
PESACH

WILL EVERYTHING BE OKAY?
Just as Jerusalem seemed doomed 
by a massive invasion, matters took a 
stunning turn. 
A lesson about hope, vision, and the 
importance of education. 
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A. That He’ll Really Come

הכוונה  הרי   – המשיח  לביאת  בנוגע 
באופן  רק  לא  יהיה  זה  שעניין  היא 
של אמונה, בדרך מקיף, אלא באופן 
רמ"ח  ובכל  שבראש,  במוח  שיחדור 
האברים, שכולם יהיו חדורים בעניין 

של ביאת המשיח.

זה  ענין  גם  מתבטא  העניינים  וככל 
בהלכה.

Regarding the topic of awaiting the 
final redemption: the goal is that the 
anticipation shouldn’t just be a matter 
of belief, something external, but rather 
something that we internalize in our minds 
and in our entire being — every part of the 
individual should be imbued with the idea 
of Moshiach. 

As in all matters, this is reflected in Jewish 
law:

>> The Rebbe

בנוגע לחיוב קביעת מזוזה בבית, יש 
לארץ,  לחוץ  ישראל  ארץ  בין  חילוק 
כל  ממזוזה  פטורים  לארץ  שבחוץ 
שלושים  שעד  כיון  יום1,  שלושים 
אם  כי  קבע,  דירת  עדיין  נקרא  אינו 

דירת עראי2.

There is a difference between the Land of 
Israel and the Diaspora with regard to the 
laws of affixing mezuzahs. In the Diaspora, 
mezuzahs do not need to be affixed until 
thirty days of living in a home, because until 
that point, the living space is not considered 
permanent.

A Mezuzah in the Diaspora

Source 1 Tractate Menachot 44a

ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ  בְּ ָמלוֹן  בְּ ר  ַהדָּ
ל  כָּ  - ָלָאֶרץ  חּוץ  בְּ ִית  בַּ ְוַהּשׂוֵֹכר 
וֶֹהה  שּׁ שֶׁ ִראׁשוִֹנים  יוֹם  ים  לֹשִׁ שְׁ
ן ָוֵאיָלְך  זּוָזה, ִמיכַּ טּור ִמן ַהמְּ ם פָּ שָׁ

ַחיָּיב.

For the first thirty days, one who resides 
in a guesthouse [pundaki] in Eretz Yisrael, 
or one who rents a house outside of Eretz 
Yisrael, is exempt from the obligation of 
mezuzah; from then on, he is obligated.

1( מנחות מד, א. טושו"ע יו"ד סרפ"ז סכ"ב.
2( ראה ש"ך שם סקכ"ח, ובהגהות נחלת צבי שם.
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וצריך להבין:

העיר,  בני  על  מס  חיוב  לגבי  מצינו 
יום,  שלושים  בעיר  שנשתהה  שמי 
מס3.  ליתן  וחייב  העיר,  כבני  נעשה 
ומכל-מקום, מי שבא לעיר להשתקע 

שם, נעשה כבני העיר מיד4.

However, there seems to be a contradiction:

Jewish law rules with regard to taxation 
that if one spends thirty days in a city, he 
is considered a permanent resident and is 
obligated to pay the local taxes. However, 
if one arrives in a city with the intent of 
settling there, he is considered a resident 
immediately.

>> The Rebbe
The Obligation to Support the Poor

3( ראה שו"ע אדה"ז או"ח סתכ"ט ס"ה. וש"נ.
4( שם ס"ו. וש"נ.

Source 2 Code of Jewish Law (Rabbi Schneur Zalman of Liadi) 429:5-6

ל  כָּ ָרֵאל, שֶׁ ָכל ִישְׂ ׁשּוט בְּ ִמְנָהג פָּ
ַעל  ַמס  יִמים  ְמשִׂ ְוָקָהל  ָקָהל 
ים ְלֶפַסח,  ֵני ִעיָרן ְלצוֶֹרְך ִחטִּ בְּ
ָקם ַלֲעִניֵּי ִעיָרן. ִלְקנוָֹתם ּוְלַחלְּ

ים  לֹשִׁ שְׁ ִעיר  בָּ ר  דָּ שֶׁ ִמי  ל  כָּ
ְוכוִֹפין  ָהִעיר,  ְבֵני  כִּ ה  ַנֲעשָׂ יוֹם 
ְלצוֶֹרְך  ֶהם  ִעמָּ ן  ִליתֵּ אוֹתוֹ 
ר  ל ָעִני ַהדָּ ים ְלֶפַסח. ְוֵכן כָּ ִחטִּ
ֲעִניֵּי  ה כַּ ים יוֹם ַנֲעשָׂ לֹשִׁ ִעיר שְׁ בָּ
ן  ֵני ָהִעיר ִליתֵּ ָהִעיר, ְוַחיָּיִבים בְּ

ים ְלֶפַסח. לוֹ ִחטִּ

It is a universally accepted custom 
throughout the Jewish people that every 
community levies a tax on the inhabitants 
of their town to purchase wheat for Pesach 
and distribute it to the poor inhabitants of 
the city. 

