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 מסכמי� שבועמסכמי� שבוע

זו� שבת פרשת נח היא שבת כללית שבת

חותמת את השבוע הראשו� של העבודה בפועל 

�בעול�

– עד לשבת בראשית–מש� חדש תשרי

ימי� מלאי קדושה� בר מחג לחגהיינו במע

שנפתח בשבת� והשבוע הנוכחי� ומצוות

הוא� בראשית ונסתיי� בשבת פרשת נח

כל אחד� השבוע הראשו� בו יוצאי� לעול�

חב� לשליחותו או�ד�זה בבית זה בחנות

�וזה בישיבה ובתלמוד התורה� במפעל

שבת בראשית היא ג� שבת� כידוע

הראשו� היא מברכת את השבוע� כללית

שבת נח שבאה� הכחלעבודה ונותנת לו את 

זהו הזמ� המתאי� לבדוק� בסיומו של השבוע

�בפועלכיצד עשינו את העבודה 

א� נרצה ללמוד עד כמה חשובה עבודתנו

� רוח היא גורמת למעלה� ואיזו נחת� בשבוע זה

נוכל לראות זאת בתוכ� הפרשה המספרת על

�הצלתו של נח ממי המבול

 את העול� הוא ברא אותו יפה ברא� כשה

עד שהאד� בחטאיו קלקל והשחית� ושל�

� אמר למחות את העול� ולהחריבו� אותו וה

בזכות מעשיו הטובי� ועבודתו הקדושה של

ה� נח איש צדיק לנח וכרת עמו ברית� הבטיח

�שלא יחריב עוד את העול�

שבזכות� משמעותה של הברית היתה

 בעול� התחתו� דוקא� העבודה שלנו כא� למטה

יתמלא� הרע�והחשו� ששומע בקולו של היצר

ה ה� לעשות דירה בתחתוני�� רצו� לא� ולכ�

בו� אלא להיפ�� יחריב עוד את העול� יתגלה

 בבריאת�בכל התוק! ועוד יותר ממה שהי

שה� העול� הוא� עד שהעול� כולו יכיר וירגיש

�האלקי�

 חשבו
 צדקחשבו
 צדק

ת לכ� שבת זו מתאימה ביותר לעשו

להזכר במה� חשבו� צדק על העבודה בעול�

ולבחו� כיצד� שעבר עלינו בשבוע האחרו�

על מנת שנדע לתק�� עשינו את עבודתנו

�ולהשלי� את מה שדורש תיקו�

�א מדגיש�והרבי מל� המשיח שליט

"שהחשבו� צרי� להיות דוקא מתו� שמחה

וצרי�� בדר� כלל כשעושי� חשבו� נפש

א �ת הרגעי� החלשי�הרי להזכר ולהעלות

היכ� שנכשלנו ולא עשינו את מה שנדרש

מה� מאתנו מתעורר רגש של צער ומרירות על

�שהחסרנו

א� מאתנו דורש הרבי להרגיש דוקא כיצד

אנו עולי� ומתעלי� לעול� שכולו תורה 

להרגיש שיותר איננו שייכי� לכאלה� ואלקות

�כי כעת אנו כל כולנו שייכי� לרבי� מצבי�

אנו הרי יודעי� שכל הירידה� ובכלל

ומטרתה� שהיתה לרגע היא כלל לא אמיתית

היא א� ורק בכדי לגלות ולהראות את הקשר 

ה שג� במצבי� הכי �� העמוק של יהודי ע�

�� גרועי� הוא לעול� איננו יכול להתנתק מה

�ותמיד בסו! הוא חוזר אליו

נעשי�� כזה חשבו� צדק וכזו תשובה

�מתו� רגש של שמחה ותענוגדוקא 

 משיחמשיח

� כעת אנו נמצאי� כבר על ס! הגאולה

מודגשי�� ולכ� השמחה והתענוג של התשובה

�ומורגשי� ביותר וביותר



א מוסי!�והרבי מל� המשיח שליט

