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שאלות על ביאת משיח
שאלה: א( מלבד חזקיהו שהיה ראוי להיות משיח בן דוד, האם היו עוד דוגמאות של 
נשמות שהיו ראויים להיות משיח בן יוסף או משיח בן דוד, והאם הרב יכול לרשום 

אותם?

תשובה: א. כן. הרבה מאוד. כן יש בכל דור ודור, מי שראוי להיות משיח שבאותו 
דור.

שאלה: ב( ואם יש צדיק שיש לו נשמה או עכ”פ ניצוץ גדול של משיח בן יוסף או 
משיח בן דוד, האם זה אומרת שהוא באמת היה ראוי להיות משיח?

תשובה: ב. אין הכרח!
שאלה: ג( לכל אדם יש ניצוץ משיח בנשמתו וא”כ מה כל המושג שהיו צדיקים 
זצ”ל  רומפלר  על רב  )לדוגמא הרב אמר  ביותר?  דוד  בן  שהיו להם הארת משיח 
שהיה לו ניצוץ של משיח בן דוד בנשמתו, אבל אני שואל שלכאורה כל אדם יש 
הזו  השאלה  ובאמת  משה בקרבו,  לו  יש  אדם  דכל  בנשמתו,  משיח  של  ניצוץ  לו 
תלוי בשאלה אחרת שיש לי, והוא שאיתא בזוהר שבכל דור יש אתפשטותא דמשה 
בצדיקי הדורות, וצ”ע דהא כל אדם יש לו ניצוץ של משה בקרבו וא”כ מ”ש מצדיקי 
הדור מכל אדם בזה, האם כל הנ”מ שהצדיקי הדור יש להם ניצוץ גדול של משה 

בקרבם ואילו שאר בנ”א יש להם רק ניצוץ קטן של משה בקרבם?(

תשובה: ג. זהו ניצוץ פרטי, של בחינת משיח פרטי. משא”כ מי ששורשו במשיח 
הכולל.

שאלה: ד( כמו שמשה רבינו וירמיהו נביא והרבה צדיקים בכל הדורו נחשדו על 
יהיו  המשיחין  שגם  יתכן  האם  איש,  אשת  חטא  על  ואפי’  ביותר  גרועות  עבירות 
נחשדים בתחילה על עבירות גרועות? או שנאמר “אל תגעו במשיחי” ולא שייך שיהא 

עליהם שום טענות, חששות וכו’?

תשובה: ד. כן.
שאלה: ה( הרב אמר שיתכן שבתחילה יהא מח’ אם לקבל המשיח או לא, ואח”כ 
ביאתו  קודם  הוא  זו  ישראל. האם אפשרות  כל  על  יתקבל  הוא  ואז  נתברר  הדבר 
או אפי’ גם לאחר ביאתו? דאם הוא שייך אפי’ לאחר ביאתו, לכאורה קשה לומר 
שלאחר ביאת משיח שאז יהי’ גילוי אמונה ובהירות כ”כ בהעולם עדיין שייך קושיות, 

חוסר בהירות, וחוסר אמונה.

תשובה: ה. כשיסתלק הספק והמ-חלוקת, זהו השלמת ביאתו.

שאלה: ו( האם יש צד שהמשיחי שקר 
של כל הדורות )בר כוכבא, שבתי צבי( 
מחמת  משיח  להיות  ראויים  באמת  היו 
מחמת  אח”כ  שנתקלקלו  רק  צדקתם 
היה  לא  שהדור  משום  או  הדור  חטאי 
אלו  לנשמות  גרם  וזה  להגאולה  ראוי 

ליפול?

מצד  כן.  הבחירה  מצד  ו.  תשובה: 
הידיעה לא.

ז( למה הרמב”ם בהל’ מלכים  שאלה: 
משמיט את כל הענין של משיח בן יוסף?

סוכה  בשלהי  כבר  כי  ז.  תשובה: 
שימות, ולפי הפשט אינו משיח בפועל.

