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 ותשואות חן חן ל
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                                          מהדורא ראשונה
  ק "לפ מנוחה ושמחה אור ליהודים שנת

י"הובא לדפוס ע  
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הקונטרס מפתח  
 'ה...........................בענין תיקון ליל שבועות' א מאמר
 'ז.......................בענין מעמד וקבלת התורה' ב מאמר
 א"כ..............................בענין עשרת הדברות' ג מאמר

 א"ל......................................................פתגמין קדישין

 םשבקונטרס זה נקבע 

  שאולזוןרת ודמה
                                                                                             ש "ע

 ח "רהה

 ן                                בחיים מאיר  'ר
 ה"ע מרדכי אליעזר' ר

ה                                 "ב מנחם אב תשס"בשם טוב ביום כ' נפ
הזה                                                                                    הגדול זכות

של הדפסת ספרי                                                                    
                                                    א   "ר שליט"ר עט"ק מרן אדמו"כ

                                                              בגן עדן  וגן ליבוודאי 
 בעולם הזה וולכל יוצאי חלצי

 
                                                                  נכדוי "נתנדב ע

 ו"הי שאולזוןאליעזר כי רדמ' ח ר"הרה
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'                                  אמאמר 
 תיקון ליל שבועותבענין 

 
בסידור )ל "בשם האריז איתא (א
ה "ח מצ"כי פס( שבתי בהגדה' ר

, ן"ע שט"ר גימטריא קר"מרו
כי במצות שמקיים האדם . כ"ע

. בליל פסח נקרע כחו של השטן
ויש לומר כי בשבועות אין מצוה 

, מיוחדת רק שביתה ממלאכה
מנהג ישראל תורה הוא להיות ו

נעורים בליל חג השבועות בעסק 
ונקרא המנהג הזה , התורה

 ל כי "וי. בועות'ל ש'יקון ל'ת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בזאת התורה שעוסקים בליל 
כמו , שבועות נקרע כח השטן

י מצות פסח מצה "בליל פסח ע
יקון 'ת ת"כ נרמז בר"וע, ומרור

ש "בועות אותיות תל'יל ש'ל
, כ"ן עה"ע שט"ריא קרגימט

להורות כי גדול כח התיקון ליל 
שבועות להמתיק הדינים ומבטל 

מצות ' כח השטן בזה כמו בג
 כי תלמוד תורה כנגד כולם , ל"הנ

 (.א, פאה א)
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                                  'במאמר 
 מעמד וקבלת התורהבענין 

 
עם יחדיו ויאמרו כל ויענו כל ה (א

 ל"י (.ח, יט)נעשה ' אשר דבר ה
 ,בר "שהש)ד במדרש "פ מ"ע

השמעיני את קולך , ל"וז( לא
' רבי אבין בשם ר .(יד, ש ב"שה)

אבא כהן בן דליה אמר כתיב 
וכתיב  .ויענו כל העם יחדיו

ויען כל העם קול ( ג, שמות כד)
עד היכן עמד להם  .אחד ויאמרו
חד עד ויהי כא ,אותו קול

למחצצרים ולמשוררים להשמיע 
. כ"ע( יד, ב ה"דה)קול אחד 

ל למה הגין עליהם "צ' ולכא
, זכותם שאמרו קול אחד נעשה

 ל"וי .רק עד בנין הבית ולא יותר
כי עד שלא נבנה המקדש היו 

, צריכים שמירה מן המקטרגים
אבל משנבנה בית המקדש 
והשמיעו שם קול אחד בשירות 

ו לא הי, ה"ותשבחות להקב
צריכים עוד זכות של קול אחד 

כ נרמז פה "וע .של מתן תורה
ת "חדיו ר'עם י'ל ה'יענו כ'ת ו"בר

אותיות שם , י"אותיות וכה
ך שהוא שם "הקדוש יוה

' ת כי"השמירה שיוצא מס
ל שנבראו "ר .'לך' יצוה' מלאכיו

מלאכי שמירה מקולם שאמרו 
והגין עליהם עד , קול אחד נעשה

ה "נעש וגם תיבת .שנבנה הבית
שבזכות , ה"שם הקדוש תכ' גי

נצחו כל  בזה, "נעשה"שאמרו 
אומות העולם שלא רצו לקבל 

ל "שם הקדוש הנכי  .התורה
דברים )כ "מכה את הגוים כמאה

ה את ישבי "הכה תכ( טז, יג
וגם איתא  .העיר ההוא לפי חרב

שער מאמרי )ל "בכתבי האריז
ב "ח ע"שבת דקכ' ל במס"רז

ר "ה אישל כל העונ"במאמר ריב
אשר משה ( ן לו גזר דינויקורע

הרג את המצרי בשם הזה 
ויאמר ( יג, שמות ב)כ "כמאה

כ "ע .ה רעיך"לרשע למה תכ
כששמע דתן שמשה אמר לו 

 יענה לו הלהרגנ, ה"למה תכ
ל שהזכרת את "ר ,אתה אמר

ואתה רוצה להרגני , ה"השם תכ
בזה השם כאשר הרגת את 

ה "הרי שהשם תכ. כ"ע ,המצרי
 נמצא כי .ת הרשעיםמכה א

מכה ' הי" נעשה" ו שלזכותב
הם קבלו בזה כי , בשונאי ישראל

ה עליהם"את אדנותו של הקב
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ז נעשו בני מלכים ובני "ועי, 
שבועות )שעבד מלך מלך  ,חורין

שר 'ת כל א"וזהו נרמז בס .:(מז
ת אותיות שם "עשה ר'י נ"בר י'ד

על עצמם  להורות שקבלו, י"אדנ
בכל  וגם .ה"אדנותו של הקב בזה

באימה רצון  ושיםשע י"דור ע
קונם נמשך עליהם קדושתו של 

ולכן אומרים אשר  .ה"הקב
י קיום "עכי , במצותיו "קדשנו"

ח איברים "המצות נתקדש הרמ
 .ח מצות עשין"ברמ, של אדם

' דבר' ת אשר"כ נרמז בס"וע
' ה גי"אותיות ררה' נעשה' ה"הוי

ש להורות על "י כמספר קדו"ת
עשיית דיבוריו של  י"עכי  .ל"הנ

כי , קדושהאדם ה נעשה "הקב
תקדש בקדושתו של הוא מ

בתורה נאמר והנה  .ה"הקב
מרפא לשון עץ ( ד, משלי טו)

שהתורה מרפא את הדבור  .חיים
( א' א פ"ר פ"בד)ר "כדאיתא במ

אלה הדברים אשר דבר משה 
אתמול אמר  .(א, דברים א)' וגו

, שמות ד) לא איש דברים אנכי
כשיו אלה הדברים אשר וע (.י

י קבלת "הרי שע. כ"דבר משה ע
שהוא , התורה נרפא הלשון

לימוד התורה הוא כן ו. הדיבור
, כ תיקון על פגם הברית"ג

י "וע, כ ברית"ג תשהתורה נקרא
' ת גי"ברי תקיום התורה שנקרא

מתקנים כל , ג"תרי כ"הע
ח איברים "הפגמים של הרמ

ת "כ נרמז בס"וע .ה גידים"ושס
וישב ]( ח, שמות יט)סוק של הפ

' אל' העם' דברי[ משה את
להורות , ה"אותיות מיל' ה"הוי

וזהו וישב משה את  .ל"על הנ
י "ל שע"ר', דברי העם אל ה

שאמרו נעשה וקבלו עליהם עול 
, כ לקבלת התורה"זכו אח, תורה

כל מה שדיברו היו דברי ז "ועי
יסוד שהוא ' כ בחי"וזהו ג .תורה

י "שרק ע .התקשרות כנודע' בחי
התורה יכולים להיות מקושר 

, ה"בקשר חזק ואמיץ עם הקב
, תורה בריתה תנקרא מטעם זהו

ה "שהוא כריתת ברית עם הקב
כל אשר  אמירתי "וע .כביכול
זכו להיות לבבם , נעשה' דבר ה

א ופסקה "ר והסט"נימול מהיצה
י התורה שייך "ערק ו, זוהמתן

כ "כמאה, למול את ערלת הלב
ומלתם את ערלת ( זט, דברים י)
 .א"כיראו, "לבבכם"
 

אל משה הנה אנכי ' ויאמר ה( ב
בא אליך בעב הענן בעבור ישמע 
העם בדברי עמך וגם בך יאמינו 
לעולם ויגד משה את דברי העם 

ד אומרו הנה "יל (.ח, יט)' אל ה
אנכי בא אליך בעב הענן בעבור 

וכי לא , ישמע העם בדברי עמך
ה מדבר עם "ישמעו איך הקב

. ב, משה אלא מתוך עב הענן
, אומרו וגם בך יאמינו לעולם

ה מדבר "דאם ישמעו איך הקב
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עם משה הלא מופת חותך הוא 
והאמנה , באמיתת נבואת משה

הלא עין , זו לאיזה צורך הוא
ה מדבר עם "בעין יראו איך הקב

ד מהו אומרו "ועוד יל. משה
ל וישב "דהיל', משה וגו" ויגד"

ולמה , ילכמו שאמר לע' משה וגו
כי , אמר כאן לשון הגדה דייקא

הגדה היא לשון רמיזא דחכמתא 
ג באדרא "ח)ק "כדאיתא בזוה

ויגד יעקב לרחל , ל"וז.( זוטא רצג
, בראשית כט)כי אחי אביה הוא 

ויגד הא אוקמוה דכלא רזא (. יב
וכן איתא בזוהר . כ"ע, דחכמתא

ש מאמר  הגידה לי "שה)חדש 
( ז, ש א"שה)שאהבה נפשי 

, הגידה לי ברזא דחכמתא, ל"וז
ואיזה רזא דחכמתא יש . כ"ע

מכילתא )ל "ד כי רז"ועוד יל. כאן
פירשו ( י"מובא ברש, ב"בחדש פ

', ויגד משה את דברי העם אל ה
. שאמרו רצוננו לראות את מלכנו

וקשה מהיכן הוציאו שאמרו בני 
 . ישראל דברים הללו

 
ל דהנה באמת חסד גדול "וי

הבתו ה מגודל א"עשה הקב
לישראל שצמצם אורו וחכמתו 
כביכול בתוך אותיות התורה 
בכדי שיוכלו בניו החביבים לקבל 
התורה שהיא היתה חמדה גנוזה 

וניתנה במתנה ' באוצרו ית
ן "וכמבואר בדרשות הר. לישראל

אבל עתה , ל"וז( דרוש התשיעי)

, והוא. אחדש מה שעלה בדעתי
שאנו רואים שגם בדברים 

י "משיך השהחומריים הגסים ה
בחכמתו סדורים ומצועים 

כדי שיתיישר , והדרגות רבות
הכל בסדור מתוקן מתקרב 

כמו שנאמר על , קצתו אל קצתו
דרך משל שהחומר היותר דק 

, אינו נקשר בחומר היותר עב
אבל היותר דק נקשר עם מה 

אבל הוא , שהוא פחות דק ממנו
וכן על הסדר עד שיגיע , דק

שכל  אמת אמנם', ליותר עב וכו
, מעלת האיש גדולה' מה שתהי

, לא יצטרך לריבוי האמצעיים
וכל מה שתקטן מעלתו יצטרך 
שיהיו האמצעיים יותר רבים 

זהו שרמז משה . ופחות דקים
ה בפרשה זו ואמר "רבינו ע

ותקרבון ותעמדון ( יא, דברים ד)
תחת ההר וההר בוער באש עד 

. לב השמים חשך ענן וערפל
בכאן ובאו שלשה המלות האלה 

שמצד רוב השפע , להודיעם
שהיה במעמד הנכבד ההוא 
שיתחייב מצד חולשתם שיהיו 
שם אמצעיים רבים מגופים 