Anyone who dwells in a town for 30 days 
is considered an inhabitant of the city, and 
must contribute with the townspeople for 
the purpose of purchasing wheat for Pesach. 
Similarly, any poor person who dwells in a 
town for 30 days is considered one of the 
local poor, and the inhabitants of the town 
are obligated to provide him with wheat for 
Pesach.



5 5

ם  שָׁ ָלגּור  ָלִעיר  א  בָּ שֶׁ ֶזה  ְוָכל 
ַע  קֵּ תַּ ֵאינוֹ רוֶֹצה ְלִהשְׁ ְואוֵֹמר שֶׁ
ָלִעיר  א  בָּ שֶׁ ִמי  ֲאָבל  ם.  שָׁ
ְבֵני  כִּ ה  ַנֲעשָׂ ם,  שָׁ ַע  קֵּ תַּ ְלִהשְׁ
ן  ִליתֵּ אוֹתוֹ  ְוכוִֹפין  ִמיָּד,  ָהִעיר 
ְלֶפַסח.  ים  ִחטִּ ְלצוֶֹרְך  ֶהם  ִעמָּ
ֵדי  כְּ ָלִעיר  א  בָּ שֶׁ ָעִני  ְוֵכן 
ֲעִניֵּי  כַּ ה  ַנֲעשָׂ ם  שָׁ ַע  קֵּ תַּ ְלִהשְׁ
ים  ן לוֹ ִחטִּ ָהִעיר, ְוַחיָּיִבים ִליתֵּ

ְלֶפַסח.

All the above applies to a person who comes 
to dwell in a town but states that he does 
not desire to live there permanently. If, 
however, one comes to a town to become a 
permanent resident, he is considered a local 
inhabitant immediately, and he is compelled 
to contribute for the sake of purchasing 
wheat for the local poor for Pesach. Similarly, 
a poor person who comes to a town to 
become a permanent resident is considered 
one of the local poor immediately, and the 
local inhabitants are obligated to provide 
him with wheat for Pesach.

מזוזה,  חיוב  שונה  במה  ולכאורה, 
כאשר  גם  יום,  שלושים  כל  שפטור 
בבית  לדור  בדעתו  יש  מלכתחילה 
הממון  לו  ויש  יום,  משלושים  יותר 
עשיר  הוא  אם  ובפרט  לכך,  הדרוש 
שיש להעמידו על חזקתו, ומדוע לא 

יקרא "דירת קבע" מיד?

צריך  יום  שבכל   – בזה  וההסברה 
שתהיה  תקווה  מלא  להיות  יהודי 
חדור  להיות  וצריך  המשיח,  ביאת 
בזה גם ביחס לענייני העולם כמו בית 
גם  הדבר  מתבטא  ולכן  בזה,  וכיוצא 
בהלכה, שגם כאשר דעתו להשתקע 
בחוץ לארץ, אין זה יכול להחשב מיד 
ל"דירת קבע", בידעו שאין זה מקומו 
האמיתי, אלא ש"מפני חטאינו גלינו 

מארצנו".

Why is this not the case regarding mezuzah? 
Why is a home absolved from affixing a 
mezuzah if the resident plans to remain 
there for longer than thirty days, if he has 
the necessary finances, and especially if he 
is wealthy and we can assume he can afford 
to remain? Why isn’t his home considered 
permanent immediately?

The reason: because a Jew must constantly 
be imbued with the hope that Moshiach 
could come that very day, and this attitude 
must impact even his mundane affairs, 
such as his home and the like. Therefore, 
this is reflected in Jewish law: even if one 
expressly intends to settle in a home in 
the Diaspora, it cannot immediately be 
considered a permanent home, because he 
knows that it is not his true place; rather, it 
is a place of exile.

