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חדושי אגדות מהרש"א מגילה כט ,א:
עתידים בתי כנסיות כו' שיקבעו בא"י כו' .ועד"ז יש לכוין במזמור שמחתי
באומרים לי בית ה' נלך גו' זה המזמור בגלות נאמר ששמחתי באומרים לי בית
ה' נלך שהוא בית הכנסת כאילו עומדות היו רגלינו בבה"מ בירושלים.
ולכך שמחתי בהליכתי לבית הכנסת כאילו באתי למקדש לפי שירושלים הבנויה
כעיר שחוברה גו' ר"ל ע"פ שאמרו במדרש לעתיד יהיה בהמ"ק גדול כירושלים
שבעוה"ז וירושלים יהיה גדול ככל א"י וע"ז אמר מה טעם יהיה בית המקדש
לעתיד כ"כ גדול לפי שבירושלים הבנויה לעתיד יהיה חוברה לה למקדש יחדיו
כל מקומות של בתי הכנסיות שהיו בעוה"ז.
ונמצא עתה בגלות שאני עומד בבית הכנסת הרי הוא מקום המקדש גופי'
דלעתיד.
ועד"ז אמרו פ"ק דברכות תפלתם לא נאמר אלא בבית תפלתי שהקב"ה מתפלל
שם כמ"ש בברכות ששמע ר"י כ"ג שהיה הקב"ה מתפלל יה"ר מלפני שיכבשו
רחמי כו' ומסיים ושמחתים בבית תפלתי דהיינו בבה"מ שיבנה לעתיד בא"י
דבעוה"ז בגלות הוא יקרא לכל העמים דהיינו בתי כנסיות שבכל ארץ העמים
שיקבעו לעתיד בא"י מחובר לבית המקדש:

AN EVENING
of LEARNING
ABOUT 770. IN 770.

קונטרס בענין

מקדש מעט
זה בית רבינו שבבבל
THE HEART & SOUL OF 770

ayhuutcuhk

ohshxjv rmut

w hrpx

xrybuE
ihbgc

ygn asen
kccca ubhcr ,hc vz
,ause sucfn

tWyhka ksbgn ojbn r"unst
Ivtxruthba
ayhuutcuhkN
^
,hghca vtmuv

hsh kg rutk tmuh

eWvkc ,ujbv sgu
/h/b 'ihkeurc

hhuuertp irgyxht 770
vthrck aukau ohahnj ,utn gca ohpkt ,anj ,ba
, u k u sd , u t k p b , b a w h v , w h v
tWyhka rWunst eWf ,skuvk vba eWhsm
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בס"ד

¯·„ Á˙Ù
בקשר ע 1הגדלת והרחבת בית הכנסת ובית המדרש המרכזי
דליובאוויטש שבליובאוויטש )" – ("770הננו מוציאי 1לאור קונטרס בעני4
"מקדש מעט זה בית רבינו שבבבל" משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א
)בהזדמנויות שונות ,ומה :1ש"פ נח תשמ"ז .ש"פ פינחס וכ"ח סיו 4תנש"א.
ועוד(.

"ÌÈ„ÈÒÁ‰ ¯ˆÂ‡" ˙Î¯ÚÓ
(ìë· úåàìô! úð˘ àä˙ 'é‰) á"ðùú'ä ç"î ó"ë
,à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úãìåäì ÷"éãöä úðù
.é.ð ,ïéì÷åøá
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""ìáááù åðéáø úéá äæ . . èòî ùã÷îì íäì éäàå
Z ("770") ùèéååàáåéìáù ùèéååàáåéìã éæëøîä ùøãîä-úéáå úñðëä-úéá ã"ò Z

‡ .על הפסוק " 1ואהי לה +למקדש
מעט בארצות אשר באו ש – "+שג+
בחו 4לאר") 4בארצות אשר באו ש,("+
במקו +ובזמ 7הגלות ,ישנו "מקדש
מעט" ,מעי 7ודוגמת "המקדש הגדול
אשר בירושלי" ,2 "+תניי) 7שני( לבית
מקדשא"  – 3איתא בגמרא " 4אמר רבי
יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות
שבבבל ,ור"א אמר זה בית רבינו 5
שבבבל".
ויש לומר ,שר"י ור"א לא פליגי,
היינו ,שג +לדעת ר"א נקראי +כל בתי
כנסיות ובתי מדרשות שבבבל "מקדש
מעט" ,וג +לדעת ר"י עיקר ושלימות
העני 7ד"מקדש מעט" הוא ב"בית
רבינו":
התואר " – "åðéáøהוא ע"ש שמלמד
תורה לתלמידי ,+ו") "åðéáø úéáהבית
שבו מלמד רבינו תורה לתלמידיו( – הוא
 ,ùøãî úéáובמילא ה"ה גúñðë úéá +
)הבית שבו מתכנסי +הרב והתלמידי+
לתפלה( ,כיו 7שהלימוד והתפלה צ"ל
בבית אחד ,כהמש :הסוגיא " 6הואי
גריסנא בבי כנישתא" .7
 (1יחזקאל יא ,טז.
 (2מצו"ד עה"פ.
 (3תרגו 4יונת 1ופרש"י עה"פ.
 (4מגילה כט ,א – .ובהמש 7הסוגיא דריש על
בתי כנסיות ובתי מדרשות הפסוק "ה'  ïåòîאתה
היית לנו בדור ודור"" ,דהיינו ג 4כשאי 1בית
המקדש קיי 4יהי' מעו 1לנו בבתי כנסיות כו'"
)חדא"ג מהרש"א( .וראה לקמ 1ס"ח.
 (5רב )פרש"י(.
 (6ועד"ז בברכות ח ,א" :לא הוה מצלינא אלא
היכא דגריסנא" .וראה פי' הרי" :מגילה ש .4חדא"ג
מהרש"א לברכות ומגילה ש .4ואכ"מ.
 (7ובהגהות הב"ח" :לא הואי גריסנא אלא בבי
כנישתא היכא דמצלינא".

