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פר�עש�ה ימות המשיח�ב אבד�כ� ראה�ק 
 מנח
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

 מדרגה אחרי מדרגה� אני לדודי

��אני לדודי�חודש אלול הוא חודש של

אני רוצה� היהודי פה למטה מתעורר ומחליט

ה לי�ואז��לקיי� א� ורק את רצו� � ודודי�

יגלה את אהבתו� התעוררות האד� גורמת שה

וית� לו כחות מלמעלה לעמוד� ליהודי

� בהחלטותיו הטובות

לפעמי� האד� מתעורר מעצמו להתקרב

ה�� לה מחליט לעורר יהודי� ולפעמי� מלמעלה

�ולהעלות אותו

כל אחד  אי� זה נראה כשיהודי מתעורר

� עדותיושבי� בהתוו� מכיר את זה מעצמו

ואז� או לומדי� שיחה� מדברי� ע� החבר

נזכרי� שבאמת צריכי� לעשות כל אשר 

ומקבלי� החלטה� ביכלתנו להביא את המשיח

מה� טובה לפי היכולת שלנו כל אחד לפי

יחליט� אחד שמשקיע בלימוד� שמתאי� לו

ב� להוסי! בלימוד –� מבצעי��מי שיש לו נסיו�

תמיד כדאי�ללובכ� יחליט להוסי! בכיוו� הזה

לקבל החלטות כאלה שאנחנו יודעי� שנוכל 

�כי בדר� כלל החלטות יותר מדי� לעמוד בה

��גדולות נשארות בשמי

 התעוררות–� אתערותא דלתתא�זה נקרא

� ההתעוררות שלנו היא תמיד מוגבלת� מלמטה

�והאד� הוא� כי היא מגיעה מכחו של האד

�תמיד מוגבל

ה �ה� אמנ טובות שלנו עוזר להחלטות

�אבל הכל לפי� ונות� לנו כחות לבצע אות

אי� לפי אי� שאנחנו מכירי� את עצמנו� ערכנו

�זוהי העבודה של חודש אלול� אפשר יותר מדי

כל–פרשת ראה  מדלגי
 על

 המדרגות

�–� אתערותא דלעילא�ולפעמי� יש ג

לפעמי� רואי� אד�� התעוררות מלמעלה

�ק� שפתאו� באמצע החיי � שר לשו� דברבלי

למעלה�ה� הוא משתנה מ� הקצה אל הקצה

והרי� אותו למעלה מעלה� עורר את נשמתו

ראה אנכי�ועל זה נאמר� מהמצב הרגיל שלו

בכבודו ובעצמו�ה��נות� לפניכ� היו� ברכה

�נות� לנו במתנה את כל הברכות הכי גדולות

אבל אנו יודעי� שהתפקיד שלנו הוא לא

אנו צריכי� במצב� דלעילאלחכות לאתערותא 

שלנו לעלות בכחות עצמנו מדרגה ועוד מדרגה 

ה וזה מה שאנחנו עושי� בחודש��בעבודת

ב� אלול �ורק כ� גורמי�� אני לדודי�מתעוררי

ב� לה לי�להתנהג ��דודי

� אז כיצד מתאי� שבדיוק בחודש אלול

דוקא אז קוראי� את �� אני לדודי�חודש שכולו

 על ההתעוררות פרשת ראה שמדברת

 מלמעלה

 אני לדודי ושנינו לגאולה

א ומחדש�ומגיע הרבי מל� המשיח שליט

��לנו חידוש עצו

ה� נכו� � אני לדודי�העיקר מבחינתנו זה�

� שזאת אומרת שהעבודה היא בכח הרגיל שלנו

אני�ה� אבל זה לא חייב להיות בצורה מוגבלת

ההתעוררות� שלנו הוא עוצמתי ומיוחד� לדודי

וכל אחד מאתנו יכול� לנו היא בלתי מוגבלתש

#לעלות מעלה מעלה

 בני אד� כי א� אנו חושבי� שאנו

�כמה� אז באמת יש גבול לכחותינו� רגילי



אבל הרבי מל�� אפשר להשתנות בבת אחת

