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יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מאת כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו הגאון הגדול האמתי



ב"ה
פתח דבר

על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א

– ובהתאם להנכתב במברק מר"ח מ"א ש.ז. )נדפס להלן( –

מדפיסים אנו בזה מצות ~בנין מקדש" אשר לכ"ק אדמו"ר ה~צמח צדק".

קונטרס זה כולל: א( צילום מגוף כתב יד קדשו של הצ"צ של מצוה זו. ב( צילום מהנדפס 
בספר המצות – דרך מצותיך להצ"צ.

*  *  *

לימוד הנ"ל שייך גם לנשים שגם הן חייבות בבנין בית המקדש )רמב"ם הלכות ביהב"ח 
פ"א הי"ב(.

*  *  *

זו הננו בזה לפרסם עוה"פ ע"ד הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לימים  בהזדמנות 
חינוך, תורה,  אלה – להשתדל במיוחד – בתוככי שאר המבצעים ]מבצע אהבת ישראל*,
תפלין, צדקה, בית מלא ספרים – יבנה וחכמי', נש"ק, כשרות האכו"ש, טהרת המשפחה[ 
– במבצע מזוזה, שע"י כל זה יתוסף בבטחון ושמירת בנ"י בכל מקום שהם, ע"י הוי' שומר 

ישראל.

מערכת ~אוצר החסידים" מוצש"ק פ' מטו"מ, ב' מנ"א ה'תשל"ח.
ברוקלין, נ.י.

*( כצ"ל גם בפתח דבר ל~קונטרס בית הבחירה" )קה"ת, תשל"ח(.

- להוצאה החדשה -
הננו מו"ל בזה את מצות ~בנין מקדש" אשר לכ"ק אדמו"ר ה~צמח צדק" בהוצאה חדשה 

באותיות מרובעות.

~הלכה  אלא  למשיחא"  ~הלכתא  בתור  רק  לא  יהיה  זו  בחוברת  שהלימוד  רצון  ויהי 
למעשה בפועל" ברגע שלאחרי זה*. 

יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מערכת ~אוצר החסידים״
ימֹות המשיח, חודש הגאולה ה'תשע״ח

חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ברוקלין, נ.י.

*( ראה סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 390 )נדפס לקמן עמ' 3(.

 – –
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צריך  זו  דשנה  המצרים  בין  בימי   .  .
להיות ~שטורעם" מיוחד ביתר שאת וביתר 
גאולה  עניני  ללימוד  הקשור  בכל  עוז 

ומשיח ובנין ביהמ"ק השלישי:

ישראל  בתפוצות  ומפורסם  ידוע 
בין  שבימי  המנהג  ע"ד  שנים  מכו"כ 
בעניני  התורה  בלימוד  מוסיפים  המצרים 
~בא  המדרש  דברי  יסוד  על  הבחירה,  בית 
וראה כשהקב"ה מראה ליחזקאל את צורת 
ישראל  בית  הבית מה הוא אומר, הגד את 
את  ומדדו  מעונותיהם  ויכלמו  הבית  את 
תכנית, אמר יחזקאל לפני הקב"ה, רבש"ע, 
עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו 
לישראל  ולהודיע  לילך  לי  אומר  ואתה 
צורת הבית . . וכי יכולין הן לעשות, הניח 
להם עד שיעלו מן הגולה, ואח"כ אני הולך 
ואומר להם, א"ל הקב"ה ליחזקאל ובשביל 
 . בטל  ביתי  בנין  יהא  בגולה  נתונים  שבני 
אמור  לך  כבנינה,  בתורה  קרייתה  גדול   .
בתורה,  צורת הבית  ויתעסקו לקרות  להם 
אני  בה  לקרות  שיתעסקו  קרייתה  ובשכר 
בבנין  עוסקין  הם  כאילו  עליהם  מעלה 

הבית".

במיוחד  זו  שבשנה  לעיל  האמור  וע"פ 
שבכללות  המיוחדת  ההדגשה  על  )נוסף 
תמוז  די"ז  ה~טוב"  רק  מודגש  זה(  דורנו 
סף  על  שעומדים  כיון  המצרים",  וד~בין 
מובן,  ממש,  ומיד  תיכף  שבאה  הגאולה 
שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו צריך 

להיות באופן אחר לגמרי:

מצד  לא  הוא  שהלימוד   – לראש  לכל 
וההשתדלות  האבילות  רגש  התגברות 

)גם  אלא  ביהמ"ק,  דחורבן  החסרון  לתקן 
וההשתוקקות  הכוסף  מצד  החורבן(  לולי 
השלישי,  דביהמ"ק  והשלימות  להמעלה 
הזה  הבית  כבוד  יהי'  ~גדול  נאמר  עליו 
היתה  שלא  גדלות  הראשון",  מן  האחרון 
ראשון,  בבית  ולא  שני,  בבית  )לא  מעולם 
לא  ובמילא  משה(,  שעשה  במשכן  ולא 
הוספה  של  באופן  ובאה  חורבן,  בה  הי' 
ראשון  בית  המשכן,  מעלת  על  ושלימות 
דבר  שמחזירים  באופן  רק  )ולא  שני  ובית 

שהי' מקודם שנלקח בתורת ~משכון"(.

מתוך  הוא  שהלימוד   – ועיקר  ועוד 
זה  שאין  גמורה  בוודאות  והכרה  ידיעה 
הלכה למעשה  ~הלכתא למשיחא", כי אם, 
ש~מקדש  כיון  שלאח"ז,  ברגע  בפועל 
)כבר  ומשוכלל  בנוי  מצפין  שאנו  העתיד 
עתה למעלה, ותיכף( יגלה ויבוא משמים" 

ברגע כמימרא!

