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תמוז�ג
 ���קצת רקע

על� חי בברית המועצות ר הקוד��האדמו� רבי יוס� יצחק�צ�הרייהרבי ונרד� מאוד על ידי הקומוניסטי�
לה� בחצות הלילה  למניינ�'&%$��ז�ו סיוו# תרפ�בט� עבודתו בהפצת תורה ויהדות רגו הוא נאסר על מנת

ש�גבו� הגזרה לא התקיימה� ניסיבאופ#� אול�� בו בלילהבחשאי  על� מהמאסר בבית האסורי�חררותמוז הוא
� שני� לגלות בעיר קסטרמה לשלוששלחימנת לה

 אתחלתא דגאולה–תמוז�ג
לאז�תמוז תרפ� בג ורק כאשר� הכל וכיצד יסתיי��הטובל הואממאסר לגלות שינויהא�היה ברור עדיי#

תמ�י(ב�בי�לגמרי הרבי השתחרר  שג וזג �אתחלתא דגאולה�תמוז היה בעצ�� התגלה  כאשר התחלת הגאולה�
ג� המועצות לגמרי(בהמש יצא הרבי מברית אלא� הפרטית של הרבי לא רק התחלת הגאולה תמוז היה� אול�

� של גאולה זוהמש ותוצאהשנפילת הגוש הקומוניסטי ופתיחת שערי מס הברזל היו 
ש� נשאלת השאלה מדוע לא התרחש הנס כולו באופ# מיידי אלא� יצא מהמאסריבנס כדי שהרהתרחש כיוו#

*בכמה שלבי�
לא יתכ# לומר שהיו בזה בוודאי� גאולתו שייכת לגאולת כל ישראל�וכאמור� נשיא ישראלומכיוו# שמדובר על

ש� שכ יקרה לרבי� יכריחו�ש� אילוצי�� �הכל בהשגחה פרטיתאלא

*לאיזה נס חתר יהושע
התפלל� נגד האמוריי�באמצע מלחמת יהושע ובני ישראל� ב# נו#בדורו של יהושע� תמוז�ג� תאריבאותו
�יהושע וכ#� על מנת שהשמש לא תשקע ובני ישראל יוכלו לסיי� את המלחמה בניצחו#–�שמש בגבעו# דו��

�היה
+*לפני השקיעה� באופ# ניסי� מדוע לא ביקש יהושע שינצחו מיד–ולכאורה

�לל יש ג� לשאול באיזה אופ# נעצרה השמשבכ
השאלה�כאשר כול� נעי� בסדר מסוי� ואחיד� חלק אחד מתו מערכת שלימה של גלגלי�גלגל השמש הוא

*או שנעצרה כל מערכת השמש� המשיכו לנוע הגלגלי�היא הא� רק השמש עצרה וכל שאר
ש תאהמתבט� חי� לומר שיש בוודאי שייכות ביניה� מוכר– תמוז�ג– ניסי� אלו קרו באותו תארי שנימכיוו#

כאשר בעקבות ערעור קרח על הכהונה הכניסו את מטות ראשי השבטי��ג� בנס עליו מסופר בפרשת קורח
��ויצ, צי, ויגמול שקדי�� צא פרחווי�ובלשו# התורה� פרח מטה אהרו#–לאהל מועד 

הקבי# לילה ג� כא# הנס של פריחת המטה אחר כ מתחיל� קוד� פרח� רובי� לדר הטבעקורה בשלבי�
�פרות ושקדי� בשלי�� וכאשר משה מוציא את המטה רואי� עליו פרחי��עד שקד מוגמרולהיווצר פרי 

ה� ולכאורה מה+היה מספיק שיופיע על המטה פרי השקד מיד�� על מנת להוכיח שאהרו# הוא בחיר  לש�
ה שב� כביכול� טבעיי��דרושי� השלבי� נסבשעה *שהרי בי# לילה לא תיתכ# צמיחת שקדי�� לאו הכי היה זה

