
 

For Torah Will Come Forth From Me 
 

והלא זה מן השלשה עשרי עיקרים    -"כי תורה מאתי תצא" (ישיעהו נא:ד): וקשה
ולא   אני מאמין באמונה שלימה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת  שאנו אומרים: 

שבוודאי זאת  תהיה תורה אחרת מאת הבורא, יתברך שמו. אך הכלל הוא כך הוא  
שלימ  באמונה  מאמין  אני  אומרים:  שאנו  כמו  מחולפת  תהיה  לא  שכל  התורה  ה 

יא הנתונה למשה רבינו, עליו השלום. אבל נראה בעין התורה המצויה עתה בידינו ה
שכלינו למה התורה הנתונה בידינו אסור להיות נגיעה מאות לאות. אך הענין הוא 

אותיות התורה, אבל כמו השחרות   כך: שגם הלובן הם  לקרותם  מבינים  אנו  אין 
נונית של התורה. פירוש  בא יגלה לנו השם יתברך אפילו הלבהאותיות. אבל לעתיד ל

שנבין את הלבן שבתורה שלנו.  וזה פירוש: כי תורה חדשה מאתי תצא: פירוש על  
אותיות הלובן שבתורה, שיבינו כלל ישראל גם האותיות שהם לבנים בתורה שלנו  

ל י',  הנתינה  דף  צדיקים,  (אמרי  הלובן.   אותיות  מאתנו  נסתמו  כעת  אבל   משה. 
 מתורתו של לוי יצחק מברדיטשוב)

 
For a Torah will come forth from me (Isaiah 51:4): This is a difficulty- This one of the thirteen 

principles of faith that we recite: I believe with complete faith that this Torah will not be changed 

nor will there be another Torah given by the Creator, may his name be blessed. The fundamental 

truth is that without doubt this Torah will never be replaced, as we say: I believe with complete 

faith that the entire Torah in our possession was given to Moses, our teacher, peace be upon him. 

But [given the promise that in the future a Torah will come forth] we can reason why it is forbidden 

to tamper with even a single letter of the Torah given to us; and the matter is this way: That even 

the white space of the Torah constitutes letters, but we do not know how to read those letters as 

we do the black letters. But in the time to come God, be he blessed, will finally reveal the Torah 

written in the white spaces; meaning that all of Israel will understand the white letters of our Torah 

that had been given to Moses. But now those letters of the white spaces are hidden from us. (Imre 

Zaddikim, p.10. from the teachings of Levi Yitzhak of Berditchev.) 

  



 

One Day the Torah Will Leave Us 
 יֹום ֶאָחד ַּתֲעֹזב אֹוָתנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ָלֶלֶכת ָהְלָאה.

 ְוָאנּו ַהֻּמְרָּגִלים ֶׁשִהיא ָלּנּו ְּכגּוֵפנּו ַהְּפַרִטי ּוְכנֹוף
 ֶׁשַּגם ִּבְפנֹוָתּה ֵמִאָּתנּו, ִהיא ָׁשָבה ָּתִמיד ְוחֹוֶזֶרת ֵאֵלינּו 

 - ְרצֹוא ְוׁשֹוב
 -ֵצא ְיֵרֵכינּוְּכמֹו ֶאָחד ֵמהֹוֵרינּו ָהְיָתה, אֹו ֶיֶלד יֹו

 לֹא ֵנַדע ִּפְתאֹום ִאם ַלְחֹּדל
 ִאם ִלְרדֹוף

 ְלָמָׁשל, אֹו ַהָּדם, אֹו ַהֵּלב ,לֹא ֵנַדע ִאם ֵאֶבר ֵמֲאָבֵרינּו ִנַּטל, ָהֵרָאה 
 ָהאֹור ַהָּגנּוז, ָהאֹור ַהָּיָׁשר, ָהאֹור ַהַּמִּקיף,

 אֹו ָהאֹור ַהּסֹוֵבב 
 ְואּוַלי ִהיא ַרק ֶּבֶגד ַיְלדּות ֶׁשֵמִאָּתנּו ֻהְפַׁשט 

 -ֻּכֹּתֶנת ֶׁשִּבְגִדיָלתֹו ַהֶּיֶלד ַמְחִליףְּכמֹו 
 ְואּוַלי ֵאין ֶזה ֻּכֹּתֶנת ְּכָלל, ִּכי ִאם ַדְוָקא ְרָעָלה, אֹו ָצִעיף

 אֹו ַּפְרּגֹוד ֶׁשמּוָסר 
 אֹו ֲעֵלה ַהְּתֵאָנה ַהָּקדּום, ֶׁשִּמּדֹור ִראׁשֹון ְלַאֲחרֹון ַּכ� ִנְמַסר

 אֹו ַהִּזָּכרֹון ַעְצמֹו, ֶׁשִּלְפֵני ָּכל ַהְּזַמִּנים נֹוַלד
 רּוַח ְלֵבין ַהָּבָׂשר.ְוַנע ֵּבין הָ 

 

 ַּכ�, יֹום ֶאָחד, ְּבִלי ַהּתֹוָרה ִנָּׁשֵאר. 
 ׁש ָּבנּו לֹא ֵיַדע ִאם עֹוֶדּנּו ַחי. יְוִא 

 ְוֶזה ְּבֵעיֵני ֶזה ִנְתּבֹוֵנן ְלַבֵּקׁש ִסיַני. 
 

One day the Torah will leave us and move on 
and we, as accustomed to her as to our own bodies or to the landscape 
that even when she turns from us, she always comes back 
to and fro- 
like one of our parents, or a child that we’ve borne- 
suddenly we won’t know whether to stop chasing 
or to pursue 
we won’t know whether a part of us has been taken, a lung, let’s say, or blood, or heart 
or the mystical Torah lights: hidden light, direct light, encompassing light 
or surrounding light 
or perhaps Torah was just a childhood garment we’ve discarded 
like the shirt that a growing child replaces 
or perhaps Torah is not a garment, per se, but a veil, or a scarf, 
or a curtain pulled back 
or the ancient fig leaf passed from the first generation to the last 
or memory itself, born before time, 
that moves between spirit and flesh. 
 

Just so, some day, we will be left without the Torah. 
And no one among us will know if he’s still alive. 
And each will look into the other’s eye searching for Sinai. 
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