
PARSHAT YITRO

JUNGLE OR ORCHARD?
Before a person converts, he is told, 
“Being Jewish is difficult.” Afterwards, he is 
told, “Being Jewish is great!” 

What’s going on?
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A. It's A Beautiful World

Source 1 “Basi L’gani,” 10 Shevat 5710-1950

ה,  ַכלָּ ֲאחוִֹתי  י  ְלַגנִּ אִתי  בָּ
ה  ַרבָּ ִמְדָרׁש  בְּ ְוִאיָתא 
אן  ִתיב כָּ ן ֵאין כְּ ְמקוֹמוֹ( ַלגַּ )בִּ
ְלָמקוֹם  ְלִגּנּוִני,  י  ְלַגנִּ א  ֶאלָּ
ה,  ִחילָּ תְּ בַּ ִרי  ִעקָּ ָהָיה  שֶׁ
ְחּתוִֹנים  תַּ בַּ ִכיָנה  שְׁ ר  ִעיקָּ דְּ

ָהְיָתה.

“I have come to my garden, my sister, my 
bride” (Songs of Songs 5:1). The Midrash notes: 
It doesn’t say “garden,” rather, it says “my 
garden.” In other words, to “my home, to my 
abode, to the place where I once resided.” For 
in the beginning, G-d’s Essence was found in 
this world.

דעת העולם שמתחילים להסתכל 
את  שרואים  בשר,  בעיני  מסביב 
דבר,  שבכל  והגשמיות  ה״בשר״ 
מה  ושואלים:  מתייראים  ולכן 
קורה בעולם, שמדור לדור ומשנה 
לשנה ״אכשור דרא״ )בתמי׳(, שאין 
זה באופן שחלק הטוב גובר והולך, 
המושלות  הם  ורוחניות  וקדושה 
להיפך,  לכאורה  אלא  ושולטות, 
בני  ובפרט בענינים הקשורים עם 
מכל  ״המעט  תמיד  שהם  ישראל, 
וכמה  כמה  אחת  ועל  העמים״, 

עתה.

ואם כן, על פי החשבון על פי טבע, 
יכולים  בשר,  בעיני  שנראה  כפי 
הוא  שהעולם  ולחשוב  לטעות 
רעות,  חיות  שולטים  שבו  ״יער״ 
למאכל  פירות  שמצמיח  ״גן״  ולא 

אדם.

When you look around at the materialism 
and the coarseness of the physical world 
which surrounds you, you might become 
anxious and afraid: “What is happening to 
the world? Things seem to deteriorate from 
generation to generation and from year to 
year. Goodness and holiness don’t seem to be 
gaining the upper hand; the opposite seems to 
be the case.” This is especially true regarding 
the state of the Jewish people, who were 
always “the smallest among the nations”; the 
situation doesn’t seem to be getting better.

From a rational perspective, we could make 
the mistake of seeing the world as a jungle, 
where wild beasts rule the landscape; it 
doesn’t seem to be an orchard, a positive place 
which produces delicious fruit for human 
consumption.

>> The Rebbe
Humankind: The World is a Jungle
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למצב  לבוא  יכולים  שכן,  ...וכיון 
ולחשוב,  ואדישות,  רפיון  של 
שינוי  לפעול  לקוות  יכולים  כיצד 
בעולם, בה בשעה שרואים שמדור 
ופוחת  הולך  לשנה  ומשנה  לדור 

הענין ד״אכשור דרא״?!

וההוראה  הצוואה  באה  זה  ...ועל 
של בעל ההילולא:

"הגבר  הוא  בעצמו  ההילולא  בעל 
ראה עני" – בעברו כל מיני יסורים 
שעליהם  הענינים  ד'  מכל  שונים, 
ועד שגם לאחרי  חייבים להודות, 
הרווחה  לארץ  לכאורה  שהגיע 
היתה  מבחוץ,  מורא  הי'  לא  שבה 
יסורים  עם  קשורה  זו  תקופה  גם 
שאין  גשמיים,  ויסורים  רוחניים 

כאן המקום להאריך בזה.