זה מה שפרט , נוטים אל העובי
וכל זה , "חשך ענן וערפל"ואמר 

הכפל מורה על גסות 
וכל זה אמנם יצטרך . האמצעיים

לא בשביל משה , בשביל ישראל
וזהו אצלי פירוש המקרא ', וכו

אל משה הנה ' מר ויאמר השא
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אנכי בא אליך בעב הענן בעבור 
ישמע העם בדברי עמך וגם בך 

, ופרושו כך הוא. יאמינו לעולם
, כמתנצל עם משה' י הי"שהש

בא אליו בנבואה זו ' שהי
כמו שהורה , באמצעי עב כל כך

ולא אמר , הענן" בעב"עליו אמרו 
אבל , "בעמוד ענן"או , "בענן"

על עובי שמורה , "בעב"אמר 
והוא שוה למה , הענניות ההוא

ואמר . שאמר חושך ענן וערפל
אבל בעבור , שזה אינו מצד משה

שהוא רצה לזכות את ישראל 
ולא יוכלו לקבלם , שישמעו דברו

כי אם במיצוע עובי האמצעי 
כי מלבד שהוא , ואמר עוד. ההוא

נמשך , רוצה לזכות אותם בזה
והוא , עוד מזה תועלת עצום

מפני , ו לעולםשיאמינו ב
הרי כי . כ"ע, שנשתתפו בנבואתו

עב הענן היה לתועלת בני 
ישראל שיוכלו לשמוע דברות 

מלהבות אש ויוכלו ' קדשו ית
 . לסבול את האור הגדול ההוא
ן "ובאמת קשה על דברי רבינו הר

כי הלא מתו כולם עת בא , ל"ז
דברו יתברך במעמד ההוא ולא 

אם כן איזה תועלת , יכלו לקבל
ל כי באמת "וי. א מעב הענןיצ

ה ליתן להם התורה "רצה הקב
אבל , באופן שיוכלו לקבל אותה

בני ישראל הקדושים מגודל 
ה רצו לקבל "אהבתם להקב

, התורה בלי שום מסך המבדיל

ועל כן הוצרכו לאזהרות רבות 
' השמרו לכם עלות בהר וגו

' לא תגע בו יד וגו(. ב, שמות יט)
' רד הוגם אחר שי(. יג, שם שם)

שם )למשה ' על הר סיני אמר ה
רד העד בעם פן יהרסו ( כא,שם 

(. כד, שם שם)' לראות וגו' אל ה
וגם תיכף קודם קבלת התורה 

והכהנים ' הזהיר בהם פעם ג
' והעם אל יהרסו לעלות אל ה

זהו מורה על גודל אהבתם . 'וגו
את מלכם " לראות"ותאוותם 

ל שאמרו רצוננו "ש רז"כמ
ש "וז. כ"ע, כנואת מל" לראות"

אל משה הנה אנכי בא ' ויאמר ה
ב גימטריא "ע, אליך בעב הענן

להורות כי טעמו ונימוקו , ד"חס
מצד חסדו הגדול לזכות ' עמו ית

, את ישראל בתורה ומצות
' ושיוכלו לשמוע את דברי ה

ועל כן , ויתקיימו ולא ימותו
א 'נכי ב'נה א'ת ה"מרומז בר

ת "עבור ר'ענן ב'עב ה'ליך ב'א
להורות כי לא , ה"א באהב"ב

מצד התרחקותו מעם קרובו בא 
, שיבוא בעב הענן' מאמרו ית

' מגודל אהבתו ית' אדרבה זה הי
ועל כן אמר בעבור . לישראל

כי . העם בדברי עמך" ישמע"
ידוע שעולם הבריאה נקרא 

ועולם האצילות , עולם השמיעה
ב "וזהו בע. 'נקרא עולם הראי

תמן כי בעולם האצילות , הענן
' ב הענן פי"וזהו בע, ב"שם ע
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במסך ופרסה על עולם 
כנודע שיש מסך , האצילות

ופרסה בין עולם האצילות ובין 
קבלת ' ז יהי"ועי. עולם הבריאה

בעבור , התורה מעולם השמיעה
. העם בדברי עמך" שישמע"
אני ' פי, ב"ת ע"מך ר'דברי ע'ב

ב אורייתא "ע' אדבר עמך בבחי
היתה  כי המניעה לא, דאצילות

אלא מצד בני , ל"מצד משה כנ
כי במשה ידבר פנים אל , ישראל

אבל , פנים כמדבר איש אל רעהו
". יראו"ולא " ישמעו"הם רק 

ת "עולם ר'אמינו ל'ך י'גם ב'ו
כאן הבטיח ' פי, ל"אותיות יוב

ה למשה דהגם אם בני "הקב
ישראל יקבלו רק אורייתא 

, דבריאה שנקראת עולם היובל
י ישראל בהתורה ז יאמינו בנ"עכ

כי ( כא, דברים לא)ש "לעולם כמ
 . לא תשכח מפי זרעו

 
יאמינו " בך"והטעם שאמר 

כי , פ שכוונתו על התורה"אע
ומי , משה הוא עצם התורה

שמאמין בתורה מאמין בנבואת 
, כי משה והתורה חד הוא, משה

זכרו תורת ( כב, מלאכי ג)ש "כמ
ויגד משה את דברי . משה עבדי

איתא במכילתא ו' העם אל ה
א אמרו "ד, ל"י וז"הובא ברש

לא , את מלכנו" לראות"רצוננו 
כי ביום , לרואה" שומע"דומה 

כל העם " לעיני"' השלישי ירד ה

 .כ"ע( יא, שמות יט)על הר סיני 
הרי כי בני ישראל התאוו 

כי הם ' פי, את מלכם" לראות"
רצו לקבל אורייתא דאצילות 

והסכים . שהוא עולם הראיה
' ועל כן התחיל י, ה לדעתם"הקב

, נכי'א' הדברות בתיבת א
וכן כתיב , צילות'שמורה על א

" רואים"וכל העם ( טו, שם כ)
שם )כ אמרו "ואח. את הקולות

דבר אתה עמנו ( שם טז
ואל ידבר עמנו " ונשמעה"

כי לא יכלו . אלקים פן נמות
לסבול את המאור הגדול ההוא 

ויאמר משה אל . של אצילות
, שם שם)' ראו וגוהעם אל תי

ורק אחר חטא העגל נתנצלו (. יז
מעדיים ונשאר אצלם אורייתא 
דבריאה שהוא בחינת לוחות 

כי הראשונות נלקח , שניות
ועל כן התורה שלנו , מאתם

רבתי ' מתחלת באות ב
להורות שהיא , ראשית'ב

אבל באמת . אורייתא דבריאה
חכמה גדולה מצדם כמו ' זה הי

ברי משה את ד" ויגד"שאמר 
והגדה רמיזא ', העם אל ה

פ "כי אע, ל"דחכמתא הוא כנ
שנתנצלו מעדיים הוא אורייתא 
דאצילות נשאר בהם רושם 

שהוא עולם , האצילות לעולם
כי עולם , עולם הראיה, החכמה

עולם , הבריאה הוא עולם הבינה
ומכאן הוציאו חכמינו . השמיעה
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את " לראות"ל שאמרו רצוננו "ז
א לשון הו" ויגד"כי , מלכנו

שמורה על עולם , "חכמה"
, כי עינים הם חכמה, "הראיה"

ועל כן יכולים להכיר באדם 
. בעיניו אם הוא חכם או לא

" עיני"ישראל נקראים " וחכמי"
כי בהם נשאר רושם , העדה

כי נפש היא המלכות , האצילות
ת "ורוח הוא הת', בסוד עשי

ונשמה היא הבינה , בסוד יצירה
א החכמה הו' וחי, בסוד בריאה

שהוא החכמה , בסוד אצילות
כ "וע. את בעליה" 'תחי"אשר 

ל 'עם א'ברי ה'ת ד"נרמז כאן בר
י "י אותיות שם הקדוש אהד"י

שרשי )שנקרא שם הלוז 
להורות כי ( ל"ז ז"השמות להרמ

פ "נשאר רושם האצילות אע
כמו עצם , שנתנצלו מאותו האור

הלוז שנשאר בו תמיד קיסטא 
' תחיומשם יצמח ה, דחיותא

וכמו כן נשאר תמיד , ל"לעת
קיסטא דחיותא של האצילות 

את החכמים עיני העדה ' שמחי
ומשם יוצמח , בכל דור ודור

ויוחזר לנו אורייתא דאצילות 
ה ול ויוקיים היעוד המקו"לעת

ולא יכנף עוד מוריך (  כ, ל' ישעי)
 .את מוריך" רואות"והיו עיניך 

 
את הקולת ואת הלפידים ואת ( ג

, כ) ופר ואת ההר עשןקול הש
ספרי )ל "ד בחז"פ מ"ל ע"י   (.טו

רבי אליעזר אומר ( ד"עקב פ
ספר וסייף ירדו כרוכים מן 

אמר להם אם עשיתם , השמים
אתם , את התורה הכתובה בזה

ואם לאו אתם , ניצולים מזה
, והיכן פירושו של דבר, לוקין בו

( כד, בראשית ג)הרי הוא אומר 
דם ויגרש את האדם וישכן מק

לגן עדן את הכרובים ואת להט 
החרב המתהפכת לשמור את 

הרי דעם התורה . דרך עץ החיים
הקדושה ביחד ירד עונש 

ב "ב)ואיתא בגמרא . המבטלה
אמר רב יהודה אמר רב כל .( עט

הפורש מדברי תורה אש אוכלתו 
ונתתי ( ז, יחזקאל טו)שנאמר 

מן )מהאש יצאו , פני בהם[ את]
, כג' רמיי)התורה פירשו דכתיב 

וכתיב , הלא כה דברי כאש( כט
, אש דת למו( ב, דברים לג)

כי אתא . והאש תאכלם( ם"רשב
ר יונתן כל הפורש "רב דימי א
ת נופל בגיהנם "עצמו מד

אדם ( טז, משלי כא)שנאמר 
תועה מדרך השכל בקהל רפאים 

ואין רפאים אלא גיהנם , ינוח
ולא ידע כי ( יח, שם יט)שנאמר 

שאול  רפאים שם בעמקי
ש וכל העם ראים "וז. 'קרואיה וגו

שהם , את הקולת ואת הלפידים
כי ביחד עם הקולות , ראו בחוש

דמתן תורה ירדו לפידים שהוא 
האש שתאכל מי שמבטל דברי 

ר "שמו)ש במדרש "וכמ, תורה
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והנה תנור עשן ולפיד ( ז' א פ"פנ
אש אשר עבר בין הגזרים האלה 

זו תורה וגיהנם ( יז, בראשית טו)
וכל העם רואים ( שמות כ)' שנא

ואת . את הקולות ואת הלפידים
רומז על יצר טוב , קול השופר

ששואג תמיד בקול אל האדם 
הישראלי שפרו מעשיכם וברית 

הר , ואת ההר עשן, לא תופר
סוכה )ש "כמ, ר"רומז על יצה

צדיקים נדמה להם .( נב
ר מכונה "והיצה, "הר"כ( ר"היצה)

