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חלוקת הקונטרס
במסגרת ההתעוררות הגדולה שלאחר ה'שיחה הידועה' של כ"ח ניסן תנש"א, 
שימצאו אחד שניים   .  . אליכם  הענין  את  מוסר  "אני  הנוקבים  הדברים  נאמרו  בה 
אז  הציעו  הגאולה".  את  להביא   .  . לעשות  וכיצד  לעשות  מה  עצה  שיטכסו  שלשה 
תלמידי התמימים ב-770 להוסיף בלימוד תורתו של נשיא דורנו בעניני גאולה 

ומשיח.

הצעה זו נתקבלה בברכה על ידי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ובשיחת 
ש"פ תזריע-מצורע תנש"א התבטא על רעיון זה שזהו "הדרך ישרה קלה ומהירה 

ביותר מבין כל דרכי התורה" לפעול התגלות וביאת המשיח.

הרמב"ם  דברי  את  המבארות  שיחות  ארבע  ובו  קונטרס  נדפס  לכך,  בהמשך 
בהלכות מלך המשיח. וביום ט"ו אייר תנש"א הורה כ"ק אד"ש מה"מ להדפיסו 
שוב במהדורת 'דבר מלכות', ובו ביום עמד וחילק לכל אחד מהחסידים שי' את 
הקונטרס, כשהמטרה הברורה היא לעודד ולחזק את הלימוד בעניני גאולה ומשיח 

בכלל, ובתורתו בפרט.

ודאי  אך  לכן,  קודם  הלקו"ש  בספרי  כבר  ונדפסו  נאמרו  השיחות  ]אמנם 
שבהדפסתם וחלוקתם מחדש ישנה משמעות מחודשת. וכפתגם הידוע "האור הוא 
אותו אור, אך המאור הוא בכל פעם חדש". כי אף שההסברים הם אותם הסברים, 

אך ההמשכה האלקית היא דבר שלא היה מעולם.

ולהעיר מדבר פלא. בשיחת אחו"ק תנש"א שהוגהה על ידי כ"ק אד"ש מה"מ 
 26 )הערה  הגליון  בשולי  צויין  הקונטרס,  חלוקת  לאחר  ספורים  ימים  ונדפסה 
בשיחה( לשיחות שבקונטרס. כשהמראה מקום מפנה ראשית אל קונטרס ה'דבר 
בסדרת  השיחות  של  המקורי  ההדפסה  למקום  מציין  בסוגריים  ורק  מלכות', 

הלקו"ש[. 

במלאות קי"ד שנה לכ"ק אד"ש, זה הזמן לחזור ולהתאחד כלל תלמידי התמימים 
בלימוד  המשיח",  לימות  "להביא  המשימה   - זמננו  של  העיקרית  בעבודה  שי' 
והעמקה בשיחותיו של נשיא דורנו בעניני הגאולה בכלל, ובקונטרס זה שזכינו 
זה משיח  הנבואה ש"הנה  בדברי  עמוקה  אמונה  בפרט, מתוך  הק'  מידיו  לקבל 

מבוא
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DISTRIBUTION OF THE KUNTRES 
After the great arousal that occurred due to the Rebbe's 

forceful words on Chaf Ches Nissan, "I am giving the matter to 
you… find one, two or three who will offer advice on what to 
do and how to do it… to bring Moshiach," it was clear that an 
Eitza was needed immediately. The advice that came out was for 
the Bachurim of 770 to add in learning the teachings of the Nasi 
HaDor concerning Moshiach and Geula.

This proposal was welcomed by the Rebbe with a blessing. 
In a Sicha on Shabbos Parshas Tazria-Metzora 5751, the Rebbe 
expressed that this is "the straightest, easiest, and quickest 
path from among all the paths of the Torah" to affect the 
Hisgalus and the coming of Moshiach.

Subsequently, a Kuntres was printed which contained four 
sichos that explain the Rambam's Halachos of Moshiach. On 15 
Iyar that same year, the Rebbe ordered for the "D'var Malchus" 
to be printed. On that very same day, the Rebbe distributed the 
Kuntres to each Chassid, with the obvious goal to encourage and 
strengthen the learning of Inyanei Geula u'Moshiach in general 
and the teachings of the Rebbe on this topic in particular.

As we prepare for the Rebbe's 114th birthday, this is the time 
for us T’mimim to unite as one in the main avoda of our time: the 
task to bring Moshiach through learning the sichos of נשיא דורנו 
in general and especially this booklet, which all the Chassidim 
merited receiving from the Rebbe.

This should be done with strong emuna in the words of the 
prophecy זה משיח בא  in order to loyally fulfill the mission "to ,הנה 
bring Yemos HaMoshiach." Furthermore, it should be carried out 
with the constant insistence of "a stiff-necked nation" with continued 

Foreword
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בא", נאמנות מוחלטת ועקשנות בלתי פוסקת של "עם קשה עורף", בעוד פעולה 
ועוד פעולה, עוד לימוד ועוד לימוד, עד שנפעל אצל הקב"ה, ובודאי נפעל אצל 

הקב"ה, להביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

תוכן הקונטרס
הרמב"ם כתב אודות ימות המשיח בשני הפרקים האחרונים בחיבורו, פרקים י"א 
וי"ב בהלכות מלכים. פרק י"א עוסק בעיקר בדמותו ותפקידיו של מלך המשיח, 

ופרק י"ב עוסק בעיקר במצב העולם בימות המשיח.

א-ב  הלכות  את  מבארת  )נצחיות הבטחת הגאולה(  בחוברת  הראשונה  השיחה 
י"א כולו.  )גדרו ההלכתי של משיח( מבארת את פרק  י"א. השיחה השניה  בפרק 
י"ב.  בפרק  א'  )מצב העולם בימות המשיח( מבארת את הלכה  השיחה השלישית 

והרביעית )ביאת אליהו( מבארת את הלכה ג' באותו פרק.

המשיח  ימות  של  במשמעותם  מעמיק  הרמב"ם,  בדברי  מדקדק  אלו  בשיחות 
ומלך המשיח, מה יקרה אז, מה משמעותם, ומדוע הם תופסים מקום כה מרכזי 
באמונת ישראל. מכלל השיחות עולה הבנה ברורה של ימות המשיח כענין עקרוני 

הקשור לכללות התורה והמצוות, וחלק בלתי נפרד מתורתנו ואמונתנו.

כנ"ל, השיחות מורכבות מעמיקות, ובכדי להקל על התלמידים ולעזור בהבנת 
והבהרת הדברים, נכתבה חוברת זו, בה סוכם בקצרה תכנה של כל שיחה ומהלך 

הענינים בה, ונתבארו מושגים וענינים הדורשים ביאור והעמקה. 

אמנם כל שיחה מוקדשת לנושא אחר וניתנת ללימוד בפני עצמה, אך כמובן 
שבסופו של דבר הענינים מתקשרים זה לזה וכל שיחה מוסיפה ביאור בחברתה. 

וראה בסוף חוברת זו סיכום השיחות והקישור שביניהם.

שמו של הקונטרס
אך לפני שנגשים לפתוח את הקונטרס וללמוד את תכנו, עלינו להקדים וללמוד 
את דף השער ולהתבונן בשמו של הקונטרס אשר פי כ"ק אד"ש מה"מ יקבנו 'דבר 

מלכות'.

בקרב החסידים מאז ומתמיד הכתירו את דבריו של הנשיא בשם 'דבר מלכות', 
שכן היחס של חסידים לרבותינו נשיאינו וההתקשרות עמהם אינה רק כקשר שבין 
תלמיד לרב, אלא גם ובעיקר כקשר שבין עבד ואדון, עם ומלכו. והואיל והנשיא 

הוא מלך1, הרי דבריו של הנשיא הם דבר המלך.

אך שם זה שימש בעיקר כביטוי לרגש חסידי פנימי, ולא כדברים שבגלוי לעיני 
כל ישראל.

1  ראה שיחת כ"ף חשון תשמ"ג )בנוגע לאדמו"ר הרש"ב נ"ע(, "הנשיא דנידון דידן הוא מלך".
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and increasing action, with more and more learning, until we affect 
by HaKadosh Baruch Hu – and certainly we will effect by HaKadosh 
Baruch Hu – to bring the true and complete Geula!

The Tochen of the Kuntres 

The Rambam writes about Yemos HaMoshiach in the last two 
chapters of Mishna Torah, chapters eleven and twelve. Chapter 
Eleven deals with the character and functions of Moshiach. 
Chapter Twelve speaks primarily about the state of the world 
during Yemos HaMoshiach.

The first Sicha in the Kuntres (הגאולה הבטחת   explains (נצחיות 
Halachos א' and ב' of Chapter Eleven. The second Sicha (גדרו ההלכתי 
 מצב) explains the entire eleventh chapter. The third Sicha (של משיח
 ,of Chapter Twelve. Finally א explains Halacha (העולם בימות המשיח
the fourth Sicha (ביאת אליהו) explains Halacha ג of Chapter Twelve.

These Sichos delve deeply into fundamental ideas concerning 
Geula. This booklet has been created as an aide to help explain 
the concepts and to make them equally understood by every 
single Tamim. A brief summary of each sicha is given, as well as 
the course of events that occurred surrounding the delivery of 
that sicha. Explanations are also given of the concepts and issues 
that require it.

The Name of the Kuntres

Before actually opening the Kuntres and learning its contents, 
we must first learn about the Shaar Blat. Looking at the title 
page, we see the name of the Kuntres, which as per the Rebbe's 
directive is named "D'var Malchus."

Among Chassidim, the Nasi's words were always crowned with 
the title "D'var Malchus." The reason for this coronation is because 
the connection between Chassidim and their Nasi, as well as his 
connection with them, is not only like the relationship of a Rav and 
his Talmidim. Rather, in addition, and principally, their connection 
is like that of an Eved and his master, a nation and its king. And 
since the Nasi is king, it clearly follows that the words of the Nasi 
are the words of the King, D'var HaMelech.

However, this title for the words of the Nasi was mainly used as 
an expression of the inner feelings of a Chassid. It was not a title 
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בשנת תנש"א בתקופת מלחמת המפרץ כאשר הקהל היושב בארץ הקודש היה 
צמא לדברי העידוד והנחמה של כ"ק אד"ש מה"מ, החלו חסידים )הר' טובי' פלס 
שי'( להפיץ בקנה מידה ארצי את שיחות הקודש שנאמרו באותם שבתות. ועל 

החוברות נדפס לראשונה השם 'דבר מלכות'.

הדפיסו  ומשיח,  גאולה  עניני  בלימוד  להוסיף  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הורה  כאשר 
גאולה  בעניני  שיחות  'לקוטי  בשם  חוברת  בניו-יורק  שיחות'  להפצת  ה'ועד 
ומשיח', ובה ארבעת השיחות הנ"ל. בעקבות זאת הדפיסו בארץ הקודש חוברת 

זהה בשינוי השם, היה זה הגליון הי"ב בסדרת ה'דבר מלכות'.

כאשר הגיע העותק שנשלח לבית חיינו, הורה כ"ק אד"ש מה"מ להדפיס את 
החוברת במהדורה זו דוקא לחלוקה, ובשם המלך נכתב, ונחתם בטבעת המלך. 

ולכאורה התואר 'דבר מלכות' לשיחות תורניות צריך ביאור:

הן אמת שכנ"ל היחס שלנו לרבותינו נשיאינו וההתקשרות שלנו עמם הוא הן 
ציווים  עליהם  המצווה  למלכו  כעם  והן  תורה,  אותם  המלמד  לרבם  כתלמידים 
ומנהיג אותם. אך אילו היתה זו חוברת הוראות וציווים, היה מתאים השם 'דבר 
מלכות' – ציווי המלך. אך אין זו אלא חוברת של דברי תורה שהנשיא מלמד אותנו 

כרב לתלמידיו, ומדוע נקרא שמה 'דבר מלכות'.

אפשר אולי לבאר זאת על פי שיחת קדשו שנאמרה באותם ימים, בש"פ תזריע 
מצורע תנש"א, "תפארת הוא ענין התורה, ומלכות שבתפארת הוא לימוד התורה בעניני 
מלך המשיח ועניני הגאולה". ומכך מובן בעניננו, שאף שחוברת זו תכנה הוא דברי 
תורה, אך בתורה גופא עוסקת היא בעניני המלכות שבתורה, "עניני מלך המשיח 

ועניני הגאולה". ולכן יקרא שמה 'דבר מלכות'.

היוצאים  דברים  פירושו  מלכות'  ש'דבר  פשוטו,  מידי  יוצא  מקרא  אין  ועדיין 
מפי המלך. ואולי גם בזה הביאור הוא ע"ד הנ"ל. כלומר, כשם שבתורה עצמה 
ישנה בחינת המלכות, כך גם הרב המלמד את התורה אף הוא עצמו יש בו בחינת 
המלכות. ומחמת היות הרב ג"כ מלך בעצמו, לכן גם בלימוד התורה שלו הוא 

עוסק ומבאר את עניני המלוכה.

חייב כל אחד לעסוק  גרמא, עד"ז  חיוב העסק בתורה בענינים שהזמן  ]וע"ד 
בנוגע  תשנ"ב  שמות  ש"פ  בשיחת  וכמבואר  גרמא.  שלו  שהזמן  התורה  בעניני 

לראב"ע שביום עלותו לנשיאות עסק בעניני תורה הקשורים לנשיאות[.

כח  עיקר  בחסידות  דייקא, שכמבואר  מלכות'  'דבר  בשם  ולדייק  להוסיף  ויש 
המלכות הוא בדיבור המלך, "באשר דבר מלך שלטון" ו"מלכות פה".

• • •

אין אתנו יודע עד מה ומי יבוא בסוד המלך. אך דברים ברורים נאמרו בשיחות 
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used openly by all Yidden.

In the year 5751, during the Gulf War, the people of Eretz 
HaKodesh were desperate for words of encouragement and 
consolation from the Rebbe. Chassidim started to distribute the 
Sichos that were said on Shabbos on a national scale. This was 
the first publication to be titled "D'var Malchus."

When the Rebbe announced the Horaa to add in the learning 
of Inyanei Geula u'Moshiach, Vaad L’Hafatzos Sichos in New York 
printed "Likkutei Sichos B'Inyanei Geula u'Moshiach," which contained 
the four above-mentioned Sichos. The same Kuntres was printed 
soon after in Eretz HaKodesh, but with a different name. It was 
published as the twelfth issue of the series "D'var Malchus." When 
a copy that was sent to Beis Chayeinu reached there, a Horaa 
came out from the Rebbe to print this exact Kuntres specifically for 
distribution to the Chassidim, ובשם המלך נכתב ונחתום בטבעת המלך, 
"signed with the King's name and sealed with the King's ring."

Seemingly, the title "D'var Malchus" is not understood, because 
these Sichos discuss topics of Torah.

As mentioned above, our connection to the Rebbeim and their 
connection to us is, on the one hand, similar to Talmidim and their 
Rav who teaches them Torah. On the other hand, the relationship 
is also like that of a nation to its king who commands upon them 
decrees. Now, if this Kuntres contained Tzivui'im, then "D'var 
Malchus" would be a fitting name, Tzivui HaMelech. However, 
since it contains only words of Torah that the Nasi taught us, like 
a Rav to his Talmidim, why is it called "D'var Malchus?"

One might explain this according to a Sicha which was said 
in those days on Shabbos Parshas Tazria-Metzora, "Tiferes is 
the inyan of Torah and Malchus SheBitiferes is learning 
Torah about Melech HaMoshiach and Geula." From this it is 
understood: even though the contents of the Kuntres are Divrei 
Torah, the Divrei Torah themselves are about Inyanei HaMalchus 
sh’ba’Torah, matters of Melech HaMoshiach and topics of Geula. 
Therefore, it is called by the name "D'var Malchus."

Still, אין מקרא יוצא מידי פשוטו.  “D'var Malchus" means words that 
come from the mouth of the King. This implies that just as the 
Torah itself is the level of Malchus, so too is the level of the Rav 
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כ"ק אד"ש מה"מ על אותה תקופה, אשר זוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בה2", 
לשונות  ועוד  התוקף3",  בכל  התגלה  והוא  דורנו  של  המשיח  היה  דורנו  "נשיא 
ניסן  חודש  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ציין  ובמיוחד  בזה.  כיוצא  מיוחדים  וביטויים 

תנש"א כ"שעה שמלך המשיח בא4".

יתכן והדברים קשורים לכך שבאותם ימים של סוף ניסן ותחילת אייר נחתם 
פסק דין הרבנים אשר כ"ק אד"ש הוא המשיח שבדורנו שיגאל את ישראל בעזרת 
ה'. אז גם נחתמו הצהרות קבלת המלכות שנתקבלו על ידו במאור פנים. באותם 
ימים הוכרז והושר בפניו לראשונה 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
סדר  וברצון  ברחמים  קבל  מצדו  מה"מ  ואד"ש  עצמו,  אייר  בט"ו  כולל  ועד', 

מלכיותנו, כידוע ומפורסם.

ובאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, גם אד"ש מה"מ מצדו הקדיש באותם 
"משיח נמצא בעולם בזמן ומקום  המשיח,  של  זהותו  לענין  ברורים  דברים  ימים5 
הגלות .. ומצפה בקוצר רוח ובכליון עיניים להתגלות מההעלם . . ולגאול את ישראל". 
"אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש . . ואנן חסידים נעני אבתרייהו 

בנוגע לרבותינו נשיאינו, ובפרט בנוגע לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו".

יתכן וזו גם המשמעות של ההוראה מלמעלה להדפסת החוברת עם השם 'דבר-
מלכות' דוקא, עוד צעד של גילוי שמו של משיח בעולם, התגלות כ"ק אד"ש כמלך 
ונשיא כל ישראל6. כי כאשר נשיא דורנו מורה בעצמו להדפיס ובמו ידיו מחלק 
חוברת של דבריו שלו שעליהם נכתב במפורש 'דבר מלכות', הרי ברור לכל מיהו 

המלך אליו מתכוונים.

]להוסיף, שחסידים מציינים שבדרך כלל מנהגו של כ"ק אד"ש מה"מ שכאשר 
אוחז ספר בידו הוא מפנה את פני הספר כלפי פנים, כך שלעיני הרואה גלויה 
רק כריכתו האחורית, למעט מקרים מיוחדים בהם אחז כ"ק אד"ש מה"מ ספר 
כשפניו כלפי חוץ. אחד ממקרים אלו היה באותו יום, כאשר בסיום החלוקה נטל 
עמו קונטרס אחד כשהכיתוב 'דבר מלכות' גלוי לעין כל, כבתמונה המפורסמת[.

• • •

"והימים האלה נזכרים ונעשים", ופירש האריז"ל שנזכרים ועל ידי זה נעשים. 
אף אנו נזכיר את פרשת הימים ההם ונוסיף אומץ בלימוד הקונטרס, ובעזרת ה' 

על ידי זה אותם גילויים שזכינו להם אז יחזרו שוב ובשלימות.

2  ש"פ נשא תנש"א. ש"פ בלק תנש"א. ובכ"מ.
3  י"א אלול תנש"א. בלתי מוגה.

4  ש"פ נשא תנש"א. וראה גם ש"פ תזריע מצורע תנש"א בתחילתה 'עם סיומו של חודש ניסן . . כלו כל 
הקיצין כפשוטו ממש".

5  ש"פ תזריע מצורע )ו' אייר( תנש"א
6  וראה לקו"ש חכ"ג ע' 197 ובהערות, שאף שמשיח הוא הן מלך והן רב, הרי יהיו בזה שני שלבים. 

ומשמע מדבריו שבתחילה משיח הוא בעיקר רב, ורק לאחר מכן הוא מתגלה כמלך בשלימות.
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who teaches the Torah. He himself is on the level of Malchus. And 
because the Rav himself, in our case, the Rebbe Nasi Doreinu, is 
also regarded as a king, his Torah deals with and explains inyanei 
ha’Melucha. We can thus understand that "D'var Malchus" reveals 
the Malchus of the Nasi.

Additionally, we can be very precise with the name "D'var 
Malchus." It is explained in Chassidus that the Ikar Ko’ach of 
kingship is the king's speech, as it says באשר דבר מלך שלטון "the word 
of the King rules" and מלכות פה "Malchus (refers to) the mouth".

• • •

המלך בסוד  יבוא  ומי  מה  עד  יודע  אתנו   None among us knows“ אין 
until when” and “who is able to come to the secret of the King?” 
However, the Rebbe made clear with the following words during 
that same time period that this is בה נגלה  המשיח  שמלך   the-שנה 
year that Moshiach will be revealed, and that "the leader of our 
generation is the Moshiach of our generation and he will be 
revealed in full glory." The Rebbe then mentioned many other 
expressions in relation to this, and in particular noted that the 
month of Nissan 5751 is "the time when Moshiach will come"!

In connection with the above it is appropriate to mention that in 
those days, at the end of Nissan and beginning of Iyar, Rabbanim 
from around the world signed a P'sak Din stating that the Rebbe is 
the Moshiach of our generation who will redeem the Yidden with 
Hashem's help. Around the same time, Yechi Adoneinu Moreinu 
v’Rabbeinu Melech HaMoshiach L’olam Va’ed was sung before the 
Rebbe, including on 15 Iyar, the day the Rebbe gave out the D'var 
Malchus. This Hachraza was received by the Rebbe ברחמים וברצון 
.as is known ,סדר מלכיותנו

דלעילא אתערותא  דלתתא   ,The Rebbe, from his side ובאתערותא 
made clear statements with regard to the identity of Moshiach, 
"Moshiach is found in the world in the time and place of 
exile... waiting with bated breath and looking forward to the 
Hisgalus... and looking forward to redeem Yisroel." 

"If Moshiach is from those who are living now, certainly 
he is Rabbeinu HaKadosh... And we as Chassidim answer 
faithfully to our Rebbeim, and particularly in regards to my 
holy and revered teacher and father-in-law, our Master, 
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ותיכף ישמע ה' תפלתנו, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר כולנו מבקשים 
ומלך ביפיו יגלה לעיני כל, וכל העולם יראה באצבעו ויזעק שזהו משיח בודאי, 
וכל עם ישראל יעבור לפניו וכל אחד ואחת יקבל קונטרס 'דבר-מלכות' ש"אותו 
המלך . . ילמד לכל העם". ושוב כולנו יחד נשיר, והוא יעודד, יחי אדוננו מורנו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

 איגוד תלמידי הישיבות המרכזי
770 – בית משיח, בית חיינו

 ראש חדש אדר ב' ה'תשע"ו
שנת הקהל   
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Teacher, and Rebbe, the Nasi of our generation."

This may also be the meaning of the above Horaa to print the 
Kuntres "D'var Malchus," to print it as another step towards 
revealing the name of Moshiach to the world; in other words, to 
affect the Hisgalus of the Rebbe as king and nasi of the entire Am 
Yisroel. The simple explanation is that the Nasi of our generation 
himself gave a directive to print a booklet that he himself would 
distribute to the masses. The fact that the booklet contained the 
Rebbe's very own words with the explicit title "D'var Malchus, The 
Word of the King," makes it very clear to all who the king is.

(Chassidim noted that usually when holding a sefer in his hand, 
the Rebbe would have the front cover facing inward so that only 
the back cover was visible. Only on a few select occasions did 
the Rebbe hold a sefer with the front cover facing outward. One 
of these special occurrences was on this day. When the Rebbe 
finished handing out the Kuntres, he took one in his holy hands 
and held it in a way that the words "D'var Malchus" were visible 
to all. This can be seen in the famous picture of this rare event.)

• • •

ונעשים נזכרים  האלה   It says regarding Purim, that "these והימים 
days are recalled and they are celebrated." As interpreted by 
the Arizal, they are recalled and therefore they are celebrated. 
We, too, have just mentioned the events of the days gone by and 
should therefore be strengthened in learning the Kuntres. With 
Hashem’s help, through this we will be Zocheh to see the same 
Giluyim before our very eyes.

Immediately Hashem should hear our T’filla ופתאום יבוא האדון אל 
 The King in his entire splendour should be revealed for all .היכלו
to see, and the entire world will point their finger and cry out, 
"This is Moshiach!" Then, all of Am Yisroel will pass before him and 
each one will receive a "D'var Malchus" as it says "The King… will 
teach the entire nation." Yehi Ratzon that very soon, we should 
once again sing together with the Rebbe, Yechi Adoneinu Moreinu 
v’Rabbeinu Melech HaMoshiach L'olam Va’ed!

ATO - 770

Rosh Chodesh Adar II 5776
Shnas Hakhel
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גדרו ההלכתי
של משיח

The Function Of 
Mashiach

"וע"י האמונה השלימה בביאת המשיח, כמו 
שהיא ע"פ תורה ו"מחכה לביאתו", אחכה לו 
בכל יום שיבא )וי"ל שנכלל בזה גם הלימוד 
וממהר  מקרב  גופא  זה  הרי  משיח(  בהלכות 

ביאתו באופן של אחישנה ובקרוב ממש"

)שיחת 'גדרו של משיח'. אות טז(

לקו"ש חלק ח"י עמ' 271, 
שיחה ב' לפ' בלק
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מבצע הכנה לי"א ניסן16

16

העידה  התורה  שהרי 
 for the Torah  - עליו 
 attests to his coming
את  אלוקיך  ה'  ושב   •
 And  - כו'  שבותך 
 Hashem will bring
 • back your captivity
נבא בשני המשיחים  ושם 
 and he prophesies  -
 there about the two
 •  anointed ]kings[
מיד  ישראל  את  שהושיע 
 who saved  - צריהם 
 Israel from her
oppressors • אראנו ולא 
 I see it, but not - עתה
now • אשורנו ולא קרוב 
 I perceive it, but   -
 not in the near future
 A  - מיעקב  כוכב  דרך   •
 star shall go forth
וקם   •  from Yaakov
 and  - מישראל  שבט 
 a staff ]ruler[ shall
 •  arise in Yisrael
 He  - מואב  פאתי  ומחץ 
 shall crush all of
ויך   •  Moav’s princes
בחבל  וימדדם  מואב  את 
 He smote Moav and -
 measured them with
בני  כל  וקרקר   •  a line
 decimating all  - שת 
 of Seth's descendants
 - ים  עד  מים  ומשלו    •
 He will rule from
אדום  והי׳   •  sea to sea
 Edom will  - ירשה 
והי    •  be demolished

 Saviors will - 'ה"א - השם אלוקיך • ועלו מושיעים בהר ציון וגו • Seir will be destroyed - ירשה שעיר אויביו
bring out/ - וכיו"ב - וכיוצא בזה • ארויסברענגען •ascend Mount Tzion ]to judge the mountain of Esav....[ 

only - בלויז • express

בלק ב

עס  וואו  מלכים1,  הל׳  סוף  אין  א. 
רעדט זיך וועגן מלך המשיח, זאגט דער 
וז״ל: "וכל מי שאינו מאמין בו   רמב״ם 
בשאר  לא  לביאתו  מחכה  שאינו  מי  או 
בתורה  אלא  כופר  הוא  בלבד  נבי-אים 
 ובמשה רבינו שהרי התורה העידה עליו
שנאמר2 ושב ה״א את שבותך כו'" דער-

בלעם  בפרשת  אף  ממשיך  ער  איז  נאך 
נאמר ושם נבא בשני המשיחים במשיח 
הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל 
שעומד האחרון  ובמשיח  צריהם,   מיד 

]באחרונה3[  ישראל  את  שמושיע  מבניו 
ושם הוא אומר4 אראנו ולא עתה זה דוד 
אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח. דרך 
כוכב מיעקב זה דוד. וקם שבט מישראל 
מואב  פאתי  ומחץ  המשיח.  המלך5  זה 

1( פרק יא ה"א.
2( נצבים ל, ג.

שלטה שלא  ודפוסים  הרמב"ם  בכת"י  אבל   )3 
קושטא רנ.  שונציא  רמ.  )רומי  הצנזור  בקורת   בהם 
שיא ברגדין(.   –( שי  רפד.  ויניצאה   רנט. 

)יושטיניאן(( "מיד בני עשו".
)פי"א זה  פרק  של  מצונזר  בלתי  מלא   "נוסח 
בצירוף ישנים  ודפוסים  כת"י  ע"פ  מלכים(   מהל' 
הרמב"ם בסוף  נדפס  גירסאות"  ושינויי   מבוא 
צילומים גם  ושם  )ירושלים(.  פרדס   דהוצאת 
צויינו  ובהערות  בפנים  לקמן  זה.  דפוס  כת"י  מבמה 

)בעיקר( השינויים הנוגעים לנדו"ד.
4( פרשתנו כד, יז-יח.

)הערה3(*.  הנ"ל  כת"י  ובכמה  בדפוסים  כ"ה   )5
מלך "זה  כתב  הא'  דבענין  השינוי  בפשטות   י"ל 
המלך "זה  כתב  ידוע(  )שכבר  ולאח"ז   המשיח" 

המשיח" ה"א הידיעה )מלפני זה((.

מואב את  ויך  אומר6  הוא  וכן  דוד.   זה 
שת  בני  כל  וקרקר  בחבל.  וימדדם 
ומשלו  בו  שנאמר7  המשיח  המלך  זה 
דוד8. זה  ירשה  אדום  והי׳  ים.  עד   מים 
לעבדים  לדוד  אדום10  ותהי׳  שנאמר9 
זה  אויביו11  שעיר  ירשה  והי'  וגו'*10. 
מושיעים  ועלו  שנאמר12  המשיח  המלך 

בהר ציון וגו'"*12.

פון  ספר  א  דאך  איז  היד  ס׳  דער 
בהקדמתו  הרמב"ם  כדברי   – הלכות 
פסוקי  אויף  דרשות  פון  )ניט   – בסופה 
פארשטיין:  מען  דארף  וכיו"ב(,  התורה 
צו ארויסברענגען די ראי׳ צו דער הלכה 
איז ער  כו׳  בו  אז ״כל מי שאינו מאמין 
וואלט  רבינו"  ובמשה  בתורה  "כופר 
״אף  בלויז  זאגט  ער  ווען  גענוג  געווען 
במשיח  נבא  ושם  נאמר  בלעם   בפרשת 
את  שמושיע  מבניו(  שעומד  )האחרון 

6( ש״ב ח, ב.
7( זכרי׳ ט, י.

8( בדפוסים ורוב כת״י הנ״ל )הערה 3(, ״לדוד״.
9( ש״ב שם, ו.

כל  ״ויהי  יד  פסוק  ושם  ״ארם״,  בכתוב   )10
ובכת״י  יג,  יח,  בדה״א  ועד״ז  לדוד״,  עבדים  אדום 
הכוונה  כנראה  ולפ״ז  לדוד״,  ״עבדים  שטוקהאלם 

לפסוק יד.
*10( ברוב כת״י ליתא ״וגוי״, וגם מזה משמע קצת 
שהכוונה לפסוק יד שבש״ב שם, שהמשך הכתוב אין 
״נושאי  שממשיך  שם  ח  בפסוק  משא״כ  לכאן,  שייך 

המנחה״.
11( בדפוסים שלפנינו ״והיי ירשה וגוי״, אבל כ״ה 

בדפוסים וכת״י הנ״ל )הערה 3(.
12( עובדי' א, כא.

הכתוב  המשך  גם  נעתק  הנ״ל  הכת״י  ברוב   )12*
״לשפוט את הר עשו״, ובכת״י )אוקספורד 610( נוסף 

גם ״והיתה גו'״.
ומי  הי״ב  יסוד  חלק  פרק  בפיה״מ  וכלשונו   )13
שהסתפק בו כו' כפר בתורה שיעד בו בתורה בפירוש 
הוא  )ועד״ז  נצבים  אתם  ופרשת  בלעם  מבפרשת 

מישראל" שבט  ב"וקם  גם  שלפנינו  ובדפוסים   )* 
האחרונים ענינים  בב'  ורק  המשיח".  מלך  "זה   כתב 

כתב זה "המלך המשיח".
שטוקהולם–הובאו  .591 )אוקספורד  כת״י   ובב' 
מלך". ״זה  זו  הלכה  בכל   )3 הערה  הנ״ל   ברמב״ם 
)610  ,568 )אוקספורד  שם  אחרים  כת״י  בבי   ולאידך, 

גם באשורנו ולא קרוב כתב ״זה המלך המשיח״.

שיחותבלק ב ליקוטי    
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17 גדרו ההלכתי של משיח

17

שוין  מ׳וואלט  און  ]באחרונה["  ישראל 
די  וועגן  רעדט  ער  אז  געוואסט,  אליין 
אנ- איר  וואס  נבואה  דער  פון  פסוקים 

הזה  העם  יעשה  אשר   .  .  ." איז  הויב 
לעמך באחרית הימים14 –

די  אין  מאריך  ער  איז  פארוואס 
רעדט  כתובים  די  אין  אז  הראיות  פרטי 
אויף  און  המשיחים״  ״שני  וועגען  זיך 
וועמען יעדער חלק פון פסוק איז מרמז 

וכו'?

אויסטייטשן  וויל  מען  אויב  אפילו 
מיינט,  מען  פסוקים  וועלכע  בפירוש 
מען  ווען  גענוג  געווען  דאך  וואלט 
אז   — וסיום(  התחלה  )די  נאר  בריינגט 
דאס איז געזאגט געווארן אין די פסוקים 
שעיר  ירשה  והי׳  וגו׳  עתה  ולא  ״אראנו 

אויביו גו'"15.

איז  רמב״ם  דער  וואס  דעם  פון  ב. 
בלעם  בפרשת  "אף  ראי׳  די  מוסיף 
 נאמר״, כאטש ער דאס שוין פריער גע-

ענין  עצם  דעם  אויף  ראי׳  די  בראכט 
"שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב 
ווי  )און  משמע  איז  שבותך״  את  ה"א 
לשונו(  פשטות  פון  פארשטאנדיק  סאיז 
בלעם"  "פרשת  פון  פסוקים  די  אז 
)נאר(  ניט  בעיקר  רמב"ם  דער  בריינגט 
אלס ראי׳ אויף עצם ביאת המשיח, דעם 
אויסלייזן אידן פון גלות, נאר )אויך( אז 
הראשון  במשיח  המשיחים  בשני  ״נבא 
שהוא דוד כו׳ ובמשיח האחרון שעומד 
מפרט  ער  איז  דערפאר  וואס  מבניו״. 
ומפרש די פסוקים, ווי אזוי עס איז מוכח 

אז ״נבא בשני המשיחים״.

אבער הא גופא צריך ביאור:

בתרגום הר״י קאפאח(.
14( כד, יד.

)מהדורת  לסופו  קרוב  פ״ג  תימן  אגרת  ראה   )15

די  איז מוסיף  וואס ער  בשלמא דאס 
בלעם שבפרשת  פסוקים  די  פון   ראי׳ 

י"ל  משיח'ן,  פון  הענין  עצם  דעם  אויף 
את  ה"א  "ושב  פסוק  דעם  אין  ווייל 
שבותך" שטייט ניט16 אז דאס וועט זיין 
ער ברענגט  דעריבער  משיח'ן17,   דורך 
אויך א ראי' פון המפורש בתורה אז נבא 
נוגע  איז  וואס  אבער  המשיח.  מלך  אויף 
ביאת  אויף  התורה(  )מן  ראיות  די  צו 
וועגען  נאר  ניט  נבא"  "שם  אז  המשיח 
"משיח האחרון", נאר אויך וועגן דוד'ן, 
אן מיט  נאך  ובפרט  הראשון";   "משיח 
אלע פרטי הלשו- אריכות צו מפרש זיין 
זיי פון  וועלכע  פסוקים,  די  אין   נות 

דעם  וועלכע  און  דוד  מלך  דעם  מיינען 

קאפח(: כמו שהבטיחנו ה׳ בתורה באמרו אראנו ולא 
עתה אשורנו ולא קרוב וכו' והי' אדום ירשה.

״העידה  הוא  הרמב״ם  שלשון  להעיר  אבל   )16
עליו״.

״אין  ד״ה  א(  )צט,  סנהדרין  מפרש״י  להעיר   )17
בעצמו ימלוך  הקב״ה  אלא  לישראל,  משיח   להם 
)סי'  בסופו  יו״ד  חת״ס  שו״ת  וראה  לבדו״.  ויגאלם 
משיח  )שאין  הלל  רבי  כדעת  והאומר  ושם:  שנו(. 
בכלל  כופר  הוא  הרי  יגאלם(  הקב״ה  אלא  לישראל 

התורה.
היחידי  המדרש*  שזהו  לומר  שאין  ופשיטא   )18
מלך  על  האלו  הכתובים  שמפרש  הרמב״ם  שמצא 
הראשון  הכתוב  )חצי  כצורתו  הביאו  ולכן  המשיח, 
על דוד וכו'(–כי א( פשוט שאעפ״כ אין דרך הרמב״ם 
שנוגע  זה  כ״א  שבמדרש,  הדברים  פרטי  כל  להעתיק 
ב( מצינו במדרשי חז"ל שגם חלק הראשון  לנדו״ד,  
ירושלמי  )ראה  במשיח  מפרשו  מיעקב״  כוכב  ״דרך 
ותיב״ע  ת״א  וראה  כ,  פ״א,  דב״ר  ה״ה,  פ״ד  תענית 
הכתובים  כל  עה״פ  הרמב״ן  מפרש  ועד״ז  עה״פ, 
- רסו  )ע'  הגאולה  בספר  דבריו  וראה  משיח,   על 

בהוצאת שעוועל( מה שהשיג על הראב״ע בפרשתנו 
ואולי  שם:  לרמב״ם  לח״מ  דוד(–וראה  על  שפירשו 
הרמב״ם ועיקר:  ועוד  ג(   – חלוקים  מדרשים   הם 

״שכל  חז״ל  ממדרשי  ראיות  להביא  בא  אינו  כאן 
הספרים מלאים בדבר זה״ )יותר מ״בדברי הנביאים״–
עה׳׳פ פרשתנו  בבחיי  הוא  הרמב״ם  לשון  ע״ד   )* 

עה׳׳פ.  הגדול  במדרש  הוא  ועד׳׳ז  המדרש״.  דרך  ״על 
של הראיות  )מבלי  שם  הגאולה  בספר   וברמב״ן 
עה׳׳פ )באבער(  אגדה  במדרש  קצת  ועד׳׳ז   הכתובים(. 

 וראה רלב״ג עה׳׳פ.

שיחותבלק ב ליקוטי    

הזה  העם  יעשה  אשר 
 - הימים  באחרית  לעמך 
 What this nation will
 do to your nation
 •  in the end of days
מרמז - hint • בריינגט - 
 adds  - • מוסיף   brings
 •  although  - כאטש   •
 • אלוקיך  השם   - ה"א 
 To redeem  - אויסלייזן 

• י״ל - יש לומר
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מלך המשיח18?

וואס  טעם  דער  אז  י״ל,  לכאורה  ג. 
אויך  ראי׳  די  בריינגט  רמב״ם  דער 
המשיחים״,  בשני  "נבא  אז  דעם  אויף 
דוד שהוא  הראשון  ״משיח  וועגן   אויך 

דלכאורה,   — כו״  ישראל  את  שהושיע 
נוגע צו דער אמונה אין ביאת  וואס איז 
אנגערופן  ווערט  דוד  אויך  אז  המשיח 
ביז  המשיח,  מלך  ווי  פונקט  משיח 
בשני מען  זאגט  ביידן  זיי  אויף   אז 

המשיחים״ )מיט א ה״א הידיעה( –

די  ומחזק  נוגע  איז  דאס  ווייל  איז 
אז  וויסנדק  המשיח:  ביאת  אין  אמונה 
דער ענין פין "משיח״ איז ניט קיין נייע 
זאך, ווייל ס׳איז שוין געווען דער "משיח 
הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל 
אין  תוקף  א  צו  דאס  גיט  צריהם״,  מיד 
דער אמונה אז אויך לעת"ל וועט קומען 

משיח שמושיע את ישראל

פון חז"ל19 אויף  די הוכחה  ווי  )ע"ד 
חיי  דהוו  חיי  הוו  "דלא  תחיית המתים: 

לא כ"ש"(;
מפרשים20 ווי  אחר  באופן   אדער 
זיינען מסביר: וויבאלד אז "שני המשי-

דער  אין  געווארן  געזאגט  זיינען  חים״ 
איז  עס  ווי  פונקט  איז  נבואה,  זעלבער 
דעם  בנוגע  הנבואה  חלק  דער  מקויים 
״משיח הראשון שהוא דוד שהושיע את 
זיכער  וועט  אזוי  צריהם״;  מיד  ישראל 
משיח  וועגן  נבואה  די  ווערן  מקויים 
את  שמושיע  מבניו  שעומד  "האחרון 

ישראל ]באחרונה[".

עם איז אבער מובן, אז ס׳איז שווער 
גאנצער  דער  איז  דאס  אז  לערנען  צו 

בתורה  מהמפורש  כ״א  ה״ב(,  שם  הרמב״ם  לשון 
ופשטות הכתובים. 

19( סנהדרין צא, א.

דער  איז  פסוקים  די  מיט  ווארום  טעם: 
צו אויסן  ניט  לשונו(  )כפשטות   רמב״ם 

מלך  אז  הוכחה  און  ראי׳  א  ברענגען 
זיין  זיכער קומען, נאר אז  וועט  המשיח 
וואס שטייט אין דער  זאך  קומען איז א 
תורה; ומזה, אז דער וואס "אינו מאמין 
בו או מי שאינו מחכה לביאתו״ איז "לא 
אלא  כופר  הוא  בלבד  נביאים  בשאר 

בתורה ובמשה רבינו״ –

 היינט וואס איז דא נוגע אז – "נבא בשני
המשיחים", אויך "במשיח הראשון שהוא 
 דוד״, ובפרט נאך צו מפרש זיין די )פיר(

אז  פסוקים,  די  פון  לשונות  דאפעלטע 
דער  געמיינט  ווערט  ערשטע  די  מיט 
— משיח  משיח ראשון און די צווייטע 

האחרון?

רמב״ם,  דער  זאגט  לזה  בהמשך  ד. 
אבער אין א באזונדער הלכה: "אף בערי 
ירחיב ה' אלקיך  מקלט הוא אומר21 אם 
את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו׳ 
ומעולם לא הי׳ דבר זה ולא צוה הקב"ה 

לתוהו״.

סאיז ידוע אז אויך די חלוקת ההלכות 
מען  דארף   — בדיוק  איז  רמב״ם  אין 
דער  בריינגט  פארוואס  פארשטיין: 
און  בפ"ע  הלכה  א  אין  ראי'  די  רמב"ם 
צו- הלכה  פריערדיקער  דער  אין   ניט 
מן ראיות  צוויי  אנדערע  די  מיט   זאמען 
התורה? און אויב סאיז מתאים אז יעדע 
ראי׳ זאל שטיין אין א באזונדער הלכה, 
פון פרשת בלעם  ראי׳  די  אויך  האט ער 
געדארפט זאגן אין א באזונדער הלכה*21.

צו מדייק  ער  איז  פארוואס   אויך: 
און פסוק,  פון  מקור  דעם  זיין   מציין 

20( קרית ספר לרמב״ם הל' מלכים שם.–ע״ד סיום 
מס' מכות.

21( שופטים יט, ח-ט.

שיחותבלק ב ליקוטי    

י"ל - יש לומר • אנגערופן 
 - ומחזק   •  called  -
וויסנדק   •  strengthen
 - תוקף   •  knowing  -
את  שהושיע   •  strength
 That - ישראל מיד צריהם
 he saved the Jews
 from their oppressors
חיי  דהוו  חיי  הוו  דלא   •
 If one that  - כ"ש  לא 
 never was alive ]can
 be born[, all the more
 so one that was alive
 previously ]can be
זעלבער   •  resurrected[
 - מקויים   •  same  -
אויסן  ניט   •  fulfilled
און  ראי׳  א  ברענגען  צו 
 Is not looking - הוכחה
דאפעלטע   •  to prove
געמיינט   •  double  -
 - באזונדער   •  meant  -
separate • אם ירחיב ה' 
ויספת  גבולך  את  אלקיך 
לך עוד שלש ערים וגו׳ - 
 When G d will expand
 your borders... you
 shall add three more
הי'  לא  ומעולם   •  cities
הקדוש  צוה  ולא  זה  דבר 
 This  - לתוהו  הוא  ברוך 
 command was never
 fulfilled. Surely
 Hashem did not give
 this command in
ההלכות  חלוקת   •  vain
 The division of the -
halachos • פריערדיקער 
מתאים   •  previous  -
 •  Apropos/fitting  -

notes - מציין
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הוא  מקלט  בערי  "אף  לשון  מיטן  בפרט 
 אומר״ און ניט ")אף( בפרשת שופטים"22,
"בפרשת  פריער  זאגט  ער  ווי  ע״ד 

בלעם״?

ה. אויך דארפ'ן פארשטיין דעם דיוק 

*21( וראה לקו״ש שנסמן לקמן הערה 67, לקו״ש 
חל״ד ע׳ 114 ואילך.

פרשה  עוד  ישנה  מקלט  לערי  בנוגע  שהרי   )22
ד,  ואתחנן  פ׳  גם  וראה  ואילך.  ט  לה,  )מסעי  לפנ״ז 
 מא ואילך(, שמהלשון ״בערי מקלט נאמר״ אינו ברור
מקומו בתורה )גם אם הי' נאמר ״בפרשת ערי מקלט״(.

״בפרשת  א(  הרמב״ם:  בלשון  לדייק  יש  עוד   )23
בלעם״, והרי אין דרכו לציין המקור, וכמו שלא כתב 
בפרשת  נאמר  ״שהרי  ה״א,  ושב  שהקדים  בהפסוק 
נפק״מ  למאי  נבא״  ״ושם  הלשון  ב(  נצבים״,  אתם 
בלעם״ ״פרשת  שמקדים  כיון  לומר,  גדול   )ודוחק 

צריך לבאר ד״שם נבא״(.
לכאורה י״ל שהוסיף ״ושם נבא״*, בהתאם למש״כ 
. בתורה ובמשה רבינו״, ע״ז ש״כופר   . לפנ״ז ״כופר 
וע׳׳ז  כו'״,  התורה העידה עליו  כ׳ ״שהרי  . בתורה״   .
נאמר  בלעם  בפרשת  ״אף  כ׳  רבינו״  ״במשה  שכופר 
ספר  )כבקרית  נבא״  בלעם  ״ואף  )ולא  נבא״  ושם 
משמע  )וכן  משה  לנבואת  וכוונתו  שם((  לרמב״ם 
בפיה״מ אבות )פ״ד מ״ד( ״וכן דוד כו' ושיעדו הש״י 
מיעקב דרך  אשר  הכוכב  והוא  רבינו  משה  ע״י   לנו 

שסב,  )פרשתנו  משל״ה  ולהעיר  רז״ל״.  שביארו  כמו 
ופרשת  ספרו  כתב  ״משה  ב(  יד,  )ב״ב  הגמ'  בפי׳  ב( 
היינו שם(,  יו״ד  חת״ס  משו״ת  ולהעיר   בלעם״. 

שכופר בתורה ובנבואת משה )ונק' אפיקורוס וכופר( 
אף שגם תורה היא בכלל נבואת משה** )ראה רמב״ם 

 הלשון23 "בשני המשיחים" וואס איז דאס
)נאר(  דוקא  איז  וואס  אין  און  דא  נוגע 

דוד אנגערופן "משיח"?

]ווארום כשם ווי דוד איז נמשח גע- 
ווארן בשמן המשחה )בקרן24( און ווערט 
אנגערופן משיח ה'25, אזוי אויך, לפנ"ז, 
און  געווארן26)בפך24(  נמשח  שאול  איז 

אויך ער ווערט אנגערופן "משיח ה'"27[

אויב אויסטיילן צוויי מושיעי ישראל 
לכאורה  וואלט  ובאחרונה(,  )בראשונה 
אלס  רבינו  משה  געווען  מתאים  מער 
גואל אלס  משיח  און  ראשון   גואל 

אחרון28.

מגלות,  געווען  מושיע  האבן  ביידע 

לכאו׳ יתורץ  ועפ״ז  ה״ח***(.  פ״ג  תשובה   הל' 
ג״ז שהביא הראי׳ מערי מקלט בהלכה בפ״ע, כי זוהי 
ולא זה  דבר  הי'  לא  ״ומעולם  מסברא  נוספת   ראי׳ 

בתורה   .  . ל״כופר  שייך  ואינו  לתוהו״,  הקב״ה  צוה 
מקלט ״בערי  שכתב  מה  מובן  וגם  רבינו״.   ובמשה 

וכיו״ב,  נאמר״  שופטים  ״בפרשת  ולא  אומר״  הוא 
להדגיש שאי״ז שייך לכופר בתורה כו'.

בפנים  לקמן  וראה  ואכ"מ.  דוחק  שג״ז  מובן  אבל 
סי״א.

24( מגילה יד, א.
25( ש״ב יט, כב. וראה שם כג, א.

26(ש״א יוד, א. וכי זה הביא הרמב״ם )הל' מלכים 
פ״א ה״ז( לענין משיחת מלך. וראה מגילה שם.

27( ש״א כד, ז. יא. כו, ט. יא. טז. ש״ב א, יד. טז.
שער  א.  רנג,  זח״א  ד.  פ״ב,  משמו״ר  להעיר   )28

הצורך מובן  )ועפ׳׳ז  באו׳׳א  י״ל  לכאורה   )* 
לפנ״ז מש׳׳כ  על  בלעם״  בפרשת  ״אף  זו  ראי׳   להוסיף 
שבזה נצבים(,  עליו"–דפי  העידה  התורה   "שהרי 

תורה  של  ההבטחה  כי  להתקיים,  שמוכרח  מוכיח 
א( ד,  )ברכזת  החטא  יגרזם  שמא  תתקיים  שלא   יתכן 
תנאי על  אפילז  לטזבה  שהנבואה  בנבואה   משא״כ 
ה״ד(–ראה פ״י  יסוה״ת  הל׳  חוזר)רמב״ם   אינו 

גו״א וישלח לב, ח )ובגבורת ה׳ פ״ז(.
שהרמב״ם ס״ג(  )בפנים  נת״ל  שכבר  ע״ז  נוסף   אבל 
כ״א יהי׳,  שבוודאי  הענין  אמיתת  להוכיח  בא  לא   כאן 
נוגע אין  זא״כ  רבינו,  זבמשה  בתורה  כזפר  שהוא   איך 
ההבטחה בין  החילזק  דנבואה–הרי   הענין 

לטובה  לנבזאה  החטא  יגרום  שמא  שתתבטל  דאפשר 
החילוק שהיינו  לפיה״מ  בהקדמתו  הרמב״ם  מפרש   כו׳, 

שיגרום  אפ״ל  )שבזה  עצמו  לנביא  ה׳  שבין  במה 
בסתם, טובה  לבנ״א  להבטיח  ה׳  שיאמר  לזה   החטא( 

שבזה א״א שלא תתקיים ההבטחה.

בודאי עליז״  העידה  ״שהתורה  שג״ז  מובן   וא״כ 
7־116 ע׳  חל״ד  לקו״ש  ועצ״ע.–וראה   תתקיים. 

ובהערות שם.
ויסוד השביעי  יסוד  חלק  פ׳  פיה״מ  ראה   )** 
פ״ח יסוה״ת  הל׳  הרמב״ם  מלשון  ולהעיר   השמיני. 
בארוכה נתבאר  ה״ה.  ה״ד.  סה״א.  פ״ט  שם   ה״ג. 

בלקו״ש חי״ט ע׳ 177 ואילך.
ה׳ מעם  תורה  שאין  ״האומר  שם:  ברמב״ם   )*** 
כופר זה  הרי  עצמו  מפי  אמרו  משה  אמר  אם   כו׳ 
משה של  נבואתו  מכחיש  גם  שבזה  אף   בתורה״, 
אפיקורסין הנק׳  מהשלשה  א׳  שזהו   רבינו, 
להכחיש, בא  במה  שתלוי  ומשמע  לפנ״ז(,   )שברמב״ם 
של נבואתו  מכחיש  ממילא  בדרך  בתורה  שהכופר   אף 

משה, לא נקרא עי״ז אפיקורוס. ועצ״ע.

שיחותבלק ב ליקוטי    

פריער   • דרך  על   - ע״ד 
 •  before/prior  -
 •  called  - אנגערופן 
 •  because  - ווארום 
 •  annointed  - נמשח 
 •  With a horn  - בקרן 
לפנ"ז - לפני זה • בפך - 
With a flask • אויסטיילן 
גואל   •  To separate  -
 - ביידע   •  Redeemer  -

both
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משא"כ — דוד.

מדריגתם  בנוגע  אויך  אז  ולהעיר 
בנבואה זאגט דער רמב"ם אז משיח איז 
 גדול מכל הנביאים29 אדער ווי ער זאגט 
קרוב  הוא  גדול  "נביא  היד30  ספר  אין 

למשה רבינו״ משא״כ — דוד31.

דורך  פארשטיין  דאס  מען  וועט  ו. 
צוויי  די  אין  דיוקים  כמה  זיין  מסביר 
מלכים  הל׳  אין  הלכות  ווייטערדיקע 
ג׳ זאגט דער רמב"ם:  דארט. אין הלכה 
המשיח שהמלך  הלב  על  יעלה   ואל 

ומחדש  ומופתים  אותות  לעשות  צריך 
וכיוצא  מתים  מחי׳  או  בעולם  דברים 
רבי  שהרי  כן  הדבר  אין  אלו32  בדברים 
די דארטן  ברענגט  ער  )ווי  כו׳   עקיבא 

ראי׳ פון בן כוזיבא און פירט אויס( ולא 
מופת  ולא  אות  לא  חכמים  ממנו  שאלו 

הפסוקים פ׳ ויחי.
קאפח(:  הר״י  )תרגום  רפ״ד  תימן  באגרת   )29
אחרי  הנביאים  מכל  גדול  מאד  גדול  נביא  שהמשיח 
בדרגות  הרמה  היא  הרי  מעלותו    .  . רבינו  משה 

הנביאים והנכבדת אחרי משה רבינו.
30( הל' תשובה פ"ט ה״ב.

31( ראה מגילה שם ברש״י שהוא נביא וכן סוטה 
זוהר  ניצוצי  )וראה  א  קנד,  מזח״ב  וקשה  רע״ב.  מח, 
ושלמה  דדוד  ובכ״מ  רוה״ק בתחלתו.  וראה ש׳  שם(, 
– שם(  כסוטה  ומשלי–כתובים–דלא   )תהל’ם 

מל' רוה״ק ולא נבואה נ״ה. ואכ"מ.
דוד  כתב:  השני׳(  )המעלה  פמ״ה  ח״ב  במו״נ 
ישעי׳ מסוג  ואינם  הזה  הסוג  מן  הם  ודניאל   ושלמה 

כ״א   .  . דברו  לא   .  . שאלו  לפי  ודומיהם   .  . וירמי 
ברוה״ק.

והוא  כו'  בדוד  ״וכן  מ״ג(  )פ״ד  אבות  בפיה״מ 
 נביא״ )להעיר דשם בא בהמשך ״ויש לך ללמוד ממשה
רבינו כו'״(, אבל בפשטות משם אין ראי׳ כי אינו מדבר 
ואינו  כו'  ענווה  ע״ד  כ״א  הנבואה,  ומעלות  במדרי׳ 

נוגע החילוקי מדריגות דנבואה ורוה״ק.
נביא  ע״ה  המלך  דוד  וכן  )פ״ז(:  פרקים  בשמונה 
הנבואה* שורה  אמר כו', ושם בא לבאר מארז״ל ״אין 

הזאת  שהתורה  הן  ככה  הדברים  ועיקר 
 חוקי׳ ומשפטי׳*32 לעולם ולעולמי עול-
 מים ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן
 ]וכל33 המוסיף או גורע או שגילה פנים
מצותן  של  הדברים  והוציא  בתורה 
מפשוטן, הרי זה ודאי בדאי ורשע ואפי-

קורוס[.

ההלכה  המשך  אין  וואס  דעם  פון 
רמב״ם  דער  איז  המשיח  מלך  וועגן 
חוקי׳  הזאת  . שהתורה   . "ועיקר  מסיים 
 ומשפטי׳ לעולם כו'" איז לכאורה משמע, 
וועט  משיח  אז  זאגט  איינער  ווען  אז 
דארפן מאכן "אותות או מופתים" אדער 
ער  איז  בעולם"  דברים  )זיין(  "מחדש 
היפך  בתורה,  גורע  או  מוסיף  דערמיט 
הענין אז אין מוסיפין עליהן כו'. מ׳דארף 
אבער פארשטיין: וואס איז דער קשר פון 

די ביידע ענינים34?

דער  זאגט  נביא  א  בנוגע  נאכמער: 
לנו שיעמוד  נביא  ״כל  אז   רמב"ם״35 
 ויאמר שה׳ שלחו אינו צריך לעשות אות 
כאותות  או  רבינו  משה  מאותות  כאחד 
מנהגו  שינוי  בהם  שיש  ואלישע  אליהו 
 של עולם אלא האות שלו שיאמר דברים

דבריו  ויאמנו  בעולם  להיות  העתידים 
אויך כאטש  אז  מען  זעט  כו׳״.   שנאמר 
הנביא מתנאי  ואין   .  . ועשיר  גבור  חכם  על   אלא 
משלמה דוגמא  ומביא  המעלות״  כל  אצלו   שיהיו 

ודוד, אליהו שמואל יעקב.
 )3 )הערה  הנ״ל  רמב״ם  וכת״י  בדפוסי   )32

״שהטפשים אומרים״.
*32( בכמה כת״י )הובאו ברמב״ם הנ״ל הערה 3(: 

אין חוקי' ומשפטי' משתנים )משתנות(.
ונשמט   )3 )הערה  הנ״ל  וכת״י  בדפוסים  כ״ה   )33

בדפוסים שלפנינו.
הצנזור  ע״י  שנשמט  שבההלכה  הלשון  סיום   )34
הכוונה  ואפיקורס–כנראה  רשע  כו'  המוסיף  וכל 
בהלכה  הלשון  המשך  מובן  ועפ״ז  האיש.  לאותו 
- לפי״ז  אבל   .36 בהערה  בהנסמן  ראה   שלאחרי׳ 
שהתורה  .  . הדברים  ״ועיקר  גם  לומר  הוצרך   למה 

כו' מהן״.

קאפח. הר"י  ובתרגום  שלפנינו  בפיה"מ  כ״ה   )* 
ובנדרים שורה״.  השכינה  ״אין  א(  )צב,  שבת   בגמ׳ 

)לח, א( ״אין הקב״ה משרה שכינתו״.

שיחותבלק ב ליקוטי    

 • כן  שאין  מה   - משא"כ 
 •  later  - ווייטערדיקע 
 One - ואל יעלה על הלב
 • should not presume
 Signs - אותות ומופתים
ער  ווי   •  and wonders
ראי׳  די  דארטן  ברענגט 
 As he  - כוזיבא  בן  פון 
 brings the proof from
פירט  און   • כוזיבא  בן 
 And concludes - אויס
לעולם  ומשפטי׳  חוקי׳   •
 its   - עולמים  ולעולמי 
 statutes and laws,
 are everlasting
עליהן  מוסיפין  ואין    •
 And  - מהן  גורעין  ולא 
 one may not add
 nor detract from
פנים  שגילה   •  them
הדברים  והוציא  בתורה 
 - מפשוטן  מצותן  של 
 Explained parts of
 the torah )incorrectly(
 and explained the
mitzvos in a non-
בדאי   •  literal manner
 - אות   •  imposter  -
של  מנהגו  שינוי   •  sign
 A change in  - עולם 
 • the course of nature
 And his - ויאמנו דבריו
 words will be found

to be true
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 - ן  עג ו נדעסטו פו
בנדו"ד   •  Nevertheless
ולאידך   • דידן  בנידן   -
 and on the other  -
 •  show  - ווייזן   •  hand
 delves  - בתורה  הוגה 
 deeply in the study
of the Torah • ויכוף כל 
ולחזק  בה  לילך  ישראל 
 Will compel   - בדקה 
 all the Jews to walk
 in ]the way of the
 Torah[ and repair the
 breaches ]i.e., in its
 observance among
 the entire Jewish
]people • וילחם מלחמות 
 And will fight  - ה׳ 
 the wars of Hashem
 ]i.e., thus removing
 all obstacles to
 Torah observance in
 the world at large[
שהוא  בחזקת  זה  הרי   •
 we may, with - משיח
 assurance, consider
אם   •  him Mashiach
 If he  - והצליח  עשה 
 succeeds ]in the
כל  ונצח   •  above[
 - שסביביו  האומות 
 And overcomes the
 nations that surround
him • וקבץ נדחי ישראל 
 And gathers the  -
 •  dispersed of Israel
 And  - ויתקן את העולם 
 will then perfect
 •  the entire world
 mentions  - דערמאנט 
 •  describes  - מתאר   •
בעל חכמה יהי׳ יותר משלמה - He will be wiser than Shlomo HaMelech •  ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו 
 • prefacing - A great prophet close Moshe Rabeinu • וכנ"ל סוס"ה - וכנזכר לעיל סוף סעיף ה' • בהקדים - 
אריינגעשטעלט - Were placed • לפי סדר הזמנים - In their Chronological order • שלש מצוות נצטוו ישראל בשעת 
כניסתן לארץ - The Jews were commanded to fulfill three Mitzvos upon entering Eretz Yisroel •  למנות 
 And to wipe out the descendents of Amalek - 'ולהכרית זרעו של עמלק כו • To choose a king - 'להם מלך כו

place - שטעלן • And to build Hashem's Chosen House ]Beis Hamikdosh[ - ולבנות בית הבחירה •

שיש  .  . "אות  אן  שולל  ער  איז   דארטן 
בהם שינוי מנהגו של עולם", פונדעסט-

)ווי  אויס  ניט  דארטן  ער  פירט  וועגן 
בנדו״ד( "שהתורה הזאת חוקי׳ ומשפטי׳ 
לעולם"; ולאידך זאגט ער דארט אז ער 
דברים  "שיאמר  אות:  אן  ווייזן  דארף 

העתידים".

הל׳  אין  שלאח"ז  הלכה  דער  אין  ז. 
ואם36 ממשיך:  רמב"ם  דער  איז   מלכים 
בתורה הוגה  דוד  מבית  מלך   יעמוד 

תורה  כפי  אביו  כדוד  במצות  ועוסק 
ישראל  כל  ויכוף  פה  ושבעל  שבכתב 
 לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה׳

עשה  אם  משיח  שהוא  בחזקת  זה  הרי 
שסביביו33(  האומות  כל  )ונצח  והצליח 
ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל 
הרי זה משיח בודאי ויתקן37 את העולם 

כו'.

פארוואס  פארשטיין:  מען  דארף 
 דערמאנט ניט דער רמב״ם דא )און אויך

מעלות  די  פרק(  גאנצן  דעם  אין  ניט 
דעם  מתאר  מאיז  וועלכע  מיט  הגדולות 
מלך המשיח29, און ווי דער רמב״ם אליין 
זאגט במקום אחר אין ספר היד30: ״בעל 

35( הל' יסודי התורה רפ״י.
ח״ח לקו״ש  ברמב״ם–ראה  זו  הלכה  ביאור   )36 

ע׳ 358, 361-2 בהערות.
ודפוסים  בכת״י  אבל  שלפנינו.  בדפוסים  כ״ה   )37
לא  ״ואם  שנשמט  קטע  כאן  בא   )3 )בהערה  הנ״ל 
הן  כו'״  העולם  את  ״ויתקן  והתיבות  כו'״,  הצליח 
ישוע  )של  האלו  הדברים  ״וכל  שם,  דבריו  באמצע 
הנוצרי( ושל זה הישמעאלי .  . אינן אלא ליישר דרך 
למלך המשיח ולתקן את העולם כולו כו'״. וראה שם 

בסיום לשונו. וראה לקמן בפנים סעיף טז.
הרמב״ם  המלא–כבהקדמת  השם  זהו   )38
הרמב״ם״( הלכות  סדר  על  המצות   )ב״מנין 

ובהכותרת בספר שופטים והל׳ מלכים.

חכמה יהי׳ יותר משלמה ונביא גדול הוא 
קרוב למשה רבינו )וכנ"ל סוס"ה(.

לומר, יש  זה  בכל  ביאור  דער   ח. 
אריינ- האט  רמב"ם  דער  וואס  בהקדים 

)ומלחמותיהם38,  מלכים  הל׳  געשטעלט 
היד ספרו  וסוף  בסיום  ומלחמות*38(   או 
דער ווי  הזמנים,  סדר  לפי  דלכאורה,   – 

הל'  פון  אנהויב  אין  זאגט  רמב"ם 
ישראל  נצטוו  מצוות  "שלש  מלכים 
להם  למנות  לארץ  כניסתן  בשעת 
כו'  עמלק  של  זרעו  ולהכרית  כו'  מלך 
ולבנות בית הבחירה" – האט ער די הל' 
סך א  בספרו  שטעלן  געדארפט   מלכים 

פריער39?

רמב"ם  דער  וואס  דעם  מיט  וי״ל, 
שטעלט דאס אין סיום ספרו היד – דער 

רפד.  ווינציאה  הנ״ל,  רומי  בדפוס  כ״ה   )38*
מלכים*.  והל׳  שופטים  דספר  בהכותרת  שי. 
כת״י(  )ובכמה  שם  הוא  וכן  שם.  התימנים  ובכת״י 
שופטים  דספר  בההלכות  בסופה  הרמב״ם  בהקדמת 
)ירושלים המדע  ספר  רמב״ם  מלכים–ראה   והלכות 

תשכ״ד(, וש״נ. 
״לפי שופטים  לספר  הרדב״ז  בהקדמת   )39 
כמה  א(  כי:  צ״ע,  אבל  למשיחא״,  הלכתא  שדיניו 
לדוגמא:  )ראה  למשיחא  הלכתא  אינן  לכאורה  הלכות 
ביאת  לאחרי  שייכות  אינן  שלכאו׳  ואילך  ה״ח  פ״א 
המשיח( ב( מטעם זה גם ספר הח' והט' )ספר עבודה 

וקרבנות( היו צ״ל מקירוב עכ״פ לסיום ספרו.
לדעת  כי  בדוחק,  אפ״ל  הי'  לקרבנות  ]ובנוגע 
הרמב״ם )הל' ביהב״ח פ״ו הט״ו. וראה שם פ״ב ה״ד( 
בנוי״.  בית  כולן אע״פ שאין שם  ״מקריבין הקרבנות 
כן לתרץ  אין  לזה  השייך  וכל  לביהמ״ק  בנוגע   אבל 
)ע״פ ב״ר ספס״ד. ראה מנ״ח מצוה צה(, כי הרמב״ם 
דמשיח  ובסופו(  הפרק  )בריש  כאן  מלכים  בהל׳  כתב 
למס'  בנוגע  לפיה״מ  הקדמתו  )וראה  מקדש  בונה 
וידועה השקו״ט בזה,  מדות, הל' ביהב״ח פ״א ה״ח, 

ואכ"מ[.
)ב״מנין  היד  ספר  בתחלת  הרמב״ם  י״ל:  ואולי 
המצות על סדר הלכות הרמב״ם״( כתב ״ספר ארבעה 
כו'  לסנהדרין  מסורין  שהם  מצות  בו  אכלול  עשר: 
ודין המלך ומלחמותיו״, ומכיון שהל׳ מלכים הן ״דין 
)אף  ספרו  בסוף  כתבו  לכן  היחיד,  כו'״–מצות  המלך 

ההלכות  )בסידור  בסופה  הרמב״ם  בהקדמת  אבל   )*
הנ׳׳ל  דפוסים  בכל  מלכים(  בהלכות  וכן  שופטים  דספר 

״ומלחמותיהם״ )״ומלחמותיהן״(.

