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‰‚ÂÓ È˙Ï
ÈÓ בח ּוץ  אמצא א ּמי ׁשדי יֹונק  לי ּכאח  יּתנ ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ג ֹו'  זה 1א ּׁשק ּפס ּוק  על  ה ּדר ּוׁש ויד ּוע  . ְְְֶֶַַַָָָ

ּפר ׁשתנּו ריׁש א ֹור ' ּבהתחלת 2ּב'ת ֹורה  היינּו , ְְְְֵֵַַַָָָָָ

וחמי  מ ֹורי ּכ"ק  ּכל ׁשֹון ּפר ׁשה ', ְְְְִִִִִֶַָָָָה 'חסידיׁשע 

א ֹור ' ה 'ּתֹורה  ׁשּמאמרי ּדֹורנּו, נׂשיא  ְְֲִֵֵֶַַַָָאדמ ֹו"ר 

ּפר ׁשה ' ה 'חסידיׁשע  הם  ּתֹורה ' ְְִִִֵֵֶַַָָָָוה 'ל ּקּוטי

א ֹור '), ׁשּב'ת ֹורה  ה ּדר ּוׁשים  הם  החרף  ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹ(ּובחד ׁשי

וק ׁשר  ׁשּיכ ּות  לזה  ׁשּיׁש ל ֹומר  צרי ֿ זה  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָּולפי

על  ּדנֹוסף  ּתר ּומה ), (ּפר ׁשת  ה ּׁשב ּוע  ְְְַַַַַָָָָָָָלפר ׁשת 

ּבפנים  ּׁשּמבאר  מה  ֿ ּפי על  ּבפ ׁשט ּות , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹה ּקׁשר 

ּתר ּומה 2ה ּדר ּוׁש ּבפר ׁשת  ה ּמבאר  ה ּכר ּובים  ,3ענין ְְְְְְִִַַַַַָָָָֹ

מי  (ה ּפס ּוק  ה ּדר ּוׁש התחלת  ׁשּגם  ל ֹומר  ְְְִִֵֶַַַַַַַָָמס ּתּבר 

ּדה ּנה  ּתר ּומה . ּפר ׁשת  עם  ק ׁשּור  וג ֹו') ְְְְִִִֵֶַָָָָיּתנ

א ּמי  ּבית  אל   אביא  אנהג ה ּוא  ה ּפס ּוק  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָהמ ׁש

ה ּמק ּדׁש ּבית  על  ּדקאי ה ּפס ּוק 4ג ֹו' ּתכן ּוכלל ּות  , ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

היא  ֿ זה  ׁשעל  ק ּים , היה  ה ּמק ּדׁש ׁשּבית  ּבזמן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָקאי

ּגם  (ּכּמבאר  ג ֹו' יּתנ מי ה ּגל ּות  ּבזמן ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹה ּבּקׁשה 

ּׁשּכת ּוב  למה  ה ּקׁשר  וזה ּו ה ּדר ּוׁש), ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָּבהמ ׁש

ּבת ֹוכם ,5ּבפר ׁשתנּו וׁשכנּתי מק ּדׁש לי וע ׂשּו ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָ

וה ּמק ּדׁש. ה ּמׁשּכן ּבנין על  ְְְְִִִִַַַַַָָה ּצּוּוי

ÔÈÚ‰Â ּבזמן ה ּׁשכינה  ה ׁשראת  ּדה ּנה  ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵַַַַָָ

ק ׁשּורה  היתה  ק ּים , היה  ה ּמק ּדׁש ְְְִֵֶַַָָָָָָָׁשּבית 

היא  ּבּמק ּדׁש ה ּׁשכינה  ּדה ׁשראת  ה ּתֹורה . ענין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָעם 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו האר ֹון ענין 6על  ה ּוא  ׁשהאר ֹון ג ֹו', ה ּכּפרת  מעל  ג ֹו'  ל ונֹועד ּתי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה ּברית  ל ּוח ֹות  מ ּנחים  היּו ּבאר ֹון ׁשהרי מ ּנח 7ה ּתֹורה , היה  ֿ ּתֹורה  ה ּספר  וגם  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ּבּגמרא  (ּכּמבאר  האר ֹון ּבצד  א ֹו ה ּוא 8ּבאר ֹון ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ׁשּבזה ). ה ּדע ֹות  ב ' ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ה ּמאמר  ּבהמ ׁש (וכ ּמבאר  ה ּמק ּדׁש ּבית  ׁשחרב  לאחרי ֿ זה 9ּגם   ּדר ֿ ועל  , ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
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א.1) ח , ואילך.2)שה"ש ג ואילך.3)עט , יח  שם.4)כה, תו"א שם. שה"ש ח .5)פרש"י  כב .6)כה, שם, פרשתנו 7)פרשתנו

ובפרש"י . כא כו.8)שם, לא, וילך פרש"י  אֿב . יד, ואילך.9)ב "ב  קפה ע ' ח "ב  כתובים אדה"ז מאמרי  גם וראה שם.

    
א): ח, השירים' (ב'שיר  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש אומרת ישראל  כנסת

EzÈ ÈÓ שתהיה ואזכה ‡Ènהלוואי  È„L ˜BÈ ÈÏ Á‡k ואני ƒƒ∆¿¿»ƒ≈¿≈ƒƒ
'B‚ E˜M‡ ıeÁ E‡ˆÓ‡1Lec‰ Úe„ÈÂ החסידות . ÏÚמאמר  ∆¿»¬«∆»¿¿»««¿«

'B‡ ‰B˙'a ‰Ê ˜eÒt הזקן לאדמו "ר  אור ' 'תורה תחילת LÈספר  »∆¿»≈
e˙Lt2,תרומה ‰eÈÈפרשת »»»≈«¿

ÚLÈ„ÈÒÁ'‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»««¿ƒƒ∆
,'‰Lt,החסידית ÔBLÏkהפרשה »»»ƒ¿

"BÓ„‡ ÈÓÁÂ ÈBÓ ˜"k¿ƒ¿»ƒ«¿
ÈÓ‡nL ,eBc ‡ÈN¿ƒ≈∆«¬»≈

'B‡ ‰Bz'‰ של המאמרים ספר  «»
בראשית  החומשים על  הזקן  אדמו "ר 

Bz‰'ושמות  ÈËewÏ'‰Â ספר ¿«ƒ≈»
על  הזקן  אדמו "ר  של  המאמרים

הם  דברים במדבר  ויקרא, ֵהחומשים

'‰Lt ÚLÈ„ÈÒÁ'‰ הפרשה «¿ƒƒ∆»»»
‰ÛÁהחסידית  ÈL„Áe) בהם ¿»¿≈«…∆

החומשים  של  הפרשיות את קוראים

ושמות  ‰ÌÈLecבראשית Ì‰≈«¿ƒ
‰ÊŒÈÙÏe ,('B‡ ‰B˙'aL∆¿»¿ƒ∆

‰ÊÏ LiL ÓBÏ CÈˆ לתוכן »ƒ«∆≈¿∆
אור ' 'תורה בספר  הזה המאמר 

ÚeM‰ ˙LÙÏ L˜Â ˙eÎiL«»¿∆∆¿»»««»«
ÏÚ ÛÒBc ,(‰Óez ˙Lt)»»«¿»¿»«
‰Ó ÈtŒÏÚ ,˙eËLÙa Lw‰«∆∆¿«¿«ƒ«
Lec‰ ÌÈÙa ‡nM2 ∆¿…»ƒ¿ƒ«¿

המאמר  ‰ÌÈekבאמצע ÔÈÚƒ¿««¿ƒ
‡n‰ בתורה˙LÙa «¿…»¿»»«
‰Óez3ÌbL ÓBÏ azÒÓ , ¿»ƒ¿«≈«∆«

Lec‰ ˙ÏÁ˙‰ המתח ֿ יל הדיבור  «¿»««¿
B‚Â')שלו  EzÈ ÈÓ ˜eÒt‰)«»ƒƒ∆¿¿

,‰Óez ˙Lt ÌÚ eL˜ כפי »ƒ»»«¿»
להלן . שיבואר 

˜eÒt‰ CLÓ‰ ‰p‰c את הפותח ¿ƒ≈∆¿≈«»
וגו ' יתנך " "מי  ‡E‚‰המאמר  ‡e‰∆¿»¿

'B‚ Èn‡ ˙Èa Ï‡ E‡È‡¬ƒ¬∆≈ƒƒ
אמי " "בית ÏÚוהביטוי  È‡˜c¿»≈«

‰Lc˜nאל מתייחס  ˙Èa4, ≈«ƒ¿»
È‡˜ ˜eÒt‰ ÔÎz ˙eÏÏÎe עוסק ¿»…∆«»»≈

‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»»»
‰Lwa‰ ‡È‰ ‰ÊŒÏÚL ,Ìi«̃»∆«∆ƒ««»»
'B‚ EzÈ ÈÓ ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒƒ∆¿
לאלוקות  לקירבה שנזכה הלוואי 

קיים  המקדש שבית בזמן  ‰Lecשהייתה CLÓ‰a Ìb ‡nk)«¿…»«¿∆¿≈«¿
e˙LÙaהמאמר  e˙kM ‰ÓÏ Lw‰ e‰ÊÂ ,(5ÈÏ eNÚÂ ¿∆«∆∆¿«∆»¿»»»≈¿»ƒ

Lc˜n‰Â ÔkLn‰ ÔÈa ÏÚ Èeev‰ ,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»«ƒ«ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿»
אודות  המדבר  המאמר , את הפותח הפסוק תוכן  בין  קשר  שיש אפוא ונמצא

שבית  בזמן  שהייתה לאלוקות הקירבה

והשאיפה  והערגה קיים היה המקדש

בה  השבוע לפרשת הגלות, בזמן  לכך 

המקדש. בית בניית על  הציווי  מופיע

הקירבה  מעלת את ומבאר  והולך 

קיים  היה המקדש שבית בזמן  לאלוקות

כעת, לזה והשאיפה העניין  ומשמעות

הגלות  בזמן 

˙‡L‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿»«
‰ÈÎM‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  «¿ƒ»

