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הר בחוקותיבפרשת
�למה במדבר

�ולפעמי� כשה� מחוברי� ג� פרשת בהר�עזרא תיק� שפרשת בחוקותי�קרא תמידית� בה מופיעה פרשת התוכחה
למת� תורה מתבטא  בהר בחוקותי הקשר בי�� משו� שזו הברית ע� ישראל על קיו� התורה� השבועות�לפני חג

#ההר שעליו ניתנה התורה#ניסיבהר#–ותיבש� הפרש �מה שרומז על אותיות החקיקה� מלשו� חקיקה# בחוקותי
� כאשר הפתיחה והסיו� שלה� הוא בנושא הר סיני� ות רומז על מת� תורהיג� תוכ� הפרש� הבריתלוחותשני שב

ה בפתיחה רש���  אל משה בהר סיני לאמר# וידבר ני פסוק ממנו לומד  ובסיו�� תנו בסיניי שכל פרטי התורה כול�
צ  היאלה המצוות אשר  �את משה אל בני ישראל בהר סיני# וה

כ� ממשאינה נקראת בסמו א& פע� פרשת בחוקותי אול� הסמוכה ממשהפרשהכאשר� לחג אלא בשבת שלפני
שב�ת במדברפרשהיא תורה למת� נוסיבו�#בחוקותי#הסיבה לכ היא כדי להפסיק בי� החג לבי� הקללות �ספתה

ש וכל הרוצה יכול לבוא  כמדבר הפקר כדי שנדע שהתורה היא�ו את התורהנהמקו� בו קיבל הוא  מדברב משו�
לכ ומבטא את התכלית והמטרה של פעולת שמקו� זה ראוי במיוחד משו�� דווקא במדבר ניתנהתורהה�וללמדה

�התורה בעול�
הוהזספר  כפי� מאמרות)'ול� דברות ובע)'תורהב�  הקודשעשרה עשרה הכ& בשקל פסוק הר מסביר את

הש  על ידי עשרת הדברות מתגלה שהעול�� בעשרה מאמרות נברא העול�� מפרקי אבות# מודגש בתחילת פרק
 התורה מסייעת לנו–או במילי� אחרות� והוא זה שמחייה אותו בכל רגע�ה נברא בעשרה מאמרות על ידי הקב

הע# לגלות שה �ול� ומנהיגוהוא בורא

 אחד ועשר
� והלא במאמר אחד יכול להבראות� ומה תלמוד לומר� העול�בעשרה מאמרות נברא הציטוט המלא מהמשנה הוא

את� בעשרה מאמרותאי� את העול� שנברדאלא ליפרע מ� הרשעי� שמאב ולית� שכר טוב לצדיקי� שמקיימי�
נ� כלומר � העול� שנברא בעשרה מאמרות וא� מקיימי�� יותר  שווה ברא ביותר מאמרות הרי הוא מכיוו� שהעול�

והחפ(� אבל בהלכה מובא שא� אד� קנה חפ( ביותר מכפי שוויו� או מאבדי� אותו הרי השכר או העונש גבוה יותר
עליו לשל� רק את השווי האמיתי של החפ( ולא כפי שהבעלי�� והחפ( כבר לא בידו� הרי כשהגנב נתפס� נגנב

כ�� שילמו עליו �מאמר אחדרק שלו הוא  שווי ה�כיוו� שהעול� יכול היה להיברא במאמר אחד� א��הרי כשאלת
� קא� הוא רוצה להרבות במאמרי� אי� הדבר מוטל על הרשע ולא על הצדי שמואל�המדרש
ש י פרטכלו נבראבעשרה מאמרות� לעומת זאת�יצירת יש מאי�� עצ� הישהיא בריאתבמאמר אחד הבריאה אלא

שהבריאה עובדהוהה הקבשל יכולתות מודגש–יש מאי� בריאת–הוא שבמאמר אחד שבכ ההבדל�הנבראי�
�שאדרבה נמצא� שבכל פרטתהייחודיומודגשת מאמרות)'ואילו בבריאה על ידי� צד עצמה היא אי� ואפסמ

שה� ה� אכ� מציאות חשובה הנבראי� �קותואליאמציאות
� ג� בתורהשני הדברי� את אנו מוצאי�� שבה� נברא העול� מקבילי� לעשרת הדברותמכיוו� שעשרת המאמרות

ל� המקביל למאמר אחד�# אחת# � אחת דבר אלוקי� שתיי� זו שמעתי   כלומר� אחת דיבר אלוקי� –#אלוקי�#שיי
ה � כלומר� תיו שמעזשתיי� שיי לנברא� המקביל לעשרה מאמרות�# שתי�#�#דרגת התורה כפי שהיא מאוחדת ע�

שזוהי חכמתו יתבר וריבויב היא יורדת לעול� כפי �מצוותפרטי הלכות

 גילוי הגבוה ביותר
� מתו ביטול לימוד–# מאמר אחד#י על ידכ – יתבר ההתחלקות אלא זה שהיא חכמתוכשניכר בתורה לא כל

