuszv )scht,
vnahj( athi nkl khartk tkt nch, sus unzrg
aknv ckcs ufk vjuke gk vnapjv vzt,fpr
cao va"h ucscrh bchthu"/ ucrta tnbv )kr"h
tcrcbtk( p"t )avg,he vh"d gherho n"vg,e,
vrw anutk ,hcui / / rtuh abxnul gkhw fuw"
fkaubu ao rp"t( vkaui "ufk vjuke gk
nkfu,zt, vnapjv"/

15( rtv au", jhho atk j"t xhw mz: phrua
ahvhw nkl gk fk hartk uhvusv fnu atnr
vf,uc unkl tjs hvhw kfuko / / ufk zv fkk
vrnc"o ctunru nkfu, ch, sus khuabv/
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s,hc, "dukv" )dku,( tkt c,uxp,
tk";!

ufsth,t cnsra9acnkv "dukv"
)"udukv gk rtav"01( habo abh
phruaho: ",rhi tnurthi' js tnr
dukv )kaui dku,( ujs tnr dtukv"/
uhsug vchtur czv11' a",uxp, vtk;
agk hsu bgav ncjhw dukv cjhw
dtukv" eth gk vtk"; s"tkupu ak
guko"' ag"h vgcusv scb"h cdku,

"kvfbhx" )kvnahl ukdku,( t, vtk";
ak tkupu ak guko cdku,21' bgav
n"dukv" _ "dtukv"/

ukfturv thbu nuci: dtukv vht
vhpl vdnurndku,/ ut"f' vh,fi
a),hc,( dtukv fukk, c,ufv t,
,hc, "dukv" )dku,(' uh,hrv nzv:
dtukv nurfc, )ubgah,( suet
n),hc,( dukv' gs arucvtu,hu,
s"dtukv" vhbi cgmo "dukv"31'
uvvuxpv vht re tu, tk"; hjhsvQ udo
rtav,hcv41)sdtukv( batr vdhn"k
s"dukv"?!

d/uh"k vchtur czv:

dtukv thi phruav' ag"h vhmhtv
nvdku, nzbhjho t, vjhho' vpguku,
uvguko avhw )euso( cdku,/ tsrcv:
dtukv phruav' avnmhtu, avh,v
euso naugcs, cdku, bgah, )kt
cykv j"u' tkt( naujrr,/

uvjhsua uakhnu, sdtukv vtnh,h,
uvakhnv vht' avfkna,jrr/ thi
auo gbhbho abatrho "tcusho" j"u
cdku,' kt hu,hru cdku, auo gbhi/
tphku v"bsjho" uv"tucsho"
)abertho fl c,ur, tn,51( _ hdtku/
vdtukv ,vhw dtukv tnh,h, uakhnv
cfnu, ucthfu, ak fkvscrho'
nvfkk vdsuk acvo gs vpry acpry
acvo: fk hvush ufk cb"h _ "cbgrhbu
uczebhbu duw ccbhbu uccbu,hbu"61' udo
jkeo cguko _ "fxpo uzvco t,o"71'
go fk pguku,hvo uvhadhvo cdku,/
vdtukv ,ajrr fk tso ut, fk cbh
vtso )do tunu, vguko( ufk gbhbh
vguko' ufk tjs utjs cpry go fk
gbhbhu/

fk vgbhbho )vjhuchho( cdku,
batrho do vktv' tkt ah,cyk nmco
vdku,h: h,cyk vvgko uvx,r vnfxv
gk nmhtu,o vtnh,h, uvpbhnh,81'
uvahgcus ksrfh vycg udanhu,
vguko vna,kak nzv/

keuyhahju, tjrh-esuaho 200

9( uhe"r x"p tnur )xpk"c(/ ava"r p"s' t
)z(/ ev"r rp"s/

01( zfrhw s' c/
11( keu", cvgku,l kv' d/ urtv do tuv",

ct gw rgd/ cvgku,l x"g ,fd uthkl/ b"l gw
,eh/ vnal nho rcho ,rk"u pek"s/

21( avrh "cfk neuo adku afhbv gnvi / /
dku kcck afhbv gnvi" )ndhkv fy' t( _
fphrua vtw )cnsra ao( c"udukv gk rtav"'
a"dkv kcck udk,v afhbv gnvi"' "svhhbu nv
avtkeu, vut nux,r uvguko brtv ha uscr
bprs fuw" )keu", ao' t(/

31( udo kt ba,bv vmhru; )xsr vtu,hu,(
ak "dukv"/

41( kvghr a"kaui buyrheui ni v,urv"
)ac, ev' t(/

51( haghw fz' hd/ urtv keu", sruah r"v x'
t/ ucf"n/ xv"n thsha gw 87 uthkl/

61( fn"a chmh"n )ct h' y(/ u"fhnh mt,l
ntr. nmrho trtbu bpktu," )nhfv z' yu(/

71( haghw x' y/
81( rtv vgrv 21/
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s,hc, "dukv" )dku,( tkt c,uxp,
tk";!

ufsth,t cnsra9acnkv "dukv"
)"udukv gk rtav"01( habo abh
phruaho: ",rhi tnurthi' js tnr
dukv )kaui dku,( ujs tnr dtukv"/
uhsug vchtur czv11' a",uxp, vtk;
agk hsu bgav ncjhw dukv cjhw
dtukv" eth gk vtk"; s"tkupu ak
guko"' ag"h vgcusv scb"h cdku,

"kvfbhx" )kvnahl ukdku,( t, vtk";
ak tkupu ak guko cdku,21' bgav
n"dukv" _ "dtukv"/

ukfturv thbu nuci: dtukv vht
vhpl vdnurndku,/ ut"f' vh,fi
a),hc,( dtukv fukk, c,ufv t,
,hc, "dukv" )dku,(' uh,hrv nzv:
dtukv nurfc, )ubgah,( suet
n),hc,( dukv' gs arucvtu,hu,
s"dtukv" vhbi cgmo "dukv"31'
uvvuxpv vht re tu, tk"; hjhsvQ udo
rtav,hcv41)sdtukv( batr vdhn"k
s"dukv"?!

d/uh"k vchtur czv:

dtukv thi phruav' ag"h vhmhtv
nvdku, nzbhjho t, vjhho' vpguku,
uvguko avhw )euso( cdku,/ tsrcv:
dtukv phruav' avnmhtu, avh,v
euso naugcs, cdku, bgah, )kt
cykv j"u' tkt( naujrr,/

uvjhsua uakhnu, sdtukv vtnh,h,
uvakhnv vht' avfkna,jrr/ thi
auo gbhbho abatrho "tcusho" j"u
cdku,' kt hu,hru cdku, auo gbhi/
tphku v"bsjho" uv"tucsho"
)abertho fl c,ur, tn,51( _ hdtku/
vdtukv ,vhw dtukv tnh,h, uakhnv
cfnu, ucthfu, ak fkvscrho'
nvfkk vdsuk acvo gs vpry acpry
acvo: fk hvush ufk cb"h _ "cbgrhbu
uczebhbu duw ccbhbu uccbu,hbu"61' udo
jkeo cguko _ "fxpo uzvco t,o"71'
go fk pguku,hvo uvhadhvo cdku,/
vdtukv ,ajrr fk tso ut, fk cbh
vtso )do tunu, vguko( ufk gbhbh
vguko' ufk tjs utjs cpry go fk
gbhbhu/

fk vgbhbho )vjhuchho( cdku,
batrho do vktv' tkt ah,cyk nmco
vdku,h: h,cyk vvgko uvx,r vnfxv
gk nmhtu,o vtnh,h, uvpbhnh,81'
uvahgcus ksrfh vycg udanhu,
vguko vna,kak nzv/

keuyhahju, tjrh-esuaho 200

9( uhe"r x"p tnur )xpk"c(/ ava"r p"s' t
)z(/ ev"r rp"s/

01( zfrhw s' c/
11( keu", cvgku,l kv' d/ urtv do tuv",

ct gw rgd/ cvgku,l x"g ,fd uthkl/ b"l gw
,eh/ vnal nho rcho ,rk"u pek"s/

21( avrh "cfk neuo adku afhbv gnvi / /
dku kcck afhbv gnvi" )ndhkv fy' t( _
fphrua vtw )cnsra ao( c"udukv gk rtav"'
a"dkv kcck udk,v afhbv gnvi"' "svhhbu nv
avtkeu, vut nux,r uvguko brtv ha uscr
bprs fuw" )keu", ao' t(/

31( udo kt ba,bv vmhru; )xsr vtu,hu,(
ak "dukv"/

41( kvghr a"kaui buyrheui ni v,urv"
)ac, ev' t(/

51( haghw fz' hd/ urtv keu", sruah r"v x'
t/ ucf"n/ xv"n thsha gw 87 uthkl/

61( fn"a chmh"n )ct h' y(/ u"fhnh mt,l
ntr. nmrho trtbu bpktu," )nhfv z' yu(/

71( haghw x' y/
81( rtv vgrv 21/
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ג
ולכן מדגיש כ"ק אד"ש, ששאר מעלותיו של משיח שאינם קשורות ל"שלימות התומ"צ" 

אין הם "סימני המשיח" ואין חיוב "להאמין בו" שיהיו בו מעלות הנ"ל.

באות זו מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ על המבואר לעיל, ששלימות התורה והמצוות 

יכולה להיות בדרך הטבע )"לעולם"( וממילא אין עניינו של משיח לעשות מופתים.

שיחה ה' לפרשת בלק, אות יג

ht/gp"z nuci nv avrnc"o
nesho "ufk nh athbu ntnhi cu tu nh
athbu njfv kcht,u kt catr bchtho
ckcs vut fupr tkt c,urv ucnav
rchbu/ avrh v,urv vghsv gkhu fuw"
)ug"z vut ncht t, vpxue "uac v"t
duw" uktjr nfi "t; cpra, ckgo"(:

skfturv nv budg f"f crnc"o
cahhfu, kvkw nahj a"kt catr
bchtho ckcs vut fupr tkt c,urv
ucnav rchbu"75)gbhi zv ahhl kfturv
kvkw ,aucv85cvo nsucr g"s vdsrho
ak fupr ufuw95(?

tkt aczv nsdha vrnc"o' avgbhi

ak nkl vnahj' avut hcht kakhnu,
cvkfu, unmu, v,urv )"ukvjzhr
nkfu, sus khuabv fuw ujuzrhi fk
vnapyho"( thi zv gus gbhi av,dkv
g"h vbchtho' tkt zvu gbhi ak v,urv
unav rchbu dupt' v,urv dupt tunr,
uncyhjv ahcut nahj utz ,vhw
akhnu, v,urv06/

ukfi vut nxhho "utku vscrho
vnpuraho c,urv vo fukkho fk
vscrho abtnru gk hsh fk vbchtho"'
afk vgbhbho abtnru gk hsh fk
vbchtho gk nahj vo gbhi c,urv
dupt cakhnu, ehuo v,urv uvnmu,/

hc/uzvu do vygo at, vrthw
ngrh neky f,c vrnc"o fvkfv
cp"g' fhui anzv ncht vrnc"o kt re
rthw avscr npura c,urv ag"h nkl
vnahj hvhw vzni ak akhnu,cehuo

v,un"m' tkt anmhbu "cgrh neky"
ah,ux; cnmuv dupt' "uhxp, kl gus
aka grho duw" "ukt muvvec"v
k,uvu"/

fkunr' av,urv dupt tunr,
amrhl kcut zni cu nmu,v,urv hvhu
fscgh/

hd/g"p fk vb"k nuci nv
avrnc"o fu,c )cvkfv d( _ "utk
hgkv gk sg,l avnkl vnahj mrhl
kgau, tu,u, unup,ho unjsa scrho
cguko tu njhw n,ho ufhumt cscrho
tku' thi vscr fl" )aczv vut aukk
abh gbhbho: kt zvu ngbhbh nahj

keuyhahju, ckev 178

mr act gkhvo" )ao rp"v(' agbhbho tku suet
nubgho t, hartk nehuo v,un"m/ nat"f
nkjn, vrau,/

75( cpayu, h"k avrnc"o ct kvsdha ,ue;
vtnubv udsrv' ud"z vut vkfv' avtnubv ccht,
vnahj m"k custu, uv,tn,u, fzv )kt
fv,tn,u, anms "atr vbchtho ckcs tkt"
v,tn,u, anms( ,urv unav rchbu )avrh
v,urv vghsvgkhu(' ugpn"a cvkw hxush v,urv
p"j/

ugp"z nuci do nv avuxh; "ucnav rchbu"'
fh bcut, nav b,tn,v "cngns vr xhbh )g"h(
aghbhbu rtu fuw utzbhbu angu"' uv,tn,u,
cbcut, nav rchbu nchtv "btnbu, avht
guns, kguko" c,urv _ rtv ctrufv keu"a
jh"y gw 481 uthkl/

ugp"z hun,e do na"f cakhkv "ktcatr
bchtho ckcsvut fupr"' ukt fvkaui cerh,
xpr krnc"o ao "fupr c,urv ucnav rchbu
ucatr vbchtho"' fh do zv vut vkfv _ cdsr
tnubv ccht, vnahj/

ukvghr nkaubu cxu; v"c ajuzr unuxh;

"tck cscrh vbchtho thi vscr mrhl krthw afk
vxprho nktho cscr zv"/

85( ucphv"n pw jke/
95( p"d v"j/06( rtv keni vgrv 36/
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"kgau, tu,u, unup,ho unjsa scrho
cguko"16' ukt zuvh vcjhbv gk
tnh,,u26( uvut nxhho "ugher vscrho
ffv vi av,urv vzt, juehw unapyhw
kguko ukguknh guknho":

fhui avb"k vut dsru ugbhbu ak
nahj _ akhnu, ehuo vkfu, unmu,
v,urv _ kfi to gukv gk vsg,

"avnkl vnahj mrhl kgau, tu,u,
unup,ho unjsa scrho cguko" kpguk
ahbuhcguko' vr"z cx,hrv kzv
a"v,urv vzt, juehw unapyhw
kguko"36

untjr adsru ugbhbu ak nahj vut
kt tu,u, unup,ho ujhsua scrho
cguko' nuci do akt zu vht vcjhbv
gk tnh,,u/

cshue fnu bcht' avcjhbv gk
tnh,,u vht "vtu, aku' ahtnr
scrho vg,hsho kvhu, cguko uhtnbu
scrhu abtnr ufh ,tnr ckccl thfv
bsg vscr uduw" )fb"k xux"u(' fkunr'
vcjhbv gk tnh,,u vht cnv azvu
gbhbu _ "bcht"' avut tunr scrh
g,hsu,46Q

gs"z nuci cbudg knahj' knru,
avut hvhw do bcht dsuk' udsuk nfk
vbchtho )eruc knav rchbu(' tck
dsru ugbhbu vut _ "nklvnahj"
fb"k' ucnhkt nuci )vkfv s( avcjhbv
uvxhni gk tnh,,u vo cto gbhbu
cgmnu vut ,urv uehunv_ "uto56

hgnus nkl nch, sus vudv c,urv

uguxe cnmu,//fph ,urv acf,c
uacgk pv" uvut pugk t, akhnu,
ehuo vnmu, tmk hartk _ "uhfu; fk
hartk khkl cv ukjze csev uhkjuo

nkjnu,vw fuw" )ahkjuo nkjnu, vw
vut do pry cvct, akhnu, ehuo
v,urv fb"k' kvxhr t, v"buda
uncyk" nms vtunu,(/

keuyhahju, ckev179

f,c amrhl kvtnhi cu' fn"a cphv"n ao )urtv
rta tnbv xph"y(/

46( rtv rnc"o vkw hxuv", p"h v"d: vt
kns, athi vbcht guns kbu fuw/ urtv ao xp"z/
p"y v"c/

56( ugp"z nuci unusda chu,r vvnal
kvvkfv akpb"z' akfi n,jhk vrnc"o "uto"
_ cut"u/ urtv erh, xpr ao "thi nkl vnahj
mrhl kgau, tu,u, unup,ho tktfahgnus nkl
fuw"/

16( fsnang kfturv npayu, kaubu/ tck
rtv vgrv vctv/

26( fsnang kfturv nvrthw nci fuzhct/
urtv ntnr ,jhh, vn,ho rp"u/

ctrufv chtur vkfv zu crnc"o uvad,
vrtc"s czv _ rtv keu"a jf"z gw 191 uthkl/

36( g"p fvb"k ha kctr nv avrnc"o nbv
cht, vnahj ktw nvgherho )rtv rta tnbv
p"d vxpe vjnhah/ au", j,"x ao(' avut kt
re "kph acht, vnahj ctv npura, c,urv
cbchtho ucf,ucho fuw kfi vfupr ccht,u vrh
vut ftku fupr c,urv ucbchtho ucf,ucho fuw"
)rta tnbv ph"s "uvygbv vakhah,"/ urtv
au", j,"x ao(' f"t kph azv budg kakhnu,
dsr v,urv' atw ndsrhw vut ahvhw zni av,urv
uehunv hvhu cakhnu,/

cxdbui tjr: bmjhu, uakhnu, v,urv' zv
a"v,urv vzt, juehw unapyhw kguko ukguknh
guknho" )kvhu,v rmubu vgmnh ak vec"v _
rtv ctrufv keu"a jh"y 3-281 ucvgru, ao(
vut kt re cgbhi mhuuhvcurt' f"t do ckhnusv
uehunv cpugk' uzv hvhw ccht, nkl vnahj/

ugp"z tukh h"k azvu do vygo' akt bnbv
tnubv ccht, vnahj cnbhi vnmu,)rtv rta
tnbv ao p"v vxpe vdw(/ ug"s)uh,hrv nzu( zv
amhuuho fukkho thbo bnbho cnbhi vnmu,
)xvn"m aura s(/ ukvghr nkaui vrnc"o vkw
nkfho ao "ufk nh athbuntnhi cu fuw"' ukt
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סוגיא א' • מהותו של המלש המשימ  16

tkt ag"h f"z husgho re a"vrh zv
cjze,avut nahj"' uthku ftar vut
ncht kakhnu, ehuo v,un"m cpugk'

"to gav uvmkhj ubmj fk vtunu,
axchchu ucbv nesa cneunu uec.
bsjh hartk" suet tz "vrh zv nahj
custh"/ fhui atz "juzrhi fk vnapyho
/ / ffk nmu,v vtnurv c,urv" _
vakhnu, cvkfu, uehuo vnmu,
cpugk66/

hs/uha kvuxh; czv' avrthu,
avrnc"o ncht kpbh fi thbo re gk
fkku, vscrho c,jhk, vpre'

a"vnkl vnahj g,hs kgnus ukvjzhr
nkfu, sus khuabv knnakv vrtaubv
/ /ffk nmu,v vtnurv c,urv"' tkt
do gk vpryho ak vkfv s76Q

ukfi ncht vrnc"o do cvrthw
npra, ckgo' abct cabh vnahjho
//sus unahj' t, trcg, vpryho
uvgbhbho )cv,dku,( vnahj fph azv
f,uc cphrua _ "uao bct" _ azvu
vvnal ak "kvjzhr nkfu, sus
khuabv"/

cfkku, zv n,jke kaka jkueu,:
t( sus unahj gmno' c( pguk,o
unkfu,o gk hartk' d( pguk,o
unkfu,o gk tunu, vguko )gk vguko
cfkk(/ ucgbhi vakhah dupt habo abh
znbho ugbhbho' fskeni/

yu/gbhbo cgmno _ "hgnus nkl
nch, sus vudv c,urv uguxe cnmu,
fsus tchu fph ,urv acf,c uacgk
pv"/

uzv npura c,urv "trtbu)trtv
tu,u( ukt g,v zv sus taurbu)trtv
tu,u( ukt eruc zv nkl vnahj" _
vbcutv gk sus unahj gmno/

c( "uhfu; fk hartk khkl cv ukjze
csev" _ pguk,o unkfu,o gk
hartk' azv npura cvnal vf,uc

"srl fufc nhgeczv sus ueo acy

nhartkzv vnkl vnahj" _ azv nurv
gk vahhfu, khartk "fufc nhgec/ /
acy nhartk"/

keuyhahju, ckev 180

66( gp"z nuci cpayu, nv akt vcht
vrnc"o )do( c,jhk, vpre anahj hkjuo
nkjnu, vw _ fh ao nctr vdsr uvnfuui aku
)kvjzhr nkfu, sus khuabv fuw( _ ktjrafcr
vcht kakhnu, v,urv' favut "nahj custh"'
nat"f euso vbmjui cnkjnu, vw/

gp"z tukh ha kvuxh; )cpbhnhu, vgbhbho
gf"p(' azv avcht vrnc"o abh vnahjho
cnahj vrtaui avut sus fuw ucnahj vtjrui fuw
_ fh sudn,i bnmt cnahj gmnu' cw ,eupu,
usrdu, ktjrh cht, vnahj: kpbh ahcbv
chvn"e _ atz vut gshhi "cjze, nahj"'
csudn, sus akt cbv vnesa' ugbhbu hkjo
nkjnu, )rtv sv"t' fc' j( uvfhi vfk kcbhi
chvn"e nhs vw gkh vafhk )ao fj' hy(Q favut
nahj ustha"cbv nesa cneunu"/ urtv ctrufv
nf,c f"e tsnu"r nvura"c b"g )tdru, eusa
aku j"t gw ahc( cchtur kaui rz"k "ci sus ct"
tu "sus ct" )g"p vc"j tu"j xeh"j( sha cw
nsrhdu, cnahj: cht,u kpbh cbhi chvn"e
uhruakho )atz vut cjze, nahj( utjr ahcbv
nahj t, chvn"e uhruakho stz "fhui abcbh,
hruakho _ ct sus" )ndhkv hz' c( _ )nahj
custh(/

ukvghr nahbuh vdhrxt crnc"o )fb"k xgh;
y uvgrv 64( "kvjzhr nkfu, sus" tu "ch, sus"/
utf"n/

76( ugs"z cbudg kvakhkv )uvpry( acvkfv
dw anufj vut nvrthw avcht cvkfv cw avht
vesnv kvkfv dw _ rtv keu"a jf"s gw 901
uthkl/
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ד
בעומק יותר, עניינו של מלך בכלל הוא עניין נעלה הרבה יותר, והוא "לקבץ" את ישראל 

למציאות של עם. וכמו שרואים בשיחה שלפנינו.

במהלך השיחה מבאר כ"ק אד"ש את הקשר בין פרשת חיי שרה להפטרה, שבפרשה 

יש מריבה בין יצחק וישמעאל מי יורשו של אברהם, ובהפטרה המריבה היא בין 

אדוניהו לשלמה.

ומקשה, שא"כ מדוע לא אומרים בהפטרה את הסיום הטוב ש"שלמה ישב על כיסא 

דוד" כשם שבפרשה מובא שיצחק קיבל את ברכות ה' אחרי מות אביו.

ומבאר בארוכה שיש ב' גדרים במלך: א. עניין טכני ששייך גם במלכי ישראל שאינם 

מ"בית דוד", ב. עניין מהותי של "כתר מלכות" שהוא "בחירת" הקב"ה בדוד המלך.

וכשם שאצל האבות, עניין הבחירה נתגלה רק אחרי שנולד יעקב )"ביצחק יקרא לך 

זרע"(, וא"כ בפרשתנו עדיין לא הושלמה הבחירה; כמו"כ בהפטרה אין מזכירים את 

שלימות הבחירה של דוד שהתבטאה במלכות שלמה )שבנה המקדש וכו'(.

לקו"ש חכ"ה שיחה ג לפרשת חיי"ש, אות ט
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 שרה לקוטי שיחות חיי
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ה
בשיחה שלפנינו מדגיש כ"ק אד"ש ומחלק בין עניינו של סתם מלך שאינו מ"בית דוד 

שאינו בערך לעניינו של "מלך מבית דוד".

בשיחה מביא כ"ק אד"ש את דברי הרמב"ם בהלכות ת"ת אודות ג' כתרים שזכו 

"הלכות  בספרו  זה  בדבר  מדוע מאריך  ומקשה  ומלכות(,  כהונה  )תורה,  ישראל 

הלכות" ולא מדבר רק על מעלת התורה.

ומבאר, שהרמב"ם רוצה להדגיש שכאן אין הכוונה ל"כתר" מלשון "כבוד" כבדרך 

כלל, אלא לכתר מלשון "נצחיות"; ולכן מביא את "כתר כהונת אהרון" שאף שהיו 

כהנים לפניו, מ"מ הוא קיבל את הכהונה באופן נצחי; וכן מביא את "כתר מלכות 

דוד" שאף היו מלכים לפניו, מ"מ הוא קיבל את נצחיות המלכות.

ובהמשך לכך מבאר כאן מהו העניין המהותי במלכות הנקרא "כתר מלכות" שאינו 

במלכי ישראל.

חכ"ח קרח ב' אותיות ז-ח
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שיחות קרחלקוטי 
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ו
בשיחה שלפנינו מדגיש כ"ק אד"ש, שכל נשיא דור בדורו הוא "משיח שבדור", ומתקשר 

עם העניין הנ"ל ש"מלכי בית דוד" הוא עניין נצחי בנשמותם שאינו תלוי בהנהגה בפועל 

)וממילא היה שייך גם בדורות שלפנ"ז כאשר לא באה הגאולה בפועל(.

מעלה  שיש  לכו"ע(  )שהם  אלעזר  ר'  מדברי  אד"ש  כ"ק  מביא  השיחה  בתחילת 

מיוחדת ב"בית רבינו שבבבל", ובמהלך השיחה מביא כו"כ מעלות שבמקום זה; 

ואחד מהם הוא מעלתו כמקומו של נשיא הדור הכול את כל הדור.

ובהמשך לכך מוסיף בקטע שלפנינו, שמעלתו של בית רבינו כביתו של "נשיא 

הדור" היא קשורה למעלתו הנ"ל )ס"ג שם( בנוגע לגאולה - שמשיח פועל מביתו 

"בית רבינו" על כל הדור כולו ומכין את העולם לבנין בית המקדש השלישי.

קונטרס 'בית רבינו שבבבל' אות ה
ה. . . "רבינו", נשיא הדור, הוא גם המשיח 
)גואלן של ישראל( שבדור, כמו משה רבינו 
)הנשיא הראשון(, "גואל ראשון הוא גואל 
אחרון", כידוע שבכל דור ישנו "א' הראוי 
מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה 
לומר  ומסתבר  כו'",  וישלחו  השי"ת  אליו 
שהוא נשיא הדור, כמפורש בגמרא בנוגע 
לרבי יהודה הנשיא: "אמר רב אי מן חייא 
הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן 
הקדוש",  רבינו  היינו  ודאי  עכשיו  שחיין 

הנשיא שבדור.

"בית  של  ענינו  שעיקר  מובן  ומזה 
ע"י  מבבל,  הגאולה  הוא,  רבינו שבבבל", 
ישראל  של  עבודתם  לכללות  כח  הנתינת 

ישראל,  ארץ  לארץ(  )חוץ  מבבל  לעשות 
פתגם הידוע "עשה כאן )בחוץ לארץ( ארץ 
ישראל", שענין זה נעשה לכל לראש ע"י 
)"מקדש  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  בנין 
מעט"( בארצות אשר באו שם, ומהם נמשכת 
הקדושה בכל ארץ העמים, ועי"ז ממהרים 
ומזרזים ופועלים קיום היעוד "עתידה ארץ 
"שיהי'  הארצות",  בכל  שתתפשט  ישראל 
ישראל  ארץ  במדרגת  אז  כולו  העולם  כל 
ירושלים  במדרגת  א"י  יהי'  ואז  דעכשיו, 
תתפשט  שירושלים  שאמרו  וזהו  דעכשיו, 
יקבעו  שבה  כולו",  ישראל  ארץ  כל  על 
בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל מחובר 

למקדש.
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ז
בהמשך לכך ניתן לראות בשיחות נוספות, שבעומק יותר עניינו של משיח אינו קשור 

רק לשלימות התומ"צ אלא הוא "האדם השלם" )ראה בפרטות יותר בסוגיה הבאה(, ואף 

יותר מכך, זהו עיקר עניינו ועניינו הנצחי )בשונה מ"חזרת מלכות דוד" שהיא "פעולה 

חד פעמית" וממילא תהיה רק בתחילת ביאתו(.

]ומה שבהלכות מלך המשיח מדגיש הרמב"ם שאי"ז עניינו של משיח - הרי זה משום 

ששם מדבר על עניינו מצד שלימות המצוות ולא עניינו בעצם. ועיין בארוכה בספר 

עניינו של משיח פ"ב שם[.

בתחילת השיחה מביא כ"ק אד"ש את דברי הגמ' בתיווך בין הפסוקים "ודוד עבדי 

מלך עליהם", "ודוד עבדי נשיא להם לעולם" - "כגון קיסר ופלגי קיסר".

ובשיחה מבאר בארוכה שאין זה ב' אנשים שונים אלא ב' עניינים שונים במשיח 

עצמו, כמפורט באות שלפנינו; ועפ"ז מבאר את סוגיית הגמ' הנ"ל.

keuyhahju, uhdac 284

)utphku kdch sus vnkl gmnu(' ukfi
bert "sus tjr"' fh cgbhi zv thbu
sunv ksus vrtaui81/

ug"z neav vdnw "uvf,hc usus
gcsh baht kvo"' vrh ado kg,"k
sunv nkl vnahj ksus vrtaui )ukfi
bert g"a sus vnkl(? ug"z n,r.

"fdui ehxr upkdh ehxr"' scnkl
vnahj ,vhhbv a,h vngku,' s"ehxr
upkdh ehxr": nms vjhsuaacnkfu,
snkl vnahj kdch sus bert "ehxr"
)uvut "sus tjr’"(' unms ngk,u c,ur

"nkl nch, sus" bert "pkdh ehxr"/

uha kunr' azvu vjhkue chi abh
vf,ucho "ugcsh sus nkl gkhvo / /
usus gcsh baht kvo"' sabh v,utrho

"nkl" u"baht"' vo abh vgbhbho
s"ehxr upkdh ehxr"91ahvhu cnkl
vnahj/ uzvu abtnr "usus gcsh baht
kvo kguko"' stg"p adskv ngk,
vnkl gk ngk, vbaht )fvjhkue chi
ehxr upkdh ehxr(' n"n thi vbahtu,
cykv kdch ngk, vnkfu,' utsrcv'
suet dch "baht" btnr "usus gcsh
baht kvo kguko" )fskeni xgh; v(/

uczv ha kctr vahbuh chi abh
vf,ucho _ "ugcsh sus" tu "usus
gcsh": cpxue vtw vnscr cngk,
vnkl vnahj c,ur "ehxr" )nkl('
aczv thbu n,hhjx ksus vrtaui ]ure
abert canu "sus"' "sustjr"['
tunr vf,uc "ugcsh sus"' ackaui zu

vvsdav vrh vht gk "gcsh" )tkt
av"gcs" bert cao "sus"(' uvhhbu
kph angkv zu ctv cu )kt npbh avut

"sus"' tkt( kvhu,u "gcsh": nat"f
ngk, nkl vnahj c,ur "baht"
n,hhjx, ksus vnkl*91' ukfi btnr

"ususgcsh baht kvo"/

ugp"z ha khhac n"a ra"h "usus
vnkl abh ku fsf,hc baht kvo ukt

f,uc nkl"' tg"p anpura "ugcsh
sus nklgkhvo" _ avrh abh vgbhbho
s"ehxr upkdh ehxr" )nkl ubaht( hvhu
ctu,u tso' nkl vnahj: tkt avpxue
vtw eth cngk, vnahj c,ur "ehxr"'

"nkl" )uczv thbu n,hhjx ksus vnkl
fb"k(' uvf,uc "usus gcsh baht kvo"
eth cngk,u c,ur "pkdh ehxr"'

"fsf,hc baht kvo ukt f,uc nkl"/

s/vxcr, vgbhi:

cvdsr, ,pehsu upguk,u ak nkl
vnahj nctr vrnc"o abh gbhbho:

t( "hfu; fk hartk" khkl csrl
v,urv uvnmuv' "hkjo nkjnu, vw"'
hcbv ch, vnesa uhec. bsjh hartk
uh,ei t, vguko fuku kgcus t, vw02

]ufi tjr "a,,hhac nnkf,u uh,ecmu
tkhu fk hartk h,hhjxu fuko gk phu
cruj veusa a,buj gkhu"12[ _ uzvu
gbhbu ak nkl hartk cfkk' ufn"a
vrnc"o22afk nkl ",vhw ndn,u

*91( ucpry g"p vb"k )vgrv 6( aban, sus
vnkl ,,kca cnkl vnahj/

02( vkw nkfho xph"t/
12( ao ph"c v"d/
22( ao xp"s/

81( rtv gs"z jhsuah tdsu, nvr"k xbvsrhi
ao/

91( uf"f cphw nvrz"u kthf"r ao/ mpg"b
gv", uhjh ny' y/
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unjac,u kvrho s, vtn, uknktu,
vguko mse ukacur zrug vragho
ukvkjo nkjnu, vw athi nnkhfhi nkl
,jkv tkt kgau, napy unkjnu,"/

c( "tu,u vnkl ahgnus nzrg sus
cgk jfnv hvhw h,r naknv ubcht dsuk
fuw ukphfl hknsfk vgo uhurv tu,o
srl vw uhcutu fk vduho kaungu
fuw"32' ugk hsu ",rcv vsgv uvjfnv
uvtn, abtnr42fh nktv vtr. sgv
t, vw"32' anscrhu tkv nuci' szv
a"ctu,u vzni fuw hvhw gxe fk vguko
/ / ksg, t, vw ckcs / / hvhu hartk
jfnho dsukho uhusgho scrho vx,unho
uhahdu sg, curto fuw nktv42vtr.
sgv t, vw fnho kho nfxho"52' fk zv
hvhw gk hsh nkl vnahj' avut"hkns
fk vgo"62/

uha kunr' agk ao gbhi zv hhert
nahj cao "baht"' g"sanmhbu
ckaui jfnho' arta vxbvsrhi "vut
aeurhi tu,u vjfnhobahtcfk neuo
uvut vguns ,j, nav rchbu"72' ugs"z
ha kunr' azv anahj bert "baht"
vut kph avut "hkns fk vgo uhurv
tu,o srl vw"82/

ugp"z ha kctr vahbuh ckaui
vf,uc' "nkl gkhvo" u"baht kvo":
vbvd, vnkufv vht csrl runnu,
nvgo' avnkl m"k nruno ubcsk ni
vgo' uzvu "nkl gkhvo"' avut nngk
kvoQ nat"f vapg, vbaht' kkns
t, vgo ukvuru, kvo srl vw' vht
csrl ehruc tkhvo' ana,sk avgo
hchi uhekuy t, scrhu' ukfi go vhu,
anms dsku,u bert "baht" )nkaui
v,batu,(' vrh ,htur hjxu tk vgo
vut ")baht( kvo"' fh vapg,u c,ur
baht vht ctupi ak ehruc/

]ukfi ngk, vbaht bew )cdnw(

"pkdhehxr"' fhui athi vapg, vbaht
ctupi ak runnu, fnkl )ehxr([/

32( vkw ,aucv p"y v"c/
42( haghw ht' y/
52( kw vrnc"o vkw nkfho xph"c/
62( rtv do keu", mu hz' t-c/ agr vtnubv

pb"u uthkl/ xvn"m kvm"m nmu, nhbuh nkl p"d
)ntnrh tsv"z _ bchtho gw s(/ ugus/

72( kw vrnc"o vkw xbvsrhi p"t v"d/ _
urtv ctrufv cf"z keu"a jh"y gw 661 uthkl/
urtv do keu"a jf"d gw 291 uthkl)uvgrv 55
ao(/

82( uha kunr' azvu do fpk vkaui "ugcsh
sus nklgkhvo urugv tjs hvhw kfuko" _ rtv

,u"t ne. )kd' s( cvvpra chi zw rugho ujw
bxhfh tso )xufv bc' c(' srugho "vht vnafv
ccjhw pbhnh, / / rtah tkph hartk vnknsho
tu,o ,urv" )nat"f bxhfh tso vht vnafv
ccjhw neh;' g"a(/

ugp"z nuci nv abahtu,nkl vnahj
n,hhjx, ksus vnkl )fb"k x"d(' fh sus bnbv
)xufv ao( chi vrugho*' uzvu g"s gbhi
v"baht"**/ urtv vesn, vrnc"o kxw vhs
)ucfx"n ao(/ phv"n tcu, p"s n"d/

*( um"g' avrh kfturv gher gbhbu ak sus

vut vnkfu,/ utukh h"k g"p vncutr cxvn"m

kvm"m ao p"c' scsus vthrv do "vjfnv
acns, vnkfu," )nat"f "cfk vnkfho

atjrhu"(' "fnu vrugv nbvk gsru fuw"/ g"a

cturl/

**( ut; anahj kt bnbv cxufv ao chi

vrugho )tkt chi vbxhfho( _ rtv ,u"t ao )ks'

rha g"c( s"cnahj ha cw vcjhw" )urtv xvn"m

kvm"m ao p"d )ufi ntnrh tsv"z ao( anahj

hvhw rc unkl(/ unv abhnbv cdnw ao re chi

vbxhfho' h"k kph azvu vgher cu/ usuje/
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ח
במקום אחר מוסיף ומדגיש כ"ק אד"ש, שאכן כל העניין של "שלימות התומ"צ" הוא 

מסובב ותוצאה מעיקר עניינו של משיח )ראה גם בהע' 37(.

בתחילת השיחה מביא כ"ק אד"ש את לשון הרמב"ם בהל' מלכים )ומלחמותיהם 

ומה"מ( מהי האמונה בביאת המשיח. ומקשה מדוע מחוייבים להאמין לכל הפרטים 

ולא מספיקה האמונה בכללות ביאת משיח, ולמשל מדוע צריכים לדעת ש"לא רעב 

ולא מלחמה" וכו'.

לימות  ב"ציור" המתאים  יהיה  הוא שהעולם עצמו  ימות המשיח  ומבאר, שגדר 

המשיח; ולכן מובאים גם הפרטים הנ"ל אודות החיות וכו', כדי להדגיש שהאלוקות 

תחדור גם בעולם.

ובאות זו מבאר, שכשם שבאמונה בכלל, האמונה מגיעה על ידי זה שה' נמצא 

בגילוי בכל מקום, כך האמונה בביאת המשיח, מגיעה כהסתעפות מהתגלות מלך 

המשיח עצמו.

הדרן על הרמב"ם תשמ"ו, אות יב 

לקוטי שיחותהדרן על הרמב"ם - תשמ"ו32

)רמב"ם שם פ"א ה"ז(, אלא( הגדר  דוד לעולם" 
דמשיח.

שם  תער"ב  )המשך  הידוע  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
שהמלוכה  )א(  אופנים:  שני   – שבמלך  פקכ"ב( 
העם,  "מן  )בעיקר(  באה  שלו  וההתנשאות 
שמנשאין אותו עליהם ועושין אותו למלך", ועל 
צריך  ש"אינו  )ב(  עם".  בלא  מלך  "אין  אמרו  זה 
בעצם  מלך  להיותו  וכלל,  כלל  מזולתו   להסכמה 
. . )ובחינה זו דמלכות יכולה להיות( גם בלא עם". 
ויש לומר, דמה שדוד זכה בכתר מלכות )רמב"ם 
 – הוא  ה"ח(  )שם  לדוד"  המלכות  ו"עיקר  שם(, 
שלמלכי בית דוד יש )גם( הענין ד"מלך בעצם"*, 
ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית 
דוד" – כי משיח הוא ענין בפני עצמו )שלמעלה 
בעצם"**  "מלך  בחינת  העולם(,  תיקון  מענין 

שאינו תלוי בהעם.
38( שם פי"א ה"ד. וע"פ מ"ש בפנים יובן מה 
ורק  בודאי",  "משיח  הרמב"ם  כתב  שבתחילה 

לאח"ז "ויתקן את העולם כולו".
ח"א  תער"ב  )המשך  מהידוע  36( להעיר 
ובכ"מ( שמשיח   .107 ע'  רפקכ"ג. סה"מ תרצ"ט 
הוא  יחידה  שענין  ומכיון  יחידה,  לבחינת  יזכה 
"שמקבלת מיחיד, כי היא רק תשוקתה ליחידו של 
לכן, משיח   – א(  כה,  ראה  )לקו"ת  בלבד"  עולם 
יחידו  יחידה( הו"ע בפני עצמו – דוגמת  )בחינת 

של עולם.
לשון  ומפשטות  ה"ד.  פי"א  מלכים  37( הל' 
הרמב"ם משמע שענין זה )"מלך מבית דוד"( הוא 
)לא רק מצד ההבטחה ש"לא תכרת המלוכה מזרע 

)בעולם( – שזה יהי' לאחרי "בנה מקדש 

נדחי ישראל", שאז הוא  במקומו וקבץ 
שיומשך  הוא,   – בודאי"38  "משיח 
)שהוא  המשיח  מלך  בעולם  ויתגלה 
אלא  העולם(,  תיקון  מענין  למעלה 
העולם  את  )גם(  "יתקן  מזה  שכתוצאה 
עד  יהי' בשלימות,  העולם  כולו", שגם 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה  אשר 

לים מכסים".

הענינים  שכל  הידוע  ע"פ  והנה  יג. 
ועבודתינו  במעשינו  תלויים  דלע"ל 

ויודעים דברים הסתומים", שגם בהאדם 
ההכנה  יהי'  המצוה(  שמקיים  )לפני 

השם:  ידיעת  מצות  לקיום  המתאימה 
ל"וישיגו  הכנה   – גדולים"  "חכמים 
כו'" "כפי כח האדם"; "ויודעים דברים 
במצב  יהי'  האדם  ששכל   – הסתומים" 
הכנה   – סתומים  דברים  גם  שיודע  כזה 

ל"כמים לים מכסים".

שבידיעת  דכמו  להוסיף,  ויש  יב. 
השם הנקודה הראשונה והעיקרית שהיא 
הסיבה והשרש למצות ידיעת השם היא 
האמונה הכללית שיש אלוקה, שידיעה 
ושכל  ידיעת  מצד  )לא  היא  באדם  זו 
דידיעת השלילה,  גם לא באופן  האדם, 
כי אם( מצד זה שהוא ית' נמצא בגילוי 

בכל מקום )כנ"ל ס"ח( –

דמה  ימוה"מ,  בענין  הוא  עד"ז 
במצב  העולם  יהי'  הזמן"  ש"באותו 
המצוות  כל  לקיים  שיוכלו  המתאים 
בשני  השם  ידיעת  מצות  גם  )כולל 
 – השלימות  בתכלית  דלעיל(  הפרטים 
הנה כ"ז הוא רק תוצאה ומסובב מעצם 

הענין דביאת המשיח.

כלומר, ענינו של משיח הוא )לא בכדי 
 – בפ"ע36  ענין  אלא(  העולם,  את  לתקן 
"מלך מבית דוד"37. וענין ביאת המשיח 

ואילך.   109 ע'  חכ"ח  לקו"ש  עד"ז  ראה   )*

זו  ולהעיר מהמבואר בהמשך תער"ב שם שבחינה 

הענין  והרי   – הולמתו"  שהכתר  "הו"ע  דמלוכה 

מדת  )ע"ז  דוד"  לבית  הוא  "עדות  הולמתו,  דכתר 

סע"א(.

**( ראה גם המשך תער"ב שם רפקכ"ג, דענינו 

של משיח )מה שיזכה לבחינת יחידה( הוא דוגמת 

בחינת "מלך בעצם".

לקוטי שיחותהדרן על הרמב"ם - תשמ"ו32

)רמב"ם שם פ"א ה"ז(, אלא( הגדר  דוד לעולם" 
דמשיח.

שם  תער"ב  )המשך  הידוע  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
שהמלוכה  )א(  אופנים:  שני   – שבמלך  פקכ"ב( 
העם,  "מן  )בעיקר(  באה  שלו  וההתנשאות 
שמנשאין אותו עליהם ועושין אותו למלך", ועל 
צריך  ש"אינו  )ב(  עם".  בלא  מלך  "אין  אמרו  זה 
בעצם  מלך  להיותו  וכלל,  כלל  מזולתו   להסכמה 
. . )ובחינה זו דמלכות יכולה להיות( גם בלא עם". 
ויש לומר, דמה שדוד זכה בכתר מלכות )רמב"ם 
 – הוא  ה"ח(  )שם  לדוד"  המלכות  ו"עיקר  שם(, 
שלמלכי בית דוד יש )גם( הענין ד"מלך בעצם"*, 
ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית 
דוד" – כי משיח הוא ענין בפני עצמו )שלמעלה 
בעצם"**  "מלך  בחינת  העולם(,  תיקון  מענין 

שאינו תלוי בהעם.
38( שם פי"א ה"ד. וע"פ מ"ש בפנים יובן מה 
ורק  בודאי",  "משיח  הרמב"ם  כתב  שבתחילה 

לאח"ז "ויתקן את העולם כולו".
ח"א  תער"ב  )המשך  מהידוע  36( להעיר 
ובכ"מ( שמשיח   .107 ע'  רפקכ"ג. סה"מ תרצ"ט 
הוא  יחידה  שענין  ומכיון  יחידה,  לבחינת  יזכה 
"שמקבלת מיחיד, כי היא רק תשוקתה ליחידו של 
לכן, משיח   – א(  כה,  ראה  )לקו"ת  בלבד"  עולם 
יחידו  יחידה( הו"ע בפני עצמו – דוגמת  )בחינת 

של עולם.
לשון  ומפשטות  ה"ד.  פי"א  מלכים  37( הל' 
הרמב"ם משמע שענין זה )"מלך מבית דוד"( הוא 
)לא רק מצד ההבטחה ש"לא תכרת המלוכה מזרע 

)בעולם( – שזה יהי' לאחרי "בנה מקדש 

נדחי ישראל", שאז הוא  במקומו וקבץ 
שיומשך  הוא,   – בודאי"38  "משיח 
)שהוא  המשיח  מלך  בעולם  ויתגלה 
אלא  העולם(,  תיקון  מענין  למעלה 
העולם  את  )גם(  "יתקן  מזה  שכתוצאה 
עד  יהי' בשלימות,  העולם  כולו", שגם 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה  אשר 

לים מכסים".

הענינים  שכל  הידוע  ע"פ  והנה  יג. 
ועבודתינו  במעשינו  תלויים  דלע"ל 

ויודעים דברים הסתומים", שגם בהאדם 
ההכנה  יהי'  המצוה(  שמקיים  )לפני 

השם:  ידיעת  מצות  לקיום  המתאימה 
ל"וישיגו  הכנה   – גדולים"  "חכמים 
כו'" "כפי כח האדם"; "ויודעים דברים 
במצב  יהי'  האדם  ששכל   – הסתומים" 
הכנה   – סתומים  דברים  גם  שיודע  כזה 

ל"כמים לים מכסים".

שבידיעת  דכמו  להוסיף,  ויש  יב. 
השם הנקודה הראשונה והעיקרית שהיא 
הסיבה והשרש למצות ידיעת השם היא 
האמונה הכללית שיש אלוקה, שידיעה 
ושכל  ידיעת  מצד  )לא  היא  באדם  זו 
דידיעת השלילה,  גם לא באופן  האדם, 
כי אם( מצד זה שהוא ית' נמצא בגילוי 

בכל מקום )כנ"ל ס"ח( –

דמה  ימוה"מ,  בענין  הוא  עד"ז 
במצב  העולם  יהי'  הזמן"  ש"באותו 
המצוות  כל  לקיים  שיוכלו  המתאים 
בשני  השם  ידיעת  מצות  גם  )כולל 
 – השלימות  בתכלית  דלעיל(  הפרטים 
הנה כ"ז הוא רק תוצאה ומסובב מעצם 

הענין דביאת המשיח.

כלומר, ענינו של משיח הוא )לא בכדי 
 – בפ"ע36  ענין  אלא(  העולם,  את  לתקן 
"מלך מבית דוד"37. וענין ביאת המשיח 

ואילך.   109 ע'  חכ"ח  לקו"ש  עד"ז  ראה   )*

זו  ולהעיר מהמבואר בהמשך תער"ב שם שבחינה 

הענין  והרי   – הולמתו"  שהכתר  "הו"ע  דמלוכה 

מדת  )ע"ז  דוד"  לבית  הוא  "עדות  הולמתו,  דכתר 

סע"א(.

**( ראה גם המשך תער"ב שם רפקכ"ג, דענינו 

של משיח )מה שיזכה לבחינת יחידה( הוא דוגמת 

בחינת "מלך בעצם".
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לקוטי שיחותהדרן על הרמב"ם - תשמ"ו32

)רמב"ם שם פ"א ה"ז(, אלא( הגדר  דוד לעולם" 
דמשיח.

שם  תער"ב  )המשך  הידוע  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
שהמלוכה  )א(  אופנים:  שני   – שבמלך  פקכ"ב( 
העם,  "מן  )בעיקר(  באה  שלו  וההתנשאות 
שמנשאין אותו עליהם ועושין אותו למלך", ועל 
צריך  ש"אינו  )ב(  עם".  בלא  מלך  "אין  אמרו  זה 
בעצם  מלך  להיותו  וכלל,  כלל  מזולתו   להסכמה 
. . )ובחינה זו דמלכות יכולה להיות( גם בלא עם". 
ויש לומר, דמה שדוד זכה בכתר מלכות )רמב"ם 
 – הוא  ה"ח(  )שם  לדוד"  המלכות  ו"עיקר  שם(, 
שלמלכי בית דוד יש )גם( הענין ד"מלך בעצם"*, 
ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית 
דוד" – כי משיח הוא ענין בפני עצמו )שלמעלה 
בעצם"**  "מלך  בחינת  העולם(,  תיקון  מענין 

שאינו תלוי בהעם.
38( שם פי"א ה"ד. וע"פ מ"ש בפנים יובן מה 
ורק  בודאי",  "משיח  הרמב"ם  כתב  שבתחילה 

לאח"ז "ויתקן את העולם כולו".
ח"א  תער"ב  )המשך  מהידוע  36( להעיר 
ובכ"מ( שמשיח   .107 ע'  רפקכ"ג. סה"מ תרצ"ט 
הוא  יחידה  שענין  ומכיון  יחידה,  לבחינת  יזכה 
"שמקבלת מיחיד, כי היא רק תשוקתה ליחידו של 
לכן, משיח   – א(  כה,  ראה  )לקו"ת  בלבד"  עולם 
יחידו  יחידה( הו"ע בפני עצמו – דוגמת  )בחינת 

של עולם.
לשון  ומפשטות  ה"ד.  פי"א  מלכים  37( הל' 
הרמב"ם משמע שענין זה )"מלך מבית דוד"( הוא 
)לא רק מצד ההבטחה ש"לא תכרת המלוכה מזרע 

)בעולם( – שזה יהי' לאחרי "בנה מקדש 

נדחי ישראל", שאז הוא  במקומו וקבץ 
שיומשך  הוא,   – בודאי"38  "משיח 
)שהוא  המשיח  מלך  בעולם  ויתגלה 
אלא  העולם(,  תיקון  מענין  למעלה 
העולם  את  )גם(  "יתקן  מזה  שכתוצאה 
עד  יהי' בשלימות,  העולם  כולו", שגם 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה  אשר 

לים מכסים".

הענינים  שכל  הידוע  ע"פ  והנה  יג. 
ועבודתינו  במעשינו  תלויים  דלע"ל 

ויודעים דברים הסתומים", שגם בהאדם 
ההכנה  יהי'  המצוה(  שמקיים  )לפני 

השם:  ידיעת  מצות  לקיום  המתאימה 
ל"וישיגו  הכנה   – גדולים"  "חכמים 
כו'" "כפי כח האדם"; "ויודעים דברים 
במצב  יהי'  האדם  ששכל   – הסתומים" 
הכנה   – סתומים  דברים  גם  שיודע  כזה 

ל"כמים לים מכסים".

שבידיעת  דכמו  להוסיף,  ויש  יב. 
השם הנקודה הראשונה והעיקרית שהיא 
הסיבה והשרש למצות ידיעת השם היא 
האמונה הכללית שיש אלוקה, שידיעה 
ושכל  ידיעת  מצד  )לא  היא  באדם  זו 
דידיעת השלילה,  גם לא באופן  האדם, 
כי אם( מצד זה שהוא ית' נמצא בגילוי 

בכל מקום )כנ"ל ס"ח( –

דמה  ימוה"מ,  בענין  הוא  עד"ז 
במצב  העולם  יהי'  הזמן"  ש"באותו 
המצוות  כל  לקיים  שיוכלו  המתאים 
בשני  השם  ידיעת  מצות  גם  )כולל 
 – השלימות  בתכלית  דלעיל(  הפרטים 
הנה כ"ז הוא רק תוצאה ומסובב מעצם 

הענין דביאת המשיח.

כלומר, ענינו של משיח הוא )לא בכדי 
 – בפ"ע36  ענין  אלא(  העולם,  את  לתקן 
"מלך מבית דוד"37. וענין ביאת המשיח 

ואילך.   109 ע'  חכ"ח  לקו"ש  עד"ז  ראה   )*

זו  ולהעיר מהמבואר בהמשך תער"ב שם שבחינה 

הענין  והרי   – הולמתו"  שהכתר  "הו"ע  דמלוכה 

מדת  )ע"ז  דוד"  לבית  הוא  "עדות  הולמתו,  דכתר 

סע"א(.

**( ראה גם המשך תער"ב שם רפקכ"ג, דענינו 

של משיח )מה שיזכה לבחינת יחידה( הוא דוגמת 

בחינת "מלך בעצם".

לקוטי שיחותהדרן על הרמב"ם - תשמ"ו32

)רמב"ם שם פ"א ה"ז(, אלא( הגדר  דוד לעולם" 
דמשיח.

שם  תער"ב  )המשך  הידוע  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
שהמלוכה  )א(  אופנים:  שני   – שבמלך  פקכ"ב( 
העם,  "מן  )בעיקר(  באה  שלו  וההתנשאות 
שמנשאין אותו עליהם ועושין אותו למלך", ועל 
צריך  ש"אינו  )ב(  עם".  בלא  מלך  "אין  אמרו  זה 
בעצם  מלך  להיותו  וכלל,  כלל  מזולתו   להסכמה 
. . )ובחינה זו דמלכות יכולה להיות( גם בלא עם". 
ויש לומר, דמה שדוד זכה בכתר מלכות )רמב"ם 
 – הוא  ה"ח(  )שם  לדוד"  המלכות  ו"עיקר  שם(, 
שלמלכי בית דוד יש )גם( הענין ד"מלך בעצם"*, 
ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית 
דוד" – כי משיח הוא ענין בפני עצמו )שלמעלה 
בעצם"**  "מלך  בחינת  העולם(,  תיקון  מענין 

שאינו תלוי בהעם.
38( שם פי"א ה"ד. וע"פ מ"ש בפנים יובן מה 
ורק  בודאי",  "משיח  הרמב"ם  כתב  שבתחילה 

לאח"ז "ויתקן את העולם כולו".
ח"א  תער"ב  )המשך  מהידוע  36( להעיר 
ובכ"מ( שמשיח   .107 ע'  רפקכ"ג. סה"מ תרצ"ט 
הוא  יחידה  שענין  ומכיון  יחידה,  לבחינת  יזכה 
"שמקבלת מיחיד, כי היא רק תשוקתה ליחידו של 
לכן, משיח   – א(  כה,  ראה  )לקו"ת  בלבד"  עולם 
יחידו  יחידה( הו"ע בפני עצמו – דוגמת  )בחינת 

של עולם.
לשון  ומפשטות  ה"ד.  פי"א  מלכים  37( הל' 
הרמב"ם משמע שענין זה )"מלך מבית דוד"( הוא 
)לא רק מצד ההבטחה ש"לא תכרת המלוכה מזרע 

)בעולם( – שזה יהי' לאחרי "בנה מקדש 

נדחי ישראל", שאז הוא  במקומו וקבץ 
שיומשך  הוא,   – בודאי"38  "משיח 
)שהוא  המשיח  מלך  בעולם  ויתגלה 
אלא  העולם(,  תיקון  מענין  למעלה 
העולם  את  )גם(  "יתקן  מזה  שכתוצאה 
עד  יהי' בשלימות,  העולם  כולו", שגם 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה  אשר 

לים מכסים".

הענינים  שכל  הידוע  ע"פ  והנה  יג. 
ועבודתינו  במעשינו  תלויים  דלע"ל 

ויודעים דברים הסתומים", שגם בהאדם 
ההכנה  יהי'  המצוה(  שמקיים  )לפני 

השם:  ידיעת  מצות  לקיום  המתאימה 
ל"וישיגו  הכנה   – גדולים"  "חכמים 
כו'" "כפי כח האדם"; "ויודעים דברים 
במצב  יהי'  האדם  ששכל   – הסתומים" 
הכנה   – סתומים  דברים  גם  שיודע  כזה 

ל"כמים לים מכסים".

שבידיעת  דכמו  להוסיף,  ויש  יב. 
השם הנקודה הראשונה והעיקרית שהיא 
הסיבה והשרש למצות ידיעת השם היא 
האמונה הכללית שיש אלוקה, שידיעה 
ושכל  ידיעת  מצד  )לא  היא  באדם  זו 
דידיעת השלילה,  גם לא באופן  האדם, 
כי אם( מצד זה שהוא ית' נמצא בגילוי 

בכל מקום )כנ"ל ס"ח( –

דמה  ימוה"מ,  בענין  הוא  עד"ז 
במצב  העולם  יהי'  הזמן"  ש"באותו 
המצוות  כל  לקיים  שיוכלו  המתאים 
בשני  השם  ידיעת  מצות  גם  )כולל 
 – השלימות  בתכלית  דלעיל(  הפרטים 
הנה כ"ז הוא רק תוצאה ומסובב מעצם 

הענין דביאת המשיח.

