
המשכת אור עליון במתן תורה
יבאר גודל הענין דמתן תורה שכל נשמות ישראל היו בו, והוא נותן הכח עכשיו להמשיך 

אור אין סוף ע"י קיום התורה והמצוות 

)תורה אור יתרו ע, ד(

כל הנשמות
)מקשה מדוע נשתתפו כל ישראל מכל הדורות במעמד הר 

סיני(

כורת  אנכי  לבדכם  אתכם  "ולא  כתיב  הנה 
ואת  פה  ישנו  אשר  את  כי  הזאת  הברית  את 
אשר איננו פה", שכל הנשמות שהיו עתידים 
היו  כולם  הדורות  כל  סוף  עד  בגוף  להתלבש 
במעמד הר סיני לקבל את התורה - הגם שלא 

נתלבשו בגופות עד לאחר זמן. 

גוף לקבל  בלא  לנשמה  ענין  זה: מה  ולהבין 
שלא  בעוד  קבלתה  תועיל  ומה  התורה,  את 
זמן  לאחר  התורה  את  לקיים  בגוף  נתלבשה 
כשתתלבש בגוף - והלא אין אדם מקנה דבר 
מונע  הגוף  יהיה  ושמא  ברשותו  בא  שלא 

ומעכב. 

נתינת כח
)מתן תורה נתן הכח לקשר נברא המוגבל לבורא הבלתי 

מוגבל(

מה  תורה  מתן  וענין  ביאור  בהקדים  ויובן 
ופרטיה  בכללה  כולה  התורה  כל  ענינה, שלא 
אלא  התורה  קבלת  בשעת  סיני  בהר  נאמרה 
עשרת הדברות בלבד, וכל התורה כולה נאמרה 
ובזמנה  במועדה  פרשה  כל  פרשיות  פרשיות 

כל ימי משך ארבעים שנה שהיו במדבר. 

ניתן  תורה  מתן  שבשעת  הוא  הענין  אלא 
את  מקבלים  להיות  בישראל  וההכנה  הכח 
התורה, דהיינו להמשיך גילוי אור אין סוף ב"ה 
גם הנשמות  היו  ולכן  והמצות.  בעסק התורה 
כולן טרם התלבשותן בגופות במעמד הר סיני 
לקבל את התורה, כי גם הנשמות בעוד שלא 
נתלבשו בגופות היו צריכים לכח זה והכנה זו.

מתגלה  ומצוות  תורה  ע"י  כי  הוא  והענין   
יחוד אור אין סוף ב"ה בנפש האדם כנודע.

קטעים קצרים מתוך הספר תורה אור להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים באופן השווה לכל נפש, עם הרחבת 
הביאור ממקורות נוספים בתורת החסידות מותאם לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'".
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שבנ"י  ישראל,  ובשביל  התורה  בשביל   –
וישפיעו  אותם,  ויקיימו  ומצוות  תורה  יקבלו 
מצוות  ז'  את  שיקיימו  העולם  אומות  על  גם 
בני נח שלהם, ועל ידי זה יעשו את כל העולם 
זה  הביא  לכן  בתחתונים8.  יתברך  לו  דירה 

מנוחה )"שקטה"( בכל העולם.

מנוחת הגאולה
)הגלות הוא היפך המנוחה, והגילוי דהגאולה הוא ע"י הדגשת 

הנשמה שנמצאת למעלה מגלות(

המנוחה  תהיה  ומיד  שתיכף  רצון,  ויהי   
שבת  שכולו  ד"יום   – והשלימה  האמיתית 
הגלות  ביטול  העולמים",  לחיי  ומנוחה 
דמנוחה  גדול  הכי  ההיפך  היא  שגלות  דבנ"י, 
שגלו  לבנים  להם  "אוי   – דבנ"י  והתיישבות 
מעל שולחן אביהם"9, שמתבטלים הן טלטולי 
פנימי  דהגלות  המנוחה  היפך  והן  הגלות 

