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שחרור הניסי של הרבי הקוד�  
מבית האסורי� הסובייטי בשנת  

ז) לומדי� כלל: לפי  “ תרפ 
מאורעות קודמי� שקרו ביו�  
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תמוז הוא בשבילנו יו�  ‘  היו� ג 
שדורש התבוננות משמעותית  

תמוז  ‘  במה שמתרחש ביו� ג 
מהי המשמעות    —ד  “ תשנ 
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הרבי ואצלנו, ואי� נוגע לעיקר:  

 הגאולה האמיתית והשלימה. 

עצ� עובדה שהרבי הוא הנשיא  
ורועה נאמ� של בני ישראל,  
וידוע שרועה לא עוזב את צאנו,  
לכ� אי� מקו� לשו� ספקות  
שיאותו   נ  � שי בי ממ שהר
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הרבי הכי� את החסידי� לכל  

ע   , � י בא ה ת  ו י  “ המאורע
 ‘.מאמרי�, שיחות, מכתבי�, וכו 

בחוברת זו נעיי� במה שהרבי  
מלמד אותנו על מהותו של יו�  

תמוז והקשר בי� המאורעות  ‘  ג 
הקודמי�, ומתו� זה נגלה  
שהשיחה של הרבי הוא מורה  
דר� עבורנו אי� להבי� ולהתיחס  

תמוז.   ‘  ליו� הבהיר הקדוש ג 
  —ובפרט, מה הקשר לתכלית  
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הנסי� והנפלאות בתקופה האחרונה ” בלשו� הכי ברורה הרבי מבהיר ש 

(בשנת נסי�, ובשנת אראנו נפלאות) שה� הכנה להנסי� והנפלאות 

י משיח צדקנו...ויש להוסי# ולהבהיר “ דגאולה האמיתית והשלימה ע 

שנסי� ונפלאות אלה אינ� אלא הכנה להגאולה, אבל לא אתחלתא דגאולה 

מוב� שכל עוד שאי� לנו    32“ ואפילו לא אתחלתא דאתחלתא דגאולה... 

אי� אנו  אי� אנו  אי� אנו  אי� אנו    33“ שג� אתחלתא דגאולה...ותיכ# ומיד אמצע ושלימות הגאולה ” במצב  

 !נמצאי� בגאולה האמיתית והשלימה לפי תנאי� של הרבי נמצאי� בגאולה האמיתית והשלימה לפי תנאי� של הרבי נמצאי� בגאולה האמיתית והשלימה לפי תנאי� של הרבי נמצאי� בגאולה האמיתית והשלימה לפי תנאי� של הרבי 

‘ תמוז עבשיו ההוא (כמו שהי ‘  ל שיו� ג “ א� כ�, מה ע� כל ההסברי� הנ 

 בדיוקבדיוקבדיוקבדיוקבאי� למסכנה שהמצב שלנו  “?   אתחלתא דגאולה “ ז)  “ בשנת תרפ 

כ� (בגאלה שלימה של 0אשר לא התגלה אחר   —ז  “ כמו המצב בשנת תרפ 

‘ ג תמוז) שבאמת אתחלתא דגאולה היתה כבר בג “ י 0ב “ הרבי הקוד� בי 

תמוז.  כמו כ� עתה, שלא רואי� בוודאות (בעיני בשר ובשכל אנושי) 

ס יתגלה למפרע שכל “ ד, אבל סו “ תמוז תשנ ‘ שהיתה אתחלתא דגאולה בג

 באמת.‘ הי

שנשי� לב למעלה מיוחדת שיש לנו שלא היתה אצל חסידי� של הרבי 

הקוד� שהיו בערפל וחוש� ולא ידעו מה לחשוב, כי הרבי כבר הסביר לנו 

פ שבשלב זה הוא “ אע   —תמוז הוא אכ� אתחלתא דגאולה  ‘  שבשבילנו ג 

 עדיי� בהעל� ולכ� אינו הגאולה האמיתי והשלימה כפי פירוש הרבי.

 —שנראה כבר בעיני בשר את הגלוי� של הגאולה האמיתית והשלימה  

י זה “ שע   —“  בלא עיכב� כהר# עי� ” י,  “ אתחלתא דגאולה וסיומו תומ 

ד אכ� היתה אתחלתא דגאולה, עלית “ תמוז תשנ ‘  יתברר למפרע שיו� ג 

הרבי לגאול את ע� ישראל מגלות, היו� שבו עמדה השמש מפני גלוי� 

וממילא “  גוי אשר בקרבנו “נעלי� ביותר, גלוי� מדרגה שלא נותנת יניקה ל

 ננצח אותו.

    ב,ב,ב,ב,““““תמוז תשעתמוז תשעתמוז תשעתמוז תשע‘ ‘ ‘ ‘ שנזכה כולנו ביו� זכאי זה, יו� גשנזכה כולנו ביו� זכאי זה, יו� גשנזכה כולנו ביו� זכאי זה, יו� גשנזכה כולנו ביו� זכאי זה, יו� ג

    והוא יגאלנו!והוא יגאלנו!והוא יגאלנו!והוא יגאלנו!        —מ  מ  מ  מ  ““““לגלוי הרבי מהלגלוי הרבי מהלגלוי הרבי מהלגלוי הרבי מה
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 אז והיו�: השפעת הכתר, בטול העצמותאז והיו�: השפעת הכתר, בטול העצמותאז והיו�: השפעת הכתר, בטול העצמותאז והיו�: השפעת הכתר, בטול העצמות