כלומר, ענינו של משיח הוא )לא בכדי 
 – בפ"ע36  ענין  אלא(  העולם,  את  לתקן 
"מלך מבית דוד"37. וענין ביאת המשיח 

ואילך.   109 ע'  חכ"ח  לקו"ש  עד"ז  ראה   )*

זו  ולהעיר מהמבואר בהמשך תער"ב שם שבחינה 

הענין  והרי   – הולמתו"  שהכתר  "הו"ע  דמלוכה 

מדת  )ע"ז  דוד"  לבית  הוא  "עדות  הולמתו,  דכתר 

סע"א(.

**( ראה גם המשך תער"ב שם רפקכ"ג, דענינו 

של משיח )מה שיזכה לבחינת יחידה( הוא דוגמת 

בחינת "מלך בעצם".

לקוטי שיחותהדרן על הרמב"ם - תשמ"ו32

)רמב"ם שם פ"א ה"ז(, אלא( הגדר  דוד לעולם" 
דמשיח.

שם  תער"ב  )המשך  הידוע  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
שהמלוכה  )א(  אופנים:  שני   – שבמלך  פקכ"ב( 
העם,  "מן  )בעיקר(  באה  שלו  וההתנשאות 
שמנשאין אותו עליהם ועושין אותו למלך", ועל 
צריך  ש"אינו  )ב(  עם".  בלא  מלך  "אין  אמרו  זה 
בעצם  מלך  להיותו  וכלל,  כלל  מזולתו   להסכמה 
. . )ובחינה זו דמלכות יכולה להיות( גם בלא עם". 
ויש לומר, דמה שדוד זכה בכתר מלכות )רמב"ם 
 – הוא  ה"ח(  )שם  לדוד"  המלכות  ו"עיקר  שם(, 
שלמלכי בית דוד יש )גם( הענין ד"מלך בעצם"*, 
ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית 
דוד" – כי משיח הוא ענין בפני עצמו )שלמעלה 
בעצם"**  "מלך  בחינת  העולם(,  תיקון  מענין 

שאינו תלוי בהעם.
38( שם פי"א ה"ד. וע"פ מ"ש בפנים יובן מה 
ורק  בודאי",  "משיח  הרמב"ם  כתב  שבתחילה 

לאח"ז "ויתקן את העולם כולו".
ח"א  תער"ב  )המשך  מהידוע  36( להעיר 
ובכ"מ( שמשיח   .107 ע'  רפקכ"ג. סה"מ תרצ"ט 
הוא  יחידה  שענין  ומכיון  יחידה,  לבחינת  יזכה 
"שמקבלת מיחיד, כי היא רק תשוקתה ליחידו של 
לכן, משיח   – א(  כה,  ראה  )לקו"ת  בלבד"  עולם 
יחידו  יחידה( הו"ע בפני עצמו – דוגמת  )בחינת 

של עולם.
לשון  ומפשטות  ה"ד.  פי"א  מלכים  37( הל' 
הרמב"ם משמע שענין זה )"מלך מבית דוד"( הוא 
)לא רק מצד ההבטחה ש"לא תכרת המלוכה מזרע 

)בעולם( – שזה יהי' לאחרי "בנה מקדש 

נדחי ישראל", שאז הוא  במקומו וקבץ 
שיומשך  הוא,   – בודאי"38  "משיח 
)שהוא  המשיח  מלך  בעולם  ויתגלה 
אלא  העולם(,  תיקון  מענין  למעלה 
העולם  את  )גם(  "יתקן  מזה  שכתוצאה 
עד  יהי' בשלימות,  העולם  כולו", שגם 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה  אשר 

לים מכסים".

הענינים  שכל  הידוע  ע"פ  והנה  יג. 
ועבודתינו  במעשינו  תלויים  דלע"ל 

ויודעים דברים הסתומים", שגם בהאדם 
ההכנה  יהי'  המצוה(  שמקיים  )לפני 

השם:  ידיעת  מצות  לקיום  המתאימה 
ל"וישיגו  הכנה   – גדולים"  "חכמים 
כו'" "כפי כח האדם"; "ויודעים דברים 
במצב  יהי'  האדם  ששכל   – הסתומים" 
הכנה   – סתומים  דברים  גם  שיודע  כזה 

ל"כמים לים מכסים".

שבידיעת  דכמו  להוסיף,  ויש  יב. 
השם הנקודה הראשונה והעיקרית שהיא 
הסיבה והשרש למצות ידיעת השם היא 
האמונה הכללית שיש אלוקה, שידיעה 
ושכל  ידיעת  מצד  )לא  היא  באדם  זו 
דידיעת השלילה,  גם לא באופן  האדם, 
כי אם( מצד זה שהוא ית' נמצא בגילוי 

בכל מקום )כנ"ל ס"ח( –

דמה  ימוה"מ,  בענין  הוא  עד"ז 
במצב  העולם  יהי'  הזמן"  ש"באותו 
המצוות  כל  לקיים  שיוכלו  המתאים 
בשני  השם  ידיעת  מצות  גם  )כולל 
 – השלימות  בתכלית  דלעיל(  הפרטים 
הנה כ"ז הוא רק תוצאה ומסובב מעצם 

הענין דביאת המשיח.

כלומר, ענינו של משיח הוא )לא בכדי 
 – בפ"ע36  ענין  אלא(  העולם,  את  לתקן 
"מלך מבית דוד"37. וענין ביאת המשיח 

ואילך.   109 ע'  חכ"ח  לקו"ש  עד"ז  ראה   )*

זו  ולהעיר מהמבואר בהמשך תער"ב שם שבחינה 

הענין  והרי   – הולמתו"  שהכתר  "הו"ע  דמלוכה 

מדת  )ע"ז  דוד"  לבית  הוא  "עדות  הולמתו,  דכתר 

סע"א(.

**( ראה גם המשך תער"ב שם רפקכ"ג, דענינו 

של משיח )מה שיזכה לבחינת יחידה( הוא דוגמת 

בחינת "מלך בעצם".

לקוטי שיחותהדרן על הרמב"ם - תשמ"ו32

)רמב"ם שם פ"א ה"ז(, אלא( הגדר  דוד לעולם" 
דמשיח.

שם  תער"ב  )המשך  הידוע  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
שהמלוכה  )א(  אופנים:  שני   – שבמלך  פקכ"ב( 
העם,  "מן  )בעיקר(  באה  שלו  וההתנשאות 
שמנשאין אותו עליהם ועושין אותו למלך", ועל 
צריך  ש"אינו  )ב(  עם".  בלא  מלך  "אין  אמרו  זה 
בעצם  מלך  להיותו  וכלל,  כלל  מזולתו   להסכמה 
. . )ובחינה זו דמלכות יכולה להיות( גם בלא עם". 
ויש לומר, דמה שדוד זכה בכתר מלכות )רמב"ם 
 – הוא  ה"ח(  )שם  לדוד"  המלכות  ו"עיקר  שם(, 
שלמלכי בית דוד יש )גם( הענין ד"מלך בעצם"*, 
ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית 
דוד" – כי משיח הוא ענין בפני עצמו )שלמעלה 
בעצם"**  "מלך  בחינת  העולם(,  תיקון  מענין 

שאינו תלוי בהעם.
38( שם פי"א ה"ד. וע"פ מ"ש בפנים יובן מה 
ורק  בודאי",  "משיח  הרמב"ם  כתב  שבתחילה 

לאח"ז "ויתקן את העולם כולו".
ח"א  תער"ב  )המשך  מהידוע  36( להעיר 
ובכ"מ( שמשיח   .107 ע'  רפקכ"ג. סה"מ תרצ"ט 
הוא  יחידה  שענין  ומכיון  יחידה,  לבחינת  יזכה 
"שמקבלת מיחיד, כי היא רק תשוקתה ליחידו של 
לכן, משיח   – א(  כה,  ראה  )לקו"ת  בלבד"  עולם 
יחידו  יחידה( הו"ע בפני עצמו – דוגמת  )בחינת 

של עולם.
לשון  ומפשטות  ה"ד.  פי"א  מלכים  37( הל' 
הרמב"ם משמע שענין זה )"מלך מבית דוד"( הוא 
)לא רק מצד ההבטחה ש"לא תכרת המלוכה מזרע 

)בעולם( – שזה יהי' לאחרי "בנה מקדש 

נדחי ישראל", שאז הוא  במקומו וקבץ 
שיומשך  הוא,   – בודאי"38  "משיח 
)שהוא  המשיח  מלך  בעולם  ויתגלה 
אלא  העולם(,  תיקון  מענין  למעלה 
העולם  את  )גם(  "יתקן  מזה  שכתוצאה 
עד  יהי' בשלימות,  העולם  כולו", שגם 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה  אשר 

לים מכסים".

הענינים  שכל  הידוע  ע"פ  והנה  יג. 
ועבודתינו  במעשינו  תלויים  דלע"ל 

ויודעים דברים הסתומים", שגם בהאדם 
ההכנה  יהי'  המצוה(  שמקיים  )לפני 

השם:  ידיעת  מצות  לקיום  המתאימה 
ל"וישיגו  הכנה   – גדולים"  "חכמים 
כו'" "כפי כח האדם"; "ויודעים דברים 
במצב  יהי'  האדם  ששכל   – הסתומים" 
הכנה   – סתומים  דברים  גם  שיודע  כזה 

ל"כמים לים מכסים".

שבידיעת  דכמו  להוסיף,  ויש  יב. 
השם הנקודה הראשונה והעיקרית שהיא 
הסיבה והשרש למצות ידיעת השם היא 
האמונה הכללית שיש אלוקה, שידיעה 
ושכל  ידיעת  מצד  )לא  היא  באדם  זו 
דידיעת השלילה,  גם לא באופן  האדם, 
כי אם( מצד זה שהוא ית' נמצא בגילוי 

בכל מקום )כנ"ל ס"ח( –

דמה  ימוה"מ,  בענין  הוא  עד"ז 
במצב  העולם  יהי'  הזמן"  ש"באותו 
המצוות  כל  לקיים  שיוכלו  המתאים 
בשני  השם  ידיעת  מצות  גם  )כולל 
 – השלימות  בתכלית  דלעיל(  הפרטים 
הנה כ"ז הוא רק תוצאה ומסובב מעצם 

הענין דביאת המשיח.

כלומר, ענינו של משיח הוא )לא בכדי 
 – בפ"ע36  ענין  אלא(  העולם,  את  לתקן 
"מלך מבית דוד"37. וענין ביאת המשיח 

ואילך.   109 ע'  חכ"ח  לקו"ש  עד"ז  ראה   )*

זו  ולהעיר מהמבואר בהמשך תער"ב שם שבחינה 

הענין  והרי   – הולמתו"  שהכתר  "הו"ע  דמלוכה 

מדת  )ע"ז  דוד"  לבית  הוא  "עדות  הולמתו,  דכתר 

סע"א(.

**( ראה גם המשך תער"ב שם רפקכ"ג, דענינו 

של משיח )מה שיזכה לבחינת יחידה( הוא דוגמת 

בחינת "מלך בעצם".

לקוטי שיחותהדרן על הרמב"ם - תשמ"ו32

)רמב"ם שם פ"א ה"ז(, אלא( הגדר  דוד לעולם" 
דמשיח.

שם  תער"ב  )המשך  הידוע  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
שהמלוכה  )א(  אופנים:  שני   – שבמלך  פקכ"ב( 
העם,  "מן  )בעיקר(  באה  שלו  וההתנשאות 
שמנשאין אותו עליהם ועושין אותו למלך", ועל 
צריך  ש"אינו  )ב(  עם".  בלא  מלך  "אין  אמרו  זה 
בעצם  מלך  להיותו  וכלל,  כלל  מזולתו   להסכמה 
. . )ובחינה זו דמלכות יכולה להיות( גם בלא עם". 
ויש לומר, דמה שדוד זכה בכתר מלכות )רמב"ם 
 – הוא  ה"ח(  )שם  לדוד"  המלכות  ו"עיקר  שם(, 
שלמלכי בית דוד יש )גם( הענין ד"מלך בעצם"*, 
ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח הוא "מלך מבית 
דוד" – כי משיח הוא ענין בפני עצמו )שלמעלה 
בעצם"**  "מלך  בחינת  העולם(,  תיקון  מענין 

שאינו תלוי בהעם.
38( שם פי"א ה"ד. וע"פ מ"ש בפנים יובן מה 
ורק  בודאי",  "משיח  הרמב"ם  כתב  שבתחילה 

לאח"ז "ויתקן את העולם כולו".
ח"א  תער"ב  )המשך  מהידוע  36( להעיר 
ובכ"מ( שמשיח   .107 ע'  רפקכ"ג. סה"מ תרצ"ט 
הוא  יחידה  שענין  ומכיון  יחידה,  לבחינת  יזכה 
"שמקבלת מיחיד, כי היא רק תשוקתה ליחידו של 
לכן, משיח   – א(  כה,  ראה  )לקו"ת  בלבד"  עולם 
יחידו  יחידה( הו"ע בפני עצמו – דוגמת  )בחינת 

של עולם.
לשון  ומפשטות  ה"ד.  פי"א  מלכים  37( הל' 
הרמב"ם משמע שענין זה )"מלך מבית דוד"( הוא 
)לא רק מצד ההבטחה ש"לא תכרת המלוכה מזרע 

)בעולם( – שזה יהי' לאחרי "בנה מקדש 

נדחי ישראל", שאז הוא  במקומו וקבץ 
שיומשך  הוא,   – בודאי"38  "משיח 
)שהוא  המשיח  מלך  בעולם  ויתגלה 
אלא  העולם(,  תיקון  מענין  למעלה 
העולם  את  )גם(  "יתקן  מזה  שכתוצאה 
עד  יהי' בשלימות,  העולם  כולו", שגם 
כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "מלאה  אשר 

לים מכסים".

הענינים  שכל  הידוע  ע"פ  והנה  יג. 
ועבודתינו  במעשינו  תלויים  דלע"ל 

ויודעים דברים הסתומים", שגם בהאדם 
ההכנה  יהי'  המצוה(  שמקיים  )לפני 

השם:  ידיעת  מצות  לקיום  המתאימה 
ל"וישיגו  הכנה   – גדולים"  "חכמים 
כו'" "כפי כח האדם"; "ויודעים דברים 
במצב  יהי'  האדם  ששכל   – הסתומים" 
הכנה   – סתומים  דברים  גם  שיודע  כזה 

ל"כמים לים מכסים".

שבידיעת  דכמו  להוסיף,  ויש  יב. 
השם הנקודה הראשונה והעיקרית שהיא 
הסיבה והשרש למצות ידיעת השם היא 
האמונה הכללית שיש אלוקה, שידיעה 
ושכל  ידיעת  מצד  )לא  היא  באדם  זו 
דידיעת השלילה,  גם לא באופן  האדם, 
כי אם( מצד זה שהוא ית' נמצא בגילוי 

בכל מקום )כנ"ל ס"ח( –

דמה  ימוה"מ,  בענין  הוא  עד"ז 
במצב  העולם  יהי'  הזמן"  ש"באותו 
המצוות  כל  לקיים  שיוכלו  המתאים 
בשני  השם  ידיעת  מצות  גם  )כולל 
 – השלימות  בתכלית  דלעיל(  הפרטים 
הנה כ"ז הוא רק תוצאה ומסובב מעצם 

הענין דביאת המשיח.

כלומר, ענינו של משיח הוא )לא בכדי 
 – בפ"ע36  ענין  אלא(  העולם,  את  לתקן 
"מלך מבית דוד"37. וענין ביאת המשיח 

ואילך.   109 ע'  חכ"ח  לקו"ש  עד"ז  ראה   )*

זו  ולהעיר מהמבואר בהמשך תער"ב שם שבחינה 

הענין  והרי   – הולמתו"  שהכתר  "הו"ע  דמלוכה 

מדת  )ע"ז  דוד"  לבית  הוא  "עדות  הולמתו,  דכתר 

סע"א(.

**( ראה גם המשך תער"ב שם רפקכ"ג, דענינו 

של משיח )מה שיזכה לבחינת יחידה( הוא דוגמת 

בחינת "מלך בעצם".
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ט
ובביאור הענין ע"פ חסידות, מבאר כ"ק אד"ש, ששלימותו של מלך המשיח הנ"ל היא 

תוצאה ממהות נשמתו - בחינת "יחידה" הכללית של כל הדורות, המאוחד עם "יחידה 

ליחדך", עצמות א"ס ב"ה.

בקונטרס זה מבאר כ"ק אד"ש בארוכה מהי "תורת החסידות" )כשמו - "ענינה 

של תורת החסידות(. בתחילה מלקט כמה דברים שנאמרו במעלתה של תורת 

החסידות, ומסכם שכל נקודות אלו נובעים מנקודה פנימית אחת; כשם שכל חלקי 

התורה )פשט רמז דרוש סוד( אף שהם פרטים רבים, מ"מ הם מסתעפים מנקודה 

אחת.

וכדי להבין את מהות החסידות, מבאר באותיות אלו את עניינו של משיח: בכך 

מביא, שגם על משיח נאמרו הרבה עניינים, אך עיקר עניינו הוא גילוי ה"יחידה" 

וכל הדברים שנאמרו עליו מסתעפים מגילוי זה דה"יחידה".

ומכיון ש"משכרה נדע מהותה" יובן עפ"ז גם עניינה של תורת החסידות - שמשיח 

הידועים שנאמרו לבעש"ט בעליית הנשמה  )כדברי מה"מ  בזכות הפצתה  מגיע 

דשנת תק"ז(; שעניינה הוא גילוי היחידה.

קונטרס 'עניינה של תורת החסידות', אותיות ד-ה

260úåãéñçä úøåú ìù äðéðò

˙ÂËÈ˘Ù ÏÚ ‡Â‰ ÌÈÏÚÓ ,[„ÂÒ ,˘Â¯„ ,ÊÓ¯ ,Ë˘Ù] ‰Ê ‰¯Â˙ ˜ÏÁ Ï˘ ‰Ê
˙¯Â˙ ÂÏÈ‡Â .ÂÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡ ÏÂÎÈ·Î˘ ˘Â·Ï„ ÌÏÚ‰ Z Â· ˘·ÂÏÓ‰ Ò"‡‰
˙Â„ÈÒÁ·˘ ÔÈÚ˘ "ÌÈ¯ÂÈˆ"‰Â ,¯ÂÈˆ ‰ÊÈ‡· ˙¯„‚ÂÓ ‰È‡˘ ÔÂÈÎÓ ,˙Â„ÈÒÁ‰

˘Â·ÏÎ" Z Ì„È ÏÚ ‰Ï‚˙Ó21 ÌÙÈÏÁ˙ ÂÙÂÏÁÈÂ˙‡ ‡È‰ ˙ÏÏÂÎ ÔÎÏ˘) "
ÔÏ‰Ï„Î ,Ì˙Â‡ 'ÈÁÓÂ ‰¯Â˙·˘ Ò"„¯Ù ÌÈ˜ÏÁ‰ '„ ÏÎ22¯ÂÈˆ‰ ÔÈ‡ ,(

.Â·˘ Ò"‡‰ ˙ÂËÈ˘Ù ˙‡ È˙ÈÓ‡ ÌÏÚ‰· ÌÈÏÚÓ

.ãÂÎÂ˙ ¯Â‡È· È"Ú ¯‰·ÂÈ ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ‰˙Â‰Ó ¯Â‡È·
"‰˙Â‰Ó Ú„ (‰ÂˆÓ Ï˘) ‰¯Î˘Ó" ÈÎ .ÁÈ˘Ó Ï˘ ÈÓÈÙ‰23¯˘‡ ÔÂÈÎÓÂ ,

˙ˆÙ‰] È„È ÏÚ24"¯Ó È˙‡" ˙Â„ÈÒÁ‰ [˙ÂÈÚÓ 25È¯‰ ,‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ ‡„ 
‰˙Â‰Ó ˙‡ Ú„ ,‰¯Î˘ Z ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÈÚÓ26.
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‰‡ÏÓ 'ÂÎ Ì‡¯Â· ˙Ú„ Â‚È˘ÈÂ ÌÈÓÂ˙Ò‰ ÌÈ¯·„ ÌÈÚ„ÂÈÂ28˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ 
"'ÂÎ 'ÈÂ‰29˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ· ˘Â„ÈÁÂ ÈÂÈ˘ :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;30
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 ‰"¯· ÂÏ˘Ï"Ê Ë"˘Ú·‰Ó ÌÈ·˙ÎÓ‰ ¯ÙÒ· ;ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ Ô· ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ· :‰ÒÙ„ ,Ê"˜˙ ˙˘
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.(ÍÏÈ‡Â 84 'Ú ı"¯˙ ˘"‰Ò)
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(28.Ë ,‡È 'ÈÚ˘È
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˙ÂËÈ˘Ù ÏÚ ‡Â‰ ÌÈÏÚÓ ,[„ÂÒ ,˘Â¯„ ,ÊÓ¯ ,Ë˘Ù] ‰Ê ‰¯Â˙ ˜ÏÁ Ï˘ ‰Ê
˙¯Â˙ ÂÏÈ‡Â .ÂÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡ ÏÂÎÈ·Î˘ ˘Â·Ï„ ÌÏÚ‰ Z Â· ˘·ÂÏÓ‰ Ò"‡‰
˙Â„ÈÒÁ·˘ ÔÈÚ˘ "ÌÈ¯ÂÈˆ"‰Â ,¯ÂÈˆ ‰ÊÈ‡· ˙¯„‚ÂÓ ‰È‡˘ ÔÂÈÎÓ ,˙Â„ÈÒÁ‰

˘Â·ÏÎ" Z Ì„È ÏÚ ‰Ï‚˙Ó21 ÌÙÈÏÁ˙ ÂÙÂÏÁÈÂ˙‡ ‡È‰ ˙ÏÏÂÎ ÔÎÏ˘) "
ÔÏ‰Ï„Î ,Ì˙Â‡ 'ÈÁÓÂ ‰¯Â˙·˘ Ò"„¯Ù ÌÈ˜ÏÁ‰ '„ ÏÎ22¯ÂÈˆ‰ ÔÈ‡ ,(

.Â·˘ Ò"‡‰ ˙ÂËÈ˘Ù ˙‡ È˙ÈÓ‡ ÌÏÚ‰· ÌÈÏÚÓ

.ãÂÎÂ˙ ¯Â‡È· È"Ú ¯‰·ÂÈ ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ‰˙Â‰Ó ¯Â‡È·
"‰˙Â‰Ó Ú„ (‰ÂˆÓ Ï˘) ‰¯Î˘Ó" ÈÎ .ÁÈ˘Ó Ï˘ ÈÓÈÙ‰23¯˘‡ ÔÂÈÎÓÂ ,

˙ˆÙ‰] È„È ÏÚ24"¯Ó È˙‡" ˙Â„ÈÒÁ‰ [˙ÂÈÚÓ 25È¯‰ ,‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ ‡„ 
‰˙Â‰Ó ˙‡ Ú„ ,‰¯Î˘ Z ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÈÚÓ26.

˙ÏÂ‡‚ :ÂÓÎÂ .ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ Â˘„Á˙È ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È··
‰ÈÎ˘‰Â) Ï‡¯˘È27ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÎÁ Ï‡¯˘È ÂÈ‰È" :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;˙ÂÏ‚‰Ó (

‰‡ÏÓ 'ÂÎ Ì‡¯Â· ˙Ú„ Â‚È˘ÈÂ ÌÈÓÂ˙Ò‰ ÌÈ¯·„ ÌÈÚ„ÂÈÂ28˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ 
"'ÂÎ 'ÈÂ‰29˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ· ˘Â„ÈÁÂ ÈÂÈ˘ :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;30

(21¯ÂÚ"„ ˘Â·Ï‰ÎÂ) ÌÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡˘ ˘È„ ,ÌÈ˘Â·Ï· ÌÈ‚ÂÒ '·„ ÚÂ„ÈÎÂ .ÊÎ ,·˜ ÌÈÏ‰˙
.((‡È ,„"ÂÈ ·ÂÈ‡) "È˘È·Ï˙ ¯˘·Â

(22.ÍÏÈ‡Â 'Á ÛÈÚÒ
(23.(‡ ,‚) Ë"ÏÙ ‡È˙
(24· ˜ÂÈ„‰˙ˆÙ‰.‡Î ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ‰‡¯ ,‡˜Â„ ˙ÂÈÚÓ‰ 
(25‰Ó˘‰ ˙ÈÈÏÚ ¯·„ ÏÚ ‰ÚÂ„È‰ Â˙¯‚‡· Ë"˘Ú·‰ ˘"ÓÎÂ Z ‡·È Ê‡˘ ÁÈ˘Ó‰ ‰ÚÓ

 ‰"¯· ÂÏ˘Ï"Ê Ë"˘Ú·‰Ó ÌÈ·˙ÎÓ‰ ¯ÙÒ· ;ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ Ô· ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ· :‰ÒÙ„ ,Ê"˜˙ ˙˘
Ë"˘Ú·‰ Ï˘ Â˙Á È"˙Î Z ·˙ÎÓ‰ ÔÓ ‰˜È˙Ú‰˘ Ï"ÂÓ‰ ·˙ÂÎÂ ,‚"Ù¯˙ ·Â·Ï) ÂÈ„ÈÓÏ˙Â
Â"˙ ÌÈÏ˘Â¯È) ˙Â¯˙Ò ÈÊ‚ ¯ÙÒ· ;(Ë"˘Ú·‰ Ï˘ ˜"ÈÎ ÌˆÚ· ÌÂ˙Á‰ Z Ï‡ÈÁÈ '¯ 'ÂÎÂ ˆ"‰¯‰
Ó"‰‰Ï ÌÈ¯Ó‡ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÂ ,·ÂË Ì˘ ¯˙Î ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙· ‰ÓÓ ˜ÏÁÂ Z .‰Ò 'ÈÒ ‡"Á („"Ù¯˙

.˘ËÈ¯ÊÚÓÓ
ÁÈ-ÊË ËÂ˜ÈÏ ·"Á „"Â˜Ï ‰‡¯ Z ˙Â„ÈÒÁ Ù"Ú ÁÈ˘Ó‰ ‰ÚÓÂ Ë"˘Ú·‰ ˙Ï‡˘ ¯Â‡È·

.(ÍÏÈ‡Â 84 'Ú ı"¯˙ ˘"‰Ò)
(26˙Ó‚Â„ ‡È‰ "˙Â„ÈÒÁ"„ ‰Î˘Ó‰‰˘ ,(ÍÏÈ‡Â ‰Ú˘ ÛÈÚÒ) Ï"‰ ÌÂÏ˘· ‰„Ù ‰"„ Ì‚ ‰‡¯

.„È˙ÚÏ„ ‰Î˘Ó‰‰
(27."˙ÂÈÏ‚‰ ÔÈ·Ó Ô‰ÓÚ ·˘ ‰"·˜‰" (‡ ,ËÎ ‰ÏÈ‚Ó) Ï"Ê¯ÓÎ
(28.Ë ,‡È 'ÈÚ˘È
(29'ÈÂ‰ ˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˜"Ó‰È· ÔÓÊ· Ì‚˘ Z .ÌÈÎÏÓ 'Ï‰ ÛÂÒ Ì"·Ó¯

.'Â‚
(30¯‚Â"„ (Ù"¯ Ì˘) Â˙Ú„Ï Û‡ Z "'ÂÎ ÌÈ„ÚÓ‰ ÏÎÂ 'ÂÎ ‰‡˜ 'ÂÎ 'È‰È ‡Ï"„ Ì˘ Ì"·Ó¯ ‰‡¯

(˙Â„ÈÒÁ‰Â ‰Ï·˜‰ ˙¯Â˙ ˙Ú¯Î‰ ‡È‰ ÔÎÂ) ‰ÚÈ„‰Ï Î"ÂÎ‡ÚÂ .‡Â‰ Ï˘Ó (Â ,‡È 'ÈÚ˘È) "'Â‚ ·‡Ê
.Ó"Î·Â .‡"ÓÙ ·"Á ˜"‰Â·Ú .(·"‰ Á"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰) „"·‡¯ Î"‚ÈÈÚÂ .ÌËÂ˘ÙÎ ÌÈ¯·„‰„ Z
,‡Â‰ ÁÈ˘Ó È‡„Â˘ È¯Á‡Ï ˙ÂÙÂ˜˙ '· Ì"·Ó¯Ï Ì‚„ ,(˜ÁÂ„· Ù"ÎÚ) ÔÈÚ‰ ¯ÓÂÁÏ Ï"Ù‡Â‡Â

 ‰ÙÂ˜˙· 'È‰È "'Â‚ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ"Â‰Â˘‡¯‰¯·„Ó Ì˘ Ì"·Ó¯·˘ ˜¯Ù‰ ÏÎÂ ,‰ÏÂ‡‚„ 

‰ÙÂ˜˙‰· È¯ÈÈÓ 'Â‚ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓÂ ˘"Ó˘ ·"‰ Ë"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰· ˘"ÓÎÂ .ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·
.ÍÏÂ‰ Â‚‰ÓÎ ÌÏÂÚ˘

„Â·Ú˘ ‡Ï‡ 'ÂÎ ÔÈ· ÔÈ‡" ˘"Ó ÈÎ ,(Ê"‰ Á"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰) Ó"ÁÏ‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ı¯˙Ï ˘È Ê"ÈÙÚ
 ˜¯ ‡Â‰ "„·Ï· ˙ÂÈÎÏÓ˙ÏÈÁ˙·˙‚˘‰ ÏÚ (‡"ÈÙ¯ ÌÈÎÏÓ 'Ï‰) Ó"Î‰ ıÂ¯È˙ ˘"‡Â) .‰ÏÂ‡‚‰ 

 ÈÎ ,'ÈÓÚËÏ ÏÈÊ‡ Ì"·Ó¯‰˘ ,(Ì˘) „"·‡¯‰˙ÏÁ˙·˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏÂ‡‚‰ 
 'È‰È˘ ‰„ÂÓ Ì"·Ó¯‰ Ì‚ ,Î"Á‡ Ï·‡ .(ÔÈ‡„Â Á¯ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï Í¯ˆÂÈ ‡ÏÂ ÌÈ˙ÙÂÓÂ ˙Â˙Â‡˘Â„ÈÁ

ÔÂÈÎÓÂ .„·Ï· Ï˘Ó Í¯„ ‡ÏÂ ,ÂËÂ˘ÙÎ ‡Â‰ "ÌÈ˙‡Ï Ì˙Â·¯Á Â˙˙ÎÂ" („ ,· 'ÈÚ˘È) ˘"ÓÂ ,ÌÏÂÚ·
.ÔÈËÈ˘Î˙ ÔÈ‡˘ ÁÈÎÂÓ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ (Ù"ÎÚ) 'È˘‰ ‰ÙÂ˜˙· ÌÈÏË· Ì‰˘

(31.·"‰ ·"ÈÙ ÌÈÎÏÓ 'Ï‰ .Ë"ÙÒ ‰·Â˘˙ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ ."˘Â .· ,„Ï ˙ÂÎ¯·
(32.30 ‰¯Ú‰ ÏÈÚÏ ‰‡¯Â .‡ ,ËÏ˜ ‡"ÁÊ ‰‡¯
(33.Â"ÎÒ ˜"‰‚‡· ¯‡·˙ .‡ ,‰Î˜ ‚"ÁÊ
(34È¯˜˘ ((‚ ,‡Ï) ˘"‰˘ .(„ ,Â) ‡¯˜ÈÂ ˙"Â˜Ï .(‡ ,ÁÎ˜) Ë"ÈÒ ˜"‰‚‡ Î"‚ ‰‡¯Â) ÂËÂ˘ÙÎÂ

.ÌÏÚ‰ Z ·È˙ÎÂ ÈÂÏÈ‚ Ú"Â‰
(35.‡ , ÌÈÁÒÙ
(36.(‡ ,·Ù) Ê"Ù ‡"‰ÂÈ‰Ú˘ .·"ÚÒ ,Ê¯ ‚"ÁÊ
(37ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· 'ÈÂ‰ Ì˘ ÈÂÏÈ‚ Ê‡ 'È‰È ÔÎÏ˘ ,˘„˜Ó‰ ÔÓÊ·˘ ÈÂÏÈ‚‰Ó ¯˙ÂÈ ‰ÏÚ Ï·‡

‡˜Â„ ¯"··˘ ,È˘ ˙È· ÏÚ ÔÂ˘‡¯ ˙È· ˙ÏÚÓ (‚"ÚÒ ,Ê) ‰"¯ È˘Â¯„ ˙"Â˜Ï· ¯‡Â·Ó‰ „"ÚÂ)
.(ÔÈÏÂ·‚· Ì‚ ¯È‡‰

(38.‚È ‡· (¯Ú·‡·) ‡ÓÂÁ˙ .‚"‰ ‡"Ù ‰"¯ ÈÓÏ˘Â¯È .·"Ú ˘È¯ ,Á ‰"¯ ‰‡¯
(39ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ (¯ÙÒÂ) ¯Ú˘ ÔÈÈÚ .Ê"Ó¯‰ Ì˘· „"Ò (È˘‰) Ë"ˆ¯˙ „"‰Î‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯·„ÈÂ ‰"„

.Ó"Î‡Â .Ó"Î·Â Â˙ÏÁ˙·

261 å"ëùú'ä ,(æ"çàìù úåéåãòååúäå) åìñë è"é úåçéùî

˙ÂÈÎÏÓ „Â·Ú˘ ‡Ï‡ ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏ Ê"‰ÂÚ ÔÈ· ÔÈ‡" Â¯Ó‡˘ ‰ÓÂ)
"„·Ï·31ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˙ÏÁ˙· ˜¯ ‡Â‰ 32˘"Ó Ù"Ú Ë¯Ù·Â .
Ó"¯·33È„ÈÓÏ˙Ï Ú‚Â· Î"‡˘Ó ,ı¯‡‰ ÈÓÚÏ Ú‚Â· ¯Ó‡ ‰Ê ¯Ó‡Ó˘ ,

;(ÌÈÓÎÁ

 ÂÈ‰È ÔÎÏ˘) ÈÂÏÈ‚· Ê‡ 'È‰È Ú·Ë‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ˙Â˜Ï‡‰ 'ÈÁ·ÔÈ‡¯Â˜34

Â·˙ÎÎ Ì˘‰ ˙‡35'È‰ Z 'ÈÂ‰ Ì˘ 'ÈÁ· ÈÂÏÈ‚ 'È‰È ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ÈÎ ,
„Á‡Î 'È‰ÈÂ ‰Â‰36'È‰˘ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Ó‚Â„· ,ÌÂ˜ÓÂ ÔÓÊÓ ‰ÏÚÓÏ˘ Z 

˜"Ó‰È··37.(

.˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ‡Ï‡ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ˜¯ ‡Ï ˘„Á˙È ÂÏ‡ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙Â
„"ÚÂ] Ê"‰ÂÚ· ‰‚‰‰‰ ¯„Ò ÈÙÎ ‡Â‰ ÌÈÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚ· ‰‚‰‰‰ ÈÎ
ÈÙÎ ‡Â‰˘ ,‰ÏÚÓÏ (¯Â‡ ˙ÙÒÂ˙ ˙Î˘Ó Ì‰·˘) ÌÈ„ÚÂÓÂ Á"¯„ ˙ÂÚÈ·˜‰

‰ËÓÏ Ì˙ÂÚÈ·˜ ÔÙÂ‡38·ˆÓ‰ ˙ÂÏÏÎ ‰˙˘È ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È··˘ ÔÂÈÎÓÂ .[
.ÌÈÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚ· Ì‚ 'È‰È Â˙Ó‚Â„ ÈÂÈ˘ È¯‰ ,ÂÈË¯ÙÂ Ê"‰ÂÚ·

ÈÂÏÈÚ‰ ·¯Â ÏÂ„‚˘ Û‡ Z ‰Ï‡ ÌÈÈÚ ÏÎ ,Ï"‰ ÏÎ È¯Á‡ ,ÌÓ‡
.ÁÈ˘Ó Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙„Â˜Ó ˙ÂÙÚ˙Ò‰ ‡Ï‡ ÌÈ‡ Z Ì‰·˘ ‰‡ÏÙ‰‰Â

.äÚÂ„ÈÎ .‰„ÈÁÈ Z ‡Â‰ ÁÈ˘Ó Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ÂÈÚ39‰ÎÊ „Â„˘ ,
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˙ÂËÈ˘Ù ÏÚ ‡Â‰ ÌÈÏÚÓ ,[„ÂÒ ,˘Â¯„ ,ÊÓ¯ ,Ë˘Ù] ‰Ê ‰¯Â˙ ˜ÏÁ Ï˘ ‰Ê
˙¯Â˙ ÂÏÈ‡Â .ÂÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡ ÏÂÎÈ·Î˘ ˘Â·Ï„ ÌÏÚ‰ Z Â· ˘·ÂÏÓ‰ Ò"‡‰
˙Â„ÈÒÁ·˘ ÔÈÚ˘ "ÌÈ¯ÂÈˆ"‰Â ,¯ÂÈˆ ‰ÊÈ‡· ˙¯„‚ÂÓ ‰È‡˘ ÔÂÈÎÓ ,˙Â„ÈÒÁ‰

˘Â·ÏÎ" Z Ì„È ÏÚ ‰Ï‚˙Ó21 ÌÙÈÏÁ˙ ÂÙÂÏÁÈÂ˙‡ ‡È‰ ˙ÏÏÂÎ ÔÎÏ˘) "
ÔÏ‰Ï„Î ,Ì˙Â‡ 'ÈÁÓÂ ‰¯Â˙·˘ Ò"„¯Ù ÌÈ˜ÏÁ‰ '„ ÏÎ22¯ÂÈˆ‰ ÔÈ‡ ,(

.Â·˘ Ò"‡‰ ˙ÂËÈ˘Ù ˙‡ È˙ÈÓ‡ ÌÏÚ‰· ÌÈÏÚÓ

.ãÂÎÂ˙ ¯Â‡È· È"Ú ¯‰·ÂÈ ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ‰˙Â‰Ó ¯Â‡È·
"‰˙Â‰Ó Ú„ (‰ÂˆÓ Ï˘) ‰¯Î˘Ó" ÈÎ .ÁÈ˘Ó Ï˘ ÈÓÈÙ‰23¯˘‡ ÔÂÈÎÓÂ ,

˙ˆÙ‰] È„È ÏÚ24"¯Ó È˙‡" ˙Â„ÈÒÁ‰ [˙ÂÈÚÓ 25È¯‰ ,‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ ‡„ 
‰˙Â‰Ó ˙‡ Ú„ ,‰¯Î˘ Z ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÈÚÓ26.

˙ÏÂ‡‚ :ÂÓÎÂ .ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ Â˘„Á˙È ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È··
‰ÈÎ˘‰Â) Ï‡¯˘È27ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÎÁ Ï‡¯˘È ÂÈ‰È" :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;˙ÂÏ‚‰Ó (

‰‡ÏÓ 'ÂÎ Ì‡¯Â· ˙Ú„ Â‚È˘ÈÂ ÌÈÓÂ˙Ò‰ ÌÈ¯·„ ÌÈÚ„ÂÈÂ28˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ 
"'ÂÎ 'ÈÂ‰29˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ· ˘Â„ÈÁÂ ÈÂÈ˘ :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;30

(21¯ÂÚ"„ ˘Â·Ï‰ÎÂ) ÌÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡˘ ˘È„ ,ÌÈ˘Â·Ï· ÌÈ‚ÂÒ '·„ ÚÂ„ÈÎÂ .ÊÎ ,·˜ ÌÈÏ‰˙
.((‡È ,„"ÂÈ ·ÂÈ‡) "È˘È·Ï˙ ¯˘·Â

(22.ÍÏÈ‡Â 'Á ÛÈÚÒ
(23.(‡ ,‚) Ë"ÏÙ ‡È˙
(24· ˜ÂÈ„‰˙ˆÙ‰.‡Î ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ‰‡¯ ,‡˜Â„ ˙ÂÈÚÓ‰ 
(25‰Ó˘‰ ˙ÈÈÏÚ ¯·„ ÏÚ ‰ÚÂ„È‰ Â˙¯‚‡· Ë"˘Ú·‰ ˘"ÓÎÂ Z ‡·È Ê‡˘ ÁÈ˘Ó‰ ‰ÚÓ

 ‰"¯· ÂÏ˘Ï"Ê Ë"˘Ú·‰Ó ÌÈ·˙ÎÓ‰ ¯ÙÒ· ;ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ Ô· ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ· :‰ÒÙ„ ,Ê"˜˙ ˙˘
Ë"˘Ú·‰ Ï˘ Â˙Á È"˙Î Z ·˙ÎÓ‰ ÔÓ ‰˜È˙Ú‰˘ Ï"ÂÓ‰ ·˙ÂÎÂ ,‚"Ù¯˙ ·Â·Ï) ÂÈ„ÈÓÏ˙Â
Â"˙ ÌÈÏ˘Â¯È) ˙Â¯˙Ò ÈÊ‚ ¯ÙÒ· ;(Ë"˘Ú·‰ Ï˘ ˜"ÈÎ ÌˆÚ· ÌÂ˙Á‰ Z Ï‡ÈÁÈ '¯ 'ÂÎÂ ˆ"‰¯‰
Ó"‰‰Ï ÌÈ¯Ó‡ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÂ ,·ÂË Ì˘ ¯˙Î ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙· ‰ÓÓ ˜ÏÁÂ Z .‰Ò 'ÈÒ ‡"Á („"Ù¯˙

.˘ËÈ¯ÊÚÓÓ
ÁÈ-ÊË ËÂ˜ÈÏ ·"Á „"Â˜Ï ‰‡¯ Z ˙Â„ÈÒÁ Ù"Ú ÁÈ˘Ó‰ ‰ÚÓÂ Ë"˘Ú·‰ ˙Ï‡˘ ¯Â‡È·

.(ÍÏÈ‡Â 84 'Ú ı"¯˙ ˘"‰Ò)
(26˙Ó‚Â„ ‡È‰ "˙Â„ÈÒÁ"„ ‰Î˘Ó‰‰˘ ,(ÍÏÈ‡Â ‰Ú˘ ÛÈÚÒ) Ï"‰ ÌÂÏ˘· ‰„Ù ‰"„ Ì‚ ‰‡¯

.„È˙ÚÏ„ ‰Î˘Ó‰‰
(27."˙ÂÈÏ‚‰ ÔÈ·Ó Ô‰ÓÚ ·˘ ‰"·˜‰" (‡ ,ËÎ ‰ÏÈ‚Ó) Ï"Ê¯ÓÎ
(28.Ë ,‡È 'ÈÚ˘È
(29'ÈÂ‰ ˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˜"Ó‰È· ÔÓÊ· Ì‚˘ Z .ÌÈÎÏÓ 'Ï‰ ÛÂÒ Ì"·Ó¯

.'Â‚
(30¯‚Â"„ (Ù"¯ Ì˘) Â˙Ú„Ï Û‡ Z "'ÂÎ ÌÈ„ÚÓ‰ ÏÎÂ 'ÂÎ ‰‡˜ 'ÂÎ 'È‰È ‡Ï"„ Ì˘ Ì"·Ó¯ ‰‡¯

(˙Â„ÈÒÁ‰Â ‰Ï·˜‰ ˙¯Â˙ ˙Ú¯Î‰ ‡È‰ ÔÎÂ) ‰ÚÈ„‰Ï Î"ÂÎ‡ÚÂ .‡Â‰ Ï˘Ó (Â ,‡È 'ÈÚ˘È) "'Â‚ ·‡Ê
.Ó"Î·Â .‡"ÓÙ ·"Á ˜"‰Â·Ú .(·"‰ Á"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰) „"·‡¯ Î"‚ÈÈÚÂ .ÌËÂ˘ÙÎ ÌÈ¯·„‰„ Z
,‡Â‰ ÁÈ˘Ó È‡„Â˘ È¯Á‡Ï ˙ÂÙÂ˜˙ '· Ì"·Ó¯Ï Ì‚„ ,(˜ÁÂ„· Ù"ÎÚ) ÔÈÚ‰ ¯ÓÂÁÏ Ï"Ù‡Â‡Â

 ‰ÙÂ˜˙· 'È‰È "'Â‚ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ"Â‰Â˘‡¯‰¯·„Ó Ì˘ Ì"·Ó¯·˘ ˜¯Ù‰ ÏÎÂ ,‰ÏÂ‡‚„ 
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˙ÂËÈ˘Ù ÏÚ ‡Â‰ ÌÈÏÚÓ ,[„ÂÒ ,˘Â¯„ ,ÊÓ¯ ,Ë˘Ù] ‰Ê ‰¯Â˙ ˜ÏÁ Ï˘ ‰Ê
˙¯Â˙ ÂÏÈ‡Â .ÂÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡ ÏÂÎÈ·Î˘ ˘Â·Ï„ ÌÏÚ‰ Z Â· ˘·ÂÏÓ‰ Ò"‡‰
˙Â„ÈÒÁ·˘ ÔÈÚ˘ "ÌÈ¯ÂÈˆ"‰Â ,¯ÂÈˆ ‰ÊÈ‡· ˙¯„‚ÂÓ ‰È‡˘ ÔÂÈÎÓ ,˙Â„ÈÒÁ‰

˘Â·ÏÎ" Z Ì„È ÏÚ ‰Ï‚˙Ó21 ÌÙÈÏÁ˙ ÂÙÂÏÁÈÂ˙‡ ‡È‰ ˙ÏÏÂÎ ÔÎÏ˘) "
ÔÏ‰Ï„Î ,Ì˙Â‡ 'ÈÁÓÂ ‰¯Â˙·˘ Ò"„¯Ù ÌÈ˜ÏÁ‰ '„ ÏÎ22¯ÂÈˆ‰ ÔÈ‡ ,(

.Â·˘ Ò"‡‰ ˙ÂËÈ˘Ù ˙‡ È˙ÈÓ‡ ÌÏÚ‰· ÌÈÏÚÓ

.ãÂÎÂ˙ ¯Â‡È· È"Ú ¯‰·ÂÈ ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ‰˙Â‰Ó ¯Â‡È·
"‰˙Â‰Ó Ú„ (‰ÂˆÓ Ï˘) ‰¯Î˘Ó" ÈÎ .ÁÈ˘Ó Ï˘ ÈÓÈÙ‰23¯˘‡ ÔÂÈÎÓÂ ,

˙ˆÙ‰] È„È ÏÚ24"¯Ó È˙‡" ˙Â„ÈÒÁ‰ [˙ÂÈÚÓ 25È¯‰ ,‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ ‡„ 
‰˙Â‰Ó ˙‡ Ú„ ,‰¯Î˘ Z ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÈÚÓ26.

˙ÏÂ‡‚ :ÂÓÎÂ .ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ Â˘„Á˙È ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È··
‰ÈÎ˘‰Â) Ï‡¯˘È27ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÎÁ Ï‡¯˘È ÂÈ‰È" :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;˙ÂÏ‚‰Ó (

‰‡ÏÓ 'ÂÎ Ì‡¯Â· ˙Ú„ Â‚È˘ÈÂ ÌÈÓÂ˙Ò‰ ÌÈ¯·„ ÌÈÚ„ÂÈÂ28˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ 
"'ÂÎ 'ÈÂ‰29˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ· ˘Â„ÈÁÂ ÈÂÈ˘ :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;30

(21¯ÂÚ"„ ˘Â·Ï‰ÎÂ) ÌÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡˘ ˘È„ ,ÌÈ˘Â·Ï· ÌÈ‚ÂÒ '·„ ÚÂ„ÈÎÂ .ÊÎ ,·˜ ÌÈÏ‰˙
.((‡È ,„"ÂÈ ·ÂÈ‡) "È˘È·Ï˙ ¯˘·Â

(22.ÍÏÈ‡Â 'Á ÛÈÚÒ
(23.(‡ ,‚) Ë"ÏÙ ‡È˙
(24· ˜ÂÈ„‰˙ˆÙ‰.‡Î ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ‰‡¯ ,‡˜Â„ ˙ÂÈÚÓ‰ 
(25‰Ó˘‰ ˙ÈÈÏÚ ¯·„ ÏÚ ‰ÚÂ„È‰ Â˙¯‚‡· Ë"˘Ú·‰ ˘"ÓÎÂ Z ‡·È Ê‡˘ ÁÈ˘Ó‰ ‰ÚÓ

 ‰"¯· ÂÏ˘Ï"Ê Ë"˘Ú·‰Ó ÌÈ·˙ÎÓ‰ ¯ÙÒ· ;ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ Ô· ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ· :‰ÒÙ„ ,Ê"˜˙ ˙˘
Ë"˘Ú·‰ Ï˘ Â˙Á È"˙Î Z ·˙ÎÓ‰ ÔÓ ‰˜È˙Ú‰˘ Ï"ÂÓ‰ ·˙ÂÎÂ ,‚"Ù¯˙ ·Â·Ï) ÂÈ„ÈÓÏ˙Â
Â"˙ ÌÈÏ˘Â¯È) ˙Â¯˙Ò ÈÊ‚ ¯ÙÒ· ;(Ë"˘Ú·‰ Ï˘ ˜"ÈÎ ÌˆÚ· ÌÂ˙Á‰ Z Ï‡ÈÁÈ '¯ 'ÂÎÂ ˆ"‰¯‰
Ó"‰‰Ï ÌÈ¯Ó‡ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÂ ,·ÂË Ì˘ ¯˙Î ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙· ‰ÓÓ ˜ÏÁÂ Z .‰Ò 'ÈÒ ‡"Á („"Ù¯˙

.˘ËÈ¯ÊÚÓÓ
ÁÈ-ÊË ËÂ˜ÈÏ ·"Á „"Â˜Ï ‰‡¯ Z ˙Â„ÈÒÁ Ù"Ú ÁÈ˘Ó‰ ‰ÚÓÂ Ë"˘Ú·‰ ˙Ï‡˘ ¯Â‡È·

.(ÍÏÈ‡Â 84 'Ú ı"¯˙ ˘"‰Ò)
(26˙Ó‚Â„ ‡È‰ "˙Â„ÈÒÁ"„ ‰Î˘Ó‰‰˘ ,(ÍÏÈ‡Â ‰Ú˘ ÛÈÚÒ) Ï"‰ ÌÂÏ˘· ‰„Ù ‰"„ Ì‚ ‰‡¯

.„È˙ÚÏ„ ‰Î˘Ó‰‰
(27."˙ÂÈÏ‚‰ ÔÈ·Ó Ô‰ÓÚ ·˘ ‰"·˜‰" (‡ ,ËÎ ‰ÏÈ‚Ó) Ï"Ê¯ÓÎ
(28.Ë ,‡È 'ÈÚ˘È
(29'ÈÂ‰ ˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˜"Ó‰È· ÔÓÊ· Ì‚˘ Z .ÌÈÎÏÓ 'Ï‰ ÛÂÒ Ì"·Ó¯

.'Â‚
(30¯‚Â"„ (Ù"¯ Ì˘) Â˙Ú„Ï Û‡ Z "'ÂÎ ÌÈ„ÚÓ‰ ÏÎÂ 'ÂÎ ‰‡˜ 'ÂÎ 'È‰È ‡Ï"„ Ì˘ Ì"·Ó¯ ‰‡¯

(˙Â„ÈÒÁ‰Â ‰Ï·˜‰ ˙¯Â˙ ˙Ú¯Î‰ ‡È‰ ÔÎÂ) ‰ÚÈ„‰Ï Î"ÂÎ‡ÚÂ .‡Â‰ Ï˘Ó (Â ,‡È 'ÈÚ˘È) "'Â‚ ·‡Ê
.Ó"Î·Â .‡"ÓÙ ·"Á ˜"‰Â·Ú .(·"‰ Á"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰) „"·‡¯ Î"‚ÈÈÚÂ .ÌËÂ˘ÙÎ ÌÈ¯·„‰„ Z
,‡Â‰ ÁÈ˘Ó È‡„Â˘ È¯Á‡Ï ˙ÂÙÂ˜˙ '· Ì"·Ó¯Ï Ì‚„ ,(˜ÁÂ„· Ù"ÎÚ) ÔÈÚ‰ ¯ÓÂÁÏ Ï"Ù‡Â‡Â

 ‰ÙÂ˜˙· 'È‰È "'Â‚ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ"Â‰Â˘‡¯‰¯·„Ó Ì˘ Ì"·Ó¯·˘ ˜¯Ù‰ ÏÎÂ ,‰ÏÂ‡‚„ 
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‰ÙÂ˜˙‰· È¯ÈÈÓ 'Â‚ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓÂ ˘"Ó˘ ·"‰ Ë"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰· ˘"ÓÎÂ .ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·
.ÍÏÂ‰ Â‚‰ÓÎ ÌÏÂÚ˘

„Â·Ú˘ ‡Ï‡ 'ÂÎ ÔÈ· ÔÈ‡" ˘"Ó ÈÎ ,(Ê"‰ Á"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰) Ó"ÁÏ‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ı¯˙Ï ˘È Ê"ÈÙÚ
 ˜¯ ‡Â‰ "„·Ï· ˙ÂÈÎÏÓ˙ÏÈÁ˙·˙‚˘‰ ÏÚ (‡"ÈÙ¯ ÌÈÎÏÓ 'Ï‰) Ó"Î‰ ıÂ¯È˙ ˘"‡Â) .‰ÏÂ‡‚‰ 

 ÈÎ ,'ÈÓÚËÏ ÏÈÊ‡ Ì"·Ó¯‰˘ ,(Ì˘) „"·‡¯‰˙ÏÁ˙·˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏÂ‡‚‰ 
 'È‰È˘ ‰„ÂÓ Ì"·Ó¯‰ Ì‚ ,Î"Á‡ Ï·‡ .(ÔÈ‡„Â Á¯ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï Í¯ˆÂÈ ‡ÏÂ ÌÈ˙ÙÂÓÂ ˙Â˙Â‡˘Â„ÈÁ

ÔÂÈÎÓÂ .„·Ï· Ï˘Ó Í¯„ ‡ÏÂ ,ÂËÂ˘ÙÎ ‡Â‰ "ÌÈ˙‡Ï Ì˙Â·¯Á Â˙˙ÎÂ" („ ,· 'ÈÚ˘È) ˘"ÓÂ ,ÌÏÂÚ·
.ÔÈËÈ˘Î˙ ÔÈ‡˘ ÁÈÎÂÓ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ (Ù"ÎÚ) 'È˘‰ ‰ÙÂ˜˙· ÌÈÏË· Ì‰˘

(31.·"‰ ·"ÈÙ ÌÈÎÏÓ 'Ï‰ .Ë"ÙÒ ‰·Â˘˙ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ ."˘Â .· ,„Ï ˙ÂÎ¯·
(32.30 ‰¯Ú‰ ÏÈÚÏ ‰‡¯Â .‡ ,ËÏ˜ ‡"ÁÊ ‰‡¯
(33.Â"ÎÒ ˜"‰‚‡· ¯‡·˙ .‡ ,‰Î˜ ‚"ÁÊ
(34È¯˜˘ ((‚ ,‡Ï) ˘"‰˘ .(„ ,Â) ‡¯˜ÈÂ ˙"Â˜Ï .(‡ ,ÁÎ˜) Ë"ÈÒ ˜"‰‚‡ Î"‚ ‰‡¯Â) ÂËÂ˘ÙÎÂ

.ÌÏÚ‰ Z ·È˙ÎÂ ÈÂÏÈ‚ Ú"Â‰
(35.‡ , ÌÈÁÒÙ
(36.(‡ ,·Ù) Ê"Ù ‡"‰ÂÈ‰Ú˘ .·"ÚÒ ,Ê¯ ‚"ÁÊ
(37ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· 'ÈÂ‰ Ì˘ ÈÂÏÈ‚ Ê‡ 'È‰È ÔÎÏ˘ ,˘„˜Ó‰ ÔÓÊ·˘ ÈÂÏÈ‚‰Ó ¯˙ÂÈ ‰ÏÚ Ï·‡

‡˜Â„ ¯"··˘ ,È˘ ˙È· ÏÚ ÔÂ˘‡¯ ˙È· ˙ÏÚÓ (‚"ÚÒ ,Ê) ‰"¯ È˘Â¯„ ˙"Â˜Ï· ¯‡Â·Ó‰ „"ÚÂ)
.(ÔÈÏÂ·‚· Ì‚ ¯È‡‰

(38.‚È ‡· (¯Ú·‡·) ‡ÓÂÁ˙ .‚"‰ ‡"Ù ‰"¯ ÈÓÏ˘Â¯È .·"Ú ˘È¯ ,Á ‰"¯ ‰‡¯
(39ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ (¯ÙÒÂ) ¯Ú˘ ÔÈÈÚ .Ê"Ó¯‰ Ì˘· „"Ò (È˘‰) Ë"ˆ¯˙ „"‰Î‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯·„ÈÂ ‰"„

.Ó"Î‡Â .Ó"Î·Â Â˙ÏÁ˙·

261 å"ëùú'ä ,(æ"çàìù úåéåãòååúäå) åìñë è"é úåçéùî

˙ÂÈÎÏÓ „Â·Ú˘ ‡Ï‡ ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏ Ê"‰ÂÚ ÔÈ· ÔÈ‡" Â¯Ó‡˘ ‰ÓÂ)
"„·Ï·31ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˙ÏÁ˙· ˜¯ ‡Â‰ 32˘"Ó Ù"Ú Ë¯Ù·Â .
Ó"¯·33È„ÈÓÏ˙Ï Ú‚Â· Î"‡˘Ó ,ı¯‡‰ ÈÓÚÏ Ú‚Â· ¯Ó‡ ‰Ê ¯Ó‡Ó˘ ,