האחרונה             בתקופה  המדובר  וע"ד 
התורה  בלימוד  המיוחדת  להוספה  בנוגע 
בתור  )רק(  לא   – ומשיח  גאולה  בעניני 
המשיח  ביאת  ולקרב  למהר  ~סגולה" 
להתחיל  כדי  ו(בעיקר  )גם  אלא  והגאולה, 
~לחיות  וגאולה,  משיח  בעניני  ~לחיות" 
שהשכל  עי"ז  המשיח,  דימות  הזמן"  עם 
נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני 
ומהשכל מתפשט  וגאולה שבתורה,  משיח 
וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל 
המתאים  באופן  ומעשה  דיבור  במחשבה 
לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, 
ומראים באצבע ש~הנה זה )המלך המשיח( 

בא".

קטע משיחות ש"פ בלק תנש"א
- ע"ד הלימוד עתה בעניני בית המקדש -



4



5



6



7



8



9

מצות בנין מקדש
הן  ואלו  ח׳(:  כ״ה  )שמות  בתוכם  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  שנאמר  מקדש,  )צ״ה( לבנות 
ויהי׳  הקדשים  וקדש  קדש  בו  עושים  הבית  בבניין  עיקר  שהם  הדברים 
סביב  א׳  מחיצה  ועושים  היכל.  נק׳  ושלשתם  אולם,  הנק'  והוא  אחר  מקום  הקדש  לפני 
כעין  זו שהוא  במחיצה  וכל המוקף  במדבר  כעין קלעי החצר שהיו  רחוקה ממנו  להיכל 
בתורה  הכתובים  הכלים  במקדש  ועושים  מקדש,  נק׳  והכל  עזרה  הוא  מועד  אהל  חצר 

הארון בקדה״ק ומנורה ושולחן ומזבח הפנימי בקדש, ומזבח החיצון בעזרה:
א( ולהבין זה ענין המקדש והכלים, בהיות כי עיקר כוונת עשיית המקדש הוא להיות