שיחותבלק ב שיחותבלק בליקוטי     ליקוטי    
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דערמיט  ער  איז   — "הלכות״  פון  ספר 
ה( )קיום  פון  שלמות  די  אז  מדגיש 

תורה וההלכה ווערט בשעת עס איז דא 
איז  דאס  ווי  און  ה(מלכים40.  ענין  )דער 
די אז  בפשטות,  פארשטאנדיק   אויך 

והלכות  מצות  אלע  פון  הקיום  שלימות 
על  מלך  א  דא  ס׳איז  בשעת  איז  התורה 
דורכ- ווערט  ידו  על  וואס  ישראל,   כל 
השם41 מלחמות  פון  מצוה  די   געפירט 
מצוה די  און  עמלק(  של  זרעו   )להכרית 

נאר  וואס  הבחירה״,  בית  "לבנות 
אלע  פון  קיום  דער  שייך  איז  דעמאלט 

הלכות ומצות התורה.

 בפועל האט זיך דאס אויפגעטאן ע"י
מלך42 געווען  איז  ער  וואס  המלך,   דוד 
 על כל ישראל )ישראל ויהודה(. ער האט

פון  ושלימות  גמר  א״י,  געווען  כובש 
מכל  מסביב  לו  הניח  )וה׳  מלחמות 
אנגע- זיך  האט  ידו  ועל   אויביו43(; 
בנין  פון(  עכ״פ  הכנות44  )די  פאנגען 
הוא  זה  דוד  )ויאמר  בירושלים  ביהמ״ק 
בית ה׳ גו'45(. ובמילא האט געקענט זיין 

דער קיום התורה והמצוה בשלימות.

דער  האט  משיח'ן  פון  הלכות  די  ט. 
ספרו  )בסיום  אריינגעשטעלט  רמב״ם 

שכמה הלכות שייכות לכ״א מישראל )ראה הל' מלכים 
פ״ה ה״ז ואילך((.

קעג מ״ע  להרמב״ם  מסהמ״צ  להעיר   )40 
הר״ח  בהוצאת  )הובא  איוב  אבן  שלמה  ר׳  )בתרגום 
שיעמיד  מישראל  מלך  עלינו  למנות  שצונו  העליר(: 
אמונתנו, )אבל ראה תרגומו )העליר( ובסהמ״צ לפנינו 
״ותהי'  ספ״ד  מלכים  ובהל׳  קאפח(,  הר״י  והוצאת 

מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת כו'״.
41( ראה רמב״ם הל' מלכים פ״א ה״ח, ספ״ד שם.

דוד  כיון שנמשח  ה״ז:  פ״א  רמב״ם שם  ראה   )42
זכה בכתר מלכות והרי המלכות כו', שם ה״ט.

43( ש״ב ז, א. הובא ברמב״ם ריש הל' מלכים ה״ב.
44( דה״א כח-כט.

45( שם כב, א. הביאו הרמב״ם ריש הל' ביהב״ח 
 ה״ג, וראה סוטה ט, סע״א. וראה סמ״ג מ״ע קסג: זמן
דוד. ימי  עד  הגיעה  לא  ביהב״ח  בנין  של  זו   מצוה 

היד ו(בסוף הל' מלכים ומלחמותיהם*45, 
משיח  של  וענינו  גדרו  איז  דאס  ווארום 

ע״פ הלכה:

יא  פרק  אין  מפרש  איז  רמב״ם  דער 
פון הלכות מלכים ניט בלויז די זאך פון 
להאמין  חיוב  דעם  אין  המשיח  ביאת 
גדרו ענינו  איז  עס  וואס  אויך  נאר   בו, 
 ופעולתו אין אופן התגלותו, ובמילא —
)חיוב(  דער  באשטייט  עס  וואס  אין 

להאמין בו.

רמב"ם בתחלת דער  מיינט  דאס   און 
הפרק: ״המלך המשיח עתיד לעמוד ול-
ליושנה לממשלה47 דוד46   החזיר מלכות 

נדחי  ומקבץ  המקדש  ובונה  הראשונה 
בימיו  המשפטים  כל  וחוזרין  ישראל 
ועושין  קרבנות  מקריבין  מקודם  כשהיו 
ויובלות ככל מצותה48 האמורה  שמיטין 

בתורה״:

דברים  סיפור  א  )נאר(  ניט  איז  דאס 
וואס משיח וועט טאן, און וואס ס׳וועט 
דער הלכה:  א  איז  דאס  נאר  בימיו,   זיין 

מחזיר  גדר פון משיח'ן איז וואס ער איז 
הראשו- לממשלה  ליושנה  דוד   ״מלכות 

נייעם  א  אויפטאן  גייט  ער  )ניט  נה״ 
ענין(, וואס בפועל קומט דאס ארויס אין 
נדחי ומקבץ  ״ובונה המקדש  וואס   דעם 

דער  צו  מען  קומט  )ובמילא  ישראל״ 
המשיח(  ביאת  פון  מכוון  און  מטרה 

וראה בארוכה לקו״ש חט״ז ע׳ 301 ואילך.
דהל' ויב  יא  לפרקים  דבהכותרת  להעיר   )45* 
מלכים שי–"הלכות  רפד.  ויניצאה  בדפוס   מלכים 

ומלחמות מלך המשיח".
ודפוסים ובכת״י  שלפנינו.  בדפוסים  כ״ה   )46 

הנ״ל )בהערה 3( ״בית דוד״.
הנ״ל  וקושטא  רומי  ודפוס  הנ״ל  בכת״י   )47
מכת״י:   )3 )הערה  הנ״ל  ברמב״ם  ושם  ״הממשלה״. 

בממשלה, ממשלה.
כת״י  וברוב  יחיד.  ״מצותה״–ל׳  צ״ע   )48
)מצותם( האמורות  3( ״מצותן  )הערה  ברמב״ם הנ״ל 

שיחותבלק ב שיחותבלק בליקוטי     ליקוטי    

 •  thereby  - דערמיט 
 emphasize  - מדגיש 
 - דורכגעפירט   •
accomplished • דעמאלט 
 - אויפגעטאן   •  then  -
 - א״י   •  Accomplished
הניח  וה׳   • ישראל  ארץ 
אויביו  מכל  מסביב  לו 
 and Hashem gave  -
 him peace from all
 his enemies who
 •  surrounded him
 starting  - אנגעפאנגען 
 • פנים  כל  על   - עכ״פ   •
 • בית המקדש   - ביהמ״ק 
בית  הוא  זה  דוד  ויאמר 
 And Dovid  - גו'  ה׳ 
 said this is Hashem's
 house ]at that point
 it became prohibited
 to bring a korbon in
 any other location[
 - אריינגעשטעלט   •
גדרו   •  Were placed
 The  - משיח  של  וענינו 
 essential idea of
על   - ע״פ   •  Moshiach
 •  only  - בלויז   • פי 
 consists  - באשטייט 
לממשלה  ליושנה   •
 ]restoring  - הראשונה 
 it[ to its initial
אויפטאן   •  sovereignty
 •  accomplished  -
 - מכוון   •  goal  - מטרה 

intention
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כשהיו  בימיו  המשפטים  כל  ״וחוזרין 
ועושין שמיטין  מקודם מקריבין קרבנות 
בתורה״.  האמורה  מצותה  ככל  ויובלות 
 וואט דאס איז פארבונדן מיט קיבוץ נדחי

על  יושבים  ישראל  כל  ווען  ישראל 
אדמתם49. 

 ד. ה. די אלע ענינים וואס האבן גע-
דעם  מצד  תומ״צ  קיום  אין  פעלט 
שלימות  אין  געפעלט  האט  עס  וואס 
איז דאס  וואס   – וביהמ"ק  ישראל   כל 
נשלם ווערט   – הגלות  ענין   כללות 

באשטייט  דעם  אין  און  משיח'ן.  דורך 
)האמורה(״.

הביא  ]ושם  שם  לרמב״ם  ספר  קרית  ראה   )49
דהרמב״ם  מכאן  מוכח  אבל  ביובל,  הנאמר  הכתוב 
בתורה״ האמורה  מצותה  ״ככל  שמיטין  דגם   ס״ל 
הל' רמב״ם  וראה  ישראל״.  נדחי  ב״מקבץ   תלוי 
שמיטה ויובל ספי״ב, וכידועה השקו״ט בזה, ואכ״מ[.

שמיטין  ועושין  קרבנות  ״מקריבין  לפ״ז  והנה 
ויובלות״ הם תוצאה מבי הענינים שני לפנ״ז: ״ובונה 
נדחי  ומקבץ  קרבנות״(  ״מקריבין  )ובמילא  המקדש 

ישראל״ )ובמילא ״עושין שמיטין ויובלות כו'״(.
ואולי מש״כ ״חוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו 
דוד  מלכות  ״להחזיר  שכתב  הא'  מענין  הוא  מקודם״ 

ליושנה לממשלה הראשונה״.
ב״כל  הכוונה  לכאורה  שהרי  השייכות,  צ״ע  אבל 
מיתות בסנהדרין*–ד׳  התלויים  היינו   המשפטים״ 
ד״ה שם  ובפרש״י  ב,  נא,  סנהדרין  )ראה   ועוד 

הלכתא( שחוזרין בביאת המשיח )ישעי׳ א, כו(. אבל 
)משיח(  ״שהוא  הי״ב  פי״ד  סנהדרין  הל'  רדב״ז  ראה 
ה״ה  פ״ב  שם  מרמב״ם  ולהעיר  הגדול**,  ב״ד  יסמוך 
העם״. את  הם  ודנים  יושבין  כו'  דוד  בית   ״מלכי 

כל  ״ומחזיר  שם  מלכים  הל'  ספר  מקרית  ולהעיר 
הרמב״ם  לשון  וראה  קודם״.  שהיו  כמו  המשפטים 
לעשות  אלא  תחילה  מלך  ממליכין  שאין  שם:  ספ״ד 

משפט כו' שנאמר ושפטנו מלכנו כו', ואכ״מ.
בפיה״מ  הרמב״ם  מש״כ  יומתק  ועפ״ז   )50
)דביאת  זה  יסוד  ״ומכלל  הי״ב  עיקר  בסוף  חלק  פ׳ 
ומזרע  דוד  מבית  אלא  לישראל  מלך  שאין  המשיח( 
 שלמה בלבד וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בשם
הש״י ובדברי נביאיו״. ובראש אמנה )לר״י אברבנאל( 
שמואל  הר'  מ״העתקת  עיקרים  הי״ג  )שהעתיק  פ״א 
כו'״ כלשונו שם רפ״א(  עלי'  ראוי שנסמוך   .  . תיבון 

הלשון ״וכל החולק על מלכות זאת המשפחה״.
פירוש  צז:  סי׳  ח״א  שאל  חיים  שו״ת  ראה   )51
ויהודה כמו שאמר הכתוב  שיהי׳ מלך על כל ישראל 
ומלך אחד יהי׳ לכולם . . וכל זה כלל הרמב״ם באומרו 

דוד  "מלכות  מחזיר  איז  משיח  וואס 
– המשפטים"  כל  וחוזרין  כו'   ליושנה 

הלכות  שלימות  די  צוריק  ברעגנט  ער 
ומצות התורה.

]וי"ל אז ס'איז אויך א נפק"מ להלכה 
אין  )און  בו  אמונה  דער  לגבי  בפועל, 
וואס עס דארף זיין דער מחכה לביאתו(: 
פון  גדר  דער  איז  דאס  אז  וויבאלד 
ניט בלויז זיין   משיח'ן, דארף די אמונה 

אויסלייזן  צו  בכדי  קומען  וועט  ער  אז 
אז  בו"  "מאמין  נאר  גלות,  פון  אידן  די 
 .  . ליושנה  דוד  "מלכות  מחזיר  איז  ער 

וחוזרין כל המשפטים"[50.

יו"ד. אויף דעם ברענגט דעם רמב"ם 
די ראי' פון וואנעט ווייס מען אז משיח 
לשלימות  בריינגען  און  קומען  וועט 
התורה "להחזיר מלכות דוד ליושנה כו' 
וחוזרין כל המשפטים" – "שהרי התורה 
העידה עליו". וואס אין די ראיות זיינען 
 .  . ה"א  ושב  שנאמר  פרטים:  צוויי  דא 
ווייס מען אז עס  פון דעם  גו' –  וקבצך 
וועט זיין קיבוץ נדחי ישראל, וואס דאס 
איז דער מצב וואס גיט די מעגלעכקייט 
כל   .  . דוד  "מלכות  זיין  זאל  עס  אז 
הלכות  פון  קיום  דער  המשפטים"51, 
געווארן  בטל  איז  וואס  התורה  ומצות 

דורך גלות ישראל.

שהובא   )591 )אזקספורד  מכת׳׳י  שבא  להעיר   )*
מקריבין". שהיו  ״מקודם   )3 )הערה  הנ״ל   ברמב״ם 
בימיו המשפטים  כל  ל״וחוזרין  פירוש  זה  הרי   ולפ׳׳ז 
ועושין  קרבנות  ש(מקריבין  בזה  )שהוא  מקודם  כשהיו 
גם הפירזש  כ״ה  ואולי  בפ׳׳ע.  ענין  זלא  כו'״,   שמטין 
״מקריבין הכת׳׳י  ורוב  שבדפוסים  הגירסא   לפי 
שם(  הנ״ל  )ברמב׳׳ם  כת״י  ובבי  וא׳׳ו(.  )בלי  קרבנות״ 

״ומקריבין״ )בוא״ו(. זכייה בקרית ספר שם.
**( וראה לקו״ש חי"ט ע׳ 105 הערה 74. וש״נ.

שיחותבלק ב שיחותבלק בליקוטי     שיחותבלק בליקוטי     שיחותבלק בליקוטי     שיחותבלק בליקוטי     ליקוטי    

 connected  - פארבונדן 
על  יושבים  ישראל  כל   •
 ]when[ all  - אדמתם 
 Jews are settled on
 - ה.  ד.   •  their land
געפעלט   • הייסט  דאס 
 - וביהמ"ק   •  lacked  -
• באשטייט  ובית המקדש 
ברעגנט   •  consists  -
 Brings back  - צוריק 
 • מינא  נפקא   - נפק"מ   •
To let out/  - אויסלייזן 
וואנעט -  • פון   redeem
From where • ושב ה"א 
 And G d - 'וקבצך גו . .
 will bring back ]your
 captivity[ and gather
you in • מעגלעכקייט - 

possibility
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נבא  ושם  נאמר  בלעם  בפרשת  "אף 
שהוא  הראשון  המשיח  המשיחים  בשני 
צריהם  מיד  ישראל  את  שהושיע  דוד 
ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע 
ווייס  את ישראל )באחרונה(": פון דעם 
משיח, ע"י  זיין  וועט  וואס  דאס  אז   מעז 

און ענינו של משיח, איז "להחזיר מלכות 
ער  – הראשונה"  לממשלה  ליושנה   דוד 
איז דער "משיח האחרון" פון דעם הרא-

שונה – "משיח הראשון שהוא דוד"52.

אלע  די  אז  אומר״  הוא  "ושם  און 
"במשיח  געווען  זיינען  וואס  פרטים 
בא אויך  זיין  וועלן  דוד"   –  הראשון 
"משיח האחרון" זה מלך המשיח.  אנ-

הויבנדיק פון תחלת התגלותו וממשלתו 
ביז צו דער שלימות "ומחץ פאתי מואב" 
בני  כל  "וקרקר  במשיח  דוגמתו  וואס 
דוד", זה  ירשה  אדום  "והי'  און   שת", 

המלך  זה  אויביו  שעיר  ירשה  "והי' 
המשיח",

שלימות  צו  ברענגען  וועט  משיח 
התורה, ווארום דורך דעם וואס מ'ווערט 
ואדרבה,  מלכיות  שעבוד  פון  פטור 

קענען  וועט  שולט,  זיי  אויף  איז  משיח 
כהוגן"53,  ובמצות  בתורה  "לעסוק  זיין 
יהיה  ולא  וחכמתה  בתורה  פנויין  "יהיו 
רמב"ם55  דער  )ווי  ומבטל"54  נוגש  להם 

איז מאריך בזה(56.

יא. עפ"ז איז מובן וואס דער רמב"ם 
 איז מקדים "וכל מי שאינו מאמין בו או

בשאר  לא  לביאתו  מחכה  שאינו  מי 
בתורה  אלא  כופר  הוא  בלבד  נביאים 
ובמשה רבינו. שהרי התורה העידה עליו 
דעם  ער  ברענגט  דעם  אויף  )און  כו'" 
"אף  דערנאך  און  גו'"  ה"א  "ושב  פסוק 

בפרשת בלעם"(:

אין  כ"כ  נוגע  איז  וואס  דלכאורה 
״לא  אז  הל׳ משיח  צו  בשייכות  רמב"ם 
אלא  כופר  הוא  בלבד  נביאים  בשאר 
בתורה ובמשה רבינו"57 )דער ענין האט 
לכאורה א שייכות אין הל׳ תשובה58 וואו 

תחלה  נלחם  המלך  ש״אין  זה  וגם  ומלחמותיהם״*(, 
עממים  שבעה  מלחמת  זו   .  . מצוה  מלחמת  אלא 
עליהם״  שבא  צר  מיד  ישראל  ועזרת  עמלק  ומלחמת 
ישראל  את  מונעים  דוקא  אלו  שענינים  רפ״ה(,  )שם 

מקיום התומ״צ. משא״כ מלחמת הרשות.
תוקף  להדגיש  בא  שהרמב״ם  י״ל  בפשטות   )57
בביאת  שהאמונה  הלכה,  הוא  וג׳׳ז  וגדרה,  האמונה 
המשיח צ״ל בודאות והתאמתות כזה )לא כהתאמתות 
שמצד ״שאר הנביאים בלבד אלא״ התאמתות שמצד( 
תורה ומשה רבינו )שהרי התורה העידה עליו(, ועפמ״ש 

בהל׳ יסודי התורה פ״ח.
רבינו״,  ״ובמשה  שהוסיף  מה  גם  מובן  ועפ״ז 
)ע״י( סיני  הר  ״במעמד  נתאמתה  משה  נבואת   כי 
בנבואת  והתאמתות  שמעו״,  ואזנינו  כו'  ראו  שעינינו 
לעולם״  עומדת  שהיא  ״נאמנות  מביאה  רבינו  משה 

בתורה–ראה בארוכה לקו״ש חי״ט ע׳ 184 ואילך.
ועפ״ז יומתק גם מש״כ בשלילה ״לא בשאר נביאים 
לרמב״ם  ספר  בקרית  כהלשון  ולא  כופר״,  הוא  בלבד 
הנביאים״, ובשאר  רבינו  ובמשה  בתורה  ״כופר   שם 

כי גם זה הוא הלכה–בגדר אמונה בביאת המשיח.
״אבל  ומוסיף  שחוזר  ה״ב  בסוף  מלשונו  ולהעיר 
הספרים  שכל  לראי׳  צריך  הדבר  אין  הנביאים  בדברי 

מלאים בדבר זה״.
58( ובפיה״מ פ׳ חלק.

מלכות בית דוד ליושנה.
52( ולהעיר מסנהדרין )צח, סע״ב(: עתיד הקב״ה 
קיסר.  ופלגי*  קיסר  כגון  כו'  אחר  דוד  להם  להעמיד 
וראה זח״א פב, ב. ז״ח נג, א. וראה צפע״נ עה״ת ויחי 

מט, ט. 
53( רמב״ם הל' תשובה פ״ט ה״ב.

54( הל' מלכים פי״ב ה״ד.
55( הל' תשובה והל׳ מלכים שם.

ומצות  שמגדרי  מה  בפשטות  מובן  שעפ״ז   )56
פ״א  שם  )כברמב״ם  ה׳  מלחמות  שנלחם  הוא  המלך 
מלכים  ״הל'   נקראו  שההלכות  ולהעיר  ספ״ד,  ה״ח. 

*( כ״ה בגמי וע׳׳י. ובערוך )ערך קסר(: ופלגו.
להדפוסים  שגם  ולהעיר   .38 הערה  לעיל  ראה   )*
הערה )לעיל  ״ומלחמות״  בהכותרות  שבכ״מ   וכת״י 
פרטי שמפרט  לפני  בסופה  בהקדמתו  הרי   ,)38* 
המלך ״ודין  וכת״י  הדפוסים  בכל   ההלכות 
ומלחמותיה׳, או   ,)39 הערה  )כנ״ל   ומלחמותיו״ 

 ומלחמתו–ראה רמב״ם הנ״ל הערה *38.

שיחותבלק ב שיחותבלק בליקוטי     שיחותבלק בליקוטי     שיחותבלק בליקוטי     שיחותבלק בליקוטי     ליקוטי    

 Beginning - אנהויבנדיק
with • ומחץ פאתי מואב 
 He will crush all  -
 of Moav’s princes
 - שת  בני  כל  וקרקר   •
 and he will  break
 down all of Seth’s
והי'   •  descendants
 Edom“  - ירשה  אדום 
 •  will be demolished
אויביו  שעיר  ירשה  והי' 
 his enemy, Seir,  -
 will be destroyed
 - מלכות  שעבוד   •
 The subjugation to
 ]foreign[ nations
 •  rule  - שולט   •
ובמצות  בתורה  לעסוק 
 to occupy   - כהוגן 
 themselves with
 Torah and Mitzvos
פנויין  יהיו   •  properly
ולא  וחכמתה  בתורה 
ומבטל  נוגש  להם  יהיה 
 they will be free to  -
 involve themselves
 in Torah and its
 wisdom without
 any pressures or
מקדים   •  disturbances
- preface • ה"א - השם 

אלוקיך • כ"כ - כל כך
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25 גדרו ההלכתי של משיח

25

ער רעדט די גדרים פון כופר וכו'59(?

נאר דערמיט איז דער רמב״ם מדגיש, 
וואס ער  אז דער ענין פון מלך המשיח, 
הלכות  אין  שלימות  די  ברענגען  וועט 
דוד  מלכות  )"ולהחזיר  התורה  ומצות 
המשפטים"(  כל  וחוזרין  כו'  ליושנה 
 איז ניט נאך א זאך וואס איז נתגלה גע-

אן  איז  דאס  נאר  הנביאים,  ע"י  ווארן 
ענין פון תורה ומשה רבינו גופא, תורה 
גופא זאגט און איז מבטיח אז עס וועט 
קומען משיח און דאן וועט זיין שלימות 

התורה60.

״ואלו אויס  ער  פירט  דעריבער   און 
כוללים הם  בתורה  המפורשים   הדברים 
הנבי- כל  ידי  על  שנאמרו  הדברים  כל 

אים", אז אלע ענינים שנאמרו על ידי כל 
אין ענין  אן  איז  וועגן משיח׳ן   הנביאים 

התורה  קיום  שלימות  אין  גופא  תורה 
והמצות.

יב. און דאס איז אויך דער טעם וואס 
די ראי' פון ערי מקלט האט דער רמב"ם 
ווארום  בפ"ע,  א הלכה  געשטעלט אלס 
 פון דעם ברענגעט דער רמב"ם ניט נאר א

ראי׳ אז סאיז מפורש בתורה אז ס׳וועט 
פון  זמן  דער  המשיח  מלך  דורך  זיין 
 שלימות אין קיום התומ"צ, נאר אז מ'גע-

פינט ״בערי מקלט״ אז ס׳וועט צוקומען 
עוד לך  ״ויספת  גופא,  מצוה  דער   אין 
הקב״ה צוה  "ולא  גו״  ערים   שלש 

לתוהו״.

ד. ה. אז תורה גופא זאגט אז ס׳דארף 
ערשט קומען א זמן ווען עס וועט זיין די 

מצות התורה כדבעי.

59( פ״ג ה״ח.
60( ראה לקמן הערה 63.

יג. ע׳פ כל הנ״ל איז מובן וואס דער 
״ואל   — ג(  הלכה  )אין  זאגט  רמב״ם 
צריך  המשיח  שהמלך  דעתך  על  יעלה 
דברים  ומחדש  ומופתים  אותות  לעשות 
בדברים  וכיוצא  מתים  מחי׳  או  בעולם 
איז  דערמיט  )וואס  כך״  הדבר  אין  אלו, 
ער שולל צוויי ענינים: ניט דאס איז פון 
ומופתים  אותות  ״לעשות  משיח  עניני 
דאס  ניט  און  בעולם"61,  דברים  ומחדש 
איז  און  אמיתתו62(  אויף  בחינה  די  איז 
מסיים "ועיקר הדברים ככה הן שהתורה 
ולעולמי  לעולם  ומשפטי'  חוקי'  הזאת 

עולמים":

 וויבאלד שהנ״ל גדרו וענינו של משיח
ומצות  הלכות  קיום  פון  שלימות   —
על  עולה  ס'איז  אויב  איז   — התורה 
לעשות  צריך  המשיח  "שהמלך  הדעת 
אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם" 
דאס  איז  וועלט,  אין  שינוי  א  פועלן  צו 
הזאת  ״התורה  וואס  דעם  צו  בסתירה 

חוקי׳ ומשפטי׳ לעולם״63.

61( כדמשמע לכאורה מפשטות לשונו. אבל ראה 
הערה הבאה.

וראה  כוזיבא.  62( כדמשמע לכאורה מהראי׳ מבן 
מאמר תחיית המתים רפ״ו.

בארוכה ביאור הלכה זו ברמב״ם והשגת הראב״ד 
בזה–ראה לקו״ש חכ״ז ע׳ 191 ואילך.

מנה  שהרמב״ם  מה  לבאר  יש  כהנ״ל  ע״פ   )63
פ״ג אמנה  ראש  )ראה  מהעיקרים  לא'  המשיח   ביאת 
 הספק החמישי. שו״ת חת״ס שם(, שהוא לא רק ״לפי

בנביאים  בתורה  מפורשת  באה  המשיח  שביאת 
כאלו הוא  הרי  בביאתו  הכופר  לכן  כו'   ובכתובים 

אמנה  )ראש  כו'״  ובכתובים  ובנביאים  בתורה  כופר 
שם(,  חת״ס  שו״ת  וראה  השלישית״.  ״והטענה  פי״ד 
כ״א לפי שזה נוגע לשלימות גדר התורה, שא' מגדרי׳ 

הוא שיהי׳ זמן שהתורה וקיומה יהיו בשלימות.
זה  התורה,  ושלימות  נצחיות  אחר:  בסגנון 
ולעולמי  לעולם  ומשפטי'  חוקי'  הזאת  ש״התורה 
הקב״ה–ראה  של  העצמי  רצונו  )להיותה  עולמים״ 
הוא שם(  ובהערות   182-3 חי״ט  לקו״ש   בארוכה 

וקיומה  בלימודה  גם  כ״א  הבורא,  ציווי  בענין  רק  לא 
בפועל, וזה יהי׳ בביאת מלך המשיח.

שיחותבלק ב ליקוטי    

 •  with this  - דערמיט 
 • emphasizes - מדגיש
 was revealed - נתגלה
• מבטיח  ידי  על   - ע"י   •
קומען   •  guarantees  -
דעריבער   •  coming  -
consequently/  -
ער  פירט    •  therefore
 • He concludes - אויס
המפורשים  הדברים  ואלו 
כל  כוללים  הם  בתורה 
ידי  על  שנאמרו  הדברים 
 These  - הנביאים  כל 
 explicit words of the
 Torah include all the
 statements made by
all the prophets • וועגן 
 - געשטעלט   •  about  -
 were set up/placed
 • עמצה  בפני   - בפ"ע   •
 •  We find  - מ'געפינט 
 An addition - צוקומען
צוה הקב״ה לתוהו  ולא   •
 and Hashem did not -
 give this command in
vain • ד. ה. - דאס הייסט 
• הנ״ל -  • ע"פ - על פי 
 - שולל   • לעיל  הנזכר 
 his - אמיתתו • negates
שהנ"ל   •  truthfulness
- שהנזכר לעיל • פועלן - 
 in - בסתירה • to cause

contradiction
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מבצע הכנה לי"א ניסן26

26

ועפ״ז אולי י״ל שזהו גם הטעם, שלא נמנה אמונה 
שם אמנה  ראש  )ראה  המצות  במנין  המשיח   בביאת 
שציווים זה  מזו(  )ויתירה  וע״ד  הג'(.  הספק   פ״ה 
 כוללים אינם נמנים במנין המצות )סהמ״צ שורש ד(.
מי ״וכל  שם  מלכים  הלי  הרמב״ם  מלשון   ולהעיר 

בו,  להאמין  שצריך  כתב  ולא  כו'״,  בו  מאמין  שאינו 
כמ״ש בפיה״מ שם )וראה ראש אמנה ספי״ט(.

64( ראה רמב״ם הל' יסוה״ת פ״י ה״ג: הא למדת 
שאין הנביא עומד לנו כו'. וראה שם ספ״ז, פ״ט ה״ב.

לההלכה  ההמשך  ביותר  ומודגש  מובן  ועפ״ז   )65

פון  וענינו  גדרו  אז  וויבאלד  און 
משיח'ן איז ניט אותות ומופתים וחידוש 
ניט  אז  אויך  מובן  איז  בעולם,  דברים 

דאס איז די בחינה אויף אמיתתו.

 פונקט ווי א נביא, וואס די בחינה אויף
דברים  שיאמר  שלו,  "האות  אמיתתו 
דבריו  ויאמנו  בעולם  להיות  העתידים 
נדע איכה  בלבבך  תאמר  וכי   שנאמר 
 הדבר וגו'״ )כנ"ל סוס"ו(, ד. ה. די בחינה

אויף אמיתתו איז דערמיט וואס עס איז 
עתי- דברי  זאגט  ער  "נביא",   — ענינו 

דות64;

עד״ז איז מובן בנוגע משיח'ן, כאטש 
זיין א נביא גדול, און  אז ער וועט אויך 
למשה  )קרוב  הנביאים  מכל  גרעסער 
"מלך   — וענינו  גדרו  איז אבער  רבינו(, 
 המשיח" כנ"ל, ובמילא איז מובן )הלכה

אויף  סימן  דער  און  בחינה  די  אז  ד( 
 אמיתתו איז אויב ענינו בעצמו איז תורה

וקיומה — "ואם65 יעמוד מלך מבית דוד 
. כפי תורה   . ועוסק במצות  הוגה בתורה 
די  שבכתב ושבעל פה" און ער פועל'ט 
— אידן  בא  המצות  קיום  פון   שלימות 

בדקה  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  "ויכוף 
ילחום  )וואס  כו'"  ה'  מלחמות  וילחום 
דעם  אין  פרט  א  אויך  איז  ה'  מלחמות 
כנ"ל,  התורה  שלימות  צו  ברענגען 
אראפנעמען דעם "נוגש ומבטל" מצד די 

אומות(.

אז וויסן  צו  נאר   דאס ברענגט אבער 
 "הרי זה בחזקת שהוא משיח", בשעת ער

פון  שלימות  דער  צו  אבער  דערפירט 
קיום התומ"צ בפועל, "אם עשה והצליח 
ובנה מקדש  כל האומות שסביביו  ונצח 
דעמאלט  ישראל"  נדחי  וקבץ  במקומו 
ווארום בודאי".  משיח  זה  "הרי   דוקא, 

דעמאלט "חוזרין כל המשפטים . . ככל 
מצותה האמורה בתורה" — די שלימות 

אין הלכות וקיום המצות בפועל66.

ראיות  די  אז  בזה,  להוסיף  ויש  יד. 
זיינען  וואס דער רמב"ם ברענגט פריער 
בתחילת  הדברים  כללות  אויף  נאר  ניט 
לעמוד  עתיד  המשיח  "המלך  אז  הפרק, 
לממשלה  ליושנה  דוד  מלכות  ולהחזיר 
האמורה  מצותה  ככל   .  . הראשונה 

בוא״ו.   — ״ואם״  הרמב״ם  מתחיל  שלכן  שלפנ״ז, 
לעשות  צריך  ״אין מלך המשיח  ספר שם  קרית  וראה 

אותות ומופתים אלא כשיעמוד מלך כו'״.
66( עפ״ז מובן בפשטות מה שלא הביא הרמב״ם 
— ה׳  מלחמות  ילחום  שמשיח  הפרק  בתחילת   )גם( 
מלכות )להחזיר  שלו  והמכוון  הגדר  מבאר  שם   כי 
לשלימות  הביא  שכבר  לאחר   — כו'(  ליושנה  דוד 
התורה, כשהוא ״משיח בודאי״, משא״כ קודם הנצחון 

במלחמות ה׳.
עפ״ז אולי יש להוסיף )בפנימיות הענינים עכ״פ(, 
שזה שהביא הרמב״ם שני המשיחים במשיח הראשון 
דוגמתן  כי   — כו'  האחרון  ובמשיח  כו'  דוד  שהוא 
נמצא במשיח עצמו, ב׳ תקופות ודרגות לאחרי ביאת 
עדיין  הוא  שאז   — ביהמ״ק  שיבנה  לפני  המשיח: 
המקדש,  בנה  שלא  דוד  בדוגמת  משיח״,  ״בחזקת 
והכין  ח(  כב,  דה״א,  )ראה  מלחמות  ילחם  וענינו 
הכל לבנין ביהמ״ק מיד ה׳ עלי השכיל )שם כח, יט(; 
וראה  במקומו״.  מקדש  ש״בנה  ודאי  משיח  כשהוא 
)אגרות  נ״ע  מהורש״ב  אדמו״ר  כ״ק  מכתב  בארוכה 
קודש שלו ח״א ע׳ שיב( בביאור לשון רז״ל ״בן דוד 
בא״ או ״דוד בא״ )ע״פ הב״ח או״ח סקי״ח( דיש ב׳ 
מדריגות במשיח: ביאתו לפני בנין ביהמ״ק וירושלים 
את  משיח  שיבנה  ואחר  משיח(  בחזקת  הוא  )שאז 
ביהמ״ק וירושלים דאז ״כיון שנבנית ירושלים — בא 

דוד״ )מגילה יז, ב( — )משיח בודאי(.
סעיף  )כנ״ל  ברמב״ם  הגירסא  משינוי  ולהעיר 
דוד״. ״בית  או  דוד  מלכות  ״להחזיר   )46 והערה   ט 

ואכ"מ.

שיחותבלק ב ליקוטי    

בלבבך  תאמר  וכי 
 - וגו'  הדבר  נדע  איכה 
 Now if you say to
 yourself, "How will
 we know the word
 ]that Hashem did
כנ"ל   •  not speak?[
סוס"ו - כנזכר לעיל סוף 
דאס   - ה.  ד.   • ו'  סעיף 
 with - הייסט • דערמיט
דרך  על   - עד"ז   •  this
 Though  - כאטש   • זה 
 • לעיל  כנזכר   - כנ"ל   •
 • remove - אראפנעמען
 pressures - נוגש ומבטל
 and disturbances
 •  nations  - אומות   •
 He brings  - דערפירט 
 fulfillment - קיום • to
התורה   - התומ"צ   •
 then - ומצוות • דעמאלט
before/prior - פריער •
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פון  פרטים  די  אויף  אויך  נאר  בתורה", 
הלכה ד67;

רמב"ם  דער  ברענגט  דעריבער  און 
בלעם,  פרשת  פון  ראי'  דער  אין  אויך 
וואס נבא בשני המשיחים . . דוד ומשיח, 
די פיר פרטים און ענינים )אין התגלות( 
 — מפורש  שטייט  עס  ווי  משיח'ן  פון 
"ושם נבא" — אז דאס איז דער המשך 

"להחזיר מלכות דוד ליושנה".

דריי  אין  דאס  זיך  טיילט  בכללות 
חלוקות: א( דוד ומשיח עצמם, ב( זייער 
זייער  ג(  אידן,  אויף  מלכות  און  פעולה 
העולם  אומות  אויף  מלוכה  און  פעולה 
דעם  אין  און  בכלל(.  וועלט  דער  )אויף 
זמנים  צוויי  דא  זיינען  גופא  ענין  דריטן 

וענינים, כדלקמן.

מלך  "יעמוד   — בעצמם  ענינם  טו. 
במצות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד  מבית 
ושבעל  שבכתב  תורה  כפי  אביו  כדוד 

פה".

"אראנו  בתורה  מפורש  איז  דאס  און 
)זען  אשורנו  דוד  זה  ולא עתה  אים(  )זען 
— די  אים( ולא קרוב זה מלך המשיח" 

נבואה אויף דוד ומשיח עצמם.

ב( "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק 
בדקה" — זייער פעולה און מלכות אויף 
אין המשך  איז מפורש  דאס  וואס  אידן, 
וקם  דוד  זה  מיעקב  כוכב  "דרך  הכתוב 
— המשיח"  המלך  זה  מישראל   שבט 

צו  שייכות  דער  אויף  ווייזט  דאס  וואס 
אידן "כוכב מיעקב . . שבט מישראל".

די  אויך  מען  זאגט  דעם  אין  ]און 
המשיח,  מלך  פון  יתרון(  )און  שלימות 

משיח אחרון לגבי משיח הראשון:

ג׳  שבהלכה  )והפרט(  להשלילה  בנוגע  ועד״ז   )67
שמוכח הוא מהראי׳ שהביא בהלכה ב׳ שהיא הקדמה 

להלכה ג׳ — ראה לקו״ש חכ״ד ע׳ 109 ואילך.

ורמב״ן  רלב״ג  וראה  עה״פ.  רד״ק  ראה   )68
 88 ע׳  חי״ג  לקו״ש  וראה  על משיח.  לפירושם שקאי 

ואילך.
69( הל' יסוה״ת פ״ג ה״ט.

70( פרש״י עה״ת.
הא',  בענין  גם  מודגשת  דמשיח  והמעלה   )71
המדבר בדוד ומשיח עצמם: בדוד אומר ״ולא עתה״, 
אבל אראנו בזמן קרוב; ובמשיח — ״ולא קרוב״, לפי 
אריכות  לאחרי  רק  שבאה  נעלית  ומדריגה  ענין  שזהו 

זמן שנתרבו מעשינו ועבודתנו בכדי להגיע לבחי׳ זו.
הרמב״ם  לפי׳  לכאורה  הוא  וכן  שם.  כבת״א   )72
שהרי הביא ״ומשלו מים גו'״. ובראב״ע: הורס. וראה 
שם ד״ה בני שת. ועד״ז ברלב״ג ורד״ק. וראה תיב״ע 

 אויף דוד'ן ווערט געזאגט דער לשון
 )א( "כוכב" וואס ווייזט אויף אזא וואס
בנ"א68 אנדערע  פון  ומנושא  מרומם   איז 

בנוגע  רמב"ם69  פון  מובן  ס'איז  ]ווי 
והגל- הכוכבים  "כל  כפשוטם,  כוכבים 

גלים כולן בעלי נפש ודעה והשכל הם כו' 
ודעת הכוכבים כו' וגדולה מדעת בנ"א"[. 
אויף ווייזט  וואס   — "מיעקב"   )ב( 
בתכלית זיינען  זיי  ווי  נישט   אידן 

המעלה.

ער  זאגט  משיח'ן  צו  בנוגע  אבער 
כפשוטו  פירושו  וואס  שבט",  "וקם  )א( 
דאס  וואס  ומושל"70,  רודה  "מלך  איז 
ישראל כל  ויכוף  בגלוי בא משיח'ן,   איז 
"מישראל"  )ב(  בדקה"  ולחזק  בה  לילך 

— שם המעלה פון אידן[71.
עשה  אם   .  . ה'  מלחמות  "וילחם  ג( 
והצליח ונצח על האומות שסביביו" — 
שטייט אין פסוק "ומחץ פאתי מואב זה 
דוד וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם 
המלך זה  שת  בני  כל  וקרקר   בחבל 

המשיח שנאמר בו ומשלו מים עד ים".

די  מודגש  איז  דעם  אין  אויך  ]וואס 
מעלה פון מלך המשיח: בא דוד איז נאר 
בא  און  מואב",  "פאתי  )ב(  "מחץ",  )א( 
משיח'ן: )א( "וקרקר", )ב( "כל בני שת", 

די שליטה72 אויף אלע אומות73.

שיחותבלק ב ליקוטי    

 •  therefore  - דעריבער 
 •  revelation  - התגלות 
 They are  - זיך  טיילט 
 see - זען אים • divided
 • shows - ווייזט • him
 High  - ומנושא  מרומם 
 - בנ"א   •  and lofty
הכוכבים  כל   • אדם  בני 
והגלגלים כולן בעלי נפש 
ודעה והשכל הם כו' ודעת 
הכוכבים כו' וגדולה מדעת 
 All the stars - בני אדם
 and spheres possess
 a soul, knowledge,
 and intellect. The
 knowledge of the
 stars and the spheres
 ]is less than the
 knowledge of the
 angels, but is[ greater
 than that of human
רודה  מלך   •  beings
 A king who  - ומושל 
 •  rules dominantly
שליטה - control • אלע 
all the nations - אומות

indd   27.תילגנא תירבע תרבוח 16:09:46   ו"עשת רדא ג"י



מבצע הכנה לי"א ניסן28

28

אדער ווי דער לשון אין נביאים: בא 
דוד'ן )א( "ויך" )ב( "את מואב"; און בא 

משיח'ן )א( "ומשלו" )ב( "מים עד ים"[.

לעבוד  כולו  העולם  את  "ויתקן  ד( 
אל  אהפוך  אז  כי  שנאמר  ביחד  ה'  את 
 עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'

ולעבדו שכם אחד" — שטייט אין פסוק 
ותהי  שנאמר  דוד  זה  ירשה  אדום  "והי' 
ירשה והי'  וגו'.  לעבדים  לדוד   אדום 

שנאמר  המשיח  המלך  זה  אויביו  שעיר 
ועלו מושיעים בהר ציון וגו'"74.

 ]וואס אויך דא איז מובן די מעלה פון
"והי'  מען  זאגט  לדוד  בנוגע  משיח'ן: 
 אדום ירשה", וואס דאס דריקט זיך אויס
לעב- לדוד  אדום  "ותהי  וואס  דעם  אין 
 דים", און בנוגע משיח'ן — "והי' ירשה

העיר,  אנשי  די  נאר  ניט  אויביו",  שעיר 
"ועלו  פסוק  אין  זאגט  ער  ווי  און 
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו" 
וואס סיומו איז "והיתה*74 לה' המלוכה"[

ות״י. לקו״ש שם. ואכ"מ.
73( ראה במקומות שבהערה הקודמת.

74( וי״ל דשייך גם ל״ובנה מקדש במקומו״ שהרי 
י, א. וראה זבחים קיב, ב.  ירושלים״ )מגילה  ״נחלה זו 
היתר  אחריי  שאין  וקביעות  ירושה  שענינה  א(  קיט, 
)הפסק(. וראה רמב״ם הלי ביהב״ח פ״א ה״ג, לקו״ש 

חט״ז ע׳ 465 ואילך.
ומה שלא נרמז בפסוק בפ״ע — כי זה נכלל )ביחד 
 — ישראל  על  בממשלתו  ישראל״(  נדתי  ״וקבץ  עם 

״וקם שבט מישראל״.
)ע״ד הרמז עכ״פ( שלכן כתב הרמב״ם  י״ל  ואולי 
נבואתו מה שעיקר  ולהדגיש  להסביר  בלעם,   בפרשת 

המשיח  ומלך  דוד  ושליטת  האומות  מפלת  ע״ד  הי' 
נרגא,  בי'  ניזיל  אבא  ובי'  מיני'  ע״ד  שהוא  עליהם, 
ספרי  — משה*  בדוגמת  )שהוא  אוה״ע  של   שהנביא 

פערטן דעם  אין  אויפטו  דער   טז. 
"ילחם  ענין  דריטן  דעם  לגבי  ענין 
 — האומות  נצחון  און  ה'"  מלחמות 
די  פון  מובן  איז  ים",  עד  מים  "ומשלו 
לשונות גופא "ומשלו . . ירשה", "וילחם 
דער  ובדוגמת  העולם",  את  ויתקן   .  .
ווי  )און  כיבוש  אויף  ירושה  פון  חידוש 
מען געפינט בנוגע א"י די ביידע ענינים 
אז זיי האבן דאס גענומען ע"י כיבוש און 

אויך געהאט בירושה(75:

  — נצחון  און  פון מלחמה  ענין  דער 
פון "קרקר"  איז באופן  כיבוש מלחמה, 
"ומשלו" — שליטה, היפך דער מציאות 

ורצון פון דעם וואס מען איז כובש:

משא"כ דער ענין הירושה "והי' ירשה 
 שעיר", איז אדרבה, מען נעמט איבער א

איז  מען  אז  ניט  זאך,  אייגענע  נאענטע 
כובש ושולט אויף א צווייטן.

 ועד"ז איז מובן דער חידוש פון "ויתקן
ביחד", ה'  את  לעבוד  כולו  העולם   את 
כל ונצח   .  . ה'  מלחמות  "וילחם   אויף 
אנער- גופא  זיי  אז  שסביביו",  האומות 

מלך  פון  מלכותו  פון  אמת  דעם  קענען 
 המשיח ]און ווי ס'איז מרומז ומפורש אין

געווארן  נשמט  איז  )וואס  ההלכה  סיום 
 ע"י הצענזער( "וכשיעמוד המלך המשיח

הם  מיד  ו)י(נשא  וירום  ויצליח  באמת 
נחלו אבו- ויודעים ששקר  כולם חוזרין 

הטעום"[.  ואבותיהם  ושנביאיהם  תיהם 
עס ווערט ביי זיי "לקרוא כולם בשם ה' 

אוה״ע  של  מפלתם  על  מנבא  ועוד(  יוד.  לד,  ברכה 
לעובדי'  בנוגע  מרז״ל  וע״ד  עליהם.  ישראל  ושליטת 
וגו'״ ציון  בהר  מושיעים  )ד״ועלו  ב  לט,   )סנה׳ 
)שהביא הרמב״ם בסוף ההלכה כאן( הוא סיום נבואת 
מואב״,  את  ״ויך   — דוד  בענין  גם  ושם  עובדי'(. 

שהביא הרמב״ם כאן(.
*74( ראה לעיל הערה *12.

75( להעיר מלקו״ש חט״ו ע׳ 106.

פמ"ה. חייב  מו"נ  ראה   — בלעם  נבואת  בדרגת   )* 

ושלמה. כדוד  נבואה(  )ולא  רוה׳׳ק  במדריגת   שהי׳ 
עה״ת ובצפע"נ  שם.  ואברבנאל  קרשקש  פי׳   וראה 
ואח"כ כו'  נביא  בגדר  עלה  דאח׳׳כ  לה(  )כב,   פרשתנו 

שייך  שזה  שם,  קצת  ומשמע  רבינו.  כמשה  שיהי׳  רצה 
לנבואה זו האחרונה. עיי״ש.

שיחותבלק ב ליקוטי    

אז אהפוך אל עמים שפה 
ברורה לקרוא כולם בשם 
 - אחד  שכם  ולעבדו  ה' 
 For then I will convert
 the peoples to a pure
 language that all
 of them call in the
 name of the Hashem,
 to worship Him of
דריקט   •  one accord
 Expresses  - אויס  זיך 
its end/ - סיומו • itself
והיתה   •  culmination
 and  - המלוכה  לה' 
 Hashem shall have
אויפטו   •  the kingdom
 accomplishment  -
 •  fourth  - פערטן   •
 - א"י   •  third  - דריטן 
גענומען   • ישראל  ארץ 
- took • ע"י - על ידי • 
בירושה   •  had  - געהאט 
נצחון   •  inheritance  -
 - כיבוש   •  victory  -
 - משא"כ   •  conquest
נאענטע   • כן  שאין  מה 
אייגענע   •  closer  -
ועל   - ועד"ז   •  own  -
 - אנערקענען   • זה  דרך 
על   - ע"י    •  recognize
 The  - הצענזער   • ידי 
 ]government[ censor
המלך  וכשיעמוד   •
ויצליח  באמת  המשיח 
 When  - ו)י(נשא  וירום 
 Melech HaMoshiach
 will arise and prove
 successful, his
 position becoming
 exalted and uplifted
חוזרין  כולם  הם  מיד    •

 and will realize that their ancestors - ויודעים ששקר נחלו אבותיהם  • they will all return immediately -
 and their prophets and ancestors  - ואבותיהם הטעום  ושנביאיהם   •  endowed them with a false heritage
 that all of them call in the name of the Hashem, - לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד • caused them to err

to worship Him of one accord
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ולעבדו שכם אחד"76.

און דורך דער אמונה שלימה בביאת  
 המשיח, ווי ס'איז עפ"י תורה, און "מחכה
 לביאתו", אחכה לו בכל יום שיבוא )וואס

דער  נכלל  אויך  איז  דעם  אין  אז  י"ל 

ממ״ש  מובן  המשיח  למלך  זה  ענין  ושייכות   )76
לכוף  הגבורה  מפי  רבינו  משה  ״צוה  ה״י(  )פ״ח  שם 
נח״. בני  שנצטוו  מצות  לקבל  העולם  באי  כל   את 

י״ל  ואולי  צדק״,  העולם  ״ולמלאות  ספ״ד  שם  וראה 
כהחילוק  ענינים,  ב׳  כו'״(  ו״למלאות  )״לכוף״,  שהם 

בין ענין הגי וענין הדי שבפנים,
וראה לקו״ש חכ״ג ע׳ 174 ואילך.

דאס  וועט  משיח(,  הלכות  אין  לימוד 
אין  זיין ביאתו  גופא77 מקרב און ממהר 

אן אופן פון אחישנה ובקרוב ממש.

 )משיחות י"ב תמוז, מוצש"ק
פ' בלק ופ' פנחס תשל"ח(   

77( ראה שיחת אחש״פ תרצ״ט.

שיחותבלק ב ליקוטי    

מחכה   • פי  על   - עפ"י 
 await his  - לביאתו 
arrival • י"ל - יש לומר 
 •  included  - נכלל   •
 I will hasten - אחישנה

it
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M'dakdek and analyzes the Rambam's words to understand 
what exactly he is implying in the laws concerning Moshiach. 
The Rebbe explains every single detail with the utmost clarity.

The topics discussed and made completely comprehensible in 
this Sicha include the identity of Moshiach and what constitutes 
the belief in his coming. These two subjects are extremely 
fundamental and therefore important to understand.  There 
is a known saying from the Eltere Chassidim (in the name of 
Rabbi Avraham Hirsch ע"ה Cohen, Rosh Yeshiva of Toras Emes 
and Rosh Kollel of K'far Chabad), “Those who do not learn this 
Sicha are like a karkafta with regards to Moshiach,” meaning, 
it is as if he never believed in the coming of Moshiach! And 
even though there are numerous other Sichos of our Nasi that 
explain the concept of Moshiach, it is this one specifically that 
is so foundational.

Seder of the Sicha
The Sicha begins with a long series of questions on each 

Halacha in chapter eleven of Hilchos Melachim. It is seemingly 
not understood the connection between each Halacha. 
Next, the Rebbe lays the foundation and explains what is the 
core idea of Moshiach according to the Rambam: the return 
of Malchus Dovid and the return to rule under Torah and 
mitzvahs. Based on this idea, a new light is shed on the whole 
chapter. The Rebbe then explains this Perek in its entirety, 
showing how the Diyukim of every word and sentence fills it 
with deep meaning. Finally, the Sicha devotes several Se’ifim 
to explaining in detail the signs of Moshiach as mentioned by 
the Rambam.

(It should be duly noted that in order to truly understand the Sicha 
completely, the following footnotes should be learned: 17, 50, 63 and 66.)

Explaining the Details of the Sicha
The Two Moshiachs

In Se’ifim 'ב and 'ג the question on the Rambam is: why bother 
to explain at length the parts of Bilam’s prophecy relating to 
Dovid HaMelech? How is this relevant to the subject of the 
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BACKGROUND OF THE SICHA
The concepts of Moshiach and Geula are explained in all 

parts of the Torah: Chumash, Mishna, Gemara and Aggados. 
However, the ideas are scattered in short snippets, and aren’t 
aggregated in one place. In addition, among these concepts 
there are those that are relevant to P'shat, those that are 
relevant to Drush, some to Remez, and finally Sod. In the words 
of the Rambam, “The words of the Chachomim [in this matter] 
are vague. A man cannot know how they will be and when 
they will be." Accordingly, it follows that a simple learning of 
these ideas will not suffice. A person cannot cross a wide sea 
with only his hands and feet.

The first time the concepts of Moshiach and Geula were 
explained in a clear and orderly fashion was by the Rambam 
in Hilchos Melachim at the end of his Mishna Torah. With his 
broad knowledge, the Rambam explains this topic clearly while 
revealing the role of Moshiach and the Seder of his revelation.

Yet, although these things are clear and specific, the Rambam 
did not note his sources. Rabbi Yosef Karo, one of the greatest 
commentators on the Rambam, states in his Kesef Mishna, "This 
chapter and the next explain clearly the coming of Moshiach 
and I have nothing to interpret on them." He merely notes 
the sources and explains ideas that are mentioned explicitly 
in Shas. Similarly, later commentators also did not elucidate. 
Even the Radbaz, who cites clear sources from Chazal for each 
and every Halacha of the Rambam, suffices to note on these 
chapters, "All of this is explained in the Scriptures and in the 
words of our Chachomim of blessed memory in Midrashim 
and Aggados.”

Then the Rebbe came, and in his Sicha is thoroughly 

גדרו ההלכתי של משיח
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apparently it is not so important if the king is a descendant 
of Dovid HaMelech or not. Meaning to say, even a king who 
is not from the line of Dovid has the same function and the 
same power to lead the Jews to go in the ways of Torah. Based 
on this, it seems that the fact that Moshiach is a descendant 
of Dovid is not related to his role and mission as Moshiach. 
Rather, since Hashem promised Dovid that his kingdom will 
last forever, therefore Moshiach will be from the line of Dovid.

However, the Rambam writes explicitly regarding faith in Bias 
HaMoshiach (in his commentary on Mishnayos and brought 
in footnote 50): "Included in this foundation is that Yisroel 
has no king except from Beis Dovid and from the lineage of 
Shlomo alone. All who oppose this family are deniers of the 
name of Hashem, blessed be He." Therefore, the belief in Bias 
HaMoshiach is not only belief in the Shleimus and Nitzchius 
of Torah. Rather, included in this Emuna is another major 
concept, that of belief in the eternity of Malchus Dovid.

This understanding can also be found in the words of Hilchos 
Melachim: “In the future, the king Moshiach will rise and 
restore Malchus Dovid as in the days of old… all the statutes 
will be reinstated." The role of Moshiach is double: the return 
of Malchus Dovid and the return of Shleimus HaTorah.

This seems also to be the intent of Se’if Yud in the Sicha, 
where the Rebbe explains the prophecy of Bilam, who 
compares Moshiach and his Peulos to Dovid specifically. This 
stresses that the role of Moshiach is not only to cause Shleimus 
HaTorah and to restore Malchus to Yisroel in general. If that 
would be the case, it would have been more fitting to compare 
Moshiach to Moshe or Shaul, as mentioned in the beginning 
of the Sicha. Instead, the job of Moshiach is to restore Malchus 
Dovid specifically.

Cities of Refuge
Another intention of the Sicha is to explain how all the Mitzvahs 

of Torah were commanded in order to fulfill them in their 
entirety. Only now, due to the situation of Galus, are we unable 
to do so until Bias HaMoshiach. This means that the current 
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Halachos (the beliefs concerning Moshiach) and what does 
it add? The question in Se’if 'ה is in regards to the prophecy 
of Bilam. What is the special quality shared by Moshiach 
and Dovid that Bilam should compare Moshiach to Dovid 
specifically and not to Moshe?

Anyone Who Does Not Believe 
in Him Denies the Torah and Moshe Rabbeinu 

At first glance, it seems Rambam's intent is to emphasize the 
severity of rejecting the belief in Bias HaMoshiach. However, 
if so, it is not understood why Rambam writes this in Hilchos 
Melachim. Seemingly, it would have been more appropriate 
to place it with all the other laws of a Kofer, in Hilchos T'shuva. 
The Sicha explains that the Rambam's intention is not to 
stress the seriousness of K'fira, but rather to explain to us 
what Moshiach is. 

There are those who believe that the coming of Moshiach 
is of no major significance to a Yid or to Yiddishkait. It is only 
because we must believe in the words of prophecy, and due 
to the fact that all the prophets spoke of the Messianic era, 
that we therefore must believe in Bias HaMoshiach. According 
to this reasoning, the belief in the coming of Moshiach is 
only auxiliary to the obligation to believe a prophet. It has 
significance just as any other Nevua, but has no importance in 
and of itself. It is not a core tenet of Yiddishkait.

Therefore, the Rambam emphasizes that such a person is 
not only rejecting the prophets, but also he is denying the 
Torah and Moshe! The reason is that a person who believes in 
Bias HaMoshiach also believes in the Shleimus and Nitzchius 
of Torah. On the other hand, someone who denies Bias 
HaMoshiach is not only denying prophecy, but he is also 
denying the Torah itself!

Malchus Dovid
The Sicha explains that the fulfillment of the 613 mitzvahs 

is dependent on the king, who controls the Jews. However, 
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inability to fulfill all the Mitzvahs is not the result of a Torah 
limitation, but rather it exists due the situation of the world. It is 
not because of the Tzivui, but rather the Kiyum B'poel. 

However, the Mitzvah of the cities of refuge is unique from 
among the others in the following sense: the Torah says 
L’chat’chilla that this Mitzvah will only be completely fulfilled 
when Moshiach comes.  Here, the Torah says that there will 
come a time, and it is necessary that there come a time, when 
Torah will be fulfilled in its entirety. And therefore, this that we 
lack the Mitzvah of the cities of refuge is not only due to the 
situation of the world, but also because of the Torah. It is not 
only because of the Kiyum B'poel, but also due to the Tzivui.

(In the Sicha הגאולה הבטחת   the Rebbe explains in נצחיות 
another manner the significance of this proof of Moshiach 
that is based on the cities of refuge. Seemingly, the two 
explanations complement each other.)

The Torah with its Laws and Statutes is Everlasting
Seemingly, another intention of the Sicha is to explain how 

one cannot say Moshiach will only be successful in his role of 
bringing about Shleimus HaTorah through working wonders 
that are beyond nature. One who says so is stating that the 
world in its natural state is not a כלי for Torah and that therefore 
we are unable to fulfill it in its entirety. This would imply that 
in order to reach a situation that allows for Shleimus HaTorah, 
miracles are necessary to change the state of the world.

