בס"ד

ספר שערי הלשם חלק ב  -סימן יג  -פרק א  -זמני התיקון  -ימות המשיח  -ענינם
ובמדרש שוחר טוב מזמור קמ"ו בפסוק ה' מתיר אסורים .יש אומרים כל הבהמה שנטמאת בעוה"ז
מטהר אותה הקב"ה לעתיד לבוא כו' ולעתיד לבוא הוא מתיר את כל מה שאסר .ויש אומרים
אינו מתירן לעתיד לבוא כו' ע"ש וכן הוא עד"ז בגמרא קידושין ע"ב ב' .ממזירים ונתינים טהורים לעתיד
לבוא דברי ר' יוסי .ר' מאיר אמר אינם טהורים כו'… .ושם מזמור נ"ו ומזמור ק' כל הקרבנות
בטילות לעתיד לבוא חוץ מן התודה וכן הוא בויק"ר פ' ט' סימן ז' .ובמדרש משלי פ' ט' שכל המועדים עתידים
בטלים וימי הפורים וחנוכה אינם בטלים לעולם כו' אמר ר' אלעזר אף יום הכיפורים אינו בטל
לעולם כו'...
...והנה בכל דברינו הנ"ל הרי מתבאר לנו היטיב ג"כ מאמרם ז"ל במדרש שוחר טוב מזמור
בפסוק ה' מתיר אסורים כי יש אומרים שלעתיד לבוא יתיר הקב"ה את כל מה שאסר ויש אומרים
אינו מתירן לעתיד לבוא .כי אלו ואלו הם דברי א"ח כי באשר שיתבטל כל טומאה זוהמא ורע
הרי ממילא הוא שיותרו הכל כי יתבטל האיסור מהם ובהסר האיסור הרי הוא מותר והרי
נמצא כי האיסור עצמו הוא לא יותר לעולם אלא שהאיסור ילך ויתבטל .וכמו שבארנו כ"ז באר
היטיב לעיל ענף ד' ע"ש .אך בדברינו עתה הנה מתבאר לנו כי כל זה יהיה בימות המשיח מעת
התחייה הראשונה והלאה כי מאז יתבטל כל טומאה זוהמא ורע ויתבטל כל האיסורין .אמנם
הנה לכאורה הוא רק מה שנוגע למאכלות אסורות וכן מה שנוגע להטומאות וטהרות כי לא
יהיה עוד איסור בעולם ולא טומאה בעולם אבל שאר כל הלאוין כולן הם יתקיימו אך כאשר
נתבונן בזה הרי יהיה נמצא שלא יהיה מקום גם לכל הלאוין כולם כי כולם הם משום הרחקת
הרע וכמו שמבואר בטעמי מצות להאריז"ל .וכן בארנו במ"א כי כל הלאוין כולם הם כלולים
בהמאמר לא יהיה לך אלהים אחרים .כי כל האיסורים הוא בנין מציאותו וקיומו דהס"מ
הרשע שורש כל פורה ראש ולענה ] .[root that bears gall and wormwoodוא"כ מאחר כי אז הרי יתבטל
הוא מכל וכל .הרי ממילא שאין מקום לשום איסור לאו כלל .וכן גם במצות עשה הרי אמרנו
שכל המועדים בטילים וכל הקרבנות בטילים וכן אמרו במדרש ויקרא רבה פ"ט סימן ז' ובכ"מ שגם כל
התפילות בטלות לעת"ל לבד ההודאה.
קמ"ו

