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פתח דבר
יום שמחת כלולותינו, ביום  אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול הגיענו ליום הזה, 

הבהיר ה' טבת - 'דידן נצח', תהא שנת פלאות גדולות, שנת הקהל. 

ולברכינו  ליטול חלק בשמחתנו  ומרחוק  ומכרינו אשר הואילו לבוא מקרוב  ידידנו  והברכה לכל  התודה 
בברכת מזל-טוב. הא-ל הטוב הוא יתברך, יברך אתכם ואת בני ביתכם שיחיו, בתוך כלל אחינו בני ישראל, 

בברכות מאליפות מנפש ועד בשר, ואי"ה נשיב לכם כגמולכם הטוב, ובשמחתכם נשמח גם אנו. 

לזכרון טוב ליום כלולותינו, הננו בזה לכבדכם בתשורה זו שלפניכם, על פי המנהג הנפוץ בזמן האחרון, 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  חתונת  לרגל  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  תשורת  בחלוקת   - קודש  בהררי  יסודתו 

שליט"א. 

בקשר עם הדרישה בשיחה כ"ח ניסן ה'תנש"א -  "עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו בפועל 
ממש", בפרט באמצעות "הדרך הישרה" אותה התווה מלכנו - לימוד התורה בענייני מלך המשיח ובענייני 
הגאולה, מובא לפניכם קונטרס 'לימוד תורת הגאולה' הכולל בתוכו ביאורים והארות בדבר מהות הוראה זו, 

תוכנה, מטרתה ואופניה השונים. 

הקונטרס נכתב על ידי החתן בתקופת בחרותו בשנות שהותו בהיכל ישיבת חח"ל צפת, כאשר בכל תקופה 
בקונטרס  אחד  לפונדק  הפרקים  כונסו  אשר  עדי  בנושא,  נוסף  נדבך  ומבאר  המלבן  נוסף  'פרק'  התפרסם 

שלפניכם. 

הוספה:

ועיונים בפרטי שיחות  ביאורים  הכולל בתוכו  'דבר מלכות שעשועי',  נוסף  הובא שער  כהוספה לקובץ 
תות"ל  בישיבת  שהותו  בעת  האחרונה  בשנה  החתן  כתב  אותם  תנש"א-תשנ"ב,  מהשנים  מלכות'  ה'דבר 

המרכזית בבית משיח-770. 

*

הורנו  ב"דרך הישרה" אשר  ובפרט  דורנו,  נשיא  ובאורחתיו של  בדרכיו  בזכות ההליכה  רצון, אשר  ויהי 
- לימוד התורה בענייני משיח וגאולה המתבארת בקונטרס זה, נזכה תיכף ומיד ללכת משמחה זו לשמחה 
וקול  ששון  קול  ירושלים  ובחוצות  יהודה  בהרי  "ישמע  כאשר  ראשם",  על  עולם  "שמחת  ביותר  הגדולה 
שמחה קול חתן וקול כלה", בהגלות נגלות מלך המשיח עלינו - כ"ק אדמו"ר שליט"א, בגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

מוקיריהם ומכבדיהם 

משפחת ששון                          משפחת גלנט
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פתיחה 
עם ראשית ופתיחת דורנו מיקד כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א את מטרת ועבודת הדור השביעי, 
המשלים וחותם את כללות עבודת הדורות מאז בריאת העולם, בכך שייעוד ושליחות הדור הינו - המשכת 

השכינה בתחתונים בגאולה האמיתית והשלימה. 

שליט”א  מלכנו  ליבה  אותה  הגאולה,  נושא  על  כללית  בעירה  החלה  הדור,  ותכלית  כוונת  קביעת  מאז 
בהזדמנויות רבות החוזרות ונישנות כזרם מים שאינו נפסק, הן בכמות הדיבור והעיסוק בנושא, וגם ובעיקר 

באיכותו הטומנת בתוכה פנינים יקרים ומסולאים מפז בחידושיהם ובעמקותם הנפלאה. 

שלהבת הגאולה המיתמרת ועולה מתוך דברי מלכנו, נוקזה לשני זרמים כלליים המובילים את כוננות 
העולם  הכנת  ב.  הגאולה.  חיי  ואופי  למצב  עצמו  האדם  הכנת  א.  ולשלימותה:  לתכליתה  כולה  הבריאה 

והגברת המודעות הכללית בנושא הגאולה הקריבה ובאה. 

שני הזרמים הנראים - בהסתכלות שטחית - כסותרים זה לזה, מניחם מלכנו כעמודים הנעזרים ונתמכים 
זה בזה; בעוד שנדרשת מהאדם הכנה נפשית ועבודה פנימית לשינוי מהותו וניקוי לבושי נפשו, נתבעת ממנו 
נחיצות הכנת כללות העולם למעמד ומצב זה, כאשר דווקא יציאתו לאוויר העולם בפרסום התודעה בזה, תביא 

את שלימות הכנתו האישית לכך. 

לשני זרמים אלו הוצבו יסודות וכללים בתורת רבינו שליט"א, הסוללים את אופני ביצועם; כחלק מרכזי 
מהזרם הראשוני המהווה את חובת האדם בהכנתו האישית לגאולה, נסללה ההוראה הברורה - עליה נתעכב 
בכל הבא לקמן - באמצעות לימוד עניני משיח וגאולה שבתורה, אשר דווקא בכוח לימוד התורה בענינים 

אלו, משתנה טבע האדם למציאות המתנהלת כפי המעמד ומצב התואם את אורח חיי הגאולה. 

*

בקונטרס שלפנינו, נטעם מעט כטיפה מן הים בפרטי ואופני הוראה זו, ונציע לחדד כמה ענינים בדבר 
ההוראה, ולנסות להבהיר ולהגדיר "בדרך אפשר" כמה קווים במהותה. 

בפרק הראשון יבורר מהי מטרת הלימוד בענינים אלו: האם חיזוק הציפי' לגאולה או בכדי לחיות את 
חיי הגאולה כבר עתה. אשר מזה תובן ההשלכה בדבר ההתמקדות בלימוד; האם ללמוד ענינים המבעירים 

את הציפי' לגאולה, או לעסוק בלימוד עניני הגאולה עצמה. 

לאחר שיבואר בפרק הראשון שעיקר ההתמקדות הנדרשת כיום הינה על מנת לחיות את חיי הגאולה 
כבר עתה, ילובן בפרק השני כיצד ניתן להגיע למעמד ומצב זה; האם מחויבת ההתבוננות בענינים הנלמדים, 

או שמא עצם לימוד ענינים אלו בתורה פועלים תוצאה זו בנפש האדם. 
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כתוצאה מהמוכח בפרק השני, אשר עצם הלימוד פועל בנפש האדם לחיות את חיי הגאולה, יבואר בפרק 
השלישי אשר בזמננו אנו עיקר מטרת הלימוד בענינים אלו, אינו רק כ"סגולה" למהר ולזרז את ביאת הגאולה, 

כי אם גם ובעיקר על מנת לפעול שינוי מהותי בחיי האדם לחיות את חיי הגאולה. 

ובפרק הרביעי יבואר מהות ותוכן ההוראה ד"לחיות משיח", המסמלת את חיבור חיי הגאולה העתידיים 
עם חיי הגלות העכשוויים, הנעשה דווקא בכוח לימוד התורה בענינים אלו, הפועל את החיבור הנזכר בנפש 
האדם. מכך יובן מדוע נשלל אופן העבודה של "מלכות בטהרתה" - המאפיין את הקצה ההפכי מחיבור זה. 

ולפי הקו הנסלל בפרק הרביעי, יפורט בפרק החמישי כיצד פועל דווקא הלימוד את חיבור חיי הגלות עם 
חיי הגאולה בנפש האדם; וזאת לנוכח תוצאת הלימוד, המסלק את המנגדים החיצוניים )גלות( ומביא את 

האדם להכרת הפנימיות )גאולה(. 

ולצד הביאור לאיזו תוצאה מוביל הלימוד בענינים אלו, ייחקר בפרק השישי גדר שינוי טבע האדם, הנפעל 
כתוצאה מהלימוד; זאת לפי גדר שינוי טבע העולם הנעשה באמצעות כוח התורה, המביא לתוצאה המוגמרת 

אשר השינוי המתחולל באדם הוא בטבע ממש, הגורם בדרך ממילא את אורח חיי הגאולה בנפש האדם. 

מהוראת  הנדרש  השינוי  שכוונת  השביעי  בפרק  טעם  בטוב  יוברר  האדם,  בטבע  הנפעל  השינוי  ובדבר 
מלכנו הינו בחומר המוח ממש ולא רק בצורת המידות. אשר השינוי הנעשה בחומר לעומת הצורה, גדול הוא 

באיכותו ואופן השפעתו במהות האדם. 

ולצורך ההבנה כיצד ניתן לשנות את חומר המוח ממש, יובא בפרק השמיני הדרך לשינוי זה, הנעשה דווקא 
ע"י הלימוד באופן של עיון והעמקה, ולא באופן של "השקפה ראשונה", כיוון שלצורך השינוי המהותי בטבע 

האדם נצרכת היגיעה הרבה המניבה את השינוי הממשי. 

בפרק התשיעי מדוע התמקדות הלימוד צריכה להיות  כהמשך למה שנתבאר בפרקים הקודמים, יבואר 
בתורתו של נשיא הדור דווקא, הנותן את הכוח לחבר את חיי הגלות עם חיי הגאולה, כאשר הכוח לפעול 

חיבור זה הינו דווקא ע"י ההתקשרות אליו, ובפרט באמצעות לימוד תורתו.  

כחותם לכל המתבאר, יונח בפרק העשירי יסוד איתן בדבר הכרח לימוד ענייני גאולה ומשיח, לא רק מהפן 
של החדרת חיי הגאולה בנפש האדם, כי אם מהפן ההלכתי המחייב כל יהודי באשר הוא לעמוד בתנועה של 
"מחכה לביאתו" ברגש ליבו פנימה, כאשר הדרך המרכזית לפעול זאת הינה באמצעות הלימוד בענייני גאולה 

ומשיח.

*

כתוצאה מכללות המבואר בפרקים אלו, תובהר ותלובן מהות ההוראה בדבר לימוד עניני גאולה ומשיח, 
כאשר הקווים הכלליים שיסללו בפניה, יציבו בפני הקורא את מטרת לימוד עניני גאולה ומשיח, ולאור זאת 
אף את אופן הלימוד וההתעסקות בענינים אלו, המבהירים ושוזרים בתוכם את מהות תוצאת הלימוד, כפי 

שיווכח הקורא. 

ומשיח  גאולה  עניני  לימוד  נושא  את  להקיף  מתיימרים  אינם  דלקמן  שהפרקים  להבהיר,  המקום  כאן 
וכהצעה  "בדרך אפשר"  בנושא  כלליים  ויסודות  קווים  נגיעה בפרטים אחדים המבהירים  כי אם  בכללותו, 

בלבד, ואי"ה יובאו בהזדמנויות הבאות פרקים נוספים בדבר ליבון ובירור ההוראה, ועוד חזון למועד. 
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 א
מהי מטרת לימוד עניני גאולה ומשיח? 

ידועה הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכו"כ מקומות, על דבר הלימוד בעניני גאולה ומשיח 
בכדי למהר ולקרב את ביאת משיח צדקנו, וכפי המובא בדבר מלכות תזריע-מצורע ה'תנש"א, וכלשונו הק' 
)סי"ב(: "וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה, היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח 

והגאולה בפועל ממש". 

הנפלאות  ובעיקר בשיחות שנות  בכו"כ מקומות,  כ"ק אד"ש מה"מ  בתורת  הוזכרה  זו,  מיוחדת  הוראה 
)תנש"א-תשנ"ב(, אשר בהם עורר על הוראה זו ריבוי פעמים1. 

 והנה, יש לעיין ולברר, מהי מטרת לימוד עניני גאולה ומשיח:  

הגאולה  של  ומצב  במעמד  כמו  ממש  לחיות  כדי  ב.  השלימה.  לגאולה  והצפיה  האמונה  לחזק  כדי  א.   
השלימה.  

ומזה מסתעף נפקא מינה למעשה, אשר אם הלימוד הוא בכדי לחזק האמונה והצפיה לגאולה, מובן שעיקר 
הלימוד צריך להתמקד על לימוד שיחות ומדרשים העוסקים באמונה בביאת המשיח והציפייה וההשתוקקות 

לבואו; 

 אך באם מטרת הלימוד הינה בכדי לחיות את חיי הגאולה בנפש האדם, אזי מובן אשר עיקר הלימוד 
צריך להתמקד על לימוד שיחות ומדרשים העוסקים ביעודי הגאולה ובבנין בית המקדש השלישי, אשר הם 

הענינים שיארעו בזמן הגאולה בהם צריך לחיות עתה האדם הלומד.    

מה  על  למעשה,  להסיק  נוכל  ועפ"ז  ומשיח,  גאולה  עניני  לימוד  מטרת  מהי  ולברר,  לעיין  יש  וממילא 
צריכים להניח כיום את הדגש הראוי בלימוד עניני גאולה ומשיח, וכדלקמן: 

1( ראה: דבר מלכות אחו”ק תנש”א סי”ד. דבר מלכות בלק תנש”א ס”ט. דבר מלכות ואתחנן תנש”א סי”ב. דבר מלכות ראה תנש”א 
סי”א. דבר מלכות כי תצא תנש”א סט”ו. דבר מלכות שמח”ת תשנ”ב ס”ב. דבר מלכות לך לך תשנ”ב סי”ד. דבר מלכות חיי שרה תשנ”ב 

סי”ד. דבר מלכות ויצא תשנ”ב סי”ח. דבר מלכות שמות תשנ”ב סי”ד. ועוד. 

פרק ראשון - טעם הלימוד
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 ב
חיזוק האמונה והצפיה לביאת משיח 

והנה בסקירה כללית במכלול השיחות העוסקות בהוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח עולה כך:

בכל השנים שלפני שנות הנפלאות )תנש"א-תשנ"ב(, ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח היא בעיקר 
בכדי לחזק את האמונה וההשתוקקות לביאת המשיח, ולא כדי לחיות כבר במעמד ומצב של גאולה, וזאת 

ניתן לראות בכו"כ דוגמאות מהשיחות באותן שנים, ומהם: 

א. בשיחת ש"פ חוקת-בלק תשמ"ט אומר כ"ק אד"ש מה"מ כך, וזלה"ק:  

"יש להדגיש ביתר שאת וביתר עוז ע"ד חיזוק האמונה בביאת המשיח והצפיה לביאתו "אחכה לו בכל 
הי"ד  בספר  וכן  השבוע,  מפרשת  החל  הגאולה,  בעניני  התורה  לימוד  ע"י   - ובמיוחד  כולל  שיבוא",  יום 
להרמב"ם - ס' הלכות הלכות - בשני פרקים האחרונים הנקראים בשם "הלכות מלכים ומלחמות ומלך 

המשיח". 

שמזה נראה אשר ההוראה ללמוד עניני גאומ"ש הינה כחלק מחיזוק האמונה בביאת המשיח והצפיה 
לביאתו.  

ב. וכן הוא בלקו"ש חח"י שיחה ב' לפרשת בלק2, וזלה"ק: 

 "ועל ידי האמונה השלימה בביאת המשיח, לפי התורה ו"מחכה לביאתו", אחכה לו בכל יום שיבוא )ויש 
לומר שנכלל בכך לימוד הלכות משיח(, על ידי כך מקרבים וממהרים את ביאתו באופן של אחישנה ובקרוב 

ממש". 

שאף משיחה זו משמע אשר לימוד עניני גאומ"ש מטרתו לפעול חיזוק באמונה בביאת המשיח והצפיה 
לביאתו.

ג. וניתן לראות נקודה זו אף בשיחת כ"ה אייר תש"נ3, וזלה"ק:

“מוסיפים גם בהתשוקה והגעגועים להגאולה, שסופרים את הימים והשנים והדורות שנמצאים בגלות, 
וצועקים "עד מתי" . . ומבקשים מהקב"ה שתיכף ומיד יוציא את כל בנ"י . .   וכאמור, תיכף ומיד ממש, 
שמונה- בתפלת  שמבקשים  וכפי  שיבוא",  יום  בכל  לו  "אחכה  מישראל:  כאו"א  שמתברך  כפי  זה  ביום 

עשרה: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", "מהרה" דייקא, ולא רק "מהרה" לפי ההגבלות של בשר ודם, 
אלא "מהרה" דהקב"ה - תיכף ומיד ממש, ויש להוסיף, שענין זה נעשה גם ע"י ההוספה בלימוד התורה 

בעניני הגאולה וביהמ"ק". 

2( לקו”ש חח”י ע’ 271 ואילך )המתורגם ע’ 309(.
3( התוועדויות תש”נ ח”ג ע’ 229 )מוגה(.
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וסגנון זה, הינו בהתאם לרוח אותם השנים, בהם עורר כ"ק אד"ש מה"מ בצורה חזקה ומתמדת, על דבר 
התשוקה והצפיה לגאולה, וזעקת "עד מתי"4; אי לכך נמצא, שההוראות על לימוד עניני גאולה ומשיח היו 

באותו אופן, לצורך חיזוק האמונה והצפיה לביאת המשיח. 

 ג
לחיות במעמד ומצב של גאולה

לראות  ניתן  נ"א-נ"ב'  ב'המשך  כללית  ובסקירה  הנפלאות,  הוא בשנים שלפני שנות  הנ"ל  כל  הנה,  אך 
אשר עיקר ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח, היא בשביל שהאדם הלומד יחיה משיח, ויעמיד עצמו "כחיי 

והנהגת בני ישראל בימות המשיח ממש".  

וניתן לראות נקודה זו בכו"כ שיחות משנות הנפלאות )תנש"א-תשנ"ב(, ומהם: 

א. בדבר מלכות ש"פ תצא תנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ כך, וזלה"ק )סט"ו(:

"לפרסם בכל מקום ומקום שעומדים בסיום וחותם דמעשינו ועבודתינו )"כי תצא למלחמה על אויבך"(, 
ובהתחלת התקופה דתשלום השכר, "מתן שכרן של צדיקים" )"כי תבוא אל הארץ גו' וירשתה וישבת בה"(, 
ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה גם בענינים השייכים לימות המשיח, החל מלימוד התורה בעניני משיח 

וגאולה וביהמ"ק, ועוד ועיקר – מתוך מנוחה והתיישבות, שמחה וטוב לבב".

היינו, שההוראה ללמוד עניני גאומ"ש היא כחלק מעבודת האדם, שהנהגתו תהי' שייכת להנהגה כבימות 
המשיח, ולא בהדגשה על חיזוק האמונה והצפיה לביאת המשיח. 

ב. וכן הוא בדבר מלכות שמח"ת תשנ"ב, וזלה"ק )ס"ב(:

"ובמיוחד בשנה זו – עבודה שחדורה עם ענין הגאולה ומשיח, שהנהגתו של יהודי בכל הענינים בחיי היום 
יום שלו גם בזמן הזה תיכף ומיד לפני הגאולה – היא מעין ובדוגמת חיי והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש, 
וזוהי גם ההדגשה המיוחדת בתקופה האחרונה בנוגע להלימוד ד"הלכתא למשיחא", ההלכות שנוגעות לחיי 

בנ"י בזמן הגאולה”. 

כלומר, אשר הלימוד בעניני גאומ"ש ובהלכות הנוגעות לזמן הגאולה, היא בכדי שהאדם הלומד כבר עתה 
לפני הגאולה, יתנהג כחיי והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש כתוצאה מהלימוד בעניני הגאולה.

ג. וניתן לראות נקודה זו אף בדבר מלכות ויצא תשנ"ב, וזלה"ק )סי"ח(:

את  ויפתחו  לראות",  ה"עינים  את  ויפתחו  לדעת",  ה"לב  את  שיפתחו  כאמור,  להיות,  רק  צריך  "כעת 
ה"אזנים לשמוע" . . ללימוד פנימיות התורה כפי שנתגלתה בתורת החסידות וקיום הוראות רבותינו נשיאינו, 
כולל – ללמוד בעניני הגאולה, באופן שזה יפתח את הלב והעינים והאזנים – שיבינו, יראו וישמעו בפשטות 

ממש בגשמיות העולם – את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש".

שאף מכאן ניתן לראות, אשר אופן ומטרת לימוד עניני גאולה ומשיח הוא בכדי שהאדם הלומד ירגיש בכל 
כוחותיו את הגאולה האמיתית והשלימה, על אף שנמצא עוד בזמן הגלות.

4( וראה בארוכה בספר ‘עד מתי’ )לאמו”ר שי’( על ההתעוררות הגדולה באותן השנים )בעיקר( בנושא זעקה זו. 
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ונקודת קו זה, אשר מטרת לימוד עניני גאולה ומשיח הינה בשביל לחיות במעמד ומצב של גאולה, ניתן 
לראותו בעוד כו"כ מקומות5 בשיחות דשנות הנפלאות, וזאת בהתאם לזמן המיוחד אליו נכנסנו באותם 
השנים, ולחידושים והגילויים שנאמרו באותן השיחות, אשר כתוצאה מכך נדרש ללמוד עניני גאומ"ש על 

מנת לחיות במעמד ומצב של הגאולה השלימה ממש.

והנה מכל הנ"ל עולה, אשר בשיחות שנאמרו לפני שנות הנפלאות עיקר הדרישה ללמוד עניני גאומ"ש 
היא בכדי לחזק את האמונה וההשתוקקות לביאת המשיח, ובשיחות דשנות הנפלאות עיקר ההוראה ללמוד 

עניני גאומ"ש היא בכדי לפעול אצל האדם הלומד שיחיה במעמד ומצב של הגאולה השלימה. 

ומזה משמע לכאורה, אשר קודם שנות הנפלאות עיקר הדרישה בלימוד עניני גאומ"ש הינה במדרשים 
והשיחות העוסקות בחיזוק האמונה והצפיה לביאת המשיח, ובשנות הנפלאות עיקר הדרישה בלימוד עניני 

גאומ"ש הוא ללמוד ענינים השייכים לזמן הגאולה ובית המקדש. 

 ד
חיזוק האמונה וחיי גאולה בקנה אחד

אך הנה, לאחר עיון בשיחות דשנות הנפלאות משמע, אשר דרישת כ"ק אד"ש מה"מ הינה לחבר את שני 
הקווים הנ"ל יחד; היינו, ללמוד ענינים השייכים לזמן הגאולה ובית המקדש, מתוך חיזוק האמונה והצפיה 

לגאולה. 

כלומר, שההתמקדות בלימוד צריכה להיות בשני המישורים, הן בלימוד על מנת לחיות כבגאולה, והן 
בלימוד על מנת לחזק הצפייה לגאולה; וזאת ניתן לראות מכו"כ שיחות משנות הנפלאות המסיקות ענין 

זה, ומהם:

א. בדבר מלכות ש"פ ואתחנן תנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ כך, וזלה"ק )סי"ב(:

בענין  יתירה  וההתבוננות בהעמקה  דייקא, שמורה על העיון  דברים" – "הסתכל"  "והסתכל בשלשה 
הגאולה השלישית וביהמ"ק השלישי )"שלשה דברים"(, מתוך צפי' והשתוקקות מיוחדת, “אחכה לו בכל 
יום שיבוא", שיבוא בכל יום, ביום זה ממש, ועאכו"כ כשעומדים על סף הגאולה, שההסתכלות בשלשה 

דברים היא ביתר שאת וביתר עוז". 

היינו, אשר נדרש לעיין ולהתבונן בעניני הגאולה השלישית ובית המקדש השלישי, שאלו הם ענינים 
השייכים לגאולה עצמה, אשר עי"ז האדם הלומד יתעלה למעמד והמצב של הגאולה6, אך כל זה הינו - 

מתוך צפיה והשתוקקות מיוחדת לגאולה )חיבור ב' הקווים יחד(. 

5( ראה דבר מלכות ש”פ אחו”ק סי”ד – אשר ההוראה ללמוד עניני גאומ”ש הינה כחלק מהכנסת והחדרת הא’ )אלופו של עולם( 
בתוך זמן ומצב הגולה, כך שנעשה אצלו חיי גאולה ממש.  

וראה גם בדבר מלכות ש”פ לך לך תשנ”ב סי”ד – אשר ההוראה ללמוד עניני גאומ”ש הינה כחלק מהדרישה אשר אף בעבודתו של 
יהודי בזמן הגלות, תשתקף כבר העבודה והמצב של זמן הגאולה ממש.

וראה ג”כ בדבר מלכות ש”פ חיי שרה תשנ”ב סי”ד – אשר אף שם ההוראה ללמוד עניני גאומ”ש הינה כחלק מהעבודה של “קבלת 
פני משיח צדקנו”, ולהתכונן למעמד ומצב דהגאולה )ובמיוחד לפי המבואר אשר העבודה דקבלת פני משיח צדקנו הינה תוכן העבודה 

דקבלת מלכותו של מלך המשיח, וראה מ”ש בענין זה בספר ’שערי ישיבה’ חי”ז )ע’ 324( סעיף ח’ והלאה(. 
יהיו כל הענינים באופן של  6( כמובן מתחילת סי”א בשיחה שם – “כיון שנמצאים על סף הגאולה האמיתית והשלימה שבה 
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       ב. וכן הוא בדבר מלכות ש"פ ראה תנש"א, וזלה"ק )סי"א(:

"ענין הגאולה, כפי שחודרת בכל עניני העבודה, עי"ז שחדורים ונעשים ברוחה של הגאולה )כולל ובמיוחד 
ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה וביהמ"ק(, מתוך צפי' וודאות גמורה שתיכף ומיד ממש רואים בעיני בשר 

ש"הנה זה )המלך המשיח( בא". 

שאף כאן ניתן לראות, אשר הלימוד על הגאולה וחיי הגאולה מתמזג יחד עם חיזוק הצפיה לגאולה. 

ג. וניתן לראות זווית זו אף בדבר מלכות ש"פ בלק תנש"א, אשר ההוראה ללמוד עניני גאומ"ש היא בשתי 
הקווים  יחד, וזלה"ק )ס"ט(: 

"לכל לראש – שהלימוד הוא . . מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות דביהמ"ק השלישי”.

ובסיום הסעיף אומר: "גם ובעיקר כדי להתחיל "לחיות" בעניני משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" דימות 
המשיח, עי"ז שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני משיח וגאולה שבתורה". 

וא"כ נמצא, אשר ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח הינה באופן של חיבור ב' הקווים יחד, היינו: )א( 
לעורר את האמונה והצפיה לביאת משיח צדקנו, וכן )ב( שהאדם הלומד יחיה במעמד ומצב של חיי גאולה 

כתוצאה מהלימוד7.  

וממילא נמצא אשר צריך להניח דגש על הלימוד בשני האופנים הנ"ל, היינו, )א( ללמוד המדרשים והשיחות 
העוסקות בחיזוק האמונה והצפיה, וכן )ב( ללמוד הענינים השייכים לזמן הגאולה ובנין בית המקדש. 

ובעומק יותר יש לומר, אשר שני הקווים משלימים זה את זה, הואיל וכאשר האדם הלומד מצפה ומשתוקק 
לגאולה, לכן הוא כבר חפץ ומשתוקק לחיות במעמד ומצב זה )של הגאולה השלימה(; וכן כאשר האדם חי 
במעמד ומצב של הגאולה, בדרך ממילא מתעורר אצלו הרצון והחשק והתשוקה להגיע לתכלית השלימות 

של מעמד ומצב זה, בגאולה השלימה.

 ונמצא ששני הקווים מתחברים כאחד; ולכן נצרך ללמוד עניני גאומ"ש הן בענינים שמחזקים את האמונה 
והתשוקה, והן הענינים שששיכים לזמן הגאולה ובנין בית המקדש.  

בלי גבול – צריכה להיות ה”טעימה” )בערב שבת, ש”טוב לטעום מכל תבשיל ותבשיל”( מהבלי גבול דהגאולה”, ובהמשך לכך מביא 
ההוראה בסעיף י”ב ללמוד עניני גאולה ומשיח באופן הנ”ל.  

7( ויש לומר שהיסוד לדברים אלו נמצא בשיחת ש”פ ראה תשמ”ו )לקו”ש חכ”ט ע’ 275(, וכלשונו הק’: “”ומובן, שהעבודה באופן 
של גאולה אינה בסתירה כלל לצפי’, בקשה ותביעה, מקרב ולב עמוק כו’, לגאולה האמיתית והשלימה - שהרי פשיטא שמצב ה”גאולה” 
ביחס לשלימות העבודה האפשרית בזמן הזה אינו בערך כלל וכלל לשלימות העבודה שתהיה בגאולה האמיתית והשלימה, ולכן, ביחד 
עם שלימות עבודתו באופן של גאולה מכל ענינים המבלבלים מצפה ומבקש ותובע כו’ שתבוא הגאולה  האמיתית והשלימה ע”י משיח 

צדקנו תיכף ומיד”.
אך הנאמר שם הינו באופן מיוחד, ולא כסלילת דרך באופן זה כבשיחות הנ”ל משנות הנפלאות, אשר ענין זה חוזר על עצמו כו”כ 

פעמים ובהדגשה על ענין הלימוד.
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 ה
ידיעת הזמן העכשווי מרוממת שניהם יחד

אך הנה ניתן לראות עוד אופן בהוראה ללימוד עניני גאולה ומשיח, וזאת לא כחלק מהאמונה והצפיה 
אנו  בו  והנעלה  המיוחד  הזמן  על  ללמוד  בגאולה עצמה, אלא  לא מהענינים שיהיו  ואף  לביאת המשיח, 

נמצאים כעת, וכנראה מדבר מלכות ש"פ בלק )ס"י(, וזלה"ק:

 "ולכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח, "הנה זה בא", 
כיון שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, וסיימו כל עניני העבודה בשלימות".

היינו, אשר הסיגנון לימוד צריך להיות על הזמן המיוחד בו אנו נמצאים, ולידע ולהכיר בכך שאנו נמצאים 
עתה, ביחס  כבר בכניסה לימות המשיח, כלומר – לימוד הענינים המדגישים את מעלת ורוממות זמננו 

לקירבה של ימינו אלה לימות המשיח8. 

מחזק את שני האופנים הנ"ל בלימוד עניני גאומ"ש; הואיל וכאשר האדם  זה,  וסיגנון הלימוד באופן 
ילמד על הזמן המיוחד והנעלה בו אנו נמצאים, ואשר עומדים כבר על סף הגאולה, ו"הנה זה משיח בא", 
זה יפעל אצלו: א. חיזוק האמונה והתשוקה לביאת משיח שתהיה תיכף ומיד. ב. יתחיל לחיות חיי גאולה 

מחמת הרגשת הגאולה הקרבה ובאה. 

סיכום:
את  בתוכנם  המשפיעים  כלליים,  עניינים  ב'  מצינו  הגאולה  ענייני  לימוד  במטרת 
 אופי ומהות הלימוד: א. חיזוק האמונה והציפייה. ב. פעולת חיי גאולה בנפש האדם;

 בפרק זה הוכח שב' העניינים נצרכים, וממילא הלימוד מוכרח להתפרס על ב' קווים 
אלו  קווים  ב'  מחברת   - האחרונות  בשיחות  הלימוד  שהתמקדות  בשעה  בה  אלו, 

במיוחד.  

  

8( ויש לומר, אשר ע”פ הנ”ל עיקר ההדגשה בלימוד עניני גאומ”ש צריכה להיות בשיחות המדגישות את מעלת זמננו עתה ביחס 
לגאולה; ולפי זה מודגש בתוספת חוזק הצורך בלימוד השיחות האחרונות ששמענו לע”ע מכ”ק אד”ש מה”מ – שיחות הדבר מלכות, 

המדגישות את מעלת זמננו וחידוש תקופתנו ביחס לגאולה. 
ויש לקשר זאת עם המעשה הידוע, אשר הוגש לכ”ק אד”ש מה”מ בקיץ תנש”א קובץ גאולה ומשיח הכולל שיחות משנים קודמות 
ע”מ להגיהו ולהוציאו לרבים, ובפועל התעקב הוצאת הקובץ עד לג’ שבט תשנ”ב, אשר אז הורה כ”ק אד”ש מה”מ להוציא את הקובץ 
וציווה “להוסיף השיחות מהתקופה האחרונה”; היינו, דווקא השיחות אשר עוסקות במעלת ויחוד זמננו אנו )וראה במבוא ללקו”ש 

גאומ”ש ח”א, וכן בפתח דבר לח”ב, עיי”ש(. 
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 א
לחיות גאולה: לימוד או התבוננות 

שהעיסוק  אומר  בהם  תזריע-מצורע,  ש"פ  מלכות  מדבר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  הוזכרו  הקודם  בפרק 
והלימוד בענייני גאולה ומשיח שבתורה זו הדרך הישרה לפעול את התגלות וביאת משיח צדקנו. 

ועל מילים אלו בדבר ההוראה, מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ בהע' 74 כך: 

"ומתחיל מהתגלות וביאת המשיח שבכאו"א מישראל, כידוע שהפסוק "דרך כוכב מיעקב" כו' שקאי על 
מלך המשיח, קאי גם על כאו"א מישראל, כיון שיש בו ניצוץ מנשמת משיח".

שמזה משמע בפשטות, אשר ע"י לימוד ענייני גאולה ומשיח ניתן לגלות את הניצוץ משיח שבכאו"א, 
שע"פ המבואר בחסידות הכוונה היא על גילוי דרגת היחידה9, שגילוי דרגא זו פועל אצל האדם אשר ענייני 

העולם לא תופסים אצלו מקום כלל10, וכל חייו מכוונים למטרה האלוקית. 

ויש לעיין בזה: דהרי בדבר מלכות ש"פ ואתחנן ה'תנש"א )סי"ב( אומר כ"ק אד"ש מה"מ, אשר דווקא ע"י 
העיון וההתבוננות בענייני הגאולה, ניתן להגיע למעמד ומצב אשר ענייני העולם יהיו מושללים אצלו בדרך 
ממילא; ומדבר מלכות ש"פ תזריע-מצורע, מובן, שניתן לפעול זאת כבר ע"י עצם הלימוד בענייני גאולה 

ומשיח; 

ונצרכת הסברה האם מוכרחת ההתבוננות דווקא, או שמא עצם הלימוד מוביל לכך: 

9( ואף למעלה מדרגת היחידה – עצם הנשמה, כמו שנתבאר בארוכה בדבר מלכות ש”פ תולדות ה’תשנ”ב סעיף יג, עיי”ש.
10( כיון שדרגא זו היא “עצמיות נקודת הלב” שאין לה שייכות כלל לכוחות הגלויים, וממילא כל ענייני העולם מושללים אצלה 

בדרך ממילא, וראה לקו”ש ח”ו תצווה שיחה ב’ סעיף יב שם, ובקונטרס י’ כסלו תשנ”ב. 

פרק שני - עצם הלימוד  
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 ב
מעלת ההתבוננות על הלימוד

ויש להציע הביאור בזה, ובהקדים דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א )ס"י( וזלה"ק:

אראנו,  נפלאות  שנת  תהא  זו,  בשנה  האחרונה  בתקופה  שבדבר  השטורעם  למרות  לפועל,  "ובנוגע   
לאחרי ראיית הנפלאות המעידות שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בה", רואים שישנו קושי )"עס קומט 
אן שווער"( להחדיר ההכרה והרגשה שעומדים על סף ימות המשיח ממש עד שיתחילו "לחיות" בענייני 

משיח וגאולה". 

ומיד לאחר הצגת הקושי, מביא הפתרון לכך: "והעצה לזה ע"י לימוד התורה בענייני משיח וגאולה, כי, 
בכח התורה )חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא 
עדיין מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי11(, הרי ע"י לימוד התורה בענייני הגאולה 
מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות בענייני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש'הנה זה 

בא'".

להתעלות  ניתן  )בלבד(  ומשיח  גאולה  בעניני  התורה  לימוד  עצם  ע"י  אשר  בפשטות,  משמע  שמזה 
למעמד ומצב של גאולה. 

והנה מצינו, אשר כמה שורות לפני כן )בתחילת סעיף י'( נראה שכן מדגיש את עניין ההתבוננות דווקא, 
וזלה"ק: 

 "אף שאמרו חז"ל שמשיח בא "בהיסח הדעת" אי"ז בסתירה ח"ו למחשבה והתבוננות באופן של "דעת" 
לראש  ]ולכל  וגאולה  בעניני משיח  בחוזק"(  ויתקע מחשבתו  מאוד  וחזק  אמיץ  בקשר  דעתו  )"שמקשר 
המחשה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימוה המשיח "הנה זה בא", כיון שכבר כלו 
כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, וסיימו כל ענייני העבודה בשלימות, ככל פרטי הדברים האמורים לעיל[ כי 
"היסח הדעת" פירושו "למעלה מן הדעת", היינו שלאחרי שענין זה חודר בדעתו )ע"י המחשבה וההתבוננות 

כו'( ה"ז נעשה אצלו באופן שב)היסח( ולמעלה מן הדעת". 

)"המחשבה  וגאולה  משיח  בענייני  ההתבוננות  את  דוקא  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מדגיש  זה  ובקטע 
וההתבוננות"( ולאו דווקא את הלימוד. 

ונראה שאכן קטע זה האחרון משלים את קודמו; וזאת ע"פ הידוע, אשר הקשר של האדם עם הדבר 
הנלמד שנעשה ע"י התבוננות הוא קשר חזק ואמיץ ביותר, יותר מכל קשר אחר12, שעל ידו האדם נקשר 

ומתחבר עם הנלמד ונעשה חלק ממנו ממש.  

11( ולהעיר מ’השיחה הידועה’ דכ”ח ניסן ה’תנש”א: “מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בנ”י ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא 
את המשיח בפועל, לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה, לא הועיל, והראי’ שנמצאים עדיין בגלות, ועוד ועיקר – בגלות פנימי בעניני 

עבודת השם”. 
ולכאורה נראה לומר אשר המילים בדבר מלכות בלק - “כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי”, הם התשובה לזעקת השיחה בכ”ח 

ניסן שנמצאים בגלות פנימי – “והעצה לזה היא ע”י לימוד ענייני גאולה ומשיח שבתורה”. 
12( וכמו שנתבאר בפ”ג בתניא – “והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו 

בחוזק בגדולת א”ס ב”ה ואינו מסיח דעתו”.
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ולכן אומר כ"ק אד"ש מה"מ אשר ע"י "המחשבה וההתבוננות" – חודר הדבר בשכל האדם ונעשה אצלו 
'למעלה מן הדעת'. אך אין זה מחייב שזה נעשה דווקא ע"י ההתבוננות, אלא גם ע"י הלימוד. 

לימוד התורה  וכפי שממשיך בקטע הבא13, אשר ניתן לפעול זאת גם ע"י הלימוד )"והעצה לזה – ע"י 
בענייני משיח וגאולה"( וכמו שמביא הטעם לזה: "כי בכוח התורה - לשנות טבע האדם"; והיינו, שע"י לימוד 
אמיתי, נכון וישר - "אליבא דנפשיה", הלימוד פועל באדם הלומד לשנות אותו ולהפוך אותו, עד כדי כך, 
אשר גם כשנמצא "מחוץ לענין הגאולה, הרי ע"י לימוד התורה בענייני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של 

גאולה, ומתחיל לחיות בענייני הגאולה".

ומזה מובן לכאורה שאין סתירה כלל, הואיל ואף ע"י עצם הלימוד )האמיתי14( בעניני משיח וגאולה, ניתן 
לחיות משיח ולהתרומם מהעולם, כיוון שזהו בכוח של תורה, ו"בכח התורה לשנות טבע האדם". 

אך מצד שני אומר כ"ק אד"ש מה"מ ש"המחשבה וההתבוננות בעניני הגאולה" – היא זו שפועלת אשר 
חיי הגאולה יתקשרו ויתחברו עם האדם בקשר החזק והאמיץ ביותר; ולכן מביא כ"ק אד"ש מה"מ גם את הפן 
של ההתבוננות וגם את הפן של הלימוד, שעל ידם ניתן לחיות גאולה ולהתרומם מהעולם, וכפשוט שאין 

סתירה כלל.

 ג
לימוד באופן של התבוננות

מהעולם  התרוממות  לפעול  ניתן  ומשיח  גאולה  עניני  לימוד  ע"י  אף  אשר  האמורה,  הנקודה  ולחיזוק 
והעמדת עצמו במצב ורגש של גאולה, ניתן לראות זאת בשרשרת ההוראות בשיחות ה'דבר מלכות' בנוגע 

ללימוד עניני גאולה ומשיח, וכדלהלן:

ברוב השיחות דנ"א-נ"ב העוסקות בהוראה דלימוד עניני גאולה ומשיח, הדרישה מכ"ק אד"ש מה"מ היא 
– ללמוד עניני גאולה ומשיח, ללא הדגשה מיוחדת על ההתבוננות בענינים אלו. וכפי שניתן לראות בכמה 

וכמה שיחות, ומהם:

דבר מלכות ש"פ תזו"מ ה'תנש"א15 )סי"ב(: "וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה היא ה"דרך 
ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש16”.

13( שקטע זה הינו ה”בנוגע לפועל” של כללות השיחה, ולא הוזכר בו ענין ההתבוננות )על אף שדובר על זה בס”ט, כנ”ל(.
1335(: “והנה כאשר מדובר אודות עבודת המוח )לימוד  14( וראה לדוגמא שיחת שמיני ה’תשמ”ב )התוועדויות תשמ”ב ח”ג ע’ 
והתבוננות( מובן שהלימוד צריך להיות באופן שהדבר הנלמד פועל עליו, היינו, לא זו בלבד שיודע מ”ש בתניא )פ”ה( שלימוד התורה 

הוא באופן של “יחוד נפלא”, אלא כך הוא אופן הלימוד שלו.
וכידוע פתגם כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא דורנו, שהלימוד צריך להיות באופן שהדבר הנלמד מלמד אותו, היינו, לא זו בלבד שהוא לומד 

את הענין, אלא הענין מלמד אותו.
וע”ד פתגם כ”ק מו”ח אדמו”ר שצריכים לחיות מחדש כל ענין )“איבער לעבן”(, היינו, שכאשר מדבר אודות ענין שהיה בעבר, אין 
זה באופן של סיפור בלבד, אלא באופן שהוא “חי” מחדש ענין זה, כפי שהיה בפעם הראשונה. וזהו בדוגמת החילוק שבין לימוד סתם, 

ללימוד באופן שהדבר מלמד אותו”. )וראה גם שיחת ש”פ ואתחנן תש”נ ס”ה, ושיחת ש”פ נשא תנש”א ס”ב(.
15( שמשבת מיוחדת זו החלה ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח, באופן של “הדרך הישרה” ובסגנון של “לחיות משיח” )על אף 
שההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח היתה כבר לפנ”כ )ראה לקו”ש חח”י שיחה ב’ פרשת בלק. סה”ש תשמ”ט ח”ב ע’ 571, ועוד( אך 

לא באופן האמור(.
16( לימוד ענייני גאומ”ש - באופן שפועל גם התגלות ניצוץ משיח )כמובא בהערה 74(.
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ב"מעשינו  להוסיף  צריך  מישראל  "שכאו"א  )סי"ד(:  ה'תנש"א  אחרי-קדושים  ש"פ  מלכות  דבר 
ועבודתינו" בכלל שמביאים את הגאולה, כולל ובמיוחד בלימוד התורה בעניני גאולה, בתושב"כ ותושבע"פ, 

משנה וגמרא ומדרשים".

דבר מלכות ש"פ ראה ה'תנש"א )סי"א(: "ענין הגאולה, כפי שחודרת בכל עניני העבודה17, עי"ז שחדורים 
ונעשים ברוחה של הגאולה )כולל ובמיוחד ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה וביהמ"ק( מתוך צפייה וודאות 

גמורה שתיכף ומיד ממש רואים בעיני בשר ש"הנה זה )המלך המשיח( בא18”.

דבר מלכות ש"פ תצא ה'תנש"א )סט"ו(: "לפרסם בכל מקום ומקום שעומדים בסיום וחותם מעשינו 
ועבודתנו ובהתחלת התקופה דתשלום השכר "מתן שכרן של צדיקים", ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה 
גם בהענינים השייכים לימות המשיח, החל מלימוד התורה בענייני משיח וגאולה וביהמ"ק, ועוד ועיקר – 

מתוך מנוחה והתיישבות שמחה וטוב לבב19”.

דבר מלכות שמחת תורה ה'תשנ"ב )ס"ב(: "היינו, שהנהגתו של יהודי בכל העניינים בחיי היום יום שלו 
גם בזמן הזה תיכף ומיד לפני הגאולה – היא מעין ובדוגמת חיי והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש. וזוהי גם 
ההדגשה המיוחדת בתקופה האחרונה בהנוגע להלימוד ד"הלכתא למשיחא", הלכות שנוגעות לחיי בנ"י 

בזמן הגאולה20”.

דבר מלכות ש"פ לך לך ה'תשנ"ב )סי"ד(: "על פי המדובר לעיל שבדורנו זה במיוחד נמצאת בהדגשה 
יתירה העבודה ד"לך לך מארצך גו' אל הארץ אשר אראך", וקנין כל עשר הארצות הרי מובן, שהדבר צריך 
להשתקף לכל לראש בעבודה מעין זה של יהודי, על ידי שהוא מוסיף בלימוד התורה, לא רק לפי ג' המוחין 
פנימיות התורה  בלימוד  שלו השייכים למידות, אלא גם ג' מוחין בעצם. שזה במיוחד – על ידי שיוסיף 

)כולל בביאור ענינים אלו דעבודת המוחין( כולל בענייני הגאולה ומשיח צדקנו21”.

בנ"י  כל  את  ולהכין  בעצמו  להתכונן  צריך  שליח  "כל  )סי"ד(:  ה'תשנ"ב  שרה  חיי  ש"פ  מלכות  דבר 
במקומו ובעירו וכו', לקבלת פני משיח צדקנו, ע"י שהוא מסביר את ענינו של משיח, כמבואר בתושב"כ 
משיח  עניני  לימוד  ע"י   – ובמיוחד  כולל  והבנתו,  שכלו  לפי  כאו"א  אצל  המתקבל  באופן  ובתושבע"פ, 

וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה דעת22”.

לדעת"  ה"לב  את  שיפתחו  כאמור,  להיות,  רק  צריך  "כעת  )סי"ח(:  ה'תשנ"ב  ויצא  ש"פ  מלכות  דבר 
האברים  רמ"ח  כל  את  שינצלו   – ועד"ז  לשמוע",  "האזניים  את  ויפתחו  לראות",  "העיניים  את  ויפתחו 
ושס"ה הגידים הגשמיים – נוסף על לימוד התורה וקיום המצוות בכלל – ללימוד פנימיות התורה כפי 
שנתגלתה בתורת החסידות וקיום הוראות רבותינו נשיאנו, כולל ללמוד בעניני הגאולה באופן שזה יפתח 

17( לימוד ענייני גאומ”ש - כחלק מהעבודה דהבאת הגאולה וכיצד צריך להתבונן לגאולה )כמובא בתחילת ס”א ובתחילת סי”א(.
18( לימוד ענייני גאומ”ש - באופן של החדרת ענין הגאולה בכל עניני העבודה )לחיות משיח(.

19( לימוד ענייני גאומ”ש - כחלק מהעבודה לשייך את העבודה בזמנינו אנו עם חיי בנ”י והנהגתם בימות המשיח ממש )וראה גם 
באופן זה בד”מ שמח”ת ס”ב(.

20( כנ”ל הע’ 12. ובהערה 25 בשיחה מציין לדבר מלכות בלק )העבודה ד’לחיות משיח’(.
21( לימוד ענייני גאומ”ש - באופן שישתקף בעבודתו של היהודי הבללי גבול דהגאולה ע”י הטעימה מזה כעת )וראה גם באופן 

זה בד”מ ואתחנן סי”א וסי”ב(.
22( לימוד ענייני גאומ”ש - כחלק מהעבודה היחידה שנותרה כעת בעבודת השליחות והכנת העולם - “קבלת פני משיח צדקנו 

בפועל ממש” )ובמיוחד לפי המבואר אשר עבודה זו משתייכת לעבודה הפנימית ד’קבלת המלכות’ של מלך המשיח, ואכ”מ(.  
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את הלב העינים והאזנים – שיבינו, יראו וירגישו בפשטות ממש בגשמיות העולם – את הגאולה האמיתית 
והשלימה23”.  

ומשיחות אלו24 ניתן לראות – אשר ההוראות הניתנות מוסבות דווקא על הלימוד בעניני גאולה, וללא 
שימת דגש על ההתבוננות דווקא.

ומזה משמע, אשר אף הלימוד לכשעצמו יכול לפעול באדם הלומד, להעמיד עצמו במצב ורגש של גאולה, 
ולחיות משיח; אלא כפשוט, אשר ההתעצמות החזקה ביותר עם הנלמד )"בקשר חזק ואמיץ מאוד"( נעשית 
דוקא ע"י התבוננות, ולכן הביא כ"ק אד"ש מה"מ אף הוראה זו בכמה מקומות25 - להתבונן בעניני גאולה 

ומשיח. ואין סתירה בין השניים, כפשוט.

 ד
לימוד והתבוננות - מלמעלה ומלמטה

הנ"ל,  האופנים  ב'  את  נ"א-נ"ב"  ד"המשך  בשיחות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  מדוע  ולבאר  להוסיף  ויש 
ובהקדים: 

ענין ההתבוננות הוא יותר מצד האדם; כלומר – שדווקא ע"י ההתעמקות שלו וההתבוננות שלו באופן 
המתאים, הוא פעל בכוחו שהדבר יחדור אצלו בשכל "בקשר חזק ואמיץ מאוד", אך כל מהלך הדברים הגיע 

מצידו.

משא"כ הלימוד, הן אמת שהאדם עצמו למד זאת, אך פעולת הלימוד על האדם, שישתנה מצבו ויחדור בו 
כו', זהו דווקא מלמעלה, ולא מצד האדם.

וכמו שהזכרנו לעיל מדבר מלכות ש"פ בלק – "כי בכח התורה לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש 
לימוד התורה  יצא עדיין מהגלות הפנימי( הרי ע"י  )כיון שלא  נמצא עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה,  שלו 

בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה". ומשמע, שזה נעשה בכוח התורה.

וע"פ חילוק זה מובן – אשר מביא כ"ק אד"ש מה"מ כמה הוראות להתבונן בעניני גאולה ומשיח כיון שזהו 
מצד האדם ונעשה ונפעל על ידו, ונעשה חלק ממנו ממש.

אך מצד שני – מביא כ"ק אד"ש מה"מ )ברוב השיחות, כנ"ל סעיף ב'( את ההוראות ללמוד עניני גאולה 
ומשיח, שפעולה זו שהלימוד יחדור באדם נעשה מלמעלה )"בכוח התורה"26(.

23( לימוד ענייני גאומ”ש - כחלק מהדבר היחיד שנשאר כעת “לפקוח את העיניים”. 
24( וכן מוכח משיחות נוספות בנ”א-נ”ב, אך באופן אחר קצת )וראה לדוגמא דבר מלכות ש”פ שמות ה’תשנ”ב סי”ד(.

25( דבר מלכות ש”פ בלק ה’תנש”א )ס”ט( – “המחשבה וההתבוננות באופן של “דעת” )“שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד 
ויתקע מחשבתו בחוזק”( בעניני משיח וגאולה, ולכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח”.

דבר מלכות ש”פ ואתחנן ה’תנש”א )סי”ב( – “’הסתכל בשלושה דברים’ – הסתכל דווקא, שמורה על העיון וההתבוננות בהעמקה 
יתירה בענין הגאולה השלישית וביהמ”ק השלישי מתוך צפייה והשתוקקות מיוחדת”. ובהערה 134 שם – “שגם דברים שיכולים להביא 

לידי עבירה )כמו תאוות היתר( נעשים מושללים בדרך ממילא, מצד ההסתכלות בעניני הגאולה, מעין המעמד ומצד דימות המשיח”.
דבר מלכות ש”פ חיי שרה ה’תשנ”ב סי”ד – “כולל במיוחד ע”י לימוד עניני גאולה ומשיח, ובפרט באופן של חכמה בינה דעת”.

26( ראה בארוכה תו”א פרשת יתרו )ד”ה בחודש השלישי( שבמצב שאינו יכול לפעול המשכת אהבה בתענוגים ע”י התבוננות משום 
“חלישות כח הנפש שאין בכחה לצאת מנרתיקה ומאסרה”, הפתרון הוא – לימוד התורה, שבכוחה להתגבר על חומריות הגוף ולצאת 

ממסגר. ונקודה זו מסתדרת היטב עם המבואר לעיל, בפנים.
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סיכום:
המרכזית  כאשר  אופנים,  כמה  מצינו  האדם  בנפש  הגאולה  חיי  החדרת  בדרכי 
שבהם הינה ההתבוננות בענייני הגאולה; בפרק זה התבאר שאף באמצעות הלימוד 
לכשעצמו ניתן לפעול את פעולת ההתבוננות, וזאת מכורח שרשרת הוראות מלכנו 

בעניין זה לאורך שיחות שנות הנפלאות. 
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 א
הלימוד כסגולה או כשינוי אורח חיים 

לעיל הובאה הוראת כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ תזריע-מצורע אודות הצורך בעבודתו של כאו"א 
מישראל להבאת הגאולה27 ע"י לימוד עניני גאולה ומשיח, וכלה"ק )סי"ב שם(: 

לפעול  ישרה"   ה"דרך  היא  שבתפארת"(  )"מלכות  והגאולה  משיח  בעניני  התורה  בלימוד  "וההוספה 
התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש".  

ובדבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א, מבאר גם כן תוכן ההוראה בנוגע ללימוד עניני גאולה ומשיח, אך בלשון 
שונה קצת, וזלה"ק )ס"ט(: 

"ועוד ועיקר – שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא למשיחא", כי אם, 
הלכה למעשה בפועל ברגע שלאח"ז, כיון ש"מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל )כבר עתה למעלה, 

ותיכף( יגלה ויבוא משמים" ברגע כמימרא!

