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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  פנחס  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему 
мы рады представить вашему вниманию беседу Любавич-
ского Ребе к главе "ПИНХАС" с переводом на русский 
язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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א. בנוגע לחלוקת ארץ ישראל שהיתה 
בפרשתנו  כמסופר   — הגורל”    פי  “על 
חז”ל  (  )ממדרשי  רש”י    מביא   —
הי’  עצמו  “הגורל  מדבר”,  הי’  ש”הגורל 
צווח ואומר אני הגורל עליתי לגבול פלוני 

לשבט פלוני”.

וצריך להבין הטעם והתועלת שבנס זה: 
הרי אין הקב”ה עושה נס “למגנא”  . ומדוע 
הי’  מדבר”.  הי’  ש”הגורל  נס  עשה  א”כ 
הארץ  לחלוקת  בנוגע  בירור  להיות  יכול 
)גבול פלוני לשבט פלוני( ע”פ הגורל )כפי 
שהוא בכל גורל בלי נס שהגורל מדבר(  ?!

 .  כו, נו.

 .  כו, נו. שם, נד.

 .  תנחומא פרשתנו ו. במדב”ר פרשתנו פכ”א, ט.

 .  דרשות הר”ן דרשה ח. ועוד.

 .  ועפ”ז צלה”ב גם: מהו ההכרח ש”על פי הגורל” פירוש 
ש”הגורל הי’ מדבר”. דאף שלמדים זה מיתור הכתוב, שהרי 
לעיל מיני’ נאמר “אך בגורל יחלק את הארץ” )ראה מפרשי 
המדרש שם. משכיל לדוד כאן( — הרי יש לפרש היתור 
כדרשת הגמרא )ב”ב קכב, א( עה”פ, ש”על פי הגורל” בא 
להוסיף שנתחלקה באורים ותומים )ראה רשב”ם ב”ב שם: על 

לבנ”י  להראות  רצה  שהקב”ה  ואע”פ 
)ולא  ה’  ע”פ  אמיתי  ענין  הוא  שהגורל 
נס קודם  באקראי( — הרי ע”ז כבר הי’ 
הקודש”:  רוח  פי  על  הי’  ש”הגורל  לזה 
“אלעזר הכהן הי’ מלובש באורים ותומים 
ואומר ברוח הקודש אם שבט פלוני עולה 
תחום פלוני עולה עמו”  , וזה הראה לבנ”י 
שהגורל הוא אמת וישר  . מדוע א”כ היו 

צריכים לנס   ש”הגורל הי’ מדבר”  ?

פי — משמע על פי אורים ותומים. וראה גם פרש”י עה”פ 
שנתחלקה  מגיד  מדבר”(:  הי’  ש”הגורל  לדבריו  )בהמשך 
ברוח הקודש לכך נאמר על פי ה’. ואכ”מ(, שאלעזר הכהן 
הי’ מלובש באורים ותומים והי’ מכוין ברוח הקודש לעליית 

הגורלות.

וכ”ה בתנחומא  נד. מב”ב שם.   .  פרש”י פרשתנו שם, 
ובמדב”ר שם.

 .  רשב”ם ב”ב שם: ועי”ז מתקררה דעתן של
תחלה  שנתנבא  כמו  עולה  הי’  שהגורל  שרואין  ישראל 

ויודעים שחלוקה ישרה היא.

 .  ראה תנחומא ובמדב”ר שם: “וזו היתה יתרה”.

ולהעיר מתוד”ה אל — סנהדרין מג, ב. וראה ד”ה    . 
)ע’  תרכ”ו  ואילך(,  א’סד  )ע’  פרשתנו  באוה”ת  בגורל  אך 

קעא. קעט־פ(.

שיחה לפרשת פנחס
סוד הגורל המדבר

ספר השיחות, תשנ"א, )אותיות ב-ח(

ַאְך  מֹות...  ׁשֵ ר  ִמְסּפַ ּבְ ַנֲחָלה  ּבְ ָהָאֶרץ  ָחֵלק  ּתֵ ה  ָלֵאּלֶ אֹמר:  ּלֵ ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ה'  ר  ַוְיַדּבֵ
ָחֵלק ַנֲחָלתֹו  י ַהּגֹוָרל ּתֵ מֹות ַמּטֹות ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו: ַעל ּפִ גֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ ִלׁשְ ּבְ

ין ַרב ִלְמָעט. )במדבר כו, נב-נו( ּבֵ
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1. Зачем нужен 
говорящий жребий?

В главе Пинхас рассказывается о раз-
деле Земли Израиля между коленами, 
который происходил согласно жребию 1, 
как говорится в тексте главы. В своем 
комментарии Раши приводит 2 мнение (из 
Мидраша 3), что жребий был говорящим, 
он сам возглашал: «Я, жребий, выпал на 
такой-то надел для такого-того колена» 4.

Непонятно, какой смысл и польза за-
ключены в этом: ведь Всевышний не 
совершает чудеса без веской причины 5. 
Зачем же Он сделал жребий говорящим? 

1.  Бемидбар, 26:56.
2.  В комментарии к Бемидбар, 26:56; там же, 

26:54.
3.  Мидраш Танхума к главе Пинхас, 6. Мидраш 

раба, 21:9.
4.  Слова ал пи га́-гораль – «по жребию» букваль-

но можно понять и как «по слову жребия». Так тол-
кует эти слова Мидраш.

5.  Драшот ѓа-Ран, толкование 8.

Ведь разделить Землю Израиля на наде-
лы можно было и при помощи обычного 
жребия!

Если Всевышний хотел показать евре-
ям, что жребий не случаен, что это от-
кровение, исходящее от Него, то Он уже 
показал это тем, что жребий выпадал 
согласно пророческому духу Элазара: на 
Элазаре-первосвященнике были урим ве-
тумим 6 и он говорил [еще до того, как 
вытягивали жребий]: «такое-то колено 
получит такой-то надел» 7. Это продемон-
стрировало евреям, что жребий является 
Б-жественной истиной 8. Для чего же тог-

6.  Урим-ве-тумим (ивр. мн. ч. от слов ор – «свет» 
и том – «совершенство) – нечто, содержавшее в 
себе непроизносимое Имя Всевышнего, которое 
было вложено в хошен. При их помощи первосвя-
щенник вопрошал Б-га.