;(ÌÈÓÎÁ

 ÂÈ‰È ÔÎÏ˘) ÈÂÏÈ‚· Ê‡ 'È‰È Ú·Ë‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ˙Â˜Ï‡‰ 'ÈÁ·ÔÈ‡¯Â˜34

Â·˙ÎÎ Ì˘‰ ˙‡35'È‰ Z 'ÈÂ‰ Ì˘ 'ÈÁ· ÈÂÏÈ‚ 'È‰È ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ÈÎ ,
„Á‡Î 'È‰ÈÂ ‰Â‰36'È‰˘ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Ó‚Â„· ,ÌÂ˜ÓÂ ÔÓÊÓ ‰ÏÚÓÏ˘ Z 

˜"Ó‰È··37.(

.˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ‡Ï‡ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ˜¯ ‡Ï ˘„Á˙È ÂÏ‡ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙Â
„"ÚÂ] Ê"‰ÂÚ· ‰‚‰‰‰ ¯„Ò ÈÙÎ ‡Â‰ ÌÈÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚ· ‰‚‰‰‰ ÈÎ
ÈÙÎ ‡Â‰˘ ,‰ÏÚÓÏ (¯Â‡ ˙ÙÒÂ˙ ˙Î˘Ó Ì‰·˘) ÌÈ„ÚÂÓÂ Á"¯„ ˙ÂÚÈ·˜‰

‰ËÓÏ Ì˙ÂÚÈ·˜ ÔÙÂ‡38·ˆÓ‰ ˙ÂÏÏÎ ‰˙˘È ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È··˘ ÔÂÈÎÓÂ .[
.ÌÈÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚ· Ì‚ 'È‰È Â˙Ó‚Â„ ÈÂÈ˘ È¯‰ ,ÂÈË¯ÙÂ Ê"‰ÂÚ·

ÈÂÏÈÚ‰ ·¯Â ÏÂ„‚˘ Û‡ Z ‰Ï‡ ÌÈÈÚ ÏÎ ,Ï"‰ ÏÎ È¯Á‡ ,ÌÓ‡
.ÁÈ˘Ó Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙„Â˜Ó ˙ÂÙÚ˙Ò‰ ‡Ï‡ ÌÈ‡ Z Ì‰·˘ ‰‡ÏÙ‰‰Â

.äÚÂ„ÈÎ .‰„ÈÁÈ Z ‡Â‰ ÁÈ˘Ó Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ÂÈÚ39‰ÎÊ „Â„˘ ,

262úåãéñçä úøåú ìù äðéðò

'ÈÁÏ Z ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ,‰Ó˘Ï Z ‰˘Ó ,ÁÂ¯Ï Z 'ÈÏ‡ ,˘Ù 'ÈÁ·Ï
.‰„ÈÁÈÏ ‰ÎÊÈ ÁÈ˘ÓÂ

ÏÎ Ï˘ ˙Â‚È¯„Ó‰ ‰˘ÓÁ·] Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ ÏÚ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÏÚÓ
‰Ó˘40ÌˆÚ ‡È‰ ‰„ÈÁÈ 'ÈÁ·Â ,˙ÂÈË¯Ù ˙Â‚È¯„Ó Ì‰ Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ :[

Z ‰„ÈÁÈ 'ÈÁ·Ó ¯˘‡ ˙ÂÈ‰ ÌÚÂ .‰Ó˘Î ,ÌÈË¯Ù ¯„‚Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰Ó˘‰
‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ·˘ ‰Ê ÔÈ‡ ,Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ ˙ÂÎ˘Ó Z ‰Ó˘‰ ÌˆÚ
˙Â„Á‡ ÏÚ ‰¯ÂÓ "‰„ÈÁÈ" ÔÂ˘Ï ÈÎ Z ÂÏ‡ ÌÈË¯ÙÏ "ÏÏÎ"Â ¯Â˜Ó ¯„‚·
ÌÈË¯ÙÏ ¯Â˜Ó ¯„‚Ó Ì‚ ,ÌÈË¯ÙÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ‡È‰˘ ÂÊÈ‡Ó ˙ÏÏ˘ÂÓ‰ ‰ËÂ˘Ù

"„Á‡"Ï "„ÈÁÈ" ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ÚÂ„ÈÎÂ)41Ï˘ ˙ÈÓˆÚ ‰„Â˜ ‡È‰˘ ‡"Î Z (
.Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ ˙Â‡ˆÓ ‰ÓÓ˘ ‡Ï‡ ,‰Ó˘‰

Ï˘ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰„Â˜ ‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ· ,˙ÈË¯Ù ‰Ó˘ ÏÎ·˘ ÂÓÎÂ
'ÈÁ·˘ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ˙ÂÏÏÎ Ï˘ ‰Ó˘‰(Â ˙ÂÈÁ‰)· ‡Â‰ ÔÎ ,‰Ó˘‰
‰ÏÚÓÏ˘ ˙ÂÈÁ‰ ˙„Â˜ ÌˆÚ Z ‡È‰ (ÁÈ˘Ó Ï˘ Â˙ÈÁ·) ‰·˘ ‰„ÈÁÈ‰
,˙ÂÏÏÎ„ Á"¯ ,˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÏÚÓ ÏÎ ˙ÂÙÚ˙ÒÓ ,ÂÊ ‰„Â˜ÓÂ .¯ÂÈˆ ¯„‚Ó

ÔÈÚ· ˜¯ ÂÈ‡ ÂÏ˘ ‚"Ï·‰Â .Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ‡Â‰ ˙ÂÈÁ‰ ÌˆÚ ÈÎ
‰˙˘Ó È˙Ï· ÌˆÚ ÏÎ ÈÎ ÔÓÊ‰ ÈÈÂÈ˘· ÒÙ˙ ÂÈ‡˘ ,˙ÂÈÁˆ‰

Ï"ÚÏ˘ ÌÈÓÚË‰Ó ‰Ê Ì‚˘]ÌÈÈÁˆ ÌÈÈÁ ÂÈ‰È 42Í˘Ó˘ ,ÂÈ˘ÎÚ :
'ÈÁ·· ÈÎ .‰˙ÈÓ‰ ÔÈÚ Â˘È ,˙ÂÈÁ‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ 'ÈÁ· ˜¯ ÌÏÂÚ·
„È˙ÚÏ Î"‡˘Ó .ÔÂÈÏÎÂ ˜ÒÙ‰ Z „ÚÂ ÈÂÈ˘‰ ÔÈÚ ÍÈÈ˘ ˙ÂË˘Ù˙‰‰

[‰˙˘Ó È˙Ï· ÈÓˆÚ ÏÎ È¯‰ ,˙ÂÈÁ‰ ÌˆÚ Í˘ÓÂÈ˘

.˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙· ‡Â‰ ÌÏ˘˘ ,‰ÏÚÓ‰Â ˙ÂÎÈ‡‰ ÔÈÚ· Ì‚ ‡Ï‡
‡ÏÈÓ· ÂÈ‰È ,ÈÓˆÚ ˙ÂÈÁ· ÂÈÁÈÂ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ· ˙ÂÓÏÂÚ· Í˘ÓÂ˙˘Î ,ÔÎÏÂ

.˙ÂÓÈÏ˘‰Â ‰ÏÚÓ‰ ˙ÈÏÎ˙·

.å,ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È· Z ˙Â„ÈÒÁ[‰ ˙ˆÙ‰] Ï˘ ‰¯Î˘Ó ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
˙‡·‰ ÏÏÂÎ) ‰¯Â˙·] ‰˘„ÈÁ ˙Â„ÈÒÁ˘ ÌÈ˘Â„ÈÁ‰ ÏÎ :‰˙Â‰Ó ˙‡ Ú„

(40'ÈÁ ‰Ó˘ ÁÂ¯ ˘Ù ,‰Ï Â‡¯˜ ˙ÂÓ˘ ‰˘ÓÁ" :(ÊÏ ,·"Ù) ¯"·„ (Ë ,„"ÈÙ) ¯"· ‰‡¯
Ï"ÊÈ¯‡‰Î· Ï·‡ ,'ÂÎÂ ÌÈËÂÈÙ· ÔÎÂ ¯„Ò‰ ÈÂÈ˘· ‡Â‰ Ì˘ ˘¯„Ó· ÌÈÒÂÙ„ ‰ÓÎ· Z ."‰„ÈÁÈ

 ‡·ÂÓ Á"‡„·Â (Ó"Î·Â .Â˙ÏÁ˙· ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ¯Ú˘ .Â˙ÏÁ˙· ·"Ó˘ Á"Ú)˜ÂÈ„·ÂÎ"‚ÈÈÚÂ .‰Ê ¯„Ò· 
.‡ ,Â¯ Ì˘ .‡ ,‡Ù ‡"ÁÊ

(41.‡ ,Ú ˜Ï· ˙"Â˜Ï Ì‚ ‰‡¯Â .Á"Ù ˘"˜‰ ¯Ú˘ ·"Ó‡ ‰‡¯
(42ÔÈ¯ÊÂÁ ÔÈ‡ ÌÈ˜È„ˆ" :((· ,„È˜ ‡¯ÈÂ) ÌÏÚ‰ ˘¯„Ó Ì‚ ‰‡¯Â) ‡"ÚÒ ,·ˆ ÔÈ¯„‰Ò ‰‡¯

‰Ê· ‰Ú¯Î‰‰Â ¯Î˘‰ ¯˜ÈÚ ÔÓÊ· Ô"·Ó¯‰Â Ì"·Ó¯‰ ˙ÂÚÈ„ ˙ÂÚÂ„ÈÂ ."ÈÓÈÈ˜ ÌÏÂÚÏ 'ÂÎ Ô¯ÙÚÏ
.(· ,„È ˆ"Ó¯„ .„"ÚÒ ,‰Ò ˘"˘ .‚ ,ÂË Âˆ ˙"Â˜Ï)

‰ÙÂ˜˙‰· È¯ÈÈÓ 'Â‚ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓÂ ˘"Ó˘ ·"‰ Ë"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰· ˘"ÓÎÂ .ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·
.ÍÏÂ‰ Â‚‰ÓÎ ÌÏÂÚ˘

„Â·Ú˘ ‡Ï‡ 'ÂÎ ÔÈ· ÔÈ‡" ˘"Ó ÈÎ ,(Ê"‰ Á"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰) Ó"ÁÏ‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ı¯˙Ï ˘È Ê"ÈÙÚ
 ˜¯ ‡Â‰ "„·Ï· ˙ÂÈÎÏÓ˙ÏÈÁ˙·˙‚˘‰ ÏÚ (‡"ÈÙ¯ ÌÈÎÏÓ 'Ï‰) Ó"Î‰ ıÂ¯È˙ ˘"‡Â) .‰ÏÂ‡‚‰ 

 ÈÎ ,'ÈÓÚËÏ ÏÈÊ‡ Ì"·Ó¯‰˘ ,(Ì˘) „"·‡¯‰˙ÏÁ˙·˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏÂ‡‚‰ 
 'È‰È˘ ‰„ÂÓ Ì"·Ó¯‰ Ì‚ ,Î"Á‡ Ï·‡ .(ÔÈ‡„Â Á¯ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï Í¯ˆÂÈ ‡ÏÂ ÌÈ˙ÙÂÓÂ ˙Â˙Â‡˘Â„ÈÁ

ÔÂÈÎÓÂ .„·Ï· Ï˘Ó Í¯„ ‡ÏÂ ,ÂËÂ˘ÙÎ ‡Â‰ "ÌÈ˙‡Ï Ì˙Â·¯Á Â˙˙ÎÂ" („ ,· 'ÈÚ˘È) ˘"ÓÂ ,ÌÏÂÚ·
.ÔÈËÈ˘Î˙ ÔÈ‡˘ ÁÈÎÂÓ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ (Ù"ÎÚ) 'È˘‰ ‰ÙÂ˜˙· ÌÈÏË· Ì‰˘

(31.·"‰ ·"ÈÙ ÌÈÎÏÓ 'Ï‰ .Ë"ÙÒ ‰·Â˘˙ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ ."˘Â .· ,„Ï ˙ÂÎ¯·
(32.30 ‰¯Ú‰ ÏÈÚÏ ‰‡¯Â .‡ ,ËÏ˜ ‡"ÁÊ ‰‡¯
(33.Â"ÎÒ ˜"‰‚‡· ¯‡·˙ .‡ ,‰Î˜ ‚"ÁÊ
(34È¯˜˘ ((‚ ,‡Ï) ˘"‰˘ .(„ ,Â) ‡¯˜ÈÂ ˙"Â˜Ï .(‡ ,ÁÎ˜) Ë"ÈÒ ˜"‰‚‡ Î"‚ ‰‡¯Â) ÂËÂ˘ÙÎÂ

.ÌÏÚ‰ Z ·È˙ÎÂ ÈÂÏÈ‚ Ú"Â‰
(35.‡ , ÌÈÁÒÙ
(36.(‡ ,·Ù) Ê"Ù ‡"‰ÂÈ‰Ú˘ .·"ÚÒ ,Ê¯ ‚"ÁÊ
(37ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· 'ÈÂ‰ Ì˘ ÈÂÏÈ‚ Ê‡ 'È‰È ÔÎÏ˘ ,˘„˜Ó‰ ÔÓÊ·˘ ÈÂÏÈ‚‰Ó ¯˙ÂÈ ‰ÏÚ Ï·‡

‡˜Â„ ¯"··˘ ,È˘ ˙È· ÏÚ ÔÂ˘‡¯ ˙È· ˙ÏÚÓ (‚"ÚÒ ,Ê) ‰"¯ È˘Â¯„ ˙"Â˜Ï· ¯‡Â·Ó‰ „"ÚÂ)
.(ÔÈÏÂ·‚· Ì‚ ¯È‡‰

(38.‚È ‡· (¯Ú·‡·) ‡ÓÂÁ˙ .‚"‰ ‡"Ù ‰"¯ ÈÓÏ˘Â¯È .·"Ú ˘È¯ ,Á ‰"¯ ‰‡¯
(39ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ (¯ÙÒÂ) ¯Ú˘ ÔÈÈÚ .Ê"Ó¯‰ Ì˘· „"Ò (È˘‰) Ë"ˆ¯˙ „"‰Î‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯·„ÈÂ ‰"„

.Ó"Î‡Â .Ó"Î·Â Â˙ÏÁ˙·

261 å"ëùú'ä ,(æ"çàìù úåéåãòååúäå) åìñë è"é úåçéùî

˙ÂÈÎÏÓ „Â·Ú˘ ‡Ï‡ ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏ Ê"‰ÂÚ ÔÈ· ÔÈ‡" Â¯Ó‡˘ ‰ÓÂ)
"„·Ï·31ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˙ÏÁ˙· ˜¯ ‡Â‰ 32˘"Ó Ù"Ú Ë¯Ù·Â .
Ó"¯·33È„ÈÓÏ˙Ï Ú‚Â· Î"‡˘Ó ,ı¯‡‰ ÈÓÚÏ Ú‚Â· ¯Ó‡ ‰Ê ¯Ó‡Ó˘ ,

;(ÌÈÓÎÁ

 ÂÈ‰È ÔÎÏ˘) ÈÂÏÈ‚· Ê‡ 'È‰È Ú·Ë‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ˙Â˜Ï‡‰ 'ÈÁ·ÔÈ‡¯Â˜34

Â·˙ÎÎ Ì˘‰ ˙‡35'È‰ Z 'ÈÂ‰ Ì˘ 'ÈÁ· ÈÂÏÈ‚ 'È‰È ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ÈÎ ,
„Á‡Î 'È‰ÈÂ ‰Â‰36'È‰˘ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Ó‚Â„· ,ÌÂ˜ÓÂ ÔÓÊÓ ‰ÏÚÓÏ˘ Z 

˜"Ó‰È··37.(

.˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ‡Ï‡ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ˜¯ ‡Ï ˘„Á˙È ÂÏ‡ ÌÈÈÚ ÔÎÂ˙Â
„"ÚÂ] Ê"‰ÂÚ· ‰‚‰‰‰ ¯„Ò ÈÙÎ ‡Â‰ ÌÈÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚ· ‰‚‰‰‰ ÈÎ
ÈÙÎ ‡Â‰˘ ,‰ÏÚÓÏ (¯Â‡ ˙ÙÒÂ˙ ˙Î˘Ó Ì‰·˘) ÌÈ„ÚÂÓÂ Á"¯„ ˙ÂÚÈ·˜‰

‰ËÓÏ Ì˙ÂÚÈ·˜ ÔÙÂ‡38·ˆÓ‰ ˙ÂÏÏÎ ‰˙˘È ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È··˘ ÔÂÈÎÓÂ .[
.ÌÈÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓÏÂÚ· Ì‚ 'È‰È Â˙Ó‚Â„ ÈÂÈ˘ È¯‰ ,ÂÈË¯ÙÂ Ê"‰ÂÚ·

ÈÂÏÈÚ‰ ·¯Â ÏÂ„‚˘ Û‡ Z ‰Ï‡ ÌÈÈÚ ÏÎ ,Ï"‰ ÏÎ È¯Á‡ ,ÌÓ‡
.ÁÈ˘Ó Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙„Â˜Ó ˙ÂÙÚ˙Ò‰ ‡Ï‡ ÌÈ‡ Z Ì‰·˘ ‰‡ÏÙ‰‰Â

.äÚÂ„ÈÎ .‰„ÈÁÈ Z ‡Â‰ ÁÈ˘Ó Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ÂÈÚ39‰ÎÊ „Â„˘ ,
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'ÈÁÏ Z ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ,‰Ó˘Ï Z ‰˘Ó ,ÁÂ¯Ï Z 'ÈÏ‡ ,˘Ù 'ÈÁ·Ï
.‰„ÈÁÈÏ ‰ÎÊÈ ÁÈ˘ÓÂ

ÏÎ Ï˘ ˙Â‚È¯„Ó‰ ‰˘ÓÁ·] Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ ÏÚ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÏÚÓ
‰Ó˘40ÌˆÚ ‡È‰ ‰„ÈÁÈ 'ÈÁ·Â ,˙ÂÈË¯Ù ˙Â‚È¯„Ó Ì‰ Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ :[

Z ‰„ÈÁÈ 'ÈÁ·Ó ¯˘‡ ˙ÂÈ‰ ÌÚÂ .‰Ó˘Î ,ÌÈË¯Ù ¯„‚Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰Ó˘‰
‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ·˘ ‰Ê ÔÈ‡ ,Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ ˙ÂÎ˘Ó Z ‰Ó˘‰ ÌˆÚ
˙Â„Á‡ ÏÚ ‰¯ÂÓ "‰„ÈÁÈ" ÔÂ˘Ï ÈÎ Z ÂÏ‡ ÌÈË¯ÙÏ "ÏÏÎ"Â ¯Â˜Ó ¯„‚·
ÌÈË¯ÙÏ ¯Â˜Ó ¯„‚Ó Ì‚ ,ÌÈË¯ÙÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ‡È‰˘ ÂÊÈ‡Ó ˙ÏÏ˘ÂÓ‰ ‰ËÂ˘Ù

"„Á‡"Ï "„ÈÁÈ" ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ÚÂ„ÈÎÂ)41Ï˘ ˙ÈÓˆÚ ‰„Â˜ ‡È‰˘ ‡"Î Z (
.Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ ˙Â‡ˆÓ ‰ÓÓ˘ ‡Ï‡ ,‰Ó˘‰

Ï˘ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰„Â˜ ‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ· ,˙ÈË¯Ù ‰Ó˘ ÏÎ·˘ ÂÓÎÂ
'ÈÁ·˘ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ˙ÂÏÏÎ Ï˘ ‰Ó˘‰(Â ˙ÂÈÁ‰)· ‡Â‰ ÔÎ ,‰Ó˘‰
‰ÏÚÓÏ˘ ˙ÂÈÁ‰ ˙„Â˜ ÌˆÚ Z ‡È‰ (ÁÈ˘Ó Ï˘ Â˙ÈÁ·) ‰·˘ ‰„ÈÁÈ‰
,˙ÂÏÏÎ„ Á"¯ ,˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÏÚÓ ÏÎ ˙ÂÙÚ˙ÒÓ ,ÂÊ ‰„Â˜ÓÂ .¯ÂÈˆ ¯„‚Ó

ÔÈÚ· ˜¯ ÂÈ‡ ÂÏ˘ ‚"Ï·‰Â .Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ‡Â‰ ˙ÂÈÁ‰ ÌˆÚ ÈÎ
‰˙˘Ó È˙Ï· ÌˆÚ ÏÎ ÈÎ ÔÓÊ‰ ÈÈÂÈ˘· ÒÙ˙ ÂÈ‡˘ ,˙ÂÈÁˆ‰

Ï"ÚÏ˘ ÌÈÓÚË‰Ó ‰Ê Ì‚˘]ÌÈÈÁˆ ÌÈÈÁ ÂÈ‰È 42Í˘Ó˘ ,ÂÈ˘ÎÚ :
'ÈÁ·· ÈÎ .‰˙ÈÓ‰ ÔÈÚ Â˘È ,˙ÂÈÁ‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ 'ÈÁ· ˜¯ ÌÏÂÚ·
„È˙ÚÏ Î"‡˘Ó .ÔÂÈÏÎÂ ˜ÒÙ‰ Z „ÚÂ ÈÂÈ˘‰ ÔÈÚ ÍÈÈ˘ ˙ÂË˘Ù˙‰‰

[‰˙˘Ó È˙Ï· ÈÓˆÚ ÏÎ È¯‰ ,˙ÂÈÁ‰ ÌˆÚ Í˘ÓÂÈ˘

.˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙· ‡Â‰ ÌÏ˘˘ ,‰ÏÚÓ‰Â ˙ÂÎÈ‡‰ ÔÈÚ· Ì‚ ‡Ï‡
‡ÏÈÓ· ÂÈ‰È ,ÈÓˆÚ ˙ÂÈÁ· ÂÈÁÈÂ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ· ˙ÂÓÏÂÚ· Í˘ÓÂ˙˘Î ,ÔÎÏÂ

.˙ÂÓÈÏ˘‰Â ‰ÏÚÓ‰ ˙ÈÏÎ˙·

.å,ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È· Z ˙Â„ÈÒÁ[‰ ˙ˆÙ‰] Ï˘ ‰¯Î˘Ó ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
˙‡·‰ ÏÏÂÎ) ‰¯Â˙·] ‰˘„ÈÁ ˙Â„ÈÒÁ˘ ÌÈ˘Â„ÈÁ‰ ÏÎ :‰˙Â‰Ó ˙‡ Ú„

(40'ÈÁ ‰Ó˘ ÁÂ¯ ˘Ù ,‰Ï Â‡¯˜ ˙ÂÓ˘ ‰˘ÓÁ" :(ÊÏ ,·"Ù) ¯"·„ (Ë ,„"ÈÙ) ¯"· ‰‡¯
Ï"ÊÈ¯‡‰Î· Ï·‡ ,'ÂÎÂ ÌÈËÂÈÙ· ÔÎÂ ¯„Ò‰ ÈÂÈ˘· ‡Â‰ Ì˘ ˘¯„Ó· ÌÈÒÂÙ„ ‰ÓÎ· Z ."‰„ÈÁÈ

 ‡·ÂÓ Á"‡„·Â (Ó"Î·Â .Â˙ÏÁ˙· ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ¯Ú˘ .Â˙ÏÁ˙· ·"Ó˘ Á"Ú)˜ÂÈ„·ÂÎ"‚ÈÈÚÂ .‰Ê ¯„Ò· 
.‡ ,Â¯ Ì˘ .‡ ,‡Ù ‡"ÁÊ

(41.‡ ,Ú ˜Ï· ˙"Â˜Ï Ì‚ ‰‡¯Â .Á"Ù ˘"˜‰ ¯Ú˘ ·"Ó‡ ‰‡¯
(42ÔÈ¯ÊÂÁ ÔÈ‡ ÌÈ˜È„ˆ" :((· ,„È˜ ‡¯ÈÂ) ÌÏÚ‰ ˘¯„Ó Ì‚ ‰‡¯Â) ‡"ÚÒ ,·ˆ ÔÈ¯„‰Ò ‰‡¯

‰Ê· ‰Ú¯Î‰‰Â ¯Î˘‰ ¯˜ÈÚ ÔÓÊ· Ô"·Ó¯‰Â Ì"·Ó¯‰ ˙ÂÚÈ„ ˙ÂÚÂ„ÈÂ ."ÈÓÈÈ˜ ÌÏÂÚÏ 'ÂÎ Ô¯ÙÚÏ
.(· ,„È ˆ"Ó¯„ .„"ÚÒ ,‰Ò ˘"˘ .‚ ,ÂË Âˆ ˙"Â˜Ï)
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˙ÂËÈ˘Ù ÏÚ ‡Â‰ ÌÈÏÚÓ ,[„ÂÒ ,˘Â¯„ ,ÊÓ¯ ,Ë˘Ù] ‰Ê ‰¯Â˙ ˜ÏÁ Ï˘ ‰Ê
˙¯Â˙ ÂÏÈ‡Â .ÂÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡ ÏÂÎÈ·Î˘ ˘Â·Ï„ ÌÏÚ‰ Z Â· ˘·ÂÏÓ‰ Ò"‡‰
˙Â„ÈÒÁ·˘ ÔÈÚ˘ "ÌÈ¯ÂÈˆ"‰Â ,¯ÂÈˆ ‰ÊÈ‡· ˙¯„‚ÂÓ ‰È‡˘ ÔÂÈÎÓ ,˙Â„ÈÒÁ‰

˘Â·ÏÎ" Z Ì„È ÏÚ ‰Ï‚˙Ó21 ÌÙÈÏÁ˙ ÂÙÂÏÁÈÂ˙‡ ‡È‰ ˙ÏÏÂÎ ÔÎÏ˘) "
ÔÏ‰Ï„Î ,Ì˙Â‡ 'ÈÁÓÂ ‰¯Â˙·˘ Ò"„¯Ù ÌÈ˜ÏÁ‰ '„ ÏÎ22¯ÂÈˆ‰ ÔÈ‡ ,(

.Â·˘ Ò"‡‰ ˙ÂËÈ˘Ù ˙‡ È˙ÈÓ‡ ÌÏÚ‰· ÌÈÏÚÓ

.ãÂÎÂ˙ ¯Â‡È· È"Ú ¯‰·ÂÈ ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ‰˙Â‰Ó ¯Â‡È·
"‰˙Â‰Ó Ú„ (‰ÂˆÓ Ï˘) ‰¯Î˘Ó" ÈÎ .ÁÈ˘Ó Ï˘ ÈÓÈÙ‰23¯˘‡ ÔÂÈÎÓÂ ,

˙ˆÙ‰] È„È ÏÚ24"¯Ó È˙‡" ˙Â„ÈÒÁ‰ [˙ÂÈÚÓ 25È¯‰ ,‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ ‡„ 
‰˙Â‰Ó ˙‡ Ú„ ,‰¯Î˘ Z ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÈÚÓ26.

˙ÏÂ‡‚ :ÂÓÎÂ .ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ Â˘„Á˙È ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È··
‰ÈÎ˘‰Â) Ï‡¯˘È27ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÎÁ Ï‡¯˘È ÂÈ‰È" :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;˙ÂÏ‚‰Ó (

‰‡ÏÓ 'ÂÎ Ì‡¯Â· ˙Ú„ Â‚È˘ÈÂ ÌÈÓÂ˙Ò‰ ÌÈ¯·„ ÌÈÚ„ÂÈÂ28˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ 
"'ÂÎ 'ÈÂ‰29˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ· ˘Â„ÈÁÂ ÈÂÈ˘ :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;30

(21¯ÂÚ"„ ˘Â·Ï‰ÎÂ) ÌÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡˘ ˘È„ ,ÌÈ˘Â·Ï· ÌÈ‚ÂÒ '·„ ÚÂ„ÈÎÂ .ÊÎ ,·˜ ÌÈÏ‰˙
.((‡È ,„"ÂÈ ·ÂÈ‡) "È˘È·Ï˙ ¯˘·Â

(22.ÍÏÈ‡Â 'Á ÛÈÚÒ
(23.(‡ ,‚) Ë"ÏÙ ‡È˙
(24· ˜ÂÈ„‰˙ˆÙ‰.‡Î ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ‰‡¯ ,‡˜Â„ ˙ÂÈÚÓ‰ 
(25‰Ó˘‰ ˙ÈÈÏÚ ¯·„ ÏÚ ‰ÚÂ„È‰ Â˙¯‚‡· Ë"˘Ú·‰ ˘"ÓÎÂ Z ‡·È Ê‡˘ ÁÈ˘Ó‰ ‰ÚÓ

 ‰"¯· ÂÏ˘Ï"Ê Ë"˘Ú·‰Ó ÌÈ·˙ÎÓ‰ ¯ÙÒ· ;ÛÒÂÈ ˙¯ÂÙ Ô· ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ· :‰ÒÙ„ ,Ê"˜˙ ˙˘
Ë"˘Ú·‰ Ï˘ Â˙Á È"˙Î Z ·˙ÎÓ‰ ÔÓ ‰˜È˙Ú‰˘ Ï"ÂÓ‰ ·˙ÂÎÂ ,‚"Ù¯˙ ·Â·Ï) ÂÈ„ÈÓÏ˙Â
Â"˙ ÌÈÏ˘Â¯È) ˙Â¯˙Ò ÈÊ‚ ¯ÙÒ· ;(Ë"˘Ú·‰ Ï˘ ˜"ÈÎ ÌˆÚ· ÌÂ˙Á‰ Z Ï‡ÈÁÈ '¯ 'ÂÎÂ ˆ"‰¯‰
Ó"‰‰Ï ÌÈ¯Ó‡ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÂ ,·ÂË Ì˘ ¯˙Î ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙· ‰ÓÓ ˜ÏÁÂ Z .‰Ò 'ÈÒ ‡"Á („"Ù¯˙

.˘ËÈ¯ÊÚÓÓ
ÁÈ-ÊË ËÂ˜ÈÏ ·"Á „"Â˜Ï ‰‡¯ Z ˙Â„ÈÒÁ Ù"Ú ÁÈ˘Ó‰ ‰ÚÓÂ Ë"˘Ú·‰ ˙Ï‡˘ ¯Â‡È·

.(ÍÏÈ‡Â 84 'Ú ı"¯˙ ˘"‰Ò)
(26˙Ó‚Â„ ‡È‰ "˙Â„ÈÒÁ"„ ‰Î˘Ó‰‰˘ ,(ÍÏÈ‡Â ‰Ú˘ ÛÈÚÒ) Ï"‰ ÌÂÏ˘· ‰„Ù ‰"„ Ì‚ ‰‡¯

.„È˙ÚÏ„ ‰Î˘Ó‰‰
(27."˙ÂÈÏ‚‰ ÔÈ·Ó Ô‰ÓÚ ·˘ ‰"·˜‰" (‡ ,ËÎ ‰ÏÈ‚Ó) Ï"Ê¯ÓÎ
(28.Ë ,‡È 'ÈÚ˘È
(29'ÈÂ‰ ˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˜"Ó‰È· ÔÓÊ· Ì‚˘ Z .ÌÈÎÏÓ 'Ï‰ ÛÂÒ Ì"·Ó¯

.'Â‚
(30¯‚Â"„ (Ù"¯ Ì˘) Â˙Ú„Ï Û‡ Z "'ÂÎ ÌÈ„ÚÓ‰ ÏÎÂ 'ÂÎ ‰‡˜ 'ÂÎ 'È‰È ‡Ï"„ Ì˘ Ì"·Ó¯ ‰‡¯

(˙Â„ÈÒÁ‰Â ‰Ï·˜‰ ˙¯Â˙ ˙Ú¯Î‰ ‡È‰ ÔÎÂ) ‰ÚÈ„‰Ï Î"ÂÎ‡ÚÂ .‡Â‰ Ï˘Ó (Â ,‡È 'ÈÚ˘È) "'Â‚ ·‡Ê
.Ó"Î·Â .‡"ÓÙ ·"Á ˜"‰Â·Ú .(·"‰ Á"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰) „"·‡¯ Î"‚ÈÈÚÂ .ÌËÂ˘ÙÎ ÌÈ¯·„‰„ Z
,‡Â‰ ÁÈ˘Ó È‡„Â˘ È¯Á‡Ï ˙ÂÙÂ˜˙ '· Ì"·Ó¯Ï Ì‚„ ,(˜ÁÂ„· Ù"ÎÚ) ÔÈÚ‰ ¯ÓÂÁÏ Ï"Ù‡Â‡Â

 ‰ÙÂ˜˙· 'È‰È "'Â‚ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ"Â‰Â˘‡¯‰¯·„Ó Ì˘ Ì"·Ó¯·˘ ˜¯Ù‰ ÏÎÂ ,‰ÏÂ‡‚„ 
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˙ÂËÈ˘Ù ÏÚ ‡Â‰ ÌÈÏÚÓ ,[„ÂÒ ,˘Â¯„ ,ÊÓ¯ ,Ë˘Ù] ‰Ê ‰¯Â˙ ˜ÏÁ Ï˘ ‰Ê
˙¯Â˙ ÂÏÈ‡Â .ÂÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡ ÏÂÎÈ·Î˘ ˘Â·Ï„ ÌÏÚ‰ Z Â· ˘·ÂÏÓ‰ Ò"‡‰
˙Â„ÈÒÁ·˘ ÔÈÚ˘ "ÌÈ¯ÂÈˆ"‰Â ,¯ÂÈˆ ‰ÊÈ‡· ˙¯„‚ÂÓ ‰È‡˘ ÔÂÈÎÓ ,˙Â„ÈÒÁ‰

˘Â·ÏÎ" Z Ì„È ÏÚ ‰Ï‚˙Ó21 ÌÙÈÏÁ˙ ÂÙÂÏÁÈÂ˙‡ ‡È‰ ˙ÏÏÂÎ ÔÎÏ˘) "
ÔÏ‰Ï„Î ,Ì˙Â‡ 'ÈÁÓÂ ‰¯Â˙·˘ Ò"„¯Ù ÌÈ˜ÏÁ‰ '„ ÏÎ22¯ÂÈˆ‰ ÔÈ‡ ,(

.Â·˘ Ò"‡‰ ˙ÂËÈ˘Ù ˙‡ È˙ÈÓ‡ ÌÏÚ‰· ÌÈÏÚÓ

.ãÂÎÂ˙ ¯Â‡È· È"Ú ¯‰·ÂÈ ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ‰˙Â‰Ó ¯Â‡È·
"‰˙Â‰Ó Ú„ (‰ÂˆÓ Ï˘) ‰¯Î˘Ó" ÈÎ .ÁÈ˘Ó Ï˘ ÈÓÈÙ‰23¯˘‡ ÔÂÈÎÓÂ ,

˙ˆÙ‰] È„È ÏÚ24"¯Ó È˙‡" ˙Â„ÈÒÁ‰ [˙ÂÈÚÓ 25È¯‰ ,‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ ‡„ 
‰˙Â‰Ó ˙‡ Ú„ ,‰¯Î˘ Z ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÈÚÓ26.

˙ÏÂ‡‚ :ÂÓÎÂ .ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ Â˘„Á˙È ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È··
‰ÈÎ˘‰Â) Ï‡¯˘È27ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÎÁ Ï‡¯˘È ÂÈ‰È" :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;˙ÂÏ‚‰Ó (

‰‡ÏÓ 'ÂÎ Ì‡¯Â· ˙Ú„ Â‚È˘ÈÂ ÌÈÓÂ˙Ò‰ ÌÈ¯·„ ÌÈÚ„ÂÈÂ28˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ 
"'ÂÎ 'ÈÂ‰29˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ· ˘Â„ÈÁÂ ÈÂÈ˘ :‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ;30

(21¯ÂÚ"„ ˘Â·Ï‰ÎÂ) ÌÙÈÏÁ‰Ï ‡"‡˘ ˘È„ ,ÌÈ˘Â·Ï· ÌÈ‚ÂÒ '·„ ÚÂ„ÈÎÂ .ÊÎ ,·˜ ÌÈÏ‰˙
.((‡È ,„"ÂÈ ·ÂÈ‡) "È˘È·Ï˙ ¯˘·Â

(22.ÍÏÈ‡Â 'Á ÛÈÚÒ
(23.(‡ ,‚) Ë"ÏÙ ‡È˙
(24· ˜ÂÈ„‰˙ˆÙ‰.‡Î ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ‰‡¯ ,‡˜Â„ ˙ÂÈÚÓ‰ 
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Ó"‰‰Ï ÌÈ¯Ó‡ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÂ ,·ÂË Ì˘ ¯˙Î ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙· ‰ÓÓ ˜ÏÁÂ Z .‰Ò 'ÈÒ ‡"Á („"Ù¯˙

.˘ËÈ¯ÊÚÓÓ
ÁÈ-ÊË ËÂ˜ÈÏ ·"Á „"Â˜Ï ‰‡¯ Z ˙Â„ÈÒÁ Ù"Ú ÁÈ˘Ó‰ ‰ÚÓÂ Ë"˘Ú·‰ ˙Ï‡˘ ¯Â‡È·

.(ÍÏÈ‡Â 84 'Ú ı"¯˙ ˘"‰Ò)
(26˙Ó‚Â„ ‡È‰ "˙Â„ÈÒÁ"„ ‰Î˘Ó‰‰˘ ,(ÍÏÈ‡Â ‰Ú˘ ÛÈÚÒ) Ï"‰ ÌÂÏ˘· ‰„Ù ‰"„ Ì‚ ‰‡¯

.„È˙ÚÏ„ ‰Î˘Ó‰‰
(27."˙ÂÈÏ‚‰ ÔÈ·Ó Ô‰ÓÚ ·˘ ‰"·˜‰" (‡ ,ËÎ ‰ÏÈ‚Ó) Ï"Ê¯ÓÎ
(28.Ë ,‡È 'ÈÚ˘È
(29'ÈÂ‰ ˙‡ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˜"Ó‰È· ÔÓÊ· Ì‚˘ Z .ÌÈÎÏÓ 'Ï‰ ÛÂÒ Ì"·Ó¯

.'Â‚
(30¯‚Â"„ (Ù"¯ Ì˘) Â˙Ú„Ï Û‡ Z "'ÂÎ ÌÈ„ÚÓ‰ ÏÎÂ 'ÂÎ ‰‡˜ 'ÂÎ 'È‰È ‡Ï"„ Ì˘ Ì"·Ó¯ ‰‡¯

(˙Â„ÈÒÁ‰Â ‰Ï·˜‰ ˙¯Â˙ ˙Ú¯Î‰ ‡È‰ ÔÎÂ) ‰ÚÈ„‰Ï Î"ÂÎ‡ÚÂ .‡Â‰ Ï˘Ó (Â ,‡È 'ÈÚ˘È) "'Â‚ ·‡Ê
.Ó"Î·Â .‡"ÓÙ ·"Á ˜"‰Â·Ú .(·"‰ Á"Ù ‰·Â˘˙ 'Ï‰) „"·‡¯ Î"‚ÈÈÚÂ .ÌËÂ˘ÙÎ ÌÈ¯·„‰„ Z
,‡Â‰ ÁÈ˘Ó È‡„Â˘ È¯Á‡Ï ˙ÂÙÂ˜˙ '· Ì"·Ó¯Ï Ì‚„ ,(˜ÁÂ„· Ù"ÎÚ) ÔÈÚ‰ ¯ÓÂÁÏ Ï"Ù‡Â‡Â

 ‰ÙÂ˜˙· 'È‰È "'Â‚ ‰ÚÈ„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ"Â‰Â˘‡¯‰¯·„Ó Ì˘ Ì"·Ó¯·˘ ˜¯Ù‰ ÏÎÂ ,‰ÏÂ‡‚„ 
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'ÈÁÏ Z ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ,‰Ó˘Ï Z ‰˘Ó ,ÁÂ¯Ï Z 'ÈÏ‡ ,˘Ù 'ÈÁ·Ï
.‰„ÈÁÈÏ ‰ÎÊÈ ÁÈ˘ÓÂ

ÏÎ Ï˘ ˙Â‚È¯„Ó‰ ‰˘ÓÁ·] Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ ÏÚ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÏÚÓ
‰Ó˘40ÌˆÚ ‡È‰ ‰„ÈÁÈ 'ÈÁ·Â ,˙ÂÈË¯Ù ˙Â‚È¯„Ó Ì‰ Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ :[

Z ‰„ÈÁÈ 'ÈÁ·Ó ¯˘‡ ˙ÂÈ‰ ÌÚÂ .‰Ó˘Î ,ÌÈË¯Ù ¯„‚Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰Ó˘‰
‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ·˘ ‰Ê ÔÈ‡ ,Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ ˙ÂÎ˘Ó Z ‰Ó˘‰ ÌˆÚ
˙Â„Á‡ ÏÚ ‰¯ÂÓ "‰„ÈÁÈ" ÔÂ˘Ï ÈÎ Z ÂÏ‡ ÌÈË¯ÙÏ "ÏÏÎ"Â ¯Â˜Ó ¯„‚·
ÌÈË¯ÙÏ ¯Â˜Ó ¯„‚Ó Ì‚ ,ÌÈË¯ÙÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ‡È‰˘ ÂÊÈ‡Ó ˙ÏÏ˘ÂÓ‰ ‰ËÂ˘Ù

"„Á‡"Ï "„ÈÁÈ" ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ÚÂ„ÈÎÂ)41Ï˘ ˙ÈÓˆÚ ‰„Â˜ ‡È‰˘ ‡"Î Z (
.Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ ˙Â‡ˆÓ ‰ÓÓ˘ ‡Ï‡ ,‰Ó˘‰

Ï˘ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰„Â˜ ‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ· ,˙ÈË¯Ù ‰Ó˘ ÏÎ·˘ ÂÓÎÂ
'ÈÁ·˘ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ˙ÂÏÏÎ Ï˘ ‰Ó˘‰(Â ˙ÂÈÁ‰)· ‡Â‰ ÔÎ ,‰Ó˘‰
‰ÏÚÓÏ˘ ˙ÂÈÁ‰ ˙„Â˜ ÌˆÚ Z ‡È‰ (ÁÈ˘Ó Ï˘ Â˙ÈÁ·) ‰·˘ ‰„ÈÁÈ‰
,˙ÂÏÏÎ„ Á"¯ ,˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÏÚÓ ÏÎ ˙ÂÙÚ˙ÒÓ ,ÂÊ ‰„Â˜ÓÂ .¯ÂÈˆ ¯„‚Ó

ÔÈÚ· ˜¯ ÂÈ‡ ÂÏ˘ ‚"Ï·‰Â .Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ‡Â‰ ˙ÂÈÁ‰ ÌˆÚ ÈÎ
‰˙˘Ó È˙Ï· ÌˆÚ ÏÎ ÈÎ ÔÓÊ‰ ÈÈÂÈ˘· ÒÙ˙ ÂÈ‡˘ ,˙ÂÈÁˆ‰

Ï"ÚÏ˘ ÌÈÓÚË‰Ó ‰Ê Ì‚˘]ÌÈÈÁˆ ÌÈÈÁ ÂÈ‰È 42Í˘Ó˘ ,ÂÈ˘ÎÚ :
'ÈÁ·· ÈÎ .‰˙ÈÓ‰ ÔÈÚ Â˘È ,˙ÂÈÁ‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ 'ÈÁ· ˜¯ ÌÏÂÚ·
„È˙ÚÏ Î"‡˘Ó .ÔÂÈÏÎÂ ˜ÒÙ‰ Z „ÚÂ ÈÂÈ˘‰ ÔÈÚ ÍÈÈ˘ ˙ÂË˘Ù˙‰‰

[‰˙˘Ó È˙Ï· ÈÓˆÚ ÏÎ È¯‰ ,˙ÂÈÁ‰ ÌˆÚ Í˘ÓÂÈ˘

.˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙· ‡Â‰ ÌÏ˘˘ ,‰ÏÚÓ‰Â ˙ÂÎÈ‡‰ ÔÈÚ· Ì‚ ‡Ï‡
‡ÏÈÓ· ÂÈ‰È ,ÈÓˆÚ ˙ÂÈÁ· ÂÈÁÈÂ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ· ˙ÂÓÏÂÚ· Í˘ÓÂ˙˘Î ,ÔÎÏÂ

.˙ÂÓÈÏ˘‰Â ‰ÏÚÓ‰ ˙ÈÏÎ˙·

.å,ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È· Z ˙Â„ÈÒÁ[‰ ˙ˆÙ‰] Ï˘ ‰¯Î˘Ó ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
˙‡·‰ ÏÏÂÎ) ‰¯Â˙·] ‰˘„ÈÁ ˙Â„ÈÒÁ˘ ÌÈ˘Â„ÈÁ‰ ÏÎ :‰˙Â‰Ó ˙‡ Ú„

(40'ÈÁ ‰Ó˘ ÁÂ¯ ˘Ù ,‰Ï Â‡¯˜ ˙ÂÓ˘ ‰˘ÓÁ" :(ÊÏ ,·"Ù) ¯"·„ (Ë ,„"ÈÙ) ¯"· ‰‡¯
Ï"ÊÈ¯‡‰Î· Ï·‡ ,'ÂÎÂ ÌÈËÂÈÙ· ÔÎÂ ¯„Ò‰ ÈÂÈ˘· ‡Â‰ Ì˘ ˘¯„Ó· ÌÈÒÂÙ„ ‰ÓÎ· Z ."‰„ÈÁÈ

 ‡·ÂÓ Á"‡„·Â (Ó"Î·Â .Â˙ÏÁ˙· ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ¯Ú˘ .Â˙ÏÁ˙· ·"Ó˘ Á"Ú)˜ÂÈ„·ÂÎ"‚ÈÈÚÂ .‰Ê ¯„Ò· 
.‡ ,Â¯ Ì˘ .‡ ,‡Ù ‡"ÁÊ

(41.‡ ,Ú ˜Ï· ˙"Â˜Ï Ì‚ ‰‡¯Â .Á"Ù ˘"˜‰ ¯Ú˘ ·"Ó‡ ‰‡¯
(42ÔÈ¯ÊÂÁ ÔÈ‡ ÌÈ˜È„ˆ" :((· ,„È˜ ‡¯ÈÂ) ÌÏÚ‰ ˘¯„Ó Ì‚ ‰‡¯Â) ‡"ÚÒ ,·ˆ ÔÈ¯„‰Ò ‰‡¯

‰Ê· ‰Ú¯Î‰‰Â ¯Î˘‰ ¯˜ÈÚ ÔÓÊ· Ô"·Ó¯‰Â Ì"·Ó¯‰ ˙ÂÚÈ„ ˙ÂÚÂ„ÈÂ ."ÈÓÈÈ˜ ÌÏÂÚÏ 'ÂÎ Ô¯ÙÚÏ
.(· ,„È ˆ"Ó¯„ .„"ÚÒ ,‰Ò ˘"˘ .‚ ,ÂË Âˆ ˙"Â˜Ï)
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.‰„ÈÁÈÏ ‰ÎÊÈ ÁÈ˘ÓÂ
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"„Á‡"Ï "„ÈÁÈ" ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ÚÂ„ÈÎÂ)41Ï˘ ˙ÈÓˆÚ ‰„Â˜ ‡È‰˘ ‡"Î Z (
.Á"¯ ˙ÂÈÁ·‰ '„ ˙Â‡ˆÓ ‰ÓÓ˘ ‡Ï‡ ,‰Ó˘‰

Ï˘ ˙ÈÓˆÚ‰ ‰„Â˜ ‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ· ,˙ÈË¯Ù ‰Ó˘ ÏÎ·˘ ÂÓÎÂ
'ÈÁ·˘ ,˙ÂÏ˘Ï˙˘‰‰ ˙ÂÏÏÎ Ï˘ ‰Ó˘‰(Â ˙ÂÈÁ‰)· ‡Â‰ ÔÎ ,‰Ó˘‰
‰ÏÚÓÏ˘ ˙ÂÈÁ‰ ˙„Â˜ ÌˆÚ Z ‡È‰ (ÁÈ˘Ó Ï˘ Â˙ÈÁ·) ‰·˘ ‰„ÈÁÈ‰
,˙ÂÏÏÎ„ Á"¯ ,˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ÂÏÚÓ ÏÎ ˙ÂÙÚ˙ÒÓ ,ÂÊ ‰„Â˜ÓÂ .¯ÂÈˆ ¯„‚Ó

ÔÈÚ· ˜¯ ÂÈ‡ ÂÏ˘ ‚"Ï·‰Â .Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ‡Â‰ ˙ÂÈÁ‰ ÌˆÚ ÈÎ
‰˙˘Ó È˙Ï· ÌˆÚ ÏÎ ÈÎ ÔÓÊ‰ ÈÈÂÈ˘· ÒÙ˙ ÂÈ‡˘ ,˙ÂÈÁˆ‰

Ï"ÚÏ˘ ÌÈÓÚË‰Ó ‰Ê Ì‚˘]ÌÈÈÁˆ ÌÈÈÁ ÂÈ‰È 42Í˘Ó˘ ,ÂÈ˘ÎÚ :
'ÈÁ·· ÈÎ .‰˙ÈÓ‰ ÔÈÚ Â˘È ,˙ÂÈÁ‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ 'ÈÁ· ˜¯ ÌÏÂÚ·
„È˙ÚÏ Î"‡˘Ó .ÔÂÈÏÎÂ ˜ÒÙ‰ Z „ÚÂ ÈÂÈ˘‰ ÔÈÚ ÍÈÈ˘ ˙ÂË˘Ù˙‰‰

[‰˙˘Ó È˙Ï· ÈÓˆÚ ÏÎ È¯‰ ,˙ÂÈÁ‰ ÌˆÚ Í˘ÓÂÈ˘

.˙ÂÓÈÏ˘‰ ˙ÈÏÎ˙· ‡Â‰ ÌÏ˘˘ ,‰ÏÚÓ‰Â ˙ÂÎÈ‡‰ ÔÈÚ· Ì‚ ‡Ï‡
‡ÏÈÓ· ÂÈ‰È ,ÈÓˆÚ ˙ÂÈÁ· ÂÈÁÈÂ ‰„ÈÁÈ‰ 'ÈÁ· ˙ÂÓÏÂÚ· Í˘ÓÂ˙˘Î ,ÔÎÏÂ

.˙ÂÓÈÏ˘‰Â ‰ÏÚÓ‰ ˙ÈÏÎ˙·

.å,ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È· Z ˙Â„ÈÒÁ[‰ ˙ˆÙ‰] Ï˘ ‰¯Î˘Ó ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
˙‡·‰ ÏÏÂÎ) ‰¯Â˙·] ‰˘„ÈÁ ˙Â„ÈÒÁ˘ ÌÈ˘Â„ÈÁ‰ ÏÎ :‰˙Â‰Ó ˙‡ Ú„
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 ‡·ÂÓ Á"‡„·Â (Ó"Î·Â .Â˙ÏÁ˙· ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ¯Ú˘ .Â˙ÏÁ˙· ·"Ó˘ Á"Ú)˜ÂÈ„·ÂÎ"‚ÈÈÚÂ .‰Ê ¯„Ò· 
.‡ ,Â¯ Ì˘ .‡ ,‡Ù ‡"ÁÊ

(41.‡ ,Ú ˜Ï· ˙"Â˜Ï Ì‚ ‰‡¯Â .Á"Ù ˘"˜‰ ¯Ú˘ ·"Ó‡ ‰‡¯
(42ÔÈ¯ÊÂÁ ÔÈ‡ ÌÈ˜È„ˆ" :((· ,„È˜ ‡¯ÈÂ) ÌÏÚ‰ ˘¯„Ó Ì‚ ‰‡¯Â) ‡"ÚÒ ,·ˆ ÔÈ¯„‰Ò ‰‡¯

‰Ê· ‰Ú¯Î‰‰Â ¯Î˘‰ ¯˜ÈÚ ÔÓÊ· Ô"·Ó¯‰Â Ì"·Ó¯‰ ˙ÂÚÈ„ ˙ÂÚÂ„ÈÂ ."ÈÓÈÈ˜ ÌÏÂÚÏ 'ÂÎ Ô¯ÙÚÏ
.(· ,„È ˆ"Ó¯„ .„"ÚÒ ,‰Ò ˘"˘ .‚ ,ÂË Âˆ ˙"Â˜Ï)
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י
בהמשך למבואר בשיחה הנ"ל ש"יחידה" הוא "עצם החיות הבלתי משתנה" ולכן למשיח 

יש "חיים נצחיים" וממנו נמשך לכל יהודי; מבאר כ"ק אד"ש במקום נוסף שזהו עניינו 

מת"  לא  "משה  ולכן  דור",  שבכל  משה   - דמשה  "אתפשטותא  וכן  רבינו  משה  של 

ו"מעשה ידיו נצחיים" )אלא שאצל משיח יהיה זה בתוקף יותר כיון שאצל משה "זכה 

ל)דרגת( נשמה" ולא האירה אצלו בגלוי בחי' היחידה(.

גאולת  כ"התחלת  הגדול  של שבת  עניינו  את  אד"ש  כ"ק  מביא  השיחה  במהלך 

הגאולה  הייתה  שבזכותו  רבינו  משה  של  עניינו  על  מרחיב  וכהקדמה  מצרים", 

ממצרים.

ומבאר על פי דיוקים בפרק "תפילה למשה" )פרק צ'(, שבשביל גאולת מצרים 

שהייתה המשכת אלוקות נצחית בעולם גשמי - היה נדרש שמשה הגואל יהיה 

מחובר ג"כ מב' עניינים אלו של אלוקות נצחית וגשמיות.

ועפ"ז מרחיב באותיות אלו, כיצד רואים במשה רבינו הן את עניין האלוקות בגילוי 

והן את עניין הנצחיות בגשמיות.

]עפ"ז מבאר בהמשך השיחה את מעלת "שבת הגדול" בה היה החיבור הנ"ל של 

אלוקות וגשמיות העולם, שהעולם עצמו )הבכורות( סייע לגאולה[.

דבר מלכות ש"פ צו תנש"א, אותיות ו-ח

ו. שני ענינים אלו – וי"ל שאלו הם שני 
מזמור  וסיום  שבתחילת  בכפילות  הענינים 
משה  אצל  ובגלוי  בשלימות  היו   – צדי"ק 

רבינו – שהוא הממוצע המחבר בין הקב"ה 
ובנ"י, "אנכי עומד בין ה' וביניכם", וממוצע 
צריך להיות בו משני הענינים שהוא מחבר:
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"אם  חז"ל  אומרים  האלקים"  "איש  על 
אלקים  למה  איש  ואם  איש  למה  אלקים 
ולמעלה  מחציו  איש  ולמטה  מחציו  כו', 
אלו  ענינים  שני  אצלו  ובהיות  האלקים". 
– "איש )ו(האלקים" – יש בכח משה לחבר 
אלקות עם העולם )כפי שהי' בגלוי במשכן 

משה(.

אלו  קצוות  י"ל ששני   – יותר  ובפרטיות 
"משה"  של  הענינים  שני  הם  בממוצע 

ו"איש האלקים" )הכפל בתחילת המזמור(:

אע"פ ש"איש האלקים" הוא חיבור של 
ו"האלקים"( כפי שהם  )"איש"  שני קצוות 
אלקים  שם  מ"מ  )משה(אבל  אחד  באדם 
באלקות  הדרגא  זוהי  הטבע,  בגימטריא 
העולם.  טבע  את  ומחי'  ש"מתלבשת" 
שבחי'  כיון  האלקים",  "איש  נאמר  ולכן 
כפי  משה,  של  ולמטה"(  )"מחציו  "איש" 
עם  )רק(  מתאחד  העולם,  עם  קשור  שהוא 
"האלקים" )אלקות שבערך הבריאה(  אבל 
לא עם הוי' )שם העצם כו'(, גילוי האלקות 
אלקים,  בשם  )שנברא  מהעולם  שלמעלה 

בראשית ברא אלקים(.

"איש  לפני  )שנאמר  "משה"  אמנם 
המים  מן  "כי  שם  על  הוא  האלקים"( 
שם  מה(,  מ"ה)ונחנו  משם   – משיתיהו" 
אלקות  האלקים"(,  מ"איש  )למעלה  הוי' 
בזה,  הפירוש  וידוע  מהבריאה.  שלמעלה 
ששרש נשמת משה הוא מדרגא גבוהה מאד, 
שלמעלה  דאתכסיא(,  )עלמא  מים  בחי' 
ומשם  האדם(,  מושב  )מקום  ויבשה  מארץ 

ב)עלמא  בגלוי  משיתיהו"   – המים  "מן   –
כך  הגשמי.  הזה  ב(עולם  עד  דאתגליא, 
שכפי שהוא נמצא כנשמה בגוף פה למטה 
ה"ה בגלוי "מן המים", דבוק בגלוי למקורו 
הים שתמיד קשורים  דגי  )בדוגמת  למעלה 

בגלוי למקור חיותם – מי הים(.

על  רומז  האלקים"  איש  ש"משה  נמצא 
שני הענינים הנ"ל אצל משה: )א( "משה" – 
התקשרותו )פה למטה( עם אלקות שלמעלה 
מהבריאה )שנותנת את הכח לגלות אלקות 
ולהמשיך  העולם,  את  ולשנות  למטה 
נצחיות, כח הבלי גבול – למטה(, ו)ב( "איש 
האלקים" – התקשרותו )כאיש( עם אלקות 
שבערך הבריאה, וזה נותן את הכח להמשיך 
אלקות בערך ל)בנ"י( נשמות בגופים בעולם, 
באופן שיכולים להעשות כלים )מצד ענינם 
אלקות  לגילוי  קביעות,  של  ובאופן  הם(, 
 – שבערך הבריאה, עד ל"ושכנתי בתוכם" 

גילוי אלקות שלמעלה מהבריאה.

