
ה

'a ,gp zyxt zay .c"qa
oeygxn ycegÎy`xc

.g"nyz'd
‰‚ÂÓ È˙Ï·

ÌÈÓM‰ רגלי הדם והארץ ּדרּוׁש1ּכסאי וידּוע , «»«ƒְְְְְֲִִֶַַָָָָֹ

הזה  ּבּדּבּורֿהּמתחיל הּזקן ְְִִֵֵֶַַַַַָרּבנּו

אֹור' 'ּתֹורה ספרֹו ּדרּוׁשיו 2ּבהתחלת ספר ׁשּזהּו , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

והּמֹועדים  ּתֹורה חּומׁשי חמּׁשה וכּידּוע 3על . ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ

אֹור' ה'ּתֹורה המׁש הּוא ּתֹורה' ְִֵֵֶֶַַָָׁשה'ּלּקּוטי

מֹוריֿוחמי  ּכבֹודֿקדּוׁשת ּבמכּתב ְְְְְְִִִַַַָָֹ(ּכמבאר

סּיּום 4אדמֹו"ר  זה ּומּטעם ּבפׁשטּות), וכּמּובן , ְְְְִִֶַַַַַָ

ּתֹורה' זֹו5ה'ּלּקּוטי הפטרה ּבפסּוקי ּגםּֿכן הּוא ְְִִֵֵֵַַַָָָ

הּכלל  עלּֿפי ּכסאי"), סֹופן 6("הּׁשמים "נעּוץ ְְִִִִַַַַָָָָ

ׁש'ּׁשמים  ּומּכיון ּבסֹופן". ּותחּלתן ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבתחּלתן

לכן  לקּמן) ׁשּיתּבאר (ּכפי ּכללי ענין הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוארץ'

נּכר  ּבסֹופן" ּותחּלתן ּבתחּלתן סֹופן ה"ּנעּוץ ְְְִִִִַַָָָָָָָָּגם

וסּיּום  אֹור' ה'ּתֹורה ׁשהתחלת ּבזה ּגלּוי ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹּבאפן

וכן  זה, ּפסּוק על ּבּדרּוׁש הּוא ּתֹורה' ְְִִֵֵֶַַָָה'ּלּקּוטי

'ׁשמים  ענין על ּבֹו מדּבר ּגּופא הּדרּוׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹֻּתכן

ּביניהם. והּקׁשר וסֹוף, ּתחּלה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָוארץ',

¯‡·Óe ׁשם ּכתיב 7ּבּמאמר ּדהּנה ארץ 8, ארץ ¿…»ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשלׁש ׁשּיׁש הינּו ה', ּדבר ׁשמעי ְְְִִֵֶֶֶַַָֹארץ

ׁשלׁש ׁשּיׁש ּגם מּובן ּומּזה 'ארץ', ְִִֵֶֶֶֶַָָֹּבחינֹות

ּתֹורה  הם ּב'ארץ' הּדרג ֹות ׁשלׁש 'ׁשמים'. ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבחינֹות

ׁשלׁש הרי ּולפיֿזה ויׂשראל, ּומצֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשּבעלּֿפה

ׁשּב ּתֹורה הם ּב'ׁשמים' (ּביחס הּדרגֹות כתב ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּד'ׁשמים'. ּבאֹופן יׂשראל ועבֹודת למצֹות) (ּביחס ותֹורה ׁשּבעלּֿפה) ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלתֹורה

ּומלּכא  יׂשראל ׁשּיהיּו ּגֹו', ּכסאי" "הּׁשמים נעׂשה אּלּו ענינים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָועלֿידי

ׁשם 9ּבלחֹודֹוהי  ׁשּכתּוב ּוכמֹו לזרים 10, ואין לבּד ל "יהיּו ׁשמיניֿעצרת ּגּבי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
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א.)1 סו, ואילך.)2ישעי' א ולקו"ת.)3א, לתו"א השער לשון ללקו"ת )4ראה הוספות א. (קמג), יט לתו"א בהוספות נדפס

ב. ואילך.)5ג, ד מ"ז.)6מח, פ"א יצירה ג.)7ספר כט.)8א, כב, ב.9)ירמי' רה, שם אֿב. סד, ח"א זהר משלי )10ראה

ועוד. .82 .71 ע' תש"י מד. לה. ע' עת"ר סה"מ וראה יז. ה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומר: שהקדושֿברוךֿהוא ישעיהו, בנבואת נאמר

È‡Òk ÌÈÓM‰ כביכול יושב, אני עליו הכסא ¯‚ÈÏהם Ì„‰ ı¯‡‰Â1 «»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»
כביכול, רגלי, את מניח אני עליו (שרפרף) ה'הדום' Le¯cהיא Úe„ÈÂ¿»«¿

של  חסידות ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacaמאמר Ô˜f‰ ea¯ בפסוק ‰Ê‰הפותח «≈«»≈¿ƒ««¿ƒ«∆
כסאי' B¯ÙÒ'השמים ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»«ƒ¿

'¯B‡ ‰¯Bz'2¯ÙÒ e‰fL , »∆∆≈∆
ÂÈLe¯c שלו החסידות ÏÚמאמרי ¿»«

‰¯Bz ÈLÓeÁ ‰MÓÁ¬ƒ»¿≈»
ÌÈ„ÚBn‰Â3Úe„iÎÂ . ¿«¬ƒ¿«»«

'‰¯Bz ÈËewl'‰L מאמרי המכיל ∆«ƒ≈»
פרשיות  על הזקן אדמו"ר של חסידות

במדבר  ויקרא, החומשים של התורה

בעת  החלים והמועדים דברים

אלו  בחומשים בתורה ‰e‡שקוראים
'¯B‡ ‰¯Bz'‰ CLÓ‰ המכיל ∆¿≈«»

על  הזקן אדמו"ר של חסידות מאמרי

בראשית  החומשים של התורה פרשיות

בזמן  החלים והמועדים ושמות

בתורה  אלו שקוראים בחומשים

Œ„B·k ·zÎÓa ¯‡·Ók)«¿…»¿ƒ¿«¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜4, ¿«ƒ¿»ƒ«¿

וה'לקוטי  אור' ה'תורה בעצם כיצד

ספר, אותו של חלקים שני הם  תורה'

הצורך  בגלל רק הוא השם ושינוי

הדפסה  רישיון מהממשלה לקבל

˙eËLÙa Ô·enÎÂ שרואים כפי ¿«»¿«¿
שהם  הספרים שני ספר מתוכן בעצם

Ê‰אחד  ÌÚhÓe שבעצם ), מאחר ƒ««∆
ספר  הם הספרים ÌeiÒƒאחד שני

'‰¯Bz ÈËewl'‰5ÔkŒÌb ‡e‰ «ƒ≈»«≈
ÌÈÓM‰") BÊ ‰¯ËÙ‰ È˜eÒÙaƒ¿≈«¿»»«»«ƒ

ÏÏk‰ ÈtŒÏÚ ,("È‡Òk6 האמור ƒ¿ƒ«ƒ«¿»
יצירה' ÔÙBÒב'ספר ıeÚ"»»

"ÔÙBÒa Ô˙lÁ˙e Ô˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»
בהתחלה  קשור הסוף כלומר,

גם  וכך בסוף. קשורה וההתחלה

תורה' 'לקוטי הספר סוף בענייננו,

הספר  בתחילת אור'.קשור 'תורה

'ı¯‡Â ÌÈÓM'L ÔÂÈkÓe בהם) ƒ≈»∆»«ƒ»»∆
והארץ  כסאי 'השמים זה בפסוק מדובר

רגלי') ÈÏÏkהדום ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»¿»ƒ

Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚp"‰ Ìb ÔÎÏ (Ôn˜Ï ¯‡a˙iL ÈÙk)¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«»»≈««»»ƒ¿ƒ»»
"ÔÙBÒa Ô˙lÁ˙e והארץ השמים Êa‰לגבי ÈeÏb ÔÙ‡a ¯k ¿ƒ»»¿»ƒ»¿…∆»¿∆

Le¯ca ‡e‰ '‰¯Bz ÈËewl'‰ ÌeiÒÂ '¯B‡ ‰¯Bz'‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»««»¿ƒ«ƒ≈»ƒ¿
חסידות  Ùeb‡מאמר Le¯c‰ ÔÎz ÔÎÂ ,‰Ê ˜eÒt ÏÚ עצמו¯a„Ó «»∆¿≈…∆«¿»¿À»

,'ı¯‡Â ÌÈÓL' ÔÈÚ ÏÚ Ba«ƒ¿«»«ƒ»»∆
‰lÁz(שמים)ÛBÒÂ,(ארץ) ¿ƒ»¿

.Ì‰ÈÈa ¯Lw‰Â¿«∆∆≈≈∆
¯Ó‡na ¯‡·Óe'אור ב'תורה ¿…»««¬»