ואף על פי כן הורה הוראה נפלאה 
 – זה  שלאחרי  ושנים  לימים  גם   –
מבהיר  הוא  לגני":  "באתי  באמרו 
מיד בנוגע לעולם שבו חי, שמבלי 
בשר,  בעיני  מה שרואים  על  הבט 
"גן",  הוא  שהעולם  לידע  צריך 
עושה  שדה  סתם  לא  כלומר, 
פירות,  עושה  גן  אלא  תבואה, 
ולא סתם גן של מי שהוא שעבורו 
חשיבות  לפירות  שתהי'  מספיקה 
הפרדס  בעל  ערך  לפי  שהיא  כל 
והגן, אלא זהו "גן" שהקב"ה אומר 
שלו,  ופרדס  גן  "גני",  שזהו  עליו 
ולא רק בדרך עראי, אלא "גנוני", 
"עיקר  נמצאת  שבו  המקום  שזהו 

שכינה".

You could easily become discouraged and 
indifferent. “What hope is there to make a 
difference,” you’ll think, “when the situation 
seems to get worse from generation to 
generation and from year to year.” 

The message of the previous Rebbe in his 
discourse addresses this very point.

The previous Rebbe himself underwent the 
most difficult situations. He experienced 
all four categories of suffering for which a 
person must thank G-d upon survival. Even 
when he finally arrived in a safe haven, where 
he was no longer under threat, he suffered 
both spiritually and physically. There is no 
need to dwell on it at length.

Nonetheless, he taught this most amazing 
teaching in the days and years which followed: 
“I have come to my garden.” The world which 
he lived in, despite its external appearances, 
was a garden. Not a field which produces 
sustenance, but a garden which produces 
fruit. It’s not just anyone’s garden; it isn’t 
owned by someone who is not particular of its 
quality. It’s a garden of which G-d says that it 
is “My garden,” it is G-d’s garden and orchard. 
And it is not only His temporary possession; 
it is His home, the place where His deepest 
essence is most comfortable.

G-d: The World is My Orchard
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מבין  הוא  אם  מינה  נפקא  ללא  ואז, 
אומרת  שכך  בידעו  הנה  לא,  או  זאת 
בהוראה  שנמסר  )כפי  אמת  תורת 
זה  הרי  וההילולא(,  ההסתלקות  מיום 
ולכן  האמת,  הוא  שכן  אצלו  בוודאות 
אחרת,  בצורה  העולם  על  מסתכל 
רואה  אזי  אחרת,  בצורה  וכשמסתכל 
מה שלא מבחינים כשמסתכלים בעיני 
כיון  ראשון,  במבט  בשטחיות  בשר, 
ומחפש  לחפש,  שצריך  מה  שיודע 
בכיוון זה – למצוא מה שמסתתר מתחת 

לקליפה החיצונית: פירות הגן.

– הנה לכל  וכאשר מחפשים בכיוון זה 
אמת  שתורת  שכיון  הוא  בטוח  לראש 
ימצא  בודאי  ישנו,  זה  שענין  אומרת 
אוצר  ימצא  שבודאי  ובידעו  זאת; 
– פירות שהקב"ה מעיד  יקר מכל יקר 
עליהם שהם מהפרדס וגן שבו נמצאת 
עיקר שכינה – לא יתיירא מהשתדלות 
את  ותסיח  אותו  תמנע  שלא  ויגיעה, 
דעתו להתעסק בענינים צדדיים, בידעו 
יקר  מכל  יקר  אוצר  עבורו  שממתין 
הקב"ה  גנו של  בעולם שהוא  לגלות   –
שבתחתונים  שכינה  עיקר  של  באופן 

היתה.

