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ואתחנ�פרשת

 שבעה דנחמתא
כאשר ההפטרה שקוראי� איתה היא� נקראת תמיד בשבת שלאחר תשעה באב� ואתחנ��שבת פרשת

�נחמו נחמו� מ–� �שבע דנחמתא�שהיא הראשונה משבע הפטרות הנקראות��� בישעיה פרק
בי� כידוע הנקראות מאחרי תשעה באב ועד ראש השנה � פרשה להפטרה הנקראת איתהה�יש קשר

שליג� בפרשוזאת כ� �שבע דנחמתא�ות "לפרשת ואתחנ�� נחמו נחמו�מה הוא הקשר בי�� א�
א�� כנס לאר#ילה� פרשת ואתחנ� מתחילה בבקשת משה מה היה מכניס את ישראל משה שהרי

הג� ההפטרה עוסקת  והייתה הגאולה השלמה� בית המקדש לא היה נחרב עוד� לאר# � בנחמת
 לישראל על בית המקדש הראשו� והשני בגאולה השלמה

ע�ו� לא קיבל את בקשת משה�ה הריאול� א� כ� מה הקשר� הייתה ע� גלות אחריהיהושע הכניסה
"בי� הפרשה להפטרה

 נחמו נחמו
על�נחמו נחמו�על המילי� נחמה� שבפתיחת ההפטרה אומרי� המפרשי� שכפל הלשו� מלמד

ריבוי בלי גבול  עד בלי גבולוהוא יכול להיות� הרי אי� סו%ריבויול� כפל עניינו ריבוי שכ���בכפליי�
ה&אי�&כאשר יתגלה אור� שיי לגאולה האמיתית והשלמה של ובכלל כפל שיי  ובשלמות�� סו%

 לגאולה� כפליי� שיי לתשועה–� כפליי� לתושיה�ורמוז ג� בביטוי� לגאולה
� כפולות� אותיות'בא שישנ� בילקוט שמעוני מו��צ�נ�מ–��סופית� האותיות שיש לה� ג� אות–

�פ�הללו  עהאותיות על גאולהפסוקי� המתחילי� בה�הו�ל גאולהכול� רומזות � למשל  מדברי�
לל�שנאמר�� אבינו מאור כשדי�ה שבו נגאל אבר–�כ� בו נגאלו אבותינו&%�פ   מארצ

ה לגאול לישראל בסו% מלכות רביעית שנאמר איש�# בו עתיד הקב�צ� קדתיפקדפר שנאמ� ממצרי�
יצ  �מחצמח שמו ומתחתיו

שלבאבל � אותה מילה עצמה מוכפלת–� מלא�שהכפל הוא� יש מעלה מיוחדת�נחמו נחמו�כפל
קדפ�ב כל מילה שונהמשמעות הרי– למרות שהאותיות זהות במילה המוכפלת&�+ְלְֶל�ב

ב� המילה עצמה שונה� פקדתי זה�מלא� מכיוו� שהכפל אינו �יצמח   צמח�וכ� אפשר לומר שאי�
אי� הרי–� נחמו נחמו�כאשר כתוב בנביא לעומת זאת ממש כפל אלא כל מילה מוסיפה פרט שונה

של נחמה זו נחמה� אלא הנחמה עצמה כפולה� פרטי� שוני�אי� כא��כא� שני ענייני� שוני�
 ה בכבודו ובעצמו� שכ� המנח� הוא הקב–בלי גבול נחמה� כפליי� שתהיה בגאולהב

 ביחדמצד העליו� ומצד התחתו�
 �על בית ראשו� ועל בית שני� הוא שכפל הנחמה הוא–� נחמו�רושי� על כפל המילהיאחד הפ
שבכהנחמה היא� ולכאורה א�מ� שהוא מקדש אחדיש לנו את בית המקדש השלישי כ� זה דוע

"נחשב לשתי נחמות
ולכ� יש כא� שתי ביחד המעלות שהיו בשני בתי המקדששתיויהיאלא שבבית המקדש השלישי

 בית המקדש מעלת  שהיה בו גילוי אלוקות בדרגה גבוהה יותר–מעלת בית המקדש הראשו�� נחמות
 יותר והתקיי� יותר היה גדולהוא� יותר בגשמיות העול�� תפס�לכ�ו� מצד התחתו�� שהיה–השני
 שני�

 הוא יהיה ה� ע� גילוי אלוקות בדרגה נעלית– ביחד סוגי המעלות,בבית המקדש השלישי יהיה את
את� משו� שהוא בא לאחר עבודת התחתו��ה� ע� קביעות בעול� באופ� נצחי� ביותר ואז יש לנו
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הרי זו כאמור� ות ה� שתי� ולמרות שהנחמ ואת החיבור של שניה� יחד��להכילו בעול�� כלי��ה
אלא הנחמה עצמה� אי� כא� פרטי� שוני�� אי� כא� שני ענייני� שוני� של נחמה  כפולה אחתנחמה

 שכ� מצד הבלי גבול קיימות ממילא שתי המעלות יחדיו� כפולה
הד� זהו הקשר בי� ההפטרה לפרשה בפע� הראשונה  ברות בפע� השניהיבפרשתנו מוזכרי� עשרת

וכאשר בני�ה אומר את הדיברות� כפי שהקב& הרי זה מצד העליו��בפרשת יתרו�ובי�כשה� כת
 כפי שמשה רבינו חוזר–התחתו� בפרשת ואתחנ� הרי זה מצד� לעומת זאת  ישראל בדרגת צדיקי�

של�על הדיברות   תשובהוכפי שבני ישראל נמצאי� במצב
&הרי ההכפלה היא רק בהדגשה על הבלי� שבירת הלוחותזומכ שלא מוזכר בפרשה� ויתרה מכ

ב� גבול שיש בעניי� הכפל של משיח–� תורה חדשה�דבר שיתגלה בשלמותו   תורתו

 בתכלית השלמות
באה כפי שהיא כעת מוב� ג� מדוע הכניסה לאר# דווקא ע� יהושע קשורה יותר לנחמה שבגאולה

�לידי ביטוי בהפטרה
על ידי יהושעג� קבלה כיוו� שיש בקשת משה להכניס את ישראל לאר# לא הת יש� מעלה בכניסה

 לרוחניות�כלי�שגורמת לכ שהעול� נעשה� כא� את מעלת עבודת התחתו�
 אול�  וללא גלות אחריה� הייתה גאולה באופ� נעלה יותר ישראלאמנ� א� משה היה מכניס את

� כפי שהיה בכיבוש הממוש על ידי יהושע& כאשר הגאולה באה על ידי עבודת בני ישראל בעול�
לקבלת�כלי�ועושי� מהעול�� כ אנו מבררי� את כל ניצוצות הקדושהב& וע� גלות אחריה

ב ובשלמות� עד האורות הרוחניי� הגבוהי� ביותר� הקדושה מודגשת מעלת הכניסה� ואתחנ�� א� כ�
 לאר# בתכלית השלמות

ה ג�נמ� בול השיי לגאולהגיבלעניי� אב�טבתארי צא וזה�ו בחודש נמצאת הלבנה במילואה�בט ו
בט  רמז לישראל המוני� ללבנה ועתידי� להתחדש כמותה בגאולה על�בפרט ו בחודש שנקרא כולו

אב�&שמו של משיח של משיח� מנח��והרי��מנח� ויש  ומשיח ג� נולד בתשעה באב  הוא שמו
להתגלותו כמושיע� של ישראל שכבר ראוי ומוכ� לגאול� אלא� לא ללידתו כתינוק�לומר הכוונה בזה 

 כדי–ג� אחרי התגלותו כמל עדיי� נמשכת הגלות מש זמ�� ולמרות זאת  את ישראל בפועל ממש
 ששלמות הגאולה תהיה ג� מצד העליו� וג� מצד התחתו� ושניה� יחד

מט  העניי� מודגש ג� בעבודת האד� הל�החל על כ שמי� ילהו אב מתארכות שעות ובגמרא כתוב
ב  מוסיפי� לו חיי� על חייו–ו אב ואיל�שמוסי% לימוד בשעות הלילה מט  ודאי לומדי�וכל ישראל

יכג� כ כ� לת�ו כפי מטא� מדידהל מעל� מיכולת האד�קשורה ע� למעלהאבו�ההוספה
ישו�והגבלה מהת החיי�הוספאת שלמות כתוצאה מכ נ–� לאד�  צחיי� לחיי�

�אראנו נפלאות�שנת� בפרט לפי המדובר לאחרונה שנמצאי� אנו בשנה שמל המשיח יתגלה בה
-�פלא� ויראו עוד�וכבר ראו �השנה בה נאמרה השיחה על גבי   נפלאות שכל אחד מה� הוא פלא

