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פתיחה
האמונה בגאולה מלווה את העם היהודי עוד מראשית הווייתו. היא מוזכרת אין-ספור פעמים 

בתורה, בנביאים, במשנה ובתלמוד. 

לקראת סוף ספר דברים, מנבא משה רבנו על מה שעתיד לקרות לעם-ישראל; הגלות, הפיזור 

בכל קצווי תבל והגאולה – בה ישובו ויתקבצו כל נדחי ישראל לארץ-ישראל: "ושב ה' אלוקיך 

את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה". )דברים ל, ג(.

בין הנביאים, בולט במיוחד הנביא ישעיהו שזכה לכינוי 'נביא הישועה', שמתאר בהרחבה רבה 

את אחרית הימים, הגאולה, ואת צמיחתו ופועלו של המלך המשיח.

למעשה, האמונה בגאולה נכללת בין שלושה-עשר העיקרים )היסודות( של האמונה היהודית. 

הרמב"ם מונה את האמונה בגאולה כעיקר השנים-עשר.  קהילות רבות בישראל נוהגות לומר 

בכל יום אחר התפילה: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף-על-פי שיתמהמה – 

עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".

את מרכזיותה של הגאולה ניתן לחוש תוך כדי עיון בסידור התפילה הגדוש אין-ספור אזכורים 

על הגאולה.

והחשובה  המרכזית  התפילה   – ה'עמידה'  תפילת  את  מתפללים  אנו  ביום  פעמים  שלוש 

ביותר, בה מבקש כל אדם את צרכיו. תפילה זו כוללת תשע-עשרה תפילות, ושש )!( מתוכן 

בניין  הסנהדרין,  השבת  ישראל,  נדחי  קיבוץ   – הגאולה  של  השונים  להיבטיה  מוקדשות 

ירושלים והמקדש, ביאת המשיח, השבת עבודת המקדש והשכינה לציון, ועוד. שלוש פעמים 

בכל יום אנו מבקשים ומתפללים: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנו תרום בישועתך, 

כי לישועתך קיווינו כל היום".

האמונה בגאולה היא שנתנה כוח ועידוד לעם-ישראל גם בשעות הקשות והאפלות ביותר. 

גם על פתחי הכבשנים שרו יהודים את ה"אני מאמין בביאת המשיח", וביטאו בכך את עוצמת 

האמונה והתקווה.

)מתוך שיחת השבוע(

את  נקדיש  החירות,  חג   – הפסח  חג  ולפני  הגאולה,  חודש   – ניסן  חודש  בתחילת  בעמדנו 

השיעור לנושא זה.

משיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"ב
רשימת השומעים בלתי מוגה

תורת מנחם, כרך ל"ג עמוד 350 ואילך

השיעור לחג הפסח



5

א.  אני מאמין
<< הרבי 

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

בעניין של ביאת המשיח.

וככל העניינים מתבטא גם ענין זה בהלכה.

קביעת מזוזה בחוץ לארץ

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

אם דירת עראי2.

מקור 1  תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף מ"ד עמוד א' )עם ביאור הרב עדין אבן ישראל(
יוֹם  ים  לֹשִׁ שְׁ ל  כָּ  - ָלָאֶרץ  חּוץ  בְּ ִית  בַּ ְוַהּשׂוֵֹכר  ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ  בְּ ָמלוֹן  בְּ ר  ַהדָּ

ן ָוֵאיָלְך ַחיָּיב. זּוָזה, ִמיכַּ טּור ִמן ַהמְּ ם פָּ וֶֹהה שָׁ שּׁ ִראׁשוִֹנים שֶׁ

)בשיחה מתייחס הרבי רק להלכה בנוגע לקביעת מזוזה בחוץ לארץ.

בנוגע לארץ ישראל, ההלכה היא שהשוכר דירה קובע בה מזוזה מיד. מדוע? משום שכאשר התושב 
החדש יקבע מזוזה מיד, זה ישכנע אותו להישאר בדירה, וגם אם הוא עוזב, יש סיכוי טוב שיהודי אחר 

ישכור את הדירה משום שכבר יש בה מזוזה – דבר שיעודד את מצוות ישוב ארץ ישראל.

כנראה שבאותם ימים כתיבת וקביעת מזוזה היו טורח גדול, דבר שהיווה סיבה משכנעת לשכור דירה 
או להישאר בה. ולכן, למרות שאם לא חלפו שלושים יום, הדירה איננה נחשב לדירת קבע, בכל זאת, 

משום מצוות ישוב ארץ ישראל, תיקנו לקבוע מזוזה מיד(.

