ב ה ימות המשיח עש ק פרשת יתרו י ט שבט
הי תהא שנת סגולות ונפלאות – ה תשס ו

חיבור עליוני ותחתוני
ע"פ 'דבר מלכות' שבת פרשת יתרו ה'תשנ"ב
למה פעמיי
בפרשת יתרו אנו קוראי על מעמד הר
סיני ולומדי את עשרת הדברות
כשנלמד את פרשת ואתחנ נגלה שמשה
רבינו חוזר באוזני הע על עשרת הדברות ואכ
הדברות שבפרשת יתרו נקראות הדברות
הראשונות ואלו בפרשת ואתחנ הדברות
האחרונות
לכל פרט בתורה משמעות עמוקה אי
סת כפילות מדוע איפה מופיעי עשרת
הדברות פעמיי
תו כדי עיו בחומש נגלה שינויי קלי
בי הדברות הראשונות ל דברות האחרונות
מה שמחזק את ההנחה כי יש הבדל בסיסי
ביניה יש א כ מה לחקור

ההבדל הבולט
עשרת הדברות ה עיקר ויסוד כל התורה
ברור א כ שהכפילות מבטאת שני עניני
כלליי בתורה
והנה הרבי מל המשיח שליט א מפנה את
תשומת לבנו להבדל מאוד בולט בי הדברות
הראשונות לדברות האחרונות את הדברות
הראשונות אמר ה בכבודו ובעצמו וידבר
אלוקי את כל הדברי האלה לאמור ואילו
הדברות האחרונות נאמרו על ידי משה רבינו
וכבר ברור שיש הבדל יסודי בי שני סוגי
הדברות שהרי אי אפשר להשוות בי דברי ה
לבי דבריו החוזרי של משה
מה שנשאר להבי מדוע באמת משה חוזר
על הדברות מה הוא מוסי על מה ששמענו
מה בכבודו ובעצמו
מסתבר שצרי ג את זה וג את זה יש
מעלה בכ שה אומר את התורה ויש מעלה
כשמשה חוזר וזה מה שמסביר הרבי מל
המשיח שליט א בשיחה

התורה והעול
על התורה נית להסתכל משני כיווני
מחד – הצד של ה ומאיד – הצד שלנו
הנמצאי כא בעול
כשלומדי תורה חייבי לדעת ולזכור
שזוהי תורה קדושה אשר ניתנה לנו מאת ה
יתבר אורייתא וקודשא ברי הוא כולא חד –
התורה והקדוש ברו הוא – אחד כל מה שנאמר
בה הוא אמת וקודש קדשי ג א איננו
מביני התורה היא כל אלוקי שעלינו
להתבטל בפניו
כשלומדי תורה ה כל כ מתגלה עד
שהדברי היוצאי מפינו ה ממש דבר ה כמו
אצל הצדיקי שכינה מדברת מתו גרונו
בדומה לכ ישנו אצל כל יהודי הלומד תורה
מאיד עלינו להתייגע להבי את התורה
בשכל שלנו עד הפרט האחרו כמעט לכל דבר
סיבה וטע שאנו יכולי להבי כי התורה
ניתנה לנו לשכל האישי שלנו אמנ התורה היא
קדושה ומופלאה א ה הוריד אותה אלינו
לעול הזה והתורה מורה לנו כיצד להתנהג
בענינינו הפרטיי לעשות מהעול הגשמי
והתחתו דירה לה
כ ג בנושא משיח וגאולה שזו הרי
המטרה של מת תורה ישנ שני צדדי
מצד אחד בגאולה האמיתית והשלימה ה
יתגלה בכל התוק כול יכירו אותו ויקיימו את
רצונו בשמחה ומצד שני זה לא יקרה לנשמות
בג עד ולא בעול האצילות זה יקרה לנו
לאנשי הגשמיי שאוכלי ושותי פה בעול
הזה הגשמי כפי שהוא העול לא ישתנה ולא
יהפו לרוחני
דוקא בעול הגשמי ה יתגלה בכל
העוצמה ויעשה לעצמו דירה בתחתוני

