
מעלת תלמוד תורה
יבאר המעלה הנפלאה במצות לימוד התורה שעל ידה ממשיכים בחינת "אנכי" – עצמותו 

ומהותו יתברך עלינו, ויתגלה בחינה זו לעתיד לבוא

)לקוטי תורה ואתחנן ב, ג(

מצות תלמוד תורה
)מצות לימוד התורה הוא גם בדבר שאין יוצא ממנו פסק דין 

למעשה(

הנה אמרו רז"ל1 "תלמוד תורה כנגד כולם".

 כי הנה מצות לימוד התורה הוא "והגית בו 
יומם ולילה"2, אפילו בדבר שעדיין אינו יודע 
כל  כגון  למעשה,  דין  הפסק  ממנו  יוצא  אם 
וגם  דהלכתא,  אליבא  שאינן  הגמרא  קושיות 
אפילו מי שאינו מבין הפסק דין מתוך הגמרא, 

וגם אפילו בדבר שאינו נוגע למעשה כלל. 

המשכת דבר ד'
)לימוד התורה עניינו המשכת דבר ד' מלמעלה, והיא דרגה 

נעלית מאוד(

ולהבין ענין זה, הנה תלמוד תורה עניינו הוא 
המשכת דבר ד' מלמעלה באתערותא דלעילא  

11  מס’ פאה פ”א מ”א.
12  יהושע א, ח.

וכמו שכתוב3 "ודברי אשר שמתי בפיך".

אתערותא  ע”י  שלא  נעשית  זו  והמשכה 
אתערותא  שאין  המטה[,  ]=עבודת  דלתתא 

דלתתא יכולה להשיג גילוי אור זה. 

מצוך  אנכי  אשר  האלה  הדברים  “והיו  וזהו 
הדברים  שגם  בם”4,  ודברת  לבבך  על  היום 
מי  “אנכי   – יתברך  עצמותו  ]הוא  אנכי  אשר 
על  וממילא  מאליהם  יהיו  מצוך,  שאנכי”5[ 

לבבך, על ידי ש”דברת בם”.

 כי “ודברת” הוא מלשון “הנהגה והמשכה”, 
כמו שכתוב6 “ידבר עמים תחתינו” ]=דפירוש 
הדיבור  ידי  שעל  והיינו  ינהג7[,  הוא  “ידבר” 
מי  “אנכי  בחינת  תמשיך  התורה  בדברי 

13  ישעי’ נט, כא.
14  דברים ו, ו-ז.

15  ראה זוהר ח”א קסז, ב.
16  תהילים מז, ד.

17  מצו”ד ומצו”צ עה”פ.

קטעים קצרים מתוך הספר לקוטי תורה 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'".

פ  ״ | ערש"ק פרשת ואתחנן - ה'תש ב"ה 
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התחלת וראש השנה(, בחודש הי”א, שקשור 
עם בחינה שלמעלה ממדידה והגבלה דעשר, 

דסדר השתלשלות114

הרי בודאי ובודאי שצריכה להיות הגאולה 
ותיכף  ממש,  בפועל  והשלימה,  האמיתית 
שלמחרת  נחמו  שבת  של  בעיצומו  ומיד, 
דהגאולה  הבלי־גבול  מודגש  שבו  באב,  ט”ו 

האמיתית והשלימה.

התסכל בשלושה דברים
)מבאר מאמר המשנה "הסתכל בשלושה דברים" - יש 

להסתכל ולהתבונן בענין הגאולה השלישית(

ג. ויש להוסיף לימוד והוראה בשייכות לענין 
הגאולה מהתחלת פרק שלישי דפרקי אבות – 

"הסתכל בשלשה דברים":

114  ראה ספר השיחות תשמ”ט ח”ב ע’ 630. וש”נ.

שגם  לומר,  יש   – )סתם(  דברים"  "שלשה 
המקדש  ובית  השלישית  לגאולה  רומז 
השלישי, שכולל ב' המעלות דגאולה ראשונה 

ושניה, בית ראשון ושני, ושניהם יחד.

"הסתכל"   – דברים"  בשלשה  ו"הסתכל 
וההתבוננות  העיון  על  שמורה  דייקא, 
השלישית  הגאולה  בענין  יתירה15  בהעמקה 
דברים"(,  )"שלשה  השלישי  המקדש  ובית 
לו  "אחכה  מיוחדת,  והשתוקקות  צפיה  מתוך 
זה  ביום  יום,  בכל  שיבוא  שיבוא"16,  יום  בכל 
ממש, ועל אחת כמה וכמה כשעומדים על סף 
היא  דברים  בשלשה  שההסתכלות  הגאולה, 

ביתר שאת וביתר עוז.

