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eNÚÂ ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש ואמרּו1לי , ¿»ְְְְְְִִִַָָָָ

ז"ל  אינֹו2רּבֹותינּו לי, ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֱִֵֵֶֶַַַָָ

כּו' הּבא  ּבעֹולם ולא הּזה ּבעֹולם לא לעֹולם, ְְֶַַָָָָָָָֹֹזז

מקּדׁש. לי ועׂשּו אֹומר הּוא מה הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֵַַָָָּבבית

להבין  ּדאקרי 3וצרי הּמׁשּכן הינּו הּמקּדׁש, הרי , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשעׂשה 4מקּדׁש הּמקּדׁש וכן ׁשּנּויים, ּבֹו היּו ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

זֹו ּדלא הינּו נחרבּו, ׁשניהם הּׁשני, והּבית ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹׁשלמה

לגמרי  ׁשּבטלּו אּלא ׁשּנּויים, ּבהם ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבלבד

זה  ּומבאר לעֹולם. זז ּדאינֹו נאמר ואי ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָלכאֹורה,

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח אדמּו"ר ,5כ"ק ְְֶֶֶַַַַָ

הּתחּתֹון  לּמקּדׁש מּמׁש מחּבר העליֹון ,6ׁשּמקּדׁש ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ

לּה ׁשחּברה ּכעיר הּבנּויה ירּוׁשלים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֻּוכענין

עם 7יחּדיו  מחּברת מעלה ׁשל ׁשּירּוׁשלים , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻ

מּטה  ׁשל לעֹולם,8ירּוׁשלים זז אינֹו וזהּו , ְְְִֵֶֶַַָָָָ

העליֹון. מקּדׁש ּברּוחנּיּות עכׁשו ּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמאיר

העליֹון  לּמקּדׁש ׁשּי זה ענין לכאֹורה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאמנם

הּגׁשמי  לּמקּדׁש ׁשּי ּזה מה אבל ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּברּוחנּיּות,

לעֹולם. זז ׁשאינֹו מקּדׁש, לי ועׂשּו נאמר ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָעליו

ה'צמח  אדמּו"ר כ"ק מביא ׁשּלכן לֹומר, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָויׁש

ׁשּנאמר 9צדק' מה עלּֿפי ּבאּור להם 10עֹוד ואהי ֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מע  ז"ל למקּדׁש רּבֹותינּו ואמרּו ּבּתי 11ט, אּלּו ְְְְְִֵֵֵַַַָָָ

ּגם  מקֹום, ׁשּבכל הינּו מדרׁשֹות. ּובּתי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּכנסּיֹות

מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות הּבּתי הּנה הּגלּות, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבזמן

ויׁש לעֹולם. זז אינֹו ׁשּמּׁשם מעט, מקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָהם
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בתורה: נאמר המשכן את לעשות הציווי על

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ1Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,2 ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈«
ÌÏBÚaבמדרש  ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ ,ÈÏ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡«ƒ≈»¿»…»»

'eÎ ‡a‰ ÌÏBÚa ‡ÏÂ ‰f‰ הגשמי הזה בעולם הן לנצח קיים אלא «∆¿…»»«»
וכהוכחה  הרוחני, הבא בעולם והן

הנצחיות  לעניין "לי" הביטוי בין לקשר

המדרש, ‰Lc˜nממשיך ˙È·a¿≈«ƒ¿»
ÈÏ eNÚÂ ¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó«≈¿»ƒ

Lc˜Ó שנאמר מקום שבכל ומכאן ƒ¿»
נצחיות. על מורה הדבר CÈ¯ˆÂ¿»ƒ"לי"

ÔÈ·‰Ï3eÈ‰ ,Lc˜n‰ È¯‰ , ¿»ƒ¬≈«ƒ¿»«¿
È¯˜‡c ÔkLn‰ שנקראLc˜Ó4 «ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»

על  שהציווי זה בפסוק שרואים כפי

לי  "ועשו בלשון נאמר המשכן מלאכת

ÌÈÈepL,מקדש" Ba eÈ‰ של »ƒƒ
אפשר  ואיך למקום, מקום טלטולים

לעולם" זז ש"אינו ≈¿ÔÎÂלומר
‰ÓÏL ‰NÚL Lc˜n‰ הוא «ƒ¿»∆»»¿……

הראשון  המקדש ‰ÈM,בית ˙Èa‰Â¿««ƒ«≈ƒ
BÊ ‡Ïc eÈ‰ ,e·¯Á Ì‰ÈL¿≈∆∆¿¿«¿¿…

,ÌÈÈepL Ì‰a eÈ‰L „·Ïa כמו ƒ¿«∆»»∆ƒƒ
למקום  ממקום שעבר «∆‡l‡המשכן

CÈ‡Â ,‰¯B‡ÎÏ È¯Ó‚Ï eÏËaL∆»¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈
¯Ó‡המקדש ÊÊעל BÈ‡c ∆¡«¿≈»

?.ÌÏBÚÏ¿»
¯"eÓ„‡ ˜"Î ‰Ê ¯‡·Óe¿»≈∆«¿
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰5ÔBÈÏÚ‰ Lc˜nL , «»∆ƒ¿»»∆¿
Lc˜nÏ LnÓ ¯aÁÓ¿À»«»«ƒ¿»

ÔBzÁz‰6, העליון"ה "מקדש מושג ««¿
מוזכר  מעלה" של המקדש "בית או

ז"ל  חכמינו בדברי רבות פעמים

הפסוק  על רש"י בפירוש (ולדוגמא

שולח  אנכי "הנה משפטים בפרשת

המקום  אל ולהביאך לפניך... מלאך

המקראות  אחד וזה ..." הכינותי": אשר

מעלה  של המקדש שבית שאומרים

מטה"), של המקדש בית כנגד מכוון

ו"מקדש  התחתון" "מקדש – ולענייננו

ביותר  הדוק וחיבור בקשר בזה זה מחוברים ÌÈÏLe¯Èהעליון" ÔÈÚÎe¿ƒ¿«¿»«ƒ
ÂÈcÁÈ dÏ ‰¯aÁL ¯ÈÚk ‰Èea‰7, ז"ל חכמינו אמרו זה על שגם «¿»¿ƒ∆À¿»»«¿»

‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯È ÌÚ ˙¯aÁÓ ‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iL8, ∆¿»«ƒ∆«¿»¿À∆∆ƒ¿»«ƒ∆«»
,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ e‰ÊÂ קיים אינו כפשוטו המקדש בית כאשר גם כי ¿∆≈»¿»

נחשב  המקדש בית לבוא, לעתיד רק כראוי בנוייה תהיה כפשוטה וירושלים

כיוון  לעולם" זז ו"אינו Lc˜Óנצחי ˙eiÁe¯a ÂLÎÚ Ìb ¯È‡nL∆≈ƒ««¿»¿»ƒƒ¿»
ÔBÈÏÚ‰ מחובר התחתון מקדש והרי »∆¿

העליון. במקדש

‰¯B‡ÎÏ ÌÓ‡ בכך אין עדיין »¿»ƒ¿»
אפשר  איך האמורה, לשאלה מענה

נצחי, הוא למטה המקדש שבית לומר

Lc˜nÏכי  CiL ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆«»«ƒ¿»
‰Ó Ï·‡ ,˙eiÁe¯a ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»ƒ¬»«
ÂÈÏÚ ÈÓLb‰ Lc˜nÏ CiL ‰f∆«»«ƒ¿»««¿ƒ»»
BÈ‡L ,Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ¯Ó‡∆¡«¿»ƒƒ¿»∆≈

ÌÏBÚÏ ÊÊ פשוטו שלפי ומאחר »¿»
הגשמי, המקדש בבית מדבר הכתוב

לומר  אפשר איך ביאור דרוש עדיין

למעשה  והרי לעולם" זז ש"אינו עליו

נחרבו.? השני והבית הראשון הבית

ÔÎlL ,¯ÓBÏ LÈÂ הקושי בגלל ¿≈«∆»≈
האמור  כ"ק È·Ó‡בהסבר ≈ƒ

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡9„BÚ «¿«∆«∆∆
¯e‡a שהמקדש המדרש בדברי ≈

לעולם" זז לנצח"אינו ÈtŒÏÚ«ƒוקיים
¯Ó‡pL ‰Ó10Ì‰Ï È‰‡Â «∆∆¡«»∆ƒ»∆

e¯Ó‡Â ,ËÚÓ Lc˜ÓÏ¿ƒ¿»¿«¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯11Èza el‡ «≈«≈»≈

,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk על ¿≈ƒ»≈ƒ¿»
ה' אמר כה "לכן ביחזקאל הפסוק

וכי  בגויים הרחקתים כי אלוקים

למקדש  להם ואהי בארצות הפיצותים

אמרו  שם", באו אשר בארצות מעט

כנסיות  בתי "אלו בגמרא: ז"ל חכמינו

שבבבל", מדרשות ¿»‰eÈובתי
,ÌB˜Ó ÏÎaL,לארץ בחוץ גם ∆¿»»

זמן  ובכל בבבל, ÔÓÊaכמו Ìb«ƒ¿«
˙BiÒk Èza‰ ‰p‰ ,˙eÏb‰«»ƒ≈«»≈¿≈ƒ
Lc˜Ó Ì‰ ˙BL¯„Ó Èz·e»≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ ÌMnL ,ËÚÓ¿«∆ƒ»≈»¿»
ובתי  הכנסיות בתי שבגלל כך

"אינו  המקדש שבית לומר נכון למעשה מעט", "מקדש הנקראים המדרשות

לעולם". זז
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זז  ּדאינֹו הענין ּתכן ּגם ּדזהּו ּבזה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹלהֹוסיף

זז  ׁשאינֹו ּדמּכיון מעלה, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּירּוׁשלים

מּירּוׁשלים  זז לא ּגם לכן מעלה, ׁשל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּירּוׁשלים

ּדכּלה  ּבאפן החרּבן היה ּכאׁשר ּדגם מּטה, 12ׁשל ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבית  ּגם נׁשאר האבנים, ועל העצים על ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָחמתֹו

מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות הּבּתי ׁשּלמּטה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש

מעט. מקּדׁש ְְִֵֶַָׁשהם

ÌÓ‡ ׁשּבענין החּדּוׁש מהּו להבין, צרי »¿»ְְְִִִִֶַַַָָ

הּׁשכינה, הׁשראת יׁשנּה ׁשּבֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָהּמקּדׁש

ּכתיב  מלא,13והרי אני הארץ ואת הּׁשמים את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ולא  מקֹום. ּבכל נמצא יתּבר ׁשאלקּותֹו ְְְְְֱִִֵֶַָָָָֹֹהיינּו

עליה  לֹומר ׁשאפׁשר ּבאלקּות זֹו ּבחינה ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹרק

ּגם  אּלא עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת 'מלא', ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּתאר

ּולמעלה  עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת 'אני', ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבחינת

מקֹום  ּבכל נמצאת זֹו ּבחינה ּגם ואםּֿכן 14מּזה, , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

 ֿ ּתמצי אם ואפילּו הּמקּדׁש. ׁשּבבית החּדּוׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמהּו

עלֿידי  להיֹות צריכה אלקּות ׁשהמׁשכת ְְְְֱִִֵֶַַַַָָֹלֹומר,

ׁשּי ּזה מה מּובן אינֹו עדין האדם, ֲֲִֵֶַַַַָָָָָעבֹודת

ּכּמבאר  הּוא, הענין א ּדוקא. מקּדׁש לי ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹלועׂשּו

ּבּתניא  הּוא 15ּבארּכה הּמקּדׁש ּדבית ּדהחּדּוׁש , ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻ

מסּים, ּבמקֹום ּבגלּוי הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻׁשּתהיה

היא  הּנפׁש הרי ּבּגּוף, הּמתלּבׁשת הּנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַּוכמֹו

ּבׁשוה, הּגּוף אברי ּבכל הּנמצא ּפׁשּוט ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָעצם

רמ"ח  ּבכל הּמתלּבׁשת היא הּנפׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּדאֹותּה

ּברא  ֿ כן ואףֿעלּֿפי ּגידים, וׁשס"ה ְְִִִִֵֵַַָָָָָאיברים

הׁשראת  ׁשּמקֹום ּכזה, ּבאפן האדם את ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהקּב"ה

ּומּׁשם הּנפׁש ּדוקא, ׁשּבראׁש ּבּמח הּוא ּבגלּוי ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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ועוד.)12 איסתייעא. ד"ה - ב לא, קידושין תוס' א. עט, תהלים רש"י יד. פ"ד, כד.)13איכ"ר כג, תניא )14ירמי' ראה

ובכ"מ. א. מח, שלח לקו"ת ד. סג, בשלח תו"א ואילך.)15רפמ"א. פנ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לגבי לעיל שהובאו צדק' ה'צמח אדמו"ר דברי על ¿≈¿ƒ»∆

המקדש ÊÊבית BÈ‡c ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰Êc השכינה אין שלעולם היינו ¿∆«…∆»ƒ¿»¿≈»
ומסתלקת  ÊÊזזה BÈ‡L ÔÂÈkÓc ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓƒ¿»«ƒ∆«¿»¿ƒ≈»∆≈»

,‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓ ÊÊ ‡Ï Ìb ÔÎÏ ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓƒ¿»«ƒ∆«¿»»≈«…»ƒ¿»«ƒ∆«»
והגלות, החורבן L‡k¯למרות Ì‚c¿««¬∆

‰lÎc ÔÙ‡a Ôa¯Á‰ ‰È‰12 »»«À¿»¿…∆¿ƒ»
ÏÚÂ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ B˙ÓÁ¬»«»≈ƒ¿«

,ÌÈ·‡‰ הגשמי המקדש שבית כך »¬»ƒ
באופן  היה שהחורבן (אלא נחרב אכן

את  כילה שהקדושֿברוךֿהוא כזה

ועל  העצים על כביכול, וכעסו, חמתו

המשיך  ישראל עם אבל האבנים,

ז"ל  חכמינו מסבירים ובכך להתקיים,

לאסף  "מזמור בתהלים הכתוב את

בנחלתך..." גויים באו אלוקים

יש  מקום איזה לתמוה יש שלכאורה

נאמר  לא ולמה כך, על ל"מזמור"

הוא  שה"מזמור" אלא לאסף"?, "קינה

ישראל  ועם נשרף, שהבית כך על

למרות  זאת ובכל להתקיים) המשיך

למעשה  Èa˙החורבן Ìb ¯‡Lƒ¿««≈
Èza‰ ,‰hÓlL Lc˜n‰«ƒ¿»∆¿«»«»≈
Ì‰L ˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆≈

ËÚÓ Lc˜Ó קיימים הם והרי ƒ¿»¿«
מקום. ובכל זמן בכל תמיד,

ÌÓ‡ כיצד הביאורים שני לאחר גם »¿»
שלמטה" ב"מקדש השכינה השראת

המקדש, בית חורבן לאחר גם נמשכת

ÔÈ·‰Ï,עדיין  CÈ¯ˆ,העניין בעצם »ƒ¿»ƒ
Lc˜n‰ ÔÈÚaL LecÁ‰ e‰Ó««ƒ∆¿ƒ¿««ƒ¿»

BaL דווקא˙‡¯L‰ dLÈ ∆∆¿»«¿»«
·È˙k È¯‰Â ,‰ÈÎM‰13˙‡ «¿ƒ»«¬≈¿ƒ∆

,‡ÏÓ È‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈
‡ˆÓ C¯a˙È B˙e˜Ï‡L eÈÈ‰«¿∆¡…ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌB˜Ó ÏÎa"מלא" כולו העולם וכל ¿»»
"אני  הכתוב לשון ומדיוק באלוקות.

השכינה  שהשראת ללמוד יש מלא"

ביותר  נעלה באופן היא LÙ‡L¯בעולם ˙e˜Ï‡a BÊ ‰ÈÁa ˜¯ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ»∆¡…∆∆¿»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa ,'‡ÏÓ' ¯‡z‰ ‰ÈÏÚ ¯ÓBÏ שורה «»∆»«…«»≈¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ,בעולם  Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ,'È‡' ˙ÈÁa Ìb ‡l‡ מבואר ∆»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות כל על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

להתלבש  מבלי 'מקיף') (בדרך 'מלמעלה' העולמות על שמאיר שם על 'סובב'

בהתאמה  וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות הוא הממלא ואור בתוכם,

ולענייננו  בפנימיות, מהם אחד בכל ומתלבש עניינו לפי נברא ולכל עולם לכל

'ממלא' לבחינת רק לא כוונתו מקום, בכל נמצא  שאלוקות לעיל האמור –

'סובב', לבחינת גם «¿»¿ÏÚÓÏe‰אלא
,‰fÓ מבחינת שלמעלה בחינה אפילו ƒ∆

עלמין", כל BÊ"סובב ‰ÈÁa Ìb«¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡ˆÓ14ÔkŒÌ‡Â , ƒ¿≈¿»»¿ƒ≈

LecÁ‰ e‰Ó בהשראת המיוחד ««ƒ
‰Lc˜n.?השכינה  ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»

,¯ÓBÏŒÈˆÓz Ì‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈«
‰ÎÈ¯ˆ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¡…¿ƒ»
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈¬«»»»
ולומר  השאלה את ליישב מקום היה

בבית  השכינה בהשראת שהחידוש

שקיימת  השכינה השראת לגבי המקדש

שהמשכת  הוא בעולם מקום בכל

והתגלות  למטה מלמעלה האלוקות

עלֿידי  להיות צריכה בעולם אלוקות

בית  של ענינו וזה האדם, עבודת

ישראל, בני ידי על שנבנה המקדש

האדם,ועבודת ידי על היא המקדש

כל  מיושבת לא השאלה בכך אבל

כי  f‰צרכה ‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»«∆
‡˜Âc Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂÏ CiL«»ƒ¿»ƒƒ¿»«¿»
רק  ולא והמצוות, התורה ענין כל שהרי

האדם.? עבודת הוא המקדש, בנין

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
‡Èza ‰k¯‡a15LecÁ‰c , «¬À»««¿»¿«ƒ
Lc˜n‰ ˙È·c של זה בנושא ¿≈«ƒ¿»

השכינה  È‰zL‰השראת ‡e‰∆ƒ¿∆
ÈeÏ‚a ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»¿»

ÌB˜Óa גשמיÌiÒÓ,בעולם ¿»¿À»
LÙp‰ BÓÎe רוחנית מהות שהיא ¿«∆∆

Ûeba ˙LaÏ˙n‰,הגשמיÈ¯‰ «ƒ¿«∆∆«¬≈
ËeLt ÌˆÚ ‡È‰ LÙp‰ מהות «∆∆ƒ∆∆»

מוגדרת  בלתי «¿Óp‰«ƒˆ‡'פשוטה'
ÏÎa ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ LÙp‰ d˙B‡c ,‰ÂLa Ûeb‰ È¯·‡ ÏÎa¿»≈»≈«¿»∆¿»«∆∆ƒ«ƒ¿«∆∆¿»

,ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·È‡ Á"Ó¯ מן דרגות הבדלי ביניהם שיש למרות ¿«≈»ƒ¿»»ƒƒ
מהחיות  פחותה היא למשל, ובלב, שבראש שהחיות ומובן הקצה. אל הקצה

הגידים  ובכל האברים בכל נמצאת הנפש עצם זאת בכל שברגל, שבעקב

שווה, ÔÙ‡aבמידה Ì„‡‰ ˙‡ ‰"a˜‰ ‡¯a ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈»»«»»∆»»»¿…∆
ÈeÏ‚a LÙp‰ ˙‡¯L‰ ÌB˜nL ,‰Êk ונרגשת ניכרת גלוייה, בצורה »∆∆¿«¿»««∆∆¿»
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mkeza izpkye ycwn il eyre

ּגם  הּוא וכן ּבּגּוף. מקֹום ּבכל החּיּות ְְְִֵֶֶַַַַָָנמׁשכת

ּבגלּוי, היא הּׁשכינה הׁשראת ׁשּבֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָּבּמקּדׁש,

ׁשּבזה  [אּלא העֹולם. ּבכל החּיּות נמׁשכת ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומּׁשם

אחר  ּבמקֹום (ּכּמבאר ּדעֹות ב' אפן 16יׁש אם ( ְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ

ּומּקיף, מעבר ּבדר הּוא ּבּמקּדׁש הּׁשכינה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָּגּלּוי

ּופנימי]. התלּבׁשּות ּבדר ְְְְִִִֶֶַאֹו

‰p‰Â ז"ל רּבֹותינּו לי 17אמרּו ועׂשּו הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְִֵַַַַָָָ

נאמר  לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְְֱִִֶַַָָָֹמקּדׁש

מּיׂשראל. ואחת אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

אחד  ּבכל  יׁשנֹו ׁשּבּמקּדׁש, זה ּדענין מּובן, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּומּזה

ׁשּבּמקּדׁש. הּפרטים ּגם וכן מּיׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחד

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמבאר הּוא, (ּובספר 18והענין ְְְְְְִֵֶַַָָָָֹ

צדק" ה"צמח לאדמּו"ר ּדהּנה 19הּמצֹות ,( ְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

יריעֹות  (אֹו ּוקרׁשים מיריעֹות נעׂשה ְְְֲִִִִִַַָָָהּמׁשּכן

וכן  ּופנימּיים. מּקיפים ענין ׁשּזהּו הּמׁשּכן), ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָּוכלי

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת ּגם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּפנימּיים  ּבענינים לעבֹודה ּכלל ּדר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהּנחלקת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מּקיפים. ּבענינים 20והעבֹודה ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

ּדיׁש ּכיריעה, ׁשמים נֹוטה ּכּׂשלמה אֹור ְְְִִֵֶֶַַַַָָָעֹוטה

מּקיף  ּבחינת ׁשהּוא ּכיריעה, ׁשמים ְְְִִִִִֶַַַַַָָּבחינת

הּוא  האֹור ׁשענין אֹור, עֹוטה ּבחינת ויׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָמּבחּוץ,

האדם, ּובעבֹודת ּפנימּיּות. מּבפנים, ְְְֲִִִִִִַַָָָָלהאיר

העבֹודה  היא ּולבּוׁש מּקיף ּבבחינת ְְֲֲִִִִַַָָָָהעבֹודה
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16(141 ע' חי"ט לקו"ש ואילך. סג ע' תר"ל סה"מ ואילך. קג ע' ח"א (להצ"צ) ביאוה"ז ואילך. א קעח, ויצא אוה"ת

א.)17ואילך. פז, ויקהל תו"א ב. כ, נשא לקו"ת וראה ועוד. א. רא, א. סט, של"ה לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה שער ר"ח

ועוד. שם. תש"ח סה"מ א. פז, פרשתנו ע')18תו"ח (5 הע' (דלעיל אוה"ת שלט. ע' ח"א תקס"ה סה"מ שם. תו"א ראה

ובכ"מ. שצה. ע' אור יהל ואילך. א'תלז ואילך. א).)19א'תלא (פה, מקדש בנין ב.)20מצות קד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌMÓe ,‡˜Âc L‡¯aL Ána ‡e‰ שבראש ÎLÓ˙מהמוח «…«∆»…«¿»ƒ»ƒ¿∆∆

,Ûeba ÌB˜Ó ÏÎa ˙eiÁ‰ עיקר" נא): (פרק בתניא הזקן רבנו ובלשון ««¿»»«
לכל  מתפשטת ומהמוח במוחו, היא האדם] נשמת [של והשראתה משכנה

ותכונתו... מזגו לפי לו הראוי וכוח חיות ממנה מקבל אבר וכל האברים

כל  מרגיש שבמוח בחוש כנראה

הקורות  וכל אברים ברמ"ח הנפעל

אותם...".