>> The Rebbe
The Difference Between a Home and Charity
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5 ( ישעי' יא, ט

והנה, בביאת משיח לא יתעלה העולם 

במציאותו,  ישאר  העולם  השמימה; 

ואף על פי כן יהיה שינוי גדול ביותר – 

לא רק אצל בני אדם, אלא אפילו אצל 

בעלי-חיים, ש"לא ירעו ולא ישחיתו 

דעה  הארץ  ש"מלאה  זה  מצד  וגו'", 

את ה'"5.

Now, the world won’t ‘go to heaven’ when 
Moshiach comes. The world will continue to 
exist in its current form, yet it will undergo 
a fundamental shift — influencing not only 
people but also animals: all will live in peace 
and harmony with each other, because the 
world will be “filled with knowledge of G-d.”

>> The Rebbe
The Difference in the World

B. When Moshiach Comes

Source 3 Isaiah 11:6-9

A wolf shall live with a lamb, and a leopard 
shall lie with a kid goat; a calf and a lion cub 
and a fatling [shall lie] together, and a small 
child shall lead them.

A cow and a bear shall graze together, and 
their children shall lie; a lion, like cattle, shall 
eat straw.

An infant shall play over the hole of an old 
snake and over the eyeball of an adder, a 
weaned child shall stretch forth his hand.

They shall neither harm nor destroy on My 
holy mount, for the world will be filled with 
the knowledge of G-d as the waters cover the 
ocean bed.

ִעם־ ְוָנֵמר  ֶבשׂ,  ִעם־כֶּ ְזֵאב  ְוָגר 
ּוְמִריא  ּוְכִפיר  ְוֵעֶגל  ץ,  ִיְרבָּ ִדי  גְּ

ם.  ו, ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג בָּ ַיְחדָּ

צּו  ו ִיְרבְּ ְרֶעיָנה ַיְחדָּ ּוָפָרה ָודֹב תִּ
יֹאַכל־ ָקר  בָּ כַּ ְוַאְרֵיה  ַיְלֵדיֶהן, 

ֶבן.  תֶּ

ֶתן, ְוַעל  ע יוֵֹנק ַעל־ֻחר פָּ ֲעשַׁ ְושִׁ
מּול ָידוֹ ָהָדה.  ְמאּוַרת ִצְפעוִֹני גָּ

כל־ַהר  ִחיתּו בְּ לֹא־ָיֵרעּו ְולֹא־ַישְׁ
ָעה  דֵּ ָהָאֶרץ  י־ָמְלָאה  כִּ י,  קְדשִׁ

ים. ם ְמַכסִּ ִים ַליָּ מַּ ֶאת ה', כַּ
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Source 4 Maimonides, Laws of Kings 12:1

ימוֹת  בִּ שֶׁ ב  ַהלֵּ ַעל  ַיֲעֶלה  ַאל 
ְנָהגוֹ  ִממִּ ָבר  דָּ ֵטל  ִיבָּ יַח  שִׁ ַהמָּ
ִחּדּוׁש  ם  שָׁ ִיְהֶיה  אוֹ  עוָֹלם,  ל  שֶׁ
עוָֹלם  א  ֶאלָּ ית,  ֵראשִׁ בְּ ַמֲעשֵׂה  בְּ

ִמְנָהגוֹ נוֵֹהג.  כְּ

ְעָיה )יא, ו( "ְוָגר  ישַׁ ֱאַמר בִּ נֶּ ְוֶזה שֶׁ
ץ"  ִדי ִיְרבָּ ֶבשׂ ְוָנֵמר ִעם גְּ ְזֵאב ִעם כֶּ
ְהיּו  יִּ שֶׁ ָבר  ַהדָּ ִעְנַין  ְוִחיָדה.  ל  ָמשָׁ
ֵעי  ִרשְׁ ִעם  ָלֶבַטח  ִבין  יוֹשְׁ ִישְָׂרֵאל 
ְוָנֵמר.  ְזֵאב  כִּ ַהְמׁשּוִלים  ַעּכּו"ם 
ֱאַמר )ירמיה ה, ו( "ְזֵאב ֲעָרבוֹת  נֶּ שֶׁ
ָעֵריֶהם".  ַעל  ֵקד  שֹׁ ְוָנֵמר  ְדֵדם  ְישָׁ
ְולֹא  ָהֱאֶמת,  ְלַדת  ם  לָּ כֻּ ְוַיְחְזרּו 
יֹאְכלּו  א  ֶאלָּ ִחיתּו,  ַישְׁ ְולֹא  ִיְגְזלּו 
ִישְָׂרֵאל,  ִעם  ַנַחת  בְּ ר  תָּ ַהמֻּ ָבר  דָּ
"ְוַאְרֵיה  ז(  יא,  )ישעיה  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ

ֶבן".  ָקר יֹאַכל תֶּ בָּ כַּ

ָבִרים  ַהדְּ ֵאּלּו  בְּ ּיוֵֹצא  כַּ ל  כָּ ְוֵכן 
ִלים.  ְמשָׁ ֵהם  יַח  שִׁ ַהמָּ ִעְנַין  בְּ
ַדע ַלּכל  ִיוָּ יַח  שִׁ ֶלְך ַהמָּ ּוִבימוֹת ַהמֶּ
ל. ּוָמה ִעְנָין  ָבר ָהָיה ָמשָׁ ְלֵאי ֶזה דָּ

ֶהן. ָרְמזּו בָּ

Do not presume that in the Messianic age, any facet 
of the world’s nature will change, or there will be 
innovations in the work of creation. Instead, the 
world will continue according to its pattern.

Although Isaiah (11:6) states: “A wolf shall live with 
a lamb, and a leopard shall lie with a kid goat,” 
these words are a metaphor and a parable. The 
interpretation of the prophecy is as follows: Israel 
will dwell securely together with the wicked gentiles 
likened to a wolf and a leopard, as in the prophecy 
(Jeremiah 5:6): “A wolf from the wilderness shall spoil 
them and a leopard will stalk their cities.” They will all 
return to the true faith and no longer steal or destroy. 
Instead, they will eat permitted food at peace with 
Israel as Isaiah (11:7) states: “A lion, like cattle, shall 
eat straw.”

Similarly, other Messianic prophecies of this nature 
are metaphors. In the Messianic era, everyone 
will realize which matters were implied by these 
metaphors and which allusions they contained.

Source 5 Nachmanides on Leviticus 26:6

יא  )ישעיהו  תּוב  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ ְוֶזה 
ֶתן, ְוֵכן  ע יוֵֹנק ַעל ֻחר פָּ ֲעשַׁ ח( ְושִׁ
ָקר  בָּ ְרֶעיָנה, ְוַאְרֵיה כַּ ּוָפָרה ָודֹב תִּ
לֹא  י  כִּ ז(,  פסוק  )שם  ֶבן  תֶּ יֹאַכל 
ַרק  ָהָרעוֹת  ַחּיוֹת  בַּ ֶרף  ַהטֶּ ָהָיה 

ל ָאָדם...  ֵני ֶחְטאוֹ שֶׁ ִמפְּ

ַעל  ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  ּוִבְהיוֹת 
ִמְנָהָגם,  ָרַעת  ת  בַּ שְׁ תֻּ ֵלמּות,  ַהשְּׁ
ר  ַבע ָהִראׁשוֹן ֲאשֶׁ ְוַיַעְמדּו ַעל ַהטֶּ

ֵעת ְיִציָרָתם. ֶהם בְּ ם בָּ הּושַׂ

ְיֵמי  ַעל  תּוב  ַהכָּ ָאַמר  ן  כֵּ ְוַעל 
יָּׁשּוב  י, שֶׁ ִישַׁ ַזע  ִמגֶּ ַהּיוֵֹצא  ַהּגוֵֹאל 
ֶרף  ַהטֶּ ל  ְוֶיְחדַּ עוָֹלם,  בָּ לוֹם  ַהשָּׁ
ר  ֲאשֶׁ ֵהָמה ְוָכל ָהֶרֶמׁש, כַּ ְוָרַעת ַהבְּ

ה. ִחילָּ ִטְבָעם ִמתְּ ָהָיה בְּ

This is the meaning of the verse in Isaiah, “An infant 
shall play over the hole of an old snake,” and, “A cow 
and a bear shall graze together … a lion, like cattle, 
shall eat straw”: Because the cause for animals to kill 
prey was the sin of the human being…

However, when the land of Israel returns to its full 
glory [with the coming of Moshiach], their bad habits 
will cease, and they will revert to their nature as it 
was instilled in them at the beginning of creation.

This explains the verse describing the days of the 
redeemer, that the world will return to peace. There 
will be no more devouring wild animals or insects, 
just as they were originally created.
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באופן  היא  המשיח  שביאת  וכיון 

האמור – ישנם כאלו שמקשים על זה:

העולם  בהנהגת  במוחש  רואים 

ומתרבים  הולכים  לזמן  שמזמן 

היפך  וכו',  היזק  שמביאים  עניינים 

אלו  ובפרט  והיושר.  הצדק  השלום, 

שהם בעלי מרה-שחורה, הרי כאשר 

העולם,  מצב  אודות  בעיתון  קוראים 

אזי מתייראים ומפחדים וכו'.