ושואלים  לעולם  יוצאים  כאשר  ולכן, 
שניתוסף  רק  ושומעים  בו,  קורה  מה 
מאורע  עוד  בלי-רצוי,  מעשה  עוד 
– אין להתיירא וליפול  וכו'  בלתי-טוב 
למלא  יוכל  כיצד  ולחשוב  ברוחו 
שזהו  לדעת,  צריך  אלא  שליחותו, 

Regardless of whether or not you 
understand it, you can connect with this 
truth knowing that it is stated in the Torah 
of truth (as transmitted in his teachings 
right before his passing), and it gives you 
the ability to look at the world with a 
different perspective. With this newfound 
attitude, you will notice things that you 
wouldn't have noticed at first glance when 
you were looking superficially. Now, you 
will know what to look for, and you will 
look in that direction; you will look to 
uncover that which is hiding under the 
external shell: the fruits of the garden.

When you search with this attitude, you 
can — first of all — be assured that you will 
find what you’re looking for, being that 
the Torah of truth declares that it is so. 
Secondly, in your confidence that you will 
find precious treasures — fruits to which 
G-d attests that they are from His garden 
and abode — you won’t be afraid of hard 
work, and difficulties won’t cause you to 
be sidetracked by other affairs, because 
you know that a precious treasure awaits 
you — the opportunity to reveal how this 
world is G-d’s garden; the opportunity to 
reveal that G-d’s Essence is in this world.

So, when you go out into the world and 
you ask, “What’s going on?” and you hear 
only bad news, don’t be discouraged; 
don’t question your ability to fulfill your 
mission. Remember that this reality exists 

When You Want, You See
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העולם  על  שמסתכלים  אלו  אצל  רק 
שמסתכל  שלפני  מי  אבל  בשר;  בעיני 
בשר  )עיני  עיניו  נושא  העולם  על 
שלו( למרום, כמו שכתוב "שאו מרום 
עיניכם" – אזי רואה "מי ברא אלה", ואז 
הוא תופס שהעולם הוא "פרדס" ו"גן" 

של הקב"ה, "גנוני".

only among those who look at the world 
with ‘eyes of flesh and blood.’ But those 
who follow the verse, “Raise your eyes to 
the heaven and see who created these” 
— they first look up to the heavens and 
recognize that the world is G-d’s garden 
and orchard, G-d’s abode.
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B. A World of Suffering

Source 2 Exodus 18:1

Source 3 Tractate Zevachim 116a

ַמע ִיְתרוֹ כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן  שְׁ ַויִּ
ָעשָׂה  ר  ּכל־ֲאשֶׁ ֵאת  ה,  מֹשֶׁ
ּוְלִישְָׂרֵאל  ה  ְלמֹשֶׁ ֱאלִֹקים 
ֶאת־ ה'  הוִֹציא  י  כִּ ַעּמוֹ, 

ְצָרִים. ִישְָׂרֵאל ִממִּ

ַמע ִיְתרוֹ כֵֹהן ִמְדָין, ָמה  שְׁ ַויִּ
יֵּיר? ַמע ּוָבא ְוִנְתגַּ מּוָעה שָׁ שְׁ

Moses’ father-in-law, Jethro, the chieftain of 
Midian, heard all that G-d had done for Moses 
and for Israel His people, that the L-rd had 
taken Israel out of Egypt.

Moses’ father-in-law, Jethro, the chieftain of 
Midian, heard all that G-d had done for Moses” 
(Exodus 18:1). What did he hear that made him 
come and convert? 

Source 4 Tractate Yevamot 44a

יר  יֵּ א ְלִהְתגַּ בָּ ר שֶׁ ַנן: גֵּ נּו ַרבָּ תָּ
ָמה  לוֹ:  אוְֹמִרים  ה,  ַהזֶּ ְזַמן  בִּ
יר?  יֵּ ְלִהְתגַּ אָת  בָּ שֶׁ ָרִאיָת 
שְָׂרֵאל  יִּ שֶׁ יוֵֹדַע  ה  ַאתָּ ִאי 
חּוִפים  דְּ וּוִיים  דְּ ה  ַהזֶּ ְזַמן  בִּ
ְוִיּסּוִרין  ּוְמטוָֹרִפין  ְסחּוִפים 

