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יָחה א:  שִׂ

ּטּול  ַהגְּזֵָרה בִּ
ָפָרָשֵתנּו ֻסָפר בְּ -ַהר-ַמֲעַמד ַעל מְּ

ינַי ים, ַהּתֹוָרה-וְַּקָבַלת סִׂ  ַהגְּדֹולִׂים ַהנִׂסִׂ

ָהיּו ָרזַת וְַּעד, ָאז שֶׁ ַהכְּ -ַהָקדֹוש לְּ

כֶּת " הּוא-ָברּוְך לֶּ י ַממְּ יּו לִּ הְּ ם תִּ ַאתֶּ וְּ

גֹוי ָקדֹוׁש ֲֹּהנִּים וְּ  ."כ

כְּא ֵבר ָדרּוש ֹוָרהלִׂ סְּ  המָ  :הֶׁ

ַחֵדש' תְּ ַמַּתן 'הִׂ פָֹרש ֲהֵרי - ּתֹוָרה-בְּ  מְּ

ֲחזַ"ל  ָהָאבֹותבְּ ָרָהם ,שֶׁ חָ  ַאבְּ  קיִׂצְּ

קּו, וְּיֲַעקֹב יְּמּו ַבּתֹוָרה ָעסְּ ת וְּקִׂ  ָכל אֶׁ

וֹות צְּ נֱֶׁאַמר ּוכְּמֹו, ַהמִׂ ל שֶׁ ָרָהם ֵאצֶׁ  ַאבְּ

- " ֹּ ק ָרָהם בְּ ר ָׁשַמע ַאבְּ ב ֲאׁשֶּ י ֵעקֶּ לִּ

ֹוַתי ֻחּקֹוַתי  צְּ י מִּ תִּ ַמרְּ ׁשְּ ֹּר מִּ מ ַויִּׁשְּ

ָֹּתי ם ,"וְּתֹור  ָקָרה שּוב המָ  ֵכן-וְּאִׂ

ַמַּתן  ?ּתֹוָרה-בְּ

שּוָבה ֵצאת ָכְך ַעל ַהּתְּ ֵרי נִׂמְּ בְּ דִׂ  בְּ

ָרש דְּ ת יקוְּנֲַעּתִׂ , ַהמִׂ  :לְּשֹונֹו אֶׁ

ָמה ָמָׁשל" ה ַהָדָבר לְּ ְך? דֹומֶּ לֶּ מֶּ  לְּ

ָגזַר נֵ: וְָּאַמר ׁשֶּ י יבְּ דּו ֹלא רֹומִּ  יֵרְּ

יָ  סּורְּ נֵיא לְּ יָ  ּובְּ י יֲַעלּו ֹלא אסּורְּ רֹומִּ , לְּ

ָבָרא ָכְך ת הּוא-ָברּוְך-ַהָּקדֹוׁש כְּׁשֶּ  אֶּ

ַהָשַמיִּם ָׁשַמיִּם " :וְָּאַמר ָגזַר ָהעֹוָלם

נֵי ָאָדם",  ה'לַ  בְּ ץ נַָתן לִּ ָהָארֶּ ֵּקׁשוְּ בִּ  כְּׁשֶּ

ֵתן ֵּטל ַהתֹוָרה לִּ  :וְָּאַמר . . גְֵּזָרה בִּ

תֹונִּים" יֹונִּים יֲַעלּו ַהַתחְּ לְּ  ָלעֶּ

יֹונִּים לְּ ָהעֶּ דּו וְּ תֹונִּים יֵרְּ  ַוֲאנִּי "ַלַתחְּ

יל חִּ נֱֶּאַמר ,ַהַמתְּ ד ה' ַעל ַהר ": ׁשֶּ ַויֵרֶּ

ינַי יב ",סִּ ה ָאַמר ֲעֵלה ": ּוכְּתִּ ֹּׁשֶּ ל מ אֶּ וְּ

ל ה'"  .אֶּ

ר ָהיָה ֹלא ּתֹוָרה-ַמַּתן ַעד: כְּלֹוַמר שֶׁ  קֶׁ

תֹונִּיםתַ " ֵבין יּות=) "חְּ מִׂ ( ַגשְּ

יֹונִּים"וְּ  לְּ ַמַּתן וְָּהֵחל ;(רּוָחנִׂיּות=) "עֶּ -מִׂ

ַחֵדש' ּתֹוָרה תְּ ָשר 'הִׂ פְּ אֶׁ ַחֵבר שֶׁ ת לְּ  אֶׁ

ּתֹונִׂים ם ַהַּתחְּ לְּיֹונִׂים עִׂ ַהָלן, ָהעֶׁ לְּ דִׂ  .ּוכְּ

י ָכל ּתֹוָרה-ַמַּתן ַעד ָרָצה מִׂ בֹק שֶׁ דְּ  לִׂ

ֹּׁש ָעָליו הָהיָ  - הּוא-ָברּוְך-ַבָקדֹוש ר פְּ  לִּ
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ן ַעֵסק, ָהעֹוָלם מִׂ תְּ נְּיָנִׂים ַרק ּולְּהִׂ  בְּעִׂ

