
 מנוחה בעול�
אאאא""""תנשתנשתנשתנש''''ההההבמדברבמדברבמדברבמדברפפפפ""""שששש'''' דבר מלכותדבר מלכותדבר מלכותדבר מלכות''''פפפפ""""עעעע

פר�עש�ה ימות המשיח�ב ח אייר�כ� במדבר�ק
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

 ימי מנוחה

 בה אמר הרבי מל�–א�בשנת תנש

חג–א את השיחה�המשיח שליט  חל

אנו יכולי�� השבועות למחרת שבת במדבר

ל כי� שבתלראות קשר מיוחד בי� שבועות

נ �תנה ביו� השבתיהתורה

ג� תאריכי�� כל דבר בתורה הוא מדוייק

מוב� שישנו קשר מיוחד בי� מת�� ומועדי�

�תורה לשבת

המדרש מספר שלאחר ששת ימי הבריאה

�העול� היה כמעט של� הי� � העול� חסר�מה

השבת היא�� באה מנוחה–באה שבת� מנוחה

לע� יו� מנוחה �ול� כולווהשבת הביאה מנוחה

� ג� מת� תורה הביא מנוחה לעול�

ה תנאי ע� השמי�� בבריאת העול� עשה

את�� א� ישראל מקבלי� התורה�� והאר�

אני מחזיר אתכ� לתוהו� וא� לאו� מתקיימי�

עד היו�� העול� כולו עמד תלוי בספק�� ובוהו

�אז נח העול�� בו קבלו ישראל את התורה

מה�חהג� השבת וג� התורה מביאי� מנו

�באמת הקשר של מנוחה דוקא לתורה ולשבת

 להרגיש את התכלית

וחילק� ברא את העול� בששה ימי��ה

אותו להמו� המו� פרטי� ופרטי פרטי� שכל 

כל יו� קורי� בעול� אירועי�� הזמ� משתני�

� בכל מקו� יש כללי� ומנהגי� שוני�� חדשי�

� והאד� שעובר מזמ� לזמ� וממקו� למקו�

גיל את עצמו כל יו� למצבי� צרי� להר

להתאי� את עצמו� החדשי� שהוא פוגש

ע�� לסביבה בה הוא נמצא להתמודד

�המשימות החדשות שנצבות בפניו

כל הדברי� האלו חוצי� את האד�

אנשי�� הוא חסר מנוחה� וגורמי� לו אי שקט

רבי� מסתובבי� בעול� מבולבלי� מרוב 

�משימות וטרדות שהחיי� הביאו לה�

תכלית כזו� יש לאד� תכלית בחיי�כש

הוא נמצא� שכל החיי� שלו ה� בשבילה

הוא מרגיש שיש משהו משות" בי�� במנוחה

הוא מרגיש שהכל� כל הדברי� שהוא עושה

�בשביל מטרה אחת

כל הדברי�� כשהאד� נמצא במנוחה

אינ�� שהוא עושה בכל יו� ובכל מקו�

לכ� ה� נעשי� בצורה הרבה� מבלבלי� אותו

�יותר טובה

 שבועות מנוחה� שבת מנוחה

בשבת העול�� לכ� השבת היא יו� מנוחה

בשבת שוכחי� את העיסוקי�� כאילו נעצר

� של ימי החול�� וכאילו עולי� מעל הזמ�לכ

כל שבוע לאחר שבת מתחילי� חשבו� ימי� 

�חדש

בשבת� השבת עוצרת ג� את המקו�

כל אחד� אסור לצאת מהעיר למקו� אחר

�ב במקומויוש

יהודי ששומר את השבת מרגיש שהשבת

על� היא היו� היחיד בחיי� בלי מחשבות

ג� המקו� בו הוא� העבר ובלי תכניות לעתיד

לא� נמצא הוא המקו� היחיד בעול� כי הוא

לכ� השבת היא� יכול להגיע למקומות אחרי�

כל� יו� מנוחה בו אנשי� נרגעי� מהמרו� של

�השבוע

� ניס מנוחה בעול�ג� מת� תורה הכ

ה �נת� לעול� תכלית� במת� תורה אני#

על ידי התורה��נבראתי לשמש את קוני

�והמצוות

� כל אד��לו� בכל מקו�� בכל זמ יש

ה� אותה מטרה כל��למלאת את שליחותו של

מכל דבר� דבר שקורה לו זה בהשגחה פרטית