ִאין ֲעֵליֶהם?  בָּ

The Sages taught in a baraita: With regard to 
a potential convert who comes to a court in 
order to convert, at the present time, when the 
Jews are in exile, the Jewish court says to him: 
What did you see that motivated you to come 
to convert? Don’t you know that the Jewish 
people at the present time are anguished, 
suppressed, despised, and harassed, and 
hardships are frequently visited upon them?
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האמור לעיל בנוגע לענין ד"גני" – הוא 

לכאורה היפך דברי הגמרא בנוגע לענין 

הגירות:

להתגייר  שבא  "גר   :1 בגמרא  איתא 

בזמן הזה, אומרים לו . . אי אתה יודע 

דחופים  דוויים  הזה  בזמן  שישראל 

סחופים וכו'".

תנאי  ישנו   – יהודי  להיות  כדי  כלומר: 

עיקרי, שצריך לידע )מה שיודעים בני 

דוויים  הזה  בזמן  ש"שישראל  ישראל( 

שלא  זמן  וכל  כו'",  סחופים  דחופים 

אם  אבל  זה,  לגורל  נתון  אינו  נתגייר, 

שהגירות  לדעת  עליו  להתגייר,  רצונו 

להיכנס  עצמו  על  שיקבל  בכך  תלויה 

בסוג של "דוויים דחופים סחופים כו'".

ד"גני"  בענין  התועלת  מהי  ולכאורה: 

כו' – בה בשעה שבנוגע לפועל אומרת 

"דוויים  הם  שישראל  תורת-אמת 

דחופים סחופים כו'"?! 

The previous Rebbe’s teaching — that 
the world is G-d’s garden — seems to 
contradict the Talmud’s instructions for 
a convert.

The Talmud states that when a person 
wishes to convert to Judaism, we are to 
tell him, “Don’t you know that the Jewish 
people are despised and harassed?”

In other words: a basic condition to 
becoming Jewish is to know (what every 
Jew knows) that the Jewish people are 
persecuted and harassed. As long as the 
individual withholds his conversion, he 
won’t be subject to that fate. But if he 
desires to convert, he must recognize 
and accept upon himself the fate of being 
persecuted, harassed, and despised. 

Don’t these two ideas contradict each 
other? Why should we see the world as 
a garden, if the Torah defines our basic 
existence as one of persecution and 
suffering?

>> The Rebbe
The Garden of Suffering

1( יבמות מז, א.
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בדברי  פלא  דבר  מצינו  זה  בענין 

הרמב"ם:

שבהם  נבוכים  במורה  פרקים  כמה  יש 

להיות  צריכה  כיצד  הרמב"ם  מבאר 

מקום  זהו  אם   – העולם  על  ההשקפה 

)כהלשון  בו  מושלים  שהקליפות 

המסקנא  תהי'  ובמילא  הידוע(, 

או  וכו',  ו"פרדס"  מ"גן"  היפך  שזהו 

טובה,  בעין  להיות  צריכה  שההשקפה 

ובסגנון האמור, שהעולם הוא "פרדס" 

של מלך מלכי המלכים הקב"ה, והיינו, 

העולמות,  כל  את  להקב"ה  שיש  שאף 

הזה,  העולם  את  "פרדס"  בתור  בחר 

עולם גשמי וחומרי שאין תחתון למטה 

שההשקפה   – היא  והמסקנא  הימנו. 

להיות  צריכה  תורה  פי  על  יהודי  של 

יפה,  באופן שמסתכל על העולם בעין 

מתוך תקוה טובה ובטחון חזק וכו', כפי 

שבאים  תוצאות  בכמה  שם  שמאריך 

מהנחה זו.

On this topic, there is something amazing 
about Maimonides.

Maimonides dedicates several chapters in 
The Guide to the Perplexed to tell us how we 
should perceive the world; should we view 
it as a place where evil forces dominate 
— and conclude that it is quite far from 
being a garden or orchard — or should we 
view it positively, as the orchard of G-d 
Himself, and that despite the fact that 
G-d has many worlds to choose from, He 
chose this mundane and physical world 
to be his home? His conclusion is that 
a Jew who follows the dictates of Torah 
must view the world in a positive light, 
with hope and with confidence about the 
future, as he explains there at length.

