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דברתח פ  

 

בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח רואים חידוש שמקשר ומאחד את החיים נצחיים 
 זה "הדור הראשון לגאולה" ובמיוחד בדורינו ,שקיימים במלך המשיח עם החיים של כל בני ישראל

 ,כבר עתה עם כניסתנו לימות המשיח - שהחיים נצחיים נמשכים ממלך המשיח לכל אנשי הדור -
משיח צדקנו )וראה בארוכה בשיחות  דורנוובמיוחד ע"י ההתקשרות והביטול של כל אחד לנשיא 

 ומות(.'תשנ"ב סי"ב, ובעוד מקש"פ האזינו ה'תש"נ ]הבלתי מוגה[, ובשיחת ש"פ ויחי ה

י"א מרחשון ה'תשנ"ב )ס"ג(  "פ לך לךשבשיחת לאור דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ו
שהגיעו על כך שבשעת מתן תורה כש"פרחה נשמתן" של בני ישראל הי' זה מצד  מבארבהם 

" הזה י'לשלימות העבודה, ולאחמ"כ "הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחי' אותם". שב"טל תח
" )חיים נצחיים( של ה"תורה חדשה" דלעתיד שליחות חדשה נעלית יותר "טל תחי'קיבלו עבודה ו

 לבוא. 

כמבואר בשיחות קודש שכל בנ"י בדורנו זה )לאחר שכבר סיימו והשלימו את כל הענינים ו
פים בגלות( זוכים כבר לעבור למעמד ומצב הנעלה של ימות המשיח לחיים נצחיים כ"נשמות בגו

בשלימות בלי שום הפסק בנתיים", מוגש בזה ליקוט משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
באופן בריא  בהם מדובר על המעבר של בנ"י בדורנו זה לחיים נצחיים בגאולה האמיתית והשלימה

 .בנתיים כנשמה בגוף בלי שום הפסק דווקא

 

 נו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדינו מוריאדונחי י

 

 "זמן הגאולה"ערכת מ

 מות המשיחי
 (ובהטצמות ענת שהא ת) ט"מרחשוון תשע ז'

 א"ר מלך המשיח שליט"ק אדמו"ם שנה לנשיאות כ"חיי
 ברוקלין נ.י.
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 א

ואס דאס גיט צו נאכמער בפשטות: מ'זאל אננעמען החלטות טובות )ובפרט ברבים, וו
תוקף אין די החלטות( צו מוסיף זיין אין הפצת התורה והיהדות בכל מקום ומקום וואו 

 גרייכן.-מ'קען דער

זיין אויף אנדערע אידן, און א איד כמדובר לעיל, אז יעדערער האט בכח צו משפיע ו
אז כשם ווי  דארף וויסן וועגן זיינע כחות, כידוע דער פתגם פון כ"ק מו"ח אדמו"ר,

מ'דארף וויסן די אייגענע חסרונות בכדי לתקנם, אזוי דארף מען וויסן די אייגענע 
 מעלות בכדי לנצלם און להוסיף בהם.

אדרבא, דורך דעם וואס ער איז מוסיף אין זיינע פעולות ההשפעה, און ברענגט ו
ות, ער זאל ארויס זיינע מעלות מן הכח אל הפועל, גיט דאס צו נאכמער אין זיינע כח

 נאך מער, נאך טיפער, ברייטער און לענגער.קענען צוגעבען אין דעם 

ונוסף צו דער עבודה פון "בהעלותך" אין "נר מצוה ותורה אור", דארף דאס דערנאך  
ארויסקומען אויך אין זיין עבודה בעניני הרשות, אין די מסעות בחיי האדם, אז אויך 

"על פי ה' ", ביז אז זיין גאנצע מציאות איז "עולה  אין זיי זאל ער אנהערן אז ס'איז
 מאלי' "  אין דעם פייער און ליכט פון דעם "נר ה' נשמת אדם", כנ"ל בארוכה.

ון בשעת א איד פירט זיך באופן כזה, באקומט ער די אלע ברכות ויעודים פון דעם א
"בגלל זאת הנה  , ניט נאר בכדי אים באשיצן פון ענינים המבלבלים, נאררשטןעאויב

זאל  –הקב"ה משפיע לישראל למעלה מן הטבע בטבע", אז אין די ענינים טבעיים שלו 
ער מצליח זיין באופן שלמעלה מדרך הטבע, בבני חיי ומזוני רויחי, ובבריאות הגוף 
ובריאות הנשמה, לאריכות ימים ושנים טובות, "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם 

, און 3, און נאכמער דערפון2"והיו ימיו מאה ועשרים שנה"עד , 1בגבורות שמונים שנה"
 , נאר א סך מער שנים,4ניט נאר ווי די קכ"ג שנה פון אהרון

יז אז מ'גייט אריבער, בלי הפסק כלל, אין חיים נצחיים, בגאולה האמיתית ב
 .והשלימה

 ש"פ בהעלותך, כ"א סיון ה'תשמ"ט, ס"י 

                                                           
 