בריין דאחשך אפי , בשם הר עשן
וירא העם הספר והאש , כמו עשן

שהם היצר טוב , של גיהנם
וינעו בתנועה ובזריזות , ר"ויצה

ט "לקיים התורה ולדבק ביצה
ויעמדו מרחק , ובמעשים טובים

, ר"כשראו אשו של גיהנם ויצה
הרחק ( ח, משלי ה)ש "וכמ

מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח 
 .   ביתה

 
הלפידים ואת קול השפר ואת  (ד

ת ההר עשן וירא העם וינעו וא
ל "י. אופן א (.טו, כ)ויעמדו מרחק 

כי ראים הוא מלשון הבנה כמו 
, ולבי ראה הרבה( טז, קהלת א)

:( כתובות קח)וכמו שאיתא 
ל "ר, רואה אני את דברי אדמון

כי כולם הבינו אותן קולות דמתן 
שכלו ' תורה אפילו מי שלא הי

מחודד כל כך הבין אז בדרך נס 
כדאיתא , של התורהעומקה 

' ר, ל"וז( פרשה זו)במכילתא 
אליעזר אומר להודיע שבחן של 
ישראל שכשעמדו כולן לפני הר 
סיני לקבל את התורה לא היה 
בהם סומין שנאמר וכל העם 

מגיד שלא היה בהם , רואים
( ח, שמות יט)אלמים שנאמר 

ומלמד שלא , ויענו כל העם יחדו
כל ( שם)היה בהן חרשין שנאמר 

ומנין , נעשה ונשמע' ר דבר האש
שלא היה בהם חגרים שנאמר 

. ויתיצבו בתחתית ההר( יז, יט)
ומלמד שלא היה בהם טפשים 

אתה ( לה, דברים ד)שנאמר 
הרי שנפקח . כ"ע" לדעת"הראת 

ואיתא . שכלם בשעת מתן תורה
, עוד שם במכילתא רבי אומר
, להודיע שבחן של ישראל

שכשעמדו כולן לפני הר סיני 
היו שומעין , בל את התורהלק

את הדיבור ומפרשים אותו 
יסובבנהו ( י, דברים לב)שנאמר 

שכיון שהיו שומעין את , יבוננהו
ומפורש . הדיבור מפרשים אותו

האזינו יבוננהו ' יותר בספרי פ
' מלמד שהי, בעשרת הדברות

ה והיו "הדיבור יוצא מפי הקב
ישראל מסתכלים בו ויודעים 

וכמה , כמה מדרשים יש בו
וכמה קלים , הלכות יש בו
וכמה גזירות , וחמורים יש בו

מכל הלין נראה . שוות יש בו
, שהשיגו אז השגה גדולה מאוד
' וכל זה נמשכה שזכו אז לבחי
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, דברים ה)ש "פנים כמ' ובחי' ראי
עמכם ' פנים בפנים דבר ה( ד

' וכמו שיהי', מתוך האש וגו
והיו ( כ, ל' ישעי)ש "ל כמ"לעת

הנה . ות את מוריךעיניך רוא
דברים שראו ' כאן ד' הזכיר הכ

, והם קולות, בשעת מתן תורה
, וההר עשן, קול השופר, לפידים

ח שער "פ מה דאיתא בע"ל ע"י
הכאת אורות , ג"ע פ"אבי

דאצילות במסך שבין אצילות 
, לצורך עולם הבריאה, לבריאה

מתוך הכאת האורות דכלים 
יוצא העצמות , ל"דאצילות הנ

ה בתוכם בבחינת סוד "ס ב"הא
הרי דקול מרמז על . כ"הקול ע

לפידים רומז . אורות דאצילות
על עולם הבריאה שהוא כנגד 

גבורה ' בחי, אש' יצחק בחי
ועל שם כך , דאצילות כנודע

הלא דברי ( כט, כג' ירמי)נאמר 
אש לבנה חוורא ', כאש נאום ה

ואיתא בזוהר חדש רות . בינה
לי בן סח , דאמר רבי נחוניא, ל"וז

ברקיע , כשעליתי לרקיע, גאים
, העליון מצאתי מלאכים שרפים

וגלגלי , כולם כמראה הלפידים
וגבותם , אש סובבים אותם

ושיניהם ועיניהם , כגחלי אש
כסותם אש לוהטת , שביבין דנור

ואיתא בספר הפרדס . כ"ע
ל ששרפים הן בבינה "ק ז"להרמ

הרי לפידים , (שהוא בריאה)
השופר  קול. רומז על בריאה

' ר:( יתרו פא)ק "איתא בזוה
השפר , יהודה אומר קול השפר

א "לשון יופי כד, כתיב חסר
, שפר קדם דריוש( ב, דניאל ו)

, (כז, שם ד)מלכי ישפר עלך 
(. לב, שם ג)שפר קדמי להחויא 

ת "הרי דקול השופר רומז על ת
וההר רומז על , שהוא יצירה

דום 'ת ה"ר ר"כי תיבת ה, מלכות
( א, סו' ישעי)' ד הכגלי בסו'ר

. 'רומז לעשי, והארץ הדום רגלי
וכל העם ראים היינו ' ש הכ"וז

השיגו בהשגה נפלאה את 
ואת הלפידים , הקולות הוא סוד

ואת קול השופר הוא , הוא דרוש
היינו , ואת ההר הוא פשט, רמז

בחינותיה ' שהשיגו התורה בד
שהם , סוד דרוש רמז פשט

' וד, ע"עולמות אבי' אורייתא דד
ן "עש, מ כנודע"ב תו"בחינות חו

היינו שכל , ת עולם שנה נפש"ר
נוגע לעולם ' התורה היינו הלכותי

כי יש מקומות בעולם , שנה נפש
שאסורים לכהן ליכנס שם כגון 

או באהל המת , בבית הקברות
וגם לזר אסור ליכנס , וכדומה

וגם , ממקום המזבח ולפנים
, לכהן אסור ליכנס לפני ולפנים

, כהן גדול ביום הכפוריםרק ה
שנה , תחומין וכדומה' וגם הל

ההבדל שיש בין ' הוא בחי
הנהגות שבתות וימים טובים 

שיש הפרש ביניהם , וימי החול
וגם , בהלכות והליכות רבות
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בנפש יש הבדל בין כהן לוי 
 . בהלכות רבות' וישראל וכו

 
וזאת התורה אשר שם משה  (ה 

 .(מד, דברים ד)לפני בני ישראל 
ק דגל מחנה "ד בספה"פ מ"ל ע"י

טעם , ל"וז( בליקוטים)אפרים 
למה נקראה התורה משל 

והוא כי (. יג, א כד"ש)הקדמוני 
כי . המשל' יש להבין מהו בחי

על דרך חכם שרוצה , משל הוא
לומר דבר חכמה לפני אנשים 

צריך להלביש את , פשוטים
הדברים בכדי להבינם במקום 

 כמו לסוחרים דרך, אחיזתם
, ולבנאים דרך הבנין, סחורה

בכדי להבינם דברי החכמה אשר 
בכדי לקרבם אל , רוצה להבינם

ז מעלה "ועי, חכמת האמת
אותם האנשים למקום החכמה 

ולכן אותיות . אשר הוא משיג
כי , ם"ל היא אותיות של"מש

החכמה רחוקה ' בתחילה הי
כ נעשה "ואח, מהם וחלוק מהם

קרובה ואחדות בהם עם 
ם "וא אותיות שלוה, החכמה

י התחברות "וע)בחינת המחבר 
ולפעמים . והבן( נעשה שלימות
, (שאומר החכם)המשל הוא 

בכדי ', מעשה אשר לא הי
להעלות אותם האחוזים בבחינת 
השפלות והשקרים לקרבן משם 

והרע , ונברר הטוב, אל החכמה

, והתורה היא אמת. נופל ממילא
כמו , ומשלים שלה אמיתים

, משלי א)ה "שכתב שלמה המע
המשל . להבין משל ומליצה( ו

ומליצה היא , הוא אשה זונה
וכן המשל היא אשה . עבודה זרה

. ומליצה היא התורה, טובה
ושניהם הם כאחד טובים להבין 

וכן התורה הוא שורש . להשכיל
כל העולמות העליונים 

ושורש כל הנבראים , והתחתונים
ואהיה אצלו ( ל, שם ח)ש "כמ

. שועים יום יוםאמון ואהיה שע
בודאי לפי זכות העולם 

כן הוא שם צירופי , וציחצוחו
ה "והתורה שנתן הקב. התורה

בה נכלל הכל מראש , לישראל
ולכן היא עמוקה מני ים , ועד סוף

כי (. ט, איוב יא)ורחבה מני ארץ 
רק לכל אחד , אין לה גבול וסוף

כפי קבלתו וכפי שורש נשמתו 
 ולפי חשקו ואהבתו, כה משיגו

. כה מגלה לו מסתורה, אותה
וכאשר אמרתי על פסוק 

פירוש . והוא כחתן( ו, תהלים יט)
לגלות , האדם נקרא חתן התורה

, לו מסתריה כאשר יוצא מחופתו
מן המסכים המבדילים בינו לבין 

וזהו על ידי תשובה . קונו
ומעשים טובים הנקרא ממש 

, שם קיט)וזהו . בשם חופה והבן
תיך כי קדם ידעתי מעדו( קנב

פירוש אני יודע . לעולם יסדתם
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קודם הויתו , הדבר מראשיתו
וכן אני מכיר עולמותיך , ז"בעוה

הנעלמים אשר בראת על ידי 
נמצא . כי לעולם יסדתם, התורה

, התורה היא שורש כל העולמות
לישראל ( התורה)ה נתן "והקב

בכדי , בצירופים לפי העולם הזה
ונעלם הדבר בסיפורי . שישיגו
ת ומאורעות שאירעו מעשיו

ובודאי החכם ישיג בה , לישראל
וכמו שאיתא . אורות ואלקות

שטיין :( ז ס"תיקו)בתיקונים 
ולכן . 'וכו' מסתכלין בלבושי

כמו , נקראים משל הקדמוני
שהמשל הוא להבין החכמה 

ובו מלובש , הנוראה והנשגבה
וכן היא , שכל החכמה הקדמוני

 .כ"ע, ודי למבין, התורה הקדושה
ש וזאת התורה אשר שם "וז

כי ' פי. משה לפני בני ישראל
משה לקח אורות צחצחות 
עליונות והלבישם באותיות 

אבל באמת הם סודות , התורה
נעלמות מלובשות במשל 

' ורק באופן כזה הי, ומליצה
ה להשים "אפשר למשה רבע

לפניהם אורים גדולים והוא 
שכל , ל"משל הקדמוני כנז

ו המשלים האלו קבל מקדמונ
ועל כן נרמז , של עולם בהר סיני

פני אותיות 'שה ל'ם מ'ת ש"בר
כי זאת התורה אשר , ל"מש

ה "בידינו הנתונה למשה רבע

ומי שזוכה , הוא משל הקדמוני
מה , משיג על ידה מסתריה

, שנעלם בתוך לבושי התורה
והיא רק משל להתורה שהיתה 

והשגה זו . לפני בריאת העולם
 י תשובה ומעשים"באה רק ע

כאשר יוצא האדם , טובים
היינו מן המסכים , מחופתו

שחופים ומבדילים בינו לבין 
על כן נרמז תיכף בתחילת , קונו

מעמד קבלת התורה תיבת 
להורות , א"י גימטריא כס"אנכ

על תשובה שמגעת עד כסא 
כי עולם .(. יומא פו)הכבוד 

התשובה נקרא עולם הכסא 
י תשובה "להורות כי רק ע. כנודע

השיג מה שיש בתוך תוכל ל
 .המשל והמליצה

 
וזאת התורה אשר שם משה  (ו

פ "ל ע"י (.שם)לפני בני ישראל 
ק דגל מחנה אפרים "ד בספה"מ
זה ספר תולדות , ל"וז( בראשית)

