
בשנת ה'תשנ"א, בשבת "נשא", 
בנוסף להתוועדות והשיחה הרגילה 

נערכה לפני השקיעה, התוועדות 
 נוספת פתאומית.

הרבי שליט"א ציווה לנגן את הניגון 
"בני היכלא" ובהמשך את כל סדר 

הניגונים של רבותינו נשיאנו, מהבעל 
 שם טוב עד לרבי שליט"א. 

בסוף ההתוועדות, 'מעריב' והבדלה, 
 חילק הרבי 'כוס של ברכה'.

הרבי שליט"א פותח את השיחה, 
בקשר שבין השבת שלאחר מתן 

 תורה למתן תורה:
1( זוהי  השבת הראשונה שלאחר 

 מתן תורה.
2( שם הפרשה "נשא" קשורה 

להתרוממות והתנשאות של היהודי 
 הלומד תורה.

3( הפרק מפרקי אבות שלומדים 
השבת קשור למתן תורה ואיך שהוא 

 משפיע על העולם.
 הרבי מציין 4 עניינים:

1. במתן תורה מתחילה מחדש 
התחדשות כללית לכל השנה 

 שקשורה ללימוד התורה. 
2. במתן תורה מתחילה התחדשות 

פרטית שמשפיעה על כל יהודי מידי 
 יום, בברכת "נותן התורה".

3. ממתן תורה נמשך בגילוי חידוש 
 תורה על ידי 'תלמיד ותיק'.

4. במתן תורה מתווסף חידוש של ה' 
 בעצמו ב"תורה חדשה מאתי תצא".

לגבי החידוש תורה של 'תלמיד 
ותיק', אומר הרבי, שזה פועל גאולה 

בתורה ועד שזה פועל גאולה, 

תקציר שיחת 
 ׳דבר מלכות׳

מעובדת לילדים 

נשא

מא'מא'--ת'ת'
חידות ׳דבר-מלכות׳ 

ב"ה ב"ה

 פרשת נשא 

א. על ידי החידוש בתורה נעשה חידוש גם בעולם - 
       "השמים החדשים והארץ החדשה אשר _____ עושה".

 ב. שם יש רשות לכהנים להזכיר את השם המפורש של ה', בברכת כהנים.
 ג. חידוש תורה פועל _____ בתורה ו_____ של ה' כביכול.

 ד. מי"ד = ר"ת של מ שה י שראל  ו ___.
ה. מה אנו אומרים בתפילה, כל יום, כהכנה ל"תורה חדשה מאתי תצא", אחרי ברכת 'נותן 

 התורה'. 

 ו. "כל מה שתלמיד _____ עתיד לחדש נאמר למשה מסיני".
 ז. ספר, בו כתוב, שזמן המנחה של שבת, נקרא - "רעוא דרעוין" פנימיות הרצון והתענוג

 ח. כל יהודי חייב לחדש __ ____.
 ט. בזכות ההחלטה ה _____ להוסיף בלימוד ובפרקי אבות, נזרז את ההתגלות. 

 י. הרבי אומר שניתן להגיד גם בהווה "תורה חדשה מאתי _____"
 כ. בגאולה יהודי יכול להגיע לדרגה הכי גבוהה של _____.

 ל. בגאולה, המעלה של שבט זה חודרת בכל יהודי.
מ.  כל 9 הניגונים מהבעל שם טוב עד לרבי הריי"ץ הם הכנה לשירה העשירית של _____

 נ. ברכה בתפילה שפועלת את 'מתן תורה' בכל יום.
 ס. ב_____ השיחה וההתוועדות, חילק הרבי שליט"א 'כוס של ברכה'.

 ע. בפרשת נשא מסופר על השראת השכינה במשכן, האלוקות חודרת ב_____
 פ. ההוראה השניה מהדבר מלכות - לימוד _____.

 צ. 2 השמות שלו )בגימטריא 'מנחם' 'מענדל'( הם שמות של המשיח.
ק. המילה הראשונה מהמשנה הראשונה בפרקי אבות שמלמדות אותנו ללמוד תורה ולחדש 

 בה.  

 ר. הזמן הכי נעלה בשבת.
 ש. לעתיד לבוא, אלוקות תחדור לעולם בביהמ"ק ה_____

ת. ההוראה: ללמוד תורה, מתוך חיות ו____.

לזכות התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומי"ד ממ"ש, בגאולה האמיתית והשלימה!יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 כביכול, בה' בעצמו. 
השלימות של הגאולה, זה "תורה 
חדשה מאתי תצא", שאז תהיה 

גם שלימות בחידוש תורה בעולם, 
באופן של "השמים החדשים והארץ 
החדשה אשר אני עושה" - שזה רק 

 ה' בעצמו יכול לעשות.
את החידוש הזה, הרבי רוצה לפעול 

 בשבת שלאחרי מתן תורה:
א. פרשת נשא נפתחת " נשא 

את ראש" - התנשאות ורוממות 
בה"ראש" - עניינו שלימוד התורה 

הוא מתוך תענוג, ואז " 'תלמיד 
ותיק' מחדש בתורה ומעורר את 

רצון ה' לחדש גם בתורה, חידושים 
 שקשורים לגאולה. 

בהמשך הפסוק בפרשה מדובר 
על בני גרשון משבט לוי, ועבודתם 

במשכן.  בגאולה, כל יהודי יהיה 
בדרגה של שבט לוי ובדרגה של 

 קודש הקודשים.