BaL ,Lc˜na Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ¿»∆
,ÈeÏ‚a ‡È‰ ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»ƒ¿»

˙ÎLÓ ÌMÓeÏÎa ˙eiÁ‰ ƒ»ƒ¿∆∆««¿»
,ÌÏBÚ‰ בתניא הזקן רבנו ובלשון »»

מהשכינה  ..." נבֿנג): (פרקים

כל  של קדשים קדשי בהיכל המלובשת

לכל  וחיות אור נמשך... ועולם... עולם

בית  כשהיה שבו... והברואים העולם

והלוחות  הארון היה שבו קיים ראשון

השכינה... הייתה קדשים קדשי בבית

הדברות  בעשרת ומלובשת שם שורה

ועצום  רב בגילוי עז ויתר שאת ביתר

קדשים  קדשי בהיכלות מגילויה יותר

בבית  עליונים... בעולמות שלמעלה

השתלשלות... כדרך שורה הייתה שני

עולם  [של דעשי' קדשים וקדשי

בקדשי  מתלבש היה הרוחני] העשייה

שלמטה  המקדש שבבית קדשים

היה  לא ולכן השכינה... בו ושרתה

כהן  לבד לשם ליכנס אדם שום רשאי

הכפורים..." ביום «∆[‡l‡גדול
‰ÊaL בבית השכינה השראת באופן ∆»∆
(nk·‡¯המקדש  ˙BÚc '· LÈ≈≈«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa16Èelb ÔÙ‡ Ì‡ ( ¿»«≈ƒ…∆ƒ
C¯„a ‡e‰ Lc˜na ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆

ÛÈwÓe ¯·ÚÓ לאחר שגם כך «¬»«ƒ
להיות  הפך לא עצמו המקום זאת בכל המקדש, לבית נבחר מסויים שמקום

רעיון  בדוגמת השכינה, השראת את ולהכיל לקבל ראוי עצמו שהוא מקום

מובן  זאת ובכל היד, באצבעות כתיבה באמצעות ביטוי לידי שבא שכלי

היד, באצבעות מתלבש ולא שורה ולא מאיר לא C¯„aשהשכל B‡¿∆∆
ÈÓÈÙe ˙eLaÏ˙‰ בהתלבשות המקדש במקום מאירה שהשכינה כך ƒ¿«¿¿ƒƒ

במוח]. שכלי רעיון של להתלבשות בדומה פנימית

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â17Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿ƒ≈»¿«≈«««»¿»ƒƒ¿»
,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ לומר צריך היה והכתוב יחיד, לשון הוא ש"מקדש" ואף ¿»«¿ƒ¿»

זאת  בכל בתוכו", ÌÎB˙a,"ושכנתי ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï BÎB˙a להורות ¿…∆¡«∆»¿»
להיות  צריך המקדש עניין של הרוחני Á‡Â˙שהתוכן „Á‡ Ïk CB˙a¿»∆»¿««

,Lc˜naL ‰Ê ÔÈÚc ,Ô·eÓ ‰fÓe .Ï‡¯NiÓ עיקר הוא שבו ƒƒ¿»≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿»
המקדש  של הכללי עניינו שהוא בעולם השכינה ‡Á„השראת ÏÎa BLÈ∆¿¿»∆»

Ìb ÔÎÂ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈«
Lc˜naL ÌÈË¯t‰ הם אף «¿»ƒ∆«ƒ¿»

ואחד  אחד בכל הרוחני, במובן קיימים,

מישראל.

‰nÎa ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó18 החסידות בתורת ¿

˙Bˆn‰ ¯ÙÒ·e) דרך" הנקרא ¿≈∆«ƒ¿
‰"ˆÁÓמצוותיך" ¯"eÓ„‡Ï¿«¿«∆«
בניין 19ˆ„˜" מצוות על במאמר ∆∆
NÚ‰המקדש  ÔkLn‰ ‰p‰c ,(¿ƒ≈«ƒ¿»«¬»

˙BÚÈ¯È B‡) ÌÈL¯˜e ˙BÚÈ¯ÈÓƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,(ÔkLn‰ ÈÏÎe¿≈«ƒ¿»∆∆ƒ¿«

ÌÈiÓÈÙe ÌÈÙÈwÓ הקיפו היריעות «ƒƒ¿ƒƒƒ
אור  האיר ובהם מבחוץ, המשכן את

מתלבש  שאינו 'מקיף' מבחינת אלוקי

ולא  'מלמעלה' מאיר אלא בפנימיות

הארון, כמו בכלים ואילו בגלוי. ניכר

האור  האיר והשולחן והמנורה המזבח

ב'דרך  שמפרט (כמו בפנימיות האלוקי

גילוי  היה – בארון שם: מצוותיך'

מבין  שם לך "ונועדתי ככתוב אלוקות

יורדת  הייתה במזבח הכרובים", שני

עדות  הייתה המנורה מלמעלה, אש

בישראל, שורה שהשכינה עולם לבאי

חם). נשאר הפנים שלחם ראו ובשולחן

'‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««¬«
של  Á‡Â„הרוחנית „Á‡ Ïk»∆»¿∆»

ÏÏk C¯c ˙˜ÏÁp‰ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«∆¿∆∆∆∆¿»
האמורים  הסוגים «¬»B·ÚÏ„‰לשני

BÓÎe .ÌÈÙÈwÓ ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰Â ÌÈiÓÈt ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿»¬»¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿
·e˙kL20,‰ÚÈ¯Èk ÌÈÓL ‰ËB ‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ והפסוק ∆»∆««¿»∆»«ƒ«¿ƒ»

אלו  ענינים לשני אלוקות LÈcרומז ÚÈ¯Èk‰,גילוי ÌÈÓL ˙ÈÁa ¿≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»
,ıeÁaÓ ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡e‰L,כאמור שהאיר, האלוקי לאור בדומה ∆¿ƒ««ƒƒ«

המשכן  ‰e‡ביריעות ¯B‡‰ ÔÈÚL ,¯B‡ ‰ËBÚ ˙ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ«∆∆ƒ¿«»
.˙eiÓÈt ,ÌÈÙaÓ ¯È‡‰Ï¿»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ

‡È‰ Le·Ïe ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e«¬«»»»»¬»ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ
¯‡·nk ÌÈLe·Ï Ì‰ ˙Bˆn‰c ,˙Bˆn‰ Ìei˜a ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ«¿…»
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ז b"nyz xc` 'e ,dnexz t"y

זז  ּדאינֹו הענין ּתכן ּגם ּדזהּו ּבזה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹלהֹוסיף

זז  ׁשאינֹו ּדמּכיון מעלה, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּירּוׁשלים

מּירּוׁשלים  זז לא ּגם לכן מעלה, ׁשל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּירּוׁשלים

ּדכּלה  ּבאפן החרּבן היה ּכאׁשר ּדגם מּטה, 12ׁשל ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבית  ּגם נׁשאר האבנים, ועל העצים על ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָחמתֹו

מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות הּבּתי ׁשּלמּטה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש

מעט. מקּדׁש ְְִֵֶַָׁשהם

ÌÓ‡ ׁשּבענין החּדּוׁש מהּו להבין, צרי »¿»ְְְִִִִֶַַַָָ

הּׁשכינה, הׁשראת יׁשנּה ׁשּבֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָהּמקּדׁש

ּכתיב  מלא,13והרי אני הארץ ואת הּׁשמים את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ולא  מקֹום. ּבכל נמצא יתּבר ׁשאלקּותֹו ְְְְְֱִִֵֶַָָָָֹֹהיינּו

עליה  לֹומר ׁשאפׁשר ּבאלקּות זֹו ּבחינה ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹרק

ּגם  אּלא עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת 'מלא', ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּתאר

ּולמעלה  עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת 'אני', ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבחינת

מקֹום  ּבכל נמצאת זֹו ּבחינה ּגם ואםּֿכן 14מּזה, , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

 ֿ ּתמצי אם ואפילּו הּמקּדׁש. ׁשּבבית החּדּוׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמהּו

עלֿידי  להיֹות צריכה אלקּות ׁשהמׁשכת ְְְְֱִִֵֶַַַַָָֹלֹומר,

ׁשּי ּזה מה מּובן אינֹו עדין האדם, ֲֲִֵֶַַַַָָָָָעבֹודת

ּכּמבאר  הּוא, הענין א ּדוקא. מקּדׁש לי ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹלועׂשּו

ּבּתניא  הּוא 15ּבארּכה הּמקּדׁש ּדבית ּדהחּדּוׁש , ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻ

מסּים, ּבמקֹום ּבגלּוי הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻׁשּתהיה

היא  הּנפׁש הרי ּבּגּוף, הּמתלּבׁשת הּנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַּוכמֹו

ּבׁשוה, הּגּוף אברי ּבכל הּנמצא ּפׁשּוט ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָעצם

רמ"ח  ּבכל הּמתלּבׁשת היא הּנפׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּדאֹותּה

ּברא  ֿ כן ואףֿעלּֿפי ּגידים, וׁשס"ה ְְִִִִֵֵַַָָָָָאיברים

הׁשראת  ׁשּמקֹום ּכזה, ּבאפן האדם את ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהקּב"ה

ּומּׁשם הּנפׁש ּדוקא, ׁשּבראׁש ּבּמח הּוא ּבגלּוי ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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ועוד.)12 איסתייעא. ד"ה - ב לא, קידושין תוס' א. עט, תהלים רש"י יד. פ"ד, כד.)13איכ"ר כג, תניא )14ירמי' ראה

ובכ"מ. א. מח, שלח לקו"ת ד. סג, בשלח תו"א ואילך.)15רפמ"א. פנ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לגבי לעיל שהובאו צדק' ה'צמח אדמו"ר דברי על ¿≈¿ƒ»∆

המקדש ÊÊבית BÈ‡c ÔÈÚ‰ ÔÎz Ìb e‰Êc השכינה אין שלעולם היינו ¿∆«…∆»ƒ¿»¿≈»
ומסתלקת  ÊÊזזה BÈ‡L ÔÂÈkÓc ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓƒ¿»«ƒ∆«¿»¿ƒ≈»∆≈»

,‰hÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓ ÊÊ ‡Ï Ìb ÔÎÏ ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLe¯iÓƒ¿»«ƒ∆«¿»»≈«…»ƒ¿»«ƒ∆«»
והגלות, החורבן L‡k¯למרות Ì‚c¿««¬∆

‰lÎc ÔÙ‡a Ôa¯Á‰ ‰È‰12 »»«À¿»¿…∆¿ƒ»
ÏÚÂ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ B˙ÓÁ¬»«»≈ƒ¿«

,ÌÈ·‡‰ הגשמי המקדש שבית כך »¬»ƒ
באופן  היה שהחורבן (אלא נחרב אכן

את  כילה שהקדושֿברוךֿהוא כזה

ועל  העצים על כביכול, וכעסו, חמתו

המשיך  ישראל עם אבל האבנים,

ז"ל  חכמינו מסבירים ובכך להתקיים,

לאסף  "מזמור בתהלים הכתוב את

בנחלתך..." גויים באו אלוקים

יש  מקום איזה לתמוה יש שלכאורה

נאמר  לא ולמה כך, על ל"מזמור"

הוא  שה"מזמור" אלא לאסף"?, "קינה

ישראל  ועם נשרף, שהבית כך על

למרות  זאת ובכל להתקיים) המשיך

למעשה  Èa˙החורבן Ìb ¯‡Lƒ¿««≈
Èza‰ ,‰hÓlL Lc˜n‰«ƒ¿»∆¿«»«»≈
Ì‰L ˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆≈

ËÚÓ Lc˜Ó קיימים הם והרי ƒ¿»¿«
מקום. ובכל זמן בכל תמיד,

ÌÓ‡ כיצד הביאורים שני לאחר גם »¿»
שלמטה" ב"מקדש השכינה השראת

המקדש, בית חורבן לאחר גם נמשכת

ÔÈ·‰Ï,עדיין  CÈ¯ˆ,העניין בעצם »ƒ¿»ƒ
Lc˜n‰ ÔÈÚaL LecÁ‰ e‰Ó««ƒ∆¿ƒ¿««ƒ¿»

BaL דווקא˙‡¯L‰ dLÈ ∆∆¿»«¿»«
·È˙k È¯‰Â ,‰ÈÎM‰13˙‡ «¿ƒ»«¬≈¿ƒ∆

,‡ÏÓ È‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈
‡ˆÓ C¯a˙È B˙e˜Ï‡L eÈÈ‰«¿∆¡…ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌB˜Ó ÏÎa"מלא" כולו העולם וכל ¿»»
"אני  הכתוב לשון ומדיוק באלוקות.