 – המזמור  בסיום  הכפל  גם  יובן  עפ"ז  ז. 
ידינו  מעשה  עלינו  כוננה  ידינו  "ומעשה 

כוננהו":

היו  המחבר(  )ממוצע  משה  שאצל  כיון 
 – האלקים"(  ו"איש  )"משה"  הענינים  שני 
שלכן ישנו אצל משה למטה ענין הנצחיות 
]כמרומז  בגלוי  הבל"ג(  )כח  והקביעות 
בהמשך המזמור: "מעון אתה היית לנו בדור 
ודור, בטרם הרים ילדו גו' ומעולם עד עולם 
כיום  בעיניך  שנים  אלף  כי  גו',  א־ל  אתה 
בזמן  הנצחיות  נמשכת  וכך   – גו'"  אתמול 
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גם אצל "משה איש האלקים" בהיותו בטל 
לאלקות[, נצחיות במשה עצמו, ש"משה לא 
מת" )ובכל דור ודור ישנו אתפשטותא דמשה, 
נוסף על בחי' משה שבכל א' מישראל(, וכן 
בכחותיו ופרטיו, עד שגם "מעשי ידי משה 

)משכן שעשה משה( נצחיים" –

לכן הי' דוקא למשה את הכח להמשיך את 
השכינה למטה ע"י תפלתו "ויהי נועם גו'", 
"יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם", 
באופן ד"כוננה עלינו" – בקביעות, לדור דור 
)עד שבזה )"ומעשה ידינו כוננהו"( מרומזת 
הנצחיות דבית המקדש השלישי, שאינו חרב 

לעולם, כנ"ל(.

וכשם שאצל משה עצמו ישנם שני ענינים 
ישנם  כך  האלקים"(,  ו"איש  )"משה"  אלו 
משה  ותפלת  בברכת  )כפל(  הענינים  שני 
השכינה  המשכת  )א(   – גו'"(  נועם  )"ויהי 
במשכן, אלקות שלמעלה מעולם, )ב( באופן 
שזה מתלבש בפנימיות שלמטה – ויש לומר 
"ומעשה  )א(  הלשון  בכפל  מרומזים  שהם 
מקיף  של  באופן   – עלינו"  כוננה  ידינו 
מלמעלה, "להיותו בלי גבול ותכלית", )ב( 

את  מחזק  שהוא  כוננהו",  ידינו  "ומעשה 
שה"כוננהו"  ז.א.  עצמם,  ידינו"  "מעשה 
חודר בפנימיות גם ב"מעשה ידינו" )ולא רק 

באופן ד"כוננה עלינו"(.

על  מורה  בכלל  שכפל  בזה  ויומתק   –
לתושי'  כפליים   – נצחי  באופן  הדבר  קיום 
יתירה  אלא  ככה,  פעמיים  רק  לא  )שהוא 
עם  גם  קשור  וכפל  ובתוקף(.  באיכות  מזה 

הגאולה – גאולה נצחית.

רש"י  ביאור  ע"פ   – יותר  ובפרטיות  ח. 
בכפל זה: "ושני פעמים ומעשה ידינו כוננהו, 
לישראל  שבירכן  המשכן  מלאכת  על  א' 
ידיהם  במעשה  שכינה  שתשרה  והתפלל 
במשכן, וא' שתהא ברכה במעשה ידיהם". 
ועפ"ז י"ל, שכפל זה מרמז על ברכה כפולה 
 – נצחיים  יהיו  ידינו"  ש"מעשה  משה  של 
)בדוגמת  ידינו" בעניני קדושה  הן "מעשה 
מעשה המשכן(, והן ב"מעשה ידינו" בעניני 
שהגם  ו"דרכיך",  "מעשיך"  וחול,  רשות 
שאלו מעשים הקשורים עם הנהגת העולם, 
מכניס בהם משה את כח הנצחיות – "ומעשה 

ידינו כוננהו".
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סוגיא ב'

קיום הדרגות 
בפועל אצל 
המלך המשיח

בסוגיא זו נלמד כיצד כל הדרגות והרבדים שהוסברו לעיל 
בסוגיה א' יבואו לידי ביטוי בדמותו של המלך המשיח, וכן מהו 

התיווך בין כל הדרגות הללו.

"הטעם שמשיח נקרא בשם מצורע, כי ענין הגאולה 
הוא - היציאה מכל מיצרים וגבולים, תגבורת 

הקדושה . . וזה גופא בא עי"ז ש"חלינו הוא נשא 
גו'", שבזה נעשה הבירור והזיכוך היותר אחרון של 

בנ"י בעקבתא דמשיחא"

)לקו"ש חל"ז, ע' 36(.
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א
פתיחה לסוגיא

בעניינו של משיח  אד"ש  כ"ק  חידושו של  אודות  הקודמת  בסוגיא  למבואר  בהמשך 

"שיומשך ויתגלה עיקר עניינו של משיח", בסוגיה זו יבואר הביטוי בפועל של כמה 

עניינים ומעלות אצל המלך המשיח.

⋅

בשיחה דלקמן מבאר כ"ק אד"ש שעניינו של משיח )ושל הגאולה( היא "התגלות אלוקות 

שלמעלה ממדידה והגבלה".

עניין טפל  ולא שזה  "מצורע",  נקרא  בשיחה שלפנינו מבאר הרבי מדוע משיח 

אצלו, אלא אדרבא זהו כל מהותו )שם מורה על המהות(.
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t/drxhbi cdnw1: "nv anu )ak
nahj( / / rcbi tnrh jhuurt sch rch
anu )nmurg ak ch, rch/ ra"h(
abtnr2tfi jkhbu vut bat unftuchbu
xcko utbjbu jacbuvu bdug nufv
tkeho ungubv"/

umrhl chtur _ knv n,cyt vgbhi
s"jkhbu vut bat unftuchbu xcko"
cgbhi ak "bdug" )nmurg( suet' ugs
aanu "jhuurt" )nmurg(' ukt cao
x,o ak xck ujukh/

kfturv ha kctr zv g"p chtur
rchbu vzei3gv"p4

"tsofh hvhw cgur
caru" _ szv abtnr fti ,utr "tso"
suet' avut ao vngkv ak hartk'
vut kph agbhi vbdgho avo "cgur

caru" nurv gk "cjhw v,j,ubv / /
)a(kt b,crr vrg uvpxuk, nnbu"'
uvhhbu' "acrujbhu, cgcus, vw ,hei
cngahu uchrr vrg ni vyuc cfk

vscrho' re pxuk, acxu;kcuahu
gshhi kt b,crr"' ubnmt agbhi
vbdgho ahhl re ctso vako afcr
dnr gcus, "v,crru, vrg ni pbhnhu,

vdu; ubpa" ujxr tmku re vchrur
cjhmubhu, aku ]ufncutr ao' azvu

vygo a"nmu, bdgho thbu bvud cznbbu
zv tjr vjurci / / zvu thbu cbnmt
tmkbu' at; vmshe uvyuc gshhi vrg
em, cpbhnhu,"[/

ugp"z ha kunr' anygo zv bert
nahj cao "nmurg" suet' kvuru,
avut hvhw tso vako c,fkh, )ufn"a5

"vbv hafhk gcsh hruo ubat udcv
nts"(' ukfi bert "bdug" fh vjukh
uvnftuc act kcrr vut re vchrur
s"xu; kcuahu"/

ucgune hu,r tukh ha kunr6:
trhfu, vdku, vzv vtjrui vht fsh
kcrr ukzfl t, hartk )g"s "fur
vcrzk"7sdku, nmrho(' uvzni
sgec,t snahjt' xu; zni vdku,' vut
vzni schrur vhu,r tjrui' chrur vrg
uvpxuk, vjhmubh, a"cxu; kcuahu"
)sfkk hartk(' achrur zv hhgav gk
hsh nahj/

uzvu anahj bert "nmurg" npbh
a"jkhbu vut bat unftuchbu xcko
duw"' azvu nms pguk,u ak nahj ccbh
hartk' kcrr pxuk, zu a"cxu;

keuyhahju,157

5( haghw bc' hd/ ,rduo gv"p/ zj"t ept' c/
urtv ,bjunt ,uksu, hs )ucvumt, ctcgr _ f(
avut kngkv do nnav/ ukvghr nkeu", ao'
scjhw tso vut kngkv do ncjhw nav )abew

"thavtkeho" _ r"p crfv/ ,vkho m' t(/ g"a/
6( rtv cf"z keu"a jf"c gw 87 )keni gw

671(uthkl/
7( ut,jbi s' f/ ,u"t gs' t-c/ ucf"n/

nahj, a"p nmurg ,ak"d/ bspx ckeu"a

jk"z gw 33 uthkl/

1( xbvsrhi mj' c/
2( haghw bd' s/
3( keu", pra,bu fc' c/ urtv tkahl

pra,bu gv"p/
4( pra,bu hd' c/

,zrhgd

nahj bert nmurg
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kcuahu" sfkk hartk )ukt avut bdug
nms gmnu j"u(/

c/tck thi zv chtur nxphe/ avrh
gbhi v"ao" ct k,tr nvu,u ugbhbu
vgherh ak vbert cao zv8' ucgbhbbu:
tg"p anahj "njukk npaghbu"9' gs
anahj gmnu "vut01nbudg"11' n"n
kfturv thi zv gbhbu vgherh ak nahj'
fh zvu gbhiakhkh)chrur vrg uvgubu,
ak cbh hartk(' uthku gbhbuvgherh

ak nahj vut dtuk,oak hartk _
cbhi ch, vnesa uehcu. bsjh hartk
fuw21' uknv bert31gk ao pguk,u
vakhkh, )"nmurg"(' ukt gk ao
vdtukv gmnv?

ugfm"k aha c,ufi gbhi v"bdg" do
rnz gk gher gbhbu ak nahj' vdtukv
a,cut gk hsu/

uha kunr' agbhi zv brnz do cshue
kaui vnsra41gv"p51

"uvmrug tar cu
vbdg cdshu hvhu prunho duw" _

"uvmrug zv ch, vnesa' tar cu vbdg
zu gcus, fufcho / / cdshu hvhu prunho
tku cdsh fvubv ufuw"/ ukfturv kw
vnsra "uvmrug zv ch, vnesa"
mg"e' svuk"k "zv ch, vnesa
abjrc" )ufhu"c(61' unvu "uvmrug zv
ch, vnesa"' snangu azvu ,ufi gbhi
vnesa gmnu/

uha kunr' aczv nrnz vnsra' sha
,ufi jhuch cgbhi vbdg' anms zv bert
vnesa cao "uvmrug" )gus kpbh
abh,i cu "vbdg zu gcus, fufcho"'
atz bgav "mrug" kdrhgu,t(' fnu
anahj bert cao "jhuurt )nmurg(
sch rch"/

d/uha kctr zv g"p n"a tsnu"r
vzei ao71gus gbhi cbudg kbdgho'
uz"k: "bdgho scrho dcuvho vi' athbu
bew ynt gs ahertbu vfvi ynt81'
ufagshhi kt ert ku ao ynt thi

keuyhahju, ,zrhgd 158

8( rtv ctrufv czv ",aucu, uchturho"
)ev",' ,ak"s( x"t*/ keu"a j"u x"g 53 uthkl
ucvgru, ao/ ua"b/

9( haghw bd' v/ vuct cpra"h xbvsrhi ao
g"t s"v xuckh jktho/

01( kw ra"h acvgrv veusn, )cphrua scrh
vdnw ao anahj huac chi "xuckh jktho"
)nbudgho/ ra"h((/

11( ukt re a"tbjbu jacbuvu bdug"/
21( rtv rnc"o vkw nkfho rph"t uao

cxupu/
31( ckeuyh kuh"m "kheuyho" gk njz"k )gw

eu(' a"ha sw anu, knahj / / vsgv srcbi / /
sjhuurt sch rch anu' vphrua vut avut ngubv
cmrg, / / tck kt azvu anu' re vgbhi avut
nufv cmrg,"/

tck kfturv thi fuub,u kvpehg njz"k zv
npauyu akt hvhw bert cao zv "jhuurt sch
rch"' tkt athbu sunv ksw anu, "nbjo ahkv
hbui jbhbv" avo anu, cb"t' nat"f vao
s"jhuurt sch rch" vut reg"a "vgbhi"/

*( tdru, eusa f"e tsnu"r akhy"t j"t

x"g rpj uthkl/ vnu"k/

41( thf"r p,hj,t ft/ vuct chk"a pra,bu
gv"p/

51( pra,bu hd' nv/
61( nat"f kw rz"k )uhe"r nmurg x"p hz(

csra, vpxueho )nmurg hs' ks uthkl( sbdgh
c,ho _ "ch, tr. tjuz,fo_ zv ch, vnesa"'
anuci akt btnr "ch, vnesa abjrc"/

71( keu", ao/ urtv d"f xvn"m kvm"m
nmu, yunt, vnmurg c,jhk,v/ g"a/

81( nabv bdgho rp"d/ rnc"o vkw yunt,
mrg, p"y v"c/ urtv ,u"f ura"h pra,bu hd'
c/ ,u"f r"p nmurg/
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vbdgho cfkk yuntv tkt tsrcv vo
turu, gkhubho' re avo shbt eaht
sesuav91/ / uvuct tk tvri vfvi4'
ab,gkho g"h vfvi avut jxs ghktv
//uhufk kvn,he shbho fatunr yvur
fuw"/ zt, tunr,' agmo vjpmt
s"bdg" )euso erht, ao ynt g"h
vfvi( thbu gbhi ak yuntv' tkt
tsrcv' gbhi ak esuav/

uha kunr' agbhi zv ct khsh chyuh
do cbdgho fpauyo _ cnrtu,
vbdgho ankf,jhkv vo yvurho' t;
ado vo mrhfho kvcht tk vfvi02

avut htnr "yvur": bdgho tkv vo
nkf,jhkv gbhi ak esuav' upguk,
vfvi cvo )tnhr, "yvur"( thbv fsh
kyvro ni vyuntv' tkt kvn,he
vdcuru, cjxsho' kvpfo n"shbt
eaht" kgbhi ak jxs/

]tkt anshbho "eaho" tku
sesuav' hfuk kva,kak tj"f gbhi
ak rg12)ufhsug' anrhcuh vmnmunho
ak nhs, vshi uvdcurv ba,kak gbhi
vrg( _ uvo nrtu, vbdghovyntho[/

s/gp"z ha kvuxh; gus hu,r' skt
zu ckcs aaura gbhi v"bdg" vut
cesuav' "shbt eaht sesuav"' tkt
gus zt,' acarau )vrtaui( vut srdt
bgkh, chu,r )cesuav dupt(/

ug"s vncutr22cgbhi ns, vdcurv

akngkv' aarav uneurv thbu gbhi
ak shi umnmuo )nbhg, vvapgv(' tkt
tsrcv' dcurv nkaui ,dcur,'
,dcur, vjhu, )g"s dcuru, danho32('
vapgv cv,dcru, h,hrvakngkv
nfkh ehcuk ak vneck ]akfi bnal
una,kak nzv tj"f gbhi vmnmuo
uvdcurv )nbhg, vapg( fpauyv'
ucpry favneck thi chfk,u kvfhk
apg rc fzv[/

ufi cgbhbbu' sgbhi v"bdg" carau
vrtaui vut ,dcur,vesuav/ tkt
anzv na,kakho "shbho eaho" fph
avo gshhi cguko vesuavQ unshbho
eaho tku ba,kaku tj"f knyv hu,r
nrtu, vbdgho vyntho/

uha kunr' agbhi zv brnz ckaui
tsv"z vb"k avbdgho "fagshhi kt
ert ku ao ynt / / vo turu, gkhubho"
)ukt fw "turu, sesuav" ufhu"c( _
aczv nrnz' aara gbhi vbdgho vut
kt re shbho eaho sesuav' tkt
kngkv hu,r _ "turu, gkhubho"'
vhhbu kt re gbhi ak tur udhkuh

tkeu,' tkt gus zt, _ "turu,
gkhubho"' akngkv n,j,ui' nnshsv
uvdckv/

]ufi vut cgcus, vtso' kph
vncutr42agbhi v"bdg" cgcusv
rujbh, vut "rmut" ckh "auc"' vhhbu
vgcusv s"fku, vbpa"' avht

keuyhahju, ,zrhgd159

32( nabv rha ,gbh,/ ucdnw ao "ahurshi
cdcurv"/

42( keu", nmurg fv' c/ xvn"m kvm"m ao
p"t ctrufv/ urtv do xv"a ,ba"t j"c gw 294
)keni gw 181(uthkl/

91( unmhhi kg"j agr ktv urjk p"z/ g"a/
02( pra,bu hd' kj-ky/
12( vdvu, vm"m kkeu", ao )tuv",

pra,bu frl t gw rbc(/ keu", pra,bu fs' t
cvdvv )g"p kw vg"j ao(/

22( ,u"t r"p bj )y' d(/ urtv ao ehz' d/
ugus/
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v,auev kmt, nnshsu, uvdcku,52

ukhsce ctkeu, cchyuk dnur' uthi zv
fph vfuubv vgkhubv' am"k vgcusv
s"auc" suet' kvnahl tkeu, cguko'
g"h vgcusv s,urv unmuu,' banv
cdu; suet/

vrh aaura gbhi vbdg cgcus,
vtso vht gcusv bgkh, chu,r'

"rmut" ufku, vbpa )avht vtvcv
s"cfk ntsl"' kngkv nnshsv
uvdckv(62' tkt sftar thi tj"f do
gbhi v"auc"' v"z kt fph vfuubv[/

v/g"p fvb"k huci do vygo
anahj )ugs"z chvn"e( bert cao

"nmurg"72' fh gbhi vdtukv vut _

vhmhtv nfk nhmrho udcukho',dcur,

vesuav82' avht v,dku, vtkeu,
akngkv nnshsv uvdckv92/

uzv dupt ct gh"z a"jkhbu vut bat
duw"' aczv bgav vchrur uvzhful
vhu,r tjrui ak cbh hartk cgec,t
snahjt' ucnhkt bgaho fkho
kv,dku, ak "turu, gkhubho"'

uzufho kehuo vhgus03
"ukt hfb;

gus nurhl ]phw akt h,fxv nnl cfb;
ukcua13[ uvhu ghbhl rutu, t, nurhl"'
cdtukv vtnh,h, uvakhnv gk hsh
nahj msebu' u,hf; unhs nna/

keuyhahju, ,zrhgd 160

52( kvghr n,ur, kuh hmje )gw ext(
snmurg "vut c,uvu / / vnmurg dhw ,v"u"/

62( rtv ctrufv s"v aucv hartk ,rb"y
)ugus( cdusk ngk, vgcusv s"rmut" anms eu
vantk suet/ urtv keni vgrv 82/

72( gp"z hun,e n"a ctuv"j )nmurg hs' j('
s"a,h mprho jhu, yvuru," ak yvr, vnmurg
)nmurg ao' s( "vo cw nahjho" )g"a cturl( _
fh akhnu, yvr, vnmurg vht _ dhkuh "nmurg"
sesuav carau vfh gkhui' avut srd, "nahj"
abew "nmurg"' fcpbho/

ukvghr ntuv", kb"l )gw md( _ cchtur
njz"k s"nahj jhuurt sch rch anu" _ s"nahj
avut dhkuh pbhnhu, gubd vgkhui xuck vbdg
cfsh agh"z hunal vgubd ,kd jhur"/

82( rtv keu", erj )bs' xg"c uthkl(
akg,"k hvhu vdcuru, gher )g"h chrur guko
v,vu(/ g"a/ urtv do tuv", kb"l ao' szv
a"m"k crzt sxunet" vut "fh kg"k h,gku
vdcuru, kvhu, dcuvho njxsho fuw"/ g"a/ ug"p
vncutr cpbho h"k ado gbhi zv jke ngbhi
v"nmurg" )aura vdcuru,(/

92( ukvghr njhsuah tdsu, nvr"k kxbvsrhi
ao )ugs"z cbmj hartk xpn"t(' anahj bew
nmurg "fh vmrg, vht scr ju. knbvdu ak
guko / / vnahj hvhw / / ju. kycg unbvdu ak
guko"/ _ urtv do chturu cjst"d kxbvsrhi
)et' c( "fh vnkl sunv kdnrh tk vnmurg / /
bcsk ni vgo" )unmhhi kchturu vb"k cbudg
knahj(/

03( haghw k' f/
13( ,bht pk"u/
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ב
בשיחה נוספת מבאר כ"ק אד"ש מדוע נאמר על משיח "פרצת עליך פרץ", כיצד זה 

מורה על ענינו.

"וישב".  השבוע  לפרשת  כסלו  י"ט  הגאולה  חג  את  בשיחה  מקשר  אד"ש  כ"ק 

וכהקדמה מקשה כיצד ניתן לקרוא לפרשה "וישב" אם זו רק בקשתו של יעקב 

אך בפועל לא רק שהיא לא נתקיימה, אלא יעקב גם מקבל בפרשה זו את "היפך 

המנוחה".

ומבאר, דכשם שלידת פרץ )משיח( הייתה עוד בתחילת הגלות, כך צריכים לדעת 

שגם הגלות היא "וישב" כי הגאולה באמת מתחילה עוד לפני הגלות וכל עניין 

הגלות הוא רק בשביל לפרוץ את כל ההגבלות.

שיחה ג' לפרשת וישב, אותיות ד-ה

hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
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kngkv ngkv _ ado fabnmtho
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gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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ג
בכמה מכתבים מביא כ"ק אד"ש את דברי הצ"צ את מעלתו של מלך המשיח שיהיה 

גדול יותר ממשה רבינו, ומובן ע"פ המבואר לעיל ש"משה זכה לנשמה ומשיח ליחידה".

גדול קרוב למשה  "נביא  יהיה  בין דברי הרמב"ם שמשיח  בב' המכתבים מתווך 

רבינו", לבין דברי הצ"צ )ועוד( בספר המצוות שלו )דרך מצוותיך( שמשיח יהיה 

נעלה יותר ממשה רבינו.

)ומשה  כיון שהוא מבחי' היחידה  נעלה  יותר  והביאור הוא, שאכן משיח בעצם 

מבחי' נשמה(, ורק בנוגע לנבואה משה יגדל ממנו.

אגרות קודש גאולה ומשיח עמ' קנט

"נשא ממשה" ובנוגע לנבואה "קרוב למשה רבינו"

"במה שהקשה על מש"כ בסהמ"צ להצ"צ מצות ספה"ע פ"ב שמשיח יהי' גבוה ממשה, 
והרי כתב הרמב"ם )תשובה פ"ט( שמשיח יהי' נביא קרוב למשה רבנו - מש"כ בסהמ"צ 
מפורש כן במד"ת תולדות: ונשא מן משה )כצ"ל. וכ"ה ביל"ש ישעי'(. - ומש"כ ברמב"ם, 
יל"פ שהוא רק בנוגע למעלת הנבואה, ועפמש"נ ולא קם נביא. ועייג"כ רמב"ם יסוה"ת 
פ"ז. וראה לקו"ת להאריז"ל עה"פ עד כי יבוא שילה. מנחות כט, ב. לקו"ת לרבנו הזקן 

שה"ש בסופו. ואכ"מ".

)אגרת מתאריך "י"ג אייר תשט"ז", נדפסה באג"ק חי"ג ע נד, ע"פ צילום האגרת(

"לא קם כמשה" הוא בנוגע למעלת הנבואה

"ומה שהעיר אודות המובא בדא"ח שיש מעלה במשיח שגדול ממשה רבנו, ועיין בזה 
ג"כ לקו"ת ויקרא יז, א. במדבר פט, ב-ג. ובסוף שה"ש מט, ג ואילך. וכ"ה בפי' בתנחומא 
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תולדות כ, שלכאורה הוא נגד הידוע שלא קם כמשה.

הנה כמה חלוקי ענינים בזה, היינו ענין הנבואה, המלוכה, ידיעת התורה כו' וכו'. ומה 
שלא קם כמשה מוסכם בנוגע למעלת הנבואה. וכמובא ג"כ ברמב"ם ]הל'[ תשובה פ"ט 
ה"ב. וגם בזה יעויין בר"ה )כא, ב( אבל במלכים קם, משא"כ במעלת הנשמה, עיין לקו"ת 
סוף שה"ש הנ"ל, שמעלת משיח גדולה יותר. ובמילא אין סתירה שכן הוא גם בנוגע ללימוד 
התורה,  פנימיות  פיהו,  מנשיקות  דישקני  הענין  שהוא  משיח  של  תורתו  ובפרט  התורה. 
יחידה שבתורה, שזהו מתאים לשייכות משיח ליחידה הכללית, משא"כ משה ששייכותו הוא 
למדריגת חי', וכמובא בשער הפסוקים פ' ויחי ובכ"מ. וראה ג"כ מנחות )כט, ב( דלא ידע 

מאי קאמרי*".

*( לאח"ז. עיין יו"ד סו"ס רמ"ב ובט"ז בשם ב"י. 

)אגרת מתאריך "כ"ו תמוז תשי"ד" - המופנית אל "הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מאלכתו מלאכת שמיים 

מוה"ר חיים משה שי' ]ובר[. נדפסה באג"ק ח"ט  ע' ריד ]ב'תתלב[ ע"פ העתק המזכירות(.
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ד
מכיון שעניינו של משיח הוא "גילוי אלוקות בעולם" )ולא רק שלימות קיום התומ"צ( 

מובן מדוע משיח יהפוך גם את אומות העולם שגם בהם תתגלה האלוקות; וכמפורט 

בשיחה שלפנינו.

במהלך השיחה מביא כ"ק אד"ש את הסתירה בין הפסוקים האם הגויים ימותו 

לעת"ל או שיחיו וייהפכו לקדושה.

מעשיו"  כל  על  ש"ורחמיו  כיון  לקדושה  ויהפכו  ישארו  הגויים  שלכו"ע  ומבאר, 

אלא שנחלקו האם תהיה להם גאולה בפני עצמם או שגאולתם תהיה רק בהמשך 

לגאולת ישראל ולא תהיה להם "מציאות" וחשיבות בפני עצמם.

ובאותיות אלו מוכיח מהרמב"ם שמתן תורה פעל וזיכך גם את מציאות הגויים, 

וממילא תהיה להם שלימות בפני עצמם; וכן מדברי אדה"ז בתניא שהקב"ה יתגלה 

על כל העולם וזה יפעל שינוי אמיתי בגויים.

שיחה ו' לפרשת בלק, אותיות ט-י

uvxcrv zu vht vphrua c"uerer fk
cbh a," anahj auky "cfk cbh
tbat" _ atuv"g vo c"dsr
nmhtu,"47' akfi ahhl gkhvo )cp"g(
gbhi vakhyv ak nahj/

uksg, rw hujbi )fphrua vtw avuct
kghk x"c( do gkhvo btnr "kt bhjt
knrhhvustnr, kvu vfh": tmk
vec"v' c,ur "nrhhvu" stuv"g' "kt

bhjt"akt ,urda cvo vdtukv/ kfi
vut tunr ado tuv"g bfkkho
c"uvakhah, hu,r cv"/

y/gp"z bnmt' akvkfv' ksg,
vrnc"o' ugs"z c,ur, vjxhsu,'
ncutr ftupi vcw vb"k:

vrnc"o nsdha cfnv neunu,'
avjhsua svdtukv ugbhbhw kg,"k hvhw
do cahhfu, ktuv"g' ucfk vneunu,
vut tunr zt, fgbhi cp"g _ kt fpry
cdtuk, hartkQ cabh vneunu,
vb"k57: cxu; ph"t nvkw nkfho:

"uh,ei t, vguko fuku kgcus t, vw
chjs abtnr fuw"' ucrph"c: "ahvhu
hartk huachi kcyj go ragh
vguko*57fuw uhjzru fuko ks, vtn,67

ukt hdzku ukt hajh,u tkt htfku scr
vnu,r cbj, go hartk"Q

ugs"z cxhuo uju,o xpru' cu vut
tunr: "ukt hvhw gxe fk vgukotkt
ksg, t, vw ckcs"' anpayu, kaubu
nuci*67avfuubv do ktuv"g77/

uh"k aczv avrnc"o axucr
avdtukv vg,hsv ,pgk jhsua ughkuh
ctuv"g do cp"g' tzhk kahy,u:
vrnc"o tunr87: "fk vneck acg
nmu, ubzvr kgau,i vrh zv njxhsh
tuv"g uha ku jke kguv"cuvut aheck
tu,i uhgav tu,i npbh amuv cvi
vec"v c,urvuvushgbu gk hsh nav
rchbu fuw"/ z/t/ an", pgk ghkuh bux;
czw nmu, cbh bj )gkhvo bmyuu c"b
nkpb"z(' ucnhkt do cnmhtu, stuv"g
_ ukfi ha kvo afr cp"g/

ufl nuci do nzv atsv"z tunr
c,bht97a"nh,rui vvtrv )ah,dkv(
khartk )kg,"k( hdhw jal vtunu, do
fi fsf,hc08uvkfu duho kturl uduw

keuyhahju, ckeu 190

47( rtv keu"a jh"j x"g 561 uthkl/ j"f
x"g 931 uthkl/

57( urtv do rnc"o vkw ,aucv p"y v"c:
ukphfl hkns fk vgo fuw uhcutu fk vduhho
kaungu abtnr uvhw ctjrh, vhnho bfui hvhw vr
ch, vw crta vvrho/ phv"n kvrnc"o xbvsrhi
cvesnv kpw jke/

*57( rtv kghk vgrv 53/
67( snvnal kaui vrnc"o cvkw nkfho ao

nang sthi fuub,u czv ah,dhhru uhecku s,
hartk* )rtv ra"h czfrhw ao cphw uvakhah,

hu,r cv(' t; acf"n crnc"o )vkw n,b"g rp"h/
vkw jdhdv p"d v"t uv"u( nufj as, vtn, vhhbu
s, hartk/ ufi m"g ckaui "s, vtn," acxp"s
svkw nkfho/ urtv keu"a jf"d gw 591 ucvgrv
54/ utf"n/

*67( rtv ctrufv keu"a jf"z gw 642 uthkl/
77( akfi nnahl "ukphfl hvhu hartkjfnho

dsukho uhusgho fuw"' hartk ukt tunu,/
87( vkw nkfho p"j vh"t/
97( xu; pk"u/
08( haghw x' d/

*( tck csrau, vr"i )srua zw( ncht rthw

ng"z )fs' t( "afk vtunu, haucu ktnub,bu cfk

pryh vnmu, usesuehvi"/ _ ukvghr nvdhw

crnc"o "uhjzru c,aucv fuko"/
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cdtuk, hartkQ cabh vneunu,
vb"k57: cxu; ph"t nvkw nkfho:

"uh,ei t, vguko fuku kgcus t, vw
chjs abtnr fuw"' ucrph"c: "ahvhu
hartk huachi kcyj go ragh
vguko*57fuw uhjzru fuko ks, vtn,67

ukt hdzku ukt hajh,u tkt htfku scr
vnu,r cbj, go hartk"Q

ugs"z cxhuo uju,o xpru' cu vut
tunr: "ukt hvhw gxe fk vgukotkt
ksg, t, vw ckcs"' anpayu, kaubu
nuci*67avfuubv do ktuv"g77/

uh"k aczv avrnc"o axucr
avdtukv vg,hsv ,pgk jhsua ughkuh
ctuv"g do cp"g' tzhk kahy,u:
vrnc"o tunr87: "fk vneck acg
nmu, ubzvr kgau,i vrh zv njxhsh
tuv"g uha ku jke kguv"cuvut aheck
tu,i uhgav tu,i npbh amuv cvi
vec"v c,urvuvushgbu gk hsh nav
rchbu fuw"/ z/t/ an", pgk ghkuh bux;
czw nmu, cbh bj )gkhvo bmyuu c"b
nkpb"z(' ucnhkt do cnmhtu, stuv"g
_ ukfi ha kvo afr cp"g/

ufl nuci do nzv atsv"z tunr
c,bht97a"nh,rui vvtrv )ah,dkv(
khartk )kg,"k( hdhw jal vtunu, do
fi fsf,hc08uvkfu duho kturl uduw

keuyhahju, ckeu 190

47( rtv keu"a jh"j x"g 561 uthkl/ j"f
x"g 931 uthkl/

57( urtv do rnc"o vkw ,aucv p"y v"c:
ukphfl hkns fk vgo fuw uhcutu fk vduhho
kaungu abtnr uvhw ctjrh, vhnho bfui hvhw vr
ch, vw crta vvrho/ phv"n kvrnc"o xbvsrhi
cvesnv kpw jke/

*57( rtv kghk vgrv 53/
67( snvnal kaui vrnc"o cvkw nkfho ao

nang sthi fuub,u czv ah,dhhru uhecku s,
hartk* )rtv ra"h czfrhw ao cphw uvakhah,

hu,r cv(' t; acf"n crnc"o )vkw n,b"g rp"h/
vkw jdhdv p"d v"t uv"u( nufj as, vtn, vhhbu
s, hartk/ ufi m"g ckaui "s, vtn," acxp"s
svkw nkfho/ urtv keu"a jf"d gw 591 ucvgrv
54/ utf"n/

*67( rtv ctrufv keu"a jf"z gw 642 uthkl/
77( akfi nnahl "ukphfl hvhu hartkjfnho

dsukho uhusgho fuw"' hartk ukt tunu,/
87( vkw nkfho p"j vh"t/
97( xu; pk"u/
08( haghw x' d/

*( tck csrau, vr"i )srua zw( ncht rthw

ng"z )fs' t( "afk vtunu, haucu ktnub,bu cfk

pryh vnmu, usesuehvi"/ _ ukvghr nvdhw

crnc"o "uhjzru c,aucv fuko"/
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hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/

51 Vayeshev.qxd  19 łØ  02  05:12  Page 213

hux; _ "tkv ,uksu, hgec hux; ci
acg garv abv duw"' "xhcv rtaubv
// )a(g"h zv b,dkdku uhrsu knmrho"
_ aktnh,,u ak scr vu"g yuc'
cv,to kfkku, vgbhi s"uhachgec"'

"khac cakuv"' fskeni/

s/uchtur vgbhi:

th,t cnsra94
"uhvh cg, vvht'

rch anutk cr bjni p,j fh05tbfh
hsg,h t, vnjacu,' acyho vhu
gxuehi cnfhr,u ak hux; / / uhvusv vhw
gxue khej ku tav' uvec"v vhw )guxe
u(curt15turu ak nkl vnahj )ag,hs
kmt, n,nr25(' uhvh cg, vvht uhrs
hvusv' cyro ,jhk hksv' euso akt
buks nagcs vrtaui )prgv aagcs
chartk25( buks dutk vtjrui )pr.
avukhs nkl vnahj25(' uhvh cg,
vvht' nv f,hc kngkv ni vgbhi
uvnsbho nfru tu,u tk nmrho"/

ugp"z nuci vear uvahhfu,
s,uksu,hu ak hvusv k"pra,u ak
hux;" _ ccjhb, vesn, rputv
knfv35' agus kpbh vhrhsv sdku,
nmrho )pra,u ak hux;( habu fcr

"turu ak nkl vnahj"45' anrunz
c)xhpur s(khs, pr.' "pr. zv nahj'
abtnr gkv vpur. kpbhvo"23/

v/ucgune hu,r ha kunr'
avxhpur skhs, pr. vut )kt re
vesn, rputv kpra,u ak hux;' tkt
do( jke n"pra,u ak hux;"' aczv
nrunz v,ufi vtnh,h s"pra,u ak
hux;":

"hux;" _ nkaui vuxpv_ nurv gk
vuxpv )akt g"s vrdhk( cgbhbh
esuav cghkuh tjr ghkuh gs thi-xu;'
udo )ugher( vuxpv gh"z avgbhbho
vck,h-rmuhho n,vpfho kesuav'
fnusda cvygo serht, ao hux;'
g"a "hux;vw kh ci tjr"55' anvpfho

"tjr" k"ci"65/

ubeus, vgbhi _ a"hux;" )vuxpv(
cakhnu,u nurv gk ngns unmc
akngkv nnshsv uvdckv' g"h prhm,
fk vdsrho ]uca,h vemuu,: nknyv
nyv _ anvpfho "tjr" k"ci"' ugs
kngkv ngkv _ ado fabnmtho
csrdt bgkh, nuxhpho uctupi sprhmv
gus hu,r75[' azvu gbhbu ak "pr." _

"prm,gkhl pr."03/

u/uha kvuxh; cchtur pryh
vgbhbho skhs, pr. _ "uhvh

85cks,v
uh,i hs u,ej vnhks, u,eaur gk hsu
abh ktnr zv hmt rtaubv uhvh fnahc
hsu uvbv hmt tjhu u,tnr nv prm,
gkhl pr. uhert anu pr. utjr hmt

keuyhahju, uhacd213

55( uhmt k' fs/
65( rtv tuv", gv"p/
75( uh,hrv nzv _ asrdt bgkh, zu vht

ccjhb, "tjr" kdch vsrdt akngkv nnbv'
vhhbu' ado vvuxpv cesuav vht cthi-grul' g"s
ucsudn, vthi-grul s"ci" k"tjr"/

85( ky' fj uthkl/

94( c"r pra,bu rpp"v/
05( hrnhw fy' ht/
15( rtv ahbuhh vdhrxtu, cc"r vumt,

,htusur-tkce/
25( pra"h ao/
35( phw hpv ,utr ao/
45( rtv do ,bjunt )ctcgr( pra,bu ht:

"gs akt hrs hux; hrs hvusv kv,ehi dutk
tjrui zv nkl vnahj"/
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uvxcrv zu vht vphrua c"uerer fk
cbh a," anahj auky "cfk cbh
tbat" _ atuv"g vo c"dsr
nmhtu,"47' akfi ahhl gkhvo )cp"g(
gbhi vakhyv ak nahj/

uksg, rw hujbi )fphrua vtw avuct
kghk x"c( do gkhvo btnr "kt bhjt
knrhhvustnr, kvu vfh": tmk
vec"v' c,ur "nrhhvu" stuv"g' "kt

bhjt"akt ,urda cvo vdtukv/ kfi
vut tunr ado tuv"g bfkkho
c"uvakhah, hu,r cv"/

y/gp"z bnmt' akvkfv' ksg,
vrnc"o' ugs"z c,ur, vjxhsu,'
ncutr ftupi vcw vb"k:

vrnc"o nsdha cfnv neunu,'
avjhsua svdtukv ugbhbhw kg,"k hvhw
do cahhfu, ktuv"g' ucfk vneunu,
vut tunr zt, fgbhi cp"g _ kt fpry
cdtuk, hartkQ cabh vneunu,
vb"k57: cxu; ph"t nvkw nkfho:

"uh,ei t, vguko fuku kgcus t, vw
chjs abtnr fuw"' ucrph"c: "ahvhu
hartk huachi kcyj go ragh
vguko*57fuw uhjzru fuko ks, vtn,67

ukt hdzku ukt hajh,u tkt htfku scr
vnu,r cbj, go hartk"Q

ugs"z cxhuo uju,o xpru' cu vut
tunr: "ukt hvhw gxe fk vgukotkt
ksg, t, vw ckcs"' anpayu, kaubu
nuci*67avfuubv do ktuv"g77/

uh"k aczv avrnc"o axucr
avdtukv vg,hsv ,pgk jhsua ughkuh
ctuv"g do cp"g' tzhk kahy,u:
vrnc"o tunr87: "fk vneck acg
nmu, ubzvr kgau,i vrh zv njxhsh
tuv"g uha ku jke kguv"cuvut aheck
tu,i uhgav tu,i npbh amuv cvi
vec"v c,urvuvushgbu gk hsh nav
rchbu fuw"/ z/t/ an", pgk ghkuh bux;
czw nmu, cbh bj )gkhvo bmyuu c"b
nkpb"z(' ucnhkt do cnmhtu, stuv"g
_ ukfi ha kvo afr cp"g/

ufl nuci do nzv atsv"z tunr
c,bht97a"nh,rui vvtrv )ah,dkv(
khartk )kg,"k( hdhw jal vtunu, do
fi fsf,hc08uvkfu duho kturl uduw

keuyhahju, ckeu 190

47( rtv keu"a jh"j x"g 561 uthkl/ j"f
x"g 931 uthkl/

57( urtv do rnc"o vkw ,aucv p"y v"c:
ukphfl hkns fk vgo fuw uhcutu fk vduhho
kaungu abtnr uvhw ctjrh, vhnho bfui hvhw vr
ch, vw crta vvrho/ phv"n kvrnc"o xbvsrhi
cvesnv kpw jke/

*57( rtv kghk vgrv 53/
67( snvnal kaui vrnc"o cvkw nkfho ao

nang sthi fuub,u czv ah,dhhru uhecku s,
hartk* )rtv ra"h czfrhw ao cphw uvakhah,

hu,r cv(' t; acf"n crnc"o )vkw n,b"g rp"h/
vkw jdhdv p"d v"t uv"u( nufj as, vtn, vhhbu
s, hartk/ ufi m"g ckaui "s, vtn," acxp"s
svkw nkfho/ urtv keu"a jf"d gw 591 ucvgrv
54/ utf"n/

*67( rtv ctrufv keu"a jf"z gw 642 uthkl/
77( akfi nnahl "ukphfl hvhu hartkjfnho

dsukho uhusgho fuw"' hartk ukt tunu,/
87( vkw nkfho p"j vh"t/
97( xu; pk"u/
08( haghw x' d/

*( tck csrau, vr"i )srua zw( ncht rthw

ng"z )fs' t( "afk vtunu, haucu ktnub,bu cfk

pryh vnmu, usesuehvi"/ _ ukvghr nvdhw

crnc"o "uhjzru c,aucv fuko"/

23 Bolok.qxd  29 łØ  02  02:35  Page 190

uf,hc18ch, hgec kfu ubkfv ctur vw
uf,hc28ubdkv fcus vw urtu fk car
hjshu uduw uf,hc38kcut cber, vmurho
ucxghph vxkghw npbh pjs vw uvsr
dtubu uduw ufn"a48uvupg cvsr dtui
guzl gk fk huach ,ck trml uduw"/

cfl athi vut nx,pe go nv avut
tnr kpbh fi "atz hzsfl danhu, vdu;
uvguko uhufku keck dhkuh tur vw
ahthr khartk g"h v,urv aberw
guz"' anfl nang azhful vdanhu,
)ak vdu; uvguko(budg khartk
knyv' ahufku keck dhkuh tur vwQ

tkt vut nuxh; gus gbhi: "unh,rui
vvtrv khartk hdhw jal vtunu, 
fuw" _

nsdha tsv"z' fb"k' av"hdhw"jal
vtunu, thi zv re jke upry abudg
kghkuh uzhful hartk' tkt zvu gbhi
abudg ktunu, vguko duptQ ukfi'
knru, av"hdhw jal vtunu," ndhg
nh,rui vvtrv khartk )fpauyu'
avrh gher vdhkuh vut khartk
ahartk ueuc"v fukt js(' tck
bpgk, pgukv pbhnh,' dhkuh tur
tkeh' ,bugv ak hrtv uchyuk
ctuv"g' gs abvhw "uvupg cvsr dtui
guzl gk fkhuach ,ck trml uduw"'
avec"v h,dkv gk fk huach ,ck
)avht( trml/

hu"s/nvu vgbhi vnhujs czv
atunrho ahabu gbhi udhkuh czni

vdtukv ktuv"g cp"g unv zv budg
kvuxh; t, zv c,bht ao?

do mrhl kvchi: ntjr afk vcrhtv
uvnmhtu, sanho utr. ufk mcthvo
)fukk _ tuv"g( vo "cachk hartk
ucachk v,urv"' thl tpar kunr
ahurda cdtuk,o fuubv ugbhi cp"g'
nkcs dtuk, hartk?

jhhcho kunr' ado zv budg khartk/

uvchtur czv:

ftar vbvd, vguko vht fscgh _

"kt hdzku ukt hajh,u"' tl chyuko
ktkeu, ndhg re f,umtv nagcuso
uchyuko khartk' ucvo dupt thi zv
brda _ bnmt t"f' avdtukv' a,ufbv
vut "uvhw vw knkl gk fk vtr."' thbv
cakhnu,/ fhui acvo thi brda
v"knkl"/ ucnhkt jxr do cakhnu,
vdhkuhho svdtukv cahhfu, khartk _
v"nar,ho" akvo )"tunbhl"( thbo
nrdhaho t, v"knkl"/

tck ftar vguko ufk tar cu
nrdhaho' nms gbhbo vo' t, v"knkl"
_ habu v"kerutfuko cao vw ukgcsu

afo tjs"' "hjzru fuko ks, vtn,"'
gs ado fk gxeo vut "ksg, t, vw
ckcs" _ tzh zuvh dtukv akhnv' uczv
bakn, vfuubv sshrv c,j,ubho
cakhnu,' ucnhkt _ akhnu, vdtukv
tmk hartk58/

keuyhahju, ckeu191

58( ugp"z nuci an"a c,bht ao "unh,rui
vvtrv khartk hdhw jal vtunu," vut gus pry

uvnalkn"a kpb"z "atz hzsfl danhu, vdu;
uvguko uhufku keck dhkuh tur vw ahthr khartk

fuw" )rtv kghk xu; x"y(/

18( ao c' v/
28( ao n' v/
38( ao c' ft )uao: cberu, / / unvsr(/
48( buxj ,pk, anu"g sr"v/

23 Bolok.qxd  29 łØ  02  02:35  Page 191

uf,hc18ch, hgec kfu ubkfv ctur vw
uf,hc28ubdkv fcus vw urtu fk car
hjshu uduw uf,hc38kcut cber, vmurho
ucxghph vxkghw npbh pjs vw uvsr
dtubu uduw ufn"a48uvupg cvsr dtui
guzl gk fk huach ,ck trml uduw"/

cfl athi vut nx,pe go nv avut
tnr kpbh fi "atz hzsfl danhu, vdu;
uvguko uhufku keck dhkuh tur vw
ahthr khartk g"h v,urv aberw
guz"' anfl nang azhful vdanhu,
)ak vdu; uvguko(budg khartk
knyv' ahufku keck dhkuh tur vwQ

tkt vut nuxh; gus gbhi: "unh,rui
vvtrv khartk hdhw jal vtunu, 
fuw" _

nsdha tsv"z' fb"k' av"hdhw"jal
vtunu, thi zv re jke upry abudg
kghkuh uzhful hartk' tkt zvu gbhi
abudg ktunu, vguko duptQ ukfi'
knru, av"hdhw jal vtunu," ndhg
nh,rui vvtrv khartk )fpauyu'
avrh gher vdhkuh vut khartk
ahartk ueuc"v fukt js(' tck
bpgk, pgukv pbhnh,' dhkuh tur
tkeh' ,bugv ak hrtv uchyuk
ctuv"g' gs abvhw "uvupg cvsr dtui
guzl gk fkhuach ,ck trml uduw"'
avec"v h,dkv gk fk huach ,ck
)avht( trml/

hu"s/nvu vgbhi vnhujs czv
atunrho ahabu gbhi udhkuh czni

vdtukv ktuv"g cp"g unv zv budg
kvuxh; t, zv c,bht ao?

do mrhl kvchi: ntjr afk vcrhtv
uvnmhtu, sanho utr. ufk mcthvo
)fukk _ tuv"g( vo "cachk hartk
ucachk v,urv"' thl tpar kunr
ahurda cdtuk,o fuubv ugbhi cp"g'
nkcs dtuk, hartk?

jhhcho kunr' ado zv budg khartk/

uvchtur czv:

ftar vbvd, vguko vht fscgh _

"kt hdzku ukt hajh,u"' tl chyuko
ktkeu, ndhg re f,umtv nagcuso
uchyuko khartk' ucvo dupt thi zv
brda _ bnmt t"f' avdtukv' a,ufbv
vut "uvhw vw knkl gk fk vtr."' thbv
cakhnu,/ fhui acvo thi brda
v"knkl"/ ucnhkt jxr do cakhnu,
vdhkuhho svdtukv cahhfu, khartk _
v"nar,ho" akvo )"tunbhl"( thbo
nrdhaho t, v"knkl"/

tck ftar vguko ufk tar cu
nrdhaho' nms gbhbo vo' t, v"knkl"
_ habu v"kerutfuko cao vw ukgcsu

afo tjs"' "hjzru fuko ks, vtn,"'
gs ado fk gxeo vut "ksg, t, vw
ckcs" _ tzh zuvh dtukv akhnv' uczv
bakn, vfuubv sshrv c,j,ubho
cakhnu,' ucnhkt _ akhnu, vdtukv
tmk hartk58/

keuyhahju, ckeu191

58( ugp"z nuci an"a c,bht ao "unh,rui
vvtrv khartk hdhw jal vtunu," vut gus pry

uvnalkn"a kpb"z "atz hzsfl danhu, vdu;
uvguko uhufku keck dhkuh tur vw ahthr khartk

fuw" )rtv kghk xu; x"y(/

18( ao c' v/
28( ao n' v/
38( ao c' ft )uao: cberu, / / unvsr(/
48( buxj ,pk, anu"g sr"v/
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סוגיא ג'

שלבי התגלות 
המשיח

בסוגיא זו נלמד מהו סדר התגלותו של משיח, הן בתיאוריה והן 
בפועל, בדורנו זה בו התגלה המלך המשיח.

"דורנו זה הוא דרא דמשיחא - היות ונשיא דורנו 
הוא משיחא". 

)ש"פ בשלח תשנ"ב, בלתי מוגה(.
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א
פתיחה לסוגיא

כבר במאמר הראשון של תחילת הנשיאות - מאמר "באתי לגני" תשי"א, מדגיש כ"ק 

אד"ש מה"מ את מהותו ותפקידו של דורנו, דור השביעי:

"והנה זה תובעים מכאו"א מאתנו דור השביעי, דכל השביעין חביבין, דעם היות 

שזה שאנחנו בדור השביעי הוא לא עפ"י בחירתנו ולא ע"י עבודתנו, ובכמה 

ענינים אפשר שלא כפי רצוננו, מ"מ הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים אנחנו 

בעיקבתא דמשיחא, בסיומא דעקבתא, והעבודה – לגמור המשכת השכינה, ולא 

רק שכינה כ"א עיקר שכינה, ובתחתונים דוקא".

ובמשך כל שנות הנשיאות ממשיך כ"ק אד"ש ושולח לכל העולם את כל השלוחים וכו', 

ומוסיף את כל )עשרת( ה"מבצעים" וכו' ומכין את העולם כולו להתגלות המושלמת;  

שנות  מתחילת  בפרט  'היום־יום'[.  לספר  בהקדמה  היחס  בשלשלת  בהרחבה  ]ראה 

משיח  לביאת  הקשור  כעניין  השנה  מספר  של  ר"ת  אד"ש  כ"ק  בוחר  בהם  הממי"ם 

)תהא שנת ביאת משיח, גאולת משיח, דברי משיח, מלך המשיח, משיח וודאי, זו שנת 

משיח,שנת חירות )ע"י( משיח, משיח טובה וכו'(.

ומוסיף והולך משנה לשנה; עד אשר מהשיחות של תנש"א-תשנ"ב יצא הספר "בשורת 

הגאולה" כפשוטו ממש, כשמו כן הוא - כ"ק אד"ש המלך המשיח מבשר לנו על ביאת 

המשיח בפועל, ובפרט בהשיחה )בלתי מוגה( די"א אלול ה'תנש"א "משיח צדקנו היה 

המשיח של דורנו והוא התגלה בכל התוקף" )בל' עבר(.

לכן כעת, לאחר שלמדנו על "עניינו של משיח" ומעלותיו בהרחבה, זהו השלב לבוא 

ולהתבונן בתקופתנו אנו, כיצד זוכים עם ישראל להגיע לשלימות כל הדורות - לקבלת 

פני משיח צדקנו בפועל ממש!
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מטבע הדברים, רובם של השיחות בסוגיא זו ובסוגיא שאחריה הינם משיחות הדבר 

כ"ק אד"ש מה"מ את  ומפרט  ובהם מסביר  היות  הנפלאות,  מלכות שנאמרו בשנות 

התקדמותו של דורנו לקראת הגאולה האמיתית והשלימה, ובעניינינו - כיצד מתקיימת 

התגלותו של מלך המשיח ומה העבודה שנותרת לנו לעשות כחלק מכך.

בעקבות זאת נקדים ונציין, שעל אף שבודאי רבים מן הלומדים בודאי למדו לומדים 

וילמדו שיחות אלו ב'במות' ובהזדמנויות נוספות אחרות, למרות זאת יש לעיין ולראות 

כיצד תואמים דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות אלו לאחר הלימוד של כל המבוא לעיל, 

יתחדשו אצל הלומד ענינים מסויימים  ואף  כך אכן תובן מהותו של המלך המשיח 

נוספים.

⋅

בשיחה שלפנינו מדגיש כ"ק אד"ש את המעלה והחידוש של דורנו - הדור השביעי, שבו 

זוכים להתגלות בפועל ממש כנשמות חיים בגופים חיים.

במהלך השיחה מבאר כ"ק אד"ש את דברי המדרש "בא אל פרעה" בא יחד איתי - 

שהקב"ה נכנס עם משה ל"פרעה" דקדושה, שממנו יוצאים על האורות באופן של 

"איתפריעו" וללא הגבלה; ומפרט, שמשה מצד עניינו אינו יכול להכיל את אורות 

אלו )ולכן דיבורו לא היה בשלימות כיון שלא היה כלי אליו(, אלא שהקב"ה עשה 

נס שיוכל לדבר עם פרעה קודם היציאה ממצרים.

ובאותיות אלו משווה הדבר להבדל בין דורנו - דור התשיעי מהבעש"ט, לבין שאר 

הדורות שלפנ"ז: בכל הדורות לא היה את סיוע הקב"ה לחיבור ההפכים של גילוי 

אורות אלו בגשמיות העולם ולכן לא הייתה גאולה שלימה בעולם אף שהאורות 

היו.

אך בדורנו זה אין חיסרון ב"כבד פה" אלא חיבור הרוחניות והגשמיות יהיה בצורה 

המושלמת ביותר תיכף ומיד ממש!
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דבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב, אותיות יב-יג

יב. מבלי הבט על כך שאצל בעל ההילולא 
ישנו הגילוי ד"בא אל פרעה" – הרי זה כעת 
בפועל באופן כפי שנמצא כנשמה למעלה 
בארוכה,  לעיל  המדובר  וע"פ  מהגוף. 
דוקא  היא  בזה  השלימות  שתכלית  מובן, 
בנשמה  מתגלה  נהורין"  כל  כש"אתפריעו 
בגוף, כפי שיהי' אצל בעל ההילולא תיכף 

ומיד ממש כש"הקיצו ורננו שוכני עפר".

יתירה מזו: גם בחיים חיותו בעלמא דין 
סבל בעל ההילולא יסורים גשמיים, שפעלו 
גם על עניניו הרוחניים, כולל – זה שבשנותיו 
האחרונות הי' אצלו בדוגמת המצב ד"כבד 
וזה  רבינו...  משה  אצל  לשון"  וכבד  פה 
פעל בנוגע לאופן אמירת החסידות והפצת 

התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה...

גם  )שהי'  רופאו  שאפילו  כך,  כדי  ועד 
סתם  לגבי  נוספת  מעלה  שזוהי  פרופסור, 
רופא( שאל אותו בטענה – היתכן שיסוריו 
כזה  באופן  שלו,  הדיבור  בכח  דוקא  יפגעו 
בעולם  שליחותו  את  למלאות  יוכל  שלא 
כרצונו?! הוא – בעל ההילולא – זה שמרעיש 
התורה  בהפצת  חזק  כה  זיך"(  )"קאכט 
והיהדות והפצת המעינות חוצה. הקב"ה הי' 
שיוכל  האפשרות  מלוא  את  לו  לתת  צריך 
הי'  ובמילא  המירבית,  במידה  זאת  לבצע 
ולשלוט על כח הדבור  צ"ל שיוכל למשול 
תורה  מפיצים  )בעיקר(  דיבור  שע"י  שלו, 
ויהדות )ע"י אמירת מאמרי חסידות, ונתינת 

הוראות וכו'(. ואדרבה: מכיון שהוא מרעיש 
)"קאכט זיך"( כ"כ בעבודה זו, הי' צ"ל אצלו 
בענין זה )לא רק שלילת מניעות ועיכובים 
בערך לאחרים, אלא אדרבה –( יותר כחות 

מאשר לאנשים אחרים!

שמבלי   – הרופא  שאל   – היתכן  כן  ואם 
הבט על כל זה, רואים אצלו בדיוק ההיפך 
שלו  הדיבור  בכח  פגעו  גופו  שיסורי   –
בגשמיות, שזה פעל שבפשטות תהי' פגיעה 
חסידות  במאמרי  בדיבורו  גם  )כביכול( 
הדבר  פעל  הענינים  שבפשטות  וכיו"ב, 
שיהי' בזה מיעוט )בכמות( מהראוי להיות, 
הן בהתפשטות הדיבור שלו באמירת מאמרי 
חסידות, והן בהתפשטות דברי חסידות שלו 
בכתב )כי אם הי' אומר יותר מאמרים, היה 
וגם  המאמרים,  של  ב"חזרה"  גם  מתוסף 

ברשימות בכתב(.

על  שאלות  לשאול  שייך  שלא  ואע"פ 
נשיא  עם  ובפרט  בעולמו,  הקב"ה  הנהגת 
הדור, ולא שייך לומר "איך הי' צריך להיות", 
ו"איך לא הי' צריך להיות" – אעפ"כ, קבע 
כחי  הקב"ה את הסדר ש"איני מבקש לפי 
אלא לפי כחן", שישתדלו להבין זאת בשכל 

אנושי של כאו"א מישראל "לפי כחן".