115  ראה שו”ע אדה”ז או”ח סקכ”ח סל”ו. ועוד.
116  נוסח “אני מאמין” הנדפס בסידורים וכו’. וראה לקו”ש 

חכ”ג ע’ 1394

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770128410749

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 
החיילים בצבאות ה׳ שניאור זלמן 
הכהן בן יהודית ואדל בת יהודית
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דלעילא  אתערותא  בחינת  שהוא  שאנכי”, 
דלתתא  אתערותא  ידי  על  שלא  שנעשית 
מאתערותא  מעלה  למעלה  שהיא  מפני  כלל, 

דלתתא.

"עיניך יונים"
)דרגא נעלית זו אינה נתפסת כי אם ע"י ראיית הלב, וזהו 

לעתיד לבוא כשיהיו ישראל במדריגה עליונה(

בבחינה  דלעילא  אתערותא  בחינת  והנה 
גילוי  בבחינת  להיות  למטה  תמשך  לא  זו, 
ממש בשכל והשגת המחשבה ממש, כי “לית 

מחשבה תפיסא בך כלל”8 ]אין שום מחשבה 
נתפס  ואינו  בהשי”ת[.  ולהבין  לתפוס  יכולה 
וכמו  הלב,  והסתכלות  ראיה  בבחינת  אם  כי 
שכתוב “עיניך יונים”, דהיינו כשכנסת ישראל 
היא  ואזי  נעלה,  מאוד  עליונה  במדרגה  היא 

בבחינת עינים שהוא בחינת הסתכלות. 

יראו  “כי עין בעין  וזהו לעתיד לבא דכתיב9 
וגו’”.

18  “פתח אליהו”.
19  ישעי’ נב, ח.

לימוד התורה לעתיד לבא
נתבאר לעיל מעלת הגילוי הנמשך על ידי לימוד התורה, אשר יתגלה לבני ישראל לעתיד 

לבוא כאשר "עין בעין יראו"

לקמן יבאר, דבזמננו זה - שאוחזים אנו על סף הגאולה השלימה - ניתן כבר להתחיל 
לטעום מהתורה דלעתיד לבוא - ע"י לימוד התורה באופן דלמעלה ממדידה והגבלה

)משיחת ה'דבר מלכות' שבת פרשת ואתחנן ה'תנש"א(

מעלת התורה דלעתיד
)ב"תורה חדשה" דלעתיד לבוא יהיו כל המעלות דפרשתנו 

ופרשת יתרו(

הדברות  עשרת  שבין  מהחילוקים  א. 
שבפרשת  הדברות  לעשרת  יתרו  שבפרשת 
יתרו  שבפרשת  הדברות  שעשרת  ואתחנן 
אמרם[,  ]שהקב”ה  העליון  מצד  עיקרם 
עיקרם  ואתחנן  שבפרשת  הדברות  ועשרת 

מצד התחתון ]משה רבינו[.

ויש לומר, שלעתיד לבוא כאשר יהיה “תורה 
חדשה )ש(מאתי תצא10”, יהיו ב’ המעלות של 
והדברות  העליון(,  )מצד  ראשונות  הדברות 
 - יחד  ושניהם  התחתון(,  )מצד  השניות 
מאתי  “)תורה חדשה(  בדיוק הלשון  וכמרומז 

110   ישעי’ נא, ד. ויק”ר פי”ג, ג.

עצמו,  מהקב”ה  דייקא,  “מאתי”   – תצא” 
ו”)מאתי( תצא” דייקא, ש”תצא” מן השמים11 
והשגה  ותבוא למטה בארץ בהבנה  )“מאתי”( 

דשכל האדם. 

בהלימוד  גם   יהיה  כזה  לומר, שבאופן  ויש 
של “תורה חדשה מאתי תצא” – שלא תהיה 
למטה,  מלמעלה  אופנים,  ב’  של  ההתחלקות 
ומלמטה למעלה, כי אם באופן של בלי-גבול, 
בכל  גם השלימות  יהיה  ומצד העדר ההגבלה 

האופנים האפשריים.