גילוי אלהות בישראל כמ״ש ושכנתי בתוכם לכך נצטווינו לעשותו כדוגמת 
כיצד  בריאת העולם  דרך  במ״ח  כי מבואר  ב״ה  א״ס  סדר ההשתלשלות הנמשך מעצמות 
קו  בתוכו  ומשך  כו׳  עגול  מקום  והוא  צדדיו  מכל  שוה  מקום  ופנה  אורו  צמצם  אא״ס 
אור דק ובדרך ירידתו האיר בחלל ההוא עגול אחר של אור רחוק מעט מאא״ס וברדתו 
כו׳  דיושר  י״ס  באים  ואחריהם  כו׳  כח״ב  שהם  עגולים  עשרה  עד  שני  עגול  האיר  עוד 
עכ״ד במסכת א״ב בסדר זרעים ע״ש, וביאור הדברים ידוע דאור הפנימי הוא בחי׳ גילוי 
גילוי  לידי  בא  ולא  בהעלם  שנשאר  מה  הוא  המקיף  ואור  ערכו  לפי  עולם  בכל  אלהות 
ראשית  כדוגמת  בתחתונים  דירה  לו  להיות  הקב״ה  ורצה  בשוה  צד  מכל  סובב  שהוא 
ההשתלשלות מעצמות אא״ס לכך ציוה לעשות המשכן כדוגמת זה )ועד״ז בבית עולמים( 
והקרשים שבמשכן הם דוגמת אורות מקיפים עליונים שלמעלה מאצי׳  והיינו היריעות 
גילוי  בחי׳  שהם  הקו  מן  המשתלשלים  א״פ  בחי׳  כמו  הם  והכלים  שבאצי׳,  ומקיפים 
אלהות ממש בכל עולם וכך בארון כתיב ונועדתי כו׳ מבין שני הכרובים )שמות כ״ה כ״ב( 
ב׳(  כ״ב  )שבת  גם במנורה עדות היא לבאי עולם  ועד״ז  יורד אש שלמעלה  הי׳  וכן במזבח 
כי  ואמנם לא כל המקיפים שוים  כו׳  וכן בשולחן שהלחם חם  שהשכינה שורה בישראל 
לפי  גילוי שכל  עד״מ השפעת  ממנו  שיסתעף  הפנימי  אופן  לפי  אלא  המקיף  תמונת  אין 
בתמונה  והקרשים  היריעות  תמונת  הי׳  לכך  בתחלה  המקיף  יהי׳  כן  הגילוי  רצון  אופן 
הוא  שהתכלית  מפני  בקרשים  לזה  וכדומה  וכך  כך  היריעה  אורך  כמו  וכך  כך  פרטית 
הגילוי אור פנימי ע״י הקרבנות ולפי אופן רצון הגילוי כן צ״ל המשכת המקיפים בתחלה 
כנ״ל: ולהבין ענין המקיפים ופנימיי׳ ששניהם צ״ל בבריאת העולם ובכל המשכת אלהות 
דלכאורה מאחר שעיקר הגילוי הוא ע״י או״פ א״כ מה תועלת בהמקיף אמנם הענין מבואר 
להעולמות   חיות  מגיע  שמשניהם  אלו  המשכות  מיני  ב׳  ענין  פ״ב(  )תי״ז  היחוד  במצות 
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וכן לכל נברא בפרט וז״ש כל אשר חפץ הוי׳ עשה )תלים קל״ה ו׳( הוא בחי׳ המקיף וכתיב 
ג״כ  המחי׳  הוא  שהמקיף  נת׳  ושם  הפנימי.  בחי׳  הוא  ו׳(  ל״ג  )תלים  נעשו  שמים  ה׳  בדבר 
ואדרבה הוא העיקר אלא שאינו מתגלה בהנברא והפנימי מתגלה בו, ועוד זאת שהמקיף 
העלמו בכולם בשוה מראש לרגל משא״כ הפנימי ישונה אופן גילוייו בין ראש לרגל ועוד 
זאת שהמקיף אינו מתחלק לחלקים והפנימי יתחלק לחלקים רבים צמצומים שונים, והא 
מהתלבשות  מבשרי  ע״ז  משל  לך  נוסיף  כאן  אך  שם,  ענינם  ממשנ״ת  כמובן  תליא  בהא 
הנפש שבגוף שמאירה ג״כ ב׳ מיני חיות לגוף מקיף ופנימי, הפנימי הוא כמו הארת הנפש 
ומן  הלב  מן  המוח  הכלים  חלוקי  תכונת  לפי  מהנפש  שונות  הארות  שהם  כבד  לב  במוח 