כי היו� בעצמו, בעצ� מהותו,   —ל: מגלגלי� זכות ליו� זכאי  “ אומרי� חז 

תמוז הוא יו� זכאי.  הרבי מסביר כי הרבי ‘  ראוי למאורע מיוחד.  והיו� ג 

שהוא יו� זכאי —תמוז בגלל סיבה זו ‘  הקוד� השתחרר ממאסר ביו� ג 

מאז בריאתו.  ככה רואי� שבתארי� זה יהושוע בי� נו� עשה נס גדול 

בעמידת את השמש (שמש בגבעו� דו�) כדי לתת לבני ישראל ההזדמנות 

לנצח האויבי�.  כפי אופי נס זה, אשר הרבי מסביר בטוב טע� בשיחה, 

ובאותו “.  יו� זכאי”נוכל ללמוד על הנס שנעשה עבור הרבי הקוד� באותו 

ד על ידי התבוננות “ תמוז, תשנ ‘  משקל נוכל להבי� באופ� יותר עמוק ג 

במאורעות הקודמי� שהופיעו ביו� זה. נקודת העיו� היא הנס שעשה 

 י הרבי.“יהושוע בי� נו�, אבל בהקד� לכ� נזכיר עוד נקודה שמתבררת ע
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ז הרבי הקוד� קיבל ההודעה שמשחררי� אותו ממאסר “ תמוז, תרפ ‘  ג 

תמוז, ‘  ו) ושולחי� אותו לגלות.  בשיחה של ג “ (וסכנת משפט מות, ח 

ה הרבי מסביר שעל פי תורה יש מקו� לדעה שמאסר הוא יותר גרוע “תשמ

מגלות, שהשליטה המוחלטת על האסורי�, על החיי� היו� יומיי�, היא 

סבל גדול יותר מהחיי� היותר חופשיי� (יחסית) בעיר גלות.  לאיד� גיסא, 

יכול לקיי� תפקידו בתור נשיא בישראל.  לכ� ‘  בגלות הרבי הקוד� לא הי 

גאולה פרטית בלבד עבור הרבי ‘  ז הי “ תמוז תרפ ‘  שיו� ג   1הרבי מסביר 

ג “ י 0ב “ כ� בי 0הקוד� (הגאולה הכללית, שיי� לכל ישראל, הייתה רק אחר 

ד והשלבי� המובאי� “ תמוז תשנ ‘  תמוז).  לפי זה אפשר להשוות ליו� ג 

 בספרי קודש על ביאת וגילוי משיח.

  2ל אומרי� על משיח שהוא נכנס לג� עד� כאשר הוא עוד בחיי�. “ חז 

כתוב    3“. משיח נלקח מהעול� לג� עד� ומש� יתגלה “ א מבאר ש “ המהרש 

שלכאורה יש סברה   —“  כי משיח אינו מת ” בספר אור החמה על הזוהר  

אלא הוא חי בג� עד� התחתו� מזומ� “   —שכ� שצריכי� לשלול אותה  

לישועת� של ישראל, ואי� לו רשות לצאת מש� עד שנת� לו רשות 

גלות זו בג� עד� היא התקופה שמשיח נכסא (כמובא    4“ מלמעלה... 

 העני� שמשיח נגלה ונכסא). 5במקורות רבות

    הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה 

    שלבי� בביאת משיחשלבי� בביאת משיחשלבי� בביאת משיחשלבי� בביאת משיח    —. ממאסר לגלות . ממאסר לגלות . ממאסר לגלות . ממאסר לגלות 1



 

 

2 
, לפי הסבר הרבי, כאשר הוא תמוז ‘  כל זה בהתא� למצב הרבי הקוד� בג 

הל� ממאסר לגלות.  כמבואר בתניא שהתלבשות הנשמה בגו# השפל הוא 

  , ה מ ש נ ל ר  ס א מ ת ” כ י ב ב  � ח ו ט ו ה  י ב ש ב ה  י ה ש  � ל מ  � ב ל  ש מ כ

, והיא 6“ [עור הנחש הקדמוני]   משכא דחויא האסורי�...וכמ"ש בזהר דנקרא 

  7”. יציאת נפש האלהית ממאסר הגו# משכא דחויא ” (הנשמה) משתוקקת ל 

א� מאסר “: ” מאסר הגו# “ הרבי הקוד� בעצמו מדמה ישיבתו במאסר ל 

כ הענוי של נפש האלוקית במאסר “הגו# בבני� של ע' ואב� הוא ענוי, עאכו

תמוז ‘  מכ� רואי� אי� יציאה ממאסר לגלות בג    8“. הגו# ונפש הבהמית 

יתגניז המשיח בגו# ” מתאי� לשלב זה שמשיח נלקח מהעול� לג� עד� ו 

ההבדל בי� חצוניות הגו# שרואי�   10(כמוסבר במקומות אחרי�   9“ ונפש 

 ל).“בעיניי� ויש בו הפסד ובי� פנימיות ואמיתיות הגו# שהוא נצחי, ואכמ

והיא: הנשמה יכולה להתקשר “,  מאסר הגו# “ בכל זאת יש מעלה להיות ב 

י התלבשות בגו# של “ באופ� גלוי ע� אלה שפה למטה בעול� הזה רק ע 

שה� במאסר הגו# של עול� הזה   —עול� הזה.   הצדיק מלמד תלמידיו  

רק כאשר נשמתו ג� כ� מלובשת בגו# של עול� הזה, ובעליתו לג� עד�   —

ל) בשבילו “ י שהוא עולה חי בגו# ונפש, כנ “ י הסתלקות או א� ע “ (א� ע 

 זה יציאה ממאסר הגו#.

