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המקשי� נמצא1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיו� :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העול� של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדי� אפוא (כפיעשרהמדוע מאמרות

רוצה הוא "א� � המקשי� ובלשו� בפועל)? נברא שהעול�
על ולא הרשע על מוטל הדבר אי� במאמרי� להרבות

הצדיק"?!

העני�: ביאור

אי� להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שג� אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אות� לפרש
ג�ֿיחד הכוחות שני של צירו� בו יש נברא, אכ� שהעול� כפי

אחד" "במאמר נבראה�2 � אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר הראשו�"מציאות "החומר זהו מאי�; יש קיי�3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת לעומת כול�. הנבראי� בכל בשווה
יצירה בספר כמבואר וצירופי�, חילופי� ספור אי� )4(הכוללי�

ונברא.צורתנבראה נברא בכל השונה הנבראי�,

בזולתו: שאי� מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני ו"מתלבשי�" לפרטי� נחלקי� מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי וא� השוני�, הבריאה

"חודרת" שהיא �בכ היא העול�.מציאותלתומעלתה

בהיותו היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, �לאיד
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבללמעלה בלתי

בעול�. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות � אמיתית שלמות נוצרת יחדיו העניני� שני בצירו�
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעול� בתושלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראי� ופרטי העול� גדרי
(538 עמ' ב. כר� ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשי�: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצ� הוא הקב"ה הרי א)
באופ� במיוחד העול� את ברא שהקב"ה יתכ� כיצד א�ֿכ�

הרשעי�"? מ� "להיפרע כדי מסויי�

אחד במאמר העול� את לברוא הקב"ה יכול אמנ� א� ב)
מדוע מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז השווה כלי שקנה ראוב� והלא זו, בטענה הרשעי� מ� ייפרע
זוז אלא לו משל� שמעו� אי� שמעו�, וגנבו זוזי� בעשרה אחד

נאמר וכבר א�ֿכ�5אחד; שניה�", דבר יבוא האלוקי� "עד
בעשרה שנברא העול� איבוד על הרשעי� יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוס� אלה קושיות �לתר ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"� ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה א�ֿעלֿפי כי
נמי "בראשית כי מאמרות עשרה ישנ� זאת בכל פעמי�, תשע

הוא" למעלה6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
�לכ הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלהשב"בראשית"

גשמיבמחשבה עול� שיתהווה בכדי �א העול�. את לברוא
"דיבור" �צרי היה ועלֿכ� ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העול� בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". � אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכ�

� והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העול� נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה �כ

בי� ההבדל את ולבאר להקדי� יש המשנה, תשובת להבנת
הוא דיבור � העני� נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. ע� הקשר בשביל הוא ועיקרו לאד� "חיצוני"

לבושל והיא עצמו, לאד� שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. ע� המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת7"מבשרי נברא העול� היה אילו :

והיתה הקב"ה, ע� ומאוחד קשור העול� היה בלבד, מחשבה
של מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא שהעול� מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העול�

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי � המשנה דברי תוכ� א�ֿכ� זהו

כל אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העול� נברא אילו
היו לא ג� וממילא בעול� קיי� היה לא ה"בחירה" רעיו�
עלֿכ� ועונש. שכר של העני� לכל מקו� היה ולא "רשעי�"

("בעשרה דיבור בבחינת העול� שתהיהמאמרותנברא כדי ,("
הרשעי�.. מ� "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאד� "בחירה"

לצדיקי�". טוב שכר ולית�

כי לומר אי� ג�ֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העול� של האמיתי עתהאחד"שוויו" שכ� ,"

אכ� הוא הרי "דיבור" בבחינת העול� משנברא בפועל, כי מוב�
" הראשונה,עשרה"שווה" השאלה מתורצת כ� כמו מאמרות".

אלא הרשעי� ע� להחמיר המשנה כוונת אי� המבואר לאור שכ�
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצ�

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל ג� באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש

ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"� א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטי� מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב



















