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¯a„ÈÂ לאמר האּלה הּדברים ּכל את ,1אלקים «¿«≈ְֱִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּדּיּוק  "לאמר",2וידּוע ׁשּכתּוב ּבמה ְְִֵֶַַַָָֹ

הּדֹורֹות  ׁשּבכל (הּנׁשמֹות יׂשראל ׁשּכל )3ּדמאחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּדּברֹות  את וׁשמעּו סיני, הר ּבמעמד ְְְְֲִִֶַַַַַָָהיּו

לאמר  "לאמר", ּפרּוׁש מהּו ּבעצמֹו, ְְֵֵֵֵַַַָָֹֹמהּקּב"ה

מבאר 4לאחרים  ׁשּבזה ּבזה, הּבאּור ּונקּדת . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

הרי  ּדלכאֹורה ּדמּתןּֿתֹורה. החּדּוׁש את ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּכתּוב

ּגם  [ּכּמּובן הּתֹורה ּכל למדּו מּתןּֿתֹורה קדם ְֶַַַַַַָָָָָֹּגם

ּכּלּה הּתֹורה ּכל את אבינּו אברהם ׁש"ּקּים ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמּזה

נּתנה" ׁשּלא צרי5עד הּתֹורה את לקּים ׁשּבכדי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובוּדאי  אֹותּה, ּכל 6ללמד את לּמד ׁשאברהם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ליעקב  לּמדּה ויצחק ּבנֹו, ליצחק ּכּלּה ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָֹֻהּתֹורה

ּדמּתןּֿתֹורה 7ּובניו  החּדּוׁש ּומהּו ּומבאר 8], . ְְִֵַַַַָָָָ

הּוא, ּבמּתןּֿתֹורה האּלה" הּדברים ּכל את אלקים ּד"וידּבר ׁשהחּדּוׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב,

ׁשּלּמּוד  הּדֹורֹות, ׁשּבכל מּיׂשראל ואחד אחד לכל הּכח נּתן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעלֿידיֿזה

ׁשעלֿידי  אחד] [ּפרּוׁש ּבזה. ּפרּוׁשים ּוׁשני ּד"לאמר". ּבאפן יהיה ׁשּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהּתֹורה

אּלה  ּדּבּורים יאמר ׁשהּקּב"ה ּגֹורם הּוא ׁשּלֹו הּתֹורה הּקֹורא 9לּמּוד "ּכל ּכי , ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכנגּדֹו" וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה "לאמ 10וׁשֹונה, ּפרּוׁש ּדעלּֿפיֿזה (לאמר , ר" ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

להּקּב"ה  אֹומר ּתֹורה הּלֹומד ׁשהאדם הּוא, על 11לאחרים) ׁשּיחזר ּכביכֹול, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לחזר  ּד"לאמר", ּבאפן יהיה האדם ׁשל הּתֹורה ׁשּלּמּוד ועֹוד, ׁשּלֹו. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּדּבּורים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אֹומר, ׁשהּקּב"ה הּדברים ׁשּדּבּורי 12את ,אמרת לׁשֹוני ּתען ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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ב  לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*p"yz ± zereayd bg qxhpew.1(.א כ, ב )2יתרו סז, יתרו תו"א

יתרו  תו"ח ואילך. סע"א מב, שם ב. מ, שה"ש לקו"ת קמט. ע' תקס"ז סה"מ ואילך). תשפג ע' יתרו באוה"ת – הגהות (ועם

בפנים). (דלקמן תרכ"ט אנכי גו' וידבר רד"ה ב]. רנג, ח"ב – החדשה [בהוצאה סע"א שמו"ר )n"kae.3שע, פמ"א. פדר"א

ובכ"מ. א. צא, זח"א יא. יתרו תנחומא ו. *1.)4פכ"ח, הערה שם ובהנסמן ,119 ע' ח"ו לקו"ש קידושין )5ראה ב. כח, יומא

(במשנה). א ד.)6פב, סז, שם בתו"א הלשון זקן )7כ"ה אבינו אברהם .. מהם ישיבה פרשה לא אבותינו של ו"מימיהן

שם). (יומא הי'" בישיבה ויושב זקן אבינו יעקב .. הי' בישיבה ויושב זקן אבינו יצחק .. הי' בישיבה כהדיוק )8ויושב

ד. יג, במדבר לקו"ת שם. לקמן )n"kae.9בתו"א (הובא רג ע' תרכ"ט סה"מ – בפנים) (דלקמן תרכ"ט אנכי גו' וידבר ד"ה

ה). תתרלד.)10סעיף רמז איכה יל"ש פי"ח. תדא"ר (שלח )11ראה הכתוב דפירוש א), (פט, שבת מהרש"א מחדא"ג להעיר

יאמר שמשה היינו אני", שאומר לאמר לי דברת "כאשר הוא לאמר" דברת "כאשר יז) וע"פ d"awdlיד, אד'). כח נא (יגדל

ד"כאשר  (47 הערה שם ובהנסמן שעח), ס"ע סיון סה"מ (תו"מ ה'תשי"ט גו' נא יגדל ועתה סד"ה (ראה בכ"מ המבואר

ד"לאמר". הפירוש גם שכ"ה מסתבר, – לאמר" גו' "וידבר ע"ד הוא לאמר" קעב.)12דברת קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ האמורות הדברות עשרת «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆

‰Ó‡Ï1˜eic¯להלן Úe„ÈÂ הלשוןהשאלה 2, מדיוק Óa‰הנובעת ≈…¿»««ƒ¿«
·e˙kLכאן˙BÓLp‰) Ï‡¯NÈ ÏkL ¯Á‡Óc ,"¯Ó‡Ï" כל של ∆»≈…¿≈««∆»ƒ¿»≈«¿»

ישראל  ‰B¯Bc˙בני ÏÎaL3eÈ‰ ÈÈÒ,נוכחים) ¯‰ „ÓÚÓa ∆¿»«»¿«¬««ƒ«
‰"aw‰Ó ˙B¯ac‰ ˙‡ eÚÓLÂ¿»¿∆«ƒ¿≈«»»

,BÓˆÚa במדרש ז"ל חכמינו כדברי ¿«¿
,"¯Ó‡Ï" Le¯t e‰Ó שבדרך «≈≈…

משמעותו  ÌÈ¯Á‡Ïכלל ¯Ó‡Ï4 ≈…«¬≈ƒ
שהרי  בכך צורך היה לא כאן ואילו

בעצמם? הדברים את שמעו כולם

‰ÊaL ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆∆»∆
"לאמר" המילה ≈«¿Ó·‡¯בתוספת

ŒÔzÓc LecÁ‰ ˙‡ ·e˙k‰«»∆«ƒ¿««
‰¯B‡ÎÏc .‰¯Bz לתמוה מקום יש »¿ƒ¿»

במתןֿתורה  שהתחדש החידוש מהו

e„ÓÏ ‰¯BzŒÔzÓ Ì„˜ Ìb È¯‰¬≈«…∆««»»¿
‰fÓ Ìb Ô·enk] ‰¯Bz‰ Ïk»«»«»«ƒ∆
Ïk ˙‡ eÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ìiw"L∆ƒ≈«¿»»»ƒ∆»
‡lL „Ú dlk ‰¯Bz‰«»À»«∆…

"‰z5,,בגמרא ז"ל חכמינו כדברי ƒ¿»
‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«≈∆«»

d˙B‡ „ÓÏÏ CÈ¯ˆ ללא שהרי »ƒƒ¿…»
מה לדעת ניתן לא לעשות,הלימוד

È‡cÂ·e6Ì‰¯·‡L כל את שלמד ¿««∆«¿»»
‰Bz¯‰התורה  Ïk ˙‡ „nÏƒ≈∆»«»

˜ÁˆÈÂ ,Ba ˜ÁˆÈÏ dlkÀ»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
ÂÈ·e ·˜ÚÈÏ d„nÏ7e‰Óe ,[ ƒ¿»¿«¬…»»«

‰¯BzŒÔzÓc LecÁ‰8? «ƒ¿««»
LecÁ‰L ,·e˙k‰ ¯‡·Óe¿»≈«»∆«ƒ
Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ"c¿«¿«≈¡…ƒ≈»
‰¯BzŒÔzÓa "‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆¿««»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡e‰ֿשהקדוש ∆«¿≈∆
ישראל  לבני התורה את נתן ברוךֿהוא

סיני הר ÏÎaLבמעמד Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ák‰ Ôzƒ««…«¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆¿»
BlL ‰¯Bz‰ „enlL ,˙B¯Bc‰ מקום ובכל זמן ÔÙ‡aבכל ‰È‰È «∆ƒ«»∆ƒ¿∆¿…∆
,"¯Ó‡Ï"c.ומפרט שממשיך כפי ¿≈…

‰Êa ÌÈLe¯t ÈLe.'לאמר' של בצורה התורה לימוד של במשמעות ¿≈≈ƒ»∆
„enÏ È„ÈŒÏÚL [„Á‡ Le¯t]≈∆»∆«¿≈ƒ

‡e‰ BlL ‰¯Bz‰האדםÌ¯Bb «»∆≈
ÌÈ¯eac ¯Ó‡È ‰"aw‰L∆«»»…«ƒƒ

‰l‡9 שהאדם התורה דברי של ≈∆
במדרש Èkלומד, ז"ל חכמינו כדברי ƒ

,‰BLÂ ‡¯Bw‰ Ïk" תורה בדברי »«≈¿∆
‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰«»»≈¿∆

"Bc‚k10Le¯t ‰ÊŒÈtŒÏÚc , ¿∆¿¿«ƒ∆≈
(ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡Ï) "¯Ó‡Ï"≈…≈…«¬≈ƒ
‰¯Bz „ÓBl‰ Ì„‡‰L ,‡e‰∆»»»«≈»

‰"aw‰Ï ¯ÓB‡11,ÏBÎÈ·k ≈¿«»»ƒ¿»
¯ÊÁiLהקדושֿברוךֿהואÏÚ ∆«¬…«

ÌÈ¯eac‰ התורה BlLבדברי «ƒƒ∆
אומר. enlL„שהאדם ,„BÚÂ¿∆ƒ

ÔÙ‡a ‰È‰È Ì„‡‰ ÏL ‰¯Bz‰«»∆»»»ƒ¿∆¿…∆
ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ¯ÊÁÏ ,"¯Ó‡Ï"c¿≈…«¬…∆«¿»ƒ
BÓk ,¯ÓB‡ ‰"aw‰L∆«»»≈¿

·e˙kL12 המלך שדוד בתהילים ∆»
מהקדושֿברוךֿהוא  »»ÔÚzביקש
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ּו"לׁשֹוני  ,"אמרת" הם אֹומר ׁשהאדם ְְִִֵֵֶֶַָָָָָהּתֹורה

הּקֹורא  אחר ּכעֹונה ּב"וידּבר 13ּתען" ּפרּוׁש ועֹוד . ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַ

הּדברים  ּכל את אלקים ׁש"ּוידּבר לאמר", ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגֹו'

ּכל  ּכללּות ׁשהם הּדּברֹות עׂשרת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָהאּלה",

(ּתֹורה 14הּתֹורה  הּדּברֹות ׁשעׂשרת "לאמר", הּוא , ְֲִֵֶֶֶַַָָֹ

מאמרֹות' ּב'עׂשרה ימׁשכּו מהעֹולם) ְְְְֲֲֵֶַַָָָָָָָֻׁשּלמעלה

נברא  הּוא 16העֹולם 15ׁשּבהם ועלּֿדרֿזה . ְְִֶֶֶֶֶַָָָָ

ּד"וידּבר  ּבאפן ׁשהּוא האדם, ׁשל הּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלּמּוד

אמירה, נעׂשה ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּמּדּבּור לאמר", ֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּגֹו'

למּטה  ההׁשּפעה מה 17המׁשכת להבין וצרי . ְְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

ּב"לאמר". הּנ"ל ענינים ּכל וׁשּיכּות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּקׁשר

ּדּבּורp‰Âֿ‰ב) מהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשל ּבּמאמר ¿ƒ≈ְֲֲִֶַַַַַָ

מאה  לפני ׁשּנאמר הזה, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָהּמתחיל

"לאמר"18ׁשנה  ּתבת ׁשּלכאֹורה הּדּיּוק (לאחרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּב'ּילקּוט' ּׁשּכתּוב מה מביא מיּתר), ,19הּוא ְְִֵֶַַַָָֻ

מּיׂשראל  אחד ּכל היה מדּבר, הּקּב"ה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשהיה

ׁשּנאמר  מדּבר, הּדּבּור עּמי הוי'20אֹומר: "אנכי ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּדאיתא  מה ּדזהּו ּומבאר, יחיד. לׁשֹון ,"ְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹאלקי

"אנ 21ּבּמדרׁש הּפסּוק אלקי",על הוי' כי ְֱֲִִֶַַַָָָָָֹֹ

ּכחֹו לפי היה הּדּברֹות ּבעׂשרת ׁשּׁשמעּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּקֹול

לפי  והּזקנים ּכחן לפי הּבחּורים אחד, ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשל

ּדמהּטעמים  לֹומר, ויׁש ּכחן. לפי והּקטּנים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹּכחן

לפי  הּוא, הּמדרׁש, מאמר את ּגם ׁשּמביא זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָעל

מדּבר" הּדּבּור ּד"עּמי ׁשהענין מּובן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעלֿידי ֿזה

ּבנֹוגע  רק לא הּוא ּבפניֿעצמ ֹו) ואחד אחד ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ(לכל

החּלּוק  ׁשהרי לּגּוף, ּבנֹוגע ּגם אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלּנׁשמה

הּגּוף. מּצד הּוא ּוקטּנים" זקנים ְְְִִִִֵַַַַּד"בחּורים
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לפירוש )13 שגם ולהעיר, ובכ "מ. ב]). רנה, [שם ב שעג, שם (וראה ואילך ב] רנג, [שם ב שע, שם תו"ח ב. סז, שם תו"א

האדם. לימוד ע"י זה נעשה עכשיו, הדברים את אומר שהקב"ה דזה מובן, – אומר שהקב"ה הדברים את חוזר שהאדם זה

הקורא.yexitdאבל אחר כעונה הוא האדם שדיבור אדרבה) אלא למעלה, פועל שהאדם (לא הוא ד"ה )14ד"לאמר" ראה

שכו). ע' סיון סה"מ (תו"מ ס"א ה'תשכ"ח אנכי גו' מ"א.)p"ye.15וידבר פ"ה ואילך.)16אבות סע"ג נז, חוקת לקו"ת ראה

ובכ"מ. ג. כה, שה"ש לקו"ת גם ואילך.)17וראה סע"ב לט, שלח נדפס )18לקו"ת – (תשכ"ט) זה מאמר אמירת משנת

ואילך. קצג ע' תרכ"ט ב.)19בסה"מ כ, יתרו עה"פ שם.)20שמעוני שם.)21יתרו יל"ש רפכ"ט. שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,E˙¯Ó‡ ÈBLÏ,כלומרÌ‰ ¯ÓB‡ Ì„‡‰L ‰¯Bz‰ È¯eacL ¿ƒƒ¿»∆∆ƒ≈«»∆»»»≈≈

,"E˙¯Ó‡"'ה ‰Bw¯‡דבר ¯Á‡ ‰BÚk "ÔÚz ÈBLÏ"e13 וחוזר ƒ¿»∆¿ƒ««¿∆«««≈
קורא. שהוא מה את אחריו

Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„Èe"L ,"¯Ó‡Ï 'Bb ¯a„ÈÂ"a Le¯t „BÚÂ¿≈¿«¿«≈≈…∆«¿«≈¡…ƒ≈»
˙¯NÚ ,"‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆¬∆∆
Ïk ˙eÏÏk Ì‰L ˙B¯ac‰«ƒ¿∆≈¿»»

‰¯Bz‰14, רש"י בפירוש כמובא «»
מאות  שש "כל משפטים פרשת בסוף

עשרת  בכלל מצוות עשרה ושלוש

פירש  סעדיה ורבינו הן, הדברות

מצוות  ודבור דבור לכל שיסד באזהרות

הפירוש  זה ולפי בו", ‰e‡התלויות
˙B¯ac‰ ˙¯NÚL ,"¯Ó‡Ï"≈…∆¬∆∆«ƒ¿

ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz) מצד »∆¿«¿»≈»»
ומקורה  בשורשה eÎLÓÈעצמה, (À¿¿
'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a,'אור ('יהי »¬»»«¬»

וכו') רקיע' ·¯‡'יהי Ì‰aL15 ∆»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰16 שמצד) שהתורה היינו »»

תומשך  מהעולם) למעלה היא עצמה

בעולם. ותאיר  ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ותפעל
אמירת  ידי על שנפעל למה בדומה

הקדושֿברוךֿ ידי על הדברות עשרת

מתןֿתורה בעת enÏa„הוא ‡e‰¿ƒ
,Ì„‡‰ ÏL ‰¯Bz‰,יהודי כל «»∆»»»

מקום  ובכל זמן ÔÙ‡aבכל ‡e‰L∆¿…∆
,"¯Ó‡Ï 'Bb ¯a„ÈÂ"c¿«¿«≈≈…

BlL ‰¯Bz‰ ¯eacnL של ∆ƒƒ«»∆
תורה  הלומד «¬»NÚ‰היהודי

‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓ‰ ,‰¯ÈÓ‡¬ƒ»«¿»«««¿»»
התורה  בעולם.hÓÏ17‰של ¿«»

¯Lw‰ ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««∆∆
Ï"p‰ ÌÈÈÚ Ïk ˙eÎiLÂ¿«»»ƒ¿»ƒ««

"¯Ó‡Ï"a הוא כלל (כי לזה זה ¿≈…
אחד, לעניין פירושים כמה יש שכאשר

יש  מזה, זה שונים פירושים שהם אף

הפירושים)? בין ושייכות קשר

¯"BÓ„‡ ÏL ¯Ó‡na ‰p‰Â (·¿ƒ≈««¬»∆«¿
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac L"¯‰Ó הפותח «¬«ƒ««¿ƒ

לאמר',‰Ê‰בפסוק אלוקים... L‰'וידבר ‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL18 בחג «∆∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»