בפרט  המקדש ובבית בכלל  בעולם

‰È‰ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»»»
ÔÈÚ ÌÚ ‰eL˜ ‰˙È‰ ,Ìi«̃»»¿»¿»ƒƒ¿«
‰ÈÎM‰ ˙‡L‰c .‰Bz‰«»¿«¿»««¿ƒ»
BÓk ÔB‡‰ ÏÚ ‡È‰ Lc˜na«ƒ¿»ƒ«»»¿

e˙kL6ÏÚÓ 'B‚ EÏ Èz„ÚBÂ ∆»¿«¿ƒ¿≈«
‡e‰ ÔB‡‰L ,'B‚ ˙tk‰««…∆∆»»
eÈ‰ ÔB‡a È‰L ,‰Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»∆¬≈»»»

˙Èa‰ ˙BÁeÏ ÌÈÁpÓ7 שניתנו À»ƒ«¿ƒ
עשרת  נכתבו  ובהם תורה במתן 

בתורה  עיקרים שהם »¿Ì‚Âהדברות
B‡a ÁpÓ ‰È‰ ‰BzŒÙq‰Ô «≈∆»»»À»»»

‡nk) ÔB‡‰ „ˆa B‡¿«»»«¿…»
‡Óba8‰ÊaL ˙BÚc‰ ' «¿»»«≈∆»∆

בו  "נחלקו  וילך : בפרשת רש"י  ובלשון 

אומרים  יש בתרא, בבבא ישראל  חכמי 

ושם  מבחוץ הארון  מן  בולט היה דף

אומרים  ויש התורה] [ספר  מונח היה

הארון ") בתוך  מונח היה הלוחות .מצד 
ÈÁ‡Ï Ìb ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿«¬≈

Lc˜n‰ ˙Èa ÁL‡nÎÂ) ∆»«≈«ƒ¿»¿«¿…»
Ó‡n‰ CLÓ‰a9,' אור ב'תורה ¿∆¿≈««¬»
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כללי מפתח  

ב   .............................................   סדר הנחת תפילין)א

ג   ....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי )ב

   מי יתנך כאח ליה "מאמר ד)ג

ה   ..............................  ו"מתש'ה, אדר 'ו, תרומהשבת פרשת 

יא   ............ י"תשח'ה, ח אדר"דר' ב, ק"ד יום ועש"ר)ד

בי  .................................  י"תשח'שיחת חג הפורים ה)ה

  ט שבט"כ', יום דשיחת )ו

וכ  ...................................................  ח"מתש'ה ,אדר ח"אור לאדר

  בל  ......................  זטרך כ תרומהפרשת שיחות -לקוטי)ז

המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט)ח

ול  .....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

לט  ..................  תרומהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח )ט

מ  ...............  תרומהפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור)י

וס  ....................  תרומהפרשת לשבוע שיעורי תהלים )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )יב
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עז  ..................  תרומהפרשת לשבוע " היום יום"לוח )יג

פ  ..................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב)יד

ם"שיעורי רמב

פג  ..................  תרומהפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –)טו

סזק   .............  תרומהפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –)טז

צגק  .................  תרומהפרשת לשבוע ות צוספר המ –)יז

  נביאים וכתובים )יח
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  יבמותמסכת  –משניות )יט

צטק  .......................................................ביאור קהתי

רו  .......................................................  תעניתמסכת  יעקבעין )כ





  עם ביאורים עבודה זרהמסכת )כא

רח  ........................................................  לגעד דף  זכמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת )כב

לור  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

  השנה- ת ראששולחן ערוך הלכו)כג

לור  ........................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

  אור תורה)כד

לטר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי )כה

מור  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ)כו

מזר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל)כז

מחר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )כח

מטר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה)כט

נר  .......................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)ל

נבר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לא

נגר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נדר  ........................................  חומש לקריאה בציבור )לב

סאר  ......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לג

סבר  ...........................  תרומהפרשת לשבוע לוח זמנים )לד

סגר  .............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ)לה



ו   

ֿ זה  ׁשּלאחרי ּבּדֹור ֹות  נׂשיאינּו ר ּבֹותינּו ,10ּבדר ּוׁשי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ

ּכמאמר  נת ּפרסם ), א ֹו נד ּפס  ּכבר  מהם  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשחלק 

ז"ל  ל ֹו11ר ּבֹותינּו אין ה ּמק ּדׁש ּבית  מ ּׁשחרב  ְִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשּמּזה  הלכה , ׁשל  א ּמֹות  ד ' א ּלא  ּבע ֹולמ ֹו ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָלה ּקּב"ה 

ׁשּבּמק ּדׁש ה ּׁשכינה  ה ׁשראת  ׁשענין ּכן ּגם  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמ ּובן

הלכה ), ׁשל  א ּמֹות  (ד ' ה ּתֹורה  ענין עם  ְֲִִֶַַַָָָָק ׁשּור 

ה ּדר ּוׁש ּבהמ ׁש ס ֹוף 12ּכּמבאר  ּבּתניא  ּובאר ּוכה  , ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָֹ

רא ׁשֹון  יׂשראל 13חלק  ּדכנסת  ה ּבּקׁשה  ּתכן וזה ּו . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבית  אל   אביא ג ֹו' לי ּכאח  יּתנ מי ה ּגל ּות  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָּבזמן

ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּתֹורה  זֹו א ּמי ענין 14א ּמי, ׁשּיהיה  , ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָ

הלכה . ׁשל  א ּמֹות  ּבד ' ה ּׁשכינה  ְְְֲִֶַַַַָָָָה ׁשראת 

‰p‰Â ּבא ּבפ ׁשט ּות  הלכה  ׁשל  א ּמֹות  ד ' ענין ¿ƒ≈ְְְֲִֶַַַָָָ

ה ּלֹומד , האדם  ול ּמּוד  יגיעת  ֿ ידי ְְְִִֵֵַַַָָָעל 

ּדהלכתא  א ּליּבא  ׁשמע ּתתא  לאס ּוקי ּכי 15ׁשּלֹומד  , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבא ֹורייתא  רמיזא  ּדלא  מידי ּדליּכא  ,16הגם  ְְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

להיֹות  צריכה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ׁשּבכתב , ְְְִִִִֶַָָָָָּבּתֹורה 

ׁשּבעל ֿ מ ּתֹורה  למע ׂשה  ההלכה  לה ּסיק  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָה ּיגיעה 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּגד ֹול , ר ּבּוי ּבזה  ׁשּיׁש ׁשּׁשים 17ּפה  ְִִִֵֶֶֶֶָָָ

ּוׁשמ ֹונים  מ ּסכ ּתֹות , ׁשּׁשים  ׁשהם  - מלכ ֹות  ְְְִִִֵֵֶֶַָָה ּמה 

- מס ּפר  אין ועלמ ֹות  ּברייּתֹות , א ּלּו - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָּפלג ׁשים 

זה  ּומ ּכל  וכ ּו', ׁשּבּׁש"ס  האמ ֹוראים  מימר ֹות  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָא ּלּו

ׁשּזה ּו ההלכה , לפי ה ּסּוגיא  הסקת  להיֹות  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָצריכה 

א ּמי. ׁשדי יֹונק  ענין ּבּתֹורה , ה ּיגיעה  ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָענין

ההלכה , ּפסק  אל  מ ּגיע  ּכדבעי ה ּיגיעה  ֿ ידי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדעל 

ּכמ ֹות ֹו ׁשהלכה  ע ּמֹו' 'והוי' היינּו18ׁשּנע ׂשה  , ְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָ

ּדכתיב  ּבּמק ּדׁש ּכמ ֹו ה ּׁשכינה , ונֹועד ּתי 6ה ׁשראת  ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָ
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(10.227 ע ' תש"ט  סה"מ  ואילך. א'תנה ע ' תרומה אוה"ת א.11)ראה ח , ואילך.12)ברכות א בהגה"ה 13)פ , (הובא פנ"ג

שם). שם.14)בתו"א א.15)תו"א כו, יומא ז"ח 16)ראה וראה ב . לח , יומא ישנים תוס ' א. ט , תענית ב . רכא, זח "ג ראה

א. שם.17)קה, ושהש"ר ח ֿט  ו, ב .18)שה"ש צג, סנהדרין

    
ŒÈÁ‡lL ˙BBca eÈ‡ÈN eÈ˙Ba ÈLe„a ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿≈«≈¿ƒ≈«∆¿«¬≈

‰Ê10, הזקן אדמו "ר  של  דורו  אחרי  הבאים, kהדורות Ì‰Ó ˜ÏÁL ∆∆≈∆≈∆¿»
,(ÌÒt˙ B‡ Òt„ בעולם והקדושה השכינה השראת עתה, שגם ƒ¿«ƒ¿«¿≈

בתורה  Ï"Êקשורה eÈ˙Ba Ó‡Ók11 בגמרא˙Èa ÁMÓ ¿«¬««≈«ƒ∆»«≈
‰"aw‰Ï BÏ ÔÈ‡ Lc˜n‰«ƒ¿»≈««»»
ÏL ˙Bn‡ '„ ‡l‡ BÓÏBÚa¿»∆»«∆

,‰ÎÏ‰ שבו המקום הם שרק ¬»»
שכינתו  את משרה ֿ הוא ֿ ברוך  ְֶַהקדוש

Ôkבעולם  Ìb ÔeÓ ‰fnL∆ƒ∆»«≈
‰ÈÎM‰ ˙‡L‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»««¿ƒ»
ÔÈÚ ÌÚ eL˜ Lc˜naL∆«ƒ¿»»ƒƒ¿«
,(‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„) ‰Bz‰«»«∆¬»»

Lec‰ CLÓ‰a ‡nk12 «¿…»¿∆¿≈«¿
אור ', Èza‡ב'תורה ‰Îe‡e«¬»««¿»

ÔBL‡ ˜ÏÁ ÛBÒ13 לשון וזה ≈∆ƒ
נג ): (פרק שם בתניא הזקן  רבנו 

היה  שבו  קיים, ראשון  בית "כשהיה

קדשים  קדשי  בבית והלוחות הארון 

דאצילות  מלכות שהיא השכינה הייתה

ברוך  סוף אין  אור  גילוי  בחינת  שהיה

עז  ויתר  שאת ביתר  שם שֹורה ָהוא

וע  רב מגילויה בגילוי  יותר  צום

שלמעלה  קדשים קדשי  בהיכלות

שלא  שני  ובבית עליונים... בעולמות

רבותינו  אמרו  והלוחות הארון  בו  היה

בו , שורה שכינה הייתה שלא ז "ל 

שורה  שהייתה שכינה מדרגת פירוש

השתלשלות  כדרך  שלא ראשון , בבית

שורה  הייתה שני  בבית אלא העולמות,

והתלבשות... השתלשלות כדרך 

 ֿ לקדוש לו  אין  המקדש בית ומשחרב

של  אמות ד ' אלא בעולמו  ֿ הוא ברוך 

שיושב  אחד  ואפילו  בלבד , הלכה

כדרך  עמו ... שכינה בתורה ועוסק

והתלבשות..." ∆¿e‰ÊÂהשתלשלות
Ï‡NÈ ˙ÒÎc ‰Lwa‰ ÔÎz…∆««»»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