ומעלה יתירה ב)בית הכנסת ובית
המדרש שב("בית רבינו" לגבי שאר בתי
כנסיות ובתי מדרשות – כדרשת חז"ל 8
"מאי דכתיב  9אוהב ה' שערי ציו 7מכל
משכנות יעקב ,אוהב ה' שערי+
המצוייני +בהלכה יותר מבתי כנסיות
ובתי מדרשות  . .מיו +שחרב בית
המקדש אי 7לו להקב"ה בעולמו אלא
ארבע אמות של הלכה"" ,דבזמ7
שביהמ"ק קיי +הי' ש +לשכת הגזית
שמש +יוצאת הלכה פסוקה ע"פ
סנהדרי 7ועמה +ודאי השכינה שרוי',
ועכשיו שחרב ביהמ"ק אות 7ד' אמות
של הלכה úàöåé åðîîù òåá÷ íå÷î . .
) 10 "øéòä éùðàì äàøåäולכ 7ג +התפלה
היא במקו +זה דוקא  – (11שזהו ענינו
של ".12 "åðéáø úéá
ומצד העילוי המיוחד ד)בית הכנסת
ובית המדרש שב("בית רבינו" לגבי
שאר בתי כנסיות ובתי מדרשות
שבבבל ,ה"ה "מקדש מעט" éø÷éòä
שנות 7הקב"ה לישראל בזמ 7הגלות
תמורת המקדש הגדול שבירושלי.+
· .ויש להביא ראי' לחילוקי הדרגות
ב"מקדש מעט" – ממ"ש בהתחלת
הסוגיא )ע"ד השראת השכינה בישראל
בזמ 7הגלות( "בכל מקו +שגלו שכינה
 (8ברכות ש.4
 (9תהלי 4פז ,ב.
 (10חדא"ג מהרש"א ש.4
" (11כיו 1דשמענא להא  . .מיו 4שחרב בית
המקדש אי 1לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות
של הלכה בלבד ,לא הוה מצלינא אלא היכא
דגריסנא" )בברכות ש.(4
 (12ע"ד ובדוגמת " – ïéøãäðñäהשופט אשר
יהי' בימי 4הה) "4שופטי 4יז ,ט(" ,בית די1
שבדור) "7רמב" 4הל' ממרי 4רפ"ב(.
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עמה! ,גלו למצרי) שכינה עמה!  . .גלו
לבבל שכינה עמה!  . .בבבל היכא אמר
אביי בבי כנישתא דהוצל  13ובבי כנישתא
דש 3ויתיב  14בנהרדעא  ,15ולא תימא
הכא והכא ,אלא זמני! הכא וזמני!
הכא" :16
החידוש ב"שכינה עמה!" )ג)
בגלות( הוא – "גילוי השכינה . .
במקומות מיוחדות כמו במשכ!
ומקדש"  ,17ומקו) זה הוא בבתי כנסיות
ובבתי מדרשות ,שנקראי) "מקדש
מעט"  ,18כהמש 9הסוגיא.
ועפ"ז י"ל ,שבהמש 9דברי הגמרא
"בבבל היכא  . .בבי כנישתא דהוצל ובבי
כנישתא דש 3ויתיב בנהרדעא" )בתיֿ
כנסת  íéãçåéîבבבל( ,מדובר אודות
גילוי שכינה  øúåé äìòð ïôåàáמגילוי
השכינה שבשאר בתי כנסיות ובתי
מדרשות )"מקו)  øëéðùשהיא שורה
 (13כנישתא דהוצל קרובה לבית המדרש של
עזרא הסופר למטה מנהרדעא )ערו 1ער 1ש .(0וראה
לקמ 7הערה .37
)" (14ש 8מקו 8ו(בנאה יכני' וסיעתו מאבני8
ועפר שהביאו עמה 7בגלות 7לקיי 8מה שנאמר כי
רצו עבדי 1את אבני' ואת עפרה יחוננו" )פרש"י
)ובעי 7יעקב(( .ובפרש"י ר"ה כד ,ב" :מקו 8הוא,
ויש פותרי 7שחרב וחזר ונבנה ,ותמיד היתה שכינה
מצוי' ש ,8ויכני' וגלותו בנאוהו שנשאו עמה8
 ,íéìùåøé éðáàîועליה 8נאמר כי רצו עבדי 1את
אבני'" .ובערו 1ש" :8יסדוה מאבני 8ועפר דאיתיאו
בהדייהו  . . ùã÷îä úéáîוקריוה ש 0יתיב ,כלומר,
שנסע מקדש וישב ש."8
 (15ובערו 1ש" :8רב אמר בכנישתא דהוצל
ושמואל אמר בכנישתא דש 0ויתיב בנהרדעא".
 (16הביאור ע"ד הקבלה – ראה לקוטי לוי"צ
לזח"ג ע' רסב.
 (17חדא"ג מהרש"א ש – .8ומוסי 0ש"בגירסת
הע"י מייתי נמי גלו לעיל 8שכינה עמה 8שנאמר
ושמתי  éàñëבעיל ,8דהיינו מקו 8מיוחד לגילוי
שכינה".
 (18ונקראי 8ג" – "úåðëùî" 8אוהב ה' גו'
משכנות יעקב"" ,דריש משכנות בתי כנסיות ובתי
מדרשות שה ïëùî íå÷îá 8שהשכינה שרוי' בה8
בגלות" )ברכות ש 8ובחדא"ג מהרש"א(.
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ש)"  ,( 19ויתירה מזה ,שישנו מקו)
מיוחד )אחד ,יחיד ומיוחד( שהוא
תמורת המקדש שבירושלי) )"המקו)
אשר יבחר ה'"  ( 20שבו  ø÷éòהשראת
וגילוי השכינה ,שלכ!" ,לא תימא הכא
והכא )בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא
דש 3ויתיב בנהרדעא( אלא זמני! הכא
וזמני! הכא" ,במקו) אחד דוקא.
ועני! זה מודגש בשמו של המקו),
"בי כנישתא  áéúéå óùãבנהרדעא" –
שהפירוש ד"ש 3ויתיב" הוא "שנסע
מקדש וישב ש)"  ,21היינו ,שגילוי
השכינה שהי' במקדש בירושלי) )ולא
במקו) אחר( ,נסע וישב במקו) מיוחד
בבבל ,תמורת המקדש בירושלי) .22
ומזה מוב! ג) בנוגע ל"מקדש
מעט" שבהמש 9הסוגיא – שנוס 3על
כללות העני! ד"מקדש מעט" שבכל
"בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל",
ישנו ה"מקדש מעט" העיקרי תמורת
המקדש הגדול שבירושלי)" ,בית רבינו
שבבבל"" ,שנסע מקדש וישב ש)".
‚ .ועוד ועיקר – שהמעלה
המיוחדת ב"מקדש מעט" ד"בית רבינו"
נמשכת ג) )וביתר שאת וביתר עוז(
"כשה! עתידי! להגאל" ,שאז )כהמש9
הסוגיא( "עתידי! בתי כנסיות ובתי
מדרשות שבבבל שיקבעו באר<
ישראל":
השראת השכינה בכל מקו) שגלו
ישראל ע"י ה"מקדש מעט" ש"בארצות
אשר באו ש)" )מעי! ודוגמת השראת
 (19פרש"י לעי 7יעקב ש.8
 (20פ' ראה יב ,ה .ועוד.
 (21ערו 1ש) 8הובא בחדא"ג מהרש"א(.
 (22ולכ 7ה"ה ג 8המקו 8העיקרי דגילוי
התורה" ,מקו 8קבוע שממנו יוצאת הוראה לאנשי
העיר" ,ע"ד ובדוגמת לשכת הגזית שבביהמ"ק.
וראה רמב" 7במלחמות ספ"ד דכתובות" :עיקר
תורה מימי גלות בנהרדעא ש 8שגלות יכני' והחרש
והמסגר כו'".
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השכינה במקדש שבירושלי&( אינה אלא
בזמ /הגלות ,אבל לאחרי ש"עתידי/
להגאל" " ,23תחזור גילוי שכינה
לירושלי& ולא תשאר ש& במקו& שגלו
ישראל כבר"  ,24היינו ,שלא תהי' השראת
השכינה  õøàì õåçá íå÷îäáשעליו עמד
ה"מקדש מעט"  ,25כיו /שה"מקדש
מעט" יעקר ממקו +זה ויקבע באר!
ישראל ,במקדש הגדול שבירושלי&.
ולכ" /אמרו במדרש לעתיד לבוא
יהי' ביהמ"ק גדול כירושלי +שבעוה"ז . .
לפי שבירושלי& הבנוי' לעתיד יהי'
חוברה לה למקדש יחדיו כל מקומות
של בתי כנסיות שהיו בעוה"ז" .24
וכמרומז ג& בפסוק " 26והביאותי&
אל הר קדשי ושמחתי& בבית תפלתי גו'
יקרא לכל העמי&" – ש"בית תפלתי"
שקאי על בית המקדש דלעתיד" ,בעוה"ז
בגלות הוא יקרא לכל העמי& דהיינו éúá
 íéîòä õøà ìëáù úåéñðëשיקבעו
לעתיד בא"י .24 "ùã÷îä úéáì øáåçî
ועפ"ז ניתוס 8עוד יותר בגודל
המעלה ד" – "èòî ùã÷îדכיו/
ש"שבירושלי& הבנוי' לעתיד יהי'
חוברה לה למקדש יחדיו כל מקומות
של בתי כנסיות שהיו בעוה"ז"" ,נמצא
עתה בגלות  . .בית הכנסת הרי הוא
.24 "ãéúòìã 'éôåâ ùã÷îä íå÷î
ויש לומר ,שחיבור הבתי כנסיות
שבכל אר :העמי& )"מקדש מעט"(
לבית המקדש דלעתיד יהי' בהתא&
" (23מגלות אדו ,,אבל כשנגאלו כבר מגלות
בבל ,נשארה גילוי שכינה ש ,,דהא בזמ 0אביי שהי'
כמה מאות שני ,אחר שנגאלו מבבל ועדיי 0נשארה
גילוי השכינה ש ,בבהכ"נ" )חדא"ג מהרש"א ש.(,
 (24חדא"ג מהרש"א ש.,
 (25ולכ" ,0בתי כנסיות שבבבל על תנאי ה0
עשויי" ,"0כשחרב  . .מהני התנאי  . .לאות 0שבבבל
 . .שהרי לעת בא גואל במהרה בימינו תפקע
קדושת) "0תוד"ה בתי כנסיות – מגילה כח ,רע"ב(.
 (26ישעי נו ,ז.

