
יורדים מההר
...מה הבאנו משם

–לימוד אבות ובנים --
א  "תשפ'סיון ה-



"תורתנומתןזמן "
תארו של חג 

.ל"השבועות על פי רז

בכךהיאשלנוהשמחהעיקר,לכאורה

והיאאותהלנוויש,התורהאת'קיבלנו'ש

אתדוקאל"רזהדגישוומדוע,עלינומשפיעה

?התורה'מתן'עניין

1307' ד ע"שיחות חלקוטי

י לשון ברכת הרבי"עפ–עניינו של חג השבועות 



"עבדימשהזכרו תורת "
הפסוק מתאר את  

.'תורת משה'התורה כ

,ויהודייהודילכלה"הקבמאתניתנההתורה,לכאורה

עלהתורהנקראתומדוע,להורידההשליחהיהרקומשה

?שמו

"סינימשה קיבל תורה מ"
כמקור " סיני"המשנה מתארת את 

.קבלת התורה

גםהיאובכך',ה"הקב'הואהתורהשלהנותן,לכאורה

אומרתומדוע."'התורת"שהיא,התורהשליחודיותה

.ניתנההיאשבוהמקוםרקשזהו,"מסיני"המשנה

301' עב"חעתורת מנחם 



נאא

פשינ

תביתכ

הביתי

ִ֖֙י ה" ֹנכ  ָֽ יך  ' א  ֑֔ "ֱאלֹק 

שנתקשרכדי,אותהלנוונותןבתורהעצמואתהכניסה"הקב

באמצעות,בעולם,עצמותואת–אותוונחדיר,לעצמותו–אליו

.מצוותיהוקיוםלימודה

ד"תשכ" החודש הזה לכם"ה "ד

י הרבי לעמוד  "ציור הלוחות שהוגה ע
שיחות לנוערגליוןהשער של 

"מתן תורה"מה קרה לתורה ב. א: הביאור



שמתלבש בשכל אנושי ובדברים גשמיים" אור אין סוף"
דבר פלא-התורה 

ובעניניםבשכלשנתפססוףאיןאור–פלאדברהיאהתורה

–"תורהמתן"עלהדגשזהו.גשמיים

בעיןהתורהאתלנונתןה"הקב.נותןהואיפהבעיןהנותןכל.א

.עצמואתנתן–יפה

שרק[מוגבלבעולםשמתלבשסוףאיןאור]פלאיתנתינה.ב

.להנתןיכולה,ה"הקבשלסופיהאיןבכוחו

ואילך300' עב"חעתורת מנחם 

"תורהמתן"נאמר , בגלל הפלא שבדבר. ב: הביאור



הנותן בלתי  , אמנם
אך , מוגבל

היהודי  –המקבלים 
.  מוגבלים, והעולם
"  אין סוף"האם ה

שבתורה משפיע  
?גם עליהם

,  התורה לא ניתנה בשמים
, בן אדם–למשה , אלא

.בארץ–ובסיני 

"משה קיבל תורה מסיני"

302' עב"חעתורת מנחם 

-עם כוח האין סוף שבה –התורה 
.ופועלת בו, יורדת ומתלבשת בעולם

התורה מושלת ושולטת בעולם שיתנהג  
גם נגד טבעו, כפי שהיא רוצה

הפלא שבתורה חודר גם אל  . ג: הביאור
העולם



גילוי אור אין סוף שמתלבש ופועל גם בתוך  
וגורם לו לפעול כפי רצון , העולם הגשמי

התורה

התורה מושלת בעולם

ואילך1833' עג"חה "תורת מנחם תשמ

שליטת התורה על העולם. ד: הביאור



סיפור נוסף–התורה מושלת בעולם 

המשך 

שליטת התורה על העולם. ד: הביאור



סיפור נוסף–התורה מושלת בעולם 

ואילך1295' עג"חג "תורת מנחם תשמ

,  אם היהודי מתנהג כראוי
חייבים לפעול כפי רצון התורה, גם הכוחות החזקים בעולם

שליטת התורה על העולם. ד: הביאור



"עבדיזכרו תורת משה "

מה נדרש  
מהיהודי כדי 

להיות כלי  
לאור בלתי 

?מוגבל זה

מציאותו של האדון= מציאותו של העבד 
כוחו של האדון= כוחו של העבד 

–" ה"מתבטל אל הקב"אם יהודי 
כאשר הוא מבין שכל תפקידו  , דהיינו

היא רק לעשות את  , ומציאותו בעולם
–השליחות האלוקית שלו בעולם 

אף  –הרי הוא נעשה כאדונו . 'עבד ה
וגבולותממיצריםהוא למעלה 

ואילך302' עב"חעתורת מנחם 

הדרך להאיר זאת בעולם. ה: הביאור

מהיכן השוטר  
?מקבל את כוחו



:ההוראה מכך

ה ולרומם את  "כדי שהיהודי אכן יוכל לקבל מכוחו של הקב

נדרשת  , של העולם' והגבולותהמיצרים'עצמו ואת העולם מעל 

.ממנו התמסרות לתורה

ואילך303' עב"חעתורת מנחם 



:כתוצאה מכך

תגרום לעולם הגשמי להתנהג כפי ההנהגה  , ההתמסרות לתורה

.של היהודיהחולין בעניניגם , ללא ההגבלות הטבעיות, בתורה

268' עה"חכתורת מנחם 


