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 השאלה

מגיעה� לאחרי החורב� של תשעה באב

�� נחמו נחמו עמי�ע� ההפטרה� שבת נחמו�

ה � מנח� את ישראל על החורב�� בהפטרה זו

� את הגאולה האמיתית והשלימהומבטיח לה�

אנו� בפרשת השבוע ואתחנ�� לעומת זאת

לא קבל את תפילת משה� קוראי� על כ� שה

�הי� להכנס לאר  נכנס�כידוע שא� משה

� קיי�� בונה את בית המקדש שהי�הי�לאר

בית� ומכיו� שמשה לא נכנס לאר�� לעד

� המקדש בסופו של דבר נחרב

�א�שליטושואל הרבי מל� המשיח

כיצד מתאי� שבשבוע בו אנו קוראי�

יקראו בתורה� בהפטרה על הנחמה והגאולה

�שבגללה נגר�� על אי כניסת משה לאר

��ואתחנ��ל� נחמו נחמו�מה הקשר בי�! החורב�

 נחמה בכפליי�

�� נחמו נחמו�ל מסבירי� את הלשו��חז

נחמה על בית ראשו�� שזוהי נחמה בכפליי�

�ועל בית שני

�א�ביר הרבי מל� המשיח שליטומס

נחמה�הגאולה האמיתית והשלימה היא

� גאולה בלי שו� גבול�כי היא תהי�� בכפליי�

את� גאולה מכל החסרונות�היא תהי ויהיו בה

�כל המעלות שרק אפשר

� בבית הראשו� כול� ידעו וא" ראו שה

� בו את ארו� הברית�הי� שוכ� בבית המקדש

�ברוח הקודשהאורי� והתומי� שענו

מי��שירדה מ� השמיהאש ועוד ניסי� שכל

שראה אות� הכיר והרגיש בכל לבו שהשכינה 

�שורה בבית הזה

� את כל הדברי� האלו�בבית השני לא הי

א� דוקא� בו גילוי אלקות כה גדול�ולא הי

הבית� יותר מחובר לעול� הזה�לכ� הוא הי

הי� יותר גדול מהראשו��השני הי ויבנ�וג�

� מש� זמ� יותר ארו�

בו�יהי� בית בלי גבול�הבית השלישי יהי

את�יהי� את כל המעלות שרק אפשר  בו ג�

וכל מי שיגיע� אי פע��הגילוי הכי גדול שהי

ה פי� ממש� למקדש יוכל להרגיש את וא" על

�ויהי� גשמי ומחובר לעול� שלנו�כ� הוא יהי

�קיי� באופ� נצחי

ש  לימות הגאולהעבודתנו תביא את

לא� גילוי בלי שו� הגבלה� כזה גילוי גדול

בחסידות מוסבר שרק� יכול להגיע סת� כ�

לימוד התורה� על ידי העבודה של בני ישראל

רק� וקיו� המצוות בעול� הזה ובזמ� הגלות

כ� אפשר להגיע לגילוי הגדול של הגאולה

� השלימה

הי� אכ�  נכנס לאר� היתה�אילו משה

האר� היתה נכבשת באופ�� לה מידבאה הגאו

הי� מיידי הי� קיי� לעד�ובית המקדש �אבל

ואילו היתה� זאת מבלי עבודה מיוחדת מצדנו

היא לא היתה כה בלתי� באה אז הגאולה

�מוגבלת וכה מופלאת

לא�ה בכוונה סובב את הסיבות שמשה

ודוקא יהושע יכנס� יוכל להכנס לאר� ישראל

 ה� יצטרכו לעבוד ואז� בראש בני ישראל

�לאט לאט ושלב� קשה בכדי לכבוש את האר

הי� אחר שלב � מושל��ג� אז הכיבוש לא

 גלות בבל וגלות רומי אז ישראל�ולאחריו הי