השכינה  שהשראת ללמוד יש מלא"

ביותר  נעלה באופן היא LÙ‡L¯בעולם ˙e˜Ï‡a BÊ ‰ÈÁa ˜¯ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ»∆¡…∆∆¿»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa ,'‡ÏÓ' ¯‡z‰ ‰ÈÏÚ ¯ÓBÏ שורה «»∆»«…«»≈¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ,בעולם  Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ,'È‡' ˙ÈÁa Ìb ‡l‡ מבואר ∆»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות כל על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

להתלבש  מבלי 'מקיף') (בדרך 'מלמעלה' העולמות על שמאיר שם על 'סובב'

בהתאמה  וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות הוא הממלא ואור בתוכם,

ולענייננו  בפנימיות, מהם אחד בכל ומתלבש עניינו לפי נברא ולכל עולם לכל

'ממלא' לבחינת רק לא כוונתו מקום, בכל נמצא  שאלוקות לעיל האמור –

'סובב', לבחינת גם «¿»¿ÏÚÓÏe‰אלא
,‰fÓ מבחינת שלמעלה בחינה אפילו ƒ∆

עלמין", כל BÊ"סובב ‰ÈÁa Ìb«¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡ˆÓ14ÔkŒÌ‡Â , ƒ¿≈¿»»¿ƒ≈

LecÁ‰ e‰Ó בהשראת המיוחד ««ƒ
‰Lc˜n.?השכינה  ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»

,¯ÓBÏŒÈˆÓz Ì‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈«
‰ÎÈ¯ˆ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¡…¿ƒ»
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈¬«»»»
ולומר  השאלה את ליישב מקום היה

בבית  השכינה בהשראת שהחידוש

שקיימת  השכינה השראת לגבי המקדש

שהמשכת  הוא בעולם מקום בכל

והתגלות  למטה מלמעלה האלוקות

עלֿידי  להיות צריכה בעולם אלוקות

בית  של ענינו וזה האדם, עבודת

ישראל, בני ידי על שנבנה המקדש

האדם,ועבודת ידי על היא המקדש

כל  מיושבת לא השאלה בכך אבל

כי  f‰צרכה ‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»«∆
‡˜Âc Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂÏ CiL«»ƒ¿»ƒƒ¿»«¿»
רק  ולא והמצוות, התורה ענין כל שהרי

האדם.? עבודת הוא המקדש, בנין

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
‡Èza ‰k¯‡a15LecÁ‰c , «¬À»««¿»¿«ƒ
Lc˜n‰ ˙È·c של זה בנושא ¿≈«ƒ¿»

השכינה  È‰zL‰השראת ‡e‰∆ƒ¿∆
ÈeÏ‚a ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»¿»

ÌB˜Óa גשמיÌiÒÓ,בעולם ¿»¿À»
LÙp‰ BÓÎe רוחנית מהות שהיא ¿«∆∆

Ûeba ˙LaÏ˙n‰,הגשמיÈ¯‰ «ƒ¿«∆∆«¬≈
ËeLt ÌˆÚ ‡È‰ LÙp‰ מהות «∆∆ƒ∆∆»

מוגדרת  בלתי «¿Óp‰«ƒˆ‡'פשוטה'
ÏÎa ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ LÙp‰ d˙B‡c ,‰ÂLa Ûeb‰ È¯·‡ ÏÎa¿»≈»≈«¿»∆¿»«∆∆ƒ«ƒ¿«∆∆¿»

,ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·È‡ Á"Ó¯ מן דרגות הבדלי ביניהם שיש למרות ¿«≈»ƒ¿»»ƒƒ
מהחיות  פחותה היא למשל, ובלב, שבראש שהחיות ומובן הקצה. אל הקצה

הגידים  ובכל האברים בכל נמצאת הנפש עצם זאת בכל שברגל, שבעקב

שווה, ÔÙ‡aבמידה Ì„‡‰ ˙‡ ‰"a˜‰ ‡¯a ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈»»«»»∆»»»¿…∆
ÈeÏ‚a LÙp‰ ˙‡¯L‰ ÌB˜nL ,‰Êk ונרגשת ניכרת גלוייה, בצורה »∆∆¿«¿»««∆∆¿»
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mkeza izpkye ycwn il eyre

ּגם  הּוא וכן ּבּגּוף. מקֹום ּבכל החּיּות ְְְִֵֶֶַַַַָָנמׁשכת

ּבגלּוי, היא הּׁשכינה הׁשראת ׁשּבֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָּבּמקּדׁש,

ׁשּבזה  [אּלא העֹולם. ּבכל החּיּות נמׁשכת ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומּׁשם

אחר  ּבמקֹום (ּכּמבאר ּדעֹות ב' אפן 16יׁש אם ( ְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ

ּומּקיף, מעבר ּבדר הּוא ּבּמקּדׁש הּׁשכינה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָּגּלּוי

ּופנימי]. התלּבׁשּות ּבדר ְְְְִִִֶֶַאֹו

‰p‰Â ז"ל רּבֹותינּו לי 17אמרּו ועׂשּו הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְִֵַַַַָָָ

נאמר  לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְְֱִִֶַַָָָֹמקּדׁש

מּיׂשראל. ואחת אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

אחד  ּבכל  יׁשנֹו ׁשּבּמקּדׁש, זה ּדענין מּובן, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּומּזה

ׁשּבּמקּדׁש. הּפרטים ּגם וכן מּיׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחד

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמבאר הּוא, (ּובספר 18והענין ְְְְְְִֵֶַַָָָָֹ

צדק" ה"צמח לאדמּו"ר ּדהּנה 19הּמצֹות ,( ְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

יריעֹות  (אֹו ּוקרׁשים מיריעֹות נעׂשה ְְְֲִִִִִַַָָָהּמׁשּכן

וכן  ּופנימּיים. מּקיפים ענין ׁשּזהּו הּמׁשּכן), ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָּוכלי

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת ּגם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּפנימּיים  ּבענינים לעבֹודה ּכלל ּדר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהּנחלקת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מּקיפים. ּבענינים 20והעבֹודה ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

ּדיׁש ּכיריעה, ׁשמים נֹוטה ּכּׂשלמה אֹור ְְְִִֵֶֶַַַַָָָעֹוטה

מּקיף  ּבחינת ׁשהּוא ּכיריעה, ׁשמים ְְְִִִִִֶַַַַַָָּבחינת

הּוא  האֹור ׁשענין אֹור, עֹוטה ּבחינת ויׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָמּבחּוץ,

האדם, ּובעבֹודת ּפנימּיּות. מּבפנים, ְְְֲִִִִִִַַָָָָלהאיר

העבֹודה  היא ּולבּוׁש מּקיף ּבבחינת ְְֲֲִִִִַַָָָָהעבֹודה
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16(141 ע' חי"ט לקו"ש ואילך. סג ע' תר"ל סה"מ ואילך. קג ע' ח"א (להצ"צ) ביאוה"ז ואילך. א קעח, ויצא אוה"ת

א.)17ואילך. פז, ויקהל תו"א ב. כ, נשא לקו"ת וראה ועוד. א. רא, א. סט, של"ה לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה שער ר"ח

ועוד. שם. תש"ח סה"מ א. פז, פרשתנו ע')18תו"ח (5 הע' (דלעיל אוה"ת שלט. ע' ח"א תקס"ה סה"מ שם. תו"א ראה

ובכ"מ. שצה. ע' אור יהל ואילך. א'תלז ואילך. א).)19א'תלא (פה, מקדש בנין ב.)20מצות קד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌMÓe ,‡˜Âc L‡¯aL Ána ‡e‰ שבראש ÎLÓ˙מהמוח «…«∆»…«¿»ƒ»ƒ¿∆∆

,Ûeba ÌB˜Ó ÏÎa ˙eiÁ‰ עיקר" נא): (פרק בתניא הזקן רבנו ובלשון ««¿»»«
לכל  מתפשטת ומהמוח במוחו, היא האדם] נשמת [של והשראתה משכנה

ותכונתו... מזגו לפי לו הראוי וכוח חיות ממנה מקבל אבר וכל האברים

כל  מרגיש שבמוח בחוש כנראה

הקורות  וכל אברים ברמ"ח הנפעל

אותם...".

BaL ,Lc˜na Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ¿»∆
,ÈeÏ‚a ‡È‰ ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»ƒ¿»

˙ÎLÓ ÌMÓeÏÎa ˙eiÁ‰ ƒ»ƒ¿∆∆««¿»
,ÌÏBÚ‰ בתניא הזקן רבנו ובלשון »»

מהשכינה  ..." נבֿנג): (פרקים

כל  של קדשים קדשי בהיכל המלובשת

לכל  וחיות אור נמשך... ועולם... עולם

בית  כשהיה שבו... והברואים העולם

והלוחות  הארון היה שבו קיים ראשון

השכינה... הייתה קדשים קדשי בבית

הדברות  בעשרת ומלובשת שם שורה

ועצום  רב בגילוי עז ויתר שאת ביתר

קדשים  קדשי בהיכלות מגילויה יותר

בבית  עליונים... בעולמות שלמעלה

השתלשלות... כדרך שורה הייתה שני

עולם  [של דעשי' קדשים וקדשי

בקדשי  מתלבש היה הרוחני] העשייה

שלמטה  המקדש שבבית קדשים

היה  לא ולכן השכינה... בו ושרתה

כהן  לבד לשם ליכנס אדם שום רשאי

הכפורים..." ביום «∆[‡l‡גדול
‰ÊaL בבית השכינה השראת באופן ∆»∆
(nk·‡¯המקדש  ˙BÚc '· LÈ≈≈«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa16Èelb ÔÙ‡ Ì‡ ( ¿»«≈ƒ…∆ƒ
C¯„a ‡e‰ Lc˜na ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆

ÛÈwÓe ¯·ÚÓ לאחר שגם כך «¬»«ƒ
להיות  הפך לא עצמו המקום זאת בכל המקדש, לבית נבחר מסויים שמקום

רעיון  בדוגמת השכינה, השראת את ולהכיל לקבל ראוי עצמו שהוא מקום

מובן  זאת ובכל היד, באצבעות כתיבה באמצעות ביטוי לידי שבא שכלי

היד, באצבעות מתלבש ולא שורה ולא מאיר לא C¯„aשהשכל B‡¿∆∆
ÈÓÈÙe ˙eLaÏ˙‰ בהתלבשות המקדש במקום מאירה שהשכינה כך ƒ¿«¿¿ƒƒ

במוח]. שכלי רעיון של להתלבשות בדומה פנימית

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â17Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿ƒ≈»¿«≈«««»¿»ƒƒ¿»
,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ לומר צריך היה והכתוב יחיד, לשון הוא ש"מקדש" ואף ¿»«¿ƒ¿»

זאת  בכל בתוכו", ÌÎB˙a,"ושכנתי ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï BÎB˙a להורות ¿…∆¡«∆»¿»
להיות  צריך המקדש עניין של הרוחני Á‡Â˙שהתוכן „Á‡ Ïk CB˙a¿»∆»¿««

,Lc˜naL ‰Ê ÔÈÚc ,Ô·eÓ ‰fÓe .Ï‡¯NiÓ עיקר הוא שבו ƒƒ¿»≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿»
המקדש  של הכללי עניינו שהוא בעולם השכינה ‡Á„השראת ÏÎa BLÈ∆¿¿»∆»

Ìb ÔÎÂ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈«
Lc˜naL ÌÈË¯t‰ הם אף «¿»ƒ∆«ƒ¿»

ואחד  אחד בכל הרוחני, במובן קיימים,

מישראל.

