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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
eÁ˜ÈÂ'וג ֹו ּתר ּומה  ה 'צמח 1לי אדמ ֹו"ר  ּומד ּיק  . ¿ƒ¿ְְְְִֵֶַַַַָ

ה ּזה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּבמאמר ֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַָצדק '

מאה  לפני תר "ה , ּתר ּומה  ּפר ׁשת  ּבׁשּבת  ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר 

(ּבּביכל  ׁשנה  ּומק ּוים 2וע ׂשרים  נד ּפס , לא  ׁשעדין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹ

 ית ּבר ֿ ה ' ּבעזר  מה 3ׁשּיּוד ּפס  להבין ּדצרי ,( ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּתר ּומה , לי ויקח ּו ּתר ּומ ֹות , ׁשל ׁש ּכאן ְְְְְִִֶֶֶָָָֹׁשּנאמר ּו

ּתקח ּו א ׁשר  ה ּתר ּומה  וזאת  ּתר ּומתי, את  ְְְְְֲִִִֶֶַָָֹּתקח ּו

ה ּתר ּומ ֹות  ׁשּבׁשל ׁש ּבזה , לה ֹוסיף  ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמא ּתם .

ורק  ּתר ּומה ", לי "ויקח ּו ּתח ּלה  נאמר  ְְְְְֱִִִֶַַָָָּגּופא ,

יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  "מאת  מ ֹוסיף  ֿ זה  ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָלאחרי

ׁשּכת ּוב  ׁשּמה  והינּו, ּתר ּומתי". את  ּתקח ּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָל ּבֹו

אינֹו הרא ׁשֹונה ) (ּתר ּומה  ּתר ּומה " לי ְְְְִִִֵָָָָ"ויקח ּו

טעם  להבין וצרי ל ּבֹו", יּדב ּנּו ּד"א ׁשר  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּבא ֹופן

לי  "ויקח ּו ׁשּנאמר  מה  להבין צרי ּגם  ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָה ּדבר .

לי  "ויּתנּו ֿ למימר  ֿ ליּה הוה  ּדלכא ֹורה  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּתר ּומה ",

ּׁשּכת ּוב  ּבמה  ּגם  ּולדיק  לה ֹוסיף  ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָּתר ּומה ".

ר ׁש"י: ּוכפיר ּוׁש ּדיקא , "לי" ּתר ּומה ", לי ְְְְְִִִִֵַָָָ"ויקח ּו

ּבזה  הענין להבין וצרי ל ׁשמי, .4"לי" ְְְְִִִִִִֶָָָָָ

ז"ל ÈÓe‡ב ) ר ּבֹותינּו מאמר  צדק ' ה 'צמח  ≈ƒֲֵֶֶֶַַַַַַ

ּתר ּומה  ּפר ׁשת  ה ּפס ּוק 5ּב'ר ּבֹות ' על  ְְַַַַָָָָ

רעיתי" אח ֹותי לי "ּפתחי ּתר ּומה , לי עד 6ויקח ּו , ְְְְְֲִִִִִִִַַָָ

לי  ע ׂשּו א ּלא  כ ּו' ּבית  ּבלא  מתה ּל אהיה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמתי

ּבח ּו אהיה  ׁשּלא  ג ֹו'מק ּדׁש ּתר ּומה  לי ויקח ּו ה ּצּוּוי ּכונת  ּדה ּנה  ּבזה , והענין ץ . ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה ּכת ּובים  ּבהמ ׁש ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמק ּדׁש, ע ׂשּית  ּבׁשביל  מק ּדׁש7היא  לי וע ׂשּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכונת  נׁשלמת  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  האדם  ּדעב ֹודת  הענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ּבת ֹוכם , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי

ּבּתח ּתֹונים  ּדירה   ית ּבר ל ֹו להיֹות  ה ּקּב"ה  ׁשּנתא ּוה  וכדאיתא 8ה ּבריאה  . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
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ואילך. ואילך).4)א'שנט  284 ע ' חט "ז בלקו"ש (נדפס  המאמר שלפני  בשיחות שנתבאר בפירש"י  הביאור גם שמו"ר 5)ראה

ג. ב .6)פל"ג, ה, ח .7)שה"ש כה, רפל"ו.8)פרשתנו תניא ו. פי "ג, במדב "ר ספ "ג. ב "ר טז. נשא ג. בחוקותי  תנחומא ראה

ובכ"מ .

    
למלאכת  הנחוצים הדברים תרומת אודות נאמר  השבוע פרשת בתחילת

ישראל ": בני  אל  דבר  לאמור , משה אל  ה' "וידבר  המשכן ,

'B‚Â ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ1'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ "BÓ„‡ ˜i„Óe . ¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«≈«¿«∆«∆∆
ÏÈÁ˙n‰Œeac BÓ‡Óa בפסוק aLa˙הפותח Ó‡pL ‰f‰ ¿«¬»ƒ««¿ƒ«∆∆∆¡«¿«»

‰Óez ˙Lt בשנת,‰"˙ »»«¿»
‰L ÌÈNÚÂ ‰‡Ó ÈÙÏ מעת ƒ¿≈≈»¿∆¿ƒ»»

בשנת  הרבי  ֿ ידי  על  זה מאמר  אמירת

מאמרי ÏÎÈaa)2תשכ "ה  של  כרך  «ƒ¿
ֿ יד  בכתב כתובים ÔÈ„ÚL∆¬«ƒחסידות

תשכ "ה  בשנת שעה, …Ï‡באותה
ÊÚa Òt„eiL ÌÈe˜Óe ,Òt„ƒ¿«¿«ƒ∆¿«¿≈∆

Ca˙ÈŒ'‰3ÔÈ‰Ï CÈˆc ,( ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ
Ô‡k eÓ‡pL ‰Ó אלו בפסוקים «∆∆∆¿»

תרומה  פרשת …«LÏLבתחילת
,‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ ,˙BÓez¿¿ƒ¿ƒ¿»
˙‡ÊÂ ,È˙Óez ˙‡ eÁ˜zƒ¿∆¿»ƒ¿…
Ìz‡Ó eÁ˜z L‡ ‰Óez‰«¿»¬∆ƒ¿≈ƒ»
אחת  כל  של  העניין  מהו  להבין  ויש

התרומות. משלוש

LÏLaL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿»
‡Ùeb ˙BÓez‰ עצמןÓ‡ , «¿»∆¡«

,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
ÛÈÒBÓ ‰ÊŒÈÁ‡Ï ˜Â הכתוב ¿«¿«¬≈∆ƒ

‡Lואומר  LÈ‡ Ïk ˙‡Ó"≈≈»ƒ¬∆
˙‡ eÁ˜z BaÏ epcÈƒ¿∆ƒƒ¿∆
‰nL ,eÈ‰Â ."È˙Óez¿»ƒ¿«¿∆«
"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" e˙kL∆»¿ƒ¿ƒ¿»
BÈ‡ (‰BL‡‰ ‰Óez)¿»»ƒ»≈
,"BaÏ epcÈ L‡"c ÔÙB‡a¿∆¿¬∆ƒ¿∆ƒ

c‰ ÌÚË ÔÈ‰Ï CÈˆÂ מדוע ¿»ƒ¿»ƒ«««»»
עניין  נזכר  לא הראשונה בתרומה

הלב? נדיבות

Ó‡pL ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ¿»

‰B‡ÎÏcÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ¿ƒ¿»«»≈¿≈«
לומר  (לפסוק) לו  ÈÏהיה ezÈÂ"¿ƒ¿ƒ