But since we are מאמינים בני מאמינים, believers the children of 
believers, we believe in the eternity of the Torah. We believe 
the Torah to be a Toras Emes. We believe the Torah to be a 
Toras Chaim, at all times, in all situations, exactly the way it 
always was and exactly the way it was always meant to be. 
Therefore, we do not accept such a statement that the nature 
of the world is not a כלי for Torah. Instead, we believe that 
Moshiach is able accomplish his mission in its entirety without 
any need to rely on miracles.
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 נצחיות הבטחת
הגאולה

The Redemption: 
An Eternal Promise

במצות  וגדר  פרט  היא  שהגאולה  כיון   .  ."
לעולם  עומדת  מצוה  "היא  אשר  התורה, 
אפשר  שאי  מכריח  שזה  עולמים",  ולעולמי 

להיות שינוי ח"ו בהבטחת הגאולה"

)שיחת 'נצחיות הבטחת הגאולה'. אות ה(

לקו"ש חל"ד עמ' 114,
שיחה ג' לפרשת שופטים
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עתיד  המשיח  המלך 
מלכות  ולהחזיר  לעמוד 
 - ליושנה  דוד  בית 
 Melech Hamashiach
 is destined to arise
 and renew the
 kingdom of Beis
 Dovid, restoring it to
 its initial sovereignty
 testified - העידה עליו •
ה'  ושב   •  about him
שבותך  את  אלוקיך 
וגו'  וקבצך  ושב  ורחמך 
 Hashem will bring  -
 back your captivity
 and have mercy upon
 you. He will again
 gather you from
 among the nations
בקצה  נדחך  יהיה  אם   •
 - ה'  והביאך  וגו'  השמים 
 Even if your Diaspora
 is at the ends of the
 heavens, ]Hashem
 will gather you up
 from there...[ and
 bring you ]to the land[
• ואלו הדברים המפורשים 
כל  כוללים  הם  התורה 
ידי  על  שנאמרו  הדברים 
 These  - הנביאים  כל 
 explicit words of
 the Torah include all
 the statements made
 by all the prophets
זה  שלאחרי   - שלאח"ז   •
אלוקיך  ה'  ירחיב  אם   •
ויספת לך עוד  את גבולך 

שלש ערים וגו' - When Hashem will expand your borders... you must add three more cities • ומעולם לא 
 This command was never fulfilled. Surely, Hashem did not give this - הי׳ דבר זה ולא צוה הקב״ה לתוהו
command in vain • שהוזקק - That he needed • המפורטים - That are detailed • ה״א - השם אלוקיך • נבא בשני 

המשיחים - prophesized about two anointed kings • כו״כ - כמה וכמה

keuyhahju, 218

t/f,c vrnc"o cvkw nkfho1:

"vnkl vnahj g,hs kgnus ukvjzhr
nkfu, ch, sus khuabv ufuw ufk nh
athbu ntnhi cu tu nh athbu njfv
kcht,u kt catr bchtho ckcs vut
fupr tkt c,urv ucnav rchbu avrh
v,urv vghsv gkhu abtnr2uac vw
tkehl t, acu,l urjnl uac uecml
uduw to hvhw bsjl cemv vanho uduw
uvchtl vw/ utku vscrho vnpuraho
c,urv vo fukkho fk vscrho abtnru
gk hsh fk vbchtho/ t; cpra, ckgo
btnr uao bct cabh vnahjho' cnahj
vrtaui avut sus fuw ucnahj vtjrui
aguns ncbhu fuw" )uncht fnv pxueho
npra, ckgo unprao gk sus ugk
nkl vnahj(/

ucvkfv aktj"z nnahl vrnc"o:

"t; cgrh neky vut tunr3to hrjhc
vw tkehl t, dcukl uhxp, kl gus
aka grho uduw unguko kt vhw scr zv
ukt muv vec"v k,uvu4' tck cscrh
bchtho thi vscr mrhl rthhw afk
vxprho nktho cscr zv"/

uha kghhi' nv jxr crthu,
vrtaubu, )nvf,uc "uac duw" )acpw
bmcho( unpra, ckgo(' avuzee
vrnc"o kvuxh; vrthw do nvf,uc
c"grh neky"?

vmurl cabh rthu, vrtaubu, nuci'
fh fuub, vrnc"o fti )cvkfu,
nkfho( vht gk vtnubv cnklvnahj'
vhhbu abux; gk vjhuc kvtnhi cfkku,
gbhi vdtukv' avec"v g,hs kdtuk t,
hartk )cthzv tupi avut(' jhhcho
kvtnhi cnkl vnahj5)go pryh gbhbhu
ungku,hu vnpuryho crnc"o cpre
zv(' fshue kaui vrnc"o "ufk nh
athbu ntnhi cu"Q uscr zv thbu npura
cpxue "uac v"tt, acu,l duw uecml
uduw uvchtl vw"' tkt re c"pra,
ckgo" a"ao bct cabh vnahjho"'
sus unkl vnahj6]unygo zv ncht do
trhfu, vrthw' go fu"f pxueho

5( ukvghr nsg, rw vkk )xbvsrhi my' t(

"thi kvo nahj khartk"' ucpra"h )urtv do
jhsuah vr"i( ao "tkt vec"vhnkul cgmnu
uhdtko kcsu" )ucrta tnbv ktcrcbtk ph"s
phra zv ctu"t(/ uscrh vrnc"o vo ktjrh
avfrhgu jfnho akt fscrhu' akfi vtunr g,v

fsg, rw vkk vrh vut fupr cfkk v,urv )au",
j,"x hu"s xab"u(/ urtv keni vgrv 24/

6( ukvghr acphv"n vesnv kpw jke )hxus
vh"c( vesho vrnc"o vrthw npra, ckgo kvt
spw bmcho  _ "unh avx,pe cu / / fpr c,urv
ahgs cu c,urv cphrua cpra, ckgo upra,
t,o bmcho" )uh"k abey g"p xsro cert
nat"f cvh"s avut xw vkfu, vkfu,(/

nahju, a"p scrho ur"j tkuk ,an"uQ

numth a"p phbjx ,ak"j/ bspx ckeu"a jf"s gw

411 uthkl/

1( ph"t v"t/
2( bmcho k' d-v/
3( pra,bu hy' j-y/ urtv xprh gv"p/

,uxp,t nfu, xp"c/ hruaknh ao p"c v"u/
4( mg"e nnjz"k )xbvsrhi gt' t( sci xurr

unurv ughr vbsj, "kt vhw ukt g,hs kvhu, / /
)tkt( srua ueck afr"/ utukh ha kjke/ utf"n/

aupyhoc

bmjhu, vcyj, vdtukv
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keuyhahju, aupyhoc219

vnscrho cvo' fh cpxueho tkv
brnzho do pryh gbhbhu ungku,hu ak
nkl vnahj )ajhhcho kvtnhi cvo('
fnab", cn"t7[/

ukthsl kt vx,pe cvrthw npra,
ckgo' ugus zt,' avchtv re frthw
abhw _ fh thi fuub, vrnc"o fti re
kvcht rthu, n,urv acf,c gk cht,
vnahj' tkt kvufhj s"nh athbu
ntnhi cu / / fupr/ / c,urvucnav
rchbu avrh v,urv vghsvgkhu"'
uvgsu, vzu thbv re g"p phruapxueh
v,urv ac,urv acg"p ]ado "vfupr
cpruav uvut ,urv acgk pv" vut
cfkk "fupr c,urv"8[' tkt "tku
vscrho )v(npurahoc,urv"9_ uthku
bcutu, ckgo btnru csrl nak ujhsv'
ckaui ath tpar kunr a"vscrho
)v(npurahoc,urv"01Q nat"f cpxue
vrtaui anpuracu g"s dtukv' ecu.
dkhu, ufuw/

tck mrhl chtur )fb"k( _ nv bux;
g"h vrthw11nvf,uc cgrh neky21?

do ha kshhe' avrnc"o f,c rthw
zu cvkfv cp"g' ukfturv vu"k kfkkv
cvkfv veusn, chjs go cw rthu,
vrtaubu,31/

c/ubrtv kunr' acrthw zu ngrh
neky ha jhsua gherh kdch cw rthu,
vrtaubu,: czv amhuu,v ,urv "to
hrjhc duw uhxp, duw" )achnu, vnahj
jhhcho kvuxh; cgrh neky' ckaui
vrnc"o41

"chnh vnkl vnahj nuxhphi
aka tjru, gk tku vaa"( _ bgav
vgbhi scht, vnahj tw n,bth nmuv

ac,urv/

fkunr: tg"p agbhi vdtukv
vg,hsv npura c,urv )uvrnc"o
)cphrua vnabhu,51( nbv vtnubv czv
chi gherh uhxush v,urv(' n"n thi zv
jke nnmuu,v,urv' avrh kt nmhbu

7( keu"a jh"j gw 182 uthkl/
8( rnc"o vkw ,aucv p"d v"j/
9( urtv ch, tkeho )kvnch"y( agr vhxusu,

pb"c/
01( ucrtc"g cke )fs' hz( phra fk vf,ucho

regk sus/ g"a/
11( ucphv"n ao ktvcht rthw zu/ _

ukfturv thi fuub, vrnc"o cxw vhs )xpr vkfv(
kvcht fkvneunu, ac,uac"f anpura cvo
g"s vdtukv )ucpry akfturv habo gus _ rtv
xw vdtukv kvrnc"i agr tw "uhu,r jze nzv
cxu; v,urv / / pw vtzhbu"/ urtv uhjh ny' h
ucra"h urnc"i ao/ ugus(/

21( ckeu"a ao )gw 082( b,w afuub,
vrnc"o crthw zu vht kvufhj gus hu,r adsru

ak nahj vut atz hvhw ehuo v,un"m cakhnu,i'
avrh nmuv zu ,vhw cakhnu, re tz/ ucn"t
)keu"a jf"s gw 901 )kghk gw 212( uthkl( b,w'
arthw zu vht do vesnv kscrh vrnc"o cvkfv
aktj"z' ankl vnahj t"m "kgau, tu,u,
unup,ho unjsa scrho cguko"' azvu cv,to
kscrh vrnc"o kvki ao )rph"c( achnu,
vnahj "guko fnbvdu buvd" _ avrthw kzv
n,uac"f vht ngrh neky kg,"k' ado tz
tparh uhvhw vurd bpa caddv )tck rtv vnal
vahjv ao(/

tck payu,kw vrnc"o vht' afuub,u kvcht
rthw n,uac"f gk gmo cht, vnahj' fvnal
kaubu "unguko kt vhw scr zv ukt muv vec"v
k,uvu' tck cscrh vbchtho thi vscr mrhl rthw

afk vxprho nktho cscr zv"/
31( rtv cneunu, abxnbu cvgrv veusn,/
41( vkw rumj p"j v"s )urtv vkw anhyv

uhuck rph"d(/
51( cvesnv kpw jke/
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 and on the  - ולאידך 
הסתפק   •  other hand
להוכיח   •  sufficed  -
שהרי   •  to prove  -
 for - התורה העידה עליו
 the Torah testified
 )on him( ]to his
על   - ע״פ   •  coming[
שבעל   - שבע״פ   • פי 
בפרושה  הכופר   • פה 
 - פה  שבעל  תורה  והוא 
 One who denies the
 explanation, which
 is the oral tradition
בלעם  נבואות  ואילו   •
וחידה  נאמרו בדרך משל 
 And which of  -
 Bilam's prophecies
ע״ד   •  were a parable
- על דרך • כנ״ל - כנזכר 
לעיל • בפ"ע - בפני עצמו 
• הו״ל - הוה לי' • עיקרי 
בימי   •  fundamental  -
מוסיפין  המשיח  המלך 
אלו  על  אחרות  שלש 
 In the era of  - השש 
 the King Mashiach,
 three other cities will
 be added to these six
 From the  - מתנאי   •
conditions of • אע"פ - 
 listed - אף על פי • מנה

• מ״מ - מכל מקום
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c,urv mhuuhkvtnhi cvdtukv61)ure fh
fhui azvu gbhi vnpura c,urv' kfi fk
athbu ntnhi cv' vrh vut "fupr / /
c,urv ucnav rchbu"(Q tck g"h vmhuuh
s"to hrjhc duw uhxp, duw"' bgav gbhi
vdtukv tjs npryh nmuvc,urv/

ug"h abgav jke nnmuv c,urv' ha
cu do v,ue; acgbhi vnmuu,/ ufn"a
vrnc"o cvkfu, hxush v,urv71

"scr
crur unpura c,urv avht nmuv
guns, kguko ukguknh guknho thi kv
kt ahbuh ukt drgui ukt ,uxp,"'
a"nmuv" phruau mhuuhhv,urv'
ufvnal scrh vrnc"o "afk scrh
v,urv nmuuhi tbu kgau,i gs guko"/
ufi f,c do cvkfu, nkfho ao81'
cvnal vgbhi tusu, vnkl vnahj'

"gher vscrho ffv vi' av,urv vzt,
juehw unapyhw kguko ukguknh guknho
uthi nuxhphi gkhvi ukt durghi nvi
)ufk91vnuxh; tu durg tu adhkv pbho
c,urv uvumht vscrho ak nmu,

npauyi' vrh zv usth csth02urag
utpheurux("/

ukfi' fhui agbhi vdtukv vut pry
cnmu,grh neky' vrh fao agrh
neky "vht nmuv guns, kguko fuw thi
kv kt ahbuh fuw"' fl th tpar kvhu,
ahbuh j"u cvcyjv zu/

ugp"z nuci do shue kaui vrnc"o
crthw zu "ukt muvvec"v k,uvu"12_
afuub,u kvsdha' sfhui azvu gbhi ak
nmuv)"muv vec"v"(' vrh zv njhhc
ath tpar kvhu, ahbuh j"u czv' fh

"kt muvvec"v k,uvu"/

d/kh,r chtur:

cbudg kvcyju, vec"v )g"h bcht(
habo tupbho nxuhhnho aahhl ahjuk
cvo ahbuh' fnu "scrh vpurgbu,
avbcht tunr" atpar ahcyku' npbh

"avec"v trl tpho urc jxs fuw ]tu
fh[ tpar agau ,aucv ubxkj kvo"22'
ufi do cvcyjv kyuc to vh,v re "chi
vec"v uchi vbcht" tpar akt
,,ehho to "hdruo vjyt"32Q

unzv nuci' ado ftar crur
avcyj, vbcht ,,ehho ]fn"a
vrnc"o42

"afk scr yucv ahdzur 
vt-k tphku gk ,bth thbu juzr"' ufnu

12( ucpry akfturv vhw tpar kvcht rthw
ngmo vvcyjv s"hrjhc v"t t, dcukl"' aeth
gk tr. "vehbh uvebzh uvesnubh abfr, ktcrvo
tchbu crh, gkhvi ugshhi kt bfcau" )rnc"ovkw
rumj ao(/

22( rnc"o vkw hxuv", p"h v"s/ urtv do
vesn, vrnc"o kphv"n/ urtv hruaknh xbvsrhi
ph"t v"v/ ,gbh, p"c xv"t/ c"r pb"d' s/

32( phv"n kvrnc"o ao' g"p crfu, s' t/
urtv vbxni cvgrv 52/

42( vkw hxuv", ao )ncrfu, z' xg"t(/ urtv
vbxni cvgrv 22/

61( azvu tjs nvygnho akt vchtu vrnc"o
cxw vhs cvkw hxush v,urv _ fh "cxw nabv
,urv / / fuub,u / / kctr vnmu,tar cxpr
,ur, vtkeho / / vcht / / vkfu, hxush v,urv
kctr tu,o vhxusu, aha cfkko nmu,/ / kt //
fk hxush v,urv" )rta tnbv ph"y(/

71( rp"y/ urtv do vkw ,aucv p"d xu; v"j
)uvkw ngav vercbu, xp"c(/ phv"n ao vhxus
vyw )uc,rduo etpj ao(/ ufi cvesn,u kphv"n
)anmhhi cpw jke ao(/ _ urtv ctrufv xv"a
,ab"c j"t gw 72 uthkl/

81( xu; v"d/
91( f"v cspuxho akt akyv cvo ceur,

vmbzur/
02( cf,"h ,hni "v"z custh rag fuw"/
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 commandment - ציווי
 • to believe - להאמין •
ע״י - על ידי • דאם ירחיב 
 When G - גו׳ ויספת גו׳
 d will expand ]your
 borders...[ you shall
 add ]three more
 the  - התוקף   •  cities[
 - וכמ"ש   •  strength
ברור  דבר   • וכמו שכתוב 
שהיא  בתורה  ומפורש 
לעולם  עומדת  מצוה 
לה  אין  עולמים  ולעולמי 
ולא  גרעון  ולא  שינוי  לא 
 It is clear and - תוספת
 explicit in the Torah
 that it is ]Hashem's[
 c o m m a n d m e n t ,
 remaining forever
 without change,
 addition, or
שכל   •  diminishment
אנו  מצווין  התורה  דברי 
 we  - עולם  עד  לעשותן 
 are commanded to
 fulfill all the Torah's
 •  directives forever
 - הן  ככה  הדברים  עיקר 
 The main thrust of
 the matter is: This
 Torah, its statutes
 and its laws, are
שהתורה   •  everlasting
ומשפטי׳  חוקי׳  הזאת 
עולמים  ולעולמי  לעולם 
 This Torah, its  -
 statutes and its laws,
ואין   •  are everlasting
מוסיפין עליהן ולא גורעין 
 You may not  - מהן 
 add to it or diminish

 And whomever add or - וכל המוסיף או גורע או שגילה פנים בתורה והוציא הדברים של מצות מפשוטן • from it
 detracts ]from the Torah[ or explains parts of the torah )incorrectly( and explained the mitzvos in a
 • He is certainly an imposter, rasha and heretic - הרי זה ודאי בדאי ורשע ואפיקורוס  • non-literal manner
 That there will be a change - שיחול בהם שינוי • To emphasize - להדגיש • With the assurance - בהבטחה
 Because Hashem is Slow - מפני שהקב״ה ארך אפים ורב חסד כו׳ • The punishments - הפורענות • in them
 possibly they repented and were - אפשר שעשו תשובה ונסלח להם • to anger and abundant in goodness
forgiven • יגרום החטא - ]The sin caused ]that they didn’t merit that the prophecy be fulfilled • ברור - 
 Any good which Hashem decrees - even if ]the - שכל דבר טובה שיגזור הא־ל אפילו על תנאי אינו חוזר • clear

decree[ is provisional - will never be nullified
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39 נצחיות הבטחת הגאולה

39

בפירוש   - בפיהמ״ש 
המשניות שלו • שכשיאמר 
להבטיח  לנביא  הקב״ה 
טובה  בבשורה  אדם  לבני 
להתקיים  הדבר  מוכרח 
ואין שייך שיתבטל מחמת 
 when Hashem  - חטא 
 tells a prophet to
 promise something
 positive to a person,
 even if the promise
 was with a condition,
 nevertheless the
 promise will for
 sure be fulfilled and
 no sin can annul
בעצם   •  ]the promise[
לשינוי  ניתנת  אינה 
 in essence isn't  -
 susceptible to change
בפועל  שינוי  בהם  אין   •
 in actuality aren’t  -
 changed ]but not that
 it in essence can't be
 changed, it just won't
שיוכלו   •  be changed[
לבחון אם נביא אמת הוא 
 So that they may  -
 discern if he is a
משא״כ   •  true prophet
נצחיות   • כן  שאין  מה   -
 •  The eternality  -
דידן  בנידן   - בנדו״ד 
תורה  הבטיחה  כבר   •
לעשות  ישראל  שסוף 
ומיד  גלותן  בסוף  תשובה 
 The Torah  - נגאלין  הן 
 has already promised
 that, ultimately, the
 Jews will do Teshuva
 towards the end
 of their exile and,
immediately, they will be redeemed • והי׳ כי יבואו עליך כל הדברים וגו׳ ושבת עד ה' אלוקיך ושב ה' אלוקיך וגו״ - 
 There shall come a time when ]you will experience[ all these things... and you will return to Hashem....

“]Hashem, will bring back your ]captivity • הוודאות - the certainty • משא"כ - מה שאין כן
apply - וא"כ - ואם כן • חל
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achtr cphvn"a aku52af"ahtnr
vec"v kbcht kvcyhj kcbh tso
ccaurv yucv" nufrjvscr kv,ehho'
uthi ahhl ah,cyk njn, jyt[ _ thi
zv npbh avcyjv ag"h bcht cgmo
thbv bh,b, kahbuh62' tkt npbh
avcyju, tku thi cvo ahbuh cpugk
)ufncutr crnc"o ao' azvu fsh
ahufku kcjui to bcht tn, vut*62(/

nat"f bmjhu, v,urv' a"guns,
kguko ukguknh guknho"' vut npbh
avht kngkv ndsrahbuh' vhhbu ath

tparaha,bv' sfnu a"tbh vw kt
abh,h"72' athi ahhl cu h,w ahbuh j"u'
fi do c,ur,u ak vec"v )avht
jfn,u urmubu ak vec"v(' athi ahhl
cv dsr ahbuh82/

unzv nuci kgbhi vcyj, vdtukv'
st; akvhu,v vcyjv kyuc unv atnr
vec"v kbcht "kvcyhj kcbh tso
ccaurv yucv" th tpar ah,cyk
npbh drhn, vjyt' fb"k92]ugus zt,'

anghert kt ahhl cbsu"s ahdruo
vjyt' avrh )ckaui vrnc"o03( "fcr
vcyhjv ,urv axu; hartk kgau,

,aucv cxu; dku,i unhs vi bdtkhi
abtnr13uvhw fh hcutu gkhl fk
vscrho uduw uac, gs v"t uac v"t
uduw"' vhhbu avucyjbu gk zv dupt'
ahartk hgau ,aucv )ukt hvhw nmc
ak "hdruo vjyt"([ _ n"n' vuustu,
aczv vht re nms dsrh vbcutv
utupbvQ nat"f gh"z avcyj, vdtukv
vht jke upry nnmuvc,urv' jk gkhw
dsr bmjhu, v,urv_ avht bmjhu,
athi ahhlcv auo chyuk/

s/tkt akfturv gshhi ha neuo
katkv:

vrh vfkk ak bmjhu, v,urv vut
cfk jkeh v,urv23' ucpry cjnav

52( cvesnv ao/ urtv do nthrh kcrfu, s'
t/ au", vrsc"z j"d xhw twxd/ rt"o kpra"h
uhakj )kc' j(' vuct ckj"n kvkw hxuv", ao/
_ uc)rt"o u(du"t ao )ufi cmk"j crfu, ao(
veau gk jhkue zv nnjz"k gv"p "go zu ebh,"
)crfu, ao/ vuct keni cpbho x"s(/ ufcr
vtrhfu cnpraho cjhkueho aubho/ utf"n/

62( ukvghr npxe vrnc"o )xu; vkw ndhkv(
a"fk xprh vbchtho / / g,hshi khcyk khnu,
vnahj"/ urtv vbxni cvgrv 43/

*62( urtv srau, vr"i srua c/
72( nktfh d' u/
82( rtv ctrufv czv _ keu"a jh"y gw 281

uthkl/ jf"d gw 33 uthkl/
92( ucpry avdtukv thbv re vcyjv

)c,urv( tkt do )ckaui( bcutv' fshue kaui

vrnc"o "uao bctcabh vnahjho" _ rtv du"t
uhakj ao )ucxpru dcuru, vw p"z(' aha jhkue
chi vcyjv )x,o( ubcutv' avcyjv tpar akt
,,ehho npbh vjyt' nat"f bcutv/

]ugp"z vhw tpar k,r. trhfu, kw vrnc"o

"t; cpra, ckgo btnr uao bct"*/ tkt
avrnc"o kt x"k fjhkue vdu"t )akfi vumrl
kjke chi vcyj, vec"v kbcht gmnu tu nv
ancyhj ktjrho(/ urtv keu"a jh"j gw 472
vgrv 32 ucauv"d ao/ urtv keni xgh; u[/

03( vkw ,aucv p"z v"v/
13( bmcho k' t-d )vcyj, vdtukv acrnc"o

vkw nkfho ao(/
23( sfk tu, utu, ac,urv' vi c,uac"f )do

bchtho uf,ucho( uvi c,uacg"p )do tdsu,
acv( vht jke n,ur, tn, u,urv vbmjh, _
rtv ctrufv keu"a jf"d ao/ ua"b/

*( ukvghr nerh, xpr )kvnch"y( kvkw

nkfho ao "ufao ab,ehhnv bcut,u cnahj

rtaui ,,ehho ctjrui" )vhhbu afuub, vrnc"o

kvsdha vuustu, a,,ehho bcutv zu(/
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junah ,urv' ufn"a vrnc"o33

a"jnav junah ,urv / / thbi cykhi
kguko"' afk vbf,c c,ur, nav vut
bmjh uehho kgukoQ ut"f' fhui
avcyj, vec"v gk vdtukv npura,
c,ur, nav' fcr jk g"z dsr vbmjhu,
ak "jnav junah ,urv"' unv b,ux;
czv gh"z avht do pry nnmu,v,urv?

uh"k fh ha jhkue gherh chi
vbmjhu, acnmu, v,urv kvbmjhu,
acatr jkeh ,urv )acf,c(43: catr
jkeh v,urv tpar agbhi vbmjhu,
acvo h,ehho )kt fpauyu' tkt( re
c,ufbo vrujbh )ug"s "scrh vhnho
uvxhpurho"53ac,urv acf,c'
avbmjhu, acvo vht c"jfnu,
upktho"53vbrnzho cvo' ukt
cvgbhbho fpauyo' avrh vo nturgu,
acgcr(Q nat"f zv av,urv "vht
nmuvguns, kguko ukguknh guknho"'
vhhbu' amhuuhh v,urv fpauyoehhnho

"kguko ukguknh guknho" ckh ahbuh
drgui tu ,uxp,63/

]ufshue kaui vrnc"o vb"k "ufk
vnuxh; fuw uvumht vscrho ak nmu,

npauyi vrh zv usth csth urag
utpheurux"' sre ftar tunr gk
nmu,v,urv athbi fpauyi ha gkhu
dsr zv s"csth urag utpheurux"73)fh
tz vut fupr chxus ak bmjhu, v,urv('
nat"f fanumht atr vnertu, nhsh
pauyi*73thi gkhu dsr zv[/

ufao avut cxhpurh v,urv' f"v
do cgbhi vcyju, vec"v abf,cu

crujbhu,(' tkt vut nufrj kv,ehho do cguko
vzv' fpauyu/

ufnab", cn"t )keu"a jf"t gw 411 uthkl(
cngk, vkfu,v,urv*' asuet vi bew "tn,

ktnh,u" s,urv )rtv xv"n ,rf"z )gw rpc/
rmt( uvnal ,rx"u )gw ,kt(' g"p ac, h' t/
ua"b(' fh v"tn," acvo vht )gs( kngav

cpugk/
73( t; ah"k avrnc"o nshhe fi' fh gher

fuub,u czv vht kn"a tj"f g"s tu,u vtha
)cspuxho aakyv cvo ceur, vmbzur bany('
adro "kvjkh; v,urv"' ufi g"s v"grkh kc / /
)a(buatho ubu,bho / / cnmu, v,urv / / tn, vhu
ufcr cyku czni vzv / / scrho bx,rho ha cvi
uthbi fpauyi"/

*73( urtv crhh,t sk"c nsu, )nsv fu(

"t,v numt cbchtho ucf,ucho ascru cnak'
cs"t cscrh eckv tck cscrh ,urv unmuvth
t,v hfuk ksurai ckaui nak fuw"/ urtv phw
nsra ,btho )kvnvrz"uu( ao' avfuubv akt
bsrua kabu, pauyv ak vkfv)"nmuv"(/ g"a/

*( uvrh vhxus sbmjhu, v,urv acvkw

hxuv", ao vut do cbudg kphruavnmu,

s,uacg"p )rtv ao v"t/ urtv vkw ,aucv P"d

v"j/ phv"n cvesnv kpw jke hxus vyw(/ tkt

acxu; vkw ndhkv' nauuv vbmjhu, s"vkfu,ak

,urv acg"p" kjnav junah ,urv )cfkk(/

utf"n/

33( xu; vkw ndhkv/
43( avrh fnv tupbho usrdu, habo cgbhi

vbmjhu,/ urtv do keu"a jf"u gw 522' vjhsua
cbmjhu, ac,urv acf,c/ g"a/ urtv vgrv 63/

53( kw vrnc"o cphv"n cvesnv kpw jke
vhxus vanhbh/

63( unuci' azv nurv gk xud bgkv hu,r
cgbhi vbmjhu,: gbhbho avbmjhu, acvo vht re
c,ufbo vrujbh )uthku cdanhu, cyk vscr(' v"z
vurtv aha thzu vdckv cbmjhu, gmnv'
av"tn," acvo vht crujbhu, ukt cdanhu,Q
nat"f cnmuu, uvkfu, v,urv' avbmjhu, vht
)do( cdanhu, fpauyu' v"z npbh avbmjhu,
eaurv go "tn, vw" fph avht kngkv nfk dsr
ahbuh fkk' athi auo vdckv ujhkueho cbmjhu,
zu )kjke ukunr avscr batr ehho re
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ע"ז - על זה • עי"ז - על 
 added - ידי זה • נתווסף
 literally  - כפשוטו   •
 - הרוחני  בתוכנם   •
 ]according to[ their
 spiritual content ]and
 not in a literal way[
והסיפורים  • דברי הימים 
 History and stories  -
• חכמות ופלאים הנרמזים 
 Wisdom and  - בהם 
 wonders that are
 •  hinted to in them
  •  events  - מאורעות 

imposter - בדאי
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c,urv' aehuni cpugk ,kuh ctupi
vvcyjv kph v,btho udsrho aphrau
cjz"k' uto bf,cv vvcyjv ckh
,btho tkv thbu usth a,,ehho kph
pauyv suet/

]ufsnmhbu cphrua' avfkk
avcyj, vec"v tpar akt ,,ehho
cpugk npbh "ant hdruo vjyt" jk
do gk vcyju, vnpurau, c,urv'
fsth,t ccrhh,t83: "gs hgcur gnl vw
gs hgcur go zu ebh,93' gs hgcur gnl
vw zu chtv rtaubv )actu )ktr.( chnh
hvuag/ ra"h(' gs hgcur go zu ebh, zu
chtv abhw )fagku ndku, cck chnh
gzrt/ ra"h(' nfti tnru jfnho rtuho
vhu hartk khgau, kvo bx chnh gzrt'
fsrl abgav kvo chnh hvuag ci bui
tkt adro vjyt"/

ukfturv' fhui avcyjv zu )"go zu
ebh,"( bf,cv c,urv acf,c )kpbh
vzni s"chtv abhw"(04' uv,urv vzt,
kt ,vhw nujkp, u"thi kv kt ahbuh
ukt drgui ukt ,uxp,"' thl tpar
kunr ahjuk ahbuh cvcyjv zu ukt
,,ehho cpugk )nthzu xhcv a,vhw(?
ug"f m"k' fh vdsr ak bmjhu, v,urv
thbu ahhl cfkk kkhnus phw vf,ucho
)vto zvu cdanhu, tu crujbhu,' cfk
tupi tu c,bth ufuw([/

uzvu vjhsua cgbhbbu' afhui
avcyj, vdtukv vht pry nnmu,grh
neky' jk gkhw dsr bmjhu, nmu,

v,urv' tar )t( nufrj kv,ehho
cpayu, ucdanhu,14' )c( uctupi athi
ahhlczv ahbuh' fb"k/

v/g"p fk vb"k ha kctr vygo
avrnc"o nuxh; vrthw gk nkl vnahj
nvt a"t; cgrh neky vut tunr to
hrjhc / / uhxp, / / unguko kt vhw scr
zv ukt muv vec"v k,uvu":

thi fuub, vrnc"o )re( kvcht gus
vufjv n,urv acf,c )jnav junah
,urv( gk nkl vnahj' tkt ct kvuxh;
gbhi jsa cjunr vscr ak "nh athbu
ntnhi cu"' sbux; kzv a"fupr / /
c,urv ucnav rchbu" npbh a"v,urv
vghsvgkhu" _ vrh vut do "durg" tw
nnmu,v,urv' avrh ksg,u pry zv
ak nmu, grh neky kt h,ehho' ujk
gkhu n"a vrnc"o )cvkfv aktj"z(

"vrh zv usth csth urag utpheurux"/

83( crfu, s' t/ xbvsrhi mj' c/
93( cakj yu' yz/
04( nat"f cvt shgec vhw hrt ant kt

,,ehho vcyj, vec"v fh hdruo vjyt _
agshhi kt bf,cv tz c,urv/

14( tkt kfturv' fhui apayu,vnertu,
svvcyjv spw bmcho eth gk vdtukv vg,hsv
]nat"f cbcutu, ckgo athbu npuracpay'
fb"k c,jhk, vahjv/ ufi vt s"go zu ebh,"['
t"f mrhfv kv,ehho cpayu,' fvfkk s"thi
nert humt nhsh pauyu" )hcnu, fs' t/ urtv
ac, xd' t/ urtv cpryhu, tbmhekupshw
,knush, cgrfu(/

tck: )t( m"g )ucpry ksg, vrnc"o*( to
fkk zv tnur do cvcyju, v,urv/ )c( rtv keni
cpbho )xu; xgh; v( bpe"n kvkfv czv avht
,bth upry cnmuv/ ugm"g/

*( ansdha )fb"k( are to "vumht vscrho

ak nmu,npauyi v"z fuw"/ urtv rnc"o vkw

nkfho rph"c ucndsk guz ao/ ukvghr nnu"b )j"c

pf"y-k/ ucf"n(/ uhsugu, ,aucu, vrac"t czv

"j"t x,h"s-,hj/ urtv ao x"y "ctn, vrcv

f,ucho scru srl nak fuw"/ g"a(/ utf"n/
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 conditions  - התנאים 
 as we  - וכדמצינו   •
עמך  יעבור  עד   •  find
זו קנית  יעבור עם  ה׳ עד 
 until Your people  -
 cross over, Hashem,
 until this nation that
 You have acquired
ראוים   •  crosses over
ליעשות  ישראל  היו 
עזרא  בימי  נס  להם 
בימי  להם  שנעשה  כדרך 
שגרם  אלא  נון  בן  יהושע 
 The Jews  - החטא 
 were deserving that
 a miracle happen
 to them ]when they
 went into Eretz
 Yisroel[ in the times
 of Ezra as had
 happened in the
 times of Yehoshua
 however the sin
 caused ]it not to
]happen • והתורה הזאת 
 this  - לא תהי' מוחלפת 
 Torah will not be
 - צ״ל  וע״כ   •  changed
פי׳   • לומר  צריך  כן  ועל 
מה   - מ״ש   • פירוש   -
 the  - בחומר   • שכתוב 
אחד  גורע   •  severity
 he   - התורה  ממצות 
 nullifies one of the
 mitzvos of the Torah

• שלאח״ז - שלאחרי זה
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]ukfi f,c vrnc"o rthw zu cvkfv
cp"g _ fh ca,h vrthu, vrtaubu,
fuub,u kvufhj s"nh athbu ntnhi cu
//fupr / / c,urv ucnav rchbu avrh
v,urv vghsvgkhu"' ucrthw zu ct
krnz gk junr bux;cgbhi zv' avut
durg nnmu,v,urv[/

tkt akfturv to vut "fupr / /
c,urv ucnav rchbu" nv nuxh; zv
avut durg nnmu, v,urv?

tck g"p vb,"k ha kunr aha
bpe"n kshbt _ ucvesho chtur shbu
ak vtunr athbu ntnhi cdtukv
vg,hsv kcut npbh axucr at;
avucyjbu gk vdtukv' jk czv ahbuh
ub,cykv vcyjv zu )npbh vjyt
ufhu"c(24' akfturv th tpar kunr
gkhu a"fupr / / c,urv ucnav rchbu

avrh v,urv vghsv gkhu" )avfuubv
czv afupr cscr vnpurac,urv
acf,c' fb"k c,jhk, vahjv( _
avrh thbu fupr cvcyjv vf,ucv
c,urv' tkt x"k ado gk vcyjv fzu
ahhl gbhi vjryv )um"g to ha ku shi
fupr c,urv acg"p(Q

tck fhui avdtukv vht pry udsr
cnmu,v,urv' tar "vht nmuv guns,
kguko ukguknh guknho"' azv nfrhj
ath tpar kvhu, ahbuh j"u cvcyj,
vdtukv' vrh ctnru vhpl nzv' ha gkhu
shi fupr c,urv )fh t; antnhi

avmhuuh "uto hrjhc duw uhxp, duw" vut
ni vanho' vrh ctnru ah,cyk pry zv
svnmuv _ "fcr cykv ,urv zu" _ vrh
vut "fupr c,urv"*24(/

uha kunr gus bpe"n _ ctunr
athbu ntnhi cdtukv vg,hsv kcut
npbh anpra vnertu, ak vcyj,
v,urv akt fpauyo )atunr avdtukv
,vhw re crujbhu, ufhu"c(' akfturv
th tpar kunr gkhu a"fupr / / c,urv
ucnav rchbu"' avrh nusv snv af,uc
c,urv vut tn,' tkt axucr afuub,
v,urv thbv kpayu, vgbhi tkt akt
fpauyu/ udo t,"k azvu vhpl vfkk34

s"thi nert humt nhsh pauyu"' m"g
to tpar kunr ajk gkhu ao "fupr
c,urv ucnav rchbu" nauo anpra
nertu, akt fpauyo/

tck nms zv avdtukv vht pry
udsr cnmu,v,urv' tz ctnru
avdtukv kt ,vhw fpauyv vrh vut
numht "scrho ak nmu,npauyi" ujk
gkhu vshi s"vrh zv usth csth urag
utpheurux"/

u/uvbv csrl zu ha kctr gus
shue ckaui vrnc"o _ acvrthw
n"pra, ckgo" tunr "t; cpra,
ckgo btnr uao bctcabh vnahjho"'
akfturv thbu nuci ygo vsdav zu
s"uao bct"44)abtnr csrl bcutv(/

]usuje dsuk kunr' afhui anesho
azvu "cpra, ckgo"' mrhl kvuxh;

"uao bct" stk"f nbt ki aha tn,

*24( vkw ,aucv p"d v"j/
34( bxni kghk vgrv 14/ urtv ao cauv"d/
44( rtv kghk vgrv 92/

24( ug"ssg, rw vkk athi kvo nahj
khartk afcr tfkuvu chnh jzehw )fb"k vgrv
5(' axcr adro vjyt' t; a"v,urv vghsv
gkhu" u"cscrh vbchtho / / fk vxprho nktho
cscr zv"/ _ urtv au", vrsc"z )j"s xhw
twrbj( ugherho c,jhk,u/
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בפ״ע - בפני עצמו • ע״פ 
הנתבאר  פי  על   - הנת״ל 
נפקא   - נפק״מ   • לעיל 
 we  - שהובטחנו   • מינא 
 •  were guaranteed
 • בזה  וכיוצא   - וכיו״ב 
וצ״ע   • לי'  סבירא   - ס״ל 
 - • שבע״פ  עיון  וצריך   -
 detail - שבעל פה • פרט
• ח״ו - חס ושלום • וכיו״ב 
- וכיוצא בזה • את״ל - אם 
תמצא לומר • צ״ע - צריך 
בלעם  בפרשת  אף   • עיון 
בשני  נבא  ושם  נאמר 
 ]Reference - המשיחים
 to Mashiach[ is
 also made in the
 portion of Bilam who
 prophesied about
 two anointed kings
 • כן  לא  דאם   - דאל״כ   •
 From where  - לן  מנא 

]do we know[
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cscrh ckgo_ avrh fhui a"pra,
ckgo" bf,cv c,ur, nav54' nuci'
upauy' ascrho tnh,hho vo64[/

uha kunr' ado czv fuub, vrnc"o
vht kvanhgbu junrt buxp, cnh
athbu ntnhi cnkl vnahj' abux; g"z
avut "fupr / / c,urv ucnav rchbu"'
vrh vut fupr do cscrh bcutv/

st; ascrh ,urv jnurho nscrh
bchtho74_ n"n nmhbu do junr cscrh
bchtho kdch scrh ,urv' avguba gk
scrh ,urv ,kuh cxud vgchrv' to vht
gchrv ekv tu jnurv fuw' nat"f
vgucr gk scrh vbcht' thi bpe"n
cthzv gbhi gcr' utphku to vut cscrh
vrau,' jhhc nh,v chsh anho84/

uha kunr vygo' nauo atg"p
av,ue; ak scrh ,urv dsuk vrcv
hu,r nv,ue; acscrh bcutv _ n"n
kdch cbh tso' ha junrt cscrh
bcutv/ fh vbcutv vut nv a"vt-k
nbct t, cbh vtso"94' "nsg andhg
nvcurt kkc cbh vtso"05' ufhui azvu
dhkuh scru kcb"t15' kfi' cbudg
kpgukv kcbh tsoha cscrh bchtho
,ue; ujunr kdch scrh ,urv25/ unauo

vfh' faaung tso mhuuh nph vbcht'
vrh zv fthku aung vmhuuh nph vec"v'
ucnhkt kt nabv ,ufi vmhuuh' uto
gucr gkhu vrh vut nurs cnkl' ajhhc
nh,v35)kkt bpe"n cthzv gbhi nrs(/

unzv nuci' aha junrt cgbhi
vbcutv cfkk )kdch scrh ,urv(' do
cneuo akt jk cpugk vthxur ak
gucr gk scrh vbcht )fh kt ang nph
vbcht ufuw(/ uzuvh fuub, vrnc"o fti
cn"a "uao bct"' krnz anh athbu
ntnhi cnkl vnahj' ha cu do nauo
junrt zu45/

ugp"z bnmt' acaka vrthu,
avcht vrnc"o' nknsbu' agbhi nkl
vnahj btnr ubf,c cfkjkeh ,urv
acf,c _ vi cxhpurh )uvcyju,(
v,urv' fnpura cpw bmchoQ vi
cbcutu,ac,urv' fnpura c"pra,
ckgo" a"ao bct"Q uvi cnmu,

54( ucpry g"p vsda, jz"k )c"c hs' c(

"nav f,c xpru upra, ckgo"/
64( rtv do xpr vdtukv kvrnc"i ao/
74( rtv jdhdv h' c/ ua"b/ urtv tbmhekupshw

,knush, grl scrh eckv/
84( rnc"o vkw hxuv", p"y v"c/
94( kw vrnc"o ao rp"z/ g"a ucphv"n

vesnv kpw jke vhxus vuw/
05( ao vkw ,aucv p"d v"j/
15( rtv ctrufv czv keu"a jf"d x"g 58

uthkl/
25( rtv do keu"a jh"y ao )gw 481 uthkl('

cygo avrnc"o near gbhi v,urv go bcut,

nav/ g"a/ urtv nu"b )j"d pn"v( "tnub,
vbcutv eusn, ktnub, v,urv fh to thi bcht
thi ,urv"/

35( rtv rnc"o vkw nkfho p"d v"j/
45( stg"p szv a"fupr / / cnav rchbu"

vhhbu cpayu, afupr "cbcut,uak nav"* _
v"z npbh avfupr c,urvfupr csrl nnhkt
cbcut, nav )rtv rnc"o vkw hxuv", p"y v"t/
ao v"v/ urtv ctrufv keu"a jh"y ao(' unuci'
athbu sunv kgbhbho tkv ac,urv' avo scrh
bcutv ctupi dkuh/

*( gpn"a cau", j,"x )bxni cvgrv 5( apw

ckgo vht vscr vhjhsh athi auo gs rthw cscr

utbu ntnhbho cv tl ure npbh bcut, nav _

nucb, gus hu,r vsda, vrnc"o "fupr c,urv

ucnav rchbu"' fhui avcyj, vdtukv vht

"cpra, ckgo"/
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 To teach  - להשמיענו 
us • ע״ז - על זה • מ״מ 
- מכל מקום • שהעונש - 
 that the punishment
 •  depends  - תלוי   •
 In the type of  - בסוג 
כן  שאין  מה   - משא״כ   •
מינא  נפקא   - נפק״מ   •
פי  על  שאף   - שאע״פ   •
 • מקום  מכל   - מ״מ   •
בני  את  מנבא  שהא־ל 
 that Hashem  - האדם 
 conveys prophecy
שמגיע  מדע   •  to man
האדם  בני  ללב  מהבורא 
 Knowledge that  -
 comes to man's heart
 •  from the Creator
 • אדם  לבני   - לבנ״א 
ברוך  הקדוש   - הקב״ה 
נפקא   - נפק״מ   • הוא 
 rebelling - מינא • מורד
שכתוב  במה   - במ״ש   •
 • זה  פי  ועל   - ועפ״ז   •

teaches us - מלמדנו
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ac,urv' fnpura cnmu, grh neky'

ukfi nh athbu ntnhi cnkl vnahj'
bux; g"z avut "fupr / / c,urv
ucnav rchbu"' vrh vut fupr do fi
cbcutu,ac,urv' ufi fupr cnmuu,
v,urv' "vguns, kguko ukguknh
guknho"/

z/ugshhi mrhl chtur _ nth
ygnt bcjrv nmu, grh neky' avgbhi
scht, vnahj vut pry cnmuv zu
suet?

uha kunr czv*45:

gbhbo ak grh neky cpayu, vut
_ neuo anhrv uvdbv ndutk vso'
acvhu, vtso )avrd caddv tu do
czsui( cghr neky' kt hufk kbdug cu
krgvQ

ufao ahabu gbhi v"neky" cneuo'
fi vut czni' uvut "tu,u vzni"55'
a"kt hvhw ao kt rgc ukt nkjnv ukt
ebtv u,jru,"55' a,vhw "ekhyv" nfk
vgbhbho vck,h rmuhho ak zni vdku,'
uhartk huacho cyj gk tsn,o/

ugs"z crujbhu, vgbhbho _ ucpry

g"p vhsug65avgbhi s"grh neky"
nurv gk vekhyv nvhmr vrg )abert

"dutk vso"(' ufnjz"k75
"scrh ,urv

//eukyhi"/ ufnu aghr neky
cpayu, vht do fprv85kvurd bpa'
fi vut do crujbhu,' avurd bpa nrnz
gk fk ngav gchrv' agk hsv pudo
cbpau' ascrh ,urv akuns pugkho
ekhyv ufprv kbpau/

uzuvh vahhfu, ak nmuv zu kcht,
vnkl vnahj95' fh tz ,udnr ekhy,i
ufpr,i ak hartk06_ cnvrv chnhbu
nna/

65( rtv k", uaw vpxueho kvtrhz"k pw
napyho )cygo atkuk r", "tbv khsu uan,h
kl" _ napyho ft' hd(/ urtv ctrufv keu"a
j"c )gw 083 uthkl/ gw 326 uthkl(/ j"y gw 792
uthkl/ ugus/

75( nfu, h' t/
85( rtv nfu, c' c/ ,us"v nhsh _ ao ht'

c/ ucf"n/ urtv ra"h gv", bj y' v/
95( uctuv", nxgh )x"g tw,yu( avuxp, grh

neky kg,"k gbhbv )crujbhu,( v,dku, ygnh
,urv g"h nahj msebu/

06( uhun,e hu,r g"p vncutr cf,vtrhz"k
)k",' aw vnmu, uxpr vkheuyho pra,bu(
aahhl k,heui jyt vck fuw )g"a ctrufv/ ub,w
cntnrh tsv"z _ ,ex"v j"c gw ,,t uthkl/ gw
,,ny uthkl( _ anuci azvu gbhi fkkh chu,r'
vbudg k,heui fk vguko fuku/

*45( rtv ctrufv do xv"a ,ba"t j"c gw
375 uthkl/

55( rnc"o xu; vkw nkfho/
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 )משיחות ש"פ דברים ור"ח אלול תשמ"ו.

מוצאי ש"פ פנחס תשל"ח(   
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ac,urv' fnpura cnmu, grh neky'

ukfi nh athbu ntnhi cnkl vnahj'
bux; g"z avut "fupr / / c,urv
ucnav rchbu"' vrh vut fupr do fi
cbcutu,ac,urv' ufi fupr cnmuu,
v,urv' "vguns, kguko ukguknh
guknho"/

z/ugshhi mrhl chtur _ nth
ygnt bcjrv nmu, grh neky' avgbhi
scht, vnahj vut pry cnmuv zu
suet?

uha kunr czv*45:

gbhbo ak grh neky cpayu, vut
_ neuo anhrv uvdbv ndutk vso'
acvhu, vtso )avrd caddv tu do
czsui( cghr neky' kt hufk kbdug cu
krgvQ

ufao ahabu gbhi v"neky" cneuo'
fi vut czni' uvut "tu,u vzni"55'
a"kt hvhw ao kt rgc ukt nkjnv ukt
ebtv u,jru,"55' a,vhw "ekhyv" nfk
vgbhbho vck,h rmuhho ak zni vdku,'
uhartk huacho cyj gk tsn,o/

ugs"z crujbhu, vgbhbho _ ucpry

g"p vhsug65avgbhi s"grh neky"
nurv gk vekhyv nvhmr vrg )abert

"dutk vso"(' ufnjz"k75
"scrh ,urv

//eukyhi"/ ufnu aghr neky
cpayu, vht do fprv85kvurd bpa'
fi vut do crujbhu,' avurd bpa nrnz
gk fk ngav gchrv' agk hsv pudo
cbpau' ascrh ,urv akuns pugkho
ekhyv ufprv kbpau/

uzuvh vahhfu, ak nmuv zu kcht,
vnkl vnahj95' fh tz ,udnr ekhy,i
ufpr,i ak hartk06_ cnvrv chnhbu
nna/

65( rtv k", uaw vpxueho kvtrhz"k pw
napyho )cygo atkuk r", "tbv khsu uan,h
kl" _ napyho ft' hd(/ urtv ctrufv keu"a
j"c )gw 083 uthkl/ gw 326 uthkl(/ j"y gw 792
uthkl/ ugus/

75( nfu, h' t/
85( rtv nfu, c' c/ ,us"v nhsh _ ao ht'

c/ ucf"n/ urtv ra"h gv", bj y' v/
95( uctuv", nxgh )x"g tw,yu( avuxp, grh

neky kg,"k gbhbv )crujbhu,( v,dku, ygnh
,urv g"h nahj msebu/

06( uhun,e hu,r g"p vncutr cf,vtrhz"k
)k",' aw vnmu, uxpr vkheuyho pra,bu(
aahhl k,heui jyt vck fuw )g"a ctrufv/ ub,w
cntnrh tsv"z _ ,ex"v j"c gw ,,t uthkl/ gw
,,ny uthkl( _ anuci azvu gbhi fkkh chu,r'
vbudg k,heui fk vguko fuku/

*45( rtv ctrufv do xv"a ,ba"t j"c gw
375 uthkl/

55( rnc"o xu; vkw nkfho/
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 for מאי טעמא נבחרה - 
 what reason was it
שמירה  מקום   •  chosen
 A  - הדם  מגואל  והגנה 
 place of protection
 and defense from
 the go'el hadam ]a
 relative of a man
 who was killed
 unintentionally[ •
 •  intentionally  - בזדון 
לא יוכל לנגוע בו לרעה - 
 He cannot harm him
רעב  לא  שם  יהי׳  שלא   •
קנאה  ולא  מלחמה  ולא 
 In that era,  - ותחרות 
 there will be neither
 famine or war, envy
 •  or competition
 Take in ]and - קליטה
וישראל   •  protect[
יושבים בטח על אדמתם - 
 And the Jews will live
 securely in their land
וכמאמר   - וכמחז"ל   •
לברכה  זכרונם  חכמינו 
קולטין   .  . תורה  דברי   •
 The words of the  -
פוגם   •  Torah protect
 He blemishes - בנפשו
 will - תוגמר • his soul

be completed
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Torah, Mitzvah, Prophecy
This Sicha explains the Tokef of the promise concerning 

Geula. Among other concepts, the differences between a 
promise of the Torah and the promise of a prophet are 
explained.

In order to understand the matter at hand thoroughly, a 
summary and explanation is given here on inyanim that are 
specific to Torah and Nevua and the differences between 
them. From this it will also be understood the difference 
between a promise of the Torah and a promise of a Navi.

Ratzon Atzmi
Torah and Mitzvahs are the Wisdom and Will of Hashem. 

Chassidus explains that the Torah is Hashem's Ratzon Atzmi, 
meaning a desire not born from any external cause, but rather 
because it is His Will. It is also clear from Chazal that the Torah 
preceded the world and was the blueprint from which the 
world was created. This means that the Mitzvahs were not 
established according to the Metzius of the world, to improve 
and repair human life in the world. Rather, on the contrary, 
first Hashem engraved the Mitzvahs and then established the 
Metzius of the world upon them.

If there was an external reason for which a person or the 
world needed a Mitzvah, it would be possible to say that 
the state of man and the condition of the world will change. 
However, since the Ratzon for the Mitzvahs is the intrinsic 
Ratzon of Hashem, it never changes. This is also the meaning 
of the statement that Torah is higher than the world and above 
time. It is not limited to the Metzius of the world and does not 
change with the passage of time.

Ratzon Chitzoni

נצחיות הבטחת הגאולה
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possibility to test the Navi.

But of course it is understood that this does not mean that 
the Nevua Metzad Atzmah is eternal and without changes. 
Rather, in certain cases Hashem promises that He will not go 
back on His word because of some particular reason. On the 
other hand, when a promise concerning the future is spoken in 
Torah, this promise is part of the wisdom and Ratzon Atzmi of 
Hashem. It is therefore not subject to any change whatsoever.

Nitzchius – Torah vs. Mitzvahs
In Torah itself, there is a difference between the eternity of 

Torah and the eternity of Mitzvahs.

Torah in its essence is primarily Divine Wisdom. Also, stories 
and promises involving Gashmius are mentioned. Concerning 
this it says בתחתונים ורומזת  בעליונים  מדברת   the Torah ,התורה 
speaks in the supernal worlds and alludes to the earthly world. 
The main intent is the spiritual meaning of things in the upper 
worlds.

Although the stories of our ancestors in the Torah took 
place long ago, they are still timeless because of their spiritual 
meaning. It is in this way that medical instructions appear in 
Shas and in Rambam. Presently, the nature of these medicines 
and the nature of humans have changed and they are no 
longer therapeutic, but the spiritual meaning contained within 
is everlasting without change. So too when the Torah gives a 
promise for the future, it is clear this promise is eternal and 
without change. However not necessarily will the promise 
come to fruition in material terms, but rather in the spiritual 
sense. 

In contrast to Torah, a Mitzvah is the Will of Hashem as it 
relates to the conduct of man in Olam HaZeh HaGashmi. 
Therefore, the Nitzchius of Mitzvahs is in physicality specifically. 
Chas V’Shalom to say about a particular Mitzvah that it has 
spiritual significance only!

The Power of a Navi’s Words
On the other hand, there is a special virtue that exists by 

words of prophecy and not by words of Torah:
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After creating the world, Hashem continues to conduct it in 
the way He wishes. However, we cannot compare the Ratzon 
of Hashem over the world with the Ratzon of His commands. 
Ratzon to do Mitzvahs is a Ratzon Atzmi and is unchanging, 
while Ratzon to control the world is an external will. It is subject 
to change according to the state of the world. Meaning that 
if the state of the world changes, (i.e. a person improves his 
behavior), Hashem כביכול changes His plan to do bad to the 
person.

Prophecy did not precede the world, but rather the world was 
created and only afterwards Nevua came to man to teach him 
how he can improve his life, spiritually or physically. Another 
reason prophecy was given to man was in order to show him 
how to conduct himself according to the current situation in 
which he is found. But since the world is subject to change, 
prophetic words can lose their meaning when the particular 
situation in which they are spoken is nullified.

For example, when a Navi tells the B’nei Yisroel to go to war 
or not to go, this is a Horaa for that time and place alone. It has 
no meaning beyond that particular situation. This Horaa does 
not reflect the Ratzon Atzmi of Hashem, but rather the Ratzon 
Chitzoni of conducting the world. Therefore it is not eternal. 
This is the reason why most prophecies were not written down 
for later generations.

Even when the prophet speaks of events that will occur in the 
future (i.e. tells about an impending famine), it does not reflect 
the Ratzon Atzmi of Hashem, because if so that would mean 
Hashem wants specifically for there to be hunger and not 
otherwise. Rather, the Navi is revealing the Ratzon Chitzoni of 
Hashem, who for certain reasons wants to bring about hunger 
in the world. But because the Ratzon haChitzoni is subject 
to change, as explained above, the words said through the 
prophet are also subject to change.

Yet, if this is the case, the result would be that we can never 
test a prophet to discover if he is telling the truth or not. In 
other words, we would not be able to distinguish a true Navi 
from a false one! Therefore, Hashem promised that when 
He makes a positive prophecy known to a Navi, the prophet's 
words will always be fulfilled. Through this there will be the 
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another proof is brought from the cities of refuge: ירחיב  אם 
ערים שלוש  עוד  לך  גבולך...ויספת  את  אלקיך   When Hashem will“ ה' 
broaden your borders... you will add three more cities.”

A question arises that must be understood: What is the 
necessity of the third proof and why is it enumerated as its own 
Halacha? The Rebbe explains that the Rambam's intent with 
this proof is to emphasize that the Geula is associated with 
a Mitzvah, something which cannot be nullified. Additionally, 
the Rebbe explains the difference between Nevua and Torah 
and its Mitzvahs. It is possible for prophecy, in theory, to be 
nullified. Mitzvahs on the other hand cannot become nullified 
for they are beyond change.

The Sicha further explains the difference between Torah 
and Mitzvahs. Torah, although eternal, does not necessarily 
express its timelessness in a physical manner. However, in 
regards to Mitzvahs, it is precisely in the material sense that 
their eternity is shown. Therefore the reason why the Rambam 
needed to add a proof from the cities of refuge is understood. 
He did this in order to show that the promise of Geula also has 
the force of a Mitzvah. 

The Nafka Minah L'halacha is as follows: Someone who says 
that the promise was canceled, as prophecy could be nullified, 
or that the promise will be fulfilled only spiritually, as words 
of Torah are able to be fulfilled just spiritually, is מוציא דברים של 
 takes the ideas of the Mitzvahs non-literally.” He" מצוות מפשוטן
is surely a Rasha and an Apikorus! Rather, it is a clear matter 
that the Geula will be fulfilled literally, in a physical manner.

L'Idoch Gisa: There is a special element within words of 
prophecy that are not found within words of Torah. So, when 
the Rambam cites the Nevua of Bilam he stresses, נבא  ושם 
המשיחים  there he prophesies about the two anointed" בשני 
ones" (Dovid HaMelech and Moshiach). This is for the sake of 
stressing that the promise of Geula also has the element of 
prophecy. Thus we see from all the above that Geula is D'var 
Torah and a Mitzvah b'Torah and Nevua.

Finally, the Sicha concludes with an explanation of the 
special bond between the Mitzvah of the cities of refuge and 
the Geula Shleima.
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When a person goes against the words of Torah, there is a 
distinction between a light transgression which is punished 
lightly and a worse transgression which is punished severely. 
But going against the words of a prophet is punished by Misa 
B'yidei Shamayim in any case, whether the transgression 
involved a tzivoi gadol or an inyan poshut.

The reason for the difference between the punishment for 
a Torah transgression and the punishment for disregarding 
Nevua is similar to the reason for the difference between a 
person who lives under the rule of a king and violates one of 
the king's laws that is decreed uniformly across the land, and 
a person who receives a direct command from the king and 
does not fulfill it. It is understood in the second case that the 
person is called a rebel and is liable for capital punishment. 
So too with regards to Nevua, which is מהבורא המגיע   מדע 
האדם בני   the knowledge that comes from Hashem and" ללב 
reaches to the heart of man." It is given as a direct command 
from Hashem to the person to whom the prophecy is being 
addressed. Therefore, going against the words of a Navi is a 
very severe Aveira.

In conclusion, our Sicha discusses the promise of Geula, and 
explains at length how the promise regarding the coming of 
Moshiach appears in different parts of Torah: as Torah, as 
a Mitzvah and as a Nevua. Therefore it has the validity and 
significance of each inyan in turn.

The main point which is spoken about at length in the Sicha 
is that the promise of Geula as it exists in Nevua alone is not 
enough. There is, theoretically, a possibility for it to become 
Botel as explained above. But as for the element of Torah and 
the element of Mitzvahs, these are not subject to change and 
will never become nullified.

The Sicha
The Sicha starts by quoting the Rambam and his proofs from 

the Written Torah on the coming of the Moshiach. First are 
the words of Moshe: ושב ה' אלקיך את שבותך "and Hashem your 
G-d will bring back your captivity." Next the words of Bilam 
are brought: דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל "A star will go forth 
from Yaakov, and a staff will arise from Yisroel." Following this, 
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שתי תקופות
בימות המשיח

Two Periods Within 
The Era Of The 

Redemption

"ועפ"ז מובן ההכרח לתקופה השני' שבימות 
"יהיו   .  . המשיח  ביאת  לאחר  כי  המשיח, 
לים  wכמים  כו  גדולים  חכמים  ישראל 
 - "זכו  של  המצב  שלימות  שזהו  מכסים", 
"הרי זה יביא בהכרח לתקופה השני( 'בימות 
המשיח גופא) בה יהי' ביטול מנהגו של עולם, 
ההנהגה הניסית )כולל הענין היסודי - כלשון 

הרמב"ם - תחיית המתים)"

)שיחת 'שתי תקופות בימות המשיח'. אות יט(

לקו"ש חלק כ"ז עמ' 191, 
שיחה א' לפרשת בחוקותי
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בחוקותי*

הלכות פון  הסיום  פרק  אין   א. 
מלכים1 זאגט דער רמב״ם: אל יעלה2 על 
הלב שבימות המשיח יבטל דכר ממנהגו 
במעשה  חידוש  שם  יהי'  או  עולם,  של 
וזה  נוהג3,  בראשית, אלא עולם במנהגו 
 שנאמר בישעי'4 וגר זאב . . משל וחידה
. . שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי 
שנאמר6  ונמר,  כזאב  המשולים  עכו״ם5 
ולא  האמת,  לדת  כולם  ויחזרו   .  . זאב 
דבר  יאכלו  אלא  ישחיתו,  ולא  יגזלו 
כל  וכן   .  . וארי'  שנאמר7   .  . המותר 
הם המשיח  בענין  הדברים  באלו   כיוצא 

יודע  המשיח  המלך  ובימות  משלים. 
 לכל לאי זה דבר הי' משל ומה ענין רמזו

בהן.

און דערנאך איז דער רמב״ם ממשיך8 

*( הדרן על הרמב"ם )וסיום מסכת כתובות(.
1( פי״ב ה״א.

ברמב״ם  – הדעת  על  יעלה  ואם  בפי׳  ראה   )2 
ניסן  י״א  ברוקלין,  )קה״ת,  לרמב״ם  )הדרן  רפ"א 

תשמ״ה( ס״ט(.
)״כמנהגו  בסופו  פ"ט  תשובה  בהל׳  וכ״ה   )3

הולך״(. פיה״מ סנהדרין – הובא לקמן הערה 77.
4( יא, ו.

 – בישעי׳  שנאמר  ממה  הרמב״ם  שהקשה  מה   –
״והשבתי  ו(  כו,  )פרשתנו  בתורה  ממש״נ  הקשה  ולא 
בפנים  לקמן  הובא  הראב״ד,  )ובהשגת  רעה״  חי' 
עה״פ  כהרמב״ן  לפרשו  אפשר  זה  פסוק  כי   – ס״ג( 
יבואו  ״שלא  להרמב״ם(  המתים  תחיית  אגרת  )וראה 
 חיות רעות בארצכם כי בהיות השובע וברבות הטובה

והיות הערים מלאות אדם לא תבואנה חיות בישוב״. 
ואין צריך לדחוק  ביטול מנהגו של עולם  אינו  ולפ״ז 

בכתוב שנאמר דרך משל, וראה לקמן בפנים סעיף ג.
״אומות  או  ״גויים״  וצ״ל  הצענזאר  שינוי   )5

העולם״.
6( ירמי׳ ה, ו.

7( ישעי׳ שם, ז.
8( שם ה״ב, וכ״ה במקומות שבהערה 3.

וכדלקמן  כו'״,  בין  אין  חכמים9  ״אמרו 
ס״ה.

הרמב״ם דעת  צו  סתירות  די   פון 
ניט וועט  המשיח  בימות  אז   –  הנ״ל10 
.  . עולם  של  ממנהגו  ״דבר  ווערן   בטל 
געפינט  – נוהג"  כמנהגו  עולם   אלא 
"תורת אין  מאמר  דעם  לכאורה   מען 

״ועץ  פסוק12  אויפן  בפרשתנו  כהנים״ 
אילני  שאף  ״ומנין   – פריו״  יתן  השרה 
ת״ל פירות  עושים  להיות  עתידים   סרק 
 ועץ השדה יתן פריו״; און עד״ז שטייט
 אין סוף מס׳ כתובות ״אמר רב חייא בר

סרק  אילני  כל  עתידין  רב  אמר  אשי 
שבארץ ישראל שיטענו פירות שנאמר13 
כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם״ 
– וואס דאס איז דאך אן ענין פון ביטול 

מנהגו של עולם14.

9(  ברכות לד, ב. וש״נ.
10( וראה דברי הרמב״ם עצמו בזה )אגרת תחה״מ 

שלו אות ו׳ )הובא לקמן סט״ז(.
11( הובא בפרש״י עה״פ.

12( כו, ד.
13( יואל ב, כב.

אלו,  אילנות  סוגי  שני  בין  דהחילוק  ולהעיר   )14
גם  )וראה  בהלכה  גם  הוא  סרק,  ואילני  מאכל  עץ 
יט(  כ,  )שופטים  נאמר  מאכל  בעץ   :)52 הערה  לקמן 
 ״לא תשחית את עצה״, ״רק עץ אשר תדע כי לא עץ
משא״כ  כ(,  )שם,  וכרת״  תשחית  אותו  הוא  מאכל 
אילני מאכל )ב״ק צא, סע״ב, רמב״ם הל' מלכים פ״ו 

ה״ח-ט(*.

מכיון בפנים(:  הנ״ל  )ע׳׳פ  להקשות  ואין   )* 
אין שאז  בחורף,  אפילו  לקצוץ  אסור  מאכל   שאילני 
מותר למה   – עושין  שבקיץ  כיון  פירות,   עושין 
אילני שעכשיו  )אע״פ  הרי  בזה״ז,  סרק  אילני   לקצוץ 

סרק הם( יטענו פירות לעת״ל?
אשר ״עץ  ואמרה  בזה,  חילקה  בעצמה  התורה   כי 

דהיינו  גו'",  תשחית  אותו  הוא  מאכל  עץ  לא  כי  תדע 

שיחות 	 	 	 ליקוטי	

 One - אל יעלה  על הלב
 should not entertain
the notion • וגר זאב - 
 The wolf will dwell
]with the lamb[ • משל 
 ]these words[ - וחידה
 are an allegory and
a riddle • שיהיו ישראל 
רשעי  עם  לבטח  יושבין 
 ]these words[ - עכו״ם
 are an allegory and
 a riddle. They mean
 that Israel will dwell
 securely together
 with the wicked
המשולים   •  gentiles
 who are  - ונמר  כזאב 
 likened to wolves
ויחזרו   •  and leopards
 ]In  - האמת  לדת  כולם 
 this Era, all nations[
 will return to the
יגזלו  ולא   •  true faith
 and no  - ישחיתו  ולא 
 longer plunder or
destroy • ובימות המשיח 
יודע לכל לאי זה דבר הי' 
בהן  רמזו  ענין  ומה  משל 
 In the Messianic  -
 era, everyone will
 realize which matters
 were implied by
 these metaphors
 and which allusions
אין   •  they contained
העולם  בין  אין   − כו'  בין 
אלא  המשיח  לימות  הזה 
 - בלבד  מלכויות  שעבוד 

 There will be no difference between the current age and the Messianic era except the emancipation
 we find - געפינט • contradictions - ס"ה - סעיף ה' • סתירות • from our subjugation to the gentile kingdoms
 and from where ]do we know[ - ומנין • And the trees of the field will give its fruit - ועץ השדה יתן פריו •
 They - ת״ל - תלמוד לומר • עד״ז - על דרך זה • שיטענו • Non-fruit bearing trees )shade trees( - אילני סרק •
 The trees will bear fruit and the vine and the fig - כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם • will bear/carry

trees will give forth their strength
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געקענט מען  וואלס  לכאורה   ב. 
זיינען הרמב״ם  לדעת  אז   ענטפערן*14, 
״משל א  הנ״ל  חז"ל  מאמרי  די   אויך 

וחידה" ולדוגמא15:

 עץ מאכל מיינט )כמחז״ל16( תלמידי
 חכמים, און מיט ״אילני סרק" ווערט גע-
לבא לעתיד  און  הארץ;  עמי   –  מיינט 
— וועלן אויך אילני סרק – עמי הארץ 
זיי  – הייסט  דאם  פירות,   ארויסגעבן 
אן ווערן תלמידי חכמים17 )אדער   וועלן 

אנדער פירוש כיו״ב18(.

 מען קען אבער אזוי ניט לערנען, ווייל
איז שווער וואס בכלל  אויף דעם   ]נוסף 
ואמוראים תנאים  דברי  אף  זאגן19   צו 

זיינען  זיי  אז  הנביאים(  דברי  )משא״כ 
שווער  נאכמער  איז  משל,  א  בלויז 

בנדו״ד, ווייל[

קומט  תו״כ  אין  הנ״ל  מאמר  דער 
בהמשך צו כמה ברכות וואס זייער תוכן 
גשמיות, כולל אויך די  איז דוקא ברכות 
יבולה  הארץ  ״ונתנה  פסוק*19  פון  ברכה 
כדרך ״לא   – פריו״  יתן  השדה   ועץ 

שעושה  כדרך  אלא  עכשיו  עושה  שהי׳ 
. נזרעת ועושה פירות בן   . בימי אדה"ר 
 יומה . . נטוע ועושה פירות בן יומה . .

איז  ברכה  די  אז  והיינו  נאכל״,  העץ 
כפשוטה, בגשמיות ממש20.

מימרא די  ווערט  כתובות  אין   ועד״ז 
מאמרים22 כמה  צו  בהמשך21   געבראכט 

כפשוטם,  ווערן  געטייטשט  מוזן  וואס 
ולדוגמא23: ״ר׳ חנינא מתקן מתקלי׳ כו' 
אז  מסתבר  איז   – כו'״  בת״ח  קטיגוריא 
סרק  אילני  כל  )עתידין  דער מאמר  אויך 

כו'( מיינט כפשוטו24.

*19( פרשתנו כו, ד.
״עתידים  ב(  )ל,  שבת  במחז״ל  משא״כ   )20
הדגשה  )בלי  יום״  בכל  פירות  שמוציאין  אילנות 
שהוא מוכרח  אין  אדה״ר״(,  בימי  שעושה   ״כדרך 

כפשוטו. וראה לקמן הערה 77.
לפי  עתידין:  ד"ה  ב  קיב,  כתובות  תוס׳  ראה   )21
ע״פ אבל  הכא,  לה  נקט  טוב  בדבר  לסיים   שרוצה 
וכיו״ב  בטוב  לסיים  כדי  בא  כשמרז״ל  שגם  הידוע 
שעכ״פ לומר,  מסתבר   – ביניהם  שייכות   ישנה 
שווים הם בזה שכולם פירושם כפשוטם, וראה לעיל 
בגמ' שם קיא, ב ״דאיירי בהני מילי״ )ל׳ התוס׳ שם(. 

וראה הערה 24.
22( שם קיב, א.

23( שם, סע״א ואילך.
ראי׳  מביא  הרי   – עצמו(  זה  )במאמר  וגם   )24
חילם״  נתנו  וגפן  תאנה  פריו  נשא  ״עץ  מהכתוב 
משא״כ הפירות,  גידול  ע״ד  בפשטות   שמדובר 
 לפנ״ז בכתובות שם )קיא, ב( ״אין לך כל אילן סרק שבא״י
מהכתוב  שלמדין  אתונות״,  שתי  משוי  מוציא  שאינו 
)ויחי מט, יא( ״ולשורקה בני אתונו״, שאי״ז ״פשטי׳ 

דקרא״, וראה המשך הגמ' שם.

״עץ בסוג  )עתה(  שהוא  אילן  לקצוץ  הוא   שהאיסור 
אסור בחורף  גם   – זה  בסוג  שהוא  )ואילן   מאכל״ 
סרק, אילן  שהוא  זה,  בסוג  שאינז  אילן  אבל   לקצצו(; 
האיסור בכלל  אינו   – פירות  יטעון  שלעת״ל   אע״פ 
שלעת״ל דזה  ו',  סעיף  בפנים  דלקמן  ע״פ   )ובפרט 

יטענו פירות הוא חידוש בהאילנות(.
*( ובפרט דבעל המאמר בכתובות הוא רב.

*14( ודוחק גדול לומר שהרמב״ם ס״ל שהמאמר 
כשמואל  דלא  הוא  כתובות  סוף  בגמ'  והמ״ד  בתו״כ 
)שהרמב״ם  כו'  אלא  לימוה״מ  עוה״ז  בין  דאין 
מזה גם  וכדמוכח  ס״ח(*.  לקמן  ראה   – כוותי׳   פסק 

מרז"ל  מסביר   )77 הערה  לקמן  )שהובא  שבפיה״מ 
ולא גלוסקאות,  תוציא  ישראל  דארץ  החכם   ודעת 

סג,  חכמים בשבת  )וכדעת  כשמואל  דלא  כתב שהוא 
א(.

שם.  כתובות  לע״י  יוסף  בענף  עד״ז  ראה   )15
ולהעיר גם מעיון יעקב שם.

16( ראה תענית ז, א,
17( ראה רמב״ם סוף הל' מלכים.

18( ע״פ מרז"ל סוטה )מו, סע״א, וראה ב״ר פ״ל, 
״מאי ואילך(   1114 ע׳  ח״ד  לקו״ש  וראה  ועוד.   ו. 

בסוג  רק  הם  שבזה״ז  אלו  שגם   – מצות״   .  . פירות 
וש״נ(, לעת״ל  א,  נז,  )ברכות  כרמון״  ד״מלאים מצות 

יעשו הרבה מצות ומע״ט.
ה״ב  פ״ח  תשובה  הל'  רמב״ם  ראה  אבל   )19

)וראב״ד שם(, פיה״מ שבהערה 77.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

כמאמר   - כמחז״ל 
 • לברכה  זכרונם  חכמינו 
 produce  - ארויסגעבן 
 • בזה  כיוצא   - כיו״ב   •
בלויז - only • בנדו״ד - 
בנידן דידן • תו״כ - תורת 
הארץ  ונתנה   • כהנים 
יתן  השדה  ועץ  יבולה 
 The earth will  - פריו 
 give forth its produce
 and the trees of the
 field will produce
 - אדה"ר   •  their fruit
נזרעת   • הראשון  אדם 
 - יומה  בן  פירות  ועושה 
 On the very day it is
 planted, crops were
produced • נטוע ועושה 
 On the - פירות בן יומה
 very day it is sowed,
 crops were produced
 the tree  - נאכל  העץ   •
 itself will be edible
חנינא מתקן מתקלי׳  ר׳   •
 R' Chanina  - כו' 
 attended to obstacles
 ]and unevenness of
 the roads in Eretz
קטיגוריא   •  Yisroel[
 ]the  - כו'  בת״ח 
 generation in which
 Moshiach will come
 will experience[
 the vilification of
 talmidei chachamim
 makes  - מסתבר   •

sense
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 • לעיל  הנזכר   - הנ״ל 
והשבתי חי' רעה מן הארץ 
 And I will remove  -
 predatory animals
על   •  from the earth
 •  Ad locum  - אתר 
 •  objection  - השגה 
לא ירעו ולא ישחיתו בכל 
הר קדשי כי מלאה הארץ 
 They shall do no“  -
 evil, nor shall they
 destroy throughout
 My holy mountain,
 because the land
 ]i.e., the Land of
 renown[ will be filled
 •  with knowledge
מן  רעה  חי׳  והשבתי 
 I will remove“ - הארץ
 predatory animals
ולא   •  from the land
ולא  גוי חרב  גוי אל  ישא 
 - מלחמה  עוד  ילמדו 
 Nation will not lift up
 sword against nation,
 nor shall they learn
war any more • ובא״י 
ועפ״ז   • ישראל  ובארץ   -
פלוגתא   • זה  פי  ועל   -
צווישן   •  argument  -
 - חז"ל   •  between  -
לברכה  זכרונם  חכמינו 
לעיל  הנזכר   - הנ״ל   •
 • כהנים  תורת   - תו״כ   •
 • לבוא  לעתיד   - לעת"ל 
א״י - ארץ ישראל • נעמט 
 He holds/is of the - אן
opinion • כנ״ל - כנזכר 
 negates לעיל • שולל - 
 • הפסוק  על   - עה״פ   •
 He  - העולם  מן  מעבירן 

 He will disable them so they won't be able to - משביתן שלא יזיקו • will remove them from the world
cause harm • משנה - changes • משא״כ - מה שאין כן • דערפאר - therefore • לכאו' - לכאורה • לפי״ז - לפי זה

הנ״ל הרמב״ם  דברי  אויף  והנה   ג. 
פון דעם  פון ראב״ד25  די השגה  איז דא 
 פסוק )בפרשתנו26( ״והשבתי חי' רעה מן

הארץ״, וואס איז )ניט קיין משל וחידה, 
נאר( אן ענין כפשוטו.