5

ולפיֿער; חילוקי הדרגות שביניה– +
שבתי כנסיות המיוחדי& שיש בה&
מעלה יתירה לגבי שאר בתי כנסיות
)כמו "בי כנישתא דהוצל ובי כנישתא
דש 8ויתיב בנהרדעא"" ,בית רבינו
שבבבל"( יהיו ÷ íéîãåבהחיבור לבית
המקדש ,שיהיו  ùîî íéøáåçîלבית
המקדש )נוגעי& ודבוקי& בו ללא הפסק
ביניה&(  ,27ועל יד& ובאמצעות& יהיו
מחוברי& לבית המקדש כל שאר בתי
כנסיות שבאר :העמי&.
„ .ויתירה מזה יש לומר –
שהמקדש דלעתיד )ש"בנוי ומשוכלל
יגלה ויבוא מ /השמי&"  (28יתגלה תחילה
בהמקו& "שנסע מקדש וישב ש&" בזמ/
הגלות )"בית רבינו שבבבל"( ,ומש&
יועתק למקומו בירושלי&:
השראת וגילוי השכינה בה"מקדש
מעט" העיקרי שבבבל )"שנסע מקדש
וישב ש&"( היא ג& "– "ïéìàâð ïäùë
כמבואר בהמש; הסוגיא ש"אïäùë 8
 ,ïäîò äðéëù ïéìàâðשנאמר  29ושב ה'
אלקי; את שבות; ,והשיב לא נאמר אלא
ושב ,מלמד שהקב"ה ") ïäîò áùאת
שבות "7כמו ע +שבות ( 30 7מבי8
הגליות" ,כלומר ,ג +ברגע האחרו8
דהגלות נמצאת השכינה בהמקו& שגלו
ישראל" ,שנסע מקדש וישב ש&"íùîå ,
שב הקב"ה ע& כל בנ"י להמקדש
שבירושלי& להשרות ולגלות בו שכינתו
לעול& ועד.
וכיו /ש"הקב"ה שב עמה /מבי/
הגליות" ,מה"מקדש מעט" )"בית רבינו
שבבבל"( "שנסע מקדש וישב ש&",
 (27ע"ד ובדוגמת לשכת הגזית )מקו ,מושב,
של הסנהדרי (0שבביהמ"ק – שתשי ,סנהדרי0
"אצל המזבח" )ירושלמי מכות פ"ב ה"ו .מכילתא
ס"פ יתרו .ועוד(.
 (28פרש"י ותוס' סוכה מא ,סע"א .ועוד.
 (29נצבי ,ל ,ג.
 (30חדא"ג מהרש"א ש .,תניא אגה"ת ספ"ו.
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נמצא äæ íå÷îáù ,מתחילה ונעשית
 ,äðéëùä úìåàâהתגלותה בכל התוק-
והשלימות )לא רק באופ 2ד"מקדש
 ,("èòîשזהו"ע .ãéúòä ùã÷î
בסגנו 2אחר :כש 5ששיבת äðéëùä
היא מהמקו 5שנמצאת בגלות ,כ7
שיבת ) ãéúòä ùã÷îשענינו השראת
וגילוי השכינה( הוא מהמקו" 5שנסע
)מקדש( וישב ש)" בזמ -הגלות ,שש)
מתגלה תחילה ואח"כ נעתק למקומו
בירושלי) .31
ואולי יש לומר ,שמרומז בלשו2
הרמב") 5בהלכות מל 7המשיח (32
"ובנה מקדש  – "åîå÷îáדלכאורה :מהו
הצור 7להשמיענו כא 2שבני 2המקדש
הוא  ?33 åîå÷îáולאיד ,7למה אינו
מפרש המקו" ,5ובנה מקדש
 – ?"íéìùåøéáש"במקומו" רומז  34ג5
על מקומו של מל 7המשיח בזמ 2הגלות
) éðôìש"הרי זה משיח בודאי"(  ,35היינו,
שבהיותו ) úåìâáשש 5יושב  36וממתי2
 ã"òå (31שמצינו בנוגע לסנהדרי& )שמקומ!
בלשכת הגזית שבמקדש( – ש"בטבריא )המקו!
האחרו& שבו היתה הסנהדרי& בזמ& הגלות( עתידי&
לחזור תחילה ומש! נעתקי& למקדש" )רמב"! הל'
סנהדרי& ספי"ד(.
 (32ספי"א.
 (33וכמ"ש בהתחלת הפרק "בונה המקדש"
)סת!( ,ולא "בונה המקדש במקומו".
 (34ובפשטות י"ל – שמהעניני! שיודיעו
ש"הרי זה משיח בודאי" שידע לכוי& מקומו של
המקדש )ראה לקו"ש ח"ח ע'  362בהערה .וראה ג!
לקו"ש חכ"ד ע'  652בהערה(.
 (35ועפ"ז יומתק השינוי בי& התחלת הפרק
לסיומו – שבהתחלת הפרק כותב ההלכה ש"המל9
המשיח  . .בונה המקדש" )כפשוטו( ,משא"כ
בסיומו ,שמבאר הסימני! שעל יד! קובעי! מי הוא
המל 9המשיח" ,בחזקת משיח" ,ועד "משיח
בודאי" ,כותב "א -עשה והצליח ובנה מקדש
במקומו" ,שבי& פעולותיו בזמ& הגלות נכלל ג! בני&
מקדש מעט העיקרי בגלות ,בתור הכנה והתחלת
ההתגלות דמקדש העתיד ,כבפני!.
 (36ראה סנהדרי( צח ,א" :יתיב אפיתחא
דרומי".
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ומצפה לגאול את בנ"י ושכינה עמה2
מהגלות( בונה מל 7המשיח מקדש
)מעט(  37שהוא מעי 2ודוגמת המקדש
שבירושלי) 38 5כמו "בי כנישתא דש5
ויתיב"" ,שנסע מקדש וישב ש)"( ,בתור
הכנה למקדש העתיד ,שיתגלה תחילה
ש ,5ומש 5ישוב )ע 5הקב"ה ובנ"י(
לירושלי.5
 .‰ויש להוסי -בביאור העילוי
ד"בית רבינו שבבבל" – שמעלתו לגבי
"בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל"
היא )נוס -על מעלת בית הכנסת ובית
המדרש שבבית רבינו( ג 5מצד היותו
"בית ") 39 "åðéáøרבינו" )סת (5דכל
בנ"י ,נשיא הדור ,ו"רבינו שבבבל" ,רב2
של כל בני הגולה  ,(40ביתו של àéùð
 ,øåãäש"הנשיא הוא הכל" :41
עיקר  42העני 2דהשראת השכינה
בביהמ"ק היא בישראל )מצד מעלת5
 (37כמו בית המדרש של עזרא הסופר* –
המשיח )גואל& של ישראל( דגלות בבל.
 (38ואולי יש לומר ,שמ"ש במדרש )יל"ש
ישעי' רמז תצט( ש"בשעה שמל 9המשיח בא ãîåò
 ùã÷îä úéá ââ ìòוהוא משמיע לה! לישראל
ואומר ענוי! הגיע זמ& גאולתכ!" ,קאי על גג בית
המקדש  èòî ùã÷îãשבחו :לאר **:שהוא במקו!
המקדש בירושלי! )"שנסע מקדש וישב ש!"( ,כי,
לאחרי שמקדש העתיד יתגלה וירד למטה לא יהי'
צור òéîùäì 9לישראל "הגיע זמ& גאולתכ!".
 (39ועפ"ז יומתק הלשו& "בית רבינו" ,ולא
"בית הכנסת ובית המדרש של רבינו".
 (40ולהעיר ,ש"רבינו שבבבל" הוא ) áøפרש"י(,
שנקרא רב סת!" ,כמו שקורי& לר' יהודה הנשיא éáø
באר :ישראל קרו לי' נמי בבבל ) "áøפי' רשב"!
פסחי! קיט ,ב .ב"ב נב ,א( – .ונקרא "ריש סדרא
בבבל" )חולי& קלז ,ב – הובא בפי' רשב"! ש!(.
 (41פרש"י חוקת כא ,כא.
 (42בהבא לקמ& – ראה לקו"ת ברכה צח ,א.
סה"מ תקס"ו ע' קב ואיל.9

