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בפתח הקובץ
נציגה יקרה!

שכל העולם מתנהג באופן אחר, הרי זו הראיה הטובה ביותר שהוא אינו צריך 
להתנהג כך, כיוון שהוא שונה מכל העולם! )מהתוועדות יום שמחת תורה תשט”ו(

אחיות יקרות!

הוטלה על שכמנו  בו  היום  ניסן,  כ”ח  הגדול  היום  לפני  ימים ספורים  עומדות  אנו 
משימת הקודש - שמאז אותם רגעים גורליים עומדת בראש מעיינינו - גאולה אמיתית 

ושלימה.

מאז ומתמיד עומד הרבי מלך המשיח שליט”א על כך ש”בזכות נשים צדקניות נגאלו” 
זו לא רק אימרה יפה אלא מציאות בשטח - “עשו כל אשר ביכולתכם” היא צו גיוס 

לכולנו.

בימים אלו עיני כולם נשואות אלינו בידיעה ברורה שרק בכוחנו להביא משיח בפועל 
ממש, עלינו להתכונן כראוי ולעמוד במבחן האמונה, לחזק את הביטחון באבינו מלכנו 

מתוך הכרה ש”דברך מלכנו אמת וקיים לעד”.

נבחרים  קטעים  שלל  לוקטו  בה  מנצחת”  “אמונה  חוברת  את  לפניכן  מגישות  אנו 
מתורתו של הרבי מלך המשיח שליט”א בנושא משיח וגאולה, זהו הנשק המנצח שעומד 
מול כל הקשיים, כשהעולם ניצב בפני עוצמה כזו הוא עצמו עומד ומכריז “הרבי חי 

וקיים!”

אין דבר שמתאים יותר מדברי קדשו של הרבי מלך המשיח שליט”א: “שכל העולם מתנהג באופן 
 אחר, הרי זו הראיה הטובה ביותר שהוא אינו צריך להתנהג כך, כיוון שהוא שונה מכל העולם!” 
אנו שונות מכל העולם! לנו יש את הנשק המנצח, נתחזק יחד באמונה שלימה ונתעקש 
 עד שנביא להתגלותו של הרבי מלך המשיח שליט”א בגאולה האמיתית והשלימה. 

הכל תלוי רק בך! 

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
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נשיא הדור הוא המשיח
כלומר: “משיח” - הוא נשיא הדור )כדלקמן(, ולכן, כאשר ה”שליח”, שלוחו של נשיא הדור )“שלוחו 
של אדם כמותו”(, מצרף ומוסיף יו”ד, עשר כחות נפשו, היינו, שמתמסר בכל עשר כחות נפשו 

למילוי השליחות - אזי מתגלה אצלו בחינת המשלח - “משיח”.

והענין בזה:

נשיא הדור הוא - “משיח”, החל מהפירוש הפשוט ד”משיח” )“משיח ה’”( - מלשון משוח, שנמשח 
ונבחר להיות נשיא ורועה ישראל;

ולא תהיה שום תרעומת )“איך וועל ניט האבן קיין פאריבל”( אם יפרשו “משיח” כפשוטו, משיח 
צדקנו, מכיון שכן הוא האמת - שנשיא הדור הוא משיח שבדור.

ורועה ישראל בדורו הוא - משה רבינו שבדורו, “אתפשטותא  ובפשטות: ענינו של כל נשיא 
דמשה בכל דרא ודרא”, ולא עוד אלא שכל תלמיד חכם אמיתי נקרא בשם “משה” - “משה שפיר 
קאמרת”, ומכיון שמשה רבינו הוא גם משיח צדקנו, “גואל ראשון הוא גואל אחרון”, נמצא, שנשיא 

הדור, משה רבינו שבדור, הוא גם משיח צדקנו שבדור. 

. ובכל אופן, גם אלו הטוענים שסגנון כזה ותוארים כאלו הם למעלה מכפי יכולת הקליטה דכלי 
השגתם - הרי אין כל נפקא מינה אם בכחם לקלוט זאת אם לאו, ואין זמן להמתין עד שהדבר 

יקלט בכלי השגתם;

יפרשו את הכוונה שנשיא הדור הוא “משיח” - כפי שירצו, אבל העיקר - שימלאו את שליחותו 
של נשיא הדור בהפצת היהדות והמעיינות חוצה. . .

כולל - חיזוק האמונה בביאת המשיח והצפיה לביאתו, “יעמוד מלך מבית דוד כו’”, בשר ודם 
בעולם הזה הגשמי, אשר, “כל מי שאינו מאמין בו, או שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים 
הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו . . בדברי הנביאים . . כל הספרים 

מלאים בדבר הזה” )כפסק דין הרמב”ם(...

)בלתי מוגה, התוועדויות תשמ”ו ח”א עמ’ 3-243(

משיח צדקנו, השליח ד”שלח נא ביד תשלח”, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר נשיא דורנו ועל דרך 
זה ההמשך דממלא מקומו שלאחרי זה.

 )שיחות קודש ה’תשנ”ב עמ’ 813 לא מוגה(.

רבותינו נשיאנו המיוחסים לבית דוד משבט יהודה. 

 )תרגום חופשי משיחת ש”פ שמות תשנ”ב(
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“רבינו”, נשיא הדור, הוא גם המשיח )גואלן של ישראל( שבדור, כמו משה רבינו )הנשיא הראשון(, 
“גואל ראשון הוא גואל אחרון”, כידוע שבכל דור ישנו “אחד הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע 
הזמן יגלה אליו השם יתברך וישלחו כו’” ומסתבר לומר שהוא נשיא הדור, כמפורש בגמרא בנוגע 
לרבי יהודה הנשיא: “אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש”, “אם משיח מאותן שחיין עכשיו 

ודאי היינו רבינו הקדוש”, הנשיא שבדור.

)קונטרס בית רבינו שבבל(

משיח מנחם שמו
כן תהיה לנו בפועל ממש, ותיכף ומיד ממש, עם כל הפירושים שב”מיד”.. ובהערה: ובפרטיות יותר 
בנוגע לדורנו זה – שבראשי תיבות ד”מיד” נרמזים ג’ התקופות השייכות לכבוד קדושת מורי וחמי 
אדמו”ר נשיא דורנו, ועל סדר הקרבה אלינו – משיח )מנחם שמו(, יוסף יצחק, דובער )שמו השני 

דכבוד קדושת אדמו”ר הרש”ב נשמתו עדן(.

 )משיחת ש”פ משפטים תשנ”ב(

ידוע מאמר רז”ל אשר משיח – מנחם שמו, וגם מענדל, בגימטריא “צדק” ]כידוע בנוגע שמו של 
אדמו”ר הצמח צדק – גימטריא דשמו “מנחם מענדל”[, ש”צדק” )וגם “צמח”( הוא שמו של משיח.

 )משיחת ש”פ תרומה תש”נ,  תרגום חופשי(

מקומו של נשיא הדור
מקומו של מלך המשיח - נשיא הדור

“ובנה מקדש במקומו” . . ש”במקומו” רומז גם על מקומו של מלך המשיח בזמן הגלות )לפני 
ש”הרי זה משיח בודאי”(, היינו, שבהיותו בגלות )ששם יושב וממתין ומצפה לגאול את בני ישראל 
ושכינה עמהן מהגלות( בונה מלך המשיח מקדש )מעט( שהוא מעין ודוגמת המקדש שבירושלים . . 
בתור הכנה למקדש העתיד, שיתגלה תחילה שם, ומשם ישוב )עם הקב”ה ובני ישראל( לירושלים.
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ויש להוסיף בביאור העילוי ד”בית רבינו שבבבל” - שמעלתו לגבי “בתי כנסיות ובתי מדרשות 
שבבבל” היא. . גם מצד היותו “בית רבינו” . . ביתו של נשיא הדור, ש”הנשיא הוא הכל” 

. . ועל פי זה יש לבאר העילוי ד”בית רבינו שבבבל” - שלהיותו מקומו הקבוע )בית( של נשיא 
הדור, “הנשיא הוא הכל”, שכולל כל הדור, יש בו השראת )וגילוי( כללות השכינה )לא רק חלק 
ששורה )ומתגלה( על עשרה מישראל(, מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש, “שנסע 

מקדש וישב שם”

.. ויש לומר, שביתו של נשיא הדור, שכולל כל הדור, הוא על דרך ובדוגמת “תלפיות”, “תל שכל 
פיות פונים בו”, כדרשת חז”ל בנוגע לבית המקדש. 