וממשיך שם: "וע"ד המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני גאולה 
להתחיל  כדי  ו(בעיקר  )גם  אלא  והגאולה,  המשיח  ביאת  ולקרב  למהר  "סגולה"  בתור  )רק(  לא   – ומשיח 
"לחיות" בעניני משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" דימות המשיח, עי"ז שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה 
והשגה בעניני משיח וגאולה שבתורה, ומהשכל מתפשט וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה 
דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה )המלך 

המשיח( בא"", עכלה"ק.

על המילים - "וע"ד המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני גאולה 
ומשיח – לא )רק( בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה", 

27( וכלשון קודשו בתחילת השיחה )ס”א( – “בהמשך להמדובר ומודגש ביותר בזמן האחרון ממש ע”ד הצורך בפעולתו של כאו”א 
מישראל לעשות כל התלוי בו להביא את משיח צדקנו בפועל ממש תיכף ומיד ממש”, ומציין בהערה 1 לשיחת כ”ח ניסן בנוגע לדרישה 
“עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש”, ובשיחה זו מביא את ה’דרך הישרה’ לדרישה הנ”ל להביא 

את משיח צדקנו ע”י לימוד עניני גאולה ומשיח. 

פרק שלישי - מטרת הלימוד 
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והנה ניתן לבאר, אשר מה שנדרש בשיחה הכא על סגנון לימוד עניני גאולה ומשיח באופן של לחיות 
לימוד  הוא  ההוראה  סגנון  הנ"ל, ששם  תזו"מ  מלכות  דבר  על  הינה  הק'  כוונתו  סגולה",  בתור  רק  ו"לא 
בתור סגולה28 )"וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת 
המשיח והגאולה בפועל ממש"(, ובדבר מלכות בלק הדרישה הינה ללמוד בשביל לחיות ולא בתור סגולה.

היינו, שזהו החידוש בדבר מלכות בלק על פני דבר מלכות תזו"מ, אשר ההוראה כאן הינה לחיות משיח, 
ולא כהמבואר לעיל בדבר מלכות תזו"מ ששם ההוראה הינה באופן של סגולה.

על אף שיש מקום לבאר כן, נראה לכאורה שאין זה הביאור הפשוט בהבנת דברי קודשו, ולכאורה משמע 
שאף בדבר מלכות תזו"מ המדובר הוא בעיקר באופן של לחיות, ולא )רק( בתור סגולה, וזאת מכורח הבנת 

השיחה כפשוטה, כדלהלן:

 ב
לימוד עבור גילוי הניצוץ משיח

ולצורך הבנת עניין זה, יש להקדים את המובא במהלך השיחה: 

לאחר שמבאר את המשנה בפרקי אבות )פ"ב מ"א( "איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם", אשר "האדם" 
זהו שתיקן את כל מעשיו ונשאר לו רק פסולת שבסוף לבושיו, מודיע אשר בדורנו כל בני ישראל נמצאים 

כבר בדרגא זו, ומכורח קביעה זו עולה השאלה המתבקשת )ס"ט שם(:

"כיון שכבר נסתיימו "מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" – מהי ה"דרך ישרה" )הקלה והמהירה 
ביותר מבין כל דרכי התורה( שיבור לו האדם )כללות בנ"י( שגמר עניני העבודה כדי לפעול התגלות וביאת 

המשיח"?

ועל מילים אלו "כדי לפעול התגלות וביאת המשיח", מביא בהערה 74:

"ומתחיל מהתגלות וביאת משיח שבכאו"א מישראל, כידוע שהפסוק "דרך כוכב מיעקב גו'" שקאי על 
מלך המשיח )ירושלמי תענית פ"ד ה"ה(, קאי גם על כאו"א מישראל )ירושלמי מעשר שני פ"ד ה"ו(, כיון 

שיש בו ניצוץ מנשמת משיח )מאור עינים ס"פ פינחס(".

כלומר, אשר הדרישה בשיחה זו ללמוד עניני גאולה ומשיח, בתור הדרך הישרה לפעול התגלות וביאת 
משיח בפועל ממש, תוכנה הוא אשר כתוצאה מהלימוד יתגלה ויבוא גם המשיח הפרטי הנמצא בכאו"א 

מישראל, וכהלשון הידוע - 'התגלות ניצוץ משיח'.

וממילא אין לומר אשר ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח בשיחה זו הוא רק באופן של 'סגולה', הואיל 
ומפורש אשר נקודת הענין המדובר בנוגע ללימוד עניני גאולה ומשיח, הוא כדי לגלות את הניצוץ משיח 

הפרטי שבכאו"א מישראל.

ובפרט לפי המבואר בדבר מלכות ש"פ תולדות ה'תשנ"ב, אשר התגלות ניצוץ משיח זהו התגלות דרגת 
היחידה שבנפש29, וכלשונו הק' )ס"ב(:

28( וכנראה מכך שמציין בהערה 91 על המילים הנ”ל לדבר מלכות תזו”מ.
29( ואף למעלה מדרגת היחידה – עצם הנשמה, כמו שנתבאר בשיחה שם סעיף יג, עיי”ש.
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"מתגלה בכאו"א מישראל ניצוץ משיח שבו, בחי' היחידה, שהיא ניצוץ מבחי' יחידה הכללית, נשמתו של 
משיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל עניניו שנעשים חדורים בבחינת היחידה".

היינו, אשר הדרישה בדבר מלכות תזו"מ ללמוד עניני גאולה ומשיח, הינה בכדי לגלות את הניצוץ משיח 
הפרטי, שזה קאי על גילוי דרגת היחידה, אשר מצידה עניני העולם לא תופסים מקום כלל, כיון שדרגא זו 
היא "עצמיות נקודת הלב" שאין לה שייכות כלל לכוחות הגלויים, וממילא כל ענייני העולם מושללים אצלה 

בדרך ממילא30, שזהו מעין המעמד ומצב של הגאולה האמיתית והשלימה; 

'סגולה'  זהו רק בתור  וממילא אין לומר אשר המדובר בדבר מלכות תזו"מ ללמוד עניני גאולה ומשיח 
למהר את הגאולה, הואיל ומפורש אשר זהו בכדי לגלות את הניצוץ משיח הפרטי, גילוי היחידה, אשר ענינה 

ומהותה הוא 'לחיות משיח', ולא בתור 'סגולה'31. 

 ג
חיבור גלות וגאולה בעולם ובנפש 

תובן  ומזה  בתוכן השיחה,  הביאור  לאורך  זו עצמה,  זו מהתבוננות הראויה בשיחה  נקודה  לראות  וניתן 
ההוראה הנלמדת משיחה זו, וכדלהלן:

בשיחה )סעיפים ד-ה( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, אשר הנגעים המדוברים בפרשה זו אינם ענין שלילי כמו 
שהם נראים כלפי חוץ, אלא הם 'אורות עליונים' אשר כתוצאה מירידתם למטה הם נראים כענינים שלילים, 

אך במהותם העצמית הם 'אורות עליונים' שלמעלה מהתלבשות בכלים.

ומבאר )סעיף ו(, אשר זוהי הנקודה המבוארת בחסידות בענין 'רצוא' בלי 'שוב', שיש כליון נפש לאלוקות 
אך אין זה חודר באדם, והכוח להחדיר זאת באדם ולחבר את ב' התנועות ד'רצוא ושוב', זהו דווקא ע"י לימוד 

התורה, אשר בכוחה לחבר ב' קצוות אלו. 

וממשיך לבאר זאת גם בנוגע לענין הגלות והגאולה )סעיף ז(, אשר הגאולה על אף עליונותה ורוממתה, 
היא בעצם נמצאת כבר כאן בזמן הגלות, וניתן לגלות אותה כאן למטה דווקא בכוח התורה כנ"ל, וממשיך 
בביאורו )סעיף ח( גם בנוגע למביא הגאולה – מלך המשיח, אשר אף הוא נמצא כאן בעוה"ז הגשמי בזמן 

הגלות "ומצפה בקוצר רוח ובכליון עיניים להתגלות". 

ובהמשך מוסיף )סעיף ט(, אשר האמור לעיל מתחבר עם פרק ב' דאבות שלומדים בשבת זו, שהתחלתו 
היא – "רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם", 
ומדגיש אשר בדורנו כל בנ"י נמצאים כבר בדרגת 'אדם', וממילא נשאלת השאלה: מה הדרך הישרה )"שיבור 

לו האדם"( להביא את משיח צדקנו בפועל ממש?

30( וראה לקו”ש ח”ו תצווה שיחה ב סעיף יב.
31( ובמיוחד אשר ‘סגולה’ אינה ענין פנימי ומהותי, אלא ענין חיצוני, וכמבואר בכ”מ בתורת החסידות, ומהם בסה”מ תרס”ג ח”ב 
ע’ מה: “להיות שההשפעה היא בדבר שאינו נוגע בהעצם ואינו חלק ממנו, רק שנמצא בו בדרך סגולה”. היינו, אשר ענין ה’סגולה’ הוא 
ענין חיצוני שאינו נוגע למהות הענין, וממילא אין לומר שבדבר מלכות תזו”מ המדובר הוא באופן רק של ‘סגולה’ ובאופן חיצוני, הואיל 

ומפורש כנ”ל שזהו ענין פנימי מצד התגלות ‘ניצוץ משיח’.
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ומבאר, אשר הדרך הישרה היא דווקא ע"י לימוד התורה, כי בכוח התורה להמשיך את הארות העליונים 
'שוב', שזוהי הנקודה האמורה לעיל, שהגאולה נמצאת בתוך הגלות   - ויתגלו למטה  ד'רצוא' שיומשכו 

וצריך רק לגלותה, וענין זה נפעל דווקא בכח התורה כנ"ל. 

ומוסיף ומבאר הטעם לכך שענין זה נפעל דווקא בכוח התורה, וזלה"ק:

והבאת המשיח – ע"פ  ישרה" להתגלות  "דרך  היא  )תפארת(  "ויש להוסיף בביאור הטעם שהתורה   
הידוע  שבמשיח צדקנו ישנם ב' ענינים: מלך )המלך המשיח( ורב )שילמד תורה את כל העם(, והחילוק 
עול  דקבלת  הביטול  ע"י  שנעשית  מקיף  באופן  ההשפעה  על  מורה  שבמשיח  ה"מלך"  שענין  שביניהם, 
מלכותו, וענין ה"רב" שבמשיח מורה על ההשפעה באופן פנימי שנעשית ע"י לימוד התורה עד שחשיב 

"כאילו ילדו". 

 וממשיך שם: "ויש לומר, שצירוף שניהם )מלך ורב, מקיף ופנימי( יחדיו מורה שגם האורות עליונים 
בכח  פנימי(,  )באופן  בכלים  ומתגלים  נמשכים  בלבד(  מקיף  באופן  )כ"א  בכלים  מהתלבשות  שלמעלה 

התורה )"תפארת"(", עכלה"ק. 

היינו, שהטעם על כך שנדרש מכאו"א מישראל ללמוד תורה כדי לפעול את הגאולה, הוא מכיון שדווקא 
בכוח התורה להחדיר את האורות העליונים באופן פנימי בעולם ובאדם עצמו; ונמצא מובן, אשר כל נקודת 
ותמצית ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח, הוא בכדי להחדיר את האור העליון באדם עצמו באופן פנימי.

בפשטות  העיקרי  הטעם  ומפרש  הואיל  'סגולה'  בתור  רק  הוא  הכא  המדובר  אשר  לומר  אין  וממילא 
להוראה זו, שזהו בכדי להמשיך את האורות העליונים בתוך האדם ובאופן פנימי, היינו ענין פנימי ששייך 

לאדם עצמו ולא בתור 'סגולה' גרידא. 

וכנראה גם בפשטות, מההוראה בסיום השיחה )סעיף יב(, וזלה"ק32:

בפועל:  למעשה  בנוגע   – שבתפארת"  "מלכות  ע"י  המשיח  וביאת  להתגלות  ישרה"  ה"דרך  "וביאור 
דרושה  שלכן  בפועל,  בא  לא  עדיין  אבל  ומיד,  תיכף  לבוא  עומד  צדקנו  שמשיח  שכיון   – ובהקדמה 
ההשתדלות האחרונה )"סוף לבושיו"( של כאו"א מישראל להביא את המשיח, צריכה להיות הפעולה ע"י 
"מלכות שבתפארת", כלומר, ענינו של המשיח )מלכות( כפי שהוא בתורה )תפארת(, כאמור לעיל )ס"ט( 
שע"י התורה )ענינו של משיח בתור "רב"( נמשכים ומתגלים האורות עליונים דהגאולה )ענינו של משיח 

בתור "מלך"( באופן פנימי”.

שאף בקטע זה אינו מביא ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח, כדבר הסתום שאינו מובן אשר בכוחו 
ה'סגולתי' יכול לפעול את ביאת המשיח, אלא מביא הטעם באופן הברור אשר דווקא בכוח התורה ניתן 
בתור  ולא  משיח'  'לחיות  היינו  עצמו,  באדם  פנימי  באופן  הגאולה  של  העליונים  האורות  את  להמשיך 

'סגולה'33.

32( ההדגשות אינן במקור.
33( ובסגנון אחר יש לומר, על פי הביאור אשר שיחה זו היא תשובה לזעקה בשיחת כ”ח ניסן תנש”א - “עשו כל אשר ביכולתכם”, 
הרי בשיחה דכ”ח ניסן הבהיר כ”ק אד”ש מה”מ אשר עיקר הבעיה הוא שנמצאים - “בגלות פנימי בעניני עבודת השם”, וממילא לא 
תהיה מובנת ההוראה ללמוד עניני גאומ”ש כ’סגולה’ לביאת הגאולה, בה בשעה שעיקר הבעיה הינה גלות פנימי בעניני עבודת השם, 

ומה יעזור ענין ה’סגולה’? 
העליונים  האורות  את  להמשיך  כדי  גאומ”ש  עניני  ללמוד  היא  זו  בשיחה  ההוראה  אשר  כבפנים,  הביאור  לומר  יש  ע”כ  אלא 
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 ד
בעבר - לימוד באופן של סגולה

ולאור הביאור האמור, יש לברר מה שולל כ"ק אד"ש מה"מ במילים - "לא רק בתור סגולה", אשר לפי 
ביאורנו עד כה אין הכוונה לדבר מלכות תזו"מ, וממילא יש לבאר מה כוונתו הק' במילים אלו:

וניתן לבאר ענין זה בב' אופנים: 

ומהלכם, אשר  ניתן להבין מתוכנם  והן בבלק(  )הן בתזו"מ  לומדים את השיחות  כללי כאשר  א. באופן 
ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח היא באופן של 'סגולה' למהר ולקרב את ביאת המשיח; וע"כ מדגיש כ"ק 
אד"ש מה"מ, אשר ההוראה עכשיו ללמוד עניני גאולה ומשיח אינה באופן של סגולה, אלא באופן של לחיות 

משיח כעבודה אישית של האדם בענין זה. 

וא"כ נמצא אשר השלילה לא ללמוד באופן של 'סגולה', נובעת משיחות אלו עצמם.

ב. ישנם כמה התבטאויות של כ"ק אד"ש מה"מ עוד לפני השיחות של תנש"א-תשנ"ב, על דבר חשיבות 
לימוד עניני גאולה ומשיח, ושם ניתן לראות אשר ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח היא באופן של 'סגולה' 
בלק(  לפ'  ב'  )שיחה  חח"י  בלקו"ש  ולדוגמא  משיח,  לחיות  בשביל  ולא  המשיח34,  ביאת  את  ולזרז  למהר 

וזלה"ק: 

 "ועל-ידי האמונה השלימה בביאת המשיח, לפי התורה ו"מחכה לביאתו", אחכה לו בכל יום שיבוא, )ויש 
לומר שנכלל בכך לימוד הלכות משיח(, על-ידי כך מקרבים וממהרים את ביאתו באופן של אחישנה ובקרוב 

ממש".

וכן ניתן לראת זאת ב'דבר מלכות' ואתחנן תנש"א35 )סעיף י"א(, לפני שמבאר ובאריכות את ענין לימוד 
גאולה ומשיח וההתבוננות בענינים אלו באופן של 'לחיות משיח', מקדים לבאר ענין זה בכללותו ובאופן של 

'סגולה' , וזלה"ק: 

של  בספרו  ובפרט  דתורה,  בנגלה  הן   – הגאולה  בעניני  התורה  בלימוד  ההוספה  על  מיוחדת  "והדגשה 
הרמב"ם שכולל גם ההלכות ששייכות לזמן הגאולה, כמו הלכות בית הבחירה )שלמדום זה-עתה בימי בין 
המצרים(, וכן הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח, והן בפנימיות התורה, שנוסף לכך שכללות הלימוד 
דפנימיות התורה מקרב את הגאולה, "בהאי חיבורא דילך )תורתו של רשב"י( . . יפקון בי' מן גלותא ברחמי", 

יש עילוי מיוחד בלימוד החלקים דפנימיות התורה שמבארים עניני הגאולה”.

דהגאולה אל האדם באופן פנימי, אשר כך יכול הוא לצאת מהגלות הפנימי אשר הוא שרוי בה, ולחיות במעמד ומצב של גאולה.
וכהדיוק בדבר מלכות ש”פ בלק ס”י, אשר מבאר שם בפשטות שבכוח לימוד עניני גאומ”ש ניתן לצאת מהגלות הפנימי ולחיות 

במצב של גאולה, וכזה נדרוש אף הכא. 
34( וכידוע אשר לאחר ‘השיחה הידועה’ דכ”ח ניסן תנש”א טיכסו תלמידי התמימים עצה לקירוב הגאולה, וערכו מפתח נושאים 
בעניני גאולה ומשיח, וכ”ק אד”ש מה”מ קיבל זאת באהדה רבה, עד שבשיחת השבת דיבר על ענין זה במיוחד )דבר מלכות תזו”מ סי”ב 
הע’ 110(, וב’פתח דבר’ לקובץ הביאו כמה שיחות מכ”ק אד”ש מה”מ בענין ההוראה של לימוד עניני גאולה ומשיח משנים קודמות 

ובאופן של סגולה, חוץ מהשיחה מחלק ח”י הנ”ל, גם מהתוועדויות תשמ”ד ח”א ע’ 314, ומשיחת כ”ה אייר תש”נ, עיי”ש. 
35( על אף ששיחה זו נאמרה מאוחר יותר משיחת בלק שבה נאמר “לא רק בתור סגולה”, מ”מ ניתן ללמוד ענין זה משיחה זו, הואיל 

וזהו ביאור כללי בנוגע ללימוד עניני גאולה ומשיח באופן של ‘סגולה’ שהיה יכול להאמר גם בשנים קודמות.  
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וא"כ נמצא אשר השלילה לא ללמוד באופן של 'סגולה', נובעת מסיגנון שיחות אלו, אשר נקודת ענינם 
הוא ללמוד באופן של 'סגולה'. 

 ה
"בתקופה האחרונה" - לימוד כדי לחיות משיח

ויש להרחיב ביאור זה ע"פ הדיוק בלשון כ"ק אד"ש מה"מ ב'דבר מלכות' בלק )סעיף ט(, וזלה"ק36:

"וע"ד המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני גאולה ומשיח – לא 
)רק( בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל "לחיות" בעניני 
משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" דימות המשיח, עי"ז שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני 
משיח וגאולה שבתורה, ומהשכל מתפשט וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה 
באופן המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה )המלך המשיח( בא".

ומהמילים "וע"ד המדובר בתקופה האחרונה" מובן בפשטות, אשר דווקא בתקופה האחרונה מדובר על 
ענין לימוד גאולה ומשיח באופן של לחיות משיח וכו', משא"כ בזמנים שלפני "התקופה האחרונה". 

אלו  מילים  על   )91( בהערה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  האחרונה",  "התקופה  הכוונה  מה  להבין  ובכדי   
ממש, ש"התקופה האחרונה" הכוונה היא, לנאמר בשבת פרשת תזריע-מצורע דשנה זו, ובהמשך השיחות 
שלאחרי זה37, אשר כבר מני אז אופן ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח, אינו רק באופן של סגולה, כי אם 

בעיקר באופן של לחיות גאולה.

ומשמע מכל הנ"ל, אשר "התקופה האחרונה" עליה אנו מדברים שהלימוד עניני גאולה ומשיח  הינו 
באופן של לחיות ולא רק באופן של סגולה, הכוונה היא לשיחת תזו"מ המדוברת, וממילא אין לומר אשר 
ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח בשיחה זו הוא רק באופן של סגולה, הואיל ומפורש באופן הכי ברור 
הוא באופן של לחיות ולא רק  אופן ההוראה לללמוד עניני גאולה ומשיח  ופשוט, שמאז )שיחת תזו"מ( 

באופן של סגולה.  

שאינם  השנים  משאר  השיחות  שאר  אך  האחרונה38",  ב"תקופה  מהמדובר  זהו  אשר  משום  וזאת 
מ"התקופה האחרונה", אופן ההוראה הוא באופן של סגולה כנ"ל. 

36( ההדגשות אינם במקור. 
37( וכלשונו בהערה 91: סה”ש תנש”א ח”ב ע’ 501-2. ועוד.

38( ויש לומר בדא”פ אשר ההוראה ללמוד עניני גאומ”ש באופן של לחיות משיח הינה דווקא “בתקופה האחרונה”, ובשאר השנים 
אופן ההוראה היא באופן של ‘סגולה’, הואיל ודווקא ב”תקופה האחרונה” )שנת תנש”א, כדמוכח בפשטות מהערה 91(, היא השנה 
שבה בישר כ”ק אד”ש מה”מ אשר נמצאים ב”שנה שמלך המשיח נגלה בו” וכן בזמן אשר “שעה שמלך המשיח בא” )ראה דבר מלכות 
ש”פ נשא תנש”א סי”ג, ובעוד שיחות שלוקטו בספר ‘בשורת הגאולה’(, וממילא כעת ניתן כבר לחיות עם מלך המשיח, אשר נמצא 
ופועל, והגאולה קרובה הרבה יותר משאר השנים, וממילא ניתן כבר לחיות בהווי החיים אשר היא דורשת, משא”כ בשאר השנים 

אשר לא היו במצב זה, ואכמ”ל.
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סיכום
לימוד ענייני גאולה ומשיח בשנות הנפלאות אינו רק כ"סגולה" להבאת הגאולה, אלא 
תזריע- נמצא, ששיחת  הגאולה.  חיי  את  בנפש האדם  להחיות  מנת  על  ובעיקר  גם 

מצורע, מהווה 'צינור פתיחה' לכללות השיחות בהן נדרשת ההוראה ע"ד לימוד ענייני 
משיח וגאולה - בכדי לחיות משיח. 
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 א
שלילת דרך כתוצאה מהלימוד

בהמשך למבואר בפרקים הקודמים במהות תוכן ההוראה בדבר מלכות תזו"מ, אשר מטרתה הינה שהאדם 
ההסתייגות  נראית  מהם   - זו  בשיחה  ההוראה  במילות  לעיין  יש  גאולה,  של  ומצב  במעמד  יחי'  הלומד 

מסויימת מהעניינים שאינם שייכים לעבודתינו עתה, וזלה"ק )סי"ב(:

בפועל:  למעשה  בנוגע   – שבתפארת"  "מלכות  ע"י  המשיח  וביאת  להתגלות  ישרה"  ה"דרך  "וביאור 
ובהקדמה – שכיון שמשיח צדקנו עומד לבוא תיכף ומיד, אבל עדיין לא בא בפועל, שלכן דרושה ההשתדלות 
האחרונה )"סוף לבושיו"( של כאו"א מישראל להביא את המשיח, צריכה להיות הפעולה )לא ע"י מלכות 
בטהרתה, ענינו של מלך המשיח עצמו, אלא( ע"י "מלכות שבתפארת", כלומר, ענינו של המשיח )מלכות( 
כפי שהוא בתורה )תפארת( . . ובפשטות: "תפארת" – הו"ע לימוד התורה, ו"מלכות שבתפארת" – הוא 

לימוד התורה בעניני מלך המשיח ובעניני הגאולה שנתבארו בריבוי מקומות".

כלומר, מכיוון שבזמננו משיח צריך לבוא תיכף ומיד, לכן צריך כל אחד ואחת מישראל להשתדל להביא 
את משיח, וענין זה נעשה דווקא ע"י לימוד עניני גאולה ומשיח, אך -"לא ע"י מלכות בטהרתה ענינו של 

מלך המשיח עצמו".  

כלומר, שכ"ק אד"ש מה"מ שולל את העבודה באופן של "מלכות בטהרתה", היינו - שאין זו עבודה 
השייכת לזמננו בכדי לפעול את ביאת המשיח, ומדריך ומתווה את קו העבודה שתהיה באופן של "מלכות 

שבתפארת" דווקא. 

ובזה צריך לברר ג' ענינים:

א. מה הכוונה - "מלכות בטהרתה ענינו של מלך המשיח עצמו", ששולל זאת כעבודה בזמננו? 

ב. מדוע עבודה זו אינה שייכת אלינו כלל, עד כדי כך - שצריך לשלול זאת במפורש? 

ג. מדוע דווקא העבודה ד"מלכות שבתפארת" - לימוד עניני גאומ"ש - אכן שייכת אלינו? 

פרק רביעי - אופי הלימוד
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ובכדי להבין כל זה, יש להקדים תחילה את ההבנה שיכולה להעלות כתוצאה מקריאת השיחה בפשטות, 
ולאחמ"כ ניתן יהיה להסביר מדוע הבנה זו אינה מובנת מקווי יסודות השיחה, ובכך יובן ביתר בהירות מהי 

שלילת העבודה באופן של "מלכות בטהרתה", ומדוע העבודה הינה דווקא "מלכות שבתפארת", וכדלקמן:

 ב
שלילת העבודה דקבלת המלכות

והנה, בהבנה ראשונה ניתן להבין שתוכן העבודה של - "מלכות בטהרתה ענינו של מלך המשיח עצמו", 
מבואר בסוף הסעיף הקודם )סי"א(, כאשר מסביר את ענינם של הספירות המסתעפות מ"מלכות שבתפארת", 

ומבאר גם את תוכן ענינה של -"מלכות שבמלכות", וזלה"ק:

“ומלכות שבמלכות – הגילוי ד"מלכותך  מלכות כל עולמים" )"מלכותך" דייקא – מלכות דא"ס שלפני 
ונעשית  ופנימיות הכתר, "כתר עליון איהו כתר מלכות"(, שנמשכת ומתגלה  הצמצום )הקשורה עם כתר 
קיבלו  ברצון  כיון ש"מלכותו  כרחם,  בעל  ב"ממשלה"  צורך  שאין  דייקא,  "מלכות"  עולמים",  כל  "מלכות 

עליהם"39(.

של  באופן  ולא  העולם,  בכל  הקב"ה  של  מלכותו  התגלות  זהו   - שבמלכות"  "מלכות  של  ענינה  היינו; 
ומתפשטת  מתבססת  ובכך40  זו,  מלכות  ברצון  ומקבלים  חפצים  שהנבראים  באופן  אלא  ושררה,  מלחמה 

מלכות זו בכל העולם כולו. 

ולפי זה ניתן היה לומר, ששלילת אופן העבודה של "מלכות בטהרתה", כוונתה - לאופן העבודה ד"מלכות 
שבמלכות", שזהו לכאורה ההבנה הפשוטה ב"מלכות בטהרתה" - היינו, מלכות כמו שהיא בפ"ע - "מלכות 

שבמלכות"41. 

כוונתה לשלול את אופן העבודה  זו, ששלילת אופן העבודה של "מלכות בטהרתה",  ונמצא לפי הבנה 
העבודה  שאופן  כלומר,  ברצון;  מלכותו  קבלת  ע"י  בעולם  המלכות  גילוי  היינו  שבמלכות",  "מלכות  של 

וההתעסקות בקבלת מלכותו ית' )המתבטאת גם בקבלת מלכותו של מלך המשיח42(, נשללת בזמננו אנו.  

39( ההדגשות אינם במקור. 
40( כדמוכח מפשטות לשונו הק’ - “כיוון שמלכותו ברצון קיבלו עליהם”, היינו, שמלכותו מתפשטת בכל העולם, כתוצאה )“כיוון”( 

שמקבלים הנבראים מלכות זו ברצון עליהם. 
41( וכמו בכלי כסף שמכנים אותו “כסף טהור”, היינו - שאינו כלול ממרכיבים אחרים, וכל חומר גלם יצירתו הוא מכסף; כך גם 

ב”מלכות בטהרתה”, שמצד ההבנה הפשוטה ענינה הוא “מלכות שבמלכות”, היינו מלכות כמו שהיא בפ”ע, וכבפנים. 
42( וראה בעניין זה: שיחת ברכות ער”ה ה’תשנ”ב ס”ג. עמוס פרק ט’ פסוק י”א ובפי’ המלבי”ם שם. וכן בפי’ ביחזקאל פרק ל”ד 
פסוקים כ”ג-כ”ד. וראה ב’דרך מצוותיך’ להצ”צ מצוות ‘מינוי מלך’ בתחילתה – “הנה שורש ענין המכוון במינוי מלך הוא, שבו ועל 
ידו יהיו ישראל בטלים לה’ . . ומאחר שהמלך הוא בטל למלכות שמים וישראל בטלים למלך, הרי נמצא בו ועל ידו הישראל בטלים 

לאלוקותו ית’, וזאת היא עבודת המלך תמיד להיות בו ועל ידו הנבראים בטלים לה’, ע”י שהוא בטל והם בטלים אצלו”.
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 ג
שלילת אי התחשבות עם המעכבים 

אך הנה, לאחר התבוננות קלה במילים - "ולא ע"י מלכות בטהרתה ענינו של מלך המשיח עצמו", מובן 
זה אמנם עוסק  וקטע  לגבי קבלת המלכות, הואיל  בפשטות שאינו בא לשלול את הקטע שצוטט לעיל 
בביאור ספירת "מלכות שבמלכות", אך לא מודגש בו שזהו - "ענינו של מלך המשיח עצמו", אלא מדבר 

בכללות על "מלכות שבמלכות". 

כיוון   - "מלכות בטהרתה"  כ"ק אד"ש מה"מ, מודגשת השלילה של  ובשלילת העבודה אותה מבהיר 
שהיא "ענינו של מלך המשיח עצמו", ולא שלילה העוסקת ב"מלכות שבמלכות" סתם - המגיעה מ"מלכות 

שבתפארת" )כמבואר בשיחה שם43(. 

ולכאורה נראה, ששלילת העבודה באופן של "מלכות בטהרתה" בנוגע ל"ענינו של מלך המשיח עצמו", 
הכוונה היא, על תוכן הביאור המובא בתחילת סי"א בשיחה, העוסק בביאור ענין המלכות כמו שהיא בנוגע 

למלך המשיח עצמו, וזלה"ק:  

"מודגש ביותר ענין הגאולה ב"מלכות" – מלכות בית דוד בתקפה ובשלימותה ע"י מלך המשיח, שעל 
ידו תתגלה מלכותו של הקב"ה בכל העולם, כמ"ש "והיתה לה' המלוכה", "והי' ה' למלך על כל הארץ". 
ללא  הגאולה  דענין  והתוקף  החוזק  על  מורה  לגאולה( – מלך המשיח –  )בשייכות  מלכות  בזה:  והענין 
תוקף  )"טורא"(,  "הר"  שאפילו  טורא",  עקר  מלכא  "אמר  חז"ל  ובלשון  ועיכובים  במניעות  התחשבות 

המנגד, נעקר )ממקומו למקום אחר( ע"י המלך". 

 והיינו, שמלכות בנוגע למלך המשיח עצמו, ענינה - אופן הבאת הגאולה, בחוזק ובתוקף וללא התחשבות 
מצד המונעים ומעכבים כלל44. ואופן עבודה זה שולל כ"ק אד"ש מה"מ בביאור עבודתנו שנשארה להבאת 
הגאולה, ומדגיש דרך עבודה אחרת )ע"י עניני גאומ"ש - "מלכות שבתפארת"(, ושולל בפירוש דרך עבודה 

באופן של חוזק ותוקף ללא התחשבות במונעים ומעכבים.  

ויש להביא הביאור לכך מדוע כ"ק אד"ש מה"מ שולל דרך עבודה זאת:

הקטע  מתחילת  בפשטות  וכמוכח  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  דווקא  שייכת  זה  באופן  העבודה  א. 
לעיל: "מודגש ביותר ענין הגאולה ב"מלכות" – מלכות בית דוד בתקפה ובשלימותה ע"י מלך המשיח", 
היינו, שהמדובר הוא על שלימות מלכות בית דוד שתתגלה ע"י מלך המשיח, וזה אכן יושלם בפועל דווקא 

בגאולה האמיתית והשלימה, וממילא אופן עבודה זה, אינו שייך כעת בזמננו45. 

43( הביאור שם סי”א: “שע”י מלכות שבתפארת )“דרך ישרה”, בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, מרום המעלות ומדרגות 
עד סוף כל דרגין(, נמשכים ומתגלים גם פרטי עניני המלכות שלאח”ז . .  ומלכות שבמלכות – הגילוי ד”מלכותך  מלכות כל עולמים”  
. . “מלכות” דייקא, שאין צורך ב”ממשלה” בעל כרחם, כיון ש”מלכותו ברצון  קיבלו עליהם””; היינו, ש”מלכות שבמלכות” מגיעה 

ונוצרת מ”מלכות שבתפארת”, ולכאורה לא על זה קאי שלילת העבודה ד”מלכות בטהרתה ענינו של מלך המשיח עצמו”. 
44( ובהמשך הסעיף מסביר בעומק יותר, מצד פנימיות הענינים מדוע לא מתחשבים במונעים ומעכבים, עד כדי כך שלא שייך 

כלל ענינים שמתנגדים למשיח, הואיל ו”לא איברא עלמא אלא למשיח”, עיי”ש. 
45( וכמוכח בפשטות מהפסוק שנאמר בנוגע למשיח - “וקרקר כל בני שת” )וראה לקו”ש חי”ג ע’ 85 ואילך(.  
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ב. עבודה זו שייכת דווקא לאדם מסויים - מלך המשיח, וכפי שמודגש כמה פעמים לאורך קטעים אלו 
בשיחה, שענין זה שייך דווקא למלך המשיח - "מלכות בית דוד . . ע"י מלך המשיח", וכן - "מלכות )בשייכות 
לגאולה( – מלך המשיח", ולכן גם מגדיר זאת כ"ענינו של מלך המשיח עצמו", וממילא אופן עבודה זה אינו 

שייך אלינו46. 

ומובן בפשטות מכל הנ"ל, שכ"ק אד"ש מה"מ, אינו שולל את עבודת "מלכות שבמלכות", היינו קבלת 
המלכות47 )ואדרבה, אף מחזק עבודה זו48(, אלא שולל את אופן עבודת "מלכות בטהרתה" כפי שהיא בנוגע 

ל"מלך המשיח עצמו", שזהו אופן העבודה ללא התחשבות במונעים ומעכבים, שאינו שייך בזמננו.   

 ד
הדרישה - חיבור גלות וגאולה

ואי  ותוקף  חוזק  של  העבודה  אופן  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שולל  מדוע  ביאור  ביתר  להבין  בכדי  והנה, 
התחשבות במונעים ומעכבים, ומדוע דורש ומדגיש את אופן העבודה של לימוד עניני גאולה ומשיח שבתורה 

דווקא, יש לעיין בתוכן השיחה בכללותה, וכתוצאה מכך יהיה ניתן להבין זאת, וכדלהלן: 

בשיחה )סעיפים ד-ה( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, אשר הנגעים המדוברים בפרשה זו אינם ענין שלילי כמו 
שהם נראים כלפי חוץ, אלא הם 'אורות עליונים' אשר כתוצאה מירידתם למטה הם נראים כענינים שלילים, 

אך במהותם העצמית הם 'אורות עליונים' שלמעלה מהתלבשות בכלים.

ומבאר )סעיף ו(, אשר זוהי הנקודה המבוארת בחסידות בענין 'רצוא' בלי 'שוב', שיש כליון נפש לאלוקות 
אך אין זה חודר באדם, והכוח להחדיר זאת באדם ולחבר את ב' התנועות ד'רצוא ושוב', זהו דווקא ע"י לימוד 

התורה, אשר בכוחה לחבר ב' קצוות אלו.  

וממשיך לבאר זאת גם בנוגע לענין הגלות והגאולה )סעיף ז(, אשר הגאולה על אף עליונותה ורוממתה, 
היא בעצם נמצאת כבר כאן בזמן הגלות, וניתן לגלות אותה כאן למטה דווקא בכוח התורה כנ"ל. וממשיך 
בביאורו )סעיף ח( גם בנוגע למביא הגאולה – מלך המשיח, אשר אף הוא נמצא כאן בעוה"ז הגשמי בזמן 

הגלות "ומצפה בקוצר רוח ובכיליון עיניים להתגלות". 

46( ועכ”פ ישנה הוו”א שאכן עבודה זו שייכת אלינו ולכן נצרכת השלילה, וההסברה בזה: 
 א. למרות שעבודה זו שייכת דווקא בגאולה, יש הוו”א ע”פ המבואר בשיחה, לחיות כבר עכשיו מעין העבודה שתיהיה בגאולה, ולכך 
נצרך לשלול זאת. )ולענין חיבור גלות וגאולה ע”פ המבואר בשיחה, ראה באריכות מ”ש בזה בקובץ הערות התמימים ואנ”ש דישיבתנו 
גליון קלד ע’ 38 והלאה. ולכללות הענין לטעום בזמן הגלות מעין העבודה דזמן הגאולה, ראה: דבר מלכות שופטים ס”ט. דבר מלכות 

תצא ס”ד. דבר מלכות שמח”ת ס”ב. דבר מלכות בראשית ס”ח. דבר מלכות משפטים ס”ב. ועוד(.
 ב. למרות שעבודה זו שייכת דווקא למלך המשיח, יש הוו”א לעבוד גם כן באופן זה )לפי ערך עכ”פ(, מצד הניצוץ משיח שבכאו”א 
מישראל. )וראה בענין זה: לקו”ש ח”ב ע’ 599. התוועדויות תשמ”ג  ח”ג ע’ 1315. דבר מלכות בלק ס”ז ובהע’ 80 שם. דבר מלכות וירא 

סי”א. דבר מלכות תולדות ס”י. ועוד(. 
47( ועפ”ז תמוה קצת המבואר בקובץ הערות התמימים ואנ”ש דישיבת חח”ל צפת גליון סט ע’ 43, המבאר שם - ששלילת העבודה 

היא על קבלת המלכות. עיי”ש. 
48( ניתן להסביר זאת ע”פ המבואר בשיחה בקטע העוסק ב”מלכות שבמלכות”; שמביא את ספירת “מלכות שבתפארת”, שענינה 
כולל - “מלכות  זו נמשכים כל הענינים הבאים לאח”ז,  זו(, ומבאר שמספירה  )ההוראה המרכזית משיחה  הוא לימוד עניני גאומ”ש 
שבמלכות”, היינו קבלת המלכות. )ובביאור הקשר והשייכות בין לימוד עניני גאומ”ש לקבלת המלכות ראה דבר מלכות חיי”ש סי”ג. 

ולכללות ענין זה, ראה מ”ש בזה בספר שערי ישיבה חי”ז ע’ 341(.
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ובהמשך מוסיף )סעיף ט(, אשר האמור לעיל מתחבר עם פרק ב' דאבות שלומדים בשבת זו, שהתחלתו 
היא – "רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם", 
הישרה  הדרך  מה  השאלה:  נשאלת  וממילא  'אדם',  בדרגת  כבר  נמצאים  בנ"י  כל  בדורנו  אשר  ומדגיש 

)"שיבור לו האדם"( להביא את משיח צדקנו בפועל ממש?

ומבאר, אשר הדרך הישרה היא דווקא ע"י לימוד התורה, כי בכוח התורה להמשיך את הארות העליונים 
'שוב', שזוהי הנקודה האמורה לעיל, שהגאולה נמצאת בתוך הגלות   - ויתגלו למטה  ד'רצוא' שיומשכו 

וצריך רק לגלותה, וענין זה נפעל דווקא בכח התורה כנ"ל. 

ומוסיף ומבאר הטעם לכך שענין זה נפעל דווקא בכוח התורה, וזלה"ק:

והבאת המשיח – ע"פ  ישרה" להתגלות  "דרך  היא  )תפארת(  "ויש להוסיף בביאור הטעם שהתורה   
הידוע  שבמשיח צדקנו ישנם ב' ענינים: מלך )המלך המשיח( ורב )שילמד תורה את כל העם(, והחילוק 
עול  דקבלת  הביטול  ע"י  שנעשית  מקיף  באופן  ההשפעה  על  מורה  שבמשיח  ה"מלך"  שענין  שביניהם, 
מלכותו, וענין ה"רב" שבמשיח מורה על ההשפעה באופן פנימי שנעשית ע"י לימוד התורה עד שחשיב 

"כאילו ילדו",

שלמעלה  עליונים  האורות  שגם  מורה  יחדיו  ופנימי(  מקיף  ורב,  )מלך  שניהם  שצירוף  לומר,  ויש   
התורה  בכח  פנימי(,  )באופן  בכלים  ומתגלים  נמשכים  בלבד(  מקיף  באופן  )כ"א  בכלים  מהתלבשות 

)"תפארת"(", עכלה"ק.

היינו, שהטעם על כך שנדרש מכאו"א מישראל ללמוד תורה כדי לפעול את הגאולה, הוא מכיון שדווקא 
בכוח התורה להחדיר את האורות העליונים באופן פנימי בעולם ובאדם עצמו. ונמצא מובן, אשר כל נקודת 
ותמצית ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח, הוא בכדי להחדיר את האור העליון באדם עצמו באופן פנימי.

 ה
הדרך המחברת - לימוד גאולה ומשיח

וע"פ כל מהלך השיחה, ניתן להבין ביתר ביאור מדוע שולל כ"ק אד"ש מה"מ את אופן העבודה דחוזק 
ותוקף ללא התחשבות במונעים ומעכבים;  

ולחבר  וגאולה,  גלות  כיוון שלאורך כל מהלך השיחה, עוסק כ"ק אד"ש מה"מ בביאור הענין דחיבור 
למעלה מהעולם בתוך העולם, ממילא לא מתאימה העבודה דחוזק ותוקף וכו', המשקפת סיגנון של יציאה 

ובריחה מהעולם, ולא חיבור העולם - עם למעלה מהעולם. 

משא"כ העבודה דלימוד עניני גאולה ומשיח שבתורה, היא המשקפת )כנ"ל(, את חיבור העולם ולמעלה 
מהעולם – גלות וגאולה, באופן הטוב ביותר, הואיל ומדובר בכוח התורה, שעניינה לחבר ב' קווים אלו, ולכן 

דרש )כתוצאה משיחה זו49(, עבודה באופן זה דווקא.  

49( וכן בשאר השיחות בהמשך נ”א-נ”ב, העוסקות בהוראה זו בכדי לחבר את מעמד ומצב הגלות - עם מצב ורגש של גאולה. 
)וראה במיוחד: דבר מלכות בלק ס”י. דבר מלכות שמח”ת ס”ב. דבר מלכות ויצא סי”ח(. 
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סיכום:
אופן העבודה על מנת לחיות משיח בנפש האדם, הינו דווקא באמצעות חיבור העולם 
עם למעלה מהעולם, הנעשה בכוח לימוד התורה דווקא. וממילא נשלל סגנון העבודה 
באופן של יציאה ובריחה מן העולם. לכן דרישת העבודה בשיחה זו הינה דווקא ללמוד 

בענייני הגאולה. 
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 א
מטרת בריאת העולם - גאולה   

בדבר מלכות ש"פ תזו"מ הנ"ל, לאחר שמאריך לבאר אודות הכנסת האורות העליונים דהגאולה בתוך 
חיי הגלות, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ענינה של ספירת המלכות בכלל ובפרט בשייכותה לגאולה, וזלה"ק 

)סי"א(50: 

של  שלאמיתו  מובן,  בהמלך,  תלוי'  המדינה  עניני  וכל  המדינה  בני  כל  של  והמציאות  שהחיות  "כיון 
דבר לא שייך מציאות של מנגד להמלך, שהרי כל מציאותו של ה"מנגד" )כפי שנראה בחיצוניות( תלוי' 

בהמלך". 

ומיד משייך זאת כלפי מנגדי הגאולה: 

"ועד"ז בנוגע להגאולה – שענין המלכות )מלך המשיח( מדגיש שלאמיתו של דבר אין העולם )גלות( 
יכול להיות מנגד להגאולה, כיון שכל מציאות העולם תלוי' בענין הגאולה )מלכות(, כדאיתא בגמרא "לא 
בלבד,  חיצוני  ענין  אלא  אינו  להגאולה  )גלות(  דהעולם  ה"ניגוד"  ולכן,  למשיח",   .  . אלא  עלמא  איברי 

וביטולו הוא ע"י התגלות ענינו האמיתי של העולם – מלכות". 

היינו, לפי שחיי בני המדינה תלויים במלך, לכן לא שייך מנגד למלך, כי חיי "המנגד" תלויים בחיי המלך; 
וכך גם בנוגע לגאולה, שבאמת לא שייך מנגד לכך, הואיל וכל בריאת העולם היא לשם מטרה ותכלית זו. 

וכאשר רואים ענינים בעולם המהווים ניגוד לגאולה, הרי זה ענין חיצוני בלבד, הואיל והמטרה הפנימית 
והאמיתית - הינה הגאולה השלימה. וזאת משום שלבריאת העולם ישנה מטרה ותכלית פנימית אשר לשם 
כך הוא נברא, כמובא במדרש51 - "נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים", ומזה נגזר אף - ש"לא 

איברא עלמא אלא . . למשיח"52, כיוון שזו המטרה הפנימית של הבריאה כולה. 

50( ההדגשות אינם במקור.
51( ראה תנחומא נשא טז. ועוד. 

52( סנהדרין צח, ב. 

פרק חמישי - פעולת הלימוד
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אף  שעל  מישראל,  כאו"א  של  בנפשו  הוא  שכן  מובן,  האדם"53,  זה  קטן  ש"עולם   - הידוע  הכלל  וע"פ 
שנראה שישנם בו ענינים המנגדים למעמד ומצב הגאולה, הרי זה רק ענין חיצוני בלבד, הואיל ומצד פנימיות 
נפשו שואף אף הוא למטרת ותכלית הבריאה, וחי במעמד ומצב זה מצד ה"ניצוץ משיח"54 השוכן בתוכו, אלא 

שבחיצוניות לא תמיד זה נגלה ונראה, אך כן היא המציאות האמיתית בנפשו פנימה55. 

 ב
מעלת דור השביעי

לפי הנ"ל משמע, שכיוון שהגאולה היא תכלית ומטרת בריאת העולם, לכן כל הענינים המנגדים לה הרי 
לפעול  הוא  יוכל  בזאת  העובד  האדם  ובהתחשב  העצמי;  גדרם  מצד  אמיתיים  ואינם  חיצוניים  ענינים  הם 

בנפשו חיי גאולה בקלות יותר, ביודעו שענינים אלו חיצוניים גרידא. 

אך גם בענין זה, ישנה התקדמות במהלך השנים מבריאת העולם ועד עתה )שכבר מאז זו היא המטרה 
וככל  כעת,  לחיינו  העבודה  וסגנון  אופן  את  המשליכים  עיתים,  כו"כ  השתנו  גופא  זה  ובדורנו  הפנימית( 
המנגדים  הענינים  על  לעבוד  ניתן  כך  הפנימית(,  )הנקודה  העולם  בריאת  ומטרת  תכלית  יותר  שמתגלה 

לגאולה כאל חיצוניים ממש.  

ובדורנו זה עצמו, ענין הגאולה קיבל משמעות עכשווית יותר מבדורות קודמים, וכנראה מהמאמר הראשון 
של כ"ק אד"ש מה"מ56, המצהיר ברורות למטרת דורנו זה - "והנה זה תובעים מכאו"א מאתנו דור השביעי . 

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

53( תנחומא פקודי ג. זח”ג לג, ב. 
54( ראה מאור עיניים ס”פ פנחס. 

55( וענין זה מבואר פעמים רבות בתורת כ”ק אד”ש מה”מ. וראה לדוגמא בלקו”ש חכ”ח ע’ 276, וזלה”ק: “וענין זה מוסיף עידוד 
ונתינת כח בכללות העבודה דהפצת התורה והיהדות - שגם כאשר פוגשים יהודי אשר “בשם ישראל יכונה”, באופן של “כינוי” בלבד, 
מכיוון שבגלוי ובחיצוניות הרי הוא בשפל המצב . . יש לזכור שאי”ז אלא ענין חיצוני בלבד, אשר הכוונה בזה היא להפכו לטוב . . בהתאם 

למציאותו האמיתית, הפנימית והעצמית - בחי’ היחידה, ניצוץ של משיח - בחי’ היחידה הכללית”.
היינו, שמצד מציאותו האמיתית - ניצוץ משיח - של היהודי, כל הענינים המביעים את שפל מצבו, הרי הם ענינים חיצוניים בלבד, 

מצד מציאותו האמיתית שבקרבו - ניצוץ משיח.  
וענין זה נובע מצד “נקודת היהדות” שבכאו”א מישראל, וכמובא בדבר מלכות ש”פ תרומה ה’תשנ”ב ס”ה, וזלה”ק: 

“ממתן תורה ואילך – מציאותו של כאו”א מישראל היא כזו, שמבלי הבט על חיצוניותו, הרי “אע”פ שחטא ישראל הוא”, יש לו את 
“נקודת היהדות”, שמצד זה איננו רוצה ואיננו יכול להתנתק ח”ו מאלקות, וכפס”ד הרמב”ם  – שרצונו האמיתי של כאו”א מישראל הוא  

לקיים את רצון ה’, ומה שלפעמים נראה אחרת, ה”ז רק בחיצוניות מצד זה ש”יצרו הוא שתקפו””. 
56( סה”מ מלוקט ח”א ע’ ה.                               
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התקדמות  עם  המתבטאת  הקרובה57,  וביאתה  הגאולה  ענין  והולך  גובר  הנשיאות  שנות  לאורך  וכך 
השנים58, ועד להכרזה ש"הגיע זמן גאולתכם"59, ו"הנה זה משיח בא"60, ואשר כעת - "עומדים בסמיכות 

ממש לגאולה"61 ו"ברגעי הגלות האחרונים"62, ובזמנינו כבר - "כלו כל הקיצין כפשוטו ממש"63. 

וביטויים אלו נובעים מצד שלימות מעשינו ועבודתינו בזמן זה, שנשלמו ונסתיימו כל64 הענינים שהוו 
תנאי לביאת הגאולה, כמו 'עשיית התשובה' שכל בני ישראל "כבר עשו תשובה"65, ו"הפצת המעיינות" 
עבודת  "הסתיימה  וההכרזה אשר  הכפתורים"67,  את  "לצחצח  סיימו  וכן  העולם66,  בכל  הופצו  כבר  אשר 

הבירורים"68.

הגאולה  על  רק  נסבו  לא  הנפלאים  הביטויים  שאז  )ה'תנש"א-נ"ב(  הנפלאות  בשנות  בזה  לשיא  עד   
ובדורנו  - "המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר היה"69,  הקרובה, אלא גם על מלך המשיח עצמו, אשר 
"ישנה   - כבר  ועיכובים  מניעות  ועד שמכיון שאין  "בחזקת משיח"70,  כבר  לכך שישנו אדם שהוא  זכינו 

57( וראה המהלכים בזה בספר ‘עד מתי’, וכן בספר שיחו”ק בעניני גאומ”ש.
לנגן בכל  זו ציוה  )ורמז לכך, אשר משנה  משיח”  ביאת  שנת  “תהא  והסימן  שנתן עליה את השם  תשמ”ב  ולדוגמא: שנת   )58
התוועדות את הניגון “שיבנה בית המקדש”(. ולאחריה שנת תשמ”ג שנתן את הסימן “תהא שנת גאולת )גילוי( משיח” )שלשלת היחס 
בהקדמה ל’היום יום’( שמאז החלו הביטויים והדיבורים על הגאולה כמעט בכל התוועדות באופן רחב ועכשוי. ושנת תשמ”ז שמאז 
הכריז שסיימו לצחצח את הכפתורים )התוועדויות תשמ”ז ח”ב ע’ 301(. ובתשנ”ב הודיע )קונטרס כ”ב שבט תשנ”ב( שמתשמ”ח 

החלה תקופה חדשה בביאת המשיח. ומשנת תש”נ ש”כבר אוחזים בערב שבת אחרי חצות היום” )סה”ש תש”נ ח”א ע’ 254(.
59( מסיום חודש מנחם-אב תש”נ. ובריבוי שיחות בשנת תנש”א - נלקטו בספר ‘בשורת הגאולה’ בתחילתו. ובפרט בשיחת חיי 
שרה תנש”א: “כפי שהכריזו ומכריזים במיוחד לאחרונה”. ובשיחה הבלתי מוגהת: “ולזה באה ההכרזה – ‘הגיע זמן גאולתכם’ תיכף 

ומיד ממש, ממש ממש ממש”.  
60( דבר מלכות ש”פ ויחי תנש”א. דבר מלכות ש”פ שמות תנש”א. דבר מלכות ש”פ  תזו”מ תנש”א. דבר מלכות ש”פ  פנחס 
תנש”א. דבר מלכות ש”פ  דברים תנש”א. דבר מלכות ש”פ  ראה תנש”א. דבר מלכות ש”פ  נצו”י תנש”א. דבר מלכות ש”פ  שמח”ת 

תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  מקץ תשנ”ב. ובאופן של נבואה ברורה - דבר מלכות ש”פ  שופטים תנש”א. 
61( שיחת  ויגש תנש”א. דבר מלכות ש”פ  פנחס תנש”א. דבר מלכות ש”פ  יתרו תשנ”ב. 

62( דבר מלכות ש”פ  שמות תנש”א. דבר מלכות ש”פ  אחו”ק תנש”א.
63( דבר מלכות ש”פ  תזו”מ תנש”א. ב”נוסף לכך שבזמן הגמרא כבר כלו כל הקיצין” )כלשונו הק’ שם(. 

