
 בס"ד

 מקורות שיעור ד'
 

ר ֱאֹלִהים (1 ל ַוְיַדבֵּ ת כָּ לֶּה לֵּאֹמר-אֵּ אֵּ ִרים הָּ יָך ַהְדבָּ ה ֱאֹלהֶּ )שמות כ,  ...ָאֹנִכי ְיהוָּ
 א(

י (2 ה ֱאֹלהֶּ מישראל היה אומר  הקב"ה כשהיה מדבר כל אחד :ָךָאֹנִכי ְיהוָּ
. ךאלקי' עמי הדבור מדבר אנכי ה' אלקיכם אין כתיב כאן אלא אנכי ה

 אמר רבי יוסי בר חנינא לפי כחו של כל אחד ואחד היה הדבור מדבר עמו
 (רפו רמז יתרו)ילקוט שמעוני 

ל ְוָאַמְרתָּ  (3 ה, ְבִני ְבֹכִרי יִ   ַפְרֹעה:-אֶּ לֹכה ָאַמר ְיהוָּ אֵּ  )שמות ד, כב(. ...ְשרָּ

ת (4 ם-ְבהֹוִציֲאָך אֶּ עָּ ת ִמִמְצַרִים הָּ ֱאֹלִהים-ַתַעְבדּון אֶּ ה הָּ ר ַהזֶּ הָּ )שמות ג,  ַעל הָּ
 יב(.

ל-ִלי ְבנֵּי-ִכי (5 אֵּ ִדים ִיְשרָּ ם--ֲעבָּ ַדי הֵּ  )ויקרא כה, נה( ...ֲעבָּ

וטוב לזכרן אצל קריאת  ...מצות עשה של תורה ...זכירת מעמד הר סיני (6
 .)שו"ע הרב סי' ס' סעיף ד( ...שכשיאמר ובנו בחרת יזכור מתן תורה שמע

7) Last two pages 

ה (8 לֶּק ְיהוָּ )תניא אגה"ת  חלק משם הוי' ב"ה – )דברים לב, ט( ַעמוֹ  ִכי חֵּ
 פ"ד(

והנה כתיב פנים בפנים דבר ה' עמכם כי בשעת קבלת התורה נמשך לכל  (9
' בבחי' פנים שלהם בכל ניצוץ נשמותיהם מישראל בחינת הוי אחד ואחד

הדבור אנכי ה' אלקיך פי' שיהיה בחי' שם הוי' מאיר  וזהו ענין קבלת
 אלהים שלך –נקרא על שמך להיות אלהיך  ומתגלה בך כל כך עד שיהא

 )לקו"ת ראה יח, א(.

היו"ד דשם הוי' שבישראל היא ... שם הוי' שבכל אחד מישראל ענין (11
והו' דשם הוי' הם ... החכמה שבנפש, והה' דשם הוי' הוא הבינה שבנפש

המדות שבנפש, וה' אחרונה דשם הוי' היא היראה תתאה )קבלת עול( 
ד' האותיות דשם הוי' שבכל אחד מישראל הם גם בהגוף שבו. ... ושבנפש

תמונת היו"ד והגוף כציור תמונת הוא"ו וה' אצבעות  שהראש הוא כציור
בכדי ששם הוי' שבהנשמה ... ]ו[ב' ההי"ן שביד וה' אצבעות שברגל הן

יהי' בגילוי גם בהתלבשותה בגוף הוא ע"י ההמשכה דאנכי שלמעלה 
 מאמרים מלוקט ח"ג ע' שלו(.' )מהוי

 