בשנת  הרבי ידי על זה מאמר אמירת לפני שנה מאה תרכ"ט, השבועות

‰eic˜תשכ"ט È¯Á‡Ï) המאמר בתחילת לעיל הנזכרת השאלה ¿«¬≈«ƒ
˙·z ‰¯B‡ÎlLהמילה‰Ó ‡È·Ó ,(¯zÈÓ ‡e‰ "¯Ó‡Ï" ∆ƒ¿»≈«≈…¿À»≈ƒ«
'Ëe˜Ïi'a ·e˙kM19,שמעוני ילקוט a„Ó¯מדרש ‰"aw‰ ‰È‰Lk ∆»««¿¿∆»»«»»¿«≈

במתןֿתורה, הדברות עשרת ««‰È‰את
ÈnÚ :¯ÓB‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒƒ¿»≈≈ƒƒ

,¯a„Ó ¯eac‰ חש אחד כל כלומר, «ƒ¿«≈
בפרט  אליו מכוון שהדיבור

¯Ó‡pL20'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ∆∆¡«»…ƒ¬»»
,"EÈ˜Ï‡,שלך ÔBLÏאלוקים ¡…∆¿

‰Ó e‰Êc ,¯‡·Óe .„ÈÁÈ»ƒ¿»≈¿∆«
‡˙È‡c מובאL¯„na21ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿»«

,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ˜eÒt‰«»»…ƒ¬»»¡…∆
eÚÓML ÏBw‰L ישראל בני ∆«∆»¿

ÈÙÏ ‰È‰ ˙B¯ac‰ ˙¯NÚa«¬∆∆«ƒ¿»»¿ƒ
BÁkהקליטה ויכולת Ïkכוח ÏL …∆»
„Á‡,שלו הרמה ‰ÌÈ¯eÁaלפי ∆»««ƒ

ÌÈ˜f‰Âהצעירים ÔÁk ÈÙÏ¿ƒ…»¿«¿≈ƒ
ומיושבת  רחבה יותר ÈÙÏ¿ƒשדעתם

ÌÈpËw‰Â ÔÁk קטנה ÈÙÏשדעתם …»¿«¿«ƒ¿ƒ
ÔÁk לא שהדיבור מכך נובע והדבר …»

אלא  כללי באופן ישראל לכלל נאמר

בפרט. ואחד אחד ÓBÏ¯,לכל LÈÂ¿≈«
ÌÈÓÚh‰Ócהסיבות Ê‰אחת ÏÚ ¿≈«¿»ƒ«∆

¯Ó‡Ó ˙‡ Ìb ‡È·nL∆≈ƒ«∆«¬«
L¯„n‰'ה דבר את קלט אחד שכל «ƒ¿»
כוחו, ŒÈ„ÈŒÏÚLלפי ÈÙÏ ,‡e‰¿ƒ∆«¿≈

ÈnÚ"c ÔÈÚ‰L Ô·eÓ ‰Ê∆»∆»ƒ¿»¿ƒƒ
) "¯a„Ó ¯eac‰ האלוקי והדיבור «ƒ¿«≈

מכוון Á‡Â„היה „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»
˜¯ ‡Ï ‡e‰ (BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿…«

‰ÓLpÏ Ú‚Ba אישית בהתאמה ¿≈««¿»»
ואחד  אחד כל של הנשמה למדריגת

,ÛebÏ Ú‚Ba Ìb ‡l‡ בהתאם ∆»«¿≈««
הגוף  מצד וההבנה התפיסה ליכולת

ואחד אחד כל ‰elÁ˜של È¯‰L∆¬≈«ƒ
ÌÈ˜Êההבדלים ÌÈ¯eÁ·"c¿«ƒ¿≈ƒ

Ûeb‰ „vÓ ‡e‰ "ÌÈpË˜e ולא ¿«ƒƒ««
זקן. או צעיר הוא האדם האם הבדל אין שלגביה הנשמה, מצד
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`miwlכ xacie

¯‡·Óe ׁשהּדּבּור זה על הּטעם ּבּמאמר ¿»≈ֲִֶֶַַַַַַַָ

ּד"עּמי  ּבאפן היה הּדּברֹות' ְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹּד'עׂשרת

ואחד  אחד לכל יחיד ּבלׁשֹון מדּבר", ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּדּבּור

לכל  הם הּתֹורה צּוּויי ׁשּכל [הגם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבפניֿעצמֹו

"אני  נאמר הּתֹורה ּובכל מּיׂשראל, ואחד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשם, ּב'ּילקּוט ' ּדאיתא מה עלּֿפי  אלקיכם"], ְְֱִִֵֶַַַַָָֹה'

ּבכל  ׁשמֹו את הּקּב"ה ׁשּתף מּתןּֿתֹורה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּדבׁשעת

ּׁשּכתּוב  מה ּדזהּו מּיׂשראל. ואחד רכב 22אחד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּדכמֹו ּבּקדׁש, סיני ּבם אדנֿי ּגֹו' רּבֹותים ְֱִִִִִֶַַַָֹֹאלקים

ּכל  ׁשל ׁשּבׁשמֹו (ּבּמלאכים), ּבם" ְְִִֶֶֶַַָָָׁש"אדנֿי

אֿל  הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו (ּבסֹופֹו) מׁשּתף ְְְְֵֶַַָָָָֻמלא

"סיני  ּבמּתןּֿתֹורה, ּכן רפאל), ּגבריאל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ(מיכאל

ואחד  אחד ּבכל ׁשמֹו את הּקּב"ה ׁשּתף ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּקדׁש",

ּבּמאמר, ּוממׁשי ."אלקי הוי' "אנכי ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּיׂשראל,

ּבּמלאכים, מׁשּתף הּקּב"ה ׁשל ׁשּׁשמֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּדעלֿידי

ּבהם. ׁשּמׁשּתף  יתּבר ׁשמֹו לגּבי ּבטלים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻהם

הּקּב"ה  ׁשּׁשּתף ּדעלֿידי ּביׂשראל, הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּוכמֹוֿכן

ּבארּוכה  ּכּמבאר ּבבּטּול, הם ּביׂשראל, ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹאת

ֲַַָּבּמאמר.

ּביׂשראל,p‰Â23‰ג) ׁשּׁשּתף הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּמׁשּתף  מּׁשמֹו יֹותר למעלה ְְְְִֵֶַָָֻהּוא

ּבם",ּבּמלאכים. "אדנֿי  ּכתיב ּדבּמלאכים ְְְְִִִַַַַָָָ

ּבּתניא  ּבׁשם 24וכּמבאר נקראים ׁשהּמלאכים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ענין  (ּבכללּות) הם ואדנֿי' ּד'אלקים ְְְְֱֱִִִִֵָָֹֹ'אלקים',

ּכתיב 25אחד  ּביׂשראל אבל עּמֹו,26, הוי' חלק ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

הוי' מּׁשם הוי'27חלק ּד"חלק ׁשהענין והגם . ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּד"חלק  הענין ּכי ,(ּכלּֿכ) ּבגּלּוי זה האיר לא מּתןּֿתֹורה, קדם ּגם היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעּמֹו"

ּומסּתיר  מעלים הּגּוף למּטה, הּנׁשמה ּובירידת הּנׁשמה, מּצד הּוא עּמֹו" ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָהוי'
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יח*.)22 סח, קצד )23תהלים ע' שם (סה"מ תרכ"ט הנ"ל ד"ה רמ. ע' שם לתהלים אור) (יהל אוה"ת ראה לקמן, בהבא

א).)24ואילך). (צד, פ"ד ובכ"מ.)25אגה"ת א. ס, להצ"צ סהמ"צ ד. סה, שובה לשבת דרושים ט.)26לקו"ת לב, האזינו

שם.27) אגה"ת

אמירת  (תשכ"ט) זו שנה ניסן בי"א התחילו – ואילך) 1 ע' ניסן י"א (סה"מ חייו לשנות המתאים תהלים הקאּפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ (*ַ

שבתהלים. סח .המו"ל מזמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡·Óe מהר"ש eac‰L¯הנזכרÓ‡na¯אדמו"ר ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ¿»≈««¬»««««∆∆«ƒ

,"¯a„Ó ¯eac‰ ÈnÚ"c ÔÙ‡a ‰È‰ '˙B¯ac‰ ˙¯NÚ'c«¬∆∆«ƒ¿»»¿…∆¿ƒƒ«ƒ¿«≈
ÈÈeeˆ ÏkL Ì‚‰] BÓˆÚŒÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ „ÈÁÈ ÔBLÏaƒ¿»ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿¬«∆»ƒ≈
¯Ó‡ ‰¯Bz‰ ÏÎ·e ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ì‰ ‰¯Bz‰«»≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿»«»∆¡«

"ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È‡" כן ואם ¬ƒ¡…≈∆
לא  יחיד לכל מכוון שהציווי העובדה

אמ  את יחיד,מחייבת בלשון ירתו

עשרת  שמכלֿמקום כך על והביאור

הוא  יחיד בלשון נאמרו כן ],הדברות
‡˙È‡c ‰Ó ÈtŒÏÚ מובא «ƒ«¿ƒ»

ŒÔzÓ ˙ÚL·c ,ÌL 'Ëe˜Ïi'a««¿»¿ƒ¿«««
BÓL ˙‡ ‰"aw‰ ÛzL ‰¯Bz»ƒ≈«»»∆¿
.Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

·e˙kM ‰Ó e‰Êc22 בתהלים ¿∆«∆»
מתןֿתורה, בענייני המדבר ס"ח (בפרק

שנותיו  למספר המתאים הפרק והוא

זו, שנה ניסן מי"א החל הרבי של

¯ÌÈ˙Baתשכ"ט) ÌÈ˜Ï‡ ·Î∆̄∆¡…ƒƒ«ƒ
,L„wa ÈÈÒ Ìa ÈŒ„‡ 'Bb»ƒ««…∆
נגלה  הקדושֿברוךֿהוא כאשר כלומר,

הוא  לישראל התורה את לתת סיני בהר

נאמר  כך ועל מלאכים, רבבות עם בא

Ìa"במדרש ÈŒ„‡"L BÓÎcƒ¿∆»
Ïk ÏL BÓLaL ,(ÌÈÎ‡Ïna)««¿»ƒ∆ƒ¿∆»
BÓL (BÙBÒa) ÛzLÓ C‡ÏÓ«¿»¿À»¿¿

) ÏŒ‡ ,‰"aw‰ ÏL שרואים כפי ∆«»»≈
המלאכים Ï‡È¯·bבשמות Ï‡ÎÈÓƒ»≈«¿ƒ≈

,‰¯BzŒÔzÓa Ôk ,(Ï‡Ù¯ שעל ¿»≈≈¿««»
הכתוב אומר L„wa",כך ÈÈÒ"ƒ««…∆

ÏÎa BÓL ˙‡ ‰"aw‰ ÛzLƒ≈«»»∆¿¿»
ÈÎ‡" ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈»…ƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הכתוב נאמר ולכן ¬»»¡…∆
נקרא  הוי', ששם להורות יחיד, בלשון

בפרט. מישראל ואחד אחד כל שם על

È„ÈŒÏÚc ,¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿«¿≈
ÛzLÓ ‰"aw‰ ÏL BÓML∆¿∆«»»¿À»

ÌÈÎ‡Ïna את בשמם שיש בכך ««¿»ƒ
אֿל, המלאכים ‰Ìהאותיות ≈

Ì‰a ÛzLnL C¯a˙È BÓL Èa‚Ï ÌÈÏËa בטלים והמלאכים ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆¿À»»∆
‰aw"‰לאלוקות. ÛzML È„ÈŒÏÚc ,Ï‡¯NÈa ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈∆ƒ≈«»»

Ï‡¯NÈa BÓL אלוקיך',‡˙ ה' 'אנכי מישראל אחד לכל בני ‰Ìבאמרו ∆¿¿ƒ¿»≈≈
Ó‡na¯.לאלוקות,Ïeh·aישראל ‰Îe¯‡a ¯‡·nk ¿ƒ«¿…»«¬»««¬»

‰p‰Â (‚23‰"aw‰ ÏL BÓL ¿ƒ≈¿∆«»»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ,Ï‡¯NÈa ÛzML∆ƒ≈¿ƒ¿»≈¿«¿»

¯˙BÈיותר גבוהה של BÓMÓבדרגה ≈ƒ¿
«ÛzLnL∆¿Àהקדושֿברוךֿהוא 

·È˙k ÌÈÎ‡Ïn·c .ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ
הנזכר Ìa",בפסוק ÈŒ„‡" כלומר »

'אדנֿי' שם הוא שבמלאכים ה' שם

‡Èza ¯‡·nÎÂ24 ¿«¿…»««¿»
ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÌÈÎ‡Ïn‰L∆««¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈
'ÈŒ„‡Â ÌÈ˜Ï‡'c ,'ÌÈ˜Ï‡'¡…ƒ¿¡…ƒ¿

(˙eÏÏÎa) Ì‰ קדושים שמות ≈ƒ¿»
‡Á„שהם  ÔÈÚ25Ï·‡ , ƒ¿»∆»¬»

·È˙k Ï‡¯NÈa26 בשירת בתורה, ¿ƒ¿»≈¿ƒ
BnÚהאזינו 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èk שבני , ƒ≈∆¬»»«

הם ‰ÈÂ'ישראל ÌMÓ ˜ÏÁ27 ≈∆ƒ≈¬»»
שלמעלה  באלוקות לדרגה מכוון שהוא

ו'אלוקים'. 'אדנֿי' »¬»Ì‚‰Âמהשמות
"BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈∆¬»»«
הוי' לשם שייכים ישראל שבני היינו

ממנו, חלק ˜„Ìוהם Ìb ‰È‰»»«…∆
‰¯BzŒÔzÓ הדבר מהו כן ואם ««»

הקדושֿברוךֿהוא  של שמו בשיתוף

במתןֿ והתחדש שנפעל ישראל בבני

מתןֿ שקודם המענה בא כך על תורה,

היה  אמנם עמו' ה' 'חלק עניין תורה

(ŒÏkאבל  Èel‚a ‰Ê ¯È‡‰ ‡Ï…≈ƒ∆¿ƒ»
Ck מתןֿתורה לאחר Èkכמו ,( »ƒ

"BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈∆¬»»«
‰ÓLp‰ „vÓ ‡e‰ האלוקית ƒ««¿»»

יהודי, ‰ÓLp‰שבכל ˙„È¯È·eƒƒ««¿»»
¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ Ûeb‰ ,‰hÓÏ¿«»««¿ƒ«¿ƒ
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כי h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּובמּתןּֿתֹורה  ׁשּבּה, הוי' ׁשם ועל הּנׁשמה ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָעל

זה  נמׁש ,"אלקי הוי' "אנכי הּדּבּור ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹעלֿידי

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר ּדפרּוׁש28ּבגּלּוי. , ְְְְְִִֵֵַָָֹ

מאיר  יהיה ׁשהוי' הּוא, "אלקי הוי' ְֱֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ("אנכי)

,ׁשמ על נקרא ׁשּיהיה עד ּכלּֿכ ּב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּומתּגּלה

לאחרי  [ׁשּגם "אלקי "הוי' על והּכח .ְְֱֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹאלקי

ּבגּלּוי, ּבֹו הוי' יהיה ּבגּוף, מתלּבׁשת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשמה

מעצמּות  הּוא ׁשמֹו] על נקרא ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָועד

ׁשם  ּכי הוי '. מּׁשם ּגם ׁשּלמעלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף

למעלה  הּוא ׁשּלֹו הּגּלּוי עצמֹו), (מּצד ְְְֲִִֶַַַַָָָהוי'

ּגׁשמי, ּבגּוף למּטה ּבגּלּוי ׁשּיהיה ּובכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּדוקא,

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות המׁשכת עלֿידי ְְְֵֵַַַַָהּוא

יֹורד  יֹותר, הּגבֹוּה "ּכל ּכי הוי', מּׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

יֹותר" למּטה הוי'29ּומתּגּלה "אנכי וזהּו . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

,"אלקי" יהיה ׁשהוי' זה על ׁשהּכח ,"ְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאלקי

הוי'. מּׁשם ּגם ׁשּלמעלה "אנכי" מּבחינת  ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּוא

LÈÂ ׁשּׁשּתף הּקּב"ה ׁשל ׁשּׁשמֹו ּדכיון לֹומר, ¿≈ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

מּׁשם  ׁשּלמעלה הוי' ׁשם הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָּביׂשראל

ׁשל  ׁשהּׁשר ׁש [ּובפרט ּבּמלאכים ׁשּמׁשּתף ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאדנֿי

"אנכי" מּבחינת הּוא ּביׂשראל ׁשמֹו ְְְְִִִִִֵַָָֹׁשּתּוף

הּבּטּול ׁשּלמע  ּגם לכן, הוי'], מּׁשם ּגם לה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

הּמׁשּתף  יתּבר ׁשמֹו עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּדיׂשראל

הּמלאכים. מּבּטּול יֹותר ּגדֹול ּבּטּול הּוא ְִִִִֵֶַַָָָּבהם,

מבאר ÔÈÚÂד) מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הוי' ׁשם ¿ƒ¿«ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

הוי'30ּבּמאמר  ׁשּבׁשם ׁשהּיּו"ד , ְֲֲֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבׁשם  והה' ׁשּבּנפׁש, החכמה היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּביׂשראל

מּתֹו ּדבר להבין ׁשּבּנפׁש, הּבינה היא ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָהוי'

ׁשּמתלּבׁש31ּדבר  הוי' ּדבר הּוא ּדבר" ו"תֹו . ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּכפרּוׁש הּנבראים, על 32ּבתֹו ְְְִִֵֵַַַַַָ

ּבּׁשמים,33הּפסּוק  נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִַַָָָָָָָָ
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ראה.)28 (סה,)29ר"פ ואילך פל"ב שם אֿב). (נח, פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי בארוכה ראה

ואילך. כד ס"ע כסלו סה"מ בתו"מ בהנסמן וראה ואילך). לקו"ת )30א ואילך). ב (צד, שם אגה"ת וראה ואילך. קצו ס"ע