7.  Комментарий Раши к Бемидбар, 26:54, на осно-
ве сказанного в Талмуде, Бава батра, 122а; приво-
дится также в Мидраш Танхума и в Бемидбар раба.

8.  Рашбам к Бава батра, 122а.

И Г-сподь сказал Моше, говоря: Им да будет разделена земля в наследие по 
числу имен… Только по жребию должна быть разделена земля; по именам 
колен отцов их должны они получить наделы. По жребию должен быть 
разделен его участок как большому, так и малому (дому). (Бемидбар 26, 52-56)

ГЛАВА «ПИНХАС»
Секрет говорящего жребия

Сефер ѓа-сихот, 5751 г., т. 2
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ב. ויש לומר הביאור בזה:

כיון שהקב”ה ציוה ש”אך בגורל יחלק את 
הארץ” 1  )“על פי הגורל תחלק נחלתו” , 
ודוקא  בגורל”   (,  הארץ  את  “והתנחלתם 
ע”י הגורל )“אך בגורל”( ולא באופן אחר 
כל  של  והבירור  החלוקה  היתה  לכן   —
חלק בארץ צריכה להיות ע”י הגורל עצמו 

)ולא ע”י דבר אחר(   .

באמיתית  הבירור  גם  שלכן  לומר  ויש 
ענין הגורל הי’ ע”י הגורל עצמו )“הגורל 
עצמו הי’ צווח כו’”(, כיון שאם שייך ספק 
לדבר  וצריכים  באקראי,  הוא  הגורל  אם 
להראות  בכדי  וכיו”ב(  הקודש  )רוח  אחר 
שהוא אמת ומכוון — ה”ז מורה שהגורל 
הארץ  חלוקת  את  פועל  אינו  עצמו 
צווח  הי’  עצמו  “הגורל  ולכן  בשלימות, 
כו’”, עי”ז פעל הגורל עצמו בשלימות את 
החלוקה, בעצמו “אמר” באופן ברור וגלוי 

ש”גבול פלוני לשבט פלוני”   .

ג. אבל עדיין צריך ביאור בזה:

אלא  לעצמו,  ענין  אינו  הגורל  ענין 
הארץ.  וישוב  הארץ  לחלוקת  אמצעי 

1 .  פרשתנו כו, נה.

  .  מסעי לג, נד.

היו  בביאור הטעם שלהגורל  ב”ב שם    .  ראה רשב”ם 
צריכים לשני קלפי “אחד לשבטים ואחד לתחומין ולא סגי 
בחד דתחומין ולימא עכשיו אני נוטל מה שיעלה בידי לצורך 
ראובן דא”כ אין כל החלוקה עשוי’ בגורל וקרא קאמר אך 

בגורל וגו’ בלא הוצאת דיבור מפיו”.

  .  והטעם )בפנימיות הענינים( שהיו צריכים גם לרוה”ק 
)ע”י אורים ותומים( — ראה ד”ה אך בגורל תשל”ה ס”ט 

)סה”מ מלוקט ח”א ע’ קמו(.

בנוגע  אינו  הגורל  של  ה”דיבור”  ועד”ז 
אלא  הגורל,  ע”פ  הארץ  חלוקת  לעצם 
על  הוכחה   — לכאורה  צדדי  דבר  זהו 
הדבר.  לפרסם  או  הגורל,  ענין  אמיתית 
למאי נפקא מינה א”כ בחלוקת הארץ אם 
)ופרסום  הגורל  ענין  באמיתית  הבירור 
הדבר( בא ע”י הגורל עצמו או באופן אחר 
)ע”י רוח הקודש דהאורים ותומים, או על 
מתברר  זה  הי’  לא  אפילו  וכיו”ב(.  ה’  פי 
ע”י הגורל עצמו — עדיין מתקיים הציווי 

ד”בגורל יחלק את הארץ” בשלימות.

מצוה  הגורל  הי’  אילו  אחר:  בסגנון 
ותכלית לעצמה )ולא לשם ענין אחר — 
הי’  מדבר”  הי’  ו”הגורל  הארץ(,  חלוקת 
הארץ  וחלוקת  הגורל  ענין  מעצם  חלק 
פרטי  כל  מדוע  להבין  ניתן  הי’  ידו,  על 
הוא  שהגורל  הבירור  כולל   — החלוקה 
דוקא  להעשות  צריכים   — אמיתי  ענין 
ע”י הגורל עצמו; אבל היות שהגורל הוא 
רק האופן שבו הקב”ה רצה שיחלקו את 
תוצאת  נוגע  שבזה  ז.א.  ישראל,  ארץ 
בכדי  הרי  עצמו( —  הגורל  )ולא  הגורל 
את  יחלק  בגורל  “אך  הציווי  את  לקיים 
הארץ” מספיק לכאורה שיחלקו את הארץ 
ע”פ הגורל, והבירור באמיתית הדבר — 
באופן  לבוא  יכול   — צדדי  פרט  שהוא 
אחר; מדוע צריכה האמת שבזה להתברר 
לעשות  וצריכים  עצמו,  הגורל  ע”י  דוקא 
לשם כך נס מיוחד, ואין זה מספיק שידעו 
רוח  ע”פ  הי’  ש”הגורל  הנס  ע”י  זאת 
ידי אלעזר  ותומים על  הקודש” דהאורים 

הכהן?
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да нужно было чудо 9 с говорящим жре-
бием?

2. Жребий во всех 
деталях раздела

Вот как можно это объяснить:

Всевышний повелел делить Землю Из-
раиля только согласно жребию, как ска-
зано 10: «Только по жребию должна быть 
разделена земля» (и это неоднократно 
подчеркивает Тора: «По жребию должен 
быть разделен» 11, «И наследуйте землю 
по жребию» 12), и это нельзя было сделать 
ни по каким-либо иным критериям (ведь 
сказано: «Только по жребию»). Поэтому 
раздел должен был осуществляться са-
мим жребием, а не при помощи чего-то 
иного 13.

Поэтому и подтверждение подлинно-
сти жребия должно было происходить 
при помощи жребия (жребий сам воз-
глашал). Ведь если сомнения в том, что 
жребий выпадает не случайно, разреша-
лись каким-то иным подтверждением, 
кроме жребия (например, духом пророче-
ства, как происходило с Элазаром), полу-
чилось бы, что сам жребий не в полной 
мере делит землю. Поэтому жребий воз-

9.  См. Мидраш Танхума и Бемидбар раба, там же, 
где сказано, что это было дополнительное чудо.