 טבעה בתולגלות אלוקות
 באופ# את העול�ה ברא�אבל הקב�� בעולמו לא ברא אלא לכבודוה� הקבכל מה שברא�ל אומרי��חז
על�� העל��מלשו#–�עול��ולכ# הוא נקרא�ניכרת בו בגלוי אותו אינה המחיה אלוקותהש תמנזאת על מנת

ה� במעשיושהיהודי ו�היה שות� להקבי  אלא�� לא רק יקיי� את רצו# הה � בבריאה� יגלה את כבודו של
–מנותק מ# העול���מלמעלה�ה היה יכול לברוא את העול� באופ# שהוא יתבר נשאר כאילו�הקב� יותר מזה

כמו כ# היה יכול� בכח מיוחד אליואל העול� לברוא כל נברא� יורד�אבל הוא ברא אותו דווקא באופ# שהוא
 אבל הוא ברא אותו דווקא באופ#(לברוא את העול� באופ# חד פעמי ואחר כ העול� ימשי להתקיי� מעצמו 

�ט�כפי שגילה הבעש� שהוא מהווה ומחיה את העול� כולו בכל רגע מחדש
ע�ה רוצה קירוב ושייכות�מכא# שהקב אליה� ונות# לה� את האפשרות� יורד�ולכ# הוא� הנבראי�תמידיי�
–� שהכל נהיה בדברו�ברומ�למשל� כשיהודי שותה כוס מי�� אליו ולגלות אותו בתו העול�פי�להיות שות
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אתמ�ה  לא רק לפני אלפי שני��זה ממש שברגעהבזגלהמ הוא � לא רק את המי� ששתה� הכלהווה מחדש
הואת כבודו הוא מגלה�ל�וגור� בכ חידוש בעו�  נהיה בדברושהכל�אלא ��גדלותו של

�את הטבע� לשבור�ולא� בתו הטבע� לש� כ צרי היהודי לפעול בתו העול�

 כשהוא חודר בתו הטבע( הנס שלימות
באלא� לא יישאר דבר שלמעלה מהטבע ברוב הניסי� שלמות הכוונה היא שהנס מסיבה זו תו יתקשר ויחדור

יג� העול�טבע השהטבע עצמו ��לה את כבוד
ל בכ שהנסזו הסיבה במטה אהרו#פריחת שהיה כי�שלבי צמיחה רגילי�של�טבעי�סדר היה בכל זאת א�

מ ר�חק�מורכב מהאותיות� קרח�–� קרח�הדבר שיי לפרשת� אודמהירי� ��בתוספת האות הוא למעלה�חק�
ו רו שני הקו�נס�למעלה מהטבעמהשכל את� י� שבאות � זו הייתה טעותו של קורח� המחשבה והדיבורמסמלי�

התיקו# לכ הוא� לתו העול�� קו המעשה� לקו השלישי� לרדת�ברוחניות בלי� למעלה�הוא השאיר את הנס
מ��חקת�בפרשת  ת�חק�המורכבת קו� חודר ללא הפסק כלל ג� בקו השלישי� הנס��חק�ה��בתוספת האות
נקודה של ביטול ביחד ע� גדלות� נוספת עוד נקודה גדולה�� העבודהבסיו� ובסופו� לתו העול�� המעשה

ת� העול� עצמו בתו והתפשטות � ששלמותה חיי� נצחיי�� חייהתהוא ג� ראש המילה� ולכ#
הל יהכ# ג� מס� אלא הנס עזר לנצח בדר הטבע� לא היה נס מוחלטושענס במלחמת תבר לומר שהנס לכ# ג�

בתו המערכת הטבעית עצמה ופעל� נכנס�כ שהנס� את כל מערכת השמש  אלא� לא רק את השמש�עצר 
�בכולה

נסכי– היה בשלבי�צ�ר הריי�גאולת אדמובנסהג�כ#ל ב�לוני�תנו�ג� כשמתרחש תו לפעול ככל האפשר
כאשר האנשי� שאסרו אותו��באופ# טבעי�כאילוו של הרבי היהרושחרג�� כדי לפעול בטבע עצמוהטבע