ענטפערט  אתר  על  רדב״ז  דער  און 
כשם  השגה  זו  ואין  הראב״ד:  השגת 
)און  ששאר הכתובים משל גם זה משל 
איז ממשיך( אבל מה שראוי להאמין בזה 
שהדברים הם גם כפשוטם בארץ ישראל 
כדכתיב27 לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר 
הידועה. הארץ  הארץ,  מלאה  כי   קדשי 

אבל  הארץ,  מן  רעה  חי׳  והשבתי  וכן 
נוהג  כמנהגו  עולם  ארצות  בשאר 
והכתובים הם משל שכן כתוב28 ולא ישא 
גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה 

ובא״י29 יתקיים הפשט והמשל.

ועפ״ז יש לומר, לכאורה, אז די פלוג-
תא פון רמב״ם מיטן ראב״ד איז תלוי אין 
דעם חילוק צווישן די צוויי מאמרי חז"ל 
הנ״ל )פון תו״כ און מסי כתובות( בשיי-

כות צו אילני סרק:

אין גמרא שטייט ״אילני סרק שבארץ 
ישראל" משא״כ אין תורת כהנים שטייט 
פשטות  פון  וואס  סתם,  סרק״  ״אילני 
זיך ניט  הלשון איז משמע אז עם רעדט 
נאר וועגן די אילני סרק פון ארץ ישראל, 
נאר וועגן אלע אילני סרק שבכל העולם 

כולו30.

25( וכן בהל׳ תשובה פ״ח שם.
26( פרשתנו כו, ו.

27( ישעי׳ יא, ט.
28( שם ב, ד )ושם: לא ישא(.

תחיית  אגרת   .4 הערה  הנ״ל  רמב״ן  ג״כ  ראה   )29
המתים שם.

נאמר  לא  ד(  )כו,  קאי  עליו  ובפרט שבהפסוק   )30
בפסוק  שנאמר  )ע״ד  וכיו״ב  ״הארץ״  ״בארצכם״, 
שם, ה-ו(, ודוחק לומר שבא בהמשך לתחילת הכתוב 

לפי  איז:  ביניהם  חילוק  דער  און 
אין  שינוי  א  זיין  לעת״ל  וועט  התו״כ 
מנהגו של עולם, אבער לויט דער גמרא 
לארץ(  חוץ  )אין  בכלל  וועלט  אין  וועט 
עולם,  של  ממנהגו  שינוי  קיין  זיין  ניט 
נאר אין א״י וועט זיין א הנהגה מיוחדת.

כשיטת  אן  נעמט  ראב״ד  דער  און 
עתידים  )סתם(  סרק  ״אילני  אז  התו״כ 
 להיות עושים פירות״, דמזה מוכח, כנ״ל,

אז ס'וועט זיין ביטול מנהגו של עולם,

זיין  בנוגע  אויך  עס  איז  אזוי  ]וואס 
מן  רעה  חי'  ״והשבתי  פסוק  פון  השגה 
הארץ״ אז דאס מיינט כפשוטו )דלכאו-

רה, קען מען לערנען אז אויך דער פסוק 
 מיינט בדרך משל )כנ״ל(, אבער ער איז
דרשת פון  אז  היות   – שולל(   דאס 

התו״כ עה״פ  – ר׳ יהודה אומר מעבירן 
 מן העולם ר' שמעון אומר משביתן שלא

פון  משנה  זיינען  זיי  אז  )ובפרט  יזיקו 
״מן  זאגן  און  הארץ״  ״מן  הפסוק  לשון 
מיינט  דאם  אז  מוכח  איז   – העולם״( 

כפשוטו[;

אן  נעמט  רמב״ם  דער  משא״כ 
אז  הגמרא,  כלשון  הרדב״ז(  דעת  )לפי 
סרק אילני  בנוגע  בלויז  זיך  רעדט   דאס 
איז דערפאר  וואס  ישראל,   שבארץ 

גם  הם  שהדברים   .  . להאמין  ״ראוי 
בשאר  אבל   .  . ישראל  בארץ  כפשוטם 

ארצות עולם כמנהגו נוהג״.

איז  הרדב״ז  פירוש  דער  אבער  ד. 
 לכאו' ניט מובן, ובפרט מסביר זיין לפי״ז

דעת הרמב״ם:

 א( וויבאלד דער רמב״ם זאגט סתם אז

הברכות  שכל  שי״ל  אלא  יבולה״,  הארץ  ״ונתנה 
לישראל  – בפשטות הכוונה לבנ״י בזמנים כתיקונם  – 
כשישראל בארצם, וראה דרשת התו״כ בפירוש ״ונתתי 

גשמיכם בעתם״.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	
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ווערן בטל  ניט  וועט  המשיח   בימות 
"דבר ממנהגו של עולם״  – איז מובן אז 
אין דעם איז נכלל אויך א״י, ווייל אויב 
 אין א״י וועלן זיין אט די נסים בגשמיות
איז דאס )אויר( ביטול מנהגו של עולם31.

ב( אין דער צייט פון בן כוזיבא, וואס 
דורו  חכמי  וכל  עקיבא(  )ר׳  הוא  דימה 
עד ״דימה״   – המלך המשיח״32    שהוא 

במלחמה  געגיינגען  מ׳איז  אז  כך  כדי 
דערפון  )וואס  ציוויו.  ע״פ  )פקו"נ( 
מלך דער  אז  מוכיח  רמב״ם33  דער   איז 

אותות  קיין  מאכן  ניט  דארף  המשיח 
זיין  וועט  בימיו  אויך  אז  און  ומופתים, 
עולם כמנהגו נוהג, וכדלקמן סעיף יו״ד(  
ניט אויך  געווען  ניט  נסים  די  זיינען   – 

אין ארץ ישראל.

31( ואולי יל״פ כוונת הרדב״ז שזה יהי׳ בא״י לא 
בתור ביטול מנהגו של עולם כ״א רק נס דבנ״י בא״י, 
שענין שנעשה בדרך נס, מוגבל בזמן או במקום אינו 

ביטול מנהגו של עולם*
להם  שירד  במדבר,  בהיותם  וכו'  הזמן  ע״ד   -
אינו  ומ״מ  ביומו,  יום  דבר  רצופות  שנה  ארבעים 
בזמן  רק  הי'  שזה  מכיון  עולם,  של  מנהגו  ביטול 
נשאר והזמנים  המקומות  ובשאר  מסוים,   ומקום 

הטבע בתקפו, וכן זה שא״י היא ״ארץ . . צבי״ )ירמי' 
ג, יט, וראה דניאל יא, מא )ובמצו״ד( ובהנסמן עה״ג 
ר״ה יג, א( בזמן שיושבי׳ עלי'  – רווחא, ובזמן שאין 
ועשרה  ועוד(;  א,  נז,  )גיטין  גמדא   – עלי'   יושבי׳ 
מ״ה   פ"ה  )אבות  בביהמ"ק  לאבותינו  שנעשו  נסים 
ביטול אינו  שכ״ז   – )תשמ״ה(   זו  דשבת  הפרק   – 
דבר מפני  המחודש  נס  אלא  עולם,  של   מנהגו 

הארץ.  מן  רעה  חי'  והשבתי   – ועד״ז   שנתחדש. 
)כתובות  חו״ל  כבידות מאבני  א״י  וצ״ע בהא שאבני 
תקל. ערך  ערוך  שם.  חנינא  רב  ותוד״ה  סע״א   קיב, 

ריטב״א כתובות שם( –
קבועה הנהגה  שתהי'  כן,  לפרש  דוחק   אבל 
– )ולא   נס  של  באופן   – בימוה״מ   בא״י   ותמידית 

יבטל מנהגו של עולם(.
32( ל׳ הרמב״ם הל' מלכים פי״א ה״ג.

33( שם.

דעריבער איז מסתבר לומר, אז לדעת 
ארץ  אין  אויך  לעת״ל  וועט  הרמב״ם 

ישראל זיין עולם כמנהגו נוהג.

ער  איז  הקודש34  עבודח  ספר  אין  ה. 
מיינט  נוהג"  כמנהגו  ״עולם  אז  מסביר, 
ניט  לעת״ל  וועט  אויבערשטער  דער 
אלע הטבע;  מן  חוץ  דברים  זיין   מחדש 

״על  זיין  וועלן  בריאה  דער  אין  ענינים 
טבעם ושרשם במו שהיו בתחלת הויתם 
סתירה  קיין  דעריבער  איז  ובריאתם"35. 
״העץ  אז  הנ״ל  התו״כ  דרשת  פון  ניט 
בן פירות  ועושה  נטוע  להיות   עתיד 

ווייל   – כיו״ב  מרז״ל  ומכמה  יומה״ 
דערמיט וועט זיך ניט אויפטאן א חידוש 
אז  היות  הטבע,  גדר  אין  ניט  איז  וואס 
טבעי  מנהג  דער  איז  הבריאה  בתחלת 

געווען אז ״עושה פירות בן יומה"36.

צוויי  די  בנוגע  אויך  לומר  יש  עפ״ז 
רעה  חי'  והשבתי   – שבפרשתנו  ענינים 
פירות  יעשו  סרק  אילני  און  הארץ  מן 
ניט  דאס  הייסט  הרמב״ם  לדעת  אז   –
ביטול דבר ממנהגו של עולם, ווייל אזוי 
הבריאה  בתחילת  מצב  דער  געווען  איז 
 קודם חטא עה״ד – דעמאלט האבן אלע
קיינע  און  געווען  פירות  נושא  אילנות 

חיות האבן ניט מזיק געווען37;

ווען  עה״ד,  חטא  דעם  דורך  נאר 
״וקוץ  געזאגט  האט  אויבערשטער  דער 

34( ח״ב פל״ח.
35( ל׳ עבודת הקודש שם.

36( עיי״ש בארוכה.
דרשת  רמב״ן  גם  וראה  ו.  כו,  רמב״ן פרשתנו   )37

תורת ה׳ תמימה )ירושלים תשכ״ג( ע׳ קנד-ה.
הרמב״ם  )שמפרש  כבש״  עם  זאב  ״וגר  ]משא״כ 
)משא״כ להרמב״ם  דס״ל  י״ל   – משל(   שהוא 

שגם  לפי  עולם,  של  מנהגו  ביטול  שהוא  להרמב״ן( 
קודם החטא, כשלא הי' חיות רעות בעולם, היו בע״ח 
הי'  ולא  להזיק(  לא  )אבל  מזונם  בשביל  זא״ז  טורפים 

מצב של ״וגר זאב עם כבש״, ואכ״מ. ועצ״ע[.
)מיכה ממש"נ  הרמב״ם  על  התמי׳  בטלה  ועפ׳׳ז   )* 

ז, טו(: כימי צאתך מארמ״צ אראנו נפלאות.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

 •  included  - נכלל 
 • ישראל  ארץ   - א״י 
 •  time/era  - צייט 
 He thought  - דימה 
 •  went  - געגיינגען   •
 • נפש  פיקוח   - פקו"נ 
 - מוכיח   • פי  על   - ע״פ 
דעריבער   •  proves
 •  consequently  -
לבוא  לעתיד   - לעת״ל 
כמו  ושרשם  טבעם  על   •
הויתם  בתחלת  שהיו 
 ]return  - ובריאתם 
 to[ the nature with
 which they had been
 originally endowed
 at the beginning of
creation • הנ״ל - הנזכר 
מאמר   - מרז״ל   • לעיל 
לברכה  זכרונם  רבותינו 
 • בזה  כיוצא   - כיו״ב   •
 •  with this  - דערמיט 
 accomplish  - אויפטאן 
• טבעי - natural • עפ"ז 
 - עה״ד   • זה  פי  על   -
ודרדר  וקוץ   • הדעת  עץ 
 And it  - גו'  תצמיח 
 will cause thorns and
 thistles to grow for
 you, ]and you shall
 eat the herbs of the

field[
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פון  א חלק  זיינען  גו'״38,  ודרדר תצמיח 
די אילנות געווארן אילני סרק39 און אין 
א טייל פון די חיות איז געווארן א נטי' 

טבעית צו מזיק זיין37.

המשיח  בימות  אז  אבער  וויבאלד 
אין  מצב  צום  צוקומען  וועלט  די  וועט 
חטא  קודם  געשטאנען  איז  זי  וועלכען 
של  "מנהגו  און  טבעו  דאם  איז  עה״ד40, 

עולם״ באותו הזמן41.

שינוי  א  נאך  מיט  זה  לקשר  ויש  ו. 
לשון  און  התו״כ  לשון  צווישן  )עיקרי( 
תו״כ  אין  סרק:  אילני  צו  בנוגע  הגמרא 
איז דער לשון ״אילני סרק עתידים להיות 
איז  גמרא  אין  משא״כ  פירות",  עושים 

רער לשון ״שיטענו פודות״.

איז  תו״כ(  אין  )ווי  פירות״  ״עושים 
ארויס- וועלן  סרק  אילני  די  אז  משמע, 

געבן פירות אין דעם זעלבן אויפן ווי די 
אלע אילני מאכל זיינען ״עושים פירות"; 
משא״כ לויט דעד גמרא איז דאס באופן 
א  אויף  ניט  ווייזט  וואס  ״יטענו",  של 
זיינען  זיי  נאר  אילן,  אן  פון  רגיל  גידול 
״טוען" א זאך וואס איז בעצם ניט שייך 

צו זיי

חילוק  מיטן  בהתאם  איז  דאם  ]און 
דאס  לערנען  זיי  וועלכע  פון  בהפסוקים 
 אפ: דער תו״כ לערנט עם אפ פון פסוק

38( בראשית ג, יט.
וא״כ  יא:  א,  בראשית  עה״ת  רמב״ן  ראה   )39
יז(  היו סרק  נאמר כי מקללת ארורה האדמה )שם ג, 
וראה דרשת תורת ה׳ תמימה  )וכ״ה באוה״ח עה״פ(, 

הנ״ל, קרבן אהרן לתו״כ שם.
תמימה ה׳  תורת  וכדרשת  שם  רמב״ן  ראה   )40 

הנ״ל.
פ״ד שביעית  מירוש׳  מזו(  )יתירה  ולהעיר   )41 

בעוה״ז  פריו  נשא  מגיד שלא  פריו  נשא  עץ  כי  ה״ח: 
חילם נתנו  שלא  מגיד  חילם  נתנו  ותאינה   וגפן 

בעוה״ז.

פריו",  יתן  השדה  ״ועץ  )שבפרשתנו( 
וואס ווייזט אויף א נתינה רגילה פון עצי 
השדה; און די גמרא לערנט עם אפ פון 
״כי  פסוק  אין  הלשון  ושינוי  כפל  דעם 
חילם",  נתנו  וגפן  תאנה  פריו  נשא  עץ 
נתנו  וגפן  תאנה  ״מדכתיב  ובפרש״י: 
חילם הרי עץ פרי אמור מה ת״ל כי עץ 
פרי״. ישאו  סרק  אילני  אף  פריו   נשא 

ד.ה. דער פסוק איז מדגיש און א( טיילט 
תאנה  פון  סרק(  )אילני  ״עץ"  דעם  אפ 
פרי"  ״עץ  ביי  אז  ב(  פרי״(,  )״עץ  וגפן 
א חילם״,  ״נתנו  פון  באופן  דאם   איז 

און  תכונה  זייער  לויט  ג(  און  נתינה 
אילני  בא  ד(  און  חילם״(  )״נתנו  קראפט 
סרק איז דאם באופן פון ״נשא״, כאילו 
אז ער איז נושא א צווייטע זאך, ניט דורך 

גידול רגיל42[.

יש לומר, אז דעד חילוק  וע״פ הנ״ל 
פארבונדן  איז  גמרא  און  תו״כ  צווישן 
מיט דער מחלוקת וואס מען געפינט אין 
הבריאה  בתחלת  צי   – רבה43  בראשית 
האבן אילני סרק )דעתה( געהאט פירות, 

אדער ניט44:

דער תו״ב איז קאי בשיטת ר״פ )אין 
ב״ר(, וואס ער לערנט אפ פון ״עץ עושה 
פרי )אז( אפילו אילני סרק עשו פירות"; 
סרק  ״אילני  וואס  דאס  איז  זה  ולפי 
קיין  ניט  פירות"  עושים  להיות  עתידים 
נאר  בראשית,  במעשה  חידוש  של  שינוי 
עם איז חוזר וניעור טבע אילן זה וועלכע 

42( ראה חדא״ג כתובות שם.
43( פ״ה, ט.

לבי  הפ״מ(,  )לפי  ה״ז  פ״א  כלאים  בירושלמי   )44
נשאו  שלא  הבריאה  בתחלת  סרק  אילני  היו  המ״ד 
סרק  אילני  שהוציא  בזה  מ״ד  שלחד  אלא  פירות, 
״שמחה  מ״ד  ולחד  הקב״ה״  של  גזרותיו  על  ״עברה 
בציווי והוסיפה אילני סרק״ – ״שהן צריכין לתשמישו 
של אדם לעצים ולבנין״, וראה מראה הפנים לירושלמי 
שם, מפרשים לב״ר שם, וראה בהנסמן לעיל הערה 39.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 שיחותבחוקותי	אליקוטי	 	 	 	 שיחותבחוקותי	אליקוטי	 	 	 	 ליקוטי	

 Natural  - טבעית  נטי' 
געשטאנען   •  instinct
עץ   - עה״ד   •  stood  -
התורת   - התו״כ   • הדעת 
 - ארויסגעבען   • כהנים 
produce • משא״כ - מה 
 Will  - יטענו   • כן  שאין 
 - טוען   •  bear ]fruit[
 in  - בהתאם   •  carry
כי   •  accordance with
וגפן  פריו תאנה  נשא  עץ 
 The trees  - חילם  נתנו 
 will bear fruit and the
 vine and the fig trees
 will give forth their
 - ובפרש״י   •  strength
 - ד.ה.   • רש"י  ובפירוש 
אפ  טיילט   • הייסט  דאס 
תכונה   •  Is divided  -
Attribute/ - און קראפט
 - רגיל  גידול   •  trait
Regular growth • וע״פ 
- ועל פי •  הנ״ל - הנזכר 
 We - לעיל • מען געפינט
 - וניעור  חוזר   •  find
 Returns and awakens
 ]it goes back to the
 way it originally

was[

indd   56.תילגנא תירבע תרבוח 16:09:51   ו"עשת רדא ג"י



57 שתי תקופות בימות המשיח

57

איז געווען אין עם בתהילת הבריאה,

 )און דאס קומט בהמשך צו די פריער-
אויף דעם פסוק  תו"כ  אין  דיקע דרשות 
״ועץ השדה יתן פריו", ״לא כדרך שהיא 
בימי  שעשתה  בדרך  אלא  עכשיו  עושה 
למינו45  פרי  עושה  פרי  עץ   .  . אדה״ר 
ביום  בו  נטוע  שהוא  ביום  שכו  מלמד 
עושה פירות״. ועד״ז דער ענין פון ״העץ 
ווי  זיין  עתיד להיות נאכל" אז עס וועט 
ס׳איז געווען בימי אדה״ר, ווי מ׳לערנט 

דאס אפ פון פסוק45 ״עץ פרי"(.

משא״כ די גמרא האלט ווי דער מ״ד46 
אז בתחילת הבריאה האבן אילני סרק ניט 
נושא פירות געווען. קומט אויס אז דאס 
זיין לעתיד,  נושא פירות  וועלן  זיי  וואס 
איז א שינוי של חידוש. און דעריבער איז 
פריו"  ״נשא  ״יטענו",  של  באופן  דאם 

ניט באופן רגיל וטבעי.

ז. אבער כד דייקת שפיר קען מען אזוי 
ניט לערנען, ווייל:

א( דער פירוש הנ״ל אין תו״כ )אז ביי 
זיין  קענען  שינוי  דער  וועט  סרק  אילני 
געווען  איז  אזוי  וייל  לעתיד  זיין(  )און 

בתחלת הבריאה( – איז ניט גלאטיק:

פסוק,  פון  ענינים  פריערדיקע  די  ביי 
איז  דאם  אז  בפירוש  תו״כ  אין  שטייט 
און  אדה״ר"  בימי  שעשתה  ״כדרך 
הפסו- לשונות  די  פון  אפ  עס  מ'לערנט 

בראשית(;  )במעשה  אדה״ר  בימי  קים 
ניט  משא״כ בנוגע צו אילני סרק שטייט 
אין תו״כ ״כדרך שעשתה בימי אדה״ר״ 
סרק  אילני  וואס  דאס  און  )וכיו״ב(, 
עתידים להיות עושים פירות לערנט מען 

45( בראשית א, יא,
שם,  בב״ר   – בר״ש  ר״י  לדעת  בפשטות  כ״ה   )46

ולהירושלמי כ״ה לכו״ע )כבהערה 44(.

)וועל- שבפרשתנו  פסוק  דעם  פון   אפ 
יתן  השדה  ״ועץ  בדלעת״ל(  רעדט  כער 

פריו".

הנאמר  אז  לערנען  מ'זאל  אפילו  ב( 
״כדרך שעשתה בימי אדה״ר" גייט אויך 
איז  התו״כ  דעת  און  סרק47  אילני  אויף 
אויך  אזוי  געווען  ס׳איז  אז  ר"פ  כדעת 
אינגאנצן ניט  איז   – הבריאה   בתחלת 

גלאטיק: דעת ר״פ איז, אז מצד הבריאה 
גע-  האבן  הקב״ה(  ציווי  )מצד  עצמה 
ארץ  די  נאר  סרק,  אילני  זייך  דארפט 
אילני  און  מהציווי  געווען  משנה  האט 
)און  פירות  ארויסגעגעבן  האבן  סרק 
גע- בטל  שינוי  דער  איז  חטא   נאכן 

ווארן(. קומט אויס, אז מנהגו של עולם 
)מצ"ע( איז פארקערט48, אז עס זאלן זיין 

אילני סרק.

שווער  בכלל  ס׳איז  אופן:  ובכל  ג( 
ווארום  הרמב״ם,  דעת  אזוי  לערנען  צו 
אז  מוכח  איז  דבריו  והמשך  תוכן  פון 
במעשה חידוש  א  נאר  ניט  שולל  איז   ער 

בראשית, והיינו שולל א זאך וועלכע איז 
בראשית,  כמעשה  געווען  ניט  קיינמאל 
ממנהגו  ״דבר  ביטול  שולל  איז  ער  נאר 
כמנהגו ״עולם   – )נאר  עולם״49   של 

נוהג"(,

עושה  שהיא  כדרך  ״לא  לפנ״ז  שמ״ש  והיינו   )47
עכשיו אלא כדרך שעשתה בימי אדה״ר״ היא הקדמה 
עתיד  שהעץ  ״ומנין  הפרטים  מפרט  ואח״כ  כללית, 
להיות  עתיד  שהעץ  מנין   .  . יומה  בן   .  . נטוע  להיות 
נאכל כו' ומנין שאף אילני סרק כו'״, אבל ראה רמב״ן 
בראשית א, כט )בסופו( דלא הי' כן )שהעץ נאכל( לפני 
החטא, וכ״ה לפרש״י בראשית )שם, יא( שבזה קלקלה 

״ולא עץ פרי״.
הוא  ועוד  יא(  א,  )בראשית  שלהרמב״ן  אף   )48
אילני סרק  גם  כדלעיל ס״ה-ו, שבטבע מתחילה עשו 

פירות.
ומה  שם,  ברמב״ם  הלשונות  ב׳  מובן  ועפ״ז   )49
שכתבם בסדר זה דוקא – י״ל שהם בסדר דזו ואצ״ל 
זו, וראה לשונו בפי״א ריש ה״ג הובא לקמן בפנים ס״י.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

 previous  - פריערדיקע 
 • כהנים  תורת   - תו"כ   •
מ״ד   •  planted  - נטוע 
• כד דייקת  - מאן דאמר 
 When you are - שפיר
גלאטיק  ניט   •  midayek
 Not "smooth" ]not  -
 - • משנה   understood[
פריערדיקע   •  changes
אדה״ר   •  previous  -
וכיו״ב   • הראשון  אדם   -
 - מצ"ע   • בזה  וכיוצא   -
פארקערט   • עצמו  מצד 
ווארום   •  opposite  -
 - שולל   •  because  -
 - קיינמאל   •  negates
ממנהגו  דבר   •  never
 The natural - של עולם
 • course of the world

negates - שולל
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 • מינא  נפקא   - נפק״מ 
 Were - געשאפן געווארן
created • נקבע געווארן 
 •  Were established  -
צי - whether • ניט קיין 
 no place - ארט צו זאגן
 to say ]is doesnt
 •  make sense to say[
בזה״ז - בזמן הזה • חיות 
 predatory  - טורפות 
תוספת   •  animals
 additional  - ביאור 
e x p l a n a t i o n /
סיבה  א   •  clarification
 An external - שחוץ מהם
 •  reason ]factor[
 • זה  דרך  ועל   - ועד״ז 
 - חיים  לבעלי   − לבע״ח 
animals • בזה״ז - בזמן 
באוואוסט  זיינען   • הזה 
 They were known  -
לא  כולן  הנביאים  כל   •
לימות  אלא  נתנבאו 
 The prophets - המשיח
 all prophesized only
 regarding the Era
 of the Mashiach
הבא  לעולם  אבל   •
אלקים  ראתה  לא  עין 
 The World to  - זולתך 
 Come, in contrast,
 ]is described by the
 verse[: ‘Hashem, no
 eye but Yours has
• העוה"ז - העולם   seen
 - מלכיות  שעבוד   • הזה 
 subjugation to the
 •  ]gentile[ kingdoms
 •  Prophesized  - ניבאו 
בסייף  לא  האיש  יצא  לא 
 A  - כו'  בקשת  ולא 

person should not go out ]to the public domain on Shabbos[ carrying a sword or a bow • תכשיטין הן - 
 • are ornaments ]and hence, like jewelry, are considered as garments which may be worn on Shabbos[
 And they - וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות • ]On the contrary[ they are shameful - אינן אלא לגנאי
shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks •  לא ישא גוי אל גוי חרב ולא 
nation shall not lift the sword against nation neither shall they learn war any more - ילמדו עוד מלחמה

און עס איז דאך פשיטא אז די ענינים 
של  ״מנהגו  ניט  זיינען  הנ״ל  )שינוים( 

עולם";

ווי איז  עולם״  של  "מנהגו   פירוש 
איז   – בקביעות  בפועל  זיך  פירט  עולם 
קיין נפק״מ ניט ווען די קביעות ההנהגה 
בתחילת  צי   – געווארן  געשאפן  איז 
הבריאה ממש אדער שפעטער50; לאחרי 
טבע דער  אין  געווארן  נקבע  ס'איז   ווי 
ארויס- ניט  זאלן  זיי  אז  סרק  אילני  פון 

רעות  חיות  די  אז  און  פירות  קיין  געבן 
זאלן מזיק זיין און די אילנות וחיות פירן 
זיך אזוי טויזנטער יארן בלי שינוי – איז 
עס אויב  און  עולם"  של  ״מנהגו   דאס 
היפך זיך  פירן  זיי  שינוי,  א   ווערט 

הנהגתם זו, איז דאם ביטול דבר ממנהגו 
של עולם.

צו  ארט  קיין  ניט  אינגאנצן  )ס׳האט 
נשתנה,  לא  דאילני סרק  טבעם  אז  זאגן, 
עושים  אילנות  זיי  זיינען  בזה״ז  אויך 
פירות, נאר דורך א סיבה שחוץ מהם )די 
גזירה פון דעם אויבערשטן( איז בפועל51 
)ועד״ז  זיי  אויף  פירות  קיין  ניט  וואקסן 
נאר דער פירוש איז אז  בנוגע לבע״ח(; 
נאכן חטא עה״ד איז בטל געווארן זייער 
זיי זיינען  בזה״ז  טבע52,   פריערדיקע״ 
טור- חיות   – )און  סרק  אילני   בטבעם 

פות((.

שנקבעה  הטבעית  ההנהגה  כללות  אפי'  והרי   )50
אחר המבול )נח, ח,  באופן ש״לא ישבותו״ נעשתה רק 

כב(.
51( וע"ד כשאין מטר יורד.

על  זה  סרק  אילני  להרכיב  מותר  שלכן  וי"ל   )52
וראה  ס״ו,  סרצ״ה  יו"ד  )רמ״א  מינו  שאינו  אע״פ  זה 
 – הרמב״ם  לדעת  וכ״ה  סק״ג,  שם  וש"ך  ס"ג  שם 
כי   –  )44 שבהערה  לירושלמי  הפנים  מראה  ראה 
פירות, לעשות  והטבע  הכח  כלל  בהם  אין   בזה״ז 

ולעת״ל יהי׳ זה חידוש וביטול טבעם של עכשיו.

ח. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם 
תוספת ביאור אין דעת הרמב״ם:

אז  אן  נעמט  רמב״ם  דער  וואס  דאס 
איז,  נוהג.  בימות המשיח עולם כמנהגו 
דיעה  די  ווי  האלט  ער  ווייל  לכאורה, 
בין העוה״ז  ״אין  אז  ער ברענגט53  וואס 
מלכיות  שיעבוד  אלא  המשיח  לימות 

בלבד", דעת שמואל אין גמרא54.

זיינען באוואוסט די קושיות וואס דער 
מ׳גע- דעם:  אויף  פרעגט  משנה55   לחם 
להלכה  פסק׳נט  רמב״ם  דער  אז  פינט 

בסתירה לזה:

 )א( אין גמרא שטייט54: ואמר ר' חייא
בר אבא אמד ר' יוחנן כל הנביאים כולן 
אבל  המשיח  לימות  אלא  נתנבאו  לא 
אלקים  ראתה  לא  "עין  הבא  לעולם 
זולתך״. ופליגא דשמואל דאמר שמואל 
אלא  המשיח  לימות  העוה״ז  בין  אין 

שעבוד מלכיות בלבד כו'.

ר'  ווי  פסק׳נט57  רמב״ם  דער  און 
חייא  בר אבא )דפליג אשמואל(: ״אמרו 
חכמים כל הנביאים כולן לא ניבאו אלא 
לימות המשיח אבל העולם הבא עין לא 

ראתה אלקים זולתך".

)ב( די משנה זאגט58: לא יצא האיש 
לא בסייף ולא בקשת כו' ואם יצא חייב 
הן  תכשיטין  אומר  אליעזר  ר׳  חטאת. 
לגנאי  אלא  אינן  אומרים  וחכמים  לי, 
שנאמר28 וכתתו חרבותם לאתים וחניתו-
 תיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב

53( הל' מלכים פי״ב ה״ב. הל' תשובה ספ״ט.
54( ברכות לד, ב.

55( הל' תשובה פ״ח ה״ז.
56( ישעי׳ סד, ג.

פ״י  סנהדרין  בפיה״מ  וכן  שם,  תשובה  הל'   )57
ב״א  דר״ח  מאמר  הביא  אחל(  ועתה  ד"ה  )בהקדמתו 

אר״י וגם הא דאין בין העוה״ז כו'.
58( שבת סג, א,
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תכשיטין  )ואי  מלחמה  עוד  ילמדו  ולא 
רש״י(.   – לעתיד  בטלין  יהו  לא  נינהו 
אין אין גמרא דארט זיינען פאראן צוויי 
ר׳  אויך  האלט  דיעה  איין  לויט  דיעות: 
אליעזר אז כלי זיין בטלין לימות המשיח 
״דפליגא דשמואל. . מסייע לי' לר' חייא 
דיעה  צווייטער  א  לויט  און  אבא"  בר 
לימות  בטלין  אינן  אז  אליעזר  ר׳  האלט 
דר׳  ופליגא  דשמואל  ״היינו  המשיח, 
איז  חכמים  דעת  אבער  אבא".  בר  חייא 
 לכו״ע אז כלי זיין בטלין לימות המשיח,

און דעריבער אם יצא בסייף כו' – חייב 
חטאת.

די  ווי  פסק׳נט59  רמב״ם  דער  און 
חכמים, וועלכע האלטן לכל הדעות ניט 

ווי שמואל, כנ״ל.

ט, איז דער ביאור בזה: לכאורה, ווי 
זאגט דער רמב"ם אז בימות המשיח לא 
יבטל דבר ממנהגו של עולם און עס וועט 
בראשית  במעשה  חידוש  קיין  זיין  ניט 
העיקרים60  מי״ג  עיקר  א  דאך  ס׳איז   –
)וואס  המתים61  תחיית  זיין  וועט  עס  אז 
חידוש  און  עולם  של  מנהגו  ביטול  איז 

במעשה בראשית(?

עולם  אז  שיטות62  די  לויט  בשלמא 
תכלית דער  )און  הבא  עולם  איז   התחי׳ 

הרמב״ם )משיעורי  ה״א  פי״ט  שבת  הל׳   )59 
דשבוע זה )תשמ״ה( – בהחלוקה דג״פ ליום(.

60( פיה״מ להרמב״ם סנהדרין שם בסוף הקדמתו.
לעוה״ב חלק  לו  אין  בזה  שהכופר  ועד   )61 
ה״ו. פ״ג  תשובה  הל׳  רמב״ם  שם.  סנהדרין  )משנה 

דבקות  ולא  דת  ואין  אחל:  ועתה  ד׳׳ה  שם  ובפיה״מ 
בדת יהודית למי שלא יאמין זה(.

ובכ"מ  ה״ב  פ"ח  תשובה  הל'  ראב״ד  ראה   )62
בתורת  ההכרעה  וכ״ה  הגמול.  בשער  רמב״ן  שם. 
סע״ד. סה,  ש"ש  ג.  טו,  צו  לקו״ת  ראה   –  החסידות 

וראה  הקבלה״(.  ע״פ  האמת  )״וכ"ה  ב  יד,  דרמ״צ 

סי"א תשל״ד(  ברוקלין,  )קה״ת,  וביאורים*   תשובות 
עמ' 57 הערה 23. וש״נ.

אגרת שם.  סנהדרין  פיה״מ  שם.  תשובה  הל׳   )63 
ח״ב  הקודש  עבודת  וראה  ו׳(.  )אות  המתים  תחיית 

פמ״א בארוכה.
בפי"א  מפרט  שהרמב״ם  זה  יומתק  עפ״ז   )63*
על  יעלה  ״אל  סיו״ד(:  בפנים  לקמן  )הובא  שם 
ומופתים  אותות  לעשות  צריך  דעתך שהמלך המשיח 
נקט כי  מתים״  מחי׳  או  בעולם  דברים   ומחדש 

בגופים( נשמות  צו  איז  השכר   שלימות 
ענין,  באזונדער  א  המתים  תחיית  איז   –

ניט קיץ ״חלק" פון ימות המשיח;

 אבער לויט שיטת הרמב״ם63, אז עולם
הבא מיינט עולם הנשמות )בלי גופים(, 
תכלית  דער  ניט  איז  התחי'  עולם  און 
המתים  תחיית  נאר  השכר,  שלימות 
פון  ותקופה  זמן  דעם  אין  זיין  וועט 
קומט  נשמה  די  איידער  המשיח  ימות 
לויט  אז  אויס,  קומט   – הבא  עולם  צו 
חידוש  א  זיין  וועט  הרמב״ם  שיטת 
אין  המתים(  )תחיית  בראשית  במעשה 
אז  זאגן  ווי קען מען  איז  ימות המשיח. 
 בימות המשיח לא יבטל דבר ממנהגו של

עולם?

רמב"ם  לויטן  אז  זאגן,  מען  דארף 
ענינים  באזונדערע  צוויי  דאס  זיינען 
און – אין באזונדערע זמנים: עס איז דא 
דער ענין וזמן אין ימות המשיח וואס איז 
 פארבונדן מיט ביאת המשיח, און עס איז

וועל-  נוסף,  וזמן  ענין  באזונדער  א  דא 
תקופת  לאחרי  ווערן  נתוסף  וועט  כער 
צו- וועלן  עם  המשיח.  ימות  התחלת 
אוי- דער  וועלכע  זאכן  הנהגות,   קומען 
זמן, יענעם  אין  טאן  וועט   בערשטער 
של מנהגו  שינוי  פון  ענינים  אויך   כולל 
שפע- א  אין  זיין  וועט  דאם   עולם*63. 

ע׳ ב׳  כרך  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  קודש  אגרות   )* 
עו. המו"ל.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	
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טערדיקן זמן64 אין ימות המשיה גופא65.

אנ- אין  וואס  מובן  איז  ועפ״ז   יו״ד. 
פאנג פרק יב, ווען דער רמב״ם שרייבט 
המשיח  שבימות  הלב  על  יעלה  ״אל 
ברענגט  עולם״,  של  ממנהגו  דבר  יבטל 
ער אויף דעם ניט קיין ראי' והוכחה, ווי 
פרק66 פריערדיקן  דעם  אין  ברענגט   ער 

ניט באווייזן  אז משיח דארף  אויף דעם 
קיין אות ומופת

– וז״ל: ואל יעלה על דעתך שהמלך 
ומופתים  אותות  לעשות  צריך  המשיח 

מתים  מחי'  או  בעולם  דברים  ומחדש 
כך67 הדבר  אין  אלו,  בדברים   וכיוצא 

מחכמי  גדול  חכם  עקיבא  ר'  שהרי 
המשנה הי' והוא הי' נושא כליו68 של בן 
כוזיבא המלך והוא הי' אומר עליו שהוא 
אנשי  וכל  הוא  ודימה  המשיח69,  המלר 
שנהרג  עד  המשיח,  המלך  שהוא  דורו 
בעונות*69, כיון שנהרג נודע להם שאינו.

- זו(  הלכה  )ע״פ  הרמב״ם  שולל  ולכן   )67 
וקטלוהו  ודאין  מורח  הי׳  ולא  דבדקוהו  מרז"ל 
כדלקמן. בעונות״  ״שנהרג  כ"א  ב(,  צג,   )סנהדרין 

וראה לקמן הערה *69.
גדול  לחכם  ההיתר  מקור  וכן   – ע״ז  המקור   )68
ספרי  – הדור  דכל  ופרנס  הדוד  דכל  מובהק   )רב 
מזו יתרה  הרי   – כלים  נושא  להיות   – ברכה(   ס״פ 
שה״ז  ולהעיר  כא(.  טז,  )ש״א  המלך  דוד  הנהגת 
לומר  וקרוב  כו׳,  ואה״ק  ישראל  דכל  הצלה  מלחמת 
ו(הריגות  )הגזירות  לבטל  בגוף המלחמה  פקו״נ  שהי׳ 

שיהיו כמה מבנ״י בחיים*.
69( לא רק ב״חזקת משיח״. וראה לעיל סוס״ד.

ה״ג: פ״ה  תעניות  הל׳  רמב״ם  גם  וראה   )69* 
המלך שהוא  החכמים  וגדולי  ישראל  כל   ודימו 

המשיח ונפל ביד הרומיים* ונהרגו כולם.
כוזיבא  בן  ״והלא  מלכים:  בהל׳  הראב״ד  בהשגת 
חכמים  ושלחו  משיחא  מלכא  הוא  אנא  אומר  הי׳ 
הכי עביד  דלא  וכיון  לא  או  ודאין  מורח  אי   לבדקו 
עוז, )מגדל  שם  ובנ״כ  ב(.  צג,  )סנהדרין   קטלוהו״ 
תירצו  לח״מ(  שני(,  )בתירוץ  רדב״ז  משנה,  בכסף 
ולא  ה'  בלע  )עה״פ  באיכ״ר  כי  הן,  חלוקות  שאגדות 
 חמל – ב, ב. וכ״ה בירושלמי תענית פ״ד ה״ה( איתא
ולא הרגוהו  העולם  שאומות   – כבגמ׳  דלא   – 

חכמים, והרמב״ם פסק כדיעה זו.
ואף דאפושי מחלוקת לא מפשינן, ובפרט מחלוקת 

במציאות – מי הרג את בן כוזיבא?
לדעת )גם  לכו״ע  במציאות,  מחלוקת  דאין   י״ל 

)כמו  בימוה״מ  שוים  יהיו  שאכן  הדברים  כל  הכא 
נוסף  ענין  הוא  שכ״ז  אלא  המתים(,  תחיית  שתהי׳ 
של  ענינו  ואי״ז  גופא,  בימוה״מ  לאח״ז  בזמן  שיהי׳ 
המלך המשיח וימוה״מ בתקופה הא׳ כבפנים. ולהעיר 
וזאת היא ראי׳ גמורה על  מפרקי הצלחה להרמב״ם: 

שתחה״מ נתלית במשיח.
שם: המתים  תחיית  באגרת  הרמב״ם  ומ״ש   )64 

אלא יחי׳ את המתים בחפצו ורצונו באשר ירצה ולמי 
אינו  – כו׳  או  לפניו  או  המשיח  בימות  או   שירצה 
מסוים*, בזמן  תהי׳  בכ״מ שתחה״מ  מרז"ל  על   חולק 
)כאשר המתים  להחיות  ה׳  שביכולת  כוונתו   כ"א 

ירצה( בכל זמן שירצה, וכמובא בנ״ך וש״ס וכו׳.
שמואל:  שלדעת  ביאר  ב(  )כג,  בשל"ה  גם   )65
שכוונת  אפשר  ״כי  כתב  אבל  תקופות.  ב׳  תהיינה 
אח"כ  אבל  הזה  הששי  אלף  כלות  עד  הוא  שמואל 
הז'. באלף  היינו  שאמרנו״*,  מה  לכל  שמואל   מודה 

וממשיך ״ואפשר אף באלף הששי מודה שמואל לכל 
ישלוט  לא  בקדושה  הנולדים  אמנם  כו׳  שאמרנו  מה 
בביאת  יחיו  אשד  המתים  וכן   .  . עוד  המות  בהם 
משיח כו׳ אז ישארו חיים וקיימים״ )והוא דלא כדעת 

הרמב״ם(.
 אבל ע"פ המבואר בפנים מוכרח לומר שגם לדעת

ימוה״מ  הששי,  באלף  הב׳  תקופה  תהי׳  הרמב״ם 
שבזמן הזה.

66( פי״א ה״ג.

*( ראה ג״כ זח"א קלט, א. וראה שם קלד, א.
דפליגא י״ל  דשמואל,  ופליגא  שאמר  ו״אף   )* 
)של"ה אחר״  ענין  מדבר  אחד  כל  כי  חילוק  יש   ר״ל 

שם(.

אומר ש״הי׳  משום  ולא  כליו,  נושא  הי׳  ולכן   )* 
ל׳ דהמשך  צ״ל  ועפ״ז  המשיח״.  המלך  שהוא   עליו 

הרמב״ם ״והוא הי׳ אומר כו'״ ה״ז ענין נוסף.
לעיל וראה  ״הגוים״.  ר״מ  רומי  בדפוס   )* 

הערה 5.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

 • זה  פי  ועל   - ועפ"ז 
 •  beginning  - אנפאנג 
• נושא   show באווייזן - 
 the one that  - כליו 
 held his equipment
 - ודימה   •  ]assistant[

And he thought
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ולא  אות  לא  חכמים  ממנו  שאלו  ולא 
מופת:

העולם: אומות  ע"י  לפועל  נהרג  והראב״ד(   הגמ׳ 
שסברו  הדור  מחכמי  היו  להרמב"ם**(  )גם  ולכו״ע 
לר׳  שאמר  תורתא  בן  יוחנן  ר׳  וכמו  משיח,  שאינו 
דוד  בן  ועדיין  בלחייך  עשבים  יעלו  ״עקיבא  עקיבא: 
 לא בא״ )ירושלמי ואיכ״ר שם( והם שלחו לבודקו אם
ולפי  ודאין,  מורח  שאינו  ובשראו  ודאין,  מורח  הוא 
ה״ז הרמב"ם(  פסק  וכן  רע״ק  לדעת  )משא״כ   דעתנו 

מלחמות  שעשה  ומכיון  המשיח,  מלך  שאינו  סימן 
 עם העמים לפי שחשב שהוא המלך המשיח אף שלא

מבנ״י  רבים  ונפלו  כר״ע(  סבר  )כי  ודאין  מורח 
וש״נ( א.  עג,  סנהדרין  )ראה  רודף  דין  לו  יש   וכו' 

ובסגנון  הרגוהו.  אוה״ע  בפועל  אבל  להרגו.  שצריך 
בפרק  דאמרנן  הא  לפרש  ״ויש  שם:  הרדב״ז  לשון 
כלומר קטלהו  ודאין  מורח  דלא  דחזיוהו  כיון   חלק, 

רפו ידיהם ממנו ובאו הגויים והרגוהו"***.
ומחלוקת הרמב״ם והראב"ד בזה היא****: לשיטת 
הרמב״ם )ע״פ דעת רע״ק( שמשיח אינו צריך לעשות 
מחמת לא  שנהרג  פשוט  הרי   – ומופתים   אותות 

צריך  אינו  זה  מופת  גם  שהרי  ודאין,  מורח  הי׳  שלא 
״שנהרג כתב  ולכן  ביאתו(.  )בתחילת   להראות 

ודעת  סנהדרין  הגמ׳  )ע"פ  והראב״ד שפוסק  בעונות״. 
ר״י בן תורתא( שמשיח צריך לעשות אותות ומופתים 
שלא  מחמת  שנהרג  ס״ל   – התגלותו  בתחילת  מיד 
אוה״ע, הרגוהו  שבפועל  ואע״פ  ודאין,  מורח   הי׳ 

רעדט  פרקים  צוויי  די  אין  אז  אע״פ 
באזונדערע  צוויי  וועגן  רמב״ם  דער 
המשיח  מלך  וועגן  יא  פרק  אין  ענינים: 
 – און  אויפטאן  וועט  ער  וואס   – עצמו 
אופן ביאתו; און בפרק יב – וועגן דעם 
מצב העולם בימות המשיח – רעדט ער 
העולם  מצב  דעם  וועגן  יב  בפרק  אבער 
ביאת  מיט  פארבונדן  איז  עס  ווי  און 

המשיח,

 ובמילא אט די ראי' שבפרק יא לגבי
דעם לגבי  אויך  יפה  כחה  המשיח   מלך 

דעם  וועגן  יב  פרק  אין  רעדט  ער  וואס 
איז  וואס  המשיח  בימות  העולם  מצב 
פארבונדן מיט ביאתו, ומהם – אז עולם 

במנהגו נוהג

״ימות  פון  גדר  דער  אויב  ווארום   –
המשיח״ וואלט געווען ביטול מנהגו של 
וואלט  בראשית,  במעשה  וחידוש  עולם 
של  ענינו  איז  דאס  אז  אויסגעקומען, 
 משיח – ביאתו של משיח ברענגט מיט
של מנהגו  ביטול  זיין  זאל  עס  אז   זיך 
און בראשית,  במעשה  וחידוש   עולם 
אנ- געדארפט  מען  וואלט   דעמאלט 

אותות  לעשות  צריך  "משיח  אז  נעמען, 
כעולם״,  דברים  ומחדש  ומופתים 
פון  ובדיקה  בחינה  די  דאס  איז  ובמילא 
אז  )וויבאלד  משיח  איז  ער  אז  אמיתתו 

אין דעם באשטייט חידושו, כנ״ל(;

איז  רמב״ם  דער  אז  וויבאלד  און 
דורו  חכמי  וכל  עקיבא  ר'  )פון  מכריח 
דארף  משיח  אז  כוזיבא(  לבן  בשייכות 
דערפון איז  ומופת,  אות  קיין  מאכן   ניט 

לעיל( )כרדב״ז  קטלו  ב״ד(  פס״ד  )ע״י  קטילא   גברא 
עונש  לקיים  יכולים  ב״ד  כשאין   – מזה  יתירה  ואולי 
ס״ב חו״מ  )טושו״ע  אחר  ע״י  אותו  מקיימין   שפסקו 
ש"אם מגט,  דקשה  להרדב״ז  משא״כ   – שם(   ובנ״כ 
נותן  והדין  הואיל  שכתב  עד  אנסוהו  מעצמן  הגוים 
שיכתוב הרי זה גט פסול״ אף שיא בטל )רמב״ם הל' 

גירושין ספ״ב(.

הוא דימה   – מלכים(  )הל׳  הרמב״ם  ומ״ש   )** 
עכצ״ל  – המשיח״  המלך  שהוא  דורו  חכמי   וכל 

חכמי  כל  ״דימו"  שבתחילה  רק  היא  הרמב״ם  שכוונת 
שאינו הסיקו  מהם  כמה  אח״כ  אבל  משיח,  שהוא   דורו 
אלא ההערה(,  כבפנים  בחז"ל,  )כמפורש   משיח 

שהרמב״ם לא פסק כמותם.
ישראל, חכמי  שרוב  ס״ל  שהרמב״ם  י״ל   גם 

שם(  תעניות  בהל׳  )כלשונו  החכמים״  ״גדולי  עכ״פ  או 
מכת״י שבא׳  ולהעיר  ״כל״.  כתב  ולכן  כרע"ק,   סברו 
תיבת בלי  דורו"  וחכמי  הוא  ״ודימו  הלשון   הרמב״ם, 

״כל״ )ע״ד לשונו בהל׳ תעניות שם(.
)נדפס  דנאן  אבן  סעדי׳  מרב  וחי׳  ובתשובות   )***
ורז״ל ועוד(:  רכה,  סי׳  הדור  פאר  הרמב׳׳ם   בתשובות 
על  הרגוהו  ישראל  שחכמי  פ״ח  בסנהדרין  אמרו 
ראה אבל  דוד.  מזרע  הי׳  לא  והוא  משיח  שהוא   שאמר 

ברטנורה לרות ד, ו.
אתיא חלק  בפרק  דאמרו  דהא  כס״מ,  ראה   )**** 

דלא כשמואל כו׳ ורבינו סובר כשמואל כו'.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

 • פי  על  אף   - אע״פ 
 accomplish  - אויפטאן 
 • manner/way - אופן •
 connected  - פארבונדן 
 Its power - כחה יפה •
 •  is good ]it applies[
 It  - אויסגעקומען  וואלט 
 would have resulted
 accept  - אננעמען   •  in
]the opinion[ • אמיתתו 
 Reliability/Veracity  -

proves - מכריח •
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על  יעלה  ״אל  ברפי״ב  מתחיל  שאעפ״כ  ומה   )70
 הלב שבימות המשיח כו׳״ הרי מדייק וכתב )לא ״אל
״על כ"א(  שם,  בפי״א  הל׳  ע״ד  הדעת״,  על   יעלה 

שבימות  בדעת  קס״ד  לשלול  בא  שאינו   – הלב״* 
אף כ״א  עולם,  של  ממנהגו  דבר  יבטל   המשיח 
וענין  ודעתו משיגים מעלת  שבדעת, עד כמה ששכלו 
שולט  אינו   – המשיח(  דימות   – )ובמילא  המשיח 

ומושל עד לביטול מנהגו של עולם,
הלב  ותשוקת  אה״ר  מצד  אשר  אפשר  בכ״ז 
להמעלות ד״ישכיל . . ירום ונשא וגבה מאד״ )ישעי׳ 
ולקמן  ה״ב  פ״ט  תשובה  הל׳  רמב"ם  וראה  יג.  נב, 
 כאן. שער האמונה לאדמהאמ״צ פנ״ו ואילך. ביאוה״ז
עולם. דבר ממנהגו של  לבו שיבטל  על  יעלה  ג(  כב, 

וג״ז בא לשלול. ואכ״מ.
71( ה״א.

ואילך.  277 ע׳  חי״ח  לקו״ש  בארוכה  ראה   )72 
וש״נ.

73( פי״ב ה״ד-ה.

מובן ומוכח אז ביאת משיח ברענגט ניט 
מיט זיך ביטול מנהגו של עולם70.

יא. ועפ״ז איז פארשטאנדיק, אז דאם 
וואס דער רמב״ם איז מאריך אין פרק יב 
המשיח בימות  העולם  מצב  דעם   בנוגע 
וזמן ענין  דעם  בנוגע  אלץ  דאם  איז   – 
פאר- איז  וועלכער  המשיח  ימות  אין 

בונדן מיט מלך המשיח וביאתו.

פרק  אין   – פריער  הייסט:  דאם 
עס  וואס  מבאר71  רמב״ם  דער  איז  יא 
״המלך   – המשיח  מלך  של  ענינו  איז 
מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח 
ובונה  הראשונה  לממשלה  ליושנה  דוד 
המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל 
די  ברענגען  וועט  ער  כו'״,  המשפטים 

שלימות אין מצות והלכות התורה72.

דער  רעדט  יב  פרק  אין   – דערנאך 
זיי  וועט  העולם  מצב  דער  ווי  רמב״ם 
 ןבהתאם לזה, ווי ער איז מסיים73 אז אידן

 .  . וחכמתה  בתורה  ״פנויין  זיין  וועלן 
ולא  רעב  לא  שם  יהי׳  לא  הזמן  ובאותו 
העולם כל  עסק  יהי׳  ולא  כו׳   מלחמה 

יהיו  ולפיכך  בלבד  ה׳  את  לדעת  אלא 
— וכו'״  גדולים  חכמים   ישראל 

התורה  והלכות  המצות  קיום  )ועיקר74( 
איז אין אן עולם וואס כמנהגו נוהג.

יב. ע״פ כהנ״ל וועט מען אויך פאר-
שטיין שיטת הרמב״ם בשייכות די פאר-

וועגן  חז"ל  ומאמרי  פסוקים  שידענע 
דייעודים וכו׳ דלעתיד:

ריידן  וועלכע  נבואות  און  יעודים  די 
וועגן משיח'ן גופא, וואס ער וועט טאן 
בעולם  ארויסקומען  וועט  עס  וואס  און 
ע״י ביאתו – לערנט דער רמב"ם אז זיי 
מנהגו  ביטול  פון  ענין  קיין  ניט  זיינען 
מפרש  ער  איז  דערפאר  און  עולם.  של 
דעם פסוק ״וגר זאב עם כבש גו׳״, וואס 
שטייט בהמשך צו ״ויצא חוטר מגזע ישי 

גו'"75, אז דאס איז ״משל וחידה״.

איז  וואס  בפירוש  אפ  טייטשט  ]און 
דער משל וחידה פון דעם פסוק ״שיהיו 
ישראל יושבים לבטח עם רשעי עכו״ם״ 
כל  ״וכן  איז ממשיך  ער  וואס  ואע״פ   –
הם  המשיח  בענין  הדברים  באלו  כיוצא 
משלים" און זאגט ניט וואס די נמשלים 
״ובימות  אויס  פירט  ער  אדרבה  זיינען, 
דבר  זה  לאי  לכל  יודע  המשיח  המלך 
)בעיקר(  קומט  ער  ווארום   – הי׳ משל" 
וועלכער  פסוק  דעם  אין  אז  זיין  מסביר 
גו'״  חוטר  ״ויצא  צו  בהמשך  קומט 
וועלן אידן  אז  משיח,  של  ענינו   מבואר 

והנשיאים  בענין:  הפירושים  משני  להעיר   )74
)יומא עה, סע״א. תיב"ע ויקהל לה, כז )רבינו  הביאו 
בחיי שם(. פרש״י שם מספרי נשא ז, ג. ועוד(; חטים 

שירדו בעבים )מנחות סט, ב. רש״י ותוס׳ שם(. ועוד.
75( ישעי׳ יא, א ואילך.

״על הלשון  כאן  גם  תימן  שבכת״י  ולהעיר    )* 
הדעת״.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

זה  פי  ועל   - ועפ"ז 
 In  - לזה  ובהתאם   •
 accordance with this
וחכמתה  בתורה  פנויין   •
 Free to study Torah -
 •  and it's wisdom
לעיל  הנזכר  כל   - כהנ״ל 
 various - פארשידענע •
Prophecies/ - יעודים •
 - ריידן   •  promises
 •  Talking/speaking
 It comes - ארויסקומען
על   - ע״י   •  out/results
ידי • וגר זאב עם כבש גו׳ 
 The wolf will dwell -
ויצא   •  with the lamb
 And - 'חוטר מגזע ישי גו
 a shoot shall spring
 forth from the stem
 of Yishai ]referring
 to Moshaich who is a
 descendant of David
 - ואע״פ   •  ben Yishai[
ואף על פי • ובימות המלך 
המשיח יודע לכל לאי זה 
 And in  - הי׳ משל  דבר 
 the days of Moshiach
 it will be known to all
 what the parable was
 referring to ]what
 the prophecies were

referring to[
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אוה״ע  פון  בלבולים  קיין  האבן  ניט 
וחכמתה״  בתורה  פנוייו  ״יהיו  ובמילא 

כו'76[;

משא״כ די פסוקים און מאמרי רז״ל 
משיח  צו  בהמשך  ניט  ריידן  וועלכע 
וביאתו, נאר וועגן נבואות וייעודים וואס 
אויבנ- די  כולל  לבא,  לעתיד  זיין  וועלן 
מן רעה  חי׳  ״והשבתי   דערמאנטע: 
סרק אילני  אז  הנ״ל  מרז״ל  און   הארץ״ 
 עתידים להיות עושים פירות – איז דער

זיינען  זיי  אז  מפרש  טאקע  רמב״ם 
דאס  און  כפשוטם,  נאר  משל  קיין  ניט 
תקופה  א שפעטערדיקער  אין  זיין  וועט 

)תקופה אין ימות המשיח גופא(77.

פאר-  אויך  מען  וועט  הנ״ל  ע״פ  יג. 
שטיין דעם חילוק צווישן דעם מאמר אין 

תו״כ און די מימרא אין כתובות:

כיוצא  כל  ״וכן  הרמב״ם  לשון  מדיוק  ולהעיר   )76
)ולא בימות המשיח( הם  בענין המשיח  באלו הדברים 

משלים״.
המשניות  בפירוש  כתב  שהרמב״ם  ומה   )77
)ל, שבת  דמחז״ל  חלק(  לפי  בהקדמה   )סנהדרין 
מילת, וכלי  גלוסקאות  שתוציא  א"י  עתידה   סע״ב( 

מוכן  דבר  אדם  כשימצא  אומרים  שבנ״א  ״לפי  הפי׳ 
ולכן   .  . ומזומן פלוני מצא פת אפוי ותבשיל מבושל 
תלמידו  על  חזה  המאמר  שאמר  הזה  החכם  קצף 
כשלא הבין דברו וחשב שהיא על פשוטו והשיבו כפי 
האמיתית תשובה  התשובה  אותה  היתה  ולא   השגתו 

שהביא  מה   – אמתתו  על  לו  השיב  שלא  על  והראי׳ 
דלא  שמפרש   – כאולתו"  כסיל  תען  אל  ראי׳ 
משמע ר״ג  לי׳  שאחוי  מזה  שבפשטות  אף   כפשוטו, 

שכוונתו כפשוטו —
טז( עב,  )תהלים  בארץ״  בר  פיסת  ״יהי  הכתוב   כי 

לכתוב  בהמשך  בא   – כו'״  ש״עתידה  למדו  שממנו 
וצדקתך  תן  למלך  משפטיך  אלקים  לשלמה  א(  )שם, 
בנוגע  הוא  ועד״ז  המשיח.  מלך  על  דקאי  מלך  לבן 
שבכולם אף   – לפנ״ז  שם  בשבת  המימרות   לשאר 

אחוי לי׳ )שמשמע שהכל כפשוטו(. כי בכל הפסוקים 
שעל והגאולה  המשיח  מלך  לביאת  המשך   מדובר 

ידו, ולא סתם תיאור מצב שיהי׳ בעולם כפ״ע.

אז  שגם  אף  דימוה״מ,  הא׳  בתקופה  משא״כ   )78
הל׳ )רמב״ם  מלחמה׳׳  ולא  רעב  לא  שם  יהי׳   ״לא 
אם, כי  יבטלו,  זיין  שכלי  ראי׳  אין   – ספי״ב(   מלכים 

כל  "עתידין  כתובות  אין  גמרא  די 
וואס  פירות",  שיטענו  שבא״י  סרק  אילני 
טבעי,  ענין  קיין  ניט  איז  דאס  אז  ווייזט 
דוקא, א"י  אין  און  מיוחד,  ענין  אן   נאר 

רעדט וועגן דער ערשטער תקופה, וואס 
 – בכתובות  זה  מ״ד  לדעת   – דעמאלט 
וועט זיין א חידוש )נס( אין ארץ ישראל,

״אף  סתם  שטייט  עס  וואו  תו״כ  אין 
אילני סרק עתידים להיות עושים פירות" 
אז אזוי וועט זיין דער טבע פון די אילנות 
און – בכל העולם, רעדט זיך וועגן דער 
צווייטער תקופה אין ימות המשיח, וואס 
חידוש  של  שינוי  א  זיין  וועט  דעמאלט 
ווערן  וועט  במילא  בראשית,  במעשה 
סרק  אילן  דעם  פון  )אויך(  טבע  דער 

להוציא פירות.

קיין  ניט  ס׳איז  אז  מובן  ועפ״ז  יד. 
בין  ״אין  אז  הרמב״ם  דברי  פון  סתירה 
שיעבוד  אלא  המשיח  לימות  העוה״ז 
דער  אויף  גייט  וואס  בלבד",  מלכיות 
צו  המשיח,  ימות  פון  תקופה  ערשטער 
)לא(  כולן  הנביאים  ״כל  אז  פסק  זיין 
— וכו'״  המשיח  לימות  )אלא(   ניבאו 
שפעטערדיקער  דער  אויף  גייט  וואס 

תקופה אין ימות המשיח.

אז  פסק  זיין  מובן  אויך  ס׳איז  און 
חטאת.  חייב  בשבת  זיין  בכלי  היוצא 
וייל דעם פסוק ״וכתתו חרבותם לאתים" 
בעולם  מצב  דעם  וועגן  רעדט  וואס 
וואס וועט זיין לעתיד לבא, לערנט דער 
 רמב"ם כפשוטו, און ניט דרך משל בלבד
שפע- דער  אין  זיין  וועט  דאס  און   – 

המשיח.  ימות  פון  תקופה  טערדיקער 
יענער  אין  בטלים  זיין  כלי  אז  היות  און 
איז  גאולה78,  דער  פון  )עכ״פ(  תקופה 

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

 distractions - בלבולים
בתורה  פנויין  יהיו   •
 Will be  - וחכמתה 
 free to study Torah
 •  and it's wisdom
 • כן  שאין  מה   - משא״כ 
זכרונם  רבותינו   - רז״ל 
לברכה • אויבנדערמאנטע 
 •  aforementioned  -
והשבתי חי׳ רעה מן הארץ 
 And I will remove  -
 predatory animals
from the earth • מרז״ל  
זכרונם  רבותינו  מאמר   -
הנזכר   - הנ״ל   • לברכה 
• שפעטערדיקער -  לעיל 
תקופה   •  Later/future
תו״כ   •  Time period  -
שבא״י   • כהנים  תורת   -
- שבארץ ישראל • ווייזט 
 •  Shows on/proves  -
וואס   •  first  - ערשטער 
 That then  - דעמאלט 
 • דאמר  מאן   - מ״ד   •
 •  second  - צווייטער 
 later  - שפעטערדיקער 
simply/  - כפשוטו   •

literally
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עס א באווייז אז כלי זיין, זיינען ניט קיין 
תכשיטין.

פארענטפערט  איז  הנ״ל  ע״פ  טו. 
)כל  הנ״ל  גמרא  דער  אין  ענין:  אן  נאך 
הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח 
כו'( ווערט געבראכט כהמשך לזה: ואמר 
ר' חייא כו' כל הנביאים כולן לא נתנבאו 
אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים 
עין לא ראתה אלקים זולתך. ופליגא דר' 
אבהו דא״ר אבהו מקום שבעלי תשובה 

עומדים צדיקים גמורים אינם עומדין80.

ווערן  גמרא  אין  אז  וויבאלד  און 
אר״י  רחב״א  פון  מימרות  ביידע 
געבראכט בהמשך זו לזו – איז משמע אז 
 זיי זיינען שייך איינע צו דער צווייטער.

ד.ה.: לשיטתו אז "כל הנביאים כולן לא 
נתנבאו אלא לימות המשיח כו'״, דארף 
מען אויך זאגן אז ״כל הנביאים כולן לא 
ר'  ווי  ניט   – כו׳״  לבע״ת  אלא  נתנבאו 

אבהו )און ניט ווי שמואל(.

רמב״ם,  דער  אז  אבער  מען  געפינט 
כאטש ער זאגט ״אמרו חכמים כל הנבי-
 אים כולן לא ניבאו אלא לימות המשיח

וכל  הרבה  מושפעת  תהי׳  ״שהטובה  שמכיון 
 המעדנים מצוים כעפר״ )כהמשך לשון הרמב״ם שם(
שישתנה לא  אבל  בפועל,  ומלחמה"  רעב  יהי׳   ״לא 

נא  מ"יקומו  ולהעיר  זיין.  הכלי  ויבטלו  בנ"א,  טבע 
זיין  בכלי   – יד(  ב,  )ש״ב  לפנינו״  וישחקו  הנערים 
מלומד  מי  )לראות  שחוק  של  באופן  אבל  )חרב( 
מלחמה ולא  דם(  שפך  ועד  יותר,  בחרב   בשימוש 

)מצו"ד שם ועוד(. וראה כלים רפכ״ד.
זולתך אלקים  ראתה  לא  עין  אבהו  דלר׳  וי״ל   )79 

– על בע״ת נאמר.
בפנים(: דלקמן  תשובה  )הל׳  הר"ם  גירסת   )80 
שם ברכות  בדק״ס  וכ״ה  לעמוד.  יכולין  צד״ג   אין 

לעמוד  יכולין  אין  ״צ״ג  בדא״ח  ובכ״מ  מ״גליון". 
)שם(".