ובכ"מ. ב.)31שם. צג, סנהדרין א. יד, חגיגה – חז"ל בתחילתו.)32לשון פט.)33שעהיוה"א קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,daL 'ÈÂ‰ ÌL ÏÚÂ ‰ÓLp‰ ÏÚ הנשמה של והשייכות שהקשר כך ««¿»»¿«≈¬»»∆»

ני  ואינו בהעלם הוא בגלוילאלוקות ונרגש È„ÈŒÏÚכר ‰¯BzŒÔzÓ·e¿««»«¿≈
CLÓ ,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ¯eac‰ קשר‰Ê לשם הנשמה של «ƒ»…ƒ¬»»¡…∆ƒ¿«∆

ונרגש וניכר Bz¯‰'הוי' ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ .Èel‚a28,הזקן לאדמו"ר ¿ƒ¿«¿…»¿ƒ≈»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ (ÈÎ‡)" Le¯Ùc¿≈»…ƒ¬»»¡…∆
¯È‡Ó ‰È‰È 'ÈÂ‰L ,‡e‰∆¬»»ƒ¿∆≈ƒ

Ea ‰lb˙Óeבפרט יהודי ŒÏkבכל ƒ¿«∆¿»
‰È‰iL „Ú Ck'הוי ˜¯‡שם »«∆ƒ¿∆ƒ¿»

EÈ˜Ï‡ ,EÓL ÏÚ שלך האלקים «¿∆¡…∆
"‰ÈÂ'בפרט. ÏÚ Ák‰Â¿«…««¬»»

È¯Á‡Ï ÌbL] "EÈ˜Ï‡¡…∆∆«¿«¬≈
,Ûe‚a ˙LaÏ˙Ó ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿«∆∆«

Ba 'ÈÂ‰ ‰È‰È גם יהודי, בכל ƒ¿∆¬»»
בגופו  וגם ÚÂ„בנשמתו ,Èel‚a¿ƒ¿«

BÓL ÏÚ ‡¯˜ ‰È‰iL'שיהי ∆ƒ¿∆ƒ¿»«¿
הוי' שם על נקרא ‰e‡היהודי [

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈
Èk .'ÈÂ‰ ÌMÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ≈¬»»ƒ
Èelb‰ ,(BÓˆÚ „vÓ) 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ««¿«ƒ

‡˜Âc ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BlL אבל ∆¿«¿»«¿»
ונסתר, נעלם הוא ≈¿È„Î·eƒלמטה

‰È‰iL'הוי רק Èel‚aשם לא ∆ƒ¿∆¿ƒ
גם  אלא Ûe‚aלמעלה ‰hÓÏ¿«»¿

È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,ÈÓLb'תהי שלמטה «¿ƒ«¿≈
˙ÎLÓ‰וגילויŒ¯B‡ ˙eÓˆÚ «¿»««¿

ÌMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ≈
,¯˙BÈ dB·b‰ Ïk" Èk ,'ÈÂ‰¬»»ƒ»«»«≈
"¯˙BÈ ‰hÓÏ ‰lb˙Óe „¯BÈ29 ≈ƒ¿«∆¿«»≈

הוי') משם גם (שלמעלה בעצמות ורק

למטה, כך כל לרדת הכוח את יש

גשמי  בגוף מלובשת שהיא כפי לנשמה

אבנים  חומת (כמשל הזה בעולם

העליונות  השורות שאבני הנופלת

השורות  מאבני יותר רחוק נופלות

יותר). קרוב הנופלות התחתונות

,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" e‰ÊÂ .¿∆»…ƒ¬»»¡…∆
'ÈÂ‰L ‰Ê ÏÚ Ák‰L השם ∆«…««∆∆¬»»

אדנֿי הנעלה, מהשמות שלמעלה

"‡EÈ˜Ï"ואלוקים  ‰È‰È ויאיר ƒ¿∆¡…∆
נשמה  שהוא כפי יהודי בכל בגלוי

למטה, ÈÁaÓ˙בגוף ‡e‰ƒ¿ƒ«
"ÈÎ‡"העצמות עניין על Ìbהמורה  ‰ÏÚÓlLאפילו.'ÈÂ‰ ÌMÓ »…ƒ∆¿«¿»«ƒ≈¬»»

‡e‰ Ï‡¯NÈa ÛzML ‰"aw‰ ÏL BÓML ÔÂÈÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»∆¿∆«»»∆ƒ≈¿ƒ¿»≈
ÌÈÎ‡Ïna ÛzLnL ÈŒ„‡ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL כלשון ≈¬»»∆¿«¿»ƒ≈∆¿À»««¿»ƒ

בם' 'אדנֿי המלאכים אודות בתהלים L¯M‰Lהכתוב Ë¯Ù·e] והמקור ƒ¿»∆«…∆
BÓL ÛezL ÏLהקדושֿברוךֿהוא ÈÁaÓ˙של ‡e‰ Ï‡¯NÈa ∆ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

Ìb ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡" אפילו »…ƒ∆¿«¿»«
Ïeha‰ Ìb ,ÔÎÏ ,['ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»»≈««ƒ

NÚpL‰לאלוקות Ï‡¯NÈc נפעל ¿ƒ¿»≈∆«¬»
ÛzLn‰ C¯a˙È BÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ¿»≈«¿À»
¯˙BÈ ÏB„b Ïeha ‡e‰ ,Ì‰a»∆ƒ»≈

ופנימי  יותר ÏehaÓƒƒעמוק
ÌÈÎ‡Ïn‰ ידי על שנפעל לאלוקות ««¿»ƒ

בם'. ש'אדנֿי

„Á‡ ÏÎaL 'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚÂ („¿ƒ¿«≈¬»»∆¿»∆»
,Ï‡¯NiÓ על שנפעל לעיל הנזכר ƒƒ¿»≈

וגורם  אלקיך' ה' 'אנכי אמירת ידי

נעלית, במדריגה לאלוקות לביטול

¯Ó‡na ¯‡·Ó30,יותר בפרטיות ¿»≈««¬»
'ÈÂ‰ ÌLaL „"ei‰L∆«∆¿≈¬»»

‡È‰ Ï‡¯NÈaLבחינת‰ÓÎÁ‰ ∆¿ƒ¿»≈ƒ«»¿»
LÙpaL,האלוקיתÌLaL '‰‰Â ∆«∆∆¿«∆¿≈

‡È‰ 'ÈÂ‰בחינת‰Èa‰ ¬»»ƒ«ƒ»
,LÙpaLבחסידות שלנפש (כמבואר ∆«∆∆

לעשר  המקבילים כוחות עשרה יש

הוא  הבינה ועניין העליונות), הספירות

¯·c CBzÓ ¯·c ÔÈ·‰Ï31 כפי ¿»ƒ»»ƒ»»
ומפרט. c·¯"שממשיך CB˙"Â¿»»

LaÏ˙nL 'ÈÂ‰ ¯·c ‡e‰¿«¬»»∆ƒ¿«≈
ÌÈ‡¯·p‰ CB˙a להחיותם ¿«ƒ¿»ƒ

‰ŒÌLŒÏÚaולקיימם, Le¯Ùk¿≈«««≈
·BË32˜eÒt‰ ÏÚ33 בתהילים ««»

·v E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ¿»¬»»¿»¿ƒ»
ÌÈÓMa הזקן אדמו"ר (ובלשון «»»ƒ

שבספר  והאמונה' היחוד ב'שער

דברך  ה' לעולם כתיב "הנה התניא:

ז"ל  טוב שם הבעל ופירש בשמים נצב

המים  בתוך רקיע יהי שאמרת דברך כי

נצבות  הן אלו ואותיות תיבות וגו',

השמים  רקיע בתוך לעולם ועומדות

לעולם  הרקיעים כל בתוך ומלובשות

שבכל  הברואים בכל וכן להחיותם...

ואפילו  ותחתונים עליונים העולמות

בדומם  שגם ז"ל האר"י שכתב וזהו ממש... דומם ובחינת הגשמית הלזו ארץ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



`miwlכב xacie

מהתלּבׁשּות  ׁשּלמעלה עצמֹו הּדּבּור הּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָו"דבר"

וזהּו הּסֹובב', 'אֹור הּוא ּדבכללּות ְְְְִִִֵֶַַָָּבּנבראים,

ּדבר" מּתֹו ּדבר ׁשעלֿידי 34"להבין , ְְִִֵֶַָָָָָ

הּנבראים  ּבתֹו הּמלּבׁש ה' ּבדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָֻההתּבֹוננּות

מּזה  (ּכדמּוכח ּבלבד הארה ׁשהּוא ּדבר") ּתֹו")ְְִִִֶֶֶַָָָָָ

ּבאים  הּנבראים) ּבתֹו מלּבׁש ׁשהּוא ְְְִִִֶַָָָָֻּגּופא

מהתלּבׁשּות  ׁשּלמעלה "ּדבר" ׁשּיׁשנֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלידיעה

ההארה  נמׁשכת ׁשּמּמּנּו הּמקֹור ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבעֹולם,

הּמּדֹות  הן הוי' ׁשּבׁשם והו' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבהתלּבׁשּות.

ה'יראה  היא הוי' ׁשּבׁשם אחרֹונה וה' ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּנפׁש,

ּבּמאמר, ּוממׁשי ׁשּבּנפׁש. על) (קּבלת ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּתּתאה'

אחד  ׁשּבכל הוי' ׁשּבׁשם האֹותּיֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשארּבע

ּכצּיּור  הּוא ׁשהראׁש ׁשּבֹו. ּבּגּוף ּגם הם ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמּיׂשראל,

הּוא"ו, ּתמּונת ּכצּיּור והּגּוף הּיּו"ד, ְְְְִַַַַַָּתמּונת

הן  ׁשּברגל אצּבעֹות וחמׁש ׁשּבּיד אצּבעֹות ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוחמׁש

לֹומר, ּדיׁש ּבּמאמר, ּומֹוסיף ההי"ן. ְְֲִִֵֵֵַַַָׁשּתי

ועׂשר  ּבּידים אצּבעֹות עׂשר ׁשּיׁשנן ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדהּטעם

הוי  ּבׁשם ּכי  הּוא , ּברגלים ּבמּלּוי אצּבעֹות ' ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

לֹומר  ויׁש ההי"ן. ׁשּתי יׁשנן ה"ה ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָההי"ן,

הּוא  אצּבעֹות עׂשר ׁשהּמסּפר ההֹוספה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּדעלֿידי

ענין  ּבכללּות ּבאּור מתוּסף ּבמּלּואֹו, ה"ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָּכנגד

ּבענין  ידּוע ּדהּנה ׁשּבּגּוף. הוי' ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָצּיּור

האֹות 35הּמּלּויים  ׁשל ׁשהּמּלּוי זה על ׁשהּטעם , ִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

עצמֹו ׁשהא' אל"ף, ּבאֹות [ּוכמֹו ּבהעלם ְְְְֵֶֶֶַָָָהּוא

ׁשּלֹו) הּמּלּוי (ׁשהם והפ' והל' ּבגּלּוי, ְְְִִֵֶֶַַַהּוא

הּוא  ׁשהּמּלּוי לפי הּוא ּבהעלם], ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַּכלּולֹות

מּגּלּוי. ׁשּלמעלה ׁשּלֹו והעצמּיּות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָהּפנימּיּות
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לעניינו  בהתאם נברא בכל מתלבש

העולמות  כל על מאיר אלא המיוחד

בשווה, "ÔÈ·‰Ïוהנבראים e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ
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אבל  דבר') ('תוך המועטת ההארה

להבנה  מובילה בהארה ההתבוננות

('דבר') יותר נעלית דרגה שיש והכרה

של  המקור והיא מוגבלת בלתי שהיא

הנבראים. בתוך מלובשת שכן ההארה
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של  ה'מילוי' אותיות למשל 'מילוי',

אותיות  ויש וף', ל' הן א' האות

בכמה  להיות יכול שלהן שה'מילוי'

להיות  יכולה ה' האות למשל, אופנים,
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Ô"È‰‰ בגימטריא היא מהן אחת וכל ≈ƒ
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כג h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּבזה  לֹו ויׁש ענין איזה ׁשּמדּבר אדם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובדגמת

ּדזה  מּובן, ּומּזה ּבהעלם. היא ׁשהּכּונה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכּונה,

מּלּוי  ּגם יׁש (ּדוקא) ׁשּבּגּוף הוי' ׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבצּיּור

ּדוקא  ׁשּבּגּוף לפי הּוא הוי', ׁשּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהההי"ן

הוי'. ׁשם  ׁשל והעצמ ּיּות הּפנימּיּות (ּגם) ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמתּגּלה

הּגׁשמי, ּבּגּוף הוי' ׁשם המׁשכת להיֹות ּבכדי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּכי

הוי'. ׁשם ועצמּיּות ּפנימּיּות עלֿידי ּדוקא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּוא

ׁשּׁשם  ׁשּבכדי ג), (סעיף לעיל הּמבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹועלּֿדר

ּבהתלּבׁשּותּה ּגם ּבגּלּוי יהיה ׁשּבּנׁשמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהוי'

ׁשּלמעלה  ּד"אנכי" ההמׁשכה עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹּבּגּוף,

הּוא, הענינים ׁשני ׁשּבין והחּלּוק הוי'. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמּׁשם

ּגם  ׁשּבּנׁשמה הוי' ׁשם ּבגּלּוי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהחּדּוׁש

(ּגּוף  לּמקֹום ּבנֹוגע רק הּוא ּבגּוף, ְְְְִֵַַַַַָָּבהתלּבׁשּותּה

ׁשּנמׁש ועלֿידי הּגּלּוי, נמׁש ׁשּׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּגׁשמי)

הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה "אנכי" מּבחינת הוי' ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשם

ׁשם  ּבצּיּור והחּדּוׁש למּטה. ׁשּלֹו הּגּלּוי ְְְְִִִִֵֶַַַָָנמׁש

הוי' ׁשם ּכי עצמֹו, הוי' ּבׁשם הּוא ּבּגּוף, ְְֲֲֲִֵֵַַָָָָָָהוי'

ׁשני  הם (ּגׁשמי) וגּוף מהעֹולם) ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָ(ׁשּלמעלה

ּכביכֹול  יצטּיר הוי' ׁשּׁשם ּבכדי ולכן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהפכים.

המׁשכת  עלֿידי זה אין ּגׁשמי, ּגּוף ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָּבצּיּור

ׁשּנעׂשית  הּפעּולה ּכי מּמּנּו, ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָענין

ׁשּימש רק היא עליֹון ּכח עלֿידי ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבאיזה

ּבּדבר  ׁשּנּוי לא אבל ּבזה, וכּיֹוצא יֹותר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹלמּטה

ּבצּיּור  ּכביכֹול יצטּיר הוי' ׁשּׁשם ּובכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָעצמֹו.

וגּלּוי  המׁשכת עלֿידי הּוא ּגׁשמי, ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַַָׁשל

ׁש ועצמּיּות ּדהוי'),ּפנימּיּות (הּמּלּוי עצמֹו הוי' ם ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

מגּדר  אינֹו ּבפנימּיּותֹו, עצמֹו הוי' ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻׁש(ּגם)

ּגּוף  ׁשל ּבצּיּור ּגם להיֹות ּוביכלּתֹו הרּוחני, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָּבגדר

ְִַּגׁשמי.

ּגֹו'36ּבּמאמר CÈLÓÓeה) "וידּבר ּדפרּוׁש , «¿ƒְְֲֵֵַַַַָ

נּתן  ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּוא, ְִֵֶַַַָֹלאמר"

ׁשּכׁשּיקרא  מּיׂשראל ואחד אחד לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכח
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רג.)36 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa BÏ LÈÂ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ¯a„nL מדבר הוא שבו ek‰בדבר ∆¿«≈≈∆ƒ¿»¿≈»∆«»»

ÌÏÚ‰aמסויימת, ‡È‰ ‰ek‰L.שלו בדיבורים גילוי לידי באה ולא ∆««»»ƒ¿∆¿≈
‰fÓe שלה והעצמות הפנימיות הוא כי נעלם האות של שהמילוי האמור ƒ∆

‡˜Âc) ÛebaL 'ÈÂ‰ ÌL ¯eiˆaL ‰Êc ,Ô·eÓ בשם כן שאין מה »¿∆∆¿ƒ≈¬»»∆««¿»
יכול  המילוי שם אחרים בעניינים הוי'

אחר  באופן גם Ìbלהיות LÈ ביטוי ) ≈«
ÌLaLלעניין Ô"È‰‰‰ ÈelÓƒ«≈ƒ∆¿≈

‡˜Âc ÛebaL ÈÙÏ ‡e‰ ,'ÈÂ‰¬»»¿ƒ∆««¿»
הוי' שם והארת בהתלבשות ולא

‰eiÓÈt˙בנשמה  (Ìb) ‰lb˙Óƒ¿«»««¿ƒƒ
Èk .'ÈÂ‰ ÌL ÏL ˙eiÓˆÚ‰Â¿»«¿ƒ∆≈¬»»ƒ
ÌL ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï È„Îaƒ¿≈ƒ¿«¿»«≈

,ÈÓLb‰ Ûeba 'ÈÂ‰ הנחות ¬»»«««¿ƒ
גדולה  ירידה שהיא ביותר והמוגבל

˙eiÓÈt È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈¿ƒƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙eiÓˆÚÂ מדריגה שרק ¿«¿ƒ≈¬»»

כך  כל יורדת ביותר, הגבוהה למטה זו,

ÏÈÚÏביותר. ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿…»¿≈
'ÈÂ‰ ÌML È„ÎaL ,(‚ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆ƒ¿≈∆≈¬»»
Ìb Èel‚a ‰È‰È ‰ÓLpaL∆«¿»»ƒ¿∆¿ƒ«

‰a,Ûeba d˙eLaÏ˙ למרות ¿ƒ¿«¿»«
הנשמה, על ומסתיר מעלים שהגוף

‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈««¿»»
"ÈÎ‡"c העצמות על המורה ¿»…ƒ

.'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈¬»»
ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈaL ˜elÁ‰Â¿«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ

,‡e‰ הדמיון הוסבר הקודם בקטע

שם  להתלבשות בגוף הוי' שם ציור בין

בגוף  מלובשת כשהיא גם בנשמה הוי'