בעבודת השם,

ההעלמות  דכל  הביטול   – ופשוט  כולל 
והסתרים דגלות, וכל השאלות בפרטי הגאולה 
עצמה,  הגלות  מצד  בא  שזה  צדקנו,  ומשיח 
מצד זה שנולדנו בגלות וגדלנו בגלות, במילא 
הרי אנו "אנשי גלות" רחמנא ליצלן, ונמצאים 
ויתהפך  יתבטל,  זה  שכל   – ב"מצב־גלותי" 
עצמו  אצל  גילוי  ע"י  אמיתית(,  תשובה  )ע"י 

8. ראה תנחומא נשא טז. שם בחוקותי ג. במדב"ר פי"ג, ו. 
תניא פל"ו.

9. ברכות ג, סע"א.

והדגשת הנשמה )חלק אלוקה ממעל ממש10(, 
ונמצאת במצב של  שנמצאת למעלה מגלות, 

מנוחה, מעין שבת ומנוחה לחיי העולמים.

משה,  ר"ת  "מיד"   – דמיד  באופן  בא  וזה 
ג'  משיחא,  מלכא  דוד  )הבעש"ט(,  ישראל 
הרועים הקשורים עם חג השבועות – ותיכף 
ר"ת  מיד  ברכה11,  לת"ח  תיכף  ממש:  ומיד 
בגשמיות  ממשות,  של  באופן   – ממש  כנ"ל, 
וחומריות העולם, באופן שעושים מחומריות 
גשמיות, ואת הגשמיות – כלי לרוחניות, עד 
לעצמותו  כביכול  עד  נעלית,  הכי  לרוחניות 

ית', הקשור דוקא עם היש הגשמי12,

משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  בגאולה 
ולעשות  לפעול   – זריזות  ובאופן של  צדקנו, 
ויגאלנו  יבוא  משיחא  מלכא  ודוד  זה,  ענין 
וכל אחד מאתנו אומר למשיח צדקנו "שלום 
כל  כולל   – רבים  לשון  עליכם  עליכם", 
הנשמות דכל בנ"י שבדור הגאולה, והוא משיב 
]"עליכם"  שלום"  "עליכם  בנפרד  אחד  לכל 
דכל  ועבודתינו  מעשינו   – כולל  רבים  לשון 
לכל  שלום"  ו"עליכם  מישראל[,  ואחד  אחד 

בנ"י יחדיו,

ועוד והוא העיקר – מיד.

10. תניא רפ"ב.
11. ברכות מב, א.

הזהר  ביאורי  ע"ב(.  ריש  )קל,  ס"כ  אגה"ק  12. ראה 
לאדהאמ"צ בשלח מג, ג. ובכ"מ.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770.284.0749

קו שיעורים 'לכשיפוצו': 972799130745+

• וזאת למודעי •
כ"ק  ע"י  ונדפסו  שנאמרו  כפי  בשלימותם  הובאו  הביאורים  כל  לא 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וחלקם עובדו ע"י חברי המערכת - כך 
יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם 
להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, 
מוטב   - הדברים  בהבנת  שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות 

שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

 לזכות
לזכות צבי מרדכי ושלומית ויוצ״ח 

שיחיו
גודמן
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 לזכות
 ישראל בן נצחי'ה שרה ומרים בת נצחי'ה

ולזכות ר' מנחם מענדל ורעייתו וכל יו"ח 
אלקיים

לזכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לרגל שבעים שנה לנשיאות



מאין  ומחודשת  נבראת  היא  הנפש  והנה    
ליש, ואין ערוך לנברא לגבי הבורא ב"ה שהוא 
רם ונשא קדוש ומובדל כו' - ואיך יתגלה בה 
התורה  בעסק  ממש  ב"ה  סוף  אין  אור  יחוד 
ומצות, שהרי אם יעשה אותם איש עכו"ם לא 
ימשיך כלום ולא יהיה גילוי אור אין סוף ב"ה 
על ידו כלל, רק לישראל ניתנה זו במעמד הר 
סיני להיות להם כח והכנה להמשיך גילוי אור 

א"ס ב"ה ממש בעסק תורתם ועבודתם.