"‰Óez נותנים ישראל  בני  שהרי  ¿»
כאן  נזכר  ומדוע למשכן  התרומות את

נתינה? לשון  ולא לקיחה לשון 

‰Óa Ìb ˜È„Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿«≈«¿«
,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" e˙kM∆»¿ƒ¿ƒ¿»

‡˜Èc "ÈÏ" ואומר מדייק וכד '),"הכתוב "למשכן " (ולא LeÈÙÎeלי " ƒ»¿»¿≈
ÈÓLÏ "ÈÏ" :È"L,הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ÔÈ‰Ïלשמו  CÈˆÂ «ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈÚ‰ הפנימי‰Êa4. »ƒ¿»»∆
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡ÈÓe ( הנזכר Ï"Êבמאמרו  eÈ˙Ba Ó‡Ó ≈ƒ«∆«∆∆«¬««≈«

'˙Ba'a רבה Lt˙מדרש ¿«»»«
‰Óez5ÈÏ eÁ˜ÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿»««»¿ƒ¿ƒ
,‰Óez זה בהקשר  מביא המדרש ¿»

 ֿ הקדוש בו  השירים' ב'שיר  הפסוק את

ישראל  לבני  אומר  ֿ הוא ÈÁ˙t"ƒ¿ƒברוך 
"È˙ÈÚ È˙BÁ‡ ÈÏ6,,ומבקש ƒ¬ƒ«¿»ƒ

לגבי  גם וכך  לביתם, להיכנס כביכול ,

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש המשכן , עשיית

ישראל  לבני  ‡‰È‰אומר  È˙Ó „Ú«»«∆¿∆
" ˙Èa ‡Ïa Cl‰˙Ó נמלא שראשי  ƒ¿«≈¿…«ƒ

Lc˜Óטל " ÈÏ eNÚ ‡l‡ 'eÎ∆»¬ƒƒ¿»
.ıeÁa ‰È‰‡ ‡lL∆…∆¿∆«

ÔÈÚ‰Â הפנימי‰p‰c ,‰Êa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ Èeev‰ ˙Âk«»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
˙iNÚ ÏÈLa ‡È‰ 'B‚ƒƒ¿ƒ¬ƒ«

Lc˜n‰ המפורטים מהדברים «ƒ¿»
כתרומה  להביא יש שאותם בפסוק

הלאה), וכן  ונחושת כסף ¿BÓk(זהב,
ÌÈe˙k‰ CLÓ‰a e˙kL7 ∆»¿∆¿≈«¿ƒ
ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

e‰fL ,ÌÎB˙a ראוי מקום עשיית ¿»∆∆
השכינה  ‰ÔÈÚלהשראת ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

Ì„‡‰ ˙„BÚc הזה בעולם «¬«»»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL המשכן עשיית ∆«¿≈∆

שבהם וה  השכינה מקדש תשרה

‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÓÏL המטרה ƒ¿∆∆«»««¿ƒ»
העולם  בריאת של  הזה והתכלית

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁza ‰Èc Ca˙È8 ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

הנחות  הזה בעולם והתחתון שדווקא

והשראת  לגילוי  'דירה' של  מקום יהיה
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)ג גוקחו לי תרומה וויה "מאמר ד'   

ה   ......................  ה"כתש'ה ראשון-אדר 'ד, פרשת תרומה שבת

)ד  בי  .........  ה"כתש'ה ראשון- אדר 'ד, תרומהפ "ששיחת

)ה  יד  .......  ב"תשנ'ה ק תרומה"וש' ו' ה' לילות דמשיחות

)ו כג  .....................  זטכרך  פרשת תרומהשיחות -לקוטי  
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)יז  נביאים וכתובים  

דקצ  ..................................................  בפרק  איכה, חפרק  הרמיי

)יח  מציעאבבא מסכת  –משניות  

וקצ  ........................................................ביאור קהתי

)יט  גר  ......................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  

  



)כ  עם ביאורים חוליןמסכת  
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  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

לבר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב ציציתת שולחן ערוך הלכו  
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)כג שיר השירים אשר לשלמהה "ד אור תורה  

להר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

לזר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

)כה דרך מצותיך –צ "מאמרי הצ  

לחר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

מר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

מאר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח קונטרסים –ם מאמריספר ה  

מגר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

מגר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

מהר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מור  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב נגר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  רנד  ............................  פרשת תרומהלשבוע לוח זמנים

)לד  נהר  ....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות



ו     

ּבׁשביל 9ּבּמדר ׁש ּתר ּומה " לי "ויקח ּו לכם  אמר ּתי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

אמר  ּכביכ ֹול  מק ּדׁש" לי "וע ׂשּו ּביניכם , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאד ּור 

סדר  וה ּנה , ּביניכם . ואד ּור  א ֹותי קח ּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָה ּקּב"ה :

אתער ּותא ֿ להיֹות  צריכה  ׁשּתחלה  ה ּוא , ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָהעב ֹודה 

ֿ ּדלת ּתא , האתער ּותא  את  לע ֹורר  ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדלעילא 

ּׁשּכת ּוב  מה  ג ֹו'.6ׁשּזה ּו לי ּפתחי ּדֹופק  ּדֹודי ק ֹול  ְִִִִֵֶֶֶַָ

ׁשה ּוא  (ּתר ּומה )", לי "ויקח ּו ּׁשּנאמר  מה  ּגם  ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָוזה ּו

את  ּולק ּבל  לקחת  ּדהינּו לי", "ּפתחי ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכמ ֹו

זה  לבאר  ויׁש מ ּלמעלה . ׁשּנמ ׁשכת  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָההתע ֹורר ּות 

נׁשמת ֹוֿ ֿ ט ֹוב  ֿ ׁשם  ה ּבעל  מ ּמאמר  ה ּיד ּוע  ֿ ּפי ְֲִִִֵַַַַַַַַָָעל 

ּבנים 10עדן  ׁשּוב ּו ׁשּמכרזת  ק ֹול ' ה 'ּבת  ,11ּבענין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ה ּכר ּוזים  ק ֹול  נׁשמע  לא  הרי ק ׁשה , ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּדלכא ֹורה 

ׁשל  ה ּפע ּולה  מהי ֿ ּכן ואם  אדם , ל ׁשּום  ְְְִִֵֶַַַָָָָה ּלל ּו

נֹופלים  ּדלפעמים  ה ּוא , הענין  א ְְְְְִִִִִַַָָָה ּכר ּוזים .

את  ׁשהכין מ ּבלי ּפתא ֹום , ּתׁשּובה  הרה ּורי ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלאדם 

העליֹונים . ה ּכר ּוזים  מ ּצד  ׁשּזה ּו , לכ ְְְְִִִֶֶֶַַַָָעצמ ֹו

ק ֹול ' ּד'ּבת  הענין ׁשהרי להבין, צרי עדין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמנם 

ידע  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  יֹום , ּבכל  ה ּוא  כ ּו' ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמכרזת 

וכ ּמה  ּכּמה  לעב ֹור  ׁשּיכ ֹולים  ּבנפ ׁשיּה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאיניׁש

רחמנא ֿ ּתׁשּובה  הרה ּורי ל ֹו ׁשּיּפל ּו מ ּבלי ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימים 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּוא , הענין  א 12ליצלן. ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

הינּו, חזי, מ ּזליה ּו חזי, לא  ּדאיה ּו ֿ ּגב  ֿ על  ְְְִֵֵַַַַַַָָָָאף 

ׁשּלמעלה  ה ּנׁשמה  ועצם  ּבכל ׁש'ּמּזל ' ׁשֹומעת  , ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ההתע ֹורר ּות  ׁשּזֹוהי העליֹונים , ה ּכר ּוזים  את  ְְְְִִִִֶֶֶַַָיֹום 