ַמַּתן ַאְך ;רּוָחנִׂיִׂים ַחֵדש ּתֹוָרה-בְּ תְּ  הִׂ

ַגם ַעֵסק ָאָדם שֶׁ תְּ יּות ַהמִׂ מִׂ ַגשְּ  לֹויָכ - בְּ

יּום יְֵּדי-ַעל וֹות קִׂ צְּ יֹות מִׂ מִׂ הֲ ) ַגשְּ  ֵרישֶׁ

וֹות רֹב צְּ ָקָרם ַהּתֹוָרה מִׂ  הַמֲעשֶׁ  עִׂ

ין ֲהנַָחת כְּמֹו - בְּפַֹעל לִׂ פִׂ  ;שֹוָפר ;ּתְּ

יַלת יַלת ;לּוָלב נְּטִׂ '( כּווְּ  ַמָצה ֲאכִׂ

ַחֵבר תְּ , הּוא-ָברּוְך-ַלָקדֹוש לְּהִׂ

ַרבָ  יּום: הוְַּאדְּ ָוה קִׂ צְּ יּות ַהמִׂ מִׂ גַשְּ  בְּ

ם ֹּדֶּ ָוה ַלֲהָבנַת ק צְּ ק ַהמִׂ יּות בְּעֹמֶׁ נִׂימִׂ  ּופְּ

ה""נַהַ  – יָ =) ֲעשֶּ יזִׂית הֲעשִׂ  פִׂ

ית מִׂ ם( וְּגַשְּ ָמע""נִּלַ  קֹדֶׁ  ֲהָבנָה=) ׁשְּ

כְּלִׂית  !(שִׂ

יְּמּו ָהָאבֹות ַגם וֹות קִׂ צְּ יֹות מִׂ , ַמֲעשִׂ

ָלם ַאְך צְּ ָקר ָהיָה אֶׁ ֵבקּו ָהעִׂ  תַהדְּ

ַהַכָּונָה ָוה וְּ צְּ ַבמִׂ ה, שֶׁ ַהַמֲעשֶׁ יזִׂי וְּ  ַהפִׂ

ָוה צְּ ַבמִׂ ל ָטֵפל ָהיָה שֶׁ ָלם) ַהַכָּונָה אֶׁ צְּ  אֶׁ

ָמע" ָהיָה ם "נִּׁשְּ ה"לְּ  קֹדֶׁ  ;("נֲַעשֶּ

ם ַאְך ַחדְּ  ַהּתֹוָרה-ַקָבַלת עִׂ תְּ  השָ הִׂ

וֹות ַמֲעַלת צְּ יּות ַהמִׂ מִׂ גַשְּ  ,ַדוְָּקא בְּ

ָשר פְּ אֶׁ ַחֵבר וְּשֶׁ יֹונִּים" ֵבין לְּ לְּ  "עֶּ

תֹונִּים"וְּ   !"ַתחְּ

יוְּ  ם זֹוהִׂ צֶׁ ל ַהַמָטָרה בְּעֶׁ  ָכל שֶׁ

יָאה קַ  ַלֲעלֹות - ַהבְּרִׂ  ַרק ֹלא) ֵדשּולְּ

ת ָלא, ָהרּוָחנִׂיּות אֶׁ ת( אֶׁ יּות אֶׁ מִׂ  ַהַגשְּ

זֶׁה, ַדוְָּקא ל ַהַּתֲענּוג וְּ -ָברּוְך-ַהָקדֹוש שֶׁ

