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והשמחה  להתעוררות  וכהמשך  יתברך  להשם  והודיה  בשבח 
המיוחדת בה התקבלה חוברת א' של "מפתח תוכן עניינים" על מאמרי 
חג הפסח בקרב אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו, שמחים אנו להגיש 
השבועות  חג  למאמרי  עניינים  תוכן  מפתח  של  )ב(  נוספת  חוברת 
של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הכוללת בתוכה ע"ו מאמרים 

בענייני חג השבועות, תוכנו ומשמעותו הפנימית.

חוברת זו, כקודמתה, עוסקת בסיכום עניינם הכללי של מאמרי 
הזקן  כידוע פתגם אדמו"ר  בענייני החג.  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שיש "לחיות עם הזמן", ואין אפשרות טובה ונאותה מזו שבה ניתן 
"לחיות עם הזמן" במובן הפנימי של הדבר, לחיות עם הזמן בתורתו 
כפי שנתבארו  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בענייני החג  של 

על ידו.

בחוברת זו נוספה מעלה מיוחדת על פני חוברת א', שבה הובאו 
המאמרים לפי הנושא הכללי המבואר בהם. אם כי הובאו על סדר 
כותרת  נתווספה  מאמר  כל  בפתיחת  מ"מ  השנים,  לאורך  אמירתם 
חולקו  כמו-כן  במאמר.  המבואר  הכללי  העניין  את  המסבירה 
הובאה  נושא  כל  בפתיחת  גם  כמו  כלליים,  שערים  לפי  המאמרים 

הקדמה קצרה לעניין המבואר בו.

בכך ישנה מעלה מיוחדת אשר יכול הלומד לעמוד על עניין אחד 
במקומות  ולחפש  לנדוד  להצטרך  מבלי  מקומות  בכמה  שנתבאר 

רבים אחר אותו העניין על מנת ללומדו בהיקף הראוי.

ונושאים נעשתה ע"פ העניין הכללי המבואר  החלוקה לשערים 
נושאים  בתוכם  כוללים  אשר  רבים  מאמרים  ישנם  כי  אם  במאמר. 
הנושא המבואר  אותו  להביאם במקום אחר מפני  היה  וניתן  שונים 
של  העיקרי  עניינו  שזהו  מפני  מסוים  בשער  הבאנום  מ"מ  בהם, 
השבועות  בחג  שנאמרו  המאמרים  ורק  אך  הובאו  כן  כמו  המאמר. 
גם  נתבארו  אלו  שנושאים  אף  על  זאת  החג(  בענייני  )העוסקים 

במקומות אחרים בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

פתח דבר



אמנם יש להבהיר, אשר מאמרים אלו כמובן אינם מסכמים את 
הנושא כל צורכו בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אם כי 
באופן נקודתי הקשור להיבט החג. נוסף על זה, כל הנכתב בחוברת 
בספרים  שנעזרו  המערכת  חברי  של  הבלעדית  אחריותם  על  הוא 

וקבצים רבים, וביניהם הסיכומים של 'ועד הנחות בלה"ק'.

סדר  על  כללית  סקירה  הובאה  דמילתא"  ול"חביבותא  כהוספה 
דחג  א'  בליל  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מאמרי  אמירת 
מאת  הרבי"  עם  יום  "היום  מהספר  נלקחה  זו  סקירה  השבועות. 
הסופר הרב מנחם שיחי' זיגלבוים ותודתנו נתונה על רשותו האדיבה 
כן  כמו  בו".  תלוי  הרבים  "וזכות  הלומדים  לתועלת  כאן  להדפיסה 
הובאה רשימת הוראות והדרכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
הסמוכים  וימים  השבועות  לחג  העיקר"  הוא  "המעשה  בבחינת 

)נערכה ונלקטה על ידי הרב לוי שיחי' סטאליק(. 

תודת המערכת נתונה לתלמידי ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש 
צפת שסייעו למערכת ביד רחבה, בעריכת החומר, הגהתו, והוצאתו 

לאור עולם במתכונת מפוארת זו "תורה נאה בכלי נאה". 

ויהי רצון אשר חוברת זו תהווה נדבך נוסף בחיזוק התקשרותנו 
לכ"ק אבינו רוענו – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, אשר על ידי 
הלימוד והעיון בתורתו והצימאון לחזות ולהתראות אתו עמו בעיני 
בשר נזכה תיכף ומיד לחזות בהתגלותו המלאה והמושלמת לעין כל 
בגאולה האמתית והשלימה, אשר בה נזכה לשמוע מפי קדשו "תורה 

חדשה מאתי תצא" ותיכף ומיד ממש.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות

 המערכת
 ימי ההכנה למתן תורה ה'תשע"ח

קט"ז שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשי"ב

ג' אופנים בהקדמת נעשה לנשמע

)א(  בביטולם:  דרגות  ג'  לבאר  יש  הנה  לנשמע".  נעשה  ישראל  שהקדימו  "בשעה 
"ההקדמה". )ב( "נעשה". )ג( "נשמע".

משמעות הקדמת נעשה לנשמע הוא ביטול לבעל הרצון )שלמעלה גם מרצון לבד(, ומצד 
ביטול עמוק זה אין חילוק מהו הרצון )חוקים או משפטים(. הטעם לכך שניתנו רק ב' כתרים 
שהם כנגד "נעשה ונשמע" ולא עוד כתר עבור עצם הקדמת נעשה לנשמע, הוא על פי מאמר 

רז"ל "משל למלך שנתנו לו בני המדינה ג' כתרים ונתן אחד בראשו ושנים בראש בניו".

ג' הכתרים קאי על ג' המקיפים, שבשורשם למעלה הם ג' העמודים של: תורה, עבודה 
וגמ"ח. השתלשלות מלשון טבעות שבשלשת, שהחלק התחתון )שבראש( קשור עם הסוף 

שבתחתון. דבר זה מורה שכולם בערך זה לזה.

לכך  ומביא משל  בשווה.  הכל  נמצא  הדברים שלמעלה מהשתלשלות  בשורש  משא"כ 
מנפש האדם, והוא: השתלשלות הלבושים באה מהמידות והשתלשלות המידות הוא מהשכל, 
אך עצם הנפש הוא דבר פשוט הנעלה מב' עניינים אלו. ובנמשל: אור אין סוף שלפני הצמצום 
הוא למעלה משייכות להשתלשלות, אך מכל מקום נמשך גם כן בסדר השתלשלות )לא רק 
אור הקו( בדרך מעביר, והוא ענין השתלשלות הכתרים זה מזה - שלא נשתנה מהותם ע"י 

ההמשכה.

דוגמא לדבר מהחילוק בין מים וארץ: בארץ ישנה התחלקות משא"כ בים הכל בשווה; 
בשורש הדברים: ארץ – יושר. ים – עיגולים. בעיגולים גופא ישנם ב' בחינות:

)א( שבה התגברות האין סוף )ב( שבה התגברות הצמצום - מים עליונים ומים תחתונים - 
ספירות ונשמות, או מלאכים; אך גם בעיגול הגדול נגע הצמצום, ובכדי להגיע לבחינת אור אין 
סוף שלא נגע בו הצמצום, שזו היא בחינת בעל הרצון, הוא ע"י ירידת הנשמה למטה דווקא. 
היינו, ע"י שנפש האלוקית פועלת תנועה של מסירות נפש בנפש הבהמית, והמסירות נפש 
של נפש הבהמית פועלת גילוי בנפש האלוקית של שרשה כפי שנמצא בעצמות )שלמעלה 

מתוהו ותיקון(, שדווקא בעצמות "איכפת לי" עניין "צירוף הבריות".
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וזהו ענין ג' הכתרים. שהכתר הג' שנתן בראשו הוא עניין "הקדמת נעשה לנשמע" - בעל 
הרצון - שרש ישראל בעצמות. והקשר לג' העמודים דתורה עבודה וגמ"ח, ולמתן תורה הוא 

מכיוון שהגילוי דכל זה נעשה דווקא ע"י התורה.

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשי"ג

ג' אופנים ביציאת מצרים בנפש האדם

ישנם ב' פירושים ב"כתר": )א( מלשון סובב ומקיף. )ב( מלשון שתיקה. השייכות ביניהם 
היא שהדרגה היותר נעלית שלא באה בגילוי )שתיקה(, היא בבחינת מקיף וסובב )חיבור ב' 

העניינים(.

גילוי דרגה זו היה במתן תורה; ובהקדים: ישנם ג' אופנים בעניין יציאת מצרים )ששלימותו 
היה במתן תורה( בג' החדשים שמתייחסים ליציאת מצרים: ניסן – "כי ברח העם" - אתכפיא. 

אייר – ספירת העומר - אתהפכא. סיון - ביטול במציאות )שתיקה, סובב(.

ועל דרך זה הוא בכל יום בעבודת התפלה: ענין ההודאה שבהתחלת התפלה, התבוננות, 
במציאות  ביטול  )רצוא(.  שמע  וקריאת  שמע  קריאת  ברכת  דזמרה,  בפסוקי  ואהבה  יראה 
בתפלת שמונה-עשרה )"בעמדם תרפינה כנפיהם"(; הביטול במציאות שבשלימות העבודה 

קשור עם הביטול )אתכפיא( שבתחלת העבודה.

במעלות  עליה  של  באופן  אינה  העבודה  התחלת   – מזבחי"  על  במעלות  תעלה  "ולא 
הסובב(;  אור  )מצד  והדרגה,  בסדר  בכבש, שלא  עליה  אלא  הממלא(,  אור  )מצד  ומדרגות, 

"עלה בכבש ופנה לסובב".

וזהו ענין הקדמת נעשה לנשמע: ביטול ושתיקה, שעל ידי זה ניתן להגיע לבחינת הכתר, 
שזהו הגילוי דכתר תורה.

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"א

ביאור ענין הקדמת 'נעשה' ל'נשמע' בעבודת האדם

בביטול ישנם ג' מדרגות:

שמע – הבנה והשגה )מתוך ביטול, שמוכן ומזומן, והוא ענין הביטול לרצונות פרטיים(.
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נעשה – )אין נוגע לו ההשגה, אלא( מסור לקיים בפועל פקודת האדון.

הקדמת נעשה לנשמע – אף שיודע בטוב טעם שבנשמע מכל מקום בטל )משא"כ 'נעשה' 
לבד – יכול להיות שביטולו מגיע מצד חוסר התענוג וטוב טעם שב'נשמע'( והוא ענין הביטול 

לבעל הרצון.

הטעם שאינו מספיק ענין ה'נשמע' לבד אף שענינו ג"כ ביטול שלמעלה מהשגה, הוא; כי 
בפועל ובגילוי הוא ענין ההבנה וההשגה )ביטול הרצונות הפרטיים(. ואילו הקדמת 'נעשה' 

ל'נשמע' הוא שגם העבודה בפועל נעשית בביטול שלמעלה מהשגה )ביטול לבעל הרצון(.

חילוק זה קיים אף בלימוד התורה והוא: לימוד התורה עצמה חייבת להיות בהבנה והשגה 
דווקא. יחד עם זאת ישנו ענין של "ברכו בתורה תחילה" שהוא ענין למעלה מהשגה. ואף 
ששלילת ה'נשמע' יכולה להתבטא רק במחשבה ודיבור לבד, מכל מקום עיקר ההדגשה היא 

'נעשה' כי כל ענין נתינת התורה היא דווקא למטה עד לדומם ממש.

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו' )א(, ה'תשל"ב

הקדמת נעשה לנשמע היא המביאה את מתן תורה

"אנכי הוי' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" – הטעם שקודם מתן תורה הוצרך להיות 
היציאה ממצרים, מפני שתכלית נתינת התורה הוא; לפעול בכל העולם "בתחילה ארץ יראה 

ושקטה", ונתינת התורה פעלה מנוחה בכל הדרגות.

כאשר רוצים להגביהה את כל המדרגות, צריך להתחיל תחילה מלמטה )כמשל הליווער(. 
וזהו שהירידה למצרים היתה הקדמה למתן  ביותר.  יורד למטה  ביותר  מפני שכל הגבוהה 
תורה דעל ידי עבודת הבירורים שם, פעלו את גילוי בחינת "אנכי" בכל המדרגות עד שנעשה 

ל"כחך וחיותך".

וזהו שבני ישראל הקדימו נעשה תחילה - ענין העשיה. ודווקא דרגה שישנה בכל הדומם, 
צומח, חי, ובפרט שענין העשיה הוא היפך הביטול, בכל אופן הנה היות וישראל מושרשים 
בהעצמות יכלו להמשיך עד העשיה הגשמית, ולגלות שם את בחינת הביטול ולזכות לקבל 

את התורה.

ע
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ד"ה 'בשעה שהקדימו' )ב(, ה'תשל"ב

קיום המצוות במעשה מגלה את שורשם

קשורה  בפועל  שההשפעה  הוא:  בסופן",  ותחילתן  בתחילתן  סופן  "נעוץ  הפירוש 
להתעוררות ההתחלתית שמשלימה את תכלית הכוונה. בשורש העניינים: תכלית הבריאה 
היא להטיב לברואיו. דרגה נעלית יותר היא בשורשו שלפני הצמצום "שיער לעצמו בכח כל 

מה שעתיד להיות בפועל", שמצד עניין זה ישנו ברצון בהתהוות סדר ההשתלשלות.

ממילא מובן שעניין זה הוא במדרגה באלוקות ששייך בה נתינת מקום לנבראים. דרגה 
ההשפעה  קבלת  היינו  גופא  המעשה  סוף  תחילה".  במחשבה  מעשה  "סוף   - יותר  נעלית 
בטוב מצד המקבל )שאז הוא עיקר התענוג( מגיעה "במחשבה תחילה" למעלה מהמחשבה 

)התעוררות( עצמה.

הכרח הקדמת 'נעשה' ל'נשמע' לצורך קבלת התורה הוא לא רק אצל המקבל )בני ישראל( 
אלא גם למעלה )אף שהתורה למעלה מזה( וזהו מצד שורשה בעצמות. והוא: בכדי להגיע 
ידי שישראל מקדימים  ידי "סוף מעשה" היינו, על  זהו על  לשורש העליון ביותר שבתורה 
אין סוף בתורה  אור  וממשיך  עניין תענוג העצמי שלמעלה  זה מעורר  נעשה לנשמע. דבר 

)ומזה נמשך גם בהלכה שהמעשה הוא העיקר(.

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"ה

ביאור ההכרח בהקדמת נעשה לנשמע לקבלת התורה

"אנכי הוי' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", ולכאורה הוה לי למימר "אשר בראתי 
שמים וארץ" – העילוי דבריאת יש מאין, משא"כ מתן תורה הוא יש מיש.

הנה ידוע אשר הדיבור ביחס לכח הדיבור וכל שכן לגבי הנפש עצמה אינו תופס מקום 
כלל. וכן הוא בנוגע לעשרה מאמרות שבהם נברא העולם שאינם תופסים מקום לגביו יתברך, 
והחידוש הוא: שאע"פ שמצד הבריאה לא היה מקום ליציאת מצרים, הנה על ידי שם אלוקים 
- "אלוקיך" היתה יציאת מצרים )גילוי שם הוי', ולמעלה ממנו בחינת "אנכי"(. החודר לבחינת 
מצרים, ודיבור זה חודר לכל עשרת הדיברות )ציווים פשוטים( הכוללים את כל התורה כולה 

עד הלימוד המביא לידי מעשה.

ומדתו של הקב"ה היא מידה כנגד מידה:

ולכן על ידי שבני ישראל הקדימו נעשה לנשמע זכו למתן תורה ) - כמאמר "מי גילה לבני 
רז זה", שהביא למתן תורה(. כי מידתו של הקב"ה מדה כנגד מידה, וכאשר ישראל גילו את 



הקדמת נעשה לנשמע | 15

בחינת "אנכי" שבנפשם – הקאי על בחינת היחידה, והמשיכו לעשר כוחות הנפש – "הוי'", ולג' 
הלבושים – "אלוקיך" בא לידי גילוי בחינת הוי' אלוקיך.

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"ו

ב' דרגות בביטול להקב"ה - בתפילה ובקיום תורה ומצוות

בביטול להקב"ה ישנם ב' מדרגות: א. ביטול לרצון העליון ב. ביטול לבעל הרצון.

ובקבלת התורה: א. ביטול לרצון העליון – קאי על הקדמת כוונת עשיית מצווה ולאחר 
מכן עשייתה. ב. ביטול לבעל הרצון - האדם מקבל על עצמו כל מה שהקב"ה יצווה עליו, 

ולאחר מכן הוא מבין זאת בהבנה והשגה, וזו בחינה היותר נעלית.

וכן הוא בתפילה - בק"ש האדם מקבל על עצמו בתחילה עול מלכות שמים ב'שמע ישראל' 
חלוקה  וישנה  הרצון.  לבעל  ביטול   - מצוות  עול  עליו  מקבל  שמוע'  אם  ב'והיה  ולאחמ"כ 
נוספת בין הפרשיות: בפרשת 'והיה אם שמוע' צריך לשלול דברים הפכיים כיון שהעבודה 
מתחילה מהבנה והשגה - ביטול לרצון העליון. משא"כ בפרשה ראשונה מדובר על מסירות 

נפש - קבלת עול כללית 'ואהבת . . בכל מאדך' - ביטול לבעל הרצון.

- המצוות של חוקים שהם למעלה מהבנה והשגה, קיומם הוא משום  ובקיום המצוות 
ביטול לבעל הרצון, ובזה יש תענוג גדול מאוד כמו עבד פשוט. וזה פועל על המצוות של 
יהיו  הם  שגם  העליון,  לרצון  ביטול  במדריגת  רק  שהם  והשגה  להבנה  שניתנים  משפטים 

במדריגת ביטול לבעל הרצון.

המצוות.  ובקיום  תפילה,  בתורה,  ושוב'  'רצוא   - תנועות  ב'  נמשכים  אלו  ענינים  מב' 
ובכללות, תפילה ענינה הוא 'רצוא', ותורה ענינה 'שוב' כמ"ש "וירד הוי' על הר סיני".

ונשמע באו שישים ריבוא מלאכי השרת לכאו"א  וזהו "בשעה שהקדימו ישראל נעשה 
וקשרו להן ב' כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע". שעיקר הענין שבני ישראל זכו 
לשני כתרים הוא בגלל הקדמת נעשה לנשמע, ולא מצד נעשה בפני עצמו ושנשמע בפני 
ישראל  בני  ולכן בתחילה  כיון שהחידוש שנתחדש במ"ת הוא הביטול לבעל הרצון  עצמו, 

אמרו 'נעשה' ולאחמ"כ 'נשמע' - הבנה והשגה.

ע
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ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשמ"ג

כתר ג' – הקדמת 'נעשה' ל'נשמע'

תוכנה של הפרשה הראשונה בקריאת שמע, הוא: קבלת עול מלכות שמים - ביטול לבעל 
הרצון. הביטול נמצא וחודר בכל מציאותו שלא נותרת אלא מציאות בעל הרצון בלבד. ממילא 

אופן קיום והכנת המצווה צריך להיות חדור בביטול מוחלט.

תוכנה של הפרשה השניה, הוא: קבלת עול מצוות - ביטול לרצון )פרטי(. ביטול זה הוא 
רק בכח ואיבר פרטי בנפש הקשור לאותה מצווה פרטית. ממילא, אופן קיום והכנת המצווה 

אינו בביטול מוחלט כיוון שנותר אצלו מקום למציאות נוספת.

לענין  לב' מקביל  א'  פרשה  תוכן הקדמת  ולכן  התורה  כללות  הוא  ענינה  קריאת שמע 
הקדמת נעשה לנשמע המורה על ביטול מוחלט ביטול לבעל הרצון. ביטול זה נעשה באופן 

כזה עד שלא משנה לו מה הם רצונותיו הפרטיים.

וזהו הטעם שקשרו לבני ישראל ב' כתרים, )אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע( ולא הכתר 
הג' )כהקדמה על נעשה ונשמע(. מכיוון שענין נעשה ונשמע אינו מספיק בפני עצמו שעל ידי 
כן יימשך מזה ענין של כתרים, אלא דווקא ע"י הקדמת נעשה לנשמע שענינה הוא למעלה 
ממדידה והגבלה. ולזה ישנה חשיבות מיוחדת שמקבלים עבורה כתר אשר ענינו שמקיף את 

הראש )וכתר מלכות – שבדרך כלל אינו נמסר(.

התורה "לא בשמים היא" אלא ניתנה למטה דווקא. לכן, אף שעצם מציאות המצווה נעשית 
ע"י ישראל בלבד מכל מקום בירור וזיכוך המצווה והעלאתה למעלה נעשה ע"י המלאכים.

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשמ"ה

ענין קשירת ב' הכתרים בעבודת 'סור מרע' 'ועשה טוב'

עול מלכות שמים  – קבלת  "נעשה"  )א(  עול.  וקבלת  בביטול  ג' מדרגות  ישנם  בכללות 
ביטול לרצון הכללי שבכל המצוות. )ב( "נשמע" - קבלת עול מצוות שהוא ביטול לרצונות 
)ג( "הקדמת נעשה לנשמע" – קבלת עול וביטול לבעל הרצון עד  הפרטיים שבכל מצווה. 

שאינו מציאות לעצמו כלל, ולכן אין אצלו שום חילוק בין מצווה לחברתה.

שבתחילתה(  ההתבוננות  גם  )וממילא  העבודה  כללות  האדם:  בעבודת  העניין  ביאור 
בעלי  )עבודת  מרע'  'סור  של  תנועה   – למעלה  מלמטה  עבודה  )א(  עניינים:  לשתי  נחלקת 
שיכול  בדברים  האדם  נזהר  זו  בהתבוננות  האדם.  ושפלות  התבוננות  ע"י  שבאה  תשובה( 

להיכשל בהם מחמת שפלותו.
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ע"י  שבאה  הצדיקים(  )עבודת  טוב'  'ועשה  של  תנועה   – למטה  מלמעלה  עבודה  )ב( 
התבוננות בעבודת הקב"ה. ב' עניינים אלו קיימים גם )בכללות( עבודת כל אחד ואחד מישראל 
כמ"ש "והתהלכתי בתוככם", ב' הליכות - מלמטה למעלה - עבודת התפילה כמ"ש "סולם 

מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" והוא ענין העשייה - ש'ארצה' הוא עולם העשיה.

מלמטה למעלה – תורה, כמ"ש "מן השמים השמיע את קולו" והוא עניין 'נשמע', שמוריד 
מלשון  )גם  וקיבוץ  אסיפת  נעשה  זה  )וע"י  שלמטה  בעניינים  ולהתבונן  לשמוע  שכלו  את 
'נעשה לנשמע' - קבלת עול מלכות שמים  שמיעה( הניצוצות(. למעלה מכך הוא הקדמת 
כללית )ביטול לבעל הרצון(. וזהו "בשעה שהקדימו נעשה לנשמע, באו מלאכי השרת כו' 

וקשרו להם ב' כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע".

בשעת מתן תורה הייתה המשכת 'העצמות' )כמ"ש "אנא נפשי כתבית יהבית"( ולצורך 
כך הקדימו 'נעשה לנשמע' – ביטול לבעל הרצון שלמעלה מהגבלות. ואח"כ נמשך למטה 
יותר – 'בשעה' )זמן ומקום(. ואח"כ למטה יותר 'מלאכי השרת' – שהם למטה מנשמות ישראל 
ו'קשרו ב' כתרים פרטיים כנגד 'נעשה ונשמע'. על אף ש'כתר' הוא 'מקיף' מ"מ צריך שיתאים 

למידת ראש האדם.