צרי זה  ׁשּבׁשביל  א ּלא  מ ּלמעלה . ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנמ ׁשכת 

לקחת  לי", "ויקח ּו לי", ּד"ּפתחי הענין ְְְְְְִִִִִִִַַָָָלהיֹות 

מ ּלמעלה . ׁשּנמ ׁשכת  ההתע ֹורר ּות  את  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּולק ּבל 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ולא לי", "ויקח ּו ּׁשּנאמר  מה  יּובן ¿«ƒ∆ְְְֱִִֶֶַַָֹ

זה  ׁשענין ּכיון לי", "ויּתנּו ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָנאמר 
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שמובא È‡„ÎÂ˙‡השכינה. "L„na9eÁ˜ÈÂכפי  ÌÎÏ ÈzÓ‡ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»«¿ƒ»∆¿ƒ¿

"Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ,ÌÎÈÈa e„‡L ÏÈLa "‰Óez ÈÏƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈≈∆¿»ƒƒ¿»
ÌÎÈÈa e„‡Â È˙B‡ eÁ˜ :‰"aw‰ Ó‡ ÏBÎÈk,הזה בעולם ƒ¿»»««»»¿ƒ¿»≈≈∆

ה'. את העובדים ישראל  בני  נמצאים בו 

‰„BÚ‰ „Ò ,‰p‰Â עבודת של  ¿ƒ≈≈∆»¬»
השכינה  וגילוי  השראת להביא האדם

ˆÎÈ‰בעולם  ‰ÏÁzL ,‡e‰∆¿ƒ»¿ƒ»
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
של  מצידו  מלמעלה, התעוררות

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‡˙הקדוש BÚÏ È„k¿≈¿≈∆
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿«»

להתקרב  האדם, מצד  מלמטה,

e˙kMלאלוקות, ‰Ó e‰fL6 ∆∆«∆»
'B‚ ÈÏ ÈÁ˙t ˜ÙBc È„Bc ÏB˜ƒ≈ƒ¿ƒƒ
בשיר  (הנקרא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ו 'דופק' מלמעלה בא 'דוד ') השירים

בני  את לעורר  כדי  כביכול , בדלת,

למטה. הנמצאים ישראל 

eÁ˜ÈÂ" Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡«¿ƒ¿
‡e‰L ,"(‰Óez) ÈÏ לשון ƒ¿»∆

"לי " ÈÏ",הכתוב ÈÁ˙t" BÓk¿ƒ¿ƒƒ
˙‡ Ïa˜Ïe ˙Á˜Ï eÈ‰c¿«¿»««¿«≈∆
˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlÓ נאמרה זו  תרומה ולכן  , ƒ¿«¿»
כי  'נתינה', בלשון  ולא 'לקיחה' בלשון 

ידה  את על  הנותן  התרומה האדם

מלמעלה. התעוררות ומקבל  'לוקח'

‰Ê ‡Ï LÈÂ ההתעוררות עניין  ¿≈¿»≈∆
למטה  האדם את לעורר  כדי  מלמעלה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ החסידות בתורת «ƒ«»«
BËŒÌLŒÏÚa‰ Ó‡nÓƒ«¬««««≈

Ô„ÚŒB˙ÓL10˙a'‰ ÔÈÚa ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«««
'ÏB˜מלמעלהeeL ˙ÊÎnL∆«¿∆∆
ÌÈa11È‰ ,‰L˜ ‰B‡ÎÏc , »ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈

eÏl‰ ÌÈÊek‰ ÏB˜ ÚÓL ‡Ï…ƒ¿»«¿ƒ«»
בתשובה לשוב ¿ÌeLÏהקוראים

‰ÏeÚt‰ È‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,Ì„‡»»¿ƒ≈«ƒ«¿»
ÌÈÊek‰ ÏL התועלת ומה הללו  ∆«¿ƒ

בהם?

ֿ טוב: ֿ שם הבעל  ועונה

‰eLz Èe‰‰ Ì„‡Ï ÌÈÏÙB ÌÈÓÚÙÏc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈¿»

BÓˆÚ ˙‡ ÔÈÎ‰L ÈÏaÓ ,ÌB‡˙t מצידו„vÓ e‰fL ,CÎÏ ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ∆«¿¿»∆∆ƒ«
של  ‰ÌÈBÈÏÚההשפעה ÌÈÊek‰. נשמתו על  «¿ƒ»∆¿ƒ

˙ÊÎnL 'ÏB˜ ˙a'c ÔÈÚ‰ È‰L ,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ∆¬≈»ƒ¿»¿«∆«¿∆∆
‡e‰ 'eÎ ז "ל חכמינו  Ú„Èכמאמרי  ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿««ƒ≈»«

dÈLÙa LÈÈ‡ יודע האדם ƒƒ¿«¿≈
nk‰בעצמו  BÚÏ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ«¬«»

BÏ eÏtiL ÈÏaÓ ÌÈÓÈ ‰nÎÂ¿«»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
Œ‡ÓÁ ‰eLz Èe‰‰ƒ¿≈¿»«¬»»

ÔÏˆÈÏ מה השאלה חוזרת כן  ואם ƒ¿»
הללו ? בכרוזים התועלת

Ó‡Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba12bŒÏÚŒÛ‡ «≈««««

,ÈÊÁ e‰ÈÏfÓ ,ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c¿ƒ»»≈«»«¿»≈
את  לבדי  דניאל  אני  "וראיתי  הכתוב על 

לא  עמי  היו  אשר  והאנשים המראה,

דניאל  [שראה המראה את ראו 

נפלה  גדולה חרדה אבל  בנבואה]

שואלת  בהיחבא", ויברחו  עליהם

נבהלו ? למה ראו , שלא כיוון  הגמרא:

המזל  ראו , לא שהם פי  על  אף ועונה:

ראה, Ïfn'L'שלהם ,eÈ‰ שורש «¿∆«»
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚÂ החלק ¿∆∆«¿»»∆¿«¿»

שנשאר  הנשמה של  והפנימי  העצמי 

בגוף, ומתלבש יורד  ואינו  למעלה

ÌÈÊek‰ ˙‡ ÌBÈ ÏÎa ˙ÚÓBL««¿»∆«¿ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰ האדם לבני  הקוראים »∆¿ƒ

בתשובה, È‰BfL∆ƒלשוב
˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆
‰Ê ÏÈLaL ‡l‡ .‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»∆ƒ¿ƒ∆
תפעל  אכן  מלמעלה שההתעוררות כדי 

פעולתה ‰ÔÈÚאת ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿»ƒ¿»
"ÈÏ ÈÁ˙t"c,למטה האדם מצד  ¿ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ïe ˙Á˜Ï ,"ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ»««¿«≈
˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰ ˙‡∆«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆

.‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»
Ó‡pM ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆∆¡«
בתרומת  העוסקים אלה בפסוקים

ÈÏ"המשכן  eÁ˜ÈÂ" שבני למרות ¿ƒ¿ƒ
התרומה, את נותנים …¿ÏÂ‡ישראל 

"ÈÏ ezÈÂ" Ó‡ הוא שלכאורה ∆¡«¿ƒ¿ƒ
התרומה, לעניין  יותר  מתאים Ê‰לשון  ÔÈÚL ÔÂÈk למטה ההתעוררות של  ≈»∆ƒ¿»∆
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ז    

את  ּׁשּלֹוקח  מה  א ּלא  האדם , ׁשל  עב ֹודת ֹו ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינֹו

לא  זה  ּומ ּטעם  מ ּלמעלה . ׁשּנמ ׁשכת  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹההתע ֹורר ּות 

ההתע ֹורר ּות  ּכי ל ּבֹו", ּד"יּדב ּנּו הענין ּכאן ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָנאמר 

עב ֹודת  ּבא ֹופן ּתל ּויה  אינּה מ ּלמעלה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנמ ׁשכת 

ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ה ּוא  ענינּה ּכל  ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָָהאדם ,

ּדיקא , לי" "ויקח ּו ּׁשּנאמר  מה  ּגם  וזה ּו ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָּדוקא .

ז"ל  ר ּבֹותינּו אין 13ּכמאמר  ּתר ּומה " "ויקח ּו ְְְְֲִֵֵַַַַָ

ׁשּנאמר  מק ֹום  ּכל  לי", "ויקח ּו א ּלא  ּכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָּכתיב 

ע ֹולמים , ּולע ֹולמי לע ֹולם  ק ּים  זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ"לי"

אחר  "לי"14ּובמק ֹום  ׁשּנאמר  מק ֹום  ּכל  איתא : ְֱִִֵֶֶַַָָָָ

לע ֹולם  ולא  ה ּזה  ּבע ֹולם  לא  לע ֹולם , זז ְְֵֶַָָָָָָֹֹאינֹו

ּבעב ֹודת  ּתל ּוי ׁשאינֹו ענין ׁשּזה ּו ּדכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָה ּבא ,

ׁשּי לא  לכן ֿ ּדלעילא , ּבאתער ּותא  ּובא  ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֹהאדם ,

לע ֹולם  זז ואינֹו ק ּים  וה ּוא  ּכלל , ׁשינּויים  ְְְְִִֵַָָָָּבֹו

ע ֹולמים . ְְִֵָּולע ֹולמי

ÌÓ‡ֿ ּדאתער ּותא הענין ׁשּיׁשנֹו לאחרי »¿»ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

ּתר ּומה " לי "ויקח ּו ענין (ׁשּזה ּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָּדלעילא 

ּבא ֹופן  האדם  עב ֹודת  ּגם  להיֹות  צריכה  ְְְֲִִֶַַַַָָָָּכּנ"ל ),

ּבהמ ׁש נאמר  זה  ׁשעל  ֿ ּדלת ּתא , אתער ּותא  ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשל 

והענין  ג ֹו'. ל ּבֹו" יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש "ּכל  ְְְֲִִִִֶֶַָָָָה ּכת ּוב 

היא  ֿ ּדלעילא  ׁשהאתער ּותא  ֿ ּפי ֿ על  ּדאף  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבזה ,

מהאתער ּותא ֿ  ּבער ׁשּלא  יֹותר  ּגד ֹול  ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹּבעיל ּוי

העב ֹודה  ׁשּתהיה  מס ּפיק  לא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּדלת ּתא ,

צרי א ּלא  ּבלבד , ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמ ּצד 

וכ ּמבאר  ֿ ּדלת ּתא , ּדאתער ּותא  הענין ּגם  ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹלהיֹות 

ּתֹורה ' מ ּצד 15ּב'ל ּקּוטי היא  העב ֹודה  ׁשּכא ׁשר  ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

מה  ׁשּזה ּו ּכיון ּבלבד , ֿ ּדלעילא  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאתער ּותא 

ּתח ּלה , ל ּבֹו ׁשהכין מ ּבלי מ ּלמעלה  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּנתע ֹורר 

להיֹות  צריכה  ולכן ק ּיּום , ל ּה ואין ההתע ֹורר ּות  וע ֹוברת  ח ֹולפת  ּכ ֿ אחר  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה ּנה 

יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש "ּכל  ענין ׁשּזה ּו ֿ ּדלת ּתא , אתער ּותא  ׁשל  ּבא ֹופן העב ֹודה  ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגם 

ג ֹו'. ִל ּבֹו"

"ּתר ּומה "e‡eג ) ּבענין ּדה ּנה  ּגּופא , האדם  ּבעב ֹודת  יֹותר  ּבפרט ּיּות  הענין ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
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שסד.13) רמז פרשתנו יל"ש טז. יא, בהעלותך ב .14)ספרי  פ "ב , ואילך.15)ויק "ר ב  ב , ויקרא

    
העליונים הכרוזים מפעולת כתוצאה ‰‡„Ì,שבאה ÏL B˙„BÚ BÈ‡≈¬»∆»»»

Á˜BlM ‰Ó ‡l‡ ומקבל.‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰ ˙‡ ∆»«∆≈«∆«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»
Ô‡k Ó‡ ‡Ï ‰Ê ÌÚhÓe לי "ויקחו  נאמר  בה הראשונה בתרומה ƒ««∆…∆¡«»

BaÏ"תרומה" epcÈ"c ÔÈÚ‰ בכתוב השנייה בתרומה שנזכר  כפי  »ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ
תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש כל  "מאת

תרומתי ", ‰‰˙eBÚ˙את Èkƒ«ƒ¿¿
dÈ‡ ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»≈»
Ì„‡‰ ˙„BÚ ÔÙB‡a ‰ÈeÏz¿»¿∆¬«»»»

לבו , בנדיבות dÈÚולא Ïk È‰L∆¬≈»ƒ¿»»
‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ ‡e‰ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמטה  Ìbהתעוררות e‰ÊÂ .‡˜Âc«¿»¿∆«
על  הפנימי  Ó‡pMהטעם ‰Ó«∆∆¡«

Ó‡Ók ,‡˜Èc "ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ»¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba13eÁ˜ÈÂ" «≈«¿ƒ¿

‡l‡ ,Ô‡k È˙k ÔÈ‡ "‰Óez¿»≈¿ƒ»∆»
eÁ˜ÈÂ"ÌB˜Ó Ïk ,"ÈÏ ¿ƒ¿ƒ»»

Ìi˜ ‰Ê È‰ "ÈÏ" Ó‡pL∆∆¡«ƒ¬≈∆«»
ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ

נצחי , ‡Áבקיום ÌB˜Óe14 ¿»«≈
‡˙È‡ הנצחיות של  זה עניין  מובא ƒ»

"לי ": לביטוי  ÌB˜Óבקשר  Ïk»»
,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ "ÈÏ" Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»¿»
ÌÏBÚÏ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ‡Ï…»»«∆¿…»»
BÈ‡L ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈÎc ,‡a‰«»¿≈»∆∆ƒ¿»∆≈

Ì„‡‰ ˙„BÚa ÈeÏz תמיד שלא »«¬«»»»
מדריגה, ובאותה מצב באותו  היא

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡a ‡e»¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÏÏk ÌÈÈeÈL Ba CiL ‡Ï ÔÎÏ»≈…«»ƒƒ¿»
נצחי  הכול  באלוקות למעלה שהרי 

התוקף, בכל  ˜Ìiותמיד  ‡e‰Â¿«»
ÊÊ BÈ‡Â משתנה ÌÏBÚÏואינו  ¿≈»¿»

.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe¿¿≈»ƒ
ÌÓ‡ להסתפק אמור  לא האדם »¿»

מלמעלה  מקבל  שהוא בהתעוררות

‰ÔÈÚאלא  BLiL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆∆¿»ƒ¿»
e‰fL) ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡c¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆∆
"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ÔÈÚƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ,(Ï"pk««¿ƒ»ƒ¿«
ÏL ÔÙB‡a Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»¿∆∆

,‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»
עצמו , האדם מצד  Ê‰מלמטה , ÏÚL∆«∆

Ïk" e˙k‰ CLÓ‰a Ó‡∆¡«¿∆¿≈«»»
'B‚ "BaÏ epcÈ L‡ LÈ‡ כי ƒ¬∆ƒ¿∆ƒ

עצמו . באדם תלוייה אכן  זו  התעוררות

'לקח' כבר  שהאדם לאחר  דלתתא" ב"אתערותא צורך  יש מדוע ומבאר  והולך 

דלעילא". "אתערותא ו 'קיבל '