 פרטי ההלכות–# עשרה מאמרות#על ידילואיו� דבר הפועל ביטול בעול��ו יתברעצמותשלכחהמגלי� בעול� את
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את� שבתורה וש שניכר בעול�–שלו# עשרה מאמרות#המגלי� בעול� החשיבותו היא מציאותו � שמחייה אותו# דבר
� שמציאות העול� תהיה חדורה בשלמות בקדושהפועלי�
ה בהיא# מאמרותעשרה#מעלת ה שהיא חודרת אל� עצמועול�תו ב אבל�קותשמציאותו עצמה תהיה ת דרגמדובר

יהתגלות אלוקות הל� ששייכת לעול�חסית נמוכה � גבוהה מאודדרגהב היא שמדובר# מאמר אחד#עומת זאת מעלת
שכ� השלמות האמיתית היא בצירו& שניה�� אינו חודר בעול�זהא גילוי� למעלה מהעול�  מעל העול�אשר הדרגה

� דירה לו יתבר בעול�– נשלמת הכוונה שבבריאה ואז� שנשאר כפי שהוא לעול�ת חודר�כפי שהיא
מ למ� ור העליו� כפי שהוא יחד� היא שבתו התחתו� כפי שהוא� תורהתכוונת ידע� תורהתג� בהכנה י ספירתל

ב�העומר ניכר הדבר כל� עומרהספירת שכ� העבודה להגיע כדי היא�, פעמי�,� פרטי המידות+*שהיא העבודה ע�
 האחר כ בכל זאתו� כי אי אפשר להגיע אליו# לספור#אותו אי אפשר�� הנושער� קדושה הגבוה ביותרלשער

 לאחד את הגבוה ביותר ע� פרטי הנבראי� כפי שה��בכל פרטי המידותולהחדיר אותו התכלית היא להגיע אליו
�נמוכי� ביותר

מציאות� צמיחה� גבהות� גדלותמסמל– בהר� בש� הפרשיותוניכר כברקותי בחו–ות בהרירמוז בפרשחיבור זה
מסמל� חוקה חקקתי ואי� ל רשות להרהר אחריה  מלשו�–בחוקותי לעומת זאת� �עשרה מאמרות�  חשובה

�פרשיות בשתי א עדיי� מדובר  ��מאמר אחד� ביטול בתכלית   החיבור�חיבור ביניה�אלא שנעשה לחוד�דרגות 
בהוא של בעיקר ל ידי שהעולהעבה קוראי� כחטיבה אחת את סו& פרשת בהר ותחילת בחוקותי�#רביעי#קריאה

� לתורה מבר לפני ואחרי הקריאה

זה–מדבר  תלוי אי מנקדי� את
ב זהשמה של ג� � בתורה וה� בתפילהלדיבור ה� והכוונה היא� מלשו� דיבור הואמדבר� פרשת במדבר יש עניי�

�עשרה מאמרות� מבטאת את מציאות האד�� שלימודה בא באופ� של הבנה והשגה�ורה הת �–ואילו התפילה
��מאמר אחד� מבטאת את ביטול המציאות  דע לפני מי אתה עומד שצריכה להיעשות באופ� של  

מורה על האד� המדבר#רְמַדֵ.#� אי מנקדי� זאת תלוי�הקצוותבי� שני עצמה מבטאת את החיבור  מדבר המילה
ה קורא ושונה הקב עד כדי כ שעל ידי דיבורו בתורה אזי� המדבר בתורהעניינו הדגשת מעלת וחשיבות האד�ו

שהוא דיבור זהו� מאליוכאילו משמעותו שהדיבור הוא# ִמַדֵ.ר#לעומת זאת� זוהי תורה שבער לאד� � כנגדו
המוחלט בבחינת ביטול  בו# בדבר  �כעונה אחר הקורא � תע� לשוני אמרת  שכתוב כמו� המדבר

גו שזהו מקו� עליו כתוב� למעליותא#רִמְדַ.#–י דרגה שמעל שניה� חיבור� יחד הוא על יד לא ישב אד�# אר(
את�אד� למעלה לגמרי מבחינת–  ש� שב– שני הקצוות ומבחינה זו הוא מאחד לימוד התורה הביטול המוחלט

ה בהיחד ע� ב�בנה והשגהלימוד �התור עד לחידוש
רלכ�� כיוו� שהסדר הוא מהקל אל הכבדומ בה� מודגש בעיקר שיש שני� קוראי� את בהר בחוקותיודשחאש לפני

בחשובה מציאות–קצוות  רק בשבת�#בחוקותי#ב והנקודה שלמעלה מהתחלקות והביטול�#בהר#והתחלקות לפרטי�
אתה# במדבר# קוראי� את פרשת� שאחר כ � ביניה� על ידי דרגה שמעליה� החיבורמבטאת

� התורה נתנה במדברזה מסביר ג� מדוע�חג השבועותלפני רשת במדבר נקראת תמידפשכמודגש בכ
מקו� ששיי– זה אופ� של ריבוי בי�הרותרש� ומה ההבדל ביניה�� הפקר מקו�המדבר אינו רשות הרבי� אלא