ע





בקולי  שמוע  אם  "ועתה 
ושמרתם את בריתי והייתם לי 

סגולה מכל העמים גו'" 

אופני  ג'  כולל  זה,  פסוק  הנה 
עבודה: )א( "אם שמוע תשמע 
את  "ושמרתם  )ב(  בקולי"  

בריתי"  )ג( "והייתם לי"  

הכתרים,  לג'  הכלים  שהם   
המופעים במדרש "בני המדינה 
שעשו ג' עטרות למלך"  ומכך 
תורה,  מתן  קודם  שנאמרו 
משמע שהם ההכנה לקבלתה 

נושא שני

ג' סוגי 
העבודה 
כהקדמה 

למ"ת
•

מאמר אחד



ד"ה 'ועתה אם שמוע תשמעו' 
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ז(

מפתח
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ד"ה 'ועתה אם שמוע תשמעו' ה'תשי"ז

ע"י קיום המצוות לאחר מ"ת מגיעים למקום נעלה משורש הנבראים

"אם שמוע תשמעו בקולי" - הביטול דקבלת עול הוא ההכנה לענין ד"והייתם לי סגולה", 
שהוא ענין האגודה, על שם ג' הסוגים שבישראל ובעבודה – הביטול דישראל בקיום המצוות 
)ביטול דאברהם(, שעי"ז נעשה התכללות ב' ההפכים דחסד וגבורה ע"י גילוי הכתר שלמעלה 

משניהם )כתר שכנגד 'נעשה', התפשטות האור(.

להענין  ההכנה  הוא   – בקוב"ה  דשכינתיה  והיחוד  ההתקשרות   - בריתי"  את  "ושמרתם 
ד"ואתם תיהיו לי ממלכת כהנים", שהוא ענין קיום המצוות לאחרי מ"ת, שעל ידי זה מגיעים 
למעלה משרש הנבראים. ובעבודה – ביטול במציאות )ביטול דאהרן(, שעי"ז נעשה התכללות 
באופן שהמטה מתעלה לשרשו, ע"י המשכה מבחינת הכתר באופן נעלה יותר )כתר שכנגד 

'נשמע', עצם האור(.

"והייתם לי" - שתהיו עסוקים בדברי תורה ולא בדברים אחרים, גם דברים המותרים הוא 
ההכנה להענין ד"וגוי קדוש", "קדש עצמך במותר לך", ביטול שמצד עצם הנפש, שעל ידי זה 

נעשה יחוד י"ה, ועד לבחינת העצמות ממש )כתר הג' שנטל לעצמו(.

הוצרך  לא  דשם שד-י  הגילוי  בשביל  כי  אבינו,  לאברהם  פריעה  מצוות  ניתנה  לא  ולכן 
ענין  להיות  הוצרך  הוי'(  )שם  תורה  דמתן  בהגילוי  בא  זה  ולאחר  הפריעה,  עור  את  להסיר 

הפריעה, ובהגילוי דלעתיד לבוא )אור שלמעלה משם הוי'( צריך להסיר גם עניני היתר.

ע





י שער שנ

מעמד 
מתן 
תורה

• ובו ששה נושאים •





תורה  למתן  ההכנה  ברגעי 
את  רואים  העם  "וכל  נאמר 
ואת  הלפידים  ואת  הקולות 

קול השופר ואת ההר עשן" 

והטעם שהיה צורך בג' עניינים 
ו'לפידים'  'קולות'  הוא:  אלו, 
ובמתן  וגבורה   חסד  על  קאי 
עצמותו  גם  התגלה  תורה 
שנעלה  כפי  יתברך  ומהותו 

מהם – "קול השופר" 

נושא ראשון

הקולות 
והלפידים

•
ה' מאמרים



ד"ה 'וכל העם רואים' 
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשכ"ג(

ד"ה 'וידבר אלוקים' 
)יום ב' דחג השבועות, ה'תש"ל(

ד"ה 'ויהי ביום השלישי'
)ליל א' דחג השבועות, ה'תש"ל(

ד"ה 'וכל העם' 
)ש"פ נשא, י"ד סיוון ה'תשמ"ו(

 ד"ה 'והר סיני עשן כולו' 
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשמ"ז(

מפתח
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ד"ה 'וכל העם רואים', ה'תשכ"ג

מתן תורה – הוויה חדשה 

עניין הפחד והחרדה שהיה במתן תורה הוא על פי הידוע שלפני כל הויה חדשה נצרך 
להיות העדר שקודם לו. על דרך זה במתן תורה שבני ישראל נעשו הויה חדשה לגמרי, ע"י 
הקו האמצעי )שמתחילתו ועד סופו לא משתנה(, לכך לפני זה היה צריך להיות העדר, באופן 

של חרדה ופחד. 

הנה בענין ההתכללות של קו האמצעי )הנ"ל( שאין בו חילוק של ראש וסוף, ישנם ארבעה 
סוגים: 

)א( התכללות שהמוחין פועלים במידות, כמו חסד בגבורה ולהיפך. 

)ב( פעולת המידות כל אחת בדרגה שלה אבל שניהם פועלים בדבר אחד. 

נוספת  התכללות  הפכים  להיות  יכול  לא  שבו  העליון  מהמוחין  מגיע  זו  התכללות  )ג( 
שהמידות מתבטלים בעצם מהותם ודרגתם וכל מציאותם זה למבטל שלהם. 

)ד( שהראש משפיע בסוף והסוף משפיע בראש. וזו היא שלימות ה'אין סוף'.

ויש להוסיף עוד שגם ענין ההעדר שקודם ההוויה קשור עם הקו האמצעי כי גם תכלית 
הצמצום היא בשביל הגילוי. וכאשר הגילוי הוא ע"י קו האמצעי כך גם ההעדר.

ע
ד"ה 'ויהי ביום השלישי', ה'תש"ל

תכלית נתינת התורה למטה כנשמות בגופים דווקא

התורה נקראת תורת אמת, )ואין שייך בה שינוים(. ולכן התורה כמו שהיא למטה היא 
באותו אופן כמו שהתורה למעלה. וא"כ נתינת התורה למטה הוא גילוי העצמות ולפי זה צריך 
להבין מה שמאריך הכתוב בפסוק על מתן תורה בענין 'הקולות, הברקים, העשן', הרי לכאורה 
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זה ענין חיצוני השייך לגשמיות העולם ולא שייך לעצם נתינת התורה. 

להבין זה צריך להקדים מה שאמרו המלאכים "תנה הודך על השמים" למרות שגם הם 
בעצמם יודעים שהנשמות יותר גבוהות מהמלאכים )שהרי המלאכים שייכים לשם 'אלוקים' 

והנשמות לשם הוי'( וא"כ מה היתה טענתם שתנתן התורה להם ולא לישראל. 

לכאורה  אשר  בגוף,  שהם  כמו  ישראל  לנשמות  ניתנת  שהתורה  היתה:  שטענתם  אלא 
דירה  יתברך  לו  "לעשות  היא  התורה  נתינת  שתכלית  משה  להם  ענה  כך  ועל  ירידה.  זה 
בתחתונים", בעולם שיש בו יצר הרע וכו'. וזהו מה שהיה במתן תורה קולות, ברקים, ועשן, כי 

תכלית נתינת התורה היא לעשות לו יתברך דירה בתחתונים בגשמיות העולם. 

ע
ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תש"ל

גילוי העצמות ניכר דוקא בגליא של תורה

 בלקוטי תורה מקשה מהו הענין של הרעש, קולות, וברקים, בעשרת הדברות. לכאורה 
הרי נאמרו שם דברים פשוטים, ומדוע אם כן היה צורך ברעש זה. 

הענין יובן בהקדים ביאור הפסוק "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת". תורה 
ומאור'  ב'אור  )כמו  משתנה.  אינו  ועצם   - 'עצם'  בדוגמת  שינוים,  אין  וב'אמת'  אמת,  ענינה 
שבמאור אין שינוי והתחלקות משא"כ באור, מכיוון שאינו עצם(. וכן הוא בתורה שכל שינוי 

והתחלקות הוא רק בגילוים.

 עיקר ההתקשרות של ישראל בהקב"ה הוא ע"י גליא שבתורה, ובזה גברה מעלת קריאת 
וזהו  )גליא(, ממשיך העצם  דווקא  ע"י קריאה  כי  )סתים(,  עיון בתורה  האותיות בתורה על 
הביאור בפסוק "קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת" שגם מי שלא מצליח לגשת 

לכל מקצועות התורה ורק לאופן הגליא שבה, הוא ממשיך את הקב"ה בעצמו למטה 

דיבורים  הם  הדברות  כי  הדברות,  בעשרת  והעשן  וברקים  הקולות  ענין  יובן  זה  פי  על 
פשוטים ומובנים )גליא שבתורה(, ולכן דווקא שם היה תגבורת העצמות )קולות וברקים(. 

ע
ד"ה 'וכל העם', ה'תשמ"ו

הקולות והלפידים בעבודת האדם

התורה היא נצחית, ולכן בכל יום יש את ענין מתן תורה. ולא רק מתן תורה עצמו, אלא 
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אף את ההכנה למתן תורה. על פי זה ג' הענינים הנזכרים 'קולות, לפידים, וקול השופר', שהוו 
הכנה למתן תורה ישנם בכל יום. 

הכנה  הוו  והם  הגבורה.  ספירת  על  קאי  "הלפידים":  ספירת החסד.  על  קאי  "הקולות": 
למתן תורה כיון שהתומ"צ כלולים מב' ענינים אלו, שהם אהבה ויראה. "קול השופר": תפארת 

שלמעלה מחסד וגבורה, ומחברתם יחד.

 קול השופר תחילתו בצד הקצר, ובצידו השני רחב. שכך הקול הולך באופן דהתרחבות 
כלשון הכתוב "מן המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה". ובכללות ענין השופר ישנם ב' דרגות: 
)א( כפי שקשור ללוחות האחרנות שניתנו ביוה"כ וקשורים עם תשובה. )ב( כפי שקשור עם 

הלוחות הראשנות. וענין הנ"ל שבשופר קשור עם ב' הדרגות:

 לפי הדרגה הא' הרי ענין השופר הוא יציאה למרחב דוגמת התשובה שבלוחות האחרנות. 
לפי הדרגה הב' בשופר הנה במתן תורה היה גילוי נעלה ביותר שהוא למעלה מכל הגילויים 

והוא נגלה למטה בעולם הזה באופן של נקודה )מיצר( ואז מתפשט לפרטים )מרחב(. 

ההוראה בעבודת האדם: בכלל, )שהרי מתן תורה ישנו בכל יום(. שעבודת האדם אמורה 
להיות באופן של קולות )חסד( לפידים )גבורה( וקול שופר )תפארת( ובפרט בקול השופר 

שתחילתו מיצר הרומז לביטול בלימוד התורה המביא ל"פתח ליבי בתורתך". 

ע
ד"ה 'והר סיני עשן כולו', ה'תשמ"ז 

מעלת גילוי העשן במתן תורה

- "והר סיני עשן כולו". שעשן זהו כללות הגילוי  בנוגע לגלוי העשן שהיה במתן תורה 
דכל סדר ההשתלשלות במתן תורה. מבואר בהקדמת הראב"ד לספר יצירה שעשן הוא ראשי 
תיבות עולם שנה נפש, וג' דברים אלו יש בכל סדר ההשתלשלות: הן בספירות )חכמה ז"א 
עשיה  יצירה  בבריאה  והן  כו'(,  קדמון  )אדם  הכלליים  עשיה  יצירה  בבריאה  והן  ומלכות(, 

הפרטיים, ובכל עולם בפני עצמו עד עולם העשייה.

 הנה האש למעלה מג' דרגות דעשן, ובעולמות קאי על עולם האצילות, ובספירות בחינת 
החכמה וכן בעולם העשיה. ולכן במתן תורה הגילוי היה שבחינות 'עולם' 'שנה' ו'נפש' התכללו 
לבחינת האש ע"י העשן. אמנם דעת רבינו הזקן בעולם שנה ונפש אחרת, שנפש הוא מעל 

שנה ועולם, כיוון שנפש הוא בחינת החיות והוא מחיה את השנה והעולם.

ע





הקב"ה ברא את העולם בעשרה 
עשרה  וגילוי  ביטוי  מאמרות  
מאמרות אלו נפעל בעולם על 

ידי עשרת הדיברות 

הטעם לכך הוא: שורש עשרת 
המאמרות הוא מבחינת "חכמה 
עשרת  כן  שאין  מה  תתאה", 
הדיברות שורשם הוא מבחינת 

"חכמה עילאה" 

נושא שני

עשרה 
מאמרות 
ועשרת 
הדברות

•
ב' מאמרים



ד"ה 'וידבר גו' אנכי' 
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ב(

ד"ה 'וידבר גו' לאמר'
)ש"פ נשא ט' סיוון, ה'תשכ"ו(

מפתח
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ד"ה 'וידבר גו' אנכי', ה'תשכ"ב

קיום העולם ע"י עשרת הדברות

קיום ה'עשרה מאמרות', שבהם נברא העולם, הוא על ידי עשרת הדברות דוקא, כי התורה 
היא תורת אמת, שאינה משתנה וקימת לעולמי עד.

החילוק בין ה'עשרה מאמרות' לעשרת הדברות, הוא על דרך החילוק בין מלאכים לנשמות: 
מלאכים שרשם מבחינת חיצוניות - בחינת הכלים. נשמות שרשם מבחינת הפנימיות - בחינת 

האורות.

 ב' פירושים בפסוק "והי' אמונת עתך חוסן ישועות גו"'. שייכותם זה לזה - המשכת התורה 
ע"י קיום המצוות בדרך אתכפיא ולאחרי המשכת התורה בעולם נפעל גם קיום העולם.

ע
ד"ה 'וידבר גו' לאמר', ה'תשכ"ו

חיזוק ה'עשרה מאמרות' על ידי עשרת הדברות

 – מאמרות  העשרה  את  מחזקים  האלה",  הדברים  כל  את  גו'  "וידבר   – הדברות  עשרת 
הנרמזים במילה "לאמר".

 הטעם שיש צורך בחיזוק מעשרת הדיברות ולא די בכח הפועל שבעשרה מאמרות, כוחו 
של הבורא שמציאותו מעצמותו – הוא משום שה'עשרה מאמרות' הם בחינת חכמה תתאה 
)מים תחתונים( שהיא המלכות, שרגליה יורדות ולכן צריכים חיזוק מעשרת הדיברות שהם 
בחינת חכמה עילאה )מים עליונים(. היינו, לפי שמקור העולם הוא מחיצוניות א"ק ושרש 

התורה, מפנימיות א''ק.

ע





"אמו",  נקראת  ישראל  כנסת 
להקב"ה  עטרה  שמעטרים 
תורה  במתן  )"המלך שלמה"( 

)"יום חתונתו"( 

ידי  על  בא  להכתרה  הכוח 
)תורה,  הקווים   בג'  העבודה 
עבודה, גמילות חסדים( באופן 
ממדידה  יציאה   - ד"צאינה"  
ובא  מאדך"   "בכל  והגבלה 
במלך  ראיה   – "וראינה"  לידי 

מלכי המלכים הקב"ה 

נושא שלישי

הכתרת 
המלך

•
ד' מאמרים



ד"ה 'צאינה וראינה'
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשכ"ב(

ד"ה 'בשעה שהקדימו'
)אור ליום ג', ערב חג השבועות, ה'תש"מ(

ד"ה 'צאינה וראינה'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשמ"ה(

ד"ה 'בשעה שהקדימו'
)אור ליום ג', ערב חג השבועות, ה'תשמ"ז(

מפתח
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ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשכ"ב

אופן גילוי כח ה'אין סוף' בנשמה בגוף

ענין ב"עטרה שעטרה לו אמו" קאי על עבודת כנסת ישראל, שעל ידם נעשה ענין העטרה. 
נקראים  ולכן  )"צאינה"(  ההגבלה  מגדר  היציאה  ענין  ישנו  שאצלם  לפי  הוא  לזה  והטעם 

"מהלכים". משא"כ מלאכים נקראים "עומדים" לפי שהעליות שלהם הם בסדר והדרגה.

הוא  זה  דבר  למטה.  הנשמה  ירידת  בעת  סוף'  ה'אין  כח  גילוי  ע"י  נעשה  ההליכה  ענין 
בדוגמת גילוי כח ה'אין סוף' בענין הנישואין )יחוד "דכר ונוקבא"(, שהם ב' הפכים. וביתר שאת 

בחיבור ב' ההפכים דנשמה וגוף. 

גילוי כח ה'אין סוף' בנשמה בגוף הוא ע"י קיום התורה ומצוות דוקא. דבר זה הוא מכיון 
שהם בדביקות ניכרת. ובכדי שיומשך כח ה'אין סוף' על ידי קיום התורה ומצוות, קיומם צריך 
להיות למעלה ממדידה והגבלה - בחינת "בכל מאדך". שדבר זה הוא תוקף ה'רצוא' שנעשה 

מצד העלם והסתר הגוף.

ע"י ההילוך )"צאינה"( נעשה אצל ישראל ענין העטרה - לא רק ב' הכתרים שנתן המלך 
בראש בניו, אלא גם הכתר שנתן בראשו.

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תש"מ

ביאור ענין קשירת ב' כתרים בעבודת האדם

בענין ההכתרה שהיתה בזמן מתן תורה ישנם ב' אופנים: )א( מלמטה למעלה – בני ישראל 
מכתירים להקב"ה. )ב( הקב"ה קושר בראש כל אחד ואחד מבני ישראל ב' כתרים.

בעבודת האדם: הכתרת בני ישראל להקב"ה נעשית ע"י הקדמת 'נעשה' ל'נשמע' שדבר 
זה קאי על ביטול הרצון לבעל הרצון. ע"י ביטול זה מגלים את בחינת "מחשבתן של ישראל 

שקדמה לכל דבר" )ואפילו לתורה ומצוות(. 
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ע"י  השנה  בראש  הקב"ה  את  ממליכים  ישראל  שבני  ההמלכה  על-דרך  היא  ההכתרה 
תקיעת שופר. שדבר זה מעורר רצון בהקב"ה למלוך על העולם. הטעם ליכולת לעורר בו 

שימלוך על העולם הוא מפני ששורש נשמות ישראל הוא למעלה מהשתלשלות.

וזהו שמביא במדרש שהמלאכים עשו להקב"ה ג' כתרים. היינו, שע"י עבודת בני ישראל 
מניחים המלאכים ג' כתרים: )א( להקב"ה. )ב( ושני כתרים נוספים על בני ישראל - אחד כנגד 

נעשה ואחד כנגד נשמע. 

ע
ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשמ"ה

עיטור העטרה להקב"ה – בכח אמירת "שמע ישראל"

כנסת ישראל נקראת 'אמו' - שעטרה עטרה להקב"ה )המלך שלמה( במ"ת )יום חתונתו( 
וכנגד זה נתן לו הקב"ה שני כתרים. עניין העטרה הוא זה שישראל אומרים שירה לקב"ה - 

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

 הכח לאמירת שמע ישראל על ידי בנ"י ניתן במתן תורה בדיבור "אנכי" )שמע ישראל( 
ו"לא יהי' לך" )ה' אחד( ולכן נאמר שהעטרה היא במתן תורה ביום חתונתו דווקא. 

אך מכיוון שעבודתם של ישראל היא בנשמות בגופים דווקא, צריכים הם לזיכוך תפילתם 
- עבודה זכה  זה גם נעשה ע"י בנ"י – בספירת העומר, מלשון אבן ספיר  מהגשמיות. עניין 
ובהירה. אך מכיוון שאין זה בשלימות צריכים הם למלאכים, ולכן עצם עניין העטרה נעשה 
ע"י המלאכים. אמנם, מכיוון שזה נעשה בכח שירתם של ישראל דווקא נקראת העטרה על 

שמם. 

עד  ההמשכות  כל  למטה  נמשכים  ש"נזכרים"  שע"י  ונעשים",  נזכרים  האלה  "והימים 
לעוה"ז הגשמי – "נעשים". ובכל שנה ושנה מתווסף עניין חדש שלא הי' לפני זה עד לחידוש 
ובדורנו  מס"נ,  ע"י  נעשה  זה  גילוי  תצא", ששלימות  מאתי  חדשה  ש"תורה  לבוא  שלעתיד 

העבודה של "אל יבוש מפני המלעיגים".

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשמ"ז

המעלה בעבודת התחתונים על המלאכים

ביאור החילוק שבין הכתרת המלאכים את בני ישראל, לבין ההכתרה של הקב"ה את בני 
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ישראל: 

ישראל  בני  ידי  על  הם  ההמשכות  שכל  שאף  ענינה  המלאכים  ע"י  ישראל  בני  הכתרת 
אותיות  את  המצחצחים  שהם  המלאכים,  לעבודת  הוצרכו  זה  כל  עם  בתפילה,  בעבודתם 
עשיית  מקור  ולכן  וזכים,  לרוחנים  אותם  והופכים  גשמיים  שהם  ישראל  בני  של  התפילה 

הכתרים הם בעולמות הרוחניים דווקא;

משא"כ בהכתרת בני ישראל ע"י הקב"ה מבטאת מעלה נעלית יותר של מעשה ועבודת בני 
ישראל בתחתונים דווקא, שע"י עבודה זו זוכים שה' מכתירם בכבודו ובעצמו, ועד שפועלים 

שהקב"ה יניח כתר בראשו ג"כ.

והחידוש בזה, שאף שבני ישראל הינם גשמיים בעולם גשמי עד שנקראים "בני מדינה" 
)ללא יחס לעצם בנים של הקב"ה( למרות הכל מכתירים הם את המלך. הכתרה זו נעשית 
לפני מתן תורה, לכל יהודי יש נשמה אלוקית הנתונה בו באופן של פנימיות, והיא הנותנת כח 

שעוד קודם מתן תורה יהיה ביכולת בנ"י לעשות ג' כתרים - כולל כתרו של המלך.

ע
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ד"ה 'אלפיים שנה', ה'תשי"א

שעשועי הקב"ה מלימוד התורה בעולם הזה

חמשת  ביאור  במעלה(;  )קדימה  למדות  המוחין  קדימת  ענינה  לעולם  התורה  קדימת 
המדרגות בתורה שבכתב "ואהי' אצלו אמון גו' ושעשועי את בני אדם"; עיקר מעלת התורה 
בדרגה  היא  המעלה  ועיקר  חוזר  באור  אופנים  ב'  חוזר;  אור  בבחינת  למטה,  בירידתה  היא 
הוא  עד שתענוג העבד  יעשון,  את המעשה אשר  לידע  עול,  בבחינת קבלת  דוקא  הנמוכה 

מתענוג האדון, ועל ידי זה הוא גילוי התענוג הפשוט שלמעלה. 

ע
ד"ה 'חמשה קנינים' )א(, ה'תשי"ב

פעולת התורה בעולם, ומעלתה כשלעצמה

"קנין" – קאי על עולם האצילות )"ברוך קונך"(, שאינה התהוות חדשה - יש מאין, אלא בא 
מן ההעלם אל הגילוי בלבד. וזהו "חמשה קנינים קנה הקב"ה בעולמו", דקאי על פעולת הקנין 

בעניני העולם שלמטה, עד שיתעלו להיות "בעולמו" )עולם האצילות(.

וב"קנין" זה ישנם שני אופנים:

)א( משיכה – העלאת עניני העולם לקדושה בדרך אתערותא דלתתא. 

)ב( כסף – המשכת אהבה )"נכסוף נכספתי"( בדרך אתערותא דלתתא.

התחלת קנינים אלו היא: "תורה קנין אחד", שבזה ישנם שני פירושים: )א( התורה היא 
ידי זה מתעלה גם  מבחינת מוחין, וצריך להמשיכה בעולם שהתהוותו מבחינת מדות, ועל 
העולם להיות "עולמו" של הקב"ה )"שמים וארץ קנין אחד"(; )ב( התורה עצמה היא חלק 

מה"חמשה קנינים" שהם כללות המדות, והיא מדת הגבורה )"מפי הגבורה שמענום"(.