64( ראה דבר מלכות י”ט כסלו ה’תשנ”ב - “נשלמה הפדיה מכל הדברים שמונעים ומעכבים ביאת דוד מלכא משיחא”.  
65( שיחת מקץ תנש”א. דבר מלכות ש”פ  שמות תנש”א. דבר מלכות ש”פ  בלק תנש”א. יחידות ו’ מרחשון תשנ”ב. דבר מלכות 
ער”ה תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  נח תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  לך לך תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  חיי שרה תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ ויחי   

תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  שמות תשנ”ב.
66( שיחת וישב תנש”א. דבר מלכות ש”פ  נשא תנש”א. דבר מלכות ש”פ  שלח תנש”א. דבר מלכות ש”פ  בלק תנש”א. דבר  

מלכות ש”פ  דברים תנש”א. דבר מלכות ש”פ  שופטים תנש”א. דבר מלכות ש”פ  תצא תנש”א. דבר מלכות ש”פ  וישלח תשנ”ב.
67( שיחת שמות תנש”א. דבר מלכות ש”פ  נשא תנש”א. דבר מלכות ש”פ  בהעלותך תנש”א. דבר מלכות ש”פ  בלק תנש”א. 
דבר מלכות ש”פ  פנחס תנש”א. דבר מלכות ש”פ  עקב תנש”א. דבר מלכות ש”פ  שופטים תנש”א. דבר מלכות ש”פ  נח תשנ”ב. דב  

מלכות ש”פ  לך לך תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  חיי שרה תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  וישלח תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  שמות תשנ”ב.
68( דבר מלכות ש”פ  שמיני תנש”א. דבר מלכות ש”פ  ויצא תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  וישלח תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  וישב  

תשנ”ב. דבר מלכות ש”פ  וארא תשנ”ב.
69( שיחת משפטים תנש”א. 

70( דבר מלכות ש”פ  שמות תשנ”ב. 
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ההתגלות דמשיח"71 והתחילה להתקיים שליחותו72, ועוד ש"רואים כבר התחלת פעולתו של מלך המשיח 
על העמים"73. 

ולאור כל זאת, מובן עד כמה הנקודה הפנימית74 של דורנו היא - הגאולה האמיתית והשלימה, ובמיוחד 
המנגדים  הענינים  כל   - וממילא  והשלימה.  האמיתית  הגאולה  ביאת  של  השיא"  ל"זמן  שהגענו  בזמננו 

לגאולה, הרי הם חיצוניים ממש ובמיוחד בזמננו אנו. 

 ג
לחיות פנימיות - ע"י הלימוד בתורת הגאולה

ולפי המבואר עד כה, הדרישה היא לחיות במעמד ומצב של גאולה, היינו - לחיות את פנימיות הזמן בו אנו 
נמצאים, וכאשר חיים את הנקודה הפנימית, אזי כל הענינים המנגדים לגאולה )בנפש( הרי אינם ברי השפעה 

חזקה, הואיל והם רק כענין חיצוני ולא כענין פנימי. 

וכמבואר בדבר מלכות ש"פ פנחס ה'תנש"א, שעל היהודי לחיות את פנימיות הזמן, היינו - סף הגאולה, 
ואזי נחשב הוא ל'פנימי', הואיל והוא נמצא במעמד ומצב התואם לזמן מיוחד זה, כפנימי המונח במקום בו 

הוא נמצא75. 

והדרך בה היהודי יוכל לחיות את פנימיות הזמן, היינו - לחיות במעמד ומצב התואם לזמן הגאולה - "כחיי 
לימוד עניני גאולה ומשיח שבתורה, ומתוך כך יגלה הוא את  והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש"76, היא - 

הנקודה הפנימית שבו, שתסיר ממנו את המנגדים החיצוניים. 

וזאת משום, שבכוח התורה לשנות את טבעו של האדם, וכביאור כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ בלק 
ה'תנש"א, וזלה"ק )ס"י(: 

נפלאות אראנו,  זו, תהא שנת  "ובנוגע לפועל – למרות ה"שטורעם" שבדבר בתקופה האחרונה בשנה 
לאחרי ראיית הנפלאות המעידות שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", רואים שישנו קושי )"עס קומט אן 
שווער"( להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדים על סף ימות המשיח ממש עד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח 

וגאולה. 

71( דבר מלכות ש”פ  וירא תשנ”ב. 
72( דבר מלכות ש”פ  חיי שרה תשנ”ב. 

73( דבר מלכות ש”פ  משפטים תשנ”ב.  
העבודה  התחלת   - “בראשית  המשיח:  בהיכל  שקיבל  הבעש”ט  תורת  תוכן  “וזהו  ס”ה:  תשכ”ד  בראשית  ש”פ  שיחת  וראה   )74
בעבודת ה’ היא ברא, פירושו גילוי, אלוקים - לגלות את הכוונה הפנימית והעצמית דשם אלוקים כו’”, כי הכוונה הפנימית של ההעלם 

היא - שעל ידו דווקא באים לגילוי העצמות שיתגלה ע”י משיח”. 
75( וראה בדבר מלכות )שם( ס”ז, וזלה”ק: “שבעבודתו של יהודי צריך הוא לעשות כל דבר בשלימות. אפילו כאשר מדובר אודות 
ענין שהוא הקדמה לענין אחר – הרי כאשר נמצאים עדיין במצב זה, צריכים להיות מונחים בזה לגמרי. “בכלל ה”ז עיקר גדול, שהיכן 
שנמצאים – שיהיו באמת”, “היכן שנמצאים שם צריכים להיות כו’, כל זמן שעוסק אני בזה צריך אני להיות כאן”, ולאח”ז יבואו לענין 

השני )שעבורו ענין זה הוא הקדמה(, ויעשו אותו בשלימות”.
וראה בענין זה:  שיחת י”ט כסלו תרס”ד – ספר השיחות תורת שלום ע’ 39 ואילך. וראה גם לקו”ד ח”א ט, א. ס’ השיחות ה’ש”ת ע’ 

113 ואילך. שיחת כ’ שבט תש”ל. סה”ש תנש”א ח”א ע’ 352 ואילך. ועוד.    
76( ראה דבר מלכות שמח”ת ה’תשנ”ב ס”ב. 
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והעצה לזה – ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כי, בכח התורה )חכמתו של הקב"ה שלמעלה 
מהעולם( לשנות טבע האדם77, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא 
גאולה78,  ומצב של  לימוד התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד  יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי ע"י 

ומתחיל לחיות בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה זה בא"". 

כלומר, כיוון שהיהודי יכול להימצא מחוץ לענין הגאולה, שאינו חי במצב אותו דורשת הנקודה הפנימית 
שבנפשו - הגאולה, אזי הדרך לצאת ממצב נחות זה, ו"לחיות בעניני הגאולה מתוך ידיעה והכרה והרגשה 
ש"הנה זה בא" - היא ע"י לימוד התורה דווקא, כי בכוח התורה לשנות את טבעו של האדם ולהציבו במקום 

הנעלה והפנימי בו הוא שרוי בפנימיות נפשו. 

מתעלה  האדם  זה,  לימוד  ידי  ועל  הואיל  ומשיח,  גאולה  עיניני  דווקא  ללמוד  גופא,  התורה  ובלימוד 
למעמד ומצב של גאולה, וחש ומרגיש יותר את הגאולה, וממילא מתאים את מצבו במחשבה דיבור ומעשה 

כיאה לזמן הגאולה. 

ולכן נראה במכלול שיחות הדבר מלכות, שכ"ק אד"ש מה"מ דורש ריבוי פעמים ללמוד עניני גאולה 
)המנגדים  העולם  האדם מהנחות  הלימוד מתעלה  וזאת משום שע"י  לחיות משיח,  מנת  על   - ומשיח79 
בחיצוניות( ומגיע אל הנקודה הפנימית בנפשו - "ניצוץ משיח", וסרים בדרך ממילא80 כל עניני העוה"ז 

החיצוניים, כתוצאה מגילוי הנקודה הפנימית באמצעות הלימוד הנ"ל. 

וכעת אתי שפיר הדרך בה ניתן לגלות - "שלאמיתו של דבר אין העולם )גלות( יכול להיות מנגד להגאולה 
. . ולכן, ה"ניגוד" דהעולם )גלות( להגאולה אינו אלא ענין חיצוני בלבד”.  

 ד
הסרת "לב האבן" למען חיי גאולה

כחיזוק לעבודה באופן הנ"ל )שע"י הלימוד בעניני גאולה ומשיח, הרי ניתן להסיר את המנגדים החיצוניים 
שבנפש, ולגלות את הנקודה הפנימית - באופן של לחיות חיי גאולה ממש( יש לומר שבזמננו ענין זה נעשה 
בצורה יותר קלה מבדורות קודמים, וכסימוכין לכך ניתן להביא את המבואר בשיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח הע' 

107, ושם כתוב: 

77( ראה דרז”ל עה”פ לא-ל גומר עלי )ירושלמי כתובות פ”א ה”ב. וש”נ. והובא להלכה בש”ך )ושו”ע אדה”ז( יו”ד סקפ”ט סקי”ג 
)סקכ”ג((. 

78( נוסף על השייכות דלימוד התורה )כל עניני התורה( לגאולה, כמארז”ל “אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה” )אבות 
פ”ו מ”ב – שלומדים בשבת זה(.          

79( דבר מלכות אחו”ק תנש”א סי”ד. דבר מלכות בלק תנש”א ס”ט. דבר מלכות ואתחנן תנש”א סי”ב. דבר מלכות ראה תנש”א 
סי”א. דבר מלכות כי תצא תנש”א סט”ו. דבר מלכות שמח”ת תשנ”ב ס”ב. דבר מלכות לך לך תשנ”ב סי”ד. דבר מלכות חיי שרה 

תשנ”ב סי”ד. דבר מלכות ויצא תשנ”ב סי”ח. דבר מלכות שמות תשנ”ב סי”ד. ועוד. 
80( וראה דבר מלכות ש”פ ואתחנן ה’תנש”א הע’ 134: “ועד”ז בנוגע ל”סור מרע” – כהמשך המשנה “ואין אתה בא לידי עבירה” 
– “ואין אתה בא” דייקא, בדרך ממילא, ללא צורך להתעסק בשלילת הרע, ואפילו לא “לידי עבירה”, שגם דברים שיכולים להביא 
לידי עבירה )כמו תאוות היתר( נעשים מושללים בדרך ממילא, מצד ההסתכלות בעניני הגאולה, מעין ודוגמת המעמד ומצב דימות 
המשיח, כפס”ד הרמב”ם )בסיום וחותם ספרו “משנה תורה”( ש”באותו הזמן . . כל המעדנים מצויין כעפר”, “כעפר” דייקא, שאין לו 

שום חשיבות, כיון ש”לא יהי’ עסק כל העולם אלא לדעת את ה’ בלבד””.  
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מעשינו  ע"י  כבר  נעשתה  כו'  שההסרה  די"ל,   – )שם(  מבשרכם"  האבן  לב  את  ש"והסירותי  "לאחרי 
ועבודתינו במשך הנשיאות דכ"ק מו"ח אדמו"ר )החל מב' ניסן(, ע"ד האמור בנוגע לצחצוח הכפתורים כו'".

לו בקיום המצוות  היהודי81, המפריע  זה קאי על היצה"ר של  "לב האבן" המתואר בפסוק  ענין  כלומר, 
ורצונו ית', ותפקידו לבטא את רצונותיו החיצוניים של האדם ולהסיטו מן הכוונה הפנימית, ובימות המשיח 

יסיר הקב"ה "לב אבן" זה וכך נעבוד את הקב"ה באופן מושלם.  

ובשיחה דלעיל מודיע כ"ק אד"ש מה"מ, שההסרה נעשתה כבר, היינו  - שכיום ישנו כח עליון יותר לחיות 
דווקא את הנקודה הפנימית, ולהעמד במעמד ומצב של גאולה, הואיל וכבר נעשתה ההסרה של "לב האבן" 

המושך אחר הענינים החיצוניים של עוה"ז. 

וממילא כל סגנון העבודה להסרת המנגדים החיצוניים, נעשה באופן יותר קל ומרומם, הואיל וההסרה 
הכללית של "לב האבן" נעשתה וממילא ע"י לימוד עניני גאולה ומשיח ניתן - לגלות את הנקודה הפנימית, 

ומתוך כך יסורו כל המנגדים החיצוניים שבנפש.  

וכעת מובנת היטב לשונו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות תזו"מ הנ"ל: "ועד"ז בנוגע להגאולה – 
שענין המלכות )מלך המשיח( מדגיש שלאמיתו של דבר אין העולם )גלות( יכול להיות מנגד להגאולה, כיון 
שכל מציאות העולם תלוי' בענין הגאולה )מלכות(, כדאיתא בגמרא "לא איברי עלמא אלא . . למשיח", ולכן, 
ה"ניגוד" דהעולם )גלות( להגאולה אינו אלא ענין חיצוני בלבד, וביטולו הוא ע"י התגלות ענינו האמיתי של 

העולם – מלכות".  

והיינו, שמצד האמת המנגד לגאולה הרי הוא ענין חיצוני בלבד, וניתן להסירו ע"י התגלות ענינו האמיתי 
של העולם )הנקודה הפנימית( - "מלכות"; ובמלכות גופא מתמקד דווקא על "מלכות שבתפארת" - היינו 
המנגדים  להסיר  ניתן  אלו  בענינים  הלימוד  ע"י  אשר   - משום  וזאת  וגאולה,  משיח  בעניני  התורה  לימוד 

החיצוניים כנ"ל. 

סיכום:
בזמננו אנו - המנגדים למשיח השוכנים בנפש האדם, אינם אלא עניין חיצוני; הדרך 
שמגלה בנפש האדם את פנימיותו, ומרוממת זאת על פני השלכות הנפש החיצוניות, 
הינו - לימוד ענייני גאולה ומשיח. פעולה זו מקבלת משנה תוקף להצלחתה, לאחר 

שבזמננו - הוסר כבר "לב האבן". 

81(ראה לקו”ש חכ”ד ע’ 173 הע’ 49.  וכן בסה”ש תשמ”ח ח”ב ע’  398. 
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 א
פתרון הקושי - באמצעות הלימוד 

בדבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הקביעות המיוחדת של שנה זו, שבה צום 
י"ז תמוז חל בשבת ונדחה ליום ראשון, ובמילא מודגש בו ענינו הפנימי והמהותי )הדגשת ענין הגאולה - 

"הואיל ונדחה ידחה"( ולא ענינו החיצוני כבכל שנה. 

זו, מעורר כ"ק אד"ש מה"מ שהלימוד בעניני בית הבחירה בשנה זו צריך  כתוצאה מקביעות מיוחדת 
להיות באופן שחשים ומרגישים שאין זה "הלכתא למשיחא", אלא הלכה למעשה בפועל ברגע שלאחרי 

זה, כיוון שהגאולה מגיעה ברגע כמימרא82! 

וכהמשך לכך מעורר על הצורך בלימוד עניני גאולה ומשיח בכלל, בהקשר לזמן המיוחד בו אנו נמצאים, 
ומרכיב בהוראה זו שלושה שלבים: א. ההוראה להתבונן בעניני משיח וגאולה. ב. הקושי שמונע שהתבוננות 

תפעל ותחדור בנפש האדם. ג. ההוראה ללמוד עניני משיח וגאולה שבתורה; וזלה"ק )ס"י(: 

מחשבתו  ויתקע  מאד  וחזק  אמיץ  בקשר  דעתו  )"שמקשר  "דעת"  של  באופן  והתבוננות  “מחשבה   
בחוזק"83( בעניני משיח וגאולה, ולכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה 
העבודה  עניני  כל  וסיימו  תשובה,  עשו  וכבר  הקיצין,  כל  כלו  שכבר  כיון  בא",  זה  "הנה  המשיח,  לימות 

בשלימות". 

82( וכמו שמביא בהמשך הסעיף, שלימוד עניני הגאולה צריך להיות כפי האופן המדובר בתקופה האחרונה - “לא )רק( בתור 
“סגולה” למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל “לחיות” בעניני משיח וגאולה, “לחיות עם הזמן” דימות 
המשיח”.  היינו, כפי המדובר לאחרונה בהוראה המרכזית בענין לימוד גאולה ומשיח בד”מ תזו”מ ה’תנש”א )וראה הע’ 91 המציינת 

לשיחת תזו”מ הנ”ל, היינו שהלימוד המיוחד המדובר הכא הוא ע”פ המבואר ומדובר שם(. 
83( לקו”א תניא ספ”ג. 

פרק שישי - מעלת הלימוד
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השלישי  ביהמ"ק  ובנין  וגאולה  משיח  בעניני  התורה  דלימוד  והמעלה  הצורך  מ"ביאור  שכחלק  היינו, 
ככניסה להתחלת ימות המשיח" - נותן כ"ק אד"ש מה"מ את ההוראה להתבונן בעניני משיח וגאולה, הטומנת 

בכוחה את היכולת לפעול עלינו הרגשה של כניסה לימות המשיח84. 

אך מיד מעלה את הקושי למרות ההוראה להתבוננות הנ"ל, וזלה"ק: "ובנוגע לפועל – למרות ה"שטורעם" 
שזוהי  המעידות  הנפלאות  ראיית  לאחרי  אראנו,  נפלאות  שנת  תהא  זו,  בשנה  האחרונה  בתקופה  שבדבר 
וההרגשה  ההכרה  להחדיר  שווער"(  אן  קומט  )"עס  קושי  שישנו  רואים  בו",  נגלה  המשיח  שמלך  ה"שנה 

שעומדים על סף ימות המשיח ממש עד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה". 

ובהקשר לקושי זה, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הדרך בה יהיה ניתן להתגבר על הקושי, ובכך להחדיר 
לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כי,  וזלה"ק )סוס"י(: "והעצה לזה – ע"י  את ההכרה וההרגשה הנ"ל, 
בכח התורה )חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא 
עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה 
בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה זה  לחיות  מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל 

בא"". 

והיינו, שע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, יכול האדם לחיות בהכרה והרגשה ש"הנה זה בא", כיוון 
בתורה ישנו כוח מיוחד לשנות את טיבעו של האדם. ולזה באה הוראת כ"ק אד"ש מה"מ, שע"י  שדווקא 
הלימוד בתורה בענינים אלו )לא התבוננות גרידא(, ניתן לפעול שהיהודי יתעלה למעמד ומצב של גאולה 

ממש. 

 ב
על אף ההתבוננות - דווקא הלימוד 

ונראה לומר שסדר זה באופני החדרת ההכרה וההרגשה הנ"ל, נמצא כמוהו בביאור אדמוה"ז על פרשת 
יתרו, וזלה"ק )תו"א יתרו סז, א(: "ומעלת אברהם היתה שעלה מבחי' מצר זה לדבקה נפשו באהבה עליונה 
עד שתחפוץ להתפשט מלבושי' שבנגה שמצד הגוף להיות בבחי' בטול אליו ית' לבדו בבחי' כלות הנפש 

ממש. והנה אהבה זו באה מחמת התבוננות באור א"ס ב"ה עצמו".

היינו, שאברהם אבינו הגיע לכזו מדריגה של אהבה לה', מחמת ההתבוננות שלו בגדלות ה' )כמו שממשיך 
יכול הגיע לכזו דרגת ביטול למרות ההתבוננות, מפני  לתאר שם בארוכה(. וממשיך לבאר, שלא כל אחד 
הגבלות הגוף: "אך דבר הגורם להיות מונע ומעכב את הנפש מבחי' בטול זה כמו שהעיד הכתוב "ואתם בני 

84( ואין לומר שקטע זה בשיחה ענינו לבאר רק את תירוץ הסתירה מהא דמשיח בא בהיסח הדעת )ולא את ההוראה להתבוננות(, 
הואיל ובתחילת סי”ג מביא כ”ק אד”ש מה”מ את ההוראה הנחתמת משיחה זו, ואומר: “ויה”ר והוא העיקר – שלא יצטרכו לדבר ולעורר 
ע”ד המחשבה וההתבוננות בעניני משיח וגאולה, והלימוד בתורה בעניני משיח וגאולה ובנין ביהמ”ק השלישי, כיון שתיכף ומיד ממש 
רואים בעיני בשר ש”הנה זה )המלך המשיח( בא”, הנה הגאולה האמיתית והשלימה, והנה ביהמ”ק השלישי”. והיינו, שאכן דובר בשיחה 
ע”ד ההוראה של “המחשבה וההתבוננות בעניני משיח וגאולה” )כלשונו הק’(, והמקום היחידי בו דובר בשיחה על נושא ההתבוננות 
בענינים אלו, הוא בקטע הנ”ל )היכן שמתרץ את הסתירה מהא דמשיח בא בהיסח הדעת(, ומזה מוכח בהדיא שקטע זה ענינו לבאר )גם( 
את ההוראה בענין ההתבננות בעניני גאולה ומשיח. )ולפ”ז ק”ק על מה שביאר הת’ י.ב. בקובץ הערות התמימים ואנ”ש דישיבת חח”ל 

צפת גליון קלה ע’ 29 ואילך(. 
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יעקב לא כליתם", הגם שיתבונן בגדולת א"ס ב"ה . . הנה הסבה היא חלישת כח הנפש שאין בכחה לצאת 
מנרתקה ומאסרה". 

לימוד התורה:  וזהו בכוח  אך מיד מביא אדמוה"ז את הפיתרון לקושי )שאף ההתבוננות לא פותרת( 
"ולזה נתנה התורה לישראל שהתורה נק' עוז שהיא הנותנת כח ועוז לנפש האלקית להתגבר על חומריות 
הגוף ונפש הבהמית וגסותן לצאת ממסגר אסיר. וזהו "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו" . . והנה עסק 

התורה בבחי' בטול זה הוא הנותן עוז ותעצומות לנפש האלקית ותושיה לסט"א". 

והנה, אף הכא ניתן להבחין בשלושת השלבים הנ"ל: א. הכרח ההתבוננות. ב. הקושי והמגבלה. ג. פתרון 
הינו,  הנ"ל  מכל  המורם  הנ"ל(. אשר  בלק  מלכות  בדבר  לעיל  למבואר  התואמים  )שלבים  התורה  לימוד 
שדווקא בכוח התורה ניתן להתגבר על הקושי והמגבלה, ועל אף שמתבונן בגדולת ה' , מ"מ עדיין נשאר 

הקושי - ולזה נצרכת דווקא התורה. 

כך שאף התבוננות מיוחדת  כדי  ולבאר, מהי מהות פעולת התורה באדם, עד  יש להרחיב  גופא  ובזה 
)כהנ"ל( לא יכולה לפעול, וכדלהלן. 

 ג
שינוי טבע האדם - באמצעות הלימוד 

לשנות  זאת ע"פ מה שהובא לעיל מדבר מלכות בלק הנ"ל אשר "בכח התורה  נראה לבאר  בפשטות 
טבע האדם", היינו, שכאשר האדם לומד תורה, בכוחה לשנות את מהותו של האדם ממש )ובנדו"ד: שגם 
כאשר לא חי את הגאולה, אזי בכוח לימוד התורה בעניני גאומ"ש לשנות את טבעו ממש ולהפכו ליהודי 

שחי גאולה(. 

ועל המילים - "בכח התורה לשנות טבע האדם", מביא כ"ק אד"ש מה"מ בהע' 96: "ראה דרשת רז"ל 
יו"ד  אדה"ז(  )ושו"ע  בש"ך  להלכה  והובא  וש"נ.  ה"ב.  פ"א  כתובות  )ירושלמי  עלי"  גומר  "לא-ל  עה"פ 

סקפ"ט סקי"ג )סקכ"ג((". 

כלומר, שכהוכחה לכך שהתורה משנה את טבע האדם, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הראי' מהירושלמי 
)כתובות פ"א סוה"ב(, שכאשר הנערה הינה כבר בת ג' שנים ויום אחד, וכעת היא מתחייבת על בעילה, 
למרות  חוזרין  בתוליה  מ"מ  נבעלה,  שכבר  למרות  אזי   - מעובר  ועשאוהו  החודש  את  דין  בית  וקידשו 
שנבעלה, הואיל והיא נחשבת פחות מבת שלוש שנים! וזאת משום שבי"ד החליטו לעבר את השנה, ודבר 

זה פועל שינוי ממשי באשה שבתוליה חוזרין ולא נחשבת בעילתה כלום. 

ובכוח הוכחה זו מבסס כ"ק אד"ש מה"מ את המובא בפנים השיחה, שכאשר האדם לומד תורה - בכוחה 
לשנות את טיבעו ממש ולהציב אותו במעמד ומצב אחר לגמרי ממה שהיה תחילה, כמו שהחלטת הבי"ד 

יכולים להחזיר בתוליה על אף שנבעלה. 

ובמילא מובן שפיר ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בעניין מעלת לימוד התורה דווקא, הואיל ואף שההתבוננות 
דווקא  אזי  הקושי,  בו  נראה  שעדיין  בזמן  מ"מ,  מקומות85(,  בכמה  )כמבואר  רבים  ענינים  לפעול  יכולה 

85( ראה לקו”א תניא פ”ג, ועוד. 
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התורה יכולה לפעול את השינוי המהותי אצל האדם, וזאת ע"פ המבואר לעיל שבכוחה של התורה לשנות 
את טבע ומציאות העולם לפי פסקיה ודיניה. 

 ד
כח התורה - שינוי בטבע ממש 

והנה, בכדי להבין בצורה יותר מהותית את גדר שינוי הטבע בכוח התורה, יש לחלק בנושא מציאות התורה 
מול מציאות העולם - שני גדרים: א. התורה מודיעה שדבר זה אינו כפי הנראה לעין. ב. התורה משנה את 

טבע ומציאות העולם ממש )ולא רק מודיעה ע"כ(. 

באופן הא' ניתן לראות כמה התייחסויות בתורת כ"ק אד"ש מה"מ לכך, ולדוגמא )התוועדויות תשמ"ז ח"ב 
ע' 101(: "מכיון שהתורה אומרת שהעגלות קיימות, הרי, מציאותן של העגלות היא בתכלית ההתאמתות, 
עוד יותר מאשר דבר שרואה בעיניו, שכן דבר שרואה בעיניו, יתכן שאינו אלא דמיון בלבד, ואילו כאשר 

התורה מעידה על קיום הדבר, הרי זה בודאי מציאות אמיתית, בכל התוקף". 

למרות  בעולם  המציאות  זו  אזי  קיימות,  שהעגלות  היא  שהמציאות  אומרת  שהתורה  שמכיוון  והיינו, 
שאי"ז נראה לעיניים, וזאת משום שהתורה מודיעה שזוהי המציאות )כהאופן הא' הנ"ל86(. 

אך הנה מצינו גם את האופן הב' בתורת כ"ק אד"ש מה"מ בכמה מקומות, ולדוגמא גבי הוראת התורה 
)שופטים יז, יא( "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", וכפי' רש"י שם - "אפילו אומרים לך על 

ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין".

ומבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש ח"ה )ע' 127-8( וזלה"ק: "כמאמר חז"ל על הפסוק "לא תסור מן 
הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", אפי' כאשר רבנן "אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא 
ימין". כלומר, אפי' ענין אשר תורת אמת מגדירה שהוא שמאל, ורבנן אומרים על כך שהוא ימין, פוסקת 

התורה עצמה: "לא תסור" - יש לשמוע להם". עכלה"ק. 

והנה, גם לאחר ההבנה הנ"ל, ניתן לומר שהמציאות נשארת אותה המציאות )ימין ושמאל( אלא שרבנן 
מגדירים זאת שונה, ויש ללכת לפי הגדרת חכמים. אך גם בזאת מבהיר מיד כ"ק אד"ש מה"מ, שהיות וכך 

אמרו חכמים, זוהי המציאות האמיתית, ומשתנה הטבע ממש )ימין ושמאל(, וזלה"ק87: 

"ויש לומר, יותר מכך, שעל ידי כך שמלכי רבנן אומרים על שמאל שהוא ימין - הוא נעשה ימין. מכיון 
שכאשר התורה, תורת אמת, פוסקת "לא תסור"88 . . הכוונה היא, שלמרות שדבר זה מוגדר מצד תורת אמת 
שמאל, הרי התורה עצמה העניקה לרבנן את הכח לפעול, שעל ידי פסקם, ישתנה הדבר שהי' )לפני פסקם( 

שמאל, להיות באמת ימין".

86( וראה עוד בכיוון זה: לקו”ש חכ”ב ע’ 235 הע’ 46. סה”ש תשמ”ז ח”א ע’ 265. סה”מ תרמ”ט ע’ עדר. 
87( ההדגשות אינן במקור. 

88( וכהמשך דבריו של כ”ק אד”ש מה”מ: “אין הכוונה לומר שהדבר עצמו אכן נשאר “שמאל” ובכל זאת ציותה התורה שלמעשה 
ינהגו להיפך, כי חכמים אומרים שזהו “ימין”, שהרי באמת לא ייתכן שתורת אמת תצווה לפעול בניגוד לאמת”, אלא כבפנים שהמציאות 

משתנית לפי פסק רבנן. 



לימוד תורת הגאולה 44

המציאות  כמו  להיות  ממש,  המציאות  משתנה  אזי  המציאות,  שזו  אומרת  שהתורה  שמכיוון  והיינו, 
שהציבו חכמים ולא כפי הנראה לעיניים )כהאופן הב' הנ"ל89(. 

 ה
ענייני משיח וגאולה - דווקא הלימוד 

ולאחר הצבת שני הגדרים הנ"ל באופן פעולת מציאות התורה במציאות העולם, יש לומר, שהמדובר 
הכא )בדבר מלכות בלק( על לימוד התורה בעניני משיח וגאולה שמשנה את מציאות האדם – הוא כהאופן 

הב' דווקא. 

96 מהפסוק "לאל גומר עלי", המשתייכת  וזאת לנוכח ההוכחה הנ"ל שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בהע' 
לאופן הב', שהתורה משנה את הטבע של הנערה ממש. וכך ג"כ בלימוד עניני משיח וגאולה, שבכוח לימוד 

זה משתנה ממש מציאות האדם, וחודרת בו את ההכרה וההרגשה ש"הנה זה בא". 

ובזה מובן טובא, מדוע מביא כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ דלעיל, את הפיתרון לקושי שמתעורר על אף 
ההתבוננות – דווקא ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כיוון שהקושי המדובר ניתן לפיתרון דווקא 

בכוח התורה שיכולה לשנות את מציאות וטבע העולם, על אף הקושי מצד גשמיות הגוף והעולם. 

סיכום 
התורה  לימוד  נצרך  ולכך  האדם,  בנפש  לפעול  מצליחה  לא  שההתבוננות  פעמים 
דווקא. הלימוד בכוחו לשנות את טבע ומציאות האדם, ולכן ההוראה הניתנת בשיחה 

- לצורך שינוי מהות נפש האדם - הינה ללמוד ענייני גאולה ומשיח דווקא. 

 

89( ובהמשך הסעיף מביא את הראי’ מ”לאל גומר עלי” הנ”ל )וראה גם ובמיוחד הע’ 28 שם(. 
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 א 
תוצאת הלימוד - שינוי הטבע ממש 

אופן  נגזרת ההשלכה על  בכוח התורה, אשר מהם  גדרים בשינוי טבע העולם  הוצגו שני  בפרק הקודם 
שינוי טבע האדם בכוח לימוד התורה בעניני גאומ"ש: א. המציאות בעולם קיימת והתורה מודיעה שאין זה 

האמת90. ב. התורה משנה את המציאות הקיימת בעולם לפי דרכיה ופסקיה91.  

והתבאר, שהגדר עליו מדבר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל, בנוגע ללימוד עניני גאומ"ש המשנה את טבע  
האדם, הוא כהאופן הב' הנ"ל - שהתורה משנה את המציאות ממש. וכפי שמוכח בפשטות מהע' 96 המובאת 
על המילים - "בכח התורה לשנות טבע האדם": "ראה דרשת רז"ל עה"פ "לא-ל גומר עלי" )כלומר, שבכוח 
חכמים המעברים את השנה להחזיר את בתולי האשה על אף שכבר נבעלה, כיוון, שבכוח התורה לשנות את 

טבע האדם ממש92(. 

90( והובאו ההוכחות לכך, ומהם: )התוועדויות תשמ”ז ח”ב ע’ 101(: “מכיון שהתורה אומרת שהעגלות קיימות, הרי, מציאותן של 
העגלות היא בתכלית ההתאמתות, עוד יותר מאשר דבר שרואה בעיניו, שכן דבר שרואה בעיניו, יתכן שאינו אלא דמיון בלבד, ואילו 

כאשר התורה מעידה על קיום הדבר, הרי זה בודאי מציאות אמיתית, בכל התוקף”. 
וראה עוד בסגנון זה: לקו”ש חכ”ב ע’ 235 הע’ 46. סה”ש תשמ”ז ח”א ע’ 265. סה”מ תרמ”ט ע’ עדר. 

91( והובאו ההוכחות לכך, ומהם: )לקו”ש ח”ה ע’ 127-8(: “ויש לומר, יותר מכך, שעל ידי כך שמלכי רבנן אומרים על שמאל שהוא 
ימין - הוא נעשה ימין. מכיון שכאשר התורה, תורת אמת, פוסקת “לא תסור” . . הכוונה היא, שלמרות שדבר זה מוגדר מצד תורת אמת 
שמאל, הרי התורה עצמה העניקה לרבנן את הכח לפעול, שעל ידי פסקם, ישתנה הדבר שהי’ )לפני פסקם( שמאל, להיות באמת ימין”. 
והיינו, שאי”ז רק מצד הודעת התורה שאכן כך הדבר, אלא שהדבר עצמו משתנה כפי החלטת ופסק רבנן, וכהמשך דבריו הק’ שם: 
“אין הכוונה לומר שהדבר עצמו אכן נשאר “שמאל” ובכל זאת ציותה התורה שלמעשה ינהגו להיפך, כי חכמים אומרים שזהו “ימין”, 

שהרי באמת לא ייתכן שתורת אמת תצווה לפעול בניגוד לאמת”. 
92( ובביאור ענין זה בעומק יותר, ראה המקורות המצויינים בהמשך הע’ 96 הנ”ל: ירושלמי כתובות פ”א ה”ב. וש”נ. והובא להלכה 

בש”ך )ושו”ע אדה”ז( יו”ד סקפ”ט סקי”ג )סקכ”ג(”. 

פרק שביעי - שלימות הלימוד
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בנפש  יכולה לפעול  לא  גאומ"ש  בעניני  הנ"ל מובן בפשטות, שעל אף שההתבוננות  ומכורח ההערה 
האדם באופן מולחט, לכן מביא כ"ק אד"ש מה"מ הפיתרון לכך ע"י לימוד התורה, שבכוחה לשנות ממש 

)כהאופן הב'( את מציאות האדם, ממציאות של גלות למציאות של גאולה - וכל זה בכוח הלימוד בלבד. 

 ב
שינוי ממשי  - בחומר המוח 

ויש להמשיך בפיתוח והרחבת הביאור הנ"ל, ע"פ המבואר במקומות רבים בתורת החסידות בגדר 'חומר 
וצורה'93: 

החומר הינו חומריות הדבר ותבנית גולמו, והצורה הינה אור והתפשטות לעצם חומר הגלם, המשתנה 
ומידת  צורת  הינה  והצורה  מקורו,  העץ שממנו  הינו  דרך שולחן, שחומרו  על  הצורה.  יוצר  החלטת  כפי 

השולחן שהורכבה ע"י יוצר הצורה. 

וכפי שהוא בעולם כן הוא במידות האדם; ישנו את 'תבנית המידה' שהוא חומר המידות, כמו תוקף או 
חלישות, עזות או נעימות. וישנו את 'אור המידה' שהוא צורת המידות, כמו רע או טוב. היינו, שאם ישנו 
אדם שבחומר מידתו הוא עז, אזי אפשרי שזה יתבטא בצורת מידתו בשני אופנים - רע או טוב; יכול הוא 
לנווט זאת לעזות דקליפה נגד ענינים דקדושה, ויכול הוא לנווט זאת לעזות דקדושה, אך מ"מ בטבע חומר 

מידתו הוא עז. 

והנה, בכללות עבודת האדם כאשר נלחם עם יצרו, משנה האדם את צורת מידותיו ולא את מהות חומרם. 
וזאת מפני שקשה יותר לשנות את מהות החומר לעומת צורתו הקלה יותר לשינוי.

ומביא הרבי הריי"צ94 דוגמא לדבר מבעל תשובה, שעל אף חזרתו למוטב ולדרך האמת, עכ"ז השינוי 
המתחולל בתוכו הינו רק בצורת מידותיו ולא בחומרם, וזלה"ק: 

עצם  הרי  ומ"מ  ממש  הקצה  אל  הקצה  מן  שמתהפך  היות  דעם  תשובה,  דבעל  בציור  יותר  זה  "ויובן 
מהותו נשאר בלי שינוי עצמו . . והיינו דכל דבר תורה וענין אלקי פועל בו התעוררות והזזה גדולה בנפשו 
שמתפעל מכל דבר ממש, דזהו התהפכות גמורה לגבי מה שהיה תחלה, ועכ"ז הרי אינו אלא חילוף ושינוי 
הצורה בלבד, ולא שהתהפך חומר המדה ממש. והראי' דהרי מ"מ נשאר בו הקשיות וכן התוקף שהי' בו 

תחלה בהיותו בסורו ר"ל, אלא דעתה הוא בציור הטוב דוקא". 

והנראה מכך בפשטות, ששינוי הצורה - הוא המצוי אצל רוב עובדי ה', אשר בכוח עבודתם משנים הם 
את צורת מידתם. אך לגבי אופן שינוי החומר - מבאר הרבי הריי"צ, שבכדי לפעול  בו שינוי ממשי נצרך 
אופן עבודה שונה מכל דרכי העבודה המשנים את צורת המידות, והוא: כוח השכל. והיינו, שדווקא בכוח 

לימוד התורה ניתן לשנות את חומר המוח עצמו ולא רק את צורתו, וזלה"ק95: 

חומר המוח הוא משתנה  פעולת כח השכל, הוא שעצם  "משא"כ בהזדככות חומר המוח שנעשה ע"י 
ממהות למהות ממש, דעצם חומר המוח נעשה שכל ממש והוא שנעשה שינוי בגוף חומר המוח )וכמבואר 

93( וראה בארוכה ס’ הליקוטים להצ”צ אות חי”ת ע’ קסח ואילך. וראה בעיקר בסה”מ ה’תש”ח-תש”ט ע’ כט ואילך. 
94( סה”מ ה’תש”ח-תש”ט ע’ כט ואילך. 

95( שם, ע’ ל. 
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בספרי הרפואה(, דכ"ז הוא פעולת שקידת כח השכל בחומר המוח". והיינו, כפי הנראה בגשמיות העולם 
שבכח השכל ניתן לשנות את חומר המוח, כן הוא ג"כ ע"י לימוד התורה שבכוחה לשנות את חומר המוח96. 

ובכך יש לתווך את כל המובא לעיל, עם המבואר בד"מ בלק בנוגע ללימוד עניני גאומ"ש, שדווקא בכוח 
התורה לשנות טבע האדם, ובזה גופא לשנות לא רק את צורת מידותיו אלא אף את חומר המוח ממש )ע"ד 
"לא-ל גומר עלי", הנ"ל(, וכ"ז ע"י לימוד עניני גאומ"ש, שמזכך את חומר מוחו ממש ומביאו לחיי גאולה.  

 ג
חידוד הנ"ל - בדעות הרמב"ם והרמב"ן 

ובכדי לחדד ולהפשיט יותר את ההבנה המוכחת לעיל, אשר בכוח לימוד התורה דווקא ניתן לפעול שינוי 
בטבע האדם ממש, וכן לפעול שינוי בחומר המוח; יש להביא בזאת את מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן הידועה 

בעניין אופן השראת השכינה בביהמ"ק97: 

הרמב"ם סובר, שהשראת השכינה בבית המקדש היא רק בדרך 'מעבר' ולא בהתלבשות ממש בתוך המקום 
עצמו. ואילו לעומתו סובר הרמב"ן, שהשראת השכינה בביהמ"ק אינה בדרך 'מעבר'  אלא בדרך 'התלבשות' 

דווקא, והיינו, שהשכינה מתלבשת במקום הגשמי דווקא. 

והנה בדעתם של השניים, מביא כ"ק אד"ש מה"מ לכל אחד מהם הוכחה המצדדת לדעתו98: 

הרמב"ם סובר, שהמשל לכך הוא, ע"ד המשכת דבר שכל ע"י אצבעות היד בכתיבה, שהאצבעות הכותבות 
'מעבר ואמצעי' להמשכת הדבר שכל  את הדבר שכל - אין הם מלובשים בדבר שכל, אלא הם רק מהווים 
במוח,  השכל  התלבשות  ע"ד  הוא,  לכך  שהמשל  סובר,  הרמב"ן  ואילו  במקדש(.  השכינה  המשכת  )וכ"ה 

שהשכל משנה את חומר המוח ממש, וזלה"ק )במאמר שם(: 

"אמנם דעת הרמב"ן )והסוברים כמותו( היא, וכן קבעה תורת חסידות להלכה, שאופן גילוי השראת השכינה 
בביהמ"ק אינו ע"ד שהשכל עובר ע"י כתיבה באצבעות היד )ולא אצבעות הרגל(, אלא ע"ד התלבשות השכל 
בהמוח, ועל ידו גם בהלב, שאין זה באופן שהשכל רק עובר דרך המוח, כי אם, שחומר המוח שייך להשכל, 

שלכן יש חילוקים בהחומר דתלת המוחין, ויתירה מזה, שחומר המוח מזדכך ע"י ריבוי לימוד בשכל". 

דווקא במקום  כדעת הרמב"ן, שהשראת השכינה היא  ומבין שני הדיעות הנ"ל, פסקה תורת החסידות 
כדעת  'מעבר'  של  באופן  ולא  ומזככו,  שמשנהו  המוח  בחומר  השכל  התלבשות  ע"ד  בו,  ונמשכת  הגשמי 
הרמב"ם. ואת היוצא מזה יש לומר, שלדעת המב"ם השראת השכינה היא בצורה ולא בחומר, ואילו לדעת 

הרמב"ן השראת השכינה הינה דווקא בחומר המקום עצמו ולא רק בצורה, וכך פסקה תורת החסידות.  

96( וכמוכח מהמשך המאמר שם בד”ה “כי ביום הזה יכפר”, ע’ לא ואילך. וראה בשיחו”ק תשכ”ח ח”ב ע’ יט: “שתורה היא הבנה 
והשגה במחשבה, זה צריך הרי להיקלט במוח הגשמי עד שכמבואר בארוכה נעשה שינוי גמור בקמטים ובחומר המוח”.  

97( ראה אוה”ת ויצא קעח, א. ביאורי הזוהר להצ”צ ח”א ע’ קג ואילך. סה”מ תר”ל ע’ סג ואילך. סה”מ פר”ת ע’ קפד ואילך. וראה 
גם לקו”ש חי”ט ע’ 141 ואילך. 

98( מאמר ד”ה “מזמור לדוד” )במחנה קיץ “גן ישראל”( ה’תשט”ז ס”ג )סה”מ תשט”ז ע’ רכג ואילך(.  
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 ד
לימוד ענייני גאולה ומשיח - שינוי החומר ממש 

וע"פ כל המבואר לעיל בארוכה, יש לבאר את גדר דרישת כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ בלק הנ"ל, בלימוד 
עניני גאולה ומשיח על מנת לשנות טבע האדם: 

ע"פ מה שהובא בהע' 96 על המילים - "בכוח התורה לשנות טבע האדם": "ראה דרז"ל עה"פ "לא-ל 
גומר עלי"", משמע בפשטות שפעולת הלימוד בנפש האדם היא על מנת לשנותו מטבעו ורגילותו ממש, 

כפי שמשמע מהוכחה זו שבתוליה חוזרין ומשתנה טבעה ממש. 

ובזה גופא יש לומר שהחידוש בלימוד דווקא, הוא על מנת לשנות את חומר המוח ממש ולא רק את 
צורת המידות. והיינו, שע"י דרכי הפעולה באופן הרגיל ניתן לשנות רק את צורת המידות, אך ע"י הלימוד 
בעניני גאולה ומשיח ניתן לשנות את חומר המוח עצמו, ושינוי חומר המוח עצמו בכוחו לפעול99 בכל אברי 
ומידות האדם שיונהגו באופן המתאים ללימוד בענינים הנ"ל - "כחיי והנהגת בני ישראל בימות המשיח 

ממש"100. 

סיכום 
 בכח האדם לשנות את צורת מידותיו וחומר מוחו; דווקא באמצעות כח השכל - 
ניתן לשנות את חומר המוח ממש. מזה מובנת  הכולל את מעלת לימוד התורה - 
מעלת הלימוד בענייני גאולה ומשיח, הואיל ובכח הלימוד )השכל( לשנות את חומר 

המוח ממש, ולהשפיע השלכותיו בנפש האדם. 

99( כמוכח בפשטות מהמאמר הנ”ל בדברי כ”ק אד”ש מה”מ, שישנם חילוקים בחומר המוח של ה’תלת מוחין’ בשונה מהחומר 
של שאר האברים, וזאת מפני קדושתם ועליונתם. וע”י זיכוכם מזדכך הלב והגוף כולו, עיי”ש. 

100( ראה דבר מלכות שמח”ת תשנ”ב ס”ב. 
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 א
שינוי החומר בדרך לחיי הגאולה 

בפרקים הקודמים הוצגו שני גדרים בשינוי טבע העולם בכוח התורה, אשר מהם נגזרת ההשלכה על אופן 
שינוי טבע האדם בכוח לימוד התורה בעניני גאומ"ש: א. המציאות בעולם קיימת והתורה מודיעה שאין זה 

האמת. ב. התורה משנה את המציאות הקיימת בעולם לפי דרכי' ופסקי'.

והתבאר, שהגדר עליו מדבר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל בנוגע ללימוד עניני גאומ"ש המשנה את טבע  
האדם הוא כהאופן הב' הנ"ל - שהתורה משנה את המציאות ממש. וכפי שמוכח בפשטות מהע' 96 המובאת 
על המילים - "בכח התורה לשנות טבע האדם": "ראה דרשת רז"ל עה"פ "לא-ל גומר עלי" )כלומר, שבכוח 
חכמים המעברים את השנה להחזיר את בתולי האשה על אף שכבר נבעלה, כיוון, שבכוח התורה לשנות את 

טבע האדם ממש101(.

והוסבר בארוכה בפרק הקודם, שישנם ב' סוגי שינויים באדם: א. שינוי הצורה. ב. שינוי החומר ממש; 
והיינו, שדווקא ע"י פעולת כח השכל ניתן לשנות את חומר המוח ממש, ולא רק את צורת האדם; 

ומכל הנ"ל סוכם, אשר המבואר בד"מ בלק הנ"ל בענין לימוד התורה בעניני גאומ"ש, מטרתו הינה לשנות 
את חומר המוח ממש. והואיל ושינוי זה נעשה בכוח השכל דווקא, לכן נותן כ"ק אד"ש מה"מ הוראה בענין זה 

עצמו - לימוד התורה בענינים אלו, על מנת לשנות טבע האדם )חומר(.

101( ובביאור ענין זה בעומק יותר, ראה המקורות המצויינים בהמשך הע’ 96 הנ”ל: ירושלמי כתובות פ”א ה”ב. וש”נ. והובא להלכה 
בש”ך )ושו”ע אדה”ז( יו”ד סקפ”ט סקי”ג )סקכ”ג(”. 

פרק שמיני - סגנון הלימוד
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 ב
שינוי החומר - דווקא בעיון והעמקה 

ויש להרחיב ולבאר בענין שינוי חומר המוח ממש, שאף השינוי הנעשה בו, תלוי באיכות ואופן הלימוד, 
ולא רק בעצם הלימוד גרידא. וכפי שממשיך לבאר כ"ק אדמו"ר הריי"צ102, וזלה"ק: 

ביגיעה גדולה  בחומר המוח הוא בא בדרך התעסקות דוקא, והיינו שבא  "אמנם פעולה זו דכח השכל 
ועצומה במאד, וע"י יגיעה רבה אז הרי בא לעומק אמיתית הענין ההוא, וכמארז"ל )מגילה יב( אמר ר"י אם 
יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי )בתורה, רש"י( ומצאתי 

תאמין".

והיינו, שבכדי לשנות את חומר המוח בכח השכל נצרך ענין הלימוד באופן כללי, ובו עצמו גופא, צריך 
להיות הלימוד באופן של עיון וההעמקה ולא רק באופן של "השקפה ראשונה", וכהמשך לשונו הק':

ע"י  דוקא  הוא  בכדי שיבא לעומק החכמה לאמיתתה  הנה  דבר שכלי  דכל  רואים בחוש,  "וכמו שאנו 
היגיעה רבה במוחו, שמייגע כל מוחו בעיון גדול ובהעמקה גדולה במתינות דוקא ואז יגיע לאמיתת הדבר. 
וענין היגיעה שאינק מסתפק בהשגת דבר בהשקפה ראשונה, דהשקפה ראשונה בכללות הוא היפך ענין 
ההשכלה, דהשקפה ראשונה זהו רק ידיעה שטחית בלבד והידיעה שטחית הרי אינו יודע עדיין את הענין, 

פי' שאינו יודע פנימי' הדבר כלל”.

ונמצא, שזהו אופן הלימוד המדובר בד"מ בלק הנ"ל; היינו, שבכדי לשנות טבע האדם, ובכדי לפעול 
שינוי בחומר המוח ממש, הרי זה נעשה ע"י הלימוד בעיון וההעמקה, ולא רק ב"השקפה ראשונה" שאז אינו 

יודע ומבין את הדבר לאמיתתו, וממילא אינו פועל בחומר מוחו ממש.

וכפי שניתן לראות זאת במפורש בדברי כ"ק אד"ש מה"מ שם, וזלה"ק103: "שמקשר דעתו בקשר אמיץ 
לידע  וההתבוננות  המחשבה  לראש  ולכל  וגאולה,  משיח  בעניני  בחוזק”104  מחשבתו  ויתקע  מאד  וחזק 
ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח, "הנה זה בא", כיון שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, 

וסיימו כל עניני העבודה בשלימות".

והיינו כנ"ל ,שאופן הלימוד צריך להיעשות בעיון וההעמקה, ודווקא הוא הפועל את השינוי בטבע האדם 
המבואר שם בארוכה.

 ג
הוצאת האש מצור החלמיש - ביגיעה דווקא 

ולצורך הביאור וההבנה בענין, כיצד דווקא ע"י העיון וההעמקה משתנה חומר המוח ממש, יש להרחיב 
משלהבת  אש  הנפקת  הבדל  במהות  שם(  המאמר  )ובהמשך  בחסידות  רבים  במקומות  המובא  ע"פ  בזה 

שבגחלת, ומצור החלמיש, ובלשונו הק' שם:

102( סה”מ תש”ט שם ע’ לא ואילך. 
103( ההדגשות אינם במקור. 

104( תניא ספ”ג. 
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ע"י  כ"א  אש  ממנו  להוציא  א"א  החלמיש  שצור  הא'  דברים:  בב'  הוא  הגילוי  באופן  ביניהם  "וההפרש 
היגיעה וההכאה שמכין אותו בברזל, משא"כ השלהבת הקשורה בגחלת הנה האש יוצא מהעלמו בלי עמל 
ויגיעה ורק ע"י שנופח בפיו או בכלי, אך יש קץ וגבול לגילוי השלהבת דכאשר נכלה כחו במקורו כמו"ש בתוך 
הגחלת, והיינו דכאשר מתעמעם ונכבה וכה"ג אז הרי נפסק הגילוי ג"כ, משא"כ בצור החלמיש שאינו נפסק 

ונכבה לעולם ותמיד מוציאין ממנו ניצוצי אש".

אינה  בתוכה  הנמצא  האש  אך  רבה,  יגיעה  נצרכת  אמנם  החלמיש  מצור  האש  להוציא  שבכדי  כלומר, 
הנמצאת  לאש  וגבול  קץ  יש  אך  רבה,  יגיעה  נצרכת  לא  אמנם  הגחלת,  בשלהבת  משא"כ  לעולם;  נפסקת 

בתוכה, ובלשון קודשו:

"והא בהא תליא, דלהיות השלהבת כמו"ש במקורו בתוך הגחלת, ה"ה במציאות ממש, ובא רק מהעלם 
אל הגילוי בהשלהבת ה"ז כמו יש מיש, דמה שיש במקור ממילא בא לידי גילוי בלי טורח ויגיעה רבה. אמנם 
בצור החלמיש הרי אין בו מציאות אש כלל, ורק כמו כח היולי וכמו אש היסודי שהוא כח היולי על כל מציאות 
אש, והוא בעצמו אינו אש כלל, וא"כ הרי המשכת האש ממנו הוא כמו מאין ליש, ולזאת אופן הגילוי הוא 

בטורח ויגיעה דוקא, ומהאי טעמא אינו נפסד ונמשך תמיד”.

והיינו, שכל שלב מוליד שלב נוסף: דווקא ע"י היגיעה ניתן לגלות את האש הנמצאת בתוך החלמיש, ואזי 
נוצרת מציאות של יש מאין, ולכן לא שייך בזה הפסק, הואיל וזו מציאות שנוצרה מאין ליש בכוח היגיעה 

המגלה בתוכה את המציאות האין סופית השוכנת בתוכה.

 ד
לימוד ענייני גאולה ומשיח - בעיון והעמקה דווקא 

וע"פ כל הנ"ל נראה לבאר בפשטות, שזוהי מהות ההוראה הנלמדת מד"מ בלק הנ"ל:

למרות   – לפועל  "ובנוגע  וזלה"ק:  שם,  בשיחה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מעמיד  אותו  הקושי  ע"פ  זה  ויובן 
ה"שטורעם" שבדבר בתקופה האחרונה בשנה זו, תהא שנת נפלאות אראנו, לאחרי ראיית הנפלאות המעידות 
שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", רואים שישנו קושי )"עס קומט אן שווער"( להחדיר ההכרה וההרגשה 

שעומדים על סף ימות המשיח ממש עד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה". 

ואזי מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הדרך לפתרון קושי זה: "והעצה לזה – ע"י לימוד התורה בעניני משיח 
מצד  כאשר  טבע האדם105, שגם  לשנות  הקב"ה שלמעלה מהעולם(  )חכמתו של  התורה  בכח  כי,  וגאולה, 
הרגש שלו נמצא עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי ע"י לימוד התורה 
בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה 

ש"הנה זה בא"".

