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פר�עש�ה ימות המשיח�ב �ל תמוז בחואי�תמוז�ד� חוקת�ק
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

א חלה שבת פרשת חוקת�בשנת תנש

י בדבר מלכות השבוע נלמד� תמוז� בתארי�

�ונחקור את התארי� שלכאורה נשמע רגיל

א מל� המשיח מלמד אותנו�יטאבל הרבי של

�שיש הרבה מה ללמוד ממנו

�י צורותת את יו� זה אנחנו מסמני� בש

י� היו� השביעי בשבוע–זהו יו� השבת �� וג

� היו� העשירי בחודש תמוז–תמוז

מלמד אותנו תמיד שכלא�הרבי שליט

וודאי עני�� דבר בעול� הוא בהשגחה פרטית

 ג� כזה דבר�בתורה וביהדות יש לו משמעות

שגרתי כמו תארי� רגיל יש לו משמעות

וממנו אנחנו לומדי� ג� מהתארי�� מיוחדת

וג� מהימי�� ג� מהתארי� בחודש� בשבוע

י י�שסמוכי� אליו ימי הגאולה ג תמוז בה��ב

�ז תמוז�וי��ב ברוסי� מהקגצ�נגאל הרבי הריי

של�בעז ה אנחנו נלמד היו� על הקשר

קשור במיוחד ע� הדבר הכל ביחד ואי� הכל

הכי עיקרי והכי אקטואלי שכל דבר קשור 

  הגאולה האמיתית והשלימה–אליו 

 שני סוגי טוב–שני מניני�

אצלנו ביהדות סופרי� את הימי� בשתי

את� לפי שבועות ולפי חודשי�� צורות

ה הוא ברא� מבריאת העול�� השבועות קבע

 והוא� את העול� ע� אור וחוש� יו� ולילה

–קבע שלאחרי ששה ימי� יגיע היו� השביעי

שה� שבת �� קדוש�קבע שהוא יהי� יו

לעומת זאת את החדשי� התחילו לקבוע

�ה� בני ישראל רק ביציאת מצריי על� אז צוה

� ומאז בית הדי� של חכמי�משה לקדש חדשי

�ישראל יושב בבית המקדש ומקבל את העדי

פי� שמעידי� שראו את הירח החדש זה ועל

�חג�ראש חודש ומתי יהי� ה� קובעי� מתי יהי

שה� העני� של שתי הספירות זה ברא� אי�

�� ואי� שאנחנו מתקני� את העול�� את העול

ברא עולמות רבי� יפי� וטובי� כמו שרק�ה

והוא נת� לנו עול� תחתו�� הוא יכול לברוא

�מלא דברי� שאי� ע� דברי� לא מסודרי

�י� שלא יודעי� אנש� אפשר להשתמש בה

�ש� מה ה� רוצי� מעצמ � לנו עבודה�היתכדי

לא נשתמש במה� אנחנו נעבוד ונסדר את הכל

ואת מה שאפשר נעלה לקדושה� שלא צרי�

כל� על ידי שנקיי� בה� מצוות נלמד את

לפעול� האנשי� בשביל מה ה� הגיעו לכא�

את�בשירות הרבי שליט א מל� המשיח להביא

את הטוב שמסתתר בתו� וכ� נגלה� הגאולה

 מוכ� ומתאי��העול� ונתק� את העול� שיהי

�לקבלת פני משיח צדקנו

ש כל� טוב גלוי�י סוגי� של טובנזה שזה

ברא� הדברי� הטובי� שאנחנו מכירי� שה

� כזה שאנחנו רואי� ומכירי�פאות� באו

וטוב נעל� שזה כל הדברי�� שזה טוב

�יד� שנראי� לנו שליליי י עבודת ואנחנו על

שה�ה �ברא� שלנו מגלי� שהכל זה טוב

– זה מרומז ג� במספרי� של השבת

ה� שביעי בשבוע ועשירי בחודש �� את העול

ועל� שבע ימי� ושבע מדות� ברא במספר שבע

–ידי העבודה של בני ישראל מגיעי� לעשר 

�שלימות

ה כתוב� לכ� בתורה שבכתב אותה כתב

תורה שבעלוב� ימי� בשבעה שהעול� נברא

פה אותה כתבו חכמי ישראל בפרקי אבות 

 בעשרה�בפרק חמישי שנלמד השבת נאמר 

�ה�� מאמרות נברא העול הוא� כי מצדו של

ובני ישראל� ברא את העול� באופ� של שבע

הסתיר� מגלי� בעול� דברי� חדשי� שה

�� מאמרותעשרה�בתוכו 

תמוז אנו לומדי��י–ומהשבת שלנו

�ג� הטוב הגלוי� שצרי� לחבר את שני העניני



ה וג� הטוב הנעל� שמתגלה על ידי �� שמצד

�העבודה שלנו

ב תמוזטו–ז תמוזי

מהשבת שלנו אנחנו מברכי� את השבת

י יו�י�ז בתמוז�הבאה וז�ז זה ג� חיבור של �ד

טוב סת� בלי� טוב�ובגימטריא זה יוצא

ל טוב גלוי וטוב� מעלה וטוב למטההגבלה טוב

��נעל