 תהלים צ, י. 1
 .נח ו, ג 2
כי כבר הי' לעולמים לפני המבול שהאריכו ימים כו"כ מאות שנים )הרבה יותר מק"כ שנה(,  –ואין זה סתירה לטבע העולם  3

 –כמפורש בקרא ]ומפשטות הכתובים משמע,  שכן הי' הטבע ברוב בני אדם לפני המבול[. וגם בזמן הזה נמצא מעין זה 
יש אומרים שגם בבע"ח ישנם מינים שחיים יותר מק"כ שנה[, ועאכו"כ במין כנראה בכמה אילנות שקיימים כבר אלפי שנים ]ו

 בישראל, שבשבילם נברא כל העולם, נוסף על זה ש"כימי העץ ימי עמי" )ישעי' סה, כב(.–הם יהמדבר, ובינ

 .טל ,גל יעסמ 4
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תו לא כהתה עינו ולא בן מאה ועשרים שנה במו 5"ומשהע"ד שהי' אצל משה רבינו: ו
"ויעל משה אל הר נבו",  6יי גופו הגשמי היו בתכלית השלימות, וכמ"שנס לחה", שח

", שבזה נראה תוקף ושלימות אחתופרש"י: "כמה מעלות היו ופסען משה בפסיעה 
ד שהרי חכוחותיו בגשמיות כשהי' בן ק"כ שנה, דאין מסתבר לומר שהי' בזה נס מיו

 .7"א"לא עביד קוב"ה ניסא למגנ

 9שיש בו מבחי' משה *8רבינותלמידו של משה  - דוגמת זה נעשה אצל כאו"א מבנ"יו
, ומתוך אריכות ימים ושנים שנעשה אצלו שלימות ותוקף כל הכוחות בגשמיות -

 מזה. הרתיאלא ק"כ וי - מאי קמ"ל? - 10שבעים גו' שמונים שנה""טובות, 

 ענין זה לכל הנשמות )גם אלו שנסתלקו למעלה וטעמו טעם מיתה(שלימות גילוי ו
, 11יהי' לעתיד לבוא, כאשר "בלע המוות לנצח ומחה הוי' אלוקים דמעה מעל כל פנים"

יחידה  -13, ודוגמתו בכאו"א מישראל12בחי' יחידה הכללית -כי אז יתגלה משיח צדקנו
, אשר מצד זה נעשה עלי' אצל 14שבנשמה, תכלית שלימות ההתאחדות דישראל וקוב"ה

כאו"א מישראל, ועניני העולם אא"פ "לנגוע" ולפגוע בו )מצד נורא עלילה כנ"ל(, 
 נהפכים הם  למסייעים לישראל בעבודתם. -ואדרבא

שמתאחדים עם "חיים" ו"מקור החיים" ומעלה מזה. ומצד זה מתבטלים כל עניני  ,ךכ
נורא עלילה "מצד  (ורים עם ה', אלאשקש - לא מצד ישראל מצ"עמיתה וכו' הבאים )

 ."א"על בנ

 ס"ח ,תש"נכ"ד תשרי ה'

 ג

באריכות ימים  - בלי הפסק כלל - גם אח"כ ממשיכה העבודה בתור נשמות בגופיםו
שנה וכו'(, עד בחיים נצחיים בגאולה האמיתית   שלאחרי זה )אחרי ק"כ וקכ"ז

                                                           
 

 ברכה לד, ז. 5
 שם, א. 6
 .ח. ועוד דרשות הר"ן דרשה 7
 .א( )משלי כב, ט. נדרים לח, "טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו גו'" "שכמ 8

 תניא רפמ"ב. 9
 תהלים צ, י. .10
 ישעי' כה, ח. .11
 רמ"ז לזח"ב מ, ב )נדפס במק"מ קמז, ב( ולזח"ג רס, ב )במק"מ קצ, ב(. ועוד. .12
 מאור עינים ס"פ פנחס. –שיש בו ניצוץ של משיח  .13
 ראה בארוכה ברכת עיוהכ"פ תשמ"ז בתחלתה. וש"נ. .14
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והשלימה, ואז מגיעה שליחות נוספת שקשורה עם ימים חדשים ושנים של חיים 
 נצחיים,

, שרואים בטבע האדם, שכאשר יודע זהה זה הולך על עבודת השליחות גם בזמןש
ליו שזוהי עבודה עכשוית שלו )לא רק פעולה לרגע קטן, אלא היא( נמשכת ונוגעת א

פועל זאת בהשתדלות יתירה, ומשתמש במילואו  - בכל השנים, ועד לכל משך ימי חייו
כל השנים וכחות שהקב"ה נותן לו )בהיותו שלוחו של אדם )העליון( כמותו, עד כמותו 

, בכל שבוע, בכל ל שעה בכל יוםבכבכדי לפעול שליחותו בכל רגע, ( ממש כביכול
 ,חודש, בכל שנה, ובמשך כל ימי חייו

