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א, ֶׁשֶנֱאַמר ם ַהבָּ עֹולָּ ֶהם ֵחֶלק לְׂ ֵאל ֵיׁש לָּ רָּ ל ִישְׂ ׁשּו ֶאֶרץ   כָּ ם ִירְׂ עֹולָּ ם ַצִדיִקים לְׂ ַעֵמְך כֻּלָּ
ֵאר פָּ ִהתְׂ ַדי לְׂ ַעי ַמֲעֵשה יָּ  .ֵנֶצר ַמטָּ

 

הֶ  א: ַחר בָּ רּוְך ֶׁשבָּ ה, בָּ נָּ ׁשֹון ַהִמׁשְׂ ִמים ִבלְׂ נּו ֲחכָּ עֹוֵסק ׁשָּ ל הָּ ם. ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר: כָּ תָּ נָּ ִמׁשְׂ ם ּובְׂ
ה ּה זֹוֶכה ַבּתֹורָּ מָּ ַע,  ִלׁשְׂ א ֵרֵֽ רָּ ַדאי הּוא לֹו. ִנקְׂ ם כֻּלֹו כְׂ עֹולָּ ל הָּ א ֶׁשכָּ ֹלא עֹוד, ֶאלָּ ֵבה, וְׂ ִרים ַהרְׂ בָּ ִלדְׂ

ַח ֶאת ַהמָּ  ַשֵמֵֽ ִרּיֹות, מְׂ קֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהבְׂ ִרּיֹות, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת ַהמָּ ַח ֶאת ַהבְׂ ַשֵמֵֽ קֹום, מְׂ
ׁשַ  ָאה, ּוַמכְׂ ִירְׂ ה וְׂ וָּ ּתֹו ֲענָּ ַבׁשְׂ א, ּוַמלְׂ ּתֹו ִמן ַהֵחטְׂ ַרַחקְׂ ן, ּומְׂ ֶנֱאמָּ ר, וְׂ ִסיד, יָּׁשָּ יֹות ַצִדיק, חָּ ּתֹו ִלהְׂ רְׂ

ה, ׁשֶ  בּורָּ תּוִׁשּיָּה, ִבינָּה ּוגְׂ ה וְׂ נּו ֵעצָּ ֶנֱהִנין ִמֶמֵֽ כּות, וְׂ ּתֹו ִליֵדי זְׂ ַרבְׂ קָּ תּוִׁשּיָּה, ֲאִני ּומְׂ ה וְׂ ֶנֱאַמר: ִלי ֵעצָּ
ֶנת לֹו ַמלְׂ  נֹוֶתֵֽ ה, וְׂ בּורָּ ה, ִלי גְׂ ן ִבינָּ יָּ ַמעְׂ ַנֲעֶשה כְׂ ה, וְׂ ֵזי תֹורָּ ַגִלין לֹו רָּ ִחּקּור ִדין, ּומְׂ ה, וְׂ לָּ ׁשָּ כּות ּוֶממְׂ

ּוַח, ּומֹוחֵ  ֶרְך רֵֽ ֶאֵֽ ּוַע, וְׂ נֵֽ ֹהֶוה צָּ ר ֶׁשֵאינֹו פֹוֵסק, וְׂ הָּ נָּ ַגֵבר ּוכְׂ ּתֹו ַהִמתְׂ רֹוַממְׂ ּתֹו ּומְׂ ַגַדלְׂ בֹונֹו, ּומְׂ ל ַעל ֶעלְׂ
ל ַהַמֲעִשים  . ַעל כָּ

 

 

Meforshim explain that although this Perek is not part of Mishnayos, 

it is specifically this Perek that is the one said right before Shavous 

since it is all about “ התורן ינק ” - acquiring Torah. The Perek includes 

“words that arouse a desire and love for Torah, and through its’ 

teachings we are aroused to ‘buy’ and acquire Torah.”( למדרש שמוא ) 

 

The term “ ןינק ” is used when one makes a purchase and transfers the purchased item 

from the owner’s territory to his own. The object is merely changing location, yet it 

itself essentially stays the same.  

 

Similarly, the term “ התורן ינק ” teaches that when we are spreading Torah to a place 

or person that currently is void of Torah, the Torah must essentially remain the same 

as it is. 

