
לימוד
חודשי

כ”ב אדר - כ”ב ניסן
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מדרש
בדורות  משא“כ  ברשעתו,  מתבייש  הרשע  היה  לא  הראשונים  בדורות 

האחרונים אדם מתבייש לעבור עבירה בגלוי, אלא הוא חוטא בסתר, וגונב 

מסתירים  הם   - עונם“  נתגלה  ”לא  של  הפירוש  זהו  הבריות.  דעת  את 

ומכסים את העוונות שלהם.

באמת,  ה‘  את  לעבוד  ורצה  צדיק  שהיה  מי  הראשונים,  בדורות  כן:  וכמו 

ללא פניות אישיות, משא“כ בדורות האחרונים הרע נסתר וטמון בעבודת 

ה‘ עצמה, כמו מי שלומד תורה שלא לשמה.

לכן מתארכת הגלות הזו כל כך, כי העבודה של בירור הרע הנסתר קשה 

אבינו,  ביעקב  שמצינו  וכפי  הגלוי.  הרע  של  הבירור  מאשר  יותר  הרבה 

שמלחמתו עם עשו, שהיה רשע גלוי, לא נמשכה זמן רב; ואילו עבודתו עם 

לבן, הרמאי, נמשכה עשרים שנה.

(מאמרי אדמו“ר הזקן - הקצרים - עמ‘ תנג)
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מאמר
בלע המוות לנצח | חלק ב’

ועבודתינו  במעשינו  תלויים  לבוא  דלעתיד  הגילויים  שכל  ידוע  והנה  ד) 

עכשיו. דמזה מובן, דזה שלעתיד לבוא יהי‘ גילוי זה שאינו נותן מקום ליניקת 

שישראל  ידי  דעל  בהמאמר,  כמבואר  הוא,  לנצח)  המות  (בלע  החיצונים 

עשו  ואת  למעלה  נעשה  זה  ידי  על  השנאה,  בתכלית  הרע  את  שונאים 

שנאתי בתכלית השנאה, ומצד שנאה זו יהי‘ ואת רוח הטומאה אעביר מן 

הארץ, בלע המות לנצח. והנה מכיון דראה הקב“ה בצדיקים שהם מועטים 

(ובפרט ששנאת הרע בתכלית היא דרגת צדיק גמור), ואפילו בנוגע לדרגת 

בכל  יהי‘  לנצח  המות  דבלע  והענין  בינוני,  הלוואי  הפתגם  ידוע  הבינוני 

יכולה  השנאה)  בתכלית  הרע  את  (לשנוא  זו  שעבודה  מזה,  מובן  ישראל, 

להיות גם בבינונים, ואפילו באלה שלמטה מדרגת בינוני. 

או  התפלה,  בשעת   – מיוחדים  זמנים  ישנם  מישראל  ואחד  אחד  דבכל 

טפי,  בה  זהיר  דהוה  מצוה  מקיים  שהוא  בשעה  או  התורה,  עסק  בשעת 

או אפילו בשעה שעוסק בדברי הרשות לשם שמים ועל אחת כמה וכמה 

באופן דבכל דרכיך דעהו – שבשעה זו הוא מוסר את כל מציאותו לאלקות, 

זה  שיחוד  ומכיון  גמור.  צדיק  כמו  הצואים,  לבגדים  שייך  אינו  זה  ידי  ועל 

למעלה הוא נצחי לעולם ועד, לכן נמשך על ידי זה הגילוי שאינו נותן מקום 

כלל ליניקת החיצונים, בלע המות לנצח.

ביאור בדרך האפשר: 

בזמן  שלנו  במעשים  וקשורים  תלויים  העתידה  בגאולה  שהגילויים  ידוע 

הגלות, כך שהציפיה לאור אלוקי גבוה ועליון המקביל לשלילת הרע בצורה 

מוחלטת, מחייבת התנהגות בצורה כזאת של ’מאיסה ברע‘ לגמרי.

