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סחניפפרשת
�נס לחינ�

מדובר בשני סוגי פתקי� שהעלה� מסופר על חלוקת האר� לשבטי ישראל על ידי גורל פינחספרשתב
 כאשר אלעזר��והסוג השני את אזורי החלוקה� סוג אחד מכיל את שמות שבטי ישראל� יהושע בו זמנית

תחו� פלוני עולה� א� שבט פלוני עולה"– כל העלאת גורל הכה  עומד לבוש באורי� ותומי� ומכריז לפני
# וכ אכ  עלה בגורל" עמו

כאשר הגורל עצמו היה מכריז את ש� השבט שעלה בגורל ואת החלק שעלה� נס מיוחד התרחש בגורל זה
#בגורלו

ש� ונשאלת השאלה �%קודשא ברי הוא לא עביד ניסא למגנא"הרי ידוע ל"הקב" #�חינ�ה לא עושה ניסי�
& שאכ  הגורל אמיתילהוכיחכדי� לכאורה התשובה לכ היא�"גורל מדבר"א� כ  למה היה צור בנס של

� אז לש� מה הנס� שהגורל אמתברוח הקודש אול� אלעזר הרי עמד ש� והוכיח
�א זה עצמו דורש ביאור#ה רוצה שהגורל עצמו ללא כל דבר נוס' יוכיח את אמיתיותו"מכ נראה שהקב

#תויויוכיח על אמיתהגורל עצמושמקו� לומר שהיה צור בנס כדייש–אילו המטרה הייתה הגורל עצמו
זו� אול� מכיוו  שהעיקר פה זה חלוקת האר� שהנס היה לכאורה הרי נראה�והגורל הוא רק אמצעי למטרה

&מיותר

#דיבור ומעשה� במחשבה"� פנימי"להיות
יש לו חשיבות� ג� דבר שהוא לכאורה רק אמצעי� בתורה�ר זה בתורהכא  טמונה עבורנו הוראה מסיפו

ה� למרות שהגורל הוא אמצעי בלבד לחלוקת האר�� לפיכ# עיקרית ללא� נס מיוחד כדי שהוא עצמו) עושה
#יוכיח על אמיתיותו� כל דבר נוס'

ל ה בלבדכנההו� שוליי�כחשיבות הפרטי� שנראי� לכאורה דוגמא א�� בעבודת הקורבנותיש�עיקרי לדבר
–הייתה מחשבה לאכול את הקרב  שלא בזמ  המותר� בשעת הולכת ד� הקרב  לש� הזאתו על המזבח

ה� הקרב  כולו נפסל # הקרבת הקרב היאשעיקריתלמרות שהולכת הד� היא רק הכנה לעבודה
ש� ומכא   ג� אז צרי לעשותו( הכנה לעיקר)בס הכל)שמהווה�"שולי"ו" צדדי"נראהשג� כשעושי� דבר

# ולהיות שקועי� בכ בכל הווייתנו� דיבור ומעשה� מחשבה� ע� כל כלי הנפש�בשלמות מוחלטת
� תפילה�% עבודה��בדיבורלימוד תורה שהוא בעיקר�%תורה� כלל המצוות מתחלקות למחשבה דיבור ומעשה

 כ ג� כל מצווה בפני עצמה#�במעשהשה� בעיקר� מצוות�%וגמילות חסדי�� מחשבה� שהיא בעיקר בכוונה
– ובמצוות שאי  מברכי� עליה �דיבור�ברכת המצווה��מחשבה�ווה כוונת המצ� צרי שתהיה בה שלמות זו

#ומעשה המצווה��התפילה נחשבת לברכת 
בכל יש לבצע את המוטל עלינו בשלמות� ובפרט בענייני הקדושה� בכל עניי  ונושא� תמיד� ההוראהמכא ו

זהו אחד# בי  א� מדובר בהכנות למטרה ובי  א� כבר הגענו למטרה עצמה�לוהלמישורי�השלושת 
# כעת אד� השקוע כל כולו ע� כל האמת במה שהוא עושה–" פנימי"המאפייני� של איש אמת הנקרא 

ר"והאדמ� רבי שלו� בער�%ב"ר הרש"פע� בהתוועדות הרגיש האדמו� סיפור הבא ממחיש לנו את העניי ה
 דברי–כהקדמה למה שיבוא אחרי הניגו � שהבחורי� מנגני� ניגו  בחיפזו � החמישי מליובאוויטש

 שבעבודתו של יהודי צרי הוא לעשות כל דבר להסבירב הקדיש שיחה שלמה"הרבי הרש# החסידות
"אפילו כאשר מדובר אודות עניי  שהוא רק הקדמה לעניי  אחר� בשלמות צריכי�ש�–היכ  שנמצאי�#