ַאָּוה" - הּוא  הּוא-ָברּוְך-ַהָּקדֹוׁש נִּתְּ

יֹות הְּ יָרה לֹו לִּ  ַהַּתֲענּוג. " דִּ

ל דּוש'ֵמהַ  הּוא ה"ַהָקבָ  שֶׁ  ֲאפִׂלּושֶׁ  ַהזֶׁה 'חִׂ

נְּיָנִׂים יִׂים ָהעִׂ מִׂ ֻדָשה נֱֶׁהָפכִׂים ַהַגשְּ  !לִׂקְּ

יבָ  ֵמאֹוָתּה , ַהָקדֹוש זַֹהרבַ  נֱֶׁאַמרה סִׂ

 הֹוָדַאת לְַּאַחר ַרק ָהיָה ּתֹוָרה-ַמַּתןשֶׁ 

רֹו י ָגדֹול "ַעָתה יַָדעְּ  - יִׂתְּ י כִּ  הוי'תִּ

ים" ָכל ָהֱאֹלקִּ רֹו, אֹותֹו מִּ כִׂיר ,יִׂתְּ הִׂ  שֶׁ

ת ילִׂים-ֲעבֹוַדת סּוגֵי לכָ  אֶׁ ָבעֹוָלם ֱאלִׂ , שֶׁ

יַָרד כְּלֹוַמר ֵרגָה שֶׁ י ַלַמדְּ ּתֹונָה ֲהכִׂ , ַּתחְּ

ָכל ַהֵפְך זֹאת ּובְּ ה נִׂתְּ ל ֵמַהָקצֶׁ ה אֶׁ  ַהָקצֶׁ

יָה וְַּעד] נִׂהְּ ֵֹּתן שֶׁ ה" "ח ֹּׁשֶּ  וְּהּוא ,[מ

יז י ָגדֹול "ַעָתה יַָדעְּ וְּאֹוֵמר:  ַמכְּרִׂ י כִּ תִּ

ָכל ָהֱאֹלקִּ  הוי' ם זֶׁהּו - ים"מִּ צֶׁ  בְּעֶׁ

נְּיָן ל ָהעִׂ יַכת: ּתֹוָרה-ַמַּתן שֶׁ  ֲהפִׂ

ֱאֹלקּות  "הַמּטָ "הַ  ָלֵכן ,לֶׁ ל ַהָפָרָשה וְּ  שֶׁ

ֵראת ַהּתֹוָרה ַקָבַלת מֹו ַעל נִׂקְּ  - שְּ

רֹו"  !"יִּתְּ

 (א"ילק שיחות ח-ליקוטימ)מעובד 

 
יָחה   :בשִׂ

י" תן רֹואִּ ָמע אֶּ  "ַהנִּׁשְּ
כָ  ַהָפסּוק ַעל ת "וְּ ים אֶּ ֹּאִּ ל ָהָעם ר

ים ַהּקֹוֹלת" רִׂ י": ֲחזַ"ל אֹומְּ תן רֹואִּ  אֶּ

ָמע י ַהנִּׁשְּ עִּ הן וְּׁשֹומְּ אֶּ  :כְּלֹוַמר. "ַהנִּרְּ

ים ַאַחד ָהיּו ַהגְּדֹולִׂים ַהנִׂסִׂ ַעת שֶׁ -ַמַּתן בִׂשְּ

ת, הּוא ּתֹוָרה אֶׁ אֹותֹו ַהקֹול שֶׁ יד שֶׁ  ָּתמִׂ



 

 