ובפרט בנדו"ד – שאין זו רק שאלה ע"פ 
לא  הדור  שנשיא  היתכן  רופא(,  )של  שכל 
אלא  כרצונו,  שליחותו  את  למלאות  יכול 
מזה  כמובן   – התורה  ע"פ  מתאים  גם  זה 

indd   50.ב תרבוחindd   50.ב תרבוח 02/03/2022   04:21:5802/03/2022   04:21:58



51   להשלים מעשינו ועבודתינו • המלך המשיחסוגיא ג' • שלבי התמלות המשימ  

וכבד לשון  שמשה טען להקב"ה "כבד פה 
אנכי", "ואני ערל שפתים", ולכן "שלח נא 
"אנכי  מיד:  הקב"ה  לו  ענה  תשלח",  ביד 
אהי' עם פיך", ולא הסתפק בזה, אלא גם – 
ש"אהרן אחיך . . יהי' לך לפה", שע"י אהרן 

יצאו דברי משה בדיבור גשמי ממש!

מו"ח  כ"ק  אצל  שהי'  שמה  לומר,  ויש 
אדמו"ר, הוא ע"ד מה שהי' אצל משה בדורו 
)כנ"ל ס"ו(: מכיון שעדיין לא נשלם הבירור, 
לכן "הדיבור הוא בגלות" )ומשה מצ"ע הוא 
למעלה מהגילוי בדיבור(, והקב"ה לא ריפא 
אותו, רק עשה נס ש"ואנכי אהי' עם פיך", 

"יהיו דבריו נכונים";

השלימות  בתכלית  הדבר  ומילוי  ותיקון 
ע"י   – ההילולא  בעל  של  בכחו   – נפעל 
בגופים  בריאות  נשמות  בגופים,  הנשמות 
בריאים, של דורנו, הדור התשיעי, שבכוחנו 
יהי'  אחיך  "אהרן  את התפקיד של  לפעול 
נביאך", ע"י הביטוי בדיבור בפועל )באופן 
ד"הקול נשמע בית פרעה"(, ובשפע רב, של 
ההילולא,  דבעל  וכו'  והוראות  תורה  דברי 
עד שדורנו זה הוא הדור בו מתקיים – ותיכף 
ומיד ממש – "שלח נא ביד תשלח", שע"י 
משיח צדקנו נפעל בשלימות גילוי האורות 

בכלי הדיבור )כנ"ל ס"ו(.

"מיד"  של  בר"ת  גם  מרומז  שזה  ]וי"ל, 
)מלכא  דוד  )הבעש"ט(,  ישראל  משה,   –
ועבודת  משה  עבודת  שלימות  משיחא(: 
נשיאינו,  רבותינו  כל  )הכולל  הבעש"ט 
מלכא  דוד  ע"י  נפעלת  דורנו(  לנשיא  עד 

משיחא, "שלח נא ביד תשלח"[.

גם  מרומז  הנ"ל  שענין  לומר  ויש  יג. 
בקביעות יו"ד שבט בשנה זו – ביום הרביעי 
בשבוע, שבו "נטלו המאורות אבל בו ביום 

נתלו המאורות, נתלו בתי"ו":

מו"ח  כ"ק  הסתלקות  היתה  זה  ביום 
באופן  לא  אבל  המאורות(.  )נטלו  אדמו"ר 
שנשאר "נטלו" ח"ו, אלא מה"נטלו" נעשה 
מיד נתלו "שני המאורות הגדולים" באופן 
נעלה יותר – כידוע שע"י הסתלקות נעשה 
"אסתלק  )מבחי'  יותר  נעלים  וגילוי  עלי' 
יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין"(, ואז הנשמה 
"אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי"; וע"י 
חסידיו ותלמידיו המקושרים אליו כנשמות 
)תשיעי  התשיעי  בדור  למטה  כאן  בגופים 
הטי"ת  לגבי  ד"נתלו"  התי"ו  ע"ד  בתי"ו, 
השלימות  למטה  גם  נפעלת   – ד"נטלו"( 
ואתגליין  "אתפריעו  המאורות",  ד"נתלו 

מיני' כל נהורין" בנשמה בגוף למטה.

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

"תורה חדשה מאתי תצא",

דכל  והעלי'  השלימות  את  פועל  וזה 
הדורות שלפנ"ז, עי"ז ש"הקיצו ורננו שוכני 

עפר", ובעל ההילולא בראשנו.

הדורות  לגבי  דורנו  של  החידוש  את 
הדור:  בעבודת  בפועל  רואים   – זה  שלפני 
בדורנו זה נוסף עד שלא בערך לגבי הדורות 
והיהדות  התורה  דהפצת  בעבודה  שלפנ"ז 
השפע  בריבוי  הן  חוצה,  המעינות  והפצת 
כל  בעשיית  והן  וכו'(,  הנדפסים  )הספרים 
כלי  ממנו,  חוצה  שאין  לחוצה  עד  העולם, 
לקבלת האורות הגדולים, הן בנוגע לבנ"י – 
ע"י התרי"ג מצוות, והן בנוגע לאוה"ע – ע"י 
נח, כך שמאירים  בני  הפצת השבע מצוות 
אור"  ותורה  מצוה  "נר  עם  העולם  כל  את 
אחד  שכל  נהורין",  כל  ד"אתפריעו  באופן 

בגוף  יכול לקבל את האור כנשמה בריאה 
בריא,

כמ"פ  )כמדובר  בפועל  שרואים  עד 
מדינות  בכו"כ  העולם  שאומות  לאחרונה( 
מסייעים לבנ"י בעבודתם )ע"ד ויותר מכפי 
במדינה  שגם  עד  מצרים(,  ביציאת  שהי' 
ההיא שהיתה סגורה ומסוגרת ריבוי שנים, 
ולא נתנו לבנ"י לצאת ממנה ולא איפשרו 
הרי   – וכו'  בשלימות  תומ"צ  לקיים  להם 
לאחרונה נשתנתה מן הקצה אל הקצה, וכעת 
לא זו בלבד שמאפשרים לבנ"י להתנהג שם 
כרצונם, ומאפשרים להם לצאת משם, אלא 

יתירה מזו – מסייעים להם בכך.

לזה  שנוסף  בפועל,  כיום  שרואים  עד 
גם  לגאולה,  כולכם"  "הכן  עומדים  שבנ"י 
יצאו  שבנ"י  כולכם"  "הכן  עומדים  אוה"ע 
בגאולה  ישראל  לארץ  וילכו  מהגלות  כבר 

האמיתית והשלימה,

כלל,  הפסק  שום  בלי  בגופים  ונשמות 
אל  ד"בא  השלימות  לתכלית  מיד  באים 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה  פרעה" 
נהורין",  כל  ד"אתפריעו  הגילוי  שלימות 

"והי' לך הוי' לאור עולם".
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ב
על  נוסף  פירוט  הנ"ל(  לשיחה  )שקדמה  בשיחה שלפנינו  לראות  ניתן  לכך,  בהמשך 

הגאולה  ייעוד  קיום  של  תחילתו  מהוה  וזאת  בפועל,  נביאים  שהיו  נשיאינו  רבותינו 

"ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה", "כעת ייאמר ליעקב ולישראל מה 

פעל א-ל".

במהלך השיחה נעמד כ"ק אד"ש על ייעוד הגאולה "ואשיבה שופטייך כבראשונה", 

ומבאר שעוד קודם הגאולה וכהכנה אליה יש את עניין השופטים והיועצים שצריך 

לקבל את הוראותיהם.

ובאותיות אלו מוכיח, שאף הנבואה חוזרת לפני וכהכנה לביאת המשיח; עד נבואה 

אף  ה"יועצים"  ה"שופטים,  הם  הם  נשיאינו  רבותינו  וא"כ  רבינו.  משה  כנבואת 

ה"נביאים" של עם ישראל שאיתם "טועמים" אנו מן הגאולה השלימה )וראה לקמן 

העבודה הנדרשת לכבוד מצב זה(.

דבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א, אותיות ט-י

לשמוע  הציווי  שישנו  וכשם   .  . ט. 
ל"שופטיך" בכל הזמנים, כמ"ש בפרשתנו: 
בימים  יהי'  אשר  השופט  אל  גו'  "ובאת 
ההם" )כנ"ל ס"ו(, כן הוא גם בנוגע לנביאים 
"נביא  הפרשה:  בהמשך  אח"כ  כמ"ש   –
אלקיך  ה'  לך  יקים  כמוני  מאחיך  מקרבך 
הרמב"ם  שמאריך  וכפי  תשמעון",  אליו 
בספר המדע58, ש"מיסודי הדת לידע שהא־ל 

מנבא את בני האדם", ואודות המצוה לשמוע 
לנביא, כמבואר שם פרטי הדינים בזה.

כיון שהרמב"ם מביא זאת בספר "הלכות 
ההקדמה  ועם  גדולה(,  )ובאריכות  הלכות" 
הלכה  שזוהי  מובן,   – הדת"  "מיסודי  שזהו 
שאמרו  והגם  הדורות.  בכל  לבנ"י  הנוגעת 
חז"ל "משמתו נביאים האחרונים חגי וזכרי' 
 – מישראל"  הקודש  רוח  נסתלקה  ומלאכי 
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דובר פעם הפירוש בזה שהיא לא נתבטלה 
לגמרי )אלא "נסתלקה", אבל לא "בטלה" 
אח"כ  שגם  מזה  וכדמוכח  "פסקה"(,  או 
מצינו השראת רוח הקודש אצל כמה וכמה 
כל  בין   – הלכות  מזה שבספרו  גם  )וכמובן 
התנאים בנוגע לנבואה – אין הרמב"ם מביא 
משמתו  הנבואה,  לזמן  בנוגע  תנאים  שום 

נביאים האחרונים(.

ויתירה מזה: הרמב"ם כותב באגרת תימן, 
שבשנה מסויימת )כפי שמחשב שם( "תחזור 
שחזרת  ספק  "ואין  לישראל",  הנבואה 
הנבואה היא הקדמת משיח )שנאמר ונבאו 

בניכם ובנותיכם וגו'(".

ויש לומר שהביאור בזה מובן ע"פ המדובר 
שבכדי  כבתחלה",  "ויועציך  בענין  לעיל 
שיוכלו לקבל את הגילויים דימות המשיח, 
צריכה להיות התחלה בזה בהעבודה עתה – 
בזמן הזה – בבחי' "יועציך" )ע"ד הנבואה(, 
האדם  אצל  שמתקבלת  )עצה(  המשכה 
)באופן שיש לו שייכות לזה כבר "בתחלה"(, 
וזה מאפשר לו לקבל באופן פנימי את גילוי 
האלקות בימות המשיח, הן ד"שופטיך" והן 

ד"יועציך", כנ"ל.

ולכן הלכה היא לדורות – גם בזמן הגלות 
– ש"מיסודי הדת לידע שהא־ל מנבא את בני 
האדם", שתמיד )בכל הדורות( שייך הענין 
נבואה  לדרגת  עד  למטה,  הנבואה  דגילוי 
אקים  "נביא  משה,  דנבואת  מעין  שהיא 
ענין  שלימות   – כמוך"  אחיהם  מקרב  להם 

הנבואה, כמבואר ברמב"ם בארוכה.

שהרמב"ם  לכך  הטעם  לומר  יש  ועפ"ז 
מאריך84 בנוגע לאופן נבואת משה, דלכאורה: 
בספר  בזה  נפק"מ  למאי   – הוה  דהוה  מאי 
הלכות הלכות לבנ"י בכל הדורות? ואם זה 
כאשר  המשיח  ביאת  שלאחרי  לזמן  נוגע 
"משה עמהם", הרי יראו זאת בעצמם, ואין 

צריך לומר הלכה על זה עכשיו?

לפני  גם   – הדורות  בכל  בזה:  והביאור 
לדעת  ההלכה  נוגע   – משה  של  תחה"מ 
)גילוי  האדם"  בני  את  מנבא  ש"הא־ל 
אלקות בגדרי הנבראים(, עד השלימות בזה 
כפי שהי' אצל משה. ויתירה מזה – בכל דור 
שייך ש"נביא אקים להם גו' כמוך", כמבואר 
משה  אחר  שיעמד  נביא  ש"כל  ברמב"ם 
רבינו אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו 
בתורה  משה  שצוה  המצוה  מפני  אלא  כו' 
כו'", כלומר, שכל נביא הוא המשך נבואת 
)אלא שבגילוי הנבואה ישנם  ותורתו  משה 
חילוקי דרגות, כמבואר ברמב"ם84(. ובדורנו 

נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר.

הנבואה  ש"תחזור  לאחרי  ובפרט 
לישראל", שהיא "הקדמת משיח" )כנ"ל( – 
הנבואה שתהי' אצל משיח צדקנו )ש"נביא 
גדול הוא קרוב למשה רבינו"(, ואמרו חז"ל 
אחרון",  גואל  הוא  )משה(  ראשון  ש"גואל 
ובכל דור ודור ישנו אחד הראוי לזה – לכן 
)עוד  הזה  בזמן  גם  כהלכה  לדעת  צריכים 
דגילוי  המציאות  שישנה  הגאולה(,  קודם 
הגאולה(,  לפני  עוד  משיח  )אצל  הנבואה 
כבתחלה"(  )"יועציך  והתחלת  כמעין 
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הגאולה.  לאחרי  הנבואה  גילוי  שלימות 
היינו, שאין זה חידוש שיתחדש רק לאחרי 
הגאולה, אלא שההתחלה בזה נפעלת עוד 
קודם בבחי' "יועציך כבתחלה", ולכן כותב 
)ובפרט  שלו  ההלכות  בספר  הרמב"ם  זאת 
ההלכות  את  גם  בספרו  כותב  שהרמב"ם 
הנוגעות לימות המשיח, גם – ההקדמה לזה(.

דדורות  החידוש  יובן  הנ"ל  ע"פ  י. 
ובפרט  זה  דדורנו  ובפרט  בכלל  האחרונים 
והודעת כ"ק מו"ח  זה, שע"פ הכרזת  בזמן 
אדמו"ר נשיא דורנו כבר סיימו הכל )כנ"ל 
כבר  אוחזים  הסימנים  כל  וע"פ  ס"א(, 

ברגעים האחרונים לפני הגאולה:

מהזמן שהתורה צוותה "שופטים ושוטרים 
תתן לך בכל שעריך" ובמשך הדורות מאז, 
ובפרט הדורות )הקודמים( של הגלות – כיון 
ראי'  ה"ז  אז,  באה  לא  והגאולה  זכו  שלא 
ועבודתינו  מעשינו  את  סיימו  לא  שעדיין 
ד"חטאינו"  מענין  רושם  נותר  ועדיין 
שבגלל  מארצנו"(,  גלינו  חטאינו  )ש"מפני 
אחזו  לא  עדיין  דעולם  והסתר  ההעלם 
בשלימות בהמצב והזמן ד"שופטיך" ו)בפרט 
ל"שוטרים"  זקוקים  והיו  ד("יועציך", 

)לכפות שיתנהגו ע"פ משפט השופטים(.

אבל לאחרי הריבוי הכי מופלג ד"מעשינו 
מובן  הדורות,  כל  במשך  ועבודתינו" 

שמתקרבים יותר ויותר למצב זה.

כאשר  האחרונים,  בדורות  ובמיוחד 
התורה,  פנימיות  דגילוי  הענין  ניתוסף 
בזמן  החכמה"  זאת  לגלות  מה"מצוה  החל 

האריז"ל, ואח"כ – "יפוצו מעינותיך חוצה" 
"תחזור  ידם  שעל   – נשיאנו  רבותינו  ע"י 
הנ"ל(,  הרמב"ם  )בלשון  לישראל"  נבואה 
הנם  הם  הנביאים",  עבדיו  אל  סודו  "גלה 
כמוני"  גו'  מקרבך  "נביא  עד  דורנו  נביאי 
דרא  שבכל  דמשה  אתפשטותא  )בהיותם 

ודרא(, והם "שופטיך" ו"יועציך" דדורנו:

הן "שופטיך" – בהיותם נשיאינו, שנשיא 
)מלשון התנשאות( הוא למעלה שלא בערך 
מאלו שעליהם הוא נשיא )ע"ד מ"ש "ויגבה 
רבותינו  וגם  ומעלה"(,  משכמו  העם  מכל 
המלמדים תורה לכל העם – ע"ד "שופטיך"; 
והן "יועציך" – הנותנים עצות בעניני תורה 
ויראת שמים, עד גם עצות בענינים גשמיים 

)ענין הנביאים(.

ובפרט ע"י הגילוי דתורת חסידות חב"ד, 
בהבנה  ודעת  בינה  בחכמה  בהתלבשות 
בשכל  אפילו  מובן  שזה  באופן  והשגה, 
דנפש הבהמית – עכ"פ בבחי' "עצה טובה 
האדם,  ורגש  בשכל  שמתקבלת   – קמ"ל" 
וע"י גילוי פנימיות התורה בחב"ד שבשכל 
)"יועציך"( – עד באופן ד"טועמי' חיים זכו" 
)שע"י הטעימה טועמים את עצם הדבר( – 
)"יועציך  והתחלה  )"שעריך"(  שער  נעשה 
לע"ל,  התורה  פנימיות  לגילוי  כבתחלה"( 
נעשים   – עכשיו  וההתחלה  הטעימה  וע"י 
בנ"י וכל העולם כלי פנימי לגילוי פנימיות 

התורה שלאחרי זה ע"י משיח צדקנו.

ובכל זה גופא ניתוסף עוד יותר בדורנו זה 
מעינותיך  דיפוצו  ישנה השלימות  כאשר   –
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חוצה בכל קצוי תבל, ובאופן המובן בשכל 
בחוצה  הנמצא  זה  של  אפילו  אדם,  בני 
פנימיות  תרגום   – וגם  הימנו,  חוצה  שאין 
ועם  עם  בלשון  החסידות  ותורת  התורה 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ע"י  וכיו"ב[  ]רוסית, 
נשיא דורנו, ובאופן דהולך ומוסיף ואור, עד 
לימים האחרונים – שנדפס גם )ספר התניא, 
עבור  הכתב  ב"ּברַייל",  דחסידות(  תושב"כ 

"סגי נהור" ר"ל )כמדובר לעיל(.

וע"פ ההכרזה הנ"ל דכ"ק מו"ח אדמו"ר, 
כולל  העבודה,  עניני  כל  את  סיימו  שכבר 
כ"שופטיך"  נשיאינו  דרבותינו  העבודה 
דרי"  ו"אכשור  הזה,  היום  עד  ו"יועציך" 
כפשוטו – מובן, שכבר הגיע הזמן ד"ואשיבה 
כבתחלה"  ויועציך  כבראשונה  שופטיך 
בתכלית השלימות )ואין צריכים לשוטרים, 
הטעימה  לאחרי  מבורר(,  הכל  שכבר  כיון 

וההתחלה בזה ע"י רבותינו נשיאינו.
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ג
בשיחה נוספת שב ומדגיש כ"ק אד"ש שכל מעשינו ועבודתינו להבאת הגאולה ולסיום 

עבודת הבירורים כבר נשלמו ואין סיבה לעיכוב הגאולה.

בתחילת השיחה מסביר כ"ק אד"ש את ההבדל בין שבת בראשית שתוכנה "הכנה 

ניתן לעשות  כבר  בה  "נח"  לבין שבת  היציאה מחודש תשרי,  לקראת  לעבודה" 

"חשבון נפש" על הזמן שעבר.

בתוך  מהעולם  שלמעלה  אלוקות  השכנת  הוא  העבודה  שעניין  שכשם  ומוסיף, 

מתעלה  אחד  חיובי שמצד  באופן  להעשות  צריך  נפש  החשבון  ממילא  העולם, 

ממעמדו ומצבו ומצד שני צריך לפעול שהדרגה הנעלית שממשיך תחדור לפרטים 

הכי נמוכים שיש.

ומוסיף, שבכל הדורות עד הדור שלנו כבר סיימנו את כל ענייני העבודה וממילא 

גם אם מישהו מרגיש חסר - זה עניין פרטי שלו ואי"ז מבטל את עיקר השמחה 

מכך שהגאולה באה!

דבר מלכות ש"פ נח תשנ"ב, אות ט

בנוגע   – בכהנ"ל  יתירה  והדגשה  ט.  
לחשבון־צדק בשבת פרשת נח בשנה זו:

מו"ח  כ"ק  שהעיד  שכיון   – ובהקדמה 
אדמו"ר נשיא דורנו שכבר סיימו כל עניני 
הכפתורים,  צחצוח  גם  כולל  העבודה, 
ועומדים מוכנים )"עמדו הכן כולכם"( לקבל 

פני משיח צדקנו, הרי, מסקנת החשבון־צדק 
)חשבון־צדק דייקא, חשבון אמיתי( שעושים 
בימינו אלו, היא, שתיכף ומיד ממש צריכה 
בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  לבוא 

ממש!

ובפרטיות יותר:
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ומצבו  בנפשי' מעמדו  איניש  כשידע  גם 
זה  אין  תיקון,  הצריכים  ענינים  שיש אצלו 
בסתירה ח"ו לעדותו של נשיא דורנו שכבר 
לקבל  מוכנים  ועומדים  העבודה  נשלמה 
דכללות  העבודה  כי,  צדקנו,  משיח  פני 
להיות  שצריכה  הדורות  כל  במשך  בנ"י 
בזמן הגלות כדי לבוא להשלימות דהגאולה 
זמן  )ד(כל  ועבודתינו  "במעשינו  )שתלוי' 
ואין  ונשלמה,  נסתיימה   – הגלות"(  משך 
ביאור והסבר כלל על עיכוב הגאולה, ולכן, 
גם אם חסר בעבודתו של הפרט במשך הזמן 
שמתעכבת הגאולה מאיזו סיבה שתהי', ה"ז 
ענין פרטי שבודאי צריך לתקנו ולהשלימו, 
ושלימות  בגמר  ח"ו  גורע  זה  אין  אבל, 
ישראל  דכלל  ועבודתינו"  "מעשינו 
גם  וכיון שכן,  שעומדים מוכנים להגאולה, 
התיקון והשלימות דהפרט היא בנקל יותר, 
ומתוך שמחה, בידעו שתיכף ומיד ממש באה 

הגאולה האמיתית והשלימה.

"קומה  שהם  בנ"י  כללות  אחר:  ובסגנון 
אחת שלימה" נמצאים במעמד ומצב דאדם 
הן  גידיו,  ושס"ה  אבריו  רמ"ח  בכל  שלם 
והן  מל"ת(  ושס"ה  מ"ע  )רמ"ח  ברוחניות 
בגשמיות, והחסרון דהפרט הוא כמו מיחוש 
או חולי קל וחיצוני באבר פרטי שתיקונו ע"י 
רפואה קלה ומהירה, כמ"ש "ורפא ירפא", 
לרפאות",  לרופא  )וכח(  רשות  "שניתנה 
התשובה  שע"י  הרפואה  ובמיוחד  כולל 
)"גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם"(, 
ועד לשלימות הרפואה שהיא )לא רק מכאן 

ולהבא, אלא( עוקרת את החולי מלמפרע.

ואם הדברים אמורים בזמנו של כ"ק מו"ח 
בעלמא  חיותו  בחיים  דורנו  נשיא  אדמו"ר 
דין, על אחת כמה וכמה לאחרי שעברו כמה 
עשיריות שנים, יותר מארבעים שנה ש"נתן 
ואזנים  לראות  ועינים  לדעת  לב  לכם  ה' 

לשמוע".

– ה'תשנ"ב – שהר"ת  זו  ועאכו"כ בשנה 
שלפני',  לשנה  ובהוספה  )לאחרי  שלה 
אראנו(  נפלאות  שנת  תהא  הי'  ה'תנש"א, 
ו"נפלאות  בה",  נפלאות  שנת  תהא  "הי' 
בכל", "בכל מכל כל" )בגימטריא "קבץ"(, 
שכולל כל הענינים כולם )נוסף לכך שהאות 
ולכל  ב' היא אות השימוש לכל הענינים(, 
דהגאולה  ה"נפלאות"  ובעיקר  לראש 
מארץ  צאתך  "כימי  והשלימה,  האמיתית 

מצרים אראנו נפלאות".

החודש  נשלם  שכבר  לאחרי  ובפרט 
אותיות  "תשרי",  השנה,  של  הראשון 
ועומדים  "רשית", שכולל כל השנה כולה, 
העבודה  לשלימות  הראשון  השבת  ביום 
השבת  ענין  כללות  מודגש  שבו  בעולם, 
השבת  יום  ובפרט  הגאולה,  עם  שקשור 
שלישית  דסעודה  הזמן  חצות,  לאחרי 
כנגד  יעקב, שלישי שבאבות,  הקשורה עם 
גאולה השלישית וביהמ"ק השלישי )"ביום 
ומתכוננים  לפניו"(,  ונחי'  יקימנו  השלישי 
הארץ  אל  גו'  לך  "לך  בתורה:  להקריאה 
לכאו"א  ונתינת־כח  ציווי  אראך",  אשר 
אברהם,  )ע"י  ישראל  ולכלל  מישראל 
היהודי הראשון, "אחד הי' אברהם"( ללכת 
הליכה  של  ובאופן  הגאולה,  אל  מהגלות 
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מהירות  על  גם  שרומז  לך"(  )"לך  כפולה 
ההליכה, שהשלימות בזה היא באופן ד"ארו 
עם ענני שמיא" – הרי בודאי ובודאי שכבר 

כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, ועכשיו 
אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו!
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ד
בשיחה שנאמרה שבועיים לאחר מכן, מפרט כ"ק אד"ש כיצד אכן בעולם כבר ישנה 

"הכנה" לגאולה על ידי לימוד החסידות ועבודה עם בחי' היחידה, התגלות "מציאותו" 

של מלך המשיח, ואף "התגלותו על ידי פעולותיו" )וראה לקמן שבהתאם לכך הוא סגנון 

העבודה הנדרש כעת(.

בתחילת השיחה מדבר כ"ק אד"ש על בכייתו של הרבי הרש"ב לסביו הצ"צ מדוע 

הקב"ה לא התגלה אליו כמו לאברהם אבינו.

ומבאר בארוכה שאכן כל יהודי מקבל את הגילוי של "וירא אליו ה'" על ידי ברית 

המילה, כמו אברהם אבינו, והשאלה היא מדוע לא התגלה אליו בגילוי; וע"כ ענה 

הצ"צ שכמו שאברהם אבינו עשה "משהו" בשביל גילוי זה, כך גם כל אחד מאיתנו 

צריך לעשות משהו בשביל לגלות זאת.

ובאותיות אלו מוסיף, שבגאולה העתידה אכן הקב"ה יתגלה לכ"א באופן של "וירא 

ה"ניצוץ  את  מגלה  יהודי  כל   - הגאולה  קודם  עי"ז שעוד  נפעל  וזה  הוי'",  אליו 

משיח" שבקרבו; ובפרט על ידי לימוד החסידות שכך ניתן "לראות )ב"עיני השכל"( 

אלוקות" כמו אברהם אבינו! ובפרט מזמנו של הרבי הרש"ב שהעולם נהיה יותר 

ויותר מוכן לגאולה, ובפרט בשנת תשנ"ב השייכת למזמור צ' המדבר על "ומעשה 

ידינו כוננהו" - גילוי העצם בעולם )וראה לקמן העבודה הנדרשת בהמשך לכך(.

דבר מלכות ש"פ וירא תשנ"ב, אותיות יא-יג
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יא.  ויש להוסיף בכל זה בקשר ובשייכות 
משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  להגאולה 

צדקנו:

 – הגאולה  דיעודי  העיקריים  מהענינים 
ש"לא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את 
מוריך", שזהו"ע ד"וירא אליו ה'" בתכלית 

השלימות.

ויתירה מזה: "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר 
ה"בשר"  אלא  בשר",  "עיני  רק  )לא  גו'" 
אלקות  גילוי  שיהי'  ו"כלבשר"(,  עצמו, 
בכל הבריאה כולה – שזהו תוכן הענין דח"י 
מרחשון, שבכל עניני העולם )עובדין דחול 
)ח"י(  החיות  ניכר  יהי'  מרחשון(  שבחודש 

האמיתי דאלקות.

הכתר,  בחי'  מרחשון,  לכ"ף  גם  ושייך 
שקשור עם ענין המלכות – שלעתיד לבוא 
בכל  )כ"ף(  הקב"ה  של  מלכותו  תתגלה 
ימלוך  "ה'  כמ"ש  )מרחשון(,  כולו  העולם 
המלוכה  לבוא שכל  "לעתיד  ועד",  לעולם 

שלו".

שהמציאות  )ס"ח(  לעיל  האמור  וע"פ 
ד"וירא אליו ה'" קיימת תמיד אצל כאו"א 
זו  לפעול שמציאות  רק  וצריכים  מישראל, 
תהי' בהתגלות – יש לומר שכן הוא גם בנוגע 
שבגאולה  ה'"  אליו  ד"וירא  להשלימות 

האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו:

ניצוץ  יש  מישראל  שבכאו"א  ידוע 
ניצוץ  היחידה, שהיא  בחי'  מנשמת משיח, 
נשמת  שהיא  הכללית  היחידה  מבחי' 
בשם  מישראל  כאו"א  נקרא  שלכן  משיח, 

"כוכב", שמו של משיח, שנאמר עליו "דרך 
קטנים  אצל  ביותר  ומודגש  מיעקב".  כוכב 
מישראל – כמאמר רז"ל שתינוקות של בית 
שבחי'  לומר,  ויש  "משיחי".  נקראים  רבן 
יותר  בהתגלות  היא  ניצוץ משיח,  היחידה, 
אצל תינוקות, כיון שהכחות הפנימיים אינם 
באלקות  הכרתם  גם  )ולכן  כ"כ  בהתגלות 

היא בעצמותו ית', כנ"ל ס"ז(.

עי"ז  ובגלוי  בפועל  נעשה  זה  וענין 
שליחותו  את  ממלא  מישראל  שכאו"א 
"שליח"  בתיבת  גם  כמרומז   – הקב"ה  של 
בתוספת יו"ד, שרומז על עשר כחות הנפש 
שבהם נעשית עבודת השליחות, בגימטריא 
שבו,  משיח  הניצוץ  את  לגלות  "משיח" 
בגופו  ותחדור  שתתגלה  היחידה,  בחי' 
הגשמי ובעניניו הגשמיים שבחלקו בעולם, 
שבכל  דמשיח  הניצוצות  כל  שבצירוף  ועד 
ישראל, מתגלה ובא המשיח הכללי, משיח 
בישראל  אלקות  גילוי  יהי'  שאז  צדקנו, 
מרחשון(  )ח"י  ובעולם  ה'"(  אליו  )"וירא 

בתכלית השלימות.

וההוראה  הלימוד  עיקר  הוא  זה  ובענין 
צריך  מישראל  שכאו"א   – וירא  מפרשת 
אליו  ד"וירא  להגילוי  ביותר  להשתוקק 
ולעשות  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  ה'" 
שכל  עי"ז  לכך,  ראוי  להיות  בו  התלוי  כל 
פעולה ופעולה שלו נעשית באופן המתאים 
להמעמד ומצב דגאולה האמיתית והשלימה.

בדורות  מיוחד  עילוי  ניתוסף  ובזה  יב.  
המיוחדת  סגולתו  שנתגלתה   – האחרונים 
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פרשת  משבת  )שמתברך  מרחשון  כ"ף  של 
וירא ח"י מרחשון( בהולדת אדנ"ע ביום זה 

)בשנת כתר"א(, שבו "מזלו גובר":

כפי   – אדנ"ע  של  העיקריים  מעניניו 
שראו כבר בקטנותו, כמארז"ל "בוצין בוצין 
שנתגדל  לאחרי  ועאכו"כ  ידיע",  מקטפי' 
ועד שנתמנה לנשיא בישראל – ההשתדלות 
)לא  ה'"  אליו  ד"וירא  בהענין  המיוחדת 
כאו"א  אצל  גם(  אלא  לעצמו,  בנוגע  רק 
ביסוד  שלו  בהחידוש  כמודגש  מישראל, 
ישיבת תומכי תמימים, ישיבה שלומדים בה 
תמימה",  החסידות  ותורת  הנגלית  "תורה 
ובאופן שלימוד תורת החסידות הוא "בעיון 
כלימוד  לעצמו  ולהסבירה  להבינה  הטוב 
ש"החסידות  שבתורה",  בגליא  הסוגיות 
שעי"ז   – בנגלה"  ענין  כמו שמבינים  יבינו 
אליו  ד"וירא  הענין  ודוגמת(  )מעין  נעשה 
בתורת  המתבארים  אלקות  שעניני  ה'", 
באים  אביך"(  אלקי  את  )"דע  החסידות 

בראיית עיני השכל.

ועוד והוא העיקר – שזוהי ההכנה לגאולה 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, שאז 
יהי' לימוד פנימיות התורה )ידיעת אלקות( 
בתכלית השלימות, כמ"ש "ישקני מנשיקות 
פה",  אל  פה  עמנו  הדיבור  "שיהי'  פיהו", 
כיון ש"תורה חדשה מאתי תצא", "מאתי" 
ילמדו  ש"לא  באופן  יהי'  ולימודה  ממש, 
עוד איש את רעהו גו' כי כולם ידעו אותי", 
אליו  "וירא  ראי',  של  באופן  מזה,  ויתירה 
ה'", "והיו עיניך רואות את מוריך", בראי' 

חושית.

וגם ענין זה מודגש בפעולתו של אדנ"ע 
כמבואר   – תמימים  תומכי  ישיבת  ביסוד 
בשיחתו הידועה בענין "כל היוצא למלחמת 
הם  תמימים  תומכי  שתלמידי  דוד",  בית 
בית  למלחמת  שיוצאים  דוד"  בית  "חיילי 
דוד נגד אלו "אשר חרפו עקבות משיחך", 
ובלשון הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמות 
עד  ה'"  מלחמות  "ילחם  המשיח:  ומלך 
הכתובים  בהמשך  גם  כמרומז  ש"נצח", 
ה'  – "ברוך  ד"אשר חרפו עקבות משיחך" 
לעולם אמן ואמן", ש"אמן" )ועאכו"כ ב"פ 
שעי"ז  במלחמה,  הנצחון  על  מורה  אמן( 
נעשה ביאת וגילוי דוד מלכא משיחא בפועל 

ממש.

דור   – זה  בדורנו  יתירה  ובהדגשה  יג.  
השלישי לאדנ"ע ולתלמידיו חיילי בית דוד, 
מסתיימת ונשלמת עבודתם של חיילי  שבו 
ממש  בפועל  הגאולה  את  להביא  דוד  בית 
ע"י דוד מלכא משיחא, וכדברי כ"ק מו"ח 
בעלמא  חיותו  בחיים  דורנו  נשיא  אדמו"ר 
העבודה,  כל  ונשלמה  נסתיימה  שכבר  דין 
ועומדים מוכנים לקבלת דוד מלכא משיחא, 
ועאכו"כ לאחרי המשך העבודה דחיילי בית 
דוד בהפצת המעיינות חוצה במשך ארבעים 
שנה, באופן ש"נתן ה' לכם לב לדעת ועינים 

לראות ואזנים לשמוע".

ובדורנו זה נמצאים כבר בשנת הצדי"ק – 
לאחרי סיום שנת הפ"ט, הקשורה עם מזמור 
עקבות  חרפו  "אשר  וחותמו  שסיומו  פ"ט, 
ואמן",  אמן  לעולם  ה'  "ברוך  משיחך", 
ומתחילה  דוד,  בית  דמלחמת  הנצחון  גמר 
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שסיומו  צדי"ק,  למזמור  השייכת  התקופה 
גו'  עלינו  אלקינו  ה'  נועם  "ויהי  וחותמו 
ומעשה ידינו כוננהו", דקאי על בית המקדש 

דלעתיד, "מקדש אדנ־י כוננו ידיך".

בשנת  כבר  נמצאים  הצדי"ק  ובשנת 
בכל":  נפלאות  שנת  תהא  "הי'  ה'תשנ"ב, 
הגאולה  נפלאות  על  קאי   – "נפלאות" 
העתידה, כמ"ש "כימי צאתך מארץ מצרים 
על  גם  שקאי  לומר  ויש  נפלאות",  אראנו 
)פנימיות  לבוא  דלעתיד  חדשה"  ה"תורה 
"חכמה  ר"ת  "חן",  שנקראת  התורה, 
נסתרה", וי"ל שפירושו גם "חכמה נפלאה"( 
)"נפלאות  "נפלאות"  של  באופן  שתהי' 
מתורתך"( לגבי לימוד התורה בעולם הזה; 
כמ"ש  כל",  מכל  "בכל  בכל",  ו"נפלאות 
בעולם  הקב"ה  ש"הטעימן  האבות  אצל 
השלימות  שזוהי  הבא",  העולם  מעין  הזה 

דלעתיד לבוא.

בשבת  כבר  נמצאים  ה'תשנ"ב  ובשנת 
לגאולה  השייכות  מודגשת  שבו  וירא,  פ' 
שלימות  יהי'  שבה  והשלימה  האמיתית 
הגילוי ד"וירא אליו ה'" לכאו"א מישראל, 
וקביעותו בח"י מרחשון, שמורה על המשכת 
עניני  בכל  האלקי  )ח"י(  החיות  והתגלות 
מרחשון,  בחודש  בהם  שעוסקים  העולם 
חרפו  ד"אשר  הנצחון  לאחרי  ששלימותו 
עקבות משיחך ברוך ה' לעולם אמן ואמן" 
ח"י  דיום  תהלים  שיעור  וחותם  )בסיום 
בחודש(; ותוך ג' ימים לכ"ף מרחשון, בחי' 
של  מלכותו  התגלות  על  שמורה  הכתר, 

)כנ"ל  לבוא  לעתיד  העולם  בכל  הקב"ה 
סי"א(.

ויש להוסיף, שכיון שחודש מרחשון הוא 
לעשות  בעולם  לעבודה  הראשון  החודש 
גם  כולל  ה"ה  בתחתונים,  דירה  ית'  לו 
ובמילא, כ"ף מרחשון,  החדשים שלאחריו, 
הכתר דמרחשון, כולל גם הכתר דהחדשים 
שסיומו  כסלו,  דחודש  הכתר  שלאחריו: 
ונס  והמקדש,  המזבח  חנוכת  חנוכה,  בימי 
השמן, שקשור גם עם פנימיות התורה, שמן 
שבתורה, שנתגלתה בתורת החסידות בחודש 
שהגוף  "ירח   – טבת  דחודש  הכתר  כסלו; 
דהגוף  ההנאה  על  שרומז  הגוף",  מן  נהנה 
שלמטה,  מהגוף  האמיתי,  יש  שלמעלה, 
יש הנברא; והכתר דחודש שבט, שהעשירי 
יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר,  שבו 
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ימי חייו . . מתגלה ומאיר . . ופועל ישועות 
בקרב הארץ"; וכן הכתר דהחדשים שלאח"ז 
ב"מעשה  הצדי"ק  שנת  של  לסיומה  עד 
ע"י  השלישי  ביהמ"ק  בנין  כוננהו",  ידינו 
)ש"זכה  דוד"  מבית  "מלך  המשיח,  המלך 
עולם"(  עד   .  . ולבניו  לו   .  . בכתר מלכות 
ש"בונה המקדש" – תיכף ומיד ממש, בח"י 
שכבר  כיון  מרחשון(,  כ"ף  )לפני  מרחשון 
נתקיים מ"ש "ובקשו את ה' אלקיהם ואת 
לבנה  בקידוש  שאמרנו  )כפי  מלכם"  דוד 
שמורה  "אמן",  ובתוספת  מרחשון,  דחודש 

על הקיום בפועל ממש(.

indd   63.ב תרבוחindd   63.ב תרבוח 02/03/2022   04:21:5902/03/2022   04:21:59



סוגיא ג' • שלבי התמלות המשימ  64

ה
ובעיון קל ניתן לומר, שתקופה זו בה כבר ישנה "התגלותו של מלך המשיח", התחילה 

כבר קודם, כמבואר בשיחה דלקמן.

)הוספה  לגאולה  והקשר  הריי"צ  הרב"י  של  שמותיו  את  מבאר  השיחה  במהלך 

בקיבוץ גלויות מכל העולם, ושלימות עניין הצחוק והשמחה(.

ומוסיף באותיות אלו, דאף ש"אסור לאדם למלא שחוק פיו בעולם הזה", הרי כיון 

שכבר נמצאים בגאולה ובדור השמיני, מותר כבר לשמוח על בוא הגאולה.

משיחת יא אלול תנש"א )בלתי־מוגה(

210à"ùðú'ä ,ìåìà ã"åé ,àöú-éë 'ô 'â íåé

äâåî éúìá

ÂÓÚ ¯‡˘ ˙‡ ˙Â˜Ï Â„È ˙È˘ È-„‡ ÛÈÒÂÈ"„ „ÂÚÈ‰ ÌÂÈ˜ „ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ‰˘Ú
ÌÈ‡ˆÓ Â‡ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰) ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡ Ô‰ ÏÏÂÎ˘ ,"ÌÈ‰ ÈÈ‡Ó" Ì‚ "'Â‚

.Ï"Î ,(ÔÂ˙Á˙·˘ ÔÂ˙Á˙) 'ÈÏ¯ËÒÂ‡ Ô‰Â ,(ÂÈ˘ÎÚ

ä.¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ï˘ È˘‰ ÂÓ˘ „ˆÓ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÛÒÂ˙È ‰Ê ÏÎ·Â
 Z:"˜ÁˆÈ"

,„·Ï· "˜ÁˆÈ" Ì˘· ÌÈ‡¯˜‰ È"·Ó ‰ÓÎ Ì˘È˘ Ù"Ú‡˘ Z ‰Ó„˜‰·Â
ÈÙÎ ,„·Ï· "ÛÒÂÈ" Ì˘· ÌÈ‡¯˜‰ È"·Ó ‰ÓÎ ÔÎÂ ,˙Â·‡‰ Ïˆ‡ ÂÈˆÓ˘ ÈÙÎ
,„Á‡ Ì„‡Ï ˙ÂÓ˘‰ '· ÌÈ˙Â ¯˘‡Î ,Ó"Ó ,ÂÓˆÚ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈÏ Ú‚Â· ÂÈˆÓ˘

 Ì˘ ‰˘Ú ‰Ê È¯‰„ÈÁÈÂ „Á‡‡Ï‡ ÂÈ‡ Ì‰Ó '‡˘ „ÚÂ ,(˙Â·È˙ '· Â· ˘È˘ Û‡) 
ÈˆÁ˘È˘ ,‰¯Â˙ Ù"Ú ˙Â¯Ë˘ ˙·È˙ÎÏ Ú‚Â· ‰ÎÏ‰· „"ÒÙ‰ ÚÂ„ÈÎÂ .„·Ï· Ì˘ 

 Z ˙Á‡ ‰ËÈ˘· ˙ÂÓ˘‰ '· ·Â˙ÎÏ„·ÚÈ„· ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,¯Â„È‰Ï Ù"ÎÚ
(‡·ÂÎÈÚÏ)33.

¯˘Ù‡ È‡Â ,„Á‡ Í˘Ó‰· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÓ˘‰ '· ÔÈÚÂ ÔÎÂ˙˘ Ô·ÂÓ ‰ÊÓÂ
˘‚„ÂÓÎ Z ¯Á‡ ÏÂ‚Ï‚· ÈÂÏÙ ÔÈÚÂ ‰Ê ÏÂ‚Ï‚· 'È‰È ÈÂÏÙ ÔÈÚ˘ Ì‰ÈÈ· ˜ÏÁÏ

 ,Ï‡¯˘È ‚‰Ó·ÂÏ ÂÈ‰˘ Â‰˘ÈÓ ÏÚ Ì˘ ÌÈ˙Â ¯˘‡Î˘ ,Ì˙Ò È"· Ïˆ‡ ÂÏÈÙ‡
 ÈÙÎ ˜ÂÈ„· ˙ÂÓ˘‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ ÌÈ¯‰Ê ,˙ÂÓ˘ '·ÈÂÏÙ ‡¯˜˘34Ì‚ Â‰Ê˘ Z 

Â· Ì˘ ÏÚ ‡¯˜˘ ÔÂÈÎ ,¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ˘ '·Ï ËÂ˘Ù‰ ÌÚË‰
.Ï"‰ ˙ÂÓ˘ '· ÂÏ ÂÈ‰˘ ˜„ˆ-ÁÓˆ‰ Ï˘

å. Z Â¯Â„ ‡È˘ Ï˘ È˘‰ ÂÓ˘ ÔÎÂ˙ ¯Â‡È·Â:"˜ÁˆÈ"

˘"ÓÎ ,‰ÁÓ˘‰ ˙ÂÓÈÏ˘Ï „ÚÂ ,‰ÁÓ˘‰Â ˜ÂÁˆ‰ Ì˘ ÏÚ ‡Â‰ Z ˜ÁˆÈ35

."ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ Ê‡"

Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ È¯‰ ,ÔÎ˙È‰ ,ÌÈÚÂË ¯˘‡ÎÂ36ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ˘ Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡" 
 ¯Ó‡˘ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ·Ê‡ È¯‰ Z ?"ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ (‡Â·Ï „È˙ÚÏ) ,Â¯Â„ ‡È˘

 ,ÈÈÓ˘‰ ¯Â„‡Â‰ ‡Â‰¯˙Ï‡Ï"˘ ÂÓˆÚ· ÊÈ¯Î‰˘ ÈÙÎ ,(‰ÂÓ˘ Â¯ÙÒÓ˘) "Ê‡" 
"‡· ‰Ê ‰‰"˘ ÌÒ¯ÙÏ ‰ÂÈˆÂ ¯ÊÁÂ ¯Ó‡Â ,"‰ÏÂ‡‚Ï37‰Ê ‰‰" ˜¯ ‡Ï ,ÂÈÈ‰ ,

 „ÓÂÚ¯Á‡"ÂÏ˙Î 38„Ú ,"‡· ‰Ê ‰‰" ‡Ï‡ ,Ï˙ÂÎ‰· ˜„Ò È"Ú Â˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡Â ,
"‰Ê ¯ÓÂ‡Â ÂÚ·ˆ‡· ‰‡¯Ó"˘39Â„ÓÚ" Ï˘ ÔÈÚ‰· ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï‡ ¯‡˘ ‡ÏÂ ,

(33.‡ ,‰ (Ë"È¯˙ ·Â·Ï) ÔÈËÈ‚ ·ÈË ‰‡¯
(34,˙ÂÓ˘‰ '· Ô˙ÈÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ Î"‡‡

¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â¯˜‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ È·Ó '‡˘ ÈÙÓ

·.·Ú ·"ÁÊ ,· .‡¯ ,‡ .‡ ÌÈ¯·„ È"˘¯Ù· ‡·Â‰ ,
(ÂË,Ó"Ó , Ê‡ Â‡ˆÓ "ÌÈÓÎÁ,"ÏÎ Â‡ˆÓ ÔÎÂ 

‡"Â‡Î Ï˘ ˙"¯‰ ÏÏÂÎ˘ ˙"È·-Û"Ï‡‰ ˙ÂÈ˙Â‡

Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘Â Ï‡¯˘ÈÓ.

˘ÙÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ê‡˘ ,˙ÂÓ˘‰ '·Ó '‡· ‡¯˜
.'ÂÎ ‰ˆÚ

(35.· ,ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙
(36.‡ ,‡Ï ˙ÂÎ¯·
(37.Á ,· ˘"‰˘
(38.Ë ,Ì˘
(39.‚"ÎÙÒ ¯"ÂÓ˘ .‰ÙÂÒ· ˙ÈÚ˙ ‰‡¯

.· ,ÂË ÁÏ˘· È"˘¯Ù

210à"ùðú'ä ,ìåìà ã"åé ,àöú-éë 'ô 'â íåé

äâåî éúìá

ÂÓÚ ¯‡˘ ˙‡ ˙Â˜Ï Â„È ˙È˘ È-„‡ ÛÈÒÂÈ"„ „ÂÚÈ‰ ÌÂÈ˜ „ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ‰˘Ú
ÌÈ‡ˆÓ Â‡ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰) ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡ Ô‰ ÏÏÂÎ˘ ,"ÌÈ‰ ÈÈ‡Ó" Ì‚ "'Â‚

.Ï"Î ,(ÔÂ˙Á˙·˘ ÔÂ˙Á˙) 'ÈÏ¯ËÒÂ‡ Ô‰Â ,(ÂÈ˘ÎÚ

ä.¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ï˘ È˘‰ ÂÓ˘ „ˆÓ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÛÒÂ˙È ‰Ê ÏÎ·Â
 Z:"˜ÁˆÈ"

,„·Ï· "˜ÁˆÈ" Ì˘· ÌÈ‡¯˜‰ È"·Ó ‰ÓÎ Ì˘È˘ Ù"Ú‡˘ Z ‰Ó„˜‰·Â
ÈÙÎ ,„·Ï· "ÛÒÂÈ" Ì˘· ÌÈ‡¯˜‰ È"·Ó ‰ÓÎ ÔÎÂ ,˙Â·‡‰ Ïˆ‡ ÂÈˆÓ˘ ÈÙÎ
,„Á‡ Ì„‡Ï ˙ÂÓ˘‰ '· ÌÈ˙Â ¯˘‡Î ,Ó"Ó ,ÂÓˆÚ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈÏ Ú‚Â· ÂÈˆÓ˘

 Ì˘ ‰˘Ú ‰Ê È¯‰„ÈÁÈÂ „Á‡‡Ï‡ ÂÈ‡ Ì‰Ó '‡˘ „ÚÂ ,(˙Â·È˙ '· Â· ˘È˘ Û‡) 
ÈˆÁ˘È˘ ,‰¯Â˙ Ù"Ú ˙Â¯Ë˘ ˙·È˙ÎÏ Ú‚Â· ‰ÎÏ‰· „"ÒÙ‰ ÚÂ„ÈÎÂ .„·Ï· Ì˘ 

 Z ˙Á‡ ‰ËÈ˘· ˙ÂÓ˘‰ '· ·Â˙ÎÏ„·ÚÈ„· ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,¯Â„È‰Ï Ù"ÎÚ
(‡·ÂÎÈÚÏ)33.

¯˘Ù‡ È‡Â ,„Á‡ Í˘Ó‰· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÓ˘‰ '· ÔÈÚÂ ÔÎÂ˙˘ Ô·ÂÓ ‰ÊÓÂ
˘‚„ÂÓÎ Z ¯Á‡ ÏÂ‚Ï‚· ÈÂÏÙ ÔÈÚÂ ‰Ê ÏÂ‚Ï‚· 'È‰È ÈÂÏÙ ÔÈÚ˘ Ì‰ÈÈ· ˜ÏÁÏ

 ,Ï‡¯˘È ‚‰Ó·ÂÏ ÂÈ‰˘ Â‰˘ÈÓ ÏÚ Ì˘ ÌÈ˙Â ¯˘‡Î˘ ,Ì˙Ò È"· Ïˆ‡ ÂÏÈÙ‡
 ÈÙÎ ˜ÂÈ„· ˙ÂÓ˘‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ ÌÈ¯‰Ê ,˙ÂÓ˘ '·ÈÂÏÙ ‡¯˜˘34Ì‚ Â‰Ê˘ Z 

Â· Ì˘ ÏÚ ‡¯˜˘ ÔÂÈÎ ,¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ˘ '·Ï ËÂ˘Ù‰ ÌÚË‰
.Ï"‰ ˙ÂÓ˘ '· ÂÏ ÂÈ‰˘ ˜„ˆ-ÁÓˆ‰ Ï˘

å. Z Â¯Â„ ‡È˘ Ï˘ È˘‰ ÂÓ˘ ÔÎÂ˙ ¯Â‡È·Â:"˜ÁˆÈ"

˘"ÓÎ ,‰ÁÓ˘‰ ˙ÂÓÈÏ˘Ï „ÚÂ ,‰ÁÓ˘‰Â ˜ÂÁˆ‰ Ì˘ ÏÚ ‡Â‰ Z ˜ÁˆÈ35

."ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ Ê‡"

Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ È¯‰ ,ÔÎ˙È‰ ,ÌÈÚÂË ¯˘‡ÎÂ36ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ˘ Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡" 
 ¯Ó‡˘ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ·Ê‡ È¯‰ Z ?"ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ (‡Â·Ï „È˙ÚÏ) ,Â¯Â„ ‡È˘

 ,ÈÈÓ˘‰ ¯Â„‡Â‰ ‡Â‰¯˙Ï‡Ï"˘ ÂÓˆÚ· ÊÈ¯Î‰˘ ÈÙÎ ,(‰ÂÓ˘ Â¯ÙÒÓ˘) "Ê‡" 
"‡· ‰Ê ‰‰"˘ ÌÒ¯ÙÏ ‰ÂÈˆÂ ¯ÊÁÂ ¯Ó‡Â ,"‰ÏÂ‡‚Ï37‰Ê ‰‰" ˜¯ ‡Ï ,ÂÈÈ‰ ,

 „ÓÂÚ¯Á‡"ÂÏ˙Î 38„Ú ,"‡· ‰Ê ‰‰" ‡Ï‡ ,Ï˙ÂÎ‰· ˜„Ò È"Ú Â˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡Â ,
"‰Ê ¯ÓÂ‡Â ÂÚ·ˆ‡· ‰‡¯Ó"˘39Â„ÓÚ" Ï˘ ÔÈÚ‰· ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï‡ ¯‡˘ ‡ÏÂ ,

(33.‡ ,‰ (Ë"È¯˙ ·Â·Ï) ÔÈËÈ‚ ·ÈË ‰‡¯
(34,˙ÂÓ˘‰ '· Ô˙ÈÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ Î"‡‡

¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â¯˜‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ È·Ó '‡˘ ÈÙÓ

·.·Ú ·"ÁÊ ,· .‡¯ ,‡ .‡ ÌÈ¯·„ È"˘¯Ù· ‡·Â‰ ,
(ÂË,Ó"Ó , Ê‡ Â‡ˆÓ "ÌÈÓÎÁ,"ÏÎ Â‡ˆÓ ÔÎÂ 

‡"Â‡Î Ï˘ ˙"¯‰ ÏÏÂÎ˘ ˙"È·-Û"Ï‡‰ ˙ÂÈ˙Â‡

Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘Â Ï‡¯˘ÈÓ.

˘ÙÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ê‡˘ ,˙ÂÓ˘‰ '·Ó '‡· ‡¯˜
.'ÂÎ ‰ˆÚ

(35.· ,ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙
(36.‡ ,‡Ï ˙ÂÎ¯·
(37.Á ,· ˘"‰˘
(38.Ë ,Ì˘
(39.‚"ÎÙÒ ¯"ÂÓ˘ .‰ÙÂÒ· ˙ÈÚ˙ ‰‡¯

.· ,ÂË ÁÏ˘· È"˘¯Ù

210à"ùðú'ä ,ìåìà ã"åé ,àöú-éë 'ô 'â íåé

äâåî éúìá

ÂÓÚ ¯‡˘ ˙‡ ˙Â˜Ï Â„È ˙È˘ È-„‡ ÛÈÒÂÈ"„ „ÂÚÈ‰ ÌÂÈ˜ „ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ‰˘Ú
ÌÈ‡ˆÓ Â‡ Â·˘ ÌÂ˜Ó‰) ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡ Ô‰ ÏÏÂÎ˘ ,"ÌÈ‰ ÈÈ‡Ó" Ì‚ "'Â‚

.Ï"Î ,(ÔÂ˙Á˙·˘ ÔÂ˙Á˙) 'ÈÏ¯ËÒÂ‡ Ô‰Â ,(ÂÈ˘ÎÚ

ä.¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ï˘ È˘‰ ÂÓ˘ „ˆÓ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÛÒÂ˙È ‰Ê ÏÎ·Â
 Z:"˜ÁˆÈ"

,„·Ï· "˜ÁˆÈ" Ì˘· ÌÈ‡¯˜‰ È"·Ó ‰ÓÎ Ì˘È˘ Ù"Ú‡˘ Z ‰Ó„˜‰·Â
ÈÙÎ ,„·Ï· "ÛÒÂÈ" Ì˘· ÌÈ‡¯˜‰ È"·Ó ‰ÓÎ ÔÎÂ ,˙Â·‡‰ Ïˆ‡ ÂÈˆÓ˘ ÈÙÎ
,„Á‡ Ì„‡Ï ˙ÂÓ˘‰ '· ÌÈ˙Â ¯˘‡Î ,Ó"Ó ,ÂÓˆÚ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈÏ Ú‚Â· ÂÈˆÓ˘

 Ì˘ ‰˘Ú ‰Ê È¯‰„ÈÁÈÂ „Á‡‡Ï‡ ÂÈ‡ Ì‰Ó '‡˘ „ÚÂ ,(˙Â·È˙ '· Â· ˘È˘ Û‡) 
ÈˆÁ˘È˘ ,‰¯Â˙ Ù"Ú ˙Â¯Ë˘ ˙·È˙ÎÏ Ú‚Â· ‰ÎÏ‰· „"ÒÙ‰ ÚÂ„ÈÎÂ .„·Ï· Ì˘ 

 Z ˙Á‡ ‰ËÈ˘· ˙ÂÓ˘‰ '· ·Â˙ÎÏ„·ÚÈ„· ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,¯Â„È‰Ï Ù"ÎÚ
(‡·ÂÎÈÚÏ)33.