הכבד )ועד״ז גם בכל האיברים כמו היד והרגל לפי תכונת כל א' כך הוא מהות חיות הנפש 
שבכבד.  הדם  ע״י  החיצונים  באיברים  והתנועה  בלב  והמדות  במוח  שורה  השכל  כי  בו( 
והנה השכל במוח הוא בבחי׳ גילוי שההשכלה מהותה מורגשת במוח והמוח ממולא ממש 
ממהותה כהמלאות הכלי מן המים עד שלפי אופן מזגו של המוח אם יבישות או לחלוחית 
ישונה מהות השכל אם לשכל צח או לא כידוע והטעם כי מזג גשם המוח מסוגל לקבלת 
ומורגש מאותיות הדבור הרוחני׳  בפה הרי הפה הגשמי ממולא  גם הדבור  ועד״ז  השכל 
ועד״ז המדות בלב והתנועה בידים וההילוך ברגלים שידוע שיש גידים ברגל שלפי אופן 
הרכבתם יהי׳ תנועת הרגל להילוך וכזה הוא חיות הנפש המתלבש בהם הוא כח ההילוך 
וא״כ מובן מזה שחיות הנפש באיברים הוא בגילוי גמור וזהו ענין התלבשות או״פ בכלי 
שהוא בגילוי לפי שהכלי מסוגלת לקבלו כי היא מעין האור ודוגמתו ממש שהרי לא יהלך 
היד ולא יכתוב הרגל וכו׳ אלא הרגל יהלך והיד תכתוב והלב יתפעל והמוח ישכיל, והרי 
שכל  רבים  לחלקים  מתחלק  וגם  ורגל  וליד  ללב  ממוח  בשינויים  הוא  המתגלה  זה  חיות 
ומדות תנועה והילוך דיבור וזהו הפנימי. והמקיף הוא מה שאנו רואים שיש התפשטות 
החיות מן הנפש בגוף להיות האיברים מתפעלים ממנו ואעפ״כ איננו בגלוי להיות מהותם 
גלוי אליהם וגם מאיר לכולם בסגנון א׳ מבלי התחלקות, והוא הרצון כי אנו רואים כאשר 
ירצה לפשוט ידו ורגלו יפשוט מיד כרגע ואם ירצה לכווץ יכווץ מיד בעלות הרצון ומזה 
מופת שהרצון מלובש ונמצא ברגל ממש כי אילו היה מציאותו רק במוח ומה שמהאיברים 
נשמעים לרצונו כמו התפשטות או כיווץ הרגל הוא דרך המשכה שנמשך מרצון שבמוח 
אל הרגל לעשות כן בעלות הרצון א״כ הי׳ צריך להיות שיהוי זמן מעלות הרצון לפשוט 
הרגל עד שהרגל תתפשט בפועל כדי משך הילוך והמשכת הרצון מהמוח ברגל ולא הי׳ 
ומאחר שאנו רואים שבו ברגע העלות הרצון להפשיט הרגל  באפשרי להיות מיד כרגע 
זמן,  לשהיית  א״צ  ולכן  ממש  ברגל  נמצא  שהרצון  מוכרח  ממש  הרגל  תתפשט  וכדומה 
בהם  ואין  האיברים  בכל  שמתפשטים  המוח  וגידי  עורקים  שיש  כידוע  הוא  כן  והאמת 
דם רק הם כלי הרצון להיות ממשלתו על ידם בכל אבר להניעו כרצונו, והנה גופה של 
בדם  מלובש  מקודם  בהכנה  הם  שכבר  ושברגל  שביד  העצמי  חיות  ממזג  הוא  התנועה 
שבאבר ההוא המתרבה ע״י אכילה ושתיה משא״כ הרצון הוא חיות נפשי לבד וממנו לא 
ידי שהכח המניע שבאבר הוא מניעו כפי  גוף התנועה אלא שאופן תנועתו הוא על  יבא 
הרצון ולא ישנה תפקידו כסוס לגבי רוכבו ואם לא יהי׳ הרצון להניע ישבת ולא ינוע אע״פ 
שיש בו היכולת להניע ומיד שיהי׳ הרצון להניע יניע כח המניע נמצא שהרצון פועל כל 
פעולותיו באיברי הגוף וגוף הפעולה הוא ע״י החיות הממוזג כבר באבר מהנפש המלובש 
האבר   אין  כנ״ל  האיברים  בכל  שישנו  ואע״פ  בגלוי  אינו  הרצון  אבל  בגלוי  והוא  בדם 