 

This Avodah of spreading Torah mainly started in the 6th millennium. In the previous 

millennia, the Torah was not fully revealed since Pnimiyus HaTorah was not known 

to all. Only in the later generations of the 6th millennium did the secrets of Torah 

become openly revealed and very much in our reach. In our times we have the 

obligation to spread Torah, as Moshiach famously told the Baal Shem Tov, that 

Moshiach will come “When your wellsprings (of Chassidus) are spread outwards.”  

 

 

נָּה" ׁשֹון ַהִמׁשְׂ ִמים ִבלְׂ נּו ֲחכָּ  "ׁשָּ

“The sages taught in the language of the Mishna” 
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This 6th Perek of Pirkei Avos, discussing ‘purchasing Torah’ teaches us that our call of 

the hour in the 6th millennium is to spread Torah HaChassidus, specifically in a way 

of ןינק  - making sure that when we bring Torah to others, it remains the same, 

wholesome Torah without compromises. 

 1234ע' ח"ד "ש קולמ

 

יֹום ַבת קֹול יֹוֵצאת ב: ל יֹום וָּ כָּ ַע ֶבן ֵלִוי, בְׂ הֹוׁשֵֻּֽ ֶרת: אֹוי ֵמַהר חֹוֵרב  ָאַמר ַרִבי יְׂ אֹוֶמֵֽ ֶזת וְׂ ֶרֵֽ  ּוַמכְׂ
ל מִ  ה, ֶׁשכָּ בֹונָּּה ֶׁשל ּתֹורָּ ִרּיֹות ֵמֶעלְׂ ֶהם ַלבְׂ ב לָּ הָּ ֶזם זָּ זּוף, ֶׁשֶנֱאַמר: ֶנֵֽ א נָּ רָּ ה ִנקְׂ י ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ַבּתֹורָּ

ַאף ֲחִזיר, אִ  ה, וְׂ בְׂ מָּ ַהלֹֻּחת ַמֲעֵשה ֱאֹלִהים ֵהֵֽ אֹוֵמר: וְׂ ַעם. וְׂ ַרת טֵָּֽ סֵָּֽ ה וְׂ פָּ ה יָּ ַּתב ֱאֹלִהים שָּ ב ִמכְׂ ּתָּ ַהִמכְׂ
א ֵחרּו רּות ֶאלָּ ֵרי חָּ רּות ַעל ַהלֹֻּחת, ַאל ִּתקְׂ א ִמי ֶׁשעֹוֵסק הּוא, חָּ ָך ֶבן חֹוִרין, ֶאלָּ ת, ֶׁשֵאין לְׂ

ל ִמי ֶׁשעוֹ  כָּ ה, וְׂ מּוד ּתֹורָּ ַתלְׂ נָּה ַנחֲ בְׂ ַעֶלה, ֶׁשֶנֱאַמר: ּוִמַמּתָּ ה, ֲהֵרי ֶזה ִמתְׂ מּוד ּתֹורָּ ַתלְׂ ִליֵאל, ֵסק בְׂ
מֹות   :ּוִמַנֲחִליֵאל בָּ

ה ַאַחת ג: כָּ ד, אֹו ֲהלָּ ֶרק ֶאחָּ ד, אֹו ֲאִפילּוַהלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶפֵֽ ד, אֹו ִדבּור ֶאחָּ סּוק ֶאחָּ אֹות  , אֹו פָּ
פֶ  ַמד ֵמֲאִחיֹתֵֽ ֵאל, ֶׁשֹּלא לָּ רָּ ֶלְך ִישְׂ ִוד ֶמֵֽ דָּ ינּו בְׂ ִצֵֽ בֹוד, ֶׁשֵכן מָּ ג בֹו כָּ הָּ ִריְך ִלנְׂ ֵני ַאַחת, צָּ א ׁשְׂ ל ֶאלָּ

עֹו, ֶׁשֶנֱאַמר: וְׂ  יֻּדָּ אֹו ַרבֹו ַאלּופֹו ּומְׂ רָּ ד, קְׂ בָּ ִרים ִבלְׂ בָּ ִעי. ַוֲהֹלא דְׂ יֻּדָּ ִכי, ַאלּוִפי ּומְׂ ֶערְׂ ה ֱאנֹוׁש כְׂ ַאּתָּ
ֹוֶמר, ּומַ  חֵֽ ִרים ַקל וָּ בָּ ִריםדְׂ בָּ ֵני דְׂ א ׁשְׂ ֶפל ֶאלָּ ַמד ֵמֲאִחיֹתֵֽ ֵאל ֶׁשֹּלא לָּ רָּ ֶלְך ִישְׂ ִוד ֶמֵֽ אֹו  ה דָּ רָּ ד, קְׂ בָּ ִבלְׂ