*( ‰·Â¯˜˘ "ìöåäã àúùéðë éá" úìòîù ,øéòäìå
.(13 äøòä ì"ðë) øôåñä àøæò ìù ùøãîä úéáì
**( úéá ââ ìò ãîåò" ÷åéãä ÷úîåé æ"ôòå
'ìä í"áîø) "åùã÷úð àì . . úåââ"ù Z :ùã÷îä
.é"à úùåã÷ì êøòá ì"åç ìò æîåøù ,(æ"ä å"ô ç"áäéá
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של ישראל" ,ישראל וקוב"ה כולא
חד"  ,(43כמ"ש " 44ועשו לי מקדש
ושכנתי בתו ,"íëבתוכו לא נאמר אלא
בתוכ ,45 1ועד"ז בנוגע להשראת
השכינה בזמ 4הגלות )"בבבל היכא . .
בבי כנישתא כו'"" ,מקדש מעט"(
כמודגש בהתחלת המאמר "בוא וראה
כמה  ìàøùé ïéáéáçלפני הקב"ה שבכל
מקו 1שגלו  ,"ïäîò äðéëùולא עוד אלא
שהתגלות השכינה בבית המקדש היא
מפני שבו מתאספי 1כל בנ"י ,כמ"ש 46
"בבוא כל ישראל לראות את פני ה'
אלקי 8במקו 1אשר יבחר" ,ועד"ז בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות ,שבה1
מתאספי ,ìàøùéî äøùò 1ש"אכל  47בי'
עשרה שכינתא שריא" .48
וזהו ג 1א' הטעמי 1שבתי כנסיות
ובתי מדרשות שבבבל נקראי" 1מקדש
 – "èòîכי ,בביהמ"ק שבו היו
מתאספי ,é"ðá ìë 1היתה גילוי úåììë
השכינה ,שנקראת כנסת ישראל ,מקור
כנס"י שלמטה ,משא"כ בבתי כנסיות
ובתי מדרשות בארצות אשר באו ש1
בכל מדינה ומדינה עיר ועיר ,שבה!
מתאספי! עשרה מישראל ,שורה
ומתגלה עליה 1רק  ÷ìçכביכול
מהשכינה.
ועפ"ז יש לבאר העילוי ד"בית רבינו
שבבבל" – שלהיותו מקומו הקבוע
)בית( של נשיא הדור" ,הנשיא הוא
 ,"ìëäשכולל כל הדור ,יש בו השראת
)וגילוי(  úåììëהשכינה )לא רק חלק
 (43ראה זח"ג עג ,א.
 (44תרומה כה ,ח.
 (45ראה אלשי 2עה"פ .של"ה סט ,א .ועוד.
 (46ויל 2לא ,יא.
 (47סנהדרי 4לט ,א.
 (48וראה תניא אגה"ק סכ"ג" :שמעתי מרבותי
כי אילו נמצא מלא 2אחד עומד במעמד עשרה
מישראל ביחד  äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óàתפול
עליו אימתה ופחד בלי גבול ותכלית משכינתא
דשריא עלייהו עד שהי' מתבטל ממציאותו לגמרי".
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ששורה )ומתגלה( על עשרה מישראל( ,49
מעי 4ודוגמת השראת וגילוי השכינה
בבית המקדש" ,שנסע מקדש וישב
ש ,50 "1וממנו נמש 8השראת וגילוי
השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות
בארצות אשר באו ש ,1כמו בית המקדש
שממנו אורה יוצאה לכל העול.51 1
ויש לומר ,שביתו של נשיא הדור,
שכולל כל הדור ,הוא ע"ד ובדוגמת
"תלפיות"" ,תל שכל פיות פוני 1בו",
כדרשת חז"ל  52בנוגע לביהמ"ק.
ועוד ועיקר – מעלת "בית רבינו
שבבבל" בנוגע להגאולה:
"רבינו" ,נשיא הדור ,הוא ג 1המשיח
)גואל 4של ישראל( שבדור  ,53כמו משה
רבינו )הנשיא הראשו" ,(4גואל ראשו4
הוא גואל אחרו ,54 "4כידוע  55שבכל דור
ישנו "א' הראוי מצדקתו להיות גואל,
ולכשיגיע הזמ 4יגלה אליו השי"ת
 (49נוס :לכ 2שג 9בפשטות מתקבצי 9ובאי9
ל"בית רבינו שבבבל"  ,ìàøùéî íéáøשלא בער2
לגבי שאר בתי כנסיות ובתי מדרשות – .ולהעיר
מר"ה כד ,ב" :כיו 4דנשיא הוא שכיחי רבי 9גבי'".
 (50ולהעיר מר"ה ש" :9בי כנישתא דש:
ויתיב בנהרדעא  . .הוו עיילי ) áøרבינו שבבבל( . .
ומצלו הת."9
 (51ראה ירושלמי ברכות פ"ד ה"ה .ועוד.
 (52ברכות ל ,א.
 (53להעיר ,שבכאו"א מישראל יש ניצו; משיח
]ועפ"ז יש לתוו 2דרשות חז"ל על הפסוק )בלק כד,
יז( "דר 2כוכב מיעקב" ,שקאי על מל 2המשיח
)ירושלמי תענית פ"ד ה"ה( ,וקאי על כאו"א
מישראל )ירושלמי מע"ש ספ"ד( – ששניה 9אמת
בפועל ,כיו 4שבכאו"א מישראל יש ניצו; משיח
)ראה מאור עיני 9ס"פ פינחס([ ,בחי' היחידה ,ניצו;
מבחי' היחידה הכללית שהיא נשמת משיח )רמ"ז
לזח"ב מ ,ב .ועוד( .וכיו 4ש"הנשיא הוא הכל",
שכולל כל הניצוצות דמשיח שבכאו"א מישראל,
בחי' היחידה הפרטית ,נמצא ,שנשמתו היא בחי'
היחידה הכללית ,נשמתו של משיח ,ולכ 4הוא
המשיח שבדור.
 (54ראה לקו"ש חי"א ע'  8ואיל .2וש"נ.
 (55ראה שו"ת חתֿ9סופר חו"מ )ח"ו( בסופו
)סצ"ח( .וראה שדי חמד פאת השדה מערכת האל":
כלל ע' .ועוד.
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וישלחו כו'" ,ומסתבר לומר שהוא נשיא
הדור ,כמפורש בגמרא  56בנוגע לרבי
יהודה הנשיא" :אמר רב  57אי מ 3חייא
הוא כגו 3רבינו הקדוש"" ,א 4משיח
מאות 3שחיי 3עכשיו ודאי היינו רבינו
הקדוש" ,הנשיא שבדור .58
ומזה מוב 3שעיקר ענינו של "בית
רבינו שבבבל" ,הוא,ìááî äìåàâä ,
ע"י הנתינתֿכח לכללות עבודת 4של
ישראל לעשות מבבל )חו 8לאר (8אר8
ישראל ,כפתג 4הידוע " 59עשה כא3
)בחו 8לאר (8אר 8ישראל" ,שעני 3זה
נעשה לכל לראש ע"י בני 3בתי כנסיות
ובתי מדרשות )"מקדש מעט"( בארצות
אשר באו ש ,60 4ומה 4נמשכת הקדושה
בכל אר 8העמי ,4ועי"ז ממהרי4
ומזרזי 4ופועלי 4קיו 4היעוד "עתידה
אר 8ישראל שתתפשט בכל הארצות" ,61
"שיהי' כל העול 4כולו אז במדרגת אר8
 (56סנהדרי) צח ,ב ובפרש"י.
 (57רבינו שבבבל ,שהוא כמו רבינו הקדוש
באר 5ישראל )כנ"ל הערה  – .(40ועפ"ז י"ל
שבדברי רב "היינו רבינו הקדוש" פסק ג 7בנוגע
לעצמו* ש"היינו רבינו שבבבל".
 (58ראה שד"ח ש" :7בדר 8הזה øòåùî 'éä
 . . àåä éî øåã ìëá íìöàרבינו הקדוש  . .בדורו
אמרו  åòãéåשהוא המוכ)  . .וכ) הוא בכל דור ודור
צ"ל אחד מוכשר שמא יזכו ,ועפ"ז כתבו ג"כ
תלמידי האר"י ז"ל שבימיו הי' האר"י ז"ל" ,ומסיי7
"וכ"ז הוא פשוט".
 (59ראה אגרותֿקודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"א
ע' תפה.
 (60כולל ג 7בתי 7פרטיי 7דבנ"י ,אשר ,ע"י
עבודת 7של ישראל בתורה תפלה וגמ"ח בבתיה7
הפרטיי ,7נעשי 7ה 7בתי תורה תפלה וגמ"ח ,ע"ד
ובדוגמת "מקדש מעט".
 (61ראה ספרי דברי 7בתחלתו .פס"ר פ' שבת
ור"ח .יל"ש ישעי' רמז תקג.
*( ïéã" (â"ôø úåáà) äðùîä ïåùìá ùåøéôä ã"ò
äðùîä éøáã ô"ò Z (ïåáùç ë"çàå ïéã) "ïåáùçå
),"åúòãî àìùå åúòãî íãàä ïî ïéòøôð"ù (æ"èî íù
÷ñåô ,åøéáç ìù åðéã åúòãî íãàä ÷ñåôù éøçàìù
íéùåò äæ "ïéã" ô"òù ïåéë ,åúòãî àìù åîöòì ïéã
".283 'ò å"ç ù"å÷ì äàø) àåä åáöîì òâåðá "ïåáùç
.(ð"ùå
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ישראל דעכשיו ,ואז תהי' א"י במדרגת
ירושלי 4דעכשיו ,וזהו שאמרו
שירושלי 4תתפשט על כל אר 8ישראל
כולו"  ,62שבה יקבעו בתי כנסיות ובתי
