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פר�עש�ה ימות המשיח�ב  תמוזי�ח� פנחס�ק
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

בפרשת השבוע אנו לומדי� על חלוקת

כרגיל�ב השבטי� ולכל יהודי ויהודי�האר� לי

א מל� המשיח מיד מקשר זאת�הרבי שליט

 הגאולה–י אקטואלי בצורה פשוטה לנושא הכ

האמיתית והשלימה בה כל אחד מאתנו יקבל

�חלק באר� ישראל

 אבל בא נראה רגע מה אנחנו יכולי�

ברגע האחרו  שלפני� ללמוד מזה עכשיו

� הגאולה

אל הרבי הצמח צדק הגיע פע� חסיד

כי חשב� וביקש רשות לעלות לאר� ישראל

שש� יוכל ללמוד ולהתפלל יותר טוב מבחו� 

לו�ר�לא �� עשה כא  אר� ישראל�הרבי אמר

תישאר במקו� שאליו שלחו אות� בחו� 

וש� אתה צרי� להפו� את המקו� של�� לאר�

 �לאר� ישראל על ידי התורה והתפילה של

ג� אנחנו ברגע האחרו  שלפני הגאולה� ש�

צריכי� להפו� את הרגע הזה לאר� ישראל 

�ולרגע של גאולה

 הרי חו��אבל מה זאת אומרת באמת

ובאמת דוקא באר�� לאר� זה לא אר� ישראל

� התורה והמצוות ה� כמו שמתאי� לה�

ותמיד אנחנו מתפללי� לכיו  אר� ישראל

במיוחד היו�� ומחכי� להגיע לאר� ישראל

בא�שבכל רגע  אז מה זאת� הנה זה משיח

ש מה אנחנו!�עשה כא  אר� ישראל�אומרת

ל� להשאר חלילה בגלות� רוצי� הגיע או

!לגאולה

 הגורל המדבר

פי� כשחלקו את האר� חלקו אותה על

ה� הגורל את�� כמו שאמר א� בגורל יחלק

 שמות השבטי�#"היה קלפי ע� �� האר�

 ואלעזר הכה � חלקי האר�#"וקלפי שני ע�

� מכריז לדוגמא שחלק הנגב לשבט שמעו �הי

 פתקי� ובנס#ואז היו מוציאי� מהקלפיות

של יוצא הפת�הי ק של שבט שמעו  ע� הפתק

� הנגב

והפתק� ש� נס יותר גדול�והי הכריז דיבר

�� אני הגורל עליתי לגבול הנגב לשבט שמעו �

ה וכל אחד� וכ� כול� ידעו שהגורל הוא על פי

� קבל את החלק שמגיע לו

$ שאלהא� שליט מל� המשיחשואל הרבי

ה זה� לא עושה ניסי� סת�� הרי כל דבר

והבהשגחה פר יש לו סיבה� טית מדוייקת

הי� מיוחדת למה הוא עושה אותו �אז למה

לא מספיק הניסי� שראו! צרי� שהגורל ידבר

ה למה צרי� כזה נס �! כדי להבי  שזה על פי

!מופלא

 הכל מכוו�

לעשות� ברא את העול� ע� מטרה אחת�ה

פה� לו דירה בתחתוני� וכל דבר שקורה

ומכיו  שכ�� בעול� זה בדר� למטרה הזאת

אפילו א� הוא רק הכנה� כל דבר שאנו עושי�

כי בשביל� למצוה הוא כרגע הדבר הכי חשוב

ולכ  כל דבר שאנו� המטרה שלנו הכל נוגע

עושי� בדר� לכ� צרי� לעשות אותו בכל 

�הריכוז

זה כלל גדול בחיי� שלנו כחסידי�� בכלל

כל דבר שאנחנו עושי�� של הרבי מל� המשיח

בואנחנו צרי במיוחד� כי� להיות שקועי�

להיות� בדברי� החשובי� כמו כשאנו לומדי�

וכשאנו מתפללי� לחיות� רק בלימודי�מונח

ה וכ� כל דבר �� רק את התפילה והדיבור ע�

כ��שאנו עושי�  יש לו חיי� מוצלחי� מי שחי

כל דבר��ימיפנ�מי שחי כ� נקרא� ומאושרי�

שהוא עושה הוא נמצא בו בפנימיות ולא רק 

� ע� הידיי�

כי כדי שאנחנו נכבוש את העול� להיות