ער81: ״אמרו  )כנ״ל ס״ח(, פסק׳נט  כו'״ 
חכמים מקום שבע״ת עומדין אין צדיקים 
הנ״ל  וע״פ  בו"  לעמוד  יכולין  גמורין 
וואס רחב״א אר״י  ווייל דאס  איז מובן. 
האלט אז צדיקים גמורים זיינען גרעסער 
אויך  אז  לשיטתי'  דאס  איז   – בע״ת  ווי 
ביטול  זיין  וועט  המשיח  ימות  בתחילת 
מנהגו של עולם און אויף דעם ״נתנבאו 

כל הנביאים״;

בתחילת  אז  הרמב״ם  לשיטת  אבער 
 – נוהג  כמנהגו  עולם  איז  המשיח  ימות 
גדולים  צדיקים  אז  ניט מכריח  דאס  איז 

מבעלי תשובה82.

נאך  אבער  איז  הנ״ל  כל  לאחרי  טז. 
גדר  דער  אז  וויבאלד  מוסבר:  ניט  אלץ 
בהמשר  קומט  )וואס  המשיח  ימות  פון 
)לדעת הרמב״ם(  איז  ביאת המשיח(  צו 
וואס עולם כמנהגו  פארבונדן מיט דעם 
בימות  אז  מוכרח  איז  פארוואס   – נוהג 
תקופה  א  נאך  זיין  זאל  גופא  המשיח 
מנהגו  ביטול  זיין  וועט  דעמאלט  וואס 
די  איז  וואס  )—ועיקר(  און  עולם?  של 
און  שאפן  וועט  וועלכע  נפלאה,  סיבה 
ברענגען א חידוש נפלא – די הנהגה פון 

דער צווייטער תקופה?

בהקדם  פארשטיין  דאס  מען  וועט 
אגרת  אין  שרייבט  רמב״ם  דער  וואס 
ער  וואס  דאס  אז  שלו83,  המתים  תחיית 
דלעתיד  יעודים  די  געווען  מפרש  האט 
זיי  אז  וכיו״ב(  כבש  עם  זאב  )וגר 
זה דברנו  ״אין   – וחידה״  ״משל   זיינען 

81( הל׳ תשובה פ״ז ה״ד.
)וכן  אבהו  כרב  לפסוק  הרמב״ם  של  טעמו   )82
מובא בפשיטות בכמה מקומות בדא״ח( – ראה לקו"ש 

חי״ד ע׳ 361 ואילך.
83( אות ו׳.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

show/  - באווייז 
הנזכר   - הנ״ל   •  proof
הנביאים  כל   • לעיל 
אלא  נתנבאו  לא  כולן 
 all the  - לבעלי תשובה 
 prophets prophesized
 on behalf of Ba'alei
• אבל צדיקים   Teshuva
ראתה  לא  עין  גמורים 
 however - אלקים זולתך
 complete tzadikim
 ]are descibed by the
 verse[ Hashem, no
 eye but Yours has
שבעלי  מקום   •  seen
צדיקים  עומדים  תשובה 
עומדין  אינם  גמורים 
 Even a complete  -
 tzadik cannot stand
 in the place of baalei
דאס   - ד.ה.   •  teshuva
• לבע״ת - לבעלי  הייסט 
מען  געפינט   • תשובה 
ס״ח  כנ״ל   •  We find  -
 • ח'  כנזכר לעיל סעיף   -
וע״פ הנ״ל - ועל פי הנ"ל 
תשובה  בעלי   - בע״ת   •
הנביאים  כל  נתנבאו   •
 All the prophets  -
מוסבר   •  prophesized
שאפן   •  explained  -
 - יעודים   •  create  -
Prophecies/promises
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קען  עס  און  משל״,  שהם  כו'  החלטי84 
זיין אז זיי זאל נתקיים ווערן כפשוטם85.

)סעיף  לעיל  הנתבאר  לפי  ולכאורה: 
לערנען  צו  מוכרח  דאס  איז  יא-יב( 
צו  בשייכות  ריידן  וואס  יעודים  די  אז 
משיח וביאתו זיינען ניט קיין ביטול דבר 
פון  גדר  דער  ווייל   – עולם  של  ממנהגו 
משיח איז צו אויפטאן אין דעם עולם ווי 

ער איז ״כמנהגו נוהג״ דוקא )כנ״ל(?

יז. ויש לומר הביאור בזה:

זאגט  גמרא86  די  וואס  ידוע  איז  עם 
וארו  ״כתיב87  הפסוקים  סתירת  די  לגבי 
וכתיב88  אתה  אינש  כבר  ענני שמיא  עם 
עני ורוכב על חמור, זכו עם ענני שמיא 
לא זכו עני רוכב על חמור״ )ועד״ז פאר-
ענטפערט די גמרא89 די סתירות אין אנ-

דערע פסוקים כיו״ב(.

אנדערע  לגבי  מובן  איז  דערפון 
ענינים שבימות המשיח, אז בשעת אידן 
זיינען אין א מצב של ״זכו״, וועלן אלע 
ענינים זיין דעמאלט באופן אחר לגמרי, 

אופן נסי90.

אופני  די  פון  איינער  איז  דאס  ]וואס 
בנין  בנוגע  פלוגתא  דער  אין  התיווך 
מקומות91 בכמה  דלעתיד:   המקדש 

ר׳ שמואל אבן  ובתרגום  84( כ״ה בתרגום קאפח. 
תיבון ״אין דברנו זה גזירה״.

85( עיי״ש בפרטיות.
86( סנהדרין צח, א.

87( דניאל ז, יג.
88( זכרי׳ ט, ט.

89( סנהדרין שם.
הספק(;  בית  סוף  סק״י  )יו״ד  כו״פ  ראה   )90
 אוצר בלום לע״י סנהדרין שם – שבזה תלוי ג״כ אם
 אליהו בא מאתמול לפני ביאת המשיח. וראה רמב״ם

הל׳ מלכים פי״ב ה״ב.
 91( פרש״י סוכה מא, סע״א. ר״ה ל, סע״א. וכ״ה
אין, ד״ה  ע״ב  ריש  טו,  שבועות  שם.  סוכה   בתוס׳ 

 שטייט אז דער מקדש השלישי איז ״בנוי
משמים״92,  ויבוא  יגלה  הוא  ומשוכלל 
)און  שטייט93  ערטער  אנדערע  אין  און 
משיח  אזוי פסק׳נט דער רמב״ם94( – אז 

בונה מקדש;

אופנים  צוויי  די  אין  תלוי  איז  דאס 
הנ״ל אין דער גאולה, אז אויב ״זכו״ איז 
״יגלה ויבוא משמים״, משא״כ אויב לא 
זכו וועט זיין דער בנין בידי אדם95 )ע״י 

משיח96([.

פסק'נט  רמב״ם  דער  וואס  דאס  און 
עס  אז  הלכות,  הלכות  ספר  היד,  בס' 
ממנהגו דבר  ביטול  קיין  זיין  ניט   וועט 

ומסיים ״וכן מפרש במדרש תנחומא״ )וי״ל שהכוונה 
 לתנחומא פקודי יא(. זח״א כח, א. ח״ב נט, סע״א. קח,
יל״ש תהלים רמז תתמא בסופו,  א.  סע״א. ח״ג רכא, 
יז  בראשית  )באבער(  תנחומא  וראה  בסופו.  תתמח 

)בסופו(.
92( ל׳ רש״י סוכה שם.

פ״ט,  ויק״ר  הי״א.  פ״א  מגילה  ירושלמי   )93
ובמדב״ר פי״ג, ב. וראה גם ירושלמי פסחים פ״ט ה״א 
מצוה  המנ״ח  ופי׳  לגי׳   – ב(  פ״ח,  פסחים  )תוספתא 

שפ.
94( הל׳ מלכים רפי״א ובסופו.

שהמקדש  הנ״ל  הדיעה  ג״כ  מתורצת  עפ״ז   )95
במדרש  מסופר  הרי  ולכאורה:  משמים,  ויבוא  יגלה 
הרשעה  מלכות  גזרה  ריב״ח  ש״בימי  ספס״ד(  )ב״ר 
שיבנה ביהמ״ק הושיבו כו׳ והיו מספקין לעולי גולה 
)ולא  ביהמ״ק  לבנות  כדי  כו׳״  צרכם  וכל  וזהב  כסף 
הנ״ל, דעה  ותמוה   – משמים(  ויבוא  שיגלה   ציפו 

מנ״ח  גם  )וראה  אדם  בידי  שיבנה  רב  מעשה  שה״ז 
מצוה צה( —

)וכדמוכח  זכו  דלא  מצב  הי׳  ריב״ח  דבימי  אלא 
הרשעה(, לזה שתגזר מלכות  זקוקים  גופא שהיו   מזה 

ולכן הי׳ ביהמ״ק נבנה ע״י בנ״א דוקא.
אליעזר  ר׳  דעת  והוא  שם.  הרמב״ם  כלשון   )96
בויק״ר ובמדב״ר שם – משא״כ בשאר מקומות הנ״ל 
ובזה  דוקא.  משיח  ע״י  שיהי׳  נאמר  לא   )93 )הערה 
בלא  ביהמ״ק  לבנות  רצו  ריב״ח  שבימי  זה  מתורץ 
הוא  ביהמ״ק  יבנה  )דוקא(  שמשיח  זה  כי   – משיח 

חידוש התלמיד ותיק – ר״א שהי׳ לאחר זמן ריב״ח.

שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

 definitive  - החלטי 
 • לעיל  כנזכר   - כנ״ל   •
וארו עם ענני שמיא כבר 
 Behold,  - אתה  אינש 
 one like a son of man
 came on the clouds
ועד"ז   •  of heaven
כיו"ב   • זה  דרך  ועל   -
אנדערע   • בזה  כיוצא   -
 - נסי  אופן   •  other  -
 •  A miraculous way
 ways  - התיווך  אופני 
בנוי   •  to reconcile
ומשוכלל הוא יגלה ויבוא 
 ]the Third  - משמים 
 Beis HaMikdash[ is
 completely built and
 will descend from
הנ״ל   •  the heavens
 - זכו   • לעיל  הנזכר   -
meritorious • משא״כ - 
מה שאין כן • ע״י - על ידי
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שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

פון  ענין  דער  ווייל  עס  איז   – עולם  של 
א  איז   – בכלל  והגאולה  וביאתו  משיח 
אזוי און  ופסוקה.  ברורה  הלכה   הלכה, 
 איז אויך דער אופן אין דעם, אז ער איז
 ניט תלוי באופן דמעשה בנ״א )משא״כ
שמי' ענני  עם  דארו  באופן   הגאולה 

וכיו״ב – וועלכער איז תלוי אין דעם אז 
וואס  – ״זכו״  פון  מצב  א  איז  אידן   ביי 

בידי  הכל  ווייל  ופסוק,  ברור  ניט  איז 
אדם  לכל  והרשות  מיר״ש97  חוץ  שמים 

נתונה כו'98(,

און דעריבער איז דער רמב״ם מתאר 
א  ס'איז  ווי  אופן  דעם  אין  גאולה  די 
הלכה, מוכרח צו זיין )אומאפהענגיק פון 

דעם מצב פון אידן(.

דער  וואס  דאס  יותר:  בעומק  יח. 
אז  באופן  גאולה  די  מתאר  איז  רמב״ם 
עס וועט ניט זיין קיין ביטול דבר ממנהגו 
של עולם איז )ניט ווייל דער רמב״ם איז 
מתאר די גאולה אז זי וועט קומען באופן 
של לא זכו ח״ו, נאר( ווייל דער רמב״ם 
לערנט, אז דאס וואס חז״ל זאגן אז ווען 
ס'איז א מצב פון ״זכו" וועלן זיין כו״כ 
עילויים מיט א הנהגה נסית כו', איז דאס 

אן ענין נוסף אויף עצם גדרו של משיח.

משיח  של  גדרו  מצד  הייסט:  דאם 
"עולם  פון  סדר  דער  איז   – וביאתו 
פון  אויפטו  דער  ווייל  נוהג״,  כמנהגו 
דורך  וואס   – איז  ביאת המשיח בהלכה 
אים וועט זיין די שלימות פון קיום מצות 
פארבונדן  איז  )וואס  תורה  של  והלכות 

מיט אן עולם וואס ״כמנהגו נוהג״(.

מצב  א  אין  זיינען  אידן  בשעת  נאר 
 נעלה פון ״זכו״, וועט זיין אן ענין נוסף,

באווייזן  וועט  אויבערשטער  דער  אז 
נסים וכו' אויף צו ארויסווייזן די הוספת 

החביבות און מעלה פון אידן.

]ועד׳ז בנוגע דעם תיווך הנ״ל בבנין 
איז  בזה  פירוש  דער  דלעתיד:  המקדש 
איז  ויבוא משמים״  ״יגלה  דער  אז  )ניט 
נאר( מקדש",  בונה  ״משיח  צו   בסתירה 
ענין דער  איז  ההלכה  גדר  מצד  אז   – 
אויף מצוה  חיוב  א  ביהמ״ק  בנין   פון 
און מקדש99  לי  ועשו  וכמש״נ   אידן, 

אז משיח  רמב״ם  דער  פסק׳נט  דערפאר 
המש- כל  ״חוזרין100  אים  דורך  וואס   – 
מונין  און  מקודם״  כשהיו  בימיו  פטים 
 – ביהמ״ק101  בונה  דערנאך(  )און  מלך 
מצוח  די  דורכפירן  וועט  המשיח  מלך 

פון בנין ביהמ״ק;

און דער מצב פון ״זכו״ טוט אויף א 
דלמטה"  ״מקדש  דעם  אין  אז  הוספה, 
זיך ״אנטאן" דער ״מקדש  זאל  יבא און 

דלמעלה", ״יבא ויגלה משמים״102[.

יט. ועפ״ז איז מובן דער הכרח אויף 
המשיח  בימות  תקופה  צווייטער  דער 
)באיזה המשיח  ביאת  לאחרי  ווארום   – 

וועלן  אידן  אז  וויבאלד  שהיא(,  אופן 
״נוגש קיין  האבן  ניט   דעמאלט 
לעסוק להן  מניחות  ש״אינן   ומבטל״103 
— ואדרבה  כהוגן״104,  ובמצות   בתורה 

זיין ״פנויין בתורה וחכמתה״103  מ׳וועט 
)כל העולם״  כל  ״עסק  אפילו  אז   ביז 

97( ברכות לג, ב.
98( רמב״ם הל׳ תשובה רפ״ה.

לי  ועשו  בתחלתן:  ביהב״ח  הל׳  רמב״ם  ראה   )99
מקדש כו' בנין העתיד להבנות כו'.
100( רמב״ם הל׳ מלכים רפי״א.

לקו״ש  וראה  בתחלתו.  מלכים  הל׳  רמב״ם   )101
חט״ז ע׳ 304 והערה 49 שם.

ואילך  418 ע׳  חי״ח  לקו״ש  גם  ראה   )102 
ובהנסמן שם.

103( רמב״ם הל׳ מלכים פי"ב ה״ד.

104( רמב״ם הל׳ תשובה פ״ט ה״ב.

 •  dependant  - תלוי 
בנ״א - בני אדם • משא״כ 
- מה שאין כן • דארו עם 
 Coming on - 'ענני שמי
 the clouds of the sky
• וועלכער - which • זכו 
וכיו״ב   •  meritorious  -
- וכיוצא בזה • הכל בידי 
שמים  מיראת  חוץ  שמים 
 everything is in  -
 the hands of Hashem
 besides for Yiras
והרשות   •  Shamayim
 - כו'  נתונה  אדם  לכל 
 Permission is given to
 everyone ]everyone
 •  has free choice[
 describes  - מתאר 
 - אומאפהענגיק   •
חז״ל   •  Regardless of
- חכמינו זכרונם לברכה • 
כו״כ - כמה וכמה • הנהגה 
 Miraculous  - נסית 
 - אויפטו   •  behavior
 •  accomplishment
 connected  - פארבונדן 
 •  show  - באווייזן   •
To show/  - ארויסווייזן 
• החביבות -   bring out
cherished • ועד"ז - ועל 
הנזכר   - הנ״ל   • זה  דרך 
וכמו   - וכמש״נ   • לעיל 
מונין   • לעיל  שנתבאר 
דורכפירן   •  appoint  -
 - אנטאן   •  carry out  -
enclothed • נוגש ומבטל 
- disturbances • פנויין 
 Free  - וחכמתה  בתורה 

to study Torah
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שיחותבחוקותי	א 	 	 	 ליקוטי	

 האומות( וועט זיין ״לדעת את ה׳ בלבד
כו' גדולים  חכמים  ישראל  יהיו   ולפיכך 
איז דאס  וואס   – מכסים״105  לים   כמים 

וועט   – ״זכו״  פון  המצב  שלימות  די 
די  בהכרח  זיך  מיט  ברענגען  דאס  דאך 
המשיח  ימות  )אין  תקופה  )צווייטע( 
מנהגו  ביטול  זיין  וועט  עס  ווען  גופא(, 
דעם  )כולל  נסית  הנהגה  די  עולם,  של 
 – הרמב״ם106  כלשון   – היסודי  ענין 

תחיית המתים(.

און דערפאר: אין ספר היד, וואו דער 
משיח פון  גדר  דעם  מסביר  איז   רמב״ם 

ווי ער מסביר  איז   – הלכה  ע"פ   וביאתו 
)זמן א  אין  זיין  וועט  העולם  מצב   דער 

ו(אופן פון ״עולם כמנהגו נוהג״ )בהתאם 
צו ענינו וגדרו של משיח(;

אבער אין אגרת תחיית המתים איז ער 
מוסיף )ביאור בספר היד( אז ״אין דברנו 
זה החלטי" – ווייל ווען עס איז א מצב 
וועט  גלות,  אין  זייענדיג  נאך  ״זכו"  פון 
הגאולה בתחילת  גלייך   – זיין   בפועל 
די מלמעלה,  מיוחדת  הנהגה  די   – 

הנהגה פון ביטול מנהגו של עולם וכימי 
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות107.

)משיחות חודש ניסן תשל״ג(

105( רמב״ם סוף הל׳ מלכים. וראה לקמן ע׳ 246 
ואילך.

יסוד הוא  חלק:  לפ'  בהקדמתו  פיה״מ   )106 
מיסודות  קאפח:  ובתרגום  ע״ה.  רבינו  משה  מיסודי 
המשך  61 הערה  לעיל  וראה  רבינו.  משה   תורת 

לשונו.

סכ״ה. השמטות  זח״א  וראה  טו.  ז,  מיכה   )107
אוה״ת להצ״צ )נ״ך כרך א׳( ע׳ תפז סק״ז-ח.

 - בלבד  ה'  את  לדעת 
 ]The occupation of
 the entire world will
 be[ solely to know
יהיו  ולפיכך    •  God
ישראל חכמים גדולים כו' 
 Therefore, the Jews -
 •  will be great sages
 ]The - כמים לים מכסים
 world will be filled
 with the knowledge
 of Hashem[ as the
 waters cover the
 - נסית   •  ocean bed
 - היסודי   •  miraculous
בהתאם   •  fundamental
 in accordance with -
• ע"פ - על פי • אין דברנו 
 Our words - זה החלטי
 •  are not definitive
 While  - זייענדיג  נאך 
 - גלייך   •  still being

immediately
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the possibility of signs and wonders in and of themselves. 
Rather, his intent is only to negate the link between Moshiach 
and his accomplishments with miracles and wonders in the 
world. However, this does not negate miracles in a later time 
period. After Moshiach will complete his Peulos, everyone will 
experience the miracles spoken about by Chazal.

This notion of two periods in the Yemos HaMoshiach is 
already mentioned briefly in a note in the Kuntres של  ענינה 
החסידות  and elsewhere. This Sicha is the first time the תורת 
topic is discussed at such length. However, after this Sicha, 
the same idea was again spoken about, expounded upon, and 
delved into many times. This idea was discussed principally in 
the years 5751 and 5752.

It bears noting that the first distribution of this Sicha was 
conducted by Rabbi Alter Hilevitz, who printed it with the 
consent of the Rebbe in his Sefer חקרי זמנים. Afterward, it was 
again printed in יום מלכנו. Of course it is understood that the 
different printings were done in different styles. Moreover, 
there are additional details explained there that are not 
discussed in the Sicha directly.

Questions on the Rambam and Possible Answers
The introduction of the Sicha is the Rambam's words regarding 

the natural state of the world that will be when Moshiach comes, 
as compared to statements of the Chachomim in the Gemara 
who speak about supernatural changes. The Rebbe cites the 
Radbaz, who mentions the possibility that also according to 
Rambam, in Eretz Yisroel itself there will be changes to the way of 
the world, but in Chutz la’Aretz nature will still exist. Accordingly, 
this would settle the Rambam's words with those of Chazal, but 
the Rebbe rejects this, saying it is inconsistent with their words. 

Next, the Rebbe brings the words of the Avodas HaKodesh, 
whose position is that the changes mentioned in the words of 
Chazal are not real changes, “shinu’im amitiyim.” Rather, the 
changes discussed are actually a return to the world's original 
state of creation, prior to the sin of the Tree of Knowledge. As 
for the Rambam's opinion, it is possible to say he would not 
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BACKGROUND TO THE SICHA
The Rambam, in his teachings about the Geula Shleima, 

emphasizes that in the days of Moshiach the natural way of 
the world will not change in any detail and the laws of nature 
will prevail as usual. However, we find clear statements of 
Chazal concerning the changes in nature in the future. It is 
necessary to look into this issue in order to reconcile the words 
of our Chachomim with the teachings of the Rambam. This is 
actually a well-known question that many G’dolei Yisroel have 
answered in different ways, as the Rebbe will explain.

The above-mentioned question is answered in this Sicha. 
The Rebbe further states his position and reasoning in 
another Sicha משיח של  ההלכתי   in which he explains that גדרו 
the main idea of Moshiach is Shleimus HaTorah V'HaMitzvahs. 
Therefore, it is impossible and even Ossur to say that the 
coming of Moshiach is dependent on miracles, because it is 
impossible to say that the fulfillment of mitzvahs can only be 
accomplished through a change in nature.

In our Sicha, מצב העולם בימות המשיח, the Rebbe explains that 
this is also the reason why, in Chapter Twelve, the Rambam 
describes the Yemos HaMoshiach, in order to clarify that 
there will not be a departure from the regular way the 
world functions. Chapter Eleven deals with the actions and 
accomplishments of Moshiach, and how they will be natural 
and not miraculous. Chapter Twelve deals with the state of 
the world during the times of Moshiach, a situation allowing 
complete Torah and Mitzvah observance. Also in this regard, 
it is explained that the state of the world will be completely 
natural and not miraculous. 

According to this we can see that the Rambam does not deny 

שתי תקופות בימות המשיח

indd   69.תילגנא תירבע תרבוח 16:09:53   ו"עשת רדא ג"י



מבצע הכנה לי"א ניסן70

70

reject such an idea. The Sicha elaborates on this explanation; 
however, the Rebbe ultimately rejects it.

Additionally, the Rebbe brings the questions of the Lechem 
Mishna on the Rambam. He claims that the Rambam's opinion of 
the world not deviating from its natural ways is contradictory to 
certain details he mentions in Hilchos T'shuva and Hilchos Shabbos. 

The Explanation: Two Concepts, Two Periods
The Rebbe proves it is impossible to say according to the 

Rambam that there will be no changes in the future. There is no 
dispute regarding the foundational inyan of the Resurrection 
of the Dead, which alone is a tremendous change. Therefore, 
we are compelled to say that the Rambam does not rule out 
changes of the world's natural order, rather only in relevance 
to Moshiach and his Peulos in the world. But in a later time 
period, the Rambam would also admit changes could occur.  

Based on this, the Rebbe continues by explaining the opinion 
and understanding of the Rambam in regards to certain 
P’sukim and sayings of Chazal. Among these verses of Torah 
and expressions of our Chachomim, there are those which 
relate to the first period of Geula, to Moshiach himself, and 
those which relate to the second, later period. Accordingly, it is 
understood how all the rulings of the Rambam are consistent 
with each other. No contradictions exist, as some statements 
refer to the first period, and others to the second.

The Reason for the Second Period
The Rebbe continues by explaining why we must say that 

the first era will end and a second one will need to occur. 
The description of a Geula by natural means as expressed 
by the Rambam occurs only when B’nei Yisroel are in a 
non-meritorious state, זכו  But when B’nei Yisroel will be .לא 
meritorious, Moshiach will come L’chat’chilla in a supernatural 
manner. Moreover, if by chance, Chas V’Shalom, the Jews are 
not meritorious and therefore the Geula occurs naturally, as 
Rambam describes, over time their merits will surely increase 
and they will then enter into an era that is supernatural.
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ביאת אליהו
The Coming Of The 

Prophet Eliyahu

לבשר  אליהו  יבוא  ממש  שבקרוב  "ויה"ר 
ביאת המשיח, ובפרט ע"י ההוספה במעשינו 
המצוות,  וקיום  התורה  בלימוד  ועבודתינו 
אשר, ע"י קיום "מצווה אחת" ," הכריע את 
עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו 

ולהם תשועה והצלה"

)שיחת 'ביאת אליהו'. אות י(

שיחת יו"ד שבט עמ' 302, 
ספר השיחות תשמ"ז
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 Third  - שלישי  מחזור 
cycle • שנתפשט ונתקבל 
 - ישראל  בתפוצות 
 Which spread to, and
 was accepted by Jews
 - ובמקביל   •  all over
 And correspondingly
• ע״י - על ידי • מן הראוי 
 It is proper להתעכב - 
to dwell on • עי׳׳ז - על 
תבל  קצוי  בכל   • זה  ידי 
 In the whole world -
 •  unite  - מתאחדים   •
פה  שבעל  לתורה  מקבץ 
 ]a work that[  - כולה 
 gathers/includes the
 whole Oral Torah
שאין  מה   - משא״כ   •
לשולחן   - לשו״ע   • כן 
ידי  על   - עי״ז   • ערוך 
 • וזה לשונו   - וז׳״ל   • זה 
דברי  של  מפשוטם  יראה 
 It seems  - הנביאים 
 from ]a[ simple
 ]reading of[ the
 words of the Prophets
ולהכין  ישראל  לישר   •
 ]a prophet will - לבם
 arise[ to inspire Israel
 to be upright and
 prepare their hearts
אנשים  לפסול  ולא   •
 - כשרות  בחזקת  שהם 
 He will not dispute
 the lineage of those
 presumed to be of
 •  proper pedigree
ולא להכשיר מי שהוחזקו 

פסולין - nor will he validate the pedigree of those whose lineage is presumed blemished • והשיב לב אבות 
He will turn the hearts of the fathers to the children - על בנים

משיחות יו"ד שבט תשמ"ז 
- סיום הרמב"ם -

הי״ד  ספר  סיום  עם  בקשר  א. 
העשירי1 ביום  זו  בשנה   להרמב״ם 

בשבט2

מישראל  רבים  מסיימים  שבו   —
ע״פ  הרמב״ם4  דלימוד  שלישי3  מחזור 
בתפוצות  ונתקבל  שנתפשט  המנהג 
יום  בכל  פרקים  ג׳  ללמוד  ישראל5 
 )ובמקביל – סיום מחזור שלישי בלימוד
ובו  וטף(,  נשים  ע״י  גם  המצוות,  ספר 
דלימוד  ראשון   מחזור  גם  מסיימים 
אחד דפרק  הלימוד  בסדר   הרמב״ם 

ליום —

מן הראוי להתעכב על סיום הרמב"ם 
ישראל,  של  אחדותם  עם  הקשור  בענין 
קצוי  בכל  מישראל  שרבים  עי"ז  שכן, 
 – הרמב"ם  בלימוד  מתאחדים  תבל 
שבעל  לתורה  ״מקבץ  תורה״7,  ״משנה 

יהי' קודש" – לשון הכתוב בחוקותי  1( "העשירי 
 כז, לב. וראה ס' הבהיר סק"ג. ובהנסמן בלקו"ש ח"ו

ס"ע 290.
ההילולא  יום   – זכאי  ליום  זכות  ומגלגלין   )2
ותורתו  "כל מעשיו  זה,  אדמו׳׳ר, שביום  מו׳׳ה  דכ״ק 
ומאיר  מתגלה   .  . חייו  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו 
. ופועל ישועות בקרב  . גילוי מלמעלה למטה   בבחי׳ 

)עם  סידור  גם  וראה  וכ"ח.  ז"ך  סי׳  )אגה"ק  הארץ" 
דא"ח( שער הל"ג בעומר )דש, סע״ב ואילך(. ובכ"מ(.
ע"ב. ריש  קו,  )ב"מ  חזקה"  הוי  זימני  ד"בתלת   )3 

וש"נ(. 
דהשבת השבוע  בפרשת  מהרמז  להעיר   )4 
 שממנו מתברך העשירי בשבט )ראה זח"ב סג, ב. פח,
ר"ת ט(,  יא,  )בא  מצרים"  בארץ  מופתי  "רבות   –  א( 

רמב"ם )כדאיתא בספרים(.
5( ראה רמב"ם הל׳ ממרים פ"ב ה"ב.

על התגברות  כו',  הענין  פתיחת  נעשה  שע"ז   )6 
ה.  יט,  יתרו  ופרש"י  )מכילתא  קשות"  התחלות  "כל 

וראה לקו"ש ח״כ ס״ע 74 ואילך(.
7( לשון הרמב"ם בהקדמתו לספר הי"ד.

דכל  הלכות״7  ״הלכות  כולה״7,  פה 
התורה כולה )גם ההלכות שאינן נוהגות 
ספרי  בשאר  משא״כ   – הזה  בזמן 
הפוסקים, עד לשו״ע( – נעשית אחדותם 
של כל ישראל בתכלית השלימות, עי״ז 
התורה,  כל  הכולל  בלימוד  שמתאחדים 

שלימות התורה״8.

בפרק האחרון ד״הלכות מלכים  ב. 
גם שהוא  המשיח״9  ומלך   ומלחמות 
סיום וחותם ספר הי״ד – כותב הרמב״ם 
כמה פרטים בנוגע לסדר דימות המשיח, 
וביניהם גם ענין הקשור עם אחדותם של 

ישראל, וז״ל10:

הנביאים  דברי  של  מפשוטם  ״יראה 
מלחמת  תהי׳  המשיח  ימות  שבתחלת 
ומגוג  גוג  מלחמת  ושקודם  ומגוג,  גוג 
לבם, ולהכין  ישראל  לישר  נביא   יעמוד 
 שנאמר11 הנה אנכי שולח לכם את אלי׳

ולא  הטהור  לטמא  לא  בא  ואינו  וגו׳. 
שהם אנשים  לפסול  ולא  הטמא,   לטהר 

מי  להכשיר  ולא  כשרות,  בחזקת 
שלום  לשום  אלא  פסולין,  שהוחזקו 
על  אבות  לב  והשיב  שנאמר12  בעולם, 

בנים״.

וממשיך, ״ויש מן החכמים שאומרים 
שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו״.

שלאח׳׳ז  והתוועדויות  אחש״פ  שיחות  ראה   )8
תשד״מ)לקו׳׳ש חכ״ז ע׳ 229 ואילך(.

דהל׳  וי״ב  י"א  לפרקים  הכותרת  לשון  כ"ה   )9
מלכים בדפוס וינציאה )רפד. שי(.

10( הלכה ב.
11( מלאכי ג, כג.

12( שם, כד.
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זה  שלאחרי   - שלאח"ז 
פיו  על  כולם  יתייחסו   •
 the entire nation's  -
 line of descent will
 be established on the
 •  basis of his words
אלא  ישראל  מייחס  ואינו 
 ]When he  - לשבטיהם 
 defines the lineage
 of the Jews[, he
 will make known
 their tribal lineage
 he  - שמודיע   •  alone
שמשפחה   •  announces
 ]For  - שנטמעה נטמעה
 the law is once[ a
 family has become
 intermingled ]with
 the entire Jewish
 people[ they may
 remain intermingled
• הול״ל - הוא לי' למימר 
• שלאח״ז - שלאחרי זה • 
משנה - changes • וא״כ 
•  הו״ל - הוא  כן  - ואם 
 first - ליה • לכל לראש
and foremost • ולאח״ז 
שבו   • זה  ולאחרי   -
 In which they - פליגי
שלא   •  are arguing
 There cannot  - תתכן 
במציאות  פלוגתא   •  be
 A difference of  -
 opinion over a point
 of fact ]be it past
 - ועד״ז   •  or future[
 - מקור   • זה  דרך  ועל 
source • א״ר - אמר ר' • 
 those - שנתקרבו בזרוע
 ]families[ whose
 lineage had been
 •  accepted by force
 to  - המחלוקת  להשוות 
 reconcile disputes

]between sages[

וצריך להבין:

א( בהלכה שלאח״ז13 כותב הרמב״ם 
כולם  יתייחסו   .  . המשיח  המלך  ״בימי 
אלא  ישראל  מייחס  ואינו   .  . פיו  על 
פלוני  משבט  שזה  שמודיע  לשבטיהם, 
על  אומר  אינו  אבל  פלוני,  משבט  וזה 
וזה  ממזר  זה  כשרות  בחזקת  שהם 
שנטמעה  שמשפחה  הוא  שהדין  עבד, 

נטמעה״.

בלשון  הדיוק  גודל  הידוע  וע״פ 
קצרה״7 ודרך  ברורה  "בלשון   הרמב״ם, 

לאליהו  בנוגע  מדוע  מובן:  אינו   —
כותב הרמב״ם ״אינו בא . . לפסול אנשים 
מי  להכשיר  ולא  כשרות  בחזקת  שהם 
הול״ל לכאורה,   – פסולין״14   שהוחזקו 

שהוא  כשר  שהוחזק  מי  על  אומר  ״אינו 
שהוא  פסול  שהוחזק  מי  על  ולא  פסול, 
״אינו  שלאח״ז  בהלכה  כהלשון  כשר״, 
אומר כו'״, ומדוע משנה וכותב ״אינו בא 

כו׳״?

ב( המשך ההלכה, ״ויש מן החכמים 
יבוא  המשיח  ביאת  שקודם  שאומרים 
אליהו״ – הרי, הפלוגתא )לכאורה( אינה 
)״קודם מלחמת  לזמן ביאתו  אלא בנוגע 
המשיח״,  ביאת  ״קודם  או  ומגוג״,  גוג 
המשיח  לביאת  בסמיכות  כלומר, 
בא ״אינו  לדעתם  גם  אבל,   ממש(, 

לא לטמא הטהור וכו׳ אלא לשום שלום 
 בעולם״, וא״כ, הו״ל לכתוב בסדר שונה:

לכל לראש – בנוגע לזמן ביאתו, ״קודם 
 מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא כו׳״, ״ויש

ביאת  שקודם  שאומרים  החכמים  מן 
בנוגע  ולאח״ז  אליהו״,  יבוא  המשיח 
כו׳  בא  ״אינו   – אליהו  של  לפעולתו 
 אלא לשום שלום בעולם״, ומדוע כותב

13( הלכה ג'.
המשנה,  לשון  שהעתיק  בפשטות  שי"ל  אף   )14

כדרכו בכ"מ.

בשינוי הסדר – להביא את הדעה הנוספת 
בנוגע לזמן ביאתו )לא בענין שבו פליגי, 
בנוגע  הדברים  אריכות  לאחרי  אלא( 

לפעולתו, אף שבענין זה לא פליגי?!

ויובן בהקדים שאלה נוספת —  ג. 
יבוא  אליהו  אם  פלוגתא  יתכן  כיצד 
״קודם  או  ומגוג״  גוג  מלחמת  ״קודם 
הכלל15  היפך  זה  הרי  המשיח״,  ביאת 

שלא תתכן פלוגתא במציאות?!

בנוגע  שאלה  אותה  נשאלת  ועד״ז 
שלום  לשום  אלא  כו'  בא  ד״אינו  לענין 

בעולם״:

בסיום   – הוא  הרמב״ם  דברי  מקור 
מסכת עדיות16: ״א״ר יהושע מקובל אני 
ורבו  זכאי ששמע מרבו,  בן  יוחנן  מרבן 
מרבו, הלכה למשה מסיני, שאין אליהו 
אלא  ולקרב,  לרחק  ולטהר  לטמא  בא 
לרחק המקורבין בזרוע )שהכל מחזיקים 
אותם בפסולים אלא שנתקרבו בזרוע17(, 
יהודה  רבי   .  . בזרוע  המרחוקין  ולקרב 
)המשפחה  לרחק  לא  אבל  לקרב  אומר 
מקרב,  הוא  בזרוע  שנתרחקה  הכשרה 
שנתקרבה  אותה  מרחק  אינו  אבל 
להשוות  אומר  שמעון  רבי  בזרוע17(. 
לרחק  לא  אומרים  וחכמים  המחלוקת. 
בעולם,  שלום  לעשות  אלא  לקרב,  ולא 
אלי׳  את  לכם  שולח  אנכי  הנה  שנאמר 
הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים ולב 

15( ראה שד"ח מערכת כללים כלל קסד.
מו"ח  דכ״ק  ההילולא  יום  עם  לקשר  ויש   )16
לעשות המנהג  כידוע   –  )2 הערה  )כנ״ל   אדמו"ר 
שמחה  עושין  שאז  ההילולא,  ביום  מסכת  סיום 
יו׳׳ד ס"י.  סתקנ"א  או"ח   – )רמ"א  תורה  של   לגמרה 

סו"ס רמו(.
)ברכות  "בחירתא"  נקראת  עדיות  ולהעיר שמסכת 
מובחרות. הלכות  כלומר,  וש"נ(.  )ובפרש"י(.  א   כז, 
מלשון )גם(   – "עדיות"  בשם  מרומז  זה  שענין   וי"ל 

"עידית".
17( פי׳ הרע"ב.
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ע״ה - עליו השלום • אם 
השמים  בקצה  נדחך  יהי׳ 
 If your scattered - וגו׳
 remnants are in the
 furthest reaches of
ושב   •  the heavens
שבותך  את  אלקיך  ה׳ 
 Hashem your,  - וגו' 
 will bring back your
ה׳  ומל   •  captivity
 And the  - וגו׳  אלקיך 
 Hashem, your God,
 will circumcise ]your
 heart and the heart
 of your offspring,
 ]so that you may[
 love the Hashem
 with all your heart
 and with all your
 soul, for the sake of
]your life • בהקדמותיו 
the fore-  - וסיבותיו 
 runners of moshiach
 and what will bring
ולא  יוסיף  לא   •  him
 he will neither - יגרע
 add ]to the Torah[
 nor detract from it
החמסים  ויסיר  יסלק   •
 will eliminate  -
 •  wrongdoing
שיסיר  ברעות  מחלוקת 
 a difference of  -
 opinion concerning
 the particular kinds
 of wrongdoing
 that ]Eliyahu[ will
 - ועד״ז   •  eliminate
יוחסין   • זה  דרך  ועל 
 - החמס   •  lineage  -
אין   •  Wrongdoings

 • there is no oppresion with rgard to genealogical purity ]Eliyahu will not deal with it[ - עושק ביוחסין
 the Torah is the source of all - והתורה היא אב הכל  • everyone will relate to the truth - הכל יתייחסו אל האמת
 the stuburness and the evils are the hate between  - אבל המעקשות והרעות הם השנאות שבין בני אדם  • truth
 and his wrongdoings are caused - והוא חומס בשנאתו  • for they have no reason - לפי שהם חנם  • people
 and this is what was said ]that Eliyahu comes[ to bring peace. - והוא אמרם לעשות שלום בעולם • by hate
 ]I.e. Eliyahu will not come to announce which families are Jewish and which families are not, Eliyahu's

]sole task is to bring peace and harmony to the world • סוכ׳׳ס - סוף כל סוף

בנים על אבותם״. ופסק הרמב״ם כדברי 
חכמים18.

והנה, בפירוש ד״הלכה למשה מסיני״ 
 . מסיני.  למשה  ב״הלכה  דלכאורה,   –
אין   .  . הפירושים המקובלים מפי משה 
מבאר   – פנים״19  בשום  בהם  מחלוקת 

הרמב״ם בפירוש המשנה:

זה  ע״ה  רבינו  ממשה  נשמע  ״לא 
הלשון, אבל נשמע ממנו זה הענין, לפי 
ולשון  המשיח  בביאת  סיפר  שמשה 
השמים בקצה  נדחך  יהי׳  אם   התורה, 

וגו'21  שבותך  את  אלקיך  ה׳  ושב  וגו׳20 
והגיד  זה,  וזולת  וגו׳22,  אלקיך  ה׳  ומל 
בהקדמותיו  הגבורה  מפי  כן  גם  להם 
וסיבותיו, ושיקדים אותו האיש לישר לו 
הארץ, והוא אליהו, והודיע להם שהאיש 
אבל בתורה,  יגרע  ולא  יוסיף  לא   ההוא 

בזה  ואין  בלבד,  החמסים  ויסיר  יסלק 
נפלה  אבל  הכחשה,  ולא  מחלוקת 

מחלוקת ברעות שיסיר, מה הם כו׳״.

בפירוש  לפלוגתתם  בנוגע  ועד״ז 
בנים על  אבות  לב  ״והשיב   הפסוק23 

וגו׳״24:

לדעת ת״ק ור׳ יהודה – ״עתיד לומר 
זה״,  של  בניו  מבני  זה  הקודש  ברוח 
יוחסין,  בעניני  קאי  שהפסוק  כלומר, 

18( כס"מ כאן.
הל' וראה  לפיהמ"ש.  בהקדמתו  רמב"ם   )19 

ממרים פ"א ה"ג.
20( נצבים ל, ד.

21( שם, ג.

22( שם, ו.
הפסוק שבהבאת  למשניות,  ליקוטים  ראה   )23 

הלכתא  הוא  "דאם  הנ"ל,  לשאלה  תירוץ  התנא  רמז 
יבוא  קרא ל"ל, אלא, דההלכה לא היתה רק שאליהו 
דפליגי היינו  חמסים  ובאיזה  החמסים,   להסיר 
על פליגי  היכי  תקשי  לא  ובזה  קרא,  דהך   בפירושי' 

ההלכה".
24( ראה פי' הרע"ב והתויו"ט.

וזה  ולקרב,  לרחק  אומר  שזה  ״אלא, 
שסברתו  לפי  לרחק,  ולא  לקרב  אומר 
בלבד,  הכשר  לרחק  אלא  החמס  שאין 

וזהו שבא להסיר״,

החכמים  אלו  ״אבות   – ר״ש  ולדעת 
כולם  לב  שיהי׳  התלמידים,  אלו  ובנים 

שוה ולא יפול ביניהן מחלוקת״.

 ולדעת חכמים – ״אתיא קרא כפשטי׳
לב אבות על בנים, ולא הוצרך לפרש״25, 
המשנה,  בפירוש  הרמב״ם  כדברי  או 
 ״אבל חכמים אומרים אין עושק ביוחסין,
אל יתייחסו  הכל  בשמו,  הנקרא   כל 

אבל  הכל,  אב  היא  והתורה  האמת, 
שבין  השנאות  הם  והרעות  המעקשות 
חומס  והוא  חנם,  שהם  לפי  אדם,  בני 
שלום  לעשות  אמרם  והוא  בשנאתו, 

בעולם״26.

פלוגתא זו  הרי  סוכ"ס   אמנם, 
את  ירחק  ת״ק  לדעת  – שהרי,  במציאות 
המרוחקין  את  ויקרב  בזרוע  המקורבין 
בזרוע, לדעת ר׳ יהודה יקרב ולא ירחק, 
ולדעת ר״ש וחכמים לא ירחק ולא יקרב 

אלא יעשה שלום בעולם?!

25( פי' התויו״ט.
26( ובפירוש הראב״ד — "להשוות את המחלוקת 
קראי  מהני  דריש   .  . תורה  בדברי  החכמים  בין  שיש 
צויתי  אשר  עבדי  משה  תורת  זכרו  דכתיב  דלעיל 
וכתיב ומשפטים,  חוקים  ישראל  כל  על  בחורב   אותו 
וגו',  הנביא  אליהו  אח  לכם  שולח  אנכי  הנה  בתרי׳ 
החוקים  על  כלומר,  וגו׳,  בנים  על  אבות  לב  והשיב 
והמשפטים ישוה לב האבות עם לב הבנים שלא תהי' 

עוד מחלוקת ביניהם.
כלומר,  בעולם,  שלום  לעשות  אומרים  וחכמים 
על  אותם  ולבשר  האומות  מן  לישראל  שלום  לעשות 
ביאת הגואל, וזה יום אחד לפני ביאת המשיח, והיינו 
לפני הנביא  אלי׳  את  לכם  שולח  אנכי  הנה   דכתיב 
בנים  על  אבות  לב  והשיב  והנורא  הגדול  ה׳  יום  בוא 
ולב בנים על אבותם, כלומר, לב האבות והבנים אשר 
מפני  פה  ואלה  פה  אלה  וברחו  מפחד  מורך  בם  נפל 
את  אלה  וישובו  לגבורתו,  היום  אותו  ישוב  צרותם, 

אלה ויתנחמו זה בזה". 
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 prefacing  - בהקדמה 
manners/  - אופנים   •
 •  stage  - • שלב   ways
נאמר  זה  שעל   - שעז׳׳נ 
 • עצמו  בפני   - בפ״ע   •
ע״ד - על דרך • המאורע 
- The event • וכיו״ב - 
וכיוצא בזה • ובתושבע"פ 
 • פה  שבעל  ובתורה   -
 regarding  - אודות 
בסערה  אליהו  ויעל   •
 And Eliyahu  - השמים 
 ascended to heaven
in a whirlwind • ועד״ז 
- ועל דרך זה • בנדו״ד - 
בנידן דידן • כו״כ - כמה 
וכמה • שלאח״ז - שלאחרי 
• במדרז״ל - במדרשי  זה 
 • לברכה  זכרונם  רבותינו 
 • זה  שלאחרי   - שלאח"ז 
 - לכו״ע   • פי  על   - ע״פ 
שנטמעה   • עלמא  לכולא 
 Intermingled ]with  -
 the Jewish people[
 he will  - יניחנה   •
בכלל   •  leave them
דיסלק   •  included  -
 He will - ויסיר החמסים
 remove the wrong
 It  - שקבלה   •  doings
הו״ע   •  is a tradition
בפני  ענין  הוא   - בפ״ע 
הנזכר   - הנ"ל   • עצמו 
לעיל • משא"כ - מה שאין 
 • - מכל מקום  מ״מ   • כן 
לומר  ויש   - שס״ל  וי״ל 

שסבירא ליה

 – זה  בכל  הביאור  לומר  ויש  ד. 
בהקדמה, שבביאת אליהו הנביא לעתיד 

לבוא ישנם ב׳ אופנים:

דגאולה,  )התחלה(  ושלב  כחלק  א( 
אלי׳  את  לכם  שולח  אנכי  ״הנה  שעז׳׳נ 

הנביא לפני בוא יום הגדול והנורא",

חלק  אינו  שעדיין  בפ״ע  כענין  ב( 
ושלב דגאולה, כלומר, גם לאחרי שיבוא 
 בפועל, ויעשה כמה פעולות כו', אין זה

ענין  אלא  דגאולה,  ושלב  חלק  עדיין 
בפ״ע – ע״ד ובדוגמת עניניו ופעולותיו 
לאחאב,  נבואתו  דברי  התנ״ך27,  בזמן 
הכרמל,  בהר  הבעל  נביאי  עם  המאורע 
שנאמרו  הענינים  פרטי  בכל  וכיו״ב 
 בתנ״ך ובתושבע"פ אודות דברי ימי חייו

אליהו  ש״ויעל  לפני  הנביא,  אליהו  של 
 בסערה השמים״28 )בגופו ממש29(, ועד״ז

עלותו  לאחר  שהוא  בנדו״ד  )ועיקר 
השמים( כו״כ ענינים ומאורעות בזמנים 
 שלאח״ז, כמבואר במדרז״ל,  ובמיוחד  —

זוטא ותנא דבי אליהו  בתנא דבי אליהו 
רבה.

הפסוק  בפירוש  היא  והפלוגתא 
וגו׳  אלי׳  את  לכם  שולח  אנכי  ד״הנה 
והשיב לב אבות על בנים וגו׳״ – מה הם 
כחלק  אליהו  בביאת  שנכללים  הענינים 

ושלב דגאולה, כדלקמן.

בא  אם   – במשנה  הפלוגתא  ה. 
או  לרחק,  לא  אבל  לקרב  ולקרב,  לרחק 

לעשות שלום בעולם:

27( ראה מלכים א' יז, א ואילך.
28( מלכים ב' ב, יא.

וש"נ. ר'(.  )ע'  בערכו  תלמודית  אנציק'  ראה   )29 
ספר ראה   - הענינים  בפנימיות  זו  מעלה   ביאור 

א'תריט  )ע'  משה  ערך  להצ"צ  )דא"ח(  הליקוטים 
)ע"ד  ובכ"מ  ואילך.  קנח  ס"ע  תרס"ו  המשך  ואילך(. 

החילוק דמשה ואליהו(.

פלוגתא  תתכן  שלא  האמור  ע״פ 
את  ירחק  לכו״ע  הרי,   – במציאות 
המרוחקין  את  ויקרב  בזרוע  המקורבין 
מחמת  שנטמעה  משפחה  ]ורק  בזרוע 
בכשרותה,  יניחנה  פסולה,  נודע  שלא 
שנטמעה  שמשפחה  הוא  ״שהדין 
פסולה, אלא  נטמעה״, משא״כ כשנודע 
אינה אלא  והפלוגתא  בזרוע[,  שנתקרבו 
ויסיר  ד״יסלק  בכלל  הוא  זה  ענין  האם 
רבינו  בידינו ממשה  החמסים״, שקבלה 
או  למשיח,  בקשר  אליהו  ביאת  אודות 
בפ״ע,  הו״ע  וקירוב  דריחוק  שהפעולה 
בביאת  החמסים  לסילוק  שייכת  ואינה 

אליהו כחלק ושלב דגאולה.

לדעת ת״ק – ריחוק המקורבין בזרוע 
בכלל שניהם  בזרוע,  המרוחקין   וקירוב 

החמסים הנ״ל שיסלק אליהו:

 לדעת ר׳ יהודה – סילוק החמס הוא
רק קירוב המרוחקין בזרוע, אבל ריחוק 
יעשה  שאליהו  אף   – בזורע  המקורבין 
שנטמעה משפחה  רק  )שהרי   זה30 
אלא  פסולה,  כשנודע  משא״כ  נטמעה, 
בכלל  זה  אין  מ״מ,  בזרוע(,  שנתקרבו 
שס״ל )וי״ל  החמס  לסלק   פעולתו 

שקירוב )בזרוע( אינו ״חמס״(:

עושק  ״אין   – חכמים  ולדעת 
יעשה  שאליהו  אף  ובמילא,  ביוחסין״, 
זה, אין זה בכלל פעולתו לסלק החמסים, 
 – היא  החמסים  דלסלק  הפעולה  אלא, 

״לעשות שלום בעולם״.

שנתקרבה  אותה  מרחק  ״אינו  כאן  ברע״ב   )30
בזרוע", ומפשטות הלשון משמע לכאורה שהמציאות 
וצ"ע, דממה-נפשך: אם בזמן ביאת  ירחק.  היא שלא 
ורק  בזרוע(  שנתקרבה  )לאחרי  כבר  נטמעה  אליהו 
ואם  שירחק,  הת״ק  סברת  מהי   — יודע  וכיו״ב  אלי' 
 בזמן ביאת אליהו נודע עדיין שנתקרבה בזרוע — מהי
סברת ר"י שלא ירחק, הרי לא נטמעה?! משא״כ את״ל 
בפועל,  שירחק  אף  לרחק,  בא  שאינו  הוא  שהפירוש 

כבפנים, או ששתי תקופות הן )ראה לקמן ס״ט(.
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 in a case  - במקרה 
החמסים  ויסלק  יסיר   •
 He will remove  -
 •   wrongdoings
 It is possible  - שיתכן 
 - לנסיבות  בהתאם   •
 according to the
• לשום   circumstances
 to bring - שלום בעולם
 •  peace to the world
והשיב לב אבות על בנים 
 He will turn the  -
 hearts of the fathers
ע״פ   •  to the children
 the - על פי • הפלוגתא -
dispute • לכו״ע - לכולא 
עלמא • הו״ע בפ״ע - הוא 
לבשר   • עצמו  בפני  ענין 
- To announce • אע״פ 
- אף על פי • ועפ״ז - ועל 
 it is - פי זה • אתי שפיר
 perfectly understood
ולהכין  ישראל  לישר   •
 to inspire Israel - ליבם
 to be upright and
 prepare their hearts
 that this  - שמאורע   •
דכולא  אליבא   •  event
 According to  - עלמא 
וממשיך   •  all opinions
 •  and he continues  -
 in relation  - בשייכות 
 and he  - ומוסיף   •  to
adds • הו״ע בפ״ע - הוא 

ענין בפני עצמו

ו. ופסק הרמב״ם כחכמים – ״אינו בא 
לא לטמא הטהור, ולא לטהר הטמא, ולא 
לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא 
להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא לשום 
אבות  לב  והשיב  שנאמר  בעולם,  שלום 

על בנים״:

שאליהו  לכתוב  יכול  אינו  הרמב״ם 
״אינו מטמא ומטהר פוסל ומכשיר כו'״, 
שכז, במקרה שנודע הפסול )שלא שייך 
נטמעה״(  שנטמעה  ד״משפחה  הדין 

יפוסל ויכשיר כו',

כו'״,  בא  ״אינו  וכותב  מדייק  ולכן, 
היינו, שביאת אליהו – עלי׳ נאמר ״הנה 
אנכי שולח לכם את אלי׳ גו'״, ביחד עם 
אינה   – החמסים  ויסיר  שיסלק  הקבלה 
לטמא או לטהר, לפסול או להכשיר )אף 
 – בפועל  זאת  לעשות  שיצטרך  שיתכן 
בהתאם לנסיבות כו'(, אלא, ביאת אליהו 
שנאמר  בעולם,  שלום  ״לשום   – היא 

והשיב לב אבות על בנים״.

מן  ״ויש  הרמב״ם,  וממשיך  ז. 
החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח 

יבוא אליהו״:

הפלוגתא  הרי,  לעיל,  האמור  ע״פ 
אינה אלא מהי פעולתו של אליהו הנביא 
של  שייכותה  אבל,  החמסים,  בסילוק 
פעולה זו לאליהו )״הנה אנכי שולח לכם 
בנים  על  אבות  לב  והשיב  גו׳  אלי׳  את 

גר״( – היא לכו״ע.

מן  ״ויש  הרמב״ם  מוסיף  זה  ועל 
ביאת משיח  החכמים שאומרים שקודם 
שאליהו  הפעולה  שכל   – אליהו״  יבוא 
יסיר ויסלק החמסים )״והשיב לב אבות 
כלומר,  בפ״ע,  הו״ע  גו׳״(,  בנים  על 
ואילו  הנביא,  אליהו  שיעשה  פעולה 
אנכי  ״הנה  דאליהו,  זו  דשליתות  הענין 
הגדול  הוי׳  יום  בוא  לפני  גו'  שולח 

יבוא  המשיח  ביאת  ״קודם   – והנורא״ 
אליהו״ לבשר ביאתו, כסוגיית הגמרא31 
אליהו  יבוא  דוד  בן  ביאת  ש״לפני 
לפנ״ז,  כבר  שיעמוד  )אע״פ  לבשר״32 
״קודם מלחמת גוג ומגוג״, ויעשה כמה 

ענינים כו'(.

הדיוקים  פרטי  כל  שפיר  אתי  ועפ״ז 
והסדר כו׳ – בדברי הרמב״ם:

 ״יראה מפשוטן של דברי הנביאים . .
שקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד33 נביא 
הנה  שנאמר  לבם,  ולהכין  ישראל  לישר 
— וגו׳״  אלי׳  את  לכם  שולח   אנכי 
אליבא  הוא  זה  )מציאות(  שמאורע 

דכו״ע;

לשום  אלא  כו'  בא  ״ואינו  וממשיך, 
אבות  לב  והשיב  שנאמר  בעולם,  שלום 
שהקבלה  המשנה  כדעת  בנים״,  על 
אודות סילוק החמסים, ״והשיב לב אבות 
הוי׳,  ליום  בשייכות   – היא  בנים״,  על 
ביאת המשיח )ובזה גופא – ״לא לטמא 
שלום  לשום  אלא  כו׳  לפסול  ולא  כו׳ 

בעולם״, כדעת חכמים(;

״ויש מן החכמים שאומרים  ומוסיף, 
אליהו״  יבוא  המשיח  ביאת  שקודם 
החמסים  סילוק  שכל   – ביאתו(  )לבשר 
אליהו  דביאת  הענין  ואילו  בפ״ע,  הו״ע 
לפני יום הוי׳ גו', הוא – ״שקודם ביאת 

המשיח יבוא אליהו״34.

31( עירובין מג, ב.
32( פרש׳׳י שם.

כו׳  נביא  "יעמוד  הלשון  שינוי  יומתק  ועפ"ז   )33
שבתחלת   — אליהו״  יבוא  כו'  אלא  כו'  בא  ואינו 
המציאות עצם  כי,  כו'",  נביא  "יעמוד  כותב   הענין 
יעמוד ומגוג  גוג  מלחמת  )"קודם  הנביא   דעמידת 
גם לכו"ע,  היא  לבם"(  ולהכין  ישראל  לישר   נביא 

הוא  אליהו״  ד״ביאת  שהגדר  שס"ל  החכמים  לדעת 
"שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו׳׳.

34( וי״ל באופן אחר קצת — שגם לדעה זו, נכלל 
אליהו  דביאת  בגדר  בנים"  על  אבות  לב  "והשיב 
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 •  regarding  - ביחס 
מצב - situation • לפנ״ז 
 - לדוגמא   • זה  לפני   -
יצי"מ   •  for example
 - • מ״ת  יציאת מצרים   -
מתן תורה • והאפשרות - 
 •  And the possibility
 Of servitude - דעבדות
 • ישראל  לבני   - לבנ׳׳י   •
• כמ״ש  דרך  ועל   - וע״ד 
 - ועד״ז   • שכתוב  כמו   -
שלאח״ז   • זה  דרך  ועל 
להשוות   • זה  שלאחרי   -
- To compare • וכיו״ב 
- וכיוצא בזה • באישים - 
personalities • ביחס - 
in regards to • דמלכות 
 of the Roman  - רומי 
 - במחז״ל   •  Empire
זכרונם  חכמינו  במאמר 
לברכה • הוצרך להתחבא 
 Was forced  - במערה 
 •  to hide in a cave
 the decrees  - גזירת 
 • • מ״ש - מה שכתב   of
 lofty  - הגבוהות  נשמות 
souls • לא נחרב הבית - 
 The beis hamikdosh
 wasn’t destroyed ]he
 was on such a high
 level that it was as
 if the churban had
 •  never happened[
 • זה  דרך  ועל   - ועד״ז 
 in  - הפרטיים  בחיים 
 •  the personal life
דכאו״א - דכל אחד ואחד 
ועד״ז   • ידי  על   - ע״י   •
שניצוץ   • זה  דרך  ועל   -
שבנפש  מהשכינה  פרטי 
יוצאת  מישראל  אחד  כל 
 Similarly, every individual spark of the Shechinah, - מהגלות והשבי׳ לפי שעה בחיי שעה זו תפלה ועבודה שבלב
 inherent in the soul of every one of Israel, emerges for the moment from the exile and captivity during
the "momentary life— meaning prayer," and the service of the heart • ואעפ״כ - ואף על פי כן • בחבוש שיצא 
 Is - תלוי הפלוגתא • redeemed - לפנ״ז - לפני זה • נגאלים • A prisoner that was freed from jail - מבית האסורים
a specific person - הנ״ל - הנזכר לעיל • בפ״ע - בפני עצמה • ע״ד - על דרך • איש מסויים • dependent on the dispute

וטעם  בהסבר   – ביאור  ולתוספת  ח. 
פלוגתתם:

יציאה ממצב של גלות  ב״גאולה״ – 
ביחס כו',  וחילוקים  אופנים  כמה   — 

למצב שבו נמצאים לפנ״ז.

ולדוגמא:

בעת יצי״מ )ובפרט בעת מ״ת( בטלה 
בנוגע  דעבדות  והאפשרות  המציאות 
לבנ׳׳י, ונעשו בני-חורין, וע״ד ההלכה – 
 כמ״ש35 ״כי לי בני ישראל עבדים״, ״ולא

בזה  שהאריך  )כפי  לעבדים״36  עבדים 
המהר״ל מפראג37(. כלומר, שגם בהיותם 
בגלות בבל, ועד״ז בגליות שלאח״ז, הרי, 
חורין.  בני   – היא  האמיתית  מציאותם 
שאי-  פשוט  וגם  מובן  זה,  עם  וביחד 
ישראל  של  מצבם  את  להשוות  אפשר 
בזמן הגלות לגבי מצבם בזמן קיומה של 

מלכות בית דוד בארץ ישראל וכיו״ב.

גופא  מצב  שבאותו  אלא  עוד,  ולא 
לצורך  ביחס  באישים  חילוקים  ישנם 
אף  הקדוש,  רבינו  ולדוגמא:  בגאולה, 
שהי׳ בזמן דמלכות רומי כו', הי׳ חבירו 
ועד  רומי,  מלך  אנטונינוס  של  וידידו 
כמסופר גוים״38,  ״שני   – ביחד   שנכללו 
)לא הכתוב  שפירוש  שס״ל  אלא,  כפ"ע(,  ענין   )ולא 
אלא( בעולם,  שלום  לשום  על  ולא  יוחסין,  עניני   על 

על "לישר ולהכין לבם".
הענין  שבתחלת  הרמב״ם,  לשון  מפשטות  אבל 
רק מביא  לבם״(  ולהכין  ישראל  לישר  נביא   )״יעמוד 

אלי'  את  לכם  שולח  אנכי  "הנה  הפסוק,  התחלת  את 
בנים״,  על  אבות  לב  "והשיב  מסיים  ואינו  וגו", 
 — בעולם"  שלום  ד"לשום  לענין  כראי'  רק  והביאו 
משמע, שלדעת החכמים ״שקודם ביאת המשיח יבוא 
אליהו", הרי, ביאת אליהו אינה אלא בשייכות לקודם 
ואילו הענין  והנורא(,  )ביום הוי׳ הגדול  ביאת המשיח 

ד"והשיב לב אבות על בנים״, הו"ע בפ"ע, כבפנים.
35( בהר כה, נה.

שכירות הל׳  רמב״ם  וש״נ.  ב.  כב,  קידושין   )36 
פ״ט ה-ד.

37( בספרו גבורות ה׳ פס״א.
38( תולדות כה, כג ובפרש״י )מע"ז יא, א(.

במחז״ל39, ופשיטא, שלא הי׳ שייך אצלו 
גזירת המלכות כו'. ולעומת זאת, רשב״י 
י״ג  במערה  להתחבא  הוצרך  שלפניו, 
וביחד  רומי40,  מלכות  גזירת  מפגי  שנה 
מפאריטש  הלל  ר׳  מ״ש  ידוע41  זה,  עם 
נשמות  ש״לפני  הזקן,  רבינו  בשם 
הבית  נחרב  לא  רשב״י  כמו  הגבוהות 
כו'״, כלומר, שמצד גודל מעלתו לא הי׳ 

אצלו ענין של גלות כו׳.

דכאו״א  הפרטיים  בחיים  ועד״ז 
ע״י  נעשה  הגאולה  ענין  מישראל: 
אלא  חורין  בן  לך  ״אין  התורה,  לימוד 
 מי שעוסק בתלמוד תורה״42, ועד״ז ע״י

עבודת התפלה, ש״ניצוץ פרטי מהשכינה 
שבנפש כל אחז מישראל יוצאת מהגלות 
תפלה  זו  שעה  בחיי  שעה  לפי  והשבי׳ 
ועבודה שבלב״43. ואעפ״כ, ברכת הגומל 
ב״חבוש  – היא  גאולה,  של  ענין   על 

שיצא מבית האסורים״44 דוקא.

לגאולה  ביחס  שגם  מובן,  ומזה 
 – דרגות  חילוקי  כמה  ישנם  העתידה 
שממנו  לפנ״ז  שנמצאים  למצב  בהתאם 

נגאלים.

הנ״ל בכל  הפלוגתא  תלוי  זה   ובענין 
— אם ביטול החמסים הוא חלק ושלב 
בענין הגאולה, או שזהו ענין בפ״ע )ע״ד 
או  הפרטיים  בחייו  פרטי  ענין  ובדוגמת 
הכלליים של איש מסויים, או אפילו ענין 
חלק  לא  אבל,  העולם(,  במהלך  כללי 
מהגאולה דכלל ישראל – ביחס למצבם 

כו' של בעלי הפלוגתא.

39( ע״ז יו"ד, א ואילך.
40( שבת לג, ב.

41( פלח הרמון שמות ז, א.
42( אבות פ"ו מ"ב.

43( אגה״ק ס"ד.
44( ברכות נד, ב. רמב"ם הל׳ ברכות פ"י ה"ח. 
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 in  - בהמשך 
continuation • השלילה 
 - למ"ש   •  negate  -
יעלה  על   • שכתוב  למה 
 One should  - הלב  על 
וגר   •  not presume
עם  ונמר  כבש  עם  זאב 
 The wolf  - ירבץ  גדי 
 will dwell with the
 lamb, the leopard
 will lie down with
the young goat • משל 
  A metaphor  - וחידה 
יושבין   •   and parable
 dwell securely - לבטח
 who are  - המשולים •
ויחזרו   •  likened to
 They - כולם לדת האמת
 will all return to the
 - ממ״ש   •   true faith
ממה שכתב • והשבתי חי׳ 
 I will   - מן הארץ  רעה 
 remove wild beasts
from the land • כפשוטו 
• כיצד תתכן   literally -
 How - פלוגתא במציאות
 can there possibly
 be a dispute over a
• במק״א   point of fact
- במקום אחר • לעוה״ב - 
לעולם הבה • בפ״ע - בפני 
 Possible - עצמו • יתכן
 Condition  - תנאי   •
manners/  - אופנים   •
ways • ועד״ז - ועל דרך 
זה • כמ״ש - כמו שכתוב • 
אין דברינו זה החלטי וכו׳ 
 Our words are not  -

definitive

 ט. והנה, בהמשך להאמור לעיל ע״ד
יש   – במציאות  דפלוגתא  השלילה 
להוסיף שכן הוא בנוגע למ״ש הרמב״ם 

בתחלת הפרק:

הלב שבימות המשיח  על  יעלה  ״אל 
יהי׳  או  עולם,  של  ממנהגו  דבר  יבטל 
שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם 
וגר  בישעי׳45  שנאמר  וזה  נוהג.  כמנהגו 
משל  ירבץ,  גדי  עם  ונמר  כבש  עם  זאב 
וחידה, ענין הדבר, שיהיו ישראל יושבין 
כזאב  המשולים  גוים  רשעי  עם  לבטח 
וכנמר . . ויחזרו כולם לדת האמת וכו׳״, 
הדברים  באלו  כיוצא  כל  ״וכן  ומסיים, 
ובימות  משלים,  הם  המשיח,  בענין 
המשיח יודע לכל לאי זה דבר הי׳ משל, 

ומה ענין רמזו בהם״.
 והשיג עליו הראב״ד ממ״ש בתורה46

היינו,  הארץ״,  מן  רעה  חי׳  ״והשבתי 
שלדעת הראב״ד, הפירוש ד״וגר זאב עם 
שינוי  כלומר,  כפשוטו,  הוא  גו׳״  כבש 

מנהגו של עולם.