ד, אֹו  ֶרק ֶאחָּ עֹו, ַהלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶפֵֽ יֻּדָּ ד, ַרבֹו ַאלּופֹו ּומְׂ ד, אֹו ִדבּור ֶאחָּ סּוק ֶאחָּ ה ַאַחת, אֹו פָּ כָּ ֲהלָּ
ת, ַעל ַאַחת כַ  האֹו ֲאִפילּו אֹות ֶאחָּ א תֹורָּ בֹוד ֶאלָּ ֵאין כָּ בֹוד. וְׂ ג בֹו כָּ הָּ ִריְך ִלנְׂ ה ֶׁשצָּ ַכמָּ ה וְׂ , מָּ

ֵאין טֹוב ֶאלָּ  ֲחלּו טֹוב. וְׂ ִמיִמים ִינְׂ לּו, ּותְׂ חֵָּֽ ִמים ִינְׂ בֹוד ֲחכָּ ַקח ֶׁשֶנֱאַמר: כָּ ה, ֶׁשֶנֱאַמר: ִכי ֶלֵֽ א תֹורָּ
בּו ִתי ַאל ַּתֲעֹזֵֽ ֶכם, ּתֹורָּ ִּתי לָּ ַתֵֽ   :טֹוב נָּ

שּורָּ  ד: ִים ִבמְׂ ַלח ֹּתאֵכל, ּוַמֵֽ ֶמֵֽ ה: ַפת בְׂ ּה ֶׁשל ּתֹורָּ כָּ ַחֵּיי ַכְך ִהיא ַדרְׂ ן, וְׂ ֶרץ ִּתיׁשָּ אֵָּֽ ַעל הָּ ֶּתה, וְׂ ה ִּתׁשְׂ
מֵ  ה עָּ ה ַאּתָּ ֶיה, ּוַבּתֹורָּ ַער ִּתחְׂ ם ַהֶזה, ַצֵֽ עֹולָּ יָך בָּ ֶרֵֽ ְך, ַאׁשְׂ טֹוב לָּ יָך וְׂ ֶרֵֽ ֹוֶשה ֵכן, ַאׁשְׂ ה עֵֽ ל, ִאם ַאּתָּ

טוֹ  אוְׂ ם ַהבָּ עֹולָּ ְך לָּ   :ב לָּ

מוֹ  ה: ַאל ַּתחְׂ ָך, וְׂ מְׂ ַעצְׂ ה לְׂ לָּ דֻּ ַבֵּקׁש גְׂ ם ַאל ּתְׂ נָּ חָּ לְׂ ׁשֻּ ַאֶּוה לְׂ ַאל ִּתתְׂ ָך ֲעֵשה, וְׂ בֹוד, יֹוֵתר ִמִלמּוֶדֵֽ ד כָּ
ִכים, ׁשֶ  לָּ עַ ֶׁשל מְׂ ן הּוא ַבֵֽ ֶנֱאמָּ ם, וְׂ רָּ דֹול ִמִכתְׂ ָך גָּ רְׂ ִכתְׂ ם, וְׂ נָּ חָּ לְׂ דֹול ִמשֻּ ָך גָּ נְׂ חָּ לְׂ ַׁשֶלם שֻּ ָך ֶׁשּיְׂ ֶּתֵֽ ַלאכְׂ ל מְׂ

ָך ֶתֵֽ לָּ עֻּ ַכר פְׂ ָך שְׂ   :לְׂ

ֹלִׁשים ַמֲעלוֹ  ו:  ִנית ִבׁשְׂ כּות ִנקְׂ כּות, ֶׁשַהַמלְׂ נָּה ּוִמן ַהַמלְׂ הֻּ ה יֹוֵתר ִמן ַהכְׂ ה תֹורָּ דֹולָּ נָּה תגְׂ הֻּ ַהכְׂ , וְׂ
ִמיַעת הָּ  מּוד, ִבׁשְׂ ַתלְׂ לּו ֵהן: בְׂ ֵאֵֽ ִרים. וְׂ בָּ מֹונָּה דְׂ ִעים ּוׁשְׂ בָּ ַארְׂ ִנית בְׂ ה ִנקְׂ ַהּתֹורָּ ַבע, וְׂ ַארְׂ ִרים וְׂ ֶעשְׂ ֶזן, בְׂ ֹאֵֽ

