
 

 אי מקבלי את התורה
 א"תנש'בחוקותי ה-פ בהר"ש' דבר מלכות'פ "ע

 

א איירכ בבה ק פרעש ה ימות המשיחב
 נפלאותוגולות סנת שהא ת י ה– ותשסה

בשבת הקרובה אנו נבר את ראש

שמזכיר לנו מיד את מת תורה חודש סיו

–כ ג כתוב בפרשה של שבוע הבא 

לישי ביו הזהבחודש הש פרשת במדבר

באו מדבר סיני שהכונה לראש חודש סיו

 באותו יו בני ישראל חנו מול הר סיני

נת את שה כתוב על כ במדרש

המדבר הוא מקו התורה דוקא במדבר

וכל אחד יכול הפקר שלא שיי לא אחד

כ ג כל לבוא ולתפוס את השטח לעצמו

לכ יקבליבוא ו מי שרוצה לקבל את התורה

התחיל מיד באותו יו שהגיעו למדבר סיני

 משה להכי את בני ישראל למת תורה

 השאלה

 אשואל הרבי מל המשיח שליט

שהבעלי הפקר פירושו של דבר הוא

של החפ מפקיר אותו ונות לכל אחד

אבל התורה הרי היא אפשרות לזכות בו

והוא לא התורה שייכת לה איננה הפקר

אלא נת אותה לכל יר אותה חס ושלוהפק

זה מתנה זה לא הפקר אחד מאתנו במתנה

נת לנו את התורה וא כ למה ה

מה זה בא  מקו הפקר–דוקא במדבר 

 ללמד אותנו

 כאיש אחד בלב אחד

כשבני ישראל הגיעו למדבר סיני כתוב

בלשו רבי ויחנולא  ויח ש ישראל

באותו יו ע  יחידבלשו ויחאלא 

כאיש ישראל היה כמו איש אחד ויחיד

הדבר הראשו שבני ישראל אחד בלב אחד

  להתאחד–עשו כדי לקבל את התורה היה 

את הברכה א אנחנו רוצי לקבל מה

עלינו קוד כל הכי גדולה של מת תורה

 לצאת מעצמנו

 מה זאת אומרת

וכולנ לנו נוח לדאוג תמיד לעצמנו

נולדנו ככה שאנו חושבי בעיקר על עצמנו

  ומרגישי רק את מה שאנחנו רוצי

לדאוג אנחנו צריכי לצאת מעצמנו

אי מה שלומו לחשוב עליו לעוד מישהו

אולי הוא הוא מרגיש ומה אני יכול לתת לו

ויכול להיות ג רוצה משהו מיוחד

שהרצונות שלי מפריעי לו ואני אצטר

 לוותר

הכוונה ביטולאצל חסידי זה נקרא 

שנוכל להרגיש לא רק את הרצונות פשוטה

 אלא שנחשוב ג על החבר שלנו שלנו

כפי מרגיש כ כשחייל בצבאות ה

התוצאה שאת יכולי להבי לבד

הראשונה היא הרבה פחות מריבות

  ומחלוקת והרבה יותר שלו ואחדות

יטולבאמנ מדובר על  מצד שני

א אי הכונה לחשוב פחות על עצמי

אלא שאני ולהפסיק לרצות להפסיק לחשוב

והחבר נהיה בשלו ואחדות עד כדי כ

אני אומר את מה שנוכל לשבת ולדבר ביחד

והוא יאמר את מה שהוא חושב שאני חושב

והוא יאמר את אני אומר את מה שאני רוצה



 

 

ה כיצדויחד נגיע למסקנ מה שהוא רוצה

  והכל מתו אחדות ושלו להתנהג

 התשובה

התורה ניתנה בכדי לשנות אותנו ואת

מקו מיוחד לש כ בחר ה העול

ובו הוא שיסמל אי העול צרי להראות

 נת את התורה

יש ש מקו הוא מקו הפקר המדבר

התורה אומרת לכל יהודי שהוא לכל אחד

לכל יהודילתת  צרי להיות כמו מדבר

  מקו בלב שלנו

 סתכל

א מל המשיח נותהרבי שליט

  הוראות לעשות בפועל

בכל שבת להקהיל קהילות דבר ראשו

בבית הכנסת לשבת ביחד וללמוד ברבי

במיוחד בשבת זו וכדומה במסיבות שבת

 שהיא ממש סמוכה למת תורה

א נות עודהרבי מל המשיח שליט

 בקשר ע חג השבועות הוראה חשובה

לעורר ולזרז בכל מקו ומקו

שבקריאת עשרת הדברות בזמ מת תורתנו

כנסיות כל ילדי ישראל גיהיו בבתי

 ועד לתינוקות שבעריסה הקטני ביותר

 משיח

על ידי שנוסי באהבת ישראל

וכולנו יחד נשמע כשכולנו יחד נלמד תורה

 כלתתבטל מיד הגלות את עשרת הדברות

כשאנו הגלות התחילה בגלל שנאת חינ

נעקור את סיבת הגלות נוסי באהבת חינ

 ולא ישאר ממנה מאומה

אז יתקיימו כל הברכות שבפרשה 

אר ישראל תוציא ונתנה האר יבולה

 בגדי ולחמי וכל עצי הסרק יעשו פירות

א מל המשיחומסיי הרבי שליט

 בברכה מיוחדת

ממש רואי שמשיחשתיכ ומיד 

וכל אחד ואחד מראה נמצא כבר בינינו

המל המשיחהנה זה באצבעו ואומר

 בא וכבר

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל המשיח

 לעול ועד

 

 ק"ארה'י תנועת הנוער צבאות ה"ל ע"יו
 עלית  נ דא תכיכר מד

   פקס טל
 

באזור מגורי דבר מלכותלמסור שיעור רוצה 
   רכז ארצי בניק באה

    רכזת ארצית בנות
   ב בארה

ד אינפומידי שבוע באתר חבדבר מלכות לנוערנית להוריד את ה
 דבר מלכותמבצע עולמי ללימוד הל במסגרת יו  נחשו ב  הגהה לשונית חינוואנשירבני הגהה רוחנית ב מנח  עריכה

 לזכות
 א"הרבי מל המשיח שליט

 !מהרה יתגלה ויגאלנו
 