¯˘Ù‡ È‡Â ,„Á‡ Í˘Ó‰· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÓ˘‰ '· ÔÈÚÂ ÔÎÂ˙˘ Ô·ÂÓ ‰ÊÓÂ
˘‚„ÂÓÎ Z ¯Á‡ ÏÂ‚Ï‚· ÈÂÏÙ ÔÈÚÂ ‰Ê ÏÂ‚Ï‚· 'È‰È ÈÂÏÙ ÔÈÚ˘ Ì‰ÈÈ· ˜ÏÁÏ

 ,Ï‡¯˘È ‚‰Ó·ÂÏ ÂÈ‰˘ Â‰˘ÈÓ ÏÚ Ì˘ ÌÈ˙Â ¯˘‡Î˘ ,Ì˙Ò È"· Ïˆ‡ ÂÏÈÙ‡
 ÈÙÎ ˜ÂÈ„· ˙ÂÓ˘‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ ÌÈ¯‰Ê ,˙ÂÓ˘ '·ÈÂÏÙ ‡¯˜˘34Ì‚ Â‰Ê˘ Z 

Â· Ì˘ ÏÚ ‡¯˜˘ ÔÂÈÎ ,¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ˘ '·Ï ËÂ˘Ù‰ ÌÚË‰
.Ï"‰ ˙ÂÓ˘ '· ÂÏ ÂÈ‰˘ ˜„ˆ-ÁÓˆ‰ Ï˘

å. Z Â¯Â„ ‡È˘ Ï˘ È˘‰ ÂÓ˘ ÔÎÂ˙ ¯Â‡È·Â:"˜ÁˆÈ"

˘"ÓÎ ,‰ÁÓ˘‰ ˙ÂÓÈÏ˘Ï „ÚÂ ,‰ÁÓ˘‰Â ˜ÂÁˆ‰ Ì˘ ÏÚ ‡Â‰ Z ˜ÁˆÈ35

."ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ Ê‡"

Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ È¯‰ ,ÔÎ˙È‰ ,ÌÈÚÂË ¯˘‡ÎÂ36ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ˘ Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡" 
 ¯Ó‡˘ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ·Ê‡ È¯‰ Z ?"ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ (‡Â·Ï „È˙ÚÏ) ,Â¯Â„ ‡È˘

 ,ÈÈÓ˘‰ ¯Â„‡Â‰ ‡Â‰¯˙Ï‡Ï"˘ ÂÓˆÚ· ÊÈ¯Î‰˘ ÈÙÎ ,(‰ÂÓ˘ Â¯ÙÒÓ˘) "Ê‡" 
"‡· ‰Ê ‰‰"˘ ÌÒ¯ÙÏ ‰ÂÈˆÂ ¯ÊÁÂ ¯Ó‡Â ,"‰ÏÂ‡‚Ï37‰Ê ‰‰" ˜¯ ‡Ï ,ÂÈÈ‰ ,

 „ÓÂÚ¯Á‡"ÂÏ˙Î 38„Ú ,"‡· ‰Ê ‰‰" ‡Ï‡ ,Ï˙ÂÎ‰· ˜„Ò È"Ú Â˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡Â ,
"‰Ê ¯ÓÂ‡Â ÂÚ·ˆ‡· ‰‡¯Ó"˘39Â„ÓÚ" Ï˘ ÔÈÚ‰· ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï‡ ¯‡˘ ‡ÏÂ ,

(33.‡ ,‰ (Ë"È¯˙ ·Â·Ï) ÔÈËÈ‚ ·ÈË ‰‡¯
(34,˙ÂÓ˘‰ '· Ô˙ÈÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ Î"‡‡

¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â¯˜‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ È·Ó '‡˘ ÈÙÓ

·.·Ú ·"ÁÊ ,· .‡¯ ,‡ .‡ ÌÈ¯·„ È"˘¯Ù· ‡·Â‰ ,
(ÂË,Ó"Ó , Ê‡ Â‡ˆÓ "ÌÈÓÎÁ,"ÏÎ Â‡ˆÓ ÔÎÂ 

‡"Â‡Î Ï˘ ˙"¯‰ ÏÏÂÎ˘ ˙"È·-Û"Ï‡‰ ˙ÂÈ˙Â‡

Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘Â Ï‡¯˘ÈÓ.

˘ÙÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ê‡˘ ,˙ÂÓ˘‰ '·Ó '‡· ‡¯˜
.'ÂÎ ‰ˆÚ

(35.· ,ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙
(36.‡ ,‡Ï ˙ÂÎ¯·
(37.Á ,· ˘"‰˘
(38.Ë ,Ì˘
(39.‚"ÎÙÒ ¯"ÂÓ˘ .‰ÙÂÒ· ˙ÈÚ˙ ‰‡¯

.· ,ÂË ÁÏ˘· È"˘¯Ù

indd   64.ב תרבוחindd   64.ב תרבוח 02/03/2022   04:21:5902/03/2022   04:21:59



65   להשלים מעשינו ועבודתינו • המלך המשיחסוגיא ג' • שלבי התמלות המשימ  
211 à"ùðú'ä ,ìåìà ã"åé ,àöú-éë 'ô 'â íåé

äâåî éúìá

"ÔÎ‰40¯·Î ÌÈÁˆÁÂˆÓ ÌÈ¯Â˙ÙÎ‰ Ì‚ ÔÎ˘ ,41ÛÒÂ) „ÈÓÂ ÛÎÈ˙ Ì˘È ‡ÏÈÓ·Â ,
˜ÂÁˆ‰ Ú"Â‰Ê˘ ,"˜ÁˆÈ" Ï˘ ÌÈÈÚ‰ ÏÎ (Ì‚ ,"ÛÒÂÈ" Ï˘ ÌÈÈÚ‰ ÏÎ ÏÚ

."ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ"„ ÔÙÂ‡· ,‰ÁÓ˘‰Â

,ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· Z "Ê"‰ÂÚ· ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ˘ Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡"˘ ‰ÓÂ
ÔÂÈÎÓ È¯‰ ,„"Â„· Ï·‡ ;Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó ÈÂÏÈ‚ Ì„Â˜ Ú‚¯ ˙Â„Â‡ ¯·Â„Ó‰ ¯˘‡Î
˜¯ ‡Ï È¯‰ Z Û˜Â˙‰ ÏÎ· ‰Ï‚˙ ‡Â‰Â ,Â¯Â„ Ï˘ ÁÈ˘Ó‰ 'È‰ Â¯Â„ ‡È˘˘
ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈ"˘ ÔÙÂ‡· ‚‰˙‰Ï ·ÂÈÁ ˘È˘ ,‰ÊÓ ‰¯È˙È ‡Ï‡ ,˙Â˘¯ ‰˙È˘

."‰¯ ÂÂ˘ÏÂ

Â„ÓÚÈ˘ Â¯Â„· ÌÈ„ÈÒÁÓ Ú·˙ Â¯Â„ ‡È˘˘ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ Ì‚ ˙·ÂÓ Ê"ÙÚÂ
 Ï˘ ‰ÚÂ˙·‰ÁÓ˘ ‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ˘Â ,˙ÂÏ·‚‰ ÈÏ·,

Z'È‰˘ ¯Ò‡Ó ,‡ÙÂ‚ ‰Ê·Â ,¯Ò‡Ó Ï˘ ÔÈÚ ¯·Ú ÂÓˆÚ· ‡Â‰˘ Ù"Ú‡
ÚÂ„ÈÎ ,(Ï"Á¯) ÌÈÈÁ‰ ˙ÏÈÏ˘ ÌÚ ¯Â˘˜42Ê"Á‡Ï Ì‚Â ,‰Â˘‡¯Ï 'È‰˘ „"ÒÙ‰ 

"‰˙ÈÓ ¯ÚˆÎ ËÚÓÎ ÏÂ˜˘"˘ ˙ÂÏ‚‰ ÔÈÚÏ „"ÒÙ‰ ÛÏÁÂ‰43‰Ê È¯‰ ÌÈÓÚÙÏÂ) 
‰˙È‰ ¯·Î˘ È¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡ 'ÂÎ ÌÈÈ˘˜‰ Ì‚ ÏÏÂÎ ,(ÌÈÈÁ‰ ¯„Ú‰Ó ¯˙ÂÈ ‰˘˜
ÂÚÈ‚‰· ,Ê"Á‡Ï˘ ˜"˘‰ ÌÂÈ· ‰˙È‰˘ ÈÙÎ ‰ÏÂ‡‚‰ È¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ,‰ÏÂ‡‚‰

‚¯Â·¯ËÙÏ44Ù"Ú ÏÓÂ‚‰ ˙Î¯· Í¯·Ï ÏÂÎÈ 'È‰˘ ‰Â˘‡¯‰ ˙ÂÓ„Ê‰‰ ‰˙È‰ Ê‡˘ ,
‰ÎÏ‰45Z

ÌÈ˘ ÌÈ˘‡ Z ‰Ê Â¯Â„ ,ÂÈ¯Á‡ Â¯Â„Ï Ì‚ ‰ÁÓ˘‰ ÔÈÚÂ ‰ÚÂ˙ ÍÈ˘Ó‰Â
˙¯ÊÚ· (Î"ÂÎ‡ÚÂ) Ô‰Â ÌÈ˘ ˙¯ÊÚ· Ô‰ ,Ô‡Î ÌÈ‡ˆÓ‰ ‰Ï‡ ÏÎÓ ÏÁ‰ ,ÛËÂ
ÏÎ „ÁÈ· Ì‰ÓÚ ÌÈÁ˜ÂÏ Ì‰Â ,Ô‡Î ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈË˜‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÔÎÂ ,ÌÈ˘‡

 ‡Â‰˘ Z ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ·˘ ÛË‰Â ÌÈ˘‰Â ÌÈ˘‡‰‰ÏÂ‡‚‰ ¯Â„ÌÈÈÂ˜È Â·˘ ,
."'Â‚Â Â„È ˙È˘ È-„‡ ÛÈÒÂÈ"„ „ÂÚÈ‰

æ. ‡Â‰ ‡È˘‰"˘ ¯ÂÓ‡‰ Ù"ÚÂÂ¯Â„ ‡È˘ Ï˘ ÂÈÈÚ ÏÎ˘ ,Ô·ÂÓ ,"ÏÎ‰
 ,Ï"‰ ÂÈ˙ÂÓ˘ '·„ ÔÎÂ˙‰ Ì‚ ÏÏÂÎ ,¯Â„‰ È˘‡Ó ‡"Â‡ÎÏ ÌÈÎ˘ÓÌÈ˘Ú˘ ÈÙÎÂ

.„Á‡ Ì˘

‰"·˜‰ ˙‡Ó ÚÂ·˙Ï ˙Â˘¯‰ ÂÏ ‰˙È ,‰Ê Â¯Â„˘ ˙ÂË˘Ù· Ô·ÂÓ Ê"ÙÚÂ
,‰ÊÓ ‰¯È˙ÈÂ ,Ï‡¯˘È È‡È˘ Ï˘ Ï‡¯˘È ‚‰Ó Ù"ÚÂ ,‰¯Â˙‰ Ù"Ú ‰ÚÈ·˙ Z
Â„ÈÓ" Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ ‡"Â‡Î˘ Z (‚"Ò Ï"Î) ÂÓˆÚ ‰Ê ¯Â„ ‡È˘ Ï˘ ‚‰Ó‰ Ù"Ú

(40ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˘„Â˜-˙Â¯‚‡ ‰‡¯
.ËÚ¯ 'Ú ˘È¯ „"Á

(41ÔÓÒ‰·Â ,42 'Ú Ë"Ù¯˙ ˘"‰Ò ‰‡¯
.51 ‰¯Ú‰· Ì˘

(42‚"Á ˙ÂÈÂ„ÚÂÂ˙‰ Z ÌÁÓ ˙¯Â˙ ‰‡¯
."˘Â .185 'Ú

(43.È˙ ‰ÂˆÓ ÍÂÈÁ
(44,‰È„Ó‰ ÏÎ Ï˘ ‰¯È·‰ ¯ÈÚ Ê‡ ‰˙È‰˘

.‰ÏÂ‡‚‰ ÏÚ· Ï˘ ‰¯È·‰ ¯ÈÚ Ì‚ ‡ÏÈÓ·Â
(45‚"ÈÙ Ê"‰„‡Ï ÔÈ‰‰ ˙Î¯· ¯„Ò ‰‡¯

.‰"‰

indd   65.ב תרבוחindd   65.ב תרבוח 02/03/2022   04:21:5902/03/2022   04:21:59



סוגיא ג' • שלבי התמלות המשימ  66
212à"ùðú'ä ,ìåìà ã"åé ,àöú-éë 'ô 'â íåé

äâåî éúìá

"‰·Á¯‰Â ‰˘Â„˜‰ ‰ÁÂ˙Ù‰ ‰‡ÏÓ‰46 ,,"˜ÁˆÈ"„ ÔÈÚ‰ Ô‰Â "ÛÒÂÈ"„ ÔÈÚ‰ Ô‰
,‰Î˘Ó‰‰ ˙ÈÏÎ˙·Â ‰ÚÙ˘‰‰ ˙ÈÏÎ˙·Â ÈÂ·È¯‰ ˙ÈÏÎ˙·

,‰‚ÏÙÂÓ ˙Â¯È˘Ú Ï˘ ·ˆÓÂ „ÓÚÓ ‰˘Ú Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î Ïˆ‡˘ Ì‚ ÏÏÂÎ
"ÂÈÙÏ ÌÈˆ¯ ˘È‡ ÌÈ˘ÈÓÁ" Ì‚ ÏÏÂÎ47¯„‚· ‡Â‰ Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î˘ ÔÂÈÎ Z 

 Ï‡¯˘È ÏÎ"˘ ÍÎÏ ÛÒÂ˘ ÚÂ„ÈÎ ,ÍÏÓÈ·"Ì‰ ÌÈÎÏÓ 48,,"ÌÈÎÏÓ" Ì‚ Ì‰ È¯‰ 
 ‡˙È‡„Î¯‰Ê ÈÂ˜È˙·49 ˘"Ú Z "¯‰Ê") "ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÎ Â¯È‰ÊÈ ÌÈÏÈÎ˘Ó‰"50,

") ÔÂ˜È˙‰ ‰˘Ú Ì„È ÏÚ ¯˘‡ ÈÂ˜È˙Î"ÂÎ‡ÚÂ ,ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ ("¯‰Ê
.(ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÊÎ ¯È‰ÊÈ˘ ,Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î Ï˘ ÔÂ˜È˙‰

*

ç.‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ ÈÎ" ‰˙ÏÁ˙‰˘ ,ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÌÚ Ï"‰ ÏÎ ¯˘˜Ï ˘ÈÂ
:"ÂÈ·˘ ˙È·˘Â ÍÈ„È· ÍÈ˜Ï‡ '‰ Â˙Â Í·ÈÂ‡ ÏÚ

,¯·„Ó ·Â˙Î‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÁÏÓ·"˘ È"˘¯ ÁÈÎÂÓ "ÂÈ·˘ ˙È·˘Â" ˘"ÓÓ
¯Ó‡ ¯·Î È¯‰˘ ÂÈ·˘ ˙È·˘Â ¯ÓÂÏ ÔÈ‡ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙ÓÁÏÓ·˘51ÏÎ 'ÈÁ˙ ‡Ï 

."‰Ó˘

" ÔÂ˘Ï‰ ˜˙ÓÂÈ Ê"ÙÚÂÈÎ˙ÓÁÏÓ ÂÊ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ„ Z "‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ 
 ˘È È¯‰ ,˙Â˘¯ ˙ÓÁÏÓ Ì‡ ÈÎ ,‰ÂˆÓ˜ÙÒ˙‡ˆÏ ËÈÏÁÈ ÍÏÓ‰ Ì‡ ¯·„· 

Â‡Ï Ì‡ ‰ÓÁÏÓÏ52.

È„Â‰È ÏÎ .˙ÂÓÁÏÓ ÌÚ ÏÏÎ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÏ ÔÈ‡ ÂÓˆÚ „ˆÓ È„Â‰È :‰·¯„‡Â
 Â· ,‰ÊÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÍÏÓ Ô· ‡Â‰Â„ÈÁÈ,ÍÏÓ‰ ÂÈ·‡ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ÍÂÓÒ˘ ,ÍÏÓ Ï˘ 

;"˜ÁˆÈ" Ï˘ ÌÈÈÚ‰ ÏÎÂ "ÛÒÂÈ" Ï˘ ÌÈÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ˘È˘ ÔÙÂ‡· ,¯ÂÓ‡ÎÂ
:‰Ï‡˘‰ ˙Ï‡˘ Z ‰ÓÁÏÓÏ È„Â‰È Ï˘ Â˙‡ÈˆÈ ˙Â„Â‡ ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ,‡ÏÈÓ·Â

...!?˙ÂÓÁÏÓ ÌÚ È„Â‰ÈÏ ˘È ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÊÈ‡

"‰ÓÁÏÓ"Ï Ú‚Â· Ì‚ ‡Ï‡ ,‰ËÂ˘ÙÎ ‰ÓÁÏÓÏ Ú‚Â· ˜¯ ‡Ï Z ‰Ê ÏÎÂ
"ÌÁÏ" ÔÂ˘ÏÓ53Â˙Ò¯Ù ‚È˘‰Ï È„Î ÌÏÂÚ‰ Ú·ËÂ È‡˙ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ‰ È‰ÂÊ˘ ,

¯·ÚÓ ¯ÂÁÒÏ ÚÂÒÏ ÌÈÓÚÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ê Í¯ÂˆÏ˘ ,ÍÎ È„Î „Ú] Â˙È· È˘‡ ˙Ò¯ÙÂ
"ÏÓÂ‚‰" ˙Î¯· Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ‰ ˙È„ÓÓ Â˙È·Ï ¯ÊÂÁ˘ÎÂ ,ÌÈÏ54Ì‚ Z [

(46.Ê"Ó‰¯·„ '‚‰ ‰Î¯· ÁÒÂ
(47.‡ ,ÂË ·-Ï‡ÂÓ˘ Z ·Â˙Î‰ ÔÂ˘Ï

.‰ ,‡ ‡-ÌÈÎÏÓ
(48."˘Â .‡ ,ÊÒ ˙·˘
(49.(· ,‡) ‰Ó„˜‰·
(50.‚ ,·È Ï‡È„
(51.ÊË ,Î ÌÈËÙÂ˘ 'Ù

(52‰"„) ·"ÚÒ ,‰Ï ‰ËÂÒ È"˘¯ ‰‡¯
ÈÎ„ ,¯·„Ó ·Â˙Î‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÁÏÓ·" :(‚"‰
‰‡¯Â ."˙‡ˆÏ Í˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ˙˘Î ÚÓ˘Ó ‡ˆ˙
‰‡¯ ‰Ê· Ë"Â˜˘‰ Z .Ô‡Î ˙"Â˙Â Ì"È·ÏÓ

."˘Â .ÍÏÈ‡Â 78 'Ú „"ÈÁ ˘"Â˜Ï ‰ÎÂ¯‡·
(53.Ó"Î·Â .· ,ÂÎ ‡˘ ˙"Â˜Ï ‰‡¯
(54È"Ù ˙ÂÎ¯· 'Ï‰ Ì"·Ó¯ .· ,„ ˙ÂÎ¯·

.Á"‰

212à"ùðú'ä ,ìåìà ã"åé ,àöú-éë 'ô 'â íåé

äâåî éúìá

"‰·Á¯‰Â ‰˘Â„˜‰ ‰ÁÂ˙Ù‰ ‰‡ÏÓ‰46 ,,"˜ÁˆÈ"„ ÔÈÚ‰ Ô‰Â "ÛÒÂÈ"„ ÔÈÚ‰ Ô‰
,‰Î˘Ó‰‰ ˙ÈÏÎ˙·Â ‰ÚÙ˘‰‰ ˙ÈÏÎ˙·Â ÈÂ·È¯‰ ˙ÈÏÎ˙·

,‰‚ÏÙÂÓ ˙Â¯È˘Ú Ï˘ ·ˆÓÂ „ÓÚÓ ‰˘Ú Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î Ïˆ‡˘ Ì‚ ÏÏÂÎ
"ÂÈÙÏ ÌÈˆ¯ ˘È‡ ÌÈ˘ÈÓÁ" Ì‚ ÏÏÂÎ47¯„‚· ‡Â‰ Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î˘ ÔÂÈÎ Z 

 Ï‡¯˘È ÏÎ"˘ ÍÎÏ ÛÒÂ˘ ÚÂ„ÈÎ ,ÍÏÓÈ·"Ì‰ ÌÈÎÏÓ 48,,"ÌÈÎÏÓ" Ì‚ Ì‰ È¯‰ 
 ‡˙È‡„Î¯‰Ê ÈÂ˜È˙·49 ˘"Ú Z "¯‰Ê") "ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÎ Â¯È‰ÊÈ ÌÈÏÈÎ˘Ó‰"50,

") ÔÂ˜È˙‰ ‰˘Ú Ì„È ÏÚ ¯˘‡ ÈÂ˜È˙Î"ÂÎ‡ÚÂ ,ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ ("¯‰Ê
.(ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÊÎ ¯È‰ÊÈ˘ ,Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î Ï˘ ÔÂ˜È˙‰

*

ç.‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ ÈÎ" ‰˙ÏÁ˙‰˘ ,ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÌÚ Ï"‰ ÏÎ ¯˘˜Ï ˘ÈÂ
:"ÂÈ·˘ ˙È·˘Â ÍÈ„È· ÍÈ˜Ï‡ '‰ Â˙Â Í·ÈÂ‡ ÏÚ

,¯·„Ó ·Â˙Î‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÁÏÓ·"˘ È"˘¯ ÁÈÎÂÓ "ÂÈ·˘ ˙È·˘Â" ˘"ÓÓ
¯Ó‡ ¯·Î È¯‰˘ ÂÈ·˘ ˙È·˘Â ¯ÓÂÏ ÔÈ‡ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙ÓÁÏÓ·˘51ÏÎ 'ÈÁ˙ ‡Ï 

."‰Ó˘

" ÔÂ˘Ï‰ ˜˙ÓÂÈ Ê"ÙÚÂÈÎ˙ÓÁÏÓ ÂÊ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ„ Z "‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ 
 ˘È È¯‰ ,˙Â˘¯ ˙ÓÁÏÓ Ì‡ ÈÎ ,‰ÂˆÓ˜ÙÒ˙‡ˆÏ ËÈÏÁÈ ÍÏÓ‰ Ì‡ ¯·„· 

Â‡Ï Ì‡ ‰ÓÁÏÓÏ52.

È„Â‰È ÏÎ .˙ÂÓÁÏÓ ÌÚ ÏÏÎ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÏ ÔÈ‡ ÂÓˆÚ „ˆÓ È„Â‰È :‰·¯„‡Â
 Â· ,‰ÊÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÍÏÓ Ô· ‡Â‰Â„ÈÁÈ,ÍÏÓ‰ ÂÈ·‡ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ÍÂÓÒ˘ ,ÍÏÓ Ï˘ 

;"˜ÁˆÈ" Ï˘ ÌÈÈÚ‰ ÏÎÂ "ÛÒÂÈ" Ï˘ ÌÈÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ˘È˘ ÔÙÂ‡· ,¯ÂÓ‡ÎÂ
:‰Ï‡˘‰ ˙Ï‡˘ Z ‰ÓÁÏÓÏ È„Â‰È Ï˘ Â˙‡ÈˆÈ ˙Â„Â‡ ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ,‡ÏÈÓ·Â

...!?˙ÂÓÁÏÓ ÌÚ È„Â‰ÈÏ ˘È ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÊÈ‡

"‰ÓÁÏÓ"Ï Ú‚Â· Ì‚ ‡Ï‡ ,‰ËÂ˘ÙÎ ‰ÓÁÏÓÏ Ú‚Â· ˜¯ ‡Ï Z ‰Ê ÏÎÂ
"ÌÁÏ" ÔÂ˘ÏÓ53Â˙Ò¯Ù ‚È˘‰Ï È„Î ÌÏÂÚ‰ Ú·ËÂ È‡˙ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ‰ È‰ÂÊ˘ ,

¯·ÚÓ ¯ÂÁÒÏ ÚÂÒÏ ÌÈÓÚÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ê Í¯ÂˆÏ˘ ,ÍÎ È„Î „Ú] Â˙È· È˘‡ ˙Ò¯ÙÂ
"ÏÓÂ‚‰" ˙Î¯· Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ‰ ˙È„ÓÓ Â˙È·Ï ¯ÊÂÁ˘ÎÂ ,ÌÈÏ54Ì‚ Z [

(46.Ê"Ó‰¯·„ '‚‰ ‰Î¯· ÁÒÂ
(47.‡ ,ÂË ·-Ï‡ÂÓ˘ Z ·Â˙Î‰ ÔÂ˘Ï

.‰ ,‡ ‡-ÌÈÎÏÓ
(48."˘Â .‡ ,ÊÒ ˙·˘
(49.(· ,‡) ‰Ó„˜‰·
(50.‚ ,·È Ï‡È„
(51.ÊË ,Î ÌÈËÙÂ˘ 'Ù

(52‰"„) ·"ÚÒ ,‰Ï ‰ËÂÒ È"˘¯ ‰‡¯
ÈÎ„ ,¯·„Ó ·Â˙Î‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÁÏÓ·" :(‚"‰
‰‡¯Â ."˙‡ˆÏ Í˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ˙˘Î ÚÓ˘Ó ‡ˆ˙
‰‡¯ ‰Ê· Ë"Â˜˘‰ Z .Ô‡Î ˙"Â˙Â Ì"È·ÏÓ

."˘Â .ÍÏÈ‡Â 78 'Ú „"ÈÁ ˘"Â˜Ï ‰ÎÂ¯‡·
(53.Ó"Î·Â .· ,ÂÎ ‡˘ ˙"Â˜Ï ‰‡¯
(54È"Ù ˙ÂÎ¯· 'Ï‰ Ì"·Ó¯ .· ,„ ˙ÂÎ¯·

.Á"‰

212à"ùðú'ä ,ìåìà ã"åé ,àöú-éë 'ô 'â íåé

äâåî éúìá

"‰·Á¯‰Â ‰˘Â„˜‰ ‰ÁÂ˙Ù‰ ‰‡ÏÓ‰46 ,,"˜ÁˆÈ"„ ÔÈÚ‰ Ô‰Â "ÛÒÂÈ"„ ÔÈÚ‰ Ô‰
,‰Î˘Ó‰‰ ˙ÈÏÎ˙·Â ‰ÚÙ˘‰‰ ˙ÈÏÎ˙·Â ÈÂ·È¯‰ ˙ÈÏÎ˙·

,‰‚ÏÙÂÓ ˙Â¯È˘Ú Ï˘ ·ˆÓÂ „ÓÚÓ ‰˘Ú Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î Ïˆ‡˘ Ì‚ ÏÏÂÎ
"ÂÈÙÏ ÌÈˆ¯ ˘È‡ ÌÈ˘ÈÓÁ" Ì‚ ÏÏÂÎ47¯„‚· ‡Â‰ Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î˘ ÔÂÈÎ Z 

 Ï‡¯˘È ÏÎ"˘ ÍÎÏ ÛÒÂ˘ ÚÂ„ÈÎ ,ÍÏÓÈ·"Ì‰ ÌÈÎÏÓ 48,,"ÌÈÎÏÓ" Ì‚ Ì‰ È¯‰ 
 ‡˙È‡„Î¯‰Ê ÈÂ˜È˙·49 ˘"Ú Z "¯‰Ê") "ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÎ Â¯È‰ÊÈ ÌÈÏÈÎ˘Ó‰"50,

") ÔÂ˜È˙‰ ‰˘Ú Ì„È ÏÚ ¯˘‡ ÈÂ˜È˙Î"ÂÎ‡ÚÂ ,ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ ("¯‰Ê
.(ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÊÎ ¯È‰ÊÈ˘ ,Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î Ï˘ ÔÂ˜È˙‰

*

ç.‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ ÈÎ" ‰˙ÏÁ˙‰˘ ,ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÌÚ Ï"‰ ÏÎ ¯˘˜Ï ˘ÈÂ
:"ÂÈ·˘ ˙È·˘Â ÍÈ„È· ÍÈ˜Ï‡ '‰ Â˙Â Í·ÈÂ‡ ÏÚ

,¯·„Ó ·Â˙Î‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÁÏÓ·"˘ È"˘¯ ÁÈÎÂÓ "ÂÈ·˘ ˙È·˘Â" ˘"ÓÓ
¯Ó‡ ¯·Î È¯‰˘ ÂÈ·˘ ˙È·˘Â ¯ÓÂÏ ÔÈ‡ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙ÓÁÏÓ·˘51ÏÎ 'ÈÁ˙ ‡Ï 

."‰Ó˘

" ÔÂ˘Ï‰ ˜˙ÓÂÈ Ê"ÙÚÂÈÎ˙ÓÁÏÓ ÂÊ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ„ Z "‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ 
 ˘È È¯‰ ,˙Â˘¯ ˙ÓÁÏÓ Ì‡ ÈÎ ,‰ÂˆÓ˜ÙÒ˙‡ˆÏ ËÈÏÁÈ ÍÏÓ‰ Ì‡ ¯·„· 

Â‡Ï Ì‡ ‰ÓÁÏÓÏ52.

È„Â‰È ÏÎ .˙ÂÓÁÏÓ ÌÚ ÏÏÎ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÏ ÔÈ‡ ÂÓˆÚ „ˆÓ È„Â‰È :‰·¯„‡Â
 Â· ,‰ÊÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÍÏÓ Ô· ‡Â‰Â„ÈÁÈ,ÍÏÓ‰ ÂÈ·‡ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ÍÂÓÒ˘ ,ÍÏÓ Ï˘ 

;"˜ÁˆÈ" Ï˘ ÌÈÈÚ‰ ÏÎÂ "ÛÒÂÈ" Ï˘ ÌÈÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ˘È˘ ÔÙÂ‡· ,¯ÂÓ‡ÎÂ
:‰Ï‡˘‰ ˙Ï‡˘ Z ‰ÓÁÏÓÏ È„Â‰È Ï˘ Â˙‡ÈˆÈ ˙Â„Â‡ ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ,‡ÏÈÓ·Â

...!?˙ÂÓÁÏÓ ÌÚ È„Â‰ÈÏ ˘È ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÊÈ‡

"‰ÓÁÏÓ"Ï Ú‚Â· Ì‚ ‡Ï‡ ,‰ËÂ˘ÙÎ ‰ÓÁÏÓÏ Ú‚Â· ˜¯ ‡Ï Z ‰Ê ÏÎÂ
"ÌÁÏ" ÔÂ˘ÏÓ53Â˙Ò¯Ù ‚È˘‰Ï È„Î ÌÏÂÚ‰ Ú·ËÂ È‡˙ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ‰ È‰ÂÊ˘ ,

¯·ÚÓ ¯ÂÁÒÏ ÚÂÒÏ ÌÈÓÚÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ê Í¯ÂˆÏ˘ ,ÍÎ È„Î „Ú] Â˙È· È˘‡ ˙Ò¯ÙÂ
"ÏÓÂ‚‰" ˙Î¯· Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ‰ ˙È„ÓÓ Â˙È·Ï ¯ÊÂÁ˘ÎÂ ,ÌÈÏ54Ì‚ Z [

(46.Ê"Ó‰¯·„ '‚‰ ‰Î¯· ÁÒÂ
(47.‡ ,ÂË ·-Ï‡ÂÓ˘ Z ·Â˙Î‰ ÔÂ˘Ï

.‰ ,‡ ‡-ÌÈÎÏÓ
(48."˘Â .‡ ,ÊÒ ˙·˘
(49.(· ,‡) ‰Ó„˜‰·
(50.‚ ,·È Ï‡È„
(51.ÊË ,Î ÌÈËÙÂ˘ 'Ù

(52‰"„) ·"ÚÒ ,‰Ï ‰ËÂÒ È"˘¯ ‰‡¯
ÈÎ„ ,¯·„Ó ·Â˙Î‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÁÏÓ·" :(‚"‰
‰‡¯Â ."˙‡ˆÏ Í˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ˙˘Î ÚÓ˘Ó ‡ˆ˙
‰‡¯ ‰Ê· Ë"Â˜˘‰ Z .Ô‡Î ˙"Â˙Â Ì"È·ÏÓ

."˘Â .ÍÏÈ‡Â 78 'Ú „"ÈÁ ˘"Â˜Ï ‰ÎÂ¯‡·
(53.Ó"Î·Â .· ,ÂÎ ‡˘ ˙"Â˜Ï ‰‡¯
(54È"Ù ˙ÂÎ¯· 'Ï‰ Ì"·Ó¯ .· ,„ ˙ÂÎ¯·

.Á"‰

212à"ùðú'ä ,ìåìà ã"åé ,àöú-éë 'ô 'â íåé

äâåî éúìá

"‰·Á¯‰Â ‰˘Â„˜‰ ‰ÁÂ˙Ù‰ ‰‡ÏÓ‰46 ,,"˜ÁˆÈ"„ ÔÈÚ‰ Ô‰Â "ÛÒÂÈ"„ ÔÈÚ‰ Ô‰
,‰Î˘Ó‰‰ ˙ÈÏÎ˙·Â ‰ÚÙ˘‰‰ ˙ÈÏÎ˙·Â ÈÂ·È¯‰ ˙ÈÏÎ˙·

,‰‚ÏÙÂÓ ˙Â¯È˘Ú Ï˘ ·ˆÓÂ „ÓÚÓ ‰˘Ú Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î Ïˆ‡˘ Ì‚ ÏÏÂÎ
"ÂÈÙÏ ÌÈˆ¯ ˘È‡ ÌÈ˘ÈÓÁ" Ì‚ ÏÏÂÎ47¯„‚· ‡Â‰ Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î˘ ÔÂÈÎ Z 

 Ï‡¯˘È ÏÎ"˘ ÍÎÏ ÛÒÂ˘ ÚÂ„ÈÎ ,ÍÏÓÈ·"Ì‰ ÌÈÎÏÓ 48,,"ÌÈÎÏÓ" Ì‚ Ì‰ È¯‰ 
 ‡˙È‡„Î¯‰Ê ÈÂ˜È˙·49 ˘"Ú Z "¯‰Ê") "ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÎ Â¯È‰ÊÈ ÌÈÏÈÎ˘Ó‰"50,

") ÔÂ˜È˙‰ ‰˘Ú Ì„È ÏÚ ¯˘‡ ÈÂ˜È˙Î"ÂÎ‡ÚÂ ,ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ ("¯‰Ê
.(ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÊÎ ¯È‰ÊÈ˘ ,Ï‡¯˘ÈÓ ‡"Â‡Î Ï˘ ÔÂ˜È˙‰

*

ç.‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ ÈÎ" ‰˙ÏÁ˙‰˘ ,ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÌÚ Ï"‰ ÏÎ ¯˘˜Ï ˘ÈÂ
:"ÂÈ·˘ ˙È·˘Â ÍÈ„È· ÍÈ˜Ï‡ '‰ Â˙Â Í·ÈÂ‡ ÏÚ

,¯·„Ó ·Â˙Î‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÁÏÓ·"˘ È"˘¯ ÁÈÎÂÓ "ÂÈ·˘ ˙È·˘Â" ˘"ÓÓ
¯Ó‡ ¯·Î È¯‰˘ ÂÈ·˘ ˙È·˘Â ¯ÓÂÏ ÔÈ‡ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙ÓÁÏÓ·˘51ÏÎ 'ÈÁ˙ ‡Ï 

."‰Ó˘

" ÔÂ˘Ï‰ ˜˙ÓÂÈ Ê"ÙÚÂÈÎ˙ÓÁÏÓ ÂÊ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ„ Z "‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ 
 ˘È È¯‰ ,˙Â˘¯ ˙ÓÁÏÓ Ì‡ ÈÎ ,‰ÂˆÓ˜ÙÒ˙‡ˆÏ ËÈÏÁÈ ÍÏÓ‰ Ì‡ ¯·„· 

Â‡Ï Ì‡ ‰ÓÁÏÓÏ52.

È„Â‰È ÏÎ .˙ÂÓÁÏÓ ÌÚ ÏÏÎ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÏ ÔÈ‡ ÂÓˆÚ „ˆÓ È„Â‰È :‰·¯„‡Â
 Â· ,‰ÊÓ ‰¯È˙ÈÂ ,ÍÏÓ Ô· ‡Â‰Â„ÈÁÈ,ÍÏÓ‰ ÂÈ·‡ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ÍÂÓÒ˘ ,ÍÏÓ Ï˘ 

;"˜ÁˆÈ" Ï˘ ÌÈÈÚ‰ ÏÎÂ "ÛÒÂÈ" Ï˘ ÌÈÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ˘È˘ ÔÙÂ‡· ,¯ÂÓ‡ÎÂ
:‰Ï‡˘‰ ˙Ï‡˘ Z ‰ÓÁÏÓÏ È„Â‰È Ï˘ Â˙‡ÈˆÈ ˙Â„Â‡ ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ,‡ÏÈÓ·Â

...!?˙ÂÓÁÏÓ ÌÚ È„Â‰ÈÏ ˘È ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÊÈ‡

"‰ÓÁÏÓ"Ï Ú‚Â· Ì‚ ‡Ï‡ ,‰ËÂ˘ÙÎ ‰ÓÁÏÓÏ Ú‚Â· ˜¯ ‡Ï Z ‰Ê ÏÎÂ
"ÌÁÏ" ÔÂ˘ÏÓ53Â˙Ò¯Ù ‚È˘‰Ï È„Î ÌÏÂÚ‰ Ú·ËÂ È‡˙ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ‰ È‰ÂÊ˘ ,

¯·ÚÓ ¯ÂÁÒÏ ÚÂÒÏ ÌÈÓÚÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ê Í¯ÂˆÏ˘ ,ÍÎ È„Î „Ú] Â˙È· È˘‡ ˙Ò¯ÙÂ
"ÏÓÂ‚‰" ˙Î¯· Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ‰ ˙È„ÓÓ Â˙È·Ï ¯ÊÂÁ˘ÎÂ ,ÌÈÏ54Ì‚ Z [

(46.Ê"Ó‰¯·„ '‚‰ ‰Î¯· ÁÒÂ
(47.‡ ,ÂË ·-Ï‡ÂÓ˘ Z ·Â˙Î‰ ÔÂ˘Ï

.‰ ,‡ ‡-ÌÈÎÏÓ
(48."˘Â .‡ ,ÊÒ ˙·˘
(49.(· ,‡) ‰Ó„˜‰·
(50.‚ ,·È Ï‡È„
(51.ÊË ,Î ÌÈËÙÂ˘ 'Ù

(52‰"„) ·"ÚÒ ,‰Ï ‰ËÂÒ È"˘¯ ‰‡¯
ÈÎ„ ,¯·„Ó ·Â˙Î‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÁÏÓ·" :(‚"‰
‰‡¯Â ."˙‡ˆÏ Í˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ˙˘Î ÚÓ˘Ó ‡ˆ˙
‰‡¯ ‰Ê· Ë"Â˜˘‰ Z .Ô‡Î ˙"Â˙Â Ì"È·ÏÓ

."˘Â .ÍÏÈ‡Â 78 'Ú „"ÈÁ ˘"Â˜Ï ‰ÎÂ¯‡·
(53.Ó"Î·Â .· ,ÂÎ ‡˘ ˙"Â˜Ï ‰‡¯
(54È"Ù ˙ÂÎ¯· 'Ï‰ Ì"·Ó¯ .· ,„ ˙ÂÎ¯·

.Á"‰

indd   66.ב תרבוחindd   66.ב תרבוח 02/03/2022   04:21:5902/03/2022   04:21:59



67   להשלים מעשינו ועבודתינו • המלך המשיחסוגיא ג' • שלבי התמלות המשימ  

ו
והעולם עצמו  לגאולה,  כ"ק אד"ש שהעולם כבר מוכן  ומדגיש  בשיחה שלפנינו שב 

נותן ליהודי להתנהג כמו "בעל הבית" אמיתי וזה גופא מבטל את ה"הגבלות" שנראות 

לעינינו מאחר שאין להם מציאות אמיתית.

במהלך השיחה מבאר כ"ק אד"ש את דברי המדרש אודות ב' דיעות יחד שאינם 

ואחד את  נותן לכל אחד  וממשיך שהקב"ה  ב"נוהג שבעולם";  יכולים להתקיים 

היכולת לבחור האם להתנהג "כרצון מרדכי" שלא יכרע ולא ישתחווה", או שמא 

ח"ו להיות כפוף לחוקי הטבע.

וממשיך באות זו, שבדורנו זה בפרט הרבה יותר קל ליהודי להחליט שהוא מתנהג 

למעלה ממדידה והגבלה, כיון שהגויים כבר לא מפריעים ליהודי.

דבר מלכות ש"פ ויגש תשנ"ב, אות יב

יב.  ע"פ הנ"ל יובן ג"כ הלימוד וההוראה 
לדורנו  בנוגע  יהודה"  אליו  מ"ויגש 
הגאולה  לפני  מיד  בעמדנו  ותקופתנו, 

האמיתית והשלימה:

בזמנו  יהודה  של  התוקף  על  הבט  מבלי 
ושל מרדכי בזמנו ושל צדיקים ויהודים בכל 
הדורות – היו בכל הדורות הגבלות מבחוץ, 
ר"ל  ישראל  על  וגזירותיהם  אוה"ע  מצד 
היל"ת, שלא תמיד איפשרו לבנ"י להתנהג 

עם כל התוקף והבעה"ב'תיות.

רואים  זה,  ובזמננו  זה  בדורנו  משא"כ 
שבעבר,  הבלבולים  קיימים  שלא  בפועל 
ואוה"ע מאפשרים לבנ"י להתנהג כרצונם, 
ולכן אין הדבר תלוי אלא ברצונם של בני 
ישראל, שיהי' "ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד", 
עם  מקומות,  בכו"כ  בפועל  שמתקיים  כפי 

כל התוקף וה"ברייטקייט" )רחבות(,
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הן במדינה זו )ארצות הברית(, מלכות של 
חסד, המאפשרת לבנ"י להתנהג

בכו"כ  ועד"ז  ברצונם,  החלטתם  כפי 
רואים  האחרונות  ובשנים  בעולם.  מדינות 
כיצד גם במדינות שהיו קודם כמה הגבלות 

כו', נתבטלו הגבלות אלו, וכמדובר כמ"פ.

חופשיים  שבנ"י  בלבד  זו  לא  ואדרבה: 
 – מזו  יתירה  אלא  כרצונם,  להתנהג 

הממשלות של אוה"ע מסייעות בזה!

ונוסף לזה שבנ"י יכולים להתנהג בדרך 
התומ"צ בד' אמות הפרטיות שלהם – רואים 
גם בפועל, שבשנים האחרונות נעשה יותר 
בכל  בה"  ה"ויאחזו  את  לפעול  קל  ויותר 
מקום ומקום בכל קצוי תבל, מכיון שהעולם 
– לא רק בנ"י אלא אף אוה"ע – הוא כלי 
ומצוות,  תורה  יהדות,  של  ענינים  לקבל 

ובנוגע לאוה"ע – שבע מצוות בני נח.

פעמים  כמה  ועוררו  שדברו  כפי   – ועד 
מו"ח  כ"ק  הודעת  שע"פ   – לאחרונה 
כל  את  סיימו  כבר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר 
ההכנות לגאולה, וכעת צריכים רק להמשיך 
וחומריות  בגשמיות  בפועל  הגאולה  את 
העולם )חומריות שנעשית לגשמיות(, בגלוי 

לעיני בשר.

]כיון שמבלי הבט על תוקף העבודה של 
נמצאים  שהם  כפי  ואפילו  בגלות,  בנ"י 
בגלות במצב של גאולה רוחנית, הרי עדיין 
בפשטות,  הגאולה  של  השלימות  זו  אין 
כל  ישנם  הגשמי,  בעוה"ז  ממש  בגלוי 
ההנהלות דגלות, "בנים שגלו מעל שולחן 

זה שבנ"י הינם בתקופה   – אביהם", כולל 
הלך  )הקב"ה(  שבעלה  ר"ל,  כ"עגונה"  זו 
)ביצי"מ(,  האירוסין  לאחרי  הים  למדינת 
האמיתית  בגאולה  הנישואין  שיהיו  עד 

והשלימה[.

העיניים,  את  לפתוח  רק  צריך  היום 
שכאו"א  תובע  העולם  שכל  איך  ולראות 
מישראל יהי' כבר בהמעמד ומצב דגאולה 

האמיתית והשלימה.

הטעם  הוא  גופא  שזה  לומר,  ויש 
יכולים  שבנ"י  איך  כיום  שרואים  לכך 
התוקף  כל  עם  היהודים  בעניני  לעמוד 
והבעה"ב'תיות גם על אוה"ע – ואין הדבר 
תלוי אלא ברצונם – דהיות שעומדים מיד 
כיצד  בפועל  יתגלה  שבה  הגאולה,  לפני 
"וידעו  לעולם",  להם  נשיא  עבדי  "ודוד 
הגוים כי אני ה'" – לכן זה משתקף בפועל 
במצב של דורנו, כהכנה המוליכה ישירות 
משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  לגאולה 

צדקנו.

אליו  ב"ויגש  גם  מרומז  שזה  ולהוסיף, 
יהודה", שיחד עם הסיוע של תוקף העבודה 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק   – שבדורנו  יוסף  של 
נשיא דורנו, יש גם את ה"ויגש אליו יהודה", 
עבדי  "ודוד  ממש,  בקרוב  שיבוא  משיח 
נשיא להם לעולם", שבא בסיוע ונתינת כח 
מיוסף )שבדורנו(, "כמוך כפרעה", )פרעה 
כל  מיני'  ואתגליין  ד"אתפרעו  דקדושה( 

נהורין".

מכך מובן גם הלימוד מזה לדורנו: עי"ז 
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יהודה",  אליו  ד"ויגש  באופן  שמתנהגים 
התוקף  את  יהדות  בעניני  שמראים 
ש"בשביל  יהודי,  בהיותו  והבעה"ב'תיות 

ישראל" נברא העולם, ה"ז גופא מביא את 
ה"ודוד עבדי נשיא להם לעולם".
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ז
לסיכום ניתן לראות בשיחה שלפנינו, את הגדרת דור השביעי ובפרט בסיומו כתקופה 

חדשה של "ימות המשיח".

לאחר תחילת השיחה בה מפרט כ"ק אד"ש את הקשר בינינו לבית הרבנית הצדקנית 

ע"ה, מביא כ"ק אד"ש בקצרה את הביאור של השיחה הקודמת )יתרו( בה נתבאר 

שבמתן תורה ניתן לבני ישראל הכח "לעשות לו ית' דירה בתחתונים",

ובזה ב' עניינים הפכיים: מצד אחד נדרש שהדירה תהיה "לו לעצמותו" כפשטות 

תהיה  שהדירה  נדרש  שני  ומצד  'עצמי';  הכי  באופן  האדם  דר  בה  'דירה'  עניין 

ב"תחתונים" כפי גדרם ומצבם הם.

ובזה נדרשים ג' שלבים: א. הגילוי דעצמותו ית' )שלא בערך לתחתונים(, ב. הגילוי 

בתחתונים מצד עניינם הם )אך פחות נעלה מהגילוי הא'(, ג. )רק לאחר מכן שייך 

להיות( החיבור בין ב' הקצוות באופן הכי נעלה.

ולאחר הקדמה זו, מבאר באותיות שלפנינו כיצד בדורנו אנו קיימים כל הדרגות עד 

הדרגה הכי נעלית - "שלימות החיבור והייחוד דעשר ואחד עשר".

קונטרס "בך יברך ישראל" - דבר מלכות כ"ב שבט 
תשנ"ב, אותיות ו-ח

ו. . . דובר ריבוי פעמים שהחידוש והעילוי 
הנפלא של דורנו – הדור האחרון של הגלות 
– שבו  ס"ב(  )כנ"ל  לגאולה  והדור הראשון 
ועבודתינו" של  וסיום ד"מעשינו  גמר  הוא 

בנ"י במשך כל הדורות שלפני זה, לסיים את 
כ"ק  ובלשון  בגלות,  האחרונים  הבירורים 
מו"ח אדמו"ר" – "לצחצח את הכפתורים" 
עבודתינו  קנעפלעך"(;  די  )"צופוצן 
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עבור  בפועל  הגאולה  בהבאת  מתבטאת 
דורנו ועבור כל הדורות שלפני זה!

את  מסיימים  זה  שבדור  אומרת,  זאת 
כל  במשך  בנ"י  של  ועבודתינו  מעשינו 
הדורות להמשיך )ע"י עבודת התחתון( את 
הגילוי דבחי' אחד עשר בעשר, שהתחתונים 
מוכנים  יהיו  הם  גדרם  מצד  עשר(  )בחי' 
ומוכשרים לקבלת הגילוי דעצמותו יתברך 

)אחד עשר(.

ויש לומר שזה נרמז ביום ההילולא דכ"ק 
ותורתו  מעשיו  "כל  )כאשר  אדמו"ר  מו"ח 
יום   – ובשלימות(  בגלוי  נמצאים  ועבודתו" 
האור  גילוי  עשר:  האחד  בחודש  העשירי 
)יום( דעשירי קשור ומתגלה יחד עם ה)חודש 
מלשון( חידוש דאחד עשר )שלמעלה מסדר 
השתלשלות(. ה)חודש מלשון( חידוש דאחד 

עשר נמשך בגילוי האור )יום( דעשירי.

ז. בדורו של נשיא דורנו גופא ישנם כמה 
שלבים ותקופות, ובכללות – שלושה שלבים: 
)א( יום עשירי לחודש אחד עשר )יו"ד שבט 
ת"ש יו"ד( – סיום התקופה של עבודת כ"ק 
חיותו  בחיים  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
אחד  יום   – למחרתו  היום  )ב(  דין.  בעלמא 
עשר לחודש אחד עשר )היום השלם הראשון 
ובמיוחד בשנת עשתי  לאחרי ההסתלקות(, 
עשר )תשי"א( – כשהתחיל ההמשך והחידוש 
של  המאורות"  ו"נתלו  חדשה  תקופה  של 
התשיעי  הדור  )או  מאדה"ז  השביעי  הדור 
הסתלקות  לאחר  התקופה  )ג(  מהבעש"ט(. 
בתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ביום כ"ב לחודש 

אחד עשר )כ"ב שבט תשמ"ח(.

מבטאות  אלו  תקופות  שג'  לומר,  ויש 
בכללות ג' דרגות בסיום העבודה של לעשות 
בחי'  המשכת  בתחתונים,  דירה  יתברך  לו 
יהי'  שזה  בכדי  )כי  עשר  בבחי'  עשר  אחד 
בגדרי התחתונים, צ"ל העבודה דרגא אחר 

דרגא מלמטה למעלה(:

)א( העבודה – עד לסיום ושלימות העבודה 
את  להכין  כדי  "עשר",  בדרגת  בעולם,   –
עשר"  ד"אחד  הגילוי  לקבלת  העולם 
שיתבטל  בלי  מעולם(  שלמעלה  )אלקות 
אבל  תורה(.  במתן  שהי'  )כפי  ממציאותו 
בכך מודגש בעיקר ובגלוי הענין ד"עשר", 
אלא שב"עשר" גופא – כפי שהוא נעשה כלי 
ניכר חילוק  ובאופן שעדיין  ל"אחד עשר". 
טעמא  מהאי  עשר",  ל"אחד  "עשר"  בין 
גופא שזה צ"ל בגדרי התחתונים והתחתונים 
"אחד  )ולא  "עשר"  בדרגת  עדיין  נמצאים 

עשר"(.

עד  עצמו,  עשר"  ד"אחד  הגילוי  )ב( 
ז.א.  עשר".  ל"אחד  מתעלה  ש"עשר" 
אבל  ב"עשר",  גם  פועל  עשר"  ש"אחד 
עשר"  ד"אחד  הגילוי  מורגש  בעיקר 
)ו"עשר" נכלל ונעשה חלק מ"אחד עשר"(.

ד"עשר"  והיחוד  החיבור  שלימות  )ג( 
)מצד ענינו הוא( ו"אחד עשר" )מצד ענינו 
נעשים  הם  ענינם  מצד  שתחתונים  הוא(, 
דירה לו יתברך, לעצמותו ית'. ביחד עם כך 
שזוהי דירה לו יתברך )אבל היא עדיין דבר 
נפרד כביכול מהדייר עצמו, בהיותה בדרגת 
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– נעשית הדירה  עשר בנפרד מאחד עשר( 
ובלשון  הדייר,  עם  אחד  דבר  בתחתונים 
)דבר אחד עם ה(  הידוע: היש הנברא הוא 

יש האמיתי.

הם  האחרונים  הענינים  שב'  לומר  ויש 
אחד  גופא:  עשר"  ב"אחד  דרגות  ב'  כנגד 
לעשר  ושייכות  ערך  לו  יש  שעדיין  עשר 
דרגת  על  פעולה  עשר"  ל"אחד  יש  )ולכן 
עשר אם באופן של ביטול )כפי שהי' במ"ת(, 
או באופן שעשר מצ"ע נשאר סו"ס מציאות 
נפרדת מאחד עשר(; ואחד עשר שרומז על 
עצמותו ית' – "אנת הוא חד ולא בחושבן" – 
שהוא לא בערך לגמרי לעשר ולאחד עשר, 
שניהם  את  ולאחד  לחבר  בכחו  יש  ולכן 

בשלימות.

ח. ועפ"ז יש לומר החילוק בין ג' התקופות 
הנ"ל:

יום העשירי בחודש האחד עשר קאי על 
ה"שיריים"  בירור  של  העבודה  וגמר  סיום 
את  "לצחצח  הגלות,  של  האחרונים 
הכפתורים". ובסגנון האמור: גמר ושלימות 
"אחד  להמשיך  הדורות  במשך  העבודה 
ישנם  באופן שעדיין  עשר" ב"עשר", אבל 
גדרי התחתונים(:  )מצד  נפרדים  ענינים  ב' 
עשירי מצד הימים ואחד עשר מצד החדשים 
– כי הדרגא דאחד עשר )"וידבר אלקים גו'" 
לגמרי  חדרה  לא  עדיין  מעולם(  שלמעלה 
החידוש  אמנם  יש  במילא  )עשר(,  בעולם 
הגלוי'  העבודה  אבל  עשר,  דאחד  )חודש( 
)מצד הימים, ענין האור והגילוי40( מתבטאת 

במ"א  ]כמבואר  עשר  של  בדרגא  עדיין 
שתוכן העבודה דכ"ק מו"ח אדמו"ר בחיים 

חיותו בעלמא דין התבטא בגילוי דעשירי[.

לחודש  עשר  אחד  יום   – למחרתו  היום 
אחד עשר – מציין שנוסף ולאחרי העבודה 
משיגים  עשר,  אחד  בחודש  עשירי  דיום 
ומתעלים )ע"פ הכלל ד"מעלין בקודש"( גם 
להגילוי )יום( דאחד עשר, ובאופן כזה שזה 
מעלה גם את הגילוי דיום העשירי להדרגא 
ד"אחד עשר יום". אזי ישנו אחד עשר, הן 
מצד החודש )חודש אחד עשר( והן מצד היום 
והגילוי )יום אחד עשר(, אחד עשר הן כפי 
שזה נמשך למקבל )לבנה, חודש(, והן כפי 
שזה מצד המשפיע )חמה, יום(. אבל כ"ז הוא 

בדרגא דאחד עשר ששייך ובערך לעשר.

גבוהה  לדרגא  אח"כ  מגיעים  גופא  בזה 
סיום  לאחרי  כבר  שאוחזים   – יותר  עוד 
עבודת כל הבירורים, ואף כבר "צחצחו את 
הכפתורים" וכו', וצריכים רק להיות מוכנים 
דאחד  השלימות   – צדקנו  משיח  לקבלת 
שפועל  לעשר(,  בערך  שלא  )לגמרי  עשר 
את החיבור והאיחוד דעשר )מצד ענינו הוא( 
ואחד עשר )מצד ענינו הוא( – כמרומז בכ"ב 

שבט:

כ"ב הוא אחד עשר בכפליים )אחד עשר 
יום מיום האחד עשר בחודש האחד עשר(. 
– יש ב'  זאת אומרת שבימי החודש עצמם 
פעמים אחד עשר )נוסף לכך שזהו בחודש 
אחד עשר(. ויש לומר שזה מבטא את תכלית 
השלימות דאחד עשר )התאחדות עשר עם 
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ובדרגת  הגילויים  בדרגת  אחד עשר(, שגם 
שזה  כפי  עשר  אחד  הן  יש  )יום(  המשפיע 
מעלה את העשר )תחתונים(, והן אחד עשר 
מצד עצמו, מצד עצם המשפיע – אחד עשר 
 – וכן  יתברך,  בטהרתו ממש, מצד עצמותו 

חיבור שניהם יחד.

דעשר  השלימות  שישנה  שלאחרי  ז.א. 
שלימות  עשר(,  האחד  )בחודש  עשר  ואחד 
אחד  בחי'  להמשיך  למטה  דבנ"י  העבודה 
מלמעלה  )שניתנו  הדברות  בעשרת  עשר 
במתן תורה(, נוסף עוד פעם "אחד עשר יום 
מחורב"49 – הגילוי ד"בך" כנגד כ"ב אותיות 

התורה.

