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משיח כבר נגלה

ועוד והוא העיקר:
נוסף על המבואר לעיל שקיימת מציאותו של משיח בניצוץ משיח (בחינת היחידה) שבכל אחד ואחת מישראל, 
קיימת גם מציאותו של משיח כפשוטו (יחידה הכללית), כידוע ש"בכל דור ודור נולד א׳ [אחד] מזרע יהודה 
שהוא ראוי להיות משיח לישראל", "א׳ הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו 

כו׳", ואילו לא היו מתערבים ענינים בלתי-רצויים המונעים ומעכבים כו׳, היה מתגלה ובא בפועל ממש.

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

המציאות דמשיח, אלא) גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש.

(ש"פ וירא תשנ"ב, סי"ד)

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

אך בדורנו זכינו ש"נתבטלו כל המניעות והעיכובים", לכן נשיא דורנו הוא משיח בהתגלות, משיח בוודאות.
בשיחות נוספות חוזר אד"ש מה"מ על עניין זה בביטויים שונים:

ישנה כבר השליחות

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

נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר.
(ש"פ חיי-שרה תשנ"ב, סי"ג)

ישנו כבר המינוי

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

(ש"פ משפטים תנש"א, ס"י)

ובשיחה נוספת
נשיא דורנו היה המשיח של דורנו והוא התגלה בכל התוקף.

(י"א אלול תנש"א. בלתי מוגה)

זהו. המשיח שבדורנו – הרבי שליט''א – כבר קיבל את המינוי לתפקיד, ונשלח לגאול את ישראל. עכשיו זה 
קרוב יותר מתמיד. סליחה לא עכשיו, כבר בלשון עבר...  

"כיון שבימינו אלה ממש (עם סיומו של חודש ניסן דהי' תהא שנת אראנו נפלאות) "כלו כל הקיצין" ("קץ 
הימים" ו"קץ הימין") כפשוטו ממש, ובודאי שתיכף ומיד בא משיח צדקנו, וכאו"א מראה באצבעו ואומר "הנה 

זה (מלך המשיח) בא", שכבר בא (בלשון עבר) ברגע שלפני רגע זה"
(משיחות ש"פ תזריע־מצורע, ו' אייר ה'תנש"א)

זהו משיח בא, וכבר בא. ואיפה את בסיפור? תחשבי על זה היום, נמשיך מחר.

משיח בא

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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תולדות ר' מרדכי מהורדוק  / מתוך רשימותיו של הרבי הריי"ץ

רבי חיים ניחון בכשרון הדיבור, כולם ידעו שהוא גאון גדול ובעל מדות טובות, ובמשך הזמן התחבב על פני 
כל, לא שמעוהו אף פעם מדבר, פרט למה שהיה עונה לשואליו בתורה, ואילו שהוא ידבר ברבים, ומה גם לדרוש 

מעל הבימה – לא יכול אף אחד להעלות על דעתו. 
כשהחל רבי חיים לדבר עם בעלי הבתים בני התורה – היו הם כועסים ורוגזים מאד, מאידך היו כולם מעוניינים 
לשמוע את דבריו, שכן היה מה לשמוע, ובמשך שלשה חדשים הפכו כמעט כל תושבי העיירה לחסידים. האמת 

נתגלתה שרבי חיים הוא תלמידו של בעל המופת הגדול, הבעל שם טוב.

לר' חיים היו שני חברים בשם ר' יששכר בער ור' מרדכי, שניהם חברים מנוער וכולם למדו בישיבה (רק בהיותם 
אנשים בשנות בינה – בני ארבעים ויותר שמעו את שמע הבעש"ט והלכו אליו), לאחרי שלמדו כ"כ הרבה שנים 
בישיבה אחת התפזרו וכל אחד נסע למקום אחר, אך אהבם העזה נשארה ובשנים הראשונות אף עמדו בקשרי 

מכתבים.
כעבור כמה שנים עבר ר' מרדכי לגור במחוז פודוליה, ודוקא שם הגיע שמועה לאוזניו אודות המקובל הגדול 

והלמדן, ובהיותו למדן בעמו וגם מקובל, רצה לראות את האיש המפורסם "הבעל שם טוב".

כאשר הגיע לשם ושהה אצל הבעש"ט זמן ממושך, הודה להשי"ת שנתן לו דעה ישרה והביאו אל הבעש"ט, אך 
יחד עם זאת הצטער ביותר שניתק את קשריו עם חבריו, וגם לא ידע כתובתיהם. ולו ידע מקום המצאם היה 

מתקשר עמהם ומודיע אודות מקום המצאו עלייתו בתורה, והשגתו בדרכי השי"ת וסדר העבודה.

פעם אמר הבעש"ט תורה על הפסוק "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב 
עמו". ופירש הגוף הוא חומר והנשמה צורה,  הגוף נמשך לגשמיות והנשמה לרוחניות, השי"ת ברא את הגוף 

מחומר גשמי בכוונה שהחומר הגשמי יוכשר להיות כלי לאלוקות, וזה משאו של הגוף.
"כי תראה" כאשר תתבונן היטב בחומר, בגוף (הנקרא חמור, מפני גסותו וחומרו וקרירותו לדברי שכל ועניניו), 
אז תראה שני דברים – א. שהחומר שלך הוא שונאך ושונא את הרוחניות של הנשמה, כי כל המשכתו לדברים 

גשמיים לבד. ב. שהחומר רובץ תחת משאו, ומתעצל לעסוק בכוונה האלוקית, שלשמה הוא נברא.
ובמילא יתכן שאז וחדלת לעזוב עמו, לא תעזור לחומר להשלים את השליחות שהוטלה עליו, אמנם נכון שהוא 
גוף גשמי, שצריך לאכול ולישון וכל יתר צרכי הגוף. אך כל הענינים הללו יש לעשותם בדרך "עבודה" ולא 
"חמור", וכאשר אתה רואה שהחמור הוא שונאך והוא רובץ תחת משאו, יתכן ותחליט לא לבא לעזרתו, רק 

להיפך סדר עבודתך תהיה תעניות וסיגופים לשם שבירת החומר.