מדרשות שבבבל מחובר למקדש.
וכיו 3שעיקר ענינו של "בית רבינו
שבבבל" הוא ÷ úôéñàå õåáéכל הבתי
כנסיות ובתי מדרשות שבבבל íòá÷ì
 ,ìàøùé õøàáמחובר לבית המקדש –
"הרי הוא )לא רק ה"מקדש מעט"
העיקרי בבבל "שנסע מקדש וישב ש,"4
אלא ג,"ãéúòìã 'éôåâ ùã÷îä íå÷î (4
שבו יתגלה המקדש דלעתיד ,ומש4
ישוב לירושלי.4
 .Âעפ"ז יש לבאר כהנ"ל בנוגע
ל"בית רבינו שבבבל"  – äæ åðøåãáביתו
)בית הכנסת ובית המדרש( של כ"ק
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו:
ובהקדי) פתג) כ"ק מו"ח אדמו"ר 63
ש"עשר גליות גלתה ליובאוויטש" ,64
מליובאוויטש ]שבה הי' גילוי פנימיות
התורה כפי שנתבארה באופ& של הבנה
והשגה )"יתפרנסו (65 "3ע"י תורת
חסידות חב"ד במש; כמה דורות [66
מרסטוב
לרסטוב,
ל<טרבורג ,67
 (62לקו"ת מסעי פט ,ב.
 (63ראה סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  .549וש"נ.
 (64ע"ד שמצינו בסנהדרי) – ש"לעשרה
מקומות גלו" )רמב" 7שבהערה .(31
 (65תקו"ז ת"ו בסופו .וראה לקו"ש חכ"ד ע'
 136הערה  .35וש"נ.
 (66מח"י אלול תקע"ג )שאז קבע אדהאמ"צ
דירתו בליובאוויטש( עד י"ז מרחשו) תרע"ו )שאז
העתיק אדמו"ר מהורש"ב מושבו לרסטוב( – ק"ג
שני") 7שלשלת היחס וראשי פרקי 7מתולדות בית
רבינו" בהקדמת "היו 7יו.("7
 (67משנת תרפ"ד עד לאחרי המאסר והגאולה
בשנת פרז"ת ,שאז העתיק מושבו מפטרבורג*
למושבה מאלאחאווקא – סמוכה למאסקווא )ש.(7
ùé åìà íéîéáå Z .ãàøâðéðòì
Ç
*( æà úàø÷ðù éôë
,çøå÷ ô"ù úçéù äàø) âøåáøètì äîù øéæçäì è"å÷ù
.((401 'ò â"ç à"ùðú úåéåãòååúä) à"ùðú æåîú 'â
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ומ0טרבורג גלתה מחו( למדינה ההיא,
ללטביא  68ואח"כ לפולי&  ,69ועד לגלות
אמריקא  ,70ובאמריקא גופא בכמה
מקומות ,עד להמקו 3הקבוע ד"בית
רבינו" ,בית הכנסת ובית המדרש שלו,
המרכז של ליובאוויטש במש 7עשר
שני) 3תקופה שלימה( האחרונות )"הכל
הול 7אחר החיתו (71 "3דכ"ק מו"ח
אדמו"ר נשיא דורנו בחיי 2חיותו בעלמא
די ,4וג 2לאחרי הסתלקותו קדושה לא
זזה ממקומה  ,72ואדרבה ,באופ&
ד"מעלי& בקודש"" ,מוסי 9והול,73 "7
עד ביאת גואל צדק.
ועד"ז בנוגע להגלות דכללות בנ"י
– שבדורנו זה נמצאי 3רוב מני& ורוב
בני& דבנ"י בגלות אמריקא ,ויש לומר,
שזהו א' הטעמי 3לכ 7שג 3נשיא הדור
)ש"הנשיא הוא הכל"( חי ונמצא עשר
שני 2בגלות אמריקא ,ומש 2עסק
בהפצת התורה והיהדות והפצת
המעיינות חוצה בכל שאר הארצות
אשר באו ש 3בנ"י ,ע"י תלמידיו
ושלוחיו בכל קצוי תבל.
וכיו& ש"בכל מקו 3שגלו שכינה
עמה&" ,הרי ,בגלות זה האחרו& שרוב
מני& ורוב בני& דבנ"י ביחד ע 3נשיא
הדור נמצאו בגלות אמריקא ,גלתה ג3
השכינה לגלות אמריקא; ובגלות
אמריקא עצמה ")בבבל( היכא" –
בה"מקדש מעט" ד" ,"åðéáø úéáשהוא
בדוגמת "בי כנישתא דהוצל ובי
 (68באסרו חג הסוכות תרפ"ח נסע מרוסיא
והתיישב בריגא ,לטביא.
 (69בשנת תרצ"ד העתיק מושבו לווארשא,
פולי ,6ובשנת תרצ"ו העתיק מושבו לאטוואצק עד
אלול תרצ"ט ,עד שהגיע לריגא בה' טבת ה'ש"ת
)ראה מבוא לאגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה(.
 (70בט' אדר שני ה'ש"ת.
 (71ברכות יב ,א.
 (72ראה ע"ח ש"ד פ"ג .של"ד פ"ג .של"ה
פ"א .תניא אגה"ק ביאור לסי' ז".7
 (73שבת כא ,ב.
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כנישתא דש 9ויתיב בנהרדעא",
) "íù áùéå ùã÷îבמקו 3המקדש
שבירושלי ,74 (3וממנו נמשכת השראת
השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות
שבכל העול.3
ויש לומר ההסברה בזה – לפי
שבדור זה ,דור האחרו& של הגלות ודור
הראשו& של הגאולה ,מסיימי3
ומשלימי" 3מעשינו ועבודתינו כל זמ&
מש 7הגלות"  75לעשות מאר; העמי3
אר; ישראל ג 3במקוïåúçú øúåéä 3
דאר; העמי) ïåúçúä øåãë éöç ,3שבו
לא הי' מת& תורה  ,(76אשר ,ע"י העלאת
המקו 3היותר תחתו& מעלי 3ג 3את כל
שאר המקומות דאר; העמי ,77 3ועני& זה
נעשה ע"י " "åðéáø úéáשבחצי כדור
התחתו& ,שממנו אורה יוצאה לכל
העול ,3לעשות מהעול 3כולו )עד לפנה
הכי נדחת בקצוי תבל( אר; ישראל,
שזהו"ע ד"עתידה אר; ישראל
שתתפשט בכל הארצות" ,ו"עתידה
ירושלי 2שתתפשט בכל אר; ישראל",
שבה יוקבעו כל בתי כנסיות ובתי
מדרשות שבכל העול 3כולו מחובר
לבית המקדש ,בגאולה האמיתית
והשלימה ע"י משיח צדקנו ,נשיא הדור,
שהוא המשיח )גואל& של ישראל(
שבדור )כנ"ל ס"ה( ,ועוד וג"ז עיקר,
 (74ראה "התמי "9חו' ב' ע' קכו" :מיו 9שחרב
בית המקדש וקדשי קדשי 9עד אשר ירח 9השי"ת
וישלח לנו גואל צדק  . .ויבנה לנו את ירושלי 9ובית
המקדש ע 9הקדשי קדשי ,9הנה ליובאוויטש הוא
ירושלי 9שלנו ,והבית הכנסת אשר כ"ק אדמו"ר
מתפלל בו הוא בית המקדש שלנו כו'".
 (75תניא רפל"ז.
 (76ראה אגרותֿקודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב
ע' תצב ואיל .7וש"נ.
" (77כמו בהגבהת כותלי בית שצריכי9
להתחיל להגבי' הקורה התחתו 6דוקא ואז ממילא
יוגבהו העליוני 9הימנו ,משא"כ א 9הי' מתחיל
מאמצע הכותל לא הי' מגבי' התחתוני) "9תו"א
בראשית ד ,רע"א(.
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שהוא הנשיא דתורת החסידות  ,78אשר,
ע"י הפצתה חוצה )"יפוצו מעינותי!
חוצה" ,עד לחוצה שאי /חוצה ממנו,
בכל קצוי תבל( פועלי 3ביאת מלכא
משיחא .79
ועפ"ז מוב /גודל העילוי ד"בית
רבינו" – "מקדש מעט" העיקרי בגלות
האחרו" ,/שנסע מקדש וישב ש ,"3ולכ/
"הרי הוא מקו 3המקדש גופי'
דלעתיד" ,ולא עוד אלא שבו יתגלה
מקדש העתיד ,ומש 3ישוב לירושלי3
)כנ"ל ס"ד(.
 .Êויש להוסי ,9שעני /זה מרומז ג3
בשמו  80של "בית רבינו" שבדורנו:
" – "åðéáøב' שמותיו רומזי 3על
הגאולה :שמו הראשו – /יוס – 9ע"ש
"ביו 3ההוא  óéñåéאדנֿי שנית ידו
לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור
וממצרי 3גו' ומאיי הי 3גו'  óñàåנדחי
ישראל ונפוצות יהודה יקב; מארבע
כנפות האר;"  ,81ושמו השני – יצחק –
ע"ש הצחוק והשמחה ששלימותה
בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח
צדקנו ,כמ"ש " 82אז ימלא  ÷åçùפינו",
"אז" דייקא ,לעתיד לבוא  ,83כשיאמרו
ליצחק )דוקא( "כי אתה אבינו" .84