‰nÎa ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó18 החסידות בתורת ¿

˙Bˆn‰ ¯ÙÒ·e) דרך" הנקרא ¿≈∆«ƒ¿
‰"ˆÁÓמצוותיך" ¯"eÓ„‡Ï¿«¿«∆«
בניין 19ˆ„˜" מצוות על במאמר ∆∆
NÚ‰המקדש  ÔkLn‰ ‰p‰c ,(¿ƒ≈«ƒ¿»«¬»

˙BÚÈ¯È B‡) ÌÈL¯˜e ˙BÚÈ¯ÈÓƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,(ÔkLn‰ ÈÏÎe¿≈«ƒ¿»∆∆ƒ¿«

ÌÈiÓÈÙe ÌÈÙÈwÓ הקיפו היריעות «ƒƒ¿ƒƒƒ
אור  האיר ובהם מבחוץ, המשכן את

מתלבש  שאינו 'מקיף' מבחינת אלוקי

ולא  'מלמעלה' מאיר אלא בפנימיות

הארון, כמו בכלים ואילו בגלוי. ניכר

האור  האיר והשולחן והמנורה המזבח

ב'דרך  שמפרט (כמו בפנימיות האלוקי

גילוי  היה – בארון שם: מצוותיך'

מבין  שם לך "ונועדתי ככתוב אלוקות

יורדת  הייתה במזבח הכרובים", שני

עדות  הייתה המנורה מלמעלה, אש

בישראל, שורה שהשכינה עולם לבאי

חם). נשאר הפנים שלחם ראו ובשולחן

'‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««¬«
של  Á‡Â„הרוחנית „Á‡ Ïk»∆»¿∆»

ÏÏk C¯c ˙˜ÏÁp‰ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«∆¿∆∆∆∆¿»
האמורים  הסוגים «¬»B·ÚÏ„‰לשני

BÓÎe .ÌÈÙÈwÓ ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰Â ÌÈiÓÈt ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿»¬»¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿
·e˙kL20,‰ÚÈ¯Èk ÌÈÓL ‰ËB ‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ והפסוק ∆»∆««¿»∆»«ƒ«¿ƒ»

אלו  ענינים לשני אלוקות LÈcרומז ÚÈ¯Èk‰,גילוי ÌÈÓL ˙ÈÁa ¿≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»
,ıeÁaÓ ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡e‰L,כאמור שהאיר, האלוקי לאור בדומה ∆¿ƒ««ƒƒ«

המשכן  ‰e‡ביריעות ¯B‡‰ ÔÈÚL ,¯B‡ ‰ËBÚ ˙ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ«∆∆ƒ¿«»
.˙eiÓÈt ,ÌÈÙaÓ ¯È‡‰Ï¿»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ

‡È‰ Le·Ïe ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e«¬«»»»»¬»ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ
¯‡·nk ÌÈLe·Ï Ì‰ ˙Bˆn‰c ,˙Bˆn‰ Ìei˜a ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ«¿…»
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b"nyzח xc` 'e ,dnexz t"y

ּכּמבאר  לבּוׁשים הם ּדהּמצֹות הּמצֹות, ְְְְְְִִִִֵַַַָֹּבקּיּום

ּבתחּלתֹו ּומּקיף.21ּבּתניא לבּוׁש ּבבחינת ׁשהם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

י  ּבחינת ּובפרט ּיּות ּבחינֹות, ב' ּבּמצֹות יׁש ֹותר, ְְְְִִִִִֵֵַַָ

ּכּמבאר  הרחֹוק, מּקיף ּובחינת הּקרֹוב ְְִִִַַַַַָָָָֹמּקיף

ּבסֹופֹו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשהן 22הענין מצֹות ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

למעלה  ׁשהן מצֹות ויׁש טעםֿודעת, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעלּֿפי

הּוא  ּפנימּיּות ּבבחינת והעבֹודה ְְְֲִִִִִַַַַַָָָמּטעםֿודעת.

ׁשהּתֹורה  ׁשם ּבּתניא ּכּמבאר הּתֹורה, לּמּוד ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מזֹון מעי.23נקראת ּבתֹו ותֹורת ְְְְְִֵֵֶָָָָ

ּכּׂשלמה,24אבל  אֹור עֹוטה ּכתיב אףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִֵֶַַַַָָ

ׂשלמה, ּבחינת ּבֹו יׁש ּדתֹורה האֹור ׁשּגם ְְְְִֵֶַַַַָָָהיינּו

ּבחינֹות  ב' ׁשּיׁש מּׁשּום והּוא מּקיף. ְְְִִִִֵֶַַּבחינת

הּתֹורה. ּופנימּיּות ּדתֹורה נגלה ְְְִִִֶַַָָָּבּתֹורה,

È„ÈŒÏÚÂ העבֹודה ּברּוחנּיּות, הּמקּדׁש עׂשּית ¿«¿≈ְְֲֲִִִַַָָָָ

ולּמּוד  הּמצֹות קּיּום אּלּו, ענינים ְְְְִִִִִֵַָּבב'

לדֹורֹות  ּתעׂשּו, וכן ׁשּיהיה זֹוכים ,25הּתֹורה, ְְְֲִִֵֶֶַַָ

נאמר  ׁשעליו ּדלעתידֿלבא עֹולמים 26ּבבית ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹ

עמד  לא הּמׁשּכן ּגם ּכי ,ידי ּכֹוננּו אד' ְְְִִִֶַַַָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש ודוקא ׁשלמה, ׁשעׂשה הּבית וכן ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלעֹולם,

ּבית  יהיה ידי ּכֹוננּו אד' מקּדׁש ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָּדלעתיד

ּבּזהר  ּכּמבאר לזה 27נצחי, ה'ּנתינתּֿכח' אבל . ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֹֹֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשעׂשה מהּמקּדׁש וכן 25היא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

רׁש"י. ּכפרּוׁש לדֹורֹות, ְְֲִֵַַּתעׂשּו,

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבית ּבנין יהיה מּמׁש ׁשּבקרֹוב ƒƒ»ְְְִִֵֶֶַַָָ

ענין  לֹומדים ּכי הּׁשליׁשי, ְְְְִִִִִִַַָָהּמקּדׁש

נצחית  היא והּתֹורה ּבּתֹורה, ּובפרט 28זה , ְְְִִִִֶַַָָָ

וכּידּוע  הּׁשבּוע, ּבפרׁשת זה ענין 29ּכׁשּלֹומדים ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּפרׁשת  עם לחיֹות ׁשּצרי הּזקן אדמּו"ר ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּפתּגם

מ  נתינתּֿכח יׁש אז הרי ׁשעלֿידי הּׁשבּוע, יחדת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

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

ובכ"מ.)21 ס"ג. אגה"ק גם וראה ואילך.)22פ"ד. ד ט.)23מז, מ, א')24תהלים ס"ע שם אוה"ת ד. ג, סידור גם ראה

ואילך. 67 ע' ה'ש"ת סה"מ שם). (ובשוה"ג ואילך ועוד).)25תלח ב. סז, (מסנהדרין עה"פ פרש"י ט. כה, בשלח )26תרומה

יז. א'תקכח.)27טו, ע' ש"ש אוה"ת א. רכא, ח"ג רפי"ז.)28ראה תניא ע')29ראה תש"ב סה"ש חשון. ב' - יום" "היום

ואילך. 29

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙lÁ˙a ‡Èza21Ì‰L המצוותÛÈwÓe Le·Ï ˙ÈÁ·a בקיום ««¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿ƒ«¿«ƒ

עליו  מאיר ה' ואור הקדושֿברוךֿהוא עם ומתחבר מתקשר האדם המצוות

זו גוף אבל את "מקיף" גשמי לבוש שבגד, כשם בלבד. מקיף בדרך הארה

בפנימיות. בו נכנס לא אבל מבחוץ LÈהאדם ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈
˙ÈÁa ,˙BÈÁa '· ˙Bˆna«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
ÛÈwÓ ˙ÈÁ·e ·B¯w‰ ÛÈwÓ«ƒ«»¿ƒ««ƒ

,˜BÁ¯‰ כמו הוא ביניהם שההבדל »»
ששניהם  אף ובית, לבוש בין ההבדל

האדם, בפנימיות חודרים ולא מקיפים

לפי  ותפור קרוב, מקיף הוא הלבוש

מקיף  הוא והבית האדם. של מידותיו

גם  וכך האדם מידת לפי שלא רחוק

ב'סדר  מקיף יש באלוקות למעלה

"מקיף  (הנקרא עצמו השתלשלות'

ויש  שונות) דרגות בו ויש פרטי"

(הנקרא  בשוה העולמות כל על מקיף

כללי") ‰ÔÈÚ"מקיף ¯‡·nk«¿…»»ƒ¿»
BÙBÒa '‰¯Bz ÈËewÏ'a22, ¿ƒ≈»¿

ÈtŒÏÚ Ô‰L ˙BˆÓ LiL∆≈ƒ¿∆≈«ƒ
˙Ú„ÂŒÌÚË מקיף" בחינת והן ««»««

Ô‰Lהקרוב", ˙BˆÓ LÈÂ¿≈ƒ¿∆≈
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ בחינת והן ¿«¿»ƒ««»««
הרחוק". "מקיף

˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
,‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ«»
‰¯Bz‰L ÌL ‡Èza ¯‡·nk«¿…»««¿»»∆«»

·e˙kL BÓk ÔBÊÓ ˙‡¯˜23 ƒ¿≈»¿∆»
ÈÚÓ CB˙a E˙¯B˙Â וכשם ¿»¿¿≈»

האדם  גוף את מזין הגשמי שהלחם

בתוך  שנכנס ידי על חיות לו ונותן

לנשמה  נותנת התורה כך מעיו,

נקלטים  התורה דברי כי "מזון"

באופן  האדם של בשכלו ונתפסים

‡Ï·‡24ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛפנימי. ¬»««ƒ≈
·È˙k הפנימי האור ËBÚ‰לגבי ¿ƒ∆

ÌbL eÈÈ‰ ,‰ÓÏOk ¯B‡««¿»«¿∆«
‰¯B˙c ¯B‡‰ כלל שבדרך אף »¿»

פנימי  אור ÈÁa˙הוא Ba LÈ≈¿ƒ«
‡e‰Â .ÛÈwÓ ˙ÈÁa ,‰ÓÏN«¿»¿ƒ««ƒ¿
˙BÈÁa '· LiL ÌeMÓƒ∆≈¿ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙe ‰¯B˙c ‰Ï‚ ,‰¯Bza בלימוד גם ואמנם «»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ«»

