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G-d’s Eternal Call 1 

 2 

Concepts: 3 

1. Creation as revelation 4 

2. G-d’s call: Do we hear it? 5 

3. Hints & allusions 6 

4. Deism, Pantheism, Panentheism 7 

5. Bad reception 8 

6. Root of problem 9 

7. Clearing the airwaves 10 

8. Meditative techniques of the Besht. 11 

 12 דברים ד

ְלַבּדוֹ  ים ֵאין עֹוד מִּ ֱאֹלהִּ ד הּוא הָּ י ְיֹדוָּ ַדַעת כִּ ְרֵאתָּ לָּ ה הָּ ָאֶרץ  :ַאתָּ יֲעָך ֶאת ֹקלֹו ְלַיְסֶרךָּ ְוַעל הָּ ְשמִּ ם הִּ ַמיִּ ן ַהשָּ  13מִּ

ֵאש: תֹוְך הָּ ַמְעתָּ מִּ יו שָּ רָּ ה ּוְדבָּ שֹו ַהְגדֹולָּ י  ֶהְרֲאָך ֶאת אִּ ֲאָך ְוַתַחת כִּ יו ַויֹוצִּ ְבַחר ְבַזְרעֹו ַאֲחרָּ  14ָאַהב ֶאת ֲאֹבֶתיָך ַויִּ

יו נָּ ם ְבפָּ יִּ ְצרָּ מִּ ֹדל מִּ ַדְעתָּ ַהיֹום ַוֲהֵשֹבתָּ  ... ְבֹכחֹו ַהגָּ ָאֶרץ  ְויָּ ַמַעל ְוַעל הָּ ם מִּ ַמיִּ ים ַבשָּ ֱאֹלהִּ ד הּוא הָּ י ְיֹדוָּ ֶבָך כִּ  15ֶאל ְלבָּ

ַחת ֵאין עֹוד: תָּ  16 מִּ

 17 

 18 י על דברים פרק ד פסוק לה ”רש

 19רקיעים וכשם שקרע את ’ ה את התורה פתח להם ז”כתרגומו אתחזיתא כשנתן הקב -)לה( הראת 

 20 העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא יחידי לכך נאמר אתה הראת לדעת:

 21 

Devorim 4 22 

You have been shown, in order to know that the L-rd He is G-d; there is none else besides 23 

Him. From the heavens, He let you hear His voice to instruct you, and upon the earth He 24 

showed you His great fire, and you heard His words out of the midst of the fire, and because 25 

He loved your forefathers and chose their seed after them, and He brought you out of Egypt 26 

before Him with His great strength ... And you shall know this day and consider it in your 27 

heart, that the L-rd He is G-d in heaven above, and upon the earth below; there is none else. 28 

 29 

Rashi on Deuteronomy 30 

When the Holy One, blessed is He, gave the Torah, He opened for Israel the seven 31 

heavens, and just as He tore open the upper regions, so did He tear open the lower 32 

regions, and they saw that He is One alone. Accordingly, it is stated, “You have been 33 

shown, in order to know [that the L-rd He is G-d-there is none else besides Him].” 34 

 35 

Questions: 36 

1) What is the simple meaning of the highlighted lines? How did Moses mean them? How 37 

does Rashi understand them? 38 

 39 

2) What is the Hasidic meaning? Why was that an innovation? 40 

 41 

 42 

 43 

 בס"ד



 

 2 

 1 כללים הבעל שם טובשרה ע

 2ב"ה המסתתר בהם, וכל הפסוקים "אין אין סוף התורה כולה ובכל העולם כולו רק אור בכל אין  .1

 3עוד מלבדו", "את השמים ואת הארץ אני מלא", הם כפשוטם ממש. שאין לך בכל מעשה וכל דבור 

 4וכל הרהור שאין עצם האלקות מסתתר ומצטמצם בו. ולכן המביט ורואה בעין שכלי על כל 

 5בלבד, לא יראה רק כח הדברים אשר נגד עיניו מצד פנימיותם וחיותם לא מצד שטחם וחיצוניותם 

 6קשובות  םעת ובכל רגע. והשומע באוזניי בכלאלקי שבתוכם המחיה אותם ומהוום ומקיימם 

 7, לא ישמע רק קול אלקים המחיה והמהווה יםלקול הפנימי שבתוך הקול הגשמי הנשמע לאוזני

 8 ברגע ההוא ממש הקול אשר הוא שומע.