06:3106:3508:5608:5709:3009:3010:3210:3218:3318:2618:5918:5118:0719:01

06:3006:3408:5508:5609:2909:3010:3110:3118:3518:2718:5918:5117:5919:01

06:2906:3308:5408:5509:2809:2910:3010:3018:3618:2818:5718:5017:5019:00

06:3106:3508:5608:5709:3009:3110:3210:3218:3418:2618:5918:5118:0819:02

06:4606:5409:0009:0309:4409:4710:4610:4718:4618:3319:1919:0618:1719:19

06:0505:5608:3008:2409:0709:0110:1010:0518:2018:2618:4718:5318:0719:04

06:4806:5609:0409:0709:4609:4910:4810:4918:4818:3719:2019:0918:2119:21

06:2006:2808:3408:3809:1809:2110:2010:2118:2018:0818:5318:4017:5218:53

06:3106:3908:4508:4809:2909:3210:3110:3218:3118:1819:0418:5218:0219:05

06:5707:0609:0809:1209:5409:5810:5610:5818:5618:4319:3119:1718:2719:31

06:4906:5809:0109:0509:4709:5110:4910:5118:4918:3619:2319:1018:2019:24

07:1407:2209:3109:3410:1210:1511:1411:1619:1719:0519:4619:3418:4919:47

06:0206:0008:3308:3109:0209:0010:0410:0218:0918:0718:3118:2917:4918:37

06:3806:3009:0408:5909:4009:3510:4310:3918:5418:5819:2019:2418:3919:35

07:2807:1809:5209:4510:3110:2511:3411:2919:4619:5220:1520:2119:3320:33

06:5707:0309:1809:2009:5509:5710:5710:5818:5818:4819:2619:1718:3219:28

06:4706:5309:0709:0909:4509:4710:4710:4718:4718:3719:1619:0618:2119:17

06:4706:5309:0709:0909:4509:4710:4710:4818:4818:3819:1719:0718:2119:18

07:2307:3009:4209:4410:2110:2411:2311:2419:2319:1319:5319:4318:5619:54

07:1207:1509:3709:3810:1010:1111:1211:1219:1419:0719:3919:3218:5019:42

06:4306:4709:0609:0709:4109:4210:4310:4318:4418:3519:1019:0218:1919:12

07:1107:1309:3809:3810:0910:1011:1211:1119:1419:0719:3819:3118:5019:41

06:4306:4909:0209:0409:4109:4310:4310:4318:4318:3319:1219:0218:1619:13

07:1107:1709:3109:3310:0910:1111:1111:1219:1119:0119:4019:3018:4519:42

06:4206:4809:0109:0309:4009:4210:4210:4218:4218:3119:1119:0118:1519:12

06:1906:1508:5008:4609:2009:1610:2210:2018:2918:3018:5218:5318:1219:02

07:3407:4309:4409:4910:3210:3511:3311:3519:3319:1920:0819:5519:0420:08

07:3407:4309:4509:4910:3210:3511:3411:3619:3319:2020:0819:5519:0420:08

05:5305:4708:2208:1808:5308:4909:5609:5318:0818:1018:2818:3017:5218:40

05:4105:3508:1008:0608:4208:3809:4409:4117:5217:5418:1618:1817:3518:27

06:5207:0209:0209:0609:5009:5310:5210:5318:5318:3919:2619:1318:2619:27

07:0007:1109:0809:1309:5810:0311:0011:0218:5918:4519:3619:2218:3219:36

06:5807:0809:0709:1209:5610:0010:5811:0018:5818:4419:3319:1918:2919:33

07:1707:2609:2909:3310:1510:1811:1711:1819:1619:0319:5119:3718:4719:51

05:5305:4708:2208:1708:5408:5009:5709:5418:1118:1418:2918:3217:5518:42

06:2806:2908:5708:5609:2709:2710:2910:2818:3218:2718:5518:5018:1018:59

06:2406:2508:5308:5309:2309:2310:2510:2418:2818:2318:5118:4618:0618:55

06:3506:4308:4908:5309:3309:3610:3510:3618:3518:2319:0718:5518:0719:08

06:5106:5709:1109:1309:4909:5110:5110:5218:5218:4219:2119:1118:2619:23

07:1607:2109:3709:3910:1410:1611:1611:1719:1719:0819:4519:3618:5119:47

06:5607:0409:1109:1409:5409:5710:5610:5718:5618:4419:2819:1618:2819:29



06:2506:2708:5408:5409:2409:2410:2610:2618:2918:2318:5218:4718:0618:56

06:1306:0108:3308:2609:1509:0810:1910:1318:3018:3819:0219:0918:1819:22

05:5405:5608:2008:2108:5208:5309:5509:5417:5717:5018:2118:1517:3318:24

06:5306:5109:2409:2209:5309:5110:5510:5318:5918:5719:2119:1918:3919:28

06:2706:3708:3708:4109:2509:2910:2710:2918:2718:1319:0318:4917:5719:03

05:5505:5108:2608:2308:5608:5309:5809:5618:0418:0418:2718:2717:4618:36

07:3207:3909:4809:5110:3010:3311:3211:3319:3219:2020:0319:5219:0420:04

07:4207:5109:5509:5910:4010:4311:4211:4319:4319:3020:1520:0219:1420:15

05:4505:4408:1608:1408:4408:4309:4709:4517:5117:4818:1318:1017:3018:19

07:0907:1609:2609:2910:0710:0911:0911:1019:1119:0019:3919:2818:4419:40

06:4606:5309:0209:0509:4309:4610:4510:4718:4618:3519:1619:0518:1919:17

06:3606:4008:5909:0109:3409:3610:3610:3718:3818:2919:0418:5618:1319:07

06:4806:5908:5408:5909:4509:5010:4710:5018:4718:3119:2519:1018:1619:25

06:2106:3308:2608:3109:1909:2410:2110:2318:2318:0718:5918:4317:5218:59

06:1206:2008:2708:3009:1009:1310:1210:1418:1218:0018:4518:3317:4418:45

07:1707:2509:3209:3510:1510:1811:1711:1819:2119:0919:4919:3718:5319:50

06:0706:0808:3708:3609:0709:0610:0910:0818:1218:0818:3518:3017:5018:39



P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

www.chazak.co.ilE-mail: chazak@zahav.net.il

Dvar Malchus
Issue # 00545
25/09/2016

P.P.

1949


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמר - ד"ה אתה נצבים היום ה'תשכ"ה
	מכתב כללי - ימי הסליחות ה'תשכ"ה
	התוועדות
	כ"ד אלול ה'תשכ"ה
	ש"פ נצבים ה'תשכ"ה
	ש"פ נצבים-וילך ה'תש"נ
	ערב ראש השנה ה'תשכ"ו

	לקוטי שיחות - פרשת נצבים, כרך יט
	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומיות לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת בבא קמא ובבא מציעא
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	תורה אור
	שערי תשובה
	מאמרי הצמח צדק
	תורת שמואל - תרל"ב
	שיעורים בהמשך המאמרים - תער"ב
	ספר המאמרים קונטרסים חלק א
	ספר השיחות - ה'ש"ת-תש"א בלה"ק
	אגרות קודש - כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
	אגרת קדש מאת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ - חלק ז

	ביאורים לפרקי אבות - פרק ה
	חומש לקריאה בציבור
	לוח זמנים
	תפילת הדרך

