
לימוד
חודשי

כ”ב ניסן- כ”ב אייר 
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מדרש
והביטחון בביאת המשיח צריך להיות באופן המדובר אצל חזקיה, שהוא 

בטח בה‘ לגמרי, עד שאמר להקב“ה ”אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף 

מבלי   - עושה“  ואתה  מטתי  על  ישן  אני  אלא  שירה.  לומר  ולא  [ואפילו] 

הבט על שסנחריב הקיף את ירושלים עם כל חילו, והבטיח לעשות שלום 

בתנאים מיוחדים - בטח בה‘ לגמרי, עד שהלך לישון על מטתו, וערבה לו 

והקב“ה  לישון),  לו  אפשר  שאי  הדואג,  כאדם  (לא  זה  ביטחון  מצד  שנתו 

על  וגו‘“.  אשור  במחנה  ויך  ה‘  מלאך  ”ויצא  שכתוב  כמו  המלחמה,  עשה 

בלי  גמור  בביטחון  המשיח  בביאת  לבטוח  ואחד  אחד  כל  צריך  זה  דרך 

שום פקפוק ובאופן ד“אחכה לו בכל יום“, גם כשמצד ”חשבונות“ של שכל 

[וטבע] אינו רואה שום מקור לזה, וביטחון זה עצמו ימהר ויחיש את ביאתו, 

בקרוב ממש.

(לקו“ש חלק ז‘ עמ‘ 527)
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מאמר
ולא יכנף עוד מוריך | חלק א’

כ“ק אדמו“ר הזקן באחד המאמרים  ומבאר  א) ”ולא יכנף עוד מוריך גו“ 

ממך  יתכסה  שלא  גו‘,  יכנף  ולא   נאמר  זה  הלבוש (שעל  שענין  הקצרים 

בכנף ולבוש) שהוא מיפה את הפנימיות, וכמו איש שוטה  שמדבר דיבורים 

של חכמה שקיבל מחכם, ידמה לכל שהוא חכם גדול, או אדם רע בעצם 

כח  שיש  לפי  והיינו,  בעצם,  טוב  שהוא  לכל  ידמה  טוב,  מעשה  שעושה 

איש  כמו  הפנימיים,  הכחות  את  ליפות  ומעשה  דיבור  מחשבה  בלבושים  

מכוער מאד הלובש לבושים נאים שמיפים אותו ממש. אך ענין ולא יכנף 

עוד מוריך הוא, שמוריך שהם  המדות והמוחין, לא יתייפו בלבושים, אלא 

יהיו ברורים כו‘, וד“ל.

ביאור בדרך האפשר:

’לייפות‘ וליצור רושם  לשלושת הלבושים, מחשבה דיבור ומעשה, יש כוח 

חיובי שונה מהפנים האמיתי של האדם.

ולהתנהג  יפות  במילים  לדבר  אפשר  מישהו  אוהבים  כשלא  גם  לדוגמא: 

בצורה מכבדת אליו, כך שנראה כאילו ’אוהבים‘. 

הלבושים - המעשה והדיבור גרמו להיצג שונה מהמציאות האמיתית. 

על  ולכחש  לשקר  הלבושים  יוכלו  לא  יותר  לבוא  שלעתיד  הוא  והעניין 

המציאות האמיתית.

ב) והעניין בזה, דהנה, עיקר העבודה בזמן הזה היא בענין הלבושים דמחשבה 

דיבור ומעשה בלבד, ולא בבירור המדות עצמם, ומכל שכן לא בבירור המוחין, 

שענין זה יהיה לעתיד לבוא דוקא, שאז יהיה גם כיבוש ג‘ הארצות קיני קניזי 

עניין  שזהו  ארצות,  ז‘  כיבוש  על  נוסף  המוחין,  ג‘  בירור  עניין  שזהו  וקדמוני, 

בירור ז‘ המדות. ואף שבזמן הזה עיקר העבודה היא רק בג‘ הלבושים מחשבה 

דיבור ומעשה בלבד, מכל מקום, נעשה על ידם ענין היופי בהכחות פנימיים, 

מדות ומוחין. ועל זה נאמר שלעתיד לבוא לא יכנף עוד מוריך, שלעתיד לבוא 

לא יצטרכו המדות והמוחין (מוריבלבושים דמחשבה דיבור ומעשה כמו בזמן 
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הזה, כיון שאז יהיו המדות והמוחין ברורים.