לג� עד� היא “  משחא דחוויא ” ל מוב� שהיציאה ממאסר , מהגו#  “ מכל הנ 

שתפקידו ורצונו   —גאולה פרטית של הנשמה. אבל כשמדובר על משיח  

ואי� לו רשות לצאת מש� עד שנת� לו רשות ”   —לגאול את ע� ישראל  

), אז 11“ שקול כמעט כצער מיתה “ (והרבי מביא בשיחה שגלות    4“ מלמעלה 

יש יותר קושי להתקשר ע� הע�.  “  נכסה ” מצבו כמו גלות כי במצב של  

הוא שלב מתקד� בתהלי� “ גלות“ל“ מאסר“בכל זאת, המעבר של משיח מ

 גאולת ישראל בהתגלותו השלימה של משיח.

    תמוז: יו� של ספקותתמוז: יו� של ספקותתמוז: יו� של ספקותתמוז: יו� של ספקות‘ ‘ ‘ ‘ ||. ג||. ג||. ג||. ג

 —הרבי מסביר עוד בשיחה שבאמת השחרור של הרבי הקוד� ממאסר  

צרי� להיות סיבה ‘  הי   —ו  “ ומהאיו� של משפט של היפ� החיי�, ח 

לשמחה וחגיגה אדירה בי� החסידי�.  אבל בגלל שהרבי הקוד� אז נשלח 

ברור אצל רוב החסידי� א� זה ‘  לגלות בעיר רחוקה ק9סטר9מ9, לא הי 

הא�   —וודאות  0מצב של גאולה או אחר.  התבלבלו החסידי� מתו� אי 

 יותר גרוע.‘ לחגוג גאולה או א� המצב נהי

וודאות, מסביר הרבי, כי על פי 0מצב של אי ‘  אפילו כפי :כל דקדושה הי 

תורה יש מקו� לסברה שמאסר עדי# מגלות, וג� להיפ�.  רק אחרי הגאולה 

‘ תשמוז הי ‘  נתגלה אי� שג ” ג תמוז  “ י 0ב “ המוחלטת של הרבי הקוד� בי 

    וודאותוודאותוודאותוודאות""""תמוז: יו� של איתמוז: יו� של איתמוז: יו� של איתמוז: יו� של אי‘ ‘ ‘ ‘ . היו� ג. היו� ג. היו� ג. היו� ג2
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לא פטר בני ישראל מהצור� להלח� בדר� “  שמש בגבעו� דו� ” הגדול של  

 הטבע ואדרבה, הוא נת� לה� יותר זמ� למלחמת�.

 26ד.  הרבי מסביר בשיחה “תמוז, תשנ‘ אפשר לדמות את זה למצבנו אחרי ג

ביכולת� לפועל את הגאולה כבר מזמ�.  אבל אי� זה רצו� ‘  שהצדיקי� הי 

ה שמשיח בא מעבודת הצדיקי� מלמעלה למטה, אלא מעבודת בני “ הקב 

ישראל מלמטה למעלה ולכ� הצדיקי� לא עשו כ�.  מוב� שעני� הגאולה 

קשור ע� עבודתנו מלמטה למעלה, שזה בדר� הטבע, עני� דירה בתחתוני�, 

 א.“כמבואר במ

תמוז ‘  ל המצב שלנו דומה למצב בזמ� יהושע בי� נו�, שביו� ג “ י הנ “ עפ 

הוא העמיד במקו� את השמש וכל מערכת השמי� (נס מלמעלה למטה) 

כדי לתת לבני ישראל זמ� לסיי� את עבודת� בדר� הטבע (אבל בסיוע ניסי 

עדיי� תלוי בנו לפעול התגלות משיח בדר� ‘).   מלמעלה של אבני ברד, כו 

י עמידת השמש (ע� כל הפירושי� “ הטבע (בתו� :כל אנושי), וזה נפעל ע 

 ל.“ל) שהשמש הוא משה שבדורנו, שפני משה כפני חמה, וד“הנ

    תמוז חגאולה האמיתית והשלימהתמוז חגאולה האמיתית והשלימהתמוז חגאולה האמיתית והשלימהתמוז חגאולה האמיתית והשלימה‘ ‘ ‘ ‘ ) ג) ג) ג) ג10101010

של הרבי הקוד�,   27“ אתחלתא דגאולה ” ז  “ תמוז תרפ ‘  הרבי קורא ליו� ג 

ועני� זה נשאר במהות יו� זכאי זה.  אמנ� לעיני בשר אולי קשה לראות 

ד שיי� לאתחלתא דגאולה, אבל כבר הסברנו “ תמוז תשנ ‘  אי� שיו� ג 

קשור לגילוי נעלה יותר כדי לתת לבני ישראל את “  שמש בגבעו� דו� “ ש 

ל בארוכה.  ונכו� להזכיר מה “ י עבודת�, בנ “ ההזדמנות לנצח את האויב ע 

אלא הוא   28“ לא יוכל משיח לגאול ישראל מלמטה “ שכתוב באור החמה ש 

י מקורות “ ל).  רואי� שעפ “ צרי� לעלות לג� עד� (חי בגו# ונפש, כנ 

תמוז הוא אתחלתא דגאולה!  אבל ג� ‘  בפנימיות התורה סביר להגיד שג 

ז, “ תמוז תרפ ‘  חייבי� להודות שזה לא נראה לעיני בשר, ולכ� הוא כמו ג 

 ברור עדיי�.‘ י נסיעה לגלות) לא הי“אשר אתחלתא דגאולה של השחרור (ע

: פתאומי פתאומי פתאומי פתאומי וזה ג� מתאי� להדגש הרבי במספר שיחות שהגאולה היא דבר  

י משיח “ י שהגאולה האמיתית והשלימה ע “ כבר התודה פוסקי� בנ ” 

צדקינו צריכה להיות תיכ# ומיד, ונעשה כ� במציאות העול� בפועל 

התחלת הגאולה ושלימותה ‘  תהי “ ומוסי# לזה הרבי בהערה ש    29“ ממש. 

