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 מלבד' י"רשוכתב '. קרוהב עולת מלבד המזבח על ויקטר ממנה כפו וימלא המנחה את ויקרב' )−ï, ¬(כתיב בפרשתן 

עבודות יום השמיני שכל פשטות דברי רש"י שכוונת הכתוב '. התמיד עולת אחר עשה אלה כל - קרוהב לתוע

 תלמוד שחר של לתמיד קודם דבר יהא שלא 'מנין ):ó−ì½õ) ìòלמילואים היו רק אחר הקרבת קרבן התמיד, וכמו ששנינו 

  ראשונה'. עולה העולה - העולה עליה וערך (í ,î êþš−î) לומר

   

ö−òôö−òôö−òôö−òô    êñ¾êñ¾êñ¾êñ¾    êí−êí−êí−êí−    þëðþëðþëðþëð    óðîšóðîšóðîšóðîš    ð−ô³ñð−ô³ñð−ô³ñð−ô³ñ    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    þì¾þì¾þì¾þì¾        

  

שכל המעשים הללו נעשו רק אחר הקרבת התמיד,  ולומרלחזור הכתוב תמוהים מאד, למה הוצרך  םדבריה לכאורהו

 הוצרך - קרוהב עולת מלבדכתב 'שכאן  ¯Ô"·Óועי' בשל שחר הלוא כבר שנינו שלא יוקדם דבר קודם לתמיד, 

 בימי כן להזכיר הוצרך ולא. לה קודמת ולא התמיד עולת פוטרת העם עולת שאין ללמד, בכאן זה להזכיר הכתוב

ועיי"ש ברמב"ן '. אליו קדמו ולא התמיד את פטרו שלא ובידוע, הכהנים יד למלא יחיד קרבנות שהם לפי, המלואים

שהוסיף עוד ביאור אחר בדברי הכתוב, ע"פ דברי התו"כ כאן, שבא ללמד שקרבה מנחת נדבה, לבד ממנחת הנסכים 

ויש להבין למה  עיי"ש בדבריהם. ,·È�Â˜ÊÁכאן את פשט הכתוב, וכ"ה  Â�¯ÂÙÒ‰כך ביאר של קרבן התמיד, ובאמת 

אחר אחר הקרבת התמיד, אלא נעשו כל המעשים הללו לא בא למעט ששהכתוב מיאן רש"י בדבריהם, ופירש 

  כאן מש"כ בזה. ·¯‡"Â„Ï ÏÈÎ˘Ó·Â Á"˙Ù˘·Â Ì„וע"ע מיותרים, הדברים כנראים ש

  

ñ¼−îñ¼−îñ¼−îñ¼−î    î−ñ¼î−ñ¼î−ñ¼î−ñ¼    ³ê³ê³ê³ê    íñî¼ííñî¼ííñî¼ííñî¼í    ³êî³êî³êî³êî    íìòôííìòôííìòôííìòôí            

  

 ואת להוהע את עליו ויעל מועד אהל משכן פתח שם להוהע מזבח ואת' )×¬, ô(והנה לעיל בסוף ספר שמות כתיב 

 והקריב משה שמש, המשכן הקמת יום שהוא, למלואים השמיני ביום אף' י"רש'. ופימשה את' ה צוה כאשר המנחה

רש"י לפלפל בדבריו,  נו"כ'. והאריכו 'וגו המזבח אל קרב )êþš−î ¬ ï( שנאמר, ביום בו שנצטוו מאותן חוץ, צבור קרבנות

הקריב את כל הקרבנות הוא זה ששמצינו שאהרן הכהן לפי , עצמם נסתרים להדיא מדברי הכתוביםהם שלכאורה 

רורן ביום השמיני למילואים, הן את קרבנות המילואים, והן את קרבנות היום שעיר ראש חודש ושאר הקרבנות, ובי

את כל הקרבנות שהוקרבו באותו היום הקריב אהרן כהנא קדישא, באמת ש תוך דבריהם הוא,של דברים העולה מ

·Á"Ù˘· ÈÁ¯ÊÓ הקריב משרע"ה לבדו, עיי"ש של אותו היום  ‰˙ÈÓ„קרבנות  אולםובו נתמלאו ידיו לכהונה, 