'B‚ ÈÏ Á‡k EzÈ ÈÓ ˙eÏb‰ ÔÓÊa,שאתה ואזכה הלוואי  ƒ¿««»ƒƒ∆¿¿»ƒ
ישראל , עם ואני  כאח, לי  תהיה ֿ הוא, ֿ ברוך  ואגלה ‡E‡Èהקדוש אמשיך  ַ¬ƒ¬

ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  קדושתו  Bz‰תוך ‡Ïאת BÊ Èn‡ ,Èn‡ ˙Èa ∆≈ƒƒƒƒ»
‰tŒÏÚaL14 גילוי לידי  באים ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ורצונו  חכמתו  (שבה ∆¿«∆

לגדלות), מקטנות הוולד  את מגדלת שהאם ‰L‡˙כשם ÔÈÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»«
‰ÈÎM‰ והוא הזה בזמן  ‰ÎÏ‰.גם ÏL ˙Bn‡ '„a «¿ƒ»¿«∆¬»»

˙ÚÈ‚È È„ÈŒÏÚ ‡a ˙eËLÙa ‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„ ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««∆¬»»¿«¿»«¿≈¿ƒ«
,„ÓBl‰ Ì„‡‰ „enÏÂ הלכה למסקנה להגיע מנת על  הלימוד  כי  ¿ƒ»»»«≈

ופלפול  עיון  לשם לימוד  מאשר  יותר  מיוחדת ויגיעה מאמץ דורש למעשה

zÚÓL˙‡בעלמא  È˜eÒ‡Ï „ÓBlL הסוגיא את ‡aÈl‡להסיק ∆≈«¬≈¿«¿»»«ƒ»
‡˙ÎÏ‰c15,ההלכה פי  Èkעל  ¿ƒ¿¿»ƒ

‡ÊÈÓ ‡Ïc È„ÈÓ ‡kÈÏc Ì‚‰¬«¿≈»ƒƒ¿…¿ƒ»
‡˙ÈÈB‡a16 נרמז שלא דבר  אין  ¿«¿»

˙ÎaL,בתורה, ‰Bza כן ואם «»∆ƒ¿»
שבכתב, בתורה כלול  כבר  הכל  בעצם

כך  הסוגיא, של  ההלכתית המסקנה גם

משום  אין  הזו  המסקנה שבהסקת

אמיתי  עדיין ÌB˜ÓŒÏkÓחידוש ƒ»»
˜Èq‰Ï ‰ÚÈ‚i‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«ƒ

את  NÚÓÏ‰ולהפיק ‰ÎÏ‰‰«¬»»¿«¬∆
‰Êa LiL ‰tŒÏÚaL ‰BzÓƒ»∆¿«∆∆≈»∆

ÏB„b Èea היא פה שבעל  התורה כי  ƒ»
גדול , e˙kLבריבוי  BÓk17 ב'שיר ¿∆»

BÎÏÓ˙השירים' ‰n‰ ÌÈMLƒƒ≈»¿»
- חז "ל  ÌÈMLודרשו  Ì‰L∆≈ƒƒ

 ÌÈL‚Ït ÌÈBÓLe ,˙BzÎqÓ«∆¿¿ƒƒ«¿ƒ
ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ ,˙BzÈÈa el‡≈¿«¿«¬»≈
˙BÓÈÓ el‡  tÒÓƒ¿»≈≈¿
,'eÎÂ Ò"MaL ÌÈ‡BÓ‡‰»¬»ƒ∆««¿
עצום  לריבוי  מצטרפים יחד  שכולם

˙˜Ò‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆¿ƒ»ƒ¿¬»«
e‰fL ,‰ÎÏ‰‰ ÈÙÏ ‡È‚eq‰«¿»¿ƒ«¬»»∆∆

‰ÚÈ‚i‰ ÔÈÚ המיוחדת‰Bza ƒ¿««¿ƒ»«»
להגיע  מנת על  מהלומד  הנדרשת

("לאסוקי  למעשה הלכה למסקנה

מתוך  דהלכתא") אליבא שמעתתא

שבעל  התורה דברי  של  העצום הריבוי 

‡Ènפה, È„L ˜BÈ ÔÈÚ אשר ƒ¿«≈¿≈ƒƒ
מאימו , החלב את מקבל  שהיונק כשם

מסקנת  את מקבל  ביגיעה הלומד  כך 

פה. שבעל  מהתורה »¿ŒÏÚcההלכה
ÈÚ„k ‰ÚÈ‚i‰ È„È כדרוש ¿≈«¿ƒ»ƒ¿»≈

ÚÈbÓ הלומד‰ÎÏ‰L 'BnÚ 'ÈÂ‰Â' ‰NÚpL ,‰ÎÏ‰‰ ˜Òt Ï‡ «ƒ«∆¿««¬»»∆«¬»«¬»»ƒ∆¬»»
B˙BÓk18,– עמו  ש"וה' היה המלך  דוד  על  דואג  שאמר  השבחים בין  ¿

של  הפנימית שהמשמעות בחסידות ומבואר  מקום", בכל  כמותו  שהלכה

אלא  ובחריפות בלמדנות די  לא הנכון  ההלכה לפסק לכוון  שכדי  היא הדברים

עמו  שה' זה ומושג  דשמיא בסייעתא צורך  ‰ÈÎM‰,יש ˙‡L‰ eÈÈ‰«¿«¿»««¿ƒ»
BÓk שהיתה השכינה להשראת È˙Îcבדומה Lc˜na6 המשכן שעל  ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ
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ז       

אמנם  וג ֹו', ׁשם   ׁשע ּקר 19ל עסקים  ּבעלי יׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

וכ ּנֹודע  ׁשּבּתֹורה , ּבהלכה  אינֹו ׁשּיׁש20עסקם  ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומארי  חכמים ) (ּתלמידי א ֹורייתא  מארי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָּביׂשראל 

ה ּוא  ּובכלל ּות  עסקים ). (ּבעלי טבין ְְֲֲִִִִֵַָָָע ּובדין

ּדכתיב  לזב ּול ּון, יּׂששכר  ּבין ׂשמח 21ההפר ׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ּדיּׂששכר  ,ּבאהלי ויּׂששכר   ּבצאת 22זב ּול ּון ְְְְְְִִֵֶָָָָָֹ

ּכל  ּבעב ֹודת  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּתֹורה . ׁשל  ּבאהל ּה ְְֲֳֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה 

ׁשל  ּבאהל ּה ׁשהם  ּתֹורה  מארי ׁשּיׁש ְְֳִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָיׂשראל 

ׁשל  א ּמֹות  ּבד ' (א ֹו הלכה  ׁשל  א ּמֹות  ּבד ' ְְֲֶֶַַָָָּתֹורה ,

ּבּדר ּוׁש ּכּמבאר  יֹוצא 23ּתפ ּלה , היה  ּוזב ּול ּון ,( ְְְְִֵַַָָָָֹ

הם 21לח ּוץ  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּבפרקמטיא , לעסק  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹ

ה ּנמצאים  טבין ע ּובדין ּומארי עסקים  ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָּבעלי

ּתפ ּלה , ׁשל  א ּמֹות  וד ' הלכה  ׁשל  א ּמֹות  לד ' ְְְֲִִֶֶַַָָָמח ּוץ 

נאמר  ֿ זה  ּבעלי 24ועל  ּדגם  ּדוקא , ּבח ּוץ   אמצא ְְְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָ

הח ּוץ , אל  יֹוצאים  ׁשהם  ּבח ּוץ , ה ּנמצאים  ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָעסקים 

ּדאף  ,' אמצא' להיֹות  צרי ּבהם  ּגם  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָה ּנה 

ענין  אצלם  להיֹות  צרי ולכן ּבח ּוץ  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנמצאים 

ׁשּיהיה ׁשל  היא  ה ּבּקׁשה  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף  ח ּפּוׂש, ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה ּקּב"ה . את  ימצא ּו ׁשם  ׁשּגם  ּבח ּוץ ,  ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָאמצא

ּדוקא   א ּׁשק נאמר  ֿ זה  על  ּדדוקא 25ואדר ּבה , , ְְְְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּומארי  עסקים  ּבעלי ׁשהם  ּבח ּוץ  ה ּנמצאים  ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבא ּלה 

ּבאלק ּות  ההתק ּׁשר ּות  יׁשנּה טבין, ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹע ּובדין

ה ּתֹורה . מ ּלּמּוד  ׁשּלמעלה  ּדוקא  נׁשיקין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּבבחינת 

ׁשּבעל ֿ ות ֹורה  ׁשּבכתב  (ּתֹורה  ה ּתֹורה  ל ּמּוד  ְְְִִִֶֶַַָָָָּכי

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  וכ ּו', ה ּדּבּור  א ֹות ּיֹות  עם  ק ׁשּור  ְִִִֵֵֶֶַַָּפה )

ּכמ ֹו ה ּוא  עסקים  ּבבעלי  ה ּמאיר  הא ֹור  ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָּבחינת 

מחמת  ׁשּנמ ׁשכת  נׁשיקה  ּבבחינת  ה ּבאה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאהבה 

ּבׁשּום  מתל ּבׁשת  ׁשאינּה ׁשּבּלב  האהבה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפנימ ּיּות 

ּבחינת  יׁש ׁשּבכלל ּות  [הגם  וא ֹות ּיֹות  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָּכלים 
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ובכ"מ .19) ואילך. ד מד, שה"ש לקו"ת ואילך. ב  פ , שם ס "ה.20)תו"א יח .21)אגה"ק  לג, שם.22)ברכה ברכה פרש"י 

יג. מט , סע "ב .23)ויחי  פ , שם ועוד.24)ראה שם. תו"א ד.25)ראה פ , שם תו"א

    
עליו  למשה אמר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש כתוב ÂÌLוהמקדש EÏ Èz„ÚB¿«¿ƒ¿»