הוא יו� צו� ויו�� שבעה עשר בתמוז

שבו יחזרו בתשובה ויתענו על מעשינו� רצו�

 �הלא טובי� ועל ידי זה יגלו את הטוב הנעל

�שיש בבריאה

זו� כ� זה כל שנה ז�י"א�תנש!א� בשנה

ואנחנו כבר למדנו שבשבת� תמוז חל בשבת

ב� יש את הטוב שה טוב� עול� מצד עצמוברא

ז תמוז חל בשבת מתחבר�וכשי� מלכתחילה

�הטוב הנעל� שמתגלה על ידי התענית ע

בו� הטוב הגלוי של שבת �רק!ולכ� לא צמי

"�י תמוז�למחרת בח

י טוב למעלה וטוב�ז בגימטריא טוב�לכ�

וזה ההכנה הכי קרובה לגאולה� למטה

 טוב מלמעלה וטוב מלמטה�השלימה בה יהי

וכמו שאמר הרבי� תענית א# פע��לא תהיו

י�מהר ז תמוז שחל להיות בשבת�ש על

דחה בשלימות ויהפ� לששו�נ�הלואי שיהי�

��ולשמחה

י י�זהו ג� הקשר לימי הגאולה של ג�ב

ג תמוז זהו חג של פנימיות�י$ב�י� תמוז

על ידי המאסר והגאולה של הרבי� התורה

שלצ�הריי  תורת התווס# בהפצת המעיינות

עד שבסופו של דבר כתוצאה מכ�� החסידות

 הגיע לאמריקה וש� הוא הפי%צ�הרבי הריי

את תורת החסידות בכל מקו� בעול� כמו

זה�שלא הי ובכחה של תורת� א# פע� לפני

 פנימיות התורה לגלות את הטוב–החסידות 

�שזה בעצ� מה שאנחנו� הנעל� שיש בעול

גלי� שיש עושי� עכשיו לומדי� חסידות ומ

��בעול� טוב נעל

ס�תכל

ה כל דבר שהוא� יהודי שתמיד עובד את

אי�  אי� זה יוצא אצלי�רואה הוא מיד חושב 

ה  ��אני עושה את זה בעבודת

א מל��על קטע זה אומר הרבי שליט!

וא� כ� מוב���אפילו ילד קט� מבי��המשיח

�אנחנו" שיש לו שיייכות מיוחדת לילדי

הצריכי� לעבוד בשתי הדרגות האלה� את

הרי לכל אחד יש גו#� שיש לכל אחד מאתנו

חי� ונשמה הוא� הגו# אוכל ושותה וכ� הוא

�וכל אחד מרגיש� מתנהג לפי הסדר של העול

הוא מרגיש שהוא� שיש לו משהו בתו� הגו#

�שמחי� על גופני�והוא מבי� שזה משהו� חי

שו� את הגו# זוהי הנשמה הרוחנית � שלה אי�

�הגבלות והיא תמיד יכולה לתק� ולהשתפר

ה ג�� וכ� אנו לומדי� שצרי� לעבוד את

 לעשות מצוות ע� הידיי�–ע� הגו#

�לכו� במצוות� וג� ע� הנשמה� והרגליי

�שלדברי�� לאהוב כל יהודי� שאנחנו עושי

�האלה אי� שו� הגבלות

כשאנחנו נותני� צדקה להוסי# ג� בכמות

ב� של הצדקה �לעשות� של הצדקה�מהנש�וג

ולתת עצה� ונה ובסבר פני� יפותוזאת בכ

�טובה לזולת ולדבר ולחשוב טוב על הזולת

י ב תמוז ועוד לפני�וכ� נזכה עוד לפני

 יותר צומות א# פע� כי הרביוהצו� שלא יהי

 יבוא מיד ויגאל אותנוא� שליטמל� המשיח

�בניסי� ונפלאות

����

�המשיח לעול� יחי אדוננו מורנו ורבינו מל

�ועד

ע"יו ה"ל ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות
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טו-ז תמוז בשבת"י ב" יו�
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פר�עש�ה ימות המשיח�ב  תמוזא�י� בלק�ק
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

 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

ע"יו ה"ל ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות
ת�כיכר מד  %$$)$עלית�נ'&%$�ד�א

 '-*-)'+�*%( פקס%)),+*+�*%(�טל

�באזור מגורי�� דבר מלכות�למסור שיעור רוצה
(%#)'&"%#$#"!  רכז ארצי בני�ק�באה

(%#)')!!)$*%*  רכזת ארצית בנות

(-,!'%%%%$)"+ ב� בארה

ה ד אינפו�מידי שבוע באתר חב�דבר מלכות לנוער�נית� להוריד את
הל במסגרת�יו� נחשו�$ב( הגהה לשונית� חינו�ואנשירבני�(הגהה רוחנית�ב� מנח�( עריכה �דבר מלכות�מבצע עולמי ללימוד
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