והם  בפנימיות נקלטים התורה דברי והשגה, בהבנה התורה פנימיות

מד  סוף שסוף כיוון אבל פנימי. אור יותר בבחינת רוחניים בעניינים ובר

"מקיף". בבחינת הם דתורה נגלה לעומת הרי יותר, ומופשטים

ÌÈÈÚ '·a ‰„B·Ú‰ ,˙eiÁe¯a Lc˜n‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬ƒ««ƒ¿»¿»ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜ ,el‡ המגלים ≈ƒ«ƒ¿
מקיף  אור בדרך enÏÂ¿ƒ„אלוקות

‰¯Bz‰ אור בדרך אלוקות המגלה «»
eNÚz,פנימי, ÔÎÂ ‰È‰iL ÌÈÎBÊƒ∆ƒ¿∆¿≈«¬

˙B¯B„Ï25, לי "ועשו הציווי שהרי ¿
המשכן  עשיית על רק לא הוא מקדש"

לדורות  נצחי ציווי ≈¿È·a˙אלא
ÌÈÓÏBÚ הנצחי המקדש בית »ƒ

¯Ó‡ ÂÈÏÚL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc26 ƒ¿»ƒ»…∆»»∆¡«
Ìb Èk ,EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Óƒ¿»¿»∆ƒ«
ÔÎÂ ,ÌÏBÚÏ „ÓÚ ‡Ï ÔkLn‰«ƒ¿»…»«¿»¿≈

,‰ÓÏL ‰NÚL ˙Èa‰ כל עם ««ƒ∆»»¿……
לנצח  התקיים לא הוא גם מעלתו,

„È˙ÚÏc Lc˜n‰ ‡˜Â„Â¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Ó ‡e‰L∆ƒ¿»¿»∆
הקדושֿברוךֿהוא  עלֿידי שייבנה

¯‡·nk ,ÈÁˆ ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«¿…»
¯‰fa27'ÁkŒ˙È˙p'‰ Ï·‡ . «…«¬»«¿ƒ«…«
‰ÊÏ הנצחי השלישי המקדש לבית גם ¿∆

,‰LÓ ‰NÚL Lc˜n‰Ó ‡È‰ƒ≈«ƒ¿»∆»»…∆
·e˙kL BÓk25,eNÚz ÔÎÂ ¿∆»¿≈«¬

.È"L¯ Le¯Ùk ,˙B¯B„Ï¿¿≈«ƒ
LnÓ ·B¯˜aL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿»«»
Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»

ÈLÈÏM‰ בפועלÌÈ„ÓBÏ Èk , «¿ƒƒƒ¿ƒ
‡È‰ ‰¯Bz‰Â ,‰¯Bza ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆«»¿«»ƒ

˙ÈÁˆ28, כפי המקדש בית ובענייני ƒ¿ƒ
שינוי  חל לא בתורה «¿Ë¯Ù·eƒשהם

˙L¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ÌÈ„ÓBlLk¿∆¿ƒƒ¿»∆¿»»«
,Úe·M‰ לפעול יותר בכוחם שאז «»«

בפועל  השלישי הבית בנין את

Úe„iÎÂ29¯"eÓ„‡ Ìb˙t ¿«»«ƒ¿««¿
˙BÈÁÏ CÈ¯vL Ô˜f‰ עם") «»≈∆»ƒƒ¿

היינו) ‰Úe·M,הזמן", ˙L¯t ÌÚƒ»»««»«
אלא  השבוע פרשת את ללמוד רק לא

הפרשה  ענייני את ‡Ê"לחיות" È¯‰¬≈»
˙„ÁÈÓ ÁkŒ˙È˙ LÈ תמיד המקדש עניני על בלימוד מאשר שאת ביתר ≈¿ƒ«…«¿À∆∆
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mkeza izpkye ycwn il eyre

נזּכה  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְִִִִִֶַַַַָההתעּסקּות

הּמקּדׁש ּבית לבנין מּמׁש ּבימינּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבמהרה

עלֿידי  והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֻהּׁשליׁשי

מּוכן  עֹומד הּוא ּדהּמקּדׁש צדקנּו, ְְְְִִִֵֵַַָָמׁשיח

ּבמהרה 30למעלה  למּטה, ירד ּכמימרא ּוברגע , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו
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30(.418 ע' חח"י בלקו"ש שנסמנו מקומות שם. זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„enÏa ˙e˜qÚ˙‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ
‰kÊ ˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆
ÔÈ·Ï LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»¿ƒ¿«
‰l‡ba ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»«¿ƒƒ«¿À»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
Lc˜n‰c ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿«ƒ¿»

הנצחי  ÔÎeÓהשלישי, „ÓBÚ ‡e‰≈»
‰ÏÚÓÏ30‡¯ÓÈÓk Ú‚¯·e , ¿«¿»¿∆«¿≈¿»

המלה  לאמירת הדרוש הזמן במשך

מאד  גדולה במהירות היינו "רגע",

eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,‰hÓÏ „¯È≈≈¿«»ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zeaezk(iriax meil)

'ryedi iax dcene' oeyl z` xg` ote`a x`al dqpn `xnbd
:epizpynayàäà àlàåokl mcew diepyd dpynd lr -(.bi), §¤¨©¨

,dlera d`vne ,dleza zwfga dy`d z` `yepdúøîBà àéä`l ¦¤¤
`l` ,mc`l izlrap,øîBà àeäå ,éðà õò úkeîék àìoi` `ny - ©¥£¦§¥Ÿ¦

jiixack zn`dúñeøc àlàzlera -zà Léà,jizqxi`y mcew ¤¨§©¦©§
dzaezk oiprl `ed oecipdey ,,íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦

,ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaøå .úðîàðo`k epipy df iable ¤¡¤¤§©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
.'xq`y dt' mc`l yiy mewna dcen ryedi iaxy

s` :df xe`ia mb `xnbd dgec,àkéà Bbî éàî ,íúäzx`ane ¨¨©¦¦¨
,dzl`y z` `xnbdøæòìà éaøì àîìLa(my)øîàcef dpyny ¦§¨¨§©¦¤§¨¨§¨©

minkgk zxaeq(.`i)lrad oia oecipde ,dpn dzaezk ur zkeny ,
`ed dy`l,'íeìk àì'å 'äðî'aoick dpn zraez dy`d ,xnelk §¨¤§Ÿ§

dxn`e ezrhdy oeik ,melk dl oi`y xne` lrade ,ur zken
mrhy x`al xyt` ok` ,`ed zerh gwne ,`id dlezay

a `ed my dzepn`pézçz éðà õò úkeî' äøîà àéòa éàc Bbî'E- ¦§¦¨£¨¨§¨©¥£¦©§¤
,ipzqxi`y xg`l ur zken iziyrpíéúàî dì úéàåizaezke - §¦¨¨©¦

il zaiigzd xake ,dleza iziid oiyecwd zray oeik ,miiz`n
,izaezka miiz`nå`l` ,ok dxn` `l `idàøwéòî äøîà÷iziid §¨¨§¨¥¦¨¨

,oiqexi`d mcew ,ur zkendì úéìcdl oi`y dcene -,äðî àlà §¥¨¤¨¨¤
jkitleàðîéäîzxwyn dzid dzvx eli` ixdy ,zpn`p `id - §¥§¨

x`al yie .df ebina dpin`n epi` ryedi iaxe ,miiz`n zlawne
yiy mewna ryedi iax dceny epizpyn dxn` ef zwelgn iably

.on`py ,'xq`y dt'øîàc ïðçBé éaøì àlàiaxk zxaeq ef dpyny ¤¨§©¦¨¨§¨©
mdizeprhe ,miiz`n dzaezk ur zkeny ,xi`n,'äðî'e 'íéúàî'a§¨©¦¨¤

wx dl aiigy oreh lrade ,ur zkenk miiz`n zraez dy`dy
ok m` ,`id dleray oeik dpn,àkéà Bbî éàîmey dl oi` ixde ©¦¦¨

zkiiy mzwelgn oi`y `vnpe ,oerhl dlkiy xzei daeh dprh
epizpyn dzpy ef zwelgn iably xnel jiiy `le ,ebin oicl llk

.'ryedi iax dcene'
:`xnbd dwiqnàlà,epizpyna diepyd ryedi iax z`cedàäà ¤¨©¨

da epipy jky ,ef dpyn lr dxn`p -(:ai),äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨
,dleza zwfgaépzñøàMî úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöî àìå- §Ÿ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦

ipzqx`y xg`l,'eäãN äôçzñð'å ,ézñðàðlrad ly elfn xnelk ¤¡©§¦§¦§©£¨¨¥
,ezeyxa iziidyk izqp`py jkl mxbék àì ,øîBà àeäåipi` - §¥Ÿ¦

,jiixacl oin`nàlà`nyézñøéà àlL ãòCjizqx`y mcew - ¤¨©¤Ÿ¥©§¦
.zlrap,øîBà òLBäé éaøå ,úðîàð ,íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦¤¡¤¤§©¦§ª©¥

,ïéiç eðà äétî àìl`ilnb oax ly enrhe .zpn`p dpi`e Ÿ¦¦¨¨©¦
,dpin`ndäøîà àéòa éàc Bbîcxwyl dvex dzid m`y jezn - §¦§¦¨£¨¨§¨

xnel dleki dzidézçz éðà õò úkeî,E,xzei daeh dprh efy ©¥£¦©§¤
cef dprhaäpeäkî dLôð äìñt à÷ àì,dpedkn zlqtp dpi` - §Ÿ¨¨§¨©§¨¦§¨

å`l` ,ok dxn` `l,ézñðàð äøîà÷,xzei drexb dprh efyà÷c §¨¨§¨¤¡©§¦§¨
éëä íeMî ,äpeäkî dLôð äìñtdf ebin gkn -ìàéìîb ïaø øîà÷ ¨§¨©§¨¦§¨¦¨¦¨¨©©¨©§¦¥

àðîéäîc.oiqexi`d xg`l dqp`py zpn`p dy`dy -ådf lr ¦§¥§¨§
c epizpyna epipyàëäc Bbî éàäa ,ìàéìîb ïaøì òLBäé éaø øîà÷̈¨©©¦§ª©§©¨©§¦¥§©¦§¨¨

leki dcya wfgend didy ,epizpyna x`eand df ebina -
,wezylCì àðéãBîla` ,on`p `edy jixacl dcen ip` -àeääa ¦¨¨§©

,íúäc Bbî,jizgz ip` ur zken oerhl dlkiyCååléò àðâéìt- ¦§¨¨§¦§¨¦¨¨
.df ebina zpn`p dpi`y ,jilr ip` welg

:`xnbd zl`ey .ryedi iax ly enrh z` zxxan `xnbdéãkî- ¦§¦
ixdBbî éàäå Bbî éàäepizpynae ,ebin dy`l yi lirl dpyna - ©¦§©¦

ok m`e ,ebin rwxwa wfgenl yiàðL éàîiax zrcl dpey dna - ©§¨
ryedi,Bbî éàäî Bbî éàä.epin`n `ed o`ke ,dpin`n epi` lirly ©¦¥©¦

:`xnbd zx`an,àëä,dcya wfgend iabléðôì 'èeçL øBL' ïéà,E ¨¨¥¨§¨¤
éðôì èeçL øBL éøä íúä,Ely dxwnd ,xnelk ,`id lyn oeyle ¨¨£¥¨§¨¤

