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תורה חדשה מאיתי תצא
 תורה חדשה

ש�חז אתל אמרו שת�ל�וכמל המשיח יהיה חכ� גדול וילמד תורה תורה� תתגלה אליו–היה לו רוח נבואה בגלל
ה�חדשה חידוש�ב�פנימיות התורה� סודות התורה�א��תורה חדשה�אותה מהי�אותה הוא ילמד את כל הע�� מאת

שה"�הלווית! תהיה כשרהשור הבר בסנפירי ששחיטת– התורה בהלכות יעשה לצדיקי� לעתיד� מדובר על הסעודה
$�תו כדי מריבה ביניה�� הלוויית! הגדול בסנפיריוה תהיה על ידיטישחוה� יהיה של שור הברכאשר הבשר� לבוא

ש�אול� הרמב כ!–בתורה� דבר אי! נביא רשאי לחדש�ו� התורה לא בשמי� היא�� כבר פסק אי משיח יגלה א�
לאש הואמעיקרי האמונהאחד הרי� ושאלה נוספת� את סודות התורה בנבואה כל בתורה � לעול� שינוייחולאז אי

�זוכשחיטהמ לאכולשתשנה את ההלכה ותתיר� תורה חדשה�תיתכ! 
הכ� היו�שמחדשי� חידושי התורה אלא שזה מעי!  שעל פיה� מחדשי� בתורה ללי�במת! תורה ניתנו למשה כל

שלהחידוש� נקרא וזה�י� אלו לחידושי� מגיעעל ידי יגיעהשרק� תורהבכבר כל החידושי� טמוני� ולכ!� היו�
ב אול�� טמונה כבר במת! תורה�תורה חדשה�הג���הלומד  בשכל לגילוי כלל העל� שלא שייכזה היא נמצאת
� לכל מה שאנחנו יודעי� היו� בתורה החידוש שלה הוא באי! ערוג� לכ!�ה בעצמו� אלא רק על ידי הקבהאד�

הזתורה שאד� לומד בעו�וכמו שכתוב �� הבל היא לפני תורתו של משיח�הל�
 זה כלל אחר לגמרי

� בדר בה יגלה המשיח את סודות התורה בנבואהכ! אי! בעיהל
יאה–�תצאתורה חדשה מאיתי�כמו שכתוב"יגלה לו בנבואה�ה�$ תורה חדשה"�את סודות התורה אמנ��א
אשהי"הרבה אול� בשל חכמתו�$רק בגלל היותו נביא אותה יודעמשיחו��מאיתי��ה�רק בכוחו של הקב�תיוצא�

של� ומכיוו! שהדבר נקלט בשכל האד��ה ויסביר אותה לכל הע�הוא יבי! אות$ יותר משל שלמה המל אי! כא! גדר
�חידוש בנבואה

ל�ב זה� של שחיטת שור הבר על ידי הלוויית!חידוש בהלכה בנוגע  הוא הוראת שעה מיוחדתיש מפרשי� שחידוש
זו%$ הוראת שעה פירושה שמותר לשמוע לנביא האומר לעבור על הלכות התורה באופ! חד פעמי"  אול� לפי זה אי!
& שהרי ג� היו� צרי לשמוע לנביא בהוראת שעה��תורה חדשה�

ש אלא זהו מה� זו לא נאמרו מלכתחילה דיני שחיטהמשיח יחדש ויגלה שעל שחיטה מכיוו!  שהיה ע� אליהו בדוגמת
הגאו! וכפי שמסביר� שהקריב קרב! בהר הכרמל למרות האיסור להקריב קרבנות מחו' לשטח בית המקדש�הנביא
שלש בתורהלא הייתה זו רק הוראת שעה אלא לומדי� מפסוקשובי�הרגצ שחוטי�"שחיטה מחו' למקדש האיסור
עלמ$�חו' � אליהו בהר הכרמללכתחילה לא נאמר

של� כ יהיה ג� בשחיטה זו אמנ�� אלא ששחיטה ספציפית זו מותרת מלכתחילה�� הוראת שעה�אי! זה היתר רגיל
לסנהדרי! יסביר זאת והוא� למשיחה�אלא רק על ידי הקב� על ידי תלמיד ותיקהיו� לא יכול להתגלות היתר זה