י על דרך  שאמרתי על "א. אדם
ומי גוי גדול ( ח, דברים ד)פסוק 

אשר לו חוקים ומשפטים 
על . צדיקים ככל התורה זאת

אור ( יא, תהלים צז)דרך שכתוב 
יש לומר הכוונה . 'זרוע לצדיק וגו

ה כביכול לוקח אור "שהקב, בזה
וזורע אותו , ש"מעצמותו ית

האור בעולם ונצמח ממנו צדיק 
נצמח ' כמו אברהם הי, בעולם

ויצחק , מאור בוקר אור לבן
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וכן יעקב משה , מאור אדום
ואהרן וכל הצדיקים וחכמים 
 ונבונים שבכל דור ודור כולם

נולדו מאור פרטי המתייחס 
. לאיזה מצוה ממצות התורה

ולכך יש צדיק שהוא מזהיר 
ויש צדיק , מאוד על מצות צדקה
ויש צדיק , המאיר לעולם בתורה

שמזהיר מאוד על הכנסת 
כל אחד לפי , וכן כולם, אורחים

. ל"שורש האור שנולד משם כנ
' ה שהי"ולכך משה רבינו ע

 בחינת האור של כל התורה כולה
. נתגלה כל התורה על ידו, בפרט

ושאר כל הצדיקים נתגלה אור 
. פרטי שהוא לוקח משם על ידו

:( שבת קיח)וזהו שאמר בגמרא 
. אבוך במאי זהיר טפי בציצית

וזהו יש לומר הפירוש בפסוק 
אשר לו חוקים ומשפטים 

היינו החוקים , צדיקים
והמשפטים הם בעצמם צדיקים 

 שנולדים מאיזה אור של, ל"כנ
והצדיקים , מצוה הנזרע בעולם

. הם בעצמם חוקים ומשפטים
ל גם כן כאן מרומז בפסוק "וזהו י

היינו התורה עצמה היא , זה ספר
היינו מן אור מצוות , תולדות

ש נולד "שנאצלו מעצמותו ית
. כ"ע, והבן, צדיק הנקרא אדם

ש וזאת התורה אשר שם "וז
כי ' פי, משה לפני בני ישראל

כי , רהמשה הוא עצם התו
כלול כל התורה ' במשה הי

והוא הוא אשר שם , והמצות
התורה ומצות בקדושתו לפני 

שהאיר מאורו על כל , בני ישראל
ועל כן נקרא התורה על . ישראל

זכרו ( כב, מלאכי ג)ש "שמו כמ
ה "וכן מש, עבדי" תורת משה"

ג להורות "ו גימטריא תרי"רבינ
 . ל"על הנ

 
, קהלת ב)אף חכמתי עמדה לי ( ז

ואיתא במדרש  אמר רבי  (.ט
חנינא בר פפא תורה שלמדתי 

ל למה "וי. כ"ע, באף נתקיימה לי
דבר החכם מכל האדם בלשון 

ל חכמתי באף "דהיל, משונה כזה
להבין . עמדה לי( היינו ביסורין)

כל זה נקדים הקדמה נפלאה 
' ק ר"מספר נר ישראל בשם הרה

ע "ה זי"ישראל מריזין זצלה
ואף גם ( מד ,ויקרא כו)פ "עה

זאת בהיותם בארץ איביהם לא 
. מאסתים ולא געלתים לכלתם

" ואף"יש להבין מהו הלשון , ל"וז
ולא הסתפק לכתוב , גם זאת

. 'בארץ איביהם וגו" ובהיותם"
גם יש לדעת איך מצא פסוקא 

. דנחמתא את מקומו בהתוכחה
האות , אלא הענין הוא כך

ב אותיות התורה "הראשון מהכ
מז על האלופו של שרו', הוא א

והנה המילוי של . ה"עולם הקב
ועיקרו של , ף"האות הוא אל

נשאר ' כי בלי הל', האות הוא הל
ף "הוי אל' י הל"ורק ע, ו"ח" אף"
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. המורה על אלופו של עולם
דכשישראל חוטאים , ולרמז בא
והם נפרדים עצמם , ו"ופוגמים ח

ממילא הם , מהאלופו של עולם
 י מעשיהם"כ מפרידים ע"ג

, ף"ף ונשאר א"מהאל' הרעים הל
ובהטבת . וגורמים לחרון אף

מעשיהם הם מחוברים ודבוקים 
נשאר ' והל, בהאלופו של עולם

במקומו ומהווה עיקרו של 
וזהו הנרמז בפסוק . האות

דברים )וישלכם אל ארץ אחרת 
' של וישלכם הוא ל' והל(. כז, כט

לרמז כי הסיבה שגרם . רבתי
', הוא בגלל אות ל, לגלות

. ף"ונשאר א' מהא' שהפרידו הל
ומחמת זה נגזר עליהם עונש 

והתיקון לזה הם היסורים . גלות
והשעבוד מלכיות שיש להם 

ז הם מתקנים מה "ועי, בגלות
והנה . שפגמו באלופו של עולם

כיצד :( כתובות טז)ל "אמרו חז
ש "ב, מרקדין לפני הכלה

. אומרים כלה כמות שהיא
יש ו. א כלה נאה וחסודה"ובה

דלכאורה התשובה , לדקדק
דעל שאלת , אינה מעין השאלה

ל ברגל ימין "הול" כיצד מרקדין"
ועוד מהו הלשון . או ברגל שמאל

ל כיצד "הול, מפעיל' מרקדין במ
אולם תיבת כלה מורה . רוקדין

שהיא כלה , על כנסת ישראל
וכוונת השאלה . קרואה בנעימה

איך אפשר לגרום שהכלה , הוא

ולפני . מהגלותתרקוד ותקפוץ 
ל לפני ולא "רצ, דאמר התנא

כיצד , והכי שיעורו, לאחור
היינו הכלה , מרקדין הכלה לפני

תצעוד בראש ולפנים כדי לצאת 
לא , ולא לאחור, מהגלות

ועל זה באה . שתשאר שם
ש אומרים כלה "התשובה ב
י "וכוונתם שהכנס. כמות שהיא

תזכה לצאת מעול השעבוד 
אם ', והגלות לפי ערך מעשי
ואם , ישפרו מעשיהם הם יצאו

ה "אבל ב. ו"לאו לא יצאו ח
. אומרים כלה נאה וחסודה

וכוונתם שאף אם אינם טובים 
בכל זאת אפשר , וראויים כהוגן

תמיד לומר עליהם כלה נאה 
וחסודה על ידי היסורים 

ובזכות זה ייפדו , והשעבוד
ונודע לכל שההלכה היא , משם

א כלומר ל, ובזה יובן ואף. ה"כב
משנה איך שלא יהיה נראה 

' אמנם שהפרידו הל, "אף"ה
ולכן )ר "ף בעוה"ממנו ונשאר א

מצא פסוק זה את מקומו 
כיון דסוף סוף , בהתוכחה

, מעשיהם מוכיחם על פניהם
(. לא זכו' דמעיקר הדין הם בבחי

מכיון " גם זאת"אבל עם 
היינו , שבהיותם בארץ איביהם

השעבוד ועול מלכיות ועול 
ל כן לא מאסתים ולא ע, הגלות

שהשעבוד  ,געלתים לכלתם
ל "ובזה י. כ"ע, והיסורים מכפרים
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ף "ל כשראיתי שיש א"רצ, ף"א
, אז חכמתי שהוא התורה, ל"רח

, ף"עמדה לי לבטל את החרון א
י שלמד "ע, ף"ולהמתיקו לאל

תורה שמכונה בספר קהלת 
( ה, משלי ד)ש "בשם חכמה כמ

. ועוד, קנה חכמה קנה בינה
י "ף חכמת"בפסוק אונרמז 

התיבות מספר ' י עם ד"ה ל"עמד
ף "ה מא"ם עש"א החכ"י הו"כ

כ מתחלת מתן תורה "וע. ף"אל
להורות , נכי'ף של א"באות אל

י לימוד התורה נמתקים כל "שע
וגם . ל"ף רח"הדינים שנקראים א

ף "עצם לימוד התורה נקראת אל
ש "וכמ.(. שבת קד)בינה 

(. לג, איוב לג)פך חכמה "ואאל
 .   ל"להורות על הנ
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'                                  גמאמר 
 עשרת הדברותבענין 

 
יש הרבה שינויים בין עשרת ( א

 ת יתרוהדברות שבפרש
והעשרת הדברות שבפרשת 

 . וטעמא בעי ואתחנן
 

למה  .'אלקיך וגו' אנכי ה .א
נאמר לא  דברות הראשונותב

, ל תמונהתעשה לך פסל וכ
נאמר לא האחרונות  בדברותו

. 'תעשה לך פסל כל תמונה וגו
כי ידוע שבדברות  ה"ל בעז"ונ

הראשונות פסקה זוהמתן ונתקן 
חטא אדם הראשון כדאיתא 

חרות ( יא' ב פ"ר פי"שמו)ל "בחז
( טז, שמות לב)על הלוחות 

הרי , חרות ממלאך המות
דנתבטל חטא עץ הדעת 
שבשבילו נגזר מיתה על כל 

והיו דבוקים בעץ החיים , דורותה
, שהתורה נקראת אילנא דחיי

 (כב, בראשית ג)ואכל וחי לעולם 
אני ( ז, תהלים פב)ועליהם נאמר 

אמרתי אלקים אתם ובני עליון 
.( ז ה"ע)ל "כולכם כדאיתא בחז

ר "ויק)וידוע מהמדרש . ש"עיי
שקודם חטא אדם ( ב' כ פ"פ

תפוח עקיבו מכהה ' הראשון הי
הרי שאחר מתן , גלגל החמה

אדם ' תורה חזרו להיות כמו שהי
והיו כולם , הראשון קודם החטא

ונקראו , בני עליון כמו המלאכים
לכן הזהיר , אלקים אתם' בבחי

, הכתוב לא תעשה לך פסל
פירוש שלא תעשה פסל 

היינו שלא תעשה פסל , מעצמך
ז "בדמות וצלם שלך לע

ועוד , שישתחוו להפסל שלך
אשר בשמים אזהרה וכל תמונה 

', ממעל לא תשתחוה וגו
, ששניהם היו שקולים ביפים

אבל אחר חטא העגל חזר עליהם 
' ולכן אמר הכ, זוהמת הנחש

עליהם אכן כאדם תמותון 
שממדריגת ( ח, תהלים פב)

העליונים חזרו להיות בני 
ואבדו יפים והדרם כמו , תמותה

ר אחר החטא "שנאמר אצל אדה
משנה פניו ( כא, איוב יד)

כ "ואז לא שייך כ, שלחהוות
שיעשו פסל לעבדו בדמות של 

לכן נאמר בדברות , אדם פשוט
האחרונות לא תעשה לך פסל כל 

היינו שהם דבר אחד ', תמונה וגו
פירוש , ולא שני ענינים נפרדים

שלא תעשה לך פסל ותמונה 
דברות כ ב"משא, מהעליונים
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הם שני ענינים  הראשונות
 ,לא תעשה לך פסל. א, נפרדים