אתחלתא ” לפי הרבי, אי� מצב של  ‘“.   לא עיכב� כהר# עי� ‘ תיכ# ומיד,  

הגאולה, ישנו כשמתחילה  כשמתחילה  כשמתחילה  כשמתחילה  באופ� שתיכ#  ” שנמש� מש� זמ�, אלא  “ דגאולה

כל אלו האומרי� שגאולת ” כי    30“ של הגאולה של הגאולה של הגאולה של הגאולה         מיד ג� הסיו� והשלימות 

   31“ישראל תבוא בדר� הטבע ולאט לאט...מתעלמי� מהמציאות...

 ג' תמוז חגאולה האמיתית והשלימהג' תמוז חגאולה האמיתית והשלימהג' תמוז חגאולה האמיתית והשלימהג' תמוז חגאולה האמיתית והשלימה. 10
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שתיקה וביטול במציאות לגמרי מכל כל...שאי� כח לדיבור כלל בשעה ” 

ל קל להבי� הקשר בי� עמידת השמש “ מכל הנ    * 24“ שהמל� בעצמו מתגלה. 

 ד.“תמוז, תשנ‘ י גילוי כתר (גלוי אורות של משיח) ויו� ג“ע

כדוגמת שמש בגבעו� דו�  —גילוי הכתר ‘ ד הי“תמוז, תשנ‘ ביתר ביאור: ג

תמוז בזמ� יהושע גו# השמש דמ� ‘ וג� התכסות משיח.  בג‘ שהוא עלי —

בחינת גלוי של משה   —“  גו# השמש ”מפני גלוי נעלה יותר.  ג� כ� בזמננו 

גילוי אור משיח   —הפסיק תנועותיו מפני גילוי נעלה ביותר  “  פני החמה ”

 “.  בטול העצמות“ —

 תמוז?תמוז?תמוז?תמוז?‘ ‘ ‘ ‘ ' למה ההעל� והסתר של ג' למה ההעל� והסתר של ג' למה ההעל� והסתר של ג' למה ההעל� והסתר של ג9999

תמוז היא עמידת השמש ‘  ל הזכות הראשונה שהתגלגל ליו� זכאי של ג “כנ

י יהושע בי� נו�.  לפי שני הסברי� שוני� של הרבי בקשר לנס זה של “ ע 

יהושע, נוכל להבי� אולי קצת  מדוע יש לנו הנסיו� של ההעל� והסתר 

 עכשיו.

כדי להארי� את הזמ� לבני ישראל ‘ לפי פשטות הפסוקי�, עמידת השמש הי

כדי לנצח את האויבי�.  אבל זה בעצמו תמוה כי לנצח את האיובי� לא 

השלי� ‘  ה ” דורש נס כזה ענק שעצר כל מערכת השמיי�.  לפני זה כתוב  

עליה� אבני� גדולות מ� השמי� עד עזקה וימתו רבי� אשר מתו באבני 

‘ מספיק לבקש מה ‘  מזה מוב� שהי    25“ הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב. 

להרבות באבני� גדולות  בלי להפריע בתנועות הכוכבי� כלל!  על  זה 

רק כדי לנצח את האויבי�, אלא לאפשר ‘  הרבי מסביר שסיבת הנס לא הי 

י נס מלמעלה).  הנס “ (ולא רק ע   בדר� הטבע בדר� הטבע בדר� הטבע בדר� הטבע לבני ישראל לנצח אות�  

    מדוע ההעל� וההסתר של ג' תמוז?מדוע ההעל� וההסתר של ג' תמוז?מדוע ההעל� וההסתר של ג' תמוז?מדוע ההעל� וההסתר של ג' תמוז?    .9

את שלי עשיתי...עשו כל מה ” א:  “ ח ניס� תשנ “ ידוע ומפורס
 דברי הרבי בליל כ 
ולהעיר הקשר בי� ציווי זו של הרבי “   שביכולתכ
 להביא את הגאולה בפועל ממש. 