„Â„Ï ÏÈÎ˘Ó·Â. ) óòôêñ"þíôñ í−þê þîèëñ"þíôñ í−þê þîèëñ"þíôñ í−þê þîèëñ"þíôñ í−þê þîèë þìê öõîêë ë³×, ¾"−−¼(.  
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הקריב משרע"ה את התמידים ביום השמיני, הן אחר שבעת ימי המלואים באמת ויש מקום עיון בזה, מאי טעמא 

נסתיימו ימי המלואים, ומעתה  הלוא כברששימש משה בחלוק לבן, והראה לאהרן הכהן את כל סדר העבודה, 

קריב ועובד בידו את כל קרבנות היום השמיני למלואים, וא"כ נתכהן אהרן הכהן לעבודת הכהונה, והרי הוא עומד מ

(î¼−’ מאי טעמא המשיך משרע"ה להקריב את עולת התמיד עוד יום אחד, מה הענין בזה ומה לימוד יש ללמוד מזה, 

¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾ ï"½¾³ ¾ðîìí õ"íš−î, (íïë ó−þëð ³î×−þê.  
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 שושבינא אהרן דמלכא שושבינא בחילוק הבחינות שבין משרע"ה ואהרן הכהן, 'משה ÂÊ· (.èò è"ì)‰"˜והנה איתא 

וע"כ היה בבחינת שושבינא דמלכא דמטרוניתא'. וביאור הענין שמשרע"ה היתה בחינתו מחציו ומעלה אלוקים, 

 'אנכיó−þëð) í , (íהמקשר בין הקב"ה לעם בני ישראל, וכמאמר הכתוב  היההוא ולך מלכי המלכים, המשמש את מ

ואילו אהרן כהנא קדישא, היה תפקידו שושבינא דמטרוניתא, להיות מחובר לעם בני ישראל  וביניכם'.' ה בין עומד

לבם לאביהם שבשמים, נמצא אהרן הכהן עם כל קדושתו ומדרגתו העצומה והנוראה, בחינתו היא את ולקרב 

(ó−ñí³ עליהם נאמר  בחינה שאינה קבועה לעולם, לפי שהוא עומד מצד עם בני ישראל, בני אדם יושבי חושך וצלמות,

(ï ,ëõ  .'משרע"ה לפי שבני אדם הם בבחינת רצוא ושוב, מועדים לנפילות וירידות רבות, ואילו 'אכן כאדם תמותון

  ינא דמלכא, בחינה דקביעא וקיימא לעולם.שהוא בחינת שושבלפי בחינתו קיימת לעד ולעולמי עולמים, 

  

êþðî êþð ñ×ë í¾ôð í−³î¬¾õ³êêþðî êþð ñ×ë í¾ôð í−³î¬¾õ³êêþðî êþð ñ×ë í¾ôð í−³î¬¾õ³êêþðî êþð ñ×ë í¾ôð í−³î¬¾õ³ê        

  

'. כי משרע"ה ענינו ומהותו אתפשטותיה דמשה בכל דרא ודרא' ÂÊ· )îš−³¬½ öîš−³ ï" −š(.ë‰"˜באמת אמרו ומטעם זה 

, עבור כל אחד ואחד מישראל, ועיקר בחינת משרע"ה הוא בחינת התמידות נמשך ונשפע בכל דרא ובכל נפשא

'דור הולך ודור ÂÊ·  (:ï¬þ ô"¼þëî .í× ê"ì)‰"˜והתדירות, הנמשך בלא הפסקה ובלא כיזוב בכל יום ובכל שעה, ולזאת דרשו 

 ¾¼ÌÈÏ·Â˜ÓÓ )"ìþíô"ìþíô"ìþíô"ìþíôîîîî (×"½ îþ³− ³¾þõ ó−šî½õí þ עה את בני ישראל בכל הדורות, ואיתאזה משה רבינו'. שרו (ð ,ê ³ñíš)בא 

 :)½è− í¬î(שאמרו  ענין התמידיות בלא הפסק כלל, וכמוזה כל ענינו של משרע"ה ווא שיהיה'. ‰'היה ˘''ה Ó'מש"ה ר"ת 