שאלה:
ח( ברמב”ם סוף הל’ מלכים מבאר כל 
והרמב”ם  משיח,  ביאת  של  התהליך 
מחלק בין מי שהוא בחזקת משיח למשיח 
ודאי, והוא פלא שנמצא שיכול לקבץ את 
כל נדחי ישראל וגם בנה הבהמ”ק אבל 
אם נהרג במלחמת גוג ומגוג אז הוא אינו 
באמת  האם  גדול,  פלא  והוא  המשיח, 
שייך דבר כזה שיכול צדיק מופלג לקבץ 
כל ישראל יחדיו ולבנות המקדש ויש לו 
כל הסימנים של משיח, אבל עדיין שייך 
הנ”מ  מה  ובאמת  המשיח??  אינו  שהוא 
אם הוא רק “בחזקת משיח” או “הרי זה 
משיח ודאי”, האם כל הנ”מ אם יש לנו 

לבטל עצמנו לצדיק כזה או לא?

יצא  שלא  משיח  זהו  ח.  תשובה: 
חזקת  וזהו  לפועל.  הכח  מן  בשלמות 
יציאתו לפועל.  משיח. כח שלא הושלם 

לעומת משיח ודאי שיצא לפועל.



יודעים מיהו משיח  שאלה: ט( כיצד אנו 
הגיעתם,  בעת  דוד  בן  משיח  או  יוסף  בן 

האם רק זה ע”י אליהו?

יום  מתי  יודע  כמו שהאדם  ט.  תשובה: 
וזהו  פנימית.  פשוטה  הכרה  לילה,  ומתי 
לגילוי.  מהעלם  לפועל,  כוחו  יצא  כאשר 
משיח בן יוסף מהכח לפועל, משיח בן דוד 

מהעלם לגילוי.

חפץ  בכתבי  כמה דברים  יש  י(  שאלה: 
עושים תשובה קודם הגאולה,  איך  החיים 
האם זה כל עבודתנו עכשיו או שיש יותר 
להדיא בכתבי הח”ח?  מזה שאינו מבואר 

תודה להרב, מאד, מאד, מאד

תשובה: י. חיבור לשער הנו”ן דקדושה!
אורו של משיח והעבודה

משיח  של  שאורו  אמר  הרב  א(  שאלה: 
כבר התחיל להלחם בעמלק, האיך מצינו 

זאת?

תשובה: א. שער הנו”ן, זה לעומת זה.
שאלה: ב( הרב אמר בדרשה על קורונה 
שבסוף מלחמת גוג ומגוג אז בא אורו של 
משיח, ולא מובן לי דהא כבר האיר אורו 

של משיח ?

תשובה: ב. אזי יושלם גילוי אורו.
טומאת  של  המהות  מה  ג(  שאלה: 
האינטרנט, האם הוא טומאת הערב רב של 

תערובות טוב ורע, או אחד דקליפה?

תשובה: ג. אחד.
שאלה: ד( הרב מסביר שמשיח בן יוסף 
הכל  את  מאחד  שהוא  רישא  יחוד  הוא 
הנבראים ומשיח בן דוד הוא כללות הכל 
החילוק  מה  א”כ  לשורשו,  הכל  שמחבר 

ביניהם?

תשובה: ד. בן דוד אחדות באחד בעצם, 
בן יוסף אחדות של פרטים.

שאלה: ה( בדרך כלל כשנאמר “אורו של 
בן  לאורו של משיח  הכוונה  משיח” האם 

יוסף או משיח בן דוד?

תשובה: ה. בן דוד.

יהיה  ומדיה  האינטרנט  האם  ו(  שאלה: 
שהמשיח  או  משיח,  שבא  קודם  בטיל 
ובעצמו(?  בכבודו  הקב”ה  )או  אותו  יבטל 
ואם ביטולו יהי’ ע”י משיח, האם הוא ע”י 

משיח בן יוסף או משיח בן דוד?

משיח,  של  “אורו”  ידי  על  ו.  תשובה: 
חיבורם יחדיו.

שאלה: ז( ואגב, מהו המקור למה שאמר 
הרב שמי שמחובר נפשית לאינטרנט )שער 
ח”ו  יזכה  לא  הגאולה  קודם  ברגע  הנו”ן( 
שאין  אלו  לנו שהוא בכלל  מנלן  לעוה”ב, 

להם חלק בעוה”ב?

תשובה: ז. כי מחובר לנ’ שערי טומאה, 
ואינו יכול לזכות לנ’ שערי קדושה.

