ב"ה ימות המשיח .עש"ק פרשת בא ה' שבט
הי' תהא שנת סגולות ונפלאות – ה'תשס"ו

נשמה בגוף  -זה מה שחשוב
ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ בא ה'תשנ"ב

השאלה
לאחר שבפרשיות שמות ווארא ,היתה
הכנה לגאולה ,בפרשת בא הגענו לגאולה בפועל
ממש – "בעצם היום הזה הוציא ה' את בני
ישראל מארץ מצרים על צבאותם".
הרבי מלך המשיח שליט"א מביא פעמים
רבות את הכלל הבא :שם הפרשה אינו סתם
מילה מהפסוק הראשון ,יש לו תוכן ומשמעות
הכוללים את כל הפרשה .אם-כן ,למילים "בא
אל פרעה" – שמה של פרשתנו – יש קשר
מיוחד לגאולה בפועל ממש.
שואל הרבי מלך המשיח שליט"א :מה
מיוחד במילים "בא אל פרעה" שהם מבטאות
את הגאולה בפועל ממש?
שאלה נוספת' :תורה' מלשון 'הוראה',
ועלינו ללמוד ממנה גם היום .מה אפשר ללמוד
מ"בא אל פרעה" לאחר שפרעה מת מזמן ותיכף
מגיעה הגאולה השלימה?
כמו תמיד יבאר הרבי מלך המשיח שליט"א
את הענין בפנימיות ,וכך נבין את ענינו המיוחד
של "בא אל פרעה" – הקשור לגאולה בפועל
ממש .וכשנבין את הקשר לגאולה ,נבין גם מה
הקשר אלינו ,כי אנו הרי דור הגאולה.

כח מיוחד מה'
ה' ברא את העולם ,הוא המקור לכל
הדברים ,והכל מגיע ממנו .ה' כולו טוב ,ואם כן
כל דבר שנברא ממנו – הוא טוב וקדושה.
אבל ה' הסתיר את עצמו כדי שלא נראה
ולא נכיר אותו ,העולם יכול לשכוח מאיפה הוא
נברא ,ולכן פרעה אמר שכביכול הוא האלוקים,
כי הוא שכח לגמרי שה' ברא אותו .וכששוכחים
את המקור – ה' יתברך – הכל הופך לשלילי.

גם לפרעה יש שורש בקדושה' .פרעה'
מלשון 'אתפריעו' בארמית .שפירושו' :התגלות
ללא הגבלות' ,ה' מתגלה בכל העוצמה.
אתם יודעים מה קורה למי שרואה את ה'?
– "לא יראני האדם וחי" .בטבע העולם אדם
שמתרגש מאד מתעלף כיון שלבו לא יכול
להכיל זאת ,כך והרבה יותר לגבי הגילוי העצום
של אלוקות ,גופנו מוגבל ואילו ה' בלי גבול –
איש לא יוכל להכיל ולקבל זאת!
גם משה פחד מהגילוי הזה שנקרא 'פרעה',
ולא יכל לקבל אותו .לכן ה' אמר לו "בא אל
פרעה" ,לא "לך אל פרעה" אלא "בא אל פרעה",
בא אתי .אני אתן לך כח לקבל את הגילוי הבלתי
מוגבל ולהמשיך לחיות כרגיל – משה לא הפך
למלאך כמו אליהו ,אלא המשיך לחיות שנים
רבות בעולם הזה הגשמי.
זהו בעצם "בא אל פרעה" .ה' נותן למשה
כח מיוחד להיות בתוך גוף ,ובגופו לקבל את
הגילוים הכי נפלאים.