 (78להעיר ,שתורת החסידות היא בחי' היחידה
שבתורה )ראה קונטרס ענינה של תורת החסידות(,
הקשורה ע 2בחי' היחידה שבישראל ,נשמתו של
משיח צדקנו )כנ"ל הערה .(53
 (79אגה"ק דהבעש"ט – כש"ט בתחלתו.
 (80כידוע שהש 2מורה על תוכנו ומהותו של
הדבר הנקרא בש 2זה )תניא שעהיוה"א ספ"א .וראה
בארוכה תשובות וביאורי) 2קה"ת תשל"ד( ס"א
וש"נ(.
 (81ישעי' יא ,יאֿיב.
 (82תהלי 2קכו ,ב.
 (83משא"כ בזמ 9הגלות ,ש"אסור לאד2
שימלא שחוק פיו בעוה"ז ,שנאמר אז ימלא שחוק
פינו" )ברכות לא ,א(.
 (84ישעי' סג ,טז .שבת פט ,ב.
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ו") úéáרבינו(" – מספרו שבע
מאות ושבעי ,85 3וע"ש מספר זה נקבע
שמו אשר יקראו ל"בית רבינו" בפי כל
ישראל ,86 "770" ,שמספר זה הוא
הגימטריא ד" ,"úöøôע"ש "ופרצת ימה
וקדמה וצפונה ונגבה"  ,87שרומז שמבית
זה אורה יוצאה לכל ד' רוחות העול,3
ובאופ /של  ,øãâ úöéøôשכל ד' רוחות
העול 3מתעלי 3לדרגת אר; ישראל
)"עתידה אר 4ישראל שתתפשט בכל
הארצות"( ,כולל ובמיוחד שכל בתי
כנסיות ובתי מדרשות שבכל העול3
נקבעי 3באר; ישראל ומתחברי 3לבית
המקדש  ,88בגאולה האמיתית והשלימה
ע"י משיח צדקנו ,עליו נאמר úöøô" 89
עלי< פר;" ,ודרשו חז"ל " 90זה משיח,
שנאמר  91עלה  õøåôäלפניה.92 "3
ויש לקשר ב' העניני – 3הרמז
בתוכ /המספר שבע מאות ושבעי5
)" úéáרבינו"( ע 3שמו )הראשו (/של
רבינו המרומז בפסוק "יוסי 9אדנֿי
שנית ידו וגו'":