. וב, היינו שלא תעשה פסל ממך
שלא תעשה כל תמונה אשר 

לכן אמר שם לא , בשמים ממעל
תעשה לך פסל וכל תמונה אשר 

 .'בשמים ממעל וגו
 

נאמר  בדברות הראשונות .ב
פקד עון אבת על בנים על 

בדברות ו, שלשים ועל רבעים
נאמר פקד עון אבות  האחרונות

. על בנים ועל שלשים ועל רבעים
דאיתא , ל"ד הנ"ה ע"זל בע"וי

ק לקוטי תורה למרן "בספה
ל כי קודם "ו זצוק"הקדוש הרח

חטא העגל זכו לאורייתא 
ה "כ התחיל הקב"וע, דאצילות

נכי 'עשרת הדברות במלת א
שרומז על ' שמתחלת בא

אבל אחר החטא , צילות'א
נתמעטו מדריגתם וזכו רק 

כ התורה "ע, לאורייתא דבריאה
ראשית  'מתחלת במלת ב

ובאמת מובא , ריאה'מז על בשרו
.( י, א"ב הי"חגיגה פ)בירושלמי 
ה "ף ביקש מהקב"שאות אל

וסירב , שיתחיל התורה ממנה
ה והתחיל התורה באות "הקב

ראשית בשביל 'ת של ב"בי
' רור ואות ב'נוטריקון א' שאות א

ק "והקשה כ. כ"רוך ע'נוטריקון ב
 ר"מרן אדמו מורי חמי זקיני
, דרשה על המ"הקדוש זצוקללה

נוטריקון ' מי הגיד לך שאות א
 .ור'נוטריקון אשל "הלוא י, רור'א

ל היתה שאם "וביאר שכוונת חז
' התורה מתחלת באות א' הי

זאת אומרת שהיא אורייתא 
ואם היו פוגמים , דאצילות

הפגם ' באורייתא דאצילות הי
' ולכן אם הי, גדול מאד מנשוא

ו "ח' הי' התחלת התורה באות א
רור ממנה למי שלא 'נמשך א

' יקים את התורה הזאת ולא הי
 לכן, ו"מועיל שום תשובה ח

' התחיל התורה באות ב
כי אורייתא , רכה'שנוטריקון ב

, דבריאה הוא ברכה גדולה
שמעולם הבריאה שתמן כסא 

, הכבוד הוא עולם התשובה
ה חתירה "שמשם חותר הקב

מתחת כסא הכבוד לקבל בעלי 
ל "ל י"פ הנ"וע. ח"תשובה ודפח

ה שבדברות הראשונות "בעז
אצילות שפסקו ' שהיו מבחי

יעו למצבו של והג, ל"זוהמתן כנ
כ "א, אדם הראשון קודם החטא

מי שחטא נתעורר עליו קטרוג 
לכן נאמר פקד עון , גדול מאד

היינו , אבת על בנים על שלשים
נפקד ' שהעון של מי שחטא הי

על הבנים ועל בני הבנים באותו 
החטא נפקד על ' ממש שהי' בחי
, נפקד על בנו של הבן' הי, הבן

ועל דור שלישי נמתק קצת 
, לכן אמר ועל רבעים, רון אףהח

היינו לא רק על בנים ובני בנים 
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אלא שגם , יש פקידת העון ממש
, על רבעים יש קצת פקידה

שהלשון ועל משמע שעליהם 
כ יש פקידה אבל לא כמו על "ג

אבל בפרשה זו ,  הבנים ובני בנים
לאחר חטא העגל ויש ' כבר הי

קצת לימוד זכות שכבר לא זכו 
וגם עון , ריאהאלא לאורייתא דב

, אבותיהם נדבק מאד בבנים
שהרי אבדו כבר מדריגתם 

בני עליון ' הראשונה שהיו בחי
פקד עון ' לכן ברחמיו ית, ל"כנ

וגם , אבות ממש רק על בנים
, קצת על בני בנים היינו שלשים

וגם נמעט יותר הפקידה על דור 
לכן אמר הכתוב פקד עון , רבעים

אבות על בנים ועל שלשים ועל 
, שכל מקום שנאמר ועל, בעיםר

  .ל"כ כנ"היינו ועליהם ג
נאמר ועשה  דברות ראשונותב .ג

ולשמרי ' חסד לאלפים וגו
יש  בדברות האחרונותו, מצותי

, הקרי הוא מצותי, קרי וכתיב
ה "ל בעז"י. והכתיב הוא מצותו

כי לאחר חטא העגל שנגרם על 
ידה ירידה גדולה לכלל ישראל 

ל "חזכדאיתא ב, לכל הדורות
וביום פקדי .( סנהדרין קב)

שבכל ( לד, שמות לב)ופקדתי 
דור יש קצת פקידה מחטא 

עד , ז"העגל ונתמעטו הלבבות עי
שבדור האחרון בא חבקוק 

.( מכות כד)והעמידן על אחת 
וצדיק , היינו מצוה אחת

כ "ע, (ד, חבקוק ב)' באמונתו יחי
נכתב ולשמרי מצותו בלשון 

 ,שהעיקר הוא האמונה, יחיד
, שכל מי שמאמין באלקים חיים

לו עוד ' יהי, פ שחטא מאד"אע
ל וזהו ממדת חסדו "תיקון לעת
אבל בדברות , ת"של השי

התנאי של נצר ' הראשונות הי
היינו , רק לשמרי מצותי' חסד וגו

 .ג מצות"כל התרי
 

נאמר זכור  בדברות ראשונות .ד
וכבר , שמור דברות האחרונותוב

ודרשו ( .ה כז"ר)ל "ז חז"העירו ע
מ "אבל מ, שבדיבור אחד נאמרו

למה שם נאמר זכור ופה שמור 
ה שבדברות "ל בעז"י. ולא להיפך

הראשונות היו במדריגה גבוהה 
ר "חרות מיצה' והי, ל"מאוד כנ

, .(עירובין נד)ל "כדאיתא בחז
להם שמירת שבת ' ולא הי

פ היו צריכים "כ עכ"ע, לנסיון
לזכור מתי הוא שבת כדי לקיים 

לכן צוה להם לזכור בכל  ,אותה
יום את השבת ולספור היום יום 

שאם לא ', ראשון בשבת וכו
יזכרו את השבת יכול להיות 
שישכחו איזה יום הוא השביעי 

אבל בדברות שניות , לקדש אותו
יכול , שכבר אבדו מדריגתן

', להיות שיזכור ששבת היום לה
אבל צריכין כבר אזהרת שמור 

 .את יום השבת כפשוטו
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בדברות האחרונות למה אמר  .ה
, אלקיך' כאשר צוך ה' שמור וגו

לא הזכיר  דברות הראשונותוב
 ד"עוד יל .כאשר צוך כלל

כ לא "אמה דברות הראשונותב
תעשה כל מלאכה אתה ובנך 

ולא אמר ]ובתך עבדך ואמתך 
' ו כדכתיב בפ"ועבדך בוי

ולא ' ובהמתך וגרך וגו[ ואתחנן
אמר למען ינוח עבדך ואמתך 

וגם לא הזכיר ושורך , ךכמו
 דברות האחרונותוב. וחמורך

נאמר אתה ובנך ובתך ועבדך 
ואמתך ושורך וחמרך וכל 

למען ינוח עבדך ' בהמתך וגו
וגם הנתינת טעם . ואמתך כמוך

לשמירת שבת הוא באופן אחר 
, דברות הראשונותלגמרי מ

ששם נאמר כי ששת ימים עשה 
וינח ביום השביעי על ברך ' וגו' ה
, ת יום השבת ויקדשהוא' ה
לא הזכיר  בדברות האחרונותו

וגם הוסיף אזהרה , ענין זה כלל
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים 

אלקיך לעשות ' על כן צוך ה' וגו
ונתרץ כל . את יום השבת

, ל בחדא מחתא"הדקדוקים הנ
ל שבדברות "על דרך הנ

נסיון בענין ' הראשונות לא הי
י "אדרבא ע, שמירת שבת

שבת הרגישו התעלות שמירת 
גדולה ברוחניות וטעמו נועם 

ל "צ' כ לא הי"ע, מתיקות השבת
שכאשר צוך , כאשר צוך

בפשטות הוא לשון קבלת עול 
במרה :( שבת פז)ל "ודרשת חז]

ל שרמזו במתק לשונם "וא, ידוע
פירוש , שקבלו את השבת במרה

, [קבלת עול' בבחי, במרירות
עול ' שבת בבחי' ואצלם לא הי

שטעמו מעין עולם הבא  לגמרי
ר כלל "להם יצה' בשבת ולא הי

ל היו רק "אבל במדריגה הנ, ל"כנ
אבל עבד , בני ישראל הכשירים

להם לא היו , ואמה ובהמה וגר
כ חילק אותם "ע, ל"שייך ענין הנ

אתה ובנך ' סוג א, סוגים' לב
עבדך ואמתך ' סוג ב, ובתך

שהעבד ואמה , ובהמתך וגרך
צונו ובהמה ינוחו בשביל ר

, וגם הגר שיתגייר, יתברך
שאצלם לא שייך ענין של פסקו 

שרק ישראל שעמדו , זוהמתן
רגליהן על הר סיני פסקה 

שבת )ל "זוהמתן כדאיתא בחז
לכן ינוחו מצד גזירתו .( קמו

כ בדברות "משא, יתברך
, לאחר החטא' כבר הי האחרונות

 בדברות האחרונותלכן נאמר 
כאשר צוך דייקא ' שמור וגו

וגם אמר , קבלת עול' יבבח
הכתוב לא תעשה כל מלאכה 
אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך 

אלא ועבדך , לא אמר עבדךו ,'וגו
, שהוא המשך ממה שאמר קודם

היינו שכולם שוים בבחינתם 
שצריכים לשמור את השבת 

שכבר אינם , מצד קבלת עול
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מרגישים את נועם השבת כמו 
ועל כן אמר למען , קודם החטא

היינו , ך ואמתך כמוךינוח עבד
, ל"שאתם שוים בבחינתכם כנ

הזכיר שורך וחמורך מה  גםו
אלא , בראשונותשלא הזכיר 

כי , כלל אותם במלת בהמתך
קודם החטא נתבטל קללת אדם 

, ביטול המיתה' הראשון והי
כ "מכש, רות ממלאך המותיח

רות מקללת בזיעת אפיך יח' שהי
כי בכלל מאתים , תאכל לחם

, תום מן המפורשמנה וילמוד ס
על כן לא הזכיר שור וחמור 
בפרט שהם עוסקים בחרישה 

' ישעי)' אלא היו בבחי, וכדומה
ועמדו זרים ורעו צאנכם ( ה, סא

כ "ע, :(לה)ברכות ' כדאיתא במס
שהיה להם , הזכיר רק ובהמתך

בהמות לרכיבה ולטעון משאות 
אבל לא לעבוד ממש , וכדומה

אבל בדברות , עבודת האדמה
ה "כבר הזכיר משה רבע שניות

וכל ', שורך וחמרך לחרישה וכו
בהמתך היינו כל סוג בהמה 

או וכל , שעובדים בו את האדמה
בהמתך אפילו לרכיבה או לטעון 

, משאות אסור בשבת כידוע
כ בדברות הראשונות "וע

ל וטעמו "שפסקה זוהמתן כנ
אמר להם כי , נועם זיו השבת

וינח ביום ' ששת ימים וגו
בירך וקידש את יום ו, השביעי

כ מן הראוי להדבק בו "ע, השבת

יתברך במדותיו מה הוא שומר 
וגם , שבת אף אתה שומר שבת

היינו , תברך ותקדש את השבת
להדמות הצורה ליוצרה וזה 

אבל , מדריגה גדולה מאד
בדברות שניות כשיש כבר נסיון 

הזהיר הכתוב , בשמירת שבת
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים 

לו עבד ' ן פדאך שתהימ כ"וע
, (י"מובא ברש)ותשמור מצותיו 

אלקיך משם ביד חזקה ' ויצאך ה
אלקיך לעשות ' על כן צוך ה' וגו

היינו בשביל  , את יום השבת
, שכבר לא היו במדריגת בנים
, שבן רוצה תמיד להדמות לאביו