ים עִׂ ת, ָראּו - שֹומְּ ים המָ  וְּאֶׁ רֹואִׂ  - שֶׁ

עּו  .ָשמְּ

ָלל דּועַ יָ  ׁשָ ּקֻ "שֶׁ  ַהכְּ  הּוא-יְךרִּ בְּ -אדְּ

-ַהָקדֹוש)א" נָ גְּ מַ לְּ  נִּיָסא ָעֵביד ֹלא

ה ֹלא הּוא-ָברּוְך , (ַמָטָרה לְֹּלא נֵס עֹושֶׁ

ם ין יֵש ֵכן-וְּאִׂ ָהבִׂ ֵאיזֹו לְּ  ָבא ַמָטָרה לְּ

ל ַהזֶׁה ַהנֵס י" שֶׁ תן רֹואִּ ָמע אֶּ  ַהנִּׁשְּ

י עִּ הן וְּׁשֹומְּ אֶּ  ."ַהנִּרְּ

ה אֶׁ נִׂרְּ ֵאין, לֹוַמר וְּ י נֵס זֶׁה שֶׁ ָדדִּ  צְּ

ֵאַרע ַעת שֶׁ ָלא ,ּתֹוָרה-ַמַּתן בִׂשְּ נֵס אֶׁ  שֶׁ

ַשֵקף זֶׁה גֵַלם מְּ ת בְּתֹוכֹו ּומְּ  ַמהּותֹו אֶׁ

ל  .ּתֹוָרה-ַמַּתן שֶׁ

ים"ל זַ חֲ  רִׂ  דֹוָמה ֵאינָּה" כִׂי ,אֹומְּ

יָעה מִּ יָה ׁשְּ אִּ רְּ נָן ,כְּלֹוַמר ."לִּ ֵּתי יֶׁשְּ  שְּ

ָרכִׂים ים קֹוֵלט ָאָדם ָבהֶׁם דְּ ָברִׂ  :דְּ

יָעה" יְֵּדי-ַעל א( מִּ , ֲהָבנָה)= "ׁשְּ

י פִׂ ים ּוכְּ אִׂ מֹוצְּ ים"ְך נַ ַבּתַ  שֶׁ ָעמִׂ  ַרבֹות פְּ

ֲהָבנָה ֵראת שֶׁ יָעה' נִׂקְּ מִׂ ַהיְּנּו -( 'שְּ  דְּ

ר ין ָאָדם ַכֲאשֶׁ נְּיָן ֵמבִּ כְּלֹו עִׂ  ;בְּשִׂ

רב(  ה ָהָאָדם ַכֲאשֶׁ ֵעיָניו רֹואֶׁ ת בְּ  אֶׁ

יָה" - ַהָדָבר אִּ  ."רְּ

י ,מּוָבן יָה כִׂ אִׂ ת רְּ תֶׁ רֶׁ  ַבנֶׁפֶׁש נֶׁחְּ

ֵבה יָעה יֹוֵתר ַהרְּ מִׂ שְּ ר .מִׂ  ָאָדם ַכֲאשֶׁ

ין ַרק כְּלֹו ֵמבִׂ ת בְּשִׂ ם ֲהֵרי, ַהָדָבר אֶׁ  אִׂ

נּו ָגדֹול יֹוֵתר ָחָכם יָבֹוא מֶׁ יְך מִׂ רִׂ  לֹו וְּיַפְּ

יֹות יְֵּדי-ַעל) ת '(כּווְּ  ֻקשְּ  - ַהָדָבר אֶׁ

יחַ  ַוַדאי ָחָכם אֹותֹו לִׂ ָכְך יַצְּ  ֲאָבל ,בְּ