.. על פי זה יש לבאר כל הנזכר לעיל בנוגע ל”בית רבינו שבבבל” בדורנו זה - ביתו )בית הכנסת 
ובית המדרש( של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר נשיא דורנו: ..עד להמקום הקבוע ד”בית רבינו”, 

בית הכנסת ובית המדרש שלו, המרכז של ליובאוויטש .. עד ביאת גואל צדק. 

 . ו”בית )רבינו(” - מספרו שבע מאות ושבעים, ועל שם מספר זה נקבע שמו אשר יקראו ל”בית 
רבינו” בפי כל ישראל, “770”...

ובהערה: ולהעיר, ש”בית משיח” בגימטריא “פרצת” )770( ודו”ק.

)קונטרס “בית רבינו שבבבל”, ספר השיחות תשנ”ב ח”ב עמ’ 864 ואילך(

 הכרזת העם
ההפטרה דשבוע שעבר מסתיימת בהכרזה “יחי אדוני המלך דוד לעולם” – נצחיות מלכות דוד 
שנמשכה במלכות שלמה, ששלימותה על ידי המלך המשיח שהוא “מבית דוד ומזרע שלמה” – 
שתוכנה של הכרזה זו הוא התגלות מציאותו דמלך המשיח. ועל ידי זה ולאחרי זה באה התגלותו 

לעין כל על ידי פעולותיו כו’.

)משיחת ש”פ תולדות תשנ”ב(

הקריאה בשמו של משיח פועלת שיבוא
הזכרת שמו של משיח – “איש צמח שמו” – ממהרת ומזרזת עוד יותר את ביאת צמח, תיכף ומיד 

ממש.

)משיחת ז”ך מרחשון תשמ”ט בלתי מוגה(
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בהכתרת המלך לא נוגע המחשבה אלא האמירה “יחי המלך”
תקיעת שופר היא הרי ענין המעשה, ומלכיות הוא ענין הדיבור, כי בנוגע להכתרה הרי לא נוגע 
המחשבה, העיקר הוא ענין הביטול המתבטא בענין הדיבור דווקא, שאומרים “יחי המלך” וכיוצא 

בזה.

 )ראש השנה תשל”ז(

הקירוב שבין המלך להעם הוא לא רק ביחס להמשכת החיות דכל העם, שמקבלים חיותם מהמלך, 
אלא גם לאידך גיסא – שמציאותו של המלך תלויה בהעם, "אין מלך בלא עם", כלומר, אף על פי 
שנקראים "עם, מלשון עוממות.. רחוקים ממעלת המלך", הרי ביחד עם זה )ואדרבה – בגלל זה( 

פועלים הם את המלכות – המלך.

וכמודגש גם בהכתרת המלך – שהעם מכריזים "יחי המלך" )כפי שמצינו גם במלכות בית דוד(, 
שבזה מודגש גם שפעולת העם היא בחיי המלך, חיים של מלך.

...והמעשה הוא העיקר:

יש לסיים ולהשלים את "מעשינו ועבודתינו" – כולל גם הבקשה והדרישה "עד מתי", וההכרזה "יחי 
המלך" דוד מלכא משיחא – בזריזות הכי גדולה, הקשורה עם שמחה וחיות.. שעל ידי זה פועלים 
כביכול ה"אחישנה" דהזריזות אצל הקב"ה – "אלקיכם כהן הוא", ו"כהנים זריזין הם" – לגאול את 

בני ישראל בזריזות הכי גדולה, תיכף ומיד ממש, "לא עיכבן המקום כהרף עין".

)משיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח(

 נצחיותו של נשיא הדור
מוכרח להיות “משה” בכל דור ודור בעולם הזה הגשמי

חז”ל אומרים ש”אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא” – שנשמת משה מתלבשת ב”חכמי הדור עיני 
העדה” שבכל דור ודור, ובמיוחד בנשיא הדור, ש”אין דור שאין בו כמשה” )מוכרח להיות “משה” 

בכל דור ודור שבו מלובשת נשמת משה(. 

ואף על פי שזה לא גופו של משה – אבל היות ו”חיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים 
רוחניים”, אזי חיי משה אינם החיים הבשריים של גופו, אלא החיים הרוחניים של נשמתו, והחיים 
הרוחניים שלו נשארים נצחיים בעולם הזה הגשמי על ידי זה שהם מתלבשים בגוף של נשיא הדור 
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שבכל דור ודור.

)תרגום מלקוטי שיחות חלק כ”ו עמ’ 7(

הסתלקות היתה בדור השמיני מה שאין כן בדורנו זה
החידוש דדורנו – הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה, עד גם הדור שלפני זה )דור השמיני(: 
מכיון שהגאולה לא באה אז בפועל, ה”בא אל פרעה” )הגילוי ד”אתפריעו כל נהורין” למטה( לא 
היה בתכלית השלימות כנשמה בגוף בריא )היתה הסתלקות הנשמה מן הגוף, וגם הנשמה בגוף 
היתה במצב ש”הדיבור הוא בגלות” וכו’(; מה שאין כן בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור 
הראשון לגאולה – נעשה תיכף ומיד “נתלו המאורות”, שלא זו בלבד שלא חסר חס ושלום במאורות 
הגדולים דגילוי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אלא אדרבה – נוספת בזה שלימות נעלית יותר 
]לא באופן ד”כבד פה מאורייתא שבעל פה וכבד לשון מאורייתא שבכתב”, בהיותו למעלה מזה[, 
באופן שכנשמות בגופים מקבלים בפנימיות )“נעמט מען אויף”( “אתפריעו כל נהורין” ש”נתלו” 
עתה, על ידי זה שתיכף מגיע משיח צדקנו, “שלח נא ביד תשלח” וילמד תורה את כל העם כולו, 

עד “תורה חדשה מאתי תצא”.

 )משיחת ש”פ בא תשנ”ב תרגום חופשי(

נשמה בגוף באופן נצחי
ואף שבהמשך הכתוב נאמר “לפני מותו”, הרי, מובן וגם פשוט, שבימינו אלה, לאחרי כל מה 
שעברו במשך הדורות שלפני זה ויצאו ידי חובת כל הענינים הבלתי רצויים )כמובא גם בדרושי 
אדמו”ר האמצעי(, אין עוד ענינים של ירידה כו’ )כולל גם שלילת הענין ד”מאן דנפיל מדרגיה 
איקרי כו’”(, ובמילא, ישנה מציאותו של משה – “גואל ראשון הוא גואל אחרון” – נשמה בגוף 

באופן נצחי.

 )משיחת ש”פ האזינו תש”נ בלתי מוגה(

אין שום שינוי, אפילו לא השינוי דגניזה
כפי שמגלה את עצמו “בקרבנו” על ידי “נביא אקים להם גו’ כמוך”, נשיא הדור ש”הוא הכל”, 

“צדיק יסוד עולם”,

על דרך אבן השתיה - שנמצאת במקום מסויים בעולם הזה הגשמי, וקיימת תמיד בלי שינויים 
)אפילו לא השינוי דגניזה, כהארון שנגנז וכיוצא בזה(, על דרך ששופט ונביא קיים )נצחי( בכל דור 

)כסימן לגילוי אלקות בעולם באופן תמידי( – שממנה הושתת כל העולם כולו. 