11 בנין מקדש

לגבי  בגלוי  שאינו  אלא  שם  ממש  נמצא  שהדבר  שר״ל  העלם  בחי׳  הנק׳  וזוהי  מרגישו 
המקבל ולכן אינו בהתחלקות כי הרצון להניע הראש עם להניע הרגל שניהם מהות רצון 
א׳ והא בהא תליא שלפי שאינו מתלבש בגלוי בבחי׳ אור וכלי אלא בבחי׳ העלם א״כ יכול 
הנפש שמאיר  בהארת  להתחלק משא״כ  א״צ  ולכן  בראש  ע״ד שמאיר  ברגל  מאיר  להיות 
לפי  ובבחי׳ התחלקות  צמצומים  בבחי׳  הוא  כבד  לב  במוח  נר״נ  בחי׳  בפנימי׳  בהתלבשות 
שמאיר בבחי׳ פנימי כנ״ל. ולהבין קצת יותר ענין הרצון שנמצא ברגל ואעפ״כ אין מהותו 
גוף  והנה  במ״א  כמ״ש  נוסף  דבר  ואינו  הדבר  הלבן שהוא עצמיות  כמו מראה  הוא  נתפס 
דבר הלבן הוא מהות ודבר בשטח משא״כ המראה לבן אינו תופס מקום ואיננו נתפס ואע״פ 
שישנו בכל חלקי הדבר שאם יחתכוהו לחלקים דקים ימצאוהו לבן מאחר שהוא עצמות 
ותולדה טבעי', משא״כ גוונים הנצבעים כמש״ש, אעפ״כ אינו נתפס זולתי דבר המלובן הרי 
לך מציאת דבר ועכ״ז אינו נתפס וכמ״כ ענין הרצון שישנו ברגל אבל אינו נתפס משא״כ 
הדבור בפה נתפס כו': והנמשל מכ״ז למעלה הוא בחי׳ ממכ״ע וסוכ״ע כי ממכ״ע הוא בחי׳ 
חיות האלהות המתגלה בכל עולם לפי ערכו ודרך כלל בי״ע הנה הם ג׳ חילוקי מדריגות 
כמו מוח לב כבד הנ״ל בנפש שבבריאה מאירים חכמתו ובינתו ודעתו של א״ס ב״ה שהוא 
בעולם הבריאה  מזיו שהוא  נהנין  געה״ע שהנשמות  ענין  וזהו  כמו השכל שבמוח באדם. 
והוא עולם המלאכים שעבודתם  והוא כמו רוח בלב  וביצי׳ מאירים מדותיו של א״ס ב״ה 
באהוי״ר ובעשי׳ בחי׳ נפש שהעבודה במעשה, ובכל עולם לפי ערכו הארה זו היא בגילוי 
וכן המדות  נהנין מהשגתם באא״ס שם בבריאה  ממש כמו החב״ד בבריאה עד שהנשמות 
ביצי׳ עד שהמלאכים אומרים ביראה ואהבה קדוש כידוע, וכן בעשי׳ מתלבש חיות אלהות 
בכל נברא בפנימיותו שכל במדבר וחיות בחי וכו׳ וה״ז בבחי׳ צמצומים והתחלקות כנ״ל. 
אמנם סוכ״ע הוא מ״ש כל אשר חפץ הוי׳ עשה )תלים קל"ה ו׳( בחי׳ רצונו העליון ית׳ שרוצה 
בפעולותיו שהרצון הוא בבחי׳ העלם ומקיף על האיברים ומ״מ על פיו יצאו ועל פיו יבואו 
למעלה  והיינו  לרוכבו,  כסוס  אצלו  בטילים  וכולם  האיברים  בכל  ונמצא  המתלבש  והוא 
בחי׳ חב״ד ומדותיו של א״ס ב״ה המלובשים בכלים די״ס דבי״ע שמהם באה ההשפעה לכל 
הנבראים בפנימיו׳ הם בטילים לגבי רצונו ית׳ ששולט בהם להיות ההשפעה כרצונו כמו 
שהרצון באדם מניע מוחו ורגלו לאשר יחפוץ יטנו ובלעדו לא יזיזו כנ״ל כן הרצון עליון 
מאיר בחב״ד המאירים בבריאה ומנהיג השפעתם כרצונו וכן בעשי׳ כו׳ והוא עצמו בבחי׳ 
מקיף והעלם שהוא אינו בבחי׳ גילוי כמו החב״ד בבריאה כו׳ ומ״מ עיקר הפעולה ממנו ועל 
ידו וכמשנ״ת ג״כ באורך במצות היחוד )תי״ז פ״ב( וזהו הנק׳ ג״כ מקיפים ופנימי׳ שהמקיפים 
דעשי׳  י״ס  עם  דא״ק  לי״ס  מקיפים  דא״ק  עיגולים  כא׳ שהרי  העולמות  כל  מקיפים  המה 
כא׳ והוא בחי׳ סוכ״ע ששוה ומשוה קטן וגדול בחי׳ הרצון עליון כנ״ל ובכלל נק׳ א״ק אדם 
סובב  והעיגולים  נר״נ  בחי׳  והוא  דעשי׳  אדם  נק׳  ואצי׳  דיצי׳  אדם  נק'  וא״א  וע״י  דבריאה 
לכולם כא׳, והפנימי׳ היינו היושר המשתלשל אח״כ בכלים מכלים שונים א״ק ואבי״ע בחי' 
ג׳(  ו׳  נר״נ כנ״ל. ובזה יובן ב׳ כתובים הנראים כסותרים זא״ז כתוב א׳ אומר מכה״כ )ישעי׳ 
וכבודו תרגומו זיו יקרי' בחי׳ זיו והארה לבד וכתוב א׳ אומר את השמים ואת הארץ אני 
מלא )ירמי׳ כ״ג כ״ד( ואני משמע מהו״ע ית׳ ממש והענין כי אני מלא היינו בבחי׳ סובב והעלם 
גילוי  א׳ אבל ההארה שבבחי׳  וארץ בהשוואה  אומר שמים  וע״כ  כא׳  עולמות  לד׳  וסובב 
אינה אלא מבחי׳ כבודו זיו יקרי׳ בחי׳ ממכ״ע כנ״ל: וזהו ענין יריעות המשכן שבהם הי׳ 
השראת המקיפים וכדאי׳ בע״ח שהעיגולים השראתם בההיכלות ע״ש והי׳ היכל ק״ק  
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בחי׳ מקיפים דג״ר והמקום הנק׳ קדש הוא מקיפים דחג״ת וכידוע שגם בהמקיפי׳ יש י״ס 
כנז״ל וכמשנ״ת ג״כ במ״א ענין ע״ס שברצון הרצון להאציל חכמה זהו בחי׳ חכמה שברצון 
כו׳ ע׳ בביאור למאמר זהר פ׳ שמות ע״פ תשורי מראש אמנה )שה״ש ד׳ ח׳(. והכלים כמו הארון 
והמנורה כו׳ הם כלים שבהם הי׳ גילוי האו״פ כדאי׳ בלק״א ח״א פנ״ג שבלוחות שבארון הי׳ 
גילוי אלקות שלא כדרך השתלשלות העולמות מיצי׳ ועשי׳ אלא שחב״ד דבריאה נתלבשו 
ממש בלוחות שבארון ולפיכך לא הי׳ הארון תופס מקום כלל כי המקום הי׳ בטל במציאות 

לגבי גילוי אלהות שלמעלה מבחי׳ מקום וכעד״ז גם במנורה ושולחן ומזבח וכנ״ל:
ב( ועתה יש להבין פרטי הכלים הנה מזבח החיצון הוא בחי׳ מל׳ שנשפלת בבי״ע לברר

בירורי נוגה כמ״ש ותתן טרף לביתה ומעלית אותם בסוד מ״ן וכמ״כ הי׳ ענין 
ומתבררת  באש  נשרפת  נוגה  מבחי׳  שהיא  שהבהמה  החיצון  במזבח  נקרבים  הקרבנות 
והפסולת נדחה לחיצונים כמבואר בענין תרומת הדשן ומה שנתברר נכלל באלהות באש 
שלמעלה ולכן הי׳ מזבח החיצון חוץ למקום הנק׳ קדש כי באצי׳ לא יגורך רע והבירורים 
לא שייכים כ״א בבי״ע כו׳ ולכן על המזבח הפנימי שבבחי׳ אצי׳ כתיב ועולה ומנחה ונסך 
לא תסכו עליו )שמות ל׳ ט׳( והוא ל״ת כמ״ש בסדר תצוה )סי׳ ק״ד( כ״א קטרת שענין הקטרת 
בחד  רשב״י  מ״ש  ע״ד  והוא  זב״ז  נקשרים  שהעולמות  התקשרות  מל׳  והוא  בחשאי  הוא 
הרע  להפריד  בירור  בבחי׳  ולא  נפלאה  התקשרות  ר״ל  בקוב״ה  בי׳  אתקטרנא  קטירא 
וזה שייך גם  בה׳  יוסיף אומץ והתקשרות  אלא גם אחר שכבר הפריד כל תערובות רע 
במזבח הפנימי ת״ת דאצילות שמבריח מן הקצה אל הקצה ר״ל שעולה מעלה מעלה עד 
מיכאל  משרז״ל  הוא  ועד״ז  הארון  נגד  מכוון  מזה״פ  הי׳  ולכן  כתר  בחי׳  העליונה  קצה 
מקריב נשמותיהן של צדיקים ע״ג המזבח )עי׳ תוס׳ מנחות ק״י( ואין זה בירור אלא תוספת 
התקשרות כנ״ל לאשתאבא בגופא דמלכא. ושולחן בצפון בחי׳ רשפי אש האהבה שהיא 
כמעלת הזהב על הכסף שנמשכת מגבורה דאצי׳ ומשם באים כל ההשפעות כידוע בענין 
גבורות גשמים ולכן הי׳ מניחים הלחם על השלחן, ומנורה בדרום הוא בחי׳ חסד, והארון 
שבקדה״ק הוא בחי׳ כלי להלוחות הוא בחי׳ ג״ר כח״ב כי הלוחות הם מבחי׳ פנימי׳ הכתר 
בהם  ואין  פנים  שכולו  לפי  צד  מכל  נקראים  שהיו  הירושלמי  ע״פ  שע״ט  במצוה  כמ״ש 
מבחי׳ אחוריים וס״ת שכתב משה שהי׳ מונחת בארון בחי׳ אור החכמה והארון הי׳ כלי לכ״ז 
תוכחת  טובה  ע״פ  באוצ״ח  כמ״ש  אבא  ליסוד  המלביש  אימא  יסוד  מחיצת  הוא  והכפורת 
מגולה מאהבה מסותרת )משלי כ״ז ה׳( שבחי׳ חסדים המכוסים ביסוד אי׳ נק׳ אהבה מסותרת 
בו.  ומתלבשת  ע״י השכל  דרך מעביר  רבה שלמעלה מהשכל שעוברת  בחי׳ אהבה  והוא 
ושני הכרובים כרוב א׳ מקצה מזה וכרוב א׳ מקצה מזה )שמות כ״ה י״ט( הם בחי׳ זו״נ כי ז״א 
הוא סוף עולמות הא״ס וזהו מקצה מזה ונוק׳ היא מקור הנבראים ושורשם ונק׳ אי׳ תתאה 
הוא  כי  כלל  איהו  מדות  אינון  מכל  לאו  אא״ס  הנה  כרוב  שנק׳  והטעם  מזה  מקצה  וזהו 
פשוט בתכלית הפשיטות ועליו נאמר כי לא אדם הוא להנחם )שמ״א ט״ו כ״ט( והתלבשותו 
להאיר בעולמות הוא ע״י י״ס וכנ״ל במשל התלבשות הנפש בגוף בחי׳ נר״נ במוח לב כבד 
ועש״ז נק׳ אדם אך באצילות החכמה היא בבחי׳ א״ס וכן המדות ואז נק׳ אדם הגדול אדם 
זוטרי שהחכמה בבחי׳ צמצום  נק׳ אנפי  לבי״ע  ומתצמצם להאיר  הראשון אבל כשמתלבש 
י״ג ב׳( והכרובים פורשי כנפים למעלה כי ג״פ  )חגיגה  וזהו ענין כרוב כרביא כדאי' בגמ׳ 
מן  יוצאים  והכרובים  יום  שבכל  תפלות  בג׳  אצילות  בבחי׳  ומתייחדים  עולים  יום  בכל 
)וגפן   סוכ״ע שכולל שניהם בשוה,  בחי׳  והוא  לזו״נ  אי׳ שנעשה כתר  יסוד  בחי׳  הכפרת 
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יסוד דעביד  בחי׳  פ״ג מ״ח(  )מדות  עולמים  בבית  היכל  זהב שהי׳ עומדת על פתחו של  של 
פירין, ושתי שולחנות שהיו באולם מבפנים על פתח הבית )שקלים פ״ו מ״ד( אפשר שהם נו״ה 
וצ״ע(. ומשחרב בהמ״ק אעפ״כ יוכל האדם להמשיך כל בחי׳ ומדריגות הנ״ל ע״י עבודתו 
שהרי ושכנתי בתוכם כתי׳ ויוכל להמשיך ע״י עבודתו האורות שהיו שורי׳ בבהמ״ק ובכליו 
ומזבח הפנימי הם בחי׳ חיצוני׳ הלב  וכלים. מזבח החיצון  יריעות  יש בחי׳  גם בנפשו  כי 
ופנימי׳ הלב והנה בחיצוני׳ הלב הוא בירור הבהמה ר״ל המדות הרעות של נפש הבהמית 
מזה״פ  ואח״כ  ויוצר  פסוד״ז  בתפלה  והוא  לה׳  התשוקה  ולעורר  רעות  התאוות  להשליך 
בחי׳ קטרת בחשאי פנימי׳ הלב והתקשרות נפלאה לה׳ והוא באמת ויציב ט״ו ווי״ן שהם 