10.  Бемидбар, 26:55.
11.  Бемидбар, 26:56.
12.  Бемидбар, 33:54.
13.  См. комментарий Рашбама, где он объясняет, 

почему для жребия были нужны две урны – одна 
для записок с названиями колен и одна для наде-
лов, и почему нельзя было обойтись одной урной 
и просто провозгласить, например, «Сейчас я вы-
тащу надел Реувена». Если бы делали так, полу-
чилось бы, что распределение наделов происходит 
при помощи не только жребия, но и при помощи 
слов того, кто бросает жребий, а заповедь требует 
раздавать наделы только по жребию.

глашал сам: «такой-то надел – такому-то 
колену», тем самым делая распределение 
наделов окончательным и не подлежа-
щим сомнению.

3. Даже в подготовке 
детали имеют важность

Но этого ответа недостаточно.

Идея жребия важна не сама по себе, а 
как средство раздела Земли Израиля. И 
так же способность жребия говорить не 
имеет прямого отношения к разделу. Тем 
более, способность жребия говорить – 
деталь второстепенная, она нужна лишь 
для того, чтобы подтвердить истинность 
раздела и обнародовать его.

Какая разница, каким образом будет 
подтверждена истинность жребия – са-
мим жребием или иным способом (напри-
мер, при помощи урим и тумим, или Са-
мим Всевышним). В конце концов, даже 
если бы истинность жребия не была бы 
подтверждена вообще, все равно евреи 
полностью исполнили бы приказ разде-
лить делить Землю Израиля по жребию. 

Иными словами:

Если бы жребий был отдельной запове-
дью и имел самостоятельную ценность 
(а не был «приложением» к заповеди 
раздела Земли Израиля), и его способ-
ность говорить была бы его неотъемле-
мой деталью и необходимым условием 
раздела Земли, можно было бы понять, 
почему все этапы этого процесса, вклю-
чая подтверждение истинности, должны 
были осуществляться при помощи само-
го жребия. Но поскольку жребий – это 
всего лишь средство, для исполнения по-
веления о разделе земли по жребию, на 
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הגאון  של  ביאורו  ע”פ  בזה  לומר  ויש 
דבר  “כל  ובקדושה  שבתורה  הרגצ’ובי   , 
בכוונה  הכל  לכאורה  הכרחי  שהוא  אף 
מכוון ומצוה ע”פ ה’”. וע”ד בנוגע למסעות 
הכנה  הי’  שזה  שאע”פ  במדבר,  בנ”י 
“הוה   — ישראל  לארץ  להגיע  ואמצעי 
המקומות  וכן  ההליכה  עצם  גם  המצוה 
שבאמצע הדרך הוה ג”כ מצוה” )כמ”ש    
למסעיהם  מוצאיהם  את  משה  “ויכתב 
קדושה  עניני  בכמה  ועד”ז  ה’”(   .  פי  על 
רק  שהוא  ענין  הרי  המקדש(,  )בעבודת 
הכנה והקדמה )מוכרחת( לענין אחר, מקבל 
ג”כ חשיבות וגדר דקדושה   . וע”ד בנוגע 
להולכת הדם למזבח, הרי הגם שההולכה 
היא רק בשביל העבודה דזריקת הדם על 
המזבח )שע”פ טבע צריכים הולכה בשביל 
זה(, נפסק להלכה    שבהולכה גופא ישנה 
ש”מחשבה  ועד  דעבודה,  וגדר  חשיבות 

פוסלת” בה.

  .  ראה צפע”נ עה”ת ר”פ מסעי. מהדו”ת נא, ג. מפענח 
צפונות פ”ז. ובכ”מ.

  .  מסעי לג, ב.

  .  ראה עירובין נה, ב: כיון דכתיב בהו על פי ה’ יחנו 
ועל פי ה’ יסעו כמאן דקביע להו דמי )הובא בצפע”נ שם(.

  .  ויש לומר דוגמא לזה מחצר המשכן והקלעים, שאף 
נקבעת  עצמה,  המשכן  לקדושת  והקדמה  טפלים  שהם 

הקדושה גם בהם.

  .  זבחים יג, א במשנה. רמב”ם הל’ פסוה”מ פי”ג ה”ד.

מזה  ויתירה   — שעד”ז  לומר  ויש 
“יחלק  שעל-ידו  להגורל  בנוגע  הוא   —
הקדמה  הוא  שהגורל  אע”פ  הארץ”:  את 
האופן  שזהו  כיון  אבל  הארץ,  לחלוקת 
חלוקת  מזה:  ויתירה  הארץ,  את  לחלק 
)וכמה  ה’  ציווי  הוא  הגורל  פי  על  הארץ 
חשיבות  מקבל  )הגורל(  ה”ז  פעמים( — 
אמצעי  שזהו  כך  על  )נוסף  לעצמו  וגדר 
צדדיים  הפרטים  וגם  הארץ(,  לחלוקת 
ה’  ע”פ  הוא  שהגורל  הבירור   — שבזה 
ופרסום הגורל — בהיותם פרטים דדבר 

שבקדושה, נוגעים לעצם הענין;

ולכן הי’ נוגע לשלימות ענין הגורל — 
בקיום ציווי ה’ שחלוקת הארץ תהי’ “על 
צווח  הי’  עצמו  ש”הגורל   — גורל”  פי 
פלוני  לגבול  עליתי  הגורל  אני  ואומר 
שהגורל  כך  על  שמורה  פלוני”,  לשבט 
עצמו )שיש לו חשיבות לעצמו( יש בכחו 
לפעול את חלוקת הארץ )בלי ספק(, כנ”ל.

ד. הביאור בזה בפנימיות הענינים:

על  מרמז  הארץ  וישוב  חלוקת  כיבוש, 
כנען”,  “ארץ  את  לכבוש  בנ”י  עבודת 
“ארצות שבעה גוים”   , ולעשות מהם ארץ 
יהודית  ארץ  ז.א.  הקודש,  ארץ  ישראל, 
שייכות  בגלוי  ניכר  שבה  ארץ  קדושה, 

  .  לשון רש”י ר”פ בראשית.
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первый взгляд, достаточно только раздела 
по жребию. А подтверждение истинности 
этого раздела, как деталь второстепенная, 
может происходить каким угодно спосо-
бом. 