וברקים  וקולות  ברעש  נתנה התורה  כן  על   
זה  ידי  על  כי  כל העם אשר במחנה",  "ויחרד 
אין  לאור  ממש  במציאות  בטול  לבחינת  באו 
סוף ב"ה, ועל "כל דבור ודבור פרחה נשמתן", 
חדש  אור  להם  נמשך  לאין  היש  בטול  וע"י 
גילוי  להיות  ב"ה ממש  סוף  אין  אור  מבחינת 

אין סוף ב"ה ממש בנפשותם.   

שלימות המנוחה
נתבאר לעיל גודל הענין דמתן תורה שאז ניתן הכח להמשיך גילוי אור אין סוף בעולם;

 לקמן יבאר דזהו מה שמתן תורה הביא מנוחה לעולם, דמנוחה נעשית ע"י גילוי הכוונה 
והתכלית בבריאת העולם. ועד שזה מביא לשלימות המנוחה – הגאולה האמיתית והשלימה.

)משיחת ה'דבר מלכות' שבת פרשת במדבר ערב חג השבועות ה'תנש"א(

"ארץ יראה ושקטה"
)יבאר הענין דמתן תורה שהביא מנוחה לעולם(

ביום  חל  תורתנו  מתן  חג  זו  שנה  בקביעות 
תיכף  נכנסים  דשבת  שמהמנוחה  כך  ראשון 
ענינו  בין  הקשר  לבאר  ויש  תורה.  מתן  לזמן 

של יום השבת למתן תורה: 

 שבת ענינה – מנוחה1. כמאמר חז"ל2 "מה 
באת  שבת  באת  מנוחה,  חסר  העולם  היה 
)מיוסד  דשבת  המזון  ברכת  ובלשון  מנוחה". 
ינחילנו  הוא  "הרחמן  המשנה3(  לשון  על 
העולמים".  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו  ליום 
מנחה  תפלת  בלשון   – יתירה  ובהדגשה 
דשבת4: "יום מנוחה . . מנוחת שלום . . מנוחה 

ואילך.  א  ויקהל פח,  ג.  ע,  יתרו  )באו"א( תו"א  גם  1. ראה 
ובכ"מ.

ויכל(.  )ד"ה  א  ט,  מגילה  פרש"י  ב.  ב,  בראשית  2. פרש"י 
וראה ב"ר פ"י, ט ובמתנות כהונה שם )ד"ה "שאנן"( בשם חז"ל.

3. תמיד בסופה.
4. הטעם שאומרים זה דוקא בתפלת מנחה דשבת י"ל – כי 
לכל  שייך  זה  ענין  אבל  שבת.  מנוחת  דשלימות  גילוי  הוא  אז 

היום, כמפורש בהתפלה: "יום מנוחה".

שלימה שאתה רוצה בה" )ובכמה מקומות עוד 
לשונות של מנוחה(.

ע"י  בשלימותו  נפעל  בעולם  המנוחה  ענין 
הקב"ה  שהתנה  חז"ל5  כמאמר   – מתן־תורה 
ישראל  אם  להם  ואמר  בראשית  מעשה  עם 
לאו  ואם  מתקיימין  אתם  התורה  מקבלים 
אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו", כמו שכתוב6 
ולבסוף  יראה  "בתחלה  ושקטה",  יראה  "ארץ 

)במ"ת( שקטה"7.

גילוי תכלית הבריאה
)המנוחה נעשית ע"י הרגשת המטרה והתכלית(

הביא  תורה   שמתן  בזה  הביאור  לומר  ויש 
מנוחה לעולם – כפי שהוא בפשטות הדברים, 
את  מרגיש  אינו  אדם  כאשר  אדם:  בני  בטבע 
להיות  יכול  אינו  בחייו,  והתכלית  הכוונה 

5. שבת פח, א. וראה גם ע"ז ג, א.
6. תהלים עו, ט.