)בלי הפסק  נצחיים, עאכו"כ שמדובר על חיים המוגבליםכך זהו בנוגע לימי חייו ו
, אז זהו דבר נצחייםשהוא יודע שעבודתו ופעולתו כעת זה נוגע לחיים  - כלל בנתיים(

 שיש בעבודה. שמחה הכי גדולהההשתדלות הכי גדולה ומובן 

כידוע שגם בחיים  -יש לומר עוד יותר: ע"י עבודתו מוסיף הוא בחיים נצחיים עצמםו
 . 15נצחיים שייך הענין של "ילכו מחיל אל חיל" )בעליות בקדושה עצמה(

 תולדות, כ"ח מרחשון ה'תש"נ, ס"ח יום א' פ'

 ד

ו כל יהודי וכל היהודים בתוך כלל ישראל, "בנערינו ובזקנינו בבנינ - ד שזוכהע
לגאולה האמיתית והשלימה, וממשיכים, בלי הפסק כלל מחיינו עתה,  - 16"ובבנותינו

בית המקדש שיבנה  ןבני"וחותם מסכת תענית: לחיים נצחיים, ולקיום היעוד בסיום 
"ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו  ,"במהרה בימינו

 ."נגילה ונשמחה בישועתו

 סי"א ,נ"תשת נחמו י"ג מנ"א ה'ואתחנן, שבפ "ש

 ה

"תורה  - יה"ר שע"י ההוספה בלימוד התורה נזכה לתכלית השלימות דלימוד התורהו
, ואז תהי' בתכלית השלימות גם ההוספה בחיים )"יוסיף חיים על 17חדשה מאתי תצא"

 נתיים(.יחיים נצחיים )ללא הפסק ב - חייו"(

 סי"אש"פ עקב, כ' מנ"א ה'תש"נ, 

                                                           
 

 ראה אגה"ק סו"ס כו. 15
 בא יו"ד, ט. 16
 ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג. 17
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 ו

כולנו, בתוך כלל ישראל בכל קצווי תבל, חוגגים את ראש השנה בארצנו הקדושה ו
יום אחד ראש השנה או שני ימים )בהתאם לזמן ביאת  -בירושלים עיר הקודש

 ,19ריכא"א אשזה כל הזמן "כחד יומ - ובכל אופן ,18העדות(

)"יום שכולו  לה"יומא אריכא"עד שה"יומא אריכא" נעשה תיכף ומיד ההתחלה ו
 .21נתיים, נשמות בגופים דוקאי( של חיים נצחיים, בלי הפסק ב20ארוך"

 "ארכה ער"ה ה'תנשב

 ז

"ברוך ה' לעולם אמן ואמן": נעשית הברכה וההמשכה  -22סיום וחותם המזמור. ו .
של הוי' בעולם )"לעולם"(, עד בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו )ועד"ז 

באופן דנצחון  -: ובאופן ד"אמן ואמן"(גוף הגשמי -23של יהודיון ב"עולם" הזה התחת
ע"ד "אנן נצוחייא"(, ונצחון גם מלשון נצחיות, שהוא ממשיך את  )"גבורים נוצחים"

)כפס"ד הרמב"ן הנ"ל(, תיכף  בחיים נצחיים -נשמות בגופים בלי הפסק כלל -העבודה
 ומיד ממש.

 ס"ז ,כ להת' לפני כל נדרי ה'תנש"א"היורברכת ע

 ח

ציווי והאזהרה שלא יהי' "רצוא" בלי "שוב" )כלות הנפש ד"שני בני אהרון בקרבתם ה
בגופים  קא, נשמות )שמצ"ע הם בתנועת הרצוא(, אלא רצוא ושוב דו(24לפני ה' וימותו"

                                                           
 

כפי שהי' בזמן שהיו מקדשין ע"פ הראי' "שבירושלים עצמה שהוא מקום בית דין פעמים רבות היו עושין יום טוב של ר"ה  18
רמב"ם הל' קדוה"ח פ"ה ה"ח. וראה שו"ע אדה"זהל' ר"ה סת"ר ס"ד ובהנסמן ב"מ"מ  -שני ימים שאם לא באו העדים וכו' " 

  וציונים" לשם.
משא"כ רוב בני א"י, שהיו עושין ר"ה לעולם שני ימים )לשיטת התוס' ר"ה יח, סע"א. רמב"ם שם ה"ז. שו"ע אדה"ז שם ס"א(, -

 -. ובכללות הענין 370הל' קדה"ח פ"ג ה"ט. לקו"ש ח"ט ע' וראה לח"מ  -או לעולם יום אחד )לשיטת רש"י ר"ה שם ועוד.  
 .(ר"ה ע' כט ואילך (ש"י זויןהמועדים בהלכה )להר

ולהעיר דבראשונה היו משיאין משואות )עד ש"קלקלו הכותים",שאז "התקינו שיהו שלוחין יוצאין"( . . עד שהי' רואה כל 
במשנה(, ובמילא נהגו כל בני א"י בהתאם לקביעות ר"ה בב"ד שבירושלים )יום אחד  -, ב הגולה לפניו כמדורת האש" )ר"ה כב