ÌL7·È˙k ‰p‰c בנבואת 8, »¿ƒ≈¿ƒ
ÈÚÓLירמיהו ı¯‡ ı¯‡ ı¯‡∆∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ

LÏL LiL eÈ‰ ,'‰ ¯·c¿««¿∆≈»…
Ìb Ô·eÓ ‰fÓe ,'ı¯‡' ˙BÈÁa¿ƒ∆∆ƒ∆»«
'ÌÈÓL' ˙BÈÁa LÏL LiL∆≈»…¿ƒ»«ƒ
(התחלה) השמים מיוחד קשר יש שהרי

(סוף). ‰B‚¯c˙והארץ LÏL¿…«¿»
'ı¯‡'a הרוחני Bz¯‰במובן Ì‰ ¿∆∆≈»

,Ï‡¯NÈÂ ˙BˆÓe ‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ¿¿ƒ¿»≈
˙B‚¯c‰ LÏL È¯‰ ‰ÊŒÈÙÏe¿ƒ∆¬≈¿…«¿»
·˙ÎaL ‰¯Bz Ì‰ 'ÌÈÓL'a¿»«ƒ≈»∆ƒ¿»
‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Ï ÒÁÈa)¿««¿»∆¿«∆

'ארץ' בחינת (ÒÁÈaשהיא ‰¯B˙Â (¿»¿««
˙BˆÓÏ'ארץ' בחינת )שהם ¿ƒ¿

ÔÙB‡a Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚÂ«¬«ƒ¿»≈¿∆
'ÌÈÓL'c בני של ה' לעבודת (ביחס ¿»«ƒ

'ארץ'). בבחינת שהיא »¿ŒÏÚÂישראל
el‡ ÌÈÈÚ È„È'שמים' בחינת של ¿≈ƒ¿»ƒ≈

תורה  שבכתב, (תורה הרוחני במובן

'שמים') שבבחינת ישראל בני ועבודת

,'Bb "È‡Òk ÌÈÓM‰" ‰NÚ«¬»«»«ƒƒ¿ƒ
‡kÏÓe Ï‡¯NÈ eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»≈«¿»

È‰B„BÁÏa9, והמלך ישראל בני ƒ¿ƒ
לבדם ¿BÓÎe(הקדושֿברוךֿהוא)

ÌL ·e˙kL10 ומבואר במשלי, ∆»»
מדבר  שהכתוב ≈»Èabבחסידות

Ec·Ï EÏ eÈ‰È" ˙¯ˆÚŒÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿¿¿«¿
"Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â שמבואר וכפי ¿≈¿»ƒƒ»

החג  קרבנות לגבי גם בחסידות
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ilbxו mecd ux`de i`qk minyd

ּגםּֿכן  יׁשנן עצמּה יׂשראל ּובעבֹודת ."ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאּת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מדרגֹות, ידי 11ׁשלׁש אּלה ּכל ואת ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אּביט  זה ואל ה', נאּום אּלה כל ויהיּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָעׂשתה

ּכאן  ׁשּיׁש גֹו', רּוח ּונכה עני ענינים 12אל ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ה'") ("נאּום דּבּור אּביט") זה ("ואל ְְְִִֶֶַַָָמחׁשבה

ׁשלׁשה  הם ּובעבֹודה עׂשתה"), ("ידי ְֲֲִֵֶַַָָָָָָֹּומעׂשה

ּוגמילּותֿחסדים  עבֹודה ּתֹורה .13העּמּודים ְֲֲִִִַָָָָ

הּמעׂשה  ּבכח הּוא עּקרּה ְְֲֲִִִֶַַַָָָֹגמלּותֿחסדים

ּבדּבּור  הּוא עּקרּה ּתֹורה ּוכמאמר 14("עׂשתה"), ְְֲִִַַָָָָָָ

ז"ל  ּפסּוק 15רּבֹותינּו למצאיהם,16על הם חּיים ְְִֵֵֵֶַַַָֹ

ּבמחׁשבה, הּוא עּקרּה ּתפּלה ּבּפה. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלמֹוציאיהם

הּקרּבן  ּבמקֹום היא ׁשהּתפּלה מּזה ּגם ,17וכּמּובן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

(ּכּמּובא  עּקרי ענין היא הּמחׁשבה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּבקרּבן

האדם 18להלכה  ּבעבֹודת אּלּו ענינים ּוׁשלׁשת ,( ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

מביאים  ועלֿידם ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכללּות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהם

החדׁשים  "הּׁשמים ּדלעתידֿלבא, הּגּלּוי ְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאת

הּוא  זה ׁשּכל עֹוׂשה", אני אׁשר החדׁשה ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָוהארץ

ועבֹודתנּו מעׂשינּו .19עלֿידי ְֲֲֵֵֵַַַָ

‰Ê·e ח ׁשלׁש ׁשּמצינּו מה ּגם יּובן  לּוקֹות »∆ֲִֶַַָָָֹ

העֹולם, ׁשלמּות ׁשהּוא ְְְִֵֵֶַָָָּבביתֿהּמקּדׁש

ׁשליׁשי' ּו'בית ׁשני' 'ּבית ראׁשֹון' 'ּבית ּבֹו ְִִִִִִִֵֵֶַַַׁשּיׁש

"ידי ּכֹוננּו אד' "מקּדׁש ׁשה'ּבית 20ׁשהּוא ּדהגם , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

הרי  מּכלֿמקֹום ּבפניֿעצמֹו, ענין הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּׁשליׁשי '
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ב.)11 שם, ישעי' – ההפטרה ג.)12בהמשך א, שם תו"א מ"ב.)13ראה פ"א סי"ב.)14אבות פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה

חט"ו  לקו"ש וראה ואילך. א קי, ואילך. סע"ג קח, יתרו רע"ג. ט, (נח) פרשתנו תו"א א). (ע, פמ"ט א). (מז, פל"ז תניא

ואילך. 326 רע"א.)15ס"ע נד, כב.)16עירובין ד, אֿב.)17משלי כו, ה"יֿיא.)18ברכות פ"ד הקרבנות מעשה הל' רמב"ם

רפל"ז.)19 תניא ובפירש"י.)20ראה יז טו, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם, אומות שבעים כנגד פרים שבעים מקריבים הסוכות חג ימי שבמהלך

בלבד, והקדושֿברוךֿהוא ישראל בני של החג שהוא עצרת בשמיני ואילו

אחד. פר רק מקריבים

dÓˆÚ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú·e'ל'שמים ששייכות בחינות בה יש (שכאמור «¬«ƒ¿»≈«¿»
ל'ארץ') ששייכות בחינות בה ויש

˙B‚¯„Ó LÏL ÔkŒÌb ÔLÈ∆¿»«≈»…«¿≈
e˙kL·שונות, BÓÎe11 בהמשך ¿∆»

והארץ  כסאי 'השמים של זו הפטרה

רגלי' ‡l‰הדום Ïk ˙‡Â את ¿∆»≈∆
הנבראים  כל ואת הארץ ואת השמים

È„È הקדושֿברוךֿהוא של ידו »ƒ
Ìe‡ ‰l‡ ÏÎ eÈ‰ÈÂ ‰˙NÚ»»»«ƒ¿»≈∆¿
ÈÚ Ï‡ ËÈa‡ ‰Ê Ï‡Â ,'‰¿∆∆«ƒ∆»ƒ

Ô‡k LiL ,'B‚ Áe¯ ‰Îe12 ¿≈«∆≈»
אלו ÌÈÈÚבפסוקים ‰LÏL¿…»ƒ¿»ƒ

Ê‰שונים Ï‡Â") ‰·LÁÓ«¿»»¿∆∆
("'‰ Ìe‡") ¯ea„ ("ËÈa‡«ƒƒ¿
,("‰˙NÚ È„È") ‰NÚÓe«¬∆»ƒ»»»

‰„B·Ú·eהאדם של ה' ‰Ìעבודת «¬»≈
‰¯Bz ÌÈ„enÚ‰ ‰LÏL¿…»»«ƒ»

‰„B·Úהתפילה Œ˙eÏÈÓ‚eעבודת ¬»¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ13 וכלל הצדקה מצוות ¬»ƒ

בשלושת  שהם המעשיות המצוות

ומעשה  דיבור מחשבה הללו, הדברים

של  הביטוי וכלי ה'לבושים' (שלושת

ומפרט. שממשיך כפי הנפש),

ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÓ‚ וכלל צדקה ¿ƒ¬»ƒ
המעשיות ‰e‡המצוות d¯wÚƒ»»

