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פרק לט

י"ז בתמוז שחל 
להיות בימות 

המשיח
היחס לימי התענית בתקופת 'סף הגאולה'

דימות ב הזמן  עם  'לחיות  המושג  של  משמעותו  כללי  באופן  התבאר  הקודם  פרק 
המשיח', והדרך להגיע לזה על ידי לימוד עניני גאולה ומשיח, כמדובר בשיחת ש"פ 
בלק תנש"א ובשיחות הסמוכות לה. ונקודת הדברים, שאנו נמצאים כעת בזמן של 
'סף התחלת הגאולה', ולכן נדרש מיהודי שיחווה את זמן זה במלא משמעותו, שיכיר וירגיש 
את ייחודו של הזמן, עד ”להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד 

זה".

אך כנזכר בפרק הקודם, זוהי הגדרה מאד כללית, שיש לפרט אותה לפרטים ברורים יותר. 
ואכן, אפשר למצוא בשיחות של אותה תקופה דוגמאות מסויימות לכך, הממחישות ומתארות 
בפרק  שיתבארו  הדברים  ועיקר  המשיח.  ימות  של  זה  מיוחד  בזמן  ונוהג  מרגיש  יהודי  כיצד 
זה, הוא בנוגע ליחס של יהודי לימי התעניות והאבל על החורבן. כיצד היה היחס לכך בכל 
הדורות, וכיצד הוא צריך להיות בדורנו זה ובזמננו זה, כמבואר באותה שיחה של ש"פ בלק 

תנש"א. כפי שהוזכר בפרק הקודם בקצרה, ויתבאר כאן בפרטיות. וכדלקמן1. 

המשמעות החיובית של ימי התענית
שלעתיד  הובטחנו,  אך  המקדש,  חורבן  על  וצער  אבל  ליום  נקבעו  התעניות  ימי  ארבעת 

לבוא יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, כנ"ל בפרק הקודם.

פרק זה הוא בעיקר על פי שיחת ש"פ בלק תנש"א, ושיחות נוספות המצויינות בתוך הפרק.  .1
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ובתורת החסידות2 קיבלו הדברים הסברה מיוחדת. ונקודת הדברים, שאף שבגלוי החורבן 
אך  ישראל,  בני  על  הקב"ה  של  כביכול  הכעס  את  מבטא  והוא  ישראל,  בני  חטאי  בגלל  היה 
ונורא,  גדול  מלך  ”כמשל  ישראל:  לבני  הקב"ה  של  האהבה  דוקא  בזה  מתבטאת  בפנימיות 

הרוחץ בכבודו ובעצמו צואת בנו יחידו, מרוב אהבתו". 

וביאור עמוק יותר3, שמלכתחילה המטרה הפנימית של החורבן והגלות היא חלק מהתכנית 
האלקית הכללית, בדרך לגאולה האמיתית והנצחית, ובנין הבית השלישי שיהיה נעלה באין 
ערוך מהבתים הקודמים. ועל יסוד דברי חז"ל4 ”עלה אריה (נבוכדנאצר) . . והחריב את אריאל 
(בית המקדש) על מנת שיבוא אריה (הקב"ה). . ויבנה את אריאל. ובסגנונו של הרבי5, שחורבן 

בית המקדש אינו אלא ”סותר על מנת לבנות" בית חדש נעלה יותר.

אלא שבזמן הגלות, בעמדנו במצב בו המקדש בפועל חרב, וטרם הגענו למטרה של בניית 
הבית השלישי, שאז תהיה אהבתו של הקב"ה לבני ישראל בגלוי, הרי מה שנרגש בפועל זה 
רק החורבן והגלות. ולעתיד לבוא, כשיבנה הבית השלישי, אז יתגלה שמלכתחילה זו היתה 

המטרה של כל הענין, ואז יאמר בלבב שלם ובהבנה מלאה ”אודך ה' כי אנפת בי"6.

ולפי ביאורים אלו נמצא7, שהששון והשמחה שיהיו באותם ימים לעתיד לבוא, לא יהיו רק 
המשמעות  גילוי  על  ושמחה  ששון  ובעיקר  גם  אלא  הגלות,  וביטול  סיום  על  ושמחה  ששון 
עצמם  ימים  אותם  ואבל,  צום  לימי  בעבר  שנחשבו  ימים  אותם  שלכן  הגלות.  של  הפנימית 

ואותם מאורעות עצמם יחשבו לעתיד כששון ושמחה.

■
ובשיחות אחרות מוסיף הרבי ומבאר, שכבר כעת, ברגעי הגלות האחרונים, אפשר להתחיל 
לטעום מענין זה של ”והפכתי אבלם לששון". הואיל והששון והשמחה שבאותם ימים אינם רק 
ענין שיתחדש בגאולה, אלא זהו ענין שקיים בהם מלכתחילה בהעלם, ולעתיד לבוא יתגלה, 
כנ"ל. ולכן, ככל עניני הגאולה, התגלות זו מתחילה כבר כעת, ובהתבוננות מתאימה, אפשר 
גם  אלא  וצער,  אבל  כימי  רק  לא  האלו  לימים  ולהתייחס  כעת,  כבר  זה  מעין  ולחוש  להבין 

כימים של הכנה לגאולה. ובלשונו8:

בדרא דעקבתא דמשיחא, כאשר מתחילה כבר ה"טעימה" ו"התנוצצות" של הגאולה 

אור התורה מסעי א'שפד ואילך. תורת חיים בראשית מ, ג. ואילך. וראה גם ברשימות הצמח צדק על מגילת איכה, שם   .2
הצ"צ מבאר את פסוקי המגילה במשמעות חיובית של עליה וגאולה, ובלשונו ”איכה לעליות".