 יון שאז אין החשש דקלקול הכותים.כ -או שני ימים(. ואולי י"ל, שכן יהי' גם לע"ל 
 ד ובהנסמן ב"מ"מ וציונים" לשם.-ל' הטור או"ח ר"ס ת"ר. וראה שו"ע אדה"ז שם ס"ג 19
 לעולם שכולו ארוך" -עה"פ )תצא כב, ז( "והארכת ימים כמאחז"ל . . יום שכולו ארוך. והוא ע"פ מאחז"ל ראה תו"ח יח, ד:  20

 דא"ח צ"צ ערך יום סכ"ו )ע' שפב(, וש"נ. -)קידושין לט, ב חולין קמב, א(. וראה ספר הליקןטים 
וש"נ  נצבים וילך, כ""ה אלול, ה'תש"נ.ראה מכתב מוצש"ק פ'  -כפס"ד הרמב"ן )בשער הגמול בסופו(  -שזהו תכלית השכר  21

 קמן ח"ב בהוספות(.)נדפס ל
 ס"ט. וש"נ. 49ראה בהברכה דלעיל ע'  -בהבא להלן  22
 וראה אדר"נ פל"א, ג. קה"ר א, ד. זח"א קלד, ב. ועוד. (.ק, א)ט "ז תס"תקו .תנחומא פקודי ג - "עולם קטן זה האדם" 23

 .60שבהערה ראה אוה"ח ר"פ אחרי. נת' בדרושים  24
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]ועד לחיים נצחיים דלעתיד לבוא )ובנוגע לדורנו  )שמצ"ע הם בתנועת השוב( דוקא 
 .[26(, חיי הגוף דוקא, ובאופן שהנשמה ניזונית מן הגוף25הפסק בנתיים ללא - זה

 ס"ח ש"פ תזו"מ, ו' אייר ה'תנש"א,

 ט

, 27"משה )ש"קיבל תורה מסיני"( ואהרון )שידליק המנורה בביהמ"ק( עמהם"ו
והבעש"ט וכל רבותינו נשיאנו עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר עמהם, ביחד עם כל צדיקי 

)"ועמך כולם צדיקים"( בדורות שלפנ"ז, ש"הקיצו ורננו שוכני  ונשיאי ישראל וכל בנ"י
 , ביחד עם כל בנ"י שבדורינו  זה, נשמות בגופים ללא הפסק בנתיים.28עפר"

 "פ נשא, י"ב סיון ה'תנש"א, סט"וש

 י

שהזריעה שבפעולה אחת זו פועלת ומביאה את הצמיחה  - עוד והוא העיקרו
אחת", מעשה אחד דיבור אחד ומחשבה אחת,  "מצוהשע"י  29דהגאולה, כפס"ד הרמב"ם

"הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה", שאז 
יהיו לכאו"א מישראל חיים נצחיים כפשוטם, החל מבנ"י שבדורנו זה, נשמות בגופים, 

רק לאורך ימים ושנים טובות, לא רק מאה ארבעים ושבע שנה, כשני חיי יעקב, ולא 
ז בנוגע לבנ"י בכל הדורות שלפנ"ז, "ועדק"פ שנה כשני חיי יצחק, אלא חיים נצחיים,  

 . . ש"הקיצו ורננו שוכני עפר", ובנוגע לבנ"י בכל הדורות שלאח"ז, עד סוף כל הדורות

נעשה כבר  "הבאים מצרימה ישראל ואלה שמות בניועד שלפני הקריאה במנחה ".  .
ב השבטים, האבות והאמהות, ומשה ואהרן עמהם, ונשיא "י, כל "סלקיןראובן ושמעון "

(, 30ש"לא מת", כמו יעקב אבינו )"אלה תולדות יעקב יוסף" -יוסף שבדורנו -דורנו
בינו", וע"י ההתקשרות והביטול לנשיא הדור אעקב יל שיצוצו נש"נשיא" ר"ת " 31כידוע

 ה"ז נמשך בכל אחד ואחת מאנשי הדור.

 תשנ"ב ש"פ ויחיסי"א, 

                                                           
 

 (.61" )וראה הע' והעילוי ד"אל עפר תשוב" הוא )ברוחניות( ע"י הביטול ד"ונפשי כעפר לכל תהי'  25

 . ועוד.88. חכ"א ע' 44ראה המשך וככה תרל"ז פפ"ח ואילך. המשך תרס"ו ע' תקכח. לקו"ש ח"כ ע'  26
 פסחים קיד, סע"ב. -ראה יומא ה, ב. תוד"ה אחד  27
 ישעי' כו, יט. 28
 הל' תשובה פ"ג ה"ד. 29
 . וש"נ.272וראה לקו"ש חכ"ה ע'  וישב לז, ב.30
 קה"י )לבעהמ"ס מלא הרועים( מע' רבי. 31
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 יא

הכל )כנ"ל(, ובזמננו זה לאחרי שכבר סיימו  בדורנו זה ומרבמכל שכן וקל וחרי ה
ישנה הבטחה גמורה בתורה, שבטח יהי' ")תזכור יום צאתך ממצרים( כל ימי חייך . . 