ה, בְׂ  ֳהרָּ טָּ ה, בְׂ חָּ ִשמְׂ ה, בְׂ וָּ ָאה, ַבֲענָּ ִירְׂ ה, בְׂ ֵאימָּ ִביַנת ַהֵלב, בְׂ ִים, בְׂ ַתֵֽ פָּ ִמים, ַבֲעִריַכת שְׂ ִׁשמּוׁש ֲחכָּ
ֶרְך ִמעּוט ֶדֵֽ ה, בְׂ חֹורָּ ִמעּוט סְׂ ה, בְׂ נָּ ִמׁשְׂ א, בְׂ רָּ ִמקְׂ ִישּוב, בְׂ ִמיִדים, בְׂ פּול ַהַּתלְׂ ִפלְׂ ִדבּוק ֲחֵבִרים, בְׂ  בְׂ

ִים,  ֶרְך ַאַפֵֽ ֶאֵֽ חֹוק, בְׂ ִמעּוט שְׂ ה, בְׂ ִמעּוט ִשיחָּ ה, בְׂ ִמעּוט ֵׁשנָּ ִמעּוט ַּתֲענּוג, בְׂ ֶרץ, בְׂ ֶלב טֹוב,  בְׂ ֶאֵֽ
רָּ  בָּ ג ִלדְׂ יָּ עֹוֶשה סְׂ הָּ קֹו, וְׂ ֶחלְׂ ַח בְׂ ֵמֵֽ ַהשָּ קֹומֹו, וְׂ ַלת ַהִּיּסֹוִרין, ַהַמִכיר ֶאת מְׂ ַקבָּ ִמים, בְׂ יו, ֶבֱאמּוַנת ֲחכָּ

קֹות דָּ ִרּיֹות, אֹוֵהב ֶאת ַהצְׂ קֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהבְׂ מֹו, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת ַהמָּ ַעצְׂ ה לְׂ ֵאינֹו ַמֲחִזיק טֹובָּ  ,וְׂ
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ִרים,  ַהמֵ אֹוֵהב ֶאת   ֵאינֹו אֹוֵהב  יׁשָּ מּודֹו, וְׂ ַתלְׂ ֹלא ֵמִגיס ִלבֹו בְׂ בֹוד, וְׂ ַרֵחק ִמן ַהכָּ חֹות, ּוִמתְׂ ֶאת ַהּתֹוכָּ
ֱאֶמת, ּוַמֲעִמידֹו ַעל  כּות, ּוַמֲעִמידֹו ַעל הָּ ַכף זְׂ ִריעֹו לְׂ עֹול ִעם ֲחֵברֹו, ּוַמכְׂ ָאה, נֹוֵשא בְׂ הֹורָּ ַח בְׂ ֵמֵֽ שָּ

לֹום,   ַהלֹוֵמד ּוַהשָּ ַלֵמד, וְׂ ת לְׂ נָּ ַע ּומֹוִסיף, ַהלֹוֵמד ַעל מְׂ מּודֹו, ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב, ׁשֹוֵמֵֽ ַתלְׂ ַיֵשב ִלבֹו בְׂ ִמתְׂ
א  רֹו, הָּ ֵׁשם אֹומְׂ ר בְׂ בָּ אֹוֵמר דָּ הָּ תֹו, וְׂ מּועָּ ַכֵּון ֶאת ׁשְׂ ַהמְׂ ִכים ֶאת ַרבֹו, וְׂ ת ַלֲעשֹות, ַהַמחְׂ נָּ ַעל מְׂ

אוֹ  ל הָּ , כָּ ּתָּ דְׂ ַמֵֽ אֶמר מֵ לָּ ם, ֶׁשֶנֱאַמר: ַוֹּתֵֽ עֹולָּ ה לָּ לָּ אֻּ רֹו, ֵמִביא גְׂ ֵׁשם אֹומְׂ ר בְׂ בָּ ֵּתר  ר דָּ ֵׁשם ֶאסְׂ ֶלְך בְׂ ַלֶמֵֽ
י כָּ דְׂ רְׂ   :מָּ

The Rebbe explains a deeper meaning of this Mishna: 

 :האומר דבר בשם אומרו
 

This is referring to the recognition a Yid must have when he is learning Torah, that it 

is Hashem’s Torah. While Torah can be viewed as a fascinating intellectual subject, 

we must remember the אומרו - that Torah is  ה'דבר , the word of Hashem.  