כל יהודי שייך לדרגת ה‘מאיסה ברע‘ ברמה כזו או אחרת, אם בדקה אחת 

ובתחום מסויים במהלך היום ואם בצורה רחבה יותר, כך שעל כולנו לנסות 

לנוכחות  המתנגדת  בטומאה,  ברע –  המואסת  בצורה  ולהתנהג  להשתדל 

האלוקית.
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והטוב  הבירורים  עדיין  נשלמו  שלא  זמן  דכל  לנצח,  המות  ובלע  וזה  ה) 

ואפילו  קיים,  היה‘  המקדש  שבית  בזמן  גם  בזה (כולל  זה  מעורבים  והרע 

שלא  בכדי  המיתה,  ענין  יש  באשלמותא)  סיהרא  דקיימא  שלמה  בימי 

שעה  לעפרן  יחזרו  צדיקים  שגם  הטעם  גם  וזהו  כנ“ל.  להרע,  קיום  יהי‘ 

אחת קודם תחיית המתים [דהגם שאין רימה שולטת בהם ועד לשעה זו) 

מקום,  ומכל  שנים,  ואלפים  מאות  קיים  גופן  המתים (היה  תחיית  שקודם 

קודם תחיית המתים יחזרו לעפרן], כי מכיון שע“י חטא עץ הדעת נעשה 

תערובות רע בכל העולם,

לכן, גם גופות הצדיקים יצטרכו לזיכוך. מה שאין כן לעתיד לבוא (לאחרי 

התחיה), כשיהיה ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, לא תהי‘ אז מיתה וגם 

הגוף יחיה בחיים נצחיים. דגם להדיעה דמה שכתוב כי הנער בן מאה שנה 

ימות הוא כפשוטו, הוא רק בנוגע לבני נוח, מה שאין כן בנוגע לישראל יהי‘ 

בלע המות לנצח.

ויתירה מזו, דגם המיתה שתהיה (לדיעה זו) בבני נוח היא לא מיתה ממש, 

ידי  דעל  בהמאמר,  וכמבואר  מית.  אקרי  מדרגי‘  דנפיל  דמאן  נפילה,  אלא 

שניצוצות הקדושה שנבלעו בהם יתבררו מהם ויעלו למעלה, הרע שבהם 

(היינו גוף הגשמי שלהם שנקרא בשם רע בערך לניצוצות הקדושה שבו) 

יפול למטה. דזהו באומות העולם, מה שאין כן בישראל יתעלה גם הגוף, 

שגם הגוף יזון מרוחניות כמו הנשמה, ולא עוד אלא שאז יהיה הגוף למעלה 

מהנשמה, נקבה תסובב גבר. וכל זה יהיה בפועל ובגילוי למטה מעשרה 

טפחים, בגאולה האמיתית והשלימה ע“י משיח צדקנו, בקרוב ממש.

ביאור בדרך האפשר:

הערבוב בין הטוב והרע שנוצר בעקבות חטא עץ הדעת, חדר בכל העולם 

גם בגופות הצדיקים. זו הסיבה שאפילו צדיקים גמורים ימותו שעה קלה 

לפני תחיית המתים כדי להביא למיתת וביטול הרע לגמרי אשר בקרבם.

(יום ג‘ פ‘ דברים, ה‘ מנחם-אב ה‘תשכ“ה)
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שיחה
י”ב תמוז תשכ”ב

א) על הפסוק ”דרך כוכב מיעקב 

אע“פ  הרי   – מישראל“  שבט  וקם 

שקאי  איתא  ומדרשים  שבתרגום 

מפרש  בירושלמי  הנה  משיח,  על 

זאת על כל אחד מישראל.

שאין  פעם,  דובר  שכבר  וכפי 

בספר  מ“ש  ע“פ   – בדבר  סתירה 

הבעש“ט,  בשם  עינים  מאור 

חלק  יש  מישראל  אחד  שבכל 

מנשמת משיח. ועפ“ז מתאימים ב‘ 

הפירושים, ובאמת ענינם אחד.

שבכל  משיח  שניצוץ  הכוונה  ואין 

שנשאר  ענין  הוא  מישראל  אחד 

אומר  שהירושלמי  דכיון   – בהעלם 

זאת על הפסוק ”דרך כוכב מיעקב 

נאמר  שבו  מישראל“,  שבט  וקם 

ענין  זה  הרי  ו“קם“,  ”דרך“  הלשון 

שבא בגילוי; יש בכחו של כל אחד 

מישראל לגלות ניצוץ משיח שבו.