 
והעני� שכתוב בזוהר על עלית משיח לג� עד� כאשר הוא מתכסה.  כא� מובא תרגו
 ב, שמות ט, א, וזה לשונו:‘ על הזוהר הקדוש, ח“ מתוק מדבש”ופירוש 

לא יוכל המשיח לבדו לגאול את השכינה וישראל כי לא תלוי בו לבדו 
 
להוציא את השכינה מ� הגלות, אלא במל! עליו�, ולזה צרי! רחמי
עליוני
, וצרי! התעוררות מלמטה כדי לעורר את הרחמי
 למעלה, כי 
אפילו ירצה המשיח התחתו� לפעול או לגאול בכח העטרות שנתעטר 
מלמעלה לא יוכל, כי רק כפי שיעוררו ישראל כל יפעול המשיח, ואמר  

ר והיונקי
 נותני
 תוק" למל! המשיח, כי העיקר “ כיו� שאות
 התשב 
 י מעשי התחתוני
...“תלוי בשפע העליו� שנמש! ע

 התגלות משיח תלוי בנו
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התחלת ‘  תמוז הי ‘ א שהתברר לחסידי� שיו� ג“.  ז12“התחלתא דגאולה“ה

כ�.  אפשר לראות אי� זה דומה למצב בי� החסידי� 0הגאולה רק אחר 

ד, קל להבי�.  אבל הרבי מסביר שלמרות התחושה “ תמוז, תשנ ‘  בעקבות ג 

תמוז הוא יו� של ‘  וודאות שהשתלטה על החסידי� אז, בשבילנו ג 0של אי 

שמחה כי אנחנו מתיחסי� לא לאי� המצב נראה אז, אלא לאי� יתברר 

המצב סו# כל סו#.  ואולי יש בזה רמז והוראה בשבילנו אי� להתיחס ליו� 

 תמוז של דורנו.‘ ג

 |||. שמש בגבעו� דו�: להשתיק את השיר של השמש|||. שמש בגבעו� דו�: להשתיק את השיר של השמש|||. שמש בגבעו� דו�: להשתיק את השיר של השמש|||. שמש בגבעו� דו�: להשתיק את השיר של השמש

ה העומק הפנימי בנס שעשה “ תמוז, תשמ ‘  מבואר באריכות בשיחה של ג 

ש� “.   שמש בגבעו� דו� ” י הציווי  “ יהושע בי� נו� להעמיד את השמש ע 

“, שתוק ” שפירושו  “,  דו� ” פ חסידות מדוע ציווה יהושע  “ הרבי מסביר ע 

 ב.  והעני� הוא:“או כי“ עמוד”ולא 

גלגל חמה הוא כדור “.   גלגל חמה “ ו “  חמה “   —יש לשמש דתי בחינות  

“ חמה ” של השמש.   “  גו# “ השמש הגשמי שמתגלה לעיני בשר, והוא ה 

שלא מתגלה לעיני בשר.  גלגל חמה הוא גשמי   13פירושו הנפש של השמש 

ודומ�, בלי חיות מצד עצמו.  הילוכו סביב כדור האר' (ובמהירות גדולה) 

נכנסו בחייה
 בג� עד� ואלו ה� חנו! ב� “ ל שיש מספר מעט של אנשי
 ש “ אומרי
 חז 

 4“ הוא חי בג� עד� התחתו� מזומ� לישועת
 של ישראל ” $ו    2“ ירד, ואליהו, ומשיח... 
ומחכה לרשות לגאול את ע
 ישראל.    אבל לפי השיחות של הרבי משיח כבר כא�,  

רואי
 כבר (מעי� ו)התחלת פעולתו של מל! המשיח על “ כ! ש $בעול
 הזה, עד כדי 
 
נשיא   35“ שנמצא במקו
 מסויי
 בעול
 הזה הגשמי ‘ ” כמו אב� השתי    34“. העמי

 הדור אינו שיי! גניזה.  מוכרחי
 לומר שמשיח נמצא כא� בעול
 הזה!

א! שאינו מתגלה  — ג� עד� אכ� נמצא בעול� הזה הגשמיובאמת מבואר בחסידות ש
אמנ
 הוא מקו
    36רוחניות שבגשמיות.‘ לעיני בשר אחרי חטא ע+ הדעת כי הוא בחי

מופשט מכל גסות וחומריות דארבע יסודות דעול
 הזה [כמו ”הגשמי ‘ גשמי אבל בחי
  37“שהוא אחרי החטא].

על פי ” ל:  “ וז “  ויטע אלקי
 ג� בעד� מקד
 ” ע כותב בפירוש הפסוק  “ ב נ “ הרבי רש 
 
פשוטו הוא שיש מקו
 מיוחד באר+ הלזו הגשמי שש
 משכ� הג� הזה, והנה המקו
הזה ג
 שהוא באר+ הגשמי מכל מקו
 הוא בבחינת הרוחניות האלקי...בחינת הרוחני 

   36“שבגשמיות האר+.

בבחינת   —משיח אכ� נמצא כא� בעול� הזה הגשמי  מתברר שאי� סתירה כלל:  
.  מסביר הרבי שאי� זה הרוחני שבגשמיות שנקרא ג� עד�, שלא מתגלה [כעת] לעינינו

אחד החידושי
 דלעתיד לבוא, ש
 נשמות בגופי
 יוכלו ” רק הדרגה של משיח אלא  
באר+ הלזו   מובחר קוד
 החטא...שהוא מקו
 הכי  ‘  להיות בגל עד�...כפי שהי 

 38“התחתונה.

 מה זה משיח בג� עד�? —משיח כבר כא� 

    . שמש בגבעו� דו�: להשתיק השיר של השמש. שמש בגבעו� דו�: להשתיק השיר של השמש. שמש בגבעו� דו�: להשתיק השיר של השמש. שמש בגבעו� דו�: להשתיק השיר של השמש3
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הוא רק מפני הנפש שבו, כמו הגו# חומרי שלנו שהוא כמו לבוש שאי� בו 

 אותו.‘ חיות ותנועה בלעדי הנפש שמחי

“ שיר “ ככל נבראי� רוחניי�,נפש החמה משבח את בורא עול� תמיד ב 

שלו.  שיר זה גור� לגו# השמש לנסוע בהילו� סביב כדור האר'.  א� 

החמה (נפש השמש) ישתתק מלשיר, ממילא גו# השמש מפסיקה תנועתה.  

