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 יו� רצו�–יו� צו�

י�בשנת תנש ז בתמוז חל בשבת פרשת�א

שבת� מה הסיבה לכ�� בלק ולכ� לא צמו בו

 תמיד אבל כמו�היא יו� שמחה שלא צמי� בו

א יש תשובה יותר� שליט מל� המשיחלרבי

את� פנימית ויותר שמחה השבת לא דוחה

�היא הופכת אותו ומגלה את הטוב� הצו

 בימות המשיח שכל�כפי שיהי� שנמצא בו

�הצומות יהפכו לששו� ושמחה

�כפי שכבר למדנו בשבוע שעבר ביו

יש לו מטרה טובה� התענית יש טוב פנימי

י��יו� רצו��ולכ� הוא נקרא  ז תמוז�במיוחד

ובגאולה האמיתית �� טוב�שהוא בגימטריא

�מות הטוב והרצו�ישל�והשלימה בה תהי

ה�� יתגלה הטוב הפנימי של הצומות ואז

�יהפכו לימי ששו� ושמחה

כשיו� התענית יוצא בשבת זה הכנה

חמדת�כי השבת נקראת� בגאולה�למצב שיהי

�שה� ימי �מד ורצה אותוח� שהפירוש זה יו

�והשבת קשורה� ג� היא יו� רצו�� מכל הימי

מזמור שיר�ע� הגאולה כמו שכתוב במשנה 

 יו� שכולו שבת ומנוחה לחיי–ליו� השבת 

�ולכ� כשהתענית חלה בשבת לא �� העולמי

אלא� שיי� בכזה יו� עניני� של חורב� וגלות

�רק עניני� של ששו� ושמחה

� בשר ויי�לכ� ביו� השבת אוכלי� ושותי�

�אלא מוסיפי� הרבה� לא רק שלא צמי

א� שליט מל� המשיחואומר הרבי� בשמחה

בשבת הזו צרי� להוסי! בסעודת שבת יותרש

אז� משבת רגילה �דוקא בגלל שזה יו� צו

כדי שלא יחשבו� צרי� לשמוח יותר מכל שנה

וכ� אנחנו� אפילו בצחוק שזה יו� עצוב

�חההופכי� את יו� הצו� ליו� שמ

במקו� שידגישו את הצו� והאבל של בי�

את� המצרי� על חורב� בית המקדש �מתחילי

בי� המצרי� מתו� שמחת שבת שמדגישה את 

��את ההכנה לגאולה� הטוב של בי� המצרי

 פרשת השבוע

את ימות המשיח שהופכי� כל דבר לטוב

� פרשת בלק–אנו מוצאי� ג� בפרשת השבוע 

 כוכב מיעקב דר��כשבלע� אומר בנבואה

זוהי הפע� הראשונה� וק� שבט מישראל

� בתורה שהיא מספרת לנו על ביאת המשיח

��שהי" והיא עושה את זה דוקא בפרשת בלע

הוא רצה� גוי רשע שבכלל לא מתקרב למשיח

לקלל את ע� ישראל ובסו! הוא יכל רק לבר� 

ה�וכפי שהתורה אומרת  ל�� ויהפו� אלוקי�

�ו דבר זה הגאולהאות�� את הקללה לברכה

�להפו� את כל הקללות והדברי� הלא טובי

 � כולל הצומות שעליה� דיברנו–שיש בעול

�לברכות וששו� ושמחה

 זמ� השיא

כפי שאמרנו כשיו� הצו� חל בשבת

–מדגישי� את העני� החיובי של יו� התענית 

ההכנה לגאולה ולא את האבל והצער על

שה� החורב� ולכי� כ� בכללות הדורות ככל

ומתקרבי� לזמ� הגאולה בה באמת בצומות 

י� יהפכו לששו� ושמחה ז תמוז�כשמגיע

מרגישי� יותר� במקו� לציי� אותו כיו� אבל

ז תמוז�הצד הטוב שבי� את הההכנה לגאולה

��ובי� המצרי

תמיד כשהיו� במיוחד בדור המיוחד שלנו