ונוסף על פעולת התורה בעולם, צריכה להיות גם פעולת הקנין בתורה עצמה – לימוד 
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פנימיות  ולימוד  התפילה  עבודת  ידי  על  הקב"ה,  של  תורתו  שהיא  שיורגש  באופן  התורה 
התורה.

ובעומק הענין; קאי ענין הקנין גם על העליה לבחינת יחיד )שהרי הקנין נעשה על ידי 
והן  בעולם  הן  הוא  זה  וענין  בחינת אחד.  היחיד(, למעלה מאצילות שהוא  משיכה לרשות 
בתורה, כמארז"ל שדוד היה מחבר את התורה שלמעלה )אצילות( עם הקב"ה )בחינת א"ס 

שלמעלה מאצילות(.

ע
ד"ה 'חמשה קנינים' )ב(, תשי"ב

העלאת התורה למעלה מהאצילות – ע"י בירור הנפש הבהמית

"תורה  וזהו  מאצילות.  שלמעלה  "עקודים",  בחינת  על  קאי  ד"עולמו"  הענין  אמיתית 
קנין אחד", שפעולת הקנין היא גם בתורה כפי שהיא באצילות, להעלותה לדרגה שלמעלה 

מאצילות.

וענין זה נעשה דוקא ע"י עבודתם של ישראל כפי שנתלבשו בגופים, כי ע"י הירידה למטה 
להתלבש בגוף מגעת הנשמה לדרגה נעלית יותר מכפי שהיתה קודם הירידה.

וטעם הדבר – כי על ידי זה שמעוררת אהבה ויראה בנפש הבהמית שלמטה מטעם ודעת, 
)בחינת  ודעת  מטעם  שלמעלה  באופן  האלוקית  בנפש  והיראה  האהבה  התעוררות  נעשית 
אהבה רבה(, למעלה מהאהבה והיראה שבנשמה שלמעלה שהם על פי טעם ודעת )בחינת 

אהבה זוטא(.

למדריגה  תיקון(  )בחינת  האלוקית  נפש  מתעלית  הבהמית  נפש  בירור  ע"י  מזו:  יתרה 
שלמעלה גם משורש נפש הבהמית )בחינת תוהו שלמעלה מהתיקון(, כי הכח לבירור נפש 
הבהמית נמשך ממדריגה שבה תוהו ותיקון שוים )"הלא אח עשיו ליעקב"(, ועד שתיקון הוא 

למעלה מתוהו )"ואוהב את יעקב"(. וזהו "ישראל קנין אחד".

וגם "תורה קנין אחד" נעשה ע"י בירור נפש הבהמית דוקא, כדמצינו שבמתן תורה היה 
דוקא לאחרי הקדמת ספירת העומר, שענינה בירור נפש הבהמית. 

ע
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ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשי"ג

מעלת המדבר בדומם דווקא

דומם, צומח, חי, ומדבר – קאי על אותיות, מדות, שכל, ועצם הנפש שלמעלה מהשכל, 
]והשייכות דמדבר )עצם הנפש( לדומם )אותיות( דווקא[. 

על דרך זה בעבודה: מצות אנשים מלומדה, אהבה ויראה טבעיים, אהבה ויראה שכליים, 
והביטול לבעל הרצון – שמצד זה נעשה קיום המצוות בקבלת עול )ללא הרגש, ע"ד מצות 

אנשים מלומדה( דוקא.

רק  )לא  נמשך  במ"ת  כי  דוקא,  לדיבור   – תושבע"פ  והן  תושב"כ  הן   – דתורה  השייכות 
ההבנה וההשגה שבתורה שהיתה גם קודם מ"ת, אלא( בחי' הדיבור, שקשור עם בחי' מדבר 
"אשר לא ישב אדם שם", אור בלי גבול שלא לפי ערך הנבראים, שעל ידו דוקא נעשה זיכוך 

הגשמיות. 

ע
ד"ה 'אנכי הוי' אלקיך', ה'תשט"ז

ביאור אופן ההתקשרות על ידי התורה בין הקב"ה וישראל

ולא  נפרדים המתקשרים,  דברים  )כשני  בדא"  דא  "תלת קשרין מתקרשין  הלשון  טעם 
לשון דביקות המורה שאינו מציאות לעצמו כלל( – כי הן הנשמות והן התורה נעשו בבחינת 

מציאות נפרד: הנשמות – מצד ירידתם למטה, והתורה – כיון שהיא בחינת חכמה.

התקשרות הנשמות עם הקב"ה – היא על ידי התורה )והוא ענין לימוד התורה שקודם 
התפילה(; והתקשרות התורה עם הקב"ה – היא ע"י הנשמות )והוא ענין לימוד התורה שאחר 

התפילה(.

ועל ידי זה נעשה תוקף ההתקשרות עוד יותר מאשר קודם ירידתם: בהנשמה – שנעשית 
בבחינת "מהלך" ובהתורה – שנעשית בבחינת אותיות החקיקה.

ואף שגם האהבה דאהרן היא גילוי מלמעלה למטה, הרי זהו בעלם, ומה שנמשך בפנימיות 
הוא על ידי העבודה מלמטה למעלה דוקא.

ע
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ד"ה 'איהו וחיוהי חד', ה'תשט"ז

התקשרות התורה עם הקב"ה למרות ש"אורייתא וקוב"ה כולא חד" 

וקוב"ה  "אורייתא  לכאורה,  )שהרי  להקב"ה  התורה  התקשרות  שתהיה  ששייך  הטעם 
כולא חד", וענין ההתקשרות שייך בשני דברים נפרדים דוקא( – כי התורה נתלבשה בדברים 

גשמיים.

ואף ש"סתים דאורייתא" )שיש בו כל הענינים שב"גליא דאורייתא"( לא נתלבש בדברים 
גשמיים, הרי גם בו שייך ענין ההתקשרות. 

ובפרטיות: בלימוד התורה כמו שהוא בגן עדן – כיון שהלימוד הוא ברוחניות הענינים של 
הנבראים, ולא באלוקות; ובלימוד התורה באצילות – כי אף שהלימוד שם הוא באלקות גופא, 
והכלים, שהם בדבקות  עניין הלבושים  בענין הנשמות שהוא  הוא  הרי הלימוד  מכל מקום 

שאינה ניכרת.

וע"י שישראל לומדים תורה באהבה ויראה – פועלים ענין ההתקשרות בתורה, שמתעלת 
למעלה מאצילות ונעשית בבחינת אותיות החקיקה ואף למעלה מזה.

ע
ד"ה 'קרוב הוי' לכל קוראיו', ה'תשח"י

קירבת ישראל לעצם דתורה

שנמצא  העצם  גילוי  שענינה  דהיינו  מקום,  בקירוב  אוא"ס  מאיר  שבה  חכמה,   – תורה 
בהעלם בכתר. וזהו שהתורה היא בחי' אור, "אורייתא וקוב"ה כולא חד", כיון שעיקרה ידיעה 

והשגה. משא"כ המצוות הם לבושים בלבד, כיון שעיקרם העשיה והפועל.

חילוקי המדרגות שבתורה הם רק בהאור )דכיון שכל ענין האור הוא להאיר, הרי כשמאיר 
בריבוי יותר או במיעוט יותר זהו ענין של התחלקות(, ולא בהעצם )כי מאחר שהוא למעלה 
מהעלם וגילוי, אין בו הפרש אם הוא בהעלם או בגילוי(. ולכן נקראת התורה בשם "אמת", 

שענינה שאין בה שינויים. וזהו שהתורה היא בקו האמצעי, שהוא בכל המדרגות בשווה.

העצם שבתורה הוא לא רק בהשגת התורה, אלא גם באמירת אותיות התורה )ואדרבה, יש 
בזה מעלה יתירה(. וזהו "תלת קשרין מתקשראן דא בדא כו'", שמצד סדר ההשתלשלות - 
סתים דישראל מקושר עם גליא שבתורה )אותיות התורה( וסתים שבתורה עם גליא דקוב"ה, 
לנשמות  שניתנה  כמו  דתורה  בגליא  גם  עצמו  את  הקב"ה  נתן   - העצמות  גילוי  מצד  אבל 

בגופים.

וזהו "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת", שכאשר קורא להקב"ה ע"י התורה 
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)"אמת"(, בכל האופנים שבזה )"לכל קוראיו"( נעשה קרוב לה', שם העצם. 

ע
ד"ה 'שויתי הוי' לנגדי תמיד', ה'תש"כ

שם הוי' שלמעלה מהתחלקות

בשם הוי' )כולל כל המדריגות דשם הוי', שכללותם "הוי' דלתתא" ו"הוי' דלעילא"( ישנו 
ענין התחלקות; ויש בחינה נעלית יותר בשם הוי' - שם הוי' שלפני הצמצום, שעליה נאמר 

"שויתי הוי", לשון השתוות, דהיינו שאין בו התחלקות כלל.

 וזהו מה שכתוב בזהר "לאו רעותין לאו נהורין לאו בוצינין בההוא אין סוף", שאין סוף 
בכלים(,  ואורות המתלבשים  )כלים  ד"בוצינין"  הוא למעלה מההתחלקות  היכולת(  )בחינת 

"נהורין" )אורות שלמעלה מהתלבשות בכלים( ו"רעותין" )הרצון לספירות(.

 וזהו "שויתי הוי' לנגדי תמיד", שהעבודה צריכה להיות להמשיך בחינת הוי' שלמעלה 
שעשועים  בחינת  היא  שהתורה  כשם   - התחלקות  בהם  שיש  במדריגות  גם  מהתחלקות 
היא  האדם  ועבודת  התחלקות.  של  באופן  שנמשכה  עד  וירדה  נסעה  ומשם  העצמיים, 

להעלותה לשרשה ומקורה, ולכן ישנה עבודה זו גם במדריגה היותר תחתונה.

ע
ד"ה 'חביבין ישראל', ה'תשכ"ו

חיבור הנפשות - האלוקית והבהמית והעלאתן, בכח התורה

 – "חביב אדם שנברא בצלם"  נפש האלוקית.  – קאי על  בנים"  ישראל שנקראו  "חביבין 
קאי על נפש השכלית )צלם(. ועל זה נאמר "אך בצלם יתהלך איש" – שנפש השכלית היא 

הממוצע שעל ידה פועלת הנפש אלוקית על הנפש הבהמית.

ענין זה נעשה ע"י ההתבוננות בפסוק "שמע ישראל וגו'. שמע - שם ע', שמתבונן בכך 
שהתהוות העולמות אינה אלא הארה )שם( מבחי' המידות )ע'(, ועי"ז נעשה ואהבת גו' בכל 

לבבך, בשני יצריך, שגם הנפש הבהמית תתהפך לאהבה את ה'.

מאדך  דבכל  לאהבה  באים   – יצריך(  בשני  לבבך,  )בכל  הבהמית  נפש  וזיכוך  ברור  וע"י 
שלמעלה ממדידה והגבלה )כמשל התגברות מרוצת המים לאחרי הסרת הסתימה( כי שרש 
אורות   - באיכותם  והן  שבו  האורות  בריבוי  הן  שנעלה  התוהו,  מעולם  הוא  הבהמית  נפש 
פשוטים שאינם בגדר הגבלה והתחלקות בכלים )שלמעלה גם מהאור שהאיר ביום הראשון( 



מעלת התורה | 49

וזהו אך בצלם יתהלך איש – שעל ידי הפעולה בנפש הבהמית נעשה אצל נפש האלוקית ענין 
ההליכה בלי גבול 

פעולת  ידי  – שעל  קוממיות"  ואולך אתכם  גו'  בחוקותי תלכו  "אם  גם מה שכתוב  וזהו 
החקיקה בנפש הבהמית נפעל ענין ההליכה – בלי גבול - בב' המקומות דנפש האלוקית ונפש 
הבהמית עד שנמשך גם בעולם – "ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" - העולם חוזר 

להיות על מילואו כמו קודם החטא, דירה לו יתברך.

כל זה נעשה על ידי התורה – כלי חמדה, ששרשה הוא בדרגה שלמעלה מתוהו ותיקון, 
ולכן נעשה על ידה החיבור דנפש האלוקית עם הנפש הבהמית לבררה ולהעלותה לשרשה 

בעולם התוהו, שעל ידי זה יאיר גם בנפש האלוקית ריבוי אור הבלי גבול דתוהו. 

ע
ד"ה 'וידבר הוי' לאמר' )א(, ה'תשל"ז

הדיעות החולקת בתורה שורשן אחד

בשעת מתן תורה מסר הקב"ה למשה את התורה על על פרטיה, כולל הדיעות החלוקות, 
ועם כל זה אמרו רז"ל שהכל מפי רועה אחד נאמרו.

ויש לבאר זה: הפירוש של "אלו ואלו דברי אלוקים חיים", הוא; דווקא ב"אלוקים חיים" 
על  קאי  חיים"  "אלוקים  שם  והגבלה משא"כ  צמצום  על  מורה  הוא  "אלוקים"  ששם  מפני 

הגילוי שבצמצום ובדרגה זו שייך נתינת מקום לב' הדרגות.

ומצד שם הוי' שייך רק פסק אחד – 'הוי' עמו' שהלכה כמותו ואין נתינת מקום לב' הדעות 
משום שהוא למעלה מהתחלקות, והמשכה זו נעשית על ידי ביטול דווקא )שאז אין שייך 

לחילוק בין הדיעות כי אם כולם בדעה אחת(.

ובמתן תורה הגילוי היה – "אנכי הוי' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים"; נעשה היצאיה 
משם אלוקים על ידי שם הוי' ולמעלה מזה בחינת "אנכי" וכך נהיה יציאת מצרים. כאשר אדם 

קורא ושונה "הקב"ה קורא ושונה כנגדו", ועל ידי הביטול זוכה להוי' עמו – הלכה כמותו.

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"ח

החידוש במתן תורה על המעלות הנפלאות בימים שלפניו

על ראש חודש סיוון נכתב בתורה "בחודש השלישי באחד לחודש ביום הזה באו מדבר 
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סיני", ישנם בזה ג' מעלות:

מוכנים  היו  תורה  למתן  קשור  תליתאי ששלוש  לאוריאן  שייך   – השלישי"  "בחודש  א: 
כבר.

ב: "ביום הזה" – שבחינת מדבר שלמעלה מהשתלשלות היה בגילוי למטה – "זה".

ג: "סיני" – א( מתיש את הנפש הבהמית. ב(המשכת אור ע"י תומ"צ בגשמיות.

שלמעלה  מקיף  על  שקאי  ואחד,  אחד  לכל  כתרים  ב'  בו  קשרו  סיוון:  ה'  של  מעלתו 
מהשתלשלות.

החידוש דמתן תורה "אנכי ה"א אשר הוצאתיך מארץ מצרים" – מכל ההגבלות שהיו לפני 
זה, שעד אז )-יציאת מצרים( הגיעו עד שרש הנאצלים. ובמתן תורה היתה התגלות המאציל 
ועד המשכת העצמות – למעלה מכל ההגבלות, וההמשכה היא באופן נצחי – "לאמר" שאדם 

קורא ושונה הקב"ה קורא ושונה כנגדו.

ע
ד"ה 'וידבר אלוקים' ה'תשמ"ב

מתן תורה דוקא ע"י )הקדמת( העבודה במצרים

מתן תורה היה דווקא אחר העבודה בגלות מצריים, וכן פעולת התורה היא דווקא אחר 
עבודה )דאתכפיא ואתהפכא, כמו העבודה במצרים כפשוטה שזה לצמצם טבעו וכו'(. יציאה 

ממיצרי נפשו, וכמו שכפשוטו לפני מתן תורה היה יציאת מצרים.

מתן תורה היה דווקא ע"י שם אלוקים כדי שבני ישראל יוכלו להפוך את מידת הצמצום 
שיהיה בבחינת גילוי )'לילה כיום יאיר'(. 

כוונת הירידה למצרים היתה בשביל העליה שיהיה על ידי זה וכך בעבודת האדם שיורד 
ציוויים  דווקא  היו  ולכן בעשרת הדברות  זה עולה מעלה מעלה,  ידי  ודווקא על  ממדרגתו, 
ושונה  קורא  ומהות  עצמות  אז  נצטווה  שכך  בגלל  מקיימם  שכשאדם  פשוטים  דברים  על 

כנגדו. 

גלות  שע"י  )כמו  משיח  מפי  חדשה  תורה  גילוי  יהיה  הגלות  בזמן  שלנו  העבודה  וע"י 
מצריים היה הגילוי דמ"ת( שילמד תורה את כל העם בבחינת ראיה שראיה זה )א( שתופס את 

עצם הדבר. )ב( ויכול לתפוס על ידו את הדבר הכי תחתון וגשמי. 

ע
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ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשמ"ב

המשכה מלמעלה למטה, והעלה מלמטה למעלה - בתורה

"על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים". העבודה 
בכל שלושת העניינים צריכה להיות באופן שלמעלה ממדידה והגבלה – "בכל מאדך", ואע"פ 

שהפסוק נאמר רק על מצוות אהבת ה', מכל מקום אהבת ה' היא שרש כל המצוות.

עבודה: עבודת התפילה היא באופן של העלאה מלמטה למעלה, עד שהאדם מתאחד עם 
מהותו ועצמותו ית'. כיון שעיקר עניין התפילה הוא באופן שלמעלה ממדידה והגבלה.

תורה וגמילות חסדים: עבודתם הוא באופן של המשכה מלמעלה למטה, אלא שגם עבודה 
זו היא באופן שלמעלה ממדידה והגבלה.

ג' ענינים אלו קשורים למתן תורה - לפני מתן תורה היתה גזירה דעליונים לא ירדו למטה 
ותחתונים לא יעלו למעלה, ולכן עבודתם היתה באופן מדוד ומוגבל. ובשעת מתן תורה היה 

ביטול הגזירה, ולכן העבודה היא באופן שלמעלה ממדידה והגבלה.

התורה היא למעלה מהעולם, ובמתן תורה היא נמשכה בתוך גדרי העולם, במקום וזמן. 
ולכן התורה ניתנה 'בירחא תליתאי' - חודש סיון, והיא קשורה למספר שלשה דוקא. כי מספר 

שלשה מורה על בחינה שלמעלה מהעולם בתוך העולם.

העלאה  עניין  גם  בתורה  יש  בתורה,  שישנה  למטה  מלמעלה  ההמשכה  לענין  בנוסף 
מלמטה למעלה, כיון שהתורה נמשלה לאש, כמ"ש "הלא כה דברי כאש", ואש טבעו לעלות 
למעלה. כמו שרואים במצוות לימוד התורה שישנם ב' אופנים אלו: )א( קריאה בדיבור בפה 
- שזה מורה על אופן ההמשכה שבתורה, שנמשכת בגוף הגשמי. )ב( מצוות עיון התורה - 

שמתייגע להבין את התורה, וזהו עניין העלאה - שמעלה את עצמו לתורה.

וזהו "משל למלך שעשו לו בני המדינה ג' עטרות, מה עשה המלך נטל א' ונתן בראשו, 
וגמילות  ג' עטרות: תורה, עבודה  בנ"י במתן תורה הביאו לקב"ה   – בניו"  נתן בראש  ושנים 
– שענינה  עניין העבודה  נטל את  – הקב"ה  ונתן בראשו"  א'  נטל  "מה עשה המלך  חסדים. 
תורה  לבנ"י את הקווים של  – ממשיך  בניו"  בראש  "ונותן שניים  העלאה מלמטה למעלה. 

וגמילות חסדים שעניינם הוא המשכה מלמעלה למטה. 

ע
ד"ה 'ואהיה אצלו אמון' ה'תשמ"ג

ביאור ה' דרגות בתורה והמעלה בדרגה החמישית

הקב"ה ברא את העולם על ידי התורה כמו אומן העושה מלאכתו עם כליו. ובתורה גופא 
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ישנן ה' דרגות.

)א( "ואהיה אצלו אמון" – התורה כמו שהיא אצל עצמותו ומהותו יתברך – חכמה שבכתר 
פנימיות אבא.

)ב( "ואהיה שעשועים יום יום" - התורה בדרגת חכמה )הגילוי באופן של נקודה( ובינה 
)הגילוי באופן של התרחבות(, שדווקא בהם שייך ענין התענוג מצד שורשם בעצמותו ית'.

)ג( "משחקת לפניו בכל עת" – התורה בדרגת זעיר אנפין )ו' מידות( שם קיים עניין התענוג 
באופן גלוי שמתבטא ע"י שמחה - תענוג הגלוי, לא כמו חכמה ובינה שהתענוג נסתר.

קיימות  המידות  שם  "ארצו",   - מלכות  בדרגת  התורה   – ארצו"  בתבל  "משחקת  )ד( 
בהתגלות.

)ה( "ושעשועי את בני אדם"- התורה כפי שהיא בעולמות בריאה יצירה עשיה.

 דווקא בעולמות בריאה יצירה עשיה נאמר "ושעשועי" כלומר השעשועים של הקב"ה 
ירדו  לא  "עליונים  הגזירה  התבטלה  תורה  שבמתן  משום  אמון"(,  אצלו  )"ואהיה  בעצמו 
לתחתונים, ותחתונים לא יעלו לעליונים" וזה גורם שבעולם הזה הגשמי מתגלה העונג העצמי 
של העצמות ולכן "התורה הזאת לא תהיה מוחלפת" כי נמשך בה בחינת הנצחיות שאינה 
נתונה לשינויים, שדרגה זו תהיה בגילוי בגאולה העתידה שיתגלה בחי' הקריאה בגלוי בעולם 

כולו.

ע
ד"ה 'אנכי הוי' אלוקיך', ה'תשמ"ט

נתינת התורה והמשכתה היא מעצמותו יתברך

מבאר השאלה למה לא נאמר "אנכי ה' אלוקיך אשר בראתי שמים וארץ" )ויתירה מזו, 
שגם אליבא דאמת ישנו ענין זה בהתחלת מתן תורה, אלא שהוא בחלק התושבע"פ דפסוק 
זה( – כי בריאת שמים וארץ ומתן תורה שייכים זה לזה, בכך ששניהם מתחדשים בכל רגע 
כוונת בריאת  כי  בגילוי היא "אשר הוצאתיך מארץ מצרים",  כן ההתחלה  פי  ואף על  ורגע. 

העולם ומתן תורה היא בשביל ישראל.

כיון שבכל שנה חוזרים ונמשכים הענינים שהיו בפעם הראשונה באופן נעלה יותר, יש 
להוסיף בכל שנה גם בהכנות למתן תורה, ועל אחת כמה וכמה בנוגע להענינים השייכים לחג 

השבועות עצמו.

וכשם שבמתן תורה בפעם הראשונה נעשה תוקף בקיום העולם )"ארץ יראה ושקטה"( 
העמודים  בג'  להיות  צריכה  תורה  למתן  בהכנות  ההוספה  ולכן  ושנה,  שנה  בכל  הוא  כן   –
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שעליהם העולם עומד.

המלך  לדוד  מסיני"(,  תורה  קיבל  )"משה  רבינו  למשה  שייך  השבועות  שחג  ומכיון 
ולהבעש"ט – הרי זה זמן מסוגל ללימוד והפצת התורה )"והעמידו תלמידים הרבה"(, באופן 
נצב  דברך  ה'  "לעולם  עה"פ  )כתורת הבעש"ט  בהבריאה  חידוש  הפועל  בתורה  חידוש  של 
בגאולה  בתורה  את אמיתית החידוש  וממהרים  זה מקרבים  ידי  ועל  דוד(.  בשמים" שאמר 

העתידה.

