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 שבת חזק

בשבת זו אנו מסיימי� את ספר רביעי

ומכריזי� עליו בקול� ספר במדבר–בתורה 

אנחנו �� חזק חזק ונתחזק�ר� ובשמחה 

ע צמנו שנתחזק בכל העניני� של מברכי� את

��שבת חזק�ועל ש� זה נקראת השבת� התורה

�אי� יוצאת כזו שבת באמצע ימי בי

הרי� המצרי� ולפעמי� באמצע תשעת הימי�

אז אי� מגיע� זהו זמ� של חלישות בקדושה

בי��מה הקשר בי� �� שבת חזק�באמצע 

לשבת שכולה חיזוק בכל התורה� המצרי�

�והמצוות

א שואל שאלה�שליט מל� המשיחהרבי

בא נסתכל על התוכ� של פרשיות!נוספת

� מקל חזק–מטות זה מלשו� מטה� השבת

�אז מתאי� שיקראו� מלשו� ממשלה ושלטו

� אבל מסעי זה מלשו� נסיעה��שבת חזק�לזה 

ל� לזוז ממקו� למקו� שבת�אי� זה מתאי�

את החזק הרי מכריזי� בסו" החומש �� חזק

זאת אומרת שיש ביניה��ת מסעיבסו" פרש

�מהו� קשר מיוחד

 חוזק אמיתי

� יש אנשי� חזקי� לא דוקא בכח של הגו"

כל ילד מבי� שחוזק� אלא בכוחות נפשיי�

אמיתי מוכח דוקא כאשר יש מישהו שמתנגד 

מישהו� וג� אז נשארי� ע� כל הכח והתוק"

� חזק נשאר יציב ג� כשמישהו תוק" ומציק לו

כ ח לא להתייחס להפרעות יש לו הרבה

ולהתנגדות ולהישאר אותו דבר אי� שהוא

אז הוא יכול� וא� הוא באמת חזק� בדיוק

לא להתפעל מכל� לגשת אל זה שמפריע לו

מה שהוא יגיד וישב אתו ויהפו� אותו 

�ממתנגד לאוהב

כשאנחנו� זה ההבדל בי� מטות למסעי

זה� נפגשי� בהתנגדות לתורה ומצוות ויהדות

ג�� להיות ממישהו מבחו#יכול ויכול להיות

יש לנו כוחות� מאתנו עצמנו מהיצר הרע שלנו

מיוחדי� מלמעלה שנותני� לנו כדי לעמוד 

מה� בתוק" לעשות את מה שה אומר למרות

ולכח הזה אי� שו�� שמישהו אחר רוצה לומר

�כי את זה נותני� לנו מלמעלה� גבולות

�כמו מקל חזק� זה נקרא מטות ו איזה�

וכמו שלטו� וממשלה� גיבור הכובש את יצרו

�רוצה� שהוא שולט ומושל לעשות את מה שה

ואנחנו� אבל א� אנחנו באמת רציניי�

� מחליטי� להשקיע כוחות מיוחדי� משלנו

אנחנו יכולי� להפו� את כל מי שמפריע

כמוב� שזה הרבה יותר קשה וזה הרבה� לעוזר

די� שלנו ובשביל זה צרי� כוחות מיוח� עבודה

כוחות שכל אחד מאתנו צרי� לגלות� בעצמנו

את זה בעצמו אבל בסו" זה בהחלט שווה את 

�המאמ#

עליה מדרגה לדרגה בחוזק� זה נקרא מסעי

ה� ובתוק" � חזק חזק ונתחזק�ולכ� את

� מכריזי� דוקא בסו" פרשת מסעי

בבי�� אותו דבר אנו מוצאי� בבי� המצרי�

ע� כוונה ותכלית� המצרי� נחרב בית המקדש

שיבנה בית המקדש השלישי ותבוא$ ברורה

�הגאולה השלימה

כשבני ישראל יצאו ממצרי� ה� אמרו

ה�בשירת הי�  ה� מקדש �ימלו�� כוננו ידי

��לעול� ועד

ה ה� היו� בא� ה� היו שומרי� את דברי

ת המקדש הראשו� היה בית נצחי זוכי� ובי

�לעול� ועד

א דבר�שליט וכא� אומר הרבי מל� המשיח

� כל מה שכתוב בתורה זה אמיתי ונצחי� פלא

אמנ� בגלל החטאי� שלה� בית המקדש



ה� נחרב ג� היו� בית� אבל באמת בשביל

רק בעול�� המקדש קיי� בכל החוזק והתוק"

שלנו לא רואי� את זה אבל בעולמות 

� וני� בית המקדש קיי� בכל החוזקהעלי

ואנחנו רוצי� וצריכי� שבית במקדש יהיה לנו

�פה בעול� הזה הגשמי

אנחנו עכשיו מתכונני� לבית השלישי שבו

וג�� כמו בפרשת מטות� יתגלה בכל התוק"�ה

כמו� הוא יבנה על ידי העבודה שלנו עכשיו

ולכ� הוא יהיה בית נצחי בלי� פרשת מסעי

 �� א" פע�שו� חורב

�כל� כשאנחנו נעבוד כמו שצרי נעשה את

של� מה שה אומר ואת כל ההוראות הקדושות

 בכל התוק" בליא�שליט הרבי מל� המשיח

לא מהיצר הרע שלנו ולא� להתפעל מא" אחד

את� מהסביבה �ועוד נשקיע במיוחד להפו

הסביבה לסביבה חסידית ומוארת אז ירד 

�יאלינו בית המקדש השלישי והנצח

 מסעי ובי�–ולכ� השבת הזו של מטות

המצרי� היא שבת חזק שמחזקת אותנו בכל

ע�� התורה והמצוות שלנו כי היא קשורה

הגאולה האמיתית והשלימה ובית המקדש 

�השלישי והנצחי

 אהבת ישראל

ח אב חל ההילולא של אהר� הכה��בר

הוי מתלמידיו של אהר� אוהב�שעליו נאמר

א והב את הבריות ומקרב� שלו� ורוד" שלו�

עלינו ללכת בדרכי אהר� שהיה מיוחד��לתורה

באהבת ישראל שלו לכל אחד ואחת ללא יוצא 

ועל ידי אהבתו לכל אחד הוא קרב� מהכלל

�אות� לתורה

תמיד אנחנו ידענו שבגלל שנאת חנ�

נחרב בית המקדש ולכ� דוקא על ידי אהבת 

על� חנ� הוא יבנה  אבל היו� מי מדבר בכלל

�כשהרבי מל� המשיח יתגלה הוא� החורב

ועכשיו אנחנו� יקשר ויאחד את כל ע� ישראל

מדגישי� את האהבה שלנו לכל יהודי לא רק 

כדי לבנות את בית המקדש אלא כי אנחנו 

כבר מתחילי� לטעו� את האהבה הנפלאה 

� של הגאולה האמיתית והשלימה

אני מחכה�פע� מישהוכמו שאמר

 מל� המשיח רק כדי שאנייבלהתגלות של הר

רק בשביל ההרגשה הנפלאה��יאהב כל יהודי

� הזאת שוה לחכות

אוהב את הבריות�וזה הפירוש של המשנה

שעל ידי אהבת ישראל שלנו� ומקרב� לתורה

אנו מתקרבי� לתורה החדשה שתתגלה 

�לעתיד לבוא

����

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח לעול�

�ועד

ע"יו ה"ל ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות
ת�כיכר מד  &%%(%עלית�נ)'&%�ד�א

 )-*-()+�*&! פקס&((,+*+�*&!�טל
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