�באופ! שיתקבל בדעת�
בי� כשתורה חדשה מאיתי תצא�מה די! זה בשחיטה יתגלה דווקא לעתיד לבואל� א נשאלת השאלה ! מה הקשר

�גילוי סודות התורה לבי! חידוש זה בדיני שחיטה
 בית הלל ובית שמאי

ו% לעתידנוספת להלכה שכאילו תשתנהדוגמא � שני� נחלקו ביניה�)�שמאיבית לבוא יש במחלוקת בית הלל
� התורה לא בשמי� היא�ש למרותו"� והלכה כבית הלל� אלו ואלו דברי אלוקי� חיי��ובסו( יצאה בת קול ואמרה

ש� אחרי רבי� להטות�על פי הכלל אלא שהפסק נקבע� ורק על ידי פסיקת בית די! נית! לקבוע הלכות בית משו�
עזרה קול%והבת� קשה היה להחליט לפסוק כבית הלל� מחודדי� יותרמכיוו! שבית שמאי היו ורק� הלל היו הרוב

לא–�אי ייתכ! שינוי בתורה� ואילו לעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי�$ את ההלכה כמות�להכריע  אלא שזה
היכ� נחשב שינוי אלו ואלו�� ושתיה� אמת� לטמא או לטהר� האפשרויות*יש את בכל הלכה–למשה� כ אמר
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כ� לפי הבנת הרובאהיוההכרעה�י אלוקי� חיי�דבר לעתיד ואילו� לכה כמות�הלכ!והלל בית כיו� דעת הרוב היא
אלו להכרעה בית הדי! יעמיד שוב הלכות כאשרו�ואז יבינו כבית שמאי� לבוא יהיו רוב חכמי ישראל חכמי� יותר

כהרו דעתכיכריעויאז$ דבר המותר על פי ההלכה בתנאי� מסוימי�" ההלכה�שפירושו של דבראי!� בית שמאיב
ש�תשתנה יל אלא ��תורה חדשה�בדוגמת� את התורה בדרגא נעלית יותרומדאז

לשחוט� א לעומת זאת� לעשות כבית שמאי זה להחמיר�א� עדיי! קשה� תורה חדשה�הענייני*אבל הקשר בי!
ית�ב� הלוויית! זה להקלבסנפירי כי לא תהיה רוח� הרי לא יצטרכו זאת� חדשו חומרות אי יתכ! שלעתיד לבוא

 ופסקו הלכה�בית שמאי היו יותר מבית הללאחת שפע� מסופר בגמרא�ג�וש בקדושהטומאה אלא רק הוספה וחיד
� כבית שמאיכ הגמור מתכלית היפהוזה הרי��היה קשה לישראל כיו� שנעשה בו העגל�� אותו היו���וכתוב על

�אז אי בימות המשיח נפסוק כבית שמאי� רה חדשההשלמות של תו
 התורה כעיר מקלט

ל� מצוות ערי מקלטכדי לענות על כ יש להבי! קוד� את  שיהיה בימות�שינוי בהלכה�שהיא המקור בתורה שבכתב
זו�המשיח % מתשעת ערי)� שכ!� משיחלא יכולה להתקיי� בשלמות עד ביאתניתנה מלכתחילה באופ! שהיא מצווה
בהמקלט כ!�ימות המשיח נועדו להיות ערי מקלט רק זה� א� ההלכה קובעת מלכתחילה אלא� בהלכהשינוי אי!

 שביאת� מביא זאת כהוכחה מהתורה�הרמב� ערי� בימות המשיח)להוסי( עוד$�לשנות�"שגדרה של מצווה זו היא 
המשיח מוכרחת בשביל לה דבר� מצוותקיו� מנות! � יוחד ונצחיהבטחת הגאולה תוק(

בכו שינויי� בהלכה אלא�ינא� כמו היתר שחיטת הלוויית! וההלכה כבית שמאי��תורה חדשה� ג� כל השינויי�
שו� שה� כבר עתה חלק מהתורה � תהיה לעתיד לבואשלמות�זהו הגדר שלה�

את�א� שאלות על מצוות ערי מקלט* מתעוררותעל פי זה  נצחיות ההבטחה מה המיוחד בה� שדווקא בה� תולי�
לא� בימות המשיח� לנוס ש� כל רוצח�לש� מה בכלל צרי ערי מקלט�ב� למשיח יהיה יותר יצר הרע והלא אז
�כלל