הרבי אומר ש"תורה חדשה מאתי 
תצא" מלשון עתיד נהיית בהווה: 
"תורה חדשה מאתי יוצאת" ועד 

שכבר נעשית בעבר: "תורה חדשה 
 מאתי יצאה".

גם החידוש בעולם מרומז בפרשת 
"נשא". בפרשה מסופר על המשכן 

- איך שהאלוקות חודרת לעולם. 
בגאולה השלימה, האלוקות תתגלה 

בתחתונים, על ידי חנוכת בית 
המקדש השלישי ועל ידי ברכת 
כהנים )הכתובה בפרשה שלנו( 

בשם ה' המפורש -  כך ה' בעצמו, 
 יתגלה ויחדור בכל העולם כולו.

הרבי מסביר שבפרשת "נשא" 
מודגשת האחדות של כל היהודים 

על ידי שמתגלה אצל כל יהודי 
 דרגת 'היחידה' שלו.

לכל יהודי יש ניצוץ מ'נשמת 
 משיח'. 

בפרשות "נשא" ו"בהעלותך" 
מודגשת מעלת שבט לוי על כל 12 

 השבטים. 
הרבי אומר שבגאולה, כל יהודי, 

יתעלה לדרגת שבט לוי, ועוד יותר, 
לדרגת כהן, ועד לדרגת כהן גדול - 

 הקדושה של קודש הקודשים.
דרגה נעלית זו שגורמת לאחדות של 

כל ישראל היא ההכנה להתגלות 
 תורתו של משיח בגאולה השלימה!
אחרי שיהודי מברך כל יום ברכת 

"נותן התורה" הוא אומר  "הריני 
מקבל...ואהבת לרעך כמוך" -שזוהי 

 הכנה ל"תורה חדשה מאתי תצא".

הרבי מקשר עניינים אלו, לפרק א' 
 בפרקי אבות, שלומדים השבת:

"משה קיבל .. ומסרה .." -היהודי 
מקבל את התורה, לומד אותה 

 ומחדש בה.

מוסיף הרבי, שיום השבת קשור 
 לגאולה ו"תורה חדשה מאתי תצא":

 בשבת מתעסקים בלימוד תורה,
 בתפילות השבת מודגשת הגאולה,
זמן המנחה של שבת, כמו שנקרא 

בספר הזוהר, "רעווא דרעווין" 
-פנימיות הרצון ופנימיות התענוג 

- התענוג בעצמו ממש שקשור 
 לגאולה.

הרבי אומר שבשבת זו, במיוחד 
בשנת תשנ"א, זה הזמן הכי מוכשר 

לחידוש של "תורה חדשה מאתי 
 תצא".

במיוחד, כשעורכים התוועדות 
מיוחדת, לא רגילה, בזמן של 'רעווא 

דרעווין', עם סעודה ממש, מתוך 
אחדות מיוחדת, אחרי ששרו את 

 ניגוני רבותינו נשיאנו:
הבעש"ט, המגיד, אדמו"ר הזקן, 

אדמו"ר האמצעי, הצמח צדק )ש-2 
השמות שלו - "צמח" ו"צדק" 

]בגימטריא מנחם מענדל[ הם שמות 
של משיח(, אדמו"ר המהר"ש, 

אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"ץ 
)- 6 ניגונים של אדמו"רי חב"ד וניגון 

3 תנועות שנחשב ל-3 ניגונים( 
- 9 ניגונים, שבהם מסיימים את 

הגלות ובאים לניגון העשירי, שירה 
העשירית של מלך המשיח עם "כוס 

 של ברכה" שדוד המלך יברך עליו.
)וכמו שכתוב במשנה י"ז בפרק 
א' בפרקי אבות:( "המעשה הוא 

 העיקר":

כיוון ששבת שלאחר מתן תורה 

"פרשת נשא", בשנה זו, הוא הזמן 
הכי מוכשר ומסוגל להתגלות 

 "תורה חדשה מאתי תצא", 

 מובן, שההוראה לפועל היא:

א. להוסיף בלימוד התורה, בחיות 

ותענוג, ובאופן שכל אחד, כחייב, 

לחדש חידושים בתורה,  ומשפיע 

גם על השני שיחדש בתורה, וכן, 

 להוסיף בלימוד החסידות.

ב. כדאי ונכון ביותר, שכל אחד 

ואחד יוסיף, בלימוד פרקי אבות, 

בכל שבת משבתות הקיץ, לימוד 

בעיון, לפחות של משנה אחת, עם 

 הפירושים של מפרשי המשנה.

בזכות ההחלטה טובה בזה נזכה 

מיד, להתגלות "תורה חדשה מאתי 

תצא", יחד עם כל הצדיקים, כולם 

יחד, שומעים את ה"תורה חדשה 

)ש(מאתי תצא", מבין 2 הכרובים, 

תיכף ומי"ד ) משה ישראל 

)הבעש"ט( דוד מלכא משיחא( 

וכפשוטו ממש, ממש ממש.

נשאנשא

י"ל ע"י בי"ס 'בית חיה מושקא' - בי"ס לבנות על טהרת הקודשי"ל ע"י בי"ס 'בית חיה מושקא' - בי"ס לבנות על טהרת הקודש