,("‰˙NÚ") ‰NÚn‰ ÁÎa¿…«««¬∆»»»
¯ea„a ‡e‰ d¯wÚ ‰¯Bz14 »ƒ»»¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe15 בגמרא ¿«¬««≈
˜eÒt ÏÚ16 ז"ל שחכמינו במשלי «»

התורה לימוד על ‰Ìמפרשים ÌÈiÁ«ƒ≈
‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ,Ì‰È‡ˆÓÏ¿…¿≈∆¿ƒ≈∆«∆

פתח  קרי פומיך פתח שיננא, יהודה, לרב שמואל ליה "אמר הגמרא: (ובלשון

פיך  פתח ותקרא, פיך [פתח חיי ותוריך ביך דתתקיים היכי כי תני פומיך

הם  חיים שנאמר חיים] ותאריך (התורה) בידך שתתקיים כדי ותשנה,

בפה"). למוציאיהם אלא למצאיהם תקרי אל מרפא, בשרו ולכל למצאיהם

,‰·LÁÓa ‡e‰ d¯wÚ ‰lÙz,הלב fÓ‰בכוונת Ìb Ô·enÎÂ ¿ƒ»ƒ»»««¿»»¿«»«ƒ∆
‰lÙz‰Lהזה ז"ל‰È‡בזמן חכמינו ‰Ôa¯wכדברי ÌB˜Óa17 שהיה ∆«¿ƒ»ƒƒ¿«»¿»

קיים, המקדש שבית È¯wÚבזמן ÔÈÚ ‡È‰ ‰·LÁn‰ Ôa¯˜aL∆«»¿»««¿»»ƒƒ¿»ƒ»ƒ

‰ÎÏ‰Ï ‡·enk)18 העובד צריך הזבחים, כל ..." הרמב"ם: וכדברי «»«¬»»
בשעת  מחשבתו שתהיה וצריך בעליו... ולשם הזבח לשם מחשבתו שתהיה

לה' ושהזבח הזובח ולשם הזבח לשם דברים שישה לשם העולה, שחיטת

לפני  רוח נחת זה ושריח בלבד לריח ושהקטרתו לאישים ושיקטירו הוא, ברוך

הוא..." ברוך LÏLe˙הקדוש ,(¿…∆
Ì„‡‰ ˙„B·Úa el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈«¬«»»»
שעיקרם  חסדים וגמילות עבודה תורה,

ובמעשה  במחשבה ≈‰Ìבדיבור,
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk של ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

מלמעלה  היורד האלוקי למטה האור

לדרגה, מדרגה ֿ Ì„ÈŒÏÚÂונמשך על ¿«»»
הדברים  שלושת האמורים ידי

Èelb‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó האלוקות של ¿ƒƒ∆«ƒ
וכפי ÏŒ„È˙ÚÏc·‡,בעולם  ƒ¿»ƒ»…

ההפטרה  בהמשך ÌÈÓM‰"«»«ƒשנאמר
‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰«¬»ƒ¿»»∆«¬»»

,"‰NBÚ È‡ ¯L‡ ופירוש ¬∆¬ƒ∆
 ֿ שלעתיד הוא חסידות פי על הדברים

עד  בעולם אלוקות גילוי יהיה לבוא

חדשה  בריאה תהיה כולה שהבריאה

‰Ê ÏkL והתחדשות גילוי האלוקות ∆»∆
המשיח  בימות ŒÏÚהבריאה ‡e‰«

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„È19,כעת ¿≈«¬≈«¬»≈
בספר  הזקן רבנו כדברי הגלות, בזמן

של  הזה השלימות "תכלית כי התניא,

שהוא  המתים ותחיית המשיח ימות

בעולם  ברוךֿהוא איןֿסוף אור גילוי

ועבודתנו  במעשינו תלוי הגשמי הזה

הגלות". משך זמן כל

‰Ê·e שלוש שיש לעיל המבואר לפי »∆
ב  בחינות בחינות שלוש 'שמים',

לשלושה  מתחלקת ה' ועבודת ב'ארץ'

LÏLעניינים  eÈˆnL ‰Ó Ô·eÈ»»∆»ƒ»…
˙B˜eÏÁ עניינים לשלושה חלוקה ¬

˙Èa' Ba LiL ,ÌÏBÚ‰ ˙eÓÏL ‡e‰L Lc˜n‰Œ˙È·a Ìb«¿≈«ƒ¿»∆¿≈»»∆≈«ƒ
‡e‰L 'ÈLÈÏL ˙È·'e 'ÈL ˙Èa' 'ÔBL‡¯ השלישי הבית ƒ«ƒ≈ƒ«ƒ¿ƒƒ∆

"EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Ó"20, של ידיו מעשה שהוא מקדש ƒ¿»¬…¿»∆
ŒÈÙaהקדושֿברוךֿהוא  ÔÈÚ ‡e‰ 'ÈLÈÏM‰ ˙Èa'‰L Ì‚‰c«¬«∆««ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ אין שונה ולכאורה השני, והבית הראשון מהבית נעלה ויותר ומיוחד «¿
חלוקות, שלוש שיש ולומר הקודמים הבתים שני עם יחד אותו למנות

È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ רבים השלישי Ê‰במובנים המקדש ‰CLÓבית ƒ»»¬≈∆∆¿≈
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ז g"nyz'd oeygxn ycegÎy`xc 'a ,gp zyxt zay

רז"ל  ּוכמאמר ׁשּלפניו, לּמקּדׁשים המׁש 21זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּפסּוק  רמז 22על ּגֹו', מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי אּלה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשּזהּו הינּו ּפעמים, ׁשני ׁשּנתמׁשּכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָלּמקּדׁש

ׁשהּמׁשּכֹון  מי הרי ההלכה עלּֿפי אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמׁשּכֹון

ּומּזה  ׁשהּוא, ּכמֹו אֹותֹו להחזיר חּיב ּבידֹו ְְְְֲִִֶֶַַָָָֻמפקד

ׁשהּוא  הּׁשליׁשי, ּבביתֿהּמקּדׁש הּוא ׁשּכן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָמּובן,

נעלה  ׁשהּוא (אף ׁשּלפניו לבּתיֿמקּדׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמׁש

ודוקא  .("ידי ּכֹוננּו אד' "מקּדׁש ,ּבער ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּכתיב  הּׁשליׁשי זה 'מקּדׁש' אׁשר 1על ּבית איזה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָ

רז''ל  ּכמאמר ּגֹו', לי ּכאברהם 23ּתבנּו לא ְְְְֲִִַַַַַָָֹ

ׂשדה  ּבֹו ׁשּכתּוב ּכיצחק ולא כּו' הר ּבֹו ְְְִֶֶֶַָָָָֹׁשּכתּוב

ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ּבית. ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹכּו'

נחלה  היא יעקב ׁשל ׁשּנחלתֹו למה הּקׁשר ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגם

מצרים  ׁשּכתּוב 24ּבלי ּכמֹו וקדמה 25, יּמה ּופרצּת ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

לּמקּדׁש ׁשּי ׁשהּוא מּׁשּום ּגֹו', ונגּבה ְְְִִֶֶַַָָָָָָוצפֹונה

ּביּה ּדכתיב ירּוׁשלים,26הּׁשליׁשי ּתׁשב ּפרזֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

מצרים  למסּפר 27ּבלי ׁשּי ׁשּזה הּנ"ל ועלּֿפי . ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשּי ׁשּיעקב ׁשּידּוע מה ּגם מּובן ּדוקא, ְֲֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשלׁש

הׁשּבת  יֹום ׁשל ׁשליׁשית זֹו28לסעּודה ׁשּסעּודה , ְְְִִִֶֶַַָָָ

ּבח  נעלית, הכי הּסעּודה ּדרעוין היא רעוא ,29ינת ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבכמה ּגם 30וכמבאר ׁשּיׁשנּה ואף . ְְְְְְֶֶַַַַָָָֹ

סעּודתא  מֹוצאיֿׁשּבת, סעּודת רביעית, ְְְְִִֵַַָָָָָסעּודה

מׁשיחא  מלּכא ּדוד וגם יׁשי ּבן ּדוד הרי 31ּדדוד, , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר  אֹו מלּכה' 'מלּוה ּבׁשם נקראת זֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָסעּודה
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פקודי.)21 ר"פ פרש"י ג. פנ"א, שמו"ר ב. פקודי פקודי.)22תנחומא א.)23ר"פ פח, ואילך.)24פסחים סע"א קיח, שבת

יד.)25 כח, ח.)26ויצא ב, ועוד.)27זכרי' ואילך. תתקצח ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז במאמרי פזרונו צדקת סד"ה ראה

ב.)28 פח, א.)29זח"ב קכט, ח"ג העמוד). (בסוף שם ע')30זהר ח"ב תער"ב המשך ואילך. תקמג ע' תרס"ו המשך ראה