 )שיחת ש”פ שופטים ה’תנש”א, תרגום חופשי(
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אבן השתיה ללא שינויים
אבן השתיה שקיימת בשלימות ובגלוי גם בזמן הזה בלי שינויים במקום קודש הקדשים בבית 
המקדש - שלכן מתחזקת יותר הטענה והתביעה דבני ישראל על הגאולה, בטענה כי רואים עכשיו 
בגלוי בעולם הזה התחתון את אבן השתיה שהיא היסוד של כל עולם הזה גם עכשיו - כי היא נותרה 

בשלימות ללא שינויים במקומה.

 )שיחת ערב ר”ה ה’תשנ”ב(

זקוקים לבשר ודם
דמכיון שהתורה “לא בשמים היא”, אלא ניתנה בארץ למטה דוקא, זקוקים )כביכול( לפעולתו של 

יהודי, בשר ודם, שעל ידו תפעל התורה את פעולתה.

וכן הוא בענייננו - זקוקים לבשר ודם שישתדל, ביחד עם העזר דכמה וכמה מישראל, לשאת את 
התורה, להמשיך את “שלשלת הזהב” דתורת החסידות, עם כל הפרטים שבה, ועל אחת כמה וכמה 
ה”כלל” שבתורה – המעשה הוא העיקר, ליישם את כל הענינים דתורת החסידות בפועל ממש, שעל 

ידי זה נשלמת הכוונה דעשיית דירה לו יתברך בתחתונים “ושכנתי בתוכם”.

.. ובימינו אלו: מכיון שנשיא הדור, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר נמצא ב”עולם האמת” – זקוק 
הוא שגם בעולם דלמטה יהיו לו “רגלים” ו”ידים” וכל שאר האברים, שיעסקו בהפצת תורתו עד 
למעשה בפועל. וכדי שכל זה יהיה בהצלחה – צריך הדבר להעשות באופן מאורגן, ולכן, ישנו אחד, 

אשר “עבד לעם הזה נתתיך”, שתפקידו לארגן פעולות אלו.

)י”א ניסן תשמ”ה, התוועדויות ח”ג עמ’ 5-3961(

“הוא בחיים” בלי כ”ף הדמיון
שזהו לא כמו אלו שרוצים “לדלל” את העניין, ורוצים לפרש זאת, שעל ידי זה ש”זרעו בחיים”, 
הרי זה כאילו שהוא היה בחיים, הנה ראשית הרי יוצא שאז הגמרא ‘התחרטה’ ממה שאמרה קודם- 
“יעקב אבינו לא מת”, ויוצא שכן, אלא מאי- זהו כאילו, על ידי זה ש”זרעו בקרבו” במילא זהו 
כאילו, יש לו הנאה בדיוק כמו שהוא היה חי. שנית, זהו הרי היפך מלשון הגמרא: הגמרא אינה 
אומרת שעל ידי זה ש”זרעו בחיים”, אזי “כאילו הוא בחיים”- אלא הגמרא משווה זאת, ש”מה זרעו 
בחיים”, באותו אופן “אף הוא בחיים”!. ולא בחיים בכ’ הדמיון, ולא בחיים עם פשט’לך, אלא בדיוק 
כשם ש”זרעו בחיים”: כשם שיהודים אלו חיים וביכולתם לפעול, וביכולתם לכבוש את העולם, כמו 

כן “אף הוא בחיים” כעת גם כן.

)י’ שבט תשכ”ו- תרגום חפשי, עפ”י סרט ההקלטה(
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 נצחיותו של מלך המשיח
ויהי רצון שעוד לפני שיבוא הזמן דהתוועדויות אלו, תיכף ומיד בעלייתם להכריז ולהזמין כו’ - 

יבוא ויתגלה משיח צדקנו בפועל ממש,

- בשר ודם, שנמצא כבר בעולם הזה הגשמי, דמכיון ש”אחכה לו בכל יום שיבוא”, על כן צריך 
לומר שמציאותו )נשמה בגוף( קיימת גם עתה -

)התוועדויות תשמ”ט ח”א עמ’ 644(

על אחת כמה וכמה לאחרי ה’וינצח’
...הרי משיח צדקנו צריך להיות דוקא נשמה בגוף בעולם הזה הגשמי, “מן הארץ”, כמבואר ברמב”ם 
בהלכות “מלכים ומלך המשיח ומלחמותיהם” . . על אחת כמה וכמה לאחרי ה’וינצח’, הנצחון של 

משיח צדקנו על כל הענינים המנגדים . ..”

)שיחות קודש תשנ”ב ח”א עמ’ 813(

מלך המשיח מבשר הגאולה
ואולי יש לומר, שמה שכתוב במדרש )ילקוט שמעוני ישעיה רמז תצט( ש”בשעה שמלך המשיח 
בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם”, קאי 
על גג בית המקדש דמקדש מעט שבחוץ לארץ* שהוא במקום המקדש בירושלים )“שנסע מקדש 
וישב שם”(, כי, לאחרי שמקדש העתיד יתגלה וירד למטה לא יהיה צורך להשמיע לישראל “הגיע 

זמן גאולתכם”.

* ועל פי זה יומתק הדיוק “עומד על גג בית המקדש” – ש”גגות . . לא נתקדשו” )רמב”ם הלכות 
בית הבחירה פרק ו’ הלכה ז’( שרומז על חוץ לארץ בערך לקדושת ארץ ישראל.

)ספר השיחות תשנ”ב ח”ב עמ’ 468, הערה 38(

וממשיך, ש”מלך המשיח . . עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע 
זמן גאולתכם” - כפי שהכריזו ומכריזים במיוחד לאחרונה.

)ספר השיחות תנש”א ח”א עמ’ 9-831(

במשיח בטל הוא )המוות( לגמרי
בוויכוח עם הנוצרים דחה הרמב”ן את טענתם שה’משיח’ כבר בא ומת, בנימוק שהמשיח אינו יכול 
למות. הוא מסביר שם, שכל ענין המות נתחדש בעטיו של חטא עץ-הדעת, ו”כולם מודים שחטאו 
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ועונשו של אדם הראשון יתבטל לימות המשיח. אם-כן, אחר שיבוא המשיח יהיה )המוות( בטל 
מכולנו, אבל במשיח עצמו בטל הוא לגמרי”. לראיה מביא הרמב”ן את הפסוק שמתייחס למשיח: 

“חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים עולם ועד”.

הקבלה והחסידות מכריעים כדעת הרמב”ן. . .

)“ימות המשיח” עמ’ 1-041 )“כדעת הרמב”ן”-ראה אגרות קודש ח”ב עמ’ צב((

וזהו שכתוב במשיח חיים נתתי לו חיים נצחיים דאין סוף דכתיב ביה ה’ ימלוך לעולם ועד והוא 
ענין דוד מלך ישראל חי וקיים אבל משיח בן יוסף אינו נצחי כו’

)תורת חיים לאדמו”ר האמצעי פרשת ויחי, עמ’ ק”ו(

כסא דוד ומלכותו הוא עד עולם, וגם אנו אומרים בקידוש הלבנה דוד מלך ישראל חי וקים, והלא 
מבואר בכתובים ובמאמרי רז”ל שדוד לא חי כי אם שבעים שנה  . . אך הענין הוא דמה שאומרים 
דוד מלך ישראל חי וקיים קאי על משיח בן דוד, . . על משיח נאמר נתתה לו בחינת מתנה שאינה 

חוזרת ולכך יהיה חיים נצחיים כו’, וזהו נתת לו אורך ימים כו’,

)מאמרי אדמו”ר הזקן נביאים ישעיה עמ’ ס’-ס”א(

שלא יכבה נרו לעולם ועד שאור הבעש”ט תמיד מאיר, חסידות תהיה עד משיח בלתי ספק, שהרי 
דוד מלך ישראל חי וקיים, שזה היה הבעש”ט והמגיד והרבי, וכן לתמיד שהרי אנחנו מדוד ]ולכן[ 

זה יהיה לתמיד עד משיח.