,'B‚Â להשראת שי מקום היינו  משה, עם בו  להיוועד  קבוע מקום היה ¿
– הגלות בזמן  גם שאפשר ) כמה (עד  השכינה השראת פועלים וכך  השכינה,

פסוקה. הלכה לקביעת עד  ויגיעה בעמל  התורה לימוד  ידי  על 

ÌÓ‡19ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa LÈ »¿»≈«¬≈¬»ƒ
‰ÎÏ‰a BÈ‡ Ì˜ÒÚ wÚL∆ƒ«ƒ¿»≈«¬»»

Ú„BpÎÂ ,‰BzaL20LiL ∆«»¿«»∆≈
‡˙ÈÈB‡ È‡Ó Ï‡NÈa בעלי ¿ƒ¿»≈»≈»¿»

È‡Óeתורה  (ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz)«¿ƒ≈¬»ƒ»≈
ÔÈË ÔÈ„eÚ טובים מעשים בעלי  ¿ƒ»ƒ

˙eÏÏÎe .(ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa)«¬≈¬»ƒƒ¿»
LÙ‰‰ ‡e‰ ההבדלÔÈa «∆¿≈≈

È˙Îc ,ÔeÏeÊÏ Î˘OÈ21 ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ישראל  לשבטי  רבנו  משה בברכת

E˙‡ˆa ÔeÏeÊ ÁÓN למסחר ¿«¿¿≈¿
EÈÏ‰‡a Î˘OÈÂ בישיבתך ¿ƒ»»¿…»∆

התורה, ‰Î˘OÈc22‰Èבאהלי  ¿ƒ»»»»
ŒCcŒÏÚÂ .‰Bz ÏL dÏ‰‡a¿»√»∆»¿«∆∆

‰Ê וזבולון יששכר  שהשבטים כשם ∆
במסחר  עסק שיששכר  כך  התחלקו 

גם  כך  בתורה, עסק »¬»BÚa„˙וזבולון 
Ïk עםLiL Ï‡NÈ מבני כאלה »ƒ¿»≈∆≈

שהינם  Bz‰ישראל  È‡Ó בעלי »≈»
Bz‰,תורה  ÏL dÏ‰‡a Ì‰L∆≈¿»√»∆»

'„a B‡) ‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„a¿«∆¬»»¿
‡nk ,‰lÙz ÏL ˙Bn‡«∆¿ƒ»«¿…»

Leca23,(' אור ב'תורה במאמר  «¿
ıeÁÏ ‡ˆBÈ ‰È‰ ÔeÏeÊe21 ¿»»≈«

‡ÈËÓ˜Ùa ˜ÒÚÏ, מסחרŒÏÚÂ «¬…ƒ¿«¿«¿»¿«
‰ÊŒCc זבולון לשבט ‰Ìבדומה ∆∆∆≈

ÔÈ„eÚ È‡Óe ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa«¬≈¬»ƒ»≈¿ƒ
ÔÈË טובים מעשים ובעלי  »ƒ

˙Bn‡ '„Ï ıeÁÓ ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒƒ¿«
ÏL ˙Bn‡ '„Â ‰ÎÏ‰ ÏL∆¬»»¿«∆

Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,‰lÙz24 ב'שיר ¿ƒ»¿«∆∆¡«
כאן  ıeÁaהשירים' E‡ˆÓ‡∆¿»¬«

ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa Ì‚c ,‡˜Âc«¿»¿««¬≈¬»ƒ
ıeÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ לאהלי מחוץ «ƒ¿»ƒ«

ÌÈ‡ˆBÈהתורה, Ì‰L מבתי ∆≈¿ƒ
המדרשות  ובתי  ‰ıeÁהכנסיות Ï‡, במסחר לעסוק Ì‰aכדי  Ìb ‰p‰ ∆«ƒ≈«»∆

'E‡ˆÓ‡' ˙BÈ‰Ï CÈˆ ֿ הקדוש את 'למצוא' שיזכו  מבקשים הם וגם »ƒƒ¿∆¿»¬
ֿ הוא, ÔÎÏÂברוך  ,ıeÁa ÌÈ‡ˆÓpL Û‡c ֿ הקדוש אל  שלהם הקשר  ¿«∆ƒ¿»ƒ«¿»≈

אלא  מאליו  מובן  אינו  ֿ הוא ÏLברוך  ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿∆¿»ƒ¿»∆
NetÁ, מיוחד ובמאמץ ביגיעה ‰Lwa‰הכרוך  ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ של ƒ««ƒ≈««»»

בחוץ  הנמצאים יהודים ÌLאותם ÌbL ,ıeÁa E‡ˆÓ‡ ‰È‰iL ‡È‰ƒ∆ƒ¿∆∆¿»¬«∆«»
כנסיות  בתי  בתוך  נמצאים כאשר  רק ולא במסחר , עוסקים והם בחוץ בהיותם

בתפילה  ועוסקים מדרשות ובתי 

‰aw"‰ובתורה  ˙‡ e‡ˆÓÈ ויזכו ƒ¿¿∆«»»
אליו . להתקרב

,‰a„‡Â שגם בלבד  זו  לא ¿«¿«»
אלא  ה', לקרבת זוכים בחוץ הנמצאים

אל  מתקרבים הם דווקא מזו , יתירה

אותו  ו 'מוצאים' ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ולכן  שאת ההתקרבות ÊŒÏÚ‰ביתר  «∆
Âc˜‡שלהם  E˜M‡ Ó‡25, כי ∆¡«∆»¿«¿»

מיוחדת  קירבה של  ביטוי  היא נשיקה

היא  לכך  והסיבה «¿»¿Â„c˜‡במינה
Ì‰L ıeÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ‰l‡a¿≈∆«ƒ¿»ƒ«∆≈
ÔÈ„eÚ È‡Óe ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa«¬≈¬»ƒ»≈¿ƒ

ÔÈË,טובים מעשים dLÈובעלי  »ƒ∆¿»
˙ÈÁa ˙e˜Ï‡a ˙eM˜˙‰‰«ƒ¿«¿∆¡…ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ‡˜Âc ÔÈ˜ÈL¿ƒƒ«¿»∆¿«¿»

‰Bz‰ „enlÓ כידוע הוא שאף ƒƒ«»
האלוקות  עם הלומד  האדם את מקשר 

של  ההתקשרות לרמת מגיע אינו  אבל 

טובים  מעשים באמצעות ה' עבודת

(Bz‰בחוץ. ‰Bz‰ „enÏ Èkƒƒ«»»
(‰tŒÏÚaL ‰B˙Â ˙ÎaL∆ƒ¿»¿»∆¿«∆

Ú eL˜'eÎÂ eac‰ ˙Bi˙B‡ Ì »ƒƒ«ƒ¿
שכל  לבטא הדיבור  של  בכוחו  שאמנם

מדובר  עדיין  אבל  פנימיים ורגש

ורבדים  מוגבלת, במידה בביטוי 

לא  והרגש השכל  של  מאד  פנימיים

דבר  של  בסופו  שהוא בדיבור  מתגלים

מוגבל , חיצוני  ביטוי  »Œ‰Óאמצעי 
B‡‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡M האלוקי ∆≈≈¿ƒ«»
ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa È‡n‰ שעושים «≈ƒ¿«¬≈¬»ƒ

בעלי  הם זאת ובכל  בחוץ מסחר 

ה' אל  ומתקרבים טובים ‰e‡מעשים
‰‡a‰ ‰‰‡‰ BÓkביטו ּי לידי  ¿»«¬»«»»

˙ÎLÓpL ‰˜ÈL ˙ÈÁƒ¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
ÌeLa ˙LaÏ˙Ó dÈ‡L laL ‰‰‡‰ ˙eiÓÈt ˙ÓÁÓ≈¬«¿ƒƒ»«¬»∆«≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿

ÌÈÏk בכלים התלבשות ידי  על  היא האור  של  ההתגלות שדרך  כידוע ≈ƒ
˙Bi˙B‡Â לידי באה איננה הדיבור וכן  באותיות eÏÏÎaL˙ביטוי  Ì‚‰] ¿ƒ¬«∆ƒ¿»
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ח   

ּגם  נׁשיקין ּבבחינת  ּבר ּוחא  ר ּוחא  ְְְְְִִִִִַַַָָאת ּדּבק ּות 

ּבּתניא  ּכּמבאר  ה ּתֹורה , ].26ּבל ּמּוד  ְְְִַַַַָָָֹ

‰p‰Â ה ּׁשכינה ּדה ׁשראת  ה ּכללי הענין על  נֹוסף  ¿ƒ≈ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָ

ּבּמאמר  מבאר  ּבאר ֹון, ׁשהיה  ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹּבּמק ּדׁש

ה ּכר ּובים 27ׁשם  ענין עם  ק ׁשּורה  זֹו ׁשה ׁשראה  , ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ּדה ּנה  לי). ּכאח  נקראת  (ולכן ה ּכּפרת  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשעל 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ה ּכר ּובים  ּפני 28ּבענין היינּו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָ

וא ּפי  רברבי א ּפי ותרצ ּו אדם , ּפני היינּו ְְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָּכר ּוב 

ׁשם  ּבזה  ּומבאר  ּפני 26זּוטרי, רברבי, א ּפי ּדענין , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ל ֹומר  (ויׁש ׁשּלמעלה  ה ּתֹורה  ענין ה ּוא  ְְְְִֵֶַַַַָָָָאדם 

וענין  אנּפין), ארי ּבחינת  ה ּוא  מ ּזה  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָׁשּלמעלה 

ה ּתֹורה  המ ׁשכת  היא  אנּפין) (זעיר  זּוטרי ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָא ּפי

ב ' יׁש ּגּופא  ּובזה  למ ּטה . ה ּכר ּובים ) ֿ ידי ְְְִֵֵֶַַַָָָ(על 

וגם  ה ּמאמר  ּבהמ ׁש וכ ּמבאר  וכ ּפרת , ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכר ּובים 

(אדמ ּו"ר  ֿ עדן נׁשמת ֹו אדמ ֹו"ר  ֿ יד ֿקד ׁש ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּבכתב 

ּבעצמ ֹו ּבה ּו29ה ּזקן) ּדכתיב  ה ּכר ּובים  ב ' 30ּדענין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָ

מ ּזה , מ ּקצה  אחד  ּוכר ּוב  מ ּזה  מ ּקצה  אחד  ְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָּכר ּוב 