העצמיות, גילוי ידי על זהו שבשניהם

כאן  מבאר לזה ובהמשך 'אנכי' בחינת

והוא  הענינים, שני בין ההבדל את

'ÈÂ‰ ÌL Èel‚a LecÁ‰L∆«ƒ¿ƒ≈¬»»
d˙eLaÏ˙‰a Ìb ‰ÓLpaL∆«¿»»«¿ƒ¿«¿»

,Ûe‚a מסתיר עצמו שהגוף למרות «
הנשמה, Ú‚Baעל ˜¯ ‡e‰«¿≈«

ÌML (ÈÓLb Ûeb) ÌB˜nÏ«»«¿ƒ∆»
Â ,Èelb‰ CLÓ אפשרי זה חידוש ƒ¿»«ƒ¿

הבאה, CLÓpLמהסיבה È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿»
"ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»ƒ¿ƒ«»…ƒ
CLÓ ,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈¬»»ƒ¿»

‰hÓÏ BlL Èelb‰ כזה למקום «ƒ∆¿«»
ואילו  חידוש. היא אליו שההמשכה

שממשיך  כפי יותר, גדול חידוש הוא השני, בעניין LecÁ‰Â¿«ƒהחידוש
‡e‰ ,Ûeba 'ÈÂ‰ ÌL ¯eiˆa מגיעה שאליו (הנמוך) במקום רק לא ¿ƒ≈¬»»«

גם  אלא (ÏÚÓlL‰ההמשכה 'ÈÂ‰ ÌL Èk ,BÓˆÚ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»«¿ƒ≈¬»»∆¿«¿»
Ì‰ (ÈÓLb) Ûe‚Â (ÌÏBÚ‰Ó עצמם ‰ÌÈÎÙומהותם מצד ÈL שם ≈»»¿«¿ƒ≈¿≈¬»ƒ

הוא  והגוף רוחנית, אלוקות הוא הוי'

וחומרית. גשמית ≈«¿ÔÎÏÂ,מציאות
¯iËˆÈ 'ÈÂ‰ ÌML È„Îaƒ¿≈∆≈¬»»ƒ¿«≈
,ÈÓLb Ûeb ÏL ¯eiˆa ÏBÎÈ·kƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ
ורמזים  סמלים יהיו הגשמי הגוף ואברי

הוי' שם È„ÈŒÏÚעל ‰Ê ÔÈ‡≈∆«¿≈
epnÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆

ÈNÚpL˙מהגוף, ‰ÏeÚt‰ Èkƒ«¿»∆«¬≈
ÔBÈÏÚ Ák È„ÈŒÏÚ ¯·c ‰ÊÈ‡a¿≈∆»»«¿≈…«∆¿

מהדבר  ונעלה ¯˜הגבוה ‡È‰ƒ«
C˘ÓiLהדבר¯˙BÈ ‰hÓÏ שגם ∆À¿«¿«»≈

הכוח  עצמו, מצד נמשך אינו אם

המשכתוהעל  את גורם ≈»¿BiÎÂˆ‡יון
Ï·‡ ,‰Êaעליון כוח ידי Ï‡על »∆¬»…

BÓˆÚ.מתחולל ¯·ca ÈepLƒ«»»«¿
¯iËˆÈ 'ÈÂ‰ ÌML È„Î·eƒ¿≈∆≈¬»»ƒ¿«≈
,ÈÓLb Ûeb ÏL ¯eiˆa ÏBÎÈ·kƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ
יותר  נמוך למקום ירידה רק איננה שזו

מהותיים ושינוי 'הצטיירות' ‰e‡אלא
Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«¿ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ˙eiÓˆÚÂ ˙eiÓÈt¿ƒƒ¿«¿ƒ≈¬»»

,('ÈÂ‰c Èeln‰) BÓˆÚ על היינו «¿«ƒ¿¬»»
עניינו  רק לא מתגלה הוי' שבשם ידי

זה  וגילוי שלו, העצמיות אלא החיצוני

בגוף  שלו ה'הצטיירות' את מאפשר

כיוון  ‰ÈÂ'גשמי ÌL (Ìb)L∆«≈¬»»
¯c‚Ó BÈ‡ ,B˙eiÓÈÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒƒ≈À¿»

,ÈÁe¯‰ ¯„‚a וודאי אמנם כלומר, ¿∆∆»»ƒ
אבל  רוחנית, מציאות הוא הוי' ששם

להגדרות  מעל הוא ועצמותו בפנימיותו

ולא  רוחנית מציאות של ולמגבלות

רוחנית  ב'צורה' דווקא להיות מוכרח

ÏL ¯eiˆa Ìb ˙BÈ‰Ï BzÏÎÈ·eƒ»¿ƒ¿«¿ƒ∆
.ÈÓLb Ûeb«¿ƒ

CÈLÓÓe מהר"ש ‰) אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡na36,הנזכרLe¯Ùc ««¬»¿≈

,‡e‰ "¯Ó‡Ï 'Bb ¯a„ÈÂ"«¿«≈≈…
ז"ל חכמינו «»»¿∆BzŒÔzÓaL¯‰כדברי

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ák‰ Ôzƒ««…«¿»∆»¿∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



`miwlכד xacie

ּכנגּדֹו". וׁשֹונה קֹורא "הּקּב"ה יהיה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָּבּתֹורה,

ׁשאיׁש ּדעלֿידי ּבמצֹות, הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַועלּֿדרֿזה

ּוממׁשי ּגֹורם הּוא מצוה, עֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶַָָיׂשראל

אֹותּה יעׂשה אחד 37ׁשהּקּב"ה ּבכל ׁשּיׁש והּכח . ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יהיה  ׁשּלֹו הּתֹורה לּמּוד ׁשעלֿידי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּיׂשראל

קּיּום  וׁשעלֿידי  ּכנגּדֹו" וׁשֹונה קֹורא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ"הּקּב"ה

הּמצֹות, את מקּים הּקּב"ה יהיה ׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּמצֹות

לׁשֹון  "אלקי הוי' "אנכי הּדּבּור עלֿידי ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹהּוא

ּבּמאמר. ּכּמבאר ְֲִַַַָָָֹיחיד,

LÈÂ ּבתֹור ּבּמאמר הּמבארים ּדהענינים לֹומר, ¿≈ְְְְֲִִִַַַַָָָָֹ

הּתֹורה  ׁשּלּמּוד "לאמר", לפרּוׁש ְְִֵֵֶַַָָָֹהקּדמה

וׁשֹונה  קֹורא  "הּקּב"ה ׁשּיהיה ּגֹורם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּדהאדם

ׁשהּקּב"ה  עלֿידי ּדיׂשראל הּבּטּול – ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּכנגּדֹו"

יהיה  ׁשהוי' וׁשהּכח ׁשמֹו, את ּבהם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּתף

ּכי  הוי', מּׁשם ׁשּלמעלה מ"אנכי" הּוא "אלקי"ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

לפי  הּוא יֹותר, למּטה היא ׁשההמׁשכה ְְְִִֵֶַַַָָָָּכל

הם  – יֹותר נעלה מּמקֹור היא ההמׁשכה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשרׁש

ּדהּפרּוׁש ּב"לאמר". הּפרּוׁשים ׁשאר ְְְְִֵֵֵַַַָֹֻּדגמת

ּד"ּתען  ּבאפן הּוא הּתֹורה ׁשּלּמּוד ְְְִֵֶֶַַַָֹֹּב"לאמר",

הּוא  – הּקֹורא" אחר ּכעֹונה ,אמרת ְְְִִֵֶֶַַַָלׁשֹוני

ּגֹו' ׁש"ּוידּבר והּפרּוׁש הּבּטּול, ענין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָהדּגׁשת

הּדּברֹות' ּד'עׂשרת ההמׁשכה הּוא ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹלאמר"

ההמׁשכה  מעלת את מדּגיׁש מאמרֹות', ְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָָָָּב'עׂשרה

ׁש"ּל לּפרּוׁש ּכהקּדמה ּבּמאמר ּבאים אּלה ענינים ׁשּׁשני וזה הּוא למּטה. אמר" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכנגּדֹו", וׁשֹונה קֹורא "הּקּב"ה להיֹות ּגֹורם ּדהאדם הּתֹורה לּמּוד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעלֿידי

לזה  זה ׁשּיכים ּב"לאמר" (הענינים) הּפרּוׁשים ּכל ּכי .38הּוא ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

"נֹותן LÈÂו) הּקּב"ה ענינים, ׁשלׁשה ּדבמּתןּֿתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

עצמּה והּתֹורה הּתֹורה, מקּבלי ויׂשראל ּבּתֹורה 39הּתֹורה", והחּדּוׁש . ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

הן  הּוא - מּתןּֿתֹורה לפני האבֹות ׁשּלמדּו הּתֹורה לגּבי ּבמּתןּֿתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנּתנה

עצמּה. לּתֹורה ּבנֹוגע והן הּתֹורה  למקּבלי ּבנֹוגע והן הּתֹורה", ל"נֹותן ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָּבנֹוגע
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קמה.)37 ע' כסלו סה"מ תו"מ הראי')p"ye.38ראה כידוע לזה, זה שייכים אחד שבפסוק הפירושים שכל מזה ובמכש"כ

ובכ"מ. .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה – ב) סא, (נדה מ"שעטנז" ג )39לזה (יב, במדבר פרשת שבלקו"ת שבדרושים ולהעיר

שהקדימו בשעה הוא הראשון דרוש – תורה מתן בענין המדברים שניתנה l`xyiואילך) "ענין בדרוש [וגם לנשמע נעשה

וכו' הביטול בענין מדובר ואילך) סע"ב (טו, סיני" הר על "וידברmc`dcהתורה הדרוש בא לאח"ז ;[miwl` ולאח"ז גו'",

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯˜iLkL Ï‡¯NiÓוילמד‡¯B˜ ‰"aw‰" ‰È‰È ,‰¯Bza ƒƒ¿»≈∆¿∆ƒ¿»«»ƒ¿∆«»»≈

"Bc‚k ‰BLÂ.לומד שהוא התורה דברי את כביכול, אחריו, ואומר ¿∆¿∆¿
Ï‡¯NÈ LÈ‡L È„ÈŒÏÚc ,˙BˆÓa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ יהודי כל ¿«∆∆∆«ƒ¿¿«¿≈∆ƒƒ¿»≈

d˙B‡ ‰NÚÈ ‰"aw‰L CÈLÓÓe Ì¯Bb ‡e‰ ,‰ÂˆÓ ‰NBÚ37 ∆ƒ¿»≈«¿ƒ∆«»»«¬∆»
הזו. המצוה את

„Á‡ ÏÎa LiL Ák‰Â¿«…«∆≈¿»∆»
„enÏ È„ÈŒÏÚL Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆«¿≈ƒ
‰"aw‰" ‰È‰È BlL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿∆«»»
ŒÏÚLÂ "Bc‚k ‰BLÂ ‡¯B˜≈¿∆¿∆¿¿∆«
‰È‰È BlL ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆
,˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰"aw‰«»»¿«≈∆«ƒ¿
הזה  והמיוחד הגדול הכוח הנה כאמור,

ÈÎ‡" ¯eac‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ»…ƒ
,„ÈÁÈ ÔBLÏ "EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¿»ƒ
ואחד  אחד לכל נמסר שהעניין להורות

בפרט Ó‡na¯.מישראל ¯‡·nk«¿…»««¬»
ÌÈÈÚ‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿»ƒ¿»ƒ
¯B˙a ¯Ó‡na ÌÈ¯‡·n‰«¿…»ƒ««¬»¿
"¯Ó‡Ï" Le¯ÙÏ ‰Óc˜‰«¿»»¿≈≈…
פירושו  ש"לאמר" והיינו זה, בפסוק

Ì¯Bb Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»¿»»»≈
‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰" ‰È‰iL∆ƒ¿∆«»»≈¿∆

Y "Bc‚k המבוארים והעניינים ¿∆¿
הם  לכך לאלוקות ‰Ïehaכהקדמה «ƒ

‰"aw‰L È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈«¿≈∆«»»
,BÓL ˙‡ Ì‰a ÛzL כמו ƒ≈»∆∆¿

כמבואר  יותר, ועוד המלאכים, בשמות

שמוסבר  הנוסף הדבר וכן לעיל,

ב"לאמר", לפירוש כהקדמה במאמר

‰È‰È 'ÈÂ‰L Ák‰LÂ¿∆«…«∆¬»»ƒ¿∆
"EÈ˜Ï‡" ואחד אחד כל של ¡…∆

ÈÎ‡"Ó"מישראל  ‡e‰ עניין ≈»…ƒ
‰ÈÂ',העצמות ÌMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈¬»»

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L Ïk Èkƒ»∆««¿»»ƒ
L¯ML ÈÙÏ ‡e‰ ,¯˙BÈ ‰hÓÏ¿«»≈¿ƒ∆…∆
‰ÏÚ ¯B˜nÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ»«¬∆

,¯˙BÈ לעיל הנה כמבואר עניינים – ≈
‰ÌÈLe¯tאלה  ¯‡L ˙Ó‚c Ì‰≈À¿«¿»«≈ƒ

"¯Ó‡Ï"a.ומפרט שממשיך כפי ¿≈…
„enlL ,"¯Ó‡Ï"a Le¯t‰c¿«≈¿≈…∆ƒ

‰¯Bz‰ יהודי כל BÚk‰של ,E˙¯Ó‡ ÈBLÏ ÔÚz"c ÔÙ‡a ‡e‰ «»¿…∆¿««¿ƒƒ¿»∆¿∆
"‡¯Bw‰ ¯Á‡– ה' דבר על חוזר אלא ÔÈÚואינו ˙Lb„‰ ‡e‰ «««≈«¿»«ƒ¿«

Ïeha‰,לאלוקות האדם ‰Â‡e‰של "¯Ó‡Ï 'Bb ¯a„Èe"L Le¯t «ƒ¿«≈∆«¿«≈≈…
,'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a '˙B¯ac‰ ˙¯NÚ'c ‰ÎLÓ‰‰ המשכת ««¿»»«¬∆∆«ƒ¿»¬»»«¬»

הבריאה, בתוך האלוקות וגילוי

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÚÓ ˙‡ LÈb„Ó«¿ƒ∆«¬«««¿»»
ÌÈÈÚ ÈML ‰ÊÂ .‰hÓÏ¿«»¿∆∆¿≈ƒ¿»ƒ
‰Óc˜‰k ¯Ó‡na ÌÈ‡a ‰l‡≈∆»ƒ««¬»¿«¿»»
‡e‰ "¯Ó‡l"L Le¯tÏ«≈∆≈…
‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»
‰"aw‰" ˙BÈ‰Ï Ì¯Bb Ì„‡‰c¿»»»≈ƒ¿«»»

,"Bc‚k ‰BLÂ ‡¯B˜ אף ≈¿∆¿∆¿
ושונה  נוסף פירוש זהו שלכאורה

האמורים, Ïkמהפירושים Èk ‡e‰ƒ»
(ÌÈÈÚ‰) ÌÈLe¯t‰«≈ƒ»ƒ¿»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL "¯Ó‡Ï"a38 ¿≈…«»ƒ∆»∆

להלן. ומבאר שממשיך וכפי

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈««≈»∆
‰¯BzŒÔzÓ·cישנם‰LÏL ƒ¿««»¿…»

,ÌÈÈÚ אחד ‰aw"‰עניין ƒ¿»ƒ«»»
Â ,"‰¯Bz‰ Ô˙B" שני עניין ≈«»¿

Â ,‰¯Bz‰ ÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈ עניין ƒ¿»≈¿«¿≈«»¿
dÓˆÚשלישי  ‰¯Bz‰39. «»«¿»

‰zpL ‰¯Bza LecÁ‰Â¿«ƒ«»∆ƒ¿»
‰¯Bz‰ Èa‚Ï ‰¯BzŒÔzÓa¿««»¿«≈«»
ŒÔzÓ ÈÙÏ ˙B·‡‰ e„ÓlL∆»¿»»ƒ¿≈««

‡e‰ - ‰¯Bz העניינים שלושת בכל »
,"‰¯Bz‰ Ô˙B"Ï Ú‚Ba Ô‰≈¿≈«¿≈«»
‰¯Bz‰ ÈÏa˜ÓÏ Ú‚Ba Ô‰Â¿≈¿≈«ƒ¿«¿≈«»
dÓˆÚ ‰¯BzÏ Ú‚Ba Ô‰Â¿≈¿≈««»«¿»
קודם  שהיה מה דומה אינו שבכולם
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כה h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּכדאיתא  הּוא הּתֹורה" ל"נֹותן ּבנֹוגע ְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשהחּדּוׁש

הּוא 40ּבּגמרא  ּדמּתןּֿתֹורה) (הּפתיחה ׁש"אנכי" ְְְִִֶַַַַָָָָָֹ

ּד"אנא  יהבית, ּכתבית נפׁשי אנא ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָראׁשיּֿתבֹות 

נפׁשי  "אנא ּופרּוׁש ,יתּבר עצמּותֹו הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ(נפׁשי")

הּוא  יהבית" אריינּגעׁשריּבן 41ּכתבית האט ער אז ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

נפׁשי". "אנא אליין, זי אריינּגעּגעּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָאּון

הּמדרׁש ּכביכֹול 42ּובלׁשֹון ּתֹורתי, לכם "מכרּתי ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ

מקּבלי  ליׂשראל ּבנֹוגע והחּדּוׁש עּמּה". ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָנמּכרּתי

לבעלּות  הּתֹורה נּתנה ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּוא, ְְְֲִֶַַַַַָָָָהּתֹורה

נּתן  הלכֹות לפסק ׁשהּכח  יׂשראל, ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכביכֹול

ּבבתֿקֹול", מׁשּגיחין ּד"אין ליׂשראל. ְְְְְְִִִֵֵַַַָָּדוקא

נּצחּוני" ּבני "נּצחּוני מּזֹו והחּדּוׁש43ויתרה . ְְְִִִִִִִֵַַָָ

ׁשּנּתנה  ׁשהּתֹורה הּוא עצמּה לּתֹורה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבנֹוגע

ּׁשּפֹועל  ּוגזרה צּוּוי ׁשל ּבאפן היא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמּתןּֿתֹורה

הּתֹורה. ּכהֹוראת להיֹות והעֹולם האדם ְְְִַַַָָָָָָָעל

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי לעׂשרת 44וכּמבאר ּבנֹוגע ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשם  הענין (ּומּתכן ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנאמרּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

הּצּוּויים מּוב  לכל ּבנֹוגע הּוא ׁשעלּֿדרֿזה  ן ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

עתיד, ּבלׁשֹון וגם צּוּוי ּבלׁשֹון ׁשּנאמרּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבּתֹורה)

ּכי  הבטחה, וגם צּוּוי ׁשהּוא תרצח" "לא ְְְְִִִֶַַַָָֹּוכמֹו

והעֹולם  האדם על ּגֹוזר עצמֹו ּופֹועל 45הּדּבּור ְְִֵֵַַַָָָָָ

הּוא  זה ׁשחּדּוׁש [והגם ּכן. להיֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַעליהם

והעֹולם, האדם על הּתֹורה ּבפעּלת רק ְְְִִַַַַָָָָָָָֻלכאֹורה

'ּתֹורה' ׁשּׁשם ּכיון מּכלֿמק ֹום עצמּה, ּבּתֹורה ְְִֵֵֶַַָָָָָָֹולא

ּתכנֹו על מֹורה ּדבר ּכל ׁשל הּוא 46[ׁשּׁשמֹו [ ְְֶֶֶַָָָָ
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על שקאי גו' אמון אצלו ואהי' שם.)dxez.40הדרוש  יל"ש הע"י). (כגירסת א קה, ואילך.)41שבת סע"ד מח, שלח לקו"ת

רפל"ג.)42ובכ"מ. ב.)43שמו"ר נט, ג.)44ב"מ יג, שמצד)45במדבר לומר, d`ixadויש xcb התורה שדיבור מכיון ,

xfeb לבחור שביכלתו הוא חפשית בחירה לאדם שיש וזה התורה. וגזירת כהוראת להיות הם מוכרחים והעולם, האדם על

הבריאה. טבע היפך בתחילתו.)46להיות שעהיוה"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למה  במתן מתןֿתורה כפי שהתחדש ומפרט.תורה LecÁ‰L∆«ƒשממשיך

„k ‡e‰ "‰¯Bz‰ Ô˙B"Ï Ú‚Ba‡˙È‡כמובא‡¯Óba40 ¿≈«¿≈«»ƒ¿ƒ»«¿»»
‰¯BzŒÔzÓc ‰ÁÈ˙t‰) "ÈÎ‡"L במילים הדברות עשרת בתחילת ∆»…ƒ«¿ƒ»¿««»

אלוקיך' ה' È·‰È˙,'אנכי ˙È·˙k ÈLÙ ‡‡ ˙B·zŒÈL‡¯ ‡e‰ אני ) »≈≈¬»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ונתתי כתבתי עצמי «¬»‡"c‡את

,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‡e‰ "(ÈLÙ)«¿ƒ«¿ƒ¿»≈
˙È·˙k ÈLÙ ‡‡" Le¯Ùe≈¬»«¿ƒ¿»ƒ

‡e‰ "˙È·‰È41Ë‡‰ ¯Ú Ê‡ ¿»ƒ«∆»
Ôe‡ ÔaÈ¯LÚbÈÈ¯‡««¿¿∆¿«¿¿

,ÔÈÈÏ‡ CÈÊ ÔaÚbÚbÈÈ¯‡,שהוא ««¿¿∆∆¿ƒ«≈
התורה  בתוך כתב הקדושֿברוךֿהוא,

עצמו  את התורה בתוך «¬"‡‡ונתן
"ÈLÙ זה ודבר עצמי. את אני «¿ƒ

קודם  היה ולא במתןֿתורה התחדש

‰L¯„nמתןֿתורה, ÔBLÏ·e42 ƒ¿«ƒ¿»
ÏBÎÈ·k ,È˙¯Bz ÌÎÏ Èz¯ÎÓ"»«¿ƒ»∆»ƒƒ¿»

Èz¯kÓעצמי לשון dnÚ"אני (וזה ƒ¿«¿ƒƒ»
שמכרו  שמי מקח לך "ויש המדרש:

אמרֿהקדושֿברוךֿהוא  עמו, נמכר

כביכול  תורתי, לכם מכרתי לישראל,

תרומה', לי 'ויקחו שנאמר עמה נמכרתי

אחד  בא יחידה בת לו שהיה למלך משל

לו  לילך ביקש ונטלה, המלכים מן

בתי  לו אמר לאשתו, וליטול לארצו

ממנה  לפרוש היא, יחידית לך שנתתי

יכול  איני תטלה אל לך לומר יכול, איני

לי  עשה טובה זו אלא אשתך שהיא לפי

אחד  קיטון הולך, שאתה מקום שכל

יכול  שאיני אצלכם שאדור לי עשה

הקדושֿברוךֿ אמר כך בתי, את להניח

התורה, את לכם נתתי לישראל הוא

אל  לכם לומר יכול איני הימנה לפרוש

שאתם  מקום בכל אלא יכול איני תטלוה

בתוכו  שאדור לי עשו אחד בית הולכים

מקדש'"). לי 'ועשו שנאמר

‰¯BzŒÔzÓaL ,‡e‰ ‰¯Bz‰ ÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈÏ Ú‚Ba LecÁ‰Â¿«ƒ¿≈«¿ƒ¿»≈¿«¿≈«»∆¿««»
,Ï‡¯NÈ ÏL ÏBÎÈ·k ˙eÏÚ·Ï ‰¯Bz‰ ‰z בני וממתןֿתורה ƒ¿»«»¿«¬ƒ¿»∆ƒ¿»≈

התורה על כביכול, הבית', 'בעלי הם Ôzישראל ˙BÎÏ‰ ˜ÒÙÏ Ák‰L∆«…«ƒ¿…¬»ƒ«
"ÏB˜Œ˙·a ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡"c .Ï‡¯NÈÏ ‡˜Âc ולא משמים הבאה «¿»¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒƒ¿«

למעשה, הלכה פסיקת לגבי בכך BfÓמתחשבים ‰¯˙ÈÂ ז"ל חכמינו כדברי ƒ≈»ƒ
למטה  ישראל ובני דרקיע' ב'מתיבתא בהלכה מחלוקת הייתה שכאשר בגמרא

הקדושֿברוךֿהוא  אמר הקדושֿברוךֿהוא, כדעת שלא למעשה הלכה פסקו

"ÈeÁv Èa ÈeÁv"43. ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
ŒÔzÓa ‰zpL ‰¯Bz‰L ‡e‰ dÓˆÚ ‰¯BzÏ Ú‚Ba LecÁ‰Â¿«ƒ¿≈««»«¿»∆«»∆ƒ¿»¿««

ÏÚBtM ‰¯Ê‚e Èeeˆ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ‰¯BzמשפיעÌ„‡‰ ÏÚ »ƒ¿…∆∆ƒ¿≈»∆≈«»»»
˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰Â ולהתנהג לחיות ¿»»ƒ¿

‰Bz¯‰.בפועל ˙‡¯B‰k¿»««»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ44 ¿«¿…»¿ƒ≈»

הזקן  NÚÏ¯˙לאדמו"ר Ú‚Ba¿≈««¬∆∆
‰¯BzŒÔzÓa e¯Ó‡pL ˙B¯ac‰«ƒ¿∆∆∆¿¿««»
Ô·eÓ ÌL ÔÈÚ‰ ÔÎzÓe)ƒ…∆»ƒ¿»»»
ÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL∆«∆∆∆¿≈«¿»

‰¯BzaL ÌÈÈeev‰ דווקא ולאו «ƒƒ∆«»
הדברות  עשרת e¯Ó‡pLלגבי (∆∆∆¿

ÔBLÏa של משמעות  גם בו שיש ƒ¿
BÓÎe ,„È˙Ú ÔBLÏa Ì‚Â Èeeƒ̂¿«ƒ¿»ƒ¿
Èeeˆ ‡e‰L "Áˆ¯˙ ‡Ï"…ƒ¿«∆ƒ

לרצוח שלא ‰·ÁË‰והוראה Ì‚Â¿««¿»»
רציחה, תהיה ‰eac¯שלא Èkƒ«ƒ

‰‡„Ìהאלוקי ÏÚ ¯ÊBb BÓˆÚ«¿≈«»»»
ÌÏBÚ‰Â45ÏÚBÙe משפיע ¿»»≈

Ôk ˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ.לציווי בהתאם ¬≈∆ƒ¿≈
‰Ê LecÁL Ì‚‰Â] היינו האחרון, «¬«∆ƒ∆

בתורה ¯˜החידוש ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»«
Ì„‡‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙lÚÙaƒ¿À««»«»»»
dÓˆÚ ‰¯Bza ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ‰Â¿»»¿…«»«¿»
שבתורה  נראה לא זה בעניין ולכאורה

שלא  דבר במתןֿתורה התחדש עצמה

לכן, קודם בה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהיה
BÓML] '‰¯Bz' ÌML ÔÂÈk≈»∆≈»∆¿
BÎz ÏÚ ‰¯BÓ ¯·c Ïk ÏL46 ∆»»»∆«»¿

והאמונה' היחוד ב'שער (כמבואר

ממש  בדומם שגם ..." התניא: שבספר

נפש  בחינת יש ומים ועפר אבנים כמו

התלבשות  בחינת דהיינו רוחנית, וחיות

מאמרות  מעשרה הדבור אותיות

מאמרות  בעשרה אבן שם הוזכר שלא ואף הדומם... את ומהוות המחיות

אותיות... וחילופי צירופים עלֿידי לאבן חיות נמשך אףֿעלֿפיֿכן שבתורה,

של  חיותו והוא אבן, שם צירוף מהן ונמשך מאמרות מעשרה שמשתלשל

בלשון  בהם שנקראים השמות שבעולם, הנבראים בכל וכן הן האבן. הקדש

שבתורה, מאמרות מעשרה למדרגה ממדרגה המשתלשלות הדיבור אותיות הן

נברא  באותו ומתלבשות שמגיעות עד האותיות... ותמורות חילופים עלֿידי
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`miwlכו xacie

הֹוראה  הֹוראת 47מּלׁשֹון ּבאפן החּדּוׁש הרי , ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

והעֹולם  ׁשהאדם אי הּתֹורה [ׁשהֹוראת ְֵֶֶַַַָָָָָָָָהּתֹורה

עליהם], ׁשּפֹועלת ּבאפן היא להיֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֹצריכים

עצמּה לּתֹורה ].48נֹוגע ְֵַַַָָ

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,ּדיׂשראל הּתֹורה ּבלּמּוד הּוא ¿«∆∆∆ְְְִִֵַָָ

ׁשם, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִֵַָָָֹּכּמבאר

ּבּבהמה  טרפֹות "אּלּו לֹומדים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָּדעלֿידי

כּו' ּכׁשרֹות" ואּלּו והבּדלה 49כּו' ּברּור נעׂשה , ְְְְֲֵֵֵַַָָָ

און" ּפעלי ּכל ו"יתּפרדּו לטהֹור טמא 50ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹ

עלֿידי  ׁשּנעׂשית ּבעֹולם הּפעּולה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֻּבדגמת

ּבמּתןּֿתֹורה. הּקּב"ה ׁשּדּבר ְְִִֶֶַַַַָָָהּדּברֹות

,ÛÈÒB‰Ïeׁשעלֿידּה ּבּתֹורה ׁשּנעׂשה ׁשהחּדּוׁש ¿ƒֲִֶֶֶַַַַָָָָ

עֹוד  מדּגׁש ּבעֹולם, ׁשּנּוי ְֲִַָָָָֻנעׂשה

מצֹות  קּיּום ׁשעלֿידי הּתֹורה. ּבמצֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָיֹותר

וזּכּו ּברּור נעׂשה מּתןּֿתֹורה, ּׁשּלאחרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה

ׁשּבכּמה  ועד הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו הּגׁשמי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבּדבר

ועד  מצוה , ׁשל  חפצא הּגׁשמי נעׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָענינים

קדּׁשה  ׁשל חפצא .51אפילּו ְְֲִֶֶָָֻ

ז"ל e‰ÊÂז) רּבֹותינּו הּפסּוק 52ׁשאמרּו 53על ¿∆ְֵֶַַַָָ

,ׁשמ ּתּורק ׁשמן טֹובים ׁשמני ְְְִֵֶֶֶֶַַָלריח

הּׁשירים  ריחֹות 54"ּכל האבֹות לפני ׁשאמרּו ְְִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשּמֹוריק  ּכאדם "ׁשמ ּתּורק "ׁשמן אנּו אבל ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָהיּו,

האבֹות  לפני ׁשעׂשּו הּמצֹות ּכל לכלי. ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּכלי

ּדיׁש ."ׁשמ ּתּורק "ׁשמן אנּו אבל היּו, ְְֲֵֵֶֶֶַָָָריחֹות

ּכל  מבארים הּזה, ז"ל רּבֹותינּו ׁשּבמאמר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹלֹומר,

ּכי  ּבמּתןּֿתֹורה. ׁשּנתחּדׁשּו הענינים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹׁשלׁשת
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הרד )47 בשם בראשית ר"פ גו"א ירה. ערך שלו השרשים ספר ח. יט, לתהלים רד"ק ב.ראה נג, זח"ג וראה ויש )48"ק.

[ולהעיר  הוראות (גם) לכאורה ישנן חכמות שבכמה אף – הוראה מלשון תורה בשם נקראת דוקא שהתורה דזה לומר,

החכמות  שבכל ההוראות כי הוא, – תאמין"] אל בגוים תורה יש .. תאמין בגוים חכמה "יש יג) פ"ב, (איכ"ר ממארז"ל

dnkgdnהן wlgשע"פ)dnkgd illkהוראות אינן אבל וכך) כך להתנהג האדם עליו;mc`dlצריך פעולה להם שאין כיון

להאדם. הוראה היא הטבע) היפך לבחור (שביכלתו האדם על שפועלת התורה נד,)49ודוקא א. (מב, רפ"ג דחולין משנה

י.)50א). צב, תהלים – הכתוב ס"ה )51לשון (תשמ"ט) הש"ס על "הדרן" ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה

ואילך). קסג ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים – (תו"מ (א).)52ואילך ג פ"א, ג.)53שהש"ר א, הוא )54שה"ש "שירים"

העוסק "כל ב) יב, (חגיגה כמרז"ל ובלילהdxezaתורה, כו' שנאמר כו' dxiy.(102בלילה ע' ה'תש"ו (סה"מ עמי"

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰B¯‡‰להחיותו") ÔBLlÓ ‡e‰ [47˙‡¯B‰ ÔÙ‡a LecÁ‰ È¯‰ , ƒ¿»»¬≈«ƒ¿…∆»«
‰¯Bz‰במתןֿתורה Ì„‡‰Lשהתחדש CÈ‡ ‰¯Bz‰ ˙‡¯B‰L] «»∆»««»≈∆»»»

Ì‰ÈÏÚ ˙ÏÚBtL ÔÙ‡a ‡È‰ ,˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÏBÚ‰Â¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿…∆∆∆∆¬≈∆
והעולם  האדם הנהגת על השפעה יש אכן התורה וציוויי Ú‚Bולהוראות ,[≈«

dÓˆÚ ‰¯BzÏ48 חידוש ונחשב «»«¿»
עצמה  בתורה במתןֿתורה שהתחדש

בעולם  פעולתה באופן רק ].ולא
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆

בפעולת  חידוש נפעל שבמתןֿתורה

בעולם  enÏa¿ƒ„גם ‰e‡התורה
¯‡·nk ,Ï‡¯NÈc ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»≈«¿…»
È„ÈŒÏÚc ,ÌL '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»»¿«¿≈

ÌÈ„ÓBÏ Ï‡¯NiL בתורה הלכות ∆ƒ¿»≈¿ƒ
eÎ'כמו ‰Ó‰aa ˙BÙ¯Ë el‡"≈¿≈«¿≈»

באכילה B¯Lk˙"ואסורות el‡Â¿≈¿≈
באכילה eÎ49‰NÚ'ומותרות ,«¬»
‰Ïc·‰Â ¯e¯a‡ÓË ÔÈa ≈¿«¿»»≈»≈

¯B‰ËÏ והטהור נדחה והטמא ¿»
בין  מההפרדה כתוצאה וזאת מתעלה

בתהלים  הכתוב ובלשון והרע, הטוב

"ÔÂ‡ ÈÏÚt Ïk e„¯t˙È"Â50, ¿ƒ¿»¿»…¬≈»∆
הטוב  ורק ונדחה נפרד שהרע היינו

על  זו ופעולה לימוד נשאר, התורה ידי

היא  ישראל בני »¿Ó‚„a¿À˙של
ÌÏBÚa ‰ÏeÚt‰ על המשפיעה «¿»»»

לעיל, כמבואר בפועל, בעולם ההנהגה

˙B¯ac‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«ƒ¿
‰¯BzŒÔzÓa ‰"aw‰ ¯acL∆ƒ∆«»»¿««»
במתןֿ שנתחדשו החידושים אחד וזהו

תורה.

