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ה  י מׁשֶ ד ַעל ּפִ ּקַ ר ּפֻ ן ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ֵאּלֶ
ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַיד ִאיָתָמר ּבֶ ם ּבְ ָלאָכה ָהְיָתה ...  :ֲעבַֹדת ַהְלִוּיִ ְוַהּמְ
ָלאָכה ַלֲעׂשֹות אָֹתּה ְוהֹוֵתר ם ְלָכל ַהּמְ   :ַדּיָ

  
  'ז, א"שמות רבה נ. 2

אמר האלקים . זו תורה שהם יגעים בה, מה עדות. משכן העדות
  .בזכות התורה ובזכות הקרבנות אני מציל אתכם מגיהנם

  
  פקודיתורת משה  ס"חת. 3

בית המדרש שבנו אותו סמוך ', א, דרמז כאן שני משכנים
כ אמר "ע, משכן אוהל מועד ממש', ב. למשכן ממותר הנדבה

על פי מש והוא פקד  ,בית המדרש, בכאן אלה פקודי המשכן
ופקודי משכן , ם בתורה על פיושתלמידיו ישבו שמה ועוסקי

והיינו כי תלמוד תורה , העדות הוא עבודת הלויפ ביד איתמר
א "ע' ובפרט דרבים חשוב טפי מעבודה כדאיתא במגילה ג

  .ב"וע
  
  פקודי ס ליקוטים"חת. 4

ד טובא לפי המדרש דמשכן העדות הוא בית המדרש "ויל
כ איננו מעבודת הלוים שביד "א, הנעשה ממותרי הנדבה

פך ולכתוב אלה פקודי פ היה לו לה"יא דעכותו קש. איתמר
ו המשכן אות, המשכן שעבודת לוים שלו נמסר ביד איתמר

ט הניח הך תואר עבודת הלוים עד "ומ, פי משה"פקד ע
ד גבי משה אמר על פי וגבי איתמר ביד "ותו יל. לבסוף
ל גבי משה נמי למכתב אשר פקד ביד משה או "וה, איתמר

  .גבי איתמר על פי איתמר
ל בלב "ר, צריכה שתהיה כפולה' ל דהנה עבודתינו את ה"וי

ד לזה הרמז ניתנה "ולפע. ה"ובאיברים כמבואר באריכות בח
ילקוט יתרו רמז [במדרש על זה ' עי, תורה בחדש סיון תאומים

, ולעניננו רומז שתהיה קבלת התורה בשני מיני אדם, ]א"רע
והחיצוני האיברים והם מותאמים , היינו אדם הפנימי המחשבה

ואמנם מהראוי שתקדים המחשבה למעשה במעלה . זה עם זה
אמנם ישראל שלא קבלו התורה . ורצוןוזמן ואז עושה בבחירה 

הקדימו עשיה לשמיעה כמי שעושה , ברצון אלא באונס
. יתרופרשת בוכבר כתבתי כן לעיל . בהכרח בלי כוונה כלל

כ לא קיימו התורה אלא בארץ ישראל ויתן להם ארצות "וע
וכשגלו , ]ה"מ-ד"ה מ"תהלים ק[עבור ישמרו חוקיו ב' גוגויים ו

אמנם הדר קבלוהו ברצון , לבבל טענו מודעה רבה לאורייתא
, אז הקדימו זכירה לעשחה, ]א"ח ע"שבת פ[בימי אחשורש 
שהוא , דש אדרווהיה זה בח, ]ח"כ' אסתר ט[נזכרים ונעשים 

לרמז שאפילו בים הגלות נמי , שני דגים, כ חודש תאומים"ג
כמו דגים שהם , ימים התורה מעתה הואיל והיא ברצוןמקי

  .בים לא כמו תאומים דסיון שהוא רק ביבשה
, והנה העיקר הוא מצוה שנעשית בקבוץ וחברה ולא בד בבד

שהוא כמו מרכז ונקודה שכל , וצריך על כל דבר אחד בראש
א ולענין עבודת המחשבה הוא נבי –העם מוסבים אליו כעיגול 

וברוח שפתיו יוציא רוחו , הדור או רב ומלמד שהוא באמצע
מהאמצע אל העיגול הקבוץ הסובבים אותו מנקודתם 

אמנם בעבודת האיברים הוא בהיפוך שממונה גבאי . האמצעי
אשר אליו יובל כל עבודת ומלאכת אנשי החברא ' וגזבר א

  .והוא מהעגול שבחוץ אל הפנים
ויהיה הנביא ' ות בחבור אומהראוי והטוב שיהיה שני העבוד

הוא בעצמו המלך כאשר יהיה לעתיד לבוא במהרה בימינו 
ואז יהיה האמצע והעגול מענים אחד כדכתיב , ד"במשיח ב