ס ֹוף  ֿ אנּפין,הם  זעיר  ּבחינת  - ֿ ס ֹוף  האין ע ֹולמ ֹות  ְְְִִֵֵֵַַָָ

ספירת  - ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ְְְְֲִִִִִַַָָָָּותח ּלת 

אחת  מק ׁשה  נע ׂשים  יחד  ּוׁשניהם  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָה ּמלכ ּות ,

ל ׁשניהם , אחד  ּכתר  ּבחינת  ׁשהיא  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמה ּכּפֹורת 

מ ּבחינת  נמ ׁשכים  ׁשּׁשניהם  והינּו ח ּפה , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבחינת 

היתה  ׁשּׁשם  מהאר ֹון, ׁשּלמעלה  וה ּכתר  ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה ּכּפרת 

ּכאח  יּתנ מי ענין וזה ּו ּכּנ"ל . ה ּׁשכינה  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָה ׁשראת 

ג ֹו'  א ּׁשק ּבח ּוץ   אמצא א ּמי ׁשדי יֹונק  ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָלי

ּדכנסת  ה ּבּקׁשה  ּדתכן ג ֹו', א ּמי ּבית  אל   ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאביא

יּתנ ׁשּיהיה  ה ּוא  ה ּגל ּות  ּבזמן מה ּקּב"ה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל 
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ועוד.26) פמ "ו. בהגהה). ג פ , שם בתו"א (הובא ואילך.27)פמ "ה ג ב .28)עט , יג, ואילך.29)חגיגה א פרשתנו 30)פא,

יט . שם,

    
כללי  Áea‡באופן  ‡Áe ˙e˜ac˙‡ ˙ÈÁa LÈ ברוח רוח דבקות ≈¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»

‡Èza ‡nk ,‰Bz‰ „enÏa Ìb ÔÈ˜ÈL ˙ÈÁa26:מה פרק ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»«¿…»««¿»
בבחינת  הוא ברוך  סוף אין  אור  העליון  בייחוד  ישראל ] נשמות [את "ולייחדן 

דהיינו  פיהו  מנשיקות ישקני  שכתוב כמו  ברוחא רוחא אתדבקות שהיא נשיקין 

זו  ה' בדבר  האדם דבור  התקשרות

יש  התורה בלימוד  שגם הרי  הלכה",

בבחינת  פנימית ודבקות התחברות

כללי . באופן  שזהו  אלא נשיקין ,

באופן  קיים הדבר  יותר  ובפרטיות

יותר  טובים, מעשים בבעלי  מיוחד 

העניין  וכהמשך  התורה, בלימוד  מאשר 

הצדקה  מעשה "ובפרט שם: בתניא

וחסד "].

ÈÏÏk‰ ÔÈÚ‰ ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â¿ƒ≈»«»ƒ¿»«¿»ƒ
Lc˜na ‰ÈÎM‰ ˙‡L‰c¿«¿»««¿ƒ»«ƒ¿»

,ÔB‡a ‰È‰L מבואר זה פי  שעל  ∆»»»»
של  ֿ המתחיל  הדיבור  בין  הקשר 

תרומה, לפרשת «…¿‡Óהמאמר 
Ó‡na' אור ,ÌL27ב'תורה ««¬»»

BÊ ‰‡L‰L האלוקות וגילוי  ∆«¿»»
במקדש ÔÈÚשהיה ÌÚ ‰eL¿̃»ƒƒ¿«

ÔÎÏÂ) ˙tk‰ ÏÚL ÌÈek‰«¿ƒ∆«««…∆¿»≈
ÈÏ Á‡k ˙‡˜ הכרובים שהרי  ƒ¿≈¿»ƒ

התורה  כדברי  אחים, כמו  נראו 

אחיו "). אל  איש "ופניהם

eÓ‡ ÌÈek‰ ÔÈÚa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba28בגמראeÈÈ‰ «≈««¿

,Ì„‡ Èt eÈÈ‰ ek Èt¿≈¿«¿¿≈»»
ÈËeÊ Èt‡Â È Èt‡ eˆ˙Â¿≈¿«≈«¿¿≈¿«≈¿≈
לשון  (וזה קטנות ופנים גדולות פנים

כרוב? מאי  חגיגה: במסכת הגמרא

תינוק). (פני  כרביא אבהו : רבי  אמר 
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קטן )). פני  והאחד  גדול  פני  (האחד  זוטרי  ואפי  רברבי  אפי  מתרצת: והגמרא
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,È,גדולות ÏÚÓlL‰פנים ‰Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì„‡ Èt כפי «¿¿≈¿≈»»ƒ¿««»∆¿«¿»

העליונים  בעולמות ÈÁa˙שהיא ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓlL ÓBÏ LÈÂ)¿≈«∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«
ÔÈt‡ CÈ‡ למעלה הכתר , בבחינת באלוקות בחינה שהיא ארוכות פנים ¬ƒ«¿ƒ

הספירות), ‡ÔÈt)מעשר  ÈÚÊ) ÈËeÊ Èt‡ ÔÈÚÂ קטנות פנים ¿ƒ¿««≈¿≈¿≈«¿ƒ
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סוף  האין  של  והקצה הסוף הקצוות,

בי "ע  העולמות של  וההתחלה
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ט    

ּגם  נׁשיקין ּבבחינת  ּבר ּוחא  ר ּוחא  ְְְְְִִִִִַַַָָאת ּדּבק ּות 

ּבּתניא  ּכּמבאר  ה ּתֹורה , ].26ּבל ּמּוד  ְְְִַַַַָָָֹ

‰p‰Â ה ּׁשכינה ּדה ׁשראת  ה ּכללי הענין על  נֹוסף  ¿ƒ≈ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָ

ּבּמאמר  מבאר  ּבאר ֹון, ׁשהיה  ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹּבּמק ּדׁש

ה ּכר ּובים 27ׁשם  ענין עם  ק ׁשּורה  זֹו ׁשה ׁשראה  , ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ּדה ּנה  לי). ּכאח  נקראת  (ולכן ה ּכּפרת  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשעל 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ה ּכר ּובים  ּפני 28ּבענין היינּו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָ

וא ּפי  רברבי א ּפי ותרצ ּו אדם , ּפני היינּו ְְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָּכר ּוב 

ׁשם  ּבזה  ּומבאר  ּפני 26זּוטרי, רברבי, א ּפי ּדענין , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ל ֹומר  (ויׁש ׁשּלמעלה  ה ּתֹורה  ענין ה ּוא  ְְְְִֵֶַַַַָָָָאדם 

וענין  אנּפין), ארי ּבחינת  ה ּוא  מ ּזה  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָׁשּלמעלה 

ה ּתֹורה  המ ׁשכת  היא  אנּפין) (זעיר  זּוטרי ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָא ּפי

ב ' יׁש ּגּופא  ּובזה  למ ּטה . ה ּכר ּובים ) ֿ ידי ְְְִֵֵֶַַַָָָ(על 

וגם  ה ּמאמר  ּבהמ ׁש וכ ּמבאר  וכ ּפרת , ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכר ּובים 

(אדמ ּו"ר  ֿ עדן נׁשמת ֹו אדמ ֹו"ר  ֿ יד ֿקד ׁש ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּבכתב 

ּבעצמ ֹו ּבה ּו29ה ּזקן) ּדכתיב  ה ּכר ּובים  ב ' 30ּדענין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָ

מ ּזה , מ ּקצה  אחד  ּוכר ּוב  מ ּזה  מ ּקצה  אחד  ְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָּכר ּוב 

ס ֹוף  ֿ אנּפין,הם  זעיר  ּבחינת  - ֿ ס ֹוף  האין ע ֹולמ ֹות  ְְְִִֵֵֵַַָָ

ספירת  - ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ְְְְֲִִִִִַַָָָָּותח ּלת 

אחת  מק ׁשה  נע ׂשים  יחד  ּוׁשניהם  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָה ּמלכ ּות ,

ל ׁשניהם , אחד  ּכתר  ּבחינת  ׁשהיא  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמה ּכּפֹורת 

מ ּבחינת  נמ ׁשכים  ׁשּׁשניהם  והינּו ח ּפה , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבחינת 

היתה  ׁשּׁשם  מהאר ֹון, ׁשּלמעלה  וה ּכתר  ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה ּכּפרת 

ּכאח  יּתנ מי ענין וזה ּו ּכּנ"ל . ה ּׁשכינה  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָה ׁשראת 

ג ֹו'  א ּׁשק ּבח ּוץ   אמצא א ּמי ׁשדי יֹונק  ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָלי

ּדכנסת  ה ּבּקׁשה  ּדתכן ג ֹו', א ּמי ּבית  אל   ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאביא

יּתנ ׁשּיהיה  ה ּוא  ה ּגל ּות  ּבזמן מה ּקּב"ה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל 
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ועוד.26) פמ "ו. בהגהה). ג פ , שם בתו"א (הובא ואילך.27)פמ "ה ג ב .28)עט , יג, ואילך.29)חגיגה א פרשתנו 30)פא,

יט . שם,

    
כללי  Áea‡באופן  ‡Áe ˙e˜ac˙‡ ˙ÈÁa LÈ ברוח רוח דבקות ≈¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»

‡Èza ‡nk ,‰Bz‰ „enÏa Ìb ÔÈ˜ÈL ˙ÈÁa26:מה פרק ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»«¿…»««¿»
בבחינת  הוא ברוך  סוף אין  אור  העליון  בייחוד  ישראל ] נשמות [את "ולייחדן 

דהיינו  פיהו  מנשיקות ישקני  שכתוב כמו  ברוחא רוחא אתדבקות שהיא נשיקין 

זו  ה' בדבר  האדם דבור  התקשרות

יש  התורה בלימוד  שגם הרי  הלכה",

בבחינת  פנימית ודבקות התחברות

כללי . באופן  שזהו  אלא נשיקין ,

באופן  קיים הדבר  יותר  ובפרטיות

יותר  טובים, מעשים בבעלי  מיוחד 

העניין  וכהמשך  התורה, בלימוד  מאשר 

הצדקה  מעשה "ובפרט שם: בתניא

וחסד "].

