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ית ׁש-בֵּ ְקדָּ ד ַהמִּ ם עֹומֵּ לֵּ ן ׁשָּ  הרבי לפרשת פקודישיחת  – ּומּוכָּ

 

ֵתנּו שָּ רָּ ת פָּ חַּ ִמִלים נְִפתַּ                                                  בַּ

ה" לֶּ י אֵּ ן ְפקּודֵּ ְׁשכָּ ְשַכן ַהמִּ דּות מִּ עֵּ ה נְִשֶאֶלת ".הָּ ְשֵאלָּ ּדּועַּ : הַּ  מַּ

ה ה נְִכְתבָּ ִמלָּ ן" הַּ ְׁשכָּ יִם "מִּ ֲעמַּ ר וְֹלא פַּ  ִמְשכַּן ְפקּוֵדי ֵאֶלה" נֱֶאמַּ

ֵעדּות ֵרש"? הָּ ִמים ְשנֵי: "י"רש זֹאת ְמפָּ ז - ְפעָּ מַּ ש רָּ ְשֵכן ְלִמְקּדַּ  ֶשנְִתמַּ

נִין ִבְשנֵי ל, חּוְרבָּ ֵאל ֶשל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם עַּ ר". יְִשרָּ ה ֶכֶפל, ְכלֹומַּ ִמלָּ  הַּ

ֵתי ִלְשנֵי רֹוֵמז' ִמְשכָּן' ש-בָּ ִמְקּדָּ ל ֶשנְֶחְרבּו, הַּ  ֵפרּוש ְלִפי. ֲעוֹונֹוֵתינּו ִבְגלַּ

ה, ֶזה ִמלָּ ן" הַּ ְׁשכָּ נָּח נְִגֶזֶרת   "מִּ מֻּ ְשכֹון' ֵמהַּ ם'. מַּ וָּה ְכֶשָאדָּ  ֶכֶסף לָּ

תֹו ְפִקיד הּוא, ִמּזּולָּ יו מַּ ְשכֹון ְביָּדָּ ד, מַּ ְלוָָּאה ֶאת ֶשיִָּשיב עַּ הַּ  גַּם כְָּך. הַּ

ל: כָּאן ל ֵתינּוֲעוֹונֹו ִבְגלַּ נּו נָּטַּ ש-ֵבית ֶאת ה"הקב ֵמִאתָּ ִמְקּדָּ ִראשֹון הַּ  הָּ

ְשכֹון ר, ְכמַּ ֲעוֹונֹות ֶשנְִתכְַּפרּו ּוְלַאחַּ נּו  ֱהִשיבֹו , הָּ -ֵבית ִבְדמּות לָּ

ש ִמְקּדָּ ֵשנִי הַּ ֲאֶשר. הַּ אנּו וְכַּ טָּ ח, שּוב חָּ קַּ ְשכֹון לָּ יִת ֶאת גַּם ְכמַּ בַּ  הַּ

ֵשנִי ד, הַּ ה עַּ לָּ ְגאֻּ ה הַּ ְשֵלמָּ  .  הַּ

ְך ִבין יֵש אַּ ְשכֹון נֹוְטִלים כֲַּאֶשר: ְלהָּ ֵעת ְבבֹוא ְמִשיִבים, מַּ ח ֵחֶפץ אֹותֹו הָּ ְשכֹון ֶשנְִלקַּ מַּ  ה"הקב, כָּאן וְִאלּו, לַּ

ל נּו נָּטַּ ש-ֵבית ֶאת ֵמִאתָּ ִמְקּדָּ ִראשֹון הַּ נּו ֵהִשיב וְֹלא, הָּ ש אֹותֹו לָּ מָּ ש-ְבֵבית ֵכןשֶ , מַּ ִמְקּדָּ ֵשנִי הַּ ְסרּו הַּ  חָּ

ה ִרים ֲחִמשָּ ל ! ֲחשּוִבים ְּדבָּ ה, ּוִבְכלָּ מָּ ֲחרּו לָּ ֵרש ל"חז בָּ ְכִפילּות ֶאת ְלפָּ עּות" ִמְשֵכן ִמְשכָּן" הַּ ְשמָּ  ְבמַּ

עּות זֹאת ֵפְרשּו וְֹלא ,ַמְׁשכֹון ְשמָּ ינָּה ִממַּ נְִתי" - ְׁשכִּ כַּ כַּן ה"שהקב -" ְבתֹוכָּם וְשָּ ֵתי ִבְשנֵי שָּ ש-בָּ ִמְקּדָּ , הַּ

ִראשֹון ֵשנִי הָּ  ?   וְהַּ

א א ֶאלָּ וְקָּ ֵפרּוש ּדַּ ן' ִמְשכָּן' ֶשל הַּ מּובָּ ְשכֹון' לשֶ  בַּ ֵמד' מַּ ל ְמלַּ תֹו עַּ ם ה"הקב ֶשל ַאֲהבָּ ֵאל-ְלעַּ  כֲַּאֶשר. יְִשרָּ