ביאור בדרך האפשר:

מחשבות  לחשוב  הלבושים;  שלושת  על  הוא  הגלות  בזמן  העבודה  עיקר 

לרצון  המותאמים  במעשים  להתנהג  קדושה,  דברי  ולאמר  לדבר  מותרות, 

התורה. 

 - והמידות‘  ה‘מוחין  על  בעבודה  תתבטא  העבודה  עיקר  לבוא,  לעתיד 

פנימיות האדם.

(ש“פ בשלח, ט“ו בשבט ה‘תש“כ)
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שיחה
תאריך של השיחה

בדורנו  ביותר  מודגש  זה  וכל  יא) 

זה:

יעקב  שמצד  שאף   – ובהקדמה 

הבירורים  עניני  כל  ונשלמו  נגמרו 

היתה  יעקב)  (כשוישלח  אז  וכבר 

הגאולה  להיות  וצריכה  יכולה 

[שלכן שלח מלאכים לעשו להודיע 

שהגיע הזמן ד“ועלו מושיעים בהר 

ו“ביקש  עשו“,  הר  את  לשפוט  ציון 

לישב בשלוה“ (כנ“ל ס“י)], מ“מ, לא 

בא ענין זה בפועל מצד (וב)העולם.

ועבודתינו“  ”מעשינו  לאחרי  אבל, 

הדורות,  כל  במשך  בנ“י  דכל 

תורת  גילוי  לאחרי  ובמיוחד  כולל 

התחיל  שאז  כסלו,  בי“ט  החסידות 

מעינותיך  ד“יפוצו  הענין  עיקר 

, ומוסיף והולך ע“י רבותינו  חוצה“ 

נשיאינו מדור לדור, עד לכ“ק מו“ח 

אדמו“ר נשיא דורנו, שעל ידו הופצו 

 – תבל  קצוי  בכל  חוצה  המעיינות 

הענינים  כל  ונשלמו  נגמרו  כבר 

שהודיע  כפי  (וב)העולם,  מצד  גם 

עניני  כל  נשלמו  שכבר  והכריז 

הכפתורים“,  ”צחצוח  גם  העבודה, 

והכל מוכן לביאת המשיח.

העבודה  שהמשך  מובן  ומזה 

שמשיח  זמן  (כל  זה  שלאחרי 

בלתי  סיבה  מאיזו  מתעכב  צדקנו 

”עבודת  אינו  כלל  ומובנת  ידועה 

נסתיימה  כבר  (שהרי  הבירורים“ 

אלא,  הבירורים),  עבודת  ונשלמה 

ההתגלות  להביא  מיוחדת  עבודה 

בפועל בעולם.

יב) ויש לומר, שהמעלה המיוחדת 

בהפטרה  מרומזת  זה  בדורנו 

יעקב  בית  ”והי‘   – וישלח  דפרשת 

עשו  ובית  להבה  יוסף  ובית  אש 

עשו  הר  את  הנגב  וירשו  גו‘  לקש 

גו‘ וגלות גו‘ עד צרפת גו‘ ירשו את 

ציון  בהר  מושיעים  ועלו  הנגב  ערי 

לשפוט את הר עשו“:

וההמשך  יוסף  של  מהחידושים 

מו“ח  (כ“ק  שבדורנו  יוסף“  ד“בית 

אדמו“ר נשיא דורנו, ששמו הראשון 

עד  זה  שלפני  הדורות  לגבי  יוסף), 

ידו  שעל   – הזקן  רבינו  של  לדורו 

נעשה הפצת המעיינות חוצה בכל 

שאין  לחוצה  עד  ממש,  תבל  קצוי 

אשר,  צרפת,  כמדינת  ממנו,  חוצה 

בזמנם  (וכן  הזקן  רבינו  של  בזמנו 

שלאח“ז)  נשיאינו  רבותינו  של 

הפצת  כ“כ  בקביעות  גילוי  הי‘  לא 
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צרפת,  במדינת  החסידות  תורת 

להיותה תחתון למטה (ועד כדי כך 

של  לנצחונה  חשש  הזקן  שרבינו 

ע“י  זה,  בדורנו  ודוקא  כו),  צרפת 

והפצת  גילוי  נעשה  יוסף“,  ”בית 

המעיינות גם במדינת צרפת, ביסוד 

ע“ד  תמימים“  ”תומכי  ישיבת  שם 

בפועל  הגיע  ולכן,  כבליובאוויטש, 

הזמן ש“ירשו את ערי הנגב“, ”ועלו 

את הר  מושיעים בהר ציון לשפוט 

עשו“.