 להביא לימות המשיח",

שלא זקוקים להפסק ח"ו בין "כל ימי חייך" ו"ימות המשיח" )כמו שהי'  - בפשטותו
א מישראל, חייו "דכאו "אלא "כל ימי חייך דורנו זה(,י שלפנדורות אצל בנ"י בכל ה

בלי הפסק, מכיון  "ימות המשיח"הגשמיים כנשמה בגוף, כוללים בפשטות )גם( 
הבאים "שהגאולה באה תיכף ומיד ממש ברגע זה ובמקום זה )אפילו אם זה מצב דלילה, 

לות נעשים רגע ראשון (, כך שהרגע האחרון דהגלות והנקודה האחרונה דהג"מצרימה
 ,ונקודה ראשונה דהגאולה

ו )אפילו אם הוא כבר "ח כלל בזמן הזה ובמקום הזה, בלי שום הפסק "ימי חייך"מו
ראובן "מיד בתכלית השלימות,  –א מישראל "עובר כאו ,ב("מבוגר משבעים שנה וכיו

בימות המשיח, וחיים  "כל ימי חייך", בהמשך ד"ושמעון נחתין ראובן ושמעון סלקין
 נצחיים שיהיו אז.

 תשנ"ב ש"פ שמותסי"ג 

 יב

יש לומר שעיקר המכוון במארז"ל "מת בערב שבת סימן יפה לו" בתורה, תורת חיים ו
בנוגע לעבודת האדם בחיי הנשמה בגוף  ותורת חסד, הוא )לא כפשוטו, ח"ו, אלא(

ובפרט לאחרי שכבר אירע גם כפשוטו  ;לאורך ימים ושנים טובות בטוב הנראה והנגלה
י )בנוגע "ח כל שאר בנ"( כדי להוציא י"די והותר"ז מספיק )"(, ה32)אצל יחידי סגולה

ו(, ובמילא יהי' אצלם ענין זה רק  בעבודה הרוחנית, לאורך ימים "לפשטות המאורע ח
 . . ושנים טובות, עד לחיים נצחיים )ללא הפסק כלל( דלעתיד לבוא

ו"ח אדמו"ר נשיא דורנו )בעל ההילולא דהעשירי בשבט( בראשם ובראשנו . וכ"ק מ .
כל בנ"י שבדורנו זה, נשמות בגופים, חיים נצחיים )ללא הפסק ח"ו(, ובאים כולם  –

לארצנו  ,33יחד, ביחד עם הבתי כנסיות ובתי מדרשות ובתי מעשים טובים שבחוץ לארץ

                                                           
 

ע""ד  -גם בגשמיות  (בחיים חיותם בעלמא דיןשאצלם באה העבודה הרוחנית ד"מת בערב שבת" )בגמר ושלימות עבודתם  32
ם כך שנותיהם תמימים" )ב"ר רפנ"ח(, "הקב"ה יושב וממלא שמצינו בהתמימות דשנותיהם של צדיקים, "כשם שהם תמימי

)ר"ה יא, א. וש"נ(, שאצל יחידי סגולה באה התמימות הרוחנית גם בגשמיות, כמו משה שנותיהם של צדיקים מיום ליום" 
אדמו"ר האמצעי, שיום הולדתו ויום הסתלקותו  נולד" )מגילה יג, ב. וש"נ(, ועד"זרבינו, ש"בשבעה באדר מת ובשבעה באדר 

 )"היום יום" ט' כסליו. ובכ"מ(.בט' כסליו 
 ראה מגילה כט, א. 33
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המקדש השלישי )והמשולש(, לירושלים עיר הקודש, להר הקודש ולבית  ,הקדושה
 תיכף ומיד ממש.

 פ וארא תשנ"בש"ס"ה, 

 יג

נשמות בגופים בלי שום הפסק כלל, באים מיד לתכלית השלימות ד"בא אל פרעה" ו
בגאולה האמיתית והשלימה, שלימות הגילוי ד"אתפריעו כל נהורין", "והי' לך הוי' 

 . 34לאור עולם"

 פ בא תשנ"בש"סי"ג, 

 יד

כ"ק מו"ח אדמו"ר ובתו הנפטרת, עם כל  –, ובתוכם 35שוכני עפר הקיצו ורננוו
הצדיקים והצדקניות וכל הנשמות בכלל, וביחד עם כל בנ"י שנמצאים עכשיו נשמות 

עוברים, בלי שום  –לאריכות ימים ושנים טובות, נשמה בריאה בגוף בריא  –בגופים 
יח צדקנו, ותיכף ומיד הפסק כלל, לחיים נצחיים, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י מש

