
 

 תשפ"א פרשת בלקמראי מקומות לשיעור 

 הרב שבתי סלבטיצקי

 איך היו החיים בימות המשיח ? האשה ששינתה את ארצה"ב

אמר רבי אבהו בן זוטרתי אמר רבי יהודה בר זבידא: בקשו :  ברכות דף יב עמוד ב

 משום טורח צבור. –לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעוה 

ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יהודה בר זבודא: בדין היה שיהו קורין פרשת בלק ובלעם 

 ומפני מה אין קורים אותם? שלא להטריח על הציבור. ,בכל יום

א בשני המשיחים: במשיח ראשון, שהוא דוד שהושיע את  בפרשת בלעם נאמר, ושם ִנב ָּ

 .ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שיעמוד מבניו, שמושיע את ישראל מיד בני עשו

דרך " .זה מלך המשיח –שורנו ולא קרוב" "א  ;זה דוד – "אראנו ולא עתהר "ושם הוא אומ

זה  –ומחץ פאתי מואב" " .זה מלך המשיח –ט מישראל" וקם שב" ;זה דוד –כוכב מיעקב" 

והיה . "זה המלך המשיח, שנאמר בו: "ומשלו מים עד ים –וקרקר כל בני שת" ".... דוד, 

זה המלך המשיח, שנאמר: "ועלו  –והיה ירשה שעיר איביו" "  לדוד, –אדום ירשה" 

 "מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו

פי -על-אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף:  עיקר הי"ב של הרמב"ם   

 עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא -שיתמהמה 

"נשאת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה,  : שבת )לא, עא( ביום הדין, שואלין לו לאדם

 .עה"עסקת בפריה ורביה, ציפית לישו

 .כל היום וינוק לישועתך כי ....תצמיח מהרה את צמח דוד עבדךתפלת שמו"ע : 

)אלא  -הולכת ומתבררת ומשתלמת  הבריאה כללות כי":  סח 'ב ע ש חלקאגרות קוד

 -שעתה מתבררות מדריגות הנמוכות שבבריאה בחי' "רגליים ועקביים", ולכן אמרז"ל 

אף שחלקים ממנה יש שנופלים  -אם ראשונים מלאכים אנן בני אנשים(  -שבת קיב, ב 

לפי שעה. ובפרט במקום שידי אדם בעל הבחירה מגיעות והוא יכול לבחור  הם ממדריגתם

גם ברע, אשר אז נופל הוא, וחלקו בעולם השייך לו ותלוי בעבודתו, ממדריגתו שבה עומד. 

עד אשר יעשה תשובה והשיב את עצמו וכל התלוי בו למדריגתו הקודמת ועוד למעלה 

   .לבא יתגלה ממנה. אלא שלע"ע כל זה הוא בהעלם, ולעתיד

ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך    : דברים ל ו

ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך  …     יהוה אלהיך שמה

   .  בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך
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יכם ומכל גלוליכם אטהר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאות    :יחזקאל לו כה

   .אתכם

הל' מלכים פי"ב ה"ד לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל 

העולם ולא כדי שירדו בעכו"ם ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות 

כדי שיזכו ולשמוח אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל 

 .  יי העולם הבאלח

אל יעלה על הלב שבימות המשיח בטל דבר ממנהגו רמב"ם הלכות מלכים פרק יב א' : 

  .של עולם או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג

 .אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד: רמב"ם שם "

 יצר בו נתן לא שמות לקרות דעה בו שנתנה פ"ואע : כה פסוק ב פרק בראשית י"רש

 (:ר"ב) לרע טוב בין מה וידע הרע יצר בו ונכנס העץ מן אכלו עד הרע

 . לכי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכ:  בראשית לב כט.

כה אמר יהוה עשך ויצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב וישרון  ישעיהו מד ב' :  

  בחרתי בו

 ומשמחתך ששמחת בו קראת את שמו ישראל וישורון'' מהתפלה : 

נתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן ו   : יחזקאל לו כו 

 .   מבשרכם ונתתי לכם לב בשר

 

 

 

 

 

 