‡È‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿««ƒ∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ
CÚa ‡lL ˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚa¿ƒ»≈∆…¿∆∆
והשוואה  יחס כל  ללא

‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰Ó שהרי ≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»
שבא  מה בין  להשוות שאין  מובן 

מצד  שבא למה מאלוקות, מלמעלה,

המוגבל , Ï‡האדם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…
„vÓ ‰„BÚ‰ ‰È‰zL ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆ƒ¿∆»¬»ƒ«
,„Ïa ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿«
ÔÈÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«»ƒ¿»

,‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡c וממשיך ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
הדבר  טעם את «…¿»¿‡nÎÂומביא

'‰Bz ÈËewÏ'a15L‡kL ¿ƒ≈»∆«¬∆
‰„BÚ‰ להתקרב האדם, של  »¬»

‡˙Œ‡˙eÚלאלוקות  „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿¬»
,„Ïa ‡ÏÈÚÏc פעולה ללא ƒ¿≈»ƒ¿«

האדם, מצד  Ó‰ומאמץ e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆«
ÈÏaÓ ‰ÏÚÓlÓ BÚ˙pL∆ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰lÁz BaÏ ÔÈÎ‰L מצידו כשהוא ∆≈ƒƒ¿ƒ»
לכך , הכנות עשה ‡CkŒÁלא ‰p‰ƒ≈««»

˙eBÚ˙‰‰ ˙BÚÂ ˙ÙÏBÁ∆∆¿∆∆«ƒ¿¿
Ìei˜ dÏ ÔÈ‡Â,רב זמן  במשך  ¿≈»ƒ

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ מלבד ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
דלעילא" ‰BÚ„‰ה"אתערותא Ìb«»¬»

‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
מצד  והשתדלות ומאמץ הכנה עם

‡LÈהאדם, Ïk" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»ƒ
.'B‚ "BaÏ epcÈ L‡¬∆ƒ¿∆ƒ

˙eiËÙa ÔÈÚ‰ e‡e (‚≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‡Ùeb Ì„‡‰ ˙„BÚa ˙BÈ≈«¬«»»»»
האופנים  ששני  כפי  היינו  עצמה,

דלעילא" "אתערותא האמורים,

ביטוי  לידי  באים דלתתא" ו "אתערותא

עצמה האדם ÔÈÚaבעבודת ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿«
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ח     

ּבּזהר  ּפיר ּוׁשים 16איתא  אחד ,17ׁשני ּפיר ּוׁש . ְִִֵֵֵֶַַָָֹ

על  ׁשּקאי מ ', ּתֹורה  א ֹות ּיֹות  ה ּוא  ְִֵֶֶַָָָׁשּתר ּומה 

ּׁשני, ּופיר ּוׁש יֹום . לאר ּבעים  ׁשּנּתנה  ְְְִִִֵֵֶַַָָָה ּתֹורה 

מ ּמאה  ּתרי ה ּוא  ׁשּתי 18ׁשּתר ּומה  על  וקאי , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

("ערב  וערבית  ׁשחרית  ֿ ׁשמע  קריאת  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּפעמים 

ׁשמע  ּבאהבה  ּפעמים  ּתמיד  יֹום  ּבכל  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹובקר 

כ "ה 19א ֹומרים " אתון, מ "ט  יׁש ּפעם  ׁשּבכל  ( ְְְִֵֶַַַָָ

אחד , הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל  ֿ ׁשמע  ּד ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹא ֹות ּיֹות 

לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  בר ּו ֿ ּד א ֹות ּיֹות  ְְְְְִֵַָָוכ "ד 

חסר  ועדין צ "ח , הם  מ "ט  ּפעמים  ּוׁשּתי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָועד ,

ּבאחד " ֿ נפ ׁש ה "מסיר ּות  ענין ׁשה ּוא  מ ּמאה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּתרי

היא  ּתֹורה  ּדה ּנה , ּבזה , והענין וערבית . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָׁשחרית 

ּכמ ֹו למ ּטה , מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשל  ְְְְְְִֶֶַַַָָָָּבא ֹופן

ונקראת 20ׁשּכת ּוב  ע ּמכם , ּדּבר ּתי ה ּׁשמים  מן ּכי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ה ּׁשמים  מן ּוכתיב 21לחם  ּכא ׁש,22, ּדברי ּכה  הלא  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

אין  ּתֹורה  ּדברי אף  ט ּומאה , מק ּבל  אינֹו א ׁש ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָמה 

ט ּומאה  ּדקריאת 23ֿמק ּבלין הענין ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ּבאחד " נפ ׁשֹו "למס ֹור  ְְְְְִֶֶֶַַָׁשמע 

לי  "ויקח ּו ענין וזה ּו למעלה . מ ּלמ ּטה  ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָהעלאה 

את  ּתקח ּו ל ּבֹו יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  מאת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָּתר ּומה 

ּתר ּומה ", לי "ויקח ּו ּׁשּכת ּוב  ּדמה  ְְְְְִִִֶַָָָּתר ּומתי",

ב ), סעיף  (ּכנ"ל  ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ׁשל  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבא ֹופן

על  ׁשּקאי ּב"ּתר ּומה ", הרא ׁשֹון ה ּפיר ּוׁש ְִִֵֵֶַַָָָה ּוא 

מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָה ּתֹורה 

יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  "מאת  ּׁשּכת ּוב  ּומה  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלמ ּטה .

עב ֹודת  ענין ׁשּזה ּו ּתר ּומתי", את  ּתקח ּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָל ּבֹו

ה ּׁשני  ה ּפיר ּוׁש ה ּוא  ֿ ּדלת ּתא , ּבאתער ּותא  ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהאדם 

העלאה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  ּבאחד " ֿ נפ ׁש ה "מסיר ּות  על  ׁשּקאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּב"ּתר ּומה "

למעלה . ְְְִַַָָמ ּלמ ּטה 

„BÚÂ, ה ּתֹורה ענין על  ּגם  קאי ּתר ּומתי" את  "ּתקח ּו ּׁשּכת ּוב  ּדמה  ל ֹומר , יׁש ¿ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

(ּכּנ"ל ), ּתר ּומה " לי "ויקח ּו ּבּפס ּוק  מר ּומז ה ּתֹורה  ׁשענין ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָּכי
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א.16) קעט , ואילך.17)ח "ג 150 ע ' תש"ט  ואילך. רב  ע ' תרכ"ט  סה"מ  ואילך. א'שנה ס "ע  שם אוה"ת ראה 18)ראה

מ "ג. פ "ד ויו"ט .19)תרומות שבת דמוסף  כתר קדושת יט .20)נוסח  כ, פסחים 21)יתרו במסכת של"ה וראה ד. טז, בשלח 

ב . קסה, כט .22)שלו כג, א.23)ירמי ' כב , ברכות

    
‡˙È‡ "‰Óez"מובא‰fa16ÌÈLeÈt ÈL17LeÈt . ¿»ƒ»«…«¿≈≈ƒ≈

È‡wL ,'Ó ‰Bz ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ‰ÓezL ,„Á‡ שמכווןÏÚ ∆»∆¿»ƒ»∆»≈«
ÌBÈ ÌÈÚa‡Ï ‰zpL ‰Bz‰ כדי בהר  רבנו  משה היה שבהם «»∆ƒ¿»¿«¿»ƒ