ואיך יתכן שלפתע פתאום יבוא אדם 

גשמי, שיכולים למששו בידיים, והוא 

יודיע ויכריז שהגיע הזמן "לתקן עולם 

נגאלין"  הן  ו"מיד  שד-י"9,  במלכות 

"וכמו  תשובה10,  שעושין  )לאחרי 

שמונה- תפלת  בכל  מברכין  שאנו 

Since the coming of Moshiach will take on 
that form, there are those who posed the 
question:

We see civilization deteriorating: As the 
years go by, there is more and more 
destruction, and the opposite of peace, 
justice and morality seem to be making 
progress. When people — especially those 
naturally inclined to melancholy — read the 
news, they begin to feel fearful and afraid.

How is it possible that one person — a 
physical, ‘touchable’ person — will suddenly 
appear and declare that the time has come 
to “fix the world to be in the dominion 
of G-d,” and redeem the Jewish people 

Such a Sudden Transformation?

6( הל' מלכים רפי"ב.
7( ברכות לד, ב. וש"נ.

8( ראה תו"מ סה"מ כסלו ס"ע מה. וש"נ. תו"מ חל"ב ע' 84. וש"נ.

9( נוסח התפלה "וע"כ נקוה".
10( הל' תשובה פ"ז ה"ה. 

11( פי"א )ק, א(.

והחסידות,  הקבלה  בתורת  וכמבואר 

בביאת  שנאמרו  היעודים  שכל 

)כמו  בלבד  משלים  אינם  המשיח, 

שכתב הרמב"ם6(, אלא הם כפשוטם. 

בין  "אין  ז"ל7  חכמינו  שאמרו  ומה 

אלא  המשיח  לימות  הזה  העולם 

שכתב  וכפי  בלבד",  מלכיות  שעבוד 

 – נוהג"  כמנהגו  ש"עולם  הרמב"ם6 

המשיח,  ימות  בתחלת  רק  זה  הרי 

אבל לאחרי זה יתקיימו כל היעודים 

שנאמרו בהפטרה כפשוטם8.

Kabbalah and Chassidism explain that 
the prophecies regarding the coming 
of Moshiach are not merely parables 
(as Maimonides argues), rather, they 
will be fulfilled according to their literal 
interpretation. Although our sages said that 
“there is no difference between our current 
reality and the future redemption — beside 
for [the absence of] gentile subjugation,” 
and Maimonides writes that the world will 
continue in its natural form, nonetheless, 
those are true regarding the first period 
after Moshiach’s arrival. At a later stage, the 
prophecies will be fulfilled in their literal 
form as well.

>> The Rebbe
The Kabbalistic View
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עשרה . . ברוך אתה ה' גואל ישראל"11, 

כך, שתוך זמן קצר ישתנה מעמד ומצב 

העולם מן הקצה אל הקצה. 

)כפי  מלחמה  אמנם  תהיה  בתחילה   –

זמן  למשך  רק  אבל  הרמב"ם12(,  שכתב 

קצר, ואם נזכה, יהיה זה במשך זמן קצר 

ומיד  "אחישנה"13,  של  באופן  ביותר, 

מלכיות",  "שעבוד  יתבטל  זה  לאחרי 

העולם  ומצב  מעמד  יהיה  זה  ולאחרי 

ככל  ישחיתו",  ולא  ירעו  ש"לא  באופן 

היעודים שבנבואת הגאולה.

בשלמא – טוענים הם – אם בביאת המשיח 

תתבטל מציאות העולם, אזי ניתן להבין 

ש"לא  ומצב  מעמד  יהיה  זה  שלאחרי 

ירעו ולא ישחיתו"; אבל כאשר אומרים 

שהעולם ישאר במציאותו, ואותם בני-

אדם שפגשו בהם היום, יהיו גם למחר 

וכו' – איך יתכן שכאשר נמצאים במעמד 

ומצב שמזמן לזמן נעשית ירידה למטה 

חדא  וברגעא  חדא  בשעתא  הנה  יותר, 

תהיה ביאת המשיח?!

immediately (after they return to G-d)? 
Can the state of the world truly change so 
drastically in such a short period of time?

