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 חברה מזכי הרבים העולמי לקיום היהדות

 ס"תש אדרחודש 
, 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 
  "שלים הפקדתי שומרים תמיד כל היוםעל חומותיך ירו"
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 אמר חזקיה מאי דכתיב משמים השמעת דין ארץ ָיראה )א, פח(ל בשבת "עוד מה דאמרו חז
, אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה, ואם שקטה למה ָיראה, אם ָיראה למה שקטה, ושקטה

א יתירה למה " דאמר ריש לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי הכדריש לקיש, ולמה ָיראה
אם ישראל מקבלים את התורה , מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, לי

 .ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו, אתם מתקיימין

פירוש רעיתי בבריאת (תי דעולמי רבנן אמרי רעיי, דמיתיך רעיתי:  איתא)'פרק א(רבה 

שקבלו תורתו שאילו לא קבלתו ) כלומר שהיו שותפים בבריאתו כמו שמבאר והולך, העולם
נמוגים ארץ וכל  ")תהלים עה(אבא כתיב ' חנינא בשם ר' דאמר ר, הייתי מחזיר את עולמי לתוהו ובהו

נעשה ' ני ואמרו כל אשר דבר האילולא שעמדו ישראל על הר סי, "אנכי תכנתי עמודיה סלה, יושביה
 העולם ) שם-נתחזק על בוריו (ומי בסם ,  וחוזר לתהו ובהו) עץ יוסף-לשון המסה (ונשמע היה העולם מתמגמג 

 .עד כאן לשון המדרש. תיכנתי עמודיה סלה" אלקיך' אנכי ה"בזכות , "אנכי תכנתי עמודיה סלה"

 דאיתא בזוהר הקדוש פרשת )'י' פרק ט' שער ד( נפש החייםכתב בספר , שהיה חוזר לתוהו ובהו
וכמו שבעת הבריאה בתורה נבראו ',  וכואסתכל באורייתא וברא עלמא ,)א"דף קס(תרומה 

ונקדים

ובשיר השירים
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לכן מעת ,  על סדר מצבם"וקיומם" "וחיותם" "נשמתם"כן מאז התורה היא , ונאצלו כל העולמות

נעלם ומרחוק לבד האירה לכל העולמות הבריאה שהיתה התורה גנוזה עדיין במקור שורשה ה
עדיין היו העולמות רופפים ורותתים ולא היו על מכונם האמיתי והיו תלויים , להחיותם ולקיימם

 שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית )ח"שבת דף פ(ל "ועומדים עד מתן תורה כידוע מאמרם ז
ומאז שנשתלשלה וירדה . כם לתוהוואם לאו אני מחזיר את, אם מקבלים ישראל את התורה מוטב

כל חיותם וקיומם של כל העולמות הוא רק על ידי הבל פינו כביכול ממקור שורשה הנעלם לזה העולם 
שאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי חס ושלום אף , והאמת בלי שום ספק כלל. והגיונינו בה

 העולמות עליונים ותחתונים והיו כרגע היו נחרבים כל, רגע אחת ממש מהעסק והתבוננות שלנו
 . ר חיים וואלאזין בקצרה"עד כאן לשון מוה". לאפס ותוהו חס ושלום

אם ישראל לא יקבלו את התורה חס , דהתנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית
רק שכל החיות והמציאות של העולם תלויה בעסק , אינו כעונש, ושלום יחזור העולם לתהו

ולפיכך רתתו , נפסקת מציאות העולם ויחזור העולם לתוהו, וכשנפסקת החיות שהיא התורה, ההתור
 .שיעסקו בה, לפי שכל מציאותם תלויה בקבלת התורה, עליונים ותחתונים
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