)תרגום מספר השיחות תורת שלום עמ’ 176(

ולא עוד, אלא שמצינו במדרשי חז”ל שמלך המשיח הוא דוד המלך: “דוד שמיה” )“דוד בעצמו”(, 
ובלשון הידוע: “איש צמח שמו הוא דוד בעצמו”.

ועד כדי כך, שגם בזמן שבינתיים, בזמן הגלות - “דוד מלך ישראל חי וקיים”, כפי שאומרים 
ב”קידוש לבנה”,

וכמדובר כמה פעמים שאין הכוונה לומר ש”חי וקיים” לעולם הבא – דאם כן )א( אין זה ענין מיוחד 
אצל דוד המלך שהרי “כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא”, )ב( אין זה ענין השייך ל”קידוש 

לבנה”. . .

הכוונה היא, איפוא, ש”חי וקיים” גם עתה, ולא עוד, אלא ש”חי וקיים” בתור “מלך ישראל”, הכולל 
את כל בני ישראל, “ראשיכם שבטיכם . . טפכם נשיכם . . מחוטב עציך עד שואב מימיך”, ולכן, 
שייך הדבר )א( לדוד המלך, כאמור, שמלכות דוד היא “עד עולם”, )ב( ל”קידוש לבנה” - “שהם )בני 

ישראל( עתידים להתחדש כמותה”, בגאולה העתידה לבוא על ידי דוד מלכא משיחא!
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. . ולא רק בתור “מלך ישראל”, כי אם גם בתור מלך על כל העולם כולו, כפסק דין הרמב”ם שמלך 
המשיח “יתקן את העולם כולו לעבוד את ה’ ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה 

לקרוא כולם בשם ה’ לעבדו שכם אחד”, “והיתה לה’ המלוכה”.

 )התוועדויות תשמ”ו ח”א עמ’ 8-525( 

משיח - גוף גשמי תמיד 
אמנם הנה במשיח נאמר בו והריחו ביראת ה’ ואמרו רז”ל דמורח ודאין הרי לא נעשה שינוי 
הזדככות כלל בגופו אלא יהיה לו גוף חומרי כשאר ערך הגופנים דכל ישראל שבאותו הזמן עד 
שישב על הכסא לשפוט כמו שגוף* גשמי שיושב על הכסא כו’ )רק בעולם הבא שלאחרי* ימות 
המשיח אמרו שאין בו אכילה ושתיה כו’(  . . ומזה יש הוראה על יתרון מעלה ומדריגת המשיח גם 
על חנוך כי חנוך הוצרך להתפשט מחומר הגופני בעלותו למעלה, ומשיח יתקיים בגופו עם שרש 
נשמתו למטה כמו שהוא למעלה ממש . . על כן יכול נשמתו להתקיים ולהתלבש בגוף פשוט 

ולהיות מורח ודאין

 )מאמרי אדמו”ר האמצעי, דרושי חתונה ח”א עמ’ קל”א(

דהנה משה אף שמת במיתת נשיקין מכל מקום גופו היה טעון קבורה שנקבר בהר נבו, למעלה 
מזה חנוך שעלה השמימה אבל גופו נשתנה, אמנם משיח יהיה נשמה בגוף, בגוף גשמי, ובגופו 

הגשמי יהיה ונחה עליו רוח הוי’

)ספר המאמרים תשי”ד - הוצאה תשמ”ה - עמ’ רמז(

יחוד מ”ה וב”ן
על-פי זה מובן מדוע יש במשיח עצמו )גם( הגדר של שליח שמתבטא בחיבור ויחוד בין שני 
ענינים )יחוד מ”ה וב”ן(: מציאות לעצמו, כביכול, של נשמה בגוף, בשר ודם . . ויחד עם זאת - 

שלוחו של אדם העליון כמותו ממש,

שכן כדי לפעול את יחוד הנשמה והגוף בישראל )על-ידי “יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה”(, 
ויחוד הרוחניות והגשמיות בעולם, צריכים להיות בו עצמו שני הענינים והתאחדותם יחדיו.

 )משיחת ש”פ חיי שרה ה’תשנ”ב, תרגום חופשי(

הגם שנראה ההיפך
מצד  שהן  כו’  וההסתרים  ההעלמות  ריבוי  מצד  שזהו  הדעת  בהיסח  בא  דוד  בן  דמשיח  כידוע 
ההתעלמות כו’, והיינו לפי שאמיתית הגילוי דמשיח הוא שיתגלה בחינת עדן עילאה סתימאה שזהו 



אמונה מנצחת!          13

מה שסתום בעצם כו’, ולפי שמתעלם בעצמותו ביותר על כן עוד נראה להיפך כו’..

)ליל ב’ דחג הסוכות, עדר”ת, “בשעה שהקדימו” ח”א עמ’ תיט-כ(

“עתיד משיחינו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה”
משיחנו  שעתיד  העליון  חשבון  על  נוספים  שנים  וחמש  ארבעים   - וגו’”  המחכה  “אשרי  )יב( 
להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה וכן מצינו במדרש רות וכן יסד ר’ אליעזר הקליר )בסילוק 

יוצר פרשת החדש(. 

)רש”י דניאל יב, יב ועוד, ראה בפרטיות יותר – במדבר רבא יא, ג(

 האמונה והנסיון 
אינו אלא לעיני בשר שלנו, ואינו אלא נסיון בלבד

וכשם שעד עתה היה מונח )“אפגעלייגט”( אצל כל אחד ואחת מאתנו שהרבי יוליכנו לקראת משיח 
צדקנו – צריך להיות מונח כן גם עתה.

והמאורע שאירע כו’ – אינו אלא לעיני בשר שלנו, ואינו אלא נסיון בלבד )אחד הנסיונות דחבלי 
משיח שצריכים להיות קודם ביאת גואל צדק(, שכל ענינו הוא שמעלים ומסתיר על האמת.

)ש”פ תרומה ה’שי”ת, תורת מנחם ח”א עמ’ 61(

אמונה בדברי חכמים אפילו היפך החוש
חומש: על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו 

לך ימין ושמאל:

רש”י: ימין ושמאל - אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן 
שאומר לך על ימין ימין, ועל שמאל שמאל:

שפתי חכמים: דהכי ]=שכך[ פירושו אפילו אם אומר לך על ימין שאתה סבור שהוא שמאל ועל 
שמאל שאתה סבור שהוא ימין שתשמע לו, ולא תתלה את הטעות בו אלא בך כי השם יתברך 
נותן רוחו על משרתי מקדשו תמיד וישמרם מכל טעות שלא יצא מפיהם כי אם אמת ואם תאמר 
מנא ליה למדרש כך דלמא ]=מניין לו למדרש כך אולי[ כמשמעו שלא תסור - מן הדבר ההוא 
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לא לשמאל ולא לימין ויש לומר כיון שהדבר הוא שכלי לא שייך ביה ]=בו[ ימין ושמאל לכך 
דרשו מה שדרשו. 