לקו"ש ח"ב ע' 360 ואילך. חכ"ט דברים – שבת חזון ע' 12 ואילך.  .3
ילקוט שמעוני ירמיה רמז רנט.  .4

לקו"ש חכ"ט שם ע' 13.  .5
ישעי' יב, א. וראה אג"ק חי"ב, יא ניסן תשט"ז.  .6

אור התורה שם. וראה גם לקו"ש חט"ו עשרה בטבת ע' 415.  .7
לקו"ש חח"י ע' 313 ואילך.  .8
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הפנימיות  כיצד  להרגיש  שיתאפשר   – זה  בענין  גם  ”לטעום"  הזמן  הגיע  העתידה, 
של הצום (ובין המצרים בכלל) היא ענין הכי נעלה . . דוקא בדור זה, דרא דעקבתא 
דמשיחא, ישנו הגילוי של פנימיות התורה שמגלה ומפרסמת את התוכן הפנימי של 
ימים אלו – שבהם ישנו תוקף האהבה של הקב"ה לבני ישראל. וזה מעודד ומחזק יהודי 
לעסוק בלהט בימים אלו בתוכן הפנימי של הגלות, ועל אחת כמה וכמה שהוא לא 

יושפע מהמרירות ונפילת הרוח של מצב הגלות – 

[הוא מוכרח לשמור כל דיני אבלות וכו' של בין המצרים, כפי שנדרש על פי שולחן 
גם  שמחה  בעניני  לעסוק  התורה  פי  על  עצות  מוצא  הוא  אבל  הפרטים,  בכל  ערוך, 
בימים אלו – לדוגמא: על ידי עשיית סיום מסכת שנעשה ”יומא טבא לרבנן" גם באותם 
ימים (עד שיכולים לאכול סעודה של בשר כאשר עושים סיום מסכת בט' הימים), או 
בכלל לעסוק עוד יותר בלהט בלימוד התורה שהיא משמחי לב, ובפרט בלימוד של 
הל' בית הבחירה וכו' (אודות בנין בית המקדש וכיו"ב), שעל ידי הלימוד בתורה בעניני 

”צורת הבית" הרי ”אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבנין הבית"].

שהנהגה זו מביאה לידי גילוי את הפנימיות של בין המצרים כפי שהם יהיו לעתיד 
לבא – שיהפכו ימים אלו ”לששון ולשמחה ולמועדים טובים".

ובשיחת ש"פ בלק תנש"א בה אנו עוסקים בפרק זה, חוזר הרבי על דברים אלו. ושם מתאר 
זאת כהתקדמות על ציר של זמן, שלב אחר שלב ודרגה למעלה מדרגה.

בתחילה הרבי אומר ש"ככל שהולכים ומתקרבים יותר לגאולה האמיתית והשלימה, פוחת 
והולך הרגש החורבן והגלות שבימים אלה, ומוסיף והולך הרגש ההכנה לגאולה, ה"טוב" שבי"ז 
התגלות  שמאז  הדורות  לכל  בעיקר  היא  הכוונה  זה  בקטע  ולכאורה,  השבועות".  ובג'  תמוז 

תורת החסידות, המגלה את המשמעות החיובית שבימים אלו, כנ"ל.

ובהמשך השיחה מוסיף הרבי עוד יותר, ש"ענין זה מודגש במיוחד בהחידוש שבדורנו זה . 
. נתגלה בחודש תמוז ענין של שמחה וגאולה – גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בי"ב־י"ג 
דעקבתא  דרא  אודות  חז"ל  שבדברי  הסימנים  כל  פי  שעל  שכיון   – בזה  וההסברה   .  . תמוז 
דמשיחא, דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות ו(במילא) דור הראשון של הגאולה, לכן, גם 
לגאולה  ההכנה  שזוהי  שבדבר,  ה"טוב"  בעיקר  מודגש  והגלות  החורבן  שאירע  הזמן  בבוא 

האמיתית והשלימה".

ומדגיש9  חוזר  ותענית  תענית  שבכל  דורנו,  נשיא  של  בהנהגתו  זאת  רואים  שאכן  [וכפי 
ולשמחה.  לששון  ממש  בקרוב  שיהפכו  התקוה  ואת  אלו,  ימים  של  החיובית  המשמעות  את 
ומדי שבת חזון עושה עסק גדול מדברי רלוי"צ מבארדיטשוב10, שבשבת זו מראים לכל אחד 

כנדפס בשיחות הקשורות לזמנים אלו בסדרת הלקו"ש, ספר השיחות, התוועדויות, וכו'.  .9
הובאו באור התורה נ"ך ע' א'צז.  .10
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מישראל את המקדש העתיד. וכן עושה עסק גדול מהיום טוב דחמשה עשר באב, שמורה11 
על העליה הגדולה שלאחר תשעה באב, העליה של הגאולה השלימה. וחיזק את המנהג הנ"ל 
לערוך סיומי מסכת בתשעת הימים, והרחיב12 אותו עד לחמשה עשר באב. וחידש ותיקן את 

המנהג ללמוד בשלושת השבועות את הלכות בית הבחירה וכו']. 

