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פרשת בלק
 טובהבגימטריי� בתמוז�ז�י

ואילו המשמעות  הוא מבטא ירידה� המשמעות הגלויה שזהו יו� של צער� משמעויות�יו� הצו� יש לו
לה� כפי המוסבר בחסידות� הפנימית של יו� הצו� הדבר מודגש  ומדובר בעצ� בעליה#� היא של יו� רצו"

י � בטו�ז בגימטרייה�י–ז תמוז�במיוחד בצו�
 התעניות שנקבעו לזכר חורב" בית המקדש נאמר כי כשיבוא המשיח ה� יהפכו לימי ששו"%ואכ" על

 חגי� של ימות המשיחה אלו יהיו–ושמחה
י� בדר כלל אנו רואי� ביו� זה את העניי" הבלתי רצוי שהוא מבטא כמו�&ז בתמוז חל בשבת�א כאשר

ה�א�שהייתה הקביעות בשנת תנש נדחה הצו� ליו� ראשו"� ומזה הוראה ג� לכל השני�� שיחהבה נאמרה
ה שכ" לא רק שלא צמי� אז אלא� שביו� זה שיתגלה בשלמות בתקופת הגאולה� טוב�ובשבת מתגלה רק

 וראוי א' להרבות בכ–� שור הבר ויי" המשומר� רמז לסעודת הלווית"�� א' אוכלי� דגי� ובשר ושותי� יי"
ל� יותר משבת רגילה וכ" יש להוסי' אז בסעודת מלווה) שלול כל חשש אבלות שאסורה בשבת לגמריכדי

  סעודת דוד מלכא משיחא–מלכה 

של(שבת #בי" המצרי�# התיקו"
ו# בי" המצרי�#כל השבתות שבתקופת� למעשה � של הגלות והחורב"� הקדמת תרופה למכה�ה" מעי" תיקו"

יש�כיו" שבשבת אסור להתענות ולהצטער  היא יו�–ולהפ��תיקו" לעניי" הגלוי שיש ביו� תעניתובכ
לה� של שמחה ימות המשיח�והשבת ג� קשורה לגאולה��הבלטת העניי" הפנימי שבתענית�# תענוג וקרבה

של� לכ" השבתות בימי� אלו מהוות את התיקו" לכל האבל��  יו� שכולו שבת�נקראי� ג�  הצער והחורב"
 #בי" המצרי�#ימי 

יבמיוח ה–ז בתמוז חל בשבת�ד מודגש הדבר כאשר בי"# ימי שבאמצעהוהעליי� נחמה� אז לא רק שיש את
את–# בי" המצרי�# ימי שהתחילואלא שעוד לפני #� המצרי�  כבר יש כהקדמה את השבת שמיד מדגישה

 #בי" המצרי�#ז תמוז ובכל ימי�הטוב שבי
י שבימי� אלו� טוב�ה� ואז� ונדחה ליו� ראשו" ג� תשעה באב חל בשבת–ז תמוז חל בשבת�וכאשר

מלכתחילה לא מודגש אז החורב" והגלות אלא מודגשת ההכנה  מקדי� ומקי' את כל שלושת השבועות
 על תשעה באב שחל בשבת( שהיה משיח שבדורו–וכפי שאמר רבי יהודה הנשיא�לגאולה שבימי� אלו 

� לגמרי� יידחה–הואיל ונדחה�

ג  אולהפרשיות של
�ז בתמוז�עניי" זה ישנו ג� בפרשיות שקוראי� בתורה בסמיכות לי

ועד� אול� מפיו יצאו רק ברכות� בפרשת בלק מסופר בהרחבה על נבואת בלע� שרצה לקלל את ישראל
הרצו" לקלל הופ � מ" התורה לביאת המשיח�שדבריו המובאי� בפרשה ה� אחד המקורות שמביא הרמב