,ÛÈÒB‰Ïe אודות לעיל האמור על ¿ƒ
ההנהגה  על התורה ופעולת השפעת

להוסיף  יש LecÁ‰L∆«ƒבעולם,
d„ÈŒÏÚL ‰¯Bza ‰NÚpL∆«¬»«»∆«»»
Lb„Ó ,ÌÏBÚa ÈepL ‰NÚ«¬»ƒ»»À¿»

‰¯Bz‰ ˙BˆÓa ¯˙BÈ „BÚ היינו ≈¿ƒ¿«»
התורה. בלימוד מאשר È¯Á‡lMיותר ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒƒ¿«»∆¿«¬≈

¯e¯a ‰NÚ ,‰¯BzŒÔzÓ מהרע הטוב והעלאה CekÊÂהפרדת עידון ««»«¬»≈¿ƒ
¯·ca החפץ‰nÎaL „ÚÂ ,‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ BaL ÈÓLb‰ «»»««¿ƒ∆«¬≈«ƒ¿»¿«∆¿«»

‰NÚ ÌÈÈÚהדברÈÓLb‰ המצווה את קיימו ÏLשבו ‡ˆÙÁ ƒ¿»ƒ«¬»««¿ƒ∆¿»∆
„ÚÂ ,‰ÂˆÓ,המצוה את קיימו שבו הדבר מסויימים שבדברים כך כדי ƒ¿»¿«

ÏLנעשה ‡ˆÙÁ eÏÈÙ‡¬ƒ∆¿»∆
‰M„˜51 יותר דרגה היא וקדושה' ¿À»

הגמרא  (ובלשון מ'מצוה' גבוהה

מצוה  "תשמישי מגילה: במסכת

הן  ואלו נגנזין, קדושה תשמישי נזרקין,

לולב, סוכה, מצוה: שופר,תשמישי

קדושה, תשמישי הן ואלו ציצית,

שק  או (אמתחת ספרים דלוסקמי

תפילין, תורה), לספר המיועדים

של  ונרתיק תורה ספר של ותיק ומזוזות

ורצועותיהן"). תפילין

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ (Ê¿∆∆»¿«≈
Ï"Ê52במדרש˜eÒt‰ ÏÚ53 ««»

ÔÓL ÌÈ·BË EÈÓL ÁÈ¯Ï¿≈«¿»∆ƒ∆∆
ÌÈ¯ÈM‰ Ïk" ,EÓL ˜¯ez54 «¿∆»«ƒƒ

תורה  דברי EÈÙÏהיינו e¯Ó‡L∆»¿¿»∆
,eÈ‰ ˙BÁÈ¯ ˙B·‡‰ ונחשבים »»≈»

"EÓL ˜¯ez ÔÓL" e‡ Ï·‡¬»»∆∆«¿∆
˜È¯BnL Ì„‡k אחר דבר או שמן ¿»»∆ƒ
ÈÏÎÏ ÈÏkÓ בכלי שהיה שהדבר ƒ¿ƒƒ¿ƒ

השני. לכלי עובר עצמו הוא הקודם

eNÚLהוא,והנמשל  ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿∆»
eÈ‰ ˙BÁÈ¯ ˙B·‡‰ EÈÙÏ ולא ¿»∆»»≈»

המציאות  על השפעה למעשיהם הייתה

ez¯˜הגשמית, ÔÓL" e‡ Ï·‡¬»»∆∆«
"EÓL שלאחר המצוות ומעשה ¿∆

וכפי  בעולם קדושה מחדיר מתןֿתורה

ומבאר. ÓBÏ¯,שממשיך LÈc¿≈«
,‰f‰ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬««≈«∆

בין  ההבדל האבות על שקיימו המצוות

בני  שמקיימים למצוות מתןֿתורה לפני

מתןֿתורה  אחרי ÌÈ¯‡·Ó¿…»ƒישראל
‰¯BzŒÔzÓa eLcÁ˙pL ÌÈÈÚ‰ ˙LÏL Ïk,לעיל האמורים »¿…∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»
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כז h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

עצמם, ּבהם הּוא לׁשמן ריח ׁשּבין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהחּלּוק

הּׁשמן, (הארת) התּפּׁשטּות רק ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהריח

ּבמּתןֿ (ׁשּנּתנּו ּובּמצֹות ּבּתֹורה החּדּוׁש על ְְְִִִֶֶַַַַַַָמֹורה

הּמצֹות". ּומצּוה הּתֹורה ל"נֹותן ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַַַָָּתֹורה)

ׁשל  (חכמתֹו מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָּדהּתֹורה

ואמּתית  ("ריח"), ּבלבד הארה היא ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּקּב"ה)

ּכּוּלא  וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּד"אֹוריתא ְְְְְְִִַָָָָָהענין

ּבּה55חד" נמׁש ׁשאז ּבמּתןּֿתֹורה, נעׂשה ְְֲִֶַַַַַָָָָ

ּבנֹוגע  הּוא ועלּֿדר ֿזה ("ׁשמן"). ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָהעצמּות

העצמּות. ּבהם נמׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָלּמצֹות,

„BÚÂֿׁשעל עצמֹו, לּׁשמן הּׁשמן ריח ּבין חּלּוק ¿ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

נחסר  לא הּׁשמן ריח את ׁשּמריחים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹידי

את  ּכׁשּלֹוקחים מהּֿׁשאיןּֿכן מהּׁשמן, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמאּומה

ּתחּלה  ּבֹו ׁשהיה ּבּמקֹום נחסר הּוא עצמֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשמן

לכלי). מּכלי ׁשּמֹוריק ּכאדם ,ׁשמ ּתּורק ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ(ׁשמן

למּטה, הּתֹורה נתינת ׁשעלֿידי הּוא, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּובּנמׁשל

"ּתֹורה 56נּטל  ּכי ּדין, לפסק הּכח את מהעליֹונים ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

היא" ּבּׁשמים לׁשמן,57לא ריח ּבין חּלּוק ועֹוד . ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא ועד וכלה, הֹול הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּדהריח

ׁשהאדם  ההנאה וגם מהריח,מאּומה, נהנה ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הנאתֹו עֹוברת הריח ׁשּנפסק מה58ֿלאחרי , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ׁשמן  הּמאכל ׁשּנתעּכל 59ּׁשאיןּֿכן לאחרי ּגם ,( ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשּנהפ אּלא ּבמציאּות, נׁשאר ּבמעיו, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָהּמזֹון

ּבאדם  ּפֹועל הּוא ועלֿידיֿזה  ּובׂשר, ְְְֵֵֶַַָָָָָלּדם

הּמאכל  ּתכּונֹות ּכפי יהיּו ׁשּלֹו .60ׁשהּתכּונֹות ְְְְֲִִֶֶַַַָ

הּמצֹות  קּיּום עלֿידי ׁשההמׁשכה הּוא, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּובּנמׁשל

ּבפנימּיּותֹו ּבעֹולם נקּבעה לא ּדהאבֹות, הּתֹורה לּמּוד עלֿידי .61ּומּכלֿׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
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א.)55 עג, זח"ג שיג).)56ראה ע' סיון סה"מ (תו"מ 53 הערה ה'תשמ"ט אלקיך הוי' אנכי ד"ה בפנים )57ראה מ"ש וע"פ

"כאדם שענין דוקא.wixnyיומתק (תורה) שירים גבי במדרש נאמר אחרונה )58כו'" ברכה הריח על מברכין אין שלכן

רטז). ר"ס או"ח לאדה"ז )59(מג"א הנהנין ברכת (סדר משקין בשאר אותו שמערבין ע"י לשתותו או פת עם לאכלו שאפשר

שמזיק  גופא ה"ז – שם) ברה"נ (סדר להאדם מזיק הוא שאז עצמו, בפני כשהוא אותו כששותין שגם ולהעיר, ה"א). פ"ג

בפנימיות. נכנס שהמאכל זה על יא,)60מורה שמיני עה"פ (רמב"ן וטורפים הדורסים בע"ח אכילת איסור בטעם כידוע

ב. מד, ברכות גם וראה ועוד). פעלו)61יא. דהאבות המצוות שגם ואילך 395 ע' ח"ה לקו"ש בדברים zvwnaראה

(גם המצוות נעשו שבהם שיהי'ixg`lהגשמיים בהכרח לבנים" כח) (ונתינת סימן אבות ש"מעשה דכיון המצוה), קיום

לא שהפעולה אלא מ"ת. שלאחרי למצוות עכ"פ דוגמא איזו המצוהdrawpבהם נעשית בהם .mzeiniptaבדברים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מצד  והחידוש ישראל בני מצד החידוש הקדושֿברוךֿהוא, מצד החידוש

שמפרט. וכפי התורה

˜elÁ‰ ÈkההבדלÁÈ¯‰L ,ÌÓˆÚ Ì‰a ‡e‰ ÔÓLÏ ÁÈ¯ ÔÈaL ƒ«ƒ∆≈≈«¿∆∆»∆«¿»∆»≈«
ÔÓM‰ (˙¯‡‰) ˙eËMt˙‰ ˜¯ ‡e‰L,עצמו השמן BÓ¯‰ולא ∆«ƒ¿«¿∆»««∆∆∆

˙Bˆn·e ‰¯Bza LecÁ‰ ÏÚ««ƒ«»«ƒ¿
Ú‚Ba (‰¯BzŒÔzÓa ezpL)∆ƒ¿¿««»¿≈«
‰eˆÓe ‰¯Bz‰ Ô˙B"Ï¿≈«»¿«∆

,"˙Bˆn‰.הקדושֿברוךֿהוא «ƒ¿
Œ„vÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰c¿«»¿∆ƒƒ«

dÓˆÚ מתןֿתורה (B˙ÓÎÁקודם «¿»»¿»
‰¯‡‰ ‡È‰ (‰"aw‰ ÏL∆«»»ƒ∆»»

("ÁÈ¯") „·Ïa מעצמיות ƒ¿«≈«
ממש, העצמות ולא האלוקות

‡˙È¯B‡"c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒ»ƒ¿»¿«¿»
‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»

"„Á55 והקדושֿברוךֿהוא התורה «
שהקדושֿברוךֿהוא  היינו אחד, הכל

נמצא  ממנו, הארה רק ולא בעצמו,

והתחדש NÚ‰בתורה  נפעל «¬»
da CLÓ Ê‡L ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆»ƒ¿«»

("ÔÓL"בתורה ˙eÓˆÚ‰ רק ולא »«¿∆∆
).'ריח'

Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
CLÓ ‰¯BzŒÔzÓaL ,˙BˆnÏ«ƒ¿∆¿««»ƒ¿«

˙eÓˆÚ‰ Ì‰a,האלוקות של »∆»«¿
בימי  לכן, שקודם בעוד שמן, בחינת

הארה  רק במצוות הייתה האבות,

ריח. בחינת האלוקות, של והתפשטות

˜elÁ „BÚÂ נוסף ¯ÁÈהבדל ÔÈa ¿ƒ≈≈«
ÔÓM‰ והתפשטות הארה רק שהוא «∆∆
BÓˆÚמהשמן ÔÓMÏ עצם שהוא «∆∆«¿
‡˙הדבר, ÌÈÁÈ¯nL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿ƒƒ∆

‰Óe‡Ó ¯ÒÁ ‡Ï ÔÓM‰ ÁÈ≈̄««∆∆…∆¿«¿»
ÔÓM‰Ó בדיוק נשארת השמן וכמות ≈«∆∆

ממנו, שהריחו לפני שהייתה »Œ‰Óכפי
˙‡ ÌÈÁ˜BlLk ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿∆¿ƒ∆
¯ÒÁ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÓM‰«∆∆«¿∆¿»

‰lÁz Ba ‰È‰L ÌB˜na) המדרש EÓL,וכדברי ˜¯ez ÔÓL «»∆»»¿ƒ»∆∆«¿∆
ÈÏkÓ ˜È¯BnL Ì„‡kÈÏÎÏ הקודם בכלי איננו כבר הדבר ).שאז ¿»»∆ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ

Ïh ,‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙È˙ È„ÈŒÏÚL ,‡e‰ ÏLÓp·e56 נלקח «ƒ¿»∆«¿≈¿ƒ««»¿«»ƒ»
ÔÈc ˜ÒÙÏ Ák‰ ˙‡ ÌÈBÈÏÚ‰Ó,למעשה הלכה Èkולהורות ≈»∆¿ƒ∆«…«ƒ¿…ƒƒ

"‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï ‰¯Bz"57 »…«»«ƒƒ
נתון  למעשה הלכה לפסוק הכוח אלא

למטה. ישראל בני בידי דוקא

˜elÁ „BÚÂ נוסף ¯ÁÈהבדל ÔÈa ¿ƒ≈≈«
CÏB‰ ‡e‰ ÁÈ¯‰c ,ÔÓLÏ¿∆∆¿»≈«≈

‰ÏÎÂ,הזמן L‡¯עם ‡lL „ÚÂ ¿»∆¿«∆…ƒ¿»
‰‡‰‰ Ì‚Â ,‰Óe‡Ó epnÓƒ∆¿»¿««¬»»
,ÁÈ¯‰Ó ‰‰ Ì„‡‰L∆»»»∆¡»≈»≈«
˙¯·BÚ ÁÈ¯‰ ˜ÒÙpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿»»≈«∆∆

B˙‡‰58,רושם ממנה נשאר ולא ¬»»
ÏÎ‡n‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¬»

ÔÓL)59ÏkÚ˙pL È¯Á‡Ï Ìb ,( ∆∆«¿«¬≈∆ƒ¿«≈
ÂÈÚÓa ÔBÊn‰ את שאכל האדם של «»¿≈»

קיים L‡¯המזון, המזון ƒ¿»
ÌcÏ CÙ‰pL ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆»∆∆¡«¿«

¯N·e,האדם ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰של »»¿«¿≈∆
Ì„‡a ÏÚBt ‡e‰ עליו ומשפיע ≈»»»
BlL ˙BeÎz‰L האדם eÈ‰Èשל ∆«¿∆ƒ¿

ÏÎ‡n‰ ˙BeÎz ÈÙk60 כמובן ¿ƒ¿««¬»
האיסור  בטעם ראשונים שכתבו ממה

כי  וטורפים, דורסים חיים בעלי לאכול

האוכל  לאדם עוברות שלהם התכונות

בהערה). כאן «¿ÏLÓp·e«ƒ(כמובא
È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰L ,‡e‰∆««¿»»«¿≈

˙Bˆn‰ Ìei˜ שהייתה פי על אף ƒ«ƒ¿
גשמיות  פעולות «ŒÏkÓeƒבאמצעות

‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚ ÔkL∆≈«¿≈ƒ«»
˙B·‡‰c,רוחני עניין Ï‡שהיה ¿»»…

ÌÏBÚa ‰Úa˜ ולא הגשמי הזה ƒ¿¿»»»
בו הלכה B˙eiÓÈÙa61חדרה אלא ƒ¿ƒƒ
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`miwlכח xacie

ּתֹורה, מּתן ּׁשּלאחרי הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָועלֿידי

ׁשּנּוי  נעׂשה הּמצֹות, קּיּום עלֿידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּומּכלֿׁשּכן

ּובקביעּות. ּבפנימּיּות ְְִִִִִָָּבעֹולם

הּנ"ל LÈÂח) ענינים ּדבׁשלשה לֹומר, ¿≈ְְְִִִַַַָָֹ

החּדּוׁש ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְִִֶַַַַָׁשּנתחּדׁשּו

המׁשכת  נעׂשה ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּוא ְְֲִִֶַַַַַָָָָָהעּקרי

ּגם  החּדּוׁש נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבּתֹורה, ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָהעצמּות

עצמּה, מּצד ּדהּתֹורה הּתֹורה. ּובמקּבלי ְְְְִִֵַַַַַַָָָָּבּתֹורה

ׁשּנּוי  אין להע ֹולם, לגמרי ּבאיןֿער ׁשהיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹּכיון

ֿועלּֿדר הּתֹורה, ּדיני עלֿידי ׁשּבעֹולם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּדברים

ׁשּבתֹורהּֿומצֹות  והּכח לּמצֹות. ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹזה

ּכי  הּוא ּבעֹולם, ׁשּנּוי לפעל ּבמּתןּֿתֹורה ְְְִִִִֶַַָָָֹׁשּנּתנּו

ּומצֹותיה, ּבּתֹורה העצמּות נמׁש ְְְְִִֶַַַַַָָָָּבמּתןּֿתֹורה

ּבדברים  ּגם לפעל הּכח ּבהם יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹועלֿידיֿזה

ּכי  לּתֹורהּֿומצֹות, ּבער ׁשאינם ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבעֹולם

הּוא  ועלּֿדרֿזה מקֹום. ּבכל הּוא ְְְֶֶֶַַָָָהעצמּות

ועד  הלכֹות, לפסק ליׂשראל ׁשּנּתן להּכח ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּבנֹוגע

נּצחּוני  ואמר חּי ּד"קּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹלאפן

לפי  הּוא ׁשּביׂשראל זה ּדכח נּצחּוני", ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבני

(למעלה  יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא הּנׁשמֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּׁשרׁש

ֿקּודׁשאּֿברי" ּבּתאר עצמֹו את ׁשּצמצם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹמּכמֹו

ׁשּמׁשרׁשת 62")הּוא  (ּכמֹו הּנׁשמה ׁשרׁש וּגּלּוי .ְְְְִֶֶֶֶַָָֹֻ

ועלֿ ּבהמׁשכה, ׁשּבאה ּכמֹו ּבּנׁשמה ְְְְְְְֶַַַַָָָָָָָּבהעצמּות)

הּוא  ּבגּוף, המלּבׁשת ּבּנׁשמה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָֻאחתּֿכּמהֿוכּמה 

ּדמּתןֿ ׁשהּפתיחה עלֿידי ּכי הּתֹורה. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעלֿידי

נפׁשי  "אנא ראׁשיּֿתבֹות ּב"אנכי" היתה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹּתֹורה

עצמּותֹו את ּכביכ ֹול ׁשהכניס יהבית", ְְְְְִִִִִֶֶַָָָּכתבית

"אלקי (הוי') "אנכי נעׂשה עלֿידיֿזה ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבּתֹורה,

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל יחיד) ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ(לׁשֹון

זה  נמׁש ּכדבעי, ׁשּלֹו הּתֹורה עסק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָועלֿידי

ְִּבגּלּוי.
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לב.)62 ע' תשרי סה"מ תו"מ בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהתנדף. ריח כמו העולם מן È¯Á‡lMוחלפה ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«»∆¿«¬≈

,‰¯Bz ÔzÓלעולם התורה בין חיבור שנפעל ÔkLŒÏkÓeלאחר ««»ƒ»∆≈
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‰˘ÏL·c ,¯ÓBÏ LÈÂ (Á¿≈«¿ƒ¿…»
eLcÁ˙pL Ï"p‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«¿
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לעיל, ומפורט LecÁ‰«ƒכמבואר
È¯wÚ‰,החידושים שלושת מבין »ƒ»ƒ

‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓaL ‡e‰∆¿««»«¬»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ של והמהות «¿»«»«¿
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˙BˆnÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿≈««ƒ¿
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העולם. על ישירות משפיע לא עצמו,

ezpL ˙BˆÓeŒ‰¯B˙aL Ák‰Â¿«…«∆¿»ƒ¿∆ƒ¿
ÈepL ÏÚÙÏ ‰¯BzŒÔzÓa¿««»ƒ¿…ƒ

,ÌÏBÚa,האמור הערך ריחוק למרות »»
CLÓ ‰¯BzŒÔzÓa Èk ‡e‰ƒ¿««»ƒ¿«
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,˙BˆÓeŒ‰¯BzÏ C¯Úa פי אף על ¿≈∆«»ƒ¿
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(˙eÓˆÚ‰a ˙L¯LnL BÓk)¿∆À¿∆∆¿»«¿
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כט h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

LÈÂ],ּדיׂשראל "אלקי ּד"אנכי ׁשהענין לֹומר, ¿≈ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּבּתֹורה. "אנכי" מּבחינת למעלה ְְְִִִֶַַַָָָֹהּוא

ׁשהם 63וכּידּוע  ּכמֹו ויׂשראל ּדתֹורה ּבּׁשרׁש ׁשּגם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מּׁשרׁש למעלה הּוא ּדיׂשראל הּׁשרׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבהעצמּות,

מּתןֿ לאחרי ׁשהיא ּכמֹו (ּגם ּדהּתֹורה ְְְֲִֵֶַַַַַַָָהּתֹורה.

