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ספר

בת עין

רּוָמה    ת ּתְ ָרׁשַ ים ְלּפָ רּוׁשִ ּדְ
ֲאֶׁשר  ְּככֹל  כּו',  וְָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  וְָעׂשּו 
ַז"ל  ַרִׁש"י  ּוֵפיֵרׁש  ַּתֲעׂשּו.  וְֵכן  כּו' 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהֹּלא  ָּתמּוַּה,  ְוִלְכאֹוָרה  ְלדֹורֹות. 
ֵּכן. ָהָיה  ֹלא  עֹוָלִמים  ֶׁשְּבֵבית  ֵּכן,  לֹוַמר 

מֹוָרה  ַהְּקדּוָּׁשה  ֶׁשַהּתֹוָרה  לֹוַמר  נּוַכל  ַאְך 
ֲעבֹוָדה  ִעיָּקר  ְּדִהֵּנה  ֲעבֹוָדה,  ֶּדֶרְך  ָלנּו 
ַּבְּגָמָרא  ְוִאיָתא  כ(,  י,  )דברים  ִתְדָּבק'  'ּובֹו  הּוא 
ֵבק  ִהדָּ ֶאָּלא  ְוכּו',  ֶאְפָׁשר  ְוִכי  קלג:(  שבת  )עי' 

When the Jewish nation is humble, Hashem responds in kind, and 
humbly dwells among them.  

ר וכּו' )שמות כה:ט(  ֹכל ֲאׁשֶ י כּו', ּכְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

"And you shall make a Mikdash for Me, and I will dwell among you. As I showed 
you [how the Mishkan and its utensils should appear], so shall you do" (Shemot 
25:9).

"י ַז"ל ְלדֹורֹות. ֲעׂשּו. ּוֵפיֵרׁש ַרׁשִ ְוֵכן ּתַ

Rashi comments on the words וכן 
 in all - לדורות :"So shall you do" ,תעשו
generations." In every generation, 
when you build a Beit Hamikdash or 
new utensils for the Beit Hamikdash, 
make them with the same proportions 
and form as Moshe was instructed to 
make them.   

ן,  ּכֵ לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַהּלֹא   , מּוּהַ ּתָ ְוִלְכאֹוָרה 
ן. ֵבית עֹוָלִמים ֹלא ָהָיה ּכֵ ּבְ ׁשֶ

Rashi's commentary is puzzling 
because the utensils of the Beit 

Hamikdash weren't made in the 
same way as they were in the Mishkan. 
There were several differences between 
them. How can we understand Rashi's 
explanation in light of the fact that the 
utensils of the Beit Hamikdash were, in 
fact, somewhat different than those of 
the mishkan?

ֶרְך  ה מֹוָרה ָלנּו ּדֶ ָ דּוּשׁ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַאְך נּוַכל לֹוַמר ׁשֶ
ֲעבֹוָדה,

However, we can explain that 
the Torah is teaching us a path in 
avodat Hashem. 
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ַרחּום  ַאָּתה  ַאף  ַרחּום  הּוא  ַמה  ְּבִמּדֹוָתיו 
ָּדבּוק  ְּכֶׁשהּוא  ָּבֶזה,  ַּתְלָיא  ֶׁשֶּזה  ְוַהְּכָלל  ְוכּו', 
ְלִהָּדֵבק  ָיכֹול  ֲאַזי  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  ַלּבֹוֵרא 
ְּדֵביקּות  ִליֵדי  ַהְמִביאֹו  ְוַהָּדָבר  ְּבִמּדֹוָתיו, 
ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ְּבַהּבֹוֵרא 
ְּכַמֲאַמר  ֶּבֱאֶמת,  ְוִׁשְפלּות  ַוֲעָנָוה  ַהְכָנָעה 

.א  בגמרא שם: אמר רב חסדא ואיתימא מר עוקבא כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך 
הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם, שנאמר )תהלים קא, ה( 'מלשני בסתר רעהו אותו אצמית 

גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל', אל תקרי אותו אלא אתו לא אוכל.

אֹותֹו  ְוכּו'  ֵעיַנִים  ַבּה  'גְּ ה(  קא,  )תהלים  ַהָּכתּוב 
ֵאין  ה.(  )סוטה  ַּבְּגָמָרא  ְוִאיָתא  אּוָכל',  ֹלא 
ִמי  ֲאָבל  ְוכּו'א,  ָלדּור  ְיכֹוִלים  ְוהּוא  ֲאִני 
הּוא  ָאז  ֶּבֱאֶמת,  ִׁשְפלּות  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ַהָּכתּוב  ְּכַמֲאַמר  הּוא,  ָּברּוְך  ַלּבֹוֵרא  ָּדבּוק 
ְוגֹוֵרם  ַּדָּכא',  ֶאת  'ֶאְׁשּכֹן  ֲאִני  טו(  נז,  )ישעיה 

The primary service is to be 
connected to Hashem. This is attained 
with humility. 

ק' )דברים י,  'ּובֹו ִתְדּבָ ר ֲעבֹוָדה הּוא  ה ִעיּקָ ִהּנֵ ּדְ  
ר  ֶאְפׁשָ ְוִכי  קלג:(  שבת  )עי'  ָמָרא  ּגְ ּבַ ְוִאיָתא  כ(, 
ַאף  ַרחּום  הּוא  ַמה  ִמּדֹוָתיו  ּבְ ֵבק  ִהָדּ א  ֶאּלָ ְוכּו', 

ה ַרחּום ְוכּו',  ַאּתָ

The primary service is ובו תדבק, "to 
Him shall you be attached." (Devarim 
10:20) The Gemara (Shabbat 
133b) asks, "Is it possible to attach 
oneself to Hashem? Rather, attach 
yourselves to His attributes. Just as 
Hashem is compassionate, so shall 
you be compassionate…" 

ַלּבֹוֵרא  בּוק  ּדָ הּוא  ׁשֶ ּכְ ֶזה,  ּבָ ְלָיא  ּתַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָלל  ְוַהּכְ
ִמּדֹוָתיו, ֵבק ּבְ מֹו ֲאַזי ָיכֹול ְלִהּדָ ַרְך ׁשְ ִיְתּבָ

The principle at hand is that 
both matters, connecting oneself 
to Hashem and emulating Hashem's 
merciful attributes, are dependent 
on each other since when one is 
connected to Hashem he can attain 
Hashem's attributes. 

ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ּבְ ֵביקּות  ּדְ ִליֵדי  ַהְמִביאֹו  ָבר  ְוַהּדָ  
ְפלּות  ְוׁשִ ַוֲעָנָוה  ַהְכָנָעה  ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא 

ֱאֶמת,  ּבֶ

The factor that connects a person 
to Hashem is genuine submission, 
humility, and lowliness.  The first 
step for one to connect himself to 
Hashem is to uproot any trace of 
arrogance.  This is what is meant by 
lowliness.  Concurrently, one must 
humbly recognize his role in creation 
in relation to Hashem. 

ֵעיַנִים  ַבּה  'ְגּ ה(  קא,  )תהלים  תּוב  ַהּכָ ַמֲאַמר  ּכְ
ָמָרא )סוטה ה.(  ּגְ ּבַ ְוכּו' אֹותֹו ֹלא אּוָכל', ְוִאיָתא 
הּוא  ׁשֶ ִמי  ְוכּו', ֲאָבל  ְיכֹוִלים ָלדּור  ְוהּוא  ֲאִני  ֵאין 
ַלּבֹוֵרא  בּוק  ּדָ הּוא  ָאז  ֱאֶמת,  ּבֶ ְפלּות  ׁשִ ְבִחיַנת  ּבִ
ֲאִני  טו(  נז,  )ישעיה  תּוב  ַהּכָ ַמֲאַמר  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ

א', ּכָ ּכֹן ֶאת ּדַ 'ֶאׁשְ

This is like Hashem says (Tehillim 
101:5) "Regarding one who is 
haughty... I am unable to be with 
him." The Gemara (Sotah 5a) 
explains that Hashem says: "He and 
I can't live in the world together." 
In contrast, a humble man is 
connected to the Creator. As the 
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ַמְׁשֶרה  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהַהְכָנָעה  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשַהּבֹוֵרא  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ָעָליו,  ְׁשִכיָנתֹו 
ָּבֶזה  ְׁשִכיָנתֹו  ְמַצְמֵצם  ִּכְבָיכֹול  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך 
ַהְכָנָעה  ִמַּדת  ְּגדֹוָלה  ְוַכָּמה  ַהַּגְׁשִמי,  ָהעֹוָלם 
ַהָּׁשַמִים  ֶׁשֵהן  הּוא,  ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני  זּו 
ב  הימים  )דברי  ְיַכְלְּכלּוהּו  ֹלא  ַהָּׁשַמִים  ּוְׁשֵמי 
ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַצְמֵצם  ֵּכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ה(,  ב, 

ְׁשִכיָנתֹו  ְלַהְׁשרֹות  ִצְמצּוִמים  ַּכָּמה  ְיֵדי  ַעל 

ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְוֶזהּו  ַהַּגְׁשִמי,  ָהָאָדם  ַעל 
ִמָּדה. ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ֶּבֱאֶמת,  ְוִׁשְפלּות  ֲעָנָוה 

ִצָּוה  הּוא  ָּברּוְך  עֹוָלִמים  ְּכֶׁשַהּבֹוֵרא  וְִהּנֵה 
ַהִּמְׁשָּכן  ִלְבנֹות  ע"ה  ַרֵּבינּו  ְלמֶֹׁשה 
ַּגְׁשִמִּיים  ְּדָבִרים  ַעל  ְׁשִכיָנתֹו  ְלַהְׁשרֹות  ְּכֵדי 
ִמַּדת  ְּגדֹוָלה  ָהְיָתה  ַּכָּמה  ַהַּגְׁשִמי,  ָּבעֹוָלם 
הּוא,  ָּברּוְך  עֹוָלם  ּבֹוֵרא  ִלְפֵני  זּו  ַהְכָנָעה 
ְוֶזהּו  ְּבתֹוָכם',  ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  'ְוָעׂשּו  ְוֶזהּו 

pasuk (Yeshayah 57:15) states, 
"I dwell with the humble." So, we 
see that arrogance separates us from 
Hashem, and humility connects us to 
Hashem. 

When a person is humble, Hashem 
acts humbly as well, and rests His 
Shechinah upon him. 

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַהַהְכָנָעה  ְיֵדי  ַעל  ְוגֹוֵרם 
ַהּבֹוֵרא  ה, ׁשֶ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ִכיָנתֹו ָעָליו, ִמּדָ ֶרה ׁשְ ַמׁשְ
ֶזה  ּבָ ִכיָנתֹו  ׁשְ ְמַצְמֵצם  ְבָיכֹול  ּכִ מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִמי,  ׁשְ ָהעֹוָלם ַהּגַ

Consequently, as a result of 
humility, Hakadosh Baruch Hu is 
moved to rest His Shechinah on 
him. This is מדה כנגד מדה, measure for 
measure, because just as he is humbled 
himself, Hashem also humbles Himself 
and limits His Shechinah to reside 
in this world, so to speak. Hashem 
simultaneously fills and transcends 
this physical world. Although Hashem 
transcends the physical world, when a 
person is genuinely humble, Hashem 
reacts similarly, and humbly comes 
down to this world in order to reside 
with such a person who has truly 
attained humility.   

רּוְך  ת ַהְכָנָעה זּו ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ּבָ דֹוָלה ִמּדַ ּגְ ה  ְוַכּמָ
לּוהּו  ַמִים ֹלא ְיַכְלּכְ ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ּוׁשְ ָ ֵהן ַהּשׁ הּוא, ׁשֶ
ן ְמַצְמֵצם ֶאת  י ּכֵ )דברי הימים ב ב, ה(, ַאף ַעל ּפִ
ִכיָנתֹו  רֹות ׁשְ ה ִצְמצּוִמים ְלַהׁשְ ּמָ ּכַ ְיֵדי  ַעְצמֹו ַעל 

ִמי,  ׁשְ ַעל ָהָאָדם ַהּגַ

This is a great act of humility on 
the Creator's behalf, as "the highest 
heavens aren't large enough to 
contain Hashem" (Divrei HaYamim 
II 2:5). Nevertheless, Hashem 
limits and lowers Himself through 
many phases of tzimtzumim, 
constrictions, to rest His Shechinah 
on a human being. 

ֱאֶמת,  ּבֶ ְפלּות  ְוׁשִ ֲעָנָוה  ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְוֶזהּו 
ה. ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ִמּדָ

This only occurs when a person 
is truly humble. Hashem follows, 
measure for measure, and rests His 
Shechinah on a humble person.  

We should learn from Hashem's 
humility. 

ה  ה ְלמֹׁשֶ רּוְך הּוא ִצּוָ ַהּבֹוֵרא עֹוָלִמים ּבָ ׁשֶ ה ּכְ ְוִהּנֵ
ִכיָנתֹו  רֹות ׁשְ ֵדי ְלַהׁשְ ן ּכְ ּכָ ׁשְ ינּו ע"ה ִלְבנֹות ַהּמִ ַרּבֵ
ה ָהְיָתה  ּמָ ּכַ ִמי,  ׁשְ עֹוָלם ַהּגַ ים ּבָ ִמּיִ ׁשְ ּגַ ָבִרים  ּדְ ַעל 
רּוְך  ּבָ עֹוָלם  ּבֹוֵרא  ִלְפֵני  זּו  ַהְכָנָעה  ת  ִמּדַ דֹוָלה  ּגְ

הּוא, 

How great was Hashem's humility 
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ֵּכן  ַּגם  ַּתֲעׂשּו'  'ְוֵכן  ְלָפַני,  ְּגדֹוָלה  ַהְכָנָעה 
ֲעָנָוה  ָּתִמיד  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ְלדֹורֹות,  ַאֶּתם 
ְותּוְכלּו  ִּבי,  ָּדבּוק  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ֶּבֱאֶמת  ְוִׁשְפלּות 

ְּבִמּדֹוַתי. ְלִהָּדֵבק 
ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ִתְדָּבק'  'ּובֹו  זּו  ֲעבֹוָדה  וְִהּנֵה 
ֶׁשאֹות  ו',  ְּבִחיַנת  הּוא  ַּכַּנ"ל  ַהְכָנָעה 

.א  עיין תקו"ז לט, א: ואיהי חכמת שלמה, דעלה אתמר ותרב חכמת שלמה, אתרביאת מכל שקיו 
דכל ספירה וספירה, על ידא דההוא צנורא דאיהו ו' כו'.

ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ִהְתַחְּברּותב,  ַעל  מֹוֶרה  ָוא"ו 
ָוא"ו  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ַלֲעבֹוד 
ַהְיינּו  ְּבַמֲעֶׂשה,  ֵהן  ְּבִדּבּור  ֵהן  ְּבַמְחָׁשָבה  ֵהן 
ָּברּוְך  ְּבַהּבֹוֵרא  ָּתִמיד  ָּדבּוק  ִלְהיֹות  ֶׁשָּצִריְך 
ְּבִדיּבּור  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ְּבַמְחַׁשְבּתֹו,  ֲאִפּלּו  הּוא 
ֵמאֹות,  ִנְקָרא  ַמְחָׁשָבה  ּוְבִחיַנת  ּוַמֲעֶׂשה. 

when Hashem commanded Moshe 
to build the Mishkan so His 
Shechinah could dwell on physical 
objects in this physical world! 

ְוֶזהּו  תֹוָכם',  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  'ְוָעׂשּו  ְוֶזהּו 
ם  ַאּתֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֲעׂשּו'  ּתַ 'ְוֵכן  ְלָפַני,  דֹוָלה  ּגְ ַהְכָנָעה 
ֱאֶמת  ְפלּות ּבֶ ִמיד ֲעָנָוה ְוׁשִ ְלדֹורֹות, ִלְהיֹות ָלֶכם ּתָ

ִמּדֹוַתי. ֵבק ּבְ י, ְותּוְכלּו ְלִהּדָ בּוק ּבִ ֵדי ִלְהיֹות ּדָ ּכְ

Hashem said, "Make a Mikdash for 
Me and I will dwell among you." 
Hashem explains: "This reflects 
immense humility on My behalf.  
Hashem's decision "to dwell" with 
human beings in this low world was a 
display of great Divine humility. וכן תעשו 
 and so shall you emulate My" ,לדורות
ways in all generations" by acting 
with true humility and lowliness 
so that you can be attached to Me 
and, thereby, acquire My attributes 
of mercy. 

ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ק'  ִתְדּבָ 'ּובֹו  זּו  ֲעבֹוָדה  ה  ְוִהּנֵ
מֹוֶרה  ָוא"ו  אֹות  ׁשֶ ו',  ִחיַנת  ּבְ הּוא  "ל  ּנַ ּכַ ַהְכָנָעה 

רּות,  ַעל ִהְתַחּבְ

The mitzvah of connecting to 
Hashem (תדבק  with humility is (ובו 
represented by the letter 'ו (spelled 

 as a prefix means וא"ו since a ,(וא"ו
"and," which means connection. The 
letter ו, which is often referred to as 
the החיבור  and means (ו connecting) ו' 
"and," is a conjunction that links words 
and phrases in a sentence.  Therefore, 
the letter ו represents the notion of 
connection and the concept of being 
attached to Hashem. 

 A person connects to Hashem with 
his thoughts, speech, and deeds when 
he serves Hashem humbly with the 
aforementioned attributes. 

הּוא  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ַלֲעבֹוד  ָהָאָדם  ְוָצִריְך 
ֵהן  ִדּבּור  ּבְ ֵהן  ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ֵהן  ָוא"ו  ְבִחיַנת  ּבִ
ִמיד  ּתָ בּוק  ּדָ ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַהְיינּו  ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ
ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ְבּתֹו,  ַמְחׁשַ ּבְ ֲאִפּלּו  הּוא  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  ּבְ

ה.  ִדיּבּור ּוַמֲעׂשֶ ּבְ

One must serve Hashem with the 
characteristic of וא"ו, the element of 
connection, in his thoughts, speech, 
and actions.  This means that one 
should be constantly attached to 
Hashem, even in his thoughts, 
and certainly with his speech and 
deeds.  A person has more control 
over his speech and deeds than over 
his thoughts. Yet, a person must be 
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ּוְבִחיַנת  ֲעִׂשיִרית,  ִנְקָרא  ִּדיּבּור  ּוְבִחיַנת 
ְמַקֵּדׁש  ּוְכֶׁשָאָדם  ְיִחיִדיתג.  ִנְקָרא  ַמֲעֶׂשה 
ְּבג'  ָּדבּוק  ִלְהיֹות  ֵאּלּו  ְלבּוִׁשין  ג'  ּוְמַטֵהר 
ְׁשמֹו,  ּוָברּוך  הּוא  ָּברּוְך  ַלּבֹוֵרא  ֵאּלּו  ְלבּוִׁשין 
ֶּבֱאֶמת  ַהְכָנָעה  ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ַמה,  ְיֵדי  ְוַעל 

.א  נראה כוונת רבינו, שבחינת מאות עשרות ואחדות, הם נגד חכמה ז"א ומלכות, וכן מחשבה דיבור 
אחת  עה"פ  השירים  שיר  להאריז"ל  הליקוטים  ספר  עיין  ומלכות.  ז"א  חכמה  נגד  הם  ומעשה 
היא יונתי: אחדים במלכות, עשרות בז"א, מאות בתלת רישין. והיינו בחינת עליית ז"א אל מקום 
או"א. וע"ע בספר הליקוטים פרשת בראשית עה"פ ויאמר אלקים יהי רקיע: אבל מחשבה, הוא 
שחושב ומשער כך חדרים אבנה, כך עליות אבנה, והיא סוד החכמה. דיבור סוד הת"ת, ומעשה 

סוד המלכות.

.א  וכעין זה כתב רבינו להלן פרשת נשא ד"ה נשא את ראש )הב'( בא"ד: דהנה כשיש לו בחינת ענוה 
שהיא גורמת השראת השכינה, אז הוא מקיים ובו תדבק, התחברות להבורא ב"ה.

הּוא  ַמה  ְּבִמּדֹוָתיו  ְלִהָּדֵבק  ָיכֹול  ֲאַזי  ַּכַּנ"ל, 
ַרחּוםד. ַאָּתה  ַאף  ַרחּום 

ְלמֶֹׁשה  ִצָּוה  הּוא  ָּברּוְך  עֹוָלִמים  ּוְכֶׁשַהּבֹוֵרא 
ְּכֵדי  ַהִּמְׁשָּכן  ַלֲעׂשֹות  ע"ה  ַרֵּבינּו 
ָּבעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבתֹוְך  ְׁשִכיָנתֹו  ְלַהְׁשרֹות 

connected to Hashem even with his 
thoughts and certainly with his speech 
and deeds.  He must strive to connect 
to Hashem not only through ensuring 
that his actions and speech are 
directed toward serving Hashem, but 
even his thoughts should dwell on his 
relationship with Hashem.  

יּבּור  ּדִ ּוְבִחיַנת  ֵמאֹות,  ִנְקָרא  ָבה  ַמְחׁשָ ּוְבִחיַנת 
ה ִנְקָרא ְיִחיִדית. יִרית, ּוְבִחיַנת ַמֲעׂשֶ ִנְקָרא ֲעׂשִ

Thoughts are referred to as 
"hundreds," speech is referred 
to as "tens," and deeds are called 
"singular units." (The implication of 
this idea will be expounded upon later 
on.) 

ין ֵאּלּו ִלְהיֹות  ׁש ּוְמַטֵהר ג' ְלבּוׁשִ ָאָדם ְמַקּדֵ  ּוְכׁשֶ
ּוָברּוך  הּוא  רּוְך  ּבָ ַלּבֹוֵרא  ֵאּלּו  ין  ְלבּוׁשִ ג'  ּבְ בּוק  ּדָ
ֱאֶמת  ִחיַנת ַהְכָנָעה ּבֶ מֹו, ְוַעל ְיֵדי ַמה, ַעל ְיֵדי ּבְ ׁשְ
ִמּדֹוָתיו ַמה הּוא ַרחּום  ֵבק ּבְ "ל, ֲאַזי ָיכֹול ְלִהּדָ ּנַ ּכַ

ה ַרחּום. ַאף ַאּתָ

When a person sanctifies and 
purifies these three "garments," 
his thoughts, speech, and deeds, and 
unites with Hashem through these 
factors in genuine humility, he can 
then attach himself to and practice 
Hashem's attributes of compassion. 
As Chazal say, "Just as Hashem is 
compassionate, so shall you be 
compassionate…" 

The Jewish nation donated resources 
and built the Mishkan with humility. 
Subsequently, this caused Hashem to 
act with humility and to dwell in the 
Mishkan. 

ינּו  ה ַרּבֵ ה ְלמֹׁשֶ רּוְך הּוא ִצּוָ ַהּבֹוֵרא עֹוָלִמים ּבָ ּוְכׁשֶ
ִכיָנתֹו  ׁשְ רֹות  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַלֲעׂשֹות  ע"ה 
ה  ּמָ ּכַ ִמי,  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ תֹוְך  ּבְ
ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ֶזה  ּכָ ַהְכָנָעה  ת  ִמּדַ דֹוָלה  ּגְ ָהְיָתה 

רּוְך הּוא, ּבָ

How great was Hashem's humility 
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ַהְכָנָעה  ִמַּדת  ְּגדֹוָלה  ָהְיָתה  ַּכָּמה  ַהַּגְׁשִמי,  ַהֶּזה 
ָהָיה  ְוֹלא  הּוא,  ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ָּכֶזה 
ַרק  זּו  ַהְכָנָעה  ְּבִחיַנת  ַהְמָׁשַכת  ָּבֶאְפָׁשִרי 
ֶׁשְּבֵני  ַהְיינּו  ִּדְלַתָּתא,  ִאְתֲערּוָתא  ְיֵדי  ַעל 
ַהִּמְׁשָּכן  ִלְמֶלאֶכת  ֶׁשִהְתַנְּדבּו  ִיְׂשָרֵאל 
ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ָהיּו  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ְוָהעֹוִׂשים 
ִּבְבִחיַנת  הּוא  ָּברּוְך  ְּבַהּבֹוֵרא  ְּדבּוִקים 
ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ּוַמֲעֶׂשה  ִּדיּבּור  ַמְחָׁשָבה 