Почему истинность жребия должна 
была подтверждаться именно самим жре-
бием и для этого требовалось чудо, при-
чем это происходило в дополнение к дру-
гому чуду – провозглашению результатов 
жребия посредством урим ве-тумим? 

Это можно объяснить с помощью прин-
ципа, приведенного гаоном из Рогачева 14. 
Он говорит, что в Торе и в сфере свято-
сти в целом даже сторонняя деталь пре-
дельно точна и заповедана Б-гом.

К примеру, переходы евреев в пусты-
не. Хотя они были всего лишь средством 
дойти до Земли Израиля, они были точно 
регламентированы Всевышним – куда и 
когда идти, где и когда остановиться (как 
сказано 15: «А Моше записал места их вы-
хода в походы их, по слову Г-сподню») 16. 

Та же идея отражается в некоторых за-
конах о служении в Храме, когда то, что 
не является целью, а лишь необходимым 
средством, ведущим к цели, тоже полу-
чает статус святости 17. Например, чтобы 
осуществить возлияние крови жертвен-
ных животных на жертвенник, необхо-
димо принести кровь от места убоя к 

14.  См. Цофнат панеах к Пятикнижию, начало гла-
вы Масэй.

15.  Бемидбар, 33:2.
16.  См. Талмуд, Эрувин, 55б.
17.  В пример можно привести двор Мишкана и за-

навес: хотя они вторичны по отношению к Мишкану, 
сами они тоже святы. 

месту возлияния. Перенос крови к месту 
возлияния является лишь средством для 
осуществления Храмовой службы (ведь 
нельзя возлить кровь на жертвенник, не 
принеся ее туда). Тем не менее, по за-
конам Торы 18 это действие имеет статус 
служения, и поэтому, если во время при-
несения крови коге́н подразумевал, что 
это кровь другого вида жертвы, она ста-
новилась непригодной.

То же самое можно сказать о жребии, 
и даже в большей степени. Хотя жре-
бий был всего лишь подготовкой к раз-
делу Святой Земли, именно посредством 
него это разделение происходило, и бо-
лее того – так предписано Всевышним 
в Торе (причем неоднократно). Поэтому 
сам жребий имел статус святости, и его 
второстепенные детали (такие, как под-
тверждение истинности жребия) были 
принципиальными.

Поэтому было так важно, чтобы жре-
бий сам подтверждал свою истинность. 
Это указывало, что жребий имеет цен-
ность сам по себе, и именно им делится 
Земля Израиля (причем таким образом, 
что раздел не вызывает сомнения).

4. Духовный смысл 
завоевания Земли Израиля

Глубинный смысл этого таков.

Завоевание, раздел и заселение Земли 
Израиля выражает собой духовное служе-
ние по завоеванию «земли Ханаанской», 

18.  Мишна, Звахим, 1:4. Также см. Рамбам, Законы 
непригодных жертв, 13:54.
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שבנ”י  עי”ז  וקדושה,  אלקות  ליהדות, 
)ועל-ידה(  בה  לקיים  הארץ  את  מנצלים 
ולבנות שם  בארץ,  את המצוות התלויות 
הקב”ה 1   אומר  שעליו  המקדש,  בית  את 

“ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”.

כל הבריאה  ותכלית של  הכוונה  שזוהי 
)כמ”ש     — לכבוש את גשמיות העולם 
וכבשוה”(  הארץ  את  ומלאו  ורבו  “פרו 
ולעשות ממנו דירה לו יתברך בתחתונים   , 
בגילוי  כביכול  הקב”ה  נמצא  שבו  מקום 

)כביכול כאדם בדירתו הפרטית(.

בשלימות  תהי’  הכיבוש  שעבודת  בכדי 
הן  הפרטים —  בכל  להיות  היא  צריכה 
הארץ  כיבוש  )א(  דהכובש:  והן  דהנכבש 
כל  את  כובשים  כאשר  הוא  בשלימות 
ישראל(.  ארץ  בכיבוש  שהי’  )כפי  הארץ 
אם נשאר חלק מהארץ שלא נכבש — הרי 
הכיבוש כולו אינו בשלימות    )גם דחלקי 
הארץ שכן נכבשו(. כפשטות הענין, שאז 
שנמצאים  מהאנשים  סכנה  ישנה  עדיין 
בחלק הארץ שלא נכבש. ועד”ז )ב( מצד 
בשלימות —  הוא  הכיבוש  מתי  הכובש: 
שהוא  בהנכבש  בגלוי  שניכר  ובאופן 
כאשר   — הכובש  ע”י  לגמרי  נכבש 
בכל  הכיבוש  בפעולת  שקוע  הכובש 

1 .  תרומה כה, ח.

  .  בראשית א, כח.

  .  תנחומא נשא טז. ועוד. תניא פל”ו.

  .  ולהעיר שכיבוש ארץ ישראל צ”ל כיבוש רבים, “אבל 
לעצמם  וכבשו  או שבט שהלכו  או משפחה  מישראל  יחיד 
ארץ  נקרא  אינו  לאברהם  שנתנה  הארץ  מן  אפילו  מקום 

ישראל כו’” )רמב”ם הל’ תרומות פ”א ה”ב(.

כחותיו, בכל פרטי המציאות שלו, וכללות 
ע”י  היא  בעולם  )הכובש(  האדם  פעולת 
שלשה הלבושים שלו — מחשבה דיבור 
ומעשה   . אם אין הוא כובש את הארץ עם 
כל שלשה הלבושים )אלא במעשה בלבד 
הוראות  וללא  )במחשבה(,  תכנון  ללא 
או  ולהנכבשים,  החיל  לפקידי  )בדיבור( 
חסר   — וכיו”ב(  ומעשה,  במחשבה  רק 
בשלימות הכיבוש )ובדרך ממילא — גם 

בכיבוש דכל הפרטים דמציאות הנכבש(.