ויהי שם עם ה', מה להלן עומד ומשמש,  (¾ì× ,ðñ ³îô)וכתיב התם  משה, וימת שם (í ,ðñ ó−þëð)הכא כתיב  ,א מת משה'ל

את בני ישראל  Ï‡‰ ˘È‡˜ÌÈוזאת הברכה אשר ברך משה ' ê èñ ó−þëð)(העידה בו התוה"ק  וע"כ'. ÓÂÚ˘Ó˘ÓÂ„ אף כאן 

'. כי בחינת אלוקות הוא דבר השייך וקיים לנצח נצחים, בלא הפסקה ובלא שינוי, אלא תמיד בכל יום לפני מותו

 מועד אהל נגנז ראשון מקדש משנבנה מר דאמר ,במעשיו שונאים שלטו לא 'משה ).¬ (½í¬îויום, ולפיכך איתא בגמרא 

קיימים לעד ולעולמי עולמים, ולא שייך  ואדניו'. והרמז בזה שמעשי ידיו של משרע"ה ועמודיו ובריחיו קרסיו קרשיו

, וזה גם הטעם שלא ידע איש בהם חורבן ובטלה, לפי שבחינתו היא בחינת הקיום השלם שאינו נפסד ואינו מתפסד

  קבורתו עד היום הזה, לפי שאתפשטותו בכל דרא ובכל נפשא, ולעולם אינו נפסק ומתבטל.

  

±ìþî ¾ðš±ìþî ¾ðš±ìþî ¾ðš±ìþî ¾ðš        

  

דמלכא, בחינת קביעא וקיימא תמיד, ובחינת אהרן הכהן, זה שבין בחינת משרע"ה, שושבינא החילוק ה והנה

נמצא גם בכל בחינת רצוא ושוב, בעליות וירידות, בחינת חיבור לבני ישראל, שהם בשושבינא דמטרוניתא, 

מחד איכא עולם שנה ונפש, שכשם שבנפש איכא חילוק בין ב' הבחינות הללו, כך גם בבחינות השנה, בבחינות ה

ומאידך יש בחינות הזמנים המקודשים, שבאים בבחינת שפע קודש והארות קדושות, אך אינן מתקיימות בקביעות, 

בכל שעה ובכל רגע, שאין בהם שינוי וחילוף ותמורה, וענין זה הוא בחינה שהזמן גרמא,  הבחינות הקיימותאת 

אורות גבוהים הבאים בדילוג, בחינת קדש שהוא בחינת שאחר בחינת יו"ט דפסח, ימים הללו שבין פסח לעצרת, 

, לבוא לקבלת דרגאדרגא אחר קודם ורחץ, באים הימים המקודשים של ספירת העומר, שהם הכנה דרבה בהדרגה 

ויש גם את בחינות הימים הפשוטים בכל ימות השנה, ימים המלאים בעניני קושי ונסיונות, ימים התורה בשבועות, 

של 'שבע יפול צדיק וקם', וכך גם בענין המקום, שישנם מקומות מקודשים בקדושה עליונה, עשר קדושות זו לפנים 

דושת קודש הקדשים בית המקדש העזרות הלשכות והר הבית וכו', , ק(î ,ê)מזו כמו שמנו חז"ל במשנה דכלים 

וקדושתן אף כשהן חרבין, קדושת הכותל המערבי וירושלים, וקדושת בתי מקדש מעט, קברי צדיקים וכדו', ויש את 

המקומות הפשוטים, שאין בהם קדושה יתירה, וצריך האדם לעמול לקדשם ולרוממם, ולהמליך בהם את הקב"ה 

  לכותו בכל משלה.ולגלות שמ
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בחינה הקיימת לעד ולעולמי עולמים, ובחינתו כבחינת יו"ט חינת משרע"ה שושבינא דמלכא, היא ובאמת לא בכדי ב

היא קביעא וקיימא וע"כ שמותיו של הקב"ה, י שמשה אמת ותורתו אמת, והתוה"ק היא קבלת התורה בשבועות, לפ

ביסודות הדת 'אני מאמין שזאת  ¯·Ì"·Ó¯‰ Â�Èעולמי עולמים, ואחד מעיקרי האמונה הוא כלשון שיסד לעולם ול

התורה לא תהא מוחלפת'. וזה עומק החילוק שבין בחינת משרע"ה כוח התורה, יו"ט דשבועות, כנגד יו"ט דפסח, 

  כבחינה דאהרן כהנא קדישא.