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש מאת התורה את ÓezL‰לקבל  ,ÈM LeÈÙe≈≈ƒ∆¿»
‡e‰ שתי לאותיות דומות אותיות

nÓ‡‰המילים  Èz18, שתים ¿≈ƒ≈»
מאה, ÏÚוהכוונה È‡˜Âמתוך  ¿»≈«

ÌÈÓÚt ÈzL אומרים שבהם ¿≈¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È˜יום ÈÁL˙בכל  ¿ƒ«¿««¬ƒ

) ˙ÈÚÂ של ב'כתר ' שאומרים כפי  ¿«¿ƒ
וחגים בשבתות מוסף ∆∆"Úתפילת

ÌÈÓÚt „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa ˜Â»…∆¿»»ƒ«¬«ƒ
"ÌÈÓB‡ ÚÓL ‰‰‡a19( ¿«¬»¿«¿ƒ

ÌÚt ÏÎaL קריאת שאומרים ∆¿»««
‡˙ÔÂשמע Ë"Ó LÈ ארבעים ≈«¿»

אותיות, ‡Bi˙B˙ותשע ‰"Îƒ
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
˙Bi˙B‡ „"ÎÂ ,„Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»¿ƒ
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cec¿»≈¿«¿
ÌÈÓÚt ÈzLe ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿≈¿»ƒ

,Á"ˆ Ì‰ Ë"Ó ושמונה תשעים ≈
,‰‡nÓ Èz ÒÁ ÔÈ„ÚÂ שניים «¬«ƒ»≈¿≈ƒ≈»

המאה ÔÈÚמתוך  ‡e‰L∆ƒ¿«
"„Á‡a LÙŒ˙eÈÒÓ"‰«¿ƒ∆∆¿∆»

ÈÚÂ˙פעמיים  ˙ÈÁL וכפי «¬ƒ¿«¿ƒ
ומבאר . שממשיך 

‰Bz ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»
‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«¿»»

מאלוקות ÏÚÓlÓ‰שירדה  ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,הזה BÓkלעולם ¿«»¿
e˙kL20 התורה נתינת  לגבי  ∆»

ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  Èkƒמהקדוש
,ÌÎnÚ Èzac ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒƒ«¿ƒƒ»∆

˙‡˜Âגם ÔÓהתורה ÌÁÏ ¿ƒ¿≈∆∆ƒ
ÌÈÓM‰21È˙Îe ,22‰k ‡Ï‰ «»«ƒ¿ƒ¬……

BÈ‡ L‡ ‰Ó ,L‡k Èc¿»«»≈»≈≈
Èc Û‡ ,‰‡ÓeË Ïa˜Ó¿«≈¿»«ƒ¿≈
‰‡ÓeË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Bz23 »≈¿«¿ƒ¿»

באה  שהתורה ומודגש מובן  זה ומכל 

מאלוקות. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמלמעלה,
BÒÓÏ" ÚÓLŒ˙‡È˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿
ÔÙB‡a ‡e‰ "„Á‡a BLÙ«¿¿∆»¿∆

בדרך  לאלוקות ומתקרב ה' את עובד  ‰ÏÚ‡‰שהאדם ÏL התעלות ∆«¬»»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

BaÏ epcÈ L‡ LÈ‡ Ïk ˙‡Ó ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈≈»ƒ¬∆ƒ¿∆ƒ
,"È˙Óez ˙‡ eÁ˜z מדב שהכתוב בשני היינו  האדם עבודת על  ר  ƒ¿∆¿»ƒ

מלמעלה  (המשכה האמורים האופנים

למעלה) מלמטה והעלאה »¿Óc‰למטה
,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" e˙kM∆»¿ƒ¿ƒ¿»
Œ‡˙eÚ˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»
,( ÛÈÚÒ Ï"k) ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»««¿ƒ
ההתעוררות  את ו 'לוקח' מקבל  שהאדם

‰ÔBL‡מלמעלה LeÈt‰ ‡e‰«≈»ƒ
È‡wL ,"‰Óez"a המכווןÏÚ ƒ¿»∆»≈«

ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ‰Bz‰«»∆ƒ¿∆∆
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ והיא «¿»»ƒ¿«¿»¿«»

מ"אתערותא  כתוצאה האדם עבודת

לעיל . כמבואר  »Óe‰דלעילא",
L‡ LÈ‡ Ïk ˙‡Ó" e˙kM∆»≈≈»ƒ¬∆
˙‡ eÁ˜z BaÏ epcÈƒ¿∆ƒƒ¿∆
˙„BÚ ÔÈÚ e‰fL ,"È˙Óez¿»ƒ∆∆ƒ¿«¬«
,‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡a Ì„‡‰»»»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  של  הלב נדיבות מודגשת ובזה

שיכולה  דלעילא" מ"אתערותא (בשונה

כאמור  לבו , שהכין  מבלי  גם להיות

‰ÈMלעיל ) LeÈt‰ ‡e‰«≈«≈ƒ
È‡wL "‰Óez"a מכווןÏÚ ƒ¿»∆»≈«

"„Á‡a LÙŒ˙eÈÒÓ"‰«¿ƒ∆∆¿∆»
‡È‰L'ה ÏLעבודת ÔÙB‡a ∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
לעיל . כמבואר 

e˙kM ‰Óc ,ÓBÏ LÈ „BÚÂ¿≈«¿«∆»
"È˙Óez ˙‡ eÁ˜z" התרומה ƒ¿∆¿»ƒ

כאן  המוזכרת מכוון ˜‡Èהשלישית »≈
ŒÛ‡ Èk ,‰Bz‰ ÔÈÚ ÏÚ Ìb««ƒ¿««»ƒ«
ÊÓeÓ ‰Bz‰ ÔÈÚL ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ¿««»¿»
"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ˜eÒta«»¿ƒ¿ƒ¿»
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ט    

יד ּוע  אחר 24הרי ה ּתֹורה  ּבלימ ּוד  מעלה  ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ה ּתפלה , ׁשּקֹודם  ה ּתֹורה  לימ ּוד  לג ּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה ּתפלה 

ׁשּתהא  "ּתפלתי על  ּבנימין א ּבא  ׁשאמר  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּכמ ֹו

למטתי" ּבפיר ּוׁש25סמ ּוכה  ל ֹומר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ועל  . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

את  ּתקח ּו ל ּבֹו יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָ"מאת 

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּתר ּומתי",

לימ ּוד  נע ׂשה  ל ּבֹו", ּד"יּדב ּנּו ּבא ֹופן ְְְְֲִִִִֶֶֶַָּותפ ּלה 

את  "ּתקח ּו ענין וה ּוא  יֹותר , נעלה  ּבא ֹופן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָה ּתֹורה 

הוי' ּדבר  להיֹות  מ ּמׁש, "ּתר ּומתי" ְְְְֲִִִַַָָָָָּתר ּומתי",

ּבפי ׂשמ ּתי אמרת 26א ׁשר  ל ׁשֹוני ּתען ,27. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָ

ּדק ּיּום  העב ֹודה  ּכלל ּות  ּבאה  זה , ּכל  ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָּולאחרי

ּבא ֹופן  הר ׁשּות  ּבעניני העב ֹודה  ּגם  ּכֹולל  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָה ּמצ ֹות ,

ׁשמים " ל ׁשם  יהיּו מע ׂשי ּדרכי28ׁש"ּכל  ּו"ּבכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

א ׁשר 29ּדעה ּו" ה ּתר ּומה  "וזאת  נאמר  זה  ׁשעל  , ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָֹ

וג ֹו' מא ּתם " .30ּתקח ּו ְְִִֵָ

לי „) ֿ ויקח ּו ּד הענין ּכלל ּות  על  נֹוסף  ְְְְְְִִִִֵַָָָָוה ּנה ,

(ּכּנ"ל  האדם  ּבעב ֹודת  ׁשה ּוא  ּכפי ג ֹו' ְְֲִֶַַַַָָָָּתר ּומה 

ג ֹו' ּתר ּומה  לי ֿ ויקח ּו ּד הענין ּגם  יׁשנֹו ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָּבאר ּוכה ),

ׁשה ּוא  ּכפי ג ֹו' מק ּדׁש" לי "וע ׂשּו ה ּוא  ְְְְִִִִֶֶַָָׁשּתכלית ֹו

להבין  צרי עדין  א ּכפ ׁשּוט ֹו. מה 31ּבג ׁשמ ּיּות  ְְְְֲִִִִִַַַַָָ

מק ּדׁש לי וע ׂשּו ג ֹו', ּתר ּומה  לי ויקח ּו ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָּׁשּנאמר 

אינֹו "לי" ׁשּנאמר  מק ֹום  ּדכל  ּדיקא , "לי" ְְֱִִֵֶֶַָָָָג ֹו',

והרי  ה ּבא , לע ֹולם  ולא  ה ּזה  ּבע ֹולם  לא  לע ֹולם  ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹזז

ּכמ ֹו ּבזה , הענין  א ה ּמק ּדׁש. ּבית  ליּכא  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעכ ׁשו

ּבמהרמ "א  ה ּנקרא 32ׁשּכת ּוב  העליֹון ׁשּמק ּדׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ

אדנ"י  ה ּתח ּתֹון,33מק ּדׁש ל ּמק ּדׁש מ ּמׁש מח ּוּבר  , ְְְְִִַַַַָָָָ

יח ּדו  ל ּה ׁשח ּוּברה  עיר  ּבענין ׁשּיר ּוׁשלים 34ּוכמ ֹו , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

מ ּטה  ׁשל  יר ּוׁשלים  עם  מח ּוּברת  מעלה  .35ׁשל  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמק ּדׁש ה ּזה ", ּבע ֹולם  ּגם  זז ׁש"אינֹו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָוזה ּו
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ב .24) צו, ברכה לקו"ת ב .25)ראה ה, כא.26)ברכות נט , ישעי ' ב .27)ע "פ  סז, יתרו תו"א וראה קעב . קיט , תהלים

מי "ב .28) פ "ב  ו.29)אבות ג, 30.293)משלי  ע ' חט "ז לקו"ש א'תיג. ע ' תרומה אוה"ת ע '31)ראה שם אוה"ת גם ראה

ובכ"מ . תשמ "ג. מקדש לי  ועשו ד"ה א'תמב . ס "ע  ואילך. ח .32)א'תכד כה, תרומה - עה"ת בפירושו אלשיך בשלח 33)ר"מ 

יז. ג.34)טו, קכב , נשבע 35)תהלים שם) (תענית רז"ל מאמר גם נזכר זה בענין מהרש"א. ובחדא"ג א ה, תענית ראה

מטה. של (וביתֿהמקדש) בירושלים שיכנס  עד מעלה של (וביתֿהמקדש) בירושלים נכנס  שאינו הקב "ה

    
בפסוק הנזכרת הראשונה Úe„Èהתרומה È‰ ,(Ï"pk)24 חכמינו בדברי  ««¬≈»«

החסידות  ובתורת ‰ÏÙz‰ז "ל  Á‡ ‰Bz‰ „eÓÈÏa ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»¿ƒ«»«««¿ƒ»
‡a‡ Ó‡L BÓk ,‰ÏÙz‰ Ì„BwL ‰Bz‰ „eÓÈÏ Èa‚Ï¿«≈ƒ«»∆∆«¿ƒ»¿∆»««»

"È˙ËÓÏ ‰ÎeÓÒ ‡‰zL È˙ÏÙz" ÏÚ ÔÈÓÈa25 בקומו מיד  ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ
אפילו  בינתיים הפסק ללא מהשינה,

התורה. LÈבלימוד  ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈
LÈ‡ Ïk ˙‡Ó" LeÈÙa ÓBÏ«¿≈≈≈»ƒ
˙‡ eÁ˜z BaÏ epcÈ L‡¬∆ƒ¿∆ƒƒ¿∆
‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚL ,"È˙Óez¿»ƒ∆«¿≈»¬»
ÔÙB‡a ‰lÙ˙e ÚÓLŒ˙‡È˜cƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»¿∆

,"BaÏ epcÈ"c של עבודה ¿ƒ¿∆ƒ
מלמטה  והעלאה דלתתא" "אתערותא

לעיל , כמבואר  ∆¬»NÚ‰למעלה,
‰Bz‰ „eÓÈÏ אתערותא" שעניינו  ƒ«»

למטה, מלמעלה והמשכה דלעילא"

˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a כמבואר ¿∆«¬∆≈
דלעילא" ש"אתערותא בחסידות

דלתתא" "אתערותא לה שקדמה

לעיל  כמבואר  לבו  שהכין  (לאחר 

נדיבות  מתוך  שבאה התרומה במעלת

דלעילא" "אתערותא על  נעלית לב)

לה  שקדמה מבלי  לאדם שבאה

דלתתא", ÔÈÚ"אתערותא ‡e‰Â¿ƒ¿«
,"È˙Óez ˙‡ eÁ˜z"ƒ¿∆¿»ƒ

LnÓ "È˙Óez" התורה ֿ ידי  שעל  ¿»ƒ«»
ומקבל  'לוקח' והוא לאדם נמשכת

בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש התעוררות

˙BÈ‰Ï תהיה שלומד  cשהתורה ƒ¿¿«
EÈÙa ÈzÓN L‡ 'ÈÂ‰26, ¬»»¬∆«¿ƒ¿ƒ

E˙Ó‡ ÈBLÏ ÔÚz27 כמאמר ««¿ƒƒ¿»∆
ללימוד  רומז  זה שפסוק ז "ל  חכמינו 

הוא  הלומד  כאשר  נעלה, באופן  התורה

בלימודו  שניכר  הקורא" אחר  "כעונה

על  חוזר  והוא ה' תורת היא שהתורה

ה'. Ê‰,דברי  Ïk ÈÁ‡Ïe אחרי ¿«¬≈»∆
("אתערותא  שאחרי התפילה דלתתא"

הראשונה) דלעילא" ה"אתערותא

דלעילא" (ה"אתערותא והתורה

דלתתא") "אתערותא לה שקדמה

Ìei˜c ‰„BÚ‰ ˙eÏÏk ‰‡a»»¿»»¬»¿ƒ

Ïk"L ÔÙB‡a ˙eL‰ ÈÈÚa ‰„BÚ‰ Ìb ÏÏBk ,˙Bˆn‰«ƒ¿≈«»¬»¿ƒ¿¿≈»¿¿∆∆»
"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ28"e‰Úc EÈÎc ÏÎa"e29, שעל «¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ¿»¿»∆»≈

בענייני  בעיסוקו  אפילו  בעולם קדושה ומחדיר  ה' את עובד  האדם זה ידי 

Ó‡העולם  ‰Ê ÏÚL,נוספת פעם 'תרומה' ‰Óez‰בפסוק ˙‡ÊÂ" ∆«∆∆¡«¿…«¿»
B‚Â "Ìz‡Ó eÁ˜z L‡'30. ¬∆ƒ¿≈ƒ»¿

˙eÏÏk ÏÚ ÛÒB ,‰p‰Â („¿ƒ≈»«¿»
'B‚ ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»
Ì„‡‰ ˙„BÚa ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆«¬«»»»
Ìb BLÈ ,(‰Îe‡a Ï"pk)«««¬»∆¿«
'B‚ ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»
ÈÏ eNÚÂ" ‡e‰ B˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ¿»ƒ
‡e‰L ÈÙk 'B‚ "Lc˜Óƒ¿»¿ƒ∆