 

One who has this focus will display the true purpose in learning Torah, which is that 

it leads to action. The preface and constant perspective that this is the “word of 

Hashem” will result in one being careful is fulfilling Mitzvos in the best possible way, 

to fulfill Hashem’s will. 

 :מביא גאולה לעולם 
 

This careful attention to fulfilling Mitzvos is what brings Geulah to the 

world. As the Rambam writes, “Every person must view himself and the 

entire world as a balanced scale… With one Mitzvah he can tip the scale 

and bring salvation to the world.” With one Mitzvah, we bring Geulah to the world 

- revealing its purpose of becoming a dwelling place for Hashem.  

 

Additionally, the consciousness of Hashem as the אומרו of Torah will expand to the 

recognition of Hashem as the אומרו of the entire world, constantly bringing the world 

into existence through His speech.  

This awareness is what brings Geulah to the world. The world tries to conceal 

Hashem, and through us acknowledging and revealing Hashem in the world, it 

redeems the world from its state of concealment and enables its true essence to shine: 

That its purpose is to become a Dirah, revealing Hashem through it.  

 

ח פ' בלק תשל" ק  צש"יחת מומש  

ל  " םכָּ עֹולָּ ה לָּ לָּ אֻּ רֹו, ֵמִביא גְׂ ֵׁשם אֹומְׂ ר בְׂ בָּ אֹוֵמר דָּ  " הָּ

“One who says something in the name of its speaker brings 

Geulah to the world” 
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א, ֶׁשֶנֱאַמר: ִכי ַחִּיים ֵהם  ז: ם ַהבָּ עֹולָּ ם ַהֶזה ּובָּ עֹולָּ יהָּ בָּ ֹעֶשֵֽ ֶנת ַחִּיים לְׂ ה, ֶׁשִהיא נֹוֶתֵֽ ה תֹורָּ דֹולָּ גְׂ
ל בְׂ  כָּ ֵאיֶהם, ּולְׂ מֹוצְׂ אֹוֵמר: ֵעץ ַחִּיים לְׂ יָך. וְׂ מֹוֶתֵֽ ַעצְׂ ִׁשּקּוי לְׂ ָך, וְׂ ֵֶֽ ׁשָּ ִהי לְׂ אּות ּתְׂ אֹוֵמר: ִרפְׂ ֵפא. וְׂ רֹו ַמרְׂ שָּ

יָך.  ֹרֶתֵֽ גְׂ ַגרְׂ ִקים לְׂ ָך, ַוֲענָּ ֹראֶׁשֵֽ ַית ֵחן ֵהם לְׂ אֹוֵמר: ִכי ִלוְׂ ר. וְׂ שָּ אֻּ יהָּ מְׂ ֶכֵֽ ֹתמְׂ ּה, וְׂ ִהיא ַלַמֲחִזיִקים בָּ
יוְׂ  יֹוִסֵֽ יָך, וְׂ ֶמֵֽ בּו יָּ אֹוֵמר: ִכי ִבי ִירְׂ . וְׂ ךָּ ֶנֵֽ ַמגְׂ ֶרת ּתְׂ ֶאֵֽ ֶרת ִּתפְׂ ַית ֵחן, ֲעֶטֵֽ ָך ִלוְׂ ֹראׁשְׂ ָך אֹוֵמר: ִּתֵּתן לְׂ פּו לְׂ

ֶרְך יִָּמים ּוׁשְׂ  אֹוֵמר: ִכי ֹאֵֽ בֹוד. וְׂ כָּ ֶׁשר וְׂ ּה ֹעֵֽ ֹמאלָּ ּה, ִבשְׂ ִמים ִביִמינָּ ֶרְך יָּ אֹוֵמר: ֹאֵֽ נֹות ַחִּיים. וְׂ נֹות ׁשְׂ
ְך יפּו לָּ לֹום יֹוִסֵֽ ׁשָּ   :ַחִּיים וְׂ

בֹוד, ח: ַהכָּ ֶׁשר, וְׂ ֹעֵֽ הָּ ַח, וְׂ ַהֹכֵֽ ִאי אֹוֵמר: ַהנֹוי, וְׂ עֹון ֶבן יֹוחָּ ה ִמשּום ַרִבי ִׁשמְׂ הּודָּ עֹון ֶבן יְׂ  ַרִבי ִׁשמְׂ
עוֹ  ֶאה לָּ נָּ ֶאה ַלַצִדיִקים וְׂ ִנים, נָּ ַהבָּ ה, וְׂ ַהֵשיבָּ ה, וְׂ נָּ ַהִזקְׂ ה, וְׂ מָּ כְׂ ַהחָּ ֶרת וְׂ ֶאֵֽ ֶרת ִּתפְׂ ם, ֶׁשֶנֱאַמר: ֲעֶטֵֽ לָּ