 אותה מדינה שנלחמה נגד–כינוס השלוחי� במוסקבה� ובמיוחד הפלא שמתרחש בימי� אלו
של מורי וחמי הרביפעולותי וכל זה מדגיש שתיכ% ומיד  את תלמידיו ושלוחיומארחת ומכבדת�ו

 הגאולה השלמה� נראה את הפלא הכי גדול

 הסתכל בשלושה דברי�
ב �יו� שישי אחר הצהריי��מבחינת שנות קיו� העול� אנו נמצאי� כעת כבר �באל% השישי מתו

וכפי שבערב שבת צריכי� לטעו� מכל מאכלי��ציתובו עצמו אחרי המח� שנות קיו� העול�///.
הי גבולמהבל�ו�טעל�ג� אנו צריכי�� השבת ס% הגאולה ממש� גאולהשל על  בפרט כאשר נמצאי�
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ידע& ב� התורהלימודבי�פיוסשמיל ומה� בכל חלקי התורה המצויי�ענייני הגאולהלימוד ובעיקר
ה��עשרה שיושבי��� ברבי� יהיהלימודשהטוב   עונג בלימוד דבר המגביר את

ב של פרקי אבותחיזוק לכ אנו מוצאי�  �הסתכל בשלושה דברי��מתחיל במילי�ה�פרק שלישי
�� מיוחדתהתבוננות מתו ציפייה והשתוקקותאלא� ולא סת� התבוננות� להתבונ� פירושו� הסתכל

� שיבוא ביו� זה ממשישיהשלדשהמקת בענייני הגאולה ובי&� דברי�בשלושה�"ובמה להתבונ�
ס% הגאולה ממש� בפרט כיו� על של תורהו הקושלושתבמביא לשלמותשדבר� כשאנו נמצאי� י�
על ידי שקיומ� סדי�חילות עבודה וגמ  עשהומיבורדשבהמח� לבושי הנפששלושתבא לידי ביטוי

 שההכנה�של משיח תורתו��תורה חדשה�אתתכוללה� משולשתרומז ג� על תורה� שלושה דברי��
ידע היאלקבלתה בטל על מה שהוחלט כבר אב�י לימוד התורה בהוספה ג� ש�ו מתאי� זה עד

 בביאת משיחשתהיה כהכנה לשלמות התורה 
בה�ת שבת במנחת התורה נזכה עוד לפני קריא� בענייני� אלוננותוההתבמעצ� כברשצו�רי ויה

על–� תשמעו�עקבוהיה�קוראי� את לראות ולהגיע לגאולה ולחגוג אותה� דמשיחאקבתאע שרומז
 מתו שמחה

B

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

ñ¹−½îííñëèíî íð−ðôô íñ¼ôñ¾ öõîêë ³îî®ôî íþî³ −ò−−ò¼ë .
ñí−ñë ñ¾ öõîêë íþî³í ðîô−ñë ¹−½î -ñîëè ,íþî³í ³î−ô−òõ ¬þõëî íþî³ð íñèò öí ,ññî×

 þõ½ë íþî³ë¾ íðèêí šñì ðîô−ñ"ëš¼− ö−¼",ëì ³îð−½ìë ¬þõëî"ð,³ðìî−ô í¾èðí ó¼
íñîêèí −ò−−ò¼ ðîô−ñë.

ññ¾ öõîêë í−í− ðîô−ñí¾ ñð³¾í"íþî³ë ó−š½î¼î ó−ë¾î−¾ íþ¾¼".

�מדברי הרבי בשיחה� מביא אותה–לימוד בענייני הגאולה

על ההוספה בלימוד הת ובפרט� ה� בנגלה דתורה– הגאולהרה בעניניווהדגשה מיוחדת
של הרמב   הכמו הלכות בית הבחיר�� שכולל ג� ההלכות ששייכות לזמ� הגאולה�בספרו

שנוס% לכ שכללות� וה� בפנימיות התורה� וכ� הלכות מלכי� ומלחמותיה� ומל המשיח
של רשב�בהאי חיבורא דיל�� הלימוד דפנימיות התורה מקרב את הגאולה �  י�תורתו

�- מ� גלותא ברחמיהיפקו� בי �יש��יצאו מהגלות ברחמי�� ספר הזוהר� בחיבור הזה של
 קי� דפנימיות התורה שמבארי� עניני הגאולהעילוי מיוחד בלימוד החל