ועוד. ואילך. ועוד.)31א'קכז השבת. שער סוף פע"ח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe ,ÂÈÙlL ÌÈLc˜nÏ21˜eÒt ÏÚ22‰l‡ «ƒ¿»ƒ∆¿»»¿«¬««««»≈∆

,'Bb ÔkLÓ ÔkLn‰ È„e˜Ù,המשכן" הלשון שכפל ז"ל חכמינו ואמרו ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
הוא  ÌÈÓÚt,משכן" ÈL ÔkLÓ˙pL Lc˜nÏ ÊÓ¯ שני שנחרב ∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿≈¿≈¿»ƒ

ולהיבנות לשוב עתיד אבל ÔBkLÓפעמים, BÓk e‰fL eÈ‰ הלוואה על «¿∆∆¿«¿
אחר) חוב ÈtŒÏÚ(או ¯L‡¬∆«ƒ

ÔBkLn‰L ÈÓ È¯‰ ‰ÎÏ‰‰«¬»»¬≈ƒ∆««¿
B„Èa „˜ÙÓ את שקיבל המלווה À¿»¿»

החוב  לתשלום כערבון «»iÁ·המשכון
B˙B‡ ¯ÈÊÁ‰Ï המשכון אתBÓk ¿«¬ƒ¿

,‡e‰L בשלמות,Ô·eÓ ‰fÓe ∆ƒ∆»
Lc˜n‰Œ˙È·a ‡e‰ ÔkL∆≈¿≈«ƒ¿»

,ÈLÈÏM‰ בתי שני במקום שבא «¿ƒƒ
שחרבו  ‰CLÓהמקדש ‡e‰L∆∆¿≈

Û‡) ÂÈÙlL Lc˜ÓŒÈz·Ï¿»≈ƒ¿»∆¿»»«
‡e‰L השלישי המקדש בית‰ÏÚ ∆«¬∆

והשני  הראשון המקדש …∆lL‡מבית
,C¯Úa ובעוד ללא והשוואה, יחס כל ¿∆∆

המקדש  ובית הראשון המקדש שבית

המקדש  בית אדם, ידי מעשה היו השני

הוא  eBkהשלישי '„‡ Lc˜Ó"ƒ¿»¬…¿
"EÈ„È ֿ הקדושֿברוך של ידיו מעשה »∆

Ê‰הוא  'Lc˜Ó' ÏÚ ‡˜Â„Â .(¿«¿»«ƒ¿»∆
·È˙k ÈLÈÏM‰1,זו בהפטרה «¿ƒƒ¿ƒ

הדום  והארץ כסאי ל'השמים בהמשך

ÈÏרגלי', e·z ¯L‡ ˙Èa ‰ÊÈ‡≈∆«ƒ¬∆ƒ¿ƒ
,'Bb לבית וקורא מדייק והכתוב

'בית' השלישי »¬»¿Ó‡Ók¯המקדש
Ï''Ê¯23·e˙kL Ì‰¯·‡k ‡Ï ««…¿«¿»»∆»

˜ÁˆÈk ‡ÏÂ 'eÎ ¯‰ Ba«¿…¿ƒ¿»
‡l‡ 'eÎ ‰„N Ba ·e˙kL∆»»∆∆»

˙Èa B‡¯wL ·˜ÚÈk ובלשון) ¿«¬…∆¿»«ƒ
מאי  אלעזר, ר' "ואמר הגמרא,

לכו  ואמרו רבים עמים 'והלכו דכתיב

יעקב  אלוקי בית אל ה' הר אל ונעלה

אלוקי  ולא יעקב אלוקי בו וגו'. שכתוב כאברהם לא אלא ויצחק? אברהם

שדה  בו שכתוב כיצחק ולא יראה' ה' בהר היום יאמר 'אשר שנאמר הר

את  'ויקרא שנאמר בית שקראו כיעקב אלא בשדה', לשוח יצחק  'ויצא שנאמר

אל'"). בית ההוא המקום שם

‡È‰ ·˜ÚÈ ÏL B˙ÏÁpL ‰ÓÏ ¯Lw‰ Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆««∆∆¿«∆«¬»∆«¬…ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏa ‰ÏÁ24,,גבולות e˙kL·ללא BÓk25 בהבטחת «¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆»

לחרן  שבע מבאר בצאתו אבינו ליעקב nÈ‰הקדושֿברוךֿהוא zˆ¯Ùe"»«¿»»»

,"'Bb ‰a‚Â ‰BÙˆÂ ‰Ó„˜Â משום יוחנן רבי אמר הגמרא, (וכדברי »≈¿»¿»»»∆¿»
תתענג  'אז שנאמר מצרים בלי נחלה לו נותנין השבת את המענג כל יוסי, רבי

לא  וגו''. אביך יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במתי על והרכבתיך ה' על

בו  שכתוב כיצחק ולא וגו''. לארכה בארץ התהלך  'קום בו שכתוב כאברהם

הארצות  כל את אתן ולזרעך לך 'כי

'ופרצת  בו שכתוב כיעקב אלא האל'

ונגבה') וצפונה וקדמה ÌeMÓƒימה
‡e‰L בלי יעקב' היא שנחלתו אבינו ∆
Lc˜nÏבמיוחד CiLמצרים' «»«ƒ¿»

dÈa ·È˙Îc ÈLÈÏM‰26 שכתוב «¿ƒƒƒ¿ƒ≈
מגבילות BÊ¯t˙בו  חומות ללא ¿»

ÌÈ¯ˆÓ ÈÏa ,ÌÈÏLe¯È ·Lz27 ≈≈¿»«ƒ¿ƒ¿»ƒ
הפסוק  על דוד' ה'מצודת וכפירוש

ירושלים  לבוא 'פרזות',שלעתיד תהיה

קצבה  לה אין "כאילו חומות, ללא

ומדה".

‰fL Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ ה'נחלה עניין ¿«ƒ««∆∆
של  עניינו גבולות, ללא מצרים', בלי

אבינו, LÏLיעקב ¯tÒÓÏ CiL«»¿ƒ¿«»…
,‡˜Âc לבית דווקא קשור ולכן «¿»

השלישי, Ó‰המקדש Ìb Ô·eÓ»««
Úe„iL הסוד CiLבתורת ·˜ÚiL ∆»«∆«¬…«»

ÌBÈ ÏL ˙ÈLÈÏL ‰„eÚÒÏƒ¿»¿ƒƒ∆
˙aL‰28, המנחה לעת שזמנה ««»

ÈÎ‰ ‰„eÚq‰ ‡È‰ BÊ ‰„eÚqL∆¿»ƒ«¿»¬ƒ
,˙ÈÏÚ השבת סעודות כל מבין «¬≈

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯ ˙ÈÁa29, רצון ¿ƒ««¬»¿«¬ƒ
שכן, הכללי. הרצון (היינו הרצונות

בחינה  לכל וחסידות בקבלה כמבואר

הרצון  'כתר', יש השתלשלות' ב'סדר

כל  ובראשית זו, בחינה להתהוות

הרצון  כללי, כתר יש ההשתלשלות

הכוונה  כלל (ובדרך הרצונות לכל

קדמון"), "אדם «…¿»¿ÓÎÂ·‡¯לבחינת
˙BÓB˜Ó ‰ÓÎa30 סעודה של זה זמן מעלת אודות וחסידות בקבלה ¿«»¿

דרעווין'. 'רעווא בחינת מאירה שאז בשבת שלישית

dLiL Û‡Â השבת סעודות שלוש ¯·ÈÚÈ˙,מלבד ‰„eÚÒ Ìb ¿«∆∆¿»«¿»¿ƒƒ
,„Â„c ‡˙„eÚÒ ,˙aLŒÈ‡ˆBÓ ˙„eÚÒ,דוד של Ôaהסעודה „Âc ¿«»≈«»¿»»¿»ƒ»ƒ∆

ÈLÈ המלך ÁÈLÓ‡דוד ‡kÏÓ „Âc Ì‚Â31 סתירה זו אין המשיח, מלך ƒ«¿«»ƒ«¿»¿ƒ»
כי  לשלוש, מתחלקות השבת שסעודות BÊלכך ‰„eÚÒ È¯‰ של הסעודה ¬≈¿»

שבת  הרביעית,מוצאי הסעודה kÏÓ‰'שהיא ‰eÏÓ' ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈¿«∆«¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



ilbxח mecd ux`de i`qk minyd

'הּמל את 'ׁשּמלּוה הּלׁשֹון זה והינּו32על , ְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּמלּכה, אֹו הּמל עּמֹו נמצא זֹו סעּודה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבעת

הּׁשליׁשית. לּסעּודה ּבהמׁש ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּדהינּו

e‰ÊÂ,'ּגֹו רגלי" הדם והארץ ּכסאי "הּׁשמים ¿∆ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

ּומים  אׁש הינּו ּכללּות 33ּד"ׁשמים" ׁשהם ְְְִִֵֵֶַַַָָ

הּמלכּות 34הּמּדֹות  ספירת על קאי ו"הארץ" ,35, ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

אּלּו ענינים להמׁשי ּוצריכים עֹול, ְְְְִִִִִֵַַַָָקּבלת

ׁשּזה  לי", ּתבנּו אׁשר ּבית "איזה "ּבית", ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַּבבחינת

הּנ"ל  הּקּוין ּבׁשלׁשת העבֹודה עלֿידי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹנעׂשה

דּבּור  מחׁשבה הנפׁש לבּוׁשי ׁשלׁשת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹעלֿידי

הּגּלּוי  לעתידֿלבא מקּבלים ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּומעשה,

אני  אׁשר החדׁשה וארץ החדׁשים ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָּד"ׁשמים

ּתצא". מאּתי (אׁשר) חדׁשה ו"ּתֹורה ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָֹעׂשה",

העם  את "הקהל ּבׁשנת ׁשעֹומדים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּובפרט

היא  ּבזה ׁשהּכּונה והּטף" והּנׁשים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהאנׁשים

ּגֹו' ויראּו" ולמדּו יׁשמעּו ה',36"למען יראת , ְְְְְְְְִִַַַָָ

ּביּה ּדכתיב זה ּבפסּוק וגם ּכמֹו ה'", ּדבר "ׁשמעי ְְְְְְִִִִֵֶַַָ

נׁשים  אנׁשים ּדוקא, חלּוקֹות ׁשלׁש נאמרּו ְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹּכאן

מּכלֿמקום  וגֹו', "וגר" ּגם ּדכתיב [ואף ְְְְְְִִִֵַַַָָֹוטף

ׁשּנתּגּיר  ּדלאחרי יׂשראל, ּכל ּבכלל זה ּגם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי

ׁשּכל  והּטף"], והּנׁשים "האנׁשים ּבכלל הּוא ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָהרי

ּביתֿה  ּבנין את מקרב ׁשהּוא זה  הּׁשליׁשי  ּמקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ההלכה  למּטה ׁשּבאדם ּוכמֹו ּכּנ"ל, מׁשּכֹון ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָּכמֹו

ּגם  הּוא ּכן הּמׁשּכֹון, להחזיר ׁשּצרי ְְֲִִִֵֶַַַַָהיא

"מה  ׁשהרי אֹומר 37למעלה, הּוא עֹוׂשה, ׁשהּוא ְְֲֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּנאמר  לעׂשֹות, ליעקב 38ליׂשראל ּדבריו מּגיד ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשׁשלׁשה  לֹומר, ויׁש ליׂשראל". ּומׁשּפטיו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻחּקיו
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ס"ב.)32 ש סימן או"ח אדה"ז שו"ע ב. קיט, שבת – במוצ"ש ד"ה סע"א.)33רש"י יב, כרך )34חגיגה נ"ך אוה"ת ראה

ואילך. א תעט, השמים) כאשר כי ע"פ (ביאור ג כרך בראשית אוה"ת וראה ואילך. שלב ע' ג כרך ואילך. א'ו ס"ע א'

ואילך. ב תע, שם ובכ"מ.)35וראה שם. בראשית אוה"ת ואילך.)36ראה יו"ד לא, ט.)37וילך פ"ל, תהלים )38שמו"ר

יט. קמז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בצאתה  המלכה שבת את שמלוה ‰ÔBLlהסעודה ‰Ê ÏÚ ¯Ó‡pL B‡∆∆¡««∆«»

'CÏn‰ ˙‡ ‰eÏnL'32BÊ ‰„eÚÒ ˙ÚaL eÈ‰Â שזמנה , למרות ∆¿«∆∆«∆∆¿«¿∆¿≈¿»
השבת  צאת לאחר BnÚהוא ‡ˆÓ עדייןeÈ‰c ,‰kÏn‰ B‡ CÏn‰ ƒ¿»ƒ«∆∆««¿»¿«¿

˙ÈLÈÏM‰ ‰„eÚqÏ CLÓ‰a ‡È‰L אין רביעית' 'סעודה היותה ועם ∆ƒ¿∆¿≈«¿»«¿ƒƒ
לחלוטין  נפרד ענין משלוש היא

השבת  סעודות של והחלוקה הסעודות,

ביותר, הנעלית (כשהשלישית, לשלוש

בעינה  אבינו) יעקב של עניינו היא

עומדת.

e‰ÊÂ בכתוב הפנימי הפירוש ¿∆
Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰"«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…
eÈ‰ "ÌÈÓL"c ,'Bb "ÈÏ‚«̄¿»¿»«ƒ«¿

ÌÈÓe L‡33˙eÏÏk Ì‰L ≈«ƒ∆≈¿»
˙Bcn‰34,הגבורות קו הוא שעיקרן «ƒ

המים, עניין החסד, וקו האש. עניין

'מים' וגם 'אש' גם הכוללים והשמים

המידות לכללות ∆««¿ı¯‡‰"Â"רומזים
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜35, »≈«¿ƒ«««¿

המלכות  שספירת בחסידות כמבואר

היא  שהארץ כשם כי "ארץ", נקראת

כך  עליה", דשין "שהכל בביטול

ביטול, הוא עניינה המלכות ספירת

מגרמה  לה "דלית הזוהר ובלשון

עצמה, משל כלום לה שאין כלום",

שמאיר  האור את מעבירה היא אלא

והמידות) (המוחין שמעליה בספירות

היא  ומים' אש 'שמים', ה', ובעבודת

'ארץ', ואילו המידות. בכללות העבודה

העבודה  היא המלכות, ספירת כנגד

ÏBÚבדרך ˙Ïa˜ השכל ללא גם , «»«
CÈLÓ‰Ïוהרגש, ÌÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ¿«¿ƒ

el‡ ÌÈÈÚ עבודת) 'שמים' של ƒ¿»ƒ≈
עול) בקבלת (העבודה ו'ארץ' המדות)

,"˙Èa" ˙ÈÁ·a בקביעות ƒ¿ƒ««ƒ
הכתוב כלשון ∆≈"‡ÊÈ‰ובהתיישבות,

‰fL ,"ÈÏ e·z ¯L‡ ˙Èa בניין «ƒ¬∆ƒ¿ƒ∆∆
‰B·Ú„‰הבית È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈»¬»

Ï"p‰ ÔÈew‰ ˙LÏLa,תורה ƒ¿…∆««ƒ««
חסדים וגמילות ‰LÙעבודה ÈLe·Ï ˙LÏL È„ÈŒÏÚ הביטוי (כלי «¿≈¿…∆¿≈«∆∆

שהם  ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שלה) ,‰˘ÚÓe ¯ea„ ‰·LÁÓ ועבודתנו מעשנו «¿»»ƒ«¬∆¿«¿≈∆
הגלות  בזמן המצוות וקיום התורה ÚÏ˙בלימוד ÌÈÏa˜Ó‡·ÏŒ„È ¿«¿ƒ¿»ƒ»…

,"‰NÚ È‡ ¯L‡ ‰L„Á‰ ı¯‡Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓL"c Èelb‰«ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ¿∆∆«¬»»¬∆¬ƒ…∆
הבריאה של התחדשות לידי המביא בעולם אלוקות L„Á‰גילוי ‰¯Bz"Â¿»¬»»

"‡ˆz Èz‡Ó (¯L‡).בתורה התחדשות ÌÈ„ÓBÚLוגם Ë¯Ù·e ¬∆≈ƒƒ≈≈ƒ¿»∆¿ƒ
זה  מאמר נאמר בה תשמ"ח ‰‡ÌÈLבשנת ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰" ˙Laƒ¿««¿≈∆»»»¬»ƒ

"Ûh‰Â ÌÈLp‰Â שלאחר השנה ¿«»ƒ¿««
מצוה  קיימת בה השמיטה שנת

האנשים, ישראל, בני כל את להקהיל

המקדש, בבית והטף, הנשים

‰Êa ‰ek‰L מצות של המטרה ∆««»»»∆
בתורה ‰È‡'הקהל' כמפורש ƒ

"e‡¯ÈÂ e„ÓÏÂ eÚÓLÈ ÔÚÓÏ"¿««ƒ¿¿¿»¿¿»¿
'Bb36, של חיזוק ‰',היינו ˙‡¯Èƒ¿«

‰Ê ˜eÒÙa BÓk ההפטרה בהמשך ¿¿»∆
dÈa ·È˙Îcבו "ÈÚÓLשכתוב ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ

Ô‡k Ì‚Â ,"'‰ ¯·c במצות ¿«¿«»
B˜eÏÁ˙'הקהל' LÏL e¯Ó‡∆∆¿»…¬

ÛËÂ ÌÈL ÌÈL‡ ,‡˜Âc«¿»¬»ƒ»ƒ¿«
·È˙Îc Û‡Â] בהמשך שכתוב ¿«ƒ¿ƒ

B‚Â',הפסוק "E¯‚Â" Ìb כן ואם «¿≈¿¿
לארבע  כאן נחלק ישראל עם לכאורה

לשלוש Ìbולא È¯‰ ÌÂ˜ÓŒÏkÓƒ»»…¬≈«
‰Ê"וגרך",Ï‡¯NÈ Ïk ÏÏÎa ∆ƒ¿»»ƒ¿»≈

‡e‰ È¯‰ ¯ib˙pL È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈∆ƒ¿«≈¬≈
ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰" ÏÏÎaƒ¿»»¬»ƒ¿«»ƒ

"Ûh‰Â יש דבר של בסופו כי ונמצא ¿««
אינו  הגר כי ארבע, ולא חלוקות שלוש

נפרד  בלתי חלק אלא עצמו בפני סוג

העם], Ê‰מכלל ÏkL העבודה ∆»∆
עבודה  תורה, של הקוין בשלושת

בכלל  ה' יראת וחיזוק חסדים וגמילות

Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ˙‡ ·¯˜Ó¿»≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
ÔBkLÓ BÓk ‡e‰L ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆¿«¿

לבעליו לחזור pkBÓÎe"העתיד ,Ï ««¿
‰hÓÏ Ì„‡aL הזה בעולם ∆»»»¿«»

¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯vL ‡È‰ ‰ÎÏ‰‰«¬»»ƒ∆»ƒ¿«¬ƒ
ÔBkLn‰,לבעליוÌb ‡e‰ Ôk ««¿≈«

È¯‰L ,‰ÏÚÓÏ המדרש כדברי ¿«¿»∆¬≈
‰Ó"37‡e‰L הקדושֿברוךֿהוא «∆

Ó‡pL¯בעצמו  ,˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ ,‰NBÚ38 בתהילים ∆≈¿ƒ¿»≈«¬∆∆¡«
ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c „ÈbÓ שהוא והמשפטים החוקים «ƒ¿»»¿«¬…À»ƒ¿»»
ומצווה  מגיד הקדושֿברוךֿהוא מקיים, לגבי Ï‡¯NÈÏ"עצמו גם וכך ¿ƒ¿»≈
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ט g"nyz'd oeygxn ycegÎy`xc 'a ,gp zyxt zay

הּכתרים  ׁשלׁשת ּכנגד הם אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּתיֿמקּדׁש

ּבּמדרׁש ׁשלׁש39ּדאיתא עׂשּו הּמדינה ׁשּבני ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

אחת  ּבראׁשֹו נתן ,הּמל עׂשה מה ,לּמל ְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעטרֹות

ׁשּביתֿהּמקּדׁש ּבניו, ׁשל ּבראׁשם נתן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּוׁשּתים

ּדאף  ּבראׁשֹו", הּמל ׁשּנתן "מה הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַַָֹהּׁשליׁשי

ּגם  מּכלֿמקום ,"ידי ּכֹוננּו אד' "מקּדׁש ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּזהּו

ׁשּזה  הּמדינה, ּבני אֹותֹו ׁשעׂשּו ּכתּוב זה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָעל

יׂשראל  את ּגם הכי 40ּכֹולל הּגלּויים ּגם ּכי , ְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

עבֹודת  עלֿידי  נמׁשכים ּדלעתידֿלבא ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹנעלים

"ּכי  ׁשּכתּוב מה ּגם ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָיׂשראל.

זרעכם  יעמֹוד ּכן ּגֹו' החדׁשים הּׁשמים ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

ּבׁשני  נדרׁשים הּתֹורה עניני ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוׁשמכם",

ּדנֹוסף  למעלה, ּומּלמּטה למּטה מּלמעלה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּפנים,

ּכמֹו הם וׁשמכם" ׁש"ּזרעכם הּפׁשּוט הּפרּוׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָעל

ּגיסא, לאיד לֹומר יׁש וגֹו', החדׁשים" ְְֲִִִִֵַַַַָָָָ"הּׁשמים 

מ"הּׁשמים  למעלה הם וׁשמכם" ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁש"ּזרעכם

הם  ואדרּבה החדׁשה", והארץ ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָהחדׁשים

והארץ  "הּׁשמים המׁשכת את ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים

הינּו יעמד" "ּכן ׁשּכתּוב מה ּולפיֿזה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹהחדׁשים",

למעלה  הם אבל להם ּדֹומים ׁשהם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָלמעּלּיּותא,

אּלּו, ענינים ּכל ּלּמּוד ׁשעל ֿידי ויהיֿרצון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמהם.

מּנׂשיא  הּמאמרים לׁשמֹוע מּמׁש ּבקרֹוב ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָנזּכה

מׁשיח  ּכאׁשר ׁשּלפניו, והּנׂשיאים עצמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדֹורנּו

נגלה  וגם הּתֹורה ּפנימּיּות העם ּכל את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָילּמד

ּבכמה  ׁשּמבאר ואף ׁשעּקר 41ּד'ּתֹורה'. מקֹומות ְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹ

הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגּלּוי יהיה מׁשיח ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָהחּדּוׁש

את  ּגם ילּמד ׁשּמׁשיח ׁשּכתּוב ּבמה הּבאּור ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו

הּכל  למדּו ׁשהם אף וכּו' והאבֹות ,42מׁשה ְְְֵֶֶַַָָָֹֹ
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ח.)39 פכ"ד, בשעה )40ויק"ר ד"ה תשח. עזר"ת. תר"ס. וראינה צאינה רד"ה שח. ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי גם ראה

ועוד. תשמ"ז. ואילך.)41שהקדימו רסט ע' שם ואילך. רסא ע' ח"א התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי וילך. א יז, צ לקו"ת

ובכ"מ. ואילך. פנ"ז האמצעי לאדמו"ר האמונה תי"ו )42שער אות כלל תושבע"פ חלק של"ה עדיות. מס' סוף תויו"ט

בערכו. השלם ערוך גם וראה א. כח, זח"ג ע"פ והוא א). (תט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
את  ישראל לבני ומחזיר ההלכה את מקיים הקדושֿברוךֿהוא המשכון, השבת

המקדש. בית

el‡ Lc˜ÓŒÈza ‰LÏLL ,¯ÓBÏ LÈÂ השני הבית הראשון, הבית ¿≈«∆¿…»»≈ƒ¿»≈
השלישי È‡c˙‡והבית ÌÈ¯˙k‰ ˙LÏL „‚k Ì‰ שמובא ≈¿∆∆¿…∆«¿»ƒ¿ƒ»

L¯„na39eNÚ ‰È„n‰ ÈaL «ƒ¿»∆¿≈«¿ƒ»»
‰Ó ,CÏnÏ ˙B¯ËÚ LÏL»…¬»«∆∆∆
BL‡¯a Ô˙ ,CÏn‰ ‰NÚ»»«∆∆»«¿…
ÏL ÌL‡¯a Ô˙ ÌÈzLe ˙Á‡««¿«ƒ»«¿…»∆

,ÂÈa אמרו תהיו' 'קדושים הכתוב על »»
מדינה  לבני "משל במדרש, ז"ל חכמינו

כתרים) (שלושה עטרות שלוש שעשו

(בשלושת  המלך עשה מה למלך,

נתן  המדינה), בני לו שעשו הכתרים

המלך) (בראש בראשו אחת (עטרה)

בניו" בראש נתן עטרות) (ושתי ושתים

עניין  גם שזה ואומר ממשיך והמדרש

ישראל  שבני הקדושות שלוש

הקדושֿברוךֿהוא  את מקדישים

ועל  קדוש...", קדוש, "קדוש, באמירת

המקדש  בתי ששלושת כאן מבואר כך

אלו, כתרים שלושה כנגד ≈∆Œ˙ÈaLהם
‡e‰ ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ כנגד «ƒ¿»«¿ƒƒ

‰CÏnהכתר Ô˙pL ‰Ó"«∆»««∆∆
Lc˜Ó" e‰fL Û‡c ,"BL‡¯a¿…¿«∆∆ƒ¿»

'„‡,"EÈ„È eBk שנעשה מקדש ¬…¿»∆
הקדושֿברוךֿהוא, …««ÌÂ˜ÓŒÏkÓƒבידי

B˙B‡ eNÚL ·e˙k ‰Ê ÏÚ Ìb««∆»∆»
Ìb ÏÏBk ‰fL ,‰È„n‰ Èa¿≈«¿ƒ»∆∆≈«

Ï‡¯NÈ שותפים ,40‡˙ הם שאף ∆ƒ¿»≈
השלישי, המקדש בית Ìbלעשיית Èkƒ«

ÌÈÈeÏb‰האלוקייםÌÈÏÚ ÈÎ‰ «ƒƒ¬ƒ«¬ƒ
ŒÏÚ ÌÈÎLÓ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…ƒ¿»ƒ«

Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú È„È בזמן ,כעת ¿≈¬«ƒ¿»≈
הגלות.

Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ הפירוש ¿≈«∆∆«
של "Èkהפנימי ·e˙kL ‰Ó«∆»ƒ

'Bb ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
,"ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „BÓÚÈ Ôk≈«¬«¿¬∆¿ƒ¿∆
ÌÈL¯„ ‰¯Bz‰ ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈«»ƒ¿»ƒ

,ÌÈt ÈLaאחד eאופן ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓשני hÓlÓ‰אופן ƒ¿≈»ƒƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏובענייננוÌÎÚ¯f"L ËeLt‰ Le¯t‰ ÏÚ ÛÒBc ¿«¿»¿»««≈«»∆«¿¬∆
,'B‚Â "ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰" BÓk Ì‰ "ÌÎÓLÂ הכתוב פירוש שזהו ¿ƒ¿∆≈¿«»«ƒ«¬»ƒ¿

והכתוב  החדשים, השמים הלמעלה, הוא שהעיקר היינו למטה, מלמעלה

לכך  ובנוסף החדשים', 'השמים כמו יהיה ושמכם' ש'זרעכם ואומר מחדש

¯ÓBÏ LÈ הפסוק את ולפרש ≈«
,‡ÒÈb C„È‡Ï,למעלה מלמטה ¿ƒ»ƒ»

"ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯f"L ישראל בני ∆«¿¬∆¿ƒ¿∆
הזה  בעולם למטה ≈‰Ìהנמצאים

ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰"Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»«ƒ«¬»ƒ
‰a¯„‡Â ,"‰L„Á‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«¬»»¿«¿«»

Ì‰ ישראל עבודתם בני ידי על ≈
הזה  בזמן ומצוות ÌÈÏÚBt‰«¬ƒבתורה

˙ÎLÓ‰ "‰ÌÈÓMוהתגלות ‡˙ ∆«¿»««»«ƒ
"ÌÈL„Á‰ ı¯‡‰Â,לבוא לעתיד ¿»»∆«¬»ƒ

Ôk" ·e˙kL ‰Ó ‰ÊŒÈÙÏe¿ƒ∆«∆»≈
"„ÓÚÈ הוא הפסוק פירוש ולכאורה «¬…

יהיו  ישראל, בני ושמכם', ש'זרעכם

דבר  של לאמיתו והארץ, השמים כמו

eÈ‰ דמיון והשוואה 'כן', «¿
Ì‰L ,‡˙eilÚÓÏ ישראל בני ¿«¬¿»∆≈

Ì‰Ï ÌÈÓBc ולארץ ‡·Ïלשמים ƒ»∆¬»
דבר  של ישראל ‰Ìלאמיתו בני ≈
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ.והארץ מהשמים ¿«¿»≈∆

Ïk „enl È„ÈŒÏÚL ÔÂˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»…∆«¿≈ƒ»
el‡ ÌÈÈÚ,בתורה‰kÊ ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆

ÚBÓLÏ LnÓ ·B¯˜a¿»«»ƒ¿«
ÌÈ¯Ó‡n‰ בחסידות‡ÈNpÓ ««¬»ƒƒ¿ƒ

ÌÈ‡ÈNp‰Â BÓˆÚ e¯Bc≈«¿¿«¿ƒƒ
„nÏÈ ÁÈLÓ ¯L‡k ,ÂÈÙlL∆¿»»«¬∆»ƒ«¿«≈

˙eiÓÈt ÌÚ‰ Ïk החלק ‡˙ ∆»»»¿ƒƒ
של  החסידות ‰Bz¯‰הנסתר תורת «»

Ì‚Â ילמד.'‰¯Bz'c ‰Ï‚ ¿«ƒ¿∆¿»
וההלכה  התלמוד »¿Û‡Âהמשנה,

‰ÓÎa ¯‡·nL41˙ÂÓB˜Ó ∆¿…»¿«»¿…
החסידות  ‰LecÁבתורת ¯wÚL∆ƒ««ƒ

ÁÈLÓ ÏL לבני התורה בלימוד ∆»ƒ«
לעתידֿלבוא  Èelbישראל ‰È‰Èƒ¿∆ƒ

e‰fL ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆∆
ÁÈLnL ·e˙kL ‰Óa ¯e‡a‰«≈¿«∆»∆»ƒ«

Ïk‰ e„ÓÏ Ì‰L Û‡ 'eÎÂ ˙B·‡‰Â ‰LÓ ˙‡ Ìb „nÏÈ42 ¿«≈«∆…∆¿»»¿«∆≈»¿«…
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ilbxי mecd ux`de i`qk minyd

נגלה  לּמּוד ּגם אז ׁשּיהיה לֹומר צרי ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקום

רז"ל  מּמאמר וכדמּוכח יתרץ 42ּד'ּתֹורה', "ּתׁשּבי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

אצל  ּגם ראּו ולכן ועֹוד. ואיּבעּיֹות", ְְְְִִֵֵֶַַָָֻקׁשיֹות

לּמּוד  רק לא עלֿידם ׁשהיה נּׂשיאינּו ְִִֵֵֶַַַָָָָֹרּבֹותינּו

וחּבּורים  'ּתׁשּובֹות' ּגם אּלא הּתֹורה ְְְִִִִֶַַָָּפנימּיּות

נתּפרסמּו, ּכּוּלם ׁשּלא ּדאף ּד'ּתֹורה', ְְְְְְְִִֶֶַַָָֹּבּנגלה

'ּתׁשּובֹות' ׁשל ענין היה הרי ְְֲִִֵֶָָָָָֹמּכלֿמקום

עלֿידי  ּד'ּתֹורה', ּבּנגלה נׂשיאינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָמרּבֹותינּו

האמצעי, אדמֹו"ר ּו'תׁשּובֹות' הּזקן, ְְְְִֵֶַַַָָָאדמֹו"ר

ּו'תׁשּובֹות' צדק', ה'צמח אדמֹו"ר ְְְֶֶֶַַַּו'תׁשּובֹות'

אדמֹו''ר  ּו'תׁשּובֹות' מהר"ׁש, ְְְֲַַַַאדמֹו"ר

 ֿ ּכבוד ּו'תׁשּובֹות' נׁשמתֹוֿעדן, ְְְְִֵֶַָָֹ(מהֹורׁש"ּב)

וכן  ּדֹורנּו, נׁשיא אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְְְִִִֵֵַַָקדּוׁשת

ּד'ּתֹורה' נגלה לּמּוד ּגם לעתידֿלבא ּגם ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹיהיה

ּכן  ּגֹו' החדׁשים הּׁשמים "ּכאׁשר ׁשּיהיה הכנה הּוא זה וכל צדקנּו. מׁשיח ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּפי

אדמֹו"ר  ּומאביו ּדֹורנּו, מּנׂשיא ּתֹורה לׁשמֹוע אז ונזּכה וׁשמכם", זרעכם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיעמד

ה'צמח  אדמֹו"ר ּומאביו מהר"ׁש, אדמֹו"ר ּומאביו נׁשמתֹוֿעדן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ(הרׁש"ּב)

עד  ּבּקדׁש ּולמעלה הּזקן, ּומאדמֹו"ר האמצעי, אדמֹו"ר ודֹודֹו ּומחמיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצדק',

מּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה ,יתּבר ּומהּותֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָעצמּותֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להם  יוסיף ומשיח בנגלה הכל למדו שהם אלא להם, לחדש מה אין ולכאורה

והפנימיות, הסוד ‡Êאת ‰È‰iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÌÂ˜ÓŒÏkÓ בימות ƒ»»…»ƒ«∆ƒ¿∆»
¯Ï"Êהמשיח  ¯Ó‡nÓ ÁÎeÓ„ÎÂ ,'‰¯Bz'c ‰Ï‚ „enÏ Ìb42 «ƒƒ¿∆¿»¿ƒ¿»ƒ«¬«««

בגמרא  רבות הנביא "ÈaLzפעמים BiÚaÈ‡Â˙"אליהו ˙BÈL˜ ı¯˙È ƒ¿ƒ¿»≈À¿¿ƒ«ƒ
הזה, בזמן התורה בלימוד נפתרו שלא