.א  בזוה"ק שם: 'תביאמו ותטעמו בהר נחלתך' וגו', 'תביאמו ותטעמו', 'תביאם ותטעם' מבעי ליה, 
מאי 'תביאמו', אלא רוחא דקודשא אמר על אינון דרא בתראה דגזר יהושע, ואתגליא בהו גלויא 

ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ְיִהי  ֶּבֱאֶמת,  ְוִׁשְפלּות  ַהְכָנָעה 
ָּברּוְך  ֶׁשַהּבֹוֵרא  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ְוָאז  ָלֶזה, 
ֵּבין  ְלַהְׁשרֹות  ִּכְבָיכֹול  ְׁשִכיָנתֹו  ִצְמֵצם  הּוא 

ָהָארֹון. ַּבֵּדי  ְׁשֵני 
'ְּתִביֵאמֹו'  נט:(  )ח"ב  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ַּכָּווַנת  וְזֶה 
ַהְיינּו  ָוא"ו',  'ְּתִביֵאם  יז(  טו,  )שמות 

ַעל  ַהְיינּו  ְּבָוא"וה,  ַּדֲאִחיָדן  ְלִאינּון  ֶׁשְּתִביֵאם 
ִהְתַחְּברּות  ַעל  ְמַרֵּמז  ְּבָוא"ו,  ַּדֲאִחיָדן  ְיֵדי 

when He, the Creator of the world, 
commanded Moshe to build the 
Mishkan so He could rest His 
Shechinah among the Jewish 
people in this material world! 

זּו  ַהְכָנָעה  ִחיַנת  ּבְ ַכת  ַהְמׁשָ ִרי  ֶאְפׁשָ ּבָ ָהָיה  ְוֹלא   
א, ְלַתּתָ ַרק ַעל ְיֵדי ִאְתֲערּוָתא ּדִ

This display of humility was only 
possible due to an "arousal from 
below," the expression of humility of 
the people who happily contributed to 
the construction of the Mishkan. 

ִלְמֶלאֶכת  בּו  ִהְתַנּדְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ׁשֶ ַהְיינּו   
ְצִריִכים  ָהיּו  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ים  ְוָהעֹוׂשִ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  ּבְ בּוִקים  ּדְ ִלְהיֹות 
ַהְכָנָעה  ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ה  ּוַמֲעׂשֶ יּבּור  ּדִ ָבה  ַמְחׁשָ
ה  ה ָלֶזה, ְוָאז ִמּדָ ְזּכֶ ּנִ ֱאֶמת, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְפלּות ּבֶ ְוׁשִ
ִכיָנתֹו  ׁשְ ִצְמֵצם  רּוְך הּוא  ּבָ ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ

י ָהָארֹון. ּדֵ ֵני ּבַ ין ׁשְ רֹות ּבֵ ְבָיכֹול ְלַהׁשְ ּכִ

The Jewish people, who donated 
materials and built the Mishkan, 
needed to be attached to the 
Creator with their thoughts, 
speech, and deeds, with genuine 

humility (may Hashem help us to 
merit this level) and then, measure 
for measure, the Creator confined 
His Shechinah, so to speak, to 
reside between the two poles of the 
aron. The Jewish displayed humility 
when they donated materials and built 
the Mishkan. This aroused Hashem 
to act middah k'negged middah and, 
similarly, humbly dwell with them in 
the Mishkan. 

There is a pasuk in the song that the 
Jewish people sang at the Red Sea, 
Az Yashir, that discusses Hashem's 
dwelling with the Jewish nation in 
the Beit HaMikdash. It states, תביאמו 
נחלתך בהר   You shall bring and" ,ותטעמו 
plant them on the mountain of Your 
inheritance (Har HaBayit)…." The 
Jewish people will merit this when 
they serve Hashem with humility, as is 
represented by the letter וא"ו. 

ִביֵאמֹו'  'ּתְ נט:(  )ח"ב  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  וַנת  ּוָ ּכַ ְוֶזה 
ִביֵאם  ּתְ ׁשֶ ַהְיינּו  ָוא"ו',  ִביֵאם  'ּתְ יז(  טו,  )שמות 
ֲאִחיָדן  ּדַ ְיֵדי  ַעל  ַהְיינּו  ָוא"ו,  ּבְ ֲאִחיָדן  ּדַ ְלִאינּון 
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ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  ֶאל 
ְלָהִביָאם  ּתּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶּבֱאֶמת,  ִׁשְפלּות 
ְׁשִכיָנתֹו  ְלַהְׁשרֹות  ַנֲחָלְתָך'  'ְּבַהר  ָּכְך  ַאַחר 

ַּכַּנ"ל. ֲעֵליֶהם 

דרשימא קדישא דשמיה דקודשא בריך הוא, דאלין אחידן ביה בו', ואלין אתחזיאו למירת ארעא, 
כמה דכתיב )ישעיה ס, כא( 'ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ', דכל מאן דאתגזר ואתגליא 
ביה רשימא קדישא ונטיר ליה אקרי צדיק, בגין כך 'לעולם יירשו ארץ', ועל דא 'תביאמו' ו' יתירה, 

תביאמו לאינון דאחידן בו'.

.א  עיין פרי עץ חיים שער עולם העשיה פ"ד: וזהו ענין הקליפה הנקרא תולע, הנזכר בפסוק עולת 
תמיד, וע"ש. כי הנה הם י"א קליפות של י"א סמני הקטורת, והם י"א יריעות עזים, והם י"א ארורים 
הנזכר בפרשת כי תבא. והנה כל אחד מי"א נקראים אדם מבחינת ארץ אדום, וי"א פעמים אדם, 
גימטריא תולע. וזה סוד 'לעות אדם בריבו אדני לא ראה', ע"י י"א אדם אלו, שהם גימטריא לעות, 
'ולכן אדנ"י לא ראה', כי אינם  משם נמשך עיוות הדין אל האנשים. והנה כל זה הוא בקליפות, 
במקום קדושה, הנקרא אדנ"י. וזהו ענין, ואמר אי אלהימו, כי תחלק מלת אלהי מ"ו, כזה. וכל אחד 
עולה בגימטריא אדם, עם הכולל שלו. והם י"א אדם, כמנין אי. וזהו, אי אלהימו. וזהו ענין ג"כ, 
'תביאמו ותטעמו'. פירוש תביא לאותם מ"ו, ותטעם לאותם מ"ו, ותזככם בי"א סמני הקטורת. 
ו'תביאמו ותטעמו בהר נחלתך', שהוא הקדושה. וגם בתיבת 'תביאמו', יש תיבת א"י מ"ו, שהם 

י"א אדם הנזכר.

ְּבִסּדּור  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ַּכָּווַנת  ֶׁשֶּזה  וְנְִרָאה 
ְּתִב'יֵא'מֹו,  ַהְּיָׁשִנים,  ַז"ל  ָהַאִר"י 
ָעָׂשר  ֶׁשַאַחד  אֹוִתּיֹות,  ב'  ָּכל  ֵּבין  ְּפִסיק 
ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו  ּתֹוָלעו,  עֹוֶלה  מ"ו  ְּפָעִמים 

רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  ֶאל  רּות  ִהְתַחּבְ ַעל  ז  ְמַרּמֵ ָוא"ו,  ּבְ
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֱאֶמת,  ּבֶ ְפלּות  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  הּוא 
רֹות  ַהר ַנֲחָלְתָך' ְלַהׁשְ 'ּבְ ְך  ּכָ ּתּוַכל ְלָהִביָאם ַאַחר 

"ל. ּנַ ִכיָנתֹו ֲעֵליֶהם ּכַ ׁשְ

This is the intention of the Zohar 
(Vol.II, 59b) which lists the word 
  .תביאם-וא"ו as (Shemot 15:17) ,תביאמו
The Zohar writes, "Hashem will 
bring those who grasp onto the 
letterוא"ו  [to the Beit HaMikdash.]" וא"ו 
represents connection to Hashem with 
humility. In turn, Hashem will respond 
humbly and bring them בהר נחלתך, to 
the "mountain of His inheritance," 
the Temple Mount, to reside His 
Shechinah upon them. 