 תיכף ומיד ממש בפשטות ממש. –ממש, ולכל לראש 

 , סי"חכ"ב שבט ה'תשנ"ב ,משיחות ש"פ יתרו כ' שבט, וליל יום ב' פ' משפטים

 טו

ולכלל ישראל מכאן ולהבא יהי' רק אריכות ימים ושנים טובות לכאו"א מישראל ו
בריאות  –" בחודש אדר ובפרט ש"בריא מזלי' –תוך בריאות אנשים נשים וטף, מ
 בגשמיות וברוחניות,

 ד שעוברים, בלי הפסק כלל, לחיים נצחיים, בגאולה האמיתית והשלימה.ע

 סי"ד, ש"פ תרומה תשנ"ב

 

 

 
                                                           

 

 ישעי' ס, יט. 34
 ישעי' כו, יט. 35
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 - הוספה -
  בלתי מוגהת ושיח
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 א

במיוחד בבואנו מז' אדר )ביום חמישי(, יום הולדת דמשה רבינו, ועד"ז יום ההילולא ו
שנותיהם וממלא שלו, שאז הגיע לשלימות ד"היום מלאו ימי ושנותי" )"הקב"ה יושב 
מילוי ושלימות  –של צדיקים מיום ליום"(, ומובן בפשטות שמשה רבינו בא עם כל ימיו 

בימים", ע"ד השלימות שהי' אצל אברהם אבינו )שבו נתפרש לראשונה  באופן ד"בא
הענין ד"בא בימים"(, שבא עם כל ימיו בשלימות, ובמכל שכן וקל וחומר: אם אפילו 

שהקב"ה הוריד חמש שנים משנותיו )שהי' ראוי לחיות ק"פ שנה כמו  –גבי אברהם 
נאמר "בא בימים",  –דעשו יצחק( בכדי שיזכה ל"שיבה טובה" ולא יראה בתרבות רעה 

 ימיו ושנותיו בשלימות.שמלאו עאכו"כ במשה רבינו 

עוד והוא העיקר, שכו"א מישראל )ובפרט מצד בחי' משה שבו( זוכה ומתברך ו
נשמות בגופים דוקא בלי שום הפסק   -באריכות ימים ושנים טובות בגשמיות ורוחניות 

כמספר שנותיו של יצחק )הקשור  –עד ל"מאה ועשרים שנה", ויתירה מזה  –בינתיים 
 גם לגאולה, דלעתיד לבוא יאמרו ליצחק דוקא "כי אתה אבינו"(, מאה ושמונים שנה.

אח"כ ממשיכים בעולם הבא, נשמות בגופים, בחיים דלעתיד לבוא, חיים נצחיים ו
"ילכו מחיל אל חיל", הן בחיי  –לעד ולעולמי עולמים, וביחד עם זה באופן דעלי' 

 ן בחיי הגוף. הנשמה וה

 א"שנש"פ תצוה, ט' אדר ה'ת

 ב

נשמות בגופים, ונשיא דורנו בראשנו, בחיים נצחיים בלי שום   -עוד והוא העיקר ו
הפסק בינתיים, יחד עם כל הדורות, ועאכו"כ דורנו זה שהוא דור הגאולה, ביחד עם 

בתיבת  שהרי כבר הכנסנו את הא' ד"אלופו של עולם" –היותו דור האחרון דגלות 
 "גולה" ו)"גלות"(, ונעשית התיבה "גאולה".

 "ו אייר ה'תנש"אט

 ג

יהי רצון, שנזכה תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלימה באופן ד"מיד הן נגאלין", ו
וד מלך ישראל חי וקיים", דוד מלכא משיחא דשראל ו"ישה מד"מיד" הוא, כאמור, ר"ת 

 יבוא ויגאלנו. –

ו"הקיצו ורננו שוכני עפר", וכל בני ישראל שנמצאים  –ד" העיקר, שנזכה לכל ה"מיו
עתה ממשיכים מיד ללא שום הפסק בינתיים לארצנו הקדושה. ושם נמצא דוד המלך 
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"נעים זמירות ישראל", שכאו"א מישראל באומרו תהילים הרי הוא שלוחו של דוד 
  המלך, ו"שלוחו של אדם כמותו".

 ום ב' דחג השבועות ה'תנש"אי

 ד

מיד ממש, תיכף ומיד ממש גאולה בגשמיות וגאולה בפשטות, באופן  –עוד ועיקר ו
 ד"מראה באצבעו ואומר זה", ואומרים "הנה זה )משיח( בא".

יחדיו באים כל "הקיצו ורננו שוכני עפר" האמורים, ובפרט נשיא דורנו, ובפרט כל ו
חיות, נשמה בתוספת  –הנשמות בגופים, וכך ממשיכים בלי שום הפסק, ואדרבה 

 בריאה בגוף בריא, כמדובר כמה פעמים.