ויש לומר שזה מורה על הדרגא העליונה 
שבתורה כפי שהיא קשורה עם אחד עשר, 

מאחד  גם  )שלמעלה  בכפליים  עשר  ואחד 
שהיא  כפי  מתורה  שלמעלה  עצמו(,  עשר 
מתבטאת בעשרה )עשרת הדברות( – תורה 
כפי שהיא חד עם עצמותו יתברך, "אורייתא 
כ"ב  במספר  כמרומז  חד",  כולא  וקוב"ה 
)"בך  הקב"ה  על  שקאי   – "בך"  אותיות 

בהקב"ה"(, עצמותו ית', בך בעצמותך,

נעשה  התורה  אותיות  כ"ב  ע"י  אשר 
יהודי מאוחד עם "בך", עצמות א"ס ב"ה. 
וזה נמשך בכל עניניו ופרטיו )שבאים לידי 
וכו'(  הנפש  כחות  עשר  עשר,  בבחי'  ביטוי 
שישראל  ישראל",  יברך  "בך  של  באופן 
מתברכים  ישראל(  וכלל  מישראל  )כאו"א 

בכל הברכות – מ"בך", בעצמותך.
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ח
ימות  של  חדשה"  וב"תקופה  חדש"  ב"עולם  שנמצאים  אד"ש  כ"ק  לדברי  בהמשך 

כו"כ  של  קיומם  את  אד"ש  כ"ק  מפרט  כיצד  נוספות  בשיחות  לראות  ניתן  המשיח, 

ייעודים שנאמרו על הגאולה, כבר כעת בזמננו.

בשיחה זו שלפנינו )וכן מופיע רבות בשיחות נוספות מאותה תקופה(, מפרט כ"ק אד"ש 

כיצד התקיימו דברי הילקוט שמעוני אודות "שנה שמלך המשיח נגלה בו".

בכללות השיחה מביא כ"ק אד"ש את עניינה של פרשת בראשית "והארץ תהו ובוהו 

וחושך . . ויהיה אור" וכדברי הגמ' "ברישא חשוכא והדר נהורא". ומבאר, שמצד 

העליונים יש קודם אור, אך בשביל הדירה בתחתונים צריך שיהיה העלם האור 

ויורגש החושך, כדי שיוכלו בו גופא )בחושך ובתחתון( לפעול את האור.

מ"בראשית"  מתחילה  שהתורה  בפרשה  הראשון  הרש"י  את  מביא  מכן  ולאחר 

בשביל "כח מעשיו הגיד לעמו . . שאם יאמרו אומות העולם לסטים אתם . . כל 

הארץ של הקב"ה היא . . ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

)לגויים(" בשביל  להם  "נתנה   - "חושך"  להיות  צריך  הנ"ל, שקודם  ע"פ  ומבאר 

שאח"כ בתוך מציאות התחתון תהיה "נתנה לנו".

ובהמשך לכך מביא באות שלפנינו, שגם בתקופה זו דשנת "אראנו נפלאות" יחד 

עם האור ישנו חושך בשביל העניין של "דירה בתחתונים" מצד עניינם הם.

שיחה ב' לפרשת בראשית
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keuyhahju, 8

///cvtnur kghk ha do khnus
uvurtv cahhfu, k,eup,bu zu _
ktjrh xhuo ab, ,a"b' ",vt ab,
bxho"' ucv,jk, ab, ,ba"t1' ",vt
ab, trtbu bpktu,":

c,eup,bu zu n,rjaho crjch
vguko bxho ubpktu, )gs k"bpktu,
dsuku,"2' ukt re ctupi s"kguav
bpktu, dsuku, kcsu"' a"thi cgk
vbx nfhr cbhxu"3' tkt do( ctupi dkuh
kghi fk _ nghi usudn, uvfbv kbxho
ubpktu, sdtukv vg,hsv kcut ,hf;
unhs' gkhw btnr4

"fhnh mt,l ntr.
nmrho trtbu bpktu,"/

uksudnt:

cnshbu, dsuku, ujzeu, vukfho
una,bho xsrh vakyui uvnayr kyuc'
yuc mse uhuar5_ nghi usudn, uvfbv
k,heui uakhnu, vgukochnu, vnahj6'

fukk cbudg kcb"h _ b,hb, jupa cfk
veaur kgbhbh hvsu,' ,urv unmuu,hw'
gs khmht,o ak ntu, tkph hvusho
kjhru, _ nghi usudn, uvfbv kehcu.

dkuhu,)ccjhb, "yugnhw jhho zfu"7(
chnu, vnahjQ

vnturgu, cnpr. vprxh _ nxhnbh

vdtukv' fntrz"k cbudg k"nkfhu,
n,dru, fuw"8' ucpryhu, hu,r _ "nkl
prx)seth cpayu, gk vayj afuku
ghre( n,drv cnkl grch fuw ufk
tunu, vguko n,rgahi un,cvkho fuw'
utunr )vec"v( kvo )khartk( / / tk
,hrtu vdhg zni dtuk,fo"9' unnahl
unxhho9

"cagv ankl vnahj ct guns
gk dd ch, vnesa uvut nanhg kvo
khartk utunr gbuho vdhg zni
dtuk,fo"/

ukthsl _ chnho tkv v,txpu
tunu, vguko )acgho tunu,( ctupi
s"rdau duho uktunho hvdu"01' kygui
khartk "kxyho t,o fuw"' kt re
cbudg kgzv tu aunrui' tkt do 
)ukfk krta( cbudg khvusv fukk
hruakho' ghr vchrv ak tr. hartk'

"erh, jbv sus"11_ cv cagv avfk
husgho t, v,aucv kygbv zu

7( rtv keu"a j"f gw 371/ ua"b/
8( c"r pn"c' s/ nsra kej yuc kl kl hs'

t/
9( hk"a haghw rnz ,my/
01( ,vkho c' t/
11( haghw fy' t/

nahju, a"p crtah, )txru jd sang"m

uanj",(* vw,ba"t/ xgh; hd/ bspx cxv"a

,ba"t j"t gw 27 uthkl/

*( v,uugsu, vtw' uv,uugsu, vcw _ vnal
kanj", )vnu"k(/

1( uxhnbl "u,batnkfu,u"' "ak hgec hu,r
uhu,r ahcut tjrhu sus uaknv" )cke fs' z
ucpra"h( _ fukk nahjavut nzrg sus uaknv
cbu )xvn"m kvrnc"o nk", axc/ ugus(/

2( ,vkho eku' s/
3( bsv kt' t/
4( nhfv z' yu/
5( rtv do xw vahju, vw,a"b j"t gw 251

uthkl/
6( rtv rnc"o vkw nkfho xph"t: uh,ei t,

vguko fuw/

crtah,c

xhnbh vdtukv c,eup,bu
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keuyhahju, crtah,c9

vnpura, cv,jk, phrua ra"h gk
v,urv: "fk vtr. ak vec"v vht' vut
crtv ub,bv ktar har cghbhu / / b,bv
kbu"/

]uknrcv vpkt _ vhu cfkk zv do
nshbu, asrfo kva,sk ukgau, fk
v,kuh cvo kngi vmse uvhuar cguko'
fph artu do cvbvd,o cear
knturgu, cnpr. vprxh ctupi
vn,jhhc g"p mse uhuar )knbug nmc
ak dzhkv tha nrgvu' nshbv nnshbv
fuw(' fh do cgbhi zv v,bvdu ctupi
ck,h-rmuh chjx kcb"h[/

uha kunr vvxcrv czv )anturg
ck,h-rmuh zv thrg suet c,eupv acv
rutho bxho dkuhho( _ g"s vtnur
kghk avxsr cguko vut ctupi ak
vgko ujual' ure tj"f bgav dhkuh
vtur' unzv nuci athi kv,pgk nzv
a"rdau duho uktunho hvdu"' fhui athi
zv tkt "rhe" )fxhuo vf,uc(' "fk
rhduai / / krhe"21' fhui a"huac

canho haje vw hkgd knu"31' ukfi
gunsho cb"h cfk v,ue; cfk veaur
kakhnu,v ak tr. hartk )ugtfu"f
cbudg khruakho(' chsgo a"fk vtr.
ak vec"v vht' vut crtv / / ub,bv
kbu"/

uh"k h,hrv nzv _ avgbhi s"rdau
duho uktunho hvdu" dupt vut nxhnbh

vdtukv' fn"a ra"h a"rcu,hbu
srau21t, vgbhi gk nkl vnahj"/

uhv"r uvut vgher _ aktjrh fk
xhnbhvdtukv ,cut fcr u,hf; vdtukv
vtnh,h, uvakhnv cpugk nna' "fhnh
mt,l ntr. nmrho trtbubpktu,"'
atz hvhw akhnu, vgbhi s"guko jsa"'

"bhhjt kgkhubho ubhhjt k,j,ubho"41'
uctupi a"kt hrgu ukt hajh,u cfk vr

esah51fh nktv vtr. sgv t, vw
fnho kho nfxho"61/

21( nsra ,vkho uhk"a gv"p/

31( ao' s/
41( c"r p"k' v/
51( csudn, vngns unmc avhw c,hc, bj

)rtv vnal uffv ,rk"z pm"v/ ucf"n(/
61( haghw ht' y/

51 Bereshit.qxd  19 łØ  02  05:11  Page 9
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ט
בשיחה שלפנינו שב ומחדד כ"ק אד"ש מה"מ שאף הפרט במדרש הנ"ל אודות "עומד 

על גג בית המקדש" כבר נתקיים )ובפרט בהערה שם(.

השיחה שלפנינו נאמרה בשבת פרשת חיי"ש תנש"א הסמוכה לתאריך כ' מרחשון, 

במהלכו חילק כ"ק אד"ש מה"מ את קונטרס עץ החיים לאנשים נשים וטף. במהלך 

השיחה ביאר כ"ק אד"ש את הסיבה לחלוקת הקונטרס, שהיא על מנת להדגיש 

שבימינו העבודה אותה אדמו"ר נ"ע מסתיימת.

ובקטע זה בשיחה, מוסיף כ"ק אד"ש ואומר שענין זה מודגש במיוחד כעת כאשר 

רואים את המאורעות שקורים בעולם )באותה תקופה החלה מלחמת המפרץ - 

ראה בארוכה השתלשלות הדברים בספר 'ימי בשורה'(, ומלך המשיח "עומד על גג 

ביהמ"ק ומשמיע לישראל - ענווים הגיע זמן גאולתכם". בהערה שבשיחה מסביר 

כ"ק אד"ש מה"מ שהכוונה ב"גג ביהמ"ק" היא לבית משיח 770-, הנמצא בחו"ל, 

ומרומז בלשון "גג" היות ו"גגין לא נתקדשו", כחוץ לארץ.

'בשורת הגאולה' אות ה

ucpry farutho vnturgu, ac,eupv vtjrubv cbudg
k",uksu, hangtk" )acxhuo pra,bu( _ tar' bux; kfl afkku,
vgbhi s"nkfhu, n,dru, zu czu" vut nxhnbh vdtukv' fntrz"k6

"to rth, nkfhu, n,dru, zu czu mpv krdkhu ak nahj"' v"z
cvsdav h,hrv cbudg k",uksu, hangtk"' fsth,t chkeuy
angubh7"abv ankl vnahj bdkv cu / / nkl prx n,drv cnkl

grch/ / fk tunu, vguko n,rgaho un,cvkho" )fph arutho
cnuja vckcuk stuv"g akt husgho nv kgau,' unjpaho gmu,
aubu, fuw(' uvec"v tunr khartk "cbh tk ,,hhrtu fk nv
agah,h kt gah,h tkt cachkfo / / vdhg zni dtuk,fo"'
unnahl' a"nkl vnahj / / guns gk dd ch, vnesa8uvut nanhg
kvo khartk utunr gbuho vdhg zni dtuk,fo" _ fph avfrhzu
unfrhzho cnhujs ktjrubv/

)nahju, a"p jhh arv' f"c nrjaui ,ba"t(

caur, vdtukv11

6( c"r pn"c' s/ nsra kej yuc kl kl hs' t/
7( haghw rnz ,my/
8( kvghr nshue kaui vnsra "guns gk ddch, vnesa" _ addhi kt

b,esau )pxjho pv' xg"c/ rnc"o vkw chvc"j p"u v"z(' sha kunr' aczv
nrunz avvfrzv "gbuho vdhg zni dtuk,fo" ctv nju. ktr. akt
b,esav cesua, tr. hartk' csudn, vjhkue achi dd vnesa kv,ul
svnesa gmnu/

ucpry farutho vnturgu, ac,eupv vtjrubv cbudg
k",uksu, hangtk" )acxhuo pra,bu( _ tar' bux; kfl afkku,
vgbhi s"nkfhu, n,dru, zu czu" vut nxhnbh vdtukv' fntrz"k6

"to rth, nkfhu, n,dru, zu czu mpv krdkhu ak nahj"' v"z
cvsdav h,hrv cbudg k",uksu, hangtk"' fsth,t chkeuy
angubh7"abv ankl vnahj bdkv cu / / nkl prx n,drv cnkl

grch/ / fk tunu, vguko n,rgaho un,cvkho" )fph arutho
cnuja vckcuk stuv"g akt husgho nv kgau,' unjpaho gmu,
aubu, fuw(' uvec"v tunr khartk "cbh tk ,,hhrtu fk nv
agah,h kt gah,h tkt cachkfo / / vdhg zni dtuk,fo"'
unnahl' a"nkl vnahj / / guns gk dd ch, vnesa8uvut nanhg
kvo khartk utunr gbuho vdhg zni dtuk,fo" _ fph avfrhzu
unfrhzho cnhujs ktjrubv/

)nahju, a"p jhh arv' f"c nrjaui ,ba"t(

caur, vdtukv11

6( c"r pn"c' s/ nsra kej yuc kl kl hs' t/
7( haghw rnz ,my/
8( kvghr nshue kaui vnsra "guns gk ddch, vnesa" _ addhi kt

b,esau )pxjho pv' xg"c/ rnc"o vkw chvc"j p"u v"z(' sha kunr' aczv
nrunz avvfrzv "gbuho vdhg zni dtuk,fo" ctv nju. ktr. akt
b,esav cesua, tr. hartk' csudn, vjhkue achi dd vnesa kv,ul
svnesa gmnu/ב תרבוח.indd   77ב תרבוח.indd   77 02/03/2022   04:21:5902/03/2022   04:21:59
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ucpry farutho vnturgu, ac,eupv vtjrubv cbudg
k",uksu, hangtk" )acxhuo pra,bu( _ tar' bux; kfl afkku,
vgbhi s"nkfhu, n,dru, zu czu" vut nxhnbh vdtukv' fntrz"k6

"to rth, nkfhu, n,dru, zu czu mpv krdkhu ak nahj"' v"z
cvsdav h,hrv cbudg k",uksu, hangtk"' fsth,t chkeuy
angubh7"abv ankl vnahj bdkv cu / / nkl prx n,drv cnkl

grch/ / fk tunu, vguko n,rgaho un,cvkho" )fph arutho
cnuja vckcuk stuv"g akt husgho nv kgau,' unjpaho gmu,
aubu, fuw(' uvec"v tunr khartk "cbh tk ,,hhrtu fk nv
agah,h kt gah,h tkt cachkfo / / vdhg zni dtuk,fo"'
unnahl' a"nkl vnahj / / guns gk dd ch, vnesa8uvut nanhg
kvo khartk utunr gbuho vdhg zni dtuk,fo" _ fph avfrhzu
unfrhzho cnhujs ktjrubv/

)nahju, a"p jhh arv' f"c nrjaui ,ba"t(

caur, vdtukv11

6( c"r pn"c' s/ nsra kej yuc kl kl hs' t/
7( haghw rnz ,my/
8( kvghr nshue kaui vnsra "guns gk ddch, vnesa" _ addhi kt

b,esau )pxjho pv' xg"c/ rnc"o vkw chvc"j p"u v"z(' sha kunr' aczv
nrunz avvfrzv "gbuho vdhg zni dtuk,fo" ctv nju. ktr. akt
b,esav cesua, tr. hartk' csudn, vjhkue achi dd vnesa kv,ul
svnesa gmnu/

ucpry farutho vnturgu, ac,eupv vtjrubv cbudg
k",uksu, hangtk" )acxhuo pra,bu( _ tar' bux; kfl afkku,
vgbhi s"nkfhu, n,dru, zu czu" vut nxhnbh vdtukv' fntrz"k6

"to rth, nkfhu, n,dru, zu czu mpv krdkhu ak nahj"' v"z
cvsdav h,hrv cbudg k",uksu, hangtk"' fsth,t chkeuy
angubh7"abv ankl vnahj bdkv cu / / nkl prx n,drv cnkl

grch/ / fk tunu, vguko n,rgaho un,cvkho" )fph arutho
cnuja vckcuk stuv"g akt husgho nv kgau,' unjpaho gmu,
aubu, fuw(' uvec"v tunr khartk "cbh tk ,,hhrtu fk nv
agah,h kt gah,h tkt cachkfo / / vdhg zni dtuk,fo"'
unnahl' a"nkl vnahj / / guns gk dd ch, vnesa8uvut nanhg
kvo khartk utunr gbuho vdhg zni dtuk,fo" _ fph avfrhzu
unfrhzho cnhujs ktjrubv/

)nahju, a"p jhh arv' f"c nrjaui ,ba"t(

caur, vdtukv11

6( c"r pn"c' s/ nsra kej yuc kl kl hs' t/
7( haghw rnz ,my/
8( kvghr nshue kaui vnsra "guns gk ddch, vnesa" _ addhi kt

b,esau )pxjho pv' xg"c/ rnc"o vkw chvc"j p"u v"z(' sha kunr' aczv
nrunz avvfrzv "gbuho vdhg zni dtuk,fo" ctv nju. ktr. akt
b,esav cesua, tr. hartk' csudn, vjhkue achi dd vnesa kv,ul
svnesa gmnu/

ucpry farutho vnturgu, ac,eupv vtjrubv cbudg
k",uksu, hangtk" )acxhuo pra,bu( _ tar' bux; kfl afkku,
vgbhi s"nkfhu, n,dru, zu czu" vut nxhnbh vdtukv' fntrz"k6

"to rth, nkfhu, n,dru, zu czu mpv krdkhu ak nahj"' v"z
cvsdav h,hrv cbudg k",uksu, hangtk"' fsth,t chkeuy
angubh7"abv ankl vnahj bdkv cu / / nkl prx n,drv cnkl

grch/ / fk tunu, vguko n,rgaho un,cvkho" )fph arutho
cnuja vckcuk stuv"g akt husgho nv kgau,' unjpaho gmu,
aubu, fuw(' uvec"v tunr khartk "cbh tk ,,hhrtu fk nv
agah,h kt gah,h tkt cachkfo / / vdhg zni dtuk,fo"'
unnahl' a"nkl vnahj / / guns gk dd ch, vnesa8uvut nanhg
kvo khartk utunr gbuho vdhg zni dtuk,fo" _ fph avfrhzu
unfrhzho cnhujs ktjrubv/

)nahju, a"p jhh arv' f"c nrjaui ,ba"t(

caur, vdtukv11

6( c"r pn"c' s/ nsra kej yuc kl kl hs' t/
7( haghw rnz ,my/
8( kvghr nshue kaui vnsra "guns gk ddch, vnesa" _ addhi kt

b,esau )pxjho pv' xg"c/ rnc"o vkw chvc"j p"u v"z(' sha kunr' aczv
nrunz avvfrzv "gbuho vdhg zni dtuk,fo" ctv nju. ktr. akt
b,esav cesua, tr. hartk' csudn, vjhkue achi dd vnesa kv,ul
svnesa gmnu/

ועד"ז ג"כ ב'קונטרס בית רבינו שבבבל' בהע' 38, 
ובשוה"ג שם -

"ואולי יש לומר, שמ"ש במדרש )יל"ש ישעי' רמז תצט( ש"בשעה שמלך המשיח בא 
עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם", קאי 
על גג בית המקדש דמקדש מעט שבחוץ לארץ* שהוא במקום המקדש בירושלים )"שנסע 
מקדש וישב שם"(, כי לאחרי שמקדש העתיד יתגלה וירד למטה לא יהי' צורך להשמיע 

לישראל "הגיע זמן גאולתכם".

*( ועפ"ז יומתק הדיוק "עומד על גג בית המקדש" – ש"גגות . . לא נתקדשו" )רמב"ם הל' 
ביהב"ח פ"ו ה"ז(, שרומז על חו"ל בערך לקדושת א"י".
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י
בשיחה נוספת מוסיף כ"ק אד"ש, שאף בקשתו של משה רבינו להקב"ה "שלח נא ביד 

תשלח" כבר התקיימה )!( וכעת משיח כבר נשלח לגאול את עם ישראל.

במהלך השיחה מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ לשלוחים שי' את התפקיד החדש של 

הדור שלנו ושל התקופה שלנו "קבלת פני משיח צדקנו".

וכהקדמה מפרט את עניינו של שליח שהוא כמו השליח הראשון - אליעזר עבד 

כיון שהוא מקבל  אברהם: מצד אחד צריך להיות בביטול "עבד אברהם אנוכי" 

מהמשלח )- מלך המשיח( את כל הכוחות הכי נעלים; ומצד שני צריך לחשוב 

בעצמו איך הוא מביא לקבלת פני משיח צדקנו.

שליח(  הוא  יהודי  כל  כל  )שכיום  לשלוחים  אד"ש  כ"ק  מפרט  שלפנינו,  ובקטע 

כיצד רואים בעולם את שינוי התקופה, הן מצד עדותו של נשיא דורנו, הן מצד 

קיום הייעוד של "מלכיות מתגרות זו בזו" והן מצד קיום סימני הרמב"ם "וילחם 

מחלמות ה' וינצח"; וא"כ מובן שהשלוחים כבר סיימו את עבודת השליחות של 

הפצת התורה, היהדות והמעיינות.

ולכן מחדש כ"ק אד"ש שכעת זוהי תקופה של עבודה חדשה - כעת כבר התחילה 

להתקיים השליחות של משיח לגאול את ישראל, והתפקיד שלנו השלוחים הוא 

"לקבל פני משיח צדקנו" כמפורט בהמשך השיחה )וראה לקמן בחוברת פירוט 

העבודה הנדרשת מזה(.

דבר מלכות ש"פ חיי־שרה תשנ"ב, אות יג

יג. . . דובר לעיל )סעיף א(, שכ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיא דורנו הודיע, שכבר סיימו את 
מוכנים,  עומדים  וכבר  העבודה,  עניני  כל 

משיח  פני  לקבלת  כולכם",  הכן  "עמדו 
צדקנו.

כפי שרואים זאת )כמדובר כמה פעמים( 
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גם בכך, שבמאורעות העולם נתקיימו כמה 
סימנים על הגאולה, החל מהסימן )בילקוט 
מזה  גאולתכם",  זמן  ש"הגיע  שמעוני( 
ש"מלכיות מתגרות זו בזו", בפרט במדינות 
אלו,  בימים  שראו  מה   – ]כולל  הערביים 
שבמה שכונה "ועידת השלום", הם הודיעו 
שהם מוכנים לוותר על כל הענינים למען 
ש"לא  נתברר  ובפועל  כביכול,  "שלום" 

דובים ולא יער"! ואכ"מ[.

שעברה  השנה  של  הסימן  נתקיים  וכבר 
נפלאות  שנת  תהא  הי'  ר"ת  ה'תשנ"א   –
אראנו, ובהוספה בשנה זו – והולך ונמשך – 
הי' תהא שנת נפלאות בה, )ו(בתוכה – שזה 
והנשמה  והתוכן  המהות  נעשה  )הנפלאות( 

של השנה.

ה"ילחום  שהתקיים  איך  בפועל  ורואים 
 – ענינים  וכמה  בכמה  וינצח  ה'"  מלחמת 
ודוקא מתוך מלחמה של שלום. ונצחון הוא 
של  הגילוי  עם  קשור  נצחיות,  מלשון  גם 
שנת   – צ'  הנו"ן,  שער  גילוי   – נ'  "נצח": 
 – וח'  זו(  )כפי שבנ"י קראו לשנה  הצדי"ק 
במספר  הקשור  צדקנו,  משיח  של  הגילוי 

שמונה )שמונה נסיכי אדם(.

עומדים  שהשלוחים  שמאחר  מובן,  מזה 
עבודת  התחלת  מילוי  לאחר  מזמן  כבר 
והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת  השליחות 
המעינות חוצה, ומזמן לאחר אמצע עבודת 
השליחות  את  סיימו  שכבר  עד  השליחות, 
)כהודעת נשיא דורנו הנ"ל(, ואעפ"כ עדיין 
האמיתית  הגאולה  ממש  בפועל  באה  לא 
והשלימה – צריך לומר, שעדיין נשאר משהו 

לעשות כדי להביא את הגאולה בפועל.

והוא: ע"פ הידוע ש"בכל דור ודור נולד 
משיח  להיות  ראוי  שהוא  יהודה  מזרע  א' 
לישראל", "א' הראוי מצדקתו להיות גואל 
וישלחו  השי"ת  אליו  יגלה  הזמן  וכשיגיע 
כו'", וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
המשיח  שבדורנו,  היחיד  השליח  דורנו, 
כל  את  סיימו  שכבר  שבדורנו,  היחיד 
להתקיים  שמתחיל  מובן,  הרי   – הענינים 
ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק 
היחיד  שהדבר  מובן,  ומזה  אדמו"ר.  מו"ח 
הוא:  השליחות,  בעבודת  עכשיו  שנשאר 
לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי 
שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא 

את כל ישראל מהגלות!
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יא
בשיחה שלקמן, השיחה אודות מעלתו ופעולתו של "בית רבינו שבבבל", מסביר כ"ק 

אד"ש מה"מ שהתנאי לביאת המשיח "יפוצו מעיינותיך חוצה" הגיע לשלימותו )!( על 

ידי הקמת "בית רבינו" בחצי כדור התחתון, ועד כדי כך שזהו המקום ממנו תתחיל 

הגאולה )וכמבואר בהרחבה ב'קונטרס בית רבינו שבבבל', עיין שם לשלימות הענין(.

לאחר ההקדמה בתחילת השיחה במעלתו של יום כ"ח, מביא כ"ק אד"ש את עניין 

השליחות "ויתורו את הארץ" - לעשות את העולם לדירה לו ית' בתחתונים, ואזי 

יתגלה הקב"ה בכבודו ובעצמותו בעולם. וכפי שיתבטא גם בגילוי כל סודות התורה 

"ישקני מנשיקות פיהו".

וכהקדמה למצב זה בגאולה, כבר בזמן הגלות צריך להיות מעין וטעימה מגילוי 

ומדור לדור  זכו"(; כפי שהתחיל מזמן הבעש"ט,  )"טועמיה חיים  סודות התורה 

התווסף עוד יותר בגילוי פנימיות התורה, שמדוד לדור התפשטה החסידות בעוד 

פנימיות  בו  אנו  לדורנו  ועד  ליובאוויטש(  גלתה  גלויות  )עשר  ומקומות  מקומו 

התורה הגיעה אפי' לחצי כדור התחתון בו "לא היה מתן תורה" )שכביכול הגילוי 

שלו יכל להשפיע רק על חצי כדור העליון(.

ועפ"ז מחדש כ"ק אד"ש באות זו, דמכיון שממקום זה )בית רבינו שבבבל - 770( 

מתפשטת החסידות )שהיא הגילוי אלוקות מעין הגאולה( לכל העולם, הרי שגם 

הגאולה תתחיל ממקום זה וכאן יתגלה "מקדש אד' כוננו ידיך".

דבר מלכות כ"ח סיון תנש"א, אות ט

ט. ויש לומר, שכשם שזה בנוגע לכללות 
בנוגע  גם  הוא  כך  והגאולה,  הגלות  ענין 
כדור  ב"חצי  בו  שנמצאים  הפרטי  למקום 

מעט"(  )ה"מקדש  שזה  שהיות   – התחתון" 
המקום שבו כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 
להפצת  המקור  בתור  מקומו,  את  קבע 
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המעינות חוצה בכל העולם כולו, הרי דוקא 
ובנין  הגאולה  נפעלת  זה  וממקום  במקום 
כוננו  אד'  "מקדש  השלישי,  המקדש  בית 

ידיך",

דאע"פ שמקומו בארץ הקודש, בירושלים 
עיר הקודש, על הר הקודש – הרי כיון שזה 
זמן  כל  ועבודתינו  "מעשינו  ידי  על  נפעל 
משך הגלות", ובפרט בסיום זמן הגלות ע"י 
העבודה ד"יפוצו מעינותיך חוצה" – יש כבר 
ודוקא במקום הזה, את ההכנה  זה,  במקום 

המושלמת ל"מקדש אד' כוננו ידיך".

עד שתיכף ומיד נעשה במקום זה הגילוי 
זה  שאת   – ידיך"  כוננו  אד'  "מקדש  של 
יכול כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו לתבוע 
ולהביא לפועל, שלכל לראש נעשה הגילוי 
ד"מקדש אד' כוננו ידיך" במקום זה )"שבע 
מאות ושבעים"( שבו הוא חי ופעל עבודתו 
במשך עשר שנים האחרונות שלו, הסך־הכל 

דכל עבודתו )כנ"ל(.

כדור  בחצי  העבודה  סיום  ידי  על  ודוקא 
ביותר  תחתון  בהתחתון  עד  התחתון, 
של  הבנין  כל  את  ומגלים  "מעלים"   –
"מקדש אד' כוננו ידיך", כולל גם הגג של 
. . עומד על גג  הבנין, אשר "מלך המשיח 
לישראל  להם  משמיע  והוא  המקדש  בית 
ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם" – כל זה 
"מתעלה" )נפעל( על ידי העבודה )הגבהה( 

של התחתון ביותר.

ותיכף ומיד ממש – "ארו עם ענני שמיא" 
– כל בני ישראל "בנערינו ובזקנינו בבנינו 
הקדושה,  בארצנו  נמצאים  ובבנותינו", 
יחד עם בית המקדש השלישי שישנו כאן, 
יחד עם "כספם  זה ביחד,  ולוקחים את כל 
וזהבם אתם", העבודה דאהבת ה' ויראת ה', 
מצוות  וכל  עשה  מצוות  כל  את  כולל  שזה 

לא תעשה.
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יב
במקום נוסף מדגיש כ"ק אד"ש, שפעולת "יפוצו מעיינותיך חוצה" הגיעה גם למקומות 

הכי תחתונים, וזאת דוקא בפעולתו של נשיא דורנו )ובדורות הקודמים מקומות אלו לא 

יכלו להתברר אפי' ע"י רבותינו נשיאנו עצמם(.

בתחילת השיחה מביא כ"ק אד"ש את מאמר חז"ל שהקב"ה הגלה את ישראל לבין 

האומות כדי ש"יתווספו עליהם גרים )= ניצוצות הקדושה("; ומבאר ע"פ פנימיות 

דירה  עושה  גופא  ובו  ונימוסי המקום  במנהגי  יהודי מתלבש  דכאשר  העניינים, 

להקב"ה בתחתונים - הרי זה מחדיר את עניין ה"דירה" בתחתון עצמו מצד עניינו 

הוא.

ומביא באותיות שלפנינו דוגמא ממדינת צרפת, שאף שבזמן אדה"ז היוותה "תוקף 

הקליפה" ולכן אדה"ז התנגד למלכותה ו"הבטיח עד כדי שבועה" שרוסיה תנצח 

אותה; הרי שבדור שלנו - דור הגאולה, כבר ניתן לברר אפילו אותה ולעשות בה 

גופא "דירה בתחתונים" על ידי שהשלוחים מתיישבים שם )החל מכ"ק אד"ש קודם 

הנשיאות( ומנצלים את מנהגי המקום לענייני עבודת ה'.

דבר מלכות ש"פ וישב תשנ"ב, אותיות ו-ז

שניתוסף  החידוש  את  רואים  בזה  ו. 
צרפת,  למדינת  ביחס  זה,  בדורנו  במיוחד 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ובשליחותו  בכוחו 

נשיא דורנו:

מבלי הבט על כך שמדינה זו היתה בזמנים 
ההם "תוקף הקליפה כו'", והתנגדה להנהגה 

שע"פ יראת שמים ובפרט בדרך החסידות 
וכו', שבגין כך התנגד אדמו"ר הזקן בתוקף 
לנצחונה )כנ"ל ס"ה(, וגם בדורות לאחרי זה 
– ראו בפועל, שהמצב בצרפת לא הי' מסוגל 
כל כך ליראת שמים כו', וגם אצל רבותינו 
נשיאינו )ממלאי מקומו של רבינו הזקן( לא 
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תורת  דהפצת  הגילוי  בקביעות  )כ"כ(  הי' 
החסידות בצרפת ־

אל  הקצה  מן  זה  מצב  נשתנה  וכעת 
הקדושה  שאור  בלבד  זו  לא  אשר  הקצה, 
שיהודים  אלא  לשם,  אחר(  )ממקום  הגיע 
לומדי תורה )נגלה דתורה ופנימיות התורה( 
התיישבו  שמים  ביראת  מצוות  ומקיימי 
של  בשליחותו   – ובמיוחד  זמן,  למשך  שם 
ועסקו  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
שם בלימוד התורה וקיום המצוות בהידור, 
יהודים  שגם  וכו',  תורה  חידושי  ובכתיבת 
ללמוד  יכולים  אחרים(  )במקומות  נוספים 
בהם, עי"ז שהם יצאו לאור לאחמ"כ בדפוס 

וכיו"ב.

ובמיוחד – לאחר מלחמת העולם השני', 
והתיישבו  פרטית  בהשגחה  לשם  הגיעו 
שמדינה  עד  שונות,  ממדינות  יהודים  שם 
ויהדות,  תורה  של  ומרכז  מקום  נעשתה  זו 
והפצת  בכלל  והיהדות  התורה  הפצת  של 
שהקימו  עי"ז  במיוחד,  החסידות  המעינות 
ותפילה,  תורה  של  מוסדות  ריבוי  שם 
תמימים  "תומכי  ישיבת   – ובמיוחד  כולל 
וכיוצא  תמימים"  "אחי  וגם  ליוברוויטש", 
מוסדות  וכן  סניפים.  וכמה  כמה  עם  בזה, 
ונוסף  הקודש,  טהרת  על  בכלל  חינוך 
דתורה  בנגלה  ספרים  שם  מדפיסים   – לזה 
דהולך  באופן  זה  וכל  התורה,  ובפנימיות 

ומוסיף ואור.

כשם  הנ"ל:  ע"פ  מובן  שבדבר  והחידוש 
העולם,  בכללות  לעבודה  בנוגע  שזה 

למקומות  יהודים  הגיעו  לדור  שמדור 
שם  לפעול  בכדי  יותר,  ורחוקים  חדשים 
הוא  הבירור  שלימות  שהרי  הבירור,  את 
ו"הלך  ההוא  במקום  שמתיישבים  כאשר 
כדי  המקום  מנהגי  את  מנצלים  בנימוסי'", 
להוסיף בעבודת ה' )כנ"ל סעיף ב( – כמו"כ 
הוא בנוגע לעבודתם של רבותינו נשיאינו 
המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת 
חוצה, אשר במשך הדורות נתוסף בכך יותר 
בירורה  גם  נתוסף  זה  שבדורנו  ועד  ויותר, 
של מדינת צרפת, שמבלי הבט על כך שהיא 
המקום  ומנהגי  ביותר,  תחתון  מקום  היתה 
כו'  שמים  יראת  לעניני  סתירה  אז  היוו 
)שבגלל זאת התנגד רבינו הזקן לנצחונה של 
צרפת(, התיישבו במדינה זו יהודים בדורנו 
זה )בכחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, 
כדלקמן(, וביררו וזיככו אותה, עד שאדרבה 
– ניצלו את מנהגי המקום )"הלך בנימוסי'"( 
כדי להוסיף בהפצת התורה והיהדות והפצת 

תורת החסידות.

ויש לומר שהכח לזה נובע מכך, שזה  ז. 
הי' הסדר אצל נשיא הדור עצמו, כ"ק מו"ח 

אדמו"ר:

מקומם הקבוע של רבותינו נשיאינו, עד 
רוסי'.  במדינת  הי'  אדמו"ר,  מו"ח  לכ"ק 
דבר   – ההיא  מהמדינה  יצאו  כאשר  אפילו 
רק  זה  הי'   – מהר"ש  מאדמו"ר  שהתחיל 

באופן עראי, על מנת לחזור.

לגבי  החידוש  נתוסף  דורנו  נשיא  אצל 
הנשיאים שלפניו – שעקר את מקומו ממדינת 
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רוסי', והתיישב במדינות אחרות. ובכללות 
תקופות,  שלוש  נשיאותו  בשנות  היו   –
פעם(:  שדובר  )כפי  שנים  עשר  בערך  של 
התקופה הראשונה )תר"פ־תרפ"ח( – בעיקר 
 – )תרפ"ח־ת"ש(  השני'  התקופה  ברוסי', 
)ת"ש־תש"י(  השלישית  והתקופה  בפולין, 

– בארצות הברית.

וע"פ המדובר לעיל, שבכל מקום צריכה 
ותכונות  מנהגי  לפי  ההתלבשות  להיות 
שינויים  היו  בנימוסי'"(,  )"הלך  המקום 
הפצת  של  העבודה  באופן  למקום  ממקום 
חוצה,  המעינות  והפצת  והיהדות  התורה 

בהתאם למקום אשר בו נתיישב.

דורנו  נשיא  ואצל  שהואיל  לומר,  ויש 
עבודה  באופני  התלבשות  היתה  עצמו 
עבדו  שבה  אבותיו(,  )מקום  מרוסי'  שונים, 
עד  נשיאינו,  רבותינו  כל  עבודתם  את 
לארצות הברית, חצי כדור התחתון – העניק 
הדבר את הכח לפעול את הבירור של כל 
המקומות שבעולם, גם של התחתון ביותר, 

כמדינת צרפת וכיוצא בזה.

וזהו החידוש של דורנו זה לגבי דורו של 
אדמו"ר הזקן )והדורות שלפני זה בכלל( – 
כפי שרואים זאת בגלוי ביחס כלפי מדינת 

צרפת:

ע"י  שנעשו  והזיכוך  הבירור  לאחרי 
העבודה של הפצת התורה והיהדות והפצת 
דורות  וכמה  כמה  במשך  חוצה  המעינות 
מאדמו"ר הזקן, עבודה שפעלה בירור וזיכוך 
גם בכל העולם )בדרך מלמעלה למטה(, ועוד 

ועיקר: ככל שמתקרבים לגאולה שאז תהי' 
נתקבל   – העולם  כל  של  הבירור  שלימות 
נשיא  מו"ח אדמו"ר  כ"ק  זה, מאת  בדורנו 
דורנו כח נוסף, נעלה יותר, לפעול גם את 

הבירור של מדינת צרפת.

בזה  העבודה  התחילה   – יותר  ובכללות 
כמה  שנסע  כידוע  מהר"ש,  מאדמו"ר  עוד 
תשובה  בעלי  שם  ועשה  לצרפת  פעמים 
)נוסף לזה שחשב ופעל שם ענינים בתורת 
החסידות(, ואחר כך עוד יותר – ע"י אדמו"ר 
)מהורש"ב( נ"ע, שהי' שם פעמים רבות, ועד 
המשך  של  ה"בנין"  הי'  )במענטאן(  ששם 
תער"ב הידוע, וגם כתב שם חלק מההמשך.

של  באופן   – הבירור  ושלימות  ועיקר 
עד  פנימי,  ובאופן  והתיישבות  קביעות 
ידי  על  בדורנו,  נעשה   – הפצה  של  לאופן 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אשר – נוסף 
שם  ואמר  פעמים,  כמה  בצרפת  שהי'  לזה 
מאמרי חסידות ושיחות – שלח לשם שלוחים 
מבני ביתו, אשר חיו שם כמה שנים, ועבדו 
ופנימיות  דתורה  נגלה  בלימוד  עבודתם 
התורה, וכן שלח לשם כתבי חסידות ואגרות 
קודש שלו, ושם גם הוכנו כמה ענינים לדפוס 
]כמדובר כמה פעמים במעלת דבר שבדפוס 
יותר  גדול  לריבוי  מגיע  כת"י, שהוא  לגבי 
של אנשים והוא נגיש יותר אליהם, משא"כ 
אלה   – סגולה  ליחידי  רק  ששייך  כת"י, 
שמונח אצלם הכתב, ואלה שיכולים לקרוא 
בו. ובפרט כאשר מדפיסים דבר חדש, שיש 
סקרנות  המעוררת  מיוחדת  חביבות  בזה 
בטבע האדם[, נוסף לכמה וכמה דברי תורה 
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שנכתבו שם ו)אח"כ( יצאו לדפוס,

ובכללות – פעלו שם בירור וזיכוך בדרך 
ודוקא  בנימוסי'",  "הלך  ע"י  התלבשות 
מתוך יראת שמים והידור, בכדי לפעול את 
הבירור באופן פנימי, מיני' ובי', דבר אשר 
פרץ את הדרך ונותן את הכח לשבור ולהפוך 

את תוקף הקליפה.

והגילוי בזה בשלימות נפעל לאחרי שכ"ק 
מו"ח אדמו"ר הגיע לארצות הברית, לחצי 
ישיבת  )בצרפת(  שם  ויסד  התחתון,  כדור 
ושלח  ומינה  מוסדות,  ועוד  תומכי תמימים 
ולבנות  שם  להתיישב  מנת  על  שלוחים 
מוסדות, ולהפיץ תורה ויהדות בכלל ותורת 
במוחש,  שרואים  וכפי   – במיוחד  החסידות 
ההצלחה  את  האחרונות,  בשנים  ובפרט 
הגדולה והמרובה בכל הפעולות של הפצת 
במדינת  חוצה  והמעינות  והיהדות  התורה 
ומוסיף  דהולך  באופן  מדינות,  ועוד  צרפת, 

ואור.

עד לאופן, שנוסף לזה שנשיא דורנו נותן 
זה  )אבל  בתחתון  גם  קדושה  להמשיך  כח 
יכול להיות דוקא באופן שהקדושה נמשכת 
ממקום שני, מקומו של נשיא דורנו( – נותן 

מקום  נעשה  גופא  זה  שבמקום  כח,  הוא 
תומכי  ישיבת  ייסוד  ע"י  תורה,  של  ומקור 
בליובאוויטש לכתחילה,  כמו  תמימים שם, 
כאילו שזה דבר עצמאי, ואינו זקוק להשפעה 
מהמקור, כיון שהוא נעשה בדיוק כמו הענין 

עצמו.

גם  )והדפיסו  שם  מדפיסים   – לזה  ונוסף 
ותורת  הנגלה  בתורת  תורה,  דברי  בעבר( 
זה  שגם  תורה,  חידושי   – כולל  החסידות, 
מקור  נעשים  וכו'  שצרפת  איך  מדגיש 
שאחרים  כולו,  העולם  לכל  תורה  לעניני 
שם,  שמדפיסים  התורה  מעניני  מקבלים 
ויכולים ללמוד בהם ואותיות מחכימות וכו'.

הן  עכשיו,  שם  הפעולות  לעיל,  וכאמור 
הגילוי בפועל של הכוחות אשר כ"ק מו"ח 
בשנים  שם  השקיע  דורנו  נשיא  אדמו"ר 
 – הדור  נשיא  בהיותו  אשר  זה.  שלפני 
והנשיא הוא הכל – נותן הוא את כח העצם 
הבירור  את  לפעול  כדי  הדור  אנשי  לכל 
בכל העולם כולו, גם במקום הכי תחתון. עד 
עצמו,  העצם  מתגלה  הזה  שבמקום  לאופן 

כנ"ל.
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יג
אף ייעוד הגאולה "וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי 

חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" כבר מתקיים, וכמו שמפרט כ"ק אד"ש את קיום פרטי 

נבואה זו בשיחה שלפנינו, השיחה המפורסמת מש"פ משפטים תשנ"ב.

בזמן בו נאמרה השיחה קרו ב' מאורעות היסטורים אודות סיום המלחמה הקרה 

בין רוסיה לצרפת, בשיחה מפנה כ"ק אד"ש ומאיר את עינינו לשים לב שמאורעות 

אלו הם התחלת קיום הייעוד "וכתתו חרבותם לאיתים", שגם דבר המובן ע"פ שכל 

חדר בעולם בשכלם ובהתנהגותם של הגויים רק על ידי "מלך המשיח" ש"שפט בין 

הגויים" וכתוצאה מכך שהגיע זמן הגאולה.

דבר מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב, אותיות ב-ג, ו

האמיתית  דהגאולה  מהיעודים   .  . ב. 
בשייכות  צדקנו  משיח  ע"י  והשלימה 
חרבותם  "וכתתו   – העולם  אומות  להנהגת 
גוי  ישא  לא  וחניתותיהם למזמרות  לאתים 

אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

פעולתו  ע"י  יהי'  זה  שענין  ולהוסיף, 
בהתחלת  כמ"ש   – עצמו  המשיח  מלך  של 
לעמים  והוכיח  הגוים  בין  "ושפט  הפסוק11 
רבים" )"השופט הוא מלך המשיח . . שיהא 
אדון כל העמים, והוא יוכיח להם ויאמר למי 

שימצא בו העול ישר המעוות . . ומפני זה 
לא תהי' מלחמה בין עם לעם כי הוא ישלים 
וכתתו  יצטרכו לכלי מלחמה,  ולא  ביניהם, 
אותם לעשות מהם כלי לעבודת האדמה"(, 
שכן, "באחרית הימים נכון יהי' הר בית ה' 
גו' ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים 
ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי 
כי  באורחותיו  ונלכה  מדרכיו  ויורנו  יעקב 
מירושלים",  ה'  ודבר  תורה  תצא  מציון 
נאמר  ועליו  המשיח,  מלך  הוא  "והמורה 

ושפט"12.
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ומכריזים  מחליטים  אלו  שבימים  וכיון 
וביטול  צמצום  ע"ד  בעולם  מדינות  ראשי 
הדרושים  בהענינים  וההוספה  נשק  כלי 
לקיום כלכלת המדינה והעולם כולו – תוכן 
שבירת  לאתים",  חרבותם  "וכתתו  היעוד 
כלי המלחמה לעשות מהם כלים לעבודת 
האדמה, "ארץ ממנה יצא לחם" – ה"ז סימן 
ברור על התחלת קיומו של יעוד זה בגאולה 

האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

ליתר ביאור:

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

לאתים".

היתה  זו  והכרזה  שהחלטה  הטעם  וזהו 
המיוחדת  שייכותו  בגלל   – דוקא  זה  בזמן 
משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  להגאולה 

צדקנו בפועל ממש.

המאורע  של  ששייכותו  להוסיף,  ויש  ג. 
להתחלת פעולתו של משיח צדקנו מודגשת 
גם בפרטי המאורע – המקום והזמן שבהם 
היתה החלטת והכרזת ראשי המדינות על 

המעמד ומצב ד"וכתתו חרבותם לאתים":

)מקום  זה  מאורע  אירע  שבו  המקום 

באי־כח  בקביעות  מיוצגים  שבו  מיוחד 
ביניהם  להתדבר  כדי  שבעולם  המדינות 
בדרכי נועם ודרכי שלום( – הוא במדינה זו 
ובעיר זו, המדינה והעיר שבה נמצא "בית 
בית הכנסת  חיינו",  "בית  רבינו שבבבל", 
וגמ"ח,  תפלה  תורה  בית  המדרש,  ובית 
שבחר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק 
"תצא  שממנו  המרכזי  להמקום  וקבעו  בו 
תורה", הפצת התורה והמעיינות חוצה בכל 
קצוי תבל עד ביאת משיח צדקנו )כשיפוצו 
מעינותיך חוצה(, שאז יהי' גם קיום היעוד 

"וכתתו חרבותם לאתים".

והענין בזה:

התחתון,  כדור  לחצי  דורנו  נשיא  בבוא 
התחיל  זו,  ובעיר  זו  במדינה  מקומו  וקבע 
בתוקף ונעשה הבירור והזיכוך דחצי כדור 
התחתון, שגם בו נמשך הגילוי דמתן־תורה 
מזה  ויתירה  העליון(,  כדור  בחצי  )שהי' 
נמשך  – שנעשה המקור שממנו  – אדרבה 
התורה  דהפצת  הפעולה  עיקר  ונתפשט 
והמעיינות חוצה בכל קצוי תבל ממש, ע"י 
השלוחים ששלח ברחבי העולם )גם לחצי 
כדור העליון(, עד לפנה הכי נדחת שבעולם, 
כדי להפיץ תורה ויהדות בין כל בנ"י )כולל 
העולם  אומות  בין  שדרים  אלו  ובמיוחד 
בחיצוניות  ומתנהגים  בלשונם  ומדברים 
וג"ז עיקר, הפצת כל עניני  ועוד  כמותם(, 
קיום  ע"י  אוה"ע  בין  גם  ויושר  וצדק  טוב 
בשנים  ביותר  כמודגש  נח,  בני  מצוות 
האחרונות, ככל שהולכים ומתקרבים יותר 
להזמן דביאת משיח צדקנו, ש"אז אהפוך 
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אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' 
ולעבדו שכם אחד".

משנת  )החל  האחרונה  ובתקופה 
אראנו"  "נפלאות  בשנת  והמשכה  נסים, 
לשיא  זו  פעולה  הגיעה  בכל"(  ו"נפלאות 
ההיא  המדינה  של  גבולותי'  בפריצת   –
שבשעתה חרתה על דגלה והכריזה מלחמה 
למלחמה  ועד  והיהדות  התורה  בהפצת 
גם  )כולל  ומנהיגו  עולם  בבורא  באמונה 
דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  המאסר 
מגבולות  יציאתו  מזה  וכתוצאה  ולאח"ז 
שם  גם  נמשכה  ואעפ"כ,  ההיא(,  המדינה 
בהפצת  דורנו  נשיא  דשלוחי  הפעילות 
ממש,  ובמס"נ  בחשאי  והיהדות  התורה 
גזירת  שנתבטלה  האחרונה  לתקופה  עד 
המלכות ונתאפשר המשך הפעילות דהפצת 
עוז,  וביתר  שאת  ביתר  והיהדות  התורה 
בגלוי ובפירסום, ועד לנפילתו של המשטר 
שהכריז  חדש  משטר  של  והקמתו  הקודם, 
האמונה  יסוד  על  ולשלום,  וליושר  לצדק 

בבורא העולם ומנהיגו.

זה  שבת  בערב  התקיימה  לזה  ובהמשך 
המדינה  של  החדש  מנהיגה  בין  הפגישה 
ההיא למנהיגה של מדינה זו, בהשתתפותם 
של עוד כמה מנהיגי מדינות גדולות בעולם, 
שבה נתקבלה ההחלטה וההכרזה שתוכנה 

"וכתתו חרבותם לאתים".

ויש לומר, שבקיומה של פגישה החלטה 
והכרזה זו בהעיר של נשיא דורנו כ"ק מו"ח 
המדינות,  מנהיגי  נתקבצו  )שבה  אדמו"ר 

לבוא  שהוצרך  זו,  מדינה  מנהיג  גם  כולל 
זה  שכל  מרומז,  זו(,  לעיר  הבירה  מעיר 
התורה  דהפצת  מהפעולות  כתוצאה  בא 
והיהדות, צדק ויושר, בכל העולם, שנעשו 
שבדור,  משיח  דורנו,  נשיא  ע"י  ונעשים 
ועד שע"י שלימות העבודה בכהנ"ל בימינו 
ומוכשר  ראוי  כולו  העולם  נעשה  אלה 
"ושפט  המשיח,  דמלך  הפעולה  להתחלת 
וכתתו  רבים  לעמים  והוכיח  הגוים  בין 

חרבותם לאתים".

⋅

לאתים"  חרבותם  "וכתתו   .  . ו. 
האדם  בשכל  גם  ומחוייב  המובן  הו"ע 
מחייב  אנושי  שכל  שהרי,  )"משפטים"(, 
ע"י  ויושר,  צדק  ע"פ  העולם  של  קיומו 
וחורבן,  הרס  שמביאה  מלחמה  שלילת 
כלי  לשבירת  שיביא  ועד  ליצלן,  רחמנא 
והפיכתם  חרבותם"(  )"וכתתו  המלחמה 
לכלים שמביאים תועלת לישובו של עולם 

)"אתים"(.

התנהלו  הדורות  כל  במשך  ואעפ"כ, 
שגרמו  העולם  אומות  בין  מלחמות  ריבוי 
להמתחייב  בניגוד   – בעולם  וחורבן  הרס 

בשכל האנושי!

לכך  האמיתית  שהסיבה  ועכצ"ל, 
השאיפה  ניכרת  האחרונה  שבתקופה 
בעולם,  המלחמות  תקופת  ולסיום  לגמר 
העולם  קיום  של  חדשה  תקופה  והתחלת 
כמודגש  ואחדות,  שלום  ויושר,  צדק  ע"פ 
אוה"ע  מנהיגי  והכרזת  בהחלטת  ביותר 

indd   89.ב תרבוחindd   89.ב תרבוח 02/03/2022   04:22:0002/03/2022   04:22:00



סוגיא ג' • שלבי התמלות המשימ  90

חיוב  מצד  רק  )לא  היא  זה,  שבת  בערב 
השכל  חיוב  שהרי  )"משפטים"(,  השכל 
גם,  אלא  שלפנ"ז,  הדורות  בכל  גם  הי' 
ובעיקר( מפני שמתקרבים להזמן שאודותיו 
הכריזה התורה )"מסיני"( "וכתתו חרבותם 

לאתים".

והכרזת  שהחלטת  לומר,  יש  ועפ"ז 
מנהיגי אוה"ע בערב שבת פרשת משפטים 
חרבותם  ד"וכתתו  ומצב  המעמד  ע"ד 
והכרזת  מהחלטת  כתוצאה  היא,  לאתים", 
המשיח(  )מלך  זה  ש"הנה  רבנן"  "מלכי 
בא", החל מהפס"ד של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

מעשינו  נשלמו  שמכבר  דורנו  נשיא 
ועבודתינו דמשך זמן הגלות ומוכנים כבר 
וכן הפס"ד של  צדקנו,  פני משיח  לקבלת 
שהגיע  בישראל  ומורי־הוראה  הרבנים 
וכו'  דוד  מבית  מלך  "יעמוד  הגאולה,  זמן 
ומצב  להמעמד  ועד  בחזקת שהוא משיח" 
ד"הרי זה משיח בודאי" – פס"ד "מסיני", 
כדי  עד  העולם,  בגדרי  גם  וחדר  שנמשך 
ומכריזים  מחליטים  אוה"ע  שמנהיגי  כך 
בהם  שיש  שלהם",  )ו"בערכאות  מדעתם 
ע"ד  דינא"(  דמלכותא  ד"דינא  התוקף 

המעמד ומצב ד"וכתתו חרבותם לאתים".
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סוגיא ג'

העבודה למען 
הבאת המשיח

בסוגיא זו נלמד מהי עבודתינו - בני ישראל - כעת, לאחר שזכינו 
ומלך המשיח כבר התגלה.

"המינוי דדוד מלכא משיחא כבר היה, כעת נותרה 
רק קבלת מלכותו ע"י העם". 

)ש"פ משפטים תנש"א(.

indd   91.ב תרבוחindd   91.ב תרבוח 02/03/2022   04:22:0102/03/2022   04:22:01



סוגיא ג' • העבודה למע  הבפת המשימ  92

א
פתיחה לסוגיא

"ימינו  ורואים בעולם את התגשמות דברי כ"ק אד"ש אשר  יודעים  כעת, כאשר אנו 

אלה - ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו" )י"ט כסלו תשנ"ב(, צריכים אנו לדעת מהי 

העבודה שלנו כעת בשביל לסיים ולהשלים את התגלות משיח וירידת בית המקדש 

ב"בית רבינו שבבבל" מיד ממש.

⋅

ראשית, יש להדגיש את חשיבות האמונה בביאת המשיח, דהיינו לא רק בגאולת ישראל, 

אלא בדמות שגואלת. כדברי הרמב"ם הידועים אודות "כל מי שאינו מאמין בו כו'"; וכפי 

שמפרט כ"ק אד"ש מהו רגש של יהודי המחכה לגאולה )בכל הדורות(, ובטוחים אנו 

שרגש זה לצריך להתגבר ולהתווסף מיום ליום כיון שכבר רואים בעינינו את התחלת 

הגאולה.

הפרות  היסטוריית  את  להביא  הרמב"ם  צריך  מדוע  אד"ש  כ"ק  מקשה  בשיחה 

האדומות שנעשו במשך הדורות )שלכאורה אינו נוגע לספרו של הרמב"ם - ספר 

הלכות(, ובפרט אין מובן מה שכותב בסוף ")העשירית יעשה מה"מ( מהרה יגלה 

אכי"ר" שתפילה זו אינה שייכת לכאורה לספר הלכה.

ומבאר, ששלימות קיום מצות פרה אדומה מבחינה הלכתית היא שבכל דור ודור 

קיים "אפר פרה אדומה למשמרת" ולכן מדגיש אכן בכל הדורות היה ויהיה אפר 

פרה אדומה.

וכחלק מעניין זה ממשיך, שמצות פרה אדומה עצמה דורשת ש"תבוא הגאולה" 

- "מהרה יגלה" כדי שמצוה זו תתקיים בשלימות והאפר יהיה "נשמר" על ידי בני 

ישראל.
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ובאות שלפנינו מוסיף, דמילים "אמן כן יהי רצון" מוסיף הרמב"ם הלכה, שיהודי 

צריך תמיד לצפות לגאולה עד כדי כך שגם כאשר מונח בדבר אחר ו"דרך אגב" 

נזכר בגאולה, גם אז צריך להתפלל על הגאולה.