ָהַאִר"י  ִסּדּור  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַמה  וַנת  ּוָ ּכַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוִנְרָאה 

ל ב' אֹוִתּיֹות,  ין ּכָ ִסיק ּבֵ ִב'יֵא'מֹו, ּפְ ִנים, ּתְ ׁשָ ַז"ל ַהּיְ
ְוֶזהּו  ּתֹוָלע,  עֹוֶלה  מ"ו  ָעִמים  ּפְ ר  ָעׂשָ ַאַחד  ׁשֶ

ִחיַנת ַהְכָנָעה, 'ְוָאנִֹכי ּתֹוַלַעת' )תהלים כב ז(, ּבְ

It seems that this is the intention 
found in the old editions of the 
Arizal's siddur, in which the word 
 is written ("and bring them") תביאמו
with a space in between every 
two letters, like this: מו יֵא'  ִב'   This .'ּתְ
seems to imply that י"א times מ"ו 
11) x 46) is the gematriya of תולע, a 
worm, indicating humility, as David 
HaMelech humbly declares (Tehilim 
22:7) "I am a worm…" 

ֵעמֹו  ְוִתּטָ ִבֵאמֹו  ּתְ ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ מֹוֶרה  ְוֶזה   
ְצִריִכים  ֲעֵליֶהם,  ִכיָנתֹו  ׁשְ רֹות  ְלַהׁשְ ַנֲחָלְתָך  ַהר  ּבְ
ּתֹוָלע,  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ מ"ו,  ָעִמים  ּפְ י"א  ִלְבִחיַנת 

ִחיַנת ַהְכָנָעה.  ּבְ
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ְוֶזה  ז(,  כב  )תהלים  ּתֹוַלַעת'  'ְוָאנִֹכי  ַהְכָנָעה, 
ְוִתָּטֵעמֹו  ֶׁשְּתִבֵאמֹו  ֶׁשּקֶֹדם  ֵּכן  ַּגם  מֹוֶרה 
ֲעֵליֶהם,  ְׁשִכיָנתֹו  ְלַהְׁשרֹות  ַנֲחָלְתָך  ְּבַהר 
ֶׁשהּוא  מ"ו,  ְּפָעִמים  י"א  ִלְבִחיַנת  ְצִריִכים 
ְלַרֵּמז  ְונּוַכל  ַהְכָנָעהז.  ְּבִחיַנת  ּתֹוָלע,  ְּבִחיַנת 
ָּתִמיד  'עֹוַלת  ו(  כח,  )במדבר  ַּבָּפסּוק  ֶזה 

.א  וראה מה שהוסיף רבינו לבאר בפרשת חקת ד"ה וידבר ה': ועל זה הדרך נוכל להוסיף קצת פירוש 
וגו' ואיתא בכוונות  'תביאמו ותטעמו בהר נחלתך'  יז(  במה שפירשנו ברמז הפסוק )שמות טו, 
'תביאמו' אותיות ת"ב י"א מ"ו והוא תיקון הפגם ע"כ. ואמרתי פירושו, ת"ב הוא לשון תשובה, י"א 
מ"ו ר"ל י"א פעמים מ"ו גימטריא תולע, מרמז על בחינת תולעת, היינו שפלות וענוה, פירוש שעל 
ידי בחינת שפלות וענוה בחינת תולע שהוא י"א פעמים מ"ו, יוכל לעשות תשובה שלמה בחינת 

ת"ב של 'תביאמו'.

.א  סוטה ה, א: א"ר יוסף לעולם ילמד אדם מדעת קונו ]לאהוב את הנמיכות, רש"י[, שהרי הקדוש 

אֹוִתּיֹות  הּוא  'עֹוַלת'  ִסיַני',  ְּבַהר  ָהֲעׂשּוָיה 
ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ֶׁשָּצִריְך  ֵּפירּוׁש  'ּתֹוָלע', 
ְּבַהר  'ָהֲעׂשּוָיה  ַהְכָנָעה,  הּוא  ּתֹוָלע  ִּבְבִחיַנת 
ַהּבֹוֵרא  ֶׁשָעָׂשה  ַהַהְכָנָעה  ְּכמֹו  ַהְיינּו  ִסיַני', 
ַהר  ַעל  ְׁשִכיָנתֹו  ֶׁשִהְׁשָרה  ָּבֶזה  הּוא  ָּברּוְך 

ֶׁשֶּבָהִריםח. ָנמּוְך  ַּדְווָקא  ִסיַני 

Furthermore, this indicates that 
before Hashem will bring them to 
the Beit Hamikdash and rest His 
Shechinah upon them, they must 
attain the characteristic of 11)  (י"א 
times 46)  which is the trait ,(מ"ו 
of humility represented by תולע, a 
worm.  

Feeling humble like a worm, תולע is 
also indicated to in the following pasuk: 

'עֹוַלת  ו(  כח,  )במדבר  סּוק  ּפָ ּבַ ֶזה  ז  ְלַרּמֵ ְונּוַכל 
'עֹוַלת' הּוא אֹוִתּיֹות  ִסיַני',  ַהר  ּבְ ָהֲעׂשּוָיה  ִמיד  ּתָ
ְבִחיַנת  ּבִ ִמיד  ּתָ ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ירּוׁש  ּפֵ 'ּתֹוָלע', 

ּתֹוָלע הּוא ַהְכָנָעה, 

We can suggest that this level of 
humility is alluded to in the pasuk 
(Bamidbar 28:6) בהר העשויה  תמיד   עולת 
 The daily olah sacrifice that" ,סיני
was brought on Mount Sinai…"  If 
we look at the word עולת, sacrifice, we 
will that it is also the the letters תולע. 
This pasuk is hinting that one must 

constantly be humble like a תולע, 
worm.  The daily communal sacrifice, 
which is the same letters as the word 
that represents humility (תולע), is 
brought תמיד, on a consistent basis.  
The pasuk is hinting to us that we must 
also act with humility on a consistent 
basis.   

ה  ָעׂשָ מֹו ַהַהְכָנָעה ׁשֶ ַהר ִסיַני', ַהְיינּו ּכְ 'ָהֲעׂשּוָיה ּבְ
ִכיָנתֹו ַעל ַהר  ָרה ׁשְ ִהׁשְ ֶזה ׁשֶ רּוְך הּוא ּבָ ַהּבֹוֵרא ּבָ

ָהִרים. ּבֶ ְווָקא ָנמּוְך ׁשֶ ִסיַני ּדַ

The pasuk continues, "That was 
performed on Mount Sinai." This 
means that one should emulate the 
humility that the Creator displayed, 
when He resided His Shechinah on 
Har Sinai, which was specifically 
the lowest mountain.  The Gemara 
(Sotah 5b) quotes Rav Yosef, who 
explained that Hashem specifically 
chose to give the Torah to the Jewish 
nation at Har Sinai due to its being the 
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ְּתרּוָמה',  ִלי  'ְוִיְּקחּו  ַהָּפסּוק  מֹוֶרה  וְָלזֶה 
ֶאל  ְלִהְתַחֵּבר  מֹוֶרה  ְּתרּוָמה  ֵּתיַבת 
ַעל  ְּבַמְחָׁשָבה  ֲאִפיּלּו  הּוא  ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא 
ּוַמֲעֶׂשה,  ְּבִדיּבּור  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ַהְכָנָעה,  ְּבִחיַנת  ְיֵדי 
ֶׁשָּצִריְך  ֵּפירּוׁש  'ָמה',  ּו'  'ְּתר'  ֶזה  ֶּדֶרְך  ַעל 

ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות ]כגון תבור וכרמל שבאו שם, רש"י[, והשרה שכינתו על הר סיני.

.א  שאותיות ת"ר, הם מאותיות המאות, הרומזים למחשבה, וכפי המבואר לעיל הערה לא בארוכה 
ענין אותיות המאות ועשרות הרומזים למחשבה ולדיבור.

ְּבֵמאֹות,  ֲאִפיּלּו  ָוא"ו  ִּבְבִחיַנת  ָּתִמיד  ִלְהיֹות 
ָמ"ה,  ְיֵדי  ַעל  ּו',  ְּת"ר  ֶזהּו  ַמְחָׁשָבהט,  הּוא 
ֲאִפיּלּו  ִהְתַחְּברּות  ִלְבִחיַנת  ַהּגֹוֵרם  ָּדָבר  ַהְיינּו 
ְּבִחיַנת  הּוא  ַמְחָׁשָבה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ְּבֵמאֹות, 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהְכָנָעה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָמ"ה, 

lowest of mountains.  This symbolizes 
the centrality of the attribute of 
humility.   