ובהמשך הענין מוסיף עוד, שבדורנו זה גופא, לאחר כל העבודה וכו', ”כבר סיימו גם ”צחצוח 
הכפתורים", וצריכים רק לעמוד הכן (”עמדו הכן כולכם") לקבל פני משיח צדקנו . . בודאי 
ובודאי ללא כל ספק וספיקא שכבר הגיע זמן הגאולה . . הרי כיון שנמצאים בסמיכות ממש 
לגאולה האמיתית והשלימה, נרגש ומודגש ביותר וביותר ה"טוב" די"ז תמוז וד"בין המצרים", 

שעל ידי זה באים להעילוי והשלימות דגאולה האמיתית והשלימה".

שבעה עשר בתמוז שחל להיות בימות המשיח
והמקדש  כשירושלים  הגלות,  זמן  על  עדיין  מדובר  סוף  כל  סוף  הנ"ל,  כל  לאחרי  גם  אך 
עדיין חרבים וישראל מפוזרים בכל העולם, ולכן בינתיים אי אפשר להתייחס לימים אלו כימי 
ימים  של  החיובי  הפנימי  והתוכן  המטרה  את  ומדגישים  שמבינים  אלא  ממש.  ושמחה  ששון 
אלו, וכהגדרתו של הרבי החוזרת ונשנית בשיחה הנ"ל, שיש להתייחס לימים אלו כימי ”הכנה 

לגאולה". 

ומוסיף על כל זה בשנת תנש"א, שכנ"ל, באותה שנה הודיע הרבי שוב ושוב ש"הגיע זמן 
גאולתכם", היינו שלא זו בלבד שמצפים לגאולה שתבוא, אלא שעומדים בבטחון שהגאולה 
הבטחון  רגש  מתוך  אותם  חווים  החורבן,  על  התענית  ימי  בבוא  גם  ולכן,  ממש.  מיד  באה 
שהגאולה באה ביום זה ממש13. וכדברי הרבי בהמשכה של אותה שיחה, לאחר שמפרט את 

היחס החיובי לימים אלו, שמתחזק מדור לדור ומתקופה לתקופה, מסיים ומוסיף על כל זה:

וחידוש נוסף בדורנו זה גופא בשנה זו . . זוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בה" . . 
וכיון שכן בודאי שבי"ז תמוז ובכל ג' השבועות ד"בין המצרים" בשנה זו מודגש ענין 
הגאולה, ולא רק ההכנה לגאולה, אלא שהגאולה באה בפועל ממש ביום זה . . ובמילא, 

יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים14.

לו  ומבשרים  באב,  תשעה  בבוקר  קם  הוא  אילו  לעצמו,  לתאר  יכול  אחד  כל  להבין:  וקל 

על פי ד"ה נחמו עת"ר.  .11
שיחת ש"פ דברים תנש"א.  .12

ויש גם לשים לב לסדר של 'מוסיף והולך' בלשון קדשו. שבתחילה, כשמדבר על היחס לימי התעניות בדורות האחרונים   .13
בכלל, כותב ”מוסיף והולך הרגש ההכנה לגאולה". ואחר כך, כשמדבר על דורנו זה בכלל, כותב שבדורנו ”מודגש בעיקר 
הטוב" שבימי התעניות. ולאחר מכן, כאשר מדבר על המצב כעת, בסיום העבודה של דורנו, משתמש בלשון ”מודגש 
ביותר וביותר הטוב". ולבסוף, כשמדבר על ”שנה זו במיוחד", כשנמצאים על 'סף הגאולה' כנ"ל, אומר שבשנה זו ”מודגש 

רק הטוב" שבימים אלו.
ההדגשות במקור.  .14
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לעולם.  יחרב  שלא  והנצחי  השלישי  המקדש  את  ולבנות  היום  בחצות  לבוא  עומד  שמשיח 
ואמנם ברור, שכל עוד שמשיח צדקנו לא בא בפועל אזי הוא ”מוכרח לשמור כל דיני אבלות 
ויקונן,  יצום  הוא  ותחושה  רגש  באיזה  לצייר  נקל  אך  ערוך",  שולחן  פי  על  שנדרש  כפי  וכו' 

ובאיזה רגש ותחושה הוא ידבר על בית המקדש העומד להבנות.