  

ëþšëþšëþšëþš    ñêñêñêñê    ìëïôíìëïôíìëïôíìëïôí        

  

עליו אמרו חז"ל ביום השמיני למילואים, הוא יום ר"ח ניסן, ענין הקרבת התמיד ע"י משרע"ה, את ובזה נבוא לבאר 

(:− íñ−èô)  ,וביום זה שרתה שכינה בישראל, לפי שביום זה שהיה יום שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ

 ,(¾ê× ,ìñ ³îô) העדות משכן המשכן פקודי 'אלה êôîìò³) −ðîšõ (îבמדרש  וכך נאמרנתבשרו ישראל שנמחל להם עוון העגל, 

העגל'. והנה ביום זה ששרתה השכינה בישראל ונמחל עוון העגל,  מעשה על להם שנמחל העולם באי לכל עדות

 אל 'קרבכאשר היה אהרן הכהן בוש אמר לו משרע"ה ע"כ הוצרכו משרע"ה ואהרן הכהן לעבוד יחדיו במשכן, ו

. לגשת וירא בוש אהרן וכדפירש"י שם 'שהיה ,êþš−î) ¬ ,(ï 'העם ובעד בעדך וכפר עולתך ואת חטאתך את ועשה המזבח

נבחרת'. היינו שנצרך לעבודת אהרן בדייקא ביום הקמת המשכן, לפי שדייקא על  לכך, בוש אתה למה משה לו אמר

  ידו תשרה שכינה בישראל, ועל ידי עבודתו תתמלא ידו לכהונת עולם, לו ולזרעו אחריו.

  

µñµñµñµñ    ðþðþðþðþ    −×−×−×−×    ³ì¾³ì¾³ì¾³ì¾    µô¼µô¼µô¼µô¼        

  

 ועלית רד 'לך ÚÈÊ ¯Â‚Ó ˙Ó‡ È¯Ó‡‰ ˜"‰¯‰ (í"®þ³ ³î¼îë¾ îþõ½ë êëîí)"‡מצינו בענין זה דבר חידוש וגילוי נפלא, שאמר ו

 לזמן הכין עתה שכבר, עמך שחת כי רד לך ó (ï× ,ëñ(¾ שם דכתיב העגל לחטא רמז במדרש, (¾ð× ,¬− ³îô) עמך ואהרן אתה

וגם לא מצינו מזה בשאר חיבורי הראשונים '. ובאמת במדרשי חז"ל המצויים בידינו, לא נמצא מאמר זה, הירידה

עה"ת, אך בוודאי שראה הרה"ק האמרי אמת זיע"א מקורו באחד המדרשים או בחיבורי הראשונים, אולי בכתבי 

 ציוה הקב"ה למשרע"העכ"פ נמצינו למדים שכבר קודם חטא העגל,  ם שהיו באוצר הספרים שלו.הידות הרבי

היינו שעבודת שניהם יחד היא שעתידה עמך'.  ‡˙‰ Ô¯‰‡Âיהיה באופן של 'לך רד ועלית בעתיד שתיקון החטא 

תשרה משרע"ה ובחינתו ואהרן הכהן ובחינתו, ועל ידי מעשי שניהם לתקן את החטא הגדול של בני ישראל בעגל, 

  משכן ה', ויתייסד כל מעמד הקדושה בעם בני ישראל, ושכנתי בתוכם.שכינה ב
  

 öþíêî í³ê ³−ñ¼î öþíêî í³ê ³−ñ¼î öþíêî í³ê ³−ñ¼î öþíêî í³ê ³−ñ¼îµô¼µô¼µô¼µô¼        

  

חטא העגל, מכל מקום שון הכתוב נמצא שאף ששיתף הקב"ה את אהרן הכהן בתיקון כאשר נדקדק בל והנה

'. שעיקר התיקון יהיה בבחינת Ô¯‰‡ÂÍÓÚ משרע"ה הוא העיקר, ואהרן טפל אליו, וכלשון הכתוב 'ועלית אתה 