)דברים יז, יא(

אף שלא יצוייר בשכל
ולתרץ קושית הבעל העקרים איך נדע במה להאמין ובמה שלא להאמין )אשר מזה הוכרח לחלק 
בב’ מיני הנמנעות כו’(. אף אנו נאמר, מה שצוותה לנו התורה להאמין, אנו נאמין אף שלא יצוייר 
בשכל, מכל מקום נאמין בזה באמונה שלימה, שהתורה אמת כאשר הוכיח בפרקים הקודמים. וכל 
מה שצוותה התורה ומה שבא בה נאמין ולא נסתפק באמיתתם.. אף שלא יצויירו בשכל, מכל מקום 

לא נסתפק כלל באמיתתם..”

)ספר המאמרים תרמ”ט עמ’ עדר( 

המאמין רק לאחר שרואה בעיניו - הוא ריקא 
טובות  אבנים  להביא  הקב”ה  עתיד  דורש[  ]והיה  דריש  וקא  יוחנן  רבי  ]שישב[  דיתיב  הא  כי 
ומרגליות שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים, לגלג 
אנו  אין  התור  ביצת  כגודל  ]עכשיו  לא משכחינן  דציצלא  כביעתא  השתא  תלמיד  אותו  עליו 
מוצאים[ כולי האי משכחינן ]כל זה אנו מוצאים?![. לימים הפליגה ספינתו בים, חזא ]ראה[ מלאכי 
השרת דיתבי וקא מינסרי ]שיושבים ומנסרים[ אבנים טובות ומרגליות שהם ל’ על ל’ וחקוק בהם 
עשר ברום עשרים אמר להו הני למאן ]אלה למי?[, אמרו ליה שעתיד הקב”ה להעמידן בשערי 
ירושלים. אתא לקמיה דרבי יוחנן ]בא לפני רבי יוחנן[ אמר ליה דרוש רבי לך נאה לדרוש כאשר 
אמרת כן ראיתי, אמר לו ריקא אלמלא )לא( ראית לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה, נתן 

עיניו בו ונעשה גל של עצמות . . .

)בבא בתרא דף עה, א(

החושים ועיני בשר
כל החושים ועיני הבשר מבוטלים כלפי המקרא אני דורש, כי זהו המציאות, וזוהי הדרך דרך התורה 

ללכת בה ואחריה בתמימות מבלי לנטות ימין או שמאל. 

)שו”ת “ציץ אליעזר” חי”ד סי”ח עמ’ קפא(
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העיקר בזמן הזה
גם האנשים בעלי מוחין הנמצאים עתה, צריכים להניח שכלם ולא לילך אחרי הטעם ודעת, כי 
יכולים להטות על פי שכלם כו’ עד כי חס ושלום מרה תהיה באחרונה כו’, וזהו העיקר בזמן הזה 
בעקבות המשיח, שלא לילך אחר השכל וטעם ודעת, כי אם לקיים התורה והמצוות בתמימות 

ואמונה פשוטה באלקי ישראל.

)היום יום י”ב טבת(

אסור לערב את השכל
מההוראות שעלינו ללמוד מפרשת המרגלים - שלא לערב את השכל ולעשות איזה שינוי, אפילו 
שינוי הסדר בלבד, בדברי הרב, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר, גם כשנדמה לו שעל ידי שינוי 
זה יצליח יותר בשליחותו, כי, בשינוי קצת מדברי הרב אפשר לטעות עד בדומה לטעות המרגלים, 
ובמכל שכן וקל וחומר: ומה המרגלים שנאמר עליהם “כולם אנשים ראשי בני ישראל המה”, 
כששינו מדברי משה, באו לטעות עד שאמרו “לא נוכל לעלות וגו’” - אנשים כערכנו על אחת 

כמה וכמה. 

)תורת מנחם תש”י ח”א עמ’ 501(

לא לעשות “שטויות”
 מבקש הנני את “שפיץ-חב”ד” שלא יעשו “שטויות” להוסיף בדברי פירושים ורמזים, שכוונתי 
היתה כך וכך - “דאס וואס איך מיין זאג איך” ]=מה שאני מתכוון אני אומר[ ואין צורך בעזר 

שלהם בזה, הלואי לא יפעלו היפך העזר...

 )התוועדויות תשד”מ ח”ד עמ’ 3542(

על ידי פסק דין של בית דין משתנים הטבע והמציאות
כמאמר חז”ל על הפסוק “לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל”, אפילו כאשר רבנן 
“אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין”. כלומר, אפילו ענין אשר תורת אמת 
מגדירה שהוא שמאל, ורבנן אומרים על כך שהוא ימין, פוסקת התורה עצמה: “לא תסור. . .” - יש 

לשמוע להם.

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”, )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( הכוונה היא, שלמרות שדבר זה 
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מוגדר מצד תורת אמת “שמאל”, הרי התורה עצמה העניקה לרבנן את הכח לפעול, שעל ידי פסקם, 
ישתנה הדבר שהיה )לפני פסקם( שמאל, להיות באמת “ימין”.

בדומה לנאמר בתלמוד הירושלמי על הפסוק “לא-ל גומר עלי”, שעל ידי פסק דין של בית דין 
בענין קידוש החודש ועיבור השנה משתנים הטבע28 והמציאות, והרי ייתכן שפסק הדין ייקבע גם 

על ידי ביטול העדות שנתקבלה לפני כן, ואשר לפיה נפסק אחרת )מציאות של תורה( וכדומה.

28( ועל פי זה יש לומר דימין ושמאל שבנדון דידן הוא לא רק ימין ושמאל דדיני התורה )ראה 
ברמב”ן על התורה “איך אוכל החלב כו’ אהרוג האיש הנקי”(, כי אם גם בנוגע לטבע. ועדיין צריך 

עיון.

)תרגום מלקוטי שיחות ח”ה עמ’ 8-721(

דברי משה שבכל דור הם - “דבר ה’” ממש
בשעה שיש הוראה מהאתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, עד לנשיא דורנו, צריכים לדעת שזהו 
ממש כמו ששומעים את זה מהקב”ה בעצמו מכיוון שדבר ה’ דבר בו ומלתו על לשונו, וגלה דבריו 
על ידי עבדיו הנביאים, במילא צריכים לקבל את זה ממש כאילו היו שומעים את זה מפי הגבורה 

בעצמו.

על דרך מה שנאמר באגרת הקודש, שאילו היו שומעים את זה מהקב”ה בעצמו, היו ממלאים את 
זה בתכלית הדיוק, כן הוא גם כאן שצריכים למלא את זה בתכלית השלימות, בלי שום אמתלאות 
בדבר, וכמובא באחרונים שאמתלא ]מורכב[ משני מילים אמת-לא, ולא להתווכח בזה ולא ללמוד 

בזה שום פשטים, ועל אחת כמה וכמה שום פשט’לאך.

ואין חילוק בין אם הוא אומר מה הוא מקורו, ובין אם אינו אומר, שהרי זה דבר ברור שדבר ה’ 
דיבר בו.

)תרגום משיחות קודש תשכ”ט ח”ב עמ’ 324(

דבר ה’
היות ותשובה של הרבי היא הרי “דבר הוי’ דבר בי ומלתו על לשוני”

תרגום מקטע משיחת ש”פ שמיני, מברכים הקודש אייר ה’תש”י, בגוף כתב יד קודש כ”ק אדמו”ר 
מלך המשיח שליט”א, שהוסיף על הגליון.

)מופיע ב”ימי בראשית” עמ’ 931(
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“התקשרות” - אמונה בשלמות
צריכים רק אמונה בשלמות שאין נפקא מינה בין קודם לעכשיו, וצריכים לבצע את השליחות. 
רואים בעיני בשר, שאלה שעמדו בתנועה זו, שלא חשבו מה צריך להיות על פי טבע היות וידעו 

שהולכים בשליחותו של נשיא הדור שהוא בעל הבית על הטבע היתה להם הצלחה מרובה. 