א מזכיר לנו שכל אחד מאתנו�המשיח שליט

אז לחלק �# חלק אלוקה ממעל ממש�הוא

 אלוקה ממעל יכולי� להיות הגבלות

�וזה ג� רמוז בראשי התיבות של אלול

� תפילה– אני לדודי ודודי לי

ל�אנה לידו על– ושמתי  פסוק שמדבר

כי התורה היא עיר� ערי מקלט וקשור ע� תורה

�מקלט מהיצר הרע


� צדקה– איש לרעהו ומתנות לאביוני

אלו שלושת הדברי� עליה� אנחנו

לה� צריכי� לעבוד בחודש אלול � להתקשר

ולעזור לזולת בגשמיות� ללמוד תורה� בתפילה

�וברוחניות

�שלואלול הוא ג� ראשי תיבות

על– את לבב� ואת לבב  פסוק שמדבר

�וג� ובעיקר� תשובה

 שקשור– ויאמרו לאמור� אשירה לה

�לגאולה השלימה

כשיהודי עושה תשובה וחוזר לאביו

�–מתגלה המהות האמיתית שלו� שבשמי

ובמיוחד כשהוא� חלק אלוקה ממעל ממש

כל התורה תפילה� חדור ברוחה של הגאולה

כ� אנו�ה אחרת לגמריוצדקה שלנו היא ברמ

יכולי� להתקד� מהיו� להיו� לדברי� שבכלל 

�לא חלמנו שאנחנו יכולי� לעשות

ככה מתחברי� ההתעוררות האישית של

ע� הברכות הנפלאות של פרשת� חודש אלול

�ראה

 זמ� מיוחד

א לבאר�ומוסי! הרבי מל� המשיח שליט

�ולקשר את הכל לגאולה השלימה

 בכחות עצמו כזה דבר שיהודי� באמת

יכול� יתעורר ויגיע לדרגות בלתי מוגבלות

אז המשיח יגלה בכל יהודי� להיות רק בגאולה

ה שכל יהודי יכיר את הכחות �� חלק אלוקה�את

��הנפלאי� שיש לו וישתמש בה

� אראנו נפלאות�שנת� ולכ� דוקא בשנה זו

זהו הזמ� בו הרבי מל�� נפלאות הגאולה–

לנ�המשיח שליט ו את הדר� החדשהא מורה

ה ��בעבודת

 בפועל ממש

�� ולכ� מוטל עלינו לפרס� בכל מקו

להוסי! בתורה� שצריכי� לעשות תשובה

והכל חדור ברוח הגאולה שאנו� ותפילה וצדקה

�בטוחי� שתבוא תיכ! ומיד

והרבי מל� המשיח מוסי! להסביר למה

�בדיוק הכוונה

�ובפשטות


להכריז ולפרס
 בכל מקו
 בדברי

ה אומר על ידי�שהקב� יוצאי
 מ� הלבה

ראה אנכי�עבדיו הנביאי
 לכל אחד מישראל

ועד שהיו
 ממש� נות� לפניכ
 היו
 ברכה

רואי
 בעיני בשר את ברכת הגאולה 

!�האמיתית והשלימה

וג� א� מישהו מרגיש שהוא עדיי� לא

ועדיי� לא בטוח בפשטות� לגמרי משוכנע

וא יכולה� שהגאולה אכ� מגיעה מיד ממש

 �וצרי� לפרס� את הדברי� לכל הקרובי

�ודוקא זה מה שיעזור לו בעצמו� והמכרי

�להבי� ולהרגיש זאת

! !
 לכל המסובי
–לחיי
 ולברכה� לחיי

! כא� כולל ובמיוחד ברכת כתיבה וחתימה!

ועל אחת כמה! טובה לשנה טובה ומתוקה

 גאולה האמיתית–וכמה הברכה הכי עקרית 

ע !ל ידי משיח צדקנווהשלימה

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

 ',(,)'*�(%� פקס%))+*(*�(%��טל

"באזור מגורי�� דבר מלכות�למסור שיעור רוצה
� רכז ארצי בני
ק�באה#$%!%&$'()%&*

� רכזת ארצית בנות+&+!)##)()%&*

�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