ויש להוסיף ולהעיר ע“ד הרמז:

מאות  שבע  בגימטריא  ”צרפת“ 

דמספר  השלימות   ,(770) ושבעים 

מעשר  כלול  אחד  שכל  כפי  שבע, 

(שבעים), וכפי שכל א‘ כלול ממאה 

(שבע  יחד  ושניהם  מאות),  (שבע 

שבזה  לומר  ויש  ושבעים),  מאות 

צרפת,  דמדינת  שבהבירור  מרומז 

נגמר ונשלם בירור העולם שנברא 

הפרטים  בכל  הבנין  ימי  בשבעת 

ופרטי פרטים.

ד“צרפת“  שהבירור  ולהעיר, 

ע“י  נעשה   “770” שמספרו 

שמאירה מ)“בית יוסף“,  (ה“להבה“ 

ועד לבית יוסף כפשוטו, הבית שבו 

מו“ח  כ“ק  חי  ובו  שקנהו  ועד  בחר 

שנים  בעשר  דורנו  נשיא  אדמו“ר 

בעלמא  חיותו  בחיים  האחרונות 

דין, ומשם הולכת ונמשכת (”מוסיף 

 – יוסף“  ד“בית  העבודה  והולך“) 

שמספרו ”770“.

אותיות  ”צרפת“   – יותר  ובעומק 

שגילוי  מרומז  שבזה  ”פרצת“, 

בצרפת  הוא  המעיינות  והפצת 

רק  ולא  הגדרים,  כל  פריצת   –

הגדרים  כל  פריצת  שמצד  באופן 

בתחתון  גם  הם  באים  דהמעיינות 

אלא  ממנו,  למטה  תחתון  שאין 

יתירה מזה, שענין זה הוא גם מצד 

ש“צרפת“  בכך  כמודגש  התחתון, 

אותיות ”פרצת“, ועל ידי זה נעשה 

משיח,  ”זה  פרץ“,  עליך  ”פרצת 

שנאמר עלה הפורץ לפניהם“.

עוד  ניתוסף  גופא  זה  ובדורנו  יג) 

סיהרא  כש“קיימא  בכהנ“ל  יותר 

בשנה  כסלו  דחודש  באשלמותא“ 

זו:

 – זו  דשנה  הר“ת  ומפורסם  ידוע 

”הי‘ תהא שנת נפלאות בה“, ”בכל 

עצמה  שהשנה  היינו,  כל)“,  (מכל 

באופן  הם  שבה  הענינים  וכל 

שלמעלה  ”פלא“  ”נפלאות“,  של 

ועד  רבים,  לשון  ו“פלאות“  מנס, 

ולכל  פלאות,  נו“ן  ל“נפלאות“, 

צאתך  ”כימי   – העיקר  והוא  לראש 

נפלאות“  אראנו  מצרים  מארץ 

(”נפלאות“ גם לגבי יציאת מצרים).

”קיימא  כבר  עצמה  זו  ובשנה 
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דחודש  באשלמותא“  סיהרא 

חדשים,  ג‘  של  (שלימות  השלישי 

”בתלת זימני הוי חזקה“), ועומדים 

בחודש  השלישי  ליום  בסמיכות 

דתורת  תורה  מתן  השלישי, 

דתורתו  הגילוי  התחלת  החסידות, 

הנישואין  יהיו  שאז  משיח,  של 

אור  ש“והי‘  באופן  וכנס“י  דהקב“ה 

הלבנה כאור החמה“.

גם  מודגש  זה  שענין  [ולהעיר, 

שלימה,  שנה  היא  זו  ששנה  בכך 

(ג‘  שלמים  שניהם  וכסלו  שחשון 

אחד),  בהמשך  שלמים  חדשים 

חודש  בה  שניתוסף  תמימה,  ושנה 

שבשנה  לומר,  דיש   – העיבור 

חשון  החדשים  (שלימות  שלימה 

(חדשי)  שלימות  מודגשת  וכסלו) 

מהחמה),  שמקבלת  (כפי  הלבנה 

חודש  (הוספת  תמימה  ובשנה 

הלבנה  שלימות  מודגשת  העיבור) 

שעל  כיון  החמה,  כמו  שנעשית 

שנת  משתווית  העיבור  חודש  ידי 

הלבנה לשנת החמה, מעין ודוגמת 

”והי‘ אור הלבנה כאור החמה“].