ימות  ולהעלותו למצב של  גלותי,  והיינו, שדווקא התורה בכוחה לשנות את טבע האדם הנמצא במצב 
המשיח, כך שכל אורח חייו ישתנו מן הקצה אל הקצה;

105( ראה דרז”ל עה”פ לא-ל גומר עלי )ירושלמי כתובות פ”א ה”ב. וש”נ. והובא להלכה בש”ך )ושו”ע אדה”ז( יו”ד סקפ”ט סקי”ג 
)סקכ”ג((. 
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אלא שע"פ כל הנ"ל נמצא, שהשינוי המתחולל באדם נעשה דווקא ע"י הלימוד באופן של עיון וההעמקה, 
ולא רק כ"השקפה ראשונה" גרידא, הואיל ודוקא ע"י היגיעה בלימוד וההעמקה בו יכול הוא למצוא את 

האש שבצור החלמיש שאינה נכבית לעולם )שינוי טבע האדם במהותו העצמית(.

סיכום 
לצורך שינוי חומר המוח ממש, נצרך העבודה בכח השכל )התורה(. אך בזה גופא, 
מוכרח הלימוד להיות באופן של יגיעה והעמקה, אשר רק באופן זה ניתן לשנות את 
חומר המוח ממש ולא רק את צורת המידות. נמצא, ששלימות אופן לימוד ענייני 

גאומ"ש - הינו בעיון והעמקה דווקא. 
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 א
"בפרט בתורתו" - מדוע? 

בין השיחות המרכזיות בהם מדבר כ"ק אד"ש מה"מ ע"ד לימוד עניני גאולה ומשיח, עומדת שיחת הדבר 
מלכות לש"פ תזריע-מצורע ה'תנש"א הממקדת את דרישתה אודות הדרך הישרה – "הקלה והמהירה ביותר 

מבין כל דרכי התורה"106 בכדי לפעול להתגלות וביאת המשיח, וכלשון כ"ק אד"ש מה"מ )סי"ב(107:  

"כיון שמשיח צדקנו עומד לבוא תיכף ומיד, אבל עדיין לא בא בפועל, שלכן דרושה ההשתדלות האחרונה 
של כאו"א מישראל להביא את המשיח, צריכה להיות הפעולה ע"י "מלכות שבתפארת", כלומר, ענינו של 
המשיח כפי שהוא בתורה . . ו"מלכות שבתפארת" – הוא לימוד התורה בעניני מלך המשיח ובעניני הגאולה 

שנתבארו בריבוי מקומות". 

וכהמשך לדרישה הכללית אודות לימוד עניני גאולה ומשיח, מציין כ"ק אד"ש מה"מ את עניני הגאולה 
אותם צריכים ללמוד על שלל אופניהם, וכלשונו הק': 

"בתורה שבכתב )ובפרט "בדברי הנביאים . . שכל הספרים מלאים בדבר זה"108( ובתורה שבעל פה, בגמרא 
)ובפרט במסכת סנהדרין ובסוף מסכת סוטה( ובמדרשים, וגם – ובמיוחד – בפנימיות התורה, החל מספר 
הזהר )ש"בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר כו' יפקון בי' מן גלותא ברחמים"109(, ובפרט בתורת החסידות 
בתורתו  ובפרט  נשיאינו,  רבותינו  בתורת  משיחא110(,  מלכא  דא  מר  אתי  חוצה  המעיינות  הפצת  )שע"י 

)מאמרים ולקוטי שיחות( של נשיא דורנו”. 

106( כלשונו הק’ – ס”ט בשיחה שם. 
107( ההדגשות אינם במקור )ובנטילת חלק מהסוגריים(.  

108( רמב”ם הל’ מלכים פי”א ה”ב.  
109( זח”ג קכד, ב – ברע”מ. הובא ונתבאר באגה”ק רסכ”ו.  

110( אגה”ק דהבעש”ט – כש”ט בתחלתו.   

פרק תשיעי - התמקדות הלימוד
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היינו, אשר באמצעות לימוד התורה בעניינים אלו ניתן לפעול את התגלות וביאת המשיח, וכפי שחותם 
כ"ק אד"ש מה"מ לאלתר שם: "וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה היא ה"דרך ישרה" לפעול 

התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש".  

ויש לעיין ולברר בדבר הוראה זו:

בתווך ההוראה נמצא, כי בנוסף ללימוד ענייני גאולה ומשיח הנפרסים על פני התורה כולה, אם בתורת 
הנגלה ואם בתורת החסידות, ישנו לימוד אחד ויחיד העולה על כולנה111, והוא הלימוד בתורת נשיא הדור 

דווקא, וכלשון כ"ק אד"ש מה"מ – "ובפרט בתורתו )מאמרים ולקוטי שיחות( של נשיא דורנו”. 

ובדבר עניין זה יש להבין: האם דווקא ע"י הלימוד בתורת נשיא הדור ניתן לפעול התגלות וביאת משיח 
הלימוד בתורתו, אלא שזהו חלק מכלל נושאי ואופני הלימוד היכולים  דווקא  צדקנו, או שמא לא נצרך 
המיוחדות  מהי  להבין  יש  בתורתו,  הלימוד  דווקא  נצרך  אכן  ואם  המשיח112?  וביאת  להתגלות  לפעול 

הנפלאת בלימוד ענייני גאולה ומשיח - בתורת נשיא הדור דווקא113?  

 ב
מטרת ההוראה - לחיות משיח בנפש האדם 

ולצורך ההסברה בזה, יש להקדים ולבאר תחילה אשר תוכן ומהות דרישת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה זו 
ע"ד לימוד ענייני גאולה ומשיח - הינה בכדי לגרום לאדם הלומד לחיות חיי גאולה, ובכך יובן ויוברר פרט 

זה בדבר ההוראה: 

והנה, טרם ההודעה ע"ד ההוראה בלימוד ענייני גאולה ומשיח, בונה כ"ק אד"ש מה"מ מהלך שלם ממנו 
"אורות  והיינו, שישנם  דווקא.  לימוד התורה  נצרך  ותחתונים,  - אשר בכדי לחבר עליונים  עולה ההבנה 
עלינים" הנחשבים כ"רצוא" שאינם נתפסים בגדרי טבע העולם, והאדם ע"י עבודתו נצרך לחבר "אורות" 

אלו עם ה"שוב" שבעולם;

111( והנה, על אף שבהסתכלות ראשונית ניתן לומר שלא נמצא מדברי קודשו העדפה ומיוחדות ללימוד תורת נשיא הדור דווקא, 
ולשון כ”ק אד”ש מה”מ - “ובפרט בתורתו” הינה “פרט” בתוך “הכלל” של - “בתורת רבותינו נשיאנו”, ולא כפרט בכל ענייני גאולה 

ומשיח המצויינים למעלה; 
אך הנה, בהסתכלות עמוקה יותר ניתן להבחין, שבשרשרת ציוני ה”מראי מקומות” גופא, מציין תחילה את הלימוד בנגלה דתורה, 
ומיד לאחמ”כ מציין לפנימיות התורה עלי’ מתבטא – “גם ובמיוחד”, היינו שמתוך לימוד התורה באופן כללי, יש ללמוד “במיוחד” 
פנימיות התורה )“החל מספר הזוהר”(, ובפנימיות התורה גופא ממקד ללימוד תורת החסידות, ובתורת החסידות גופא ממקד ללימוד 
תורת רבותינו נשיאנו, ובתורת רבותינו נשיאנו גופא ממקד ללימוד תורת נשיא הדור דווקא! והיינו, שמתוך הלימוד הכללי מציין 
“במיוחד” ללימוד פנימיות התורה, ובזה גופא )למסקנא( מציין ל”בפרט תורתו של נשיא דורנו”. ונמצא, שהדרישה ללמוד בתורת 

נשיא הדור דווקא הינה כהעדפה ומיוחדות על פני כלל ענייני גאולה ומשיח המצויינים למעלה. וק”ל.
112( וכפי שמצינו בכל המקומות האחרים בדבר ההוראה ללימוד ענייני גאולה ומשיח, בהם לא ניתן דגש על לימוד תורת נשיא 
הדור דווקא, וראה: דבר מלכות אחו”ק תנש”א סי”ד. דבר מלכות בלק תנש”א ס”ט. דבר מלכות ואתחנן תנש”א סי”ב. דבר מלכות 
ראה תנש”א סי”א. דבר מלכות כי תצא תנש”א סט”ו. דבר מלכות שמח”ת תשנ”ב ס”ב. דבר מלכות לך לך תשנ”ב סי”ד. דבר מלכות 

חיי שרה תשנ”ב סי”ד. דבר מלכות ויצא תשנ”ב סי”ח. דבר מלכות שמות תשנ”ב סי”ד. ועוד.  
113( בנוסף למבואר בכו”כ מקומות ע”ד מעלת לימוד תורת נשיא הדור דווקא )לקו”ש חט”ז ע’ 539. לקו”ש חי”א ע’ 205. אג”ק 
ח”ח ע’ קנג. אג”ק ח”ג ע’ רלב. אג”ק ח”ח ע’ מה. אג”ק חכ”א ע’ סב. אג”ק ח”ג ע’ רכ. אג”ק ח”ג ע’ ריב, ועוד( יש עדיין להבין מדוע 

דגש זה ניתן בלימוד ענייני גאולה ומשיח דווקא, וכבפנים. 
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ולצורך הבהרת אופן החיבור בין שני הפכים אלו, מתווה כ"ק אד"ש מה"מ את דרך החיבור הנעשית ע"י 
וכן הוא בנוגע  לימוד התורה דווקא, אשר בכוחה לחבר את "האורות העליונים" עם העולם הזה התחתון. 
לעניין הגאולה, שאף בה נצרך לימוד התורה דווקא על מנת להורידה מעליונותה להתגלות בעולם עוד בזמן 

ומקום הגלות. 

ולאור כל זאת, מעלה כ"ק אד"ש מה"מ את ההוראה - ללמוד עניני גאולה ומשיח, בכדי לפעול התגלות 
וביאת משיח צדקנו באופן כללי; אך בזה גופא מבהיר בהע' 74 - "ומתחיל מהתגלות וביאת משיח שבכאו"א 
מישראל"114, היינו, שההוראה הנדרשת הינה בכדי לגרום לאדם הלומד לחיות חיי גאולה, כלומר - שכתוצאה 

משיחה זו נדרש שינוי מהותי ופנימי בנפש האדם הנפעל באמצעות הלימוד בענייני גאולה ומשיח.  

]אך הנה, יש מקום להבין שמהות ההוראה אינה כעבודה לשינוי מהות נפש האדם, אלא כ"סגולה" לקירוב 
הגאולה, וכפי שניתן להבין זאת מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א )ס"ט( - "וע"ד 
המדובר בתקופה האחרונה115 בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני גאולה ומשיח – לא )רק( בתור 
"סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל "לחיות" בעניני משיח וגאולה, 

"לחיות עם הזמן" דימות המשיח", עכלה"ק.  

והיינו, שחידושו של דבר מלכות ש"פ בלק בדבר ההוראה בלימוד ענייני גאולה ומשיח, הינו בכדי "לחיות 
בענייני משיח וגאולה", וחידוש זה הינו על פני המבואר בדבר מלכות ש"פ תזו"מ בו ניתנה ההוראה כ"סגולה" 

להתגלות וביאת משיח;   

אך לפי המבואר לעיל קשה קצת לבאר כן, הן מצד )א( מהלך שיחת תזו"מ כנ"ל116, והן מצד )ב( הבהרת 
כ"ק אד"ש מה"מ בהע' 74 שם117, והן מצד )ג( לשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת בלק הנ"ל - "ע"ד המדובר 

114( על אף שבהמשך השיחה לא ניתן דגש כ”כ חזק על העבודה הפנימית והמהותית מצד האדם, אך בה בשעה שבשאלה הכללית 
)המובאת בס”ט( - “כיון שכבר נסתיימו “מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות” – מהי ה”דרך ישרה” שיבור לו האדם שגמר עניני 
וביאת משיח שבכאו”א  הנזכר -”מתחיל מהתגלות  74 שכל  בהע’  ע”כ  מיד מבהיר   - וביאת המשיח?”  כדי לפעול התגלות  העבודה 
מישראל”, מובן שכל המובא לאחמ”כ בהמשך השיחה בדבר ההוראה ללימוד ענייני גאומ”ש, מיוסד על התשתית המבהירה תחילה 
כי המדובר הינו שינוי מהותי ופנימי בנפש האדם )התגלות וביאת משיח בנפשו הפרטית )ויומתק ע”פ המבואר בד”מ ש”פ תולדות 

ה’תשנ”ב )ב( ס”י, שהתגלות זו הינה מצד גילוי עצם הנשמה, וראה ג”כ סה”מ מלקוט ח”ו ע’ קלה ואילך((. 
וניתן לחזק האמור - שמהות ההוראה הינה על מנת שינוי מהותי ופנימי בנפש האדם, ע”פ הדיוק בהקדמה לשאלתו בשיחה, שם 
מביא - שה”דרך הישרה” המובאת במשנה )מסכת אבות פ”ב( הינה דווקא לאלו הנמצאים בדרגת “אדם - שלימו דכולא”, וכפירוש 
אדמוה”ז )לקו”ת תזו”מ כב, ב( - “אדם הזה כשמוכשרין מעשיו ותיקן כל הדברים . . רק פסולת שבסוף לבושיו עדיין לא נתברר כו’”, 
וע”כ מבהיר כ”ק אד”ש מה”מ שבדורנו זה כל בני ישראל נמצאים בדרגא זו, ולכן ההוראה בדבר “הדרך הישרה” שייכת לכאו”א; והיינו 

שניתנת התייחסות ברורה וחדה למצב נפשו של האדם, וממילא מובן שההוראה עצמה עוסקת בדבר מהות נפש האדם, וק”ל. 
115( על מילים אלו בשיחה, מציין כ”ק אד”ש מה”מ: “סה”ש תנש”א ח”ב ע’ 501-2”. היינו ש”המדובר בתקופה האחרונה”, זוהי 

שיחת ש”פ תזו”מ תנש”א, וראה לקמן הדיוק בזה.  
116( ראה לעיל הע’ 10. וכפי שמובן לאורך כללות השיחה בדבר הוראה זו, הן מצד )א( אריכות השיחה )סעיפים ד-ח( בדבר החיבור 
ה”אורות עליונים” בנפש האדם ע”י לימוד התורה, והן מצד )ב( נתינת ההוראה ע”י קביעת העובדה שבדורנו כללות בנ”י בדרגת “אדם”,  
והן מצד )ג( המובא בסיום השיחה )סי”ג( באופן קיום ההוראה ע”י לימוד ענייני גאולה ומשיח ברבים, המביא - “להתפעלות והשמחה 
ברגש הלב, שעי”ז הולכת וגדלה ההשתוקקות והצפי’ לביאת המשיח”, והיינו שזהו בכדי לפעול שינוי פנימי בנפש האדם )וכפי שדייק 

בזה הרה”ת י.ל.ו. בקובץ הערות התמימים ואנ”ש דישיבתינו גליון קלח ע’ 34 ואילך(. 
117( ומתחזק שבעתיים ע”פ לשון כ”ק אד”ש מה”מ שם, שהלימוד הינו על מנת לגלות את ה’ניצוץ משיח’ שבכאו”א מישראל, 
שזוהי עבודה מצד דרגת היחידה -עצם הנשמה )כמבואר בד”מ ש”פ תולדות )ב( תשנ”ב ס”י(, אשר התגלותה גורמת את גילוי ‘עצמיות 
נקודת הלב’ )ולא רק ‘הארת נקודת הלב’( הפועלת שכל ענייני העולם על שלל ומגוון פרטיהם, יהיו מושללים אצל האדם בדרך ממילא 
)וראה הביאור בזה בארוכה בלקו”ש ח”ו שיחה ב’ לפ’ תצווה סי”ב(, אשר מכל הנ”ל מובן עד כמה המדובר הכא, הינו שינוי פנימי ומהותי 
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בתקופה האחרונה", המציין ע"כ בהע' 91 - לשיחת תזו"מ שאף בה דובר - "בעיקר כדי להתחיל "לחיות" 
בעניני משיח וגאולה"118. 

)תזו"מ( הינה על מנת לגרום  זו  נראה, שאכן הדרישה ללימוד ענייני גאולה ומשיח בשיחה  ולכאורה 
לשינוי מהותי בנפש האדם, בכדי "לחיות בענייני משיח וגאולה" כפי המתאים לזמן מיוחד זה119, ולא רק 

כ"סגולה" לפעול התגלות וביאת משיח120, וק"ל[. 

ולפי המתבאר עד כה, אשר אופן הלימוד הנדרש בשיחה זו, מטרתו לפעול שינוי בנפש ומהות האדם 
הלומד, יש לעיין ולברר מדוע עניין זה נעשה במיוחד ע"י הלימוד בתורתו של נשיא הדור? והיינו, שבכוח 
תורתו של נשיא הדור לפעול את השינוי בנפש האדם יותר מכל שאר אופני הלימוד, ויש להבין הטעם 

וההסבר לכך: 

 ג
הדרך לחיות משיח - ההתקשרות לנשיא הדור 

והנה, בשיחה זו מוסר כ"ק אד"ש מה"מ את ההוראה ללמוד ענייני גאולה ומשיח, וזאת בכדי לפעול 
בנפש האדם חיי גאולה, עד כדי שהאדם יחי' במעמד ומצב של גאולה כתוצאה מהלימוד )וכפי שהתבאר 
כתוצאה  ישתנה  שהאדם  מנת  על  הינה  ההוראה  שמטרת  נמצא,  א"כ  ובהערותיו(;  הקודם  הסעיף  בגוף 

מהלימוד, ויחי' חיי גאולה. 

ויש לומר, שהדרך בה ניתן לפעול שהאדם יחי' חיי גאולה, עוד בזמן הגלות, הוא דווקא ע"י ההתקשרות 
אל נשיא הדור שבאותו הדור, אשר דווקא באמצעות ההתקשרות וההתחברות אליו, יוכל האדם לחיות חיי 

גאולה כתוצאה מהשפעת הנשיא אליו. 

וניתן להביא ההסברה בזה, ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ שמות ה'תשנ"ב, וכדלהלן: 

מצד האדם, ולא רק כ”סגולה”. 
118( ויש לומר, שאכן עצם הלימוד בעניינים אלו פועל גם באופן של ‘סגולה’ להבאת הגאולה, וכפי שניתן לדייק בדברי כ”ק 
אד”ש מה”מ - “לא )רק( בתור “סגולה” למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל “לחיות” בעניני משיח 
וגאולה”, והיינו, שאכן עיקר הלימוד הינו מצד “לחיות הענייני משיח וגאולה”, אך ישנו גם את הפן של ה’סגולה’ להבאת הגאולה 

הנפעל כתוצאה מהלימוד, אך בזמננו אנו אי”ז עיקר עניין הלימוד. 
וכל הטעם הוא מפני ה’סגולה’  ומשיח,  גאולה  ענייני  ניתנה ההוראה ללמוד  וכפי שניתן לראות בשיחות משנים קודמות בהם 
להבאת הגאולה )וראה: לקו”ש חח”י שיחה ב’ לפ’ בלק בסופה. התוועדויות תשמ”ד ח”א ע’ 314. התוועדויות תש”נ ח”ג ע’ 229. 

ועוד(. 
119( והיינו, ששיחת ש”פ תזו”מ המדוברת נכללת בלימוד בכדי ‘לחיות משיח’, הואיל ותחילת הלימוד באופן ד’לחיות משיח’ 
הגיע כתוצאה משיחת כ”ח ניסן תנש”א, בה הביע כ”ק אד”ש מה”מ את הקושי - “ועוד והוא העיקר שנמאים בגלות פנימי בענייני 
עבודת השם”, ובד”מ ש”פ בלק אומר, שהלימוד בענייני גאולה ומשיח פועל את הגאולה מהגלות הפנימי בענייני עבודת ה’, ובלשונו 
הק’ - “שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין ח”ו מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי ע”י לימוד התורה 

בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה”. 
120( ויובהר טפי לפי העיון בגדר ‘סגולה’ אשר מהותו מציגה ענין חיצוני שאינו נוגע למהות נפש האדם )וראה סה”מ תרס”ג ח”ב 

ע’ מה: “להיות שההשפעה היא בדבר שאינו נוגע בהעצם ואינו חלק ממנו, רק שנמצא בו בדרך סגולה”. ועוד(. 
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בו  ביום  עזרי' אותו אמר  בן  ר' אלעזר  ג-ט(, את מאמר  )סעיפים  כ"ק אד"ש מה"מ  בשיחה שם מבאר 
התמנה להיות נשיא - "כל ימי חייך להביא הלילות . .  כל ימי חייך להביא לימות המשיח"121. ומבאר בארוכה, 
את הביאור הפנימי למשפט - "כל ימי חייך להביא לימות המשיח",  שהכוונה בזה הינה, שיש להחדיר ב"כל 

ימי חייך" בעולם הזה בזמן הגלות, את המעמד ומצב ד"ימות המשיח"122.      

ומקשה, מדוע אמר זאת ראב"ע דווקא ביום שהתמנה להיות נשיא? ומביא הביאור לכך, וזלה"ק )ס"ז(123: 
“חידושו של נשיא בישראל הוא לקשר ולאחד "כל ימי חייך" של כאו"א מישראל ושל כלל ישראל – "כל 
ימי חייך" הגשמיים בעולם הזה ובפרט בזמן הגלות – עם גאולה  בכלל, ובפרט עם ימות המשיח, הגאולה 

האמיתית והשלימה, שאין אחרי' גלות". 

וממשיך בביאורו: "דוקא הנשיא בכחו לחבר ולאחד גלות עם גאולה . . שבחייו של יהודי "כל ימי חייך" 
כנשמה בגוף בעוה"ז הגשמי והחומרי ובזמן הגלות, הוא יוכל לצאת ממיצרים וגבולים, ויתירה מזו – לעמוד 

במצב דימות המשיח”.   

את בנ"י כפי שהם במצב הגלות, עם מצב וחיי הגאולה. וזה  לחבר  והיינו, שעניינו של נשיא הדור הוא 
נעשה דווקא בכוחו )"דווקא הנשיא"(, הואיל והוא כלול משני הקצוות דגלות וגאולה, ולכן דווקא הוא יכול 
לחבר ולאחד את בנ"י בגלות, עם חיי הגאולה ]ועפ"ז מבאר מדוע אמר זאת ראב"ע דווקא ביום שהתמנה 
להיות נשיא, הואיל ודוקא בכוח הנשיא לפעול חיבור זה, לכן אמר זאת דווקא ביום שהתמנה לתפקיד  זה[. 

 ד
כללות ההמשכות - בכח נשיא הדור דוקא 

ומהאמור לעיל מובן, שהאדם כפי שהוא בעבודתו בכוח עצמו, לא יוכל לחבר את חייו האישיים עם חיי 
הגאולה, ודוקא באמצעות הנשיא יכול האדם לפעול חיבור זה; ונמצא, שע"י ההתקשרות לנשיא יכול האדם 
עליו  הנשיא  השפעת  בו,  ויתדבק  לנשיא  שיתקשר  וככל  הואיל  ביותר124,  החזקה  בצורה  זה  חיבור  לפעול 

תיעשה באופן החזק ביותר. 

]וכפי שניתן לראות בנוגע לשאר ההמשכות של בנ"י, הנפעלות בכוח ההתקשרות אל נשיא הדור דווקא, 
וכדבריו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ )ליל שמח"ת תשח"י ס"ח125(: 

"וזאת הברכה אשר ברך משה" - כל הברכות וההמשכות, נמשכות בזכותו של משה רבנו על ידי ההתקשרות 
אליו. משה הי' רועה ישראל וכל הענינים שבני ישראל היו נצרכים להם - נמשכו על ידי משה. משה רבנו הי' 
מדריכם של ישראל והדריך אותם להיות בכל הנהגותיהם כדבעי, וגם השפיע לישראל כל צרכיהם . . כי זהו 

121( ברכות סופ”א. 
122( וכפי הנסמן בהע’ 45 בשיחה שם. וראה שיחו”ק תשי”ח-תשי”ט ע’ קמד: “שמעתי מאאמו”ר ז”ל ביאור דיוק הלשון “להביא 
לימות המשיח”, ולא “לרבות”, כהלשון הרגיל בש”ס – שצריכים “להביא” )“ַאריינבריינגען”( את הגילוי ד”ימות המשיח” גם עכשיו 

“בעולם הזה””.  
123( ההדגשות אינם במקור )ובנטילת חלק מהסוגריים(.    

124( וכפי שניתן לראות בכ”מ, שע”י ההתקשרות לנשיא פועלים את הגאולה הכללית )ראה סה”מ מלקוט ח”ד ע’ רפז(, ומובן לפי 
הנ”ל שפועלים בכך אף את הגאולה הפרטית )וכבפנים(.  

125( שיחו”ק תשי”ח-תשי”ט ע’ ל-לא )ההדגשות אינם במקור(. 
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ענינו של רועה ישראל, שכל צרכי בני ישראל, הן ברוחניות והן בגשמיות - יש להם שייכות לרועה. ולכן, 
הנה הדרך הראשונה והעיקרית להגיע אליהם היא ההתקשרות למשה, כי הוא הי' רועה  בכל הענינים - 

ישראל, ואתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא". 

הן  הדור126,  נשיא  של  מכוחו  מגיעות  הגשמי,  הזה  בעולם  הנפעלות  ההמשכות  וכל  הואיל  והיינו, 
הדור  נשיא  אל  ההתקשרות  להיות  צריכה  את השפעתם,  לקבל  בכדי  לכן,  ברוחניות128,  והן  בגשמיות127 

שבאותו הדור, על מנת שהשפעותיו יתקבלו אצל בנ"י[. 

ונמצא, שבזמננו אנו, כאשר דרישת כ"ק אד"ש מה"מ מכאו"א מבנ"י הינה, לחיות במעמד ומצב של 
גאולה129, מובן שהדרך לפעול זאת הינה ע"י ההתקשרות אל נשיא הדור דווקא, הואיל ובכוחו של הנשיא 
דווקא לפעול ענין זה בכאו"א מישראל, הן )כנ"ל( מצד ייחודיותו בחיבור ההפכים דגלות וגאולה, והן מצד 

הכוחות אשר ממשיך להתגבר על מעמד ומצב הגלות, וכלשון קודשו130: 

"ובימינו אלה, כשנמצאים בחושך כפול ומכופל דגלות האחרון, מודגש ביותר הצורך וההכרח בהתקשרות 
מיוחדת )"א ספעשל התקשרות"( אל הרבי, "צדיק יסוד עולם", שזוהי הנתינת-כח להיות קשורים תמיד 

למעלה, מבלי להתפעל משינוי הזמן או המעמד ומצב . . חשכת הגלות וכו’”. 

  ה
בהתקשרות גופא - לימוד תורתו 

והנה, ע"פ מה שנתבאר עד כה מובן, שמוכרחת ההתקשרות לנשיא הדור בכדי לפעול את חיבור חיי 
הגלות עם חיי הגאולה; אך בזה גופא, יש להוסיף ולהבהיר, שמתוך כלל דרכי ההתקשרות הפועלים ענין 
זה, ישנה מעלה מיוחדת ועיקרית - בלימוד תורת נשיא הדור דווקא, הפועלת בצורה החזקה ביותר את 

ההתקשרות לנשיא הדור, וכדלהלן: 

126( להיותו ממוצע המחבר, וכפי הביאור בשיחת י”א ניסן ה’תנש”א ס”ג, וזלה”ק: “הכח והאופן בו הברכות של הקב”ה נמשכות 
לבנ”י למטה הוא ע”י משה רבינו – הרועה נאמן של כל בנ”י  )בכל הדורות(, שעל ידו נמשכות כל ההשפעות לבנ”י, והוא הממוצע 
המחבר “ביניכם ובין ה’ אלקיכם”  – ש)בהיותו ממוצע( יש בו משני הענינים שהוא מחברם . . ובהיות בו שני ענינים אלו יש למשה 
הכח ד”תפלה למשה” – להוריד את הברכות של הקב”ה כפי שהם למעלה ממדידה והגבלה )“ואני אברכם”(  לבנ”י כפי שהם נשמות 

בגופים למטה”. )וראה: לקו”ש חי”ג ע’ 49-50. לקו”ש חי”א ע’ 172. ועוד(. 
127( וראה בענין זה בלקו”ש חל”ג ע’ 134 וזלה”ק: “זה ש”ישראל הם משה” הוא לפי “שהנשיא הוא הכל”: כאן לא כתב רש”י 
“כל הדור”, כי אין כוונתו כאן שמהותו של נשיא הדור היא - כל אנשי הדור, אלא שהכל - כל צרכי הכלל - הם )צרכיו ובאים על 
ידי( הנשיא, וכל מה שיש אצל בנ”י בא מ)כח( הנשיא. כמו שמצינו בנוגע לבנ”י במדבר, שכל צרכיהם הגשמיים )אכילה )מן ובשר( 
ושתי’( קיבלו על ידי משה”. וראה אג”ק כ”ק אד”ש מה”מ ח”ו ע’ רנז: “היינו שעל ידו נשפעות כל ההמשכות השייכים לדורנו, לא רק 
השפעות רוחניות אלא גם השפעות גשמיות – וכידוע שזהו ענין הנשיא, שכל השפעות הדור – באין יוצא – נשפעות על ידו, שלכן 

הי’ הכרח שאפי’ בשר גשמי לדור המדבר יושפע באמצעיות משה רבינו”. )וראה עוד בענין זה  בשיחו”ק הנ”ל הע’ 21(. 
128( נותן הכוח לכללות מידות הנפש )אג”’ק ח”ג ע’ שלג-ד(. מגלה עצם הנשמה ומחדיר האמונה בפנימיות )סה”מ מלקוט ח”ו 
ע’ קל(. נותן הכוח להתעוררות וזיכרון המסירות נפש )סה”מ מלוקט ח”ה ע’ שטז(. פותח הצינור לעניינים שלמעלה מטו”ד )סה”מ 
תשי”ג ע’ 440(. מסייע בתשובה ובתיקון החטא )אג”ק ח”א ע’ מג(. מורה הדרך הישרה לעבודת ה’ )סה”מ באתי לגני ע’ מג(. מסייע 

להתנשאות מעל להגבלות הגוף )לקו”ש חח”י ע’ 37(. נותן הכוח לעבודת ה’ בשמחה )סה”מ מלוקט ח”ד ע’ רפז(. ועוד.  
129( וראה על סדר השיחות בדבר דרישה זו בספר ‘בשורת הגאולה’ )בעיקר בסעיפים ל-מב(. 

130( שיחת כ”ד אייר תשי”א )שיחו”ק תש”י-תשי”א ע’ ריט ואילך(. 
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הפועלת   - דווקא  הדור  נשיא  תורת  ללימוד  חב"ד  חסידות  תורת  בהתייחסות  כללית  בהבחנה  והנה, 
התקשרות חזקה לנשיא, ניתן לראות כמה התייחסויות, ומהם: 

בהיום יום )ט' אדר שני( מביא כ"ק אד"ש מה"מ131: "גודל התשוקה להתקשרות, יכול להשביע רק כאשר 
ילמוד מאמרי החסידות שאומר הרב וכותב". ובדוגמת זה מצינו בהיום יום )כ"ד סיון(: "השואל במה היא 
ההתקשרות שלו אלי מאחר שאין אני מכירו פנים . . ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה, כשהוא 

לומד את המאמרי חסידות שלי”132. 

וכפי שמצינו בדברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ, וזלה"ק133: "חסיד אחד אמר לרבי שברצונו להיות מקושר. ענה 
לו הרבי, שילמד את החסידות שלו, ועל ידי כך יהיה למקושר שלו, כי התקשרות היא רק על ידי תורה". 
והיינו, שישנה מעלה מיוחדת בהתקשרות שע"י לימוד תורתו, על פני דרכי ואופני ההתקשרות האחרים134. 

וההסברה בזה הינה, הואיל ודווקא בתורתו - מונח ה'עצם' של הנשיא, וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק135: 
"אזי אומרים לו, שילמד את החסידות של הרבי, יחזיק ב'ידית של הרבי' )"הַאלטן זיך ָאן אויף דעם רבי'נס 
קליַאמקע"(, והמאור שבה, העצם של הרבי שמלובש בתורתו מחזירו למוטב .  . על כך נאמר "תורה צוה לנו 
משה", צוה מלשון צוותא וחיבור, משה התקשר עמנו ע"י תורתו, היות והוא עצמו איך שהינו נעלה בעצמו, 

התלבש בתורה שלו”. 

ובמקום אחר התבאר, שהואיל ודווקא ע"י תורתו של הנשיא נעשים מקושרים אליו, אזי מובן מדוע צריכה 
להיות שימת הדגש דווקא על לימוד זה, וכפי שכותב כ"ק אד"ש מה"מ136:

 "ומה שכתבתי אודות לימוד תורת נשיא הדור הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לא באתי 
ופשוט, אלא שכל תלמיד צריך  נשיאים שהוא ממלא מקומם  לימוד מאמרי חסידות של  בזה ח"ו לשלול 
לעמוד בהעניין דהתקשרות מתאים לזמנו ודורו, והתקשרות היא ע"י תורת הנשיא, וכמבואר בכמה מכתבים 

והועתק גם בלוח היום יום, ולכן חוויתי דעתי שצ"ל לימוד כזה דווקא”137. 

131( וראה ההסבר בזה בלקו”ש חי”א ע’ 205 )אג”ק ח”ג ע’ רמב(. 
132( ועל אף שממשיך שם שההתקשרות האמיתית מתבטאת בעוד כו”כ עניינים - “ומתחבר עם ידידי אנ”ש ותלמידי התמימים 
יחיו בלימודם ובהתוועדותם, ומקיים בקשתי באמירת תהלים ובשמירת זמני הלימודים” - הנה י”ל שאצל חסידי חב”ד אופן ההתקשרות 
שע”י לימוד תורתו של הנשיא, גבוה יותר משאר דרכי ואופני ההתקשרות, וכפי הסברת כ”ק אד”ש מה”מ בענין זה )אג”ק חכ”א ע’ סב(: 
“הנה, לכל לראש, אצל חסידי חב”ד כשמו כן הוא שצריך להתקשר בחב”ד, היינו, בפשטות, ללמוד מאמרי וכ”ק הנשיא”. וכפי שמבאר 
ג”כ במק”א )אג”ק ח”ג ע’ רלב(: “ואמר כ”ק אדנ”ע: “לערן מיינע וועסטו ווערן מיין חסיד” ]=תלמד ]את התורה[ שלי, תהיה חסיד שלי[ 

שזהו הוראה לכל דור ודור באופן ההתקשרות שצ”ל ע”י תורה, ובפרט אצל חסידי חב”ד”. 
133( ספר השיחות תש”ב ע’ 28. 

134( וכפי המבואר בארוכה בשיחת כ’ מנ”א תש”י )תורת מנחם תש”י ע’ 170(, שדווקא ע”י התורה - “תורה צוה לנו משה”, מלשון 
הן  בלימוד תורתו,  “ועיקר העיקרים בכל הענינים,   - וכפי שמסיים שם  וחיבור’ נעשה החיבור וההתקשרות עם נשיא הדור,  ‘צוותא 

בהסיפורים והשיחות והן במאמרי החסידות, הוא, ההתקשרות אל הרבי, כמדובר לעיל בפירוש “תורה צוה לנו משה””. 
135( ראה לקו”ש חט”ז ע’ 540. 

136( ראה אג”ק ח”ח ע’ קנג. 
137( וכפי שניתן לראות בדרישת כ”ק אד”ש מה”מ, כלפי אנשים אחרים ללמוד את תורת נשיא הדור דווקא, ולדוגמא )אג”ק ח”ג 
ע’ רלב(: “מכתבו בעתו קבלתי, וקבלתיו בעונג, להודע, בעקיפין עכ”פ, אשר שלום לו, וקובע עתים ללימוד שיעורים בדא”ח. ובודאי 
יש בשיעורים אלו שיעור במאמרי כ”ק מו”ח אדמו”ר שליט”א, אף שאינו מזכיר ביחוד עד”ז, ומכבר כתבתי בארוכה במק”א, אשר יודע 
שהנשמה כללית הנה על ידה צ”ל כל ההמשכות, ולא רק אלו שברוחניות בלבד, ואמר כ”ק אדנ”ע: לערן מיינע וועסטו ווערן מיין חסיד, 

שזהו הוראה לכל דור ודור באופן ההתקשרות שצ”ל ע”י תורה, ובפרט אצל חסידי חב”ד”. 
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זה בארוכה, במכתב כ"ק אד"ש מה"מ במק"א138: "בטח אצל הלומדים, הגדולים עם  וניתן הטעם על 
הקטנים, ופשיטא בכל הכתות כולם של תומכי תמימים ואחות התמימים, יש קביעות לימוד מאמרי או 
שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, שהוא דוקא נשמה כללית של דורנו, וההתקשרות צריכה להיות בכל, 

ועל אחת כמה וכמה ע"י תורתו, שזהו עצומ"ה וזהו ממוצע המחבר”.     

     ומורם מכל הנ"ל, שע"י לימוד תורתו של נשיא הדור דווקא, ממשיכים את כל ההמשכות139, ופועלים 
זה  הנה מוכרח   - לרבו  וממילא מובן, שהחפץ בהתקשרות  לנשיא הדור;  ביותר  את ההתקשרות החזקה 

להיעשות דווקא ע"י לימוד תורתו של הנשיא, בה הוא הניח את עצמותו ומהותו. 

 ו
לחיות משיח - להתקשר לנשיא - לימוד תורתו דווקא 

ולפי כל הנ"ל מובנת היטב, דרישת כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ תזו"מ )כנ"ל ס"א(, ללמוד ענייני גאולה 
ומשיח - "ובפרט בתורתו )מאמרים ולקוטי שיחות( של נשיא דורנו”: 

דהנה, נתבאר בארוכה )לעיל ס"ב( שמהות ההוראה בשיחה זו, ע"ד לימוד ענייני גאולה ומשיח, הינה 
'לחיות משיח' עוד בזמן הגלות - בכוח  בכדי לשנות את מהות נפש האדם ולהעמידו במעמד ומצב של 

לימוד ענייני הגאולה. 

ובהמשך הביאור הוסבר בארוכה )לעיל ס"ג(, שהדרך היחידה בה ניתן 'לחיות משיח' עוד בזמן הגלות, 
הינה ע"י ההתקשרות אל נשיא הדור דווקא, הואיל ודווקא בכוחו ניתן לחבר את חיי הגלות עם חיי הגאולה. 

ולאחר שנתבאר )לעיל ס"ד( בדבר הכרח ההתקשרות אל נשיא הדור לצורך המשכותיו, צויינה )לעיל 
לימוד  ס"ה( דרך ההתקשרות המרכזית והעיקרית על מנת המשכת עניינו של נשיא הדור, הנפעלת ע"י 

תורתו של נשיא הדור דווקא, בה הניח את עצמותו ומהותו. 

ולפי זה, מתבהרת דרישת כ"ק אד"ש מה"מ ללמוד ענייני גאולה ומשיח, דווקא בתורתו של נשיא הדור 
)"ובפרט בתורתו )מאמרים ולקוטי שיחות( של נשיא דורנו"(, הואיל וכל מטרת הלימוד הינה בכדי שהאדם 
הלומד יחי' משיח, ומצב זה אפשרי אך ורק ע"י ההתקשרות אל הנשיא, כיון שרק בכוחו לחבר גלות וגאולה 
)כנ"ל מד"מ שמות(, והתקשרות זו נעשית בעיקר ע"י לימוד תורת הנשיא, לכן הדרישה מכוונת דווקא על 

לימוד תורתו של נשיא הדור! 

ענייני  ללמוד  הינה  גאולה",  ורגש של  "במצב  ולהעמד  'לחיות משיח',  כיום  ניתן  בה  ונמצא, שהדרך 
גאולה ומשיח בכלל, ובפרט בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בה מניח כ"ק אד"ש מה"מ את 

138( ראה אג”ק ח”ג ע’ רכ. 
139( הן ההמשכות הרוחניות והן הגשמיות נפעלות בכוח לימוד תורת הנשיא דווקא, וכפי שמביא כ”ק אד”ש מה”מ גבי ההמשכות 
הרוחניות )אג”ק ח”ח ע’ מה(: “ענין הברכה הוא ע”ד הגשם שמועיל לאחרי החרישה והזריעה, ועד”ז הוא ענין הפ”נ הוא ע”י התקשרות 
שיש בין המבקש והמתבקש, וכיון שחפצו ורצונו הוא שאקרא הפ”נ שלו על הציון של כ”ק מו”ח אדמו”ר, הרי בודאי יקבע שיעור 

בלימוד תורתו שהו”ל במשך שנים האחרונות”.
 וכ”ה לגבי ההמשכות הגשמיות )אג”ק ח”ג ע’ ריב(: “בטח יש אצלם שיעור ללימוד דא”ח של כ”ק מו”ח אדמו”ר שליט”א נשיא 
התורה,  היא  לכל ההמשכות  בכ”מ שהצינור  ומבואר  ע”י מרע”ה(,  נמשך  גם הבשר  )שלכן  כל ההמשכות  ידו  על  ובמילא  זה.  דור 

ועפמרז”ל שבאורייתא ברא עלמא ובאורייתא אתקיים עלמא”. 
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ה'עצם' שלו, וממנה ניתן הכוח לחבר את מעמד ומצב חיי הגלות, עם מעמד ומצב חיי הגאולה באופן החזק 
ביותר140.

סיכום 
באמצעות  הינה  הגאולה,  ומצב  מעמד  את  הגלות  בזמן  עוד  לחיות  ניתן  בה  הדרך 
ההתקשרות לנשיא הדור דווקא, הואיל ובכוחו דווקא לחבר ב' קווים אלו. וממילא, 
ונמצא,  תורתו".  "לימוד   - באמצעות  מתבטאת  להתקשרות  ביותר  החזקה  הדרך 
 - גופא  ובזה  גאומ"ש,  ענייני  לימוד  באמצעות  זהו  משיח,  לחיות  ניתן  בו  שהאופן 

"בפרט בתורתו". 

140( ובפרטיות יותר יש לומר, אשר בנוסף לתורתו הרחבה של כ”ק אד”ש מה”מ העוסקת בענייני גאולה ומשיח )ונקל למוצאה 
ע”י ספרי הליקוטים שרבו בזמננו זה, כגון: לקו”ש גאולה ומשיח )ה”כ(. סה”מ גאולה ומשיח. אג”ק גאולה ומשיח. שיחו”ק גאולה 
ומשיח. חידושים וביאורים בענייני גאולה ומשיח )ב”כ(. הלכות ביהב”ח להרמב”ם. ועוד( יש ללמוד )גם ו(בעיקר את תורת כ”ק אד”ש 
מה”מ בענייני גאולה ומשיח מהשנים ה’תנש”א-ה’תשנ”ב, הואיל ובהם נמצאת דרך העבודה העכשווית בזמננו אנו, אשר בה תלויה 
התקשרותינו אליו, וכפי שהובא לעיל )אג”ק ח”ח ע’ קנג( - “ומה שכתבתי אודות לימוד תורת נשיא הדור . . לא באתי בזה ח”ו לשלול 
לימוד מאמרי חסידות של נשיאים שהוא ממלא מקומם ופשוט, אלא שכל תלמיד צריך לעמוד בהעניין דהתקשרות מתאים לזמנו ודורו, 
והתקשרות היא ע”י תורת הנשיא” - והיינו, שההתקשרות באמצעות לימוד תורת נשיא הדור, צריכה להיות “מתאים לזמנו ודורו”, 
וב”דורו” גופא ישנם זמנים שונים בהם מתחדשים עניינים בדבר העניין העיקרי בו צריכים לעסוק, וכדברי כ”ק אד”ש מה”מ בד”מ ש”פ 
חיי שרה ה’תשנ”ב )ס”א( - “מתוסף מזמן לזמן חידוש בשליחות, שליחות מיוחדת, שהיא חודרת והיא ה”שער” שעל ידו “עולים” כל 
עניני השליחות” - והיינו, ש”מזמן לזמן” בדור גופא מתחדשים עניינים בהם צריך להיות עיקר העיסוק העכשווי, וממילא מובן שישנה 
מעלה מיוחדת בלימוד השיחות משנים אלו גופא. ]וזאת בנוסף למבואר בד”מ ש”פ בלק ה’תנש”א )ס”י( על עצם המעלה בעניינים 

המבארים “שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח”, המוסברים בעיקר בשיחות משנים אלו[.  
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 א
הציפייה לביאת המשיח - חיוב בפני עצמו 

מחכה  שאינו  או  בו  מאמין  שאינו  מי  "וכל  המשיח142:  ומלך  ומלחמות  מלכים  בהל'  הרמב"ם141  כתב 
לביאתו לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו שהרי התורה העידה עליו".

ונראה, שמעמיד כאן הרמב"ם ב' עניינים בנוגע להגדרת האדם כ"כופר בתורה ובמשה רבינו": א. "מי 
שאינו מאמין בו". ב. "מי שאינו מחכה לביאתו". והיינו, שהחשבת האדם כ"כופר" אינה רק כאשר אינו 
מאמין "בו" - בעצם ביאת המשיח, אלא אף כאשר אינו מחכה לביאתו - הרי הוא נכלל בגדר "כופר בתורה 

ובמשה רבינו".

ומזה נמצא, שעל אף שבאופן כללי ניתן להחשיב את הציפיה למשיח כדבר שולי בערך וביחס לעצם 
כמי  ה"ה  לביאתו,  מחכה  שאינו  זה  אשר  ממש,  כאחד  הרמב"ם  מחשיבם  זאת  כל  עם  בביאתו,  האמונה 
שאינו מאמין בעצם ביאתו, ולכן נחשב הוא ל"כופר בתורה ובמשה רבינו", הואיל והתורה העידה על עצם 

ביאתו143. 

וכפי שניתן לראות בעיקר הי"ב144 - "אני מאמין בביאת המשיח, ואע"פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו 
בכל יום שיבוא", והיינו, שבנוסף לעצם האמונה )"אני מאמין בביאת המשיח"( ישנו החיוב לחכות ולצפות 

שאכן בכל יום צריך הוא לבוא ולגאול את ישראל )"אחכה לו בכל יום שיבוא”(.

ובנושא זה, יש לברר ב' ענינים:

141( פי"א ה"א. 
142( כ"ה לשון הכותרת בדפוס וינציאה רפד. שי. 

143( כפי שמוכיח בהמשך ההלכה שם ממקורות תורתינו הק': א. "ושב ה' אלוקיך את שבותך" )נצבים ל, ג(. ב. פרשת בלעם 
)בלק כד, יז-יח(. ג. ערי מקלט )שופטים יט, ח-ט(.

144(  י"ג עיקרים להרמב"ם, כפי שנכתבו בסידור.

פרק עשירי - הכרח הלימוד
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 א. האם גדר ה"מחכה לביאתו" - הוא חיוב ברגש האדם )אשר יחוש וירגיש כך בנפשו(, או שמא הוא ענין 
של הסכמה בדעה )להאמין באופן כללי שאכן זה עתיד להתגשם(?

 ב. ואם אכן גדר ה"מחכה לביאתו" הוא - לא רק הסכמה בדעה - אלא חיוב שיחדור לרגש האדם; נשאלת 
השאלה - כיצד ניתן להעמיד ברגש כל אחד מישראל את המצב של "מחכה לביאתו" באופן פנימי, על מנת 

שינצל מגדר "כופר בתורה ובמשה רבינו"?

 ב
"מחכה לביאתו" - חובה ברגש הלב 

והנה, מצינו גדולים וטובים אשר דנו בסוגיא זו, והביאו למסקנה - אשר חיוב ה"מחכה לביאתו" הוא ענין 
של הסכמה בדעה, ואינו משתייך דווקא לרגש האדם, ולדוגמא:

החפץ חיים מבאר145, ש"אינו מחכה לביאתו" הכוונה היא - שמתייאש מביאת הגאולה, וכלשונו: "וכן מי 
שאינו מחכה לביאתו דהיינו שמתייאש ממנו מאיזה סיבה שהיא . . ככופר בתורה יחשב, דז"ל הרמב"ם . . 
וכל מי שאינו מאמין בו או שאינו מחכה לביאתו )ע"כ, ר"ל שמתייאש ממנו מאיזה סיבה שהיא( לא בשאר 

נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבנו".

והיינו, שגדר אי הציפיה לביאתו )"אינו מחכה לביאתו"( - הוא כאשר מתייאש מעצם ביאת הגאולה, ואין 
זה נוגע לרגש האדם, אלא לדעה בענין ביאת הגאולה )ע"ד דעת ר' הלל146 - "אין להם משיח לישראל שכבר 
אכלוהו בימי חזקיה”147(. וכך אכן דעתם של כו"כ ממפרשי סוגיא זו148, אשר אין זה חיוב על הרגש, כ"א חיוב 

על הדעה בלבד.

אך הנה, דעת כ"ק אד"ש מה"מ בנושא זה ברורה היא; אשר גדר ה"מחכה לביאתו" אינו ענין של דעה 
בלבד, אלא ענין של רגש הצריך לחדור לתוך נפש האדם. וכדבריו הק' בלקו"ש חכ"ח149, וזלה"ק:

"בנוגע לחיוב להאמין בביאת המשיח פוסק הרמב"ם בהלכות מלכים150 - "וכל מי שאינו מאמין בו או מי 
שאינו מחכה לביאתו . . הוא כופר . . בתורה ובמשה רבינו". כלומר, אין זה מספיק להאמין בביאת המשיח, 

אלא יש חיוב לקוות ולצפות לביאת המשיח,

145( מאמר ציפית לישועה, רפ"ב. 
146( סנהדרין צט, א. 

147( וראה בקובץ "אשכילה בדרך תמים" ח"ב ע' 271. 
148( וכך משמע ממ”ש ברשימות שיעורים )בבא מציעא בהוספות ע’ נג, בשם הגרי”ז סולבייצי’ק( ש”אינו מחכה לביאתו” הכוונה 
היא - שאינו מאמין שיבוא היום, ואף זה נכלל ככפירה בתורה בעצם האמונה בביאת המשיח. וכן משמע מדברי המבי”ט )בית אלקים 
שער היסודות, פרק נ( שמפרש את דברי הרמב”ם בפירוש המשניות )סנהדרין, הקדמה לפרק חלק( - “”הזהיר עליו הרב ז”ל להאמין 
ולאמת שיבוא ולא יחשוב שיתאחר אם יתמהמה חכה לו, כמאמר הנביא ע”ה, כי מה שלא הוגבל זמנו יכול להיות בכל זמן בין קרוב או 

רחוק, והבלתי מאמין לזמן קרוב ג”כ לא יאמין לזמן רחוק”
ומדבריהם עולה, שגדר ה”מחכה לביאתו” אינו ענין של רגש, כ”א ענין של דעה.

149( שיחה א' לפ' חוקת )ס"ה( ע' 135-6.
150( פי"א ה"א. 
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רגש )ולא ידיעה בעלמא(, בא מכך שיהודי  לביאתו" שכפשטות לשון ההלכה הוא  . . הענין ד"מחכה 
לביאת  תמידית  בתקוה  עומד  הוא  ובמילא  המשיח,  ביאת  בלי  בשלימות  להיות  יכול  הוא  שאין  מרגיש 

המשיח, בהרגישו שללא זה הוא "חסר"".

והיינו, שמדברי כ"ק אד"ש מה"מ עולה ברור, ש"פשטות לשון ההלכה" )המצויינת לעיל מהרמב"ם( 
שישנו חיוב לחכות לביאתו - "הוא רגש ולא ידעה בעלמא"!

ומזה מסיק כ"ק אד"ש מה"מ כך: "וא"כ מובן, שכשם שענין האמונה בביאת המשיח הוא ענין תמידי, 
עד"ז החיוב ד"מחכה לביאתו" הוא חיוב תמידי, יהודי חייב תמיד לקוות ולצפות למשיח, ויתירה מזו, כפי 

שאומרים בתפילה - "כי לישועתך קוינו כל היום””.

 ג
חובת הציפייה ברגש - חובת כל אחד

והנה, לפי כל מה שנתבאר לעיל נמצא, שגדר חיוב "מחכה לביאתו" נוגע לרגש האדם, ובלא כן - הרי 
הוא "כופר בתורה ובמשה רבינו" )כדברי הרמב"ם הנ"ל(;

ולפי זה יש לעיין ולברר: הרי פסק הלכה זה נכתב לכאו"א מישראל באשר הוא151, וממילא יש לומר, 
כן  לולא  לביאתו", שהרי  "יחכה  אכן  בו  למצב  ולהביאו  רגש האדם  לעורר את  ניתן  בו  אופן  ישנו  שאכן 

יימצאו רבים מישראל נעמדים על גדר "כופר בתורה ובמשה רבינו" מצד אי הרגשתם בענין זה.

ולמותר להאריך בחומרת הענין, בו ינתן גדר "כופר בתורה ובמשה רבינו" לרבים מישראל, וכפי שזועק 
כ"ק אד"ש מה"מ ע"ד חומרת הענין בשיחת ש"פ בלק תשמ"ח152, וזלה"ק:

"לא רק "מי שאינו מאמין בו" כופר בתורה ובמשה רבינו, אלא אפילו "מי שאינו מחכה לביאתו״, היינו, 
שמאמין בביאת המשיח, אלא שאינו מחכה לביאתו - הוא כופר בתורה ובמשה רבינו!! וכאמור, על ענין 
עיקרי זה - שגם "מי שאינו מחכה לביאתו" הוא ״כופר בתורה ובמשה רבינו״ - לא שמים לב )כראוי(, ולכן, 

יש צורך "להרעיש" ע״ד החיוב וההכרח לחכות לביאתו”.

)כדברי כ"ק  וההכרח לחכות לביאתו"  - "להרעיש ע"ד החיוב  בנוסף להכרח  יש לומר, אשר  וממילא 
גדר  זהו  כנ"ל,  לבו ממש; שהרי  ברגש  זאת  יוכל האדם להחדיר  בו  ודרך  ישנו אופן  אד"ש מה"מ הנ"ל(, 
ה"מחכה לביאתו", עליו פסק הרמב"ם שמי שאינו עומד במקום זה, הרי הוא "כופר בתורה ובמשה רבינו". 

וכדלהלן.