 שני רבדי� בתורה
�כלליי� ענייני�*בתורה ישנ�

� שלמעלה מהעול�"ה�מהות התורה היא חכמתו של הקב
$נתנה לנו� אלא שה

סור�ל� על ידי נתינתה לאר' היא כדי לתק! את העו
�עשה טוב�ו� מרע

ה  המצוות ה! ההוראות לעול��התורה היא חכמתו של
ישנו לימוד תורה שהוא למעלה מ! המעשה ואינו נוגע

 דווקא למעשה
 ישנו לימוד כדי לדעת את ההלכות המעשיות

שהוא למעלה מהעול�� יש את חלק הנסתר שבתורה
דע את אלוקי אבי�ומדבר בענייני אלוקות ��וקרוי

"אילנא דחיי� $�ע' החיי��

%בו מודגשי� האסור והמותר� יש את נגלה דתורה
� אילנא דטוב ורע�ונקרא� הפעולה בעול� ובירור העול�

$ע' הדעת טוב ורע"
הוא� בסיו� עבודת הבירורי�� הלימוד בימות המשיח

ולקיי� את המצוות בכוונות עליונות� כדי לייחד יחודי�
"$ונהיה בקיאי� בה�� לדעת את ההלכותאלא שצרי

על� הלימוד בזמ! הגלות כשהעבודה היא בבירור העול�
אלא שצרי את חלק"ידי לימוד נגלה ושישה סדרי משנה 

$הנסתר כדי שהאלוקות שבתורה תאיר בנפש

 ערי מקלט של פנימיות התורה–לעתיד
החשהוא–ע' הדעת חטא עיר מקלט קשורה ע� תיקו! �$�בשגגה"מכה נפש�הוא מעי! כל חטא� טאי�מקור כל
השכ! זו שפיכת הד� והחיות "אד� דקליפה�ב� אד� דקדושה� של  העברת החיות האלוקית שביהודי לידי כוחות–�

זה� בשגגה�חשבנ אלא שזה�$הטומאה אמצד עצמו שכ! היהודי� אונס של היצר הרעבגלל רק נעשה כי  ינובאמת
שה�קולטי��שדברי תורה שה�–הוא על ידי גלות לעיר מקלט לכ התיקו!�א כללומעוניי! לחט וא ומצילי� מהשט!

� ומתקני� את החטא��גואל הד��
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את� נגלה שבתורה� כנגד ששה סדרי משנה–לכ! לפני ביאת המשיח ישנ� רק שש ערי מקלט המבררי� ומתקני�
� העול�

 א הוא יהיה מחו' לאד�� תהיה עדיי! מציאות הרע בעול�� טובמההרעתושל� העבודה בבירורכש�בימות המשיח
לזקוקי� לכ!�ועניינו יהיה רק האפשרות לחטא ולא החטא עצמו את� של ערי מקלטסוג חדש אז שלא באו רק לתק!

כ� החטא אלא לתק! את האפשרות לחטא דעת שבפנימיות%בינה%כנגד חכמה� ערי מקלט) אז עוד יתווספו משו�
 ומונעי� מראש את מרוממי� אותו לדרגא נעלית יותר� האד�את�קולטי�� שה���תורה חדשה�דוגמתבשהתורה 

�האפשרות לחטא
מחלוקת ביניה� היא אי מתייחסי� לדברי� בה� הרעה שורש� שמאיהלכה כביתה בימות המשיח מסיבה זו תהיה

 לעומת�שוללי� ג� רע נעל�� מיות התורההדרגא של פני� שנמצאי� בדרגא נעלית יותר בית שמאי�הוא בהעל�
פיי�מתייחסה�בית הלל� זאת אי! עניינ� לברר את הרע הנעל� על ידי דחייתו ולכ!� בפועלמצב� כרגע לדברי� על
שלכיו� רובנו לא שייכי� לדרגת�י� מתירה� בוהנהגה היו� כבית שמאי� בית שמאי� �זה%לעומת� א( מוסיפה כח�

ל �לא בוררו� עלות לקדושהשכ! דברי� שיכלו
שיקול הדעת של חכמי ישראלג��בדרגת� של בית שמאיכול� יהיווכשישתנה המצב בעול�� בימות המשיח