ÈÏÏk‰ ÔÈÚ‰ ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â¿ƒ≈»«»ƒ¿»«¿»ƒ
Lc˜na ‰ÈÎM‰ ˙‡L‰c¿«¿»««¿ƒ»«ƒ¿»

,ÔB‡a ‰È‰L מבואר זה פי  שעל  ∆»»»»
של  ֿ המתחיל  הדיבור  בין  הקשר 

תרומה, לפרשת «…¿‡Óהמאמר 
Ó‡na' אור ,ÌL27ב'תורה ««¬»»

BÊ ‰‡L‰L האלוקות וגילוי  ∆«¿»»
במקדש ÔÈÚשהיה ÌÚ ‰eL¿̃»ƒƒ¿«

ÔÎÏÂ) ˙tk‰ ÏÚL ÌÈek‰«¿ƒ∆«««…∆¿»≈
ÈÏ Á‡k ˙‡˜ הכרובים שהרי  ƒ¿≈¿»ƒ

התורה  כדברי  אחים, כמו  נראו 

אחיו "). אל  איש "ופניהם

eÓ‡ ÌÈek‰ ÔÈÚa ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba28בגמראeÈÈ‰ «≈««¿

,Ì„‡ Èt eÈÈ‰ ek Èt¿≈¿«¿¿≈»»
ÈËeÊ Èt‡Â È Èt‡ eˆ˙Â¿≈¿«≈«¿¿≈¿«≈¿≈
לשון  (וזה קטנות ופנים גדולות פנים

כרוב? מאי  חגיגה: במסכת הגמרא

תינוק). (פני  כרביא אבהו : רבי  אמר 

מעתה, אלא לאביי : פפא רב ליה אמר 

השני  ופני  הכרוב פני  האחד  פני  דכתיב

והרביעי  אריה פני  והשלישי  אדם פני 

אדם  פני  היינו  כרוב פני  היינו  נשר , פני 

אדם)? פני  הם כרוב פני  גם (שהרי 

קטן )). פני  והאחד  גדול  פני  (האחד  זוטרי  ואפי  רברבי  אפי  מתרצת: והגמרא

ÌL ‰Êa ‡Óe26,' אור ב'תורה המאמר  ‡Ètבהמשך  ÔÈÚc ¿…»»∆»¿ƒ¿««≈
,È,גדולות ÏÚÓlL‰פנים ‰Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì„‡ Èt כפי «¿¿≈¿≈»»ƒ¿««»∆¿«¿»

העליונים  בעולמות ÈÁa˙שהיא ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓlL ÓBÏ LÈÂ)¿≈«∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ«
ÔÈt‡ CÈ‡ למעלה הכתר , בבחינת באלוקות בחינה שהיא ארוכות פנים ¬ƒ«¿ƒ

הספירות), ‡ÔÈt)מעשר  ÈÚÊ) ÈËeÊ Èt‡ ÔÈÚÂ קטנות פנים ¿ƒ¿««≈¿≈¿≈«¿ƒ

העליונות) הספירות עשר  של  למידות כינוי  הם כלל  ‰ÎLÓ˙(שבדרך  ‡È‰ƒ«¿»«
‰hÓÏ (ÌÈek‰ È„ÈŒÏÚ) ‰Bz‰.הזה לעולם «»«¿≈«¿ƒ¿«»

‡Ùeb ‰Êe למטה התורה ב'LÈבהמשכת שונות בחינות ÌÈekכמה »∆»≈¿ƒ
Ó‡n‰ CLÓ‰a ‡nÎÂ ,˙tÎÂ' אור Œ„ÈŒ˙Îaב'תורה Ì‚Â ¿«…∆¿«¿…»¿∆¿≈««¬»¿«ƒ¿«»

Ô„ÚŒB˙ÓL "BÓ„‡ L„…̃∆«¿ƒ¿»≈∆
BÓˆÚa (Ô˜f‰ "eÓ„‡)29 «¿«»≈¿«¿

È˙Îc ÌÈek‰ ' ÔÈÚc¿ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ
e‰a30 בהם ‡Á„שכתוב ek ¿¿∆»

„Á‡ eÎe ‰fÓ ‰ˆwÓƒ»»ƒ∆¿∆»
Ì‰ ,‰fÓ ‰ˆwÓ אחד ÛBÒמצד  ƒ»»ƒ∆≈

הקצה  ‰‡ŒÔÈשל היינו  ˙BÓÏBÚ»»≈
,ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa  ÛBÒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
בעולם  העליונות הספירות של  המידות

שלמעלה  לדרגות שביחס האצילות

לעולמות  ביחס אבל  עולם, נחשב ממנו 

ממש" "אלוקות נקרא ממנו  שלמטה

שני  ומצד  ֿ סוף, האין  לעולמות ושייך 

- הוא האצילות »lÁ˙e¿ƒ˙עולם
‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ  עולם של  ¿ƒ«««¿
עולמות  מתחילים שבה האצילות

שלמטה  ֿ עשייה ֿ יצירה בריאה

ÁÈ„מהאצילות, Ì‰ÈLe שני ¿≈∆««
סוף  האין  של  והקצה הסוף הקצוות,

בי "ע  העולמות של  וההתחלה

˙Á‡ ‰L˜Ó ÌÈNÚ שני כי  «¬ƒƒ¿»««
מתחברים  הללו  ∆»»≈Btk‰Ó˙הקצוות

הכפורת  ÈÁa˙באמצעות ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«
Ì‰ÈLÏ „Á‡ ˙k לשני ∆∆∆»ƒ¿≈∆

יחד ,הכרובים  »ÈÁa¿ƒ˙(הקצוות)
‰tÁ כאחד שניהם מעל  שחופפת À»

שמעל  לחופה (בדומה ביניהם ומחברת

ואיחוד  חיבור  שיוצרת וכלה חתן 

Ì‰ÈMLביניהם), eÈ‰Â הכרוב גם ¿«¿∆¿≈∆
הכרוב  וגם סוף האין  של  הקצה שהוא

שהם  בי "ע עולמות התחלת שהוא

סוף) האין  (לעומת מוגבלים עולמות

ÌML ,ÔB‡‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙k‰Â ˙tk‰ ˙ÈÁaÓ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿ƒ«««…∆¿«∆∆∆¿«¿»≈»¬∆»
.Ï"pk ‰ÈÎM‰ ˙‡L‰ ‰˙È‰»¿»«¿»««¿ƒ»««

e‰ÊÂ של הפנימית È„Lהמשמעות ˜BÈ ÈÏ Á‡k EzÈ ÈÓ ÔÈÚ ¿∆ƒ¿«ƒƒ∆¿¿»ƒ≈¿≈
,'B‚ Èn‡ ˙Èa Ï‡ E‡È‡ 'B‚ E˜M‡ ıeÁa E‡ˆÓ‡ Èn‡ƒƒ∆¿»¬«∆»¿¬ƒ¬∆≈ƒƒ
‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰"aw‰Ó Ï‡NÈ ˙ÒÎc ‰Lwa‰ ÔÎ˙c¿…∆««»»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈«»»ƒ¿««»

מקום  מכל  הגלות, בזמן  וההסתר  ההעלם Á‡kשלמרות EzÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆¿¿»
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וכ ּו', ׁשּבּכר ּובים  האלק ּות  ּגּלּוי ג ֹו', לי ְְְֱִִִֶַָָֹּכאח 

עסקים  ּובעלי אהל  יֹוׁשבי ּבעב ֹודת  ׁשּימ ׁש ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֻוהינּו

ה ּכר ּובים . ּבב ' ׁשהיה  האלק ּות  ְְֱִִֶַָָָֹּגּלּוי

LÈÂ ל ׁשֹון רק  אינֹו זה  ּפס ּוק  ּדפר ּוׁש ע ֹוד , ל ֹומר  ¿≈ְְֵֵֶַַָ

(ל ׁשֹון  יּתנ מי ׁשּכת ּוב  מה  א ּלא  ְְִִֶֶֶַַָָָָּבּקׁשה ,

'מי', ׁשּמּבחינת  ּבניח ּותא , לפר ׁשֹו יׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּבּקׁשה )

וג ֹו'). לי ּכאח  (ׁשּיהיה  ֿ זה  ׁשּלאחרי הענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻימ ׁש

ּבּמד ּבר  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ה ּמבאר   ּדר ֿ 31ועל  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ה ּפס ּוק  להם 32ּבפר ּוׁש זה  לבבם  והיה  יּתן מי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבניח ּותא , ה ּוא  זה  ּפס ּוק  ׁשּפר ּוׁש א ֹותי, ְְְִִִֵֶֶָָָליראה 

ּכל  ה ּסֹובב  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין ה ּוא  מי ְִִִֵֵַַָָּדבחינת 

לבבם  ׁשּיהיה  יּתן ה ּוא  ּכלל , מ ּׂשג  ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻעלמין

ּגם  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ּדעל  וג ֹו'. א ֹותי ליראה  להם  ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָזה 

מי  ׁשּמּבחינת  ג ֹו'), לי ּכאח  יּתנ (מי זה  ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָּבפס ּוק 

זאת , וע ֹוד  וג ֹו'. לי ּכאח  יּתנ ׁשּיהיה  ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹֻימ ׁש

מי  ה ּנ"ל  ּבּפס ּוק  (ּכמ ֹו נתינה  מ ּלׁשֹון יּתנ ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָּדענין

ּביֹותר , נעלית  המ ׁשכה  על  מ ֹורה  וג ֹו') ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָיּתן

וע ֹוד 33ּכמאמר  נֹותן. ה ּוא  יפה  ּבעין ה ּנֹותן ּכל  ְְְֲִֵֵַַַַָָָ

'ל  ּׁשּכת ּוב  ּדמה  מ ֹורה זאת , לי) ּכאח  יּתנ (מי י' ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ

מי  ה ּנ"ל  ּבּפס ּוק  (ּכמ ֹו נצחית  היא  זֹו ְְְִִִִֶַַַַָָָׁשהמ ׁשכה 

ג ֹו' ה ּימים  ּכל  ּדמס ּיים  ג ֹו', לבבם  והיה  ְְְִִִֵֵַַָָָָָָיּתן

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  מק ֹום 34לע ֹולם ), ּכל  ְְֲֵַַַַָָָ

עם  ּגם  זה  לק ּׁשר  ויׁש לע ֹולם . זז אינֹו לי ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר 

מק ּדׁש לי וע ׂשּו ה ּׁשב ּוע , ּבפר ׁשת  ה ּנ"ל  ְְְִִַַַַַַָָָָָָה ּפס ּוק 

זה  ּבפס ּוק  לי ּתבת  ּפר ּוׁש ּדגם  ּבת ֹוכם , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָוׁשכנּתי

לע ֹולם . זז ׁשאינֹו ה ּנצח ּיּות , ענין ְְְִִִֵֶַַָָה ּוא 

ÈtŒÏÚÂ האדם עב ֹודת  ּכלל ּות  ּתכן יּובן זה  ּכל  ¿«ƒְֲֶֶַָָָָָָֹ

ּבכלל ּות  ה ּגל ּות  ּדזמן ה ּגל ּות , ְְְִִִַַַַָָָּבזמן
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ובכ"מ .31) א. כו.32)טו, ה, א.33)ואתחנן נג, ובכ"מ .34)ב "ב  ב . פ "ב , ויק "ר

    
CLÓiL eÈ‰Â ,'eÎÂ ÌÈekaL ˙e˜Ï‡‰ Èelb ,'B‚ ÈÏƒƒ»¡…∆«¿ƒ¿¿«¿∆À¿«

Ï‰‡ ÈLBÈ ˙„BÚa( יששכר בבחינת שהם תורה ÈÏÚe(בעלי  «¬«¿≈…∆«¬≈
ÌÈ˜ÒÚ יחד גם בשניהם הנה זבולון ), בבחינת שהם טובים מעשים (בעלי  ¬»ƒ

‰ÌÈekיומשך  'a ‰È‰L ˙e˜Ï‡‰ Èelb,המקדש ובבית במשכן  ƒ»¡…∆»»¿«¿ƒ
הכתר . מבחינת גילוי  כאמור  שהוא

˜eÒt LeÙc ,„BÚ ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»
,‰Lwa ÔBLÏ ˜ BÈ‡ ‰Ê∆≈«¿«»»
EzÈ ÈÓ e˙kL ‰Ó ‡l‡∆»«∆»ƒƒ∆¿
BLÙÏ LÈ (‰Lwa ÔBLÏ)¿«»»≈¿»¿

‡˙eÁÈa וסיפור הודעה של  ,כלשון  ¿ƒ»
ÔÈÚ‰ CLÓÈ ,'ÈÓ' ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«ƒÀ¿«»ƒ¿»
ÈÏ Á‡k ‰È‰iL) ‰ÊŒÈÁ‡lL∆¿«¬≈∆∆ƒ¿∆¿»ƒ
‡n‰ CcŒÏÚÂ .('B‚Â¿¿«∆∆«¿…»

'‰Bz ÈËewÏ'a פרשת ¿ƒ≈»
a„na31˜eÒt‰ LeÙa32 «ƒ¿»¿≈«»

Ì‰Ï ‰Ê ÌÏ ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓƒƒ≈¿»»¿»»∆»∆
˜eÒt LetL ,È˙B‡ ‰‡ÈÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»

‰Ê(רק) ומשאלה אינו  בקשה בלשון  ∆
(גם) הּוא כקביעת eÁÈa˙‡,אלא ¿ƒ»

ההתעוררות  זה", "לבבם שאכן  עובדה

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש אל  ישראל  לבני  שהייתה

למעשה  נמשכה תורה, מתן  בעת הוא

הבאים  בימים ‰e‡גם ÈÓ ˙ÈÁcƒ¿ƒ«ƒ
Bq‰ ‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡≈»«≈

ÔÈÓÏÚ Ïk של האלוקי  האור  »»¿ƒ
בעולמות  שמאיר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

אור  שהוא וכיוון  ו 'מקיף', 'סובב' בדרך 

אחד  בכל  מתלבש איננו  אינסופי 

עניינו  לפי  והנבראים מהעולמות

והאור  'מלמעלה' מאיר  אלא ומהותו 

"מי " נקרא OÓ‚הזה BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈À»
ÏÏk ידועה לא שזהותו  אדם (וכמו  ¿»

אין  ואור  הזה), האיש "מי " ושואלים

"מי "סו  שנקרא זה ÔzÈף ‡e‰ƒ≈
‰Ê ÌÏ ‰È‰iL מתן בעת שהיה ∆ƒ¿∆¿»»∆

B‚Â'תורה  È˙B‡ ‰‡ÈÏ Ì‰Ï גם »∆¿ƒ¿»ƒ¿
הבאים  ‰e‡בימים ‰ÊŒCcŒÏÚc .¿«∆∆∆

Á‡k EzÈ ÈÓ) ‰Ê ˜eÒÙa Ìb«¿»∆ƒƒ∆¿¿»
,('B‚ ÈÏ ובקשה משאלה רק שאינו  ƒ

("בניחותא") קביעה ÈÓאלא ˙ÈÁanL אכןEzÈ ‰È‰iL CLÓÈ ∆ƒ¿ƒ«ƒÀ¿«∆ƒ¿∆ƒ∆¿
'B‚Â ÈÏ Á‡k בכל ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש ישראל  בני  של  התקרבות ותהיה ¿»ƒ¿

מעשים  בעלי  אצל  והן  תורה לומדי  אצל  (הן  לעיל  המבוארים האופנים

לי " כאח יתנך  "מי  בפסוק נוספים דיוקים ומבאר  הולך  וכעת טובים).

הדברים: פנימיות לפי  ומשמעותם

Ï"p‰ ˜eÒta BÓk) ‰È˙ ÔBLlÓ EzÈ ÔÈÚc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ»¿«»««
תורה במתן  ÈÏÚ˙האמור  ‰ÎLÓ‰ ÏÚ ‰BÓ ('B‚Â ÔzÈ ÈÓƒƒ≈¿∆««¿»»«¬≈
Ó‡Ók ,˙BÈa33Ô˙B ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰ Ïk מתנה לגבי  ¿≈¿«¬«»«≈¿«ƒ»»≈

הדבר  את נתן  האם ספק ויש מתנה נתן  אדם שכאשר  ז "ל  חכמינו  אמרו  גשמית

הייתה  שכוונתו  להניח יש פרטיו , על 

יפה  בעין  הנותן , "כל  כי  הכול  לתת

המשכה  ברוחניות, גם וכך  נותן ". הוא

היא  נתינה בלשון  שבאה כוח ונתינת

"בעין  ניתנת שהיא כיוון  במיוחד  נעלית

יפה".

'ÈÏ' e˙kM ‰Óc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«∆»ƒ
‰BÓ (ÈÏ Á‡k EzÈ ÈÓ)ƒƒ∆¿¿»ƒ∆
˙ÈÁˆ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒƒ¿ƒ

ועד  לעולם  eÒta˜ונמשכת BÓk)¿«»
,'B‚ ÌÏ ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ Ï"p‰««ƒƒ≈¿»»¿»»
ÌÏBÚÏ 'B‚ ÌÈÓi‰ Ïk ÌÈiÒÓcƒ¿«≈»«»ƒ¿»
היא  וההתעוררות שההמשכה היינו 

eÈ˙Baנצחית  Ó‡Ók ,(¿«¬««≈
Ï"Ê34 במדרשÌB˜Ó Ïk «»»

) ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ ÈÏ Ó‡pL וזה ∆∆¡«ƒ≈»¿»
בכל  לי , יקיר  "הבן  המדרש: לשון 

לא  לעולם זז  אינו  לי , שנאמר  מקום

בכהנים, הבא. לעולם ולא הזה בעולם

לי  והיו  כתיב בלויים, לי . וכיהנו  כתיב

בני  לי  כי  כתיב בישראל , הלויים.

לי . ויקחו  כתיב בתרומה, ישראל .

בכור . כל  לי  כי  כתיב בבכורות,

אספה  כתיב איש בסנהדרין , שבעים לי 

כל  לי  כי  ישראל , בארץ ישראל . מזקני 

לי . בחרתי  אשר  העיר  בירושלים הארץ.

לי  בבניו  ראיתי  כי  דוד  בית במלכות

במזבח  מקדש. לי  ועשו  במקדש מלך .

בקרבנות  לי . תעשה אדמה מזבח

המשחה  בשמן  לי . להקריב תשמרו 

בכל  הא לי . זה יהיה קדש משחת שמן 

לעולם  לא זז  אינו  לי , שנאמר  מקום

הבא"). לעולם ולא הזה

‰Ê M˜Ï LÈÂ בכל הנצחיות עניין  ¿≈¿«≈∆
"לי " שנאמר  ‰eÒt˜מקום ÌÚ Ìb«ƒ«»

,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ,ÚeM‰ ˙LÙa Ï"p‰««¿»»««»«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
BÈ‡L ,˙eiÁˆp‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ê ˜eÒÙa ÈÏ ˙z Let Ì‚c¿«≈≈«ƒ¿»∆ƒ¿««ƒ¿ƒ∆≈

ÌÏBÚÏ ÊÊ(המדרש מלשון  לעיל  .(כמובא »¿»
,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ì„‡‰ ˙„BÚ ˙eÏÏk ÔÎz ÔeÈ ‰Ê Ïk ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»∆»…∆¿»¬«»»»ƒ¿««»

˙eÏÏÎa ˙eÏb‰ ÔÓÊc כללי ıeÁa,באופן  E‡ˆÓ‡ ÔÈÚ ‡e‰ ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«∆¿»¬«
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י   

מח ּוץ  יׂשראל  ׁשּנמצאים  ּבח ּוץ ,  אמצא ענין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָה ּוא 

העב ֹודה , א ֹופ ּני ב ' יׁש ּגּופא  ּובזה  וכ ּו', ְְֲִֵֵֶַָָָָָלמק ֹומם 

לי' 'ּכאח  ּבחינת  ּתֹורה , מארי ה ּתֹורה , ל ּמּוד  ְְְִִִִֵַַַָָָָענין

ׁשּבח ּוץ . ח ּוץ  ּבחינת  טבין, ע ּובדין וענין ְְְְִִִִֶֶַַַַָׁשּבח ּוץ ,

ּדתכלית  ּוזב ּול ּון. יּׂששכר  ּבחינת  הם  ְְְְְִִִִֵַַָָָּובכלל ּות 

וכ ּנ"ל , ּבח ּוץ ,  אמצא ענין ה ּוא  ּבזה  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָה ּׁשלמ ּות 

ּדתכלית  וכ ּנֹודע  . א ּׁשק ענין ה ּוא  ּבח ּוץ  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא 

ט ֹובים  ּומע ׂשים  ּתׁשּובה  ענין 35חכמה  וזה ּו . ְְְְֲִִִֶַַָָָ

ח ּוצה  ח ּוצה , ה ּמעינֹות  הפצת  ה ּזה , זמן ְְֲֲֶַַַַַַָָָָעב ֹודת 

ממ ׁשיכים  ּול ׁשם  ּבח ּוץ ,  אמצא ׁשּיהיה  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּדייקא ,