מלכתחילה לימי גאולה וימי� טובי� כפי# בי" המצרי�#הצו� וימי�ו הפיכת הגלותכמ(מלכתחילה לברכה 
 שאכ" יהיה בימות המשיח

�ג� בפרשת פינחס יש רמז לימות המשיח
רז� שהוא אליהו הנביא מבשר הגאולה��פינחס�–ה" ש� הפרשה  �  פינחס זה אליהו�–ל�כמאמר

ענ� וה" בתוכ" פרשת פינחס � ייני� שיהיו לעתיד לבואהרומז כולו על
ה(מניי" בני ישראל בנ# רמז למניי" שימנה � המניי" העשירי�י לעתיד לבוא�את

הכוללת ג� את שלושת הארצות שלא ניתנו לנו� רמז לחלוקת האר* שתעשה לעתיד לבוא–חלוקת האר*
� שלא קיבל חלק בחלוקה הראשונה�ותחולק ג� לשבט לוי� עד כה

אלו שעד היו� ציינו אות� בלוח� רמז ג� למועדי� המיוחדי� שיהיו בימות המשיח–� קרבנות המועדי
 �� צומות לזכר החורב"�כ
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 מרגישי� גאולה
רמוזה הגאולה�#בי" המצרי�#שלפעמי� חלה בתו ימי�שבפרשת פינחס� ההבדל בי" שתי הפרשיות הוא

 כנחמה ותיקו" לגלות� הגלות"מ המבשר את הגאולה–� פינחס זה אליהו�� הגלות לאחרשבאה 
אלא שאנו� לכתחילה אי" את עניי" הגלות והצער� שא' פע� לא תחול בימי בי" המצרי��ואילו בפרשת בלק

ויר� מאגג מלכו��שלטו"���ה" ע� לבדד ישכו" ובגויי� לא יתחשב��חירות� מוצאי� מיד ברכות שתוכנ"
  גאולה בטהרתה���כוכב מיעקב וק� שבט מישראלדר��וגאולה על ידי המשיח �� ותנשא מלכותו

אלא על שלמות הגאולה� עניי" זה מודגש ג� בכ שבפרשת בלק לא מדובר בכלל על הגלות וצרותיה
בתור הוספה ושלמות לגאולה שהתחילה כבר��ג� א� בכלל לא הייתה הגלות�כהמש ליציאת מצרי� 

  ביציאת מצרי�
והציפייה��עת רצו"�ה–לה מודגש יותר העניי" הפנימי שביו� הצו� ככל שמתקרבי� יותר לזמ" הגאו

את�  גאולה כמו בפרשת בלע�–ולא רק בהקשר וכתיקו" לגלות�לגאולה בפני עצמה  הגמרא מסבירה
�ימי ששו" ושמחה�וה"� ימי צו��הטע� מדוע נקראי� הימי� שנקבעו לזכר החורב" ה"  ח� ��ט�י+#זכריה

–כאשר נחלש תוק' הגלות� כלומר�  צו�(יש גזרת המלכות� יהיו לששו" ולשמחה(בזמ" שיש שלו��
ש� נחלש תוק' הצו�  �  יהיו לששו" ולשמחה�ומתקרבי� יותר לזמ"

ודווקא בדורנו זכינו שחודש תמוז יהפו� בכל הדורות היה חודש תמוז קשור ע� החורב" והגלות� ואכ"
ה) לחודש הגאולה–מחורב" וגלות  מיד���הרבי הקוד�� רבי יוס' יצחק�&צ�חודש בו נגאל הרבי הרייזהו

�  הנשיא הוא הכל� שהרי–אלא גאולתו היא גאולת הדור כולו� ולא רק הוא נגאל בזאת� של הקומוניסטי�
זו� במיוחד א� נשי� לב בג�שהמש גאולה בי� תמוז# שהחלה י�ונמשכה הייתה שהרבי יצא�ג תמוז�ב

