
בכל מקיבת הטקסט 

 מדברבפרשת                                 

 "כאיש אחד בלב אחד..."ויחן שם ישראל" "...ויסעו ויחנו במדבר"  

                                                                             י את "קבלו בנש היום .את פרשת במדבר קוראים תמיד לפני חג השבועות

 .במדברהתורה 

                                                                             , מחדש את התורהנותן לנו ' מאיר אותו אור והבכל שנה בחג השבועות 

 .המחודשת  צריכות להיות כמו ההכנות לקבלת התורה ולכן ברור שההכנות לקבלתּה

 בלשון יחיד לרמז שהם התייצבו לקבלת " ויחן שם ישראל נגד ההר:"נאמר הר סיני ליד י "כשהגיעו בנ

יתן תורה לישראל בשעה ה ל"ביקש הקב" (ילקוט שמעוני ) נאמר במדרש ".כאיש אחד בלב אחד" התורה 

נהיו )הושוו כולם אגודה אחת  -סינילכשבאו ( ... מחלוקתהיו ב) והיו חלוקים אלו על אלו , שיצאו ממצרים

 . "לאומה שהיא אוהבת שלום? ולמי אני נותנה, התורה כולה שלום:ה"אמר הקב( כולם באחדות

יש , כשמתאחדים על יד התורה. הר זה מסמל את התורה והמצוות. דוקא ליד הר סיני  האחדות היתה

אפשר לבקש ולהשיג כל מה  .להרוב ברכה ושפע מלמע מביאהגם והיא , לאחדות זו קיום אמיתי ונצחי

 .יםצשרו

לכן כאשר עמדו ' נפשו'בתורה הוא הכניס את . את פנימיותו לעם ישראל' הר סיני גילה הבשעת מעמד 

 –ישראל יחד סביב הר סיני במעמד התורה נוצרה כאן אחדות בין כל נשמות ישראל לבין שורשן הראשון 

דותן של ישראל היא מצד שורש נשמתן שהיא חלק אלוק ממעל כמו שמוסבר בתניא שעיקר אח. ה"הקב

כך מגיעים ישראל לאחדות  . גילוי אורו ואלוקותו יתברך. אחים ממש אל רכל ישנקראים וכך  -ממש

  ".כאיש אחד בלב אחד"של  אמיתית

י שנתחזק באהבת "כיון שכל שנה ביום זה אנו מקבלים את התורה מחדש אנו צריכים להתכונן לכך עו

 . ומצוותיה לאור התורה י התחברות "ע ,שראלי

דע שכל מה ". דע מה למעלה ממך"המגיד ממעזריטש הסביר את המשנה . זה תלוי בכל אחת ואחת מאיתנו

עלינו לראות את העולם עומד על ! ךתלוי בך ובמעשיהכל  –שקורה למעלה בעולמות העליונים זה בא ממך 

כמו שהיה בחג ' לגילוי אור הואז נזכה .. אחד ביכולתינו להכריע אותו לכף זכות  מאזניים ובמעשהכפות 

 !! לשמוע תורה חדשה מפי משיח צדקנו תיכף ומיד ונזכה . השבועות הראשון במדבר

 

 

 :מענייני הפרשה

 

: רעי     י י  פרשה

 

 ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח 

 ! !ֲחָכִמים –ר ִמִדְבֵריָאסּו

 סיוןמברכים  שבת/  מדברבפרשת 



 _________:  ת בשעההדלקת נרו -

 _________:  צאת השבת בשעה   -     

 

       

 

 

 

 

 הרב 

גם אתה . מצרימה אותי מכרתם אשר כשעה ושפלות בענוה הנני – למלך כמשנה בכהנתי אתה גם

 . הנני בענוה ושפלות כשעה אשר מכרתם אותי מצרימה –בכהנתי כמשנה למלך 

 _________הנושא .1

 __________________________________:דינים קשורים

 

       

                                                 ."כוס של ברכה"כמידי שנה חילק הרבי ,ב"בשנת תשל במוצאי חג השבועות

 :אמר לו לאחר שמזג לו הרבי לחיים. בלבוש מכובדאחד יהודי עבר לפני הרבי 

 ..בפנימיותבשמחה ושלא קיבל את התורה סימן  –מי שנמצא כל החג בעצבות ובמרה שחורה "

, ותה מי שאינו יכול להשתמש בהאם יקבל אאך . הוא מאד שמח, כאשר אדם מקבל מתנה יקרה

לא )    מתאימה לו וכאילו לא קבלּה אנה לכי בעצם המת, היא אינו שמח ', כמו תינוק וכדו, במתנה

 .בעצם אין לו את המתנה (קבל אתה

אך . כי מרגיש הוא שקבל מתנה הכי יקרה, סימן שקיבל את התורה בפנימיות, מי ששמח -גם כאן" 

 -ומי שעצוב כל חג השבועות  . כי אחרת היה שמח, שלא קיבל את המתנה באמתסימן  –מי שלא שמח 

 ." לא הרגיש בתוכו את קבלת התורה, סימן שבכלל לא היה אצלו 

 

 

 "קבלת התורה בשמחה ובפנימיות"

 

 

 ______________הנלמד  סיפרה בשולחן שבת את ________________ תי ב   -

 _________________________________שבת מברכים  ' אמרה תהילים לכב -

 ________________חתימת הורים                ' ______הוקראה פרקי אבות פרק  -

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 .ק בסכום זה"היו נותנים תרומה לביהמ .1

 .שולחים אותם באמצאות קשת .2

 .חלק אחד מתוך שניים .3

 .ג בעומר"התאריך בחודש בו חל ל .4

 .שמה הראשון של הרבנית .5

 .המין הראשון משבעת המינים .6

 .לחיטה בשביל לייצר קמחפעולה הנעשית  .7

 

      בכל שורה עליך להוריד או להוסיף אות 
אפשר  אחת מהמילה בשורה הקודמת

 .לשנות את סדר האותיות במילה

 :פרשעש ע

 

 מדורגתשבץ                   


