
 
 ד"בס

 מפעל עולמי להצלת הדת
 מצות התוכחה בכל העולם כולושנקיים ברית הערבות ועל ידי 
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 חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

 א"סתש תשריחודש 
, ישראל מבני ואיש איש כל על ערב להיות "ִסיַני ְּבַהר"' ה במצוות והתחייבנו קיבלנוש הערבות ברית עניניבו יבוארו 

: שם י"ברש וכמבואר" ְּבָאִחיו ִאיש ְוָכְשלּו", )לז, כו ויקרא( שכתוב כמו הערבות חיוב מכוח נענש ואחד אחד כלו
 .:)ז"כ דף סנהדרין ועיין(, לזה זה ערבין ישראל שכל, זה של בעונו נכשל זה" באחיו איש וכשלו "ומדרשו

 מצות התוכחה נבנה בית המקדשברית הערבות ועל ידי 
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ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני "ל אפשר גם כן להבין קישור סמיכות התורה "פי הנ
 )ב"ג ע"דף ל(על פי מה שהקדמנו לעיל דברי חכמינו זכרונם לברכה במסכת ברכות , "כל ישראל

טו יראת שמים מילתא זוטרתא והקשו א',  וגואלקיך שואל מעמך כי אם ליראה' ועתה ישראל מה ד
 .ותירצו אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא, היא

ולגביהם יראה לאו , קושית המפורשים דהרי משה רבינו עליו השלום אמר לכל ישראל
ותירצו המפורשים בכוונת ? וקושיית הגמרא עדיין במקומה עומדת, מילתא זוטרתא היא

, דהיינו דור המדבר דור דיעה, ותו הדור שהיו לגבי משה רבינורצה לומר לא, הגמרא דאין לגבי משה
על ידי שהשפיע עליהם משה רבינו עליו השלום הבחינה הגדולה של , אצלם יראה מילתא זוטרתא היא

יראה
1

שהשפיע משה רבינו , אשר משה לעיני כל ישראל" הגדול"ולכל המורא וזהו פירוש הסמיכות , 
ובחינה זו של יראה מרומזת בפסוק , מבחינה גדולה של יראה,  גדולעליו השלום על כל ישראל מורא

 כמבואר בזוהר הקדוש דאיהי ראשית ופיקודא קדמאה ועל פיקודאבראשית ברא אלקים
2

 דא 

                                                 
הזכות)1 יתברךעיקר רצונו לעשות לו שיש החשק רק הוא הזה בעולם אדם גמר,והשתדלות אבל

מה הוא שכתוב,יתברך'המעשה כו(כמו ")יב,ישעיה מעשינו: כל לנוגם ה","פעלת מעמך'ומה שואל אלקיך
ליראה אם י("כי בלב,)יב,דברים שמים,שהוא בידי הכל בכלל הוא המעשים מצוה.אבל לעשות חשב ואפילו

עשאה ולא עשאה,ונאנס כאלו הכתוב עליו שאמרו,מעלה סג(כמו שלו,)א,שבת את עשה שהוא לפי
וחשקו סופרים(.במחשבתו כא,דברי .)אות

י)2 דברים ו,יב'ראה לג א',ישעיה יב,ז'משלי קיא,יג,קהלת תרומה',י,תהלים פרשת הקדוש זוהר
קס( ו(ברכות,)א"דף ל(שבת,:)ג"ל,:דף .:)ב"דף

ועל

וידועה



 
אתקיים כל עלמא
3

בשביל משה ובשביל ל "ואתי שפיר הקישור בראשית ברא אלקים וכמו שדרשו ז, 
,  ברא אלקים את השמים ואת הארץ ובזכות זה אתקיים עלמאישראל ובשביל התורה ובשביל היראה

 .והבן

   

)ה"המשך בגליון הבא אי(  

  מפעל עולמי להצלת הדת
  

  

                                                 
רמ)3 חיים"ועיין אורח ערוך שולחן א(א א'סימן האהבה,)'סעיף שער חכמה א(ראשית פרק ובשער,)'סוף

שם י(הקדושה וברמב,)'פרק בהקדמה החינוך בספר פסוק"ועיין על התורה על ה"ן וכו'את תירא ובו'אלוקיך
הקודש,"תדבק רוח שער חיים עץ פרי הקדוש בספר נ(,ועיין ע"דף שם,א"ז .)עיין