וע ׂשּו ׁשּיהיה  מביא  זה  וענין עצמם . ה ּמעינֹות  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאת 

האמ ּתית  ּבּגא ּלה  ּבת ֹוכם , וׁשכנּתי מק ּדׁש ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֻלי

ּגד ֹול  ּכׁשּקהל  צדקנּו, מ ׁשיח  ֿ ידי על  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָוה ּׁשלמה 

ה ּנה  א ֹופ ּני 36יׁשּוב ּו ּכל  ּכֹולל  ּגד ֹול  ּדקהל  , ְֵֵֵַָָָָָָ

ויֹוסף  יה ּודה  ּוזב ּול ּון, יּׂששכר  ,37העב ֹודה , ְְְֲִֵָָָָָ

ותלמ ּוד  הענין 38מע ׂשה  ׁשלמ ּות  יהיה  ּדאז , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

זז  אינֹו לי  ׁשּנאמר  מק ֹום  ּכל  מק ּדׁש, לי ְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָּדוע ׂשּו

אד ' מק ּדׁש ה ּנצחי, ה ּמק ּדׁש יהיה  אז ּכי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלע ֹולם ,

ידי אחריה 39ּכֹוננּו ׁשאין ה ּנצחית  ּבּגא ּלה  , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

זכר 40ּגל ּות  ל ׁשֹון חד ׁש ׁשיר  לפניו ונאמר  , ְְְִַָָָָָָָֹ

חד ׁשה 41ּדוקא  ּתֹורה  אז ותהיה  וארץ 42, וׁשמים  ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָ

וה ּׁשלמה .43חד ׁשים  האמ ּתית  ּבּגא ּלה  , ְְְֲֳִִִֵַַָָָָֻ
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זה  eÎÂ'במובן  ÌÓB˜ÓÏ ıeÁÓ Ï‡NÈ ÌÈ‡ˆÓpL מקומם שהרי  ∆ƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒƒ¿»¿

שהמקום  ז "ל  חכמינו  (ובלשון  ישראל  בארץ הוא ישראל  בני  של  הטבעי 

אביהם), שולחן  על  הוא בנים של  Ùeb‡הטבעי  ‰Êe של זה בעניין  »∆»
תקופה  שזו  למרות הגלות, בזמן  אליו  והתקרבות ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש 'מציאת'

רוחני  וחושך  והסתר  העלם ≈LÈשל 
,‰„BÚ‰ ÈpÙB‡ '- אחד  אופן  «≈»¬»

È‡Ó ,‰Bz‰ „enÏ ÔÈÚƒ¿«ƒ«»»≈
‰Bz תורה 'Á‡kבעלי  ˙ÈÁa , »¿ƒ«¿»

ıeÁaL 'ÈÏ גם הגלות שבזמן  כיוון  ƒ∆«
קרובים  כללי  שבאופן  התורה בעלי 

נחשבים  ולכן  רוחניים לעניינים יותר 

גם  סוף סוף ֿ הוא, ֿ ברוך  לקדוש "כאח"

הגלות  שהרי  "בחוץ" נמצאים הם

- שני  ואופן  עליהם גם משפיעה

ÔÈË ÔÈ„eÚ ÔÈÚÂ את העובדים ¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ
שזוהי  טובים, מעשים ידי  על  ה'

aL ıeÁ ˙ÈÁa˙eÏÏÎe .ıeÁ ¿ƒ«∆«ƒ¿»
Î˘OÈ ˙ÈÁa Ì‰(תורה (בעלי  ≈¿ƒ«ƒ»»

ÔeÏeÊe(טובים מעשים .(בעלי  ¿
‡e‰ ‰Êa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ«¿≈»∆
,Ï"pÎÂ ,ıeÁa E‡ˆÓ‡ ÔÈÚƒ¿«∆¿»¬«¿««
ÔÈÚ ‡e‰ ıeÁa ‡˜ÂcL∆«¿»«ƒ¿«

Ú„BpÎÂ .E˜M‡ ז "ל מאמר חכמינו  ∆»¿¿«»
‰eLz ‰ÓÎÁ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ»¿»¿»

ÌÈBË ÌÈNÚÓe35 כך על  ומבואר  «¬ƒƒ
התורה  לימוד  שלכאורה שאף בחסידות

ממעשים  יותר  נעלה והשגה בהבנה

על  גם להתבצע שיכולים בפועל  טובים

תכלית  זאת בכל  פשוט, אדם ידי 

דווקא  היא התורה שהיא החכמה

הלב  בהתעוררות התשובה עבודת

את  'תופסים' כך  ידי  על  דווקא כי  המצוות קיום של  בפועל  והמעשה

התורה  לימוד  ואילו  אתו , ומתחברים ומתקשרים בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

אפשרות  שאין  בך " תפיסא מחשבא "לית הנאמר  בכלל  הוא והשגה בהבנה

התשובה  ועבודת והשכל , המחשבה באמצעות ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש את 'לתפוס'

בעלי  נמצאים בו  ה'חוץ' בדוגמת הם בפועל  המעשיות המצוות וקיום

התורה. לומדי  נמצאים בו  ה'פנים' לעומת הטובים ÔÈÚהמעשים e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ,‰f‰ ÔÓÊ ˙„BÚ הבעל שכאשר  כידוע ¬«¿««∆¬»«««¿»»

יבוא  (מתי  מר ?" אתי  קא "אימתי  אותו  ושאל  משיח של  להיכלו  עלה טוב שם

שהעבודה  ומכאן  חוצה, מעינותיך  לכשיפוצו  המשיח: לו  ענה אדוני ?)

של  תורתו  החסידות, תורת של  המעיינות הפצת היא הזה בזמן  המיוחדת

ֿ טוב, ֿ שם ÈÈc˜‡הבעל  ‰ˆeÁ צריכה שההפצה כך  על  ודגש דיוק עם היינו  »»¿»
"חוצה", גם יגיעו  החסידות שמעיינות כך  כדי  עד  ‡E‡ˆÓלהיות ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿»¬

מדובר  עליהם האלוקות ענייני  את היינו  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש את אותך , אמצא

ÌLÏeבחסידות ,ıeÁa"ה"חוצה ‰BÈÚn˙אל  ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ «¿»«¿ƒƒ∆««¿»
ÌÓˆÚ הכי האלוקות ענייני  שגם היינו  מהם, והתפשטות הארה רק ולא «¿»

"חוצה". יגיעו  החסידות בתורת המבוארים עמוקים והכי  פנימיים

‰Ê ÔÈÚÂ תורת של  המעיינות הפצת ¿ƒ¿»∆
"חוצה" לגאולה ÈÓ‡החסידות ≈ƒ

המקדש  בית קיום È‰iL‰ולבניין  ∆ƒ¿∆
ÈzÎLÂהציווי  Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a, בפועל˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ¿»«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
eeLÈ ÏB„b Ï‰wLk ,e˜„ƒ̂¿≈¿∆»»»»

‰p‰36 היעוד גם יקויים כאשר  ≈»
ויבואו  מהגלות ישובו  גדול " ש"קהל 

ישראל , ÏÏBkלארץ ÏB„b Ï‰˜c¿»»»≈
‰„BÚ‰ ÈpÙB‡ Ïk הסוגים כל  של  »«≈»¬»

ישראל , בבני  בעלי Î˘OÈהשונים ƒ»»
טובים,ÔeÏeÊeתורה  מעשים בעלי  ¿

שמסמלים  העבודה אופני  שני  וכן 

ÛÒBÈÂ ‰„e‰È37, שהם‰NÚÓ ¿»¿≈«¬∆
לשון  יהודה, של  עבודתו  עיקר  שהוא

לציוויי  ומסכים שמודה הודאה,

בפועל  אותם ומקיים ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

„eÓÏ˙Â38 של עבודתו  עיקר  שהוא ¿«¿
(ומבואר  ומחדש ומוסיף שלומד  יוסף

ויהודה  יוסף בעבר  שאמנם בחסידות

המעשה  ומעלת ממלכות שתי  היו 

אבל  התלמוד  ממעלת נפרדת הייתה

שתי  הנביא כדברי  כאשר  לבוא, לעתיד 

האופנים  שני  גם יתאחדו , הממלכות

תהיה  ובמעשה יתאחדו  ה' בעבודת

ובתלמוד  התלמוד  מעלת גם ניכרת

המעשה), מעלת גם ניכרת ÈÏתהיה eNÚÂc ÔÈÚ‰ ˙eÓÏL ‰È‰È Ê‡c¿»ƒ¿∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
,Lc˜Ó, לעיל שהובא ז "ל  חכמינו  ‡BÈוכמאמר  ÈÏ Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ƒ¿»»»∆∆¡«ƒ≈

eBk '„‡ Lc˜Ó ,ÈÁˆp‰ Lc˜n‰ ‰È‰È Ê‡ Èk ,ÌÏBÚÏ ÊÊ»¿»ƒ»ƒ¿∆«ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ¿»«¬
EÈ„È39, אבל להיחרב עלול  מוגבלים שהם אדם בני  בידי  שנבנה מקדש כי  »∆

לנצח  קיימים גבול , ובלי  נצחי  עצמו  שהוא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ידיו  מעשה

יהיה הנצחי  eÏb˙והמקדש ‰ÈÁ‡ ÔÈ‡L ˙ÈÁˆp‰ ‰l‡ba40,נוספת «¿À»«ƒ¿ƒ∆≈«¬∆»»
ÂÈÙÏ Ó‡Â לבוא Âc˜‡לעתיד  ÎÊ ÔBLÏ L„Á ÈL41, כמו לא ¿…«¿»»ƒ»»¿»»«¿»

גדלות  הייתה מכן  ולאחר  נקבה לשון  חדשה" "שירה שאמרו  מצרים ביציאת

נצחי  וקיום תוקף תוספת שיש זכר  לשון  חדש" "שיר  אלא ‡Êנוספת ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»
בתורה  הן  התחדשות תהיה אלא השיר  בעניין  רק לא התחדשות לבוא לעתיד 

שתהיה  הנביא כלשון  בעולם, L„Á‰והן  ‰Bz42ı‡Â ÌÈÓLÂ »¬»»¿»«ƒ»»∆
ÌÈL„Á43.‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba , √»ƒ«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»
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