לכיבוש  בנוגע  ההוראה  היא  ועד”ז 
לו  דירה  לעשות  רוחנית  בעבודה  העולם 
הדירה  ששלימות   — בתחתונים  יתברך 
היא דוקא כאשר )א( זה חודר בכל הפרטים 
דהדירה עצמה )ע”ד הנכבש(, ובכל פרט 
הדירה,  לבעל  שייך  שזה  ניכר  דהדירה 
שנמצא  בהדירה,  הדר  האדם  של  ו)ב( 
בכל   — גמורה  ובהתפשטות  בגילוי 
ומעשה(  דיבור  )במחשבה  מציאותו  פרטי 
בדירתו, כיון שזהו מקום קביעותו )דירתו(. 
להדירה  בנוגע  כביכול  גם  הוא  ועד”ז 
הדירה  שלימות  בתחתונים:  יתברך  לו 
מתבטאת בזה שכל פרטי התחתונים )לשון 
רבים( הם דירה בגלוי להקב”ה, שעצמותו 
עם  ביחד  בגלוי,  שם  נמצאת  ית’  ומהותו 
כל ה”כחות” וה”לבושים”, הגילויים בסדר 
שמתחלקים  ספירות(,  )עשר  השתלשלות 
)בריאה  ומעשה  דיבור  למחשבה  בכללות 

יצירה ועשי’(   .

  .  תניא פ”ד. וראה בארוכה שיחת ש”פ בהו”ב תש”נ 
)התוועדויות תש”נ ח”ג ע’  1  ואילך(.

  .  בהבא להלן ראה התוועדויות שם.
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земли «семи народов» 19 и превращение 
ее в «Землю Израиля», Святую Землю. 

Иными словами, требуется превратить 
ее в место, где чувствуется связь с ев-
рейскими ценностями, Б-жественностью 
и святостью. 

Это осуществляется, когда используют 
Землю Израиля для исполнения запове-
дей, связанных с земледелием, а также 
строят на этой земле Храм, о котором 
сказано 20: «сделают они Мне святилище, 
и Я буду обитать среди них».

А это и есть цель всего творения – ов-
ладеть материальным миром (как сказа-
но 21: «Плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю, и владейте ею») и сде-
лать сей мир «жилищем» для Всевыш-
него 22, местом, где Всевышний может 
раскрыться в Своей сущности, подобно 
тому, как человек может раскрыться всей 
сущностью в своем доме.

Чтобы завоевание было совершенным, 
требуется полное задействование во всех 
деталях как объекта завоевания, так и са-
мого завоевателя.

1) Завоевание Земли Израиля можно 
считать завершенным, когда она завоева-
на целиком. Если даже маленькая часть 
не завоевана, завоевание в целом еще не 
состоялось 23 (в том числе уже завоеван-

19.  Так ее называет Раши в комментарии к началу 
гл. Берейшит.

20.  Шмот, 25:8.
21.  Берейшит, 1:28.
22.  Мидраш Танхума к главе Насо, 16. Тания, гл. 

36.
23.  Следует отметить, что завоевание Земли 

Израиля считается действительным только тогда, 
когда в нем участвует весь народ. Если отдель-

ные части не считаются полностью за-
воеванными). Иными словами, все еще 
остается опасность нападения со сторо-
ны местных жителей завоеванных терри-
торий. 

2) Со стороны собственно завоевателя 
захват считается полноценным, когда аб-
солютно ясно, что завоеватель полностью 
подчинил себе объект захвата. Завоева-
тель должен быть погружен в процесс за-
хвата всеми силами, всей своей жизнью, 
всеми тремя «одеяниями» души – мыс-
лью, речью и действием 24. Если в заво-
евании не заняты все три эти «облачения 
души», а только действие (без «мысли» 
– планирования, и без приказов солдатам 
и завоеванному населению – «речь»), или 
только мысль и действие без речи, и т.п., 
завоевание неполноценно и завоеванный 
не завоеван до конца.

Отсюда следует указание по духовно-
му овладению мира и превращению его 
в «жилище» для Всевышнего. Дом может 
считаться полноценным, когда: 

а) во владении хозяина находятся все 
части дома, и в каждой его детали вы-
ражена принадлежность дома этому хо-
зяину; 

б) хозяин дома может чувствовать себя 
в нем совершенно раскрытым и раскре-
пощенным во всем. 

То же самое относится и к превраще-
нию материального мира в жилище для 

ный человек, семья или даже колено отвоюют себе 
клочок от земли, которая дана праотцу Аврага́му, 
этот клочок не будет называться «Земля Израиля» 
(Рамбам, Законы трумы, 1:2).

24.  Тания, гл. 4.
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ה. וכיון שהדירה לו יתברך בתחתונים 
שגם  מובן  הרי  בנ”י,  עבודת  ע”י  נעשית 
ביהודי )הכובש את הארץ( צריכה להיות 
הכחות  פרטי  בכל  העבודה  שלימות 
ומעשה:  דיבור  במחשבה  שלו,  ולבושים 
בעצמו  ממנו  עושה  שהוא  ע”ז  נוסף 
“דירה” להקב”ה, עי”ז שעובד את הקב”ה 
צריכה  שלו —  ומעשה  דיבור  במחשבה 
ועד”ז  )בקיום המצוות  גם עבודתו בעולם 
בכל  להיות  שמים(  לשם  רשות  בדברי 

מציאותו, מחשבה דיבור ומעשה שלו.

הוא  המצוות  קיום  ששלימות  כידוע 
 — ומעשה  דיבור  במחשבה  קיומם  ע”י 
למצוות  שמתחלקים  המצוות  בכללות  הן 
בדיבור  התלויות  במחשבה,  התלויות 
והתלויות במעשה ]ובכללות: תורה שהיא 
שהיא  )תפלה(  עבודה  בדיבור,  בעיקר 
חסדים  וגמילות  )מחשבה(,  בלב  בעיקר 
והן  במעשה   [,  בעיקר  שהם  )מצוות( 
לקיים  יהודי  צריך  עצמה  בפני  מצוה  כל 
במחשבה דיבור ומעשה   : כוונת המצוה    
)דיבור(  המצוה 1   ברכת  )מחשבה(   , 

ומעשה המצוה )מעשה(   .

  .  לקו”ת אחרי כה, סע”ד ואילך.

  .  לקו”ת ריש פרשתנו. אוה”ת יתרו ע’ תתקלז.

וש”נ(  א.  יג,  )ברכות  כוונה  צריכות  מצוות  דקיי”ל    .  
— אוה”ת שם.

צ”ל   — כוונה  צריכות  אין  שמצוות  להמ”ד  וגם    .  
הקדמת המחשבה קודם המעשה.