 (85להעיר מהנהגת גדולי ישראל שלמדו
רמזי 2והוראות בעבודת ה' ג 2מעניני חול כיו"ב
)כמו מספר הקרו 9במרכבת המסע ,שהו"ע עראי,
ועאכו"כ בנוגע לבית קבוע( ,ובפרט בנדו"ד
שהמספר נעשה  åîùשל הבית ,כבפני.2
 (86ה 9בלשו 9הקודש – שבע מאות שבעי,2
ה 9באידיש – זיב 9זיבעציק ,וה 9בלשו 9המדינה
)אנגלית( – "סעווע 9סעוונטי".
 (87ויצא כח ,יד.
 (88ויש לומר ,שזהו"ע פריצת גדר דבית
המקדש ,ע"ד ובדוגמת )ובמכ"ש וק"ו( מהפריצת
גדר דירושלי 2כולה ,כמ"ש )זכרי' ב ,ח( "פרזות
תשב ירושלי.*"2
 (89וישב לח ,כט.
 (90אגדת בראשית ספס"ג .וראה ב"ר ספפ"ה
ובפרש"י.
 (91מיכה ב ,יג.
 (92ולהעיר ,ש"בית משיח" בגימטריא
"פרצת" ) .(770ודו"ק.
*( ùà úîåç 'åâ äì 'éäà éðà" Z äæ íò ãçéáå
.(è ,íù) "'åâ
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המספר שבע מאות ושבעי %מורה
על השלימות דמספר שבע – שבע כפי
שכל א' כלול מעשר )מספר השל,(%
 ,íéòáùויתירה מזה ,כפי שכל א' כלול
ממאה )עשר פעמי %עשר(,úåàî òáù ,
ועד לצירו 4שניה %יחדúåàî òáù ,
.íéòáùå
והעני 6בזה:
מספר שבע קשור ע %מציאות
העול ,%שנברא בשבעה ימי ,%שבעת
ימי הבני) 6שבע מדות(  ,93וקשור ג %ע%
בירור העול %ע"י עבודת %של ישראל,
שנחלקי %לז' סוגי ,%ז' מדרגות בעבודת
ה' )שבע מדות( ,שבעת קני המנורה .94
ועפ"ז ,השלימות דמספר שבע )שבע
מאות ושבעי (%מורה על שלימות
עבודת %של ישראל בבירור העול %ע"י
מעשינו ועבודתינו כל זמ 6מש 9הגלות,
שאז נגאלי 95 %מ 6הגלות וחוזרי %ובאי%
לאר :ישראל.
ובלשו 6הכתוב שבו נרמז הקשר
והשייכות דשמו הראשו 6של רבינו
להגאולה – "ביו %ההוא יוסי 4אדנֿי
שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר
ישאר מאשור וממצרי %ומפתרוס
ומכוש ומעיל %ומשנער ומחמת גו'",
גאולת %של כל בנ"י  úòáùîהארצות,
ומוסי 4בכתוב "ומאיי הי ,"%שקאי על
חצי כדור התחתו ,6אשר ,בעליית
התחתו 6ביותר ,מתעלי %במילא שאר
הארצות שלמעלה ממנו ,כל שבעת
הארצות ,כללות העול.%
ויש לומר ,שבשלימות דמספר שבע
)שבע מאות ושבעי (%נרמזת ג%
שלימות עבודתו של רבינו במש 9כל
 (93ראה שו"ת הרשב"א ח"א ס"ט .ועוד.
 (94ראה לקו"ת ר"פ בהעלות ./ובכ"מ.
 (95להעיר ,שגאולה שייכת לשביעי – "גאולה
בשביעית  . .שעתידי 6ליגאל בשביעית" )מגילה יז,
ב(.
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ימי חייו òáù ,עשיריות  96שני,%
שנה )תר" – %תש"י( ,ועד לגמר
ושלימות עבודתו בעשור  éòéáùäבחצי
כדור התחתו) 6מהבית שמספרו שבע
מאות ושבעי ,(%כולל ג %המש9
העבודה בשני %שלאח"ז ע"י דור
" ,éòéáùäכל השביעי 6חביבי– 97 "6
שעי"ז נעשית השלימות דמעשינו
ועבודתינו כל זמ 6מש 9הגלות בכל
שבעת הארצות שבעול ,%ותיכ 4ומיד
"יוסי 4אדנֿי שנית ידו גו' ואס 4נדחי
ישראל גו'" ,עי"ז ש") úöøôבגימטריא
שבע מאות ושבעי (%עלי 9פר" ,":עלה
הפור :לפניה."%
 .Áובכל זה ניתוס 4הדגשה יתירה
בתקופה האחרונה:
העבודה דהפצת התורה והיהדות
והמעיינות חוצה מ"בית רבינו" )"("770
הולכת ונמשכת וביתר שאת וביתר עוז
ג %לאחרי )עשר שני %האחרונות
ב(חיי %חיותו בעלמא די ,6יותר
מארבעי %שנה )תש"י – תש"נ( ,באופ!
ד"נת! ה' לכ +לב לדעת ועיני +לראות
ואזני +לשמוע"  ,98ונמצא ,ש"בית
רבינו" )" ("770הוא בבחינת "תלפיות",
"תל שכל פיות פוני %בו" ,יותר מיובל
שני) %ת"ש – תש"נ(" ,עד עול.99 "%
ועני 6זה מודגש עוד יותר כשרואי%
במוחש שהול 9וניתוס 4ביתר שאת
וביתר עוז במספר בנ"י שבאי %ל"בית
רבינו"" ,ברוב ע %הדרת מל) 100 "9כולל
 (96כולל ג 7השלימות דמאות )שהרי עבודתו
היתה בתכלית השלימות ד"ב 6מאה כאילו מת ועבר
ובטל מ) íìåòä 6ההעל) "(7אבות ספ"ה(( – שכל
עשר כלול מעשר )שבע מאות(.
 (97ויק"ר פכ"ט ,יא .וראה ד"ה באתי לגני
ה'שי"ת בתחלתו .ובארוכה – ד"ה זה תשי"א.
 (98תבוא כט ,ג.
 (99שמואלֿא א ,כב ובפרש"י .ירושלמי
ברכות פ"ד ה"א .וראה קידושי 6טו ,א .מכילתא
ופרש"י משפטי 7כא ,ו.
 (100משלי יד ,כח.
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ג* "מא! מלכי רבנ!"  ,101ובפרט נשיא
)מל (2הדור( ,ונעשה צור 2והכרח
להגדיל ולהרחיב  102עוד יותר  103את
"בית רבינו" ,ועד להגדלה והרחבה
שהיא באופ! דפריצת גדר" ,פרצת"
)בגימטריא  ,(770כמו בני! .104 ùãç úéá
וע"פ האמור לעיל ע"ד גודל העילוי
ד"בית רבינו שבבבל" – ש"נסע מקדש
וישב ש*" ,ו"הוא מקו* המקדש גופי'
דלעתיד" ,ועד שבו יתגלה מקדש
העתיד ומש* יחזור לירושלי* – מוב!
גודל הזכות דכאו"א מישראל להשתת:
בגופו ובממונו ) 105וכל המרבה הרי זה
משובח( בבניית "בית רבינו שבבבל",
כהכנה לירידת והתגלות מקדש העתיד
תיכ :ומיד ממש.
והזמ! גרמא – בשנת הצדי"ק –
צדי"ק 106
כמודגש בתהלי* מזמור
)השיי 2לשנה זו  (107שהתחלתו "ה' מעו!
אתה היית לנו בדור ודור" ,שקאי )ג*(