Maimonides’ Perspective

באגרות  מסתכלים  כאשר  אמנם, 

הרמב"ם, באגרת שבה מתאר את חייו, 

סדר יומו וכו' – רואים שלא הי' אדם בעל 

גדלותו,  בשעת  שגם  כמותו,  יסורים 

יסורים  סבל  הסולטן,  בחצר  בהיותו 

כפשוטם, חולשת הגוף וריבוי טרדות, 

But in his correspondence, there is a 
letter in which he describes the story 
of his life and his daily schedule; it is 
evident that he suffered immensely. 
Even when he reached the peak of his 
greatness, when he served in the sultan’s 
court, he suffered quite literally; he was 

His Life of Suffering
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לחייו  בנוגע  אמורים  שהדברים  וכשם 

הוא  כן   – הנבוכים  ומורה  הפוסק  של 

בחיי כל עם ישראל:

ישראל  עם  על  מעידה  תורת-אמת 

המשיח,  ביאת  קודם  הזה",  ש"בזמן 

וכו'",  סחופים  דחופים  "דוויים  הם 

ביהדות, כאמור  ענין עיקרי  ועד שזהו 

לעיל שזהו תנאי בענין הגירות . וביחד 

עם זה נצטוו בני ישראל: "עבדו את ה' 

בשמחה"2.

הוא  בשמחה  להיות  שהצורך  וכיון 

)לא  תורת-אמת  של  ותביעה  הוראה 

רק בדרך טפל, בבחינת "הכשר מצוה" 

לעבודת ה'(, בהכרח לומר שאכן יש לו 

ממה להיות בשמחה, שהרי לא יתבעו 

ממנו דבר שאינו אמיתי, היפך תורת-

אמת, והרי זו תביעה של תורת-אמת.

This life of a Jewish leader and “guide for 
the perplexed” is a reflection of the life of 
the entire Jewish people.

The Torah of truth testifies that the Jewish 
people in our day, before the coming of the 
redemption, are persecuted and harassed. 
Indeed, this is even a fundamental tenet 
of Judaism which must be internalized by 
every convert. Nonetheless, the Jewish 
people are commanded to “serve G-d 
with joy.”

Since this demand for joy comes from the 
Torah (and it is a commandment, not only 
a suggestion), we must conclude that we 
have what to be joyous about. The Torah 
does not make unrealistic demands, 
being, as mentioned, the Torah of truth.

Where To Find Joy

2( תהלים ק, ב. 

ככולו  היום  שרוב  שם,  שמתאר  וכפי 

השייכים  בענינים  עסוק  הי'  )בכמות( 

בערך  שלא  לגמרי  ודיבור,  למעשה 

והתענוג  החיות  הי'  שבהם  לענינים 

שלו – עיון בעניני חכמה, כמובן לכל מי 

שבענינים  הרמב"ם,  בגדלות  שמתבונן 

אלו הי' חי ועוסק בלהט, וכפי שמפליא 

וכמה  כמה  אחת  )ועל  מקומות  בכמה 

הוא  האדם  ששלימות  נבוכים(  במורה 

עניין החכמה והשכל.

physically weak and overwhelmed with 
responsibilities. Throughout most of 
the day, he was occupied with matters 
which were very distant from the matters 
in which he found his true passion and 
pleasure — intellectual pursuits. In his 
own writings, and especially in  The Guide 
to the Perplexed, he extols the virtues of 
intellectual engagement, describing it as 
the pinnacle of human accomplishment. 
It is quite evident that this is where he 
found his greatest joy and pleasure.
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C. It’s All About Perspective

"באתי  תיבת  בהקדמת   – בזה  וההסברה 

לפני  שעוד   – פירושו  "באתי"  )לגני(": 

בא  לכן  מקודם  הנה  לעולם,  מגיע  שיהודי 

באופן  היא  וביאתו  לעולם,  הקב"ה  כבר 

"עיקר  כי  יתברך,  לו  דירה  הוא  שהעולם 

שכינה בתחתונים היתה" .