עד� בתו הטבע ופועל לזכ את העול� עצמו הנס�נכנס�באופ# הדרגתיכו�לשחרורובעצמ� סכי� נאלצו לה
� לנהוג בחופשיות בענייני תורה ומצוות ולאפשר לה� וא�ששה� עצמ� מגיעי� להכרה בצור להתיר ליהודי�

ש�� לנינגרד� ה� משני� את ש� העיר עד שהיו��לסייע לה� לצאת מש� (מנהיג� שהייתה קרויה על
בי�ועד שגאולת אדמו� המבטאת את ההפ הגמור מהקומוניז���פטרבורג�ל ש��ר הזק# ט כסלו קרויה על
��פטרבורג�

ד� מניס#�החודש הרביעי� וזה מרומז ג� בעניינו של חודש תמוז ד��הקשור לאות ודה יש שני קווי� ונק� באות
עד בתחתו# שאי#� בתו העול�� נקודת הביטול שלמעלה מהטבע חודרת בתו קווי האור והרוחב–מאחוריה� 
�למטה ממנו

 תו הטבעוב( למעלה מהטבע
בוו� חודש הגאולה� ומחודש תמוז �הוראות לדר עבודתנו בעול�אנו למדי�� הניסי� שהתרחשו

ה �א למעלה ממדידה והגבלהישה� עבודה בקבלת עול–הדברי� צרי להיות חיבור שני� בעבודת האד� את
י# לחדור בכל כוחות נפשו וחושיוי לאחר מכ# צרי הענ–ויחד ע� זאת�  מהטבעהלמעל�� ללא כל שיקולי� וכו

  � טבע האד�תוב(
ש�בקבהמוחלטת החיבור של האמונה� בדברי הרשותכ#ו ע�� מציא לו את פרנסתו למעלה מהטבעמה יחד

ה�– בתו הטבעהשתדלות מצדו וכפי שרואי� בדורות האחרוני� שהפרנסה��אלוקי בכל אשר תעשה� וברכ
והעול� עצמו מסייע� חודר בעול� עצמוהנסכי� באה הרבה יותר בקלות ובמנוחה ממה שהיה בדורות הקודמי�

�לכ
 חוצהילכשיפוצו מעיינות�פסוקב� ובענייני הגאולה��ענ ט כששאל אותו מתי הוא�ה משיח לבעשהפסוק אותו

מה להפי, לו עוד לפני שאומרי�� שכ#� היא הוראת דר פנימית לאד��  לכשיפוצו��� מילה הראשונהה� יתגלה
��כלאומרי� לו להיות�� חוצה��והיכ# להפי, זאת� מעיינות התורה(�ימעיינות - יפוצו� קוד� שכל�

 וביחד ע� זה עליו להחדיר זאת דווקא בתו�ההגבלמעלה מכללות מציאותו תהיה מציאות שמפיצה אלוק
זו� העול� � החל מהשכל העצמי של האד� שקשה לו לקבל את האמונה וקבלת העול שנדרשת בעיסוק בהפצה

 ששמע את החסידי� הולכי� כפי הסיפור הידוע שעל שאלת השוטר הרוסי��ועד למקו� הכי מרוחק מיהדות
�*�קטא אידיאט��ושאל�ותבלילה אחרי ההתוועד�ביטול אידיאט�ענה החסיד  מי הול �תשובה  � ביטול הול
� בתו העול�� דווקא ברוסיתהוא ענה זאת וביחד ע� זאת� שלמעלה מכל הגבלה
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� התשובה היא(* והרי העול� לא יקבל זאת� אי אפשר להעביר לעול� כזה מסר שלמעלה מהגבלה� א� ישאלוו
כאשרו� כבר הגיע הזמ# שאפשר להחדיר בעול� את הלמעלה מכל ההגבלות+# לכ בשלמותהעול� כבר מוכ