כ "ע, ולית הימנותא בעבדא
אמרתי לך בלשון צווי מה שלא 

וזה , ותאמרתי בדברות הראשונ
על כן צוך פירוש בשביל שאתה 

אלקיך לעשות ' עבד צוך ה' בבחי
 .את יום השבת

 
נאמר כבד  דברות הראשונותב .ו

את אביך ואת אמך למען יאריכון 
ולא הזכיר ענין הטבה וגם , ימיך

בדברות ו, לא אמר כאשר צוך
אמר כבד את אביך  האחרונות

ואת אמך למען יאריכון ימיך 
ל "איתא בחזו. ולמען יטב לך

חנינא בן עגיל ' שאל ר.( ק נה"ב)
חייא בר אבא מפני מה ' את ר

בדברות הראשונות לא נאמר 
ובדברות האחרונות , בהם טוב

אמר לו עד , נאמר בהן טוב
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שאתה שואלני למה נאמר בהם 
שאלני אם נאמר בהן טוב , טוב

שאיני יודע אם נאמר , אם לאו
ולכאורה . כ"בהן טוב אם לאו ע

' יש הוי אמינא שר קשה וכי
חייא בר אבא לא ידע שלא נאמר 

. בהם טוב בדברות הראשונות
ל שאריכות ימים הכוונה "אלא י

ב ליום שכולו ארוך שהרי "לעוה
, ל"וז:( קדושין לט)ל "איתא בחז

הרי ' תניא רבי יעקב אומר וכו
שאמר לו אביו עלה לבירה והבא 

ועלה לבירה ושלח , לי גוזלות
ובחזירתו , םהאם ונטל את הבני

היכן טוב ימיו ואריכות , נפל ומת
אלא למען יטב לך , ימיו של זה

ולמען יאריכון , לעולם שכולו טוב
. כ"ימיך לעולם שכולו ארוך ע

עוד .( מ)ובאמת איתא שם 
ברייתא שפירש למען יטב לך 

תניא כיבוד , ל"בעולם הזה וז
א הוא אחד מן הדברים "או

ז "שאדם אוכל פירותיהן בעוה
' דכתיב בי, ב"רן קיימת לעוהוהק

למען יאריכון ימיך ולמען יטב לך 
הרי דהברייתא סובר שיש . כ"ע

למען יאריכון , בכתוב שני ענינים
ולמען יטב לך , ב"ימיך הרי עוה

ל שבדברות "ז י"ולפי, ז"בעוה
הראשונות היו במדריגה עליונה 

מצות כיבוד ' כ לא הי"ע, ל"כנ
' והיו בבחי, א קשה עליהם"או
כ די להם "ע, ל"ני עליון כלכם כנב

שעיקר מגמתם , ב"הבטחת עוה

ולא היו , ליום שכולו ארוך' הי
שהרגישו בעצמם , צריכים צווי

א שזה מצוה "ענינו של כיבוד או
אבל זה , שהשכל מחייב אותה

קודם שנפלו ממדריגתם ' הי
השכל שולט ' שאז הי, העליונה

כ הוצרכו לצווי "אבל אח, עליהם
וגם להקל , עול קבלת' בבחי

קל להם לקיים  'עליהם שיהי
הבטיח להם הטבה , המצוה

ז הוא קרוב "שענין עוה, ז"בעוה
וזה מה , ב"להלב יותר מעוה

' חייא בר אבא לר' שאמר ר
חנינא בר עגיל עד שאתה 

, הכוונה', שואלני למה נאמר וכו
יודע שלא נאמר בו ' לא שלא הי

אלא רגז , טוב בדברות שניות
שים לב על ענין טוב עליו למה מ
הלא צריך לקיים , עולם הזה

לכן דחה , המצוה לשם שמים
ואמר לו שמעולם , את השאלה

חייא ' שר, לא שם לב לדיוק הזה
במדריגת דברות ' בר אבא הי

ולא הוצרך להטבה , הראשונות
 .א"כדי לקיים מצות כאו

 
נאמר לא  דברות הראשונותב .ז

דברות וב' תרצח לא תנאף וגו
אמר לא תרצח ולא  תהאחרונו

. המחברם' היינו עם ו' תנאף וגו
דברות וגם למה אמר ב

לא תענה ברעך עד  הראשונות
אמר  בדברות האחרונותו, שקר

ל "ונ. ולא תענה ברעך עד שוא
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ה שלכאורה מהו הענין "בעז
עבירה ( ב, דאבות )ל "שאמרו חז

שבאמת בכל אדם , גוררת עבירה
, (כט, איוב כ)יש חלק אדם רשע 

עורב בו טוב ורע מחטא של שמ
ובאם מעורר חלק , עץ הדעת

מצא מין את מינו , הרע שבקרבו
כ עבירה גוררת "ע, ל"וניעור רח

' לכן בדברות שניות שהי, עבירה
לאחר החטא וחזר וניעור חטא 

לכן עבירה , עץ הדעת טוב ורע
כ לא "ולזה אמה, גוררת עבירה

היינו שלא , תרצח ולא תנאף
וכדי שלא  תרצח כדי שלא תנאף

ה "ועכשיו נתרץ בעז. 'תגנב וכו
בדברות ל ש"הדיוק הנ

, נאמר עד שקר הראשונות
נאמר עד  בדברות האחרונותו

ד  שיש הפרש גדול "נלענ. שוא
ששקר , בין עד שקר לעד שוא

פירושו הוא שיודע שמדבר 
שוא פירושו שלא חקר , שקר

וחושב שמדבר , הדבר לאמיתו
שמדמיין , אבל טעה בזה, אמת

אבל , נפשו שראה כך וכךב
לכן , מעשה' באמת לא כן הי

בדברות הראשונות הזהיר רק 
שהיו דבוקים במדת , על השקר

ולא עץ , עץ החיים, האמת
ועץ החיים הוא , הדעת טוב ורע

רובות עאמת גמור בלי שום ת
לכן לא היו טועים , סיגים ופסולת

בשיקול הדעת והיו יודעים מה 
' ישרואים בבירור גמור איך ה

לכן הצריך הכתוב , המעשה
אבל , להזהיר רק על שקר גמור

בדברות שניות יכול להיות 
כ "ע, שטעה בשיקול הדעת

, אפילו שלא מתכוון לשקר ממש
 .          יכול להיות שהוא עד שוא

 
למה בדברות הראשונות  .ח

, הקדים לא תחמד בית רעך
כ אמר לא תחמד אשת "ואח
א ובדברות שניות הקדים ול, רעך

כ אמר "ואח, תחמד אשת רעך
ד "עוד יל. ולא תתאוה בית רעך

 בדברות האחרונותלמה אמר 
ולא תחמד אשת רעך בלשון 

ואצל בית רעך שדהו , חימוד
, אמר ולא תתאוה' ועבדו וגו

אמר לא תחמד אצל  בראשונותו
אשת רעך וגם לא תחמד אצל 

בדרך . 'בית רעך ועבדו ואמתו וגו
ות ל שבדברות הראשונ"צחות י

כ קיימו כל "פסקה זוהמתן ע
כל ( טז, תהלים מה)הנשים 

ולא , כבודה בת מלך פנימה
, היתה אף אחד מהם יצאנית

כ הקדים בית רעך לאשת "ע
שאם תראה בית רעך , רעך

לא תחמוד ' הזהיר עליו הכ
כ אם הכניס אותך "ואח, אותה

תחמד  לא הזהיר על, רעך לביתו
כ בדברות "ואח, אשת רעך

הדבר ונתרבו  שניות נשתנה
לכן הקדים אשת רעך , היצאניות

וגם מחמת גודל . לבית רעך
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מדריגתן בדברות הראשונות 
השוה החימוד לאשת , ל"כנ

, ו לבית ושור וכדומה"חבירו ח
כ מגושמים שיתאוו "שלא היו כ

אין , אבל בדברות שניות, ממש
ו לאשת "הכי נמי שלא התאוו ח

שלא נחשדו ישראל על , חבירו
' בית חבירו ושדהו וגואבל ל, כך

כבר נתוספה תאוה מפני זוהמת 
גם יש לומר  .ל"הנחש המסית רח
ולא  באחרונותמשום הכי נאמר 

תתאוה בית רעך שדהו ועבדו 
ולא אמר , ואמתו שורו וחמרו

ועבדו ואמתו ושורו וחמורו כמו 
ששם , בדברות הראשונות
כ קאי "ע, נאמרה בלשון חימוד

הלא תחמוד אפילו על שורו 
אבל לשון תאוה הוא , חמורוו

, גנאי גדול לכנות לשור וחמור
ו לשור או "שנראה שמתאוה ח

לכן הפסיק הכתוב , חמור ממש
' באמרו שורו ולא ושורו בו

להורות שלא מחובר עם , המחבר
ומשמע , ענין של תאוה ממש

שקאי אדלעיל אלא תחמד 
 .ל"וד, וילמוד סתום מן המפורש

 
 תבדברות האחרונולמה אמר  .ט

ובדברות הראשונות לא , שדהו
ה "ל בעז"וי. הזכיר כלל שדהו

שבדברות הראשונות נתבטל 
קללת בזיעת אפך תאכל לחם 

, כ לא נזכר כלל שדהו"א, ל"כנ
ששדהו הוא האדמה אשר אררה 

היינו , (כט, בראשית ה)' ה
השתדלות לפרנסה כרבי 
ישמעאל שחורש בשעת חרישה 

דברות אבל ב, :(ברכות לה)' וכו
חזרה הענין  רונותהאח

 .כ אמר שדהו והבן"ע, לקדמותה
 

, כ)זכור את יום השבת לקדשו ( ב
שבת )ד בגמרא "פ מ"ל ע"י(. ח

אמר רבי יוחנן משום רבי :( קיח
שמעון בן יוחי אלמלי משמרין 
ישראל שתי שבתות כהלכתן 

, נו' ישעי)מיד נגאלים שנאמר 
לסריסים אשר ' כה אמר ה( ד

' בתרי ישמרו את שבתותי וכתיב
והביאותים אל הר ( ז, שם שם)

הרי שבזכות . כ"ע', קדשי וגו
. שמירת שבת יבוא הגאולה

וידוע שלפני ביאת משיח יבוא 
אליהו לבשרנו ויחזיר את כל 

מלאכי )ש "ישראל בתשובה כמ
הנה אנכי שולח לכם את ( כג, ג

' אליה הנביא לפני בוא יום ה
הגדול והנורא והשיב לב אבות 

 . בנים על אבותםעל בנים ולב 
אם תרצו שתעלו , ש זכור"וז

ה ויפקדו "זכרוניכם לפני הקב
אז את יום , אתכם לגאולה

תזהרו בשמירת , השבת לקדשו
ובזכותה ישלח , שבת כהלכתה

לכם את אליה הנביא להשיב 
והתשובה , אתכם בתשובה

תשובה ' שישיב אתכם יהי
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, תשובה במסירת נפש, עילאה
פתח י תשובה כזה נעורר ונ"שע

