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"משה הלשו� מהו זו, במשנה שואלי� המפרשי�
תורה תורהמסיניקיבל קיבל "משה כתוב לא מדוע "

"?מהקב"ה

במדרש המובא פי על זאת לבאר שבשעה1יש ,[

התכנסו לישראל, התורה את לתת הקב"ה שרצה
בגלל התורה תינת� שעליו ביקש מה� אחד וכל ההרי�
הוי� תרצדו� "למה הקב"ה, לה� אמר מעלתו.

אתכ�1גבנוני�" עושה בה מתגאי� שאת� הגאוה
גבנוני�" ל"הרי�

שתינת� הזכות את מכ� ונוטלת � "גיב�" מלשו� ֿ
מכל הנמו� סיני, הר זאת לעומת התורה. עליכ�
התורה, תינת� עליו � טוריא") מכל ("דמכי� ההרי�

לשבתו" אלוקי� חמד "ההר הוא .1כי

הכרחי תנאי ה� והענווה שהביטול למדי� אנו מכ�
כוונת אפוא זו ולימודה. התורה לקבלת ומוקד�
"מסיני" להיות צריכה התורה שקבלת ללמדנו המשנה,

וענווה. ביטול � דוקא
מה א� : גיסא לאיד� להקשות אפשר זה לפי א�
מדוע וענווה, ביטול ה� התורה לקבלת שמכשיר
בעמק, ולא שיהיה) ככל (נמו� הר על התורה ניתנה

במישור? לפחות, או
הוא התורה לקבלת הרצוי המצב כי למדי� נמצאנו

נמו�. שני ומצד הר אחד מצד נמו�; הר �

: האד� בעבודת הדבר משמעות
ביחד א� ושפלֿרוח. ענו להיות האד� נדרש ככלל

במקו� �ותוק התנשאות שוללת זו הנהגה אי� זאת ע�
� השולח�ֿערו� בתחילת שנאמר כפי זאת, הדורש
שבה� ומצבי� זמני� יש המלעיגי�". מפני יבוש "ואל
המונעי� כנגד �ובתוק בעוז לעמוד האד� נדרש

ה'. מעבודת אותו ומעכבי�
מת�ֿתורה של התכלית לומר: יש אחר, באופ�

חז"ל כמאמר לתחתוני�1היא, ירדו "עליוני� ,

העליוני� בי� לחבר כלומר, לעליוני�". יעלו ותחתוני�
(בכ� אלוקות. � העול� מגשמיות ולעשות לתחתוני�
יתבר� לו "לעשות � העול� בריאת תכלית נשלמת

בתחתוני�" אחד,1רירה מצד סיני. הר מסמל זאת את .(
תחתוני�, � "סיני" שני מצד רוחניות; עליוני�, � "הר"
אלה. ע� אלה של איחוד היה במת�ֿתורה גשמיות.

והאפשרות הכוח לו מני� לחשוב: יהודי יכול
גשמיות של איחוד � ה' בעבודת זו דר� לייש�

? הפכי� שני ה� שביסור� ורוחניות
תורה קיבל "משה ואומרת: המשנה משיבה כ� על
סיני להר א� הכוח. לכ� נית� "מסיני" כבר � מסיני"
בי� לחבר כוח הקב"ה נת� ה"דומ�", ממי� שהוא
ממי� האד�, עלֿאחתֿכמהֿוכמה מנוגדי�, קצוות
ובוודאי בוודאי � המיני� מכל הנעלה שהוא ה"מדבר"
תכלית את בכ� ולקיי� כ� לעשות הכוח לו נית�
דירה יתבר� לו "להיות � העולמות ובריאת בריאתו

בתחתוני�".
(276 עמ' א, כר� שיחות, (לקוטי

א.1. כט, מגילה 
ג ראה יז. ס"ח, בובר) (הוצאת 
תהילי יז.2.מדרש סח, 
ש
.3.תהילי ,
פרשה4.ש רבה שמות

לו.5.יב. פרק תניא
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