חיזוק דבר הנאמר בק״ש איך שהוי׳ אחד, גם מזבח הפנימי הוא בחי׳ התעוררות רחמים 
רבים, ושולחן בצפון בחי׳ יראה, ומנורה בדרום בחי׳ אה״ר הנ״ל ששרשה למעלה מהשכל 
ונק׳ אהבה מסותרת אלא שמתגלי׳ ע״י אמצעות השכל, והארון שבו הלוחות הוא בחי׳ ת״ת 
שכנגד כולם והיינו כשלומד בבחי׳ ביטול ודברי אשר שמתי בפיך )ישעי׳ נ״ט כ״א( כמאמר 
המגיד לב״י אני המשנה המדברת בפיך. וענין המשכת המקיפים שהיו ביריעות היינו ע״י 
בכך  חפיצים  אין  ומדותיו  ששכלו  הגם  כרצונו  רצונך  עשה  לסט״א  לאכפיי׳  רצון  ביטול 
אעפ״כ עושה נגדם והוא למעלה מבחי׳ בחירה שע״פ השכל והתאוה ובזה מעורר בחי׳ רצון 
העליון שהי׳ שורה ביריעות הנ״ל שהוא למעלה מבחי' חו״ב כנ״ל, ועוד יש דרך להתעוררות 
המקיפים שהיו שורים ביריעות והוא בהקדים שהיריעות נעשו מד׳ דברים תכלת וארגמן 
ותולעת שני ושש משזר והיו שזורים יחד והמה נגד ד׳ כלים הנ״ל שבמקדש שהם מנורה 
וביריעות  חגת״ם שבפנימי׳  בחי׳  הוא  אלא שבכלים  חגת״ם  וחיצון שהם  ומזה״פ  ושולחן 
הוא בבחי' מקיפים וביאור הענין הנה תכלת דומה לים עד לכה״כ )מנחות מ״ג ב׳( הוא בחי׳ 
מל׳ שממנה באה מדת היראה מורא ואימת המלך, וארגמן בחי׳ ת״ת שכולל כמה גוונים 
כי הת״ת מכריע בין חו״ג והוא מדת הרחמים ליעקב אשר פדה את אברהם )ישעי׳ כ״ט כ״ב( 
בהתעוררות רח״ר על נפשו האלהית גם הוא קלא פנימאה דקטרת פנימי׳ הלב כנ״ל בחי׳ 
מזבח הפנימי, ותולעת שני הי׳ אדום היינו בחי׳ האהבה ברשפי אש שבבחי׳ השולחן כנ״ל, 
ושש הוא בד פשתן שעולה יחידי הוא האהבה מסותרת שאינה מורכבת בשום דבר להיות׳ 
למעלה מהשכל והוא בחי׳ המנורה אלא שהמנורה היינו כשבאתה לגילוי בלב באמצעות 
וכנז״ל שהחסדים המכוסים  בחי׳ הארון  הוא  גילוי׳ כמו שהיא בשרשה  השכל אבל טרם 
ביסוד אי׳ נק׳ אהבה מסותרת כו׳. והנה האדם יש בו ג״כ מקיפים ופנימי׳ ובשניהם ימצא ד' 
בחי׳ הללו והענין כי עיקר האדם הם המדות שבו שהוא בחי׳ פנימיותו אבל כשהדבר אצלו 
רק בשכלו אבל מדותיו נוטים להיפוך ה״ז נק׳ בחי' מקיף לבד וכמו שנת׳ במצוה מ״ב בענין 
זרע בהמה שגם שישכיל גדולת ה׳ כ״ז שלא נגע ללבו ה״ז כמו דרך אמונה לבד ע״ש פ״א 
וכמ״כ למעלה כי ז״א דאצי׳ הנק׳ אדם עיקרו הוא ו״ק אבל המוחי׳ הם בו בסוד תוספת ולא 
ולכן הנה כשיתבונן המשכיל בגדולת ה׳ הסוכ״ע וממכ״ע גם שיתפעל מאד  בסוד שרש, 
בשכלו וימצא בשכלו אז ד׳ בחי׳ הנ״ל שהזכרתי שהם חגת״ם שבשכל כידוע שגם בשכל 
יש מדות כו׳ הרי הם בחי׳ מקיפים עליו ובזה יעורר אורות המקיפים דיריעות הנ״ל ולאחר 
שיצאו מן ההעלם אל הגילוי בלב אז יהיו בפנימיותו ואז יעוררו הכלים שבמקדש שהם 
בחי׳ אורות פנימי׳ שבכלים כנ״ל, וזהו הטעם שביריעות הם משזר שד׳ דברים הנ״ל שזורים 
יחד והיו לאחדים משא״כ בכלים הם במקומות חלוקים שולחן בצפון ומנורה בדרום וכו׳ כי 
המקיפים הם כלולים כא׳ משא״כ בפנימיי׳ הרי יש לכל א׳ כלי ומדור בפ״ע וכן באדם חדוה  
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וא״א  מיוחד  כלי  א׳  לכל  יש  בלב  בגילוי  ר״ל  בפנימיותו  כשהם  ויראה  אהבה  ומרירות 
א'  מדבר  כשמתפעל  הנה  בשכלו  אבל  כו'  ירא  אינו  אוהב  ואם  יחד  הפכים  שני  להיות 
ועת  וז״ש  יחד  שניהם  ישכנו  הנה  ליראה  גם  לאהבה  להתפעל  בו  בשכלו שיש  המושכל 
לכל חפץ תחת השמים )קהלת ג׳ א׳( שמים הם בחי׳ מקיפים ותחתיהם ר״ל בבחי׳ הפנימי' 
יש לכל חפץ עת וכלי מיוחד ע״ד הנ״ל אבל בהמקיפים הכל כלולים יחד וזהו משזר וד״ל, 
וז״ש וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי׳ הוא האלקים )דברים ד׳ ל״ט( כי ענין שהוי׳ הוא 
והוא  פ״ג  בית ישראל כמ״ש במצוה הנ״ל  בו אנחנו  ז״ס מצות היחוד שנצטוינו  האלקים 
כנ״ל  בחי' מקיפים  ידיעה בשכל  בבחי׳  באדם  צ״ל  הזה  והענין  ויסוד ההתבוננות,  עיקר 
טובים  כאחד  שניהם  כי  פנימי׳  בחי׳  הלב  אל  ההשבה  ענין  והשבות  ואח״כ  וידעת  וזהו 