#"כל זמ  שעוסק אני בזה צרי אני להיות כא ### להיות 

ה כובשי� כ  אר�את
ל�אר�הרואי� זאת במיוחד בפעולה של כיבוש של גשמיוהפיכת מקו�" כיבוש"שהיא ג� משל  למקו�

��)לההקשור קדושה
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� וה  מצד הכובשהיא צריכה להיות בשלמות ה  מצד הנכבש� כדי שפעולת הכיבוש תסתיי� בניצחו  מוחלט
ג��א� נשאר חלק שלא נכבש# היא כאשר כובשי� את האר� כולהמצד הנכבש שלמות הכיבוש  הרי

#ונשקפת לכובש סכנה מצד האויבי� שנשארו בחלקי� הלא כבושי�� החלקי� שכ  נכבשו אינ� בשלמות
ותיצד הכובש היא כאשר הכובש מצוי במקו� בכל הווימשלמות הכיבוש דיבורו� מחשבתוב–קפוותו

#ומעשיו
בדיבור מת  פקודות� במחשבהתכנו � עשה באופ  מושל�ישתת לכיבוש ולשליטה בשטח חייבההכנהג�

ש# במעשהומלחמה בשטח בהמלחמה ברור  אחד או שניי� מתו המימדי� של מחשבה דיבור שיהיה חסר
ב ומעשה ג– רק כאשר ההכנה היא באופ  מושל�#תההצלחיהיה חסר #� התוצאה היא מושלמת הרי

" אר� ישראלכא עשה"
העול� צרי להיות חדור קדושה בכל פרטי�)להדירה כ הוא הדבר ג� בכיבוש העול� כדי לעשות ממנו

" מונחי�" להיות ואנו צריכי�# צרי כביכול להיות חדור בעול� בכל תוקפו ובכל עצמותוה"הקב# מציאותו
#על מנת להפו את העול� לקדושה� כאמור לעיל�ולקיי� את המצוות בכל ממדיה��נותיבכ בכל הווי

��שהיא המטרה�להתרגל לגאולה� ישראל(לעשות כא  אר�� ודווקא על ידי שנתמסר לגמרי לעבודת ההכנה
לגאולה בכל" כלי" יהיה העול�–ולהציב את עצמנו ואת העול� כולו במצב של גאולה עוד ברגע הגלות

#רטי מציאותופ
צדק ואמר לו שהוא רוצה לעלות לאר� ישראל(ר הצמח"פע� בא חסיד לאדמו� מסביר סיפור ידועזהדבר

ו "צדק( ענה לו הרבי הצמח#)העבודת לשקוד ש� על התורה "# אר� ישראלכא עשה�
חוולכ  קא באר�ות קיו� המצוות הוא דוושלמ& אינה אר� ישראללאר�(�אורה הרי ג� על פי דיני התורה

�"לארצנווקבצנו יחד מארבע כנפות האר�" פעמי� ביו� ע� הפני� לאר� ישראל*יהודי מתפללו�ישראל
הגש פרטוב מה� ובעוד רגע כבר נהיה כולנו באר� ישראל ובגאולה השלמהאולהאנו עומדי� ממש ערב אז

&�לאר�(�בחו" לעשות"יש לנו 
בש�התשובה היא כ� גלותג� א� נותר לנו רק רגע אחד כל" פנימי"עלינו לנהוג שהיכ  שהוא נמצא הנו ש�

בו נמצאי�� הרגע האחרו  של הגלות� פיכ עלינו להתמסר לגמרי לעבודה המיוחדת של הרגע הזהל# כולו
את# מקו� בו השכינה בגלוי�"אר� ישראל"כא ולעשות� לאר�(עדיי  בחו� גילוילכולו העול� להכי 

#יחהאלוקות שיהיה בביאת מש

 רוחו של משיח
הי" ורוח אלוקי� מרחפת על פני המי�"ל מסבירי� את הפסוק"חז א לרוחו של משיח שבשבילה שהכוונה

ל–נברא הכל לא נברא עול�" וכמו שכתוב�גאולהכל בריאת העול� הייתה על מנת שנגיע על ידי עבודתנו
#"אלא למשיח

עלינו להיות(&�ל כבר מוכ  בעצ� לסעודתו של משיחלמרות שהכו�כל עוד אנו בגלות אפילו עוד רגע אחד
כל כ וההכנה צריכה להיות& להכי  את העול� לגאולה� בעבודה הנדרשת מאתנו כא  ועכשיו" מונחי�"