,hegy `edyk e`vne ig xey el didy mc`l dnec lirl dpynd
` jke ,ehgy in xxal envrn xxerzn `edyd`ypy df mc

dy`d oi`e ,dlrap izn xxal xxerzn dlera d`vne dlezak
zxne` dzidy ebina oiqexi`d xg`l dlrapy dixaca zpn`p
`ny e` ,ef dprh lr dayg `ly okziy oeik ,ip` ur zken
dzidy ebina dpin`py ick dqp`py dprhe dnixrd dligzn
eid `ly ,epizpyn ly oecipa ok oi`y dn .ur zken `idy zxne`
wezyl leki dide ,edcya mc` eze` zwfgd lr mixxer
dzid ef dcyy epevxn dced ok it lr s`e ,da wfgen x`yidle
ryedi iax dcen dfa ,epnn d`pwe mc` eze` ia` ly dligza
dcede `a dn myl ,zn` eixac eid `l m`y oeik ,epin`dl yiy
xac mey my did `l ixde ,eia` ly dzid ef dcyy oad ipta

.ezwfg z` xrxrnd

* * *
,rext dy`xe `nepida z`viy micr yi m`' :epizpyna epipy
zpn`p dpi` ,micr d`iad `l m`y rnyne ,'miz`n dzaezk

:`xnbd dywn .dpn dzaezkeíéLð áBøc ïåéëåodykúBìeúaod §¥¨§¨¦§
éåä éàî íéãò eúà àì ék ,úBàOéðdy`d d`iad `ly jka dn - ¦¨¦Ÿ¨¥¦©¨¥

`idyk d`yip `id s`y xnele aexd xg` zkll yi ixde ,micr
.miz`n lehize ,dleza

:`xnbd zvxznøîéîì àkéàc íeMî ,àðéáø øîàzegcl yiy - ¨©¨¦¨¦§¦¨§¥©
mpn` ik ,'aex' ly ef di`xèeòéîe ,úBàOéð úBìeúa íéLð áBø¨¦§¦¨¦

odyk ze`yip miypde ,úBðîìàoeik ,liren aexd oi` mewn lkn ©§¨
yúàOpä ìk`idykìB÷ dì Lé ,äìeúad`viy ,xacd mqxtzn - ¨©¦¥§¨¥¨
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ט b"nyz xc` 'e ,dnexz t"y

ּכּמבאר  לבּוׁשים הם ּדהּמצֹות הּמצֹות, ְְְְְְִִִִֵַַַָֹּבקּיּום

ּבתחּלתֹו ּומּקיף.21ּבּתניא לבּוׁש ּבבחינת ׁשהם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

י  ּבחינת ּובפרט ּיּות ּבחינֹות, ב' ּבּמצֹות יׁש ֹותר, ְְְְִִִִִֵֵַַָ

ּכּמבאר  הרחֹוק, מּקיף ּובחינת הּקרֹוב ְְִִִַַַַַָָָָֹמּקיף

ּבסֹופֹו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשהן 22הענין מצֹות ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

למעלה  ׁשהן מצֹות ויׁש טעםֿודעת, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעלּֿפי

הּוא  ּפנימּיּות ּבבחינת והעבֹודה ְְְֲִִִִִַַַַַָָָמּטעםֿודעת.

ׁשהּתֹורה  ׁשם ּבּתניא ּכּמבאר הּתֹורה, לּמּוד ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מזֹון מעי.23נקראת ּבתֹו ותֹורת ְְְְְִֵֵֶָָָָ

ּכּׂשלמה,24אבל  אֹור עֹוטה ּכתיב אףֿעלּֿפיֿכן ְְֲִִֵֶַַַַָָ

ׂשלמה, ּבחינת ּבֹו יׁש ּדתֹורה האֹור ׁשּגם ְְְְִֵֶַַַַָָָהיינּו

ּבחינֹות  ב' ׁשּיׁש מּׁשּום והּוא מּקיף. ְְְִִִִֵֶַַּבחינת

הּתֹורה. ּופנימּיּות ּדתֹורה נגלה ְְְִִִֶַַָָָּבּתֹורה,

È„ÈŒÏÚÂ העבֹודה ּברּוחנּיּות, הּמקּדׁש עׂשּית ¿«¿≈ְְֲֲִִִַַָָָָ

ולּמּוד  הּמצֹות קּיּום אּלּו, ענינים ְְְְִִִִִֵַָּבב'

לדֹורֹות  ּתעׂשּו, וכן ׁשּיהיה זֹוכים ,25הּתֹורה, ְְְֲִִֵֶֶַַָ

נאמר  ׁשעליו ּדלעתידֿלבא עֹולמים 26ּבבית ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹ

עמד  לא הּמׁשּכן ּגם ּכי ,ידי ּכֹוננּו אד' ְְְִִִֶַַַָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש ודוקא ׁשלמה, ׁשעׂשה הּבית וכן ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלעֹולם,

ּבית  יהיה ידי ּכֹוננּו אד' מקּדׁש ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָּדלעתיד

ּבּזהר  ּכּמבאר לזה 27נצחי, ה'ּנתינתּֿכח' אבל . ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֹֹֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשעׂשה מהּמקּדׁש וכן 25היא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

רׁש"י. ּכפרּוׁש לדֹורֹות, ְְֲִֵַַּתעׂשּו,

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבית ּבנין יהיה מּמׁש ׁשּבקרֹוב ƒƒ»ְְְִִֵֶֶַַָָ

ענין  לֹומדים ּכי הּׁשליׁשי, ְְְְִִִִִִַַָָהּמקּדׁש

נצחית  היא והּתֹורה ּבּתֹורה, ּובפרט 28זה , ְְְִִִִֶַַָָָ

וכּידּוע  הּׁשבּוע, ּבפרׁשת זה ענין 29ּכׁשּלֹומדים ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּפרׁשת  עם לחיֹות ׁשּצרי הּזקן אדמּו"ר ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּפתּגם

מ  נתינתּֿכח יׁש אז הרי ׁשעלֿידי הּׁשבּוע, יחדת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
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ובכ"מ.)21 ס"ג. אגה"ק גם וראה ואילך.)22פ"ד. ד ט.)23מז, מ, א')24תהלים ס"ע שם אוה"ת ד. ג, סידור גם ראה

ואילך. 67 ע' ה'ש"ת סה"מ שם). (ובשוה"ג ואילך ועוד).)25תלח ב. סז, (מסנהדרין עה"פ פרש"י ט. כה, בשלח )26תרומה

יז. א'תקכח.)27טו, ע' ש"ש אוה"ת א. רכא, ח"ג רפי"ז.)28ראה תניא ע')29ראה תש"ב סה"ש חשון. ב' - יום" "היום

ואילך. 29

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙lÁ˙a ‡Èza21Ì‰L המצוותÛÈwÓe Le·Ï ˙ÈÁ·a בקיום ««¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿ƒ«¿«ƒ

עליו  מאיר ה' ואור הקדושֿברוךֿהוא עם ומתחבר מתקשר האדם המצוות

זו גוף אבל את "מקיף" גשמי לבוש שבגד, כשם בלבד. מקיף בדרך הארה

בפנימיות. בו נכנס לא אבל מבחוץ LÈהאדם ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈
˙ÈÁa ,˙BÈÁa '· ˙Bˆna«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
ÛÈwÓ ˙ÈÁ·e ·B¯w‰ ÛÈwÓ«ƒ«»¿ƒ««ƒ

,˜BÁ¯‰ כמו הוא ביניהם שההבדל »»
ששניהם  אף ובית, לבוש בין ההבדל

האדם, בפנימיות חודרים ולא מקיפים

לפי  ותפור קרוב, מקיף הוא הלבוש

מקיף  הוא והבית האדם. של מידותיו

גם  וכך האדם מידת לפי שלא רחוק

ב'סדר  מקיף יש באלוקות למעלה

"מקיף  (הנקרא עצמו השתלשלות'

ויש  שונות) דרגות בו ויש פרטי"

(הנקרא  בשוה העולמות כל על מקיף

כללי") ‰ÔÈÚ"מקיף ¯‡·nk«¿…»»ƒ¿»
BÙBÒa '‰¯Bz ÈËewÏ'a22, ¿ƒ≈»¿

ÈtŒÏÚ Ô‰L ˙BˆÓ LiL∆≈ƒ¿∆≈«ƒ
˙Ú„ÂŒÌÚË מקיף" בחינת והן ««»««

Ô‰Lהקרוב", ˙BˆÓ LÈÂ¿≈ƒ¿∆≈
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ בחינת והן ¿«¿»ƒ««»««
הרחוק". "מקיף

˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
,‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ«»
‰¯Bz‰L ÌL ‡Èza ¯‡·nk«¿…»««¿»»∆«»

·e˙kL BÓk ÔBÊÓ ˙‡¯˜23 ƒ¿≈»¿∆»
ÈÚÓ CB˙a E˙¯B˙Â וכשם ¿»¿¿≈»

האדם  גוף את מזין הגשמי שהלחם

בתוך  שנכנס ידי על חיות לו ונותן

לנשמה  נותנת התורה כך מעיו,

נקלטים  התורה דברי כי "מזון"

באופן  האדם של בשכלו ונתפסים

‡Ï·‡24ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛפנימי. ¬»««ƒ≈
·È˙k הפנימי האור ËBÚ‰לגבי ¿ƒ∆

ÌbL eÈÈ‰ ,‰ÓÏOk ¯B‡««¿»«¿∆«
‰¯B˙c ¯B‡‰ כלל שבדרך אף »¿»

פנימי  אור ÈÁa˙הוא Ba LÈ≈¿ƒ«
‡e‰Â .ÛÈwÓ ˙ÈÁa ,‰ÓÏN«¿»¿ƒ««ƒ¿
˙BÈÁa '· LiL ÌeMÓƒ∆≈¿ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙe ‰¯B˙c ‰Ï‚ ,‰¯Bza בלימוד גם ואמנם «»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ«»

והם  בפנימיות נקלטים התורה דברי והשגה, בהבנה התורה פנימיות

מד  סוף שסוף כיוון אבל פנימי. אור יותר בבחינת רוחניים בעניינים ובר

"מקיף". בבחינת הם דתורה נגלה לעומת הרי יותר, ומופשטים

ÌÈÈÚ '·a ‰„B·Ú‰ ,˙eiÁe¯a Lc˜n‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬ƒ««ƒ¿»¿»ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜ ,el‡ המגלים ≈ƒ«ƒ¿
מקיף  אור בדרך enÏÂ¿ƒ„אלוקות

‰¯Bz‰ אור בדרך אלוקות המגלה «»
eNÚz,פנימי, ÔÎÂ ‰È‰iL ÌÈÎBÊƒ∆ƒ¿∆¿≈«¬

˙B¯B„Ï25, לי "ועשו הציווי שהרי ¿
המשכן  עשיית על רק לא הוא מקדש"

לדורות  נצחי ציווי ≈¿È·a˙אלא
ÌÈÓÏBÚ הנצחי המקדש בית »ƒ

¯Ó‡ ÂÈÏÚL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc26 ƒ¿»ƒ»…∆»»∆¡«
Ìb Èk ,EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Óƒ¿»¿»∆ƒ«
ÔÎÂ ,ÌÏBÚÏ „ÓÚ ‡Ï ÔkLn‰«ƒ¿»…»«¿»¿≈

,‰ÓÏL ‰NÚL ˙Èa‰ כל עם ««ƒ∆»»¿……
לנצח  התקיים לא הוא גם מעלתו,

„È˙ÚÏc Lc˜n‰ ‡˜Â„Â¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Ó ‡e‰L∆ƒ¿»¿»∆
הקדושֿברוךֿהוא  עלֿידי שייבנה

¯‡·nk ,ÈÁˆ ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«¿…»
¯‰fa27'ÁkŒ˙È˙p'‰ Ï·‡ . «…«¬»«¿ƒ«…«
‰ÊÏ הנצחי השלישי המקדש לבית גם ¿∆