וגם כאן נשאלת השאלה האמורה – 
כיצד תתכן פלוגתא במציאות?!

שכבר  כפי   – בזה  הביאור  ונקודת 
 נתבאר בארובה במק״א47 – שבודאי גם
במעשה  חידוש  יהי׳  הרמב״ם  לדעת 
במעשה  חידוש  לך  אין  שהרי  בראשית, 
— המתים  מתחיית  יותר  גדול   בראשית 
 א׳ מי״ג העיקרים, יסוד מיסודי התורה48,
לעוה״ב49 לו חלק  אין  בזה   עד שהכופר 
תחיית באגרת  הרמב״ם  שמאריך   )כפי 

45( יא, ו.
46( בחוקותי כו, ו.

47( הדרן על הרמב"ם )לקו״ש בחוקותי תשמ״ה(.
48( פיה״מ להרמב״ם סנהדרין' פ' חלק יסוד הי״ג.

פ״ג  תשובה  הל׳  רמב״ם  חלק.  ר״פ  סנהדרין   )49
ה״ו.

בפ״ע, ענין  שזהו  אלא,   –  המתים( 
ואינו קשור בהכרח עם ימות המשיח:

כותב  המשיח  לביאת  שבנוגע  כשם 
הרמב״ם50 ״אל יעלה על דעתך שהמלך 
ומופתים  אותות  לעשות  צריך  המשיח 
מתים  מחי׳  או  בעולם,  דברים  ומחדש 
וכיוצא בדברים אלו״, היינו, יתכן אמנם 
זה  אין  אבל  ומופתים,  אותות  שיעשה 
המשיח,  ביאת  בגדר  כו׳  והכרח  תנאי 
בנוגע  גם  הוא  כן   – בפ״ע  ענין  אלא 
על  יעלה  ״אל  המשיח,  דימות  לתקופה 
הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו 
במעשה  חידוש  שם  יהי׳  או  עולם,  של 
שיהי׳  אמנם  יתכן  היינו,  בראשית״, 
זה  אין  אבל,  בראשית,  במעשה  חידוש 
המשיח,  דימות  בגדר  כו׳  והכרח  תנאי 

אלא ענין בפ״ע.

ובזה גופא – ב׳ אופנים:

א( החידוש במעשה בראשית – כולל 
שאר  ועד״ז  המתים,  דתחיית  הענין 
הענינים דשינוי מנהגו של עולם וחידוש 
שני׳  בתקופה  יהי׳   – בראשית  במעשה 

דימות המשיח,

הרמב״ם  כמ״ש   – מזה  יתירה  ב( 
שאלו  ״ודע  המתים51,  תחיית  באגרת 
היעודים וכיוצא בהם שנאמר שהם משל, 
 אין דברינו זה החלטי וכו׳״, כלומר, שאף

הם  אלו  שיעודים  הי״ד  בספר  שפסק 
 ״משל וחידה״ – כותב בעצמו52 שאין זה

50( פי״א ה"ג.
51( פרק ו.

— גופא  הי"ד  בספר  מצינו  מזו  וגדולה   )52 
מקומות  ובכמה  מהדורות  בכמה  ספרו  שכתב  כידוע 

תיקן, שינה והוסיף כו'.
ח"ו,  וגורע,  משנה  זה  אין  שאעפ״כ  ולהעיר, 
דברי יסוד  על  שפסקו  ישראל  דגדולי  הפס"ד   בתוקף 
בהתוועדות  בארוכה  כמדובר   — במהדו"ק  הרמב"ם 
)וגם בשיחת ט"ו תמוז תשמ"ו( ע"ד המהדורות דספר 

הי"ד להרמב"ם )נדפס לקמן ע׳ 310 ואילך(.
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 A  - נסי  באופן 
miraculous way • וי״ל 
 it - ויש לומר • שתלוי -
• משא״כ   is dependant
 - ויה״ר   • כן  - מה שאין 
ויהי רצון • ע״י - על ידי 
• הכריע את עצמו ואת כל 
 - זכות  לכף  כולו  העולם 
 he tips his balance
 and that of the entire
 world to the side of
ולהם  לו  וגרם   •   merit
 and  - והצלה  תשועה 
 brings deliverance
 and salvation to
 •  himself and others
לעיל  כנזכר   - ס״א  כנ״ל 
על   - עי״ז   • א'  סעיף 
 The  - הסיבה   • זה  ידי 
 The cause • המסובב - 
אהפוך  אז  כי   •  effect
ברורה  שפה  עמים  אל 
 - ה׳  בשם  כולם  לקרוא 
 I will transform the
 peoples to a purer
 language that they
 all will call upon the
 •  name of Hashem
 and - ולעבדו שכם אחד
 serve Him with one
מלאה  כי   •  purpose
כמים  ה׳  את  דעה  הארץ 
 The world - לים מכסים
 will be filled with
 the knowledge of
 Hashem as the waters
 • cover the ocean bed
ומתכיפין התחלה להשלמה - The beginning follows immediately after the completion • יסוד היסודות ועמוד 
 The foundation of all foundations and the pillar of wisdom is to know - החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון
וכל   •  And he brought into being all existence   - והוא ממציא כל נמצא   •  that there is a Primary Being
 • All the beings of the heavens, the earth, and what is between them - הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם
 It - יהי׳ ניכר בגלוי • came into existence only from the truth of His being - לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו
will be clearly noticeable • אמיתת המצאו - the truth of His being • כמ״ש - כמו שכתוב • ונגלה כבוד ה׳ וראו כל 
 And the glory of the Hashem shall be revealed, and all flesh together shall see ]that the - בשר יחדיו גו׳

]mouth of the Hashem spoke • וכפס״ד - וכפסק דין

דבר החלטי, ויתכן שיהי׳ כפשוטו, היינו, 
שביאת המשיח תהי׳ בפועל באופן נסי, 
חידוש במעשה בראשית )אלא שאין זה 
— המשיח(  דביאת  הגדר  מצד   מוכרח 

במעמד  ישראל  יהיו  באם  שתלוי  וי״ל 
הלכות  שבספר  אלא,  ד״זכו״53,  ומצב 
ההלכה  מצד  המוכרח  כפי  פוסק  הלכות 
התלוי  דבר  משא״כ  יבוא,  שמשיח 
לכל  הרשות  שבו  ישראל,  של  במצבם 

אדם נתונה כו'.

•

אליהו  יבוא  ממש  שבקרוב  ויה״ר  י. 
לבשר ביאת המשיח,

ובפרט ע״י ההוספה במעשינו ועבו-
המצוות,  וקיום  התורה  בלימוד  דתינו 
״הכריע  אחת״,  ״מצוה  קיום  ע״י  אשר, 
את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, 

וגרם לו ולהם תשועה והצלה״54,

כולל ובמיוחד – ע״י התאחדותם של 
ישראל,  ואחדות  ישראל  אהבת  ישראל, 
אחדות אמיתית ושלימה, ע״י תורת-אמת 
הלכות  הרמב״ם,  כבלימוד  בשלימותה, 
כל התורה כולה )כנ״ל ס״א(, אשר, עי״ז 
מבטלים את סיבת הגלות )היפך דאהבת 
בדרך  בטל  הסיבה,  ובהבטל  ישראל55(, 

53( ראה סנהדרין צח, א.
תשובה הל'  רמב"ם  ע"ב.  ריש  מ,  קידושין   )54 

פ"ג ה"ד.
55( יומא ט, ב. וראה גיטין נה, סע"ב ואילך.

56( צפני׳ ג, ט.
57( פי״א ה״ד.

58( ישעי׳ יא, ט.
59( נוסח "מרשות" לחתן בראשית.

60( ישעי׳ מ, ה.
61( הל׳ תשובה פ״ז ה"ה.

"צועק  — ז׳(  )הלכה  הענין  מהמשך  כמובן   )62 
ונענה מיד, שנאמר והי׳ טרם יקראו גו'".

ממילא המסובב )הגלות(,

 ועד לפעולת האחדות בעולם כולו —
ה׳  את  לעבוד  כולו  העולם  את  ״ויתקן 
עמים  אל  אז אהפוך  כי  ביחד, שנאמר56 
ה׳  בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה 
ולעבדו שכם אחד״57, ועד לסיום וחותם 
העולם  כל  עסק  יהי׳  ״לא   – הי״ד  ספר 
. שנאמר58 כי  .  אלא לדעת את ה׳ בלבד 

לים  כמים  ה׳  את  דעה  הארץ  מלאה 
מכסים״,

 – להשלמה״59  התחלה  ו״מתכיפין 
היסודות  ״יסוד   – הי״ד  ספר  התחלת 
מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות  ועמוד 
וכל  נמצא,  כל  ממציא  והוא  ראשון, 
שביניהם  ומה  וארץ  משמים  הנמצאים 
המצאו״,  מאמיתת  אלא  נמצאו  לא 
וארץ  משמים  הנמצאים  שב״כל  היינו, 
ומה שביניהם״ יהי׳ ניכר בגלוי ״אמיתת 
וראו  ה׳  כבוד  ״ונגלה  כמ״ש60  המצאו״, 

כל בשר יחדיו גו׳״,

בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח 
וכפס״ד ממש,  בימינו  במהרה   צדקנו, 

״מיד״  נגאלין",  הן  ״מיד   – הרמב״ם61 
כפשוטו62, תיכף ומיד ממש.
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particular group of Baalei Machlokes had instigated a fight 
against Chabad in general and in particular against the Limud 
HaRambam. As for the Rebbe, his response was in character: 
adding in light by adding to Achdus Yisroel and bringing peace 
among Am Yisroel.

Bias Eliyahu In the Many Facets of Torah

Written Torah
At the end of Malachi it states, הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא 

 Behold, I will send you Eliyahu HaNavi“ לפני בא יום ה' הגדול והנורא
before the great and awesome day of Hashem comes.” והשיב 
 And he will turn back (to Hashem) the hearts“ לב אבות על בנים
of fathers with their sons and the hearts of sons with their 
fathers..."

Mishna
At the end of Masechta Edios, the Tanaim argue concerning 

the purpose of Eliyahu's coming. They also disagree upon the 
meaning of the verse, בנים על  אבות  לב   Who are these .והשיב 
fathers and sons of which the pasuk speaks, and what caused 
them to be separated until now? Perhaps this means Torah 
scholars and their students, who argue over Halachos of 
Torah. Or possibly the intent is fathers and sons literally, who 
for some reason do not know their connection and Eliyahu 
will reveal it.  Another option could be that Eliyahu will remove 
every instance of fighting and hatred from among B'nei 
Yisroel, both in regards to Torah arguments, as well as those 
concerning Yuch'sin, lineage.

Talmud
In Masechta Eruvin, in the Sugya that speaks about the 

possibility for Moshiach to come on Shabbos, it is mentioned 
that Eliyahu will come one day prior to Bias HaMoshiach.

Rambam
At the conclusion of Hilchos Melachim, the Rambam finishes 

the subject by writing that the words of the prophets are literal. 
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The Coming of Eliyahu
The daily learning of Rambam was first established on the 

twenty-seventh of Nissan 5744. Those who studied three 
chapters a day completed their first learning cycle on the 
auspicious day of Yud Aleph Nissan 5745. The second cycle 
finished during Adar 5746, and the third ended on Yud Shvat 
5747, the Yom Ha’hilula of the Frierdike Rebbe. 

As is known, there is an additional Seder in learning 
Rambam: one chapter a day. It thus worked out that when 
those who learned three chapters finished their third cycle, 
the one chapter cycle finished for the first time. This Siyum 
was an event shared by many, and it united many Sugim of 
Am Yisroel.

Every year at the Siyum HaRambam the Rebbe would say a 
“Hadran” (a concluding discourse), generally a Sicha explaining 
the final laws of Rambam's Mishneh Torah. These Halachos 
speak about the state of the world during Yemos HaMoshiach 
and the knowledge that will then prevail. The Sicha then 
explains the connection between these Halachos and similar 
concepts that are found in the beginning of the seifer. That 
year, however, united Klal Yisroel in a manner much greater 
than before. The Rebbe, therefore, changed his Minhag and 
spoke about a different Halacha which is found near the end 
of Mishneh Torah. This Halacha mainly pertains to the coming 
of Eliyahu HaNavi, whose job is בעולם שלום   to spread לשום 
peace in the world as a preparation for Moshiach. However, 
it should be noted that this Halacha also mentions the idea of 
Achdus Yisroel.

Seemingly, a reason why the Sicha dealt with this topic 
specifically was due to a certain occurrence of that year. A 

ביאת אליהו
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not במציאות, but actually בהגדרות.

It is known that there are many actions Eliyahu does 
throughout all generations. Not all of them have a connection 
to the Geula. However, here we speak about the coming 
of Eliyahu as a preparation for the Geula Shleima. On this 
the Mishna is M'chalek. Some actions of Eliyahu are called 
preparations for the Redemption, such as "and he will turn 
back the hearts of fathers with their sons." Other actions are 
not related to the Redemption, and even though Eliyahu does 
them, there is no pasuk which speaks of them.

• • •

With Rambam's words now clear, the Diyukim pointed out 
in the beginning of the Sicha can be understood and resolved. 

Rambam began by citing the opinion found in the Mishna 
that the purpose of Bias Eliyahu is "to spread peace in the 
world." However, he deliberately did not write אינו מטמא ומטהר, 
as Eliyahu may be ומטהר  ,The Rambam instead states .מטמא 
לטהר ולא  לטמא  לא  בא   The reason for this is because even .אינו 
though Eliyahu has the ability to do such a pe'ulah, it is not 
part of his job with regards to preparing for the geula.

Explanation Continued: The Two Missions of Eliyahu
The Sicha then explains the different views concerning the 

time of Bias Eliyahu. 

There is no dispute as to whether or not Eliyahu will come 
before the war of Gog and Magog and implement peace 
throughout the world. Rather, the argument of the Sages in 
Eruvin refers to another time Eliyahu will come, for another 
purpose on a later date.

Like we mentioned above, the simple meaning ("פשוטן של דברי 
 הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום" of the Pasuk ("נביאים
והנורא הגדול   is the war of Gog and Magog. In continuation "ה' 
to this comes the pasuk, "בנים על  אבות  לב   On this the ".והשיב 
opinion of the Tanaim was stated in Edios that Eliyahu will 
come in that era in order to spread peace in the world.  
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It therefore seems that the time of Eliyahu's coming is before 
the war of Gog and Magog, "the great and awesome day of 
Hashem.” Next, he brings the Mishna regarding the purpose 
of Eliyahu's coming and the opinion of the Chachomim that 
Eliyahu's mission is to spread peace in the world. The Rambam 
then cites the Gemara in Eruvin, bringing an additional opinion 
that we already stated previously, that Eliyahu will come before 
Bias HaMoshiach.

In our Sicha, the Rebbe is extremely Midakdek and very 
carefully examines the words of Rambam, shedding a new 
light on them, as will be seen.

שיטת הדיוק
The Sicha begins by analyzing the wording and syntax of the 

Rambam in this Halacha.

The first Diyuk is the Rambam's Lashon in general, which 
seems to be longer than necessary. Why does he write 
that Eliyahu לטהר ולא  לטמא  לא  בא   instead of writing more אינו 
simply מטהר ואינו  מטמא   The second Diyuk is concerning ?אינו 
the Seder of Rambam's words, which seems a bit puzzling. 
First, he writes about the time of Bias Eliyahu (“before the 
war of Gog and Magog"). Next, he speaks at length in regards 
to Eliyahu's peulos ("He comes only to spread peace in the 
world"). And finally, the Rambam returns and brings a second 
opinion regarding the time of Eliyahu's coming ("Before Bias 
HaMoshiach, Eliyahu will come"). Seemingly, he should have 
mentioned this last point in the beginning of the Halacha 
where Z'man Bias Eliyahu is first spoken of. Why is it not 
mentioned until after the other inyanim have been discussed?

A New Understanding in the Sugya - A Dispute 
 במציאות and not בהגדרות

In his words, Rambam mentions the argument over when 
Eliyahu will come. The implication is an argument במציאות. 
Additionally, a question arises according to the dispute of 
the Tanaim regarding Eliyahu's peulos. This too implies an 
argument במציאות. However, we must say that the argument is 
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Two Eras in the Days of Moshiach
There is a well-known dispute between the Rambam and 

the Ravad concerning the state of the world during Yemos 
HaMoshiach. Will the world function within the laws of nature 
or will nature change?

The explanation is as we have explained concerning the 
above-mentioned Machlokes. Precisely as we made clear that 
there is no actual argument about the peulos of Eliyahu, rather 
only a dispute as to which peulos are part of his preparations 
for Bias HaMoshiach, so too here. There is no argument 
regarding what Yemos HaMoshiach is B'ikar, rather merely a 
disagreement as to what is the גדר of Yemos HaMoshiach.

No one disputes the simple fact that signs and wonders will 
surely occur during Yemos HaMoshiach. The argument is if 
the signs and wonders that will occur are a part of Moshiach's 
inyan or if this is a matter in and of itself that will happen at a 
later time after Bias HaMoshiach. Alternatively, these miracles 
will occur in the same Tekufa of Bias Moshiach; however, the 
dispute is if they have a direct connection to the Geula or not.

Unity of Yisroel
The Sicha finishes off with a T’filla and a Havtacha that very 

soon Eliyahu will arrive. He will announce that Moshiach has 
just come, and immediately following the complete unity of 
the Jews will occur in only a short moment's time!
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The Chachomim in Eruvin use the Pasuk "אנכי  for a "הנה 
different interpretation. They explain that "והנורא הגדול  ה'   "יום 
refers to the day Moshiach will come. The Pasuk is speaking 
about the mission of Eliyahu to announce the coming of 
Moshiach. His task to be M'vaser the Geula is in addition to 
his duty mentioned in the following verse, "על אבות  לב   והשיב 
 This means that the two P'sukim refer to two different ".בנים
missions and for two different times. Thus, there is no 
argument במציאות, rather just different interpretations of 
the same Pasuk; there are different opinions as to what is 
Eliyahu's job in the preparation for Bias HaMoshiach, removal 
of Machlokes or Besuras HaGeula.

Now, not only are the words of the Rambam clear, but the 
order is also understood:

Initially, Rambam writes the simple meaning of the pasuk. 
The time for Bias Eliyahu is before the war of Gog and Magog. 
The reason for his coming, however, is for the sake of "והשיב 
בנים על  אבות   The Mishna explains that Eliyahu does this ".לב 
in order to spread peace, "בעולם שלום   Afterwards, the ".לשום 
Rambam adds that there are Chachomim who explain the 
Pasuk differently and say that Eliyahu will come a second time, 
before Bias HaMoshiach, in order to be M'vaser the Geula.

The Root of These Ideas
Until this point, we explained the different opinions among 

Chazal about Bias Eliyahu. Essentially, they are opinions that 
differ on which actions are part of the Geula and which are 
not.

It is further explained that the difference of opinion exists 
due to different understandings of what Geula is. What is 
called Geula and what is called a Hachana L’Geula? Indeed, 
there is a difference between different understandings of the 
definition of Geula, each one according to his situation and 
condition B'zman HaGolus. This is the cause of the dispute 
concerning Eliyahu's Peulos. Each and every opinion reflects 
the status and situation of that person during his time in exile 
and his preparation for Geula.
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and was not intrinsically related to Shleimus HaTorah and its 
Mitzvahs, it would not be a fundamental concept in Yiddishkait 
and would be subject to change just as all other words of the 
prophets are subject to change (at least in potential).

But, because Moshiach's inyan is perfection of Torah 
observance, it is understood that Hashem's Ratzon that we 
should fulfill Mitzvahs is actually His Ratzon to bring Moshiach. 
The reason is because through Moshiach’s coming all the 
Mitzvahs will be observed. Therefore, Bias HaMoshiach is a 
matter of utmost importance and cannot be changed, just as 
the Torah itself cannot be changed. This is the reason why the 
promise of Moshiach's coming appears in the Torah, and not 
in the prophets, since it is an inyan of Torah itself.

• • •

Another crucial point explained in the Sicha גדרו ההלכתי של”  
 :”משיח

Since the inyan of Moshiach is the perfection of Torah and 
Mitzvahs, we cannot say his coming is dependent on signs and 
wonders. Our Emuna is that the Torah and its Mitzvahs can 
and should exist naturally. We do not actively seek to change 
the nature of the world.

In the sicha “בימות  המשיח  the Rebbe continues ”,מצב העולם 
with this theme of Tevah (nature). He explains how the 
Rambam establishes that in the days of Moshiach, in general, 
nothing will change concerning the way the world functions. 
However, the Rambam does not rule out the possibility of 
changes in Minhago Shel Olam at a later point in time, or 
even immediately upon Moshiach's arrival, if the Jews will be 
meritorious.

The Sicha about “ביאת אליהו” is indeed mostly an independent 
inyan. However, towards the end of the sicha the Rebbe 
returns to the topic of the state of the world during Yemos 
HaMoshiach, offering an additional explanation.
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 SUMMARIES OF THE SICHOS AND
THE LINKS CONNECTING THEM

Even though each of the Sichos in the Kuntres stands 
separately in its own right, nevertheless they are all connected 
to each other and help explain each other. 

We will establish here the main points of the Sichos and the 
connection between them.

• • •

The Sicha “גדרו ההלכתי של משיח” explains that the main role 
of Moshiach is to restore the Shleimus of the Torah and its 
Mitzvahs. By Mattan Torah, we were commanded to fulfill six-
hundred and thirteen Mitzvahs. At the current time, in z’man 
ha’galus, we only fulfill a fraction of the Mitzvahs. In Yemos 
HaMoshiach however, we will again fulfill all 613 Mitzvahs.

Accordingly, the Rebbe explains that the coming of Moshiach 
is not just an extraneous detail of the Jewish faith, but rather 
a fundamental principle. Belief in the coming of Moshiach is 
associated with the principle belief in the eternity of Torah, 
that everything spoken of in Torah will be realized in actuality 
in our world.

The Sicha “הגאולה הבטחת   explains at length the ”נצחיות 
difference between promises of the prophets and promises 
of the Torah. The promise of a prophet is subject to change, 
as opposed to a Torah promise, which is immutable. Our 
Emuna in the Geula Shleima falls not only under the category 
of a promise of the prophets, but also under the category of 
a promise of the Torah itself. Therefore, this Emuna has the 
force of a Torah promise.

The relation between these two sichos:

If the Inyan of Moshiach was only a promise of a better future 
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הוספות
תרגום ללה"ק של שתי השיחות 

שנדפסו במקורם באידיש

סיכומים לשיחות בלה"ק
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t/cxu; vkw nkfho1' cscru
tusu, nkl vnahj' fu,c vrnc"o
uz"k: "ufk nh athbu ntnhi cu tu nh
athbu njfv kcht,u kt catr bchtho
ckcs vut fupr tkt c,urv ucnav
rchbu avrh v,urv vghsv gkhu
abtnr2uac v"t t, acu,l fuw"/
tj"f vut nnahl: "t; cpra, ckgo
btnr uao bct cabh vnahjho cnahj
vrtaui avut sus avuahg t, hartk
nhs mrhvo' ucnahj vtjrui aguns
ncbhu anuahg t, hartk ]ctjrubv3[
uao vut tunr4trtbu ukt g,v zv sus
taurbu ukt eruc zv nkl vnahj/ srl
fufc nhgec zv sus/ ueo acy nhartk
zv vnkl5vnahj/ unj. pt,h nutc zv

sus/ ufi vut tunr6uhl t, nutc
uhnsso cjck/ uerer fk cbh a, zv
vnkl vnahj abtnr7cu unaku nho
gs ho/ uvhw tsuo hrav zv sus8/
abtnr9u,vhw tsuo01ksus kgcsho
uduw*01/ uvhw hrav aghr tuhchu11zv
vnkl vnahj abtnr21ugku nuahgho
cvr mhui uduw"*21/

keuyhahju,169

uh"k cpayu, vahbuh scgbhi vtw f,c "zv nkl

vnahj" uktj"z )afcr hsug( f,c "zv vnkl
vnahj" )v"t vhshgv)nkpbh zv((/

6( a"c j' c/
7( zfrhw y' h/
8( cspuxho uruc f,"h vb"k )vgrv 3(/

"ksus"/
9( a"c ao' u/
01( cf,uc "tro"/ uao pxue hs "uhvh fk

tsuo gcsho ksus"/ ugs"z csv"t hj' hd/ ucf,"h
ayuevtko "gcsho ksus"/ ukp"z fbrtv vfuubv
kpxue hs/

*01( cruc f,"h kh,t "uduw"/ udo nzv nang
em, avfuubv kpxue hs aca"c ao' avnal
vf,uc thi ahhl kfti/ nat"f cpxue j ao
annahl "buath vnbjv"/

11( cspuxho akpbhbu "uvhw hrav uduw"/ tck
f"v cspuxho uf,"h vb"k )vgrv 3(/

21( gucshw t' ft/
*21( cruc vf,"h vb"k bg,e do vnal

vf,uc "kapuy t, vr gau"' ucf,"h )tuexpurs
016( bux; do "uvh,v duw"/

nahju, h"c ,nuz' numa"e pw cke upw pbjx

,ak"j/ bspx ckeu"a jh"j gw 172 uthkl/ ,rduo

nthsh,/

1( pre ht v"t/
2( bmcho k' d/
3( tck cf,"h vrnc"o uspuxho akt akyv

cvo ceur, vmbzur )runh rn/ aubmht rb/ euayt
rxy/ uuhbmhtv rps/ ah )_crdshi(/ aht
)huayhbhti(( "nhs cbh gau"/

"buxj nkt ck,h nmubzr ak pre zv )ph"t
nvkw nkfho( g"p f,"h uspuxho habho cmhru;
ncut uahbuhh buxjtu," bspx cxu; vrnc"o
svumt, prsx )hruakho(/ uao do mhkunho nfnv
f,"h spre zv/ keni cpbho ucvgru, muhhbu
)cgher( vahbuhho vbudgho kbsu"s/

4( pra,bu fs' hz-hj/
5( f"v cspuxho ufnv f,"h vb"k )vgrv 3(*/

ckev

dsru vvkf,h ak nahj_ vjzr, akhnu, v,un"m

*( ucspuxho akpbhbu do c"ueo acy

nhartk" f,c "zv nkl vnahj"' ure ccw gbhbho

vtjrubho f,c "zv vnkl vnahj"/

uccw f,"h )tuexpurs 195/ ayuevuko _

vuctu crnc"o vb"k vgrv 3( cfk vkfv zu "zv

nkl"/ ukthsl' ccw f,"h tjrho ao )tuexpurs

865' 016( do ctaurbu ukt eruc f,c "zv vnkl

vnahj"/

18 Bolok 2.qxd  29 łØ  02  02:35  Page 169
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קובץ דבר מלכות10

xpr vhs vut vrh xpr vkfu, _
fscrh vrnc"o cvesn,u cxupv _
)ukt ak srau, gk pxueh v,urv
ufhu"c(' umrhl kvchi: fsh kvcht rthw
kvkfv a"fk nh athbu ntnhi cu fuw"
vut "fupr c,urv ucnav rchbu"' vhw
sh cfl avhw tunr re "t; cpra,
ckgo31btnr uao bct cnahj )vtjrui
aguns ncbhu( anuahg t, hartk
]ctjrubv["' uvhw fcr nuci ngmnu'
avut nscr tusu, pxueh vbcutv
av,jk,o vht "///tar hgav vgo
vzv kgnl ctjrh, vhnho"41_

t"f nsug ntrhl vrnc"o cpryh
vrthu, acf,ucho tkv nsucr gk

"abh vnahjho" ugk thzv nvo fk jke
nvpxue nrnz ufuw?

tphku to rumho kunr cphrua
kthzv pxueho vfuubv' vrh vhw nxphe
kvcht re )t, vv,jkv uvxhuo( _ azv
btnr cpxueho "trtbu ukt g,v uduw
uvhw hrav aghr tuhchu duw"51/

c/nfl avrnc"o nuxh; t, vrthw

"t; cpra, ckgo btnr"' knru,
avut vcht fcr euso t, vrthw gk
gmo vgbhi "avrh v,urv vghsv gkhu
abtnr uac v"t t, acu,l"' nang
)ufnu anuci npayu, kaubu( at,

vpxueho s"pra, ckgo" ncht
vrnc"o cgher kt )re( frthw kgmo
cht, vnahj' dtuk, hartk nvdku,'
tkt )do( a"bct cabh vnahjho
cnahj vrtaui avut sus fuw ucnahj
vtjrui aguns ncbhu"/ akfi vut
npry unpra t, vpxueho' fhms nufj
a"bct cabh vnahjho"/

tck vt dupt mrhl chtur:

caknt zv avut nuxh; t, vrthw
nvpxueho acpra, ckgo gk gmo
vgbhi ak nahj' h"k azvu fhui
acpxue "uac v"t t, acu,l" kt
f,uc61azv hvhw g"h nahj71' kfi vut
ncht do rthw nvnpura c,urv abct
gk nkl vnahj/ tck nv budg krthu,
)ni v,urv( gk cht, vnahj a"ao
bct" kt re gk "nahj vtjrui"' tkt
do gk sus' "nahj vrtaui"Q ucpry
gus go vtrhfu, kpra t, fkpryh
vkaubu, cpxueho' cthzv nvo vfuubv
knkl sus ucthzv knkl vnahj81?

keuyhahju, ckev 170

31( ufkaubu cphv"n pre jke hxus vh"c unh
avx,pe cu fuw fpr c,urv ahgs cu c,urv
cphrua cpra, ckgo upra, t,o bmcho )ugs"z
vut c,rduo vr"h etptj(/

41( fs' hs/
51( rtv tdr, ,hni p"d eruc kxupu

)nvsur, etpj(: fnu avcyhjbu vw c,urv
ctnru trtbu ukt g,v taurbu ukt eruc ufuw
uvhw tsuo hrav/

61( tck kvghr akaui vrnc"o vut "vghsv
gkhu"/

71( kvghr npra"h xbvsrhi )my' t( s"v

"thi kvo nahj khartk' tkt vec"v hnkul
cgmnu uhdtko kcsu"/ urtv au", j,"x hu"s
cxupu )xhw abu(/ uao: uvtunr fsg, rch vkk
)athi nahj khartk tkt vec"v hdtko( vrh
vut fupr cfkk v,urv/

81( upahyt athi kunr azvu vnsra* vhjhsh
anmt vrnc"o anpra vf,ucho vtku gk nkl

*( g"s kaui vrnc"o vut ccjhh pra,bu

gv"p "gk srl vnsra"/ ugs"z vut cnsra

vdsuk gv"p/ ucrnc"i cxpr vdtukv ao )nckh

vrthu, ak vf,ucho(/ ugs"z em, cnsra tdsv

)ctcgr( gv"p/ urtv rkc"d gv"p/

18 Bolok 2.qxd  29 łØ  02  02:35  Page 170
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d/kfturv h"k' avygo avrnc"o
ncht t, vrthw do gk zv a"bct cabh
vnahjho"' do gk "nahj vrtaui
avut sus avuahg t, hartk fuw" _
skfturv' nv budg ktnubv ccht,
vnahj ado sus bert nahj cshue fnu
nkl vnahj' gs agk abhvo tunrho

"cabh vnahjho" )cv"t vhshgv( _

azvu fhui avscr budg unjze t,
vtnubv ccht, vnahj: vhshgv avgbhi
ak "nahj" thbu gbhi jsa' avrh vhw
fcr v"nahj vrtaui avut sus
avuahg t, hartk nhs mrhvo"'
nuxhpv ,ue; ctnubv ado kg,hs hcut
vnahj anuahg t, hartk

)g"s vufj, jz"k91gk ,jhh,
vn,ho: "skt vuu jhh svuh jhh kt
f"a"(Q

tu ctupi tjr' fnu avnpraho02

nxchrho: fhui a"abh vnahjho"
btnru ctu,v bcutv' t"f cshue fph
av,ehho jke vbcutv cbudg k"nahj
vrtaui avut sus avuahg t, hartk
nhs mrhvo"Q fnu"f usth a,,ehho
vbcutv gk nahj "vtjrui aguns
ncbhu anuahg t, hartk ]ctjrubv["/

tck nuci' aeav kunr azvu fk
vygo: fh cpxueho tkv kt ct
vrnc"o )fpayu, kaubu( kvcht rthw
uvufjv ankl vnahj usth hcut' tkt
acht,u vut gbhi vf,uc c,urvQ unzv'
anh a"thbu ntnhi cu tu nh athbu
njfv kcht,u" vrh a"kt catr
bchtho ckcs vut fupr tkt c,urv
ucnav rchbu" _

t"f nv budg fti a"bct cabh

vnahjho"' do "cnahj vrtaui avut
sus"' ucpry gus kpra t, )trcg,(
vkaubu, vfpuku, cpxueho'
acrtaubv vfuubv knahj vrtaui
ucabhw _ knahj vtjrui?

s/cvnal kzv fu,c vrnc"o'
tck cvkfv bprs,: "t;cgrh neky
vut tunr12to hrjhc vw tkehl t,
dcukl uhxp, kl gus aka grho uduw
unguko kt vhw scr zv ukt muv vec"v
k,uvu"/

hsug ado jkue, vvkfu, crnc"o
vht cshue _ umrhl kvchi: nsug ncht
vrnc"o rthw zu cvkfv cp"g ukt
cvkfv veusn, hjs go a,hvrthu,
vtjru, ni v,urv? uto n,tho afk
rthw ,vhw cvkfv bprs,' t"f do t,

keuyhahju, ckev171

12( aupyho hy' j-y/

vnahj' ukfi vchtu fmur,u )jmh vf,uc vrtaui
gk sus ufuw( _ fh t( pauy atgp"f thi srl
vrnc"o kvg,he fkpryh vscrho acnsra'
f"t zv abudg kbsu"s' c( nmhbu cnsrah jz"k
ado jke vrtaui "srl fufc nhgec" nprau
cnahj )rtv hruaknh ,gbh, p"s v"v/ sc"r
p"t' f/ urtv ,"t u,hc"g gv"p/ ugs"z npra
vrnc"i gv"p fk vf,ucho gk nahj/ urtv
scrhu cxpr vdtukv )gw rxu _ cvumt, aguugk(
nv avahd gk vrtc"g cpra,bu aphrau gk
sus( _ urtv kj"n krnc"o ao: utukh vo
nsraho jkueho _ d( ugus ugher: vrnc"o fti
thbu ct kvcht rthu, nnsrah jz"k"afk
vxprho nktho cscr zv" )hu,r n"cscrh
vbchtho" _ kaui vrnc"o ao v"c(' f"t
nvnpurac,urv upayu, vf,ucho/

91( xbvsrhi mt' t/
02( erh, xpr krnc"o vkw nkfho ao/ _

g"s xhuo nxw nfu,/
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vrthw npra, ckgo vhw mrhl kf,uc
cvkfv bprs,*12/

ugus: nsug vut nshhe kmhhi t,
neur vpxue' ucpry ckaui "t; cgrh

nekyvut tunr" ukt ")t;( cpra,
aupyho"22' g"s avut fu,c kpbh fi

"cpra, ckgo"?

v/do mrhl kvchi t, shue
vkaui32"cabh vnahjho" nv budg fti

unsug suet )re( sus bert "nahj"?

keuyhahju, ckev 172

*12( urtv keu"a abxni keni vgrv 76/
keu"a jk"s gw 411 uthkl/

22( avrh cbudg kgrh neky habv gus prav
kpb"z )nxgh kv' y uthkl/ urtv do pw ut,jbi
s' nt uthkl(' anvkaui "cgrh neky btnr"
thbu crur neunu c,urv )do to vhw btnr

"cpra, grh neky"(/
32( gus ha kshhe ckaui vrnc"o: t(

"cpra, ckgo"' uvrh thi srfu kmhhi vneur'
ufnu akt f,c cvpxue avesho uac v"t'

"avrh btnr cpra, t,o bmcho"' c( vkaui

"uao bct" knth bpe"n )usuje dsuk kunr' fhui
anesho "pra, ckgo" mrhl kctr s"ao
bct"(/

kfturv h"k avuxh; "uao bct"*' cv,to
kna"f kpb"z "fupr / / c,urv ucnav rchbu"'
g"z a"fupr / / c,urv" fw "avrh v,urvvghsv

gkhu fuw"' ug"z afupr "cnav rchbu" fw "t;
cpra, ckgo btnr uao bct" )ukt "ut; ckgo
bct" )fcerh, xpr krnc"o ao(( ufuub,u
kbcut, nav )ufi nang cphv"n tcu, )p"s
n"s( "ufi sus fuw uahgsu va"h kbu g"h nav

rchbuuvut vfufc tar srl nhgecfnu achtru
rz"k"/ ukvghr nak"v )pra,bu axc' c( cphw
vdnw )c"c hs' c( "nav f,c xpru upra,

ckgo"/ ukvghr nau", j,"x hu"s ao(' vhhbu
afupr c,urv ucbcut, nav )ubew tpheurux
ufupr( t; ado ,urv vht cfkk bcut, nav**
)rtv rnc"o vkw ,aucv p"d v"j***(/ ugp"z
h,ur. kftuw d"z avcht vrthw ngrh neky
cvkfv cp"g' fh zuvh rthw buxp, nxcrt

"unguko kt vhw scr zv ukt muv vec"v k,uvu"'
uthbu ahhl k"fupr / / c,urv ucnav rchbu"/ udo
nuci nv af,c "cgrh neky vut tunr" ukt

"cpra, aupyho btnr" ufhu"c' kvsdha ath"z
ahhl kfupr c,urv fuw/

tck nuci ad"z suje utf"n/ urtv keni
cpbho xh"t/

*( kfturv h"k ctu"t )ugp"z nuci vmurl

kvuxh; rthw zu "t; cpra, ckgo" gk na"f

kpb"z "avrh v,urv vghsv gkhu" _ spw bmcho('

aczv nufhj anufrj kv,ehho' fh vvcyjv ak

,urv h,fi akt ,,ehho ant hdruo vjyt

)crfu, s' t( nat"f cbcutv avbcutv kyucv

tphku gk ,bth thbu juzr )rnc"o vkw hxuv", p"h

v"s( _ rtv du"t uhakj kc' j )ucdcur, vw p"z(/

tck bux; g"z afcr b,"k )cpbho x"d(

avrnc"o fti kt ct kvufhj tnh,, vgbhi

acuusth hvhw' f"t thl avut fupr c,urv

ucnav rchbu' ut"f thi budg vgbhi sbcutv _ vrh

vjhkue chi vvcyjv stpar a,,cyk ant

hdruo vjyt kbcutv kyucv fuw' npra vrnc"o

cvesn,u kphv"n avhhbu vjhkue cnv achi vw

kbcht gmnu )aczvtp"k ahdruo vjyt( kzv

ahtnr vw kvcyhjkcb"t yucv cx,o' aczv t"t

akt ,,ehho vvcyjv'

ut"f nuci ad"z "av,urv vghsv gkhu"

custh ,,ehho/ ugm"g/ _ urtv keu"a jk"s gw 

7-611 ucvgru, ao/

**( rtv phv"n pw jke hxus vachgh uhxus

vanhbh/ ukvghr nkaui vrnc"o vkw hxuv", p"j

v"d/ ao p"y xv"t/ v"s/ v"v/ b,ctr ctrufv

ckeu"a jh"y gw 771 uthkl/

***( crnc"o ao: "vtunr athi ,urv ngo

vw fuw to tnr nav tnru nph gmnu vrh zv fupr

c,urv"' t; aczv do nfjha bcut,u ak nav

rchbu' azvu tw nvakav vbew tpheurxhi

)acrnc"o kpb"z(' unang a,kuh cnvct

kvfjha' t; avfupr c,urv csrl nnhkt

nfjha bcut,u ak nav' kt bert gh"z tpheurux/

ugm"g/
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]avrh fao asus bnaj cani
vnajv )ceri42( ubert nahj vw52'
fnu"f do' kpb"z' bnaj atuk62

)cpl42( ubert do vut "nahj vw"72[

to rumho kcjur abh nuahgh
hartk )crtaubv uctjrubv(' vhw
kfturv n,tho hu,r nav rchbu fdutk
rtaui unahj fdutk tjrui82/

abhvo vuahgu ndku,' nat"f _
sus/

ukvghr ado cbudg knsrhd,o
cbcutv fu,c vrnc"o anahj dsuk
nfk vbchtho92tu fph af,c cxpr
vhs03

"ubcht dsuk vut eruc knav
rchbu" nat"f _ sus13/

u/uhuci cvesn, vxcr, fnv
shueho ca,h vvkfu, vctu, cvkw
nkfho ao/ cvkfv dw fu,c vrnc"o:
utk hgkv gk sg,l avnkl vnahj
mrhl kgau, tu,u, unup,ho unjsa
scrho cguko tu njhw n,ho ufhumt
cscrho tku23thi vscr fl avrh rch
gehct fuw )uncht ao t, vrthw nci
fuzhct' unxhho( ukt atku nnbu
jfnho kt tu, ukt nup, ugher
vscrho ffv vi av,urv vzt, juehw
unapyhw*23kguko ukguknh guknho
uthi nuxhphi gkhvi ukt durghi nvi
]ufk33vnuxh; tu durg tu adhkv pbho
c,urv uvumht vscrho ak nmu,
npauyi' vrh zv usth csth urag
utpheurux[/

nfl acvnal vvkfv gk nkl
vnahj nxhho vrnc"o "ugher / /
av,urv vzt, juehw unapyhw kguko

keuyhahju, ckev173

nnav rchbu fuw"(' tck cpayu, nao thi rthw
fh thbu nscr cnsrhw ungku, vbcutv' f"t g"s
gbuuv fuw uthbu budg vjhkueh nsrhdu, sbcutv
uruv"e/

canubv preho )p"z(: ufi sus vnkl g"v
bcht tnr fuw/ uao ct kctr ntrz"k "thi
vbcutv* aurv tkt gk jfo dcur ugahr / / uthi
n,bth vbcht ahvhu tmku fk vngku," uncht
sudnt naknv usus' tkhvu anutk hgec/

23( cspuxh uf,"h rnc"o vb"k )vgrv 3(

"avypaho tunrho"/
*23( cfnv f,"h )vuctu crnc"o vb"k vgrv

3(: thi juehw unapyhw na,bho )na,bu,(/
33( f"v cspuxho uf,"h vb"k )vgrv 3(

ubany cspuxho akpbhbu/

*( f"v cphv"n akpbhbu uc,rduo vr"h

etpj/ cdnw ac, )mc' t( "thi vafhbv aurv"/

ucbsrho )kj' t( "thi vec"v narv afhb,u"/

42( ndhkv hs' t/
52( a"c hy' fc/ urtv ao fd' t/
62( a"t hus' t/ ufw zv vcht vrnc"o )vkw

nkfho p"t v"z( kgbhi nahj, nkl/ urtv ndhkv
ao/

72( a"t fs' z/ ht/ fu' y/ ht/ yz/ a"c t' hs/
yz/

82( kvghr nanu"r p"c' s/ zj"t rbd' t/
agr vpxueho pw uhjh/

92( ctdr, ,hni rp"s ),rduo vr"h etpj(:
avnahj bcht dsuk nts dsuk nfk vbchtho
tjrh nav rchbu / / ngku,u vrh vht vrnv
csrdu, vbchtho uvbfcs, tjrh nav rchbu/

03( vkw ,aucv p"y v"c/
13( rtv ndhkv ao cra"h avut bcht ufi

xuyv nj' rg"c/ ueav nzj"c ebs' t )urtv
bhmumh zuvr ao(/ urtv aw ruv"e c,jk,u/ ucf"n
ssus uaknv ),vkho unakh _ f,ucho _ skt
fxuyv ao( _ nkw ruv"e ukt bcutv b"v/ utf"n/

cnu"b j"c pn"v )vngkv vabhw( f,c: sus

uaknv usbhtkvo ni vxud vzv uthbo nxud haghw
uhrnhw / / usunhvo kph atku / / kt scru / / f"t
cruv"e/

cphv"n tcu, )p"s n"d( "ufi csus fuw uvut
bcht" )kvghr sao ct cvnal "uha kl kknus
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fuw" kfturv nang' anh atunr
anahj mrhl kgau, "tu,u, tu
nup,ho" tu "njsa scrho cguko"
vbv czv vut nuxh; tu durg c,urv'
vhpl vgbhi athi nuxhphi gkhvi fuw/
tck mrhl kvchi: nvu vear chi abh
vgbhbho43?

h,hrv nzu: cbudg kbcht tunr
vrnc"o53a"fk bcht ahgnus kbu
uhtnr avw akju thbu mrhl kgau,
tu, ftjs ntu,u, nav rchbu tu
ftu,u, tkhvu utkhag aha cvo ahbuh
nbvdu ak guko tkt vtu, aku ahtnr
scrho vg,hsho kvhu, cguko uhtnbu
scrhu abtnr fuw"/ ut"f rutho at;
ado ao vut aukk "tu, / / aha cvo
ahbuh nbvdu ak guko"' tgp"f thi
vut nxhho ao )fcbsu"s( "av,urv
vzt, juehw unapyhw kguko"Q ukthsl
vut tunr ao avut mrhl kgau, tu,:

"ahtnr scrho vg,hsho"/

z/cvkfv aktj"z cvkw nkfho
nnahl vrnc"o: uto63hgnus nkl
nch, sus vudv c,urv uguxe cnmu,
fsus tchu fph ,urv acf,c uacgk
pv uhfu; fk hartk khkl cv ukjze
csev uhkjo nkjnu, vw vrh zv cjze,
avut nahj to gav uvmkhj )ubmj fk

vtunu, axchchu33( ucbv nesa cneunu
uec. bsjh hartk vrh zv nahj custh
uh,ei73t, vguko fuw/

umrhl kvchi: nsug vrnc"o thbu
nzfhr fti )udo kt cfk vpre( t,
vngku, vdsuku, cvi n,utr nkl
vnahj92' ufph avrnc"o gmnu tunr
cneuo tjr cxpr vhs03: "cgk jfnv
hvhw hu,r naknv ubcht dsuk vut eruc
knav rchbu )ufb"k xux"v(/

j/uha kunr vchtur cfk zv'
cvesho zv avrnc"o vfbhx t, vkw
nkfho )unkjnu,hvo83' tu unkjnu,*83(
cxhuo uxu; xpru vhs _ skfturv' kph
xsr vznbho' fph avrnc"o tunr
c,jhk, vkw nkfho "aka nmu, bmyuu
hartk cag, fbhx,i ktr. knbu,
kvo nkl fuw ukvfrh, zrgu ak gnke

keuyhahju, ckev 174

43( xhuo vkaui acvvkfv abany g"h
vmbzur ufk vnuxh; fuw rag utpheurx _ fbrtv
vfuubv ktu,u vtha/ ugp"z nuci vnal vkaui
cvkfv aktjrhw rtv cvbxni cvgrv 63/ tck
kph"z _ knv vumrl kunr do "ugher vscrho
//av,urv fuw nvi"/

53( vkw hxush v,urv rp"h/
63( chtur vkfv zu crnc"o _ rtv keu"a

j"j gw 853' 2-163 cvgru,/

73( f"v cspuxho akpbhbu/ tck cf,"h
uspuxho vb"k )cvgrv 3( ct fti eyg abany

"uto kt vmkhj fuw"' uv,hcu, "uh,ei t, vguko
fuw" vi ctnmg scrhu ao' "ufk vscrho vtku
)ak haug vbumrh( uak zv vhangtkh / / thbi
tkt khhar srl knkl vnahj uk,ei t, vguko
fuku fuw"/ urtv ao cxhuo kaubu/ urtv keni
cpbho xgh; yz/

83( zvu vao vnkt _ fcvesn, vrnc"o
)c"nbhi vnmu, gk xsr vkfu, vrnc"o"(
ucvfu,r, cxpr aupyho uvkw nkfho/

*83( f"v cspux runh vb"k/ uuhbmhtv rps/
ah/ cvfu,r, sxpr aupyho uvkw nkfho*/
ucf,"h v,hnbho ao/ ufi vut ao )ucfnv f,"h(
cvesn, vrnc"o cxupv cvvkfu, sxpr aupyho
uvkfu, nkfho _ rtv rnc"o xpr vnsg
)hruakho ,af"s(/ ua"b/

*( tck cvesn, vrnc"o cxupv )cxhsur

vvkfu, sxpr aupyho ufi cvkfu, nkfho( cfk

spuxho vb"k "unkjnu,hvo" )"unkjnu,hvi"(/
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fuw ukcbu, ch, vcjhrv" _ vhw gkhu
kvfbhx t, vkfu, nkfho cxpru vrcv
kpbh fi93?

uh"k' czv avrnc"o vfbhx zt,
cxhuo xpru vhs _ xpr "vkfu," _
czv vut nsdha avaknu,ak )ehuo(
v,urv uvvkfvvht ftar ha )gbhi
v(nkfho04/ ufph azv do nuci
cpayu,' aakhnu, vehuo ak fk

nmu, uvkfu, v,urv vht ftar habu
nkl gk fk hartk' agk hsu bgah,

vnmuv ak nkjnu, vao14)kvfrh,
zrgu ak gnke( uvnmuv "kcbu, ch,
vcjhrv"' are tz ahhl ehuo fk
vkfu, unmu, v,urv/

cpugk bgav vscr g"h sus vnkl'
avhw nkl24gk fk hartk )hartk
uhvusv(/ vut fca t, t"h' dnr
uakhnu, vnkjnu, )uvw vbhj ku nxchc
nfk tuhchu34(Q ugk hsu vh,v v,jk,
)vvfbu,44gf"p s(cbhi chvn"e
chruakho )uhtnr sus zv vut ch, vw
duw54(/ ucnhkt v,tpar ehuo v,urv
uvnmuv cakhnu,/

y/t, vkfu, nahj vfbhx
vrnc"o )cxhuo xpru vhs u(cxu; vkw
nkfho unkjnu,hvo*54' fhui azvu dsru
ugbhbu ak nahj g"p vkfv:

vrnc"o npra cpre ht ak vkfu,
nkfho kt re t, gbhi cht, vnahj
uvjhuc kvtnhi cu' tkt do nvu gbhbu
dsru upguk,u utupi v,dku,u' ucnhkt
_ cnv n,cyt v)jhuc( kvtnhi cu/

keuyhahju, ckev175

14( rtv rnc"o vkw nkfho p"t v"j/ xp"s
ao/

24( rtv rnc"o ao p"t v"z: fhui abnaj
sus zfv cf,r nkfu, uvrh vnkfu, fuw/ ao v"y/

34( a"c z' t/ vuct crnc"o rha vkw nkfho
v"c/

44( sv"t fj-fy/
54( ao fc' t/ vchtu vrnc"o rha vkw

chvc"j v"d/ urtv xuyv y' xg"t/ urtv xn"d
n"g exd: zninmuv zu ak cbhi chvc"j kt vdhgv
gs hnh sus/ urtv ctrufv keu"a jy"z gw 103
uthkl/

*54( kvghr scvfu,r, kpreho ht uhc svkw
nkfho cspux uhbmhtv rps/ ah _ "vkfu,
nkfho unkjnu, unkl vnahj"/

93( cvesn, vrsc"z kxpr aupyho "kph
ashbhu vkf,t knahjt"/ tck m"g' fh: t( fnv
vkfu, kfturv thbi vkf,t knahjt )rtv
ksudnt: p"t v"j uthkl akftuw thbi ahhfu,
ktjrh cht, vnahj( c( nygo zv do xpr vjw
uvyw )xpr gcusv uercbu,( vhu m"k c)ehruc
gf"p k(xhuo xpru/

]ucbudg kercbu, vhw tp"k csuje' fh ksg,
vrnc"o )vkw chvc"j p"u vy"u/ urtv ao p"c
v"s( "nerhchi vercbu, fuki tg"p athi ao
ch, cbuh"/ tck cbudg kchvn"e ufk vahhl kzv
thi k,r. fi )g"p c"r xpx"s/ rtv nb"j nmuv
mv(' fh vrnc"o f,c cvkw nkfho fti )crha
vpre ucxupu( snahjcubv nesa )urtv vesn,u
kphv"n cbudg knxw nsu,/ vkw chvc"j p"t
v"s(/ uhsugv vaeu"y czv/ utf"n[/

utukh h"k: vrnc"o c,jk, xpr vhs )c"nbhi
vnmu, gk xsr vkfu, vrnc"o"( f,c "xpr
trcgv gar: tfkuk cu nmu, avo nxurhi
kxbvsrhi fuw ushi vnkl unkjnu,hu"' unfhui
avkw nkfho vi "shi vnklfuw" _ nmu, vhjhs'
kfi f,cu cxu; xpru )t; afnv vkfu, ahhfu,
kf"t nhartk )rtv vkw nkfho p"v v"z uthkl((/

04( kvghr nxvn"m kvrnc"o n"g egd
)c,rduo rw aknv tci thuc )vuct cvumt, vr"j
vgkhr((: amubu knbu, gkhbu nkl nhartk
ahgnhs tnub,bu/ )tck rtv ,rdunu )vgkhr(
ucxvn"m kpbhbu uvumt, vr"h etpj(/ ucvkw
nkfho xp"s "u,vhw ndn,u unjac,u kvrho s,
vtn, fuw"/
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ukzv n,fuui vrnc"o c,jk, vpre:

"vnkl vnahj g,hs kgnus ukvjzhr
nkfu, sus64khuabv knnakv74

vrtaubv ucubv vnesa unec. bsjh
hartk ujuzrhi fk vnapyho chnhu
favhu neuso nerhchi ercbu, uguahi
anhyhi uhucku, ffk nmu,v84vtnurv
c,urv":

thi zv )re( xhpur scrho nv hgav
nahj' unv hvhw chnhu' tkt zuvh vkfv:
vdsrak nahj vut zv avut njzhr

"nkfu, sus khuabv knnakv

vrtaubv" )ukt avut ct kpguk gbhi
jsa(' acpugkn,cyt vscr czv
a"ucubv vnesa unec. bsjh hartk"
)ucnhkt ndhgho knyrv uvnfuui ak
cht, vnahj( "ujuzrhi fk vnapyho
chnhu favhu neusonerhchi ercbu,
uguahi anhyhi uhucku, ffk nmu,v

vtnurv c,urv"/ azv eaur go ecu.
bsjh hartk ftar fk hartk huacho
gk tsn,o94/

fkunr' fk vgbhbho vjxrho cehuo
,un"m nms zv ajxr cakhnu, fk
hartk uchvn"e _ azvu fkku, gbhi
vdku, _ ctho kakhnu,o g"h nahj/
uzvu vgbhi anahj njzhr"nkfu, sus
khuabv fuw ujuzrhifk vnapyho" _
vut njzhr t, akhnu, vkfu, unmu,
v,urv/

]uh"k azuvh do bpe"n kvkfv
cpugk' kdch vtnubv cu )ucbudg knv
mrhl kvhu, vnjfv kcht,u(: ntjr

keuyhahju, ckev 176

64( f"v cspuxho akpbhbu/ ucf,"h uspuxho
vb"k )cvgrv 3( "ch, sus"/

74( cf,"h vb"k uspux runh ueuayt vb"k

"vnnakv"/ uao crnc"o vb"k )vgrv 3( nf,"h:
cnnakv' nnakv/

84( m"g "nmu,v" _ kw hjhs/ ucruc f,"h
crnc"o vb"k )vgrv 3( "nmu,i )nmu,o(
vtnuru, )vtnurv("/

94( rtv erh, xpr krnc"o ao ]uao vcht
vf,uc vbtnr chuck' tck nufj nfti svrnc"o
x"k sdo anhyhi "ffk nmu,v vtnurv c,urv"
,kuh c"nec. bsjh hartk"/ urtv rnc"o vkw
anhyv uhuck xph"c/ ufhsugv vaeu"y czv/
utf"n[/

uvbv kp"z "nerhchi ercbu, uguahi anhyhi
uhucku," vo ,umtv ncw vgbhbho afw kpb"z:

"ucubv vnesa )ucnhkt "nerhchi ercbu,"(
unec. bsjh hartk" )ucnhkt "guahi anhyhi
uhucku, fuw"(/

utukh na"f "juzrho fk vnapyho chnhu
favhu neuso" vut ngbhi vtw af,c "kvjzhr
nkfu, sus khuabv knnakv vrtaubv"/

tck m"g vahhfu,' avrh kfturv vfuubv
c"fk vnapyho" vhhbu v,kuhho cxbvsrhi* _ sw
nh,u, ugus )rtv xbvsrhi bt' c/ ucpra"h ao
s"v vkf,t( ajuzrhi ccht, vnahj )haghw t'
fu(/ tck rtv rsc"z vkw xbvsrhi ph"s vh"c

"avut )nahj( hxnul c"s vdsuk**/ ukvghr
nrnc"o ao p"c v"v "nkfh ch, sus fuw huachi
usbho vo t, vgo"/ ukvghr nerh, xpr vkw
nkfho ao "unjzhrfk vnapyho fnu avhu
euso"/ urtv kaui vrnc"o xp"s ao: athi
nnkhfhi nkl ,jhkv tkt kgau, napyfuw
abtnr uapybu nkfbu fuw/ utf"n/

*( kvghr act nf,"h )tuexpurs 195(

avuct crnc"o vb"k )vgrv 3( "neuso avhu
nerhchi"/ ukp"z vrh zv phrua k"ujuzrhi fk

vnapyho chnhu favhu neuso )avut czv

a(nerhchi ercbu, uguahi anyhi fuw"' ukt gbhi

cp"g/ utukh f"v vphrua do kph vdhrxt

acspuxho uruc vf,"h "nerhchi ercbu," )ckh

ut"u(/ uccw f,"h )crnc"o vb"k ao( "unerhchi"

)cut"u(/ uf"v cerh, xpr ao/

**( urtv keu"a j"y gw 501 vgrv 47/ ua"b/
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azvuvdsr ak nahj' mrhfv vtnubv
kvhu, kt re avut hcut cfsh kdtuk
t, hartk nvdku,' tkt "ntnhi cu"
avut njzhr "nkfu, sus khuabv / /
ujuzrhi fk vnapyho"[05/

hu"s/gk zv ncht vrnc"o t,
vrthw' nnbv husgho anahj hcut
uhcht kakhnu, v,urv "kvjzhr nkfu,
sus khuabv fuw ujuzrhi fk vnapyho"
_ "avrh v,urvvghsv gkhu"/
acrthu, tkv habo abh pryho:
abtnr uac v"t / / uecml duw _ nfti
husgho ahvhw ecu. bsjh hartk' azvu
vnmc abu,i t, vtparu, ahvhw

"nkfu, sus / / fk vnapyho"15' ehuo
vkfu, unmu, v,urv av,cykug"h
dku,hartk/

"t; cpra, ckgo btnr uao bct
cabh vnahjho cnahj vrtaui avut
sus avuahg t, hartk nhs mrhvo
ucnahj vtjrui aguns ncbhu anuahg
t, hartk )ctjrubv(": nfti husgho
anv ahvhw g"h nahj' ugbhbu ak
nahj' vut "kvjzhr nkfu, sus khuabv

knnakv vrtaubv" _ vut vhbu "nahj

vtjrui" nvrtaubv _ "nahj vrtaui
avut sus"25/

"uao vut tunr" afk pryho tku
avhu "cnahj vrtaui _ sus" hvhu do
c"nahj vtjrui" zv nkl vnahj/ vjk
n,jk, v,dku,u unnak,u gs
kakhnu, s"unj. pt,h nutc"
asudn,u cnahj "uerer fk cbh a,"'
ufi "uvhw tsuo hrav zv sus"' "uvhw
hrav aghr tuhchu zv vnkl vnahj"'

nahj hcht kakhnu, v,urv' fhui
agh"z ah,cyk vagcus nkfhu,
utsrcv' nahj hakuy gkhvo' hvhw
tpar "kgxue c,urv ucnmu,
fvudi"35' "hvhu pbuhhi c,urv ujfn,v
ukt hvhw kvo buda uncyk"45)fph
avrnc"o55ntrhl czv(65/

keuyhahju, ckev177

25( ukvghr nxbvsrhi )mj' xg"c(: g,hs
vec"v kvgnhs kvo sus tjr fuw fdui ehxr
upkdh* ehxr/ urtv zj"t pc' c/ z"j bd' t/ urtv
mpg"b gv", uhjh ny' y/

35( rnc"o vkw ,aucv p"y v"c/
45( vkw nkfho ph"c v"s/
55( vkw ,aucv uvkw nkfho ao/
65( agp"z nuci cpayu, nv andsrh unmu,

vnkl vut abkjo nkjnu, vw)fcrnc"o ao
p"t v"j/ xp"s/ ukvghr avvkfu, bertu "vkw
nkfho unkjnu,hvo"*(' udo zv a"thi vnkl
bkjo ,jkv tkt nkjn, nmuv / / zu nkjn,
acgv gnnho unkjn, gnke ugzr, hartk nhs

*( f"v cdnw ug"h/ ucgrul )grl exr(: upkdu/

*( rtv kghk vgrv 83/ ukvghr ado

kvspuxho uf,"h acf"n cvfu,ru, "unkjnu,"

)kghk vgrv *83(' vrh cvesn,u cxupv kpbh

anpry pryh vvkfu, cfk vspuxho uf,"h "ushi

vnkl unkjnu,hu" )fb"k vgrv 93(' tu

unkjnu,hvw' unkjn,u _ rtv rnc"o vb"k vgrv

*83/

05( ugp"z hun,e na"f vrnc"o cphv"n pw
jke cxu; gher vh"c "unfkk hxuszv )scht,
vnahj( athi nkl khartk tkt nch, sus unzrg
aknv ckcs ufk vjuke gk vnapjv vzt,fpr
cao va"h ucscrh bchthu"/ ucrta tnbv )kr"h
tcrcbtk( p"t )avg,he vh"d gherho n"vg,e,
vrw anutk ,hcui / / rtuh abxnul gkhw fuw"
fkaubu ao rp"t( vkaui "ufk vjuke gk
nkfu,zt, vnapjv"/

15( rtv au", jhho atk j"t xhw mz: phrua
ahvhw nkl gk fk hartk uhvusv fnu atnr
vf,uc unkl tjs hvhw kfuko / / ufk zv fkk
vrnc"o ctunru nkfu, ch, sus khuabv/
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ht/gp"z nuci nv avrnc"o
nesho "ufk nh athbu ntnhi cu tu nh
athbu njfv kcht,u kt catr bchtho
ckcs vut fupr tkt c,urv ucnav
rchbu/ avrh v,urv vghsv gkhu fuw"
)ug"z vut ncht t, vpxue "uac v"t
duw" uktjr nfi "t; cpra, ckgo"(:

skfturv nv budg f"f crnc"o
cahhfu, kvkw nahj a"kt catr
bchtho ckcs vut fupr tkt c,urv
ucnav rchbu"75)gbhi zv ahhl kfturv
kvkw ,aucv85cvo nsucr g"s vdsrho
ak fupr ufuw95(?

tkt aczv nsdha vrnc"o' avgbhi

ak nkl vnahj' avut hcht kakhnu,
cvkfu, unmu, v,urv )"ukvjzhr
nkfu, sus khuabv fuw ujuzrhi fk
vnapyho"( thi zv gus gbhi av,dkv
g"h vbchtho' tkt zvu gbhi ak v,urv
unav rchbu dupt' v,urv dupt tunr,
uncyhjv ahcut nahj utz ,vhw
akhnu, v,urv06/

ukfi vut nxhho "utku vscrho
vnpuraho c,urv vo fukkho fk
vscrho abtnru gk hsh fk vbchtho"'
afk vgbhbho abtnru gk hsh fk
vbchtho gk nahj vo gbhi c,urv
dupt cakhnu, ehuo v,urv uvnmu,/

hc/uzvu do vygo at, vrthw
ngrh neky f,c vrnc"o fvkfv
cp"g' fhui anzv ncht vrnc"o kt re
rthw avscr npura c,urv ag"h nkl
vnahj hvhw vzni ak akhnu,cehuo

v,un"m' tkt anmhbu "cgrh neky"
ah,ux; cnmuv dupt' "uhxp, kl gus
aka grho duw" "ukt muvvec"v
k,uvu"/

fkunr' av,urv dupt tunr,
amrhl kcut zni cu nmu,v,urv hvhu
fscgh/

hd/g"p fk vb"k nuci nv
avrnc"o fu,c )cvkfv d( _ "utk
hgkv gk sg,l avnkl vnahj mrhl
kgau, tu,u, unup,ho unjsa scrho
cguko tu njhw n,ho ufhumt cscrho
tku' thi vscr fl" )aczv vut aukk
abh gbhbho: kt zvu ngbhbh nahj

keuyhahju, ckev 178

mr act gkhvo" )ao rp"v(' agbhbho tku suet
nubgho t, hartk nehuo v,un"m/ nat"f
nkjn, vrau,/

75( cpayu, h"k avrnc"o ct kvsdha ,ue;
vtnubv udsrv' ud"z vut vkfv' avtnubv ccht,
vnahj m"k custu, uv,tn,u, fzv )kt
fv,tn,u, anms "atr vbchtho ckcs tkt"
v,tn,u, anms( ,urv unav rchbu )avrh
v,urv vghsvgkhu(' ugpn"a cvkw hxush v,urv
p"j/

ugp"z nuci do nv avuxh; "ucnav rchbu"'
fh bcut, nav b,tn,v "cngns vr xhbh )g"h(
aghbhbu rtu fuw utzbhbu angu"' uv,tn,u,
cbcut, nav rchbu nchtv "btnbu, avht
guns, kguko" c,urv _ rtv ctrufv keu"a
jh"y gw 481 uthkl/

ugp"z hun,e do na"f cakhkv "ktcatr
bchtho ckcsvut fupr"' ukt fvkaui cerh,
xpr krnc"o ao "fupr c,urv ucnav rchbu
ucatr vbchtho"' fh do zv vut vkfv _ cdsr
tnubv ccht, vnahj/

ukvghr nkaubu cxu; v"c ajuzr unuxh;

"tck cscrh vbchtho thi vscr mrhl krthw afk
vxprho nktho cscr zv"/

85( ucphv"n pw jke/
95( p"d v"j/06( rtv keni vgrv 36/
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"kgau, tu,u, unup,ho unjsa scrho
cguko"16' ukt zuvh vcjhbv gk
tnh,,u26( uvut nxhho "ugher vscrho
ffv vi av,urv vzt, juehw unapyhw
kguko ukguknh guknho":

fhui avb"k vut dsru ugbhbu ak
nahj _ akhnu, ehuo vkfu, unmu,
v,urv _ kfi to gukv gk vsg,

