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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
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