וכך הוא ממש בעניננו, שהתקבלה ההודעה ”הגיע זמן גאולתכם", ושומעים את דברי הנביא 
”שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת הגאולה האמיתית והשלימה". ואף שאינו נוקב בתאריך 
הם  מצפים,  בני  ומצפים  מאמינים  בני  מאמינים  שהם  ישראל  בני  אצל  אך  מסויימים,  ושעה 
מחכים ובטוחים בהתממשות ההודעה בכל רגע. ולכן, יהודי שמקבל בפשטות את דבריו של 
רק  לא  אלו  לימים  ומתייחס  לעיל,  כמתואר  מצב  באותו  הוא  שעומד  מובן  כפשוטם,  הנביא 

כימי ”הכנה לגאולה", אלא כימים שעומדים להיות ברגע הבא ”ששון ושמחה" כפשוטם.

■
באה  שבו ”הגאולה  תמוז  וי"ז  לגאולה"  של ”הכנה  תמוז  י"ז  בין  ההבדל  חידוד,  ולתוספת 

בפועל ממש":

המאסר  ששנות  וכיון  מאסר.  של  רבות  שנים  עליו  שנגזרו  לאדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
קצובות מיום ליום, נמצא שהיום בו הוא נכנס למאסר, הוא עצמו יהיה יום יציאתו מהמאסר 
כעבור שנים רבות. והנה, בתחילה, ברור שיום זה יהיה עבורו יום מר, שמשמעותו העיקרית 
שחרורו  ליום  ויותר  יותר  ויתקרב  השנים,  שיעברו  ככל  אך  אסיר.  נעשה  בו  היום  שזהו  היא 
מהמאסר, הרי בכל שנה כשיגיע יום זה, יהיה זה עבורו ציון דרך נוסף בדרך לגאולתו, וחיזוק 
לתקוה שהוא עוד עתיד להגאל. אך כשיסתיימו שני מאסרו, ויגיע היום בו הוא אמור להשתחרר 
בפועל, אותו יום יהיה עבורו לא רק יום של חיזוק ותקוה, אלא יום בו הוא דרוך, כשכל מעייניו 

נתונים לרגע בו כבר בפועל יצא לחירות.

ועד"ז בעניננו. שבתחילת זמן הגלות, מודגשת בימי התענית המשמעות השלילית שלהם. 
שלהם,  החיובית  המשמעות  אלו  בימים  יותר  מודגשת  לגאולה,  ומתקרבים  שהולכים  וככל 
כהכנה לגאולה. וכנ"ל, שעל יהודי ”לעסוק בלהט בימים אלו בתוכן הפנימי של הגלות". אך 
כאשר מגיע הזמן בו הגאולה צריכה לבוא בפועל ממש, ובפרט בימים אלו שהם ימי סגולה 

לגאולה15, היהודי עומד בבטחון שיום זה ממש יהפך לששון ושמחה בפועל ממש. 

מעשה רב
ובכדי להבהיר יותר את משמעותם של הדברים, אפשר להתבונן בהנהגתו של הרבי עצמו 

באותה שנה, שהרי מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות:

כמבואר בשיחת ש"פ דברים תנש"א בנוגע לתשעה באב.  .15
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המרכזית  והנקודה  דברים).  (פרשת  קודש  בשבת  חל  הוא  אף  באב  תשעה  שנה,  באותה 
שביום  היא  באב  תשעה  של  והעיקרית  הפנימית  שמשמעותו  היא,  שבת  אותה  של  בשיחות 
זה נולד מושיען של ישראל16. ועל פי דברי חז"ל17 שביום הולדתו של אדם מזלו גובר, מובן 
שבתשעה באב גובר מזלו של משיח צדקנו, ולכן זהו יום הכי מסוגל לביאת משיח צדקנו. וכל 
כפי  ואזי  צדקנו,  משיח  בא  ומיד  שתיכף  למסקנה  שמגיע  עד  זה,  ענין  סביב  סובבת  השיחה 
כלשון  יהיה  ואזי  בו,  וישתו  יאכלו  (נדחה),  באב  בעשירי  להתענות  במקום  בשיחה,  שמתאר 
חז"ל18 ”כאילו התענה תשיעי ועשירי", כיון שבפועל יאכלו הן בתשיעי (שחל להיות בשבת) 

והן בעשירי.

ובמקרים  הימים,  בתשעת  שירה  לשלול  הרבי  של  הנהגתו  היתה  השנים  בכל  ועוד:  זאת 
מסויימים (כשקיימו אירועים לילדים) שלח לשאול אצל רב מורה הוראה וכו'. אך בשנת תש"נ, 
כמעודד  ידו  הניף  מצדו  והרבי  שקט,  באולם  שרר  לתפילה  הרבי  כשנכנס  אב  חודש  בראש 

שירה19. ומאז נעשה הסדר שהשירה נמשכת גם בתשעת הימים (עד ערב תשעה באב).

ועל דרך זה בשנת תנש"א, שההתוועדות של תשעה באב שחל בשבת היתה בשמחה גדולה, 
והרבי ניגן בה את ניגון ההקפות של שמחת תורה. ומיד עם צאת הצום לאחר מעריב20, שוב 
החל את הניגון של שמחת תורה. וכאילו תשעה באב עצמו היתה רק 'הפסקה' ל"רגע קטון" 
מהשירה, עד לרגע שבו יהיה מותר לשוב ולשיר21. וכדברי הרבי באחת השיחות לאחר מכן22: 
ל"ששון  להפיכתו  ועד  באב,  תשעה  עניני  מכל  להפטר  כיצד  עצות  מחפשים  באב  ”בתשעה 

ושמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו", כפי שהי' בתשעה באב האחרון".

