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 מה הקשר מה הקשר––כי תצא למלחמה כי תצא למלחמה

��לגאולהלגאולה

זהו� פרשת השבועשל לחיות ע� הזמ��

וג� את הבשורות הטובות של הגאולה� הכלל

א�ח שליטהשלימה מקשר הרבי מל� המשי

�באופ� קבוע לפרשת השבוע

כי תצא�פרשתנו מדברת על מצב של

�� מצב של יציאה ומלחמה�� למלחמה על אויבי

ועל פי החסידות מדובר על יציאת הנשמה

מתחת כסא הכבוד לרדת לעול� הזה המלא 

ובמיוחד בזמ� הגלות� אויבי� ומפריעי�

במצב כזה הנשמה� כשההפרעות רק מתגברות

לח� להשאר נאמנת לשליחותה צריכה לה

על הנשמה להתאמ�� ולבצע אותה בשלימות

�ולגלות כחות נסתרי� כדי להצליח

� פרשת כי תבוא� דוקא הפרשה הבאה

ה�מספרת על � כי תבוא אל האר� אשר

��אלוקי� נות� ל� נחלה וירשתה וישבת בה

בני ישראל יושבי� באר� איש תחת גפנו

הותחת תאנתו ולומדי� תורה ועו � בדי� את

�מתו� מנוחה

א ומזכיר�מוסי  הרבי מל� המשיח שליט

וכשהיו� אנו� את הכלל שהתורה היא נצחית

אנו� כי תבוא אל האר��קוראי� בתורה 

הדור שיכנס לאר�� יודעי� שמתכווני� אלינו

�בגאולה השלימה

והנה בשבת הקרובה בשחרית נקרא

את� כי תצא�פרשת  �� כי תבוא�ובמנחה נקרא

זה אומר�� קוראי� את שניה� ביו� אחדא

א� אנו דוקא רואי�� שיש קשר מיוחד ביניה�

� שפרשת כי תצא מדברת על מלחמת הגלות

� ובפרשת כי תבוא מסופר על מנוחת הגאולה

!מה באמת הקשר ביניה�

 לפגוש את הגאולה באמצע המלחמהלפגוש את הגאולה באמצע המלחמה

"א�מבאר הרבי מל� המשיח שליט

כ י פרשת כי תבוא היא הסבר לפרשת

לאחרי שבבוקר נקרא על היציאה לגלות� תצא

כי� והעבודה בעול� נשמע במנחה את פרשת

�תבוא שמסבירה אי� צריכה להיות המלחמה

כשעלינו� ג� ברגעי הגלות האחרוני�

� לסיי� את המלחמה והעבודה לקראת הגאולה

אנו צריכי� לעשות זאת מתו� שמחה וטוב

 וכבר� לבב באופ� המתאי� לימות המשיח

עכשיו אנו יכולי� להתחיל לקבל את השכר

�הנפלא של ימות המשיח

אנחנו הרי זוכרי� את עצמנו רק מאז

ולכ� אנחנו רגילי�� שנולדנו לתו� העול� הזה

אנו יודעי� שלא כל דבר� להגבלות שלו

ויש משימות הדורשות� אפשר לעשות

מאמצי� מרובי� ואפילו ממש להלח� כדי 

�ל� הזהככה זה בעו� למלא אות�

אנחנו לומדי� ונזכרי�� דבר מלכות�ב

של� במי נמל��ל�במאמר חז בנשמותיה�

פע� היינו נשמות טהורות מתחת��צדיקי�

רצה לברוא את העול�� וכשה� כסא הכבוד

 �� והתייע� ע� נשמותינו$ כביכול#הוא נמל

� עול�� ואנו החלטנו שכדאי וצרי� שיהי

�ו מעמד נשמותינו התנדבו לרדת לתוכוובאות

וש� למטה� לתו� ההגבלות והקשיי� שלו

ה ��לעבוד את

 ברור לכול��באותו מעמד ג� הי



אז� בתחתוני�� שהמטרה היא לעשות דירה לה

יתבטלו כל ההגבלות שיש בעול� והעול�

הוא אחד ורק יסייע לנו� כולו יראה ויכיר שה

�למלא את התפקיד

�ו אכ� יצליחו במשימהכדי שנשמותינ

ה כחות מיוחדי� שבכל מקו� ובכל� נת� לה�

 לה��מצב בו ה� יתקלו בעול� התחתו� יהי

ה קשר שיזכיר לה� את המצב �� קשר ישיר ע�

למעלה מהעול� ולמעלה מכל� האמיתי שלה�

�וה� יכולי� לפעול את הכל� ההגבלות שלו

סס		תכלתכל

� כשאנו אכ� מתקרבי� לאותו זמ�� היו�

ה תיכ  מסתיימת העבודה ותגיע התקופה והנ

שבה כבר נקבל את השכר ונשב במנוחה ע�

העבודה שלנו כבר עכשיו�אז�כל השפע שיהי

�צריכה להיות בצורה מתאימה לימות המשיח

פשוט להתעסק בעניני�� דבר ראשו�

ובפרט ללמוד עוד ועוד� ששייכי� למשיח

�עניני גאולה ומשיח

א מצפה�שליטבעיקר הרבי מל� המשיח

זאת� שנרגיש ממש בימות המשיח� מאתנו

� אומרת שנזכור ונדע שאנחנו לא מוגבלי�

בכל פעולה שנעשה נדע שבכל העול� אי� מי

אנחנו אלה שהחלטנו� שיכול להתנגד לנו

בכלל על בריאת העול� וא� יש בו דברי� 

שכאילו שליליי� ומפריעי� אנו יודעי� שזה 

שנתגבר עליה� כדי� רק כדי לחזק אותנו

ונראה בעצמנו שא  אחד לא יכול לעצור 

�אותנו

בתקופה� ועוד דבר חשוב שצרי� לדעת

כבר� הזו שכל כ� קרובה לביאת המשיח

ה נות� לנו את השכר ונות� לכל אחד� עכשיו

ה ללא� שפע בגשמיות שיוכל לעבוד את

�הפרעות

 לפרס� בכל מקו�לפרס� בכל מקו�

א הוראה�ונות� הרבי מל� המשיח שליט

"פתנוס

לפרס� בכל מקו� ומקו� שעומדי�

ובהתחלת� בסיו� וחות� דמעשינו ועבודתינו

של�� התקופה דתשלו� השכר �מת� שכר

ג���צדיקי� ובהתא� לכ� צריכה להיות

� העבודה בעניני� השייכי� לימות המשיח

החל מלימוד התורה בעניני משיח וגאולה

ועוד ועיקר מתו� מנוחה� ובית המקדש

�שמחה וטוב לבבוהתיישבות 

"ומסיי� בברכה

ויהי רצו� שמהדיבור וקבלת החלטות

נזכה תיכ  ומיד שהקדוש�ל�טובות בכל הנ

ברו� הוא ית� לכל אחד ואחד מישראל כל 

מידו המלאה הפתוחה הקדושה� המצטר� לו

ועל אחת כמה וכמה בעני� הכי עקרי� והרחבה

 גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח–

�צדקנו

"

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח

#לעול� ועד
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ה ד אינפו�מידי שבוע באתר חב	דבר מלכות לנוער	נית� להוריד את
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