וכתוצאה הגו# הנראה של “), דו�(”לכ� צווה יהושע בי� נו� שתיקת השמש 

זמ� נוס# לנצח ‘  ולבני ישראל הי   —השמש הפסיק תנועתו ועמד כדומ�  

“.  שמש בגבעו� דו� ” על הציווי  “  טכני ” את האויבי�.  א� כל זה רק הסבר  

תמוז, ‘  אבל יש ביאור של הרבי יותר עמוק שיכול לעזור לנו להבי� ב 

 י.“ד, בעה“תשנ

    ����““““. ניטוק השפעה לעכו. ניטוק השפעה לעכו. ניטוק השפעה לעכו. ניטוק השפעה לעכו4444

הרבי מסביר בהמש� השיחה ש� שהחמה (נפש השמש) הוא מקור 

� בעבודת�.  “ ההשפעה לעול� הזה הגשמי, ולהשפעה זו מתכווני� העכו 

אבל כי נפש השמש אינו מתגלה לעיני בשר, מה שאי� כ� גו# השמש (גלגל 

חמה), שלמרות שאי� בו חיות מצד עצמו אבל הוא נגלה בעיני בשר, כי הוא 

�, כאשר מנסי� להמשי� השפעה מהשמש, משתחווי� “ בגלוי. לכ� העכו 

לגו# השמש הנגלה.  באותיות אחרות, גו# השמש מכסה ומסתיר מקור 

 האמיתי של ההשפעה, שהמקור האמיתי הוא ביטול נפש השמש לבורא.

כי בעצ� זה שהוא   —“  שמש בגבעו� דו� ” ל מוב� מדוע יהושע ציוה  “מהנ

השתיק את שיר השמש הוא השתיק המשכת ההשפעה מהשמש, ולכ� גו# 

� “ השמש עומד כדומ�.  מההשפעה שנמשכת מגו# השמש מקבלי� העכו 

כאשר השמש מפסיקה מלשיר המשכת ההשפעה   —את החיות שלה�  

 מהשמש מפסיקה ג� כ�, ומזה יש נצחו� האויבי� ממילא.

    . משה רבינו: פני החמה. משה רבינו: פני החמה. משה רבינו: פני החמה. משה רבינו: פני החמה5555

הצדיקי� ה� משולי� לשמש שהוא היו� והירח שהוא ” ק  “ כותב הרמ 

הלילה. כדמיו� יהושע שמש בגבעו� דו� וכו'...הצדיק הוא מקור השפע 

וכול� יונקי� ממנו [ולכ� ביכולתו ל]בטל בעבודת�...כעני� שמש בגבעו� 

ל “ ההשפעה של צדיק הדור היא כמו השפעת השמש, ואומרי� חז   14”דו�.

שמשה הוא כפני חמה (ויהושע הוא כפני לבנה).  אפשר לדמיי� דממת 

משה, השמש   —של הרבי  “  דממה “ תמוז בזמנו של יהושע ל ‘  השמש בג 

 ‘).ד (כאשר לצערנו לא שומעי� שיחות, וכו“תמוז תשנ‘ מאז ג —שבדורנו 

כמוב� שלחסידי� של הרבי ולמקושרי� אליו אי� לה� ספק שהרבי עוד 

עומד בראשנו כמקד�, בכל זאת מנהיגות הרבי עכשיו היא (בעיקר) בלי 

    . ניתוק השפעה לעכו"�. ניתוק השפעה לעכו"�. ניתוק השפעה לעכו"�. ניתוק השפעה לעכו"�4

    . משה רבינו: פני החמה. משה רבינו: פני החמה. משה רבינו: פני החמה. משה רבינו: פני החמה5
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‘ דהינו בחינת הנגלה נהי “,  דמ� השמש ” ד, כאשר  “תמוז, תשנ‘ כל זה עד ג

הפסיק תנועותיו   —משה רבינו שבדורנו    —נכסה, גופו של השמש  

והתוצאה מזה שהגוי אשר בקרבנו כבר לא יכול לראות מקור “.   שתק “ ו 

(כרואי�   כ� ממשיכה כ� ממשיכה כ� ממשיכה כ� ממשיכה גשמי להמשכת ההשפעה.  בוודאי המשכת ההשפעה  

ו, הברכות וההוראות, רק שעכשיו לא רואי� “ א שלא נפסק, ח “ במוחש), ז 

בעיני בשר.  ובדר� זה מנצחי� את הגוי אשר בקרבנו, שהוא טוע� שיש 

לאחוז בהשגות שכל האנושי שיש חשיבות ללבושי הטבע, והוא נכנע למבט 

עליו� יותר שהעול� הוא רק לבוש חיצוני להמשכת ההשפעה שבאמת בה 

 ל.“ה, כדוגמה של המשכורת הנ“מהקב

 י השפעה נעלה יותרי השפעה נעלה יותרי השפעה נעלה יותרי השפעה נעלה יותר““““. דממת השמש היא ע. דממת השמש היא ע. דממת השמש היא ע. דממת השמש היא ע8888

ל על הפסק ההשפעה מהשמש כדי לנצח את האויב יש “ מכל ההסבר הנ 

דבר שאינו מוב�: השמש הוא מקור ההשפעה של כל העול�, ג� לישראל!  