"avnkl vnahj mrhl kgau, tu,u,
unup,ho unjsa scrho cguko" kpguk
ahbuhcguko' vr"z cx,hrv kzv
a"v,urv vzt, juehw unapyhw
kguko"36

untjr adsru ugbhbu ak nahj vut
kt tu,u, unup,ho ujhsua scrho
cguko' nuci do akt zu vht vcjhbv
gk tnh,,u/

cshue fnu bcht' avcjhbv gk
tnh,,u vht "vtu, aku' ahtnr
scrho vg,hsho kvhu, cguko uhtnbu
scrhu abtnr ufh ,tnr ckccl thfv
bsg vscr uduw" )fb"k xux"u(' fkunr'
vcjhbv gk tnh,,u vht cnv azvu
gbhbu _ "bcht"' avut tunr scrh
g,hsu,46Q

gs"z nuci cbudg knahj' knru,
avut hvhw do bcht dsuk' udsuk nfk
vbchtho )eruc knav rchbu(' tck
dsru ugbhbu vut _ "nklvnahj"
fb"k' ucnhkt nuci )vkfv s( avcjhbv
uvxhni gk tnh,,u vo cto gbhbu
cgmnu vut ,urv uehunv_ "uto56

hgnus nkl nch, sus vudv c,urv

uguxe cnmu,//fph ,urv acf,c
uacgk pv" uvut pugk t, akhnu,
ehuo vnmu, tmk hartk _ "uhfu; fk
hartk khkl cv ukjze csev uhkjuo

nkjnu,vw fuw" )ahkjuo nkjnu, vw
vut do pry cvct, akhnu, ehuo
v,urv fb"k' kvxhr t, v"buda
uncyk" nms vtunu,(/

keuyhahju, ckev179

f,c amrhl kvtnhi cu' fn"a cphv"n ao )urtv
rta tnbv xph"y(/

46( rtv rnc"o vkw hxuv", p"h v"d: vt
kns, athi vbcht guns kbu fuw/ urtv ao xp"z/
p"y v"c/

56( ugp"z nuci unusda chu,r vvnal
kvvkfv akpb"z' akfi n,jhk vrnc"o "uto"
_ cut"u/ urtv erh, xpr ao "thi nkl vnahj
mrhl kgau, tu,u, unup,ho tktfahgnus nkl
fuw"/

16( fsnang kfturv npayu, kaubu/ tck
rtv vgrv vctv/

26( fsnang kfturv nvrthw nci fuzhct/
urtv ntnr ,jhh, vn,ho rp"u/

ctrufv chtur vkfv zu crnc"o uvad,
vrtc"s czv _ rtv keu"a jf"z gw 191 uthkl/

36( g"p fvb"k ha kctr nv avrnc"o nbv
cht, vnahj ktw nvgherho )rtv rta tnbv
p"d vxpe vjnhah/ au", j,"x ao(' avut kt
re "kph acht, vnahj ctv npura, c,urv
cbchtho ucf,ucho fuw kfi vfupr ccht,u vrh
vut ftku fupr c,urv ucbchtho ucf,ucho fuw"
)rta tnbv ph"s "uvygbv vakhah,"/ urtv
au", j,"x ao(' f"t kph azv budg kakhnu,
dsr v,urv' atw ndsrhw vut ahvhw zni av,urv
uehunv hvhu cakhnu,/

cxdbui tjr: bmjhu, uakhnu, v,urv' zv
a"v,urv vzt, juehw unapyhw kguko ukguknh
guknho" )kvhu,v rmubu vgmnh ak vec"v _
rtv ctrufv keu"a jh"y 3-281 ucvgru, ao(
vut kt re cgbhi mhuuhvcurt' f"t do ckhnusv
uehunv cpugk' uzv hvhw ccht, nkl vnahj/

ugp"z tukh h"k azvu do vygo' akt bnbv
tnubv ccht, vnahj cnbhi vnmu,)rtv rta
tnbv ao p"v vxpe vdw(/ ug"s)uh,hrv nzu( zv
amhuuho fukkho thbo bnbho cnbhi vnmu,
)xvn"m aura s(/ ukvghr nkaui vrnc"o vkw
nkfho ao "ufk nh athbuntnhi cu fuw"' ukt
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tkt ag"h f"z husgho re a"vrh zv
cjze,avut nahj"' uthku ftar vut
ncht kakhnu, ehuo v,un"m cpugk'

"to gav uvmkhj ubmj fk vtunu,
axchchu ucbv nesa cneunu uec.
bsjh hartk" suet tz "vrh zv nahj
custh"/ fhui atz "juzrhi fk vnapyho
/ / ffk nmu,v vtnurv c,urv" _
vakhnu, cvkfu, uehuo vnmu,
cpugk66/

hs/uha kvuxh; czv' avrthu,
avrnc"o ncht kpbh fi thbo re gk
fkku, vscrho c,jhk, vpre'

a"vnkl vnahj g,hs kgnus ukvjzhr
nkfu, sus khuabv knnakv vrtaubv
/ /ffk nmu,v vtnurv c,urv"' tkt
do gk vpryho ak vkfv s76Q

ukfi ncht vrnc"o do cvrthw
npra, ckgo' abct cabh vnahjho
//sus unahj' t, trcg, vpryho
uvgbhbho )cv,dku,( vnahj fph azv
f,uc cphrua _ "uao bct" _ azvu
vvnal ak "kvjzhr nkfu, sus
khuabv"/

cfkku, zv n,jke kaka jkueu,:
t( sus unahj gmno' c( pguk,o
unkfu,o gk hartk' d( pguk,o
unkfu,o gk tunu, vguko )gk vguko
cfkk(/ ucgbhi vakhah dupt habo abh
znbho ugbhbho' fskeni/

yu/gbhbo cgmno _ "hgnus nkl
nch, sus vudv c,urv uguxe cnmu,
fsus tchu fph ,urv acf,c uacgk
pv"/

uzv npura c,urv "trtbu)trtv
tu,u( ukt g,v zv sus taurbu)trtv
tu,u( ukt eruc zv nkl vnahj" _
vbcutv gk sus unahj gmno/

c( "uhfu; fk hartk khkl cv ukjze
csev" _ pguk,o unkfu,o gk
hartk' azv npura cvnal vf,uc

"srl fufc nhgeczv sus ueo acy

nhartkzv vnkl vnahj" _ azv nurv
gk vahhfu, khartk "fufc nhgec/ /
acy nhartk"/

keuyhahju, ckev 180

66( gp"z nuci cpayu, nv akt vcht
vrnc"o )do( c,jhk, vpre anahj hkjuo
nkjnu, vw _ fh ao nctr vdsr uvnfuui aku
)kvjzhr nkfu, sus khuabv fuw( _ ktjrafcr
vcht kakhnu, v,urv' favut "nahj custh"'
nat"f euso vbmjui cnkjnu, vw/

gp"z tukh ha kvuxh; )cpbhnhu, vgbhbho
gf"p(' azv avcht vrnc"o abh vnahjho
cnahj vrtaui avut sus fuw ucnahj vtjrui fuw
_ fh sudn,i bnmt cnahj gmnu' cw ,eupu,
usrdu, ktjrh cht, vnahj: kpbh ahcbv
chvn"e _ atz vut gshhi "cjze, nahj"'
csudn, sus akt cbv vnesa' ugbhbu hkjo
nkjnu, )rtv sv"t' fc' j( uvfhi vfk kcbhi
chvn"e nhs vw gkh vafhk )ao fj' hy(Q favut
nahj ustha"cbv nesa cneunu"/ urtv ctrufv
nf,c f"e tsnu"r nvura"c b"g )tdru, eusa
aku j"t gw ahc( cchtur kaui rz"k "ci sus ct"
tu "sus ct" )g"p vc"j tu"j xeh"j( sha cw
nsrhdu, cnahj: cht,u kpbh cbhi chvn"e
uhruakho )atz vut cjze, nahj( utjr ahcbv
nahj t, chvn"e uhruakho stz "fhui abcbh,
hruakho _ ct sus" )ndhkv hz' c( _ )nahj
custh(/

ukvghr nahbuh vdhrxt crnc"o )fb"k xgh;
y uvgrv 64( "kvjzhr nkfu, sus" tu "ch, sus"/
utf"n/

76( ugs"z cbudg kvakhkv )uvpry( acvkfv
dw anufj vut nvrthw avcht cvkfv cw avht
vesnv kvkfv dw _ rtv keu"a jf"s gw 901
uthkl/
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]uczv rutho do t, vakhnu,
)uvh,rui( ak nkl vnahj' nahj tjrui
kdch nahj vrtaui:

gk sus btnr vkaui )t( "fufc"
anurv gk nh avut nruno unbuat

natr cb"t86]fnu anuci nvrnc"o96

cbudg kfufcho fpauyo' "fk vfufcho
uvdkdkho fuki cgkh bpa usgv uvafk
vo fuw usg, vfufcho fuw udsukv
nsg, cb"t"[/ )c( "nhgec" _ anurv
gk hartk kt fph avo c,fkh,
vngkv/

tck cbudg knahj vut tunr )t(

"ueo acy"' aphruau fpauyu vut

"nkl rusv unuak"07' azv cdkuh
cnahj' "uhfu;fk hartk khkl cv
ukjze csev" )c( "nhartk" _ ao
vngkv ak hartk[17/

d( uhkjo nkjnu, vw / / to gav
uvmkhj ubmj fk vtunu, axchchu" _
zv f,uc cpxue "unj. pt,h nutc zv
sus ufi vut tunr uhl t, nutc uhnsso
cjck uerer fk cbh a, zv vnkl
vnahj abtnr cu unaku nho gs ho"/

]ado czv nusda, vngkv ak nkl
vnahj: cbudg ksus v"z re )t(

"nj."' )c( "pt,h nutc"/ ucbudg
knahj: )t( "uerer"' )c( "fk cbh

a,"' vakhyv27gk fk vtunu,37/

tu fvkaui cbchtho: cbudg ksus
)t( "uhl" )c( "t, nutc"Q ucbudg
knahj )t( "unaku" )c( "nho gs ho"[/

s( "uh,ei t, vguko fuku kgcus
t, vw chjs abtnr fh tz tvpul tk
gnho apv crurv kerut fuko cao vw
ukgcsu afo tjs" _ zv f,uc cpxue

"uvhw tsuo hrav zv sus abtnr u,vh
tsuo ksus kgcsho uduw/ uvhw hrav
aghr tuhchu zv vnkl vnahj abtnr
ugku nuahgho cvr mhui uduw"47/

keuyhahju, ckev181

27( fc,"t ao/ ufi vut kfturv kphw
vrnc"o avrh vcht "unakunho duw"/ ucrtc"g:
vurx/ urtv ao s"v cbh a,/ ugs"z crkc"d
urs"e/ urtv ,hc"g u,"h/ keu"a ao/ utf"n/

37( rtv cneunu, acvgrv veusn,/
47( uh"k sahhl do k"ucbv nesa cneunu"

avrh "bjkvzu hruakho" )ndhkv h' t/ urtv
zcjho ehc' c/ ehy' t( agbhbv hruav uechgu,
athi tjrhw vh,r )vpxe(/ urtv rnc"o vkw
chvc"j p"t v"d/ keu"a jy"z gw 564 uthkl/

unv akt brnz cpxue cp"g _ fh zv bfkk
)chjs go "uec. bsjh hartk"( cnnak,u gk
hartk _ "ueo acy nhartk"/

utukh h"k )g"s vrnz gf"p( akfi f,c
vrnc"o cpra, ckgo' kvxchr ukvsdha nv
agher bcut,u vhw g"s npk, vtunu, uakhy,
sus unkl vnahj gkhvo' avut g"s nhbhw uchw
tct bhzhk chw brdt' avbcht ak tuv"g )avut
csudn, nav* _ xprh crfv ks' hus/ ugus(
nbct gk npk,o ak tuv"g uakhy, hartk
gkhvo/ ug"s nrz"k cbudg kgucshw )xbvw ky' c
)s"ugku nuahgho cvr mhui uduw" )avcht

*( csrd, bcut, ckgo _ rtv nu"b j"c

pn"v' avhw cnsrhd, ruv"e )ukt bcutv( fsus

86( rtv rs"e gv"p/ urtv rkc"d urnc"i
kphruao aeth gk nahj/ urtv keu"a jh"d gw
88 )kghk gw 461( uthkl/

96( vkw hxuv", p"d v"y/
07( pra"h gv",/
17( uvngkv snahj nusda, do cgbhi vtw'

vnscr csus unahj gmno: csus tunr "ukt
g,v"' tck trtbu czni erucQ ucnahj _ "ukt
eruc"' kph azvu gbhi unsrhdv bgkh, actv re
ktjrh trhfu, zni ab,rcu ngahbu ugcus,bu
cfsh kvdhg kcjhw zu/
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קובץ דבר מלכות22

]ado fti nucb, vngkv ak nahj:
cbudg ksus tunrho "uvhw tsuo hrav"'
azv n,cyt czv a"u,vh tsuo ksus
kgcsho"' ucbudg knahj _ "uvhw
hrav aghr tuhchu"' kt re tbah
vghr' ufnu abtnr cpxue "ugku
nuahgho cvr mhui kapuy t, vr gau"
axhunu vut "uvh,v*47kvw vnkufv"[

yz/vjhsua cgbhi vrchgh kdch
vgbhi vakhah "hkjo nkjnu, vw"
ubmjui vtunu, _ "unaku nho gs ho"'
nuci nkaubu, tku dupt "unaku / /
hrav"' "uhkjo / / uh,ei t, vguko"'
ucsudn, vjhsua ak hruav gk fhcua
)ufph anmhbu cbudg kt"h t, abh
vgbhbho akeju tu,v g"h fhcua udo
ehcku tu,v chruav(57:

vgbhi ak nkjnv ubmjui _ fhcua
nkjnv' vut ctupi ak "erer"

"unaku" _ akhyv' vhpl vnmhtu,
uvrmui ak zv afucaho tu,uQ

nat"f gbhi vhruav "uvhw hrav

aghr"' vut tsrcv' abujkho scr
aeruc uahhl tkhu' ukt afucaho
uaukyho gk vzuk,/

ugs"z nuci vjhsua ak "uh,eit,
vguko fuku kgcus t, vw chjs"' gk

"uhkjo nkjnu, vw / / ubmj fk vtunu,
axchchu"' avo dupt nfhrho t,
vtn, ak nkfu,u ak nkl vnahj
]ufnrunz unpura cxhuo vvkfv
)abanyv g"h vmbzur( "ufahgnus
vnkl vnahj ctn, uhmkhj uhruo
u)h(bat nhs vo fuki juzrhi uhusgho
aaer bjku tcu,hvo uabchthvo
utcu,hvo vyguo"[/ ubpgk cvo

"kerut fuko cao vw ukgcsu afo
tjs"67/

ug"h vtnubv vakhnv ccht,
vnahj' fph avht g"p ,urv u"njfv
kcht,u"' tjfv ku cfk huo ahcut
)sh"k aczv bfkk do vkhnus cvkfu,
nahj(' zv dupt77nerc unnvr t,
cht,u ctupi ak tjhabv uceruc nna/

keuyhahju, ckev 182

vrnc"o cxu; vvkfv fti( vut xhuo bcut,
gucshw(/ uao do cgbhi sus _ "uhl t, nutc"'
avcht vrnc"o fti(/

*47( rtv kghk vgrv *21/
57( kvghr nkeu"a jy"u gw 601/

67( uahhfu, gbhi zv knkl vnahj nuci
nn"a ao )p"j v"h( "muv nav rchbu nph
vdcurv kfu;t, fk cth vguko keck nmu,
abmyuu cbh bj"/ urtv ao xp"s "uknktu,
vguko mse"/ utukh h"k avo )"kfu;"'
u"knktu, fuw"( cw gbhbho' fvjhkue chi gbhi vdw
ugbhi vsw acpbho/

urtv keu"a jf"d gw 471 )keni gw 581(
uthkl/

77( rtv ahj, tja"p ,rm"y/

uaknv/ urtv phw eraea utcrcbtk ao/

ucmpg"b gv", pra,bu )fc' kv( stj"f gkv

cdsr bcht fuw utj"f rmv ahvhw fnav rchbu/

unang em, ao' azv ahhl kbcutv zu vtjrubv/

ghh"a/
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קובץ דבר מלכות42

keuyhahju, 262

t/f,c vrnc"o cvkfu, nkfho1:
tk hgkv2gk vkc achnu, vnahj
hcyk scr nnbvdu ak guko' tu hvhw
ao jhsua cngav crtah,' tkt guko
fnbvdu buvd3' uzv abtnr chaghw4udr
ztc fuw nak ujhsv fuw ahvhu hartk
huachi kcyj go ragh gfu"o5

vnaukho fztc ubnr' abtnr6ztc fuw
uhjzru fuko ksg, vtn,' ukt hdzku
ukt hajh,u' tkt htfku scr vnu,r
fuw abtnr utrhw7fuw ufi fk fhumt
ctku vscrho cgbhi vnahj vo nakho'

uchnu, vnkl vnahj husg kfk kth zv
scr vhw nak unv gbhi rnzu cvi/

uktjn"f nnahl8: tnru jfnho9thi
chi vguv"z khnu, vnahj tkt ahgcus
nkfhu, ckcs g"f/

ukfturv ha x,hrv ksg, vrnc"o
vb"k01achnu, vnahj kt hcyk "scr
nnbvdu ak guko fuw tkt guko
fnbvdu buvd" nnv atnru c,ur,
fvbho11cpra,bu gv"p21

"ug. vasv
h,i prhu" _ "unbhi at; thkbh xre
g,hsho kvhu, guaho phru,' ,"k ug.
vasv h,i prhu" ugs"z vut cxu; nxw
f,ucu,: "tnr rc jhht cr tah tnr
rc g,hshi fk thkbh xre actr.
hartk ahygbu phru,' abtnr31: fh g.
bat prhu ,tbv udpi b,bu jhko"' azvu
vrh gbhi ak chyuk nbvdu ak guko41/

8( ao v"c/ uf"v cneunu, acvgrv 3/
9( crfu, ks' c/ ua"b/
01( urtv scrh vrnc"o gmnu czv )tdr,

,jv"n aku tu, uw )vuct keni xy"z((/
11( vuct cpra"h gv"p/
21( fu' s/
31( hutk c' fc/
41( ukvghr svjhkue chi abh xudh thkbu,

tku' g. ntfk uthkbh xre' vut do cvkfv
)urtv do keni vgrv 25(: cg. ntfk btnr
)aupyho f' hy( "kt ,ajh, t, gmv"' "re g.
tar ,sg fh kt g. ntfk vut tu,u ,ajh,
ufr," )ao' f(' nat"f thkbh ntfk )c"e mt'
xg"c/ rnc"o vkw nkfho p"u v"j-y(*/

*( uthi kveau, )g"p vb"k cpbho(: nfhui

athkbh ntfk txur kemu. tphku cjur;' atz thi

nahju, jusa bhxi ,ak"d/ bspx ckeu"a

jf"z gw 191 uthkl/ ,rduo nthsh,/

*( vsri gk vrnc"o )uxhuo nxw f,ucu,(/
1( ph"c v"t/
2( rtv cphw uto hgkvgk vsg, _ crnc"o

rp"t )vsri krnc"o )ev",' cruekhi' h"t bhxi
,an"v( x"y(/

3( uf"v cvkw ,aucv p"y cxupu )"fnbvdu
vukl"(/ phv"n xbvsrhi _ vuct keni vgrv 77/

4( ht' u/
_ nv aveav vrnc"o nnv abtnr chaghw

_ ukt veav nna"b c,urv)pra,bu fu' u(

"uvac,h jhw rgv" )ufvad, vrtc"s' vuct
keni cpbho x"d( _ fh pxue zv tpar kprau
fvrnc"i gv"p )urtv tdr, ,jhh, vn,ho
kvrnc"o( "akt hcutu jhu, rgu, ctrmfofh
cvhu, vaucg ucrcu, vyucv uvhu, vgrho
nktu, tso kt ,cutbv jhu, chauc"/ ukp"z thbu
chyuk nbvdu ak guko uthi mrhl ksjue cf,uc
abtnr srl nak/ urtv keni cpbho xgh; d/

5( ahbuh vmgbztr um"k "duhho" tu "tunu,
vguko"/

6( hrnhw v' u/
7( haghw ao' z/

cjueu,h*c
a,h ,eupu, chnu, vnahj
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c/kfturv tpar vhw kunr*41

aksg, vrnc"o t; ntnrh jz"k vb"k
vo "nak ujhsv"' uksudnt51:

g. ntfk nurv )fnjz"k61( gk
,knhsh jfnho' uthkbh xre tku gnh
vtr.' ukg,hs kct humhtu do thkbh
xre _ gnh vtr.' phru,' fkunr
ahvhu k,knhsh jfnho71)tu phrua
tjr fhu"c81(/

tck th tpar kunr fi' fh ]bux;
kfl acfkk eav kunr91gk scrh
,btho utnurtho )nat"f scrh
vbchtho( athbo tktnak' vrh
cbsu"s eav chu,r' fh[

vntnr vb"k c,u"f ct cvnal
kfnvcrfu, a,ufbo suet crfu,
danhu,' fukk do vcrfv acpxue02

"ub,bv vtr. hcukv ug. vasv h,i
prhu" "kt fsrl avhw guav gfahu
tkt fsrl aguav chnh tsv"r fuw
bzrg, uguav phru, ci hunv fuw byug
uguav phru, ci hunv fuw vg. btfk"'
uvhhbu avcrfv vht fpauyv cdanhu,
nna*02/

ugs"z cf,ucu, ct vntnr cvnal12

kfnv ntnrho22acvfrj n,praho
fpauyo' uksudnt:32"rw jbhbt n,ei
n,ekhw fuw eyhdurht c,"j fuw"' uto
fi nx,cr ado ntnr zv)g,hshi fk
thkbh xre fuw( vut fpauyu42/

*41( usuje dsuk kunr avrnc"o x"k
avntnr c,u"f uvn"s cdnw xu; f,ucu, vut
skt fanutk sthi chi guv"z khnuv"n tkt fuw
)avrnc"o pxe fuu,hw _ rtv keni x"j(*/
ufsnufj do nzv acphv"n )avuct keni vgrv
77( nxchr nrz"k usg, vjfo str. hartk
,umht dkuxetu,' ukt f,c avut skt fanutk
)ufsg, jfnho cac, xd' t(/

51( rtv gs"z cgb; hux; kg"h f,ucu, ao/
ukvghr do nghui hgec ao/

61( rtv ,gbh, z' t/
71( rtv rnc"o xu; vkw nkfho/
81( g"p nrz"k xuyv )nu' xg"t/ urtv c"r

p"k' u/ ugus/ urtv keu"a j"s gw 4111 uthkl(

"nth phru, / / nmu," _ ado tku aczv"z vo
re cxud s"nktho nmu, frnui" )crfu, bz' t/
ua"b(' kg,"k hgau vrcvnmu, ung"y/

guahi phru,' fhui aceh. guahi _ knv nu,r

kemu. thkbh xre czv"z' vrh )tg"p agfahu

thkbh xre vo( hygbu phru, kg,"k?

fh v,urv cgmnvjhkev czv' utnrv "g.

tar ,sg fh kt g. ntfkvut tu,u ,ajh, duw"'

svhhbu avthxur vut kemu. thki avut )g,v(
cxud "g. ntfk" )uthki avut cxud zv _ do

cjur; txur kemmu(Q tck thki athbu cxud zv'

avut thki xre' tg"p akg,"k hygui phru, _

thbu cfkk vthxur )ucpry g"p skeni cpbho

xgh; uw' szv akg,"k hygbu phru, vut jhsua
cvthkbu,(/

*( ucpry scgk vntnr cf,ucu, vut rc/

91( tck rtv rnc"o vkw ,aucv p"j v"c
)urtc"s ao(/ phv"n acvgrv 77/

02( pra,bu fu' s/
*02( nat"f cnjz"k ac, )k' c( "g,hsho

thkbu, anumhthi phru, cfk huo" )ckh vsdav

"fsrl aguav chnh tsv"r"(' thi nufrj avut
fpauyu/ urtv keni vgrv 77/

12( rtv ,uxw f,ucu, ehc' c s"v g,hshi:
kph arumv kxhho cscr yuc bey kv vft/ tck
g"p vhsug ado fanrz"k ct fsh kxhho cyuc
ufhu"c habv ahhfu, chbhvo _ nx,cr kunr'
agf"p auuho vo czv afuko phruao fpauyo/
urtv kghk cdnw ao eht' c "sthhrh cvbh nhkh"
)kw v,uxw ao(/ urtv vgrv 42/

22( ao ehc' t/
32( ao' xg"t uthkl/
42( udo )cntnr zv gmnu( _ vrh ncht rthw

nvf,uc "g. bat prhu ,tbv udpi b,bu jhko"
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keuyhahju, cjueu,hc 264

d/uvbv vrtc"s ao52vahd gk
vrnc"o uz"k: uvkt c,urv62

"uvac,h
jhv rgv ni vtr."' azv )thbu nak
ujhsv fh to( gbhi fpauyu/

ucrsc"z gk t,r f,c: uthi zu
vadv' fao aatr vf,ucho nak' do
zv nak' )unnahl( tck nv artuh
kvtnhi czv avscrho vo do fpauyo
ctr. hartk' fsf,hc72kt hrgu ukt
hajh,u cfk vr esah fh nktv vtr.'
vtr. vhsugvQ ufi uvac,h jhw rgv ni
vtr.' tck catr trmu, guko fnbvdu
buvd' uvf,ucho vo nak' afi f,uc82

ukt hat duh tk duh jrc ukt hknsu gus
nkjnv' uct"h92h,ehho vpay uvnak/

ugp"z ha kunr' kfturv' anjkue,
vrnc"o uvrtc"s ,kuhw cvcsk chi
abh ntnrh jz"k vb"k )c,u"f
ucf,ucu,( cgbhi thkbh xre:

cdnrt btnr "thkbh xre actr.

hartk" nat"f c,ur, fvbho vkaui
vut "thkbh xre" x,o' apayu, kaui
zv nurv athbu nsucr re cthkbh xre
actr. hartk tkt cthkbh xre acfk
vguko fuku03/

uvvcsk chbhvo: kph v,u"f hvhw
kg,"k ahbuh nbvdu ak guko' tck
kph vdnrt kt hvhw ahbuh nnbvdu ak
guko cfk vguko nkcs ct"h a,vt cv
vbvdv nhujs,/

uvrtc"s xucr fahy, v,u"f tar

"thkbh xre )x,o( g,hsho kvhu,
guaho phru," snzv nufj fb"k ahvhw
chyuk nbvdu ak guko'

]afi vut do cvad,u ni vpxue

"uvac,h jhw rgv ni vtr." aphruau
fpauyu )ukt ado vpxue vzv nscr
csrl nak )fb"k((' fnangu, sra,
v,u"f gv"p "rw hvusv tunr ngchri
ni vguko rw angui tunr nach,i akt
hzheu )cpry anabho nkaui vpxue

"ni vtr." utunrho "ni vguko"([' 

nat"f vrnc"o buey )kph sg,
vrsc"z( fkaui vdnrt' avfuubv re
kthkbh xre actr. hartk' agk fi

"rtuh kvtnhi fuw avscrho vo do
fpauyo ctr. hartk fuw tck catr
trmu, guko fnbvdu buvd"/

s/tuko phrua vrsc"z thbu nuci
kfturv' cpry cvxcr, sg, vrnc"o:

t( nnv ax,o vrnc"o uf,c
achnu, vnahj kt hcyk "scr nnbvdu
ak guko" nuci abfkk czv do t"h'
afi to ct"h h,jukku tu,o bxho

btnr "ctrmfo"' "vtr." ufhu"c )g"s abtnr
cpxue ao' v-u(/ usuje kunr act cvnal
k,jhk, vf,uc "ub,bv vtr.hcukv"/ tkt ah"k
afk vcrfu, khartk _ cpayu, vfuubv kcb’"h
cznbho f,heubo _ fahartk ctrmo/ urtv
sra, v,u"f cphrua "ub,,h danhfo cg,o"/

ansucr cpayu, g"s dhsuk vphru,/ nat"f
kpb"z cf,ucu, ao )eht' c( "thi kl fk thki
xre act"h athbu numht nauh a,h t,ubu,"'
aknshi nvf,uc )uhjh ny' ht( "ukaurev cbh
t,ubu"' ath"z "payhw sert"/ urtv vnal vdnw
ao/

52( ufi cvkw ,aucv p"j ao/
62( pra,bu fu' u/
72( haghw ht' y/
82( ao c' s ))uao: kt hat(/
92( rtv d"f rnc"i vb"k vgrv 4/ tdr,

,jhh, vn,ho ao/
03( ucpry acvpxue gkhu eth )fu' s( kt
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cdanhu,' vrh zv )do( chyuk nbvdu ak
guko13/

c( chnh ci fuzhct a"shnv vut )rw
gehct( ufk jfnh suru avut vnkl
vnahj23_ "shnv" gs fsh avkfu
knkjnv )peu"b( g"p mhuuhu )anzv
nufhj vrnc"o33avnkl vnahj thbu
mrhl kgau, tu,u, unup,ho uado
chnhu hvt guko fnbvdu buvd' ufskeni
xgh; hu"s( kt thrgu vbxho do kt
ctr. hartk/

ukfi nx,cr kunr' aksg, vrnc"o

guko fnbvdu buvd kg,"k do ctr.
hartk/

v/cxpr gcus, veusa43nxchr
a"guko fnbvdu buvd" vhhbu avec"v
kt hjsa scrho ju. ni vycgQ fk
vgbhbho accrhtv hvhu "gk ycgo
uarao fnu avhu c,jk, vuh,o
ucrht,o53"' unnhkt thi x,hrv
nsra, v,u"f vb"k tar "vg. g,hs
kvhu, byug uguav phru, ci hunv"
ugus nrz"k fhu"c _ fh czv kt h,jsa
scr athbu cdsr vycg' fhui ac,jk,
vcrhtv fl vh,v vbvd, vycg
a"guav phru, ci hunv"63/

gp"z ha kunr do cbudg kabh
vgbhbho acpra,bu _ "uvac,h jhw ni
vtr." u"thkbh xre hgau phru,"
aksg, vrnc"o thbo chyuk scr
nnbvdu ak guko' avrh fl vhw vnmc
c,jk, vcrhtv euso jyt gv"s afk

vthkbu, batu tz phru, uauo jhw kt
vzhev73Q

tkt ag"h jyt gv"s atnr vec"v

"ueu. usrsr ,mnhj duw"83bgau jke

13( utukh hk"p fuub, vrsc"z azv hvhw ct"h
kt c,ur chyuk nbvdu ak guko f"t re bx
scb"h ct"h' agbhi abgav csrl bx' nudck
czni tu cneuo thbu chyuk nbvdu ak guko*

_ g"s vzni ufuw cvhu,o cnscr' ahrs kvo
trcgho abv rmupu, scr huo chunu' un"n thbu
chyuk nbvdu ak guko' nfhui azv vhw re czni
uneuo nxuho' ucatr vneunu, uvznbho batr
vycg c,epu/ ufi zv at"h vht "tr. / / mch"
)hrnhw d' hy/ urtv sbhtk ht' nt )ucnmu"s(
ucvbxni gv"d r"v hd' t( czni ahuachw gkhw _
ruujt' uczni athi huachw gkhw _ dnst )dhyhi
bz' t/ ugus(Q ugarv bxho abgau ktcu,hbu
cchvn"e)tcu, p"v n"v _ vpre sac, zu
),an"v(( _ af"z thbu chyuk nbvdu ak guko'
tkt bx vnjusa npbh scr ab,jsa/ ugs"z _
uvac,h jhw rgv ni vtr./ um"g cvt atcbh t"h
fchsu, ntcbh ju"k )f,ucu, ehc' xg"t u,us"v
rc jbhbt ao/ grul grl ,ek/ rhyc"t f,ucu,
ao( _ 

tck suje kpra fi' a,vhw vbvdv ecugv

u,nhsh,ct"h chnuv"n _ ctupi ak bx )ukt _
hcyk nbvdu ak guko(/

23( kw vrnc"o vkw nkfho ph"t v"d/
33( ao/

43( j"c pk"j/
53( kw gcus, veusa ao/
63( ghh"a ctrufv/
73( rnc"i pra,bu fu' u/ urtv do rnc"i

sra, ,ur, vw ,nhnv )hruakho ,af"d( gw
ebs-v/

]nat"f "udr ztc go fca" )anpra
vrnc"o avut nak( _ h"k sx"k kvrnc"o
)nat"f kvrnc"i( avut chyuk nbvdu ak guko'
kph ado euso vjyt' fakt vhw jhu, rgu,
cguko' vhu cg"j yurpho zt"z cachk
nzubo)tck ktkvzhe( ukt vhw nmc ak "udr ztc
go fca"/ utf"n/ ugm"g[/

83( crtah, d' hy/
*( ugp"z cykv v,nhw gk vrnc"o nna"b

)nhfv z' yu(: fhnh mt,l ntrn"mtrtbu bpktu,/
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nvthkbu, thkbh xre93ucnem, jhu,
vuycgv byhv ycgh, kvzhe73/

tl ntjr uchnu, vnahj g,hs
vguko kvdhg ktu,u nmc agns cu
euso jyt gv"s04' hvt zv ycgu

u"nbvdu ak guko" ctu,u vzni14/

u/uha kear vscr go gus ahbuh
)gherh( bux; chi kaui v,u"f ukaui
vdnrt: c,u"f vkaui "thkbh xre
g,hsho kvhu, guahophru,"' uthku
cdnrt vkaui "ahygbuphru,"/

"guahophru," )fc,u"f( nangu
athkbh vxre humhtu phru, fnu afk
thkbh vntfk "guaho phru,"' nat"f
kph vdnrt hvhw ctupi ak "hygbu"'
vhhbu kt dhsuk rdhk ak thki' fh to

"yghbv" ak scr acgmo thbu ahhl
kvo

]ujhkue zv vut cv,to kjhkue
cpxueho anvo vgbhi bkns: c,u"f
hkphbi ni vpxue  )acpra,bu( "ug.
vasv h,iprhu" svhhbu b,hbv rdhkv
ak gmh vasv' tck vdnrt kuns,
nfpk uahbuh kaui vf,uc: "fh g.bat

prhu ,tbv udpi b,bu jhko" ufpra"h:

"nsf,hc ,tbv udpi b,bu jhko vrh g.
prh tnur nv ,"k fh g. bat prhu t;

thkbh xre hatu prh" fkunr avpxue
njke chi v"g." )thkbh xre( kchi

",tbv udpi" )"g. prh"(' acg. prh
vut ctupi ak "b,bu jhko"' b,hbv'
uvb,hbv vht kph fjo u,fub,o akvo

)"jhko"(' nat"f cthkbh xre avut
ctupi ak "bat" fthku buat scr
aju. nnbu' kt g"h dhsuk rdhk24[/

ug"p vb"k h"k avjhkue chi v,u"f
uvdnw eaur go vnjkue, ccrtah,
rcv34_ vto c,jk, vcrhtv vumhtu
thkbh xre )ak gfahu( phru, tu
kt*34:

v,u"f eth cahy, r"p44)cc"r('
atphku thkbh xre gau phru,' uhkh;
n"g. guav prh"' ukph zv vrh nv
a"thkbh xre g,hsho kvhu, guaho
phru," thbu ahbuh ak jhsuacngav
crtah,' fh to aycg vthki vzv juzr
ubhgurfph avhw c,jk, vcrhtv'

)uct cvnal ksrau, akpb"z
c,u"f gv"p "ug. vasv h,i prhu"'

"kt fsrl avht guav gfahu tkt
fsrl aga,v chnh tsv"r fuw g. prh
guav prh knhbu"54nkns acu chuo

24( rtv jst"d f,ucu, ao/
34( p"v' y/
*34( chruaknh fktho p"t v"z )kph vp"n('

kcw vn"s vhu thkbh xre c,jk, vcrhtv akt
batu phru,' tkt akjs n"s czv avumht thkbh
xre "gcrv gk dzru,hu ak vec"v" ukjs n"s

"anjv cmhuuh uvuxhpv thkbh xre" _ "avi
mrhfhi k,anhau ak tso kgmho ukcbhi"/ urtv
nrtv vpbho khruaknh ao/ npraho kc"r ao/
urtv cvbxni kghk vgrv 93/

44( c"r ao/
54( crtah, t' ht/

93( rtv rnc"i gv", crtah, t' ht: ut"f
btnr fh nekk, trurv vtsnv )ao d' hz( vhu
xre )uf"v ctuv"j gv"p(/ urtv sra, ,ur, vw
,nhnv vb"k/ erci tvri k,u"f ao/

04( rtv rnc"i ao ucsra, ,ur, vw ,nhnv
vb"k/

14( ukvghr )h,hrv nzu( nhruaw achgh, p"s
v"j: fh g. bat prhu ndhs akt bat prhu
cguv"z udpi u,thbv b,bu jhko ndhs akt b,bu
jhko cguv"z/
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avut byug cu chuo guav phru,"'
ugs"z gbhi "vg. g,hs kvhu, btfk"
ahvhw fsrl avhw chnh tsv"r ufshkh;
n"g. prh"54('

nat"f vdnrt x"k fvshgv64

ac,jk, vcrhtv kt batu thkbh xre
phru,' uto fi' kg,hs ahatu phru,
hvhw zv ahbuh ak jhsua' ukfi vut
ctupi ak "hygbu"' "bat prhu"' kt
ctupi vrdhk uvycgh/

z/tuko fs shhe, aphr th tpar
kunr fi nfnv pbho:

t( thi vphrua c,u"f )acthkbh
xre h,fi vahbuh )ufl hvhw cvo(
kg,hs nauo afi vhw c,jk, vcrhtv(
njuur:

cgbhbho akpbh zvcpxue btnr
c,u"f kvshtavut "fsrl aga,v
chnh tsv"r" ubkns nkaubu, vpxueho
chnh tsv"r )cngav crtah,(' uthku
dch thkbh xre kttnru c,u"f avut

"fsrl aga,v chnh tsv"r" )ufhu"c(
tkt bkns nert acpra,bu"ug.
vasv h,i prhu" )seth cskg,"k(/

c( tphku bhnt avbtnr c,u"f

"fsrl aga,v chnh tsv"r" eth do
gk thkbh xre74uvut fsg, r"p afl
vhw do c,jk, vcrhtv' gshhi thbu

nxphe' avrh ksg, r"p anms
vcrhtv gmnv vhu mrhfho kvhu, )nms
mhuuh vec"v( thkbh xre' tkt avtr.
ahb,vnvmhuuh uthkbh vxre batu
phru, )uktjr vjyt v,cyk vahbuh('
humt a"nbvdu ak guko" )nm"g( vut
kvhpl84' ahvhuthkbh xre/

d( ucfkk' eav kpra fi sg,
vrnc"o' avrh n,ufi uvnal scrhu
nufj aaukk kt re jhsua cngav

crtah,' vhhbu scr akt vhw fkk
cngav crtah,' fh to do chyuk

"scr nnbvduak guko"94)tkt "guko
fnbvdubuvd"('

uzv crur agbhbh vahbuhho vb"k
thbo"nbvdu ak guko"Q

phrua "nbvdu ak guko" vut
fvbvd, vguko cpugk cechgu,' uthi
bpe"n fkk n,h becgv vbvdv zu'
c,jk, vcrhtv nna tu ktj"z05Q
ktjr afl becg cycgo ak thkbh
xre akt humhtu phru, uak jhu, rgu,
ahzheu' ufl vht vbvd,o ak thkbu,
ujhu, tku tkph abv kkt ahbuh' vrh

64( f"v cpayu, ksg, r"h cr"a _ cc"r
ao/ ukvhruaknh f"v kfu"g )fcvgrv *34(/

74( uvhhbu an"a kpb"z "kt fsrl avht
guav gfahu tkt fsrl aga,v chnh tsv"r"
vht vesnv fkkh,' utj"f npry vpryho "unbhi
avg. g,hs kvhu, byug / / ci hunv / / nbhi
avg. g,hs kvhu, btfk fuw unbhi at; thkbh
xre fuw"/ tck rtv rnc"i crtah, t' fy

)cxupu( sktvhw fi )avg. btfk( kpbh vjyt/
uf"v kpra"h crtah, )ao' ht( aczv ekekv

"ukt g. prh"/
84( t; akvrnc"i )crtah, t' ht( ugus vut

fskghk x"v-u' acycg n,jhkv gau do thkbh
xre phru,/

94( ugp"z nuci cw vkaubu, crnc"o ao/
unv af,co cxsr zv suet _ h"k avo cxsr szu
utm"k zu/ urtv kaubu cph"t rha v"d vuct
keni cpbho x"h/

05( uvrh tphw fkku, vvbvdv vycgh,
abecgv ctupi a"kt hacu,u" bga,v re tjr

vncuk)bj' j' fc(/
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zv nbvdu ak guko' ucusth aahbuh
abgav cvo vhpl vbvd,o zu vut
chyuk scr nnbvdu ak guko/

)acusth thi neuo kunraycgo

sthkbh xre kt ba,bv' ut; czv"z vo
cfkk thkbu, guaho phru, tkt
anxhcv jhmubh, )dzhr, vec"v( thbo
numhtho phru, cpugk15)ugs"z
ccg"j(Q tkt aphrua vscr vut
aktjr jyt gv"s cyk ycgo
veuso25' uczv"z vo thkbh xre cycgo

)ujhu, yurpu,((/

j/uhuci f"z cveso ,uxp, chtur
csg, vrnc"o:

svbv na"f vrnc"o achnu,
vnahj guko fnbvdu buvd' kfturv
vut nauo axucr' fvsgv ancht35'
a"thi chi vguv"z khnu, vnahj tkt
ahgcus nkfhu, ckcs" ufscrh anutk
cdnrt45/

ufcr veav vkjo nabv55azv xu,r
kfturv scrh vrnc"o gmnu:

t( th,t cdnrt45: "utnr rw jhht
cr tct t"r hujbi fk vbchtho fuki
kt b,bctu tkt khnu, vnahj tck
kguko vct ghi kt rt,v tkeho

zuk,l65' upkhdt sanutk stnr anutk
thi chi vguv"z khnuvn"a tkt agcus
nkfhu, ckcs fuw"/

uvrnc"o puxe75frw jhht cr tct
)spkhd tanutk(: "tnru jfnho fk
vbchtho fuki kt bhctu tkt khnu,
vnahj tck vguko vct ghi kt rt,v
tkeho zuk,l"/

c( cnabv85: kt hmt vtha kt
cxhh; ukt cea, fuw uto hmt jhhc
jyt,' rw tkhgzr tunr ,fahyhi vi
ku' ujfnho tunrho thbi tkt kdbth'
abtnr82uf,,u jrcu,o kt,ho
ujbh,u,hvo knznru,' kt hat duh tk
duh jrc ukt hknsu gus nkjnv )uth
,fahyhi bhbvu kt hvu cykhi kg,hs'
ra"h(/ ucdnw ao bjkeu: ksgv tj,
x"k do krw tkhgzr afkh zhhi cykhi
khnu, vnahj "upkhdt sanutk fuw
nxhhg khw krw jhht cr tct"' uksgv
tjr, xucr rw tkhgzr athbi cykhi
khnuvn"a' "vhhbu sanutk upkhdt
sr"j cr tct"/ tck kjfnho fkh zhhi
cykhi khnuvn"a kfu"g' ukphfl to
hmt cxhh; fuw jhhc jyt,/

uvrnc"o puxe95fsg, jfnho
akscrh vfk thbo xucrho fanutk
ufb"k/

y/uha kunr vchtur czv' svbv

65( haghw xs' d/
75( vkw ,aucv ao' ufi cphv"n xbvsrhi p"h

)cvesn,u s"v ug,v tjk( vcht ntnr sr"j
c"t tr"h udo vt sthi chi vguv"z fuw/

85( ac, xd' t/
95( vkw ac, ph"y v"t/ )nahgurh vrnc"o

sacug zv ),an"v( _ cvjkuev sd"p khuo(/

15( ug"s fathi nyr hurs/
25( uh"k akfi nu,r kvrfhc thkbh xre zv

gk zv tg"p athbu nhbu )rn"t hu"s xrm"v x"u/
urtv ao x"d ua"l ao xe"d/ uf"v ksg,
vrnc"o _ rtv nrtv vpbho khruaknh acvgrv
*34( _ fh czv"z thi cvo fkk vfj uvycg
kgau, phru,' ukg,"k hvhw zv jhsua uchyuk
ycgo ak gfahu/

35( vkw nkfho ph"c v"c/ vkw ,aucv xp"y/
45( crfu, ks' c/
55( vkw ,aucv p"j v"z/
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kfturv ,nuv thl f,c vrnc"o
akhnu, vnahj kt hcyk scr nnbvdu
ak guko ukt hvt fk jhsua cngav
crtah,' uvkt tjs nh"d vgherho06

vut ",jhh, vn,ho"16)avht chyuk
nbvdu ak guko ujhsua cngav
crtah,(?

caknt kvahyu,26aguko v,jhw
vutguko vct )u,fkh, akhnu, vafr
vut kbanu, cdupho( _ vrh a,jhh,
vn,ho vht gbhi cp"g' ukt "jke"
nhnu, vnahjQ

tl kph ahy, vrnc"o36' aguko
vct vut guko vbanu, )ckh dupho(
uguko v,jhw thbu ,fkh, akhnu,
vafr' tkt a,jhh, vn,ho ,vhw czni
u,eup, hnu, vnahj kpbh avbanv
,dhg kguko vct _ bnmt' akph
ahy, vrnc"o hvhw jhsua cngav
crtah, ),jhh, vn,ho( chnu, vnahj/

uthl tpar kunr achnu, vnahj kt
hcyk scr nnbvdu ak guko?

ubrtv ax"k kvrnc"o aha cw
gbhbho cabh znbho aubho: ha gbhi
uzni chnu, vnahj aeaur go cht,
vnahj' uha gus gbhi uzni bux;'
ah,ux;ktjr,eup, v,jk,hnu,
vnahj' acu h,uxpu vbvdu,' scrho
ahgav vec"v' ctu,uzni' krcu,
gbhbh ahbuh nbvdu ak guko46' uzv hvhw
ftnur c,eupv ntujr, hu,r56chnu,
vnahj dupt66/

h/ugp"z nuci nv avrnc"o kt

06( phv"n kvrnc"o xbvsrhi ao cxu;
vesn,u/

16( ugs avfupr czv thi ku jke kguv"c
)nabv xbvsrhi ao/ rnc"o vkw ,aucv p"d v"u/
ucphv"n ao s"v ug,v tjk: uthi s, ukt sceu,
cs, hvush, knh akt htnhi zv(/

26( rtv rtc"s vkw ,aucv p"j v"c ucf"n
ao/ rnc"i cagr vdnuk/ uf"v vvfrgv c,ur,
vjxhsu, _ rtv keu", mu yu' d/ a"a xv'
xg"s/ srn"m hs' c )"uf"v vtn, g"p veckv"(/
urtv ,aucu, uchturho* )ev",' cruekhi'
,ak"s( xh"t gw 75 vgrv 32/ ua"b/

36( vkw ,aucv ao/ phv"n xbvsrhi ao/
tdr, ,jhh, vn,ho )tu, uw(/ urtv gcus,
veusa j"c pn"t ctrufv/

46( gp"z hun,e zv avrnc"o npry cph"t
ao )vuct keni cpbho xhu"s(: "tk hgkv gk
sg,l avnkl vnahj mrhl kgau, tu,u,
unup,ho unjsa scrho cguko tu njhw n,ho" _
fh bey vft fk vscrho atfi hvhu xu"x chnuv"n
)fnu a,vhw ,jhh, vn,ho(' tkt af"z vut gbhi
bux; ahvhw czni ktj"z chnuv"n dupt' uth"z
gbhbu ak vnkl vnahj uhnuv"n c,eupv vtw
fcpbho/ ukvghr npreh vmkjv kvrnc"o: uzt,
vht rthw dnurv gk a,jv"n b,kh, cnahj/

56( un"a vrnc"o ctdr, ,jhh, vn,ho ao:
tkt hjhw t, vn,ho cjpmu urmubu ftar hrmv
uknh ahrmv tu chnu, vnahj tu kpbhutu fuw _
thbu juke gk nrz"k cf"n a,jv"n ,vhw czni
nxuho*' f"t fuub,u achfuk, vw kvjhu, vn,ho
)ftar hrmv( cfk zni ahrmv' ufnuct cb"l
ua"x ufuw/

66( do cak"v )fd' c( chtr aksg, anutk
,vhhbv cw ,eupu,/ tck f,c "fh tpar afuub,
anutk vut gs fku, tk; vaah vzv tck tj"f
nusv anutk kfk nv atnrbu"*' vhhbu ctk; vzw/
unnahl "utpar t; ctk; vaah nusv anutk

*( rtv d"f zj"t eky' t/ urtv ao eks' t/

*( u"t; atnr upkhdt sanutk' h"k spkhdt

r"k ha jhkue fh fk tjs nscr gbhi tjr" )ak"v

ao(/

*( tdru,-eusa f"e tsnu’"r akhy"t frl cw

gw gu/ vnu"k/
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vcht fk rthw kscrhu crta pre h"c
kna"f "tk hgkv gk vkc achnu,
vnahj hcyk scr nnbvdu ak guko"'
fao ancht cpre akpb"z*66cgbhi
anahj thbu mrhl kvrtu, tu, unup,

_ uz"k: utk hgkv gk sg,l avnkl
vnahj mrhl kgau, tu,u, unup,ho
unjsa scrho cguko tu njhw n,ho
ufhumt cscrho tku' thi vscr fl76

avrh rw gehct jfo dsuk njfnh
vnabv vhw uvut vhw buat fkhu86ak ci
fuzhct vnkl uvut vhw tunr gkhu avut
vnkl vnahj96' ushnv vut ufk jfnh
suru avut vnkl vnahj' gs abvrd

cgubu,07' fhui abvrd busg kvo
athbu' ukt atku nnbu jfnho kt tu,
ukt nup,' gf"k/

07( urtv do rnc"o vkw ,gbhu, p"v v"d:
ushnu fk hartk udsukh vjfnho avut vnkl
vnahj ubpk chs vrunhho* ubvrdu fuko/

cvad, vrtc"s cvkw nkfho: "uvkt ci
fuzhct vhw tunr tbt vut nkft nahjt uakju
jfnho kcseu th nurj usthi tu kt ufhui skt
gchs vfh eykuvu" )xbvsrhi md' c(/ ucb"f ao
)ndsk guz' fx; nabv' rsc"z )c,hru. abh('
kj"n( ,hrmu atdsu, jkueu, vi' fh cthf"r
)gv"p ckg vw ukt jnk _ c' c/ uf"v chruaknh
,gbh, p"s v"v( th,t _ skt fcdnw _ atunu,
vguko vrduvu ukt jfnho' uvrnc"o pxe fshgv
zu/

ut; stpuah njkue, kt npahbi' ucpry
njkue, cnmhtu,_ nh vrd t, ci fuzhct?

h"k sthi njkue, cnmhtu,' kfu"g )do
ksg, vdnw uvrtc"s( bvrd kpugk g"h tunu,
vgukoQ ukfu"g )do kvrnc"o**( vhu njfnh
vsur axcru athbu nahj' ufnu rw hujbi ci
,ur,t atnr krw gehct: "gehct hgku gacho
ckjhhl ugshhi ci sus kt ct" )hruaknh uthf"r
ao( uvo akju kcuseu to vut nurj usthi'
ufartu athbu nurj usthi' ukphsg,o )nat"f
ksg, rg"e ufi pxe vrnc"o( v"z xhni athbu
nkl vnahj' unfhui agav nkjnu, go vgnho

*( cspux runh r"n "vduho"/ urtv kghk 

vgw 5/

**( un"a vrnc"o )cvkw nkfho( "ushnv vut

ufkjfnh suru avut vnkl vnahj" _ gfm"k

afuub, vrnc"o vht re ac,jhkv "shnu" fk
jfnh suru avut nahj' tck tj"f fnv nvo

vxheu athbu nahj )fnpura cjz"k' fcpbho

vvgrv(' tkt avrnc"o kt pxe fnu,o/

do h"k avrnc"o x"karuc jfnh hartk' tu

gf"p "dsukhvjfnho" )fkaubu cvkw ,gbhu, ao(

xcru frg"e' ukfi f,c "fk"/ ukvghr actw

nf,"h vrnc"o' vkaui "ushnu vut ujfnh suru"

ckh ,hc, "fk" )g"s kaubu cvkw ,gbhu, ao(/

kfk nv atnrbu fuw tnbo vbuksho cesuav kt
hakuy cvo vnu, gus / / ufi vn,ho tar hjhu
ccht, nahj fuw tz hatru jhho uehhnho" )uvut
skt fsg, vrnc"o(/ 

tck g"p vncutr cpbho nufrj kunr ado
ksg, vrnc"o ,vhw ,eupv vcw ctk; vaah'
hnuv"n aczni vzv/

*66( ph"t v"d/
76( ukfi aukk vrnc"o )g"p vkfv zu( _

nrz"k scseuvu ukt vhw nurj usthi ueykuvu
)xbvsrhi md' c(' f"t "abvrd cgubu," fskeni/
urtv keni vgrv 07/

86( vneur g"z _ ufi neur vvh,r kjfo
dsuk )rc nucve sfk vsur uprbx sfk vsur _
xprh x"p crfv( _ kvhu, buat fkho _ vrh
h,rv nzu vbvd, sus vnkl )a"t yz' ft(/
ukvghr av"z nkjn, vmkv sfk hartk utv"e
fuw' ueruc kunr avhw peu"bcdu; vnkjnv kcyk
)vdzhru, u(vrhdu, ahvhu fnv cb"h cjhho*/

96( kt re c"jze, nahj"/ urtv kghk
xux"s/

*( ukfi vhw buat fkhu' ukt nauo a"vhw tunr

gkhu avut vnkl vnahj"/ ugp"z m"k svnal kw

vrnc"o "uvut vhw tunr fuw" v"z gbhi bux;/
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fh tg"p aabh preho tku crnc"o
sbho cabh gbhbho aubho' cpre h"t
nsucr gk nkl vnahj gmnu upre h"c
gk nmc vguko chnu, vnahj' n"n
vrh guxe vrnc"o cpre h"c gk nmc
vguko uthl avut eaur ccht,

vnahj'

unnhkt fjv ak vrthw acpre h"t

kdch nkl vnahj hpv do kdch vnsucr
cpre h"c gk nmc vguko chnu,
vnahj aeaur go cht,u' unvo
a"guko fnbvdu buvd"

_ afi thku vhw dsr"hnu, vnahj"
chyuk nbvdu ak guko ujhsua cngav
crtah,' vhw humtazvugbhbu ak
nahjQ cht,u ak nahj nchtv khsh
chyuk nbvdu ak guko ujhsua ngav
crtah,' utz vhw m"k a"nahj mrhl
kgau, tu,u, unup,ho unjsa scrho
cguko" ucnhkt zuvh vcjhbv ucshe,
tnh,,u to vut nahj )fhui aczv
n,cyt jhsuau fb"k(Q

ufhui anfrhj vrnc"o )nrw gehct
ufk jfnh suru cahhfu, kci fuzhct(
anahj thbumrhl kgau, tu, unup,'
nuci unufj nzv acht, vnahj thbv
nchtv cgecu,hw chyuk nbvdu ak
guko17/

kph ajac avut vnkl vnahj t; akt nurj
usthi )fh xcr fr"g( ubpku rcho ncb"h ufuw _
ha ku shi rus; )rtv xbvsrhi gd' t/ ua"b(
amrhl kvrdu/ tck cpugk tuv"g vrduvu/
ucxdbui kaui vrsc"z ao: "uha kpra vt
stnrhbi cpre jke' fhui sjzhuvu skt nurj
usthi eykuvu fkunr rpu hshvo nnbu uctu
vduhhouvrduvu"***/

unjkue, vrnc"o uvrtc"s czv vht****:
kahy, vrnc"o )g"p sg, rg"e( anahj thbu
mrhl kgau, tu,u, unup,ho _ vrh pauy
abvrd kt njn, akt vhw nurj usthi' avrh do
nup, zv thbu mrhl kvrtu, )c,jhk, cht,u(/
ukfi f,c "abvrd cgubu,"/ uvrtc"s apuxe
)g"p vdnw xbvsrhi usg, r"h ci ,ur,t( anahj
mrhl kgau, tu,u, unup,ho nhs c,jhk,
v,dku,u _ x"k abvrd njn, akt vhw nurj
usthi' utg"p acpugk vrduvu tuv"g' dcrt
eyhkt )g"h px"s c"s( eyku )frsc"z kghk(
utukh h,hrv nzv _ fathi c"s hfukho kehho
guba apxeu nehhnhi tu,u g"h tjr )yuau"g
ju"n x"c ucb"f ao( _ nat"f kvrsc"z seav
ndy' a"to vduho ngmni tbxuvu gs af,c
vuthk uvshi bu,i ahf,uc vrh zv dy pxuk" t;
akt cyk )rnc"o vkw dhruahi xp"c(/

17( unv atgp"f n,jhk crph"c "tk hgkv
gk vkc achnu, vnahj fuw" vrh nshhe uf,c
)kt "tk hgkv gk vsg,"' g"s vkw cph"t ao'
f"t( "gk vkc"* _ athbu ct kakuk ex"s
csg,achnu, vnahj hcyk scr nnbvdu ak
guko' f"t t;acsg,' gs fnv aafku usg,u
nahdho ngk, ugbhi vnahj )ucnhkt _ shnu,
vnahj( _ thbu auky unuak gs kchyuk nbvdu
ak guko'

cf"z tpar tar nms tv"r u,aue, vkc
kvngku, s"hafhk hruo ubat udcv nts" )haghw
bc' hd/ urtv rnc"o vkw ,aucv p"y v"c ukeni
fti/ agr vtnubv ktsnvtn"m pb"u uthkl/
chtuv"z fc' d( hgkv gk kcu ahcyk scr nnbvdu
ak guko/ ud"z ct kakuk/ utf"n/

***( uc,aucu, ujhw nrc xgshw tci sbti

)bspx c,aucu, vrnc"o ptr vsur xhw rfv'

ugus(: urz"k tnru cxbvsrhi p"j ajfnh hartk

vrduvu gk atnr avut nahj uvut kt vhw nzrg

sus/ tck rtv cryburt kru, s' u/

****( rtv fx"n' svt stnru cpre jke

t,ht skt fanutk fuw urchbu xucr fanutk fuw/

*( ukvghr acf,"h ,hni do fti vkaui "gk

vsg,"/

27 Bechukotay.qxd  19 łØ  02  06:34  Page 271

indd   113.תילגנא תירבע תרבוח 16:10:02   ו"עשת רדא ג"י



מבצע הכנה לי"א ניסן114

114

קובץ דבר מלכות52

keuyhahju, cjueu,hc 272

ht/unuci kph zv' atrhfu, scrh
vrnc"o cpre h"c cgbhi nmc vguko
chnu, vnahj' f"z vut cgbhi uzni
achnu, vnahj aeaur go nkl vnahj
ucht,u/

vhhbu' acpre h"t nctr vrnc"o*17

nvu gbhbu ak nkl vnahj: "vnkl
vnahj g,hs kgnus ukvjzhr nkfu,
sus khuabv knnakv vrtaubv ucubv
vnesa unec. bsjh hartk ujuzrhi fk
vnapyho fuw"' avut hcht t,
vakhnu, cnmu, uvkfu, v,urv27/

ktjr nfi cpre h"c nscr vrnc"o
gk nmc vguko aharur cv,to kzv'
ufnu anxhho37ahartk hvhu "pbuhhi
c,urv ujfn,v fuw uctu,u vzni kt
hvhw ao kt rgc ukt nkjnv fuw ukt
hvhw gxe fk vguko tkt ksg, t, vw
ckcs ukphfl hvhu hartk jfnho
dsukho ufuw" )ugher47( aehuo vnmuu,
uvkfu, v,urv hvhu cguko afnbvdu
buvd/

hc/g"p fvb"k ,uci do ahy,
vrnc"o cvcb, pxueh v,urv untnrh
jz"k aubho cgbhi vhgusho fuw
skg,hs:

tu,o hgusho ubcutu, veauru,
cnahj gmnu' ngahu aku' unv

ah,rja cguko f,umtv ncht,u _
npra vrnc"o athbo gbhi ak chyuk
nbvdu ak guko' ukfi vut npra t,
vpxue "udr ztc go fca duw" af,uc
cvnal k"uhmt juyr ndzg hahduw57"
athbu tkt "nak ujhsv"/

]unctr cphrua t, vnak ujhsv
ak vpxue "ahvhu hartk huachi kcyj
go ragh gfu"o"' utg"p annahl

"ufi fk fhumt ctku vscrho cgbhi
vnahj vo nakho" uthbu npra t,
vbnakho' utsrct nxhho "uchnu,
vnahj husg kfk kthzv scr vhw nak"'
fh gher fuub,u kvxchr acpxue zv
act cvnal k"uhmt juyr duw" ncutr
gbhbu ak nahj' akt hvhu khartk
auo ckcukho ntuv"g ucnhkt "hvhu
pbuhhi c,urv ujfn,v" fuw67[Q

nat"f pxueh untnrh rz"k athbo
ctho cvnal knahj ucht,u' tkt
nscrho gk bcutu, uhgusho ahvhu
kg,hs kct' fukk do vtnur kghk:

"uvac,h jhw rgv ni vtr." unrz"k
vb"k "thkbh xre g,hsho kvhu, guaho
phru," tfi npra vrnc"o athbo
nak tkt fpauyo' uzv hvhw c,eupv
ntujr, hu,r ),eupv chnu, vnahj
dupt(77/

57( haghw ht' t uthkl/
67( ukvghr nshue kaui vrnc"o "ufi fk

fhumt ctku vscrho cgbhi vnahj)ukt chnu,
vnahj( vo nakho"/

77( unv avrnc"o f,c cphrua vnabhu,
)xbvsrhi cvesnv kpw jke( snjz"k ac, )k'
xg"c( g,hsv t"h a,umht dkuxetu, ufkh nhk,'
vphw "kph acb"t tunrho fahnmt tso scr
nufi unzuni pkubh nmt p, tpuh u,cahk ncuak

*17( v"t/
27( rtv ctrufv keu"a jh"j gw 772 uthkl/

ua"b/
37( ph"c v"s-v/
47( kvghr nabh vphruaho cgbhi: uvbahtho

vchtu )hunt gv' xg"t/ ,hc"g uhevk kv' fz
)rchbu cjhh ao(/ pra"h ao nxprh bat z' d/
ugus(: jyho ahrsu cgcho )nbju, xy' c/ ra"h
u,uxw ao(/ ugus/
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hd/g"p vb"k huci do vjhkue chi
vntnr c,u"f uvnhnrt cf,ucu,:

vdnrt cf,ucu, "g,hshi fk thkbh
xre act"h ahygbuphru,"' anurv
azvu thbu gbhi ycgh' tkt gbhi nhujs'
uct"h suet' nscr, gk v,eupv
vrtaubv' atz _ ksg, n"s zv
cf,ucu, _ hvhw jhsua )bx( ctr.
hartk'

uc,ur, fvbho abtnr x,o "t;
thkbh xre g,hsho kvhu, guaho
phru," uafl hvt ycgvthkbu, cfk
vguko' nhhrh c,eupv vabhw ak hnu,
vnahj' atz hjuk ahbuh ak jhsua
cngav crtah,' unnhkt ha,bv ycgu

)do( ak thki vxre kvumht phru,/

hs/unuci gp"z athi pxeh
vrnc"o xu,rho' anv af,c "thi chi
vguv"z khnu, vnahj tkt ahgcus
nkfhu, ckcs" eth c,eupv vrtaubv

ak hnu, vnahj' uthku na"f "fk

vbchtho fuki )kt( bhctu )tkt( khnu,
vnahj ufuw" eth c,eupv vntujr,
chnu, vnahj/

ut,h aphr do na"f avhumt cfkh
zhhi cac, jhhc jyt,' fh vpxue

"uf,,u jrcu,o kt,ho" vnscr gk
nmc vguko ahvhw kg,hs kct' npra
vrnc"o fpauyu ukt srl nak ckcs'
uzv hvhw c,eupv ntujr, hu,r
chnuvn"a' ufhui actu,v ,eupv
)gf"p( cykho fkh zhhi87' vrh zu vufjv
afkh zhhi thbo ,fahyho/

yu/uvbv ccrfu, ao tnru
cvnal kdnw vb"k )fk vbchtho kt
b,bctu tkt khnuvn"a fuw(: utnr rw
jhht fuw fk vbchtho fuki kt b,bctu
tkt kcgkh ,aucv' tck msheho
dnurho ghi kt rt,v tkeho zuk,l/
upkhdt srw tcvu st"r tcvu neuo
acgkh ,aucv gunshi97msheho dnurho
thbo gunshi08/

/ / ukfi em; vjfo vzv atnr vntnr vzv gk
,knhsu fakt vchi scru ujac avut gk pauyu
uvahcu fph vad,u ukt vh,v tu,v v,aucv
,aucv vtnh,h, uvrthw gk akt vahc ku gk
tn,,u _ nv avcht rthw tk ,gi fxhk
ftuk,u"/ _ anpra skt fpauyu' t;
acpayu, nzv atjuh khw r"d nang afuub,u
fpauyu _

fh vf,uc "hvh phx, cr ctr." ),vkho gc'
yz( annbu knsu a"g,hsv fuw" _ ct cvnal
kvf,uc )ao' t( kaknv tkeho napyhl knkl
,i umse,l kci nkl seth gk nkl vnahj/ ugs"z
vut cbudg katr vnhnru, cac, ao kpb"z _
t; acfuko tjuh khw )anang avfk fpauyu('
fh cfk vpxueho nsucr cvnal kcht, nkl
vnahj uvdtukv agk hsu' ukt x,o ,htur nmc
ahvhw cguko cp"g/

87( nat"f c,eupv vtw shnuv"n' t; ado
tz "kt hvhw ao kt rgc ukt nkjnv" )rnc"o
vkw nkfho xph"c( _ thi rthw afkh zhhi hcyku'
fh to' anfhui "avyucv ,vhw nuapg, vrcv
ufk vngsbho nmuhhi fgpr" )fvnal kaui
vrnc"o ao( "kt hvhw rgc unkjnv" cpugk'
tck kt aha,bv ycgcb"t' uhcyku vfkh zhhi/
ukvghr n"heunu bt vbgrho uhajeukpbhbu"
)a"c c' hs( _ cfkh zhhi )jrc( tck ctupi ak
ajue )krtu, nh nkuns cahnua cjrc hu,r'
ugs apl so( ukt nkjnv )nmu"s ao ugus(/
urtv fkho rpf"s/

97( uh"k skrw tcvu ghi kt rt,v tkeho
zuk,l _ gk cg", btnr/

08( dhrx, vrnc"o )vkw ,aucv skeni
cpbho(: thi ms"d hfukhi kgnus/ uf"v cse"x
crfu, ao n"dkhui"/ ucf"n cst"j "m"d thi
hfukhi kgnus )ao("/
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unfhui acw vnhnru, ak rjc"t
tr"h ctu ftjs' nang sahhfho
tvssh' vhhbu akahy,u a"fk vbchtho
fuki kt b,bctu tkt khnu, vnahj
fuw" mrhl kunr do a"fk vbchtho
fuki kt b,bctu tkt kcg", fuw"' kt
frw tcvu )ukt fanutk(/

tuko vrnc"o tg"p af,c "tnru
jfnho fk vbchtho fuki kt bhctu tkt
khnu, vnahj fuw" n"n pxe18