הפצה לכל� המקו� בו התחילה הפצת היהדות ותורת החסידות בתנופה חסרת תקדי��ב�מרוסיה לארה
  הוא יתגלה–ט שכשהיא תתרחש�הפצה עליה אמר המשיח לבעש� פינה נידחת

ה א�תשנ# שנת
# בי" המצרי�#הסיבה לכ היא שדורנו הוא הדור האחרו" לגלות והראשו" לגאולה ולכ" בו מודגש ג� בימי

 ההכנה לגאולה השלמה� רק הטוב שבזה� אלא� לא תיקו" החורב" והגלות�
כל� לאלתר לגאולה�צ�הכריז הרבי הריי� לפני יובל שני�� וא� בתחילת תקופה זו והעיד כי כבר סיימו את

ש� עבודת ההכנה לביאת המשיח צחצוח�ל כולל ג� בירור וזיכו העול� כולו אפילו עד לפרט השולי ביותר
 הרי–וצריכי� רק לעמוד הכ" לקבלת פני משיח צדקנו� שבבגדינו הרוחניי� לקראת משיח� הכפתורי�

וכבר� כלו כל הקיצי"� בוודאי ובוודאי ללא כל ספק וספק ספיקא שכבר הגיע זמ" הגאולה� בסיו� תקופה זו
י� עשו תשובה בשלמות   הכנה לגאולהז בתמוז כיו��ולכ" מודגש ביותר וביותר הטוב של

ה�� אראנו נפלאות�שנת�א�תשנ� וחידוש נוס' בשנה זו שנה�כבר ראו בפועל נפלאות המעידי� שזוהי
ל��שמל המשיח נגלה בה בא�ועד  והוא משמיע לה� לישראל ענווי� הגיע זמ" שעה שמל המשיח

ש��גאולתכ� זה�ועד להכרזה בא��בא� המל המשיח�הנה על� על ס' ימות המשיחהיינו שעומדי�� שכבר
כ"  ותיכ' ומיד המשכה ושלמותה� ס' התחלת הגאולה ולא  שבוודאי מודגשת עכשיו רק ההכנה לגאולה� א�

)אלא שהגאולה באה בפועל ממש מיד� לגאולהההכנהרק 

)אפשר להחדיר זאת לתוכנו פנימה
כפי הנהוג ללמוד הלכות� י� אלומיוחדת בלימוד הלכות בית הבחירה בימ� סערה�ולכ" השנה צריכה להיות

 השנה זה צרי–� אני מעלה עליה� כאילו ה� עוסקי" בבניי" הבית�שעל ידי זה #� בי" המצרי�#אלו בימי 
כל� באופ" אחר לגמרילהיות כדי לתק" את החורב"� שהלימוד הוא לא בגלל התגברות רגש האבלות� קוד�

  וההשתוקקות למעלתו הנפלאה של בית המקדש השלישיבגלל הכוס'� ג� אילולא החורב"�אלא� והגלות
כי מיד ברגע זה מתגלה� הלכה למעשה בפועל מידשהלימוד הוא מתו ידיעה וודאית שזוהי� ועוד ועיקר

 כא" בית המקדש השלישי
למהר� סגולה�בתור�רק�לא–וכפי שדובר לאחרונה שצרי להוסי' במיוחד בלימוד ענייני משיח וגאולה

של  של ימות המשיח� לחיות ע� הזמ"�אלא בעיקר כדי� הגאולהאת  שמהשכל הממולא בהבנה והשגה
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� ועד שאפילו ההנהגה בפועל מתאימה לזמ" המיוחד בו אנו נמצאי�� ענייני� אלו חודר הלימוד ג� אל הרגש
ש זה�שעומדי� על ס' הגאולה ומראי� באצבע � בא� המל המשיח�הנה