151( וראה בריבוי שיחות ומכתבי כ"ק אד"ש מה"מ. וראה במיוחד בנוגע להלכות אלו בלקו"ש ח"ה ע' 149 )הע' 51(. 
152( סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 534.  
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 ד
התעוררות רגש הציפייה - באמצעות הלימוד

ויש לומר, שהאופן בו יכול האדם להעמיד את עצמו במצב ורגש של "מחכה לביאתו", הוא ע"י לימוד 
התורה בעניני משיח וגאולה; וזאת לאור עיון בתורת כ"ק אד"ש מה"מ, ממנה עולה ברורות - אשר זוהי הדרך 

להעמיד את האדם במעמד ומצב זה, וניתן להביא בזה כמה מהם:

בלקו"ש חח"י )שיחה ב' לפרשת בלק153( חותם כ"ק אד"ש מה"מ כך, וזלה"ק:

"ועל ידי האמונה השלימה בביאת המשיח, לפי התורה ו״מחכה לביאתו", אחכה לו בכל יום שיבוא, )ויש 
לומר שנכלל בכך לימוד הלכות משיח(, על ידי כך מקרבים וממהרים את ביאתו באופן של אחישנה ובקרוב 

ממש".

כלומר, שהאמונה השלימה לפי התורה, היינו "מחכה לביאתו" )כפס"ד הרמב"ם(, מתבצעת באמצעות 
לימוד התורה בהלכות משיח, וממילא מביא זה את האדם למצב בו הוא אכן "יחכה לביאתו" - היינו שיחדיר 

זאת ברגש לבו ממש כנ"ל.

וכן ניתן לראות בדומה לכך, בשיחת ש"פ חוקת-בלק תשמ"ט154, וזלה"ק:

"יש להדגיש ביתר שאת וביתר עוז, ע"ד חיזוק האמונה בביאת המשיח והצפיה לביאתו - "אחכה לו בכל 
יום שיבוא", כולל ובמיוחד - ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה”.

וכ"ה בשיחת כ"ה אייר תש"נ155, וזלה"ק: "מוסיפים גם בהתשוקה והגעגועים להגאולה . . "אחכה לו בכל 
יום שיבוא", וכפי שמבקשים בתפלת שמונה-עשרה: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", "מהרה" דייקא, 
ולא רק "מהרה" לפי ההגבלות של בשר ודם, אלא "מהרה" דהקב"ה - תיכף ומיד ממש, ויש להוסיף, שענין 

זה נעשה גם ע"י ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה וביהמ"ק".

ומכל הנ"ל נמצא, שבאמצעות לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, יכול האדם להעמיד את עצמו במצב 
ד"מחכה לביאתו", וממילא להנצל מחשש כפירה בתורה ובמשה רבינו.

                                                                        ה

                                       בכוח הלימוד לשנות את רגש האדם
אך הא גופא נצרך לתוספת ביאור והרחבה; מה מייחד דווקא את לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, עד 
אשר מעמידו כפיתרון לקושי זה, שאף בשעה שלא יחוש ברגש את ה"מחכה לביאתו" - יפעל הלימוד בעניני 

הגאולה שיחדור רגש זה לליבו:

153(  ע' 284. ההדגשה אינה במקור.
154( התוועדויות תשמ"ט ח"ד ע' 11-12 )מוגה(.

155( התוועדויות תש"נ ח"ג ע' 229 )מוגה(. 
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ולכאורה הביאור לכך טמון בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א - שם מביא את 
ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח; ומבאר שם בארוכה - אשר דווקא הלימוד בענינים אלו יביא את האדם 

למצב זה, על אף שמצד הרגש ליבו אינו מחובר לענין, וזלה"ק )ס"י(156: 

"בכח התורה )חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו 
נמצא עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי ע"י לימוד התורה בעניני 
והרגשה  והכרה  ידיעה  הגאולה, מתוך  בעניני  לחיות  ומתחיל  גאולה,  ומצב של  הגאולה מתעלה למעמד 

ש"הנה זה בא"".

כלומר, שכ"ק אד"ש מה"מ מעמיד כאן את הקושי בענין חיי הגאולה, הכולל בתוכו את הקושי "מצד 
)ואדרבה, שמרגיש  זאת  הנוגע לרגש האדם; אך בפועל האדם לא מרגיש  ענין  היינו שזהו  שבו",  הרגש 
ההיפך מזה - "מחוץ לענין הגאולה"(, ולכך מביא את הדרך בה ניתן לשנות רגש זה, והיא ע"י לימוד עניני 

משיח וגאולה.

והיינו, ש"טבע האדם" )הרגש שבו( לא מחובר לענין זה, וממילא - ניתן היה לומר - שכיוון שזהו טבע 
ניתן  בה  דרך  כ"ק אד"ש מה"מ, שישנה  בזה מחדש  אך  טבעו;  וזהו  הואיל  לשנותו,  ניתן  לא  אזי  האדם, 

להתעלות מעל לטבע האדם, ולהביא עד כדי שינוי טבע )רגש( האדם.

וזה נפעל באמצעות התורה דווקא, הואיל והתורה היא "חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם", וממילא 
ניתן לה הכוח לשנות דברים שבעולם )גדרי העולם( ועד לשינוי טבע ורגש האדם ממש.

]וכפי שמביא בהע' 96 על המילים בשיחה - "לשנות טבע האדם": "ראה דרז"ל עה"פ לא-ל גומר עלי 
)ירושלמי כתובות פ"א ה"ב. וש"נ. והובא להלכה בש"ך )ושו"ע אדה"ז( יו"ד סקפ"ט סקי"ג )סקכ"ג((". 
למעלה  בהיותה  ממש157,  בפועל  בעולם  גשמיים  דברים  לשנות  התורה  שבכוח  מובן,  אלו  שממקורות 

מהעולם כנ"ל158[.

ומובן שפיר, מדוע דווקא ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, ניתן לשנות את רגש האדם - שאינו 
נמצא במעמד של "מחכה לביאתו" - ולהביאו למצב בו רגש הלב כן ירגיש זאת )"מחכה לביאתו"(, הואיל 
ודווקא בכוח התורה לשנות את טבע ורגש האדם ממצב של - "אינו מחכה לביאתו", למצב של - "מחכה 

לביאתו"159. 

156( לא כל ההדגשות במקור. 
157( וראה מ"ש בארוכה בזה בשערי ישיבה חח"י ע' 330 ואילך. 

158( וראה הרחבת הביאור בעניין זה בלקו"ש ח"ה שיחה ב' לפ' תולדות. 
159( וכן ניתן לבאר זאת בפשטות )בטבע העולם(, מצד זה שכמות ואיכות הלימוד בענינים אלו מחזק את רגש הלב, וממילא 
מביאו לידי מצב שירגיש את ה"מחכה לביאתו". )וכפי שמביא הביאור לכך בדבר מלכות בלק הנ"ל )בסעיף לפני - ס"ט(: "עי"ז 
שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני משיח וגאולה שבתורה, ומהשכל מתפשט וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה 
זה )המלך  זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה  בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד 

המשיח( בא".
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 ו
הכרח לימוד ענייני גאומ"ש - בפן ההלכתי

ולפי כל הנ"ל נמצא באופן הברור ביותר, אשר כ"ק אד"ש מה"מ מציב את האופן ממנו ניתן לשנות את 
רגש את האדם, ולהביאו למצב בו אכן יחוש וירגיש את ה"מחכה לביאתו", וממילא להצילו ממצב בו יוגדר 

כ"כופר בתורה ובמשה רבינו", והוא - לימוד התורה בעניני משיח וגאולה160!

ונמצא לפי כל זה, שדברי הרמב"ם בהלכות מלכים )"וכל מי שאינו מאמין בו או שאינו מחכה לביאתו 
לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו שהרי התורה העידה עליו"( מתבהרים באור 

חדש:

לעיל הובא, שהלכה זו ברמב"ם מחולקת לשני חלקים: א. "מי שאינו מאמין בו". ב. "מי שאינו מחכה 
לביאתו". והיינו, שהחשבת האדם כ"כופר" אינה רק כאשר אינו מאמין "בו" - בעצם ביאת המשיח, אלא 

אף כאשר אינו מחכה לביאתו - הרי הוא נכלל בגדר "כופר בתורה ובמשה רבינו".

ומהביאור שהובא עד כה מובן, שלצורך כך שהאדם יחוש ברגש הלב את ה"מחכה לביאתו" )הפרט השני 
בהלכה זו(, מוכרח הוא ללמוד עניני גאולה ומשיח, וזה בעצם יביא אותו למעמד ומצב בו הוא יחפוץ וירצה 

בגאולה )הפרט הראשון בהלכה זו(;

ונמצא, שריבוי הידיעה וההכרה בעצם הדעה )"מאמין בו"(, היא זו שמחזקת את ההרגשה ברגש הלב 
)"מחכה לביאתו"(161, וממילא נצרכת הכמות והאיכות הגדולה ביותר בלימוד עניני גאולה ומשיח, על מנת 
לחזק את ה"מחכה לביאתו", ולצאת מחשש הכפירה כנ"ל. ויש להאריך עוד בפרטים המסתעפים ע"פ בנין 

זה, ועוד חזון למועד.

סיכום: 
 נוסף על עצם האמונה בביאת המשיח, ישנה חובה לחכות ולצפות לביאתו ברגש הלב; 
בפרק זה יבואר אשר הדרך העיקרית לבצע את ההכרח ההלכתי בציפייה לביאתו - 
הינה באמצעות לימוד התורה בענייני משיח וגאולה, הטומנת בכוחה את האפשרות 

לשנות את טבע ורגש האדם למצב זה.

160( ובזה יש להעיר, שאין הכוונה שלימוד עניני גאולה ומשיח - הוא האופן היחידי אשר בו ניתן להביא את רגש הלב למצב 
של "מחכה לביאתו", הואיל ובכל השיחות שצוטטו לעיל בדבר ענין זה - הובהר ברורות, שזהו "כולל ובמיוחד - ע"י לימוד התורה 
בעניני הגאולה", "שענין זה נעשה גם ע"י ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה וביהמ"ק", "ויש לומר שנכלל בכך לימוד הלכות 
משיח". והיינו, שאי"ז הענין היחידי, אלא ענין מרכזי העומד לצד רעיונות נוספים המביאים את האדם לרגש זה. ]ואולי יש לומר, 

שזהו האופן המרכזי, הואיל ובכללות שיחות שנות הנפלאות מזכיר כ"ק אד"ש מה"מ בעיקר ענין זה[.
161( ויש לומר בדא"פ, שיסוד דברים אלו טמונים בדברי הרב אברהם שפירא ביחדות עם כ"ק אד"ש מה"מ )י"א אייר תשמ״ט 
- הוגה ע״י כ״ק אד״ש מה״מ ונדפס בסה״ש תשמ״ט ח״ב עי 750( ואף שאין אד״ש מתייחס לדברים במפורש, מ״מ, ודאי שישנו 
מקום לביאור זה, וז״ל: ״האמונה בביאת המשיח והצפי' לביאתו - הא בהא תליא, כלומר, אם אינו מחכה לביאתו, ה"ז הוכחה 
שאינו מאמין בו כדבעי, כי, אילו היתה האמונה שלו כדבעי, איר יתכן שלא יחכה ויצפה לביאתו?!... אם אתה מאמין שישנה 
טובה גדולה כזו - איך יתכן שאינך משתוקק מחכה ומצפה לטובה זו?!... ואם אינו משתוקק ומחכה לביאת המשיח, חסר באמונה 

שלו!" עכ"ל.
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טבע העולם עצמו – מוכשר לגאולה
)יחידות כ"ו ניסן תנש"א(

ביחידות מיוחדת זו מבואר בארוכה כיצד ניסי יציאת מצרים משתקפים ונמשכים בימינו אלה, עד אשר 
ניתן להצביע על מאורעות ספציפיים המגלמים את נפלאות הקב"ה שאירעו ביציאת מצרים בטבע העולם 

כעת. 

למעשה, נקודה זו מהווה יסוד ובניין לכל שרשרת השיחות של נ"א-נ"ב, וכדלקמן: 

*

מצרים  "למכה  א.  מתוכם:  שלושה  ומונה  ניסים  כמה  מצרים  ביציאת  אירעו  אשר  מבאר  ג'  בסעיף 
בבכוריהם". ב. "וינצלו את מצרים". ג. קריעת ים סוף. 

ותיכף בסעיף ד' מבאר כיצד ב' הניסים העיקריים שהיוו את פתיחת יציאת מצרים )וכללות גאולת בנ"י 
במהלך הדורות עד לגאולה השלימה1( התקיימו בימים אלו ממש, עם סיומה של מלחמת המפרץ: 

ב"אומות־ כחם  באי  החלטת  כפי   – העולם  דאומות  "שה"בכורים"  בבכוריהם:  מצרים  למכה  א. 
וביום  ר"ל,  )מצרים מלשון( "מיצר" לישראל  צורר היהודים,  והיכו את "מצרים",  נלחמו  המאוחדות" – 
הפורים שנה זו אירע הנצחון, והמפלה שלו, באופן ד"למכה גו'" )לא "להורג"(, ודוקא באמצעות אינם־

יהודים )"בכוריהם"(, אשר נזפו בו וביזו אותו, והכריחו אותו להתחרט על פעולותיו עד אז". 

ב. וינצלו את מצרים: "בימי חודש ניסן, בימי הפסח – "בכוריהם" יצאו בנזיפה חזקה ובהחלטה למסקנא 
השבויים,  את  לשחרר  אותם:  יקיים  שהוא  ולוודא  לראות  וגם  לנהוג,  צריך  סַאדַאם  איך  חזקים  ותנאים 
להשיב את אשר לקח, ולשלם על הנזקים וההיזקות שעשה כעת )וגם על מה שעשה בעבר(, ובהמשך ימי 
החודש, עד הימים האחרונים של החודש, ניתוסף עוד יותר בהנס – שהוא הסכים להכל, וללא שום פעולה 

ומלחמה, ועד שהוא גילה כספים ורכוש שהחביא )ועד עתה לא ידעו כלל שהוא החזיק בהם(".  

ב' עניינים אלו: א.  ניכרים  זה  בנס  בנ"י מרוסיה אשר אף  יציאת  )ס"ו( אודות  ]וכ"ה בהמשך השיחה 
למכה מצרים בבכוריהם: "לאחרי ריבוי שנים של הנהגה באופן אחר לגמרי, שבהם יהודים לא יכלו לצאת 
משם – הרי דוקא בשנה זו ובשנה שלפני' פתחה מדינה זו את שערי' לשחרר יהודים לנסוע לארץ הקודש". 

1( ד"ה כימי צאתך תש"ח פי"ב )סה"מ ע' 164(. וראה גם סה"מ מלוקט ח"ב ע' לז ואילך. 
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ב. וינצלו את מצרים: "ועד שהמדינה עצמה מסייעת להם לצאת, בדוגמת כפי שהי' ביציאת מצרים . . כולל 
גם – סיוע מהדברים הגנוזים של "מצרים" שמנצלים גם את זה, עד שחלק מזה מגיע לבני ישראל"[. 

*

והנה, בכדי להבין את עוצמת הנס שארעה במלחמה זו לצד ההשלכה הנוגעת לבנ"י מכך, ראוי להקדים 
ולבאר את גדלות הנס )"נס גדול"( הטמון במאורע של "למכה מצרים בבכוריהם"; וכפי שנתבאר באריכות 
בכו"כ משיחות הקודש, שלא היה זה באופן של דריסת ורמיסת הקליפה כבקריעת ים סוף וחג הפורים - אלא 
דווקא באופן בו הקליפה עצמה סייעה לקדושה2, אשר נס זה ביטא את ה'אתהפכא חשוכא לנהורא' מצד טבע 

הקליפה עצמה3, והיינו ש"לא היה כאן עניין של שידוד הטבע, כי אם שהטבע עצמו ישתנה מאליו"4. 

וכן הוא בנס של "וינצלו את מצרים" - "אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם", וכפי הביאור 
בכו"כ משיחות הקודש5, ובלשון קודשו6: "כיוון שהכוונה דגאולת מצרים היא כדי לפעול דירה בתחתונים, אם 
כן השלימות בזה )לא בדרך שבירה, אלא( דווקא כאשר גשמיות העולם גופא, עד שהמנגד עצמו "מסכים" 

ברצונו לסייע לגאולה". 

ולאור הבנת גדלות נס זה ומהותו הפנימית, ניתן להבין את עוצמת הנס שאירע בשלהי חודש אדר תנש"א 
בו בכורי אוה"ע עצמם תבעו הנהגה של צדק ויושר מצד "מצרים" - צורר היהודים, ובכך הטבע עצמו ביטא 
את האמת האלוקית והיינו ש"לא היה כאן עניין של שידוד הטבע, כי אם שהטבע עצמו ישתנה מאליו", ועד 
להודאתו הפלאית של צורר היהודים בשלהי חודש ניסן תנש"א אודות עניינים שלא הוכרח להודות עליהם 
כלל, ביטוי תוכן העניין ד"אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם", המורה על שינוי הטבע עצמו 

לקדושה ואלוקות, כנ"ל. 

ולפי זה מובן מדוע ההצבעה בשיחה זו - המסכמת את גדלות הנס במלחמת המפרץ - הינה דווקא אודות 
הנס של "למכה מצרים בבכוריהם", ולא אודות שאר הניסים הגדולים שאירעו לתושבי ארץ הקודש במהלך 

המלחמה עצמה; 

הואיל ועיקר החידוש של מלחמה זו היא ההכרזה וההודעה ש"הגיע זמן גאולתכם"7, והיא האמצעי לכך 
שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בה"8 ועד ל"שעה שמלך המשיח בא"9, לכן עיקר ההדגשה היא על כך 
שהטבע עצמו מוכן לגילוי של האור האלוקי בגאולה השלימה, הואיל וזהו עיקר עניינה של הגאולה - "דירה 
בתחתונים" בטבע העולם עצמו10, ודווקא נס מופלא זה מבטא יותר מכל את הכשרת הקרקע בצורה הפנימית 

ביותר לכך בימינו אלה. 

*

2( לקו"ש חי"ב שיחת שבת-הגדול, ס"ב-ס"ג. 
3( לקו"ש חי"ז שיחת שבת-הגדול, סעיף ז'. 

4( לקו"ש חכ"ז שיחת שבת-הגדול, ס"ג-ס"ד ובהע' 28 שם. וראה עוד בזה באריכות בשיחת ש"פ מצורע תשמ"ו סעיפים ו-יא. 
5( לקו"ש חכ"א שיחת שמות-ב, סעיף ט'. 
6( דבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב, סעיף ט'.  

7( שיחת ש"פ בא תנש"א )בשורת הגאולה אות יד(. 
8( דבר מלכות ש"פ בלק תנש"א, סעיף ח'. ובכללות נלקטו עה"ס בס' בשורת הגאולה אותיות א-יט. 

9( דבר מלכות ש"פ נשא תנש"א, סעיף יג. ועד להכרזה על גג ביהמ"ק )שיחת ש"פ חיי שרה תנש"א, ועוד(. 
10( וראה דבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב, ס"ט. 
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ל'דירה בתחתונים' מצד הטבע עצמו,  לכך שישנה הכשרת התחתון  בדא"פ, אשר בהמשך  לומר  ויש 
מגיעה הדרישה בשיחת כ"ח ניסן ממנה משמע כי נצרכת דווקא עבודת ה'מטה' וה'תחתון' מצד כל אחד 
מצד  אישית  אחריות  אם  כי  העליון,  מצד  הדור  נשיא  של  תפקידו  על  מעוורת  הסתמכות  ללא   - ואחד 

התחתון לאור הכשרתו בתקופה זו לגאולה11. 

וכפי הביטוי בריש שיחת ש"פ תזריע-מצורע תנש"א: "מודגש ביותר בזמן האחרון ממש ע"ד הצורך 
בפעולתו של כאו"א מישראל לעשות כל התלוי בו להביא את משיח צדקנו בפועל ממש תיכף ומיד ממש 
– כיון שבימינו אלה ממש )עם סיומו של חודש ניסן דהי' תהא שנת אראנו נפלאות( "כלו כל הקיצין" )"קץ 
זו מצד הכשרתו  דווקא בעת  והיינו שהדרישה לאחרונה12 הגיעה  ו"קץ הימין"( כפשוטו ממש";  הימים" 
לגאולה - "עם סיומו של חודש ניסן" ]בו ארע הנס הגדול במלחמת המפרץ של "למכה מצרים בבכרויהם", 

כאשר הטבע עצמו ביטא את מוכנתו לגאולה[13. 

"התחלת  את  היווה  בבכוריהם"  מצרים  "למכה  של  שהנס  כשם  אשר  לומר,  נראה  דמסתפינא  ולולי 
הגאולה והניסים"14 ביציאת מצרים, כך הוא הנס של "למכה מצרים בבכוריהם" דדורנו וזמננו זה המהווה 

את מוכשרות העולם לגאולה ולכללות הניסים של "ימינו אלה ימות המשיח"15. 

]ולחביבותא דמילתא יש להעיר על דבר פלא אודות המובא בשיחה, אשר הנס הראשון ד"למכה מצרים" 
בזמננו זה ארע דווקא בחודש אדר, והנס השני ד"וינצלו את מצרים" ארע דווקא בחודש ניסן, כאשר ניתן 
לקשר זאת למבואר בדבר מלכות ש"פ תצווה )א( תשנ"ב, אודות אופן ההמשכה של חודש אדר שאינו 
בצורה מלאה מצד התחתון, בשונה מהמשכת השכינה בחודש ניסן הנעשה בצורה מלאה מצד טבע העולם 

עצמו16. וק"ל17[. 

11( ובקו זה ממשיך לאורך השיחות בנ"א-נ"ב, להורות על מוכנות טבע העולם עצמו לגאולה. וראה: ד"מ שמיני סי"ד. ד"מ 
אחו"ק סי"ג. ד"מ קרח סי"ב. ד"מ ואתחנן ס"י. ד"מ ראה ס"ט. ד"מ בראשית ס"ח. ד"מ וישלח סי"ב. ד"מ וישב ס"ו. ד"מ ויגש 

סי"ב. ד"מ בא סי"ג. ד"מ משפטים ס"ב ואילך, ועוד. 
12( ומציין בהע' 1 בשיחה שם לשיחת כ"ח ניסן. 

13( ולפי הנ"ל פשוט הוא החילוק בין הדרישה להבאת הגאולה בשיחת פורים תשמ"ז ובין הדרישה בשיחת כ"ח ניסן, מצד 
מוכשרות הטבע והתחתון לגילוי ובדרך ממילא לעבודתו של התחתון, ופשוט ואכ"מ. 

14( שו"ע אדה"ז או"ח סת"ל ס"ב. 
מלך  לדעתו של  בניגוד   - בפועל  הגאולה  על התחלת  המורות  אודות שיטות  שונים  לפירושים  הראויה  הזהירות  לצד   )15

המשיח עצמו, כ"ק אד"ש )נלקטו עה"ס באג"ק גאומ"ש(. 
16( ראה בכללות השיחה שם, ובפרט בסוס"ו )וראה ג"כ ב'ביאור בדבר מלכות תצווה'(. 

17( חלק מהנ"ל נכתב בהשראת הרה"ח נחום שי' שטרוקס.  
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עבודת הגבול -  המעלה והאחריות
)שיחת ש"פ שמיני תנש"א(

במהלך השיחה מבואר באריכות תוכן העבודה של חיבור בלי-גבול עם גבול, מצד קריאת פרשת שמיני 
שמונה פעמים, המורה על חיבור הבל"ג )שמיני – מספר סידורי( עם הגבול )שמונה – מספר הכולל(. 

בהסתכלות ראשונית נראה שכך ניתן לתמצת את תוכנה הכללי של השיחה. אך בהתבוננות מעט ניתן 
להבחין כי ישנם שני מהלכים לאורך השיחה בנידון חיבור הבל"ג עם הגבול, זה למעלה מזה.

חיסרון  אודות  בארוכה  מבואר  בו  ס"ה,  סוף  עד  מתואר  הגבול  עם  הבל"ג  חיבור  הכרח  אודות  הביאור 
"שיהי' החיבור דשני הענינים: הגילוי  ומעלת כל אחד מהצדדים ומעלת החיבור ביניהם, ובלשונו )ס"ד( - 
שלמעלה ממדידה והגבלה, שבזה ישנה המעלה שהוא למעלה מהגבלות העולם – במדידה והגבלה, שבזה 
ישנה המעלה שהמקבל נעשה כלי לזה לקבל ולקלוט את הגילוי בפנימיות; נעשה החיבור דבלי גבול וגבול"18. 

ובריש ס"ו מתחיל ביאור שלב נוסף בנושא19 בו מבאר את 'מעלת הגבול דווקא'. היינו בנוסף למבואר עד 
כה במעלת חיבור הבל"ג עם הגבול, ממנו הובן כי ישנו שוויון בין הצדדים ובכל אחד ישנה מעלה וחיסרון 
וע"כ נצרך החיבור ביניהם, כעת עולה כי ב'גבול' ישנה מעלה שלמעלה משורש הבל"ג, ואשר בלעדיו לא 
יהיה ניתן להגיע לבל"ג כלל - כיוון שבו דווקא נמצא ה'עצם'. וההסברה למעלת ה'גבול' בלשונו הק' - "כיון 
יותר, עד לגילוי דשמיני ושמונה.  גילויים נעלים  שדוקא ע"י העבודה במדידה והגבלה נעשים כלי לקלוט 

ומזה מובן שהעבודה במדידה והגבלה קשורה )בשרשה( עם דרגא נעלית ביותר )למעלה משרש הבל"ג(". 

ומביא לכך ב' דוגמאות, הן מ'מקום הארון אינו מן המידה' - אשר כוחו הבלתי-גבולי מגיע דווקא מצד 
זה שהוא היה ב'גבול' ע"פ מידתו בתורה20, והן מ'מעשר בהמה' - אשר ה"עשירי יהיה קודש" מגיע דווקא 
ע"י עבודת ה'גבול' באמצעות ספירת כל הבהמות הקודמות ע"י האדם21; וכן הוא בענייננו, אשר דווקא ע"י 

ה'גבול' ניתן להגיע לבל"ג ולממשו מצד שורשו הנעלה שלמעלה מהבל"ג. 

18( ומקשר זאת לכמה עניינים לאורך סעיפים ד-ה: א. חיבור "שמיני" שלמעלה מהעולם עם "שמונה" שבתוך העולם כנ"ל. ב. 
השראת וגילוי השכינה שלמעלה בעולם במשכן הגשמי. ג. מקום הארון שאינו מן המידה - עם מידתו ע"פ תורה. 

19(  ובלשון כותרת הסעיף – "ענין נוסף בזה". 
20( וראה הביאור בזה בלקו"ש חט"ו חיי שרה שיחה ה' )ס"ה(. ומדמה זאת שם לחידוש בנס חנוכה, שהשמן לא נגרע דווקא מצד 

זה שהדלקת המנורה נעשתה אז ע"פ כללי ההלכה עם שמן בעל תכונה של כליון ע"פ כללי הטבע. 
21( וראה הביאור בזה בלקו"ש חי"ז בחוקתי שיחה ג' )ס"ב(, שזהו בשונה מ'בכור' המתקדש ע"י ההכרזה מלמעלה ללא עבודת 

האדם. 
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רבינו'  'משה  אודות  השיחה  בהמשך  מתוארים  אלו  שלבים  שני  כיצד  לראות  ניתן  נוספת,  ובהבחנה 
הנותן את הכוח לחיבור זה, כאשר בתחילה )ס"ז( הביאור הוא אודות מעלת חיבור ההפכים של משה רבינו 
וביניכם", שנותן כח להמשיך  ה'  וגבול, הוא הממוצע המחבר "בין  גבול  "בהיות בו שני הענינים דבלי   -
ובהמשך )ס"ח( הביאור הינו אודות חידושו של משה שהגיע דווקא  אלקות שלמעלה מעולם בעולם"22, 
"מן המים" ממקום הצמצום והגבול ומשם 'שאב' את הכוח לבלי-גבול, ובלשון קודשו: "השרש דמשה הוא 
"מן המים", ע"ד המדובר לעיל שדוקא ע"י מדידה והגבלה )ששרשה הוא למעלה משרש הבל"ג( מגיעים 

גם לקליטת גילוי הבל"ג".

ולפי כל הנ"ל מובן היטב מעלת והכרח העבודה עם ה'גבול', במדידות והגבלות העולם דווקא, לא רק 
מפני שהוא מהווה 'השלמה' לבלי גבול )שלב א(, אלא מפני ששורשו נעלה למעלה משורש הבל"ג ולכן 

כללות העבודה צריכה להתבצע דווקא על ידו )שלב ב(.

וע"פ מהלך שלב ב' מתקדם בסעיף ט' לבאר את מעלת ה'גבורה' )'מלכות שבגבורה' - אשר דווקא ע"י 
הגבורה והגבול מתגלה הבל"ג של  ה'מלכות' - הגאולה השלימה(, והן בסעיף י' מבאר את הכרח החיסרון 

של "יפקד מושבך" - הגבול והצמצום, לצורך ה"ונפקדת" - גילוי הבל"ג. 

*

זו נמצאים כמה השלכות חשובות אודות האופן הנכון להבאת הגאולה האמיתית והשלימה,  ומהנחה 
ואודות האחריות בזה המוטלת על כל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל;

א. שיחה זו נאמרה יומיים לאחר השיחה הידועה בליל כ"ח ניסן אודות הדרישה לעשות "כל שביכולתכם" 
להבאת משיח בפועל ממש, ובה מתבאר בצורה ברורה )כנ"ל( כיצד תוכן העבודה להבאת משיח )בל"ג( 
משורש  נעלה  ששורשו  כיוון  העולם,  והגבלות  מדידות  ה'גבול',  ובאמצעות  ע"י  דווקא  להיעשות  צריך 
)סי"ב(:  קודשו  ובלשון  השלימה,  הגאולה   - הבל"ג  השראת  את  להביא  ניתן  באמצעותו  ודווקא  הבל"ג 
"דוקא ע"י העבודה במדידות והגבלות ובהעלם והסתר – דוקא בזה טמונים כחות נפלאים, שיכולים להביא 

את הגאולה". 

עפ"ז מובן היטב מדוע ההוראה בשיחה אינה אודות עניינים שמימיים למעלה מהגבלות העולם ומעבר 
ליכולת האדם23, לא רק מפני ש'לאו כל מוחא סביל דא' אלא דווקא בגלל מעלת ה'גבול' ושורשו הנעלה 
המכריח שהעבודה תתבצע דווקא דרכו; ולכן ההוראה היא אודות הוספה בלימוד התורה - נגלה וחסידות, 

וקיום המצוות בהידור - המצויים בתוך גדרי העולם וגבולות האדם24. 

22(  כפי שביאר בארוכה בשיחת ש"פ צו תנש"א )ס"ו( ע"פ המבואר בסה"מ תרנ"ט ע' קצ. 
20( אודות שלילת כ"ק אד"ש מה"מ לרעיון  ע'  ניסן תשפ"א,  כ"ח  ועד חב"ד,   - כ"חן'  'מבקש לפי  )קובץ  הידוע  וכפי   )23
העיתונאי ר' שמואל שמואלי אודות הסתגרות של עשרה חסידים בבית בפלאטבוש במטרה להביא את הגאולה )וכלשון קודשו 
בדבר מלכות ש"פ אחו"ק סי"א – "ומזה מובנת גם ההוראה לאידך גיסא – לאלו החושבים שתוכן העבודה דגאולה הוא בלי 

שייכות ושלילת מנהגו של עולם", עיי"ש(. 
24( וכ"ה בהמשך שרשרת השיחות בנ"א-נ"ב המבארות את תוכן הדרישה הנ"ל, אם כי לאו דווקא בדוגמא זו של לימוד התורה 
וקיום המצוות בהידור, אך במסגרת העבודה בענייני ומדידות העולם דווקא. ודוגמא ראשונית ניתן להביא מהשיחה שנאמרה 
בשבוע שלאחמ"כ בש"פ תזו"מ, בה הדרישה העיקרית הינה על לימוד ענייני גאולה ומשיח מכל חלקי התורה - כאשר תוכנה 
של דרישה זו הוא המשכת האור הנעלה שלמעלה מהעולם אל תוך מציאות האדם וגדרי העולם דווקא בכוח התורה "תפארת" 

המחברת מעלה ומטה בשווה. ופשוט. 
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ב. ע"פ הנחה זו שאופן הבאת הגאולה הינו דווקא ע"י ה'גבול' ומדידות העולם, מובן מדוע ניתן להגדיר 
עבודה זו כ'אחריות' של כל אחד ואחד, כיוון שדבר זה הינו ביכולת האדם ובכוחותיו וממילא מובנת הטלת 

האחריות לעשות כל שביכולתו בזה. 

וכלשון קודשו בסעיף י"ב - "לא רק כמסייע ועוזר לזולת, אלא שהוא בעצמו עושה את העבודה, לפום 
שיעורא דילי', בשלימות; עד שנעשה "שותף להקב"ה" בעבודה, ושותף אמיתי אינו רק מסייע וכיו"ב, אלא 
הוא שותף בכל הפרטים וענינים ובאחריות הדבר". וכן הוא בסעיף ט"ו - "כל אחד ואחד מישראל, אנשים 
נשים ואפילו טף, יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא את משיח צדקנו בפועל ממש . . זוהי העבודה דכל 
אחד ואחת". והטעם לזה הוא כנ"ל - כיוון שזהו בכוחו ויכולתו של כל אחד ואחד מצד השתייכות העבודה 

ל'גבול' דווקא25. 

אודות  היא  שהדרישה  בגלל  דווקא  אשר  תנש"א,  פנחס  ש"פ  מלכות  בדבר  לראות  ניתן  לכך  ]ובדומה 
עבודתו הפרטית של האדם במגבלות הנתונות במקומו ובתחומו לכן מובנת האחריות שבדבר, ובלשון קודשו 
)סי"ג שם(: "ועפ"ז מובן גם, שלכאו"א מישראל ישנה האחריות להביא את הגאולה לכל העולם כולו – כיון 
שעי"ז שהוא עושה את עבודתו הפרטית בשלימות )במחשבה דיבור ומעשה(, אפילו בפרט שבפרט – ברגע 
אחד ובמקום אחד )"כאן"(, יש בכחו להפכו ל"ארץ ישראל", ועי"ז לפעול ולהביא את הגאולה השלימה בכל 

העולם"[.

25( וכפי שמצטט הן בסעיף י"ב והן בסעיף ט"ו את המשפט "איני מבקש אלא לפי כוחן". 
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"משיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות"
)שיחת ש"פ תזריע-מצורע תנש"א(

לאחר שמבאר לאורך השיחה את עניינה ומהותה של הגלות והגאולה, מבאר )ס"ח( את מעמדו ומצבו 
תחלואי  שסובל  גלות,  של  ובמצב  הגלות,  ומקום  בזמן  בעולם  ה"נמצא  הגלות,  בזמן  המשיח  מלך  של 

הגלות", והיינו שחלק ממהותו ועניינו הוא היותו בעולם הגשמי בזמן ומצב הגלות. 

יסוד תיאור מצב זה אודות מלך המשיח מובא ברמב"ם26, בו נפסק להלכה כי מלך המשיח נמצא בזמן 
ומצב הגלות )בשונה מדעת הלל הסובר ש"אין להם משיח לישראל" והקב"ה גואלם27( וכך אכן התקבלה 
המשיח  מלך  היות  אודות  גרידא  בפסיקה  המדובר  שאין  והיינו  כולם28;  הדורות  לאורך  במסורה  ההלכה 
'בשר ודם', אלא שבנוסף לכך - עליו לנכוח בזמן ומקום הגלות, ודווקא ממצב הגלות להכשיר את הקרקע 

לגאולה באמצעות פעולותיו29. 

כי  נראה  דווקא,  הגלות  ומצב  בזמן  המשיח  מלך  היות  הכרח  אודות  השונים30  לטעמים  בנוסף  והנה, 
בשיחה זו ניתן ביאור עמוק יותר בזה, המהווה יסוד עיקרי בכללות שיטתו וענינו של משיח, וכדלהלן. 

*

במהלך השיחה )סעיפים ד-ז( מבאר בארוכה כי הגלות והגאולה אינם מהווים סתירה במהותם, הואיל 
ושורש הגלות "הוא עניין נעלה ביותר", והגלות שנוצרה על שלל קשייה הרוחניים והגשמיים אינה אלא 
בחיצוניות - בעקבות כך שמצב העולם לא יכול 'לקלוט' את האורות המרובים, וממילא העבודה להבאת 
הגאולה מתבטאת )לא ברמיסת הגלות, אלא( בהמשכת האורות המרובים של הגלות אל תוך גדרי העולם 

- וזוהי הגאולה. 

26( הלכות מלכים פי"א ה"ד. וראה אג"ק חכ"ד ע' תל. וכן אג"ק ח"ו ע' קכא.
27( סנהדרין צט, א. ובפרש"י ד"ה 'אין להם משיח לישראל'. 

 .91 42. התוועדויות תשמ"ו ח"ב ע'  119 הערה  28( וראה שו"ת חתם-סופר יו"ד בסופו )סימן צח(. וראה לקו"ש חל"ד ע' 
שיחו"ק גאומ"ש ע' 253 )כ' מנחם-אב תשל"ו(. 

29( וראה הע' 66 בדבר מלכות ש"פ תזו"מ תנש"א. וכ"ה בלקו"ש חל"ה שיחת ויגש )ג( הע' 6. 
30( ראה שיחת ש"פ וישלח תשמ"ט )התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 446(. שיחת ש"פ אחרי תשמ"ו )התוועדויות תשמ"ו ח"ג 

ע' 194(. לקו"ש חל"ה שיחת ויגש )ג( הע' 6. ועוד.
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אך מהלך הביאור העיקרי של השיחה לא מסתיים בכך. על פי תשתית זו ניתן להבין שלב נוסף בתהליך 
הגאולה האחרונה, והוא - שגאולה זו תהיה "גאולה נצחית שאין אחריה גלות". וההסבר הפשוט לכך הוא 
- אשר במצב בו לא רומסים את הרע, אלא מגלים את הטוב הקיים בו ומכניסים אותו לצד הקדושה, מובן 
שאין אפשרות בה הוא יתנגד בעתיד למצב הקיים, הואיל וכבר גילה את מהותו האמיתית לעין כל )בשונה 

מהגאולות הקודמות בהם הרע רק היה בבחינת 'אתכפיא' ולאחר מכן 'חזר וניעור'31(. 

וזו הנקודה היסודית המתבארת לאורך השיחה, אשר דווקא ע"י חיבור והמשכת האורות אל תוך הכלים 
- עבודה המורה על חיבור עליונים ותחתונים - ניתן להביא ולגלות בעולם את הגאולה; ובעומק יותר, אשר 
עיקר העבודה היא הכשרת ה'מטה' וה'תחתון' עצמו כאשר דווקא על ידי כך מגלים בו את מציאותו האמיתית 

ומביאים )בו( גאולה נצחית. 

גלות",  ובמצב של  הגלות  ומקום  בזמן  בעולם  "נמצא  לבאר בפשטות מדוע מלך המשיח  ניתן  זה,  ולפ 
הואיל וענינו הוא להביא את העולם למצב של גאולה נצחית שאין אחריה גלות - הנעשית בכוח הכשרת 
התחתון והעולם עצמו - לכן עליו גם כן להימצא במקום התחתון ובמצב התחתון32, על מנת לבצע את עניינו 

העיקרי בגילוי מהות התחתון ומצב הגלות. 

*

ובהרחבה: 

והיינו  הדבר.  נצחיות  את  יוצר  הניגודים  חיבור  דווקא  אשר  בהרחבה33,  מוסבר  הקודש  משיחות  בכו"כ 
שהעליון כפי שהוא בעליונותו אינו חודר בגדרי התחתון, והתחתון כפי שהוא בתחתוניותו שרוי במדידות 
וגדרי העולם, ודווקא חיבורם יחד מהווה את שלימות ונצחיות העניין. וכפי שהוא בנוגע למידת ה'חסד' - בה 
ישנו חיסרון של ההמשכה למטה, ומידת ה'גבורה' - בה ישנו חיסרון של מדידות והגבלות העולם, ודווקא 

באמצעות חיבורם יחד ע"י מידת ה'תפארת' נוצרת הנצחיות )צדיקים, בעלי-תשובה, וחיבורם יחד(. 

מבין הדוגמאות, ניתן להבחין בנקודה זו בביאור כ"ק אד"ש מה"מ אודות מהות ג' בתי המקדשות, ובלשון 
קודשו34: 

"בית ראשון שנבנה ע"י שלמה . . הי' עיקר ענינו מצד העליון, באופן של המשכה מלמעלה למטה )עבודת 
הצדיקים(, וכיון שלא הי' קשור כ"כ עם )ומצד( מציאות התחתון, הי' בו חורבן והפסק. בית שני שנבנה ע"י 
עולי בבל בימי עזרא – הי' עיקר ענינו מצד התחתון, באופן של העלאה מלמטה למעלה )עבודת התשובה(, 
ולכן היתה לו שייכות גדולה יותר לעולם )תחתון(, שהי' גדול מבית ראשון בבנין ובשנים, אבל לאידך, להיותו 
מצד התחתון שהוא במדידה והגבלה, הי' גם בו חורבן והפסק . . והחידוש דבית שלישי בגאולה השלישית 
ותוקף בתכלית השלימות,  חוזק  באופן של  יהי'  יחד, שלכן  גם  והתחתון  דהעליון  והאחדות  הוא בהחיבור 

גאולה נצחית, ובהימ"ק נצחי". 

והיינו, שהדרך להגיע לנצחיות הינה דווקא ע"י חיבור העליון והתחתון - היינו שהאור העליון חודר בגדרי 
התחתון עצמו ומגלה בו את אמיתת מציאותו )כנ"ל(. וכיוון שהגאולה היא 'גאולה נצחית' לכן העבודה מצד 

31( לקו"ש חט"ז שיחת בא )ד( ס"ו. וראה ג"כ סה"מ מלוקט ח"ב ע' מ'. ועוד. 
32(  וראה בארוכה בלקו"ש חח"י שיחת בלק )ב( אודות אישיותו של משיח הנגזרת מתפקידו, עיי"ש. 

33( ראה לקו"ש ח"ט שיחת דברים )ג( ס"ו-ס"ז, ובנסמן בהערות שם. 
34( דבר מלכות ש"פ מטו"מ תנש"א, ס"ו. )וראה עוד בזה בלקו"ש חל"ט שיחת שבת-חזון, ס"ד. ובהע' 41 שם(. 
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זה, היינו עבודה נצחית, וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ  בנ"י להבאת הגאולה גם כן צריכה להיות מעין 
בבהירות35: 

"כדי שהגאולה תהיה נצחית ללא שינויים, צריכה גם עבודת ישראל המביאה אותה להיות דומה לכך . 
. ולכן כאשר העבודה נעשית עקב הסיוע מלמעלה ולא ביגיעה עצמית, אין "נצחיות" בעבודה, כי כאשר 
ייעלם הסיוע מלמעלה עלול האדם להידרדר בדרגתו. רק כאשר העבודה נובעת מאתערותא דלתתא, היא 

"דבר המתקיים", והיא יכולה להביא לגאולה קיימת ונצחית שאין אחריה גלות".

ולפי ביאור זה, מובן אשר כן הוא בנוגע למלך המשיח עצמו36, אשר עליו להיות דווקא "בעולם בזמן 
ומקום הגלות ובמצב של גלות", על מנת שיהיה בכוחו ובאפשרותו לפעול את הגאולה הנצחית - הנובעת 

מהכשרת התחתון דווקא37 וחיבורו עם האור הנעלה של הגאולה. 

*

מלכות  )בדבר  הגלות  במצב  משיח  הימצאות  אודות  הק'  דבריו  את  להבין  ניתן  כה,  עד  הביאור  ולפי 
תזו"מ(, וזלה"ק: 

"משיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות, ובמצב של גלות, שסובל תחלואי הגלות, ומצפה בקוצר רוח 
ובכליון עינים  להתגלות )מההעלם בזמן ומצב הגלות(, דמלך המשיח גואל את ישראל בגאולה האמיתית 

והשלימה שאין אחרי' גלות, כפס"ד הרמב"ם  "יעמוד מלך מבית דוד וכו'"".

והיינו, שבהסתכלות ראשונית קצת קשה להבין מהו הקשר בין העובדה שמשיח נמצא בגלות לכך שהוא 
גואל את ישראל )"דמלך המשיח גואל את ישראל"(, אך לאחר ההסבר עד כה מובן היטב, שהטעם לכך 
שהוא נמצא דווקא בזמן ומקום הגלות, הוא דווקא בעקבות זה שהוא מביא את הגאולה הנצחית המגיעה 

ע"י הכשרת התחתון, וממילא עליו להימצא דווקא שם. 

35( לקו"ש ח"כ שיחת ויחי )א(, ס"ז. 
36(  וכפי המבואר בארוכה בדבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב )ס"ט(, שמצד תפקידו לחבר בגאולה מ"ה וב"ן עליו להיות כבר 

עתה באופן זה )היינו נשמה בעוה"ז דווקא(. וכ"ה באו"א קצת בכללות הביאור בדבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב. 
37( וראה בלקו"ש ח"ט שם הע' 29, אשר על אף החיבור בין ב' הצדדים, עיקר המעלה של הגאולה הוא זיכוך המטה, ולכאו' 

כ"ה בנוגע לענייננו אודות משיח עצמו, וכבפנים.
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 "אין אתה בא לידי עבירה"
– מעלת התחתון

)שיחת ש"פ אחו"ק תנש"א(

במהלך השיחה מתבארת היטב נקודת החיבור בין מצב הגלות למצב הגאולה, המתבטאת בהחדרת הא' 
דהגאולה בתוך חיי ומצב הגולה; כתוצאה מכך נגזרת הגישה בעבודת הבאת הגאולה - ללא שלילת העולם, 

כי אם אדרבה - עבודה עם העולם ובתוך העולם. 

ומקשר זאת למשנה "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה", אשר בנוסף על הכרת היהודי 
במציאות הקב"ה )א( ובמציאותו האישית כעבדו )ב(, צריכה היא להתבטא במציאות העולם ובענייני העולם, 
מתוך כוונה לבררו תוך שימוש בגדריו הקיימים )ג(; ומבאר, אשר דווקא באמצעות העבודה בעולם מגיע 
האדם ליעודו האמיתי )"וזה כל האדם ותכלית בריאתו"( עד למעמד ומצב בו - "ע"י עבודתו בעשיית דירה 
"לידי", האפשריות לעשות  לא  עבירה", אפילו  לידי  בא  "אין אתה  דברים(,  )הסתכל בשלושה  בתחתונים 

עבירה". 

במילים אלו חותם את מרכז הביאור, כאשר בהסתכלות ראשונית לא מובן דיו מדוע דווקא ע"י העבודה 
בתוך גדרי העולם מגיע האדם למצב בו "אין אתה בא לידי עבירה". אך לאחר עיון במהלך סעיף ה' ובשיחות 
נוספות משנים קודמות אודות נושא זה - ניתן להבין זאת דיו, כאשר בכללות ניתן להביא בזה ב' הסברים, 

וכדלהלן. 

*

הסבר א: כאשר האדם עובד את עבודתו בתורה ומצוות - מתוך תנועה של שלילת העולם, הרי גם כאשר 
'כבש' והכניע את הרע - ייתכן והרע יחזור ויעור משנתו ואינו אלא 'מחוסר זמן'; ואילו כאשר האדם עובד עם 
ענייני העולם ומצליח לגלות בתוך העולם עצמו את מציאותו האמיתית שאינה אלא מציאות הקב"ה, הרי 

שהרע עצמו כבר גילה את פניו האמיתיות וממילא אין מצב בו יגרום לאדם לחטוא. 

לבין  לסורו,  הרע  חזרת  של  מצב  המאפשרת   - 'אתכפיא'  בין  ההבדל  אודות  בחסידות38  המבואר  ]ע"ד 
נצחית  חירות  של  מצב  לאדם  מביאה  וממילא  האמיתית  מציאותו  את  ברע  ומגלה  ההופכת   - 'אתהפכא' 

38( תניא פל"א. וראה בארוכה סה"מ מלוקט ח"ב ע' מ'. 



81ביאורים ועיונים בשיחות הדבר מלכות

מהרע. וכפי המבואר בכ"מ39 שזהו ההבדל בין שאר הגאולות - בהם הגאולה הייתה באופן של 'אתכפיא', 
לגאולה העתידה שתהיה 'גאולה נצחית' מצד הפיכת הרע בתכלית וגילוי מציאותו האמיתית[. 

וכפי שמבאר בארוכה בשיחת ש"פ אמור תשמ"ט40, מדוע עבודת ההכנה למתן תורה - אינה מגיעה 
לאחר חודש ניסן וצריכה להגיע דווקא ע"י עבודת ה'מטה' של חודש אייר, ובלשון קודשו: "גילוי מלמעלה 
בלבד, מבלי הבט על גודל מעלתו - הרי הוא באופן מקיף ורק לפי שעה בלבד, כי אינו משנה ואינו חודר 
. . דווקא עי"ז שישנה העבודה של  בטבע ובתכונות של התחתון, אלא התחתון נשאר כפי שהי' לפני זה 
ובאופן שנשאר  ותכונותיו מוכן למתן-תורה בפנימיות,  גדריו  ויזדכך, נעשה הוא מצד  התחתון שישתנה 
תמיד, קבוע ונצחי - כיוון שהגילוי חודר למטה, כך שטבעו אינו מציאות נפרדת מאלוקות". והיינו, שדווקא 
ע"י העבודה עם העולם - ניתן לגלות את גדרו ותכונתו האמיתית, וממילא לא שייכת שוב מציאות של רע. 

ובכך מובן היטב הביאור בשיחתנו אודות הכרח העבודה עם העולם - המביא למצב של "אין אתה בא 
לידי עבירה", הואיל והעולם עצמו מגלה את מציאותו האמיתית; וכפי שחותם זאת בבהירות בשיחת ש"פ 
אמור תשמ"ט שם )ס"ו(: "דווקא על ידי 'הסתכל בשלושה דברים', שעושה שלום ומאחד גם את "רשות 
הרבים" דעולם עם "רשות היחיד" של הקב"ה - אז מובטחים ש"אין אתה בא לידי עבירה" אפילו לא "לידי 
עבירה" - אפשרות של העברה לרשות שני, כי הפכו גם את הרשות האחר ואיחדו אותו עם רשות היחיד 

ליחידו של עולם"41. 

*

יותר מדוע העבודה בעולם מביאה את האדם  ניתן להבין בעומק  ממהלך סעיף ה' בשיחתנו  הסבר ב: 
למצב זה; 

ראשית מבאר, שישנו עילוי וחסד בעבודת הנשמה דווקא בתחתונים, הואיל ודווקא ע"י התחתונים נפעל 
עניין נעלה יותר מעבודת הנשמה למעלה - דירה לו ית' בתחתונים, ועילוי זה מקבלת אף הנשמה עצמה; 

ולהבנת העניין מציין לביאור הכללי בחסידות42 אודות ב' המדרגות והעילויים בירידת הנשמה למטה: 

אהבתה  תוקף  והתגלה  הואיל  ירידתה  לאחר  עילוי  מקבלת  הנשמה   - עליה"  לצורך  "ירידה  א. 
והתקשרותה לקב"ה - בה הייתה באמנה איתו גם במצב של חושך ורוע העולם. ב. הנשמה מקבלת שייכות 
לעצמותו ומהותו יתברך )היינו המשכת העצמות בתוכה(, דווקא בזכות ובאמצעות העבודה עם העולם 

וגילוי האלוקות בתחתונים. 

]החילוק בין ב' אופנים אלו מבואר בכ"מ43, כאשר לפי הטעם הראשון אין כל מטרה בגוף עצמו, ולכן 
לאחר עליית הנשמה הגוף כבר אינו נצרך, ואילו לטעם השני - הגוף הוא המטרה עצמה, היינו שבו מתגלה 

העצמות דווקא, וממילא נצרך הוא תמיד44[. 

39( מאמר ד"ה כי בחפזון תש"ח. וראה לקו"ש חט"ז שיחת בא )ד( ס"ו, ובנסמן בהע' 31 שם.
40( סעיף ג' ואילך )מצויינת בהע' 32 בד"מ ש"פ אחו"ק תנש"א בתחילת הביאור אודות משנה זו(. 

41( וראה עוד הרחבת הביאור בזה בשיחה שם, ובפרט בגדר הנצחיות של ביהמ"ק הג' המגיע דווקא בעקבות עבודת ה'מטה' 
של בני ישראל בזה"ג )סעיף ט' שם ובהערה 79-80(. 

 וראה עוד בעניין זה בד"מ ש"פ מטו"מ תנש"א )ס"ו(, ובלקו"ש חל"ט שיחת שבת-חזון )ס"ד(. 
42(  וראה ד"ה ציון במשפט תפדה תשמ"א )סה"מ מלוקט ח"ב ע' שכ(, וכן בד"ה והיה עקב תשכ"ז )סה"מ שם ע' סז ואילך(. 
43( ראה בסה"מ מלוקט ח"ה ע' רמג ואילך. ומחלק שם, שהדרגה הא' הינה מצד האהבה דבן לאביו )מתגלה תוקף אהבת הבן 

- תוקף עליית הנשמה לאחר ירידתה(, ואילו הדרגה הב' הינה דרגה חדשה שלא התגלתה ע"ע )המשכת העצמות בגוף(. 
44( ולפי ביאור זה )מלוקט ח"ה הנ"ל( מובן מדוע העבודה להבאת הגאולה צריכה להיעשות דווקא ע"י העולם, וכפי שהתבאר 
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שאינה  בצורה  עבודתו  עובד  שכאשר  והיינו,  האדם;  של  העבודה  אופי  גם  נגזר  אלו,  עילויים  ב'  ולפי 
מאוחדת בצורה מושלמת עם העולם )דרגה הא'( - אזי עבודת האדם היא מוגבלת וממילא אינו יכול להגיע 
למצב של חירות מהרע. ואילו כאשר עבודתו היא להפוך את העולם עצמו לדירה בתחתונים )דרגה הב'(, אזי 
מכיוון שעבודתו היא בהמשכת העצמות )בלי גבול( - ממילא נמשכת אף בנשמתו העצמות ועבודתו היא 

בלתי מוגבלת45. 