7. שבת שם. ע"ז שם.
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והתיישבות  במנוחה 
אמיתית, כיון ששינויי 
וכל  והמקום  הזמן 
ופרטי  הפרטים  ריבוי 
שבחייו  פרטים 
אי־שקט  גורמים 
ש"שובר"  תמידי, 
כאשר  דוקא  אותו; 
את  מרגיש  הוא 
הכוונה   – המטרה 
הטמונה   – והתכלית 
זה  הרי  הפרטים,  בכל 
מביא לו מנוחה, שהיא 
מתנועה  למעלה 
החיים,  דפרטי  ושינוי 
לשלימות   – ובמילא 
שרואים  וכפי  האדם, 
שאדם  בפשטות 
בשלימות  יותר  נמצא 
מנוחה,  לו  יש  כאשר 
ומנוחת  הנפש  מנוחת 

הגוף.

ויתירה מזו: זה מביא 
מנוחה לא רק להאדם 
לכל  גם  אלא  עצמו, 
עושה  שהוא  הענינים 
נעשים  שהם  בעולם, 
יתירה  בשלימות 
כאשר  הצלחה  וביתר 
מתוך  נעשים  הם 
מנוחה, עד שזה מביא 
העולם  בכל  מנוחה 

כולו.

מובן  זה  דרך  ועל 
בנוגע  להבדיל,  גם, 
כאשר  למתן־תורה: 
קבלו  ישראל  בני 
נתגלתה  התורה  את 
התכלית דכל הבריאה 

מנין של חיבה
"מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה" )פי' רש"י במדבר 
א, א(. טבעו של מנין הוא שאינו נותן חשיבות לפרט מסויים 
על פני חבירו, במנין נמנים כולם בשוה – הגדול והקטן. בני 
ישראל קשורים הם להקב"ה בקשר עצמי, קשר שאינו תלוי 
במצבם ובמעשיהם, אלא קשר חיבה עצמי כמו שיש בין אב 
לבנו. מצד קשר זה אין הבדל בין איש לרעהו, כל ישראל הינם 
יתגלה  כאשר  בגאולה,  יתברך.  לד'  הקשורה  אחת  מציאות 
עד  ישראל שוה,  בני  דרגתם של  יהודי, תהיה  בכל  זה  קשר 

ש"לא ילמדו עוד איש את רעהו כי כולם ידעו אותי וגו'".
)לקו"ש ח"ח פרשת במדבר(

כל יהודי כהן
"את מטה לוי לא תפקוד" )במדבר א, מט(. שבט לוי הובדלו 
מתוך בני ישראל לשרת את הקב"ה, לכן אינם נפקדים בתוך 
בנ"י אלא בפני עצמם "כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה 
לבדו" )רש"י עה"פ(. שבט לוי נתקדשו לעמוד ולשרת לפני 
ד', אך פסק הרמב"ם בספרו אשר "לא שבט לוי בלבד אלא 
כל איש ואיש . . אשר נדבה רוחו אותו . . הרי זה נתקדש 
הקדושה  לדרגת  להגיע  יכול  יהודי  כל  כו'",  קדשים  קדש 
של שבט לוי, ואף לדרגת "קודש קדשים" - דרגתו של הכהן 
הגדול. בגאולה אכן יגיעו כל ישראל לדרגת "ממלכת כהנים 

וגוי קדוש".
)שיחת ש"פ אחרי-קדושים ה'תנש"א(

לפני ולפנים
"ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו" )במדבר ד, כ(. 
בני לוי הוזהרו מלראות את כלי הקודש קודם כיסויים. ראיית 
נשמתם  שאין  כיון  מיתה,  לידי  מביאתם  היתה  הקודש  כלי 
המקדש.  בכלי  ששרר  האלקי  הגילוי  בעוצם  לעמוד  יכלה 
אמנם בזמן הגאולה יוכלו לא רק הלויים אלא אף כל ישראל 
להיכנס לפני ולפנים – ועד קדש הקדשים. שכן בזמן הגאולה 
יהיו כל בנ"י במעמד ומצב נעלה של קדושה, כל בנ"י יוכלו 

להגיע למעלת כהן גדול בשעה שנכנס לפני ולפנים.  
)שיחת ש"פ אחרי-קדושים ה'תנש"א(
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