באל שמש�וא' שאמרו חז ח–� בהיסח הדעת�יח צרי לחשוב  אדרבה ו שאי" לחשוב על משיח� אי" הכוונה
ו ובמיוחד לדעת ולהכיר שנמצאי� כבר בכניסה� בענייני משיח וגאולה� לתקוע דעתו בחוזק�ולהתבונ"

בא�� לימות המשיח ב–� הנה זה היא שעניי" זה צרי להיות אצלו באופ"� היסח הדעת� אלא הכוונה
ה) מ" הדעתלמעלהש אחרי שראינו את הנפלאות המעידות��א�תנש�&שעשו בזה השנה� סערה�ולמרות

על–שזוהי השנה שמל המשיח נגלה בה   עדיי" רואי� שישנו קושי להחדיר את ההכרה וההרגשה שעומדי�
  משיח וגאולהיבעניינ� לחיות�ס' ימות המשיח ממש עד שיתחילו

ה שלמעלה�חכמתו של הקב�בכח התורה�כי� משיח וגאולהי בעניינרהלימוד התו על ידי–והעצה לזה
חס� טבע האד�לשנות� מהעול�  לעניי" הגאולה מחו*ושלו�(שג� כאשר מצד הרגש שלו הוא נמצא עדיי"

 הגאולה מתעלה למעמד ומצביהרי על ידי לימוד התורה בעניינ��כיוו" שלא יצא עדיי" מהגלות הפנימית�
ש� הגאולהי בעניינלחיותחיל ומת� של גאולה בא�מתו ידיעה והכרה והרגשה � הנה זה

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-ííì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîí 
•ñ× šþ êñ íñîêèî ì−¾ô −ò−ò¼ ðîô−"íñîè½ "íñîêèí ³ê þíôñ ,³ê ³î−ìñ −ð× êñê

¾ôô ñ¼îõë ì−¾ô ,−¾−ñ¾í ¾ðšôí ³−ëñ ³îššî³¾í µî³ôî ,öëþîìí ñ¼ ñëê× êñî.
•−ô−ë íþ−ìëí ³−ë ³î×ñí ðîô−ñ’ó−þ®ôí ö−ë’ñ¼ þëîðô¾ í¼−ð− µî³ô í¾¼ôñ í×ñí 

¾ôô ð−ô.

�מדברי הרבי בשיחה�לגאולההדור הראשו"
שכבר הגיע� ללא כל ספק וספק ספיקא� בוודאי ובוודאי   דורנו הוא הדור האחרו" לגלות והראשו" לגאולה

חז� זמ" הגאולה וכבר ראו בפועל    היה כבר בשלמות    וג� עני" התשובה��כלו כל הקיצי"�ל�ובלשו"
ה�תנפלאו� בה�המעידי� שזוהי ל��שנה שמל המשיח נגלה בא�ועד והוא משמיע    שעה שמל המשיח

ש�    לה� לישראל ענווי� הגיע זמ" גאולתכ� זה�ועד להכרזה בא��בא� המל המשיח�הנה היינו� שכבר
  ותיכ' ומיד המשכה ושלמותה� על ס' התחלת הגאולה� שעומדי� על ס' ימות המשיח

, , ,
�מדברי הרבי בשיחה� מוד תורה בענייני משיח וגאולה משנה את האד�לי

� לחיות�להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדי� על ס' ימות המשיח ממש עד שיתחילו    רואי� שישנו קושי
חכמתו�בכח התורה�כי� משיח וגאולהי בעניינלימוד התורה על ידי–והעצה לזה   משיח וגאולהיבעניינ

ש�של הקב חס� טבע האד�לשנות� למעלה מהעול�ה  מחו*ושלו�(שג� כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיי"
 הגאולה מתעלהיהרי על ידי לימוד התורה בעניינ��כיוו" שלא יצא עדיי" מהגלות הפנימי�לעניי" הגאולה

ש� הגאולהי בעניינלחיותומתחיל� למעמד ומצב של גאולה ב�מתו ידיעה והכרה והרגשה � אהנה זה