True, in the initial period there will be 
a war (as Maimonides writes), but that 
will be only for a short period of time, 
and if we are meritorious, it will  be for 
a very short period, only for a moment, 
and we will emerge immediately from 
“gentile subjugation,” and the world will 
enter a state in which all will live in peace 
and harmony, as the prophecies of the 
redemption.

Had it been the case — they explain — 
that Moshiach will abolish the world as 
we know it, it would be reasonable to say 
that there would be peace and harmony. 
But if the natural order will remain, and 
if the same people we meet today will be 
around tomorrow — how could Moshiach 
suddenly change all that in a time when 
civilization is in such decline?

12( ראה הל' מלכים פי"א ה"ד. פי"ב ה"ב.
13( ישעי' ס, כב. וראה סנהדרין צח, א.
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והמענה על זה מרומז בכך שהתחלת 

היא  פסח(  של  אחרון  )של  ההפטרה 

מהפסוק "עוד היום בנוב וגו'":

The answer lies in the fact that the Haftorah 
begins with the words, “Still today, [he in-
tends] to stand in Nob…”

>> The Rebbe

C. As I Sleep on My Bed

15( ראה גם לקו״ש חל״ו ע׳ 128.
16( ראה תניא ספ״ה.

17( ראה סהמ״צ להצ״צ מצות בנין מקדש )דרמ״צ פה, א ואילך(. ובכ״מ.
18( תהלים מ, ט. וראה תניא שם.

Source 6 Isaiah 10:32

ְינֵֹפף ָידוֹ  נֹב ַלֲעמֹד  ַהּיוֹם בְּ עוֹד 
ים. לִָ ְבַעת ְירּושָׁ ת־ִצּיוֹן גִּ ַהר בַּ

רש"י

ֵדי  כְּ ט  ִנְתַלבֵּ ַהזֶּה  ֶרְך  ַהדֶּ ל  כָּ
נֹב, ְלִפי  עוֹד ַהּיוֹם בְּ ַלֲעמֹד בְּ
ִאם  ִאְצַטְגִניָניו:  לוֹ  ָאְמרּו  שֶׁ
נָּה.  שֶׁ ְכבְּ תִּ ַהּיוֹם  ּה  בָּ ֵחם  לָּ תִּ
ֶאת  ְוָרָאה  נֹב  בְּ ָעַמד  ּוְכשֶׁ
ָחׁש  לֹא  ְקַטנָּה,  ַלִים  ְירּושָׁ
ְוִהְתִחיל  ִאְצַטְגִניָניו.  ְלִדְבֵרי 
ַעל  "ְוִכי  ַגֲאָוה  בְּ ָידוֹ  ְלָהִניף 
ל ַהַחיָּלוֹת  י כָּ ְזתִּ זוֹ ִהְרגַּ ִעיר כָּ
ְיָלה  ַהלַּ ּפֹה  ִלינּו  לּו?  ַהלָּ
ִאיׁש  ּה  בָּ ִליְך  ַישְׁ ּוְלָמָחר 

ַאְבנוֹ".

Still today, [he intends] to stand in Nob; he 
waves his hand toward the mount of the 
daughter of Zion, the hill of Jerusalem.

Rashi
Still today, [he intends] to stand in Nob: 
All this way he [Sennacherib] hastened, to 
stand in Nob while it is still day, since his 
stargazers told him, “If you attack it today, 
you will conquer it.” And, when he stood in 
Nob and saw that Jerusalem was small, he 
did not heed the words of his stargazers 
and began to wave his hand arrogantly: 
“For a city like this have I mustered all 
these armies? Stay here overnight, and 
tomorrow, each one will cast his stone 
upon it.”
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של  בזמנו  לעולמים  הדבר  היה  כבר 

ירושלים  על  סנחריב  שעלה  חזקיה, 

"כדי  ומיהר  ביותר,  גדול  חיל  עם 

שאמרו  לפי  בנוב,  היום  בעוד  לעמוד 

היום,  בה  תלחם  אם  איצטגניניו  לו 

את  וראה  בנוב  וכשעמד  תכבשנה, 

לדברי  חש  לא  קטנה,  ירושלים 

איצטגניניו, והתחיל להניף ידו בגאווה: 

החיילות  כל  הרגזתי  כזו  עיר  על  וכי 

הללו וכו'"14.