ע





למרום  משה  שעלה  "בשעה 
לפני  השרת  מלאכי  אמרו 
מה  עולם  של  ריבונו  הקב"ה 
לילוד אשה בינינו, אמר להם 
לפניו  אמרו  בא,  תורה  לקבל 
אדיר  מה  וכו'  גנוזה  חמדה 
תנה  וגו'  הארץ  בכל  שמך 
לו  ואמר  השמים,  על  הודך 
תשובה  להם  החזיר  הקב"ה 
כלום  משה  להם  ענה  וכו', 
למצרים ירדתם כלום יצר הרע 
יש  ואם  אב  כלום  ביניכם  יש 
המבוארים  פרטים  ועוד  לכם, 
בסוגיא דמתן תורה, ואחר כך 
נעשו המלאכים ידידים למשה 

עד שנתנו לו מתנות" 

נושא חמישי

טענת 
המלאכים 
ותשובת 

משה
•

ח' מאמרים



ד"ה 'בשעה שהקדימו'
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשי"ד(

ד"ה 'להבין ענין נתינת התורה לנשמות ישראל'
 )ליל א' דחג השבועות, ה'תשט"ז(

ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום' 
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשי"ט(

ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום' 
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשכ"א(

ד"ה 'צאינה וראינה'
 )ליל א' דחג השבועות, ה'תשכ"ז(

ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום'
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשכ"ח(

ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום'
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשכ"ט(

ד"ה 'קרוב ה' לכל קוראיו'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשד"מ(

מפתח
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ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשי"ד

קיום התורה והמצוות בגשמיות דווקא

תוכן טענת המלאכים "תנה הודך על השמים". הוא, שאף על פי שהנשמות הם בדרגה 
הנה  מקום  מכל  והזמן,  המקום  בהגבלת  ואינם  מגופים  מופשטים  כיוון שהם  מהם,  נעלית 
יותר  יסודות הדקים, לכאורה נעלה  גוף המלאכים, שהוא מב'  ביחס לגופים הגשמיים הנה 
)שענין זה הוא מצד החילוק בשרשם – ששורש המלאכים משם אלוקים, חיצוניות הכלים, 

ושורש הנשמות משם הוי', פנימיות הכלים המיוחדים עם האורות(.

ועל זה השיב להם הקב"ה, שישנה מעלה בגוף האדם על פני גופות המלאכים, כי: המלאכים 
הם בחינת צומח, וגוף האדם הוא בחינת דומם, שבזה ב' מעלות: )א( כי בכדי לפעול בכל סדר 
השתלשלות הרי זה דוקא ע"י המדרגה הפחותה ביותר; )ב( לפי ששורש הדומם הוא למעלה 
משורש הצומח והחי )כשם ששורש האותיות שבנפש הוא למעלה משורש השכל והמידות(, 

ולכן בכוחו לפעול ביטול היש לאין והתכללות הכלים באורות בכל סדר השתלשלות.

ולכן דוקא ע"י הקדמת נעשה לנשמע – גילוי מעלת עניין "מעשה גדול" - "נעשה" )שע"י 
טענת  הסירו   – "נשמע"(  גדול"  ב"תלמוד  גם  פועל  הוא  הרי  שבו  וההסתר  ההעלם  בירור 
פועלים  הגוף  והסתר  העלם  בירור  ע"י  שדווקא  הודו  עצמם  שהמלאכים  ועד  המלאכים, 

תוספת גם למעלה.

ע
ד"ה 'להבין ענין נתינת התורה לנשמות ישראל', ה'תשט"ז

השלמת כוונת הבריאה כנשמה בגוף דווקא

"מהלכים",  נקראות  לפי שהם בהגבלה, משא"כ הנשמות  "עומדים",  נקראים  המלאכים 
לפי שהם בלי גבול. 

והטעם לזה: לפי שהמלאכים הם בכלל הבריאה שנמשכה מבחינת הדיבור, משא"כ נשמות 
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ישראל עלו במחשבה. ואף שגם הנשמות הם בבחינת בריאה – זהו כפי שהנשמה היא מצד 
עצמה, אבל על ידי ירידתה והתלבשותה בגוף נעשית בבחינת "מהלך", מצד מעלת חיבור ב' 

הפכים )נשמה – שהיא למעלה מכל הנבראים, וגוף – שהוא למטה מכל הנבראים(. 

והטעם שבכוחה של הנשמה להיות בבחינת "מהלך" )אף שמצד עצמה היא בבחינת גבול( 
– כי בהיותה למטה משלמת היא את הכוונה של "דירה לו יתברך", שהיא תכלית הבריאה 
)פנימיות הרצון(, ולכן מתבטלות כל הגבלות, שהם מצד הבריאה עצמה )חיצוניות הרצון(. 
ולכן ניתנה התורה לנשמות ישראל דוקא לאחר התלבשותם בגוף, כי ע"י זה נשלם פנימיות 

רצון וכוונת העצמות.

ע
ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום', ה'תשי"ט

ביאור טענת המלאכים ותשובת משה

חכמה  )"אאלפך  מוחין  בחינת  היא  שהתורה  כיון  לעולם".  תורה  קדמה  שנה  "אלפיים 
אאלפך בינה"(, שהם בבחינת הבדלה לעצמו, ולכן קדמה לעולם, ששורשו מהמידות שהם 

בשביל הזולת.

וזהו תוכן טענת המלאכים, שמצד הבדלה זו אינו שייך שתינתן התורה למטה, אלא "תנה 
הודך על השמים" – למלאכים, שיש להם שייכות לבחינת המוחין.

והשיב להם משה, שהתורה היא גם למעלה מהמלאכים, והמשכתה למטה היא דוקא על 
ידי בחינה שלמעלה מהמוחין, שהמשכתה דוקא ע"י בירור יצר הרע )-"יצה"ר יש ביניכם"(. 
וכעניין החילוק בין השרפים לאופנים, שאף שהאופנים הם למטה מהשרפים, יש בהם מעלה 
יתירה מצר שרשם שהוא למעלה משורש השרפים )ולכן ביטולם הוא יציאה מגדר הגבלתם 

לגמרי, משא"כ השרפים הם בבחינת מציאות גם בשעת ביטולם(. 

ע
ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום', ה'תשכ"א

תשובה לטענת המלאכים – מעלת הגוף הגשמי

טענת המלאכים לא הייתה על נתינת התורה לנשמות ישראל, שהרי הנשמות הם למעלה 
והגבלה,  במדידה  שהם  כלים  בחינת   - אלוקים  משם  הוא  המלאכים  )ששורש  מהמלאכים 
עכ"פ  או  והגבלה,  במדידה  אורות שאינם  בחינת   - הוי'  הוא משם  הנשמות  משא"כ שורש 

מפנימיות הכלים שמיוחדת עם פנימיות האור(, אלא על נתינתה "לבשר ודם" - לגוף גשמי.
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גם את התחתון  זה  ידי  על  בכדי להעלות  דווקא,  גשמי  גוף  כך השיב להם שצריך  ועל 
ביותר.

והטעם שבירור הגוף הגשמי הוא על ידי הנשמה דווקא - כי דווקא נשמת האדם )בחינת 
מדבר( יכולה להתלבש בגוף הגשמי )בחי' דומם(, ועל דרך שהתהוות האותיות )בחי' דומם, 
ה"א אחרונה דשם הוי'( היא מפנימיות החכמה דווקא )בחי' מדבר יו"ד דשם הוי'(. משא"כ 

המלאכים נתהוו בגופם ונפשם כאחד, כיון שגופם הוא בערך לנפשם ונפשם בערך לגופם.

ותשובה זו הייתה צריכה לבוא מנשמה בגוף דווקא )"החזר להם תשובה"(, ודווקא לאחר 
שנשמה בגוף הראה להם את מעלת הגוף גשמי דווקא - הודו לזה המלאכים )ובכלל זה היה 

גם הודאתם על בניין המשכן, ועד לביהמ"ק השלישי(.

ע
ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשכ"ז

טעם נתינת התורה לנשמות ישראל דווקא

הוא  הסולם  )א(  פירושים:  ב'  ישנם  מגיע השמימה"  וראשו  ארצה  מוצב  "סולם  בפסוק 
יותר  עליונות  לדרגות  באים  ואח"כ  )"ארצה"(,  תחתונה  בדרגא  שהתחלתה  התפלה,  ענין 
)"השמימה"(; )ב( הסולם קאי על יעקב עצמו )כללות נשמות ישראל(, שירדו למטה ונתלבשו 

בגוף )"ארצה"(, אבל שרשם בבחינת עצמות אין סוף )"השמימה"(. 

ועל זה נאמר "והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" - לפי שני הפירושים: לפי הפירוש 
)ב'( שהסולם הוא ענין הנשמות: נשמות ישראל מושרשים בעצמות, ולכן יש בהם ענין ההילוך, 
לישראל  מסייעים  שהמלאכים  מאחר  מקום,  ומכל  "עומדים";  נקראים  המלאכים  משא"כ 
- מתעלים גם  ירדו למטה צריכים הם לסיוע מהמלאכים(  )כי מאחר שהנשמות  בעבודתם 

המלאכים ע"י עבודתם של ישראל.

 - שעניינה  שמע,  קריאת  הוא  התפלה  עיקר  התפלה:  הוא  שהסולם  )א'(  הפירוש  לפי 
התענוג שבהבנה והשגה, שעל ידי זה באים לאהבת ה', עד לאהבה בתענוגים )משא"כ הבנה 
והשגה בלי תענוג אינה פועלת הולדת המידות(; אלא שמצד ההתלבשות בגוף ונפש הבהמית 
יש צורך בהתעוררות הבאה מצד האהבה ויראה של המלאכים )שהוא ענין ההתבוננות דברכת 
יוצר(, ומאחר שהמלאכים מסייעים לנשמות לבוא לידי אהבה בתענוגים - מתעלים ונכללים 

אף הם בגופא דמלכא )"אכלתי יערי עם דבשי"(.

שבבחינת  הנשמות  שאפילו  גו"',  ציון  בנות  וראינה  "צאינה  הפסוק  בדברי  הביאור  וזהו 
"בתי" )הנשמה כפי שהיא מלובשת בגוף( יש בהם ענין הראיה באלקות. ולכן ניתנה התורה 

לישראל ולא למלאכי השרת, לפי שהם מושרשים בעצמות.
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ע
ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום', ה'תשכ"ח

התורה בחינת ממוצע בין הקב"ה לעולמות

הצלם,  נפש השכלית שבישראל, שהיא מבחינת  על  קאי   – בצלם"  אדם שנברא  "חביב 
בחינה  והיא  דתוהו.  ניצוצין  רמ"ח  מבחינת  שהוא  שלמעלה,  החשמל  מבחינת  ששורשו 
ע"י שמתלבשת  הבהמית,  הנפש  על  להשפיע  האלוקית  נפש  בכח  יש  ידה  הממוצע, שעל 
בנפש השכלית ופועלת בה להבין ענין אלוקי )ועי"ז נעשה יתרון גם בנפש האלוקית עצמה, 

כי ע"י העלאת נפש הבהמית לשרשה ש'בתוהו' נעשה עליה גם בנפש האלוקית(.

"חביבין ישראל שנקראו בנים למקום" – קאי על הנפש אלוקית, שהיא כמשל הבן הנמשך 
ממח האב.

הקב"ה  בין  הממוצע  שהיא  התורה,  בחינת   – חמדה'"  כלי  להם  שניתן  ישראל  "חביבין 
לעולמות, שעל ידה יהיה התהוות העולמות )"כלי אומנתו של הקב"ה"( ושעל ידה יוכלו נש"י 
להעלות את העולמות לאין סוף )"חמדה", לשון כליון ותענוג(. ומה שמשבחים את התורה 
בענין זה )אף שיש בתורה ענין שלמעלה מעולמות לגמרי( – כי תכלית הכוונה הוא בהתהוות 

העולמות התחתונים והעלאתם לאלוקות.

וזהו תוכן תשובת משה לתביעתם של מלאכי השרת "תנה הודך על השמים" )שתינתן 
להם התורה כמו שהיא ברוחניות( – שכל ענין התורה הוא כשנתנה לבשר ודם דוקא, כדי 

לברר ולהעלות את עניני העולם לאלוקות, שעי"ז נשלמת הכוונה דדירה בתחתונים. 

ע
ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום', ה'תשכ"ט

בקשת המלאכים – גילוי מתן תורה דאצילות בעולמות בי"ע

המלאכים נמשכים משם אלוקים, ונשמות ישראל משם הוי', אלא שמצד ירידת הנשמה 
במלאכים  כמו  הביטול  ענין  בהם  נפעל  תורה  מתן  ובשעת  הביטול,  בהם  נרגש  לא  למטה 
)כמ"ש "אדני בם סיני בקדש", שכשם ששמו של הקב"ה משותף בשמות המלאכים, כך שיתף 

הקב"ה שמו בכל אחד ואחד מישראל בסיני(. 

וזהו "וידגו לרוב בקרב הארץ", שגם הנשמות שבעלמא דאתגליא יהיו בבחינת "נוני ימא", 
"לרוב",  ומוסיף  חיותם.  מקור  את  תמיד  שמרגישים  דאתכסיא,  שבעלמא  המלאכים  עמו 
יצירה  בראיה  עולמות  שהם  מהמלאכים  למעלה  גופא,  דאתכסיא  בעלמא  נעלית  מדרגא 
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ועשיה, והביטול שלהם אינו בשלימות )כמ"ש "כמלאכיו ישים תהילה"(.

וזהו שביקשו המלאכים "תנה הודך על השמים", שיהיה מ"ת דאצילות בבי"ע, ועל ידי זה 
יתוקן העניין ד"במלאכיו ישים תהילה". והשיב להם משה "למצרים ירדתם כו'", כי מתן תורה 
ע"י כח שלמעלה  רק  הוא  עליונים לתחתונים  בין  ביטול ההפרדה  )כי  הוא המשכת העצם 
וע"י  בתחתונים".  "דדירה  הענין  מצד  דוקא,  ביותר  למטה  היא  העצם  והמשכת  משניהם(, 

העליה שפועלים למטה – יתעלו בדרך ממילא גם המלאכים.

ע
ד"ה 'קרוב ה' לכל קוראיו', ה'תשד"מ

החילוק בין תורה לתפילה

עה"פ "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"- "לכל קוראיו" קאי על הקריאה 
שע"י התפילה "ולכל אשר יקראוהו באמת" קאי על הקריאה בתורה. 

ממשמעות הכתוב משמע שע"י הקריאה בתורה נעשה הקב"ה קרוב יותר, מאשר הקריאה 
שע"י התפילה. וצריך להבין: בפשטות על ידי התפילה שבה הוא בטל לגמרי "כעבדא קמי' 
קריאה  ע"י  יותר  אומר שקרוב  איך  וא"כ  תורה  ע"י  יותר מאשר הקריאה  קרוב  הוא  מריה" 

בתורה. 

להבין כל זה צריך להקדים: העולמות הם בסדר והדרגה וככל שהעולם הוא יותר נמוך 
הוא גם יותר נמוך במדרגה מהעולם שלפניו. והעולם הזה הגשמי הוא הכי תחתון שאין למטה 
הימנו, אבל התורה הגם שהיא נשתלשלה מעולם לעולם מכל מקום היא נשארת בכל עולם 

שהיא באותה קדושה - תורת ה'.

לעולם  מעולם  ירידה  שיש  הגם  מספר"  אין  לתבונתו  כח  ורב  אדונינו  "גדול  מ"ש  )וזה 
- "גדול אדונינו ורב כח" - המדידה והגבלה, אעפ"כ "לתבונתו" היינו התורה אין בה מספר- 

שינוי והיא למטה כמו למעלה. ואדרבה עיקר לימוד התורה הוא למטה דווקא(.

וזהו מה שענה משה למלאכים שביקשו שהתורה תינתן למעלה "כלום יצה"ר יש בינכם" 
וכו'. היינו שמקום התורה הוא בעוה"ז הגשמי וטעם הדבר: משום שנתאווה הקב"ה להיות לו 
דירה בתחתונים. וכמו שעיקר הגילוי התורה הוא למטה דוקא כמו"כ עיקר ענינו הוא בבחינת 
ההמשכה מלמעלה למטה שזהו החילוק בין תפילה לתורה. תפילה- היא ההעלאה מלמטה 
באמת"-  יקראוהו  אשר  "לכל  מ"ש  וזהו  למטה.  מלמעלה  המשכה  היא  והתורה-  למעלה 
שהקריאה שע"י התורה היא יותר נעלית מכיוון שהתורה היא בבחי' המשכה מלמעלה למטה 

שהוא עיקר המעלה כנ"ל. 

ע





בעולמות  ניתנה  לא  התורה 
העליונים, אלא דווקא בעולם 
הטעם  והחומרי;  הגשמי  הזה 
הפנימי לכך הוא, כי דווקא על 
ידי העבודה בעולם הזה למטה, 
נמשך עצמותו ומהותו יתברך 
וזו תאוותו של הבורא "להיות 

לו ית' דירה בתחתונים"  

וזה נעשה על ידי קיום התורה 
בעולם  בגוף  נשמה  והמצוות, 
ניתנה  ולכן  דווקא,  הגשמי 
בעולם הגשמי ונצטוו בעשרת 
הדיברות על דברים פשוטים   

נושא שישי

מעלת 
נתינת 
התורה 
בעוה"ז

•
ח' מאמרים



ד"ה 'להבין ענין מתן תורה'
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשט"ו(

ד"ה 'וירד הוי' על הר סיני'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשט"ו(

ד"ה 'וידעת היום'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ג(

ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום'
 )ליל א' דחג השבועות, ה'תשכ"ה

מוגה – מלוקט חלק ה'(

ד"ה 'ועשית חג השבועות'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ה(

ד"ה 'וירד הוי' על הר סיני'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז(

ד"ה 'וידבר גו' אנכי'
 )יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ח

מוגה – מלוקט חלק ג'(

ד"ה 'וידבר אלוקים' 
 )יום ב' דחג השבועות, התשכ"ט

מוגה – מלוקט חלק ד'(

ד"ה 'וידבר אלוקים' )ב(
)ש"פ נשא, י"א סיון, ה'תשל"ז(

ד"ה 'אתה הראת'
 )יום ב' דחג השבועות, ה'תשמ"ו

מוגה – מלוקט חלק א'( 

מפתח
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ד"ה 'להבין ענין מ"ת', ה'תשט"ו

השפעת העצם בגשמיות ע"י התלבשות התורה בגשמיות

עבודת הנשמה בהיותה למעלה - בין באהבה ויראה ובין בהשגה - היא באופן נעלה לאין 
ידי  על  הנעשית  העליה  וגודל  למטה  ירידתה  גודל  מובן  ומזה  למטה,  עבודתה  לגבי  ערוך 

זה.

רק  שזהו  אלא  היא"(  )"טהורה  באצילות  הוא  עצמה  מצד  הנשמה  מקום  ובפרטיות: 
וההתכללות  ענין העליה  נעשה בה  ירידתה למטה  וע"י  וגרמוהי"(  )"איהו  בפנימיות הכלים 
בהאור שהוא דבוק )"איהו וחיוהי"(. ויתירה מזו העליה והתכללות בהעצם שלמעלה מהאורות 

ומהכלים.

ועליה זו נעשית ע"י התורה, ובתורה גופא - לא ע"י "דבר גדול", "מעשה מרכבה" )שהו"ע 
ההעלאה דאצילות לבחי' אריך, יציאה ממדידה והגבלה(, אלא דוקא ע"י "דבר קטן", "הוויות 
דאביי ורבא", ירידת והתלבשות התורה בדברים גשמיים, כיון שהשפעת העצם באה בגשמיות 

דוקא )כפי שמצינו כמה דוגמאות לזה בגשמיות(.

נשמות  כי  דוקא,  בגופים  ולנשמות  בגשמיות  ניתנה  - שהתורה  תורה  דמתן  הענין  וזהו 
ישראל והתורה צריכים זה לזה לעצם קיום מציאותם, ומכיון ששניהם ענינם בחינת העצם - 

צריכים הם זה לזה כפי שנתלבשו בגשמיות דוקא.

אלא שמכיון שענין העצם שבהם שהוא בהעלם - יש צורך בסיוע מלמעלה כדי לפעול 
הר  עליהם  )"כפה  ודעת  מטעם  שלמעלה  רבה  אהבה  הוא  לזה  והכלי  ההתגלות,  ענין  את 

כגיגית"(. 

ע
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ד"ה 'וירד הוי' על הר סיני', ה'תשט"ו

החידוש דמתן תורה – חיבור אצילות ובי"ע

העולמות-אור  שבשביל  האור  )א(  המשכות:  סוגי  ב'  ישנם  שבעולמות  האלוקי  באור 
הקו, שהוא ענין הגבול, ולכן יש בו עשר ספירות )אלא שהוא בבחינת נקודה ללא ציור ואינו 
לא  אבל  הגלויים,  דכוחות  כפי שהם פשוטים מהמציאות  הנפש  כוחות  בדוגמת  במציאות, 

פשוטים ממש(. )ב( האור שנועד לגלות עצמותו- אור הבלי גבול.

גילוי רצוני, א"כ אינו  ואף ששניהם בשביל העולמות )מכיוון שגילוי האור למעלה הוא 
צורך העצם(, מכל מקום אור הבלי גבול ענינו לפעול בהם ביטול וגילוי אלוקות, ואור הגבול 
ענינו לפעול בהם ביטול וגילוי אלוקות, ואור הגבול עניינו לפעול בהם מציאות והתהוות. ואף 
שגם מאור הגבול נמשך גילוי אלוקות, הרי גילוי זה אינו נמשך למטה מאצילות, ולכן צריך 

להיות המשכת אור הבלי גבול, כדי לחבר את עולמות אצילות עם בריאה יצירה.

וזהו החידוש דמ"ת – המשכת אור הבלי גבול, ועל ידי זה – חיבור אצילות ובריאה יצירה, 
היתה  האבות  שע"י  אלוקות  המשכת  )משא"כ  סיני"  הר  על  האצילות(  )עצמות  הוי'  "וירד 

באופן של "א-ל שד-י"- הגבלת וצמצום האורות בכלים(. 

ע
ד"ה 'וידעת היום', ה'תשכ"ג

טעם נתינת התורה בעולם הגשמי דווקא

 "וידעת היום גו' כי הוי' הוא האלקים". כשם שהיום כלול מערב ובוקר, ושניהם נעשים 
כי  )צמצום(, ששניהם אחד ממש,  ושם אלקים  )גילוי(  הוי'  בנוגע לשם  הוא  כן   - יום אחד 
כוונת הצמצום היא בשביל הגילוי; "והשבות אל לבבך" - לפעול ענין זה גם בנפש, שהיצר 
טוב והיצר הרע יהיו שניהם כאחד בעבודת ה'. וטעם הדבר: כי כך עלה ברצונו ית', שתהיה 
יאיר במקום החושך דוקא  ואור הוי'  נהורא",  והדר  בריאת העולם באופן ד"ברישא חשוכא 

)"דירה בתחתונים"(.

 ענין החושך ישנו גם בעולמות העליונים - עולם הבריאה )"בורא חושך"( ואפילו ספירת 
הכתר )"אוכם הוא קדם עילת העילות"(, שנקראים בשם "חושך" מצד עוצם ביטולם ודביקותם 
במקורם; ואעפ"כ, תכלית הכוונה היא שיאיר אור הוי' דוקא בעולם הזה, שבו החושך הוא 

כפשוטו. כי ככל שהצמצום הוא גדול יותר, כך הגילוי הבא על ידו הוא גדול יותר. 

ולכן ניתנה תורה דוקא בארץ הגשמית, ודוקא לנשמות המלובשות בגוף ונפש הבהמית 
)"והשבות אל לבבך"( נעשית העליה הגדולה  - כי דוקא ע"י העבודה במקום הירוד ביותר 
ביותר. וזהו ביאור מארז"ל "חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת": "הקב"ה" קאי 
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על שירת השרפים )"קדוש"( והאופנים )"ברוך"(, וישראל הם לפני הקב"ה, למעלה מהקב"ה. 
כיון שדוקא על ידם נשלמת הכוונה ד"דירה בתחתונים".