111   כלשון הכתוב בפרשתנו )ד, לו( “מן השמים השמיעך 
את קולו גו’”.
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שנת נפלאות
)מעורר שנמצאים בזמן שמלך המשיח נגלה בו(

בתקופה  פעמים  כמה  דובר  ב. 
הסימנים  כל  שלפי  האחרונה 
אנו  נמצאים  בחז”ל  המבוארים 
בו”12  יתגלה  ב”שנה שמלך המשיח 
דהשנה  תיבות  בהראשי  כמרומז   –
תהא  “הי’  ישראל(  בכל  )שנתפשט 
ובפרט  אראנו”,  נפלאות  שנת 
)ויראו  בפועל  ראו  השנה  שבמשך 
שהם  מאורעות  וכמה  כמה  עוד( 

“נפלאות”

שמתרחש  ה”פלא”  גם  כולל   –
אנ”ש  כינוס  ממש:  אלו  בימים 
רוסיא,  במדינת  שיחיו  והשלוחים 
יחדיו  ולהתדבר  להתייעץ  כדי 
“כאיש  ואחדות,  אהבה  )מתוך 
החלטות  ולקבל  אחד”13(  בלב  אחד 
וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  טובות 
עוז בהפצת התורה והיהדות והפצת 
ובכל  המדינה  בכל  חוצה  המעיינות 
הוא  זה  שמאורע   – כולו,  העולם 
“נפלאות”, שאותה מדינה  ענין של 
שלחמה נגד פעולותיו של כ”ק מו”ח 
אדמו”ר נשיא דורנו בהפצת התורה 
ומכבדת  מארחת  חוצה,  והמעיינות 
וההולכים  ושלוחיו  תלמידיו  את 
התורה  בהפצת  ואורחותיו  בדרכיו 

והמעיינות חוצה – 

ראו  )שכבר  אלו  ש”נפלאות” 
בפועל( מעוררים ומדגישים שתיכף 
 – גדול  הכי  הפלא  רואים  ומיד 

גאולה האמיתית והשלימה.

אראנו”  “נפלאות  שבשנת  ובפרט 
לסיומה  ומתקרבים  הולכים  עצמה 
של השנה – שנמצאים כבר לאחרי 
תשרי,  )מחודש  העשירי  חודש 

112  ילקוט שמעוני ישעי’ רמז תצט.
113  פרש”י יתרו יט, ב.

קיום תפלת משה
ג,  )ואתחנן  לאמר"  ההיא  בעת  ד'  אל  "ואתחנן 
כג(. מובן ופשוט שתפלתו של משה להיכנס לארץ 
במכל  תקויים,  אף  ובודאי  בתוקף  תמיד  נשארת 
והקב"ה  גוזר  ש"צדיק  צדיק  כל  של  מתפלתו  שכן 
מתקיימת  משה  תפלת  היתה  זכו  אילו  מקיים". 
לארץ  ישראל  בני  את  מכניס  היה  והוא  בשעתו, 
משה  תפלת  הרי  שונות  סיבות  מפני  ישראל. 
בשעתה לא נתקיימה אז בפועל בעולם הזה הגשמי, 
אבל להיותה תפלה של משה היא בודאי תתקיים, 
האמיתית  בגאולה   – יותר  מאוחר  יהיה  שזה  אלא 
ראשון  ש"גואל  צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה 

)משה( הוא גואל אחרון".
)משיחת ש"פ דברים ה'תנש"א(

נחמה בכפליים
הפטרת   – א  מ,  )ישעי'  עמי"  נחמו  "נחמו 
פרשתנו(. נחמתו של הקב"ה על חרבן בית המקדש 
נאמרת פעמים - "נחמו נחמו". כפל זה מרמז גם על 
הגאולה האמיתית והשלימה )כמאמר רז"ל )ילקוט 
שמעוני ריש פר' לך לך( "חמש אותיות נכפלו וכולם 
לשון גאולה"( – אז תהיה הנחמה על שני המקדשות 
השני,  הבית  על  והן  ראשון  בית  על  הן   – שנחרבו 
המעלות,  מב'  כלול  יהיה  השלישי  המקדש  דבית 
שני  בית  והן  הקב"ה,  מצד  שנבנה  ראשון  בית  הן 
שנבנה ע"י עולי בבל )=מצד עבודת התחתון, אשר 
יש בו המעלה שהוא יותר בקביעות – כמאמר חז"ל 
דבית   – ובשנים"(  "בבנין  גדול  היה  השני  שהבית 

המקדש השלישי יהיה בית נצחי.    
)ע"פ שיחת ש"פ מטו"מ ה'תנש"א(
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