# בגאולה– שתביא לשלמות ג� בתוצאהעד�מושלמת
אר��"� ישראלאר"היא לעשות מסביבתו כולה� ג� ברגע האחרו  של הגלות�על היהודי לדעת שעבודתו

לה� מקו� של קדושה% הקודש   ולהגיע לגילוי אורו–ה מקו� בו השכינה יכולה להתגלות בכל העוצמ#)דירה
#גאולהל�של משיח

ובכלל� לעשות בפינה הקטנה של העול� בה אני נמצאאנימה כבר יכול� וא� לפעמי� עולה בנו המחשבה
�אי תובעי� ממני להביא את הגאולה

ה או� לכל אחד ואחת מישראל יש הוראה מנשיא הדור�יאהתשובה לא לחשוב על מה שקורה במקו� אחר
ו–" אר� ישראלכא תולעש"אלא להיות מסור כולו� יכול היה להיות בזמ  אחר להעמיד להתרגל לגאולה

זהאת עצמו ואת סביבתו במצב וברגש של גאולה ל# בשלמות ג� ברגע #גאולהוזה יביא שניכנס מיד בריקוד



ה"ב

לבוא, הדבש" לעתיד  התורה  ות  דפנימי י  לו הגי שלימות  על  ה("שרומז  )ב"תשנ'חמשה עשר בשבט

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

com.Gmail@DvashMalchus 0523 770.973.�בזכות נשי�

 המשיח לעול� ועד יחי אדוננו מורנו ורבינו מל

3

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-ííì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîí 
ññ¾ë þëð ñ× ³î¾¼þìê ö−−ò¼ñ íôðší šþ êîí óê óè ³îô.

ñôî− ³ê µîõí−ñ −¬þõí "óî−ñ¾íñîêè "µ×îñíñîêè ñ¾ ¾èþî ë®ôë ðîô¼ -−ð− ñ¼ 
³−−¾¼í¾¼ôî þîë−ð íë¾ìôë ³îôñ¾ë −ñ¼ ñ¬îôí .

ñíêþîíí ³ê ó½þõ"í¾¼öê× ñêþ¾− ±þê "î−ñê ¼−èíñ þ¾õê¾ −ô ñ× ñ®ê ,³ê−ë ð¼
ì−¾ô.

ñ¹−½îíñ ¾õìþ³îôí öõîêë ³ê ³îñèñ µ×î ó−ìô¾î ó−ëî¬ ó−ò−−ò¼ ñ×ë ó−þ®ôí ö−ë −ô−ë
îñê ó−ô−ë¾ −ô−òõí ëî¬í.

ñµîþ¼"−ôî−½-³×½ô "ë"ó−ô−í ³¼¾³",îô®¼ ëêë í¼¾³ë óèî ³ë¾ë óè ññî×)öõîêë
þ³îôí(.

�מדברי הרבי בשיחה�"ישראל(עשה כא  אר�"להתמסר לעבודת

פירס� והכריז כבוד� וכפי שהודיע� ועל פי כל סימני הגאולה נמצאי� אנו ממש בשלב הגאולה
ג�� שכבר סיימו הכל�ר"קדושת מורי וחמי אדמו את�"לצחצח את הכפתורי�"כולל וסיימו ג�

וכבר מוכני� לגשת לשולח " הכל מוכ  לסעודה"ר זאת אומרת שכב"# עמדו הכ  כולכ�"ה
ל ש� וית  ושור הברוולאכול את סעודת זה"כיו  & ### תיכ' ומיד ממש"בא� משיח�הנה

"� אר� ישראלכא עשה"–יש ל הוראה מנשיא דורנו� אומרי� לכל אחד ואחת מישראל
של–עבודת צריכה להתבטא העול� ובזמ  אחר לא במחשבה אודות מה שנעשה בקצה אחר

כא "בעשיית� במחשבה דיבור ומעשה� אלא להתמסר לגמרי–בפני עצמ� ולתועלת נפרדה 
# במקומ הפרטי ובכל רגע מזמנ הפרטי–" אר� ישראל

 כיו  שבחלק בעול� נכללי�–� בכל מקו� ובכל זמ �ודווקא על ידי זה תפעל ג� בכל העול�
###כל חלקי העול�

שלכל אחד ואחת מישראל ישנה האחריות להביא את הגאולה לכל העול�� ועל פי זה מוב  ג�
��במחשבה דיבור ומעשה� כיו  שעל ידי שהוא עושה את עבודתו הפרטית בשלימות(כולו 

ל�"�כא �" ברגע אחד ובמקו� אחד–אפילו בפרט שבפרט ועל�"אר� ישראל"יש בכוחו להפכו
&ה בכל העול�ידי זה לפעול ולהביא את הגאולה השלימ