ֶרת  אֹוֵמר: ֲעֶטֵֽ ה. וְׂ ֵקִנים ֵשיבָּ ם, ַוֲהַדר זְׂ ֶרת ַבחּוִרים ֹכחָּ ֶאֵֽ אֹוֵמר: ִּתפְׂ ֵצא. וְׂ ה ִּתמָּ קָּ דָּ ֶרְך צְׂ ֶדֵֽ ה, בְׂ ֵשיבָּ
נָּה ּובוֹ  בָּ ה ַהלְׂ רָּ פְׂ חָּ אֹוֵמר: וְׂ ם. וְׂ ִנים ֲאבֹותָּ ֶרת בָּ ֶאֵֽ ִתפְׂ ִנים, וְׂ ֵני בָּ ֵקִנים בְׂ יָּ זְׂ ַלְך יְׂ ה, ִכי מָּ ה ַהַחמָּ ׁשָּ

ַבע לּו ֶׁשֵֽ יָּא אֹוֵמר: ֵאֵֽ ַנסְׂ עֹון ֶבן מְׂ בֹוד. ַרִבי ִׁשמְׂ יו כָּ ֵקנָּ ֶגד זְׂ ֶנֵֽ ִים, וְׂ ַלֵֽ ַהר ִצּיֹון ּוִבירּוׁשָּ אֹות בְׂ בָּ ִמדֹות  צְׂ
יו נָּ בָּ ַרִבי ּובְׂ מּו בְׂ ַקּיְׂ ם ִנתְׂ ִמים ַלַצִדיִקים, כֻּלָּ נּו ֲחכָּ   :ֶׁשמָּ

לֹום, ָאַמר ַרבִ   ט: ַתן ִלי ׁשָּ נָּ ד, וְׂ ם ֶאחָּ ַגע ִבי ָאדָּ ֶרְך, ּופָּ ַהֵלְך ַבֶדֵֽ יִתי מְׂ ִיֵֽ ת הָּ ַעם ֶאחָּ א: ַפֵֽ מָּ י יֹוֵסי ֶבן ִקסְׂ
ִמים  ה ֶׁשל ֲחכָּ דֹולָּ ִּתי לֹו: ֵמִעיר גְׂ רְׂ ה, ָאַמֵֽ ּתָּ קֹום אֵָּֽ לֹום, ָאַמר ִלי: ַרִבי, ֵמֵאיֶזה מָּ ִּתי לֹו ׁשָּ רְׂ ֶהֱחַזֵֽ וְׂ

ֶׁשל   ִריםוְׂ ֵרי   סֹופְׂ ִפים ִדנְׂ ֶלף ֲאלָּ ְך ֶאֵֽ נּו, ַוֲאִני ֶאֵּתן לָּ קֹוֵמֵֽ נּו ִבמְׂ דּור ִעמֵָּֽ ָך ֶׁשּתָּ צֹונְׂ ִני. ָאַמר ִלי: ַרִבי, רְׂ אֵָּֽ
ִנים טֹובֹות  ב ַוֲאבָּ הָּ זָּ ֶסף וְׂ ל ֶכֵֽ ה נֹוֵתן ִלי כָּ ִּתי לֹו: ִאם ַאּתָּ רְׂ ִלּיֹות. ָאַמֵֽ גָּ ִנים טֹובֹות ּוַמרְׂ ב ַוֲאבָּ הָּ זָּ

ִלּיוֹ ּוַמרְׂ  ֶלְך גָּ ִוד ֶמֵֽ ֵדי דָּ ִהִלים ַעל יְׂ ֶפר ּתְׂ ֵסֵֽ תּוב בְׂ ֵכן כָּ ה, וְׂ קֹום ּתֹורָּ א ִבמְׂ ר ֶאלָּ ם, ֵאיִני דָּ עֹולָּ ת ֶׁשבָּ
ם, ֵאין  תֹו ֶׁשל ָאדָּ ִטירָּ ַעת פְׂ ַׁשֵֽ א ֶׁשבְׂ ֹלא עֹוד, ֶאלָּ ֶסף. וְׂ כֵָּֽ ב וָּ הָּ ֵפי זָּ יָך, ֵמַאלְׂ ֵאל: טֹוב ִלי תֹוַרת ִפֵֽ רָּ ִישְׂ