הכיצד ישראל יכולי� לקבל השפעה א� השמש מפסיקה להשפיע?  כמוב� 

� המשתחווי� לשמש, כי ישראל מכירי� השמש “ ישראל אינ� כמו העכו 

הוא רק כגרז� ביד החוטב.  אבל בכל זאת המציאות לכאורה שג� חייה�  

י השפעה מהשמש.  א� “ הגשמיי� של ישראל בעול� הזה הוא מתקיי� ע 

� “ ג� לכאורה הפסיק את ההשפעה לא רק לעכו “  שמש...דו� ” כ�, הציווי  

 עזר לישראל לנצח?‘ אלא ג� לישראל כא� למטה!  אי� זה נהי

התשובה לזה נמצא במאמר של הצמח צדק שבו הוא מסביר שקיו� 

מעלת ישראל ” � בא מגו# השמש בסיבובו, גלגל חמה.  לאיד� גיסא  “העכו

  22“ ‘. זהו בבחי' חמה בעמידתה ולכ� אמר יהושע שמש בגבעו� דו� כו 

דהיינו עמידת השמש, שמשתלשל משתיקתו, זוהי הדרגה שמש� מקבלי� 

ישראל.  לא רק שבעמידת השמש אי� בה הפסק השפעה לישראל ואדרבה 

 ז דרגה נעלה יותר.“מתגלה עי —

  —כדי לעכב ולמנוע את שירת המלאכי�   “ וכ� מסביר הרבי בשיחה ש 

יש לפעול ולהמשי�    —‘   דו� מלומר שירה ‘, ’ שמש בגבעו� דו� ’ ע  “ שזהו 

עסק התורה ” ומהו נעלה יותר מזה?  אומר הרבי     23” עני� נעלה יותר מזה. 

הוא נעלה יותר משירת המלאכי� [נפש השמש הוא סוג של מלא�], לכ�, 

כשהראה יהושע לגלגל חמה משנה תורה, אזי שתקה מלומר שירה, ובדר� 

בבטול “ ר האמצעי להוסי# לזה ש “ ובא אדמו “   ממילא עמדה מלכת.... 

העצמות שזה בא מבחי' אור מקי# דכתר...אז לא יוכל לומר שירה 

כלל...ועומד לגמרי כעני� שמש בגבעו� דו� מפני גילוי עצמות אלקות כו' 

דהיינו, גילוי הדרגה הנעלה של כתר גור� לשתיקה,    24” שנעשה כדומ�. 

וידוע שגילוי האור מקי# של כתר קשור “.   אז לא יוכל לומר שירה ” 

למשיח.  במקו� אחר הוא כותב שבגלוי ההעל� העצמות אי� תנועה אלא 

    . דממת השמש היא ע"י השפעה נעלה יותר. דממת השמש היא ע"י השפעה נעלה יותר. דממת השמש היא ע"י השפעה נעלה יותר. דממת השמש היא ע"י השפעה נעלה יותר8



 

 

6 
ה באופ� “הי, זוכה לקבל את מזונו מהקב —זכות גדולה יותר 

ללא אמצעות לבושי הטבע, אמנ�, “, לח� מ� השמיי�”ישיר, 

מזוני ” יש לו רק את הזכות לקבל    —מכיו� שלא זכה לכ�  

..באר' ישראל.  “,  רויחי  אבל באמצעות לבושי הטבע.

מקבל את מזונו  —וכשנמצא בדרגה נמוכה יותר, בחו' לאר' 

את מזונו הוא.  אבל  הגויהגויהגויהגויי אות� לבושי� שבה� מקבל ג� “ע

  18ה.“י הקב“כ, ג� במצב כזה יודע שמזונו נית� לו ע“אעפ

י לבושי הטבע “באותיות אחרות עצ� העובדה שההשפעה של יהודי מגיע ע

נות� יניקה לגוי אשר בקרבנו, להשקפתו הטועה שנות� איזה חשיבות 

לדרכי הטבע.  זה שצריכי� בדר� הטבע להדליק נרות ע� שמ�, לדוגמה, 

מכסה ומסתיר על האמת שזה אותו בורא עול� ומה איכפת ל� [א�] מי 

  19ויהי כ� בפועל.  —שאמר לשמ� וידלוק הוא יאמר לחומ' וידלוק  

אבל כאשר החמה שותקת וגלגל חמה מפסיק תנועותיו, דהיינו חצוניות 

הנגלת בעול� מפסיק להראות את עצמו כשות# בהמשכת ההשפעה, אז 

מות מקו השפעתו.  אבל השגת   —לפי מבט הגוי אשר בקרבנו זה מות  

לא רואה בזה שו� עני� של מות או הפסק, ‘  הנפש האלוקית שהכל מאת ה 

כי מצד האמת לא מעני� מקורה בחצוניות, בגו# השמש.  לפי זה לבושי 

לא פעל כלו� אפילו בתנועתו הקודמת, לא   —חצוניות העול�    —הטבע  

מוסי# ולא גורע, אלא למרות מה שנראה לעיני בשר יש עדיי� מצב של 

  20“.עומד ומשמש”

 מה הקשר?מה הקשר?מה הקשר?מה הקשר?    —ד ד ד ד ““““תמוז, תשנתמוז, תשנתמוז, תשנתמוז, תשנ‘ ‘ ‘ ‘ . ג. ג. ג. ג7777

ד, ומה בדיוק הקשר?  “ תמוז, תשנ ‘  כוונתנו לקשר ענייני� אלה ע� ג 

י לבושי� של עול�, “ שנה הרבי פעל ע   040באותיות פשוטות: מש� יותר מ 

  21“ כפי שנקרא בלשו� כל העול� ” שזה מה שנראה לעי� כהגו# שלו  

י “ י שיחות וברכות נשמעות באזניי� וע “ ע ‘  השפעת הרבי בעול� הי 

מכתבי� ודולרי� נראי� בעיניי�.  המשכת ההשפעה האלוקית התלבש 

 בלבוש חומרי בעיני כל העול�.