BËeLÙk ˙eiÓL‚a משכן בניין  ¿«¿ƒƒ¿
התגלות  תהיה שבו  כפשוטו  ומקדש

השכינה. המקדש ‡Cוהשראת לגבי  «
ÔÈ‰Ïהגשמי  CÈˆ ÔÈ„Ú31‰Ó ¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«

,'B‚ ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ Ó‡pM∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»
"ÈÏ" ,'B‚ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»ƒ
Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎc ,‡˜Èc»¿»¿»»∆∆¡«
‡Ï ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ "ÈÏ"ƒ≈»¿»…
,‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿…¿»«»

‡kÈÏ ÂLÎÚ È‰Â אין˙Èa «¬≈«¿»≈»≈
Lc˜n‰ משמעות מהי  כן  ואם «ƒ¿»

וקיים  נצחי  הוא שהמקדש הדברים

לעולם?

e˙kL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆¿∆»
‡"Ó‰Óa32 הרב מורנו  פירוש ¿«¬»»

התורה  על  אלשיך  משה רבי 

ÔBÈÏÚ‰ Lc˜nL הרוחנית הבחינה ∆ƒ¿»»∆¿
המקדש של  Lc˜Óבית ‡˜p‰«ƒ¿»ƒ¿»

È"„‡33, הים בשירת הכתוב כלשון 

Lc˜nÏ LnÓ aeÁÓ¿»«»«ƒ¿»
ÔBzÁz‰ הגשמיÔÈÚa BÓÎe , ««¿¿¿ƒ¿«

ÂcÁÈ dÏ ‰aeÁL ÈÚ34, ƒ∆¿»»«¿»
‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLeiL הרוחנית ∆¿»«ƒ∆«¿»
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י     

לה ֹוסיף  ויׁש ּבר ּוחנּיּות . עכ ׁשו ּגם  מאיר  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהעליֹון

ּדאף  ה ּגׁשמי, ֿ ה ּמק ּדׁש לבית  ּבנֹוגע  ּגם  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבזה 

רא ׁשֹון  ּבית  הן חרב , ה ּגׁשמי ֿ ה ּמק ּדׁש ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּבית 

ֿ אחת ֿ ועל  ה ּתקרה , את  העביר ּו הע ֹולם  ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָׁשא ּומ ֹות 

ּד"ער ּו ּבא ֹופן היה  ׁשח ּור ּבנֹו ׁשני ּבית  ֿ וכ ּמה  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּמה 

ּבּה" ה ּיס ֹוד  עד  ל ּמׁשּכן 36ער ּו ּבנֹוגע  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְְִִֵַַַַָָָָָ

מק ּדׁש ז"ל 37(ּדאיּקרי חכמינּו אמר ּו ׁשּנגנז 38) ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

מציא ּות ֹו ק ּימת  ֿ ּכן ואם  היכל , ׁשל  מחיל ֹות  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּתחת 

ּגנּוז  ׁשה ּוא  א ּלא  ּבג ׁשמ ּיּות , ּגם  ה ּמׁשּכן ְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשל 

ׁשּמי  זאת , וע ֹוד  כ ּו'. לח ּפׂשֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶֶַָֹּבהעלם 

יכ ֹול  ּדאציל ּות , נׁשמה  ׁשל  ּומ ּצב  ּבמעמד  ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָׁשה ּוא 

ר ֹואה  ׁשאינֹו ּומי ּבהעלם , ּבהיֹות ֹו ּגם  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַלרא ֹות ֹו

ּומ ּצב ֹו, מעמד ֹו ּפחית ּות  ּבגלל  זה  הרי ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹזאת 

ׁשאז  כ ּו', וע ֹונֹות  חטאים  ׁשל  ענינים  מ ּצד  ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָּובפרט 

אדמ ֹו"ר  ּׁשּכתב  מה   ּדר ֿ [על  יֹותר  להתיּגע  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָצרי

מב ּדילים ",39ה ּזקן  ּד"ע ֹונֹותיכם  הענין ׁשּמּצד  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכמ ֹו ה ּיראה , לענין לבא  ּכדי יֹותר  להתיּגע  ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹצרי

ׁשּמח ּפׂש40ׁשּכת ּוב   ּכדר ּתח ּפׂשּנה , ּכמטמ ֹונים  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הארץ , ּבתח ּתּיֹות  ה ּטמ ּון וא ֹוצר  מטמ ֹון ְְְְִֶַַַָָָָָָאדם 

לב ּקׁש ּגם  וצרי עצ ּומה ], ּביגיעה  אחריו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשח ֹופר 

וכיון  כ ּו'. ויראה  עיניו את  ׁשּיפקח   ית ּבר ֿ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמה '

ּגם  ה ּמׁשּכן ׁשל  מציא ּות ֹו ק ּימת  עכ ׁשו ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגם 

יֹותר  נקל  הרי ּבהעלם , ׁשה ּוא  א ּלא  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבג ׁשמ ּיּות 

ּובגל ּוי  ּבפ ֹועל  ה ּגׁשמי ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  את  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָלהמ ׁשי

ׁשל  מציא ּות ֹו ק ּימת  היתה  לא  איל ּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹמא ׁשר 

עב ֹודה  צריכים  היּו ׁשאז ּבג ׁשמ ּיּות , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָה ּמׁשּכן

לי  ויקח ּו ׁשּנאמר  וזה ּו ּבג ׁשמ ּיּות . להמ ׁשיכ ֹו ּכדי  ּבער ׁשּלא  ר ּבה  ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויגיעה 

עכ ׁשו  ׁשּגם  ּכיון לע ֹולם , זז ׁשאינֹו ּדיקא , "לי" ג ֹו', מק ּדׁש לי וע ׂשּו ג ֹו' ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּתר ּומה 

 ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ּבהעלם  ׁשה ּוא  א ּלא  ּבג ׁשמ ּיּות , ה ּמׁשּכן ׁשל  מציא ּות ֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָק ּימת 

צדק ' ה 'צמח  ה ּגה ֹות  עם  ה ּזקן אדמ ֹו"ר  ּבמאמר  ּבּמאמרים 41המבאר  (ׁשּנזּכר  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ֿ זה  ר ֹופא 42ׁשּלפני ה ּגד ֹולה , ּכנסת  אנׁשי ׁשּתקנּו ּבּתפלה  ה ּברכ ֹות  לסדר  ּבנֹוגע  ( ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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יי    

ּדלכא ֹורה  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ה ּׁשנים   ּומבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָח ֹולים 

מ  לא אינֹו ׁשּלפעמים  ר ֹואים  אנּו הרי ּובן, ְֲִִִֵֵֶָָָֹ

נתר ּפא  ׁשּלא  מ ּמׁש, ּבפ ֹועל  ה ּברכ ֹות  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹמתקימ ֹות 

ה ּגד ֹולה  ּכנסת  אנׁשי ּתקנּו ואי כ ּו', ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהח ֹולה 

לתרץ  [ואין לב ּטלה  ּברכה  ֿ וׁשל ֹום  חס  ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה 

על  הן ׁשּבּתפלה  ה ּבּקׁשֹות  ׁשהרי הענינים , ּבר ּוחנּיּות  מתקימ ֹות  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשה ּברכ ֹות 

נׁשארת  ׁשההמ ׁשכה  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ה ּוא , הענין  א ּבג ׁשמ ּיּות ]. הענינים  ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפׁשט ּות 
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