היא  יהבית") ּכתבית נפׁשי ּד"אנא הענין ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָּתֹורה,

יׂשראל  אלקי"64ּבׁשביל ּד"אנכי ׁשהּגּלּוי אּלא . ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

ׁשּבּתֹורה]. "אנכי" עלֿידי נמׁש – ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ(ּדיׂשראל)

e‰ÊÂ הּתֹורה לּמּוד עלֿידי ׁשּגם הּטעם ּגם ¿∆ְִֵֶַַַַַַַָ

ׁשּבעֹולם, ּבּדברים ׁשּנּוי נעׂשה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּדיׂשראל

עׂשרת  עלֿידי ּבעֹולם ׁשּנעׂשה הּׁשּנּוי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבדגמת

מ'ּלּקּוטי  ו סעיף (כנ"ל הּקּב"ה ׁשל ְְִִִִֵֶַַָָהּדּברֹות

נמׁש ּבּתֹורה עֹוסק  ׁשּיׂשראל עלֿידי ּכי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּתֹורה'),

"אנכי  וגם ׁשּבּתֹורה, ("אנכי" ּד"אנכי" ְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֹהּגּלּוי

ׁשּבּתֹורה), מ"אנכי" ׁשּלמעלה ּדיׂשראל, "ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאלקי

ּבעֹולם, ׁשּנּוי ּפֹועל ּדהעצמּות (ּכביכֹול) ְְְְִִִֵַַָָָָוהּדּבּור

ַַּכּנ"ל.

ּבעֹולם LÈÂט) הּׁשּנּוי ּבׁשּיכּות ּבאּור להֹוסיף ¿≈ְְִִֵַַָָָ

וקּיּום  הּתֹורה לּמּוד עלֿידי ְְֲִִֵֶַַַָָׁשּנעׂשה

ּבּתֹורה  העצמּות להמׁשכת ּדהאדם ְְְְְִַַַַַָָָָָָהּמצֹות

ּבכד  ּכי ּדהאדם ּומצֹות, הּתֹורה (ּדּבּור) ׁשּבלּמּוד י ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

עלֿידי  הּוא ּד"אנכי", הּדּבּור המׁשכת ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּתהיה

ֿועלּֿדר הּבּטּול. ּבתכלית הּוא ׁשּלֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַַׁשהּלּמּוד

הּבּטּול  ואמּתית הּמצֹות. לקּיּום ּבנֹוגע הּוא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַזה

ׁשּבּתֹורה  מּזה ּבא הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּבלּמּוד

המׁשכת  יׁשנּה ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנּתנּו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָּומצֹות

ׁשל  הּמצֹות  וקּיּום הּתֹורה ּדלּמּוד ְְְְִִִֶַַַָָהעצמּות.

האבֹות  ׁשעבֹודת ּכיון מּתןּֿתֹורה, קדם ֲֵֶֶַַַָָָָָָֹהאבֹות

הּנבראים  ׁשרׁש עד רק ׁשרׁש65הּגיעה ּדלגּבי , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
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וש"נ.)63 ואילך. רפח ע' אייר סה"מ תו"מ כביכול )64ראה תורתי, את "מכרתי ו) סעיף לעיל (הובא ממרז"ל להעיר

ד"אנא  הענין שגם – התורה מקבלי לישראל כביכול נמכר התורה" "נותן שגם בזה הפירוש לומר דיש עמה", נמכרתי

ממש. בעצמותו ששרשם לישראל כביכול טפל והוא ממש, עצמותו אינו שבתורה ובכ"מ.)65נפשי" .23 ע' תש"ג סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ,Ï‡¯NÈc "EÈ˜Ï‡ ÈÎ‡"c ÔÈÚ‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆»ƒ¿»¿»…ƒ¡…∆¿ƒ¿»≈

‰¯BzaL "ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ לעיל,,כלומר כמבואר ¿«¿»ƒ¿ƒ«»…ƒ∆«»
בתורה, והן ישראל בבני הן העצמות המשכת עניין התחדש במתןֿתורה

כפי  העניין על ויתרון מעלה יש ישראל בבני העצמות בהמשכת ומכלֿמקום

בתורה. בחסידות Úe„iÎÂ63שהוא ¿«»«
Ï‡¯NÈÂ ‰¯B˙c L¯Ma ÌbL∆««…∆¿»¿ƒ¿»≈

,˙eÓˆÚ‰a Ì‰L BÓk כמבואר ¿∆≈¿»«¿
התורה  גם ששניהם, וחסידות בקבלה

בעצמותו  מושרשים ישראל וגם

הק  של בעצמו,ומהותו דושֿברוךֿהוא

Ï‡¯NÈcומכלֿמקום  L¯M‰«…∆¿ƒ¿»≈
L¯MÓבעצמות ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ…∆
‰¯Bz‰ וטעם בעצמות. הוא שגם אף «»

הוא  BÓkהדבר Ìb) ‰¯Bz‰c¿«»«¿
,‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡Ï ‡È‰L∆ƒ¿«¬≈««»
˙È·˙k ÈLÙ ‡‡"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬»«¿ƒ¿»ƒ

"˙È·‰È לאחר התורה גם היינו ¿»ƒ
עניין  בה נמשך שבמתןֿתורה

Ï‡¯NÈהעצמות  ÏÈ·La ‡È‰ (64 ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
אמצעי  כמו היא שהתורה וכיוון

שבני  מובן ישראל, בני שהם למטרה

מהתורה. יותר נעלים «∆‡l‡ישראל
"EÈ˜Ï‡ ÈÎ‡"c Èelb‰L∆«ƒ¿»…ƒ¡…∆
È„ÈŒÏÚ CLÓ Y (Ï‡¯NÈc)¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈

‰¯BzaL "ÈÎ‡" העניין מצד »…ƒ∆«»
בישראל  העצמות בהמשכת כשלעצמו,

העצמות  המשכת על מעלה יתרון יש

גילוי  את שני מצד מקום ומכל בתורה

אלקיך') ('אנכי בישראל העצמות

('אנכי' התורה מן ישראל בני מקבלים

].שבתורה)
È„ÈŒÏÚ ÌbL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆««¿≈

Ï‡¯NÈc ‰¯Bz‰ „enÏ הלומדים ƒ«»¿ƒ¿»≈
ובכל  זמן בכל מתןֿתורה, מאז תורה,

ÈepLמקום  ‰NÚ קדושה וחודרת «¬»ƒ
ובקביעות ÌÈ¯·ca«¿»ƒבפנימיות

ÈepM‰ ˙Ó‚„a ,ÌÏBÚaL∆»»¿À¿««ƒ
È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚa ‰NÚpL∆«¬»»»«¿≈
‰"aw‰ ÏL ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ¬∆∆«ƒ¿∆«»»
ÈËewl'Ó Â ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒƒƒ≈

'‰¯Bz הדברות עשרת שאמירת »
בעולם  המציאות על והשפיעה פעלה עתיד ובלשון ציווי בלשון ),שהייתה

Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚ Èkיהודי ‰Èelbכל CLÓ ‰¯Bza ˜ÒBÚ ƒ«¿≈∆ƒ¿»≈≈«»ƒ¿»«ƒ
"ÈÎ‡"c העצמות "‡ÈÎהמשכת Ì‚Â ,‰¯BzaL "ÈÎ‡") ¿»…ƒ»…ƒ∆«»¿«»…ƒ

‰¯BzaL "ÈÎ‡"Ó ‰ÏÚÓlL ,Ï‡¯NÈc "EÈ˜Ï‡ כמבואר ¡…∆¿ƒ¿»≈∆¿«¿»≈»…ƒ∆«»
ÌÏBÚa,לעיל  ÈepL ÏÚBt ˙eÓˆÚ‰c (ÏBÎÈ·k) ¯eac‰Â ,(¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ»»

Ï"pk.(לעיל הנזכר ו (בסעיף ««
¯e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ë מלבד ¿≈¿ƒ≈

באריכות  לעיל כך על המבואר

ÌÏBÚa ÈepM‰ ˙eÎiLa¿«»«ƒ»»
‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈ƒ«»
Ì„‡‰c ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿»»»
‰¯Bza ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»«¿«»

,˙BˆÓe שהדבר נתבאר ולעיל ƒ¿
העצמות  מהמשכת כתוצאה רק אפשרי

המצוות  ומצד עצמה התורה מצד ולא

נעלים  והמצוות שהתורה מאחר עצמן

ובאין  שיעור לאין העולם מענייני

הדבר, בביאור עוד נוסף וכאן ערוך,

(¯eac) „enÏaL È„Îa Èkƒƒ¿≈∆¿ƒƒ
‰È‰z Ì„‡‰c ‰¯Bz‰«»¿»»»ƒ¿∆

¯eac‰ ˙ÎLÓ‰ האלוקי «¿»««ƒ
"ÈÎ‡"c התורה בלימוד תהיה ואכן ¿»…ƒ

העצמות, המשכת האדם ‰e‡של
„enl‰L È„ÈŒÏÚבתורהBlL «¿≈∆«ƒ∆

האדם  ‰Ïehaשל ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰¿«¿ƒ«ƒ
יישות  של תחושה כל מבלי לאלוקות,

‰e‡עצמית. ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
˙Bˆn‰ Ìei˜Ï Ú‚Ba הוא שאף ¿≈«¿ƒ«ƒ¿
מוחלט. ביטול מתוך ÈzÓ‡Â«¬ƒƒ˙נעשה

‰¯Bz‰ „enÏaL Ïeha‰«ƒ∆¿ƒ«»
‰fÓ ‡a ˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ∆
ezpL ˙BˆÓe ‰¯BzaL∆«»ƒ¿∆ƒ¿
˙ÎLÓ‰ dLÈ ‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆¿»«¿»«

˙eÓˆÚ‰ שהביטול לכך הגורם וזה »«¿
מוחלט. ביטול אמיתי, ביטול יהיה

˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏc¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
,‰¯BzŒÔzÓ Ì„˜ ˙B·‡‰ ÏL∆»»…∆««»
‰ÚÈb‰ ˙B·‡‰ ˙„B·ÚL ÔÂÈk≈»∆¬«»»ƒƒ»
ÌÈ‡¯·p‰ L¯L „Ú ˜¯65, ««…∆«ƒ¿»ƒ

נגעו  למטה האבות מעשי כלומר,

למעלה  הדברים של הרוחני בשורש

האלוקות  דרגת לגבי רק הכוונה אבל

לנבראים  העצמות,השייכת לגבי ולא להם שורש L¯Lוהיא Èa‚Ïcƒ¿«≈…∆
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`miwlל xacie

לכן  לּנבראים, מקֹום ּתפיסת יׁש ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּנבראים

מה  וזה ּו ּבתכלית. ּבּטּול היה לא ׁשּלהם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהּבּטּול

ּבאברהם  ׁשּגם 66ּׁשּכתּוב ואפר, עפר ואנכי ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מציאּות  הּוא לּמּוד 67"אפר" ׁשעלֿידי והּבּטּול . ְְְִִִֵֵֶֶַַ

הּוא  מּתןּֿתֹורה ׁשּלאחרי הּמצֹות וקּיּום ְְְֲִִֵֶַַַַַָָהּתֹורה

(מקּבל  מׁשה ׁשל הּבּטּול ּבדגמת ּבתכלית, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֻּבּטּול

ּביּה ּדכתיב לֹומר,68הּתֹורה) [ויׁש מה". "ונחנּו ְְְְִִֵֵַַַָָ

להּגיע  יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדזה

לפי  הּוא ּד'מה' לבּטּול ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְִִִֵַָָעלֿידי

סעיף  (ּכּנ"ל "אלקי "הוי' נעׂשה ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבמּתןּֿתֹורה

מ"ה, ּבגימטרּיא אלפי"ן ּבמּלּוי והוי' וד') ְְְְְֲִִִִַַַָָָג'

העצמּות  המׁשכת עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָוהּבּטּול

ּומצֹותיה, ּבּתֹורה הוי') מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ("אנכי"

ּדמ"ה]. מהּבּטּול ּגם למעלה ְְְִֵַַַָָהּוא

הענינים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰יו"ד) ׁשּׁשלׁשת לֹומר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֶֶַָָֹ

הם  ּד"לאמר" ְִֵֵֵֹ(ּפרּוׁשים)

ּבמּתןֿ ׁשּנתחּדׁשּו הענינים לׁשלׁשת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהתאם

נתחּדׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה ּב"לאמר" ּדהּפרּוׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּתֹורה.

הּבּטּול, ּבתכלית יהיה האדם ׁשל הּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלּמּוד

אחר  ּכעֹונה ,אמרת לׁשֹוני ּד"ּתען ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹּבאפן

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא ְֲִִֵֶַַַַַַָָהּקֹורא",

ט) (סעיף וכּנ"ל הּתֹורה". ל"נֹותן ְְְְִֵֵַַַַָּבנֹוגע

מּזה  ּבא הּתֹורה ׁשּבלּמּוד הּבּטּול ְֲִִִִִֶֶֶַַָָׁשאמּתית

המׁשכת  יׁשנּה ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנּתנה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבּתֹורה

הּלֹומד  ׁשהאדם ּד"לאמר" והּפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹהעצמּות.

הּדּבּור  על ּכביכֹול ׁשּיחזר להּקּב"ה "אֹומר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּתֹורה

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא ְֲִִֶֶַַַַַָָׁשּלֹו",

הּכח  להם ׁשּנּתן הּתֹורה, מקּבלי ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבנֹוגע

נּצחּוני". ּבני "נּצחּוני ּבהּקּב"ה, ּכביכֹול ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹלפעל

נמׁשכים  הּדּברֹות ׁשעׂשרת ּב"לאמר" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹוהּפרּוׁש

ּבּתֹורה, ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא מאמרֹות', ּב'עׂשרה ְֲֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּופֹועלים

העֹולם. על וׁשֹולטת מֹוׁשלת ְִֶֶֶֶֶַָָׁשהיא
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כז.)66 יח, מציאות.)67וירא הוא אעפ"כ אבל כו'", העץ מהות אל וערך דמיון לו אין "שהאפר סט"ו בשלח )68באגה"ק

ז. טז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯·pÏ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz LÈ ÌÈ‡¯·p‰לכך הסיבה עצמה שדרגה וזו «ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ

לנבראים, שורש היא וקיום ÔÎÏזו התורה בלימוד האבות שעבודת כיוון »≈
הנבראים, שורש עד רק ו'נוגעת' 'מגיעה' Ï‡המצוות Ì‰lL Ïeha‰«ƒ∆»∆…

e‰ÊÂ .˙ÈÏÎ˙a Ïeha ‰È‰ על הפנימית הסיבה היא זו Ó‰עובדה  »»ƒ¿«¿ƒ¿∆«
·e˙kM בתורהÌ‰¯·‡a66 ∆»¿«¿»»

עצמו  על ÙÚ¯שאמר ÈÎ‡Â¿»…ƒ»»
"¯Ù‡" ÌbL ,¯Ù‡Â לאחר הנותר »≈∆∆«≈∆

באש  נשרף e‡ÈˆÓ˙שדבר ‡e‰67 ¿ƒ
ישראל Ïeha‰Âמסויימת. בני של ¿«ƒ

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»¿ƒ
‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«¬≈««»

העצמות' 'המשכת בו שיש ‰e‡כיוון
˙Ó‚„a ,˙ÈÏÎ˙a Ïehaƒ¿«¿ƒ¿À¿«
Ïa˜Ó) ‰LÓ ÏL Ïeha‰«ƒ∆…∆¿«≈

dÈa ·È˙Îc (‰¯Bz‰68 שכתוב «»ƒ¿ƒ≈
עצמו  על שאמר במשה ¿»¿"eÁÂבו,

."‰Ó»
„Á‡ ÏkL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«¿∆∆»∆»
ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈»¿«ƒ«
Ïeh·Ï ˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿¿ƒ

,'‰Ó'c רבינו משה של הביטול כמו ¿»
‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓaL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿««»«¬»

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" ואחד אחד כל של ¬»»¡…∆
Â„')מישראל  '‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¿

Ô"ÈÙÏ‡ ÈelÓa 'ÈÂ‰Â«¬»»¿ƒ«¿ƒ
‰"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a'הוי שם כאשר ¿ƒ«¿ƒ»

יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי כתוב

של  הגימטרייא ה"א, וא"ו, ה"א,

אלא  ,(45) מ"ה היא הללו האותיות

נעלה  הכי הביטול אינו זה ביטול שגם

עמוק, NÚpL‰והכי Ïeha‰Â¿«ƒ∆«¬»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«»«¿
ÌMÓ ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡")»…ƒ∆¿«¿»ƒ≈
‡e‰ ,‰È˙BˆÓe ‰¯Bza ('ÈÂ‰¬»»«»ƒ¿∆»

Ìb ‰ÏÚÓÏאפילוÏeha‰Ó ¿«¿»«≈«ƒ
.[‰"Óc¿»

¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«ƒ∆≈«
ÌÈÈÚ‰ ˙LÏML(ÌÈLe¯t) ∆¿…∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ

"¯Ó‡Ï"c לעיל (שלימוד האמורים ¿≈…
הקורא, אחר כעונה הוא התורה

ברוך  שהקדוש גורם תורה שהלומד

הדברות  ושעשרת כנגדו, שונה הוא

מאמרות  בעשרה ≈‰Ìפועלים

‰¯BzŒÔzÓa eLcÁ˙pL ÌÈÈÚ‰ ˙LÏLÏ Ì‡˙‰a מצד ¿∆¿≈ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»
ומפרט. שממשיך כפי התורה ומצד ישראל בני מצד הקדושֿברוךֿהוא,

‰¯Bz‰ „enlL LcÁ˙ ‰¯BzŒÔzÓaL "¯Ó‡Ï"a Le¯t‰c¿«≈¿≈…∆¿««»ƒ¿«≈∆ƒ«»
Ì„‡‰ ÏL מקום ובכל זמן בכל יהודי ‰Ïehaכל ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰È ∆»»»ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ

ÈBLÏלאלוקות, ÔÚz"c ÔÙ‡a¿…∆¿««¿ƒ
"‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk ,E˙¯Ó‡ƒ¿»∆¿∆«««≈

ה', דבר על כחוזר אלא ‰e‡ואינו
ŒÔzÓa ‰NÚpL LecÁ‰ „vÓƒ««ƒ∆«¬»¿««
."‰¯Bz‰ Ô˙B"Ï Ú‚Ba ‰¯Bz»¿≈«¿≈«»
˙ÈzÓ‡L (Ë ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««¿ƒ∆¬ƒƒ

‰¯Bz‰ „enÏaL Ïeha‰ שלא «ƒ∆¿ƒ«»
האבות  של התורה בלימוד אפילו היה

‰zpL ‰¯BzaL ‰fÓ ‡a»ƒ∆∆«»∆ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ dLÈ ‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆¿»«¿»«

˙eÓˆÚ‰ תורה לומד יהודי ולכן »«¿
מוחלט. ביטול מתוך

Ì„‡‰L "¯Ó‡Ï"c Le¯t‰Â¿«≈¿≈…∆»»»
¯ÓB‡" ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»≈
ÏÚ ÏBÎÈ·k ¯ÊÁiL ‰"aw‰Ï¿«»»∆«¬…ƒ¿»«
„vÓ ‡e‰ ,"BlL ¯eac‰«ƒ∆ƒ«
‰¯BzŒÔzÓa ‰NÚpL LecÁ‰«ƒ∆«¬»¿««»
ÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»≈¿«¿≈

,‰¯Bz‰ֿמתן קודם אצלם היה ולא «»
ÏÚÙÏתורה  Ák‰ Ì‰Ï ÔzpL∆ƒ«»∆«…«ƒ¿…

,‰"aw‰a ÏBÎÈ·k כדי כך ועד ƒ¿»¿«»»
הכוח  על אומר, שהקדושֿברוךֿהוא

ולפסוק  להורות ישראל לבני שניתן

למעשה  Èaהלכה ÈeÁv"ƒ¿ƒ»«
"ÈeÁv פועלים ישראל שבני היינו ƒ¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, על ומשפיעים

כביכול.

˙¯NÚL "¯Ó‡Ï"a Le¯t‰Â¿«≈¿≈…∆¬∆∆
ÌÈÏÚBÙe ÌÈÎLÓ ˙B¯ac‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ¬ƒ

,'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a הפעולה »¬»»«¬»
העולם  על התורה של וההשפעה

‰NÚpL LecÁ‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ∆«¬»
‰¯Bza ‰¯BzŒÔzÓa,עצמה ¿««»«»

ÏÚ ˙ËÏBLÂ ˙ÏLBÓ ‡È‰L∆ƒ∆∆¿∆∆«
.ÌÏBÚ‰»»
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לי h"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

LÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה עם זה 69לקּׁשר ¿≈ְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשעֹוסק  מי אּלא ּבןֿחֹורין ל ְִִֵֵֶֶֶָ"אין

מֹוׁשלת  ׁשהּתֹורה ּדכיון ּתֹורה", ְְְֵֶֶֶַַָָָּבתלמּוד

ׁשהּוא  מי ׁשּיהיה ׁשּי אין ּבּתֹורה עֹוסק ּכׁשהּוא הרי העֹולם, על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוׁשֹולטת

עליו  הּפרטית 70ׁשֹולט ּומהּגאּולה העֹולם. ּכל על וׁשֹולט מֹוׁשל הּוא ּדאּדרּבה, , ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ּתהיה  ׁשאז הּכללית, לּגאּולה ּבאים "ּבןֿחֹורין") נעׂשה הּתֹורה עסק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ(ׁשעלֿידי

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה החרּות, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָאמּתית
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מ"ב.)69 פ"ו בהן,)70אבות שולטת ולשון אומה כל אין .. הראשונות לוחות נשתברו לא אלמלי א: נד, עירובין ראה

(בתחילתו). ז פמ"א, שמו"ר וראה חירות. אלא חרות א"ת חרות, שנאמר

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ69 אבות בפרקי ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»¿«≈

ÔÂÈÎc ,"‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜ÒBÚL ÈÓ ‡l‡ ÔÈ¯BÁŒÔa EÏ ÔÈ‡"≈¿∆ƒ∆»ƒ∆≈¿«¿»¿≈»
ÏÚ ˙ËÏBLÂ ˙ÏLBÓ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆¿∆∆«
˜ÒBÚ ‡e‰Lk È¯‰ ,ÌÏBÚ‰»»¬≈¿∆≈
ÈÓ ‰È‰iL CiL ÔÈ‡ ‰¯Bza«»≈«»∆ƒ¿∆ƒ

‡e‰L עצמה התורה מלבד אחר ∆
ÂÈÏÚ ËÏBL70‡e‰ ,‰a¯c‡c , ≈»»¿«¿«»

תורה  הלומד ËÏBLÂהיהודי ÏLBÓ≈¿≈
‰Ïe‡b‰Óe .ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ«»»»≈«¿»

˙ÈË¯t‰ העוסק הפרטי היהודי של «¿»ƒ
‰Bz¯‰בתורה  ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚL)∆«¿≈≈∆«»

"ÔÈ¯BÁŒÔa" ‰NÚ לגאולה ‰ÈÏÏk˙וזוכה ‰Ïe‡bÏ ÌÈ‡a של ) «¬»∆ƒ»ƒ«¿»«¿»ƒ
כל  ושל ישראל עם ‰e¯Á˙העולם,כללות ˙ÈzÓ‡ ‰È‰z Ê‡L של ∆»ƒ¿∆¬ƒƒ«≈

‰‡ÈzÓ˙הכל, ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a e˜„ƒ̂¿≈¿»«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

miwl` xacie

לכן  לּנבראים, מקֹום ּתפיסת יׁש ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּנבראים

מה  וזה ּו ּבתכלית. ּבּטּול היה לא ׁשּלהם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהּבּטּול

ּבאברהם  ׁשּגם 66ּׁשּכתּוב ואפר, עפר ואנכי ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מציאּות  הּוא לּמּוד 67"אפר" ׁשעלֿידי והּבּטּול . ְְְִִִֵֵֶֶַַ

הּוא  מּתןּֿתֹורה ׁשּלאחרי הּמצֹות וקּיּום ְְְֲִִֵֶַַַַַָָהּתֹורה

(מקּבל  מׁשה ׁשל הּבּטּול ּבדגמת ּבתכלית, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֻּבּטּול

ּביּה ּדכתיב לֹומר,68הּתֹורה) [ויׁש מה". "ונחנּו ְְְְִִֵֵַַַָָ

להּגיע  יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדזה

לפי  הּוא ּד'מה' לבּטּול ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְִִִֵַָָעלֿידי

סעיף  (ּכּנ"ל "אלקי "הוי' נעׂשה ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבמּתןּֿתֹורה

מ"ה, ּבגימטרּיא אלפי"ן ּבמּלּוי והוי' וד') ְְְְְֲִִִִַַַָָָג'

העצמּות  המׁשכת עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָוהּבּטּול

ּומצֹותיה, ּבּתֹורה הוי') מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ("אנכי"

ּדמ"ה]. מהּבּטּול ּגם למעלה ְְְִֵַַַָָהּוא

הענינים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰יו"ד) ׁשּׁשלׁשת לֹומר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֶֶַָָֹ

הם  ּד"לאמר" ְִֵֵֵֹ(ּפרּוׁשים)

ּבמּתןֿ ׁשּנתחּדׁשּו הענינים לׁשלׁשת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהתאם

נתחּדׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה ּב"לאמר" ּדהּפרּוׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּתֹורה.

הּבּטּול, ּבתכלית יהיה האדם ׁשל הּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלּמּוד

אחר  ּכעֹונה ,אמרת לׁשֹוני ּד"ּתען ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹּבאפן

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא ְֲִִֵֶַַַַַַָָהּקֹורא",

ט) (סעיף וכּנ"ל הּתֹורה". ל"נֹותן ְְְְִֵֵַַַַָּבנֹוגע

מּזה  ּבא הּתֹורה ׁשּבלּמּוד הּבּטּול ְֲִִִִִֶֶֶַַָָׁשאמּתית

המׁשכת  יׁשנּה ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנּתנה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבּתֹורה

הּלֹומד  ׁשהאדם ּד"לאמר" והּפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹהעצמּות.

הּדּבּור  על ּכביכֹול ׁשּיחזר להּקּב"ה "אֹומר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּתֹורה

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא ְֲִִֶֶַַַַַָָׁשּלֹו",

הּכח  להם ׁשּנּתן הּתֹורה, מקּבלי ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבנֹוגע

נּצחּוני". ּבני "נּצחּוני ּבהּקּב"ה, ּכביכֹול ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹלפעל

נמׁשכים  הּדּברֹות ׁשעׂשרת ּב"לאמר" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹוהּפרּוׁש

ּבּתֹורה, ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנעׂשה החּדּוׁש מּצד הּוא מאמרֹות', ּב'עׂשרה ְֲֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּופֹועלים

העֹולם. על וׁשֹולטת מֹוׁשלת ְִֶֶֶֶֶַָָׁשהיא
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כז.)66 יח, מציאות.)67וירא הוא אעפ"כ אבל כו'", העץ מהות אל וערך דמיון לו אין "שהאפר סט"ו בשלח )68באגה"ק

ז. טז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯·pÏ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz LÈ ÌÈ‡¯·p‰לכך הסיבה עצמה שדרגה וזו «ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ

לנבראים, שורש היא וקיום ÔÎÏזו התורה בלימוד האבות שעבודת כיוון »≈
הנבראים, שורש עד רק ו'נוגעת' 'מגיעה' Ï‡המצוות Ì‰lL Ïeha‰«ƒ∆»∆…

e‰ÊÂ .˙ÈÏÎ˙a Ïeha ‰È‰ על הפנימית הסיבה היא זו Ó‰עובדה  »»ƒ¿«¿ƒ¿∆«
·e˙kM בתורהÌ‰¯·‡a66 ∆»¿«¿»»

עצמו  על ÙÚ¯שאמר ÈÎ‡Â¿»…ƒ»»
"¯Ù‡" ÌbL ,¯Ù‡Â לאחר הנותר »≈∆∆«≈∆

באש  נשרף e‡ÈˆÓ˙שדבר ‡e‰67 ¿ƒ
ישראל Ïeha‰Âמסויימת. בני של ¿«ƒ

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»¿ƒ
‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«¬≈««»

העצמות' 'המשכת בו שיש ‰e‡כיוון
˙Ó‚„a ,˙ÈÏÎ˙a Ïehaƒ¿«¿ƒ¿À¿«
Ïa˜Ó) ‰LÓ ÏL Ïeha‰«ƒ∆…∆¿«≈

dÈa ·È˙Îc (‰¯Bz‰68 שכתוב «»ƒ¿ƒ≈
עצמו  על שאמר במשה ¿»¿"eÁÂבו,

."‰Ó»
„Á‡ ÏkL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«¿∆∆»∆»
ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈»¿«ƒ«
Ïeh·Ï ˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ¿¿ƒ

,'‰Ó'c רבינו משה של הביטול כמו ¿»
‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓaL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿««»«¬»

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" ואחד אחד כל של ¬»»¡…∆
Â„')מישראל  '‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¿

Ô"ÈÙÏ‡ ÈelÓa 'ÈÂ‰Â«¬»»¿ƒ«¿ƒ
‰"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a'הוי שם כאשר ¿ƒ«¿ƒ»

יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי כתוב

של  הגימטרייא ה"א, וא"ו, ה"א,

אלא  ,(45) מ"ה היא הללו האותיות

נעלה  הכי הביטול אינו זה ביטול שגם

עמוק, NÚpL‰והכי Ïeha‰Â¿«ƒ∆«¬»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«»«¿
ÌMÓ ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡")»…ƒ∆¿«¿»ƒ≈
‡e‰ ,‰È˙BˆÓe ‰¯Bza ('ÈÂ‰¬»»«»ƒ¿∆»

Ìb ‰ÏÚÓÏאפילוÏeha‰Ó ¿«¿»«≈«ƒ
.[‰"Óc¿»

¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«ƒ∆≈«
ÌÈÈÚ‰ ˙LÏML(ÌÈLe¯t) ∆¿…∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ

"¯Ó‡Ï"c לעיל (שלימוד האמורים ¿≈…
הקורא, אחר כעונה הוא התורה

ברוך  שהקדוש גורם תורה שהלומד

הדברות  ושעשרת כנגדו, שונה הוא

מאמרות  בעשרה ≈‰Ìפועלים

‰¯BzŒÔzÓa eLcÁ˙pL ÌÈÈÚ‰ ˙LÏLÏ Ì‡˙‰a מצד ¿∆¿≈ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»
ומפרט. שממשיך כפי התורה ומצד ישראל בני מצד הקדושֿברוךֿהוא,

‰¯Bz‰ „enlL LcÁ˙ ‰¯BzŒÔzÓaL "¯Ó‡Ï"a Le¯t‰c¿«≈¿≈…∆¿««»ƒ¿«≈∆ƒ«»
Ì„‡‰ ÏL מקום ובכל זמן בכל יהודי ‰Ïehaכל ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰È ∆»»»ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ

ÈBLÏלאלוקות, ÔÚz"c ÔÙ‡a¿…∆¿««¿ƒ
"‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk ,E˙¯Ó‡ƒ¿»∆¿∆«««≈

ה', דבר על כחוזר אלא ‰e‡ואינו
ŒÔzÓa ‰NÚpL LecÁ‰ „vÓƒ««ƒ∆«¬»¿««
."‰¯Bz‰ Ô˙B"Ï Ú‚Ba ‰¯Bz»¿≈«¿≈«»
˙ÈzÓ‡L (Ë ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««¿ƒ∆¬ƒƒ

‰¯Bz‰ „enÏaL Ïeha‰ שלא «ƒ∆¿ƒ«»
האבות  של התורה בלימוד אפילו היה

‰zpL ‰¯BzaL ‰fÓ ‡a»ƒ∆∆«»∆ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ dLÈ ‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆¿»«¿»«

˙eÓˆÚ‰ תורה לומד יהודי ולכן »«¿
מוחלט. ביטול מתוך

Ì„‡‰L "¯Ó‡Ï"c Le¯t‰Â¿«≈¿≈…∆»»»
¯ÓB‡" ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»≈
ÏÚ ÏBÎÈ·k ¯ÊÁiL ‰"aw‰Ï¿«»»∆«¬…ƒ¿»«
„vÓ ‡e‰ ,"BlL ¯eac‰«ƒ∆ƒ«
‰¯BzŒÔzÓa ‰NÚpL LecÁ‰«ƒ∆«¬»¿««»
ÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»≈¿«¿≈

,‰¯Bz‰ֿמתן קודם אצלם היה ולא «»
ÏÚÙÏתורה  Ák‰ Ì‰Ï ÔzpL∆ƒ«»∆«…«ƒ¿…

,‰"aw‰a ÏBÎÈ·k כדי כך ועד ƒ¿»¿«»»
הכוח  על אומר, שהקדושֿברוךֿהוא

ולפסוק  להורות ישראל לבני שניתן

למעשה  Èaהלכה ÈeÁv"ƒ¿ƒ»«
"ÈeÁv פועלים ישראל שבני היינו ƒ¿ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, על ומשפיעים

כביכול.

˙¯NÚL "¯Ó‡Ï"a Le¯t‰Â¿«≈¿≈…∆¬∆∆
ÌÈÏÚBÙe ÌÈÎLÓ ˙B¯ac‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ¬ƒ

,'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a הפעולה »¬»»«¬»
העולם  על התורה של וההשפעה

‰NÚpL LecÁ‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ∆«¬»
‰¯Bza ‰¯BzŒÔzÓa,עצמה ¿««»«»

ÏÚ ˙ËÏBLÂ ˙ÏLBÓ ‡È‰L∆ƒ∆∆¿∆∆«
.ÌÏBÚ‰»»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו שואל מדוע גם מחשבה קלה בענינא דעלמא, מתקיים בזה לפעמים קרובות, 

שחולם אדם מהרהורי לבו, משא"כ מחשבת תורה ומצות ויר"ש ואפילו כשלומדים בעיון.

]א[ל זהר  )ל"ז ע"א( ומצוי]ן[  והביאור בזה מובן גם מהמבואר בספר תניא קדישא פרק כט 

הק', עיי"ש.

ב( מהו הטעם שחבריו בנקל עולים למעלה מעלה בתורה ויר"ש משא"כ בהנוגע אליו, ומקשר 

זה למ"ש בתניא פרק מ"א בנוגע ללימוד התורה, שלפני הלימוד ולאחרי זה בכל שעה צריך להכין עצמו 

עיי"ש,

והנה בכל כגון זה הובטחנו, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, 

ובודאי כשישתדל בדבר, יצליח שהרי כן הבטיחונו חז"ל.

ידוע שלא זו הדרך לחפש קושיות ושאלות, כי אם לפרקים רחוקים, והעיקר ללמוד בהתמדה 

ושקידה בשופי תורתנו הק' תורת חיים הנגלה והחסידות, ועיין הפרטים בזה בהלכות תלמוד תורה 

לרבנו הזקן.

בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.