משרע"ה שושבינא דמלכא, בחינת הקיום התמידי, ההתקשרות לבורא כל עולמים ע"י לימוד התוה"ק, משה אמת 

ורק אחר עבודת משרע"ה, תתווסף גם ותורתו אמת, בדבר שאין בו ביטול וחילוף, הקיים לעד ולעולמי עולמים, 

מטרוניתא, בהעלאת והגבהת עם בני ישראל לקרב את לבן לאבינו בחינת עבודת אהרן הכהן, בחינת שושבינא ד

ם שורש תחילת הענין, והבסיס הראשון שעליו יבנה בנין קומת עם ם, ע"י הארות והשפעות הקדושה, אולשבשמי

  בני ישראל, הוא דייקא באופן של 'ועלית אתה ואהרן עמך'. בחינת משרע"ה עיקר ובחינת אהרן הכהן נוספת עליו.

  

        



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ−ò−ô¾−ò−ô¾−ò−ô¾−ò−ô¾    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     ð 
³ñî¼³ñî¼³ñî¼³ñî¼    ð−ô³ð−ô³ð−ô³ð−ô³    í−î¾¼íí−î¾¼íí−î¾¼íí−î¾¼í    þíëþíëþíëþíë    −ò−½−ò−½−ò−½−ò−½        

  

ואשר על כן נחלקו עבודות המשכן בהאי יומא רבא, יום הקמת המשכן, לב' עובדים, שהם ב' בחינות שונות 

הקריב  עבודות הקרבנות של ימי המילואים ושעיר נחשון, ושאר קרבנות היום שהיו מדין ראש חודש וחלוקות,

דות הללו שהיה בוש ליקרב אליהן, לכהונה גדולה, ועל עבו נתחנךהוא רבנות הללו קובהואיל ועשה אהרן הכהן, 

ע"י עבודות הללו נבחר אהרן הכהן וזרעו אחריו לברית כהונת ודווקא אמר לו משרע"ה למה אתה בוש לכך נבחרת, 

עשה משרע"ה לבדו, בלא אהרן הכהן כלל, עבודה זו היא עבודת התמיד, שאותה עבודה אחת היתה אבל עולם, 

רומז לבחינת משרע"ה, בחינת התמידיות והקביעות שאינה נפסקת לעולם, משום שקרבן התמיד, וזאת כאמור 

בחינת דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, היא בחינת התוה"ק שלא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת. 

'. ודרשו 'לה אשה חוניח לריח סיני בהר יהוהעש תמיד לתוע' )þëðôë ì× ,î(ולזאת מצינו שאמר הכתוב בקרבן התמיד 

שהוקרבה בסיני ושוב לא פסקה, ועל כן הוסמך ענינה ליקרא ע"ש סיני, שהלוא כל התורה כולה נאמרה  (î íè−èì:)חז"ל 

  בהר סיני, אבל עולת תמיד יש לה שייכות מיוחדה עם בחינת סיני, בחינת הקיום הגמור וקיים לעולם ועד.

  

−ò−½ô íþî³ ñë−š í¾ô−ò−½ô íþî³ ñë−š í¾ô−ò−½ô íþî³ ñë−š í¾ô−ò−½ô íþî³ ñë−š í¾ô        

  

גם בלשון המשנה ריש אבות, שתקנו קדמונים ללומדה בשבתות הקיץ, 'משה קיבל תורה מסיני'.  וכזאת יש לרמז

ונודע דקדוק רבי המפרשים, מהו שאמר 'משה קיבל תורה מסיני'. וכי סיני הוא אדם הנותן תורה, והלוא סיני אינו 

ה לו לומר 'משה לאיזה צורך ורמז, הי התנא להזכיר את שם המקום 'סיני' אלא מראה מקום הוא לו, ואם ביקש

ומהו מסיני, אמנם הביאור בזה יבואר ע"פ הנ"ל, שמשרע"ה קיבל את התוה"ק מסיני, היינו ע"י  קיבל תורה בסיני',

והקביעות מורה על התמידיות , בחינת סולם מוצב ארצה, ש(−š ê®−î ¾"îšñ−¬)'סל"ם'  'סינ"י' גימטריאבחינת סיני, 

 ופן עיניך ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושמור לך השמר 'רק −)- ¬, ó−þëð) ðר הכתוב , וכמו שאמהגמורה