ה–כדעת בית שמאי ישתנה   דבר� לשלול אפילו את האפשרות לרע� נעל� וכ לברר אותולהרחיק לגמרי את הרע
�הקשור לגילוי דרגה נעלית יותר בתורה

 צר הרעלטבוח את הי
%שכ! בזמ! בית המקדש טבחו בני��יו� טבוח�חג של שבועות נקרא%יו� אסרו� עניי! דומה יש בקשר לשבועות

נפש%לדעת בית שמאי אסור להקריב� ביו� טוב כיוו! שאינ� אוכל� ישראל ביו� זה את עולות הראיה שהביאו
% מותר להקריב עולות אלו ביו�–בית הלל לדעת $� שכ! בקרב! עולה נשר( כל הבשר על המזבח"המותר ביו� טוב 

ה�� טוב חג של שבועות אסור בהספד ותענית%אסרו� לכ! ג� היו�� נהגו כבית שמאי$ והרבה מישראל"א למעשה
�מעיקר הדי!

שבאה לטבוח את ישראל� טבוח�בש�� רוח�כי לפני מת! תורה הייתה� מדוע נהגו בזאת בית הלל כדעת בית שמאי
שכ!� ומדוע לא בשבועות עצמו� זובחי� אותו ישראל� שבועותובמוצאי� מקבלי� את התורהא� ה� לא היו

ה$ בהעל�"כולל� בשבועות אנו מקבלי� את התורה ובמילא� שהיא למעלה משייכות לבירור הרע� תורה חדשה�ג�
 ג� הרע הנעל� שכ! נשלל לחלוטי!� כלל ברע� לטפל�ביו� זה נמצאי� כול� בדרגת בית שמאי בה אי! צור

�לכ! כא! נהגו ג� בית הלל כבית שמאי� והאפשרות לרע
ב� ונוס( לשלילת הרע הנעל� � היתר השחיטה בסנפירי הלוויית!%ג� עניי! חיובי� תורה חדשה�נוס(

וכיצד כשרה� הרי הדי! הוא ששחיטה שלא נעשתה בידי אד� פסולה–לכאורה נשאלת שאלה נוספת על שחיטת זו
ולכ!� שוחט את שור הבר באמצעות סנפירי הלוויית!�האלא שאי! זו שחיטת הלוויית! אלא� יית!שחיטת הלוו

$�כמוזכר לעיל"מלכתחילה לא נאמרו על שחיטה זו דיני שחיטה 
ה חי להיות% משו� שעניי! השחיטה הוא לברר את הבעל–� לא שוחט כא! כמו שהוא עצמו ציווה� מדוע לכאורה

ה� פו להיות חלק מגופולה� ראוי למאכל האד� לכ יש דר� להעלות את הבשר לקדושה��ובעזרתו לעבוד את
אי! צור בהגבלות הרגילות�ה�א כשבירור זה נעשה בכוחו של הקב� ותנאי� מסוימי� כאשר זה נעשה בכח האד�

�ה יכול לעשות זאת ללא כל הגבלות�כיוו! שהקב� של השחיטה
 השגת השלילה בהשגת החיוב

לא� עיקר העבודה תהיה בעשה טוב� בימות המשיח�ק יותרבעומ  למעלה�שרשבתבצעתתעשה%ואז קיו� מצוות
של� אי! זו שלילה והרחקת הדברי� אלא בירור בדר נעלית יותר� כלומר� בגבורות הקדושות �גבורות קדושות�בדר�

כפי שה� בשרש� הגבוה בו שיי בית שמאי ראו את הדברי�� השגת השלילה לגבי השגת החיובמעלת כדוגמת
מחמירי� שוללי� במחלוקות שבינ� לבית הלל ה� ולכ! �� שב ואל תעשה� השלילהעל ידי באופ! נעלה יותרבירור� 
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ה�� השגת החיובשל באופ!�בית הלל ראו את הדברי� כפי שה� בגלוילעומת�� ואוסרי� את ולכ! מגבירי�
�מתירי�ו� חסדי��ה

 להשתלשל מזה דברי� עלולי�� מתגברות� גבורות�והולכ! כשבית שמאי גברו� לדרגת בית הללהיו� אנחנו שייכי�
יוכלו כול� אזי� יושל� בירור הטוב מהרע ולא יהיה חשש מדברי� לא רצויי�כש�בימות המשיחא�לא רצויי�

של הנעלה באופ!�ג כבית שמאיונהל ��השגת השלילה�ב�� גבורות קדושות�יותר
י מורה שעל ידי$ דברי תורה קולטי!" מקלטי הישיבה בער�וב! ג� עניינ� של ערי המקלט שבימות המשיחלפי זה

 ולכ!�השגת החיובב כמואת השגת השלילה באופ! של קליטה בפנימיותג�יש��תורה חדשה�ובפרט� לימוד התורה
על– בסנפירי הלוויית!שחיטת שור הבר היתר ג� יהיה אז כי ג� השגת� אלא היתר� שלילה לא איסור המורה

�השלילה תבוא באופ! חיובי
 מורה�עלמא דאתכסיא� המכונה� כיוו! שהלוויית! החי בי�� ושור הבר הלוויית!בעניי!זה מתגלה דווקא עניי! למה
 מורה�עלמא דאתגליא�ב ושרשו� החי ביבשהשור הבר לעומתו�כמו השגת השלילה� והנעליתרוחניתהעבודההעל
� בעול� למטהת אורותהמשכו�בירור העול�בבאופ! חיובי העבודה על

זוהי בעצ� תכלית� בכלי� למטה%ביותר אורות הגבוהי�ה והמשכתהשגתשיהיה נות! לנו בי! שניה� השילוב
 ולכ! ג� היתר אכילת שור��דירה לו יתבר�ולעשות ממנו�ל� להמשי את האורות הגבוהי� לעו– עבודתנו בעול�

ש�� אסורה�ר משחיטה הב ויורדת �$ מאיתי"�תורה בדרגה הגבוהה ביותר� תצא מאיתיבא דווקא על ידי תורה חדשה
�בגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש�$ תצא"�עד אלינו 
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"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  
ñíó−¾îð−ì íë ¾ðìñî èîò¼³î ³î−ì ñ¾ öõîêë íþî³ë ³î¾ðì³í ¹−½î.

ñìñ ³ñîïí ñ¼ óè ñî¼õíþî³ë ¾ð.
ñíþî³í ³î−ô−òõ ðîô−ñë ³î¾ðì³í ¹−½îí.

ñðîôñî ±−ší ³î³ë¾ ñ×ë ³îëê −šþõñöî−¼ë ðîôñ íò¾ôí −¾þõô ó¼³ìê íò¾ô ³îìõñ.

$ בפרשת נשאמדברי הרבי בשיחה"�&בשעה שמל המשיח בא�עומדי� כבר
ה ר נשיא�כפי שהעיד כבוד קדושת מורי וחמי אדמו� גאולהדורנו זה הוא דור האחרו! של הגלות ודור הראשו! של

סיימו$ לפני עשרות שני�" שבימיו–� לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה� בקשר ובשייכות להכרזתו הידועה–דורנו
רק� כל עניני העבודה ועל אחת כמה וכמה� ולעמוד הכ! לקבלת פני משיח צדקנו� לצחצח הכפתורי��וצריכי�
ה לצחצח�בודאי ובודאי שסיימו ג� �� עבודה דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה מאז ועד עתה לאחרי ריבוי

�ועומדי� הכ! לקבלת פני משיח צדקנו� הכפתורי�
זויוענ ה–י! זה מודגש ביותר וביותר בשנה מה��א�תנש� שנת נוס( על אלה שיראו"שכבר ראו� נפלאות�מתחיל

כ$ בעתיד זובפועל ובגלוי לעיני �הילקוט שמעוני דברי נתקיימושבה��ל העמי� בשנה שנה שמל המשיח נגלה�
בא�עומדי� כבר �� ומאז �� בה ענ�� בשעה שמל המשיח � ��וי� הגיע זמ! גאולתכ�וומשמיע לה� לישראל ואומר

ד אנ�ו��תורה חדשה מאתי תצא�הרי זה זמ! הכי מוכשר להחידוש –�י עושההשמי� החדשי� והאר' החדשה אשר
ש� ועד שברגע לאחרי זה נעשה כבר בלשו! עבר� אלא בלשו! הווה� לא רק בלשו! עתיד בא�כיוו! בא��הנה זה �וכבר