זה היה מזכיר חורב�� חודש תמוז�ומרי�א

אבל בדור שלנו לאחר הגאולה של הרבי� וצער

וי�ביצ�הריי ג תמוז התגלה שחודש תמוז�ב

גאולה לרבי� הוא חודש של שמחה וגאולה



כי� ולכ� זה ג� גאולה לכל ע� ישראלצ�הריי

כשהרבי נגאל הוא הציל את כל התורה

ה כנה קרובה והמצוות של בני ישראל וזה כבר

זה� לגאולה הגדולה של כל בני ישראל ועל ידי

 �התחילה הפצת מעיינות החסידות ג

ועל� חצי כדור התחתו��באמריקה שנקראת 

ידי הפצת המעיינות בא מל� המשיח בכבודו 

צ�וכפי שהכריז כבר הרבי הריי� ובעצמו

עשו�–�לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה�

��דתשובה עכשיו ותזכו לגאולה מי

ל� המשיח עובדהמוכעת קובע הרבי

שלאחרי כל עבודת בני ישראל בכל� ברורה

הרי� וכול� כבר עשו תשובה� הדור האחרו�

בודאי ובודאי ללא כל ספק וספק ספיקא�

�שכבר הגיע זמ� הגאולה

כי� ושוב מוסי! הרבי מל� המשיח ומדגיש

בשנה זו במיוחד אנו ממש מרגישי� את

רק משהו שהול� להגיעלא� הגאולה בפועל

כי זוהי שנת� אלא משהו שכבר מתחיל לקרות

וראינו בה את הנפלאות� ראנוא פלאותנ�

הגדולות של מלחמת המפר# שמעידי� שזוהי 

וכיו� שאנו� השנה שמל� המשיח מתגלה

י� נמצאי� בכזה זמ� מיוחד ז�בשבת זו של

תמוז מרגישי� ומדגישי� את הגאולה ולא רק

ה אלא שעוד בשבת זו תבוא שמתכונני� אלי

הגאולה בפועל ממש והשבוע הקרוב של בי�

�המצרי� יהיה ששו� ושמחה

כשאנו נלמד השנה את הלכות בית� ולכ�

הבחירה כפי התקנה הקדושה של הרבי מל� 

 ללמוד הלכות בית הבחירהא� שליטהמשיח

 באופ� אחר�כל יו� בבי� המצרי� הלימוד יהי

את" לגמרי החורב� של בית לא כדי לתק�

אלא מתו� געגועי� לבית המקדש� המקדש

"השלישי שיבנה תיכ! ומיד

� צרי� ללמוד כדי להאמי�

א ושואל� שליטמל� המשיח ממשי� הרבי

� שאלה מעשית שנוגעת לכל אחד מאתנו

� אנחנו רואי� שלמרות כל הנפלאות שה

וכל הדברי� הנפלאי� שאנחנו� מראה

ל זאת קשהבכ� שומעי� מהרבי על הגאולה

כל� להרגיש שממש אנו על ס! הגאולה ולא

כ� מצליחי� לחיות בצורה מתאימה לכזה זמ� 

�א� כ� מה עלינו לעשות� מיוחד

ללמוד� על זה ללמוד והתשובה היא שצרי�

בתורה על המשיח ועל הגאולה ולחשוב חזק 

ולהתבונ� בדברי� של הרבי על כ� שהגאולה 

ל� כל כ� קרובה שנות את ובכחה של התורה

הטבע שלנו שנתחיל כבר להרגיש ולחיות את 

ש� ימות המשיח הנה זה משיח�מתו� ידיעה

 �� בא

זה� והעיקר כי� שכבר לא נצטר� לדבר על

כול� יראו את זה תיכ! בעיניי� שלה� את

מל� המשיח והגאולה השלימה ובית המקדש 

�השלישי

����

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח לעול�

�ועד
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