'. היא בחינת הקביעות ·ÌÂÈ ¯˘‡ ˙„ÓÚ È�ÙÏ ‰ 'ÍÈ˜Ï‡ ·¯ÂÁ .בניך ולבני לבניך והודעתם חייך ימי כל מלבבך יסורו

  .סיני התמידית הקיימת בכל יום, משש מצוות התמידיות, לזכור מעמד מתן תורה בהר

  

ñ×ñ×ñ×ñ×    íñêíñêíñêíñê    í¾¼í¾¼í¾¼í¾¼    þìêþìêþìêþìê    ³ñî¼³ñî¼³ñî¼³ñî¼    ð−ô³íð−ô³íð−ô³íð−ô³í        

  

 עולת אחר עשה אלה כל - הבוקר עולת 'ויקטר על המזבח מלבד ובזה יש לבאר את עומק דברי רש"י בפרשתן

, ואין צריך לשוב וללמד על זה, אך שחרשכבר השמיעה התורה שלא יוקדם דבר קודם לתמיד של  אע"פהתמיד'. 

נעשה התיקון לחטא העגל, יום הקמת המשכן והשראת השכינה, יום בו  הקדוש,עומק הביאור בזה, שבאותו היום 

הקרבת התמיד,  ‡Á¯ יהיו נעשים דווקאכל העבודות במה שאת עומק המכוון  ו הכלוהשיג והשכילהוא היום שבו 

שתהיה  והענין כאמוראחר עבודת משרע"ה שושבינא דמלכא ובחינת עבודתו, בחינת משה אמת ותורתו אמת, 

את כל ההשפעות המתעוררות שאר הבחינות, את כל עבודת התמיד קבועה ועומדת לעולם, ואחריה יש להוסיף 

אבל ראש לכל תקדום עבודת התמיד, שהיא תהיה ואת כל ההארות המתחדשות בלהט אש להבת שלהבת קודש, 

הקדושה, כבימי חול פשוטים, קבועה וקיימת לעולם, בימי חג ומועד ובימי השראת השכינה ותוספות השפעות 

התמיד, בקביעות עיתים לתורה חוק ולא יעבור, ואח"כ להוסיף את כל העבודות  קרבןשראש לכל צריך לקיים את 

  הנכבדות האחרות.

  

−×−×−×−×    íïíïíïíï    í¾ôí¾ôí¾ôí¾ô    ¾−êí¾−êí¾−êí¾−êí    êñêñêñêñ    îò¼ð−îò¼ð−îò¼ð−îò¼ð−    íôíôíôíô    í−íí−íí−íí−í    îñîñîñîñ        

  

 (¾ê ,ëñ ³îô)לאהרן הכהן אמרו עם בני ישראל ם , בהתבוננות על שורש חטא העגל, שמחודשעומק יש להוסיף בזה ו

הנה ו'. לו היה מה ידענו לא מצרים מארץ העלנו אשר האיש משה זה כי לפנינו ילכו אשר אלהים לנו עשה 'קום

 אמר רבי ,האלקים איש 'מהו (ð ,ê− þ"þëð)האלקים וגו', ודרשו חז"ל  איש משה ברך אשר הברכה 'וזאת ó−þëð) èñ ,(ê כתיב

נמצא ששמו המלא של משרע"ה הוא 'איש אלוקים', ואילו . האלקים' ולמעלה מחציו ,איש ולמטה מחציו אבין



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ−ò−ô¾−ò−ô¾−ò−ô¾−ò−ô¾    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš     í 
ויש לומר שהיתה לא ידענו מה היה לו'.  ‰‡È˘דקדקו בני ישראל בלשונם ואמרו 'כי זה משה בשעת חטא העגל 

עו מה ומאחר ולא ידהתקשרות ושייכות עם בחינת האיש של משרע"ה, עם בחינת חציו ומטה איש,  כוונתם למצוא

באמת בחינת האיש, בחינת בן אנוש וביקשו להעמיד להם אלהים תחתיו, תחת בחינת האיש של משרע"ה, היה לו, 

ולא השכילו להבין שעיקר שבינא דמטרוניתא, ובר תמותה חולף ועראי, היה להם בדמותו של אהרן כהנא קדישא, ש