ע
ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום', ה'תשכ"ה

הטעם לנתינת התורה למטה 

בביאור הטעם לנתינת התורה למטה דווקא ישנם ב' טעמים: )א( כי ההמשכה היא דוקא 
על ידי קיום המצוות בגשמיות דווקא, )ב( כי על ידי קיום המצוות למטה נעשה הבירור דנפש 
הבהמית, ועד"ז ישנם ב' ענינים בהכנות למ"ת: )א( היציאה ממצרים וגבולים, "בכל מאדך", 

)ב( בירור הנפש הבהמית.

"כמים הפנים לפנים" – שעל ידי העלאת מ"ן דהספירות לאוא"ס נעשים בו עשר ספירות 
אתערותא  שע"י   – לאדם"  האדם  לב  "כן  הגלויות:  ספירות  עשר  נמשכים  שמהם  הגנוזות, 

דלתתא באדם התחתון נעשה אתערותא דלעילא והמשכה באותו אופן מאדם העליון.

במציאות,  שאינו  העלם  בבחינת  הם  בהמים(  הנראים  )הפנים  הגנוזות  הספירות  עשר 
ולמעלה מזה - אינם מציאות כלל, אלא רק יכולת להתהוות עשר ספירות, ולאידך, גם בחינת 
)כי הטעם שבהמים  יש להם שייכות לספירות  )קודם שנראה בהם הפנים(  מים העליונים 

נראית דמות הפנים היא לפי שהם באותו סוג המציאות(. 

והחילוק ביניהם הוא: שענין היכולת )עשר ספירות הגנוזות( הוא שהדבר )הספירות( יכול 
מקום  ומכל  באוא"ס  להיות  יכולים  שהספירות  הוא  שבאוא"ס  לספירות  והשייכות  להיות, 
גם עשר ספירות הגנוזות אינם דבר נפרד מאוא"ס, כי העשר ספירות שבהם אינו אלא על 
ידי העלאת מ"ן דהספירות )ולא שנתהוו באופן זה( נמצא שבחיצוניות הם יכולת לספירות, 
שגם  נמצא  דאצילות(,  )ע"ס  התחתונים  פנים  נעשים  שמהם  ומכיון  אוא"ס  הם  ובפנימיות 

הפנימיות דע"ס דאצילות הוא אוא"ס.

וזהו "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", דאף שאדם העליון )אצילות( הוא בבחינת 
ציור )וציור דמות הפנים הוא דוקא במים שהם פשוטים, ולא בדבר שבבחי' ציור(, מ"מ ע"י 
עבודת אדם התחתון מתגלה שפנימיותו הוא הפשיטות דאוא"ס. ויתירה מזו: כיוון שהטעם 
התענוג  מצד  הוא  דלתתא  אתערותא  ע"י  תהיה  שלמעלה  שההמשכה  ברצונו  שעלה  לכך 
בעצמותו ית' בעבודתם של ישראל, הרי ע"י העבודה נמשך גם גילוי עצמות אוא"ס )שלמעלה 

מהאור כמו שהוא מצד עצמו(. 

כל  וזיכוך  בירור  נעשה  זה  שע"י  הבהמית,  נפש  וזיכוך  בירור  על  קאי  האדם  ובעבודת 
הפרסאות וחיבור אדם התחתון עם אדם העליון. וכיוון שהחידוש דמ"ת הוא בשני עניינים 
)א( המשכת עצמות אוא"ס לישראל, הנעשה ע"י העבודה ד"בכל מאדך", )ב( ביטול המחיצה 
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בין עליונים לתחתונים, הנעשה ע"י בירור נה"ב, לכן גם ההכנה לזה היא בשני ענינים אלו. 

ע
ד"ה 'ועשית חג השבועות', ה'תשכ"ה

נתינת התורה לנשמות ישראל בגופים דווקא

"כמים הפנים לפנים" פירוש: שמהות הפנים הנראים במים היא מהות המים עצמם. כן 
הוא באוא"ס שלפנה"צ - שהרצון להתהוות העולמות )שנעשה ע"י העלאת מ"ן(, הוא עצמו 

האוא"ס הפשוט בתכלית; וכך גם האור הנמשך מאוא''ס אינו מהות אחר, אלא אוא"ס ממש.

מ"ן  ע"י העלאת  הגנוזות שנעשו  - שעשר ספירות  הוא במדרגות שלאחר הצמצום  וכן 
דעשר ספירות דאצילות, הם בבחינת פשיטות, ומהם נמשך אוא"ס בעשר ספירות דאצילות, 
באופן שהם מהות אחד. וע"י זה נמשך גם בנוגע לאצילות ובי"ע – "כן לב האדם לאדם" - שגם 

ההמשכה בבי"ע היא אלקות ממש.

וזהו שהנביאים דימו צורה ליוצרה, "דמות כמראה אדם" - שבפשיטות דאוא"ס ישנו גם 
הענין דציור אדם, במי נמלך כו'. אך עיקר ענין הצורה קאי על צורת האדם כפי שהוא בעוה"ז 
הגשמי, שע"י נשלמת הכוונה דדירה בתחתונים, לפי שנשמות ישראל מושרשים בעצמותו, 
ויודעים אמיתית רצונו - באיזה אופן תהיה דירתו, וכיצד לתקנה. וגם בירידתם למטה יש להם 

ידיעה זו כמו בעת שנמלך בהם - כיון שמהותם האמיתית היא מהות אלקות ממש.

וענינו בעבודת ה' דרעו"ד )הבאה ע"י ההסתכלות ביקרא דמלכא - פני האדם המסתכל 
במים( - שאף שיש בה הציור דמוחין ומדות, הרי עיקרה הוא הפשיטות שלמעלה מציור; וכן 

הוא בהמשכה מלמעלמ''ט - שבמעשה המצוות נמשך גילוי עצמות אוא"ס ממש.

ניתנה התורה לבנ"י למטה,  גו' - מעלת העשיה, דווקא שלכן  וזהו ועשית חג שבועות   
שגם שם הם מהות אחד עם העצמות, ועד שגם ביד הגשמית נמשך ענין הוויה שברעותא 

דליבא - נדבת ידך.

ע
ד"ה 'וירד הוי' על הר סיני', ה'תשכ"ז

מתן תורה – המשכה מלמעלה למטה דווקא

על  הבא  במציאות,  ביטול  בחינת  שלם(,  )יראה  היראה  שלימות  על  מורה  "ירושלים" 
ידי ראיית המהות דאלקות )"יראה" אותיות ראיה(: ולכן נקראות הנשמות שלמעלה "בנות 
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ירושלים", מאחר שיש בהם בחינה זו.

ו"בנות ירושלים" קאי  – "ירושלים" קאי על ספירת המלכות דאצילות,  יותר   ובפרטיות 
על הנשמות כמו שהם במלכות דאצילות )משא"כ כשיורדים מאצילות לבי"ע אינם בבחינת 
בנות  ונאוה  אני  "שחורה  וזהו  ירושלים"(.  "בנות  בשם  נקראים  אינם  ולכן  היראה,  שלימות 
ירושלים": פסוק זה, הוא מאמר הנשמות דבי"ע לנשמות דאצילות )"בנות ירושלים"( שאף 
ש"שחורה אני" )דהיינו שהנשמה שלמטה היא במצב של העלם ושחרות(, מכל מקום דוקא 
על ידי זה נעשה העילוי "דנאוה" )"ומדברך נאוה"(, מצד תוקף הרצוא והצמאון ברשפי אש 

)"מדבר דקדושה"( המתחדש ע"י הירידה למטה דוקא )"מדבר" דלעומת זה(. 

וזהו הטעם שמ"ת היה באופן ד"וירד הוי' על הר סיני", לנשמות ישראל כפי שירדו למטה 
)ולא ע"י העלאת נשמות ישראל למעלה( – כי התגלות העצמות היא דוקא ע"י הירידה למטה, 

שע"י זה נעשה בנשמות בחי' רצוא וצמאון, ולאחרי זה נעשה ענין השוב בקיום התומ"צ. 

ע
ד"ה 'וידבר גו' אנכי', ה'תשכ"ח

המשכת התורה בדרך כלל ופרט

הטעם שהמשכת התהוות העולמות היא בדרך כלל ופרט )"מאמר אחד" ואח"כ "עשרה 
מאמרות"(, הן בהתהוות בפועל והן בהמשכת האור שלצורך ההתהוות - כדי שהאור יהיה לפי 
ערך הנבראים ויוכל להאיר בהם בפרטיות )כשם שהשפעת שכל מרב לתלמיד היא "בדרך 
והן בהמצאת השכל השייך לתלמיד ברב עצמו, כדי שהשכל  קצרה", הן בהשפעה בפועל 

יהיה לפי ערך התלמיד(.

 אלא שטעם זה שייך רק לאחר שנקבע שבתחלה יהיה האור שלמעלה משייכות לעולמות 
)שממנו יומשכו אח"כ העולמות בדרך כלל ופרט(. והטעם שנקבע כן - כדי שתהיה הכשרה 
לביטול שיפעלו הנבראים ע"י עבודתם, עי"ז שבהאור השייך לעולמות יהי' בהעלם גם מהאור 
שנמשכו  מאמרות,  העשרה  )ע"ד  הביטול  אמיתית  הוא  שבו  לעולמות  משייכות  שלמעלה 

מהכלל ד"מאמר אחד" כדי שיהי' בהם ענין זה בהעלם, ואח"כ יתגלה ע"י עבודת האדם(.

מהאור  גם  שלמעלה  האור  עצם  לבחי'  מגיעים  בהפרטים  העבודה  שע"י  מזו,  ויתרה   
שלמעלה מעולמות )שהוא בחי' התפשטות האור(, כיון ששורש הפרט הוא למעלה מהכלל. 
ועד"ז בהמשכה דתורה, שע"י שנמשכה בבחי' כלל ופרט, גם הפרטים הם פרטים הנובעים 

מהכלל, ועי"ז ישנו הכח לגלות גם בהפרטים את הכלל ולמעלה מזה.

ע



ד"ה 'וידבר אלקים', ה'תשכ"ט

גילוי שם הוי' שבכל אחד מישראל – בשעת עשרת הדיברות

הטעם שהדיבור דעשרת הדיברות היה באופן ד"עמי הדיבור מדבר" )לכל אחד ואחד בפני 
עצמו( – כי בשעת מתן תורה שיתף ה' את שמו בכל אחד ואחד מישראל, שזהו עניין שם הוי' 
שבכל אחד ואחד מישראל כמ"ש "כי חלק הוי' עמו" )למעלה מהשיתוף דמלאכים שהוא רק 

בשם אדנ-י, כמ"ש " אדנ-י בם"( והכח לזה הוא מבחינת " אנכי" שלמעלה גם מהוי'.

הטעם שבציור שם הוי' שבגוף יש גם מילוי הההי"ן דשם הוי' )עשר אצבעות ביד ועשר 
אצבעות ברגל( - כי בגוף הגשמי מתגלה הפנימיות והעצמיות דשם הוי', ודווקא על ידי זה 

אפשר שתהיה המשכת שם הוי' בגוף הגשמי.

הביטול שבישראל עי"ז שהקב"ה שיתף בהם את שמו – שייך להפירוש ב"לאמר" שהוא 
"כעונה אחר הקורא" )ענין הביטול(; והמשכת בחינת הוי' למטה ע"י בחינת אנכי שלמעלה 
מהוי' – שייך להפירוש ב"לאמר" שהוא להמשיך את עשרת הדברות בעשרה מאמרות. ולכן 
באים ב' ענינים אלו בהקדמה לפירוש הג' ב"לאמר" שע"י לימוד התורה "הקב"ה קורא ושונה 

כנגדו".

ג' פירושים אלו, הם כנגד ג' ענינים שנתחדשו במתן תורה )הנרמזים בהחילוק בין "ריחות 
היו" ל"שמן תורק שמך"(: )א( בנוגע לנותן התורה – "אנא נפשי כתבית יהבית", שמצד זה 
נעשה הביטול "כעונה אחר הקורא"; )ב( בנוגע למקבלי התורה – שניתן להם הכח לפסוק 
באופן  שניתנה   – עצמה  לתורה  בנוגע  )ג(  כנגדו";  ושונה  קורא  "הקב"ה  זה  ומצד  הלכות, 
החידוש  מאמרות.  בעשרה  הדברות  עשרת  המשכת  ענין  שהוא  בעולם,  ופעולה  ציווי  של 
נמשכו שאר  החידוש העקרי, שממנו  הוא  בתורה(  )המשכת העצמות  לנותן התורה  בנוגע 

החידושים. 

ע
ד"ה 'וידבר אלוקים' )ב(, ה'תשל"ז

גילוי העצמות בעולם הזה ע"י תושב"כ דווקא

ידי חובה  א: לימוד התושב"כ שיוצא  ישנם כמה דרגות:  וקיום המצוות  בלימוד התורה 
בלימודו גם כשאינו מבין. ב: לימוד התורה באופן של הבנה והשגה. ג: לימוד התורה באופן 
שמדקדק במילים, בשביל להבין את הכוונה באופן מושלם. בלימוד זה, חוץ מהמעלה שיודע 
את הענין בשלימות ישנן עוד ג' מעלות א: ע"י התורה מבין את אמיתית חכמתו של הקב"ה. 
ב: על ידי זה יודע את הכוונות במעשה המצוות לפי רצון העליון. ג: מזה מגיע לקיום המצוות 

בפועל כפי שלימות הכוונה. 



אמנם "כל הקורא ושונה הקב"ה קורא ושונה כנגדו", נאמר בכל הדרגות של לימוד התורה. 
אותם מילים של  אומר את  כי  נעלה,  יותר  זה  הא'(  )אופן  בלימוד התורה שבכתב  ואדרבה 
הקב"ה. וכן בקיום המצוות, שהעיקר הוא המעשה ולא הכוונה. ולכן אם כיון את כל הכוונות 
ולא קיים בפועל את המצווה, לא יצא. וכל זה בגלל שהקב"ה )מהותו ועצמותו ית'( התאווה 

להיות לו דירה בתחתונים, וזה גורם שלמטה יראו את פי הוי'. 

ולכן בעשרת הדיברות כתוב מצוות פשוטות, ועשרת הדיברות נתנו דווקא בעוה"ז הגשמי 
- ולא לשאר העולמות, כי זוהי תאוותו של הקב"ה עצמו. ובשביל שזה יגיע מהמקום הכי 

עליון למטה צריך צמצום גדול – שם אלוקים. 

ע
ד"ה 'אתה הראת לדעת', ה'תשמ"ו

המשכת פנימיות התורה לכל אחד ואחד מישראל - בגילוי

ישנם ב' מדריגות בתורה )כמו בנוגע להשפעות אלוקות בכלל(: א. בחינת מטר- חיצוניות 
שבתורה, הנמשכת ע"י יגיעת האדם, ב. בחינת טל - פנימיות התורה, הנמשכת מעצמה שלא 
ע"י אתערותא דלתתא, וגילוי זה יהיה לע"ל. וזהו עניין "טל שעתיד להחיות בו מתים", שעניין 
בעבודת  תלוי  אינו  )ולכן  מאתעדל"ת  שלמעלה  אתעדל"ע  מבחינת  נמשך  המתים  תחיית 

האדם, אלא "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא"(.

)א( שיהיה  וב' אופנים בזה:  ניתן במתן תורה,  גם ענין הטל שבתורה )שיתגלה לעתיד( 
טמון ונעלם, )ב( שיומשך בישראל בפנימיות ובגילוי. וזהו החידוש דתורת החסידות: לימוד 

פנימיות התורה באופן של הבנה והשגה )"יתפרנסון מיניה"(.

וזהו "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו", דקאי על הגילוי שהיה במתן 
להן בטל שעתיד להחיות  והחזירן הקב"ה  כו'  ודיבור פרחה נשמתן  דיבור  כל  תורה ש"על 
בו את המתים", ועל דרך זה נמשך בכל שנה ושנה בזמן מתן תורתנו. ההוראה מזה )כתורת 
הבעש"ט שכל ענין הוא הוראה בעבודת האדם לקונו( – שלכל אחד ואחד ניתן הכח ללימוד 

בחינת טל שבתורה באופן של הבנה והשגה.

ע





שער שלישי
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ד"ה 'ועשית חג השבועות'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ט(

ד"ה 'בשעה שהקדימו'
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשכ"ו( 

ד"ה 'כל העוסק בתורה לשמה'
)ש"פ נשא, י"ד סיון, ה'תשכ"ט(

ד"ה 'בשעה שהקדימו'
)אור ליום ג', ערב חג השבועות, ה'תשל"ג(

ד"ה 'וידבר אלוקים'
 )יום ב' דחג השבועות, ה'תשל"ד(

מפתח



חיבור עליונים ותחתונים | 77

ד"ה 'ועשית חג השבועות', ה'תשי"ט 

ג' בחינות בתורה 

ישנם ג׳ בחינות בתורה: )א( התורה שעל ידה נתהוו העולמות, שהיא בתכלית ההגבלה 
וההתחלקות; )ב( התורה שקיימו האבות, שעל ידי זה נמשך אלקות למטה, אבל עדיין נשארו 
מעלה ומטה בגדרים שלהם; )ג( המשכת התורה בשעת מתן תורה, שאז בטלה הגזירה ונעשה 

יחוד מעלה ומטה. 

אך כל ג׳ בחינות אלו הם בהגבלה, שהרי בכולם המשכת התורה היא בסדר השתלשלות, 
התהוות  שתהיה  כדי  כי  ההגבלה,  ענין  בו  שיש  בהכרח  וממילא  ואיחור,  קדימה  בו  שיש 
התחתון בהכרח שתהיה הגבלה וסיום להתפשטות העליון. אלא שבזה גופא כמה אופנים: 
בבחינה הא׳ ההגבלה היא מצד הכלים )״קו המדה״(, בבחינה הב׳ ההגבלה היא מצד האורות 

)״קנה המדה״(, ובבחינה הג׳ ההגבלה היא מצד העצמות )מדידה עצמית(. 

דהיינו שנמשכת  ה׳ אלקיך״,  יברכך  ״כאשר   - תורה  - מתן  בחג השבועות  וזהו שנאמר 
ברכת הקב״ה שהיא בלי גבול והכלי להמשכה זו הוא מעשה המצות בביטול וקבלת עול דוקא 

- ״מסת נדבת ידך״, ולא ״נדבת לבך".

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשכ"ו 

קבלת התורה ע"י עבודה באופן של "כלי ריקן"

החידוש דמתן תורה הוא - חיבור עליונים ותחתונים, דעת עליון ודעת תחתון, על ידי א-ל 
הגילוי  נמשך  זה  וע"י  ותחתונים,  עליונים  מגדר  להיותו למעלה  הוי', שכולל שניהם,  דעות 

ד"אנכי" גם בדברים פשוטים.

התגלות בחינה נעלית זו היא ע"י עבודת בני ישראל בהקדמת נעשה לנשמע: קבלת עול 
כללית שהיא:  עול  קבלת  להקדים  וצריך  פרטי;  עול  קבלת  העליון.  לרצון  ביטול   - מצוות 
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קבלת עול מלכות שמים, ביטול לבעל הרצון.

וזהו גם נעשה ונשמע: 'נשמע' - הביטול לרצון העליון; והקדמת נעשה לנשמע - הביטול 
לבעל הרצון, המקור לכל הרצונות, "רעוא דכל רעוין". ועל דרך מה שנאמר במלאכים "עושי 
דברו לשמוע בקול דברו" - שע"י השאגה מעוררים הרצון למדת המלוכה )עושי דברו - בנין 
המלכות, דבר ה'(, ואז גם מקבלים השפעה ממנה )לשמוע בקול דברו(. כמו כן ישראל גורמים 
עשיית הרצונות הפרטיים )עושי דברו – עשרת הדברות(, ע"י התעוררות בחינת בעל הרצון 

שיומשך ברצונות הפרטיים, ולאחרי זה שומעים ומקבלים אותם )לשמוע בקול דברו(.

וזהו גם עילוי התורה לגבי מצוות - הארת בחינת "רעוא דכל רעוין" שלמעלה מהתחלקות 
רצונות פרטיים שברמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה, בדוגמת הדם שהוא בכל האברים 
בשוה )ודוגמתו במצוות – תשובה, שמגעת בבחינת "רעוא דכל רעוין", מקור הרצונות, ולכן 

על ידה מתקנים החיסרון בקיום המצוות(.

וזהו ששורש התורה מבחינת מדבר )ממדבר מתנה( שלמעלה מבחינת אדם - בחי' הרצון, 
וזהו גם שהתורה ניתנה במדבר - שאין בו צמיחה, אלא רק עפר הארץ,  ועד לבעל הרצון. 
דומם, והוא עניין הביטול בתכלית, כיווץ וצמצום כל עצמותו, כלי ריקן, שעל ידי זה זוכים 

לקבלת התורה.

ע
ד"ה 'כל העוסק בתורה לשמה', ה'תשכ"ט

ענין המתנה שבתורה

– "עין יפה אחד מארבעים", כשמקבל מבחינת המוחין חב"ד  תרומה אותיות "תורה מ" 
כפי שכל אחד כלול מיו"ד, תרומה אותיות "תרי ממאה" – "עין בינונית אחד מחמישים", עניין 
המסירות נפש דקריאת שמע, שהוא למטה מהתורה, שהרי ענין המסירות נפש כתוב בתורה 

דוקא )וכמבואר במעלת התורה על התשובה, שידיעת ענין התשובה היא ע"י התורה(.

בחינת "תורה - מ" הוא ענין המתנה שבתורה )למעלה מבחינת ירושה ויגיעה שבתורה(, 
שנתחדשה במתן תורה. וזהו שהממי"ן שבהתחלת וסיום התורה שבע"פ נרמזו בקרבנו של 

נתנאל )"נתן א-ל", מתנה שבתורה( נשיא יששכר )ששבטו היו בעלי תורה(.

ענין המתנה שבתורה בעבודת האדם - הוא לימוד התורה לשמה. וזהו "כל העוסק בתורה 
דימין  החיבור  ענין  )שהוא  מטה"  של  ובפמליא  מעלה  של  בפמליא  שלום  משים  לשמה 
ושמאל, "לאכללא שמאלא בימינא"(, כי במתן תורה )שאז נתחדש בחינת המתנה שבתורה( 

נעשה החיבור דעליונים ותחתונים.

ע
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ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"ג

עשיה בפועל מורה על ביטול נעלה ביותר

והעצם  ותחתון,  עליון  מהתחלקות  שלמעלה  העצם  הוא  תורה  במתן  שנתגלה  הגילוי 
מתגלה למטה דווקא - ואדרבה דווקא במקום הנמוך ביותר מתגלה העצם. ולכן מתן תורה 

פעל את ענין חיבור עליונים ותחתונים - מפני שהתגלה העצם שבתחתון.

העשיה  ענין  הוא  ש'נעשה'   - לנשמע"  נעשה  "הקדמת  היא  תורה  למתן  שההכנה  וזהו 
שמורה על דרגה הכי תחתונה בקיום תורה ומצוות, אך דווקא דרגה זו מורה על ביטול הכי 
נעלה - הביטול לבעל הרצון, שלכן כתוב במתן תורה "וידבר אלוקים", שמצד אחד מורה על 

שם "אלוקים" שלמעלה מהצמצום ומצד שני שם אלוקים בגימטריא – הטבע.

וזהו שבמתן תורה היו קולות וברקים ועשן בגשמיות, אך הם מורים ג"כ על בחינה נעלית 
בקדושה. ועל דרך זה החידוש של שתי הדיברות הראשונות שנשמעו מהגבורה, שדיברות 
- אלו עוסקות באיסור עבודה זרה ועם הדיברות העוסקות בדברים פשוטים, משום שזוהי 

מהות מתן תורה- העצם שמתגלה בתחתונים. 