ר ֵעינָיו ָרָאה ָאָדם ַכֲאשֶׁ ת בְּ  - ַהָדָבר אֶׁ

ילּו ֹלא יֹות שּום יֹועִׂ ֲהֵרי - ֻקשְּ  הּוא שֶׁ

מֹו ֵעינָיו זֹאת ָרָאה בְַּעצְּ  !בְּ

י] ָבה ַגם זֹוהִׂ  ֵעד ֵאין"שֶׁ  ַלֲהָלָכה ַהסִׂ

ה ָרָאה ָאָדם - "ַדיָן נֲַעשֶּ ה שֶׁ  ַמֲעשֶׁ

ֻסיָם יד וְּיָכֹול מְּ ָהעִׂ  יָכֹול ֵאינֹו - ָעָליו לְּ

יֹות הְּ ה ַדיָן לִׂ ַמֲעשֶׁ ַהַטַעם, זֶׁה בְּ , וְּ

ַדיָנִׂים בְּ ת שֶׁ רֶׁ טּו  :ַהּתֹוָרה אֹומֶׁ ָׁשפְּ "וְּ

ילּו ָהֵעָדה" . . ָהֵעָדה צִּ הִּ ַעל - וְּ  שֶׁ

נַסֹות ַהַדיָנִׂים צֹא לְּ ל לִׂמְּ  ֵאיזֹו ןַהנִׂדֹו ֵאצֶׁ

ם - זְּכּות נְֻּקַדת ֵעינָיו ָרָאה ַהַדיָן וְּאִׂ ת בְּ  אֶׁ

ה צֹא יָכֹול הּוא ֵאין - ַהַמֲעשֶׁ  ָכל לִׂמְּ

 [....זְּכּות נְֻּקַדת

נֵה ל, וְּהִׂ נָם וְָּאָדם ָאָדם ָכל ֵאצֶׁ  יֶׁשְּ

ים ָברִׂ ים דְּ ֻסיָמִׂ אֹוָתם מְּ יד שֶׁ ים' ָּתמִׂ  'רֹואִׂ

ים ָברִׂ ים ּודְּ ֻסיָמִׂ אֹוָתם מְּ יד שֶׁ  ַרק ָּתמִׂ

ים' עִׂ ינִׂים=) 'שֹומְּ בִׂ   (:מְּ

ת יּות'הַ ) ָהעֹוָלם אֶׁ מִׂ ים ָאנּו '(ַגשְּ  רֹואִּ

ים ים ַרק ָאנּו' ֱאֹלקּות' ַאְך ,וְָּחשִׂ עִּ  ׁשֹומְּ

ינִׂים) בִׂ ינִׂים ָאנּו - (מְּ לּוה', בַ  ַמֲאמִׂ  ַוֲאפִׂ

ים עִׂ ֵלנּו יֹודְּ כְּ יּומֹו ַעל בְּשִׂ ם - קִׂ אִׂ  יֵש שֶׁ

ַוַדאי ,עֹוָלם ֲהֵרי ,ָלעֹוָלם בֹוֵרא יֵש בְּ  שֶׁ

ה ָדָבר ֵאין עֹושֶׁ ת שֶׁ מֹו אֶׁ  ָאנּו ֲאָבל ,ַעצְּ

ים ֹלא אֹות, זֹאת רֹואִּ ים ָאנּו - לִׂרְּ  רֹואִׂ

ת  ַרק ָאנּו - 'ּותקֱאֹל'וֶׁ  ,ָהעֹוָלם אֶׁ

ים' עִׂ  '.שֹומְּ



 

 