ש הדרגה המקבילה בתו�להרבה אנשי� לרה היא כפי �שזהו עניי� הריבוי� מישראליבואר)2התורה שייכת
חדא מבטא את דרגתה כפי שהיאזה ומבחינת התורה� משמעותו מקו� שאינו שיי לאישהפקר לעומת זאת מקו�

ל� לכ� היא ניתנה במדבר� אותהג� נות� לנו#הבכל זאת אול�� לא& אחדה ואינה שייכת ע� הקב  לנוזורמכדי
מתהש � שלמעלה מהעול�� הגבוהה ביותר להגיע למדרגת התורה–# במקו� הפקר#� תורה היא שלמות האמיתית של

ג�� מאיתי תצאתורה חדשה כאשר� בגאולה נקבל את השלמות המוחלטת בזה מעצמותו יתבר–# מאיתי# היא
לז� מפקיר אותה כביכול#ה–# תצא#בכל זאתו� שלמעלה מהכל �יבוא ויזכה�בהכותכדי שכל הרוצה
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ו הביטול  הכלי�אחדות
גו �ה נית� לבאר את המש הפסוקי�זעל פי  � ש� ישראלויח�� ולכ�� סיני מדברביו� הזה באו# בחודש השלישי

אז� לשו� יחיד–  ויח�  הואיל ושנאו ישראל ה והמדרש מתאר את דברי הקב�  בלב אחדכאיש אחד שכ� ה� היו
ל� הרי השעה שאת� לה� את תורתי� את השלו� ונעשו חניה אחתאת המחלוקת ואהבו דרגת קבלת כדי להגיע

ידע העצמיתצרי לצאת מהמציאות� תורה שלמעלה מהעול�ה המתבטא בעיקר בשלילת ביטול�י ביטול מוחלטל
מ�המחלוקת  והנובעת � לקבל את התורהי�ואהבת השלו� ואז מסוגל� עצמיתישותמציאות

ותתכלית הביטו –# במדבר#ש� הפרשה הוא� וק& המציאות מודגשי� ג� בקריאת פרשת במדבר לפני שבועותל
 מניי�� ישראלמניי� בניב לעומת זאת תוכנה עוסק�דבר המבטא ביטול� עליו� דורכי��כמדבר זה שהכל דשי�#

וה מבטא את � מישראלחדואחדאלכשלו� ישראלכלל של והחביבות  � דבר שבמניי� לא בטל� חשיבותהתוק&
 שזה רמז לתורה הטע� האומר� לפני מת� תורהדווקא קריאת פרשת במדברלהטעמי�ינבש עניי� זה משתק& ג�

ה–שנתנה במדבר  שבפרשת להפסיק בי� הקללותטע� האומר שזה כדיהו� כמדבר הפקרביטולמדגיש את עניי�
הבי�לבחוקותי ה�מדגיש את עניי� תוק& המציאות– שבועותחג זה� יא מקור כל הברכות כיוו� שהתורה ושבועות

שביש צור בהפסק בי� החג�� תורהתמ הכח שנית� לאד�� עניי� הברכה שבתורהומהו�#בחוקותי# לבי� הקללות
בברא את העול� באו#ה�ה להשלי� באמצעותה את מעשה הקב מ � ראשיתב� #ת ו3�שהיא סגורה תוחהפ צדדי�

לה� מצד אחד כישדגישזאת כדי בוצד אחד נותר פתוח ובאמצעות התורה אנו� נותרה לנו משימת העבודה והתיקו�
גותעשול� לוקות בעול�א להחדיר– עבודת האד�היזו� עושי� זאת �ולהא מהגולה

B
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•ñî¼óîšô ñ×ë ïþïñî þþ ³îþëðí ³þ¾¼ ³ê−þš ³ê î¼ô¾− ñêþ¾− −ðñ− ñ×¾
³½ò×í ³−ëë)îñ−õêí½−þ¼ë¾ ³îšîò−³.(

ñêþ¾− ³ëíê–í×þë š−ïìô −ñ× מדברי הרבי בשיחה��

תורה חדשה עד4נת במקו� הפקר כדי לקבל את דרגת התורה שלמעלה משייכות לעול� ולאד� שנית���
ש� צרי האד� לצאת ממציאותו�5 תורתו של משיח–  מאיתי תצא � עושה עצמו כמדבר הפקר על ידי זה

כי סיבת המחלוקת היא�בשלילת המחלוקת ואהבת השלו�� לכל לראש�וביטול זה מתבטא� תכלית הביטול
�ישות עצמו� התורה שלמעלה משייכות לעול� שניתנת במקו� ועל ידי זה נעשה ראוי ומוכשר לקבל דרגת

�הפקר
ד���  ע� השירה העשירית והפרה ביחד� ועד למני� העשירי� קהל גדול וכול� יחד נעשי� מציאות אחת

שתיכ& ומיד ממש רואי� שמשיח נמצא כבר–  המל המשיח מהרה יגלה אמ� כ� יהי רצו� על ידי� העשירית
זה באצבעו ואומר וכל אחד ואחד מראה� בינינו  �בא� המל המשיח וכבר�הנה