#להסביר

כל אחד יודע שהכפתורי� כבר� מצד אחד

ומצד� והכל מוכ� לביאת המשיח� מצוחצחי�

עצ� שני לו�מוכל אחד מכיר את ויודע שיש

� עוד הרבה דברי� שהוא צרי� לתק� ולהשלי�

$כיצד זה מתאי�

א�על כ� עונה הרבי מל� המשיח שליט

#במשל

ע� ישראל הינו כגו! בריא ושל� בכל

של� ברוחניות ובגשמיות� האיברי� כי העבודה

היהודי� במש� אלפי שני� תקנה כבר את 

�והכל מוכ� לקבל פני משיח� הכל

ש זהו� אנו רואי� שעדיי� לא בסדרכל מה

�קל�בס כמו מחלה שטחית� הכל כמו פצע

ותרופה קלה ומהירה� שלא מפריעה לשו� דבר

� מעבירה אותה לגמרי

כשאנו באי� לתק� את החסרונות שלנו

כי� אנו עושי� זאת בקלות ומתו� שמחה� כיו�

אנו יודעי� שתיכ! ומיד ממש כבר באה

� הגאולה השלימה

יע לנו הרבי מל� המשיח ולכ� מוד

#א את מסקנת חשבו� הצדק�שליט


וכבר� בודאי ובודאי שכבר כלו כל הקיצי

ועכשיו אי
 הדבר תלוי אלא� עשו תשובה

�במשיח צדקנו עצמו

סס��תכלתכל

אנו צריכי�� א� הכל תלוי רק במשיח

לעשות פעולות שיזרזו אותו לבוא בפועל 

א�לכ� נות� הרבי מל� המשיח שליט� ממש

#אה מיוחדתהור


צדק	 שכשעושי� חשבו
� על פי זה מוב

בסיומו של השבוע הראשו
 לעבודה בעול� 

ה בה�הי��ב�תשנ�בשנת �תהא שנת נפלאות�

ובאי� למסקנא שאי
 הדבר תלוי אלא במשיח

 צרי  הדבר להתבטא בתוספת–צדקנו עצמו 

�זהירות והידור בקידוש לבנה

קידוש לבנה היא מצוה הקשורה באופ�

תהירח שמתחדש� יוחד ע� התגלות משיחמ

א סימ� טוב עבורנו שאנויה�מתלאחר שנעל

לאחר הגלות� עתידי� להתחדש בזמ� הגאולה

ולכ� מנהג ישראל לעשות בקידוש� הארוכה

לכבוד� לבנה רקודי שמחה כמו בחתונה

ע��הגאולה בה תהי  החתונה של כנסת ישראל

�ה�הקב

ב קידוש לכ� אנו צריכי� להשתדל ביותר

� דוקא ברחוב� בבגדי� חשובי� ונאי�� לבנה

� ודוקא ברוב ע�

 קידוש לבנה מתו  כוונה–ועוד ועיקר

מיוחדת למהר ולזרז ולפעול תיכ! ומיד ביאת

על ידי ההוספה בדרישה� דוד מלכא משיחא

כסיו� וחות� קידוש� ובקשה על הגאולה

ה# לבנה אלקיה� ואת דוד מלכ�� ובקשו את


�אמ

�

 אדוננו מורנו ורבינו מל  המשיח יחי

�לעול� ועד

ע"יו ה"ל ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות
ת�כיכר מד  &%%(%עלית�נ)'&%�ד�א
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$באזור מגורי � דבר מלכות�למסור שיעור רוצה
,)'+*(&)'�'&%# רכז ארצי בני�ק�באה

,)'+*+%%+�-)-# רכזת ארצית בנות

,0/%*))))�+&.#ב� בארה

ה ד אינפו�מידי שבוע באתר חב�דבר מלכות לנוער�נית
 להוריד את
הל במסגרת�יו� נחשו
�ב# הגהה לשונית� חינו ואנשירבני�#הגהה רוחנית�ב
 מנח�# עריכה �דבר מלכות�מבצע עולמי ללימוד