דמלכא, בחינת אלוקות קיימת ועומדת לעד ולעולמי בחינת משרע"ה היא בחינת 'איש האלוקים'. בחינת שושבינא 

עולמים, שאין בה הסתרה ואיננה ברת מיתה והפסד, וזה היה שורש חטאם, במה שלא נתקשרו דים לבחינת 

הקביעות והתמידיות של משרע"ה, בחינת האלוקות הקיימת לעד לעולם, וכאשר נפלו ממדרגיתם זו, ולא היו 

נפלו עד בחינת עבודה זרה ושאר עבירות  מיד, בחינת משרע"ה שושבינא דמלכא, מקושרים לצינור המשפיע אלוקות

הוצרך משרע"ה לעבוד בידו את עבודת שהיה תיקון החטא הנורא הזה, חמורות, ועל כן ביום הקמת המשכן, 

התמיד, לפי שדייקא על ידי עבודתו בבחינת הבסיס הקבוע והתמידי, ובתוספת אהרן הכהן בשאר העבודות 

  חינות, יתוקן חטא העגל, ושורש העוון בדברי בנ"י 'כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו'. ודו"ק.והב

  

ê−½íþõë îò³−ò¾ ³îòî¾êþ ³îìîñê−½íþõë îò³−ò¾ ³îòî¾êþ ³îìîñê−½íþõë îò³−ò¾ ³îòî¾êþ ³îìîñê−½íþõë îò³−ò¾ ³îòî¾êþ ³îìîñ        

  

וזה הלימוד הנצרך לעת שאנו עוסקים בו, בין פסח לעצרת, אחר שזכינו להארות והשפעות הקדושה העצומות של 

כל אלה עשה אחר 'הראשונה,  ההתחלהקדש קודם רחץ, של אורות בדילוג, אשר פסח ה', צריך לחזור לבחינת 

ובכל עת, בלא הפסקה ובלא שינוי,  בחינת משרע"ה, היא צריכה להתקיים ולעמוד בכל רגע , שעבודת התמיד'התמיד

 וקשה ,הצניעות מן יפה לך אין (¾è ,ðñ ³îô) י"ברש'וזלה"ק  )ñþ³ ê¾³"¬(, שכתב ‰¯‰"˜ ‰˘ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù"‡ומעין דברי 

 ההי לא בפירסום הקודם התלהבות לולי כי וכו', צריכין שניהם בוודאי אבל ,בצינעא הראשונות גם נתן לא למה

 כי לדורות לימוד וזה ,הצניעות כ"אח נתקיים קולות בקולי הקדימו שכבר י"ע רק ,צניעות בדרך לילך יכולת כ"אח

 הוא עם כל זה ,קיימא של דבר ההתלהבות זאת נשאר היהי לא כי ואם. עצום בהתלהבות להיות צריך בתחילה

  ר כך'. אח הירידה לימי גם העצה

  

³¼ëš³¼ëš³¼ëš³¼ëš    ó−³¼ó−³¼ó−³¼ó−³¼    íþî³ñíþî³ñíþî³ñíþî³ñ        

  

 ואחרגדול, בקולות וברקים וענן כבד,  בקול פרסום ורעש מעמד מתן תורהשיהיה שבוודאי נצרך תחילה  וכוונתו

פשוטה בלא קולות וברקים ובלא  יעות, באופן של והצנע לכת, בעבודהלהמשיך בדרך הצנ צריים, הזה הכוח הראשון

לא התעוררות מיוחדה, אלא בעבודת הקיום התמידי, בלא שינוי ובלא תוספת השפעות קדושה של ימים טובים, א

בחינת משה אמת ותורתו אמת, קושטא קאי לעד ולעולמי עולמים,  ,בעבודת התמיד, עולת תמיד העשויה בהר סיני

לתורה'.  עתים ˜·Ú˙שבתחילת דינו של אדם שואלין אותו ' ).³ë¾) êñוזה בחינת קביעת עיתים לתורה, שאמרו חז"ל 

עיתים, כמה היה הלימוד חוק קבוע בל יעבור, ואין שואלין לו על מה שהספיק ללמוד בתורה, אלא על קביעת ה