ַמַּתן ַהֵפְך ַהכֹל ּתֹוָרה-בְּ תְּ  ָאז: הִׂ

ַגָלה הּוא-ָברּוְך-ַהָקדֹוש תְּ  ֻכָלם וְָּאז, הִׂ

ת ּוכְּמֹו, ֱאֹלקּות ָראּו רֶׁ אֹומֶׁ  ַהּתֹוָרה שֶׁ

ר) שֶׁ ַמַּתן בְּקֶׁ  "ַאָתה (: ּתֹוָרה-לְּ

י  ים ֵאין עֹוד קִּ הּוא ָהֱאֹל ה'ָלַדַעת כִּ

ַבדֹו" לְּ י" ַהֵפרּוש וְּזֶׁה ,מִּ תן רֹואִּ  אֶּ

ָמע ְך המָ  - "ַהנִּׁשְּ רֶׁ דֶׁ בְּ ָלל שֶׁ  ַרק כְּ

ָמע" ת - (ֱאֹלקּות) "נִּׁשְּ  ָראּו זֶׁה אֶׁ

ַמֲעַמד ינַי-ַהר בְּ ֵמיָלא ;סִׂ ת ּומִׂ  ָמה אֶׁ

ְך רֶׁ ַבדֶׁ ָלל שֶׁ ים כְּ ת - רֹואִׂ , ָהעֹוָלם אֶׁ

עּו ַרק ַמֲעָמד בְּאֹותֹו  .ָׁשמְּ

ת ַמדּועַ  עּו' ַרק ָהעֹוָלם אֶׁ  '?ָשמְּ

ַהָקדֹוש ַגלֶׁה הּוא-ָברּוְך-כְּשֶׁ תְּ י מִׂ -אִׂ

ָשר פְּ אֹות אֶׁ  ָדָבר-ּוםבְּש וְָּלחּוש לִׂרְּ

ֵכיָון ,ַאֵחר ַהכֹל מִׂ יַד ָבֵטל שֶׁ -ַהָקדֹוש לְּ

יאּות וְָּאז, הּוא-ָברּוְך צִׂ  ָהעֹוָלם מְּ

אֹוָתּה יד שֶׁ ים ָּתמִׂ כֶׁת, רֹואִׂ יֹות הֹופֶׁ הְּ  לִׂ

ָמע" ים - "נִּׁשְּ עִׂ יֹודְּ יּומֹו ַעל שֶׁ ל קִׂ  שֶׁ

שּום ַרק ָהעֹוָלם ָכְך מִׂ ת שֶׁ רֶׁ  אֹומֶׁ

ֵראׁשִּ  :ַהתֹוָרה ים קִּ ית ָבָרא ֱאֹל"בְּ

ץ" ֵאת ָהָארֶּ  .ֵאת ַהָשַמיִּם וְּ

י ָמעּות וְּזֹוהִׂ ל ַהַמשְּ ל ַהנֵס שֶׁ  שֶׁ

י" תן רֹואִּ ָמע אֶּ י ַהנִּׁשְּ עִּ ן וְּׁשֹומְּ

ה אֶּ ָקָרה נֹוָסף נֵס זֶׁה ֵאין ."ַהנִּרְּ  שֶׁ

ַעת ָלא ,ַהּתֹוָרה ַקָבַלת בִׂשְּ ם זֶׁה אֶׁ צֶׁ  ֵמעֶׁ

ל ַמהּותֹו , ֱאֹלקּות לּויגִׂ  - ּתֹוָרה-ַמַּתן שֶׁ

ים ָחשִׂ ים ֵאין - ֱאֹלקּות ּוכְּשֶׁ  ָחשִׂ

יאּות צִׂ ית ַבמְּ מִׂ  !ַהַגשְּ

 (שיחות חלק וא"ו-ליקוטי)מעובד מ

 
ֵאלֹות  יָחה א' -ׁשְּ  שִּ

וֹות ֵאילּו .1 צְּ יְּמּו מִּ ם ָהָאבֹות קִּ ֹּדֶּ -ַמַתן ק

 ?תֹוָרה

 הּוא-ָברּוְך-דֹוׁשַהּקָ  ָגזַר גְּזֵָרה ֵאיזֹו .2

ָבָרא ת כְּׁשֶּ  ?ָהעֹוָלם אֶּ

ָלה ָמַתי .3 ַבּטְּ תְּ  ?זֹו גְּזֵָרה הִּ

י) ַהֵפרּוׁש ַמהּו .4 נִׂימִׂ ָדַמת (ַהפְּ ַהקְּ  בְּ

ה" ָמע"" לְּ נֲַעשֶּ  ?"נִּׁשְּ

ֵראת ַמדּועַ  .5  ַעל ַהתֹוָרה ַקָבַלת ָפָרַׁשת נִּקְּ

רֹו ֵׁשם  ?יִּתְּ
 

ֵאלֹות  יָחה ב' -ׁשְּ  שִּ

ת  ַהָפסּוק ֵפרּוׁש המָ  .6 ים אֶּ ֹּאִּ ָכל ָהָעם ר "וְּ

 ?ַהּקֹוֹלת"

יָעה דֹוָמה ֵאינָּה ַמדּועַ  .7 מִּ יָה ׁשְּ אִּ רְּ  ?לִּ

ה ֵעד ֵאין ַמדּועַ  .8  ?ַדיָן נֲַעשֶּ

ְך ָמה .9 רֶּ דֶּ ָלל בְּ ים כְּ  ַרק ּוָמה רֹואִּ

ים עִּ  ?ׁשֹומְּ

ת .10 ַמַתן ָראּו ָמה אֶּ ת תֹוָרה-בְּ  ָמה וְּאֶּ

עּו  ?ָׁשמְּ

 

 

ָלָחה! ַהצְּ  בְּ