חתונה  דרושי  עם  זה  לקשר  ויש 

נשיא  אדמו“ר  מו“ח  כ“ק  שאמרם 

ובתוספת  מחדש  (שנדפסו  דורנו 

בתורת  דרושים   – כו‘)  ביאור 

 – לחתונה  השייכים  החסידות 

השייכות  ביותר  מודגשת  שבזה 

לחתונה דכנס“י עם הקב“ה לימות 

ושלימות  עיקר  יהי‘  שאז  המשיח, 

הגילוי ד“תורה חדשה מאתי תצא“.

ממש  אלה  שבימינו  מובן  ומזה 

העיניים  את  לפתוח  רק  צריכים 

ולראות את המציאות בפועל ממש 

הקב“ה  עם  יחד  שיושבים  היינו   –

(”ישראל וקוב“ה כולא חד“) ב“שולחן 

הסעודה  הנישואין,  לסעודת  ערוך“ 

המשומר,  ויין  הבר  ושור  דלויתן 

שבסיומה ”אומר לו (הקב“ה) לדוד 

של  (כוס  טול  משיחא)  מלכא  (דוד 

ברכה) וברך, אומר להן, אני אברך 

ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות 

אשא ובשם ה‘ אקרא“.
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סיכום: 

אחרי מעשינו ועבודתינו בכל זמן משך הגלות, הסתי‘ימו כבר כל העני‘ינים 

כולל צחצוח הכפתורים והעולם כבר מוכן לביאת משיח. 

כל העבודה כעת איננה עבודת הבירורים, עבודה זו כבר נסתי‘ימה. העבודה 

עכשיו היא עבודה מיוחדת להביא את ההתגלות בפועל בעולם. 

המעלה של הדור שלנו שהפצת היהדות מגיעה גם לפינות נידחות בעולם, 

שלא הגיעה אליהם בדורות קודמים. למשל צרפת, שהיתה מקום כ“כ תחתון 

עד כדי שאדמוה“ז חשש לניצחונה, וכעת נעשית שם הפצת המעי‘ינות.  

העולם  בירור  נשלם  ובבירורה  המספר 7.  שלימות  בגימטריא 770,  צרפת 

שנברא בשבעה ימים. בירור זה נעשה על ידי 770 - ביתו של נשיא הדור. 

צרפת אותיות ופרצת - פריצת הגדרים עד למקום הכי תחתון. 

צריכים לפקוח את העיני‘ים ולראות איך שהשולחן כבר ערוך לסעודת שור 

הגאולה  את  בגלוי  שתביא  האחרונה  הפעולה  רק  ונדרשת  והלויתן,  הבר 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש. 
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הלכה
רמב”ם הלכות מלכים פרק י”ב

ישראל  כל  אליו  ויתקבצו  ממלכתו  כשתתיישב  המשיח  המלך  בימי  ג) 

יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו שנאמר וישב מצרף ומטהר 

וגו‘ ובני לוי מטהר תחילה ואומר זה מיוחס כהן וזה מיוחס לוי ודוחה את 

שאינן מיוחסין לישראל הרי הוא אומר ויאמר התרשתא להם וגו‘ עד עמוד 

כהן לאורים ולתומים הנה למדת שברוח הקודש מייחסין המוחזקין ומודיעין 

המיוחס ואינו מייחס ישראל אלא לשבטיהם שמודיע שזה משבט פלוני וזה 

עבד  וזה  ממזר  זה  כשרות  בחזקת  שהן  על  אומר  אינו  אבל  פלוני  משבט 

שהדין הוא שמשפחה שנטמעה נטמעה.

הסבר

 למשיח תהיה רוח הקודש בידיעת ייחוס בני ישראל והוא יגיד לכל יהודי 

לאיזה שבט הוא שייך אבל, אינו אומר ומעיד על חזקת כשרות בייחוס של 

אותו היהודי, כי משפחה שעל אף שאינה קשורה לעם ישראל דווקא בדרכי 

הטהרה - נטמעה כבר בתוך העם. 