שייך  דאיך  לי  קשה  ובכלל  ח(  שאלה: 
)או  לגאולה  זוכים  שאינם  יהודים  שיהיו 
עצמם  את  מנתקים  אינם  אם  עוה”ב( 
“ובל  כתיב  והא  דטומאה,  הנו”ן  משער 
ממנו ידח”, וא”כ כל יהודי יזכה להגאולה 
שרוב  הראשונה  כגאולה  ודלא  האחרונה 
היהודים מתו במכת חושך, וא”כ לכאורה 
קולו  ע”י  אפשר  )או  שמשיח  פשוט  דבר 
של אליהו( יוציא את כל יהודי מטומאתם 
אפי’ אלו ששקועים בשער הנו”ן, וא”כ על 
אף שח”ו לומר שאין צורך לעשות תשובה 
ובודאי שכל א’ חייב לעשות תשובה קודם 
ור’  הח”ח  בזה  שהאריך  וכמו  הגאולה 
כל  סו”ס  מ”מ  ועוד,  לענוושטין  יחזקאל 
ישראל יזכו להגאולה וא”כ מהו דברי הרב 
שאם א’ אינו מנתק את עצמו מזה קודם 
האם  להגאולה?  יזכה  לא  הוא  הגאולה 
יהודי  אינו  שהוא  יברר  גופא  שזה  משום 
או שהוא נפל לחלקו של הערב רב שאינו 
מורה  אי-השתנותו  וא”כ  ישראל  בכלל 
תודה  ישראל….?  מכלל  חלק  אינו  שהוא 

רבה להרב

תשובה: ח. החלק העליון לא פגם ובוודאי 
ישאר, מדובר על החלקים התחתונים של 

הנשמה.

וודאות  כח  סידור  דרך  בדבר 
האחריות  כח  עם  הישועה 

המוסרית המלאה
שאלה: שלום כבוד הרב, ותודה רבה עלי 

ההתייחסות לשאלתי.

בטרם שאציג את השאלה המפורטת אומר 
שהשאלה נוגעת לדרך ישוב כח ההודאות 
בנפש לגבי הישועה )הכללית(, לבין הרגשת 
האדם שהאחריות על הגאולה מוטלת עליו 
ללא  אותה  לדרוש  להשתדל  ועליו  לגמרי 

הרף.

מחד, יודעים אנו שלאדם מישראל צריכה 
להיות וודאות גמורה בגאולתם של ישראל, 
בעולם  כח  שום  שאין  בכך  גמור  ובטחון 
וקיום הברית אשר  ה’  עצת  להפר  שיכול 
כרת עם עמו לשוב לשכון בתוכם. מאידך, 
הרי הרגשת האדם את האחריות על הופעת 
הגאולה ובניית משכן השכינה בתוך נפשות 
ישראל מוטלת היא על האדם, ולכך, בכדי 
ויחיה  הופעתה  למען  יכולתו  ככל  שיפעל 
דבקות שלימה של נפשו להתמסר למענה, 
הרי שזה תלוי באמת בהרגשתו שעל כף 
)שני  השכינה.  הופעת  תלויה  המאזניים 
צדדים אלו הזכיר גם בשפת אמת פורים 
תשל”ד, שמרדכי ידע את כל אשר נעשה 
– ידע ביטחון הישועה, ומאידך זעק זעקה 
גדולה ומרה – צעק בלב שלם כי לא ידע 
אין  כך  שלא  שמי  הוסיף,  ושם  הישועה. 

מראים לו את הישועה באמת(.

החברים,  עם  את השאלה  ביררתי  כאשר 
 – הדבר  של  הפוכים  צדדים  שני  לי  עלו 
מחד הוודאות בגאולת ישראל מחברת את 
האדם לקדושתה ואף למעשה – נותנת לו 
וכן  יציבות,  ענווה,  מתוך  לפעול  אפשרות 
הרי  מאידך,  נכון.  דעת  ושיקול  מתינות 
שהאדם  גורמת  גופא  זו  תפיסה  לכאורה 
שיודע  משום  שלם  בלב  לצעוק  יוכל  לא 
השכינה  הופעת  כאן  עומדת  באמת  שלא 
‘בסכנה’(. כפי שהורגלתי מהרב שליט”א, 
ידעתי שקודם צריך לחלק ששני הצדדים 
כוחות  שני  מתוך  בנפש  נמצאים  הללו 
שונה  רובד  לקלוט  המוכשרים  שונים 
נדרשים  אנו  אין  ולכך  בבריאה,  שישנו 
כאן לאדם בעל ‘פיצול אישיות’ ח”ו – שזו 
מחלה וסיבוך, אלא לשני חלקים משלימים 
– שזה מפתח לחיים גדולים ורחבים יותר. 
................ מהרב:   בבקשה   שאלתי 
שאלה: א. האם נכונה חלוקה זו שעלתה 
שונים  כוחות  לשתי  במחשבתי  בס”ד 

בנפש.
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תשובה: א. יש בזה כמה אופנים, וזה אחד 
מן האופנים, שאלו כוחות שונים בנפש.