צריכים את ההחלטה הגמורה שכאשר קשורים לרבי אין לטבע שום דעה שם, 

)תרגום משיחות קודש )הוצאה חדשה( ח”ד עמ’ 171(

אי אפשר להביא את המשיח באופן כזה שכאשר שומעים מלה יוציאו “שולחן ערוך” וילכו למורה 
הוראה לשאול פשט ב”באר היטב” האם אין זה סתירה למה שהוא שמע, לא באופן כזה אפשר 

להביא את המשיח.

. . ואם הוא מפקפק חס ושלום בדברי רבו הרי זה הוכחה שחסר לו בהתקשרות, 

)תרגום משיחות קודש תשי”ח עמ’ ריד(

ראיה שנדמה שמבלבלת אין להתפעל מזה
הראשון,  היהודי  אבינו,  אברהם  של  בדרכו  הולכים  הרי  בלבול  איזה  שיש  כשנדמה  וגם   .  .  .
שבראותו נהר המעכבו מלקיים ציווי השם, עמד בתוקף ולא נתפעל, ואז נתגלה שלא היה לזה שום 

מציאות אלא הוא דמיון בלבד...

)ספר המאמרים מלוקט ח”ד עמ’ קה(

ועוד נקודה בזה - שהנסיון הוא על ידי דבר שאין בו מציאות כלל, וכל ענינו אינו אלא לפעול 
נס והרמה, על ידי זה שמראים שלא מתפעלים כלל, שאז, מתגלה האמת שאין בו מציאות כלל, 

כי אם, לפעול נס והרמה: 

בנוגע לנסיון העשירי - איתא במדרש: “ביום השלישי, וכי מאחר שהדרך קרובה למה נתעכב 
שלשת ימים, כיון שראה )השטן( שלא קבלו ממנו )אברהם ויצחק(, הלך ונעשה לפניהם נהר גדול, 
מיד ירד אברהם לתוך המים . . כיון שהגיע עד חצי הנהר הגיע המים עד צווארו, באותה שעה 
תלה אברהם עיניו לשמים, אמר לפניו רבונו של עולם כו’, מיד נער הקב”ה את המעין ויבש הנהר 

ועמדו ביבשה”.

כלומר, כל ה”נהר גדול”, אשר, כבר ב”חצי הנהר הגיע המים עד צווארו” - לא היתה לו מציאות 
כלל )לא רק ברוחניות, אלא( גם בעולם הזה הגשמי, כי אם, ענין של דמיון בלבד, ולכן, כאשר 
אברהם הראה שאינו מתפעל מזה )אלא ממשיך ללכת כדי לקיים את ציווי השם(, ו”תלה אברהם 
עיניו לשמים” - אזי נתגלה האמת, שאין כאן מציאות של נהר כלל, “יבש הנהר ועמדו ביבשה”, 
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ואדרבה - כל מה שנשאר ממנו, אינו אלא הענין דנס והרמה.

“עולם  והחומרי,  הגשמי  הזה  בעולם  גם  כלל  לנסיון מציאות  - שאין  דידן  בנדון  זה  דרך  ועל 
הקליפות”, ולכן, כאשר “תלה . . עיניו לשמים”, אזי נתגלה באופן גלוי לעין כל שאין כאן מציאות 

כלל, וכל מה שנשאר - אינו אלא הענין דנס והרמה. . .

)ספר השיחות תשמ”ז ח”א עמ’ 6-562(

העלמות והסתרים
 אם רק לא ישימו לב יכולים לעשות עם היד עם הביטול העצמי, ועם התוקף העצמי, שאז הכל 
יתבטל, כל ההעלמות והסתרים עם המניעות ועכובים,  ואז יכולים לבצע השליחות מה שהטילו 

עלינו למטה בעולם הזה הגשמי החומרי למטה מעשרה טפחים.

)תרגום משיחות קודש )הוצאה חדשה( ח”ב עמ’ 703(

האמת - כפי הכתוב בתורה
כאשר חכמי האומות אומרים על דבר מאורע וענין בעולם שהוא שונה ממה שנאמר בתורה – אי 
אפשר לתרץ שבתורה מדובר רק ברוחניות הענינים. וכמדובר כמה פעמים ההכרח לזה מסיפורי 
הש”ס )בכורות ח, ב( שגם כאשר אמרו חכמי אומות העולם שהבחינו שנחש מתעבר לתלת שני 
ענה להם ר”י בודאות שאינו, והביא הוכחה מפסוק וקל וחומר שהוא “לשב שני” )והמדובר היה 

בעיבור נחש כפשוטו(. 

)לקוטי שיחות חכ”ב עמ’ 532 הערה 64(

כשהתורה מעידה – הרי זו מציאות אמיתית
ומובן, שהעובדה שאינו רואה את העגלות - אינה משנה את מציאות קיומן של העגלות באופן 

נצחי.

בתכלית  היא  העגלות  של  מציאותן  הרי,  קיימות,  שהעגלות  אומרת  שהתורה  מכיון  ואדרבה: 
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 כו’.

וענין זה - שתכלית ההתאמתות היא בנוגע למציאות על פי תורה - 

מונח בפשטות אצל כל אחד ואחת מישראל, גם ילד קטן, אשר, מיד כשנולד מקיפים אותו בעניני 
קדושה, “שיר המעלות”, וכיוצא בזה, ומנגנים לו ב”שיר ערש” אודות מעלת התורה, “כי טוב סחרה 
מכל סחורה”, אף על פי שאינו שייך עדיין להבנה והשגה, “בטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור 
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בטוב”, ובמילא, כתוצאה מחינוך כזה, אין צורך להסביר לו שמציאות אמיתית היא - מציאות על 
פי תורה!

)התועדויות תשמ”ז ח”ב עמ’ 101(

אמונה למעלה מהשכל
איתא במדרש “פתי יאמין לכל דבר - זה משה”. והרי פשיטא שאף אחד לא ישאל מהו החילוק בין 
“פתי יאמין” כפשוטו לדרגא ד”פתי יאמין” שנאמרה אודות משה רבינו - אמונה שלמטה מהשכל 

ואמונה שלמעלה מהשכל!...

אם מישהו זקוק להסבר וביאור בדבר - אינני יודע אם שייך בכלל לעזור לו בזה!...

)התוועדויות תשד”מ ח”ד עמ’ 7652(

מי שהוא מזוכך -  רואה גם בעיני בשר
צריכים לדעת שכל מציאות הזמן זוהי רק המציאות של תורה, שמזה הוא משתלשל. והגם שבעיני 
בשר אין רואים זאת, אבל זה שהדבר הינו בהעלם או בגילוי אין זה משנה כלום בדבר עצמו, כל 
השינוי הינו רק לגבי זה שכאשר הדבר בגילוי רואים זאת כולם, וכאשר הדבר בהעלם שייך שזה 

יהיה מה שהוא אינו רואה, אבל הדבר עצמו הוא זהה. 

בזה שבעיני בשר רואים את מציאות הזמן כמציאות בפני עצמה, צריכים לדעת שזהו רק בגלל 
שמסתכלים בעיני בשר, אבל האמת אינה כן, ומי שהוא מזוכך רואה את האמת גם בעיני בשר. 

)תרגום משיחות-קודש תשי”ז עמ’ רד(

מי שרוצה רואה גם היום
כבוד קדושת אדמו”ר סיפר שכבוד קדושת אדמו”ר )מהורש”ב( נ”ע אמר פעם – במעמד חסידים 
של אביו כבוד קדושת אדמו”ר מהר”ש )אחרי הסתלקותו( – “לכו נא ונווכחה וכו’”, וסיים, שראו 

אז את אדמו”ר מהר”ש!...

)וסיים כבוד קדושת אדמו”ר שליט”א:( וכאשר רוצים – רואים גם עכשיו..

אלא שהיצר הרע הוא ערמומי, “א קלוגינקער” )כפי שכבוד קדושת אדמו”ר היה אומר(, ומעוור 
את השכל.