בא  לחיות,  צריך  יהודי  שכך  והדרכה  כהוראה  תמוז  טו"ב  של  בשיחה  שבא  שמה  ונמצא, 
ואת  באב  תשעה  את  לוקח  הרבי  שכך  רב',  וכ'מעשה  ישירה  בצורה  באב  תשעה  של  בשיחה 

המשמעויות שלו.

ובדומה לזה אפשר לראות את שיחת עשרה בטבת תשנ"ב, בה הרבי מתמקד ומדגיש ”רק 
את הטוב שבדבר", ומבאר כדבר הפשוט, ש"ענינו של עשרה בטבת הוא התחלת בנין המקדש 
העתיד בגאולה העתידה". ובהתאם לכך מבאר, שה"ברזל" שבנבואת יחזקאל23 על המצור של 

עשרה בטבת, הוא הוא ה"ברזל" ממנו בנוי הבית השלישי. עיין שם באריכות. 

ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד.  .16
ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח.  .17

יומא פא, ב (בנוגע ליום כיפור).  .18
יומני בית חיינו, ומתועד בוידיאו.  .19

שהיה אז ליל י"א באב.  .20
וגם, שבמהלך הצום עצמו היתה שלוש פעמים חלוקת דולרים לצדקה.   .21

ליל ב' דחג הסוכות תשנ"ב. בלתי מוגה.  .22
ד, ג.  .23
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אלו  ימים  לקחת  וצריך  אפשר  כיצד  והדרכה,  כהוראה  לראות  אפשר  זו  שיחה  את  וגם 
במשמעות הכי חיובית שלהם, וכנ"ל ש"מודגש רק הטוב שבדבר", ולא רק הטוב של ”הכנה 

לגאולה", אלא הטוב של הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

■
על  אבל  של  תענית  אינו  כיפור  יום  שאמנם  תשנ"ב.  כיפור  יום  ערב  משיחת  גם  ולהעיר 
שיחה  באותה  אך  לבוא.  לעתיד  גם  שישאר  לגמרי  אחר  ענין  אלא  לעתיד,  שיתבטל  החורבן 
מבאר הרבי, שכאשר משיח בא בערב יום כיפור ובית המקדש השלישי יחנך בו ביום, במילא 
כל  עם  זאת  לתאר  מאריך  והרבי  כיפור.  יום  תענית  את  תדחה  המקדש  בית  חנוכת  שמחת 

הפרטים, וכדבר שעומד להתרחש בהווה ממש. ובלשונו שם: 

מכיון שמשיח צדקנו יבוא עוד בתשיעי בתשרי בשנת תשנ"ב, הרי תשתנה ההלכה 
ראשון,  בית  בחנוכת  הכיפורים  יום  ובדוגמת  הכיפורים.  ביום  להנהגה  בנוגע  בתורה 
נמשך  כן  כמו  הכיפורים,  ביום  ושתיה  דאכילה  הענין  להיות  שצריך  היתה  שההלכה 

מיום הכיפורים ההוא ביום הכיפורים זה. 

. . וזוכים לזה תיכף ומיד, עוד לפני הסעודה המפסקת . . וממילא ממשיכים את 
הסעודה המפסקת לזמן מאוחר יותר, ככל ”חסידישע סעודה" . . וממילא מובן שהסעודה 
שנאכל  מכיון   .  . צום  של  לענין  אכילה  של  ענין  בין  ”מפסקת"  לא  תהיה  המפסקת 
ונסעוד בפשטות מסעודת לויתן ושור הבר ויין המשומר . . ונשיא דורנו בראשנו, ביחד 

עם כל הנשיאים שלפניו.

. . ועוד ועיקר שהמשך הסעודה יהיה בבית המקדש השלישי, ובו גופא – בקודש 
הקדשים שבו, שזהו המקום שבו היתה אכילת הכהנים, ואדרבה בקדש הקדשים הוא 
עיקר האכילה שלהם, ובמכל שכן וקל וחומר מזה שמצינו שבזמן גזירת המלכות היו 
כהנים שחיו בכל עניניהם – הן באכילה ושתיה והן בשאר הענינים הגשמיים – בקדש 

הקדשים דוקא.

שגם זה יכול להיות עבורנו דוגמה כיצד צריך להיות היחס לכל ענין וענין, שצריך להתבונן 
ולצייר כיצד הוא יהיה בגאולה האמיתית והשלימה, ולהכיר ולהרגיש שזה מה שעומד לקרות 

בקרוב ממש.

 לימוד עניני המקדש כהלכה למעשה
עניני  ללימוד  בנוגע  ומבאר  תנש"א  בלק  ש"פ  של  שיחה  באותה  ממשיך  רעיון,  אותו  ועל 
הנוגעות  הלכות  השבועות  בשלושת  ללמוד  יש  דורנו,  נשיא  של  תקנתו  שכפי  הבחירה.  בית 
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עלינו  הקב"ה  מעלה  הבית,  בצורת  הלימוד  ידי  שעל  חז"ל24,  דברי  יסוד  ועל  המקדש.  לבנין 
כאילו בנינו אותו בפועל.