וכפי הביאור בזה בלקו"ש חט"ו46, ובלשון קודשו: "כאשר הופכת הנשמה את העולם לדירה לה' יתברך, 
ומבטאת בכך את אי הגבלתו של הקב"ה, נעשית גם התקשרותה לה' בלתי מוגבלת, כפי שהיא מצד אחדותו 

של הקב"ה הבלתי מוגבל". 

ולפי ביאור זה מובן היטב הטעם להכרח העבודה דווקא בתוך העולם )"הסתכל בשלושה דברים"(, ואשר 
דווקא על ידי כך מגיע האדם למצב בו "אין אתה בא לידי עבירה": הואיל וכאשר האדם מתעסק בענייני 
העולם התעסקותו היא עם "המשכת העצמות" וממילא נשמתו מקבלת עי"ז את "המשכת העצמות" בתוכה, 
וכתוצאה מכך התקשרותו לה' היא התקשרות "בלתי מוגבלת" ואזי מגיע בדרך ממילא למצב בו "אין אתה 
בא לידי עבירה" )אפילו לא לידי האפשרות לעשיית עבירה( הואיל ועומד במעמד ומצב של התקשרות בלתי 

מוגבלת עם הקב"ה. 

*

ולצורך הגדרת ב' הסברים אלו ניתן לומר, אשר ההסבר הראשון מתמקד בעיקר על ה'חפצא' )באמצעות 
עבודת האדם בעולם הופך הוא את העולם ממציאות של רשות הרבים לרשות היחיד ומגלה בו את מציאותו 
האמיתית - וממילא לא שייכת מציאות של רע(, ואילו ההסבר השני מתמקד בעיקר על ה'גברא' )באמצעות 
עבודת האדם בעולם מתגלה בנשמתו המשכת העצמות וממילא מתגלה התקשרותה לה' באופן דבל"ג - ולא 

שייכת מציאות של רע(. 

]ולפי המבואר עד כה, ניתן אולי לבאר בדא"פ את דבריו הק' בשיחה הבאה47 אודות שייכות מדרגת 'צדיק' 
לכל אחד ואחד בדורנו ובזמננו48, והיינו מצד עבודת האדם בענייני העולם ובגדרי העולם - מגיע האדם למצב 
וי"ל  מוגבל,  בלתי  באופן  לקב"ה  על התקשרות  הנ"ל המסמלת  הדרגה  בו  ומתגלה  העצמות  של המשכת 

ואכ"מ49[. 

אינו  )הגוף(  והיינו שהעולם  הגולה הטבעיים,  גדרי  בתוך  חודרת  הגאולה  ומהותה של  עניינה  - אשר  זו  לאורך שיחתנו  בארוכה 
'אמצעי' לדבר אחר )דרגה הא'( וממילא לאחר בירור העולם - ניתן לעוזבו, אאל אדרבה העולם הוא הוא המטרה עצמה בו מתגלה 

העצמות )דרגה הב'( וממילא הוא ממשיך להתקיים אף לאחר הגילוי. 
45( וראה אריכות הביאור בזה בסה"מ תרצ"ו-ז ע' 251 ואילך. 

46( שיחת ויצא )ג( ס"ח, ובהע' 33, 34, 38 שם. וראה ג"כ באו"א בלקו"ש חי"ב שיחת תזריע )ב( ס"ו. 
47( דבר מלכות ש"פ אמור תנש"א, ס"ט. 

48( ולכאורה החידוש בזה הוא דווקא בדורנו זה ובזמננו זה, לאחר הודעת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות של השבועות האחרונים 
)מחודש ניסן ואילך( אודות הכשרת התחתון דהעולם לגילוי אלוקות דהגאולה )ראה בארוכה שיחת כ"ו ניסן תנש"א(. ואף שגם 
בתקופות אחרות בדורות קודמים ניתן היה לעבוד בענייני העולם ולהמשיך דרגה זו, אך מחמת אי מוכשרות העולם - היה זה שייך 

רק ליחידי סגולה. ועצ"ע. 
49( ועפ"ז ניתן אולי להסביר מדוע מתמקד לבאר לאורך השיחות בשבועות אלו )ובתקופה זו בכלל(, אודות עבודת האדם דווקא 

בתוך העולם ובניצול גדריו ותכונותיו, תוך התמקדות אודות הכשרת התחתון דהעולם למצב הגאולה.
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"הכוח לקבל את הגילוי דמשיח"
)שיחת ש"פ אמור תנש"א(

במהלך השיחות של השבועות האחרונים )משיחת כ"ח ניסן ואילך(, מבאר באריכות את תוכן העבודה 
הנדרשת על מנת להביא בפועל את הגאולה; הן בשיחת ש"פ שמיני בה הושם הדגש על העבודה בפרטי 
העולם בקיום התורה והמצוות, הן בש"פ תזו"מ בה הושם הדגש על העבודה בכוח התורה )ובפרט בענייני 

הגאולה(, והן בש"פ אחו"ק בה הושם הדגש על אופי העבודה בתוך גדרי העולם ותכונותיו הטבעיות.

דגש  ניתן  האחרונות,  בשיחות  המבוארת  הגאולה  הבאת  לעבודת  בנוסף  כי  להיווכח  ניתן  ובשיחתנו 
מיוחד אודות ההכנה לגאולה. 

ובהקדים, אשר כבר משיחת כ"ח ניסן ואילך התבארו בשיחות הקודש ב' קווי העבודה דהבאת הגאולה 
וההכנה לגאולה, המקבילות )לרוב( זו לזו. וכפי ההגדרה בזה בתחילת שיחת ש"פ אחו"ק )ס"א(: "בקשר 
עם המדובר לאחרונה אודות הגאולה האמיתית והשלימה . . מתאים להתעכב לבאר את תוכנה של הגאולה, 
ובזה יקל להבין מה צריך להיות תוכן העבודה הנדרשת בכדי להביא את הגאולה, וכיצד יש להתכונן למצב 

הגאולה".

והנה, על אף שביאר בשיחות אלו גם את הקו של ההכנה לגאולה )בנוסף לקו הבאת הגאולה(, עדיין לא 
התבאר הנושא כל צורכו עדי שיחתנו – בה ביאר והסביר את הנצרכות של ההכנה הנפשית של כל יהודי 
יהי' כח לקבל את  "בכדי שאצל כאו"א מישראל   - ונקודת ההסבר לכך הוא  יסוד  קודם הגאולה, כאשר 
הגילוי דמשיח". והיינו, שההכנה לגאולה עוד בסוף זמן הגלות מהווה עניין הכרחי על מנת להכיל בנפשנו 

את הגילוי הנעלה של הגאולה. 

ועל יסוד זה בנוי מהלך השיחה, בה מבאר )ס"ד-ס"ה( את נקודת החידוש של הגאולה המביאה עמה את 
הגילויים הנעלים של אלופו של עולם, אולפנא ולימוד התורה והנפלאות שבתורה )מלכות, מוחין השייכים 
למידות, מוחין בעצם(, וכיצד גילויים אלו קיימים אצל מלך המשיח עצמו )ס"ו(, וממילא כיצד גילויים אלו 
צריכים להיות בעבודתו של כל יהודי כבר כעת – במטרה להתכונן לגאולה "בכדי שאצל כאו"א מישראל 

יהי' כח לקבל את הגילוי דמשיח" )ס"ז(. 



דבר מלכות שעשועי 84

וממילא נדרש כעת מכל יהודי שעבודתו תשקף50 את הדרגות שיתגלו בגאולה, היינו – "לא מסתפקים 
בזה שמגלים ב"גולה" בחי' אלופו של עולם, ע"י שמשתמשים בעניני העולם "לשם שמים" ובשביל "דעהו", 
אלא שמגלים וממשיכים שם גם את בחי' אולפנא )מוחין השייכים למדות(, ע"י לימוד התורה, ועד גם – בחי' 

פלא, ע"י לימוד פנימיות התורה )נפלאות שבתורה(".  

]ונקודת ההכנה מגיעה בהרחבה דווקא בשיחה זו, כיוון שבשיחת אחו"ק לא ביאר את כל המשמעויות 
העמוקות של הגאולה, אלא הביא רק את הביאור הכללי אודות החדרת אלופו של עולם, וממילא הביאור 
אודות ההכנה צריך להגיע במלואו לאחר שביאר את כל הדרגות של הגאולה )כבשיחתנו( שאז ניתן לדעת 

מה הם הדרגות אליהם צריכים להתכונן51[. 

*

והנה, בכדי להבין את גודל הכרח קו ההכנה לגאולה המודגש בשיחתנו, יש להביא את הביאור המובא 
מעין  עבודה שהיא  ע"י   – להמשיך  רוצים  אותה  ההכנה להמשכה  הכרח  אודות  בתורת החסידות52,  בכ"מ 

ההמשכה עצמה, וכלשון קודשו במאמר 'באתי לגני' תשכ"ט53: 

"ויובן זה ע"פ הידוע בענין אתעדל"ע הנמשכת ע"י אתעדל"ת, דהגם שזה שאתעדל"ת מעוררת וממשכת 
האתעדל"ת  צ"ל  מ"מ,  ית',  ברצונו  עלה  שכך  מפני  אלא  עצמה  האתעדל"ת  מעלת  מצד  אינו  האתעדל"ע 
בדוגמת האתעדל"ע הנמשכת על ידה. וכתורת הרב המגיד עה"פ ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו 
הענין  בדוגמת  העבודה  להיות  צריכה   .  . מלמעלה  לו  מראין  כן  מלמטה  מראה  שהאדם  המדה  מלמעלה, 

דלמעלה שנעשה על ידה". 

והיינו, שעל אף שבהסתכלות שטחית עבודת האדם )אתעדל"ת( היא טכנית על מנת להביא להמשכה 
הנמשכת על ידה )אתעדל"ע(, מ"מ עבודת האדם צריכה להיות בדוגמת ההמשכה הנמשכת הואיל ורק כך 
ההמשכה תחדור בפנימיות, וכפי שממשיך שם בנוגע למידת הנצח – "שבכדי שההתגלות וההמשכה תהי' 

במדת הנצח שבאדם באופן שהגילוי יפעול בה, הוא ע"י העבודה דנצח". 

הגאולתי  היעוד  לקיום  כעת  ההכנה  להכרח  בקשר  בהרחבה  זאת  ביאר  ובשיחת ש"פ שופטים תנש"א, 
ד"ואשיבה שופטיך", ובלשון קודשו )ס"ח(: 

"ע"פ הידוע שתכלית השלימות דימות המשיח "תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות, כי הגורם 
שכר המצוה היא המצוה בעצמה כו'". וכל ההמשכות מלמעלה באות באופן דמדה כנגד מדה, שעבודתו של 
יהודי צריכה להיות מעין ההמשכה שהוא ממשיך ע"י עבודה זו )ועי"ז נעשה כלי פנימי לההמשכה( – מובן 
בנדו"ד, שבכדי להגיע ולקבל את המצב ד"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה" בימות המשיח, 

צריך להיות ביהודי מעין זה בעבודתו עכשיו". 

50( כ"ה הלשון בד"מ לך לך תשנ"ב סי"ד: "על פי המדובר לעיל, שבדורנו זה במיוחד )הדור האחרון בגלות והדור הראשון של 
הגאולה( נמצאת בהדגשה יתירה העבודה ד"לך לך מארצך גו' אל הארץ אשר אראך", וקנין כל עשר הארצות – הרי מובן, שהדבר 
צריך להשתקף לכל לראש בעבודה מעין זה של יהודי, על ידי שהוא מוסיף בלימוד התורה, לא רק לפי ג' המוחין שלו השייכים 

למדות, אלא גם ג' מוחין בעצם". )ובעיון המתאים אולי ניתן לחלק בין ב' השיחות, ואכ"מ(. 
51( אלא שאף בשיחות קודמות הזכיר את קו ההכנה כיוון שלרוב הם באים במקביל, אך לא ביסודיות כבשיחתנו כנ"ל. 

52( וראה דרך מצוותיך פט"ז )ע' קכג(. 
53( קונטרס י' שבט תשמ"ט )סה"מ מלוקט ח"ג ע' מז-מח(.  
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ומובן, אשר עבודת ההכנה לגאולה הינה הכרחית על מנת להיות "כלי פנימי להמשכה" שתהיה בגאולה, 
וממילא יש להתבונן בפרטי הגילויים של הגאולה האמיתית והשלימה – ולוודא שאכן כל גילויי הגאולה 
משתקפים בעבודת היהודי ברגעי הגלות האחרונים "בכדי שאצל כאו"א מישראל יהי' כח לקבל את הגילוי 

דמשיח". 

*

ובנקודה המבוארת לעיל יש להבהיר ב' נקודות חשובות: 

א. קו הבאת הגאולה וקו ההכנה לגאולה מקבילים ומשלימים זה את זה, ולכן גם בשיחת ש"פ אמור 
וכפי  קו אחר(,  )אלא שבכל שיחה מודגש  קו הבאת הגאולה  ישנה התמקדות על  דומות לה(  )ובשיחות 

הביטוי בנוגע ללימוד עניני גאומ"ש בשיחת ש"פ בלק תנש"א )ס"ט(: 

"וע"ד המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני גאולה ומשיח – לא 
)רק( בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל "לחיות" בעניני 
משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" דימות המשיח". היינו, שעל אף שישנו גם אופן של לימוד במטרה להביא 
את הגאולה כ"סגולה"54, ההתמקדות כעת היא על לימוד באופן של "לחיות" – להתכונן ולהכיל כבר כעת 

את האור של הגאולה )אך כפשוט שאי"ז סותר(. 

ב. לאחר כל הביאור לעיל אודות הנחיצות וההכרח של ההכנה הנפשית לגאולה בכדי לקבל את הגילוי 
של משיח בגאולה, חשוב להבהיר – אשר עבודה זו אכן מהווה הכנה לגאולה אך אינה מונעת את הגאולה, 
הואיל ואף במצב בו יהיו ישראל ב"בגדים צואים", יכולה להגיע הגאולה ולנקות את בנ"י מצואתם, וכפי 

שממשיך לבאר זאת בשיחה זו עצמה )סוס"י(: 

 "ויה"ר שע"י העבודה דסיום "הכנסת" וגילוי האל"ף ב"גולה" – ה"ז יביא מיד את הגאולה, תיכף ומיד 
ממש, כך שכפי שבנ"י נמצאים עדיין במעמדם ומצבם עכשיו ממש, בלבושים ובגדים שלהם, אפילו אם 
הם עדיין "בגדים צואים", כי הגאולה באה באופן שלא עכבן אפילו כהרף עין, ורק לאחרי הגאולה "ויאמר 

גו' הסירו הבגדים גו' מעליו", ועאכו"כ כאשר מדובר בנוגע ל"ועמך כולם צדיקים""55. 

וכ"ז פשוט, ולא בא אלא להאיר. 

54( וראה לקו"ש חח"י שיחת בלק )ב( בסופה. וכן בשיחת כ"ה אייר תש"נ, ועוד. 
55( ובהע' 154 שם: "וע"ד המבואר בנוגע לתחה"מ, שכשם שאדם הולך כך הוא בא כו', כשם שהוא הולך לבוש בא לבוש כו' 

ואח"כ אני מרפא אותן". וראה הביאור בזה בפענוח המ"מ שם. 
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תוצאת החיבור - "מאמר אחד" ו"עשרה 
מאמרות"

)שיחת ש"פ בהר-בחוקותי תנש"א(

 – מהעולם  שלמעלה  האלוקות  דרגת  בין  החיבור  הכרח  נקודת  מתבארת  )ס"ד-ס"ז(  השיחה  במהלך 
ישנה  ובכל אחד מהם  "מאמר אחד" – עם דרגת האלוקות שבערך לעולם – "עשרה מאמרות" – הואיל 
מעלה וחיסרון56, ושלימותם היא דווקא כאשר מתחברות יחד, ובלשון קודשו )ס"ז(: "השלימות האמיתית 
היא בצירוף שניהם יחד – שגם דרגת האלוקות שלמעלה מהעולם )מאמר אחד( נמשכת ומתגלה וחודרת 

בהתחלקות דפרטי הנבראים – )עשרה מאמרות(".  

ונראה שבזה מסתכם המהלך הכללי של השיחה – כפי שהוא מתבטא בספירת העומר )ס"ח( בתאריך 
ר"ח סיוון )ס"ט( בפרשיות בהר-בחוקותי )ס"י( ובפרשת במדבר )סי"א(; אך בעיון קצת ניתן להבחין בנקודה 
חשובה ה'נעלמת' בקריאה שטחית, המשלימה את תוכן השיחה בכללותה ומקדמת את הביאור לשלב נוסף, 

וכדלהלן: 

*

ולצורך ההסברה בזה, יש להקדים תחילה המבואר בכ"מ בתורת החסידות אודות מעלת חיבור ההפכים 
דעליון ותחתון והתוצאה המגיעה על ידם, ובפרט כפי המבואר בזה בארוכה במאמר ד"ה "וידבר אלוקים" 

תשכ"ח57: 

דהנה, הבריאה נעשתה דווקא ע"י "עשרה מאמרות" ולא הסתפקה ב"מאמר אחד", הואיל ונצרך שהאור 
שלמעלה מהעולמות יחדור בתוך גדרי התחתונים כפי שהם מצד גדרם ותכונתם הטבעית; אך מ"מ הנקודה 
הראשונית לבריאה נעשתה דווקא ע"י "מאמר אחד" - במטרה שהאור הנעלה יחדור בתוך ה"עשרה מאמרות", 

ובאמצעות עבודת האדם בעולם יתגלה אור זה בצורה מושלמת בתוך גדרי התחתונים. 

56( כפי הביאור הכללי בזה בחסידות: "מאמר אחד" – מורה אמנם על דרגת האלוקות הנעלית אך אינו חודר בגדרי העולם, 
ואילו "עשרה מאמרות" מורה על דרגת האלוקות החודרת בגדרי העולם אך אינה הדרגה הנעלית. וראה הנסמן בסה"מ מלוקט ח"ג 

ע' קסח )הע' 31(. 
57( קונטרס חג-השבועות תשמ"ט )נדפס בסה"מ מלוקט ח"ג ע' קסז ואילך(. 
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אך בעומק יותר מבואר58, אשר באמצעות עבודת האדם בענייני העולם הזה הגשמי מגלה האדם דרגה 
נעלית יותר מהדרגה ד"מאמר אחד", היינו בנוסף להמשכת הדרגה של האור שממלא מקום החלל שהסתלק 
מעצמותו  חדש  "אור   – הבריאה  בתחילת  אף  הייתה  שלא  אור  של  דרגה  ממשיכים  העולמות,  בבריאת 

ומהותו יתברך" – "עצם האור" )ולא רק "התפשטות האור"59(. 

בערך  האור שלא  בעוה"ז התחתון מתגלה עצם  עבודת האדם  ע"י  לכך60 – שדווקא  הפנימי  וההסבר 
ודווקא ע"י הפרטים דעולם הזה הגשמי  לעולמות – הוא מכיוון ש"שורש הפרט הוא למעלה מהכלל", 
מתגלה האור העצמי. וכמו שהוא בספירת החכמה והבינה, אשר למרות שהכלל הוא החכמה – מ"מ דווקא 
ו"שורש  הואיל  בנקודת החכמה,  היו  עניינים חדשים שלא  וההתפשטות מתווספים לפעמים  הבינה  ע"י 
הבינה הוא למעלה משורש החכמה". ועד"ז דיבור לגבי בינה, אשר דווקא ע"י ההרחבה וההתפשטות של 
כיון ש"שורש הדיבור הוא למלעה משורש הבינה",  הדיבור מתווספים עניינים חדשים שלא היו בבינה, 

וכנ"ל61. 

עבודת  ע"י  דווקא  הנעשית  העולמות,  מגדרי  ממש  שלמעלה  האור"  ד"עצם  ההמשכה  לגבי  הוא  וכן 
יובן  "והנמשל מזה  )סוס"ח(:  שם  במאמר  קודשו  ובלשון  מאמרות",  ה"עשרה  באמצעות  בעולם  האדם 
למעלה בענין העשרה מאמרות, דהגם שהעשרה מאמרות הם הפרטים דהמאמר אחד, מ"מ, מצד זה גופא, 
מכיון ששרש הפרט הוא למעלה מהכלל, לכן על ידי העבודה בהעולם שנברא בעשרה מאמרות, מגיעים 
למעלה יותר מבחינת הכלל דעולם דמאמר אחד, ויתירה מזו, שמגיעים גם לעצם האור, שלמעלה גם מהאור 

)התפשטות האור( שבו הי' העלאת הרצון לעולמות". 

ניתן לגלות את ההעלם העצמי  כן הוא בתורה – שאף בה  ומבאר, אשר כשם שהוא בבריאת העולם 
דווקא ע"י העבודה בעולם עם הפרטים ופרטי פרטים של תושבע"פ, ועד למצב בו מחדש בתורה62 – היינו 
שמגלה דרגה חדשה בתורה "כיוון שע"י היגיעה בתורה ממשיכים מבחינת התורה כמו שהיא מושרשת 

בהעלם העצמי דא"ס"63. 

*

ונקודה חשובה זו – משתחלת בשיחת דבר מלכות זו בכמה מקומות )על אף שהקו הכללי של השיחה 
בא להדגיש יותר את מטרת חיבור ההפכים ופחות את חידוש תוצאת החיבור ביניהם( המדגישה את מעלת 

המשכת "עצם האור" שלמעלה מהעולמות כתוצאה מעבודת התחתון. 

58( וראה ההסבר בזה בארוכה בנוסף למבואר במאמר זה; המשך תרס"ו בתחילתו )ע' ד'(. ע' תקט. סה"מ תש"ב ע' 32, ועוד. 
59( ובלשון קודשו בשיחת כ"ב שבט תשנ"ב )סי"ג(: "ע"י עבודת האדם בתומ"צ בתחתונים נפעלים שני ענינים: )א( האור 
האלקי שהוא שלא בערך לעולם ומצ"ע לא יכול להתקבל בעולם )שלכן הי' הצמצום(, נמשך בעולמות באופן שהם לא מתבטלים 
במציאותם ומקבלים את האור. יתירה מזו: )ב( נמשך ומתגלה אור חדש מעצמותו ומהותו ית', שלמעלה מהאור שהי' ממלא 

מקום החלל." 
60( ראה בארוכה המשך מצה זו תר"מ פי"ז ואילך. 

61( וראה בארוכה הדוגמאות בזה בהמשך תרנ"ט ע' ג' ואילך )לאורך המשך סדרת המאמרים הא'(. 
62( וראה הדיוק בזה בלקו"ש חי"ט שיחת ח"י-אלול )ובהע' 21 שם(. וראה ג"כ בארוכה הדרן עמ"ס ברכות ומו"ק, ס"ט )סה"מ 

מלוקט ח"ו ע' קכ(. 
63( ומה שאמרו ש"הכל ניתן למשה מסיני" – הוא לפי שבמ"ת ניתנה התורה כפי שהיא בדרגה הנ"ל דהעלם העצמי דא"ס, 

למעלה מבחינת התורה כפי שבאה בהמשכה וגילוי )וראה הע' 45 במאמר שם(. 
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דהנה מבאר בארוכה בשיחה, אשר ע"י חיבור ההפכים ד"מאמר אחד" ו"עשרה מאמרות" נפעלת העבודה 
"ועי"ז נשלמת  )ס"ז(:  ובלשון קודשו  לו יתברך בתחתונים, היינו המשכת העצמות לעולם,  דעשיית דירה 
כוונת הבריאה שנתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים: דירה – שבה מתגלה הדר בה בכל עצמותו, 
היינו, לא רק דרגת האלקות שבערך לעולם, אלא גם דרגת האלקות שלמעלה מהעולם, ועד למהותו ועצמותו 
ית', אחדות הפשוטה )מאמר אחד(; ו)הדירה היא( בתחתונים – שהגילוי דמהותו ועצמותו ית' נמשך וחודר 

במציאותם של התחתונים כפי שהם בהתחלקות וריבוי מצד מזגם ותכונתם )עשרה מאמרות(".

כללות  הוא  משם  אשר  זה,  בעניין  תרס"ו'  ב'המשך  למבואר   )57( בהע'  מציין  בשיחה  אלו  מילים  ועל 
הביאור ויסודו אודות המשכת האור שלמעלה מאור הממלא מקום החלל – "עצם האור" – כתוצאה מעבודת 

התחתון בעולם הזה הגשמי מצד שורשו העצמי64. 

ועל יסוד זה ממשיך לאורך השיחה, עדי נקודת החידוש העיקרית אודות דרגת התורה ד"בחינת הפקר" 
אותה ממשיך האדם באמצעות עבודתו, אשר אף דרגה זו משתייכת )לכאורה( לדרגת "עצם האור" שאינה 
ביטול  החיבור המושלם של  אותה באמצעות  להמשיך  ניתן  ומ"מ   – והנבראים  העולם  לגדרי  כלל  שייכת 

מציאות האדם לצד תוקף מציאותו העצמית בעבודתו בעולם בקדושה. 

)דרגת  ירושה  א.  בנתינת התורה65:  ג' הדרגות הכלליות שישנם  יש להקדים את  ולצורך הבנת הדברים 
התורה המשתייכת לכל יהודי באשר הוא מצד השתייכותו לעם היהודי(. ב. מכר )דרגת התורה המשתנה לפי 
עבודת ויגיעת האדם וכן לפי אופי וכישרון הבנתו בתורה(. ג. מתנה )דרגת התורה שאינה ניתנת להבנה מצד 

עצמה וניתנת לאדם כמתנה מלמעלה(. 

והנה, על אף מעלת בחינת 'מתנה' על פני 'ירושה' ו'מכר' )הנקשרות לפי טבע ואופי האדם(, אף דרגה זו 
משתייכת בסופו של דבר למצב וערך המקבל ע"פ הכלל הידוע – "אי לאו דעביד לי' נייחא לנפשי' לא הווה 
דרגה נוספת שאינה משתייכת כלל  יהיב לי'", וממילא יש לה ערך ויחס למצב המקבל; ובשיחתנו66 מביא 

למצב המקבל – "בחינת הפקר"67. 

אחד"  ד"מאמר  ההפכים  ב'  חיבור  באמצעות  דווקא  בשיחה, אשר  לביאור  כהמשך  זה  מבוסס  ולכאורה 
ו"עשרה מאמרות" ניתן לפעול את ההמשכה ד"דירה בתחתונים" ולגלות את "עצם האור"; וכן הוא הכא – 
אשר באמצעות חיבור ב' הקצוות דתכלית הענווה והביטול )"משים עצמו כמדבר מקום הפקר"( עם תוקף 
התורה  דרגת  ונמשכת  נפעלת  זה  ידי  על  ויטול"(,  יבוא  הרוצה  )"כל  העולם  במציאות  והעבודה  הקדושה 

שלמעלה משייכות לעולמות – "בחינת הפקר", "עצם האור". 

וכ"ז הוא בדא"פ בלבד. 

64( ולכאורה י"ל שדרגת "מאמר אחד" המדוברת בשיחתנו )לכה"פ בסעיף זה( קאי על הדרגה דהמשכת "עצם האור", בשונה 
מהמבואר בכ"מ )ובעיקר במאמר הנ"ל בסה"מ ח"ג שם( שדרגת "עצם האור" הינה למעלה מדרגת "מאמר אחד". ולכאו' בכל מקום 

הוא לפי עניינו, ועצ"ע. 
65( ראה לקו"ש חי"ג ע' 115, ובכ"מ. 

66( ויש לעיין האם אכן דרגה זו המובאת בשיחתנו הינה 'דרגה חדשה' שלא הובאה עד כה בתורת החסידות )כפי שהובא בגיליון 
הזמ"ג )נג( לש"פ בהו"ב תשפ"א( או שמא יש לכך סימוכין מהמצוין בהע' 108 בשיחה )מאוה"ת הוספות-ויקרא, ח"ד ע' תק-תקא(. 

וצ"ע. 
67( הנמצאת במדבר – שאינו אף בבעלות הרבים כרה"ר. 
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חשבון צדק – "ביודעו שתיכף ומיד 
ממש מגיעה הגאולה"

)שיחת ש"פ נח תשנ"ב(

עוסק  ו-י(  )סעיפים  המרכזי  החלק  כאשר  עיקריים,  חלקים  לשלושה  מחולקת  השיחה  הידוע,  כפי 
בעבודת ה'חשבון צדק' המוטלת על יהודי בסיומו של השבוע הראשון לעבודה בעולם. 

בסעיף ז' מבאר, אשר יהודי נדרש לעבוד עבודתו עם התחשבות והסתכלות בפרטי עבודתו היום-יומית, 
"צריך לבחון )מזמן לזמן( מעמדו ומצבו ע"י עשיית חשבון־צדק בנוגע לכל פרטי עניניו  ובלשונו הק' - 
במחשבה דיבור ומעשה, ולקבל על עצמו לתקן ולהשלים הענינים הדורשים תיקון ושלימות, ועוד והוא 

העיקר, לתקנם ולהשלימם במעשה בפועל".

ומיד מאריך לבאר מהו אופן ה'חשבון צדק', אשר יש בו )לכאורה( קצוות הסותרות ומנגדות זה לזה: 
מצד אחד נדרשת עבודה החודרת לפרטים, אך החסרון שבה הוא שהאדם - "בשעת מעשה במעמד ומצב 
של מדידה והגבלה, לפי ערך וביחס להמדידה וההגבלה דפרטי עניניו שמונח ועוסק בהתיקון שלהם, כל 
פרט ופרט לפי ענינו"; ומצד שני באם יעבוד האדם רק בתנועה של התעלות מענייני העולם ומפרטי עבודתו 
ויעסוק אך ורק בדברי קדושה, הרי – "באופן זה לא מודגש התיקון והשלימות דהענינים הפרטיים, כיון 

שאינו מתעסק בהם". 

ולכן מבאר, שתכלית השלימות בעבודת היהודי היא להתעסק בפרטי עבודתו ולא להתעלם מהם, אך 
צריך זה להיות – "מתוך תנועה של התעלות לדרגא נעלית יותר, להמשיכה ולגלותה בהמדידה וההגבלה 

דכל פרט ופרט לפי ענינו, שיהי' באופן המתאים לדרגא העליונה". 

*

והנה, כוונת המילים - "מתוך תנועה של התעלות לדרגא נעלית יותר" – לכאורה פשוטה היא, אשר 
נצרכת התעסקות בפרטי העבודה היבשים אלא שצריכה להיות מתוך תנועה של רצון להתעלות לדרגה 
נעלית יותר בעבודת ה' )שלכאורה אינה קיימת כעת(, ובכך עוסק האדם בכיוון חיובי 'עם הפנים לעתיד', 

ולא רק ב'חרטה על העבר'68, ותנועה זו הוא מחדיר בכל פרטי עבודתו. 

68(. וראה הע' 65 בשיחה. 
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אך בעיון והעמקה ניתן לומר בדרך-אפשר, אשר ישנו רובד עמוק יותר בעבודת היהודי שנסלל בהמשך 
השיחה )בסעיף ט'(, בו מבאר אודות העבודה הנדרשת במיוחד "בשנה זו", המוסיף הן בכוונת העבודה )א(, 

והן בתוצאות העבודה )ב(. 

*

והביאור בזה: בהסתכלות שטחית נראה שמטרת הביאור בסעיף הינה ליישב את הסתירה – כיצד ניתן 
לומר שעומדים מוכנים לקבלת פני משיח כאשר חסר עדיין בעבודת הפרט, באמצעות הביאור שהעבודה 

ד'כללות בני-ישראל' נסתיימה ונשלמה, ועבודת הפרט אינה מונעת ומעכבת לעובדה זו.

אך בהסתכלות פנימית יותר מובן, שעובדה זו שכללות בנ"י מוכנים לגאולה גוזרת גם את אופי עבודת 
האמיתית  הגאולה  מגיעה  ממש  ומיד  ש-"תיכף  וידיעה  תנועה  מתוך  להיות  שצריכה  היהודי,  של  הפרט 

והשלימה", ולכן עבודתו נעשית - "בנקל יותר ובשמחה"69. 

ובכך ניתן לומר, אשר בזממנו אנו – כאשר עומדים במעמד ומצב שכללות בנ"י מוכנים לגאולה – התנועה 
הנדרשת בעבודת היהודי המדוברת בסעיף ז' )"מתוך תנועה של התעלות לדרגא נעלית יותר"(, היא לא רק 
הסתכלות עם הפנים קדימה לדרגה נעלית יותר )כל דרגה שלא תהיה(, אלא נדרשת ידיעה והכרה ש-"תיכף 
ההתעסקות  כולל   – כולה  שהעבודה  שפועלת  זו  והיא  והשלימה",  האמיתית  הגאולה  מגיעה  ממש  ומיד 

בפרטי עבדותו – נעשית "בנקל יותר ובשמחה". 

והיינו, שהחיבור המושלם בין ההתעסקות בפרטי עבודת היהודי מחד, וההתעלות בענייני קדושה מאידך 
)שדוברה בס"ז(, נעשית בזמננו על-ידי הידיעה וההכרה שהעבודה דכללות בנ"י הסתיימה, ותיכף ומיד מגיע 
תיעשה  שהעבודה  הפועלת  יותר",  נעלית  לדרגה  ה"התעלות  והיא-היא  עם-ישראל70,  את  וגואל  משיח 

בצורה הנכונה ביותר. 

*

ובעומק יותר ניתן להבין מהקטע הבא בסעיף, אשר תנועה זו אינה רק פועלת שהעבודה נעשית "בנקל 
יותר ובשמחה", אלא שלאחר ההבנה שכללות בנ"י מוכנים לגאולה, ועבודת האדם הפרטית נכללת במוכנות 
"כמו   - ובלשונו הק'  הזו, הרי שהפרטים אותם צריך לברר האדם מקבלים הגדרה אחרת לגמרי,  הכללית 

מיחוש או חולי קל וחיצוני באבר פרטי שתיקונו ע"י רפואה קלה ומהירה". 

ובכך ישנו חידוש על פני העבודה המבוארת בסעיף ז'; שהרי בסוג העבודה המדובר שם, העוסק בפרטי 
עבודתו "מתוך תנועה של התעלות לדרגה נעלית יותר", לא מבואר שהפרטים עצמם מתגמדים במהותם, 

אלא הם נשארים כפרטים בעייתיים הצריכים תיקון, ותנועת ההתעלות תביא בדרך ממילא לתיקונם. 

69(. והיינו, שמטרת הסעיף אינו רק לבאר את עבודת כללות בנ"י )כמודגש בקטע ב' בסעיף ט' מהמילים "ובפרטיות יותר" עד 
"וכיוון שכן"(, אלא אף את עבודתו הפרטית של היהודי )כמודגש בסוף קטע ב' במילים "וכיון שכן, גם התיקון והשלימות דהפרט 

היא בנקל יותר, ומתוך שמחה, בידעו שתיכף ומיד ממש באה הגאולה האמיתית והשלימה"(.
70(. וראה מעין זה בד"מ בשלח תשנ"ב )ס"ט(, ד"מ וארא תשנ"ב )סי"ד(, ד"מ דברים תנש"א ס"ט(, ועוד. 
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אך כאן מבאר, שבאמצעות הידיעה אודות מוכנות כללות בנ"י לגאולה וההכרה ש'הנה זה משיח בא', 
הופכים הפרטים מבעייתיים במהותם ל"מיחוש או חולי קל וחיצוני", והיינו שיש שינוי מהותי בפרטים 

עצמם – ולא רק בתנועה המביאה לתיקונם71. 

]וניתן לבאר זאת ע"פ ההסבר המבואר בד"מ תזו"מ תנש"א )ס"י(, שכאשר מודגש עניין הגאולה ומלך 
המשיח, אזי כל הפרטים המנגדים נעשים חיצוניים בדרך ממילא, הואיל ומודגשת מטרת הבריאה ש"לא 

איברי עלמא )כולל הפרטים המנגדים( אלא למשיח", ודו"ק72[. 

*

זו בה "אין הדבר תלוי אלא בביאת משיח צדקנו עצמו", ישנו חידוש  וע"פ הנ"ל נמצא, שבתקופתנו 
באופן עבודת ה' של היהודי, ובשתיים; א. תנועת העבודה עם הפרטים  צריכה להיות מתוך ידיעה שתיכף 
ומיד ממש מגיעה הגאולה האמיתית והשלימה. ב. ההסתכלות על הפרטים הינה כאל מיחוש קל וחיצוני, 

המביאה לעבודה קלה ומהירה מתוך שמחה73. 

ולא באתי אלא להאיר. 

71(. וע"ד המבואר בד"מ תזו"מ תנש"א )ס"ט( שכללות בנ"י בדורנו הינם בדרגת "אדם", וממילא הפרטים המנגדים הינם רק 
"פסולת שבסוף לבושיו". 

72(. בנוסף להסבר הפשוט המובא בשיחה, הבא מצד שלימות בריאות הגוף בדורנו. 
73( ויש להציע אשר ב' האופנים המבוארים בלקו"ש ח"י בראשית )א( אודות מטרת בריאת העולם הכללית החודרת לפרטי 

עבודת האדם, הינם תואמים לב' האופנים הנ"ל. ואכ"מ. 
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עבודת 'ג' מוחין בעצם' דווקא בזמננו
)שיחת ש"פ לך לך תשנ"ב(

שיחת הדבר מלכות לש"פ לך לך נפתחת בשאלה הידועה - מהי ההוראה הנצחית מתוכן הוראת הקב"ה 
לאברהם "לך לך" שהיוותה את ההכנה העיקרית למתן-תורה, בעומדנו כעת לאחר מתן-תורה;

ולאורך השיחה מבאר בזה ב' ביאורים שונים, אשר בעיון קל ניתן להבחין שמהם נגזרים ב' אופני עבודה 
שונים המובאים לקראת סוף השיחה, וכדלהלן:  

*

ביאור א: בס"ג מביא שבכל יום ויום יש מ"ת מחדש, וממילא תמיד שייכת עבודת ההכנה של "לך לך", 
ובלשונו הק' - "כיון שמתן תורה ישנו בכל יום ובכל שנה, באופן נעלה יותר, עד ל"חדשים" ממש לגבי ה"מתן 
תורה" שלפנ"ז . . לפיכך צריכה להיות ביום זה ובשנה זו העבודה של "לך לך" כהכנה והקדמה למתן תורה 

של יום זה ושל שנה זו". 

והשלימה,  האמיתית  בגאולה  רק  תהיה  מתן-תורה  ששלימות  יותר"74,  "בעומק  מביא  בס"ז  ב:  ביאור 
"היות שהשלימות של מתן תורה תהי' בגאולה  וממילא תמיד שייכת עבודת ההכנה לכך, ובלשונו הק' – 
האמיתית והשלימה בגילוי ה"תורה חדשה מאתי תצא" – הרי לפי ערך השלימות של "מתן תורה" דלעתיד 

לבוא אוחזים כעת עדיין בהכנה לזה, הכנה של "לך לך"".

וממילא נמצא, שכעת בזמננו נצרכת עבודת ההכנה למתן-תורה )בב' האופנים( באמצעות לימוד התורה, 
אלא שיש לחלק בזה מהו אופן הלימוד הנדרש כעת בהתאם לדרגה אליה מתכוננים )ביאור הא' או ביאור 

הב'(, וכדלקמן: 

דהנה, בסי"ג מבאר שישנם ב' סוגים בלימוד התורה של היהודי; א. מוחין השייכים למידות )השייכים לזמן 
הגלות(. ב. מוחין בעצם )השייכים לזמן הגאולה(; ובסעיף י"ד מבאר שכעת בזמננו ניתן כבר לעבוד באופן 

של ג' מוחין בעצם. 

ובפשטות יש לומר, אשר ב' אופני לימוד התורה הנ"ל משתייכים לב' אופני ההכנה למ"ת בזמננו; 

נוגע אלינו כיום העניין  יותר", כאשר מבאר עד סוס"ו מה  74( נקודת הביאור מתחילה כבר מריש ס"ד - "ויש לומר בעומק 
דכיבוש הארץ לאחר שנכבשה, ובריש ס"ז מבאר ע"פ הנ"ל את הביאור כבפנים. 
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והיינו, שבאם ההכנה למ"ת בזמננו הוא לנתינת התורה בכל יום באופן חדש )ביאור א(, המבטא דרגה 
נעלית מנתינת התורה ביום הקודם – אך ביחס ובהשתייכות לדרגה הקודמת, הרי שאופן ההכנה לכך הוא 

באמצעות לימוד התורה המבטא יחס והשתייכות לדרגה הקודמת )מוחין השייכים למידות(.

לכל הדרגות שלפני-זה, התורה שתתגלה  לדרגה "שלא בערך"75  הוא  בזמננו,  אך באם ההכנה למ"ת 
לימוד התורה המבטא דרגה "שלא  לכך הוא באמצעות  ב(, הרי שאופן ההכנה  )ביאור  בגאולה השלימה 

בערך" בלימוד התורה )מוחין בעצם(.  

וכפי המבואר בדבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א )ס"ח(, שבכדי לקבל דרגה מסוימת בימות המשיח 
צריכה להיות עבודתו של היהודי מעין דרגה זו כבר עכשיו, כיון ש"כל ההמשכות מלמעלה באות באופן 

דמדה כנגד מדה, שעבודתו של יהודי צריכה להיות מעין ההמשכה שהוא ממשיך ע"י עבודה זו". 

ולכן, ההכנה לקבלת התורה היום-יומית השייכת למצב בנ"י בזמן הגלות, צריכה להיות "מעין ההמשכה 
לזמן הגלות. אך ההכנה לקבלת התורה  שהוא ממשיך" – והיינו דרגת מוחין השייכים למידות, השייכת 
בגאולה השלימה דורשת מהיהודי לעבוד עבדותו באופן של "מעין ההמשכה", והיינו דרגת מוחין בעצם 

השייכת לזמן הגאולה. 

*

והנה לאמיתו של דבר, ההכנה למתן-תורה בגאולה השלימה התחילה כבר מזמנו של אברהם אבינו76, 
ולאידך ההכנה למתן תורה בכל יום ויום תהיה גם בגאולה השלימה77, והיינו שב' הדרגות שייכות לבנ"י בכל 

הדורות ובכל הזמנים, אלא שהשינוי הוא מהי עיקר ההדגשה הנדרשת בעבודתו של היהודי. 

ובשיחה מודיע, אשר בזמננו עיקר ההדגשה היא על ההכנה למתן תורה בגאולה השלימה, ובלשון קודשו 
)סוס"ז(: "ההכנה של "לך לך" נוגעת לא רק לענין "מתן תורה" אשר ישנו בכל יום באופן נעלה יותר מיום 
הקודמו, כנ"ל, אלא גם – ובעיקר – היא נוגעת כהכנה לקבלת התורה חדשה לעת"ל, שהיא שלא בערך 

לגמרי לכל העליות במתן תורה שלפנ"ז". 

ולכן מביא בהמשך השיחה )סי"ד(, שבזמננו ישנה "הדגשה מיוחדת" על עבודת לימוד התורה באופן של 
ג' מוחין בעצם, הואיל וההכנה צריכה להיות "מעין ההמשכה" המודגשת בזמננו אנו. 

והיינו, שאופן ההכנה הנדרש נובע מעיקר שימת ההדגשה על "ההמשכה" העכשווית הנוגעת לזמננו. 
ולכן, לאורך הדורות כולם, לא הייתה עיקר ההדגשה על "ההמשכה" של מ"ת בגאולה השלימה, הואיל ועל 
פי דרך הטבע )מצב ד"לא זכו"( היו עוד עניינים רבים הצריכים תיקון והשלמה במצב הגלות, ולכן עיקר 
ההדגשה הייתה על "ההמשכה" של מ"ת היום-יומית, ומזה נגזר אופן ההכנה לזה באמצעות לימוד התורה 

בדרגת המוחין השייכים למידות. 

75( כלשון קודשו בקטע ב' בס"ז. 
76( כמובן מהקטע הראשון בס"ז. 

77( כמובא במפורש בקטע האחרון בסי"ג. 
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 אך לאחר ש"נשלמה העבודה"78, ו"כבר נשלמה הפדייה מכל הדברים המונעים ומעכבים ביאת דוד מלכא 
משיחא"79, הרי שעיקר ההדגשה כעת היא על "ההמשכה" של מ"ת בגאולה השלימה, וממילא נגזר אופן 

ההכנה "מעין ההמשכה" – לימוד התורה באופן של ג' מוחין בעצם. 

וכפי שמבאר בשיחה זו עצמה )סוס"ו(: "שענין זה נוגע עוד יותר בדורנו זה ובזמננו זה – כמדובר כמ"פ 
את  "ציחצחו  וכבר  תשובה,  עשו  שכבר  הודיע  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  וכ"ק  הקצין",  כל  "כלו  שכבר 
הכפתורים", ולפי כל הסימנים דורנו הוא הדור האחרון לגלות ובמילא הדור הראשון לגאולה. ועפ"ז מובן 

שזהו ענין שהזמן גרמא – להתכונן בפועל ל"לך לך מארצך גו' אל הארץ אשר אראך", תיכף ומיד ממש". 

*

ולפי כל הנ"ל נמצא, אשר ב' אופני לימוד התורה המבוארים בסוף השיחה, מובאים ב'המשך ישיר' לב' 
אופני ההכנה למתן-תורה המובאים במהלך השיחה, ואשר עיקר ההדגשה בזמננו הוא על האופן השני, כפי 

שהתבאר. 

]וניתן לומר בדא"פ, אשר מכאן 'בנין אב' לכללות שיחות הדבר-מלכות בהם משתחלת נקודה זו, שכיוון 
שבזמננו "עיקר ההדגשה" היא על הגאולה האמיתית והשלימה, אזי אופן ההכנה הנדרש מהיהודי הוא "מעין 

ההמשכה" אותה ממשיך, אופן עבודה השייך לגאולה האמיתית והשלימה[. 

78( ראה ד"מ נח תשנ"ב ס"ט, ועוד. 
79( ראה ד"מ י"ט כסלו תשנ"ב סוס"ד. 
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"ישנה גם ההתגלות . . צריכים רק לקבל"
)שיחת ש"פ וירא תשנ"ב(

בשיחה השבועית מאריך לבאר כ"ק אד"ש מה"מ כיצד הגילוי של "וירא אליו ה'" שהיה אצל אברהם, 
שייך לכל יהודי באשר הוא, ומחלק זאת לשלושה שלבים עיקריים80; א. ידיעת המציאות שהגילוי קיים 
בנשמתו של כל אחד. ב. ידיעה זו מעוררת תשוקה לראות את הגילוי ולהביאו לידי פועל. ג. תשוקה זו 

מעוררת לעשות כל שביכולתו על מנת לראות את הגילוי ולהיות כלי ראוי לקבלתו. 

ולאורך מהלך השיחה נראה שממשיך לנקוט בקו זה, כאשר השיא מגיע בסיומה בה מודיע שבדורנו - 
"ישנה לא רק המציאות דמשיח אלא גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו", 
כאשר במבט שטחי נראה שמשפט זה בא כחיזוק גרידא על פני הנאמר קודם, ולא כחידוש באופי וסגנון 

העבודה הנדרשת מ"וירא אליו ה'" שהתבארה במהלך השיחה. 

אך בעיון קצר נראה, שטמונה בהודעה זו חידוש באופי העבודה שהתבארה במהלך השיחה, וכדלהלן. 

*

דהנה, לאחר שמבאר את שלושת השלבים הנ"ל בסעיף ט' מביא את הקשרם לגאולה בסעיף י"א, כאשר 
זה הוא  "ובענין  ובלשונו הק' –  בסיומו קובע מה עיקר העבודה הנדרשת כתוצאה מהלימוד מפרשתנו, 
עיקר הלימוד וההוראה מפרשת וירא – שכאו"א מישראל צריך להשתוקק ביותר להגילוי ד"וירא אליו ה'" 
בגאולה האמיתית והשלימה, ולעשות כל התלוי בו להיות ראוי לכך, עי"ז שכל פעולה ופעולה שלו נעשית 

באופן המתאים להמעמד ומצב דגאולה האמיתית והשלימה".

והיינו, ש"עיקר הלימוד וההוראה" מכל הנ"ל הוא להשתוקק לגאולה )שלב הב' הנ"ל(, וזה יביא81 לידי 
כך שיעשה כל התלוי בו להיות ראוי לכך עי"ז שכל פעולותיו יהיו במעמד ומצב של גאולה )שלב הג' הנ"ל(. 

נראה, שסגנון העבודה משתנה מעט כתוצאה מעובדת התגלות משיח בזמננו; דהנה,  י"ד  אך מסעיף 
כעת  קובע שהעבודה  גם את התגלותו,  רק מציאותו של משיח אלא  לא  ישנה  לאחר ההודעה שבדורנו 

80( ס"ט בשיחה. 
81( כפי שהתבאר בס"ט – "וכיון שמשתוקק לראות את ההתגלות ד"וירא אליו ה'", בודאי יעשה כל התלוי בו להיות ראוי 

לכך". 
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פני משיח,  יהודי המקבל  חייו של  נראים  כיצד  ומיד מביא82  בפועל ממש",  צדקנו  פני משיח  "לקבל  היא 
ובלשונו הק' – "וכיון שכן, מובן, שכל הענינים וכל הפעולות חדורים בעניני משיח וגאולה, כולל גם באכילתו 

ושתייתו, שמשתוקק לסעודה דלויתן ושור הבר ויין המשומר". 

"לקבל  היא  העבודה  עיקר  כעת  שהרי  הקודמים.  בסעיפים  שהתבאר  ממה  שונים  שהשלבים  והיינו, 
פני משיח צדקנו", באופן בו בראש ובראשונה - "כל הענינים וכל הפעולות חדורים בעניני משיח וגאולה" 
)שלב הג' הנ"ל(, כאשר נקודת התשוקה - "כולל גם באכילתו ושתייתו שמשתוקק" )שלב הב' הנ"ל( - היא 

כמסתעפת מכך שכל הפעולות חדורות בענייני משיח וגאולה. 

ונמצא, שבעבודה המדוברת קודם התגלות משיח )סי"א(, ההוראה הראשונית והעיקרית היא "להשתוקק 
ביותר", ובעבודה המדברת לאחר התגלות משיח )סי"ד(, ההוראה הראשונית והעיקרית היא "שכל העניינים 

וכל הפעולות חדורים בענייני משיח וגאולה", ונראה שפשוט הטעם בזה, וכדלקמן. 

*

בכללות השיחות בתורתו של משיח ניתן להבחין, שישנם פעמים בהם מדבר על הגאולה כדבר עתידי, 
ופעמים שמדבר על הגאולה כדבר שבהווה. ולאמיתו של דבר, כל עוד הגאולה לא מגיעה בפועל ממש למטה 
זה  ולאידך תמיד הייתה הגאולה כדבר שב'הווה', מצד  כ'עתיד'83,  מעשרה טפחים תמשיך להיות הגאולה 

שעניין הגאולה החל עוד מחורבן הבית בלידתו של משיח84. 

אך בזה גופא ישנם חידושים מופלאים שאירעו בדור השביעי בכלל ובפרט בשנות הנפלאות, עדי החידוש 
העיקרי כ"התגלות משיח" עליה מדבר בשיחה דנן, שלא אירעה בדורות הקודמים85. ויש לומר אשר מזה נגזר 

אופי העבודות הנ"ל: 

מביא  לגאולה86,  והקשרה  מפרשתנו  ההוראה  של  הכללי  הקשר  אודות  )בסי"א(  בשיחה  מדבר  כאשר 
שהשלב הראשוני הוא "להשתוקק ביותר", הואיל והגאולה מוגדרת כאן כדבר עתידי, לכן ראשית העבודה 
היא התשוקה לגאולה העתידית, בעוד שתשוקה זו תביא לידי כך שכל פעולה תיעשה באופן המתאים לזמן 

הגאולה. 

אך כאשר מדבר )בסי"ד( אודות החידוש של זמננו שבו "ישנה לא רק המציאות דמשיח אלא גם ההתגלות 
דמשיח", הרי שעניין הגאולה כאן הוא כדבר שבהווה, שהרי ישנה לא רק המציאות שדוברה במהלך השיחה 
– אלא גם ההתגלות שאליה ייחלנו כל השנים, וממילא הדרישה הראשונית והעיקרית היא - "לקבל פני 
משיח" הנמצא בינינו בהווה, באופן בו "כל העניינים וכל הפעולות חדורים בענייני משיח וגאולה", וכן כפי 
שזה מתבטא בנקודת התשוקה "כולל גם באכילתו ושתייתו שמשתוקק", אך לא באופן שמתחיל מנקודת 

התשוקה87. 

82( לאחר שמבאר כיצד עניין זה נמצא ב"סגנון פרשת השבוע".  
83( וראה שיחת ט' אד"ר תשנ"ב. 

84( ד"מ ש"פ ויחי תשנ"ב סוס"ב, וש"נ. 
85( ואף לא בשנים הקודמות דדורנו, עדי ההודעה בזה )אם באופן ד"שנה שמלך המשיח נגלה בו" )ד"מ ש"פ נשא תנש"א סי"ג, 

ועוד( ואם באופן ד"נתגלה בכל התוקף" – "ישנה ההתגלות דמשיח" )שיחת י"א אלול תנש"א, ועוד( ויש להאריך בזה, ואכ"מ(. 
86( ובלשונו הק' בריש הסעיף – "ויש להוסיף בכל זה בקשר ובשייכות להגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו". 

87( ויש לומר בדא"פ, שב' הדרגות הנ"ל תואמות לב' הדרגות בד"מ ש"פ שופטים תנש"א )ס"ט(, האם עבודת ההכנה לגאולה 
נעשית במטרה להתכונן לקבל את הגילוי בגאולה )עתיד(, או מצד העבודה ד"מדה כנגד מדה" למצב הגאולה )הווה(. 
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*

אך צריך להבהיר בזה, שאף לאחר ההודעה אודות "התגלות משיח", לא יורדת דרישת התשוקה שדוברה 
במהלך השיחה, הואיל וכל עוד לא הגיעה בפועל ממש הגאולה האמיתית והשלימה למטה מעשרה טפחים 
– עדיין נמצאים בגלות, ומשתוקקים לגילוי ד"וירא" באופן מושלם, וכפי שמבאר בהמשך לעובדת התגלות 

משיח בזמננו – "שמשתוקק לסעודה דלויתן ושור הבר ויין המשומר". 