וכוונת הדברים באותיות פשוטות 

– שיש בכחו של כל אחד מישראל 

ולהביא  לקרב  ומצוות)  תורה  (ע“י 

גילוי המשיח בפועל. כי, ע“י התורה 

ומצוות הרי הוא פועל זיכוך בעולם, 

”מעט  הטומאה,  רוח  את  ממעט 

היעוד  שיקויים  עד  אגרשנו“,  מעט 

(לגמרי)  אעביר  הטומאה  רוח  ”את 

והוא  המשיח,  בביאת  הארץ“  מן 

עד  בעולם,  וקדושה  טוב  מגלה 

הארץ  ”מלאה  היעוד  שיקויים 

(שתהי‘ מלאה לגמרי) דעה את הוי‘ 

כמים לים מכסים“.

למצוה  בנוגע  בגמרא  איתא  וכן 

”פרו  מצות   – שבתורה  הראשונה 

שיכלו  עד  בא  דוד  בן  ”אין   – ורבו“ 

שכל  כלומר,  שבגוף“,  נשמות  כל 

ששמו  (העליון)  שבאוצר  הנשמות 

כאן  בגופים  ויתלבשו  יומשכו  גוף 

למטה.

בגמרא  נאמר  זה  שענין  וכשם 

”פרו  הראשונה,  למצוה  בנוגע 

ורבו“, כן הוא גם בנוגע כל המצוות 

שבתורה, כי כל המצוות ענינם הוא 

מצות פרו ורבו:

 – ענינה  ורבו“  ”פרו  מצות 

ומגלים  הנשמה  את  שממשיכים 

הנשמה  שהרי  למטה,  כאן  אותה 

היתה גם מקודם לכן, אלא שהיתה 

מצות  קיום  וע“י  הנשמות,  באוצר 

אותה  ומגלים  ממשיכים  ורבי‘  פרי‘ 
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כל  ענין  גם  הוא  וכן  למטה.  כאן 

הניצוץ  את  שמגלים   – המצוות 

שבו  הגשמי  בהדבר  שנמצא  אלקי 

נעשית המצוה; ע“י קיום המצוה בא 

הניצוץ בגלוי כקטן שנולד.

אחד  כל  של  בכחו  שיש  וזהו 

ע“י  הגאולה  את  לקרב  מישראל 

קיום כל מצוה.

להבהיר  צורך  רק  שיש  אלא 

 – שלפנ“ז  בשבת  כמדובר   –

מעשים  להיות  צריכים  שהמצוות 

טובים ומאירים, שהרי יכולה להיות 

מציאות שלא זו בלבד שאינו פועל 

אלא  המצוות,  ע“י  בעולם  זיכוך 

בקליפות  חיות  שמוסיף  אדרבה, 

לפי שעה, כמבואר בהלכות תלמוד 

שמוסיף  כך  הזקן,  לרבינו  תורה 

שכאשר   – ובפשטות  בהחושך. 

ניתוסף

לימוד  ע“י  וגאוה  ישות  אצלו 

התורה וקיום המצוות, נמצא, שע“י 

בקליפות,  מוסיף  הוא  הרי  המצוה 

”אין  אשר  בקרבך“,  אשר  זר  ב“אל 

אני והוא יכולים לדור“.

עבודת  בהקדמת  צורך  יש  ולכן 

התפלה, שמבהרת ומבטחת בנוגע 

המצוות  וקיום  התורה  ללימוד 

שלאח“ז, שלא זו בלבד שלא יוסיפו 

התורה  ע“י  להתגשם  ישות  בו 

בו  שיפעלו  אדרבה,  אלא  ומצוות, 

התורה  ע“י  שיזדכך  וביטול,  זיכוך 

בארוכה  שנתבאר  וכמו  ומצוות, 

בשיחת שבת פרשת קרח.

עבודת  הקדמת  ישנה  וכאשר 

טובים  הם  המעשים  שאז  התפלה, 

מצוה  כל  ע“י  הנה   – ומאירים 

החושך  את  לאט  לאט  מגרשים 

ומוסיפים אור בעולם, ועי“ז פועלים 

רוח הטומאה  את קיום היעוד ”את 

הארץ  ו“מלאה  הארץ“,  מן  אעביר 

דעה את הוי‘ כמים לים מכסים“.

ב) אך עדיין צריך ביאור:

כיצד יש בכחו של יהודי לזכך את 

העולם ע“י קיום המצוות, בה בשעה 

שהעולם ”אקדימא טעניתא“, שהרי 

האדם  בריאת  קודם  נברא  העולם 

ביום  ואפילו  הששי,  ביום  שנברא 

הששי גופא היתה מציאות העולם 

כמה שעות קודם שנברא האדם?