יוכל  הרב  אם  בבקשה  וכן  ב.  שאלה: 
מתיישבים  הם  בדקות  היאך  לי  להסביר 
יחד בנפש בהרמוניה וללא התנגדות ומהו 

סוד הזדווגותם יחד

א.  אופנים.  כמה  בזה  יש  ב.  תשובה: 
אולם  תבוא,  ודאי  עתה  בסוד  הגאולה 
ב.  אחשינה.  לכן  קודם  תבוא  מעשיו  ע”י 
הגאולה ודאי תבוא, אולם תלוי בי אם יהא 
לי זכות שיבוא על ידי, ואם לאו יבוא או ע”י 

בשר ודם אחר או ע”י הקב”ה.

האדם  כאשר  באמת  היאך  ג.  שאלה:   
משיג את אחד מן הרבדים ומתרכז בו, לא 

יפגע עיסוק זה בתחום חבירו.

תשובה: ג. בעומק יותר הנני נצרך לפעול, 
דוגמת  לתוצאה,  וקשור  תלוי  אינו  אולם 
לאכול,  לאורחים  שנתן  אבינו  אברהם 

ונדמה שאכלו, וזהו חסדו של אברהם.

בדיוק בשבוע זה בס”ד בשיעור יום שלישי 
ערך “אלון” בורר ענין זה.

לבאר  יוכל  הרב  אם  כמ”כ  ד.  שאלה: 
השפת  דברי  של  הסיפא  עומק  את  לי 
זה לא  חי את  – שבלי שאדם  הנ”ל  אמת 
מראים לו את הישועה באמת – וכי צריך 
להודיע הישועה, הרי זה אחד מיג’ עקרים? 
הישועה  את  לראות  אומרת  זאת  מה  וכן 
‘שלא באמת’? אסיים בתודה גדולה והבעת 
שלמדי  מה  כל  על  לרב  הטוב  הכרת 
מספריו המיוחדים המלאים כל טוב רוחני. 
יה”ר שהרב יזכה לאריכות ימים וכל מילי 

דמיטב.

תשובה: ד. “מראים” לו את אופן הישועה 
בשלמות, ולא רק אמונה בישועה.

היינו  באמת,  לו  מראים  שאין  נקרא  וזה 
ולא  בלילות,  “אמונתך”  במדרגת  נשאר 

הגיע ליום, בוקר, אמת.

בית מקדש
שאלה: שלום הרב איך אפשר להבין את 

לגאולה  הציפיה  את  המקדש  בית  חסרון 
ואיך להכניס ללב שבתיקון חצות יהיה לי 

לפחות קצת שיכות תודה רבה לרב

תשובה: יש להתבונן על חסרון גילוי ה’ 
ובפרט בדור  הנמצא בעולם,  ובכל חלקיו 
גילוי  חסרון  מפני  זה  שכל  ולהכיר  זה, 
ומתפשט  המקדש,  בבית  שעיקרו  שכינה 

בכל העולם.

שלבי הגאולה
שאלה: שלום כבוד הרב, מה באופן כללי 
סדר הגאולה, מהם השלבים, ומה הזמנים 
בזה  שיש  שמעתי  )אני  לשלב?  שלב  בין 
באופן  אבל  פרטים  והרבה  שיטות  כמה 
כללי מתומצת, אם בכל זאת זה ארוך מדי 

איזה ספר יש שמסביר זאת?( תודה רבה

תשובה:
הבא,  עולם  המתים,  תחיית  משיח,  ביאת 

אלף שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי.

תתקע”ד דורות של הנשמות
שאלה: לכבוד הרב שליט”א.

הרב העמיד בשיעור בחנוכה שהתתקע”ד 
דורות של הנשמות שלא נתקיימו הם כנגד 
התורה  ידי  על  ונתקנו  שנחרבו  העולמות 
שנתגלתה  דורות  תתקע”ד  החתומה 

בחנוכה.