1 .  ובמצוות אלו שאין מברכים עליהם — התפלה עולה 
במקום הברכה למצוות אלו )אוה”ת שם ע’ תתקלח(.

  .  וגם במצות תלמוד תורה וק”ש ותפלה וכיוצא בהן אף 
שאינן בעשי’ גשמית ממש כו’, מ”מ הא קיי”ל דהרהור לאו 

כדיבור דמי )ברכות

דהגם שמן הדין ישנם חילוקים במצוות, 
או  במעשה,  בעיקר  התלויות  מצוות 
או  מהם  בשנים  )או  במחשבה  או  בדיבור 
קיום  שלימות  אמנם   — השלשה(  בכל 
ביחס  מדובר  כאשר  ובפרט  המצוות, 
רק  )ולא  למטה  האדם  שליחות  למילוי 
בדיעבד(  ועבודתו  ועונש  לשכר  בנוגע 
את  מקיים  האדם  כאשר  דוקא  היא   —
מהותו  בכל  השלימות,  בתכלית  המצוה 
בקריאת  ה’  אהבת  מצות  ע”ד  ומציאותו, 
שמע — שהיא כללות העבודה )וכוללת 
פולחנא  לית   — המצוות(  כל  את 
“בכל  שצ”ל   — דרחימותא     כפולחנא 
ומזה  מאדך”   ;  ובכל  נפשך  ובכל  לבבך 
לומדים ונמשך בנוגע לכל עניני העבודה 
בשלימות  להיות  שצריכים  )“פולחנא”(, 

בכל כחו — במחשבה דיבור ומעשה,

שמבחין  )ובינוני(  בצדיק  ]אפילו 
בהחילוק בין מצוות שבמחשבה שבדיבור 
פשוטים,  באנשים  ועאכו”כ  ושבמעשה, 
במילא  בהחילוק,  כ”כ  מבחינים  שאינם 
מקיימים הם כל מצוה בפשטות במחשבה 

דיבור ומעשה שלהם[.

בשלימות  עבודתו  עושה  שיהודי  ועי”ז 
בכל הפרטים, ע”י מחשבה דיבור ומעשה 

כ, ב( ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו וקיימא לן 
דעקימת שפתיו הוי מעשה )סנהדרין סה, א(, כי אי אפשר 
לנפש האלקית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים 
הגוף  באברי  המלובשת  הבהמית  החיונית  נפש  ע”י  אם  כי 

ממש כו’ )תניא פל”ז — מז, א(.

  .  ראה זח”ב נה, ב. ח”ג רסז, א. לקו”ת שלח מב, ג. 
ובכ”מ.

  .  ואתחנן ו, ה.
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Б-га. Для того, чтобы сделать это в со-
вершенстве, необходимо, чтобы все дета-
ли мира проявляли свою принадлежность 
Всевышнему, а Его Сущность будет при-
сутствовать явно во всем, вместе со все-
ми «силами» и «облачениями» в порядке 
нисхождения Бжественного света вниз 
(посредством десяти сфирот), которое 
делится на духовные аспекты мысли, 
речи и действия (миры Бриа, Йецира, 
Асия) 25.

5. Полноценное завоевание
Поскольку жилище для Всевышнего в 

материальном мире может создать имен-
но народ Израиля, понятно, что «завоева-
тель» – еврей – должен быть совершенен 
в своем служении – во всех деталях слу-
жения и всех силах и «облачениях души» 
– мысли, речи и действии. Посвятив свои 
мысли, речь и дела Всевышнему, он соз-
дает жилище для Всевышнего в самом 
себе. Но кроме этого, он должен погру-
зиться мыслями, словами и действиями в 
работу по освящению мира – выполнение 
заповедей и использование всего разре-
шенного Торой во имя Небес.

Как известно, цельность в исполнении 
заповедей – это исполнение их при помо-
щи всех трех облачений – мысли, речи и 
действия. Это относится ко всем запове-
дям, в том числе к выражающимся толь-
ко в мысли, только в речи или только в 
действии. 

Так, в целом, рассматривая три основы, 

25.  Мир Бриа соответствует мысли, мир Йецира – 
речи, а Асия – действию.

на которых держится мир 26 – изучение 
Торы, служение (молитва) и добрые дела 
(заповеди), они соответствуют уровням 
мысли, речи и действия. Заповедь изуче-
ния Торы исполняется главным образом 
при помощи речи – произнесения слов 
Торы. В молитве, называемой "служени-
ем сердца", главными являются мысли. 
Добрые дела (заповеди) выполняют при 
помощи действий 27. Но и в каждой за-
поведи следует задействовать все три 
«облачения» души – мысль, речь и дей-
ствие 28: правильное намерение во время 
исполнения заповеди 29 (мысль) 30, произ-
несение благословения перед исполнени-
ем заповеди 31 (речь) и само действие по 
исполнению заповеди.

Несмотря на то, что формально запо-
веди делятся на относящиеся к мысли, 
речи и действию (или к сочетанию двух 
из них, или всех трех), все равно совер-
шенное исполнение заповеди, особенно в 
свете предназначения человека в мире (а 
не только в свете награды и наказания), 
требует задействования всех трех «обла-
чений души», всей жизни и всей сущно-
сти человека. 

26.  См. Мишна, Авот, 1:2.
27.  Ликутей Тора, Ахарей, 85г и далее.
28.  Ликутей Тора, в начале комментария к главе 

Пинхас. 
29.  Исполнение заповеди требует сосредоточе-

ния (Талмуд, Брахот, 13а).
30.  Даже если учитывать другое мнение в 

Талмуде, согласно которому заповеди не требуют 
сосредоточения, все равно мысль как подготовка к 
заповеди должна предшествовать ее исполнению 
(прим. Ребе).

31.  Относительно тех заповедей, на которые не 
нужно произносить благословение, молитва заме-
няет благословение перед ними (Ор ѓа-Тора, Итро).
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 — העולם  כל  את  הוא  הופך   — שלו 
שמתחלק גם הוא לשלש דרגות דמחשבה 
יתברך.  לו  לדירה   — ומעשה  דיבור 
וכפי שהוא גם בפשטות, שברוב הענינים 
המחשבה  פעולת  בעולם  בהנפעל  ניכר 
ובמילא,  ה(פועל,  ד)כח  ומעשה  דיבור 
דבר  עושה  בעולם  הפועל  האדם  כאשר 
כלשהו בכל הלבושים שלו )מחשבה דיבור 
הדבר  בשלימות  גם  זה  ניכר  ומעשה( 

שפועל בעולם.