ן רֹוִאים ְרבַּ ש-ֵבית ְבחֻּ ִמְקּדָּ ת ֶשל ִענְיֵן הַּ ְשכֹון נְִטילַּ עּות, מַּ ְשמָּ ר מַּ בָּ ּדָּ ש-ֶשֵבית, ִהיא הַּ ִמְקּדָּ ד ֹלא הַּ  ָאבַּ

ּה א, ֲחִלילָּ ְשכֹון ְכֵשם, ִבְשֵלמּותֹו נְִמצָּא הּוא ֶאלָּ ק ה"הקב. ִבְשֵלמּותֹו נְִמצָּא ֶשמַּ לֹו רַּ נּו נְטָּ ל, ֵמִאתָּ -ֵבית ֲאבָּ

ש ִמְקּדָּ ֵלם עֹוֵמד הַּ ן שָּ ְחזֹר ְכֵדי ּומּוכָּ ֶהְבֵּדִלים. ֵאֵלינּו לַּ יּו הַּ ש-ֵבית ֵבין ֶשהָּ ִמְקּדָּ ִראשֹון הַּ  ֵאינָּם ִלְשנֵי הָּ

נִים הּות ֶעֶצם ֶאת ְמשַּ מַּ יִת ֶשֶּזה - הַּ ע ֶשל ְבאֶֹפן ה"הקב שֹוֵכן ֶשבֹו בַּ ש-ֵבית כֲַּאֶשר, ֶקבַּ ִמְקּדָּ ּה ֶשל הַּ טָּ  מַּ

ּוָּן ש-ֵבית ְכנֶֶגד ְמכֻּ ִמְקּדָּ ה ֶשל הַּ ְעלָּ ה. מַּ ּדָּ ֶתֶפת זֹו נְקֻּ ש-ְלֵבית ְמשֻּ ִמְקּדָּ ִראשֹון הַּ ֵשנִי הָּ ש-ְלֵבית וְֵכן וְהַּ ִמְקּדָּ  הַּ

ְשִליִשי נֶה, הַּ ה ֶשיִבָּ ֵכן, ְביֵָּמינּו ִבְמֵהרָּ ן וְלָּ ְרבַּ ש-ֵבית חֻּ ִמְקּדָּ א ֵאינֹו הַּ ְשכֹון' ִבְבִחינַּת ֶאלָּ  '.   מַּ

תֹו ה ַאֲהבָּ ְגדֹולָּ ם ה"הקב ֶשל הַּ ֵאל-ְלעַּ ל" י"רש ִּדְבֵרי ְבֶהְמֵשְך גַּם נְִרֶמזֶת יְִשרָּ ֵאל ֶשל ֲעוֹונֹוֵתיֶהן עַּ ". יְִשרָּ

ֵאל-ְבנֵי ֲהֹלא ְטאּו יְִשרָּ ֵעֶגל חָּ ל-וְַאף, בָּ ן ֵכן-ִפי-עַּ ֶהם נָּתַּ ִמְשכָּן ֶאת ה"הקב לָּ ֵאל-ְכֶשְבנֵי גַּם. הַּ ְטאּו יְִשרָּ  חָּ

ר ת ְלַאחַּ מַּ ש-ֵבית ֲהקָּ ִמְקּדָּ ְחִריבֹו ה"הקב ִמֵהר ֹלא הַּ א, ְלהַּ נִים ִהְמִתין ֶאלָּ בֹות שָּ פֹו וְֶהֱאִריְך רַּ  ְבִתְקוָּה, אַּ

ֵאל-ֶשְבנֵי ה יָּשּובּו יְִשרָּ ֵאר ִבְתשּובָּ ש וְיִשָּ ִמְקּדָּ ָּנֹו הַּ ָאה ִלְלמֹד יֵש ּוִמֶּזה. ְבִבנְי ם ְבִהְתנֲַּהגּות הֹורָּ ָאדָּ  ִעם הָּ

תֹו ל-ַאף - זּולָּ ת ִפי-עַּ ּזּולָּ אּוי ִמְתנֵַּהג ֵאינֹו ֶשהַּ נַּע ֵאין, כָּרָּ יֵעַּ  ְלִהמָּ ה ְבִענְיְנֵי לֹו ִמְלסַּ ֲעִשיַּת, ּוִמְצוֹות תֹורָּ  בַּ

ִטי' ִמְשכָּן'ה ְפרָּ א, ְלֶהֶפְך. נְַּפשֹו ְבתֹוְך הַּ וְקָּ ל ּדַּ צָּבֹו ִבְגלַּ ִריְך ֶזה מַּ ֲעלֹותֹו ִלְשאֹף צָּ ל ְלהַּ ר ֶּדֶרְך עַּ יָּשָּ  וְזֹו. הַּ

נָּה ֲהכָּ ַּן הַּ ש-ֵבית ְלִבנְי ִמְקּדָּ ְשִליִשי הַּ ל הַּ  . ִצְדֵקנּו-ְמִשיחַּ  יְֵדי-עַּ

ת) אֵּ י מֵּ ַרבִּ ּתֹוְך, מליובאוויטש הָּ ְליֹון מִּ יַחת גִּ בּועַ  שִּ ד, ַהשָּ י-ַעל ְמֻעבָּ י פִּ ּקּוטֵּ יחֹות לִּ ַרְך שִּ  (571' עמ, יָּא כָּ

 

 