)אחרון של פסח תשי”ג, תורת מנחם ח”ב עמ’ 711(
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כבר היה לעולמים...
חומש )שמות ל”ב, א’(: וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו 
קום עשה לנו א-להים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו 

מה היה לו: 

רש”י: כי זה משה האיש - כמין דמות משה הראה להם השטן שנושאים אותו באויר רקיע השמים:

“התורה והמצווה” )המלבי”ם(: כי בושש משה לרדת מן ההר - והוא נפרד מאתם על מנת לשוב 
וכבר עברו מ”ם יום ולא לקח עמו לחם ומים, וחשבו שאי אפשר שיתקיים בלי מזון מ”ם יום, 
ושהגוף יצטרך מזון להשלים הניתך, ועל כן הגם שהאמינו במשה שאמר שבו לנו בזה עד אשר 
נשוב אליכם, בכל זאת חשבו ששב נפש משה נפרדת מחומר ונעשה בגופו כמו בגוף חנוך ואליהו, 
שנשאר ביסוד האש והתפרדו חלקיו, והוא התעלה להיות מלאך ושכל מופשט מחומר עד שלא 
יראו אותו עוד בעין בשר, והם צריכים מנהיג שיראוהו, וכמו שהיה עד הנה שהגם שמשה היה איש 
האלוקים, שפנימיותו היה אלוקות וה’ שכן בו, והיה מופשט מגופו, בכל זאת התראה אליהם בצורת 
נפש אלוקית חונה בגויה ובאופן זה הוציאם ממצרים, וצריכים עתה מנהיג מוחש שיעמוד במקומו 

שיראוהו בעיניהם וימצא עמהם בין עדתם במחנה.

יהודי אינו יודע משום “קונצים” ושום פוליטיקה
יש לומר דזהו מה שכתוב בגמרא: “אמר ליה וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטיא וקברו קברייא, 

אמר ליה מקרא אני דורש שנאמר כו’:

כששואלים יהודי – איך יתכן לומר ש”יעקב אבינו לא מת” ו”כי בכדי ספדו כו’” – 

ספדנים  בעולם  לי שישנם  נוגע  מה  כלומר:   – דורש”  אני  “מקרא  ומיד,  תיכף  עונה  הוא  הרי 
וקברנים, אינני יודע משום “קונצים” ושום פוליטיקה )“קיינע קונצן און קיינע פאליטיק”(. ומה 
ששואלים: הרי היו כל הענינים? עונה הוא: אינני יודע משום ספדנים ושום קברנים – “אנא קרא 

קדריש” ללא שום פלפולים!

וכיון שכן – אומר יהודי אין מה להתפעל משאלות וקושיות העולם- “עולם” מלשון העלם והסתר, 
כיון שמפורש הדבר בתורה ]ולהעיר, שאם הורו בית דין לעקור כל הגוף דדבר המפורש בתורה 
פטורים מן הקרבן, ולא שייך בזה “שגגת הוראה”, ועל דרך זה גם בנדון דידן – שאפילו ב”עלמא 
דשיקרא” לא שייך קא סלקא דעתיה זו[, כולל גם ההעלם והסתר בענין הנ”ל, שאם אחד יכול 
לעמוד ולהכריז – רחמנא לצלן היה לא תהיה– שבדורנו זה חסר בענין ד”זרעו בחיים” – אין לך 

העלם והסתר גדול מזה!

)ש”פ ויחי תנש”א בלתי מוגה(
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 שלילת תארים
שלילת השימוש בתואר נבג”מ

]בסיום ההתוועדות דיבר כ”ק אדמו”ר שליט”א מתוך התרגשות גדולה ובכיות – שאין להשתמש 
בהלשון “נבג”מ” בנוגע לאדמו”ר מהוריי”צ:[

איזה )וואס פאר א( “גנזי מרומים”?!.. “גנזי מרומים” הוא ענין השייך להארות וגילויים, ואילו הרבי 
– שעבודתו היתה שלא על מנת לקבל פרס, מלשון פרוסה, שהוא ענין של הארה וגילוי בלבד 
קשור עם העצם שלמעלה מהארות וגילויים, וכיון שהעצמות הוא )בהמקום שבו נעשית כללות 

העבודה( כאן למטה )כמבואר בדרושי חסידות(, נמצא גם הרבי כאן למטה!

)וסיים:( כבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר שליט”א יוליכנו לגאולה האמיתית והשלימה.

)אחרון של פסח השי”ת, תורת מנחם עמ’ 72(

שלישת השימוש בתואר נ”ע וזצ”ל
ובהקדם הטעם שכאשר מדברים אודות כבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר אין אומרים “זכר צדיק 

לברכה” )כדאיתא ביומא( או “נשמתו עדן”:

אויף דעם טאטן  ניט  זאג  “איך  וחמי אדמו”ר:  מורי  כבוד קדושת  תורה תרצ”א אמר  בשמחת 
“נשמתו עדן” וויל איך בין ניט קיין אדרעסין שרייבער, און ווידער פאר מיר איז דער טאטא ניט 
נסתלק געווארן וכו’”. ]=אינני אומר על האבא “נשמתו עדן” כי אינני כותב כתובות, ו.... בשבילי 

האבא לא הסתלק. תרגום חפשי.[

ועל דרך זה בנוגע לכבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר – שאין לומר עליו “נשמתו עדן”, כי: )א( מי 
הוא זה שיכול ליתן “כתובת”, להגביל את מקומו ל”גן עדן”, גן עדן התחתון או גן עדן העליון, או 
למעלה מזה עד אין שיעור, )ב( למה לנו לשלחו מאתנו?! הוא בודאי אינו רוצה להפרד מאתנו, 

ונמצא אתנו!

ומאותו טעם שאין אומרים “נשמתו עדן”, אין אומרים גם “זכר צדיק לברכה”, כי, ענין הזכרון 
)“זכר”( שייך רק על דבר הרחוק שנופל בו ענין השכחה, מה שאין כן בנדון דידן שלא שייך עניין 

השכחה חס ושלום, אין צורך בזכרון, כמו שאין צורך בזכרון בנוגע לאדם חי.

)ש”פ שלח ה’שי”ת, תורת מנחם עמ’ 601(
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למה משלחים את הרבי ל”סיביר”.. לגן עדן?!
בהמשך הדברים, כאשר אחד החסידים הזכיר את אדמו”ר מהוריי”צ בתואר “דער רבי נ”ע” – 

התרעם כ”ק אדמו”ר שליט”א, באמרו )בהתרגשות רבה ובבכי(:

למה הנכם “משלחים” )“פארשיקט”( את כ”ק מו”ח אדמו”ר ל”סיביר” ל”סלאוואקי”.. לגן עדן?! – 
אנחנו צריכים אותו )ואולי גם הוא צריך אותנו( כאן..!

 )ש”פ שמיני תשי”ב, תורת מנחם ח”ב עמ’ קפג(

6במענה למכתב כבוד תורתו מיום השני, בו מעיר על הא דאמרי אינשי הלשון זי”ע רק על – 
כלשונו במכתבו – צדיקים אשר בגנזי מרומים ולא על צדיקים שחיים הם איתנו לאורך ימים 

טובים. 

ולדעתי הביאור בזה, כי צדיקים אשר חיים הם אתנו בעלמא דין, נשמה בגוף, הנה הצדיק עצמו 
מגין – בתפלתו וכו’ – וכלשון רז”ל, שמביא גם כבוד תורתו במכתבו על הכתוב סר צלם מעליהם, 
מה שאין כן צדיקא דאתפטר. ולכן אז מזכירים זכותו. והוא מלשון זכות דמשנה סוטה )פ”ג משנה 

ד’(. אלא שבנדון דידן הוא גם זכות דמצווה. עיין שם.