The word תרומה hints that one should 
be attached to Hashem in his thoughts, 
speech, and deeds with humility and 
then the Shechinah will reside with 
them. 

יַבת  ּתֵ רּוָמה',  ּתְ ִלי  חּו  'ְוִיּקְ סּוק  ַהּפָ מֹוֶרה  ְוָלֶזה 
הּוא  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  ֶאל  ר  ְלִהְתַחּבֵ מֹוֶרה  רּוָמה  ּתְ
ְוָכל  ַהְכָנָעה,  ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ֲאִפיּלּו 

ֶרְך ֶזה  ה, ַעל ּדֶ ִדיּבּור ּוַמֲעׂשֶ ן ּבְ ּכֵ ׁשֶ

The pasuk תרומה לי   and they" ,ויקחו 
shall take a contribution for Me," 
alludes to these lessons because 
the word תרומה hints to being 
attached to Hashem even with your 
thoughts. Certainly, you should also 
be attached to Hashem with your 
speech and deeds. 

ִמיד  ּתָ ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ירּוׁש  ּפֵ 'ָמה',  ּו'  ר'  'ּתְ
ָבה,  ַמְחׁשָ הּוא  ֵמאֹות,  ּבְ ֲאִפיּלּו  ָוא"ו  ְבִחיַנת  ּבִ
ַהּגֹוֵרם  ָבר  ּדָ ַהְיינּו  ָמ"ה,  ְיֵדי  ַעל  ּו',  "ר  ּתְ ֶזהּו 
הּוא  ׁשֶ ֵמאֹות,  ּבְ ֲאִפיּלּו  רּות  ִהְתַחּבְ ִלְבִחיַנת 
ִחיַנת  הּוא ּבְ ִחיַנת ָמ"ה, ׁשֶ ָבה, הּוא ּבְ ִחיַנת ַמְחׁשָ ּבְ

ַהְכָנָעה,

מה :spelled like this תרומה ו'   'תר' 
indicates that one should always be 
attached to Hashem with humility, 
even with one's thoughts, because 
the letters ת"ר are both gematriya 
values in the hundreds (ת' is the 
gematriya four hundred and 'ר is the 
gemariya two hundred) and the unit of 
hundreds represent thoughts. This 
is the hidden meaning of the word: One 
should connect (represented by the 
letter וא"ו) his thoughts (represented 
by the letters ת"ר) to Hashem 
through humility (represented by 
the letters מה) since humility causes 
even the element of thought (מאות) 
to achieve connection to Hashem. 

The word תרומה also symbolizes 
attaining the thirteen attributes of 
compassion. 

י"ג ִמּדֹות. ֵבק ּבְ  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ְלִהּדָ

And when one is united with Hashem, 
he can attain and practice Hashem's 
thirteen attributes of compassion. 
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ָיכֹול ְלִהָּדֵבק ְּבי"ג ִמּדֹותי. ְוֶזה ְמרּוָּמז ְּבֵתיַבת 
)תרומות  ִמֵּמָאה  ְּתֵרי  ַהְּתרּוָמה  ֶׁשִּדין  ְּתרּוָמה, 
ְּתרּוָמהיא  ֵּתיַבת  ִמִּמְנַין  ִמֵּמָאה  ּוְתֵרי  מ"ג(,  פ"ד 

ַהְּבִחיָנה  ֶזה  ָלֶכם  ּוְכֶׁשִּיְהֶיה  י"גיב,  עֹוֶלה 
ֲאִפּלּו  ִיְתָּבֵרְך  ְלַהּבֹוֵרא  ָּדבּוק  ִלְהיֹות 

.א  כמש"כ רבינו לעיל שע"י הכנעה אפשר להדבק במדותיו של הקב"ה.

..א  ש'תרומה' עולה תרנ"א, וחלק אחד למאה עולה שש ומחצה, ושני חלקים למאה עולים י"ג. וראה 
מש"כ רבינו בפרשת שופטים ד"ה ראשית דגנך: שתרי ממאה מאותיות תרומה הוא י"ג, ונשאר 

אחד, רמז שהכל הוא חסד חנם נמשך מבחינת אחד הוא אלופו של עולם.

..א  ור"ל, שע"י תרומה, שהוא ענין ההכנעה, יכול להדבק בי"ג מדות.

ַעל  ּוַמֲעֶׂשה  ְּבִדיּבּור  ֶׁשֵּכן  ְוָּכל  ְּבַמְחָׁשָבה, 
ָיכֹול  ֶזה  ֵמֲחַמת  ֶּבֱאֶמת,  ִׁשְפלּות  ְּבִחיַנת  ְיֵדי 
ְּתרּוָמה',  ִלי  'ְוִיְּקחּו  ְוֶזה  ְּבִמּדֹוָתיו.  ְלִהָּדֵבק 
ַּכַּנ"ל,  ְּתרּוָמה  ְּבִחיַנת  ִלי  ְּכֶׁשִּתְּקחּו  ַהְיינּו 

ְּבתֹוָכם'. ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  ְוָעׂשּו  'ֲאַזי 

ֵרי  רּוָמה ּתְ ין ַהּתְ ּדִ רּוָמה, ׁשֶ ֵתיַבת ּתְ ז ּבְ  ְוֶזה ְמרּוּמָ
ְנַין  ִמּמִ ָאה  ִמּמֵ ּוְתֵרי  )תרומות פ"ד מ"ג(,  ָאה  ִמּמֵ

רּוָמה עֹוֶלה י"ג, יַבת ּתְ ּתֵ

The word תרומה hints to this since 
the laws of terumah require one to 
give the kohen two from a hundred 
(Terumot 4:3). Two from a hundred 
(two percent) from תרומה (which is 
the gematriya of 651) is thirteen. We 
explained above that the word תרומה 
represents connecting to Hashem 
through humility.  The concept that 2 
percent of the gematriya of the word 
651)  equals thirteen signifies (תרומה 
that when uniting with Hashem through 
humility, one will acquire Hashem's 
thirteen attributes of compassion. 

בּוק ְלַהּבֹוֵרא  ִחיָנה ִלְהיֹות ּדָ ְהֶיה ָלֶכם ֶזה ַהּבְ ּיִ  ּוְכׁשֶ
ִדיּבּור  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ְוּכָ ָבה,  ַמְחׁשָ ּבְ ֲאִפּלּו  ֵרְך  ִיְתּבָ
ֵמֲחַמת  ֱאֶמת,  ּבֶ ְפלּות  ׁשִ ִחיַנת  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ה  ּוַמֲעׂשֶ

ִמּדֹוָתיו. ֵבק ּבְ ֶזה ָיכֹול ְלִהּדָ

For, if you will attain this element 
of being attached to Hashem with 
genuine humility, even if only in 

thought and, certainly in speech 
and action, you will be able to 
attach yourselves to His attributes 
of compassion as a result.  

ִחיַנת  חּו ִלי ּבְ ּקְ ּתִ ׁשֶ רּוָמה', ַהְיינּו ּכְ חּו ִלי ּתְ  ְוֶזה 'ְוִיּקְ
י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  ְוָעׂשּו  'ֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ רּוָמה  ּתְ

תֹוָכם'. ּבְ

This is the meaning of ויקחו לי תרומה, 
"they shall take a contribution for 
Me": When you attain the attribute 
of תרומה, which means to be attached 
to Hashem with humility, then לי  ועשו 
בתוכם ושכנתי   they will make a" ,מקדש 
Mikdash for me and I will dwell among 
them."  Hashem will act humbly in 
turn, and will dwell among the Jewish 
people. 

The menorah represents humility. 