לעורר מקיפים ופנימי׳ הנ״ל דיריעות וכלים:
יובן מה שמשה ציוה בפ׳ תרומה לעשות כלים ואח״כ היריעות ובצלאל עשה ג( ועכ״ז 

בהיפוך תחלה היריעות ואח״כ הכלים וידוע מארז״ל בברכות נ״ה )ע״א( על זה 
בשעה שציוה משה לעשות ארון וכלים ומשכן אמר לו בצלאל משה רבינו מנהגו של עולם 
אדם בונה דירה ואח״כ מכניס לתוכה כלים שמא כך אמר לך הקב״ה עשה משכן ארון וכלים 
א״ל בצל אל היית וידעת, והענין כי בצלאל אמר לו הרי ידוע בענין סדר ההשתלשלות מאא״ס 
י״ס  שמתחלה נמשכו הי״ס דעיגולי׳ שהם בחי׳ המקיפים המתעגלים ואח״כ נמשכו לתוכן 
דיושר אורות בכלים וא״כ גם המשכן צריך לעשותו דוגמא זו מתחלה היריעות שהם המקיפים 
ואח״כ הכלים כנ״ל שהם מוקפים מן עיגולים המקיפים, והודה לו משה. ובאמת צ״ל מעיקרא 
מאי קסבר מרע״ה ובודאי תורת ה׳ תמימה גם מה שציוה מרע״ה מה׳ הוא, אך הענין הוא כי 
הנה העיגולי׳ והיושר שניהם נמשכים מן הקו שממנו מתעגלים העיגולי׳ ואח״כ היושר ועל 
בחי׳ היושר הזה הנמשך מהקו הוא שאנו אומרים שהעיגולי' קדמו לו אבל הרי יש בקו מקום 
שלמעלה מהעיגולי׳ והוא ראשית המשכתו מאא״ס טרם שנתעגלו ממנו עיגולים דא״ק ונמצא 
הקו יש בו מקום שלמעלה מהעיגולים ומקום שלמטה מהם והוא כשנמשך ממנו היושר כו׳ 
שהרי הקו נמשך עד סיום רגלי א״ק דיושר המסתיימים בעשי׳ כידוע וביאור הדבר הוא עד״מ 
באדם בהשפעת שכל מרב לתלמיד ששכל הרב עמוק הוא גם מתלמידו הנעלה ביותר עד 
שמה שהרב משיג בפנימיותו ומושג בשכלו ישאר על התלמיד בבחי׳ מקיף רק מעט מזעיר 
ממנו  לנמוך  שקיבל  ממה  כשישפיע  הנעלה  התלמיד  ואותו  פנימי  בבחי׳  בהשגתו  יומשך 
ישאר גם הוא עליו בבחי' מקיף עד כמה מדריגות זה למטה מזה פנימי שבעליון נעשה מקיף 
לתחתון וכמו משה מסר תורה ליהושע ויהושע לזקנים כו׳ ועד״מ זה הקו הנמשך מאא״ס 
לאחר הצמצום עם שלגבי אא״ס הוא צמצום עצום שלכן נק׳ קו שהוא הארה מועטת ואין בו 
שטח לומר שכלא חשיב לגבי הא״ס הנה הוא למעלה מעלה מכל הנמצאים עד שכשיומשך 
ממנו לא״ק יומשך תחלה הארה בבחי׳ מקיף ואח״כ מעט מזעיר בבחי׳ פנימי׳ ועד״ז מא״ק 
ולמטה וכו׳. וטענת מרע״ה שציוה לעשות הארון תחלה מפני שבו מונחים הלוחות שבהם 
הקו  המשכת  ראשית  בחי׳  והוא  באא״ס  נעלה  מאד  ששרשן  לך  יהי׳  ולא  אנכי  הדברות  י׳ 
מאא״ס טרם שנמשכו ממנו ציור עגולי׳ ויושר שה״ז מאד נעלה משניהם, וביאור הדבר נת׳ 
במ״א בענין מה שנאמר או יחזיק במעוזי שלום יעשה לי יעשה שלום לי )ישעי׳ כ״ז ה׳( וארז״ל 
כל העוסק בתורה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה )סנהדרין צ״ט ב׳(, 
ונת׳ שם ענין השלום הוא כי מאחר שבכל נברא וכן בעולם בכללו יש ב׳ מיני חיות מבחי׳ 
ממלא ומבחי׳ סובב כמ״ש כל אשר חפץ ה׳ עשה )תלים קל״ה ו׳( וכתיב בדבר ה׳ שמים נעשו  
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)תלים ל״ג ו׳( שבכל נברא חיותו ע״י חפץ ה׳ בקיומו ז״ס סובב, וע״י דברו הטוב שהוא שרש 
וא״כ  פ״ב  יחוד  דוקא כמ״ש במצות  צ״ל  כי שניהם  )ח״ב פ״א(  הנברא בע״מ כמ״ש בלק״א 
צ״ל בחי׳ שלישי המחבר שניהם יחדיו והוא בחי׳ שלמעלה מסובב וממלא תענוג העליון 
שלמעלה מרצון וחכמה והוא המחבר אותם כי התענוג בהדבר הוא סיבת הרצון והחכמה 
וזהו  העולם  להוות  וחכמתו  רצונו  המחבר  הוא  היש  בביטול  ית׳  שלו  השעשועים  ור״ל 
ענין שלום בפשמ״ע ובל׳ הקבלה ידוע בחי׳ ע״י הוא המחבר א״א עם החכמה ואח״כ שלום 
בפשמ״ט בנבראי׳ הנמשכי׳ מהם שיש בהם מסובב וממלא וכן בכלל חיבור גשמי׳ ורוחני׳ 
שלום  והמשים  וגוף  נפש  יחד  מתחברים  ובאדם  ממלא  ורוחני׳  מסובב  עיקרו  שהגשמי׳ 
ל׳(  ח׳  )משלי  כו׳ שעשועים  אצלו  ואהי׳  כמ״ש  הנ״ל  עליון  התורה ששרשה מתענוג  הוא 
ולכן הי׳ תנאי להקב״ה במע״ב אם יקבלו ישראל את התורה )ע״ז ג׳ א׳( כי אם לא בריתי 
היו מתחברים  לא  הנ״ל  ופנימי'  כ״ה( דמקיפים  ל״ג  )ירמי׳  וארץ  ולילה חקות שמים  יומם 
וע״כ ציוה משה לעשות הארון והכלים תחלה וגם המה העיקר שהיריעות הם רק למכסה 
ולאהל עליהם שהרי שרשן מאד נעלה כנ״ל, ומ״מ למעשה הי׳ דעת בצלאל נכון לפי שזה 
היושר שלמטה מהקו  אינו אלא מצד התורה ששרשה שם אבל הכלים עצמן הם מבחי׳ 
ולכן ראוים היריעות להקדימם אלא שאח״כ אנחנו יכולים להמשיך התורה בתוך הכלים 
וליתן הלוחות בארון ואז יהיו הם נעלים וכמ״כ ברוחני׳ יכול כל אדם ע״י עסק התורה 
בעוה״ז  לע״ל  שיתגלה  עד  מטה  למטה  ויושר  מעיגולים  שלמעלה  אא״ס  בחי׳  להמשיך 

– – דוקא וכמ״ש במ״א בענין ת״ת:
לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר

יה"ר שיראה רוב נחת מבניו — התמימים בפרט,
משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל — בכלל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש

יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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יה"ר שיראה רוב נחת מבניו — התמימים בפרט,
משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל — בכלל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