ע
ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשל"ד

חיבור עליונים ותחתונים ע"י רצוא ושוב

דמתן  בפרטים  כפי שזה מתבטא  הוא המשכת העצם בתחתונים.  תורה  דמתן  החידוש 
תורה ועשרת הדיברות שזה נמשך בפרטים הכי תחתונים.

בשביל לפעול ענין זה נצרכת להיות ב' תנועות של 'רצוא ושוב'. דווקא על ידי כך יכול 
התחתון כמו שהוא נשאר תחתון והעליון בעליונותו להתחבר יחד. הסיבה לזה היא משום 
שע"י 'רצוא ושוב' הנשמה שהייתה בבחינת 'עומד' הופכת לנברא שהוא בחינת 'מהלך'. ודווקא 
ע"י בחינת 'הילוך' ניתן להשלים הכוונה של "דירה בתחתונים" )משום שאז העבודה למעלה 
ממדידה והגבלה(, ולכן שלימות העבודה היא בחיבור ב' סוגי העבודה של "סור מרע" ו"ועשה 

טוב", מכיוון שכאשר עומד בניסיון של "סור מרע" מתבטאת אמתית עניין העבודה.

ולכן במתן תורה היה השילוב של ב' הבחינות חסד וגבורה. מכיוון שבכללות מתן תורה 
הוא ענין החסד הנמשך ע"י שם אלוקים )צמצום וגבורה( דווקא. 

ע





את  האבות  שקיימו  אף  על 
שלא  עד  כולה  התורה  כל 
ניתנה, מכל מקום עיקר קיום 
ברוחניות  היה  שלהם  המצות 
העניינים ולא בגשמיות  וזאת 
מפני ב' טעמים: )א( כי העולם 
לא נזדכך  )ב( עבודתם היתה 
בכוח עצמם וממילא הגיעו רק 

עד שורשם ומקורם 

לאחרי הבירור והיציאה ממצרים, 
בחינת  התגלתה  תורה  במתן 
להמשיך  הכוח  וניתן  "אנכי", 
על  בגשמיות  רוחניות  ולחבר 

ידי קיום התורה והמצוות 

נושא שני
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ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשי"ד

המשכת העצם במ"ת ופעולתה במעלת עבודת ישראל על האבות

המצות שקיימו האבות נחשבות בבחינת "ריחות היו". הטעם: מכיון שעבודתם היתה בכח 
עצמם, לכן לא הגיעו אלא עד שרשם ומקורם בלבד, משא"כ במתן תורה ניתן הכח מלמעלה 

לעלות למעלה מעלה מהשורש והמקור בחינת "שמן תורק שמך".

וכפי שמצינו בעניין ירידת הנשמה בגוף, שע"י בירור נפש הבהמית בכוחה לעלות למעלה 
משרשה ומקורה. ולכן נאמר בה לשון נפיחה שעניינה הוא גילוי פנימיות ההבל, כיון שזהו ענין 
שלמעלה מסדר והדרגה )משא"כ כל סדר ההשתלשלות, אפילו בריאת יש מאין, הוא בסדר 
וכפי שמצינו בהתגלות השכל, שבכדי להגיע לכח השכל היולי העצמי, על מנת  והדרגה(. 

להסיר קושיות שאי אפשר להסירן מצד כח המשכיל לבדו, צריך להיות יגיעה עצומה.

הטעם שאצל הבאבות לא היה העליה למעלה משרשם, אף שגם בהם היה ירידת הנשמה 
– כדי  ב' עניינים: )א( בירור העלם והסתר הנה"ב  – כי העלייה שע"י הירידה היא ע"י  בגוף 
גם עבודה שלמעלה מטעם  )כי העבודה דנפש האלוקית מצד עצמה,  לעורר את העצמות 
קיום התומ"צ  )ב(  הגילויים(,  נוגעת רק בבחינת  ולכן  היא באופן שנשאר במציאותו  ודעת, 

בגשמיות – כדי שיהיה כלי לקחת את העצמות. ב' ענינים אלו היו חסרים בעבודת האבות.

וזהו המענה למלאכים "כלום למצרים ירדתם" – כי הענין דמ"ת הוא המשכה שלמעלה 
מהשתלשלות, שנעשית ע"י קיום התומ"צ בגשמיות דווקא, לאחרי הבירור והפרדת הרע מן 
הטוב ב"כור הברזל" - מצרים. ואף על פי שגם האבות הגיעו בעבודתם למעלה מהשתלשלות 
– הרי זה הארה בלבד ובבחינת רוממות  )כדיוק הלשון "ריח", דבר שהנשמה נהנית ממנו( 

מהם, משא"כ במתן תורה, אז נמשך העצם בפנימיות )בדוגמת החילוק בין חכמה לנבואה(.

וזהו "וידבר אלקים גו' אנכי" – שע"י "וידבר אלקים", כח וגבורה, נעשה "אנכי הוי'' אלקיך", 
ששם הוי' שלמעלה מהשתלשלות נמשך בפנימיות להיות "אלקיך", כחך וחיותך.

ע
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ד"ה 'ועשית חג השבועות', ה'תשל"א

הכלי לחיבור אלוקות עם גשמיות, נעשה ע"י קיום תומ"צ לאחר מ"ת

השלימות  לתכלית  והגיעו  העולם  את  האירו  ומצוות  תורה  בקיום  עבודתם  ע"י  האבות 
במעמדם )"עולם הבריאה"( ועד שהיו בבחינת מרכבה לאלוקות )"עולם האצילות"(. אך כל 
מתנה(  של  )באופן  הכח  ניתן  תורה  במתן  היו"(.  )"ריחות  כנבראים  עבודתם  מצד  הוא  זה, 
שע"י קיום תומ"צ בגשמיות יומשך עצמותו ומהותו ית' ויחדור בגשמיות דווקא )"שמן תורק 

שמך"(. בשונה מזמן האבות שהגשמיות הייתה רק סיבה להמשכת האור.

)המשכה זו היא למעלה מבחינת "וראית את אחורי" שהמשיך משה כי ע"י הנחת תפילין 
 – קדישא  דעתיקא  לתפילין  ועד  "פנים"  מבחינת  ממשיך  יום,  בכל  מ"ת(  )לאחר  בגשמיות 

בחינת "פני"(.

ההכנה להמשכה זו היא ע"י הביטול כמ"ש "וירא העם וינועו" )"מה להלן באימה וביראה 
אף כאן כו"(.

 וכמו שמרומז בכתוב: "ועשית חג השבועות" – שבועות קאי על בחינת ז' דעתיקא )פנימיות 
הכתר( ונעשה בבחינת חוג )סיבוב ועיגול( הנמשך ל"הוי' אלוקיך".

היינו  "ויהי למס עובד",  ועבדות,  – מלשון מס  ידך"  נדבת  "כל מסת   - וכהמשך הפסוק 
שלקיחת התורה בא ע"י בחי' מס )ביטול( כמו שאמרז"ל "כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות 

מר תכוינה".

ע
ד"ה 'ועשית חג השבועות' ה'תשל"ג

מתן תורה – חיבור עליונים ותחתונים ע"י הביטול לקב"ה

בגדרי  חדר  לא  אך  בעולם,  אלוקי  אור  נמשך  ומצוות  תורה  קיום  ע"י  תורה  מתן  קודם 
התחתונים )כגון: מקלות יעקב וכו'(. מתן תורה הביא לשלימות כוונת הבריאה "לעשות לו ית' 
דירה בתחתונים" חיבור עליונים ותחתונים, שע"י עשיית מצווה יחדור האור האלוקי בגדרי 

התחתון.

הדרגה   - "נעשה"  תחילה  ונשמע",  "נעשה  הנתינה(  )מעין  הייתה  תורה  למתן  ההכנה 
התחתונה ביותר, שמתבטל ממציאותו ונעשה לדבר אחד עם בעל הרצון.

היינו  ח"ו  ניתנה התורה  )"אלמלא לא  ציווים פשוטים  נאמרו  וזהו הטעם שבמתן תורה 
לומדים כו"(. וקול השופר החזק נראה בגשמיות )"רואים את הנשמע"( להראות על חידושו, 

שהתורה ירדה לתחתונים דווקא. 
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ומרומז בכתוב "ועשית חג השבועות" ענין העשיה )"ועשית"( ולאחמ"כ הענין הנעשה - 
"חג השבועות", בשונה משאר החגים שנאמר "חג הסוכות תעשה לך" וכדו'.

וממשיך "מסת נדבת ידיך" שמוסר את כח העשיה שלו, לא רק בנתינת צדקה סתם, כי אם 
בוויתור ולא רק על הלב אלא נותן את היד – כח העשיה. עד שנעשה ל"הוי' אלקיך" – כחך 

וחיותך. 

ע
ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשל"ה

הטעם שבמ"ת ניתן הכח להמשיך אלוקות באופן קבע ע"י קיום תומ"צ

"מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, אפילו במצרים". וקיימו האבות את כל התורה כולה 
ואף תקנות חז"ל שעליהם נאמר "ערבים אלי דברי סופרים מדברי תורה". אך המשכת האור 

האלוקי ע"י קיום התומ"צ לא חדר בגשמיות העולם, וההמשכה היתה לפי שעה.

חידושו של מתן תורה, הוא: שעל ידי קיום תומ"צ בכל הזמנים )-"הדברים האלה" שנכלל 
בזה אף מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש( נמשך האלוקות באופן קבע.

הטעם שדווקא במתן תורה נעשה החיבור מפני שהיה צורך שבני ישראל ירדו למצרים 
ויבררו את העולם כולו )- מצרים היה אז מושל בכל הכיפה( ולאחמ"כ היציאה והליכה במדבר 
"זכרתי לך חסד נעוריך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרוע", במשך מ"ט יום עד שהשיכו את 

שער הנו'ן – בחינת "אלוקים חיים" ונעשה החיבור דעליונים ותחתונים. 

ע
ד"ה 'להבין עניין מתן תורה', ה'תשל"ו

הצורך בעבודת האבות בשביל הבנים

להבין חידושו של מתן תורה הרי לכאורה כבר האבות למדו כל התורה, ואעפ"כ אומרים 
על מתן תורה שהוא ענין נעלה ביותר ועד כלשון הידוע "אי לאו האי יומא דקא גרים" וכו'.

ונקודת הביאור בזה על פי מאמר המדרש על הפסוק "ריח שמנך טובים שמן תורק שמך", 
מעשה האבות ריחות היו )"ריח שמנך"( ואנחנו )לאחרי מ"ת( שמן תורק שמך וצריך להבין 

אם כן מה היה הצורך ב"ריח שמנך" אם לאחר מ"ת פועלים - "שמן תורק שמך"

 ויובן זה ע"פ הידוע שבכדי שיהיה גילוים בעולמות צריך להיות קודם גילוי העצמות כמו 
שהוא לעצמו, ואח"כ ועל ידי זה נעשה הגילוים בעולמות. 
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על דרך זה בנתינת התורה, בשביל שתהיה המשכת התורה בעולמות היה צריך להיות 
תחילה גילוי התורה כמו שהיא לעצמה )שלא תהיה בבחינת העלם( - גילוי עצמות התורה, 

ואח"כ נעשה גילוי התורה בעולמות.

של  התורה  מעלת  )שזוהי  האבות  ע"י  נעשה  לעצמה  שהיא  כמו  התורה  עצמות  גילוי 
האבות( אלא שההמשכה שלהם בעלמות היתה הארה מעוטת )גם האבות קיימו את המצוות 
כנשמה בגוף( ולכן זה נקרא ריח משא"כ בנ"י ממשיכים שיהיה שמן תורק שמך )וההמשכה 

של הבנים היא ע"י האבות(. 

ע
ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"ז

התורה בכללות מתחלקת לב' כחות: כח השכל וכח הרצון

לפני מתן תורה ניתן היה להשיג רק את כח השכל וההבנה בתורה - מדידה והגבלה, לאחר 
מתן תורה ניתן הכח להשיג גם את כח הרצון - למעלה ממדידה והגבלה.

כן הוא גם בקיום המצוות: לפני מ"ת לא היה בכח המצוות לפעול שינוי בעולם )מפני שהיו 
במדידה והגבלה(. לאחר מ"ת ניתן הכח במצוות לשנות את מציאות העולם.

 בנפש האדם: נפש רוח נשמה - כח החכמה. יחידה - כח הרצון. כדי שהשינוי )הנ"ל( יוכל 
לחול בעולם, בני ישראל היו צריכים לאתערותא דלתתא מעין זה. וזהו ענין "הקדמת נעשה 
לנשמע": "נעשה" - ביטול כללי שלמעלה מפרטים - כח הרצון. "נשמע" - עשיית הפרטים 

בפועל )ולאחרי הקדמת הנעשה הנשמע נעשה באופן הרבה יותר נעלה(. 

ע
ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשל"ח

גילוי בחינת "אנכי" – שלמעלה ממקור ושורש הנבראים

רב שרוצה ללמד תלמיד קטן ביותר, הנה בכדי שיצליח צריכה להיות המשכה תחילה לרב 
ממקום נעלה ביותר כדי שיצמצם את שכלו ויוכל להשפיע לתלמידו. כן הוא במן תורה שבכדי 
שיתגלה בחינת האין סוף שבתורה - נצחיות התורה. ותחדור להיות 'כחך וחיותך', צריך להיות 
גילוי נעלה יותר משם הוי' ואלוקים )-השייכים לסדר השתלשלות(. בחינת "אנכי" – פנימיות 

הכתר, "אנא נפשי כתבית יהבית".

התורה  קיום  תורה(.  במתן  )שנתנו  דוקא  ומצוות  התורה  קיום  ע"י  נעשית  זו  והמשכה 
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ומצוות של האבות נמשך רק ממקורם ושורשם - בחינת החכמה )אריך אנפין(. ובמתן תורה 
ניתן הכח להמשיך למעלה משורש והמקור.

וזהו שהציווים היו בדברים פשוטים דוקא, ולימוד התורה צריך להיות בדיבור דווקא - 
הקאי על גילוי אור אין סוף שחודר לגשמיות דוקא.

ע





בספירת  ישראל  בני  עבודת 
ובירור  תיקון  היא  העומר 

המידות  

במשך  הוא  העבודה  זמן 
ארבעים ותשעה ימים, שבהם 
ממשיכים מהבחינה התחתונה 
שבשער הנו"ן הכוללת בתוכה 

את כל מ"ט שערי בינה  

בחג השבועות  - יום החמישים 
העליונה  הבחינה  נמשכת   -
שלמעלה  הנו"ן,  שבשער 
לגמרי מכל סדר השתלשלות, 
וההמשכה היא באופן דממילא 

נושא שלישי

המשכת 
שער 
הנו"ן

•
ג' מאמרים



ד"ה 'מראיהם ומעשיהם'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשל"ב(

ד"ה 'צאינה וראינה'
)אור ליום ה', ערב חג השבועות, ה'תשל"ט(

ד"ה 'והחכמה מאין תמצא'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשמ"ח(

מפתח
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ד"ה 'מראיהם ומעשיהם', ה'תשל"ב

שער הנון – אופן המשכתו

"מראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן". אף שחיות הקודש חלוקות זו מזו, 
הרי הרוח שבהם הוא בחינת עיגול ובאופן שאופן קטן בתוך אופן גדול; בדוגמת כל הגבוה 

ביותר יורד מטה ביותר.

משה המשיך בחינת י"ג מדת הרחמים שלמעלה מהשתלשלות ומהתחלקות. מעלת חסד 
משה על חסד אברהם, שהוא ענין שלמעלה מהתחלקות, ונמשך באופן ד"לאלפים", שבכל 
בכדי  בבלי  תלמוד  ששכח  זירא  ר'  כדרגת  הקודמת  מהמדרגה  שכחה  להיות  צריך  מדרגה 

ללמוד תלמוד ירושלמי. 

ומשה המשיך בחינת זה לתלמידי חכמים וכן לראשי ישיבות שבכל דור ודור, שממשיכים 
דחילו ורחימו לישראל.

ע
ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשל"ט

גילוי בחינת פנימיות הכתר

בחג השבועות נמשך בחינת הכתר לז"א ע"י בינה. הטעם לכך הוא מכיוון שע"י בחינת 
ה'כתר' ניתן הכח בתורה להפוך גשמיות לרוחניות. אמנם בכתר גופא ישנם ב' בחינות: )א( 

חיצוניות הכתר )אריך(. )ב( פנימיות הכתר )עתיק(. 

חיצוניות הכתר מהווה מקור לנבראים )בכללות, קאי על בחינת 'אריך'. ובפרטיות יותר 
הבחינה התחתונה שב'עתיק'(. בחינת פנימיות הכתר הוא שנעתק ונבדל לגמרי מהנבראים. 

חדירת האלוקות בגשמיות באופן מוחלט נעשית ע"י בחינת פנימיות הכתר. גילוי בחינה 
זו היה "ביום חתונתו" – מתן תורה. אמנם בזה גופא ישנו חילוק בין אירוסין ונישואין. והוא: 
זו התגלה  ומעין בחינה  פנימית,  נישואין הוא התאחדות  לאירוסין היא התאחדות חיצונית; 



92 | המשכת שער הנו"ן  

במ"ת. ולכן בכח לימוד התורה עתה ניתן לגלות בחינה זו. 

וזהו הטעם שלאחר ההכנה למתן תורה ע"י ספירת העומר )במשך מ"ט יום(, שקאי על 
בחינת החמישים הכלולה במ"ט - היינו בחינת חיצוניות הכתר, מתגלה בשבועות שער הנו"ן 
שלמעלה לגמרי מהמ"ט - בחי' פנימיות הכתר. ושלימות גילוי זה יהיה בגאולה, שלכן לימוד 

התורה עכשיו )שכנ"ל בכוחו לגלות זאת( הוא הכנה לגילוי לעת"ל.

ע
ד"ה 'והחכמה מאין תמצא', ה'תשמ"ח

המשכת שער הנון שלמעלה מהכל

על ידי העבודה דספירת העומר ממשיכים שער הנו"ן דבינה, ענינו כמבואר במאמר הצמח 
צדק - להיות הממוצע בין חכמה )אין( לבינה )יש( לתחתון )בינה( נדמה שחכמה היא אין 
ולעליון )חכמה( נדמה שבינה יש. ע"י העבודה דספירת העומר ממשיכים מהבחינת התחתונה 
שבשער הנו"ן )בינה( והבחינה העליונה )חכמה( נמשכת מאליה. ובעומק יותר כמבואר בעמק 
המלך – שיש בחינת חכמה שלמעלה מאצילות וממנה נמשך בחינת אריך כתר עד חכמה 

דאצילות.

 ובעבודה דספירה ישנם ג' דרגות. א. דרגא אחר דרגא מחסד שבחסד עד מלכות שבמלכות. 
ב. ממשיכים גם בחינת שער הנו"ן השייך למ"ט שערים ג. בחג השבועות עצמו נמשך מבחינה 

העליונה שבשער הנו"ן שלמעלה מהשתלשלות.

המעשים  כל  שנעשו  כיון  ההמשכות,  כל  שנמשכו  פשיטא  השבועות  דחג  ב'  "וביום 
הנדרשים ע"י פלוני הרי זה פועל על הציבור כולו ועל כל העולם ששמעו את עשרת הדיברות 
מחדש בשנה זו )תשמ"ח( ובמיוחד בקביעות שנה זו שחג השבועות מגיע אחרי שבת שנמשך 
העונג בשבת. ינתן כח לעבודה בימים הבאים עד במשך כל השנה ועד ביאת משיח תיכף ומיד 

ממש". 

ע



הוא  תורה  מתן  של  ענינו 
מלכים  "בי   – הכתר  המשכת 
נעשה  זה  ידי  )שעל  ימלכו" 
החיבור דעליונים ותחתונים(  

"מבני  במדרש  המובא  כמשל 
עטרות  ג'  שעשו  המדינה 
למלך, אחד נתן בראשו" - קאי 
הנמשך  הכתר   המשכת  על 
לז"א ומלכות )"נתן לב' בניו"(  
– כדברי הגמרא "ירדו מלאכי 
השרת וקשרו להם ב' כתרים" 

נושא רביעי

המשכת 
הכתר

•
ז' מאמרים



ד"ה 'צאינה וראינה'
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשי"ז( 

ד"ה 'צאינה וראינה'
 )ש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשי"ט(

ד"ה 'צאינה וראינה'
)ליל א' דחג השבועות, ה'תשכ"ב(

ד"ה 'ועשית חג השבועות' 
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשל"ט(

ד"ה 'בשעה שהקדימו'
)אור ליום ג', ערב חג השבועות, ה'תש"מ(

ד"ה 'צאינה וראינה'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תש"מ(

ד"ה 'ועשית חג השבועות'
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשמ"א(

מפתח
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ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשי"ז 

ג' אופנים בהמשכת ה'כתר' לז"א

בחג השבועות נמשך בחינת ה'כתר' ל-ז"א: "בעטרה" ]כתר[ "שעטרה לו" ]לז"א[ "אמו" 
זו נצרכת להיות עבודה בבחינת  ידי הבינה. בכדי לקבל המשכה  ]בינה[. דבר זה נפעל על 

"צאינה" - עבודה באופן של מסירות נפש.

בפרטיות יותר: "משל למלך" - הקב"ה )ז"א(. "שהיתה לו בת יחידה" – מלכות. שבזה יש 
ג' מדרגות: 

"בתי" - כשמקבלת מז"א )ומ"מ גם בזה ישנו ענין החיבוב, כדי שתהיה כלי לקבל ההשפעה 
מז"א(.

"אחותי" - כשהמלכות וז"א שוין )ששניהם מקבלים מהמוחין(.

"אמי" - כשמשפעת בז"א )כשמקבלת מעצם הבינה(.

ע
ד"ה 'צאינה וראינה', התשי"ט

המשכת ה'כתר' ע"י אהבה ד"בכל מאדך"

ישנן ג' דרגות באהבה: 

אהבה ד"בכל לבבך" – הבאה ע"י התבוננות באור הממלא ונרגשת בכוחות הפנימיים. 

אהבה ד"בכל נפשך" - הבאה ע"י התבוננות באור הסובב )בדרך השלילה(, ונרגשת בכוחות 
המקיפים. ומכל מקום היא בהגבלה עדיין.

ירידת הנשמה בגוף ונפש הבהמית,  אהבה ד"בכל מאדך" – הבאה ע"י התבוננות בגודל 
שע"י זה נרגש בו הרצון לצאת מהגוף. אהבה זו היא ללא הגבלות.
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אהבה זו )"בכל מאדך"( הינה תכלית ירידת הנשמה למטה. שירידה זו היא גדולה ביותר 
)שהרי, קודם ירידתה למטה הייתה למעלה ממדרגת המלאכים, שהרי, המלאכים התהוותם 
השגה  לה  אין  למטה  ירידתה  לאחר  ואילו  המחשבה.  מבחינת  ונשמות  הדיבור,  מבחינת 
ברוחניות כלל, ולא זו בלבד אלא שגם מתלבשת בגוף ונפש הבהמית(. ולכן, בהכרח שהיא 

ירידה לצורך עליה. ועליה זו היא האהבה ד"בכל מאדך".

)עבודת המסירות נפש( נמשך הענין של "בעטרה שעטרה  וע"י האהבה ד"בכל מאדך" 
לו אמו", שהוא ענין הכתר שנטל לעצמו. ענין ה'בלי גבול' השייך לעצמות אוא"ס )משא"כ 
שני הכתרים שנתן בראש בניו הם בהגבלה(. ומסיים "ביום חתונתו" – "זה מתן תורה", שאז 
ובכל  צריך להיות עיקר המס"נ בגילוי )משא"כ בכל השנה עיקר העבודה הוא "בכל לבבך 

נפשך"(.