ִחיַנת ַהְכָנָעה  ק' ַעל ְיֵדי ּבְ ִחיָנה זּו 'ּובֹו ִתְדּבָ ה ּבְ ְוִהּנֵ
ִחיַנת ָחְכָמה, 'ּכַֹח' 'ָמה',  הּוא ּבְ

This characteristic of connecting 
to Hashem with humility is called 
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ְּבִחיַנת  ְיֵדי  ַעל  ִתְדָּבק'  'ּובֹו  זּו  ְּבִחיָנה  וְִהּנֵה 
'ָמה',  'ּכַֹח'  ָחְכָמה,  ְּבִחיַנת  הּוא  ַהְכָנָעה 
ְּכַמֲאַמר  ָּדרֹום,  ְּבֵׁשם  ְמכּוֶּנה  ָחְכָמה  ּוְבִחיַנת 
ַיְדִרים,  ְלַהְחִּכים  ָהרֹוֶצה  כה:(  בתרא  )בבא  ֲחַז"ל 
ֶׁשַהְּמנֹוָרה  ַהְּמנֹוָרה,  ְמרּוָּמז  ַהְּבִחיַנת  ּוְלֶזה 
ַעל  ְמַרֵּמז  ָקִנים  ִׁשָּׁשה  ּוְבַהְּמנֹוָרה  ְּבָדרֹום, 
ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  ֶאל  ִהְתַחְּברּות  ָוא"ו,  ְּבִחיַנת 
ֲאֶׁשר  ְּבַתְבִניָתם  ַוֲעֵׂשה  'ּוְרֵאה  ְוֶזהּו  הּוא. 

ֵּפירּוׁש  מ(,  כה,  )שמות  ָּבָהר'  ָמְרֶאה  ַאָּתה 
ְּכמֹו  ַהְכָנָעה,  ִּבְבִחיַנת  ַהְּמנֹוָרה  ֶׁשַּתֲעֶׂשה 
ִמֶּמִּני,  ַהְכָנָעה  ְּבִחיַנת  ָּבָהר  רֹוֶאה  ֶׁשַאָּתה 

ֶׁשֶּבָהִרים. ָנמּוְך  ַעל  ְׁשִכיָנִתי  ֶׁשִהְׁשֵריִתי 
פ"ח(  שמיני  )תנחומא  ַהִּמְדָרׁש  ַּכָּווַנת  וְזֶהּו 
ִנְתַקָּׁשה  ַהְּמנֹוָרה  מֶֹׁשה  ֶׁשָרָאה  ְּבָׁשָעה 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָעָׂשה  ַמה  ְמאֹוד,  ָּבּה 
ּוְרֵאה  לֹו  ְוָאַמר  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ָידֹו  ְּבַכף  ָחְקָקה 
ַעד  ְּבָיְדָך,  ָחַקְקִּתי  ֲאֶׁשר  ְּכַתְבִנית  ַוֲעֵׂשה 

 can be spelled חכמה wisdom, for ,חכמה
  .of humility ,מה the power of ,כח מה
The word מה, which literally means 
"what," represents the concept of 
humility.  Therefore, the word חכמה, 
whose letters can be rearranged to 
spell מה  –  alludes to the power of ,כח 
humility.  

ַמֲאַמר ֲחַז"ל  רֹום, ּכְ ם ּדָ ׁשֵ ה ּבְ ּוְבִחיַנת ָחְכָמה ְמכּוּנֶ
ים ַיְדִרים, ּוְלֶזה  )בבא בתרא כה:( ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ

ָדרֹום, נֹוָרה ּבְ ַהּמְ נֹוָרה, ׁשֶ ז ַהּמְ ִחיַנת ְמרּוּמָ ַהּבְ

This trait of wisdom, which refers 
to genuine humility, is also called דרום, 
south, as Chazal (Bava Batra 25b) 
state, "If one desires wisdom, he 
should face south when he prays." 
Thus, the menorah, which was on 
the southern side of the Mishkan, 
symbolizes חכמה, humility. 

ָוא"ו,  ִחיַנת  ּבְ ַעל  ז  ְמַרּמֵ ָקִנים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ נֹוָרה  ּוְבַהּמְ  
רּוְך הּוא.  רּות ֶאל ַהּבֹוֵרא ּבָ ִהְתַחּבְ

The menorah, therefore, had six 
branches that extended from the 
central branch, reflecting the וא"ו, 
which symbolizes connection with 
Hashem through humility. 

Hashem told Moshe to build the 
menorah with humility. 

ה ָמְרֶאה  ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ּבְ ה  ַוֲעׂשֵ 'ּוְרֵאה  ְוֶזהּו 
נֹוָרה  ַהּמְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ירּוׁש  ּפֵ ָהר' )שמות כה, מ(,  ּבָ
ִחיַנת  ָהר ּבְ ה רֹוֶאה ּבָ ַאּתָ מֹו ׁשֶ ְבִחיַנת ַהְכָנָעה, ּכְ ּבִ
ָנמּוְך  ַעל  ִכיָנִתי  ׁשְ ֵריִתי  ִהׁשְ ׁשֶ י,  ּנִ ִמּמֶ ַהְכָנָעה 

ָהִרים. ּבֶ ׁשֶ

The pasuk (Shemot 25:40) 
states, "See and make the menorah 
in the form you were shown on 
the mountain." This means: 
have humility when you make 
the menorah, just as you saw 
My humility, when I rested My 
Shechinah on the lowest mountain. 
Hashem instructs us to continue to 
live with humility, just as Hashem 
expressed humility during the giving 
of the Torah and by dwelling in the 
Mishkan.  

פ"ח(  שמיני  )תנחומא  ְדָרׁש  ַהּמִ וַנת  ּוָ ּכַ ְוֶזהּו 
ּה ְמאֹוד,  ה ּבָ ָ נֹוָרה ִנְתַקּשׁ ה ַהּמְ ָרָאה מֹׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ָידֹו  ַכף  ּבְ ָחְקָקה  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ַמה 
ר  ֲאׁשֶ ַתְבִנית  ּכְ ה  ַוֲעׂשֵ ּוְרֵאה  לֹו  ְוָאַמר  ה  ל מֹׁשֶ ׁשֶ

אן ְלׁשֹונֹו.  ָיְדָך, ַעד ַכּ י ּבְ ָחַקְקּתִ

This is the intention of the 
Midrash (Tanchuma Shemini Perek 
8) that says "When Moshe was shown 
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ְּכָלל,  מּוָבן  ֵאינֹו  ְּפׁשּוטֹו  ּוְלִפי  ְלׁשֹונֹויג.  אן  כַּ
ֶּדֶרְך  ָלנּו  מֹוֶרה  ֶׁשַהִּמְדָרׁש  לֹוַמר  נּוַכל  ַאְך 
ֶׁשָּכַתְבִּתי  ְּכמֹו  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ְּבַעְבדּות 
ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ַהְכָנָעה.  ַעל  ְמרּוָּמז  ֶׁשַהְּמנֹוָרה 
ַהֵאיְך  ֵּפירּוׁש  ְמאֹוד,  ָּבּה  ִנְתַקָּׁשה  ֶׁשּמֶֹׁשה 
ּוִבְפָרט  ָּכזֹאת,  ַהְכָנָעה  ְלִמַּדת  ָלבֹא  ָיכֹול 

במדרש שם: שלשה דברים נתקשו למשה והראם לו הקב"ה באצבע, ואלו הן מעשה המנורה  ..א  
והירח והשקצים, מעשה המנורה כיצד היה, שבשעה שעלה משה והיה הקב"ה מראה לו בהר 
היאך יעשה את המשכן, כיון שהראה לו הקדוש ברוך הוא מעשה המנורה נתקשה בה משה, א"ל 
הקב"ה הרי אני עושה אותה לפניך, מה עשה הקדוש ברוך הוא הראה לו אש לבנה ואש אדומה 
הקב"ה  עשה  מה  לעשותו,  משה  הרבה  בה  נתקשה  כן  פי  על  ואף  כו',  ירוקה  אש  שחורה  ואש 

חקקה על כף ידו של משה, אמר לו 'וראה ועשה בתבניתם' כשם שחקקתיה על כף ידך כו'.

ְּבַהְכָנָעה  ַהּדֹור  ַמְנִהיג  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַהֵאיְך 
ְוכּו',  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָעָׂשה  ַמה  ָּכֶזה. 
ּוְלַמד  ֵצא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָאַמר  ֵּפירּוׁש 
ְּבָיְדָך  הֹוַרְדִּתי  ֲאָבִנים  לּוחֹות  ֶׁשְּׁשֵני  ִמֶּמִּני 
ִמְכַּתב  'ְוַהִּמְכָּתב  טז(  לב,  )שמות  ָּבֶהם  ֶׁשָּכתּוב 
ְוַכָּמה  ַהּלּוחֹות',  ַעל  ָחרּות  הּוא  ֱאֹלִהים 

the menorah, he was very perplexed 
by it, for he didn’t know how to make 
it. What did Hakadosh Baruch Hu 
do? He engraved the image of the 
menorah on Moshe's palm and said, 
'look and make it in the form that I 
engraved in your hand.'" 