"tnru
jfnho neuo acg", gunshi thi
msheho dnurhi hfukhi kgnus cu"'

ukvb"k nuci' akt tnr rjc"t
tr"h amsheho dsukho ncgkh ,aucv'
tkt kahy,u ado c,jk, hnu, vnahj
hvhw chyuk nbvdu ak guko ugk zv

"b,bctu fk vbchtho"Q

tck kahy, vrnc"o ac,jhk,
hnu, vnahj guko fnbvdu buvd' vrh
th"z nfrhj amsheho dsukho ncgkh
,aucv28/

yz/tkt aktjrh fk vb"k gshhi
mrhl chtur: fhui adsr hnu, vnahj
)act cvnal kcht, vnahj( eaur
ksg, vrnc"o cfl aguko fnbvdu
buvd' nsug nufrj vscr achnu,
vnahj gmno ,vhw ,eupv buxp, acv
hhcyk nbvdu ak guko? ugus )ugher(
nvh tu,v xhcv bpktv a,cht u,druo
kjhsua bpkt zv ak vbvd, v,eupv
vabhw?

uhuci cveso scrh vrnc"o ctdr,

,jhh, vn,ho aku38anv aphra t,
vhgusho skg,hs )udr ztc go fca
ufhu"c( avo srl nak ujhsv "thi
scrbu zv vjkyh48fuw avo nak"
utpar ah,ehhnu fpauyo58/

ukfturv' kpnab", )ht-hc( vrh
vfrjkpra t, vhgusho veaurho
cnahj ucht,u athbo chyuk scr
nnbvdu ak guko' kph adsruak nahj
vut kpguk cguko fph avut "fnbvdu
buvd" suet fb"k?

hz/uha kunr vchtur czv:

vbv hsugho scrh vdnw68kdch
x,hr, vpxueho: "f,hc78utru go
gbbh anht fcr thba t,v uf,hc88gbh
urufc gk jnur' zfu go gbbh anht kt
zfu gbh rufc gk jnur" )ugs"z n,rm,
vdnw98x,hru, ak pxueho tjrho
ufhu"c(/

unuci nzv kdch atr gbhbho
achnu, vnahj' acagv ahartk hvhu
cnmc ak "zfu" hvhu fk vgbhbho ctupi
tjr kdnrh' tupi bxh09/

]azvu tjs ntupbh v,huul cnjkue,
kdch cbhi vnesa skg,hs: acfnv

38( tu, uw/
48( f"v c,rduo etpj/ uc,rduo rw anutk

tci ,hcui "thi scrbu zv dzhrv"/
58( ghh"a cpryhu,/
68( xbvsrhi mj' t/
78( sbhtk z' hd/
88( zfrhw y' y/
98( xbvsrhi ao/
09( rtv fu"p )hu"s xe"h xu; ch, vxpe(Q

tumr ckuo kg"h xbvsrhi ao _ aczv ,kuh d"f
to tkhvu ct nt,nuk kpbh cht, vnahj/ urtv
rnc"o vkw nkfho ph"c v"c/

18( vkw ,aucv p"z v"s/
28( ygnu ak vrnc"o kpxue frc tcvu )ufi

nuct cpahyu, cfnv neunu, cst"j( _ rtv
keu"a jh"s gw 163 uthkl/
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neunu, th,t19avnesa vakhah

"cbuh unaufkk vut hdkv uhcut
nanho29" ucne"t btnr39)ufi pxe
vrnc"o49( anahjcubv nesaQ

azvu ,kuh cabh tupbh dtukv vb"k'
to "zfu" vrh "hdkv uhcut nanho"
nat"f to "kt zfu" hvhw vcbhi chsh
tso59)g"h nahj69([/

uzv acxw vhs' xpr "vkfu, vkfu,"
pxe vrnc"o akt hvhw chyuk scr

nnbvdu ak guko' vut fhui agbhi
nahj ucht,u uvdtukv cfkk' vut
vkfv' vkfv crurv upxuev' ufl vut
do vtupi czv avut thbu,kuh ctupi
sngav cb"t )nat"f vdtukv ctupi
stru go gbbh anht ufhu"c a,kuh czv
ahartk vo cnmc ak "zfu" athbu
crur unujky fh vfk chsh anho ju.
nhr"a79uvrau, kfk tso b,ubv
fuw89('

ukfi vrnc"o n,tr t, vdtukv
ctupi fzv avut vkfv'nufrjkvhu,
)kkt ,ku, cnmco ak hartk(/

hj/cgune hu,r: zv avrnc"o
n,tr t, vdtukv ctupi akt hvhw
chyuk scr nnbvdu ak guko vut )kt
nauo an,tr t, vdtukv a,ct
ctupi ak "kt zfu" j"u' tkt( nauo
avut npra anv atnru jz"k acnmc
ak "zfu" hvhu fu"f ghkuhho cvbvdv
bxh, fuw' vrh zv gbhi bux;kgmo dsru
ak nahj/

fkunr: nms dsru ak nahj ucht,u
vxsr vut ak guko fnbvdu buvd' fh
ftnur jhsuau ak cht, vnahj
cvkfvvut agk hsu ,ct akhnu,
ehuo nmu, uvkfu, ak ,urv )aeaur
cguko afnbvdu buvd(/

tkt acagv ahartk vo cnmc
bgkv ak "zfu" hvhw gbhi bux;'
avec"v hrtv bxho ufuw kvrtu,
,uxp,vjchcu, uvngkv ak hartk/

]ugs"z cgbhi ,huul vb"k ccbhi

19( pra"h xufv nt' xg"t/ r"v k' xg"t/
uf"v c,uxw xufv ao/ acugu, yu' rha g"c s"v
thi' unxhho "ufi npra cnsra ,bjunt" )uh"k
avfuubv k,bjunt peush ht(/ zj"t fj' t/ j"c
by' xg"t/ ej' xg"t/ j"d rft' t/ hk"a ,vkho
rnz ,,nt cxupu' ,,nj cxupu/ urtv ,bjunt
)ctcgr( crtah, hz )cxupu(/

29( kw ra"h xufv ao/
39( hruaknh ndhkv p"t vh"t/ uhe"r p"y' u/

cnsc"r ph"d' c/ urtv do hruaknh pxjho p"y
v"t ),uxp,t pxjho p"j' c( _ kdhw uphw vnb"j
nmuv ap/

49( vkw nkfho rph"t ucxupu/
59( gp"z n,urm, d"f vshgv vb"k avnesa

hdkv uhcut nanho' ukfturv: vrh nxupr cnsra
)c"r xpx"s( a"chnh rhc"j dzrv nkfu, vragv
ahcbv chvn"e vuahcu fuw uvhu nxpehi kgukh
dukv fx; uzvc ufk mrfo fuw" fsh kcbu,
chvn"e )ukt mhpu ahdkv uhcut nanho( _
u,nuv sgv vb"k' av"z ngav rc ahcbv chsh
tso )urtv do nb"j nmuv mv( _

tkt schnh rhc"j vhw nmc skt zfu )ufsnufj
nzv dupt avhu zeueho kzv a,dzr nkfu,
vragv(' ukfi vhw chvn"e bcbv g"h cb"t suet/

69( fkaui vrnc"o ao/ uvut sg, rw tkhgzr
cuhe"r ucnsc"r ao _ nat"f catr neunu,
vb"k )vgrv 39( kt btnr ahvhw g"h nahj suet/
uczv n,ur. zv achnh rhc"j rmu kcbu, chvn"e
ckt nahj _ fh zv anahj )suet( hcbv chvn"e
vut jhsua v,knhs u,he _ r"t ahvhw ktjrzni
rhc"j/

79( crfu, kd' c/
89( rnc"o vkw ,aucv rp"v/
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vnesa skg,hs: vphrua czv vut )kt
anv a"hdkv uhcut nanho" xu,r

k"nahj cubv nesa" tkt( anms dsr
vvkfv' gbhi cbhi chvn"e vut jhuc
nmuv gk hartk' ufna"b ugaukh
nesa99' ukfi puxe vrnc"o anahj _
agk hsu "juzrhi001fk vnapyho chnhu
favhu neuso" unubhi nkl )utj"f(
cubv chvn"e101_ nkl vnahj hcmg
t, nmu, cbhi chvn"eQ

uvnmc ak "zfu" pugk vuxpv'
ac,ul v"nesa sknyv" hct uh,kca
v"nesa skngkv" a"hct uhdkv
nanho"201[/

hy/ugp"z nuci vvfrj k,eupv
vabhw achnu, vnahj' fh ktjr cht,
vnahj )cthzv tupi avut( akt hvhw
khartk "buda uncyk"301a"thbi
nbhju, kvi kgxue c,urv ucnmu,
fvudi"401' utsrcv hvhu "pbuhhi c,urv
ujfn,v301" gs atphku "gxe fk
vguko)fk vtunu,( hvhw "ksg, t, vw

ckcs ukphfl hvhu hartk jfnho
dsukho fuw fnho kho nfxho"501' azvu
akhnu, vnmc ak "zfu" _ vrh azv
hcht cvfrj,eupv )abhw( )chnu,
vnahj dupt( cv hvhw chyuk nbvdu ak
guko' vvbvdv vbxh, )fukk vgbhi
vhxush _ fkaui vrnc"o601_ ,jhh,
vn,ho(/

ukfi' cxpr vhs' acu nxchr
vrnc"o t, dsru ak nahj ucht,u
g"p vkfv' vut nxchr thl hvhw nmc
vguko czni utupi ak "guko fnbvdu
buvd" )cv,to kgbhbu udsru ak
nahj(Q

tck ctdr, ,jhh, vn,ho vut
nuxh;)chtur cxpr vhs( fh "thi scrbu
zv vjkyh" avrh cnmc ak "zfu" vrh
gus cvhu,o cdku, ,vhw cpugk' nhs

c,jk, vdtukv vbvdv nhujs,
nkngkv ak chyuk nbvdu ak guko'
ufhnh mt,l ntr. nmrho trtbu
bpktu,701/

99( rtv rnc"o vkw chvc"j c,jk,i: ugau
kh nesa fuw cbhi vg,hs kvcbu, fuw/

001( rnc"o vkw nkfho rph"t/
101( rnc"o vkw nkfho c,jk,u/ urtv

keu"a jy"z gw 403 uvgrv 94 ao/
201( rtv do keu"a jh"j gw 814 uthkl

ucvbxni ao/
301( rnc"o vkw nkfho ph"c v"s/
401( rnc"o vkw ,aucv p"y v"c/

501( rnc"o xu; vkw nkfho/ urtv keu"a
jf"z gw 642 uthkl/

601( phv"n cvesn,u kpw jke: vut hxus
nhxush nav rchbu g"v/ uc,rduo etpj:
nhxusu, ,ur, nav rchbu/ urtv kghk vgrv 16
vnal kaubu/

701( nhfv' z yu/ urtv zj"t vanyu, xf"v/
tuv", kvm"m )b"l frl tw( gw ,pz xe"z-j/
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t/f,c vrnc"o cvkfu, nkfho1:
tk hgkv2gk vkc achnu, vnahj
hcyk scr nnbvdu ak guko' tu hvhw
ao jhsua cngav crtah,' tkt guko
fnbvdu buvd3' uzv abtnr chaghw4udr
ztc fuw nak ujhsv fuw ahvhu hartk
huachi kcyj go ragh gfu"o5

vnaukho fztc ubnr' abtnr6ztc fuw
uhjzru fuko ksg, vtn,' ukt hdzku
ukt hajh,u' tkt htfku scr vnu,r
fuw abtnr utrhw7fuw ufi fk fhumt
ctku vscrho cgbhi vnahj vo nakho'

uchnu, vnkl vnahj husg kfk kth zv
scr vhw nak unv gbhi rnzu cvi/

uktjn"f nnahl8: tnru jfnho9thi
chi vguv"z khnu, vnahj tkt ahgcus
nkfhu, ckcs g"f/

ukfturv ha x,hrv ksg, vrnc"o
vb"k01achnu, vnahj kt hcyk "scr
nnbvdu ak guko fuw tkt guko
fnbvdu buvd" nnv atnru c,ur,
fvbho11cpra,bu gv"p21

"ug. vasv
h,i prhu" _ "unbhi at; thkbh xre
g,hsho kvhu, guaho phru,' ,"k ug.
vasv h,i prhu" ugs"z vut cxu; nxw
f,ucu,: "tnr rc jhht cr tah tnr
rc g,hshi fk thkbh xre actr.
hartk ahygbu phru,' abtnr31: fh g.
bat prhu ,tbv udpi b,bu jhko"' azvu
vrh gbhi ak chyuk nbvdu ak guko41/

8( ao v"c/ uf"v cneunu, acvgrv 3/
9( crfu, ks' c/ ua"b/
01( urtv scrh vrnc"o gmnu czv )tdr,

,jv"n aku tu, uw )vuct keni xy"z((/
11( vuct cpra"h gv"p/
21( fu' s/
31( hutk c' fc/
41( ukvghr svjhkue chi abh xudh thkbu,

tku' g. ntfk uthkbh xre' vut do cvkfv
)urtv do keni vgrv 25(: cg. ntfk btnr
)aupyho f' hy( "kt ,ajh, t, gmv"' "re g.
tar ,sg fh kt g. ntfk vut tu,u ,ajh,
ufr," )ao' f(' nat"f thkbh ntfk )c"e mt'
xg"c/ rnc"o vkw nkfho p"u v"j-y(*/

*( uthi kveau, )g"p vb"k cpbho(: nfhui

athkbh ntfk txur kemu. tphku cjur;' atz thi

nahju, jusa bhxi ,ak"d/ bspx ckeu"a

jf"z gw 191 uthkl/ ,rduo nthsh,/

*( vsri gk vrnc"o )uxhuo nxw f,ucu,(/
1( ph"c v"t/
2( rtv cphw uto hgkvgk vsg, _ crnc"o

rp"t )vsri krnc"o )ev",' cruekhi' h"t bhxi
,an"v( x"y(/

3( uf"v cvkw ,aucv p"y cxupu )"fnbvdu
vukl"(/ phv"n xbvsrhi _ vuct keni vgrv 77/

4( ht' u/
_ nv aveav vrnc"o nnv abtnr chaghw

_ ukt veav nna"b c,urv)pra,bu fu' u(

"uvac,h jhw rgv" )ufvad, vrtc"s' vuct
keni cpbho x"d( _ fh pxue zv tpar kprau
fvrnc"i gv"p )urtv tdr, ,jhh, vn,ho
kvrnc"o( "akt hcutu jhu, rgu, ctrmfofh
cvhu, vaucg ucrcu, vyucv uvhu, vgrho
nktu, tso kt ,cutbv jhu, chauc"/ ukp"z thbu
chyuk nbvdu ak guko uthi mrhl ksjue cf,uc
abtnr srl nak/ urtv keni cpbho xgh; d/

5( ahbuh vmgbztr um"k "duhho" tu "tunu,
vguko"/

6( hrnhw v' u/
7( haghw ao' z/

cjueu,h*c
a,h ,eupu, chnu, vnahj
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שיחה א' - פרשת בלק
סיכום

אודות השיחה

ענייני מלך המשיח והגאולה השלימה, נתבארו בכל חלקי התורה, מקרא משנה גמרא 
ואגדות. אך הדברים מפוזרים מעט כאן ומעט שם, ומהם דברים השייכים אל הפשט, 
ומהם דברים השייכים אל הדרוש, הרמז והסוד. וכדברי הרמב"ם "דברים סתומים הם 
אצל החכמים, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו". ובטח שהלומד הפשוט לא ימצא בים 

רחב זה את ידיו ורגליו.

הראשון שהניף ידו לבאר בצורה ברורה ומסודרת, באופן של פסק הלכה, את ענינו 
משנה  חיבורו  שבסיום  מלכים  בהלכות  הרמב"ם  היה  השלימה,   והגאולה  משיח  של 
תורה. בדעתו הרחבה העמיק ואיזן, חיקר וליבן, והוציא מתחת ידו משנה סדורה בנוגע 

לתפקידיו של משיח וסדר התגלותו.

ועדיין, אמנם היו הדברים ברורים ומפורשים,  אך הרמב"ם כדרכו לא ציין המקורות 
והסברות עליהם ביסס דבריו.

רבי יוסף קארו מגדולי מפרשי הרמב"ם,  כותב בחיבורו כסף משנה אודות פרקים 
אלו, "הפרק הזה ושאחריו אמונות טובות בביאת משיחנו,  ואין לי לפרש בהם דבר", 
נהגו  גם  וכך  שנזכרו מפורשים בש"ס.  לדברים  וביאור  בציון מראי מקומות  ומסתפק 
הברור  מציין מקורה  ברמב"ם  והלכה  הלכה  כל  הרדב"ז שעל  גם  המפרשים שאחריו. 
בדברי חז"ל, בפרקים אלו הוא מסתפק בציון כללי "כל זה מבואר מן הכתובים ובדברי 

רבותינו ז"ל במדרשות ובאגדות . . דברים מקובלים מפי ספרים ומפי סופרים".

בזה מדקדק  המובאת  הקדושה  ובשיחתו  מלך המשיח שליט"א,   אדמו"ר  עד שבא 
ומעמיק בדברי הרמב"ם עד שיורד לסוף דעתו,  על אלו רעיונות השתית הרמב"ם את 

תורת הגאולה שלו, ומבאר כל פרט ופרט בדבריו עד שהם ברורים ומאירים.

המושגים  ומתבררים  הרמב"ם  בדברי  הבנה  מתווספת  השיחה  כדי  תוך  כמובן, 
היסודיים ביותר,  מהו משיח ומהי האמונה בביאת המשיח.  וכידוע פתגמם של זקני 
החסידים )בשם הרב אברהם הירש ע"ה הכהן, ראש הישיבה בתורת אמת וראש הכולל 
כלומר  משיח,  של  בענין  "קרקפתא"  כמו  הוא  הרי  זו  שיחה  למד  שלא  שמי  בכפ"ח(, 

שמעולם לא האמין בביאת המשיח.

כי אמנם רבות הם שיחותיו של נשיא דורנו המבארות ענינו של משיח, אך שיחה זו 
היא מהיסודיות ביותר שביניהם ]וראה גם בסיכום שבסוף החוברת,  שאף שאר השיחות 
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שבקונטרס קשורות ומיוסדות על הרעיונות שבשיחה זו[.

• • •

אחת הנקודות היסודיות המבוארות בשיחה, היא היות האמונה בביאת המשיח עיקר 
בדת ישראל.

בביאת  האמונה  הוא  מביניהם  שהי"ב  הרמב"ם,  של  האמונה  עיקרי  י"ג  לכל  ידוע 
המשיח. אך גדולי ישראל נחלקו עליו ותמהו מדוע מנה את ביאת המשיח כעיקר בדת 
)ראה ספר העיקרים מאמר א פ"ד.  ועד"ז שו"ת חת"ס ח"ב סי' שנ"ו(. לשיטתם משמעות 
ביאת המשיח היא נתינת שכר לישראל על עבודתם, ולכן לא ראו לנכון לעשות זאת 

לעיקר בפני עצמו,  בנוסף על העיקר הכללי של אמונה בשכר ועונש בכלל.

אמנם בכל תפוצות ישראל התקבלו י"ג עיקרי האמונה של הרמב"ם כדבר הכי פשוט, 
וברובא דרובא כלל לא יודעים שיש החולקים עליו. אך מענה ראוי לשמו ליישב שיטת 

הרמב"ם, מעולם לא נאמר.

לישראל,  אלא  ענינו של משיח לתת שכר  וביאר שאין  כ"ק אד"ש מה"מ  עד שבא 
להחזיר את שלימות התורה והמצוות.  האמונה בביאת המשיח היא האמונה שיבוא יום 
וכל ציוויי התורה אכן יתגשמו בפועל בעולם,  והיא תקויים בשלימות. ואמונה זו,  ודאי 

וודאי שהיא ענין עיקרי ויסודי בדת ישראל. כמבואר בשיחה באריכות.

מהלך השיחה

השיחה נפתחת בסדרת קושיות ארוכה על כל הלכה בפרק י"א בהל' מלכים, שבסיומה 
הפרק נראה תמוה, עד כדי כך שלא מובן הקשר בין משפט אחד למשפט שני )בסעיפים 

א-ז(.

החזרת  הרמב"ם,  לשיטת  משיח  של  ענינו  בעצם  מהו  ומבאר  היסוד,  את  מניח  ואז 
מלכות דוד,  החזרת שלטון התורה והמצוות )בסעיפים ח-ט(.

סופו,  ועד  מראשו  כולו  ומבארו  הפרק  כל  על  חדש  אור  שופך  זה  רעיון  פי  ועל 
ובעלי משמעות עמוקה  ומדוייקים  ומשפט מדודים  כל מילה  כיצד  תוך שהוא מראה 

)בסעיפים ט-יג(.

בסיום השיחה מוסיף ומקדיש עוד כמה סעיפים )יד-טז( לבאר בפרטיות את סימני 
משיח שהזכיר הרמב"ם.

לשלימות הענין, מומלץ ללמוד גם את הערות: 66,36,05,71.

ביאור עניינים בשיחה

שני המשיחים )ס"ב-ג, ס"ה(
חלקי  את  ובאריכות  לפרש  טורח  מדוע  הרמב"ם,  על  היא  הקושיא  ב-ג  בסעיפים 
הנבואה המתייחסים לדוד המלך, מה זה נוגע ומוסיף בענייננו,  האמונה במלך המשיח. 
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ואילו בסעיף ה' הקושיא היא על נבואת בלעם,  מהו באמת הקשר המיוחד בין משיח 
לדוד,  עד שבלעם משוה את משיח דוקא לדוד ולא למשה.

]ואולי זו הסיבה שקושיא זו מגיעה אחרי ס"ד והקושיא על ערי מקלט,  ולכאורה על 
פי הסדר היתה קושיא זו צריכה לבוא בהמשך לס"ג.  ואולי הסיבה לכך כיון שקודם 
משלים את הקושיות על הרמב"ם וראיותיו,  ואחר כך מעמיק יותר להקשות על הנבואה 

עצמה[.

מלכות דוד )ס"י(
את  המנהיג  מלך  של  בעמידתו  תלוי  מצוות  התרי"ג  שקיום  בשיחה  מבואר  אמנם 
ישראל, אך לכאורה אין זה עקרוני אם המלך הוא מזרע דוד או שאינו, כלומר שגם מלך 
שאינו מזרע דוד יש לו אותו תפקיד ואותו כח לכוף את ישראל ללכת בדרך התורה. ולפי 
זה לכאורה היות משיח מזרע דוד זהו ענין צדדי שלא קשור לתפקידו ושליחותו כמשיח, 

אלא הואיל והקב"ה הבטיח לדוד מלכות נצחית, הרי גם מלך המשיח יהיה מזרע דוד.

אך הרמב"ם כותב מפורשות בנוגע לאמונה בביאת המשיח )בפירוש המשניות, ומובא 
בהע' 05 בשיחה( "ומכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה 
בלבד, וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בשם ה' יתברך". כלומר שהאמונה בביאת 
נוסף,  ענין עיקרי  יש בה  ונצחיותה, אלא  אינה רק האמונה בשלימות התורה  המשיח 

האמונה בנצחיות מלכות דוד.

משמעות זאת אפשר למצוא גם בדבריו בהלכות מלכים "המלך המשיח עתיד לעמוד 
ולהחזיר מלכות דוד לישנה . . וחוזרין כל המשפטים".  תפקידו של משיח הוא כפול, 

החזרת מלכות דוד והחזרת שלימות התורה.

וזו כנראה גם כוונתו בס"י בשיחה בביאור נבואת בלעם שמשווה את משיח ופעולותיו 
לדוד דוקא. שבכך מודגש שענינו של משיח הוא לא רק להחזיר את שלימות התורה 
ומושג המלכות בכלל )שאז אכן היה מתאים יותר להשוות אותו למשה או לשאול,  כפי 

שמקשה בתחילת השיחה(, אלא יש לו תפקיד עיקרי להחזיר את מלכות דוד.

]וראה דברים דומים בענין זה,  בהדרן על הרמב"ם תשמ"ו הע' 7 – 63. שם מבאר 
משפחתי,   יחוס  של  טכנית  עובדה  ציון  רק  אינה  דוד'  מבית  כ'מלך  המשיח  שהגדרת 
נפשית,   ומעלה  תכונה  זוהי  דוד'  'בית  אלא  לדוד.   הקב"ה  הבטחת  היא  לה  שהסיבה 

שהיא חלק עיקרי בהגדרתו כמשיח.  עיין שם[.

וכל מי שאינו מאמין בו . . כופר בתורה ובמשה רבינו )סי"א(
חמורה  כמה  עד  להדגיש  היא  זה  במשפט  הרמב"ם  שכוונת  נראה,  ראשונה  בהבנה 
הכפירה בביאת המשיח. אך אם כן אינו מובן מדוע כתב זאת הרמב"ם בהלכות מלך 
(כפי שמקשה  תשובה  בהלכות  כופר  דיני  כל  עם  יחד  מקומו  זה  דין  שהרי  המשיח,  

בתחילת ס"י(.

חומרת  את  לבאר  )לא  היא  זה  במשפט  הרמב"ם  כוונת  שאכן  בשיחה  מבאר  לכן 
הכפירה, אלא( להסביר לנו יותר מהו משיח:
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כי תתכן סברה )ראה שו"ת חת"ס ח"ב שנ"ו(, שהאמונה בביאת המשיח כשלעצמה אין 
בה משמעות עיקרית בדתנו. אלא הואיל וכל הנביאים נבאו על ימות המשיח, במילא 

מתוך חובת האמונה בנבואה בכלל, ישנה חובה גם להאמין בביאת המשיח.

האמונה  של  והסתעפות  תוצאה  אלא  אינה  המשיח  בביאת  האמונה  זו,  סברה  לפי 
בנבואה. ואין בה משמעות מיוחדת יותר מאשר כל נבואה אחרת שחייבים להאמין בה, 

ואינה הופכת להיות עיקר בדת.

וזוהי הדגשת הרמב"ם "לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו". 
הואיל ונתבאר שהאמונה בביאת המשיח היא אמונה בשלימות התורה ונצחיותה. מובן 

שהכפירה בביאת המשיח, אינה רק כפירה בנבואה, אלא כפירה בתורה עצמה.

ניסן תשכ"ב.  י"א  זו ושלילתה בחריפות, ראה בשיחת  ]התייחסות מפורטת לסברה 
וראה ג"כ שיחת 'נצחיות הבטחת

הנבואה  נצחיות  שבין  ההבדל  באריכות  מבואר  שם  בקונטרס,  הנדפסת  הגאולה' 
לנצחיות התורה, ובהקדמה לאותה שיחה

הנדפסת לעיל. וראה בסיכום שבסוף החוברת[.

ערי מקלט )סי"ב(
כנראה כוונתו בשיחה לבאר, שהתורה ציוותה לקיים את כל המצוות בשלימותם, אלא 
מצדנו מצד מצב הגלות, איננו יכולים לקיימם בהתאם לציווי התורה עד ביאת  שאנו 
משיח. כלומר שהחסרון הוא לא מצד התורה, אלא מצד המצב בעולם. לא מצד הציווי, 

אלא מצד הקיום בפועל.

אך מצות ערי מקלט מיוחדת בכך שהתורה עצמה אומרת מלכתחילה שמצוה זו תהיה 
בשלימותה רק בביאת משיח, "שהתורה גופא אומרת שצריך לבוא זמן בו מצוות התורה 
יהיו כדבעי". ולכן החסרון במצות ערי מקלט הוא לא רק מצד העולם אלא גם מצד 
התורה. לא רק מצד הקיום בפועל על ידינו, אלא גם מצד ציוויו של הקב"ה, "שיתווסף 

במצוה גופא".

]ובשיחה 'נצחיות הבטחת הגאולה' מבאר משמעותה של ההוכחה מערי מקלט באופן 
אחר,  ולכאורה הדברים משלימים זה את זה,  ודו"ק[.

התורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם )סי"ג(
כנראה כוונתו לבאר,  שאסור לומר שבכדי שמשיח יצליח בתפקידו להביא את העולם 
למצב של שלימות התורה,  הוא מוכרח להשתמש במופתים השוברים את הטבע. כיון 
שהאומר כך בעצם מודה שהעולם במצבו הטבעי אינו כלי לתורה ולכן בלתי אפשרי 
מצב  את  לשנות  מוכרחים  התורה  שלימות  של  למצב  להגיע  ובכדי  בו,  אותה  לקיים 

העולם.

ומכיון שאנו מאמינים בנצחיות התורה, היינו שהתורה היא תורת אמת ותורת חיים 
בכל הזמנים ובכל המצבים, במילא איננו מקבלים את ההנחה שטבע העולם אינו כלי 
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לתורה בשלימותה. אלא אנו מאמינים שמשיח יכול לבצע את תפקידו בשלימות, מבלי 
להזדקק למופתים.

ובדרך  בג, הלכות אודות שלימות התורה  כוונת הרמב"ם, שאחר שהאריך  ]כנראה 
הטבע דוקא, ועל כל פרט הביא ראיות מהתורה והנביאים ודברי רז"ל.  הרי סוף סוף אלו 
רק הוכחות שמכריחות להסכים עם דבריו,  אך לא מבארות את שורש הענין וסיבתו, 

מדוע משיח יביא לשלימות התורה, ומדוע בדרך הטבע דוקא.

לכן מסיים ואומר "עיקר הדברים ככה הן" - שהשורש והסיבה לכל מה שביאר בהלכות 
שלפנ"ז הוא העקרון של נצחיות התורה, שלכן אנו מאמינים בשלימות התורה על ידי 

משיח, ובדרך הטבע דוקא.  וכמבואר בשיחה בסי"ג והע' 36[
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שיחה ב' - פרשת שופטים
סיכום

תורה, מצוה, נבואה.
שיחתנו עוסקת בביאור תוקף ההבטחה על הגאולה, כשבתוך הדברים נכנס לבאר את 

ההבדלים שבין הבטחות התורה והבטחות הנבואה.

להבנת הענין על בוריו, מובא בזה סיכום וביאור1 ענינם המיוחד של התורה והנבואה 
הנבואה,  והבטחות  התורה  הבטחות  בין  ההבדל  כן  גם  יובן  ומכך  ביניהם,  וההבדלים 

כמבואר בשיחה:

התורה והמצוות הם חכמתו ורצונו של הקב"ה. בתורת החסידות מבואר שהתורה היא 
רצון עצמי של הקב"ה, כלומר רצון שלא נולד מתוך סיבה חיצונית כלשהי, אלא רק מפני 
שכך עלה ברצונו. כך מובן גם ממאמר חז"ל שהתורה קדמה לעולם, והיא הדיפתראות 
ופנקסאות שבהם נברא העולם. כלומר, המצוות לא נקבעו לפי מציאות העולם, בכדי 
לשפר ולתקן את חיי האדם בעולם. אלא להיפך, קודם חקק הקב"ה המצוות, ולפיהם 

הוא קבע את מציאות העולם.

אם היתה למצוות סיבה חיצונית לצורך האדם או העולם, הרי היתה אפשרות לומר 
שכאשר מצב האדם והעולם ישתנה, ישתנה גם הרצון במצווה. אך כיון שהרצון במצוות 
הוא רצונו העצמי של הקב"ה, הוא לא משתנה לעולם. זוהי משמעות האמירה שהתורה 
ואינה  העולם  למציאות  מתייחסת  אינה  היא  מהזמן,  ולמעלה  מהעולם  למעלה  היא 

משתנה בשינויי הזמן.

• • •

להשוות  אפשר  אי  אך  כרצונו.  אותו  להנהיג  ממשיך  הקב"ה  נברא  שהעולם  לאחר 
את רצון הקב"ה בהנהגת העולם, לרצונו במצוות. הרצון במצוות הוא כנ"ל רצון עצמי 
ובלתי משתנה, ואילו הרצון בהנהגת העולם הוא רצון חיצוני הנתון לשינויים לפי מצב 
העולם. כי כאשר האדם מתנהג כראוי הקב"ה כביכול ניחם ומתחרט על הרעה שחשב 

לעשות, וכאשר חלילה להיפך, הקב"ה כביכול ניחם על הטובה.

נברא באה הנבואה להורות לאדם  הנבואה לא קדמה לעולם, אלא לאחר שהעולם 
כיצד הוא יכול לשפר את חייו בעולם לטובתו הרוחנית או הגשמית, וכיצד עליו לנהוג 
בהתאם למצב בו הוא נמצא כעת. אך בהיות העולם נתון לשינויים, דברי הנבואה יכולים 

לאבד את משמעותם כאשר בטל המצב המסויים כלפיו הם נאמרו.

ולדוגמה, כאשר נביא מורה לבני ישראל לצאת למלחמה מסויימת או שלא לצאת, 

1( המבואר בזה מבוסס על דברי קדשו בלקו"ש חי"ט ע' 182 ואילך, חלק כ"ג ע' 33 ואילך, שם ע' 85 ואילך. 
ובכ"מ. ואקווה שאזכה לכוון לדעת קדשו. 
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זוהי הוראה מקומית בלבד, שאין לה כל משמעות מעבר לאותו מצב. הוראה זו אינה 
מבטאת את רצונו העצמי של הקב"ה, אלא רצון חיצוני בהנהגת העולם, ולכן היא איננה 

נצחית. זו הסיבה שרוב הנבואות כלל לא נכתבו לדורות.

העומד  רעב  על  ומספר  בעולם",  להיות  העתידים  "דברים  אומר  הנביא  כאשר  גם 
להתרחש. הוא אינו מבטא את רצונו העצמי של הקב"ה, שהקב"ה רוצה שיהיה דוקא 
סיבות  שמפני  הקב"ה  של  החיצוני  רצונו  את  מגלה  הוא  אלא  אחרת.  יתכן  ולא  רעב 
מסויימות הוא רוצה להביא רעב על עולמו. אך כיון שרצון זה נתון לשינויים כנ"ל, נמצא 
ידי הנביא לא מוכרח שאכן יתקיימו בפועל, כיון שיתכן שעד  שהדברים שנאמרו על 

שיגיע אותו הזמן עליו נאמרה הנבואה, הרצון העליון כבר ישתנה. 

אך אם כן, נמצא שלעולם לא נוכל לבחון את הנביא באם הוא דובר אמת או לאו. ולכן 
הבטיח הקב"ה שכאשר הוא מודיע לנביא נבואה לטובה, הוא יעמוד בדברו ויקיים אותה 

בכל מקרה, ובזה יהיה אפשר לבחון את הנביא.

מצד עצמה היא נצחית וללא שינויים, אלא שבמקרים  אך כמובן, אין זה שהנבואה 
כאדם  )כביכול  מדבריו  בו  יחזור  שלא  צדדית  סיבה  מפני  מבטיח  הקב"ה  מסויימים 
שסיפר על תכניותיו לאחרים, ולאחר שאמר את הדברים הוא מחוייב לעמוד בהם בכדי 

לכבד את מלתו, למרות שיתכן שבינו לבין עצמו כבר התחרט מכך(.

חלק  מהווה  זו  הרי שהבטחה  בתורה,  נאמרה  עתידית  הבטחה  כאשר  זאת,  לעומת 
מחכמתו ורצונו העצמי של הקב"ה, ולכן לא שייך בה שינויים כלל2.

• • •

בתורה עצמה, ישנו הבדל בין נצחיות התורה לנצחיות המצוות:

וההבטחות  הסיפורים  וגם  רוחנית,  אלקית  חכמה  בעיקר  היא  במהותה  התורה 
הגשמיות המופיעות בה, נאמר עליהם ש"התורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים", 

ועיקר הכוונה היא למשמעות הרוחנית של הדברים בעולמות העליונים.

וכפי שהסיפורים על אבותינו המופיעים בתורה ואירעו לפני זמן רב, הם עדיין נצחיים 
במשמעותם הרוחנית. על דרך זה ההוראות הרפואיות המופיעות בש"ס וברמב"ם, אשר 
הרוחנית של  מועילות, אך משמעותם  אינם  אלו  ותרופות  נשתנו הטבעיים  כבר  כיום 
אותם הוראות היא נצחית ללא שינוי. וכך גם כאשר התורה נותנת הבטחה על העתיד, 
דוקא שההבטחה תתקיים  לאו  אך  שינויים,  וללא  נצחית  היא  זו  ברור שהבטחה  דבר 

במובן הגשמי של הדברים.

לעומת זאת מצוה, היא רצון ה' שמתייחס להנהגת האדם בעולם הזה הגשמי דווקא. 
מצווה  על  לומר  וחלילה  דווקא.  גשמית  במשמעות  היא  המצוות  של  הנצחיות  ולכן 

2( ובסגנון דתורת החסידות: התורה היא חכמה דאצי', חכמתו של הקב"ה עצמו שלמעלה מהעולם, יחודא 
עילאה שאינו מתייחס למציאות העולם, וגילויה על ידי משה שהוא נשמה דאצי'. ואילו הנביאים הם נשמות דבי"ע, 
ולכן הנבואה היא גילוי אלקות בגדרי הנבראים, יחודא תתאה המתייחס למציאות האדם והעולם. ראה תורה אור 

פ' בא ובכ"מ.

ובשיחות הנ"ל מקשר זאת לדברי האריז"ל שהתורה היא מתפארת דאצי' והנביאים יונקים מנצח והוד. ולהעיר 
מהמבואר בלקו"ת פ' קדושים בשייכות של גילוי התפארת ליחו"ע וגילוי הנו"ה ליחו"ת.
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מסויימת שהיא בעלת משמעות רוחנית בלבד.

• • •

לאידך גיסא, יש תוקף מיוחד בדברי נבואה שאין בדברי תורה:

כאשר אדם עובר על דברי תורה ישנו חילוק בין עבירה קלה שעונשה קל לעבירה 
חמורה שעונשה חמור. אך העובר על דברי הנביא עונשו מיתה בידי שמים בכל מקרה, 

ללא הבט אם זהו ציווי גדול וחשוב או ענין פשוט וחסר משמעות.

והסיבה לכך, שההבדל בין תורה ונבואה הוא כמו ההבדל בין אדם הנמצא במדינת 
המלך ועובר על אחד החוקים שהמלך חקק, לאדם המקבל ציווי ישירות מהמלך ואינו 
מקיימו. שכמובן במקרה השני האדם נקרא מורד במלכות ומתחייב בנפשו, ללא הבט 
על ערכו של הציווי כשלעצמו. כך גם הנבואה הואיל וכנ"ל היא "מדע המגיע מהבורא 
ללב בני האדם", מסר וציווי ישיר מהקב"ה לאדם שאליו הנבואה מופנית, לכן העבירה 

על דברי הנביא חמורה ביותר.

• • •

בשיחתנו עוסק בהבטחת הגאולה, ומאריך לבאר כיצד ההבטחה של ביאת המשיח 
התוקף  את  בה  יש  ולכן  וכנבואה.  כמצווה,  תורה,  כדבר  התורה,  חלקי  בכל  מופיעה 

והמשמעות המיוחדת של כל חלק בתורה.

ועיקר האריכות בשיחה לבאר שהבטחת הגאולה איננה נבואה לבד, שיש אפשרות 
תיאורטית שתתבטל, אלא חלק מהתורה והמצוות שלא שייך בה שינויים.

]עוד בנושא זה של הבטחת הגאולה כחלק מהתורה עצמה, ראה סי"א בשיחת 'גדרו 
ההלכתי של משיח' הנדפסת באותו קונטרס, ובסיכום שבסוף חוברת זו[. 

מהלך השיחה
פותח בציטוט הרמב"ם וראיותיו מהתורה שבכתב על ביאת המשיח. הראשונה מדברי 
משה "ושב ה' אלקיך את שבותך". השניה מדברי בלעם "דרך כוכב מיעקב וקם שבט 
מישראל". והשלישית ממצות ערי מקלט בה נאמר "אם ירחיב ה' אלקיך את גבולך . . 

ויספת לך עוד שלוש ערים".

נמנית  היא  ומדוע  השלישית,  בראיה  הצורך  מה  )ס"א(:  להתבוננות  שאלה  ומעלה 
בהלכה בפני עצמה. 

קשורה  להדגיש שהגאולה  זו  בראיה  הרמב"ם  שכוונתו של  )ס"ב-ג(  מבאר  כך  ועל 
נבואה  שבין  בהבדל  ביאור  ומוסיף  להתבטל.  יכולה  שאינה  מצוה  בתורה,  מצוה  עם 
יכולה  ואילו מצוה לא  – להתבטל,  – תיאורטית  יכולה  נבואה  ומצוותיה,  ובין התורה 

להתבטל, בהיותה למעלה משינויים.

ומוסיף ומבאר עוד )ס"ד( את ההבדל שבין תורה ומצוות. דברי התורה אמנם כולם 
נצחיים, אך לאו דוקא שנצחיותם מתבטאת גם בגשמיות. ואילו נצחיות המצוות היא 

במובן גשמי דוקא.

בכדי  מקלט,  ערי  ממצוות  הראיה  את  להוסיף  הוצרך  שהרמב"ם  הטעם  מובן  ולכן 
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לבאר שלהבטחת הגאולה יש תוקף של מצוה.

ונפקא מינה להלכה, שהאומר שההבטחה התבטלה )כשם שנבואה יכולה להתבטל3(, 
או שההבטחה תתקיים ברוחניות )כשם שדברי תורה יכולים להתקיים ברוחניות(, הוא 
ברור  דבר  אלא  ואפיקורוס".  רשע  ודאי  זה  הרי  מפשוטן,  מצוות  של  דברים  "מוציא 

שהגאולה תתקיים כפשוטה דוקא, בגשמיות דוקא )כמבואר כל זה בס"ה(.  

בדברי  שאין  נבואה  בדברי  מיוחד  חומר  ישנו  גיסא  שלאידך  )ס"ו(,  ביאור  ומוסיף 
תורה. ולכן כאשר הרמב"ם מביא את דברי בלעם הוא מדגיש "ושם נבא בשני המשיחים", 

להדגיש שבהבטחת הגאולה יש גם את החומר של דברי נבואה.

ונמצא מכל הנ"ל, שענין הגאולה הוא הן דבר תורה, הן מצוה בתורה, והן נבואה )סוף 
ס"ו(.

ומסיים )ס"ז( בביאור הקשר המיוחד של מצוות ערי מקלט לגאולה השלימה, המקלט 
מענין הגלות. 

3( אמנם נבואה לטובה לא יכולה להתבטל. אך הסובר שנבואה לטובה כן יכולה להתבטל כיון שהקב"ה חזר 
בו מהטובה שחשב, הוא אמנם טועה, אך לאו דוקא שזה נחשב ככפירה. שהרי אף אנו מאמינים שישנה אפשרות 
עקרונית שהקב"ה ישנה את רצונותיו החיצוניים. אך הסובר שדברי התורה יכולים להתבטל, יש בכך כפירה בהיות 

התורה רצונו העצמי והנצחי של הקב"ה, ואשר "התורה הזו לא תהא מוחלפת". 
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שיחה ג' - פרשת בחוקותי
סיכום

אודות השיחה

הרמב"ם בדבריו אודות הגאולה השלימה, מדגיש וחוזר )הן בפי' המשניות, הן בהל' 
תשובה והן בהל' מלכים( שבימות המשיח לא יבטל דבר ממנהגו של עולם וחוקי הטבע 
לעתיד  הטבע  שינוי  אודות  ברורים  דברים  חז"ל  בדברי  מצאנו  לאידך,  כרגיל.  ישררו 
לבוא. וצריך עיון כיצד ליישב דברים אלו עם דברי הרמב"ם. השאלה ידועה ומפורסמת, 

ועסקו בה רבים מגדולי ישראל ותירצוה באופנים שונים )כמוזכר גם בשיחה(.

בשיחתנו עוסק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשאלה זו, ומבאר אותה בהמשך 
לשיטתו בשיחת 'גדרו ההלכתי של משיח' הנדפסת בחוברת זו.

י"א מהלכות מלכים אודות מלך המשיח,  בשיחה הנ"ל עסק בדברי הרמב"ם בפרק 
וביאר שעיקר ענינו של משיח הוא שלימות התורה והמצוות, ולכן אי אפשר ואף אסור 
לומר  כיון שאי אפשר  בעולם.  ומופתים שיתרחשו  באותות  ביאת המשיח  את  לתלות 

שקיום המצוות אפשרי רק על ידי שינויים בטבע.

ימות  את  מתאר  הרמב"ם  י"ב  שבפרק  הסיבה  גם  שזוהי  ומבאר  ממשיך  בשיחתנו 
המשיח בכלל כהתרחשות טבעית שאינה חורגת מחוקי ההנהגה הרגילה של העולם. 
בפרק י"א עסק הרמב"ם בפעולותיו של משיח עצמו, וביאר שהם יהיו פעולות טבעיות 
ולא ניסיות. ובפרק י"ב עוסק במצב העולם בתקופת המשיח, המצב המאפשר את קיום 
התורה והמצוות בשלימות, וגם על כך מבאר שמצב העולם יהיה טבעי לחלוטין ולא 

ניסי.

על פי זה נמצא, שהרמב"ם אינו שולל את אפשרות האותות ומופתים כשלעצמם,  אלא 
כוונתו לשלול רק את הקישור בין מלך המשיח ופעולותיו לאותות ומופתים בעולם. אך 
אין מופרך שבתקופה מאוחרת יותר – לאחר שמשיח ישלים את פעולותיו – אכן יתקיימו 

כל היעודים הניסיים אודותם התנבאו חז"ל.

• • •

רעיון זה של ב' תקופות בימות המשיח מופיע כבר בקיצור בהערת שוליים בקונטרס 
'ענינה של תורת החסידות' ובמקומות נוספים. וכאן בא לראשונה באריכות הביאור. אף 
לאחר אמירתה של שיחה זו נאמרו שיחות נוספות המוסיפות ומעמיקות ברעיון של ב' 

התקופות, ויצויין בעיקר להדרנים על הרמב"ם דשנת תנש"א ותשנ"ב. עיי"ש.
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]ראוי לציין, שהנחה ראשונה של שיחה זו נערכה על ידי ר' אלתר הילביץ' ונדפסה 
בהסכמתו של כ"ק אד"ש מה"מ בספרו 'חקרי זמנים', נעתקה לספר 'יום מלכנו'. כמובן 
יש בין ההנחות שינויי סגנון וכו'. וכן נתבארו שם פרטים נוספים שלא מופיעים בשיחה 

כפי שמופיעה בחוברת זו[.

מהלך השיחה

הקושיות בדברי הרמב"ם ונסיונות התירוץ
מציג את דברי הרמב"ם בנוגע למצב העולם הטבעי בימות המשיח, לעומת דברי חז"ל 

אודות שינויים היוצאים מגדרי הטבע שיהיו אז )ס"א-ב(.

מביא את דברי הרדב"ז שאפשר לומר גם לדעת הרמב"ם שבארץ ישראל יהיה שינוי 
מנהגו של עולם, ועל פי זה יתיישבו דברי הרמב"ם עם דברי חז"ל (ס"ג), אך דוחה זאת 

ואומר שפירוש הרדב"ז אינו מתיישב בדברי הרמב"ם )ס"ד(.

מביא את דברי בעל 'עבודת הקודש' שהשינויים המבוארים בדברי חז"ל אינם שינוי 
אמיתי אלא 'שינוי החוזר לברייתו' למצב העולם הטבעי שקודם חטא עץ הדעת. ועל 
פי זה אפשר לבאר שאכן הרמב"ם לא שולל שינויים שכאלו, ומאריך לפלפל בביאור זה 

)ס"ה-ו(, אך דוחהו לבסוף )בס"ז(.

מוסיף ומביא  )בס"ח(  את קושיית ה'לחם משנה' על הרמב"ם, שדבריו אודות "עולם 
כמנהגו נוהג" סותרים את דבריו עצמו בהל' תשובה ובהל' שבת.

הביאור. שני עניינים, שתי תקופות
מוכיח שאי אפשר לומר שלדעת הרמב"ם אכן לא יהיו שינויים לעתיד לבוא, שהרי 
אין חולק על העניין היסודי של תחיית המתים, שהוא שינוי הכי גדול. ועל כרחך צריך 
לומר שאין הרמב"ם שולל שינויים בעולם בכלל, אלא רק בשייכות למלך המשיח עצמו 
ופעולותיו בעולם. אך בתקופה מאוחרת יותר מודה הרמב"ם שיהיו שינויים )ס"ט-י"א(.

ועל פי זה ממשיך ומבאר את שיטת הרמב"ם בהבנת פסוקי התורה ומאמרי חז"ל, אלו 
ואלו מתייחסים לתקופה  מהם מתייחסים לתקופה הראשונה הקשורה למשיח עצמו, 
השניה )בסי"ב- י"ג(. ועל פי זה מבאר גם כיצד כל פסקי הרמב"ם מתיישבים זה עם זה, 

כיון שחלקם מתייחסים לתקופה הראשונה, וחלקם לתקופה השניה (סי"ד-ט"ו(.

הסיבה לתקופה השניה
מוסיף את הצורך לבאר את הטעם מדוע תתרחש אותה תקופה שניה ניסית, מעבר 

לתקופה

הראשונה המוכרחת על פי הלכה )סט"ז(:

מבאר שהתיאור של הגאולה הטבעית שברמב"ם, הוא רק כאשר עם ישראל הם במצב 
של 'לא זכו', אך כאשר עם ישראל יזכו, הגאולה מלכתחילה תהיה על טבעית )סי"ז-ח"י(. 
וגם במקרה שחלילה לא יזכו והגאולה תתרחש בצורה טבעית כפי שהרמב"ם מתאר, הרי 
במשך הזמן ודאי שיתווסף בזכויותיהם והם יעברו למצב של למעלה מהטבע )סעיף י"ט(.
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 ביאור ענינים בשיחה

ביאור מאמרי חז"ל המוזכרים בשיחה
רבי חנינא מתקן מתקלי' )ס"ב(. היה מתקן את התקלות שבדרכי ארץ ישראל.

דור שבן דוד בא קטגוריא בתלמידי חכמים )ס"ב(. מרבים לקטרג ולהתלונן על תלמידי

החכמים.
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שיחה ד' - סיום הרמב"ם תשמ"ז
סיכום

הרקע לשיחה
התקנה הקדושה של לימוד הרמב"ם החלה בז"ך ניסן תשמ"ד. התגלגלה זכות ליום 
זכאי, והלומדים שלשה פרקים ליום סיימו את מחזור הלימוד הראשון ביום הזך והבהיר 
י"א ניסן תשמ"ה. המחזור השני הסתיים בחודש אדר תשמ"ו, והשלישי אירע שוב ביום 

זכאי, יו"ד שבט תשמ"ז, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הריי"צ.

כידוע, בתקנת הרמב"ם ישנו מסלול נוסף של לימוד פרק אחד ליום. כך שבאותו יום 
שלומדי ג' הפרקים סיימו את המחזור השלישי, לומדי הפרק האחד סיימו את המחזור 

הראשון, והיה זה סיום משותף שהתאחדו בו כל הסוגים שבעם ישראל. 

מדי שנה בסיום הרמב"ם הואיל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לומר 'הדרן', שיחה 
המבארת את ההלכות שבסיום ספר הרמב"ם בנוגע למצב העולם בימות המשיח וידיעת 
ובדרך כלל גם מקשרת אותם עם ענינים דומים המבוארים בתחילת  ה' שתשרור אז, 
ודיבר  זו בה התאחדו כלל ישראל בסיום אחד, שינה הרבי ממנהגו  הספר. אך בשנה 
ישראל,  בעם  האחדות  ענין  את  ומדגישה  הספר  לסיום  הסמוכה  אחרת  הלכה  אודות 

ההלכה אודות ביאת אליהו הנביא "לשום שלום בעולם".

הייתה שבאותה שנה  זה דוקא,  נוספת לכך שהשיחה עסקה בנושא  לכאורה, סיבה 
חוג מסויים של בעלי מחלוקת התעורר לחרחר ריב נגד חסידות חב"ד בכלל, ותקנת 
הרמב"ם בפרט. והמענה של כ"ק אד"ש מה"מ היה כדרכו על ידי הוספה באור, הוספה 

בענין האחדות והשלום בעם ישראל.

• • •

הנושא של ביאת אליהו מופיע בתורה שבכתב, במשנה, ובגמרא.

בתורה שבכתב בסוף מלאכי נאמר, "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא 
יום ה' הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".

ובמשמעות  אליהו  של  ביאתו  במטרת  תנאים  נחלקו  עדויות  מסכת  בסוף  במשנה 
הפסוק "והשיב לב אבות על בנים", מי הם האבות והבנים אותם אליהו צריך להשיב זה 
לזה, ומה הפריד ביניהם עד עתה. האם הכוונה לחכמים ותלמידיהם שנחלקו בהלכות 
התורה, או לאבות ובנים כפשוטם שלא נודע יחוסם ואליהו יגלה זאת, או שאליהו יסיר 
את כל המחלוקות והשנאות בין בני ישראל, ללא קשר למחלוקות בהלכה או ספקות 

ביחוסין.

בגמרא מסכת עירובין בסוגיא העוסקת באפשרות לביאת משיח ביום השבת, מוזכרת 
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ביאת אליהו כמאורע שמתרחש יום אחד לפני ביאת המשיח.

הרמב"ם בסיום הלכות מלכים מסכם את הסוגיא. הוא כותב ש"מפשוטם של דברי 
הנביאים" נראה שזמן ביאת אליהו הוא לפני מלחמת גוג ומגוג )"יום ה' הגדול והנורא"(. 
לאחר מכן מביא את דברי המשנה בנוגע למטרת ביאתו, ומכריע הלכה כדעת חכמים 
שאליהו בא רק בכדי "לשום שלום בעולם". ומוסיף ומביא את דברי הגמרא בעירובין 

כדעה נוספת החולקת על הנאמר קודם לכן, ואומרת שאליהו יבוא קודם ביאת משיח.

בשיחתנו מדקדק ומעמיק בדברי הרמב"ם, ומאיר אותם באור חדש. כדלקמן.      

מהלך השיחה
שיטת הדיוק

בתחילת השיחה )ס"ב( מדייק ומדקדק בדברי הרמב"ם בהלכה זו:

 דיוק ראשון בלשון הרמב"ם שיש בה לכאורה אריכות מיותרת. מדוע כותב הרמב"ם 
ואינו  "אינו מטמא  ולא לטהר", במקום לכתוב בפשטות  בא לא לטמא  "אינו  שאליהו 

מטהר".

ודיוק שני בסדר דבריו הנראה מעט תמוה:

בתחילה הרמב"ם כותב אודות זמן ביאת אליהו )"קודם מלחמת גוג ומגוג"(, אחר כך 
מאריך בנוגע לפעולותיו )"אינו בא . . אלא לשום שלום בעולם"(, ולבסוף חוזר ומביא 
דעה נוספת בנוגע לזמן ביאתו )"קודם ביאת המשיח יבוא אליהו"(. ולכאורה, היה לו 

להזכיר דעה זו האחרונה בתחילת ההלכה ולא בסיומה.

הבנה חדשה בסוגיה. מחלוקת בהגדרות ולא מחלוקת במציאות. 
 ממשיך )בס"ג( ומעלה קושיא כללית:

כיצד תתכן  ועל כך קשה,  יבוא אליהו.  הרמב"ם בדבריו מזכיר את המחלוקת מתי 
פלוגתא במציאות?

ומוסיף שאותה שאלה מתעוררת כלפי המחלוקת התנאים )אותה לא הזכיר הרמב"ם, 
אך מופיעה במשנה( בנוגע לפעולותיו של אליהו, הרי זו גם כן מחלוקת במציאות?

והתשובה על כך )בס"ד-ה( שאכן אנו מוכרחים להסביר שהמחלוקת איננה בעובדות, 
אלא רק בהגדרות.

ידוע שישנם פעולות רבות שאליהו עושה בכל הדורות גם ללא קשר לגאולה, אך כאן 
מדובר על ביאתו של אליהו כהכנה לקראת הגאולה השלימה. ועל כך נחלקו במשנה, 
אילו מפעולותיו של אליהו נקראות הכנה לגאולה ונכללות בכוונת הכתוב "והשיב לב 
אבות על בנים", ואילו פעולות אינם קשורות לגאולה, ואף כי אליהו יעשה אותם אך לא 

עליהם דיבר הכתוב.

• • •

וכעת גם דברי הרמב"ם ברורים ומאירים, והדיוקים שהצביע עליהם בתחילת השיחה 
מובנים ומיושבים:
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אליהו  של  ביאתו  במשנה שמטרת  חכמים  דעת  את  מביא  דבריו  בתחילת  הרמב"ם 
היא "לשום שלום בעולם". אך הוא בכוונה נזהר ונשמר מלכתוב שאליהו "אינו מטמא 
ומטהר", כיון שאליהו הרי כן יטמא ויטהר )כפי שהזכירו תנאים אחרים במשנה(, אלא 
רק "אינו בא לא לטמא ולא לטהר". הוא אכן יעשה זאת, אך לא בשביל כך הוא בא, לא 

זוהי מטרת ביאתו )כמבואר בס"ו(.

המשך הביאור. ב' שליחויות של אליהו.
וממשיך בשיחה ומבאר על פי אותו עקרון את הדעות השונות אודות זמן ביאתו של 

אליהו:

הגמ'  וישום שלום בעולם. חכמי  גוג  יבוא קודם מלחמת  כך שאליהו  אין חולק על 
בעירובין מדברים על ביאה נוספת למטרה אחרת בזמן מאוחר יותר.

כי אמנם כנ"ל המשמעות הפשוטה )"פשוטן של דברי נביאים"( של הפסוק "הנה אנכי 
שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא", היא על מלחמת גוג ומגוג. 
ובהמשך לזה בא הפסוק "והשיב לב אבות על בנים" שהתנאים בעדויות אכן פירשו אותו 

על הפעולות שאליהו יעשה באותה תקופה בכדי לשום שלום בעולם.

אך חכמי הגמ' בעירובין מכניסים בפסוק "הנה אנכי" משמעות אחרת, ומבארים ש"יום 
ה' הגדול והנורא" הכוונה ליום ביאת המשיח, והפסוק מדבר על שליחותו של אליהו 
לבשר את ביאת המשיח, בנוסף לשליחות המוזכרת בפסוק הבא "והשיב לב אבות". כך 

שלפירושם ב' הפסוקים מדברים על ב' שליחויות שונות בזמנים שונים. 

ונמצא שאין כאן כל מחלוקת במציאות, אלא רק ביאורים שונים בפסוק, ודעות שונות 
מהי ההכנה האמיתית לביאת המשיח, סילוק החמסים או בשורת הגאולה.

 וכעת גם סדר דברי הרמב"ם ישר וברור:

בתחילה הרמב"ם כותב את המובן מפשוטו של מקרא, שזמן ביאת אליהו הוא לפני 
וכביאור  בנים",  על  אבות  לב  "והשיב  של  הפעולות  בשביל  היא  וביאתו  גוג,  מלחמת 
המשנה שזהו "לשום שלום בעולם". ואח"כ מוסיף הרמב"ם שיש חכמים הדורשים את 
המקרא באופן אחר ומבארים שתהי' ביאה נוספת קודם ביאת המשיח בכדי לבשר את 

ביאתו1 )כמבואר כל זה בס"ז(. 

שורש הדברים
מהמבואר עד כאן עולה הדעות השונות שהוזכרו בחז"ל בנוגע לביאת אליהו, הינם 

בעצם דעות שונות אילו פעולות שייכות לגאולה, ואילו לא.

ומוסיף ומבאר )בס"ח(, שההבדל מתחיל בתפיסת המושג 'גאולה', מה נקרא גאולה 
ומה נקרא הכנה לגאולה, ואכן יש הבדל בין אדם לחבירו בהבנת המושג 'גאולה', כל 

אחד בהתאם למעמדו ומצבו בזמן הגלות.

1( כי בהבנה השטחית, דברי החכמים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו, הם דעה נוספת בנוגע לזמן ביאתו, 
החולקת על ההבנה הראשונה שאליהו יבוא קודם מלחמת גוג. ולכן נשאלה השאלה בתחילת השיחה מדוע מפריד 

הרמב"ם בין הדעות.

אך כעת מובן שדעה זו אינה חולקת על ההבנה הראשונה, אלא מוסיפה עליה. ואינה מתייחסת רק לזמן ביאתו 
של אליהו, אלא גם למטרתה. ולכן מקומה המתאים הוא בסוף ההלכה, לאחר שמבאר על פי פשוטו של מקרא מתי 

אליהו יבוא ומה הוא יעשה, מוסיף הרמב"ם ביאור נוסף על ביאה נוספת עם מטרה נוספת.  
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וזוהי אם כן סיבת המחלוקת בנוגע לפעולותיו של אליהו, כאשר כל דעה במחלוקת 
מבטאת את מעמדו ומצבו של בעל הדעה בזמן הגלות ואת ההכנה שלו לגאולה.  

ב' תקופות בימות המשיח.
עובר מענין לענין:

ישנה מחלוקת ידועה בין הרמב"ם והראב"ד בנוגע למצב העולם בימות המשיח, האם 
ינהגו חוקי הטבע או שהטבע ישתנה.

לפעולות  בנוגע  מחלוקת  שאין  עתה  עד  שנתבאר  שכשם  )בס"ט(  מבאר  כך  ועל 
שאליהו יעשה, אלא רק כיצד מגדירים אותם. כך אין מחלוקת מה יקרה בימות המשיח, 

אלא רק בהגדרות.

אין חולק על העובדה הפשוטה שיתרחשו אותות ומופתים בימות המשיח. המחלוקת 
היא רק האם האותות והמופתים שיתרחשו אז הם חלק מענינו של משיח, או שזהו ענין 
באותה  אפילו  או  המשיח,  ביאת  לאחר  יותר  מאוחרת  בתקופה  שיתרחש  עצמו  בפני 

תקופה, אך ללא קשר ישיר למשיח ופעולותיו.

]עיקר הביאור בנושא זה נמצא בשיחה 'מצב העולם בימות המשיח' הנדפסת בחוברת 
זו. ראה שם באריכות[

אחדות ישראל 
מסיים את השיחה )בס"י( בתפילה והבטחה שתיכף יבוא אליהו הנביא לבשר על ביאת 

המשיח, ואחדותם של ישראל תזרז זאת תיכף ומיד.

ראוי לציין, ששיחה זו מהווה דוגמה ו'בנין אב' של דרך לימודו של כ"ק אד"ש מה"מ 
ומבאר  לומד  מה"מ  אד"ש  זו  בשיטה  הדיוק'.  'שיטת  בתור  הידועה  רבות,  בשיחות 
מקומות רבים בתורה, וביניהם ובראשם בספר הרמב"ם הידוע באופן מיוחד בדייקנות 

שבדבריו, כפי שהורו גדולי הדורות לדקדק בו ככל האפשר.

בשיחה זו, כבשיחות רבות אחרות, השיחה מתחילה בדקדוק בדברי הרמב"ם בפרטים 
ומפנים אליהם  וחסרי משמעות, אך כאשר מצביעים עליהם  נראים טפלים  שלכאורה 
את תשומת הלב, הם מצריכים הבנה חדשה בנושא, כשבשלב זה המטרה היא להוציא 
את הלומד מהקבעון של ההבנה השטחית של הדברים, ולעורר בו צורך ורצון להגיע 

להבנה אמיתית יותר.

אחת  הגיונית  קושיא  מעלה  בו  ההגיון,  שלב  בשיחה,  השני  השלב  בא  מכן  לאחר 
חדש  כללי  ביאור  ולחפש  הפשוטה  מההבנה  לצאת  הלומד  את  המכריחה  יותר,  או 
בסוגיה. וכאשר הביאור נמצא, מתברר שכל הדיוקים שהוצבע עליהם בתחילת השיחה, 

מתבקשים מאליהם ומוכרחים, ומוכיחים את ההבנה החדשה.

אמנם בשיחה זו הדברים באים בקצרה, ובשיחות אחרות המבנה מורכב ומעמיק יותר.     
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סיכום וקישור השיחות

כנ"ל בפתח החוברת, אמנם השיחות שבקונטרס עומדות כל אחת בזכות עצמה, אך 
בסופו של דבר הינם קשורות זו בזו ומוסיפות ביאור זו בזו.

ונעמוד בזה על נקודת הדברים שבכל שיחה והקשר שביניהם.

• • •

העיקרי של משיח  'גדרו ההלכתי של משיח' מבאר שתפקידו  על  היסודית  בשיחה 
הוא החזרת שלימות התורה והמצוות. במתן תורה נצטווינו על תרי"ג מצוות, בזמן הזה 

קיומם הוא חלקי ביותר, ובימות המשיח תרי"ג המצוות יתקיימו במילואם.

עיקרי.  הכי  ענין  אלא  ישראל,  באמונת  פרט  אינה  זה מבאר שביאת המשיח  פי  על 
האמונה בביאת המשיח קשורה עם האמונה בנצחיות התורה ושלימותה, האמונה שכל 

אשר נצטווינו בתורה, כך אכן יתגשם בפועל בעולמנו.

בשיחה 'נצחיות הבטחת הגאולה' מאריך לבאר את ההבדל שבין הבטחות הנביאים 
כן  שאין  מה  לשינוי,  ניתנים  הנביאים  שהבטחות  הדברים  ונקודת  התורה.  להבטחות 
הבטחות התורה. היות ואמונתנו בגאולה השלימה אינה רק מכח הבטחת הנביאים, אלא 

מכח הבטחת התורה עצמה, לכן יש באמונה זו את כל התוקף של הבטחות התורה.

והדברים בב' השיחות מתקשרים זה לזה:

אילו ענינו של משיח היתה רק הבטחה על עתיד טוב מפני סיבה כלשהי, אכן לא היה 
זה ענין עקרוני והוא היה נתון לשינויים, כשם שכל דברי הנביאים נתונים לשינויים.     

ה'  שרצון  נמצא  והמצוות,  התורה  קיום  שלימות  הוא  משיח  של  שענינו  כיון  אך 
במצוותיו הוא הוא רצון ה' בביאת המשיח )רצון עצמי(. ולכן ביאת המשיח היא ענין 
עקרוני שאינו יכול להשתנות, כשם שהתורה עצמה אינה יכולה להשתנות. זו הסיבה 
שההבטחה על ביאת המשיח מופיעה בתורה עצמה, כיון שזהו ענינה של התורה גופא.

• • •

נקודה עיקרית נוספת מבוארת בשיחה 'גדרו ההלכתי של משיח':

הואיל וענינו של משיח הוא שלימות התורה והמצוות, אי אפשר להתנות את ביאתו 
באותות ומופתים וכיוצא בזה. כיון שאמונתנו היא שהתורה והמצוות צריכים ויכולים 

להתקיים בדרך הטבע, ללא שינוי מנהגו של עולם.

קובע  שלכן  ומסביר  זה  רעיון  ממשיך  המשיח'  בימות  העולם  'מצב  אודות  בשיחה 
הרמב"ם שבימות המשיח בכלל לא יהיה שינוי במנהגו של עולם. אך מוסיף שיחד עם 
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זאת אין הרמב"ם שולל אפשרות של שינוי מנהגו של עולם בתקופה מאוחרת יותר, או 
אפילו מיד עם ביאת המשיח, כאשר תהיה הגאולה באופן של זכו.

השיחה אודות 'ביאת אליהו' אכן עוסקת בנושא בפני עצמו. אך בסיומה חוזר שוב 
לנושא זה של מצב העולם בימות המשיח ומוסיף בו ביאור.
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