באופן כללי, כל הענין של לימוד הל' בית הבחירה הוא חלק מהגישה הנ"ל, להדגיש את 
המשמעות החיובית של ימים אלו ולנצל אותם להוספה בענינים הקשורים לגאולה העתידה. 

אך זה גופא יכול להיות בכמה אופנים. וכמבואר באותה שיחה:

בימי בין המצרים דשנה זו צריך להיות ”שטורעם" מיוחד ביתר שאת וביתר עוז בכל 
הקשור ללימוד עניני גאולה ומשיח ובנין בית המקדש השלישי . . ועל פי האמור לעיל 
שבשנה זו במיוחד (נוסף על ההדגשה המיוחדת שבכללות דורנו זה) מודגש רק ה"טוב" 
ממש,  ומיד  תיכף  שבאה  הגאולה  סף  על  שעומדים  כיון  המצרים",  וד"בין  תמוז  די"ז 

מובן, שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו צריך להיות באופן אחר לגמרי:

לכל לראש – שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות לתקן 
וההשתוקקות  הכוסף  מצד  החורבן)  לולי  (גם  אלא  המקדש,  בית  דחורבן  החסרון 
להמעלה והשלימות דבית המקדש השלישי . . ועוד ועיקר – שהלימוד הוא מתוך ידיעה 
והכרה בוודאות גמורה שאין זה ”הלכתא למשיחא", כי אם הלכה למעשה בפועל ברגע 
שלאחרי זה, כיון שמקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל (כבר עתה למעלה, ותיכף) 

יגלה ויבוא משמים ברגע כמימרא! 

ומובן שהואיל ורק כעת (”בשנה זו") עומדים בכניסה ממש לימות המשיח וחיים עם הענין 
של משיחת כדבר שבהווה, לפיכך דוקא כעת הלימוד הוא באופן של ”הלכה למעשה בפועל". 

מה שאין כן בשנים קודמות, שבהן לא היתה כל כך שייכת ומתאימה הדגשה זו.

לאיכות  גם  אלא  הלימוד,  בשעת  לרגש  רק  לא  נוגע  למעשה"  שהלימוד ”הלכה  [ולהעיר, 
ואופן הלימוד. וכידוע, שכאשר הלימוד נוגע למעשה בפועל, העיון וההעמקה והירידה לפרטי 

פרטים היא באופן אחר לגמרי.

הלימוד  כידוע25,  כי  הלימוד.  וחומר  ל'כמות'  גם  נוגע  שהדבר  להוסיף  אפשר  ולכאורה 
בהלכות בית הבחירה מקיף לא רק את עניני הבית השלישי שמופיעים בספר יחזקאל, אלא 
גם את מסכת מידות והל' בית הבחירה להרמב"ם, שבפשטות עיקר ענינם הוא הודעת צורת 

הבית השני. 

אמנם כאשר הלימוד הוא מתוך כוסף והשתוקקות לבית השלישי, ועוד יותר כאשר הלימוד 
הוא על מנת לבנות את הבית השלישי בפועל ממש, מובן מאליו שעיקר הלימוד יהיה במה 
שהובטחנו  כיון  מקום  מכל  ומבואר",  מפורש  ש"אינו26  שאף  השלישי,  הבית  לצורת  שנוגע 

תנחומא צו, יד.  .24
בהבא לקמן, להעיר מלקו"ש חח"י ע' 426 ואילך ובהערות שם.  .25

ל' הרמב"ם בתחילת הלכות בית הבחירה.  .26
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שלעתיד לבוא ”יגלה27 הקב"ה עינינו להבין הסתום בדברי יחזקאל ונבנהו", הרי מובן שכעת 
שהלימוד הוא על מנת לבנותו בפועל, הרי זהו הזמן הראוי להתגלות ענינים אלו. ולפיכך גם 
הלימוד במס' מדות וברמב"ם, זהו בכדי להבין מתוך זה את צורת הבית השלישי. כיון שמה 

שלא נתבאר בפירוש לגבי הבית השלישי, אפשר ללמוד אותו מתוך צורת הבית השני.

דוק ותשכח, שאכן דברי הרבי שצוטטו לעיל פותחים באמירה שבשנה זו צריך להיות ”לימוד 
עניני גאולה ומשיח ובנין בית המקדש השלישי", השלישי דוקא. מה שלא מצינו הדגשה כזו 

בשנים שלפני זה28].

■
אמורים   – הבחירה  בית  הלכות  לימוד  ואופן  התעניות,  לימי  היחס   – אלו  שענינים  ומובן 
להיות דוגמה, שיש ללמוד ממנה כיצד צריכה להיות הנהגתו והרגשתו של יהודי כלפי כל ענין 

בו הוא עוסק, בהתאם למצב המיוחד בו אנו נמצאים 'סף התחלת הגאולה', כנ"ל.