ואדרבה, דווקא לאחר "התגלות משיח" בזמננו הולכת וגוברת התשוקה; וכפי שניתן להוכיח ממהלך 
לראות,  התשוקה  גוברת  קיימת  שהמציאות  הידיעה  שישנה  לאחר  דווקא  אשר  )ס"ט(,  עצמה  השיחה 
ובלשונו – "וידיעה זו מעוררת בו תשוקה לראות את ההתגלות". ומובן, אשר נקודה זו גוברת לאחר שישנה 
התגלות משיח בדורונו, אשר כעת לא רק המציאות קיימת אלא גם ההתגלות, וממילא גוברת התשוקה 

באופן עמוק יותר לגילוי המושלם באופן סופי בגאולה האמיתית והשלימה. 

]וכפי שניתן לראות ממהלך הדברים בשיחה הידועה דש"פ משפטים תשנ"ב, אשר דווקא לאור ההודעה 
שישנו משיח בדורנו שהחל פעולותיו בעולם בעניין ד'וכתתו חרבותם לאתים', מזדעקת התשוקה לגילוי 

המושלם88[.

מובן  ביותר",  "להשתוקק  היא  שראשיתה  בשיחה  הנדרשת  הכללית  מהעבודה  בשונה  אשר  ונמצא, 
שלאחר "התגלות משיח" בזמננו, ראשית העבודה ועיקרה היא - "לקבל פני משיח צדקנו . . שכל העניינים 

וכל הפעולות חדורים", ומזה נגזרת בדרך ממילא נקודת התשוקה לראות זאת באופן מושלם בגאולה. 

88( ובלשונו הק' – "ע"פ האמור לעיל מתחזקת יותר הפליאה והתמיהה, ביחד עם גודל הצער וההבהלה )ועד שמצד גודל 
הצער אין להאריך בזה ביום השבת( – היתכן שבנ"י נמצאים עדיין בגלות?!... עד מתי?!...

היתכן שלאחרי כל הסימנים על בוא הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, עד להמאורע דערב שבת זה שאפילו 
אוה"ע מכריזים שהגיע הזמן ד"וכתתו חרבותם לאתים" – נמצאים אנו ביום הש"ק זה בחוץ לארץ, במקום להמצא, יחד עם כל 
בנ"י מכל קצוי תבל, בארצנו הקדושה בירושלים עיר הקודש ובבית המקדש, מסובים ל"שולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם", 

שעליו ערוכים הלויתן ושור הבר ויין המשומר!". 



דבר מלכות שעשועי 98

"קבלת פני משיח" – "להביא לימות 
המשיח"

)שיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב(

לקראת סוף השיחה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שהדבר היחיד שנשאר כעת בעבודת השליחות הוא – "לקבל 
"בכדי  פני משיח צדקנו בפועל ממש", ועניין זה מהווה תנאי מכריח לביאת משיח, וכפי שממשיך שם – 

שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות". 

האישיות  את  לקבל  היא  כאן89,  המדוברת  צדקנו"  משיח  פני  "לקבל  העבודה  שכוונת  הדבר  ופשוט 
הספציפית של מלך המשיח מתוך הכרת זהותו, כפי שמאריך )לאורך סי"ג( באופן ברור אודות האישיות של 
מלך המשיח בדורנו אותה צריכים לקבל, ואף מבהיר בתחילת הסעיף שזהו "חידוש בשנה זו" דווקא, בשונה 

מכללות העבודה שהייתה שייכת "לכינוס השלוחים בכל שנה ושנה". 

והנה, לאחר שמבאר בסי"ג את מהות העבודה ד"קבלת פני משיח צדקנו", מביא בסי"ד את ההוראה לפועל 
מכינוס השלוחים הנוכחי – "לצאת בהכרזה ובהודעה לכל השלוחים, שעבודת השליחות עכשיו ושל כאו"א 
"כלומר: כל הפרטים  מישראל מתבטאת בזה – שיקבלו את פני משיח צדקנו", וממשיך מיד בקטע הבא: 
בעבודת השליחות של הפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה, צריכים להיות חדורים בנקודה זו – 

כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו". 

ומכך מובן שישנה עבודה ספציפית שאיתה יוצאים מכינוס השלוחים "בשנה זו", והיא העבודה ד"קבלת 
פני משיח צדקנו". אך מהקטע הבא מיד לאחר מכן נראה, שמחבר את העבודה הספציפית של "שנה זו" עם 
העבודה של "להביא לימות המשיח", המשתייכת לכאורה לכללות הדורות, ואינה מתייחסת באופן ספציפי 
ימי חייך להביא  "כל  "וכמודגש בנושא הכינוס –  וכנראה בלשונו הק':  אודות אישיותו של מלך המשיח, 
לימות המשיח": כל עניני העבודה צריכים להיות חדורים ב"להביא לימות המשיח". לא רק "לרבות", שהוא 
עומד ומחכה שמשיח יבוא ואז הוא יטול חלק בזה ויהנה מזה וכו', אלא – "להביא", הוא עושה כל התלוי בו 

כדי להביא לימות המשיח". 

89( דווקא המדוברת כאן ובשרשרת השיחות בחורף תשנ"ב העוסקות בכך, אך המשפט הכללי לכשעצמו התפרש במשך השנים 
כקבלת פני העניין דמשיח וכדו', או כקבלת פניו של מלך המשיח עצמו בגאולה השלימה. 
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הצורך  לימות המשיח" מדגישה את  "להביא  ניכר בפשטות: העבודה של  בין שתי העבודות  וההבדל 
ב"להביא" את הגאולה העתידית שאינה נמצאת כאן, והעבודה ד"קבלת פני משיח צדקנו" מדגישה את 
הצורך ב"לקבל" את האישיות של משיח בזמן הגלות הנמצא כאן. ואף ששתי העבודות מובילות סוכ"ס 
העבודה  כיצד  ברור  מספיק  לא  עדיין  אך  הגאולה,  הבאת  של  ד"לקבל"(  העבודה  )כולל  מטרה  לאותה 

ד"לקבל" היא "מודגשת בנושא הכינוס" שתוכנו הוא "להביא".  

שצריך  ובשתיים: א. העבודה של "קבלת פני משיח" היא מפני  בזה פשוטה היא,  ולכאורה ההסברה 
"להביא לימות המשיח". ב. העבודה של "קבלת פני משיח" צריכה להיות מתוך תנועה של "להביא לימות 

המשיח". 

וההסברה בזה: 

העבודה של "להביא לימות המשיח" היא עבודה כללית שהייתה שייכת לאורך הדורות כולם שייחלו 
הגאולה,  לקראת  לדור  מדור  התקדם  שהעולם  וככל  המשיח"90,  "לימות  העולם  את  להביא  והשתוקקו 
התחזקה נקודה זו יותר ויותר. אלא שבכל דור או תקופה91, הגדיר נשיא הדור מה העבודה העכשווית בה 

צריכים להתמקד במטרה "להביא לימות המשיח"92. 

הודיע  הזמן  ועם  השנים,  במהלך  שונות  עבודות  ניתנו  בהם  ותקופות,  שלבים  כמה  בזה  היו  ובדורנו 
שנשלמו העבודות השונות שניתנו במטרה להביא את הגאולה, כ"עבודת הבירורים", "צחצוח הכפתורים", 
"עבודת התשובה", ו"הפצת המעיינות", ועוד, ולכן כעת לאחר שהסתיימה עבודת השליחות – "ואעפ"כ 
עדיין לא באה בפועל ממש הגאולה האמיתית והשלימה – צריך לומר, שעדיין נשאר משהו לעשות כדי 

להביא את הגאולה בפועל", והיינו שיש עוד מה לעשות בכדי "להביא לימות המשיח". 

וכאן מגיעה הגדרת העבודה הפרטית של זמננו, בכדי להביא למטרה הכללית "להביא לימות המשיח", 
והיא - "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש", ושוב מבהיר כ"ק אד"ש מה"מ את המטרה הכללית מיד 
אחרי הגדרת העבודה הפרטית של קבלת פני משיח צדקנו בזמן הגלות - "בכדי שיוכל לקיים את שליחותו 

בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות". והיינו, להביא לימות המשיח. 

לא  ועדיין  להתבצע  שצריכה  כללית  מטרה  שיש  י"ג  בסעיף  שהבהיר  לאחר  לומר:  יש  יותר  ובעומק 
הושלמה, מביא בסעיף י"ד שהעבודה הפרטית היא ההוראה מכינוס השלוחים הנוכחי, אך עבודה זו צריכה 

להעשות מתוך תנועה של "להביא לימות המשיח", היינו:  

בסי"ד אומר, ש"כל הפרטים בעבודת השליחות . . צריכים להיות חדורים בנקודה זו – כיצד זה מוליך 
לקבלת משיח צדקנו", ולצורך ההבנה מדוע צריך ש"כל הפרטים" יהיו חדורים בעבודה הפרטית של זמננו 
"מודגש בנושא הכינוס - כל ימי חייך  )ולא רק מחצית מהפרטים וכדו'(, אומר בקטע שלאחר מכן, שזה 
)בהדגשה על המילה "להביא"(, שהפירוש של המילים "להביא לימות המשיח"  להביא לימות המשיח" 
הוא לא לחכות מהצד שמשיח יבוא, אלא צריך לעשות "כל התלוי בו כדי להביא לימות המשיח", ולכן צריך 

שנקודה זו תחדור "בכל פרטי ושעות היום" הואיל ודרישתה היא להביא בפועל את משיח.

90( שיחת ליל ב' דחגה"פ תש"ג )ע' 73(. ד"מ שמות תשנ"ב הע' 46. 
91( וכלשון קודשו בס"א – "מתוסף מזמן לזמן חידוש בשליחות". 

92( אם כי שהיו דורות בהם המטרה הייתה מודגשת יותר, ודורות פחות, אך זו הייתה הכוונה הפנימית.  
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המשמשת   – צדקנו"  משיח  פני  "קבלת  של  הפרטית  שהעבודה  היא,  מכך  אלינו  הישירה  וההשלכה 
בתקופתנו כזרוע הביצוע העיקרית להבאת המטרה הכללית "להביא לימות המשיח" – צריכה להיות חדורה 
"שיוכל לקיים את שליחותו בפועל  יהיה אפשר לפעול אצל מלך המשיח  כך  ורק  "בכל הפרטים", הואיל 

ולהוציא את כל ישראל מהגלות", והיינו - להביא לימות המשיח. 

ונמצא, שהעבודה הפרטית כעת היא "לקבל פני משיח צדקנו", אך בכדי שעבודה זו תמלא את כל מציאותנו 
ונעשה כל שביכולתנו בכדי שתחדור בכל פרט, לא מספיקה הגדרת העבודה השייכת לתקופתנו, שהרי ניתן 
לקבל את הגדרת העבודה ולעשותה באופן של "לרבות"93 – כצופה מן הצד, ולכן צריכה להיות התנועה של 
המטרה הכללית – "להביא לימות המשיח", היינו לחיות כל פרטי ושעות היום את המטרה הכללית שאליה 

מיועדת קבלת פני משיח – להביא לימות המשיח. 

]ולפי זה מובן בפשטות, שבשיחות הבאות בחורף תשנ"ב הובאו ב' העבודות הנ"ל במקביל כו"כ פעמים94, 
הואיל ותמיד נצרכת ההדגשה של העבודה הכללית95, ובמקביל מהי העבודה הפרטית הנדרשת96. 

ואולי יש לומר, אשר אף הביאורים בד"מ תולדות תשנ"ב )מסי"א ואילך( ולאורך כל ד"מ שמות תשנ"ב 
בדבר מהות העבודה של "להביא לימות המשיח" – תוכנם הוא "קבלת פני משיח צדקנו" במהותה הפנימית, 

ודו"ק[.

93( ובלשונו הק' - "לא רק "לרבות" )כפי שכתוב בכמה מקומות(, שהוא )השליח( עומד ומחכה שמשיח יבוא ואז הוא יטול חלק 
בזה ויהנה מזה וכו', אלא – "להביא", הוא עושה כל התלוי בו כדי "להביא לימות המשיח". 

94( וראה לדוגמא בד"מ תולדות תשנ"ב )ב( ס"א: "ועוד והוא העיקר – הקשר והשייכות דכהנ"ל להנקודה העיקרית שבחיי 
כאו"א מישראל וכללות ישראל במשך כל הדורות: "כל ימי חייך להביא לימות המשיח", ובהדגשה יתירה בדורנו זה ובתקופתנו זו, 

כמדובר כמ"פ בתקופה האחרונה )שכבר נשלמו כל הענינים וצריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש(". 
וראה גם באו"א קצת בד"מ ויצא תשנ"ב ס"א. 

95( וראה לדוגמא בד"מ משפטים תשנ"ב ריש ס"ב. 
96( וראה לדוגמא בד"מ תרומה תשנ"ב סוסי"א. 



101ביאורים ועיונים בשיחות הדבר מלכות

"חלק אלקה ממעל ממש" ו"עצם 
הנשמה"

)שיחת ש"פ תולדות תשנ"ב - ב(

לקראת סוף השיחה, לאחר הביאור הנפלא אודות מעלת הלידה ועצם המציאות )סעיפים ה-ט(, מביא 
ש"המעלה העיקרית" של הגאולה מתבטאת ברגע המולד, המורה על התגלות עצם המציאות של ישראל, 
ולכן עבודת ההכנה לגאולה צריכה להיות "מעין ההתחדשות" של עצם מציאותם של ישראל ע"י גילוי - 

"עצם הנשמה ממש . . העצם דישראל שלמעלה מבחינת היחידה" )ס"י(. 

"וענינו בעבודת   – סוגריים(  )בהשמטת  יהודי  כל  זה מתבטא בעבודתו של  עניין  כיצד  ותיכף מסביר 
כאו"א מישראל – שגם לפני שפועל בעצמו התגלות בחי' היחידה, ביטול והודאה והתמסרות להקב"ה – 
ישנה עצם מציאותו, עצם נשמה, ו"ידיעה" זו פועלת ומביאה לכל עניני העבודה בפועל ממש כפי שחדורים 

בההתגלות דעצם הנשמה". 

ולכאורה נמצא ממילים אלו חידוש נפלא, אשר אף באמצעות ה"ידיעה" בלבד אודות ההימצאות של 
"עצם הנשמה" בקרבו, מביאה הידיעה עצמה לכך שכל ענייני עבודתו חדורים בהתגלות של עצם הנשמה – 
אף ללא עבודה נוספת מצידו97 ]שהרי המדובר הכא הוא "לפני שפועל בעצמו . . ביטול והודאה והתמסרות 

להקב"ה"[. 

והנה, כאשר עוסקים במעלת והכרח ה"ידיעה" אודות חלק נשמתו של היהודי, נזכרים במה שנתבאר 
בזה בשיחת ש"פ וירא תשנ"ב )שלושה שבועות קודם(, אודות מעלת הידיעה של כל יהודי על חלק נשמתו 
הידיעה  עצם  )אשר  זהה98  השיחות  בב'  הביאור  אשר  נראה  שטחית  בהסתכלות  כאשר  בקרבו,  השוכנת 

מובילה לתוצאת העבודה(, אך בעיון קצת נראה שמדובר בב' עבודות שונות לגמרי, וכדלהלן: 

*

באופן ממילא הפעולות  נמצא, אשר ע"י עצם הידיעה נמשכים  'תולדות'  כפי שהוזכר, מהשיחה של 
'וירא' נמצא, אשר עצם הידיעה אודות חלק  החדורים בהתגלותה של עצם הנשמה, ואילו מהשיחה של 

97( בהתייחסות ספציפית על המדובר כאן, ללא הביאור בזה בשיחת תולדות הא', וכפי שיבואר לקמן אי"ה. 
98( ובפרט לאור המשפט המוביל לב' הביאורים בב' השיחות -"איני מתפלל לדעת זה התינוק". 
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נשמתו אינה מביאה בדרך ממילא להתגלות חלק הנשמה, אלא מובילה לרצון ותשוקה, המניעה לעשיית כל 
התלוי באדם כדי להיות ראוי להתגלות )באופן בו "כל פעולה ופעולה שלו נעשית באופן המתאים להמעמד 

ומצב דגאולה אמיתית ושלימה"99(. 

ולכאורה ההבדל בין ב' הביאורים טמון בדרגה אותה רוצים להמשיך, שלכאורה שונה היא בב' השיחות: 

בשיחה של 'תולדות' הדרגה אותה רוצים להמשיך היא "עצם הנשמה"100, ואילו בשיחה של 'וירא' הדרגה 
באופן  מבהיר  ד'תולדות'  שבשיחה  כך  כדי  ]עד  ממש"101,  ממעל  אלקה  "חלק  היא  להמשיך  רוצים  אותה 
ברור שאין המדובר כאן על הדרגה ד"חלק אלקה", וכלשונו הק' )סוס"ז( – "מצד עצם הנשמה, למעלה מכל 

החמשה שמות שנקראו לה, למעלה גם מבחי' "חלק אלקה ממעל ממש"[.

ומזה נגזר אופי העבודה, מה פועלת עצם ה"ידיעה" ביהודי: 

בדרגה של "חלק אלקה ממעל ממש" – מדובר אודות חלק נשמתו של היהודי אך עדיין עם השתייכות 
מסויימת לעולם )וכפי שיתבאר(, ולכן "עצם הידיעה" על חלק נשמתו רק מניעה את האדם לפעולה ועבודה 
זו עדיין אינו שייך בצורה  נוספת על מנת להכשיר עצמו להיות כלי ראוי לגילוי המושלם )הואיל ובדרגה 

מלאה לעצמו"ה בגלוי(;

משא"כ בדרגה של "עצם הנשמה" – מדובר אודות עצם נשמתו הנעלית מכל דרגה ותואר, המשתייכת 
כפי  ממש  בפועל  העבודה  ענייני  לכל  ומביאה  "פועלת   - בזה  הידיעה  עצם  ולכן  ממש,  ומהותו  לעצמותו 

שחדורים בההתגלות דעצם הנשמה" )הואיל ומתגלה כיצד כל מציאותו היא עצומ"ה בכל מהותה(. 

וכפי שזה מתבטא במשל של גדול בישראל ותינוק, בתפילתם והתקשרותם לאלוקות: 

)"חלק  והתוארים  הדרגות  כל  רק באמצעות שלילת  באלוקות  ומבין את ההפלאה  יודע  שכיון שהגדול 
אלקה"( – לכן גם התקשרותו לאלוקות היא באופן בו הוא צריך לשלול את מציאותו, ע"י כח המסירות נפש 
וביטול במציאות )ע"ד השיחה של 'וירא' – שצריך לפעול זיכוך ועבודה נוספת בכדי להיות כלי ראוי לקבלת 

הגילוי(;

ואילו התינוק, שאצלו "המאור הוא בהתגלות" )"עצם הנשמה"( – זה ממלא בדרך ממילא את כל מציאותו 
'תולדות' – שעצם הידיעה מובילה בדרך ממילא שכל  ש"ניכר הדבר בכל פרטי ענייניו" )ע"ד השיחה של 

העניינים נעשים חדורים בדרגה זו(102. 

99( תחילת ביאור עניין זה בס"ט, והמשכו בסוף סי"א. 
100( כפי שהתבאר בארוכה לאורך השיחה, ובפרט בס"י – "יש להוסיף ולתקן שעיקר הכוונה היא )לא לבחי' היחידה שהיא א' 

מחמשה שמות שנקראו לעצם הנשמה, אלא( להתגלות עצם הנשמה ממש, שזהו אמיתת ענינו של משיח". 
101( וכמפורש בשיחה שם )ס"ה( – "ועי"ז ישנו אצל כל אחד ואחד מישראל הגילוי ד"וירא אליו ה'" – "כניסת נפש זו הקדושה 
. . במצות מילה": נפש הקדושה, נפש האלקית, היא דרגא נעלית באלקות – "חלק אלקה ממעל ממש", והעצם כשאתה תופס 
ונכנסת  מתלבשת   – ממש"  ממעל  אלקה  ד"חלק  הנעלית  והדרגא   .  . ממש  דאלקה  בהעצם  שתופס  בכולו,  תופס  אתה  בחלקו 
אודות  )בס"ח(  הביאור  ממשיך  ומשם  מישראל".  דכאו"א  העולם"(  אומות  לגופי  בחומריותו  )"הנדמה  הגשמי  בגוף  )בפנימיות( 
המציאות הנמצאת בכל יהודי ד"חלק אלקה", ומיד מביא ההוראה בזה )בס"ט( לדעת מציאות זו )"הידיעה"(, המביאה לתשוקה 

ועשייה, כבפנים. 
102( וזה שתינוק לא צריך ידיעה ואנו כן, מובן בפשטות - הואיל והחידוש הוא שגם יהודי בעבודתו הרגילה יכול להגיע לדרגה 
של "לדעת זה התינוק" באמצעות שייזכר במהותו הפנימית ד"עצם הנשמה" )מה שלא שייך אצל תינוק שאצלו נמצא זה בדרך 

ממילא(. 
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ולהרחבת ההסברה בזה, ניתן להביא המבואר בשיחה של ש"פ תולדות תשנ"ב – א', בה מחלק באופן 
ברור בין דרגות אלו, ע"פ החילוק בין דרגת "בחירה" לדרגת "בן", וכלשון קודשו: "יש מעלה ב"בחירה" 
גם לגבי "בן" – שבבן, שאהבת האב אליו היא אהבה טבעית, ההתקשרות ביניהם היא ממדרגה שיש בה 
תפיסת מקום דהבן האהוב )המעלה דבן(, ולא מעצמותו ית' ממש, משא"כ בחירה, אין בה תפיסת מקום 

דהדבר הנבחר כלל, כי אם, שכך בחר בבחירה חפשית שהיא מעצמותו ממש".

ומקשר בשיחה שם את הדרגה הפחותה יותר )בן( עם הדרגה של "חלק אלקה ממעל ממש", המשתייכת 
)בחירה(  הנעלית  הדרגה  ואילו  ד'וירא'(,  השיחה  )ע"ד  התורה-והמצוות  קיום  ע"י  דווקא  בנ"י  לעבודת 
מעבודתם  למעלה  לבנ"י  המשתייכת  הנשמה,  עצם  היינו   – ממש"  ית'  ומהותו  "עצמותו  עם  מתקשרת 

בתומ"צ – למעלה מהתורה )ע"ד השיחה ד'תולדות'(.  

*

ולפי כל הנ"ל נמצא, אשר העבודה המבוארת בשיחה של "כל ימי חייך להביא לימות המשיח" - בה כל 
הפרטים בכל רגע שביום חדורים ב"להביא לימות המשיח" - מתבטאת בעיקר בעצם הידיעה בהימצאותה 
של "עצם הנשמה", המביאה בדרך ממילא לכך שכל הפרטים חדורים בעניין זה - המבטא את עצם נשמתו 

)"חייך"( של כל יהודי103. 

103( אלא, שהואיל ולא הגיעה הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, אזי חסר בגילוי המושלם של עצם נשמתו )ואתה 
תצווה תשמ"א, ס"ט(, וממילא הוא יעשה כל שביכולתו "להביא לימות המשיח" בפועל ממש. 
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"ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו"
)שיחת מוצאי י"ט כסלו תשנ"ב(

"פדה בשלום  בין הפסוק  כ"ק אד"ש מה"מ את הקשר המהותי  ביאר  כסלו תשנ"ב  י"ט  בשיחת מוצאי 
המשיח,  בימות  כעת  אנו  שנמצאים  הכריז  בסופה  כאשר  במיוחד,  השנה  ולמעלת  הגאולה  לעניין  נפשי" 
ימות  -"בימינו אלה  )ובשיחה המוגהת  ובפשטות"  אנו עתה,  נמצאים  "ימות המשיח בהם  קודשו:  ובלשון 

המשיח בהם נמצאים עכשיו"(. 

וכן הזכיר זאת פעמים נוספות: א. במענה לרשד"ב וולפא על הוצאת ספר 'כי הם חיינו' מתאריך י"א ניסן 
תנש"א "והזמן גרמא ימות המשיח"104. ב. שיחת יום ד' דחגה"ס תנש"א – "ימות המשיח שזהו דורנו". ג. 
שיחת ש"פ חוקת תנש"א – "עומדים כבר בימות המשיח"105. ד. שיחת ש"פ וארא תשנ"ב – "מיום עשתי 

עשר לחודש עשתי עשר דשנת עשתי עשר . . ימות המשיח"106. 

'ימות המשיח' העכשווית, כאשר עומדים אנו עדיין בימי הגלות  ולברר מהי הגדרת תקופת  ויש לעיין 
האחרונים107 לפני הגאולה108 – בהם עדיין לא הגיעה הגאולה האמיתית והשלימה109, קודם הגשמת תקופת 
'ימות המשיח' עליה מדבר הרמב"ם בפי"ב מהלכות מלכים ומלך המשיח, עליה נאמר – "לא נתאוו הנביאים 
והחכמים לימות המשיח . . אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחכמתה . . אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא 
כל הנ"ל  ולא קנאה ותחרות", כאשר  ולא מלחמה  יהי לא רעב  ובאותו הזמן לא   .  . שעבוד מלכויות בלבד 
מוזכרים בתורת כ"ק אד"ש מה"מ בלשון עתיד המשתייכים לגאולה האמיתית והשלימה ולא לזמננו אנו110. 

104( ראה במבוא לספרו הנ"ל ובצילום הכתי"ק. 
105( ושם – "אמנם לא באמצעם אלא בהתחלתם". 

106( ופעם נוספת הוזכר בשיחה ה'מוגה' של כ"ד כסלו תשנ"ב -"תקופתנו זו תקופת ימות המשיח", וכ"ק אד"ש מה"מ מחק את 
המילים "תקופת ימות המשיח" וכתב במקום "שהתקווה והאני מאמין שיבוא בכל יום היא ביתר שאת ויתר עוז". וזאת י"ל מהטעם 
הפשוט – שכ"ק אד"ש מה"מ לא הזכיר כלל בשיחה את תקופת ימוה"מ )וכפי שניתן לשמוע בסרט ההקלטה(, ורק שהמניחים כתבו 
זאת על דעת עצמם. )ובדעת תחתון י"ל, אשר על אף שהמניחים הכניסו זאת על סמך הנאמר בשיחת י"ט כסלו, מ"מ הכא כשמדובר 

בשיחה המיועדת עבור ילדי ישראל – מעדיף להשתמש בביטוי שלא יכול להשתמע לשתי פנים כהביטוי הנ"ל. ואכמ"ל(.
107( "שעדיין נמצאים בגלות" – ד"מ שמיני תנש"א סי"ג, ד"מ בהעלותך תנש"א סי"ג, ד"מ פנחס תנש"א ס"י ועוד.  

108( "לפני הגאולה" – ד"מ פנחס תנש"א סי"ג, ד"מ שופטים תנש"א ס"י, ד"מ לך לך תשנ"ב סי"ב, ד"מ ויגש תשנ"ב ס"ב 
וסי"ב, ד"מ יתרו תשנ"ב סי"א ועוד. 

109( ראה בארוכה שיחת ט' אדר תשנ"ב. 
110( ד"מ אחו"ק תנש"א ס"ג, ד"מ נשא תנש"א ס"ח, ד"מ תצא תנש"א סוסי"א, ד"מ נח תשנ"ב ס"ח, ד"מ לך לך תשנ"ב ס"ו 
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'ימות  הנקראת  והשלימה  האמיתית  הגאולה  קודם  עוד  ביניים  בתקופת  שמדובר  לומר  ומוכרחים 
המשיח', על אף שלא נמצא תיאור במקורותינו הקדומים על תקופה בסגנון זה;

ויש להציע בדא"פ לבאר זאת ע"פ שיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב, ממנה מובן שניתן להחיל את גדר 'ימות 
המשיח' עוד קודם הגאולה, וזלה"ק: 

"וכמודגש בנושא הכינוס – "כל ימי חייך להביא לימות המשיח": כל עניני העבודה )בכל ימי חייך, ובכל 
יום עצמו – בכל פרטי ושעות היום( צריכים להיות חדורים ב"להביא לימות המשיח". לא רק "לרבות" )כפי 
שכתוב בכמה מקומות(, שהוא )השליח( עומד ומחכה שמשיח יבוא ואז הוא יטול חלק בזה ויהנה מזה וכו', 
אלא – "להביא", הוא עושה כל התלוי בו כדי "להביא לימות המשיח" לשון רבים, לא רק ההתחלה של יום 
אחד, אלא של ימות )לשון רבים( – ימות המשיח )לא רק כאשר המשיח הוא "בחזקת משיח", אלא כל 

ימות המשיח – גם השלימות של "משיח ודאי" כו'(. 

והיינו, שבימות המשיח ישנם ב' חלקים הנמדדים לפי אישיותו של מלך המשיח: חלק אחד כאשר מה"מ 
נמצא במצב של 'חזקת משיח' שאז אלו הם ימים שניתן לומר עליהם "ימות המשיח" אך לא "כל ימות 
המשיח", וישנו את החלק השני והמשולם כאשר מה"מ נמצא במצב של "משיח וודאי" שאז הם אלו הם 

"כל ימות המשיח" בשלימותם. 

ומזה משמע בפשטות, שישנה תקופה הנקראת 'ימות המשיח' כאשר מה"מ נמצא במצב של 'חזקת משיח', והינה תקופה עוד 
קודם הגאולה – כאשר מלך המשיח צריך לנהל מלחמות עם אויביו – "ילחום מלחמות ה' – דבר המוכיח שהוא נמצא בעולם שבו 

קיימים מנגדים, שמשום כך הוא צריך לנהל מלחמה"111, ועם כל זאת נקראת תקופה זו 'ימות המשיח'. 

ולפי זה ניתן להסביר, אשר תקופה זו נקראת ימות המשיח על שם שהיא התקופה בה המשיח מחיל את 
פעולותיו בעולם בגדר של 'חזקת משיח', באמצעות מלחמות ה' וכפיית כל בנ"י לילך בדרך התורה וכו', 
אשר שמה מעיד על תוכנה שהיא התקופה בה מלך המשיח פועל בעולם לקראת הגאולה  )'ימות המשיח' 

– ימים שבהם המשיח נמצא(. 

כבר  שהייתה  ועד  משיח"112,  שהוא  בחזקת   .  . דוד  מבית  המלך  כבר  "ישנו  שבדורנו  ההודעה  ולפי 
התגלותו113 ובכל התוקף114, והחלה כבר שליחותו לגאול את ישראל115, מובן וגם פשוט מדוע "ימינו אלה 
'ימות המשיח',  'חזקת משיח' – הנקראים בשם  ימות המשיח", הואיל ואלו הם הימים של מה"מ בתור 

כנ"ל. 

*

"עומדים כבר בימות המשיח, אמנם לא  ולפי הנ"ל מובנת הלשון בשיחת ש"פ חוקת תנש"א הנ"ל – 
באמצעם אלא בהתחלתם, בימים הראשונים". והיינו, שעומדים בתחילת ימות המשיח – בתקופת 'חזקת 
משיח', לפני התקופה של 'כל ימות המשיח' )באמצעם או בשלימותם( המשתייכת לתקופת 'משיח וודאי'. 

ועוד.  
111( ד"מ חיי שרה תשנ"ב ס"ט. 

112( ראה ד"מ שמות תשנ"ב סי"ד. וכן בד"מ משפטים תשנ"ב ס"ז. 
113( ראה ד"מ וירא תשנ"ב סי"ד. 

114( ראה שיחת י"א אלול תנש"א. 
115( ראה ד"מ חיי שרה תשנ"ב סי"ג. 
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ולפי הנ"ל מובן ג"כ המענה מכ"א כסלו תשנ"ב )יום לאחר שיחת מוצאי י"ט כסלו הנ"ל(, בו נכתב116: "אם 
לא יתחילו להתדבר ביניהם לבוא לכוונה אחת לבוא לשלום אמיתי יחכו לימות המשיח בגילויים". והיינו, 
שישנם את 'ימות המשיח' כפי שנמצאים בתקופתנו אנו מצד 'חזקת משיח', אך אי"ז הגילוי המושלם של 
'ימות המשיח' המתואר במקורות חז"ל באישיותו של 'משיח וודאי' בקיבוץ הגלויות ובניין ביהמ"ק, שדווקא 

אז יהיו הם "ימות המשיח בגילויים".  

אלא שבתקופת 'ימות המשיח' בדורנו גופא, נראה שיש בזה דרגות והתקדמויות לאורך השנים. שהרי לפי 
שיחת וארא תשנ"ב הנ"ל )וכ"ה משיחת יום ד' דחגה"ס תנש"א(, נראה ש'ימות המשיח' החלו כבר עם תחילת 
הדור השביעי, שאז החל כ"ק אד"ש מה"מ לעמוד כמלך ולהחיל פעולותיו בעולם כ'חזקת משיח', אך וודאי 
שבשנים המאוחרות יותר117 )ועד השיא בשנות הנפלאות( עם התקדם גדר ה'חזקת משיח' אצל כ"ק אד"ש 
מה"מ במלחמותיו ובהשפעתו בכל העולם )"ילחום . . ויכוף"(, עד להתגלותו בכל התוקף – התקדם גם גדר 

'ימות המשיח' במסגרת היות מה"מ 'חזקת משיח', והגיעו הם לשיאם במסגרת זו. 

ונמצא ע"פ כל הנ"ל, שנמצאים אנו בתקופה הנקראת 'ימות המשיח' קודם הגאולה השלימה, מצד היותנו 
בזמן בו מה"מ נמצא במצב ד'חזקת משיח', ובפרט לאחר התגלותו ושליחתו ע"י הקב"ה לגאול את ישראל. 

116( מענה לרב יצחק יהודה שי' ירוסלבסקי שכתב אודות אירוע מסויים שלא שלחו הזמנות לכמה מהרבנים )מופיע בשלימותו 
בליקוט מענות קודש תשנ"ב ע' 59(. 

117( וע"פ הערה 66 בשיחת י"ט כסלו תשנ"ב בה כותב על המילים "ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו" – "כמודבר כמ"פ 
ע"י נשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, שלפני זמן רב כבר כלו כל הקיצין, ונסתיימו כל העניינים וההכנות, גם הכפתורים כו'", יש לומר 
שניתן להצביע על התקדמות בזה בשנת תשמ"ז בה הודיע לראשונה ע"ד סיום עבודת 'צחצוח הכפתורים' )ראה שיחת ש"פ ויחי 
תשמ"ז סי"ז, ש"פ שמות תשמ"ז סי"ט, ש"פ בלק תשמ"ז סל"ה, ש"פ עקב תשמ"ז סמ"ג, ובעוד ריבוי מקומות בשנים שלאחמ"כ(.

ובדא"פ י"ל, אשר אף שבהיבט ראשוני לא נראה הקשר בין ההודעה ע"ד סיום כל העניינים המצוינת בהערה זו, לעובדת התגלות 
משיח כ'חזקת משיח' כבפנים, אך י"ל ע"פ המבואר בד"מ וירא תשנ"ב סי"ד, אשר דווקא משום "שכבר נסתיימו ונשלמו כל עניני 
העבודה", לכן "ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח", והיינו שסיום כל העניינים היא הסיבה לכך שמלך 
כל  שהסתיימו  היא  מכך(  יותר  ועוד  כ'חזקת'  משיח  התגלות  )בזמן  בימוה"מ  להימצאותנו  הסיבה  מדוע  ומובן  התגלה,  המשיח 

העניינים. 
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"חיזוק הצפייה לביאת המשיח" – ג' 
מטרות

)שיחת ש"פ מקץ תשנ"ב(

לאחר שמבאר בכללות השיחה את תוכן ענין ה'שמן' והתגלות תורת החסידות בדורנו, מביא בסי"א את 
הלימוד מיעקב אבינו שהיה נרגש אצלו ש"ימיו חסרים" מצד תשוקתו התמידית לגאולה השלימה, ועל כך 

מביא בסי"ב את ההוראה לפועל בעניין זה: 

זמן שמשיח צדקנו  כך, שנרגש אצלו שכל  כדי  והצפי' לביאת המשיח, עד  "חיזוק האמונה התשוקה 
עדיין לא בא בפועל ובגלוי, ימיו חסרים, כדברי יעקב שאפילו מאה ושלושים שנה הם "מעט", כיון שעדיין 

לא באה הגאולה בפועל". 

וכהקדמה לכך מבהיר שזהו ענין הפועל ומחיש את הגאולה, ובלשון קודשו – "יש להוסיף מיום ליום 
)כהוראת ימי חנוכה ש"מכאן ואילך מוסיף והולך"( בהענינים המביאים את הגאולה בפועל ובגלוי". והיינו, 
שיהודי צריך לחזק את "האמונה התשוקה והצפייה לביאת המשיח" ועל ידי כך הוא פועל "את הגאולה 

בפועל ובגלוי". 

*

קודשו  בשיחות  המצויות  שונות  ומטרות  דרגות  ג'  המשיח  לביאת  הצפייה  חיזוק  בדבר  מצינו  והנה, 
של כ"ק אד"ש מה"מ; א. במטרה לקיים את ההלכה ד"מחכה לביאתו". ב. במטרה לעורר את נפש האדם 
לגאולה. ג. במטרה לפעול את הגאולה בפועל ממש. ונראה שבשיחה דש"פ מקץ תשנ"ב מתמקד על העניין 

הג'. 

ובהרחבה: 

קודש,  שיחות  בריבוי  היא  מובאת  לביאתו"  ד"מחכה  הדין  מצד  המשיח  לביאת  הצפייה  חובת  א. 
ולדוגמא118: בנוגע לחיוב להאמין בביאת המשיח פוסק הרמב"ם בהלכות מלכים – "וכל מי שאינו מאמין 
בו או מי שאינו מחכה לביאתו . . הוא כופר . . בתורה ובמשה רבינו". כלומר, אין זה מספיק להאמין בביאת 

118( לקו"ש חכ"ח שיחה א' לפ' חוקת )ס"ה( ע' 135-6. 
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המשיח, אלא יש חיוב לקוות ולצפות לביאת המשיח . . וא"כ מובן, שכשם שענין האמונה בביאת המשיח 
הוא ענין תמידי, עד"ז החיוב ד"מחכה לביאתו" הוא חיוב תמידי, יהודי חייב תמיד לקוות ולצפות למשיח"119. 

ב. הצפייה לביאת המשיח מעוררת את נפש האדם למצב של גאולה, שכאשר מחכה ומצפה לביאת המשיח 
בדרך ממילא הוא חושב על כך כל הזמן ומציב את עצמו בתנועה תמידית המתאימה לכך, וכפי שניתן לראות 
מעצם הגדרת הצפייה ותוצאתה )בלקו"ש ח"ה שיחה א' לפ' וישב120(: "כאשר ממתינים )ועל אחת כמה וכמה 
כאשר מייחלים ומצפים, רוצים ומשתוקקים( לדבר מסויים, נמצאים אז בתנועה של "התקרבות" ושייכות 

אל הדבר שאליו ממתינים".  

לראות  שמשתוקק  "כיון  )ס"ט(:  תשנ"ב  וירא  ש"פ  מלכות  בדבר  הגאולה  לעניין  בנוגע  שמבאר  וכפי   
את ההתגלות ד"וירא אליו ה'", בודאי יעשה כל התלוי בו להיות ראוי לכך". ובהמשך שם )סי"ב(: שכאו"א 
מישראל צריך להשתוקק ביותר להגילוי ד"וירא אליו ה'" בגאולה האמיתית והשלימה, ולעשות כל התלוי 
בו להיות ראוי לכך, עי"ז שכל פעולה ופעולה שלו נעשית באופן המתאים להמעמד ומצב דגאולה האמיתית 

והשלימה121". 

ג.  הצפייה לביאת המשיח עצמה פועלת ומביאה את הגאולה האמיתית והשלימה, לא מצד החיוב ההלכתי 
ולא מצד ההתעוררות הנפשית לגאולה, אלא שיש בכוח הצפייה להביא בפועל את הגאולה העתידית, וכמובא 

בריבוי שיחות קודש, ולדוגמא122: 

"העירני חכם אחד אודות דברי החיד"א אודות הצפייה לגאולה, וזה לשונו . . "מטבע ברכת את צמח דוד 
עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך כי לישועתך קווינו כל היום, דאומרו "כי לישועתך" אינו מובן, 
מה נתינת טעם היא, דאם מן הדין – נזכה בלא קיווי, והן לא – מה יועל הקיווי. אבל על פי האמור אתי 
שפיר, והכי פירושה: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", וכי תימא שאין לנו זכות, מכל מקום "תצמיח", 
ומסכם כ"ק אד"ש מה"מ: ומכיוון  "כי לישועתך קיווינו", ויש לנו הקיווי – ובשכר הקיווי כדי שתגאלנו". 
שכן, ישנו פס"ד להלכה, אשר, התקווה והצפייה לגאולה ממהרת ופועלת את הגאולה – "בשכר הקיווי כדי 

שתגאלנו", ובפרט שבעניין זה אין אף אחד שחולק על דברי החיד"א"123. 

119( וראה הזעקה בזה בשיחת ש"פ בלק תשמ"ח )סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 534(, וזלה"ק – "לא רק "מי שאינו מאמין בו" כופר 
בתורה ובמשה רבינו, אלא אפילו "מי שאינו מחכה לביאתו", היינו, שמאמין בביאת המשיח, אלא שאינו מחכה לביאתו – הוא כופר 
בתורה ובמשה רבינו!! וכאמור, על ענין עיקרי זה – שגם "מי שאינו מחכה לביאתו" הוא "כופר בתורה ובמשה רבינו" – לא שמים 

לב )כראוי(, ולכן, יש צורך "להרעיש" ע"ד החיוב וההכרח לחכות לביאתו". 
120( סעיף ב' שם, ע' 180. 

121( וראה בלקו"ש חכ"ט ע' 275: "כאשר האדם מתבונן בכך שתיכף ומיד תבוא הגאולה – לא יפריעו לו קשיי וחשכת הגלות 
מלעבוד עבודתו בשמחה וטוב לבב. ואז תהיה עבודתו מושלמת, היינו תוך כדי "גאולה" מכל מונע ומעכב, מעין ודוגמא הגאולה 

העתידה". 
הכתוב  דיבר  מלא  ומקרא  בואו.  את  ומזרזת  מקדימה   – למשיח  והצפייה  התוחלת   :359 ע'  ח"ח  בלקו"ש  קצת  באו"א  וראה 
"אלוקים יעשה ג'' למחכה לו", ותרגם "דמסברין לפורקנך". שכן, צפייה זו מביאה את האדם לידי הוספה ב"זכו", ובמילא הרי זה 

מגדיל ומקדים את המסובב – "אחישנה"". וראה ג"כ לקו"ש חכ"א שיחה א' לפ שמות בסופה. 
122( שיחת ש"פ האזינו תשמ"ו – התוועדויות תשמ"ו ע' 156-7. וראה עוד בזה בהתוועדות ז' מר-חשוון תשמ"ו, שם ע' -536

 .540
123( וראה בשיחת ש"פ חוקת תשמ"ה )התוועדויות תשמ"ה ח"ד ע' 2409(: "כאשר הקב"ה רואה שיהודים משתוקקים וחפצים 
שהגאולה תהיה תיכף ומיד "וואי וואנט משיח נאו", הרי זה גופא ממהר ומזרז את ציווי הקב"ה "צא מן התיבה" – לצאת מן הגלות 

אל הגאולה האמיתי והשלימה". וראה ג"כ שיחת ש"פ ראה תשמ"ו )התוועדויות תשמ"ו ח"ד ע' 290( ועוד.
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ונראה, שבשיחה דש"פ מקץ תשנ"ב מדובר אודות הדרגה הג', "יש להוסיף מיום ליום בהענינים המביאים 
את הגאולה בפועל ובגלוי . . חיזוק האמונה התשוקה והצפי' לביאת המשיח". 

*

וניתן לחבר ג' דרגות אלו בחובת הצפייה לגאולה עם ההוראה הידועה אודות לימוד ענייני גאולה ומשיח 
בזמננו, המתחלקת אף היא לג' מטרות אלו )א( לימוד ע"מ לקבל את הגדר ההלכתי של "מחכה לביאתו", 
הגאולה האמיתית  להביא את  ע"מ  לימוד  )ג(  גאולה,  למצב של  נפש האדם  את  לעורר  ע"מ  לימוד  )ב( 

והשלימה בפועל ממש. 

א. "ועל ֿידי האמונה השלימה בביאת המשיח, לפי התורה ו"מחכה לביאתו", אחכה לו בכל יום שיבוא, 
)ויש לומר שנכלל בכך לימוד הלכות משיח(, על ידי כך מקרבים וממהרים את ביאתו באופן של אחישנה 

ובקרוב ממש"124.

ב. "בכח התורה )חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו 
נמצא עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי ע"י לימוד התורה בעניני 
והרגשה  והכרה  ידיעה  מתוך  הגאולה,  בעניני  לחיות  ומתחיל  גאולה,  של  ומצב  למעמד  מתעלה  הגאולה 

ש"הנה זה בא""125. 

ג. "שעניין זה נעשה ע"י גם ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה וביהמ"ק, אשר הלימוד בעניינים 
אלו ממהר ומזרז עוד יותר את קיומם בפועל ממש, כך שמהלימוד יוצאים תיכף ומיד לפגוש את משיח 

צדקנו"126. 

ונמצא, אשר ההתעוררות המיוחדת של כ"ק אד"ש מה"מ אודות ההוראה בלימוד ענייני גאומ"ש זהה 
במטרתה לג' האופנים בחובת הצפייה לביאת המשיח. 

124( לקו"ש חח"י שיחה ב' לפ' בלק ע' 284. 
125( דבר מלכות ש"פ בלק תנש"א ס"י. 

126( שיחת כ"ה אייר תש"נ )התוועדויות תש"נ ח"ג ע' 229(. 
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"ויגש אליו יהודה" – בכוח נשיא הדור
)שיחת ש"פ ויגש תשנ"ב(

ביחס  יהודה"  אליו  ל"ויגש  השייכת  בתקיפות  לעבוד  ניתן  )סי"ב( מבאר שבדורנו  סוף השיחה  לקראת 
לעולם, ומביא בזה כמה טעמים )אשר בהשקפה ראשונית נראים כעניין אחד(: 

א. מצד זה שבימינו כבר בטלו המניעות וההצרות מצד אומות העולם – "בדורנו זה ובזמננו זה, רואים 
בפועל שלא קיימים הבלבולים שבעבר, ואוה"ע מאפשרים לבנ"י להתנהג כרצונם". ב. מצד זה שבימינו אלה 
עומדים ממש לפני הגאולה – "דהיות שעומדים מיד לפני הגאולה, שבה יתגלה בפועל כיצד "ודוד עבדי 
דורנו, כהכנה המוליכה  זה משתקף בפועל במצב של  ה'" – לכן  כי אני  "וידעו הגוים  נשיא להם לעולם", 
מצד הנתינית כוח מנשיא הדור לעמוד בתוקף  ג.  ישירות לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו". 

של יהודה. 

ובטעם הג' )שהכוח לעמוד בתוקף של יהודה מגיע מנשיא הדור( מביא כך: "שיחד עם הסיוע של תוקף 
העבודה של יוסף שבדורנו – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, יש גם את ה"ויגש אליו יהודה", משיח שיבוא 
בקרוב ממש, "ודוד עבדי נשיא להם לעולם"". והיינו, שבשונה מהטעמים הקודמים בהם דיבר על מוכנות 
העולם הכללית לגאולה, כאן עוסק באישיות הספציפית הנותנת את הכוח והסיוע לכך – נשיא הדור )"כ"ק 

מו"ח אדמו"ר"( ובדורנו – "משיח שיבוא בקרוב ממש". 

ולהבנת הנצרכות של הסיוע והנתינת כוח מנשיא הדור דווקא בעניין זה )"ויגש אליו יהודה"(127 יש להקדים 
תחילה את הביאור הכללי בשיחה בעניין זה. 

*

בשיחה128 מביא את הדוגמא ממרדכי היהודי ש"לא יכרע ולא ישתחווה" למגבלות העולם – "ובזה מתבטא 
רצון מרדכי, ש"לא יכרע ולא ישתחוה" לשום דבר בעולם )אפילו דבר המותר ע"פ שו"ע(, מכיון שכל דבר 
שאינו עבודת השם הוא "עבודה שזרה לו"", וזאת בשונה מהגישה של המן המתחשבת במגבלות העולם – 
"מכיון שנמצאים בעולם הזה ובגלות, הרי כפופים לחוקי והגבלות הנהגת הטבע )שאותם ברא הקב"ה(, ולכן 

צריך להתחשב בהם, עכ"פ בנוגע לדברי רשות ועניני העולם". 

127( בנוסף לכללות העניינים בגו"ר שצריכים סיוע ונתינת כוח מנשיא הדור דווקא )ראה לקו"ש חי"א ע' 172. לקו"ש חי"ג ע' 
49-50. אג"ק ח"ו ע' רנז, ועוד(. 

128( סעיפים ו-ט. 
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ומאריך, שאלו שתי גישות שונות וקיצוניות זה מזה, והדרישה היא "לעשות כרצון איש ואיש" – כרצון 
מרדכי והמן, היינו שגם בתוך מגבלות העולם והגלות )המן( תהיה גישה של תקיפות דקדושה )מרדכי(, ועל 
אף שאלו הם שתי קצוות מנוגדות לגמרי ולא ניתן ע"פ טבע לחבר ביניהם, הרי – "אעפ"כ, זהו החידוש, 
שכאשר קשורים עם הקב"ה כפי שהוא למעלה מהנהגת העולם, יש בכח לחבר הפכים: שכפי שנמצאים 

בעולם ובגלות, יהי' "לא יכרע ולא ישתחוה", כיון שנמצאים לגמרי למעלה מזה". 

והיינו, שהכוח לחיות בזמן הגלות ובמגבלות העולם במצב של גאולה )"לא יכרע ולא ישתחווה"( הוא 
דווקא כאשר "קשורים עם הקב"ה כפי שהוא למעלה ממגבלות העולם", כיון שמדובר בכוח שאינו משתייך 

למגבלות העולם. 

ודבר זה גופא )להיות "קשורים עם הקב"ה כפי שהוא למעלה ממגבלות העולם"( מגיע אל היהודי דווקא 
מכוחו של נשיא הדור, כמבואר בכמה מקומות129, וכדלהלן: 

*

בלקו"ש חט"ז )שיחה ג' לפ' וארא( מבואר בארוכה מדוע דווקא משה דיבר בפני פרעה לשחרר את בנ"י 
ממצרים )למרות שפרעה לא הבין את דבריו ואהרון היה צריך להסביר את הדברים(, הואיל ורק בכוחו של 
משה לשבור את קליפת פרעה - "כי הוא היה נשיא הדור – "אנוכי העומד בין ה' וביניכם . . להגיד לכם את 

דבר ה'" – "ממוצע" שבאמצעותו מגיע "דבר ה' ממש", ולפיכך התגלה באמצעותו כוחו של ה'".  

ומבאר זאת ע"פ חסידות בארוכה, שכאשר יש מצב שקליפות הטומאה תקיפות בעולם – אפילו "צדיק" 
לא יכול להכניעם, כמאמר חז"ל )ברכות ז, ב( "אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו", ובמצב 
- "וכך  זה רק ביכולת ה' "שהוא כל יכול" להכניעם, וע"כ מבאר שהכוח הזה ניתן מהקב"ה למשה רבינו 
. יש את הכוח להתגבר על כל ההעלמות וההסתרים המעלימים על    . הוא בכל דור ודור, שלנשיא הדור 

הקדושה". 

ומכך מובן בפשטות לענייננו, אשר בשביל לעמוד בתוקף של מרדכי ויהודה "לא יכרע ולא ישתחווה" 
– "ויגש אליו יהודה"130( בתוך ההעלם והסתר של גדרי הגלות, צריכים את הכוח של נשיא הדור דווקא 

המביא ישירות ליהודי את הכוח של הקב"ה "כפי שהוא למעלה מהנהגת העולם". 

וכפי שמבאר בארוכה בדבר מלכות ש"פ שמות תשנ"ב, אשר הכוח לחיות כבר במצב הגלות את חיי 
ומצב הגאולה הוא דווקא בכוחו של נשיא הדור, ובלשון קודשו )ס"ז(: 

כאו"א  של  חייך"  ימי  "כל  ולאחד  לקשר  הוא  התנשאות(  מלשון  )נשיא  בישראל  נשיא  של  "חידושו 
מישראל ושל כלל ישראל – "כל ימי חייך" הגשמיים בעולם הזה ובפרט בזמן הגלות )"לילות"( – עם 
שאין  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  המשיח,  ימות  עם  ובפרט  בכלל,  וגבולים(  ממיצרים  )יציאה  גאולה 
אחרי' גלות . . דוקא הנשיא בכחו לחבר ולאחד גלות עם גאולה . . שבחייו של יהודי "כל ימי חייך" כנשמה 
בגוף בעוה"ז הגשמי והחומרי ובזמן הגלות, הוא יוכל לצאת ממיצרים וגבולים, ויתירה מזו – לעמוד במצב 

דימות המשיח".

129( ראה שיחת כ' מנ"א תש"י )התוועדויות תש"י ע' 162(. ש"פ שמיני תש"י )שם ע' 32(. סה"מ מלוקט ח"ה ע' שכד. אג"ק 
חי"ב ע' תיד, ועוד. 

130( באופן שהתוקף של יהודה הוא למעלה ממרדכי, שהרי מרדכי קיבל שייכות לעולם ע"י שאחשוורוש מינה אותו למלך – 
משא"כ יהודה )כמבואר בהע' 59 בד"מ ש"פ ויגש תשנ"ב(. 
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והטעם בזה הוא כנ"ל, אשר הכוח האלוקי האין-סופי "כפי שהוא למעלה מהנהגת העולם" נמצא אצל 
נשיא הדור דווקא131, וממילא דווקא בכוחו ניתן להגיע למעמד ומצב של חיי גאולה בתוך חיי הגלות. 