„BÚÂ נוספים מדברים גם מובן וכן ¿
ז"ל. חכמינו של

ÔÎÏÂ הנגלה חלק לימוד שגם כיוון ¿»≈
ומשיח  המשיח בימות יהיה שבתורה

חדשים  דברים בו Ìbיגלה e‡»̄«
‰È‰L eÈ‡ÈO eÈ˙Ba¯ Ïˆ‡≈∆«≈¿ƒ≈∆»»
„enÏ ˜¯ ‡Ï Ì„ÈŒÏÚ«»»…«ƒ
Ìb ‡l‡ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆»«

'˙B·eLz' בהלכהÌÈ¯eaÁÂ ¿¿ƒƒ
‡lL Û‡c ,'‰¯Bz'c ‰Ï‚pa¿ƒ¿∆¿»¿«∆…

Ìlek ושאר ה'תשובות' כל לא »
רבותינו  שכתבו הנגלה בחלק הדברים

ÌÂ˜ÓŒÏkÓנשיאינו  ,eÓÒ¯t˙ƒ¿«¿¿ƒ»»…
È¯‰ בפועלÏL ÔÈÚ ‰È‰ ¬≈»»ƒ¿»∆

eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯Ó '˙B·eLz'¿≈«≈¿ƒ≈
È„ÈŒÏÚ ,'‰¯Bz'c ‰Ï‚pa¿ƒ¿∆¿»«¿≈
'˙B·eL˙'e ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿
'˙B·eL˙'e ,ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡«¿»∆¿»ƒ¿
,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡«¿«∆«∆∆
,L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ '˙B·eL˙'e¿«¿«¬«
¯''BÓ„‡ '˙B·eL˙'e¿«¿
,Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«ƒ¿»≈∆

,e¯Bc ‡ÈL ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„Â·k '˙B·eL˙'e¿¿…¿«ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ≈
דתורה  בנגלה והן התורה בפנימיות הן עסקו Ìbשכולם ‰È‰È ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆«

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח ÈtÓבימות '‰¯Bz'c ‰Ï‚ „enÏ Ìb ¿»ƒ»…«ƒƒ¿∆¿»ƒƒ
‰Ê ÏÎÂ .e˜„ˆ ÁÈLÓ הזה בזמן בפנימיות והן בנגלה הן התורה לימוד ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆

¯L‡k" ‰È‰iL ‰Î‰ ‡e‰¬»»∆ƒ¿∆«¬∆
Ôk 'Bb ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ≈
‰kÊÂ ,"ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿∆

Ê‡ לבוא Bz¯‰לעתיד ÚBÓLÏ »ƒ¿«»
ÂÈ·‡Óe ,e¯Bc ‡ÈNpÓƒ¿ƒ≈≈»ƒ
ŒB˙ÓL (a"L¯‰) ¯"BÓ„‡«¿»««ƒ¿»
¯"BÓ„‡ ÂÈ·‡Óe ,Ô„Ú≈∆≈»ƒ«¿
¯"BÓ„‡ ÂÈ·‡Óe ,L"¯‰Ó«««≈»ƒ«¿
B„B„Â ÂÈÓÁÓe ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆≈»ƒ¿
,ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡«¿»∆¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Óe≈«¿«»≈¿«¿»

„Ú L„wa תורה לשמוע שנזכה «…∆«
B˙e‰Óeמאת  B˙eÓˆÚ העצם «¿«

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של והמהות

eÈÓÈa ‰¯‰Ó·e ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc oixcdpq(ipy meil)

íBiä BúBàa eNòð íéqð,ïä elàå ,.`,ïLákä óöiepa oyakdy ¦¦©£§©§¥¥¨©¦§¨
e`xiy ick dlrnl dlre sve qp dyrpe ,rwxwa rweyn `edyk

.a .oyakd z` miyp`d lkïLákä õøôðåick ,eilzkn wlg eltp - §¦§©©¦§¨
.b .etxyp `l dixfre l`yin dippgy ze`xl elkei mleky÷neäå§©

BãBñ.c .dhnl eilzk elylzyp jk jezne genip oyakd ceqi -
êtäðådíìöxvpckeap dyry adf ly.åéðt ìò.dòaøà eôøNðå §¤§©¤¤©¨¨§¦§§©§©

úBiëìîdippg z` jilydl eriiqy ,mdiyp`e mikln drax` - ©§ª
xn`py enk ,oyakl dixfre l`yin(ak b l`ipc)iC KN` `IxaB'ª§©¨¦¥¦

miyp` - '`xEp iC `aiaW oFOd lHw Fbp care KWin KxcWl EwQd©¦§©§©¥©©£¥§©¦¦§¦¨¦¨
zngn ebxdp ,dixfre l`yin dippg z` dtixyl e`ivedy el`

.e .oyakdn e`viy y`d zevevipíéúnä úà ìà÷æçé äéiçäå§¤¤¨§¤§¥¤©¥¦
.àøec úò÷áa§¦§©¨

:el` miqip dyyl xewnd z` zx`an `xnbdeäìeëåmiqipd lk - §§
od [iyingd qpd caln] `ziixaa e`aedy'àøîb'laewn did jk - §¨¨

,minkgd ciaåetxypy qpdàø÷ ,úBiëìî òaøà,weqtdn cnlp - §©§©©§ª§¨
áéúëcely adfd mlv z` xvpckeap miwdy xg`l(a b l`ipc) ¦§¦

Lðëîì çìL àkìî øvðãëeáðe'seq`l gly jlnd xvpckeape - §©§¤©©§¨§©§¦§©
àézôz àiøáúc àiøáãâ àiøæbøãà àúååçôe àiðâñ àiðtøcLçàì§£©§©§§©¨¦§©¨©£¨¨£©§¨§©¨§¨§©¨§¨§©¨¦§¨¥

'Bâå àúðéãî éðBèìL ìëåzepehlye zexxy zeny md el` lk] §Ÿ¦§¥§¦¨¨§
`eal - '`Mln xSpckEap miwd iC `nlv zMpgl `znl ,[mpeyla§¥¥©£ª©©§¨¦£¥§©§¤©©§¨
ray df weqta epnpe ,jlnd xvpckeap miwdy mlvd zkepgl

.dxxy zepeyláéúëe(ai b my)'ïéàãeäé ïéøáeb éúéà'mye ,'ebe §¦¦©§¦§¨¦

`ly dixfre l`yin dippg lr xvpckeap icar epiyldy x`ean
,y`l mekilyde ,mlvl eegzydáéúëedippg elvipy xg`l §¦

y`dn dixfre l`yin(fk b my)ïéLðkúîe'etq`zde -àiðtøcLçà ¦§©§¦£©§©§§©¨
àkìî éøácäå àúååçôe àiðâñ'Bâå 'Clà àiøáâì ïééæç ,z` ze`xl - ¦§©¨©£¨¨§©¨§¥©§¨¨©¦§ª§©¨¦¥§

wx exkfed df weqtae ,y`d mda dhly `ly ,elld miyp`d
zeiekln rax` cer exkfed `le ,'`zeegtE `Ipbq ,`IpRxCWg`'£©§©§§©¨¦§©¨©£¨¨
,'`iYtY ,`IxazC ,`Ixacb ,`IxfBxc`' mde ,dligza epnpy£©§¨§©¨§¨§©¨§¨§©¨¦§¨¥
z` elitdy drya y`a zeiekln drax` etxypy micnel o`kne

.dixfre l`yin dippg
:mc`d zbdpda jxc ef dyxtn zcnel `xnbdøæòéìà éaø éác éðz̈¥§¥©¦¡¦¤¤

á÷òé ïa,awri oa xfril` iax ly eyxcn ziaa epy -úòLa eléôà ¤©£Ÿ£¦¦§©
BìL úeðaøä ïî Bîöò úà íãà äpLé àì ,äðkqäeiyealnn - ©©¨¨Ÿ§©¤¨¨¤©§¦¨©¨¤

,ei`peyn cgetne ldean d`xii `ly ,ezbdpdeøîàpL(`k b my) ¤¤¡©
Clà àiøáb ïéãàa'el` miyp` ,f` -ïBäéLht ïBäéìaøña eúôk ¥©¦ª§©¨¦¥§¦§©§¨¥©§¥

'Bâå ïBäúìaøëemipeilrd mdicba mr exywp - oFdiWalE ©§§¨§§§ª¥
- '`Ycwi `xEp oEY` `Fbl einxE ,mdl eidy zeklnd iyealnae§¦§©¨¨¦§¨
l`yin dippg eidy ixd ,xread y`d oyak jezl eklyede
oyakl mekilydy drya mzx`tz icba lka miyeal dixfre

.y`d
:dixfre l`yin dippg oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

,ïðçBé¨¨
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' ב