עלמא דיובל עלמא ' את שער הנ
חירות משיעבוד , דחירות

, מלכיות וממלאך המות
שיתבטל אז הגלות ומיתה 

בלע המות ( ח, כה' ישעי)ש "כמ
' השבת' ת יום"ונרמז בס, לנצח

שבזכות , ת"אותיות מו' לקדשו
שמירת שבת כהלכתה יתבלע 

כ כשמדבר "וע. המות מן העולם
בענין התשובה שיעשו ' הכ

אמר הנה אנכי , ל"לעת ישראל
( 'חסר ו" )אליה"שולח לכם את 

ן 'ת ה"ה ר"כי תיבת אלי, דייקא
(. טו, איוב יג)יחל 'ו א'קטלני ל'י

לרמז שיחזיר את ישראל 
ום 'ת י'ש א"וז. בתשובה עילאה

ת אותיות "קדשו ר'שבת ל'ה
' שבזכות שמירת ב, ה"אלי

שבתות יזכו לגאולה מהשופר 
שבת  כי, העליון של עולם הבינה

הוא סוד המלכות תשובה תתאה 
ו חילל את "שאם ח, כפשוטו

השבת יעשה תשובה וישמור 
וגם בזכות , את השבת כהלכתה

שמירת שבת מוחלין לו כל 
שבתות ' ב:(. שבת קיח)עונותיו 

, מורה על שבת העליונה בינה
שהוא תשובה עילאה במסירת 

 .    והוא סוד הגאולה, נפש ממש
 

ר זכור את ד למה אמ"צל. אופן ב
יום השבת לקדשו תיכף 

ל ששת "דהיל, בתחילת הדבור
ימים תעבד ועשית כל מלאכתך 

ל "וי. ויום השביעי תקדשו אותו
לרמז דכל ברכאן ' דבא הכ

דלעילא ותתא ביומא שביעאה 
ש זכור את "וז .(. ב פח"ח)תליין 

זכור הוא לשון זכירה , יום השבת
ה צוה "היינו שהקב, והשפעה

שתשפיע ברכאן  ,את יום השבת
. וזהו לקדשו, למי שיקדשו

ומברכתה יבורך האדם שבששת 
לו עבודה ' ימי המעשה יהי

והברכה יהא שורה , ומלאכה
 .במעשה ידיו

 
 ק"בזוהד "פ מ"ל ע"י. אופן ג

והם . ג פרשיות הוו"נ:( א קד"ח)
שבשנה )ג שבתות השנה "כנגד נ

ה ימים אפשר להיות "של שס
ש "זו(. דוק ותשכח, ג שבתות"נ
קדשו 'שבת ל'ום ה'ת י'כור א'ז
, ג"נ' ל גי"ת אותיות זאיה"ר

ג "לרמז שתזהר לקדש את נ
 . יומין דשבת שיש בשנה

 
ק "ד בספה"פ מ"ל ע"י .אופן ד

שהשם הקדוש  ברית כהנת עולם
, ב שמות הקדושים"ה מע"יל

, הוא שורש נשמות ישראל
ה תיבת "ונרמז בשם הקדוש יל

 על' כי אם תכה אות י, ה"נשמ
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פעמים ' ל י"רצ), ה"אותיות ל
ושם , נ"תמצא מספר ש( ה"ל

, ה"מ' ה בפשוט גי"הקדוש יל
ה "הרי נרמז בשם הקדוש יל

ואיתא  . כ"ע, ה"תיבת נשמ
תו אמר , ל"וז.( א מח"ח) ק"בזוה

רבי שמעון על דא תנינן שבת 
והכי , דוגמא  דעלמא דאתי איהו

ועל דא שמיטה ויובל , הוא ודאי
בת עלמא וש, דוגמא דא בדא

וההוא תוספת , דאתי הכי הוא
דנשמתא מרזא דזכור קא אתיא 

דנטיל , על האי סכת שלום
ודא תוספות , מעלמא דאתי

ובההוא , יהבת לעמא קדישא
ויתנשי מנייהו כל , תוספות חדאן

, וכל צערין וכל עקין, מלין דחול
ביום ( ג, ד' ישעי)כמה דאת אמר 

לך מעצבך ומרגזך ומן ' הניח ה
ואיתא  .כ"ע' הקשה וגוהעבודה 

והאי :( ב רה"ח) ק"בזוהעוד 
קיימא ( ל יום השבת"רצ)יומא 

ברוחא  ונשמתא ולאו דגופא 
הרי שיומא דשבתא הוא . כ"ע

והוא נמשכת , יומא דנשמתא
ש זכור את יום "וז. מרזא דזכור

כי הוא יומא , השבת לקדשו
על כן , דנשמתא ולאו דגופא

תזהר בכבוד הנשמה הקדושה 
במילין דאורייתא לכבדה 

כ נרמז "וע, ובשירין ותושבחן
קדשו שם 'שבת ל'ום ה'ת י"בר

, ה שם הנשמה"הקדוש יל
להורות שתתנהג ביום השבת 

לכבוד תוספות  בקדושה יתירה
 . הנשמה ששורה בך
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                                               קונטרס

אמרי  
 רפאל

    אמרות קודש שזכינו לשמוע מפיו קדשו של 
                      א"שליטר "ר עט"ק מרן אדמו"כ

שבועות ט "על ימי היו  

 שבועות

 

 פתגמין קדישין

שאולזוןמהדורת   

מהדורא ראשונה                                                                     
ק                          "לפ מנוחה ושמחה אור ליהודים שנת

 י"הובא לדפוס ע
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פתגמין קדישין
 

וגם בך יאמינו לעולם ויגד ( א
' משה את דברי העם אל ה

ד הלא כאן לא "צל(. ט, שמות יט)
דבשלמא , אמרו העם כלום

בפסוק הקודם נאמר ויענו כל 
העם יחדיו ויאמרו כל אשר דבר 

ועל זה קאי באמרו , נעשה' ה
', וישב משה את דברי העם אל ה

ה תשובתם "שהשיב להקב
ש "מחמת דרך ארץ כמ

וכי ( י"מובא ברש)במכילתא 
אלא בא . משה להשיב' צריך הי

, הכתוב ללמדך דרך ארץ ממשה
שלא אמר הואיל ויודע מי 

אבל . ששלחני איני צריך להשיב
הלא לא , כאן במקרא קודש הזה

עיין )ראל כלום אמרו בני יש
העניו ' ל כי משה הי"וי(. י"רש

וכאשר שמע , מאד מכל האדם
ה דברי אלה וגם בך "מהקב

לא רצה בזה לרוב , יאמינו לעולם
כי הצדיקים האמתיים , ענותנותו

ש "לא מאמינים בעצמם כמ
. ואל תאמין בעצמך( ד, אבות ב)

, ש ויגד משה את דברי העם"וז
ה בעבור "מה שאמר לו הקב' פי

שמע העם בדברי עמך וגם בך י
וזהו פירושו של , יאמינו לעולם

   דהיינו עניני ועסקי , דברי העם
 

 
הגיד , למשה' העם שאמר לו ה

 הלואי שיתקיים ' פי', משה אל ה
בהעם מה שאמרת וגם בך 

, על עצמך כביכול, מינו לעולםיא
כל מאויי צדיק שיהיו ' שזה הי

  .      ותורתו' ישראל נאמנים לה
 

במשך היבל המה יעלו בהר ( ב
ל כי בני ישראל "י (.יג, שמות יט)

כ לעלות בהר "השתוקקו כ
כמדריגת משה ' ולחזות בנועם ה

ה "ועל כן הוצרך הקב, ה"רבע
להזהיר אותם כמה פעמים שלא 

ולא נתקררה דעתם . יעלו בהר
מהשתוקקותם עד שאמר להם 

, הידוע' בה, ה במשך היבל"הקב
יובל ' בחי, הוא שופר הגדול

אז , היינו שופר של משיח, הגדול
אעביר את רוח הטומאה מן 
הארץ וזרקתי עליכם מים 
טהורים מעלמא דחירות הנקרא 

ואז המה יעלו בהר , יובל כנודע
להיות , ויקומו במקום קדשו' ה

 .במדריגת משה
 
וירד משה אל העם ויאמר ( ג

פ "ל ע"י (.כה, שמות יט)אלהם 
' פ)ק מגלה עמוקות "ד בספה"מ

סגולה " לי"והייתם , ל"וז( בלק
ל "ר(. ה, שמות יט)מכל העמים 
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קידושין צריכין ידים מוכיחות 
קידושין " )לי"הרי את מקודשת 

ה קידש ישראל "והקב:(. ה
בני ישראל " לי"כי , "לי"בתיבת 
במדרש (. נה, ויקרא כה)עבדים 

כל מקום ( תנחומא תצוה יג)
זה . קיים לעולם" לי"שנאמר 

תרומה " לי"חו שאמר ויק
" לי"ל בתיבת "ר(. ב, שמות כה)

' ירמי)' נעשים ישראל קודש לה
ה "בשעת עגל אמר הקב(. ג, ב

(. י, שמות לב" )לי"ועתה הניחה 
ומזה , שיבטל הקידושין שלהם

למד משה לשבר הלוחות ובטל 
לולי  זה לא , הקידושין שלהם

כי היו נידונין , תקוה לישראל' הי
. ו כפניהכאשת איש ועתה נידונ

( ח, תהלים כב)דוד המלך אמר 
על אינון ". לי"רואי ילעיגו  כל

באמונה " לי"קידושין  וארשתיך 
ש וירד "וז. כ"ע(. כב, הושע ב)

, משה אל העם ויאמר אליהם
אלהם חסר כתיב לרמז שהוא 

ה לקדש את "חו של הקבושל' הי
ם "כי תיבת אלה, בני ישראל
, י'קודשת ל'ת מ'רי א'נוטריקון ה

ם שאמר לבני "זהו ויאמר אלהו
ה אמר להם הרי "שהקב, ישראל

 .את מקודשת לי
 

וירד משה אל העם ויאמר ( ד
' אלהם חסר י (.כה, יט)אלהם 

גם קשה . כתיב וטעמא בעי
שלא :( ב פד"ח)קושית הזהר 

. נאמר במקרא מה אמר אלהם
ואמר , ל כי משה ידר מן ההר"וי

ת 'רי א'ת ה"ם ר"להם אלה
ה "היינו שהקב, י'קודשת ל'מ

עשה אותו שליח לקדש את בני 
לרמז כי בני . ישראל אליו יתברך

ישראל קבלו רק קידושין 
' בחי' ל יהי"אבל לעת, ה"מהקב

, הושע ב)ש "נישואין ממש כמ
' ביום ההוא נאום ה' והי (יח

תקראי אישי ולא תקראי לי עוד 
אמר רבי יוחנן ככלה בבית , בעלי

חמיה ולא ככלה בבית אביה 
 :(.תובות עאכ)
 

וכל העם ראים את הקולת ( ה
ד בליקוטי "פ מ"ע (.ט, שמות כ)

' בפ ל"ו ז"תורה להקדוש הרח
כי התורה מתחלת , בראשית
ראשית כי לא 'של ב' באות ב

היינו . דיברה תורה אלא בבריאה
שלא זכינו אלא לאורייתא 

אבל בשעת מתן תורה , דבריאה
פסקה זוהמתן וזכו לאורייתא 

הדברות ' כ מתחיל י"ע, דאצילות
, של אנכי' דמתן תורה באות א

להורות שקבלו אז אורייתא 
לוחות ' בחי, דאצילות

אבל אחר חטא , הראשונות
, העגל אבדו אותה המדריגה

 וקבלו לוחות, ונשברו הלוחות
, שניות הוא אורייתא דבריאה

וידוע כי עולם האצילות נקרא 
ועולם הבריאה ', עולם הראי
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כי כמו , נקרא עולם השמיעה
' יש הפרש גדול בין ראיש