...וכיון שיהודי נמצא יחד עם הקב"ה באותה 

בזמן  מובן שהעובדה ש"ישראל  הרי  דירה 

וכו'", אין לה  הזה דוויים דחופים סחופים 

תפיסת מקום אצלו .

ביותר,  גדול  תענוג  לו  שיש  מי  דרך  ועל 

שאינו  זבוב,  ידי  על  נעקץ  מעשה  ובשעת 

מרגיש כלל את העקיצה. – לא אומרים שאין 

שכתוב3  מה  דרך  ועל  עקיצה,  יש  עקיצה; 

"שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך", 

אבל הוא לא מרגיש זאת, מצד גודל התענוג 

מזה שנמצא יחד עם הקב"ה באותה דירה .

שהתגייר,  לפני  גוי  עם  כשמדברים  אבל 

אלו,  לענינים  שייכות  לו  שאין  כיון  הרי 

לו,  לומר  צריך  ולכן  אותו,  לרמות  אסור 

שמצד נקודת מבט של גוי בענינים גשמיים 

דוויים  הזה  בזמן  "ישראל  הנה  וחומריים, 

זה  שענין  משום  וכו'".  סחופים  דחופים 

שנמצאים יחד עם הקב"ה באותה דירה כו' 

– אין לזה שום שייכות לגוי. 

The answer can be derived from the 
opening words of the discourse, “I have 
come to My garden.” These words tell 
us that before we enter the world, G-d 
enters first. He establishes the world 
as His dwelling place, the place where 
his Essence resides.

Being that we find ourselves with G-d 
in the same home, the fact that we 
are persecuted or harassed becomes 
entirely irrelevant.

During a moment of immense pleasure, 
a person does not notice the bite of a 
fly. It’s not that the bite doesn't exist; 
it’s just that he doesn’t feel it because 
he is overwhelmed with the immense 
experience of being together with G-d 
under one roof.

When we speak with a non-Jew before 
a potential conversion, he cannot yet 
perceive this feeling. Therefore, we 
mustn’t deceive him. He must be told 
that from a materialistic perspective, 
the Jewish people are persecuted and 
harassed. But that is only because 
he can’t yet appreciate the power of 
God's presence.

>> The Rebbe
G-d is With Us

3( משלי ל, כח 
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והרי זה בדוגמת אדם שיאמר לסוחר שהרויח 

אלף אלפים וריבוא רבבות דינרי זהב, שהיום 

על  כמו  עליו  יסתכל  שהסוחר  פרוטה.  איבד 

למאי  שכן  והשגה.  להבנה  שייך  שאינו  אדם 

נפקא מינה אם איבד פרוטה או לא, בה בשעה 

אלף  אחת  בבת  שהרויח  אומר  עצמו  שהוא 

במה  אבל  זהב.  דינרי  רבבות  וריבוא  אלפים 

דברים אמורים במי שיודע מה הם דינרי זהב, 

מה שאין כן מי שיש לו השגה רק בפרוטה של 

נחושת, או רק באסימון שאין לה פורטין, כך, 

שאינו רואה דינרי זהב )וגם אם יראה – לא ידע 

מה הם...(, אלא רק פרוטה של נחושת, פרוטה 

מרוטה, ורואה שנאבדה!...

ועל דרך זה בנדון דידן: המעמד ומצב של דווי 

וכן  – כפי שנראה אצל הגוי,  כו'  דחוף וסחוף 

הוא על פי תורה – אין לו שום תפיסת מקום 

אצל יהודי, כשם שאיבוד פרוטה אינה תופסת 

ורבוא  אלפים  אלף  לו  שיש  מי  אצל  מקום 

רבבות דינרי זהב.