ָלל, ׁשּוטֹו ֵאינֹו מּוָבן ּכְ ּוְלִפי ּפְ

The simple meaning of this 
Midrash is not at all understood. 

ֶרְך  ּדֶ ָלנּו  מֹוֶרה  ְדָרׁש  ַהּמִ ׁשֶ לֹוַמר  נּוַכל  ַאְך   
ַרְך, ם ִיְתּבָ ֵ ַעְבדּות ַהּשׁ ּבְ

Yet, we can say that the Midrash 
is teaching us a path in Hashem's 
service. 

ַהְכָנָעה.  ַעל  ז  ְמרּוּמָ נֹוָרה  ַהּמְ ׁשֶ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  
ירּוׁש  ּפֵ ּה ְמאֹוד,  ּבָ ה  ָ ִנְתַקּשׁ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזהּו 
ּוִבְפָרט  זֹאת,  ּכָ ַהְכָנָעה  ת  ְלִמּדַ ָלבֹא  ָיכֹול  ַהֵאיְך 

ֶזה.  ַהְכָנָעה ּכָ ַהֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ַמְנִהיג ַהּדֹור ּבְ

As I wrote, the menorah 
represents humility. Therefore, 

Chazal say, Moshe found the 
menorah perplexing. Moshe didn’t 
understand how a person can reach 
such a degree of humility and, 
particularly, how could the leader 
of the generation have so much 
humility since humility is especially 
difficult for a leader to achieve? 

ָאַמר  ירּוׁש ׁשֶ רּוְך הּוא ְוכּו', ּפֵ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ַמה ָעׂשָ
ֵני לּוחֹות  ְ ּשׁ י ׁשֶ ּנִ רּוְך הּוא ֵצא ּוְלַמד ִמּמֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
לב,  )שמות  ֶהם  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָיְדָך  ּבְ י  הֹוַרְדּתִ ֲאָבִנים 
ַעל  ָחרּות  הּוא  ֱאֹלִהים  ב  ִמְכּתַ ב  ְכּתָ 'ְוַהּמִ טז( 

ַהּלּוחֹות',

The Midrash tells us: "What did 
Hakadosh Baruch Hu do? He 
engraved the form of the menorah on 
Moshe's palm…" The explanation 
is that Hakadosh Baruch Hu told 
Moshe, "You should learn from 
My example, for I placed the two 
tablets of stone  in your hand, about 
which it states (Shemot 32:16) 'The 
writing is G-d's writing, engraved 
on the luchot.'" 
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ָיְדָך  ַעל  ֶׁשֶאֵּתן  ְלֶזה  ְצִריִכים  ָהיּו  ִצְמצּוִמים 
ָהָיה  ע"ה  ַרֵּבינּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ֲהַגם  ַהּלּוחֹות, 
ַהֵּׁשם  ֶנֶגד  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוָטהֹור,  ָקדֹוׁש 
ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ַהְכָנָעתֹו  ַּכָּמה ַאָּתה מֹוֵצא  ִיְתָּבַרְך 
ְּבַכף  ְוָחְקָקה  ְוֶזהּו  ֶזה.  ְּבָדָבר  הּוא  ָּברּוְך 
ָנַתן  ֶׁשָחַקק  ַמה  ֵּפירּוׁש  מֶֹׁשה,  ֶׁשל  ָידֹו 

ִמַּדת  לֹו  ְוֶהְרָאה  מֶֹׁשה,  ֶׁשל  ָידֹו  ְּבַכף 
ְלדֹורֹות,  ֵּכן  ַּגם  ַאָּתה  ַּתֲעֶׂשה  ְוֵכן  ַהְכָנָעתֹו, 
ֶּבֱאֶמת  ְוִׁשְפלּות  ַהְכָנָעה  ִמַּדת  ְלָך  ִלְהיֹות 
ּתּוַכל  ּוִמֶּזה  ִתְדָּבק,  ּובֹו  ִלְבִחיַנת  ֶׁשָּתבֹא  ְּכֵדי 
ְמִכיִלין  י"ג  ְוִתְתעֹוֵרר  ִמּדֹות  ְּבי"ג  ְלִהָּדֵבק 
ָרצֹון. ְיִהי  ֵּכן  ָאֵמן  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ַעל  ְּדַרֲחֵמי 

ן ַעל ָיְדָך  ֶאּתֵ ה ִצְמצּוִמים ָהיּו ְצִריִכים ְלֶזה ׁשֶ  ְוַכּמָ
ַהּלּוחֹות,

How many tzimtzumim (self-
imposed limitations) did I need 
to make until I gave the luchot 
through your hand?  

ינּו ע"ה ָהָיה ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, ַאף  ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ  ֲהַגם ׁשֶ
מֹוֵצא  ה  ַאּתָ ה  ּמָ ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶנֶגד  ֵכן  י  ּפִ ַעל 

ָדָבר ֶזה.  רּוְך הּוא ּבְ ל ַהּבֹוֵרא ּבָ ַהְכָנָעתֹו ׁשֶ

Although Moshe was holy and 
pure, nevertheless, in comparison 
to Hashem, you see to what extent 
Hashem displayed humility in this 
matter.  No one is holier than Hashem 
and, yet, Hashem, who transcends 
time and space, was willing to humble 
Himself in order to give the Jewish 
people the Torah and, subsequently, 
dwell in the Mishkan.  Hashem was 
telling Moshe that everyone, even 
the most holy individuals, can learn 
from Hashem's humility and achieve 
humility.  

ַמה  ירּוׁש  ּפֵ ה,  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ָידֹו  ַכף  ּבְ ְוָחְקָקה  ְוֶזהּו 
ת  ה, ְוֶהְרָאה לֹו ִמּדַ ל מֹׁשֶ ַכף ָידֹו ׁשֶ ָחַקק ָנַתן ּבְ ׁשֶ

ַהְכָנָעתֹו,

This is the meaning of, "engraved 
on Moshe's hand…" This means 
that which Hashem engraved, 
He humbly gave into the palm of 
Moshe's hand and showed him the 
concept of humility by example.  

ת  ן ְלדֹורֹות, ִלְהיֹות ְלָך ִמּדַ ם ּכֵ ה ּגַ ה ַאּתָ ֲעׂשֶ  ְוֵכן ּתַ
בֹא ִלְבִחיַנת ּובֹו  ּתָ ֵדי ׁשֶ ֱאֶמת ּכְ ְפלּות ּבֶ ַהְכָנָעה ְוׁשִ

ק,  ִתְדּבָ

 So shall you do for" ,וכן תעשה לדורות
all generations" – you must have 
genuine humility in order to fulfill 
the commandment of ובו תדבק, "you 
shall attach yourself to Him." 

י"ג  ְוִתְתעֹוֵרר  ִמּדֹות  י"ג  ּבְ ֵבק  ְלִהּדָ ּתּוַכל  ה  ּוִמּזֶ
ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל, ָאֵמן ּכֵ ל ִיׂשְ ַרֲחֵמי ַעל ּכָ ְמִכיִלין ּדְ

And then, when you are connected to 
Hashem, you will be attached to the 
thirteen attributes of compassion. 
This, in turn, will arouse the thirteen 
attributes of compassion upon the 
entire Jewish nation. Amen, so may 
it be His will. 

Summary: The Bat Ayin explains through several illustrations 
that when we live our lives with genuine humility, we merit for 
Hashem's Presence to dwell among us as it did in the mishkan.  
When the Jewish people aroused their humility and generously 
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contributed funds and materials for the construction of the 
Mishkan, Hashem responded measure for measure and humbly 
"limited Himself," so to speak, by dwelling within the Mishkan.  Even 
though Hashem transcends all space, nevertheless, Hashem still 
displayed a level of tzimtzum, self-imposed limitation, by "dwelling" 
within the physical structure of the Mishkan and among the Jewish 
people.  When we strive to instill humility into our thoughts, 
speech, and deeds, we can connect to Hashem in a sublime way 
that enables us to attach ourselves to Hashem's thirteen attributes 
of compassion.  In such a way, we can fulfill the mitzvah of attaching 
ourselves to Hashem.  This lesson is hinted to in the themes of the 
construction of the Mishkan and the creation of the menorah.