סיכום

וככל  לבוא,  לעתיד  שתתגלה  חיובית  ומטרה  פנימית  משמעות  ישנה  הצומות  לימי 
שמתקרבים לזמן זה, תורת החסידות כבר מתחילה לגלות את המשמעות החיובית שבימים 
אלו, ומדגישה שימים אלו הם ימי הכנה לגאולה. ובעמדנו כבר על סף הגאולה, בימים אלו 
מודגש ”לא רק ההכנה להגאולה, אלא שהגאולה באה בפועל ממש, ובמילא יהפכו ימים אלו 

לששון ולשמחה".

הרבי תיקן ללמוד בימי בין המצרים עניני המקדש. ובעמדנו כעת על סף הגאולה, הלימוד 
צריך להיות באופן של ”הלכה למעשה בפועל", מתוך הידיעה שבית המקדש עומד לרדת בכל 

רגע.

תוס' יו"ט בפתיחה למס' מדות.  .27
וראה גם שיחת ש"פ ואתחנן תנש"א, אודות ”ההסתכלות בעניני הגאולה השלישית ובית המקדש השלישי".  .28
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רצו אין מתענין
הפרק,  בתוך  שהובאה  בלק  ש"פ  בשיחת 
אשר  בגמרא29,  חז"ל  לדברי  הרבי  מציין 
מעיקר הדין ”יש שלום - ששון ושמחה, אין 
שלום - צום, אין גזירת המלכות ואין שלום - 
רצו מתענין רצו אין מתענין". שמזה מוכח, 
שגם בזמן הגלות לפני בא הגאולה השלימה 
(”אין שלום"), יתכן מצב שבו ”נחלש תוקף 

הצום", כיון ש"אין גזירת המלכות". 

ומזה למד בשיחה לעניננו, שבעמדנו קרוב 
התמוטטות  לאחר  ובפרט  לגאולה,  ממש 
שזהו  אירופה,  במזרח  הקומניסטי  המשטר 
ענין של ”בטלה גזירת המלכות", הרי נחלש 
הצדדים  את  יותר  להדגיש  ויש  הצום  תוקף 
הפרק  בתוך  כנ"ל  וכו',  שלו  החיוביים 

באריכות.

ויש להדגיש ולהבהיר:

ישירות  פוסקים  אין  למעשה  הלכה  א. 
הפוסקים  רבותינו  מדברי  אלא  מהגמרא, 
בשולחן  ובעניננו,  והאחרונים.  הראשונים 
ערוך30 נפסק בבירור ש"חייבים להתענות ד' 
תעניות ואין לפרוץ גדר". וכוונתו31 להדגיש, 
בהם  מצבים  ישנם  הגמרא  שמדין  שלמרות 

ר"ה יח, ב.  .29
אורח־חיים סי' תק"נ.  .30

מגן אברהם שם.  .31

אבותינו  מקום  מכל  להתענות,  חייבים  אין 
בכל  אלו  בימים  להתענות  עצמם  על  קבלו 

מצב, והעובר על כך נקרא פורץ גדר.

[אלא שכמבואר בט"ז שם, הואיל ותעניות 
על  המבוסס  הגמרא  מדין  אינם  כיום  אלו 
מכח  רק  אלא  המקורית,  הנביאים  תקנת 
לפיכך  עצמם,  על  אבותינו  שקבלו  הקבלה 
יש בזה כמה קולות. כי כשאבותינו קבלו על 
עצמם תעניות אלו, לא קבלו על עצמם כל 

חומרות התענית.

ולכן בזמן הזה, בכל הצומות מלבד תשעה 
מתענית,  פטורות  ומיניקות  עוברות  באב, 
ובנעילת  ברחיצה  מותרים  המתענים  וכל 
הסנדל, והצום מתחיל מהיום ולא מהלילה. 
היו  הצומות  שכל  בתחילה,  שהיה  כפי  ולא 

שווים בחומרתם].

ב. הגמרא והשולחן ערוך הם נגלה דתורה, 
ה'  עבודת  של  הגלוי  החלק  על  ומדברים 
במעשה בפועל. ובפנימיות התורה מדברים 

על החלק הפנימי של עבודת ה' במח ולב.

ערוך  והשולחן  שהגמרא  בעניננו,  ועד"ז 
בימי  לנהוג  צריך  יהודי  כיצד  מבארים 
בכלל,  ובחסידות  בפועל,  במעשה  הצומות 
תנש"א,  בלק  ש"פ  של  הדבר־מלכות  כולל 
מבארים עם מה יהודי צריך לחיות ולהרגיש 
להיות  שצריך  באריכות,  וכנ"ל  אלו.  בימים 
אלו  ימים  ושיהפכו  לגאולה  ההכנה  מודגש 

עיונים נוספים
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ענינים  הם  אלו  שכל  וכו',  ולשמחה  לששון 
עם  להתנגש  מבלי  האדם,  לרגש  הנוגעים 

ההלכה הברורה בשולחן ערוך.

ברור,  יראה  בשיחה  שהמתבונן  וכפי 
כיצד  הדרכה  של  קו  מוליך  השיחה  שבכל 
התענית,  בימי  הפנימי  הרגש  להיות  צריך 
להנהגה  הוראה  המהווה  אחת  מילה  ואין 
במעשה בפועל בתענית וכו'. שהרי בשולחן 
לנהוג  צריך  כיצד  ברור  נפסק  כבר  ערוך 

למעשה ביום זה.

