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פרשת דברי�

 עכשיו יותר מתמיד–משיח
� שכ� נאמר במדרש�חודש אב הוא זמ� מתאי� במיוחד לגאולה אר� יה במזל אריה והחריב את עלה

 המכונהראצ נבוכדנהעל� ומסביר המדרש��על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל���אריאל
כל��אריאל�החריב את בית המקדש המכונהו  אב שמזלו אריהבחודש ��עלה אריה מסובכו�� אריה

העל מנת זה א ורק #ויבנה באותו חודש את בית�� שאג מי לא ייראאריה�� שנקרא אריה"שיבוא
כ�המקדש אב  א� זה�לבניי� בית המקדשלכתחילהממיועד חודש  ובפרט שנוהגי� לקרוא לחודש

אב� �מנח��מקדימי� �מנח� ש� כי בחודש �אב�עוד לפני�ל משיח המנח� ומביא את הגאולהשמו
�זה יבוא מנח� ויביא את הגאולה

 יו� וזמ� רי זהושה� ובפרט בזמ� מנחה  מסוגל במיוחד לגאולהתשעה באביו�–בחודש אב עצמו
של משיח  והרי�ובמוצאי תשעה באב מקדשי� את הלבנה� נח��שלכ� אומרי� אז תפילת  לידתו

ה %של משיח יותר מעניי� הגאולה� מזלו�ומה הוא  ולדתו של האד� מזלו גוברביו�

 ואי� גאולהר–�חזו��שבת
משו� שבשבת זו מראי� לכל אחד  מלשו� מחזה–�שבת חזו��השבת שלפני תשעה באב קרויה

סביר זאתומ� כדי לעורר בו געגועי� לגאולה ולמקדש  את בית המקדש השלישי�מרחוק�מישראל 
 אבל הב� לא ידע להערי אותו לו בגד יקרבשביהיה ב� אהוב והכי� לאב�ב במשלורב מברדיטשה

על עצמו כאשר האב הכי� לו בגד שני�וקרע את הבגד בהתנהגות לא זהירה הכי� האב� סיפור זה חזר
מ  אלא שמר אותו  בגד שלישי ולא נת� אותו לבנו על נת ורק לעיתי� רחוקות הוא מראה אותו לב�

ה� יהיה ראוי לבגדש כשילמד להתנהג  הבגד&�את בית המקדש השלישי" כ ג� מראה לנו
על התנהגותנו ותגיע הגאולה בשבת חזו�� השלישי � כדי שהדבר ישפיע

לבכלל ש�הגאולה כולה נמשלה זמ� ובמיוחד� ויש קשר עמוק בי� השבת לגאולה �כולו שבתיו�
ל ל שבתשסעודה שלישית  הסהמרמז  כשתשעה לכ��לעשות לצדיקי� לעתיד לבוא" עודה שעתיד

חל בשבת  רואי� בגלוי �א בה נאמרה השיחה�כמו בשנת תנש�והצו� נדחה משבת ליו� ראשו�  באב
שלא–שהיא הסעודה המפסקת בסעודה שלישיתאת הטוב הטמו� בתשעה באב במיוחד  לא רק

את צמי�  אלא שאוכלי�  בסעודה גדולה מ� הרגיל �ונגעוקראת לשבת�ומקיימי� בהידור יתר
�– בשר  לוויית�– דגי�� את מאכלי הסעודה שלעתיד לבוא �וכשמזלו גובר  בזמ� לידתו של משיח

� יי� המשומר– ויי� שור הבר

 תשעה באב ויו� כיפור
חל בשבת בט  והצו� נדחה  כאשר תשעה באב א' להרבות בכ  אב אוכלי� ושותי�" הרי הדבר� ויש

מעלה עליו הכתוב� ערב יו� כיפור�כל האוכל ושותה בתשיעי�מזכיר לנו את הנאמר לגבי יו� כיפור 
 �� כאילו התענה תשיעי ועשירי

חז� קשר בי� תשעה באב ליו� כיפורשכ� ישנו כמו כל המצוות�ל שורש� מהתורה�הצומות שקבעו
הצ� והמקור לה� הוא צו� יו� הכיפורי� �שמדרבנ� חזמבי� ל הדומה ביותר ליו� כיפור�ומות שקבעו

בו� החל מהערב הקוד�� ה� בטווח הזמ� בו צמי�  תשעה באבהוא � וה� בחומרות הנוספות הנהוגות
עצ� קביעתו של יו� כיפור כיו� סליחה� ההקבלה בי� יו� כיפור לתשעה באבבכ מסתכמתרקלאו