 בעת ה"יחידות" -ה'תנש"א  סיון אור ליו"ד

 ה

"מראה באצבעו ואומר זה", הנה זה )"אט דא איז"(  –מסעי"  אלהכל זה באופן ד"ו
הנה כבר נמצא )"אט איז שוין דא"( משיח  –הגאולה האמיתית והשלימה, ובמילא 

ש"הקיצו ורננו שוכני עפר" כאמור,  –"הנשיא הוא הכל"( צדקנו, והנה נשיא דורנו )ש
 ותיכף ומיד ממש.

, נשמות בגופיםהעלי' לארץ ישראל היא באופן דעלי' מלמטה למעלה, אבל דוקא ו
. ובמיוחד שאלו נשמה בריאה בגוף בריא בלי הפסק ובלי פירוד ח"ו בין הנשמה והגוף

כמובא בספרים  מעשה גשמי בפועל,מקשרים זאת גם עם ענין של  –העתידים לעלות 
 . כמו "מקל שקד" וכיו"ב –שהנבואות הקשורות עם מעשה נתקיימו בקיום נצחי 

אשר לאמיתו של דבר, הנבואה ד"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות",  –עד"ז ו
הגאולה האמיתית והשלימה, והחידוש של הגאולה הוא לפני ענין הנפלאות קיים עוד 

" )כנ"ל(, שהקב"ה עצמו יבאר ויסביר לבני ישראל איך שכל אראנו"שזהו באופן ד
 הענינים שראו עד עתה הם ענינים של נפלאות!

יהי' דוקא באופן כזה  –בל ביחד עם זה הענין דאראנו נפלאות שע"י הקב"ה א
שיתקבל אצל בני ישראל כנשמות בגופים בעולם הזה הגשמי. וענין ה"נשמות בגופים" 

שאז "כל דיבור ודיבור שיצא לבוא הוא נעלה עוד יותר מאשר בזמן מתן תורה,  דלעתיד
ואף ש"הוריד טל שעתיד להחיות בו   מפי הקב"ה יצתה )פרחה( נשמתן של ישראל";

מקום הרי לפני כן מכל  –, ונשארו במצב של נשמות בגופים "והחי' אותםאת המתים 
באופן לעתיד לבוא יהי' זה מלכתחילה  הי' הענין ד"יצתה )פרחה( נשמתן", משא"כ
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זה  –דנשמות בגופים, שלא זו בלבד שעי"ז לא נגרע ח"ו מחיות הגוף, אלא אדרבה 
 מוסיף עוד יותר בחיות הגוף.

 "לדור ודור ולנצח נצחים", כפי שאמרו בתפילת שבת זה. –כל זה באופן נצחי ו

 ש"פ בלק י"ז )טו"ב( תמוז ה'תנש"א

 ו

בגופים בלי שום הפסק בינתיים, ו"הקיצו ורננו" כל הנשמות שכבר  באופן דנשמותו
היתה עבודתם בעולם הזה )"מאי דהוה הוה"(, כולל ג' האבות וד' האמהות ועד לי"ב 

 תיכף ומיד ממש. –ה", ו"משה ואהרון עמהם", ועוד והוא העיקר, כנ"ל -"שבטי י

 ש"פ דברים, שבת חזון, תשעה באב )נדחה(

 ז

עד ודר, ושנת הוד והעה, ושנת דאולה, ושנת גרכה, ושנת בורה, ושנת אחל משנת ה
ובות טיים ארוכים, ושנת חסד ורחמים, ושנת חכויות גדולות, ושנת זטוב, ושנת 

 החל מהיעוד דביאת משיח צדקנו תיכף ומיד ממש, –עוד טוב יגדולות, ושנת 

שהי' דוקא בהרחבה ו"לחם  ,ע"ד כפי שהי' "נוהג כצאן יוסף" –לכלה בהרחבה כשנת ו
י שמנהג ה"טף" הוא דלא רק שצריך לתת להם אכילה ושתי', אלא "לפי הטף", וכפרש

צריך לתת להם ג"כ די הצורך כדי לפזר פירורים בכל החדר שבו הם נמצאים, שזה 
 נעשה ג"כ ענין של מזון אצלם, הכולל את כל צרכיהם.

יש יהודים שלכאורה הוציאו כסף על בל מזה מובן גם בנוגע לכל יהודי, דאפילו כשא
דברים שיהודי שני אומר שהם מותרות, ולשם מה הוא זקוק לדאגות שבזה )ש"מרבה 

אומרים לו, שכל יהודי הוא חלק מ"נוהג כצאן יוסף", בדרגת  –נכסים מרבה דאגה"( 
)נוסף על זה שמתוסף ברוחניות(, עד באופן  –"צאן" ו"טף". וכפי שנשיא דורנו השתדל 

דוקא נשמה בריאה וגוף בריא, ודוקא  –, ועוד והוא העיקר מעלה ממדידה והגבלהשל
ניתוסף בבריאות הגוף והנשמה ביתר שאת ויתר  –שניהם יחד בלי הפסק ח"ו, ואדרבה 