אינם  הגמרא  שדברי  במקרים  גם  ג. 
ללמוד  צריך  מקום  מכל  למעשה,  להלכה 
גם  ואפשר  בדבריה,  ולהתבונן  הגמרא  את 
בעבודת  והדרכות  הוראות  מתוכה  להוציא 

ה' הפנימית במח ובלב32.

ודוגמה פשוטה לזה, מאותה שיחה עצמה:  .32
וחכמים  הנשיא  יהודה  רבי  מחלוקת  הובאה  בגמרא 
בטלה  רבי  שלדעת  בשבת,  שחלה  לתענית  בנוגע 
למחרת,  לא  גם  כלל,  מתענים  ואין  לגמרי  התענית 
אך לדעת חכמים, במקרה כזה התענית נדחית לאחר 

השבת, וכך נפסקה ההלכה בשולחן ערוך.
את  דוקא  ומבאר  זו,  מחלוקת  הרבי  מביא  ובשיחה 
ראה  שבדורו,  משיח  בהיותו  הוא,  כיצד  רבי,  דעת 
התענית,  שביום  והגאולתי  החיובי  הענין  את  לעומק 
לששון  נהפכת  התענית  השבת  ביום  כיצד  ראה  ולכן 

ושמחה.
אך ברור שאין בזה כל כוונה לפסוק הלכה כדעת רבי 
לבאר  רק  אלא  ערוך,  בשולחן  לנפסק  בניגוד  יהודה 

את דעתו של רבי וללמוד ממנה הוראה בעבודת ה'. 
אינה  בפועל  שההלכה  רבים,  במקומות  שזה  [וכפי 
העמוקה  משמעות  את  המדגישה  הדעה  לפי  נפסקת 
את  המדגישה  הדעה  לפי  דוקא  אלא  והפנימית, 
שבהלכה  כיון  והחיצונית,  הגלויה  המשמעות 
של  החיצונית  בצורה  דוקא  רבה  במדה  מתחשבים 

הדברים].
 (100 (הערה  ראה  ש"פ  בשיחת  דבריו  יובנו  ועד"ז 
אותה שנה, בקשר לכך שתשעה באב באותה שנה חל 
ידחה,  ונדחה  הואיל  דאמר  רבי  דברי  פי  בשבת: ”ועל 

נעקרו ונתבטלו לגמרי".
שאיננה   – רבי  של  לשיטתו  ברורה.  הכוונה  כאן  וגם 

את  מביא  בשיחה  הרבי  בעניננו,  גם  וכך 
דברי הגמרא בנוגע ל"רצו אין מתענין", בכדי 
להראות בהם את הרעיון היסודי, שגם בזמן 
נחלש  שבהם  מסויימים  זמנים  ישנם  הגלות 
תוקף הצום. ואף שדברים אלו אינם נוגעים 
מסיק  הרבי  מקום  מכל  למעשה,  להלכה 
ובלב33,  שבמח  הפנימי  לרגש  בנוגע  מכך 
והאבילות  הצער  רגש  פוחת  אלו  שבימים 

ומוסיף והולך הרגש ההכנה לגאולה וכו'. 

וכאשר בקרוב ממש יושלם הנצחון על כל 
תהיה  אזי  במקומו,  המקדש  ויבנה  האומות 
זו גאולה שלימה וימות המשיח בשלימותם, 
ואז אכן תתקיים ההלכה שיהפכו ימים אלו 
ובשלימותה  כפשוטה  ולשמחה  לששון 

במעשה בפועל34.

נהגנו  לא  לפועל  לחלוטין.  התבטל  הצום   – להלכה 
הצום  והפיכת  לגאולה  תשוקתנו  שמצד  ודאי  אך  כך, 
בביטול  רבי  של  שיטתו  את  ונזכיר  נזכור  לשמחה, 

הצומות.
ראה הע' 81 בשיחה, שבדוגמת דברי הגמרא שכאשר   .33
בטלה גזירת המלכות אזי ”רצו אין מתענין", כך אצלנו 
כש"בטלה גזירת המלכות במדינה ההיא" צריך להיות 
ההכנה  שזוהי  שבדבר,  הטוב  וביותר  ביותר  ”מודגש 

לגאולה השלימה". ודוק.
מלחמות  נלחם  משיח  בו  בזמן  שגם  בפשטות,  ומובן   .34
ה' ”ובכמה וכמה ענינים כבר נצח" (כפי שאומר בש"פ 
הצום  את  להפוך  סיבה  זו  אין  עדיין  תשנ"ב),  חיי"ש 

לששון ושמחה.
לנצחון  כוונתנו  מדברים,  אנו  עליו  שהנצחון  כיון 
האחרון המלא והמושלם, הנצחון שמבטל את הגלות 
ופותח את הדרך לבנות את המקדש בפועל. וכל עוד 
ביטול  זה  ואין  גאולה  זו  אין  זה,  לשלב  הגענו  שלא 

הצום.
לנצחון  נצח"  כבר  ענינים  בין ”כמה  הקטן  ההבדל  כי 
הגדול  ההבדל  זהו  הענינים,  בכל  והמלא  המוחלט 

שבין גלות לגאולה.