הומחילה נובע מכ שמשה רבינו ירד אז מההר ע� תשוב א תחילת השהות �סלחתי כדברי�"ת
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ה ימי�  הייתה עוד בארבעי� הימי� האמצעיי� בה� שהה משה בהר"  של משה על מנת לפייס את
��אבבו�וט�ז בתמוז וכללו בתוכ� את תשעה באב�שהתחילו בי

בט ו אב הוא המש ישיר לתשעה באב�ט�ועוד � ובעצ–ו אב נסתיימה הגזירה של מתי מדבר�שכ�
ט� אז התגלה שהגזירה בטלה כבר בתשעה באב מ�א� כ� ת ביתוחיהגלה את פנימיותוו אב שעה של

ט�חז והרי�באב אב�ל משווי� את  ליו� הכיפורי� �ההמש והתיקו� של תשעה באב– כאמור�ו
�ואומרי�  וכש� שביו� כיפור��לא היו ימי� טובי� לישראל כחמשה עשר באב וכיו� הכיפורי��

גמאי ויר ב  לבניי� בית המקדשלוי אור נצחי הקשור לגאולה את�כ ג� חמשה עשר באב המגלה
חז� תשעה באב� פנימיותו של כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו�ל�נמצא שדברי

על ידי אכילת האד�� אמורי� ג� לגבי קביעות כזאת של תשעה באב �התענה תשיעי ועשירי
מעלה ומרוממת את אותו �� הכתוב�� התורה#� מעלה עליו הכתוב� � שחל בשבתבאב"ט�בתשיעי

במש יומיי� �� כאילו התענה��בו אי� אכילה ושתיה  למדרגת עול� הבא�� מעלה עליו��אד� 
��כלל בתשעה באבאזוכברגיעמ משיחפרט כאשרוב��� תשיעי ועשירי אלא נחוג אותו  לא נצו�

ב�טוב#כיו� � בו דחו את צו� יו� הכיפורי� בשל חנוכת הבית ניית בית המקדש הראשו�בכש� שהיה
�שהרי אז יתבטל הצו� לגמרי ויהפו ליו� שמחה  ועוד הרבה יותר

 להתחנ� שוב ושוב� העבודה
זוב תחינת משה#פרשה זו פותחת בתפילת� קוראי� בתורה את פרשת ואתחנ�תפילת מנחה בשבת

ה� כנס לאר) ישראלילה" לה כ  לא נענה לתפילתו" אול� לכאורה זה  א� לש� מה נכתב עניי�
%מה אנו למדי� ממשהו שלא התבצע% בתורה

אלא שהדבר  והוא אכ� ייכנס לאר) ישראל  מוכרחי� לומר שבקשת משה אכ� התקיימהאלא
� לאר)מתעכב ויתקיי� בפועל בגאולה השלימה בה הוא יכניס איתו את כל ע� ישראל

�שהרי ידוע הכלל או��ה מקיי��והקב– צדיק גוזר� ובפרט שמשה רבינו התפלל לא תפילה אחת
לו�שג� אחרי שהקב  ומ� הסת� יש לומר+ תפילות(*(�&ואתחנ��אלא כמניי�  שתיי� ל�ה אמר   רב

א�ש זאת משו��המשי משה במסירות נפש להתפלל על הדבר� עוד בדבר הזהאל תוס' דבר אלי
חז והרי�הגאולה לכל בני ישראלאז כבר לאר) הייתה באה אז היה נכנס כל מה שבעל�ל�אמרו

של גלות �חו) מצא  אומר ל עשה�ה�הקב�הבית " יציאה"שהיא�חו) מלהישאר עוד רגע במצב
על הגאולה אפילו א� ישנו��משולח� אבינו שבשמי� בנוגע לזה צריכי� להמשי לבקש ולהרעיש

הציו +להפסיק" וי
של משה לפעול שהדבר יקרהש למרותו הוא אינו יוצא– הרי מהיותו רבי אמיתי אזהיה בכוחו

ב�מהגלות בהשאירו ש� חלק מעמו  י  שנות הנדודי�-,אלה שמתו  �יכנסו לאר)ועליה� נגזר שלא
ו�כל עמו היא בכ שביחד עמו נגאלשלואלא שלמות הגאולה נשאר אית� ולכ� הוא מסר את נפשו

ה  במדבר לו" עד הגאולה השלימה בה  להכניס אתו את כל ע� ישראל– בזכות תפילותיו–יאפשר
� לאר)

ה#להזכיר#ושוב לבקש  ולחזור ולבקש  מה שאנו למדי� מכא� הוא לבקש  א� כ אל עד�"להתחנ�
לה�%מתי רק  למעשה הכל כבר מוכ� לסעודה של לעתיד לבואו�רפותבלי להתייאש או ומחכי�

על מנת שהגאולה תבוא � מידלפעולה זו של היהודי

 ערב שבת אחר הצהריי�
ובאל' השישי  השני� הראשונות--- (אנו עומדי� כעת לאחר סיו�  מבחינת שנות קיו� העול�

שלו–עצמו   הדבר מקביל מבחינת ימות השבוע ליו� שישי אחר��//. (&ו�תשס"ה� במחצית השניה
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העבודה בעול� אנו ג� מבחינת�ממש בפתחכבר ושבת בסיומ�ההכנות לשבת כאשר הצהריי�
�קרובי� לגאולה יותר מאי פע�אנו�ומשיח כבר ממש בפתח  עומדי� כעת לאחר סיו� ההכנות

שמשיח ממש+ היו� שיבוא–� אחכה לו בכל יו� שיבוא�יהודי מאמי� באמונה שלמה  ובפשטות
בת נכנס לבי  עכשיו מתגלה לעינינו  ומולי אותנו מיד לאר) ישראל ע� בית-..הכנת ובית המדרש
+המקדש וכל היהודי�

את  הנוגעות לזמ� הגלותא למרות זאת עלינו להחליט החלטות טובות כאשר מקדימי� לה�
�המשפט ח� את  היכ� שהוא נמצא ומתי שהוא נמצא  כי יהודי��ו יתעכב�א� משיח הרי הוא עושה

ו ובפרט שבגאולה יהיה� למרות אמונתו המוחלטת בגאולה המיידית  ביסודיותעבודתו בשלמות
 יותר עודולהשלי� אותה  שכ� הגאולה באה להוסי' על הגלות  המש למעשי� הטובי� שלנו

�א ועוד גולה&גאולה מי�"האות ממ� במהרה �ש�ד

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-ííì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîí 
ח: קבלת ההחלטותוכפי שנהוג להקדים ולהוסיף לפני ו משיח יתעכב"אם

•ñêí¾ þî×ïòë ö−ë ³îðìêíî íëí"³îñèí ³êî ³îñèí ³ë−½ ³ê ³ñ¬ëô −íô®¼.
•ñíþî³ë ëêë í¼¾³ −þìê ð¼ ¹−½îí ,³îî®ô ,íšð®í ³îî®ôë ðìî−ôëî.

•ñµ−¾ôí ,³¾ðîìô ³î−ìë ,−ôî−½ µîþ¼ñ-³×½ô¼ ó−ô−í ³¼¾³ë  ð)ññ×ëî (¬"ëê î.
•ñí ³ê þ¾š"óî−½"íšð®ñ íò−³ò ó¼ ,ó−ê³ôí óîšôëî–íðî¼½ ó¼ )³ë¾ë ¬þõë (

³îð¼îî³íî.
•ñµîþ¼³íí¬ñ þîêë ³îð¼îî"ëê îíìô¾ µî³ôö−êî¾−ò ³ìô¾ ³ôèîðë íñîðè −×í .
•ñó½þõ2îñê ó−ò−−ò¼ )ôî³ë íõ½îíí"ó−ôî−½í ³×−þ¼î ® (þ¾õê¾ óîšô ñ×ë ,¬þõëî

µ× ñ¼ ¼îð− êñ ö−−ð¼¾ ³îôîšôë.
•ñ¼®îí¼−ë³î íš¼® ðî¼ š ,³þî×ï³ ðî¼î" :−³ô ð¼?"µ×ëîñ¼õîíñîêèí ñ.

)מדברי הרבי בשיחה����וגואלכעת ממש משיח ודאי נכנס
.מן זה ומקום זה הרי הוא זמן ומקום הכי מסוגלים לביאת משיח צדקנושז–ומכל זה מובן

מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק", שמשיח צדקנו, שיהודי מאמין באמונה שלמה–ובפשטות
כוובמצו (משיח ודאי"וכ,"'ת ש" עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי"על ידי זה
את, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, נכנס כעת ממש לבית הכנסת–") ישראל הוא מוליך

לבית, להר הקודש, לירושלים עיר הקודש, כל בני ישראל בתוך כלל ישראל לארץ הקודש
 ...המקדש השלישי

עם עוד בקשה ותביעה ועוד, שיהודי יצעק עוד צעקה–הדבר היחידי שעליו מחכים הוא
 !...?"עד מתי": תזכורת

ה  תיכף–ועוד והוא העיקר ... וא פועל שמשיח צדקנו נכנס עכשיו לבית הכנסת זה ועל ידי זה
.ומיד ממש