הפסוק  לפני  נאמר  זה  על  אך 

שבט  וקם  מיעקב  כוכב  ”דרך 

מישראל“ – ”כי מראש צורים אראנו 

איש  כל  נשמת  אשורנו“:  ומגבעות 

כערכנו,  אנשים  אפילו  ישראל, 

שרשה ”מראש צורים“; היא קשורה 

וכמבואר  וגואלי“,  צורי  ”הוי‘  עם 

הוא  הנשמות  ששרש  בחסידות 

כל  ולכן  המחשבה,  מפנימיות 
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על  בעל-הבית  הוא  ישראל  איש 

העולם  שבריאת  כיון  העולם,  כל 

הוי‘  ”בדבר  הדיבור –  מבחינת  היא 

שמים נעשו וגו‘“,

ואפילו ע“פ המבואר שזהו מבחינת 

מחיצוניות  רק  זה  הרי  המחשבה, 

ישראל  נשמות  ושורש  המחשבה, 

יש  ולכן  המחשבה,  מפנימיות  הוא 

בכחו לשנות את כל העולם.

פירוש  עם  גם  מתאים  וזהו 

המדרש על פסוק זה, שצורים אלו 

כי,  האמהות,  אלו  וגבעות  האבות 

הקשר של נשמת כל אחד מישראל 

ע“י  נעשה  וגואלי“  צורי  ”הוי‘  עם 

ענין  בא  שמהם  והאמהות,  האבות 

זה בירושה – ”מה טוב חלקנו ומה 

נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו“; הם 

הורישו לנו את הענין ד“צורי וגואלי“, 

שעי“ז  המחשבה,  פנימיות  בחינת 

נעשה כל אחד מישראל בעל-הבית 

על כל העולם.ואע“פ שענין זה הוא 

פנימיות  שבבחינת  הנשמה  מצד 

אפילו  הנשמה  שזוהי  המחשבה, 

טרם שירדה למטה – הנשמה כמו 

שהיא למעלה, שבזה נכלל בכללות 

בעיבור  היא  שהנשמה  הזמן  גם 

במעי אמו, כך, שלגבי הנשמה של 

הנולד הרי זו ירידה גדולה – הן בקו 

של ”סור מרע“ והן בקו של ”עשה 

טוב“:

איתא  הרי   – מרע“  ל“סור  בנוגע 

בגמרא שעובר אין לו יצה“ר, דאל“כ, 

הי‘ ”בועט במעי אמו ויוצא“;

ובנוגע ל“עשה טוב“ – הרי בהיותה 

בעיבור יש לה גילויים נעלים ביותר, 

 – כולה  התורה  כל  אותו  שמלמדין 

הנולד  אצל  השמחה  מהי  וא“כ 

עצמו?

ובהכרח לומר שכיון שזוהי שמחה 

רק  לא  שמחה  זו  הרו  תורה,  ע“פ 

עבור  רק  ולא  ישראל,  כלל  עבור 

ההורים, אלא זוהי שמחה עבור כל 

אחד, גם עבור הנולד עצמו.

ויובן ממה שמצינו בגמרא במסכת 

סנהדרין שני מאמרים בנוגע לחילוק 

בין עובר לנולד: במקום אחד איתא 

ש“בן נח נהרג כו‘ אף על העוברין“, 

וטעם הדבר, לפי שגם עובר נקרא 

רש“י  מפרש  נוסף  ובמקום  ”אדם“. 

שישראל אינו נהרג על העובר לפי 

שעובר ”לאו נפש הוא“.

לנולד  עובר  בין  החילוק  כלומר: 

הוא – שעובר יש לו אמנם המעלה 

של ”אדם“, אבל לא ”נפש“.

בין התוארים אדם איש גבר אנוש 

בחסידות,  ומבואר  בזהר  איתא   –

היותר  הדרגא  הוא  ”אדם“  שתואר 

נעלית. ועובר יש לו גם המעלה של 
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”אדם“. בנוגע למעלת אדם – איתא 

בזהר ובחסידות – מיוסד על הפסוק 

את  ויקרא  גו‘  בראם  ונקבה  ”זכר 

בחיבור  הוא  ש“אדם“  אדם“,  שמם 

נשמה  ונוקבא,  (דכר  הפכים  ב‘ 

ד“דרך  הענין  נעשה  כיצד  הנה 

מישראל“,  שבט  וקם  מיעקב  כוכב 

זה  אין   – העתידה  גאולה  גילוי 

אלא  למעלה,  היא  הנשמה  כאשר 

דוקא כאשר הנשמה יורדת למטה. 