שליהודי יעשה את עבודתו  זה� ע� העול�כלל ומבלי להתחשב� בלי הגבלות–� יפוצו�באופ# תו וביחד ע�
ו� משו� שכי� אומות העול� מסייעי� לו בעבודתויראה שטבע העול� וא� אזי� התלבשות בלבושי הטבע

�עד לגאולה האמיתית והשלמה� דווקא לעבודה באופ# הזההעול� מוכ# וא� מסייע 

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  
•ñðîë¼ µî³ôíñëèíî íð−ðôô íñ¼ôñ¾ ³îï−þïëî ³¼ðî ó¼¬ô íñ¼ôñ¾ ñî¼ ³ñëš,íï¾î  

ó−−ô−òõí î−³îìî×ë þîðì−î ¬¾õ³−–î îñ×¾ëî−³î¾èþë,î³îê−®ôëî î¼ë¬ë .

•ñó−þîðì ³î−ííë íòîôêë  ’í ³ê ö³−−¾³−ô¾èí í½òþõ¼ë¬íô íñ¼ôñ  ,³êï ó¼ ðì−î
³î−¼ë¬ ³îñî¼õ ³î¾¼ñ.

•ñîñî¼õ ñ×ë ¹−½îííþî³ ³®õí ³ ,î ³îðí−íþî³í ³î−ô−òõ ,óðêë¾ í®îìíô ñìíîìë ð¼î  í®
î¬î¾õ×,ê−í î³îê−®ô ñ×¾ öõîêë "î®îõ−"–šîñê í®−õô¾ ³îê−®ô  ë¾ì³íñ −ñëô ³î

íñëèíî íð−ðô ¹êë ,î³ôíðîë¼ñ ¼−−½ô îô®¼ óñî¼í¾ íþ×í µîï,³êï ó¼ ðì−îññíë−¾
³êï¼ë¬í −¾îëñë .

•ñ− ñ×¾ ñð³¾íñðôë íí¾− −ðîí−±−š íòì ñ¼ ð½î−ôí í¾ðîší ³þí¬ ñ¼î þ¾×í µîò−ì.

•ñ±−ší öôï ³ê ñ®ò)þš−¼ëîñê µîò−ìë ó−š½¼³ôí (,−îòõ ¼èþ ñ× ñ®òñî³òô ñ¼îíñ  ¹−½
ò¼ ñ×ë−íìô¾î ³î−ì µî³ô ó−ðñ−ëî óô®¼ë ³îðí− −ò−.

•ñþôî±−ší ³î³ë¾ ñ×ë ³îëê −šþõ  ,îñ¾ ðîô−ñ³ìê íò¾ô³îìõñöî−¼ë .

•ñþîïì³ë¾ë íìòô ³ñ−õ³ þìêñ ³îð−½ì þôêô  ,−îò−¾ ó−¼ôî¾í ñ¼ ñ¼õ−¾¾õòë ¬ñìîô.

 מדברי הרבי בשיחה�העול� כבר מוכ# בשלמות

�� כפי שכמה שואלי�–נשאלת השאלה ה יאמר העול� ומה יאמרו האומות על כ שיהודי עושה את עבודתומ�
מע�ד +*הרי אי# ה� מביני� מה פירוש הדבר� האמיתית והשלימה בקירוב הגאולה–ובמיוחד��ינותי חוצהייפוצו

+ ע� העול�– טוע# הוא– אבל צריכי� לכאורה להתחשב–אמנ� זוהי עבודה גדולה ונעלית ביותר
 באופ# שלמעלה ממדידה–כאשר יהודי יעשה את עבודתו כדבעי+ העול� כבר מוכ# בשלמות� והמענה על זה הוא

טבע העול� ואומות העול�� יראה אי שהעול�( שזה מלובש בכלי� דלבושי הטבע וביחד ע� זה כפי� והגבלה
�מסייעי� לו בעבודתו