דע שאין זו דרך שע"פ תורה, כי ע"פ תורה אסור לשבור את הגוף, אלא, "עזוב תעזוב עמו" תשאיר את החומ־
ריות לגוף, ותעבוד עמו, עד כדי כך שהחומריות תתעדן, וסיים – הבעש"ט – לעשות טובה ליהודי בגשמיות 
ובפרט ברוחניות צריך מסירות נפש. יש ונשמה יורדת לעולם הזה וחיה בה שבעים שמונים שנה בכדי לעשות 

טובה ליהודי.

על התורה הזאת חזר ר' מרדכי מספר רב של פעמים, שוב ושוב התעמק בהם. באמרו; הרבי אומר – ששבירת 
הגוף ע"י תעניות וסיגופים הרי זה שלא ע"פ תורה, כי דרך התורה היא לשנות ולעזור לגוף שיוכל למלאות את 
שליחות האלוקית המוטלת עליו ולשם כך הוא נברא. ואשר לעשות טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות 

צריך לזה מסירות נפש.

וכל מה שהוא - ר' מרדכי – התעמק יותר בדברי הרבי חשב יותר אודות חבריו, ר' יששכר ור' חיים. שילך 
לחפשם ויספר להם מהדרך החדשה שהרבי הבעש"ט מלמד. כדי לחפשם עליו ללכת בעצמו לעיירות מסביב 

עיר מוהליב. אך כיצד ילך מהרבי?
כמה שבועות חשב בזה, אך לא יכול היה להחליט בדעתו לעזוב את הרבי.
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פעם בעת שהרהר על שאין ביכולתו להחליט בעצמו לצאת לדרך לחפש את חבריו ולעזוב את רבו. חשב, אפילו 
אם ימצאם הוא אינו יודע מה מצבם עכשיו האם ירצו להאזין לדבריו או אולי יהיה בעינם כמתעתע.

ר' מרדכי נזכר מה שעבר עליו כאשר הגיע למחוז פודוליה ושמע אודות על המופת, הוא שמע שהבעל שם טוב, 
היה עוזר למלמד דרדקי, התלבש כאחד מפשוטי העם, שחפר בורות חול והובילם לעירה. אח"כ החליף את 
בגדיו והוריד את המסוה מעל פניו, וגילה שהוא גדול בתורה, יודע חכמת הקבלה ובעל מופת. אז ר' מרדכי לא 

האמין בזה, ורק מפני החידוש והפלא ענין אותו לראות זה בעיניו. 
עדיין זוכר הוא ברור שבדרך צחק מעצמו, באמרו; אני הגדול בתורה ויש לי ידיעה גדולה בקבלה, ואני עוזב 
את לימודי והולך לראות פלא שהמון העם מספר. כעת ממשיך ר' מרדכי לחשוב, אפילו באם יעלה בידו לגלות 
את חבריו הרי ילעגו לו, ולא יצליח לפעול עליהם, וכך יצא שלהם לא יעשה טובה ולעצמו יגרום רעה שיעזוב 

את רבו.
כמעט שעמד להחליט לצאת לדרך, אבל בפועל הרגלים לא התרוממו, וההחלטה לא התבצעה. הוא חשב על כן 

להשאר עוד מספר ימים כאן, אצל רבו ואח"כ יצא לחפש חבריו.

כעבור מספר ימים הבריק במוחו רעיון שיכנס לספר את כל זה לרבו, וישאל עצתו, והרבי הרי ידע ברוח הקודש 
היכן נמצאים חבריו. ועי"ז יחסוך המון זמן ויוכל לחזור בהקדם.

ברגעים הראשונים מצא הרעיון חן בעיניו. אך כעבור זמן מה חזר שנית; האם יכנס לרבו לשאול אודות עשיית 
טובה לחבריו? הרי הרבי אמר מפורש שלמען עשות טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות צריך מסירות נפש. 
ואם כך מה הוא הולך לשאול? לשאול היכן חבריו? הרי זו עזות פנים. למען חסוך על זמנו, ילך הוא להטריח 

את רבו ולהיעזר ברוח קדשו? ועוד יותר באם ידע היכן הם נמצאים תקטן מסירות הנפש שלו. 

החלטתו הנחושה של ר' מרדכי היתה לא לשאול את רבו. לצאת לדרך ולחפש את חבריו עמם ידון על דרך 
עבודת ה' שחידש הבעש"ט.

קם בהשכמה והתכונן לתפילה, התפלל ועמד לצאת לדרך – והרהר לעצמו הכדאי לבקש רשות וברכה מרבו על 
הליכה זו, שוב הפך בנפשו טעמים לחיוב ולשלילה. והחליט שהגם שע"פ דין חייב הוא בנטילת רשות, אך הרי 
יתכן שהרבי ישאל לאן הוא הולך ולשם מה, וזאת אינו רוצה לספר, כי אם הרבי יודע הרי מיותר לספר. ואם 

אינו יודע, אינו חפץ בלאו הכי לספר לו. על כן לקח את תרמילו ויצא לדרך.

המשך מחר בעז"ה...
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