דירה   – היא  שהכוונה  לפי  והיינו 

בתחתונים דוקא.

למעלה,  היא  הנשמה  כאשר 

ישנה  שם  שגם  אמת  הן  הנה 

מבחינת  שנחלקת  הנשמה  מעלת 

עם  קשורה  אינה  אז  אבל  ”צור“, 

הנשמה  כאשר  אבל  ”תחתונים“; 

עבודתה,  ועובדת  למטה  הבאה 

הכוונה  בפועל  נשלמת  דוקא  אז 

הכוונה   – בתחתונים“  ד“דירה 

דבחינת ”צור“, ומביאה את הגאולה 

העתידה.

וכהמאמר דלעיל: ”אין בן דוד בא 

לא  שבגוף“.  נשמות  כל  שיכלו  עד 

כפי  הנשמה  של  מציאותה  מספיק 

שנקרא  הנשמות  באוצר  שנמצאת 

”גוף“, או כפי שנמצאת תחת כסא 

לבוא  צריכה  היא  אלא  וכו‘,  הכבוד 

בן  ביאת  פועל  דוקא  וזה  למטה, 

דוד.
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סיכום:

”דרך כוכב מיעקב“ הכוונה גם למה“מ וגם לכל יהודי ליהודי. בכל יהודי יש 

מצווה  כל  ידי  על  לעולם.  משיח  להביא  יהודי  כל  של  ובכוחו  משיח,  ניצוץ 

ומצווה שיהודי מקי‘ים, הוא מגלה את הניצוץ האלוקי בחפצים הגשמי‘ים 

בהם הוא מקי‘ים את המצוות, וכך פועל גאולה. 

לכאורה, ניתן לשאול כיצד יהודי יכול לזכך את העולם? הרי העולם נברא 

לפניו. 

אלא, שורשו של יהודי הוא מפנימיות מחשבתו של הקב“ה, בשונה מהעולם, 

ולכן הוא בעל הבית על העולם ויכול לזככו! 

השמחה כאשר יהודי נולד, היא כיוון שדווקא כאשר הנשמה נמצאת כאן 

ליצור   - והתכלית  המטרה  את  לפעול  יכולה  היא  הגשמי,  בעוה“ז  למטה 

לקב“ה דירה בתחתונים תיכף ומיד ממש. 
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הלכה
רמב”ם הלכות מלכים פרק י”ב

ב) אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות 

תהיה  המשיח  ימות  שבתחילת  הנביאים  דברי  של  מפשוטן  יראה  בלבד 

ישראל  לישר  נביא  יעמוד  ומגוג  גוג  מלחמת  ושקודם  ומגוג  גוג  מלחמת 

ולהכין לבם שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו‘ ואינו בא לא לטמא 

ולא  כשרות  בחזקת  שהם  אנשים  לפסול  ולא  הטמא  לטהר  ולא  הטהור 

להכשיר מי שהוחזקו פסולין אלא לשום שלום בעולם שנאמר והשיב לב 

אבות על בנים ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבא אליהו 

שדברים  שיהיו  עד  יהיו  איך  אדם  ידע  לא  בהן  וכיוצא  הדברים  אלו  וכל 

סתומין הן אצל הנביאים גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי 

הכרע הפסוקים ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ועל כל פנים אין 

סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת ולעולם לא יתעסק אדם 

בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן ולא 

ישימם עיקר שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה וכן לא יחשב הקצין 

אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר 

כמו שבארנו.

הסבר

הרמב“ם אומר שאי אפשר וגם לא צריך לדעת את כל העניינים והפרטים 

העניינים  כל  את  הכל  יראו  כבר  משיח  כשיגיע  המשיח,  ביאת  אודות 

והפרטים גלויים. 

הגאולה  ולבוא  המשיח  לביאת  ולייחל  לקוות  בעיקר,  להתעסק  צריך 

האמיתית והשלימה ולהתעסק בעיקר זה.