דורות  הכ”ו  של  ההקבלות  הם  מה 
שנתקיימו בנפשות עד מתן תורה בעולמות 
של דין, ובתורה חתומה – שלהם יש קיום.

תשובה: אמרו חז”ל )פסחים, קיח, ע”א( 
המלך,  דוד  שאמר  חסדו  לעולם  כי  כ”ו 

שניזונו בחסד

מצד  כי  ט(,  ב,  בראשית,  רא”ש,  )עיין 
האיר  לא  עדיין  ושם  קיום,  להם  אין  הדין 
תורה  בחינת  זהו  ולכן  בגילוי,  התורה  או 
יצפון  ז(  ב,  )משלי,  רש”י  כמ”ש  חתומה. 
כ”ו  אצלו  הקב”ה  גנזה   – תושיה  לישרים 

דורות עד שנתנה לדור המדבר.

אל”ף,  אות  בחינת  הם  אלו  דורות  וכ”ו 

בבעלי  ועיין  כ”ו.  גימט’  ו-י-ו,  שצורתה 
מתן  פתח  וז”ל,  ב(  כ,  )שמות,  התוספות 
תורה באל”ף, כי קראה אל”ף תגר לפניו 
תורה,  בלא  העולם  שהיה  דורות  כ”ו  על 
הבטיחה הקב”ה שיתחיל בה מתן תורתו. 

עיין ילק”ש )בראשית, ג, לד(.

התורה,  שנעלמה  אלו  דורות  כ”ו  ועל 
קדמה  ארץ”  “דרך  בבחינת  הגדרתם 
לתורה, כמ”ש )ויק”ר, ט, ג(, א”ר שמואל 
ארץ  דרך  קדמה  דורות  כ”ו  נחמני,  בר 
לתורה, הה”ד לשמור את דרך עץ החיים, 
זו  החיים,  עץ  ואח”כ  ארץ,  דרך  זו  דרך, 

תורה. וזהו בנפש, “דרך ארץ”.

איך מכניעים הקליפות
מאד  סוגיא רחבה  שזה  כיון  )א(  שאלה: 
אפשר  אם  הספה”ק,  בכל  מפוזר  שהוא 
יכול  יחיד  כל  איך  בקיצור  לכתוב  להרב 
עשו  קליפת  )א(  את  להכניע  וגם  ללחום 
)ב( קליפת ישמעאל, )ג( קליפת עמלק )ד( 

קליפת הערב רב.

תשובה: א. עשו – גאוה, אנא אמלוך. וכן 
כעס.

ישמעאל – תאוה.

עמלק – ליצנות.

ובלשון הגר”א, כעסני, תאותני, וליצני. ערב 
רב – תערובת. ולעומתו בירור.

שצריך  הרע  שורש  מהו  )ב(  שאלה: 
הוא שורש  דלכאורה עמלק  עליו?  ללחום 
מהנחש,  התחיל  הרע  כל  אמנם  הרע, 
הרע  היה  העולם  בריאת  קודם  גם  אמנם 
של אנא אמלוך, וא”כ מהו שורש הרע ואיך 

מכניעים אותו?

תשובה: ב. ערב רב – תערובת. כי כאשר 
כל כח במקומו, אין שום קלקול.

הדעת  עץ  שהוא  נגה  קליפת  ג(  שאלה: 
רב,  הערב  טומאת  כנגד  הוא  ורע  טוב 
עשו  )כנגד  טמאות  קליפות  ג’  משא”כ 
וישמאל ועמלק( שהוא עץ הדעת רע, שאין 
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שער  למה  הוא,  השאלה  וא”כ  תיקון.  בו 
הנו”ן דטומאה הוא דוקא הערב רב שהוא 
ולהגיע  נגה, שיכולה להתברר  רק קליפת 
לתיקון, שאינו רע גמור אלא תערובות טוב 
צריך  דטומאה  הנו”ן  שער  לכאורה  ורע, 
להיות רע גמור שהוא הג’ קליפות טמאות, 

עשו וישמעאל ועמלק.

אלא  עצמי  אינו  הנוגה  כי  ג.  תשובה: 
ופעם  בקדושה  מתערב  פעם  “תערובת”, 

בטומאה.