 9 

Ten Principles of the Baal Shem Tov 10 

1. The entire Torah and the entire world contain nothing but the light of the Infinite One (blessed 11 

be He) concealed within them. All the verses that speak of this, such as “There is no other than 12 

He” and “I fill the heavens and the earth,” are to be taken literally. 13 

   There is no act, word or thought in which the essence of Divinity is not constricted and hiding. 14 

    And so when you look and see with your mind’s eye, you will see the inner, life-force aspect 15 

of everything, not just its outer, superficial layer. You will see nothing but the divine power 16 

inside all things that is giving them life, being and existence at every moment. 17 

    And when you listen carefully to the inner voice within any physical sound that you hear, 18 

you will hear only the voice of G-d that, at that moment, is literally giving life and existence to 19 

the sound that you are hearing. 20 

 21 

Question: 22 

 23 

What is the difference between seeing and hearing? 24 

 25 

*          *          * 26 

Question: 27 

 28 

What is a Bat Kol? How does one hear it? 29 

 30 

 31 אות א  -ספר תולדות יעקב יוסף פרשת ראה 

 32שמעתי קושיא אחת ממורי בענין מה שאמרו בש"ס בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת אוי להם 

 33לבריות מעלבונה של תורה וכו' )אבות פ"ו(, וכן מה שנאמר אמר שומר וגו' שדרשו )זהר תרומה קל ע"ב( 

 34כרוז וכנ"ל, שאם אין שומע את הכרוז למה מכריזין, ואם יש שומע קשה שהחוש מכחישו, כי מי זה שהוא 

 35יאמר ששמע כרוזין מלמעלה, ואף אם ימצא א' שאומר ששמע מי הוא הפתי אשר יאמין לדבריו, וא"כ לאיזה 

 36גה ]דף ה' ע"ב[, ריב"ח . ותירוצו הוא עד"ז, הגם שאין זה לשונו, דאי' בש"ס דחגיתועלת הוא הכרוז ללא יועיל

 37הוי קאי קמי קיסר אחוי ליה אפקורסא עמא דאהדרינהו מרי' לאפי' מני', אחוי לי עוד ידו נטוי' וכו', מאן דלא 

 38ידע במחוג ליחוי קמי מלכא וכו'. ויש להבין זה הענין למה דברו ברמז, ולא ע"י דיבור מפורש וגם לאיזה 

 39רמז מוסר בענין הכרוזין שלמעלה שאינו דיבור, כי אין אומר ואין תועלת מביא הש"ס זה. ונ"ל דיוצא לן מזה 

 40דברים שם למעלה, כי הדיבור הוא גשמי, וראי' לזה כי מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע )כמ"ש ברכות 

 41נח.(, ואין דרך ארץ לדבר המלך עם שריו ויועציו ועבדיו כי אם ברמז, וכאשר שגם עתה במלכות ישמעאל 

 42זה שהודיענו הש"ס שגם הכרוזין היוצאין ממלך מלכו של עולם הוא ברמז, וצריך לידע במחוג הנהגתו כך. ו

 43הכרוז ע"י המחשבה שבאין לאדם בכל יום הרהורי תשובה שהוא מחמת הכרוז, או ע"י שאר דברים רמז 

 44וכו'  הנודעים למי שעיני שכל לו, שלא יהי' מכלל אלו הנאמר אל תהי' כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן

 45)תהלים לב, ט(, רק כשנתעורר בעולם איזה פחד ויראה ידעו שמרמזין להם מלמעלה שידבקו בשורש היראה 

 46 ודפח"ח: וכנ"ל, וכשנתעורר איזה שמחה בעולם ידבק בשמחת עבודת ה', וכיוצא בזה ישמע חכם ויוסיף לקח

 47 
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 1 אות ג  -ספר תולדות יעקב יוסף פרשת צו 