ַלִּוין ָא מְׂ ה ּוַמֲעִשים טֹוִבים לֹו לְׂ א ּתֹורָּ ִלּיֹות, ֶאלָּ גָּ ִנים טֹובֹות ּוַמרְׂ ֹלא ֲאבָּ ב וְׂ הָּ ֹלא זָּ ֶסף וְׂ ם ֹלא ֶכֵֽ דָּ
ָך. בְׂ  ִשיֶחֵֽ ֹותָּ ִהיא תְׂ יָך, ַוֲהִקיצֵֽ ֶלֵֽ מֹור עָּ ָך ִּתׁשְׂ בְׂ כְׂ ׁשָּ ְך, בְׂ ֶחה ֹאתָּ ָך ַּתנְׂ ַהֶלכְׂ ִהתְׂ ד, ֶׁשֶנֱאַמר: בְׂ בָּ ָך ִבלְׂ ַהֶלכְׂ ִהתְׂ

ֶחה ֹאתָּ ּתַ  א. נְׂ ם ַהבָּ עֹולָּ ָך, לָּ ִשיֶחֵֽ ֹותָּ ִהיא תְׂ ֶבר. ַוֲהִקיצֵֽ יָך, ַבּקֵָּֽ ֶלֵֽ מֹור עָּ ָך ִּתׁשְׂ בְׂ כְׂ ׁשָּ ם ַהֶזה. בְׂ עֹולָּ ְך, בָּ
אֹות בָּ יָּ צְׂ ם יְׂ אֻּ ב, נְׂ הָּ ִלי ַהזָּ ֶסף וְׂ אֹוֵמר: ִלי ַהֶכֵֽ   :וְׂ

מוֹ  י: עֹולָּ רּוְך הּוא בָּ דֹוׁש בָּ נָּה ַהּקָּ ִנים קָּ יָּ ה ִקנְׂ לֲחִמשָּ ֵאֵֽ ֶרץ, , וְׂ אֵָּֽ ִים וָּ ַמֵֽ ד. ׁשָּ ן ֶאחָּ יָּ ה, ִקנְׂ ּו ֵהן: ּתֹורָּ
ִין, דִ  ה ִמַנֵֽ ד. ּתֹורָּ ן ֶאחָּ יָּ ׁש, ִקנְׂ דָּ ד. ֵבית ַהִמקְׂ ן ֶאחָּ יָּ ֵאל, ִקנְׂ רָּ ד. ִישְׂ ן ֶאחָּ יָּ ם, ִקנְׂ הָּ רָּ ד. ַאבְׂ ן ֶאחָּ יָּ ִתיב: ִקנְׂ כְׂ

יו ֵמָאז. ׁשָּ  לָּ עָּ ֶדם ִמפְׂ כֹו, ֶקֵֽ ִני ֵראִׁשית ַדרְׂ נֵָּֽ יָּ קָּ ִים וָּ יְׂ ִאי ַמֵֽ ִים ִכסְׂ ַמֵֽ , ַהשָּ יָּ ִתיב: ֹכה ָאַמר יְׂ ִין, ִדכְׂ ֶרץ ִמַנֵֽ אֵָּֽ
יָּ  יָך יְׂ ה ַרבּו ַמֲעֶשֵֽ אֹוֵמר: מָּ ִתי, וְׂ נּוחָּ קֹום מְׂ ֵאיֶזה מָּ נּו ִלי וְׂ ִית ֲאֶׁשר ִּתבְׂ י, ֵאי ֶזה ַבֵֽ לָּ ֶרץ ֲהֹדם ַרגְׂ אֵָּֽ הָּ , וְׂ

ֶרץ ִקנְׂ  אֵָּֽ ָאה הָּ לְׂ , מָּ יתָּ ִשֵֽ ה עָּ מָּ כְׂ חָּ ם בְׂ ָך. כֻּלָּ ֶנֵֽ ם יָּ רָּ רּוְך ַאבְׂ הּו ַוֹּיאַמר: בָּ ֵכֵֽ רְׂ בָּ ִתיב: ַויְׂ ִין, ִדכְׂ ם ִמַנֵֽ הָּ רָּ ַאבְׂ
ִנֵֽ  , ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו קָּ יָּ ָך יְׂ ִתיב: ַעד ַיֲעֹבר ַעמְׂ ִין, ִדכְׂ ֵאל ִמַנֵֽ רָּ ֶרץ. ִישְׂ אֵָּֽ ִים וָּ ַמֵֽ יֹון, ֹקֵנה ׁשָּ ֵאל ֶעלְׂ , לְׂ יתָּ