 עוז 

 יו"ד אלול ה'תנש"א

 ח

נשמות בגופים ללא הפסק,  –עוד ועיקר, שתיכף ומיד הולכים כל בני ישראל ו
בריאות הגוף והנשמה, עוד לפני תפילת מנחה וקריאת התורה ניתוסף ב –ואדרבה 
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לארץ הקודש, ולירושלים עיר הקודש, ולהר  –שלפני זה, ולפני סיום ההתוועדות 
 הקודש, ולבית המקדש, ולקודש הקודשים, ו"בנערינו ובזקנינו . . בבנינו ובבנותינו"

 "פ תבוא, כ"א אלול ה'תנש"אש

 ט

לגאולתנו האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, שאז שמזה נבוא  –עוד ועיקר ו
בארצנו הקדושה, וכמו"כ מכל שאר  –יקוים בנו ה"לאכול מפרי' " ולהינות מפרי' 

 הענינים הנמצאים שם,

מתוך שמחה וטוב לבב, לאורך ימים ושנים טובות, בלי שום הפסק, באופן נצחי ו
 וקיים, לעד ולעולמי עולמים.

 אור לט"ו שבט ה'תשנ"ב

 י

שמשבעת המינים כפי שהם  –כל ענינים אלו מזרזים עוד יותר ומביאים בפועל ו
באים לידי ביטוי בפשטות בכל היהודים שהתאספו כאן יחדיו, אנשים נשים וטף, שהם 

 כוללים את כל הענינים כולם, וכוללים את כל בני ישראל כולם,

במיוחד, כאשר נמצאים אנו בבית הכנסת ובית המדרש ובית מעשים טובים של ו
נשיא הדור, אשר, "הנשיא הוא הכל", היינו, שהוא כולל את כל אנשי הדור, ובמילא 

  –גם את כל אנשי הדורות שעברו, ואת כל אנשי הדורות הבאים 

האמיתית  בוא לשבעת המינים כפי שהם בפשטות, בארץ ישראל כפשוטה, בגאולהנ
 והשלימה.

יהי רצון, שנזכה לזה תיכף ומיד, ובאופן דגוף בריא ונשמה בריאה, ללא שום הפסק ו
 בינתיים.

ובפרט, שגם בפשטות, האכילה משבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל ]
מוסיפה בריאות, הן בגוף והן בנשמה )וכמדובר ומבואר בארוכה, ובפרט ע"פ המובן 

 להאריז"ל בביאור ענינם של שבעת הפירות בפרטיות([.מהמבואר בלקו"ת 

שתיכף ומיד ממש נישאים כולנו, כאו"א מהנמצאים כאן,  –עוד והוא העיקר, כנ"ל ו
", שמיא "עם עניני –האנשים והנשים והטף, "בנערינו ובזקנינו . . בבנינו ובבנותינו" 

ופא לירושלים עיר לארצנו הקדושה, ושם ג –ונשמה בריאה  בגוף בריאוביחד עם זה 
 הקודש, ושם גופא להר הקודש, ולבית הקודש.

 בעת היחידות -לי"ז שבט ה'תשנ"ב  אור
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 יא

זוהי ההוראה מענין זה, שיש להחליט בכל ענינים אלו תיכף ומיד, ולהוסיף בזה עוד ו
שהפעולה וההתעסקות עם הזולת תכלול את כל כוחותיו, הפנימיים והמקיפים  –יותר 

 א"(.)"חי' מושק

ודוקא באופן דנשמות בגופים בתכלית השלימות, נשמה בריאה בגוף בריא לאורך  -
 ימים ושנים טובות.

 –הן השלימות ד"שבעים שנה", "ואם בגבורות שמונים שנה", ויתירה  מזו  –ולל כ
"תשעים שנה", ועד להשלימות ד"בן מאה שנה", שאז "עבר ובטל מן העולם" בלשון 

 נמצא למעלה מכל ההעלם והסתר דהעולם.המשנה, היינו, שהוא 

וח"ו לפרש את דברי המשנה באופן דהיפך הטוב. אלא דוקא באופן דטוב אמיתי,  -
ושלימות הטוב, טוב הנראה והנגלה בעיני בשר, שזהו דוקא באופן דנשמה בגוף 

 בתכלית השלימות, כנ"ל.  

 ה'תשנ"ב"פ יתרו, כ' שבט ש
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 לזכות

 א"ר מלך המשיח שליט"ק אדמו"כ
 ם שנה לנשיאותו"חיילרגל 

 א"יחד עם כלל בני ישראל שליט בלי הפסק בינתיים חיים נצחיים טובים מתוקיםמתוך 

וינהיג את כולנו מתוך רצון שיראה הרבה נחת משלוחיו, תלמידיו, חסידיו וכלל ישראל, הי י
ש את כל בני ישראל קוממיות לארצינו הקדושה בגאולה "ד ממ"יונה ויעלה תיכף ומבריאות הנכ

 ש"ד ממ"האמיתית והשלימה והעיקר תיכף ומי

 אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדיחי 