)אגרות קודש חט”ז עמ’ שסה(

 כפי שמתייחסים – כך מקבלים
האומר רבי מת ידקר בחרב

ההוא יומא דנח נפשיה דרבי גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי ואמרי כל מאן דאמר נח נפשיה דרבי 
ידקר בחרב.

]=ביום שהסתלק רבי יהודה הנשיא גזרו חכמים תענית ובקשו רחמים, ואמרו: כל האומר רבי מת 
ידקר בחרב[.

)כתובות קד(

כל בי שמשי הווה אתי לביתיה: נראה לי בס”ד הטעם שעשה ה’ יתברך מעלה זו לרבינו הקדוש, 
שיבוא בגלוי בגופו ממש, וישב על שולחנו כשאר בני אדם בעודם בחיים, מה שלא נעשה כזאת 
לשום צדיק בעולם, לא קודם ממנו ולא אחריו, היינו כי ה’ יתברך אינו מקפח שכר כל בריה, ומצינו 
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שכל החכמים שבדורו השתדלו להתפלל בעדו שלא ימות, ועינו עצמן בתענית, והרבו תפילות 
ותחנונים ובכיה בקיבוץ רב, מה שלא עשו בשום דור כמותם, בעבור צדיק שבדורו, ואף על פי 
שבסוף דבר נצחו אראלים את המצוקים, ונפטר רבינו הקדוש, לא קפח ה’ יתברך שכרם, ונתן 
רשות שיבוא לביתו בגלוי בגוף ממש, כדי שבזה לא יהיה נפסק השפע שהיו בני דורו נשפעים 

בחייו בזכותו.

)בן יהוידע על כתובות דף ק”ג(

יש לנו כח למחות
אמנם כבר היה זה לאחר קביעת גזר הדין על פטירת משה, אך כיון שזהו ענין של ציבור, יכולה 

תשובות הציבור לבטל את גזר הדין “אף על גב שנחתם”. 

גם זוהי סיבה לכך שרש”י איננו ממשיך ואומר “כל מי שיש בו כח למחות”.. מפני שלאמיתו של 
דבר יש לישראל כח למחות, כביכול, ולבטל את גזר הדין... משה רבינו עשה להם טובות רבות 
כל כך, ולכן חלה עליהם חובה שלא להיות כפויי טובה כלפיו, ולעשות ככל יכלתם כדי למנוע את 

פטירתו, אף אם זה נגד ציווי ה’...

)לקו”ש ח”ט האזינו(

למי שרוצה הרבי עמו פה למטה
וכן הוא גם בנוגע להמשכת ההשפעות על ידי הרבי:

ובהקדם מה שאמרתי כבר לאחד )לפני שנתיים(, אשר מה שרוצים לראות רואים: כאשר מפרשים 
את ענין ההסתלקות כפשוטו, ורוצים לראות את גודל העילוי של הרבי, שגן עדן התחתון אינו די, 
וגם גן עדן העליון אינו די, רקיע השביעי הוא אמנם נעלה ביותר, אבל מדריגתו של הרבי הוא 
נעלית עוד יותר – הרי כיון שהקב”ה הוא עצם הטוב, וטבע הטוב להיטיב, ממלא הקב”ה את רצונו 

ומראה לו את העילוי של הרבי, שהרבי הוא למעלה מרקיע השביעי, והוא, נמצא למטה...

אבל כאשר מפרשים את ענין ההסתלקות כפי שהרבי מבאר במאמר ד”ה באתי לגני שהוציא לאור 
ליום היארצייט, שהסתלקות הוא גילוי האור שבבחינת רוממות, היינו, שעם היותו ענין של רוממות 
הרי זה נמשך למטה, וכמבואר באגרת הקודש מאמר הזהר “צדיקא דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין 
יתיר מבחיוהי” ]=צדיק שהסתלק נמצא בכל העולמות יותר מבחייו[ – אזי מראים לו מלמעלה 
כיצד “אשתכח” ]=נמצא[ בעולם למטה, ורואה בעיני בשר את ההשפעות שנמשכים על ידי הרבי.

)ש”פ עקב תשי”ג, תורת מנחם ח”ג עמ’ 5-421(
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כבוד קדושת מורי וחמי אדמו”ר הנהיג לרקוד באחרון של פסח ריקוד של משיח )“משיח’ס טאנץ”(.

ומהוה הקדמה  )א( ריקוד ששייך  זה – “משיח’ס טאנץ” – אפשר לפרש בשתי אופנים:  מאמר 
למשיח, )ב( ריקוד שמשיח עצמו משתתף בו.

וכיון שהדבר תלוי בנו איך לפרש, נפרש כפי שכדאי לנו )“ווי עס לוינט אונדז”( – כפירוש הב’ – 
שמשיח נמצא כבר ומשתתף ורוקד יחד עמנו הריקוד שלו. 

 )אחרון של פסח תשי”ב, תרגום משיחות קודש עמ’ 4-372( 

 פרסום
את האמת יש להכריז באופן גלוי

לכאורה יכול לבוא מישהו ולטעון: דיבורים אלו הם “ווילדע רייד”, אשר, בכל הזמנים והדורות 
שלפנינו לא נאמרו, ומה מדברים לפתע דיבורים כאלו, כיצד יגיב העולם לשמע דיבורים כאלו?!

ובכן, לכל לראש צריכים לדעת שאין מה להתפעל מהעולם, מה יאמרו וכו’: מכיון שכן הוא האמת 
על פי תורת אמת, יש להכריז על כך באופן גלוי. 

ויתירה מזה – המצב כיום הוא שגם העולם מוכן לקבל זאת, צריכים רק לבוא ולומר באופן גלוי.

ועל דרך זה כאשר נשמעת טענה בעולם ש”ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא” – אזי צריכים לומר 
בפירוש את המציאות האמיתית על פי תורה, ואין מה לחשוש כיצד תהיה התגובה כו’, מכיון 

שהעולם מוכן לקבל את הדברים.

וכמו כן כאשר עושים אסיפות כדי לדרוש ולחקור בנוגע לאופן ההנהגה של העם היהודי – אין מה 
להתפעל כו’, ואדרבה, צריכים לומר להם בפשטות שיעיינו ב”בייבל” )דבר המקודש גם אצלם(, 

בדבריו של ישעיה הנביא אודות ענינו של עם ישראל “עם זו יצרתי לי )למען( תהלתי יספרו”!

וכאמור, העולם נמצא במצב כזה שהוא מוכן לקבל דברים אלו: צריכים רק לאומרם, בדברים 
היוצאים מן הלב, שאז, פועלים הדברים פעולתם, ובאופן שהפעולה היא בדרכי נועם ודרכי שלום, 
מבלי שיהיה צורך לבטל איזו התנגדות )ועל אחת כמה וכמה שאין צורך במלחמה( – כפי שראו 

במוחש כל אלו שעסקו בזה.

)ש”פ ויגש תשמ”ז, התוועדויות ח”ב עמ’ 902 בלתי מוגה(
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זוהי המציאות גם אם אינך מבין
ובכח זה יכולים לילך להבתי כנסיות, ולבאר ליהודים שפוגשים שם, שבאמת משה לא מת, ואין 

שום שינוי, כי אם שנעשה נתינת מקום לקא סלקא דעתיה כו,. 

- באם יתקבלו הדברים, מה טוב, ובאם יש שאלות וקושיות, הרי כשילד שואל קושיא אצל המלמד, 
והמלמד אינו יודע מה להשיב, סוטר לו על לחיו, ואומר לו: כשתגדל תבין!... כך יש לומר גם 

לאותו יהודי ששואל שאלות: זוהי המציאות גם אם אתה אינך מבין!

)ליל שמחת תורה תשי”א, תורת מנחם ח”א עמ’ 63(