בלקוטי  וגם  חב”ד  בכתבי  ד(  שאלה: 
הוא  הבריאה  שתכלית  מבואר  מוהר”ן 
וזה  בהקליפות,  גם  ית’  מלכותו  שיתגלה 
יודעים  הקליפות  גם  ואז  לעתיד,  יהיה 
הקליפות  כל  לעתיד  לפי”ז  מאלוקות. 
טמאות יודעים מאלוקות, וכ”ש הערב רב 
שהם רק תערובות טוב ורע, שהם יודעים 
לעתיד  נתבטל  הרע  אם  אמנם  מאלוקות. 
איך זה הוי גילוי מלכותו ית’ על הקליפות? 
דהא אם הם יבטלו ויתכלו אז אינם קיימים 
רבה  בתודה  ית’?  אלוקותו  את  להכיר 

להרב,

תשובה: ד. כח הרע, כח הכילוי, תיקונו – 
כילויו. ועצם הכילוי זה גופא הגילוי.

כח הכילוי, העדר, הוא מהות נבראת, “בורא 
וכשם  ראשון.  בצמצום  ושורשו  חושך”, 
שכח ה”קו” כח גילוי, דירה בתחתונים, כן 

כח הצמצום, הוא כח של גילוי בעומקו.

ערב רב ב”הדור האחרון”
כתוב  באנגלית  שלכם  במסמך  שאלה: 
ישראל  עם  בתוך  חלק  הם  רב  שהערב 
נשמות.  להם  אין  אלא  כיהודים  שנראים 
מה המקור לזה? מדברים כאן על הנשמה 
או על הנפש בהמית יהודאין? לא יהודאין? 

מה זאת אומרת “לא נראים”? תודה.

האחרון”  “הדור  בספר  עיין  תשובה: 
שליקט בענין זה מדברי רבותינו.

רע”ה,  משה  נפש  של  הרע  חלקי  הם 
מידות  שורש  שהוא  שבו.  נוגה  מקליפת 
רעות שבישראל כמבואר בפרטות בתחילת 

התניא.

כלפי חוץ לא ניכר, אולם זהו שורש מהותם.

גאולה א-ב-ג
ועוד  הבשע”ט  בשם  ראיתי  א(  שאלה: 
שהגאולה  ותפילות  ייחודים  ע”י  שפעלו 
א’  וגם שכל  בהריגות,  ולא  יבוא ברחמים 
יזכה להגאולה. א”כ למה אמר הרב שיש 
שני אפשריות באופן הגאולה )או באופן של 
דין וכדברי החסד לאברהם, או באופן של 
רחמים( וגם למה אמר הרב שרק אלו שיזכו 
לנתק עצמם מהגאולה יזכו להגאולה, לאור 
דברי הבעש”ט הנ”ל )ראיתי דברי בעש”ט 
אלו בספר “ים החכמה” של ר’ מורגנשטרן 

שליט”א(.

וירד  הגלות  נתארך  כאשר  א.  תשובה: 
שער נון דנו”ן דטומאה לעולם נצרך מיתוק 

נוסף.

שאלה: ב( מלבד ניתוק ממדיה ואינטרנט 
עוד  יש  האם  דטומאה,  הנו”ן  שער  שהוא 
ראוי  להיות  כדי  צריך  שהאדם  דברים 

להגאולה?

תשובה: ב. “בקשו צדק בקשו ענוה אולי 
תנצלו ביום חרון אף ה'”.

ונצרך  דרע,  דשורש  משורש  הוא  הניתוק 
אור  במהות  והתדבקות  לישועה”,  “ציפית 
לגאולה,  ההכנה  עיקר  שהוא  הגאולה, 
לעולם,  נצרך  שהוא  המצוות,  קיום  מלבד 

אף לגלות.

כלל  של  האחרונה  העבודה  ג(  שאלה: 
עצמם  לנתק  הוא  הגלות  בסוף  ישראל 
זה  האם  הזה,  עם  הקשור  וכל  ממדיה 
במקביל למשיח בן יוסף )מסירות נפש( או 
או  וענוה(  וביטול  )תמימות  דוד  בן  משיח 
משה )התכללות התרי משיחין( או קולו של 
אליהו )התשובה קודם הגאולה לבשר את 

הגאולה(? בתודה רבה להרב

המדיה  מאוד.  יפה  שאלה  ג.  תשובה: 
הוא “כללות” הכל, ולכך זה מקביל לכולם 
יחד. ובשורש הדק, למשיח בן דוד, שהוא 
בין  הממוצע  ובדקות  נברא,  של  “הויה” 

בורא לנברא.