ע
ד"ה 'ועשית חג השבועות', ה'תשל"ט

אופן המשכת ה'כתר' בחג השבועות 

ענינו של חג השבועות הוא המשכת הכתר )כתר תורה - "בי מלכים ימלוכו"(. "אנכי" הוא 
בחינת ה'כתר' כפי שחודר בגדרי העולם )ע"י הקדמת "וידבר אלוקים"(. וזהו שבמתן תורה 

התבטלה הגזירה בין עליונים לתחתונים.

]עבודת האדם היא "ועשית חג שבועות" ספירת העומר בדיבור דווקא )"ועשית"( שהוא 
ולא  סתם,  שבועות  נכתב  בפסוק  שבועות".  "חג  נעשה  זה  וע"י  תורה.  בדברי  הדיבור  ענין 
השבועות )בה"א הידיעה( הרומז על שייכות יום זה לשאר הימים, כי אם שיום זה הוא ענין 

בפני עצמו )וגם התחלת היום הקשור למ"ט ימים שקודם( – המשכת הכתר[.

"להוי' אלוקיך" – קאי על המשכת הכתר שבזה שני אופנים: למעלה - לבחינת ז"א ומלכות. 
למטה - בישראל. "ישראל" קאי על ז"א, ו"כל ישראל בני מלכים" - ענין המלכות.

האדם,  בבחירת  תלוי  שאינו  "מס"  מלשון  )"מסת"  הכתר  המשכת   - ידך"  נדבת  "מסת 
בדוגמת המשכת הכתר( עד למעשה בפועל, שהוא ענין עמלים בתורה )"נדבת ידך"(.

"יברכך ה' אלקיך" – אתערותא דלעילא שלמעלה מבחינת אתערותא דלעילא הבאה ע"י 
אתערותא דלתתא - הנותנת כח לעבודה ד"ועשית".

ע
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ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תש"מ

ב' אופנים בעבודת בני ישראל "לצורך גבוה"

על הפסוק ב'שיר השירים' "צאינה וראינה . . בעטרה שעטרה לו אמו" ישנם ב' פירושים: 
)א( קאי על בני ישראל המעטרים את הקב"ה בעטרה. )ב( המלאכים המעטרים את הקב"ה 

בג' כתרים )"אחד נותן בראשו, וב' בראש בניו"(.

ישנם ב' אופנים בפעולת עבודת הנבראים למעלה: 

בהוויית  אור  תוספת  שיהיה  השתלשלות,  בסדר  כח  מתווסף  הנבראים  עבודת  ע"י  )א( 
ל'ז"א'  הכתר  המשכת  מזו:  יתרה  ו'מלכות'.  ב'ז"א'  ו'בינה'  'חכמה'  המשכת  היינו,  העולם. 
ו'מלכות', כמרומז בפסוק "ועתה יגדל נא כח אדנ-י תיבת 'יגדל' כתובה ביו"ד רבתי, שדבר זה 

מסמל המשכה בבחינת גדלות ששורשה ב'אין סוף' ש'לפני הצמצום'. 

)ב( עבודת בני ישראל אינה נוגעת כלל לצורך גבוה )דבר זה הוא ב'יחיד' - שרש הנבראים 
שישראל אינם נוגעים שם "ולא אכפת לי'"(. דבר זה הוא על דרך בדוגמת אור ומאור. והוא: 
גם שנמשך אור אינו נוגע למאור, בדוגמת השמש שאין נוגע לה האור שיוצא ממנה. וההיפך 

מזה הוא בדוגמת שפע, שמשנה ונוגע למשפיע.

אמנם, גם בדרגה זו אף שלא מגעת שם עבודת בני ישראל, עם כל זה כיוון שממשיכים 
משם אור, האור נמשך מהמאור הרי זה נוגע גם במאור ואפשר להמשיך ממדרגה זו.

ובזה יובנו ב' פירושים הנ"ל: )א( פירוש א' שעטרה זו היא עטרה לדרגת היחיד. דבר זה 
נפעל ע"י עבודה באופן של "בכל מאדך". )ב( פירוש ב' שזה שהמלאכים מעטרים את הקב"ה 
הוא ע"י בני ישראל, שהם דווקא גורמים להמשכה. וב' הכתרים שמניח הקב"ה בראש בני 
ישראל הוא כנגד ההמשכה מ'סובב' ו'ממלא' )מקום שהנבראים נוגעים בו(. והכתר שמונח 
בראשו של הקב"ה הוא לדרגת יחיד - שרש השורשים. וג' הכתרים הם כנגד ג' הקווים: תורה, 

עבודה, וגמ"ח. 

ע
ד"ה 'ועשית חג השבועות', ה'תשמ"א

עבודה בג' הקווים מביאה לידי השלימות דימות המשיח

איתא במדרש: "בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע . . קשרו לכל אחד מישראל ב' 
המלך  בן  בדוגמת  למטה,  שירדו  ישראל  )נשמות  המדינה  מבני  משל  לכך  ומביא  כתרים". 
ג'  בניו.  בראש  ב'  ונתן  בראשו,  נתן אחד  למלך.  ג' עטרות  רחוקה( שעשו  למדינה  שנשלח 

הכתרים קאי "על שלשה דברים שעליהם העולם עומד )וקיים( תורה עבודה וגמ"ח". 
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הקב"ה נטל את קו "העבודה" )"מט"ט קושר כתרים לקונו מתפילותיהם של ישראל"(. וב' 
הקווים "תורה וגמ"ח" נתן בראש בניו )ישראל( מפני ש"התורה לא בשמים היא" ועיקר התורה 
הוא מעשה המצות בפועל. )וכוונת הבריאה )ולכן היתה ההמלכה( היא עבור עשיית המעשה 

בעולם הזה התחתון(.

ג' כתרים אלו ניתנו במתן תורה. ולכן ההכנה לכך הייתה ע"י הקדמת 'נעשה' ל'נשמע'. 
'נעשה' קאי על קיום המצוות ו'נשמע' על לימוד תורה. והקדמת נעשה לנשמע הוא הביטול 
בריאת  של  ההמלכה  ומתחדשת  בראשו"  המלך  "נתן  עניין  נפעל  זה  שע"י  הרצון  לבעל 

העולם.

ומדייק בלשון "המלך נתן בראשו" המשכת נתינת כח מלמעלה שלא בערך לעבודת המטה 
שעל זה נאמר "קוב"ה לא שריא אלא באתר שלים" – שנמשך מעצמו ל"אתר שלים".

וזהו "ועשית חג שבועות" שע"י העשייה בעולם הזה בצירוף עניין "להוי' אלוקיך" - תורה 
ומצוות - נמשך הכתר.

כמו"כ הוא גם עתה ע"י העבודה בכל ג' הקווים שעליהם העולם )"קטן זה האדם"( עומד 
באופן ד"בכל לבבך עד בכל מאדך" – בחינת כתר ויחידה )ב' הפירושים בכתר: גולגולת ועטרה 
כמבואר בארוכה במאמר(. נעשה "מדה כנגד מדה" ומדתו של הקב"ה פי כו"כ באים לשלימות 

דימות המשיח.

ע







שער רביעי

חג 
השבועות

• ובו נושא אחד •





וביום  דוד",  מת  "בעצרת 
כל  בגלוי  "עומדת  הסתלקות 
עבודתו אשר עבד, עד שעולה 
לשרשה ומקורה ומשם יורדת 
לפעול ישועות בקרב הארץ" 

בקרב  ד"ישועות  השלימות 
משיח  ידי  על  באה  הארץ", 
"ועבדי   – דוד  בשם  הנקרא 
בשם  שנקרא  הטעם  דוד"  
דוד, הוא מפני שיהיה בתכלית 
הביטול כדוד, ולכן יוכל להיות 

"נשיא להם לעולם" 

נושא ראשון

מהותו 
של 
משיח

•
ב' מאמרים



ד"ה 'ועבדי דוד' )א(
)אור ליום ה', ערב חג השבועות, ה'תשמ"ב(

ד"ה 'ועבדי דוד' )ב(
)יום ב' דחג השבועות, ה'תשמ"ב(

מפתח
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המשך ד"ה 'ועבדי דוד', ה'תשמ"ב

תלמוד גדול או מעשה גדול, ההכרח במעשה

"ועבדי דוד מלך עליהם, ורועה אחד יהיה לכולם גו' ודוד עבדי נשיא להם לעולם". מבאר 
מדוע משיח נקרא בשם "דוד" הרי הוא רק מזרע דוד. וכן לעתיד לבוא מעלתו של מי תהיה 
כדוגמת  וביטול.  הודאה  – מעשה,  יהודה  על התורה.  - קאי  יוסף  יוסף:  או  יהודה   – גדולה 

החילוק בין הנפש האלוקית – תלמוד. לנפש הבהמית – מעשה. 

בנוגע ללימוד התורה וקיום המצוות נחלקו מה גדול יותר, למסקנה "תלמוד גדול שמביא 
לידי מעשה". אך כל זה רק בזמן הזה, ואילו לעתיד לבוא מעשה גדול. שעניניו העבודה מתוך 
ביטול וענווה גדולה. ומדרגתו של משיח – אף שיהיה נעלה מאדם הראשון, הרי יהיה בענווה 
גדולה. ולכן נקרא בשם דוד כי דוד היה בתכלית הביטול; ובהיתו בענווה יכול להיות נשיא 

על כולם.

ומוסיף במאמר הב'
מקשר הענין )הנ"ל( לדברי הגמרא שיהיה קיסר ופלגי קיסר. בפשטות הוא משיח )קיסר( 
בפנימיות מחדש, שאין  סוף.  דאין  מלכות   - מלך  בחינת  הוא  כי משיח  קיסר(,  )פלגי  ודוד 

הכוונה שיהיו שני אנשים, אלא ב' הבחינות התחברו לגוף אחד.

מוסיף ומחדש, מכך שלעתיד לבוא יהיה מעשה גדול, אזי סופו מוכיח על תחילתו שמה 
שאמרו "תלמוד גדול", הוא מצד מעלת המעשה כשלעצמו, וכמו שלעתיד לבוא לא יצטרכו 

ללמוד.

ע





שער חמישי

הוספות
מפתח מאמרי גאולה 

ומשיח • מפתח מאמרים 
לפי שנים • יומנים • 
המעשה הוא העיקר 
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מפתח מאמרי 
גאולה ומשיח

ד"ה 'אלפיים שנה', ה'תשי"א

)א(  לבוא:  לעתיד  דרגות  ב' 

תענוג מורגש - סעודה לצדיקים  

 - מורגש  בלתי  תענוג   )ב( 

אין בו אכילה ושתיה 

עמ'                                    44 

 ד"ה 'ועשית חג השבועות', 

ה'תשל"ג

לעתיד  צדיקים  מתן שכרן של 

לבוא, גם הוא משם "אלוקים"  

עמ'                                    84

ד"ה 'ועשית חג השבועות', 

ה'תשמ"א

עתיק  פנימיות  גילוי  ביאור   

לעתיד לבוא 

עמ'                                    97 

ד"ה 'ועבדי דוד', ה'תשמ"ב

מעלתו של משיח, מצד מעשה 

גדול  הטעם שנקרא בשם דוד 

עמ'                                  105

ד"ה 'ועבדי דוד', ה'תשמ"ב 
מעלתו של משיח כמלך 

עמ'                                  105

ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשמ"ב.
המשכות  יהיו  לבוא  לעתיד 
ופירושים חדשים בתורה אע"פ 
ניתנה  משיח  של  תורתו  שגם 
במתן תורה  משיח רועה ומלך, 
עצמות  גילוי  יחידה,  בחינת 

ומהות בנשמה בגוף 

עמ'                                    50 

ד"ה 'בשעה שהקדימו', 
ה'תשמ"ה

באופן  לבוא  דלעתיד  העבודה 
של עליה מחיל אל חיל – בורר 

אוכל מתוך אוכל 

עמ'                                    16 

ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשמ"ה

באים  לבוא  דלעתיד  הגילויים 
על ידי עבודתינו בזמן הגלות 

עמ'                                    38
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ד"ה 'אתה הראת', ה'תשמ"ו
על  הוא  עכשיו  התורה  לימוד 
להחיות  דעתיד  טל  בחינת  ידי 
בכל  המתים  תחיית  לעתיד   בו 
גילוי  )מצד  בשווה  ישראל 

בחינת סוכ"ע( 

עמ'                                    71

ד"ה 'אנכי הוי' אלקיך', 
ה'תשמ"ט

על ידי הבקשה של בני ישראל 
על הגאולה הקב"ה מביאה 

עמ'                                    52

ע
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מפתח מאמרים 
לפי שנים
ה'תשי"א - ה'תש"כ

44 ד"ה 'אלפיים שנה', ה'תשי"א                                                   
שעשועי הקב"ה מלימוד התורה בעולם הזה

44 ד"ה 'חמשה קנינים' )א(, ה'תשי"ב                                           
פעולת התורה בעולם, ומעלתה כשלעצמה

45 ד"ה 'חמשה קנינים' )ב(, ה' תשי"ב                                          
העלאת התורה למעלה מהאצילות – ע"י בירור הנפש הבהמית

11 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשי"ב                                             
ג' אופנים בהקדמת נעשה לנשמע

12 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשי"ג                                             
ג' אופנים ביציאת מצרים בנפש האדם

46 ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשי"ג                                                 
מעלת המדבר בדומם דווקא

57 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשי"ד                                             
קיום התורה והמצוות בגשמיות דווקא

83 ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשי"ד                                                 
המשכת העצם במתן תורה ופעולתה 

במעלת עבודת ישראל על האבות

65 ד"ה 'להבין ענין מ"ת', ה'תשט"ו                                              
השפעת העצם בגשמיות ע"י התלבשות התורה בגשמיות
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66 ד"ה 'וירד הוי' על הר סיני', ה'תשט"ו                                      
החידוש דמתן תורה – חיבור אצילות ובי"ע

57 ד"ה 'להבין ענין נתינת התורה לנשמות ישראל', ה'תשט"ז      
השלמת כוונת הבריאה כנשמה בגוף דווקא

46 ד"ה 'אנכי הוי' אלקיך', ה'תשט"ז                                             
ביאור אופן ההתקשרות על ידי התורה בין הקב"ה וישראל

47 ד"ה 'איהו וחיוהי חד', ה'תשט"ז                                              
התקשרות התורה עם הקב"ה למרות 

ש"אורייתא וקוב"ה כולא חד" 

95 ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשי"ז                                                  
ג' אופנים בהמשכת ה'כתר' לז"א

21 ד"ה 'ועתה אם שמוע תשמעו' ה'תשי"ז                                   
ע"י קיום המצוות לאחר מ"ת מגיעים 

למקום נעלה משורש הנבראים

47 ד"ה 'קרוב הוי' לכל קוראיו', ה'תשח"י                                    
קירבת ישראל לעצם דתורה

95 ד"ה 'צאינה וראינה', התשי"ט                                                  
המשכת ה'כתר' ע"י אהבה ד"בכל מאדך"

58 ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום', ה'תשי"ט                              
ביאור טענת המלאכים ותשובת משה

77 ד"ה 'ועשית חג השבועות', ה'תשי"ט                                       
ג' בחינות בתורה 

48 ד"ה 'שויתי הוי' לנגדי תמיד', ה'תש"כ                                     
שם הוי' שלמעלה מהתחלקות
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ה'תשכ"א - ה'תש"ל
58 ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום', ה'תשכ"א                             

תשובה לטענת המלאכים – מעלת הגוף הגשמי

37 ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשכ"ב                                                
אופן גילוי כח ה'אין סוף' בנשמה בגוף

33 ד"ה 'וידבר גו' אנכי', ה'תשכ"ב                                               
קיום העולם ע"י עשרת הדברות

27 ד"ה 'וכל העם רואים', ה'תשכ"ג                                              
מתן תורה – הוויה חדשה

66 ד"ה 'וידעת היום', ה'תשכ"ג                                                    
טעם נתינת התורה בעולם הגשמי דווקא

67 ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום', ה'תשכ"ה                             
הטעם לנתינת התורה למטה 

68 ד"ה 'ועשית חג השבועות', ה'תשכ"ה                                      
נתינת התורה לנשמות ישראל בגופים דווקא

77 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשכ"ו                                             
קבלת התורה ע"י עבודה באופן של "כלי ריקן"

48 ד"ה 'חביבין ישראל', ה'תשכ"ו                                                
חיבור הנפשות - האלוקית והבהמית והעלאתן, בכח התורה

33 ד"ה 'וידבר גו' לאמר', ה'תשכ"ו                                               
חיזוק ה'עשרה מאמרות' על ידי עשרת הדברות

59 ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשכ"ז                                                 
טעם נתינת התורה לנשמות ישראל דווקא

68 ד"ה 'וירד הוי' על הר סיני', ה'תשכ"ז                                      
מתן תורה – המשכה מלמעלה למטה דווקא
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60 ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום', ה'תשכ"ח                             
התורה בחינת ממוצע בין הקב"ה לעולמות

69 ד"ה 'וידבר גו' אנכי', ה'תשכ"ח                                               
המשכת התורה בדרך כלל ופרט

60 ד"ה 'בשעה שעלה משה למרום', ה'תשכ"ט                             
בקשת המלאכים – גילוי מתן תורה דאצילות בעולמות בי"ע

70 ד"ה 'וידבר אלקים', ה'תשכ"ט                                                 
גילוי שם הוי' שבכל אחד מישראל – בשעת עשרת הדיברות

78 ד"ה 'כל העוסק בתורה לשמה', ה'תשכ"ט                               
ענין המתנה שבתורה

27 ד"ה 'ויהי ביום השלישי', ה'תש"ל                                           
תכלית נתינת התורה למטה כנשמות בגופים דווקא

28 ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תש"ל                                                  
גילוי העצמות ניכר דוקא בגליא של תורה
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ה'תשל"א - ה'תש"מ
12 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"א                                            

ביאור ענין הקדמת 'נעשה' ל'נשמע' בעבודת האדם

84 ד"ה 'ועשית חג השבועות', ה'תשל"א                                      
הכלי לחיבור אלוקות עם גשמיות, נעשה 

ע"י קיום תומ"צ לאחר מ"ת

13 ד"ה 'בשעה שהקדימו' )א(, ה'תשל"ב                                      
הקדמת נעשה לנשמע היא המביאה את מתן תורה 

91 ד"ה 'מראיהם ומעשיהם', ה'תשל"ב                                         
שער הנון – אופן המשכתו

14 ד"ה 'בשעה שהקדימו' )ב(, ה'תשל"ב                                      
קיום המצוות במעשה מגלה את שורשם

79 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"ג                                            
עשיה בפועל מורה על ביטול נעלה ביותר

84 ד"ה 'ועשית חג השבועות' ה'תשל"ג                                        
מתן תורה – חיבור עליונים ותחתונים ע"י הביטול לקב"ה

79 ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשל"ד                                                
חיבור עליונים ותחתונים ע"י רצוא ושוב

14 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"ה                                            
ביאור ההכרח בהקדמת נעשה לנשמע לקבלת התורה

85 ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשל"ה                                                
הטעם שבמ"ת ניתן הכח להמשיך אלוקות 

באופן קבע ע"י קיום תורה ומצוות

15 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"ו                                             
ב' דרגות בביטול להקב"ה - בתפילה ובקיום תורה ומצוות

85 ד"ה 'להבין עניין מתן תורה', ה'תשל"ו                                    
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הצורך בעבודת האבות בשביל הבנים

86 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"ז                                             
התורה בכללות מתחלקת לב' כחות: כח השכל וכח הרצון

49 ד"ה 'וידבר הוי' לאמר' )א(, ה'תשל"ז                                      
הדיעות החולקת בתורה שורשן אחד

70 ד"ה 'וידבר אלוקים' )ב(, ה'תשל"ז                                          
גילוי העצמות בעולם הזה ע"י תושב"כ דווקא

49 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשל"ח                                            
החידוש במתן תורה על המעלות הנפלאות בימים שלפניו

86 ד"ה 'וידבר אלוקים', ה'תשל"ח                                                
גילוי בחינת "אנכי" – שלמעלה ממקור ושורש הנבראים

91 ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשל"ט                                                
גילוי בחינת פנימיות הכתר

96 ד"ה 'ועשית חג השבועות', ה'תשל"ט                                      
אופן המשכת ה'כתר' בחג השבועות 

37 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תש"מ                                              
ביאור ענין קשירת ב' כתרים בעבודת האדם

97 ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תש"מ                                                  
ב' אופנים בעבודת בני ישראל "לצורך גבוה"
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התשמ"א - ה'תשמ"ט
97 ד"ה 'ועשית חג השבועות', ה'תשמ"א                                      

עבודה בג' הקווים מביאה לידי השלימות דימות המשיח

105 המשך ד"ה 'ועבדי דוד', ה'תשמ"ב                                         
תלמוד גדול או מעשה גדול, ההכרח במעשה

50 ד"ה וידבר אלוקים ה'תשמ"ב                                                  
מתן תורה דוקא ע"י )הקדמת( העבודה במצרים

51 ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשמ"ב                                                
המשכה מלמעלה למטה, והעלה מלמטה למעלה - בתורה

16 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשמ"ג                                            
כתר ג' – הקדמת 'נעשה' ל'נשמע'

51 ד"ה 'ואהיה אצלו אמון' ה'תשמ"ג                                            
ביאור ה' דרגות בתורה והמעלה בדרגה החמישית

61 ד"ה 'קרוב ה' לכל קוראיו', ה'תשד"מ                                      
החילוק בין תורה לתפילה

16 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשמ"ה                                           
ענין קשירת ב' הכתרים בעבודת 'סור מרע' 'ועשה טוב'

38 ד"ה 'צאינה וראינה', ה'תשמ"ה                                                
עיטור העטרה להקב"ה – בכח אמירת "שמע ישראל"

71 ד"ה 'אתה הראת לדעת', ה'תשמ"ו                                           
המשכת פנימיות התורה לכל אחד ואחד מישראל – בגילוי

28 ד"ה 'וכל העם', ה'תשמ"ו                                                         
הקולות והלפידים בעבודת האדם

38 ד"ה 'בשעה שהקדימו', ה'תשמ"ז                                            
המעלה בעבודת התחתונים על המלאכים
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29 ד"ה 'והר סיני עשן כולו', ה'תשמ"ז                                         
מעלת גילוי העשן במתן תורה

92 ד"ה 'והחכמה מאין תמצא', ה'תשמ"ח                                      
המשכת שער הנון שלמעלה מהכל

52 ד"ה 'אנכי הוי' אלוקיך', ה'תשמ"ט                                          
נתינת התורה והמשכתה היא מעצמותו יתברך

ע







יומנים | 121

מתן תורה בליובאוויטש
היה  דאמריקה,  בליובאוויטש  השבועות  חג  של  השיאים  שיא 
לפנות בוקר – בעת אמירת מאמר החסידות מפי הרבי. היה זה מעמד 
נורא הוד שהזכיר לרבים את התיאור אודות מעמד מתן תורה בהר 

סיני באשמורת הבוקר.

השבועות,  חג  של  בוקר  לפנות  שלוש  בשעה  בשנה,  שנה  מדי 
היה נכנס הרבי אל ה'זאל' הגדול ב–770, שם כבר הצטופפו החסידים 
והתמימים. הרבי, פניו להבות, היה כורך על ידו מטפחת – כמנהגם 
של רבותינו נשיאנו בשעת אמירת דא"ח – והיה פותח באמירת מאמר 

חסידות המבוסס על אחד הפסוקים הקשורים למתן תורה.

מאירים  קודש  אש  ודיבוריו  ומתחזק,  עולה  היה  הרבי  של  קולו 
בריכוז,  מקומם  על  מתנועעים  קשובים,  החסידים  בעוד  כספירים, 

מקבלים את התורה מחדש, פנימיות התורה.

•  •  •

מעמד נפלא זה החל בליל שבועות תשי"ב.

מאז, מידי שנה בשנה, נקבעה שעת אשמורת הבוקר לזמן אמירת 
דברי דא"ח.