*

ונראה לומר, אשר בזה גופא יש התקדמות מיוחדת בדורנו זה ובזמננו זה, אשר ככל שנשיא הדור מתגלה 
יותר ומשפיע כוחותיו יותר לעולם, ממילא העזר והסיוע להגיע למעמד ומצב זה הם ביתר שאת; והואיל 
כבר  ועד שנשלח  ו"התגלה בכל התוקף"133,  נשיא הדור כמלך המשיח132,  כבר התגלותו של  ישנה  ובדורנו 
לגאול את עם ישראל134, ממילא מובן בפשטות שהכוח להגיע למעמד ומצב זה בזמננו הוא ביתר שאת ויתר 

עוז, ובפרט ע"י הביטול וההתקשרות אליו, המתבטאת ב'קבלת מלכותו' )כמבואר בכ"מ, ואכ"מ(. 

וכעת מובן ביתר ביאור דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחתנו – "שיחד עם הסיוע של תוקף העבודה של יוסף 
שבדורנו – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, יש גם את ה"ויגש אליו יהודה", משיח שיבוא בקרוב ממש". 

131( וראה בארוכה ד"ה פנים בפנים תרנ"ט )ע' קצד-ה(. וראה ד"מ ש"פ צו תנש"א )ס"ו(. 
132( ד"מ ש"פ וירא תשנ"ב )סי"ד(. 

133( שיחת י"א אלול תנש"א. 
134( ד"מ ש"פ חיי שרה תשנ"ב )סי"ג(. 
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מעלת התחתון דווקא
)שיחת ש"פ יתרו ושיחות כ"ב שבט תשנ"ב(

ד"דירה  העניין  בביאור  בעיקרן  עוסקות   – תשנ"ב  שבט  כ"ב  ומוצאי  ערב  ושיחות  יתרו  ש"פ  שיחת 
בתחתונים"135, כאשר הנושא מקבל משמעויות רחבות המתחלקות בכללות לג' עניינים, המבוארים בב' 

השיחות )המוגהות(136. 

וג' הדרגות ב"דירה בתחתונים" מקבלות רק הסבר  בהיבט ראשוני נראה כי ב' השיחות זהות בתוכנן, 
וביאור רחב יותר בשיחת כ"ב שבט על פני המבואר בשיחת ש"פ יתרו. אך בהיבט עמוק יותר ניתן להבחין 

שישנו רובד עמוק יותר עליו מדובר בשיחת כ"ב שבט, וכדלהלן. 

*

בשיחת ש"פ יתרו מבאר את מעלת ג' הדרגות כך137: 

א. הדרגה הראשונה היא ה"דברות הראשונות" שנאמרו על ידי הקב"ה, המבטאת את דרגת האלוקות 
ב.  עליונותה.  מפני  מושלמת  בצורה  בעולם  לחדור  מצליחה  אינה  אך  )י"א(  מהעולם  שלמעלה  הנעלית 
הדרגה השניה היא ה"דברות האחרונות" שנאמרו ע"י משה, המבטאת את הכשרת התחתון ככלי לגילוי 
בעצמותו  הנעלה  האור  את  להחדיר  מצליחה  אינה  אך  )י'(  מושלמת  בצורה  האלוקות  ולהחדרת  העליון 
ה"דברות  עם  האלוקות(  )שיא  הראשונות"  ה"דברות  חיבור  ג.  העולם.  לגדרי  השתייכותה  מפני  ומהותו 
האחרונות" )שיא התחתון( "היינו שהדירה )בתחתונים( עצמה נעשית )לא בטלה במציאות, אלא( "צינור" 

לגילוי "דבר ה' ממש" מעצמותו ומהותו יתברך )ה"דייר"( בעצמותו ומהותו" )כ"ב(. 

וכך הם פני הדברים בשיחת כ"ב שבט138: 

135( בהמשך למבואר בשיחת ש"פ בא וש"פ בשלח תשנ"ב בעניין זה, וכן בקונטרס שי"ל לקראת כ"ב שבט תשנ"ב )מאמר 
ד"ה "ואלה המשפטים" תשמ"א-ס"ט, והדרן עמ"ס ברכות ומו"ק-סוס"ט(. 

136( שהרי בשיחות כפי שנאמרו "בשעת נתינתן מסיני" לא ניכרים שלבים בזה ע"פ התקדמות הזמן, וכפי שניתן לראות 
שהמושג של "דירה נאה" )המקבל את הסברתו בשיחת כ"ב שבט המוגהת( נאמר כבר בשיחת ש"פ יתרו הבלתי-מוגהת. והשלבים 

שיבוארו בפנים הינם ע"פ המובא בשיחות המוגהות דווקא. 
137( ריש ס"ז וריש ס"ח. 

138( בכללות בסעיף ז' ובפרטיות יותר בס"ח, ובסופו - הרחבת מעלת דרגת כ"ב. 
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א. הדרגה הראשונה היא עד י' שבט תש"י, בה נעשתה העבודה בהכנת העולם והכשרתו לקבלת הגילוי 
)י'( אך בעיקר מודגשת בה נקודת התחתון )"דברות אחרונות"(. ב. הדרגה השניה היא מי"א שבט תשי"א 
בה מודגשת העבודה של החדרת האלוקות שלמעלה מהעולם )י"א( אך ללא התאחדות מוחלטת ומושלמת 
עם התחתון )"דברות ראשונות"(. ג. הדרגה השלישית היא מכ"ב שבט תשמ"ח, המבטאת את ההתאחדות 
שלמעלה  הבחינה  מצד  )י'(  וגדריו  העולם  ענייני  עם  )י"א(  מהעולם  שלמעלה  האלוקות  בין  המושלמת 

משניהם )כ"ב(. 

*

והנה, בעיון קצת ניתן לראות שישנו רובד נוסף המתווסף בשיחת כ"ב שבט בנוגע לדרגה השלישית:

יתרו, כאשר מבאר את מעלת חיבור העליון והתחתון בדרגה הג', מבאר שהתחתון  דהנה בשיחת ש"פ 
כ"ב שבט  בשיחת  אך  )ולא מתבטל ממציאותו(.  לאלוקות  "צינור"  מהווה  הוא  כאשר  שיא  לנקודת  מגיע 
מבאר יותר מכך, ששלימות התחתון בדרגה הג' לא רק מהווה "צינור" נקי להתאחדות האלוקות, אלא הוא 
מעלה את האלוקות ומגלה בה דרגה נוספת שיכולה להתבצע רק באמצעות התחתון. והיינו, שהתחתון אינו 
רק מהווה 'כלי חיבור' להשלמת העליון, אלא הוא מוסיף עליו דרגה נוספת, ובעומק יותר – הוא הוא התענוג 

עצמו של הבורא139.  

ובהרחבה140:

 ישנו רובד של חיבור עליון ותחתון כפי שהוא מתבטא בשלימות הבריאה, והיינו שעבודת התחתון מביאה 
לכך שהבריאה תתאחד כליל עם אלוקות בצורה המושלמת ביותר )שיחת ש"פ יתרו(. וישנו רובד עמוק יותר 
המתייחס לשלימות האלוקות )הבורא(, והיינו שעבודת התחתון מביאה לכך שתתגלה דרגה נוספת באלוקות 
יותר - שעבודת התחתון מהווה את שלימות תענוג  ובעומק  שיכולה להתגלות רק באמצעות התחתון141, 

ותאוות הבורא142 )שיחת כ"ב שבט(. 

בין  המושלם  החיבור  את  המבטא  "צינור"  הוא  הג'  הדרגה  לשלימות  הדוגמא  יתרו  ש"פ  בשיחת  ולכן 
העליון לתחתון, שאין כל הבדל בין האלוקות הנעלית לתחתון הנחות. ולעומתו בשיחת כ"ב שבט הדוגמא 
לשלימות הדרגה הג' היא "דירה נאה", היינו לא רק שלימות ההתאחדות בין העליון והתחתון, אלא שהתחתון 
מביא למעלה נוספת שלא היה ניתן להגיע אליה )"אור חדש", "דירה נאה"(, ויותר מכך - שהתחתון הוא הוא 

שלימות תאוות הבורא143. 

הוא  נקודת התחתון  כ"ב שבט  ובשיחת  הבריאה,  הוא  נקודת התחתון  יתרו  ובסגנון אחר: בשיחת ש"פ 
הבורא.  

139( וכפי שמבאר זאת בהרחבה בלקו"ש ח"ו ע' 21 ואילך )המצוין בהע' 93 בשיחת כ"ב שבט(. 
140( ע"פ החילוק הנכתב בשיחת כ"ב שבט-סי"ג: "וחידוש זה אינו רק בבריאה – שע"י עבודת התחתונים הבריאה יכולה להכיל 

אלקות שאינו בערך לעולם – אלא גם באלקות כביכול".
141( "נמשך ומתגלה אור חדש מעצמותו ומהותו ית', שלמעלה מהאור שהי' ממלא מקום החלל". וראה בארוכה בהמשך תרס"ו 

בתחלתו )ע' ד(. ובנסמן בהע' 90-91 בשיחת כ"ב שבט. 
142( ובלשון קודשו בסי"ג: "ויש לומר יתירה מזו, שע"י העבודה דעשיית דירה בתחתונים, מתמלא התענוג והתשוקה בעצמותו 

ית' כביכול – ש"נתאוה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים" . . שה"נתאוה" הוא דוקא בעצמותו יתברך". 
143( ע"פ החילוק המובא בשיחת כ"ב שבט-סי"ב, בקטע המבאר ב' הענינים שבדירה. 
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אמר"  "וה'  ד"ה  במאמר  המובא  ולדוגמא  בחסידות,  בכ"מ  אלו  עניינים  ב'  חילוק  לראות  שניתן  וכפי 
תשל"ז144, אשר ישנם ב' עניינים במעלת עבודת התחתון דווקא: א. שדווקא התחתון מהווה את שלימות 
המשכת האלוקות לעולם בהתאחדות גמורה של העליון עם התחתון. ב. שדווקא התחתון מגיע בעצמות 

ומהווה את שלימות תאוות הבורא. 

ב' עניינים בחידוש תורה של  וכפי שמבאר בקונטרס כ"ב שבט תשנ"ב )ס"ט ב'הדרן'(145, אשר ישנם 
הרי  ית' –  זה שהם חקוקים בחוכמתו  )תחתון( הרי מצד  ישראל  נעשה ע"י  כיוון שזה  א.  בזמננו:  יהודי 
ההעלם  גילוי  זהו  הרי  )תחתון(  מחדשים  שישראל  כיון   – יותר  בעומק  ב.  הקב"ה.  חידוש  הוא  חידושם 
העצמי שלמעלה מחכמת התורה, וממילא זה מאוחד עם הקב"ה בתכלית )ולכן זהו חידוש אמיתי כהוספה 

ממש146(. 

"שלימות  את  מהווה  הוא  וממילא  לאלוקות,  "צינור"  מהווה  שהתחתון  הוא  הא'  שהרובד  והיינו, 
ההמשכה", והוא מבטא שחידוש היהודי הוא "חידושו של הקב"ה" כיוון שהם מהווים מציאות אחת ממש; 
אך הרובד הב' הוא - שהתחתון הוא הוא משלים את תאוות הבורא, הוא מגלה את העלם העצמי )חידוש, 

"דירה נאה"( - שיכול לבוא לידי גילוי רק על ידו, וממילא זו מעלתו. 

*

ולפ"ז נמצא, אשר הדרגה הג' - המבטאת את התקופה מכ"ב שבט תשמ"ח – מכוונת את פני התחתון 
הבריאה כ"צינור" לגילוי האלוקות, אלא בעיקר על שלימות גילוי  )בנ"י( לא רק על שלימות התאחדות 
הבורא, היינו הגשמת תאוות הבורא – גילוי ההעלם העצמי בעוה"ז הגשמי )ובלשון קודשו - "דירה נאה 

מרחיבה דעתו של אדם העליון"(. 

ויש לומר בדא"פ, אשר הבדל זה מהווה אף תפנית ב'עבודת האדם', ע"פ המבואר בלקו"ש ח"ו שמות-ב 
הע' 70 )המצוין בשיחת כ"ב שבט, הע' 93(, וזלה"ק147: 

"באם כל ענין ההתהוות הי' מצד הטעם הרי ישנו איזה ענין ותפיסת מקום להבריאה בזה שהיא משלמת 
זו, אבל מצד אמיתית  את הכוונה, ובמילא תפיסת מקום להאדם העובד בזה שהוא הוא המשלים כוונה 
ענין ההתהוות שהוא רק לפי שכן עלה ברצונו ית' - נתאווה, הרי אין שום יחס ותפיסת מקום להבריאה 
וביטול  שלילת  ע"י  דוקא  הוא  הדירה  עשיית  ובמילא  כו',  נתאוה  ית'  שעצמותו  מה  רק  הוא  ענינה  וכל 
הרגש המציאות בתכלית )שלא יחשוב האדם: והרי דבר אני בזה שהשלמתי את הכוונה( כי כל ענין הדירה 

בתחתונים אי"ז שצריך אליו - כ"א לפי שנתאווה". 

וכ"ז הוא בדא"פ בלבד148.

144( סה"מ מלוקט ח"א ע' רח. בנוי ע"פ מאמר ד"ה "זכור" תרע"ח )סה"מ תרע"ח ע' קצג(. 
145( סה"מ מלוקט ח"ו ע' קכ-קכא. 

146( וראה בסוס"ט שם, שהרובד הא' רק מגלה את ההעלם שישנו במציאות, ואילו הרובד הב' מהווה חידוש כהוספה ממש 
על הקיים )העלם שאינו במציאות(. והיינו, ב' הדרגות הנ"ל של "צינור" ו"דירה נאה", ויל"ע. 

147( והיינו עבודת הביטול הנדרשת בזמננו ע"מ לפעול את הגילוי בעולם )וראה סה"מ מלוקט ח"ו מאמר ד"ה "והיה ביום 
ההוא" בסופו(. 

148( נכתב בהשראת 'דיבוק חברים' עם הת' פ.א.ש וע"פ שיעורו של הרה"ח נחום שטרוקס שי'. 
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"וכתתו חרבותם לאתים" – המשמעות 
בזמננו

)שיחת ש"פ משפטים תשנ"ב(

חידושה העיקרי של שיחת הדבר מלכות השבועית עוסק בהתחלת פעולתו של מלך המשיח )המשיח 
שבדור( על העמים בקיום היעוד "וכתתו חרבותם לאתים" בעקבות פגישת ראשי המעצמות. 

מלשונו הק' משמע בבירור כי אכן החל בפועל קיום היעוד149 – "רואים כבר )מעין ו(התחלת פעולתו של 
מלך המשיח על העמים, "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וגו'" – עי"ז שהקב"ה 
נותן בלב המלכים דאוה"ע )"לב מלכים ושרים ביד ה'"( להחליט ולהכריז יחדיו ע"ד המעמד ומצב ד"וכתתו 

חרבותם לאתים""150. 

שם(  )סי"ב  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  חכ"ז,  בלקו"ש  המשיח'  בימות  תקופות  'ב'  אודות  בשיחה  והנה, 
שישנם ב' סוגים בייעודי הגאולה: א. יעודים המגיעים בהקשר ישיר למלך המשיח עצמו וביאתו. ב. יעודים 

הקשורים לגאולה האמיתית והשלימה ללא קשר ישיר לאישיותו של משיח עצמו. 

ומחלק שני סוגים אלו לב' התקופות בימות המשיח, והיינו שבתקופה הא' יתגשמו היעודים הקשורים 
ישירות לאישיותו של משיח )"עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל וכו'"(, ובתקופה הב' 
בימות המשיח יתגשמו היעודים הגאולתיים הכלליים )"והשבתי חיה רעה מן הארץ", "אילני סרק עתידים 

להיות עושים פירות וכו'"(151. 

ולאחר ביאור זה מביא בשיחה שם אודות היעוד ד"וכתתו חרבותם לאתים", ומשייכו לתקופה הב' בימות 
וזלה"ק )סוסי"ג(: "הפסוק "וכתתו חרבותם לאתים" המדבר על מצב העולם שיהי' לעתיד לבא,  המשיח, 

149( כתוצאה מהתקופה בה נמצאים - "כיון שנמצאים ב"זמן השיא" )"די העכסטע צייט"( של ביאת משיח צדקנו, "הנה זה 
)מלך המשיח( בא"". 

150( וכפי שממשיך לתאר )לאורך ס"ג( מדוע זה נעשה דווקא "במקום זה" ו"בזמן זה" – מצד שייכותם הפנימית לנשיא הדור-
משיח שבדור. 

151( ולכן היעוד "וגר זאב עם כבש" המשתייך להמשך הכתוב אודות משיח – "ויצא חוטר מגזע ישי", מפרשו הרמב"ם בדרך 
"משל וחידה" הואיל והוא משתייך לתקופה הא' בימות המשיח )מצד שייכותו למשיח עצמו( אך אינו יכול להתקיים כפשוטו – 

הואיל וזו התקופה הא' בימוה"מ, בה "עולם כמנהגו נוהג". וראה עוד בזה בשיחה שם, סי"ב.  
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 .  . המשיח  בימות  יותר  מאוחרת  בתקופה  יהי'  וזה  בלבד,  משל  דרך  לא  אבל  כפשוטו  הרמב"ם  מפרש 
שבאותה תקופה )עכ"פ( בטלים כלי זיין".

הודיע  בה   – מלכות  הדבר  בשיחת  הבהרה  הצריכים  עניינים  ב'  ישנם  זו,  בשיחה  הביאור  לפי  והנה, 
כ"ק אד"ש מה"מ כי כבר נעשה בזמננו "מעין והתחלת" קיום היעוד כתוצאה מפעולתו של מלך המשיח, 

וכדלהלן. 

*

א. כנ"ל, קיום היעוד "וכתתו חרבותם לאתים" משתייך לתקופה הב' בימות המשיח, ולפי זה יש לברר 
מהו ה"מעין והתחלת" קיום היעוד שהחל כבר בזמננו ובאיזה רובד הוא החל להתקיים, כאשר עומדים אנו 
עוד לפני הגשמת היעודים של התקופה הב' )הנפעלים לאחר הגשמת יעודי הגאולה בתקופה הא' – שאף 

הם טרם נפעלו בשלימות152 ובפשטות153(. 

ולכאורה יש לבאר זאת ע"פ הערה 78 )בשיחה בלקו"ש חכ"ז שם( בה מבאר שאכן קיום היעוד בפועל 
יהיה אף בתקופה הא' דימות המשיח, אלא שיהיה באופן בו בפועל לא יהיו מלחמות מצד זה "שהטובה 
תהיה מושפעת הרבה", ואילו בתקופה הב' דימות המשיח יתקיים יעוד זה גם בכח, והיינו שטבע העולם 
ישתנה ולא יהיו מלחמות מצד טבע העולם, ובלשון קודשו: "משא"כ בתקופה הא' דימוה"מ, אף שגם אז 
"לא יהי' שם לא רעב ולא מלחמה" - אין ראי' שכלי זיין יבטלו, כי אם, שמכיון "שהטובה תהי' מושפעת 
הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר" )כהמשך לשון הרמב"ם שם( "לא יהי' רעב ומלחמה" בפועל, אבל לא 

שישתנה טבע בנ"א, ויבטלו הכלי זיין"154. 

ובהסתכלות ראשונית נראה לומר, אשר התחלת קיום היעוד המדובר בשיחת הדבר מלכות – משתייך 
השפעת  מצד  בפועל  מלחמות  נעשים  לא  בו  המשיח,  בימות  הא'  התקופה  של  היעוד  לסגנון  לכאורה 

הטובה155; 

אך ממהלך השיחה בכללותה מובן, אשר קיומו העכשווי של היעוד משתייך לתקופה הב' בימות המשיח, 
וכפי שמבאר בארוכה שהחידוש של גילוי האלוקות בעולם נפעל באופן בו  "חכמתו של הקב"ה )עליונים( 
תומשך ותחדור גם בשכל האדם )תחתונים(, שגם דעתו )תחתונים מצד עצמם( נוטה לכך", וכך אכן ארע 
בפגישת ראשי המעצמות, אשר החלטה זו נעשתה מדעתם ובערכאות שלהם – לסמל שהגילוי חדר בטבע 
העולם ממש )ולא רק בפועל(. וכפי שמבאר בפשטות לאחר הסבר הטעם שהוביל לתוצאה זו – באמצעות 
הפס"ד של הרבנים, ובלשון קודשו: "פס"ד "מסיני", שנמשך וחדר גם בגדרי העולם, עד כדי כך שמנהיגי 
אוה"ע מחליטים ומכריזים מדעתם )ו"בערכאות שלהם", שיש בהם התוקף ד"דינא דמלכותא דינא"( ע"ד 

המעמד ומצב ד"וכתתו חרבותם לאתים"".

ולרבות  ויקהל תשנ"ב(.  ולא הגיע לשלימותו )שיחת ש"פ  נדחי ישראל" שהתחיל  152( בשלימות: לרבות היעוד ד"קיבוץ 
קיום העניין ד"עשה והצליח" שאמנם הצליח "בכמה וכמה עניינים" אך לא בשלימות )דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב סי"ג(. 

153( בפשטות: לרבות היעוד ד"בנה מקדש במקומו" שהתקיים ע"פ הרמז ולא בפשטות )קונטרס 'בית רבינו שבבבל' ס"ד על 
המילים "רומז גם"(. 

154( וראה עוד בארוכה החילוק בזה ב'הדרן על הרמב"ם' תנש"א, סה"ש תנש"א ח"א ע' 98 ואילך. 
155( ובעניינו, מצד מיוחדות הזמן "די העכסטע צייט" ו"הנה זה המלך המשיח בא" )כפי המובא בס"ב בשיחה(. 
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ובכך מובנת בבהירות לשונו הק' אודות קיום היעוד בזמננו – "מעין והתחלת": והיינו שמחד גיסא הרי 
זהו רק "מעין" קיומו המושלם של היעוד שיתגשם באופן מושלם בתקופה הב' בימות המשיח, הואיל ואף 
בזמננו אינו חדר בשלימות בטבע העולם )וכלשונו הק' בשיחה בס"ה: "ותכלית השלימות בזה תהיה בימות 
המשיח . . ש"דעה את ה'" חודרת ונמשכת בשכל האדם"(, ומאידך גיסא הרי זו "התחלת" קיום היעוד, הואיל 
ואף המצב בו היעוד מתקיים רק ב'מתכונתו הנוכחית' הרי הוא חלק אחד מהיעוד עליו דיבר הנביא "וכתתו 

חרבותם לאתים" – אלא שאיננו בשלימותו הסופית156. 

*

ב. נקודה שניה הצריכה הבהרה: 

בשיחה מלקו"ש חכ"ז משמע שהעניינים שיפעלו בתקופה הב' דימות המשיח – אינם נקשרים ישירות 
לאישיותו של מלך המשיח עצמו, אלא להגשמת יעודי הגאולה בכללותם. והיינו שקיום היעוד בשלימותו 
ד"וכתתו חרבותם לאתים" אינו נקשר לביאתו ופעולתו של משיח עצמו; ומאידך מבואר בפשטות בשיחת 
וכפי  בזה,  )ללא חלוקת תקופות( הוא פעולתו של מלך המשיח  הדבר מלכות שחלק עיקרי בקיום היעוד 

שמביא מפירוש הרד"ק בארוכה )ס"ב שם(157. 

ולכאורה ההסברה בזה היא ע"פ מה שנתבאר בכמה מקומות, אשר גם העניינים שיפעלו בתקופה הב' 
"ויש  תשמ"ח159:  אחש"פ  משיחת  ולדוגמא  מביאתו158,  ישירה  וכתוצאה  עצמו  המשיח  מלך  ע"י  ייעשו 
בכל  )נס(  חידוש  משיח(  )ע"י  יופעל  המשיח  בימות  משיח:  אצל  הדרגא  למעליותא  זהו  שכביכול  לומר 
הבריאה, כמ"ש בהפטרה דאחרון של פסח - "וגר זאב עם כבש גו'", זה יהי' כפשוטו )כהכרעת תורת הקבלה 

והחסידות(". ]היינו התקופה הב'[. 

אינם  הב'  )שיעודי התקופה  חכ"ז  לעיל מלקו"ש  כלל למה שנתבאר  סותר  זה  לומר שאין  יש  ולכאורה 
שייכים למשיח(, הואיל וניתן לחלק בין הפעולות שיעשה משיח מצד גדרו ההלכתי בזה )הנקשרים לתקופה 
הא'(, וישנם יעודים המגיעים בתקופה הב' – אף הם כתוצאה מפעולתו של משיח – אלא שאינם חלק מגדרו 

ההכלתי של משיח, אלא כתוצאה מביאתו הכללית.  

וניתן לדלות את היסוד לחילוק זה ע"פ מה שמבאר בהמשך השיחה בלקו"ש חכ"ז )סי"ח(: "זה שהרמב"ם 
מתאר את הגאולה באופן שלא יהי' ביטול דבר ממנהגו של עולם הוא, משום שהוא מפרש שמה שאמרו חז"ל 
במצב של "זכו" יהיו כו"כ עילויים בהנהגה ניסית וכו', הרי זה ענין נוסף לעצם גדרו של משיח, כלומר, מצד 
גדרו של משיח וביאתו הסדר הוא שעולם כמנהגו נוהג, כי כאמור חידושו של ביאת משיח בהלכה הוא שעל 

ידו תבוא שלימות קיום מצוות והלכות של תורה )שקשור בעולם שכמנהגו נוהג(". 

והיינו כנ"ל, שלפי הרמב"ם פעולותיו של משיח 'מתויקות' לתקופה הא' בימות המשיח – כי זהו מצד 
גדרו ההלכתי של משיח, אך אין זה סותר ששאר יעודי הגאולה שיארעו בתקופה הב' גם ייעשו ע"י משיח – 

156( ומתבהר טפי ע"פ המבואר בד"מ שופטים תנש"א ס"ו: "החילוק בין "ראשונה" ו"תחלה" הוא: "ראשון דמעיקרא משמע", 
היינו שזהו )או שיכול להיות( קודם התחלת הענין. משא"כ "תחלה" מורה על התחלת הענין בפועל. וראה הרחבת הביאור בזה בהע' 

31 שם. 
157( ובלשון קודשו: "ולהוסיף, שענין זה יהי' ע"י פעולתו של מלך המשיח עצמו – כמ"ש בהתחלת הפסוק "ושפט בין הגוים 

והוכיח לעמים רבים" . . והמורה הוא מלך המשיח, ועליו נאמר ושפט". 
158( וראה בארוכה 'הדרן על הרמב"ם' תשמ"ו, סי"ב. 

159( סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 384, ועוד. 
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אלא שאינם כחלק מגדרו ההלכתי ]ואדרבה דווקא אופן השפעתו בתקופה הב' מסמלת על ה'עצם' של מלך 
המשיח160[.  

ולפי זה מובן בפשטות ההקשר שנערך בשיחת הדבר מלכות בין קיום היעוד ד"וכתתו חרבותם לאתים" 
לפעולותיו של מלך המשיח עצמו, הואיל ובכל אופן יעוד זה משתייך לפעולותיו של משיח )אף בתקופה 

הב'(. ולא באתי אלא להאיר161. 

160( וראה 'הדרן' על הרמב"ם )כנ"ל הע' 10(: "עניינו של משיח הוא )לא בכדי לתקן את העולם, אלא( ענין בפני עצמו "מלך 
מבית דוד", ועניין ביאת המשיח – שזה יהיה לאחרי "בנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל", שאז הוא "משיח בוודאי" – הוא, 
שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח )שהוא למעלה מענין תיקון העולם(, אלא שכתוצאה מזה "יתקן )גם( את העולם כולו" שגם 

העולם יהיה בשלימות". 
161( וראה בקובץ 'הדרך הישרה' גליון קלז )ישי"ג חח"ל צפת י"א ניסן תשע"ח( ע' 96 ואילך, המבאר מדוע הביא בשיחה את 

פירוש הרד"ק דווקא )שלכאורה משתייך לביאור היעוד כפי שהוא בתקופה הא' דימות המשיח, עיי"ש(. 
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תרומות לבית המקדש בזמן הזה
)שיחת ש"פ תרומה תשנ"ב(

אחת הסוגיות המרכזיות המדוברות בשיחת הדבר מלכות השבועית, היא סוגיית החיוב המוטל על בנ"י 
זו  סוגיה  בפירוש  וטובים התחבטו  רבים  י"ב.  בסעיף  המובאת   - בית המקדש השלישי  את  ולסעד  לבנות 
והשלכותיה אלינו למעשה בפועל, כאשר הדיון העומד בראש הוא האם ההוראה בשיחה היא לתרום בפשטות 

לבית המקדש השלישי בימינו אלה. 

ההצעה  את  בלבד  בדא"פ  ולהביא  השיטות,  עיקרי  את  בקיצור  לתמצת  ננסה  שלפנינו  הקצרה  ביריעה 
בפירוש ההוראה אלינו, לצד הפן ההלכתי – התופס חשיבות מרכזית בהכרעת הבנת הוראתו הקדושה. 

*

לאחר שמבאר לאורך השיחה אודות מעלת ועשירות היהודי - מביא את ההוראות למעשה בפועל בעניין 
העשירות ברוחניות ובגשמיות והתרומות הנדרשות לבתי 'מקדש מעט', וממשיך )סי"ב( "ועוד והוא העיקר 

– בענין שהזמן גרמא – בניית בית המקדש השלישי בפשטות ממש". 

ומפרט: "לאחרי כל הפירושים בפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", כולל הפירוש "בתוך כל א' וא'" 
– הרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, לכל לראש הפירוש בזה בנוגע להלכה למעשה הוא – שעל בנ"י מוטל 

החיוב לבנות את בית המקדש.

 ובנוגע אלינו הכוונה – לבנות את בית המקדש השלישי, בפשטות ממש, כפס"ד הרמב"ם שיבנה ע"י 
ובממונם,  בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבין  "הכל  הרמב"ם  דברי  וע"פ  במקומו",  מקדש  "ובנה  צדקנו,  משיח 
אנשים ונשים כמקדש המדבר", מובן שכך הוא גם בנוגע לבית השלישי, שכאו"א מישראל ישתתף בזה ע"י 

נדבותיו, אנשים ונשים, ויש לומר – גם טף )כפי שהי' בנדבת המשכן(".

ובהבנת הוראה זו יש שהסבירו שכוונתו הק' בהוראה היא )ע"פ ה'ליקוט' שיצא לאור באותו השבוע162( 
זו  לתרום לבתי 'מקדש מעט' בכלל163 ובפרט ל'בית רבינו שבבבל'164 – אשר באמצעות תרומות אלו הרי 

נחשבת תרומה לבית המקדש ממש, הואיל ומקום זה הוא עצמו "מקום המקדש גופא דלעתיד"165. 

162( לקו"ש חל"ו תרומה-א. 
163( ביאור הצ"צ באוה"ת תרומה ס"ע א'תמב. אוה"ת שבת שובה ס"ע א'תפו. 

164( ראה הע' 49 בשיחה שם, ע"פ מגילה )כט, א( ובחדא"ג מהרש"א שם, ערוך ע' שף. 
165( וראה בארוכה בסה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 465 ואילך.
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אך קשה לומר כן מכמה טעמים: א. מפשטות דבריו הק' נמצא ברור כי הכוונה היא "לבנות את בית 
המקדש השלישי בפשטות ממש", היינו כפשוטו ולא לפרט הנחשב כחלק מבית המקדש העתידי. ב. כך 
משמע בפשטות מלשון קודשו בשיחה ה'בלתי מוגה'166 – בה לא מזכיר כלל אודות עניין זה, ומדבר דברים 
חדים וברורים אודות המקדש העתידי. ג. כבר בקטע לפני הוראה זו מביא בסוף סי"א את ההוראה בנתינת 
צדקה לבתי "מקדש מעט" הכוללים בתוכם )גם ועיקר( את 'בית רבינו שבבבל', וממילא לא משמע שכוונת 
ההוראה בסי"ב קאי שוב על הנ"ל כאשר מפרש "ועוד והוא העיקר – בענין שהזמן גרמא – בניית בית 

המקדש השלישי בפשטות ממש"167. 

יש שהסבירו שכוונתו הק' היא לתרום כעת כפשוטו ממש לבית המקדש  ומצידו השני של המתרס, 
השלישי, ולקיים את פסק הרמב"ם "הכל חייבים לבנות ולסעד בעצמן ובממונם" כפשוטו, באשר נצמדו 

למילים "הלכה למעשה הוא" - "בנוגע אלינו הכוונה" - "כפשוטו ממש". 

אך גם ביאור זה דחוק הוא בכמה וכמה טעמים, הן בפשט הבנת השיחה המוגהת, הן במילות השיחה 
הבלתי-מוגהת, הן בהתייחסותו השלילית של כ"ק אד"ש מה"מ לעניין זה, והן ברובד ההלכתי האוסר זאת 

בזמננו אנו. 

פרקטית  חדשה  הוראה  להורות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כוונת  אין  כי  י"ב,  בסעיף  נראה  השיחה  בפשט  א. 
הקוראת לתרום כעת לביהמ"ק השלישי, אלא רק להביא את הפירוש הפשטני ב"ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם" )לאחר שלל הפירושים האחרים( מצד שייכותו העכשווית לזמננו בו בניית בית המקדש הוא "עניין 
שהזמן גרמא", על-דרך שהגאולה האמיתית והשלימה היא "עניין שהזמן גרמא" – מצד ביאתה העכשווית 
תיכף ומיד המשתייכת למצב ההווה, וכאשר רגע הגאולה יבוא או אז ינדבו ישראל לביהמ"ק השלישי ]אך 

לא כפסיקה והוראה שכעת זה ישנו, וק"ל[. 

ב. ובשיחה הבלתי-מוגהת דבריו הק' ברורים כשמש ולא ניתן לפרשם לשתי פנים, כאשר מייחס את 
נתינת הנדבות והתרומות לביהמ"ק השלישי לרגע הגאולה השלימה ולא למצב הגלות, ובלשונו בשיחת 
ש"ק בתחילתה168: "הפירוש הפשוט ב"ועשו לי מקדש" הוא הציווי על בנין המשכן ובית המקדש בפשטות 
. . וביתר שאת ויתר עוז בדורנו זה, להיותו הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה, ובמילא הוא הדור 
שיקיים את הציווי ד"ועשו לי מקדש" בבניין בית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש". וממשיך בסעיף ב: 
"ומזה מובן ג"כ בנוגע לטף שבדורנו שהם ישתתפו בנדבה לבניין בית המקדש השלישי . . ובמילא מובן עוד 

יותר, שבבוא הגאולה ישתתפו גם הם בתרומה ונדבה לבניין בית המקדש השלישי". 

ניסן  בר"ח  מן הקודש  לאור המענה השלילי שיצא  לרדת לפסים-מעשיים  יכולה  אינה  זו  ג. פרשנות 
תשנ"ג, בהקשר לשאלת הרב זמרוני ציק ע"ה אודות שיחת ש"פ תרומה תשנ"ב – "האם לצאת כעת אל 
הציבור בקריאה להשתתף בבניית בית המקדש ע"י מתן התרומה לבניית בית המקדש השלישי שייבנה 
ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א משיח צדקנו", ולאחר דין ודברים בין מארגני הכינוס למזכירות, יצאה ההבהרה 
הברורה מהמזכירות: "לפני שבועות מספר הגיעה לכאן שאלה ע"ד אסיפת כסף בשביל בנין בית המקדש 

166( הן בהתוועדות ש"פ תרומה בתחילתה )שיחו"ק תשנ"ב ח"ב ע' 705( והן בשיחת ליל אדר"ח אדר ראשון ס"ג. 
167( וראה עוד מכיוונים שונים השקו"ט בזה בקובץ הערות התמימים ואנ"ש "הדרך הישרה" )ישי"ג חח"ל צפת גיליון קמד ע' 242 ואילך(. 

168( שיחו"ק תשנ"ב ח"ב ע' 705. וכ"ה בע' 693-694. 
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שינוי  שום  בזה  היה  ולא  בשלילה.  ע"כ  ענה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לפני  השאלה  הובאה  כאשר  השלישי. 
ובתקפה עומדת"169. 

ד. ועוד והוא העיקר הפן ההלכתי בזה, האוסר לתרום ולהקדיש לבית המקדש בזמן הגלות, וכפי שפוסק 
הרמב"ם )הל' ערכין וחרמים פ"ח ה"ח( – "אין מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין בזמן הזה שאין שם מקדש 
בחטאינו כדי לחזק את בדקו", והמקור לכך בברייתא בע"ז )יג, א( שם מפרש רש"י טעמו – "דקסבר סתם 

חרמים לבדק הבית . . וכיון דהשתא ליכא בית המקדש אתי בהו לידי תקלה דמתהני מהקדש ומעילה".

וכך אכן פסקו הרבנים בני-דורנו170 שאסור להקדיש לביהמ"ק – כל עוד אין את ביהמ"ק בפועל171. 

בזמן  לבית המקדש  והאיסור ההלכתי לתרום  ומכורח המענה השלילי  - מכורח ההבנה בשיחה,  ונמצא 
הזה - אשר אין זה ההבנה בהוראתו הק' בשיחת הדבר מלכות, ואין לומר כלל שישנו ציווי לתרום בימינו 

לביהמ"ק השלישי172. 

*

ולסיכום יש לומר, אשר דבריו הק' בשיחת הדבר מלכות )סעיף יב( מכוונים אכן אודות בניית בית המקדש 
השלישי כפשוטו ממש ואודות החובה המוטלת על בנ"י "לבנות ולסעד בעצמן ובממונם", אלא שהוראה זו 
תקבל את חלותה ברגע בו תגיע בפועל ממש הגאולה האמיתית והשלימה בגילוי משיח צדקנו תיכף ומיד. 

וההוראה כעת היא )כפי שמבאר בסעיף י"א( להיות עשיר בפועל ובפשטות, עם ריבוי כסף וזהב, על מנת 
שיוכל לקיים תומ"צ בהידור ולתרום לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועוד והוא העיקר )כפי שמביא בסי"ב( 
הגאולה  תבוא  בו  העכשווי  ברגע  הג'(  לביהמ"ק  )התרומות  וזאת   – השלישי  המקדש  לבית  לתרום  בכדי 

בפועל ממש למטה מעשרה טפחים173.  

169( עם הזמן התבהרו פרטי הסיפור: משיחת הטלפון של מארגני הכינוס עם הרב גרונר ע"ה היה משמע שיש אישור לב' הפרטים, והללו חשוב 
שהכוונה הן בנוגע לכינוס והן בנוגע לתרומות, אך לאחמ"כ היה המענה בכתב אודות הכינוס בר"ח ניסן תשנ"ג בו היה כתוב: "בהמשך לשיחת הטלפון 
של אתמול הנני בא להבהיר בכתובים עוה"פ באופן ברור: בעת מסירת מכתבך ע"ד הכינוס לכ"ק אדמו"ר שליט"א הזכרתי רק שני פרטים: א. ע"ד עצם 
הכינוס שיהא בהצלחה. ב. ע"ד "יחי אדוננו" וכו'. ורק על שני פרטים אלה קבלתי ברכה להצלחה. ובמילא לכל שאר הפרטים אין שום מענה". ולאחר 
מכן באותו היום ממש, נשלח אף המענה לשלילה ע"ד התרומות לביהמ"ק ]ונראה, שמלכתחילה לא שאל ע"כ המזכיר את כ"ק אד"ש מה"מ על סמך 
התשובה הברורה שהייתה לפני שבועות-מספר, ולכן בתחילה שלח למארגני הכינוס רק את ב' הפרטים שקיבלו את אישורו הק', ולאחמ"כ – מפני 

"שמועות שונות ומשונות" – הוכרח לכתוב להם את המעשה שאירע לפני זמן ואת המענה לשלילה[. 

170( למעט אלו הטוענים שהקמת המדינה מהווה 'אתחלתא' דכינון מלכות ישראל ובית דוד, ומאפשרים את הקדשת התרומות לביהמ"ק מכורח 
שחרור ירושלים ומקום המקדש )וידועה התייחסותו החריפה של כ"ק אד"ש מה"מ לסגנון דברים אלו, ראה הנלקט בזה בספר אג"ק גאומ"ש(. 

171( כן נעניתי בפשטות לשאלה זו מפי הרבנים החב"דיים; הרב יוסף ישעי' שי' ברוין, הרב משה שי' קורנוויץ, הרב מנחם הכהן שי' כהן. 
172( וזה שקיבל כ"ק אד"ש מה"מ ביום א' כ"ח שבט תשנ"ב קופסת תכשיטים כהקדש לבית-המקדש מקבוצת נשי חב"ד בטורונטו, וכן ביום א' 
י"ט אד"ר תשנ"ב מא' מאנ"ש בקליפורניה, אין זה מהווה הוכחה כלל להיתר ההקדש בזה"ז, הואיל ומדובר 'לאחר מעשה' ההקדש ובמצב זה עדיף שיונח 
אצל כ"ק אד"ש מה"מ מאשר שיישאר אצל התורמים – ויכולים לבוא בזה למעילה בקדשים )מפי הרב קורנוויץ(. וזה שכ"ק אד"ש מה"מ שומר זאת על 
שולחנו הק' ואינו מבער זה או משליכו לים )כפס"ד הרמב"ם הנ"ל( הרי "אולי סמך שבדיעבד אין צריך לבער. או שעדיף לא לבער" )מפי הרב ברוין(. 

173( ביאור זה אינו אלא לתמצות העניין בכללותו, ובעז"ה יורחב יותר בהזדמנות הבאה ע"פ המקורות ההלכתיים ופרטי הדינים בזה.    
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מעלת התחתון דחודש ניסן
)שיחת ש"פ תצווה-א תשנ"ב(

בשיחה השבועית מאריך לבאר אודות מעלת יום ז' אדר המשמש כ'בריח התיכון' לכללות מעלות חודש 
אדר וחג הפורים בראשם. 

השבועות  של  השיחות  לאורך  בפרטיות  ומוסבר  המבואר  בתחתונים'  דירה  ל'המשך  ישיר  כהמשך 
האחרונים, מאריך אף בשיחה זו בגדרי חיבור העליון והתחתון הנפעל בחודש אדר, אך מסייג בקביעה אשר 

החיבור המושלם נפעל דווקא בחודש ניסן. 

בהתבוננות קצרה בשרשור השיחות, ניתן להבחין אשר מעלת החיבור של חודש אדר המבוארת בשיחה 
בשיחות  המבוארות  הדרגות  לג'  הן  תואמות   – ניסן  דחודש  החיבור  של  כולנה  על  העולה  והמעלה  זו, 

האחרונות )ובפרט בשיחת כ"ב שבט( י'-י"א-כ"ב, וכפי שיוסבר להלן. 

*

דהנה מבאר לאורך השיחה אשר בחודש אדר ישנם ב' דרגות174; 

אדר  בחודש  הנפעל  הנשמה  עצם  תוקף  גילוי  על  המורה  הדרגה  ה'":  במרום  "אדיר   - דאדר"  "א'  א. 
כתוצאה מלידת משה – "כיון שבאדר מתגבר מזלם של ישראל, בחינת "אין", עצם הנשמה – אזי מתגלה 
בו  שיש  מישראל,  שבכאו"א  היהדות  נקודת  )"מזלי'"(,  הנשמה  דעצם  ותקיף"(  )"בריא  והתוקף  החוזק 

החוזק והתוקף למסור נפשו על קדושת שמו ית'". 

]דרגה המקבילה לדרגת ה-י"א – שלמעלה מהעולם175 - "אנת הוא חד ולא בחושבן", עצם הנשמה[. 

ב. "דר שבאדר" – "שבעה באדר": הדרגה המורה על הכרח המשכת האלוקות לכלים ולגדרי העולם 
לעשות לו דירה )"דר"( בתחתונים, ולהמשיך את הא' של אדר לגדרי העולם – "ומרומז בשמו של החודש 
– "אדר" – א' דר, שרומז על המשכת וגילוי האל"ף )אלופו של עולם( בעולם להיות לו ית' דירה בתחתונים. 
ובהדגשה יתירה בשבעה באדר – שרומז על עשיית הדירה )דר( לאלופו של עולם )א'( בשבעת ימי הבנין".

174( ראה ס"ה-ס"ו בשיחה. 
ומתנועה שלמעלה מהעולם –  )סוס"ז(, שתנועת המסירות נפש בפועל מגיעה מדרגה  וכפי שמאריך בשיחה עצמה   )175
"שנמצאים במעמד ומצב שיש צורך בחוזק ותוקף דעצם הנשמה )"בריא ותקיף מזלי'"( למס"נ באחד – תנועה של עלי' למעלה 

מהעולם )"אדיר במרום ה'", א' ד"אדר"(".
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]דרגה המקבילה לדרגת ה-י' – שבתוך גדרי העולם176 – "שבעת ימי הבנין", דירה בתחתונים(. 

והנה, בהמשך השיחה מבאר אשר על אף ב' הרובדים דחודש אדר )המורים על חיבור עליון ותחתון( – אין 
זו השלימות האמיתית של החיבור הנדרש, היות וגם לאחר הקמת המשכן ע"י משה בחודש אדר לא שרתה 
בו שכינה )"העמידו משה למשכן ושמש בו ופרקו בכל יום"(, וגם לאחר הנס דפורים בחודש אדר הרי "אכתי 
גדרי  עם  המושלם  החיבור  אי  על  המורה  בפועל  תנועה של מס"נ  ישנה  כיום  ואף  אנן",  עבדי אחשוורוש 
התחתון והעולם; ובלשונו הק' )בהערה 88( - "שגם ההמשכה והגילוי בעולם )ז'( היא עדיין למעלה מהעולם 

)י"א(". 

חודש ניסן, המורה על החיבור המושלם בין העליון והתחתון ]דרגת  ומכך מגיע ומבאר את הדרגה של 
ה-כ"ב[. 

של  באופן  המשכן  הקמת  ע"י  למטה  בעולם  וההתגלות  ההמשכה  "ועיקר  )סוס"ו177(:  קודשו  ובלשון 
קביעות והשראת השכינה בו – היתה בר"ח ניסן, והמשכו בחנוכת המשכן ע"י י"ב נשיאי ישראל במשך י"ב 
הימים מר"ח ניסן עד י"ב בו, שבזה מודגשת יותר המשכת וגילוי אלקות בגדרי העולם – י"ב צירופי שם הוי' 
)מלשון מהוה( שעל ידם נעשית התהוות הזמן, י"ב חדשי השנה, והתהוות המקום, י"ב גבולי אלכסון, היינו, 

שגם בגדרי העולם )י"ב( נמשכת ומתגלה דרגת האלוקות שלמעלה מהעולם, שזהו ענינו של חודש ניסן".

וכ"ז הוא פשוט, ולא בא אלא לערוך סדר בשיחה זו והקבלה לשיחות מהשבועות האחרונים. 

*

והנה, בדרגה דחודש ניסן גופא ניתן להבחין שמדבר אודות האופן הנעלה שבדרגה הג' המדוברת בשיחת 
כ"ב שבט )סי"ג(, בה התחתון לא רק מהווה "צינור" לגילוי האלוקות178, אלא שבתחתון גופא מתגלה העצמות 

– בכך שהוא מוסיף ומגלה דרגה שיכולה להתגלות רק באמצעותו179.  

ובהקדים המבואר בקטע המצוטט לעיל, שהדגשת ההמשכה והגילוי בגדרי העולם בצורה המושלמת היא 
ב-י"ב ניסן דווקא – "שגם בגדרי העולם )י"ב( נמשכת ומתגלה דרגת האלוקות שלמעלה מהעולם, שזהו 
ענינו של חודש ניסן", ומעיר ע"כ )הערה 92( שהמשכת דרגת הי"ב אל תוך גדרי העולם נעשית דווקא לאחר 

יום הי"א )י"א ניסן( להורות שאף הדרגה הנעלית ביותר חודרת בגדרי התחתונים בצורה מושלמת )כ"ב(. 

176( ומביא בהמשך השיחה )ס"ז( את הדוגמא הנוספת לדרגת ה-י' )שבתוך העולם( מהדין אודות חודש אדר - "מאן דאית לי' 
דינא בהדי נכרי . . לימצי נפשי' באדר דבריא מזלי'", והיינו גילוי עצם הנשמה )א' דאדר( בתוך גדרי העולם. ]ובדא"פ ניתן להצביע 
עם  דאוה"ע  חיבור הגשמיות  אודות  דיבר  דהרי שם  לעיל בשיחת ש"פ משפטים תשנ"ב.  למבואר  הכא  בין המבואר  על ההבדל 
אלוקות באופן בו זה הגיע "מדעתם" ובערכאות שלהם )ראה ס"ז שם(, וממילא זה מורה על הדרגה הג' בחיבור עלונים ותחתונים 
)כ"ב(, המורה על החיבור המושלם בין העליון והתחתון )שהתחתון עצמו מכיר באלוקות(, ואילו בשיחה הכא מדובר שהיהודי בזכות 
חודש אדר )אלוקות( מנצח וגובר על ההעלם דהעולם )"בהדי נכרי"(, ולכן מתאים לשייך זאת יותר לדרגת ה-י' )כפי שהאלוקות 

חודרת בגדרי העולם(. וראה החילוק בזה בלקו"ש חכ"ז בחוקותי-א הע' 78[. 
בגאולה  השלישי  ביהמ"ק  בנין  ע"י   – בעולם  למטה  והגילוי  ההמשכה  ושלימות  "ועיקר  בסוס"ז:  תוכן  באותו  הוא  וכן   )177
השלישית, בית נצחי, וגאולה נצחית שאין אחרי' גלות – שייך לחודש ניסן, "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, שנאמר כימי צאתך 

מארץ מצרים אראנו נפלאות", ובו "הוקם המשכן" ושרתה השכינה". 
178( כפי שמבאר בשיחת ש"פ יתרו תשנ"ב )ס"ח(. וראה הרחבת הביאור הזה ב'ביאור בדבר מלכות יתרו-כ"ב שבט'. 

179( וראה בארוכה ב'המשך' תרס"ו ע' ד, וע' תקט. 
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ובנידון זה )המשכת דרגת הי"א בדרגת הי"ב( מבואר בארוכה בשיחת י"ב ניסן תש"נ180, על בסיס המאמר 
"סוף מעשה במחשבה תחילה", שניתן לפרשו בב' אופנים: א. סוף המעשה משלים את כוונת המחשבה, 
כיון שהתחלת המחשבה היא בשביל סוף המעשה. ב. דווקא המעשה בכוחו לגלות בחינה חדשה )"תחילה"( 
שלמעלה מתחילת המחשבה181. ]והיינו שדווקא ע"י התחתון ניתן לגלות את הדרגה שלמעלה מגילויים, 

עצמותו ומהותו יתברך ממש182[. 

ובהמשך לכך מבאר שם בארוכה )ס"ג-ס"ד( את השלימות של יום י"א ניסן המתבצעת ע"י י"ב ניסן; 
י"א ניסן מורה על הדרגה של "מחשבה תחילה" - שלמעלה מהעולם )עניינו של 'אשר' – תענוג, יחידה, 
עצם הנפש, אחד עשר(, וי"ב ניסן מורה על הדרגה של "סוף מעשה" – בגדרי העולם )עניינו של 'נפתלי' – 

תפילה, עבודת המטה, מעלת התחתון(. 

ה"מחשבה  מתגלית  )נפתלי(  מעשה"  "סוף  ידי  "שעל  קודשו:  ובלשון  הי"ב,  יום  של  השלימות  וזוהי 
שנמשך  כפי  ית',  בעצמותו  ישראל  של  שרשם  מחשבה,  תחילת  שלפני  תחילה  בחינת  )אשר(,  תחילה" 

ומתגלה למטה בפועל ממש". 

גופא; א.  ויש לומר שב' הדרגות ב"סוף מעשה" המתוארות כאן מקבילות לב' הרובדים בדרגת הכ"ב 
שהתחתון רק מהווה "צינור" לאלוקות – היינו שהמעשה משלים את המחשבה. ב. שהתחתון מגלה בחינה 
חדשה – היינו שהמעשה מביא לגילוי דרגת 'תחילה' במחשבה שלא הייתה קודם, עצמותו ומהותו ית' 

ממש. 

ונמצא, ששלימות החיבור של חודש ניסן ובפרט של י"ב בו המבוארת בשיחת הדבר מלכות, היא היא 
דרגת הכ"ב – המורה על חיבור העליון והתחתון באופן הנעלה שבזה, כאשר התחתון מוסיף ומחדש דרגה 

שלא הייתה קודם - "אור חדש ממהותו ועצמותו ית' שלמעלה מהאור שהיה ממלא מקום החלל183".  

ולפי המבואר עד כה מתבהרת ההקבלה בין הדרגות המבוארות בשיחה זו – עם ג' הדרגות המובאות 
ב'המשך' השיחות האחרונות אודות דירה בתחתונים:

א. "א' דאדר" - "אדיר במרום ה'" )י"א(. ב. "דר שבאדר" – "שבעה באדר" )י'(. ג. חודש ניסן – י"ב 
ניסן )כ"ב(184. 

180( סה"ש תש"נ ח"ב ע' 393 ואילך. 
181( וראה ג"כ בסה"מ מלוקט ח"ג ע' רכו, וש"נ. 

ובסעיף ב' בשיחה הכא מפשיט זאת יותר, ובלשון קודשו: "וכפי שרואים במוחש במחשבה ומעשה באדם שלמטה – שאע"פ 
היה  שלא  יותר  נעלה  תענוג  מתגלה   .  . ממש  בפועל  המעשה  כשנשלם  מ"מ,  המחשבה,  הקדמת  וע"י  לאחרי  בא  שהמעשה 

במחשבה הגלויה, כי אם במחשבה הנעלמת, ועד לתכלית ההעלם בעצם הנפש".  
182( ומציין בהע' 30 למבואר בלקו"ש ח"ו ע' 19, המרחיב במעלת ופעולת התחתון המגלה את עצמו"ה ממש. 

183( לשון קודשו אודות החידוש דדרגת הכ"ב בשיחת כ"ב שבט תשנ"ב סי"ג. 
184( וראה בהע' 168 בשיחת הדבר מלכות, בה מדגיש את הכוח להמשיך את דרגת החיבור של חודש ניסן עוד בחודש אדר 

)וכ"ה בסוסי"ד(. 



לזכות
 הרה"ת מנחם מענדל שי'

ומרת שרה תחי'
ששון

שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, בנין עדי עד, מיוסד על 
יסודי התורה והמצוונ כפי שהם מוארים במאור שבתורה 
זוהי תורת החסידות, חדור בשליחות היחידה שנותרה - 

קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש