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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<< הרבי 
חובת התמיכה בעניים

וצריך להבין:

מצינו לגבי חיוב מס על בני העיר, שמי שנשתהה בעיר שלושים יום, נעשה כבני העיר, 
וחייב ליתן מס3. ומכל-מקום, מי שבא לעיר להשתקע שם, נעשה כבני העיר מיד4.

מתושבי  אוספים  במסגרתה  הפסח,  חג  לקראת  הנהוגה  מיוחדת  צדקה  מגבית  היא  חיטין"  "מעות 
העיר כסף או מזון על מנת לחלקם לעניים לקראת חג הפסח.

חג הפסח גורר עלויות גבוהות כתוצאה מרכישת מצות ושאר מצרכי מזון כשרים לפסח. לכן הונהג 
בקהילות ישראל, עוד בזמנים קדומים, לערוך מגבית קהילתית ולתמוך בנזקקים.

לאפות  בשביל  לקנות  צריכים  היו  שהעניים  החיטים  קמח  שם  על  חיטין״  ״מעות  נקראת  המגבית 
מצות. מגבית זו נחשבת למגבית חובה, ופרנסי העיר הוסמכו לכפות את תושבי העיר להשתתף בה.

)בעבר הייתה מגבית זו נערכת באופן קהילתי-מקומי, אך כיום, לצד המגביות הקהילתיות, פועלים 
גופים ציבוריים בקנה מידה אזורי ואף ארצי(.

מקור 2  שולחן ערוך הרב, הלכות פסח, סימן תכ"ט, סעיפים ה-ו
בהלכה זו, מפרט אדמו״ר הזקן מי נחשב תושב העיר שכתוצאה מכך יש לפרנסי העיר סמכות לחייבו 

לתרום למגבית.  

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

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

ים ְלֶפַסח. ן לוֹ ִחטִּ ֵני ָהִעיר ִליתֵּ ְוַחיָּיִבים בְּ

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

ים ְלֶפַסח. ן לוֹ ִחטִּ ְוַחיָּיִבים ִליתֵּ

3( ראה שו"ע אדה"ז או"ח סתכ"ט ס"ה. וש"נ.
4( שם ס"ו. וש"נ.
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<< הרבי 
ההבדל בין קביעות דירה לתמיכת צדקה

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

שיש להעמידו על חזקתו, ומדוע לא יקרא "דירת קבע" מיד?

הדירה  נחשבת  יום  שלושים  לאחר  קביעות.  על  מראים  יום  ששלושים  רואים  אנו  ההלכות  בשתי 
נחשבים  בעיר,  מגורים  של  יום  שלושים  לאחר  כן,  כמו  מזוזה.  בה  לקבוע  צריך  ולכן  קבע,  למקום 

המגורים כקבע, והתושב חייב להשתתף במגבית לנזקקים. 

בנוגע  להשתקע:  כדי  בא  שהוא  הראשון  ביום  מיד  מצהיר  החדש  שהתושב  במקרה  הוא  ההבדל 
לצדקה קובעת ההלכה, שמחשיבים אותו מיד לדייר קבע ומחייבים אותו להשתתף במגבית. במקרה 
של דירה, לעומת זאת, ההלכה אינה מתייחסת לכך, והדין הוא כללי – כל אדם שנכנס לדירה בחוץ 

לארץ, צריך לחכות שלושים יום, ורק אז מתחייב בקביעת מזוזה. מדוע?

וההסברה בזה – שבכל יום צריך יהודי להיות מלא תקווה שתהיה ביאת המשיח, וצריך 
ולכן מתבטא הדבר  בזה,  וכיוצא  בית  כמו  לענייני העולם  ביחס  גם  בזה  להיות חדור 
גם 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".

מכיוון שהאמונה בביאת המשיח צריכה להיות מוחשית ומעשית, לכן, כאשר אדם עובר לגור בדירה 
בחוץ לארץ, הוא צריך לחוש כאילו היא משהו זמני. אוטוטו משיח מגיע, ואנו כולנו עוברים לארץ 
ישראל. כתוצאה מכך אין הוא מרגיש שזו דירת קבע. רק לאחר שהוא גר שם בפועל שלושים יום, 

המציאות כביכול גוברת על הרגש שלו – והיא נחשבת לדירת קבע.

)יבוא השואל וישאל, אם כן: מדוע אין תחושה דומה כשאדם עובר להשתקע בקהילה בחו״ל. מדוע 
שם לא אומרים שהוא צריך לחיות בתחושה שתיכף הוא עובר לארץ, ואם כן יהיה פטור מלהשתתף 

במגבית?

אולי אפשר לומר, שזה דומה למנהג של השארת חלק לא מסויד בבית כזכר לחורבן. ברור לכולם 
ירושלים. גם כאן, כשאדם עובר לדירה חדשה בחוץ לארץ, באופן  שזהו עניין סמלי כדי לזכור את 

סמלי הוא מכריז לעצמו שהוא לא מרגיש קבוע, ולכן עדיין אינו מתחייב במזוזה(.
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ב. מה יקרה כשיבוא המשיח?

<< הרבי 
השינוי שיתרחש בעולם

והנה, בביאת משיח לא יתעלה העולם השמימה; העולם ישאר במציאותו, ואף על פי 
כן יהיה שינוי גדול ביותר – לא רק אצל בני אדם, אלא אפילו אצל בעלי-חיים, ש"לא 

ירעו ולא ישחיתו וגו'", מצד זה ש"מלאה הארץ דעה את ה'"5.

מקור 3  ספר ישעיה, פרק י"א, פסוקים ו-ט
נבואת הגאולה הידועה מספר ישעיה.

ו, ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג  ץ, ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחדָּ ִדי ִיְרבָּ ֶבשׂ, ְוָנֵמר ִעם־גְּ ְוָגר ְזֵאב ִעם־כֶּ
ע  ֲעשַׁ ֶבן. ְושִׁ ָקר יֹאַכל־תֶּ בָּ צּו ַיְלֵדיֶהן, ְוַאְרֵיה כַּ ו ִיְרבְּ ְרֶעיָנה ַיְחדָּ ם. ּוָפָרה ָודֹב תִּ בָּ
ִחיתּו  מּול ָידוֹ ָהָדה. לֹא־ָיֵרעּו ְולֹא־ַישְׁ ֶתן, ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעוִֹני גָּ יוֵֹנק ַעל־ֻחר פָּ

ים. ם ְמַכסִּ ִים ַליָּ מַּ ָעה ֶאת ה', כַּ י־ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ י, כִּ כל־ַהר קְדשִׁ בְּ

מקור 4  משנה תורה, הלכות מלך המשיח, פרק י"ב, הלכה א'
כשהרמב״ם מתייחס לנבואה המדהימה שזה עתה קראנו, הוא מצנן מעט את ההתלהבות.

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

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

ֶבן".  ָקר יֹאַכל תֶּ בָּ ֱאַמר )ישעיה יא, ז( "ְוַאְרֵיה כַּ נֶּ ַנַחת ִעם ִישְָׂרֵאל, שֶׁ בְּ

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

5( ישעי' יא, ט.
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מקור 5  רמב"ן ויקרא, פרק כ"ו, פסוק ו'
והמוחשית  הפשוטה  בצורה  תתקיים  שהנבואה  ומסביר  הרמב״ם,  על  חולק  זאת,  לעומת  הרמב"ן, 

ביותר.

ָודֹב  ּוָפָרה  ְוֵכן  ֶתן,  פָּ ֻחר  ַעל  יוֵֹנק  ע  ֲעשַׁ ְושִׁ תּוב )ישעיהו יא ח(  ַהכָּ ָאַמר  ְוֶזה שֶׁ
ַחּיוֹת  בַּ ֶרף  ַהטֶּ ָהָיה  לֹא  י  כִּ ז(,  פסוק  )שם  ֶבן  תֶּ יֹאַכל  ָקר  בָּ כַּ ְוַאְרֵיה  ְרֶעיָנה,  תִּ
ת  בַּ שְׁ ֵלמּות, תֻּ ָרֵאל ַעל ַהשְּׁ ל ָאָדם... ּוִבְהיוֹת ֶאֶרץ ִישְׂ ֵני ֶחְטאוֹ שֶׁ ָהָרעוֹת ַרק ִמפְּ

ֵעת ְיִציָרָתם.  ֶהם בְּ ם בָּ ר הּושַׂ ַבע ָהִראׁשוֹן ֲאשֶׁ ָרַעת ִמְנָהָגם, ְוַיַעְמדּו ַעל ַהטֶּ

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

הרמב״ן מסביר, שהסיבה שחיות טורפות אחת את השנייה היא תוצאה מחטאי האדם. כאשר הרוע 
והחטא יעברו מן העולם – השלווה והשקט המקוריים יחזרו לעולם. ולכן הנמר והגדי ירבצו יחדיו 

בצורה המוחשית ביותר.

<< הרבי 
שיטת תורת הקבלה והחסידות 

וכמבואר בתורת הקבלה והחסידות, שכל היעודים שנאמרו בביאת המשיח, אינם 
משלים בלבד )כמו שכתב הרמב"ם6(, אלא הם כפשוטם. ומה שאמרו חכמינו ז"ל7 "אין 
בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד", וכפי שכתב הרמב"ם6 
ש"עולם כמנהגו נוהג" – הרי זה רק בתחלת ימות המשיח, אבל לאחרי זה יתקיימו כל 

היעודים שנאמרו בהפטרה כפשוטם8.

תורת הקבלה והחסידות מאחדת בין שתי השיטות, וקובעת שביאת המשיח תתחלק לשתי תקופות. 
בתקופה הראשונה – עולם כמנהגו נוהג, והשינוי יהיה ניכר רק בהתנהגות האנושית, שתהיה ללא 
קנאה ולא תחרות וכן הלאה. בתקופה השנייה של ימות המשיח, יתבטא השינוי גם ברובד הגשמי 

יותר, ואז הזאב יגור עם הכבש, ויתקיימו כל היעודים הגשמיים שמופיעים בנביאים.

מהפך ברגע אחד?

וכיון שביאת המשיח היא באופן האמור – ישנם כאלו שמקשים על זה:

רואים במוחש בהנהגת העולם שמזמן לזמן הולכים ומתרבים עניינים שמביאים היזק 
וכו', היפך השלום, הצדק והיושר. ובפרט אלו שהם בעלי מרה-שחורה, הרי כאשר 

קוראים בעיתון אודות מצב העולם, אזי מתייראים ומפחדים וכו'.

ואיך יתכן שלפתע פתאום יבוא אדם גשמי, שיכולים למששו בידיים, והוא יודיע 

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.
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ויכריז שהגיע הזמן "לתקן עולם במלכות שד-י"9, ו"מיד הן נגאלין" )לאחרי שעושין 
גואל  ה'  אתה  ברוך   .  . שמונה-עשרה  תפלת  בכל  מברכין  שאנו  "וכמו  תשובה10(, 

ישראל"11, כך, שתוך זמן קצר ישתנה מעמד ומצב העולם מן הקצה אל הקצה. 

קצר,  זמן  למשך  רק  אבל  הרמב"ם12(,  שכתב  )כפי  מלחמה  אמנם  תהיה  בתחילה   –
ואם נזכה, יהיה זה במשך זמן קצר ביותר, באופן של "אחישנה"13, ומיד לאחרי זה 
יתבטל "שעבוד מלכיות", ולאחרי זה יהיה מעמד ומצב העולם באופן ש"לא ירעו 

ולא ישחיתו", ככל היעודים שבנבואת הגאולה.

בשלמא – טוענים הם – אם בביאת המשיח תתבטל מציאות העולם, אזי ניתן להבין 
שלאחרי זה יהיה מעמד ומצב ש"לא 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 יותר, הנה בשעתא 

חדא וברגעא חדא תהיה ביאת המשיח?!

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

11( פי"א )ק, א(.

12( ראה הל' מלכים פי"א ה"ד. פי"ב ה"ב.
13( ישעי' ס, כב. וראה סנהדרין צח, א.
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ג. אני ישן על מיטתי, ואתה עושה

<< הרבי 
והמענה על זה מרומז בכך שהתחלת ההפטרה )של אחרון של פסח( היא מהפסוק 

"עוד היום בנוב וגו'":

ַעשׂ  חזקיה מלך יהודה חי בסוף תקופת בית ראשון. הוא היה מלך צדיק כפי שמעיד עליו הכתוב, "ַויַּ
ר ָהיּו ְלָפָניו"  כֹל ַמְלֵכי ְיהּוָדה, ַוֲאשֶׁ מֹהּו בְּ ִוד ָאִביו... ְוַאֲחָריו לֹא ָהָיה כָּ ר ָעשָׂה דָּ כֹל ֲאשֶׁ ֵעיֵני ה' כְּ ר בְּ שָׁ ַהיָּ
)מלכים ב י"ח, ג' וה'(. הוא הסיר מערי יהודה את הבמות, המצבות והאשרות אשר שימשו לעבודה 

זרה. 

חזקיה מרד במלך אשור, ובשנת ארבע-עשרה למלכותו עלה סנחריב למלחמה כנגד ממלכת יהודה 
המורדת, והצליח ללכוד את ערי יהודה הבצורות.

לפני שהספיק סנחריב להגיע לירושלים, ביקש ממנו חזקיה כי יסלח לו על מרדו, וכי הוא מוכן לתת 
את אשר ישית עליו. סנחריב דרש תשלום של שלוש מאות ככר כסף ושלושים ככר זהב. חזקיה שילם 
לדלתות  בעצמו  שעשה  הזהב  ציפוי  את  לו  שלח  וכן  המלך,  ובית  המקדש  בית  מאוצרות  המס  את 
חיילים.  אלפי  מאות  שכלל  גדול  צבא  ירושלים  על  סנחריב  שלח   – הכופר  למרות  ההיכל.  ומפתני 
רבשקה שליחו של סנחריב שהיה יהודי מומר, הכריז באוזני העם דברי חירופין וגידופין נגד ה' ונגד 

משיחו – חזקיה.

המלך חזקיה שלח שליחים אל הנביא ישעיה, והנביא ענה בשם ה' כי אין לירא מדברי סנחריב, כי 
הוא ישמע שמועה ויעזוב את ירושלים. ואכן, סנחריב שמע שתרהקה מלך כוש נלחם בארצו, והוא 
ירושלים, בהבטחה לשוב ולהילחם עליה. חזקיה התפלל לפני ה' שיושיעו מפני סנחריב,  עזב את 
ְלתָּ ֵאַלי ֶאל  לַּ ר ִהְתפַּ ובתגובה לתפילתו שולח הנביא ישעיה לחזקיה בשם ה' את הדברים הבאים: "ֲאשֶׁ

את לֹא ָיבֹא ְנֻאם ה'" )מלכים ב יט, כ' ול"ג.( י... ְוֶאל ָהִעיר ַהזֹּ ָמְעתִּ ּור שָׁ ַסְנֵחִרב ֶמֶלְך ַאשּׁ

סנחריב חוזר להילחם על ירושלים. אך באותו הלילה, שהיה ליל הסדר )שיר השירים רבה א, ג(, בא 
מלאך ה' והרג במחנה אשור שמונים וחמישה אלף קצינים. בעקבות המפלה, חזר סנחריב לאשור, 
ַאְרצוֹ"  בְּ ֶחֶרב  בַּ יו  ְלתִּ ְוִהפַּ ְלַאְרצוֹ,  ב  "ְושָׁ עליו:  התנבא  ישעיה  שהנביא  כפי  בניו,  שני  בידי  נרצח  שם 

)מלכים ב' י"ט, ז'(.

מקור 6  ספר ישעיהו, פרק י', פסוק ל"ב
ים. לִָ ְבַעת ְירּושָׁ ת־ִצּיוֹן גִּ נֹב ַלֲעמֹד ְינֵֹפף ָידוֹ ַהר בַּ עוֹד ַהּיוֹם בְּ

רש"י

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

ּה ִאיׁש ַאְבנוֹ". ִליְך בָּ ְיָלה ּוְלָמָחר ַישְׁ לּו? ִלינּו ּפֹה ַהלַּ ל ַהַחיָּלוֹת ַהלָּ כָּ
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<< הרבי 
כבר היה הדבר לעולמים בזמנו של חזקיה, שעלה סנחריב על ירושלים עם חיל גדול 
ביותר, ומיהר "כדי לעמוד בעוד היום בנוב, לפי שאמרו לו איצטגניניו אם תלחם בה 
היום, תכבשנה, וכשעמד בנוב וראה את ירושלים קטנה, לא חש לדברי איצטגניניו, 

והתחיל להניף ידו בגאווה: וכי על עיר כזו הרגזתי כל החיילות הללו וכו'"14.

כלומר: סנחריב היה אז בתוקף גדול ביותר, הן מצד צבא הארץ, שבא עם חיל גדול 
ביותר, והן מצד צבא השמים, כמובן מדברי האיצטגנינים שמזלו של היום היה גורם 

לו לכבוש את ירושלים.

מלחמה  גם  אלא  גשמית,  מלחמה  רק  לא  הייתה  סנחריב  של  שהמלחמה  והיינו, 
רוחנית, ומודגש ביותר על פי המבואר15 אודות שורשו של סנחריב למעלה כו'. ומצד 
ועד  סנחריב,  של  נצחונו  להיות  צריך  היה  הטבע  מהלך  פי  על  הנה  העניינים,  כל 
כדי כך, שאפילו בין חברי הסנהדרין נמצאו כאלו שטענו שאין אפשרות לנצח את 

סנחריב16.

מקור 7  תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף כ"ו עמוד א' )מתורגם ומבואר ע"י הרב עדין אבן ישראל(
יף ְוָחׁשּוב ְמאֹד, ְוָהָיה ּדוֵֹרׁש  קִּ ֶלְך, ָהָיה תַּ ר ֵאֶצל ִחְזִקיָּה ַהמֶּ ָהָיה סוֵֹכן ְושַׂ ְבָנא שֶׁ שֶׁ
ְבֵרי ּתוָֹרתוֹ  ָהָיה ׁשוֵֹמַע דִּ ְך שֶׁ ל כָּ דוֹל כָּ ָהָיה לוֹ ָקָהל גָּ ֵרה ְרָבבוֹת )שֶׁ לֹׁש ֶעשְׂ שְׁ בִּ

ֵרה ְרָבבוֹת. ַאַחת ֶעשְׂ ֶלְך ַעְצמוֹ ָהָיה ּדוֵֹרׁש בְּ ַמע ִלְדָבָריו(, ְוִאיּלּו ִחְזִקיָּה ַהמֶּ ְוִנשְׁ

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

ִלימּו. ַנע, ִחְזִקיָּה ְוִסיָעתוֹ לֹא ִהשְׁ ְלִהכָּ

באו  שרבבות  דגול  ונואם  מנהיג  שהיה  שבנא,  רצינית.  התנגדות  הייתה  חזקיה  שלמלך  רואים  אנו 
לשמעו היה בעד כניעה לסנחריב, משום שהיה בטוח שבלתי אפשרי לנצח את סנחריב. הוא חשב 

שההתנגדות לסנחריב כמוה כהתאבדות.

ולמרות זאת, הנה בפועל ממש נשתנה המצב מן הקצה אל הקצה בתכלית – שהיתה מפלתו של 
סנחריב ונצחונו של חזקיה!

<< הרבי 
חוק חינוך חובה פעל את הניצחון 

וכיצד היה נצחונו של חזקיה – לא על ידי זה שקיבץ חיל גדול להלחם נגד סנחריב, 
של  עול  "חובל  שמן",  מפני  עול  "חובל  הפסוק18  בפירוש  הגמרא17  כדברי  אלא 
סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, מה עשה, 
נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב, בדקו 

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

16( ראה סנהדרין כו, א.

17( שם צד, ב.
18( ישעי' יו"ד, כז.
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. . ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה", 
והיינו, שהתעסק בהרבצת התורה וחינוך על טהרת הקודש, ואילו בנוגע למלחמה 
והקב"ה  עושה",  ואתה  מטתי  על  ישן  "אני  להקב"ה19:  ואמר  ביקש   – סנחריב  עם 
הסכים לכך ואמר "אני עושה, שנאמר20 ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה 

אשור וגו'", וכדאיתא בגמרא21 "אזנים גלה להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו".

ההוראה עבורנו:

וזוהי גם ההוראה בנוגע לימינו אלו, קודם ביאת המשיח:

אין להתפעל מכך שמעמד ומצב ההווה הוא באופן שמיום ליום נעשה גרוע יותר, כי, 
ברגע אחד יכול המצב להשתנות בתכלית, מן הקצה אל הקצה.

ואופן הפעולה בזה הוא – לא מתוך "שטורעם" כמו בקריעת ים סוף וכיוצא בזה, ולא 
ולעסוק  את שירת המלאכים,  להשמיע  יש  וכו';  בעיתונים  זה שמרעישים  ידי  על 

בחינוך על טהרת הקודש – כפי שהייתה ההנהגה על ידי חזקיה.

ועל ידי זה באים לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו באופן ש"מיד הן 
נגאלין".

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

19( איכ"ר פ"ד, טו.
20( מלכים-ב יט, לה.

21( סנהדרין צה, ב.