 2ובבוא הרהורים טובים מפנה ומעבירן מלבו , ל"אין רשע שאין לו הרהורים טובים בכל יום מכח הכרוז הנ

 3כמו ששמעתי משל . ובוודאי מתחייב בנפשו שניתן לו אוצר טוב והוא בורח מהמלך, ומפנה לבו לבטלה

 4' ב, ו וחזר מעצמונתיישב בדעת' א. שרים ונטלו האוצר וברחו' למלך שהיה ממנה על אוצר ד, בשם מורי

 5הגיע למקום שדנין בני אדם על כיוצא בזה ' הג, ודיבר על לבו מה ראה על ככה וחזר' נתיעץ עם חכם א

 6מאחר שנתיישב בטוב , והמלך לזה שחזר מעצמו נתן לו יותר גדולה. לא שב כלל' ד, וחזר מחמת מורא

 7והשלישי שחזר מחמת , היה חוזרמה שאין כן להשני אמר אלו לא מצא חכם שיעצו כך לא , שכלו לחזור

 8 :והבן' ואמר מורי זה על עצמו וכו, שראה שדנין לבני אדם מינהו המלך להיות ממונה שם לראות זה הצער

 9 

Baal Shem Tov, Toldos Yaakov Yosef 10 

A king appointed four ministers over his treasury, but they stole his money and fled. One of 11 

them regretted his action and returned of his own accord. The second one asked a wise man 12 

for advice, and he convinced him to return. The third arrived at a place where they were 13 

judging people for a similar crime, and returned out of fear. And the fourth did not return at 14 

all.  15 

To the first one who returned by himself, the king gave even greater prestige, since he acted 16 

out of his own good judgment. Not so the second one, for had he not met the wise man who 17 

advised him, he would never have returned. As for the third, who returned after he saw how 18 

people were being judged, the king made him supervisor in that place [of judgment], so that 19 

he could witness their suffering.  20 

My Master said this [third category] applied to him. Understand this! 21 

 22 

Questions:  23 

1) Explain the parable. 24 

2) What is the nimshal? What did they steal? How to they give it back? 25 

3) Who does the Baal Shem Tov identify with? What does that tell us about him? 26 

*            *            * 27 

 28 

Question: How does one deal with stray thoughts in prayer? What is their source?  29 

 30 אות ה -  פרשת תרומה -ספר בעל שם טוב על התורה 

 31בכל התענוגים הוא האהבה העליונה, שעל ידי התעוררות זאת התענוג בטבעו, יקל לו לאהוב את הבורא 

 32ברוך הוא, כי בלאו הכי קשה לפתוח זאת המדה להתחיל לאהוב אותו יתברך שמו, ועל ידי התענוגים 

 33בה יקל לו, והבן, ובוודאי כל מה שמתאוה האדם לאיזה תענוג, ונתעורר בטבעו שנתעוררה בו זאת האה

 34מדת האהבה לאותו התענוג שהוא אהבה נפולה ממקור האהבה העליונה, ידע נאמנה שזה הוא סיוע העליון 

 35שבלעדי זה לא יתברך, כי יודע הוא יתברך שמו מן הבורא ברוך הוא, בכדי שיקל לו לאחוז אז באהבתו 

 36בו זאת המדה, וכשאין לו הדעת הנ"ל אזי נמשך הוא אחר אותו התענוג ומפיל המדה עוד למטה  יתעורר

 37 :ח"ו

 38ולפעמים כשנתעוררה בו איזה אהבה רעה ח"ו, שמתאוה לעשות איזה עבירה, ואינו יכול להוציא מחשבתו 

 39שמו, בראותו  הרעה מן הכח אל הפועל מחמת שנזדמן לו איזה מניעה, זה הוא גם כן סיוע העליון יתברך

 40שאין לו דעת זה שיגביה האהבה הנפילה לשרשה, לאחוז באהבתו יתברך, ואדרבה רוצה להמשיך אחר הרע, 

 41אזי כביכול מצמצם עוד כבודו יתברך שמו להזמין לו אותן מניעות, להיות לפחות בשב ואל תעשה, והלוואי 

 42 :שלא יזיק עוד, אחרי שלא יועיל לעשות ככוונתו