אפילו שיודעי� שברכות הרבי ורוח קדשו ונבואותיו באי� מבחינת  

כ באותה שעה קבל “ של  הרבי, אעפ   —רוחניות ואלוקות    —הפנימיות  

הגוי אשר בקרבנו יניקה בגלל לבוש הטבע, דהיינו פעולותיו הנראות.  

תמוז נת� יניקה להשקפה של הגוי אשר ‘ לראות את הרבי בעיני בשר לפני ג

השכל שמשיג גשמיות כפי ”במה שרואה ‘ בקרבנו שהמשכת ההשפעה תלוי

 “.שכל אנושי

    מה הקשר?מה הקשר?מה הקשר?מה הקשר?    —. ג' תמוז, תשנ"ד . ג' תמוז, תשנ"ד . ג' תמוז, תשנ"ד . ג' תמוז, תשנ"ד 7

 

 

5 
תמוז הראשו� כאשר גו# ‘  גילוי� חדשי� בראית ושמיעת הרבי.  כמו בג 

ד חצוניות הגו#  “ תמוז תשנ ‘  השמש הנראה לעי� הפסיק תנועתו, ג� כ� בג 

של הרבי, הנראה לעי�, הפסיק תנועתו.  אבל כמבואר בשיחה, זה רק לנצח 

פ חסידות כיבוש וכניסה לאר' “ את האויבי� ולהביא לכיבוש האר' (שע 

 ישראל זה עני� הגאולה האמיתית והשלימה).

� שמקבלי� “ דממת השמש והפסק תנועתו מנתק המשכת ההשפעה לעכו 

והפירוש   15“ יצב גבולת עמי� למספר בני ישראל ” חיות� מהשמש.  כתוב  

הגוי אשר ” שמעמד ומצב אומות העול� תלוי� בעיקר במעמד ומצב של  

הנפש הטבעית הבהמית שבכל אחד ואחד מישראל.  שהעני�   —“  בקרב� 

� שבתו� כל “ ד הוא כדי לנצח את העכו “ תמוז תשנ ‘  של  דממה מאז ג 

 אחד, כדלקמ�.

    . לנצח את הגוי אשר בקרבנו. לנצח את הגוי אשר בקרבנו. לנצח את הגוי אשר בקרבנו. לנצח את הגוי אשר בקרבנו6666

השכל שמשיג גשמיות כפי שכל ” הגוי אשר בקרבנו הוא מתבטא בתור  

, שרואה חמריות וגשמיות העול� בדיוק כמו הגוי.  לא כמו נפש 16“ אנושי 

האלוקית שמשיגה א� ורק אלוקות, הגוי אשר בקרבנו משיג רק עול� 

עיקר נה"ב היא המשכלת ומשגת גשמיות ”ז “החומרי הגשמי.  וכותב אדמה

עוה"ז וחומריות�...שהשכל המלובש בענייני� גשמיי' הוא הפ� ממש מ� 

השכל שבנה"א...השכל המושכל ומושג בגשמיות ע"פ שכל אנושי הוא שקר 

אי� אפשר ליהודי לצאת מהשקפתו הגשמי    16“והפ� ממש מחכמת אלהות.

י נסיונות, אד� מזדכ� עד “ י תורה ומצות, וע “ של הגוי אשר בקרבנו?  ע 

  17ומתלבש בגשמיות העול�. ‘   המחי ‘  ס יזכה לראות את דבר ה “שהוא סוכ

שזו מקור החיי�   —והגוי אשר בקרבנו מקבל השפעה מזה שאלוקות  

 מתלבש בלבושי הטבע.  הרבי מסביר בשיחה: —המפרנס יהודי באמת 

הז� את העול� כולו בטובו ” כל יהודי אומר בברכת המזו�  

ה.  ולכאורה, יכול “ היינו, שמקבל את מזונו מהקב ‘“,  כו 

מישהו לשאול ולהקשות: כיצד יכול לומר שקיבל את מזונו 

ז שקיבל “ בה בשעה שיודע שקיבל את הלח� עי  —ה “מהקב

את משכורתו על מלאכתו שעובד יחד ע� הגוי.  שניה� 

“, לח� לפי הט# ” קיבלו אותה משכורת, ושניה� הלכו לקנות  

כ הולכי� לביתיה�, וש� אוכל כל אחד מה� את “ ואח 

 ה?!“לחמו...כיצד אומר בברכת המזו� שקיבל את מזונו מהקב

שהרי יודע   —והרי מוב� בפשטות שאי� מקו� לשאלה כזו  

ה מסבב את הסיבות “שכל עניני� אלו אינ� אלא מפני שהקב

בהשגחה פרטית כדי להמציא לו את מזונו. אילו היתה לו 

    . לנצח את הגוי אשר בקרבנו. לנצח את הגוי אשר בקרבנו. לנצח את הגוי אשר בקרבנו. לנצח את הגוי אשר בקרבנו6