ו. עפ”ז יובן הענין ש”הגורל הי’ מדבר”:

וישוב  דכיבוש  העבודה  שעצם  כשם 
השלימות,  בתכלית  להיות  צריכה  הארץ 
גם  הוא  עד”ז  ומעשה,  דיבור  במחשבה 
בנוגע לכל הפרטים בהעבודה, וגם הענינים 
שהם רק הכנה והקדמה לעבודה — הגם 
שאין הם תכלית לעצמם, או שהם רק פרט 
בתכלית  להעשות  הם  צריכים  בהעבודה, 

השלימות, במחשבה דיבור ומעשה.

)מהורש”ב(  אדמו”ר  כ”ק  פתגם  וכידוע 
יחידו ממלא מקומו,  בנו  )ונמסר ע”י  נ”ע 
 — דורנו(  נשיא  אדמו”ר  מו”ח  כ”ק 
ה”ה  עושה,  שהוא  דבר  כל  שפנימי   , 

שקוע בזה לגמרי.

  .  להעיר מ”היום יום” דשבת זה פ’ פינחס )כ”ד תמוז( 
בנוגע לעבודתו של פנימי.

כ”ק  הרגיש  בהתוועדות  אחת  פעם 
ניגון  מנגנים  שהבחורים  נ”ע  אדמו”ר 
לאחרי  שיבוא  למה  כהקדמה  בחפזון, 
והקדיש  וכיו”ב(.  חסידות  )אמירת  הניגון 
הוא,  שתוכנה  שלימה   ,  שיחה  לזה 
שבעבודתו של יהודי צריך הוא לעשות כל 
דבר בשלימות. אפילו כאשר מדובר אודות 
הרי   — אחר  לענין  הקדמה  שהוא  ענין 
צריכים  זה,  במצב  עדיין  נמצאים  כאשר 
“בכלל  לגמרי   .  בזה  שקועים  להיות 
 — שנמצאים  שבמקום  גדול,  עיקר  ה”ז 
צריכים להיות באמת”, “במקום שנמצאים 
אני  שעוסק  זמן  כל  כו’,  להיות  צריכים 
בזה צריך אני להיות כאן”, ולאח”ז יבואו 
לענין השני )שעבורו הי’ ענין זה הקדמה(, 

ויעשו אותו ענין בשלימות.

— ויש לומר שהיסוד לזה בנגלה דתורה 
התורה  בפנימיות  הענינים  שכל  )כידוע 
משתקפים בנגלה( הוא מביאור הנ”ל )ס”ד( 
קדושה,  לעניני  בנוגע  הרגצ’ובי  מהגאון 

שגם הקדמה יש לה חשיבות לעצמה.

  .  שיחת י”ט כסלו תרס”ד )הנחת כ”ק מו”ח אדמו”ר( 
— ספר השיחות תורת שלום ע’    ואילך. וראה גם לקו”ד 
ח”א ט, א. ס’ השיחות ה’ש”ת ע’     ואילך. שיחת כ’ שבט 
תש”ל. ש”פ תצוה שנה זו )התוועדויות תנש”א ח”ב ע’     

ואילך(. ועוד.

  .  וראה תורת שלום )ע’   ( שמביא דוגמא לזה מזהר 
בענין  פתח  סבא  שההוא  המשכן,  מעשה  גבי  פקודי  ס”פ 
מעשה המשכן והתחיל לדבר בענין אחר, ואמרו לו למה זה 

מהרת, “וויבַאלד דו הַאלסט דָא דַארפסטו דָא מפרש זיין”.
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Например, заповедь любви к Все-
вышнему, исполняемая во время чтения 
Шма и являющаяся квинтэссенцией (и 
обобщением) всех заповедей, ибо нет 
служения более великого, чем служение 
любовью 32, и любая заповедь должна ис-
полняться «всем сердцем, всей душой и 
всей сущностью» 33.  На примере запове-
ди Шма можно понять, что совершенство 
в исполнении любой заповеди требует 
участия и мысли, и речи, и действия.

[Это относится и к праведникам (и 
«средним»), которые умеют различать за-
поведи по категориям мысли, речи и дей-
ствия, и тем более к простым людям, ко-
торые на эту разницу не обращают вни-
мание, и всё выполняют мыслью, речью 
и действием.]

Когда человек совершает духовную ра-
боту в совершенстве, задействовав мысль, 
речь и действие, он превращает весь мир 
(который тоже существует в плоскостях 
мысли, речи и действия) в жилище Б-га. 
В том, что создается в мире, как правило 
отображаются те мысли, речь и действия, 
которые были вложены в создание этого. 
Таким образом, вкладывая свои мысли, 
речь и действия в свою работу в этом 
мире, он влияет на его совершенство.

6. Отдаваться работе
На основе вышесказанного, можно 

прийти к пониманию глубинного смысла 
того, что жребий должен был говорить.

Так же как сама духовная работа по за-

32.  См. Зоѓар, ч. 2, 55б; ч. 3, 267а. Ликутей Тора, 
Шлах, 42в.

33.  Недельная глава Ваэтханан, 6:5.

воеванию Святой Земли требует полноты 
использования мысли, речи и действия, 
так и подготовка к этой работе, даже 
если она лишь средство, а не цель, или 
это второстепенная деталь этой работы – 
все это также требует задействования как 
мысли, так и речи, и действия.

Есть известное высказывание ребе Ра-
шаба (со слов его сына, ребе Раяца) о 
том, что человек, живущий духовной 
работой по-настоящему 34, полностью по-
гружается в то, что он делает.

Однажды во время хасидского фар-
бренгена Ребе Рашаб почувствовал, что 
ученики ешивы поют хасидский нигун 
торопливо, чтобы скорей перейти к тому, 
что должно совершиться после – произ-
несению маамара. Он посвятил этому 
целую беседу 35, содержание которой – 
о том, что еврей должен все выполнять 
в совершенстве. Даже если речь идет о 
том, что является подготовкой ко глав-
ному, – даже на подготовительном этапе 
нужно погрузиться в работу полностью 36. 