נשמות בגופים ,זה העיקר
מדוע כל כך חשוב לעשות נס מיוחד כדי
שמשה יקבל את הגילוי הגדול הזה בגופו
הגשמי? אי אפשר להוציא את בני ישראל
ממצרים בלי הנס הזה?
נשים לב לשם מה כל הסיפור .המטרה של
גאולת מצריים היא מתן תורה ,במתן תורה בני
ישראל החלו להכין את העולם להתגלות ה'
דוקא בעולם הזה הגשמי – שהרי רצונו של ה'
להיות לו דירה דוקא בתחתונים ,ובשביל זה
נברא העולם .כך אכן יהי' בגאולה האמיתית
והשלימה ,בעולם כולו לא יהיה רע – רק טוב
וקדושה ,כולם יכירו וירגישו את ה' ויכריזו "הנה

אלוקינו זה" "הנה זה מלך המשיח" וירצו לקיים
את רצונו.
זה חידוש גדול ביותר ,שהאנשים הגשמיים
יוכלו להתאחד עם ה' בכבודו ובעצמו! לכן הכין
ה' את הקרקע לכך ונתן את הגילויים הכי נעלים
דוקא לגוף של משה .בתור הקדמה למתן תורה
והגאולה השלימה בה הגוף הגשמי שלנו יקבל
את הגילויים האלוקיים.

דור הגאולה – נשמות בגופים בחיים
נצחיים
מזה נלמד ביחס אלינו ,חיילי צבאות ה'
בדור הגאולה .אמנם אנחנו אנשים מוגבלים עם
כחות וכשרונות מוגבלים ,ויכולים לחשוב שיש
דברים שמעבר ליכלתנו ,אותם איננו מסוגלים
לעשות .שאיננו יכולים להתמיד בלימוד ,חסר
לנו בתוקף להתנהג כראוי כאשר הסביבה לועגת
ומזלזלת ,ואין לנו את האומץ לגשת לזולת
ולקרב אותו לרבי.
אך האמת היא שכל אחד מאתנו קשור לה'!
ה' מתגלה בגופנו בכל העצומה וללא שום
הגבלה ,ונותן לנו את האפשרות להיות חיילים
בצבאות ה' נאמנים בכל הפרטים.
כעת גם נבין את הסיבה לחידוש המיוחד
בדורנו:
בדור הקודם ,בימי הרבי הריי"צ לא נשלמה
העבודה ,ולכן לא הגיעה הגאולה בפועל ממש.
מאותה סיבה ביו"ד שבט הסתלק הרבי הריי"צ
מגופו הגשמי ,כי עדיין לא הגיע הזמן שהגילויים
הנפלאים יתגלו בגוף .העולם עדיין לא הי' מוכן.

לאורך כל הדרך דוקא בגופו הגשמי ,ודוקא כך
הוא יתגלה אלינו ויביא את הגאולה .זהו החידוש
של דור הגאולה ,נשמות בריאות בגופים בריאים
לחיים נצחיים.

תכל'ס
על הדור שלנו להשלים את השליחות של
הרבי הריי"צ ,ללמוד את תורתו ולהפיץ אותה.
וכפי שהרבי הריי"צ נהג לעשות זאת דוקא מתוך
שמחה ,וכן התמסר בצורה מיוחדת לילדים
קטנים לחנך אותם בהתאם לרמתם .וכך עלינו
לנהוג.
ויהי רצון שעל ידי עצם קבלת ההחלטות
בקשר עם יו"ד שבט  . .שעוד לפני זה יהי' "הקיצו
ורננו שוכני עפר" ,ובעל ההילולא בראשנו ,ותיכף
ומיד ממש ,בפירוש הממשי של "ממש" – כידוע
שצדיקים קמים בתחיית המתים מיד ,וחוגגים יחד
איתו את ההילולא.
z

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד!
לזכות

הרבי מלך המשיח שליט"א
מהרה יתגלה ויגאלנו!

לכבוד יום תחילת נשיאותו ה57-
"דור השביעי"

אך הדור שלנו – והרבי מלך המשיח
שליט"א בראשנו – הוא דור מיוחד שמשלים את
הכל .בו תבוא הגאולה בפועל ממש! לכן בדורנו
לא תהי' חלילה הסתלקות ,הרבי ממשיך איתנו

רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?
באה"ק רכז ארצי בנים(054) 7770.806 :
רכזת ארצית בנות(054) 646.0770 :
בארה"ב(718) 290.4444 :

יו"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק
כיכר מד"א ת.ד 1035 .נ.עלית 17110
טל' 04.6462770 :פקס04.6578485 :

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו
עריכה :בן מנחם  zהגהה רוחנית :רבנים ואנשי חינוך  zהגהה לשונית :ב .נחשון  zיו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'

