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לַה' בַּיִת 
ְּבתֹוָכם". אֹוְמִרים "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי 

ָחָז"ל: 'ְּבתֹוכֹו לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלא ְּבתֹוָכם, ְּבתֹו ָּכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד'. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְבִטיַח ֶׁשִּיְׁשֹּכן 

  ַּגם ְּבתֹו ָּכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי.

הּוא ִיְׁשֹּכן ִּביהּוִדי? ַּכֲאֶׁשר -ָּברּו-ָמַתי ַהָּקדֹוׁש 5 

ֶׁשּלֹו ִמְקָּדׁש ַלה'. ֵמַהַּגְׁשִמּיּות הּוִדי ַיֲעֶׂשה ַהּיְ 

ַּכֲאֶׁשר ִיְלַמד ּתֹוָרה, ְיַקֵּים ִמְצוֹות ְוַיְחִּדיר 

ָאז  –(ַיְכִניס) ְקֻדָּׁשה ְלִעְנְיֵני ַהֻחִּלין (ַהֹחל) ֶׁשּלֹו 

  הּוא.-ָּברּו-ִיְׁשֹּכן ְּבתֹוכֹו ַהָּקדֹוׁש

-הּוא, ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַּבַּגְׁשִמּיּות. ָּכ ֵּבית-ּוָּבר-ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 10 

ְוהּוא ַהִּדיָרה ַלה' ִיְתָּבַר  –ַהִּמְקָּדׁש ִנְבָנה ְוָעׂשּוי ֵמֳחָמִרים ַּגְׁשִמִּיים, ְוִנְמָצא ְּבָמקֹום ַּגְׁשִמי 

  ָּכאן ַּבַּתְחּתֹוִנים.

ְּבתֹו ָּכל  –הּוא ׁשֹוֵכן 'ְּבתֹוָכם' -ָּברּו-ר ָּכל ְיהּוִדי ּבֹוֶנה ְּבתֹוכֹו ִמְׁשָּכן ַלה', ְוַהָּקדֹוׁשַּכֲאׁשֶ 

ְיהּוִדי, ָּכ ִנְבֵנית ַלה' ִּדיָרה ִּבְמקֹומֹות ְנמּוִכים ְוַתְחּתֹוִנים עֹוד יֹוֵתר. ָּכ ָאנּו ְמַקְּיִמים ֶאת 

ִדי ַמְחִּדיר (ַמְכִניס) ְקֻדָּׁשה ְּבָכל ָמקֹום ָּבעֹוָלם ּוְבָכל ָהִעְנָיִנים ַהַּגְׁשִמִּיים ְרצֹונֹו ֶׁשל ה'! ַהְּיהּו 15 

  ֶׁשל ָהעֹוָלם. ָּכ הּוא ּבֹוֶנה ִּדיָרה ַלה' ַּבֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם.

ֶאֶבן, ָזָהב, ְנֹחֶׁשת ְוכּו'. ַהָחְמִרים ַהִּמְקָּדׁש ַהַּגְׁשִמי ָהָיה ָעׂשּוי ֵמֳחָמִרים ַּגְׁשִמִּיים. ֵעץ, 

ֶׁשֵהיָכן ֶׁשֵהם ִנְמָצִאים ׁשֹוָרה ַהְּׁשִכיָנה,  –ַהַּגְׁשִמִּיים ָהיּו לֹא ַרק ָמקֹום ְלַהְׁשָרַאת ַהְּקֻדָּׁשה 

  ָקדֹוׁש. ֶאָּלא ַהָחְמִרים ָהֵאֶּלה ְּבַעְצָמם ֶנֶהְפכּו ִלְקֻדָּׁשה. ַהִּמְקָּדׁש ַהַּגְׁשִמי ַעְצמֹו ָהָיה

ְּבֵלב ָּכל ְיהּוִדי. לֹא ַרק  –ָּכ ָצִרי ִלְהיֹות ַּגם ֶאְצֵלנּו ַּבִּמְקָּדׁש ָהרּוָחִני. 'ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם'  20 

  . ְלִעְנְיֵני ְקֻדָּׁשה –ְלַהְחִּדיר ְקֻדָּׁשה ָּבִעְנָיִנים ַהַּגְׁשִמִּיים, ֶאָּלא ַלֲהֹפ ֶאת ָּכל ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּלנּו 

ֶזה ַּגם ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה ְלָפָרִׁשּיֹות ַהּקֹוְדמֹות: ְּבָפָרַׁשת ִיְתרֹו נֹוַצר ַהֶּקֶׁשר ְוַהִחּבּור 

ּתֹוָרה. ְּבָפָרַׁשת -הּוא ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַמַּתן-ָּברּו-ֵּבין ַהָּקדֹוׁש –ֵּבין ָהֶעְליֹוִנים ַלַּתְחּתֹוִנים 

ִטים ַנֲעָׂשה ַהֶהְמֵׁש ְלָכ ַעל ְיֵדי ַהִּמְצוֹות ַהִּנְלָמדֹות ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשֵהן ֶּדֶר ַהִהְתַחְּברּות ֶׁשָּלנּו ִמְׁשּפָ 

הּוא לֹא ַרק ַעל -ָּברּו-הּוא. ַרק ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה ְמֻדָּבר ַעל ִהְתַקְּׁשרּות ַלָּקדֹוׁש-ָּברּו-ַלָּקדֹוׁש 25 

ִעְנְיֵני ֻחִּלין. ְּבָכ ָאנּו ְלֵמִדים ֶׁשִעּסּוֵקנּו ַהְּפָרִטי ֶׁשֵאינֹו  –, ֶאָּלא ַּגם ְּבִעְנְיֵני ָהְרׁשּות ְיֵדי ִמְצוֹות

הּוא. -ָּברּו-ַמֲעֵׂשי ִמְצוֹות, ֶאָּלא ֵהם ָצְרֵכנּו ַהַּגְׁשִמִּיים, ַּגם ֵהם ֶאְמָצִעי ְלַחְּבֵרנּו ֶאל ַהָּקדֹוׁש

    ֶהם ִמְקָּדׁש, ַעד ֶׁשַּיַהְפכּו ִלְקֻדָּׁשה ַמָּמׁש. 'ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם'.ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות מֵ 

  ) תרומהוויטש לפרשת א(משיחות הרבי מליוב 



  ב"ה

 © אהרן קדוש חומרי למידה 
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