כשה מדבר וכשמשה מדבר
זהו ההבדל בי עשרת הדברות שנאמרו
מפי הגבורה – ה בכבודו ובעצמו לבי עשרת
הדברות כפי שמשה אמר אות
כשה נת את התורה על הר סיני ואמר
אנכי ה אלוקי הוא התגלה בכל התוק כל
ישראל ראו את הקולות והבינו שזוהי תורת ה
שכל מלה שלה קודש ומאז כל יהודי הלומד
תורה זוכה ואומר את דבר ה ממש זוהי מעלה
גדולה ונפלאה
אבל מצד שני כשבני ישראל שמעו את
קול ה פרחה נשמת וכמעט מתו כי העול
הנמו שלנו לא מסתדר ע גילוי כה גדול והרי
למדנו שהתכלית היא שהכל יגיע אלינו לעול
הגשמי
לכ משה רבינו חזר על כל הדברות משה
רבינו אינו אד רגיל הוא איש האלוקי
כלומר מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה
אלוקי ולכ הוא יכול לחבר אותנו ע ה
יתבר ולעזור לנו כדי שנוכל לקיי את רצונו
משה רבינו נות לנו את הכח להחדיר את
התורה בעול להבי את התורה בשכלנו ללמוד
כיצד עלינו להתנהג בחיי היו יו ושהעול
כולו יהפו לעול של גאולה
כ מתחברי עשרת הדברות הראשונות
והאחרונות ומביאי את הגילוי האלוקי הגדול
בתו העול הגשמי

היו יותר מתמיד
מת תורה הי אמנ בעבר א הדברי
האלה נכוני ג היו הקדוש ברו הוא אומר
את עשרת הדברות כל יו מחדש וג משה
רבינו ישנו בכל דור ודור הוא הרבי נשיא הדור
שעוזר לנו ונות כחות להבי את התורה ולקיי
אותה והכל בשביל המטרה – להביא את משיח
א ניקח בחשבו שדורנו הוא דור מיוחד

המשיח שעומד לבוא ממש מיד
מי זה המשיח מתי הוא בא הרבי מל
המשיח שליט א מוצא לכ רמז במילה מיד
מי ד ראשי תיבות משיח מנח שמו יוס יצחק,
דור משמע הדור הזה יזכה בזכות פעולותיו
של הרבי הריי צ לגילוי הגדול של הרבי מל
המשיח ששמו מנח

תכל ס
במת תורה התכנסנו כולנו כאיש אחד בלב
אחד ג היו עלינו לכנס את כל כוחותינו
לעבוד את ה להוסי בלימוד התורה באימה
וביראה – כי עכשיו ממש ה מדבר דר הפה
שלנו
ועוד דבר עיקרי כל אחד מאתנו ישפיע
בימי הקרובי על עשרה יהודי לפחות
להוסי בתורה ומצוות
הרבי מל המשיח שליט א מדגיש שזו
הוראה לכל אחד ואחת מישראל בדורנו אנשי
נשי וט במיוחד לאלה הקשורי לרבי מל
אצלו ב
המשיח שליט א ונמצאי
שההתנהגות שלה משפיעה על היהודי בכל
העול עליה להשתדל במיוחד בכל העניני
עליה מדבר הרבי

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל המשיח לעול ועד

לזכות

הרבי מל המשיח שליט"א
מהרה יתגלה ויגאלנו!
לזכות

הרה"ח ר' נחמ יוס שי' ב רוזה
לרגל יו הולדתו בח"י שבט
יצליח בכל מעשה ידיו בגו"ר מתו הרחבה,
בלי גבול עד בלי די!

הדור הראשו לגאולה נבי שעכשיו הכי חשוב יזכה יחד ע כלל ישראל לקבל את פני הרבי שליט"א
מל המשיח מי"ד נאו!
לקיי את מה שלמדנו כעת כי זהו הזמ של

רוצה למסור שיעור דבר מלכות באזור מגורי
באה ק רכז ארצי בני
רכזת ארצית בנות

בארה ב

יו"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' אה"ק
נ עלית
כיכר מד א ת ד
פקס
טל

נית להוריד את ה דבר מלכות לנוער מידי שבוע באתר חב ד אינפו
עריכה ב מנח  zהגהה רוחנית רבני ואנשי חינו  zהגהה לשונית ב נחשו  zיו ל במסגרת מבצע ארצי ללימוד ה דבר מלכות