Вообще, это важный принцип: нужно 
целиком находиться в том, чем занима-
ешься. Потом начнется другой этап или 
придет время другого занятия (подго-
товкой к которому было предыдущее), и 
тогда нужно будет погрузиться и в новое 
дело полностью.

34.  В хасидской традиции таких людей называют 
пними («человек внутреннего содержания»). В Ѓа-
йом йом к субботе главы Пинхас (24 тамуза) гово-
рится о работе такого человека.

35.  Беседа 19 кислева 5664 (1904) года (в записи 
Ребе Раяца), сборник бесед Торат Шалом, стр. 39 
и далее.

36.  См. Торат Шалом, стр. 52.
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ז. ועפ"ז יש לומר הטעם לנס ש"הגורל 
הי' מדבר":

הארץ  דכיבוש  העבודה  שעצם  כשם 
במחשבה  בשלימות,  להעשות  צריכה 
דיבור ומעשה, עד"ז הוא גם בנוגע להכנה 
פי  על  הארץ  חלוקת  ע"י  לזה  והקדמה 
הקדמה  הוא  שהגורל  הגם   — הגורל 
הארץ,  וישוב  כיבוש  לחלוקת,  ואמצעי 
)כנ"ל  לעצמו  חשיבות  לו  יש  אעפ"כ 
בתכלית  עצמו  הגורל  גם  הי'  ולכן  ס"ב(, 
כל  את  פעל  עצמו  הגורל  השלימות, 
ופירסום  האמת  בירור  את  וגם  החלוקה 

הדבר )"הגורל עצמו הי' צווח כו'"(,

 והשלימות מתבטאת בזה, שבגורל היו 
ומעשה:  דיבור  דמחשבה  הענינים  ג'  כל 
ונטילת  הגורל  השלכת  מעשה  על  נוסף 
הפתקין )ולפני זה — כתיבת הי"ב פתקין 
גבולות  שמות  וכתיבת  השבטים  דשמות 
לזה  שצריכים  וכוונה  והמחשבה  הארץ(, 
)נוסף ע"ז שהי' זה "על פי רוח הקודש", 
הי'  "הגורל  הרי   — המחשבה(  ענין 
הגורל —  פי  על  הארץ  חלוקת  מדבר". 
)"אך  עצמו  הגורל  ע"י  בשלימות  נפעלה 
כיון  אחר   (,  דבר  שום  ללא  בגורל", 
ומחשבה  )מעשה  הגורל  עצם  על  שנוסף 

  . גם "בלא הוצאת דיבור מפיו" )רשב"ם דלעיל הערה 
  (, כ"א הדיבור של הגורל עצמו.

"הגורל  החלוקה,  אופן  על  שבו( שהראה 
ברור  באופן   — ואומר  צווח  הי'  עצמו 
וגלוי )באופן שלא נשאר שום ספק בדבר( 
— אני הגורל עליתי לגבול פלוני לשבט 

פלוני".

שהשלימות  לכך  הטעם  לומר  ויש   
הי'  ש"הגורל  בהנס  דוקא  התבטאה 
במחשבה  ולא  הגורל"(,  פי  )"על  מדבר" 
ומעשה — כיון שבכדי שיהי' גורל הרי  
)מעשה  ומחשבה  מעשה  שיהיו  מוכרח 
וכוונה שבזה(. אבן  הגורל ע"פ המחשבה 
הבוחן לכך שזה נעשה בתכלית השלימות 
את  שמבטא  הדיבור,  ענין  ע"י  הוא   —
תוצאות הגורל בשלימות הבירור והגילוי, 
בתכלית  הוא  עצמו  שהגורל  מורה  וזה 
השלימות )במחשבה דיבור ומעשה(. וכפי 
שהוא בעבודת האדם, שדיבור הוא עיקר 
אבן הבוחן איך הדבר חדור באדם העובד 
בהזולת  פועל  הוא  איך  וגם  )הכובש(, 

)הנכבש(.
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Следует отметить, что это правило есть 
и в открытой части Торы (как известно, 
все, что есть в скрытой части Торы, есть 
также и в открытой ее части). Это приве-
денное выше пояснение гаона из Рогаче-
ва о том, что в святой работе освящается 
даже второстепенное.

7.  Совершенный жребий
В свете вышеизложенного понятно, по-

чему жребий был говорящим.

Точно так же, как служение по захвату 
Земли Израиля должно быть исполнено 
в совершенстве, мыслью, речью и дей-
ствием, так и подготовка к захвату, то 
есть раздел земли между коленами при 
помощи жребия, должна была быть со-
вершенной. 

Жребий, казалось бы, второстепенный 
по отношению к разделу Земли, тоже 
должен был быть совершенным. И под-
тверждение истинности жребия, второ-
степенное по отношению к самому жре-
бию – тоже.

Это проявлялось в том, что в жребии 
участвовали и мысль, и речь, и действие: 
вдобавок к практическому действию – 
вытаскиванию записок-жребиев (а до это-
го – подготовке этих двенадцати записок 
с именами колен и написанию названий 
наделов) и вдобавок к необходимому в 
момент жребия душевному настрою (к 
этому нужно добавить и пророческий дух 
Элазара, связанный с мыслью), сам жре-

бий еще и говорил. 

Раздел Земли во всех деталях был про-
изведен самим жребием (как сказано: 
«только по жребию», т.е. исключительно 
самим жребием), поскольку жребий, кро-
ме собственно вытягивания его (мысль и 
действие), еще и говорил четко и ясно 
(так, что не оставалось никаких сомне-
ний): «Я, жребий, выпал на такой-то на-
дел для такого-то колена!».

Смысл того, что совершенство испол-
нения заповеди раздела Земли Израиля 
согласно жребию выразилось через чудо 
– жребий был говорящий, а не через две 
другие составляющие, мысль и действие, 
ибо мысль и действие неизбежны при 
бросании  жребия, так как процесс этот 
совершается действием с сопутствующим 
замыслом. Индикатор совершенства ис-
полнения этой заповеди – это именно 
участие речи. Речь выражает результаты 
жребия предельно ясно, и это показыва-
ет, что сам жребий совершенен (в мысли, 
речи и действии).

Так обычно и бывает в деле служения 
Всевышнему: по речи человека можно 
судить, насколько он проникнут проник-
нут своим предназначением и насколько 
успешно он его выполняет, оказывая вли-
яние на окружающих.

(Из беседы в субботу  
главы Пинхас 5751 (1991) г.)
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