ה הוא לא �� הוא לומד הוראה בעבודת

� הוא ממלא את השליחות� מתבלבל

בעול�� את מת� תורה הרגישו בכל מקו�



של�ובלע�� כולו שמעו את הקולות  הנביא

ההאומות הסביר נות� לישראל� לה� שכעת

במת� תורה העול� כולו הגיע� את התורה

�למנוחה

 מנוחה בתורה

ה � שומרי תורה ומצוות� אנחנו ברו�

ויודעי� שהמטרה של העול� כולו היא לעבוד

ה ��את

א� ג� בתורה ומצוות ישנ� הרבה

� אפשר להתפלל� אפשר ללמוד תורה� פרטי�

 ג� ואפשר� אפשר לעשות גמילות חסדי�

יש כאלו שלמדו תורה� להתבלבל מרוב דברי�

כ�� אבל שכחו לחשוב על מי שנת� אותה

שה� עסקו רק בתורה מבלי להשקיע בתפילה

�וגמילות חסדי�

שכל התורה� כשאנו זוכרי� את המטרה

�� לעשות רצו� אבי� שבשמי��והמצוות ה� 

אז כל התורה והמצוות נעשי� מתו� מנוחה 

�ובשלימות

מדי� תורה בגלל שהיא חכמה אנו לא לו

ה� נפלאה �אנו לא מתפללי���אלא כי זהו רצו

אלא רק בגלל שזהו� כי התפלה מאד מרגשת

ה �רק��רצו ג� גמילות חסדי� אנו עושי�

ה ��ולא בגלל שזה יפה ונחמד�� בגלל שזה רצו

��ביטול�זה נקרא�להיות בטלי� לרצו

ה��ה ת� דוקא כ� אפשר לעבוד את ורה ולקיי�

�ומצוות כראוי

ס�תכל

אנו עומדי� כעת לקראת חג השבועות בו

כיצד מקבלי�� אנו מקבלי� את התורה מחדש

�את התורה

קוד� כל החלטה להוסי" בלימוד� פשוט

את� התורה �וכשלומדי� תורה לזכור מי נת

שאת זה עושי� על ידי לימוד פנימיות� התורה

�תורת החסידות� התורה

להגביר את המאמ� החלטה� דבר שני

ועד� להבי� אותה בשכל שלנו� ויגיעה בתורה

�שנחדש חידושי� בתורה

והיו� פע� היו נזהרי� לחדש חידושי�

כותבי� רק מה שהיו בטוחי� שמכווני� 

א�אבל בדורנו הרבי מל� המשיח שליט� לאמת

זה� מעודד לכתוב ולהדפיס חידושי תורה כי

�מגביר את החשק והמר� בלימוד התורה

 משיח

נזכה תיכ" ומיד למנוחה� כשננהג כ�

אז יתבטלו� האמיתית של הגאולה השלימה

�כל הבעיות של הגלות

 הביטול דכל ההעלמות–כולל ופשוט

וכל השאלות ובפרט� והסתרי� דגלות

שזה בא מצד הגלות� בהגאולה ומשיח צדקנו

� מצד זה שנולדנו בגלות וגדלנו בגלות� עצמה

� רחמנא ליצל��י גלותאנש�במילא הרי אנו

ב  שכל זה יתבטל–� גלותי� מצב�ונמצאי�

על ידי גילוי� ויתהפ� על ידי תשובה אמיתית

ונמצאת� הנשמה שנמצאת למעלה מגלות   

מעי� שבת ומנוחה לחיי� במצב של מנוחה

 העולמי�

הרבי אומר שצרי� לעשות הכל כדי

� הרבי אומר שצרי� לחיות משיח� להביא משיח

א אבל לנו קשה� ומר שמשיח כבר כא�הרבי

כי אנו� לקבל זאת ויש לנו הרבה שאלות

את� נולדנו בגלות וגדלנו בגלות ומכירי� רק

קשה לנו להבי� מאיפה בדיוק תבוא� הגלות

�הגאולה

נרגיש שיש� כשנרגיש את הנשמה שלנו

הנשמה היא� לנו שליחות להביא משיח

והיא תרי� אותנו למעלה� למעלה מהגלות

�ותביא אותנו ישר לגאולה השלימה� מהגלות

����

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח לעול�
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