וכך היה הסדר: לאחר שהרבי היה סועד את סעודת החג בדירתו 
חוזר לחדרו הקדוש  היה   770 הריי"צ בקומה השניה של  של הרבי 
בעוד הציבור אמר "תיקון" בבית הכנסת הסמוך. זמן מה לפני השעה 
שלש, היו כולם מתקרבים אל שולחן ההתוועדות ועומדים הכן לקבל 

את פני הרבי לשמיעת המאמר.

יומנים
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הס,  הושלך  מיד  הכנסת.  לבית  הרבי  נכנס  בדיוק  שלש  בשעה 
הרבי עלה אל הבימה ויושב על מקומו ופותח באמירת המאמר, ללא 
עצומות  הק'  עיניו  הקדושות,  ידיו  על  כרוכה  המטפחת  לפניו,  ניגון 
בדבקות והקול נשמע בבית המדרש, כאשר המאמרים היו נפתחים 
"ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר" או "בשעה שעלה משה  במילים 

למרום" או "בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע".

הרבי,  של  קדשו  מפי  שיצאו  תורה  מתן  על  הנפלאים  "הדברים 
ברוב קשב, מתאמצים שלא  ומאזינים  העמידה של העם השומעים 
להחסיר אף מילה ומשתדלים לקלוט כל עניין, כל אחד לפי שיעורא 
דילי' – כל אלה נתנו למעמד הקדוש אופי מיוחד במינו, שאין דומה 

לו..." מעיד אחד החסידים שנכח במעמדים אלו. 

אמירת המאמר נמשכה בד"כ כ־40 דקות, כאשר בסופה קם הרבי 
ממקומו, פניו להבות, וכשהמטפחת קשורה על ידיו הקדושות היה 
יוצא מבית הכנסת. מיד בסיום המאמר היו יושבים לחזור על המאמר, 
על המאמר  וחוזרים  'החוזרים', שומעים  סביב  עומדים  כולם  כאשר 

שוב ושוב עד אור הבוקר.

נוהג זה פסק בשנת תשל"א, שנת פטירתה של הרבנית נחמה דינה 
את  הרבי  לא סעד  מאז שוב  נ"ע.  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ע"ה אשת 
סעודות החג בבית הרבי נ"ע, אלא בביתו שלו. בליל החג היה הרבי 

הולך לביתו שברח' פרזידנט ונשאר בביתו עד הבוקר. 

כי המאמר לחג  באותה שנה נמסר לציבור בשם הרבי שליט"א, 
ש"פ  בהתוועדות  שייאמר  החסידות  במאמר  כלול  יהיה  השבועות 
במדבר שחלה באותה שנה בחמישה בסיון, ערב חג השבועות. ואכן, 
ותוכנו  לנשמע"  נעשה  ישראל  שהקדימו  ב"בשעה  התחיל  המאמר 

עוסק בעניני מתן תורה. 

מאז שנת תשל"ב החל הרבי להתוועד בקביעות בערב חג השבועות, 
ובהתוועדות היה אומר מאמר. א"כ מאמר החסידות המסורתי הועבר 
דחג  ב'  ביום  הקבועה  ההתוועדות  מלבד  זאת  זו.  להתוועדות  אפוא 

השבועות, שגם בה הרבי היה אומר מאמר חסידות.

מפליאה העובדה, כי המאמר האחרון אותו זכו לשמוע חסידים, 
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מאמר שנאמר בניגון המיוחד, היה בערב חג השבועות תשמ"ט, והוא 
היה בהפתעה גמורה. 

בניגון  הרבי  ע"י  שנאמר  לע"ע,  האחרון,  היה  זה  חסידות  מאמר 
מאמר, ובוודאי חשיבות וחביבות מיוחדת לו. )המאמר הוגה ע"י הרבי 

לאחר החג.(

תשי"ב – יום שישי

מאמר פתאומי לפנות בוקר
לבית  ואח"כ  הקטן  שני  לחדר  ונכנס  מהמקוה  אד"ש  בא  השחר(  )עלות   4:15 בשעה 

המדרש ופשט מעילו וביקש שינגנו ניגון והתחיל מאמר. בשעה 5:40 הלך לביתו. 

מוסיף ומתאר הרה"ח ר' יואל כהן:

בליל החג אחרי הסעודה באו כולם לבית הכנסת לומר 'תיקון' )כ"ק אדמו"ר הריי"צ אמר 
כמה פעמים אודות מעלת אמירת אותיות התורה דוקא בליל שבועות, ויצוה לומר 'תיקון', 

ולכן אומרים פה כולם 'תיקון', לא לומדים דא"ח וכד' כי אומרים 'תיקון'(.

עד  ב-770,  ואחרים המשיכו לשהות  למדו,  אז אחדים  הנה  'תיקון',  לומר  אחרי שגמרו 
לפנות בוקר, אז הלכו כולם לטבול במקווה, לדאבוני גם אני הייתי בין אלו, פתאום בא כ"ק 
נשארו  )בבית המדרש  המעיל מפרחים  עם   ]4:15 ]בשעה  לבית המדרש  אדמו"ר שליט"א 
וענו שכולם במקווה. אח"כ  )היכן הקהל(  וואו איז דער עולם?  כחמש עשרה איש(, ושאל 
כ"ק  ואמר  בחיוב,  לו אחד  וענה  גם במקווה?(  כהן  )יואל  אין מקווה?  אויך  איז  יואל  שאל, 

שליט"א ַאה! 

כ"ק שליט"א פשט את מעילו וישב על מקומו וצווה לנגן והחל לומר מאמר ד"ה "חמשה 
קנינים", והוא המשך למאמר שאמר בשבת. 

השליח  את  פגשתי  אני  נכנס,  שליט"א  שכ"ק  לומר  למקווה  שליח  מהר  שלחו  בנתיים 
לבית  משוגע  כמו  שרצתי  מובן  זה  כששמעתי  חזרה,  לילך  הדלת  יד  על  כבר  כשעמדתי 
המדרש, באתי לבית המדרש ואני רואה שכ"ק שליט"א אומר חסידות וישנם רק כג' מנינים, 
כי בנתיים באו עוד כמה אנשים מהמקווה, בכל זאת שכ"ק שליט"א גמר את המאמר ישבנו 
כל  לפני  את המאמר  חזרתי  טובה מאוד, אחרי התפילה  היתה  החזרה  את המאמר,  לחזור 

הקהל שלא היו בעת המאמר, כן גם קודם קבלת שבת.
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תשט"ו – יום שישי

"פחד נורא אחז בנו כמו במעמד הר סיני"
כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לאולם בשעה 3:10 ואמר מאמר ד"ה "להבין ענין מתן תורה" 

ארך 40 דק' 

במכתבו של אחד התמימים נכתב:

מראות  הוא  השבועות  חג  בליל  שנה  כל  בוקר  לפנות  שאומר  המאמר  לך,  אומר  "מה 
אלוקים שלא מעלמא דין, ואנחנו מצפים לזה בכיליון עיניים יותר מכל השנה. גם השנה, כמו 
תמיד, ההרגשה היא כמו שזה מעמד הר סיני ממש. נזכר אני במאמר שאמר בשנה שעברה, 
פניו להבים, ובאמצע אמר 'מה להלן באימה ביראה ברתת ובזיע, אף כאן באימה ביראה ברתת 
ובזיע', וכשאמר מילים אלו היה נדמה לי שהשולחן הכסא והמפה מתחילים פתאום להתנועע 
לכמה שניות כמו רעידת אדמה. בתחילה חשבתי שרק העיניים שלי מתעתעות בי, אבל לאחר 

המאמר שמעתי מכולם שראו אותו דבר, ונפל פחד ממש, ויהי לפלא"... 

תשכ"ט – יום שישי
בליל שבועות בשעה 1:00 בלילה לערך עמד ר' ג.ב.י. וסיפר לקהל שעמד סביבו סיפורים 
על ביקורו במצרים ועל הקהילה היהודית שם. היה זה מול חדרו של הרבי ששמע כנראה 
את ההתקהלות. הרבי פתח את החלון ונעמד להביט בקהל, וכולם נעלמו תוך שניות לבית 

הכנסת לומר 'תיקון'. 

בשעה 3:00 בלילה נכנס לבית המדרש ואמר ד"ה "בשעה שעלה משה למרום" – מיוסד 
על ד"ה "וידבר" תרכ"ט

יפה ביומנו: "בשעה שלש לפנות בוקר בליל א' דשבועות, לאחר אמירת  ר' זלמן  כותב 
"תיקון ליל שבועות", הרבי אמר מאמר במשך 45 דק'. המאמר היה עמוק וחודר, קשה להבנה 
)לפחות עבורי(. לאחר שהרבי יצא ב – 3:45, ר' יואל כהן חזר על כל המאמר. זה מדהים – כמו 

מכשיר הקלטה אנושי".

הרבי: אינני אומר בדיחות 
בסעודת היום אמר ר' זלמן יפה לרבי שבמנצ'סטר מנגנים בשבתות 'א-לי אתה והאדרת 

והאמונה', והרבי אמר לו שזה דבר נכון מאוד )"זייער א גלייכע זאך"(. 

ושאל הרבי, האם בכל שבת? וענה ר' זלמן בכל שבת מברכים. ומיד שאל ר' זלמן האם 
דעת הרבי שיש לנגן בכל שבת? והרבי אמר שתלוי איזה ניגון.

לו: הרי הנכם שליח  והרבי אמר  יכול  הרבי ביקש מהמסובים שינגנו. אחד אמר שאינו 
ציבור.



יומנים | 125

ר' זלמן יפה אמר על ענין מסוים שהוא סובר שהרבי אמר זאת בבדיחות )דז'אקס( והרבי 
אמר לו "איני עושה דז'אקס".

הרב זלמן טייבל אמר שהוא לא יכול לנגן כי הוא בבחינת אב מלאכה, אביו ידע לנגן והוא 
לו. הרבי אמר לו שביו"ט מותר לעשות מלאכת אוכל נפש. ואמר ר' זלמן שינגן ניגון הקשור 
למתן תורה על המילים "אנא עבדא", ששמע את הניגון הזה מר' שמעון קלפר מניקולייב. 

הרבי העיר, "הכרתיו, היה יהודי חסידי".

בעת  זה.  ניגון  הקהל  את  שילמדו  הורה  והרבי  הסעודות,  בשתי  זה  ניגון  ניגנו  למחרת 
ההתוועדות וכן בחלוקת כוס של ברכה הורה הרבי שינגנו ניגון זה.

תש"מ – יום רביעי

לראשונה – ילדים באים לעשרת הדיברות 
כשנכנס כ"ק אד"ש לתפילת ערבית בליל החג, ניגנו הקהל "וביום שמחתכם" וכשהגיע 

למקומו פנה לעבר הקהל ומחא כפיו הקדושות בחוזק זמן מה.

 לתפילת שחרית, למרות הגשם הכבד שירד הגיעו מאות ילדים קטנים בהתאם להוראת 
כ"ק אד"ש. בקריאת עשרת הדיברות הביט הרבי מפעם לפעם על הבעל קורא והילדים. 

בשעה 5:20 שב כ"ק אד"ש מביתו, באותה שעה התקיימה ב 770 מסיבה לילדים וכשנכנס 
הרבי, ניגנו הילדים ורמז בידו הק' להגביר השירה.

ורוב הזמן מחא כפיו הק'  יצא הרבי ללוות את ההולכים לתהלוכה,  בשעה 6:00 בערב 
לילדים ששרו מארש נפוליון או "ואנחנו עמך". וכשנעלמו מהאופק אחרוני ההולכים שב כ"ק 

אד"ש לחדרו הק'.

תשמ"ו – יום שישי

תקופה חדשה בהגהת המאמרים 
לקראת החג הגיה כ"ק אד"ש את המאמר ד"ה "להבין ענין כתיבת ס"ת" – י' שבט תש"ל 

מאז החלה תקופה חדשה בהגהת המאמרים:

במשך רוב השנים הגיה הרבי רק מספר מועט של מאמרים, סמוך לאמירתם. ואילו את 
לאחר  שנים  וכמה  כמה  האחרונות,  בשנים  להגיה  הרבי  הואיל   – המוגהים  המאמרים  רוב 

אמירתם.

וכך היתה השתלשלות המאורעות:

לקראת עם חגיגת סיום כתיבת ס"ת הכללי שנכתב על פי הוראת הרבי ע"י הנהלת "בית 
ספר  כתיבת  ענין  "להבין  ד"ה  המאמר  רשימת  הקודש  אל  הוכנסה  תשמ"ו,  בשנת  רבקה" 
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תורה", שנאמר בעת מעמד סיום כתיבת ספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו )ביום שישי ערב 
שבת פ' בא, י' שבט תש"ל( הרבי הסכים להגיה את המאמר, אך שינה את "הפתח דבר", וכתב 
בכתב יד קודשו: "בסמיכות לחג השבועות זמן מתן תורתנו הננו מוציאים לאור ימי ההגבלה 

סיון תשמ"ו"

עובדה זו התקבלה ע"י החסידים "כאתערותא דלעילא" לביטוי רצון קודשו לזכות את קהל 
החסידים בתוככי כלל ישראל בהתגלות אור חדש, ע"י הגהת מאמר לקראת כל מועד. 

מהשנים  המאמרים  אחד  הקודש  אל  מכניסים  היו  ומועד  חג  כל  לקראת  הנה  אז,  מיני 
שלפני זה, לאחר עריכתו להגהה, וברוב הפעמים הואיל כ"ק אדמו"ר להגיה את המאמרים.

אחרי תפילת מנחה יצאה התהלוכה לבתי הכנסיות ברחבי ניו יורק, וכ"ק אד"ש ליווה את 
ההולכים בצאתם.

 תשנ"ג – יום רביעי

להתרגש מחדש לראות פני מלכנו 
לתפילת ערבית של ליל חג השבועות, נכנס כ"ק אד"ש מה"מ בשעה 9:00, ובסיום התפילה 
יצא למרפסת. הרבי עודד משך כל הזמן בתנועות ראשו הק'. כן הכה באצבעותיו הק', וכעבור 

3 דק' סימן לסגירת הוילון.

החובה לציין כי מגיע ישר כח מיוחד לאורחים המגיעים להסתופף בצילו של כ"ק אד"ש – 
אלו מזרימים חשמל ומעוררים את המקומיים מתרדמתם והרגלם, וכך מוצאים את עצמם גם 
אלו התושבים להתרגש ולחוות כמו מחדש את ראיית פני מלכנו. אי אפשר להישאר אדיש 

כאשר נשמעים סביבך ברכות "שהחיינו", ולמראה עיניך זרמי דמעות על לחיי האורחים... 

יצוין שבין קבוצת הצפתים שהגיעו רק היום, ההתרגשות רבה ועצומה מראייתו של כ"ק 
אד"ש בפעם הראשונה. דומה כי כל השאלות נפטרות בראייה קלה.

קריאת התורה התקיימה בשעה הרגילה בזאל למעלה, ולאחמ"כ נשארו הדלתות פתוחות 
עד לאחר ה'ברכת כהנים' המרכזית, שהתקיימה בתוך ההול.

במנין הגדול של 770 למטה, לפני קריאת התורה, עלתה לבימת הקריאה קבוצת רבנים 
ובראשם הרב הנדל ממונטריאול, שגזרו שהרבי חייב להיות בריא, והקב"ה חייב להחיש את 

רפואתו, ושהרבי יתגלה ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה.

עם סיום התפילה, בשעה 12:30, התקיים מחוץ ל 770 – מול הפתח הראשי – כינוס גדול 
'עשרת  ילדים. בכינוס שמעו הילדים את  'בנינו ערבים בעדינו', בהשתתפות עשרות  בסימן 
הדיברות' ולאחמ"כ דיבר בפניהם הרב לוי שיחי' גולדשטיין. במשך הכינוס התפללו – זעקו 

הילדים לרפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש מה"מ.
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לפני הכינוס ירד אחד האברכים והודיע בבית המדרש אודות הכינוס שיתקיים בחוץ לכל 
הילדים. ידיעה זו סולפה )כנראה, שלא במתכוין( ובתוך שניות הוקפץ כל 770 לשמע הידיעה 

ש"הילדים עוברים עתה אצל כ"ק אד"ש"... כמובן שהיתה זו ידיעה בדויה, )לדאבוננו(.

בשעה 1:30 לערך נודע – 'מנחה נאו'.

כעבור כ – 5 דק' נכנס הרבי לחדר מיוחד, ובסיום התפילה יצא אל המרפסת, כאשר הש"צ 
אחז בסוף 'קדיש בתרא'. חלק מהקהל החל להכריז 'גוט יו"ט' )בעוד שהש"צ אחז בקדיש( 
ומיד הושתקו, ותיכף בסיום הקדיש החל הקהל לנגן, כרגיל 'יחי', אלא שחלק אחר, וביניהם 
אורחים רבים הרגילים להכרזות 'גוט יו"ט', החלו להכריז, וכך נוצר בלבול קל... כ"ק אד"ש 
מה"מ מיד סימן בתנועה בידו הק' ועצר את הכל, הריל"ג שאל דבר מה ולפי תשובת הרבי 

סימן להמשיך לנגן.

כ"ק אד"ש מה"מ סקר מיד את הקהל, וכעבור דקה ורבע סימן לסגירת הוילון.

בשעה 6:00 לערך, כשמאות אנשים, נשים וטף ממתינים מול חזית 770: אולי נזכה שכ"ק 
אד"ש ילווה את ההולכים כמידי שנה - יצא הרב דוד שי' רסקין, מארגן התהלוכות, והודיע 

אשר הרבי לא יצא, ותיכף פתח בניגון ה'מארש' – והתהלוכה יצאה לדרכה.

התהלוכה המרכזית יצאה לבורו פארק, וכמו כן יצאו רבים לאיסט-סייד, פלטבוש, איסט- 
פלטבו, קאנארסי, סי-גייט ועוד. 

הכריזו  ושם  הגדולה,  ברחבה  במרכזי,  ברחוב  כרגיל,  התכנסו,  פארק  לבורו  ההולכים 
הילדים את 'י"ב הפסוקים' ולאחר מכן הכריזו 'יחי המלך המשיח'! 

ע
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לעילוי נשמת

ר' יוסף בן ר' משה
נלב"ע כ"ב מר חשון

ת נ צ ב ה
יהי רצון שיקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני 
עפר" והוא בתוכם בגאולה האמתית והשלימה 

תיכף ומיד ממש! 
• • • 

 לזכות אשתו הצדקת 

 מרת ליזט בת אסתר
ימלא ה' כל משאלות ליבה לטובה ולברכה, 

מתוך בריאות איתנה, ושמחה והצלחה  ותרווה 
רוב נחת רוח מכל יוצאי חלציה שיחיו 

• • • 
 הוקדש על ידי ולזכות

 בנם מישל משה
 ורעייתו מרת רביד בת שמחה

 ובנם

 אלרוי עילי יונתן
 למשפחת דיין

ימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה בגשמיות 
וברוחניות גם יחד לברכה והצלחה בכל מכל 

כל מתוך בריאות איתנה ושמחה ויזכו לקבלת 
פני משיח צדקנו במהרה אמן כן יהי רצון!



לזכות ולהצלחת

ר' שלמה ורעייתו מרת רבקה
למשפחת חדד

ימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה ולברכה 
בגשמיות וברוחניות גם יחד לברכה והצלחה 
בכל מכל כל מתוך בריאות איתנה ושמחה 
ויזכו לרוות נחת רוח מכל יוצא חלציהם 
ולקבל פני משיח צדקנו בששון ובשמחה

 אמן כן יהי רצון!



לעילוי נשמת
איש צדקה וחסד

ר' דניאל בן ר' שלום
נלב"ע ג' אייר ה'תשע"ח

ת נ צ ב ה
יהי רצון שיקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני 
עפר" והוא בתוכם בגאולה האמתית והשלימה!

• • • 
הוקדש על ידי ולזכות

רעייתו מרת רחלי בת ציון
וילדיהם

שולמית היאור, שובל ציון, לילך, 
שרון, יקיר, דנה, לינור

שיחיו לאורך ימים ושנים טובות

למשפחת דוח
יהי רצון שימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה 
ולברכה ויבורכו מפי עליון ויעלו מעלה מעלה 

בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות גם יחד 
ויזכו לקבל פני משיח צדקנו בשמחה ובששון 

אמן כן יהי רצון!



לזכות
הרה"ח והרה"ת

אליעזר שניאור זלמן הלוי 
ורעייתו מרת מיכל שרה

ובניהם

נסיה חיה מושקא, אביגיל רבקה, 
מיכאל אלימלך הלוי, שיראל תמר, 

מנוחה רחל, טליה אסתר, דבורה לאה
שיחיו

למשפחת מורגנשטיין
שיזכו לאורך ימים ושנים טובות בגשמיות 

וברוחניות מתוך בריאות איתנה מנוחת הנפש 
ושמחה בטהרתה ויזכו לקבל פני משיח צדקנו 

במהרה אמן כן יהי רצון!

'
לעילוי נשמת

איש רב פעלים

ר' חיים בן ר' יוסף
נלב"ע י"ט מנחם אב

ורעייתו מרת ז'ופין פרחה בת אבנר
נלב"ע ר"ח ניסן

ת נ צ ב ה

יהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו 
ורננו שכני עפר" והם בתוכם בגאולה האמתית 

והשלימה על ידי משיח צדקנו, אכי"ר!



לזכות
הרב החסיד והתמים

שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
לעיר בת־ים

הרב זמרוני זעליג בן 
ציפורה פייגא

ציק
ישלח לו ה' רפואה שלימה בכל רמ"ח אבריו 

ושס"ה גידיו וימשיך להיות מסור ונתון 
להוראות כ"ק אד"ש ולעסוק בלהט בשליחות 

העיקרית 'קבלת פני משיח צדקנו' 
והצלחה רבה למעלה ממדידה והגבלה מתוך 

שמחה וטוב לבב לכל בני משפחתו שיחיו 

ונזכה להתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א 
תיכף ומיד ממש! 

'



לזכות חברי מערכת 

"מפתחות לתורתו של משיח"

אלחנן יוסף בן רות
יהודה אריה בן יוכבד צ'רנע

 מנחם מענדל בן גולדה
 מנחם מענדל בן נטלי
 מנחם מענדל בן חנה

 מנחם מענדל בן שושנה
 משה מרדכי בן רחל עמליה

 נהוראי שלמה בן גליה
 שמואל בן נטלי

וכל המסייעים במלאכת קודש זו

אברהם יהודה בן חנה פנינה
יוסף חיים בן רינה הלנה
ישראל שם טוב בן בלה

לוי יצחק בן אפרת שולמית
מנחם מענדל אברהם בן ויקטוריה

מנחם מענדל בן בלה
מנחם מענדל  בן יהודית
מנחם מענדל בן נחמה
מנחם מענדל בן קדיה

מנחם מענדל בן שרה אורית
משה בן מירה

רפאל יצחק בן רעות
שניאור זלמן בן חנה פרומה
שניאור זלמן בן פייגא ליבא



לזכות

 כלל תלמידי התמימים
חיילי בית דוד

שבכל אתר ואתר

להצלחה רבה ומופלגה בכל ענייניהם
ובפרט בעניין הכי עיקרי שהזמן גרמא - 
'קבלת פני משיח צדקנו', מתוך הרחבה 

ומתוך מנוחת הנפש והגוף לנחת רוח כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

יחד עם כל בני ישראל בכל מקומות 
מושבותיהם תיכף ומיד ממש! 

'



לזכות
כ"ק אבינו רוענו 

הוד כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר

יהי רצון שיראה רוב נחת מתלמידיו,
חסידיו, שלוחיו, ומכלל ישראל 

ותיכף ומיד ממש נראה בעיני בשר בקיום 
נבואתו העיקרית "הנה זה משיח בא"

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 
ויוליכנו קוממיות לארצנו הק' 

ויבנה ביהמ"ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממש!

'
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