גדול  בתוקף  אז  היה  סנחריב  כלומר: 

עם  שבא  הארץ,  צבא  מצד  הן  ביותר, 

חיל גדול ביותר, והן מצד צבא השמים, 

כמובן מדברי האיצטגנינים שמזלו של 

היום היה גורם לו לכבוש את ירושלים.

והיינו, שהמלחמה של סנחריב הייתה 

גם  אלא  גשמית,  מלחמה  רק  לא 

מלחמה רוחנית, ומודגש ביותר על פי 

סנחריב  של  שורשו  אודות  המבואר15 

למעלה כו'. ומצד כל העניינים, הנה על 

פי מהלך הטבע היה צריך להיות נצחונו 

של סנחריב, ועד כדי כך, שאפילו בין 

שטענו  כאלו  נמצאו  הסנהדרין  חברי 

שאין אפשרות לנצח את סנחריב16.

The same occurred in the time of Hezekiah. 
Sennacherib besieged Jerusalem with a 
vast army, and he rushed to get there that 
very day because his astrologers had told 
him that if he would wage war during the 
day, he would prevail. When he arrived at 
Nov and saw how small Jerusalem was, 
he ignored the words of his, and began to 
wave his hand arrogantly, “For a city like 
this have I mustered all these armies?”

Sennacherib was at the peak of his power. 
His might was at a peak, with a vast army 
under his command, and he clearly had 
spiritual strength as well — it was a day 
on which he had the spiritual power to 
conquer Jerusalem. 

In other words, Sennacherib’s war wasn’t 
just a physical one; it was a spiritual 
war. This is also discussed at length in 
Chassidic teachings. Therefore, from the 
perspective of the natural order, he should 
have prevailed over Jerusalem. Indeed, 
there were members of Jerusalem’s high 
court who believed that they didn’t have 
the power to overcome Sennacherib.

>> The Rebbe

14( פרש"י עה"פ – מסנהדרין צה, א.
15( אוה"ת נ"ך ח"ב ע' תשסז ואילך.

16( ראה סנהדרין כו, א.
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Source 7 Tractate Sanhedrin 26a (with commentary by Rabbi Adin Even-Israel)

ֵאֶצל  ר  ְושַׂ סוֵֹכן  ָהָיה  שֶׁ ְבָנא  שֶׁ
יף  קִּ תַּ ָהָיה  ֶלְך,  ַהמֶּ ִחְזִקיָּה 
לֹׁש  שְׁ ְוָחׁשּוב ְמאֹד, ְוָהָיה ּדוֵֹרׁש בִּ
ָקָהל  ָהָיה לוֹ  )שֶׁ ְרָבבוֹת,  ֵרה  ֶעשְׂ
ְבֵרי  ָהָיה ׁשוֵֹמַע דִּ ְך שֶׁ ל כָּ דוֹל כָּ גָּ
ְוִאיּלּו  ִלְדָבָריו(,  ַמע  ְוִנשְׁ ּתוָֹרתוֹ 
ּדוֵֹרׁש  ָהָיה  ַעְצמוֹ  ֶלְך  ַהמֶּ ִחְזִקיָּה 

ֵרה ְרָבבוֹת. ַאַחת ֶעשְׂ בְּ

ַעל  ְוָצר  ַסְנֵחִריב  א  בָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
ֶתק,  פֶּ ְבָנא  שֶׁ ַתב  כָּ ַלִים,  ְירּושָׁ
ֵחץ.  ְוָזַרק אוֹתוֹ ֵמֵעֶבר ַלחוָֹמה בַּ
ְבָנא  שֶׁ ַתב:  כָּ ֶתק  פֶּ ּוְבאוֹתוֹ 
ַסְנֵחִריב  ִעם  ִלימּו  ִהשְׁ ְוִסיָעתוֹ 
ַנע, ִחְזִקיָּה ְוִסיָעתוֹ  ּומּוָכִנים ְלִהכָּ

ִלימּו. לֹא ִהשְׁ

Shebna, a steward and a minister in King 
Hezekiah’s court, was a prominent and 
influential figure. He would teach Torah to 
an audience of 130,000 followers, whereas 
King Hezekiah would teach Torah to merely 
110,000 followers.

When Sennacherib came and besieged 
Jerusalem, Shebna wrote a note and shot it 
over the wall with an arrow. It read: Shebna 
and his camp have appeased Sennacherib 
and are ready to surrender; Hezekiah and 
his camp have not appeased Sennacherib. 
As stated in allusion to this incident: “For 
behold, the wicked bend the bow, they have 
made ready their arrow upon the string” 
(Psalms 11:2).

 – חזקיה  של  נצחונו  היה  וכיצד 

גדול  חיל  זה שקיבץ  ידי  על  לא 

להלחם נגד סנחריב, אלא כדברי 

הגמרא17 בפירוש הפסוק18 "חובל 

עול של  "חובל  עול מפני שמן", 

How was Hezekiah victorious? Not by amassing 
a large army to wage war against Sennacherib. 
Rather, as the Talmud explains Isaiah’s prophecy 
that “The yoke shall be destroyed because 
of fatness”: “The yoke of Sennacherib was 
destroyed due to the oil [shemen] of Hezekiah 

>> The Rebbe
Mandatory Education
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חזקיהו  של  שמנו  מפני  סנחריב 

שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי 

מדרשות, 

"מה עשה, נעץ חרב על פתח בית 

המדרש ואמר כל מי שאינו עוסק 

בתורה ידקר בחרב, בדקו . . ולא 

מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה 

שלא היו בקיאין בהלכות טומאה 

וטהרה",

והיינו, שהתעסק בהרבצת התורה 

ואילו  הקודש,  טהרת  על  וחינוך 

 – סנחריב  עם  למלחמה  בנוגע 

ביקש ואמר להקב"ה19: "אני ישן 

על מטתי ואתה עושה", והקב"ה 

הסכים לכך ואמר "אני עושה, 

שנאמר20 ויהי בלילה ההוא ויצא 

מלאך ה' ויך במחנה אשור וגו'", 

גלה  "אזנים  בגמרא21  וכדאיתא 

חיות  מפי  שירה  ושמעו  להם 

ומתו".

that would burn in the synagogues and study 
halls [when the Jewish people were engaged in 
Torah study at night].” 

The Talmud explains: “What did Hezekiah do to 
ensure Torah study? He inserted a sword at the 
entrance of the study hall and said: Anyone who 
does not engage in Torah study shall be stabbed 
with this sword. As a result, they searched … and 
did not find a boy or girl, or a man or a woman 
who was not expert [even] in the [complex] laws 
of ritual purity and impurity.” 

In other words, Hezekiah occupied himself with 
spreading Torah and Jewish education. With 
regard to the war with Sennacherib, the Midrash 
tells us, he simply told G-d: “I am asleep on my 
bed — you do it.” G-d agreed, and said, “I will do 
it…” 

Indeed, as the verse states, “And it was on that 
night, and the angel of G-d went out and smote 
the Assyrian camp…” The Talmud says that the 
angel “revealed ears for them and they were able 
to hear the songs of praise from the mouths of 
the celestial creatures [drawing the chariot of 
G-d], and they died.”

לימינו  בנוגע  ההוראה  גם  וזוהי 

אלו, קודם ביאת המשיח:

אין להתפעל מכך שמעמד ומצב 

ליום  שמיום  באופן  הוא  ההווה 

נעשה גרוע יותר, כי, ברגע אחד 

This is also the lesson for us, in our day, as the 
time of Moshiach approaches:

A person should not be deterred by the fact 
that the state of affairs deteriorates from day 
to day, because the situation could turn around 

Mandatory Education

17( שם צד, ב.
18( ישעי' יו"ד, כז.
19( איכ"ר פ"ד, טו.

20( מלכים-ב יט, לה.
21( סנהדרין צה, ב.
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מן  בתכלית,  להשתנות  המצב  יכול 

הקצה אל הקצה.

מתוך  לא   – הוא  בזה  הפעולה  ואופן 

סוף  ים  בקריעת  כמו  "שטורעם" 

וכיוצא בזה, ולא על ידי זה שמרעישים 

שירת  את  להשמיע  יש  וכו';  בעיתונים 

טהרת  על  בחינוך  ולעסוק  המלאכים, 

ידי  – כפי שהייתה ההנהגה על  הקודש 

חזקיה.

האמיתית  לגאולה  באים  זה  ידי  ועל 

באופן  צדקנו  משיח  ידי  על  והשלימה 

ש"מיד הן נגאלין".

 משיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"ב
 רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם, כרך ל"ג עמוד 350 ואילך

in a single moment — from one extreme 
to another. 

What are we supposed to do to help 
the situation? Not dramatic “splittings 
of the sea” and not loud declarations in 
the news. We should sing the song of the 
angels — engage in pure Jewish education 
— just as Hezekiah did. 

This will bring us the true and complete 
redemption through our righteous 
Moshiach, and we will “immediately be 
redeemed.”