שיחה א' לפרשת חוקת, אות ה

keuyhahju, jue,t 102

kvcht )kt re nv avhw "gs ajrc
vch, cabhhw"' tkt do( thl hehhnu t,
vmhuuh c"cbhi vg,hs kvcbu,"13_

"uvgahrh, hgav vnkl vnahj"23/

gh"z tpar kctr nsug vrnc"o
nuxh; "nvrv hdkv": fhui ahabu jhuc
,nhshahvhw tpr prv "knanr,"'
bnmt' anmu, prv tsunv ",ucg,"
adhkuh vnahj hvhw nv ahu,r nvr' fsh
ahvhw tpar kgau, t, tpr vprv33/
fhui acfk rdg urdg athi tpr prv
cauo neuo acu bnmtho cb"h
unanrho tu,u' jxr c)akhnu,( ehuo
vmhuuh amrhl kvhu, ,nhstpr prv

"knanr,"43/

s/tck gshhi thi zv chtur nxphe
_ fh vrh payu,kaui vrnc"o _
azuvh ceav u,pkvgk dhkuh vnahj'
ufph avrnc"o tunr cphrua

"tfh"r"53/ ut"f batr, v,nhw: fhms
n,tho kvfbhx cxpr vhs ,pkv gk
cht, )udhkuh( vnahj?

nufrjho kunr' aczv nrnz vrnc"o
gbhi ak vkfv/ ufhsug asrfu ak
vrnc"o krnz vkfu, cshue kaubu
ushue xsr vvkfu, )ucpry ftar
vvkfv vht jhsua ak vrnc"o akt
f,uc cphruaca"x ufuw(/

ugs"z cbsu"s: zv avrnc"o )t(
nuxh; ,pkv gk cht, )udhkuh( vnahj'
u)c( nfbhx zt, kt cneunu )kfturv(
c"vkfu, nahj" tkt suet cvkfu,
prv tsunv )cvo vgbhi ak nahj ct
csrl tdc( _ ct kkns gbhi ak vkfv/

v/uha kunr vchtur czv:

cbudg kjhuc kvtnhi ccht, vnahj
puxe vrnc"o cvkfu, nkfho63

"ufk
nh athbu ntnhi cu tu nh athbu njfv

kcht,u/ / vut fupr / / c,urv ucnav
rchbu"/ fkunr' thi zv nxphe kvtnhi
ccht, vnahj' tkt ha jhuc keuu,

ukmpu,kcht, vnahj/

ut"f nuci' afao agbhi vtnubv
ccht, vnahj vut gbhi ,nhsh' gs"z
vjhuc s"njfv kcht,u" vut jhuc
,nhsh' hvush jhhc ,nhskeuu, ukmpu,

53( tck kvghr acspux runh rn kh,t/ ufi
kh,t cnsra vdsuk pra,bu hy' y/ erh, xpr
gk vrnc"o fti/

63( ph"t v"t/

13( kw vrnc"o vkw chvc"j ao v"s/
23( urtv kghk vgrv 52 cxupv/
33( gp"z hun,e abey vrnc"o kw "nvrv

hdkv" )ukt _ "hcut"*( _ fh** dhkuhvnahj
nurv gk vnmc s"nahj usth"' azvu suet ktjrh
cbhi chvn"e fuw )rnc"o vkw nkfho ph"t v"s('
unfhui akgahh, vtpr m"k chvn"e )rtv rnc"o
vkw prv tsunv p"s v"v(' vrh acachk gahh,
vtpr m"k "nvrv hdkv" suet/

43( ug"p vb"k vgrv 52 afk vpru, vi fnu
jpmt tj, _ bnmt' afk zni ajxr tpr prv
nxuhn, _ jxr cv"knanr," ak vpru,
veusnu,/ utf"n/

*( fkaui vrdhk cf"n cht,vnahj/ uf"v

kaui vrnc"o vkw ,aucv p"d v"u/ vkw bzhru,

p"s vh"t/ vkw nkfho rph"t/ ph"c v"c/ _ nat"f

cvbxni kghk vgrv 8/ uh"k avut g"p kw jz"k

)xufv bc' t( "nahj ci susag,hs kvdku,
cnvrv chnhbu"/

**( utukh nrnz czv vrnc"o kzv atpru ak

pr, nav ehho kguko ukg,"k hdkvvtpr

)uhesau )do( nnbu fuw( _ rtv vbxni cvgrv 62/
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knahj' uh,hrv nzu' fph atunrho
c,pkv _ "fh khaug,l euhbu fk

vhuo"/

vgbhi s"njfvkcht,u" afpayu,
kaui vvkfv vut rda )ukt hshgv
cgknt( ct nfl ahvush nrdha athi
vut hfuk kvhu, cakhnu, ckh cht,
vnahj' ucnhkt vut guns c,euv
,nhsh, kcht, vnahj' cvrdhau akkt
zv vut "jxr"/ unfl nuci' aftar
tjs _ anjfvkcht, vnahj _ nzfhr
gbhi cahhfu, knahj' tphku ahvhw zv
csrl tdc_ vut thbu hfuk "kvgchr"
zt,' tkt zv ngurr cu nhs rdah vmphw
knahj' zv bgav mrfu73' vut mrhl

kv,pkk g"z' kunr ,pkv gk nhkuh
jxrubu83_ avut hzfv nvrv' cveso'
,hf; kcht, vnahj/

uzuvh fuub, vrnc"o )t( cvfbhxu
t, v,pkv "nvrv hdkv tfh"r" cfkk'
u)c( cvuxhpu "nvrv" kpb"z' u)d( suet
aktcneunv' cvkfu, prv tsunv _
czv nsdha vrnc"o vkfv' gs fnv
mrhl kvhu, v"njfv kcht,u"' atphku
ftar vgbhi ak nahj ct csrl tdc'
,ul fsh gbhi tjr93' mrhfv nhs kpru.
nvhvush v,pkv "nvrv hdkv tfh"r"!

]ufnuci athi neuo katuk: nsug
nuxh; vrnc"o t, v,pkv )"nvrv
hdkv tfh"r"( suet cvkfu, prv
tsunv ukt cfkpgo avut nzfhr cxw
vhs gk nahj? fh' fb"k' vrnc"o vut
xpr vkfv' vhhbu agbhbu kvushg
vkfu, v,urv/ ugs"z cgbhbbu: zv
avrnc"o vuxh; t, v,pkv zvu )kt
pry cvbvd, vrnc"o _ atz vhw neuo
katkv nsug kt bvd fl vrnc"o cfk
pgo upgo _ tkt( fsh kvushg t,
vvkfv aczvQ ucnhkt ha kgau, zt,
pgo tj,)fnu fk atr vvkfu, cxpr
vhs abtnru re pgo tj,(04[/

u/fk gbhbh v,urv nsuhheho
c,fkh,/ mrhfho kunr' azv avrnc"o
nushg vkfv zu )cbudg ktupi vjhuc
s"njfv kcht,u"( cvkfu, prv tsunv
_ knru, avgbhi ak nahj bzfr
crnc"o kpbhvkfu, prv tsunv14)do
ao csrl tdc( _ zvu cdkk ahhfu,
,ufbh,*14ahabv chi vgbhi stpr prv
kcht, )udhkuh( vnahj/

73( rtv rnc"o vkw ,pkv p"t v"c "jhuc
nmuv zu fl vut ahvt tso fuw utj"f autk
mrfhu avut mrhl kvo cceav uc,jbv" )urtv
ao v"s _ bg,e kghk xgh; t(/ urtv xvn"m
kvm"m aura nmu, v,pkv c,jk,u )ua"b(/

83( azuvh nmu, )u,ufi gbhi( v,pkv _
cea, mrfhu _ fcvgrv veusn,/

93( unv avushg vkfv zu suet fti cvkw prv
tsunv )ukt fabzfr chs g"s nahj cpgo vtw(
_ fh cujr cneuo aha ahhfu, c,ufi fuw'
fskeni xgh; u/

04( sudnt kscr _ do cpra"h gv",
)pauyu ak nert(: tkv ,uks, bj bj tha mshe
)r"p bj(' ucpra"h "vuthk uvzfhru xpr cacju
abtnr )nakh h' z( zfr mshe kcrfv" _ un"n
kt nmhbu acfk pgo abzfr mshe c,urv "xpr
cacju"*! uv,hru. cpayu, _ fh fuub, v,urv
)kaui vurtv( vht kknsbuvbvdv zu' ukzv sh
kf,uc fi cneuo tjs/ ue"k/

14( rtv vbxni cauv"d vtw kvgrv 33/ ugus/
*14( vhhbu abux; g"z anmu, prv tsunv

"njhhc," dhkuh vnahj )fb"k xux"d( _ vrh
,ufivnmuv gmnv ahhl kvdtukv/

*( rtv vaeu"y cnpra"h ra"h ao/ keu"a

j"v x"g 73 uthkl/ utf"n/
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knahj' uh,hrv nzu' fph atunrho
c,pkv _ "fh khaug,l euhbu fk

vhuo"/

vgbhi s"njfvkcht,u" afpayu,
kaui vvkfv vut rda )ukt hshgv
cgknt( ct nfl ahvush nrdha athi
vut hfuk kvhu, cakhnu, ckh cht,
vnahj' ucnhkt vut guns c,euv
,nhsh, kcht, vnahj' cvrdhau akkt
zv vut "jxr"/ unfl nuci' aftar
tjs _ anjfvkcht, vnahj _ nzfhr
gbhi cahhfu, knahj' tphku ahvhw zv
csrl tdc_ vut thbu hfuk "kvgchr"
zt,' tkt zv ngurr cu nhs rdah vmphw
knahj' zv bgav mrfu73' vut mrhl

kv,pkk g"z' kunr ,pkv gk nhkuh
jxrubu83_ avut hzfv nvrv' cveso'
,hf; kcht, vnahj/

uzuvh fuub, vrnc"o )t( cvfbhxu
t, v,pkv "nvrv hdkv tfh"r" cfkk'
u)c( cvuxhpu "nvrv" kpb"z' u)d( suet
aktcneunv' cvkfu, prv tsunv _
czv nsdha vrnc"o vkfv' gs fnv
mrhl kvhu, v"njfv kcht,u"' atphku
ftar vgbhi ak nahj ct csrl tdc'
,ul fsh gbhi tjr93' mrhfv nhs kpru.
nvhvush v,pkv "nvrv hdkv tfh"r"!

]ufnuci athi neuo katuk: nsug
nuxh; vrnc"o t, v,pkv )"nvrv
hdkv tfh"r"( suet cvkfu, prv
tsunv ukt cfkpgo avut nzfhr cxw
vhs gk nahj? fh' fb"k' vrnc"o vut
xpr vkfv' vhhbu agbhbu kvushg
vkfu, v,urv/ ugs"z cgbhbbu: zv
avrnc"o vuxh; t, v,pkv zvu )kt
pry cvbvd, vrnc"o _ atz vhw neuo
katkv nsug kt bvd fl vrnc"o cfk
pgo upgo _ tkt( fsh kvushg t,
vvkfv aczvQ ucnhkt ha kgau, zt,
pgo tj,)fnu fk atr vvkfu, cxpr
vhs abtnru re pgo tj,(04[/

u/fk gbhbh v,urv nsuhheho
c,fkh,/ mrhfho kunr' azv avrnc"o
nushg vkfv zu )cbudg ktupi vjhuc
s"njfv kcht,u"( cvkfu, prv tsunv
_ knru, avgbhi ak nahj bzfr
crnc"o kpbhvkfu, prv tsunv14)do
ao csrl tdc( _ zvu cdkk ahhfu,
,ufbh,*14ahabv chi vgbhi stpr prv
kcht, )udhkuh( vnahj/

73( rtv rnc"o vkw ,pkv p"t v"c "jhuc
nmuv zu fl vut ahvt tso fuw utj"f autk
mrfhu avut mrhl kvo cceav uc,jbv" )urtv
ao v"s _ bg,e kghk xgh; t(/ urtv xvn"m
kvm"m aura nmu, v,pkv c,jk,u )ua"b(/

83( azuvh nmu, )u,ufi gbhi( v,pkv _
cea, mrfhu _ fcvgrv veusn,/

93( unv avushg vkfv zu suet fti cvkw prv
tsunv )ukt fabzfr chs g"s nahj cpgo vtw(
_ fh cujr cneuo aha ahhfu, c,ufi fuw'
fskeni xgh; u/

04( sudnt kscr _ do cpra"h gv",
)pauyu ak nert(: tkv ,uks, bj bj tha mshe
)r"p bj(' ucpra"h "vuthk uvzfhru xpr cacju
abtnr )nakh h' z( zfr mshe kcrfv" _ un"n
kt nmhbu acfk pgo abzfr mshe c,urv "xpr
cacju"*! uv,hru. cpayu, _ fh fuub, v,urv
)kaui vurtv( vht kknsbuvbvdv zu' ukzv sh
kf,uc fi cneuo tjs/ ue"k/

14( rtv vbxni cauv"d vtw kvgrv 33/ ugus/
*14( vhhbu abux; g"z anmu, prv tsunv

"njhhc," dhkuh vnahj )fb"k xux"d( _ vrh
,ufivnmuv gmnv ahhl kvdtukv/

*( rtv vaeu"y cnpra"h ra"h ao/ keu"a

j"v x"g 73 uthkl/ utf"n/
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ב
קטע זה הינו מסוף שיחת ש"פ משפטים תנש"א, בו מביא כ"ק אד"ש מה"מ כבדרך אגב 

את עבודת בנ"י כעת, לאחר שכבר מלך המשיח התמנה.

מד'  שקלים  פרשת  של  יחודה  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  השיחה  כל  במשך 

הפרשיות - מצד מעלת הצדקה )התוכן דשקלים( שהו"ע תמידי. ומבאר שבצדקה 

עשירות.  של  באופן  גם  ההשפעה  כללות  ב.  החסרון.  מילוי  א.  ענינים:  ב'  יש 

ודוגמתם במחצית השקל: א. בשביל קרבנות ציבור שבאים לכפרה - מילוי החסרון. 

הקדושה  המשכת  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו   - המשכן  אדני  בשביל  ב. 

שלמעלה ממדידה והגבלה )עשירות(.

ומבאר כיצד ענין זה הוא גם במשכן, וכן את השייכות לפנימיות התורה - ע"פ משל 

אדה"ז משחיקת האבן הטובה שבכתר המלך להציל חיי בן המלך.

ובהקשר לכך, בסוף השיחה לאחר שמביא ההוראה ללמוד פנימיות התורה שעי"ז 

מוסיף  זה  בקטע  השלימה,  בגאולה  מפיו של משיח  חדשה  תורה  ללמוד  זוכים 

שהיות והמינוי של דוד מלכא משיחא כבר היה, וכל מה שנותר זה רק לקבל את 

מלכותו, הרי כהנ"ל הוא בתוקף יותר.

בשורת הגאולה אות טז
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yz/

sgr nhbuh pui sus nkft nahjt thz sTl auhi dguugi'
fn"a1"nmt,h sus gcsh cani esah naj,hu"' gx sRr; bTr zhhi
eck, nkfu,u g"h vgo tui sh v,earu, muuhai sgo nkl nhy
sgo go cakhnu, vdhkuh _ cdtukv vtnh,h, uvakhnv/

)nahju, a"p napyho' pw aekho' ncv"j tsr ,ba"t(

����    ����    ����

vnhbuh ssus nkft nahjt vrh fcr vhw' fn"a1"nmt,h sus

gcsh cani esah naj,hu"' mrhfv re kvhu, eck, nkfu,u g"h

vgo uvv,earu, chi vnkl uvgo cakhnu, vdhkuh _ cdtukv

vtnh,h, uvakhnv/

caur, vdtukv31

1( ,vkho py' ft/
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ג
בנוסף, בשיחה שלפנינו שנאמרה בשנות ה"נפלאות", מתווה הרבי את דרכו של היהודי 

ב"גילוי היחידה" כהקדמה לגילוי משיח שהוא "יחידה הכללית".

להתחדש  "עתידים  שישראל  חז"ל  דברי  את  אד"ש  כ"ק  מבאר  השיחה  במהלך 

כמותה" כמו הלבנה, שאף שהלבנה מאירה בעיקר ב"טו בחודש, מ"מ אין זה העצם 

שלה; והעצם מתגלה בעיקר ב"תחילת ההתגלות" שלה בראש חודש.

ולפי זה מבאר באותיות שלפנינו, שעל דרך זה יהיה אצל בני ישראל בגאולה, שלא 

רק שתתגלה המעלה שבהם, אלא יהיה "גילוי העצם" של הקב"ה ובני ישראל.

ולכן גם העבודה שלנו עוד קודם הגאולה, כהכנה לייעוד זה של "גילוי העצם" 

צריכה להיות באופן של גילוי העצם - שכל רגע שהאדם חי )"כל ימי חייך"( וכל 

מעשה קטן ביום, יהודי צריך להיות חדור בעצם, "עצם חיותו הוא להביא לימות 

המשיח".

דבר מלכות ש"פ תולדות )ב( תשנ"ב, אותיות ט-יא

ט. ע"פ האמור לעיל יש לבאר גם תוכן 
והשלימה  האמיתית  שבגאולה  החידוש 
עתידים  "שהם   – משיחא  מלכא  דוד  ע"י 
להתחדש כמותה", בדוגמת החידוש דמולד 
הלבנה דוקא, ולא בדוגמת מילוי ושלימות 

הלבנה:

העילוי דמולד הלבנה )בר"ח( לגבי מילוי 
ושלימות הלבנה )בט"ו( – שמילוי ושלימות 

)בחי' הגילויים(,  הלבנה הוא בנוגע להאור 
באור  וניתוסף  הולך  ליום  שמיום  היינו, 
הלבנה עד לשלימות האור, משא"כ המעלה 
דמולד הלבנה היא )לא בנוגע להאור, כיון 
בנוגע  אלא(  להאיר,  מתחילה  עתה  שזה 
מגילויים(,  שלמעלה  )עצם  למציאותה 
שלפני  ברגע  בתכלית  ההעלם  שלאחרי 
של  מציאותה  ומתגלה  מתחדשת  המולד, 
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הלבנה; אלא שמציאות זו )העצם שלמעלה 
ובגלוי  בפועל  ובאה  נמשכת  מגילויים( 
בהתגלות אור הלבנה מיום ליום עד למילוי 
הגילויים  בבחי'  )שגם  הלבנה  ושלימות 

נמשך וחודר העצם(.

דגאולה  העיקרית  שהמעלה  מובן  ומזה 
בהחידוש  מתבטאת  והשלימה  האמיתית 
שברגע המולד – כיון שאז מתגלית מציאות 
עתידים  )"שהם  בישראל  ודוגמתו  הלבנה, 
עצם המציאות  כמותה"( התגלות  להתחדש 
אלא  עוד  ולא  הנשמה(,  )עצם  דישראל 
שהעצם נמשך ובא בגילוי ממש, היינו, שגם 
הלבנה  באור  )כשניתוסף  הגילויים  בדרגת 
למילוי  ועד  השני  לרגע  הראשון  מרגע 
שלמעלה  העצם  נרגש  הלבנה(  ושלימות 
מגילויים )החידוש שברגע המולד(, שלעתיד 
מציאותם  את  ובגלוי  בפועל  יראו  לבוא 
ישראל, עצם הנשמה שהיא  האמיתית של 
חד עם עצמותו ומהותו ית', "ישראל וקוב"ה 
כולא חד", כפי שנמשך וחודר ומתגלה בכל 
בכל  לה,  שנקראו  שמות  דחמשה  הדרגות 
ומדות,  שכל  ורצון,  תענוג  הנפש,  כחות 
ובגוף  ומעשה,  דיבור  מחשבה  ולבושיהם 
גידים,  ושס"ה  אברים  רמ"ח  בכל  הגשמי, 
ש"ישראל  ובגילוי  בפועל  בהם  שניכר 

וקוב"ה כולא חד".

האמיתית  שהשלימות  לומר,  יש  ועפ"ז 
דלעתיד לבוא )שגם בדרגת הגילויים יורגש 
העצם שלמעלה מגילויים( מודגשת בעיקר 
בשלימות  שגם   – לו"  "כס  כסלו,  בר"ח 
מילוי  ד"אלה"(,  הגימטריא  )"לו",  הגילוי 

עתה  שזה  ונרגש  ניכר  הלבנה,  ושלימות 
היתה ההתחדשות דהרגע הראשון שלאחרי 
וחיבור  בסמיכות  )"לו"  והכיסוי  ההעלם 
ל"כס"(, רגע המולד, שבו מתחדשת ומתגלה 
שהעצם  היינו,  הלבנה,  של  מציאותה 
שלמעלה מגילויים חודר ונמשך גם בדרגת 

הגילויים.

ויש להוסיף, שענין זה מודגש גם בהימים 
כסלו  י"ט  חנוכה,  כסלו,  דחודש  טובים 
שבתורה,  השמן  עם  הקשורים  כסלו,  ויו"ד 
פנימיות התורה שנתגלתה בתורת החסידות 
)כנ"ל ס"ג( – כי, ע"י תורת החסידות נעשה 
העצם  )התגלות  הויתיו"  ד"ידעתיו  הענין 
להשלימות  והכנה  ודוגמא  מעין  בידיעה(, 
יהי'  ש"לא  לבוא,  לעתיד  אלקות  דידיעת 
ה'  את  לדעת  אלא  כולו  העולם  כל  עסק 
בלבד . . שנאמר כי מלאה הארץ דעה את 
מכסים", ועאכו"כ אצל בנ"י  ה' כמים לים 
ד"אותי"  ההתגלות  אותי",  ידעו  ש"כולם 
אלא  "מאציל",  ואפילו  "בורא"  רק  )לא 

עצמות ומהות( באופן של ידיעה.

דלעתיד  הענינים  שכל  הידוע  וע"פ  י. 
כל  ועבודתינו  במעשינו  תלויים  לבוא 
ההכנה  שבעבודת  מובן,  הגלות,  משך  זמן 
משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  להגאולה 
ש"עתידים  ההתחדשות  מעין  צ"ל  צדקנו 
להתחדש כמותה", בדוגמת החידוש דמולד 
דישראל,  העצם  התגלות  שהו"ע  הלבנה, 

עצם הנשמה שלמעלה גם מבחי' היחידה:

שהגאולה  כמ"פ  המדובר  על  נוסף 
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צדקנו  משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית 
ניצוץ  מגלה  מישראל  שכאו"א  עי"ז  באה 
משיח שבו, בחי' היחידה )כנ"ל ס"ב( – יש 
)לא  היא  הכוונה  שעיקר  ולתקן  להוסיף 
שמות  מחמשה  א'  שהיא  היחידה  לבחי' 
להתגלות  אלא(  הנשמה,  לעצם  שנקראו 
עצם הנשמה ממש, שזהו אמיתת ענינו של 
משיח )הן ניצוץ משיח שבכאו"א מישראל, 
והן ועאכו"כ משיח הכללי(, העצם דישראל 

שלמעלה מבחי' היחידה.

ויש לומר, שענין זה מרומז בלשון הכתוב 
משחתיו"  קדשי  בשמן  עבדי  דוד  "מצאתי 
שמורה  "מצוי",  מלשון  )גם(  "מצאתי"   –
מתואר  למעלה  שהוא  המציאות  עצם  על 
מציאות,  של  מגדר  גם  למעלה  כו',  וגדר 
בביטוי  להשתמש  שמוכרחים  מפני  ורק 
)כנ"ל  "מצוי"  בלשון  משתמשים  מסויים 
ס"ה(, היינו, ש"מצאתי דוד עבדי" קאי על 
העצם דנשמת משיח שלמעלה מתואר וגדר 
שלכן  הכללית(,  יחידה  מבחי'  גם  )למעלה 
ולאחרי  )"מצאתי"(;  "מצוי"  בשם  נקרא 
ש"שמן"  משחתיו",  קדשי  "בשמן  זה 
שבנשמת  הכללית  היחידה  בחי'  על  מורה 
משיח, שחודרת בכל עניניו, בדוגמת השמן 

שמפעפע בכל דבר.

שגם   – מישראל  כאו"א  בעבודת  וענינו 
לפני שפועל בעצמו התגלות בחי' היחידה, 
]ועד  להקב"ה  והתמסרות  והודאה  ביטול 
שנמצא במעמד ומצב שאין לו להרהר בדברי 
היחידה שבתורה,  בבחי'  לא  ובודאי  תורה, 
פנימיות התורה[ – ישנה עצם מציאותו, עצם 

– שניעור משנתו(  )רק  זו  ו"ידיעה"  נשמה, 
פועלת ומביאה לכל עניני העבודה בפועל 
דעצם  בההתגלות  שחדורים  כפי  ממש 
הנשמה, וזהו אמיתת הענין דביאת המשיח, 
בפועל  בהתגלות  הוא  דישראל  שהעצם 

ממש )כנ"ל ס"ט(.

בלשון  מרומז  זה  שענין  לומר  ויש  יא. 
חז"ל "כל ימי חייך להביא לימות המשיח":

"כל ימי חייך" – פירושו בכל רגע ורגע 
שהאדם חי, הן ביום והן בלילה, הן ער והן 
האויר  נשימת  ע"י  חי  הוא  אז  שגם  ישן, 
נשימה  כל  י־ה", "על  )"כל הנשמה תהלל 
ונשימה שאדם נושם כו'"( שמוכרח להיות 
בכל רגע ורגע )משא"כ אכילה ושתי'(. ו"כל 
ימי חייך להביא לימות המשיח" – פירושו 
שהחיות שלו )בכל רגע ורגע( הוא בהבאת 
ימות המשיח, כלומר, לא רק בשעה שחושב 
ומדבר ועושה פעולות להבאת המשיח, אלא 
לימות  להביא  הוא  )"חייך"(  חיותו  עצם 

המשיח.

ויש להוסיף בדיוק הלשון "להביא לימות 
בלשון  ולא  דייקא,  "להביא"   – המשיח" 
לשון  המשיח"  ו"לימות  "לרבות",  הרגיל 
מישראל  דכאו"א  החיות  שכאשר   – רבים 
הוא בענין המשיח הנ"ל, ה"ז מביא )בדרך 
המשיח,  דימות  ומצב  למעמד  ממילא( 
בפועל  בהתגלות  יהי'  דישראל  שהעצם 
לשון  המשיח"  "לימות  גופא  ובזה  ממש; 
התקופות  שתי  על  שרומז  די"ל  רבים, 
הכלליות שבימות המשיח, ורומז גם על כל 
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בימות המשיח באופן  ריבוי העליות שיהיו 
של הליכה מחיל אל חיל עד אין קץ.

ובפרטיות יותר:

לימות  להביא  חייך  ימי  ד"כל  הענין 
המשיח" מתבטא בכך שתיכף כשניעור עצם 
הנשמה )שמתגלה עצם מציאותו ורק העצם( 
 – משיח  של  ענינו  האויר  בנשימת  מרגיש 
אויר של משיח, ובלשון חז"ל"רוחו של מלך 

המשיח".

משיח"  של  )רוח(  ש"אויר  לומר,  ויש 
כי,  משיח",  של  מ"אורו  גם  למעלה  הוא 
דמשיח  ההתגלות  של משיח מורה על  אור 
ע"י פעולותיו )כמו "ילחם מלחמות ה'" עד 
ש"נצח"23, וכיו"ב(, משא"כ אויר של משיח 
כלומר,  דמשיח,  )חיות(  העצם  על  מורה 
גם  שקיימת  )מציאות  מציאותו  התגלות 
לפנ"ז למלכות( בתור מלך המשיח, ולאחרי 
התגלות מציאותו )אויר שבאין ערוך מאורו 

כל  לעיני  ההתגלות  מתחילה  משיח(,  של 
ע"י פעולותיו )אור של משיח(.

דביאת  החידוש  שעיקר  מובן  ועפ"ז 
)"מצאתי  מציאותו  בהתגלות  הוא  המשיח 
דוד עבדי"(, כי, כל פרטי הענינים שלאח"ז 
)התגלותו לעין כל ע"י פעולותיו לגאול את 
ישראל, וכל הענינים דימות המשיח(, באים 
מציאותו,  מהתגלות  והסתעפות  כתוצאה 
כולל  הלבנה  שמולד  כשם  בה,  וכלולים 
התגלות אורה באופן של הוספה מרגע לרגע 

עד למילוי ושלימות הלבנה.

חייך  ימי  "כל  הלשון  בדיוק  ויומתק 
להביא לימות המשיח" – שהחיות )"חייך"( 
כשנתגלתה מציאותו מביאה )בדרך ממילא( 
)חיותו(  שמציאותו  כיון  המשיח,  לימות 
המשיח,  דימות  הענינים  פרטי  כל  כוללת 
מציאותו  עצם  בהתגלות  כלולים  שכולם 

)מולד הלבנה(.
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ד
בנוסף, בהמשך השיחה אותה למדנו לעיל בה מפרט הרבי את "חזרת הנבואה", מוסיף 

הרבי את התפקיד שלנו - "לפרסם לכל אנשי הדור" את בשורת הגאולה ש"הנה זה 

משיח בא" ואת הוראותיו הקדושות של מלך המשיח.

במהלך השיחה נעמד כ"ק אד"ש על ייעוד הגאולה "ואשיבה שופטייך כבראשונה", 

ומבאר שעוד קודם הגאולה וכהכנה אליה יש את עניין השופטים והיועצים שצריך 

לקבל את הוראותיהם.

ולעיל בחוברת הובא, שאף הנבואה חוזרת לפני וכהכנה לביאת המשיח; עד נבואה 

אף  ה"יועצים"  ה"שופטים,  הם  הם  נשיאינו  רבותינו  וא"כ  רבינו.  משה  כנבואת 

ה"נביאים" של עם ישראל שאיתם "טועמים" אנו מן הגאולה השלימה.

ובאות זו מדגיש כ"ק אד"ש את העבודה הנדרשת מאיתנו - לפרסם אצל כי מי 

שאפשר להגיע אליו, שצריכים לקיים את ההוראות של "שופט דורנו, יועץ דורנו 

ונביא דורנו", ו"אסור לחשוב אחריו ולהרהר בנבואתו שמא אינו אמת" וזה גופא 

מביא את הגאולה; ועד שהגאולה כבר חדורה בעולם ו"לא יהיה פלא כאשר הגאולה 

באה תיכף ומיד ממש".

דבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א, אות יא

יא. מזה מובן הלימוד לכל או"א בעמדנו 
ובפרט  זה  בדורנו  שופטים  פרשת  בשבת 
דהגלות  האחרונים  הרגעים  האחרון,  בזמן 
– שצריכה להיות עבודה בהתאם מדה כנגד 

מדה למצב הגאולה:

לפרסם אצל עצמו ואצל כל אלו שאפשר 
להגיע אליהם – שצריכים לקבל על עצמם 
ולקחת על עצמם )ביתר חוזק( את ההוראות 
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 – שבדורנו  ו"יועציך"  ד"שופטיך"  והעצות 
"מאן מלכי רבנן" בכלל, ובפרט נשיא דורנו 
– הבא בהמשך לרבותינו נשיאינו שלפניו – 

שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו,

אקים  "נביא  הנ"ל82:  התורה  וכציווי 
להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו 
"אליו  אצונו",  אשר  כל  את  אליהם  ודיבר 
שאם  הנ"ל,  הרמב"ם  וכפס"ד  תשמעון"72, 
שצריכות  והשלימויות  המעלות  לאחד  יש 
 – ומופתים  אותות  ומראה  לנביא  להיות 
כפי שראינו ורואים בהמשך קיום ברכותיו 
אצל נשיא דורנו – הרי "אין אנו מאמינים 
בו מפני האות לבדו כו' אלא מפני המצוה 
שצוה משה בתורה ואמר אם נתן אות אליו 
העתידים  דברים  ש"יאמר  עי"ז  תשמעון", 
שראו  )כפי  דבריו"  ויאמנו  בעולם  להיות 

זאת אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר(,

ויתירה מזה: "נביא שהעיד לו נביא אחר 
שהוא נביא – כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו, 
וזה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו' 
– הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני צריך 
חקירה"; וצריכים לציית לו תיכף ומיד עוד 
"קודם שיעשה אות", ו"אסור לחשוב אחריו 
ואסור  אמת  אינו  שמא  בנבואתו  ולהרהר 
לנסותו יותר מדי כו' שנאמר לא תנסו את ה' 
אלקיכם כאשר נסיתם במסה כו' אלא מאחר 
שנודע שזה נביא יאמינו וידעו כי ה' בקרבם 
כיון  כו'"113,  יחשבו אחריו  ולא  יהרהרו  ולא 
שמאמינים בדברי הנביא, לא משום שאלו 
דברי  שאלו  משום  אלא  הנביא,  של  דבריו 

הקב"ה ע"י נביא זה!

ע"י  שנאמרו  הקב"ה  דברי  לא  ]אפילו 
נביא שני, אבל לא נאמרו אליו[.

לפרסם  שצריכים  כנ"ל,  ההוראה  ישנה 
בחר  שהקב"ה  שזכינו  הדור,  אנשי  לכל 
ומינה בעל־בחירה, שמצד עצמו הוא שלא 
בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" 
ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן 
עצות בנוגע לעבודת כל בנ"י וכל האנשים 
ובנוגע  ומצוות,  תורה  עניני  בכל  זה,  דדור 
לחיי והנהגת היום יום הכללית, גם ב"בכל 
לשם  )יהיו  מעשיך  ו"כל  )דעהו("  דרכיך 

שמים(",

הנבואה   – העיקרית  הנבואה   – עד 
ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה 

זה )משיח( בא".

אחד  לכל  יש   – זו  זכות  עם  וביחד 
עצמו  על  לקבל  האחריות  דורנו  מאנשי 
ולציית  וה"יועציך",  ה"שופטיך"  את 
ובלשון   – שלו  הטובות  ועצות  להוראות 
ריבוי  ו"יועציך"(,  )"שופטיך"  רבים 
משפטים וריבוי עצות, נוסף על כך שזה בא 
)ומיוסד על ההוראות והעצות( מ"שופטיך" 
ורבותינו  רבנן",  מלכי  "מאן  ו"יועציך", 
לזה  יש  – שאז  זה  בדורות שלפני  נשיאינו 
גם התוקף המובן לכל א' בבחי' עצה טובה 
)לא רק בדרך ציווי(, שאפילו אם הוא אוחז 
מעצמו )ואפילו אם יש לו ע"פ תורה ושו"ע 
ממה לאחוז מעצמו(, הרי יחיד ורבים הלכה 
 – ו"יועציך"  ה"שופטיך"  כדעת   – כרבים 

רבים.
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וע"י הקבלה וקיום ההוראות ד"שופטיך" 
ו"יועציך" שבדורנו – נעשה עי"ז גופא מעין 
שופטינו  "השיבה  התפלה  קיום  והתחלת 
בגאולה  כבתחלה"  ויועצינו  כבראשונה 
מזה  במכ"ש  )כנ"ל(,  והשלימה  האמיתית 
עאכו"כ  תחלה",  במחשבה  מעשה  ש"סוף 
שפתיים",  )"ניב  בדיבור  גם  כבר  שזה 
את  לבטא  לאחרונה  כנהוג  הנבואה(,  ענין 
הדברים בדיבור, כולל ובמיוחד – שהנה הנה 

באה הגאולה.

השאלה  על  מענה  גם  ישנו  ועפ"ז   –

לאחרונה  שמדברים  כך  על  ששואלים 
שהגאולה באה תיכף ומיד ממש – לכאורה: 
כיצד זה יכול לעבור ולהצליח בצורה חלקה 
ומה  זה,  על  הבית  בני  יגיבו  כיצד  כך;  כל 
יאמר העולם על כך?! והמענה הוא, שאילו 
מקום  הי'  אולי  חידוש,  היו  הגאולה  עניני 
חידוש  אינה  והגאולה  היות  אבל  לשאלה; 
כבר  התחילו  הגאולה  עניני  כל  אלא  דבר, 
ונתקבלו בעולם  וכבר נמשכו  )"כבתחלה"( 
למטה  תחתון  שאין  התחתון  הגשמי  הזה 
ממנו )בבחי' "ויועציך כבתחלה"( – לא יהי' 

פלא כאשר הגאולה באה תיכף ומיד ממש!
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ה
וכן ניתן לראות את העבודה הנדרשת מאיתנו, הבאה כתוצאה ישירה בהמשך להודעת 

של כ"ק אד"ש מה"מ על כך שמשיח כבר נשלח לגאול את עם ישראל )ראה לעיל(, 

שהיא קבלת פניו של משיח צדקנו.

במהלך השיחה מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ לשלוחים שי' את התפקיד החדש של 

הדור שלנו ושל התקופה שלנו "קבלת פני משיח צדקנו".

ומחדש כ"ק אד"ש, שכעת זוהי תקופה של עבודה חדשה - כעת כבר התחילה 

להתקיים השליחות של משיח לגאול את ישראל, והתפקיד שלנו השלוחים הוא 

"לקבל פני משיח צדקנו" )כדלעיל בחוברת(.

ובאות זו מפרט יותר כ"ק אד"ש כיצד צריכים השלוחים לפעול את עבודה זו בכל 

פרט בשליחות וכו'.

דבר מלכות ש"פ חיי־שרה תשנ"ב, אות יד

שיש  בפועל  ההוראה  באה  מזה  יד.  
ובפתיחה  בהתחלה  עתה  בעומדנו  להוציא 

של "כינוס השלוחים העולמי":

בהכרזה  לצאת  צריך   – לראש  לכל 
ובהודעה לכל השלוחים, שעבודת השליחות 
עכשיו ושל כאו"א מישראל מתבטאת בזה – 

שיקבלו את פני משיח צדקנו.

השליחות  בעבודת  הפרטים  כל  כלומר: 

של הפצת התורה והיהדות והפצת המעינות 
 – זו  בנקודה  חדורים  להיות  צריכים  חוצה, 

כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו.

וכמודגש בנושא הכינוס – "כל ימי חייך 
לימות המשיח": כל עניני העבודה  להביא 
בכל   – עצמו  יום  ובכל  חייך,  ימי  )בכל 
חדורים  להיות  צריכים  היום(  ושעות  פרטי 
ב"להביא לימות המשיח". לא רק "לרבות" 
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)כפי שכתוב בכמה מקומות(, שהוא )השליח( 
יטול  הוא  ואז  יבוא  שמשיח  ומחכה  עומד 
חלק בזה ויהנה מזה וכו', אלא – "להביא", 
הוא עושה כל התלוי בו כדי "להביא לימות 
המשיח" לשון רבים, לא רק ההתחלה של 
 – רבים(  )לשון  ימות  של  אלא  אחד,  יום 
הוא  המשיח  כאשר  רק  )לא  המשיח  ימות 
"בחזקת משיח", אלא כל ימות המשיח – גם 

השלימות של "משיח ודאי"וכו'(.

שמכינוס   – היא  בפשטות  והכוונה 
החלטות  ולהביא  לבוא  צריכים  השלוחים 

טובות כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו 
וכו'  ובעירו  במקומו  בנ"י  כל  את  ולהכין 
לקבלת פני משיח צדקנו, ע"י שהוא מסביר 
בתושב"כ  כמבואר  משיח,  של  ענינו  את 
ובתושבע"פ, באופן המתקבל אצל כל אחד 
ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד – ע"י 
באופן  ובפרט  וגאולה,  משיח  עניני  לימוד 

של חכמה בינה ודעת.

והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן 
שזה שייך לכאו"א מישראל, ללא יוצא מן 

הכלל.
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ו
בשיחה שנאמרה שבוע לפני השיחה שלעיל, ניתן לראות את משמעות העבודה במצב 

בו אנו נמצאים כעת, מהם פעולותיו של אדם שהינו חדור ב"קבלת פני משיח".

בתחילת השיחה מדבר כ"ק אד"ש על בכייתו של הרבי הרש"ב לסביו הצ"צ מדוע 

הקב"ה לא התגלה אליו כמו לאברהם אבינו.

ומבאר בארוכה )כדלעיל בחוברת( שאכן כל יהודי מקבל את הגילוי של "וירא אליו 

ה'" על ידי ברית המילה, כמו אברהם אבינו, וממילא כל יהודי משתוקק לראות 

זאת בגילוי;

ובהמשך לכך מבאר באות זו שכעת יש כבר את ה"התגלות של משיח" והעבודה 

חדור  בחיים  פרט  כל  שכן  ומכיון  הגילוי;  את  לקבל  היא  היהודי  אצל  הנדרשת 

בענייני משיח וגאולה וכו'.

דבר מלכות ש"פ וירא תשנ"ב, אות יד

יד.  ועוד והוא העיקר:

)סי"א( שקיימת  נוסף על המבואר לעיל 
)בחי'  משיח  בניצוץ  משיח  של  מציאותו 
גם  קיימת  מישראל,  שבכאו"א  היחידה( 
מציאותו של משיח כפשוטו )יחידה הכללית( 
מזרע  א'  נולד  ודור  דור  ש"בכל  כידוע   –
יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל", 
"א' הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע 
הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", ואילו 

רצויים  בלתי  ענינים  מתערבים  היו  לא 
ובא  מתגלה  הי'  כו',  ומעכבים  המונעים 

בפועל ממש.

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

ממש!

רק  שצריכים   – השבוע  דפרשת  ובסגנון 
לקבל ההתגלות ד"וירא אליו ה'", הן בנוגע 
)ח"י  העולם  לכל  בנוגע  והן  )אליו(,  לבנ"י 
העשי'  בעולם  ממש,  בפועל  מרחשון(, 
אתה  כי  פעול  כל  "וידע  כמ"ש  הגשמי, 
ניכר  יהי'  שבעולם  דבר  שבכל  פעלתו", 
ש"אתה פעלתו", ועד ש"לעתיד לבוא תאנה 
צווחת כו'", וגם בדומם, "אבן מקיר תזעק", 
וזועקים  שמכריזים  לבנ"י  בנוגע  ועאכו"כ 

"הנה אלקינו זה".

וכל  הענינים  שכל  מובן,  שכן,  וכיון 
וגאולה,  משיח  בעניני  חדורים  הפעולות 
שמשתוקק  ושתייתו,  באכילתו  גם  כולל 
המשומר,  ויין  הבר  ושור  דלויתן  לסעודה 
עד כדי כך שגם לאחרי הסעודה נשאר רעב 
המשומר,  ויין  הבר  ושור  דלויתן  לסעודה 
לקיים  יכול  להקב"ה שאינו  טוען  ובמילא, 
המצוה ד"ואכלת ושבעת וברכת" לאמיתתה 

עד שהקב"ה יושיבנו על שולחנו להסעודה 
הקב"ה  ממלא  ומיד  ותיכף  לבוא,  דלעתיד 
)ובפרט  הש"ק  דיום  בהסעודה   – בקשתו 
גאולה  עם  הקשורה  שלישית  סעודה 
וירא,  פרשת  השלישי(  וביהמ"ק  השלישית 
וירא(  )בפרשת  דכתיב  "מאי  חז"ל  כדרשת 
לעשות  הקב"ה  עתיד  ויגמל,  הילד  ויגדל 
לזרעו  חסדו  שיגמל  ביום  לצדיקים  סעודה 
של יצחק, לאחר שאוכלין ושותין . . אומר 
לו )הקב"ה( לדוד טול )כוס של ברכה( וברך, 
אומר להן אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר 

כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא".

ובפועל  בגלוי  יהי'  זה  שכל   – והעיקר 
"הנה  זה",  ואומר  באצבעו  "מראה  ממש, 
מו"ח  כ"ק  והנה  בא",  המשיח(  )המלך  זה 
שוכני  ורננו  )"הקיצו  דורנו  נשיא  אדמו"ר 
גו' זה הוי' קוינו  עפר"(, ו"הנה אלקינו זה 
שמחת  בישועתו",  ונשמחה  נגילה  לו 
הגאולה האמיתית והשלימה בגלוי ובפועל 
ממש שאז מברכים עלי': "שהחיינו וקיימנו 

והגיענו לזמן הזה".
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ז
בשיחה נוספת שנאמרה מספר שבועות לאחר מכן מדגיש כ"ק אד"ש שכיון שהגאולה 

המציאות  את  ולראות  העיניים"  את  "לפתוח  רק  זה  שנדרש  מה  ממילא  כאן,  כבר 

האמיתית - הגאולה האמיתית והשלימה.

שאצלו  האמצעי  אדמו"ר  של  מעלתו  את  אד"ש  כ"ק  מדגיש  השיחה  במהלך 

החסידות חדרה גם בחייו הגשמיים עד כדי כך שאדמו"ר הצ"צ אמר עליו ש"אילו 

היו חותכים לו את האצבע לא היה יוצא דם אלא חסידות".

ימיהם  ממלא  "הקב"ה  של  העניין  התקיים  אצלו  דווקא  מדוע  מבאר  ועפ"ז 

ושנותיהם של צדיקים" - שנולד ונפטר באותו יום, כיון שאצלו לא היה הפסק בין 

הרוחני לגשמי וממילא צדיקותו חדרה גם בגשמיות העולם בפועל )בנוסף על שאר 

הצדיקים בהם התקיים העניין ברוחניות העניינים(.

 ובאות שלפנינו מוסיף, שכעת כל העולם כבר מוכן לגאולה ולחיבור המלא של 

לראות  ועיניים  לדעת  ה"לב  את  "לפתוח"  רק  עלינו  וממילא  ורוחניות,  גשמיות 

ואוזניים לשמוע" ולקלוט שהגאולה כבר כאן!

דבר מלכות ש"פ ויצא תשנ"ב, אות יח

לבנ"י  ונוגע  שייך  לעיל  האמור  כל  יח.  
בדורנו  וכמה  כמה  אחת  על  הדורות.  בכל 
זה ובזמננו זה – שע"פ סימני חז"ל )במסכת 
כבר  נמצאים  ובכ"מ(  במדרשים  סנהדרין, 

בשלב הגאולה ממש,

וכמדובר כמה פעמים לאחרונה, שלאחר 
ועבודתינו  מעשינו  של  המופלג  הריבוי 
עבודתם  לאחר  ובפרט  הדורות,  כל  במשך 
של רבותינו נשיאינו, החל מאבות החסידות 
וימי גאולתם )בי"ט כסלו ויו"ד כסלו( וימי 
הולדתם וההילולא שלהם )בט' כסלו, בכ"ד 
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דורות  כמה  עברו  כבר  ומאז  וכו'(,  טבת 
ושנים, עד לעבודתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נשיא דורנו – כבר סיימו את כל הבירורים,

אדום",  הוא  "עשו  הבירור של  גם  כולל 
ומכ"ש וק"ו, שהרי אפילו בזמן יעקב, סבר 
יעקב וחשב שעשו נתברר כבר )ומצד דרגת 
יעקב אמנם כך הי'(, כנ"ל, עאכו"כ לאחרי 
נתברר  כבר  עשו  הרי  מאז,  העבודה  ריבוי 
לגמרי, כפי שרואים זאת גם בהנהגה בזמן 
הזה )בגלות אדום( של אוה"ע המתייחסות 
ל"עשו הוא אדום", בדרך מלכות של חסד 
מדינות,  בעוד  זו  הנהגה  מתפשטת  )כמו"כ 

כפי שראו ורואים בפרט לאחרונה( –

הרי מובן, שעתה נמצאים כבר במצב בו 
כבר  העולם  גשמיות  ואפילו  הגשמי  הגוף 
"כלי"  הם  והרי  לגמרי,  ונזדככו  נתבררו 
הרוחניים,  והענינים  האורות  לכל  מוכן 
כולל ובעיקר – אורו של משיח צדקנו, אור 
הגאולה האמיתית והשלימה, ועד גם לגילוי 
ית',  ומהות  עצמות  של  העצמות  פשיטות 
של  העצמות  בפשיטות  מתגלה  שזה  כפי 
יחידה  מבחינת  )שלמעלה  צדקנו  משיח 
ומכל השמות והדרגות והשפעות כו'(, ועל־
ידי זה – מתגלה הדבר בפשיטותו של כאו"א 

מישראל,

והדבר היחיד שחסר הוא – שיהודי יפתח 
את עיניו כדבעי, ויראה איך הכל כבר מוכן 

לגאולה! יש כבר את ה"שולחן ערוך", יש 
המשומר,  ויין  הבר  ושור  הלויתן  את  כבר 
ובנ"י כבר יושבים סביב השולחן – "שולחן 
אביהם" )מלך מלכי המלכים הקב"ה(, יחד 
שבכל  בספרים  )כדאיתא  צדקנו  משיח  עם 
דור ישנו "א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות 
מו"ח  כ"ק  דורנו  נשיא  ובדורנו  משיח"(, 
אדמו"ר; ולאחרי ארבעים שנה מהסתלקות 
כ"ק מו"ח אדמו"ר יש כבר גם "לב לדעת 

ועינים לראות ואזנים לשמוע",

שיפתחו  כאמור,  להיות,  רק  צריך  כעת 
ה"עינים  את  ויפתחו  לדעת",  ה"לב  את 
לשמוע",  ה"אזנים  את  ויפתחו  לראות", 
האברים  רמ"ח  כל  את  שינצלו   – ועד"ז 
ושס"ה הגידים הגשמיים – נוסף על לימוד 
מצוות  )רמ"ח  בכלל  וקיום המצוות  התורה 
עשה כנגד רמ"ח אברים ושס"ה מצוות לא 
תעשה כנגד שס"ה גידים( – ללימוד פנימיות 
החסידות  בתורת  שנתגלתה  כפי  התורה 
 – כולל  נשיאינו,  רבותינו  הוראות  וקיום 
יפתח  שזה  באופן  הגאולה,  בעניני  ללמוד 
יראו  שיבינו,   – והאזנים  והעינים  הלב  את 
העולם  בגשמיות  ממש  בפשטות  וישמעו 
בפועל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את   –
)פנימיות  משיח  של  תורתו  וללמוד  ממש, 
התורה( באופן של ראי', שכל זה כבר ישנו 
מן המוכן, צריך רק לפתוח את העינים ואז 

יראו זאת!
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ח
בשיחה הבאה ניתן לראות עבודה חדשה, שצריכים "להביא לימות המשיח" ולחיות כבר 

עכשיו כמו בימות המשיח.

במהלך השיחה מבאר כ"ק אד"ש את חידושו )ראב"ע בשמו( של בן זומא ש"כל ימי 

חייך להביא הלילות", שגם בחושך הגלות צריך "לזכור" את יציאת מצרים ולגלות 

אותה בתוך הגלות עצמה;

ומוסיף בקטעים שלפנינו לבאר עפ"ז את חידושם של חכמים "כל ימי חייך להביא 

לימות המשיח", ואת עניינו של נשיא בישראל המחבר את ענייני הגאולה בתוך 

הגלות עצמה.

]ועפ"ז מחדש בהמשך השיחה שזהו גם התפקיד של דורנו - להרגיש שהגלות היא 

חלק מהגאולה ובתוך הגלות יש כבר את הגאולה[.

דבר מלכות ש"פ שמות תשנ"ב, אותיות ו-ז

של  והחידוש  ההוספה  מובנת  ובזה  ו. 
בן  דברי  על  נוסף  זומא:  בן  לגבי  החכמים 
זומא, שישנו הענין דיציאת מצרים "כל ימי 
חייך" גם "בלילות", בליל הגלות – מחדשים 
חכמים "כל ימי חייך להביא לימות המשיח", 
בימים  )הן  הזה  בעולם  חייך"  ימי  ש"כל 
ואפילו בלילות, בחושך הגלות( ישנה, נוסף 
שאינה  )גאולה  מצרים  דיציאת  הדרגא  על 
שלימה, כמו שהי' אז בגלוי(, גם הדרגא של 

)יציאת מצרים כפי שהיא לאמיתתה( "ימות 
אחרי'  שאין  השלימה  הגאולה  המשיח", 

גלות.

לימות  "להביא  הלשון  בדיוק  ולהוסיף 
כרגיל(,  וכיו"ב  "לרבות"  )ולא  המשיח" 
שהעבודה של )זכירת( יצי"מ "כל ימי חייך" 
המשיח  ימות  את  מכניסה  )א(  הזה  בעולם 
שזה  )ב(  מזו  יתירה  עד  עתה,  הזה  בעולם 
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מביא בפועל בתוך "ימי חייך" את השלימות 
כל  כולל  רבים,  )לשון  המשיח  דימות 
התקופות בזה( בגאולה האמיתית והשלימה.

רק  אינם  החכמים  שדברי  מובן  ]ומזה 
נפק"מ  שבזה  אלא  למשיחא,  הלכתא 
)קודם  הזה  בזמן  )גם(  יהודי  של  בעבודתו 
יצי"מ  שבזכירתו  בפועל(,  המשיח  ביאת 
ל(ימות  ")להביא  עם  קשור  שזה  יודע  הוא 

המשיח"[.

ז. עפ"ז תובן שייכות המשנה לרבי אלעזר 
בן עזרי' שבאותו היום נעשה נשיא:

חידושו של נשיא בישראל )נשיא מלשון 
ימי  "כל  ולאחד  לקשר  הוא  התנשאות( 
חייך" של כאו"א מישראל ושל כלל ישראל 
הזה  בעולם  הגשמיים  חייך"  ימי  "כל   –

ובפרט בזמן הגלות )"לילות"( – עם גאולה 
)יציאה ממיצרים וגבולים( בכלל, ובפרט עם 
ימות המשיח, הגאולה האמיתית והשלימה, 
שאין אחרי' גלות; דוקא הנשיא בכחו לחבר 
 – יותר  ובפרטיות  גאולה,  עם  גלות  ולאחד 
לחבר את יציאת מצרים וימות המשיח )כפי 
שהם במצב שהם בהפסק של גלות בינתיים(, 
"תזכור את יום צאתך מצרים כל ימי חייך . 
. להביא לימות המשיח" – שבחייו של יהודי 
"כל ימי חייך" כנשמה בגוף בעוה"ז הגשמי 
לצאת  יוכל  הוא  הגלות,  ובזמן  והחומרי 
לעמוד   – מזו  ויתירה  וגבולים,  ממיצרים 

במצב דימות המשיח.

עסק  לנשיאות  שעלה  ביום  דוקא  ולכן, 
מצרים"  יציאת  ד"מזכירין  בסוגיא  ראב"ע 

גם "בלילות" ו"להביא לימות המשיח".

 להצלחת 
 יוסף יצחק בן סיגל שירה 

שיגדל חסיד ירא שמים ולמדן
•

לזכות
מדלן דבורה בת רחל

עמוס בן אסתר 
ירדנה בת מלכה

ארז בן מדלן דבורה
סיגל שירה בת ירדנה

ענבל בת אידה
רמי בן אהובה

אפרת קורין בת ענבל 
יעקב מאיר בן ענבל 

רפאל שמעון בן ענבל 
שרון בת ירדנה 
נגה בת ירדנה
אורן בן סימה

שרון בן מרים 
טל בן שרון 

כרמל בן שרון 
קארין בת נגה
הילי בת נגה
 מאיה בת נגה

⋅

indd   110.ב תרבוחindd   110.ב תרבוח 02/03/2022   04:22:0202/03/2022   04:22:02



סוגיא ג' • העבודה למע  הבפת המשימ  

לע"נ
השליחה מרת

עדינה בת ר' שלמה לוי
זכתה להיות משליחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

במשך קרוב ליובל שנים, לצד יבחלט"א בעלה
ר' דני מרדכי הלוי שי' ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

נפטרה עש"ק וערב שביעי של פסח - כ' ניסן חודש הגאולה 
תשפ"א, זכתה לדור ישרים יבורך

והקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם, תומ"י ממ"ש!

לזכות ולהצלחת
מנחם מענדל שיחי' יוסף

לרגל הגיעו לגיל מצוות י' אדר תשפ"ב
הדסה רחל תחי' יוסף

לרגל הגיעה לגיל מצוות ג' אדר תשפ"ב
 

שיזכו להכנס לעול מצוות מתוך שמחה וטוב לבב
לנחת רוח הרבי מלך המשיח שליט"א ולנח"ר הוריהם ומוריהם.

איל בן נגה
נגה בת מדלן דבורה

משה בן בידה
ערן בן נגה

אורנה בת מדלן דבורה
איל בן אורנה 
משה בן אסתר

מיכאל מישל בן מדלן דבורה
אירית בת עדה
אסף בן אירית

•
לעילוי נשמת 
אליהו בן יוסף 

מלכה בת ניסים 
שאול בן אליהו 

אסתר בת אריה לייב
דב בערל בן שמעון 
ציפורה בת דב בערל

עוזיאל בן שאול

⋅
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מוקדש לזכות

 הוד כבוד קדושת
 אדוננו מורנו ורבינו

מלך המשיח שליט"א
 לרגל מאה ועשרים שנה להולדתו

 יהי רצון שיראה רוב נחת מבניו
 תלמידי התמימים, 'דעם רבינ'ס קינדער'
 ובפרט בהעיסוק והלימוד בענינו העיקרי

 "להביא לימות המשיח"
 ועיקר העיקרים שהלימוד יפעל את פעולתו

 ותיכף ומי"ד ממ"ש נראה בעיני בשר
 בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה –

 ”לאלתר לגאולה" ו"הנה זה משיח בא“
 ובעגלא דידן

 נזכה "לסיים ולהשלים מעשינו ועבודתינו"
 בהתגלותו המלאה והמושלמת לעין כל

תיכף ומי"ד ממ"ש ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יעקב ישראל בן נחמה דינה
יוסף יצחק בן חנה

יוסף יצחק בן אסתר
מנחם מענדל בן רבקה

דוד בן מיכל
מנחם מענדל בן חנה

מנחם מענדל בן פנינה

⋅

לזכות התמימים היקרים שהשקיעו מזמנם ומרצם יומם וליל בהכנת 
המבצע ובהוצאתו לאור
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