,‰LÓ ‰NÚL Lc˜n‰Ó ‡È‰ƒ≈«ƒ¿»∆»»…∆
·e˙kL BÓk25,eNÚz ÔÎÂ ¿∆»¿≈«¬

.È"L¯ Le¯Ùk ,˙B¯B„Ï¿¿≈«ƒ
LnÓ ·B¯˜aL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿»«»
Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»

ÈLÈÏM‰ בפועלÌÈ„ÓBÏ Èk , «¿ƒƒƒ¿ƒ
‡È‰ ‰¯Bz‰Â ,‰¯Bza ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆«»¿«»ƒ

˙ÈÁˆ28, כפי המקדש בית ובענייני ƒ¿ƒ
שינוי  חל לא בתורה «¿Ë¯Ù·eƒשהם

˙L¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ÌÈ„ÓBlLk¿∆¿ƒƒ¿»∆¿»»«
,Úe·M‰ לפעול יותר בכוחם שאז «»«

בפועל  השלישי הבית בנין את

Úe„iÎÂ29¯"eÓ„‡ Ìb˙t ¿«»«ƒ¿««¿
˙BÈÁÏ CÈ¯vL Ô˜f‰ עם") «»≈∆»ƒƒ¿

היינו) ‰Úe·M,הזמן", ˙L¯t ÌÚƒ»»««»«
אלא  השבוע פרשת את ללמוד רק לא

הפרשה  ענייני את ‡Ê"לחיות" È¯‰¬≈»
˙„ÁÈÓ ÁkŒ˙È˙ LÈ תמיד המקדש עניני על בלימוד מאשר שאת ביתר ≈¿ƒ«…«¿À∆∆
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mkeza izpkye ycwn il eyre

נזּכה  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְִִִִִֶַַַַָההתעּסקּות

הּמקּדׁש ּבית לבנין מּמׁש ּבימינּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבמהרה

עלֿידי  והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֻהּׁשליׁשי

מּוכן  עֹומד הּוא ּדהּמקּדׁש צדקנּו, ְְְְִִִֵֵַַָָמׁשיח

ּבמהרה 30למעלה  למּטה, ירד ּכמימרא ּוברגע , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו
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30(.418 ע' חח"י בלקו"ש שנסמנו מקומות שם. זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„enÏa ˙e˜qÚ˙‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ
‰kÊ ˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆
ÔÈ·Ï LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»¿ƒ¿«
‰l‡ba ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»«¿ƒƒ«¿À»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
Lc˜n‰c ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿«ƒ¿»

הנצחי  ÔÎeÓהשלישי, „ÓBÚ ‡e‰≈»
‰ÏÚÓÏ30‡¯ÓÈÓk Ú‚¯·e , ¿«¿»¿∆«¿≈¿»

המלה  לאמירת הדרוש הזמן במשך

מאד  גדולה במהירות היינו "רגע",

eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,‰hÓÏ „¯È≈≈¿«»ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zeaezk(iriax meil)

'ryedi iax dcene' oeyl z` xg` ote`a x`al dqpn `xnbd
:epizpynayàäà àlàåokl mcew diepyd dpynd lr -(.bi), §¤¨©¨

,dlera d`vne ,dleza zwfga dy`d z` `yepdúøîBà àéä`l ¦¤¤
`l` ,mc`l izlrap,øîBà àeäå ,éðà õò úkeîék àìoi` `ny - ©¥£¦§¥Ÿ¦

jiixack zn`dúñeøc àlàzlera -zà Léà,jizqxi`y mcew ¤¨§©¦©§
dzaezk oiprl `ed oecipdey ,,íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦

,ïéiç eðà äétî àì ,øîBà òLBäé éaøå .úðîàðo`k epipy df iable ¤¡¤¤§©¦§ª©¥Ÿ¦¦¨¨©¦
.'xq`y dt' mc`l yiy mewna dcen ryedi iaxy

s` :df xe`ia mb `xnbd dgec,àkéà Bbî éàî ,íúäzx`ane ¨¨©¦¦¨
,dzl`y z` `xnbdøæòìà éaøì àîìLa(my)øîàcef dpyny ¦§¨¨§©¦¤§¨¨§¨©

minkgk zxaeq(.`i)lrad oia oecipde ,dpn dzaezk ur zkeny ,
`ed dy`l,'íeìk àì'å 'äðî'aoick dpn zraez dy`d ,xnelk §¨¤§Ÿ§

dxn`e ezrhdy oeik ,melk dl oi`y xne` lrade ,ur zken
mrhy x`al xyt` ok` ,`ed zerh gwne ,`id dlezay

a `ed my dzepn`pézçz éðà õò úkeî' äøîà àéòa éàc Bbî'E- ¦§¦¨£¨¨§¨©¥£¦©§¤
,ipzqxi`y xg`l ur zken iziyrpíéúàî dì úéàåizaezke - §¦¨¨©¦

il zaiigzd xake ,dleza iziid oiyecwd zray oeik ,miiz`n
,izaezka miiz`nå`l` ,ok dxn` `l `idàøwéòî äøîà÷iziid §¨¨§¨¥¦¨¨

,oiqexi`d mcew ,ur zkendì úéìcdl oi`y dcene -,äðî àlà §¥¨¤¨¨¤
jkitleàðîéäîzxwyn dzid dzvx eli` ixdy ,zpn`p `id - §¥§¨

x`al yie .df ebina dpin`n epi` ryedi iaxe ,miiz`n zlawne
yiy mewna ryedi iax dceny epizpyn dxn` ef zwelgn iably

.on`py ,'xq`y dt'øîàc ïðçBé éaøì àlàiaxk zxaeq ef dpyny ¤¨§©¦¨¨§¨©
mdizeprhe ,miiz`n dzaezk ur zkeny ,xi`n,'äðî'e 'íéúàî'a§¨©¦¨¤

wx dl aiigy oreh lrade ,ur zkenk miiz`n zraez dy`dy
ok m` ,`id dleray oeik dpn,àkéà Bbî éàîmey dl oi` ixde ©¦¦¨

zkiiy mzwelgn oi`y `vnpe ,oerhl dlkiy xzei daeh dprh
epizpyn dzpy ef zwelgn iably xnel jiiy `le ,ebin oicl llk

.'ryedi iax dcene'
:`xnbd dwiqnàlà,epizpyna diepyd ryedi iax z`cedàäà ¤¨©¨

da epipy jky ,ef dpyn lr dxn`p -(:ai),äMàä úà àNBpä©¥¤¨¦¨
,dleza zwfgaépzñøàMî úøîBà àéä ,íéìeúa dì àöî àìå- §Ÿ¨¨¨§¦¦¤¤¦¤¥©§©¦

ipzqx`y xg`l,'eäãN äôçzñð'å ,ézñðàðlrad ly elfn xnelk ¤¡©§¦§¦§©£¨¨¥
,ezeyxa iziidyk izqp`py jkl mxbék àì ,øîBà àeäåipi` - §¥Ÿ¦

,jiixacl oin`nàlà`nyézñøéà àlL ãòCjizqx`y mcew - ¤¨©¤Ÿ¥©§¦
.zlrap,øîBà òLBäé éaøå ,úðîàð ,íéøîBà øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨§¦¤¡¤¤§©¦§ª©¥

,ïéiç eðà äétî àìl`ilnb oax ly enrhe .zpn`p dpi`e Ÿ¦¦¨¨©¦
,dpin`ndäøîà àéòa éàc Bbîcxwyl dvex dzid m`y jezn - §¦§¦¨£¨¨§¨

xnel dleki dzidézçz éðà õò úkeî,E,xzei daeh dprh efy ©¥£¦©§¤
cef dprhaäpeäkî dLôð äìñt à÷ àì,dpedkn zlqtp dpi` - §Ÿ¨¨§¨©§¨¦§¨

å`l` ,ok dxn` `l,ézñðàð äøîà÷,xzei drexb dprh efyà÷c §¨¨§¨¤¡©§¦§¨
éëä íeMî ,äpeäkî dLôð äìñtdf ebin gkn -ìàéìîb ïaø øîà÷ ¨§¨©§¨¦§¨¦¨¦¨¨©©¨©§¦¥

àðîéäîc.oiqexi`d xg`l dqp`py zpn`p dy`dy -ådf lr ¦§¥§¨§
c epizpyna epipyàëäc Bbî éàäa ,ìàéìîb ïaøì òLBäé éaø øîà÷̈¨©©¦§ª©§©¨©§¦¥§©¦§¨¨

leki dcya wfgend didy ,epizpyna x`eand df ebina -
,wezylCì àðéãBîla` ,on`p `edy jixacl dcen ip` -àeääa ¦¨¨§©

,íúäc Bbî,jizgz ip` ur zken oerhl dlkiyCååléò àðâéìt- ¦§¨¨§¦§¨¦¨¨
.df ebina zpn`p dpi`y ,jilr ip` welg

:`xnbd zl`ey .ryedi iax ly enrh z` zxxan `xnbdéãkî- ¦§¦
ixdBbî éàäå Bbî éàäepizpynae ,ebin dy`l yi lirl dpyna - ©¦§©¦

ok m`e ,ebin rwxwa wfgenl yiàðL éàîiax zrcl dpey dna - ©§¨
ryedi,Bbî éàäî Bbî éàä.epin`n `ed o`ke ,dpin`n epi` lirly ©¦¥©¦

:`xnbd zx`an,àëä,dcya wfgend iabléðôì 'èeçL øBL' ïéà,E ¨¨¥¨§¨¤
éðôì èeçL øBL éøä íúä,Ely dxwnd ,xnelk ,`id lyn oeyle ¨¨£¥¨§¨¤

,hegy `edyk e`vne ig xey el didy mc`l dnec lirl dpynd
` jke ,ehgy in xxal envrn xxerzn `edyd`ypy df mc

dy`d oi`e ,dlrap izn xxal xxerzn dlera d`vne dlezak
zxne` dzidy ebina oiqexi`d xg`l dlrapy dixaca zpn`p
`ny e` ,ef dprh lr dayg `ly okziy oeik ,ip` ur zken
dzidy ebina dpin`py ick dqp`py dprhe dnixrd dligzn
eid `ly ,epizpyn ly oecipa ok oi`y dn .ur zken `idy zxne`
wezyl leki dide ,edcya mc` eze` zwfgd lr mixxer
dzid ef dcyy epevxn dced ok it lr s`e ,da wfgen x`yidle
ryedi iax dcen dfa ,epnn d`pwe mc` eze` ia` ly dligza
dcede `a dn myl ,zn` eixac eid `l m`y oeik ,epin`dl yiy
xac mey my did `l ixde ,eia` ly dzid ef dcyy oad ipta

.ezwfg z` xrxrnd

* * *
,rext dy`xe `nepida z`viy micr yi m`' :epizpyna epipy
zpn`p dpi` ,micr d`iad `l m`y rnyne ,'miz`n dzaezk

:`xnbd dywn .dpn dzaezkeíéLð áBøc ïåéëåodykúBìeúaod §¥¨§¨¦§
éåä éàî íéãò eúà àì ék ,úBàOéðdy`d d`iad `ly jka dn - ¦¨¦Ÿ¨¥¦©¨¥

`idyk d`yip `id s`y xnele aexd xg` zkll yi ixde ,micr
.miz`n lehize ,dleza

:`xnbd zvxznøîéîì àkéàc íeMî ,àðéáø øîàzegcl yiy - ¨©¨¦¨¦§¦¨§¥©
mpn` ik ,'aex' ly ef di`xèeòéîe ,úBàOéð úBìeúa íéLð áBø¨¦§¦¨¦

odyk ze`yip miypde ,úBðîìàoeik ,liren aexd oi` mewn lkn ©§¨
yúàOpä ìk`idykìB÷ dì Lé ,äìeúad`viy ,xacd mqxtzn - ¨©¦¥§¨¥¨

,`nepida
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' א