ֶרץ ֵהֵֽ  אֵָּֽ דֹוִׁשים ֲאֶׁשר בָּ אֹוֵמר: ִלקְׂ ה, וְׂ וְׂ כֹון מָּ ִתיב: מָּ ִין, ִדכְׂ ׁש ִמַנֵֽ דָּ ם. ֵבית ַהִמקְׂ ִצי בָּ ל ֶחפְׂ ַאִדיֵרי כָּ
תָּ  נְׂ ׁשֹו, ַהר ֶזה קָּ דְׂ בּול קָּ ִביֵאם ֶאל גְׂ אֹוֵמר: ַויְׂ יָך, וְׂ ֶדֵֽ נּו יָּ י כֹונְׂ ׁש ֲאֹדנָּ דָּ , ִמּקְׂ יָּ ּתָּ יְׂ לְׂ ַעֵֽ ָך פָּ ּתְׂ ִׁשבְׂ ִמינוֹ לְׂ   :ה יְׂ
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ישכר דוב ולעילוי נשמת לאה בלומא בת ראובןהרה"ק לעילוי נשמת רבקה עלקא בת   

Contact: moshiachpirkeiavos@gmail.com 

דֹוׁש בָּ  י"א:  א ַהּקָּ רָּ ל ַמה ֶשבָּ בֹודוֹ כָּ א ִלכְׂ אֹו ֶאלָּ רָּ מֹו, ֹלא בְׂ עֹולָּ א רּוְך הּוא בָּ רָּ , ֶׁשֶנֱאַמר: ֹכל ַהִנקְׂ
ֶעד ם וָּ ֹעלָּ ֹלְך לְׂ יָּ ִימְׂ אֹוֵמר: יְׂ ִּתיו ַאף ֲעִשיִתיו. וְׂ ַצרְׂ אִתיו יְׂ רָּ בֹוִדי, בְׂ ִלכְׂ ִמי וְׂ   :ִבׁשְׂ

רּוְך הּו דֹוׁש בָּ ה ַהּקָּ צָּ יָּא אֹוֵמר, רָּ יָּא ֶבן ֲעַקׁשְׂ ְך ַרִבי ֲחַננְׂ ִפיכָּ ֵאל, לְׂ רָּ ַזכֹות ֶאת ִישְׂ ה  א לְׂ בָּ ִהרְׂ
ֹות, ֶׁשֶנֱאַמר ה ּוִמצְׂ ֶהם ּתֹורָּ ִדיר  לָּ ַיאְׂ ה וְׂ ִדיל ּתֹורָּ קֹו ַיגְׂ ַמַען ִצדְׂ ֵפץ לְׂ יָּ חָּ  :יְׂ

ל ַמה  " אֹו כָּ רָּ מֹו, ֹלא בְׂ עֹולָּ רּוְך הּוא בָּ דֹוׁש בָּ א ַהּקָּ רָּ בֹודוֹ ֶשבָּ א ִלכְׂ  " ֶאלָּ

“Whatever the Holy Blessed One created in His world, he 

created only for His glory” 

Everything in this world was created to reveal the glory of Hashem, through a Yid 

utilizing physicality for the service of Hashem.  

 

The reason and necessity of this is hinted to in the words “רּוְך הּוא דֹוׁש בָּ א ַהּקָּ רָּ  :”שֶ בָּ

 

Hashem let us know in His Torah that “א אלוקים רָּ  Hashem created - ”בָּ

the universe and everything in it. Hashem tells us in Torah about the 6 

days of Creation, when Hashem used His Kochos to give life to every 

individual creation, giving each their own unique properties and 

characteristics.  

The Baal Shem Tov expounds and explains that Creation happens every single 

moment. Since the world is created  מאיןיש  - something from nothing, Hashem is 

constantly investing His Kochos in recreating the world.   

 

Hashem constantly recreating the world connects every single creation to Hashem 

at every moment. Hence, every detail of creation has the potential to reveal its 

lifeforce, Hashem, at any given moment. Every time we use a physical object for a 

Mitzvah, recite a Bracha before eating and drinking, we reveal the Koach of 

Hashem in that creation. 

This fulfills the purpose of Creation: Hashem’s desire to be revealed down here, in 

the physical world. 
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