425

על בתי כנסיות ובתי מדרשות  ,108וסיומו
וחותמו "ויהי נוע* ה' אלקינו עלינו גו'
ומעשה ידינו כוננהו" ,שקאי על השראת
השכינה במשכ! )ומקדש( .109
ויה"ר שעוד לפני הגדלת והרחבת
"בית רבינו שבבבל" ,יתגלה וירד מ!
השמי* מקדש העתיד" ,מקדש אדנֿי
כוננו ידי ,110 "2בית המקדש השלישי
והמשולש )שכולל ג* המשכ! ובית
ראשו! ובית שני  ,(111שיתגלה תחילה
ב"בית רבינו שבבבל" ,שג* הוא "בית
 ,"ùìåùîבית הכנסת )תפלה( ,בית
המדרש )תורה( ,ובית מעשי* טובי*
)גמילות חסדי*( ,ומש* יחזור
לירושלי* ,ביחד ע* כל בתי כנסיות
ובתי מדרשות שבכל העול* שיקבעו
באר< ישראל ובירושלי* ,מחובר
למקדש ,וביחד ע* כל בנ"י שבכל קצוי
תבל ,כמ"ש " 26והביאותי* אל הר קדשי
ושמחתי* בבית תפלתי  . .כי ביתי בית
תפלה יקרא לכל העמי*" " ,112נכו! יהי'
הר בית ה' בראש ההרי* ונשא מגבעות
ונהרו אליו כל הגוי*  112והלכו עמי*
רבי*  112ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל
בית אלקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה
באורחותיו כי מציו! תצא תורה ודבר ה'
מירושלי*" " ,113תורה חדשה מאתי
תצא"  ,114תיכ :ומיד ממש.

 (101ראה גיטי* סב ,סע"א .זח"ג רנג ,ב –
ברע"מ.
" (102לחזק את הבני* ולהגביהו  . .שנאמר
ולרומ 5את בית אלקינו" )רמב" 5הל' ביהב"ח פ"א
הי"א – בנוגע לביהמ"ק ,ועד"ז בנוגע לביהכנ"ס
וביהמ"ד – ראה רמב" 5הל' תפלה פי"א ה"ב(.
 (103נוס 9על הרחבתו )וכמ"פ( במש 8השני5
שלפנ"ז.
 (104ועד להנחת אב* פינה*.
 (105ע"ד ובדוגמת בית המקדש – ש"הכל
חייבי* לבנות ולסעד בעצמ* ובממונ 5כו'" )רמב"5
הל' ביהב"ח פ"א הי"ב(.
 (106לאחרי סיו 5וחות 5מזמור פ"ט" :אשר
חרפו עקבות משיח" ,"8ברו 8ה' לעול 5אמ* ואמ*".
 (107ע"פ המנהג המקובל מהבעש"ט לומר
המזמור תהלי 5המכוו* למספר שנותיו )ראה
אגרותֿקודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"י ע' נג(.

)ô"ù .æ"îùú çð ô"ù úåçéùî
(ãåòå .à"ùðú ïåéñ ç"ëå ñçðéô

 (108כנ"ל הערה .4
 (109ראה פרש"י עה"פ .פקודי לט ,מג .שמיני
ט ,כג .ועוד.
 (110בשלח טו ,יז .וראה פרש"י ותוס'
שבהערה  .28ועוד.
 (111ראה זח"ג רכא ,א.
 (112ומעי* זה ג 5בסו 9זמ* הגלות – ש"בית
רבינו שבבבל" "יקרא )ג (5לכל העמי ,"5ע"י
ההשתדלות בהפצת הלימוד והקיו 5דמצוות שנצטוו
בני נח ,כפס"ד הרמב" 5בהל' מלכי 5ספ"ח.
 (113ישעי' ב ,בֿג.
 (114ש 5נא ,ד .ויק"ר פי"ג ,ג.

*( úçðä äëøòð ç"îùú úðù ìåìà é"ç áøòá
úéáå úñðëä úéá (úáçøäå úìãâä)ì äðéô ïáà
÷"ë ãîòîá ,ùèéååàáåéìáù ùèéååàáåéìã ùøãîä
äàøå) '÷ä åéãéá äðéô ïáàä çéðäù ,à"èéìù ø"åîãà
287 'ò ã"ç úåéåãòååúä) äæ ãîòîá äøîàðù äçéùä
á"éñ è"îùú ø"òùåä ìéì úçéù íâ äàøå .(êìéàå
.Ï"ÂÓ‰ .((êìéàå 195 'ò à"ç úåéåãòååúä) êìéàå
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YERACHMEAL AND RIVKA LEAH JACOBSON
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