ה אנחנו צריכי� שכל העול� כולו �� דירה של

ובשביל זה צרי� שאנחנו� יתהפ� להיות דירה

הכובשי� נהיה כולנו שקועי� בכיבוש ולא 

� בדברי� שלא קשורי� עכשיו

ה לילכ  ג� בחלוקת ב השבטי��אר�

� רק אמצעי לחלוקת האר��הגורל אמנ� הי

ה רצה שהגורל עצמו יוכיח שהוא אמת� אבל

 ש� ג� את הכה  שראה ברוח הקודש�ולכ  הי

ג� את מי שהוציא ע� הידיי�� במחשבה

�במעשה וג� את הגורל שדיבר

זה עכשיו� כי כל דבר שאנחנו עושי�

אי  בחיי� שלנו� השליחות המיוחדת שלנו

את� שו� דבר סת� ולכ  אנחנו צריכי� לנצל

ההזדמנות ולמלא את המשימה בתכלית 

 השלימות 

 עשה כא� אר� ישראל

ברגע האחרו  שלפני� ג� כשאנו פה

עלינו לעשות את העבודה שלנו� הגאולה

לזירוז הגאולה בתכלית השלימות כל מה 

כי הרגע הזה האחרו � שנדרש ממנו עכשיו

להפו� אותו לאר�� כרגעהוא המטרה שלנו 

ודוקא כ� אנו נביא את הגאולה� ישראל

� של��השלימה שבה הכל יהי

אמנ� המטרה שלנו היא אר� ישראל

אבל כפי שאמר� והגאולה האמיתית והשלימה

הרבי מל� המשיח כל מה שבדר� לזה הוא ג� 

ובכל רגע בדר� אנחנו צריכי� לנצל� מטרה

תנו על אותו במילואו ולמלא בו את שליחו

להפו� את הרגע הזה שג�� הצד היותר טוב

 . הוא יהיה חלק מהגאולה

ס�תכל

 הרבי הקוד� סיפר לנו את הסיפור על

��עשה כא  אר� ישראל�הצמח צדק שאמר

הרבי הוא הרי נשיא דורנו כי הוא קשור ומכיר

את� את כל אחד ואחד מאתנו וכשהוא סיפר

הסיפור הוא ג� התכוו  לכל אחד מאתנו 

� באופ  אישי ומיוחד

כל אחד מאתנו יש לו הוראה� וא� כ 

את� לעשות ממקומו אר� ישראל �ולהפו

�הרגע הזה לרגע של גאולה אמיתית ושלימה

�� עוד דבר מאוד חשוב שאנו לומדי� מכ

יש אנשי� ששואלי� אי� רוצי� שנביא את

הרי אנו נמצאי� בפינה! הגאולה השלימה

מכ� בסו% העול� יר אותנו וכל מה א% אחד לא

� שנעשה פה א% אחד אפילו לא ישמע על זה

וזה! אז אי� נהפו� את כל העול� לגאולה

באמת שאלה שיש לכל אחד מאתנו שנראה 

 �לנו שהמעשי� שלנו כא  ועכשיו לא כל כ

וא� הייתי במקו� מישהו� כאלה חשובי�

או שהייתי במקו� אחר אז הכל היה� אחר

וכול� היו מרוצי�� אחרת והכל היה יותר טוב

� ממני

אבל האמת היא שכל אחד כל מה שהוא

עושה אפילו א� זה משהו קט  בפינה של 

העול� זה הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות 

ה� עכשיו שלח אותו לכא  שבה בכוונה� כי א�

והמטרה� מיוחדת למה שהוא יעשה עכשיו

 �היא שדוקא הוא יעשה עכשיו את מה שצרי

 שהוא באמת עושה את זה ועל ידי� לעשות

הדברי� הקטני�� הוא משפיע על כל העול�

שאנו עושי� פה ה� משני� את המפה 

�הגדולה ומביאי� את הגאולה

שהוא שקוע� וכשיהודי מתנהג בצורה כזו

הוא מתחיל� כולו במה שהוא עושה עכשיו

לחיות את הגאולה והופ� את היו� שלו ליו� 

ד הכי גדול גאולה אליה נכנס ברגע זה בריקו

&ובשמחה הכי גדולה

����

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח לעול�

�ועד
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