והגיעו לכל מקו� בעול�� התפזרו בגלות

�וקיימו בו תורה ומצוות



על ידי העבודה� דוקא בצורה הזו

בלי עזרה מיוחדת� וההתאמצות שלנו

כל� מלמעלה בלי ניסי� ונפלאות אלא ע�

את� ההגבלות של העול� דוקא זה יביא

גאולה שתבוא� הגאולה ללא הגבולות

וג� תצמח מלמטה על ידי �� מלמעלה מה

�עבודתנו בעול�

 בכיבוש מיידי�הפע� הכניסה לאר� תהי

ל� וניסי �עולמי עולמי�והיא תהיה נצחית

לכ� בשבת ואתחנ� בה קוראי� על כ�

ע�� משאיר את משה במדבר� שה ושולח את

אז� ישראל לדר� ארוכה של עבודה קשה

על הגאולה בכפליי�� נחמו נחמו�קוראי� ג�

�שתבוא בזכות העבודה של בני ישראל

�נפלאות

א�וכא� עובר הרבי מל� המשיח שליט

א נו זוכי� להראות לנו כיצד כבר עכשיו

הנפלאות הבלתי� לראות את נפלאות הגאולה

�מוגבלות

בימי� אלה ממש� רק תארו לעצמכ�

� במוסקבה��ברוסי$א�של שנת תנש#

מתאספי� חסידי� ומתוועדי� יחדיו ועורכי�

ונושא ההתוועדות הוא �� כינוס השלוחי��

לה� איש את רעהו יעזורו� פי� את כיצד

והממשלה��המעיינות חוצה ברחבי רוסי

הרוסית שלפני זמ� קצר כל כ� התנגדה 

ולחמה בכל עני� שקשור לרבותינו נשיאינו 

כעת היא עוזרת� ובמיוחד בהפצת המעיינות

%לכינוס ומכבדת את השליחי�

את� כשרואי� נס כה גדול זהו רק מחזק

העובדה שתיכ" אמורי� להגיע כל שאר 

� הנפלאות של הגאולה האמתית והשלימה

א הבטיח�המשיח שליטשהרבי מל�

� שנת אראנו נפלאות–שיתחוללו בשנה זו

 בפועל ממש

אנו מאד רוצי� להתחיל כבר לפחות

ואנו יכולי�� לטעו� מהבלי גבול של הגאולה

לעשות זאת על ידי שנוסי" בלי גבול בכל 

� עני� של תורה ומצוות

ל אמרו שמחמשה עשר באב ואיל��חז

לומו�כל מי שמוסי" בלימוד התורה סיפי�

ואומר הרבי מל� המשיח �� חיי� על חייו

שמי שמוסי" בלימוד התורה למעלה�א�שליט

יותר ממה שהוא רגיל ויותר� ממדידה והגבלה

לו� ממה שהוא חושב שהוא יכול מוסיפי�

%חיי� נצחיי�–חיי� בלתי מוגבלי� 

� מחמשה עשר באב שנה זו ואיל�� ואכ�

 ממדידה צרי� להוסי" בלימוד התורה למעלה

ובמיוחד בלימוד התורה בעניני� והגבלה

�גאולה ומשיח

 שלימוד זה יהיה באופ�–ומה טוב

בהתיישבות�שיושבי�� ציבור�דעשרה

 בתורה� באופ� של עסק�ועוסקי�� וקביעות

לא רק ללמוד עניני גאולה ומשיח מפע�

� אלא לייסד שיעורי� קבועי� ברבי�� לפע�

� ומשיחבה� ישבו ויתעמקו בגאולה

ובזכות הלימוד על עניני גאולה ומשיח

את� ובית המקדש נזכה תיכ" ומיד לראות

� אז ג� משה רבינו יכנס לאר�� בית המקדש

ויחד נחגוג את השמחה הכי גדולה של

�הגאולה השלימה
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מל" המשיח לעול�

�ועד