שהוא , ואני אהיה לה חומת אש סביב] 'ע' זכריה ב[כ "ג
  . ...וגם לכבוד אהיה בתוכה שהוא האמצע, העגול
י מלך תוסיף ימים על ימ] 'א ז"תהלים ס[הפסוק ' וזה פי

, ימים יכותל כי שניהם מתברכים באר"ר, ר ודרשנותיו כמו ד
, כי הוא חייך ואורך ימיך] 'כ' דברים ל[אצל רב בתורה כתיב 
ובמלך כתיב , וכדומה, ]ו"ט' משלי ג[או אורך ימים בימינה 

מר אם כ א"וע. למען יאריך ימים על ממלכתו] 'ז כ"דברים י[
ימים על ימי מלך תוסיף שיהיה לו אורך ימים בתורה מצורף 

  . ... אזי שנותיו כמו דר ודר, לאורך ימי מלכותו
ה ראש "היה זה החסרון שהיה משה רבינו עוהנה הכא במשכן 

ואיתמר ראש ואמרכל עלעבודת מעשה , להמשיך לבותם
וזה שאמר אלה פקודי , כן מעולםהלוים ולולי כן לא נתמש

כי משכן , ה זה היה פקודיו וחסרונו"המשכן שנתמשכן בעו
י משה שהוא קבץ ורבץ "העדות שהוא בית המדרש פקד עפ

אמנם עבודת הלוים לא היה על , ו ממש"פעלים לתורה על פי
יד משה אלא על יד איתמר והיו חלוקים עבודת האיברים 

  .מעבודת המחשבה
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, כדי שיהיה נודד בגולה בין עמים רבים, על כן גלה ישראל מארצו

ומכל מקום ימצא את עצמו , בלא שום קנינים פרטיים לאומיים

ן מיוחד שנושא בזה ידע כי לו יש עני, מצויין ומופרש מכל העמים

  .אשר עליו נקרא' והוא שם ה, עליו את נשוא עצמיות לאומיותו
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ה לישראל בזמן הנבואה היה תעודתו "כח הנבואה שהשפיע הקב

, להנחילה חיי עד רוחניים, למלא את הצרכים הנצחיים של האומה

רוחה חי ' שיהי, גם ללמדה ארחות חיים שבהם תשיג הקיום התמידי

לאשר את ' וכח המלוכה הי. לעולמים ושתזכה לקיום לאומי בעתיד

דברים והנהגות שמוסיפין בעם  כי ישנם. העם בחיים הלאומים בהוה

ולהיפך דברים רבים , אומץ לשעה ונוטלים ממנו כח קיומו לעתיד

. מ מוסיפים הם לעתיד עז וגבורה"שאף שמחלישים אותו לשעה מ

שאם ישים העם . לאחת הקצוות לעולם קשה היא ומזקת' והנה הנטי

 הלא אז יבוזו, דאגתו רק לקיומו העתידי ולמצבו בהוה לא ישים לב

עד שגם מעלות רוחו ושאיפתו לקיומו , זרים יגיעו ויפול בנופלים

אם יפת לב , ולעומת זה מה רבה ערך ההשחתה. הנצחי יאבדו ממנו

כי אז בעבור דור , העם לשום על דגלו רק חיי שעה וחסנו הזמני

ת השומר ישראל הכין תמיד "והנה השי. יסוף כחו ויכשל ויפול

כח המקיים הנצחי וכח הקיום  שישקלו בד בבד, סבות תדיריות

  .הזמני
  

עצמיות , מוסר הקודש ;ד"קכ-ג"קכ' עמ' אורות הקודש ג. 7
  והמלחמה הפנימית

  הגדולה הפנימית וחשבון הנפש ,ו"פ

שעליהם , בפרטיות הם היסודות לא הסביבה ולא המעשים
, כי אם גודל הנפש  ,האושר הנשמתי בנוי באוצרה הפנימי

. אומץ הרצון ועז המחשבה ,הקדושה והטהרה הפנימית
, העצמה הרוחנית הסביבה והמעשים נכנעים הם מפני

על כן עוסקים הם הצדיקים הגדולים  .כשהיא מתרוממת
, כמובן מדקדקים הם במעשים. הפנימי בעיקר הדבר בגודל

אבל כל זה בא מתוך הגורם  ,משתדלים בטהרת הסביבה
הזורמת בנשמה בכל הוד  ,הפנימי של האורה העליונה

ישפילו ולא , גדול ושוטף דוקא מתוך הצינור היותר, סגולתה
בתוך הקטנות של הדקדוקים  את עצמם להיות דבוקים תמיד

   .המלאים את הרוח העולה למעלה ,הפרטיים שאין להם סוף
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