ומזה מובן, שאם אין מקום לדבר אודות הפסד 

אלף  של  ריוח  שיש  בשעה  בה  פרוטה,  של 

אלפים וריבוא רבבות דינרי זהב – כל שכן וקל 

וחומר שאין מקום לדבר אודות הפסד ענינים 

יהודי  נמצא  )שבהם  לגוי  ששייכים  גשמיים 

בה  כו'(,  וסחוף  דחוף  דווי  של  ומצב  במעמד 

בשעה שיש לו את הענין שנמצא ב"גני" יחד 

עם הקב"ה .

 ועוד זאת – כפי שהענין אינו יוצא מידי פשוטו: 

והשקפה  ברעיון  חדור  נעשה  יהודי  כאשר 

It’s like telling a businessman worth 
millions of gold coins that he lost 
a copper penny today. The man 
will look at you like you are a total 
fool. What value is there to a single 
penny when you know that he 
earned millions of gold coins in one 
fell swoop? But that’s only true of a 
person who appreciates the value 
of the gold coins. If you can only 
appreciate the value of a simple 
copper coin and have never seen a 
gold coin in your life, you will only 
know that a coin — a worn out, 
copper coin — has been lost!

The fact that Jews are persecuted 
and harassed is only visible to the 
non-Jew. It is entirely irrelevant to 
a Jewish people, comparable to the 
loss of a single copper penny while 
simultaneously earning millions of 
gold coins.  

Why dwell on the minor loss of a 
penny when we have earned millions 
of dollars? Why dwell on the material 
loss of being a Jew (being harassed 
and persecuted) as you stroll in G-d’s 
garden?

In the most simple of terms: When 
a Jew becomes permeated with this 
idea, that the greatest joy is to be 
with G-d under the same roof, while 

Gain a Million, Lose a Penny
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שעל פי תורה, שכיון שנמצא יחד עם 

הקב"ה באותה דירה, יש לו את האושר 

הכי גדול, וכל הענינים הצדדיים אינם 

תופסים מקום כלל – הרי כיון ש"באור 

טוב  רב  לו  נמשך   , חיים"4  מלך  פני 

כך,  רוויחא,  ומזוני  חיי  בבני  גשמי 

מצוות,  ולקיים  תורה  ללמוד  שיכול 

דירה  לעשות  התיכונה  שנקודתם 

הרחבה  מתוך  בתחתונים,  יתברך  לו 

והרווחה כפשוטם בגשמיות.

המשיח,  לימות  והכלי  ההכנה  וזוהי 

נתאוו  "לא  הרמב"ם  אומר  שאודותם 

המשיח"  ימות  והנביאים  החכמים 

תהי'  "שהטובה  צדדיים,  ענינים  מצד 

מצויין  המעדנים  וכל  הרבה  מושפעת 

כעפר", "אלא כדי שיהיו פנויין בתורה 

וחכמתה", "לפי שבאותן הימים תרבה 

לאופן  ועד  והאמת",  והחכמה  הדעה 

ממש,  בקרוב  מכסים",  לים  ד"כמים 

בביאת משיח צדקנו.

 משיחת יו״ד שבט, ה׳תשל״ב, 
 רשימת השומעים בלתי מוגה.
תורת מנחם כרך ס״ז ע׳ 118 ואילך.

everything else is a mere externality — that 
itself serves as a source for an abundance 
of blessing in his material matters, with 
children, good health and abundant 
livelihood, allowing him to study Torah and 
fulfill mitzvot — thereby making this world 
a home for G-d — amid comfort and peace 
of mind.

This also serves as a preparation and 
conduit for the imminent Messianic era. 
Indeed, Maimonides writes that the Sages 
and the prophets did not yearn for the 
Messianic era for its side benefits — that 
goodness will flow in abundance and all 
delights will be freely available as dust — 
rather, they desired to be free to involve 
themselves in Torah, because in that era, 
knowledge, wisdom, and truth will become 
abundant “as the waters cover the ocean 
bed.” May this happen very soon with the 
arrival of Moshiach.

4( משלי טז, טו.