‰‚‡ÈÒÁ‰ ÔÂ„ שיהיה מה שיהיה ויעבור עליו מה שיעבור, הוא מחוק לימודו הקבוע לא יסור ולא יזוע, וכנודע מאמר 

ÓÂ‡"ÚÈÊ ‡�ÏÈÂ  ’−¼)îí−ñê −þëðîí−ñê −þëðîí−ñê −þëðîí−ñê −þëð (ó¾ ³ë¾  שאמר לרמז בלשון חז"ל קבעת עיתים לתורה', שהוא מלשון הכתוב−ñ¾ô) ë× ,(è× כי' 

נפש'. שהוא מלשון גזילה וחמיסה, שצריך האדם לגזול מזמנו היקר ולשמור בכל  קובעיהם את וקבע ריבם יריב' ה

למרות כל עיסוקיו וטרדותיו  מה בנים הגדלים בבית שאבי המשפחהמשמר את זמן לימודיו חוק ולא יעבור, ואינו דו

על המחיה ועל הכלכלה, הנה את חוק לימודו הוא שומר בחוק ולא יעבור, בימי חול ובימים טובים, בכל עת וזמן, 

למי שאביו לומד תורה בכל היום כולו, אבל יכול לחסר ולהותיר ולזלזל קביעות העיתים לתורה, שזה עיקר התיקון 

הקביעות עיתים לתורה, קושטא קאי, משה אמת ותורתו אמת, ועתה בימי ההכנה לכל החטאים והעוונות, בבחינת 

שראש לכל  נת 'את הכל עשה אחר הקרבת התמיד',לקבלת התורה, הוא הזמן להתעורר ולהתחזק בענין זה, בחי

ת עיתים לתורה בכל עת ובכל זמן, להיות מקושרים בקשר עליון דאורייתא לתורת עיוקדם בחינת התמיד, בקבי

 אמת, משה אמת ותורתו אמת, ועל ידה להתקשר לבורא כל עולמים, להתקדש ולהיטהר בקדושה עליונה אמן סלה.



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

        

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

��  

 úåøàä ïéàù úòá ,íéìéâøä ìåçä éîéá àéä íãàä úãåáò ø÷éò úåøàä ïéàù úòá ,íéìéâøä ìåçä éîéá àéä íãàä úãåáò ø÷éò úåøàä ïéàù úòá ,íéìéâøä ìåçä éîéá àéä íãàä úãåáò ø÷éò úåøàä ïéàù úòá ,íéìéâøä ìåçä éîéá àéä íãàä úãåáò ø÷éò

 é"ò úàæ ,íéúéòä íúåà íîåøìå ùã÷ì æà êéøöå ,úåäåáâ úåòôùäå é"ò úàæ ,íéúéòä íúåà íîåøìå ùã÷ì æà êéøöå ,úåäåáâ úåòôùäå é"ò úàæ ,íéúéòä íúåà íîåøìå ùã÷ì æà êéøöå ,úåäåáâ úåòôùäå é"ò úàæ ,íéúéòä íúåà íîåøìå ùã÷ì æà êéøöå ,úåäåáâ úåòôùäå

øåáòé àìå ÷åç íéúéò úåòéá÷á ÷"äåúä ÷ñòøåáòé àìå ÷åç íéúéò úåòéá÷á ÷"äåúä ÷ñòøåáòé àìå ÷åç íéúéò úåòéá÷á ÷"äåúä ÷ñòøåáòé àìå ÷åç íéúéò úåòéá÷á ÷"äåúä ÷ñò åììä íéîéá èøôáå , åììä íéîéá èøôáå , åììä íéîéá èøôáå , åììä íéîéá èøôáå ,

 äðëää úãåáòå ,çñôä úåøàä úìá÷ øçà ,úøöòì çñô ïéáù äðëää úãåáòå ,çñôä úåøàä úìá÷ øçà ,úøöòì çñô ïéáù äðëää úãåáòå ,çñôä úåøàä úìá÷ øçà ,úøöòì çñô ïéáù äðëää úãåáòå ,çñôä úåøàä úìá÷ øçà ,úøöòì çñô ïéáù

äøåúä úìá÷ìäøåúä úìá÷ìäøåúä úìá÷ìäøåúä úìá÷ì....        
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