ן יש הפרש והבדל כ, לשמיעה
גדול בין השגת אורייתא 

. דאצילות לבין אורייתא דבריאה
דייקא " ראים"ש וכל העם "וז

 היינו שהשיגו אז, את הקולות
וזהו , "ראיה"' את התורה בבחי

ל רואין את "י ז"כוונת רש
היינו שראו אז את , הנשמע
היום ל התורה ש"רצ, הנשמע

השיגו " שמיעה"' הוא רק בבחי
 ".ראיה"הם בבחינת 

 
וכל העם ראים את הקולת ( ו
ראו את הקולות  (.ט, שמות כ)

היינו , אלא רואים ,לא נאמר
לרמז  שהוא דבר , לשון הוה

כי מי שמיגע עצמו וממית , נצחי
, את עצמו באהלה של תורה
, רואה אותן קולות דמתן תורה

את  רואה אני.( ה כא"ר)ש "כמ
ל שבא לידי השגה "רצ. דבריך

 .בתורה
 
וכל העם ראים את הקולת ( ז
' הנה קבלת התורה הי(. שם)

בכפיית ההר כגיגית והדר קבלוה 
.(. שבת פח)בימי אחשורוש 

ליהודים ( טז, אסתר ח)ש "וז
מגילה )זו תורה . היתה אורה

עם 'כל ה'ה נוטריקון ו"אור:(. טז
היינו , קולות'ת ה'ואים א'ר

ראה חיים ( ט, קהלת ט)מלשון 

שאז ראו . עם אשה אשר אהבת
, וקבלו ברצון עליהם עול תורה

וליכא מילתא דלא רמיזי 
 .באורייתא

 
וירא העם וינעו ויעמדו מרחק ( ח
היינו שהשיגו טעם כל  .(טו, כ)

והן שב , המצות הן קום ועשה
ש וירא העם "וז. ואל תעשה

ל שראו והבינו והשיגו "היינו כנ
' שהוא בחי' הראי בהשגת עולם
ש דרוש ורמז "ומכ]אצילות וסוד 

, [כי בכלל מאתים מנה, ופשט
וינעו רומז על קום , ומה ראו

זריזות ותנועה  ועשה שצריך
וכן ראו והשיגו , לקיים המצות

ויעמדו מרחק שהוא שב ' בחי
הרחק עצמך ' בחי, ואל תעשה

 .  מן הכיעור וכדומה
 

ויעמד העם מרחק ומשה נגש ( ט
פ "ל ע"י (.יח, כ)' פל וגואל הער

פרשת בחדש )ד במכילתא "מ
ומשה נגש אל , ל"וז( ח"פ

גרם לו ענותנותו שנאמר . הערפל
והאיש משה עניו ( ג, במדבר יב)

מגיד הכתוב שכל מי . מאד
שהוא עניו סופו להשרות שכינה 

והנה . כ"ע, עם האדם בארץ
שפל . י פירש על תיבת עניו"רש

ל ת ש"ונרמז בר. כ"ע, וסבלן
משה 'רחק ו'מקרא קודש הזה מ

ערפל אותיות 'ל ה'גש א'נ
אם כי האדם מרגיש ' פי, ה"אמונ
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ואינם מקרבים , שהוא מרחוק
ואינו מסתכל , אותו מן השמים

ונגש , על זה ומתחזק באמונתו
ל אשהוא נגש , אל הערפל

התורה ועבודה אפילו כשיש 
דהיינו שאינו מרגיש שום , ערפל

טעמו הארה כי מסתירים ממנו ה
(. ט, תהלים לד)' וראו כי טוב ה

אז , 'ומאמין וסובל עול יראתו ית
אבות )בטוח שסוף הכבוד לבוא 

ה שכינתו "ושישרה הקב(.  ה, ד
אבל צריך לזה אמונה , עליו

ומי שהוא שפל , גדולה מאד
וסבלן סימן מובהק הוא שיש בו 

כי אם האדם מאמין , אמונה
שהכל הוא מן השמים הן 

חניות אם כן גשמיות והן רו
הלא הכל הוא , קנאה מנין

' כי לעיל מני' והראי, לטובתו
ותדבר ( ב-א, שם שם)כתיב 

ויאמרו ' מרים ואהרן במשה וגו
הלא גם ' הרק אך במשה דבר ה

הרי שחשדו אותו . בנו דבר
שם )' ועל זה העיד הכ, בגאוה

והאיש משה ענו מאד ( ג, שם
מכל האדם אשר על פני 

ו במה כי שחשדו אות. האדמה
כ העיד עליו "ואח. שאין בו

ה לא כן עבדי משה בכל "הקב
ל לא כן "דהיל. ביתי נאמן הוא

עבדי משה כי לא הולך בגדולות 
הרי כי אמונה היא . ונפלאות

ולכן העיד עליו , מקור הענוה

, דייקא" נאמן"ה בכל ביתי "הקב
 .  כי אזור האמונה היא ענוה

 
בכל המקום אשר אזכיר את ( י

ד "פ מ"ל ע"י (.כא ,כ)שמי  
כמה , ל"וז.( ג קיח"ח)ק "בזוה

דהא , ה"חביבא אורייתא קמי קב
בכל אתר דמלה דאורייתא 

' ה וכל חיילין דילי"קב, אשתמעו
ה אתי "וקב', כלהו צייתין למלולי

ד בכל המקום  "הה' לדיירא עמי
ולא . 'אשר אזכיר את שמי וגו

והא ' עוד אלא דשנאוי נפלין קמי
נרמז דבריו ו. כ"ע, אוקמוה

' כי אזכיר, במקרא קודש הזה
ת אותיות "ס' אבא' שמי' את
כל 'וכן ב. ה"א גימטריא תור"רתי

מי 'ת ש'זכיר א'שר א'מקום א'ה
ש "ת אותיות בהאאא"ר

כ מספרם "י ועה"גימטריא ש
שהוא , ל"א כמספר רפא"שי

המלאך שממונה על רפואה 
כי הוא המלאך שריפא , הצלה

 והוא שהציל את, את אברהם
פ שאין מלאך אחד "אע, לוט

אלא , עושה שתי שליחות
י "רש)דרפואה והצלה אחת הוא 

ה והנה שלשה אנשים "בד
הרי נרמז כאן [( ב, בראשית יח]

ששונאיו נופלים לפניו וניצל 
וכן רפאות תהי לשריך , מהם

(. ח, משלי ג)ושקוי לעצמותיך 
                                            כי חיים הם ( כב, שם ד)ונאמר 

 .למוצאיהם ולכל בשרו מרפא
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בכל המקום אשר אזכיר את ( יא
ל "ד דהיל"יל (.כא, שמות כ)שמי 

בכל המקום אשר תזכיר את 
נדה )ד בגמרא "פ מ"ל ע"וי. שמי

ר שלשה שותפין "ת, ל"וז.( לא
, ה ואביו ואמו"יש באדם הקב

אביו מזריע הלובן שממנו 
עצמות וגידים וצפרנים ומוח 

אמו , בראשו ולובן שבעיןש
מזרעת אודם שממנו עור ובשר 

ה "והקב, ושערות ושחור שבעין
נותן  בו רוח ונשמה וקלסתר 
פנים וראיית העין ושמיעת 
האוזן ודבור פה והלוך רגלים 

וכיון שהגיע זמנו , ובינה והשכל
ה נוטל "להפטר מן העולם הקב

וחלק אביו ואמו מניח , חלקו
דבור הוא הרי כי ה. כ"ע, לפניהם

ט "ואיתא בשם הבעש, ה"מהקב
ע כשהאדם מדבר דברי "זי' הק

יתבונן שעולם , תורה או תפלה
היינו שלא . כ"ע, הדיבור מדבר בו

יחשוב בעת תפלתו שהוא בכוחו 
ועוצם שכלו מדבר דיבורים 

או בעת אמירת דברי , בכוונה
, תורה שהוא מדבר דבורים נאים

ע בעולם "אלא שהוא מדבק א
כ מה לו להתפאר "או, הדיבור

שהוא רק כמו , בדיבוריו חלילה
וכי שייך שהשופר , השופר

, תתפאר על שיצא קול יפה ממנו
הלא הכל הוא בכח הבעל תוקע 

כמו כן , שמכניס כוחו בהשופר
ש בכל "וז. הוא אצל האדם

, המקום אשר אזכיר את שמי
ל בכל המקום אשר "דהיל

אלא , את שמי" תזכיר"
את שמו  ה כביכול מזכיר"שהקב

ונרמז פה שם . בפי הבריות' ית
ת "א בר"ב שמות הא"קדוש מע

והוא יוצא , זכיר'שר א'מקום א'ה
רץ 'מרתו א'שולח א'ת ה"כ מר"ג
לרמז (. טו, תהלים קמז)

ה שולח אמרתו ארץ זו "שהקב
אז עד :(. סנהדרין צא)הגוף 

 .    מהרה ירוץ דברו יתברך
 

תמימה משיבת נפש ' תורת ה( יב
ש "פ מ"ל ע"י (.ח, תהלים יט)

עמי :( כתובות קיא)ל "חז
הארצות אינן חיים שנאמר 

. 'מתים בל יחיו וגו( יד, כו' ישעי)
יכול , תניא נמי הכי מתים בל יחיו

(. שם)ל רפאים בל יקומו "ת, לכל
במרפה עצמו מדברי תורה 

כל המשתמש ', הכתוב מדבר וכו
, אור תורה מחייהו, באור תורה

, תורה וכל שאין משתמש באור
. ש"עיי, אין אור תורה מחייהו

הרי מי שאינו עוסק בתורה אין 
כי , ל"לו תחיית המתים רח

. התורה יחיה רק למי שעסק בה
תמימה משיבת ' ש תורה ה"וז

, כל מי שעוסק  בתורה' פי, נפש
התורה ' ל בעת התחי"לעת

ואמר . תחייהו וישוב לו נפשו
לרמז כי , תמימה דייקא' תורה ה

קבל עליו עול מלכות י ידי שי"ע
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כי , שמים לקיים מצות התורה
, ת"מלכו' כ גי"ה עה"תיבת תמימ

היינו שמקבל עליו עול מלכות 
, שמים וגזירותיה שהוא התורה
, אז התורה היא לו למשיב נפש

כי התורה מתנהגת עמו מדה 
כמו שהוא עושה רצון , כנגד מדה

כן התורה משיב לו נפשו , שמים
, אשית כגבר)ש "היינו רצונו כמ

היינו . נפשכם אם יש את( ח
שהתורה ימלא כל משאלותך 

כ נרמז "וע. לטובה בזה ובבא
מימה 'י ת"י( תורת)ת "בר
ן "פש אותיות תימ'שיבת נ'מ

אלוה מתימן ( ג, חבקוק ג)ש "כמ
תיקוני ) ואיתא בתקונים. יבוא

ששם אלוה .( זוהר חדש קכ
והכריח הענין מפסוק , בחסד

הוא ימין כי תימן , מתימן יבוא
מימה 'י ת"י ש"וז. ש"עיי

ה ישיב "שהקב, פש'שיבת נ'מ
תמימה בלי ' לך נפשך שתהי

ה שם "הוא שם אלו, מום
המלבוש של הנשמה בכח לימוד 

שבא מסוד החסד , התורה
  .והבן, ן"שנקרא תימ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


